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בית בתואל אבי לבן הארמי שהיה בארם
הריים היה בית כפרי אמיד ,היה בו
זכרו ות משפחתיים אודות הדור הישיש.
אברהם ,שהאמין בה’ אחד ,שהושלך
לכבשן האש ו יצל ,ששבר את הפסילים של
אביו תרח ,והתמודד עם כל החברה ועשה
פשות לתורתו ,ולבסוף עזב את האזור
וארץ מולדתו עם תלמידיו והלך לארץ כ ען
לפ י ששים וחמש ש ים .וה ה בפרשה זו,
לפתע פתאום ,וכח כאן עבדו ,זקן ביתו,
בראש שיירה בהעשרה גמלים ושאים כל
טוב .והעבד הזה הע יק לרבקה בתם על עין
המים זם זהב וצמידי זהב ,והזמי ו אותו
לביתם לבית בתואל .הוא התחיל לספר
להם שאדו ו אברהם הצליח והתעשר ,ויש
לו צאן ובקר וכסף וזהב ,ועבדים ושפחות,
גמלים וחמורים ,ואת כל הרכוש הזה מוכן
לב ו יצחק שרוצה להיות חת ם ,ולקחת
את רבקה בתם לאשה ולחיות כמלכה
בבית בעלה .משפחת הכלה ,אביה בתואל,
מה עשה באותה שעה? ערך לאורח הזר
הזה שולחן ברוחב יד ,ושם רעל בצלחתו
של העבד כדי להמיתו .בא מלאך והפך את
הצלחות ,ובתואל הורעל ומת .שאל עתה,
מה רצה להרוויח? מה חשב להשיג? .כך
חשב בתואל :עכשיו קבל את הכסף והזהב
והבגדים שיש עמו שהם משא של עשרה
גמלים ,אליעזר ימות ,ומלוו וא שיו יחשבו
כי מת טבעי ,יחזרו לאברהם ,מה יעשה
אברהם ,ישלח שליח חדש ועמו גמלים

וספים ,אז כבר ירוויחו כפליים .כל זה
ובע מא וכיותו של בתואל וב ו לבן .כי
הא וכיות דורס ית ,חדה ,קשוחה וחסרת
מעצורים .אוי לשבוי בה .למד מכל זה,
שכל אחד חייב להביט על עצמו ,לאבחן את
קודות "בתואל" שבו ,ולעוקרה מגופו מכל
וכל ,וישתדל להיות עובד בשביל להועיל
לאחרים ,לעזור להם ,לעודדם ולתת
מממו ו להם ולהסיר מצוקתם שעוברים
בה ,ולא להסתכל על עצמו ועל א וכיות
שלו ובזה ירוויח בעולם הזה ובעולם הבא
אמן.

פרפראות על הפרשה:

סיפור על מערת המכפלה .בש ת 1376
ביקר בחברון רבי פתחיה ,וה ה ראה הב ין
שהקים אברהם אבי ו על המערה ,ו תן רבי
פתחיה למי שבידו המפתח של המערה
זהוב אחד כדי לפתוח לו ולרדת לקרקע
המערה ולהגיע אל קברי האבות ויהי
כשאר פתח ,וה ה שלושה כוכים בפ ים .אך
היהודים אמרו לו :היזהר ,כי שמו שלושה
פגרים מתים בתחילת המערה ,ואומרים
שהם האבות ,אבל באמת שאי ם האבות.
שאל להשומר" :היש לך עוד מפתחות
להמשיך ולראות מה יש אחרי השלושה
הכוכים האלה?" אמר לו השומר":מימי
לא תתי לשום אדם להמשיך לרדת מטה
עוד" .אז רבי פתחיה תן לו עוד זהוב וסף,
והביא לו עוד רות כדי להמשיך לירד .וירד
רבי פתחיה עוד חמש עשרה מעלות ,כמו

