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אלף שנים שכב אדם הראשון עם חוה אשתו
במערת המכפלה .בינתיים סער העולם ,והביא
ה' מבול לעולם ומחה את כל היקום ,ונשארו
נוח ובניו ,ומהם נבנה עולם חדש ,עד שעברו
עוד אלף שנים שנית .ואדם וחוה נמצאים
במערת המכפלה ושום אדם לא ידע מזה .אדם
הראשון היה נביא ,יציר כפיו של ה' ,השגתו
נעלה מהשגת מלאכים עד שאמרו בגמרא:
אדם הראשון ,חסיד גדול היה .אלפיים שנה
המתין ,ואיש לא בא ,עד שנקלע לשם אבי
האומה הישראלית ,וראה אור גדול ,ונמשך
אחריו ,וזכה והריח ניחוח ריח גן עדן .נכנס,
וזכה לראות פני אדם וחוה .ומאותו יום ,עלה
בדעתו של אברהם להתחבר אל אדם הראשון
ואשתו וליקבר הוא ואשתו שרה באותה
מערה .וגם זכו בנו ונכדו יצחק ויעקב ונשיהם
לאותה מערה .וכשנפטרה שרה אמנו ,מיד
ויקם אברהם מעל פני מתו ,וביקש מבני חת
לרכוש המערה .ובאותה שעה זכה להיקרא
כמו שאמרו לו :נשיא ה' אתה בתוכנו ,ואתה
מלך על כולנו ואמרו חז"ל :למה זכו בני חת
שישבו וחיו בארץ ישראל וליד מערת
המכפלה? מפני שכבדו את אברהם אבינו,
והמליכו אותו עליהם .עוד רואים את אברהם

אבינו כאשר מתו מוטל לפניו ,אינו מאבד את
עשתונותיו ,ואינו רוגז על אף אחד ,והוא
מבקש לקנות דבריו ומדותיו מלאות כבוד
ממש ומכבד לבעלי האחוזה ,ויקם אברהם
וישתחו לעם הארץ לבני חת .ולאחר ששמע
שעפרון מביע נכונותו לתת לאברהם את מערת
המכפלה ,חוזר אברהם ומשתחוה ,ואמרו
חז"ל :כנגד שתי השתחוויות שהשתחוה
אברהם לבני חת ,עתידות כל האומות
להשתחוות לבניו שתי פעמים ,אחת בימי
שלמה כדכתיב" :וישתחוו לו כל מלכים ,כל
גויים יאשרוהו ויעבדוהו" .והשנייה לעתיד
לבא ככתוב" :והיו מלכים אומניך ושרותיהם
מניקותיך ,אפיים ישתחוו לך ועפר רגליך
ילחכו" .וזהו שכר של אדם המכבד את
הבריות ,וה' ישמרנו אמן.

פרפראות על הפרשה:

" - 1מה' יצא הדבר" .מכאן למדנו שענין
הזיווג הוא נגזר מן השמים ,זה ראייה מתורה,
וגם ראייה שנית מן הנביאים ככתוב בשמשון:
"ואביו ואמו לא ידעו כי מה' היא".
ובכתובים" :ומה' אשה משכלת" .ומדוע
אחיה ואמה אמרו" :לא נוכל דבר אליך רע או
טוב" .לסרב אמנם לא יוכלו ,אבל להסכים

ודאי יוכלו ,ומדוע אינם יכולים לדבר "טוב"?
שאין הטוב קרוי טוב אלא אם יש אפשרות
לרע .השעון ,למשל ,פועל או שובת .אבל
פעולתו אינה קרויה "טובה" אלא "תקינה"
ושביתתו אינה "רעה" אלא קלוקלת .לכן
אמרו :הואיל ומה' יצא הדבר ,משוללי בחירה
אנו .ואם כך ,גם הסכמתינו אינה בגדר "טוב"
אלא צפויה ותקינה בלבד.
" - 2ותרד העינה ותמלא כדה ותעל" .רש"י
אומר :מלמד שעלו המים לקראתה .מנין זה?
לפי שאמר הפסוק ותמלא ולא אמר ותשאב.
אבל בפעם השניה שרצתה להשקות את
הגמלים ,לא עלו המים לקראתה ,שנאמר:
"ותרץ עוד אל הבאר ותשאב לכל גמליו".
משמע שפעם שנייה לא עלו המים לקראתה,
למה? בפעם הראשונה בשביל להביא מים
לביתה ,עלו המים לקראתה לפי שהיא צדקת,
אבל בפעם שנייה ששאבה לשם גמילות
חסדים ,לא עלו המים לקראתה לפי שלפום
צערא אגרא ,כדי שתטרח לעשות מצוה
ושכרה כפול ומכופל (קדושת לוי).

