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 בְּ ַׁשלַׁח

מקאם :עג'ם

י"ג ְשבט ,תשפ"ב

עלוֹן ִׂמ ְספר 1096

הַ פְ טרה :ו ַָּׁת ַׁשר ְּדבו ָֹּרה
 15בְ ינּוָאר2022 ,

הַ ְדל ַקת נֵרוֹת ְ * 4:34ש ִׂקיעה ִׂ * 4:52שיר הַ ִׂש ִׂירים  4:30ואח"כ ִׂמנְחה לֵיל שַ בת * שַ חֲ ִׂרית שַ בת 8:15
ִׂמנְחה שַ בת  * 4:15מוֹצאֵ י שַ בת  ,5:35וע"פ ַרבֵ נּו ַתם  * 6:05זְ מַ ן טַ לִׂ ית  * 6:21שעה זְ מַ נִׂית 57:00
עֲלוֹת הַ שַ חַ ר  * 6:09נֵץ הַ חַ מה ִׂ * 7:18מנְחה חוֹל  * 4:40עַ ְרבִׂ ית ִׂמ ְניַן מֻ ְקדם 4:18
צֵ את הַ ּכוֹכבִׂ ים  * 5:30סוֹף זְ מַ ן ְק ִׂריַאת ְשמַ ע  * 9:00סוֹף זְ מַ ן ע ֲִׂמידה  * 9:57חֲ צוֹת הַ ּיוֹם וְ הַ ַליְלה 12:05

למתענים ימי השובבים:
יום חמישי 13 ,בינואר ,הצום מתחיל בשעה  6:10בבוקר ומסתיים בשעה  5:20בערב.
יום שני 17 ,בינואר,ט"ו בשבט ,אין תענית.
יום חמישי 20 ,בינואר ,הצום מתחיל בשעה  6:05בבוקר ומסתיים בשעה  5:25בערב,
ותזכו למצוות.
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 _______________________________

השבת של פרשה זו נקראת "שבת שירה" לפי
שיש בה שירת הים .השירה הזאת מאלפי
שנים .העם היהודי קורא אותה בכל יום
בשחרית .יש לשאול מה המעלה הגדולה שיש
בה ,עד שקוראין אותה בכל יום? התשובה
היא ,אחר יציאות מאות רבבות מעם ישראל,
ולאחר סבל קשה שאין הפה יכול לתאר,
נגלאת הזרוע הנטויה של יד העליונה ,לזרוע
בכל לב נודף דם האמונה שיש ה' ממעל אחד
ומיוחד ,עין רואה ואוזן שומעת לתת לכל איש
ואיש כפרי מעלליו ,ולשבר מלתעות עול
ולשלם שכר טוב לעושי רצונו ,ובפרט לבני
בניהם של האבות הקדושים אברהם יצחק
ויעקב אשר הרגישו והם במצב גרוע שהשכינה
עמהם וסובלת כביכול בסבלותם כל ימי
גלותם בעבר ובעתיד .ורצתה היד החזקה
אשר בשמים ממעל להוציא עם שהוא מעונה
ומדוכא בכל מיני סבל וצער ,להוציאו
מעבדות לחירות ומאפילה לאור גדול .וכך
התחיל עם מתפתח ועולה להכנס בהיסטוריה
כעם מאמין בבורא העולם ,יש לו ספר רוחני
מלא מצוות ומדות טובות ,הספר הזה

המטרה שלו קדושה וגבוהה ,להדריך הבן
אדם להבין ולהשכיל אותו כדי שידע למה
הוא בא לעולם ,ומה הנדרש ממנו לקיים
ולעשות .ובשביל זה הפתיעה לנו הפרשה
בתחילתה" :ולא נחם אלוקים דרך ארץ
פלשיתים" .לא הכניסם ה' לארץ ישראל ישר
תיכף ומיד ,כי עוד למועד ,שלא הבשילו
אשכולותיה עוד ענבים ,כי המטרה העיקרית
והחשובה ביותר להוצאת עם ישראל ממצרים
היא לקבל את התורה ולעסוק כדי שתהיה
חלק מגופו ואבר מאבריו של האדם ,וממילא
יתהפך גופו ונשמתו הטהורה לבסיס ותחנה
להשרות השכינה במקום המתאים והראוי
לה .וכשראו בני ישראל את כל ההשגחה
העליונה העומדת להם מימינם ומשמאלם,
נכנסה בהם יראת ה' ,ככתוב :וייראו העם את
ה' ונכנסה בהם האמונה האמיתית ,ויאמינו
בה' ובמשה עבדו ,ותיכף ומיד פתחו פיהם הם
ומשה רבם בהלל וזמרה ובשיר ובשבחה יחד
כולם ענו ואמרו :ה' ימלוך לעולם ועד .ומאז
והלאה נתפשט המנהג בכל עדת ישראל
להתפלל בבתי כנסת בשבתות ובמועדים

