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ולמחמירין בשעה 01:5
והטעם השני ,רצה יעקב לשלם לעשיו
"ויקחו את מקניהם ואת רכושם אשר רכשו
רכושו שהביא עמו מלבן ,שהיה מצד
בארץ כנען ויבואו מצרימה" .יש לשאול
הטומאה והעבודה זרה ,כמו שראינו שיעקב
למה אמר הפסוק :אשר רכשו בארץ כנען?
קודם בואו לארץ הקודש ,נטל את כל
והלוא רכש יעקב כשהיה עם לבן הרבה
הנזמים שהביאו עמם נעריו ועבדיו ככתוב:
עדרים עד שאמרו :בא יעקב עשיר לארץ
"ויאמר יעקב אל ביתו ,הסירו את אלוהי
כנען ,והיה לו מאה ועשרים ריבוא עדרים?
הנכר אשר בתוככם והטהרו והחליפו
אלא אמרו חז"ל :כשנפגש יעקב עם עשיו
שמלותיכם ,ויתנו ליעקב את כל הנזמים,
אחיו ,נטל יעקב כל רכושו וזהבו וכספו
ויטמון אותם יעקב תחת האילה אשר עם
ונתנו לעשיו תמורת חלקו במערת המכפלה,
שכם" וה' ישמרנו אמן (מלאכת הקודש).
ועשה אותן כרי ונתנם לעשיו וחתם עשיו על
פרפראות על הפרשה1
שטר המכירה שאין לו חלק במערת
"ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף העוד אבי
המכפלה .יש לשאול והלוא אברהם אבינו
חי? ויאמר יוסף אני יוסף אחיכם אשר
בעבור כל המערה שילם ארבע מאות שקל
מכרתם אותי מצרימה" .יש לשאול :מדוע
כסף ,ומדוע יעקב בשביל חלק קטן שילם
חזר יוסף בשנית ואמר לאחיו" :אני יוסף
את כל רכושו שהביא עמו מלבן? לפי שיש
אחיכם"? ומדוע הוסיף תיבת "אחיכם"?
הלכה שאומרת :אדם שמכר בחייו את
אלא ראינו שדוד המלך ,כשמת בנו
חלקת הקבר שלו הנמצאת בסמוך לקברי
אבשלום ,אמר :בני אבשלום ,בני בני וכו'.
אבותיו ,יכולים בניו של המוכר לערער על
וחזר בקינתו זו שמונה פעמים את המילה
המכירה אחרי מות אביהם ולבטל המכירה,
"בני" ועל ידי כך הוציא אותו משבעה
אבל צריכים לשלם לקונה את כל הכסף
מדורי גהינום ,והכניסו לגן עדן .והיתה
שקיבל אביהם מהקונה .לכן קנה יעקב
כוונתו בתיבות "בני" מאחר שהוא בני,
מאחיו את חלקו ,בכל כסף של לבן ,משני
בוודאי שאין מדרך הטבע שבן יהרוג אביו,
טעמים :הראשון ,שראה יעקב ברוח
אלא וודאי זו גזירה משמים ,ואין אבשלום
הקודש שעתיד עשיו ובניו לערער על
אשם בזה כלל ,ועל ידי סניגוריא זו ניצל
המכירה אחרי פטירת יעקב ,מה עשה? נתן
מגהינום .וגם פה ביוסף ,רצה להמליץ טוב
לו הרבה כסף וזהב ועדרים ,וכשיערערו בני
על מעשה אחיו שאינם אשמים במכירתו,
עשיו ,לחזור ולבטל המכירה ,אז צריכים
לכן אמר" :אני אחיכם" ואין דרך האח
לשלם סך עצום כמו שקיבל אביהם ,והם
שימכור את אחיו לעבד ,ומה שעשו ,היא
לא מעונינים להפסיד ממון הרבה בשביל
גזרה משמים ,לפי שאמר להם יוסף":ואתם
חלק קטן לקבור אביהם במערת המכפלה.

לא שלחתם אותי הנה כי האלוקים ...כי
למחיה שלחני ה' לפניכם" (שערי עזרא).

