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הפסוק אומר" :ולכל בני ישראל לא יחרץ
כלב לשונו" למען תדעון אשר יפלה (יבדיל) ה'
בין מצרים ובין ישראל .פסוק זה מגלה לנו
שהסימן שה' הפריד בין ישראל לבין מצרים
היה בזה שלא נבח שום כלב כשבני ישראל
עזבו את מצרים .יש לשאול :הלא ידענו
קודם מזה ,שבכל מכה ומכה היתה הפרדה
ברורה בין עם ישראל לבין המצרים בצורה
של ניסים גלויים? ולמה רק עתה כשלא חרץ
כלב לשונו ,ידעו בני ישראל שה' הפריד בינם
לבין המצרים .עוד למה נאמר אשר יפלה
(יבדיל) בין ישראל ובין המצרים ,בלשון
עתיד ,הרי כוונת הפסוק היא שנדע שה' כבר
הבדיל בעבר בין ישראל למצרים ,ואם כן
היה צריך לומר :אשר "הפלה" בלשון עבר?
אלא כל המכות הקודמות ,כולן מופנות כלפי
המצרים ,כעונש על אשר מצערים לישראל,
פעם אחר פעם באכזריותם ורוע לבבם .אבל
בכל המכות לא היתה הוכחה לחיבתם של
ישראל בעיני ה' ,ובפרט שהם היו כמו
המצרים בבחינת הללו עובדים עבודה זרה
והללו וכו' ...נמצא שבני ישראל הושוו
למצרים ברשעות .ואם כן ,מניין שה' יתברך
אוהבם ומחבבם באמת? לכן ,נתן לנו ה' אות
וסימן שהם חביבים ואהובים לפניו מצד
עצמם ,שהם בני אברהם יצחק ויעקב.

והסימן הוא :שהכלבים לא נבחו באותו
הלילה .וההוכחה לזה היא :לפי שנאמר:
"והיתה צעקה גדולה באותו הלילה בכל ארץ
מצרים וכו' "...וכשיש צעקה ורעש נורא,
בוודאי שטבע הכלבים לנבוח .כמו שרואים
מעשים בכל יום :אם היה בדרך כלב נובח,
אז אם היה כלב שני בצד השני גם כן נובח,
כך טבעו של הכלב .לכן אם בשעת היציאה
ממצרים ,אם היו הכלבים נובחים ,היה עלול
להחריד לבם של ישראל ובפרט של הילדים
הקטנים .אז השמחה של הגאולה מתמעטת.
לכן ה' שינה את הטבע ועשה לישראל נס
נגלה ,שאף כלב אחד לא פתח את פיו
בנביחה ,ובכך היה אות ברור לעין כל שה'
מחבב ישראל ,לא דווקא בזמן יציאתם
ממצרים ,אלא בכל דור ודור ה' מחבבם .לכן
השתמש הפסוק בלשון "עתיד" לרמז כי דבר
חי וקיים עדי עד .וה' ישמרנו אמן (כתב
סופר).

פרפראות על הפרשה:

" -1ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר
התעללתי במצרים" .מה נשתנתה מכת
הארבה משאר המכות שעליה נאמר" :ולמען
תספר באוזני בנך ובן בנך"? לפי שבמכה זו
כתוב" :וינח בכל גבול מצרים" ,כלומר מלמד
שנח הארבה בשבת" ,עוד ותחשך הארץ",

כלומר חכה עד מוצאי שבת בעת צאת
הכוכבים אז ויאכל את כל עשב וכו' ...הדרה
של תורה.
" -2ויהפך ה' רוח ים חזק מאוד וישא את
הארבה ויתקעהו ימה סוף לא נשאר ארבה
אחד" .יש לשאול :הרי כשבא הארבה
למצרים נאמר :וה' נהג רוח קדים ...ורוח
הקדים נשא את הארבה .אם רוח רגילה
הביאה את הארבה למצרים ,מדוע לשאת
אותם צריך "רוח ים חזק מאוד"? אלא
הארבה היה לו נחת רוח גדול להינקם
מהמצרים ,ועל כן בבואו לא הוצרך רוח חזק,
כי בא בשמחה וברצון ,אבל בסילוקו הוצרך
רוח חזק כדי לשאתם ולהוציאם בעל כרחם
שלא בטובתם ,כי מיאנו לצאת .מכאן ילמד
האדם קל וחומר בעצמו ,אם הארבה שלא
נברא כדי לקיים מצוות כך עשה ,האדם
היהודי שתכלית ביאתו לעולם היא לעשות
רצון בוראו ,כמה צריך רוח חזק לקיים
המצוות (למען שמו באהבה).

