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בפרשיות ספר במדבר ,נתקלים משה
ואהרן שוב ושוב באתגרי מנהיגות קשים
ביותר ,הן לאומיים כדוגמת פרשת
המרגלים ,הן אישיים כדוגמת פרשת קרח
שאמר להם :ומדוע תתנשאו על קהל ה'?
גם בפרשתנו ,פרשת חוקת ,לא נפקד
מקומו של הערעור על כוחם המנהיגותי של
משה ואהרן .האירוע הזה התחיל מפסוק:
ותמת שם מרים ותקבר שם ,ולא היה מים
לעדה ויקהלו על משה ועל אהרן .ואמרו
להם" :למה הבאתם את קהל ה' אל
המדבר הזה למות שם אנחנו ובעירנו.
ובמדבר הזה לא זרע ותאנה וגפן ורימון
ומים אין לשתות" .מה עשו משה ואהרן
באותה שעה ,ויבא משה ואהרן מפני הקהל
אל פתח אוהל מועד ויפלו על פניהם וירא
כבוד ה' אליהם .אמרו חז"ל :משה ואהרן
חשו שהם בסכנה ,ולכן ברחו והסתופפו
בצל השכינה בפתח אוהל מועד ,מפני העם,
כדמות בורחים .אבל האמת בצעדם של
משה ואהרן תכלית חינוכית ולא מנוסה על
חייהם ,לפי כששמעו משה ואהרן כי בני
ישראל מדברים סרה על ה' ,אז היו ראויים
לשלוט בם יד ה' .אף מה עשו משה ואהרן:
ויבא משה ואהרן ,ויפלו על פניהם לבקש
רחמים על העם .לפי שראו שהדין עמם
שאי אפשר לסבול הצמא ומפני הבושה
נפלו על פניהם ,אז וירא כבוד ה' אליהם,
לא כמו בעדת קרח נאמר :וירא כבוד ה' אל

כל העדה ולא על משה ואהרן לבד כמו פה.
וכל זה להגיד להם :שהדין עם העם ,צאו
מכאן במהרה ,בני בצמא ואתם יושבים
ומתאבלים על הזקנה מרים אחותכם.
ללמדם ,שהמנהיג של עם ישראל צריך
לדאוג לצרכי הציבור שלו ,ולעזוב צערו
הפרטי .וידוע שנסמכה פרשת מיתת מרים
להסתלקות הבאר של מרים כעונש על שלא
הספידוה העם כראוי ,ואפילו כיוון שהעם
נהיה בצמא אסור להם לברוח מהם אלא
עליהם לטפל בצרכי ציבור קודם צערם
הפרטי של משה ואהרן על מיתת מרים
אחותם .וה' ישמרנו אמן.

פרפראות על הפרשה

"זאת חוקת התורה" .כאן נרמז שריפת
ספרי הקודש .זאת חוקת התורה תרגם
אונקלוס" :דא גזירת אורייתא" .פסוק זה
ואופן תרגומו על ידי אונקלוס ,הופיע
בשאלת חלום שנעשתה בעקבות מעשה
נורא על שריפת ספרי תורה בצרפת ,כי
ביום השישי פרשת "חוקת" נהגו יהודים
להתענות ,שאותו היום נשרפו  20קרונות
מלאים ספרי קודש בצרפת ,ולא קבעו
אותו בימי החודש ,מפני שמתוך שאלת
חלום נודע להם ,שיום הפרשה גורם גזירת
התורה" :זאת חוקת התורה" כתרגומו:
דא גזירת אורייתא .האירוע היה בשנת
 1244למניינם .ביום שישי פרשת חוקת ט'
תמוז ,ושרפו את הספרים בדיוק באותו

המקום שבו קודם לכן ,שרפו יהודים ספר
"מורה הנבוכים" של הרמב"ם .וכאשר ראו
היהודים שריפת הספרים באותו המקום,
והתחרטו על שריפת ספרי "מורה
הנבוכים" והתפללו לה' שיסלח להם ,ומאז
שקטה הארץ.

