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לאחר עמל רב ,הנה הוקם המשכן לשמחת עם
ישראל ,מקום בו תשרה השכינה בתוכם ,אותו
יום היה תאריך חשוב ביותר לבני ישראל ,הוא
ראש חודש ניסן .בתאריך זה נחנך המשכן,
וביום זה הקריב אהרן לראשונה את קרבנותיו
ואת קורבנות העם ,באותו יום נכנסו משה
ואהרן לאוהל מועד ביחד ,ושהו שם בתפילה
למרום ,שישרה את שכינתו הגלויה על העם,
ותחודש הברית שנפגמה בחטא העגל .וכשיצאו
מאוהל מועד ,העניקו את ברכתם לעם ,ואז בא
הרגע הגדול ,ותצא אש מלפני ה' ותאכל על
המזבח את העולה ...אז ידעו ישראל כי עוונם
נרצה ,ונפלו כל המחיצות ,אז פרצה השירה
מאליה ממעמקי מהותם ,וירא כל העם וירונו
ויפלו על פניהם .ואז קרה אירוע מזעזע ,אשר
נטבע עמוק בתודעת העם לדורותיו ,האירוע
הזה הוא מיתת נדב ואביהו קדושי עליון .לנוכח
האסון הקשה הזה ,פונה משה לאהרן אחיו
ואומר לו :הוא אשר דיבר ה' לאמור בקרובי
אקדש ,ועל פני כל העם אכבד וידום אהרן.
כלומר :שני בניך הם קרובים לה' ממני וממך,
לכן מתו באותו יום ובאותה שעה .יש לשאול:
איזה עניין יש בזה שדווקא המקורב ביותר לה',
יעזוב את העולם בזמן הקמת המשכן? והלא
הדעת נותנת שאדרבה ,יקבל שכר להאריך
ימים ולא ימות מיד ובקיצור שנים? עוד איזה
קידוש שם שמים יש בזה? אולם ,כאשר הוקם
המשכן ושרתה בו השכינה ,והיו ישראל

שמחים ביותר מהמצב החדש ,שכבוד ה' שורה
ביניהם מעתה במשכן .מתוך כך ,הגיעו
להרגשה של קלות ראש כלפי ה' ,מתוך שראו כי
הנה ,שורה שכינה בין בני אדם ,לפי שכך טבע
בני אדם ,שכאשר הנכבד מפחית מכבודו
בענוונותו ושוכן בין הפשוטים ,במקום
שיעריכוהו עוד יותר על כך ,פוחת כבודו
בעיניהם .לפיכך ,כאשר ראו העם כי הקרובים
ביותר לה' מתו על שלא נהגו במשכן ה' כפי
שהיו צריכים לנהוג ,מיד נפל עליהם פחד מהדר
ה' וכבודו ,ומאותו רגע נהגו העם כלפי המשכן
ביראה הראויה .נלמד מכאן ,זכותם של בני
אהרן אפשרה לישראל להתקדש ולהתאים את
עצמם לכבודו של משכן ה' .והזכות הגדולה של
נדב ואביהו ,היא שהם אלה שגרמו ליראת
המקדש לדורי דורות ,וכל זה נזקף לזכותם ויש
להם חלק בהן .נמצא שמיתתם גרמה קידוש
השם לדורות ,וזכותם רבה ועצומה יותר ממה
שאם נשארו בחיים ונהנים מזכות זו לנצח
נצחים ,וה' ישמרנו אמן.

פרפראות על הפרשה:

בפרשה שמות של כמה עופות שאסורים
באכילה נזכיר מהם" - 1 :העזניה" :על שם
עזותה ועקשנותה שיש לה כח לעוף זמן רב,
ואוכלת הברזל והזכוכית" - 2 .הדאה" היא
עפה במהירות רבה" - 3 .הקאת" רואה מרחוק
עומדת בבבל ורואה נבלה בארץ ישראל- 4 .
"הראיה" יושבת באיים ידועים וראשה גדול,

ולכל אשר תפנה מסובבת את ראשה נגדו,
ושוכנת בחורבות .ומיללת תמיד" - 5 .התחמס"
שחומס את שאר העופות וגוזל מהם את
מאכלם" - 6 .הנץ" יש לו כח בנוצותיו ובכנפיו
לעוף הרבה ,ועושה ניצה ומריבה עם שאר
העופות" - 7 .השלך" זה השולה דגים מן הים,
ומזמן לו ה' דג שה' רוצה לנקום בו ,ואין הדבר
מקרי אלא בהשגחת פרטית.

