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מצינו שה' מחל לבני דור המדבר על כמה
חטאים חמורים שחטאו נגדו ,חטאו בעגל
ונמחל להם ,חטאו כמתאוננים כשביקשו
לאכול בשר תאווה ונמחל להם ,וכשחטאו
במחלוקתו של קורח ,שוב זכו למחילה,
ורק על עוון המרגלים שהוציאו דיבה על
הארץ וביקשו להשיב את העם מצרימה,
לא מחל ה' לישראל ,אלא גזר על יוצאי
מצרים,, :במדבר הזה יפלו פגריהם".
ואת המרגלים עצמם המית במיתה
משונה .שואל רבי יצחק אלחנן ,מה טעם
לזה? והוא משיב :שבכל עבירות שבעולם,
מועילה תשובה לחוטא ,הן בעבירות שבין
אדם למקום ,והן בעבירות שבין אדם
לחברו ,ורק על חטא שאדם חוטא נגד עמו
אין כפרה לעולם ,ולא מועילה לו לחוטא
זה אפילו חרטה גמורה ותשובה שלמה.
ונלמד מזה ,שאין בעולם חטא גדול מן
הפגיעה בעם ישראל ,שהוא עם ה' .עוד
מוסיף רבי עקיבא שלזינגר :שחטא
המרגלים רודף את ישראל מאז ועד היום
הזה ,כי עונש הגלות שנגזר עלינו עד עצם
היום הזה ,לא בא אלא לתקן את חטא
המרגלים ,ואת דיבתם רעה על הארץ,
שעד היום לא נעקרה מלבותיהם של כמה
אנשים כמו שנאמר,, :וימאסו בארץ
חמדה ...ולהפיל זרעם בגויים ולזרותם
בארצות" ,לא נאמר,, :ולזרותם במדבר"
אלא ,,ולזרותם בארצות" לעתיד ולדורות.
ועיקר החטא הוא :אומר רבינו בחיי בן

אשר ,שהיראה מפני בשר ודם נחשבה
כמרידה בה' ,וכיוון שישראל הביעו מורא
ופחד מפני בני הענקים וערי כנען
הבצורות ,לכן אמרו להם יהושע וכלב בן
יפונה,, :אך בה' אל תמרודו" וכן דוד
המלך אומר,, :ה' לי לא אירא ,מה יעשה
לי אדם" .לכן האמונה והביטחון בה' היא
דרך החיים והאושר וה' ישמרנו אמן.

פרפראות על הפרשה:

,, - 1ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם
לדורותם" אבל בנתינת חוט התכלת לא
נאמר ,,לדורותם" .אומר ה,,חתם סופר"
מכאן נרמז שחוטי הלבן שבציצית יישארו
לתמיד ולדורות ,אבל חוט התכלת לא
יישאר לעולם ולדורותם.
,, - 2ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי
עיניכם" ידוע שהעין רואה תחלה והלב
חומד .ולמה הפסוק התחיל ב,,אחרי
לבבכם" ואחר כך ,,אחרי עיניכם" צריך
להיפך בתחילה עיניכם ואחר כך לבבכם?
אלא בא ללמדנו ,כשאדם עובר ברחוב
וראה לפניו אשה פרועה ולא צנועה ,זה
אנוס ,ולא היה בדעתו לראות אותה ,הרי
זה אינו עוון ,כי מה יכול לעשות? לכן בא
ללמדנו הפסוק :בראיה הראשונה אין בו
עוון כי הוא אנוס ולא נתכוון לזה ,אבל
אחרי ראייה ראשונה עוד מסתכל על
האישה זה עוון בוודאי ,לכך נאמר
,,לבבכם" לפני ,,עיניכם" ,כי הראייה

השנייה היא אחרי הלב ומתכוון להסתכל
ולהנות זה איסור.

