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 29בְ ינּוָאר2022 ,

הַ ְדל ַקת נֵרוֹת ְ * 4:50ש ִׂקיעה ִׂ * 5:08שיר הַ ִׂש ִׂירים  4:50ואח"כ ִׂמנְחה לֵיל שַ בת * שַ חֲ ִׂרית שַ בת 8:15
ִׂמנְחה שַ בת  * 4:35מוֹצאֵ י שַ בת  ,5:52וע"פ ַרבֵ נּו ַתם  * 6:22זְ מַ ן טַ לִׂ ית  * 6:10שעה זְ מַ נִׂית 59:00
עֲלוֹת הַ שַ חַ ר  * 5:58נֵץ הַ חַ מה ִׂ * 7:09מנְחה חוֹל  * 5:00עַ ְרבִׂ ית ִׂמ ְניַן מֻ ְקדם 4:32
צֵ את הַ ּכוֹכבִׂ ים  * 5:47סוֹף זְ מַ ן ְק ִׂריַאת ְשמַ ע  * 8:55סוֹף זְ מַ ן ע ֲִׂמידה  * 9:54חֲ צוֹת הַ ּיוֹם וְ הַ ַליְלה 12:09

ישי 1 ,בְּ פֶ בְּ רּוָאר ּובַ ּיוֹם ְּרבִ יעִ י 2 ,בְּ פֶ בְּ רּוָאר
רֹאש ח ֶֹדש אֲ ָּדר ִראשוֹן יָּחּול בְּ יוֹם ְּשלִ ִ
למתענים ימי השובבים:
יום חמישי 27 ,בינואר ,הצום מתחיל בשעה  6:00בבוקר ומסתיים בשעה  5:35בערב.
יום שני 31 ,בינואר ,הצום מתחיל בשעה  5:55בבוקר ומסתיים בשעה  5:40בערב,
יום חמישי 3 ,בפברואר ,הצום מתחיל בשעה  5:52בבוקר ומסתיים בשעה  5:45בערב.
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 _______________________________

פרשת משפטים מדברת על כמה מצוות עשה
ומצוות לא תעשה ,ומספרם בפרשה זו הוא
 35מצוות .ורוצים לדבר כמה חידושין על
מצוות אלו :מצות עבד עברי אמרה התורה
"שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחפשי
חנם" על איזה עבד מדברת התורה התורה
על שש שנים יעבוד? מדברת על עבד עברי
שמכרו אותו בית דין בגניבתו ,זהו העבד
שעובד שש שנים מיום מכירתו ובתחילת
שנה השביעית שלו יצא בן חורין ,אבל אם
פגע היובל בתוך השש יצא לחירות ,ואפילו
אם נמכר שנה אחת לפני היובל יוצא
לחירות .זהו עבד שמכרו אותו בית דין לפי
שגנב ,אבל אם הוא מכר את עצמו מפני
דוחקו ,יכול למכור עצמו אפילו לעשרים
שנה .ואם פגע יובל אפילו אחר שנה יוצא
לחירות .אם אדונו מת בתוך השש שנים ,הרי
העבד עובד לבן עד סוף השש .ואם אדונו
שמת לא הניח בן זכר ,הרי זה יוצא מיד
לחירות ואינו עובד לא לבת ולא לשאר
יורשים .אבל האמה העבריה אם מת אדון

שלה ,יוצאת מיד לחירות ,ואינה עובדת לבנו
של האדון אפילו היה זכר .מצות לא תעשה
של נקי וצדיק אל תהרוג :מלמד אותנו שעל
בית דין שלא לחתוך דין באומד הדעת .כגון
אם שני עדים כשרים ראו אחד רודף חבירו
להורגו ,והתרו בו שלא יעשה זה ,והעלימו
עיניהם ,או שנכנס הרודף אחרי הנרדף
לחורבה ,ונכנסו העדים אחריו ,ומצאו
הנרדף הרוג ומפרפר ודם נוטף ממנו ,וסייף
ביד ההורג הואיל ולא ראוהו בעת שהכהו,
אין בית דין מענישין הרודף על עדות זו מצות
עשה להביא בכורים לבית המקדש שנאמר:
ראשית בכורי אדמתך תביא בית ה' .אין
בכורים באים אלא משבעת המינים
שנשתבחה בהם ארץ ישראל ,והסמוכין
לירושלים מביאין אותן רכים וטריים ,אבל
הרחוקים מירושלים מיבשין את פירות
הביכורים ואחר כך מביאים אותם למקדש.
מצות לא תעשה שלא לבשל בשר בחלב,
אפילו שלא רוצה לאוכלו ,אלא דווקא בשלו,
אסור בהנאה ,וטעון קבורה ,ואפרו אסור