פרשת פרה:
היא השלישית מארבעה פרשיות ,וקוראים
אותם בשבת הסמוכה לפרשת החודש ,ונוהגים
להחמיר בקריאה זו ,כיוון שלפני מקצת מן
הפסוקים ,קריאה זו מצווה מן התורה .ובדין
הוא שנקדים החודש לפרשת פרה ,לפי שבאחד
בניסן הוקם המשכן ,ובשני לו נשרפה הפרה,
אלא לפי שהיא טהרתן של ישראל ,כדי שלא
יהיו נדחים לפסח שני ,והנה אפר הפרה מטהר
מטומאת מת ,והיא הסתכלות החיות הפנימית.
והעצה להיות בטל ומובטל כעפר ואפר אל חיות
ה' ,ועל ידי זה מתחדשת החיות ולכן פרשת
החודש אחר כך .ו"הפרה" היא דוגמא לתורה,
כמו ששמה "פרה" מלשון פרה ורבה ,כך צריך
האדם לפרות ולהרבות בתורה .כמו שהיא
"אדומה" מלשון "דם" שהוא חם ורותח כך
קריאת ולימוד התורה יהיה בחמימות
ובהתלהבות "תמימה אשר אין בה מום" כך
לימוד התורה תהיה מושלמת ולשם שמים בלי
שום פנייה "אשר לא עלה עליה עול" כל מי
שקיבל עליו עול התורה ועול מלכות שמים
מעבירים ממנו עול מלכות אומות העולם.
"ונתתם אותה אל אלעזר הכהן" בבחינת "כי
שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו"
כלומר שכיהן התורה בקדושה בטהרה ,כמו
שכהן עובד בבית המקדש בקדושה ובטהרה.
"והוציא אותה אל מחוץ למחנה" כמו שהעיון
האמתי בתורה הוא בהיות האדם יחידי
ומתבודד ויתרחק מן הרעש והמפריעים
"והוציא את דמה" מי שלומד תורה מלבד
שישיג ויבין החיצונית של התורה ,צריך גם
להבין את פנימיות של התורה ,ויציא אותם
לחוץ ,כמו שמוציאין את הדם הפנימי מן
הפרה" .עץ ארז ואזוב" שיתרחק מן הגאווה,
וידבק בענווה כמו "האזוב" הנמוך והשפל מכל
הצמחים" .ושני תולעת" כמו שהתולעת השני
מוציאה מפיה את ה"משי" כך בעל התורה
יוצא מפיו דברים טובים וחשובים "וכבס בגדיו
וטהר" שצריך לתקן המידות שלו והכל יאמרו

אחריו שהוא קדוש .וה' ישמרנו אמן.

היסטוריה בקצרה 80 :שנה אחרי החורבן
 150למנינם:
כיוון שמת אדריינוס קיסר ,מלך תחתיו
אנטונייוס חתנו ,והיה מספר ששה עשר לקיסרי
רומא .ונעשה ידידו של רבינו הקדוש ,והיה איש
חכם ונבון ,והכניע כל אויביו מסביב ,והיה
קיסר מצליח והיה מבקש שלום תמיד ,ולא יצא
למלחמה רק בהכרח גדול ,והיה רגיל לומר
בפיו :מוטב שיחיה אחד מעמי ,משימותו אלף
משונאי .והוא שחיבר להם ספר משפטים ,אשר
עד היום דנין על פיו בארצות המערב כאילו
ניתנו מסיני ח"ו .ויצא לו שם בכל המדינות
שהוא איש ישר במעשיו .עד שנתנו לו חברי
הסינאט השם "פיוס" ,כלומר :החסיד .ויקוו
בני ישראל שמעתה תהיה הרווחה גם להם .אך
בתחילת מלכותו ,עוד עמדו גזירותיו הקשות
של אדריינוס קיסר בתוקפן .ובאותה שעה ,היה
טורנוס הנציב בארץ ישראל ,והיה שונא
ליהודים .אז התחילו היהודים לצאת
ממחבואיהם לשוב לביתם ולנחלתם
ולעבודתם ,אז התנכל עליהם טורנוס הרשע,
והפיל מהם לאלפים דם נקיים .והוציא עליהם
שם רע שהיהודים חזרו להתקומם ולמרוד
במעבידיהם ,ומיהר והרג מהם אלפים ואחר כך
בישר לקיסר ואמר לו :הכנעתי היהודים
המתקוממים.

