בֵּ ית כְּ נֶסֶ ת
"בֵּ ית יֹוסֵּ ף"
*** *** 7212 nylwO rwPaawc aPnnaecO NY.22771
מֵ ֵאת :הָ ַרב ַאהֲ רֹן פ ְָר ִׂחי
נ ִָׂשיאֵ :א ִׂליָהו לֵוִׂ י

פ ָָרשַ ת ְּתרּומָ ה

מקאם :חוסיני

הַ פְ טָ ָרה :וה' נ ַָתן

רּואר 2121
 29בְ פֶבְ ָ
עָ לֹון ִׂמ ְספָר 1121
ד' אֲ דָ ר תש"פ
הַ ְדל ַָקת נֵרֹות ְ * 5:22ש ִׂקיעָ ה ִׂ * 5:55מנְחָ ה לֵיל שַ בָ ת  ,5:35ואח"כ ִׂשיר הַ ִׂש ִׂירים
שַ חֲ ִׂרית שַ בָ ת ִׂ * 8:15מנְחָ ה שַ בָ ת  * 5:11מֹוצָ ֵאי שַ בָ ת  ,6:28וע"פ ַרבֵ נּו ַתם 6:58
זְ מַ ן טַ לִׂית  * 5:25שָ עָ ה זְ מַ נִׂית  * 66:11עֲלֹות הַ שַ חַ ר  * 5:12נֵץ הַ חַ מָ ה 6:31
ִׂמנְחָ ה חֹול  * 5:35עַ ְרבִׂ ית ִׂמ ְניַן מֻ ְקדָ ם  * 5:11צֵ את הַ ּכֹוכָבִׂ ים 6:23
יאת ְשמַ ע  * 8:31סֹוף זְ מַ ן ע ֲִׂמידָ ה  * 9:36חֲ צֹות הַ יֹום וְ הַ ַליְ לָה 12.18
סוף זְ מַ ן ְק ִׂר ַ

תֹורה _______________________
יאת הַ ָ
ּוק ִׂר ַ
_______________________ נָא ל ֹא לְעַ יֵן בֶ עָ לֹון זֶה בִׂ ְשעַ ת הַ ְתפִׂ לָה ְ

עשרות פסוקים וכארבע פרשיות וחצי
הקדישה התורה לעניין המשכן .המשכן
והמקדש תופסים מקום מרכזי מאוד
בעבודת ה' ובחיינו הרוחניים והגשמיים.
אבל לדאבוננו ולבושתנו התרגלנו לחיות
טוב בלעדיה .ובמבנה המשכן יש את
הדברים האלו :חצר המשכן ,שבו נמצא
הכיור ומזבח הקורבנות .ההיכל ,ויש בו
השולחן – המנורה – מזבח הזהב .קודש
הקדושים ,ויש בו ארון העדות התורה
והלוחות .כדי להגיע לקודש הקודשים
חייבים לעבור דרך החצר ,משם להיכל
הקודש ,ומשם לקודש הקודשים .כל
הכלים האלו מסמלים לחיינו בעולם הזה:
בחצר המשכן ישנו הכיור שבו קידשו
הכהנים ורחצו רגליהם וידיהם ,זה מסמל
שבתחילה עלינו להיטהר בגוף ובמידות
טובות הנצרכות לעבודת ה' .המזבח
שעליו הקריבו קורבנות מסמל את
ההשתדלות ואת ההכנות להקריב עצמנו
לעבודת ה' .כל זה בחצר ובעזרה
ובאמצעותם אנחנו מכינים עצמנו להיכנס
אל הקודש שהוא ההיכל .ובהיכל יש בו
השולחן ולחם הפנים שמסמלים את הצד
החומרי של האדם :המאכל – המשתה –
העושר והנכסים .והמנורה ,מייצגת את
החכמה .והחוכמה היא זו שמאירה את
האדם ככתוב,, :חכמת אדם תאיר פניו".
והמזבח הזה שעליו הקטירו את הקטורת
מסמל את התפילה הבוקעת ועולה מעלה
כעמוד הקטורת .ואחרי כל העבודות האלו

וההכנות נוכל להיכנס לקודש הקודשים,
שהוא מקום התורה אז נהיה ראויים
להתקרב אל השכינה וה' ישמרנו אמן.

