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 בֹא

מקאם :שיגא

ו' ְשבט ,תשפ"ב

עלוֹן ִׂמ ְספר 1095

הַ פְ טרה :הַ דָּ בָּ ר אֲ ֶשר
 8בְ ינּוָאר2022 ,

הַ ְדל ַקת נֵרוֹת ְ * 4:27ש ִׂקיעה ִׂ * 4:45שיר הַ ִׂש ִׂירים  4:20ואח"כ ִׂמנְחה לֵיל שַ בת * שַ חֲ ִׂרית שַ בת 8:15
ִׂמנְחה שַ בת  * 4:05מוֹצאֵ י שַ בת  ,5:28וע"פ ַרבֵ נּו ַתם  * 5:58זְ מַ ן טַ לִׂ ית  * 6:23שעה זְ מַ נִׂית 56:00
עֲלוֹת הַ שַ חַ ר  * 6:12נֵץ הַ חַ מה ִׂ * 7:19מנְחה חוֹל  * 4:35עַ ְרבִׂ ית ִׂמ ְניַן מֻ ְקדם 4:13
צֵ את הַ ּכוֹכבִׂ ים  * 5:23סוֹף זְ מַ ן ְק ִׂריַאת ְשמַ ע  * 9:00סוֹף זְ מַ ן ע ֲִׂמידה  * 9:56חֲ צוֹת הַ ּיוֹם וְ הַ ַליְלה 12:02

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 _______________________________

הפסוק אומר" :וגם ערב רב עלה איתם" .מי
היו אותם ערב רב? הם תערובות אומות
שהגרו למצרים והן :לודים  -כושים -
כפתורים  -ותוגרמים ,וחיו במצרים ונעשו
מצריים ,ורמז לדבר נקראו" :ערב רב",
משמע שנקראו כן קודם שנתערבו עם
ישראל .וקראם הפסוק במקום אחר:
בחומש במדבר" :והאספסוף אשר בקרבו",
לפי שנאספו מעמים רבים ,וגם נאספו
לישראל בצאתם ממצרים .ובזוהר הקדוש
כותב :הם המכשפים של מצרים ,והיו
מלגלגים על משה ועל נפלאותיו ,והיו
אומרים שהם יודעים כשפים רבים יותר
מאלו שעשה משה ,אבל לאחר שראו
הנפלאות שאין כמותם לגודל ,פנו אל משה
להתגייר ,ואמר ה' למשה שלא יקבלם,
ואמר משה רבון העולמים ,מאז שראו את
נפלאותיך הגדולים הם הכירו בכוחך הגדול,
ולכן יש לקבלם בגין שיראו יותר נפלאות ה',
ובטענה זו קיבלם משה ,והטעם שנקראים
"ערב רב" לפי הזוהר ,בגין שיש מיני
מכשפים גדולים וקטנים ,הגדולים עושים
כשפיהם משש שעות ומחצה עד תשע ומחצה
שהוא ערב הגדול (מלשון בין הערבים),
והקטנים עושים כשפיהם מתשע שעות
ומחצה עד חצי הלילה ,ונקרא ערב הקטן,
לכן אלו הגדולים נקראים "ערב רב" .ולמה

קיבלם משה ,אם ה' אמר לו שלא לקבלם?
לפי שאמר משה :אי אפשר לפרי בלי קליפה
המגינה על הפרי ,וכן כאן היה הכרח שאם
תהיה איזה מגפה ושאר פורענות שיבואו על
הערב רב ,ובפועל כולם מתו במרגלים
ובתבערה ובקברות התאוה כולם היו מערב
רב .וכל זה לפי שערב רב לא התגיירו לשם
שמים רק מן השפה ולחוץ ,והם בתוך תוכם
המשיכו להאמין בכוכבים ובמזלות ובסתר
המשיכו להתנהג בכל אותם מנהגים
המקולקלים אשר גדלו ונתחנכו עליהם .ועל
כן חוללו נזקים עצומים לישראל ,כמו עשו
להם עגל הזהב ואמרו להם :אלה אלוקיך
ישראל .ולכן צריך להתרחק מן הרשעים וה'
ישמרנו אמן.

