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איתא במדרש :אימתי נאמר לו למשה לעשות
את המשכן? ביום הכפורים ,ואותו היום
נסלח להם לישראל ,ונקבע יום הכפורים יום
סליחה וכפרה לדורות .ככתוב" :כי ביום הזה
יכפר עליכם" .וממחרת יום הכפורים
התחילו הנדבות למשכן ,והתחילו עושי
המלאכה במלאכת המשכן ונגמרה בשלושה
חודשים והם :תשרי-חשון-כסלו .והיה מונח
ומפורק בחודשי טבת-שבט-אדר ,והעמידוהו
באחד בניסן .יש לשאול :למה נתעכבה
הקמת המשכן שלושה חודשים? כשנגמר
המשכן בכסלו ,הלכו בני ישראל אצל חכמי
לב ואמרו להם :ומה אתם יושבים ,העמידו
את המשכן ,ותשרה שכינה בינינו? התחילו
להעמידו כמה פעמים ,והיה נופל ,ולא היו
יודעין איך להעמידו ,התחילו מסיחים
ומרננים ואומרים :ראו מה עשה לנו בן
עמרם ,שהוציא את ממוננו וזהבינו וכספינו
במשכן הזה ,והכניס אותנו לכל הטורח הזה,
ואמר לנו משה שה' ירד מן העליונים ,וישרה
שכינתו בתוך יריעות עזים ככתוב" :ושכנתי
בתוכם" .ולמה לא היו יכולים להעמידו? לפי
שהיה משה מיצר ,על שלא נשתתף הוא
עמהם בנדבת ובמלאכת המשכן ,אז לקחו
את כל כלי המשכן ונכנסו אצל משה ואמרו
לו :ראה הכל לפניך שנאמר" :ויביאו את
המשכן אל משה" .ואנו מעמידים אותו והוא
נופל? מיד אמר לו ה' :משה לפי שהיית מצר

שלא היה לך עשייה או נדבה ,בשבילך ,אני
מפיל אותו ,כדי שידעו כל ישראל שאם על
ידך אינו עומד ,שוב אינו עומד לעולם ,ואיני
כותב לו הקמה אלא על ידך שנאמר" :ויקם
משה את המשכן" .עוד יש לשאול :הפסוק
אומר" :אלה פקודי המשכן" ,וצריך לפרט
את פקודי המשכן מיד ,ולמה הפסיק ואמר:
ובצלאל בן אורי ...ואתו אהליאב בן אחי סמך
עשו את כל אשר צוה ה'? לפי שליצני הדור
התחילו לומר :איך משה ששלט על מלאכת
המשכן ועל הנדבות ,ודאי היה מתעשר? אמר
להם :למה חושדים בי ,הרי אני לא קיבלתי
מכם נדבות ,לפי שבצלאל ואהליאב הם
קיבלו ועשו ולא אני ,עם כל זה היו צדיקים
וכשרים ונאמנים ,ומסרו לי החשבון על כל
דבר ודבר ,ואני מוסר לכם כל החשבון כל
הזהב העשוי למלאכה ...וכו' ,אז נתקררה
דעתם וה' ישמרנו אמן.

פרפראות על הפרשה:

"ואת בניו תקריב ומשחת אותם כאשר
משחתי את אביהם" .יש לדקדק :היה די לו
לומר" :ומשחת אותם" ומדוע האריך הכתוב
ואמר" :כאשר משחת את אביהם"? הייתה
כוונת ה' בזה לומר למשה שימשח את בני
אהרן מתוך שמחה ,כמו שמשח את אהרן
אחיו .כלומר :כמו שמשח את אהרן ונתמנה
להיות כהן גדול ,בוודאי לא היתה מעורבת
קנאה ,ומאחר ומשה עצמו זכה להיות רבן

של כל הנביאים ומלך על כל ישראל ,וחלקו
גדול משל אהרן .אולם כאשר משה משח את
בני אהרן לכהנים ,היה מקום לחשוש שתהיה
מעורבת קנאה בבניו של אהרן שזכו לכהונה,
מה שלא זכו בניו של משה ,לכן אמר לו ה'
כאשר משחת את אביהם (פרח שושן).

