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 וַיִּ ְּק ָראָ +זכוֹר
ט' אֲ דר ב' ,תשפ"ב

מקאם :שיגא

עלוֹן ִׂמ ְספר 1104

הַ פְ טרהַ :ויֹאמֶ ר ְּשמּואֵּ ל
 12בְ מֵ ְרץ2022 ,

הַ ְדל ַקת נֵרוֹת ְ * 5:40ש ִׂקיעה ִׂ * 5:58שיר הַ ִׂש ִׂירים  5:30ואח"כ ִׂמנְחה לֵיל שַ בת * שַ חֲ ִׂרית שַ בת 8:15
ִׂמנְחה שַ בת  * 5:25מוֹצאֵ י שַ בת  ,6:41וע"פ ַרבֵ נּו ַתם  * 7:11זְ מַ ן טַ לִׂ ית  * 6:04שעה זְ מַ נִׂית 69:00
עֲלוֹת הַ שַ חַ ר  * 4:50נֵץ הַ חַ מה ִׂ * 6:13מנְחה חוֹל  * 6:50עַ ְרבִׂ ית ִׂמ ְניַן מֻ ְקדם 5:10
צֵ את הַ ּכוֹכבִׂ ים  * 6:36סוֹף זְ מַ ן ְק ִׂריַאת ְשמַ ע  * 8:17סוֹף זְ מַ ן ע ֲִׂמידה  * 9:26חֲ צוֹת הַ ּיוֹם וְ הַ ַליְלה 12:05
מנחה ליל פורים  * 6:50מקרא מגילה  7:30בערב * יום פורים מגילה 6:40
מגילה לנשים  * 11:45מנחה יום פורים 4:00

לימוד ליל שבעה באדר :יום רביעי 8 ,במרץ ,אחרי ערבית בשעה .6:15
צום אסתר :יחול ביום רביעי 16 ,במרץ ,ומתחיל מעלות השחר בשעה  5:44ומסתיים בשעה 7:30
בערב ,ולמחמירין יחכו לשעה  7:40בערב ,ועליהם תבוא ברכת טוב
זכר למחצית השקל הוא 8 :דולרים.
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 _______________________________

הפרשה מדברת על הקרבנות ועל המנחות
שמקריבין ישראל בבית המקדש .הקרבנות
לקוחים :מן הבקר ,מן הצאן ומן העוף .מי
מקריב צאן ובקר? העשירים .ומי מקריב
את העוף? הם העניים .אם נדקדק בהבדל
בין קורבן העשיר ובין קורבן העני ,נבחין
שיש לימוד דרך ארץ לחיים שלנו ואיך
צריכין להתנהג על פי דעת התורה .ההבדל
הוא :בבקר ובצאן אמרה התורה :וקרבו
וכרעיו ירחץ במים ואחר כך מקריבם על
המזבח .אבל בעוף יש שני דברים לימוד של
מוסר :בני המעיים של העוף אין רוחצין
אותם ואין עולין על המזבח ,אלא משליכין
אותם אצל המזבח ,כאברים שאין בהם
חפץ .דבר שני בקורבן העוף נאמר" :ושסע
אותו בכנפיו לא יבדיל ,והקטיר אותו הכהן
המזבחה" .ועתה נפרש הדברים :הצאן
והבקר אוכלים מאבוס בעליהם ולא מן
הגזל .לכן נאמר :והקרב והכרעיים ירחץ
במים והקטיר .אבל העוף שניזון מן הגזל

