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השנה הזאת יחול ששי שבששי בליל שבת קודש ( 8במאי) ,ובכל שנה יש לקרוא תיקון כרת באותו
לילה עד עלות השחר ,אבל השנה יכול כל אדם אם יזכה לקרוא בליל שבת פרשת בהר ובחוקותי
אחרי הסעודה אדרא רבא ואדרא זוטא ,וביום שבת קודש לפני תפילת שחרית או אחרי תפילת מוסף
לסיים את כל ספר תהלים ויש בזה סגולה חשובה עד מאוד ומכפר הרבה עוונות חמורים ופותח ה' לנו
שערי פרנסה ,בריאות ואריכות ימים אמן .ושומע לנו ישכון בטח אמן.
איש חסד בעל לב טוב האדון הנדיב ויקטור אימיל קמעו ואשתו הגברת מיריי ובניהם והוריהם
לברכה ולהצלחה וה' יברך אותם ברוחניות ובגשמיות אמן.
המעוניין להתקשר לרב)646( 552-3412 :
המעוניין לתרום לעלון זה ישלח את תרומתו ל:
VaaD Tehilim Torah, c/o R.A. Farhi
2415 Ocean Parkway, Brooklyn NY 11235
ּוק ִׂריַאת הַ תוֹרה _______________________
_______________________ נא ֹלא לְ עַ ּיֵן בֶּ עלוֹן זֶּ ה בִׂ ְשעַ ת הַ ְתפִׂ לה ְ

פרשת אמור מדברת על קדושת הכוהנים משרתי
בית המקדש .ומבין קדושות אלו ,הפסוק הבא:
"ובת איש כהן כי תחל לזנות את אביה היא
מחללת באש תשרף" .הכתוב אינו מדבר בבת כהן
פנויה (שאינה נשואה) ,אלא מדבר בבת כהן
נשואה או מאורסת ,אם זנתה תחת בעלה ,דינה
בשריפה ,בין אם בעלה כהן או לוי או ישראל ,או
אפילו ממזר ,הרי זו בשריפה ,והבועל אותה נידון
בחנק .הפסוק אומר" :כי תחל לזנות" .מהו תחל?
לא מלשון תתחיל לזנות ,אלא לשון חילול .את
אביה היא מחללת ,לפי שחיללה וביזתה את
כבודו ,שאומרים עליו :ארור שזו ילד ,ארור שזו
גידל .ומה פירוש "את אביה" ,כלומר ,חלק הנתון
בה מאביה ,שמחמתו נמשך לה קדושת הכהונה.
ולמה באש תשרף? לפי שכל מעשה הכוהנים באש,
לפיכך מיתתה באש .ודין "שריפה" זה ,חמור
בשתי דרגות מאשר דינן של שאר בנות ישראל.
לפי שבת ישראל נשואה שזנתה ,דינה בחנק,
שהיא המיתה הקלה מתוך ארבע מיתות בית דין.
והסיבה היא ,משום שמי שמקבל חינוך נעלה
יותר ,תובעים ממנו יותר ,על כן זו שנתחנכה בבית
שבו כולם בני תורה וחרדים וזריזים ,ויש בו חינוך

מעולה ,עוד מבזה היא את כבוד כתר הכהונה
שניתן לאביה וה' ישמרנו אמן.

פרפראות על הפרשה:

"עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמישים
יום" .יש לשאול :למה אנחנו מונים מ"ט ימים
ולא חמישים? כיוון שהכתוב אמר בפירוש:
"שבעה שבועות תספור לך" ,אין לספור יותר
משבעה שבועות ,ומהפסוק" :תספרו חמישים
יום" לא קשיא מידי ,שאין דרך המקרא,
כשמגיעין המנין לסכום עשיריות פחות אחד,
מונין אותו בחשבון "עשיריות" ואינו משגיח על
חסרון אחד .כמו שראינו ב"מלקות" ,מכין אותו
ט"ל מכות ,ולמרות שהכתוב אומר" :ארבעים
יכנו לא יוסיף" .עוד הפסוק אומר" :כל הנפש
לבית יעקב הבאה מצרימה שבעים" .אם תספור
הפרט שלהם תמצא "ששים ותשע" ולא שבעים.
ויש דוחקים לעשות הפסק בפסוק על דרך זה:
"עד ממחרת השבת השביעית תספרו" ולא עד
בכלל .ואחר כך :חמישים יום והקרבתם מנחה
חדשה ,כלומר :כשאמר "חמישים" כוונתו על
"והקרבתם מנחה" ולא על הספירה (אבודרהם).

