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   מאת הרב דוד אברהם ספקטורב"כי תשא תשע' לפדרשה 

  )שלא השתתפו בחטא העגל (סעודת ראש חודש לנשים:  בנושאסדןליאורה מרלכבוד בת המצוה 

  קבלת התורה בשמחה ולא בכפיה:  בנושא שמחה אולסוונגבר המצוה לכבוד ו
  

וליאן ודון ולסבתות הינדה ' ולהורים לגלבת המצוה ליאורה חנה מרסדןשבת שלום וברכת מזל טוב 
ך עם אבא ופרקי "את הבת מצוה פרקי תנאת למדת לקר, ליאורה .ה וסבא דריק ולכל המשפחהדופרי

כך אפשר ללמוד גם מנשות . ומדות טובות' עבודת ה הכל את לומדת מהם מהימעל אבל , אבות עם אמא
ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם  ):ב,לב(  עגילי זהב מכל ישראללפני מעשי העגל בקש אהרן. של היוםישראל בתורה ובפרשה 

ַוִּיְתָּפְרקּו ָּכל ? אבל מה קרה בפועל . ֶׁשר ְּבָאְזֵני ְנֵׁשיֶכם ְּבֵניֶכם ּוְבנֵֹתיֶכם ְוָהִביאּו ֵאָליַאֲהרֹן ָּפְרקּו ִנְזֵמי ַהָּזָהב אֲ 
ֲאֶׁשר ְּבָאְזֵני  ):המפרק ( אליעזר' מדייק בזה בפרקי דר. ָהָעם ֶאת ִנְזֵמי ַהָּזָהב ֲאֶׁשר ְּבָאְזֵניֶהם ַוָּיִביאּו ֶאל ַאֲהרֹן

שאהרן בקש מהן (שמעו הנשים " :ומסופר שם) של הגברים (ֲאֶׁשר ְּבָאְזֵניֶהםאלא ,  אין כתיב כאןםהְנֵׁשי
אלא ...ליתן נזמיהן ...)הנשים( לא רצו, )כדי לעשות ממנו עגל הזהב, לתת לו את עגילי הזהב אשר באזניהן

א חטאו  לעומת הנשים של" !לא נשמע לכם, לעשות עגל תועבה שאין בו כח להציל): לבעליהן( אמרו להם
 באוזניהם כמעשה המצרים )העגילים( עד אותה שעה היו הנזמים ?) הגברים(מה עשו ", בעגל הזהב

עשה מהם עגל ש( "אשר באזניהם ונתנו לאהרן )העגילים( את נזמיהם) הגברים( פרקו, וכמעשה הערבים
לאה עגילים מגירה והוציא ממנו קערה מאיזו שבמהלך השיחה פתח ,  רבאיזה  ביקרנוהשבוע ). הזהב

 ".שחזרו בתשובהכל מיני בחורים של אלה עגילים . "לנו בפליאהשא? מה זה . ושרשראות שונות ומשונות
כאן כבר ויתרנו על . הוא גזר מהםכן הוא רצה לפתוח עוד מגירה ולהראות לנו את כל סוגי הקוקו ש-אחרי

לכן . ים לא השתתפו בחטא העגלהנש, שנתנו את עגילי הזהב שלהם לאהרןעומת הגברים לו .התענוג הזה
  ונפסק בשלחן ערוך".שהן משמרות ראשי חודשים יותר מן האנשים, ה שכרן בעולם הזה"נתן להם הקב"
." הוא מנהג טוב, ראש חודש מותר בעשיית מלאכה והנשים שנוהגות שלא לעשות בו מלאכה ):א,תיז(

וכן מסיק ." המנהג)  אחרהולכים(, צתןואם המנהג לעשות מקצת מלאכות ולא לעשות ק" :א"ומוסיף הרמ
פ ממקצת מלאכות ושיהא "פרוש עכלכל בת ישראל מחוייבת לנהוג " :שם המשנה ברורה בביאור הלכה
והנה " :והערוך השלחן מחלק בין עקרת בית לאשה העובדת בחוץ." הבדל בין יום זה לשאר ימות החול

עושות מלאכות וצריך לומר  )במקצוע(ות באמנות אצלנו נשות בעלי בתים אין עושות מלאכה ונשים העוסק
מכל מקום בהרבה קהילות נוהגות הנשים לעשות ביחד סעודה או ."  קבלו עליהן להפסיד פרנסתןאשל

