בֵּ ית כְּ נֶסֶ ת
"בֵּ ית יוֹסֵּ ף"
*** *** 1212 nylwO rwPaawc aPnnaecO NY.22111
מֵ אֵ ת :ה ַרב ַאהֲ רֹן פ ְר ִׂחי
מקאם :סיגא
נ ִׂשיא :אֵ לִׂ י לֵוִׂ י

פרשַ ת מקץ

ד' טבת תשפ"א

הַ פְ טרה:ויקץ שלמה

עלוֹן ִׂמ ְספר 0146

 01דצמבר 0101

הַ ְדל ַקת נֵרוֹת ְ * 4:00ש ִׂקיעה ִׂ * 4::1שיר הַ ִׂש ִׂירים  4:11ואח"כ ִׂמנְחה לֵיל ַשבת,
ַשחֲ ִׂרית ַשבת ִׂ * 8:01מנְחה ַשבת  * ::11מוֹצאֵ י ַשבת  ,1:0:וע"פ ַרבֵ נּו ַתם 1:4:
זְ מַ ן טַ לִׂ ית  *6:00שעה זְ מַ נִׂית  * 11:11עֲלוֹת הַ ַשחַ ר  * 6:01נֵץ הַ חַ מה 6:06
ִׂמנְחה חוֹל  * 4:01עַ ְרבִׂ ית ִׂמ ְניַן מֻ ְקדם  * 4:10צֵ את הַ ּכוֹכבִׂ ים 1:18
סוף זְ מַ ן ְק ִׂריַאת ְשמַ ע  * 8:11סוֹף זְ מַ ן ע ֲִׂמידה  * 1:11חֲ צוֹת הַ ּיוֹם וְ הַ לַיְ לה 00:1:
צום  21בטבת יחול יום הששי  12דצמבר מתחיל בבוקר מעלות השחר בשעה  3:21ונגמר בערב
שבת בשעה  2:11ולמחמירין 2:21
האדון הנרי עג'מי ואשתו הגברת עליזא ובניהם לברכה ולהצלחה ומאחלים לאבי החתן הרב
איזיק ידיד הלוי ואשתו הגברת פרידה מזל טוב להחתן והכלה ג'וי ושרה ובנים זכרים ומברוק
אמן.

ּוק ִׂריַאת הַ תוֹרה _______________________
_______________________ נא ֹלא לְ עַ ּיֵן בֶּ עלוֹן זֶּ ה בִׂ ְשעַ ת הַ ְתפִׂ לה ְ

פרעה חולם שני חלומות בלילה אחד.
החלום הראשון הפרות הרזות בולעות את
השמנות ,והחלום השני השיבולים
השדופות מכלות את השיבולים המלאות
והדשנות .חלומות אלו עיקרם לא נועדו,
אלא כדי להוציא את יוסף מבית כלאו
ולהמליכו .מה עושה פרעה? קורא לכל
חכמיו ,חרטומיו ומכשפיו ,ושואלם לפתרון
החלום ,ואין פותר אותם לפרעה .המדרש
אומר :פותרים היו ,אלא שלא היה פתרונם
נכנס באוזניו ,וכל כך למה? כדי שיבוא יוסף
באחרונה ויטול הגדולה והמלוכה .אמר ה':
אם יבוא יוסף תחילה ויפתור את החלום,
אין זה שיבחו ,יכולים החרטומים שיאמרו:
אילו שאלת אותנו ,היינו פותרים אותו לך.
אלא המתין להם עד שנתייגעו והוציאו את
רוחו ,ואחר כך בא יוסף והחזירה לו.
נשאל :מאיפה בא יוסף? שתים עשרה היה
יוסף .בבור השבי :שתים עשרה שנות
חשכה ועלטה ולפתע בלי כל אזהרה או
הקדמה אף או ההכנה ,מיד ויריצוהו מן
הבור .ובתוך שעה מצא עצמו משנה למלך
מצרים .וכך דרכם של צדיקים ,וכך דרכו
של עם ישראל ,מתוך צרה-רווח ,מתוך
אפילה-אורה ,מתוך נפילה-התעלות ,וכך
היה במרדכי היהודי ,שמתוך לבישת שק,