בהנאה ,ולוקה המבשל ,דווקא אם בישל
בשר בהמה טהורה בחלב בהמה טהורה,
ואפילו נבלה הואיל והיא בהמה טהורה מכין
אותו מלקות על בישולו ,אבל אם בישל בשר
בהמה טהורה בחלב בהמה טמאה כגון חלב
חמורה או בהיפך בישל בשר בהמה טמאה
כגון בשר גמל ,עם חלב בהמה טהורה ,או
בשר חיה ועוף הטהורין בחלב טהורה אין
איסור בבישול ,ומותר בהנאה ,אבל באכילה
וודאי אסור וה' ישמרנו אמן.

פרפראות על הפרשה:
" – 1ושלחתי את הצרעה לפניך וכו'" בא
להודיע פלא גדול ונס נסתר ,שעם בריה
חלושה שבכל הנבראים ,והיא הצרעה ,בה
יכרית ה' את החזקים שבכל המקומות
)רבינו בחיי).
" - 2וכי יכה איש את עין עבדו או את עין
אמתו ושיחתה ,לחפשי ישלחנו תחת עינו
וכו'" .גזרת הכתוב כי העבד הכנעני יצא
לחירות בשן ועין .מהו הטעם לזה ?שכן כל
עבודתו לא באה לו אלא מכוחה של קללת
נח ,אשר קילל את זרעו של כנען בן חם ,כי
עבד עבדים יהיה לאחיו .אותה עבדות ,אשר
בה נענש זרעו של חם ,באה עליו על חטאו של
חם ,אשר חטא כנגד אביו .בשתיים חטא חם
לאביו נח :בעינו ככתוב :וירא חם אבי כנען.
אחר כך חטא גם בדיבורו לאחיו ,הנגמר על
ידי השיניים ,ככתוב ויגד לשני אחיו בחוץ.
ובשל חטאיו הללו .קילל אותו נח בעבדות.
כאשר מתייסר העבד באותם איברים העין
והשן ,ואדונו היכה את עינו או את שינו ,כבר
תיקן וכיפר את אשר פגם את סבו נח
הקדמון ,ובאיברים אלו ,הרי הוא יוצא
לחירות .ובדין היה אפוא כי לא ישתחרר
העבד ,אלא לאחר שיפלו גם עינו וגם שינו,
שהרי בשתיהן פגם ,אלא שחסה התורה על
העבד ,וגזרה על שיחרורו אף לאחר
שהתייסר באחד מהן (רבינו הגר"א).

היסטוריה בקצרה 80 :שנה אחרי החורבן
 150למנינם:

אחרי שהרגו הרומאים את רבי חוצפית
המתורגמן ,הגיע תורו של רבי חנינא בן
חכינאי .מי הוא רבי חנינא בן חכינאי? הוא
הלך עם רבי שמעון בר יוחאי ללמוד תורה
אצל רבי עקיבא שלוש עשרה שנה ,ואף לא

ידע מה בביתו .ועד ששלחה לו אשתו לאמר:
בתך בגרה ,בוא והשיאה .צפה רבי עקיבא
ברוח הקודש ואמר :מי שיש לו בת בוגרת,
ילך וישיאה .הלך רבי חנינא ונכנס לביתו
פתאום ,ולא הספיקה אשתו לראותו עד
שיצאה נשמתה .אמר לפניו :רבונו של עולם,
ענייה זו ,זה שכרה לאחר שלוש עשרה שנה
שהמתינה לי? ובאותה שעה חזרה נפשה
לגופה .והיה רבי חנינא יושב בתעניות והוא
בן שתים עשרה שנה .וגזר הקיסר להורגו,
והיה בן  95שנה ,והיה זה בליל שבת ,והיה
מקדש בביתו למשפחתו והתחיל לומר :ויכלו
השמים והארץ ,עד ויקדש אותו ,ונכנסו
האויבים לביתו ,ולא הניחוהו לגמור
הקידוש ,עד שהרגוהו .יצאה בת קול
ואמרה :אשריך רבי חנינא בן חכינאי ,שהיית
קדוש .ויצאה נשמתו בקדושה בתיבת קדוש.

