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בפרשת השבוע "מקץ" מסופר על חלומות
פרעה ,הפרות הרזות בולעות את השמנות,
השיבולים השדופות מכלות את השיבולים
המלאות והדשנות .חלומות אלו וחלומות
של פרשת השבוע שעבר של שר המשקים
ושל שר האופים ,כל אלו וכל עיקרם לא
נועדו אלא כדי להוציא את יוסף מבור כלאו
ולהמליכו .קורא פרעה לכל חכמיו,
חרטומיו ומכשפיו ,ושואלם לפתרון החלום,
ואין פותר אותם לפרעה .המדרש אומר:
חכמי פרעה היו פותרים לפרעה ,אלא שלא
היה פתרונם נכנס באוזניו ,וכל כך למה?
כדי שיבוא יוסף באחרונה ויטול הגדולה
והמלוכה .אמר ה' :אם יבוא יוסף תחילה
ויפתור את החלום ,אין זה שבחו ,יכולים
החרטומים שיאמרו :אילו שאלת אותנו,
היינו פותרים אותו לך .אלא המתין להם עד
שנתייגעו והוציאו את רוחו מצער ככתוב:
"ותפעם רוחו" .ואחר כך בא יוסף ,והחזירה
לו .מאיפה בא יוסף? שתים עשרה שנה היה
יוסף כלוא בבור השבי ,שתים עשרה שנה
של חשכה ועלטה ,ולפתע ,בלי כל אזהרה
וללא כל הכנה" :ויריצוהו מן הבור" ,ובתוך
שעה אחת מצא עצמו משנה למלך מצרים.
ואמרו חז"ל :כך דרכם של צדיקים וכך
דרכו של עם ישראל ,מתוך צרה  -רווחה,
מתוך אפילה  -אורה ,מתוך נפילה -

התעלות ,וכך היה במרדכי היהודי וכך היה
בגלות מצרים ,יצאו מאפילה לאורה ,וכך
היה בגאולת פורים :ויבהילו להביא את
המן ,וליהודים היתה אורה ושמחה וששון
ויקר .וכך נהיה בימינו ,מציאות חדשות,
טכנולוגיה מתקדמת ,התאוצה מתעצמת,
המרחקים נתקצרו ,מטוסים עוברים ימים
ויבשות במהירות ,ועם ישראל מתקדם,
כאילו במרום האיצו את הגאולה
המתקרבת ,ופתאום יבוא האדון אשר
אנחנו מבקשים ואור חדש על ציון יאיר ובא
לציון גואל ,וה' ישמרנו אמן.

פרפראות על הפרשה:

"וא-ל שדי יתן לכם רחמים לפני האיש"
נלמד מזה :כמה כוחה ופעולתה של תיבה
אחת שאדם מוציא מפיו ,ועד כמה צריך
האדם להזהר בכל מוצא שפתיו ,שהרי
יעקב אבינו אמר ללבן" :עם אשר תמצא
את אלוקיך לא יחיה" ,ואכן מתה רחל
קודם זמנה .ועל כן וכאשר קרה לו המקרה
עם השבטים בעת ששבו ממצרים ,וספרו לו
שהמושל מרע להם ,וחשדם כמרגלים ,ונהג
עמהם כמרגלים ,ולא עוד אלא שדורש את
בנימין ,והרי ידוע מה עונשו של מרגל ,בכל
זאת לא יצאה מפי יעקב אבינו קללה על
המושל ,אלא שלח מתנה מעט דבש וכו',
ולא אמר רק זאת :וה' שדי יתן לכם רחמים

לפני האיש ,מה רב הטוב שהרויח יעקב
מתוך הנהגתו זו ,שהרי אילו היה מקלל את
המושל מתוך לבו המר ,היה ממית את בנו
שלו יוסף (חפץ חיים).

פרפראות על החנוכה:
למה בחנוכה נוסח הברכה הוא" :להדליק
נר חנוכה" ובליל שבת הנוסח הוא:
"להדליר נר של שבת"? לפי שנר חנוכה
אסור להשתמש לאורה ,לכן אומרים "נר
חנוכה" להורות כי הנר אינו כי אם למצות
חנוכה ,מה שאין כן נר שבת ,הכוונה נר
שאנו משתמשים בו ,ונרו יאיר לתועלתנו,
וזהו הנר המאיר של שבת.