פרפראות על הפרשה:

 - 1אמר ה' למשה" :ובכל אלוקי מצרים
אעשה שפטים" .מה משמעות פסוק זה? לפי
שאמר ה' למשה" :ועברתי בארץ מצרים".
אמר לו משה :רבונו של עולם ,הרי מצרים
מלאה אלילים ,ואין ראוי לשכינה לשהות
שם? אמר לו ה' :קודם שארד למצרים ,לא
ישארו בה אלילים ,כי העשויים מעץ ירקבו
ויתיבשו ,והעשויים מהמתכת ימסו ,ואלילי
האבן יתפוצצו ונעשו גל של עפר (הרבי
מוולוזין).
 - 2הפסוק אומר :כשלחו כלה גרש יגרש

אתכם מזה ,ואחר כך אומר הפסוק :דבר נא
באוזני העם וישאלו כלי כסף וכלי זהב .מהו
הקשר בין שני פסוקים אלו? לפי שהמצרים
רצו לבזות את ישראל ולגרשם בלי שום
כבוד ,לכן אמר ה' לישראל :כדי שתמחו
מגמתם זו ,ושלא ידברו עליכם אומות
העולם שנתגרשתם ,לכן עליהם לשאול
מהמצרים כלי כסף וכלי זהב ,להוכיח לכל
העולם שיצאו בכבוד וביד חזקה ,ואילו היו
מגרשים אותם דרך בזיון ,לא היו נותנים
להם כלי כסף וכלי זהב ,אבל עכשיו שלקחו
מהם זהב וכסף יוכיחו לכל שיצאו ביד רמה
ובראש נישא בגאווה (תפארת יהונתן).

היסטוריה בקצרה 80 :שנה אחרי החורבן
 150למנינם:
בימי רבי יהודה בן בבא ,גזרה המלכות שכל
הסומך לחכם כדי שיהא רשאי לדון דיני
קנסות לפי דין תורה ,ייהרג ,וכל הנסמך
ייהרג ,ועיר שסומכים בה דיינים תיחרב.
ודין תחומין ייעקרו .מה עשה רבי יהודה בן
בבא? קרא לחמישה תלמידי רבי עקיבא
והם :רבי מאיר-רבי יהודה-רבי שמעון-רבי
יוסי-רבי אלעזר וסמך אותם .וכיוון ששמעו
האויבים רדפו אחריהם .אמר להם רבם:
בני ,רוצו .אמרו לו :רבי ,ואתה מה יהא
עליך? אמר להם הריני מוטל לפניהם ואני
מוסר עצמי להריגה על קדושת תורת ה'.
באותו היום ראה אותו רבי ראובן ואמר לו:
רבי יהודה מורי ,יודע אני שצדיק גמור
אתה ,אבל מה אעשה שמלכות הרשעה
העיזה פניה לאבד מרגליותינו? אלא אם
רצונך ,אמות אני תחתיך ותינצל אתה? אמר
לו רבי יהודה בן בבא :ראובן אחי ,אם גזירת
מלכות בשר ודם אין אנו יכולים לבטלה,
גזירת מלך מלכי המלכים יתברך שמו מי
יכול לבטלה? אלא הנח דבריך ,וברך ברכת
דיין האמת .ואותו היום ,חמישי בשבת היה,
ויושב בתענית היה ,אמרו לו תלמידיו:
רצונך שתטעם כלום קודם? אמר להם :ומה
עד עכשיו שלא הייתי יודע באיזה דרך אני
הולך לא טעמתי כלום ,עכשיו שאני יודע
באיזה דרך אלך לטעום כלום? אמרו :ולא
טעם כלום ,וכך נהרג ויצאה נשמתו בנקיות
ובטהרה .ואחר כך נעצו האויבים בגופו

שלוש מאות חניתות של ברזל ,ועשאוהו
לגופו ככברה.