היסטוריה בקצרה  60שנה אחרי החורבן
 82למנינם1

רבי טרפון היה עשיר גדול ,ולא היה נותן
מתנות לעניים כראוי .פעם אחת מצאו רבי
עקיבא ואמר לו :רבי ,רצונך שאקח לך כפר
אחד לקנותו? אמר לו :כן .עמד רבי טרפון
ונתן לו ארבעת אלפים דינרי זהב ,נטלם רבי
עקיבא ,וחלקם לעניים .לימים מצאו רבי
טרפון .אמר לו :היכן הכפר שלקחת לי?
תפסו בידו והביאו לבית המדרש ,הביא
תינוק וספר תהלים בידו ,ופתח לו הפסוק
הזה" :פזר נתן לאביונים ,צדקתו עומדת
לעד" .אמר לו זהו הכפר שקניתי לך! ...עמד
רבי טרפון ונשקו ,ואמר לו :רבי ואלופי!
רבי בחכמה ואלופי בדרך ארץ ,והוסיף לו
עוד ממון לתת לעניים .גם אמא זקנה היתה
לו לרבי טרפון ,וכל עת שהיתה רוצה לעלות
למיטה ,היה רבי טרפון שוחה לפניה,
ודרסה עליו ועלתה .וכל עת שרצתה לירד
מעל המיטה ,פסעה עליו וירדה .פעם אחת
יצאה אמו לטייל בתוך חצרה בשבת ,ונפתח
הסנדל שלה ,ולא יכלה לקושרו בשבת ,הלך
רבי טרפון והניח שתי ידיו תחת פרסותיה,
להגן עליהן מפני הליכלוך ,והיתה מהלכת
על כפות ידיו של בנה עד שהגיעה למיטתה.

הדרך לרפואה ולבריאות1

צריך לשמור על הבריאות שהוא חיוב
מתורה ,ולכן יש כמה הוראות על כך-0 :
למעט ככל האפשר את השימוש בסלולרי.
 -6כל דקה שתוריד מהסלולרי ,תתרום
משהו לשמירת הבריאות היקרה שלנו-4 .
אצל ילדים שמצויים בתהליך הגדילה ,תאי
המוח שלהם נפגעים ביותר ,לכן יש למנוע
את השימוש אצל ילדים מתחת לגיל 04
שנה .ויש לזכור כי הסלולרי איננו צעצוע
שנותנים לילדים לשחק בו -4 .רצוי
להשתמש ברמקול ,או בדיבורית ,או
באוזניה עם חוט -1 .להחזיק את הסלולרי
כמה שיותר רחוק מהגוף ,אפילו הרחקה
של  1ס"מ חשובה -2 .הרחק את הפומית
מפניך ,המיקרופון רגיש גם כאשר הוא לא
צמוד לפה שלך -7 .לא תניח הסלולרי סמוך
לגוף כגון בכיס החולצה ,והחזק אותו

כאשר הצד עם המספרים יהיה לכיוון הגוף.
 -8הקרינה החזקה ביותר היא משעת החיוג
ועד לקבלת השיחה על ידי הצד השני .בזמן
זה הרחק את הסלולרי מגופך -1 .תוך כדי
שיחה ,השתדל להעביר את הסלולרי מצד
לצד .בזמן שהקליטה חלשה ,השדה המגנטי
של הסלולרי מתגבר ,השתדל להימנע
מהשימוש בזמן שהקליטה חלשה ,וגם
במקומות כגון מעלית ומקלט -01 .בזמן
נסיעה מהירה במכונית ,הסלולרי מחליף
קשר עם אנטנות ,ולצורך כך השדה
האלקטרו מגנטי מתגבר ,לכן השתדל
להימנע מהשימוש ללא דיבורית בזמן
נסיעה מהירה ,גם אם אינך הנהג.