היסטוריה בקצרה 80 :שנה אחרי החורבן
 150למנינם:

כשמתו עשרה הרוגי מלכות ,שלשה ימים
ושלשה לילות בכו עליהם אראלים ושרפי
מעלה ,וזעקו לפניו יתברך מרה לאמר" :זו
תורה וזו שכרה" ,אויב מנאץ שמך הגדול
והנורא ,ומחרף ומגדף ,ואיה קנאתך
וגבורתך? ענתה להם בת-קול לחכמים
משמים ולמלאכים :אם אשמע קול אחד עוד
זועק ,אהפוך את העולם למים ,ואת העולם
לתוהו ובוהו ,גזירה היא מלפני ,קבלוה .אבל
אני אומר ה' :איני שוכח דמם של רבי עקיבא
וחבריו ,ויבוא יום ואתבע דמם .אמר רבי
אבהו בשם רבי אלעזר :כל צדיק וצדיק
שהורגים אותו ,ה' כותב שמו על לבוש שלו,
וישאל לכל הורג ,למה הרגת פלוני ופלוני ,ואז
ה' נותן לו גמול עונשו .ואומר לו ,אם באתי
לנקות אותך מעוונותיך ,אבל לא אנקה אותך
מדמם של ישראל ומדמם של רבי עקיבא
וחבריו .אני מתחילתה של רומי עזרתי לה
שתצליח ,לפי כשמתה אמם של שני מנהיגי
רומי והם :רומוס ורמולוס ,והיו מוכנים
למות שאין מי שמזין להם ,אבל ה' הזמין
להם זאבה שתניקם ונשארו בחיים וגדלו
ונעשו קיסרים של רומי ,ובנו שני מגדלים
גדולים ברומי ,ועשו מה שעשו ביהודים,
ובפרט דמו של רבי יהודה הנחתום ,ובן
קופיא הגוי ,שפעם אחת גזרה המלכות,
שייהרג רבי יהודה הנחתום .מה עשה בן
קופיא הגוי? עשה עצמו דיין ,ודן אותו,
וכשבא להורגו ,הביא גוי אחר ,והרגו ושרפו
במקומו ,ורץ אחד בעל לשון הרע ,וגילה
הדבר לקיסר ,וגזר שיהרגו את רבי יהודה
ואת בן קופיא שניהם ,ונהרגו שניהם ,ועתיד
ה' לנקום דמם עם דמם של רבי עקיבא
וחבריו.

הדרך לרפואה ולבריאות:

ויטמין "די" ( ,)Dידוע שהוא עוזר לצפיפות
העצם לצורך ספיגת הסידן אל תוך מערכת

העיכול ,וגם הוא לכל בשרו של אדם מרפא.
מחקרים רפואיים שנערכו לאחרונה מראים
לנו ,שויטמין  Dנקלט אל תוך רוב התאים
שבגוף האדם ,ובכך הוא מונע מחלות רבות,
משפר את תפקוד מערכות הגוף ומחזק את
המערכת החיסונית ואת התפקוד הנוירולוגי.
המקור העיקרי לויטמין  Dהוא חשיפה
לקרני השמש .בעבר היה מקובל שמספיקה
חשיפה של  4פעמים בשבוע למשך של עד 15
דקות בין השעות  10בבוקר ל 3 -אחר
הצהריים .אלא שללא שימת לב ,גם המעט
הזה יכול להיות שיחסר .לאחרונה נתגלה כי
אצל חלק גדול מהאוכלוסיה כי קיים חסר
בויטמין  ,Dוזאת למרות שהשמש זורחת בכל
העולם .ישנן כמה סיבות לכך :צורת החיים
נשתנתה ,פעם האנשים היו גרים בבתים חד
קומתיים עם חצרות .לאחר מכן התחילו
לבנות לגובה אך כל דירה כללה מרפסת ,כך
שהיתה חשיפה לשמש .אך כיום ,הדירות הן
ללא מרפסות ,החלונות מוגפים בתריסים
בעלי רפפות ,ועקב סמיכות הבניינים ,אין
לקרני השמש אפשרות לחדור פנימה .בנוסף,
פעם היה נדרש לכל מקום חלון חיצוני בכדי
לקבל אור ואויר .כיום ,רוב המקומות
מקבלים אויר ממערכות מיזוג האויר,
ותאורת החשמל משמשת כתחליף לאור
השמש.

