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בפרשה זו מתגלה כוחו וגבורתו של ה' על כל
ברואיו ,ועל סדרי מעשה בראשית .והם
עשר המכות ,ומלמדת אותנו התורה ,אפילו
עוד לא ניתנה התורה ולא מצוותיה ,ולא
שכר למי שמקיימה ,ולא עונש למי שמורד
בה .ואפילו הכי ,הביא ה' עונשים קשים על
בני אדם על רוע מעשיהם .העונש הראשון
הוא מי המבול בימי נח ,והעונש השני הוא
על סדום ועמורה ,אש וגפרית מן השמים.
והעונש השלישי הוא עשר המכות .כל זה
למה? כדי שיאמין המין האנושי כולו,
יהודים ולא יהודים ,בהשגחת ה'
ובמציאותו הנצחית .ושכוחו וגבורתו מלא
עולם .ובידו הכל ,ואין מי יאמר לו מה
תעשה ומה תפעל כי הכל מעשה ידיו .וכל
העונשים האלו באו ללמד האדם ,כי רע ומר
בעיני ה' ,אם אדם מצער חבירו או גוזל
אותו או מזיק לו בכל דבר ,בימי נח ותמלא
האר ץ חמס ,ובימי סדום ועמורה רעים
וחטאים לה' מאוד ,ובפרשתנו המצרים
הרעים מעבידים בני ישראל בעבודה קשה
ובפרך ומשליכים בניהם לים .כל אלו הם

היזק בין אדם לחבירו .לכן ה' התערב
בכבודו ובעצמו והעניש לרשעים במעשיהם
הרעים בין איש ורעהו .וגם למדנו מן
הפרשה הזאת ,כי ה' מואס במי שהוא כפוי
טובה ואין לו הכרת הטוב למי שהטיב לו.
מתחילין מנח שהיה צדיק ותמים ,ה' הצילו
ממי המבול .לוט בשביל אברהם הצילו ה'
מסדום ועמורה .וגם במצרים ,בזכות
האבות שהלכו בדרכי ה' ,ולמרות שבני
ישראל היו במצב ירוד ביותר ועבדו עבודה
זרה ,ואפילו הכי הוציאם ה' מאפילה
לאורה בחסדיו וברוב רחמיו .ומצד שני,
שפרעה היה כפוי טובה ככתוב :אשר לא ידע
את יוסף ומה שעשה למצרים ,כי לפני ביאת
יוסף היתה ממלכת מצרים ממלכה שפלה
ביותר ,ובא יוסף הצדיק בפעולו הכביר
ובעזרת ה' אליו ,העשיר ה' את מצרים,
ונהפכה לגברת הממלכות .וכל מדינות
העולם באו מצרימה .עם כל זאת התאכזרו
על עם ישראל וענו אותם ,והשליכו את
ילדיהם ליאור ,והשקיעו את גופם בבנין.
לכן בא ה' והיכה אותם עשר מכות כדי

שידעו עוונם וילמד המין האנושי שלא יעשו
כמעשיהם .וה' ישמור אותנו אמן.

פרפראות על הפרשה:

"וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני
ה'" .יש לשאול :למה התחיל בשם אלוקים
שהוא מידת הדין ,וסיים אני ה' במידת
הרחמים? אומר האדמו"ר רבי ישראל
מרוז'ין :שהמנהיג בישראל אינו רשאי
לשים על ראשו כתר של מנהיגות ,אלא אם
קיבל על עצמו לשאת באהבה וברצון את
משא הסבל והייסורים ,שכלל ישראל צריך
לסבול .לכן משה בשובו מארמון מלך
מצרים טען לפני ה' :למה הרעות לעם הזה,
למה זה שלחתני  -כיוון ששלחת אותי אל
פרעה ועשית אותי מנהיגם של ישראל ,הרי
אני צריך לסבול ולא עמך ישראל? והשיב לו
ה' :וידבר אלוקים אל משה ,הואיל ואתה
מצטער על עם ישראל ,שאתה מנהיגם ,וגם
רוצה לקבל מידת הדין והסבל על עצמך ,אז
אומר לך :אני ה' בשביל מסירות הנפש
שלך ,אני משתמש ומתנהג עם ישראל
ב מידת הרחמים ,ואני גואל אותם במהרה
מגלותם.

