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 ְּתצַ וֶה

מקאם :שיגא

י"א אֲ דר א' ,תשפ"ב

עלוֹן ִׂמ ְספר 1100

הַ פְ טרה :אַ ָּתה בֶ ן ָאדָּ ם
 12בְ פֶ בְ רּוָאר2022 ,

הַ ְדל ַקת נֵרוֹת ְ * 5:08ש ִׂקיעה ִׂ * 5:26שיר הַ ִׂש ִׂירים  5:00ואח"כ ִׂמנְחה לֵיל שַ בת * שַ חֲ ִׂרית שַ בת 8:15
ִׂמנְחה שַ בת  * 4:50מוֹצאֵ י שַ בת  ,6:09וע"פ ַרבֵ נּו ַתם  * 6:39זְ מַ ן טַ לִׂ ית  * 5:52שעה זְ מַ נִׂית 62:00
עֲלוֹת הַ שַ חַ ר  * 5:40נֵץ הַ חַ מה ִׂ * 6:54מנְחה חוֹל  * 5:20עַ ְרבִׂ ית ִׂמ ְניַן מֻ ְקדם 4:47
צֵ את הַ ּכוֹכבִׂ ים  * 6:04סוֹף זְ מַ ן ְק ִׂריַאת ְשמַ ע  * 8:46סוֹף זְ מַ ן ע ֲִׂמידה  * 9:48חֲ צוֹת הַ ּיוֹם וְ הַ ַליְלה 12:10

למתענים ימי השובבים – הצום האחרון:
יום חמישי 10 ,בפברואר ,הצום מתחיל בשעה  5:42בבוקר ומסתיים בשעה  5:50בערב.
ותזכו למצוות אמן.
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" :ונשא אהרן את שמות בני
ישראל על שתי כתפיו לזכרון" .מה מלמדנו
פסוק זה? ידוע שיש ששים רבוא אותיות
לתורה ,כנגד ששים רבוא של נשמות
ישראל בעיקרן .והם קשורים לאותיות
התורה ,ורמז לדבר ,נקראים "ישראל"
שהיא ראשי תיבות יש ששים רבוא אותיות
לתורה ,כנגד נשמות ישראל .וכל נשמה
מישראל ,יש לה אחיזה באות אחת של
התורה ,אבל יש בבני ישראל מדרגות
מדרגות זה למעלה מזה ,כפי כוחו ואמונתו
ועוסקו בתורה ומעשיו הטובים ,לכן מי
שנשמתו זכה וטהורה וקדושה נאחזת
באותיות של השם הכתובים בתורה.
ולמטה מהן יש נשמות שנאחזות באותיות
של האבות הקדושים או בשמות משה
ואהרן .ולמטה מהן יש נשמות שנאחזות
באותיות רגילות שאין בהן שום מצוה מן
התורה .ולמטה מהן יש נשמות שיש להן
אחיזה בנקודות או בתגין של אותיות.
ולמטה מהן שרחוקות מהתורה שאין להן
אחיזה אף לא בנקודות ולא בתגין ,אבל על
כל פנים יש להן אחיזה בגוילין זה הקלף

של התורה ,שבין אות לאות ,או בין פרשה
לפרשה ,או בין עמוד לעמוד .ועל דבר זה
רמזה התורה באומרה :כי לא דבר ריק
הוא מכם .הכוונה ,באמת לא היו צריכים
להיות מקומות ריקים בספר התורה ,ואם
ריק מכם הוא ,כלומר מסיבתכם ,דהיינו
למענכם עשיתי כן ,לכן מי שאין לו אחיזה
באותיות התורה ובנקודותיה ,יש לו אחיזה
במקומות הריקים .לפיכך ,אם אות בתורה
צמודה לאות שעל ידה ,כלומר ,לא נשאר
ביניהן מקום ריק ,התורה הזאת פסולה,
לפי שהמקום הריק הוא כנגד נשמה
יהודית .ועל דבר זה אמר ה' למשה אחרי
שחטאו בעגל ,ורצה להענישם ,אמר לו
משה :מחני נא מספרך אשר כתבת .ומה
ענה לו ה' :מי אשר חטא לי אמחנו מספרי.
יש להקשות :הלא שאר בני ישראל אינם
מוזכרים בתורה ,ומהי כוונת ה' אמחנו
מספרי? אלא מחמת עוון העגל ,מי שחטא
ימחה ויאבד את אחיזתו באותיות התורה,
לכן בא אהרן הכהן שהוא רודף שלום
ואוהב את הבריות ומקרבן לתורה,
ומלמדן לעשות תשובה ואז יזכו שתהיינה

