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הפסוק אומר" :והקריב על זבח תודת
שלמיו" .מכאן אנו למדים שקרבן תודה
נקרא "שלמים" .מה טעם לקריאה זו?
ידוע שקרבן תודה הוא בא להודות לה' על
שהציל אותו ה' מסכנת דרכים או מבית
האסורים או שנתרפא מחוליו .ואחרי
החורבן התקינו לנו חכמים ברכת הגומל.
נמצא שמו הוא" :קרבן תודה" ,ותיבת
"שלמים" ,מה זו פה עושה? נלמד מזה ,כי
המביע תודה אחרי שהיה בסכנה וניצל
ממנה ,ואומר לה' תודה רבה שעזרת לי
והצלתני ,זה סוג מיוחד של שלמות מלשון
שלמים .לפי שבחיי השיגרה המתמדת
והרגילה ,מאבד האדם בדרך כלל את
ההרגשה הנכונה לחייו ,את ההבנה
האמיתית לסוד קיומו ,ולכל היש מצוי
בידו ,הוא אינו מעריך את מלא ערכן של
מתנות חייו .והוכחה לכך :רוב ימינו
חולפים בלי להרגיש ולחזק את מה שיש
בידינו ,אשר חנן לנו ה' ברוב חסדיו ורחמיו
חיים ובריאות ,פרנסה ,אשה ,ילדים וכו',
דברים אלו אין להם ערך ושווי לשום ממון
והנאות העולם .לכן רבותינו הקדושים
אנשי כנסת הגדולה ,שהתקינו לו נוסח
התפילות של כל ימות השנה ,ראו ברוח
קודשם שבכל בוקר כשניעור אדם משנתו

קודם קריאת העקידה ,והקרבנות,
והזמירות והעמידה וכו' ,קודם כל ירגיש
בעצמו ובמצבו ויאמר לה' בפה מלא,
וקודם כל :מודה אני לפניך שהחזרת בי
נשמתי וכו' ,ואחר כך רופא כל בשר  -פוקח
עורים  -זוקף כפופים  -מלביש ערומים
וכו' ,כולם עולים בקנה אחד שאנחנו קודם
כל :מרגישים ומעריכים את כל הנסים
האלו שהזכרנו ,וזוכים לתחושת הקיום
שלנו בכל בוקר ,וזו נחשבת בעינינו כחיים
חדשים שנתנו לנו מן השמים ,וכאילו
נולדנו מחדש ,וטעם חדש ומתוק עולה
בחכינו .שאנחנו היום אדם אחר וחדש ,לא
כמו של אתמול ,וזוהי השלמות שלנו
כשנאמר לה' בוראינו :מה רבו חסדיך ה'
עמנו בעבר ובהווה ובעתיד ,לכן נקרא
קורבן תודה קורבן שלמים וה' ישמרנו
אמן.

פרפראות על הפרשה:

הפסוק אומר" :קודש קדשים הוא
כחטאת וכאשם" .קורבן חטאת ואשם
באים על חטא שאדם חטא ,ולמה נקראו
בסוג א' קודש קדשים? מכאן באה התורה
ללמדנו :החוטא ששב בתשובה ,והכיר
בחטאו נקרא" :קדש קדשים" .מכאן
נלמד עד כמה גדולה היא מעלתו של בעל

תשובה ,הזוכה לשוב אל אביו שבשמים.
למה כל כך? לפי שבעל תשובה וויתר על
תענוגות העולם ,ונכנס למסגרת "בית
האסורים" .זה מותר זה אסור  -צריך
לקום מוקדם בבוקר למניין  -אי אפשר
לישון בשבת עד עשר בבוקר  -לא כל מאכל
אפשר לאכול ,וכהנה וכהנה הגבלות
וחומרות ,לכן נקרא קדש-קדשים.