היסטוריה בקצרה 50 :שנה אחרי החורבן
 150למנינם:

אחרי שהרגו הרומיים את רבי חנינא בן
תרדיון ,גזרו מיתה על רבי יהודה בן בבא.
מי הוא רבי יהודה בן בבא? רבי יהודה בן
בבא חי שבעים שנה .ומאז היותו בן שמונה
עשרה שנה ,לא טעם טעם שינה אלא כשינת
הסוס ,והיה מגדולי ישראל ומחכמיה .ולא
נמצא בו שום דופי .ותמיד קוראים לו רבי
יהודה החסיד ,וגם לחבירו רבי יהודה בר-
אלעאי קראו לו חסיד .וכשאומרת הגמרא:
מעשה בחסיד אחד ,מי הוא זה? או רבי
יהודה בן בבא או חבירו רבי יהודה בר-
אלעאי .וכל ימיו היה מלמד לכל אדם תורה
בבית המדרש ,ולא היה שמח כשנכשלו
חבריו בדבר הלכה .והיה קורא לתלמידיו:
"רבי" .והוא עשרים ושש שנים ישב
בתענית .והיה נהוג מימי קודם החורבן דין
סמיכה .מהו דין הסמיכה? לפי כשגלתה לה
סנהדרי -גדולה ממקום כבודה בלשכת
הגזית ,כבר אז בטלו דיני נפשות מישראל,

ולא היו מענישים רק בדיני קנסות .ועד
שהעזו השונאים והתנכלו ואמרו לבטל
ממנו גם דיני קנסות ,שהם חכמים
הסמוכים מפי הסמוך שנסמך מפי סמוך -
עד משה רבינו מסיני .ומאז ומלפנים היו
סומכים את החכמים בבית דין הגדול
דווקא ,ואילו משחרב בית המקדש היו
סומכים בשלושה ,אף שלא בסנהדרין.

הדרך לרפואה ולבריאות:

בדורותינו ,עם התפתחותה של הטכנולוגיה,
נכנסו בעלי מפעלים לחיישני הלשון .הם
חקרו ופיתחו במעבדות סוגים שונים של
חומרים סינטטיים וכימיים ,אשר
משפיעים על חיישני הלשון וגורמים לה
לחוש טעמים שונים .אלו הם חומרי הטעם
ומיניהם שאנחנו רואים את שמותיהם
כתובים על המוצרים התעשייתיים .אפשר
למשל לייצר מיץ תפוחים מבלי שיהיה שם
שמץ של תפוח ,והלשון תרגיש טעם של
תפוח ,כך מתערבים בבריאה ומזייפים על
חשבון בריאותנו .התעשייה מתחכמת
ומתקדמת יותר ויותר ולומדת את הדרכים
איך להשפיע יותר ויותר על חיישני הלשון,
כאשר המטרה היא לגרום לאדם לאכול
יותר ויותר את המוצרים של אותו מפעל.
אולי שאלתם את עצמכם מדוע ה' שהוא כל
יכול ,לא ברא לנו ממתקים כמו שמייצרים
במפעלים ,הרי הרבה יותר קל לייצר
סוכריה מאשר לברוא תאנה? התשובה
היא ,שה' דואג לנו כמו אבא ,לכן נתן לנו
את הפירות במתיקות סבירה ,שתגרום לנו
לאכול אבל לא יותר מידי ,ונתן לנו את
המתיקו ת של הפירות בריכוז לא חזק
ומלווה בסיבי הפרי ,על מנת שהמתיקות
תתעכל בצורה הטובה ביותר ,וגופנו לא
יינזק .לו הפירות היו מתוקים כמו כל
הממתקים התעשייתיים לא היינו
מפסיקים לאכול אותם והיינו ניזוקים.
ולכן עלינו להתגבר על הפיתוי הגשמי לבל
יכנס בנו ולהזיק את בריאותנו .ושלמה
המלך השווה בין הצרות הבאות מאכילה
לא נכונה ,ולצרות הבאות כתוצאה
מהעבירות החמורות הנגרמות על ידי
הלשון ,ועליהן אמר :מוות וחיים ביד לשון.

