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הפסוק אומר על משה רבינו" :ויגדל הילד
ותביאהו לבת פרעה ויהי לה לבן ...ויצא אל
אחיו ,וירא בסבלותם ."...מושיען של
ישראל נולד מיוכבד אשת עמרם ,ללמדנו
אפילו נקרא לבסוף איש האלוקים ,אפילו
הכי הוא ילוד אישה ,ולא ירד מן השמים,
ובקטנותו ,היה רגיל כשאר התינוקות של
בני ישראל ,והושלך לנהר ,ולמה זכה משה
להיות מושיען של ישראל ,ועל ידו ניתנה
התורה לישראל? לפי המדות הטובות שלו,
ששנים ארוכות גדל בטרקלין של פרעה,
ונעשה נסיך בין הנסיכים ,אפילו הכי נאמר
עליו" :ויגדל משה ויצא אל אחיו ,וירא
בסבלותם" התורה היא משיבה על שאלתנו,
למה התגדל משה ונעשה איש האלוקים?
כלומר למה ויגדל משה? לפי שיצא אל
אחיו ,וראה בסבלותם ובצערם .ויש
לשאול :מי הגיד למשה שהוא יהודי,
והיהודים הם אחיו? אומר הרב אברבנאל:
כי משה גדל וינק בבית יוכבד אמו ,וקטע
זמן זה ,נשאר חקוק בלבו גם לאחר שנותיו
הרבות בבית פרעה .ואחרי שנתגדל ,ויצא
מארמון המלך ,לא הלך לטייל ולהתפנק,
אלא הרגיש בלבו ,מהחלב שינק מאמו
כשהוא קטן ,שיש לו קשר עם המשפחה
שלו ועם שאר היהודים ,לכן שאל איפה

נמצאים היהודים? אמרו לו :הם מחוץ
לעיר בונים ערים ובנינים לפרעה ולעמו ,אז
חם לבו בקרבו לראות ענינם ,ולכן יצא
מבית המלכות ,וירא בסבלותם ,והביט
עליהם בעין חמלה ,ולבו עליהם דווי ,ומיד
ראה איש מצרי מכה איש עברי מאחיו ,מיד
הרגיש בצרתו ,והניצוץ היהודי בער בתוכו
בשעה שראה בסבלם של אחיו ,אז וויתר על
מעמדו כנסיך בארמון פרעה ,כדי לחוס על
אחיו .לכן זכה לכל מה שזכה ,והוא מלמד
אותנו ,שכאשר הניצוץ היהודי בוער
בקרבינו ,לא ניתן לנו להתעלם ,מערכי
היסוד של עם ישראל שהם רחמנים בני
רחמנים ,ביישנים גומלי חסדים וה' ישמרנו
אמן.

פרפראות על הפרשה:

" - 1וירא והנה הסנה בוער באש ,והסנה
איננו אוכל" .מדוע "סנה"? מה הסנה הזה
ענפיו סבוכים וכל ציפור שנקלעת לתוכו
אינה יוצאת ממנו בשלום ,אלא בחיתוך
איברים ,וכך מי מי שמזיק לישראל אינו
יוצא בשלום .ומה הסנה ,כשאדם מכניס
לתוכו ידו אינו מרגיש ,וכשהוא מוציאה
נשרט ,כך ,כשירדו ישראל ממצרים לא
עוררו תשומת לב רבה ,וכשיצאו יצאו
באותות ומופתים וביד חזקה ,וכך תהא גם

גאולתנו העתידה ,במהרה (צרור המור).
" - 0ותקרא שמו משה" שמות רבים
נוספים היו לו למשה כגון" :ירד" שירד מן
בימיו" .גדור" על שם שגדר פרצות
בישראל .אבל בת פרעה קראה אותו
"משה" .אמר לו ה' למשה :חייך ,מכל
שמות שנקראו לך ,איני קורא אותך אלא
בשם "משה" שקראה לך בת פרעה .למה?
לפי שגדולה חשיבות מדת החסד ,שעשתה
עמך ,שהוציאה אותך מן המים ,וגידלה
אותך בארמון מלכים ,לכן זכתה שנקבע
שמך ,מה שהיא קבעה.
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למנינם:

