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אחרי שנגמרה עבודת המשכן נאמר:
,,וכבוד ה' מלא את המשכן" .ספר
בראשית ,הוא ספר היצירה :יצירת העולם,
שחר האנושות ויצירת עם ישראל על ידי
האבות הקדושים וי"ב שבטים בני יעקב.
אבל ספר שמות ,הוא ספר הגאולה :גאולת
מצרים ,מתן תורה ,הקמת המשכן .בו
מסתיים ספרנו ,ובו עוסקות שתי פרשיות
של שבת זו .בבניין המשכן מתממשת
הגאולה ,מגיעה למיצויה ,לשיאה ,נשגבת
ועילאית ,ואחרי עשיית המשכן בכל כליו,
ואחרי הקמתו ,מסתיים הכל בהשראת
השכינה .ואף גאולתנו שלנו אינה מסתיימת
בקיבוץ גלויות ,ובשובנו לארץ האבות ,אלא
בבניין בית המקדש השלישי ,אשר בו תשרה
השכינה כמאז ומקדם לעיני כל אומות
העולם .ויהי רצון שאותו יום נזכה לראות
בבניין בית המקדש עם ביאת המשיח.
במהרה בימינו אמן .יש להסביר חשיבות
בית המקדש ,כי הוא קו תפר ,מקום
החיבור בין ה' ובין ברואים .הוא מקום
השראת השכינה ,וגדולה מעלת השראת
השכינה הקדושה בבית המקדש מהשראתה
במשכן ,שכן אמרו בזוהר הקדוש :המשכן,
דומה למלך שמבקר בבקתת אוהבו ,ואינו
מביא עמו כל בני פמלייתו ,כדי שלא
להטריח עליו ,אבל כשאוהבו בונה לו
ארמון ,מביא המלך את כל פמלייתו
להתגורר עמו באותו ארמון ,ונמצא,
שבהקמת בית המקדש באה השכינה
לשהות עמנו דרך קבע ,וכמו שאמר שלמה
המלך,, :בנה בניתי בית זבול לך ,מכון

לשבתך עולמים" .ופירש המלבי"ם :שעיקר
השראת השכינה תהיה כאן ,והשראתה לכל
העולמות העליונים והתחתונים .והסכים
עמו ה' שענה,, :והיו עיני ולבי שם כל
הימים" .והעיניים הן כינוי להשגחה ,והלב
סמל לאהבה ,לפיכך עיקר השראת השכינה
היא בבית המקדש ,ומשם כביכול נשלחה
השגחתו לכל העולם וה' ישמרנו אמן.

פרפראות על הפרשה:

,,והמלאכה היתה דים לכל המלאכה
לעשות אותה והותר" שני ביטויים ,,דים"
ו,,הותר" ,אינם עולים בקנה אחד :אם
,,די" אין ,,הותר" .ואם ,,הותר" זה יותר
מ,,די" – שני הפכים בנושא אחד? יש
להסביר ,,דים" מבחינה כמותית,
והתרומות בפועל הספיקו בדיוק למלאכת
המשכן ,אך עדיין נותרו מבעבעים ותוססים
בלבבות בני ישראל כיסופים ותשוקות
לתרום עוד ועוד ,אלא משה רבינו העביר
קול במחנה שלא יביאו עוד תרומות לפי
שהיה להם מספיק ודי .ולא היה צורך בהן
מבחינה מעשית .אך למרות כן ,לא הלכה
לאיבוד מחשבתם וכיסופיהם לתרום עוד.
שהרי מחשבה טובה ה' מצרפה למעשה,
ואותה מחשבה לתרום ,נתקדשה וקידשה
אוויר העזרה כמו שאמרו :אור עזרה
כעזרה ,וכל יהודי שנכנס ויושב בעזרה
נושם אוויר מקודש מנדבות לבם של ישראל
והיינו שרמז שלמה המלך :עמודיו עשה
כסף ...תוכו כלומר האוויר של העזרה,
רצוף אהבה מבנות ירושלים ,שנתקדש מכח

אהבת ישראל שהתאוו להשקיע יותר
נדבות ,אבל מנעו אותם (ר' מאיר שפירא)

היסטוריה בקצרה:
אחרי חורבן בכמה שנים:

