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הפסוק אומר,, :והיה ביום השישי ....והיה
משנה על אשר ילקטו יום יום" מהפסוק
הזה רואים שה' אמר למשה שביום השישי
ירד לחם משנה של מן .ולא אמר זאת
לישראל ,ואחר כך נאמר :ויהי ביום הששי
לקטו לחם משנה שני העומר לאחד ,ויבואו
כל נשיאי ישראל ויגידו למשה .יש לשאול:
למה לא אמר משה לעם שירד המן ביום
הששי כפליים? עוד שאלה :מדוע דווקא
נשיאי העדה באו בשאלה אל משה על לחם
משנה שהיה להם ביום הששי ,ולא שאר
העם? אלא ידוע שבכל יום ויום היה יורד
המן בשלושה אופנים – 1 :לצדיקים :היה
יורד אל פתח ביתם מוכן בצורת לחם אפוי
וטרי ומיד אוכלים אותו ולא צריך לא אפייה
ולא בישול – 2 .לבינונים :היה יורד המן
שאינו מוכן לאכילה כמו לצדיקים ,אלא היה
במצב של טרם אפייה ,וצריך לטרוח ולאפות
אותו כדי שיהיה ראוי לאכילה כדכתיב:
,,ועשו אותו עוגות" .כדי שיגמרו את אפייתו.
 – 3לרשעים :היה יורד להם בצורת חיטה
הטעונה טחינה והכנה מרובה ,כדי שיוכלו
לאכול אותה שנאמר,, :וטחנו ברחיים או דכו
במדוכה וכו'" ,ועיקר ירידת המן מדי יום יום
ולא לכמה ימים ולא לשבוע אחד ,כדי שיתלו
את תקוותם בה' שיזמין להם את לחמם
למחר ,ובכך יתחזק ביטחונם ואמונתם בה'.
כמו שנאמר,, :ויענך וירעיבך ויאכילך את
המן" .איזה עינוי ואיזה רעבון? אלא שהוריד
להן המן דבר ביומו ,למען ידאגו מה לאכול
למחר אז יבטחו בה' ותרבה אמונתם .לפיכך

לא אמר להם משה שביום הששי ירד
כפליים ,אז לא ידאגו מה לאכול ביום השבת
וכשבא יום השישי ,וראו הנשיאים שירד
כפליים והם מכת הצדיקים תמהו ואמרו
למשה :למה ירד כפליים? הרי גם אם ירד
בשבת לא צריכים לחלל שבת ,כי היה מונח
על פתח ביתם והכנה גם כן אינן צריכים לפי
שכל ימי השבוע היה מוכן לאכילה מיד ולא
צריכים לבשל ולאפות? לכן ענה להם משה:
עליכם לטרוח ולעשות כבוד לשבת ,שיש בזה
מצוה גדולה וחשובה לטרוח בשביל כבוד
שבת ,לפיכך אמר להם ,אפילו כל ימי השבוע
אין צורך לטרוח ,אבל בשביל כבוד השבת
צריך לעשות הכנה מערב שבת ,את אשר
תאפו אפו ואת אשר תבשלו בשלו .לפיכך
ראינו בגמרא כל גדולי ישראל ,היו מכינים
וטורחים בגופם בשביל כבוד השבת .וה'
ישמרנו אמן.

פרפראות על הפרשה:

,, - 1ויצא העם ולקטו" מלמד שלא יהיו
יוצאין לחצרות ביתם ומלקטין ,אלא היו
יוצאים למדבר רחב .למה? לפי שהיה בכל
יום נשאר הרבה מן ,שלא לקטו ,היות והיה
יורד בכל יום כמות מזון לאלפיים שנה,
וכחום היום בשמש ונמס ,והיה נעשה נחלים,
ככתוב בעגל,, :ואשליך את עפרו אל הנחל
היורד מן ההר" והלא במדבר סיני אין שם
מים מאיפה ירד הנחל? מן המסת המן .ואילו
היה יורד בחצרות ,היה מזיק להם ריבוי
המים שהיו באים מן המן ,לכן לא ירד ,אלא
במדבר רחב כדי שלא יזיק להם ריבוי המים.