הדרך לרפואה ולבריאות:
 - 1אדם מבוגר (מעל גיל  )50צריך לאכול בין
שלוש לארבע ארוחות קטנות ביום- 2 .
לעולם אל יחמיץ ארוחה - 3 .לא לאכול
ארוחה גדולה - 4 .להפחית במנות - 5 .מותר
לאכול פרוסה של לחם או חצי בייגל
כארוחת בוקר - 6 .ארוחת ערב צריכה
להיות בשעה מוקדמת ולא יאוחר מהשעה
 6:00בערב - 7 .ארוחת הערב צריכה להיות
קלה - 8 .לצמצם מנות של פחמימות
בארוחות צהריים וערב :לחם ,תפוח אדמה,
פסטה ,אורז ,תירס - 9 .מותר לאכול פרי
אחד ביום ,ועדיף לשמור אותו לשעת השינה
למקרה שהוא מרגיש רעב - 10 .לא ולא
לאכול דברים מתוקים ,כמו סוכר בקפה
ובתה ,ובשום מקום אחר :סוכריות  -עוגיות
 גלידה  -שתייה מתוקה כגון קולה או מיץפירות מתוקים - 11 .ולבסוף :הליכה יומית
בת  20-30דקות ,עדיף אחרי ארוחה.
מאת הרופא :מוריס אלוויא.

דברי מוסר" :תענית דיבור תיקון
שובבים"
ביום ראשון 9 ,בינואר ,הבא עלינו לשלום
בבית הכנסת בית יוסף בשעה 8:45
מתחילים "תענית דיבור" והוא לקרוא
ולסיים ספר תהלים שלוש פעמים ,בזה אחר
זה ,בלי דיבור אפילו מלה אחת .ומי שקורא
זה שכרו גדול בשמים ,והוא מכפר על עוונות
אלו - 1 :מי שפסק מלימודו לדבר דברים
בטלים - 2 .על דברי חול בשבת - 3 .על
הדיבור בבית הכנסת ובפרט בחזרה ובקדיש
ובשעת קריאת ספר תורה - 4 .על לשון הרע
ודברים בטלים - 5 .על השקר ,חנופה
וליצנות ונבלות הפה - 6 .על ענייני טהרת
המשפחה בין איש לאשתו - 7 .לימוד תהלים
גורם לנחת רוח לכסא הכבוד - 8 .מעורר
שעת רחמים ורצון עלינו ועל כל ישראל
אחינו - 9 .ה' מנקה אותו מכל העוונות
האלו ,והופך אותנו כבריה חדשה ,כחתן
וכלה שנמחלים להם כל עוונותיהם בליל
חופתם - 10 .שולח רפואה שלמה לכל חולה.
- 11מרחיק מעלינו כל מיני גזרות קשות

ורעות - 12 .שומר מעין הרע - 13 .פותחים
לו שערי פרנסה - 14 .לא ייקחנו מהעולם
הזה קודם זמננו - 15 .מרחיק מעלינו
האויבים והליסטים - 16 .מועיל לאשה הרה
שלא תפיל ח"ו ולדה ,ויצא הילד ואמו
בהצלחה ובבריאות איתנה - 17 .זכות דוד
המלך ע"ה מגן ומתפלל בעדנו .סך הכל ()17
כמניין "טוב" והוא סימן טוב .לכן צריך כל
אחד להשתדל להיות שותף בתענית הדיבור.
וה' יזכנו וישלח לנו משיח צדקנו אמן.