היסטוריה בקצרה 80 :שנה אחרי החורבן
 150למנינם:

בעיצומו של קצף השמד נגד לומדי התורה
וחכמיה ,היו יקירי ירושלים כגון יוחאי אביו
של רבי שמעון ועמו כמה אנשים מגדולי הדור,
נסעו לרומי והשתדלו אצל השרים למען רבי
עקיבא שלא יהרגוהו ,כי הוא ראש לחכמים
וישיש מופלג והוא בן  120שנה .אבל לא הטו
אזנם להם .ובבית האסורים היה מתנהג
בחסידות עד יומו האחרון .ומעשה שהיה רבי
יהושע הגרסי היה בכל יום מכניס לו מים
במדה .יום אחד מצאו שומר בית האסורים,
ואמר לו :היום מימיך מרובים ,שמא לחתור
בית האסורים אתה צריך? אז שפך השומר
חציים ונתן לו חציים .כשבא אצל רבי עקיבא,
אמר לו :יהושע ,איך אתה יודע שזקן אני ,וחיי
תלויים בחייך במים שאתה מביא לי בכל יום?
סח לו כל אותו המאורע שעם השומר .אמר לו
רבי עקיבא :תן לי מים שאטול ידי .אמר לו:
לשתות אין מגיעים ,ליטול ידיך מגיעים? אמר
לו רבי עקיבא :מה אעשה ,לפי מי שאינו נוטל
ידיו חייב מיתה ,כי אמרו :כל המזלזל בנטילת
ידים ,נעקר מן העולם ,ומתוך חסידותו
החמיר על עצמו אף בבית הסוהר ,מוטב אמות
מיתת עצמי ,ולא אעבור על דעת חכמים.
אמרו :לא טעם כלום ,עד שהביא לו מים ונטל

ידיו .כששמעו חכמים בדבר אמרו :מה
בזקנותו כך ,בילדותו על אחת כמה וכמה ,ומה
בבית האסורים כך ,שלא בבית האסורים על
אחת כמה וכמה .ואמרו :כל הרואה רבי
עקיבא בחלום ,יצפה לחסידות.

הדרך לרפואה ולבריאות:

להיות
לילדים
גורמות
הסוכריות
היפראקטיביים ,כלומר משתמשים בסוכריות
יותר מן המידה .ילד שמקבל בבוקר את כוס
השתייה המתוקה ,זה גורם לו ,לבקש עוד.
למה? רמת הסוכר בדם עולה מהר ,מכיוון
שהסוכר המזוקק והמרוכז נספג בדם הילד
מהר מאוד ,לאחר מכן רמת הסוכר יורדת
מהר מאוד ,ואז הילד חש שחסר לו דבר מה
מבלי שהוא יודע מה חסר לו ובעקבות כך הוא
מתנהג בצורה מופרזת ,ומבקש עוד ,מחפש
משהו ,אבל אינו יודע לומר חסרה לי רמת
סוכר גבוהה שהייתה לי ,לכן חשוב מאוד שלא
לתת לילדים ובפרט לארוחת הבוקר סוכר או
מוצרים שמכילים סוכר .כאשר נותנים לילד
סוכריה ,עלינו לדעת ,כי כמות הסוכר
שהסוכריה מכילה אינה כגודל הסוכרייה,
אלא כפליים מגודלה ,מכיוון שהסוכר מכיל
מים ,ולצורך הפיכתו לסוכריה הוא עובר
תהליך בישול ,שבו המים מתאדים ,והוא
מצטמק ומתקשה .גם צריך להיזהר מצבעי
המאכלים והחומרים המשמרים ,כי הנזק
והסכנה גדולים יותר במשקאות ובממתקים
למיניהם ,והם נמצאים בצבעים ובחומרים
המשמרים שמצויים בהם בשפע .ועשו מחקר
על  3871ילדים בגילאי שלוש ,ובמשך שבוע
אחד ,לא נתנו לילדים האלה דברים שיש בהם
צבע מאכל וחומר משמר ,אלא רק אוכל טבעי.
בשבוע השני חילקו אותם לשתי קבוצות.
לקבוצה אחת נתנו אוכל הכולל בתוכו צבע
מאכל וחומר משמר ,ואילו לקבוצה השניה
נתנו אוכל ללא צבע מאכל וחומר משמר,
התוצאה היתה שהתנהגותם ההיפראקטיבית
של אלה שאכלו צבעי מאכל וחומר משמר
עלתה בהרבה מאוד לעומת הקבוצה השנייה.

