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"ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך" .המדרש
אומר :כאשר שמע משה מה' לתת לו הכהונה
לאחיו אהרון ,מיד הרע לו למשה .מיד אמר לו
ה' למשה :תורה היתה לי ונתתיה לך .הדברים
תמוהים :היאך יעלה על הדעת שמשה רבינו
העניו מכל אדם ,יקנא באהרון אחיו על מינויו
לכהן גדול? וגם מה היא התשובה של ה' למשה
שאמר לו :תורה היתה לי ונתתיה לך? אומר
בעל אבני קודש :שבזמן שעלה משה לקבל את
התורה ונתאחר ,הלכו ישראל אצל אהרון
ואמרו לו" :קום עשה לנו אלוקים" .וכששמע
אהרון דבריהם ,נתיירא מאוד שנאמר" :וירא
אהרון ויבן מזבח לפניו" .אל תקרא וירא אלא
ויירא ופחד שמא יהרגוהו כמו שהרגו חור שהיה
נביא .ועשה זה להציל אותם מעוון גדול ,אשר
לא יתוקן .וגם אהרון אמר אם בונים הם אותו,
זה מביא צרור וזה אבן ,ונמצאת מלאכתם כלה
בבת אחת ,אך אם אני אבנהו לבדי ,הרי שאני
מתעצל במלאכתי ,ועד אז משה רבינו ירד .וגם
אמר אהרון :אם בונים הם אותו  -הסרחון
נתלה בהם ,מוטב שיתלה הסרחון בי ולא
בישראל ,וכל כוונתו של אהרון להציל את
ישראל מעוון .אבל יש להקשות :יש בידינו
הלכה מפורשת ,לפיה קיים איסור לאדם לעשות

עוון אפילו קל ,כדי להציל את חבירו מעוון
איסור חמור .כגון :אם חבירו הכניס ביום
השבת פת לתנור והיא נאפת ,נתחייב חבירו
עונש חילול שבת משום מלאכת אפייה .ואם
אדם רצה להצילו מעוון חילול שבת ומיהר
והוציא את הפת קודם שתיאפה ,קיים איסור
לעשות זאת ולהוציא את הפת .למרות
שההוצאה היא איסור קל וחבירו חייב איסור
חמור אם נאפתה הפת ,אסור להוציא הפת .אם
כן ,איך מותר לאהרון לעשות העגל בשביל
להציל את ישראל מעוון חמור? התירוץ הוא:
אם מציל את היחיד אסור לו לעבור על איסור
קל ,אבל אם המטרה היא להציל רבים מעוון,
מותר לעשות איסור קל .ועתה נחזור למשה
שהרע לו כשאמר לו ה' הקרב את אחיך .לפי
שמשה שיבר את לוחות התורה ודבר זה איסור
ומי התיר לו לשברם? אלא אמר משה :אם
שברתי הלוחות ,אז נידונים ישראל כעוון פנויה
ולא כעוון אשת איש .לכן ה' הסכים על השבירה
ואמר לו :יישר כוחך ששיברת .לפיכך אמר לו
ה' למשה :תורה היתה לי ונתתיה לך ושברת
הלוחות ,ואפילו הכי נתתי לך הלוחות השניים
הואיל והצלת רבים מעוון גדול וה' ישמרנו אמן.

מגוון מאכלים סוריים
מסעדת בקר
ארועים :בר מצווה  -אירוסין  -זוהר  -ברית מילה  -שבע ברכות
 1385קוני איילנד אווניו ,טלפון  ,(855) 522-2527אינסטגרם@BakarNewYork :

פרפראות על חג הפורים:
למה נוהגים לומר בנשימה אחת מתחילת חמש
מאות איש עד עשרת בני המן? משום שעשרת
בני המן היו שרי חמישים של אותם חמש מאות
איש" .יבוא המלך והמן" ,למה? כדי שתעבור
ביניהם ,לפי שיש בידינו הלכה :שני אנשים,
שאשה נידה עוברת ביניהם ,אם בתחילת נידתה
היא ,היא הורגת אחד מהם .ואם בסוף נידתה,
היא עושה מריבה ביניהם .והנה מצאנו בתלמוד
שאם המלכות גוזרת גזרה ומת אחד היועצים,
מבטלים הם את הגזרה ,ואסתר היתה נידה
שנאמר :ותתחלחל המלכה מאוד ,מלמד
שפירסה נידה ,לפיכך עלה בדעתה של אסתר
להזמין את המן והמלך ביחד אל ביתה ,ועברה
ביניהם ביום ראשון וביום שני ,ולפי ההלכה
נעשתה מריבה ביניהם ,ולבסוף נהרג המן,
ונתבטלה הגזרה של המן ונהפוך הוא שישלטו
היהודים המה בשונאיהם.

