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הפרשה הזאת מדברת על שני ענינים,
הענין הראשון הוא מצות המילה,
והענין השני הוא חולי הצרעת שבא
מעון לשון הרע .נתחיל לדבר על
המילה .מהי המילה? היא אחת ממצות
ה' לנו ,וציווה אותנו לקבוע אותה
בגופינו ,והיא סימן אמיתי שאינו
משתנה לא בחיים ולא לאחר המוות,
וחתום יפה בבשרנו ,להורות שאנחנו
עבדיו של ה' ,ומחוייבים לקיים שאר
מצוותיו .והיא מצוה רמה ונשגבה
מאוד ,והרבה טעמים וסודות צפונים
בה ,וכאשר האב מכניס את בנו לברית,
כל העומדים מברכים ואומרים או
שומעים האמירה הזאת :כשם שנכנס
לברית כך יזכה להכנס לתורה לחופה
ולמעשים טובים .והסיבה שדווקא
במצות מילה מברכים את הבן הנולד
בברכה זו ,אומר הבעש"ט :לפי
שהברית היא חתומה בבשרו של
היהודי ,ועל ידה האדם משלים את
גופו ונפשו לעבוד את ה' ,ומחותם זה
אינו יכול להפרד ,ואף אינו יכול
למחותו ,מה שאין כן בשאר המצוות.
כאשר אדם מקיים מצוות תפילין או
אחת משאר המצוות ,הוא יכול באחת

ההדמנויות להיפרד ממצוה זו,
ולהחליט שלא רוצה לקיימה עוד ח"ו.
אבל לא כן המילה ,היא דבוקה בו
ובגופו כל ימי חייו .אבל יש לשאול
כשמברכים להתינוק אחרי המילה
ואומרים :כך יזכה לתורה ולחופה
ולמעשים טובים .למה מזכירים:
ולמעשים טובים דווקא אחרי :לתורה
ולחופה? למה לא יזכה למעשים טובים
קודם לחופה? אלא בא ללמדנו ,שמצות
המילה שמקיימים בהתינוק ,היא לא
לפי דעתו ולא לפי הסכמתו ,וכל שכן
אם היה יודע ומבין שהמילה מכאבת
אותו ומוציאה דם מגופו ,לא היה
מסכים לעשותה כי הוא מפחד ממנה,
נמצא שאין לו שום זכות בקיומה
עכשיו שהוא תינוק .לכן מברכים אותו
ואומרים יזכה בתחילה כשיגדל ללמוד
תורה לקיים מצוותיה ,ואחר כך יזכה
לחופה ולהינשא לבת זוגו ,ואחר כך,
כלומר אחרי הנישואין יזכה להוליד בן
זכר בבחינת אשה כי תזריע וילדה זכר,
ולמה זכר? כדי לקיים מצות מילה בבנו
והיא :וביום השמיני ימול בשר
עורלתו ,זהו זכייה למעשים טובים,
שאין טוב הימינה ,כלומר כשמקיים

המילה בבנו אז זוכה לקבל שכר על
המילה שעשה האב כשהוא תינוק
וקיימה מבלי דעתו ומבלי הסכמתו,
ועכשיו כשמקיימה בבנו בכל לבו מגלה
למפרע שהמילה שעשו לו בגופו קודם
עשרות שנים היא ברצונו הטוב
ובשמחה .וה' ישמרנו אמן.

פרפראות על הפרשה:

"אשה כי תזריע ...וטמאה שבעת
ימים" .יש לשאול מה קרה ,למה
היולדת תטמא? אלא לפי שהטומאה
הינה תוצאה של הסתלקות השכינה,
כי כאשר הקדושה מסתלקת ,באה
הטומאה ותופסת את מקומה ,בדומה
לטומאת מת שנובעת מהסתלקותה של
הנשמה מהגוף ,באה הטומאה לגוף .כך
ידוע שמפתח הלידה הוא בידו של ה',
שהוא שומר על הילד במעי אמו,
והשכינה נמצאת שם עד שעת הלידה
לעזור את מעשה הלידה שהיא
מסובכת ומסוכנת ,וכאשר הלידה
מסתיימת ,השכינה מיד מסתלקת,
ומיד באה הטומאה במקומה.