ואפר ,ואבל ,וצום ובכי ומספד-הורכב על
סוס המלך בלבוש מלכות ,והעיר שושן
צהלה ושמחה .וכך היתה גלות מצרים,
מתוך קושי השיעבוד ותוקפו ,יצאו ביד
רמה .כך יהיה בגאולה העתידה ,שמתוך
תוקף הצרות ,תבוא תשועת עולמים
ככתוב" :כי קרובה תשועתי לבוא" .ואם
ונתבונן
בסביבותינו,
מעט
נתבונן
במאורעות תקופתינו  -תקופה שהביאה
המצאות חדשות ,הטכנולוגיה מתקדמת
והקידמה
ענקי
בצעד
ומשתכללת
משתוללת ,המהירות גוברת ,התאוצה
מתעצמת .נחשוב ,שלפני מאה שנה עוד
נסעו רוב בני האדם בכרכרות ובעגלות,
ורכבו על סוסים ועל חמורים אבל עתה,
נתקצרו המרחקים והכל מתקדם בשביל
עם ישראל ,ובמרום מאיצים תהליך
ההיסטוריה .כל אלו מסמנים על הגאולה
המתקרבת ככתוב" :פתאום יבוא האדון
אשר אתם מבקשים ,ואור חדש על ציון
יאיר ובא לציון גואל אמן".

פרפראות על הפרשה:

"ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם" דרך
מוסר נלמד מפסוק זה :כאשר מגיע קיצו
של אדם ועליו לתת דין וחשבון בעולם
העליון ,אז "שנתיים ימים" שנים הרבה

שחי נחשבים לימים מספר ,כי מובאים
בחשבון רק הימים שבהם עשה ופעל בתורה
ובמצוות ובמעשים טובים ובצדקות שנתן.
ושאר הימים אינם חשובים ,וממילא
מתגלה שרוב ימיו עלי אדמות לא היו אלא
בגדר חלום" .ויזכור יוסף את החלומות
אשר חלם להם ,ויאמר אליהם מרגלים
אתם" ,מה הביאור ב"ויזכור יוסף את
החלומות אשר חלם להם" ,ומה ענין זה
לטענתו "מרגלים אתם"? גם איך עיכב יוסף
את אחיו שלושת ימים במשמר ,הלא בכך
הוא מותיר אביו יעקב בלי לחם בזמן רעב
כבד? אלא כשאמר יעקב לבניו" :למה
תתראו"? כי באותה שעה עדיין להם
תבואה .ומניין ידע יוסף זאת? אלא ויזכור
את החלומות והוא :והנה אחיו מאלמים
אלומות בשדה ,מכאן הבין כשהשתחוו לו
היתה להם תבואה בביתם ,ולא חשש לשום
חסרון ,לכן אמר להם "מרגלים אתם"
(חתם סופר).

היסטוריה בקצרה  12שנה לחורבן 31
למנינם:

רבי טרפון היה גדול בתורה ,וסבל הרבה
צער בחייו ,ומתה אשתו והניחה לו בנים
קטנים ,ואחר הקבורה ,אמר לאחותה בתוך
האבל" :הכנסי וגדלי את בני אחותך" ונתן
לה קידושין אבל לא נגע בה עד אחר
שלושים יום מפטירת אשתו .ולמה מתה
אשתו עליו? כי לשונו גרמה לו ,וכששמע
דבר בטלה היה אומר כמו שאמר יעקב:
"לא ירד בני עמכם" ,והיה כשרוצה לאמת
דבריו ,היה אומר" :ימות בני אם אני לא
אומר אמת" ,לכן אסור לאדם לקלל ולא
לפתוח פיו לדבר רע .ופעם היה אוכל תאנים
משדהו ,ובא האריס מאחוריו וחשב שהוא
גנב ולא ידע שהוא בעל השדה ,והיכהו מכה
רבה ,ותפסו ושם אותו בשק ,והוליכו
להשליכו בנהר ,ולא אמר לו :אני רבי טרפון
בעל השדה ,אבל אמר בלשון אחר :אוי לו
לטרפון שזה הורגו .שמע האריס והבין
שרבי טרפון הוא ,והניח אותו ופתח לו
השק ,וקרע האריס את בגדיו ותלש בשערו
והיה מתחנן לפניו ואומר לו" :אדוני מורי
מחול לי" .וכל ימיו של רבי טרפון היה
מצטער על דבר זה שהגיד לו שהוא חכם

בתורה ,ואמר משום כבוד תורתי לא הרג
אותי האריס ,נמצא שאני משתמש בכתרה
של תורה.

