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עָ לֹון ִׂמ ְספָר 1016
ו' ְשבָ ט תש"פ
הַ ְדל ַָקת נֵרֹות ְ * 4:35ש ִׂקיעָ ה ִׂ * 3:11מנְחָ ה לֵיל שַ בָ ת  ,3:00ואח"כ ִׂשיר הַ ִׂש ִׂירים
שַ חֲ ִׂרית שַ בָ ת ִׂ * 1:13מנְחָ ה שַ בָ ת  * 4:53מֹוצָ ֵאי שַ בָ ת  ,3:33וע"פ ַרבֵ נּו ַתם 6:03
זְ מַ ן טַ לִׂית  * 6:00שָ עָ ה זְ מַ נִׂית  * 60:00עֲלֹות הַ שַ חַ ר  * 3:33נֵץ הַ חַ מָ ה 0:00
ִׂמנְחָ ה חֹול  * 3:03עַ ְרבִׂ ית ִׂמ ְניַן מֻ ְקדָ ם  * 4:53צֵ את הַ ּכֹוכָבִׂ ים 3:30
יאת ְשמַ ע  * 1:33סֹוף זְ מַ ן ע ֲִׂמידָ ה  * 9:33חֲ צֹות הַ יֹום וְ הַ ַליְ לָה 10.09
סוף זְ מַ ן ְק ִׂר ַ

ָּנּואר מַ ְּת ִחיל  5:55בַ ב ֶקר וְּ נִגְּ מַ ר בְּ שָּ עָּ ה  5:15בָּ עֶ ֶרב.
ישי  11בְּ י ָּ
צֹום הַ ּׁשֹובָּ בִ ים לְּיֹום חֲ ִמ ִ
רּואר מַ ְּת ִחיל  5:51בַ ב ֶקר וְּ נִגְּ מַ ר  5:01בָּ עֶ ֶרב.
וְּ הַ ּצֹום לְּיֹום שֵּ נִי  1בְּ פֶבְּ ָּ
לא צָּ ִמים שֹובָּ בִ ים לא בְּ ראש חדֶ ש וְּ לא בט"ו בִ ְּשבָּ ט.

תֹורה _______________________
יאת הַ ָ
ּוק ִׂר ַ
_______________________ נָא ל ֹא לְעַ יֵן בֶ עָ לֹון זֶה בִׂ ְשעַ ת הַ ְתפִׂ לָה ְ

אחרי שנגמרו שבע מכות על פרעה ועל
עמו ,לא נשאר לפניו אלא שלוש מכות
כמספר תיבת,, :בא" .ומתחילה הפרשה
במכת הארבה ,אמר משה לפרעה אתה
תראה במכה ויש בה פלא גדול שהוא
מונהג בכוח ה' ,כי בנוהג שבעולם
הארבה בא טיפין טיפין ואחר כך הולך
ומתרבה בארץ ,וכשאוכל הכל ,הוא הולך
למקום אחר ,וכאן כהרף עין תראה מחר
את הארבה כל כך גדוש ,שיהיו דבוקים
אחד בשני ולא תראו מתי יום ומתי
לילה ,וכל השמים נתכסו בהם בלי כל
פרצה ,ואחרי שיגמרו לאכול לא יעופו
למדינה אחרת כמנהגיהם אלא יחדרו
לבתיכם ,ככתוב :ומלאו בתיך וכו'....
וכשמשה סיים את דבריו ,ראה משה
והנם מסתכלים זה בזה ,כי דבריו נכנסו
באוזניהם והאמינו בדבריו ,לפיכך
התחילו לפחד ,לפיכך :ויושב את משה
ואהרון והתחיל להציע לפניהם :לכו נא
הגברים ,ולעזוב הטף והנשים .ורצו
בזאת להרחיק האנשים מן הנשים
ולהפריד בין הבנים והאבות ,זאת
אומרת להרוס את הבניין היהודי הגודל
מחדש ,ולהרחיק הנוער משושלת האבות
באמונה ובעבודת ה' .אך משה היה חכם
וחריף והבין את המטרה הנאורה של
פרעה ועבדיו ויועציו והשיב בקול רם

