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כשחטאו ישראל בעגל ,עמד משה בתפלה
בעדם ,וכך אמר" :למה יחרה אפך בעמיך".
מהי טענתו של משה? וכי לא ברור למה כעס
ה' על עמו ,הרי עתה הוציאם ה' באותות
ובמופתים ונתגלה לעיני כולם על הר סיני,
ואילו הם ממירים אלוקים חיים בעגל
הזהב! אלא כך כוונתו של משה :רבונו של
עולם ,אינך צריך לכעוס עליהם ,מאחר
שהעגל אינו בר תחרות לך ,ואין בו שום כוח
ושום יכולת ,כלום מתקנא אלא חכם בחכם,
גיבור בגיבור .ואילו היה בעגל ממשות כל
שהיא ,יש מקום לכעוס ולהתקנא .ענה לו
ה' :אני יודע שאין בו ממשות ,ואין אני
מתקנא בו ,אלא אני כועס שהם שקרנים
שאמרו :אלה אלוקיך ישראל ,לא זו בלבד
אלא :אשר העלוך מארץ מצרים? ענה לו
משה :הסתכל מאין באו? ממצרים מקום
התועבות והעבודה זרה ויתערבו בגויים
וילמדו מעשיהם אבל באמת הם מאמינים
בני מאמינים ,אלא רוח שטות נכנסה בהם,
ואין השוטה נידון כאדם בעל שכל והבנה.
אבל הם עמך ונחלתיך אפילו כשחטאו .אז

ענה לו ה' :וינחם ה' על הרעה אשר דיבר
לעשות לעמו .אבל מקשה רבי לוי יצחק :אם
ה' ניחם ומחל להם ,למה אמר :וביום פקדי
ופקדתי עליהם חטאתם ,משמע שלא מחל
להם ,אלא אדרבה ,יזכור לעולמים חטא
העגל אפילו עשו תשובה ,עוד למה כל
הדורות הבאים אחריהם ישאו עוון דור
המדבר לעולם ,מה חטאו הדורות הבאים?
הרי כתוב בתורה :לא יומתו בנים על אבות,
כי איש בחטאו ימות? אלא כך פירוש
הפסוק" :ופקדתי עליהם חטאתם" ,וודאי
ה' העביר חטאתם שנאמר :גם אלה
תשכחנה ,כלומר עוון העגל שאמרו "אלה
אלוקיך ישראל" .לא אזכור להם עוון העגל,
אלא אזכור להם זכותם הגדולה ,אפילו
שחיו עם המצרים ולמדו מה כל תועבותם,
ואפילו הכי שינו את טבעם והרגלם וחזרו
בתשובה שלמה ,ונטו אחרי הטוב ,וקבלו
התורה מחדש ,ובנו לי המשכן בנדיבות לב
יתרה .לכן בכל הדורות הבאים אחריהם אני
אסלח להם אם חטאו ,בשביל אבותם שעשו
תשובה "וביום פקדי" לא להענישם ,אלא

מגוון מאכלים סוריים
מסעדת בקר
ארועים :בר מצווה  -אירוסין  -זוהר  -ברית מילה  -שבע ברכות
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להזכיר זכות אבותם ,לכן אמרו חז"ל :לא
היו דור המדבר ראויים לאותו מעשה אלא
בשביל הדורות שילמדו מהם לעשות תשובה
וה' יסלח להם וה'ישמרנו אמן.

פרפראות על הפרשה:

" - 1לעשות את השבת לדורותם" ,יש
לשאול :בענין השבת ,יש חילוק גדול בין
השוכנים במזרח לשוכנים במערב ,נמצא מה
שהוא שבת לאלו במזרח ,הוא יום חול לאלו
שבמערב ,וכן להיפך? ואיך לנהוג במצב כזה?
באה התורה ואמרה "לדרתם" בלי "ו/ו",
ללמדנו אל תקרא לדורותם אלא לדירתם,
כלומר לשמור השבת לפי דירתם ולפי
מקומם .וכל אחד יבוא על מקומו בשלום
ויעשה השבת שלו (רבי צבי בן זכריה).
" - 2אלוהי מסכה לא תעשה לך וסמיך ליה
את חג המצות תשמור" בא ללמד :כל
המתייהר כאילו עובד עבודה זרה ,לכן לא
תתגאה ולא יחשב לך שעשית מסכה ועבודה
זרה ,וזה לכל ימות השנה ,אבל בליל חג
המצות תשמור ותנהג בגאוה ובשררה
בבחינת בלילה הזה כולנו מסובין (משגה
לדרך).

