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פרשת ויקהל ,העיקר שבה הוא עשיית
המשכן וכליו ונדבת עם ישראל לצורכי
בניית המשכן .אבל יש לתמוה :למה פתחה
התורה את הפרשה הזאת על ענייני שבת
ואסור עשיית מלאכה בשבת .וגם דיברה
על עניין :לא תבערו אש בכל מושבותיכם
ביום השבת? אלא יש כמה סיבות לזה- 1 :
כדי שלא יבנו המשכן בשבת - 2 .כדי
ללמדנו שחילול שבת בעשיית המלאכה,
מלאכות שנעשו בבניית המשכן והן ט"ל
מלאכות .עוד קשה :למה אמר הכתוב על
ענין שבת :אלה הדברים אשר צוה ה'
לעשות אותם ,איזה עשייה שיש בה קיום
עשה בשבת ,הרי שמירת השבת כולה בשב
ואל תעשה ,כלומר שלא לעשות מלאכה.
אם כן ,איזו עשייה שייכת בשבת? עוד
מדוע מכל הל"ט מלאכות האסורות בשבת,
הזכירה התורה רק את מלאכת הבערה?
התשובה בדרך דברי מוסר היא :אזהרה
לכל יהודי שלא להדליק את אש הכעס
והמחלוקת בבית או בבית הכנסת בשבת.
והלא הכעס הוא אסור בכל ימות השבוע,
ולאו דווקא בשבת? לכן הדגישה על הכעס
והמריבה בשבת ,לפי שבעוון זה גורם
להדליק אש של גהינם ,לפי שבשבת

שובתים הרשעים מאש גהינם ,אבל מי
שעושה כעס ומריבות גורם צער לאנשי
גהינם ומדליק להם אש של גהינם ,ואז
מקללין אותו לפי שצערם ,ולא השאיר
להם יום השבת שהוא יום מנוחה להם .לפי
שהכעס חמור מאוד ,וגורם לבעליו
שמסתלקת ממנו הקדושה של שבת ושורה
במקומה רוח הטומאה .וגם מסתלקת
ממנו חכמת התורה ,וכאילו עובד עבודה
זרה .ומתחיל השטן לחרחר ריב בערב שבת
עם חשיכה ,ומכניס את המריבות בבית
מליל שבת ,וממשכת בשבת ,וידוע שהשפע
שיורד מן השמים לבית הוא אם יש בבית
שלום ,לפי שהשלום הוא הכלי שמחזיק
הברכה ואם יש כעס ומריבה ,השפע נעדר,
לכן בא הצווי בפתיחת הפרשה :אלה
הדברים אשר צוה לעשות אותם ,הוא
לעשות השלום ושלא לכעוס ולחרחר ריב,
כדי לשמור על מה שאומרים בתפילה :יום
מנוחה ,מנוחת שלום ושלוה והשקט ובטח,
וה' ישמרנו אמן.

פרפראות על הפרשה:

 - 1בגדי כהן גדול :הם שמונה מלבושים
ובגדי כהן הדיוט הם ארבעה .כהן גדול
מלבושו שני סוגים ,בגדי זהב והם :חושן,

אפוד ,מעיל ,ציץ ,ובגדי לבן והם :כתונת,
מכנסיים ,מצנפת ,אבנט .וארבעה בגדים
של כהן הדיוט ,והם :מכנסיים ,כתונת,
אבנט ,מגבעת .ועבודת יום הכפורים
השייכת ליום הכפורים דווקא הם מה
שקוראין "בגדי לבן" .לכן ,ביום הכפורים
אומרים בתפילת מוסף :זהבים מעביר
ובגדי לבן לובש.
 - 2בגדי כהן גדול נאמר בהם שני דברים
המתנגדים זה לזה ,הטעם הראשון
שאמרה תורה למשה :ועשית בגדי קודש
לאהרן אחיך "לכבוד ולתפארת" .והטעם
השני אמר ה' למשה :ואתה תדבר אל כל
חכמי לב ,ועשו את בגדי אהרן לקדשו
לכהנו לי .צריך להבין :לכבוד ולתפארת או
לקדשו לכהנו לי? אלא לכבוד ולתפארת
לה' שיהא עבדו המשרתו לובש כאלה
בגדים .לכן צווה ה' דווקא למשה להלביש
אהרן הבגדים לכבודו ולתפארתו של ה'.
ודבר זה לא יכול שום אדם לעשות כוונה זו
לשם שמים ,אלא דווקא משה רבינו ,שהוא
עניו מכל אדם .לכן צווה ה' הלבשה זו
דווקא למשה שנאמר :ועשית בגדי קודש
לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת בלתי לה'
לבדו .אבל לעושי המלאכה אמר להם
משה :ועשו את בגדי אהרן לקדשו לכהנו
לי .כי הם אם עשו לכבוד ולתפארת,
יכולים בלבם להביא חוטר של גאווה ,שהם
עשו הדבר הזה ,אבל כשאמר להם שיעשו
לקדשו לכהנו לי ,אז אין בה גאות ,כי זוהי
עבודה שלהם כדי שאהרן ישתמש בהם
בשעת העבודה המקודשת.