היסטוריה בקצרה 50 :שנה אחרי החורבן
 118למנינם:
כך היה מנהגו של רבי עקיבא :כשהיה
מתפלל עם הציבור היה מקצר ועולה מפני
טורח הציבור וכשהיה מתפלל בינו לבין עצמו
אדם מניחו בזוית זו ומוצאו בזוית אחרת.
וכל כך למה? מפני הכוונות .ומעשה ברבי
אליעזר רבו שירד לפני התיבה לבקש גשמים,
ולא נענה ,ירד רבי עקיבא אחריו ואמר:
אבינו מלכנו ,אין לנו מלך אלא אתה ,למענך
רחם עלינו .מיד נענה ,וירדו גשמים ,והיו
רבנן מרננים ואומרים כאילו רבי עקיבא גדול
מרבי אליעזר רבו ,יצאה בת קול ואמרה :לא
מפני שזה גדול מזה ,אלא שזה מעביר על
מדותיו ואינו מקפיד ,וזה כלומר רבי אליעזר
היה מקפיד ואינו מעביר על מדותיו .וכיוון
שראו הדור שנענו בבקשת תחינת "אבינו
מלכנו" הוסיפו עליה דברי בקשות ותחנונים
וקבעוה לומר אותה בעשרת ימי תשובה,
אחרי עמידה ובתחנונים של הסליחות .בנים
ובנות היו לו לרבי עקיבא ,וגם עליהם נאצל
מזיו אביהם .ומעשה בבנו של רבי עקיבא
שנשא אשה ,למחרת שאל אותו אביו רבי
עקיבא" :מצא" או "מוצא" כלומר אם
נתקיים בו מקרא שכתוב :מצא אשה מצא
טוב ,כלומר :מצא אשה טובה ,ואם לא נמצא
"מוצא" לפי המקרא השני שאמר :מוצא אני

את האשה מר ממות.

הדרך לרפואה ולבריאות:

הסידן חשוב מאוד לבנין העצמות ולבריאות
השיניים ,לפעילות השרירים ,לכלל מערכות
הגוף ואפילו לעייפות וחייב להמצא בגוף
ברמה מסויימת בין  8.6-10.2ומחסדי ה'
עמנו ,המציא לנו הרבה מן המוצרים שאנחנו
אוכלים ,כך שלכאורה לא אמור להיות לנו
חוסר בסידן .למי שאוכל נכון ,ואוכל מזון
מגוון ,לא יחסר דבר .בורא עולם נתן לנו
המוגלובין ,מגנזיום ,חלבון ואשלגן לכל אחד
מהאוכלוסיה שבעולם מקצה העולם ועד
קצהו .הרמה של המינרלים שלהם כאשר הם
בריאים נמצאת בתוך גבולות הנורמה .האם
רק סידן ה' לא נתן לנו ברמה הנכונה ,מבלי
שנזדקק לאכול דברים שמנים מאוד כדוגמת
טחינה (חמאת שומשום) וגבינה צהובה? אלא
מה ,גם סידן הוא נתן לנו ,ונתן לנו שמש
שתיתן לנו ויטמין  Dשעל ידו הסידן יספג
לגופינו .בנין העצמות תלוי בסידן ,ועל ספיגת
הסידן לתוך מחזור הדם אחראי ויטמין .D
ואם לאדם תהיה רמה טובה של ויטמין ,D
הרי שזה בוודאי יעזור לו לבנין העצם ,וככל
שהאדם יקפיד מגיל יותר צעיר על רמה של
ויטמין  ,Dכן הוא יוכל למנוע מעצמו להגיע
למצבים של מחלת דלדול העצם.