היסטוריה בקצרה:
שנתיים אחרי החורבן  01למנינם:

אחרי ששחטו האנשים של מגדל מצדה את
נשיהם ואת טפם ,ובחרו מוות מחיים,
וישימו אותם בבורות אשר במצודה,
ויכסום עפר ,וקידשו אותם כעולה וכזבח,
לאור בוקר ט"ו בניסן יום חג הפסח,
הבקיעו הרומאים אל תוך המצודה בין
פרצי החומה ,ויצא אלעזר הכהן מן המבצר
עם האנשים אנשי המלחמה מתי מספר,
ויחגרו מלחמה בהמון הרומאים העולים
אליהם ויהרגו מהם רבים לאין ספור.
וילחמו אנשי – מצדה על נפשותיהם ,עד
אשר תמו וכלו כולם במלחמה .אז וישם
סילוה ראש הצבא במצדה חיל – משמר,
ושב עם צבאו אל קיסרין ,ואשר עד הנה
היתה מלחמת חורבן בית – שני .ויהי מספר
נהרגים והנשחטים במצדה תשע מאות
וששים נפש .ומי גלה זאת? אשה זקנה אחת
וחברותיה ממשפחת אלעזר – בן יאיר,
ואתן חמשה ילדים שהתחבאו בליל
השחיטה בצינורות המים ,ונמלטו וחיו
ויגידו לדורות עולם על אמונתם וקדושתם
של יושבי מצדה שמסרו נפשותיהם ואשר
ביד האויב לא יפולו ,ובכך כבתה גחלת אש
התקוממות אשר ביהודה .ובימים
האחרונים מצאו שיירי מגילת ספר –
יחזקאל ,שנשמרה לדורות עולם ,והיא
מחוקה רובה ,ולא ניתן לקרוא בה רק
הפרק מספר ל"ז.

הדרך לרפואה ולבריאות:

מכאן נעבור להדרכות כלליות בענייני
אכילה ,אשר יש להן קשר לבריאותנו,
וחשיבתם רבה .מדובר בפרטים אשר
בכוחם לתת לנו איכות חיים ואריכות
ימים ,יתכן שחלק מהם ייראו לנו שוליים,
ובכל זאת חייבים לשים לב אליהם– 1 .
ארוחת הבוקר :צריך לאכול אותה בכל יום
בבוקר אחרי התפילה ,כי הקיבה כשלא
תמצא מזונות ,תמשוך הליחות הרעות תחת
המזונות ,אז יזיקו לה ולגוף כולו .והרב
חפץ חיים ,היה נזהר מאוד בארוחת
הבוקר ,פעם אחת הגיע הגאון רבי אייזיק
אל בית של הרב אחר תפילת שחרית ,ורצה
לספר עמו בעניינים אחדים ,אמר לו הרב
החפץ חיים :אני כעת ניגש לסעוד פת

