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משה רבינו עומד בתפילה בפרשתנו בשביל
קרח ועדתו ואומר" :אל תפן אל מנחתם,
לא חמור אחד מהם נשאתי וכו'" .יש
לשאול :למה משה מזכיר בבקשתו :לא
חמור אחד מהם לקחתי במחלוקת זו?
ידוע שקרח ראה ששמואל הנביא יוצא
מחלציו ומצאצאיו ,לכן עשה מה שעשה
וראינו שגם שמואל הנביא עצמו השתמש
באותם דברים שאמרם משה שנאמר:
"הנני ענו בי נגד ה' ונגד משיחו ,את שור
מי לקחתי ,וחמור מי לקחתי" .מה הקשר
בין משה ובין שמואל? ידוע כאשר הלך
שאול אל בעלת האוב ,וביקש ממנה
להעלות את שמואל ,אמרה לו" :אלוקים
ראיתי עולים מן הקבר" .ולמה אמרה
"עולים" לשון רבים? כי עם שמואל עלה
גם משה .ולמה עלה? לפי ששמואל
כשהעירוהו מקברו ,חשב שנקרא לתת דין
על איזה עוון ,ואמר :אני כל ימי לא
נהניתי משום אדם ,ולא קיבלתי שום
מנחה מהם .וזה עוון גדול יחשב לי ,כי
אמרו חז"ל :כל המביא דורון לתלמיד
חכם כאילו מקריב ביכורים לפני ה',
כלומר החכם המקבל מתנה מיהודי,
מזכה את הנותן הזה שיחשב לו כאילו
הקריב ביכורים .ואמר שמואל :אני
עברתי על זה שלא קיבלתי מתנה משום
אחד ,ובזה הוא נתבע לפני בית דין שגרם

שיפסיד היהודי מצוה גדולה ששקולה
כהקרבת ביכורים ,לכן ,הביא עמו משה
רבינו להיות סניגור שלו ,ואז יוכל לומר:
הנה גם משה רבינו אדון הנביאים אינו
נהנה מאחרים ,וממנו למדתי הנהגה זו.
לכן אמר משה רבינו בפרשתנו" :לא חמור
אחד מהם נשאתי" .לכן ,אל תשא פנים
לקרח ועדתו ואל תקבל את מנחתם בזכות
שמואל ,מאחר שעתיד אני להיות סניגורו
של משה כשהעלוהו מקברו וגם אני אעלה
עמו לעזור לו ,וה' ישמרנו אמן( .רבי דניאל
טירני)

פרפראות על הפרשה

איתא במדרש פליאה :מה ראה קרח
לחלוק על משה? פרה אדומה ראה .מה
הקשר ביניהם? לפי שאמר ה' למשה:
תבוא פרה אדומה ותכפר על מעשה העגל.
וקרח טען :כי כל העדה קדושים ,וכולם
ראויים לאכול בקודשים ,ומדוע תתנשאו
על קהל ה'? ונטלתם מהם הכהונה
ואכילת הקדשים? הרי אכילת הקדשים
ניטלה מישראל בעוון העגל ,ועוון זה תוקן
על ידי פרה אדומה ,ומעתה צריך לחזור
הדין שיהיו כל ישראל ראויים לאכול
מבשר הקדשים כבתחילה .אך קרח לא
ידע שחטא העגל לא נתכפר לגמרי ככתוב:
וביום פקדי ופקדתי עליהם עוון העגל.
(מצא חיים)

היסטוריה בקצרה 100 :שנה אחרי
החורבן  190למנינם

ומהחכמים התנאים שבלטו אחרי עשרה
הרוגי מלכות ,הוא רבי יהודה בן גרים,
לפי שהיה בן גר וגיורת ,והיה תלמידו של
רבי שמעון בן יוחאי ,וחכם גדול היה,
ונקרא גברא רבא .והוא וחבירו רבי יונתן,
אמר רבי שמעון בר יוחאי לבנו :אנשים
הללו אנשי צורה הם ,לך אצלם שיברכוך,
והוא רבי יהודה שסיפר הדברים ששמע
מהרבנים :רבי יהודה  -רבי יוסי  -רבי
שמעון ,שהיו מדברים על מלכות רומא
בינם לבין עצמם ,והלך רבי יהודה בן גרים
וסיפר הדברים האלו ,עד שהגיעו הדברים
למלכות ,ורצו להעניש רבי שמעון בר
יוחאי ,אבל הוא ברח ונחבא במערה הוא
ובנו ,וכשיצא מן המערה אחרי שתים
עשרה שנה ,ראה את רבי יהודה בן גרים
ונתן בו עיניו ,ועשהו גל של עצמות.
ובתלמוד ירושלמי נקרא :רבי יודן בר
גיורי .עוד חכם באותה תקופה היה רבי
ראובן בן איצטרובלי :חכם וזקן ונסמך
על ידי רבי יהודה בן בבא ,וכששמעו
הרומאים בדבר ,רדפו אחריו להרוג אותו
לפי שגזרו אסור לסמוך שום חכם .וביקש
ראובן מרבו שיהרג תחתיו ,ויינצל הוא
אבל רבי יהודה בן בבא לא הסכים.

