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הפרשה מספרת על חטא העגל .יש לתמוה,
כמה ימים לפני החטא הזה ,שמעו את קול
ה' מדבר מתוך האש :אנכי ה' אלוקיך,
ומיד לאחר מכן הם עושים להם עגל
מסכה ,ורואים בו שהוא אלוקים חדשים,
ורוקדים סביבו בהתלהבות .איך היה
הדבר הזה? אלא ,יד הערב רב שעלה איתם
ממצרים היתה באמצע ,אותו חומר זר
אשר לא מבני ישראל המה ,התגנב לתוך
שורות ישראל ,וכארבעים אלף מהם לחצו
על אהרן ועשו מעשה מביש זה .וחשבו
שמשה רבם מת ,ונשארו בלי מנהיג ,בלי
מורה דרך ,בתוך הישימון של המדבר,
העם הסתער על אהרן ומבקש מנהיג
במקום משה .הלא יכלו לבחור באהרן
אחיו כממלא מקומו של משה? לא .או
שמא תלמידו הנאמן של משה ,יהושע בן
נון? גם הוא לא .אפשר היה לבחור בבצלאל
אשר רוח ה' בו? לא ולא .מכאן נלמד
שהמנהיג שהעם מעמיד לעצמו הוא עגל
הזהב .במקום שה' בחר במשה כמנהיג,
אסור לערער על חכמתו של ה' .ומי הוא
משה זה? הוא שמסר עצמו למיתה עליהם
שנאמר" :ויחל משה" מלשון חלל ,ועמד
בתפילתו ואמר" :ואם אין מחני נא מספרך
אשר כתבת" .אחר שאמר לו" :ואעשה

אותך לגוי גדול" .מה היה עושה מנהיג
אחר באותה שעה? ודאי היה אומר בלבו:
"וכי מה יש לי לעשות ,יתמו חטאים ,ואנכי
וביתי נהיה לעם גדול ,ונעבוד את ה'
כראוי ,ונתקן את העולם במלכות שדי".
אבל באמת לא היה מנהיג נאמן לעמו
ועדתו כמשה ,והיה מחונן במידה גדושה
של אהבת ישראל עם מסירות נפש ,הוא לא
רצה להבנות בחורבנו של עם ישראל ,אלא
עומד בתפילה עד כלות הנפש ,ומבקש
רחמים על עמו .ומה עשה עוד? השליך
מידיו את לוחות הברית שהורידם
מהשמים ,וישבר אותם תחת ההר .הוא
עשה זאת ,כאילו מתוך כוונה לשתף עצמו
בחטאו של העם ,שלא יהיה הבדל בינו
לבינם ,אלא יסבול יחד עמהם ,ויקבל אף
הוא את עונשו עמהם ,ואמר :כי איני טוב
מהם ,איני רוצה להיחשב צדיק יותר מהם.
וכאשר ראה ה' את מסירות נפשו של משה
עליהם ,נכמרו רחמיו עליהם ועל משה,
ולא העניש משה בשביל שבירת הלוחות,
אלא אדרבה ,הסכים עמו על זה ואמר לו
יישר כוחך ששברת ,וזכותו יגן עלינו אמן.

פרפראות על הפרשה:

" - 1ואמלא אותו רוח ה' בחכמה" .אמר
"ואמלא" ולא אמר ואתן לו רוח ,וכו'?

לרמוז לנו למה שאמרו :אין ה' נותן חכמה
רק למי שיש בו חכמה ולא לכלי ריקם .לכן
לא נתן ה' חכמה לבצלאל אלא עד שקדמה
לו חכמה ,ככתוב" :ובלב כל חכם לב נתתי
חכמה" ,כלומר ,אחרי שהוא חכם ,אז אני
ממלא ומשלים מה שחסר לו מן החכמה.
" - 2ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך".
כששמע זאת משה ,נתקנא ,ואמר לו ה':
"תורה היתה לי ונתתיה לך" .הדברים
תמוהים :וכי היאך יעלה על הדעת שמשה
העניו יתקנא על מינויו של אהרן אחיו?
ומה תשובת ה' :תורה היתה לי ונתתיה
לך? אלא כיוון שהרבה מצוות יש לכהן
גדול ,ולא יכול לקיימם ,לכן אמר לו ה':
אל לך להצטער מאחר שתורה היתה לי
ונתתיך לך ,ועל ידי שתלמד אותה
לאחרים ,מעלה אני עליך כאילו קיימת גם
מצוות השייכות לכהנים.