הדרך לרפואה ולבריאות:
חסרון שתייה גורם גם לירידה בנפח הדם
וממילא לירידה בלחץ הדם .אדם מבוגר שנוטל
תרופות להורדת לחץ דם ,ולא שותה מספיק,
לחץ דמו יכול לרדת יותר מדי ונגרם חוסר
אספקת דם למוח ,אשר עלול לגרום לאירוע
מוחי ,וגם נזק לכליות .לכן המבוגרים עצמם,
וכל המצויים בסביבות אנשים מבוגרים
חייבים לפקוח עין ולהקפיד ביותר בנושא
השתייה .ולאחר שראינו עד כמה חשובה
השתייה המרובה ,יש להיזהר שלא להיגרר
אחרי שיטות הממליצות על שתייה מועטת,
מכיוון שהן מאוד מאוד מסוכנות .הופעה
פתאומית של חולשה או הרדמות של הפנים
)פה עקום) ,הזרוע או הרגל ,לרוב בצד אחד.
הופעה פתאומית של בלבול ,קושי בדיבור או
בהבנה ,הפרעה פתאומית בשווי משקל או
בקדנציה ,הפרעה פתאומית בראייה ,כאב ראש
חד פתאומי ללא סיבה ידועה ,וכל אלו הם
סימני אזהרה לשבץ (אירוע) מוחי .איתור

ושימת לב מוקדמת לסימנים אלה ומתן טיפול
רפואי תוך  4שעות יכול להציל חיים ולמנוע
נכות קשה .ויש לשים לב כי לעיתים מדובר
באירוע קצר חולף ,שמהווה תמרור אזהרה
לסכנה ללקות באירוע חוזר .שינויים באורח
החיים יכולים להקטין גורמי סיכון ,לשפר מצב
בריאות ,לשמור על יכולת תפקודיות ולהאריך
חיים .עד עתה עסקנו במזון אותו אנחנו
אוכלים  -מה לרחק ומה לקרב .עתה ניגש
לנושא לא פחות חשוב  -והוא תהליך העיכול.
בנושא זה נרחיב בסייעתא דשמייא תהליך זה
לפרטיו ,ומי שנזהר בזה ,תסייע לו לשמור על
בריאותו.

דברי מוסר" :הגאווה"
הגאווה היא המטבע שפסל המלך הגדול יתברך
שמו שנאמר" :וכסף וזהב ירבה לך ...ורם לבבך
וכו'" ולמלך ישראל יש אזהרה :לבלתי רום
לבבו מאחיו ,ואם הזהירה התורה אפילו במלך
כל שכן בהדיוטות שלא ישתררו זה על זה .בעלי
הגאווה מתועבים בעיני ה' .ואפילו לא התגאה
על שום אדם ,לא בדיבור ולא במעשה ,אך בלבו
הוא מתגאה נקרא תועבה ,שנאמר" :תועבת ה'
כל גבה לב "אפילו אין לו גבהות אלא בלב,
מאוס הוא לפני ה' .הגאווה מביאה לידי רדיפת
כבוד ,להשתרר על בני אדם ,וכאשר לא
מכבדים אותו ,נכנס למחלוקת וממנה יוצאת
הקנאה והשנאה .ומדרכי הגאווה ,זה המקשט
את גופו כדי שיראה יפה לפני נשים לשאת חן
בעיניהן ,ומתוך כך יתקרב אליהן לידי שחוק
וקלות ראש .וכן אשה המתקשטת ומכניסה
בהם הרהורים ,ובכך עונשה רב ,שהיא נותנת
מכשול לרבים ,ובפרט אם היא מגלה חלקים
מגופה ,ואם נכנסת לחופה בבגדי פריצות
פעמים מביטים בה יותר ממאתיים אנשים
והיא גורמת להם לעוון ,ובלילה כשתעלה
נשמתה לשמים לתת דין וחשבון על מעשיה
לאותו יום היא חותמת בשתי ידיה אני גרמתי
לכמה מאות אנשים להסתכל בגופי ,וחטאים
של אלו תלויים בי .ומה תענה ביום הדין הגדול,
לכן צריך לכסות כל מה שאפשר ולא לגרום
להחטיא את הרבים .וה' יכפר בעדנו אמן.

