בֵּ ית כְּ נ ֶֶסת

"בֵּ ית יוֹסֵּ ף"
*** *** 2108 Ocean Parkway Brooklyn, N.Y. 11223
מֵ אֵ ת :ה ַרב ַאהֲ רֹן פ ְר ִׂחי
נ ִׂשיא :אֵ לִׂ י לֵוִׂ י

פרשַ ת ּתוֹלְּדוֹת

מקאם :מאהור

הַ פְ טרה :מַ ָּׂשא ְּדבַ ר

ב' כִׂ ְסלֵו ,תשפ"ב

עלוֹן ִׂמ ְספר 1086

 6בְ נוֹבֶ ְמבֶ ר2021 ,

הַ ְדל ַקת נֵרוֹת ְ * 5:29ש ִׂקיעה ִׂ * 5:47שיר הַ ִׂש ִׂירים  5:20ואח"כ ִׂמנְחה לֵיל שַ בת * שַ חֲ ִׂרית שַ בת 8:15
ִׂמנְחה שַ בת  * 5:10מוֹצאֵ י שַ בת  ,6:28וע"פ ַרבֵ נּו ַתם  * 6:59זְ מַ ן טַ לִׂ ית  * 6:33שעה זְ מַ נִׂית 60:00
עֲלוֹת הַ שַ חַ ר  * 6:21נֵץ הַ חַ מה ִׂ * 7:33מנְחה חוֹל  * 4:30עַ ְרבִׂ ית ִׂמ ְניַן מֻ ְקדם  * 4:08צֵ את הַ כוֹכבִׂ ים 6:23
סוֹף זְ מַ ן ְק ִׂריַאת ְשמַ ע  * 9:21סוֹף זְ מַ ן ע ֲִׂמידה  * 10:21חֲ צוֹת הַ ּיוֹם וְ הַ ַליְלה 12:39

הַ ְמ ֻענְין לִׂ יצֹר ֶקשֶ ר עִׂ ם ה ַרב ַאהֲ רֹן פ ְר ִׂחי)646( 552-3412 :
הַ ְמ ֻענְין לִׂ ְתר ֹום ַלעֲלוֹן ְשבּועִׂ י זֶ ה י ְִׂשלַח אֶ ת ְתרּומת ֹו ל:
VaaD Tehilim Torah, c/o R’ A. Farhi
2415 Ocean Parkway, Brooklyn NY 11235
_______________________________ נא ֹלא לְ עַ ּיֵן בֶ עלוֹן זֶ ה בִׂ ְשעַ ת הַ ְתפִׂ לה א ֹו ְק ִׂריַאת הַ תוֹרה _______________________________

רבקה אמנו אחרי תפילות ועתירות היא
ובעלה יצחק אבינו ,היא הרה לתאומים ,יעקב
ועשו .הפסוק אומר" :ויתרוצצו הבנים
בקרבה" ,כלומר מתרוצצים בנחלת שני
עולמות ,עולם הזה והנאותיו ,ועולם הבא וגן
עדניו .הויכוח ביניהם החל עוד בבטן אמם.
כבר שם בלטו הניגודים התהומיים בין גישת
יעקב לחיים ולעולם ,לבין גישת אחיו עשו,
המסמל בחייו את "העכשיו" ,כלומר בזמן
ובמקום שהוא חי עכשיו .הוא ממצה את
הנאות עולם הזה כמה שיוכל ,לכן הוא עייף
ונואש מהחיים ,ולכן אמר :למה לי חיים אם
אני הולך למות כמיתת הבהמה .יעקב ועשו,
שניהם בני אב אחד הוא יצחק .שניהם כל עוד
היו ילדים ,חונכו חינוך טוב בבית יצחק
ורבקה ,חינוך המבוסס על נימוסי הסבא
הדגול אברהם .אולם כשגדלו התאומים
והתפתחו ,התברר כי האחד קלט את המסר
של אברהם ויצחק ,ואילו אחיו דחה אותו מכל
וכל .לא חלף זמן רב ,והשקפת כל אחד באה
לידי ביטוי מלא ,בזמן הוויכוח שהיה בין עשו
ויעקב על רקע צלחת עדשים חמה .עשו שואל:
מה טיבו של נזיד זה? אמר לו יעקב :שמת
אותו זקן אברהם הסבא שלנו ,תמה עשו
ואמר :גם בצדיק וזקן זה פגעה מידת הדין?
אמר לו יעקב :הן .אמר עשו :אם כן ,כצדיק
כרשע שניהם מגיעים לסוף אחד .אמר לו
יעקב :מה קרה? למה אתה עייף? אמרו לו:

הרגתי את נמרוד ,ואני מפחד מנקמת קרובי
המלך נמרוד פן ירדפו אחרי ויהרגוני .גם היום
אנסתי נערה ואני מפחד מנקמת משפחתה.
כשראה יעקב איך עשה עשו שני חטאים
גדולים ,אמר בינו לבין עצמו :עבודת
הקרבנות היא עתידה להיות בבכורות ,וזה
פסול ,מיד פנה אליו ואמר לו" :מכרה כיום
את בכורתך לי" .מה זה כיום? על עבירות
שעשית היום ,רצח וניאוף ,אין אתה ראוי עוד
לשמש בעבודת הקרבנות ששייכת לבכורות.
מיד עשו נתן על כף האחת של המאזניים את
עבודת הקרבנות על ידי הבכורה ,ועל הכף
השנייה נתן את צלחת העדשים החמה,
והכריעה את הכף לצדי ההנאה ,ויאכל וישת
ויבז את הבכורה ,וכפר בה' ובתחיית המתים
ובשכר עולם הבא ,ורדף אחרי הנאות עולם
הזה עד יומו האחרון .ומזה נלמד כי הנאות
עולם הזה ,הן האויב והשונא הראשון
לחשיבות המצוות ועבודת ה' והשכר לעולם
הבא ,ועל כל אחד להזהר ולהסתפק במעט
ולהרבות בתורה ובעבודת ה' ובגמילות
חסדים ,כי הם חיינו ואורך ימינו בעולם הזה
ובעולם הבא ,וה' ישמרנו אמן.

פרפראות על הפרשה:

"ויאמר עשו בלבו יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה
את יעקב אחי" .למה אמר ימי אבל אביו ,ולא
אמר אחרי שימות אבי אהרג את יעקב? לפי
שיעקב היה יושב אוהלים ועוסק בתורה לילה

ויום ,ואין מלאך המות יכול לשלוט באדם
בשעה שעוסק בתורה .לכן ,השעה המתאימה
להרוג את אחי היא כשיושב ומתאבל על אבינו
יצחק ,אז יעקב כיוון שהוא אבל אסור לו
לקרוא בתורה ,אז אוכל עליו ואהרגנו (כפליים
לתושיה).

היסטוריה בקצרה 80 :שנה אחרי החורבן
 150למנינם:

כשהיה רבי עקיבא בבית האסורים ,נכנס
תלמידו רבי שמעון בן יוחאי אצלו ואמר לו:
רבי ,למדני תורה .אמר לו רבי עקיבא :איני
מלמדך ,שיש בדבר זה סכנה .יצא קול משמים
ואמר" :הזהרו ברבי עקיבא ותורתו" .כיוון
שחזר טורנוסרופוס ממלחמתו עם מלך ערב,
ושמע שבאים חכמים לבית האסורים
ושואלים לרבי עקיבא על הלכות ודברי תורה,
נתמלא קצף ומנע חכמים להכנס לרבי עקיבא
ולשאול ממנו תורה .שנים עשר חודש ישב רבי
עקיבא בבית האסורים ,וביום הכיפורים
הביאוהו לפני טורנוסרופוס הרשע כדי לדון
דינו .וגזר עליו שיסרקו בשרו במסרקות של
ברזל ,והיה מקבל עליו עול מלכות שמים.
והתחילו לסרוק בשרו ,ועל כל סריקה וסריקה
היה רבי עקיבא אומר" :צדיק הוא ה'" ,הצור
תמים פעולו כי כל דרכיו משפט .וקידש שם
שמיים לעיני העמים ,ולמדו ממנו ישראל
לדורות עולם .באותה שעה ,שאל רבי עקיבא
לתלמידיו אם הגיע זמן קריאת שמע? אמרו לו
תלמידיו :רבינו עד כאן? אתה מתדבק
באהבתו יתברך? אמר להם :כל ימי הייתי
מצטער על פסוק זה" :ואהבת את ה' בכל
נפשך" ,כלומר ,אפילו נוטל את נפשך ואת
נשמתך ,ואמרתי :מתי יבוא לידי ואקיימנה.
ואותה שעה היתה זמן קריאת שמע ,והיה
מאריך בתיבת ה' אחד ,עד שיצאה נשמתו
בתיבת "אחד" .ומיד יצתה בת קול ואמרה:
אשריך רבי עקיבא שאתה מזומן לחיי עולם
הבא בלא דין כלל ובלא יסורין .והיה אחד
מגדולי עולם שחיו  120שנה והם :משה רבינו-
הלל הזקן-רבי יוחנן בן זכאי ,זכותם יגן עלינו
אמן.

