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פרשה זו אין ערוך אליה ,משום שזו פרשת
מתן תורה .התורה היא מתנה ממלך העולם
לעמו ובניו ,עם ישראל .המתנה היחידה
והדגולה במינה היא "התורה" ,אשר שמרה
עלינו בכל ההסטוריה ,וגם אנחנו שמרנו אותה
בליבנו .נשא אותה ה' מגובהי מרומים ,וירד
בה להר הכי נמוך ,במדבר שמם ,אשר לא עבר
בו אדם ,והם הר סיני ומדבר סיני .והנה
שואלים :מה היא התורה ומה היא סגולתה?
האם היא ספר לבד? או האם היא מספר
דפים? או האם היא שורות שכתובות עליהן
אותיות ותיבות? התשובה היא לא ולא באלף
רבתי .רעיונות אלו חושבים עליהם אומות
העולם ,אבל עם ישראל רוח אחרת היתה עמו.
מעשיות שנכתבו בה ,הן לא מעשיות ליהנות
בהן מאזינים ושומעים וקוראין .המצוות שבה
הם לא תפקידים טבעיים ושכליים ,הם סודות
וטמונים בהם דברים עמוקים שהם למעלה
משכל אנוש .הגדולה והסוד שבתורה ,הם
כתובים במילים ותיבות שאין משמעותן
ופירושן כפשטן .אומות העולם לא מבינות מה

שכתוב בתורה ומה היא משמעותה ,ככתוב:
"לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום" .הם
שואלים ,איך כתוב בתורה :שאמר ה' למשה
בשליחותו אל פרעה :ושמתיך אלוקים
לפרעה .וכן הפסוק" :ויאמר אלוקים נעשה
אדם בצלמנו כדמותנו" .וכן הפסוק " :בני
בכורי ישראל" .וכן" :בנים אתם לה'
אלוקיכם" ,וכן הרבה פסוקים בתורה
בנביאים ובכתובים כמו" :ה' יושב על כסא
רם ונשא" ,וכן :ותחת רגליו כלבנת הספיר,
וכן אומרים על ה' כמו שאומרים על בני אדם,
כגון :עיני ה' -יד ה' -זרועו נטויה-והאמת שה'
אינו גוף ואין לו דמות הגוף ,אור גדול שאין לו
סוף ,אור צח ומצוחצח .וכל המילים האלו
נכתבו כדי לסבר בהן את האוזן ,ולהכניס
בשכלו של האדם דברים שיכול להבינם
ולצייר אותם במוחו ,לפי ערך שכלו ובינתו
הדלים והמוגבלים ,כמו שאמר ה' בכבודו
ובעצמו" :כי לא מחשבותי מחשבותיכם" וכו'.
לכן רואים בהיסטוריה של עם ישראל איך
מיטב מובחרי האנשים שבעם ישראל ,למדו

התורה ,והיו גדולי עולם בדעת ובשכל ,מוחות
מעולים מהם :נביאים-גאונים-תנאים-
אמוראים-בעלי תוספות  -מפרשים גאוני
עולם אשר מפיהם אנו חיים ,ועלו כמה
מדרגות ברוחניות ,ונעשו על ידם ניסים
ונפלאות אשר לא יאומן כי יסופר ,והם לא היו
אלא מלאכים הולכים על הארץ ,קברו כל
תאוות וגשמיות העולם ,ונטמנו שעות על גבי
שעות בארבע אמות של הלכה ,ונסתרו רוב
חייהם ולנו בעומקה של הלכה ונתקיים בהם
המאמר הזה :התאווה ה' לעשות לו דירה
בתחתונים עד שזכו לשכן שכינה בתוכם וגילה
ה' להם סודות תורתו ,זעיר שם ,וזעיר שם.
דור לדור ישבחו מעשיך ,וכל דורות עם ישראל
הלכו בעקבותיהם ,והאמינו בהם ובפירושיהם
לתורה עד שהאמינו כולם בה' ובמשה עבדו,
וענו כולם ואמרו בפה אחד ובלב אחד :וזאת
התורה אשר שם משה לפני בני ישראל,
והאמינו בה ,חבקו אותה בזרועותיהם ,שפכו
דמם בשבילה ,נשרפו למענה ,הלכו בשבי
ובגלות ,נורו באש בשביל למודיהם ונשרפו
חיים בתנורי הגז בשביל זהותם ,מתו ברעב
בשביל לשמור על מצוות התורה ולקיימן
במסירות נפש עד שנעשו :חלק ה' ממעל ,ה'
והתורה וישראל חטיבה אחת ,ולנצח נצחים
וה' ישמרנו אמן.