שירד קודם לכן במערה החיצו ית וראה
רבי פתחיה וה ה אחרי המדרגות קרקע
רחבה מאוד ,ובאמצע פתח בקרקע,
והקרקע כלו סלע קשה ואותו פתח שבאמע
עול על ידי חתיכות ברזל עבות ביותר ,ואין
אדם יכול לעשות כזה ,אם לא על ידי מלאך
מן השמים ,והתקרב רבי פתחיה ,וה ה רוח
סערה יוצאת מן ה קבים שבין מוטות
הברזל ,ולא היה יכול לבוא ,וכבו ה רות
שבידו מכח הרוח ,והבין ששמה מצאים
האבות ,והתפלל שם תפילה קצרה עם פחד
ורא ,וככל ששהה שם יותר ,היה רוח
סערה יוצא ,ומשליכו לאחוריו ואז עזב
ויצא בשלום.

היסטוריה בקצרה:
 53ש ה לחורבן המקדש  103למ י ם:

אחרי ש פטר רבן גמליאל ,ושימש במקומו
רבי אלעזר בן עזריה ,וכל ימיו של רבי
אלעזר בן הורק וס ,לא מחלו לו חכמים
ולא עשו לו התרה ,וכדי שלא ירבו
מחלוקות בישראל .ואחרי כעשר ש ים
חלה רבי אליעזר בן הורק וס ואותו יום
היה ערב שבת ,וקרא לב ו הורקו וס
והושיב אותו לימי ו .והיה רבי אליעזר
אביו מגלה לו עמוקות ו סתרות .והורק וס
ב ו לא היה מקבל ממ ו בתחילה כי חשב
שאביו אין דעתו מיושבת עליו .וכשהגיע
רבי אליעזר של סוג אב י שיש המתערבות
במים עליו ים ,רצה לגלות לב ו ,אבל בכה
מיד והפסיק מלדבר ואמר לב ו :אם תשמע
עוד סודות אלו ,אז תמהר להיות עובר
וחולף מהעולם .לך אמור לאמך:אימא
שלום .שהיא אחותו של רבן גמליאל,
ולאחר שיעזוב את העולם שתקח התפילין
שלו ותשים אותם במקום גבוה שלא יראו
אותם א שים ,לפי כשא י אבוא לכאן צריך
לראות אותם .ובאותה שעה כ סו חכמי
הדור לבקרו והם רבי עקיבא וחביריו,
ואמר רבי אליעזר לב ו :לך לאמך ותאמר
לה להדליק רות שבת .וכשראה רבי
אליעזר את החכמים אמר להם למה
באתם? אמרו לו :ללמוד תורה בא ו .אמר
להם" ועד עכשיו למה לא באתם? אמרו לו
לא היה ל ו פ אי .אז קיללם ,על שלא באו

אליו כל אותן הש ים .ואמר להם :תמיה
א י אם ימותו מיתת עצמם .אמר לו רבי
עקיבא :מיתה שלי מה היא? אמר לו :שלך
קשה משלהם ,וכולם היו העשרה הרוגי
מלכות הידועים.

דברי מוסר :המעביר על מידותיו"

אמר רבי ו מהר"ם ז"ל :כל אדם יודע
בעצמו שחטא איזה חטא ,ובפרט בדור
יתום זה ,ידע א ש ב פשיה כמה חטא
בתפילות שלא בכוו ה וברכות ,וחטאת
עורים חדשים גם יש ים ,ואם יאמרו לו
שצריך הפסקות ותע יות רבות ,הוא
עו ה דכשל כוחו ואי ו יכול לסבול ,ואם
יאמרו לו שיע ש בצער ב ים ,יאמר כך:
ואם יאמרו לו “,,אתה ה' תשמרם
שייע ש שלא תהיה לו פר סה וצרה
דע יותא תרדוף אחריו ,שאוג ישאג כי
חסרון כיס קשה מכולם ,וה ה מצי ו
כפרה בזול בלי כל זה והוא להעביר על
מידותיו שמעבירין לו על כל פשעיו.
וכמה יבוש ויכלם מי שיש לו לב ,כי
ה' מרחם ,והורה ל ו כפרה בזול ,ואם אי ו
מוחל לאחרים ותמיד מקפיד עליהם על כל
דבר ,הרי זה תולדת הגאווה אשר היא
מ פש ועד בשר תכלה ,ויוצא ממ ה ש אה
ותחרות ומחלוקת ולשון הרע וכה ה רעות
רבות ,ובזה התרבו עוו ותיו פי ש יים ,אבל
אם מוחל לאחרים ואי ו מקפיד ,אז ה'
מוחל לו על כל עוו ותיו וחיי חת יחיה
ויזכה בעולם הזה ובעולם הבא אמן.