היסטוריה בקצרה 50 :שנה אחרי החורבן
 118למנינם:
חמש עשרה שנה מלך דומיטיאנוס המשחית
והמחבל ברומי ,גזל בני עמו ,ואסר עליהם
לדבר בחופשיות ,ואף לא לשמוע דברי
חבירו ,ושם אוייבים ומלשינים על דבר זה.
ובאחד הימים נהרג בידי אחד משומרי
ראשו .וימלוך תחתיו נירבה והיה קיסר של
חסד ,איש זך וישר פעולו ,ויתן למגורשים
לחזור לרומי ,ואף נתן להם מממונו כל מה
שנעשק ונגזל מהם .והוא חונן דלים היה,
ואוהב את החכמים ,ויתן להם מתנות,
וביטל את מס היהודים שהטיל עליהם
קודמו דומיטיאנוס .ולא מנע מהגויים
להתגייר .והיה בן  66שנה כשעלה לקיסרות,
וחולה אנוש היה בקיבתו ,ונחלש מאוד,
ומלך במשך שנתיים בלבד ,ובאחד הלילות
הרגה אותו אשתו ,ונתקסר תחתיו איש זר
מארץ ספרד ,ראש הצבא ברומי ,והיה שמו
טרכיינוס .והיה רחמן לעמו ,אבל שונא
ליהודים היה ,ואיש מלחמה היה ,ונלחם
בגרמנים ונהרגו אלפי חיילים משני
הצדדים .וירוץ גם אחרי מאמיני הנוצרים

ויהרגם ,ויהרוג גם את הפאפא השלישי של
רומי .וישלח חייליו למזרח התיכון ,וכבש
ארצות בבל .והגיע עד להודו אשר במזרח
הרחוק ,והרג ביהודים בכל הארצות אשר
גלו שם .והוציא פקודה להשמיד את משפחת
זרע דוד המלך .והרג היהודים שהיו
בקפריסין וגם בלוב שבצפון אפריקה .והגיע
גם כן לאלכסנדריא שבמצרים.

הדרך לרפואה ולבריאות:

הרופאים ממליצים לכל אחד ואחד ,בין אם
ידוע לו על בעיה תורשתית בצפיפות העצם
ובין אם לאו ,בין אם הוא נחשף לשמש ובין
אם לאו  -לבדוק את רמת הויטמין  Dבדמו.
לא להתבייש ,לבקש מהרופא הפנייה
לבדיקה של ויטמין  .Dאבל הרבה רופאים
פוטרים את המטופלים שלהם בטענה
שהבדיקה אינה נדרשת ,ואומרים לכל
הדתיים ,שלהם בפרט חסר ויטמין זה,
שעליהם לקחת ויטמין  Dואין צורך
בבדיקות .אמירות אלו אינן ראויות ,ואין
להשמע להן ,אלא לבדוק ,לעקוב ולקחת
תוסף של הויטמין לפי הצורך .והרמה
הטובה היא בין  30ל .100 -ויש להזהר שלא
לקחת ויטמין  Dללא בדיקות ,מכיון שמינון
עודף ,ברמה גבוהה מאוד ,עלול להיות
מסוכן .זאת גם הסיבה שמולטי ויטמין
מכיל כמות מעטה של ויטמין  .Dגם במידה
שרמת הסידן בשתן גבוהה ,ישנה בעיה
ליטול ויטמין  Dמשום שהוא מגביר את
ספיגת הסידן בגוף ,ורמה עודפת של סידן
לאורך זמן עלולה להביא לתהליך של יצירת
אבנים בכליות ,ועל הרופא לשים לב לכך.

דברי מוסר" :שלום בית"
בן אדם יכול לחיות בעולם הזה חיים
אמיתיים וניצחיים ולהפוך את הבית שלו
לגן עדן ,ולהרגיש תמיד עונג ,נועם ,ידידות,
זיו ,וחיות של ה' .וזאת אם שורה בינו ובין
אשתו ובין בני ביתו "שלום בית" כי שלום
הוא אחד משמות ה' .וכשיש שלום בביתו
אזי שורה ה' בביתו עם השכינה ,והברכה
מצויה שם .ולכן ישתדל הבעל והאשה
שיהיה ביניהם תמיד שלום ואהבה ,אחוה
ורעות ,וימסרו נפשם על נקודה זאת ,שתיבת
"שלום" היינו "שלמות" כי אין שלמות בבית
אלא כששני הפכים מסכימים זה לזה,
ובאותו דבר קיימת ביניהם תמימות דעים.