ומדהים ,,בנערינו ובזקננו נלך" והנוער
היהודי ילך בראשונה לפי שהם האור
המאיר לדרך לכל הדורות ,ולדאוג
לקיום העם היהודי הנצחי .עוד נראה
ממשיך משה רבינו לזרז העם להתחיל
ולעשות את אתערותא למטה כדי שנהיה
ראויים ככלי לקבלת הגאולה העומדת
על הפתח ,כשצווה לעמו :משוך ידיך
מעבודה זרה ,והדבק במצוות בקדושה
ובטהרה ושוב מעבירות שבידך ואז יש
ערך לקיום המצוות ,כי העושה מצוות
עם עברות שבידו ,הרי זה דומה לאדם
הלובש תכשיטי זהב ועדי עדיים על גוף
ובגדים מלוכלכים שאז לא ניכר פאר
התכשיטים .ועבר ה' וראה את מסירות
הנפש של עם ישראל ,אז :ופסח על
הפתח ולא ייתן המשחית לבוא אל
ביתכם לנגוף ,וזוהי התחלת הגאולה,
ויצאו מאפילה לאור גדול אמן.

פרפראות על הפרשה:

,, – 1וישא העם את בצקו טרם יחמץ....
משארותם צרורות בשמלתם על
שכמם ...וישאלו ממצרים כלי כסף
וכו' "...מה השייכות בין שני הפסוקים
הנזכרים לעיל? משום חיבוב מצוה היו
נושאים שיורי מצה ומרור על שכמם,
ואעפ"י שיש להם בהמות הרבה .היה
להם הרבה כסף וכלי זהב וחפצים יקרי

הערך ,שויתרו עליהם ולא נשאום על
שכמם אלא על חמוריהם ,אבל שיורי
מצוה נשאום על שכמם לחיבוב מצוה.
אומר דוד המלך בתהלים,, :שלח חושך
ויחשיך ולא מרו את דברו" .אמר ה'
למלאכים :המצריים ראויים ללקות
בחושך האם אתם מסכימים? והסכימו,
,,ולא מרו את דברו" .יש לשאול :למה
היה צריך ה' את הסכמתם דווקא במכה
זו? מסביר רבינו יששכר דובר שמלאכי
השרת אין אומרים שירה אלא פעם אחת
ביום ,והנה בשלושת הימים של מכת
חושך ,לא עלה בהם השחר ,ונחשבו כל
שלושת הימים של חושך כיומא
אריכתא ,ולא יכלו לומר שירה ,כמו
שלמדנו מהמלאך שאמר ליעקב :שלחני
עלה השחר כדי לומר שירה .נמצא שמכת
החושך ,גרמה להם למלאכי השרת
פסידא רבה ,לכך ביקש ה' מהם
הסכמתם על מכת החושך ,ומיד
הסכימו ,ושבחם דוד המלך ואמר :ולא
מרו את דברו.

היסטוריה בקצרה:
שנתיים אחרי חורבן  51שנה למנינם

כשפרץ שר הצבא סילוה בחומת מצדה,
וימהרו הנצורים שם לבנות מול הפירצה
חומת עץ גדולה ועבה ,ותוכה מלאו עפר
תחוח ,אז וישלחו הרומאים אש
וישתמשו בהמון לפידים בוערים ,ויציתו
את החומה החדשה העשויה מעץ כולה
באש ותכבד המלחמה בין שני הצדדים
כל אותו יום ,כיוון שראה אלעזר בן ענני
את חומת מצדה שרופה ,ואין מנוס ואין
ישועה ,ויקהל את אנשי מצדה וידבר על
לבם ואמר :אין לפנינו רק מיתה אכזרית
וחיי עבדות עם שופטים נוראים ,כי
ישפכו עלינו הרומיים כל חרונם
ונקמתם ,ואת נשינו יטמאו ,ועוללינו
ינפצו אל הסלע ,ועלינו לבחור למות
בגבורה ,וביד אויבינו לא ניפולה ,כי מה
בצע לנו בחיים אחרי חורבן בית
מקדשנו ,וכיבוש ארצנו? ועלינו להקריב
בנינו קורבנות לה' כמו שעשה אברהם

