בֵּ ית כְּ נֶסֶ ת

"בֵּ ית יו ֵֹּסף"

*** *** Ocean Parkway Brooklyn 2108 N.Y. 11223
מֵ אֵ ת :ה ַרב ַאהֲ רֹן פ ְר ִׂחי

נ ִׂשיא :אֵ לִׂ י לֵוִׂ י

פרשַ ת ויקהל+פקודי+החודש

כ"ט אדר תשפ"א

מקאם :ביאת

עלוֹן ִׂמ ְספר 1058

הַ פְ טרה :כה אמר

 13במרס 2021

הַ ְדל ַקת נֵרוֹת ְ * 5:41ש ִׂקיעה ִׂ * 5:59שיר הַ ִׂש ִׂירים  5:35ואח"כ ִׂמנְחה לֵיל שַ בת,
שַ חֲ ִׂרית שַ בת ִׂ * 8:15מנְחה שַ בת  * 5:25מוֹצאֵ י שַ בת  ,6:42וע"פ ַרבֵ נּו ַתם 7:12
זְ מַ ן טַ לִׂ ית  * 6:00שעה זְ מַ נִׂית  * 69:00עֲלוֹת הַ שַ חַ ר  * 4:48נֵץ הַ חַ מה 6:11
ִׂמנְחה חוֹל  * 6:50עַ ְרבִׂ ית ִׂמ ְניַן מֻ ְקדם  * 6:11צֵ את הַ ּכוֹכבִׂ ים 6:37
סוֹף זְ מַ ן ְק ִׂריַאת ְשמַ ע  * 8:15סוֹף זְ מַ ן ע ֲִׂמידה  * 9:24חֲ צוֹת הַ ּיוֹם וְ הַ לַיְלה 01:04

ראש חודש ניסן :יום ראשון  14במרס
המעוניין להתקשר לרב .)646( 552-3412 :המעוניין לתרום לעלון זה ישלח לכתובת זו:
VAAD Tehilim Torah, C/O R.A. Farhi, 2415 Ocean Parkway, Brooklyn NY 11235
הודעה :בכל שבוע ביום רביעי בשעה  10:30בבוקר ושידור חוזר ביום ששי בשעה  9:00בבוקר ,הרב
אהרן פרחי מדבר דברי תורה כרבע שעה על פרשת השבוע בעברית ותזכו למצוות .קול האמת 88:7
ּוק ִׂריַאת הַ תוֹרה _______________________
_______________________ נא ֹלא לְ עַ ּיֵן בֶּ עלוֹן זֶּ ה בִׂ ְשעַ ת הַ ְתפִׂ לה ְ

כשחזר משה מן השמים בפעם השלישית היה
יום הכפורים ,ואמר לו :כי ביום הזה יכפר
עליכם ,לפני ה' תטהרו .מיד ויקהל משה את כל
עדת ישראל ואמר להם לעשות המשכן .ויעשו
את המשכן בחדווה ובשמחה .המדרש שואל:
כמה זמן לקח להם לעשות כל המשכן? אמר רבי
שמואל בר נחמן :בשלושה חודשים נגמרה
מלאכת המשכן והם תשרי  -חשון  -עד כ"ה
בכסליו .והיה מונח ומפורק טבת  -שבט  -אדר
עד ראש חודש ניסן .נשאלה השאלה :מדוע
התעכבה הקמת המשכן כל כך הרבה זמן? אומר
המדרש :ההתלהבות שאחזה בישראל להקים
את המשכן ,וכגודל הרצון ,כך גם האכזבה
היתה גדולה .כאשר ראו שהם לא מצליחים
בכך ,אז ויביאו את המשכן אל משה ,והיו
מצטערים לפי שלא שרתה השכינה במעשה
ידיהם ,לפי שקודם שהביאו את המשכן אל
משה ,הלכו אצל חכמי לב ואמרו להם :ומה
אתם יושבים? שלושה חודשים עברו ולא
העמדתם המשכן? התחילו כל חכמי לב להקים
את המשכן ולהעמידו והוא נופל ,התחילו העם
מסיחים ומרננים ואומרים :ראו מה עשה לנו בן
עמרם שהוציא את ממונינו במשכן הזה ,והכניס
אותנו לכל הטורח הזה ,ואמר לנו כי ה' יורד מן
העליונים ,ומשרה שכינתו בתוך יריעות עזים
ועצי שטים .ועתה אפילו העמדה אינם יכולים
להעמידו .וכל כך למה? לפי שהיה משה מיצר על

