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פרשתנו מדברת על הכוהנים והלכות
עבודתם בבית המקדש ,ויש פסוק שמדבר על
מדות הטובות שחייב להתנהג בה הכהן
והוא :כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה
יבקשו מפיהו כי מלאך צבאות הוא .כי הכהן
הוא שלוחא דרחמנא הוא ,והכוהנים שמים
שלום בין ישראל לאביהם שבשמים על ידי
ברכתם ברכת כוהנים לעם ישראל ,אבל יש
תנאי בדבר ,שיהיה הכהן עניו ,שאלמלא כן,
אין ה' חפץ בו ,ומצינו כהן גדול שהתגאה,
והודח מהכהונה ,וגם פרשתנו ,מונה התורה
שורה של מומין שבגוף הפוסלים בכוהנים:
צליעה קלה ,או תבלול בעין ,ואפילו נסדק
סחוס באוזן כדי חדירת ציפורן ,ומאה
וארבעים מומים נמנו בהרמב"ם .וחז"ל
הוסיפו כמה מומין מפני מראית העין ,כגון
שנשרו שיניו ,או ריסי עיניו .ואם היו לפנינו
שני כוהנים :האחד גאון קדוש וצדיק
ומקובל ,אלא שבעל מום הוא  -יש להניח
שבשביל המום שלו ,נדכה הוא בעיניו ,ויהיה
עניו שבעתיים  -ומולו כהן בור ועם הארץ,
זחוח דעת ושחצן אבל אין בו מום ,על כרחנו
חייבים אנו לבחור בכהן זה השני שאין בו
מום בגופו .ולראשון אסור לעבוד במקדש
כדכתיב :ואל המזבח לא יעלה ,ואם נכנס
ועבד לוקה מלקות ועבודתו פסולה .מדוע?

הטעם ,לפי שהאדם רואה לעיניים ,ומבטו
שטחי ,ואם אחד יראה את הכהן שהוא בעל
מום ועובד במקדש ,אז תתבזה עבודת
הקודש בעיניו ויגרם חילול ה' .ולפיכך כדאי
לנו לוותר על כהן צדיק וקדוש ,ובלבד שלא
יגרום שמץ של חילול ה' .וה' ישמרנו אמן.

חודש אייר

הוא החודש השני של השנה לחודש ניסן.
תמיד הוא  29ימים ,כלומר :חודש חסר,
נקרא שמו" :אייר" מלשון אור ,מזלו הוא
מזל שור ,לפי שבו השדות מלאים עשב,
והשוורים יוצאים למרעה לאחר חודשי
החורף הקרים .ובתנ"ך נקרא חודש זיו ,על
שם זיווה של השמש שניכרת במיוחד .וגם
מילה "זיו" מלשון ניצן ,על שם הניצנים
נראים בארץ ,והוא ימי קציר שעורים .כמה
מאורעות מיוחדים קרו בימי חודש זה :ב'
בחודש בנה שלמה המלך בית ראשון ,בשבעה
בחודש ,חנוכת חומות ירושלים בימי עזרא
ונחמיה .י"ח בו :פטירת רבי שמעון בן
יוחאי .כ"ח בו נפטר שמואל הנביא .י"ד בו
פסח שני .יש בו סגולה רפואית ,ובו ירד המן
במדבר שלא היה גורם שום מחלה והוא
ראשי תיבות :אני ה' רופאיך.