היסטוריה בקצרה 80 :שנה אחרי
החורבן  180למנינם:

בימי אדריינוס קיסר ,היו ישראל אנוסים
לעשות מצות התורה .מפני פחד המלכות,
ופעם אחת היה חנווני יהודי שהיה אנוס
לבשל בשר חזיר בחנותו בשביל הרומיים,
ולפני זה ,היה מבשל בשר כושר ליהודים
דווקא .מה עשה אותו יהודי שלא יכירו בו
שהוא יהודי ,היה מבשל בשר כשר לחוד,
ובשר טרף לחוד ,וכך היה מנהגו ,כל מי
שנכנס לחנות שלו לאכול ,אם נטל ידיו ידע
שזה יהודי ,ואם לא עשה נטילת ידיים,
יודע שהוא אינו יהודי ומאכילו בשר חזיר.
ופעם אחת נכנס יהודי לאכול שם ולא נטל
ידיו ,סבור שהוא גוי ונתן לפניו בשר חזיר.
אכל ולא בירך .בא לעשות עמו חשבון על
הפת ועל הבשר ,ואמר לו :עשרה דינרים.
אמר לו :אתמול אכל חברי ושילם שמונה
דינרים .אמר לו בעל החנות :אתה אכלת
חזיר ומחירו ביוקר .כיוון שאמר לו כך,
עמדו שערותיו ,ונבהל ונחפז .אמר לו
בצנעה :יהודי אני ונתת לי בשר חזיר?
אמר לו :כשראיתי אותך אוכל בלי נטילת
ידיים ובלי ברכה הייתי סבור שאתה גוי,
ובאותה תקופה הרבה יהודים עזבו
היהדות ונתנצרו ,ושמו אותם הנוצרים
פקידים וקראו אותם :בישוף .כלומר:
כמרים ,והיו יהודים נימולים .אחר כך
גזרה המלכות על המילה ,פסקו הבישופים
היהודים למול את בניהם ,וייבדלו כליל
מישראל ומתורתם .ויתערבו בגויים
וילמדו מעשיהם והפכו קדושת יום השבת
ליום ראשון.

הדרך לרפואה ולבריאות:
אלו ההתנהגויות שהן טובות לבריאות

הגוף שלנו - 1 :ניקוי שיניים כל ששה
חודשים אצל רופא שיניים - 2 .להקפיד על
הפה שלנו שיהיה סגור החל מגיל קטן
ביותר ,ובפרט בשעת השינה - 3 .צריך
לישון לפחות שש שעות בלילה - 4 .לא
לעבור בפתאומיות מאור לחושך וכן
להיפך - 5 .לא להחזיק את הטלפון או
הפלאפון בין הכתף לאוזן ללא ידיים- 6 .
להימנע מעמידה ממושכת - 7 .להתרחק
מרמקולים - 8 .להימנע לחלוטין מכל סוגי
העישון - 9 .להימנע מהתאפקות בהפרשת
הפסולת - 10 .למלא טבלת תורשה- 11 .
לבצע בדיקות מעבדה ולמלא את טבלת
מעקב בדיקות - 12 .החל מגיל 30-35
לשמור על הסחוסים ולהימנע מהרמת
משאות כבדים במיוחד - 13 .החל מגיל ,40
למדוד לחץ תוך עינים ,לחץ דם ורמת
סוכר בדם - 14 .החל מגיל  :50לבדוק
באולטרא סאונד את עורקי התרדמה
שבצואר (קרוטיס) ואת צפיפות העצם.
ועתה נקדים כמה משפטים על המתרחש
בגופינו פנימה ,הגוף שלנו מחדש את עצמו
כל הזמן ,מפרק את הקיים ובונה אותו
מחדש .העור והציפורניים שיש לנו היום
אינם אלו שהיו לנו לפני שנה ,ושיהיו לנו
בעוד שבוע ,חודש ושנה .הגוף בונה את
עצמו מחדש ,באמצעות המזון שנספג
למחזור הדם דרך המעי הדק ,ומה
שמתפרק מתפנה ברובו הגדול דרך
היציאות הנוזליות ובהזעה.

דברי מוסר" :לשון הרע"
גדול עוונו של המספר בגנות חברו ,אע"פ
שאומר אמת ,אבל האומר שקר ,נקרא
מוציא שם רע .בעל לשון הרע זה שיושב
ואומר :כך וכך עשה פלוני כך וכך היו
אבותיו ,כך וכך שמעתי עליו ,ואומר עליו
דברים של גנאי ,ואמרו חז"ל :שקולה
לשון הרע ,כנגד עבודה זרה ,וגילוי עריות,
ושפיכות דמים .ולשון הרע נחלק לששה
חלקים - 1 :מי שמספר רע על בני אדם
שעשו לו ,ואנשים שומעים ושותקים
ומראים עצמם כמקשיבים לדברים אלו
ונכללים עם עוון לשון הרע שאומר זה- 2 .