הדרך לרפואה ולבריאות:

על ההורים להשתדל שהילדים יקבלו את
התזונה המתאימה להם ללא סוכר ולמעט
מאוד מאוד בסוכריות וצבעי מאכל .לשים לב

לערכים התזוניים שמכילים המוצרים ,ולא
להתפעל מאריזות מרשימות .רצוי וראוי
להרגיל את הילדים לפירות העונה הטריים
שהם הממתקים שנתן לנו ה' ,כגון תפוחי עץ,
אגסים ,ענבים ,פירות הדר ,אבטיח ,מילון,
אפשר גם להתשמש בפירות יבשים לא
מסוכרים ,כדוגמת צימוקים ,תמרים,
שזיפים ,מישמשים ,לאחר כל זאת ,הננו פונים
בשם רופאים רבים והורים של הילדים ,אל כל
המחנכים ולכל אלו שמרעיפים על הילדים
הקטנים ממתקים :אנא מכם ,המעיטו ,אל
תתנו למזיק ליכנס אל גופם הבריא של ילדינו
ולהשחיתו ,וכל מי שבידו לעזור בכך ,עליו
תבוא ברכת טוב .כמובן ,צריך שיהיה בבית
אוכל בריא מוכן מכיוון שהילד חוזר הביתה
רעב וצריך לאכול ,לכן רצוי שיהיו בבית
ירקות או פירות או מיני מזונות בריאים.
וכאשר אנחנו מחנכים ילדינו לריסון עצמי ,זה
חיוני לא רק לשמירת הבריאות שלהם אלא
גם להצלחתם בעתיד .הערה חכמה בעניני
חינוך הוא הורים רבים שואלים את הילד ,מה
אתה רוצה .זה טעות לשאול כך ילד ,מכיוון
שאין גבול לרצונותיו של הילד ,לכן צריך לומר
לו :מה לתת לך גבינה או ביצה? תפוח או
בננה? וכדומה ,ולא תשאל לו מה אתה רוצה?
על האדם למעט מלרדוף אחר המאכלים
המתוקים לחכו ,ולא יתן לבו כי אם אל
המאכלים המועילים לגופו ,וצריכים
למחייתו ,ושומרים בריאות איבריו ,ולכן ראוי
לכל בעל שכל לכוון במזונו ושתייתו ,לא
לכוונת הנאת מישוש הגרון ,אלא למה שמועיל
לפנים של הגוף ולטובת האיברים שלו.

דברי מוסר" :תיקון הנשמה"

צריכים לדעת ולהאמין שהנשמה שלנו נוצרה
על ידי ה' שהוא אין סוף ברוך הוא ,והיא חלק
אלוקה ממעל ממש ,ומתלבשת במוח האדם
ששם מקום השראת הנשמה .והנשמה היא
מלובשת ומתכסה בעשרה מלבושים זה
למעלה מזה ,והלבוש הכי חיצוני הוא
המחשבה הגשמית ותאוות העולם ,וכשהאדם
זוכה הוא מזכך את מחשבתו בקדושה
ובטהרתה בעבודת ה' ,גמילות חסדים,
ובעסקי התורה .הוא חולץ מלבוש אחר
מלבוש עד שיזכה אל גילוי הנשמה שלו
בעצמה ,לפי שהפשיט אותה ממלבושים

המכסים אותה .וכשמגיעים אל מדרגה זו,
נקרא תיקון הנשמה שלו .אבל אם האדם
הולך למחשבות לא טהורות שלא כדרך
התורה ,אז מוריד נשמתו ומבזה אותה ,ולא
תיקן אותה כלל ,ומוצא את עצמו רחוק מה'
והשגחתו ומחסדיו ונתקל בהרבה בעיות
וקשיים עד דרגה שאינו יכול לסבול את מה
שעובר עליו ,ואז הכל חשוך לפניו ,וזוהי גלות
השכינה הנמצאת בנשמתו ונעשת שכבה
מזוהמת על מלבושי הנשמה ,ואם רוצה לתקן
את מה שקילקל צריך להאמין שה' מחיה
הכל ,מהווה ומקיים את כל הבריאה כולה,
והכל שלו .ה' מלביש את עצמו בדומם צומח
חי ומדבר ,וכל תנועה בעולם שם נמצא אלופו
של עולם .אם תראה סוס שהולך ,או פרי
שגודל וצומח ,או שמש מאירה ,או מכונית ,או
מטוס מתנענעים ,צריך שתדע שהמזיז והמניע
והמגדל את הכל ,ומשפיע על הכל ,הוא ה',
ואשרי המאמין בזה ,אשרי חלקו בעולם הזה
ובעולם הבא .וה' יזכנו אמן.

