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הַ ְדל ַקת נֵרוֹת ְ * 6:49ש ִׂקיעה ִׂ * 7:07שיר הַ ִׂש ִׂירים  6:45ואח"כ ִׂמנְחה לֵיל שַ בת,
שַ חֲ ִׂרית שַ בת ִׂ * 8:15מנְחה שַ בת  * 6:30מוֹצאֵ י שַ בת  ,7:50וע"פ ַרבֵ נּו ַתם 8:20
זְ מַ ן טַ לִׂ ית  * 5:48שעה זְ מַ נִׂית  * 71:00עֲלוֹת הַ שַ חַ ר  * 5:34נֵץ הַ חַ מה 6:59
ִׂמנְחה חוֹל  * 7:00עַ ְרבִׂ ית ִׂמ ְניַן מֻ ְקדם  * 6:16צֵ את הַ ּכוֹכבִׂ ים 7:45
סוֹף זְ מַ ן ְק ִׂריַאת ְשמַ ע  * 9:07סוֹף זְ מַ ן ע ֲִׂמידה  * 10:18חֲ צוֹת הַ ּיוֹם וְ הַ לַיְ לה 1:03

קידוש בכורות :יום חמישי  25במרס ,בבית בשעה  6:30בבוקר
ביטול חמץ :יום שבת בשעה  10:13-11:23בבוקר
המעוניין להתקשר לרב .)646( 552-3412 :המעוניין לתרום לעלון זה ישלח לכתובת זו:
VAAD Tehilim Torah, C/O R.A. Farhi, 2415 Ocean Parkway, Brooklyn NY 11235
הודעה :בכל שבוע ביום רביעי בשעה  10:30בבוקר ושידור חוזר ביום ששי בשעה  9:00בבוקר ,הרב
אהרן פרחי מדבר דברי תורה כרבע שעה על פרשת השבוע בעברית ותזכו למצוות .קול האמת 88:7
ּוק ִׂריַאת הַ תוֹרה _______________________
_______________________ נא ֹלא לְ עַ ּיֵן בֶּ עלוֹן זֶּ ה בִׂ ְשעַ ת הַ ְתפִׂ לה ְ

אחרי שנבנה המשכן כתיקונו ,והוקם על
מתכונתו ,ובני ישראל מצפים מה צריך
לעשות במשכן זה? ומה חובותינו לעשות
רצון אבינו שבשמים? מיד מתחילה
הפרשה" :ויקרא אל משה" .מי שמע קול
זה ,האם משה דווקא או גם בני ישראל?
אלא הקול הולך ישר ומגיע לאוזניו של
משה וכל ישראל לא שומעין .שנאמר:
"וישמע את הקול מדבר אליו" ,כלומר,
הקול הולך ישר למשה .ומאיזה מקום?
"מאוהל מועד" .מלמד שהיה הקול נפסק
ולא יוצא מחוץ לאוהל .ללמדנו שקול ה'
היה בהדר ובכבוד ,שלא נשמע אלא במקום
קדוש ,ולאוזניים קדושות .למשה לבדו ולא
לזולתו .וקודם שידבר ה' על סוגי הבהמה
שמקריבין בבית המקדש ,התחיל הפסוק
בקורבן הכי חשוב והכי מעולה ויעלה
לרצון לפני ה' ,ואינו בטל עולמית ,וכל אדם
יכול להקריבו ,בלי כסף ובלי מחיר ,ונוהג
אפילו בזמן שאין לנו בית המקדש ,ואין לנו
כהן בעבודתו ולא לוי בדוכנו ,ולא ישראל
במעמדו ,ומה הוא הקורבן הזה? אומר

הפסוק" :אדם כי יקריב מכם קורבן"
דווקא מכם ,מעצמכם ,מגופכם ,והוא
הכנעה לפני ה' בבחינת "זבחי אלוקים רוח
נשברה" .זה קורבן הרוח והנשמה ,אבל
קורבן הגוף הוא כשאדם מתענה ומקריב
חלבו ודמו וממעט אותו ,גם כן כל אדם
שעושה דיאטה ומונע עצמו מלאכול
מעדנים ומסתפק במעט ,גם זה נחשב
קורבן לפני ה' לפי שממעט מליהנות גופו
מהנאות העולם הזה .וה' ישמרנו אמן.

פרפראות על הפרשה:

אמרו חז"ל :בזמן שבית המקדש קיים,
אדם מקריב עולה  -שכר עולה בידו ,חטאת
 שכר חטאת בידו וכו' ..אבל מי שיש לו לבנשבר ,מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל
הקרבנות כולם שנאמר" :זבחי אלוקים
רוח נשברה" .יש לשאול :למה לא אמרו:
"שכר כל הקרבנות בידו" כדוגמת הלשון
הקודמת? התשובה היא :מי שהקריב עולה
או חטאת הוא שמח ומשוכנע שיש שכר
עולה או חטאת בידו ומונח בכיסו .אבל מי
שיש לו לב נשבר ,הרי אינו חושב כל עיקר

שמגיע לו שכר ,ואין בכיסו כלום .לכן
אמרו :מעלה עליו הכתוב  -התורה זוקפת
לזכות דווקא את שברון לבו זה ,כאילו
הקריב כל הקרבנות.