היסטוריה בקצרה 80 :שנה אחרי
החורבן  150למנינם:
מאז עד שלא חרב בית המקדש ,כבר הטיב
רבי אלעזר בן שמוע לקיסר רומי עד שלא
נעשה קיסר ,וכך היה המעשה :באחד
הימים ,פגעו היהודים באדם מרומי שהיה
עומד ערום על שפת הים ,שניצל מהספינה
שטבעה בים ,ויבוזו אותו האנשים ,ורק
רבי אלעזר בן שמוע בלבד שהיה עובר שם,
עשה לו כבוד והלבישו בגדים ,והכניסו
לביתו ,ופירנסו ,ולווה אותו לשוב לעירו.
ולאחר כמה שנים ,נעשה אותו האיש
לקיסר רומי ,והתחיל לגזור גזירות על
היהודים כולם שליגלגו עליו כשהיה ערום
על שפת הים .וירד רבי אלעזר לרומי,
והשתדל לפניו ,ולמענו ביטל הקיסר את
הגזירות .אלא שלעת זקנתו חזר הקיסר
והרג חכמי ישראל ,ובאותו זמן היה רבי
אלעזר בן שמוע בן מאה וחמש שנים.
וכשנתפס להורגו היה ערב שבת ,אמר
להם :בבקשה מכם ,הניחו לי עד שאקיים
מצות שבת .ואמר לו הקיסר :מדוע
אלוקיכם אינו מציל אתכם מן המלכות?
אמר לו :כדי ליפרע מכם .אמר לו :ויפרע
עכשיו? אמר לו :ומה כשהחריבו את ביתו

ושרפו את היכלו האריך אפים להם ולא
הענישם ,עכשיו לא כל שכן שמאריך אפיו?
ומיד אמר הקיסר ,הוציאוהו מעלי והרגו
אותו .אמרו לו תלמידיו :רבינו ,היה לך
להחניף לו בדבר זה ולהציל נפשך? אמר
להם :וכי לא די לי להיות כחברי החכמים
שמתו על קידוש השם? והתחיל לעשות
קידוש בליל שבת וכשהגיע לפסוק" :אשר
ברא אלוקים" ,מיד שלף חרבו הקסטינר
והרגו ,ויצאה נשמתו בתיבת "אלוקים",
ויצאה בת קול ואמרה :אשריך אלעזר
שיצאה נשמתך בשם ה' ואתה מזומן עם
חביריך לחיי עולם הבא ,וזכותו יגן עלינו
אמן.

הדרך לרפואה ולבריאות:
חומצה פולית (פוליק-אסיד) חשובה
לבניית גופנו וחיונית לחילוף חומרים בגוף
ולמניעת מחלות הקשורות לכלי הדם .היא
מצויה בעלים הירוקים כגון חסה וכדומה.
ודבר חשוב וחיוני לעקוב מידי פעם אחר
רמת החומצה הפולית תוך כדי ביצוע
בדיקת דם כללית ,במיוחד אצל מבוגרים.
המלצת הרפואה בעולם כיום היא ,שנשים
בגילאי  20-40חייבות לקחת חומצה פולית
 111מ"ג ליום ולעקוב אחר הכמות בדם,
אחת מתופעות הלוואי היא עצירות ,ויש
לשים לב לכך .ויטמין  B12נמצא גם
במאכלים שמקורן מן החי ,במיוחד בכל
סוגי בשר הבקר .כי בבשר הבקר יש כמות
של פי  10מאשר בעוף .מחקרים בישראל
מצביעים על שכיחות גבוהה של חוסר קל
של ויטמין  B12אצל מבוגרים ,ואצל מי
שלא אוכל בשר בקר ,והחוסר הזה גורם
לאנמיה ,חולשה ,עייפות והפרעות בתפקוד
הנוירולוגי ,והוא גם יכול להיות סיבה
לקשיים בהליכה אצל מבוגרים .דבר זה
ניתן לבדוק בבדיקת דם פשוטה,
הצמחוניים צריכים מעקב מתמיד של רמת
חלבון ורמת ויטמין  B12בדם .אם אכן
נתגלה חוסר ,קודם כל להוסיף לתפריט
בשר בקר ,שתיים ושלוש קציצות לשבוע
של בשר בקר ללא השומן .ישנן טבליות
קטנות למציצה מתחת הלשון אחת ליום,

אלא שאצל מבוגרים ,הספיגה דרך מערכת
העיכול אינה במיטבה ,לכן לא תמיד
טבליות מציצה יעלו את הרמה ,לכן מומלץ
לקבל מידי פעם זריקות של ויטמין B12
לפי הוראת רופא המשפחה .כמובן שמי
שלוקח "תוספים" צריך מידי פעם לעקוב
אחרי הרמה בדם .יש לשאול את הרופא
האם לקחת  B12בלבד ,או בטבלייה
משולבת עם חומצת פולית.