שחרית ,ותחזור אלי בעוד עשרים דקות.
וכתב הרב החפץ חיים :צריך לאכול בבוקר
כדי שיהיה לו כוח ללמוד תורה .לאחר
שינת הלילה ,כדאי להתחיל את היום עם
ארוחת הבוקר המכילה חלבון ,כגון :גבינה
– מנת חומוס – ביצה ,או מנת דג ,ואלו
שמדלגים על ארוחת הבוקר מגיעים
לארוחה הבאה ,עם הרגשת רעב ,שתגרום
להם לאכול את הארוחה הבאה במהירות
ולמלא את הכרס ,או לחילופין תגרום להם
ל,,נשנש" מכל הבא לידם עד לארוחה
הבאה ,ודרך זו לא טובה ולא בריאה.
דברי מוסר :ט"ו בשבט
האדם לא נברא לבדו ,אלא ה' ברא סביבו
כמה בריאות שונות ,כדי ללמוד מהם לחייו
הפרטיים ,לכן עליו לשים לבו לכל הנעשה
מסביב לו ,הרי מכל דבר ודבר יוסיף חכמה
על חכמתו ,כולנו יודעים ורואים האילנות
הצומחים ועושים פירות בא ט"ו בשבט כדי
ללמדנו משהו לחיינו ,ונתחיל :האילן מצורף
מחלקים רבים והם השורש – הגזע – העלים
– הפירות – קליפת הפרי – הפרי עצמו –
הגרעין שבפרי .ועתה נפרש לכל חלק מהאילן
שהזכרנו – 1 :השורש נעלם מעין הרואה,
אבל עיקר חיות האילן על ידיו נמצא,
ובזכותו עומד האילן על עמדו ,ואין השורש
הזה ירא מכל רוחות המנשבות לעוקרו– 2 .
גוף או גזע האילן :הוא הרוב המכריע של
בנין האילן ,מזמן לזמן מוסיף הוא בעובי
בענפים ובעלים ,ועל ידו ,יודעים שנות חייו
של האילן – 3 .העלים :שואפים אוויר ועמם
כמה חומרים נחוצים לחיי האילן כולו ,וכן
קולטים החום מקרני השמש – 4 .הפירות:
הם שלמות עמלו של האילן להוציא פירות
טובים וליהנות בהם בני האדם ולחיותם על
ידיהם – 5 .הקליפה היא שומרת על הפרי
עצמו ,והיא מהווה האוכל החיוני לכל מיני
הבהמות הניזונות מין הצמח – 6 .הגרעין:
הוא השומר על מין האילן ,ועל ידו מזריע זרע
להצמיח אילנות חדשים ושלמים דור אחר
דור .ומכל זה נלמד לקח לחיי האדם שעליו
נאמר :כי האדם עץ השדה .והוא דומה לאילן
בחייו הרוחניים ,השורש בחיי היהודי היא
האמונה ,אשר על ידה הוא קשור עם בוראו
ואף שגדל בחכמה ובתורה ובמצוות ,כל זה
נמשך מהשורש שהוא האמונה .והגזע הרוחני
שבאדם הוא לימוד התורה וקיום המצוות,

והם בנין חייו הרוחניים של האדם ,כי בלא
תורה ומצוות אין לו שום קיום רוחני
והפירות הם מה שמזכה לאחרים ומלמדם
תורה ודרך ארץ ומשפיע עליהם שיהיו
ממלאים את תפקידם ומטרת בריאתם ,והם
בתוכם מוציאים גרעינים ומלמדים לבניהם
ובזה שומרים על חיים הרוחניים מדור לדור.
הראשון לציון :רבי יום טוב אלג'אזי 2010-2211
כשפקעה סבלנות של בעלי החצר של רבי
יהודה החסיד ,כשתפחו מיום ליום החובות
של דמי החצר ,קמו הגויים באמצע הלילה
ושרפו בתי היהודים הגרים שם בחצר זו,
ואולם בית הכנסת העלו אותו באש ,ועמו
נשרפו ארבעים ספרי תורה שהיו שם ,ושנים
רבות עמד המקום בשיממונו ,ומאז דבק בו
הכינוי ,,החורבה" של רבי יהודה החסיד .כל
הניסיונות לחדש את בנייתו של בית הכנסת
לא צלחו ,ורק בשנת  ,1857התיר השלטון
הטורקי לבנותו .הבנייה נמשכה שבע שנים,
וה,,חורבה" קמה והייתה למושג יהודי בעיר
העתיקה והמקום נקרא גם ,,בית יעקב" על
שם הברון יעקב רוטשילד ,אביו של ה,,נדיב
הידוע" ,לאחר שבני משפחתו תרמו כספים
רבים להקמת המקום .בטקס הנחת אבן
הפינה ,נטל חלק פעיל גם אלפונס דה
רוטשילד ,אחיו של בנימין רוטשילד הנדיב
הידוע .החורבה נעשתה בית הכנסת
לאשכנזים ,בעוד שבית הכנסת של רבי יוחנן
בן זכאי הסמוך שימש מרכז לספרדים .והיום
מכתירין את הראשון לציון הספרדי בבית
הכנסת של רבי יוחנן בן זכאי ,הרי בחורבת
רבי יהודה החסיד הכתירו את הרב הראשי
האשכנזי לארץ ישראל .בחצר החורבה היתה
ישיבת ,,עץ החיים" המפורסמת ושתיהן גם
יחד נחרבו עד היסוד במלחמת השחרור
בשנת  .1548אבל בשנת  ,1567נעשתה
לחורבה עבודת שיפוץ יחידה והיא בניית
הקשת המפורסמת.