פרפראות על מסכת אבות

הלל אומר" :הוי מתלמידיו של אהרן" .למה
אמר מתלמידיו של אהרן ,ולא אמר כאהרן עצמו?
לפי שלהיות כאהרן דבר בלתי אפשרי ,ועל כל
פנים לפחות להיות כתלמידיו .ולמה בחר באהרן
ללמוד ממנו? לפי שהיה שפל בעיני עצמו ,לפי
שאחרי שנבחר לכהונה גדולה ,היה בוש לגשת אל
המזבח כיון שראה את עצמו חסר שלימות .עוד
אין לו קנאה מאחיו הצעיר ממנו משה רבינו,
ככתוב" :וראך ושמח בלבו" .וגם היה אוהב
הבריות קודם שהתקרבו לתורה ,כמו שאמר:
אוהב את הבריות ואחר כך מקרבן לתורה.

ל"ג בעומר

הוא יום שמחתו של התנא האלקי הרשב"י זי"ע.
רבי שמעון בר יוחאי( ,רשב"י) מגדולי התנאים
בדור הרביעי לתנאים ,חי אחרי חורבן בשנת 140
למספר הנהוג .מחבר ספר ה"זוהר"  -ספר היסוד
של תורת הקבלה .הוא רבי שמעון סתם הנזכר
בש"ס ,האריך ימים ונפטר אחרי רבי ישמעאל.
תחלה למד תורה ביבנה ,וישב לפני רבי יהושע
ולפני רבן גמליאל דיבנה .אחר כן היה מחמשת
תלמידיו האחרונים של רבי עקיבא שהיו :רבי
מאיר  -רבי יהודה  -רבי יוסי  -ורבי אלעזר בן
שמוע .רבותיו הם :רבי עקיבא  -רבי יהושע  -רבי
יהודה בן בבא  -רבן גמליאל  -רבי אלעזר בן
יהודה 22 .תלמידים היו לו מהם .בנו (ר' אלעזר
בר' שמעון) רבי דוסתאי  -רבי חנינא – רבי יוחנן
– רבי יונתן  -רבי יצחק  -רבי ירמיה  -רבי מתיא
 רבי נהוראי  -רבי פנחס בן יאיר  -רבי שאול -רבי שמעון בן מניסא  -ורבי יהודה .הוא למד 13
שנה בישיבתו של רבי עקיבא בבני  -ברק .רבי
עקיבא חיבבו ,וקראו "בני" ואמר לו" :דייך שאני
ובוראך מכירין כוחך" (סנהדרין) .גם כאשר רבי
עקיבא נתפס על ידי השלטונות ונאסר בבית
הסוהר ,בא אליו רשב"י ללמוד תורה מפיו.
במשנה מובאים הרבה ויכוחים הלכתיים בינו
ובין רבו רבי עקיבא .פעם אחת התבטא רשב"י על
רבי עקיבא ביטוי שנראה בעיניו כזלזול בכבוד
רבו ,ועל כך ישב זמן רב בתעניות עד שהושחרו
שיניו )נזיר ):חכמים מסרו :סתם "ספרי" (מדרש
הלכה לחומש במדבר ודברים) הם דברי רשב"י על
פי מה שלמד מרבי עקיבא הוא וארבעה חבריו,
תלמידי רבי עקיבא שנמסרו על ידי רבי יהודה בן
בבא ,לאחר דיכוי מרד בר כוכבא .פעמים רבות
חלק על רבי מאיר ועל רבי יהודה .רשב"י ראה
כיצד סרקו הרומאים את בשרו של רבי עקיבא
במסרקות של ברזל מפני שעסק בתורה ,לכן היה
מן המתנגדים החריפים לשלטון הרומאי .פעם
אחת שישב עם רבי יהודה ורבי יוסי ,ויהודה בן
גרים ,ביטא את דעתו נגד השלטון ,שכל