דברי מוסר" :שתיקה שווה זהב"

אם אתה רוצה להצליח בחייך ,עליך
לשמור על אמרי פיך ,ואל תתחיל לדבר עם
שום בריה שבעולם ,אלא תמיד תהיה עונה
על דברי אחרים אבל אתה לא תתחיל אלא
אם היו דבריך דברי תורה ,או צורך חיי
גופך ,ודע כי רוב הירידות והנפילות
שעוברים על האדם בחייו ,הם רק בשביל
פגם הדבור ,אשר הוא מדבר ככל העולה על
רוחו ,כי אם היה שומר את פיו ולא היה
מדבר דברים בטלים של מה בכך ,היה
זוכה לבוא לרוח הקודש בבהירות .כי עיקר
זכוך מוח האדם תלוי רק כפי שזוכה
לשמור את דבורי פיו .אשרי מי שאינו נופל
בלשונו ומטעה את עצמו בזה ,ושומר את
דבורי פיו ,זוכה אל רוב טוב הצפון והגנוז
בעולם הזה ובעולם הבא .שלמה המלך
אומר" :שומר פיו ולשונו ,שומר מצרות
נפשו" אם אתה רוצה להישמר מכל מיני
צרות ,עליך לשמור פיך ולשונך מלדבר
איזה דבור רע ,כי באמת אין שום מציאות
בעולם בלעדי ה' יתברך שמו ,ה' הוא כאן,
אתך ,עמך ואתך ואם אתה מאמין בכל זה,
אז אתה בישוב הדעת נפלא ,ודבורך
מחושב ומדוקדק מאוד על כל דבור ודבור
איך להוציאו מפיך ,מאחר ואתה יודע
שהשכינה עומדת על ידך ,ואם אתה מפקיר
את דבורך ,וכל שכן אם הדבור אסור ,דע
לך שבזה אתה מסלק את שכינתו יתברך
ממך ,אז אתה מתבלבל ומפסיד הכל ,וה'
ישמרנו אמן.

הרב אליהו-אלי כליפה הכהן 1948-2022

ויאמר המלך אל עבדיו :הלא תדעו כי שר
וגדול נפל ונפטר בישראל .אנחנו מבכים

מכה על הסתלקותו של הא' גברא רבא.
פטירתו היתה סמוכה ליום פטירת משה
רבינו ,והלוויתו היתה בליל שבעה באדר.
וכל מקום שאתה שואל עליו ועל מדותיו,
כולם יעידון יגידון ,ואומרים פה אחד:
והאיש אלי כליפה עניו מאוד מאוד מכל
האדם .מדה טובה זו שנשתבח בה משה
רבינו רבן של כל ישראל ,ואדון כל
הנביאים .ומי שיש לו מדת הענוה
האמיתית ,אין צריך לספר על מעשיו ועל
שאר מדותיו ,כי הענוה היא אבי אבות
הקדושה לכל אדם שמחזיק בה בחייו .לכן
ראינו בשעת ההלוויה הרבה רבנים
ותלמידי חכמים שבאו מכל זוית ופינה,
לעשות לו כבוד אחרון לאיש שמעשיו
מרובין מלימודיו ,ענוותנותו קדמה
ליראתו ולחכמתו ,ואין להרהר אחריה.
לפיכך ראינו קהל גדול וקדוש בא הנה
להלוויתו מכל סוגי הקהילות ,אנשים
ונשים ,בחורים עם בתולות ,זקנים עם
נערים ,כולם אהובים כולם קדושים,
נמשכו אחרי ארונו הקדוש ,מבכים מרה
על האבידה שאין לה תמורה .ולכן כל בית
ישראל יבכו את השרפה אשר שרף ה' .אך
חוליינו הוא נשא ומכאובינו הוא סבל,
ודודי זה ה' ,ירד לגנו ללקוט שושנים,
וקטף שושנה מזהירה ,מלאת מצוות
כרימון ,וגדושה מעשים טובים בלי
ספורות ,לכפר על נפשותינו לפני ה' .ומימי
בחוריו מכר גופו ונשמתו להיות עבד עברי
נאמן לעדתו ולעמו ,עבד במסירות נפש
ובעבודה קשה ללמוד מלאכת והלכות
השחיטה ובדיקת הסכין במשך שתים
עשרה שנים ,ובמסירות נפש אצל החכם
השלם הרב זקי אסיה ,ראש השוחטים
זכרון צדיק לברכה ,עד שהצליח וסמך את
ידו עליו ,וחתם לו על הסמכה במדרגה
מעולה ובבקיאות עצומה והכריז הרב זקי
בפומבי :וככה יאכלו בני ישראל
משחיטתו ,בלב בטוח ובלי שום הרהור
ופקפוק .היה נוסע בסוריה ממקום למקום
בדמשק ובחלב ובקמישלי ,וכל הקהילות
האלו היו צריכות לו הן במצות מילה והן

