בית כנסת

"בית יוסף"
*** *** 2108 Ocean Parkway Brooklyn, N.Y. 11223
מאת :הרב אהרן פרחי
נשיא :אלי לוי

פרשת במדבר

מקאם :חוסיני

ה' סיון ,תשפ"ב

עלון מספר 1114

הפטרה :והיה מספר
 4ביוני2022 ,

הדלקת נרות  * 8:04שקיעה  * 8:22שיר השירים  7:00ואח"כ מנחה ליל שבת * שחרית שבת 8:15
מנחה שבת  * 7:45מוצאי שבת  ,9:04וע"פ רבנו תם  * 9:34זמן טלית  * 4:01שעה זמנית 86:00
עלות השחר  * 3:44נץ החמה  * 5:27מנחה חול  * 7:30ערבית מנין מוקדם 7:11
צאת הכוכבים  * 8:59סוף זמן קריאת שמע  * 8:02סוף זמן עמידה  * 9:28חצות היום והלילה 12:54

******
*** חג השבועות 5 :ו 6 -בינואר ***
הדלקת נרות ובמוצאי שבת לפני הקידוש  * 9:04שקיעה  * 8:22לימוד של ליל החג מתחיל בשעה 11:30
ולאחריו תפילת שחרית  * 3:44זמן טלית  * 4:01פירוש אזהרות בערבית בשני ימי החג  6:30בערב
יום ראשון מנחה אחרי האזהרות * הדלקת נרות ליל שני חג השבועות לפני הקידוש 4:01
שחרית יום שני  * 8:15מנחה יום שני  * 8:00מוצאי החג 9:05

******

פרשת נשא

מקאם :ראסט

י"ב סיון ,תשפ"ב

הפטרה :ויהי איש
 11ביוני2022 ,

הדלקת נרות  * 8:08שקיעה  * 8:26שיר השירים  7:00ואח"כ מנחה ליל שבת * שחרית שבת 8:15
מנחה שבת  * 7:50מוצאי שבת  ,9:08וע"פ רבנו תם  * 9:38זמן טלית  * 3:58שעה זמנית 87:00
עלות השחר  * 3:41נץ החמה  * 5:25מנחה חול  * 7:30ערבית מנין מוקדם 7:14
צאת הכוכבים  * 9:03סוף זמן קריאת שמע  * 8:02סוף זמן עמידה  * 9:29חצות היום והלילה 12:55

******

המעונין ליצור קשר עם הרב אהרן פרחי)646( 552-3412 :
המעונין לתרום לעלון שבועי זה ישלח את תרומתו ל:
VaaD Tehilim Torah, c/o R’ A. Farhi
2415 Ocean Parkway, Brooklyn NY 11235
_______________________________ נא לא לעיין בעלון זה בשעת התפילה או קריאת התורה _______________________________

פרשת במדבר המתחילה את החומש הרביעי,
ונקרא" :חומש הפקודים" על שם המניין של
בני ישראל בפרשתנו ובפרשת פינחס .חכמינו
ז"ל נתנו סימן לנו על חג השבועות הבא עלינו
לשלום ועל סמיכותו לפרשת השבוע במדבר,
והסימן הוא מנו ועצרו ,כלומר קודם כל תמנו
את בני ישראל ולאחר מכן יגיע חג העצרת.
ומהו הקשר והסמיכות הזאת? ידוע מנין של
עם ישראל הוא שש מאות אלף ושלושת אלפים
וחמש מאות וחמישים ,המניין הזה היה
במעמד הר סיני שניתנה בו התורה .והמניין
הזה מהווה את שורשי הנשמות של עם ישראל
לאורך הדורות ,ואפילו יהיה מספר בני ישראל
בעזרת ה' כחול אשר על שפת הים ,אפילו הכי

שורשי נשמתם נשאר תמיד שישים רבוא
והשאר הם ניצוצות שיוצאים מהם .ואם היה
מספר ישראל בשעת מתן תורה חסר אחד
משורשי הנשמות האלו ,לא היה מעמד הר
סיני מתקיים ,לכן חייבים למנות את בני
ישראל לפני חג השבועות .ועל מעמד זה נאמר:
רק השמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את
הדברים אשר ראו עיניך על הר סיני .כלומר:
אני מזהירך לזכור תמיד מעמד הר סיני
הקדוש הזה ולא תסירהו מלבך לעולם ,ונודיעו
לבנינו ולבני בנינו עד הסוף .ועלינו לספר לבנינו
על רעידת האדמה שהיתה במעמד הר סיני
ככתוב" :ההרים רקדו כאלים גבעות כבני
צאן" .וידוע במעמד זה נאמר" :נפשי יצאה