היסטוריה בקצרה 100 :שנה אחרי
החורבן  190למנינם

כשביקשו הרומאים להרוג את רבי יהודה
בן בבא להורגו לפי שסמך רבי ראובן ,ובזה
עבר על גזירת קיסר שאסור לסמוך לשום
חכם ,כדי שלא תתפשט עסיקה בתורה
באותה תקופה .אמר לו רבי ראובן לרבו
רבי יהודה בן בבא ,שימסור את רוחו
ושיהרג תחתיו ,ויינצל רבו ,אמר לו רבו :אי
אפשר לבטל גזירת ה' עליו ,כי מה' יצא
הדבר שיהרג על ידי הרומאים ,וכשהרגוהו
לרבי יהודה בן בבא ,בירך עליו תלמידו רבי
ראובן ברוך דיין האמת .אז מה עשה רבי
ראובן ,גידל שערו כמו גדולי רומי ,ונעשה
כמותם בשערם ובלבושם ,והלך וישב עמם
ברומי ,ובדבריו הכריע דעתם וביטלו
מישראל גזירות שגזרו על המצוות .אבל
כיוון שגילו והכירו בו שהוא יהודי ,אז
החזירו כל הגזרות כבראשונה .והיה רבי
ראובן אומר :האשה ה' בכבודו ובעצמו
מכין אותה ומזווג לה להמתאים לה.
והביא ראיה לדבריו פסוק מן התורה
ככתוב :ויען לבן ובתואל ויאמרו מה' יצא
הדבר .עוד מן הנביאים על שמשון נאמר:
ואביו ואמו לא ידעו כי מה' היא אשתי עוד
מן הכתובים :בית והון נחלת אבות ,ומה'
אשה משכלת .עוד אמר רבי ראובן :אין
אדם נחשד בדבר ,אלא אם כן עשאו ,וגם
אם עשה מקצתו ,או אפילו הרהר בלבו
לעשותו ,וגם אם ראה אחרים שעשו הדבר
ושמח.

הדרך לרפואה ולבריאות

כדי לחזק השיניים והחניכיים צריך
להיזהר בדברים אלו - 1 :כשיקץ משנתו
לתת בפיו כמות קטנה כמלוא כפית משמן
זית ולהשאירו בפיו כעשר דקות ולהוליכו
בכל הצדדים שבפיו ולא לבולעו ואחר כך

פולטו ,כי השמן מחזק הלסת והחניכיים
ומבריא אותם ושומר אותם מן החולאים.
 - 2לעיסת מסטיק מעל שעה ,גורמת נזק
ללסתות - 3 .גם פיצוח דברים קשים כגון
גרעיני אבטיח על בסיס יומי מזיק.
 - 3כסיסת ציפורניים יגרמו נזק לשיניים
שאין לו תקנה - 4 .לא לאכול מאכלים
קרים מאוד או חמים מאוד ,וגם המפגש
של החניכיים עם חום וקור ,לא בריא להם.
 - 5צחצוח שיניים ,צריך להיות אחרי כל
אכילה ואכילה כי המטרה היא לנקות את
השיניים ולהוציא את שאריות המזון
שמצטבר בין השיניים לחניכיים בתום
הארוחה ,וכמו שרוחצים ומנקים את כלי
האכילה אחרי השימוש בהם ,כך חייבים
לשטוף את כלי האכילה שהם השיניים
שבפינו לאחר האכילה ,ולצחצח אותם
לפני השינה .ורצוי להיעזר בקסמי שיניים
ובחוט דנטלי כדי לחטט אחרי שיורי
המאכלים שבפינו ,וכמו כן רצוי להחליף
מברשת שיניים כל כמה חודשים .משחות
שיניים המכילות פלואור ,מלוות באזהרה
האומרת שאין להשתמש בה לילדים
מתחת לגיל שש שנים ,יש לשים לב
לאזהרה הזאת ,מכיוון שילדים אינם
יודעים לשטוף את פיהם היטב לאחר
הצחצוח והם עלולים לבלוע חלק
מהמשחה ,ובליעת פלואור יכולה להזיק
לבריאות.