הדרך לרפואה ולבריאות:

אחד מאבות המזון החשובים לבנין הגוף
הוא החלבון (פרוטאין) ,והוא משמש לבניית
השרירים עצמות השלד ,התאים ,הרקמות
וההורמונים בגופנו .לכן דיאטות שמבוססות
על המנעות מאכילת חלבון אינן בריאות,
והחלבון נמצא בחלב ומוצריו ,בבשר בקר,
בביצים בעוף ובהודו ובקטניות .לגבי ביצה,
יש לדעת כי ביצה קשה  -קשה לעיכול ,עדיף
לאכול ביצה רכה ,שמים את הביצה במים
ומרתיחים ,לאחר שהמים רתחו במשך
שתים שלוש דקות מכבים את האש,
ומוציאים את הביצה ,הקטניות כגון:
חומוס ,פול ,אפונה ,עדשים ,דוחן ,קינואה,
כוסמת עשירים בחלבון ,הסויה עשירה אף
היא בחלבון ,אך יש להסתייג מריבוי
השימוש בה ,כי עלולה להפריע בייצור
הורמוני בלוטת התריס ,ויש בסויה
אלומיניום בכמות גבוהה ,האורז המלא
מכיל הרבה מאבות המזון ,כגון ויטמינים
מקבוצת  Bוכן מינרלים רבים ,ורצוי
להתשמש בו ,פריכיות העשויות מאורז מלא
הם מזון משביע המכיל חלבון .החומוס
מצטיין ברמה גבוה יחסית של חלבון ,כמובן
שלא מדובר בחומוס מוכן תעשייתי ,שמכיל
הרבה טחינה ,הרבה מלח ומרגרינה שהיא
שומן צמחי מוקשה ,ויש בו עוד חומרים
מייצבים ומשמרים ושאר תוספות שאינן

בריאות .והחלבון נמצא גם באגוזים שקדים
וחמניות ,אבל צריך ללעוסם היטב.

דברי מוסר" :חסדי ה'"

חסדי ה' אזכיר תהילות ה' בעד כל מה.
היטיבנו  -שגמלנו .לא מטובה קדמנו ומאין
ליש המציאנו ,עור ובשר הלבישנו ,ובעצמות
וגידים סככנו .ובקומה זקופה הקימנו ,וגוף
שלם בתכלית השלמות יצרנו .וכל כליו אשר
ישרתו אותו בם הכיננו ובצלמו בראנו ,ונפש
משכלת השכילנו ,אשר בה הורנו להכיר
ולדעת את קוננו .למאוס ברע ולבחור בטוב
הביננו .וגדלנו ונשאנו מעל כל בריותיו
רוממנו .העלנו וכבדנו בהרכבה נכבדת ומזג
ישר ומכוון .ומעלות עליונות העלנו ,משאר
בעלי החיים הפרישנו ורב טוב כהמון רחמיו
וחסדיו השביענו .וזננו ופרנסנו ועד הנה
עזרנו וחננו .כן יחננו ויברכנו אל יעזבנו ואל
יטשנו .עד יביאנו אל המנוחה ואל הנחלה
יאר פניו אתנו סלה .לכן נברך את ה' על אשר
יעצנו ,אף לילות יסרונו כליותינו ,יורונו,
וסעיפנו ישיבונו ,ויאמרו לנו ,מה לך בן אדם
כי נרדם ,קום להתחנן ולהתפלל ,להודות
ולהלל ,לשבח לפאר ולרומם ,לנצח ולזמר
יום וליל ,לבורא הכל אשר יצר את האדם
בחכמה ,ובראו בצלמו ,בצלם דמות וקומה,
ועשהו ויכוננהו ממאומה .ויפח באפו נשמת
חיים ,והיא נשמה עליונה חכמה ,השואפת
לדעת בינה והשכל מזיר ועוטה עור כשלמה,
אשר בעבורה יש לאדם מעלה ויתרון מן
הבהמה ,וחלק איבריו ,מהם נעים ומהם
נחים ,מהם סתומים ,ומהם פתוחים .שאם
ינוח הנע ויתנועע הנח ,לא ימצא מנוח .וכרגע
יאנק ויאנח .לכן רוב תהלות לה' אשר בנעם
היכלו בעולם העליון אחרי אריכות ימים
ושנים יניחנו אמן (מעלות המדות(.

