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הפרשה מדברת על עבודת יום הכפורים,
והדבר הכי חשוב בעבודת היום הוא כפרת
עוונות ישראל לכל השנה שעברה ואיך
מתכפר עוונם? על ידי "וידוי" שאומר הכהן
הגדול על השעיר המשתלח לעזאזל .יש
לשאול :הכתוב אומר על העוונות :ונתן
אותם על ראש השעיר ,וכי העוונות הם
נתפשים ביד כדי שיאמר עליהם" :ונתן
אותם על ראש השעיר?" אלא יש כאן
הבטחה מה' שעל ידי אמירת וידוי של
הכהן הגדול ,מיד כל עוונותם מסתלקים
מישראל ,וכאילו נתונים הם על ראש
השעיר ,והולכים למקום שלא יזכרו עוד.
מכל זה נלמד כמה כוח חשיבות הדיבור
שיוצא מפי האדם .וקדושתו של יהודי באה
על ידי הפה ,מה שהוא מכניס לפה ומה
שהוא מוציא מהפה .איך שהוא אוכל ומה
שהוא מדבר .עד שאמרו חכמים :יום אחד
נזהר אדם שלא לדבר דברים אסורים
ובטלים ,נחשב יותר חשוב מתענית
ומסיגופים .כי לדיבור יש כוח ,אם הוא
דבר אסור כגון לשון הרע וכדומה ,גורם
נזק עצום לעצמו ,לגופו ולממונו .ואם הוא
דבר טוב כגון דברי תורה או חסד לאחרים
ולטובתם ,הרי זה מועיל לאדם הזה טובות
עד אין ספור ,והגר"א אמר :דבר טוב הוא

חשוב יותר מכל התעניות והסיגופים
שבעולם .ומי ששומר פיו ולשונו,
מתייחסים אליו גם משמים בצורה אחרת.
ובכוח הדיבור אפשר לבטל גזרות ,או
לשדד מערכות הטבע ,ולהפוך יש מאין,
ככתוב :הוא אמר ויהי הוא צוה ויעמוד,
ובעשרה מאמרות נברא העולם ,ללמד
שלדיבור יש כוח שאין כמוהו .עוד אמרו:
כל הבולם פיו בשעת מריבה עליו העולם
עומד .כלומר ,העולם עומד על אותו אחד
שכל כך רוצה להחזיר לאותו אחד שפגע בו
ולא מחזיר ,גם העולם עומד על אותה אשה
העוזרת או בעבודה ,שקיללו אותה או ביזו
אותה ושתקה ,העולם עומד .וגם על אותו
ילד שביישו אותו בבית הספר לפני כולם
והוא שותק .עבודת השתיקה זו עבודה
בבחינת מסרקות של ברזל ,אדם שמרגיש
באותה השנייה שביזו אותו שהוא
מתפוצץ ,והוא שותק ,הוא זוכה באותו רגע
לחיי העולם הבא .וממשיך על עצמו ועל
משפחתו ישועות עד אין חקר .וה' ישמרנו
אמן.

פרפראות על מסכת אבות:

"אם אין דרך ארץ ,אין תורה" .כלומר ,אם
אין לאדם מוסר אין לו שלימות בתורה
שהוא לומד ,על כן אף שים לאדם תורה

ולומד בה כל היום והיא העיקר ,עליו
ללמוד מוסר ,שהמוסר הוא כתר של זהב
על ראשו של לומד תורה ,ואם הוא מקפיד
על כל דבר ומתריס כנגד אחרים ,או מבזה
אותם ,אז תורתו אינה שלימה ומאבד
שכרו בעולם הזה ובעולם הבא.

היסטוריה בקצרה 80 :שנה אחרי
החורבן  150למנינם:

באותה תקופה ,יצא שמו של אלישע בן
אבויה שהיה למדן גדול בתורה ,ואחר כך
יצא לתרבות רעה .אז יצאה בת קול
ואמרה :כיוון שידע את בוראו ומרד בו,
מעתה נמנעה ממנו התשובה ,מיד אמר
אלישע :כיוון שנטרדתי מעולם הבא ,אצא
ואהנה מעולם הזה .ויצא לתרבות רעה,
יצא ומצא זונה בשוק ותבע אותה ,אמרה
לו :ולאו אלישע בן אבויה אתה ,ששמך
יצא בכל הארץ? והיה יום שבת ,ומיד חילל
שבת ועקר לה צנון מהערוגה ,ונתן לה .אז
אמרה :זה לא אלישע המפורסם אלא אחר
הוא .ואז מאותו היום נתכנה "אלישע
אחר" .ואחר כך היה מוסר תלמידי חכמים
בעלילות שקר לרומיים ,והרומיים הורגים
אותם .ונכנס לבית המדרש ,וראה
תלמידים עוסקים בתורה ,נתקנא בהם.
ואמר להם :מה תועלת לכם בלימודים,
לכו אל השוק לעבוד על פרנסתכם ,והמשיך
ואמר לכל אחד מהם ,צא אתה ותלמד
להיות בנאי ,ולשני להיות נגר ,ולשלישי
להיות צייד ,ולרביעי להיות חייט .מיד
נתפתו ,וכיוון ששמעו שלא יצליחו בתורה,
הניחו את רבם והלכו להם ,ונמצא אלישע
מסית ומדיח.

הדרך לרפואה ולבריאות:
לחם טרי  -אפילו העשוי מקמח מלא ,אינו
נלעס היטב בפה ,לכן הדרך הנכונה
לאכילת לחם טרי היא לייבש אותו במצנם
עד שייהפך ל "צנים" וכך ניתן יהיה ללעוס
אותו בצורה נכונה .לגבי שבת אני מציע
לפרוס לחם לפני שבת ולייבשו בתנור,
ולאחר שיאכל את פרוסת המוציא יאכל
מהלחם המיובש ולא מהחלות הטריות.

למי שאין אפשרות לייבש בתנור או
במצנם ,יכול להניח את הלחם באוויר בכדי
שיתייבש .לחם הסגור בתוך שקית ניילון
נשאר טרי אפילו כמה ימים ,ועדיין נקרא
"בן יומו" לצורך העניין .וכתב בן איש חי:
אין לאכול כל דברי מאפה כשהם חמים,
מחמת הסכנה לכן צריך לחכות עד
שהמאפה יתקרר ,ולא לאכול שום דבר
מאפה ,אפילו פרוסת צנימים כשהם חמים,
למרות שאז הם טעימים יותר .ועתה נזכיר
סיבות לבליעה מהירה ולא נכונה- 1 :
דיבור  -דיבור עם אוכל בפה ,מלבד שהוא
מסוכן גם גורם לבליעה מהירה - 2 .כאשר
העין רואה כלי אכילה עם מזון מוכן
להכנסה לפה  -מתבצעת בליעה - 3 .חוש
השמיעה :כאשר אתה שומע שקוראים
בשמך או כאשר הפעמון בדלת הבית
מצלצל ,כל אלה גורמים לכך שמתבצעת
בליעה - 4 .מחשבה :קריאה או חשיבה על
עניינים שונים מסיחה את הדעת מהלעיסה
וגורמת למזון להגיע מהר אל בית הבליעה
ומשם הוא כאמור נבלע מיד.

דברי מוסר :עצות ומדות טובות
 - 1מי שאינו מקבל תוכחה ,יסורין באין
עליו - 2 .מי שמחזק את עצמו קודם
התפילה ועושה הכנה גדולה ,אף על פי
שאחר כך אינו מתפלל כראוי ,על ידי זה
יסורין בדלין ממנו - 3 .על ידי גאווה,
נסתלק החסד שצריך לקבל מאת ה'
למעלה ואינו נהנה ממנו - 4 .על ידי אמירת
תיקון חצות נמחק הדין - 5 .תהיה ניעור כל
הלילה ,בזה אתה ניצול מדינים קשים- 6 .
על ידי שבא האדם אל הצדיק ,ביאתו
עצומה ויכולה להמתיק הדינין - 7 .גם
המעות שנותנין לצדיק ,הנתינה עצמה
ממתיקה את הדינין - 8 .על ידי עצבות
חושבים עליו למעלה לרע לו לפי שעשה את
עצמו כלי מוכן לקבל - 9 .על ידי לימוד
התורה ישובו המקטרגים אחור-10 .
כשהולך ונופל לפעמים ,זה האדם נגזר עליו
למות בר מינן ,ועכשיו נתבטל על ידי
הנפילה - 11 .לפעמים מתרכך הדין על ידי