דברי מוסר" 1התענית"

כל המתענה נקרא קדוש ,ואשרי מי שיוכל
להתענות על חטאיו ,ורבו סגולות התענית,
והם .הסטרא אחרא אין בה כח להידבק
במי ששרוי בתענית .ועל ידי התענית יבוא
לידי ענווה כי יכיר מה הוא האדם ,שמניעת
מעט פת יתיש כוחו .והשרוי בתענית אינו
בא לידי ניסיון ,כי ה 'יתברך רואה אותו
שהוא מנסה את עצמו בתענית ,ונקרא
גיבור הכובש את יצרו ,וראוי שתשרה עליו
שכינה ,ואין לו מקטרג ,ותפילתו נשמעת.
ויש מלאכים הדבוקים באדם ממצוות
שעושה ,ואינם יכולים לעלות אלא בכח
התענית שמתענה אותו אדם .והמתענה הוא
כמו קרבן שחלבו ודמו עולין לריח ניחוח,
כך מיעוט וחולשת דמו וחלבו של המתענה
דומה לקרבן .אך היצר הרע מראה לו שאין
בו כח להתענות ,ואומר לו :אתה לא בריא,
אם תתענה בר מינן תהא חולה ,והאמת
שהמתענה ,כל כמה שמצטער יותר ,כך
מנכים לו בעולם האמת הרבה עונשים
וייסורים .ועוד מכפר על הרבה עוונות.
ורבותינו הקדושים שידעו את חומרת
החטא ,התענו הרבה תעניות ,כמו שאמר
דוד המלך" :ברכי כשלו מצום" .הן אמת
קשת התענית ,אבל במה יתכפר העוון?
האם באכילה ושתייה ושמחה מרעות? ולא
ישיאנו יצרו באומרו שאין בו כוח להתענות
כי זה שקר מפורסם ,כי כמה אנשים
מתענים והם בריאים וחזקים יותר
מהאוכלים .כי הבא לטהר מסייעין אותו מן

השמים ,וכל שכן שחייב להתענות בתענית
ציבור כמו בעשרה בטבת .וה' ישמרנו אמן.

הראשון לציון 1רבי שלמה משה סוזין
:563-:263

היה רבי שלמה ,היה מיקירי הדעת
שבירושלים ,והיה אחד ממנהיגיה הדגולים
של ירושלים אשר פארו זמן ארוך את העיר
ברבנותם .התחיל בחייו כשהוא צעיר להיות
שד"ר בארצות הגולה .לכמה וכמה
שליחויות יצא .פעמים אחדות הגיע
לתורכיה ,ופעם אף הרחיק נדוד לארצות
צפון אפריקה -תוניס-לוב-ואלג'יר .בכל
מקום אליו הגיע התקבל בכבוד מלכים.
יהודי המקום רבו ביניהם על הזכיה לארח
את הצדיק בביתם .הזוכים המאושרים לא
היו חוסכים כל מאמץ כדי להקל על הצדיק
את השהיה במקום ולעזור על ידו .שנים
ארוכות אחר כך היו מתפארים כי זכו
לאכסן צדיק וקדוש בביתם .פעם אחת
התארח בתוניס אצל רבי אברהם בלאריש,
שהיה סובל שנים רבות ממחושים בראשו,
והפריעו לו מאוד בלימוד התורה .קיבל רבי
אברהם את השליח בביתו ,וישבו שניהם
ופלפלו בגמרא שעות ארוכות ,וסיפר רבי
אברהם את צערו לרבי שלמה וביקש ממנו
ברכה לרפואה שלמה ,וכן עשה ,ואחר
הברכה עברו כמה ימים ,ורבי אברהם
נתרפא לגמרי ממיחושו בראש ,והתחיל
ללמוד באין מפריע.