אחרי רבי ישמעאל ,יצא שמו של רבי
אלעזר בן יהודה .והיה חברו של רבי
עקיבא .מפורסם בחסידותו היה רבי
אלעזר ,והיה נותן צדקה ,כל מה שיש לו.
וכשראו אותו גבאי-צדקה היו מתחבאים
ממנו ,כדי שלא יתן להם כל ממונו לצדקה.
יום אחד יצא לשוק לקנות נדוניא לכלה
בתו שהיתה קרובה להינשא .והיה בכיסו
הרבה כסף בשביל בתו .וראוהו גבאי-צדקה
והתחילו מתחבאים ממנו .ראה אותם ,הלך
ורץ אחריהם .אמר להם :הריני משביעכם,
שתגידו לי במה אתם עוסקים! אמרו לו:
אנו אוספים צדקה להשיא יתום ויתומה.
אמר להם :העבודה  -לשון שבועה  -שהם
קודמים לבתי .לקח כל מה שבידו ונתן
להם .נשתייר בידו דינר אחד ,שלא הוצרך
להם .הלך וקנה בו חטים ,והלך וזרקם
באוצר החטים שתחת הבנין .הלכה אשתו
ושאלה את בתה :מה הביא לך אביך?
אמרה לה כל מה שהביא זרק לאוצר
החטים שתחת ביתנו .הלכה לפתוח את
דלת האוצר ,ראתה האוצר מלא חטים ,ולא
נפתחה הדלת מרוב החטים שיש שם .כיון
שבא רבי אלעזר מבית המדרש ,אמרה לו
אשתו :תרד ותראה מה עשה לך ה' אוהבך.
אמר לה :הרי אני מחלק כל זה לעניים,
ומשאיר למשפחתי מה שצריכים ,לפי שאין
אני רוצה ליהנות ממעשה נסים.

הדרך לרפואה ולבריאות:

אלו ההתנהגויות שהן טובות לבריאות
הגוף שלנו -1 :ניקוי שיניים כל ששה

חודשים אצל רופא שיניים -0 .להקפיד על
הפה שלנו שיהיה סגור החל מגיל קטן
ביותר ,ובפרט בשעת השינה -3 .צריך לישון
לפחות שש שעות בלילה -4 .לא לעבור
בפתאומיות מאור לחושך וכן להיפך -5 .לא
להחזיק את הטלפון או הפלאפון בין הכתף
לאוזן ללא ידיים -6 .להימנע מעמידה
ממושכת -7 .להתרחק מרמקולים-8 .
להימנע לחלוטין מכל סוגי העישון-9 .
להימנע מהתאפקות בהפרשת הפסולת-12 .
למלא טבלת תורשה -11 .לבצע בדיקות
מעבדה ולמלא את טבלת מעקב בדיקות.
 -10החל מגיל  32-35לשמור על הסחוסים
ולהימנע מהרמת משאות כבדים במיוחד.
 -13החל מגיל  ,42למדוד לחץ תוך עינים,
לחץ דם ורמת סוכר בדם -14 .החל מגיל
 :52לבדוק באולטרא סאונד את עורקי
התרדמה שבצואר (קרוטיס) ואת צפיפות
העצם .ועתה נקדים כמה משפטים על
המתרחש בגופינו פנימה ,הגוף שלנו מחדש
את עצמו כל הזמן ,מפרק את הקיים ובונה
אותו מחדש .העור והציפורניים שיש לנו
היום אינם אלו שהיו לנו לפני שנה ,ושיהיו
לנו בעוד שבוע ,חודש ושנה .הגוף בונה את
עצמו מחדש ,באמצעות המזון שנספג
למחזור הדם דרך המעי הדק ,ומה
שמתפרק מתפנה ברובו הגדול דרך
היציאות הנוזליות ובהזעה.

