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נסמכה פרשת המרגלים לפרשת מרים,
כדי ללמוד ממנה חומרת האיסור של
לשון הרע .והמרגלים עצמם לא לקחו
מוסר ממעשה מרים והוציאו דיבה על
ארץ ישראל .יש לשאול ,אמתי הזהירה
אותנו התורה שלא לדבר על העצים ועל
האבנים? למדנו זה מפרשת משפטים:
ולא תעלה במעלות על מזבחי וכו' .אפילו
האבנים שאינם בעלי רגש להצטער
בעלבונם אמרה התורה לנו :אשר לא
תגלה ערוותך עליו ,וחששה לבזיונם ,כל
שכן שצריך להזהר מאוד שלא לדבר
בבזיונו של חבירנו .והמרגלים עצמם
התירו לנפשם לדבר על ארץ ישראל כי
אמרו האבנים אינם מרגישים ולא
מצטערים בעלבונם .ומזה יצא להם
הלכה לפי דעתם שמותר לספר לשון הרע
על אדם שאינו מקפיד שמדברים עליו ,או
מקפיד אם שומע מה שמדברים עליו ,אבל
אם מדברים עליו שלא בפניו ואינו שומע
שום דבר מכל זה ,אמרו שמותר לדבר
עליו לשון הרע .אבל כל זה איסור בין
בפניו בין שלא בפניו ,בין מגיע לו מה
שמדברים עליו בין שאין מגידים לו מה
שדברו עליו ,ובין אם הוא מקפיד ובין
שאינו מקפיד .כל זה אסור .ולמה? לפי

שהאדם נברא בצלם אלוקים ,ויש בו חלק
אלוקה ממעל .ולכן אף שהוא מוחל על
בזיונו ,מכל מקום נשאר החלק האלוקי
שבו נפגע ח"ו ,ואין לאדם לוותר על החלק
הקדוש הזה ,שאין הוא הבעלים והאדון
למחול על זה .ובן עזאי אומר :שאף אם
אדם אינו חושש לכבוד עצמו ,אבל יש לו
לחוש לכבוד חבירו ,לפי שנברא בצלם
אלוקים .ואם הוא מבזה את חבירו ,הרי
הוא כביכול מבזה את דמות דיוקנו של ה'
ח"ו .לכן חייבים להיזהר בכבוד חלק
אלוקה ממעל שהוא מצב נשמתו ,גם
נלמד מכל זה מי שרודף אחר כבוד עצמו,
עדות נאמנה ,שאינו רואה את עצמו
כנשמה קדושה נתונה בתוכו ,לכן צריך
להיזהר מאוד מלדבר בגנות חבירנו ,וה'
ישמור אותנו אמן.

פרפראות על הפרשה

"ויכרתו משם זמורה ...ומן הרמונים ומן
התאנים" .למה הסדר הזה? ענבים
לראשונה ואחר כך רמונים ואחר כך
תאנים? אלא כיוון שהמרגלים רצו לגנות
את הארץ ,לקחו דווקא פירות בוסר ,שלא
בושלו די צרכם ,והראיה הפסוק הזה:
"והימים ימי בכורי ענבים" .כלומר ,עוד
לא נתבשלו כל צרכם .וכדי שתתגנה ארץ

ישראל בעיני העם ,לכן לא לקחו תחילה
מן התאנים ,כיוון שהם כבר ביכרו כל
צרכם ,והייתה כוונתם לקחת תחילה
"רימונים" שעדיין היו בוסר .ומפני
גודלם ,היו יכולים לומר לישראל שכבר
נגמר בישולם ,ואפילו הכי טעמם בוסר
היינו דאמרו" :וזה פריה" ,כלומר ,פירות
משונים ואין להם טעם .ואינם ראויים
לאכילה לאנשים כמותינו ,אבל הם
ראויים לכנענים ואינם נזוקים בהם
שנאמר :אפס כי עז העם היושב בארץ
ויכולים לאכול פירות משונים כמו אלה.
(מדבר קדש)

