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הַ ְדל ַקת נֵרוֹת ְ * 7:25ש ִׂקיעה ִׂ * 7:43שיר הַ ִׂש ִׂירים  7:00ואח"כ ִׂמנְחה לֵיל שַ בת
שַ חֲ ִׂרית שַ בת ִׂ * 8:15מנְחה שַ בת  * 7:05מוֹצאֵ י שַ בת  ,8:26וע"פ ַרבֵ נּו ַתם  * 8:56זְ מַ ן טַ לִׂ ית 4:45
עַרבִׂ ית ִׂמ ְניַן מֻ ְקדם 6:42
שעה זְ מַ נִׂית  79:00עֲלוֹת הַ שַ חַ ר  * 4:28נֵץ הַ חַ מה ִׂ * 6:04מנְחה חוֹל ְ * 7:30
צֵ את הַ ּכוֹכבִׂ ים  * 8:21סוֹף זְ מַ ן ְק ִׂריַאת ְשמַ ע  * 8:31סוֹף זְ מַ ן ע ֲִׂמידה  * 9:50חֲ צוֹת הַ ּיוֹם וְ הַ לַיְלה 12:53

פסח שני יחול ביום שני 26 ,באפריל
הילולה דרבי שמעון בר יוחאי :מתחילה בליל ששי (יום חמישי 29 ,באפריל ,בלילה) ,ומדליקין
הנרות בבית יוסף בשעה  8:00בערב אחרי מנחה וערבית .מי שמעוניין להשתתף במצוה זו
ולהדליק נר לנשמת צדיק ,יתרום בבקשה  $100ויתקשר להרב אהרן פרחי להשתתף במצוה זו.
ותזכו למצות אמן.
המעוניין להתקשר לרב)646( 552-3412 :
המעוניין לתרום לעלון זה ישלח את תרומתו ל:
VaaD Tehilim Torah, c/o R.A. Farhi
2415 Ocean Parkway, Brooklyn NY 11235
ּוק ִׂריַאת הַ תוֹרה _______________________
_______________________ נא ֹלא לְ עַ ּיֵן בֶּ עלוֹן זֶּ ה בִׂ ְשעַ ת הַ ְתפִׂ לה ְ

פרשת אחר מות:

הפסוק אומר" :ונתן אותם על ראש השעיר
החי" וכו' .ויש לשאול :למה אמר הכתוב:
"ונתן אותם על ראש השעיר"? וכי העוונות
הם נתפשים ביד ,כפי שיאמר עליהם ,ונתן
אותם על ראש השעיר? אלא יש כאן הבטחה
מה' ,שאם יעשו ישראל תשובה ,מיד כל
עוונותיהם מסתלקים מישראל ,וכאילו
נתונים הם על ראש השעיר ,והולכים למקום
שלא יזכרו עוד ,וכל זה יהיה בכוח "שם
מפורש" שקורא אותו הכהן הגדול ביום
הכפורים ,ואחר הוידוי בא "איש עתי",
שיהיה מוכן לכך מיום אתמול ולוקח
השעיר ,ואם חלה השעיר ,ואפילו בשבת,
היה מרכיבו על כתפיו ,ואפילו נטמא האיש
העתי הזה ,יכנס למקדש בטומאה ,כדי
להוליך השעיר לעזאזל .והאיש הזה צריך
שיהיה "כהן" והאיש הזה צריך שידע שהגיע
זמנו למות בתוך אותה שנה ,שהרי הנושא
הזה אינו משלים שנתו ,לכן הכהן הגדול
ברוח הקודש היה בוחר באיש זה .וה'

ישמרנו אמן.

פרשת קדושים:

התורה מזהירה על לשון הרע ואומרת" :לא
תלך רכיל בעמך" .התורה מזהירה אותנו
שלא לדבר לשון הרע על אחרים ,ואמרו
חז"ל :יש לך אדם שחוטא בשמים ואינו
חוטא בארץ ,ויש חוטא בארץ ואינו חוטא
בשמים ,אבל מי שמספר לשון הרע חוטא
בשמים ובארץ ,שנאמר" :שתו בשמים פיהם
ולשונם תיהלך בארץ" .הביאור הוא :כי
האדם הוא סולם מוצב ארצה וראשו מגיע
השמימה ,כי הוא מורכב מגוף ונשמה יחד,
ככתוב" :וייצר ה' אלוקים את האדם עפר מן
האדמה ,ויפח באפיו נשמת חיים" .וכמו
שהסולם רגליו מונחות על הארץ
ומתלכלכות בעפר ,כן האדם מצד גופו .אבל
ראשו ,כלומר נשמתו ,מגיעה השמימה,
ומלאכי ה' עולים ויורדים בו .מי זה בו?
באדם ,בסולם זה .הנה ה' מוריד ההשפעה
מהעולם העליון ,מעולם המלאכים ,עד
לסולם שלנו ,אבל התחלת ההשפעה עולה

מלמטה למעלה על ידי מעשיו של האדם ,הן
לטב הן למוטב ,ואמרו חז"ל :כל העושה
מצוה אחת בורא מלאך אחד ,וכל תיבה
אחת שלומד היהודי בדברי תורה בוראת
מלאך ,והם הם המלאכים העולים ויורדים
בו .כלומר ,מעשים טובים של האדם עולים
מלמטה למעלה ,ויורדים חזרה אליו
מלמעלה בהשפעה טובה וברכה למטה
בארץ .וה' ישמרנו אמן.

