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הפרשה מתחלת בשתי תיבות אלו" :אם
בחוקותי תלכו" .מה משמעות תלכו? הליכה
פה מה זו עושה? בא ללמדנו הכתוב ,כי חובת
האדם בעולם הזה לילך ולהתקדם כל ימי
חייו ולא לעמוד .ובלשון זה אמרו חכמים:
כל השונה הלכות בכל יום ,מובטח לו שהוא
בן העולם הבא שנאמר :הליכות עולם לו ,אל
תקרא הליכות אלא הלכות ,חזרנו על תיבת
"הלכות" .למה לא כתב הנביא הליכות אלא
הלכות? לומר לך ,שלא מספיק שאדם ילמד
כל יום הלכות וידע ,וישאר במקומו ,לכן
לימד אותנו הנביא שצריך גם הליכות,
ותמיד להתקדם ,כי ידוע ההבדל בין אדם
לבהמה הוא :תינוק שנולד ,עדיין אינו יודע
לאכול ,לא לדבר ,לא ללכת וכו' ,ולאט לאט
הוא מתפתח והולך עד שמגיע לשלמותו ,מה
שאין כן הבהמה ,לפי מיד כשנולדת היא
מוכנה ,כאומרם חז"ל :שור בן יומו קרוי
שור ,כי אין לו לשור מה ללמוד יותר ,מיום
לידתו ועד יום מותו הוא נשאר אותו דבר,
והוא כבר ביומו הראשון יודע ללכת ,יודע
לאכול ,וגם אם נניח לפניו תבן וגם ברזל,
הוא לא יפנה לברזל ,אלא ילך ישר לתבן ,כי
זהו טבע ברייתו .ולכן ,הבהמה הולכת
כשעיניה למטה ,ואדם הולך כשעיניו לפניו,
והבהמה כל שאיפתה זה רק לאכול ולאכול,
לכן עיניה בקרקע ,כי משם היא ניזונה .מה
שאין כן האדם ,שאין ברייתו לשם אוכל,
אלא לעבוד את קונו ,לכן עיניו מסתכלות

לפניו כדי לילך ולהתקדם ,עם קומה זקופה,
ומסתכל בעליונים ובדברים שמיימים ולא
ארציים .והתורה אומרת לנו :אם בחוקותי
תלכו ותתקדמו אז ונתתי גשמכם בעיתם
וכו' .כלומר ,כל הגשמיות יבואו מאליהם
ולא צריך לטרוח עליהם .וה' ישמרנו אמן.

פרפראות על הפרשה

וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק
ואף את בריתי אברהם וכו' .יש להקשות:
למה לא נזכר זכות אמהות? כיוון שכתוב
בכל אחד תיבת "את" בא לרבות האמהות.
אם כן ,יש לנו ארבע אמהות וכתוב כאן
בפסוק שלוש פעמים תיבת "את" .ואיפה
האם הרביעית? האם הרביעית היא רחל
אמנו היכא רמיזא? לפי שרחל אמנו היא
תמיד עומדת לפני ה' ומבכה על בניה ולכן
אין צורך לזכור אותה בפסוק זה אפילו
ברמיזא .עוד יש להקשות על הפסוק :למה
לא נאמר זכירה ביצחק כמו שנאמר ביעקב
ובאברהם? לפי שאפרו של יצחק צבור ומונח
על גבי המזבח וה' מביט באפרו תמיד ,לכן
לא נזכר זכירה ביצחק כמו רחל אמנו בדיוק.