הראשון לציון :רבי חיים חזן 1789-1869

כשהיה רבי חיים כבן עשרים שנה ,עלה אביו
רבי רפאל חזן לארץ הקודש .ונשאר רבי חיים
בתורכיה כדי להדפיס ספרו של אביו" :חקרי-
לב" כמצות אביו ,ושם בקושטא דמותו
הקדושה ומדותיו הטובות הרשימו את ראשי
קהילת קושטא ,והם הפצירו בו כי ישאר לכהן
כרב שלהם ,ולאות הוקרה בקשו מן המושל
של קושטא לפטור אותו מכל המסים .רבי
נסים נעתר להם ושימש כרבם במשך כחמש
עשרה שנים .ובשנת  ,1855כשהגיע לגיל 66
שנים ,גברה כמיהתו לעלות לארץ ישראל,
ונטל עמו את נכדו רבי אליהו חזן אברך יניק
וחכים ,אשר ברבות הימים נתמנה לרבה
הראשי של אלכסנדריה במצרים .וכאשר הגיע
לארץ ,והיה יושב על כסא הראשון לציון רבי
חיים אבולעפיא ,וכאשר ראה בגדולתו של
הרב האורח ,מינה אותו כסגנו .שלוש שנים
שהה רבי חיים עם הראשון לציון כסגנו.
ובשנה הרביעית נפטר הראשון לציון רבי חיים
אבולעפיה והסכימו הרבנים להושיב סגנו רבי
חיים חזן על כסא הנשיאות .אז עמל ללא הרף
כדי לבסס את מוסדות התורה והדת
בירושלים .וכתב כמה ספרים ,ביניהם :תורת
הזבח  -נדיב לב  -ישרי לב .שבע שנים מלך

בירושלים ,וביום  5בשבט שנת  1869עלתה
נשמתו לגנזי מרומים .ונקבר בהר הזיתים,
זכותו יגן עלינו אמן.

סיפור:

הבחור מרדכי שהיה אילם ,ועתה הבריא
ומדבר ככל חבריו ,התחיל לספר את סיפורו
לעשיר ישעיהו ורעייתו ,שהיה להם בן אילם
ואינו מדבר .וכך אמר :אבי נודע לו על הצדיק
רבי משה מסווריין שברכותיו עושות פלא.
צדיק גוזר וה' מקיים .מיד התכונן אבי
ליציאה עמי אל הדרך לעיר בה התגורר רבי
משה .אמא שלי הכינה עבורנו מזון ומשקה
לדרך ,ואבי נטל עימו מעט ספרים בהם נהגה
יחד בעת המסע ,שהרי צמאה נפשם אל תורת
ה' ,והם הוגים בה בלי קול .הגענו לישיבת רבי
משה לעת ערב ,ונבהלנו מפני המוני היהודים
שצבאו על דלתות היכלו של הצדיק .התאזרנו
בסבלנות והמתנו יום אחד ולילו עמו עד
שנכנסנו אל הקודש פנימה .אבי פרץ בבכי
נרגש וסיפר לרב עלי שמקטנות ,עוד מעט קט
אכנס למצוות ,ואני איני יכול לדבר מילה
אחת .מיד הביט בי הרבי ולא אמר מילה,
הרכין את ראשו ולא השיב אותנו דבר .עברו
כמה דקות בשקט והבנו שהרבי רומז לנו
שאינו יכול לסייע בעדנו .מן הסתם רואה
שגזירה היא עלי מן השמים שאשאר אילם כל
ימי .יצאנו מהחדר במפח נפש ,אך בחוץ שמענו
מכמה אנשים ,ששתיקתו של הרבי אינה
אומרת שיש לשוב הביתה בלי כלום .אבל
עלינו לחכות עוד זמן.

דינים:

 - 1פרוסת לחם שטיגנו אותה בשמן ,אם יש
שיעור כזית בפרוסה שנטגנה ,מברך המוציא
וברכת המזון אחריה .ואם אין כזית בה ,מברך
בורא מיני מזונות ולאחריה על המחיה .ואף
על פי שיש בה תואר לחם ,יצתה מכלל פת,
מפני שטיגון נחשב כבישול ,ופרח ממנה שם
פת.
 - 2אבל פרוסת לחם שבישלן בכלי ראשון או
ברותחין שהיד סולדת בהן בתוך מרק ולא
טיגנה ,אם יש בפרוסה כזית ,אף על פי שאין
בה תואר לחם שנימוחה קצת מברך המוציא
וברכת המזון ,ואם אין בה כזית ,אף על פי
שיש בה תואר לחם ,מברך מזונות ועל
המחיה.

