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בפרשה זו ה' שולח את משה לגאול את
ישראל ממצרים .ולפתע הפסוק אומר בדרך
חזרתו של משה למצרים כפי צוואת ה' לו
אומר הפסוק" :ויהי בדרך במלון ויפגשהו
ה' ויבקש המיתו" .יש לשאול למה ומדוע?
ולמי להרוג למשה או להילד? ומי הוא הבן
של משה שלא מל אותו? יש אומרים :זה
הבן הראשון של משה ושמו גרשום .ולמה
לא מל אותו עד עכשיו? כי יתרו חותנו קודם
שנתן לו את צפורה בתו לאשה התנה עמו
שאת הבן הראשון לא ימול אותו כמו זקנו
והסבא שלו יתרו ועמו שלא נמולים ,אבל
הבן השני יכול למול אותו כיהודי .ומשה
היה מוכרח לקיים את התנאי ,ועכשיו אחר
שנפרד מחותנו יתרו ,יכול משה למולו.
ומשה אמר מכיוון שעד עכשיו לא מלתי
אותו ,אמול אותו כשאבוא למצרים ,ועל כך
נענש משה .למה הרי הוא בדרך ויש סכנה
אם ימול אותו ופטור מן המצוה? אלא לפי
שנתעכב משה במלון ככתוב" :ויהי בדרך
במלון" כי היה יכול למול אותו ,והמלון

קרוב למצרים ,ושוב לא היתה סכנה
לתינוק .ולא היה משה ירא מיתרו כי נפרד
ממנו? ויש לשאול למה צפורה מלה אותו
ולא משה? וידוע לפי ההלכה אשה פסולה
למול? לפי שלא ידעה צפורה המלאך את מי
מבקש להרוג ,לילד או לאביו משה? בתחלה
סברה צפורה שהמלאך ביקש להרוג את
משה על שלקח מדינית לאשה .לכן אמרה
בתחלה "חתן דמים אתה לי" ,הכוונה
לבעלה משה שנשא אותה לאשה והיא גויה.
אולם אמרה יש בנו עוון שיש לנו ילד שלא
נימול ,לכן מלה את בנה מיד ,וראתה
שהנחש הרפה ממשה בעלה ,ונוכחה לדעת
שלא בשביל שנשאה משה כמדינית ,אלא
בשביל המילה ,לכן אמרה פעם שנית :חתן
דמים למולות ,כלומר בשביל הבן שלי שלא
מל .ולמה היא מלה ולא משה? כי משה נבהל
מאיומו של המלאך ,כי רעדה אחזתו ,ולא
יכול למול את בנו ,לפיכך צפורה מלה ולא
משה ,כי ראתה כי יש סכנה בדבר ,והיא
חתכה הערלה בלבד ככתוב :ותכרות את

ערלת בנה ,דווקא כריתה ,ובא משה וגמר
ועשה פריעה ,לכן נאמר" :למולות" ,כלומר
שתי מילות אחת של צפורה ואחת של משה.
וה' ישמרנו אמן.

פרפראות על הפרשה:
"ויגדל הילד ותקרא את שמו משה" .לא
קראה שמו עד שגדל ולפני זה היה בלא שם.
ובתיה בת פרעה שהיא הצילה את משה
היתה בעלת לב רחב וטהור ,ומצויינת
במידת הרחמים והחסד כלפי ישראל ,והיא
המרתה מצות המלך אביה ,והצילה את
משה מהטביעה ביאור .והכריזה בפומבי
באזני כל בית המלך :אני מריתי פי אבי,
והצלתי מושיעם של ישראל .והרבה שמות
היו לו למשה והם :ירד  -חבר  -אביגדור -
אבי  -סוכו  -יקותיאל  -אבי זנוח .וכל
השמות הללו נשתקעו ונשאר רק השם משה.

היסטוריה בקצרה 80 :שנה אחרי החורבן
 150למנינם:
כשהיה רבי חנינא נשרף עם ספר התורה,
אמרו לו תלמידיו :מה אתה רואה רבינו?
אמר להם :גוילין נשרפים ,ואותיות פורחות
לשמים .אמרו לו תלמידיו :אף אתה פתח
פיך ותיכנס בך האש למהר מיתתך ולהנצל
מן היסורים? אמר להם :מוטב שיטלנה
לנשמתי מי שנתנה ,ואל יחבל הוא בעצמו.
כשראה קסטינר הממונה לשרפו ,אמר :רבי,
אם אני מרבה בשלהבת ונוטל הספוגים של
צמר מעל לבך ,אתה מביאני לחיי העולם
הבא? אמר לו :כן" .השבע לי" ונשבע לו,
מיד הרבה בשלהבת ,ונטל הספוגים של צמר
מעל לבו ,ויצאה נשמתו במהרה ,וקסטינר
אף הוא קפץ ונפל אל תוך האש .וכיוון
שאבד ,השמיע קולו מתוך להבות האש
ואמר :באשר תמות רבי חנינא אמות ,ושם
אקבר ,ובאשר תחיה אחיה אני עמך בגן עדן.
מיד יצאה בת קול ואמרה :רבי חנינא בן
תרדיון וקסטינר ,מזומנים הם לחיי העולם
הבא .בכה רבינו הקדוש באותה השעה
ואמר :יש קונה עולמו בשעה אחת ,ויש קונה
עולמו בכמה שנים .והיתה ברוריא בתו של
רבי חנינא ואשתו של רבי מאיר בעל הנס
מתביישת שאחותה נתונה בקובה של זונות,
ועד שירד רבי מאיר לעיר רומי ,ובמעשיו עם