להן אחיזה בתורה ,היינו פירוש הפסוק
שכתבנו לעיל בפתיחת הדיבור :ונשא אהרן
את שמות בני ישראל באורים ותומים,
ונשמותיהם מאירות ונעשים תמים
ושלמים ,וה' ישמרנו אמן.

פרפראות על הפרשה:

"פיתוחי חותם קודש לה'" .המדרש אומר:
פיתוחי מלשון מפתח ,ואמרו חז"ל:
שלושה מפתחות בידו של ה' והם חיה
היולדת ,תחיית המתים ומטר ,והם ראשי
תיבות "חתם" ,חיה  -תחיית המתים -
מטר .היינו" :פיתוחי חתם".

היסטוריה בקצרה 80 :שנה אחרי
החורבן  150למנינם:

בא תור רבי אלעזר בן שמוע הכהן ,והיה
מחמשה התלמידים שהיה רבי עקיבא
מלמדם בזקנותו ,והיה מוסמך מרבי
יהודה בן בבא ,ונתכנה :טובינא דחכימא,
כלומר ,מופלא בחכמה ,והמאושר בין
החכמים .והיה לבו רחב כפתחו של היכל.
ומעשה שהלך הוא ורבי יוחנן הסנדלר
לנציבין שבבבל ,ללמוד תורה אצל רבי
יהודה בן בתירא ,וכיוון שהגיעו לצידון,
וזכרו את ארץ ישראל ,זקפו עיניהם וזלגו
דמעותיהם ,וקרעו בגדיהם ,וקראו המקרא
הזה" :וירשת אותם וישבת בארצם" ,חזרו
ובאו להם למקומם ,ואמרו :ישיבת ארץ
ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבתורה.
והיו לו תלמידים מרובים ורבינו הקדוש,
רבי יהודה הנשיא ,היה ביניהם .ולמדו
אצלו מתוך הדחק ,שהיו הם יושבים לפניו
ששה ששה באמה ,שהיו מתקרבים לשמוע
מפיו ודוחקים זה את זה .והוא מלמדם
תורה ,והיה רגיל בפיו לומר :יהי כבוד
תלמידך חביב עליך כשלך ,וכבוד חברך
כמורא רבך ,ומורא רבך כמורא שמים,
והאריך ימים רבים .שאלו אותו תלמידיו:
במה הארכת ימים? אמר להם :מימי לא
עשיתי בית הכנסת קפנדריא ,ולא פסעתי
על ראשי עם קודש ,ולא נשאתי כפי בלי
ברכה .כעשרים שנה לא פסקו ההריגות
בגזרת השמד ,והיה רבי אלעזר בן שמוע,
האחרון לעשרה הרוגי מלכות.