דברי מוסר" :לשון הרע"

גדול עוונו של המספר בגנות חברו ,אע"פ
שאומר אמת ,אבל האומר שקר ,נקרא
מוציא שם רע .בעל לשון הרע זה שיושב
ואומר :כך וכך עשה פלוני כך וכך היו
אבותיו ,כך וכך שמעתי עליו ,ואומר עליו
דברים של גנאי ,ואמרו חז"ל :שקולה לשון
הרע ,כנגד עבודה זרה ,וגילוי עריות,
ושפיכות דמים .ולשון הרע נחלק לששה
חלקים -1 :מי שמספר רע על בני אדם
שעשו לו ,ואנשים שומעים ושותקים
ומראים עצמם כמקשיבים לדברים אלו
ונכללים עם עוון לשון הרע שאומר זה-0 .
המספר לשון הרע על  -אבותיו של פלוני ,גם
זה עוונו גדול -3 .אם מכלים ומבייש פני
חברו בפני אחרים על מעשה אבותיו ,או על
מעשה אחד מקרוביו -4 .אסור לספר לבן

שאביו עשה כך וכך בחייו מעשים רעים,
ואפילו מספר בינו לבינו בלי שישמע שום
אדם אחר ,גם כן אסור ועובר על "לא תונו
איש את עמיתו" באונאת דברים הכתוב
מדבר -5 .אם מספרים על בעל תשובה את
עוונותיו הראשונים ,יש בזה עונש גדול ,כי
השב בתשובה ,הופכין לו עוונותיו לזכויות,
וזה מביישו בעבירות שהם זכויות ,הוא
נותן מכשול לפניו ,כי חושב בלבו כמו
שביישני אני אביישו  !...ויכנס עימו
למחלוקת ושנאה ונקמה ,ואולי יחזור
לעוונותיו הראשונים -6 .אם ראית את
חברך שעשה עבירה בסתר ,אל תגלה,
לרבים ,וגם אסור לספר על הגבאים
הכשרים שהם גנבים .לפיכך יסגור פיו ולא
ידבר וה 'יסלח לנו אמן.

ארבעה עשר נגנים או חמישה עשר ,אבל אני
שכתבתי להם את התווים ,אני שביקשתי
שהסימפוניה תהיה מושלמת יותר ,אני
הרגשתי שזה חסר" .עד כאן הסיפור שסיפר
המגיד השיעור רבי משה ,לאותו יהודי
השבור והמיוסר ,לפי שאינו כל כך מבין
הגמרא ,ומתעכב הרבה זמן עד שמבין שורה
אחת מן דף הגמרא .ומיד אמר לו הרב" :לך
ונדמה ,שהיות ואתה מצליח להספיק ביום
אחד רק כמה שורות גמרא ,ומחר עוד קצת,
אזי אין בזה חשיבות לפי דעתך ,אבל
בשמים לא חושבים כך ,צריך שתדע שכמה
נחת רוח גרמת בשמים מהמעט הזה שאתה
קורא .וצריך שתדע שהמנצח הגדול שלך
ושל אחרים הוא ה' בכבודו ובעצמו ,הוא
שכתב את התורה כולה ,והוא שכתב את
התווים של מנגינת החיים".