תשע תקנות התקין רבי יוחנן בן זכאי ,הוא
ובית דינו לפני פטירתו והם – 0 :בימי בית
המקדש היו מקבלים עדות החודש בחודשו,
ומכריזים על ראש חודש החדש .אבל כשגלו
ישראל מעל אדמתם ,ואינם יודעים מתי
קבעו בית דין החודש ,לכן תקן רבי יוחנן בן
זכאי לבני הגולה לעשות שני ימים טובים
מספק .ופשט מנהג זה בכל ישראל ואסור
לבטלו – 2 .בראשונה היו עדים שראו את
החודש מחללים את השבת ובאים לבית דין
הגדול כדי להעיד על החודש ,כדי להקריב
עולת ראש חודש בזמנו .ומשחרב בית
המקדש ,באו העדים להעיד בליל שבת
כמנהגם .אמר להם רבי יוחנן למה חיללתם
השבת ,וכי יש קורבן עכשיו? אז התקין
שלא יהיו עוד מחללים שבת כדי להעיד.
והיו בית דין שורכים שלוחים ,ומכתתים
רגליהם ויוצאים ומודיעים לגולה מתי
קידשו בית דין את החודש ,בא וראה כמה
דורות ראשונים מסרו נפשם לכתת רגלם
למרחקים על קיום המצוות ,והיו דרכים
בחזקת סכנה גדולה .ושש פעמים בשנה היו
יוצאים השלוחים לחוץ לארץ ,בשביל
שידעו בני הגולה זמן המועדים ,ואלו הן
ששת הפעמים – 0 :בניסן כדי לידע מתי חג
הפסח – 2 .על אב ,מפני התענית של תשעה
באב – 3 .על אלול מפני ראש השנה ,שעשו
אותו שני ימים – יוצא אריכתא – לפי שחל
זמנו בראש חודש ,ואי אפשר לידע מולד
חודש תשרי בו ביום – 6 .ואחר ראש השנה
היו יוצאים בשביל יום הכיפורים וחג
הסוכות – 0 .על כסלו מפני החנוכה – 6 .על
אדר מפני הפורים .ולעשות כמו מועדי ארץ
ישראל .אבל בני הגולה הרחוקים מאוד ולא
הגיעו אליהם השלוחים ,עשו כל יום טוב
שני ימים ,וקראו לו יום טוב שני של גלויות.

הדרך לרפואה ולבריאות:

יש להימנע משימוש בכלי אפיה ובישול
העשויים מאלומיניום ,מכיוון שכאשר
האלומיניום בא במגע עם דרגת חום גבוהה
בשעת הבישול ובשעת האפייה ,הוא מפריש
רעלים לתוך המזון המתבשל בתוכו .וגורם

למחלות האלצהיימר ופרקינסון שקשורות
למי שנוהג לאכול מזון שבושל בכלים אלו.
לפי שבבדיקת הדם של אלו החולים מצאו
משקעי אלומיניום .גם יש להימנע מדרכי
בישול בתורת ברביקיו (מנגל) על פחמים.
ואפשר להשתמש בגריל תנור (מנגל) חשמלי
או על גז ,ובלבד שתשימו לב שלא לחרוך או
לצלות את הבשר יותר מדי ,במידה והבשר
נשרף ,ואם השתמש בפחמים ,יש להסיר
את החלקים שנשרפו בגלל חשש חומרים
מסרטנים שנוצרים עקב בעירה ממושכת,
וגם רצוי להימנע ממזון מעושן .וכן מומלץ
להפחית השימוש במיקרוגל ,ורצוי שלא
לעמוד לידו כשהוא פועל .עד עכשיו דברנו
על גוף האדם דרך מערכות העיכול ,וכעת
נוסיף לבאר עוד דברים שיעזרו לנו לשמור
על גופנו שיהיה בריא באמצעות דברים
שמחוץ למערכת העיכול ,והם החניכיים
והשיניים .אנשים מוטרדים ממצב השיניים
שלהם ,אך אינם נותנים דעתם למצבם של
החניכיים ,ובאמת השיניים חשובות מאוד.

דברי מוסר,, :חסדי ה'"

חסדי ה' אזכיר תהילות ה' בעד כל מה
שגמלו .לא מטובה קדמנוהו – היטיבנו .
ומאין ליש המציאנו ,עור ובשר הלבישנו,
בעצמות וגידים סככנו .ובקומה זקופה
הקימנו ,וגוף שלם בתכלית השלמות יצרנו.
וכל כליו אשר ישרתו אותו בם הכיננו
ובצלמו בראנו ,ונפש משכלת השליכנו ,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 .וכן 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 אדם כי נרדם ,קום
להתחנן ולהתפלל ,להודות ולהלל ,לשבח
לפאר ולהלל ,לנצח ולומר 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 מזהיר ועוטה עור כשלמה ,אשר
בעבורה יש לאדם מעלה ויתרון מן הבהמה,
וחלק מאיבריו ,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 יניחו אמן( .מעלות המדות(.