דברי מוסר" :זלזול"

זלזול בכבוד אחרים דורש זהירות רבה.
שלא לזלזל בכבודם לא בדיבור ולא במעשה
וצריך דעת גדול להבין מהו זלזול ,ואין נקי
אלא הזהיר וזריז לחשוב מאוד קודם עשות
איזה דבר לחברו או דבר דבור לחברו ,או על
חברו ,שיצייר לעצמו אלו היה חברו עושה
לו או מדבר עליו כפי שהוא עושה ,ואם היה
נראה לו זלזול ומרגיש צער ,אז לא יעשה כך
לחברו .אמרו חז"ל :כל הנגעים אדם רואה
חוץ מנגעי עצמו ואין נקל בעולם כמו למצוא
ולהכיר מומי חברו ,ואין קשה בעולם כמו
להכיר מומי עצמו ,ויש אנשים שכדי
להרבות צחוק ושמחת הוללות ,או שיצחקו
העשירים ויתירו להם מפסת ידם ,יהיו
מזלזלים בכבוד איש תם ומרבים לדבר גנות
עליו ,ועוון הליצנות גדול מאוד ,תחילתו
ייסורים וסופו כאבים .והאיש הישר לא
יזלזל בכבוד אף נברא .וכל שכן באשתו,
ומשרתיו שלא בשביל שהם משועבדים
לשרתו ניתנה לו רשות לזלזל בכבודם .ומה
יתרון לאדם על חברו הלא קטון וגדול שם
הוא .והזלזול הוא תולדת הגאווה ורדיפת
הכבוד ,שהוא רוצה שתמיד יכבדו אותו,
ומרבה בהוצאות כדי שיכבדו אותו .והאיש
הירא את ה' כשרואה מדת הגאווה הכי רעה
צריך להשתדל ולהתלהב לרדוף אחרי
הענווה ,ויכיר מיעוט ערכו ,ויהיה מן
הנעלבים לכל אדם אפילו לאנשי ביתו .ולא
יקפיד ולא יכעס ולא יתרעם כלל ,ויהא דן
כל אדם לכף זכות .וה' יזכנו אמן

מגדולי ישראל :חכם נסים אנדיבו הכהן

רבה הראשי של דמשק ,נולד בשנת 1857
וזכה לאריכות ימים ,ונפטר בגיל  114שנה
ומוחו היה צלול עד ליומו האחרון ,שהיה גר
בסמיכות לבית הכנסת שבת אחים בדמשק.
היה מתלמידיו של רבי יצחק אבולעפיה
שנולד בדמשק בשנת  1830ובשנת 1873
התמנה לרבה הראשי של דמשק והוא בן 43
שנה ,ונהג רבנותו ביד רמה ,וחיבר ארבעה
ספרים על חלקי שולחן ערוך וקרא אותם
" פני יצחק" בשנתו האחרונה עלה לארץ
הקודש והשתקע בטבריה עיר אבותיו
ונפטר בשנת  1910והוא בגיל  80שנה.

ותלמידו הרב נסים היה משמש כדיין בבית
הדין בדמשק .וכשנפטר רבו בשנת ,1910
הפך להיות רבה הראשי של דמשק ,כתב
הקדמה לספר :ישכיל עבדי שחיבר הרב
עובדיה הדאיה מילידי ארם צובה ,והיה
הרב נסים מוערך ביותר בעיני קהילתו
ובעיני הגויים והשלטונות שבדמשק.
כשממשלת סוריה גזרה דין מוות למרגל
הישראלי אלי כהן זיכרון צדיק לברכה ,
ניתנה רשות מיוחדת לחכם נסים ,לבקר
אותו בכלאו ולומר איתו וידוי טרם מותו.
ביומו האחרון ביקש מתלמידו רבי יצחק
אסא לסור לביתו ,ולאחר שעה הזדרז וקם
רבי אסא לצאת לעבודתו ,אך חכם נסים
שידלו שיישאר .ואמר לו שיוציא את כל
בניו מן הבית ,אז אמר את הווידוי בעצמו
וקרא קריאת שמע בעצמו ונפטר בשבעה
בשבט בשנת  1973זכותו יגן עלינו אמן.

סיפור:

הגאון הרב אברהם הרשברג היה רבה
הראשי של מקסיקו ונפטר בשנת .1994
בבחרותו נחשב אחד מבכירי תלמידיה של
ישיבת "חכמי לובלין" המעטירה .בפרוץ
השואה ניצל מאירופה והגיע לארצות
הברית .בארצות הברית שאף למלא תפקיד
תורני .כשהוצעה לו משרת רב קהילה
בשיקגו ,ניאות לקבלה ,בתנאי שבמקום
תהיה גם ישיבה ,שבה יוכל לתת שיעורים.
הוא לא היה מוכן להתנתק מעולם
הישיבות .הצרה הייתה שבשיקגו לא
הייתה אז ישיבה והדבר נראה בלתי
מציאותי לגמרי .בתוך כך ,הגיע הרב
הרשברג לחצר הרבי יוסף-יצחק האדמו"ר
הקודם מליובאוויטש והוא חמיו של רבינו
מנחם שנירסון מלובביש .כשסיפר הרב
הרשברג לרבי יוסף-יצחק על לבטיו
בפתיחת ישיבה בשיקגו ,הרהר הרבי רגע
ופסק" :בשיקגו תקום ישיבה" .ואמנם
הרבי שיגר עשרה מתלמידי ישיבת חב"ד
בניו-יורק לשיקגו והישיבה נפתחה .הרב
הרשברג נעשה רב הקהילה ,וגם מסר
שיעורים בישיבה החדשה .ולאחר
הסתלקות הרב יוסף-יצחק ,נמשך הקשר
החם בין הרב הרשברג לחתנו ,הרב מנחם