נאמר עליו :והשליך את המעיים .נלמד
מזה :חומר ואסור הגזל ,ירשם שה' מרחיק
מהמזבח כלי המזון שבעוף ,ולא זכו להקרב
על מזבח ה' מפני שהן כלי גזל .כך חיוב על
האדם ולא יגזול לשום אדם כי הגזל עומד
מחיצה בין ה' ובין האדם הגזלן .והדבר
השני שנלמד מהעוף :ושסע אותו בכנפיו לא
יבדיל והקטיר אותו הכהן המזבחה .ידוע
שהכנפיים והנוצה שבהן ,כשמשימים
אותם על האש נודף מהם ריח ,והלא אין לך
אדם שאינו נמאס מריח רע של כנפיים עם
נוצתן כשנשרפות .ונלמד מזה כשם כשאדם
עני אשר בגדיו קרועים ובלויים ,ונודף ממנו
ריח לא נעים ,ואף מתרחקים ממנו אנשים.
אבל התורה מלמדת אותנו ,שה' עם העני
ככתוב :ואת דכא ושפל רוח אשכון ואם
אנחנו מכבדים את העני ,נדע שאת ה' אנו
מכבדים .וה' ישמרנו אמן.

פרפראות על הפורים:

נאמר במגילה" :ליהודים היתה אורה

ושמחה וששון ויקר" .אמר רבי יהודה:
אורה זו תורה ,וכן הוא אומר :כי נר מצוה
ותורה אור .ויש להבין מדוע כתבו במגילה
"אורה" ,הרי צריך לכתוב :ליהודים היתה
תורה? וההסבר הוא ,משום שעתה הרגישו
ישראל שהתורה היא אורה ,דהיינו שתמיד
היתה התורה בישראל ,אלא לא תמיד
הרגישו שאדם בלי תורה ,הרי הוא יושב
בחושך בלי אור .אולם עתה ראו בעיניהם
שהתורה היא אורה ,הם ראו כיצד יצאה
הגזרה מאת המלך" :להשמיד ולהרוג
ולאבד את כל ."...והם ראו ששום ממשלה
בעולם מכל  127המדינות לא הגביהה קולה
ולא שאלה מה קרה כאן? מדוע נהרוג את
היושבים בארצנו? אלא כולם היו מוכנים
ליום הזה ,ולא מחו ולא שאלו ,כמו שנעשה
בימי היטלר הרשע .והנה נעשה נס
מהשמים :בלילה ההוא נדדה שנת המלך
וכו' ,ונעשה נס למרדכי היהודי ,שהמלך
יצווה את המן להרכיבו ברחובות העיר.
ואמרו חז"ל :בשעה שבא המן הרשע לקחת
את מרדכי ולהרכיבו על הסוס ,היה מרדכי
יושב ומלמד תלמידיו תורה .אמר להם
המן ,במה אתם עוסקים? אמרו לו:
בהלכות מנחת העומר שבזמן בית המקדש
קיים .אמר להם :וכמה זה? אמרו לו:
קומץ אחד .אמר להם :הקומץ שלכם דחה
עשרת אלפים ככר כסף שלי ,ואם כן ראו
ישראל שרק בכוח התורה התבטלה הגזירה
מעליהם .אז פתחו ישראל ואמרו :ליהודים
היתה אורה ,אורה זו תורה ,עתה ידענו
שהתורה היא האור של עם ישראל,
ובלעדיה יושבים בחושך.

היסטוריה בקצרה 80 :שנה אחרי החורבן
 150למנינם:

אדריינוס קיסר רומי מלבד שהרג חכמים
גדולים במיתות משונות ואכזריות ,אז
רבים מהיהודים בעלי תורה נמלטו ונסו על
נפשם ,עד שהגיעו לארץ בבל הרחוקה.
ופעם אחת ,קיסר רומי שלח מכתבים
ליהודים היושבים בגליל ,הלכו ואמרו לרבי
אלעזר בן פרטא :רבינו ,כתבים רעים באו
לנו מן המלכות בשבת ,מה אתה אומר?
אמר להם :לי אתם שואלים? לכו ושאלו