היסטוריה בקצרה 80 :שנה אחרי
החורבן  150למנינם:
אמרו חז"ל :למה נגזר על חכמים גדולי
הדור ובעלי תריסין במשנה ובגמרא ,והם
צדיקים יסודי עולם הם? אלא כשהזכיר
רבי ישמעאל כהן גדול את השם הגדול
המפורש ועלה לשמים ,אז ירד מלאך מן
השמים ואמר להם לחכמים :קבלו עליכם
צדיקים וחסידים ,כי שמעתי מאחורי
הפרגוד שבזאת של זכירת שם המפורש

אתם נלכדים .והיו הם גדולי-עולם ,ובדור
אחד ,גם יחד קיבלו עליהם את הדין,
וימסרו עצמם לשחיטה ,באהבתם של דברי
תורה ,אף מקיסר אכזרי שליט ותקיף לא
פחדו ולא חלו ,ויוכיחו אותו אל פניו על
דברי ניאוצו ,חירופו וגידופו ,ויקדשו את
שם ה' לעיני העמים מתוך אהבתה של
תורה העזה כמוות ,ותלמידיהם רואים
ויהיו לאות ולמופת ללמד ולהיזכר לדורות
עולם .ולמען קדושת שמו יתברך עשו,
שכבר העיד בנו ה' מראשיתנו שעל מנת כן
הוצאתי אתכם מארץ מצרים ,על תנאי
שתמסרו עצמכם לקדש את שמי ברבים.
ויהי מעשה הקדושים הרוגי-מלכות
בחורבן הבית למופת ,לתפוצות הגולה עד
עולם :לאהוב אף הם את ה' בכל לבבם
ובכל נפשם ובכל מאודם ,ולקדש שם שמים
לעיני העמים ,ויהיו נפשותיהם צרורות
בצרור החיים עם שאר צדיקים וצדקניות
שבגן עדן.

הדרך לרפואה ולבריאות:
 - 1טוב לשתות החלב בפני עצמו לפני
האכילה - 2 .כל מאכל שאדם מכניס לפיו,
צריך ללעוס אותו היטב ויטחן אותו היטב
בשיניו לפני שיבלענו - 3 .ישתדל האדם
לצאת לטייל כל יום מעט ,במקום פתוח
לאויר השמים ומקום אילנות או גבעות
מוריקות ,למען ישאף לריאותיו אויר צח
ונקי - 4 .המים הם הטובים שבמשקים,
לפיכך יצר ה' בורא העולם בעולמו שיהיו
המים מצויים בכל מקום ,לפי שאין כמוהם
טובים וחשובים לאדם .אדם שהוא עייף
מאוד ומותש ,לא ישתה מים קרים כי יכול
להגיע לידי סכנה - 5 .לא ישתה אדם
באמצע האכילה ,וגם לא קודם האכילה.
והזמן הרצוי ביותר לשתות הוא כשעה עד
שעתיים אחר האכילה - 6 .דעת הרופאים
היא כי מעט מים טוב לשתות גם באמצע
האכילה - 7 .שתייה מהנה ומועילה ,היא
שתייה מעט מעט פעמים רבות ,ולא שתייה
אחת רבה - 8 .שתיית יין טובה מאוד
במידה מועטת קודם האכילה כרביעית יין

( 100מ"ל) ,אבל שתיה רצינית יותר ,לא
ישתה קודם האכילה ולא לאחריה ,כי אם
דווקא באמצע הסעודה.