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
 20%-30%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 ,והוא משגיח
ומושל בכל רצונו .ה' הוא יחיד בלי שום
שתוף ,וצריך ליראה אותו מפני העונש,
ומפני רוממותו שהוא מלך נורא ואיום.
 - 2אסור להוציא שם שמים מפינו ,אלא
בקריאת פסוק או בשעת התפילה .ואסור
להזכירו אפילו בשאר הלשונות - 3 .צריך
לאהוב את ה' ,לחשוק ולחבב ולהתפלל
אליו ולעסוק בתורתו ולומר לפניו שירות
ותשבחות - 4 .לא ישתמש בתענוגי עולם
הזה ,אלה מה שצריך לקיום גופו
ופרנסתו ,ויזכה אחרים בכל דבר מצווה.
 - 5תהיה 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 לאהוב אותו - 7 .צריך
לקרוא קריאת שמע שחרית וערבית
בזמנה וגם על המיטה - 8 .מצווה להתפלל
בכוונה ולהבין מה הוא אומר ומה הוא
מתפלל - 9 .צריך להדמות במידות לה' מה
הוא רחום אף אתה רחום ,ומה הוא חנון
אף אתה וכו' - 10 .מצווה לכבד ולירא
מבית הכנסת ומבית המדרש ,לישב

במורא ובכבוד 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 יעקב שאול אלישר
1817-1906

באחד הימים ,שכח השומר של הכלא שבו
היה כלוא רבי אליעזר לסגור את הדלת
ולנעולו ,והרב המתין לשעות הלילה ,ועם
ליל פתח את הדלת ,ובחסות החשכה
נמלט מבית האסורים .ושלושה ימים הלך
בדרכים לא דרכים ,עד אשר הגיע בחזרה
אל ביתו .השמחה בבית עברה על גדותיה.
ושמחו כי אביהם חזר אליהם בריא ושלם
לאחר תשעה חודשים ,בהם לא ידעו מה
עלה בגורלו .ולאחר ימים אחדים ,גילה
הפחה את תא הכלא הריק .חמתו בערה
בו והוא שלח מיד שוטרים לצפת לתפוש
את קרבנו בשנית .באותה שעה ,רבי
אליעזר שהה בבית המטבחיים ,וערבי
אחד משכניו נגש אליו וגילה את אזנו ,כי
שוטרי הפחה מחפשים אחריו בכל פינות
העיר .ואמר לו" :אם רצונך בחיים ,המלט
מיד מן העיר הזאת אל מקום אשר יד
הפחה לא תשיג אותך" .רבי אליעזר לא
התמהמה ,הוא יצא מדלת צדדית מבית
המטבחיים ,שם פגש בילד מילדי המקום
וביקש ממנו חפוזות :אנא ,האם תוכל
להודיע לאשתי כי לא אגיע לשבת אל
ביתנו ,כי עלי לסדר דבר מה שאינו סובל
דיחוי? הילד נעתר לבקשתו ורץ מיד אל
בית משפחת רבי אליעזר.

סיפור

עמד השוכר החדש לפני המוזמנים ,וסיפר

להם ברוב עליצות ובמלוא הבוז על
מכתביו
של הרב היהודי חסר הנימוס ,המתערב
בעסקים לא לו ,ועל תחנוניו של שמעון
היהודי שיאלץ לנדוד ולחפש לו מקור
פרנסה .הוא סיים בלעג על אזהרתו של
הרבי משחייה בנהר .שוב לא יכל
להתאפק ושוב פרץ בצחוק :הוא מזהיר
אותי משחייה בנהר שלי ...אני עתיר
הניסיון צריך להדרכתו? והוא קפץ אל
המים בקול רעם גדול .באותה שעה היו
השמים בהירים ,ושמש חייכנית שלחה
קרניים זוהרות אל המים הצלולים .רוח
נעימה וקלילה קישטה מדי פעם את מי
הנהר באדוות גלים ענוגי מראה ,וכולם
הסכימו שאין מצב מתאים מזה לשחייה
נעימה ומרעננת.

