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אחרי המבול אמר ה' לנח,, :לא אוסיף
להביא מי מבול על הארץ" ונתן ה'
נימוק על כך :כי יצר לב האדם רע
מנעוריו .עוד נשבע ה' על זה ככתוב:
נשבעתי מעבור מי נח על העולם .יש
לשאול :למה לא השתמש ה' באותה
טענה של לב יצר האדם רע מנעוריו.
קודם המבול? אומר הרמב"ן :כי כאשר
הקריב נח קורבנו ,עלה לרצון לפני ה'
וגזר ה' ונשבע שלא יוסיף להכות כל חי
ככתוב :וירח ה' את ריח הניחוח,
ויאמר אל לבו לא אוסיף לקלל עוד
האדמה .עוד יש לשאול מצינו שאלפי
קורבנות שהקריבו בבית המקדש,
במשכן – במדבר – בשילה – ובגבעון,
ושלמה המלך הקריב אלפי קורבנות
ביום אחד ,וגם לפני נח הקריב אדם
הראשון ובניו קין והבל ,ובכל אלה לא
מצינו אף אחד מהם שכל כך עלה לרצון
כמו בנח? אלא נח לפני המבול אפילו
שהוכיח אותם במשך בניית התיבה
מאה ועשרים שנה ,ואנשי דורו היו
מבזים אותו ואף איימו עליו שלא יתנו
לו להיכנס לתיבה ,ולמה נענש נח
שהמבול נקרא על שמו ככתוב :כי מי
נח זאת לי? אלא לפי שלא ביקש רחמים

על דורו ,והוא נחשב כאחראי וגורם
לשיטפון שבא לעולם ,והוא נתבע על כך
שהיה יכול להתפלל ואולי למנוע את
המבול ,וכאשר לא עשה כן ,המבול
נזקף לחובתו .ולא הציל ה' דור המבול
בשביל הטענה שהשתמש בה אחרי
המבול והיא כי יצר לב האדם רע
מנעוריו ,אבל כשיצא נח מן התיבה
וראה שהעולם חרב ,התפלל אל ה' שלא
יביא עוד מבול על הארץ מלבד
הקרבנות שהקריב .אז ה' קיבל תפילתו
ונשבע לו שלא יביא עוד מבול לעולם.
ואפילו האדם רק רע מנעוריו ,אבל
התפילה הכריעה את המצב .ומכיוון
שאחרי המבול התעלה נח למדרגה
גבוהה כזו ,הריהו נתבע על שלא
נתעורר לפני המבול ואילו היה זועק
לפני המבול בתפילה ,ומקירות לבו,
היה נענה ולא היה ה' מביא מבול על
העולם .וה' ישמרנו אמן.

פרפראות על הפרשה:

 – 1התורה אמרה לעשות תיבה במידות
אורך ורוחב וקומה כולם מוגבלות .יש
לתמוה :איך ייתכן שתיבה בגודל כזה
החזיקה את כל החיות שבעולם ,לרבות
חיות גדולות מאוד הקיימות בעולם?

משיב רבינו בחיי :ולפי הטבע חמישים
תיבות כיוצא בהם קטנות מלהכיל את
כל המינים האלה כולם ,אלא הכל יהיה
בדרך נס מעט מחזיק את המרובה ,אם
כן כלומר בדרך נס ,למה יצווה ה'
לעשות את התיבה? התשובה ,כי דרך
התורה לצוות על האדם שיעשה ככל
יכולתו בדרך טבע ,ומה שחסר לו הנס
ישלים .כמו שראינו במלחמות שהוזכרו
בתורה שייצאו חלוצים לצבא ולא נפקד
מהם איש ,גם בימי יהושע אמר לו ה':
שים לך אורב לעיר מאחוריה ,וכן
הרבה דברים כמו זה ,שהאדם יתחיל
ויעשה בדרך טבע וכפי יכולתו וה'
ברחמים ישלים לו הכל ועמקו מחשבות
ה'.
היסטוריה בקצרה:
 11שנה לחורבן המקדש  12למנינם:

כשהגיעו גדולי החכמים :רבן גמליאל –
רבי עקיבא – רבי יהושע – ורבי אליעזר
לרומא להקביל פני הקיסר הטוב והחדש
– נירבה – ולדרוש ממנו לעזור ליהודים,
כשהגיעו לרומא יצאו לקראתם כומרי
האלילים ושאלו אותם :אם עבודה זרה
אין בה ממש ,למה ה' לא מבטלה? אמרו
להם :הם עובדים לשמש ולכוכבים ,ויש
בהם צורך ותועלת לעולם ואיך יבטלם?
אמרו להם הכומרים :אם כן יבטל שאר
אלילים שאין צורך בהם לעולם ,ויניח
דברים שיש צורך בהם? אמרו להם :אם
ה' מבטל שאר הדברים אז כולם ירדפו
לעבוד דברים שיש צורך בהם כגון :חמה
– לבנה – כוכבים – אש וכו' .ואומרים
למה לא בטל ה' את הדברים האלו לפי
שהם יש בם ממשות ועובדים אותם
ביותר .עוד שאלו :הרי האנשים רואים
איך לפעמים אנשי חולים ומסוכנים הלכו
לרופאים ולא נתרפאו ,וכשהולכים
לעבודה זרה מתרפאים? ענה רבי עקיבא
ואמר :כל חולי וכל ייסורין כשבאים
לאדם ,משביעים אותם שילכו הייסורים
האלו ביום פלוני ובשעה פלונית .והשטן
יודע זמן זה ומפתה האדם שילך לדרוש

מעבודה זרה שיתרפא מחוליו ,אז האדם
מתרפא ,כי הייסורין מושבעים שיעזבו
אדם זה בדיוק באותו זמן ,ואין עוברים
על השבועה ,אפילו שיצא ממנה נזק.

דברי מוסר,, :קורונה"

הדרך המועילה להינצל מהמגפה קורונה
כך היא :בימי דוד המלך הייתה מגיפה,
והיו מתים בכל יום מאה אנשים ,ולא ידע
דוד איך לבטל זאת ,עמד ובדק ומצא
ברוח הקודש ,כי הפורענות הזו באה בגלל
שאין מברכים לה' על הטובה שעושה
להם ,עמד ותיקן לברך מאה ברכות בכל
יום ,וכשאמר הברכות פסקו למות.
ובזכות הברכות שאנו מברכים בכל יום
אנחנו מתקיימים בגלות וה' שומר אותנו
מכל צרות המתרגשות לבוא בעולם .אבל
בתנאים אלו – 1 :שלא יזרוק הברכה מפיו
בלי כוונה – 2 .יכווין לפירוש המילה– 3 .
ידע קודם הברכה איזו ברכה רוצה לברך.
 – 4על מה הוא מברך – 5 .לפני מי הוא
עומד לברך כלומר :לפני מלך מלכי
המלכים הקדוש ברוך הוא – 6 .לא יסתכל
בשום דבר בעת שמברך – 7 .לא יעשה
שום דבר קטן ,בשעת אמירת הברכה– 8 .
לא יהרהר או יחשוב בדבר אחר – 9 .יברך
בקול רם ולפחות ישמיע לאוזניו מה
שמוציא מפיו – 11 .יבטא המילים
במבטא היטב וכל תיבה ותיבה לחוד11 .
– אסור להפסיק ולדבר עד שבולע קצת
מהמאכל אם הברכה על איזה אוכל.

הדרך לרפואה ולבריאות:

אנשים רבים צועדים ברחוב ,לפתע
שומעים שאדם נפל ח"ו .מיד באים לעזור
לו ולהקים אותו .בדרך כלל הנופל הוא
אדם מבוגר .שואלים אותו מה קרה? והוא
משיב,, :נתקלתי ונפלתי" .נשאל את
עצמנו ,הרי עברו כאן היום הרבה אנשים,
מדוע בדרך כלל הנתקל הוא המבוגר?
נדיר לראות צעיר שנופל .מה הסיבה לכך?
אם נתבונן ,נשים לב למספר דברים:
האחד ,רגלו של המבוגר אינה מורמת
מהקרקע בדרך הליכתו כמו רגלו של אדם
צעיר ,ולכן היא נוטה להיתקל במכשולות

שעל הקרקע ,בעוד הצעיר רגלו מורמת
יותר ולכן אין הוא נתקל .למדנו מכך
שעלינו לשים לב שאופן הליכתו יהיה כך
שרגלו תהיה מורמת .לא לגרור את
הרגליים אלא להרימם .דבר נוסף הוא
שהצעיר שראייתו טובה יותר ,מזהה
מכשולות שהמבוגר לא מזהה ,מכיוון
שראייתו אינה במיטבה .עוד הסיבה
העיקרית היא ,חוסר גמישות האיברים
באדם מבוגר .ובכדי להתגבר על כל ,יש
לעשות תרגילי גמישות בגיל הביניים (61-
 )41כדי להגיע בסייעתא דשמיא לגיל
המבוגר במצב משופר .עוד נפילות
שכיחות אצל מבוגרים בקומם בלילה
ממיטתם.