דברי מוסר :תענית דיבור (תיקון שובבים)

ביום ראשון  24לינואר בבית הכנסת "בית
יוסף" בשעה  9:00בבוקר מתחילין ב"תענית
דיבור" והתיקון הוא לקרוא ולסיים ספר
תהלים שלוש פעמים ,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.
 - 2על דברי חול בשבת - 3 .על הדיבור בבית
הכנסת ,ובפרט חזרה ובקדיש ,ובשעת
קריאת ספר תורה - 4 .על לשון הרע ,ודברים
בטלים - 5 .על השקר ,חנופה ,ליצנות ונבול
הפה - 6 .על ענייני טהרת המשפחה בין איש
לאשתו - 7 .לימוד תהלים גורם לנחת רוח
לפני כסא הכבוד - 8 .מעורר 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 חפותם - 10 .שולח רפואה
שלמה לכל חולה - 11 .מרחיק מעלינו כל מיני
גזרות קשות ורעות - 12 .שומר מעין הרע.

 - 13פותחים לו שערי פרנסה - 14 .לא יקחהו
מהעולם הזה קודם זמנו - 15 .מרחיק מעלינו
האויבים והלסטים - 16 .מועיל לאשה הרה
שלא תפיל ח"ו ולדה ,ויצא הילד ואמו
בהצלחה ובריאות איתנה - 17 .זכות דוד
המלך ע"ה מגן ומתפלל בעדנו .סך הכל ()17
כמנין "טוב" והוא סימן טוב .לכן צריך כל
אחד להשתדל להיות שותף בתענית הדיבור,
וה' יזכנו וישלח לנו משיח צדקנו אמן.

הראשון לציון :רבי יונה נבון
1765-1841

מיותר-
האם
למחוק?

מיותר-
האם
למחוק?

הסבא של רבי יונה נבון ,מחבר הספר "נחפה
בכסף" היה מגדולי חכמי ירושלים ,והיה רבו
של הרב החיד"א אשר כתב על רבו :כי כמעט
לא הניח פסקו בגלילותינו כמותו ,והיה חסיד
ומקובל ,בהיותו ילד בן שש כבר זרחה שמשו,
והוא שחה בים התלמוד כבקיא ורגיל .בגיל
שבע עשרה ,נשא ונתן בלימוד עם גדולי הדור.
כל ימיו למד תורה במסירות ומתוך דחק
ועניות ,ונפטר בגיל צעיר ,ארבעים ושבע
שנים בלבד .ובזכותו זכה נכדו שנקרא על
שמו רבי יונה משה נבון שנולד בשנת ,1765
חמש שנים אחרי פטירת סבו שנפטר בשנת
 .1760זכה במשרת הראשון לציון בשנת
 ,1837כשהיה בגיל  72שנה .שימש כראשון
לציון דווקא  4שנים ונפטר בשנת  .1841נוסע
אמריקאי נוצרי ,במסגרת מסע תיורו ,הגיע
למצרים .כיוון שהגיע לקרבת ארץ ישראל,
החליט לבקר גם בירושלים .שמועות רבות
ומעניינות הגיעו לאזניו על דרך חייהם של
היהודים ,והוא רצה לבדוק את אמיתותן.
בראשונה הגיע לחברון .היתה בה קהילה
קטנה אשר הצטיינה מאז ומתמיד במידת
הכנסת האורחים שבה .הנוצרי המתארח
היה מופתע מן היחס לו זכה בלא שהכירוהו
כלל .כאשר הביע בפני מארחיו את
התרשמותו העמוקה מיופי מידותיהם של
היהודים ,הציעו לו לראות את אחד מרבני
היהודים ,כדי שיבין גדלות מהי .שאל :מי
החכם אליו אלך? אמרו לו :אל רבי יונה נבון
הראשון לציון בירושלים ,ענו לו מארחיו ללא
היסוס.