הראשון לציון :רבי רפאל מאיר
1801-1893
כשראה רבי רפאל שלא נותרה לו בקופה של
צדקה לעניים שום פרוטה ,וחג הפסח
ממשיך להתקרב ,הלך למקוה ,ואחר כך
הסתגר בחדרו לתפילה לה' לעזור לו ,וצווה
על השמש שלא יכניס שום אדם לחדרו ,עד
שיצא הרב מחדרו .ופתאום נכנס אדם גביר
ועשיר ורצה להקביל פני הרב ,כי העניין
דחוף לו והוא צריך להשיג האוניה האמורה
להשיבו לעירו לונדון .אבל השמש לא נעתר
להפצרותיו ,הוא הניע את ראשו לאות לא
מוחלט ופנה לעיסוקיו .העשיר מיהר
להסתלק בחרון אף משטח בית הרב ,אבל
לאחר דקות ספורות שב והופיע ,וביקש
שנית להיכנס לרב לכמה דקות .הוא הביט
בשעונו בעצבנות והוסיף :האוניה כבר
נוסעת ...וגם אמר להשמש :גם לך אני עוזר
אם תרשה לי להיכנס .אך השמש לא נתפתה
ואמר" :לא ...לא ,לא אוכל להמרות את פי
רבי ,נסה לשוב פעם נוספת" .שוב יצא
העשיר מאוכזב אל הרחוב ,וכאשר חזר
בשלישית לאחר זמן ארוך ,נוכח לראות כי
השמש לא נמצא בחדר החיצוני של חדר
הרב .ודלתו של הרב נשארה סגורה.
סקרנותו גברה ,והוא החליט להציץ ולראות
מה עושה הרב בחדרו .בלאט נגש אל הדלת
והציץ מבעד לחור המנעול על הנעשה בפנים
החדר .לפליאתו לא היה קץ .הרב הראשי
של קהל הספרדים ואב בית דין ,שוכב שרוע
על שטיח קטן ,גופו מכוסה בשק ואפר מונח
על ראשו.

סיפור:

אחרי המהפכה החומייניסטית באירן בשנת

 ,1979באותה עת סער העולם בפרשת
כליאתם של עובדי שגרירות ארצות הברית
באירן .לאחר מאמצים רבים מצד האו"ם,
ניאותו האירנים לאשר ביקור משלחת
מצומצמת של אנשי דת אצל העצורים .הרבי
הפעיל את השפעתו כדי שהרב הראשי של
מקסיקו ייכלל בה .וכן היה .לפני צאתה של
המשלחת ,בא רבה של מקסיקו אל הרבי
כדי לקבל ממנו הנחיות וברכת הדרך ,והיה
זקוק מאוד לברכה ,כי הרבה אנשים אמרו
לו ,שקל יהיה לו להיכנס לאירן ,אבל לא
ברור שאפשר לו לצאת ממנה .אבל הרבי
מלובביש שלל את כל החששות ,והדריך
אותו בכמה דברים ,ולבסוף אמר לו :וודאי,
לא תשכח להדליק נרות חנוכה בליל חנוכה
עם אנשי השגרירות .דבריו האחרונים היו
יותר מתמיהים .ראשית ,עדיין לא ברור היה
אם בין אנשי השגרירות יש בכלל יהודים.
שנית ,עד לחנוכה נותרו עוד למעלה
מחודשיים .בפועל ,מסיבות שונות התעכבה
יציאתה של המשלחת עד יומיים לפני
חנוכה! ..הביקור בבניין השגרירות הנצור
הוזמן לליל "חג המולד" הנוצרי .באותה
שנה חל אז להבדיל חג החנוכה .בירור
שעשה רבה של מקסיקו העלה ,כי בין עובדי
השגרירות יש יהודי אחד .אז ביקש הרב
איפוא אישור להכניס לבניין חנוכייה.
התשובה המפתיעה שקיבל הרב הייתה:
הנוצרים ידליקו אורות לכבוד חגם ,ואין
שום סיבה שהיהודים לא יוכלו גם הם
להדליק מנורה משלהם.

דינים:
 - 1נוהגים שאבי הבן והסנדק מתעטפים
בטלית בעת המילה ,ואם הוא טלית שלהם
מברכים עליו "להתעטף בציצית" .ואם היא
טלית שאולה ,מתעטפים בה בלי ברכה.
וטלית של בית הכנסת מברכים עליה אפילו
אם לובשה לצורך עראי ,שהרי היא מיועדת
לצורך הקהל ,ואין בה דין טלית שאולה.
וטוב לבדוק את הציציות אם לא נפסקו
באופן המעכב לפי ההלכה.
 - 2על הקהל לעמוד בעת המילה .ואם יש
שם אנשים חילוניים היושבים בעת המילה,
אין צריך להעיר להם לעמוד ,אם יש חשש