נסים הוציאה משם ,והיא לא נכשלה
בעבירה ולא זנתה עם אף אחד.

הדרך לרפואה ולבריאות:
כשאמרו חז"ל" :איזהו חכם הרואה את
הנולד" ,אמר רבי ישראל סלאנט מאמר זה
מתאים גם למאכלים שאנחנו מכניסים
לגופנו .האיש הפתי שאינו רואה את הנולד,
זה האיש הסכל ,אשר יאהב לחטוף לאכול
את הערב לחיכו ,וישכח כי זה יביאנו
למחלה נפוצה .אפילו חולה בחולי הסוכרת,
רואה אותו יחטוף מאכלים מתוקים שיש
בהם הרבה סוכר .הרופאים אומרים :שעל
לשונו של האדם ,ישנם למעלה מעשרת
אלפים עצבים חיישנים .חיישנים אלו
מסודרים בסדר מסויים ונפלא .כל קבוצת
חיישנים ממוקמת במקום אחר באותה
לשון והם אחראים לטעמים השונים .חלקו
הקדמי של הלשון מרגיש בטעם המתוק,
ואילו החלק האחורי מרגיש בטעם המר,
ובשני הצדדים חמוץ ומלוח .והמוח הוא
האחראי על חלוקת החיישנים האלו ,והוא
הכלי המקבל את התחושות מכל אותם
חיישנים ,והכל בחכמת הבורא הנפלאה .וכל
הטעמים ,הלשון מעבירם למוח .ותחושות
אלו הם אך ורק לפרק זמן קצר של שניות
אחדות ,שבו המזון נמצא על חיישני הלשון,
ולאחר שבלענו את המזון ,אין לנו שום
תחושות של טעם ,והרוק שבפינו שוטף
ומוחק כל סוגי הטעמים ,ואחר כך ,האדם
שבלע מהם ,יצא לו הרגשה אחרת והיא
מלאות ,כלומר שכרסו נתמלאת ואין מקום
להכניס עוד מאכלים ,ואז מרגיש כאבי בטן.
לכן הרמב"ם אומר על האדם הנבון והחכם,
יאכל דברים המועילים לו ,ואפילו הם מרים
ולא מתוקים ,ולא יאכל דברים הרעים לגוף
אף על פי שהם מתוקים לחיך.

דברי מוסר" :אהבת ה'"
אהבת ה' אין מידה טובה ממנה ,כי ממנה
נמשך כל עבודות ה' יתברך ללב היהודים,
ואינו דומה עובד מאהבה לעובד מיראה.
והיא מתרי"ג מצוות ,והיא מצווה תדירה
אשר ביד האדם לקיימה בכל עת ובכל רגע
על ידי זכירה ,והיא מתקיימת במחשבה
והרהור בלבד .וידוע שאין האדם יכול