בדברו" ,כלומר ,כשיצאו שתי תיבות "אנוכי
ה'" מפי ה' ,יצאה נשמתן ומתו .עד שהוריד ה'
טל שעתיד ה' להחיות בו תחיית המתים
והחייה אותם .ואז ביקשו ישראל ממשה:
"דבר אתה עמנו ...ואל ידבר עמנו ה' פן נמות".
יש לשאול למה עשה לנו ה' מעשה זה? ללמדנו
שהתורה היא החיים שלנו ,ובלי תורה אנחנו
לא חיים ,ככתוב :כי הוא חייך ואורך ימיך.
ועלינו להדבק בהם אז מתקיים בנו הכתוב:
"ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם
היום".

חג השבועות

שלוש רגלים חוגג יהודי במשך השנה ,חג
הפסח -חג השבועות  -וחג הסוכות .אנו רואים
הבדלים בין חג הפסח וחג הסוכות לחג
השבועות .פסח וסוכות נמשכים שבעה ימים,
ואילו חג השבועות הוא יום אחד  -מן התורה
 בשני רגלים אלו יש מצוות מעשיות ,כמואכילת מצה בפסח ,ליל הסדר ,ביעור חמץ.
בחג הסוכות מצוות ישיבה בסוכות ונטילת
ארבעת המינים ,ואילו בחג השבועות ,אין כל
מנהג של מצוה מעשית .בשני רגלים אלו אין
צווי בתורה לאיזו הכנה ,ואילו לחג השבועות
צוותה אותנו התורה להתכונן בספירת שבעה
שבועות ,תשע וארבעים ימי העומר כדי לקבל
מתנה שאין לה ערך והיא התורה ,ולכן בכל
שנה ושנה מחדשים את הברית והקשר בינינו
לבין אבינו שבשמים ,ולכן אין ישנים בלילה זה
ועוסקין בתורה ,ועל הלילה הזה אומר רבינו
האר"י ז"ל :מי שמקיים המצוה הזאת בליל
החג ,מובטח לו שישלים שנתו ,ולא יארע לו
שום נזק בשנה ההיא .שקדושת לילה זה
קובעת מצב האדם וחייו לכל השנה .כי כל
השערים פתוחים וכל השולחנות הקדושים
והטהורים ערוכים ,ויורד שפע וברכה בלילה
הזה לכל אחד ואחד ממנו אמן.

פרפראות על הפרשה

"זאת עבודת בני קהת באוהל מועד" .הכתוב
מרמז על האשה שהיא עקרת הבית ,שמקיימת
שלוש מצוות והן ראשי תיבות "קהת" של
שלוש מצוות והן :האות ק' = קדושה ,כלומר
טהרת המשפחה .האות ה = הדלקת הנרות.
האות ת' = תרומת חלה מן העיסה .ואם שלוש
אלה תעשה תזכה לאהל מועד ,כלומר
שהשכינה תשרה בביתה כפי ששרתה במשכן
ובבית המקדש( .מחנה דן)

פרפראות על מסכת אבות

"כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל."...
מדובר באדם שיש לו כל מיני מעדנים ,ובכל
זאת הוא נמנע מלהתענג בהם כמו רבינו
הקדוש שהיה עשיר מופלג ולא נהנה מעושרו
אלא כדי חייו .וכתבו התוספות :עד שאדם
מתפלל שיכנסו דברי תורה לגופו ,יתפלל שלא
יכנסו מעדנים לתוך גופו .ואם אתה עושה כן
אשריך בעולם הזה וטוב לך בעולם הבא.

