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הפסוק אומר" :אשה כי תזריע וילדה זכר".
ישנם אנשים בורים שאם ילדה אשתו זכר
הרי הוא אוהבה ומכבדה כבוד גדול ,ואם
ילדה בת ,הרי הוא מרחיקה ומזניחה ,וגורם
לעצבות ומתח בבית .ואנשים אלו טועים
טעות חמורה :וכי אשתו הלכה לשוק ובחרה
לקנות לה בת ולא בן? ועוד אמרו חז"ל :איש
מזריע תחלה אשתו יולדת נקבה ,וגם אמרו
ה"בת" היא באה מכוחו של האב ,אבל
ה"בן" הוא מכוחה של אשה ,ועשרה פסוקים
מן התורה מעידים על זה ,ככתוב" :ובתואל
ילד את רבקה" ו"דינה בת יעקב" וללבן שתי
בנות .ולהיפך ,הרבה פסוקים מעידים
שהאם היא המביאה בנים זכרים ,ככתוב:
"אם הבנים שמחה"" ,ותלד הגר לאברהם
בן"" ,אבל שרה אשתך יולדת לך בן"" ,אם
יעקב ועשיו"" ,ותלד לאה ליעקב בן" וגם
"ותהר רחל ותלד בן" .ובנוסף לכך ,ישנם
אנשים רבים שזכו לרוות נחת מבנותיהם
יותר מבניהם ,כיוון שבנותיהם נישאו
לבעלים בני תורה או בעלי עושר ,והקימו
בית לתפארת ,לכן צריך האדם לשמוח
במתנה שה' יתברך נתן לו ,ולא להיות חלילה
כפוי טובה לה' יתברך ,ואיזהו עשיר ,השמח

בחלקו .ומספרים ,שהגאון רבי צבי פסח
פרנק ביקש מה' בנות ,והטעים זאת שבבנים
נדרשת השקעה רבה בחינוך ,וספק אם יצאו
תלמידי חכמים ,אבל לבנות אפשר לקחת
להן חתן תלמיד חכם מן המוכן ,ואכן זכה
לכך.

פרשת טהור (מצורע):

הפסוק אומר" :והזרתם את בני ישראל
מטומאתם ולא ימותו בטומאתם" .יש
לשאול :על איזה טומאה הכתוב מדבר?
שמביאה לידי מיתה ח"ו? אומר הרב הצב"י
יוסף ישר :מדבר הכתוב על מצות טהרת
המשפחה ,שתופסת מקום חשוב בתורה,
שהרי אמר רבי שמעון בר יוחאי :כל שאינו
נזהר בדיני אשתו נדה ,אפילו יש לו בנים
טובים כבני אהרן ,באים לידי סכנה .מזה
נלמד עד כמה חמור עוון נדה עד כדי שמזיק
לבנים ח"ו .והעובר על טהרת המשפחה,
מביא חרון אף לעולם ,ואפילו בניו של
החוטא הזה היו צדיקים ,אין בכוחם להגן
מעונש עבירה חמורה של הוריו ,ומזה נלמד,
כמה שכרו גדול מי שנזהר בזה ,וכמה עושה
נחת רוח לה' ,שהרי הטהרה היא יסוד
הקיום של עם ישראל .וה' ישמרנו אמן.

פרפראות על מסכת אבות:

מדוע זכה רבי יוסף קארו לחבר את השולחן
ערוך? אומר החיד"א שקיבל מאדם גדול:
בזמנו של האר"י הקדוש ,שבדורו של ה"בית
יוסף" שהוא מרן רבי יוסף קארו ,נגזר
בשמים שצריכים לחבר ספר כמו ה"שולחן
ערוך" ובו יבוארו כל הדינים הצריכים .והיו
באותו הדור שלושה גדולי ישראל שהיו
ראויים שיכתבו ספר זה של שולחן ערוך.
והסכימו על מרן רבי יוסף קארו ,מפני שהיה
עניו מאוד ,ואינו מספר בגנות הפוסק שלא
מסכים איתו ,והענווה היא אחת מארבעים
ושמונה דברים שהתורה נקנית בהם (רבי
שמואל זאב).