דברי מוסר" :חוסר"

אין אדם שאין בו חוסר במידות ובדעות ,וכל
אדם כוזב ,כשם שאי אפשר לבר בלא תבן,
ואין עשן בלי אש ,כך אין אדם שאינו טועה,
ואין שלם בעולם ,רק הצור תמים פעלו כי כל
דרכיו משפט ,ולכן אין ,להאשים שום אדם
שחסר בו דבר ,שהרי אדם הוא כמוהו ויש בו
חסרונות ,אלא ,שכל הנגעים אדם רואה ,חוץ
מנגעי עצמו .ואין אדם רואה חובה לעצמו,
ואפשר שהחוסר שלו עודף על של חברו סוף
סוף לפי שהוא אדם ,וחיובה רמיא לכל אדם
להתבונן להבין ולהשכיל מה חסר בו ,ואם
אינו מבין לבדו ,ישמע לעצה ,וילך לחכמים
ויחכם .או יבקש לו את חסרונו ,כמנהג איזה
בורים ,ולא יבקש להחזיק את שלו במשאות
שוא ומדוחים ,כי אין זו דרך טובה ,אלא יהא
אדם ירא שמים ומודה על האמת אפילו אם
אינו נכנס למוחו ,ודרכו ישרה בעיניו ,יקבל

את האמת ממי שגדול ממנו בחכמה ובמנין,
ויבטל דעתו מפני דעתם ,וישנה דרכיו
והליכותו ומעשיו מיום ליום עד שיקנה
שלמות ,עד אשר יוכל לומר :מתי יגיעו מעשי
למעשה אברהם יצחק ויעקב אמן ,ויתפלל על
זה כמו שאירע פעם :יהודי תושב בגדד ,בא
אל רבי יוסף חיים (הבן איש חי) ראש הגולה
בבל ,והתאונן על שכנו שלדבריו הוא אדם רע
ומזלזל במצוות .היהודי טען :שמצבו קשה
ועליו למכור את הבית ולעבור למקום אחר,
רחוק מאותו אדם ,כמאמר המשנה" :הרחק
משכן רע" אמר לו הרב :יש לקרוא אחרת את
דברי המשנה" :הרחק משכנך הרע לה'",
עליך להרחיק את הרע מהשכן ולהשפיע עליו
שיתקן את דרכיו ,תנסה לפעול בחכמה
ובתחבולות ולהתפלל ולה' שיעורר את ליבו
של השכן לחזור בתשובה ,ואז תרחיק את
הרע ",הרע "מהשכן ולא תרחיק את השכן,
ונמצא שאינך מתחבר לרשע .ועשה כדברי
הרב והצליח.