אבינו לבנו יצחק ונמות אחריהם גם
אנחנו .איש בחרב רעהו .אז באותו לילה
שהיה ליל פסח ,הקהילו את נשיהם
ובניהם וידברו אליהם כמו שאמר להם
אלעזר ,והסכימו כולם על מיתה המונית
כקורבנות עולה וזבח ,ויחבקום
וינשקום ,ויאמרו אליהם :יותר טוב
שתמותו בקדושה ובטהרה ,מללכת בשבי
ותמותו בטומאה וחרפה וקלון .מיד קמו
האנשים וישחטו את נשיהם ובניהם
ובנותיהם וישימו אותם בבורות אשר
במצודה ,ויכסום עפר ,ויאספו את כל
רכושם ,ויציתו בו את האש ,לבל ימלאו
השונאים את תאוותם גם בשלל.

הדרך לרפואה ולבריאות:

מתח ועישון סיגריות גורמים לכיווץ כלי
הדם וממילא לעליה בלחץ הדם ,עוד
חוסר שתיית מים ,וחוסר פעילות גופנית
גורמים להורדת לחץ הדם למדרגות
נמוכות כלומר פחות ואפילו מאשר 60
הנמוך 90 ,הגבוה ,אך החולי הזה אינו
מסוכן כמו ,,יתר לחץ דם" .וגם איננה
שכיחה כל כך ,ולסובלים מנטייה ללחץ
דם גבוה ,מומלץ לרכוש מכשיר ביתי
לניהול מעקב מדויק בשעות קבועות
ולבצע רישומים ביומן .כמו כן בכל
ביקור אצל רופא ובעת קבלת מרשם
לתרופות ,עליהם להודיע לו שהם
סובלים מיתר לחץ דם ,מכיוון שישנן
תרופות כגון קורטיזון שגורמות לעליה
בלחץ הדם וברמת הסוכר .יש למדוד את
לחץ הדם בתנאי רוגע ,ולהקדים מנוחה
של כעשר דקות .בזמן המדידה נכון
לשבת עם הרגליים מעט קדימה .פעילות
גופנית ,עליה במדרגות ,שתיית קפה,
התרגשות ואפילו שיחת טלפון עשויים
להעלות את לחץ הדם מערכו האמתית
כשאדם לוקח תרופות להורדת הלחץ,
הוא שמח כשרואה שהמספר הוא טבעי,
אבל באמת לא טיפל בבעיה העיקרית
שהיא הובלת לאותם אברים שהם יותר
רחוקים מהלב ,והטיפול האמיתי
להורדת לחץ הדם הוא שימנע מלאכול

עוגות וסוכריות למיניהם ,ולמעט בכמות
הארוחה ,ולעשות פעילות גופנית בכל
יום.
דברי מוסר,, :תענית דיבור"
ביום ראשון  0בפברואר בבית הכנסת
,,בית יוסף" בשעה  1:43בבוקר מתחילין
ב,,תענית דיבור" והתיקון הוא לקרוא
ולסיים ספר תהילים שלוש פעמים רצוף
פעם אחר פעם ,בלי לדבר אפילו מלה
אחת .ומי שמקיים תיקון זה שכרו גדול
בשמים והוא מכפר על עוונות אלו – 1 :מי
שפוסק מלימודו בדברים בטלים – 0 .על
דברי חול בשבת – 5 .על הדיבור בבית
הכנסת ,ובפרט חזרה ובקדיש ,ובשעת
קריאת ספר תורה – 4 .על לשון הרע,
ודברים בטלים – 3 .על השקר ,חנופה,
ליצנות ונבול הפה – 6 .על ענייני טהרת
המשפחה בין איש לאשתו – 0 .לימוד
תהילים גורם לנחת רוח לפני כסא הכבוד.
 – 1מעורר שעת רחמים ורצון עלינו ועל
ישראל אחינו – 9 .ה' מנקה אותו מכל
העוונות האלו ,והופך אותו כבריה חדשה,
כחתן וכלה שנמחלים להם כל עוונותיהם
בליל חופתם – 10 .שולח רפואה שלמה
לכל חולה – 11 .מרחיק מעלינו כל מיני
גזרות קשות ורעות – 10 .שומר מעין הרע.
 – 15פותחים לו שערי פרנסה – 14 .לא
יקחוהו מהעולם הזה קודם זמנו– 13 .
מרחיק מעלינו האויבים והלסטים– 16 .
מועיל לאשה הרה שלא תפיל ח"ו ולדה,
ויצא הילד ואמו בהצלחה ובבריאות
איתנה – 10 .זכות דוד המלך ע"ה מגן
ומתפלל בעדנו .סך הכל ( )10כמנין ,,טוב"
והוא סימן טוב .לכן צריך כל אחד
להשתדל להיות שותף בתענית הדיבור,
וה' יזכנו וישלח לנו משיח צדקנו אמן.
שתי הלכות מהגאון מרדכי אליהו זצ"ל:
 - 1אם בשעת העמידה נפל טליתו כולו
מעליו ,או נפל לפניו איזה ספר על הארץ,
ומתוך זה התבלבל מכוונתו ,מותר
להחזיר טליתו ולהתעטף בו וכן מותר
להגביה הספר בין ברכה לברכה של
העמידה .וצריך לעמוד בשמונה עשרה נגד
ירושלים וקודש הקודשים ובחוצה לארץ