את יעקב אבינו ,את משה רבינו ואת דוד
המלך מה עשו? כולם כתוב בהם :ויברח
יעקב ,ויברח משה ,ויברח דוד .אז ברחו
היהודים ,ויחביאו עצמם בעסק התורה,
ויסתתרו ביערות ,ובנקיקי הסלעים
ובהרים ,הם ונשיהם ובניהם ובנותיהם.
ותהי ארץ יהודה שממה ועזובה מיושביה,
ואז ה' נקם את נקמתו מאדריינוס הקיסר,
והכה אותו בחולי כבד מאוד עד שנתפרקו
כל אבריו ,ויכבדו עליו כאביו ,אז אמר
לשומרי ראשו להמיתו ולא הסכימו ,וסבל
מכאובים הרבה עד שמת מיתה משונה
מתוך כאביו .עד שמת בשנת  140למנינם.

הדרך לרפואה ולבריאות:

חשוב לדעת כי מחלות לב וכלי הדם ,הן
גורם המוות מספר אחד בישראל ,ובארצות
המפותחות בעולם .נתון זה איננו יכול
להיות מנותק מהעובדה שהמזון במדינות
המודרניות אכן מכיל שומן רווי רב.
מסתבר ששומן זה הינו הסיבה לנתון
החמור .לכן ,ראוי לאכול ולהעדיף מוצרים
המכילים שומן בלתי רווי ,כגון :חלב דל
שומן ,בשר ללא שומן ,עוף ללא שומן .שמן
זית ,דגי ים לא שמנים ,אבוקדו ,מעט
אגוזים ,מעט שקדים השרויים במים,
גרעיני דלעת וחמאת גרעיני חמניות .וצריך
היא
ומה
מהמרגרינה.
להתרחק
המרגרינה? היא מקורה בשומן צמחי -
הופכת בצורה מלאכותית למוצקה
באמצעות הידרוגנציה ,כלומר שינוי כימי
של מבנהו המולקולארי על ידי הוספת
מימן .בתהליך יצירת המרגרינה נוצרות בה
גם חומצות טרנס .שינוי זה מהווה סכנה
לבריאות ,מעלה את רמת הכולוסטרול
בדם ,ואף חשוד כגורם סיכון למחלת
הסרטן כאשר צורכים ממנה כמות גדולה.
בנוסף לכך מכילה המרגרינה ויטמינים
סינתטיים ,צבעים וחומרי שימור.
ומשתמשים בה בהרבה דברים מסחריים,
כגון וופלים ,עוגות ,עוגיות ,רוגלך,
בורקסים ,מלוואח ,ג'חנון ,חטיפים וכן
צ'יפס .דברי מאפה הקרויים "בצק עלים"
מכילים בתוכם את השומנים שהזכרנו ,לכן
חובה להימנע מלאכול אותם .ואומר

הפרופסור רפאל קרסו :בורקס הינו
המאכל הגרוע ביותר שיכול להיות,
הבורקס הוא אבי אבות התחלואות ,מאחר
והוא מורכב משמנים מוצקים ,והשומן
הגרוע ביותר שיכול להיות.

דברי מוסר:
האדם מעיד על גדולת הבורא:

האדם נקרא עולם קטן ,ואכן ,כשם
שהתבוננות בפלאי העולם מביאה בהכרח
להרהורי אמונה ,כך גם התבוננות בגוף
האדם ובכל מה שקשור בו ,מעוררת את
האדם לחיזוק האמונה בה' ככתוב:
ומבשרי אחזה אלוה ,גוף האדם הוא מכונה
מסובכת ומורכבת .היא כוללת מערכות
שונות לעיכול ,כלי הדם ,כלי הנשימה ועוד.
יש בה מערכת "מנופים" הקרויה בפינו
"שרירים" ,וחושים שונים שניתנו לאדם
בהתאמה מופלאה לתנאי חייו .כל אלו
כולם כאחד עונים ואומרים :ה' מי כמוך.
ועל הכל ,ה' נתן באדם דעת ,שהיא יתירה
במעלתה על שאר הנבראים .באדם מצויים
כוחות נעלים שאינם נמצאים אצל בעלי
חיים .כוחות אלו מביאים האדם לגילוי
תגליות ולהמצאות גאוניות ,המתרבות
והולכות מיום ליום ,ועוד היד נטויה.
במוחו של אדם מצויים כ 13-מיליארד
תאים לאין ספור .נתבונן אפוא
בכישרונותיו הברוכים של האדם.
בכישרונות אלו הוא מפענח דברים
סתומים ונעלמים ,אוסף נתונים ומשתמש
בהם לבניית מחקרים שיטתיים .מהו
המקור לכישרונות אלו ,מהיכן הגיעו ,אם
לא ממי שנאמר לו בתחילת ברכות העמידה
אתה חונן לאדם דעת ,ומלמד לאנוש בינה.
ועל כגון זה נאמר על האדם :בצלם אלוקים
עשה את האדם.