כי האיש והאשה משולים למים ואש.
וכשזוכים לעשות שלום ביניהם יוצא משם
שבח גדול בשמים ,ונעשה גם כן שלום
במרומיו ,כי ה' מתפאר בבית שיוצא ממנו
שלום שמשפיע על עולם המלאכים ,ונעשה
יחוד בעולמות העליונים .אבל חלילה להפך,
כשיש מריבות בבית ,אז כל הקללות הצרות
והיסורים מצויים שם ,וסובלים מקטנות
וחלישות הדעת ומרירות גדולה ,והבית נהפך
לגיהנם שאז המים מכבים את האש והאש
מרתיחה את המים ,וחוזר חלילה .ועי"ז זה
מתרבה העניות ,הדוחק ,הכפירה,
האפיקורסות ,והדעות הכוזבות .וחלילה
מגיעים לגירושין ,שאז מפרידים בין יחוד
העליון ,וזה מקור כל הצרות שבאות לעולם.
על כן צריך כל אחד ואחד לוותר ולסלוח לצד
השני .ימחלו זה לזה ,לא יקפידו אחד על
השני ,ויעזרו זה לזה ,ויאחזו בכבוד ואהבה
הדדית אחד לשני ,ואז תשרה השכינה
והברכה ביניהם ויבורכו מפי עליון אמן.

הראשון לציון :רבי יהודה נבון 1770-1845
אחרי שהציל רבי אברהם את הצעיר הערבי
ממשפט המוות ,על ידי השוחד שנתן למושל.
שנה אחת בלבד מלא רבי יהודה נבון את
תפקידו כראשון לציון .בשנת  ,1842התנכלו
לו אנשי בליעל ,והכפישו את שמו לפני
המושל ,והמושל צוה להדיחו מיד ממשרת
הראשון לציון .אך אותם אנשים רשעים לא
אמרו די ,גם הוסיפו להלשין אצל
השלטונות ,והמושל הוציא צו המורה
לאסור מיד את ידידו ועוזרו של רבי יהודה,
את רבי אברהם בכור .שוטרים הגיעו לביתו
של רבי אברהם ,שמו אזיקים על ידיו
והובילוהו לבית האסורים .כאשר ראה
מנהל בית הסוהר את האסיר החדש ,נאלם
דום ,המנהל היה הצעיר הערבי שרבי
אברהם הצילו ממיתה לפני המושל .המנהל
הזה רץ לקראת האסיר רבי אברהם ,חיבק
אותו ונשקו ,וקרא בהתרגשות" :מושיע",
את כל חיי אני חב לך .והמנהל הזה לא נרגע
עד אשר הסיר את אסוריו של רבי אברהם
והכניסו לחדרו ,ורבי אברהם זכה ליחס
מיוחד במינו עד לשחרורו .ובכ"ג בכסלו
בשנת  1845חשכו המאורות ,ורבי יהודה
עלה בסערה השמימה .הכתובת שעל מצבתו

זעקה באין מלים :אבן מקיר תזעק ,השמש
חשך ,חושך ואפילה זכותו יגן עלינו אמן.

סיפור:
הגביר שמעון שהעליב את שואב המים
ראובן ,כשביישו כשהיה בביתו ,באותו יום
ראה בחלומו ,והנו עומד במדבר שמם על יד
החלון של טרקלין ,שהכריזו בו שבא דוד
המלך לשם ,ואחר כך הכריזו שבא הרב בעל-
שם-טוב גם כן לאותו טרקלין ,לבו של הגביר
עלץ בקרבו ,הוא התאמץ לראות דרך החלון
את גדולי ישראל :דוד המלך והבעל שם טוב.
באותו רגע נשמע קולו הגבוה של המשיב:
"אני דוד המלך ,תבעתי את היהודי שמעון
שעשה הכנסת ספר תורה חדש באותו יום,
והלבין ברבים את פני חבירו ראובן שואב
המים ,וביזה אותו לפי שקורא בכל יום ספר
תהלים שלי ,ובעל שם טוב קיבל על עצמו
להיות סניגורו של שמעון בשעת הדין.
כששמע שמעון את דברי דוד המלך בחלום,
התחילו רגליו נוקשות דא לדא ,ולבו נפל
בקרבו מרוב הפחד .וקולו של דוד המלך
נשמע שוב באומרו :אני דוד המלך ,באתי
לתבוע את היהודי הזה לדין תורה .תמיד
ידעתי ,שספר התהלים אותו חיברתי חשוב
מאוד בעיני ה' .ומה דינו של יהודי זה שבייש
את היהודי שקורא בכל יום בספר התהלים
שלי? פני הגביר שמעון חוורו ,שערו סמר
ולבו הפסיק מלהלום ,הוא האזין לנעשה
בפחד מוות .ורצה שמעון להסתכל ולראות
את דוד המלך ,אבל האור החזק שהיה שם
סנוור אותו ,ולא היה ביכולתו לראות דבר,
רק לשמוע את הקול שנשמע.

