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ספר בראשית המכונה "ספר הישר" הוא
למעשה מורה הדרך של עמנו .בספר זה
אנו מתוודעים לאבותינו גדולי האומה,
אשר הנחילו לנו מורשת מפוארת,
והטביעו בנו ערכים טבעיים ומידות
טובות ,אשר אמורים להנחיל לנו את
דרך הישר ולהנגיש אותנו לנחלת האמת.
אחת המידות המפוארות והנעלות
בתורה הרי היא "הכרת הטוב" ,אותה
מידה חשובה שטומנת בתוכה אמונה,
ענווה ,וידיעת מקומו של האדם בעולמו
של הבורא יתברך ,וכמובן הכרה
מוחשית בשפע אלוקי וממילא הודאה על
החלק לו זכינו .בפרשתנו רואים את לאה
אמנו שהיא הייתה הראשונה בעולם
שהשרישה מידה זו בתוכנו .כשנולד לה
הבן הרביעי ,קראה שמו "יהודה" ,על
שם ההודיה על בן נוסף מעבר למספר
הבנים לו היתה אמורה לזכות ,ועל שמו
נקרא שמנו בשם "יהודי" מלשון הודיה.
ומאז אנו מודים ומשבחים ומהללים לה'
על כל הטוב .ואם חלילה שוכחים? מיד
אנחנו מקבלים תזכורת אלוקית בדמות
חוסר איזה דבר והפסד בין בגוף ,בין
בממון ובין בבריאות וכיוצא ,כל זה
להזכיר אותנו שאסור לשכוח לומר

"תודה לה'" .אבי היה ילד יתום שאומץ
על ידי משפחת כהן ,וכך גדל במשך שנים
עד שהגיע לגיל  17שנים .בוקר אחד עני
דפק בדלת ,ואב המשפחה פתח ונתן לו
צדקה שטר של חמישים שקל .העני שיבח
והודה והילל ,ומיד אמרה הגברת כהן
בעלת הבית לבעלה :מדוע העני הודה
רבות כל כך ,ואילו אבי היתום שגדל
אצלנו שנים רבות מעולם לא אמר לנו ולו
פעם אחת "תודה"? ענה האב :אסביר לך
מיד .קרא לאבי ואמר לו :אבי החמוד,
אתה כבר בחור גדול ,נעמת לנו מאוד,
ועכשיו עליך לעזוב את הבית .ארוז
בבקשה את החפצים וצא .אבי לא יכל
להתנגד כי הוא מאומץ .הוא ארז ויצא.
עברו שלושה ימים ואבא כהן החזיר את
אבי לבית .הוא היה עייף ,רעב ומלוכלך,
הוא בלע את האוכל בשקיקה ,והודה על
כל ביס ,גם אחרי המקלחת ביקש
להודות ,על המיטה הנוחה ממש גמר את
ההלל .מה השוני ,שאלה האם? פשוט
לפעמים מתוך שפע אנו לא מעריכים,
לוקחים כמובן מאליו ושוכחים לומר
תודה .לכן קוראים יקרים ,בואו נחשוב
לרגע ,קמת בבוקר? אתה חי ,בריא
ונושם? יש לך אשה? זכית לילדים? לבית

ולקורת גג? לפרנסה בשפע? תהיה חכם -
יש לך את כל הסיבות שבעולם לשמוח
ולומר תודה אמיתי לה' יתברך וה'
ישמרנו אמן.

הריגת רבי עקיבא ,מיד חגרו שקים
במותניהם וקרעו את בגדיהם ,ואמרו:
לא מת רבי עקיבא אלא לכפר על הדור.
וביום שמת רבי עקיבא נולד רבינו
הקדוש מייסד המשניות.