פרפראות על הפרשה:

אמר יתרו" :עתה ידעתי כי גדול ה' מכל
אלוקים " אין לך כפירה גדולה מזו ,אלא כך
אומר יתרו :מנין ידעתי שה' הוא גדול? "מכל
אלוקים" שהרי עבד לכל מיני עבודה זרה,
ונוכח שכולם הבל וריק ,ורק ה' הוא האלוקים
האמיתי והנצחי.

היסטוריה בקצרה 50 :שנה אחרי החורבן
 118למנינם:

כשמת אביו של רבי עקיבא ,היה מנהג לחלוץ
כתף דרך אבלות ,ואפילו הוא לא אבל .וכשמת
אביו של רבי עקיבא ,כל העם חלצו לפני רבי
עקיבא את כתפיהם ,אבל רבי עקיבא לא חלץ,
שכן גדול הדור היה ,ואין כבודו לילך חלוץ
הכתף .בנו השני של רבי עקיבא היה שמו רבי
יהושע בן קרחה ,והיה כאביו כל חשקו אך
בתורה היה .וכשנשא אשה ,התנה עמה שתהא
היא עובדת ומפרנסת אותו ,כדי שיוכל ללמוד
תורה .אבל אחרי כמה שנים באו שנות רעבון
ולא היתה יכולה לפרנסו ,התחילה קובלת

עליו לחכמי ישראל שאינו מפרנסה .אמר להם
בעלה רבי יהושע :היא נאמנת עלי יותר מן
הכל ותשאלו את פיה ותגיד לכם את האמת.
אמרה להם :אמת ,כך היה התנאי בינינו.
אמרו לה :אין אחר התנאים כלום .לכי וחפשי
פרנסה לך .בתו של רבי עקיבא ,והיא עשתה
כמו אמה רחל ,אשתו של רבי עקיבא אביה.
ונתקדשה לבן עזאי על מנת שילך וילמד תורה.
והיה חבירו של רבי עקיבא חמיו ,והיה חולק
עליו ואומר :איני כמשיב על דברי רבי ,אלא
כמוסיף על דבריו ,וכשלא מצאו פרנסה ,אז
גירש את אשתו .והיה אומר :כל מי שאינו
עוסק בפריה ורביה כאילו שופך דמים .אמרו
לו :ואתה אינך עוסק בפריה ורביה? אמר
להם :ומה אעשה שנפשי חשקה בתורה,
ואפשר לעולם שיתקיים על ידי אחרים.

הדרך לרפואה ולבריאות:

בניין העצמות תלוי בסידן ,ועל ספיגת הסידן
לתוך מחזור הדם אחראי ויטמין  .Dואם
לאדם תהיה רמה טובה של ויטמין  Dהרי שזה
בוודאי יעזור לו לבנין העצם ,וככל שהאדם
יקפיד מגיל יותר צעיר על רמה של ויטמין ,D
כן הוא יוכל למנוע מעצמו להגיע למצבים של
מחלת דלדול העצם .מחלה זו נובעת בעיקר
ממחסור בויטמין  ,Dוכתוצאה מכך נגרם
מחסור בסידן ,דבר העלול לגרום במשך
השנים לדלדול העצם .כאשר אדם מבוגר
נופל ,ובנוסף עצמותיו אינן מלאות ,הוא עלול
לשבור עצם בקלות ,והריפוי של שבר זה קשה
מאוד .הנתרן שבמלח ,הסוכר ,העישון ,צריכת
אלכוהול ,משקאות המכילים זרחן ברמות
גבוהות ,כל אלה מעלים את הפרשת הסידן
בשתן ,ומגבירים את קצב הוצאת הסידן
מהגוף ,וכתוצאה מכך העצמות נחלשות.
תרופות ממשפחת קורטיזון מהוות גורם
לדלדול העצם ,ומי שלוקח אותן חייב להוסיף
ויטמין  .Dלתשומת לב ,תרופות מוכרות
בשמות מסחריים כגון לסיקס ופוסיד,
הניתנות בדרך כלל לטיפול בחולי לב או
לטיפול ביתר לחץ דם ,גורמות לבריחת
מינרלים מהגוף ,ולכן יש לנהל מעקב של
המינרלים הבאים :סידן ,אשלגן ,זרחן ונתרן.