היסטוריה בקצרה 80 :שנה אחרי החורבן
 180למנינם:
המושל הרומאי הביא את רבי חנינא בן
תרדיון ,והוא היה אביה של ברוריה אשת
רבי מאיר בעל הנס ,ואמרו עליו ,שהיה נעים
בפני ה' ואדם ,ומעולם לא עלתה קללת
חבירו על שפתיו ,והוא גבאי של צדקה היה
והיה לדוגמא לכל הדורות בנאמנותו .דאמר
רבי אלעזר בן יעקב :לא יתן מעותיו לארנקי
של צדקה ,אלא אם כן ממונה עליו אדם
תלמיד חכם וירא שמים כרבי חנינא בן
תרדיון ,אבל הוא עצמו רבי חנינא לא נתן
צדקה כראוי לעשיר כמותו ,ולא הגינה עליו
זכות גמילות חסדים ,והיה הוגה את שם ה'
בארבעים ושתים אותיות .ועושה בו מה
שהוא חפץ ,ונגזרה הפורענות עליו ועל
אשתו וגם על בתו .פעם אחת כשחלה רבי
יוסף בן קיסמא שהיה חי מימי בית המקדש
קודם שנחרב ,והיה זקן מאוד ועוסק
בתורה ,הלך רבי חנינא בן תרדיון לבקרו.
אמר לו רבי יוסי :חנינא אחי ,אי אתה יודע
שאומה זו (הרומיים) מן השמים המליכוה?
לפי שהיא החריבה את ביתו ,שרפה את
היכלו ,הרגה את חסידיו ואיבדה את טוביו,
והיא עדיין קיימת .ואני שמעתי עליך
שאתה יושב ועוסק בתורה ברבים ,ומקהיל
קהילות ברבים ,וספר תורה קטן מונח לך
בחיקך? אמר לו רבי חנינא :מן השמים
ירחמו .אמר לו :אני אומר לך דברים של
טעם ,ואתה אומר לי מן השמים ירחמו?
תמה אני אם לא ישרפו אותך ואת ספר

התורה באש.

הדרך לרפואה ולבריאות:
 - 1הלחם שהוא אב המזון יהיה אפוי היטב,
וכן כל מאכל יהיה מבושל כל צרכו - 2 .לא
יאכל אדם לשבעה ,אלא יותיר מעט פחות
משביעה .כאשר הקיבה מלאה אין היא
יכולה לעכל את המזון ולטוחנו היטב,
ולפיכך יהיה שיעור מאכלו בינוני ,לא מעט
ולא כל שבעו - 3 .האוכל מעט מן המאכלים
המזיקים והבלתי בריאים ,לא יזיקו לו כמו
נזקי האוכל הרבה מאכלים בריאים- 4 .
יזהר אדם לבל ירבה בסוגי מאכלים שונים
בסעודה אחת ,אשר טבעם ומזגם הפוך אחד
מחברו .כגון הקל לעיכול עם הקשה לעיכול,
מזג קר ומזג חם ,כי הם מביאים
אנדרלמוסיה בקיבתו - 5 .אדם שמזגו
ממוצע ,יאכל מאכלים שמזגם ממוצע .אדם
שמזגו חם מאוד לא יאכל דברים המחממין
כמו דבש ויין ותבלינים ,אלא יאכל דברים
המקררים כגון תפוחים ורימונים .וכן הפוך,
אדם קר מזג יאכל שומים ופלפל וכדומה.
וכן בשינוי הזמנים ,כגון בימות הקור יאכל
מאכלים חמים ,ובימות החמה יאכל
מאכלים קרים .וכן באקלימים מדינות
ואזורים.

דברי מוסר" :שלום בית"
יש לפעמים הבאים בטענות אל נשים
נשואות שאינן תורמות די הצורך לכלל.
ואומנם יש והנשים בעצמן מתלבטות
בסוגיה זו ,ומסתפקות אם להעדיף את
החובה המוסרית כלפי הבעל והילדים או
את החובה המוסרית כלפי הציבור וכלל
ישראל .ברור שאין להפריז בשום דבר,
והקיצוניות מזקת ,ועל פי רוב ,אשה
שבאמת רוצה ,יכולה למצוא נתיבים
לתרום להרים גם בלי שמשפחתה תיפגע.
אמנם יש מצבים של התנגשות בהם חובה
להכריע ,ועל כל פנים יש לקבוע באורח
עקרוני מה עדיף בסולם הערכים חז"ל דנו
בגמרא :מה עדיף נר ביתו או נר חנוכה ,נר
ביתו שהוא של שבת עדיף משום שלום בית.
כששני בני הזוג רואים אחד את השני ,הם
מתמלאים אהבה וידידות .בימי חול
הטרופים יש זמן לחייך אחד לשני ,אבל לא