ל"ג בעומר

הוא יום שמחתו של התנא האלוקי הרשב"י

זי"ע .היה מגדולי התנאים בדור הרביעי
לתנאים ,חי אחרי חורבן בית שני בשנת 140
למנינם .חיבר ספר הזוהר המפורסם ,הוא
ספר היסוד של תורת הקבלה ,הוא רבי
שמעון סתם הנזכר בש"ם ,האריך ימים
וניפטר אחרי רבי ישמעאל .תחלה למד תורה
ביבנה ,וישב לפני רבי יהושע ולפני רבן
גמליאל ביבנה .ואחר כך נהיה מחמשת
תלמידיו האחרונים של רבי עקיבא ,שהיו:
רבי מאיר  -רבי יהודה  -רבי יוסי  -רבי
אלעזר בן שמוע ,רבותיו הם :רבי עקיבא -
רבי יהושע  -ר' יהודה בן בבא  -רבן גמליאל
 רבי אלעזר בן יהודה 22 .תלמידים היו לוומהם :בנו רבי אלעזר ברבי שמעון  -רבי
דוסתאי  -ר' חנינא  -רבי יוחנן  -רבי יונתן -
רבי יצחק  -רבי ירמיה  -רבי מתיא – רבי
נהוראי  -רבי פינחס בן יאיר  -רבי שאול ,רבי
שמעון בן מניסא  -ורבי יהודה למד במשך 13
שנה בישיבתו של רבי עקיבא בבני ברק .ורבי
עקיבא חיבבו וקרא לו" :בני" ואמר לו :דייך
שאני ובוראך מכירין כוחך .גם כאשר רבי
עקיבא נתפס על ידי השלטונות ,ונאסר בבית
הסוהר ,בא אליו "רשב"י" ללמוד תורה
מפיו .במשנה מובאים הרבה ויכוחים
הלכתיים בינו ובן רבו רבי עקיבא .פעם אחת
התבטא רשב"י על רבי עקיבא ביטוי שנראה
בעיניו כזלזול בכבוד רבו ,וישב על כך זמן רב
בתעניות עד שהושחרו שניו .וסתם מדרש
הנקרא "ספרי" על חומש במדבר ודברים,
הוא דברי רשב"י .ופעמים רבות חלק על רבי
מאיר ועל רבי יהודה ,והיה מן המתנגדים
החריפים לשלטון הרומאי ,אחרי שראה
שסרקו את בשרו של רבו רבי עקיבא מפני
שעסק בתורה .כל ימיו היה מלומד בנסים,
והוא הגין על דורו ,ולא נראתה הקשת
בימיו ,נפטר בל"ג בעומר ,י"ח באייר ונקבר
במירון .שמו התקדש בעם ,ותפילה על קברו
יש לו כוח רב ,ומדליקין נרות לעילוי נשמתו
וזכותו יגן עלינו אמן.

פרפראות על מסכת אבות
"דע מה למעלה ממך עין רואה" .פירוש:
ממך לבד תוכל לדעת את האמת ,ככתוב:
ומבשרי אחזה ה' ,דהיינו עין רואה ,הלא

האדם תמיד רואה בעיניו ומשגיח על נכסיו
שלא יגנבו ולא ינזקו ,אותו דבר עינו של
השם פקוחה על ברואיו כולם לפי שהוא ברא
אותם ,והוא זן ומפרנס כולם ,ושומר על
בריאותם ,ורחמיו על כל מעשיו .ומשלם
שכר טוב לצדיקיו ולעושה רצונו אמן.

היסטוריה בקצרה 80 :שנה אחרי החורבן
 150למנינם

כשנהיה אלישע אחר זקן ,חלה את חוליו.
באו ואמרו לו לרבי מאיר" :רבך חולה" .הלך
לבקרו ,ומצאו חולה מאוד .אמר לו :ואינך
חוזר בתשובה? אמר לו אלישע :ואם אני
חוזר ,מקבלים אותי? אמר לו רבי מאיר:
הרי כתיב תשב אנוש עד דכא ,ואפילו בשעה
האחרונה קודם מותו מקבלים אותו .באותה
שעה בכה אלישע ,ונפטר ומת .והיה רבי
מאיר שמח בלבו ואמר :דומה שמתוך
תשובה הוא מת .כשהגיע אלישע למעלה,
אמרו ברקיע :לא נידון אותו ,משום שעסק
בתורה ,ולא יכנס לגן עדן מפני שחטא .אמר
רבי מאיר :אני אתפלל עליו שידונוהו .מיד
ירדה אש מן השמים ושרפה את קברו .באו
ואמרו לרבי מאיר ,והלך ומצא אש על קברו,
פירש טליתו עליו ,ולא אחזה בו האש .אמר
רבי מאיר לנשמת אלישע :ליני הלילה בעולם
הזה והיה בבוקר אם יגאלך טוב ,זה ה'
שהוא טוב ,ואם לא יחפוץ לגאולך ,וגאלתיך
אנוכי חי ה' ,מיד נכבשה האש מעל הקבר.
והיה רבי מאיר מתפלל ואומר :מתי אמות,
ואעלה עשן מקברו ,כלומר שידונו אותו.
וכיון שנפטר רבי מאיר ,עלה עשן מקברו של
אלישע .כלומר רמז שדנוהו .אמר רבי יוחנן:
כלום גבורה היא זו לשרוף את רבו?
כשאעזוב את העולם ,אני אוחז בידו ומכניסו
לגן עדן ,ומי יקחנו מידי? וכיון שנפטר רבי
יוחנן :פסק העשן מקברו של אלישע.