פרפראות על הפרשה:

 - 1למה נסמכה פרשת משפטים שכולה
חוקים ומשפטים ,לפרשת תרומה שכולה
תרומות ונדבות? לומר לך ,שלא תאמר
אם אני שומר על החוקים ואיני מזיק
לשום אדם ,ושב ואל תעשה עדיף .אלא
קום ועשה ,והיה טוב ומטיב לכל ,להיות
נדיב לב ,ולהושיט יד ועזר לנזקקים
ולתמוך בעמלי התורה ,ולעזור לבתי
הכנסיות ולבתי מדרשים כי כולם כבניין
בית המקדש.
,, - 2ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" כי
מצות ועשו לי מקדש היא מתרי"ג מצוות
של התורה ,וכל יהודי חייב לקיימה ,ואיך
יכול האדם לבנות משכן ובית המקדש
לה'? לכן נאמר אחרי הציווי של בניית
המשכן שתי תיבות אלו ,, :ושכנתי
בתוכם" לכן אומר בעל ,,התולדות" :כל
אדם הוא עולם קטן ,לכן כל אחד יכול
לבנות בתוך תוכו משכן לה' ,ומשרה
השכינה בתוכו ,שיעסוק בתורה או יתמוך
בבעלי תורה ומעלה עליו הכתוב כאילו
בנה משכן לשכינה בתוכו.

היסטוריה בקצרה:
כמה שנים אחרי החורבן 27 .למנינם:

הקיסר טיטוס הרשע הוסיף מתנות לאנשי
החיל שלו משלל היהודים ויסב את שם
העיר שכם לכנותה ,,נאפוליס" כלומר

העיר החדשה ,ורבים מערי יהודה הפך
לערי מושב לאנשי צבאו ,שנפטרו
מתפקידם ,וחיו בהם הם ומשפחותיהם.
ומנע מהיהודים לקום ולבנות את בתיהם
ההרוסים מהמלחמה .ויצו את ליבריוס
שנתמנה לנציב רומי בירושלים ,למכור
את כל אדמות ארצות היהודים של רבבות
שמתו ונהרגו בשנות המלחמה .כי כל
נכסיהם נפלו לאוצר הקיסר .ולא ניתן עוד
לבעלי השדות לעבוד את אדמתם ולזרוע
אותה ,בלתי אם שילמו לקיסר מס מדי
שנה בשנה .ושאר הגויים התחילו להרוג
ולהציק ליהודים שהיו יושבי עריהם כגון
יוון .וגזרו גזרה ראשונה ,וכל מי שאינו
הורג יהודי ,ייהרג .וכשנחו הרומיים קצת
מרתיחתם ומכעסם גזרו גזירה שניה :כל
ההורג יהודים ישלם ארבעה דינרים
לקיסר .ואחר כך ריחם ה' עליהם וגזרו
גזרה שלישית :כל ההורג יהודי ייהרג.
וגזרו על היהודים שחיו ברומא להרים
מדי שנה בשנה תרומה הגונה אל היכל
הכנסיה של האליל הראשי שלהם .באותה
שעה היה הזקן הישיש רבי יוחנן בן זכאי
שהגיע למאה ועשרים שנה ,והיה אחד
משמונים התלמידים המובחרים של הלל
הזקן .וגם למד אצל שמאי הזקן ,וארבעה
נשיאים של ישראל ראה בחייו ,והם :הלל
הזקן – שמעון בנו – רבן גמליאל הזקן –
רבן שמעון בן גמליאל .וחי בימי הבית
ואחרי החורבן והעמיד תלמידים הרבה
שהיו גדולי החכמים ,וימסור להם רבן
יוחנן התורה כולה כפי שקיבלה מהלל
ובית דינו.