הדרך לרפואה ולבריאות:

במקרים של כאבים אורטופדים בעיקר
בסחוס ,אין לעשות פעולות שגורמות
לכאב ,אלא אם כן יתן יעוץ רפואי מוסמך
לבצע פעולות שגורמות לכאב .בדרך כלל
כאשר לאדם יש כאבים ,חשוב לדעת כי
בכאבי גב ,עצמות ,פרקים או סחוסים,
פעולה שמלווה בכאב רק תזיק .למשל מי
שמרגיש כאב בסחוסי הברכיים ,אם
יתאמץ ויעשה פעולות למרות ש גרמים לו
כאבים בברכיים ,כגון הרמת משאות ,או
ירידה מהירה במדרגות ,או קפיצות או
ריצות ,הרי שהוא יגרום לשחיקה מהירה
יותר של הסחוס .מי שהרופא אומר לו

שאסור לו לדרוך על כף הרגל ולזמן מה
ותן לו קביים ,אין לו ללכת גד הכאב
ולהתאמץ ודוקא לדרוך על הרגליים .וכן
מי שיש לו כתף קפואה ממליצים לו שלא
לעשות פעולות כ גד הכאב ,אלא לתת לזה
לחלוף לבד .או מי ש תפס לו שרירי הצואר,
לא לעשות גד ,אלא לחכות שזה יחלוף
לבד .כעת בישראל פיתחו שיטה חדש ית
לטיפול בשיחקת סחוס של הברכיים,
באמצעות הוצאת חלק מרקמת הסחוס
למעבדה ,לגידול תרבית רקמה ולאחר
מספר שבועות הם מושתלים חזרה לחולה.

הראשון לציון רבי רפאל חזן ,סבו של
הגאון רבי חיים פלאג’י:1741-1821

כש פטר הראשון לציון רבי יעקב קורל
תלמידו של הראשון לציון רבי יעקב
עייאש ,אחרי ששימש בתפקידו רק ש תיים
ימים ,אז חיפשו ב י ירושלים רב למשרת
ה"ראשון לציון" .זמן ארוך תרו אחר רב
בעל שיעור קומה למלא את החלל ש וצר.
שמועה הגיעה לאז י החכמים כי בחברון
עיר האבות שוכן חכם גדול בתורה ,אשר
עלה מאיזמיר לפ י זמן לא רב .ושמע
גדולתו מגיע לכל ארבע כ פות תבל .אומ ם
גילו קרוב לשמו ים ש ה .אמרו החכמים
אף על פי כן כדאי למ ותו ל"ראשון לציון"
משלחת כבדה מבין חכמי ירושלים
שלחה לחברון ,להודיע לרב רפאל חזן על
המי וי ה כבד .הואיל וזכר ו שם כדו רבי
חיים פלאג’י ,יש ל ו סיפור קטן עליו והוא
באיזמיר עירו של רבי חיים ,היה אחד
מעשירי איזמיר פטר לבית עולמו ,וכעבור
חודש ימים בא בחלום אל רבי חיים ,והיה
לבוש בגדים אים ופ יו מאירות בשמחה
וקור ות בחדוה .שאלו רבי חיים במה זכה
לכבוד זה ,והשיב שהכ יסוהו לגן
עדן.הואיל ולא הכביד עולו על עבדיו
ומשרתיו .ו הג בהם ברחמים ובחמלה,
ו עלם אותו עשיר .ומחר בבוקר שלח הרב
וחקר אחר מ הגו של אותו עשיר ,והתברר
אמ ה ,שאכן זו היתה דרכו ,שלא להכביד
על עבדיו ,ולהקל עליהם ככל האפשר.
אשריו ואשרי חלקו.

