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התורה נתנה לנו שני סימנים של בהמה
טהורה שאז מותר לנו לאכול ממנה .הסימן
הראשון הוא מעלה גרה והסימן השני הוא
מפרסת פרסה .ואפילו אין לנו ידיעה בנסתרות
ה' ובסודותיו ,אך למדו רבותינו כפי שכלם,
וללמוד לקח מכל דבר שכתוב בתורה .התכונה
של "מעלה גרה" מורה על הסתפקות במועט,
כמו שהבהמה מסתפקת במאכל שבקרבה
ואינה מחפשת עוד ועוד ,ויושבת מן הצד ולא
מסתכלת על שאר ירקות שבשדה ,ושמחה
בחלקה ,כך אנחנו צריכים להסתפק במה שיש
לנו ,אבל יש אדם מסתפק במה שיש לו אבל
הוא אינו שמח ,ורוצה עוד ,אבל אין
באפשרותו להגשים את חלומותיו ,ובסופו של
דבר אינו שמח .ולכן הזהירה אותנו התורה
ואמרה :והיית אך שמח .לרמוז לנו בתיבת אך
שהיא למעט ,כלומר אם אתה מסתפק במעט
שלך ,אז תהיה שמח ועל זה אמרו :איזהו
עשיר השמח בחלקו ואפילו המועט .ואיך
ומתי יכול האדם להסתפק במועט כדי להיות
שמח? אם יהיה עניו ונפשו שפלה ולא מסתכל
על אחרים ,אז יהיה שמח .ועוד הכתוב אומר:
"ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלוקיך",
בא ללמדנו איך יכול להיות שמח ,אם מאמין
במה שיש לו ,הוא הדבר אשר נתן לו ה' ,ולא
מכוחו ועוצם ידו .והואיל מאת ה' מספיק ודי
לו להיות שמח ,כמו מי שקיבל מתנה מן המלך

שהוא שמח בין רב למעט ,וכל שכן מה שיש לו
הוא ממלכו של עולם ,והוא יודע מהו הטוב
שצריך לו ,ואז נתן לו ה' מה שנתן ,לכן באה
השמחה מאליה .והסימן השני של הבהמה
הטהורה שהיא מפרסת פרסה ,כלומר כפות
רגליה מלמטה הן רפות ,וכשהולכת על
הקרקע אינה מכבידה על הארץ ,אלא בנחת
ובקלות ,כך האדם כל ימי חייו צריך להתנהג
עם האחרים בנחת ובקלות ולא להכביד
עליהם ,אלא יהא נוח לבריות אז יקויים בו
מאמר רבותינו :כל שרוח הבריות נוחה הימנו
אז רוח המקום נוחה הימנו ואין לך רווח גדול
מזה שה' אוהב אותו ושמח ממדותיו
ומהתנהגותו עם הבריות וה' ישמרנו אמן.

פרפראות על הפרשה:

וישמע משה וייטב בעיניו :בנו של איש יהודי
חלה בעיניו ,ודרש ברופאים ולא הועיל
מאומה ,ויעצוהו חבריו שיקח את בנו להיהודי
הקדוש מפשיסחא ,שהיה קדוש ובעל מופת.
ונסע האיש עם בנו החולה אל הרבי .מיד הרבי
שאל לילד על שמו .ענה הילד ששמו "משה".
אמר לו ,עתה אני מדבר לך דברי תורה ,הט
אזנך ושמע לי .התחיל הרב לדבר דברי תורה
והילד שומע ,ולבסוף חתם הרב דבריו בפסוק
זה" :וישמע משה וייטב בעיניו" ,ואמר לו
לילד ,בזכות ששמעת דברי תורה יהי רצון
שיתקיים בך הכתוב :וישמע משה אז וייטב

בעינו ונתרפא מחוליו בעיניו .מכאן נלמד כמה
זכות יש למי ששומע דברי תורה.
מסכת אבות" :כל ישראל יש להם חלק לעולם
הבא" .יש לשאול :למה אמר :לעולם הבא,
צריך לומר :בעולם הבא? אלא כל יהודי
כשהוא חי בעולם הזה ,צריך לילך בדרך
מיוחדת כדי להגיע לעולם הבא .כלומר,
לעשות לו דרך חלקה ובדרך זו יוכל בנקל
להגיע לעולם הבא (עבודת ישראל).