ומאתיים אלף) ויבוזו ליהודים את ממונם
ואת עושרם .ויברחו היהודים אל המדבריות
לברוח מיד שונאיהם ,אז וירדפו אחריהם
אל המדבריות בחיל חמשים אלף איש אוחזי
חרב ,ושפכו דם היהודים כמים על הארץ
ויעשו בהם הרג רב ,ושללו את אוצרותיהם
ואת בתיהם ,ובית הכנסת הגדול אשר בתוך
אלכסנדריא הרסו לארץ וישדדו את כל כלי
הכסף והזהב.

פרפראות מסכת אבות:

הדרך לרפואה ולבריאות:

"ודאשתמש בתגא חלף" .הוא על דרך
שאמרו חז"ל" :כל המחזר על הגדולה,
הגדולה בורחת ממנו ,וכל הבורח מן
הגדולה ,הגדולה מחזרת אחריו" .וזהו
אומרו" :ודאשתמש בתגא חלף" ,היינו,
באיזה כתר שישתמש ,יתקיים בו היפוכו נגד
רצונו ,באם מחזר אחריה תברח ממנו ,ואם
ישתמש בכתר של ענוה אמיתית ,ויברח מן
הגדולה והכבוד ,הגדולה תרדוף אחריו.

היסטוריה בקצרה 60 :שנה אחרי החורבן
 128למנינם:

בימים ההם גדל כוחם של היהודים ,והיה
מתחזק והולך ,אחרי החורבן ,וכשראו
הרומיים כל זה ,חזרו והכבידו על היהודים
את עולם ,לדכאם ולהכניעם .ובאותם
הימים נקבעו בבבל שתי ישיבות גדולות,
שהיו הוגים בתורה יומם ולילה ,ותהי יד ה'
להגן עליהם ,ואותן שתי ישיבות לא ראו
שבי ,ולא שמד ,ולא שלל ,ולא שלטה בהן לא
יוון ולא רומי .עד שבא הקיסר של רומי ושמו
טרכיינוס קיסר ,ויכבוש את ארץ בבל בשנת
שש עשרה למולכו .לפי שכל השנים קודם
הקיסר טרכיינוס ,לא עלה בידי שום קיסר
לכבוש את בבל בין שני הנהרות פרת
וחידקל .אבל בימי טרכיינוס ,פרצה מלחמת
אזרחים בין תושבי בבל ,ונהרגו מהם הרבה
אנשים .לפיכך גברה ידיהם של הרומיים,
וכבשו את בבל .והרומיים הרגו אלפי
בבליים ועמהם נהרגו אלפי יהודים .וכשראו
שליטי מצרים שגברה יד הרומיים על
הבבליים וגם על היהודים ,ויעיזו בנפשם
להציק להמוני קהל היהודים היושבים
במצרים ,והיה מספר היהודים באותם
הימים כפליים כיוצאי מצרים (מליון

עם הזמן ,ריאותיו של המעשן אינן יכולות
לקבל מספיק חמצן ,לפי שהקולטנים
(הנדיות) של החמצן שבריאותיו נפגמו ,ואז
חולה במחלת נפחת הריאות (אנפיזמה).
מחלה זאת נקראת בעולם הרפואה "החי
המת" ,...כלומר ,אדם בריא בגופו אבל אין
לו אויר ,רוצה אויר ואינו יכול לקבלו .וגדולי
ישראל בדור הקודם יצאו בתוקף נגד
העישון ,ועתה נוספו אליהם גדולי דורינו
שליט"א ,ועוד הוסיפו משנה תוקף
בהתנגדותם לעישון ,כאשר התבררה גודל
הסכנה והרס הגוף הנגרמים מן העישון.
וכאשר התריעו על כך גדולי הדור בקריאתם
הנרגשת לצעירי הצאן לבל ירגילו עצמם
חלילה בהרגל הרע הזה של עישון הסיגריות,
וכלשונם" :הננו פונים בזה להיקרים
והחביבים צעירי עמנו שעדיין אינם קשורים
להרגל הרע הזה שסופו יכול להיות גרוע
מאוד ,והוא הרגל עישון הסיגריות .אנא,
אחינו ,אל תרעו לעצמכם ולסביבתכם ואל
תרגילו עצמכם בזה ,כי תורתינו הקדושה
היא תורת חיים "וחי בהם" וחפץ השם שכל
אחד ישמור בריאותו בכדי שנוכל לעבוד
אותו ,וח"ו מלהקל ראש בענין שמירת
הבריאות ,ובפרט ועל אחת כמה וכמה בדבר
שלדעת הרופאים הוא מזיק ממש".