הראשון לציון:
רבי יום טוב אלג'אזי 2111-2211

כשהגיע רבי יום טוב לפרנקפורט בגרמניה,
ניפגש עם גדולי הדור :רבי פנחס הורביץ
בעל ,,ההפלאה" ,ורבי נתן אדלר הנשר
הגדול ,ותלמידו רבי משה בעל ,,חתם
סופר" .ותמכו בו ,והחתם סופר החליט
לעשות כל שבידו להצלחת שליחות הרב.
הוא אסף את אנשי העיר ובמעמד כלם
סיפר על מצוקת אנשי ירושלים ושעתם
הקשה .בצער רב גולל את הגורמים ,וביקש
את עזרת אנשי פרנקפורט .אנשי העיר לא
יכלו להישאר אדישים לנוכח דברים חמים
אלו ,והמשימה הוכתרה בהצלחה .רבי נתן
אדלר ,עלה אף הוא לשאת את דרשתו,
לפליאתם של הקהל לא היה קץ ,כי רבם
החיל לומר פסוקים וקטעי פסוקים ולא
נראה קשר ביניהם .רבי יום טוב החוויר.
פסוקים אלו העלו זכרונו ,את דברי הפרדה
מרבו הרש"ש .לבו הוחיל לחזור ולפגשו
שנית .הדרשה נסתיימה ,קהל הנאספים
החל להתפזר ,ורבי יום טוב נותר שקוע
במחשבותיו הטהורות .לא עברו ימים
אחדים ,ושמועה מרה פשטה בכל רחבי
גרמניה :המקובל האלוקי ,צדיק יסוד
עולם ,רבי שלום שרעבי נפטר לבית עולמו.
עיניו של רבי יום טוב חשכו ,הוא עצם עיניו
ובירך בכוונה,, :ברוך דיין האמת" .שחוח
וקודר קרע קריעה בבגדו וישב לארץ.
והדברים התבהרו לו ,שעת פטירתו של רבו
תאמה בדיוק את זמן דרשתו של רבי נתן
אדלר ,אכן ,זו הייתה הבשורה המרה
בדרשה.

סיפור:

יעקב הוא בן יתום לאמו האלמנה אסתר,
היו עניים ותמיד היה נעלם מהישיבה לחפש
איזה מלאכה זמנית ,להרוויח כמה פרוטות

להביא קמח ושמן וקטניות לאמו להכין
ארוחה פשוטה .באותו יום אחרי שסיים
את תפילת שחרית ,התחיל את הסיבוב פה
ושם ,להציע את עצמו למלאכת כפיים תהא
אשר תהא ,כדי להביא טרף לביתו .ולרוב
נענע בהתעלמות או בשלילה ,כי היה בן
אחת עשרה שנה ,ומי יקח ברצינות ,,ילד"
כזה לעשות מלאכה כל שהיא .פתאום ,תוך
כדי שיטוט ברחובות העיר ,היכה באפו של
יעקב ריח עז ומגרה לחמים ומאפים טריים.
הוא מצא את עצמו בפתחו של בית מאפה
גדול ,שבעליו הינו מעשירי הקהילה
היהודית .רעיון אמיץ נצנץ במוחו .הוא
נכנס אל המאפיה ובירר היכן לפגוש את
בעל הבית ירום כבודו,, .שם" הצביעו לו
העובדים בלי להביט לעברו .יודעים שבעל
הבית התקיף יכעס אם יאריכו יותר מדי
בהסברים על חשבון עבודתם .ואוי לעובד
שמתרשל .לאחר שתעה קימעא ברחבי
המאפיה הגדולה הגיע אל שולחנו של בעל
הבית שהתבונן בו במבט חוקר ,סקרן לדעת
מה מבקש ממנו ילד קטן כזה ...פתח הנער
פיו ועיניו התחננו,, :אולי תוכל לקבל אותי
לעבוד אצלך? .רעם צחוק הדהד ברחבי
המאפייה .ההצעה הצחיקה את האדון עד
מאוד .הוא התבונן בפני הילד והתקשה
להפסיק את צחוקו,, .אתה תהיה עובד
שלי? דמעו עיניו מן הצחוק הגדול...

שתי הלכות מהגאון רבי מרדכי אליהו
זצ"ל:

 – 0קודם שאומר ,,קדושה" יכווין כל אחד
לקיים מצות עשה של ,,ונקדשתי בתוך בני
ישראל" .והחזן צריך לומר כל הקדושה
בקול רם ,ולכוון להוציא יד חובה את מי
שעדיין עומד בתפילת הלחש .ומי שהוא
עומד בתפילת י"ח ושומע שהחזן הגיע
,,למודים" ,אם הוא עומד באמצע ברכה
משתחווה גם כן בשתיקה בלי לדבר ,אבל
אם עומד בתחילת ברכה או בסוף ברכה לא
להוסיף
דאסור
משום
ישתחווה,
השתחוויות על אותן שאמרו חז"ל והם
ארבע שתיים בשלוש ראשונות ושתיים
בשלוש אחרונות.
 – 2יש להיזהר לענות אמן אחרי ברכת
,,המחזיר שכינתו לציון טרם שיתחיל לומר
מודים דרבנן" .בברכת כהנים עונה אמן על

כל סוף פסוק כששומע מפי הכהנים ולא
מפי החזן .בחזרת מנחה ביום תענית ציבור
אומרים בברכת כהנים הצמים דווקא .ואם
אין כהן צם שם ,אומרים אלוקינו ואלוקי
אבותינו ברכנו ברכה משולשת וכו'....
ונושאים כפיהם הכהנים בבית האבל אבל
האבל עצמו אם היה כהן אינו נושא כפיו,
וגם עושים ברכת כהנים ביום ט' באב.