ובשמחות של מצוה להתפלל בשיר ושבחה
וקריאת שירת הים בכל יום ,ובזכות אבותינו
הקדושים נזכה לראות נסים ונפלאות וה'
ישמרנו אמן.

פרפראות על הפרשה:
" - 1וידי משה כבדים ...ויקחו אבן וישימו
תחתיו וישב עליה" .וכי לא יהי לו למשה כר
אחד או כסת אחת לישב עליה .ולמה ישב על
האבן? אלא כך צריך שיהיה המנהיג הנאמן:
הואיל ועם ישראל בצער גם הוא משה יהיה
עמהם בצער ,לכן אמרו חז"ל :בזמן שהציבור
שרוי בצער ,אל יאמר אדם :אלך לביתי ואוכל
ואשתה ושלום עלייך נפשי ,אלא יצער עצמו
עם הציבור ,אז ה' ישקיף ממרום וירחם על
ישראל אמן.
 - 2הפסוק אומר" :נחית בחסדך עם זו גאלת,
נהלת בעזך אל נוה קדשך" .מה בין "נחית"
לבין "נהלת"? יש פה רמז לשתי גאולות
לישראל ,הראשונה היא יציאת מצרים
והשניה היא הגאולה העתידה בימי המשיח.
וההפרש ביניהם הוא :הגאולה הראשונה היו
ישראל ערומים ממצוות ,ועליה נאמר :נחית
בחסדך ,כלומר בגלל חסדו הגדול של ה' ,אבל
הגאולה האחרונה נזכה בה בזכות התורה
שלומדים בה ומעשה הצדקה ומעשים טובים,
לפיכך נאמר" :נהלת בעזך" .מהו בעזך? אין
עוז אלא תורה ובזכותה נזכה לגאולה
האחרונה (קדושת לוי).

היסטוריה בקצרה 80 :שנה אחרי החורבן
 150למנינם:
אחרי שהרגו הרומאים את רבי יהודה בן
בבא ,תפסו את רבי יהודה בן תימא ערב
שבועות ,והביאו אותו לפני הקיסר .אמר לו
רבי יהודה בן תימא לקיסר :המתן לי מעט עד
שאקיים מצות חג השבועות ואחר כך הורגני.
אמר לו הקיסר :ועדיין אתה בוטח בה'
ובתורתו? אמר לו הרב :כן .אמר לו הקיסר:
מה שכרה של תורתכם? אמר לו :עליה אמר
דוד המלך :מה רב טובך אשר צפנת ליראיך?
אמר לו הקיסר :אין שוטים בעולם כמו אתם,
שסוברים שיש עולם אחר .אמר לו :אין
שוטים בעולם כמו אתם שכופרים באלוקים
חיים ,ואוי לך לבושתך ואוי לחרפתך,
כשתראה אותנו יושבים בגן עדן ,ואתה תשב
בשאול תחתית בגהינם .מיד חרה אפו של
הקיסר ,וצוה לקושרו בשערות ראשו בזנב

הסוס ,ולגררו בכל רוחב רומי ,ואחרי כן צווה
לחותכו אברים אברים .מיד בא אליהו הנביא
ולקח האברים וקברם .והיה שם זקן מגדולי
רומי ,ואמר לקיסר בפניו :אסור לעשות כך.
מיד חרה אפו של הקיסר ,וצוה לחונקו ,וימהר
הזקן ומל עצמו קודם שיחנק .וכיוון שנחנק,
לא נמצא ולא נודע עוד מקומו ,ויחרד הקיסר
חרדה גדולה איפה נעלם הזקן.