היסטוריה בקצרה 50 :שנה אחרי החורבן 118
למנינם:
הרבה יהודים גלו מארץ ישראל לעיר רומי,
והיו שם למורת רוח לגדולי רומי ושליטיהם ,כי
נשארו בנאמנותם ליהדותם ולתורתם ,וייבדלו
מתועבות הרומיים ומפולחן עצביהם ,וישבו
להם היהודים בשכונת עיר לעצמם ,וכעם לבדד
ישכון ובגויים לא יתחשב ,ועינם וליבם תמיד
אל ציון ולבית המקדש .והיו לרבי אליעזר
הגדול שלושה בנים חכמים גדולים שחיו ברומי
והם :רבי אליעזר בן מתיא ,רבי יוחנן בן מתיא
ורבי יהושע בן מתיא ,וכשיצא רבי אליעזר בן
מתיא לחוץ לארץ קרע בגדיו ,ואמר שישיבת
ארץ ישראל שקולה ככל המצוות ,אלא שקהל
הגולה היו צריכים לו ,והיה יושב בבית המדרש
ברומי ועוסק בתורה ,והיו פניו דומים לחמה,
וקלסתר פניו דומה למלאכי השרת  -שמעולם
לא נשא עיניו לאשה בעולם .ועד שנתקנא בו
השטן ,ועמד לפניו בדמות אשה יפה להכשילו.
כיוון שנתיירא שמא יגבור עליו יצרו הרע
להחטיאו ,קם וסימא את עיניו במסמרים
מלובנים באש .בא מלאך רפאל לרפאו ולא קיבל
 ועד שהבטיחו ה' שלא ישלוט בו יצר הרע עוד,מיד ריפא אותו המלאך .והיה מנהג בכל
קהילות ספרד ואירופה לומר שירת הים
בזמירות בכל יום ויום מהשנה ,זולת בתשעה
באב ,בו לא היו אומרים שירת הים מפני האבל
על החורבן ,והיו קוראין במקומה שירת
"האזינו".

הדרך לרפואה ולבריאות:

גוף האדם הולך ונחלש בכל יום ,לפי שבעבר
הרבו ללכת ברגל שזה בריאות לגוף ,וכיום רובם
משתמשים בכלי רכב ,ואפילו להולכי רגל של
היום חסרה החשיפה לשמש ,עקב הבניינים
הגבוהים .כמו כן ,ברוב שעות היום נמצאים
האנשים תחת קורת גג ולא בשטח פתוח .והוסף
לכך ,הביגוד העירוני ,שמשאיר רק את הפנים
ואת כפות הידיים חשופות לשמש ,לעומת
הביגוד של העם שבשדות .וגם היום המגע שלנו
עם השמש אינו כפי שהיה בעבר .עם העליה
בגיל ,העור מזדקן ,והספיגה שלו נחלשת כך
שלמרות חשיפתו לשמש ,הרי שהמבוגר יקבל
פחות מחמישים אחוז מאשר הוא קיבל כאשר
היה צעיר .כל הסיבות האלו גרמו לכך שאצל
חלק גדול מהאוכלוסיה נוצר חוסר בויטמין די
( .)Dהמצב אף חמור יותר בקרב הציבור הדתי,
ובפרט אצל הצעירים שלגביהם נצפה חוסר
משמעותי בויטמין  .Dחוסר בויטמין  Dעלול
לגרום למחסור בספיגת הסידן ובמשך השנים
מגיע למצב של דלדול העצם שגורם לכאבים
בעצמות ,לירידה בגובה ולקומה כפופה.
ובמיוחד כאשר אדם מבוגר נופל ,ועצמותיו אינן
מלאות ,הוא עלול לשבור עצם בקלות ,ותהליך
הריפוי קשה מאוד ,ומלווה בכאבים ובסבל רב
לחולה ולמשפחתו.