שתי הלכות מהגאון רבי מרדכי אליהו
זצ"ל:

הרואה את חברו שחטא או שהלך בדרך לא
טובה ,מצוה להחזירו למוטב ,ולהודיעו
שהוא חוטא במעשיו הרעים ,והמוכיחו בין
בדברים שבינו לבין המקום ,בין בדברים
שבין אדם לחבירו ,צריך להוכיחו בינו לבין
עצמו ,וידבר עמו בנחת ,ובלשון רכה ,ויודיעו
שאינו אומר לו ,אלא לטובתו להביאו לחיי
העולם הבא ,וכל שאפשר בידו למחות ואינו
מוחה ,הוא נתפס בעוון זה כיוון שהיה אפשר
לו למחות .וכל זה אם הוא מדמה שישמע לו,
אבל אם הוא יודע שלא ישמע לו ,אסור

להוכיחו.

דינים:
 - 1שואלין ודורשין בהלכות פסח קודם
הפסח שלושים יום ,וכל חודש ניסן אין
נופלים על פניהם.
 - 2אין מתענים תענית בחודש ניסן ,אבל
תענית יחיד ,כגון פטירת הוריו מותר.
 - 3אנשים ונשים צריכים לברך ברכת
האילנות בימי חודש ניסן ,ומה טוב לברך
בעשרה.
 - 4ברכת האילנות ,דווקא על אילנות של
מאכל ,וצריך לפחות שני אילנות ,ומותר
לברך גם בשבת וביום טוב ,והברכה קודם
שיגדלו הפירות ,וקודם שיפלו הפרחים.
 - 5מנהג טוב לקרות בכל יום החל מראש
חודש ניסן פרשת הנשיא של אותו יום.
 - 6מצווה על כל אחד ליתן קמחא דפסחא
לעניים לצרכי החג ולקנות מצה.
 - 7הנזהר ממשהוא חמץ בפסח זכותו גדול
ומן השמיים מסייעים בידו שלא יחטא כל
השנה.
 - 8שבת לפני הפסח נקרא "שבת הגדול"
וחובה קדושה להתאסף ברוב עם לשמוע
דרשת החכם .ומפטירין בהפטרת השבוע של
פרשת "צו" ואין מפטירין "וערבה".

התורמים לעלון זה:
האדון אלביר נוצירי ואשתו הגברת ארליט
ובניהם לברכה ולהצלחה ולבריאות
אמן***.האדון דאני כסקי ואשתו הגברת
רוזי ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ אחיו
המנוח מרסיל רחמים בן אליס ע"ה
אמן***.האחים המבורכים האדון נסים קצב
ואחיותיו הגבירות :ג'וליה – צופיה  -נורמה
לברכה ולהצלחה עם כל משפחותיהם ולע"נ
אדונתם אמם פרידה אודית בת צופיה ע"ה
אמן***.האדון פרח חמרה ואשתו הגברת
דינה ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ אדונתו
אמו לטיפה בת אסתר ע"ה ונבקש מכל
הקרובים לקרוא תהלים לעלוי נשמתה ביום
שבת קודש 6 ,במרס ,ותזכו למצות
אמן***.האדון מארקו מלאך הלוי ואשתו

הגברת רחל ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ
אביו המנוח חיים בן שפיקה ע"ה
אמן***.הגברת שילה קטש ובנה האדון
ויקטור סוויד לברכה ולהצלחה ולע"נ אביו
ובעלה המנוח ג'ק סוויד בן בדיעה ע"ה
ומזמינים הקהל לשמוע הדרוש על נשמתו
ביום ראשון 7 ,במרס ,בשעה  5:40למנחה
בבית הכנסת שבת-אחים העיקרית ותזכו
למצוות אמן***.האדון יוסף אלגדע ואשתו
הגברת ויקי ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ
אדונתו אמו רחל בת לטיפה ע"ה אמן***.
האחים המבורכים :דיבו  -מרדכי  -סמי -
טוניה  -קיטי  -לינה  -נדיה למשפחת כפיף
לברכה ולהצלחה ולע"נ אדונתם אמם אולגא
בת זקייה ע"ה אמן***.העסקן הצבורי
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  -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 בווביהולע"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 $700
ותזכו למצוות אמן.
מספר המבקרים באתר הגיע ל35,800 -
ותזכו למצוות אמן.

**********
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