שהדבר יפגע בהם.
 - 3אם אבי הבן מל את בנו בעצמו ,מנהגינו
לברך "על המילה" ,ולא משנים מנוסח
מטבע הברכה לברך למול את הבן .ומכל
מקום אם בדיעבד בירך "למול את הבן"
אינו מעכב.
 - 4פשט המנהג שמברכים ברכת "להכניסו
בבריתו של אברהם אבינו "קודם המילה.
לפי שיש קהילות שמברכים "להכניסו
בבריתו" בין החיתוך לפריעה .אבל אנחנו
מברכם "להכניסו" קודם ברכת "על
המילה" .וכן ראוי לנהוג.
 - 5אבי הבן שנפטר קודם מילת בנו ,וכיבדו
אחר בסנדקאות ,לא יברך ברכת "להכניסו
בבריתו של אברהם אבינו" .והאמא מברכת
ברכת "שהחיינו" מיד אחר החיתוך .ומנהג
ירושלים שהסנדק מברך" :להכניסו
בבריתו".
 - 6אין צריך המוהל לעצום עיניו בעת
שמברך על המילה ,לפי שהוא עומד לפני
ערוה .אולם המל גדול או גר גדול ,צריך
לכסות ערותו בעת הברכה ,ורק בקטן פחות
מבן תשע הקלו.
 - 7מותר לתפוס בערלה בעת הברכה ,אחר
שתחב את המגן.
 - 8כשמלין גדול יש להכניס את המגן אחר
הברכה כדי שלא לצער את הנימול בחנם.

התורמים לעלון זה:
האדון זוקי מיטא ואשתו הגברת אסטיללא
ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ החכם
השלם המנוח אברהם חמרה בן טירי אסתר
ע"ה אמן *** .האדון אלי לוי ואשתו הגברת
ביקי ובניהם לברכה ולהצלחה ולבריאות
אמן *** .האדון לארי חפץ ואשתו הגברת
קארן ובניהם וחמיו לברכה ולהצלחה אמן.
*** האדון סולי ערמאן ואשתו הגברת
ויקטוריה ובניהם לברכה ולהצלחה אמן.
*** האדון ג'ווי ערמאן ואשתו הגברת ג'ולי
ובניהם לברכה ולהצלחה אמן *** .האדון
טד לוי ואשתו הגברת סיליא ובניהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ אמר אלטון בת סלחה ולע"נ
אחות אמילי סלחה בת אלטון ע"ה אמן*** .
המשגיח האדון משה קרידי הכהן ואשתו
הגברת איוון ובניהם לברכה ולהצלחה

ומברכים להחתן והכלה אהרון ואסתר
במזל טוב ומברוק אמן *** .האדון דורון כהן
ואשתו הגברת גילה ובניהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ אמו אמילי  -סלחה בת
אלטון ע"ה אמן *** .האדון ידידיה לניאדו
ואשתו הגברת טוניה ובניהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ אביו המנוח משה בן שרה
ע"ה אמן *** .הגברת אסטילה זעפרני-כהן
ובעלה הרב שלמה ובניהם לברכה ולהצלחה
ולע"נ אביה החכם השלם המנוח אדמון בן
טירה ע"ה אמן *** .הגברת בירטא
מלבסאתי ואחיה האדונים עובדיה  -יצחק -
מוריס  -אלי  -נתן  -סילי  -ליזיט  -ליליאן -
קלודי לברכה ולהצלחה ולע"נ אביהם
המנוח אברהם נוסיר בן סבכייה ע"ה 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 לברכהולהצלחה 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.

**********

התרומות בשבוע זה הסתכמו לסך של .$1,250
ותזכו למצוות אמן.
מאז השקת האתר החדש שלנו באפריל ,2020
מספר המבקרים הגיע ל,73,700 -
גידול של  1,000מבקרים מהשבוע שעבר.

**********

www.BethYosef.com

