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הפסוק אומר בפרשתנו,, :ועתה ישראל מה
ה' אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה את
ה' וכו' "...כלומר :השם דורש מאתנו
להיות יראי שמים .ובנביא כתוב בלשון
אחר,, :ומה ה' דורש ממך כי אם עשות
משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם ה'
אלוקיך" יש לשאול למה השתמש ה'
בפרשתנו לשון,, :שואל מעמך ,בבחינת כמו
ששואל אדם כלי מאת רעהו ככתוב :וכי
ישאל איש מאת רעהו כסף או כלים וכו'
ונשבר או מת ...אבל בנביא השתמש הכתוב
בלשון :דורש מאתך עשות משפט ואהבת
חסד וכו' .ולא אמר :שואל מעמך כמו
שכתוב בפרשתנו? ההבדל הוא ,בפרשתנו
ה' שואל מעמנו כלי בבחינת :וכי ישאל איש
מאת רעהו .ומה זה הכלי? הוא יראת
שמים .ולמה משאילים לה' כלי הזה שהוא
יראת שמים? לפי שה' יש לו אוצר גדול
ומלא על כל גדותיו ברכות והשפעות
ככתוב :יראת ה' היא אוצרו של ה' ,ותיבת
אוצר היא לדבר שהוא סגור ומסוגר ,וצריך
לו מפתח לפתחו בבחינת :יפתח לך ה' את
אוצרו הטוב ונתן לך וכו' ...ואמרו חז"ל:
הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים .כלומר:
כל ההשפעות והברכות שרואים בעולם היא
בידי ה' עצמו ,אבל ה' סוגר עליהם באוצרו,
ואיך מוציא ה' את הברכות וההשפעות
שסגורים באוצרו ,צריך מפתח לפתחו,
והמפתח הוא בידי האדם עצמו ,ומהו
המפתח הזה? הוא יראת ה' של האדם עצמו

לפיכך אמרו :אי איכא יראת שמים ,אין,
אי לא לא .וה' אומר לו לאדם תשאיל לי
המפתח שלך שהוא יראת ה' כדי שאוכל
לפתוח לך את אוצרי המלא ברכות
והשפעות ,ולתת לך .לפיכך אמר הכתוב
ומה' שואל ממך ,כלומר רוצה ממך המפתח
שיש בידך לפי שכל הברכות וההשפעות הם
בידי ה' ,חוץ ממפתח של יראת שמים,
שהיא בידי האדם ,והיא המביאה לו השפע
והברכות מאוצרו של ה' המלא .ואחרי
שנתן לך ה' את השפעה והברכות ,צריך
שיהא לך כלי מחזיק ושומר על הברכות
וההשפעות האלו ,לפיכך אמר הנביא ומה
ה' דורש ממך ,מבקש ממך לעשות כלי
לעצמך כדי שתמלא בו הברכות ,ומהו
הכלי? הוא עשות משפט שתהיה ישר וצודק
עם האחרים ,ועושה חסד ונותן צדקות
ותהא צנוע ,ויהא לך שלום עם הכל
בבחינת :לא מצא ה' כלי מחזיק ברכה שלו
עם האדם אלא השלום דכתיב ה' עוז לעמו
יתן ה' יברך את עמו בשלום וה' ישמרנו
אמן.

פרפראות על הפרשה:

,,ובאהרון התאנף ה' מאוד להשמידו"
רש"י אומר :להשמידו זה מיתת בניו נדב
ואביהו .יש לשאול :כשמנו חכמים עון
מיתת בני אהרון כמו :שתויי יין – מחוסרי
בגדים – הוראה בפני רבם וכו' ולא מנו
בעוון העגל שעשה אביהם אהרן? אומר
בעל,, :איילת השחר" :שהנה כשאדם נענש,

גם קרוביו סובלים ומצטערים ,והכל בא
בחשבון מדוקדק ,ככתוב,, :הצור תמים
פעולו" .וגם הקרובים לא מצטערים בצער
שאינו מגיע להם ,לפי זה :בפרשת שמיני
נזכר הטעם למה הגיע לבני אהרן עונש
מיתה ,ואילו כאן הוזכר למה הגיע צער זה
לאהרון אביהם הצדיק ,והוא בשביל שעשה
את העגל.