סיפור1

כשביקש הסופר מראש המלחינים
טוסקלילו לבוא לביתו ולשאול שאלות על
חייו של טוסקלילו ,ענה לו" :למחר אני
טרוד לשמוע בשידור טלפוני ,אם תלמידי
שלימדתי אותם מקיימים את הכללים
המוסיקליים .לכן איני יכול לענות על
שאלותיך" .אבל הסופר הבטיח שיחריש כל
זמן שהמוסיקה מזמרת ,והוא ישאל
שאלות רק אחרי תום הסימפוניה ,אז
טוסקלילו הסכים .למחרת ,נכנס הסופר
לביתו של טוסקלילו ,וישב בשקט עד הסוף,
ואחר כך אמר הסופר :התזמורת הזאת,
משובחת עד מאוד ,אבל המנצח והמלחין
ענה" :אני לא מרוצה ממה ששמעתי ,לפי
שהיה חסר ליווי אחד של כינור ,במקום

להשתמש בחמישה עשר כנורות השתמשו
רק בארבעה עשר ,וזה לא השפיע לטובה".
הסופר חשש שטוסקלילו השתבשה עליו
דעתו מזקנה .אלא איך בן שמונים וחמש
שנים עם אוזניים ישישות וחלשות יכול
להבחין בחסרון של כנר אחד מתוך חמישה
עשר? אין זאת אלא רוח שטות ודמיון.
כנראה כך חשב ותמה הסופר בינו לבין
עצמו .ואחרי שיצא הסופר מבית הישיש,
ערך שיחות טלפון רבות עד שהגיע אל
האחראי של אותה תזמורת ,לפי שרצה
לברר עד הסןף.
שתי הלכות מהגאון מרדכי אליהו זכרונו
לברכה1
לא יהא אדם בעל שחוק ומהתלות ,ולא
עצב ואינן אלא שמח ,וכן לא יהא בעל נפש
רחבה ,נבהל להון ,ולא עצב ובטל ממלאכה.
אלא צריך להיות בעל עין טובה ,ממעט
בעסק ועוסק בתורה ,ואותו המעט שהוא
חלקו ישמח בו ,כי החלק הזה הוא לוקח
עמו אחרי אריכות ימים ושנים ,והשאר
ישאיר אותו בעולם הזה ולא נהנה ממנו
כלום ,ועל זה אמרו :אשרי מי שבא לכאן
ותלמודו בידו.

דינים1

 -1הכל חייבים להתענות בארבעה צומות
ומהם עשרה בטבת -6 .חיוב התענית הוא
מזמן עלות השחר עד צאת הכוכבים ,ועלות
השחר על פי בן איש חי ועל פי מרן עובדיה
יוסף זצ"ל :הוא שעה וחומש לפני נץ החמה
שהוא  76דקות זמניות .והשעה הזמנית של
יום התענית היא ( )11דקות וחומש שלה
( )00דקות נמצא  11+00הם  22דקות לפני
נץ החמה והוא בשעה  2:04בדיוק בבוקר
והיא התחלת התענית .ונגמר בעשרים
וחמש דקות אחרי השקיעה ,כלומר בשעה
 1:11בערב שבת ,והמחמירים עד צאת
הכוכבים בדיוק ימתין עד  1:00ותבוא
עליהם ברכת טוב -4 .הישן על מיטתו שנת
קבע בליל התענית וקם משנתו באמצע
הלילה ,אסור לו לאכול ולשתות אפילו
קודם עמוד השחר .אך אם התנה קודם
שהלך לישון בדעתו לקום קודם עמוד
השחר ולאכול ,מותר לו לאכול עד עמוד
השחר -4 .הצומות האלה מותרים ברחיצה,

