בֵּ ית כְּ נֶסֶ ת
"בֵּ ית יֹוסֵּ ף"
*** *** 1212 nylwO rwPaawc aPnnaecO NY.22111
מֵ ֵאת :הָ ַרב ַאהֲ רֹן פ ְָר ִׂחי
שבת מברכים
נ ִָׂשיאֵ :א ִׂליָהו לֵוִׂ י

פ ָָרשַ ת ו ֵּארא

מקאם :נאווה

הַ פְ טָ ָרה :כֹּה אמַ ר

ָנּואר 5050
 55בְ י ָ
עָ לֹון ִׂמ ְספָר 1015
כ"ח ְטבֵ ת תש"פ
הַ ְדל ַָקת נֵרֹות ְ * 4:45ש ִׂקיעָ ה ִׂ * 5:00מנְחָ ה לֵיל שַ בָ ת  ,4:50ואח"כ ִׂשיר הַ ִׂש ִׂירים
שַ חֲ ִׂרית שַ בָ ת ִׂ * 1:15מנְחָ ה שַ בָ ת  * 4:55מֹוצָ ֵאי שַ בָ ת  ,5:44וע"פ ַרבֵ נּו ַתם 4:14
זְ מַ ן טַ לִׂית  * 4:15שָ עָ ה זְ מַ נִׂית  * 59:00עֲלֹות הַ שַ חַ ר  * 4:00נֵץ הַ חַ מָ ה 7:11
ִׂמנְחָ ה חֹול  * 4:55עַ ְרבִׂ ית ִׂמ ְניַן מֻ ְקדָ ם  * 4:57צֵ את הַ ּכֹוכָבִׂ ים 5:41
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צום השובבים ליום חמישי ( 50בינואר) מתחיל  4:05בבוקר ונגמר בשעה  5:00בערב .והצום ליום שני
( 57בינואר) מתחיל  5:51בבוקר ונגמר  5:05בערב ותזכו למצוות אמן.
ראש חודש שבט יחול ביום שני  12בינואר הבעל"ט
תֹורה _______________________
יאת הַ ָ
ּוק ִׂר ַ
_______________________ נָא ל ֹא לְעַ יֵן בֶּ עָ לֹון זֶּה בִׂ ְשעַ ת הַ ְתפִׂ לָה ְ

הפסוק אומר,, :וידבר אלוקים אל משה
ויאמר לו אני ה'" .מה מלמדנו הפסוק
הזה שהתחיל באלוקים מדת הדין וסיים
במדת רחמים שם ה'? התשובה במעשה
זה :בחור צעיר שעובד במפעל הייטק עם
משכורת סבירה ,ועם פרויקטים פחות
סבירים ,ובעל בית בלתי נסבל .הדבר בא
לידי ביטוי בלחץ עבודה ,איומי פיטורים,
וניבול פה ,מצד בעל הבית .והנה ערב אחד
הציעו החברים לצאת לטיול סוף שבוע
בצפון ,כולם אישרו את השתתפותם ,חוץ
ממני .משום שלהערכתי ,לא סברתי
שאקבל מהבוס הקשוח חופש ,אך למרות
זאת אחרי שכנוע ולחץ חברתי ,נסע איתם
לטיול ,למחרת מתקשר הבוס לברר היכן
הבחור העובד אצלו ,ומדוע לא הגיע
לעבודה ,מיד שיקר ,ואמר שהוא בבית
החולים עם גב תפוס וכאבי תופת .הבוס,
לאחר רגע של שתיקה ,איחל החלמה
מהירה ,וניתק .והבחור שמח שנפטר
ממנו ,ההפתעה הייתה ביום ראשון שחזר
לעבודה .הבוס הקשוח ביקש מכתב
שחרור מבית החולים .ועד אז אין לו
כניסה לעבודה ,ישב הבחור כל השבוע
בביתו ,ולאחר מחשבה הגיע למסקנה,
מכיוון ששיקר נענש מן השמים ,ולכן
לאחר השבת ייגש לבוס ויספר את האמת,
ויבקש את סליחתו ,בוודאי ה' יעזור
שיחזור לעבודתו ,אותה השבת עברה עליו