ראש הדור שעושה מצוה ברבים- 12 .
כשאדם מספר דעתו וצערו לחברו ,צריך
השומע להחכים בשעת השמיעה ,ויכווין
בליבו שלא יבוא עליו הצער הזה ויאמר
בליבו לא עלינו וה' ירחיק ממני הצער הזה.
 - 13העוסק בתורה בלילה ,ה' מושך עליו
חוט של חסד כל היום ומגן עליו מן
החולאים ותאונות דרכים- 14 .מי שאינו
מבקש רחמים על בני דורו ,נענש ויסורין
באין עליו - 15 .מי שיש חולה בביתו או
איזה צער ילך אצל חכם ויבקש ממנו
שיעשה לו רפואה שלמה ויברך אותו- 16 .
מי שנזהר שלא לדבר בחזרה ובקדיש
ובקריאת ספר תורה ה' פותח לו שערי
הפרנסה והשפע והאושר אמן.

הראשון לציון :רבי רפאל מאיר
1801-1893
כשיצא ספר במצרים אשר תוכנו שנאה על
היהודים ,ששמים דם במצה של פסח ,מיד
שלח רבי רפאל משלחת מטובי הקהילה
לארמונו של המושל ,לספר לו על הספר
הזה ,שגורם שנאה ובעיות ליהודים ,בשקר
זה ,מיד אמר המושל למשלחת :תגידו
לכבוד הרב שלכם שאני בעצמי מטפל
בדבר ,ומיד ציוה לבער את הספר משטח
שליטתו ,ואסר את כניסת הספר למחוזות
שלו ,ואבוי למי שספר זה ימצא ברשותו.
ובאותו יום בו יצאה הפקודה מפי המושל,
שונאי ישראל הסכימו ביניהם שיעשו שום
עלילה כדי לאמת למושל כי הספר הזה
אמת לאמיתו הוא .ביום המחרת ,נעלם
ילד שאינו יהודי בעיר יפו ,השמועות פשטו
בכל הארץ ,כי היהודים חטפו אותו לצורך
לישת דמו במצות שלהם ,אך זממם לא
עלה בידם ,כי בשעות אחר הצהרים חזר
הילד אל ביתו בריא ושלם .ולעיני כולם
הוברר ,כי העלילה בשקר יסודה ,ויד
היהודים היתה על העליונה ,ונעשה נס גדול
ליהודים באותו יום .וגם נס נוסף שהתרחש
בשנת  1890בחג יום ראש השנה ליהודים,
נער לא יהודי שעבד בחנותם של שני
סוחרים יהודים ,וביום ראש השנה סגרו

הסוחרים היהודים את חנותם ,והיו
נמצאים באותו יום בבית הכנסת ועוסקים
בתפילתם ,והנער המשרת שלהם היה
בחופש ,ויצא לשחק עם ידידיו ,ואירע הנס
שנספר עליו בשבוע הבא בעזרת ה'.

סיפור:
שמעון היהודי היה חוכר טחנת קמח מאת
מושל המחוז ,כשנכנס לארמונו של המושל
להגיש לו סכום השכירות ,הופתע כשאמר
לו אני צריך ליקח ממך הטחנה ,ומשכירה
לאחר שהציע לי סכום כפול ומכופל של
דמי שכירות .ושמעון התחיל בדברי
תחנונים לבטל הגזירה ,אך האדון לא
השתכנע ,כי הכסף שהובטח לו חשוב היה
מהידידות רבת השנים שהיתה לו עם
שמעון הישר ,והוא נשאר בעמדתו ,כי בסוף
החודש ,על שמעון ופועליו לפנות את
הטחנה לצמיתות .בצר לו החל שמעון
מספר את הדברים לחברים ולשכנים ,אולי
יהא ביד אי מהם לבוא לעזרתו .אבל כולם
השיבו לו באותו מטבע :סע להצדיק
הקדוש רבי יעקב אריה המתגורר
בראדזמין ,אשר אלפים נהרו לפתחו ,וראו
דברי ישועה ונפלאות על ידו .עוד יותר מזה
היה רבי יעקב אריה מציל עני מיד עושקו,
ופעמים היה יוצא בחרב חדה ,בכדי למנוע
הסגת גבול איש לרעהו בין יהודי ליהודי או
בין יהודי לגוי ,והיה חרבו עונש שמיימי
חמור וקללה למי שמעז להסיג גבול רעהו.
גם אדונים גויים זכו להכירו ,אם כי לא
בפועל .גויים אחדים בעלי אחוזות ורכוש
שהשכירום והחכירום ליהודים והוצע להם
כסף רב בכדי שיעבירו זאת לאחרים ,חזרו
בהם.