דברי מוסר" :תיקון הנשמה"

צריכים לדעת ולהאמין שהנשמה שלנו נוצרה
על ידי ה' שהוא אין סוף ברוך הוא ,והיה חלק
אלוקה ממעל ממש ,ומתלבשת במוח האדם

ששם מקום השראת הנשמה .והנשמה היא
מלובשת ומתכסה בעשרה מלבושים זה
למעלה מזה ,והלבוש הכי חיצוני הוא
המחשבה הגשמית ותאוות העולם ,וכשהאדם
זוכה הוא מזכך את מחשבתו בקדושה
ובטהרתה בעבודת ה' ,בגמילות חסדים,
ובעסקי התורה .הוא חולץ מלבוש אחר
מלבוש עד שיזכה אל גילוי הנשמה שלו
בעצמה ,לפי שהפשיט אותה ממלבושים
המכסים אותה .וכשמגיעים אל מדרגה זו,
נקרא תיקון הנשמה שלו .אבל אם האדם
הולך למחשבות לא טהורות שלא כדרך
התורה ,אז מוריד נשמתו ומבזה אותה ,ולא
תיקן אותה כלל ,ומוצא את עצמו רחוק מה'
והשגחתו ומחסדיו ונתקל בהרבה בעיות
וקשיים עד דרגה שאינו יכול לסבול את מה
שעובר עליו ,ואז הכל חשוך לפניו ,וזוהי גלות
השכינה הנמצאת בנשמתו ונעשת שכבה
מזוהמת על מלבושי הנשמה ,ואם רוצה לתקן
את מה שקילקל צריך להאמין שה' מחיה
הכל ,מהווה ומקיים את כל הבריאה כולה,
והכל שלו .ה' מלביש את עצמו בדומם צומח
חי ומדבר ,וכל תנועה בעולם שם נמצא אלופו
של עולם .אם תראה סוס שהולך ,או פרי
שגודל וצומח ,או שמש מאירה ,או מכונית ,או
מטוס מתנענעים ,צריך שתדע שהמזיז והמניע
והמגדל את הכל ,ומשפיע על הכל ,הוא ה',
ואשרי המאמין בזה ,אשרי חלקו בעולם הזה
ובעולם הבא .וה' יזכנו אמן.

הראשון לציון :רבי יונה נבון

1765-1841

בימי רבי יונה ,היה בית הכנסת של רבי יהודה
החסיד הנקרא "החורבה" בשממונו ,והקרקע
של בית הכנסת עברה לידיו של אחד מתושבי
המקום שאינו יהודי ,והבנין נותר עזוב ושמם.
ובימי רבי יונה ,הגיעו עולים רבים מאירופה
ורצו לפדות את החורבה בכסף מלא ,ולהקים
עליה בית מקדש ,מעט מקום לתפילה ולתורה.
והם ידעו כי רק הראשון לציון רבי יונה יוכל
לעזור להם בעזרת המהלכים שיש לו בין
השלטונות .ואכן רבי יונה לא חסך כל מאמץ
כדי לפדות את המקום ,ולבסוף השיג את
האישור המיוחל ממלך מצרים .האישור
העביר את הבעלות על החורבה לידיים של
היהודים וגם הותרה הבנייה במקום ,ובניין
זה פטור מכל מסים .גם לאחר שהשיג את
האישור ,לא נח ודאג להתרים את יהודי

העולם למען בניית בית הכנסת .וכאשר שמע
רבי יונה כי הנדיב משה מונטיפיורי רוצה
להקים ישוב חקלאי בארץ ,שלח אליו מכתב
נלהב ,ובו הוא תומך בידו של הנדיב ומעודדו
לממש את הזכות שנפלה בחלקו וביקש ממנו
לתרום לבנין בית הכנסת ,וכן היה .ארבע
שנים כיהן רבי יונה כראשון לציון .ב23 -
בטבת ,שנת  1841עלתה נשמתו למרומים
והוא בן  76שנה וזכותו תגן עלינו אמן.

סיפור:

ראובן שואב המים נכנס לבית הגביר שמעון
להשתתף בהכנסת ספר תורה מפואר.
בהיכנסו לאולמו של הגביר נסתחרר ראשו
עליו ,מהמון האנשים שהיו שם .בשולחנות
הראשונים ישבו גדולי החכמים ולמדנים
חשובים ,שבאו לברך את בעל הבית שמעון
לכבוד המאורע .הוא חש עצמו שלא בנוח ,וכי
מה לו ולכל הקהל הגדול והנכבד הזה? בין כה
וכה דחק את עצמו לפינת האולם וישב בקצה
השולחן ,שם היה בטוח כי אין איש שישים לב
אליו .סדרת הנאומים לרגל המסיבה החשובה
החלה .ראשון פתח בעל הבית בדברים,
ואחריו נאמו בזה אחר זה רבנים ולמדנים,
כולם שיבחו את פעולו של הגביר בכתיבת
ספר-תורה חשוב כל כך .שואב המים ראובן
חש שרעבונו גובר עליו ,אך השעות נוקפות,
והאוכל עדיין אינו מוגש .הוא הרגיש
בצביטות חזקות בקיבתו ובבטנו המצטמקת.
נואם נוסף פתח את דבריו ,מי יודע כמה זמן
עוד אצטרך לרעוב כאן? חשב לעצמו כשרירו
עולה אל פיו מריחם של המאכלים הטעימים,
הנידף מן המטבח.