הראשון לציון :רבי רפאל מאיר
1801-1893

בהיותו רבי רפאל בן  15שנה בלבד ,ניתכה על
ראשו צרה אשר איימה לעצור את
התקדמותו במעלות התורה .אביו הצדיק
רבי יהודה ,נפטר לבית עולמו בטרם עת.
עולמו של רבי רפאל חשך בעדו ,עתה נותרו
הוא ואמו האלמנה בודדים בעולם ללא
תומך ומפרנס .האם הצדקת ,מרת שרה,
החליטה לעשות כל אשר לאל ידיה כדי לא

להפריע את בנה מלימודיו בגין דאגות
פרנסה .בכוחותיה הדלים היתה עמלה קשות
כל היום כדי להביא לבנה דבר מה לאכול ,כי
הרי חוזר הוא בשעת לילה מאוחרת מבית
המדרש .אף על פי כן ,שרד המחסור דרך קבע
בביתם הדל .רבי רפאל לא נפל ברוחו,
בעמידתו האיתנה הצליח לחזק אף את אמו,
וכאשר הגיע לגיל שבע עשרה בלבד ,לקחו
רבי אשר הלוי ,מגדולי ירושלים ,כחתן לבתו.
בשנת  1841חפשו חכמי ירושלים את חכם
כדי לשלחו בשליחות ירושלים לגולה .הם
מצאו ברבי רפאל את האדם המתאים .רבי
רפאל שם פניו לארצות צפון אפריקה .הדרך
היתה קשה ומסוכנת ,וגם פחד מהשודדים,
אך הוא לא נרתע והמשיך בדרכו .הוא הגיע
למרוקו,יהודי העיר קיבלו פניו ואירחוהו
בביתם .אבל אמרו לו :גזרות קשות ותכופות
נתכו עליהם ,ונאסר עליהם ללבוש בגדים
יפים ולרכוב על סוס .רבי רפאל ישב עמם
זמן ארוך ועודד את רוחם .כאשר נפרד מהם,
יצאו הקהילה רגועים ללוותו להמשך מסעו
לתוניס.

סיפור:
אומר רבי אברהם :כשנפגשתי עם הנשיא
חומייני ,ביקשתי ממנו להפסיק את
ההתנכלות ליהודים .הוא הבטיח לפעול
ברוח הדברים ,ואכן עמד הנשיא בדיבורו.
כאשר הוכרז בימי אלול של אותה שנה עוצר
כללי בטהרן ,הודיעו השלטונות כי יהודי
הנושא עמו טלית ותפילין יוכל לצאת בארבע
בבוקר לרחוב ,כדי שיוכל להגיע לבית
הכנסת לאמירת הסליחות .וממשיך רבי
אברהם ואומר :כשחזרתי לארצות הברית,
התחלתי לקלוט את מה שעבר עליי .אז גם
התחלתי לקבל מושג על מבטו המרחיק-
ראות של הרבי מלובביש ,לא הופתעתי כל כך
כך מרוח הקודש בעניין נרות חנוכה,
התפעלתי יותר מתחושת האחריות והאהבה
שלו כלפי כל אותם יהודים שמעולם לא ראה
ולא פגש ,ומהתעוזה שלו ,לשלוח אותי לשם,
ומעצותיו ומהדרכתו שהוכחו עד תום
ומההצלחה האלוקית שזכיתי לה במילוי
שליחותי ,אשרינו שזכינו למנהיג כזה,
וזכותו יגן עלינו אמן.