אז פנה אל רבי יעקב שאול ואמר לו :עתה הגיע
תורך לכהן כראשון לציון .רבי יעקב סירב וענה
לו ,אתה קשיש ממני ,וראויה לך יותר ,וכאן
נחתם הדבר ,ורבי רפאל עלה על כס הראשון
לציון .השנים הבאות היו הפוריות ביותר
בפעילותו ,המושל המקומי הכיר אותו היטב
ונעתר לכל בקשותיו .לפגישותיו עמו היה מגיע
עם רבה האשכנזי של ירושלים ,רבי שמואל
סלנט .שתדלנותו הנמרצת ,הועילה רבות
לשיפור בכל תחומי החיים .הוא היה אהוב
ומקובל על כל רבדי הישוב בירושלים .אף
הגויים חרדו מפניו .בשנת  1881ושלושה ימים
לפני פסח ,הגיעו לארץ הנסיכים האנגליים.
בביקורם ברחוב היהודים הבחינו בתכונה רבה
בחצרות .לשאלתם :מה יום מימים? נענו :כי
חג הפסח של היהודים מתקרב .סקרנותם גברה
והם ביקשו לראות מהו חג יהודי .ללא היסוס
הפנו אותם מארחיהם לביתו של הראשון
לציון ,רבי רפאל מאיר.

סיפור:
שמעון החוכר טחנת הקמח מאת בעליה והוא
המושל של אותו כפר .בכל תחילת החודש היה
מגיש מעטפה ובה סכום המוסכם ביניהם .אלא
בחודש האחרון ראה שמעון שפניו של האדון
איתו לא כתמול שלשום ,וניתן לראות בהם
מבוכה קלה .פתח המושל פיו ואמר :שמעון
ידידי ,אני חש מעט אי נעימות ,ולא איש בשורה
אנוכי היום עבורך .לאחרונה מוצעים לי
סכומים כפולים ומכופלים עבור חכירת טחנת
הקמח ,שאתה לא תוכל לעמוד בהם .שורת
הדין וחשבון הרווח מחייבים אותי להשכירה
למישהו אחר .מיד מלמל שמעון לעצמו בעגמה:
"ואני עוד ביקשתי לשכור עובדים נוספים".
הוא נלחץ והחל מצרף במוחו תמונה לתמונה
עד שהפכו לפאזל מושלם ומעציב .הוא ראה
בשבוע שעבר את אחד מגויי הסביבה שעבר
בעת האחרונה להתגורר באזור שבו התגורר
האדון המושל .והוא עשיר מופלג וכנראה
החליט להשתלט באמצעות כספו הרב ,שהביא
מאי שם ,על האחוזה כולה .לרגע פחד גם
שמעון מאותו גוי ,אך דחה בלבו את חששותיו.

הראשון לציון :רבי רפאל מאיר 1801-1893

דינים:

בשנת  ,1880הראשון לציון רבי אברהם אשכנזי
עלה בסערה השמימה ,המוני אדם לוו אותו
למנוחת עולמים .רבי רפאל חזר מן ההלוייה אל
העיר עם ידידו רבי יעקב שאול אלישר ,אף הוא
מראשי העדה .רבי רפאל היה קשיש מחבירו,

 - 1כל המשהה חמץ ברשותו בפסח עובר על
התורה וביטל מצות עשה ומצות לא תעשה,
ואם יש לו חמץ בביתו ,ימכרנו לגוי באמצעות
הרבנים שומרי משמרת הקודש .ואם לא מכרו,
אסור בהנאה לו ולאחרים ,ואם יש בו ריח טוב,