התיקונים שעשו הרומאים  -שווקים גשרים
ומרחצאות לא עשו אלא לצורך עצמם .יהודה בן
גרים לא נזהר בלשונו וסיפר לאחרים את ששמע
מרשב"י ,עד שהדברים הגיעו לאוזני המלכות
שגזרה על רשב"י מיתה .תחילה הסתתר עם בנו
רבי אלעזר בבית המדרש ואחר כך הסתתרו
במערה .בדרך נס צמח במערה עץ חרובים ויצא
מעיין מים ,מהם ניזונו במשך כל זמן שהותם
במערה .כדי שבגדיהם לא יבלו היו משתמשים
בהם רק בשעת התפילה ,ובשאר הזמן היו
מתכסים בעפר ,עד שנעשו בקעים וסדקים בגופם.
כל זמן ישיבתם במערה ,עסקו בתורה ופרשו
מעניני העולם הזה .כעבור  12שנה מת הקיסר
והגזירה בטלה .כשיצאו מן המערה וראו אנשים
חורשים וזורעים ,אמרו" :מניחים חיי עולם
ועוסקים  -בחיי שעה ,וכל מקום שנותנים בו
עיניהם מיד נשרף" .יצאה בת קול ואמרה להם:
"להחריב עולמי יצאתם? חיזרו למערתכם".
כעבור שנה יצאו מן המערה ורשב"י אמר לבנו:
"בני ,די לעולם אני ואתה" .אולם ,כשראו כמה
חביבות מצוות על ישראל  -נחה דעתם .רשב"י
העיד על עצמו" :יכול אני לפטור את כל העולם
כולו מן הדין" .הוא היה מלומד בניסים .כשגזרה
המלכות על ישראל גזירות קשות ,אמרו ,,מי ילך
(לרומי) ויבטל הגזירות?  -ילך רשב"י שהוא
מלומד בניסים" .לרשב"י התלווה רבי אלעזר בר
יוסי והם הצליחו לבטל את הגזירות .אמרו עליו,
שזכותו הגנה על דורו ולא נראתה קשת בימיו.
רשב"י נפטר ביום ל"ג בעומר (י"ח באייר) ונקבר
במירון .שמו התקדש בעם ,ולתפילה על קברו
מייחסים כוח רב .רבים עולים לקברו במשך כל
ימות השנה ובעיקר ביום ל"ג בעומר ,בו נהגו עוד
מימי קדם לערוך "הילולא" על קברו .מפורסם
מאוד הפיוט "בר יוחאי נמשחת אשריך" ששרים
ביום ההילולא בכל התפוצות .ישראל ציינו את
ל"ג בעומר בלימוד תורתו ובהדלקת מדורות
לעילוי נשמתו ,וכעת בית הכנסת בית יוסף עושים
את ההילולא ביום חמישי 29 ,באפריל ,בשעה
 8:00בערב.

הדרך לרפואה ולבריאות:

עוד אמרו חז"ל :כל מי שיוכל למנוע מעצמו או
מאחרים מלעשן ,חייב להשתדל ולמנוע המדה
הרעה הזאת .וכן למי שהורגל בעישון ,חובה עליו
לעשות כל מאמץ כדי להיגמל מזה ,וכל שכן
שאסור עליו לעשן במקום ציבורי ,או בקרבת
אדם אחר ,לפי שעשן הסגריות מזיק לשכנו
הקרוב אליו .וגם התריעו גדולי הדור והם הגאון
אלישיב ,הגאון שטיינמן ,הגאון שפירא והגאון
ליפקוביץ זכרון צדיקים לברכה ,וכן רבנים
אחרים הבהירו את דעתם והוציאו פסק הלכה:

אין שום היתר להתחיל לעשן אפילו סיגריה אחת,
לפי כשמתחיל באחת נמשך להרבה ,כי כל
המעשנים התחילו כך בסיגריה בודדת .ועוד אמרו
כי זה דעת תורה וכותב הרמב"ם :כל המכניס
לגופו דבר המזיק ,הרי זה עובר על פסוק מן
התורה :השמר לך ושמור נפשך מאוד .עוד עובר
על הפסוק :והיה עליך דמים .ועוד הנזק היוצא
מהעישון ,נתברר בחקירה ודרישה ולמעלה מכל
ספק ,שמאות אלפים מתים טרם זמנם בעישון
סיגריות ,וגם גורם למחלה חמורה בריאות וגם
בלב .לכן איסור גמור להתחיל בעישון בימי
הבחרות וגיל צעיר ומסיימים החכמים שנזכרו
לעיל :וכל השומע לדברינו ישכון שאנן ובוטח
ויזכה לאריכות ימים ויקויים בו מקרא שכתוב:
כל המחלה וכו' לא אשים עליך כי אני ה' רופאיך.
ולמען ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים.