הדרך לרפואה ולבריאות
עם הזמן ,ריאותיו של המעשן אינן יכולות
לקבל מספיק חמצן ,לפי שהקולטנים
(הנדיות) של החמצן שבריאותיו נפגמו ,ואז
חולה במחלת נפחת הריאות (אנפיזמה).
מחלה זאת נקראת בעולם הרפואה "החי
המת" ,...כלומר ,אדם בריא בגופו אבל אין

לו אויר ,רוצה אויר ואינו יכול לקבלו .וגדולי
ישראל בדור הקודם יצאו בתוקף נגד
העישון ,ועתה נוספו אליהם גדולי דורינו
שליט"א ,ועוד הוסיפו משנה תוקף
בהתנגדותם לעישון ,כאשר התבררה גודל
הסכנה והרס הגוף הנגרמים מן העישון.
וכאשר התריעו על כך גדולי הדור בקריאתם
הנרגשת לצעירי הצאן לבל ירגילו עצמם
חלילה בהרגל הרע הזה של עישון הסיגריות,
וכלשונם" :הננו פונים בזה להיקרים
והחביבים צעירי עמנו שעדיין אינם קשורים
להרגל הרע הזה שסופו יכול להיות גרוע
מאוד ,והוא הרגל עישון הסיגריות .אנא,
אחינו ,אל תרעו לעצמכם ולסביבתכם ואל
תרגילו עצמכם בזה ,כי תורתינו הקדושה
היא תורת חיים "וחי בהם" וחפץ השם שכל
אחד ישמור בריאותו בכדי שנוכל לעבוד
אותו ,וח"ו מלהקל ראש בענין שמירת
הבריאות ,ובפרט ועל אחת כמה וכמה בדבר
שלדעת הרופאים הוא מזיק ממש".

דברי מוסר :כפוי טובה
הפסוק אומר" :משיב רעה תחת טובה לא
תמוש רעה מביתו" .על כל אדם חובה לקבל
עליו אם קבל כל דהוא טובה מחברו ,שתהא
חקוקה בלבו תמיד כל הימים ולא לעשות
אתו שום רעה ,ולשלם לעושה הטובה ככל
הבא מידו ,אפילו אם עשה לו גם כן רעה.
הרעה תשכח והטובה לא תשכח .כי צריך
שיהא באדם מדעת קונו .ככתוב :גם אלה
תשכחנה  -שהוא מעשה העגל ,ואנכי לא
אשכחך  -שהיא קבלת התורה כששמעו על
הר סיני הפסוק "אנכי ה'" .וצא ולמד ממשה
רבינו ,שלא היכה את היאור ואת העפר לפי
שקבל טובה מהם ,וכן לא נקם משה נקמת
מדין לפי שגדל עמהם .עוד אמרו :כל הפותח
פתח לחברו ,חייב בכבודו יותר מאביו ואמו
אתה מוצא באליהו הנביא שלא החיה את
אבותיו כמו שהחיה את בן הצרפתית .וגם
אלישע החיה את בן השונמית ומסר נפשו על
אכסניא שלו .ואם כל כך חייב להחזיק טובה
לחברו על פת לחם ,כל שכן ,אם קבל ממנו
טובה רבה ,בגשמיות וברוחניות והפרישו
מדרך רעה .ואם לא הכיר טובתו ולא נהג בו

כבוד ,הרי זה קרוי כפוי טובה .וכל שכן כמה
חייבים אנחנו לפני ה' שגומל עמנו חסדים
תמיד ובכל רגע ,וכמה חייבים לעשות רצונו
ולקיים מצוותיו וה' ישמרנו אמן.

הראשון לציון :רבי רפאל מאיר 1801-1893
שנות הפעילות לטובת יהודי ירושלים,
הותירו את רשומן על גופו של רבי רפאל,
וחולשה כבדה פקדה אותו באחרית ימיו,
והוא שכב מרותק למטתו ,את עניני העדה
ניהל בעזרת סגנו וממלא מקומו רבי יעקב
שאול אלישר ,אשר על פיו ישק כל דבר .וזכה
רבי רפאל לאריכות ימים ובגיל תשעים
ושתים שנה ( )1893עלה לישיבה של מעלה
בי"ד טבת .השמועה המרה פשטה בירושלים
והותירה את כל יהודיה שבורים ואבלים.
ביטול מלאכה הוכרז מטעם בית דין לקראת
הלוויתו .המוני אדם הלכו אחרי מטתו ,וכל
אנשי הממשל והקונסוליות בארץ הגיעו
לחלוק לרב הנערץ הכבוד האחרון .ונטמן
בהר הזיתים ,וחיבר "לב מרפא" ו"לשון
מרפא" ,זכותו יגן עלינו אמן.