דינים

 - 1בסיום הסעודה ,יש להשאיר את
הלחם שנותר על השולחן ,עם המפה
שתחתיו ,ואין להסירו משם עד לאחר
ברכת המזון ,ולדעת המקובלים ,נכון
לנהוג כן גם עם מלח.
 - 2צריך לשבת בשעת הברכה ,שעל ידי כך
נוח יותר לכוון.
 - 3וגם מי שהיה אוכל בעמידה או תוך
שהוא מהלך בביתו ,צריך לשבת בברכת
המזון ,ולא יסב דרך גאווה וקלות ראש,
אלא ישב בצורה מכובדת .ובדיעבד ,אם
בירך בעמידה או הליכה או הסבה ,יצא
ידי חובה.
 - 4אסור לאדם לעשות מלאכה בשעה
שאומר איזו ברכה ,ואפילו מעשה קל
כסידור הצלחת שלפניו ,כדי שלא יסיח
את דעתו מהברכה ,וגם יש בכך ביזוי
לברכה ,כשהוא מתעסק בידיו בשעת
הברכה.
 - 5אסור להפסיק בדיבור באמצע ברכת
המזון.
 - 6כשמברך איזו ברכה ,צריך להוציא
הברכה בשפתיו ולהשמיע מה שמוציא
מפיו ,ובדיעבד אם לא השמיע לאזניו,

אבל הוציא בשפתיו יצא ידי חובה.
 - 7אם בירך בהרהור הלב בלי שיוציא
בשפתיו ,לא יצא אפילו בדיעבד ,וצריך
לחזור ולברך ,ונכון שקודם שיחזור ויברך,
יאמר" :ברוך שם כבוד מלכותו לעולם
ועד".
 - 8אסור לברך כשהוא ערום ,ואפילו אם
גופו מכוסה ,צריך שיתן דבר המפסיק בין
לבו לבין ערותו ,ולכן אם היה גופו מכוסה
בחלוק ומתחת לחלוק אינו לובש
מכנסיים או בגד תחתון ,אסור לברך עד
שיניח דבר המפסיק בין לבו לבין ערותו.
 - 9אסור לברך כשראשו מגולה ,ובשעה
שמברך על המאכל צריך לאחוז אותו ביד
ימינו ,וכל זה הוא בכל המאכלים מלבד
פת ,שצריך לאחוז הפת בשתי ידיו ובעשר
אצבעותיו כשמברך עליו "המוציא" ,וכן
כשמושיט לו חברו ספר ,יקבלנו ביד ימינו.

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 פרח חמרה ואשתו הגברת דינה
ובניהם לברכה ולהצלחה אמן *** .האדון
צוני נוצירי ואשתו הגברת בירטא ובניהם
והוריהם לברכה ולהצלחה אמן*** .
הגברת ביללה קמכג'יו דאייה ובניה
לברכה ולהצלחה ולע"נ אביה המנוח
עזרא דאייה בן זריפה ע"ה אמן*** .
הגברת דיאני קמינג ומשפחתה לברכה
ולהצלחה ולע"נ המנוח אלאן ליפמאן ע"ה
אמן *** .הגברת ביללה דניאל ומשפחתה
לברכה ולהצלחה אמן *** .האחים
המבורכים רחמים  -דוד  -יהושע  -איוון -
ג'ניט  -ובניה דוד  -אבי  -פאני  -פלורית
לברכה ולהצלחה עם כל משפחותיהם
ולע"נ עדינה בת פרידה אוסי ע"ה אמן*** .
איש חסד בעילום שם לברכה ולהצלחה
עם כל המשפחה אמן *** .האדון סולי
ערמאן ואשתו הגברת ויקי ובניהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ אביו המנוח יוסף בן
ג'מיליה ע"ה אמן *** .האחים המבורכים
ג'ק  -ג'ווי  -ריזי  -ווירא ולינה למשפחת
סרדאר לברכה ולהצלחה ולע"נ אדונתם
אמם רחל בת אלוירה ע"ה אמן*** .

**********

התורמים לעלון זה

התרומות בשבוע זה הסתכמו לסך של .$1,200
ותזכו למצוות אמן.
מספר המבקרים הגיע ל,95,400 -
גידול של  1,100מבקרים 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