דברי מוסר" :כבוד חבריך"
כמה צריך האדם להיזהר בכבוד חברו ,עד
שאמרו :שואלים את האדם :המלכת את
חבריך עליך? פירוש :האם התנהגת עם
חברך כאילו הוא מלך? ומזה למדים כמה
צריך להיזהר בכבוד חברינו ,ובפרט
לאנשים שהטיבו עמנו ,כדי שלא נהיה
כפויי טובה ח"ו .ואם אחד לוה מחברו
מעות או קונה סחורה בהלוואה כדי לעבוד
בכך להרוויח מן המעות של ההלוואה או
מן הסחורה שקנה על מנת להביא פרנסה
לבני ביתו ,כמה עליו להיות נאמן ולהחזיר
לבעלים את הדמים בזמן שקבע איתם ,ולא
יגרום להם שום צער ועגמת נפש ,ולא יאמר
לחברו "בא מחר" לא דמי ההלוואה ולא
דמי הסחורה .זה עוונו גדול ועונשו קשה
ומר .ומי שנזהר לשלם את דמי הסחורה
בזמן הקבוע ,וחושב תמיד שלא לצער
הבעלים שעשו עמו טובה ,אז ה' מזמין לו
קונים ומוכר ומרוויח ,וכל זה בשביל שנתן
בלבו להחזיר לבעלים אז מרוויח והסחורה
נמכרת ומביא אחרת תחתיה ,ואם חושב
ההיפך ,לווה ואינו מעוניין לשלם ,אז ה'
סוגר בפניו שערי פרנסה ,ומצבו הולך
ומדרדר מיום ליום ,ואינו יודע כל זה בעוון
שאינו מחזיר דמי הסחורה לבעלים ועל כן
צריך להיזהר שלא לגרום שום צער לשום
אדם ולא לבזותו ולא לביישו וה 'ישמרנו
אמן.

הראשון לציון :רבי רפאל מאיר 1801-
1893

כשביקר רבי רפאל בתוניס ,נעשו עמו נסים
ונפלאות .דבר ראשון ,בתפילתו הוריד
מטר ,שכמעט היו יושבי תוניס מתים
ברעב .דבר שני ,מופת אשר פירסם את
קדושתו שנית בין יהודי הארץ .פעם אחת
כאשר הלך עם רבה של מקום ,הגיעו
שניהם לקרבתו של גן מפואר בעיר
המלוכה ,רבי רפאל היה שקוע בשיחתו

בדברי תורה עם המרא דאתרא ,ולא הבחין
כי הוא מתקרב לשערי הגן .את דרכם
פנימה עצרו אותם שומרי הגן ,ואמרו
להם :הגן סגור בשעות הערב .רבי רפאל לא
הבחין בדבריהם והמשיך בדרכו הישר
לתוך הגן המופלא .השומר חסם את דרכם
של שני הרבנים" .אין רשות כניסה" הבהיר
נחרצות .שני כלבים גדולים ורעבים לטרף
מסתובבים בשטח הגן ,ומאיימים לקרוע
לגזרים את כל הנכנס בשערים .רבי רפאל
לא שת לבו לאזהרה הזאת ,והמשיך בדרכו
פנימה ,אבל זעקת שבר ניתכה מפי רבה של
תוניס .חרדה עצומה ודאגה לשלומו של
רבי רפאל נכנסו ללבו .הוא הרהר באימה
על גורלו של הרב רפאל אשר נכנס בלא
יודעין לתוך מלתעותיהם של הכלבים
האכזריים .בחרדה עקב אחר דמותו
המתרחקת של רבי רפאל ,כאשר לפתע
הגיחו שני הכלבים מקצה הגן בנביחות
קולניות ,קרבו לכוונו של הרב שחדר
לרשותם.