היסטוריה בקצרה 80 :שנה אחרי
החורבן  150למנינם:

ובעוון הרדיפות של הרומיים למנוע
תורה מישראל ,והרגו גדולי התורה,
ירדה הקללה לעולם כולו ,כי אמר ה':
בלי תורה בעם ישראל ,העולם נהפך
לתוהו ובוהו .וירבו הזוועות בעולם,
והרעמים וירבו גשמי קללה ולא גשמי
ברכה .ותרגז ותרעש הארץ .והיה רעב
בכל הארצות ואחריו דבר כבד מאוד,
ושריפות בתים ,ושטף מים רבים .גם
על כת הנוצרים עברו פורענויות אלו,
וגזר עליהם אנטונינוס קיסר פעמיים
להשמידם ,לבלתי השאיר להם שריד
ופליט ,ובימיו היה השמד החמישי של
הנוצרים שכבר עברו עליהם הרבה

צרות והשמדות מקיסרי רומא .אז
אנטונינוס קיסר ,לא הוסיף עוד לגזור
על היהודים ,והתחילו סדרי החיים
בארץ ישראל לתיקונם ,וגם יצאו
החכמים ממחבואיהם ,ויהי להם רבן
שמעון בן גמליאל לנשיא .והיה זה
בשנת  122למנינם ,אחרי שנהרג רבי
עקיבא וחביריו .והיו עמו תלמידי רבי
עקיבא והם :רבי מאיר ,רבי יהודה,
רבי יוסי ,רבי שמעון ,רבי נחמיה ,רבי
אליעזר בן יעקב ורבי יוחנן הסנדלר.
והיו החכמים באותו הדור ,עניים
מרודים ,ואף לא היה להם בגד ללבוש.
ואפילו הכי מסרו נפשם להחזיר
התורה ליושנה.

הדרך לרפואה ולבריאות:

אלו המאכלים שצריכים חולי סכרת
לאכול והם :אספרגוס  -אשכולית -
בצל  -כרוב אדום  -כרובית  -לפת -
מלפפון  -סובין של חיטה  -סויה  -סלט
ירקות  -עגבניות  -פטרוזיליה  -פלפל -
לבן  -אבוקדו  -שום  -פול  -שיפון -
שעועית  -תרד  -אורז שלם )אינו קלוף)
 קינואה .ומאכלים אלו ,הם טוביםמאוד גם לבריאים ,ומחזקים אותם די
שלא יבואו לידי חולי סכרת.

דברי מוסר" :דרך ארץ"
חביבה היא מדת דרך ארץ לפני ה' ,לפי
שאין ישובו של עולם כולו אלא בדרך
ארץ ,וכל מי שאינו בדרך ארץ ,אינו
חשוב לכלום אלא הרי הוא כחיות
שבמדבר ,וכל מי שיש בו דרך ארץ ,הרי
ה' והבריות מתפארים בו .ואף התורה
מתפארת בו ,כי התורה שעוסק בה
מתקשטת לפני ה' בדרך ארץ שיש
לאדם שעוסק בה .וכל מי שאין בו דרך
ארץ ,לא ידור עם בני אדם ,כי מעשיו
אינם מקובלים ,ודבריו אינם נשמעים,
ובני אדם מתרחקים ממנו .ומה היא

"דרך ארץ" .היא התנהגות ביראת
שמים לפני ה' והתנהגות עם הבריות
בענווה ,רוח נמוכה ,ולשון רכה ,ומעשה
הטוב שבו ,יהיה מצוין במעשיו
ובדבריו באכילה ובשתייה ,בעטיפתו
ומלבושיו ,במשא ומתן ,בהליכתו
ובישיבתו .וצריך שידע ויכיר את בוראו
שברא אותו מאפס ,וגמלהו כל טוב,
וכל יום גומל לו ,וצריך להדבק בה'
ולקיים מצוותיו בשמחה ,וגם צריך
לכבד את אביו ואת אמו ,וצריך לגמול
חסד עם אחרים ,ויזהר להתפלל בבית
הכנסת ,ותפילה וק"ש בזמנם וכולם
נקראים דרך ארץ וה' ישמרנו אמן.

הראשון לציון :רבי רפאל מאיר
1801-1893

בשנת  ,1881שלושה ימים לפני חג
הפסח ,הגיעו לארץ נסיכים אנגליים,
ובביקורם ברחוב היהודים ,הבחינו
בתכונה רבה בחצרות .לשאלתם" ,מה
יום מימים?" נענו כי חג הפסח קרב.
סקרנותם גברה ,והם בקשו לראות
מהו חג יהודי .ללא היסוס הפנו אותם
מארחיהם לביתו של הראשון לציון.
רבי רפאל קיבל את פניהם במאור פנים
והזמינם להסב עמו בליל הסדר.
בהתרגשות ובצפיה המתינו האורחים
לליל התקדש חג .שולחן מיוחד נערך
בבית הרב לכבוד הנסיכים ,והם עקבו
בענין אחר מעשי היהודים .ורבי רפאל
באר בטוב טעם ודעת את ההגדה,
ומתורגמן מיוחד הוזמן למקום לתרגם
לנסיכים את הדברים המרגשים
באנגלית .הנסיכים לא יכלו להסיר
עיניהם מתואר פניו של הראשון לציון,
ודבריו חדרו ללבם והותירו בהם רושם
עצום .רבי רפאל דאג לכל הישוב
היהודי בארץ ,ושמע כי קהילת שכם
חסרה מוהל ושוחט ,וביוזמתו מונו מיד

שוחט ומוהל ומלמד תינוקות ,והוקם
תלמוד תורה לילדי המקום .בשנות
כהונתו של רבי רפאל ,יצא במצרים
ספר ,ותוכנו של הספר היה מחריד
ומלא ארס ושטנה .עלילה מזעזעת
תוארה בו :רב יהודי שוחט ילד נוצרי
כדי לערב את דמו במצות לחג הפסח.
הספר הזה יצא בצרפתית ובערבית
באלפי עותקים.