אסור גם להריח בו ,ואסור למוכרו לגוי אחרי
הפסח ,אלא ישליכנו לאיבוד בלי שום הנאה.
 - 2אין לקנות שום מצרך שיש בו חמץ ,לאחר
הפסח ,אלא מבעלי מכולת שמכרו חמץ שלהם
לגוי קודם הפסח באמצעות הרבנים בין מאכל
ובין משתה.
 - 3זקן או חולה שאינו יכול למכור את החמץ
בעצמו ,יכול למנות שליח שיחתום במקומו על
השטר של הרבנות וימכור את החמץ בשבילו.
ומי שמכר את החמץ של שכנו בלי להודיע לו
בדיעבד המכירה מועילה שלא לאסור את
החמץ .אבל לכתחילה אין למכור את החמץ של
חבירו בלי לקבל ממנו רשות ושליחות.
 - 4כלים שמשתמשים בהם בחמץ ,אסור
להשתמש בהם בפסח מבלי שיכשירם במים
רותחין .אבל כלים שמשתמשים בהם על האש
בלי רוטב ,צריכין ליבון באש ,ולא מועיל להם
הגעלה בחמין .תבניות שאופים בתוכם חלות,
אין מועיל להם ליבון לפי שמתקלקלין על כן
צריך להחליפם בתבניות חדשות.
 - 5תנור חשמלי יש לנקותו היטב עד כמה שהיד
מגעת ,ולהמנע מלהשתמש בו עשרים וארבע
שעות קודם ההכשר ,ואחר כך ידליקו את
התנור בחום הגבוה ביותר שאפשר ,וישאירוהו
דולק כשעה ,ודי בזה.
 - 6בדין הכשר המיקרוגל ,שמשתמשים בהם
לחימום המאכלים ,ולא לבישול ,יש אפשרות
להכשירם לפסח על ידי שינקו אותו היטב,
ויניחו כוס שיש בתוכה מעט מים ומעט חומרי
ניקוי ,וירתיחו את המים במשך כמה דקות ,עד
שדפנות התנור יספגו את האדים ,ויש מצריכים
גם כן בשעות השימוש יהיה באמצעות קופסת
קרטון או פלסטיק סגורה היטב .ומי שמחמיר
שלא להשתמש בהם כלל בפסח תע"ב.
 - 7מדיח כלים חשמלי הפועל על ידי שטיפה
ברותחין עם חומרי ניקוי פגומים ,צריך שיניקו
היטב את המכונה מכל לכלוך ,וגם יפעילו את
המכונה (בלי כלים בתוכה) בשטיפה ברותחין
עם חומרי ניקוי.

התורמים לעלון זה:
*** האדון אלי לוי ואשתו הגברת ביקי ובניהם
לברכה ולהצלחה ולבריאות אמן *** .האדון
אלי סלאמה ואשתו הגברת שריטא ובניהם
לברכה ולהצלחה ומאחלים מזל טוב להחתן
והכלה בני ולינזי מברוק ובנים זכרים אמן*** .
האדון שלמה בוקעי ואשתו הגברת טוניה

ובניהם לברכה ולהצלחה אמן *** .הגברת
ליזיט טוויל ובניה לברכה ולהצלחה ולע"נ
המנוח חביב בן סלחה ולאה בת ג'מיליה ע"ה
אמן *** .האדון לארי חפץ ואשתו הגברת קרן
ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ חמותו רוזלין
בת חוה ע"ה אמן *** .משפחת פרחי לברכה
ולהצלחה עם כל משפחותיהם ולע"נ אביהם
המנוח דוד בן פולית ע"ה אמן *** .האדון יוסף
ישי ואשתו הגברת סוזיט ובניהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ אחיו המנוח עזרא בן מארגו
ע"ה אמן *** .הרב ברוך תופיק שבות ואשתו
הגברת קיטי ובניהם לברכה ולהצלחה אמן*** .
הרבנית אסתר כמרי ובנה לברכה ולהצלחה עם
כל המשפחה ולבריאות 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 .$950
ותזכו למצוות אמן.
 84,600מבקרים
 +1,000מהשבוע 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.

**********
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