הדרך לרפואה ולבריאות:

כמה שאנו צריכין סידן ,כך אנו צריכין
להיזהר ולהקפיד שהצריכה היומית לא
תעלה על  600מ"ג ,שכן עודף עלול ליצור
שקיעת סידן בעורקים וסיכון מוגבר
למחלות לב וכלי דם ,ואין צורך להוסיף על
הדברים החמורים .חשוב לציין כי ויטמין
 Dהוא מסיס שומן ,ויש לקחתו לאחר
ארוחה המכילה שומן ,כגון :אבוקדו ,שמן,
חלב ,גבינה ,מוצרי בשר ,ביצים .כלומר,
אין לצרוך ממנו אחרי אכילת פירות או
ירקות בלבד ,ובוודאי שלא מיד בבוקר עם
כוס מים ,על קיבה ריקה .העישון הינו
גורם המוות השכיח שביד האדם להמנע
ממנו .גם אם האדם אוכל תזונה נכונה
ובמועדים הנכונים ,מקפיד על שינה נכונה,
עושה פעילות גופנית נאותה וחי חיים
רגועים ללא כעסים ותסכולים ,עם כל אלו,
לא יראה ברכה ונחת בחייו ,אם הסיגריה
היא חלק מנשמת אפו .כל איכות חייו
נפגמת כתוצאה מעישון סיגריות ,וכמעט
ללא תקנה .אין לתאר ולשער את הנזק
הנורא שנעשה לאנושות ,מאז הרגילו
האינדיאנים את האדם הלבן לשאוף עשן.
ואומר הרב חפץ חיים :איני יודע האיך
נתקבל אצל היהודים כזה מנהג משונה
והוא שגעון של עישון הסיגריות?

דברי מוסר" :זלזול"

בעניין זלזול כבוד אחרים יש להיזהר שלא
יזלזל בכבודם ,לא בדיבור ולא במעשה.
וצריך דעה רבה להבין מהו זלזול ,ואין נקי
אלא הזהיר והזריז לשקול היטב קודם
שיעשה או ידבר איזה דבר שהוא לחברו,
יחשוב ויצייר בדעתו אילו חברו היה עושה
לו או מדבר עמו או עליו כך איך הוא היה
מרגיש ,ואם נראה לו כזלזול ומרגיש צער,
אז לא יעשה כן לחברו .ואמרו חז"ל :מה
ששנוא עליך אל תעשה לחברך זה כלל גדול
בתורה .ובאמת אמרו ,כל הנגעים אדם

רואה חוץ מנגעי עצמו ,ואמר החכם אין קל
בעולם כמו למצוא ולהכיר במומי חברו,
ואין קשה בעולם כמו להכיר במומי עצמו.
האיש השלם הירא את ה' לא יטה אחר
הבצע ואחר כבוד עצמו ואחר הנאת גופו
ויזלזל בכבוד חברו לכבוד עצמו ,להנאתו
וטובתו ,כמו אם חושדים בו בדבר אשר לא
טוב ,לא יאמר אני לא עשיתי פלוני עשה
זאת ,שאמרו בש"ס שזה נקרא לשון הרע,
ויש אנשים החוטאים ,שכדי להרבות
צחוק ,שמחה ,והוללות ,מזלזלים בכבוד
איש תם ,ומרבים לדבר דברי ליצנות עליו,
ובכך גורמים רעה לנפשם ועונשם גדול,
ומכעיסים בוראם .ואפילו בעצמו לא רשאי
לזלזל ולעשות דבר שאינו לפי כבודו
שהתורה חסה על כבודן של בריות ,וה'
יזכנו לעשות רצונו אמן (פלא יועץ).

הראשון לציון :רבי אברהם חיים ג'אנין
1787-1848
רבי אברהם חיים ג'אנין ,עלה במעלות
התורה והיראה ,עד שנתפרסם בכל הארץ
כאחד מגדולי ההוראה שבדור ,והוא
נתמנה לעוזרם של הרבנים הקודמים,
הראשון לציון רבי יונה משה נבון והראשון
לציון הרב רבי יהודה נבון .אחר שנשא הרב
אברהם אשה ,ולצערו הרב ,אשתו
הצדקנית חלתה במחלה אנושה ונפטרה
לבית עולמה והיא צעירה בימים .אחר זמן
לא רב ,נגשו אליו חבריו החכמים והציעו
לו לשאת לאשה את בתו האלמנה של
המקובל רבי אברהם שלום שרעבי ,נכדו
של הרש"ש ,אשר זה לא מכבר נפטר לבית
עולמו .צדיק וקדוש היה רבי אברהם
שלום .פעם נפגש עם אחד מחכמי הדור,
ותוך כדי שיחה ,לא נזהר הרב האורח ופגע
בכבודו של רבי אברהם שרעבי .באמצע
הלילה התעורר אותו רב .כאבי תופת תקפו
אותו והוא לא יכל להניע אבר .בני ביתו
הבחינו כי מחלתו אנושה היא ,ותפלותיהם
לרפואתו הרקיעו שחקים .ימים ארוכים
שפכו שיח לפני ה' ,אך מאומה לא הועיל,
הרב שכב על מטתו מתייסר בייסוריו.
באחד מן הלילות ,כאשר שקע החולה