היסטוריה בקצרה:
עשרים שנה אחרי החורבן  22למניינם:

כשנחלקו החכמים עם רבי אליעזר בתנורו
של עכנאי ,רבי אליעזר מטהר והחכמים
מטמאים ,באותו יום השיב רבי אליעזר
כל תשובות שבעולם ,ולא קיבלו ממנו ,לפי
שהוא יחיד והם רבים .והיה זה שלא ירדו
לסוף דעתו .אמר להם רבי אליעזר :אם
הלכה כמותי ,אילן זה של חרוב שהיה
במקום יוכיח! ונעקר האילן ממקומו מאה
אמה ויש אומרים נעקר ארבע מאות
אמה .אמרו לו חכמים :אין מביאים ראיה
מן החרוב .חזר ואמר להם :אם הלכה
כמותי ,כותלי בית המדרש יוכיחו ,ומיד
היטו כותלי בית המדרש ליפול גער בהם
רבי יהושע ,ואמר להם :אם תלמידי
חכמים מנצחים זה את זה בהלכה ,אתם
מה טיבכם? עמדו במקומם ולא נפלו.
מפני כבודו של רבי יהושע שגער בהם ,ולא
זקפו מפני כבודו של רבי אליעזר ,ועדיין
מטין ועומדים הם ,ובני דורם ראו כותלים
אלו ונזדעזעו .שוב אמר להם :אם הלכה
כמותי אמת המים תוכיח! ...חזרה אמת
המים לאחוריה אמרו לו :אין מביאים
ראיה מאמת המים .חזר ואמר להם אם
הלכה כמותי :מן השמים יוכיחו ,יצאה
בת קול ואמרה :מה לכם אצל רבי
אליעזר ,שהלכה כמותו בכל מקום! עמד
רבי יהושע על רגליו ואמר :לא בשמים
היא ,ואין אנחנו משגיחים בבת קול,
שכבר ניתנה תורה מהר סיני וכתוב בה:
אחרי רבים להטות .אחר כך כשמצא רבי
נתן לאליהו הנביא ושאל אותו :מה עשה
ה' באותה שעה? אמר לו,, :היה שוחק"
ואמר,, :נצחוני בני! ...נצחוני בני".

הדרך לרפואה ולבריאות:

אישוני העיניים מתכווצים ומתרחבים
בהתאם לכמות האור במשך היום כאשר
האור רב – האישונים מתכווצים דבר זה
גם מציל את העין מנזקי קרינת השמש
מכיוון שלעין מתכווצת נכנסת פחות
קרינה .כאשר האור מועט בלילה

ובמקומות אפלים וחשוכים – האישונים
מתרחבים .משקפי שמש ,מלבד היותם
כהים ונותנים את ההרגשה הנעימה,
גורמים גם להתרחבות האישונים בגלל
צבעם הכהה ,לכן מצפים אותם בחומר
מסנן קרינה וזאת על מנת להגן על העין
שאישוניה מתרחבים .משקפי שמש
שהיצרנים לא ציפו אותם בחומר מסנן
קרינה גורמים לאישונים להתרחב ,אך
אינם מונעים מהקרינה להיכנס לעין
המורחבת ,וכך העין יכולה להינזק .לכן
חשוב לברר היטב לפני שקונים משקפי
שמש אם העדשות אכן מצופות בחומר
מסנן קרינה .באופן ממוצע אדם מאבד
 21%-31%מקולטי האור המרכזיים שלו
במרוצת ימי חייו .כאשר רוב הנזק נובע
מחשיפה לאור .לכן לאדם מבוגר נדרשת
תאורה רבה יותר מאשר לאדם צעיר .עוד
יש להיזהר על הילדים שמתקשים
בלימודים וכאבי ראש אצלם יכולים
להיות קשורים אף הם לראיה שאיננה
תקינה ,ועל ההורים לשים לב לכך.
דברי מוסר,, :אמונה ועבודת ה'"
 – 1צריך שנאמין שיש ה' שממציא את כל
הנמצאות וממציא יש מאין ,הוא משגיח
ומושל בכל רצונו .ה' הוא יחיד בלי שום
שתוף ,וצריך ליראה אותו מפני העונש,
ומפני רוממותו שהוא מלך נורא ואיום– 2 .
אסור להוציא שם שמים מפינו ,אלא
בקריאת פסוק או בשעת התפילה .ואסור
להזכירו אפילו בשאר הלשונות – 3 .צריך
לאהוב את ה' ,לחשוק ולחבב להתפלל אליו
ולעסוק בתורתו ולומר לפניו שירות
ותשבחות – 2 .לא ישתמש מתענוגי עולם
הזה ,אלא מה שצריך לקיום גופו ופרנסתו,
ויזכה אחרים בכל דבר מצווה – 1 .תהיה
מחשבתו תמיד בשביל עבודת ה' ויאמר:
,,הרי אני אוכל ושותה וישן כדי שאהיה
חזק ובריא לעבודתו יתברך" .וכשהולך
להביא פרנסה יאמר :הריני עושה בשביל
להתנדב צדקה וללמד את בני תורה ומצוות
בישיבה – 6 .צריך לכבד תלמיד חכם
ולאהוב אותו – 7 .צריך לקרוא קריאת
שמע שחרית וערבית בזמנה וגם על המיטה.
 – 8מצווה להתפלל בכוונה ולהבין מה הוא