שתי הלכות מהגאון רבי מרדכי אליהו זכרון
צדיק לברכה:

אסור לאדם לשנוא את חבירו ,וגדול עוון
השנאה .ואם עשה חבירו עמו דבר שלא כהוגן,
לא ישנא אותו ולא ידבר עליו ,אלא מצוה
להודיעו ולומר לו :למה עשית כך וכך ,למה
חטאת לי בדבר הזה? ואם חבירו ביקש ממנו
מחילה ,צריך למחול לו ,ולא יהא אכזרי ולא
יאמר אדם אני אוהב דווקא לחכמים וליראי
שמים ,אבל אני שונא את עמי הארץ שאינם
בעלי תורה .אלא צריך לאהוב את כולם ,אבל
הכופרים והמוסרים מותר לשנותם שנאמר:
"הלא משנאך ה' אשנא ובתקוממך
אתקוטט".

דינים:
 - 1האוכל תבשיל אורז ,ומערבים עמו ירקות,
מברך על האורז ופוטר את הירקות .ודווקא
מעורבים ביחד באותה הצלחת.
 - 2ואם אינם מעורבים ,אלא נתנם בתוך
צלחת בנפרד ,טוב שיברך גם על הירקות ,ויש
חולקים ולכן כדי שיצא מספק ,יברך על איזה
דבר לעצמו אדמה ,ואז ,אינו מברך אדמה עם
איזה תבשיל של ירקות שאוכלו עם האורז .או
יש דרך אחרת שיפטור את הירקות שאוכלם
עם האורז ,ואפילו שהם הירקות נתונים בתוך
צלחת בנפרד ,והיא :שיקח מלא כפית מן
הירקות ויערבם בתוך האורז ,אז לכל הדעות,
ברכת המזונות של האורז פוטרתם ,ואינו
צריך לברך על הירקות.

התורמים לעלון זה:
האדון אלי לוי ואשתו הגברת ביקי ובניהם
לברכה והלצלחה ולבריאות ומאחלים מזל
טוב להחתן והכלה בנימין וחנה אניתא
ומברוק אמן***.הבחור נחמד ונעים ג'ווי פרח
חמרה והוריו ואחיו לברכה ולהצלחה וה'
יצליח דרכו ,וכל אשר הוא עושה ה' מצליח
דרכו אמן***.האדון יהושע כדרייה הכהן
ואשתו הגברת סוזאן ובניהם לברכה
ולהצלחה ומכריז ואומר לעיני כולם :אודה ה'
מאוד בפי ובתוך רבים אהללנו על כל הטובות
שעושה ועשה עמדי וריפאני מחולי הקורונה
תודה ושבח לה' אמן***.האדון פרח חמרה
ואשתו הגברת דינה ובניהם לברכה ולהצלחה
ולע"נ אחותו רחל בת לטיפה ואחותו לוריס
בת לטיפה ע"ה אמן***.האדון נוריאל אלגדע
ובניו לברכה ולהצלחה ומזמינים הקהל
לדרוש על נשמת אמם רחל בת לטיפה יום
רביעי בלילה בשעה  7:00בבית הכנסת אחי-
עזר ,ותזכו למצוות אמן***.הגברת הנרייט
זריף שמי ובעלה הרב אברהם ובניהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ אביה המנוח שלמה בן שמחה
ע"ה אמן***.משפחת ג'וויג'אתי לברכה

ולהצלחה ולע"נ אביהם המנוח אדמון בן
לינדה ודודתם גרז בת לינדה ע"ה
אמן***.האדון מוריס דוויק ואשתו הגברת
רשיל ובניהם והוריהם לברכה ולהצלחה ומזל
טוב להילדה החדשה איליס ומברוק
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  -איווןלמשפחת 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 $800
וההוצאות הסתכמו לסך של $1,300
ותזכו למצוות אמן.
מספר המבקרים באתר הגיע ל 32,100 -ותזכו
למצוות אמן.

**********

www.bethyosef.com

גלאט בשר  -ירקות  -ומכולת
שלומי
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