השיר הקדוש" :בר יוחאי"

השיר הזה נתפשט בכל ישראל ,ספרדים
ואשכנזים ,והוא נעלה ונשגב עד מאוד .הוא
מכיל בקרבו דברי סודות ,ומיוסד כולו על
עשר ספירות שבקבלה .מה הן עשר ספירות?
הן כנוי לכל אחת מן המדרגות או המידות,
בהשתלשלות האצילות והבריאה מאת ה'

שהוא אין סוף .והן :כתר  -חכמה  -בינה -
חסד  -גבורה  -תפארת  -נצח  -הוד  -יסוד -
מלכות .והמקובלים משתמשים הרבה
בספירות אלו ,ומוצאים בהם נסים ונפלאות.
וספירת ימי העומר יש לה קשר בעשר
ספירות אלו ,וכשנגיע ליום האחרון של
ספירת העומר ,אנחנו מתקדשים בעשר
ספירות אלו ,לכן נקראות ספירות ,מלשון
מספר כי על ידם זוכים לקבלת התורה
מחדש ביום חג השבועות הבא עלינו לשלום.
ושיר זה בר יוחאי שרים אותו בכל ליל שבת
קודש ,לפי שרבי שמעון בר יוחאי הוא
בבחינת "שבת" לפי שאליהו הנביא קרא
לרשב"י :שבת .וגם הגימטריה של שבת עם
הכולל היא  ,703כגימטריה של שמעון בר
יוחאי ,וקבלה בידינו ,שאותם השירים שזכו
להתפשט בכל ישראל ,הם נאמרו ברוח
הקודש ,ובוודאי השיר "בר יוחאי" אחד
מהם .ופירוש השיר אינו ידוע כל צורכו.
ובעזרת ה' באנו לפרש המילים מעט מן
המעט כדי שנזכה בהשפעתו של רבי שמעון
בר יוחאי .ונתחיל עתה :בר יוחאי "נמשחת"
עלית לגדולה" .ששון מחבירך" ,חבריך
משחו אותך בשמן המשחה בששון ובשמחה.
"נמשחת ממידת הקודש" ,קבלת הגדולה
מהשכינה הנקראת קודש" .נשאת ציץ",
נעשית כמו כהן גדול הנושא ציץ נזר הקודש.
"מושב טוב ישבת" ,ישבת לעסוק בתורה
הנקראת "טוב"" .שם קנית הודך והדרך",
המערה שלמדת בה התורה ,שם קנית את
מעלותיך" .עצי שטים עומדים" ,העמדת
תלמידים חשובים כמו כותלי המשכן" .אור
מופלא אור היקוד הם יוקדים" ,מתלמידים
שלך יוצא אור מופלא ויקוד של סודות.
"יורוך מוריך" ,תלמידים שלך ראויים
להיות מורים ופוסקים הלכה בישראל.
"לשדה תפוחים עלית" ,הוא גן עדן" .סוד
תורה כציצים ופרחים" ,ליקטת שם סודות
יפים וערבים כפרחים" .וחרב הוצאת
מתערה שלפת נגד צורריך" ,השתמשת בחרב
הסודות והקדושה נגד כוחות הטומאה.
"למקום אבני שיש ,הגעת לפני אריה ליש",
הגעת עד כסא הכבוד שנקרא "עיש".
"תשורי ומי ישורך" ,מי יוכל להשיג כמוך

ממה שהשגת" .קו ירוק מחדש חודשים שבע
שבתות סוד חמישים" ,הגעת בזכות ספירת
שבעה שבועות עד מ"ט שערי בינה ,ואף
לגבול שער חמישים" .קשרת קשרי שין
קשריך" ,היית כמו קשר השין של תפילין.
"יוד חכמה" הם עשר ספירות" .כרוב
ממשח" ,נעשית ככרוב "מלאך"" .יראת
מהביט לה'" ,פחדת מלהביט באור הגדול של
השכינה" .תעלומה ואין קורא לה" ,האור
הזה כל כך מוסתר ונעלם עד שקוראים
"אין" כלומר אינו מצוי" .אשרי העומדים על
סודך" ,אשרי מי שלומד ספר הזוהר" .לבושי
חושן תומיך ואוריך" ,הסודות שלך סתומים
וחתומים כמו האורים והתומים שלובש כהן
גדול בתוך החושן שלו .וזכותו יגן עלינו אמן.