דברי מוסר" :המחשבה והאמונה"

הסיבה לרוב הבעיות בעולם נובעות "מהמחשבה
והאמונה" .יש בני אדם שחושבים שהם מדענים
ומבינים ויודעים הכל .אדם כזה על כל דבר שלא
מבין ,אומר עליו שאינו קיים .וזאת הטיפשות
והבערות הבזויה מכל ,שהרי היא כעיסה חמוצה,
שעוד רגע קט תכנס לתנור ותישרף באש .אבל
אדם הפשוט והמאמין ,יודע ומבין שאינו אלא
בשר ודם ,וגם מה שאינו יודע ואינו מבין ,יכול
להתקיים בלעדיו ובלעדי ידיעתו והבנתו .חכם
הוא אדם שיודע שאינו יודע ,הוא יכול וצריך
ללמוד כל חייו ,כדי שידע מעט מזעיר ממה שקיים
באמת .משל לאדם הנוסע ברכב בלי לדעת איך
פועל המנוע .חוסר ידיעתו זו .אינו מונע מן הרכב
להאיץ ולנסוע במהירות של מאה ועשרים
קילומטרים בשעה .רוב האנשים אינם יודעים
ממה מורכבת טיפה אחת של דם .גם ללא ידיעתם
הטיפה זורמת ומזרימה חומרי חיים ובריאות
לתאים המתחלפים בגופם ,במשך שמונים שנה
ויותר .ואם כל זה בדברים גשמיים שיכול אדם
ללמוד ולחפש אותם עד שידעם? כל שכן בדברים
רוחניים שאין בידינו לדעת ולתפוס אותם ולהבין
אותם .לכן עלינו להאמין ולחשוב שאין יד שכלנו
מגעת להבין דברים רוחניים העומדים ברומו של
עולם .לכן עלינו לתפוס בענווה ,ולהאמין שכל
דברי התורה ודברי חז"ל הם אמת ואפילו אין
מבינים אותם וה' ישמרנו אמן.

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

באותם ימים ,רבים מתושבי ירושלים סבלו מעוני
וממחסור במזון ,וכתוצאה מכך לקו בבריאותם
ונפלו למשכב .ולא היו בידם תרופות ולא רופאים
כדי לעזור להם .אך הנוצרים הקימו בית חולים

בירושלים ,ושמשו בו הרבה רופאים ורופאות.
והם הכריזו כי הרפואה בחינם לכל דורש .אנשי
דת ניצלו את המצב ,ובאו לכל יהודי חולה שנכנס
לבית החולים לשכנעו שימיר את דתו לדת אחרת.
אבל הרבנים הכריזו חרם על כל חולה הנכנס
לבית החולים ,וכל היהודים קיבלו עליהם את
הצו הזה וקיימו את דברי החכמים ,ללא עוררין
ובמסירות נפש .ואחר כך חשבו המשכילים
שהולכין אחרי משה מנדלסון ראש התנועה
האנטי דתית ,להקים גם הם בית חולים יהודי
להכניס בו יהודים חולים ולהשפיע עליהם לילך
בדרכם .מה עשו המשכילים? שלחו לשר הנדיב
משה מונטיפיורי ובקשו את עזרתו להקים בית
חולים זה ,והראו פנים תמימות וטענו כי כך יקל
על היהודים לעסוק בתורה .כיוון שהשר
מונטיפיורי הוא איש דתי ,הוא שמח מאוד לשמוע
על התכנית הזאת להקמת בית חולים ,וייעד
למטרה זו סכום כסף נכבד.

סיפור:

על פתח ביתו של הצדיק רבי צבי הירש עמדה
שורה ארוכה ,כולם ממתינים להכנס פנימה לקבל
ברכה מאת רבם הגאון צבי הירש ,ואחרון
הממתינים היה רבי ישראל שלמה הלוי .הוא היה
בעל קומה גבוהה והוא מפורסם בעירו כגביר
נכבד ונשוא פנים ,אך באותו יום לא היו פניו כפי
שרגילים לראותן ,אלא היו עתה עגומות מאוד,
מספרות על כך שכבר אינו גביר ולכן אינו נשוא
פנים ,וכי בחודשים האחרונים ירד מנכסיו ,ולא
עלה בידו להסתיר זאת עוד .הגביר העני נכנס אל
הרבי ,שכתפיו רועדות ,עיניו דומעות ופניו כמעט
ירוקות ,ואמר לו :כבוד הרב ,זכיתי לארס לא
מכבר את בתי הבכורה .תמה הרבי ואמר לו:
שמא התברר לכם שהחתן אינו בעל תורה ,אולי
נמצא בו שמץ פסול ולכן אתה עצב ובוכה במקום
לשמוח? השיב רבי ישראל :חלילה! חתני כליל
המעלות הוא ,אך אביו קפדן עד מאוד ,ואני
התחייבתי בעת עריכת התנאים לסכום גבוה
כדמי נדוניה ,ובאותה שעה של התחייבות אכן
מסוגל הייתי לסלק את הסכום הזה ואף פי עשרה
ממנו .אני חושש שנתנו בי עין הרע ,כי יום אחד
לאחר קשר השידוכין עזב שר המזל את ביתי
ונעלם ,וירדתי מנכסי ,ומאז אני נכשל בכל מסחר
שאני מנסה לעסוק בו ,ומגביר נכבד הפכתי לבעל
חוב שאין לו יום ולא לילה.