סיפור:

יהודי מלאכתו היתה שאיבת מים לבתים,
היה עני וכל יום היה קורא בספר תהלים
ומסיימו .באחד הימים אחר שסיים קריאת
התהלים ,יצא מבית המדרש לכיכר העיר ,אז

נעצר במקומו בעיניים סמוקות ,עמד והביט
בהמוני אנשים לבושים חגיגית נוהרים כולם
בכיוון אחד .נדמה לו שכל אנשי העיירה
לבשו חג באותו יום .השמש זהרה במלא זרחה?
הודה ,והאירה בחמימות את הרחוב באור
חגיגי בוהק .אנשים ,נשים וטף לבושי הדר
צעדו בצוותא" .וכי מה יום מימים"? ניגש
כשתמיהה?
שואב המים ,כשתמיהא על פניו ,אל אחד
ההולכים" .כלום אינך יודע"? שאלו הלה.
האם מלבד אמירת תהלים ושאיבת מים
אינך יודע דבר? הלא היום הוא יום חג לעיר
שלנו כולה! הגביר והעשיר ביותר ,עורך היום
מסיבה לכל תושבי העיר ,ולמוזמנים חשובים
גם מחוצה לה! "מה פתאום מסיבה חגיגית
בסתם יום של חול"? משך שואב המים
בכתפיו" .הגביר מסיים את כתיבת ספר
התורה" ענה האיש ,כשהוא ממשיך ונחפז
להגיע אל המסיבה במועד .שואב המים
הצטרף אליו" .איזה ספר תורה הוא זה"?
שאל .הו! כמה יגיעות ועמל הושקעו בספר
תורה זה ,ואיזה הון עתק השקיע בו הגביר?
הלא דורות רבים לא ראו ספר תורה חשוב
שכזה.

שתי הלכות מהגאון רבי מרדכי אליהו זכרונו
לברכה:

לעולם דור בעיר שאנשיה ומנהיגיה צדיקים
ונוהגים בדרך טובים ואל ידור בעיר שאנשיה
אין הולכים בדרך ישרה .ומצוות עשה
להידבק בתלמידי חכמים וגם יזהר כל בחור
להשתדל שישא בת תלמיד חכם ,וישיא את
בנותיו לתלמידי חכמים .וגם לאכול ולשתות
עם תלמידי חכמים ולעשות פרקמטיא
לתלמיד חכם .וליהנותו מממונו.

דינים" :ט"ו בשבט"

 - 1מה טוב שיפריש  91פרוטה צדקה לעניים
כמספר "אילן" ומספר "אמן".
 - 2נוהגים לערוך על השולחן י"ב מינים של
פירות ,כמספר י"ב שבטי ישראל .ויש נוהגים
לערוך מספר ט"ו כמנין 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".
 - 4פירות 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 ,ואם 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 .ואחריה 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 להגישם 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 אלי חיים אלחלבי ואשתו הגברת
איוון ובניהם לברכה ולהצלחה ומאחלים
לבנם האדון רפי ואשתו הגברת מדלין מזל
טוב בהנולד החדש ובפדיונו מברוק
אמן***.האדון ויקטור כבריתי ואשתו הגברת
ולהצלחה
לברכה
ובניהם
ליליאן
אמן***.האדון מנשה עזרא זעפרני ואשתו
הגברת ריטא ובניהם לברכה ולהצלחה
ומאחלים מזל טוב לחתן בר מצוה האברך
יצחק סרדאר הלוי ומברוק אמן***.הבחור
נחמד ונעים ג'ווי פרח חמרה והוריו ואחיו
לברכה ולהצלחה ולע"נ הסבא שלו המנוח
יוסף בן נחלייה ודודתו רחל בת לטיפה ע"ה
אמן***.מנין מנחה בניו-ג'רזי קהל "בית
אהרן" לברכה ולהצלחה וה' יצליח אותם

בעסקיהם אמן ***.האדון שלמה אלבגדדי
ואשתו הגברת לינדה ובניהם והוריהם
לברכה ולהצלחה ולע"נ הסבא יוסף בן
נחלייה והדודה רחל בת לטיפה ע"ה
אמן***.הגברת טינא פרחי ובעלה האדון ג'ק
ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ אביה המנוח
יוסף בן ריגינה ע"ה אמן***.האדון אלי לוי
ואשתו הגברת ביקי ובניהם לברכה ולהצלחה
ולבריאות ולע"נ רוזלין בת חוה 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***.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 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***.משפחת
ג'נני לברכה ולהצלחה עם כל משפחותיהם
ולע"נ המנוח ג'ק יעקב חיים בן שרה ע"ה
אמן.

**********

הגיעו התרומות לעלון זה בסך של $1,050
ותזכו למצוות אמן.
מספר המבקרים באתר הגיע ל30,200 -
ותזכו למצוות אמן.

**********

www.bethyosef.com
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