היסטוריה בקצרה 100 :שנה אחרי
החורבן  190למנינם

אחרי שנהרגו רבי עקיבא וחביריו והם
עשרה הרוגי מלכות ,בימיו של קיסר רומי
אנטונינוס ,חזרה ופשטה תורה בישראל.
ולא ששקטו ונחו בני ישראל מעולה של
מלכות רומי ,אלא יד שרי רומי השולטים
בארץ נטויה עליהם לרעה .וההגמונים
האלו היו עושים בעם כאוות נפשם,
והכבידו עול המסים והארנונות .אף לא
נתנו לחכמי הדור הזה לעמוד בראש העם.
והיו החכמים מתחבאים ונמלטים על
נפשם .אחר כך נסו החכמים לעיר אושא
והקימו ישיבה ללמוד וללמד תורה.
באותה שעה כבר נפטרו לעולמם חכמי
המשנה הדור השני של התנאים אחרי
החורבן ,והם :עשרה הרוגי מלכות  -רבי
טרפון  -רבי אלעזר בן עזריה  -רבי יוחנן
בן נורי ואחרים כמותם .ויעמדו אחריהם
תלמידיהם והם נקראו דור שלישי לחכמי
התנאים .והם שמלאו ארץ ישראל תורה
ומהם :רבי יעקב בן קורשאי שהיה רבו
של רבינו הקדוש שכתב סדרי המשניות.
והוא הרבה לגלות בסוד עולם הבא יותר
מכל החכמים .והיה אומר שני מאמרים
אלו :יפה שעה אחת תורה ומעשים טובים
בעולם הזה מכל חיי העולם הבא ,ויפה
שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל
חיי העולם הזה.

הדרך לרפואה ולבריאות

השימוש בעדשות מגע ,טומן בחובו סכנות
בריאותיות רבות ,כמו צילוק הקרנית,
התפתחות כיבים ואף הדבקות בחיידקים
אלימים שעלולים לגרום לאבוד ראיה,
עשרות מקרים של סיבוכים כתוצאה
משימוש בעדשות מגע מגיעים בכל חודש
למחלקות העיניים בבתי החולים .לכן מי
שבריאות העין יקרה לו ,עדיף שימשיך
להשתמש במשקפיים המסורתיים .צבע
שמראהו לבן מזיק לעיניים ומחלישם,
ואומר השולחן ערוך :לכן מראה השמים
כמראה התכלת לא לבן ,כדי שלא יזיק
לעיניים .עוד צריך להיזהר מאור מהבהב
כלומר דולק ונכבה ,כי הוא מזיק
לעיניים ,גם צריך להיזהר ממעבר חד
ופתאומי מאור לחושך ולהיפך .עוד בזמן
כיבוי או הדלקה לא תסתכל בנקודת
האור שזה מזיק לעיניים .לכן צריך לחפש
נקודה אחרת ולרכז אליה את המבט
שלך .לכן יש להיזהר שלא תעבור העין
שינויים חדים .כדי שלא יהיה לעין מפגש
ההדלקה ,הסתכל לנקודת אור חיצונית
ובעיקר אל תכוון מבטך אל המנורה
שעתידה להידלק ,ומה טוב שישתמש
האדם במתג ההדלקה שיהיה בהדרגתיות
ולא בפעם אחת ,כפי שה' מאיר לארץ
ברחמים שמאיר לאט לאט ולא בפעם
אחת.

דברי מוסר :צער

לא ראוי להצטער על שום דבר בעולם ,כי
אם על צער השמים .כי על הבלי העולם
אין מקום להצטער כי הכל הבל וכבר
משלו משל ,על שאין ה' ח"ו חס על צער
הצדיקים ,שמצערים אותם אחרים ,או
שמצטערים על מקרי הזמן ,שהרי זה
דומה לאב הרואה את בנו כתינוק שבונה
בית מעצים קטנים ושמח בו ,ובא אדם
וסתר בנינו והולך לאביו ,וקובל עליו
וצועק מרה ,וחושב שהיה ראוי לאביו
להרוג את אותו איש ,אבל אביו שוחק
ואינו חושש כלל ,שיודע באמת שצער בנו