דברי מוסר" :הנאה"

כתבו חכמי המוסר שהעולם הזה עם עולם
הבא צרות זו לזו .וכל זמן שאדם הולך אחרי
תענוגי והבלי העולם הזה ,סימן שעדיין הוא
מחוץ להשגת אורחות חיים כדי לזכות ולהנות
מזיו השכינה .וכל צער העתיד לבוא לו בימי
הזיקנה אחרי אריכות ימים ושנים ,הכל לפני

שנאחז בו הקליפה על ידי שהלך אחרי תענוגי
עולם הזה ,שהם חלק הסטרא אחרא ונהנה
מהם .אבל הצדיקים שלא נהנו מאותם
תענוגות ,אין לטומאה ולסטרא אחרא שליטה
עליהם .ועליהם נאמר" :אך בשרי ישכון
לבטח" .ואמרו בזהר מי שהוא אדוק באהבת
ה' ובאהבת התורה לא ימצא הנאה ונחת רוח
משום דבר של תענוגי העולם הזה ,רק יתענג
באהבת התורה דכתיב :מה יפית ומה נעמת
באהבת התורה כדכתיב :מה יפית ומה נעמת
אהבה בתענוגים .אבל שאר עניני העולם הזה
מחייבים ,צריך לעשות אותם ולכוון בהם
דווקא כדי שיהיה לו בריאות וכח לעבודת ה'.
וראוי לכל אדם להתחזק ולהעמיק במחשבות
טהורות ולהשכיל שכל תענוגי העולם הזה,
הבל המה ומעשה תעתועים ,בין רגע היה
ואבד ,ולא צריך לרדוף ולהמשך אחריהם,
אפילו אם תזדמן לו הנאת רווח ממון ,וחיך
הטעם לאוכל טוב ,לבוש טוב וכדומה .יראה
את ההנאה ויאמר מיד :אם אהנה מדבר זה
שהוא הבל וריק ,על אחת כמה וכמה תהיה
הנאת העולם הבא ,שצדיקים יושבים ונהנים
מזיו השכינה ,שהיא ההנאה הגדולה עד לאין
חקר .שאין אנו יכולים לצייר אחד מני אלף כל
עוד נפשו בגופנו .כי יפה שעה אחת של קורת
רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה ,ואם יתן
את כל הונו באהבת הנאת עולם הבא בוז יבוז
לו .ובפרט בענין הכבוד ,שאם זכה בכבוד ,לא
יהנה ממנו כלל .לפי שמניכין לו מזכויותיו.
לכן צריכים להתרחק מהכבוד ולהתקרב
לתורה ,ולעבודה שהיא עיקר חיינו .וה'
ישמרנו אמן .פלא יועץ.

הראשון לציון :רבי חיים דוד חזן 1789-1869

בימין של הרב חיים ,הרבה להקות של ארבה
הגיעו לירושלים ולסביבותיה ,ואכלו כל עלה
ירוק .רעב כבד שרר ,אין לחם ואין פירות
לאכול .ולא די בזאת ,תקופה קצרה לאחר
מכת הארבה ,ניתכה על ראש יהודי ירושלים
צרה נוספת ואיימה למוטט את רוחם לגמרי.
מגפת חולירע פקדה את העיר ,רבים מן
היהודים נפלו למשכב ,הבריאים טיפלו
במסירות נפש בחולים וסכנת ההדבקות היתה
מוחשית .כמעט לא היה בית אשר לו היה בו
מת .אנשים ,נשים וטף נפטרו לבית עולמם
לאחר יסורים קשים .מי היה מנהיגה של
ירושלים באותם ימי פורענות? מי עמד לה
בזמנים קשים אלו? היה זה הראשון לציון רבי