פעם הגיעו לפניו שני בעלי דינין ,אשר
הסתכסכו ביניהם בעניני ממון ,ובאו לשמוע
מהו דין התורה בענינם .שני הצדדים הרצו
את טענותיהם ורבי שלמה ,ישב והאזין
מרוכז לדבריהם .לאחר שסיימו ,פסק
לזכותו של אחד מן המתדיינים .פניו של
החייב בדין האדימו מכעס" .לא יתכן",
זעם ,הצדק אתי! לא אסכים לקבל עלי את
הדין .רבי שלמה בענוותו הרבה ,לא השיב.
הדיינים האחרים שישבו עם הרב ,היו
מזועזעים ממראה עיניהם ,וקמו והרחיקו
את הסרבן מחדר בעת הדין ,והלה המשיך
לזעוק בקול ,כי הדין איננו דין אמת .

צוו רבותינו :שלא ימנע האדם את עצמו מן
הדברים שהתורה אסרה לנו ,ולא יאסור על
עצמו בנדרים ובשבועות דברים המותרים
כמו שאמרו" :לא דייך מה שאסרה תורה,
אלא שאתה אוסר עליך דברים המותרים".
ועל זה אמר שלמה המלך" :אל תהי צדיק
הרבה ,ואל תתחכם יותר ,למה תישומם".
עוד אמר" :פלס מעגל רגליך וכל דרכיך
יכונו" .עוד לא יתבייש אדם כשעושה איזו
מצוה ,מפני בני אדם המלעיגים עליו
בעבודת ה' ,אבל מכל מקום לא יענה אותם
דברי עזות ויתקוטט עמהם.

כששאל הסופר את המלחין :איך הבחנת
ואיך שמת לב וידעת שהיה חסר אחד
מחמישה עשר הכנרים? ענה המלחין ואמר:
"תקשיב טוב! אני הוא זה שכתבתי את
התווים לכל חמישה עשר הנגנים ,לכל אחד
כתבתי תווים קצת שונים ,כדי שביחד יהיה
ביצוע וליווי ויחד תישמע סימפוניה
מושלמת .אבל אתמול כשהקשבתי הבחנתי
שוב ושוב לאורך הנגינה שחסר צליל
מסויים של קולות .אי אילו תווים .מיד
קישרתי שכל הקולות החסרים שייכים
לכנר אחד שהוא חסר וזה משפיע ומורגש.
אולי לאוזן רגילה ,זה לא כל כך משנה

 -1כל המאכלים הנאכלים בתוך הסעודה,
אם הם דברים הבאים ללפת את הפת,
כלומר אוכלים ביחד עם הפת ,כגון :בשר,
דגים ,ביצים ,ירקות ,גבינה וכו' ,אפילו
אוכלים בלי פת ,אין מברכים עליהם לא
לפניהם ולא לאחריהם ,לפי שברכת
המוציא וברכת המזון פוטרתם ,ואפילו אם
לא היו לפניו בזמן שבירך על הפת ,אינם
טעונים ברכה לא לפניהם ולא לאחריהם.
 -0ירקות חיים המוגשים בסוף הסעודה
קודם ברכת המזון ,כגון חזרת ,מלפפון
וכדומה ,צריך לברך עליהם "האדמה".
ואפילו אם אכל מהם בתוך הסעודה כשהם
מבושלים ,הואיל ואוכל אותם בסוף

הראשון לציון :רבי שלמה משה סוזין
0714-0214

סיפור:

שתי הלכות מהגאון מרדכי אליהו זצ"ל:

דינים:

הסעודה והם חיים ,צריך לברך עליהם
"האדמה".
 -3מי שאוכל בתוך הסעודה סלט ירקות חי,
ובתוכו חתיכות מלפפון ,ובסוף הסעודה
הביאו לפניו מלפפון חי לקינוח ,צריך לברך
עליו.