הוא הבל וריק ,אלא שלפי דעתו של
התינוק וקוצר השגתו מצטער הרבה .כן
הדבר הזה ,שהצער שמצטער האדם על
ענייני העולם הזה ,הכל הבל ורעות רוח.
לכן אם ה' מצער את האדם במיני יסורין
לכפר עוונותיו והוא מצטער מאוד ובוכה,
וה' אינו חושש עליו ,שהרי זה דומה לילד
שאמו רוחצת אותו מצואתו והוא צועק
ובוכה והיא אינה חוששת לקול צעקותיו.
וכמו הרופא המטפל בחולה בבדיקות
קשות ,ואינו חושש על צערו ,כך ה' כל
דעביד לטב עביד .אבל על צער השמים,
חובה להצטער ,וכל שכן שצריך להצטער
על העוונות שאינו עושה רצון בוראו,
וגורם כעס וצער למלך רם ונישא .וכן
צריך להצטער על מיתת צדיקים כמו
שאמרו :שכל המצטער ביום הכפורים על
מיתת בני אהרון ,מוחלין לו על כל
עוונותיו אמן.

הראשון לציון :רבי יעקב שאול אלישר
1817-1906
כשהשליכו השוטרים את רבי אליעזר
בתא המאסר המצחין ,ודלת התא נסגרה
מאחוריו .באותו לילה נשמעו זעקות קרב
בעכו .שר דמשק בא לכבוש את העיר.
חיילי עבדאלה מושל עכו הצליחו להדוף
את הכובשים עד לשער העיר .אך השר של
דמשק לא התייאש ,הוא נשאר לצור על
עכו כדי שתכנע .ימי המצור על עכו שבשו
את מהלך הסדרים בעיר .רבי אליעזר
נשאר כלוא ולא הובא למשפט כלל .מן
השמים נשלח גוי אשר מדי יום שלשל לו
מזון להחיות את נפשו .רבי אליעזר
הבטיח לפרוע לו את חובו כשישתחרר מן
הכלא .תשעה חודשים ישב מאחורי סורג
ובריח .גם בחודשים אלו לא שכח את
תורתו ,ובסתר היה גורס דפי גמרא אותם
זכר בעל פה ,ואלו היו לו למנחם ולמשיב
נפש .באחד הימים בדק רבי אליעזר את
דלת חדרו ,ולהפתעתו גילה כי היא אינה
נעולה .לשמחתו לא היה קץ .הוא המתין

לשעות הלילה ,עם ליל פתח את החדר,
ובחסות החשכה נמלט מבית האסורים.

סיפור

קרא השוכר החדש את מכתב הרב
שמזהירו מלשחות במי הנהר שליד
הטחנה כי יבוא לידי סכנה .והתחיל
לבזות את הרב .ושמעון מיד שב לביתו
ברגשות מעורבים .הנה בצהריים יתקיים
טקס תחילת בעלותו של הגוי במעמד
עשרות מוזמנים ,ומאידך זכר את
הבטחתו הברורה של הרבי" :אל דאגה
יהודי יקר ,הטחנה תישאר בידך" .הנשף
שהיה אמור להיערך על שפת הנהר תוכנן
בקפידה .הגוי החוכר ביקש להרשים את
קהל המוזמנים עוד לאחת והוא גיוון את
התוכנית ככל שהיה ניתן .האוכל
המשובח והיין הנדיר היו רק חלק זעיר.
שיא האירוע היה הצגת שחייה רבתי
בשטח המים אותו חכר זה עתה ,יראו נא
כולם את כוחו הרב ואת מומחיותו שאין
לה אח ורע.

דינים

 - 1תינוק שנולד לאחר ט' חודשי הריון,
והניחוהו באינקובטור .והגיע יום
עדיין
והוא
ללידה
השלושים
באינקובטור ,חייבים לפדותו אך אם נולד
בחודש השביעי או השמיני ,ושהה
באינקובטור ,טוב להמתין מלפדותו עד
שיעברו שלושים יום מיום שיצא
מהאינקבטור.
 - 2אשה שהפילה לאחר כשמונה שבועות
להריונה ,ואחר כך הרה שנית ,וילדה בן
זכר .אם נבדק הנפל בהריון הראשון ,ולא
נמצא בחתיכה שום ריקום איברים ,חייב
לפדות את הבן שנולד בהריון השני עם
ברכה .ונאמנת אמו של הילד או איזה
אשה אחרת להעיד שהנפל היה ללא
ריקום איברים.
 - 3אבל אם הנפל אין ידוע אם היה
מרוקם איברים או לא ,יש לפדות הבן
הבא אחריו בלי ברכה.