במצות שחיטה .והוא נחבא אל הכלים
כשאול המלך בשעתו .בצע כסף לא שאל,
כל מעשיו היו לשם שמים ,ובכל מקום
שהלך היה פיו מלא בברכה ובהצלחה לכל
אחד שבא לדרוש שלומו .וכשיצא מסוריה
ובא לניו יורק ,המשיך בדרכו הקדושה ,כי
אין בית אשר לא נכנס אליו ,ושם צוה ה'
את הברכה .ורובם ככולם הרגישו
שברכותיו עושות פרי ובאו במלואם .כל
מעשיו של כל יום ויום במשך עשרות שנים
היו לעם ישראל ,אבל לעצמו אין כלום.
היה מקבל את כל אדם בסבר פנים יפות,
וברח מן הכבוד כרחוק מזרח ממערב .היה
כהן שדעתו יפה ,וברכתו על כולם פרושה.
אהב כל יהודי אהבה עזה ,ואין איש שיכול
לומר שנצטער על ידו .צהלתו בפניו ,וצערו
בקרבו ,סבל יסורין קשים ושתה כוס
התרעלה רוב ימיו ,וקיבל היסורין באהבה.
צר לי עליך אחי אלי ,למה עזבת אותנו
לאנחה ,אבל היית מנורה מאירה לכולנו,
ועליך נאמר ,אנשי אמונה אבדו .ואתה לך
לקץ ותעמוד לגורלך לקץ הימין ,ותתפלל
בעד בניך ובתך ונכדיך שיתן להם ה'
בריאות ואריכות ימים לעבודתו יתברך ,כי
מעשים יש לך לפני בוראך ותתפלל בעד עם
ישראל שישלח לנו הגואל במהרה בימינו
ותזכה לתחיית המתים אמן ותהי נשמתך
צרורה בצרור החיים אמן.

דינים:

 - 1בסיום תפילת העמידה עליו לכרוע
ולפסוע בעודו כורע שלוש פסיעות ,ולפני
שיזקוף ,יאמר" :עושה שלום במרומיו",
ויטה את פניו לצד שמאל ,שהוא ימין
השכינה ,ואחר כך יאמר" :הוא יעשה
שלום עלינו" ויטה לצד ימין ,ואחר כך
יאמר" :ועל כל עמו ישראל ,ויאמרו אמן"
כשהוא כורע ישר לפניו ,כעבד הנפרד
מרבו.
 - 2אבל כשאומר נקדישך בחזרה ,וכשהגיע
לאמירת" :וקרא זה אל זה ואמר" מטה
עצמו לצד ימין תחילה ,ואחר כך לצד
שמאל כדרך שעושים המלאכים ,וכן הנהיג

עצמו מרן רבינו הגדול חכם עובדיה יוסף
זצ"ל.

התורמים לעלון זה:
האדון זוקי מיטא ואשתו הגברת
אסטיללה ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ
החכם השלם המנוח אליהו-אלי כליפה בן
שפיקה ע"ה אמן *** .האדון אלי לוי
ואשתו הגברת ביקי ובניהם לברכה
ולהצלחה ולבריאות אמן *** .האדון ריקי
שחיבר ואשתו הגברת מיירה לברכה
ולהצלחה אמן *** .האדון הנרי זבידיה
ואשתו הגברת ג'ויס ובניהם לברכה
ולהצלחה אמן *** .הגברת בירטא
מלבסאתי ובעלה בעל המרקחת האדון
אליהו-אליאס ובניהם לברכה ולהצלחה
ולע"נ אביה המנוח אברהם-אלביר בן
צברייה 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*** .
האדון איזק ענביה ובניו לברכה ולהצלחה
ולע"נ אדונתם אמם איווה עיישה בת ליזה
ע"ה אמן.

**********

התרומות בשבוע זה הסתכמו לסך של .$900
ותזכו למצוות אמן.
מספר המבקרים הגיע ל,79,200 -
גידול של  1,000מבקרים מהשבוע שעבר.

**********

www.BethYosef.com