סיפור,, :דף היומי"

התחיל בשנת  .1524ביום ראש השנה
כשהציע הגאון רבי מאיר שפירא את
הצעתו בתחילת חודש אלול בכנס הגדול
הראשון של ,,אגודת ישראל" בווינה ,כל
ראשי הישיבות וכל האדמורים של פולין
במערב אירופה עם נציגי הקהילות
החרדיות בהונגריה ,שהיו שם נסכה רוח של
חגיגית והתרגשות רוחנית ,כאשר שמעו

בפעם הראשונה ובאותו רגע מעל במת
הכנס הגדול של ,,אגודת ישראל" את
הסיסמא הכובשת על ,,הדף היומי" וכולם
הגיעו לשיא ההתרגשות ,ועמד מתוכם הרב
יוסף לוי צירלסון ה' יקום דמו ואמר:
,,ההצעה הזו של ,,דף היומי" היא הכוכב
המזהיר שדרך ודורך לעתיד בשמי היהדות
החרדית" .ואחר כך עמד הגאון רבי מאיר
שפירא על הבמה ואמר בנועם לשונו:
צריכים אנו וחייבים לקיים המאמר הקדוש
שאומרים בימים נוראים,, :ויעשו כולם
אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם" ודף
אחד של גמרא בכל יום ,מאחד את יראי
השם מכל קצוי תבל ,ומצרף לחטיבה אחת
את כל הגלויות ,ואת כל יהודי התפוצות,
להגדיל תורה ולהאדירה .ומהו דף הגמרא?
הנוסח שלו מקורו בבל שהם חכמי ספרד,
ופירוש רש"י וכן תוספת ומהרש"א
והמהר"ם כולם אשכנזים וחכמי צרפת
ואשכנז ופולין וכן הלאה ,ולכן אין לנו עדות
נאמנה וחותכת לטוב אחדות של כלל
ישראל מאשר דף היומי ועלינו להגות יום
יום בדפי הגמרא.
שתי הלכות מהגאון רבי מרדכי אליהו זצ"ל:

אחרי ,,עושה שלום" בסיום העמידה
אומרים יהי רצון ...שתבנה בית המקדש
וכו' והטעם לזה ,כי התפילה היא במקום
העבודה של בית המקדש ,ולכן אנו מתפללין
על בנין בית המקדש ,שנוכל לעשות את
העבודה בפועל .כשפוסעין תחילה צריך
לעקור רגל שמאל ,אבל איטר עוקר תחילה
שמאלו שהוא ימין כל אדם .ובמקום שכלו
הפסיעות ,יעמוד ברגלים מכוונות כמו
בעמידה ,ולא ידבר שום דבר ,ולא יחזור
למקומו עד שיגיע החזן לקדושה .בתפילת
העמידה לא יענה שום דבר שבקדושה ,ואם
החזן אומר דבר שבקדושה ,ימתין וישתוק
וישמע מה שאומר החזן ואחר כך ימשיך
בתפילתו ויחשב לו כעונה עם הקהל ,וכל זה
אם החזן בקי ויודע להוציא אחרים
בתפלתו ,אבל אם לא יודע זה ,לא ימתין
בעמידה שלו אלא ימשיך.

דינים:

 – 1מה טוב שיפריש  51פרוטה צדקה
לעניים כמספר ,,אילן" ומספר ,,אמן".