הדרך לרפואה ולבריאות:
כולסטרול טוב וכולסטרול רע

הכולסטרול הוא חומר שבחלקו מיוצר על
ידי הגוף עצמו ,ובחלקו השני נוצר ונרכש
מן המזון שאוכלים .הכולסטרול הטוב
ונקרא  .HDLהוא מסייע בהוצאת עודפי
הכולסטרול מהדם ובכך מקטין את
הסיכון לטרשת העורקים .את הכולסטרול
הטוב אנחנו משיגים בראש ובראשונה על
ידי הנהגה נכונה של התזונה לפי ההוראות
שאתה מחזיק כרגע בידך ,ובנוסף ,על ידי
פעילות גופנית והליכה .הכולסטרול הרע
 LDLהוא חומר שומני המצטבר בדפנות
העורקים ,ומביא בהדרגה להצּרות
ולעיתים לחסימה מוחלטת של כלי הדם,
המכונה "טרשת עורקים" ,שכתוצאה
ממנה נגרמים התקפת  -לב ,אירועים
מוחיים ,וכל המחלות הקשורות בסתימות
בכלי דם .השומנים מן החי מגבירים את
"הרע" וממעטים את ה"טוב" ואילו חלק
מהשומנים מן הצומח  -להיפך ,ולכן הם
מומלצים ,כמובן במידה .שמן זית הוא
מצויין ,הוא גם מכונה בשם "הזהב
הירוק" .הוא מכיל שומן בלתי רווי ומעט
שומן רווי ,אך זאת בתנאי שמצוין עליו
שהוא ,מ"כבישה קרה" ולא כתוב עליו
"זך" או "מזוכך" .רמת החומציות עדיף
שתהיה פחות מאשר  .1%ברמה זו השמן
מכונה בארץ ישראל "כתית מעולה".
השימוש המומלץ בשמן הזית הוא לערבבו
בתוך האוכל ולא בצורה של שתייה .ואגב,
ידיעה חשובה :הגוף לא יכול לספוג
בארוחה יותר מאשר כמות של שתי כפות
שמן זית ,והשאר הולך ללא תועלת .שמן
חמניות או קנולה עדיף על שמן סויה.

דברי מוסר" :דיבור בשעת קריאת ספר
תורה-קדיש-וחזרה"

כותב "החפץ חיים" האסור החמור של
שיחה בטלה בבית הכנסת ,ראוי לידע את
עוצם המכשול שנעשה על ידי זה,
כשמתחיל לספר לחברו את המעשיות שלו
שהם מעורבין בלשון הרע ורכילות מראשן
עד סופן ,קודם קריאת התורה ,מתחיל
האדם לספר לחברו היושב לידו איזה ספור

שיש בו לשון הרע וכדומה ,וכשפותחין העם
הספר תורה ובעל הקורא מתחיל לקרוא
הפרשה ,בא יצר הרע על המספר ומסיתו
שלא להפסיק באמצע הסיפור ועליו לגמור
את לשון הרע אפילו בעת קריאת התורה,
ופעמים הרבה שהמספר הוא גם כן מן
האנשים החשובים שעומדים והיושבים
ראשונה בבית הכנסת ,ועוונו נראה לעין
כל .ועל ידי זה כשממשיך לספר ,נמצא
מחלל את ה' ברבים דהיינו בפני עשרה
מישראל ,ועוונו גדול ועבר על" :ולא תחללו
את שם קדשי" ועוד ביטל קריאת התורה
ברבים שאין למעלה מחשיבותה שהיא
מצוה דרבים ,וידוע הפסוק" :ונשלמה
פרים שפתינו" ועלינו לקיים כל מצוה
ומצוה בתורה .אבל הרבה מצוות שאין
בידנו לקיימם כגון קרבנות וכדומה ,אבל
כשנשמע הקריאה מפי החזן ,והשמיעה
הזאת יש בה כל תרי"ג המצוות ,מעלה
עלינו הכתוב כאילו קיימנו בפועל אותה
מצוה (עשה או לא תעשה) ששמענו בפרשה
של אותו שבת ואם היינו מדברים בשעת
הקריאה ,אז הפסדנו אותה מצוה שכתובה
בפרשה זו .ואם חסר פסוק אחד אפילו
תיבה אחת ולא שמע אותה הפסיד הרבה,
והוא עוון פלילי וגדול מנשוא .ומעביר ממנו
לשמוע דברי אלוקים חיים .ואם דיבר
בשעת אמירת קדיש ועל ידי זה מונע את
עצמו מלענות אמן יהא שמיה רבא ,אשר
אמירתו היא נעלה מאוד עד שאמרו :אפילו
יש בו שמץ אפיקורסות ,מוחלין לו וכל
הצרות והיסורים שסובל האדם בחייו הוא
מעוון הדיבור בשעת קריאת ספר תורה
וקדיש וחזרה ,וה' יצילנו משגיאות אמן.