היסטוריה בקצרה 60 :שנה אחרי החורבן
 128למנינם:

אמר לו הקיסר של רומי לרבי יהושע :אני
מוכן להכין סעודה גדולה וחשובה לה' ,איך
אעשה? אמר לו רבי יהושע :אין בידך די
להכין לפניו .אמר לו :אני מוכן ,ככל אשר
תאמר לי .וכיון שעמד הקיסר על דבריו,
אמר לו רבי יהושע :להכין הכל במקום רחב
מאוד ,והוא על שפת הים במקום ריק.
הסכים הקיסר ,וששה חודשים טרחו
משרתיו להכין סעודה גדולה ורחבה .אחרי
שסיימו ,ירדו גשמים ושטפו את הכל לתוך
הים .אמר לו הקיסר :מה זה? אמר לו רבי
יהושע :אלו הם מכבדי הבית של ה' ,והם
כבר כלו לאכול את הכל .אמר הקיסר :אם
כן ,באמת לא אוכל לעשות .אז בת הקיסר
צוותה על רבי יהושע להתווכח עמה ,ואחרי
שהשיב לה על כל שאלותיה אמרה לו :חכמת
התורה המפוארה ,איך ה' שם אותה בכלי
מכוער? שהיה רבי יהושע פניו מכוערים ואין
בו יופי .אמר לה :למה אביך נותן יין שלו
בכלים מכוערים של חרס? אמרה לו :אלא
באיזה כלי יתן? אמר לה :אתם חשובים
ועשירים ,תנו אותו בכלי זהב וכסף .הלכה
ועשתה כן ,לימים החמיץ היין .באה ואמרה
לו .אמר לה :אף דברי תורה כן .אמר לו
הקיסר :והלא יש חכמים נאים? אמר לו רבי
יהושע :אילו היו מכוערים כמוני ,היו
לומדים עוד יותר ,לפי שאי אפשר לנאה
להשפיל דעתו ,ובא לידי שכחה למה שהוא
למד.

הדרך לרפואה ולבריאות:

ישנה טעות נפוצה לגבי סיגריות "לייט"
ושאינן "לייט" .מן הסתם ,האנשים
המעשנים חושבים שסיגריות "לייט" פחות
מזיקות לבריאות מסיגריות "כבדות" ,אך
מחקרים בארצות הברית הוכיחו ,שאין שום
הבדל מבחינת הנזק שהן גורמות ,וכן פורסם
שהעישון גורם לשלושת הנזקים הבאים- 1 :
העישון הוא גורם עיקרי ( )50%לסרטן
שלפוחית השתן ,רח"ל - 2 .הדיסקים שבין
החוליות עוברים במהלך החיים תהליך
התייבשות .הדיסקים של מעשן בן ארבעים
שנה מתחילים להתייבש כמו אלה של אדם
בן ששים .כלומר ,הדיסקים של המעשן
נקלעים למצב של התייבשות  20שנה לפני
הדיסקים של האדם שאינו מעשן,
וההתייבשות של הדיסקים גורמת ללחצים
בחוליות שבעמוד השדרה וללחץ על בעצבים
וגורמת לכאבים קשים - 3 .החמצן שאנחנו
קולטים מהאויר נספג למחזור הדם דרך
כמות עצומה של נימים דקים ביותר
הממלאים את הריאות .עשן ,ולא רק עשן
של סגריות ,אלא כל עשן שהוא ,גורם נזק
לאותן נאדיות ,ועל אחת כמה וכמה עשן
הסיגריות שמכיל הרבה מאוד רעלנים.
המעשן מכניס לראותיו כמויות גדולות של
עשן ,ועם הזמן הוא מאבד חלק ניכר
מהיכולת של נאדיות אלו לספוג חמצן ,ואז
הוא במצב שאין לו אויר.

דברי מוסר" :אהבת הבריות"

על כל אדם לאהוב את הבריות ,והדרך
שמקרבת את האדם לאהוב כל אדם היא,
שיעזור לו בנפשו ובממונו כפי יכולתו ,העזר
בנפשו הוא ,שישרת לכל אדם  -בין עני ובין
עשיר ,ויטרח עבורם ,ויעזרם בממונו ,והוא
שילווה לעשיר בזמן שיזדקק למעות ,והן
לעני בשעת דחקו ,וכן יפקדהו במתנות כפי
יכולתו ולעתים ישלח מתנות ודורונים גם
לעשירים ,ויהא ותרן בשלו ,ואם עוסק
במשא ומתן עם הבריות ינהל המשא ומתן
באמונה ,ולא יקפיד בדברי חבירו ולעולם
יחפוץ שחבירו יהנה ממנו ,וישתדל שיהיו
דבריו נשמעים בנחת עם כל בני האדם,
יבוייש  -ולא יבייש ,אם הטעהו אדם  -אל
יטעהו ,יסבול על צוארו את כל העולם ,והוא