דינים:

 - 1אסור להוציא מים חמים בשבת אפילו
כשהסקה אינה פועלת ודווקא אם המים
החמים עדיין חמים בחום יד סולדת .אבל
אם חומם פחות מזה מותר.
 - 2ברז מים המופעל בידית אחת ועל ידי
הטיתו לצד אחד יוצא מים חמים ,יזהר
בשבת להטותו רק בצד המים הקרים ,וגם
אסור לפתוח אותו באמצע ,שגם באמצע יש
בו עירוב של מים חמים.
 - 3גם מים שחיממם מערב שבת ,אסור
לרחוץ בהם כל גופו ,שחכמינו גזרו שמא
יבוא לחמם בשבת ,ולא הותר במים חמים
שהוחמו מערב שבת אלא דווקא פניו ידיו
ורגליו ,אבל כל גופו אסור.
 - 4אסור בשבת להחמיץ מלפפונים וכל סוגי
חמוצים ,שדומה כמבשל ,וגם אסור נוסף
משום מעבד אוכלים.
 - 5בגד רטוב אסור להניחו על ההסקה או
סמוך לו ,אם יכולים המים שבבגד להגיע
לחום שהיד סולדת ,ונחשב מבשל להמים
שבבגד.
 - 6בהלכות שבת אנחנו מוצאים דברים אלו:
תנור גרופה או קטומה .מהו גרופה? היינו
שהוציא הגחלים מהתנור ,וקטומה דהיינו
ששפך אפר על הגחלים ,ועשה בה מעשה
שניכר שאינו רוצה עוד בגחלים ,וכל זה עשה
בערב שבת.
 - 7בזמננו שאין גחלים ,כבר נהגו שמניחים
על האש פח המכסה את האש ,וזה נחשב
בקטום ,שהרי אין דרך לבשל כך באמצע
השבוע.
 - 8יש שנהגו כשמניחים פח על האש ,מכסים
גם הכפתורים ,כדי שלא יוכלו להגדיל האש,
ויש שלא מקפידין בזה ,מאחר שעצם הנחת
הפח הוי כבר כהכר שלא יגדיל האש.
 - 9פלאטה חשמלית יש שני סוגים :הסוג
הראשון ,שאי אפשר להגדיל החום ,ואין דרך
באמצע השבוע לבשל עליה ,אין צורך ליתן
עליה פח המכסה ,אבל הסוג השני ,שאפשר
להגדיל מדת החום ,וניתן גם לבשל עליה ,יש
צורך בכיסוי הפלטה בערב שבת.

התורמים לעלון זה:

האדון פרח חמרה ואשתו הגברת דינה

ובניהם לברכה ולהצלחה ומאחלים לחתנם
איזק ואשתו הגברת בירטא מזל טוב
להילדה החדשה עדן-דינה ומברוק אמן*** .
האדון איזק צדקה ואשתו הגברת בירטא
ובניהם לברכה ולהצלחה ומזל טוב להילדה
החדשה עדן-דינה ומברוק אמן *** .האחים
המבורכים סולי והלל בווביה ונשותיהם
ואחיותיהם ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ
אדונתם אמם רחל בת שפיקה ע"ה אמן*** .
הגברת הנריית זריף-שמי ובעלה הרב
אברהם ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ
אביה המנוח שלמה בן שמחה ע"ה אמן*** .
הגברת בירטא מלבסאתי ואחיה האדונים
עובדיה  -יצחק  -מוריס  -אלי  -נתן  -סילי -
ליזיט  -ליליאן  -קלודי לברכה ולהצלחה
ולע"נ אביהם המנוח אברהם נוסירי בן
סברייה ע"ה אמן *** .האדון ויקטור גנדי
הכהן ובניו האחים המבורכים הנרי  -פרידי
 ביללה לברכה ולהצלחה עם כלמשפחותיהם 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.

**********

התרומות בשבוע זה הסתכמו לסך של .$800
ותזכו למצוות אמן.
מספר המבקרים הגיע ל,76,200 -
גידול של  1,000מבקרים מהשבוע שעבר.

**********

www.BethYosef.com