הדרך לרפואה ולבריאות

הזהירו אותנו חכמינו :אין משיחין בסעודה,
שמא יקדים קנה לוושט .שאם יכנס אוכל או
רוק לריאות ,האדם יהיה בסכנת חיים שיכול
להיחנק ,זהו צומת מסוכן מאוד ,תאונה
בצומת זאת יכולה להיות רח"ל קטלנית ,בכל
גיל וגיל וללא התראה מוקדמת ,שלא כבשאר
מחלות או אירועים ,שיש להם בדרך כלל
סימנים (סימפטומים) מקדימים .ואף אם
אדם נזהר בזה ,לפעמים קורה שמזון נכנס
לקנה ,וברחמי ה' עלינו ובדרך פלא ,מיד האדם
משתעל ,ועל ידי השיעול המזון נדחף החוצה
מהקנה ,ונמנעת סכנת החנק .לכן ההוראה
החשובה ביותר היא ללעוס ,ללעוס ,ושוב
ללעוס ,ככל שתרבה ללעוס כך תגיש לקיבתך
אוכל הראוי להתעכל ,הן מצד היותו מרוסק
היטב והן מצד רוק הפה המעורב בו .וחשוב
שתדע שאם תאכל מאכלים בריאים ,כפי
הסדר הנכון ובצורת הלעיסה הרצויה ,רוב
הסיכויים שיצר האכילה והתאווה יפחת
אצלך ,והרגשת השובע תמלא אותך ,וזוהי
הדרך הנכונה לאכול מעט ,ובזמן קצר כבר
תחוש בשינוי עצום בהרגשת הרעב המדומה
הפוקדת אותך כל יום ,והיא הסיבה העיקרית
למילוי כרס הגורמת לרוב החולאים כפי
שכתב הרמב"ם .וצריך שתדע כי עיקר פירוק
הפחמימות מתבצע בפה באמצעות הרוק .לכן
לעיסה ממושכת של פחמימות מתבצעת בפה
באמצעות הרוק והיא חשובה מאוד מכיוון
שהיא גורמת לפירוק מרבי של הפחמימות,
ואז אנחנו מקבלים תועלת מקסימלית
מהמזון.

דברי מוסר :חיים

הרוצה לחיות חיי נחת ,לא יתרגל לפינוקים
ותענוגות בני אדם ,לאכול לשובע נפשו ,כי לא
כל הזמן השעה צוחקת לו .ואף שה' חננו
בעושר ובכבוד ,ובנכסים מרובים ובמאכלים

מרובים לא צריך להרגיל את בניו בגדולות
ובתענוגות בני אדם .כי לא יידע מה ילד יום,
והתורה העידה שכיוון שמרגִ ילים הילד
באכילה ושתיה מרובים ,גם כי יזקין לא יסור
ממנה .וסוף שמלסטם את הבריות ,ויוצא
לתרבות רעה ,או חי חיי צער לפי שאינו מוצא
הרגלו .אבל המרוצה מכל הבא לידו – ישבע
לחם וטוב לו בזה ושמח בחלקו ,אשריו בעולם
הזה ובעולם הבא .ועל האדם למאוס בחיי
העולם הזה ,ולא יהא להוט אחריהם ,לפי
שהעולם הזה הוא עולם היגון והאנחה ,ואפילו
טובותיו אינן טובות כי המה הבל .אמנם מצב
אחר ראוי להיות חפץ חיים ואוהב ימים
בעולם הזה יותר מחיי העולם הבא ,איזה חיים
צריך לאהוב? חיים של תורה ומצוות ומעשים
טובים כי טוב לנו לעבוד את בוראנו ולעשות
נחת רוח לפני כסא כבודו .לפיכך אל יוציא את
חייו לבטלה בשחוק ובקלות ראש ובדברים
בטלים ,אלא ישתדל בכל כוחו לעשות רצון ה',
ולא יפסיק פומיה מגירסא ,ויקבע עיתים
לתורה יותר מכפי יכולתו ,ובזה זוכה לחיי
אושר ובריאות ואריכות ימים ושנים אמן.