לא יכביד עליהם ,ולא יתקוטט עם בני אדם,
ויקבל כל אדם בסבר פנים יפות ,כי סבר
פנים יפות מחזק את האהבה .ישא ויתן עם
חבירו בטובתו ,וינחם כל אדם מדאגתו ,ואם
גילה לו סוד ישמור הסוד בליבו ,ואף אם
יכעיסוהו יסבול וימחול ,ולא ידבר רעה על
בני אדם ,ולא ישמע כשידברו רעה על איזה
אדם ,ולעולם ישתדל למצוא זכות על בני
אדם ,ואז יהא אהוב למעלה ונחמד למטה
ויהא אהוב לכל ,ומן השמיים ירחמוהו אמן.

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

רבי אברהם כתב ספר וקרא שמו "קדושת
יום טוב" ואחר שעשה לו הגהה ,שלח את
ספרו זה להדפסה בעיר סלוניקי ביד שליח
נאמן ליוון .השליח שם פעמיו לסלוניקי
כשבליבו תפילה כי יצליח ליישם את תפקידו
בהצלחה .בבית הדפוס הגדול בעיר ,קיבלו
בשמחה את הספר החשוב והניחוהו במקום
מכובד בין הספרים המיועדים להדפסה.
למחרת בואו של השליח לעיר ,פרצה שריפה
ליד בית הדפוס .רץ השליח מבוהל להציל
את שללו ,אך הוא איחר את המועד .האש
אחזה בבנין בית הדפוס אשר עלה בלהבות.
לשונות האש התמרו מחלונות הבית והוכיחו
נאמנה ,כי מאומה לא נותר שלם בתוך
הבנין .בחרדה עקב השליח אחרי פעולת
הכבאים המנסים לחנוק את האש .לאחר
זמן ארוך הוכתרה פעולתם בהצלחה ,האש
שככה לגמרי ,רק הבית החרוך העיד על אשר
התחולל בו בשעות האחרונות .בצער תהומי,
נכנס השליח אל הבית .החדר אשר הכיל את
כל כתבי היד נשרף כולו .רק מעט פיסות נייר
חרוכות נראו בו .לפתע ,פער את פיו
בתדהמה ,כתב היד המוכר לו ,ספרו של רבי
אברהם ,נשאר שלם ,האש לא נגעה בו ,אף
אות לא נטשטשה...

סיפור :כ"ז ניסן יום הזכרון לשואה
ולגבורה

השואה מונח שנתייחד כיום לציון שואת
יהודי אירופה ,שעוללו הנאצים בתקופת
מלחמת העולם השנייה ,והייתה הגדולה
בשואות שפקדו את העם היהודי מאז היותו
לעם .השואה הנוראה הביאה לחורבן יהדות
אירופה ,בין השנים  1939עד  1945כאשר

המרצחים הגרמנים רצחו והשמידו  6מיליון
יהודים ,שהיוו כשליש מהעם היהודי.
השמדת היהודים נעשתה בצורה מחרידה
שהעולם טרם ראה כמותה והיא כללה
עינויים ,השפלות וייסורים אין קץ .תקופת
השואה החלה בגרמניה בשנת  ,1933עם
עלייתו לשלטון של המשטר הנאצי בראשות
אדולף היטלר הרשע .הנאצים החלו להגשים
את האנטישמיות הגזענית ,שהיתה חלק
חשוב באידיאולוגיה שלהם .הם ראו
ביהודים שעיר לעזאזל ,האחראי לכל
הפגעים והתחלואים מהם סבלה האומה
הגרמנית .המפלגה הנאצית הפיצה תעמולה
וסיסמאות משטמה נגד היהודים ובמקומות
רבים החלו להתנוסס שלטים" :יהודים
אינם רצויים כאן" .במקביל ,הוכרז חרם
כלכלי על היהודים והם סולקו מעמדות
וממשרות ציבוריות .בשנת  1935חוקקה
הממשלה הגרמנית חוקים מיוחדים ,שנועדו
בשם "חוקי נירנברג" שתכליתם היתה
הטלת הגבלות קשות על היהודים ומניעת
יחסים בין יהודים ל"אירים" הגרמנים .כדי
לשמור על טוהר הגזע .גזירות שונות ומעשי
בריונות מיררו את חייהם של היהודים
באותה תקופה וחייהם היו הפקר .בלילה
אחד ,שכונה ליל הבדולח ,ליל ט"ז
במרחשון 9 ,בנובמבר  ,1938הותקפו ,נשדדו
ונהרסו בתי יהודים ובתי  -כנסת רבים.
יהודים רבים הוכו ונרצחו ושלושים אלף
יהודים נעצרו ושולחו למחנות הריכוז
ב"בוכנוולד" ו"דראר" .באותה תקופה גברה
הגירת היהודים מגרמניה ועד פרוץ מלחמת
העולם השנייה היגרו ממנה כמאתים
וחמישים אלף יהודים .בשנת  ,1939עם
סיפוח אוסטריה לגרמניה ועם כבוש
צ'כוסלובקיה הוחלט גזירות הנאצים גם על
יהודי ארצות אלה .בולטת במיוחד היתה
גישתן של ממשלות ושל כנסיות באירופה
ובמקומות אחרים ,שגילו אדישות מדהימה
לסבלם של היהודים ולא מצאו לנכון להגיב
על אכזריותה של גרמניה הנאצית .בשל כך
ובשל ההשפעה הנאצית ,פרץ באירופה גל
אנטישמי ,שהקיף את הונגריה ,את רומניה,
את ליטא והגיע גם לצרפת ולאיטליה .בפרוץ
מלחמת העולם השנייה ,כאשר כבשו