שלא השתתף עמהם במלאכת המשכן .ובשביל
כבודו וצערו של משה לא עזר להם ה' לכל עושי
המלאכה להעמיד המשכן .נכנסו כל ישראל
אצל משה ואמרו :ראה הכל לפניך ,והיו מראים
לו כל דבר ודבר ועשינו כמו שצוויתנו ,אם כן
למה אינו עומד .כששמע משה דבריהם אמר
לה' :רבונו של עולם ,למה לא עזרת לנו להקים
את המשכן? אמר לו ה' :עשיתי כל זה בשבילך,
כדי שידעו כל ישראל שאם על ידך אינו עומד,
שוב אינו עומד לעולם ,ואיני כותב לו הקמה
אלא על ידך שנאמר" :ויקם משה את המשכן".
וה' ישמרנו אמן.

פרפראות על הפרשה:

" - 1וכל אשה חכמת לב בידיה טוו ויביאו אל
המשכן" .יש לשאול :ידוע שהאשה כל מעשה
ידיה הוא לבעלה ,ואם כן איך הביאו נשי
המדבר את מעשה ידיהן לבניית המשכן ,והלא
זה שייך לבעליהן? ויש לומר :שהרי כל הסיבה
שתיקנו חז"ל שמעשה ידיה של האשה הם של
בעלה משום שנותן לה מזונות .אבל ,במדבר הרי
אכלו את המן מן השמים ,ואם כן ,לא הייתה
זקוקה אשה לפרנסת הבעל ,ושוב חזר מעשה
ידיהן להיות להן.
" - 2ראו קרא ה' בשם בצלאל בן אורי ...וימלא
אותו רוח ה' בחכמה ."...יש לרמוז כל הפסוק
הזה על השכר המוכן למחזיקי ביד לומדי
התורה בבחינת" :בצלאל" בצל החכמה בצל

הכסף .וזהו שאמר" :בצלאל" כשנחלק את
תיבת בצלאל יצא" :בצל-אל" .ה' מגדל
למחזיקי ביד לומדי התורה ועושה להם :בן
"אורי" שזוכים ונהנים מאור השכינה" .בן
חור" שנעשים חורין מדינה של גהנם" .למטה
יהודה" שבאותו עולם נותנים הודאה ושבח לה'
מלשון יהודה והודאה" ,וימלא אותו בחכמה
בתבונה ובדעת" שאף על פי שלא למד תורה
בעולם הזה ,מכל מקום בעולם הבא ,ימלא
אותם חכמת התורה וידיעתה ,כדי שלא
יתביישו בין החכמים שבגן עדן.

שאין לנו אפשרות להתערב בבנין העצמות .זהו
תהליך שנעשה על ידי פירוק ובניה של העצמות
באמצעות ההורמונים המופרשים לדם ,והם
אלה אשר אחראים על בנין העצמות .אלא
שבהתעמלות ,הכוונה היא לחיזוק השרירים,
וכתוצאה מכך זרימת הדם מתגברת ,והחומרים
הנדרשים לבנין העצמות זמינים יותר,
וכתוצאה מכך בניין העצם ישתפר .לכן ,צריך
מאוד להיזהר שלא להרים דברים כבדים,
ובפרט למבוגרים ,כיוון שהרמתם יכולה לפגוע
בסחוסים של הגוף .אבל התעמלות לחיזוק
השרירים ,שאינה כרוכה בהרמת משאות
כבדים ,טובה מאוד ותורמת לבנית העצם.