הראשון לציון :רבי יעקב שאול אלישר
1817-1906

אחד מבניו של רבי יעקב אלישר ,היה רבי
אליעזר ירוחם ,חסיד וקדוש היה ,יומם ולילה
היה שוקד על התורה ועל העבודה .הוא מאס
בכל עניני העולם הזה ,ושם חלקו בין באי בית
המדרש בעיר צפת .הימים השלווים ,בהם הגה
בתורה באין מפריע לא ארכו ,עבדלה פשה
שליט עכו רצח נפש השר הצדיק רבי חיים
פרחי ,משענתם של יהודי הגליל נפלה ,עתה
היה יכול להתעלל ביהודים ככל העולה על
רוחו ובאין מפריע .נולד לו בן לרבי ירוחם
ונקרא שמו בישראל יעקב שאול אלישר על שם
סבו רבי יעקב הזקן .ביום י"ז בתמוז כאשר
רבי ירוחם עשה את דרכו מביתו לבית
המדרש ,התנפלו עליו מספר שוטרים והניחו
אזיקים על ידיו .בפקודת הפשה אמרו לו :הנך
עצור .שאל אותם :מה חטאתי? חזר שנית
ואמר :מה פשעתי? אחד השוטרים הורה לו
לשתוק ,ברומזו על החרב שבידו .רבי ירוחם
רמז לשוטר על כיסו המלא ממון וביקש ממנו:
"אנא לפחות הנח לי להיפרד מבני ביתי" .עיניו
של השוטר התרחבו מתאות הממון ואמר:
כן...כן ,כלומר הסכים לבקשתו ,ואמר לו:

אנחנו ניקח אותך בדרכנו לבית האסורים דרך
שער ביתך ,ומשם תנופף לשלום לאשתך ובנך.
ובלית ברירה ,ניאות לכך רבי ירוחם.

סיפור

הגיע ראש החודש שקבע המושל בעל הטחנה
למסור את הטחנה לשוכר החדש .בו ביום,
הגוי הזמין את בני משפחתו וחבריו הרבים
לטקס מרשים ומנקר עיניים על שפת הנהר
סמוך למקום בו הטחנה נמצאת ,הוא ערך
לכבודם סעודה מפוארת והשתייה כדת אין
אונס ,ובשר בכמות גדולה צלי אש ,לעשות
כרצון איש ואיש .בשעת הצהריים הופיע
שמעון ובידו מכתב שני להשוכר החדש ומסר
אותו ליד השוכר .כעס השוכר ואמר לשמעון:
החלטת להציק לי עד הרגע האחרון? שוטה
מופלג אתה ,ויודע אתה בעוד כמה שעות טחנת
הקמח אינה שלך יותר ,ובמקום לחפש לך
פרנסה חדשה ,עוסק אתה במלחמות חסרות
סיכוי? הוא נטל את המכתב בזלזול ועיין בו
ברפרוף של בוז.

דינים

 - 1יזהר לקדש בליל ראשון ,כל נוסח הקידוש
שכתוב במחזור כשחל יום טוב במוצאי שבת
שמוסיף בו ברכת מאורי האש וברכת:
המבדיל בין קודש לקודש ואחרי זה ברכת
שהחיינו.
 - 2מברכים בשני לילות שבועות שהחיינו
,,בשעת קידוש".
 - 3אסור לטעום כלום לפני הקידוש ביום טוב
בין בלילה ובין בבוקר כמו בשבת.
 - 4מצוות יום טוב לחלקו ולעסוק חציו בתורה
וחציו לאכילה ושתיה .ולא יצמצם בהוצאות
יום טוב ,וצריך לכבדו ולענגו כמו בשבת .וחייב
לבצוע על שני ככרות לחם ,ובגדי יום טוב יהיו
יותר טובים מבשבת .ולא נהגו לעשות בו
סעודה שלישית.
 - 5חייב אדם לאכול פת בסעודה יום טוב
בלילה וביום ,ולכן אם טעה בברכה המזון ולא
אמר יעלה ויבוא ,אם נזכר כשאמר ברוך אתה
ה' יסיים ה' לפני שיחתום "בונה ירושלים"
"למדני חוקיך" שיראה כאומר פסוק ,ויחזור
לומר יעלה ויבוא ,ואם נזכר לאחר שסיים
"בונה ירושלים "יאמר בשם ומלכות נוסח
ברכה זו :ברוך אתה ...העולם אשר נתן ימים
טובים לעמו ישראל לששון ולשמחה ,את יום
חג "פלוני" הזה ,את יום טוב מקרא קודש הזה