סיפור:

רבי משה הדרשן בישיבה בימי הקיץ ב יו-
יורק ,הבחין כי בישיבה שם ,בכל יום בא
איש לא ידוע ,ויושב בפאתי בית המדרש
ולומד גמרא .רבי משה העביר את מקומו
קרוב אל היהודי הזה והמשיך להתבו ן בו
בהשתאות ,עתה כבר יכול להבחין במה
הוא עוסק ,הגמרא שהייתה פתוחה לפ יו
הייתה מהדורה מבוארת בא גלית .כבר
שעה ארוכה שהאיש הזה לומד בחשק
ובהתלהבות וברצי ות רבה .עתה הגיע שלב
שהוא איבד את הקשר ככל ה ראה ,בגמרא
הפתוחה לפ יו ,כי משהוא בסוגיה קשה לו,
וגם בתרגום המבואר בא גלית הוא לא
מוצא מ וח .היהודי הזה הרים את עי יו
ותר אחרי מי שאולי יעזור לו .עי יו חו על
רבי משה מגיש השיעור שהיה יושב קרוב
לו .התקרב אל הרב ושאל אותו לעזור לו
וכך קשרה בי יהם שיחה של תורה ,רבי
משה השיב לו על כל שאלותיו ,ופתר לו את
הקשיים עד שדברי הגמרא האירו במוחו
באור יקרותי ועתה הגיע הזמן להתע יין
בו ,לתהות על ק ק ו ,והמלאכה הייתה
קלה עד מאוד ,והוא סיפר על עצמו אל הרב
סיפור חייו.

שתי הלכות מהגאון מרדכי אליהו זכרו ו
לברכה:
 – 1מ יחים חומשים על גבי ביאים
וכתובים ,וכן מ יחין כתובים על גבי
ביאים,ו ביאים על גבי כתובים אבל אין
מ יחים ביאין וכתובים על גבי חומשים.
 – 2אין זורקים כתבי קודש ואפילו הלכות
ואגדות ואסור להפוך אותן על פ יהם ואם
מצאן הפוכין ,צריך לה יחן כראוי .ואין
לעשות מפות לספר תורה מדבר ש שתמש
בו הדיוט.
 – 3אסור להשתמש בספר לה אתו ,כגון
להעמידו להגן מפ י החמה ,או כדי שלא
יראה חבירו מה שהוא עושה .אבל אם
השמש זורחת על הספר שהוא לומד בו,
מותר להגן בספר אחר כיוון שאי ו עושה
לה אתו .וכן לה יח ספר תחת ספר שהוא
לומד בו כדי להגביהו לצורך הלימוד ,ויש

מחמירין בזה .לא י יח ייר וכדומה בספר
למשמרת.

די ים

 – 1פרוסת לחם שטיג ו אותה בשמו,אם
יש שיעור כזית) 28גרם( בפרוסה ש טג ה,
מברך עליה המוציא ואחריה ברכת המזון.
ואם אין כזית בפרוסה ,מברך בורא מי י
מזו ות ולאחריה על המחיה .אף על פי שיש
בה תואר לחם ,מפ י שטיגון חשב כבישול.
שבבישול הדין הוא שבפרוסות לחם
שבישלן בתוך מרק,אם יש בפרוסה כזית,
אף על פי שאין בה תואר לחם ,מברך
המוציא וברכת המזון .ואם אין בה כזית,
אף על פי שיש בה תואר לחם מברך מזו ות
ועל המחיה הוא הדין פה כשטיג ה בשמן.
 - 2מה שאמר ו אם בישל פרוסת לחם,
דוקא אם בישל הפת בכלי ראשון שעומד
על האש ,אבל אם ה יח את הפרוסה בכלי
ש י ,אין זה חשב בישול ,ולכן אם יש בהן
תואר לחם ואפילו אין בה כזית מברך
המוציא .לכן אם ת ו חתיכות לחם
בצלחת שיש בה מה שקורין בערבית פתיה,
שעושין מחומוס שלוק עם מרק מיוחד,
הואיל ש ות ין חתיכות הפת בכלי ש י
ואפילו הוא חם ,אז מברכין המוציא ואם
אכל מן הפתיתין כזית בתוך  7דקות צריך
לברך אחריה ברכת המזון
ואם בשעת הטיגון היה בפרוסה כזית ,אך
לאחר הטיגון שברה או חתכה או
תפוררה הפרוסה עד שאין בה כזית
חתיכה אחת ,אפילו הכי מברך עליה
המוציא הואיל שהיה בה כזית בשעת
הבישול ,ואחר כך תפרה לא איבדה ברכת
המוציא שלה.