דברי מוסר" :חסדי ה'"

חסדי ה' אזכיר תהילות ה' בעד כל מה שגמלנו.
לא מטובה קדמנוהו  -היטיבנו .ומאין ליש
המציאנו ,עור ובשר הלבישנו ,ובעצמות וגידים
סככנו .ובקומה זקופה הקימנו ,וגוף שלם
בתכלית השלמות יצרנו .וכל כליו אשר ישרתו
אותו בם הכיננו ובצלמו בראנו ,ונפש משכלת
השכילנו ,אשר בה הורנו להכיר ולדעת את
קוננו .למאוס ברע ולבחר בטוב הביננו .וגדלנו
ונשאנו מעל כל בריותיו רוממנו .העלנו וכבדנו
בהרכבה נכבדת ומזג ישר ומכוון .ומעלות
עליונות העלנו ,משאר בעלי החיים הפרישנו ורב
טוב כהמון רחמיו וחסדיו השביענו .וזננו
ופרנסנו ועד הנה עזרנו וחננו .כן יחננו ויברכנו
אל יעזבנו ואל יטשנו .עד יביאנו אל המנוחה
ואל הנחלה יאר פניו אתנו סלה .לכן נברך את
ה' על אשר יעצנו ,אף לילות יסרונו כליותינו,
יורונו ,וסעיפנו ישיבונו ,ויאמרו לנו ,מה לך בן
אדם כי נרדם ,קום להתחנן ולהתפלל ,להודות
ולהלל ,לשבח לפאר ולמלל ,לנצח ולזמר יום
וליל ,לבורא הכל אשר יצר את האדם בחכמה,
ובראו בצלמו ,בצלם דמות וקומה ,ועשהו
ויכוננהו ממאומה .ויפח באפו נשמת חיים ,והיא

נשמה עליונה חכמה ,השואפת לדעת בינה
והשכל זוהר ועוטה עור כשלמה ,אשר בעבורה
יש לאדם מעלה ויתרון מן הבהמה ,וחלק
איבריו ,מהם נעים ומהם נחים ,מהם סתומים,
ומהם פתוחים .שאם ינוח הנע ויתנועע הנח ,לא
ימצא מנוח .וכרגע יאנק ויאנח .לכן רוב תהלות
לה' אשר בנעם היכלו בעולם העליון אחרי
אריכות ימים ושנים בסופם :יניחנו אמן
(מעלות המדות).

הראשון לציון :רבי יהודה נבון 1770-1845
כשראה רבי אברהם חבירו של הראשון לציון,
בדרכו לביתו ,שקבוצת חיילים שתופסים בילד
ערבי צעיר ,והיה צועק ובוכה ,מיד נכמר לבו
הרחום בקרבו ,הוא נגש אל החיילים ושאל
אותם :מה חטא הצעיר הזה כי רוצים לתלות
אותו? אמרו לו :הוא מורד במלכות .אמר להם:
לא תעשו לו דבר ,המתינו ,כי אני רוצה לדבר אל
המושל בשבילו ,ומיד צעד לעבר לשכתו של
הפחה ,ולאחר החלפת מילות נימוס ביניהם,
נגש רבי אברהם לעצם הענין וחקר מהי סיבת
עונש המוות הזה להצעיר הזה? המושל סיפר
בזעם לרבי אברהם כי הצעיר הוא מתנגד
לשלטון ,ותומך באויבי השולטן .רבי אברהם
הכיר היטב את אופיו של הפחה וידע כי מעט
שוחד ישכנע אותו לוותר על עונש זה .הוא
הוציא מכיסו כמה לירות של זהב ,ובנימה
ידידותות פנה למושל וביקש ממנו להמיר את
עונש המות בגלות ועבודת פרך .המושל לטש את
עיניו אל הזהובים המאירים ,והנהן בראשו
כהסכמה לדברים .מיהר רבי אברהם אל
החיילים והודיע להם על ביטול עונש המוות.
הצעיר הערבי נפל לרגלי רבי אברהם ,ונשק את
שולי מעילו כששפתיו ממלמלות מלות תודה
למכביר .גמילות חסדים היא מן הדברים שאדם
אוכל מפירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו
לעולם הבא .לימים זכה רבי אברהם ליהנות
מפרי מפעלו.