ברוך אתה ה' מקדש ישראל והזמנים.
 - 6אבל אם התחיל ברכת הטוב והמטיב
בהזכרת שם ומלכות ,נזכר שלא אמר "יעלה
ויבוא" מיד לאחר שאמר ברוך אתה ה' מלך
העולם ,יסיים "אשר נתן ימים טובים לעמו
ישראל וכו'" ואם לא נזכר עד שהתחיל בגוף
הברכה :לעד הא-ל אבינו מלכנו וכו' שוב אינו
חוזר ,ויסיים ברכת "הטוב והמטיב".
 - 7אסור להוליד אש ביום טוב ,אסור להדליק
גפרורים ביום טוב על ידי חיכוך בקופסת
הגפרורים .אלא מדליקין הגפרור מאש מצויה.
 - 8אסור להשתמש במצית חשמלי או
אלקטרוני ביום טוב ,וכל תנור שיש בו מצית
אלקטרונית מבפנים ,אסור להדליקו ,אלא
לנתקו מהחשמל ולהדליקו על ידי אש מצויה.
 - 9אסור להדליק חשמל ביום טוב ,מפני שהוא
כמוליד אש ביום טוב וכן אסור לכבות החשמל
ביום טוב .ובאופן שאין אפשרות אחרת מותר
לומר לגוי להדליק לו החשמל ביום טוב ,אבל
אין לומר לגוי לכבות החשמל או הגז.
 - 10מצוה רבה להזהיר את הרבים מחומרת
האיסור של נהיגה ברכב או באופניים גם ביום
טוב.
 - 11מי ששכח להכין אש מערב יום טוב גם אם
יכול לעשות כן ,מותר לו לומר לגוי להדליק
עבורו אש ביום טוב .ויש מחמירים.
 - 12יש להיזהר שאחר שסיים להדליק מגפרור
בוער (שהודלק מאש מצויה) לא ישליכנו
בתנופה הגורמת בוודאי כבוי ביום טוב
לגפרור ,אלא יניחו בנחת על הריצפה.
 - 13הבעש"ט אומר מי שלא ישן כל הלילה
בליל חג השבועות ,מובטח לו שתהא לו השנה
הבאה בלי צרות ,עם שפע ובריאות וה' מברך
אותו בשבעים ברכות וכתרים של עולם עליון.
מי שלא ישן אינו מברך על "נטילת ידיים".
ו"אשר יצר" אם לא נתחייב בה .ונכון לקרוא
ה"אזהרות" בשני הימים בשבועות.

התורמים לעלון זה

הרופא האדון נסים בסול ואשתו הגברת ביקי
ובניהם לברכה ולהצלחה אמן *** .האדון
מאיר ווהבה ואשתו הגברת פולין ובניהם
לברכה ולהצלחה אמן *** .הגברת סופיה
מוגרבי ובניהם לברכה ולהצלחה אמן*** .
האדון אלי הכון ואשתו ובניהם לברכה
ולהצלחה אמן *** .האדון אלי לוי והגברת
ביקי ובניהם לברכה ולהצלחה ולבריאות אמן.

*** האדון ברוך יאנג ואשתו ובניהם לברכה
ולהצלחה אמן *** .הרופא האדון רפי אלגדע
ואשתו הגברת רינה ובנם לברכה ולהצלחה
אמן *** .האדון שלמה שלוח הכהן ואמו
הגברת סילי ואשתו הגברת ליליאן ובניהם
לברכה ולהצלחה ולע"נ אביו המנוח יוסף
שלוח בן אמיליא ע"ה אמן *** .האדון איזק
שקאלו ואחיותיו גרסיה  -שילה  -ויוליט -
אסטיללה  -כלודי לברכה ולהצלחה עם כל
משפחותיהם ולע"נ אמם ביללה בת כחילה
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 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.

**********

התרומות בשבוע זה הסתכמו לסך של .$1,100
ותזכו למצוות אמן.
מספר המבקרים הגיע ל,91,900 -
גידול של  700מבקרים מהעלון הקודם.
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.
בעלת בית המרקחת
הגברת ויויאן ג'ק כבאריתי,
מקבלת כל סוגי ביטוחי הבריאות,
משלוח תרופות חינם עד הבית
(718) 758-4800 * 2934 Ave R

**********

www.BethYosef.com