הראשון לציון :רבי רפאל מאיר 1801-1893

כשהלך רבי רפאל עם חבירו ,רבה הראשי של
תוניס ,לטייל לפני גן המלך ,כשהם משוחחים
בדברי תורה ,נכנס בטעות רבי רפאל אל הגן,
ולא קרא מה שכתוב בכניסה בערבית" :הגן
סגור לכניסה" .ובתוך הגן היו שני כלבים
גדולים ורעבים לטרף ,מסתובבים בשטח
הגן ,ומאיימים לקרוע לגזרים את כל הנכנס
בשערים .והרב רפאל נכנס לבדו בלא יודע,
ולפתע ,הגיחו שני הכלבים מקצה הגן,
בנביחות קולניות קרבו לכוונו של הרב רפאל
שחדר לרשותם ,אך לפתע נעצרו הכלבים על
עומדם .רבי רפאל מאיר נעץ בהם את מבטו
הקדוש .אט אט קרב הצדיק אל החיות
הטורפות ,החזיק בשרשרת שתחת צוארם
ומשך אותם אחריו .זמן ארוך הוסיף לטייל
בגן ,כשהכלבים מהלכים אחריו כזוג שיות
תמימות .השומרים פקחו את עיניהם
בהשתאות ,מעולם לא חזו במחזה מעין זה,
עתה ראו בעליל מהי קדושתו של צדיק עליון
זה .כאשר יצא רבי רפאל מהגן ,ניגש אליו
הרב של תוניס שהיה מחכה לו בחוץ ואמר
לו" :האם בעזרת קבלה מעשית עשית פלא
זה?" רבי רפאל הניד ראשו בשלילה והשיב:
התורה הבטיחה לנו בפסוק זה "ומוראכם

וחתכם יהיו על כל חית הארץ" .בלבי אין פחד
מאף בריה בעולם שתזיק לי .בני קהילת
תוניס נוכחו לראות את קדושתו של הרב,
ופתחו כיסם לרווחה והוסיפו נדבות רבות
לטובת עניי ירושלים ,ושליחותו של רבי
רפאל הוכתרה בהצלחה.

סיפור:

רפי נפתלי מספר לנכדו זלמן מה שקרה עמו
כשהיה בחור על יד קברו של רשב"י .כשראה
רבי נפתלי וחבירו שני אנשים פושעים
מתקרבים אליהם ,מיד הסירו בזריזות את
התפילין מעל ראשם וידם והטמינו אותם
ברמץ ,כדי שלא יבחינו השודדים בתשמישי
הקדושה .התפילין כבר אינם לראשם והם
עמדו כנידונים למוות ,וכפסע היה בינם לבין
הרוצחים ,כשלפתע נשלחו ידיים חסונות
מעל ראשם ואחזו בהם בשניהם היטב היטב.
ויהי טרם הספיקו להסתובב לאחור ,האם
אויב הוא שתפס בהם או אוהב ,ומיד הועפו
שני האברכים למרחק משל היו נישאים
ברוח ,ונחתו על גבי קרקע רחוקה ,הביטו כה
וכה ,והנה המקום מוכר להם היטב :רגליהם
ניצבות על גבי גבעה הרחוקה מציון הרשב"י
מרחק ניכר ,ההר בו קבורים התנא הקדוש
שמאי ותלמידיו .תדהמה אחזה בהם ,הרי
איש לא נטלם ,מי מסוגל להרימם באוויר
ולהעיפם למרחק כזה? ואחרי כמה דקות,
החליטו להתחיל ולצעוד למקום יישוב ,כי
חששו לחזור למערת רשב"י שמקום סכנה
הוא עכשיו .הם ניצלו בנס ,אבל הרוצחים ,מן
הסתם ,עדיין שם .צעדו חרש אל כפר ערבי
קרוב ,ונכנסו להקביל פני ראש הכפר ,וסיפרו
לו על המעשה ,ואמר להם ,מה אתם רוצים
ממני עכשיו? אז ביקשו ממנו ישלח עמם
אנשים עם נשק שילוו אותם.

דינים לפורים:

 - 1צום אסתר יחול ביום רביעי 16 ,במרץ,
ומתחיל מעלות השחר שהוא שעה וחומש
זמניות קודם הנץ .והשעה הזמנית ביום
הצום היא  70דקות והחומש שלה הוא 14
דקות ,נמצא עלות השחר  14+70=84קודם
הנץ שעולה בשעה  5:44והוא זמן התחלת
הצום ,ונגמר בשעה  7:30בערב ,ולמחמירין
יחכו לשעה  7:40בערב ועליהם תבוא ברכת
טוב.