הדרך לרפואה ולבריאות:

 – 1החלבון (פרוטאין) חשוב להעריך את
הצורך לגוף האדם והוא בסביבות גרם
אחד בכל יום לכל ק"ג ממשקלו של הגוף.
למשל :מי שמשקלו  61ק"ג צריך  61גרם
חלבון ליום .אנשים בעלי עודף משקל
יכולים להסתפק בגרם חלבון לכל ק"ג
משקל גוף הרצוי לפי טבלת  BMIכלומר
אדם שגובהו  21ס"מ משקלו הרצוי הוא
עד  22ק"ג לכן הוא צריך לאכול בערך 22
גרם חלבון ליום .לעומת זה אדם שגובהו

 121ס"מ ומשקלו  111ק"ג הרי שיש לו 28
ק"ג שהם שומן ,לפי שאדם זה שגובהו
 121ס"מ צריך שיהיה משקלו  22ק"ג,
אבל הוא משקלו  111ק"ג כלומר יש לו
עודף של  28ק"ג שומן בגופו .לכן כנגד
השומן אינו צריך לאכול חלבון .יותר
ממשקלו הרצוי והטבעי שהוא  22ק"ג.
כדי לחשב הגובה ב ( footרגל) צריך לחלק
הגובה של רגל  31.58ס"מ למשל121 .
ס"מ גובה לחלק  5.52 = 31.58רגל .וכדי
לדעת המשקל ב ( poundבפאונד) צריך
לחלק את המשקל בק"ג ב  .553.5למשל
המשקל  22ק"ג לחלק  159 = 453.5פאונד
ולהיפך ,אם יש לך אורך ברגל ורוצה
לדעת בס"מ חישובו כך 5.52 .כפול 30.48
רגל =  121ס"מ .ואם במשקל חישובו כך:
 159פאונד כפול  22= 453.5ק"ג בקרוב כל
השיעורים האלו למאכל חלבון דווקא.
אבל לעניין שתיית מים ,אז מחשבים לפי
משקלו של אדם אפילו משקלו  111ק"ג
צריך לשתות מים לפי משקלו ולא פחות.

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 –  13מיליארד 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 יום טוב אלגאזי 2272-2217

רבי יום טוב ועמיתו רבי יעקב חזן ,נסעו
לחוץ לארץ להסביר ליהודי הגולה את
מצבם הקשה של היהודים יושבי הארץ.
וקודם הנסיעה ניגש רבי יום טוב לרבו
הרש"ש (רבינו שלום שרעבי) לקבל ברכה,
אחרי שבירכו במילים קצרות ,הושיט לו
צידה לדרך את סידורו הידוע :סידור
הרש"ש ,שנדפס מאה שנים לאחר מכן .שוב
ושוב הדהדו באזניו של רבי יום טוב ,דבריו
הבלתי מובנים של רבו רבי שלום שרעבי
כשהזכיר לפניו את פטירת האר"י הקדוש.
מילים אלו הוסיפו להטריד אותו עד בואו
לאיטליה ,המסעות על פני איטליה נמשכו
שנתיים ימים ,ובו ביקרו בכל קהילות
איטליה השונות ,ובכל הערים קבלו את
פניהם בשמחה ,ולא קלה היא הזכות
להכיר שני גדולי עולם מארץ ישראל
השרויים בשליחות של מצוה ,ופניהם כפני
מלאך האלוקים .לרומא הגיעו השליחים
לאחר דרך מפרכת ,וכהרגלם בקשו מיד
לראות את רב המקום .על פני המקומיים
עלתה עננה קטנה,, .רבינו" אמרו בבושת
פנים,, :לצערנו אין רב בעירנו עתה" .והיכן
גרים דייני העיר? לא הרפו השליחים,, .גם
הם אינם" הודו במבוכה,, .כיצד זה עיר
גדולה לה' ולבני אדם כרומא ,תהא שרויה
ללא רב?" שאל רבי יום טוב את ראש
הקהילה .הודה האיש :אכן ,המציאות
מוכיחה כי המצב בעיר ללא רב ,קשה
מנשוא .ואיש הישר בעיניו יעשה .אדרבה,
אולי נתגלגלה על ידינו הזכות ,ורבני
ירושלים יבחרו את מורי דרכנו.