היסטוריה בקצרה 60 :שנה אחרי החורבן
 128למנינם:
כשביקר רבי יהושע בן חנניה אצל קיסר
רומא ,שאל אותו הקיסר כמה שאלות :מפני
מה תבשיל שלכם בשבת טעים וריחו נידף?
אמר לו :תבלין אחד יש לנו ושבת שמו ,שאנו
מטילין לתוך התבשיל וריחו נודף .אמר לו
הקיסר :תן לנו הימנו! אמר לו :כל המשמר
את השבת מועיל לו ,ושאינו משמר את השבת
אינו מועיל לו .עוד שאל הקיסר :אלוקיכם
נמשל לאריה ,ויכול האדם להשתלט על הארי,
ואיזה זה כוחו של אלוקיכם? אמר לו :לא
לאריה שמצוי ביערות ובמדבריות ,אלא
באריה שבשמים .אמר לו הקיסר :יכול
להביאו לפני ונראנו! ביקש רבי יהושע רחמים,
ובא ארי גדול מאוד ,ומקול שאגתו מרחוק,
הפילו כל הנשים המעוברות ,ונפלו שיני כל
אנשי רומי ,ואף הקיסר עצמו נפל מכסאו,
ומיד אמר הקיסר לרבי :הרחק מעלינו הארי
הזה .ומיד התפלל רבי יהושע ונעלם הארי .וכן
אמר לו הקיסר :רוצה אני לראות את
אלוקיכם .אמר לו :לא תוכל לראותו .וכיוון
שהתעקש הקיסר בציוויו ,הלך רבי יהושע
והעמידו לקיסר נגד השמש ,ואמר לו :הסתכל
בו .אמר הקיסר :לא אוכל .אמר לו :אם
בשמש ,שהיא אחד ממשרתי ה' העומדים
לפניו ,אי אתה יכול להסתכל ,בשכינה עצמה
יכול אתה להסתכל?

הדרך לרפואה ולבריאות:

אתה רואה כמה זמן ומאמץ משקיעים
אנשים כדי לבחור דירה באזור בו האוויר הוא
האופטימלי לדעתם .אחר כך הם מחשבים את
כיווני האוויר שיהיו לבית ,וכמה "ריאות
ירוקות" יהיו בסביבה ועוד ועוד .כל זה איננו
שווה לאדם המעשן .מה לך להביט סביבך,
כאשר אתה  -במו ידיך  -מרעיל את ראותיך
ומזיק לכל גופך .יום יום ,שעה שעה .תקצר
היריעה כאן ,מלפרט את כל נזקי העישון
המתגלים במחקרים ,חדשות לבקרים .וכן את

כל ההסתרות והשקרים שמובילות ענקיות
הסיגריות בעולם כולו .לאחרונה יש
התעוררות עולמית חיובית בנושא .תביעות
מוגשות נגד יצרניות הסיגריות ,בתי משפט
בארצות הברית משיתים קנסות ענק .רופאים
העורכים מחקרים רפואיים יודעים כי אין
מעשן בריא! ולכן ,כשלוקחים "קבוצות
ביקורת" בנושאים שונים לצורך מחקר או
בדיקה ,ולצורך כך מחפשים אנשים בריאים,
השאלה הראשונה שמופיעה תמיד בשאלון
המועמדים היא :מעשן או לא מעשן? אם
השיב שהוא מעשן ,לעולם הוא לא יבחר
לקבוצה זו ,באשר לדידם :אין מעשן בריא,
והוא בידו ממית את עצמו .הבנות הנמצאות
בשידוכין צריכות לברר ולדעת אם מעשן או
לא ,כי הבחור המעשן מהווה סכנה לבריאותו
שלו ולבריאותם של המשפחה ושל הבנים
שעתיד להוליד .הבנות צריכות לחשוש
משידוך עם בחור מעשן יותר מאשר הן
צריכות לחשוש ממחלה כלשהי שיש לקרוב
משפחה של הבחור ,מכיוון שאין מעשן שהוא
בריא.