הדרך לרפואה ולבריאות:
מכאן נעבור להדרכות כלליות בענייני אכילה,
אשר יש להן קשר לבריאותנו ,וחשיבתם רבה.
מדובר בפרטים אשר בכוחם לתת לנו איכות
חיים ואריכות ימים ,יתכן שחלק מהם ייראו
לנו שוליים ,ובכל זאת חייבים לשים לב
אליהם - 1 .ארוחת הבוקר :צריך לאכול
אותה בכל יום בבוקר אחרי התפילה ,כי
הקיבה כשלא תמצא מזונות ,תמשוך הליחות
הרעות תחת המזונות ,אז יזיקו לה ולגוף
כולו .והרב חפץ חיים ,היה נזהר מאוד
בארוחת הבוקר .פעם אחת הגיע הגאון רבי
אייזיק אל בית של הרב אחר תפילת שחרית,
ורצה לספר עמו בעניינים אחדים ,אמר לו
הרב החפץ חיים :אני כעת ניגש לסעוד פת
שחרית ,ותחזור אלי בעוד עשרים דקות .וכתב
הרב חפץ חיים :צריך לאכול בבוקר כדי
שיהיה לו כוח ללמוד תורה .לאחר שינת
הלילה ,כדאי להתחיל את היום עם ארוחת
הבוקר המכילה חלבון ,כגון :גבינה  -מנת
חומוס  -ביצה ,או מנת דג ,ואלו שמדלגים על
ארוחת הבוקר מגיעים לארוחה הבאה עם
תחושת רעב ,שתגרום להם לאכול את
הארוחה הבאה במהירות ולמלא את הכרס,
או לחילופין תגרום להם "לנשנש" מכל הבא
לידם עד לארוחה הבאה ,ודרך זו לא טובה
ולא בריאה.

דברי מוסר" :ט"ו בשבט"
האדם לא נברא לבדו ,אלא ה' ברא סביבו
כמה בריאות שונות ,כדי ללמוד מהם לחייו
הפרטיים ,לכן עליו לשים לבו לכל הנעשה
מסביב לו ,הרי מכל דבר ודבר יוסיף חכמה על
חכמתו ,כולנו יודעים ורואים האילנות
הצומחים ועושים פירות בא ט"ו בשבט כדי
ללמדנו משהו לחיינו ,ונתחיל :האילן מצורף
מחלקים רבים והם השורש  -הגזע  -העלים -
הפירות  -קליפת הפרי  -הפרי עצמו  -הגרעין
שבפרי .ועתה נפרש לכל חלק מהאילן

שהזכרנו - 1 :השורש נעלם מעין הרואה ,אבל
עיקר חיות האילן על ידיו נמצא ,ובזכותו
עומד האילן על עמדו ,ואין השורש הזה ירא
מכל רוחות המנשבות לעוקרו - 2 .גוף או גזע
האילן :הוא הרוב המכריע של בנין האילן,
מזמן לזמן מוסיף הוא בעובי בענפים ובעלים,
ועל ידו ,יודעים שנות חייו של האילן- 3 .
העלים :שואפים אוויר ועמם כמה חומרים
נחוצים לחיי האילן כולו ,וכן קולטים החום
מקרני השמש - 4 .הפירות :הם שלמות עמלו
של האילן להוציא פירות טובים וליהנות בהם
בני האדם ולחיותם על ידיהם - 5 .הקליפה
היא שומרת על הפרי עצמו ,והיא מהווה
האוכל החיוני לכל מיני הבהמות הניזונות מין
הצמח - 6 .הגרעין :הוא השומר על מין האילן,
ועל ידו מזריע זרע להצמיח אילנות חדשים
ושלמים דור אחר דור .ומכל זה נלמד לקח
לחיי האדם שעליו נאמר :כי האדם עץ השדה.
והוא דומה לאילן בחייו הרוחניים ,השורש
בחיי היהודי היא האמונה ,אשר על ידה הוא
קשור עם בוראו ואף שגדל בחכמה ובתורה
ובמצוות ,כל זה נמשך מהשורש שהוא
האמונה .והגזע הרוחני שבאדם הוא לימוד
התורה וקיום המצוות ,והם בנין חייו
הרוחניים של האדם ,כי בלא תורה ומצוות
אין לו שום קיום רוחני והפירות הם מה
שמזכה לאחרים ומלמדם תורה ודרך ארץ
ומשפיע עליהם שיהיו ממלאים את תפקידם
ומטרת בריאתם ,והם בתוכם מוציאים
גרעינים ומלמדים לבניהם ובזה שומרים על
חיים הרוחניים מדור לדור.