בתפילות ובתחנונים ,קרא תהילים ,תרם
לצדקה ,והשתתף בשיעורי תורה ,וכעת
היה בטוח שריצה את ה' ,וה' יעזור לו,
וירכך את ליבו של הבוס שיחזירו
לעבודתו ,ובפועל ,לא בלבד שכל זה לא
הצליח ,אלא שהבוס פשוט רתח מזעם
ופיטר אותו בשרירות לב אכזרית
לצמיתות ,הרים עיניו לשמים ושאל את
ה' למה? ואמר :מה עשיתי שלא נענתה
לבקשתי? את התשובה קיבל ביום שלישי
מאת ה' ,כאשר קיבל הצעת עבודה הרבה
יותר טובה .כיום הוא מודה לה' שלא
שמע את תפילתו ,או ליתר דיוק ,ששמע
את תפילתו ,ולכן לא החזיר אותו לאותו
הבוס ,על מנת לאפשר לו עבודה טובה
יותר ,ובתנאים נוחים יותר ,בחברה נעימה
יותר .ולבסוף מתברר שהכול לטובה.
ונלמד כל זה מפרשתנו זו ,כאשר בסיומה
של הפרשה הקודמת ,קיבל משה לפני ה':
שמאז שבא לפני פרעה ,המצב של עם
ישראל החמיר וה' לא הציל את עמו משיב
ה' למשה בפרשתנו כמו שכתוב,, :ויאמר
אליו אני ה'" התחיל הפסוק בשם אלוקים
שהוא דין ,וסיים בשם ה' שהוא רחמים,
ואמר ה' למשה :דע לך שאתה סובר שאני
עשיתי זאת במידת הדין לפי דעתך ,אבל
באמת זהו טעות גמורה ,ועתה יתברר לך
כל מה שעשיתי הוא במידת הרחמים וה'
ישמרנו אמן.

פרפראות על הפרשה:

,, - 1ותלד לו את אהרון ואת משה" התורה
מספרת לנו כאן במתכוון כי משה ואהרן
נולדו ככל בשר ודם להורים רגילים ,ובכל
זאת נעשו לגדולי הנביאים והמנהיגים של
עם ישראל הודות לפעילותיהם ומעשיהם
ומידותיהם הטובות כגון אהרן אוהב שלום,
אוהב הבריות ומקרבן לתורה ,ומשה עניו
מכל אדם אשר על פני האדמה וכו'.
מעשיהם הגיעו למעלה ולא ירדו לעולם
כמלאכי מרום ,מכאן עלינו ללמוד ,כי כל
אדם מסוגל על ידי עבודתו ובחירתו להגיע
למדרגות העליונות ביותר ואפילו להיות
בבחינת משה ואהרן (ספר המורה
והתלמוד).

היסטוריה בקצרה:
אחרי ימי החורבן  21למנינם:

ויקבץ ראש הצבא הרומאי ,,סילוה" 15
אלף איש ,ושם מצור על מגדל מצדה ,וסגר
על תושבי המגדל שלא לברוח ,ודחק על
היהודים השבויים בידו להביא מים
לחייליו לשתות במדבר צימאון ,וגם להביא
להם לחם ממרחק ,והעביר כל זה על גבי
בהמות – משא .שכן לא נמצא בכל המקום
אף מעיין אחד .ולא עמדו לנצורים כל
מבצרי הורודוס הנשגבים ,שכבר נגזרה
הגזירה מן השמים והגיע הצבא הרומאי
אחרי עמל ויגיעה רבה את הרמה הנקראת
,,הלבנה" והיא כשלוש מאות אמה למטה
מגובה מצדה .והנצורים היו מתי מספר ,אך
לא מלאם לבם להגיח מן המבצר ולהתגרות
בם מלחמה .והמשיך סילוה להעביד את
אנשיו בחזקה ,וישפכו הסוללה על הרמת
הלבנה ועד אשר עלתה הסוללה ברום
מאתים אמה ,הוסיף והקים עליה במת
אבני-גזית גדולות ,חמישים אמה רוחבה
וחמישים אמה קומתה וגם בנה מגדל גבוה
ששים אמה מצופה ברזל כולו ,וימטירו
הקלע
מכלי
נשקם
את
משם
ומהבליסטראות ,וגירשו את העומדים על
החומה ,ואף לא נתנו להם להרים ראש.
ואחר כך הביאו עמוד ברזל רחב וחזק,
וינגחו את החומה הבצורה בלי הרף,
ויסגירה ה' בידם ,ויפרצו בה פרצה ,ואותו
היום היה  14לחודש ניסן ,שהוא זמן

הקרבת קורבן פסח .ותושבי המגדל היה
מספרם  940נפש.