התורמים לעלון זה:

משפחת המ וח מאיר סתהון לברכה
ולהצלחה אמן *** החזן עים זמירות
ישראל האדון אליעזר שרים ואשתו הגברת
ביללה וב יהם לברכה ולהצלחה ומאחלים
להחתן והכלה אייזיק וג’ויס מזל טוב
וב ים זכרים ומברוק אמן *** .הגברת שרין
צבאג וב יהם לברכה ולהצלחה עם כל
המשפחה אמן *** הרב סיימון גולסטין
ואשתו הגברת סימה וב יהם והוריהם

לברכה ולהצלחה אמן *** משפחת ג’ י
לברכה *** העסקן ציבורי האדון שלמה
כהן ואשתו הגברת גילה וב יהם לברכה
ולהצלחה ולע" אמו כורג'ייה יפה בת
שמחה ע"ה אמן *** .הגברת ויקי אלגדע
ובעלה האדון ג'וזיף וב יהם לברכה
ולהצלחה ולע" דודו המ וח הרופא אלביר
גדע בן רוזה ע"ה אמן *** .הגברת סילי
ג'ג'אתי וב יה לברכה ולהצלחה עם כל
משפחותיהם ולע" אביהם המ וח יהודה
ליאון בן ג'מיליה ע"ה אמן *** .האחים
המבורכים פרג' – דוד – קלוד – אדמון –
ג' ט – רי ה – אסתר – גילה – פימה – איוון
למשפחת חום לברכה ולהצלחה עם כל
משפחותיהם ולע" שמת אמם איילה
גזאלה בת רימה ע"ה אמן *** .האדון
עובדיה אברהם ואשתו הגברת סבח
וב יהם עים – יוסף – משה – ויו תן
לברכה ולהצלחה ולע" ב ם ש קטף
בקיצור ימים דוד בן סבח ע"ה אמן*** .
הגברת פרידה חצבא י רביע וב יה לברכה
ולהצלחה ולע" אביהם המ וח סים סמי
בן אמיליה ע"ה אמן *** .האחים
המבורכים :סולי – הלל – ארליט – צופיה
למשפחת בווביה לברכה ולהצלחה עם כל
משפחותיהם ולע" אביהם המ וח יצחק
זקי בן שמחה ע"ה אמן *** .האדון ויקטור
מאלח ואשתו הגברת שירלי וב יהם לברכה
ולהצלחה ולע" אביו המ וח יהודה אסלן
בן ג'מיליה ע"ה אמן *** .הגברת פרידה
ובעלה האדון אדמון חבר וב יהם לברכה
ולהצלחה ולבריאות ולע" אביה המ וח
יצחק פרידיס בן פרידה ע"ה אמן.

הגיעו תרומות לעלון זה  950$וההוצאות
.1300$
מספר המבקרים באתר הגיע ל 23,100
ותזכו למצוות אמן.

www.bethyosef.com

לוֹמי
ְשׁ ִ

גלאט"

בַּ שַּׂ ר – י ְָרקוֹת – וּמַ ֹכּלֶת
כָּשֵׁ ר ל ְִמהַ ְדּ ִרין ,בְּ הַ ְשׁגָּחַ ת בֵּ ית יוֹסֵ ף
 2382קו י אייל ד אוו יו,
טלפון(718) 382-1981 :