דברי מוסר :השנאה

צריך לדעת כי השנאה מעוותת את
העיניים .יש אנשים השונאים זה את זה
בעיוורון .ואם שואלים מהי שנאה זו ?אינם
יודעים להשיב על כך ,אלא ששונאים
בעלמא על לא כלום .יש שנאה בין אחד
לזולתו ,שזו כל הגלות שלנו .שאחד שונא
את חברו שנאה עמוקה על לא דבר ,אלא
שהוא מחזיק בדעה אחרת ממנו ,וחושב
אחרת ממה שחברו חושב ,ומחמת זה
חודרת שנאה בין איש לרעהו ובין אשה
לרעותה .וזה גורם שאינם יכולים לדבר
ביניהם ,וזאת המחלה קשה כסרטן,
שאוכלת את הגוף ומכלה את הנפש ,ולא

נשאר דבר מהאדם .ולכן ראוי לומר די,
מספיק לקנאה ולשנאה .הגיע הזמן שנעשה
שלום עם כל בר ישראל ,ועלינו לדעת כי כל
אחד מאתנו הוא צינור ממנו יתברך,
שממשיך את אמיתות מציאות ה' אל
העולם ,וכל אחד הוא חלק מה' ממעל.
והשונא את חברו ח"ו שונא לה' .ואין לאף
אחד הצדקה לשנוא את זולתו ,ואף אחד
אינו מחויב להחזיק כמוהו ,ולחשוב
כמוהו .ולא ניתן לשנות את טבע האדם.
היות שטבעו שונה מטבע חברו ,זאת אינה
סיבה לשינאה ביניהם .אין זאת אלא עצת
היצר הרע שנכנס בנו ,והוא המזיק .וכל
הצרות והייסורים שסובלים במשך הגלות,
הם רק מחמת שנאה וקנאה ,שאחד מקנא
בשני ושונא אותו ומתיר את דמו ,וכל זה
לפי שעקר עצמו ממנו יתברך ,כי הוא מחיה
את כולם ,והוא המנהיג ,ואין אדם נוגע
במה שמוכן לחברו ,ואין מלכות אחת
נוגעת במלכות חברתה .ומי שיש לו אמונה
אמתית ואוהב את ה' הרי הוא נדבק
ביהודי שני ואוהב אותו ומכבדו וה' יזכנו
אמן.

הראשון לציון :רבי יעקב שאול אלישר
1817-1906

רבי אליעזר ,אביו של התינוק רבי יעקב
אלישר ,שב אל עירו צפת לאחר שברח
מבית הכלא .אבל המושל מחמד אלגזאר
שלח לחפש אחריו בכל העיר ,אבל כששמע
על זה רבי אליעזר ,הוא ברח מצפת לכל
אשר יובילוהו רגליו .יום תמים רץ ברגליו,
ולקראת הערב הגיע כמעט ללא רוח חיים
בקרבו ,אל חצביה שבלבנון ,שהיתה תחת
שלטונו של מושל דמשק שהיה נלחם עם
מושל עכו .ולא היה חשש ,כי מושל עכו
המחפש אחריו ישיגהו שם .יהודי חצביה
הכירוהו וחלקו לו כבוד רב .שבוע תמים
שהה בחברתם ,נהנה מן האירוח המסור
של יהודי המקום ,לאחר מכן המשיך
בדרכו לדמשק אל בית קרובו .ובינתיים
בצפת ,שוטרי הפחה הפכו את העיר
בחיפושיהם ,אך לא נמצא זכר לבורח .הם
לא הותירו בית בצפת שלא ביצעו בו חיפוש

מדוקדק .בבתי כנסת ,בתי מדרש ,מרתפים
ובבתי התושבים ,אך הם העלו חרס בידם,
וכל הנוגעים בדבר נלקחו לחקירה
מדוקדקת וקפדנית ,אפילו הילד השליח
לא יצא נקי תחת ידם ,אך כלום לא עזר.

סיפור
השוכר החדש של הטחנה ברוב שמחה,
גאות ,שכרות והתפארות שהוא השחיין
הגדול בעולם ,עמד והציג לפני אורחיו
להטוטים וקפיצות .הוא התקרב במהירות
אל הטחנה ,שם נפגשו להם מי הנהר והים
בזרם אדיר ומרעיש .הוא אהב להתחכך
בסכנה ,נכנס לרגע בשחייה אל זרם המים
האדיר ,ומיד יצא בשחייה בחזרה אל
נקודת המוצא .מיד זעקו הצופים
בהתלהבות לכשחזר ואמרו בקול רם :אין
כמוך כשחיינים ובאלופי משחקי המים,
רק עבור זאת בלבד ראויה היא הטחנה
בעבורך ,וכבשת אותה בשחייתך
המצויינת .הציבור המתלהם וצרור
המחאות הלהיבו אותו עוד יותר .הוא
החליט לערוך סיבוב נוסף ויצא אל
המסלול הקודם ,ואמר :עתה אכנס עמוק
יותר.