חיים חזן ,אשר עודד את רוחה בשעותיה
הקשות .כל אדם אשר נועץ בו ,היה יוצא
מביתו מעודד ובטוח בישועת ה' אשר תבוא
במהרה .רבי חיים נולד בעיר אזמיר ,וכאחד
מרבני המקום נוכח לדעת כי העיר זקוקה
לשוחטים מומחים ויראי שמים ,והוא החליט
להתמסר לכך .בני אזמיר ידעו כי שחיטתו
מהודרת מאוד ,וסמכו עליו בכל .גם
השוחטים האחרים חלקו לו כבוד ומנו אותו
כראש השוחטים בעיר .בהיותו כבן עשרים,
עלה אביו רבי רפאל חזן לארץ הקודש .הוא
ביקש מבנו כי ישאר בתורכיה כדי להדפיס את
ספרו "חקרי-לב" .בלב כואב נפרד רבי חיים
מאביו הגדול ,אשר כנראה לא ישוב עוד
לראותו.

סיפור:

הגביר העשיר ישעיהו ואשתו לקחו את בנם
האילם ,והלכו למקום שבו שמעו שמתגורר
ילד אילם ,כמו בנם ,שהבריא והתחיל לדבר.
כשנכנסו לבית הילד הופתעו ,כשהילד עצמו
ושמו מרדכי ,הזמין אותם אל הבית פנימה,
כאילו יודע למה באו .ישב לפניהם ואמר :מאז
עמדתי על דעתי לא הצלחתי להוציא מפי כי
אם הברות קטועות שאינן נהירות .מילים
שלימות מעולם לא עלו על דל שפתי .ולפלא
היה זה ,שלכתוב ולקרוא ידעתי היטב,
המלמדים שלמדו עמי ,לבד ,או עם חברי בני
גילי התפעלו והתרגשו מקליטתי המהירה .בן
שמונה שנים הייתי כשבסימני ידיים נמרצות
שאלתי קושיות נכונות על דברי הגמרא
שלמדתי .רשמתי הערות והסברים ,והפליתי
את סובבי בבקיאות שהלכה והתעצמה.
דמעות של התרגשות זלגו מעיני הורי
כשנבחנתי מסכתות מתחילתן ועד סופן .את
השאלות נשאלתי בקול ,ואילו אני עניתי בידי,
והשבתי בהינף אצבע ובהנהוני ראש של הן
ולאו .הורי לא נתנו לשר הייאוש למלא את
חדרי לבבם .בכל יום התפללו עבורי שירפאני
ה' ויחלימני ,למען אוכל להגות בפי כאחד
האדם .אבי היה עומד בקרן זווית זו ומעתיר,
ואמי עומדת בקרן זווית שממול ומפצירה,
ובטוחים היו שישועתם וישועתי קרובה לבוא.
וישמע ה' ויושיעני .והנה נודע לאבי שיש צדיק
וקדוש ושמו רבי משה מסאוורין שברכותיו
עושות פלא.

דינים:

 - 1יש שעושין מסיבה לבת-מצוה לנערה בת

י"ב שנה ,אבל אסור לעשות בבית הכנסת ,אף
אם ישמרו על קדושת המקום ,ואף אם
עורכים את המסיבה בשעת לילה בשעה שאין
שם מתפללים.
 - 2אם נערכים ריקודים מעורבים בסעודת
הבר  -מצוה ,על כל אחד מוטלת חובה קדושה
לעזוב מיד את המקום באורח הפגנתי ,אף מי
שהוא קרוב משפחה לחתן הבר  -מצוה.
 - 3מה שיש נוהגים להזמין "קוסם" לחגיגת
הבר  -מצוה ,העושה מעשה להטוטים באחיזת
עיניים על ידי קלות התנועה וזריזות הידיים,
יש למנוע המנהג ,שהוא איסור תורה ,ואסור
לעבור על שום איסור אפילו כדי לשמח חתן
וכלה ,וכל שכן בחגיגת בר מצוה .ונכון להזמין
תלמידי חכמים שישאו דבר תורה ודברי
מוסר ,לחיזוק התורה והמצוות.
 - 4מותר לעשות סעודת "בר-מצוה" בחול
המועד ,ואין בזה משום אין מערבים שמחה
בשמחה.
 - 5חתן בר-מצוה בזמנו (יום לידתו בדיוק)
שחל בערב שבת או ערב יום טוב מותר לעשות
הסעודה ,אבל לא יעשנה סמוך לכניסת שבת
ויום טוב ,משום כבוד שבת ויום טוב ,שיאכל
הסעודה כשהוא תאב .אבל שלא בזמנה ,אסור
לעשות סעודה כל היום של ערב שבת ויום
טוב.