לעמוד בלי מחשבה אפילו רגע אחד .ובמקום
שיחשוב מחשבות זרות והרהורים רעים.
יכול לחשוב באהבת ה' ובאהבת תורתו
שהיא מקור מים חיים ויש בה מצווה ונוטל
עליה שכר .ואהבת ה' היא מחייבת האדם
לדבוק בו .למה? כי דרך האדם לאהוב את
האיש אשר ראה הנאה ממנו ואפילו הנאה
מועטת ,וכל שכן אם נותן לו כל פרנסתו ודי
מחסורו ,וגומל עמו חסדים טובים ,וכל שכן
אם חברו הצילו מאיזה חולי או כאב או
מאיזה מום כבד וחסרון אבר תגדל אהבתו
אליו ,ואם הצילו ממות לחיים  -תגדל
אהבתו יותר ויותר ועל אחת כמה וכמה
אהבה כפולה ומכופלת ראוי לאהוב את ה',
אשר כל הטובות שבעולם ,הן אלו הבאות
בידי שמים ,והן אלו הבאות בידי האדם -
כולם הם ממנו יתברך כי הנותן בלב ברואיו
להטיב אלו עם אלו ,והרבה שלוחים למקום.
ואם עברו על ראשו צרות וניצל מהם ,כמה
חייב לאהוב ה' כי הוא עונה ועוזר בכל עת
צרה וצוקה .וכל שכן אם עינו לא ראתה רעה
וניצל מן הרעות העתידות לבוא עליו
ומהתרגשות לבוא בעולם ,שנמצא שגבר
עליו חסדו יתברך ,ועל זה אמרו כל הנשמה
תהלל ה' ,שעל כל נשימה ונשימה חייב
להלל ,ואפילו אנחנו עומדים והרי מכעיסים
ומרעיפים לפניו ,לא כחטאינו עשה לנו ולא
כעוונותינו גמל עלינו .וכמה טובות היטיב
עמנו ה' מיום היותינו ברחם אמנו עד היום
וגם לעתיד ,וכמה נסים ונפלאות עשה עמנו
הן הגלויות והן הנסתרות מעמנו ולכן
חייבים אנחנו לאהוב את ה' ולעשות רצונו
ולקיים מצוותיו ולעסוק בתורתו הקדושה
בכל דרכינו וה' יזכנו אמן.

הראשון לציון :רבי רפאל מאיר
1801-1893
כשראה רבי רפאל מאיר שאין בידו לעזור
לעניים בשביל חג הפסח ,טבל עצמו במקוה,
נכנס לחדרו ואמר לשמש אל תכניס לחדרי
שום אדם ,וסגר הדלת אחריו והתחיל
בתפלותיו .לא עברה מחצית השעה מזמן
כניסתו של רבי רפאל לחדרו ,ובפתח
הישיבה התדפק אדם נשוא פנים .בגדיו
המפוארים והעשויים בקפידה וצעדיו

המדודים והבעת פניו ,נראה לכל שהוא
עשיר מופלג .התקרב לשמש ושאלו :היכן
כבוד הרב? ענה לו :הרב שוהה כרגע בחדרו
וביקש ממני שלא ארשה לשום אדם להפריע
לרב ולהפסיקו מתפלותיו וכוונותיו .אבל
פניו של העשיר השתנו והוא אמר לשמש:
אבל הענין שלשמו באתי אינו סובל דיחוי!
"לא אוכל להרשות להכנס אל הרב ולעבור
על צוואתו" ענה השמש בשנית .אמר
העשיר :אם לא אדבר עם הרב עכשיו מיד,
אני עלול להפסיד את האוניה האמורה
להשיבני ללונדון .אנא ,רק דקות מספר
אשוחח עמו ואצא!

סיפור:
הנאצים שלחו קבוצות קבוצות של עשרה
אנשים ,וביקשו מהם לפשוט את בגדיהם
ולהתייצב על שפת הגיא ,מקום שבו נורו
היהודים ונפלו מטה אל תוך הגיא ,ששימש
כבור ירי 33,771 .יהודים נטבחו ונהרגו ב-
 29וב 30 -בספטמבר  .1941זה היה כנראה
מבצע ההשמדה הגדול ביותר בשואה שבוצע
תוך תקופה כה קצרה ובשטח פתוח.
הנאצים לא הצליחו לרצוח את כל היהודים
ביום אחד .ולכן ,מחריד ובלתי נתפס ,עד
כמה שזה נשמע ,הם שלחו את היהודים
שטרם נרצחו לביתם בשעת לילה ,והם
נצטוו להתייצב למחרת .וכן עשו למחרת
והטבח נמשך .בסוף ספטמבר  ,1941במשך
 36שעות ,וביולי  ,1943קיבלו חיילי האס-
אס הוראה להעלים את כל הראיות לרצח
הזה .ועל מנת להעלים את הראיות ,נשרפו
הגופות ,עבודה שבוצעה בכפייה על ידי
אסירי מחנה הריכוז היהודי בסייכץ .עבודה
זו כה הצליחה עד שלא נשאר זכר לקברי
ההמונים במקום .בעקבות תבוסת גרמניה
ב ,1945 -הרוסים העלימו את זכרון רצח
היהודים ,כדי למחוק את ההבדלים בין
קרבנות הנאצים ,ומלאו פסולת בנינים
ואבנים והתחילו לבנות דירות ברחובות,
לבד מכמה אנדרטאות צנועות .רק בשנת
 1991הוצבה אנדרטה לזכר הקורבנות
היהודים של המקום ,יהי זכרם ברוך וה'
יקום את דמם.