סיפור:
אחרי שראובן נתבייש וברח מבית העשיר
שמעון ,והסתיימה הסעודה ,הכל עזבו את בית
הגביר ,והחל הגביר לקרוא בגמרא שלו ,והוא
עייף ,ומיד חטפתו שינה עמוקה ,וראה עצמו
שרוח סערה נושאת אותו למרחקים ,עד שהגיע
למדבר שמם ,וחשכה גדולה מרחפת על ראשו.
ומיד ראה אור מבצבץ מרחוק ואמר לנפשו ,מי
יודע? אולי זה בית של גזלנים ,האורבים לעוברי
דרכים? אך ברירה לא היתה לו ,והוא נאלץ
לצעוד לעבר האור .ברגלים כושלות ובפיק

ברכיים הגיע למקום ,ולהפתעתו  -והנה ארמון
גדול לפניו .קולות ההמולה שבקעו מן הבית
הפחידו אותו ביותר ,מי זה יושב וחי בארמון
בלב מדבר שמם? שמא אין זה אלא בית של
שדים ורוחות .הוא התחבא בחלק האחורי של
הארמון ,להקשיב לנעשה בפנים .באוזנו הדהד
קול קורא" :פנו דרך לדוד המלך!" .ואחריו
נשמע שוב הקול" :ברוך הבא דוד מלך ישראל".
לבו של הגביר עלץ בקרבו ,ואחר כך שמע כרוז
שאומר" :פנו דרך לרבי ישראל בעל שם טוב".
הוא התאמץ לראות כיצד מגיע הבעל שם טוב
ולפתע שמע שאלה בוקעת מתוך הארמון.

שתי הלכות מהגאון רבי מרדכי אליהו זכרונו
לברכה:
 - 1אם חל פורים בערב שבת ,כמו שקורה השנה,
לפי דעת המקובלים יש להזדרז לעשות הסעודה
בבוקר אחרי תפלת שחרית ,ויכולה להתאחר עד
חצות היום ,ואם נאנס ולא עשאה קודם חצות
היום ,יכול לעשותה עד השעה  2:00בצהריים.
 - 2כל חיובי פורים ,חייבים גם הנשים והם:
מקרא מגילה  -ועל הנסים  -סעודה  -משלוח
מנות  -מתנות לאביונים ,חוץ ממצוות להתבשם
ולהשתכר שאינן חייבות ואף אסור להן .ומנהג
יפה לאכול זרעונים בסעודה ,לפי שאסתר אכלה
זרעונים בבית המלך ולא אכלה נבלות וטרפות.
וגם צריך לשתות יין ,כי ושתי נטרדה במשתה
היין ובאה אסתר במקומה ומפלת המן היתה על
ידי משתה היין.

דינים:
 - 1דם שנמצא בביצה ,אם נמצא בחלמון
הצהוב ,כל הביצה אסורה ,ואם נמצא בחלבון
הלבן ,אז זורק את הדם ואוכל את שאר הביצה,
כל זה אם הביצה באה מכח זכר ונקבה ,כלומר:
תרנגול ותרנגולת.
 - 2אבל ביצים המשווקות על ידי תנובה ,כלומר
מעשה מכונה ללא זכר ונקבה ,אם נמצא דם בין
אם בחלבון ובין אם בחלמון ,זורק את הדם
ושאר הביצה מותרת.
 - 3אם יש לפניו ביצים ואינו יודע ואינו יכול
לברר אם הן מזכר ונקבה או ממכונה המחחמת
את התרנגולת המטילה ביצים שאינן באות
מכח זכר ונקבה ,ואם נמצא דם בהם ,זורק
מקום הדם והביצה מותרת דאמרינן כל דפריש
מרובא פריש.
 - 4ביצים של תנובה שאינן באות מכוח זכר
ונקבה ,ונמצא בהן דם ,שאמרנו שצריך לזרוק
הדם ומותרות ,אבל הוא שכח ,והקציף את
הביצים עם הדם ,מותר לאוכלם.