 - 2מעוברות  -מניקות  -מפילות  -וילדות
פטורות מלהתענות וכן חולה שאין בו סכנה
פטור ,וגם זקן תשוש כח פטור .וגם חתן וכלה
בתוך שבעת ימי חופתם ,וכן שלושה בעלי
ברית ,שהם :המוהל – הסנדק  -ואבי הבן
פטורים מלהתענות ביום המילה ,ויאכלו
אחרי המילה.
 - 3מי שלא קרא המגילה בלילה אין לה
תשלומין.
 - 4מי שיש בידו מגילה כשרה ,וקורא יחד
עם שליח ציבור ,רשאי לברך לעצמו בלחש עם
שליח ציבור לפניה ואחריה.
 - 5קודם הקריאה יאמר השליח צבור שהוא
מכוון להוציא את הקהל ,וגם הקהל יכוונו
לצאת ,ולא יענו ברוך הוא וברוך שמו בעת
הברכה.
 - 6הקורא את המגילה עונה לקדיש ולקדושה
ואפילו לאמן דברכות ,וכל זה אם יש בידו
מגילה כשרה ואינו מפסיד תיבות ,ויכול
לקוראם לאחר שיענה קדיש ,אבל אם אין
בידו מגילה כשרה ,לא יענה כדי שלא יפסיד
מקריאת המגלה כלום ,כי העוסק במצווה
פטור ממצווה.
 - 7ליל פורים מותר במלאכה ,אבל ביום
פורים עצמו מותר מן הדין אבל אינו רואה
סימן ברכה לכן יש להחמיר .אבל על ידי גוי
מותר .וגם מותר להסתפר על ידי גוי ,וכן
מותר לגזוז ציפורניים בפורים.
 - 8אין נוהגים אבלות בפורים ,אלא עושה
אבלות כמו בשבת דברים שבצנעא .וילך
האבל ביום לבית הכנסת לשמוע מגילה .אבל
בלילה יתפלל בביתו עם מנין ויקראו את
המגלה .וחייב להניח תפילין בברכה ביום
ראשון של האבלות בפורים ,אם לא היה יום
המיתה באותו יום.
 - 9אבל בכל השנה על הוריו ,מותר לקבל
משלוח מנות ,אבל הוא שולח רק לאחד
דווקא לקיים המצווה.
 - 10אחד אנשים ואחד נשים חייבות בסעודת
פורים .ואומר ועל הנסים אפילו אם נמשכה
הסעודה אחרי השקיעה קודם תפילת ערבית.

התורמים לעלון זה:
האדון דוד אהרן פרחי ואשתו הגברת סוזי
ובניהם לברכה ולהצלחה ומאחלים לבתם
הגברת לינדי גנדי לידה קלה וטבעית ובן זכר

לחיים טובים ולשלום *** .האדון מאיר
ווהבה ואשתו הגברת פולין ובניהם לברכה
ולהצלחה ויהי רצון שהשם יזווג לכל בחור
ובחורה הזיווג המתאים לו אמן *** .האדון
ג'ק חכם אברהם סרדאר הלוי ואשתו הגברת
פרידה ובניהם לברכה ולהצלחה ומאחלים
לאביו חכם אברהם רפואה שלמה אמן.
***האדון אלי לוי ואשתו הגברת ביקי
ובניהם לברכה ולהצלחה 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*** .
האדון איזק ענביה ובניו לברכה ולהצלחה
ולע"נ אדונתם אמם איווה עיישה בת ליזה
ע"ה אמן.

**********

התרומות בשבוע זה הסתכמו לסך של .$650
ההוצאות הסתכמו לסך של $1,400
ותזכו למצוות אמן.
מספר המבקרים הגיע ל,81,200 -
גידול של  700מבקרים 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