היסטוריה בקצרה:
 11שנה אחרי החורבן בשנת  22למנינם:

אמר רבן גמליאל ,מאחר שכך הוא גדול רבי
יהושע בתורה וכל החכמים דאגו לכבודו,
אלך ואפייסנו .וכשהגיע לביתו של רבי
יהושע ,ראה כותלי ביתו שהן שחורות .אמר
לו :מכותלי ביתך ניכר שאתה עושה
פחמים ,אמר לו רבי יהושע אוי לו לדור
שאתה פרנסו ,ואוי לה לספינה שאתה
קברניטה .שאין אתה יודע בצערם של
תלמידי חכמים ,במה הם מתפרנסים ,ובמה
הם ניזונים .אמר לו רבן גמליאל,, :נענית
לך ,שדיברתי כנגדך יותר מן הראוי ,מחול
לי!" ולא השגיח בו – אמר לו רבן גמליאל:
עשה בשביל בית אבא ,שאני חמישי להלל
הזקן ,שהוא מזרע דוד המלך .ונתפייס רבי
יהושע .אמרו :מי ילך ויאמר הדברים לבית
המדרש ,אמר להם ההוא כובס :אני אלך.
הלך ולא השגיחו החכמים בו .אמר רבי
יהושע :מוטב שאקום ואלך אני אליהם.
הלך ודפק על הפתח של בית המדרש ,ואמר
לחכמים :צריך להחזיר את רבן גמליאל
לנשיאותו .אמר לו רבי עקיבא :רבי יהושע
נתפייסת? כלום עשינו אלא בשביל כבודך,
למחר אני ואתה נשכים לפתחו של רבן
גמליאל ,כדרך שמשכימים לפתחי מלכים
ושרים .אמרו חכמים :היאך נעשה? נעביר
את רבי אלעזר בן עזריה החדש ,הלא כבר
למדנו מעלין בקודש ולא מורידין .ואם
ידרוש רבן גמליאל שבת אחת או שבוע
אחד ,ורבי אלעזר בן עזריה שבת אחר?
יבואו לידי קנאה! אלא ידרוש רבן גמליאל
שלוש שבתות ,ורבי אלעזר שבת אחת .וכך
חזרה הנשיאות לזרעו של הלל שהיה מזרעו
של דוד המלך.

הדרך לרפואה ולבריאות:

הוורידים של הרגלים דפנותיהם פחות
חזקות משאר וורידי הגוף האחרים ,לפי

שהם מוקפים בשרירים של הרגלים ,וכל
פעולה ברגלים גורמת לכווץ את השרירים
והם לוחצים על הוורידים ומונעים מן הדם
לירד ולעלות מן הלב ואל הלב ,לכן
הוורידים הם חלשים ,וחולשה זאת
מאפשרת לדופני הוורידים להתרחב ,וככל
שהגיל עולה ,דפנות הוורידים נחלשות
יותר ,וביחד עם מצבי עמידה ממושכת,
גורמים לכך שיותר דם מצטבר בוורידים,
וזה כמין מעגל חוזר ,וככל שהוורידים
מתרחבים ,הדם מצטבר בהם וגורם
להתרחבות נוספת ,ולאט לאט ,העלים
שבתוך הוורידים שסוגרים ופותחים הדרך
לדם לרדת ולעלות בחזרה אל הלב ,אז
העלים שבוורידים מתרחקים אחד מהשני
והסגירה שלהם פחות יעילה ,וכך במשך
הזמן ,זרימת הדם הפוכה מהרצוי ,ובמקום
שהדם יזרום ללב ,הדם זורם בכיוון ההפוך
לכיוון כף הרגל ,מצב זה נקרא אי ספיקה
וורידית ,וקשה לעמוד על הרגלים ,בצקות,
דלקות ,נפיחות ,ואפילו כיבים .הפתרון
הרפואי הוא :ללבוש גרבי גומי ,שמחזיקים
את הוורידים לבל יתרחבו יותר ,ובמקרים
יותר חמורים צריך טיפול ניתוחי.