הנאצים את פולין ,הטילו גזירות קשות על 2
מיליון היהודים שבה .בולטת במיוחד היתה
הגזירה שחייבה את כל היהודים לענוד
טלאי צהוב בצורת מגן דוד .באותה תקופה
החלו הגרמנים לכלוא את היהודים
בגיטאות ובמחנות ריכוז ,שם נוצלו לעבודות
כפייה .בגיטאות שררו תנאים נוראיים של
רעב ומגיפות ושיעור התמותה בהם היה
גבוה מאוד .רבים אחרים מתו בניסויים
"רפואיים" אכזריים ,הוכו והושפלו עד מוות
או בהוצאתם להורג.

דינים:

 - 1אסור מן התורה להדליק חשמל בשבת,
כולל הפעלת רדיו ,טלויזיה ,רכב ,טלפון וכו',
ואפילו המפעיל דבר על ידי בטרייה ,הרי זה
איסור כמו מחלל שבת .והרבה טועים
וחושבים שאין זה נקרא הבערה ממש,
וחושבים הבערת הגז או סיגריה זה אסור
אבל לא חשמל ,וזוהי טעות גדולה ובורות
רבה ,ומצוה לפרסם הדבר שהמדליק חשמל
וכל דבר שקשור לחשמל הרי זה בכלל מחלל
שבת ,וגדול עוונו מנשוא.
 - 2אם מנורת החשמל דולקת ,ומפריעה לבני
הבית לישון ,מותר לכסות בבגדים את אור
החשמל כדי שיוכלו לישון.
 - 3מנורת חשמל שכבתה בשבת על ידי שעון
שבת שמכבה ומדליק אוטומטית בשעות
קבועות ,ורוצים אחרי שכבתה המנורה
להוריד את הכפתור כדי שלא ישוב להדליק
בזמן שיגיע השעון לזמן ההדלקה שנית ,אין
להתיר זאת ,אלא אם כן התנה תנאי מפורש
מערב שבת שיוכל להוריד הכפתור לאחר
שיכבה על ידי השעון ,ותנאי אחד מועיל לכל
השנה .אבל טוב להתנות על זה בכל ערב
שבת ,ואם שכח ולא התנה כלל ,מותר לומר
לגוי להוריד הכפתור.

התורמים לעלון זה:
האדון אלי לוי ואשתו הגברת ביקי ובניהם
לברכה ולהצלחה ומאחלים למעלת הסנדק

החזן נעים זמירות ישראל האדון ויקטור
ואשתו הגברת דולי ובניהם מזל טוב להנכד
החדש ויקטור ומברוק אמן***.החזן הנעים
ובעל הקורא האדון אלביר ששו הלוי ואשתו
הגברת קמו ובניהם לברכה ולהצלחה
ולבריאות אמן***.האדון איזק ענביה ובניו
לברכה ולהצלחה ולע"נ אמם איווה עיישה
בת ליזה 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 לברכה
ולהצלחה 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 $1,450
ותזכו למצוות אמן.
מספר המבקרים באתר הגיע ל40,400 -
ותזכו למצוות אמן.

**********

www.bethyosef.com
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