הראשון לציון רבי רפאל חזן:
2472-2212

זקנו של רבי רפאל היה שמו רבי יוסף חזן
ממשפחה רמה חי בטורקיה – אזמיר ,הוא
חבר ספר ,,עין יוסף" ועוד ספרים אחרים
ולמה קרא שמו,, :עין יוסף"? כי מחלת
עיניים קשה פקדה את עיניו ,ומצבו הלך
והתדרדר מיום ליום ,רופאים רבים
הובאו כדי לנסות לרפא את עיניו ,אך
עמלם היה לתוהו ,ומאור עיניו נלקח
ממנו .צער רב הצטער רבי יוסף ,אך לא על
סבלו כסומא עיניים ,אלא על כי לא יוכל
להשיב את נפשו בתורה .שנה וחצי נשא
רבי יוסף חזן את סבלו בדומיה ,ואת
צימאונו לתורה נסה להשקיט בדפי גמרא,
שזכר בעל פה .באחד הימים חש רבי יוסף
כי מול עיניו רואה צללים ,ועם הימים
התבהרו הצללים ,ודמויות חפצים החלו
להראות לעיניו ,ולבו היה מלא תהילות
לבורא האור והחושך שהחזיר לו את
מאור עיניו .אך עדיין רב היה צערו ,שכן
את אותיות הספרים עדיין לא הצליח
לראות .לא עבר זמן ארוך ,וראייתו של
רבי יוסף שבה אליו כמקודם ,הוא הצליח
לקרא אף אותיות רש"י ולכתוב את ספריו
והם,, :עין יוסף" ו,,עין יהוסף" על שם
הנס הגדול .ובאותם הימים נולד לו נכד
לבנו הבכור רבי חיים חזן ,והיה זה בשנת
 1741ב,,איזמיר" ונקרא שמו בישראל רבי

רפאל חזן ,אשר האיר בתורתו את עם
ישראל.

סיפור:

זאב העשיר כשביקר הוא ואשתו אצל רבי
יצחק אייזיק ,אמר להרב שבא לעירם
לאסוף  311רובל להכנסת כלה ,שהא מוכן
לשלם כל הסכום ,אך בתנאי שתשמע
אשתו קטעים מן התפילות שלו שאומרים
בימים נוראים ,אור גדול האיר את פניו
של הרב ואמר לזאב,, :אחשוב בדבר ,שוב
לכאן מחר כעת חיה" .ויהי ממחרת ,כבר
עמד זאב לפני הרב לשמוע את החלטתו
של הרב .אבל הרב אמר לו :כשאני משורר
את הקטעים של ימים נוראים ,יורדים
מלאכי מרום לשמוע את תפילתי ,וכל זה
מועיל בימים הקדושים ,אבל עכשיו אם
אשיר את הקטעים ,אז המלאכים
שואלים זה אל זה :מה קרה לו ליצחק
אייזיק ,ואומרים בעבור שלוש מאות
רוביל עושה כל החרדה הזאת .אז אני
מתבייש להרעיד עולם המלאכים עבור
ממון .אז זאב נסוג מן הרעיון ,ושילם לרב
נדבה מועטת וחזר לאשתו וסיפר לה
תשובתו של הרב.

שתי הלכות מהגאון מרדכי אליהו זכרונו
לברכה:

 - 1נהגו להתחיל לקרוא קדיש על הוריו
מליל שבת בקדיש של אחר ,,במה
מדליקין" עד יום הפטירה באמצע השבוע
בתפילת המנחה .ואם הייאר צייט חל
בשבת אז מתחילין לומר קדיש מיום
השבת הקודם.
 - 2אף על פי שאמירת הקדיש מועילה
להורים ,מכל מקום צריך הבן ללכת בדרך
הישר ולקיים מצוות ולעסוק בתורה וזה
מועיל להוריו יותר מקדיש .ואם משכירים
אחד לומר קדיש על איזה נשמה צריך בכל
יום לומר :הריני קורא קדיש למנוחת
ותועלת נפש פלוני הנפטר .ובסוף היום
צריך לומר :בזכות הקדישים שאמרתי
היום על נשמת פלוני ,תבטל כל
המקטרגים והמשטינים עליו ,ותהא
מנוחתו כבוד.