וכך ". מצוה להרבות בסעודת ראש חודש: "א נפסק,תיט' שלחן ערוך סכפי שפסק ה, מסיבה בראש חודש
שהן , שכר לעולם הבא)ה לנשים"הקב(נתן " של ראש חודש הגשמי נוסף לשכר . נותראוי להנהיג גם בקהיל

יש גם עולם הבא . ִּתְתַחֵּדׁש ַּכֶּנֶׁשר ְנעּוָרְיִכי ): ה,תהלים קג(שנאמר , עתידות להתחדש כמו ראשי חודשים
ִּתְתַחֵּדׁש ַּכֶּנֶׁשר : השכר השני לא פחות מהשכר הראשון. כמו שבת שהוא מעין עולם הבא, בעולם הזה

כמו . נתן לנו' לשמוח ולרקוד בכל מצוה שה. תמיד להתחדש ולא להרגיש עייפות החומר והרוח. ְנעּוָרְיִכי
בשם הקהילה אתן לך בסוף התפילה ספר . הללוהו במחול. שאת ליאורה רוקדת בחוג הריקודים כל שבוע

  !ה ימלא את כל משאלות לבך לטובה ולברכה "ואנו מברכים אותך שהקב
  

 ולהורים רוני ואביבה וכן לסבא לסטר וחיה פולק לבר המצוה שמחה צבי יוסף אולסוונגוב ברכת מזל ט
ס הנק ודודה סונדרה וברכה ספורטיבית " דיקן בביה,וכן ברכה לדוד משה.ולסבתא גילדה ולשרה אלה

דתי ביוסטון כאשר נלחם על התיכון הס "כמנהל ביה, אשר קידש שם שמים ושם ישראל, לדוד אבי פולק
בזכות .  הסכים אתוהריקמאדושת השבת וסירב שתלמידיו ישחקו כדורסל בשבת בליגה ובית המשפט בק

,  בשעלי תורהגם אתה שמחה אוהב לשחק כדורסל. השבת הם זכו לנצח בחצי הגמר ביום שישי לפני שבת
זכיתי להיות הסנדק שלך בברית האחרון , שמחה.  וכפי שראינו בתמונה בהזמנהכפי שספרת לי

 עם ישראל קבל . נאה לך ונאה לפוריםושמך שמחהנולדת בפורים .  עוד במקלט בבית המדרשמהתקיישה
הפעם . ד אדר בפורים" בי השניהופעםבחג שבועות בסיון ' בוהראשונה פעם . פעמיים התורה והמצוות

ה בפרס י ובפעם השני.)שבת פח( "שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית", בסיני בכפיההראשונה 
) התורה(  קבלובימי אחשורוש" :ומסבירים התוספות". הדור קבלוה בימי אחשורוש" .בשמחה, ברצון

 זה דומה בימינו לנסי מלחמת ששת הימים שגרמו להרבה יהודים )."שנעשה להם( מאהבת הנס, מדעתם
? ת הימים במלחמת שש  הגדולמה גרם לנס .בארץ ובעולם לקבל עליהם עול מלכות שמים ועול מצוות

 ומאוחד שנכנס דרך שער דצבא אח, ממשלת אחדות: אחדות ישראל: ל"מסביר הרב משה צבי נריה זצ
י וכל "ל והלח"האצ, ההגנה: ח במלחמת השחרור שאז היינו מפולגים" לא כמו בתש.שער האריות, אחד

נוס את כל  כ?לנס אז ומה גרם . והפטנט הזה נלמד מפורים. אחד נכנס דרך שער אחר של ירושלים
רם גה וז".שנתאחדו בני ישראל, זה עצמו היתה הישועה" ):תרנג( כפי שכתב השפת אמת ! היהודים

 שלך 13-ביום ההולדת ה, זכית וקבלת השבוע בפורים ,שמחה . והכל התהפך לטובה"נדדה שנת המלך"ש
ד תשאף כלפי כדורסלן תמיכאני מברך אותך ש. ובשמחהברצון  את התורה והמצוות יחד עם כל ישראל

  .בשם הקהילה אתה מוזמן לעלות ולקבל ספר זה.  בכל אשר תלךעמך' גבוה גבוה ויהי ה, מעלה