מתפלל – 9 .צריך להדמות במידות לה' מה
הוא רחום אף אתה רחום ,ומה הוא חנון
אף אתה וכו' – 11 .מצווה לכבד ולירא
מבית הכנסת ומבית המדרש ,לישב במורא
ובכובד ראש ,ולא ינהג בם קלות ראש ולא
שיחה בטלה ובפרט בשעת קריאת ספר
תורה ובחזרה ובקדיש – 11 .כשיש לפניו
ספק אסור ,יתרחק ממנו ולא יעשהו ,וכל
שכן אסור וודאי שלא יעשהו בכלל– 12 .
צריך שיבטח בה' ,ולא ידרוש לחוזי כוכבים
ולא למכשפים וכיוצא בהם ,וישים כל
בטחונו ואמונתו בה' ,יתברך – 13 .צריך
לזכור תמיד חסדי ה' עליו יום יום ,שעה
שעה ,וכל רגע ורגע ,ויודה לו על כל מה
שעשה עושה ויעשה עמו תמיד וה' ישמרנו
תמיד אמן.

הראשון לציון רבי משה מיוחס
2311-2211

כשהתקרב נפוליאון וחייליו לשערי
ירושלים ,גברה הבהלה בעיר ,והפחד שתק
את כל חיי היום – יום בירושלים ,הפחה
המקומי התורכי חיפש עצה להצלת עירו,
כשבמוחו נצנץ רעיון .והוא באותו יום פנה
לביתו הצנוע של הראשון לציון הרב משה
מיוחס ואמר לו,, :רבינו הקדוש! ...בקש
מחכמי היהודים ,כי יפילו תפילה לה',
אולי תעמוד לנו זכות תפילותיכם ותנצל
העיר" ענה לו הרב,, :היכן נתפלל? והרי
אין לנו כלל גישה אל מקום מקדשנו ליד
כותל המערבי שמנעתם אותנו להתקרב
ולהתפלל שם?" ענה הפחה,, :אני מקצה
לכם היום מקום מיוחד לתפילה היכן
שתחפצו ,אך הצילו את נפשותינו ,האספו
והתפללו" .מיד הזמין הרב את כל יהודי
ירושלים להתפלל ליד הכותל .צעירים
וזקנים ,נשים וטף הגיעו בהמוניהם
לרחבת הכותל ,וקולות התפילות נשמעו
והגיעו עד לב השמים .ומיד לאחר
התפילה ,בא הרב מיוחס אל ארמון הפחה
ובשר לו,, :נפוליאון לא יצליח להבקיע לו
לדרך לירושלים ,כי תפילותינו התקבלו".
הפחה נבוך כלו :מנין לו לרב כי כך יהיה?
הרב לא ענה לשאלתו ,אך הוסיף עצה
נוספת כדי להרגיע את הפחה,, :אם רצון
הפחה בכך ,אפשר לחזק את חומת העיר,