הראשון לציון :רבי רפאל מאיר
1801-1893

כשהגיע רבי רפאל לתוניס ,היתה שנת
בצורת ולא ירד מטר ,ורבי רפאל עמד
באמצע הרחוב והתפלל לה' ,וירד מטר
בריבוי ,ושמע על כך המושל ,וביקש מהרב
לבוא אל ארמון המלך .כשנכנס רבי רפאל,
כבדו המלך והושיבו על כסאו ,ובהתרפסות
שאל :במה יוכל להשיב לרב כגמולו? בענוה
הבהיר הרב למלך כי לא הוא עשה את

המופת אלא רבון העולמים ,שהכל בידו.
דבריו הכנים מצאו חן בעיני המושל
והערצתו אל הרב גברה .בו במקום צוה
לסופר הארמון לערוך כתב מלכותי למען
הרבי .בכתב זה מבקש המלך כי בכל מקום
אליו יגיע הרב ,יעמידו לרשותו משמר
צבאי וסוס לרכב עליו .והוא מילא את כיסו
של הרב בכספים רבים למען שליחותו.
ולאות הוקרה ,העניק לו לבוש מרוקם
ומהודר של מלכים .וכאשר יצא הרב,
ליווהו המלך עד לפתח ארמונו ,כשפיו אינו
מפסיק מלמלמל מילות שבח והודאה לרב.
בתוניס נעשה על ידי רבי רפאל עוד מופת,
אשר פרסם את קדושתו שנית בין יהודי
הארץ ,ונכתבה בשבוע הבא בע"ה.

סיפור:

רבי נפתלי אמר לנכדו זלמן :אספר לך
סיפור שקרה עמי בילדותי .מדי יום ראשון
הייתי נוטל צקלון מביתי שבצפת ,ממלאו
במעט מזון כדי חיות ,במים חמים
ובספרים החזקתי את הצקלון ביד אחת,
ותיק של טלית ותפילין ביד אחרת ,ויצאתי
לעבר מירון יחד עם חבר נוסף כמותי
ללמוד תורה ליד קברו של התנא הקדוש
רבי שמעון בן יוחאי .רגלית צעדנו
במשעולים בהם פסעו התנאים הקדושים
משנים קדמוניות .הלכנו בנחת ,ודברי
תורה בין שנינו ,והסכמנו להישאר במשך
השבוע בסמוך לציון הקדוש ,ובבוקר של
ערב שבת ,נשוב לביתנו .סדרי לימודנו כללו
כל חלקי התורה .לעיתים למדנו יחד,
ולפעמים כל אחד לעצמו ,ובמשך שעות
היום היינו מוכתרים בטלית ובתפילין,
ועסקנו בתורה ללא הרף עד לשקיעת
החמה ,בה הסרנו את התפילין והטלית
מעלינו וקיפלנום ,וישבנו לסעוד דבר מה,
טעימה קלה ,ואז שבנו לתלמודנו .חדר
מיוחד הוקצה לנו מעל המערה לשינה,
אולם כמעט לא פקדנוהו ,כי עשינו את
לימודנו ועבודתנו עיקר ומנוחה ,רק
כשהגוף תבע בחזקה את שלו ,ישנו כמה
שעות ,וכך עשינו במשך ימים רבים בכל
שבוע עד שהגענו לחודש הרחמים ,חודש
אלול.