דינים:

 – 1כתב רבינו תם יש הבדל בין דין סעודה
שלישית לדין שאר הסעודות בשבת .שהרי
אין צריך לקדש על היין בסעודה שלישית.
 – 2לכתחילה צריך לעשות סעודה
שלישית בפת ,ואם רוצה לאכול פת כביצה
 54גרם נוטל ידיו עם ברכת על נטילת
ידיים ,ואם רוצה לאכול כזית  28גרם פת,
אז ייטול ידיו כהלכה אבל בלי ברכת על
נטילת ידיים.
 – 3אם הוא שבע ביותר ואי אפשר לו
לאכול פת ,יכול לעשותה בדברים
שברכתם מזונות ויברך אחריהם מעין
שלוש כלומר :על המחיה.
 – 4ואם גם קשה לו לאכול מזונות ,ישתה
רביעית יין ,או כזית משבעה מינים
שמברכים אחריהם על העץ על פרי העץ.
 – 5ואם אי אפשר לו ,יכול לעשותה
באכילת ביצה או בשר או דגים ,או אף
בפירות שברכתם האחרונה בורא נפשות.
 – 6נכון לאכול אותה אחרי מנחה ,ואם
אכל אותה קודם שהתפלל מנחה יצא ידי
חובתו ,ואם קשה לו לאכול אחרי שיתפלל
מנחה ,יכול לאכול אותה אפילו לכתחילה
קודם תפלת מנחה.
התורמים לעלון זה:
האדון אמיל קמעו ואשתו הגברת פולה
ובניהם לברכה ולהצלחה ומאחלים להחתן
והכלה ,,אלברט וגרייס פרחי" מזל טוב
בנים זכרים ומברוק אמן *** .האדון פרח
חמרה ואשתו הגברת דינה ובניהם לברכה
ולהצלחה ומאחלים להחתן והכלה
,,אלברט וגרייס פרחי" מזל טוב בנים
זכרים ומברוק אמן *** .האדון מאיר ווהבה
ואשתו הגברת פולין ובניהם לברכה
ולהצלחה אמן *** .הגברת ביללה שקאלו
ובניה האחים המבורכים :יצחק – גראסיא
– שילה – ויולט – אסטיללה – קלוד
לברכה ולהצלחה עם כל משפחותיהם ולע"נ
בנה ואחיהם המנוח רחמים בן ביללה ע"ה
אמן *** .האדון פרג' מלבסתי ואשתו
ובניהם לברכה ולהצלחה אמן *** .האדון
מוריס מרעשלי ואשתו הגברת אסתר
ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ אביו המנוח
יצחק בן קילסום ולע"נ חמיו המנוח יעקב
ג'נני בן שרה ע"ה אמן *** .העסקן ציבורי

האדון שלמה כהן ואשתו הגברת גילה
ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ אמו
כורג'ייה יפה בת שמחה ע"ה אמן*** .
הגברת ויקי אלגדע ובעלה האדון ג'וזיף
ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ דודו המנוח
הרופא אלביר גדע בן רוזה ע"ה אמן*** .
משפחת המנוח מאיר סטהון לברכה
ולהצלחה אמן *** .הגברת סילי ג'ג'אתי
ובניה לברכה ולהצלחה עם כל משפחותיהם
ולע"נ אביהם המנוח יהודה ליאון בן
ג'מיליה ע"ה אמן *** .האחים המבורכים
פרג' – דוד – קלוד – אדמון – ג'נט – רינה
– אסתר – גילה – פימה – איוון למשפחת
נחום לברכה ולהצלחה עם כל משפחותיהם
ולע"נ נשמת אמם איילה גזאלה בת רימה
ע"ה אמן *** .האדון עובדיה אברהם
ואשתו הגברת סבח ובניהם נעים – יוסף –
משה – ויונתן לברכה ולהצלחה ולע"נ בנם
שנקטף בקיצור ימים דוד בן סבח ע"ה אמן.
*** הגברת פרידה חצבאני רביע ובניה
לברכה ולהצלחה ולע"נ אביהם המנוח
נסים סמי בן אמיליה ע"ה אמן *** .האחים
המבורכים :סולי – הלל – ארליט – צופיה
למשפחת בווביה לברכה ולהצלחה עם כל
משפחותיהם ולע"נ אביהם המנוח יצחק
זקי בן שמחה ע"ה אמן *** .האדון ויקטור
מאלח ואשתו הגברת שירלי ובניהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ אביו המנוח יהודה אסלן
בן ג'מיליה ע"ה אמן *** .הגברת פרידה
ובעלה האדון אדמון חבר ובניהם לברכה
ולהצלחה ולבריאות ולע"נ אביה המנוח
יצחק פרידיס בן פרידה ע"ה אמן.

הגיעו תרומות לעלון זה  $2411וההוצאות
.$2111
מספר המבקרים באתר הגיע ל 12,211
ותזכו למצוות אמן.
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