דברי מוסר" :כפוי טובה"

הפסוק אומר" :משיב רעה תחת טובה לא
תמוש רעה מביתו" .על כל אדם חובה לקבל
עליו אם קבל כל דהוא טובה מחברו ,שתהא
חקוקה בלבו תמיד כל הימים ולא לעשות
אתו שום רעה ,ולשלם לעושה הטובה ככל
הבא מידו ,אפילו אם עשה לו גם כן רעה.
הרעה תשכח והטובה לא תשכח .כי צריך

שיהא באדם מדעת קונו .ככתוב :גם אלה
תשכחנה  -שהוא מעשה העגל ,ואנכי לא
אשכחך  -שהיא קבלת התורה כששמעו על
הר סיני הפסוק "אנכי ה'" .וצא ולמד ממשה
רבינו ,שלא היכה את היאור ואת העפר לפי
שקבל טובה מהם ,וכן לא נקם משה נקמת
מדין לפי שגדל עמהם .עוד אמרו :כל הפותח
פתח לחברו ,חייב בכבודו יותר מאביו ואמו
אתה מוצא באליהו הנביא שלא החיה את
אבותיו כמו שהחיה את בן הצרפתית .וגם
אלישע החיה את בן השונמית ומסר נפשו על
אכסניא שלו .ואם כל כך חייב להחזיק טובה
לחברו על פת לחם ,כל שכן ,אם קבל ממנו
טובה רבה ,בגשמיות וברוחניות והפרישו
מדרך רעה .ואם לא הכיר טובתו ולא נהג בו
כבוד ,הרי זה קרוי כפוי טובה .וכל שכן כמה
חייבים אנחנו לפני ה' שגומל עמנו חסדים
תמיד ובכל רגע ,וכמה חייבים לעשות רצונו
ולקיים מצוותיו וה' ישמרנו אמן.

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

רועה נאמן ומסור לעדתו היה רבי אברהם
ג'אנין .בלב רחום נשא את משא העדה .בימי
עוני ורעב דאג לשלוח שליחים מירושלים
לארצות הגולה כדי לאסוף תרומות למען
אנשי ירושלים .מחלוקות רבות ידעה
ירושלים בימיו ,ובפקחותו הרבה הצליח
תמיד לפשר בין הצדדים .לבו נכמר על סבלם
של העולים לארץ ישראל .לאחר מסע ארוך
וקשה על פני הימים ,היו מגיעים העולים
לנמל יפו ,אך יפו היתה ריקה ושוממת
מיהודים ,ולא היה מי שיקבל פניהם ,וידאג
להתאקלמותם הראשונית בארץ .ואז מינה
רבי אברהם את רבי יהודה הלוי מרגוזה,
להיות לעזר ולאחיסמך לעולים לקדם את
פניהם .ודאג רבי יהודה הלוי לייסד קהילה
יהודית ביפו .הקהילה הזאת הלכה
והתפתחה ,ושיגשוגה היה לאבן פינה
בהתפתחות הישוב היהודי בארץ הקדושה.
ובימיו של רבי אברהם ,תנועת ההשכלה
אשר החלה את דרכה באירופה ,הגיעה עם
הזמן גם לארץ ישראל .גם המסיונרים
הנוצרים ניסו להרים ראשם ולצוד נפשות
יהודים ברשתם .ורבי אברהם לחם כארי

בכל המערכות .הוא לא הניח לאף אחד מהם
למצוא מקום להתגדר בו ,ודחה את הצעות
המשכילים לעזרה בחינוך ובמוסדות חסד,
ואסר על יהודי ירושלים מלהתקרב אל אנשי
המסיון ואסר אף לדור בשכנותם .אבל
הלכלוך ברחובות ,העוני והצפיפות ,כולם
גרמו ליהודים רבים לנפול למשכב כחולים.