הראשון לציון :רבי רפאל מאיר
1801-1893

בשליחות אחרת ,נסע רבי רפאל מאיר
לאיטליה .כאשר הגיע לרומא סערו
הרוחות ,מחלוקת מרה איימה להאפיל על
חייה השקטים של העיר .היהודים התפלגו
לשתי סיעות יריבות .כל מחנה היה בטוח
בצדקת דרכו ,ולחם ללא פשרות נגד דעתו

של המחנה השני .המחלוקת סבבה על דרך
ההגיה של כמה מלים מנוסח התפילה,
וגרמה לפירוד לבבות .קולות המחלוקת
הגיעו אף לאוזני שלטונות רומא ,והמהומה
בעיר גברה מיום ליום .כאשר ראו יהודי
רומא את השליח המגיע לעירם ,החליטו
לשטוח בפניו את שאלתם .שני הצדדים
ראו בו רב בר-סמכא והסכימו לקבל את
הכרעתו .רבי רפאל כתב להם פסק דין
המסתמך על מנהג ירושלים ,ומנומק
בדבריהם של גדולי הראשונים .הפסק
התקבל ללא עוררין ,והמחלוקת שככה
לחלוטין ,ורומא חזרה אל שלוותה .וכאשר
שמע האפיפיור של הוותיקן כי הגיע לרומא
רב אשר הצליח להרגיע את הרוחות
הסוערות ,נמלא הערצה אליו וביקש
לראותו .רבי רפאל צעד לעבר הוותיקן.
באמצע הדרך ,קדמו האפיפיור ופמליתו
את פניו .בכבוד גדול הכניסו האפיפיור
לארמונו והחל לשוחח עמו .פקחותו של
הרב ודבריו הנאצלים מצאו חן בעיני
האפיפיור ,והוא שאל את רבי רפאל אם
ברצונו לראות את גנזי הוותיקן.

סיפור:

כאשר נכנסו שני האברכים לביתו של
השיח' המוסלמי של הכפר הסמוך למירון,
וביקשו ממנו שישלח עמם כמה שומרים
עם נשק ,הסכים השיח' לבקשתם .הוא
התרומם ממקום מושבו והורה לכמה
צעירים להתחמש ולהצטרף אליו .הערבים
הללו גם הם סבלו רבות מן הרצחניים
שהזיקו להם במעשי שוד תכופים ,והלכו
עם האברכים ,בתקווה שיצליחו למגר את
אותם רוצחים ושפלים .ערכו כולם מסע
רגלי של שעה קלה ,התקרבו אל מקום
הקבר של רשב"י ,ושם מצאו את שני
הרוצחים נפולים על הארץ ללא רוח חיים,
ומעצמם מתו ואיש לא הרגם .נלמד
ממעשה הפלא הזה ,שהתנא הקדוש שמר
על הבאים לחסות ולהתעלות בצילו .עד
כאן המעשה .והמתיק רבי נפתלי את
סיפורו לנכדו זלמן ,שלושה ימים טרם
הסתלקותו של הסבא רבי נפתלי .עוד
המשיך ואמר :קבענו בינינו אני וחברי,