"ויאהב יעקב את רחל ויאמר אעבדך
שבע שנים ברחל" וכו' .מדוע אמר שבע
שנים ,לא פחות ולא יותר? כי המספר
שבע הוא קדוש וראינו בתורה הרבה
דברים במספר  :7בריאת העולם  -פסח
שבעה ימים  -מועדי ישראל בחודש
השביעי  -מנורה שבעה נרות  -העומר
שבעה שבועות  -סוכות שבעה ימים וכו'.
למה? להכניע הטומאה שיש בעולם ,כי
זה לעומת זה עשה ה' .לכן יעקב כדי
להכניע רוח הטומאה של בית חמיו לבן,
חיכה  7שנים וגם להכניע קליפת עשו
ואדום השתחוה שבע פעמים ,בבחינת:
כי שבע יפול צדיק וקם (אור החיים
הקדוש).

הדרך לרפואה ולבריאות:

פרפראות על הפרשה:

היסטוריה בקצרה 80 :שנה אחרי
החורבן  180למנינם:
אחרי שמת רבי עקיבא על קדושת ה' ,לא
נתנה מלכות הרשעה לקוברו ,ויחזירוהו
לבית האסורים ,וישכב שם שר בית
הסוהר לשומרו  -אז נטפל בו אליהו
הנביא ,ונטלו על כתפו ,ונשאו והוציאו
מבית האסורים ,ובדרך פגע בהם רבי
יהושע הגרסי ,עד שהגיעו למערה אחת,
ומצאו שם מיטה יפה ונר דלוק .נטלו
אליהו דרך מראשותיו ורבי יהושע דרך
מרגלותיו ,והשכיבוהו על המיטה ,וכיוון
שיצאו מהמערה מיד נסתמה דרך נס.
מיד פתח אליהו ואמר :אשריכם
הצדיקים  -אשריכם עמלי תורה -
אשריכם יראי שמים  -אשריך רבי
עקיבא ,שנמצא לך מלון טוב בשעת
מיתתך והמערה היא בטבריה .ומשמת
רבי עקיבא נסתמו מעיינות חכמת
התורה .כשבאה השמועה אצל רבי
יהודה בן בבא ורבי חנניה בן תרדיון על

ממה נובע הרצון למלא את הכרס? יש
לכך כמה גורמים - 1 .גירוי עיניים
ממראה המזון - 2 .גירוי האף מריחות
המזון - 3 .גירוי חיישני הלשון מטעמו של
המזון - 4 .הרגשת הרעב .נדבר עתה על
הנקודה האחרונה והיא :הרגשת הרעב.
אדם חושב שחלק גדול מכמות האוכל
שהכניס לפיו נשארת בגופו והחלק
המופרש הוא מעט ,אבל למעשה מהאוכל
שאכלנו נשארת בגוף רק כמות קטנה
מאוד ,והשאר מופרש החוצה .מערכת
הכנסת האוכל ,היא מערכת סגורה
לחלוטין בצורה הרמטית מבית הבליעה
ועד להוצאת הפסולת מהגוף .האוכל
שהכנסנו לפינו ועבר לקיבה ,מעורב עם
ששים וארבע אנזימי הרוק ,מתערבב
במיצי הקיבה ובהפרשות הלבלב וכיס
המרה ,כאן מסתיים תהליך פרוק המזון.
החלק הדק של הנוזל שיוצא מכל
התערובת הזאת נמהל בכמות גדולה של
נוזלים ,המקום שבו המזון יכול להיספג
בגוף ולהזין אותו הוא באמצעות נימים
דקים המצויים בדפנות המעי הדק.
נימים אלו יכולים לספוג לתוכם רק נוזל
דליל מאוד ,על מנת להכניסו למחזור
הדם רק אותו יכולות דפנות המעיים
לספוג לכלי הדם ולהזין אותנו .כל מה
שמעבר לזה יוצא מגופנו כפסולת ,ולמה
לא יוצא לחוץ כל מה שהכנסנו לפינו? לפי
שהרבה דברים נעשים שומן ונשארים
בגוף ואז האדם עולה המשקל שלו מיום
ליום.

דברי מוסר" :האמונה"

בלעדי האמונה אין שום הסבר למה צריך
האדם לעשות טוב ולהתרחק מן הרע.