הדרך לרפואה ולבריאות

לאחר שהבנו שאי פינוי מי הרגליים מהגוף
מזיק לגוף האדם ,נדגים זאת בהבדל שבין
אדם שימצא על שולחן העבודה שלו נמלה,
לבין אדם שחש שנמלה נכנסה לתוך בגדיו,
אדם זה יקום מיד וילך לחדר ההלבשה על
מנת להיפטר ממנה ,למרות שהוא יושב עם
אנשים בפגישה חשובה .כך גם צריך לנהוג
כשמתעורר הצורך להטיל מי רגלים .ברגע
שקיבלנו התראה מהגוף ,עלינו לפנות מתוך
גופנו את המזיק באופן מיידי ,למרות
שאנחנו יושבים עם אנשים ,או בכל מצב
שהוא .החינוך הנכון הוא להרגיל את ילדיו
החל מגיל צעיר ללכת לשירותים לפני כל
יציאה מהבית ,וכן כאשר מגיעים הביתה,
דבר ראשון ללכת לשירותים .זה יחסוך להם
הרבה צרות בעתיד .מחסור בשתיה הוא
אחת הסיבות לסרטן שלפוחית השתן.
מחקר שהקיף  48,000אנשים ,שנערך על ידי
הרווארד,
מאוניברסיטת
חוקרים
אוניברסיטת אוהיו ,גילה כי הסיכוי לפתח
סרטן שלפוחית השתן קטן ב 51% -בקרב
אנשים השותים יותר משמונה כוסות מים
ביום לעומת אלה השותים שתי כוסות מים
ביום .בנוסף ,מחסור בשתיית מים גורם לכך
שמי רגליים יהיו מרוכזים ,וכתוצאה מכך,
אדם מרגיש צורך להתפנות לעיתים קרובות
ובכמות מועטת.

דברי מוסר :כבוד חבריך
כמה צריך האדם להיזהר בכבוד חברו ,עד
שאמרו :שואלים את האדם :המלכת את
חבריך עליך? פירוש :האם התנהגת עם
חברך כאילו הוא מלך? ומזה למדים כמה
צריך להיזהר בכבוד חברינו ,ובפרט לאנשים
שהטיבו עמנו ,כדי שלא נהיה כפויי טובה
ח"ו .ואם אחד לוה מחברו מעות או קונה
סחורה בהלוואה כדי לעבוד בכך להרוויח מן
המעות של ההלוואה או מן הסחורה שקנה
על מנת להביא פרנסה לבני ביתו ,כמה עליו
להיות נאמן ולהחזיר לבעלים את הדמים
בזמן שקבע איתם ,ולא יגרום להם שום צער
ועגמת נפש ,ולא יאמר לחברו "בא מחר"
ומחר לא דמי ההלוואה ולא דמי הסחורה.
זה עוונו גדול ועונשו קשה ומר .ומי שנזהר
לשלם את דמי הסחורה בזמן הקבוע ,וחושב
תמיד שלא לצער הבעלים שעשו עמו טובה,
אז ה' מזמין לו קונים ומוכר ומרוויח ,וכל זה
בשביל שנתן בלבו להחזיר לבעלים אז
מרוויח והסחורה נמכרת ומביא אחרת
תחתיה ,ואם חושב ההיפך ,לווה ואינו
מעוניין לשלם ,אז ה' סוגר בפניו שערי
פרנסה ,ומצבו הולך ומדרדר מיום ליום,
ואינו יודע כל זה בעוון שאינו מחזיר דמי
הסחורה לבעלים ועל כן צריך להיזהר שלא
לגרום שום צער לשום אדם ולא לבזותו ולא
לביישו וה' ישמרנו אמן.

הראשון לציון :רבי יעקב שאול אלישר
1817-1906
כשהגיע רבי יעקב אלישר לפרס ,לאסוף
צדקה לעניי ישראל ,שמע מהם כי המלך
החדש של פרס ,גזר על היהודים שבמדינתו
כליה .כדי להראות כי הוא יממש את
איומיו ,נטל מיד קבוצת יהודים נכבדת
והשליכם לכלא על לא עוון בכפם .מיד עמד
רבי יעקב בתפילה לה' לבטל הגזרה .יום
ביצוע הגזרה הגיע .יהודי העיר חיכו בפחד
לישום גזר הדין ,אך אף שוטר משוטרי
המלך לא נראה ברחוב היהודים .הם
השתוממו בלבם על הנס שנעשה מן השמים
בעבור תפילת הצדיק רבי יעקב ,אבל לא
הבינו מה אירע .לקראת הצהריים נודע ,כי
באותו לילה קשרו עבדי המלך קשר,