הדרך לרפואה ולבריאות:

חולי סכרת נוטים לפתח יתר לחץ דם.
מחלת הסכרת ויתר לחץ דם ,אלו מחלות
שבדרך כלל הולכות ביחד .כאשר נלווית גם
עלייה ברמת השומנים בדם הוא שילוב
מסוכן .השומנים המצטברים על דפנות
העורקים גורמים לכך שהלב צריך לעבוד
קשה ,וזה שלאורך זמן מחליש את שריר
הלב ,וזאת בכדי להעלות את לחץ הדם
בתמידות על מנת שתגיע אספקה טובה של
דם לכל אברי הגוף ובפרט למקומות
החיוניים ,צמצום באספקת הדם אליהם
עלול לגרום להתקף לב ,לאירוע מוחי,
למחלת כליות ,לסתימות בכלי הדם
שברגלים ולמחלות עיניים .והסיכון ללקות
במחלת לב גדול פי כמה ,כאשר ליתר לחץ
דם מתלווה עישון ,עודף משקל ,עודף
כולסטרול וסוכרת .לשלוש מחלות אלו יש
מכנה משותף רב ,הן אינן מלוות בסימני
אזהרה מוקדמים ,אינן כואבות ולא
מרגישים בהם כלל .מחלות אלו פוגעות
בכלי הדם ,והמשמעות היא פגיעה בכלי
הגוף .בתחילת דרכן למחלות אלו ,ניתן
לאזן אותם ללא תרופות ,הן מגיבות טוב
מאוד לתזונה נכונה ,פעילות גופנית,
והורדת המשקל .הזנחת הטיפול ביתר לחץ
דם ,עלולה להיות גורלית לחיים.

דברי מוסר,, :אהבת ה'"

אהבת ה' אין מידה טובה ממנה ,כי ממנה
נמשך כל עבודות ה' יתברך ללב היהודים,
ואינו דומה עובד מאהבה לעובד מיראה.
והיא מתרי"ג מצוות ,והיא מצווה תדירה
אשר ביד האדם לקיימה בכל עת ובכל רגע
על ידי זכירה ,והיא מתקיימת במחשבה
והרהור בלבד .וידוע שאין האדם יכול
לעמוד בלי מחשבה אפילו רגע אחד.
ובמקום שיחשוב מחשבות זרות והרהורים
רעים .יכול לחשוב באהבת ה' ובאהבת
תורתו שהיא מקור מים חיים ויש בה
מצווה ונוטל עליה שכר .ואהבת ה' היא
מחייבת האדם לדבוק בו .למה? כי דרך
האדם לאהוב את האיש אשר ראה הנאה
ממנו ואפילו הנאה מועטת ,וכל שכן אם

נותן לו כל פרנסתו ודי מחסורו ,וגומל עמו
חסדים טובים וכל שכן אם חברו הצילו
מאיזה חולי או כאב או מאיזה מום כבד
וחסרון אבר .תגדל אהבתו אליו ,ואם
הצילו ממות לחיים – תגדל אהבתו יותר
ויותר על אחת כמה וכמה אהבה כפולה
ומכופלת ראוי לאהוב את ה' ,אשר כל
הטובות שבעולם ,הן אלו הבאות בידי
שמים ,והן אלו הבאות בידי האדם – כולם
הם ממנו יתברך כי הנותן בלב ברואיו
להטיב אלו עם אלו ,והרבה שלוחים
למקום .ואם עברו על ראשו צרות וניצל
מהם ,כמה חייב לאהוב ה' כי הוא עונה
ועוזר בכל עת צרה וצוקה .וכל שכן אם עינו
לא ראתה רעה וניצל מן הרעות העתידות
לבוא עליו ומתרגשות לבוא בעולם ,שנמצא
שגבר עליו חסדו יתברך ,ועל זה אמרו כל
הנשמה תהלל ה' ,שעל כל נשימה ונשימה
חייב להלל ,ואפילו אנחנו עומדים והרי
מכעיסים ומרעיפים לפניו ,לא כחטאינו
עשה לנו ולא כעוונותינו גמל עלינו .וכמה
טובות היטיב עמנו ה' מיום היותנו ברחם
אמנו עד היום וגם לעתיד ,וכמה ניסים
ונפלאות עשה עמנו הן הגלויות והן
הנסתרות עמנו ולכן חייבים אנחנו לאהוב
את ה' ולעשות רצונו לקיים מצוותיו
ולעסוק בתורתו הקדושה בכל דרכינו וה'
יזכנו אמן.