דינים
 - 1אמר רבי אליעזר ,מצינו בתורה
ובנביאים ובכתובים ,ששקולה שבת כנגד
כל מצוות התורה ,ולהיפך חלילה ,ואמר
ה' :אם חללתם את השבת ,מעלה אני
עליכם כאילו חללתם כל מצוות התורה.
 - 2מומר לאיזה מצווה שאינו מקיים אותה
כלל ,לא הוי מומר לכל התורה ,ואין
שחיטתו נבילה ,אבל מומר לחלל שבת,
הריהו מומר לכל התורה ושחיטתו נבילה
ויינו יין נסך וכו' ,ואפילו מומר לחלל שבת
שאיסורין מדרבנן בפרהסיא ,הרי הוא
מומר לכל התורה כולה.
 - 3השבת היא האות שבין ה' ובין ישראל,
וכל מחלל שבת הרי הוא בכלל רשעי
ישראל.
 - 4בגד שיש עליו אבק ,אם מקפיד שלא
ללבושו כך ,אסור גם לנערו ,ואם אינו
מקפיד ללובשו כך ,מותר לנערו ,אבל לא

באמצעות מברשת.
 - 5בגד שעלה עליו נוצות ,מכיוון שאינם
תחובים בבגד ,אלא מעליו ,מותר לנערו,
אבל לא במברשת.
 - 6נעל העשויה מעור יכול לנער האבק
שעליה ,במטלית יבשה ,ולא בחוזק ,שלא
יבוא לצחצוח ,אבל נעל העשויה מבד ,דינה
כבגד ,שאם מקפיד עליו אסור לנערו.
 - 7אמר רבי חייא בן רבי אבא :התארחתי
אצל בעל בית עשיר ,ועשירותו הייתה כל
כך גדולה ,שכאשר הגיעה סעודת שבת,
מחא כף ,וששה עשר משרתים הכניסו אל
החדר שלחן עשוי כולו זהב ,ובו היו קבועות
שש עשרה שרשראות של כסף טהור ,ובהן
נשאו המשרתים את השולחן ,על השולחן
היו מונחות קערות  -כוסות  -וצלחות ,כולן
עשויות זהב ,והיה השולחן עמוס במיטב
כשהכניסו
והמטעמים,
המאכלים
המשרתים את השולחן עמוס במיטב
המאכלים והמטעמים ,אמרו לבעל הבית:
"לה' הארץ ומלואה" כדי שלא יתגאה.
ובתום הסעודה שוב חזרו המשרתים,
לקחו השולחן והכריזו" :השמים שמים
לה' ,והארץ נתן לבני אדם" .שאלתי אותו:
בני ,מפני מה זכית לעושר גדול כזה? ענה
לי :קצב הייתי ,וכל בהמה נאה שהגיעה
אלי ,אמרתי זו תהא לכבוד שבת ,וכל דבר
שקונה אומר עליו זה לכבוד שבת

התורמים לעלון זה
הרבנית אסתר כמרי ומשפחתה לברכה
ולהצלחה ולבריאות אמן *** .הרב אהרן
פרחי ואשתו הגברת אסתר ובניהם לברכה
ולהצלחה ומאחלים להרופא האדון מאיר
בלאס ואשתו ובניהם מזל טוב להחתן
והכלה אלי ועדינה ובנים זכרים ומברוק
אמן *** .האדון סולי ערמאן ואשתו הגברת
ויקי ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ אחיו
המנוח שנקטף בקיצור ימים ושנים אריאל
בן רחל 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 *** .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.

**********
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

התרומות בשבוע זה הסתכמו לסך של .$600
ותזכו למצוות אמן.
מספר המבקרים הגיע ל,96,100 -
גידול של  700מבקרים מהעלון הקודם.
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