בימי הקיסר טרכיינוס ,עמד לפניו ברומי רבי
יהושע בן חנניה תלמידו של רבן יוחנן בן זכאי,
והיה הקיסר מטריד אותו בשאלותיו ,ושואל
אותו דברים נשגבים ונסתרים .והיה משיב רבי
רבי יהושע לקיסר כאוולתו .ואמר לו הקיסר
לרבי יהושע :אתם אומרים שחכמתכם גדולה
על כל הגויים ,הגד לי מה שאראה בחלומי
הלילה? אמר לו רבי יהושע :מפלת רומא בידי
הפרסים שונאיהם ,ומתוך דאגתו של הקיסר,
כל היום הראוהו בחלום איך רומי נסה מפני
הפרסים .וכן אמר לו :אני טוב ממשה רביכם?
אמר לו :למה? אמר הקיסר :שאני חי וגוזר,
אבל משה מת ואינו יכול לגזור .אמר לו רבי
יהושע :כלום יש בידך שתגזור על העיר רומא
שלא ידליק אדם אש בביתו שלושה ימים? אמר
לו :כן ,וכן עשה .לעת ערב ,עלו שניהם על גג
הפלטרין ,וראה רבי יהושע עשן עולה מרחוק.
אמר לו :מה זה ,הלא גזרת שלא להדליק אש?
אמר לו :שר אחד ,הוא יש לו כאב בבטן ,וצריך
לשתות מים חמים ,לכן עשו האש .אמר לו
הרבי :בעוד שאתה בעולם גזירתך בטלה ,ומשה
רבינו משעה שצוה אותנו לא תבערו אש ביום
השבת ,מאז ועד עתה ,אין יהודי מדליק אש
בשבת ,ולא נתבטלה גזירתו ,ואתה אומר לי
שאתה טוב ממשה רבינו.

דברי מוסר" :כח הרע בעולם"

היסטוריה בקצרה 50 :שנה אחרי החורבן 118
למנינם:

הדרך לרפואה ולבריאות:

ויטמין  Dהוא מסיס שומן ,ויש לקחתו לאחר
ארוחה המכילה שומן ,כגון :אבוקדו ,שמן,
חלב ,גבינה ,מוצרי בשר ,ביצים .כלומר ,אין
לצרוך ממנו אחרי אכילת פירות או ירקות
בלבד ,ובוודאי שלא מיד בבוקר עם כוס מים ,על
קיבה ריקה .ויש עוד דבר עיקרי שחשוב לחיזוק
העצם ,וזה התעמלות שאחראית גם על בניית
עצם .אך אין להסיק מכך שעל ידי הרמת
משאות תוכל לבנות את העצמות המדולדלות,
לפי שאין כזה דבר לבנות עצם ,וחשוב שנדע,

הפסוק אומר" :יוצר אור ובורא חושך עושה
שלום ובורא רע אני ה' עושה כל אלה" .צריך
לדעת מהפסוק הזה בדיוק ש"בריאת הרע" היא
בריאה של ה' ,עם אותם ממדים אין סופיים
למוח האנושי אין בכלל את הכלים להעריך את
הבריאה הזו .ולפי זה ,יש להבין את הגמרא
בברכות :מיכאל באחת (עושה שליחותו
בפריחה ובקפיצה אחת) ,גבריאל בשתים,
אליהו בארבע ,ומלאך המוות בשמונה ,ובשעת
המגיפה מלאך המוות עושה שליחותו בקפיצה
אחת ולא בשמונה כפי הרגלו .זאת אומרת
כשיש מגיפה מקבל כח הרע כוחות מיוחדים.
לדוגמא ,היטלר הרשע ימ"ש ,לא היה סתם
דמגוג גדול( ,דמגוג :מנהיג המשפיע על ההמון
ומלהיבו בכוח נאומו ודבריו) .לא מחמת מעלות
מיוחדות הנראות לעין הפך למנהיג בעל השפעה
עצומה על עשרות מליוני גרמנים .אדרבא ,הוא
היה אדם לא בריא בנפשו ,ובכל זאת הצליח
להשתלט על העם הגרמני .הלא דבר הוא?
מטעני הרע והרשעות שהתגלמו בו  -לא היה
להם אח וריע בהיסטוריה האנושית .התשובה
לתופעה פלאית זו היא אחת בלבד" :ובורא רע"
בריאה של ה' מששת ימי בראשית וכדברי
הנביא" :הוי אשור שבט אפי ,ומטה הוא בידם
זעמי" בשליחות ה' הוא שימש כשבט מכה
ומכאיב ,במטרה להביא לתיקון עולם במלכות
ה' .ובשנות השואה ,כשנודעה עוצמת השוד
והשבר רח"ל .התקבצו גדולי המקובלים
בירושלים והלכו לכותל המערבי לעשות פולסא
דנורא (כלומר :שבט על האש) לאותו רשע על
מנת לחסל את כוחו ,אך כשהתחילו לעסוק
בזה ,ראו שזוהי טומאה עצומה שאי אפשר
להתמודד עמה .ותיכף ומיד הפסיקו .בזמננו,
אפילו הרחובות החרדיים ביותר עברו שינוי
עצום .אדם הגון מלפני מאה וחמישים שנה