סיפור :דף היומי .בימי השואה:

מצאו כתב חתום בידיו של רבי יעקב בן רבי
ברוך שהיה לומד דף היומי דברים אלו:
בשנת  1951פותח דבריו :מי אנוכי שאזכה
להודות לה' ,כי עפר אני בחיי ,ורימה

ותולעה אחרי מותי ,ובפרט לך דומיה
תהילה ,אבל לעצור במילים לא אוכל.
הפעם אודה לה' בכפליים ,כי זה בפעם
השנית שזכיתי .להתחיל וללמוד מסכת
נדרים ,וה' היה לי בעזרי ,ועשה לי נסים
ונפלאות ,וה' יתן לי ולכל ישראל רחמים
שיכולים לעמוד כנגד הצרות שנתגברו
עלינו ,כי בצרה גדולה אנחנו עכשיו ,כצאן
לטבח יובל ,וכעפר ארץ ,תחת רגלי כל
האומות וכקוצים בעיניהם .ריבונו של עולם
השקיפה ממעון קדשך וברך את עמך
ישראל במהרה ,חוס עלינו בישועות
כלליות ,והעושה שלום במרומיו הוא יעשה
שלום עלינו ועל כל ישראל .ואבקש מאדון
כל העולמים שימחול לי בסליחה גמורה על
מה שלא למדתי מידי יום ביומו ,את הדף
היומי כשם שהורגלתי ,כי חלילה לא במרד
ובמעל עשיתי זאת ,אלא אנוס הייתי מחמת
הרדיפות של הרשעים ,ולא היה לי פנאי
ללמוד .ומדבריו אלו ,ניכרת דמות של יהודי
קדוש שנתן דרור לרגשותיו ,ופתח בפנינו
צוהר מאלף ומרטיט ומסירות נפש ללימוד
דף היומי .אבל בסיום מסכת סוטה ,לא
רשם רבי יעקב דבר .נדמה כי למרות עוז
תעצומותיו ורצונו החד לסיים כל הש"ס,
כחזונו המופלא של מייסד הדף היומי רבי
מאיר שפירא ,אבל לא זכה לסיום זה,
ונעקד על קידוש השם יחד עם רבבות
מאחיו ואחיותיו ,גיבורי החיל ,והחזירו את
נשמתם הטהורה לאביהם שבשמים ,וגמרו
בדעתם שיסיימו הש"ס בעולם האמת
בחברותא עם רבי מאיר שפירא זכותם יגן
עלינו ותהי נשמתם צרורה בצרור החיים
אמן סלה.

שתי הלכות מהגאון רבי מרדכי אליהו
זצ"ל:

שבעה באדר הוא יום פטירת משה רבינו,
וצריך להשתתף ולקרוא לימוד של שבעה
באדר והשנה הלימוד הוא ביום שני בלילה
 2במרץ ובבית יוסף מתחילין הלימוד בשעה
 6:11בערב אחרי תפילת ערבית .ונמשך
הלימוד כשעתיים ,ונגמר בשעה  8:11בערב
נוהגים ליתן זכר למחצית השקל מראש
חודש אדר עד לפני הפורים ולפני קריאת
המגילה ,כדי להקדים שקלים שלנו קודם

שקלי המן הרשע .ואם לא נתן בזמן זה יכול
ליתן ביום פורים או אחרי פורים .והשנה
מחצית השקל הוא שבעה דולרים .ויאמר
זכר למחצית השקל ולא יאמר מחצית
השקל .ואם אין ידו משגת לשלם לכל אחד
מהמשפחה שבעה דולרים ,אז ישלם לבעל
הבית ולבנים בגיל בר מצוה 2 :דולרים
ולשאר בני הבית חצי דולר לנשים,
ולמעוברות בשביל התינוק שבמעיהן .מי
שלא שמע פרשת ,,זכור" בציבור ,יקרא בלי
מנין בספר תורה או בחומש .וגם יכווין
לצאת ידי חובה בפורים בשעת קריאת
,,ויבא עמלק" או בפרשת כי תצא ,,זכור"
ויגיד גם לקורא לכוון להוציאו ידי חובתו.
אבר יש באדם ושמו נסכוי ,והוא עצם קטן,
ואינו נהנה באכילה כל ימי השבוע אלא
במוצאי שבת בסעודת מלווה מלכה,
ותחיית המתים תהיה מהאיבר הזה ,שכל
העצמות נרקבים חוץ ממנו ,והיינו שמאחר
שהעצם נסכוי נהנה רק ממאכלי סעודת
מלווה מלכה ,ממילא לא נהנה העצם הזה
מאכילת עץ הדעת שהיה בערב שבת,
וממילא לא נגזר על העצם הזה העונש ואל
עפר ישוב ,שהרי לא השתתף בחטא ,וממנו
תהיה תחיית המתים ,לכן צריך כל אדם
לאכול סעודת מלווה מלכה( .חנוכת התורה)
 – 2קוראים לסעודה שלישית ,,שלוש
סעודות" .לפי שבזה הוא מקיים כל השלוש
סעודות .כי הראשונות הוא רעב ויש לו
הנאה ומצוה לאכול ,אבל סעודה שלישית
היא לשם שמים ,כי אינו תאב ואינו רעב,
ואוכל אותה בעל כורחו ,ודווקא לכבוד
שבת .ותמיד יש בידינו כלל :אין המצוה
נקראת אלא על מי שגמרה ,וסעודה
שלישית היא גמר שלוש הסעודות והיא
עולה על כלנה.