הדרך לרפואה ולבריאות:

תהליך צמיחת האדם לגובה מסתיים בערך
בגילאים שבין  .08-00תהליך זה מתבצע על
ידי בלוטות הגדילה שמפרישות הורמוני
גדילה לגוף .בלוטות אלו פועלות בעיקר
כאשר האדם ישן וזמן פעולתן הוא
מתחילת הלילה ועד אמצע הלילה .לכן
חשוב מאוד להקפיד על שינה מוקדמת ככל
האפשר בגיל הגדילה ,תנוחת הגוף בזמן
השינה על צד שמאל רצוי שתהיה ישרה ולא
בעיגול כעין חצי ירח .הגבהת המיטה
מכיוון הראש בצורה בטיחותית בין 1-01
ס"מ גם היא מועילה לגדילה .וכמובן רמה
טובה של ויטמין  ,Dשעוזר לבנין העצמות.
סכנת העישון :מחקרים רבים מערערים על
העישון .למה? כי קיימת הסכמה רפואית
ומדעית גורפת ,שעישון סיגריות גורם
לסרטן הריאות ,מחלות לב ,נפחת הריאות,
ומחלות קשות אחרות .לכן על כל אדם
לעשות כל מה שאפשר בכדי להישמר מנזק
העישון .ולכן המעשן כדי להינצל מהעישון,
צריך להפחית בהדרגה מספר הסיגריות
שמעשן בכל יום ,למשל :אם מעשן בכל יום
עשר סיגריות ,שבוע ראשון יעשן  1בכל
יום ,אז אין מרגיש שום חסרון בעישון,
שבוע שני יעשן  8סיגריות בכל יום ,שבוע
שלישי יוריד למספר  6וכן הלאה ,עד
שיתרגל הגוף ,שאינו צריך כל כך לעישון.
ובדרך זו יכול להינצל מהעישון מכל וכל עד
אפס .ואז ישמור על בריאות גופו כל
הימים.

דברי מוסר" :דרך ארץ"

חביבה היא מידת "דרך ארץ" לפני ה' ,לפי
שאין ישובו של עולם כולו אלא בדרך ארץ,
וכל מי שאין בו דרך ארץ ,אינו נחשב לכלום
אלא כחיות המדבר ,וכל מי שיש בידו דרך
ארץ הרי ה' והבריות מתפארים בו .ואף
התורה מתפארת בו ,כי התורה שעוסק בה
מתקשטת לפני ה' בדרך ארץ שיש לאדם,
כל מי שאין בו דרך ארץ ,לא ידור עם בני
אדם כי מעשיו אינם מקובלים ,ודבריו
אינם נשמעים ,ובני אדם מתרחקים ממנו.

ומה היא "דרך ארץ"? התנהגות ביראת
שמים לפני ה' ,והתנהגות עם הבריות,
בענווה ,רוח נמוכה ,ולשון רכה .ובמעשה
הטוב שבו ,יהיה מצוין במעשיו ובדבריו,
באכילה ובשתייה בעטיפתו ומלבושיו,
במשא ומתן ,בהליכתו ובישיבתו .והדרך
ארץ המעולה לפני ה' ,היא שידע ויכיר את
בוראו שברא אותו ויצר אותו מאפס,
וגמלהו כל טוב וכל יופי גומל לו ,לכן צריך
להידבק בתורה ולקיים המצוות בשמחה,
ועל זה אמרו חז"ל" :דרך ארץ קדמה
לתורה" כלומר :כל ספר וספר בעולם יש לו
הקדמה ,וההקדמה לספר תורה היא הדרך
ארץ .וגם מדרך ארץ לכבד אביו ואמו
שטרחו ועמלו לגדל אותו ,וכן צריך לגמול
חסד לעניים ולעשירים ,לחיים ולמתים ,זהו
קיומו של העולם .ויהא זהיר להתפלל כל
תפילות בזמנן ,וק"ש בזמנה אז יקבל ה' את
תפילתו ברצון אמן.