דינים:
 - 1בן בכור שנלד על ידי ניתוח קיסרי ,
אביו פטור מלפדותו ,כי קדושת בכור היא
רק כשהוא פטר רחם ונולד באופן רגיל,
ולא כשנולד על  -ידי ניתוח קיסרי .וכן הבן
שיוולד אחר בן זה ,אינו טעון פדיון ,מפני
שקדמו אחר.
 - 2אם עשו ניתוח קיסרי לאשה והוולד

היה נפל ואחרי כן הרתה האשה שנית ונולד
לה בן ,פטור מפדיון כיון שאינו הוולד
הראשון אינו נקרא בכור.
 - 3בן שנולד על ידי מלקחיים ,והוא כלי
המיועד להוצאת הוולד ,באופן שהרופא
מכניס לרחם מלקחיים ואוחז בהם את
ראש הילד ומסייע להוציאו .הבן הזה הוא
בכור ועושין לו פדיון בלי ברכה והמברך על
פדיון בן כזה ,יש לו על מה שיסמוך.
 - 4בן שנולד על ידי שהרחיבו לו מקום
הלידה כשהוא צר על ידי חיתוך בעת
הלידה ,לא נחשב כיוצא דופן ולא ניתוח
קסרי ,וחייב בפדיון.
 - 5בן שהוציאוהו מרחם אמו על ידי
שאיבה במכשיר ואקום ,הרי זה פטר רחם
וחייב בפדיון.
 - 6אשה שילדה על ידי הזרעה מלאכותית
מבעלה על פי היתר חכם ,ונולד לה בן בכור,
הבן חייב בפדיון .ואם אין ידוע מי הוא
האב ,הבן חייב לפדות את עצמו כשיגדל.

התורמים לעלון זה:
הגברת רוזיט כהן ובניה לברכה ולהצלחה
ולבריאות עם כל משפחותיהם ומאחלת
להאדון שלמה ואשתו הגברת רוזי מזל טוב
לבנם חתן בר המצוה האברך אברהם
ומברוק אמן *** .האדון מראד לוי ואשתו
הגברת קיטי ובניהם לברכה ולהצלחה
ומאחלים לחתנם האדון שלמה ואשתו
הגברת רוזי מזל טוב לבנם חתן בר המצוה
האברך אברהם ומברוק אמן *** .האדון
מראד גנדי ואשתו הגברת לינדה ובניהם
לברכה ולהצלחה ולבריאות אמן*** .
האדון פרח חמרה ואשתו הגברת דינה
ובניהם לברכה ולהצלחה וברוכים הבאים
מארץ ישראל האדון שלמה כפיץ ומשפחתו
ומועדים לשמחה אמן *** .האדון סולי
ערמאן ואשתו הגברת ויקי ובניהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ אמו רחל בת זהייה ע"ה
אמן *** .הגברת איווה דהב-בורומאן ובניה
הבחור ג'ונתן והבחורה קמיליא לברכה
ולהצלחה ומאחלים לבנה אבי הבן האברך
אליהו ואשתו הגברת דבורה מזל טוב

להנולד החדש ומברוק אמן *** .האדון
אליאס לוי ואשתו הגברת ביללה ובניהם
לברכה ולהצלחה ותודה רבה להרב אהרן
פרחי להשתדלותו בהוצאת העלון השבועי
בשלוש שפות ,ה' יברך ויזכה אותו להגדיל
תורה ולהאדירה אמן *** .האדון אברהם
אהרן פרחי ואשתו הגברת רניה לברכה
ולהצלחה ומזל טוב לאבי הבן חכם אליהו
בורומן ואשתו הגברת דבורה בהנולד
החדש ומברוק אמן *** .הגברת בירטא
מלבסאתי ובעלה בעל המרקחת האדון
אליהו-אליאס ובניהם לברכה ולהצלחה
ולע"נ אביה המנוח אברהם-אלביר 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.

**********
התרומות בשבוע זה הסתכמו לסך של .$1,600
ותזכו למצוות אמן.
מספר המבקרים הגיע ל,88,000 -
גידול של  1,900מבקרים מהעלון הקודם.

**********
המעוניין לקבל את העלון לכתובתו בשפה
כלשהי ,יתקשר להגברת לאה סלאמה בטלפון:
 (718) 382-6057או בנייד(347) 634-3381 :
בצרוף תרומה של  $36לשישה חודשים בגין
דמי הדואר.

**********

www.BethYosef.com