התורמים לעלון זה:

האדון אלי שלוח הכהן ואשתו הגברת
אסתר ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ
החכם השלם הרב הראשי של העיר דמשק
המנוח חכם נסים אינדבו הכהן בן שפיקה
המקובל האלוקי זכותו יגן עלינו ועל
משפחת אלי שלוח אמן***.איש חסד
בעילום שם לברכה ולהצלחה עם כל
משפחתו ולע"נ המקובל האלוקי החכם
השלם המנוח יצחק קדורי בן תפחה ע"ה
אמן זכותו יגן עלינו ועל התורם אמן .וגם
על האיש הכשר המנוח יעקב בן בדיעה ע"ה
אמן***.הרב המשגיח טוביה ירמיה
הלבירתון ואשתו הגברת מלכה ובניהם
לברכה ולהצלחה ולבריאות ולשלום בית
אמן***.מנין מנחה של קהל "בית אהרן"
בניו-ג'רזי ,ה' יברך אותם וישמור אותם
ויצליחו בעסקיהם אמן***.האדון פרח
חמרה ואשתן הגברת דינה ובניהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ אביו המנוח יוסף בן
נחלייה אבו עבדו ע"ה אמן ומבקש מן
המשפחה לקרוא תהילים יום שבת קודש
ביום שבת  9בינואר לע"נ ותזכו למצוות
אמן***.משפחת פרחי לברכה ולהצלחה
ולרפואה שלמה להחזן הנעים אדוור פרחי
בן שרה ולע"נ אדונתם אמם שרה בת צלחה
ע"ה אמן***.הגברת טוניה לוי-שרים ובעלה
האדון שחוד שאול ובניהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ אביה החזן שלמה שרים בן
מזל ,ולע"נ אמה רחל בת ג'מילה וחמותה
אלטון בת צלחה ע"ה אמן***.האדון אלי
לוי ואשתו הגברת ביקי ובניהם לברכה
ולהצלחה ולבריאות ולע"נ רוזלין בת חוה
ע"ה אמן***.הגברת ליליאן יזדי ובעלה
האדון ג'וג'ו ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ
עפיפה בת זהייה ע"ה אמן***.האדון
ויקטור מאלח ואשתו הגברת שירלי ובניהם
לברכה ולהצלחה ולע"נ דודו המנוח יוסף בן
שרה ודודתו טוניה בת שרה למשפחת

אשכנזי ע"ה אמן***.האדון פרח חמרה
ואשתו הגברת דינה ובניהם לברכה
ולהצלחה ומבקשים רפואה שלמה לאחותו
רשיל בת לטיפה ובריאות איתנה
אמן***.האחים המבורכים הנרי ויצחק
סרווה ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ
הסבא נתן בן זהייה אבו-שמעה ע"ה
אמן***.משפחת ג'נני לברכה ולהצלחה עם
כל משפחותיהם ולע"נ המנוח ג'ק יעקב
חיים בן שרה ע"ה אמן***.האחים
המבורכים :פרג'  -דוד  -קלוד  -ג'אניה -
רינה  -אסתר  -גילה  -פימה  -איוון
למשפחת נחום לברכה ולהצלחה עם כל
משפחותיהם ולע"נ אדונתם אמם איילה
גזאלה בת רימה ע"ה אמן***.הגברת פרידה
חסבאני-רביע ובניה לברכה ולהצלחה ולע"נ
אביהם המנוח הרופא נסים-סמי בן
אמיליה ע"ה אמן***.האדון עובדיה אברהם
ואשתו הגברת צבאח ובניהם לברכה
ולהצלחה עם נעים-יוסף-משה-יונתן ולע"נ
בנם המנוח דוד בן צבאח ע"ה
אמן***.האדון ויקטור מאלח ואשתו הגברת
שירלי ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ אביו
המנוח יהודה אסלאן  -בן גמיליה
ע"ה***.האחים המבורכים :סולי – הלל -
ארליט  -צופיה למשפחת בווביה ולע"נ
אביהם המנוח יצחק-זקי-בן שמחה ואמם
רחל שילה בת שפיקה ע"ה אמן.

**********

הגיעו התרומות לעלון זה בסך של $0,022
ותזכו למצוות אמן.
מספר המבקרים באתר הגיע ל 08,722 -ותזכו
למצוות אמן.

**********
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