 - 4אם הפילה האשה חתיכה שיש בה
עצם ,פודין הבן הבא אחריו בלי ברכה.
 - 5אם הפילה האשה "שפיר" (הוא כיס
שחי בו הילד ברחם אמו) ובדקוהו ונמצא
מלא מים ואין בו ריקום איברים ,פודין
הבן הנולד אחריו בברכה.

התורמים לעלון זה

האדון טאליב אבו ג'ק חרה ואשתו
הגברת ביקי ובניהם לברכה ולהצלחה
ולבריאות ומאחלים לחתנם האדון נתן
סלאמה ואשתו הגברת ויקטוריה להחתן
והכלה אלי ורבקה ובנים זכרים ומברוק
אמן *** .האדון מוריס עבאדי ואשתו
הגברת מרים ובניהם לברכה ולהצלחה
אמן *** .האדון העסקן הצבורי בנימין
נחמד ואשתו הגברת איוון ובניהם לברכה
ולהצלחה ומאחלים לבנם האדון שלמה
ואשתו הגברת דבורה מזל טוב לבנם חתן
בר מצוה האברך משה ומברוק אמן*** .
האדון חיני ועדן כהן ואמו הגברת
מרגלית דהב כהן ובעלה האדון דוד
ובניהם לברכה ולהצלחה ומאחלים
להחתן והכלה אלי ולינדה מזל טוב ובנים
זכרים ומברוק אמן *** .האדון שחוד-
שאול משענייה ואשתו הגברת נאדיה
ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ אביו
המנוח משה בן זקייה ואמו מארגו בת
בהייה ע"ה אמן *** .האדון עוזי נעים
ואשתו הגברת סוזאן ובניהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ אמו מרסיל בת פולה ע"ה
אמן *** .הגברת אולגה יוסף ובעלה
ובניהם לברכה ולהצלחה אמן*** .
האחים המבורכים ג'ק  -ג'ווי – ריזי -
ווירא ולינה למשפחת סרדאר לברכה
ולהצלחה ולע"נ אדונתם אמם רחל בת
אלוירה ע"ה אמן *** .האדון שלמה שלוח
הכהן ואמו הגברת סילי ואשתו הגברת
ליליאן ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ
אביו המנוח יוסף שלוח בן אמיליא ע"ה
אמן *** .האדון איזק שקאלו ואחיותיו
גרסיה  -שילה  -ויוליט  -אסטיללה -
כלודי לברכה ולהצלחה עם כל

משפחותיהם ולע"נ אמם ביללה בת
כחילה 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 אלי לוי ואשתו
הגברת ביקי ובניהם לברכה ולהצלחה
ולבריאות אמן *** .האדון חיים אללחם
הכהן ואשתו הגברת ויוליט ובניהם
לברכה ולהצלחה ולע"נ אמו בדיעה בת
רחל ע"ה אמן.

**********

התרומות בשבוע זה הסתכמו לסך של .$950
ותזכו למצוות אמן.
מספר המבקרים הגיע ל,94,300 -
גידול של  800מבקרים מהעלון הקודם.
בעל המכולת "אברהם כהן"
Cohen’s Mini Market
902 Ave U Brooklyn N.Y.
מקבל Food Stamp

(347) 348-9779
בעלת בית המרקחת
הגברת ויויאן ג'ק כבאריתי,
מקבלת כל סוגי ביטוחי הבריאות,
משלוח תרופות חינם עד הבית
(718) 758-4800 * 2934 Ave R
המעוניין לקבל את העלון לדיל  N.J.לביתו
יתקשר להגברת לאה סלאמה בטלפון:
 (718) 382-6057או בנייד(347) 634-3381 :
בצרוף תרומה של  $36לשישה חודשים בגין
דמי הדואר.

www.BethYosef.com