שיסתובב היום ברחובותינו יבהל מעוצמת
השינוי הרוחני לרעה ,התגברות הרע בעולם,
ובפרט בדור הזה ,זוהי בריאה עצומה עם כוחות
אדירים שחייבים להשמר מהם כראוי .כל כלי
התקשרות למיניהם ,הם המצאות גאוניות
הבאות מכח ה' "בורא רע" הוא זה שנותן לכח
הרע כוחות אין סופיים כאלה .למשל
הטלוויזיה ,יש בה תחכום מיוחד מאין כמוהו,
אמנם יש בה תועלת רבה לאדם ,אבל באותו זמן
מהווה מוצא למערכת הביוב העולמית פשוטו
כמשמעו.

הראשון לציון :רבי אברהם חיים ג'אנין
1787-1848

משפחת ג'אנין היתה מיוחסת ומצאצאי גולי
ספרד .אביו של רבי אברהם חיים היה מורה
צדק בטורקיה ,ונולד לו בן ונקרא שמו בישראל
אברהם חיים ,בעיר קושטא .ובימי נערותו עלה
עם אביו ומשפחתו לארץ הקודש .מקטנותו
חשק בתורה .ימים רבים ארכה ההפלגה
מטורקיה לארץ ישראל ,וידע רבי אברהם חיים
כי שם יוכל לרוות את צמאונו האדיר לתורה.
ומיד ביום הגיעו לירושלים ,נכנס הילד אברהם
חיים לישיבת "תולדות יצחק" ,פתח את ספריו
והחל ללמוד בשקידה .חובשי בית המדרש לא
הורגלו למחזה מעין זה ,ילד אשר בני גילו עדיין
משתובבים ומבלים את זמנם במשחקים ,והנה
הוא יושב והוגה בספריו .בענין רב נגשו לתהות
על קנקנו .לתדהמתם ,מצאו כלי מלא וגדוש
בתורה וחכמה .בקיאותו הרבה בכל מכמני
התורה לא היתה מביישת אף זקנים שבדור.
שמחים על האבן היקרה ,אשר נתגלגלה מבלי
משים לבית מדרשם ,וחזרו הלומדים
לתלמודם ,כאשר מידי פעם חזרו לפינתו של
הנער כדי לשאול אותו בדברי תורה .רבי
אברהם חיים עלה במעלות התורה והיראה ,עד
שנתפרסם בכל הארץ כאחד מגדולי ההוראה
שבדור .הוא שימש כדיין בבית מדרשו של
הראשון לציון ,רבי יונה נבון ,ביחד עם הרב
הראשון לציון הגאון רבי יהודה נבון.

סיפור:

כשעמד בחלום הגביר שמעון לפני בית הדין של
דוד המלך ,ושמע על מה שדן אותו דוד המלך על
שביזה לקורא התהלים ראובן שואב המים,
שערו סמר ולבו חדל מלפעום ,ונכנס בפחד של
מוות .אז השיב הבעל שם טוב על טענתו של דוד
המלך מתוך האור המסנוור" :אמנם כן ,צודק
דוד המלך ,כי מגיע ליהודי זה מיתה בידי שמים,
אולם אם ישוב לביתו וימות סתם כך ,אז לא
ידע אף אחד מפני מה מת ,ואנשים לא יכירו