למה צריך לחיות .חיי חברה מתוקנים
ולהקים משפחה ,למה צריך מוסריות
ואחריות וכדומה ,כי אם אין דין ואין
דיין ,והמיתה היא סופית ואין המשך
אחריה  -מדוע ימנע מרצח וגזל? מי
מכריח אותו לכך? אבל על ידי האמונה
הכל מיושב היטב ,שיש אלוקים צופה
ורואה מעשה כל אדם ושופט אותו ,ועל
כל מעשיו יבוא האדם בחשבון .בלי
האמונה ,איש הישר בעיניו יעשה וכל
העוולות נראות לו כאישור כנגד תאוותו
הבוערת בו ,ויבגוד בלי היסוס באשת
נעוריו ,מבלי לשים לב כלל לכך שהוא
עובר על מידת היושר הבסיסית ביותר
שלא לנגוע ולא לחמוד את מה שלא שייך
לו ,ורק על ידי אמונה יכול האדם לגבור
על יצרו ,וכמו שהוא נברא ,ולכל נברא יש
את חלקו מה שהבורא נתן לו ,ועליו
ולהסתפק במה שניתן לו ,ולהניח לשאר
הנבראים שסביבו לחיות עם חלקם
שניתן להם מאת הבורא .בלא האמונה
כל אחד יכול להחליט על האמת שלו אבל
צריך שיידע שמדת האמת היא מדה
מסוג אחד ולא יותר ,והיא שווה וחיובית
לכל אדם ,ואינה משתנה לעולם ,ועליה
עומד העולם ,והתורה היא קובעת מהי
האמת ולא האדם עצמו ככתוב תורת
אמת היתה בפיהו וה' ידריכנו אל האמת
שלו אמן.

********
היום הוא  24שעות והשעה היא  60דקות
והדקה היא  60רגעים :מנין לעולם
המציאו הזמנים האלו? הזמנים האלו
יצאו מבית המקדש מימי דוד המלך ובנו
שלמה המלך .ידוע שבבית המקדש יש 15
מדרגות שהיו יושבים עליהן הלויים
ומנגנים  15שיר המעלות הכתובים
בתהילים .יש לשאול :למה  15מדרגות?
לא יותר ולא פחות? לפי שבימים ההם
אין שעון ,ואיך היו קובעים ויודעים
הזמנים? היו מסתכלים על השמש משעת

זריחתה עד שקיעתה .וקבעו  15מדרגות,
והיו מסתכלים על זמן זריחת השמש על
כל מדרגה לחוד ,אימתי מתחילה השמש
לזרוח עליה ומתי נגמרת .ומצאו כי ביום
הכי ארוך ,השמש זורחת ומשתלטת על
כל המדרגות ששוות באורכן וברוחבן
ומצאו שהן  15מדרגות .ואחר כך נעלמה
השמש לגמרי מן המקדש .והיה הזמן
הארוך במציאות השמש על המדרגות
הוא בראש חודש יולי ,כלומר בראש
חודש זה השמש עוברת על כל המדרגות
האלו עד תומן .ומדדו הליכה ברגל של בן
אדם רגיל עקב בצד אגודל כמה כל
מדרגה תתחיל ותגמור זריחת השמש
עליה ,מצאו  3600רגל .נמצא שאותו יום
הארוך כ 15 -מדרגות 54000 = 3600 X
רגל וחמש עשרה מדרגות .עכשיו אחרי
השקיעה אמרו כמה מדרגות כאלו צריך
שיהיו לנו כל הלילה עד זריחת השמש
למחרת? מה עשו ,הביאו בן אדם ואמרו
לו תלך  3600רגל ותעצור ,ויבוא בן אדם
שני ואמרו לו תלך אתה גם כן אחרי
חבירך הראשון  3600רגל ותעצור ,ויבוא
אדם אחר ויעשה וילך גם כן באותו
מספר ,ואחרי הליכת תשעה בני אדם זה
אחר זה נגמר הלילה וזרחה השמש ליום
המחרת שנית כרגיל על מדרגות בית
המקדש .וחשבו ואמרו כאילו כל הלילה
יש תשע מדרגות כמו מדרגות של היום,
נמצא סך הכל בין ביום בין בלילה 24
מדרגות שהן  15ביום ו 9 -בלילה וזהו יום
שלם  24שעות .ואחר כך רצו לחלק 3600
רגל למספר שלם הכי קטן וקל לבני אדם,
מה עשו ,חלקו  3600למספר עשר ,יצא
להם  360שלם ,ואמרו זה מספר גדול
וקשה לבני אדם ,ואחר כך חלקו לעשרים
ויצא להם מספר  180גם זה גדול .עוד
חלקו לשלושים וגם לארבעים וגם
לחמישים גם כן נשאר המספר גדול
וכשהגיעו לחלק בששים ,יצא להם מספר
 60שהוא המספר הקטן ביותר שהוא