התורמים לעלון זה:

האדון הנרי מרדכי גנדי הכהן ואשתו
הגברת אולגה ובניהם והוריהם לברכה
ולהצלחה עם הנכד החדש ,,אהרן" מזל טוב
ומברוק אמן *** .האדון מאיר ווהבה
ואשתו הגברת פולין ובניהם לברכה
ולהצלחה אמן *** .הגברת קמו ששו מיטא
ובעלה החזן הנעים והעסקן ציבורי האדון
אלברט ובניהם לברכה ולהצלחה ולרפואה
שלמה למרקו בן צבחייה ולע"נ אביה

המנוח חכם אלביר מיטא בן לאה ואמה
אליגרא שמחה בת לאה ע"ה אמן*** .
האדון אלי לוי ואשתו הגברת בקי ובניהם
לברכה ולהצלחה ולבריאות אמן *** .האדון
שאול – סול שקאלו ואשתו הגברת סיליא
ובניהם והוריהם לברכה ולהצלחה אמן*** .
הגברת שרה מנשה ובעלה ובניהם לברכה
ולהצלחה ולרפואה שלמה לאדון אייזיק בן
לוסי אמן *** .האחים המבורכים משה
ואהרן חסבאני ובני משפחותיהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ אביהם המנוח נסים בן
חוסנה ולע"נ אמם רחל בת פרידה ואחותם
הבחורה אסתר בת רחל ע"ה אמן*** .
האדון הילל אדמון חבר ואשתו הגברת
רולה ובניהם והוריהם לברכה ולהצלחה
ולע"נ הסבא שלו יצחק בן פרידה ע"ה אמן.
*** האחים המבורכים עזרא – סמי – אלי
ואחיותיהם למשפחת גנדי הכהן לברכה
ולהצלחה עם כל משפחותיהם ולע"ה
אדונתם אמם פרידה בת ג'מיליה ע"ה
אמן *** .האדון עבוד אברהם ואשתו
הגברת צבח ובניהם נעים – יוסף – משה –
יונתן לברכה ולהצלחה ולע"נ בנם המנוח
שנקטף בקיצור ימים ושנים דוד בן צבח
ע"ה אמן *** .הגברת סילי ג'ג'אתי ובניה
לברכה ולהצלחה עם כל משפחותיהם ולע"נ
אביהם המנוח יהודה לאון בן ג'מיליה ע"ה
אמן *** .משפחת כפיף לברכה ולהצלחה
ולע"נ אדונתם אמם רחל בת זקייה ע"ה
אמן *** .משפחת נקב לברכה ולהצלחה
ולע"נ אביהם המנוח ג'מיל בן עיישה ע"ה
אמן *** .משפחת שקלו לע"נ אדונתם אמם
טוניה מזל בת רחל ע"ה אמן *** .האחים
המבורכים סולי והילל בווביה ואביהם
האדון זקי לברכה ולהצלחה עם כל
משפחותיהם ולע"נ אדונתם אמם רחל בת
שפיקה ע"ה אמן.

הגיעו התרומות לשבוע זה $2551
וההוצאות  $2011ותזכו למצוות אמן.
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