 - 3אבל אם הניח הפרוסות בכלי שני אין זה
נחשב בישול ,ואז נשתנה הדין ,אם יש בהן
תואר לחם מברך המוציא אף שאין בה כזית.
לפי שחושבין אותה חתיכת פת רטובה ולא
מבושלת ,שאין בישול אלא בכלי ראשון.
 - 4אם בשעת הטיגון היה בפרוסה כזית ,אך
לאחר הטיגון פוררת הפרוסה או חתכה בסכין
ולא נשאר בה כזית ,אפילו הכי מברך עליה
המוציא ,כיוון בתחלה היה בה שיעור כזית.
 - 5פירורי לחם שאין בכל אחת כזית ,ועירבבו
אותם בביצים וטיגנו אותם בשמן ,אף על פי
שנדבקו יחד במחבת ונעשו כחתיכה שיש בה
כזית ,מברכים עליה מזונות ,כיוון שמתחלה
לא היה שיעור כזית.

התורמים לעלון זה:

האדון אלי לוי ואשתו הגברת ביקי ובניהם
לברכה ולהצלחה ולבריאות ומאחלים לבנם
האדון ג'ו ואשתו הגברת ריזי מזל טוב בהנין
החדש ומברוק אמן *** .הבחור נחמד ונעים
נסים טיד לוי והוריו ואחיו לברכה ולהצלחה
אמן *** .האדון אדמון סרדאר הלוי ואשתו
הגברת ויקי ובניהם והוריהם לברכה
ולהצלחה אמן *** .האדון לארי חפץ ואשתו
הגברת קארן ובניהם והוריהם לברכה
ולהצלחה ומאחל לאמו מזל טוב יום הולדת
 75שנה ,עד מאה ועשרים אמן *** .האדון ג'ווי
זרדו ואשתו הגברת שרה ובניהם והוריהם
לברכה ולהצלחה ובנים זכרים אמן*** .
האחיות הבחורות והמבורכות ויויאן וג'ולי
למשפחת זרדו לברכה ולהצלחה ולנשואין
מוצלחים אמן *** .הבחור נחמד ונעים האברך
ג'ווי דוד פרחי והוריו ואחיו לברכה ולהצלחה
אמן *** .האדון הנרי גנדי הכהן ואשתו הגברת
אולגא ובניהם והוריהם לברכה ולהצלחה
אמן *** .האדון ג'וג'ו שחיבר ואשתו הגברת
טירי ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ אמו
מרסיל בת שפיקה ע"ה אמן *** .האדון
אברהם נקאש ואשתו הגברת ביללה ובניהם
לברכה ולהצלחה ולע"נ חתנו המנוח יעקב בן
איוולין *** .האדון ויקטור אלוויה ואשתו
הגברת ליליאן ובניהם לברכה ולהצלחה אמן.
*** הגברת בירטא מלבסאתי ובעלה האדון
בעל המרקחת אליהו ובניהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ אביה המנוח אברהם נוסירי

בן צברייה ע"ה אמן *** .האדון רענן זרקו
ואשתו ובניהם פנינה-אסתר-משה-ניסים-
יהודה לברכה ולהצלחה ולע"נ הוריו המנוחים
ניסים יהודה זרקו ופנינה זרקו ע"ה אמן*** .
הגברת אולגא בת ביללה לברכה ולהצלחה
לאדונתה אמה ובנותיה ובעליהן ובניהם
ולבריאות אמן *** .בעלת חסד בעילום שם
מבקשת מה' שיתן לבתה בנים זכרים צדיקים
בקרוב 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 *** .האחים המבורכים דיבו  -מארק -
סמי  -טוניה  -קיטי  -לינה  -נדיה למשפחת
כפיץ לברכה ולהצלחה עם כל משפחותיהם
ולע"נ אדונתם אמם אולגא בת זקייה ע"ה
אמן *** .האדון איזק ענביה ובניו לברכה
ולהצלחה ולע"נ אדונתם אמם איווה עיישה
בת ליזה ע"ה אמן *** .ועד של חסד תחת
השגחת הרב יוסף חמרה עם אנשים ונשים
בעלי חסד בעילום שם המשתדלים לעשות
שידוכין לזיווגים לבנים ובנות .ולמעוניינים
יש להתקשר למספרי לטלפון הבאים:
.(718) 336-8317, (917) 415-0869

**********
התרומות בשבוע זה הסתכמו לסך של .$1,550
ותזכו למצוות אמן.
מאז השקת האתר החדש שלנו באפריל ,2020
מספר המבקרים הגיע ל.65,900 -

**********
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