דברי מוסר" :הגאווה"
הגאווה היא המטבע שפסל המלך הגדול
יתברך שמו שנאמר" :וכסף וזהב ירבה לך...
ורם לבבך וכו'" ,ולמלך ישראל יש אזהרה:
לבלתי רום לבבו מאחיו ,ואם הזהירה התורה
אפילו במלך כל שכן בהדיוטות שלא ישתררו
זה על זה .בעלי הגאווה מתועבים בעיני ה'.
ואפילו לא התגאה על שום אדם ,לא בדיבור
ולא במעשה ,אך בלבו הוא מתגאה נקרא
תועבה ,שנאמר" :תועבת ה' כל גבה לב"
אפילו אין לו גבהות אלא בלב ,מאוס הוא לפני
ה' .הגאווה מביאה לידי רדיפת כבוד,
להשתרר על בני אדם ,וכאשר לא מכבדים
אותו ,נכנס למחלוקת וממנה יוצאת הקנאה
והשנאה .ומדרכי הגאווה ,זה המקשט את
גופו כדי שיראה יפה לפני נשים לשאת חן
בעיניהן ,ומתוך כך יתקרב אליהן לידי שחוק
וקלות ראש .וכן אשה המתקשטת ומכניסה
בהם הרהורים ,ובכך עונשה רב ,שהיא נותנת
מכשול לרבים ,ובפרט אם היא מגלה חלקים
מגופה ,ואם נכנסת לחופה בבגדי פריצות
פעמים מביטים בה יותר ממאתיים אנשים
והיא גורמת להם לעוון ,ובלילה כשתעלה
נשמתה לשמים לתת דין וחשבון על מעשיה
לאותו יום היא חותמת בשתי ידיה אני גרמתי
לכמה מאות אנשים להסתכל בגופי ,וחטאים

של אלו תלויים בי .ומה תענה ביום הדין
הגדול ,לכן צריך לכסות כל מה שאפשר ולא
לגרום להחטיא את הרבים .וה' יכפר בעדנו
אמן.

הראשון לציון :רבי אברהם חיים ג'אנין
1787-1848

אשתו הצדקנית של רבי אברהם חלתה
במחלה אנושה ונפטרה ,והיא צעירה .ואחרי
זמן לא רב ,הציעו לו לשאת לאשה את
האלמנה שהיא נכדתו של רבי שלום שרעבי
(הרש"ש) .כאשר נגש רבי אברהם לרבו רבי
שלמה סוזין לשאול את הסכמתו לשידוך על
האשה האלמנה הזאת ,היסס בתחילה ,ואחרי
כמה דקות אמר לו :רבי אברהם שרעבי אביה
של הכלה יושב בגן עדן ומצפה כי חכם כמוך
ידבק בזרעו ,ומן השמים מסכימים לכך .ואחר
כך השידוך יצא לפועל .ומאז ,עלה רבי
אברהם לשמש כראש ישיבת המקובלים בית-
א-ל .הוא העתיק את דירתו לבית זקנו
הרש"ש ,ובבית זה המשיך לעסוק ללא הרף
בתורה הקדושה .ולעזר רב היתה לו הספריה
הענקית של הרש"ש אותה הנחיל לצאצאיו,
וקדושתו וחסידותו נתפרסמו בפי כל .ספרים
רבים הוציא רבי אברהם לאור עולם ,ביניהם:
 -1מנחה טהורה - 2 ,שאלות ותשובות "חוקי
חיים"" - 3 ,סביב לאוהל" - 4 ,פירושים על
ספר "קדושת יום טוב" של רבי יום טוב
אלגאזי.

סיפור:

עשיר שביזה לעני והוציאו מביתו אחרי
שאמר לו :אם אתה קורא תהלים בכל יום
חשבת עצמך שאתה חכם גדול .ובאותו יום,
העשיר הזה ראה בחלומו ,שהוא עומד לדין
לפני דוד המלך שאמר לו :צריך שתדע שספר
התהלים שחיברתי הוא חשוב מאוד בעיני ה'.
ואתה ביום זה ביזית את היהודי שקורא
תהלים בכל יום והלבנת אותו .לכן אתה חייב
מיתה .אבל העשיר הודה בחטאו ,והיה מוכן
לחזור בתשובה ולקיים מה שאומרים לו.
ואמרו לו בחלום ,שיערוך עוד סעודה כמו
שעשה ,ויזמין כל החכמים וכל גדולי העיר
ויבקש מחילה מאותו שואב המים שביישו.
וכשהקיץ מחלומו ,ולמחרת בבוקר ,שוב הכין
סעודה להמון קהל ,ושלח והזמין את שואב
המים לבוא אל הסעודה בערב .ובתוך
הסעודה ,התקרב העשיר אל שואב המים
ואמר לו" :אנא ,סלח לי על כי ביישתיך
אתמול" .ולמראה דמעותיו של הגביר ,נפל בו

לבו של שואב המים ,והוא ענה בלחש" :אני
סולח ומוחל לך" .באותה שעה ,כל הקרואים
שישבו סביב לשולחנות הערוכים ,תמהים
ומצפים לשמוע מה קורה לעיניהם .אז קם
הגביר ואמר לפני כולם :סלחו לי רבותי ,כי
הטרחתי אתכם לבוא הנה בשנית ,אולם
לטובתי ולטובתכם עשיתי זאת ,ורציתי
שתדעו ערכה של קריאת תהלים בכל יום,
ורצוני לבקש כאן את סליחתו של שואב המים
על העלבון והצער שגרמתי לו אתמול .וסיפר
להם את כל אשר עבר עליו בלילה .וידעו כולם
שמעלת קריאת התהלים חשובה עד מאוד.
והתחילו כולם לקרוא תהלים בכל יום.

דינים:

 - 1נשים פטורות ממצוות ספירת העומר,
ואם ירצו לספור בלי ברכה רשאיות .ואסור
להם לברך .ועל פי הסוד טוב שהנשים לא
תספורנה כלל העומר ,אף בלי ברכה.
 - 2מצוה לחנך את הקטנים לספור את העומר
עם ברכה כדת ,ואפילו אם שכחו לספור יום
אחד ,יכולים להמשיך לספור בברכה משום
חנוך.
 - 3זמן ספירת העומר הוא אחר צאת
הכוכבים (בניו יורק  37דקות אחרי השקיעה),
וסופר והולך כל הלילה .אבל כשמתפללים
בציבור בבית הכנסת יכולים לספור אחרי
השקיעה עם ברכה.
 - 4מי ששכח לספור בלילה ,ונזכר ביום יספור
בלי ברכה ,וימשיך לספור בשאר הלילות עם
ברכה.
 - 5מי שמסופק אם ספר בלילה את המספר
הנכון או לא ,וביום לא נזכר ,בכל זאת יכול
לספור מכאן ואילך בברכה.
 - 6מי שמסופק כמה היום לעומר ,ואינו יכול
לברך ,יספור מספק את שתי הספירות,
שמסופק בהן בלי ברכה ,ולמחרת בלילה,
לאחר שיתברר לו המספר האמיתי ,יספור
מכאן ואילך בברכה.
 - 7מי ששאל אותו חברו בזמן הספירה )לאחר
צאת הכוכבים) כמה היום לספירה ,והשיב לו
רק את מספר הימים בלי שינקוב את מספר
השבועות ,יכול לספור אחר כך בברכה ,כיוון
שלא הזכיר את מספר השבועות.
 - 8אם טעה והזכיר "מוריד הגשם" במקום
"מוריד הטל" אם נזכר באמצע הברכה של
"מחייה המתים" חוזר ל"אתה גיבור" ומזכיר
"מוריד הטל" .ואם נזכר אחר שבירך "מחיה
המתים" חוזר לראש התפילה .ואם מסתפק