הראשון לציון :רבי רפאל מאיר 1801-1893
העשיר שרצה להיכנס לחדר הרבי ,ומנע אותו
השמש ,אבל בלאט ניגש אל הדלת ,והציץ
מבעד לחור המנעול על הנעשה בפנים החדר.
וראה נרות דולקים מונחים לפניו ומאחוריו,
והרב שוכב שרוע על הקרקע .העשיר כרה את
אוזנו ושמע בברור קול בכי תמרורים .עיניו
של הרב זלגו דמעות ,וכולו היה שקוע בתפילה
לרבון העולמים .לבו של העשיר נכמר על צער
הרב .קול הבכי זעזע את נשמתו והוא החל
לבכות ביחד עם הרב .השמש היה בחוץ ,ואחר
כך כשחזר ,שמע העשיר את קול פסיעותיו
שהחריד אותו ממקומו ,לפי שלא הציץ
העשיר על הדלת אלא בשעה שהשמש היה
מחוץ לחדר .אז העשיר הזדקף ומחה בחופזה

את דמעותיו .עתה החליט לא להרפות
ולהמתין עד שיצא הרב מחדרו .עוד זמן מה
חיכה העשיר ליד החדר ,עד שהדלת נפתחה,
ופני הרב נראו בפתח .בבקשה הכנס .הכניסו
הרב במאור פנים לחדר .העשיר בוש במעשהו
להציץ לחדר .ולא ההין לשאול את הרב ,מה
עשה בחדרו.

סיפור:

כשנכנס רבי אברהם לשגרירות אמריקה,
הופתע לגלות בין הנצורים שישה יהודים.
קשה לתאר במילים את ההתרגשות שאחזה
בהם למראה רב שבא במיוחד לבקרם .אז
סיפר הרב ליהודים שהיו שם על מה שאמר לו
הרבי מליובאוויטש ,ועל בקשתו המיוחדת,
לפני חודשיים ,להדליק עמם נרות חנוכה.
אומר הרב :זה היה מחזה מאוד לא שגרתי,
במרכז טהרן ,בתוך בניין שגרירות ארה"ב
הנצורה ,מצטופפת קבוצת יהודים סביב נרות
החנוכה ,ולאחר ההדלקה שרו ורקדו שעה
ארוכה ,וכל הנמצאים שם תמהו על מה שאנו
עושים ,והשמחה היתה גדולה ,ובהמשך
ביקורו של הרב שם ,הוזמן להשתתף בתפילה
המונית בכיכר הראשית של טהרן,
בהשתתפות האייתולה חומייני עצמו.
בתפילה זו השתתפו כמיליון איש .הרב עמד
על במה אחת עם חומייני והשקיף על הקהל
העצום .ברגע מסויים כרע כל ההמון
והשתחווה אפיים ארצה ,כולם חוץ מהרב.
ובתום התפילה נקרא הרב אל חומייני ונדרש
לתת הסבר להתנהגותו לפי שכולם כרעו חוץ
מן הרב היהודי .אז הסביר רבי אברהם
לנשיא ,שיהודי הוא ואינו מבין את תפילתם
ולמי הם כורעים ,ולכן לא היה יכול
להשתחוות איתם.

דינים לט"ו בשבט:

 - 1מה טוב שיפריש  91פרוטה צדקה לעניים
כמספר "אילן" ומספר "אמן".
 - 2נוהגים לערוך השולחן י"ב מינים של
פירות ,כמספר י"ב שבטי ישראל .ויש נוהגים
לערוך מספר ט"ו כמניין ט"ו בשבט .ויש
נוהגים שלושים מינים .וכל המרבה הרי זה
משובח ,כדי שיחולו הברכות על כל מיני
הפירות.
 - 3יום ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות,
ואסור להתענות בו ,ואומרים "יהי שם".
 - 4הפירות שמצויים בהם תולעים כגון:

תאנים או תמרים ,צריך שיפתחם ויבדוק
לפני שיברך עליהם ברכות הנהנין .לפי שאסור
תולעת חייב חמשה לאוין ,ומשקץ נפשו,
ומטמא את לבו מעבודת ה'.
 - 5ברכה אחת שמברך "בורא פרי העץ"
פוטרת כל מיני העץ שלפניו ,ואפילו אינם
לפניו ,אם היה בדעתו אליהם וכיוון לפוטרם
אינו צריך לחזור ולברך ,וברכה אחת מספיקה
לכל הפירות מאותו המין שברכתן שוות.
 - 6משפט הקדימה בברכות כדלהלן :ברכת
מזונות  -זיתים  -תמרים  -ענבים  -תאנים -
רימונים ושאר פירות העץ ,ואחריהם פירות
האדמה .ואחריהם שהכל נהיה בדברו.
 - 7כל דין קדימה שאמרו אינו אלא כששניהם
מונחים לפניו ,וברצונו לאכול משניהם ,אבל
אינו צריך להמתין עד שיביאו לפניו המין
שקודם לברכה.
 - 8לכתחילה אין להביא את הפירות לאחר
ברכת המזון ,כדי להרוויח ברכה אחרונה שיש
מקפידים על זה משום גורם לברכה שאינה
צריכה ,וראוי לחוש לדבריהם .ורק אם שכחו
להשיגם והניחום עד לאחר ברכת המזון
משכחה וכיוצא בזה ,מותר להביאם לאחר
ברכת המזון ולברך לפניהם לאחריהם
כהלכה( .ובשבת מותר להניחם לאחר ברכת
המזון כדי להרוויח מאה ברכות בכל יום).

התורמים לעלון זה:
האדון עובדיה תופיק שקאלו ואשתו הגברת
רים ובניהם והוריהם לברכה ולהצלחה אמן.
*** האדון אדמון סעדיה ואשתו הגברת חוה
ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ אמו שפיקה
בת מזל ע"ה אמן *** .בעל המרקחת האדון
אלי שלוח הכהן ואשתו הגברת ליליאן ובניהם
לברכה ולהצלחה ולע"נ אביו המנוח חכם
אהרן בן לאה ואמו אסתר בת לטיפה ע"ה
אמן *** .הגברת בירטא מלבסאתי ואחיה
האדונים עובדיה  -יצחק  -מוריס  -אלי  -נתן
 סילי  -ליזיט  -ליליאן  -קלודי לברכהולהצלחה ולע"נ אביהם המנוח אברהם
נוסירי בן סברייה 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 לברכה ולהצלחה ולע"נ אמו
ג'מיליה בת בהייה ע"ה אמן *** .האחים
המבורכים דיבו  -מארק  -סמי  -טוניה  -קיטי
 לינה  -נדיה למשפחת כפיץ לברכה ולהצלחהעם 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
בית הכנסת "בית יוסף" תודה רבה להאדון
"אורי" בעל החנות  Avuעל התנדבותו
לסעודות שבת ולימי החול ,ה' יברך אותו עם
כל המשפחה בבריאות ובאריכות ימים אמן.
*** הגברת טינה פרחי ובעלה האדון ג'ק
ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ אביה המנוח
יוסף בן ריג'ינה *** .האברך הבחור נחמד
ונעים אהרון ג'ק פרחי והוריו ואחיו לברכה
ולהצלחה אמן *** .האחים המבורכים
למשפחת חסבאני לברכה ולהצלחה עם כל
משפחותיהם ומאחלים מזל טוב להחתן
והכלה אהרן ואסתי ובנים זכרים ומברוק
אמן *** .האדון סמי חסבאני ואשתו הגברת
סוזי ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ אמו רחל
בת שרה ע"ה אמן *** .משפחות יתשה  -כמרי
 בלאנקא  -כבאז  -ממרוט לברכה ולהצלחהולע"נ המנוח חיים בן בתיה יתשה סניור ע"ה
ומזמינים הקהל למשמרות יום השבת בכל
שבוע בבית הכנסת "משכן ירושלים" ותזכו
למצוות אמן.

**********
התרומות בשבוע זה הסתכמו לסך של .$950
ההוצאות הסתכמו לסך של $1,350
ותזכו למצוות אמן.
מאז השקת האתר החדש שלנו באפריל ,2020
מספר המבקרים הגיע ל,74,500 -
גידול של  800מבקרים מהשבוע שעבר.

**********

www.BethYosef.com