סיפור
כששמע רבי יעקב אריה את דבריו של שמעון
וצרתו ,הרב נטל פיסת קלף מעובדת ,הדק
היטב ,וכתב עליה מילים ספורות ונתנה ביד
שמעון ואמר לו :נלך בתחילה בטוב ובשפה
ברורה ונעימה ,שלב אחר שלב .בראשונה
תפנה אל הגוי שמבקש להשכיר את הטחנה,
ותבקש ממנו בנחת שלא יסיג את גבולך,
באם יסרב ,מסור לו מכתב זה .אם גם
למקרא המכתב יקשיח עדיין את ליבו ,או
אז אאלץ לנקוט בדרכים אותן נמנע אני
בדרך כלל מלהוציא אל הפועל .כך אמר
הרב ,ושמעון חזר אל העיר ופנה אל הגוי
שהתגורר בקרבתו .הוא תיאר לו את הטף
התלויים בו ,הרבה במילים של שכנוע
והסבר ,אך הגוי הקשיח את ליבו כשבפיו
משפט קבוע" :אין רחמים בענייני מסחר".
התקדם שמעון בסולם השלבים אותו התווה
הרבי ונתן ביד הנכרי את המכתב .הגוי קרא
בסקרנות את השורות ופרץ בצחוק רועם
ופרוע" :לא ייאמן" לגלג" ,הרב שלכם איני
מכירו והוא אינו מכירני מצווה עלי שלא

להשכיר את טחנת הקמח?

דינים
 - 1נשים חייבות לברך ברכת הגומל,
וצריכות לברך ברכה זו בפני עשרה בעזרת
הנשים אחרי לידה או מחלה.
 - 2אין בעל לברך את ברכת הגומל במקום
אשתו .ויכולה האשה לברך אפילו בזמן
שאיננה טהורה.
 - 3אין הקטן פחות מגיל שלש עשרה מברך
ברכת הגומל ,לפי שלא שייך שיאמר:
"לחייבים טובות" שהרי אינו בר עונשין
הוא.
 - 4קטן שעבר ניתוח בקטנותו ,ונתרפא
בגדלותו ,אינו מברך ברכת הגומל ,כיון
שבזמן שעבר ניתוח היה מופקע מברכת
הגומל .וכן קטן שנסע בקטנותו והגדיל אינו
מברך ברכת הגומל.
 - 5מי שניצל מעבירה ,אינו מברך ברכת
הגומל ,כיון שברכת הגומל לא נתקנה אלא
רק על הצלת הגוף ולא על הצלת הנפש ,ומכל
מקום יכול לאומרה בלי שם ומלכות.
 - 6צריך לברך בתוך שלושה ימים ,ואם לא
בירך בתוך שלושה ימים ,רשאי לברך אפילו
לאחר זמן רב.
 - 7מי שנתחייב הגומל על שני דברים ביחד
כגון היה חולה ונתרפא וגם נסע ממקום
למקום ברכה אחת פוטרת את כולם.

התורמים לעלון זה
הרב סימון גולדסטין ואשתו הגברת סימי
ובניהם והוריהם לברכה ולהצלחה אמן*** .
האדון חיים-יחיא אללחם הכהן ואשתו
הגברת ויוליט ובניהם אידי-בירטה-ביללה
לברכה ולהצלחה ומאחלים מזל טוב לבנם
האדון יוסף ואשתו הגברת לורין לבנם חתן
בר מצוה האברך יעקב ומברוק אמן*** .
האברך אברהם ציון שמס ואשתו הגברת
רוזי ובניהם והוריהם לברכה ולהצלחה
ולבריאות להסבים והסבות אלי-נינא-ביקי
וה' יברך אותם אמן *** .הגברת קמו פרידה
גנדי ובניה לברכה ולהצלחה ולע"נ הוריה
אביה המנוח גמליא בן רינה ואמה פרידה בת
גמיליה ע"ה אמן *** .האדון שאול-שחוד
אבו-עבדו שקאלו ובניו לברכה ולהצלחה

ולע"נ אמו שרה בת שמחה ואשתו טוניה מזל
בת רחל ע"ה אמן *** .האדון איזק שקאלו
ואחיותיו גרסיה  -שילה  -ויוליט  -אסטיללה
 כלודי לברכה ולהצלחה עם כלמשפחותיהם ולע"נ אמם ביללה בת כחילה
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 לברכהולהצלחה ולע"נ אמו ג'מיליה בת בהייה ע"ה
אמן.

**********

התרומות בשבוע זה הסתכמו לסך של .$1,800
ההוצאות הסתכמו לסך של $1,550
ותזכו למצוות אמן.
מספר המבקרים הגיע ל,89,500 -
גידול של  800מבקרים מהעלון הקודם.

**********

בליל ל"ג בעומר מדליקין בבית יוסף נרות לע"נ
האבות והנביאים והתנאים .המעוניין להתנדב
נר בשמו יצור קשר עם הרב אהרן פרחי.
המחיר  .$100ותזכו למצוות.

**********

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