דברי מוסר,, :הזיווג והנישואין"

אמרו חז"ל :ארבעים יום קודם יצירת
הוולד בת קול יוצאת מן השמים ,ואומרת:
,,בת פלוני לפלוני" ובאמת יש לכל בחור
ולכל בחורה את הזיווג ,והסיבה שכל כך
קשה להם למצוא אחד את השני ,זה בגללם
ולא בגלל ה' ,כי ה' רוצה לעזור ,הן לבן והן
לבת ,למצוא את בני זוגם ,אך לא כן:
האדם נעשה חכם בעיניו ומתחיל להיות
בררן ,וכך דוחה ממנו את זווגו ,וככל
שנעשים יותר חכמים בעיניהם ,וכמו כן
דוחים מעצמם את זווגם .ולכן חשוב ביותר
לקיים מצווה ראשונה בתורה :לשאת אשה
ולפרות ולרבות .וכשאדם נשוי ,יש לו
שמירה שאשתו שומרת עליו ,וכשהאשה
נשואה יש לה שמירה מבעלה ששומר עליה,
ועליהם שניהם שומרת השכינה יחד ,וכל
זמן שאינם נשואים נקראים חצי גוף שלם,
והברכה מצויה ושרויה ביניהם .כי אין
הברכה מצויה בחצי דבר ,אלא בדבר שלם,
וזה שאמרו חז"ל :אי אפשר לאיש בלי
אשה .ואי אפשר לאשה בלי איש ואי אפשר

לשניהם בלי שכינה .ואם הבחור והבחורה
רוצים להתחתן לשם שמים ,ולהיות
שמורים מהחטא ,ושיהיו להם מחשבות
קדושות וטהורות ,וללמוד תורה בטהרה,
ולבנות בית בטהרה ,עליהם להיות מרננים.
אלא השידוך הראשון שמציעים להם
יקבלוהו ויינשאו לשם שמים .וזה סימן
שזהו ,,זווג מן השמים" ואם מתחיל
לחקור אז מסתבך ,ועובר יום אחרי יום,
ושבוע אחרי שבוע ,ונופלים לעיצבון
ודיכאון פנימי ,אלא עליו שלא ידקדק אחר
יחוס ,אחר כבוד ,אחר ממון ,אחר יופי ,כי
כל זה גורם לדחות הזיווג ונשארים
גלמודים ,לפיכך צריך לבטוח בה' והוא
יעזור לנו אמן.

הראשון לציון הגאון רבי אליהו בקשי דורון
זצ"ל 2492-1111

הרב בקשי דורון זצ"ל ,נדבק בנגיף
הקורונה ואושפז בערב פסח בבית החולים:
,,שערי צדק" בירושלים .שם הידרדר מצבו
והשיב את נשמתו הטהורה לאביו שבשמים
בחול המועד פסח שנת תש"פ ,אחרי
שאושפז בבית החולים למשך ששה ימים
מערב פסח יום רביעי עד יום שני :שהוא
יום החמישי של חג הפסח ,אחרי שחלה
לפתע חלה הידרדרות חמורה במצבו.
והייתה מנוחתו כבוד בהר המנוחות
בירושלים בהלוויה מצומצמת של בני
המשפחה ותלמידים קרובים בראשות
הרבנים .הגאון רבי אליהו זצ"ל נולד
בירושלים לאביו רבי בן ציון בשנת .3953
בצעירותו למד בישיבת הדרום ברחובות,
שם למד אצל חבר מועצת גדולי התורה
הגאון מורה צדק רבי ברגמן שליט"א.
לאחר מכן למד בישיבת חברון בירושלים
ובכולל קול יעקב .בצעירותו כיהן כראש
הקיבוץ בישיבת פורת יוסף ,והרביץ תורה
לתלמידים שהשתוקקו לקבל תורה מפיהו.
בהגיעו לפרקו הקים ביתו עם זוגתו עליה
השלום בתו של הגאון רבי שלום לופס זצ"ל
רבה של עכו ,שנפטרה בחודש ניסן שנת
 0004ובשנת  3970מונה לכהן כרב הראשי
הספרדי של העיר .לאחר מכן מונה לכהן
כרבה של העיר חיפה ,שם כיהן ברבנות
שמונה עשרה שנים ,ופעל גדולות ,ונצורות
לחיזוק התורה והדת .בתקופת רבנותו