סיפור:

שמעון היה חוכר טחנת קמח מאת
מושל המחוז .באחד הימים כשנכנס
שמעון אל המושל כדי להגיש לו סכום
השכירות ,אמר לו המושל :לאחרונה
הוצעו לי סכומים כפולים ומכופלים
עבור חכירת טחנת הקמח ,שאתה לא
תוכל לעמוד בהם .אבל שמעון חשב
שהאדון וודאי לא יעשה לו רעה
שכזאת .אבל עכשיו מתגלה לו פרצופו
האמיתי של האדון ,אשר בעבור חופן
מטבעות שלא מעלים ומורידים
מעושרו הרב של האדון ,הסכים לנשלו
לשמעון מפרנסתו ,ולהשליך אותו ואת
משפחתו אל הבלתי נודע .אבל שמעון
ניסה לבטל את רוע הגזרה ופתח
בסדרה של דברי תחנונים .הוא הזכיר
לאדון את יושרו הרב ואת היותו משלם
תמיד את דמי החכירה בלא איחור ואת
הידידות רבת השנים ביניהם .הוא
הזכיר את זוגתו ושמונת ילדיו שטחנת
הקמח היא מקור מחייתם ,ואם ינושל
אביהם ,ירעבו ללחם .ניסה לדבר על
משפחות היהודים שראשיהם עובדים
בטחנה תחתיו .אך האדון בעל הנכס
לא השתכנע.

דינים:

 - 1אחרי הבדיקה בליל ארבעה עשר,
כל מה שנשאר מן החמץ לצורך אכילתו
בליל ארבעה ובשחרית של יום ארבעה

עשר ,יצניענו במקום מיוחד ,שלא
יתפזר ,ובפרט יש להיזהר כשיש ילדים
קטנים בבית ,ובערב פסח בהתקרב זמן
איסור הנאת החמץ ,יבערנו וישרפנו
לקיים מצות תשביתו.
 - 2אף הנשים מצוות על מצות
תשביתו ,ולכן אם אין האיש בביתו ,או
אין הבעל עושה הביטול ,תבטל האשה
את החמץ ביום י"ד ,כלומר ערב פסח.
 - 3ביטול החמץ ביום בנוסח זה :כל
חמירא דאיכא ...דחזיתיה ודלא
חזיתיה דביערתיה ודלא ביערתיה וכו'.
והביטול יהיה אחר הביעור ,כדי לקיים
ביעור חמץ ושריפתו בחמץ שלו.
 - 4יש לנקות השיניים היטב לאחר גמר
סעודת שחרית ביום ארבעה עשר ,ומי
שיש לו שיניים תותבות ,צריכים
לרחצן היטב בין החריצים עד שלא
ישאר בהן שום חמץ.
 - 5חמץ שנתערב עם שאר מאכלים
קודם הפסח ,והיה ששים כנגדו
ונתבטל החמץ ,אינו חוזר וניעור בפסח
לאסור במשהו.
 - 6טבליות וכדורי הרגעה נגד מיחושי
ראש ושיניים ,מותר להשתמש בהם
בפסח ,אבל טבליות שמוצצים אותן
וטעמן טוב ,אסור למצוץ אותן לרפואה
בפסח.

התורמים לעלון זה:

האדון אלביר אהרן פרחי ואשתו
הגברת ראניה ובניהם והוריהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ שר התורה רב רבנן
המנוח רבי חיים קנייבסקי זכותו יגן
עלינו אמן *** .הגברת ויקי גדע ובעלה
האדון יוסף ובניהם לברכה ולהצלחה
ולע"נ אביה המנוח שלמה בן בדיעה
ע"ה אמן *** .העסקן הציבורי האדון
אייזיק עציץ ואשתו ובניהם לברכה
ולהצלחה ולבריאות אמן *** .מנין

מנחה של קהל "בית אהרן" לברכה
ולהצלחה עם כל משפחותיהם אמן*** .
הגברת רינה ג'ג'אתי ובעלה האדון דוד
ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ אביה
המנוח משה בן חסנה סלאמה הכהן
ע"ה אמן *** .הגברת ליזיט מרעשלי
ובעלה האדון ג'ק ובניהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ אמה לאה בת צבחייה
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 .$900
ותזכו למצוות אמן.
 85,400מבקרים
 +800מהשבוע שעבר.

**********

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

**********

www.BethYosef.com