הראשון לציון:
רבי יום טוב אלגאזי 2212-2211

כשנסע רבי יהודה החסיד מאירופה לארץ
ישראל ,והצטרפו אליו מאות אנשים ,אנשי
תורה ואנשי מעשה ,מכל עיר באירופה בה
עבר בדרכו לארץ .ניסיון אחר ניסיון עבר על
העולים לארץ האבות ,חמש מאות אנשים
נקברו בצד הדרך הארוכה ,והיו קרבנות
המסע ,אך הצרות לא יכלו לנשארים ,הם
ידעו בוודאות שארץ ישראל אינה נקנית
אלא בייסורין .וכשעמדו בשערי ירושלים
חשבו לנשום לרווחה ,אך לא כך רצתה
ההשגחה העליונה ,בדמים מרובים נקנתה
חצר גדולה מהגויים ,חצר ובה בית גדול
שהפך מהרה לבית כנסת מרכזי לעולים
והיה כל זה בשנת  1750למניינם .שלושה
ימים שהו העולים בארץ ,שלושה ימים

אשר בקושי הספיקו להתארגנות במקום,
והנה בחטף נפלה עליהם הבשורה המרה,
רבם ומנהיגם הנערץ ,ראש וראשון
לחבורתם ,רבי יהודה החסיד ,עלה לישיבה
של מעלה .בדומיה ובכאב רב צעדו העולים
אחת מיטתו של רבי יהודה החסיד ,שהלך
מעמם ללא עת .הימים הקשים שלאחר
מכן ,לא אחרו להופיע ,הכסף אשר הביאו
עמם ממתנת אחיהם הנשארים באירופה.
הלך הלוך וחסור ,ובכסף שנשאר היו
צריכים לשלם את מחיר החצר שקנו,
ולהביא לחם לפי הטף.

סיפור:

המלאך הסנגור שזעק :למה המלאך
המקטרג זלזל וביטל את לימוד תורתו של
הגאון הגדול רבי אברהם? עוד כל יהודי
בעולם הזה שמאמץ לבבו ואומר וקורא,
תפילה – פרק תהילים – דף גמרא – פרק
משנה ,וכל התגברות של איש מישראל
בדבר רוחני ,צריכה להתקבל כאן בעולם
האמת בכבוד .אין זו העת כלל והעיקר
לבדוק את איכות המעשים הטובים עד
כמה הם באמת זכים ממש לשם שמים .מי
הוא זה ואיזהו שהעז לזלזל בלימודו של
הגאון הניצב כאן? וצריך מיד וברגע זה כל
אלפי הדפים ,אחד בל יעדר! ....וראה זה
פלא ,באותו רגע התמלא האולם שוב
בעשרות מלאכים פעלתנים חסרי מנוח.
נושאים על שכמם את חבילות דפי הלמוד
של הגאון .והוא ,שבה רוחו אליו בפתע
ויתעורר בביתו על מיטתו ,והנה חלום והוא
הרב חי וקיים ובריא לחלוטין .וכעבור כמה
ימים מהמחזה המפעים ארז הגאון הזקן
חפציו ,ומבלי לחוס על משא שנותיו הרבות,
יצא למסע בין צדיקי הארץ ,אולי יעלה
בידו לפגוש את החכם שהצילו מן הדין,
וחשב כי וודאי הוא חי בעולם הזה.
ומשהגיע במסעותיו ואחרי שפגש בכמה
צדיקים לא ידע אותם ,אבל כשהגיע
למדרשו של הרב הקדוש רבי יצחק אייזיק
מזידיטשוב ,והביט לרגע בפניו הקדושים,
קרס תחתיו מתעלף ובהתרגשות הצביע
עליו ואמר,, :הוא האיש אשר פגשתיו שם
בעולם האמת" ,ומיד עלתה נשמתו לשמים
מנוחתו עדן.