בעיר ,הקים את מוסד ,,מורשה" .שם מסר
שיעורי תורה רבים ופעל גדולות ונצורות
לחיזוק התורה והדת .ובשנת  3991נבחר
ל,,ראשון לציון" הרב הראשי הספרדי
לישראל ,בתמיכת הגאון רבי עובדיה יוסף
זצ"ל ,וכיהן בתפקידו במשך עשר שנים,
לצידו של הרב הראשי האשכנזי הגאון רבי
ישראל מאיר לאו שליט"א .בתקופת
כהונתו הלך מעיר לעיר וממקום למקום
להפיץ תורה ויהדות ,נודע כפה מפיק
מרגליות ,וחיזק יהודים רבים באמונה ,פעל
רבות להשיב בנים תועים לאביהם
שבשמים ,עם תום כהונתו הקים בירושלים
את מוסדות ,,בנין אב" בהם הוא שימש
כנשיא המוסדות ,עוד שימש כנשיא ארגוני
חסד ,וחיבר ספרים רבים שאלות ותשובות
,,בנין אב" על כל חלקי התורה זכה והותיר
אחריו דור ישרים מבורך ,בנים וחתנים
ממשיכים את דרכו חתניו הם הגאון רבי
דוד אברהם ,ראש ישיבת ,,בנין אב",
והגאון רבי ארי אברהם סמג'ה רב שכונת
רמת שלמה בירושלים וזכותו תגן עלינו
אמן.

הסיר הברון משה מונטפיורי 2825-2225

בשנת  3844כשהיה בן  70שנה ביקר הסיר
משה בפעם הרביעית את ארץ ישראל,
והייתה מטרתו לפתח את הארץ ולבנות
מושבה מחוץ לחומות ירושלים ,וכן עשה.
ואחרי כמה שנים ביקר פעם חמישית
בארץ ,וקנה חלקה וקרא אותה על שמו
ושם אשתו ונקרא שמה עד היום,, :כרם
משה ויהודית" .ואחר כך הוקמה שם
שכונה חדשה בשם,, :משכנות שאננים"
ולימים הוקמה שם שכונה נוספת בשם
,,ימין משה" .לא היתה צרה ליהודים
שהסיר מונטפיורי לא ניסה לעמוד נגדה .כך
קרה ברומניה – באיטליה – במרוקו .והוא
זכה לאריכות ימים מופלגת.
שתי הלכות מהגאון רבי מרדכי אליהו זצ"ל:
 -3הקורא בתורה ,לא יסיים במקום שלא
יישאר משם עד סוף הפרשה פתוחה או
סתומה ,שלושה פסוקים לכל הפחות .ואם
טעה החזן וסיים בפחות משלושה פסוקים
סמוך לסיום הפרשה ,הקורא אחריו צריך
להתחיל מפסוק האחרון שקרא העולה
שלפניו ויקרא עוד שני הפסוקים שהשאיר

ויקרא עוד שלושה פסוקים חדשים בפרשה
השנייה שאחרי הראשונה ,וכן החזן לא
יתחיל בפחות משלושה פסוקים לאחר
התחלת הפרשה ,ולכן זה שלפניו לא יסיים
בפחות משלושה פסוקים לאחר התחלת
הפרשה.
 -0מכל זה נלמד שאין מסיימים ולא
מתחילים בפחות משלושה פסוקים .ותמיד
צריך להתחיל ולסיים בדבר טוב לישראל,
וכן לא יסיים במי שעשה מעשה רע בפרשה.