המספר לשון הרע על  -אבותיו של פלוני,
גם זה עוונו גדול - 3 .אם מכלים ומבייש
פני חברו בפני אחרים על מעשה אבותיו,
או על מעשה אחד מקרוביו - 4 .אסור
לספר לבן שאביו עשה כך וכך בחייו
מעשים רעים ,ואפילו מספר בינו לבינו בלי
שישמע שום אדם אחר ,גם כן אסור ועובר
על "לא תונו איש את עמיתו" באונאת
דברים הכתוב מדבר - 5 .אם מספרים על
בעל תשובה את עוונותיו הראשונים ,יש
בזה עונש גדול ,כי השב בתשובה ,הופכין
לו עוונותיו לזכויות ,וזה מביישו בעבירות
שהן זכויות ,הוא נותן מכשול לפניו ,כי
חושב בלבו כמו שביישני אני אביישו!...
ויכנס עימו למחלוקת ושנאה ונקמה,
ואולי יחזור לעוונותיו הראשונים - 6 .אם
ראית את חברך שעשה עבירה בסתר ,אל
תגלה ,לרבים ,וגם אסור לספר על הגבאים
הכשרים שהם גנבים .לפיכך יסגור פיו ולא
ידבר וה' יסלח לנו אמן.

הראשון לציון :רבי רפאל מאיר
1801-1893
כשביקר רבי רפאל ברומא ,קיבלו
האפיפיור של הוותיקן בכבוד גדול ,ושאל
אותו אם ברצונו לראות את גנזי הותיקן.
הסכים רבי רפאל וירד אל המרתף עם
האפיפיור ,ונדהם ממראה כלי המקדש,
אותם לקח טיטוס עמו לאחר שהחריב
בית המקדש .וכתב רבי רפאל בספרו על
אירוע זה :אנוכי נכנסתי למרתף הוותיקן
ואנוכי חזון הרביתי על הכלים הנמצאים
שם ,ונדהמתי ממראה זה ,וזלגו עיני
דמעות על מה שאיבדנו .וידוע רבי רפאל
היה מן היהודים הבודדים ביותר שזכו
להיכנס למקום זה ,ולהזין עיניהם בכלים
הקדושים משרידי בית מקדשנו .וכאשר
חזר רבי רפאל משליחותיו ,נבחר לנשיא
העדה הספרדית ולאב בית הדין .הוא היה
הרוח החיה בין העוסקים במלאכת קודש
זו .השנים בהן עמל לבסס את הכוללות
היו שנות פריחה לבני העדה הספרדית.
ביוזמתו נחנך הבנין החדש של תלמוד
תורה "דורש ציון" לעדת הספרדים

והישיבה הגדולה "תפארת ירושלים".
מוסדות אלו היו מוסדות פאר ,אשר
תלמידי חכמים רבים יצאו מבין
כותליהם ,ודורות רבים של אנשים יראים
ושלמים חונכו בהם .המוסדות הללו היו
הצלה לדור כאשר מנגד נפתחו בתי ספר על
ידי המשכילים ,אשר דרסו ברגל גאוה את
כל קדשי ישראל.

סיפור:

שמעון החוכר מטחנה על שפת הים ,דיבר
בקול גדול אל מנהל העבודה ,והתלונן על
איטיות הייצור בטחנת הקמח .אמר לו
המנהל :אדוני שמעון ,אני לא שומע כלום,
מקול גלגלי המטחנה ,בבקשה ,חזור נא
שוב על מה שדברת .המטחנה של שמעון
החדשות
הטחנות
מסוג
הייתה
והמשוכללות בימים ההם .במקום
להעמיד עבדים צמיתים ,לשלם להם שכר
עבדות ולענותם בעבודה מייגעת של סיבוב
גלגל הטחינה מצאת החמה עד צאת
הנשמה ,ובסופו של יום ,לשקול
קילוגרמים מועטים של קמח ,עמדה טחנת
הקמח החדשה ,מקום בו נשפכים מי הנהר
באשד אדיר אל הים ,ובכוח הזרם העז
נעים גלגלי הטחנה ,ומנפיקים במהירות
קמח איכותי ממאות שקים המלאים
גרגירים של חיטה משובחת .והייתה
עבודה זו הפלא ופלא .לא רק לפרנסה
ברווח ובכבוד זכה שמעון חוכר הטחנה
מידי בעליה ,גם עזרה וסיוע לאחיו
היהודים שחיו מהעסק הזה .הוא העסיק
עובדים ופועלים ,מנהלי עבודה ואחראים
על בית האריזה ,וכולם מבני עמו
היהודים .האדון המקומי שהיה בעליה של
טחנת הקמח התנהג תמיד עם חוכרו
היהודי באופן מתחשב ובמאור פנים,
תקופה של כעשר שנות היכרות ביניהם,
בהן שילם שמעון תמיד את דמי החכירה
בזמן ,היו סיבה מספקת לאמון ההדדי.