שני דינים מהגאון רבי מרדכי אליהו זיע"א
 - 1לא יתפלל העמידה כנגד ציור בולט
אפילו בעיניים עצומות ,אך בשעת הדחק
בדיעבד נגד ציור לא בולט ,יעצום עיניו,
יעמוד ויתפלל .לכן לא טוב להדפיס תמונות
של רבנים על סידורים וכדומה ,ולא
לתלותם על קירות בית הכנסת .וגם לא
יתפלל כשהוא עומד במקום רעוע ואינו
יציב ,כגון על גבי כסא או על שמיכות
וכדומה כדי שלא יהיה טרוד .ולא יתפלל
במקום פתוח כגון מדבר או שדה ,ואם
אנוס ישתדל לומר העמידה קרוב לגדר או
בין האילנות.
 – 5לא יגהק ולא יפהק (גיהוק היינו מה
שלפעמים אדם מוציא מגופו לפיו נפיחה
מחמת שבעו כריח המאכל שאכל ,ויש
אומרים ,דהיינו שפושט גופו וזרועותיו
מחמת כובד ,ו,,פיהוק" היינו שפותח
מלקוחיו כאדם שרוצה לישון או עמד
משינה .ואם נצטרך לכך מחמת אנסו יניח
ידיו על פיו שלא תראה פתיחתו.
דיני שבת:
אלו דברים שהם מוקצה בשבת מחמת גופו
של אותו דבר :אבנים – אבקות מרק –
אבקת אפיה – אורז שאינו מבושל –
איטריות – אסימון – בגד ארבע כנפות בלא
ציצית בגדים רטובים – בטריות – בעלי
חיים – גבס – גריסים – גרעיני תמרים –
דגים שאינם מבושלים – המחאות – שטרי
כסף – זכוכית שנשברה לרסיסים הנמצאים
במקום שאין שם סכנה – חלון שיצא
ממקומו – ירקות שאי אפשר לאוכלם בלי
בישול – כסף מטבעות – מדבקות – שאר
מוצרי מזון שאי אפשר לאכלן בלי בישול –
מטלית רטובה – מסמר – מצה שלא הופרש
ממנה חלה.

התורמים לעלון זה:

האדון יהושע כודרייה ואשתו הגברת סוזן
ובניהם לברכה ולהצלחה ומאחלים להאדון
אייזיק מיטה ואשתו הגברת אסטיללה עם
הנכדה החדשה ,,אסתר – ג'מיליה"
 Estelle-Camilleמזל טוב ומברוק אמן.
*** האדון אייזיק מיטה ואשתו הגברת
אסטיללה ובניהם לברכה ולהצלחה
ומאחלים להאדון יהושע כודרייה ואשתו

הגברת סוזן עם הנכדה החדשה אסתר –
ג'מיליה מזל טוב ומברוק אמן *** .האדון
שמואל כודרייה ואשתו הגברת אולגה
ובניהם לברכה ולהצלחה ומזל טוב להילדה
החדשה אסתר ג'מיליה מזל טוב ובנים
זכרים ומברוק אמן *** .האדון פרח חמרה
ואשתו הגברת דינה ובניהם לברכה
ולהצלחה ומאחלים להאדון אייזיק מטה
ואשתו ויהושע כודרייה ואשתו מזל טוב
בהנכדה החדשה אסתר ובנים זכרים
ומברוק אמן *** .האדון אליאס לוי ואשתו
הגברת ביללה ובניהם לברכה ולהצלחה
אמן *** .החזן נעים זמירות ישראל חכם
דוד שירו ואשתו הגברת רחל ובניהם
לברכה ולהצלחה אמן *** .האדון אדמון
סעאדה ואשתו הגברת חיאת ובניהם
לברכה ולהצלחה אמן *** .המשגיח הרב
מאיר טוביה הלברכון ואשתו הגברת מלכה
ובניהם לברכה ולהצלחה ולבריאות אמן.
*** האדון פרח חמרה ואשתו הגברת דינה
ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ אביו המנוח
יוסף בן נחלייה ע"ה אמן *** .משפחת
פרחי לברכה ולהצלחה עם כל משפחותיהם
ולע"נ אדונתם אמם שרה בת צלחה ע"ה
אמן *** .הגברת סאלי ג'ג'אתי ובניה
לברכה ולהצלחה ולע"נ אביהם ליאון בן
ג'מיליה ע"ה אמן *** .משפחת נקב לברכה
ולהצלחה ולע"נ אביהם המנוח ג'מיל בן
עיישה ע"ה אמן *** .האדון צ'ארלי קטאן
ואשתו הגברת מרגלית ובניהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ אביו המנוח אברהם בן
סלמה ע"ה אמן *** .משפחת שקאלו לע"נ
אדונתם אמם טוניה מזל בת רחל ע"ה אמן.
*** משפחת כפיף לברכה ולהצלחה ולע"נ
אדונתם אמם רחל בת זקייה ע"ה אמן*** .
האחים המבורכים אדי – חביב – וויקטור
למשפחת קצב הכהן לברכה ולהצלחה
ולע"נ אדונתם אמם אמילי בת מזל ע"ה
אמן.

הגיעו התרומות לשבוע זה $2111
וההוצאות  $2111ותזכו למצוות אמן.

*******
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