כנגד ארץ ישראל .ואם היה מתפלל בבית
הכנסת לכוון שאינו ראוי ,ישנה מקומו
אפילו באמצע התפילה ,אבל אם היה
מתפלל ביחיד בביתו ,לא יזוז ממקומו,
ויכווין לבו לקודש הקדשים.
 – 0אם רואה בבית הכנסת אדם שטעה
ועמד להתפלל לכיוון אחר ,צריך להעיר לו
שיחזיר את פניו למקום הנכון על ידי
רמיזה ,כי עקירת הרגלים בלבד ללא
דיבור לא נחשבת הפסק לעניין זה .וכן אם
לא כרע בסוף ברכה ראשונה ,יכרע בסוף
ברכת אתה קדוש ,כיוון ששלושת הברכות
הראשונות נחשבות לאחת.

הראשון לציון:
רבי יום טוב אלג'אזי 2515 - 2211

כשהגיע רבי יהודה החסיד ואנשיו
לירושלים ,קנה חצר גדולה מגוי ,והיא
סמוכה לבית הכנסת של הרמב"ן אך כמה
ימים מהקנייה ,נפטר רבי יהודה לפתע
פתאום ,והחבורה כולה נותרה כצאן אשר
אין להם רועה ,ומצבם הכלכלי התחיל
לירד לשפל המדרגה ,ולאחר שהוחרמה
החבורה הזו על ידי תושבי ירושלים
וחכמיה ,לפי שחשדו בהם כי כמה
מאנשיה נוטים לשבתאי צבי ולדעתו .אך
כעבור זמן לא רב נתפרקה החבילה ,וכל
אנשיה שבו לארצות מוצאם .ואחדים
מהם נשארו והפסיקו לשלם שכר דירה
של חצר זו לגויים ,ובקושי הספיקה
מחייתם כדי להתקיים ,אך בעלי החצר
לא שתקו ,כמעט מדי יום הגיעו להתריע:
,,יהודים מרה תהיה אחריתכם אם
חובכם בתוספת הריבית לא ישולם".
החובות תפחו מיום ליום ,רבים התייאשו
והנשארים מבני החבורה נאלצו ליטול על
שכמם גם את חובות הבורחים ,עד שיום
אחד פקעה סבלנות של בעלי החצר .הם
קמו ועשו מעשה ,באמצע הלילה התעוררו
תושבי החצר מבוהלים ,לשונות אש
גדולות היוצאות מבית הכנסת ,איימו
לשרוף את ביתם.