תמיד יש אפשרות לשבת יחד בנחת לשמח
אחד את השני ,וזה מתפאר בזכות נר שבת.
לעומת זאת נר חנוכה עניין פרסום הנס .מה
עדיף? הגמרא הכריעה :נר ביתו עדיף משום
שלום בית .מזה נלמד ,על האשה צריכה
לדאוג בענייני הכלל ,כל עוד לא פתרה את
הבעיות של החלק הזה שהיא מופקדת עליו,
והוא הבית שלה ואם בנתה משפחה
מבוססת על דרכי התורה והמוסר,
ובמעשיה אלו ,היא בנתה ותרמה החוסן
לכלל ישראל.

הראשון לציון :רבי אברהם אשכנזי
1810-1900
רבי אברהם היה נערץ על בני כל העדות
בירושלים ,ולא רק על היהודים .גם הגויים
העריצוהו וכבדוהו .בחן אישיותו הצליח
למצוא מסלות אף ללבם של מושלים רבים
אשר העניקו לו עטורי כבוד .אהבת ארץ
ישראל בערה בלבו של רבי אברהם ,וישובה
היה יקר ללבו מאוד .הוא לא נח ולא שקט
בפעולותיו למענה .ללא הרף טרח להוסיף
עוד ועוד נדבכים לבנינה .ליד הר נמוך ,בתוך
סלע ,חצובה היתה מערה עתיקה .לפי
המסורת נקבר בה שמעון הצדיק משירי
כנסת הגדולה .יהודי ירושלים היו נוהגים
לעלות ולפקוד את קברו הקדוש בכל עת
מצוא .אנשים רבים הזקוקים לישועה
ורחמים עלו על קברו ונושעו .בכל שנה בל"ג
בעומר היו באים מאות מתושבי ירושלים
לחוג ליד קברו .סבל רב היה מנת חלקם של
העולים לקבר .כל המגרשים סביבות הקבר
היו בידי לא יהודים ,והיו מציקים ליהודים
בכל דרך אפשרית .באחד הימים פגש איש
לא יהודי ביהודי העולה לקבר .הגוי ירד
מעל סוסו והחל לצעוק :מדוע דרכת על
תבואתי? ואת כל יבולי השחתת? היהודי
המסכן ניסה להצטדק כי לא עבר דרך
השדות .אך דבריו נפלו על אוזן ערלה .הגוי
המשיך לזעוק מרה ,כשהוא מאשים את
היהודי בהריסת עציו ושדותיו ,ולקול
זעקותיו ,הגיעו קרוביו ושכניו והחלו
להכות ביהודי ללא רחם.

סיפור:
הואיל וסיפרנו על המעשה הקודם שהיה

בעיר קייב שהיתה אז בירת אוקראינה.
העיר קייב היתה עיר יפה ומטופחת ,אך כמו
ערים רבות באירופה ,יהודים חיו בתוכה
עוד משנת  1000למנינם .ובשנת  1900הגיעו
היהודים לשיאם מבחינה כלכלית ,יהודים
עשירים רבים גרו בקייב .הם בנו בתי כנסת
מפוארים ורוב הקהילה חיה חיי אושר
ועושר .אבל העיר קייב צופנת בתוכה סוד
אפל ומדמם .סיפור אפל על רצח אכזרי
ומדמם של תושביה היהודים .מלחמת
העולם השנייה פרצה בספטמבר ,1939
וגרמניה כרתה ברית שלום עם שכנתה ברית
המועצות ,שלא ילחמו זו בזו .אבל ביוני
 ,1941כשראה היטלר הרשע שהוא מנצח
במלחמותיו נגד מדינות אירופה ,ביטל את
הברית בינו לבין רוסיה ,ושב ותקף בהפתעה
את ברית המועצות .בימים הראשונים
נסוגו הרוסים במהירות מהצבא הנאצי
החזק והמנצח ,והגרמנים שעטו פנימה
לתוככי ברית המועצות .העיר קייב היתה
נינוחה עד אז ,וחיו בה בשלווה  160אלף
יהודים .וכשהחלו הגרמנים שועטים
לכיוונה של העיר ,אלף יהודים ברחו ממנה
מזרחה ,ובעיר נשארו זקנים ,נשים וילדים
וב 19 -בספטמבר נכבשה העיר קייב.