שלא לספר את הסיפור הזה לשום איש .וכל
השנים היה הנס הזה מונח על לוח לבו ולא
על שפתיו ,ורק בימיו האחרונים ,גילה
הסוד הזה לנכדו זלמן .עוד סיפר לנכדו,
אחרי שחבירי נפטר מהעולם כמה שנים,
ביום אחד בל"ג בעומר ,הייתי שמה והיו
כולם מרקדים ,וראיתי אותו גם הוא
מרקד ,נדהמתי ושאלתי אותו :מה הנך
עושה כאן? הרי אתה כבר אינך בעולם
הזה? אמר לי :דע לך שמי שבחיים חיותו
טרח ובא להשתתף בשמחתו של רשב"י
במסירות נפש ומכל הלב ,אז נותנים לו
רשות מן השמים ירד וישתתף עם החיים.

דינים:

 - 1זכר למחצית השקל בשנה זו הוא 8
דולרים.
 - 2יש לדקדק ולהוציא את הספר תורה
הכשר והמהודר ביותר שיש בבית הכנסת
לקרוא בו פרשת זכור.
 - 3נשים שיכולות לבוא לבית הכנסת
לשמוע פרשת זכור ,מה' ישאו ברכה,
והמקילות שלא לבוא לפי שהן מטופלות
בבנים הקטנים וכדומה יש להן על מה
שיסמוכו.
 - 4אסור לדבר בעת קריאת המגילה עד
לאחר הברכה האחרונה.
 - 5חיוב משלוח מנות צריך להיות ביום ולא
בלילה ,וצריך שיהיו שתי מנות של שני מיני
אוכלים או שני מיני תבשילים ,וטוב לשלוח
בקבוק יין עם האוכל ונחשב היין למנה
אחת.
 - 6כל המרבה לשלוח מנות לריעים הרי זה
משובח.
 - 7אין לעשות סעודת פורים ,עד לאחר
שקיים משלוח מנות ומתנות לאביונים.
 - 8השולח מנות לרעהו בעילום שם ,שאין
המקבל יודע מי שלח אליו המנות לא יצא
ידי חובתו.
 - 9האוכל מיני מזונות או משבעת המינים,
לא יזכיר בברכה האחרונה מעין המאורע
של פורים.

התורמים לעלון זה:

האדון אליה כפיף ואשתו הגברת לינדא

ובניהם לברכה ולהצלחה אמן *** .האדון
רחמים קטרי ואשתו הגברת לינדה ובניהם
והוריהם לברכה ולהצלחה אמן *** .איש
חסד בעילום שם ומשפחתו לברכה
ולהצלחה אמן *** .הגברת קאמו גנדי
ובעלה האדון עזרא ובניהם לברכה
ולהצלחה אמן *** .האחים המבורכים
משה ואהרן חסבאני ומשפחותיהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ אביהם המנוח נסים בן
חסניה ואמם רחל בת פרידה ,ואחיהם
המנוח אברהם בן רחל ואחותם הבחורה
אסתר בת רחל ע"ה אמן *** .הגברת בירטא
מלבסאתי ובעלה בעל המרקחת האדון
אליהו-אליאס ובניהם לברכה ולהצלחה
ולע"נ אביה המנוח אברהם-אלביר בן
צברייה 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.

**********
התרומות בשבוע זה הסתכמו לסך של .$1,000
ותזכו למצוות אמן.
מספר המבקרים הגיע ל,82,600 -
גידול של  1,400מבקרים מהשבוע שעבר.

**********
המעוניין לקבל את העלון לכתובתו בשפה
כלשהי ,יתקשר להגברת לאה סלאמה בטלפון:
 (718) 382-6057או בנייד(347) 634-3381 :
בצרוף תרומה של  $36לשישה חודשים בגין
דמי הדואר.

**********

www.BethYosef.com