והחליטו להתנקש בחייו .בבוקר נמצא
המלך על מטתו ללא רוח חיים .במהומה
שנוצרה בבית המלוכה נשכחה הגזירה,
וליהודים היתה הרווחה .והאסורים
היהודים שהיו בכלא שוחררו לביתם.
ובאותו יום היה חול המועד של פסח ,כ'
בניסן ,והפך יום חג ליהודי פרס בכל שנה.

סיפור
כשפגש שמעון בעל הטחנה בהרב ,מיד אמר
הרב קודם שישמע שום דבר משמעון :הגוי
לעג על מכתבי ואמר שאין לי להתערב
בדברים לא לי? הוא צודק .וגם הוא חייב
שלא להתערב בעסקים שאינם שלו .טחנת
הקמח היא מקור פרנסתו של שמעון,
ותשאר בידי שמעון ,והוא לא יספיק לטחון
בטחנה אפילו גרגיר אחד של קמח .ואולם,
אמרו חז"ל :אין מענישים אלא אם כן
מזהירין תחילה ,ואף אנו ננהג כך .הרב מסר
מכתב שני עבור הגוי ,ובירך את שמעון
בברכה שלמה שימשיך להפיק פרנסה בכבוד
מחכירת טחנת הקמח.

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
האדון משה דהב ואשתו הגברת אסתר
ובניהם לברכה ולהצלחה ומאחלים להחתן
והכלה אלי ולינדה מזל טוב ובנים זכרים
ומברוק אמן *** .האדון ג'ק אהרן פרחי
ואשתו הגברת טינה ובניהם והוריהם
לברכה ולהצלחה ומאחלים לבנם החתן בר
מצוה האברך אהרן מזל טוב ומברוק אמן.
*** הגברת שרין צבאג ובניה לברכה
ולהצלחה ומאחלים להחתן והכלה טניא
ואבי מזל טוב ובנים זכרים ומברוק אמן*** .
האדון ג'ווי שקאלו ואשתו הגברת ניניט
ובניהם והוריהם לברכה ולהצלחה אמן*** .
בעל בית המרקחת האדון אלי שלוח ואשתו
הגברת ליליאן ובניהם לברכה ולהצלחה
ולע"נ אביה המנוח יצחק כמכג'י בן אמיליא
ע"ה אמן *** .האדון פרג' מלבסאתי ואשתו
הגברת לוסי ובניהם לברכה ולהצלחה אמן.
*** האדון ג'ווי סעדיה ואשתו הגברת שילה
ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ אביה המנוח
ג'ק לאלו בן אסתר ע"ה אמן *** .האדון
שלמה שלוח הכהן ואמו הגברת סילי ואשתו
הגברת ליליאן ובניהם לברכה ולהצלחה

ולע"נ אביו המנוח יוסף שלוח בן אמיליא
ע"ה אמן *** .האדון איזק שקאלו ואחיותיו
גרסיה  -שילה  -ויוליט  -אסטיללה  -כלודי
לברכה ולהצלחה עם כל משפחותיהם ולע"נ
אמם ביללה בת כחילה ע"ה 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 *** .האדון
איזק אללחם הכהן ואשתו הגברת ביללה
ובניהם לברכה ולהצלחה ומזל טוב לנכדם
החתן בר מצוה האברך יצחק ומברוק אמן.

**********
התרומות בשבוע זה הסתכמו לסך של .$1,000
ותזכו למצוות אמן.
מספר המבקרים הגיע ל,91,200 -
גידול של  800מבקרים 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

** הגברת בעלת בית המרקחת ויויאן ג'ק כבאריתי **
 מקבלת כל מיני ביטוח  -מוליכה תרופות לבית חנס AV.R. 2934טל(718) 758-4800 :