אם אמר או לא ,תוך שלושים יום לחג הרי זה
בחזקה שהזכיר גשם ,וחוזר ,ולאחר שלושים
חזקתו שהזכיר בסדר.
 - 9אם טעה ולא אמר "ברכנו" אם נזכר
באמצע "ברך עלינו" חוזר לראש הברכה ,ואם
נזכר קודם שיסיים "מברך השנים" ובירך
"ברוך אתה ה'" יסיים "למדני חוקך" וחוזר
ל"תחילת ברכנו" ואם נזכר באמצע איזו
שהיא מברכות העמידה חוזר ל"ברכנו"
וממשיך על הסדר .ואם לא נזכר עד שאמר
פסוק יהיו לרצון (האחרון) חוזר לראש
התפילה.
 - 10יש להמנע משמיעת כלי שיר ,אף דרך
טייפ ,בימי הספירה מאסרו חג עד ל"ג בעומר.
 - 11פשט המנהג בכל ספרד שלא להסתפר
בימי הספירה עד יום ל"ד בעומר בבוקר ,ומי
שמצטער הרבה מזקנו יכול לגלח זקנו בערב
ראש חודש אייר ,אם גם זה קשה לו ,יש להקל
לו לגלח הזקן כל ערב שבת לכבוד שבת .אך
טוב וראוי שלא להתגלח .כתב הרב מרדכי
אליהו זצ"ל בספרו קיצור שולחן ערוך שלו
וזה לשונו :בימים של ספירת העומר ממעטים
בשמחה ,ויש נוהגים שאין מברכים
"שהחיינו" לא על בגדים ולא על פירות ,ויש
נוהגים שלא מברכים "שהחיינו" על הבגדים
אבל מברכים על פירות ,אבל מותר לקנות
בגדים וללובשם אחר ל"ג בעומר .ויש שאין
נוהגים בחומרת אלו כלל ,ומברכים
"שהחיינו" על כל דבר  -וכן נוהגים.

התורמים לעלון זה:
משפחת סרוויה ובניהם לברכה ולהצלחה
ולע"נ אמם רחל בת אדל ע"ה אמן***.הרופא
האדון נסים בסול ואשתו הגברת ביקי ובניהם
לברכה ולהצלחה אמן***.העסקן הציבורי
האדון איזק עציץ ואשתו הגברת ג'ולי ובניהם
לברכה ולהצלחה אמן***.הגברת קמו גנדי
ובניה לברכה ולהצלחה ולע"נ אמה פרידה בת
ג'מיליה ע"ה אמן***.האדון דוד משענייה
ולהצלחה
לברכה
ובניהם
ואשתו
אמן***.האדון העסקן הציבורי ג'ידה כבביה
ולהצלחה
לברכה
ובניהם
ואשתו
אמן***.האדון נתן כהן ואשתו הגברת שילה

ובניהם לברכה ולהצלחה אמן***.בעלת חסד
בעילום שם על ידי הגברת שילה כהן לברכה
ולהצלחה עם כל משפחתה אמן***.האדון
סולי ערמאן ואשתו הגברת ויקטוריה ובניהם
לברכה ולהצלחה ולע"נ אמו רחל בת זקייה
ע"ה אמן***.האדון מוריס נחמד ואשתו
הגברת שירלי ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ
אחיו המנוח מארקו בן ג'מיליה ע"ה
אמן***.הגברת איווה דהב ובניה האחים
המבורכים ג'ונתן וחכם אליהו וקמיליא
לברכה ולהצלחה ולע"נ בעלה ואביהם ניסן
פרידי בן שושנה ע"ה אמן***.האחים
המבורכים :דיבו  -מרדכי  -סמי  -טוניה -
קיטי  -לינה  -נדיה למשפחת כפיץ לברכה
ולהצלחה ולע"נ אדונתם אמם אולגא בת
זקייה ע"ה אמן***.העסקן הצבורי האדון
שלמה כהן ואשתו הגברת גילה ובניהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ אמו כורג'ייה יפה בת שמחה
ע"ה אמן***.האחים המבורכים :פרג'  -דוד -
קלוד  -אדמון  -ג'אניה  -רינה  -אסתר  -גילה
 פימה  -איוון למשפחת נחום לברכהולהצלחה עם כל משפחותיהם ולע"נ אדונתם
אמם איילה גזאלה בת רימה 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***.משפחת ג'נני לברכה
ולהצלחה עם כל משפחותיהם ולע"נ המנוח
ג'ק יעקב חיים בן שרה ע"ה אמן.

**********

הגיעו התרומות לעלון זה בסך של $1,300
ותזכו למצוות אמן.
מספר המבקרים באתר הגיע ל39,500 -
ותזכו למצוות אמן.

**********

www.bethyosef.com
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