בערכו של ספר התהלים .על כן מציע אנוכי
הבעל שם-טוב ,כי ישאלו את האיש הזה מה
רצונו :אם למות ,או לשוב ולערוך סעודה גדולה
נוספת ,כמו שעשה להכנסת הספר תורה החדש,
ולהזמין את שואב המים ראובן ,ולפייסו לעיני
כולם .רק הוא צריך לספר באוזני הקהל מה
עבר עליו הלילה ,וכולם ידעו חשיבותו של ספר
התהלים מהו ,ושידעו גודל ערך המבייש חבירו
ברבים" .השאלה נשאלה ,והגביר הבטיח,
כמובן ,לערוך סעודה נוספת בביתו ,ולתקן את
כל הקלקול שעשה עם שואב המים ועם קריאתו
תמיד לספר התהלים של דוד המלך.

שתי הלכות מהגאון רבי מרדכי אליהו זצ"ל:

אסור לאדם לבייש את חבירו ,בין בדיבור ובין
במעשה ,וכל שכן ברבים .ואמרו חז"ל:
"המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעולם
הבא" .עוד אמרו :נוח לו לאדם להפיל את עצמו
לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים כמו
שראינו בתמר כלתו של יהודה שהסכימה
להישרף ולא להגיד בפני רבים שהיא הרה
מחמיה יהודה .לפיכך צריך האדם להיזהר
מאוד שלא לבייש את חברו ברבים ,בין קטן ובין
גדול.

דינים של פסח:

 - 1אף הנשים מצוות על מצות תשביתו ,ולכן
אם אין האיש בביתו ,או אשה שחיה לבדה
תזהר לבער החמץ ,ותאמר" ,כל חמירא" שלוש
פעמים כמו האיש .וצריך הביטול ביום י"ד
שיאמר "כל חמירא" אחרי ששרף את החמץ
ולא קודם ,כדי לקיים "ביעור חמץ" ושריפתו
בחמץ שלו.
 - 2יש לנקות השיניים היטב לאחר גמר סעודת
שחרית ביום י"ד .ואלה שיש להם שיניים
תותבות ,צריכים לרחצם היטב במים חמים.
 - 3אין לקנות שום מצרך שיש בו חמץ ,לאחר
פסח .אלא מבעלי מכולת שמכרו את החמץ
באמצעות הרבנים ,בין מאכל ובין משתה.
 - 4מי שלא מוכר את החמץ לגוי באמצעות
הרבנים ,הרי החמץ הזה אסור בהנאה.
 - 5חמץ שעבר עליו הפסח ,אסור גם להריח בו,
אם נותן ריח.
 - 6כל המצרכים הכשרים לפסח ,צריך שיהיו
שמורים במקומות מיוחדים בין בחנות ובין
בבית ,ובפרט כשיש ילדים בבית.
 - 7אורז וכל מיני קטניות ,ובכלל זה אפונים
(חימוץ) מותרים ב פסח ,ובלבד שיזהרו לברור
את האורז שלוש פעמים ,ובשעה שאין ילדים
בקרבתם.
 - 8חמץ שנתבטל בששים בתערובת קודם

הפסח ,אינו חוזר וניעור ואוסר בפסח ,וגם
באופן שעניין התערובת נודע רק בפסח ,שגם זה
חמץ ,בפסח אינו חוזר וניעור ומותר.
 - 9תמרוקים ודברי קוסמטיקה לנשים,
מותרים בפסח לפי שאינם ראויים לאכילה.
 - 10מדיח כלים חשמלי הפועל על ידי שטיפה
ברותחין עם חומרי ניקוי פגומים ,מותר
להשתמש בו בפסח ע"י שינקו היטב את
המכונה ,ושטיפה והדחה היטב ,ונכון שגם
יפעילו את המכונה בשטיפה ברותחין עם חומרי
הניקוי הפגומים בלי כלים.
 - 11נכון שלא להשתמש ב",מיקרו גל" בפסח.
והמקילין להשתמש בו ,צריכין שיניחו המאכל
בתוך קופסת קרטון או פלסטיק סגורה ,לאחר
שירתיחו ,שם בתוכו מים עם תערובת חומר
פגום ביותר .והמכשיר סופג מהזיעה הפגומה.
 - 12יש להיזהר שלא לקנות בפסח בוטנים
וגרעינים קלויים הנמכרים בשוק ,אם אין
עליהם השגחה מרבנות שהם כשרים לפסח,
מפני שמערבבים קמח במלח שעליהם.
 - 13התה והקפה מותר לשתותם בפסח ,ויש
להיזהר לקנותם אצל אדם ירא שמים שנזהר
להכשיר הריחיים ולנקותם היטב.