אך בטוח אני כי לא יאונה כל רע ליושבי
ירושלים".
סיפור:
כששם הרב קומקום של מים סביב האח
הבוער ,ואחרי חצי שעה אמר לבעל
המאפייה ,עבר זמן גדול והמים לא הוחמו
עדיין להכין לך כוס של תה ,אמר בעל
המאפייה להרב,, :המים לא יוחמו
משהייה ליד האש יש להניח את הקומקום
על האש ולא לצידה" .אמר לו הרב,, :אם
ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר?" אם כמות
זעירה של מים לא ממש יתחממו מאש
הסמוכה להם ,ומי נהר אדירים וקרים כן
יתחממו למדורת אש שתבער בסמוך להם?
פני העשיר התכרכמו והרב פסק את פסקו.
,,עוד הערב עלה אל בית האלמנה ותן ביד
בנה אלף לירות כפי שהתחייבת ,ואם לא
תיתן לו ,דע לך שלא תוכל יותר לעבור את
מפתן בית הכנסת" .הרב חיד"א עצמו סיפר
את הסיפור הזה לתלמידיו ,וביקש מהם
ללמוד מוסר השכל שנחוץ לכל אדם :לא
המדורה חיממה את גופו של יעקב בתוך
המים הקרים כקרח במשך שעות ארוכות,
הוא שרד בגלל חום ה ֵאימה ששיגרה לו
אימו .בגין עצם מסירותה ואהבתה ,הוא
שמע את קריאות הדאגה שלה ,הבחין
בטרחתה להבעיר מדורה אולי כך הוקל לו,
הלב של האימא חימם את ליבו ונתן לו
כוחות נפש וגם גוף להחזיק מעמד .ללמדנו
שתמיד ניתן לעזור לכל יציר נוצר ,אם לא
בעזרה ממשית או בממון ,אזי בחום אנושי,
בהקשבה ,במילים טובות ולבביות .וטוב
המלבין שיניים לחברו יותר ממשקהו חלב.

שתי הלכות מהגאון מרדכי אליהו זצ"ל:

 - 1יש לפתוח את ספר התורה בעודו בהיכל,
קודם שיוציאוהו לקרות בו ,כי אז מתגלית
הארת התורה הכתובה בתוכו לחוץ אל כל
הקהל ,וכל אדם שספר תורה עובר לידו
ינשקנו וישתדל ללוותו אם יש מקום
ואפשרות לזה ,ואם אדם נמצא באמצע
העמידה ,כשרואה ספר התורה עובר לידו
ישתחווה בלבד ,וטוב שכל אחד יסתכל
באותיות הספר תורה ,ובמיוחד במילה
שהאות הראשונה שלה כאות הראשונה

בשמו ,למשל :אם שמו אברהם יסתכל
בתיבה שמתחילה באות אלף כשמו.
 – 2העולה לספר תורה ,עולה בדרך קצרה
לו ויורד בדרך ארוכה .ואם שתי הדרכים
שוות ,עולה בדרך הימין ויורד בדרך
השנייה ופותח את ספר התורה ורואה
באיזה מקום שיקרא לו החזן .ואוחזו
במטפחת של הספר וסוגר עיניו ולא יסתכל
בכתיבה כשמברך.