סיפור :דף היומי

ראש השנה  ,1904זה היה היום הראשון
בו החלו רבבות עמך ישראל בלימוד הדף

היומי .את ההצעה הגאונית הציע כידוע
הגאון רבי מאיר שפירא זכר צדיק לברכה
אשר היה מגדולי חכמי פולין ,גאון בתורה
ונואם מזהיר .מייסד ,,ישיבת חכמי
לובלין" נולד באוקראינה בשבעה באדר
בשנת  ,1110ונפטר בלובלין ,צעיר לימים
בשבעה מרחשון  ,1955היה מצאצאיהם
של האדמור רבי פנחס שפירא ורבי נתן
שפירא בעל,, :מגלה עמוקות" ,מגיל צעיר
התפרסם כלמדן מבריק .בגיל  05התמנה
לרב בעיר גלינא בפולין ,והקים בה ישיבה.
בשנת  1900התמנה לרב בסאנוק
שבגליציה ,והעביר לשם את ישיבתו.
ובשנת ( )1914הצטרף לתנועת ,,אגודת
ישראל" ותפס בה מקום מרכזי עד שנבחר
לנשיא אגודת ישראל בפולין .רבי מאיר
לא זכה לא עלינו לזרע של קיימא ונפטר
בגיל ( )46שנים .הוא התבטא פעם ,כי יש
לו שני ילדים .ישיבת – חכמי לובלין –
המפוארת ,שרבים מגדולי הדור היו
מתלמידיה .והילד השני הוא לימוד הדף
היומי הנפוץ ביותר בעולם ,שהתקבל בכל
חוצות ישראל .את הצעתו של דף היומי
הכריז בכנס הגדול הראשון של,,אגודת
ישראל" בחודש אלול  .1905והרב יצחק
מאיר הכהן לוין שהיה שם באותו מעמד
מתאר :עצם הפגישה הידידותית הזאת
של אחים קרובים ממזרח וממערב
ובעיקר התוועדות של גדולי התורה
ומנהיגי ישראל מכל הארצות.

דינים שבת:

 – 1כל המענג את השבת נותנים לו
משאלות לבו ,דווקא מענג את השבת ולא
מענג את עצמו ,כלומר :שלא יאמר האדם
שעונג שלו הוא שחוק וקלות ראש ודברים
בטלים וטיול וכיוצא ,אלא צריך לענג את
השבת בשירים ותשבחות לה' ובדברי
תורה ובסעודות משובחות (אלשיך)
,, - 0ויברך ה' את השבת" לפי שאדם
מוציא הוצאות יתרות ונוספות לכבוד
השבת ,לכן בירך ה' את השבת ומחזיר לו
כפליים על כל מה שהוציא אם לא יותר
מהם .לפי שהרבה דברים בשבת הם
כפולים :לחם משנה שני העומר לאחד –

קרבנה כפול שני כבשים – עונשה כפול.
מות יומת – אזהרתה כפול שמור וזכור –
מתן שכרה כפול ויברך ה' ויקדש ה' –
מזמורה כפול מזמור שיר ליום השבת.
(תפארת שבת).

התורמים לעלון זה:

האדון ג'וזף עבודי ואשתו הגברת לינדה
ובניהם לברכה ולהצלחה ומאחלים
להארוס והארוסה ריצ'ארד ,ולורין מזל
טוב ומברוק אמן *** .הרופא האדון הנרי
סראדר ואשתו הגברת אליס ובניהם
והוריהם לברכה ולהצלחה אמן*** .
הגברת אסטיללה זעפרני הכהן ובעלה
חכם שלמה ובניהם לברכה ולהצלחה
ולע"נ אביה המנוח חכם אדמון חייא
הכהן בן אסתר טירה ע"ה אמן*** .
הגברת רבקה מוהדב ובניה לברכה
ולהצלחה ולע"נ בעלה המנוח יעקב בן
לטיפה ולע"נ אחיה אליהו בן ליאורה
ארזי ע"ה אמן *** .האדון אלי לוי ואשתו
הגברת בקי ובניהם לברכה ולהצלחה
ולבריאות 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 *** .האדון
טדי לוי ואשתו הגברת סיליא ובניהם
לברכה והצלחה ולע"נ אמו אלטון בת
סלחה ע"ה אמן *** .הגברת הנרייט זריף
ובעלה חכם אלביר ובניהם לברכה
והצלחה ולע"נ אביה המנוח שלמה בן
שמחה ע"ה אמן.
הגיעו התרומות לשבוע זה  $551וההוצאות
 $2111ותזכו למצוות אמן.
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