התורמים לעלון זה:

***האדון דוד כפיף ואשתו הגברת אסתר
ובניהם לברכה ולהצלחה ומאחלים לבנם החתן
בר מצוה האברך דניאל במזל טוב ומברוק אמן.
***האדון אייזיק בלליה הכהן ואשתו הגברת
שירלי ובניהם והוריהם לברכה ולהצלחה
ומאחלים להחתן בר מצוה האברך מארק מזל
טוב ומברוק אמן*** .האדון אלביר אהרן פרחי
ואשתו הגברת ראניה ובניהם והוריהם לברכה
ולהצלחה ומאחלים להאדון שלמה בלליה הכהן
ואשתו הגברת שילה מזל טוב לנכדם החתן בר
מצוה מארק ומברוק אמן*** .הגברת קמו ששו
מיטא ובניה מאחלים לבעלה ואביהם החזן
הנעים העסקן הצבורי אלביר ששו רפואה
שלמה אמן*** .איש חסד בעילום שם על ידי
הגברת שילה כהן לברכה ולהצלחה עם כל
המשפחה אמן*** .הגברת גיטא דוויק בווביה
ובעלה האדון יוסי לברכה ולהצלחה ולרפואה
שלמה לבעלה האדון יוסי ולע"נ אדונתה אמה
שמחה בת מזל ע"ה אמן*** .האדון אלי סלאמה
ואשתו הגברת שריטא ובניהם לברכה ולהצלחה
אמן*** .האדון אהרן קמעו ואשתו הגברת

פרחה ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ אביו
המנוח חיים בן שרה ואמו אולגא בת בלוס
ובתם הבת הבתולה הבחורה אולגא בת פרחה
ע"ה אמן*** .הגברת רינה ג'ג'אתי ובעלה האדון
דוד ג'ג'אתי ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ
אביה המנוח משה סלאמה בן חיסנה ע"ה אמן.
***הגברת ביללה דאניאל ובעלה ובניהם לברכה
ולהצלחה אמן*** .האדון אמין שלוח ואשתו
ובניהם לברכה ולהצלחה אמן*** .הגברת ביקי
לוי ובעלה האדון אלי ובניהם לברכה ולהצלחה
ולע"נ אחיה המנוח מארקו בן ג'מיליה ע"ה אמן
ולע"נ רוזלין בת חוה ע"ה אמן*** .האחים
המבורכים נסים  -צופיה  -ג'וליה  -נורמה
למשפחת קצב לברכה ולהצלחה עם
משפחותיהם ולע"נ אדונתם אמם פרידה אודיט
בת צופיה ע"ה אמן*** .האחים המבורכים:
דיבו  -מרדכי  -סמי  -טוניה  -קיטי  -לינה  -נדיה
למשפחת כפיץ לברכה ולהצלחה ולע"נ אדונתם
אמם אולגא בת זקייה ע"ה אמן*** .העסקן
הצבורי 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  -אדמון  -ג'אניה
 רינה  -אסתר  -גילה  -פימה  -איוון למשפחתנחום לברכה ולהצלחה עם כל משפחותיהם
ולע"נ אדונתם אמם איילה גזאלה בת רימה
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*** .משפחת ג'נני לברכה
ולהצלחה עם כל משפחותיהם ולע"נ המנוח ג'ק
יעקב חיים בן שרה ע"ה אמן.

**********

הגיעו התרומות לעלון זה בסך של $1,400
ותזכו למצוות אמן.
מספר המבקרים באתר הגיע ל36,700 -
ותזכו למצוות אמן.

**********
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