דינים:

 - 1מותר לאשה לבשל קדרה מלאה תבשיל קודם
סעודת שחרית ביום טוב ראשון ,ובכוונתה כדי
שישאר מן התבשיל לצורך יום טוב שני או לחול,
ובלבד צריכה להיזהר שלא תאמר בפירוש שעושה

כן לצורך יום שני .אבל אחד סעודת הצהריים
אסור לה לבשל לצורך הלילה.
 - 2מותר להשתמש בתרופות יום טוב אם יש צורך
לו בהם ,אבל אין להשתמש במשחה שאין למשוח
ביום טוב.
 - 3אסור לסחוט פירות ביום טוב ,אבל מותר
לסחוט לימונים על הסלט אבל לא בכלי המיוחד
לסחיטה.
 - 4מותר לגרור גבינה במורג חרוץ ובמגרדה
המיוחדת לכך ,ונכון לשנות קצת כגון לגרור על
נייר.
 - 5מותר לברור ביד ולא בכלי ביום טוב לצורך בו
ביום ,וכאשר המאכל מרובה והפסולת מועטת,
יברור הפסולת מתוך האוכל .וכאשר הפסולת
מרובה ,יברור אוכל מתוך פסולת ,כדי למעט
בטירחא.
 - 6מי שמניעת עישון גורמת לו צער בהיותו רגיל
בזה ,מותר לו לעשן בסיגריות ביום טוב ודווקא
ידליק מאש מצויה ,אבל אדם שלא הורגל בעישון
כל כך ,אסור לו לעשן ביום טוב .וגם יזהר שלא
לטלטל את הסיגריות ביום טוב ואפילו לאחרים.
 - 7פירות האילן שנשרו מן העץ ביום טוב אסור
לטלטלם וכל שכן אסור לאוכלם ,אבל מותר
לאוכלם אחרי היום טוב.
 - 8אסור לכבות החשמל או הגז ביום טוב וגם על
ידי גוי אסור.
 - 9יכול למלא קומקום קטן של מים על כל גדותיו
ויניחנו על האש עד שירתחו ויגלשו המים על ידי
רתיחתם ישפכו על האש ויכבוהו ,אבל צריך
להשתמש במים אלו לשתיית קפה או תה ,כדי
שיהיה בישולם לצורך אוכל נפש.

התורמים לעלון זה:
האחים המבורכים דוד  -סאדי  -דאני  -ביגי
ואדונתם אמם יולה למשפחת ישי ולע"נ אביהם
המנוח עזרא בן מארגו ע"ה אמן***.האדון מאיר
ווהבה ואשתו הגברת פולין ובניהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ רבי שמעון בן יוחי ולע"נ רבי
מאיר בעל הנס אמן***.האדון זוקי מיטא ואשתו
הגברת אסטיללה ובניהם לברכה ולהצלחה
אמן***.הבחור נחמד ונעים ג'ונתן בורומן ואמו
ואחיו לברכה ולהצלחה אמן***.האדון טיד לוי
ואשתו הגברת סיליא ובניהם לברכה ולהצלחה
ולע"נ אביו המנוח אליהו בן שמחה ואחיו המנוח

טובי בן אלטון ע"ה אמן .תודה רבה***.האדון
איזק זריף ואשתו הגברת ביקי ובניהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ אביו המנוח שלמה בן אלטון ע"ה
אמן***.משפחת ארזי לברכה ולהצלחה ולע"נ
המנוח שלמה בן אמחייה ע"ה אמן***.האדון
עובדיה אליהו ואשתו הגברת נונה ובניהם לברכה
ולהצלחה ולרפואה שלמה להאדון עובדיה בן
נזימה 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 כפיץלברכה 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 $1,700
ותזכו למצוות אמן.
ההוצאות הסתכמו לסך של $1,300
ותזכו למצוות אמן.
מספר המבקרים בשנה האחרונה הגיע ל-
 ,42,200כלומר בכל שבוע היו כ 900 -מבקרים
ותזכו למצוות אמן.

**********
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