דינים:
 - 1מנהג טוב לקרוא בכל יום החל מראש
חודש ניסן פרשת הנשיא של אותו יום.
 - 2אין מתענים תענית צבור בחודש ניסן,

אבל יחיד על פטירת אב ואם מותר
להתענות.
 - 3חובה קדושה להתאסף ברוב עם בבתי
כנסת ובבתי מדרשות לשמוע רבני ישראל
בשבת הגדול .אומרים איש לרעהו בשבת
זה :שבת הגדול שלום.
 - 4גם הנשים תברכנה ברכת האילנות
בחודש ניסן .וגם מותר לברך בשבת וביום
טוב.
 - 5יוכל לברך ברכת האילנות כל חודש
ניסן ,והזריזים מקדימים למצוות .ואין
להשהות הברכה כדי לברך בציבור.
 - 6אם גדלו הפירות באילן שוב אינו
מברך ,וגם אם נפלו הפרחים מן האילן
והתחיל גידול הפרי אין מברכים .ואם לא
הפריחו האילנות בכל חודש ניסן ,יכול
לברך גם בחודש אייר.
 - 7קודם י"ד בניסן מנקים את כל חדרי
הבית ,שלא יישאר שם חשש משהו חמץ .
וכן יש לנקות את ילקוטי בתי הספר
והתיקים של הילדים מחשש חמץ.
 - 8צריך לבדוק בכל פינות הבית גם
המרפסת  -חדרי מדרגות  -הגינות -
המזנון  -המקרר  -ארונות המטבח  -תחת
הארונות והמטות – המכונית ,ואפילו אם
תהיה לו טרחה בבדיקה קפדנית אל יקוץ
בבדיקתו ,ושכרו כפול ומכופל אמן.
 - 9מניחים עשר חתיכות של לחם עטופים
בנייר ,ולפזרם בבית ,והבודק מחזר
אחריהם למוצאם ,ותכתוב האשה את
מקומם כדי שלא תשכח המקום ,אם לא
מצא בעלה את כל החתיכות .ואם לא מצא
איזה חתיכה ,אין צריך להטריח את עצמו
כל כך יבטלנה ודי לו.

התורמים לעלון זה:
האדון אלפונס קבאני ואשתו הגברת
גולדה ובניהם לברכה ולהצלחה ומאחלים
מזל טוב להחתן והכלה אייזיק-ואימי
פרחי ובנים זכרים ומברוק אמן*** .
האדון יהושע כודרייה ואשתו הגברת
סוזאן ובניהם לברכה ולהצלחה ומאחלים
מזל טוב למשפחת מיטא ומשפחת סיט

בהנכדה החדשה אסטיללה-רוז ומברוק
אמן *** .האדון רפאל בריסקו ואשתו
הגברת פירלאנד לברכה ולהצלחה ולע"נ
אחותו מרים בת בתיה ע"ה אמן*** .
הגברת אדיל שקאלו ובניה אידי  -יהודה -
עובדיה וכלתה פרידה  -ביללה  -טוני
לברכה ולהצלחה ולע"נ בעלה המנוח
רחמים בן ביללה ע"ה אמן *** .האדון פרח
חמרא ואשתו הגברת דינה ובניהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ אדונתו אמו לטיפה בת
אסתר ע"ה 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.

**********

התרומות בשבוע זה הסתכמו לסך של .$750
ותזכו למצוות אמן.
מספר המבקרים הגיע ל,83,600 -
גידול של  1,000מבקרים מהשבוע שעבר.

**********

המעוניין לקבל את העלון לכתובתו בשפה
כלשהי ,יתקשר להגברת לאה סלאמה
בטלפון (718) 382-6057 :או בנייד(347) :
 634-3381בצרוף תרומה של  $36לשישה
חודשים בגין דמי הדואר.

**********

www.BethYosef.com