 - 5מותר לגמוע ביצה בין חיה בין שלוקה ,ואין
צריך לבדוק קודם אם יש בה דם או לא.

התורמים לעלון זה:
האדון רן אקהאוס ואשתו הגברת מירה ובניהם
נדב ושקד לברכה ולהצלחה אמן***.האדון רענן
זארכו ואשתו ובניהם לברכה ולהצלחה
אמן***.האדון ציון סלמאן ואשתו הגברת
צופיה ובניהם לברכה ולהצלחה ומאחלים
לבתם וחתנם מזל טוב להנולד החדש יהודה
הכהן ומברוק אמן***.הגברת שרה מנשה ובעלה
ובניהם לברכה ולהצלחה אמן***.האדון שלמה
בוקעי ואשתו ובניהם לברכה ולהצלחה עם כל
משפחותיהם אמן***.משפחת פרחי לברכה
ולהצלחה ולע"נ אביהם המנוח דוד בן פוליט
ע"ה אמן***.משפחת חצבאני לברכה ולהצלחה
ומזמינים הקהל לשמוע הדרוש לע"נ אמם רחל
בת שרה ע"ה בבית הכנסת בני-יצחק ביום
חמישי  4במרס בשעה  7:00בערב ותזכו למצוות
אמן***.האחים המבורכים נסים וצופיה
למשפחת קצב לברכה ולהצלחה עם
משפחותיהם ומזמינים הקהל לקרייאת לע"נ
אדונתם אמם אודית פרידה בת צופיה ע"ה
ביום שבת קודש בבית כנסת בית יוסף
( )2108 O.P.בשעה  3:30אחר הצהריים ותזכו
למצוות אמן***.האדון יהושע כודרייה הכהן
ואשתו הגברת סוזאן ובניהם לברכה ולהצלחה
ומודה לה' אשר הצילו מחולי הקורונה בשלום
ומפרסם ההודיה לפני כולם לקיים מקרא
שאמרו דוד המלך :אודה ה' מאוד בפי ובתוך
רבים אהללנו .ולע"נ כרמילה בת לאה ע"ה
אמן***.האדון אלי לוי ואשתו הגברת ביקי
ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ רוזלין בת חוה
ע"ה אמן***.האדון יוסף אלגדע ואשתו הגברת
ויקי ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ אמו רחל
בת לטיפה ע"ה אמן***.הגברת ויקי אל-גדע-
סוויד ובעלה האדון יוסף ובניהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ אביה המנוח שלמה סוויד בן
בדיעה ודודה המנוח ג'ק סוויד בן בדיעה ע"ה
אמן***.האחים המבורכים אידי  -יהודה -
ביללה  -תינה ואדונתם אמם נונה אדיל
למשפחת שקאלו לברכה ולהצלחה ולע"נ

אביהם המנוח רחמים בן ביללה ע"ה
אמן***.הרב מארק דוד חפץ ואשתו הגברת
אסתי ובתם והוריהם לברכה ולהצלחה ולידה
קלה לאשתו הגברת אסתי ובן זכר
אמן***.האדון יוסף אריאל ובניו לברכה
ולהצלחה עם כל משפחותיהם ולע"נ אדונתם
אמם ביללה דאניאל בת לאה ע"ה אמן***.
האחים המבורכים :דיבו  -מרדכי  -סמי  -טוניה
 קיטי  -לינה  -נדיה למשפחת כפיץ לברכהולהצלחה ולע"נ אדונתם אמם אולגא בת זקייה
ע"ה אמן ***.משפחת דנאה לברכה ולהצלחה
ולע"נ אביהם המנוח יוסף בן שמחה ע"ה
אמן***.העסקן הצבורי האדון שלמה כהן
ואשתו הגברת גילה ובניהם לברכה ולהצלחה
ומזל טוב להחתן והכלה ובנים זכרים ומברוק
אמן ולע"נ אמו כורג'ייה יפה בת שמחה ע"ה
אמן***.האחים המבורכים :פרג'  -דוד  -קלוד -
אדמון  -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***.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 המנוחיצחק-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 $1,400
ותזכו למצוות אמן.
מספר המבקרים באתר הגיע ל34,700 -
ותזכו למצוות אמן.

**********

www.bethyosef.com

גלאט בשר  -ירקות  -ומכולת
שלומי
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