 – 2נוהגים לערוך השולחן י"ב מינים של
פירות ,כמספר י"ב שבטי ישראל .ויש
נוהגים לערוך מספר ט"ו כמניין ט"ו בשבט.
ויש נוהגים שלושים מינים .וכל המרבה הרי
זה משובח ,כדי שיחולו הברכות על כל מיני
הפירות.
 – 3יום ט"ו בשבט הוא ראש השנה
לאילנות ,ואסור להתענות בו ,ואומרים
,,יהי שם".
 – 4הפירות שמצויים בהם תולעים כגון:
תאנים או תמרים ,צריך שיפתחם ויבדוק
לפני שיברך עליהם ברכות הנהנין .לפי
שאסור תולעת חייב חמשה לאוין ,ומשקץ
נפשו ,ומטמא את לבו מעבודת ה'.
 – 5ברכה אחת שמברך ,,בורא פרי העץ"
פוטרת כל מיני העץ שלפניו ,ואפילו אינם
לפניו ,אם היה בדעתו אליהם וכיוון
לפוטרם אינו צריך לחזור ולברך ,וברכה
אחת מספיקה לכל הפירות מאותו המין
שברכתן שוות.
 – 6משפט הקדימה בברכות כדלהלן :ברכת
מזונות – זיתים – תמרים – ענבים –
תאנים – רימונים ושאר פירות העץ,
ואחריהם פירות האדמה .ואחריהם שהכל
נהיה בדברו.
 – 7כל דין קדימה שאמרו אינו אלא
כששניהם מונחים לפניו ,וברצונו לאכול
משניהם ,אבל אינו צריך להמתין עד
שיביאו לפניו המין שקודם לברכה.
 – 8לכתחילה אין להביא את הפירות לאחר
ברכת המזון ,כדי להרוויח ברכה אחרונה
שיש מקפידים על זה משום גורם לברכה
שאינה צריכה ,וראוי לחוש לדבריהם .ורק
אם שכחו להשיגם והניחום עד לאחר ברכת
המזון משכחה וכיוצא בזה ,מותר להביאם
לאחר ברכת המזון ולברך לפניהם
לאחריהם כהלכה( .ובשבת מותר להניחם
לאחר ברכת המזון כדי להרוויח מאה
ברכות בכל יום).

התורמים לעלון זה:

האדון ידידיה לניאדו ואשתו הגברת טוניה
ובניהם והוריהם לברכה ולהצלחה ולע"נ
אביו המנוח משה בן שרה ע"ה אמן*** .
האדון צ'רלי חפץ ואשתו הגברת אסתר
ובניהם לברכה ולהצלחה אמן *** .הגברת
קאמו גנדי ובניה ואחיה ואחיותיה לברכה

ולהצלחה ולע"נ אמה פרידה בת ג'מיליה
ע"ה אמן *** .הגברת קאמו גנדי ובניה
לברכה ולהצלחה ולע"נ אביהם המנוח יוסף
בן לטיפה ע"ה אמן *** .האחים המבורכים
אידי – חביב – ויקטור למשפחת קצב הכהן
לברכה ולהצלחה עם משפחותיהם
ומזמינים הקהל לאזכרת יום השלושים
לע"נ אדונתם אמם אמילי בת מזל ע"ה
ביום חמישי  13בפברואר בבית הכנסת בית
יוסף בשעה  3:00אחה"צ קוראים תהלים
ומנחה  05:05ותזכו למצוות אמן *** .בעל
המרקחת האדון אלי שלוח הכהן אשתו
הגברת לילאן ובניהם ואחיו לברכה
ולהצלחה ולע"נ אביהם המנוח חכם אהרון
הכהן בן לאה ע"ה אמן *** .האדון עבוד
אברהם ואשתו הגברת צבח ובניהם
המבורכים :נעים – יוסף – משה – יונתן
לברכה ולהצלחה ולע"נ בנם המנוח שנקטף
בקיצור ימים ושנים דוד בן צבח ע"ה אמן.
*** הגברת סילי ג'ג'אתי ובניה לברכה
ולהצלחה עם כל משפחותיהם ולע"נ
אביהם המנוח יהודה לאון בן ג'מיליה ע"ה
אמן *** .משפחת כפיף לברכה ולהצלחה
ולע"נ אדונתם אמם רחל בת זקייה ע"ה
אמן *** .משפחת נקב לברכה ולהצלחה
ולע"נ אביהם המנוח ג'מיל בן עיישה ע"ה
אמן *** .האדון צ'רלי קטאן ואשתו הגברת
מרגלית ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ
אביו המנוח אברהם בן סלמה ע"ה אמן*** .
משפחת שקלו לע"נ אדונתם אמם טוניה
מזל בת רחל ע"ה אמן *** .האחים
המבורכים רפאל – אברהם – קאמו
למשפחת מאלח לברכה ולהצלחה עם כל
משפחותיהם ולע"נ אביהם המנוח קאמיל
בן ג'מיליה ע"ה אמן *** .האחים
המבורכים איזיק – עבדו – בהו – טוניה –
לאה – וסופי למשפחת ארזי הכהן לברכה
ולהצלחה עם כל משפחותיהם ולע"נ
אביהם המנוח חביב בן בהייה ארזי ע"ה
אמן.
לשבוע זה הגיעו התרומות $ 2151
וההוצאות  $ 2111ותזכו למצוות אמן.
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