סיפור:

בעיר ליסקא שבהונגריה ,היה חי רבה של
העיר רבי צבי הירש .רבים מחברי הקהילה
היו משכימים לפתחו של הרב צבי לקבל
ברכה מהרב ולהשמיע צרותיהם ,והיה תור
הממתינים ארוך מתחילת הלילה ,והגבאי
רבי משולם ,זירז את הנכנסים שיאמרו מהר
את אשר מעיק עליהם ,יתברכו ,ויניחו
לבאים אחריהם להיכנס .אך היהודים
הממתינים כבר שעות רבות לא התרגשו יתר
על המידה ממילות הזירוז .וכי לכן המתינו
בסבלנות שעות כה רבות ,בכדי לצאת מן
הקודש ,עוד בטרם סיימו לפרוק מליבם את
סאת צרותיהם? על שולחנו של הרבי פרוסה
הייתה מפה צחורה ועליה הצטברו שטרות,
פתקאות ומטבעות לרוב .הערימה הזו
סיפרה שכבר היו כאן הלילה יהודים רבים
מאוד שהותירו את פדיון נפשם ,אחד
המרבה ואחד הממעיט ובלבד שכיוונו את
ליבם לשמים .ר' משולם הגבאי ציפה לסיום
קבלת הקהל בכדי לאסוף את הממון בטרם
ייעלמו להם השטרות הגדולים שהרבי היה
מחלק לצדקה ,עודם באיבם .הגבאי המסור,
ממונה היה על הבית הגדול ועל חצר הקודש,
והוא השתדל לשמור את ההכנסות לטובת
הוצאות הבית .אלא שאז ,זה שהוא היה
מפחד ממנו בא ,אחרון הנכנסים ,רבי
ישראל שלמה הלוי.

דינים:

 - 1הטס במטוס מעיר לעיר או ממדינה
למדינה ,וזמן הטיסה שבעים ושתים דקות,
צריך לברך ברכת הגומל בשם ומלכות ,מפני
שגם טיסה במטוס נחשבת בכלל הולכי
מדברות.
 - 2בכל חולי צריך לברך הגומל אפילו אינו
חולי של סכנה ולא מכה פנימית ,אלא כל
שעלה למיטה וירד ,צריך לברך ,ולכן מי

שנפל למשכב והיה רתוק למיטתו אפילו יום
אחד ,אפילו היה חולה שאין בו סכנה ,כגון
שקיבל חום גבוה וכיוצא בזה ,חייב בברכת
הגומל ,ואין צריך שיהיה רתוק למיטתו
שלושה ימים.
 - 3מי שעבר ניתוח שבר או טחורים וכדומה,
צריך לברך ברכת הגומל לאחר שיתרפא,
כיון שכל ניתוח קשור עם סכנה ,לפי שיש
מקרים שגם בהרדמה היו טעויות ולא
התעוררו ,ולכן צריך לברך הגומל.
 - 4מי שעבר ניתוח ,והרופא אמר שהצליח,
וחזר המנותח לתפקד כראוי ,מברך הגומל,
אף על פי שיש בגופו תחבושת לספוג את
המוגלה .אבל אם החולה לא נתרפא עדיין,
ורק התאמץ ויצא מביתו כדי להתפלל בבית
הכנסת בציבור ,לא יברך הגומל אלא עד
שיתרפא לגמרי.

התורמים לעלון זה:

הרב ברוך תופיק שבות ואשתו הגברת קיטי
ובניהם לברכה ולהצלחה אמן***.הגברת
רוזיט כהן ובניה לברכה ולהצלחה ומאחלת
ושמחות
ופרנסה
בריאות
לבניה
אמן***.האדון ג'ימי גנדי ואשתו הגברת
ולהצלחה
לברכה
ובניהם
פולה
אמן***.האדון קסים גניג'יה ואשתו ובניהם
לברכה והלצלחה אמן***.האדון יצחק
צדקה ואשתו הגברת בירטה ובניהם לברכה
ולהצלחה אמן***.הגברת נינה אלוויה ובעלה
האדון גבריאל ובניהם לברכה ולהצלחה
ולע"נ אחיה המנוח מנשה בן פוליסה ע"ה
אמן***.האדון פרח חמרה ואשתו הגברת
דינה ובניהם לברכה והצלחה ולע"נ רחל בת
לטיפה ולע"נ הבחורה שנקטפת בקיצור
שנים רחל בת יפה למשפחת פקס ע"ה
אמן***.הגברת ביקי לוי ובעלה האדון אלי
ובניהם לברכה ולהצלחה ולבריאות ולע"נ
אחיה המנוח מארקו בן ג'מיליה ורוזלין בת
חוה ורחל בת יפה ע"ה אמן***.האדון איזק

ענביה ובניו לברכה ולהצלחה ולע"נ אמם
איווה עיישה בת ליזה 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 למשפחת נחום
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 $1,050
ותזכו למצוות אמן.
ההוצאות הסתכמו לסך של $1,300
ותזכו למצוות אמן
מספר המבקרים באתר הגיע ל41,300 -
ותזכו למצוות אמן.

**********
www.bethyosef.com

גלאט בשר  -ירקות  -ומכולת
שלומי
 2382קוני איילנד אווניו ,טלפון(718) 382-1981 :