הראשון לציוןן :רבי יום-טוב דאנון 2471-
2212

כשפשטה המחלוקת בין רבי יום טוב דאנון
ובין רבי אליעזר חזן בנו של הראשון לציון
הקודם רבי רפאל חזן ,ורצו שני הצדדים
לקבל דין תורה ביניהם ,אבל מי מגדולי
ירושלים ,יהיו מוכנים להכניס ראשם בין
שני הרים גדולים? אז רבי יום טוב נשא את
כפיו כלפי מעלה ואמר :כיוון שאין מי
שיכריע בינינו בעולם הזה ,אנחנו מוסרים
את דיננו לשמים .אז צדיק גוזר וה' מקיים.
בערב תשעה באב  0801נקראו אנשי חברא
קדישא למיטתו של רבי אליעזר כי היה
חולה מסוכן עד שערי מוות .וראו כולם כי
רק זמן מעט נותר לו לחיות .לפתע הרים
את עיניו ושאל" :האם כבר נפטר רבי יום
טוב לבית עולמו"? השומעים נחרדו מן
השאלה ,ובאותו רגע בא מבשר אל הבית
והודיע כי הראשון לציון רבי יום טוב דאנון
נפטר .ומיד רבי אליעזר קרא קריאת שמע,
ועצם עיניו ,ונשמתו הטהורה עלתה
לבוראה עם בן דינו רבי יום טוב דאנון.
גדולים צדיקים במיתתם ,וכך נתקיימה
מסירות הדין של רבי דאנון ,שבית דין
שבשמים ידונו את דינו עם חברו רבי
אליעזר חזן .זכותם יגן עלינו אמן.

סיפור:

רבי משה סיפר לאיש הזר שהיה לומד
גמרא בפינת הישיבה ,והיה עצוב על שלא
הגיע למדרגה חשובה בלימוד הגמרא ,כמו
שאר הלומדים ,אז סיפר לו על מנגן ידוע
ומפורסם ושמו טוסקלילו ,ובאחרית ימיו
בא אצלו סופר וביקש לראיין אותו ארוכות
ולכתוב ספר על חייו .המלחין העולמי
טוסקלילו ,שיתף פעולה עם הסופר הזה,
שעות ארוכות וימים רבים הם ישבו יחד,
כל ראיון דרש תיאום כמובן .באחד מאותם
ימים התקשר הסופר אל טוסקלילו ,וביקש
לתאם למחר בשעות הערב" .לא" סירב
הישיש" ,מחר מופיעה תזמורת שבמשך
שנים אני ליוויתי ,הקמתי וטיפחתי .היא
מופיעה בכל ההרכב שלה באחת מהמדינות
הרחוקות .אני עומד להקשיב לה בשידור
טלפוני ממרחקים .חשוב לי לשמוע אם הם
אכן מקיימים את הכללים המוסיקליים
שאני לימדתי אותם .לא אוכל להתפנות
אליך בדקות היקרות עלי האלו"" .אז אולי
אוכל לבוא מחר ,ורק לשבת בצד ,לבחון את
התגובות שלך כשאתה מסכית לתלמידך
מלפני עשור"? לא וויתר הסופר .התנגד
טוסקלילו ואמר" :לא שייך ,אתה כל הזמן
תשאל שאלות ,אני חייב שקט".

שתי הלכות מהגאון מרדכי אליהו זצ"ל:

לעולם ירבה האדם בשתיקה ,ולא ידבר
אלא או בדברי תורה ,או בדברים שהוא
צריך לחיי גופו .ואפילו במה שצריך לצרכי
גופו ,לא ירבה דברים ,וכל המרבה דברים
מביא חטא ואמרו חז"ל" :לא מצאתי לגוף
טוב משתיקה" .ואמר רבא :מאי דכתיב:
מוות וחיים ביד לשון? דבעי חיים ,בלישניה,
דבעי מוות  -בלישניה.

דינים:

 .0תינוק שחלה ונדחית המילה לאחר יום
השמיני ללידתו ,ונתרפא ביום חמישי ,או
ביום ששי ,אסור למולו ביום חמישי או
ביום שישי ,כדי שלא יחללו עליו את השבת,
אם יבוא לידי סכנה בתוך שלושה ימים
למילה ,ולכן ידחו את המילה ליום ראשון,
וביום רביעי מותר למול מילה שלא בזמנה.
 .0תינוק שחלה ונדחית מילתו לאחר יום
השמיני ללידתו ,ונתרפא ביום ראשון או