דינים:

 – 1למה אומרים בברכת המזון בשבת
,,מגדול" אבל בחול אומרים ,,מגדיל"?
מפני שהשבת הוא מלך גדול כנגד החול,
לפיכך מגדול יש בה אות מ"מ רמז לתיבת
מלך וגדול .עוד מגדיל נכתבה בתהלים שאז
עדיין דוד המלך לא היה מלך ,אבל בנביאים
כתוב מגדול ,שדוד כבר היה מלך.
 – 2בברכת המזון מוסיפים לומר ,,רצה
והחליצנו".
 – 3אם שכח לומר ,,רצה" אם נזכר לאחר
שהתחיל לומר ,,ובנה ירושלים" לפני
שהזכיר שם השם של הברכה חוזר ואומר
,,רצה".
 – 2אם נזכר לאחר שכבר הזכיר שם השם
של הברכה של בונה ירושלים.
 – 1ואמר ברוך אתה ה' נזכר מיד ,אז אומר
למדני חוקך ,וחוזר ואומר רצה.
 – 6אבל אם נזכר לאחר שאמר וסיים ברכה
בונה ירושלים אמן ,ולפני שהתחיל ברכה
רביעית של ברכת המזון שהיא (הטוב
והמטיב) אז אומר ברכה זאת בפני עצמה:
ברוך אתה ה' ...שנתן שבתות למנוחה לעמו
ישראל באהבה לאות ברית ברוך אתה
מקדש השבת .וממשיך אחר כך ואומר
ברכה רביעית
 – 7אם נזכר לאחר שהתחיל ברכה רביעית
ואמר ,,ברוך אתה ה'" מיד יסיים ברכת
אשר נתן שהזכרנו בסעיף הקודם .ואחר כך
יאמר ברכה רביעית.
 – 8אם נזכר לאחר שאמר בברכה רביעית
,,לעד הא-ל" חוזר לראש ברכת המזון.
 – 9ספק אם אמר רצה או לא חוזר לתחילת
ברכת המזון.
 – 11אשה ששכחה לומר רצה דינה כמו
האיש.

התורמים לעלון זה:

האדון מוריס עבאדי ואשתו הגברת מרים
ובניהם לברכה ולהצלחה אמן *** .הרופא
האדון פרג' אלגדע ואשתו הגברת לינא
ובניהם לברכה ולהצלחה אמן *** .הרבנית
אסתר כמרי – כהן ובניה לברכה ולהצלחה
ולבריאות אמן *** .האדון רחמים טוויל
מעלי הכהן ובניו לברכה ולהצלחה ולרפואה
שלמה ולע"נ אמם פולין בת טירה אסתר
ע"ה אמן *** .הגברת רוזי כסקי ובעלה
האדון דני ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ
אמה רחל בת בדרייה ע"ה אמן*** .
הבחורה אליס כסקי והוריה ואחיה לברכה
ולהצלחה ולע"נ הסבתא שלה רחל בת
בדרייה ע"ה אמן *** .האדון ג'ק טוויל
מעלי הכהן ואביו ובניו לברכה ולהצלחה
ולע"נ אמו פולין בת טירה אסתר ע"ה אמן.
*** האחים המבורכים פרג' – דוד – קלוד –
אדמון – ג'נט – רינה – אסתר – גילה –
סימה – איוון למשפחת נחום לברכה
ולהצלחה עם כל משפחותיהם ולע"נ נשמת
אמם איילה גזאלה בת רימה 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 *** .משפחת נקב לברכה ולהצלחה
ולע"נ אביהם המנוח ג'מיל בן עיישה ע"ה
אמן *** .משפחת שקלו לע"נ אדונתם אמן
טוניה מזל בת רחל ע"ה אמן *** .הגברת
פרידה חצבאני רביע ובניה לברכה
ולהצלחה ולע"נ אביהם המנוח הרופא
נסים סמי בן אמיליא 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 *** .האדון אלי לוי
ואשתו הגברת בקי ובניהם לברכה
ולהצלחה ולבריאות אמן.
השבוע הגיע סך התרומות $1111
וההוצאות  $1311ותזכו למצוות אמן.
בחודש אפריל  2121פתחנו את אתר
האינטרנט עלונים בית יוסף המחודש ,ומאז
ביקרו באתר  7711מבקרים.

www.bethyosef.com