הגברת קמו שקאלו זעפרני ובעלה האדון
ג'ק ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ דודה
הגאון המנוח חכם יצחק בן לטיפה ע"ה
אמן *** .האדון ויקטור מאלח ואשתו
הגברת שירלי ובניהם לברכה ולהצלחה
ולע"נ אביו המנוח יהודה אסלן בן ג'מיליה
ע"ה אמן *** .האדון הרופא מאיר מאייור
ואשתו ובניהם לברכה ולהצלחה אמן*** .
האחים והאחיות המבורכים למשפחת
בווביה והגברת טוניה ובניהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ אחיהם המנוח יצחק זקי
בווביה בן שמחה ע"ה אמן *** .הגברת
סילי ג'ג'אתי ובניה לברכה ולהצלחה עם
כל משפחותיהם ולע"נ אביהם המנוח
יהודה ליאון בן ג'מיליה ע"ה אמן*** .
האחים המבורכים פרג' – דוד – קלוד –
אדמון – ג'נט – רינה – אסתר – גילה –
פימה – איוון למשפחת נחום לברכה
ולהצלחה עם כל משפחותיהם ולע"נ נשמת
אמם איילה גזאלה בת רימה ע"ה אמן*** .
משפחת שקלו לע"נ אדונתם אמם טוניה
מזל בת רחל ע"ה אמן *** .האדון עובדיה
אברהם ואשתו הגברת סבח ובניהם נעים –
יוסף – משה – ויונתן לברכה ולהצלחה
ולע"נ בנם שנקטף בקיצור ימים דוד בן
סבח ע"ה אמן *** .הגברת פרידה חצבאני
רביע ובניה לברכה ולהצלחה ולע"נ אביהם
המנוח נסים סמי בן אמיליה ע"ה אמן*** .
האדון מרדכי אללחם הכהן ואשתו הגברת
לוסיט ובניהם לברכה ולהצלחה ומאחלים
להאדון אדוור כהן ואשתו הגברת קמו עם
הנכדים החדשים :הנכד אדוור עסיס
והנכדה קמו ערמאן מזל טוב ומברוק אמן.
*** האדון אדוור כהן ואשתו הגברת קמו
ובניהם לברכה ולהצלחה ומאחלים
לנכדיהם החדשים הנכד אדוור עסיס
והנכדה קמו ערמאן מזל טוב ומברוק אמן.

הגברת אולגה בת ביללה ובנותיה וחתניה
לברכה ולהצלחה עם כל משפחותיהם
ותודה רבה להרב אהרן פרחי המזכה את
הרבים בתורה ובהלכה אמן *** .הגברת
צופיה שעיה מוגרבי ובניה לברכה
ולהצלחה אמן *** .הגברת שילה כהן
ובעלה האדון נתן ובניהם לברכה ולהצלחה
ולע"נ המנוח משה בן רחל ע"ה אמן*** .

שבוע זה הגיעו התרומות  $2511וההוצאות
 $2111ותזכו למצוות אמן.

דינים:

 – 3כל כהן כשר לפדות הבן הבכור של בן
ישראל ,אבל נכון לכתחילה לפדות את הבן
אצל כהן תלמיד חכם ,ואם אין שם כהן
תלמיד חכם יפדה אצל כהן עם הארץ ולא
יתעכב מלפדות את הבן עד שיבוא כהן
תלמיד חכם.
 – 0טוב שיפדה אצל כהן עני ,ובזה מקיים
מצוות צדקה ,ואם יש לו כהן קרוב והוא
עם הארץ ,יכול להקדים את הקרוב.
 – 1כהן חלל שנולד מפסולי כהונה ,כגון
שאביו הכהן נשא גרושה וכדומה ,אין
פודים אצלו ,שדינו כזר.
 – 5אין לפדות את הבן אצל כהן מחלל שבת
בפרהסיה ,או אצל כהן האוכל נבילות
וטריפות.
 – 4כהן שמחלל הכהונה ,כגון נושא נשים
אסורות לכהן ,או שמטמא עצמו למתים,
אין לפדות אצלו את הבכור ,אלא אם כן
עשה תשובה.
 – 6אין לפדות את הבן אצל כהן קטן,
ומותר לפדות אצל כהן גדול אבל הוא רווק,
ואין צריך שיהיה דווקא נשוי.
 – 7אם פדו את הבכור אצל כהן ,ולבסוף
באו שני עדים כשרים העידו שאינו כהן,
צרך לחזור ולפדות הבן אצל כהן אחר,
וחייב הכהן להחזיר הכסף.

התורמים לעלון זה:

בחודש אפריל פתחנו את אתר האינטרנט
המחודש עלונים בית יוסף ,ומאז ביקרו
באתר  31000מבקרים.

www.bethyosef.com