התורמים לעלון זה:

האדון תופיק מרעשלי ובניו לברכה ולהצלחה
עם כל משפחותיהם ומאחל מזל טוב לבנו אבי
הבן האדון ציון ואשתו הגברת דליה להנולד
החדש יצחק-פרח ומברוק אמן *** .האדון
אבי הבן ציון מרעשלי ואשתו הגברת דליה
ובניהם והוריהם לברכה ולהצלחה ומזל טוב
בהנולד החדש יצחק-פרח ומברוק אמן*** .
האדון יצחק צדקה ואשתו הגברת בירטה
ובניהם לברכה ולהצלחה ולידה קלה לאשתו
ומאחלים מזל טוב להאדון ציון מרעשלי
ואשתו הגברת דליה בהנולד החדש יצחק-פרח
ומברוק אמן *** .האדון פרח חמרה ואשתו
הגברת דינה ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ
החכם השלם אברהם חמרה בן טירי אסתר
ע"ה אמן *** .האדון מוריס עבאדי ואשתו
הגברת מרים ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ
נדיה בת ויקטוריא ע"ה אמן *** .הגברת
בירטא כהן-זרדו ובניה המבורכים ראפי-
ג'ווי-וויויאן-ג'ולי לברכה ולהצלחה ולע"נ
אביהם המנוח דניאל בן עיישה ע"ה אמן*** .

האחים המבורכים שרה  -לינדה  -יוסף
למשפחת חלבייה לברכה ולהצלחה ולע"נ
אביהם המנוח קאסים נסים חלבייה בן אסתר
ולע"נ אמם מארי בת סלחה ע"ה אמן*** .
האחים המבורכים רחמים  -דוד  -יהושע -
ג'אני  -איוון למשפחת כודרייה הכהן לברכה
ולהצלחה עם כל משפחותיהם ולע"נ אביהם
המנוח מרדכי בן מזל ואחיהם החייל הקדוש
אברהם בן פרידה ולע"נ זקייה בת חזמה ע"ה
אמן *** .האדון ויקטור גנדי הכהן ובניו
האחים המבורכים הנרי  -פרידי  -ביללה
לברכה ולהצלחה עם כל משפחותיהם ולע"נ
אדונתם אמם נדיה בת ויקטוריה ע"ה אמן.
*** האדון ליון פרחי ואשתו הגברת איווה
ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ רחל סיתהון
בת בהייה ע"ה אמן *** .העסקן הציבורי
האדון איזק ג'רדיה ואחיותיו לאה  -בהייה -
שרה  -טוניה וכל משפחותיהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ אמו ג'מיליה בת בהייה ע"ה
אמן *** .האחים המבורכים דיבו  -מארק -
סמי  -טוניה  -קיטי  -לינה  -נדיה למשפחת
כפיץ לברכה ולהצלחה עם כל משפחותיהם
ולע"נ אדונתם אמם אולגא בת זקייה ע"ה
אמן *** .האדון איזק ענביה ובניו לברכה
ולהצלחה ולע"נ אדונתם אמם איווה עיישה
בת ליזה ע"ה אמן *** .ועד של חסד תחת
השגחת הרב יוסף חמרה עם אנשים ונשים
בעלי חסד בעילום שם המשתדלים לעשות
שידוכין לזיווגים לבנים ובנות .ולמעוניינים
יש להתקשר למספרי לטלפון הבאים:
.(718) 336-8317, (917) 415-069

**********
התרומות בשבוע זה הסתכמו לסך של .$2,500
ותזכו למצוות אמן.
מאז השקת האתר החדש שלנו באפריל ,2020
מספר המבקרים הגיע ל,65,100 -
גידול של  1,500מבקרים מהשבוע שעבר!

**********

www.BethYosef.com