דינים של פסח

 – 0אף הנשים מצוות את מצות תשביתו,
ולכן אם אין האיש בביתו ,או אשה שחיה
לבדה תזהר לבער החמץ ,ותאצר ,,כל
חמירא" שלוש פעמים כמו האיש .וצריך
הביטול ביום י"ד שיאמר ,,כל חמירא"
אחרי ששרף את החמץ ולא קודם ,כדי
לקיים ,,ביעור חמץ" ושריפתו בחמץ שלו.
 – 2יש לנקות השיניים היטב לאחר גמר
סעודת שחרית ביום י"ד .ואלה שיש להם
שיניים תותבות ,צריכים לרחצם היטב
במים חמים.
 – 3אין לקנות שום מצרך שיש בו חמץ,
לאחר פסח .אלא מבעלי מכולת שמכרו את
החמץ באמצעות הרבנים ,בין מאכל ובין
משתה.
 – 6מי שמוכר את החמץ לגוי באמצעות
הרבנים ,הרי החמץ הזה אסור בהנאה.
 – 0חמץ שעבר עליו הפסח ,אסור גם להריח
בו ,אם נותן ריח.
 – 6כל המצרכים הכשרים לפסח ,צריך
שיהיו שמורים במקומות מיוחדים בין
בחנות ובין בבית ,ובפרט כשיש ילדים
בבית.
 – 7אורז וכל מיני קטניות ,ובכלל זה
אפונים (חימוץ) מותרים בפסח ,ובלבד
שיזהרו לברור את האורז שלוש פעמים,
ובשעה שאין ילדים בקרבתם.
 – 8חמץ שנתבטל בששים בתערובת קודם
הפסח ,אינו חוזר וניעור ואסור בפסח ,וגם
באופן שעניין התערובת נודע רק בפסח,
שגם זה חמץ ,בפסח אינו חוזר וניעור מותר.
 – 9תמרוקים ודברי קוסמטיקה לנשים,
מותרים בפסח לפי שאינם ראויים לאכילה.
 – 01מדיח כלים חשמלי הפועל על ידי
שטיפה ברותחין עם חומרי ניקוי פגומים,
מותר להשתמש בו בפסח ע"י שינקו היטב
את המכונה ,וישטפוה וידיחוה היטב ,ונכון

שגם יפעילו את המכונה בשטיפה ברותחין
עם חומרי הניקוי הפגומים בלי כלים.
 – 00נכון שלא להשתמש ,,במיקרו גל"
בפסח .והמקילין להשתמש בו ,צריכין
שיניחו המאכל בתוך קופסת קרטון או
פלסטיק סגורה ,לאחר שירתיחו ,שם בתוכו
מים עם תערובת חומר פגום ביותר.
והמכשיר סופג מזיעה הפגומה.
 – 02יש להיזהר שלא לקנות בפסח בוטנים
וגרעינים קלויים הנמכרים בשוק ,אם אין
עליהם השגחה מרבנות שהם כשרים לפסח,
מפני שמערבבים קמח במלח שעליהם.
 – 03התה והקפה מותר לשתותם בפסח,
ויש להיזהר לקנותם אצל אדם ירא שמים
שנזהר להכשיר הריחיים ולנקותם היטב.

התורמים לעלון זה:

האדון הרופא פואד אלבגדדי ואשתו הגברת
ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ אמו חסיבה
צאיג אלבגדדי בת אסתר ע"ה אמן*** .
הגברת פרידה חסבאני ובניה לברכה
ולהצלחה ולע"נ אביהם המנוח נסים סמי
חצבאני בן אמיליה *** .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*** .
ולע"נ
ולהצלחה
משפחת נקב לברכה
אביהם המנוח ג'מיל בן עיישה ע"ה
אמן *** .משפחת שקלו לע"נ אדונתם אמם
טוניה מזל בת רחל ע"ה אמן *** .איש חסד
בעילום שם לברכה ולהצלחה אמן*** .
משפחת המנוח מאיר סטהון לברכה
ולהצלחה אמן *** .הרב יצחק פרחי ואשתו
הגברת שושנה ובניהם לברכה ולהצלחה
ולע"נ אמו דורית שרה בת זקייה ע"ה אמן.

הגיעו התרומות  $551וההוצאות $2111
ותזכו למצוות אמן.

*******
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