מספר שלם ,ואם רצו לחלק לשבעים
יוצא להם מספר עם שארית ולא שלם
 .51 ,42עזבו אותו ,ונשארו עם המספר
 .60ואמרו כל שישים רגל קראו לו דקה
אחת והראיה לדבר ,אם תנסה ותלך
בבית רגל בצד עקב שישים רגל ותסתכל
בשעון ,תראה שעברה דקה אחת בשעון.
כלומר ,כל יחידה וחטיבה אחת שהיא 60
רגל קראו לה דקה .עכשיו אמרו ,כמה
דקות יש ב 3600 -רגל? יצא המספר 60
והם שישים דקות לכל שעה .וכל רגל
אחת קראו לה רגע אחד .ידידי הקורא,
עליך לעיין היטב במה שכתבתי פה
ותקרא יותר מפעם אחת אז תבין ותדע
חכמת התורה וחכמיה שהיא מועילה
לכל העולם כולו .ואפילו באינטרנט
ובגוגל לא יודעים את זה.

התורמים לעלון זה:
האדון ג'ווי גנדי הכהן ואשתו הגברת
ארליט ובניהם לברכה ולהצלחה
ומאחלים להאדון סולי בווביה ואשתו
הגברת מולי מזל טוב לבנם חתן בר מצוה
האברך דוד ומברוק אמן *** האדון זוקי
מיטה ואשתו הגברת אסטיללה ובניהם
לברכה ולהצלחה אמן *** האדון ג'ימי
גנדי ואשתו הגברת פולה ובניהם לברכה
ולהצלחה ומזל טוב לבתם קאמיל ליום
ההולדת עד  120שנה ומברוק אמן*** .
האדון אבי דהב ואשתו הגברת ויקי
ובניהם והוריהם לברכה ולהצלחה
ומאחלים מזל טוב להנולד החדש
ומברוק אמן *** .האדון אלפריד צייג
ואשתו הגברת לילה ובניהם לברכה
ולהצלחה אמן *** .האדון פרח חמרה
ואשתו הגברת דינה ובניהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ הרב השלם אברהם
חמרה בן טירי אסתר ע"ה אמן*** .
הגברת סילי ג'ג'אתי הלוי ובניה לברכה
ולהצלחה ולע"נ אביהם המנוח ליון
ג'ג'אתי בן גמיליה ע"ה אמן *** .הגברת
בירטא מלבסאתי ובעלה האדון בעל

המרקחת אליהו ובניהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ אביה המנוח אברהם
נוסירי בן צברייה 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) 415-0869
משפחת כפיץ לברכה ולהצלחה עם כל
משפחותיהם ולע"נ אחיהם המנוח משה
בן רחל ע"ה אמן.

**********

התרומות בשבוע זה הסתכמו לסך של .$1,000
ותזכו למצוות אמן.
מאז השקת האתר החדש שלנו באפריל ,2020
מספר המבקרים הגיע ל.66,900 -

**********

www.BethYosef.com