דינים:
 - 1מרק מבושל שנצטנן לגמרי ,וכן חלב
מורתח שנצטנן לגמרי ,מותר לערות עליהם
מים רותחים מכלי ראשון כדי להפשירם
ולחממם .ויש להקל לערות עליהם מים
רותחים אפילו אם עודם חמים קצת.
 - 2נכון להחמיר לערות קודם את המים
הרותחים מכלי ראשון אל כלי ריק ,ולאחר
מכן לערות עליהם את המרק הצונן או את
החלב הצונן ,או את מי התמצית של תה
שנתבשלו מערב שבת.
 - 3כשמערים מים רותחים מכלי ראשון על
כלי ריק ,יזהר שהכלי הריק לא יהיה רטוב
ושלא יהיו בו טיפות של מים .ויש מקילין.
אם היה רטוב מעט ואין צריך לנגבו יפה
יפה.
 - 4תבשיל שהורידוהו מעל אש מכוסה או
מעל פלאטה חשמלית ,והניחם על השולחן,
אסור לערות מים צוננים עליהם כל זמן
שהמים או המרק שבתבשיל חמים עד שהיד
סולדת בו .ויש להחמיר גם לערות על
התבשיל שהיד סולדת בו ,מים או מרק
רותחים.

התורמים לעלון זה:
האדון אלי שלוח הכהן ואשתו הגברת
אסתר ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ הרב
הראשי של דמשק המקובל האלקי החכם
השלם המנוח נסים אנדיבו בן נזירה ע"ה
זכותו יגן עלינו אמן *** .איש חסד בעילום
שם לברכה ולהצלחה עם אשתו ובניו ולע"נ
החכם השלם המקובל האלקי חכם יצחק
קדורי בן תפחה ע"ה זכותו יגן עלינו אמן.
*** איש חסד בעילום שם לברכה ולהצלחה
עם כל המשפחה ולע"נ המנוח יעקב בן
בדיעה סוויד ע"ה אמן *** .האדון עוזי נעים
ואשתו הגברת סוזאן ובניהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ המנוח נסים-נעים בן לילה
ולע"נ המנוח ראובן מלאך בן רחל ע"ה אמן.
*** האדון אלי לוי ואשתו הגברת ביקי
ובניהם לברכה ולהצלחה ולבריאות אמן.
*** הרב אברהם זריף ואשתו הגברת הנרייט
ובניהם לברכה ולהצלחה ומאחלים לחתנם
האדון ג'ווי ששו ואשתו הגברת דולי מזל
טוב לבנם החתן בר מצוה האברך אלי

ומברוק אמן *** .האדון אמיל קמעו ואשתו
הגברת פולה ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ
אביו המנוח חיים בן שרה ע"ה אמן*** .
משפחת פרחי לברכה ולהצלחה ולע"נ
אדונתם אמם שרה בת צלחה ע"ה אמן*** .
האדון ג'וזיף אלגדע ואשתו הגברת ויקי
ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ אדונתו אמו
רחל בת לטיפה ומזמינים הקהל למשמרה
לע"נ :ביום שבת 25 ,בדצמבר ב"בית יוסף"
 2108 O.P.בשעה  ,2:30ותזכו למצוות אמן.
*** הגברת בירטא מלבסאתי ואחיה
האדונים עובדיה  -יצחק  -מוריס  -אלי  -נתן
 סילי  -ליזיט  -ליליאן  -קלודי לברכהולהצלחה ולע"נ אביהם המנוח אברהם
נוסיר בן סבכייה ע"ה אמן *** .האדון
ויקטור גנדי הכהן ובניו האחים המבורכים
הנרי  -פרידי  -ביללה לברכה ולהצלחה עם
כל משפחותיהם ולע"נ אדונתם אמם נדיה
בת ויקטוריה ע"ה אמן *** .האדון ליון פרחי
ואשתו הגברת איווה ובניהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ רחל סיתהון בת בהייה ע"ה
אמן *** .העסקן הציבורי האדון איזק
ג'רדיה ואחיותיו לאה  -בהייה  -שרה -
טוניה וכל משפחותיהם לברכה ולהצלחה
ולע"נ אמו ג'מיליה בת בהייה ע"ה אמן*** .
האחים המבורכים דיבו  -מארק  -סמי -
טוניה  -קיטי  -לינה  -נדיה למשפחת כפיץ
לברכה ולהצלחה עם כל משפחותיהם ולע"נ
אדונתם אמם אולגא בת זקייה ע"ה אמן.
*** האדון איזק ענביה ובניו לברכה
ולהצלחה ולע"נ אדונתם אמם איווה עיישה
בת ליזה ע"ה אמן.

**********

התרומות בשבוע זה הסתכמו לסך של .$2,250
ותזכו למצוות אמן.
מאז השקת האתר החדש שלנו באפריל ,2020
מספר המבקרים הגיע ל,71,700 -
גידול של  800מבקרים מהשבוע שעבר.

**********
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