אפילו בחמין ,בסיכה ובנעילת הסנדל
ובתשמיש המטה -1 .מעוברות או מניקות
אינן מתענות .ומעוברת היא משעברו
שלושה חודשים להריונה ואם לא עברו
שלושה חודשים והיא סובלת מהקאות או
מיחושים וחולשה רבה ,מותר לה לאכול-2 .
וגם מניקה פטורה מלהתענות במשך כ"ד
חודשים ללידה ואפילו פסקה מלהניק וכן
המפילה פטורה בתוך כ"ד חודשים
להפלתה .ומ"מ גם אלה פטורות ראוי שלא
תאכלנה להתענג במאכל ומשתה ,אלא כדי
קיום הוולד -7 .חולה שאין בו סכנה וזקן
תשוש כח שמצטער בתענית פטורים
מלהתענות -8 .קטן פחות מי"ג שנה ,ובת
פחות מי"ב שנה פטורים מלהתענות-1 .
חתן תוך שבעת ימי המשתה שלו ,וכן אבי
הבן ,הסנדק והמוהל חייבים להתענות-01 .
אין לשטוף את הפה בבוקר ביום התענית,
אבל מי שקשה לו בלי לצחצח את שיניו
במשחת שיניים ,מותר אם נזהר להטות
הפה שלו למטה ,כדי שלא יבלע שום משקה
לפנים ויפלוט מיד -00 .אדם בריא שמתענה
ועליו לבלוע גלולות וכדורים נגד מיחוש
וכדומה ,מותר לו לבלוע התרופה בלי מים
כל שאין בה טעם ערב לחיך .ואם אינו יכול
לבלוע התרופה בלי מים ישתה מעט עד
שיבלע .וכן מותר לשתות תרופות שאין
החיך נהנה מהם ,אבל אם החיך נהנה מהם
אין להתיר .אולם במקום חולי פנימי אין
להחמיר .מותר לעשן בימי התענית צבור.
 -06מי ששכח ואכל בתענית ונזכר לאחר
מכן ,צריך להשלים תעניתו ואומר עננו
במנחה אבל אם נזכר אחר שאכל כזית ,
יפסיק מיד ולא יאמר עננו במנחה -04 .מי
ששכח ובירך בתענית על דבר מאכל או
משקה יטעם ממנו כדי שגרונו ייהנה-04 .
אם שכח ולא אמר עננו בשומע תפילה ,
ימשיך בסוף אלוקי נצור יאמר" ,עננו ".

כל משפחותיהם ולע"נ המנוח ג'ק יעקב
חיים בן שרה ע"ה אמן ***.העסקן ציבורי
האדון שלמה כהן ואשתו הגברת גילה
ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ אמו
ע"ה
שמחה
בת
יפה
כורג'ייה
אמן***.האחים המבורכים :פרג'  -דוד -
קלוד  -ג'אניה  -רינה  -אסתר  -גילה  -פימה
 איוון למשפחת נחום לברכה ולהצלחה עםכל משפחותיהם ולע"נ אדונתם אמם איילה
גזאלה בת רימה ע"ה אמן***.הגברת פרידה
חסבאני-רביע ובניה לברכה ולהצלחה ולע"נ
אביהם המנוח הרופא נסים-סמי בן
אמיליה ע"ה אמן***.האדון עובדיה אברהם
ואשתו הגברת צבאח ובניהם לברכה
ולהצלחה עם נעים-יוסף-משה-יונתן ולע"נ
בנם המנוח דוד בן צבאח ע"ה
אמן***.האדון ויקטור מאלח ואשתו הגברת
שירלי ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ אביו
המנוח יהודה אסלאן -בן גמיליה
ע"ה***.האחים המבורכים :סולי-הלל-
ארליט-צופיה למשפחת בווביה ולע"נ
אביהם המנוח יצחק-זקי-בן שמחה ואמם
רחל שילה בת שפיקה ע"ה אמן***.האדון
אלי לוי ואשתו הגברת ביקי ובניהם לברכה
ולהצלחה ולבריאות ולע"נ רוזלין בת חווה
ע"ה אמן.

**********
הגיעו התרומות לעלון זה  $111וההוצאות
 $0411ותזכו למצוות אמן.
מספר המבקרים באתר הגיע ל 67,611
ותזכו למצוות אמן.

**********

www.bethyosef.com

התורמים לעלון זה1

האדון הרופא נסים קטרי ואשתו ובניהם
לברכה ולהצלחה אמן***.האדון עובדיה
אלגדע ואשתו הגברת רשיל ובניהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ אחיו הרופא המנוח מאיר
אלגדע בן רוזה שנפטר בסוויסרא ע"ה
אמן***.משפחת ג'נני לברכה ולהצלחה עם

גלאט
שלומי
בשר  -ירקות  -ומכולת
 1621קוני איילנד אווניו
Tel: (718) 3821981