דינים:

 - 1מנהג ישראל קדושים לחנוך בית חדש,
או דירה שקנה מיד שניה ,בסעודת הודיה
לה' בשירים ותשבחות ודברי תורה.
 - 2נוהגים שבעת סעודת חנוכת הבית ,בעלי
הדירה החדשה מברכים ברכת "שהחיינו"
על פרי חדש ,או על בגד חדש ,ומתכוונים
לפטור את הדירה והרהיטים החדשים.
ומכל מקום הקונה דירה ,והוא שמח
בקנייתה ורוצה לברך "שהחיינו" ,ואין לו
בגד חדש או פרי חדש ,רשאי לברך.
 - 3הקונה דירה מיד שנייה (דהיינו שדרו
בה אנשים אחרים) לכתחלה טוב ונכון
שיצבע ויסייד את הבית לפני שנכנס אליו,
כיוון שהמקום משפיע הרבה על האדם,
שאם דרו בדירה זו אנשים בעלי ריב ומדון,
או אנשים עם צרות וחולאים ,או חילוניים,
ישפיע עליו המקום חלילה ,אחיזתם .ולכן
על ידי הסיוד והצבע יבטל את כח אחיזתם.
 - 4אם ביתו נפל מאיזו סיבה ,וחזר ובנה
אותו מחדש כמו שהיה ,ולא הוסיף עליו
כלל ,אפילו הכי עושה חנוכת הבית בית
חדש .ומברך שהחיינו על בגד חדש ,כדין
הבונה בית חדש.
 - 5מה שנוהגים לעשות חנוכת הבית ,זה
דווקא בבניית בית חדש ,או קניית דירה,
אבל אם הוסיף חדר בחצר שהיה לו מכבר,
אין צריך לעשות חנוכת הבית ,אך לענין
ברכת "שהחיינו" טוב ונכון שיקנה בגד
חדש ויברך עליו ,,שהחיינו" ויכוין לפטור
את שמחתו על הרחבת הדירה.
 - 6ראוי ונכון לערוך סעודת "חנוכת הבית"
גם כששוכרים דירה ,ולא רק בקניית
הדירה .ראוי ונכון לערוך את חנוכת הבית
כשקונים או שוכרים דירה לפני שילונו
בדירה ולא לדחות את חנוכת הבית עד
שיסתדרו בבית וכו' ,כי סדר חנוכת הבית
חשוב מאוד להוציא המזיקים מהבית
החדש ,ובירור הניצוצות שבמקום .ויביאו
עשרה אנשים (או לפחות שלושה) שיאמרו
כל סדר חנוכת הבית.

התורמים לעלון זה:

הרב סימון גולדסטין ואשתו הגברת סימא
ובניהם והוריהם לברכה ולהצלחה ותזכה

למצוות אמן שמתרגם העלון לשפה
האנגלית *** .הגברת שרה ידיד-כהן ובעלה
האדון ג'ווי והוריהם לברכה ולהצלחה
ולידה קלה ובן זכר לחיים טובים אמן*** .
האדון פרח חמרה ואשתו הגברת דינה
ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ אדונתו
אמו לטיפה בת אסתר ע"ה אמן *** .הגברת
שילה קטש-סוויד ובנה האדון ויקטור
לברכה ולהצלחה ולע"נ אביו המנוח ג'ק
סוויד בן בדיעה ודודו המנוח אליהו סוייד
בן בדיעה ע"ה אמן *** .הגברת בירטא
מלבסאתי ואחיה האדונים עובדיה  -יצחק
 מוריס  -אלי  -נתן  -סילי  -ליזיט  -ליליאן קלודי לברכה ולהצלחה ולע"נ אביהםהמנוח 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 *** .האדון
איזק ענביה ובניו לברכה ולהצלחה ולע"נ
אדונתם אמם איווה עיישה בת ליזה ע"ה
אמן ,ומזמינים הקהל לשמוע הדרוש על
נשמתה ביום ראשון 13 ,בפברואר ,בבית
הכנסת חסד אברהם בשעה  5:00אחר
הצהריים ,ותזכו למצוות אמן.

**********
התרומות בשבוע זה הסתכמו לסך של .$700
ותזכו למצוות אמן.
מספר המבקרים הגיע ל,78,200 -
גידול של  1,000מבקרים מהשבוע שעבר.

**********

www.BethYosef.com