ביום שני או ביום שלישי או ביום רביעי
ליום טוב שחל ביום שני או ביום שלישי או
ביום רביעי או ביום חמישי ,מותר למולו
סמוך ליום טוב ,שלא גזרו שלא למול מילה
שלא בזמנה דווקא סמוך לשבת או ליום
הכיפורים ,אבל סמוך ליום טוב לא גזרו.
 .:אסור למול גוי שנתגייר ,לא בימי חמישי
ולא בימי שישי וכל שכן בשבת .4 .גר
שנתגייר בגיור רפורמי ,אין מלין אותו כלל
כיהודי ,שכל גיור שאין בו קבלת מצוות,
אינו גיור על פי ההלכה .1 .תינוק שנולד
ביום רביעי בין השמשות ,מלין אותו בשבוע
הבא ביום חמישי .ולא אמרינן אין מלין
ביום חמישי היות והוא סמוך לשבת ,לפי
שמילה דווקא שלא בזמנה אין מלין ביום
חמישי .אבל מילה שהיא בספק כמו בין
השמשות ,מלין כרגיל ביום השמיני ואין
דוחים אותה לאחר השבת .6 .תינוק שנולד
ביום שני בין השמשות ,הדין הוא שמלין
אותו ביום השלישי בשבוע שאחריו .ואם
חל יום טוב ביום שלישי ,אין מלין אותו
ביום טוב אלא דוחים לאחר יום טוב.
ואפילו ביום טוב שני של גלוית יש לדחותו,
דשב ואל תעשה עדיף.

התורמים לעלון זה:

הרב יצחק ידיד הלוי ואשתו הגברת פרידה
ובניהם לברכה ולהצלחה ןמאחלים להחתן
והכלה ג'וי ושרה מזל טוב ובנים זכרים
ומברוק אמן***.האדון דוד אהרן פרחי
ואשתו הגברת סוזיט ובניהם לברכה
ולהצלחה ומאחלים להחתן והכלה ג'וי
ושרה מזל טוב ובנים זכרים ומברוק
אמן***.האדון ליאון פרחי ואשתו הגברת
איווה ובניהם לברכה ולהצלחה ומאחלים
להחתן והכלה ג'וי ושרה מזל טוב ובנים
זכרים ומברוק אמן***האדון אלביר פרחי
ואשתו הגברת ראניה ובניהם לברכה
ולהצלחה ומאחלים להחתן והכלה ג'וי
ושרה מזל טוב ובנים זכרים ומברוק
אמן ***.האדון אלביר ליאון פרחי ואשתו
הגברת גריס לברכה ולהצלחה ומאחלים
להחתן והכלה ג'וי ושרה מזל טוב ובנים
זכרים ומברוק אמן***.האדון הנרי ליאון
פרחי לברכה ולהצלחה ומאחלים להחתן
והכלה ג'וי ושרה מזל טוב ובנים זכרים

ומברוק אמן***.הבחור נחמד ונעים יוסף
ליאון פרחי והוריו לברכה ולהצלחה
ומאחלים להחתן והכלה ג'וי ושרה מזל טוב
ובנים זכרים ומברוק אמן***.האדון מוריס
עבאדי ואשתו הגברת מרים ובניהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ אחותו רחל בת צלחה ע"ה
אמן***.הגברת חיאת נוולו פתיחה ובעלה
האדון הרופא פרג' ובניהם לברכה
ולהצלחה והאחים המבורכים :אילי -
משה  -דוד  -איוון  -לוריס  -טוניה -מרסיל
לע"נ אביהם המנוח יוסף פתיחה בן נזלי
ע"ה אמן***.העסקן ציבורי האדון שלמה
כהן ואשתו הגברת גילה ובניהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ אמו כורג'ייה יפה בת
שמחה ע"ה אמן***.האחים המבורכים:
פרג'  -דוד  -קלוד  -ג'אניה -רינה  -אסתר -
גילה  -פימה  -איוון למשפחת נחום לברכה
ולהצלחה עם כל משפחותיהם ולע"נ
אדונתם אמם איילה גזאלה בת רימה ע"ה
אמן***.הגברת פרידה חסבאני-רביע ובניה
לברכה ולהצלחה ולע"נ אביהם המנוח
הרופא נסים-סמי בן אמיליה ע"ה
אמן***.האדון עובדיה אברהם ואשתו
הגברת צבאח ובניהם לברכה ולהצלחה עם
נעים-יוסף-משה-יונתן ולע"נ בנם המנוח
דוד בן צבאח ע"ה אמן***האדון ויקטור
מאלח ואשתו הגברת שירלי ובניהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ אביו המנוח יהודה אסלאן-
בן גמיליה ע"ה***.האחים המבורכים:
סולי-הלל-ארליט-צופיה למשפחת בווביה
ולע"נ אביהם המנוח יצחק-זקי-בן שמחה
ואמם רחל שילה בת שפיקה ע"ה אמן***.
**********
הגיעו התרומות לעלון זה  $0,011ותזכו
למצוות אמן.
מספר המבקרים באתר הגיע ל 06,111
ותזכו למצוות אמן.
**********
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