שנירסון .ובהמלצתו ובעידודו ,קיבל הרב
הרשבר ג לימים את תפקיד הרב הראשי של
מקסיקו .הסיפור הבא אירע בשנת ,1979
כשנה לאחר המהפכה החומייניסטית
באירן .עוד קודם לכן ,היה הרב הרשברג
מעורב בפעילות הענפה והחשאית של הרבי
להצלת אלפי יהודים מאירן.

דינים:

 - 1לכתחילה אין לברך שום ברכה לפני
נטילת ידים שחרית ,כי בזוהר הקדוש
החמיר מ אוד בזה ,ומכל מקום אם שמע
ברכה או קדיש ,יענה אמן .ורק ינקה ידיו
בכל דבר שמנקה כגון שיחכך ידיו בשמיכה
או בכותל וכדומה ,ואחר כך יענה אמן.
 - 2הישן על מיטתו וניעור משנתו בלילה
לקול רעמים ,יקנח ידיו בשמיכה ויברך
בשם ומלכות" :שכוחו וגבורתו מלא
עולם" .וכן הניעור משנתו לצמאו ,יקנח ידיו
בשמיכה או בסדין או בכל דבר שמנקה,
ויברך על המים" :שהכל נהיה בדברו"
וישתה .ואם שתה רביעית בבת אחת (86
גרם) יברך גם ברכה אחרונה" :בורא נפשות
רבות".
 - 3הפסוק אומר :כי על כל מוצא פי ה' יחיה
האדם ,כלומר :מה שאדם מוציא מפיו שם
השם וזוכרו בברכה קודם אכילת שום דבר,
ומודה לה' על המאכל שהזמין לו ,בזכות זה
יחיה האדם בלי מחלות ובחיים ארוכים.

התורמים לעלון זה:

האדון דוד אהרן פרחי ואשתו הגברת סוזי
ובניהם לברכה ולהצלחה אמן *** .הגברת
טוניה לוי-שרים ובעלה האדון שאול-שחוד
ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ אביה
המנוח החזן הנעים שלמה שרים בן מזל
ואמה הגברת רחל בת ג'מיליה ולע"נ אמו
אלטון בת צלחה ע"ה אמן *** .האדון יוסף
עבודי ואשתו הגברת לינדא ובניהם לברכה
ולהצלחה ולבריאות אמן *** .האדון עבוד
אברהם ואשתו הגברת סבח ובניהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ בנם שנקטף בקיצור ימים
ושנים הבחור המנוח דוד בן צבח ע"ה אמן.
*** האדון תופיק אברהם קצב הכהן ואשתו
הגברת קיטי ובניהם לברכה ולהצלחה

ומאחלים לבנם האדון אלבירט ואשתו
הגברת רחל מזל טוב בהנולד החדש "ברוך"
ומברוק אמן *** .האחים המבורכים משה -
יוסף  -דוד  -לילה  -ליזה למשפחת לאטי
הלוי לברכה ולהצלחה עם כל משפחותיהם
ולע"נ אביהם המנוח זאב דיב לאטי בן לילה
ע"ה אמן *** .האדון פרח חמרה ואשתו
הגברת דינה ובניהם לברכה ולהצלחה
ולרפואה שלמה ולע"נ אביו המנוח יוסף בן
לטיפה ע"ה ולע"נ אחותו רחל בת לטיפא
ע"ה אמן *** .הגברת בירטא מלבסאתי
ואחיה האדונים עובדיה  -יצחק  -מוריס -
אלי  -נתן  -סילי  -ליזיט  -ליליאן  -קלודי
לברכה ולהצלחה 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 משפחותיהםלברכה 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 .$1,500
ותזכו למצוות אמן.
מאז השקת האתר החדש שלנו באפריל ,2020
מספר המבקרים הגיע ל,72,700 -
גידול של  1,000מבקרים מהשבוע שעבר.

**********

www.BethYosef.com