דינים:
 - 1מתחילים לברך ברכת "ברך עלינו"
במוצאי שבת 4 ,בדצמבר בתפילת ערבית.
 - 2אם טעה ולא שאל טל ומטר בברכת
השנים "ברך עלינו" ,אם נזכר בסיום ברכת
השנים ,לפני שיזכיר ברוך אתה ה' של מברך
השנים ,חוזר ואומר" :ותן טל ומטר
לברכה" ומסיים על הסדר.
 - 3ואם לא נזכר עד שחתם "ברוך אתה
השם מברך השנים" ,ולפני שיתחיל ברכת
תקע בשופר יאמר שם אחרי תיבת "מברך
השנים" תן טל ומטר לברכה" וימשיך ברכת
תקע בשופר.
 - 4ואם לא נזכר עד שהתחיל "תקע בשופר
גדול" ימשיך בתפלתו עד ברכת "שמע
קולנו" ולפני שיאמר כי אתה שומע תפלת
כל פה יאמר שם" :ותן טל ומטר לברכה"
(ואם הוא בתענית שצריך לאמר "עננו"
יאמר תחילה "ותן טל ומטר לברכה" ואחר

כך יאמר "עננו).
 - 5ואם שכח לשאול גם בברכת "שמע
קולנו" וחתם ברוך אתה ה'" ומיד נזכר
יאמר למדני חוקך ,וחוזר ושואל טל ומטר
ומסיים שנית "כי אתה שומע תפילת כל
פה" וכו' ואם חתם שומע תפילה ,ואחר כך
נזכר שלא שאל טל ומטר יאמר שם קודם
ברכת רצה "ותן טל ומטר לברכה".
 - 6ואם אמר תיבת "רצה" חוזר ל,,ברך
עלינו" וממשיך תקע בשופר ויתר הברכות
על הסדר.
 - 7וכן הדין אם נזכר באמצע מודים או
באמצע "אלוקי נצור" שחוזר ל"ברך
עלינו".
 - 8אבל אם סיים פסוק "יהיו לרצון"
האחרון ,אף על פי שעדיין לא פסע שלוש
פסיעות לאחריו ,חוזר לראש התפילה.
 - 9אפילו טעה בתפילת ערבית שהיא רשות,
צריך לעשות כמו בשאר תפילות.
 - 10אשה שטעתה בברכת השנים בין
בשחרית ובין בשאר תפילותיה דינה כדין
האיש שטעה ועושה האשה כמו שכתבנו
לעיל.
 - 11אם ספק בידו השאל או לא שאל ,אם
הוא בתוך  31יום מיום שמתחילים לשאול,
חזקתו שלא אמר ברך עלינו ,ואם אחר 31
יום אינו חוזר.

התורמים לעלון זה:
הרב סימון גולדסטין ואשתו הגברת שמחה
ובניהם והוריהם לברכה ולהצלחה
ולרפואה שלמה לבנם הבחור אליהו חיים
בן שמחה מרים אמן *** .הרב זקי ידיד הלוי
ואשתו הגברת פרידה ובניהם לברכה
ולהצלחה אמן *** .האדון מוריס דוויק
הכהן ואשתו הגברת רשיל ובניהם והוריהם
לברכה ולהצלחה אמן *** .האדון נתן
אלפייה ואשתו ובניהם לברכה ולהצלחה
אמן *** .האדון ג'וזיף סעדיה ואשתו
ובניהם לברכה ולהצלחה אמן *** .האדון
ויקטור קבריתי ואשתו הגברת ליליאן
ובניהם לברכה ולהצלחה אמן *** .האדון
שלמה אברהם גנדי הכהן ואשתו הגברת
בתיה ובניהם לברכה ולהצלחה 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 כלמשפחותיהם 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 *** .משפחת כפיץ לברכה
ולהצלחה עם כל משפחותיהם ולע"נ
אחיהם המנוח משה בן רחל ע"ה אמן*** .
האדון אלי לוי ואשתו הגברת ביקי ובניהם
לברכה ולהצלחה ולבריאות אמן*** .
הגברת קמו שקאלו-זעפרני ובעלה האדון
ג'ק ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ אביה
החכם השלם המנוח אברהם זעפרני בן
לטיפה ע"ה אמן *** .האדון פרח חמרה
ואשתו הגברת דינה ובניהם לברכה
ולהצלחה ומנחמים משפחת ג'רדיה
לפטירת אחיהם המנוח שרו בן ליזה ע"ה
אמן.

**********

התרומות בשבוע זה הסתכמו לסך של .$1,500
ותזכו למצוות אמן.
מאז השקת האתר החדש שלנו באפריל ,2020
מספר המבקרים הגיע ל.69,200 -

**********

www.BethYosef.com