סיפור:
רבי נפתלי בסוף ימיו אמר לנכדו זלמן:
אספר לך סיפור שקרה עמי בילדותי :מדי
יום ראשון הייתי נוטל צקלון מביתי
שבצפת ,ממלאו במעט מזון כדי חיות,
במים חמים ובספרים החזקתי ביד אחת,
ותיק של טלית ותפילין ביד אחרת ,ויצאתי
לעבר מירון ,יחד עם חבר נוסף כמותי
ללמוד תורה ליד קברו של התנאי הקדוש
רבי שמעון בן יוחאי .ועסקנו בתורה במשך
ימים רבים ,עד שהגיע חודש הרחמים
חודש אלול .באותו יום של אלול ,בשעת
הצהריים ,היינו עסוקים בסוגיה עמוקה
וכמעט לא מבחינים בנעשה סביבנו .שער
המערה סגור מפני מזיקים שונים ומשונים
שהתאנו לפעמים ליושבי ה"דיון" ,ואנחנו
יושבים בטוחים ושאננים באולם
שמאחורי מערת רשב"י ,היכן שטמון בנו
רבי אלעזר .ואז שמענו רחש מכיוון
החלונות הגדולים והגבוהים .הרמנו
ראשינו בתימהון והנה שני אנשים עזי נפש

משתלשלים מן החלונות וחמת רצח על
פניהם .אנחנו התחלנו לומר פסוק וידוי
ותפילות שאומר אדם כשרואה מיתתו
מתקרבת .ובעוד שהאנשים מתקרבים
אלינו ,נזכרנו שהתפילין בידינו ועל
ראשינו ,וחששנו אם יתעללו בהם הגנבים
האלו אזי יינזקו התפילין הקדושות,
ויתבזו ,ומי יודע מה יהא עימן.

דינים:
 - 1כל המצוות מברך עליהן קודם עשייתן
חוץ מטבילת גר ,לדוגמה ,קודם אכילת
המצה מברכים על אכילת מצה ,וקודם
טבילת כלים מברכים על טבילת כלים
וכדומה ,אבל טבילת הגר ,שהוא קודם
טבילה נקרא אינו יהודי ואינו יכול לברך
אם קדשנו במצוותיו וציוונו ,כי עוד לא
נתקדש ,לכן יברך אחרי הטבילה .אבל יש
מצוות שזמנן נמשך כמו :טלית-תפילין או
מזוזה ,שאם לא בירך קודם יכול למשמש
בציצית שלובש או בתפילין שלובש ,או
ישים ידו על המזוזה שקבע ויברך .אבל
שאר המצוות המברך עליהן אחר עשייתן
הרי זו ברכה לבטלה מן התורה.
 - 2אבל בנטילת ידיים אסור לברך קודם
הנטילה לפי שאין ידיו נקיות עדיין
וצריכות מים ,לפיכך צריך לברך לאחר
שפיכת המים עליהן ,ולפני ניגוב הידיים,
לפי שהניגוב הוא צורך הנטילה ,ואם לא
בירך עד שכבר ניגב את ידיו לא יברך כלל.
וכן פסק מרן חכם עובדיה יוסף זצ"ל.

התורמים לעלון זה:
האדון פרח חמרה ואשתו הגברת דינה
ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ החכם
השלם המנוח אלי כליפה הכהן בן שפיקה
ע"ה אמן *** .הרבנית ויוליט שקורי-פרחי
ובעלה הרב יצחק ובניהם לברכה ולהצלחה
ולרפואה שלמה להתינוק יעקב פרחי בן
תמר מלכה אמן *** .האדון ציון מרעשלי
ואשתו הגברת דליה ובניהם והוריהם
לברכה ולהצלחה אמן *** .האדון אברהם
אהרן פרחי ואשתו הגברת רניה ובניהם
לברכה ולהצלחה אמן *** .הבחור נחמד

ונעים יוסף ליון פרחי והוריו ואחיו לברכה
ולהצלחה אמן *** .הגברת שרה מנשה
ובניה לברכה ולהצלחה 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*** .
האדון איזק ענביה ובניו לברכה ולהצלחה
ולע"נ אדונתם אמם איווה עיישה בת ליזה
ע"ה אמן.

**********

התרומות בשבוע זה הסתכמו לסך של .$700
ההוצאות הסתכמו לסך של  $1,550ומתוכם
 $150לחכם בישראל שבכל שבוע משתדל
להדפיס את העלון מהאתר ולחלקו בבתי כנסת
בארץ .ותזכו למצוות אמן.
מספר המבקרים הגיע ל,80,500 -
גידול של  1,300מבקרים מהשבוע שעבר.

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

**********

www.BethYosef.com