בשינה טרופה ,ראה חלום מופלא .בחלומו
נגלה אליו רש"ש וגילה לו :מחלתך  -עונש
היא על שפגעת בכבוד נכדי הצדיק ,רבי
אברהם שלום שרעבי ,אשר דברי תורתו
מכוונים לדעתי .נרעש ונפחד התעורר הרב
החולה ,ולמחרת הגיע אל ביתו של רבי
אברהם שלום ,ונפל לרגליו וביקש מחילתו.
מחל לו ובירכו ,ויצא מבית הרב בריא
כבעבר.

דינים לערב פסח שחל בשבת כמו השנה:

 - 1יש להקדים דרשת שבת הגדול ליום
שבת ז' בניסן פרשת ויקרא ,ומכל מקום גם
בשבת ערב פסח ,שהוא שבת הגדול ,לעת
ערב ,יש לדרוש בדברי אגדה בסיפור יציאת
מצרים ודברי מוסר.
 - 2ערב פסח שחל בשבת ,בודקים את
החמץ ביום חמישי בערב ,ואחרי הבדיקה
שעשה אותה בברכה קודם שיבדוק יאמר:
כל חמירא דאיכא ברשותי דלא חזיתיה
ודלא ביערתיה ליבטיל וליהוי כעפרא
דארעא .שלוש פעמים .וחמץ שרוצה
לאוכלו ביום הששי ובערב שבת וביום
השבת בבוקר ,צריך להצניעו בפינה
מיוחדת ,שלא יתפזר אנה ואנה.
 - 3הבכורות צריכים להקדים ולהתענות
ביום חמישי  25במרס ,או לשמוע סיום
מסכתא או ברית מילה או פדיון הבן או
סעודת חתן וכלה.
 - 4אב שרגיל להתענות בכל שנה בשביל
בנו הבכור עד שיגדל ,פטור לגמרי בשנה זו
מתענית ,וכן נקבות בכורות פטורות לגמרי
בשנה זאת ,ואין צורך להשתתף בסעודת
מצוה.
 - 5ביום ששי ערב שבת מותר לאכול חמץ
כל היום ,אבל משאירין לחם בשביל ברכת
המזון לליל שבת וליום שבת שחרית,
והחמץ שלא רוצה לאכלו ביום הששי צריך
לבערו ולהצניעו עם שאר החמץ שלו שמכר
אותו על ידי הרבנים ביום הששי בשעה
 10:13בבוקר ,כמו בשאר השנים בערב
פסח שאינו חל בשבת.
 - 6ביום השבת מותר לאכול חמץ עד השעה
 10:13בבוקר ,ולא אחרי זה ,ואחר כך
מבטלו ואומר :כל חמירא דאיכא ברשותי

דלא חזיתיה ודלא ביערתיה ליבטיל וליהוי
כעפרא דארעא ,שלוש פעמים ,כמו בכל
שנה.
 - 7אין לבשל לשבת זו מאכלים של חמץ
אלא של כושר לפסח.
 - 8מותר לעשות מלאכה ביום ששי כמו
בכל ימי הששי של ערב שבת של כל ימות
השנה .ואין חל עליו אסור ערב פסח על
המלאכה.
 - 9ביום שבת ישכימו להתפלל שחרית ,ולא
יאריכו בתפילה ,בניגונים ופיוטים ,ולא
להעלות עולים נוספים וההפטרה בפרשת
צו :יש נוהגים לקרוא" :וערבה לה'" ,ויש
מנהג בקהילת חלב  -ארם  -צובא לקרוא
הפטרת השבוע ואין קוראין "וערבה לה'".
וב"בית יוסף" מתחילין שחרית בשבת
בשעה  6:45בבוקר.
 - 10ומיד לאחר סעודת שחרית ,בשעה
 10:13בבוקר יצניע כל כלי החמץ במקום
מיוחד ,וינער המפה מפירורי חמץ שעליה
אל תוך פח האשפה ,ואם נשארו פרוסות
שלמות או גדולות מן הפח ,יפררם
לחתיכות קטנות ואחר יזרקם לפח
האשפה .ומותר לכבד רצפת הבית
במטאטא ביום השבת ,כדי שלא ישאר
אפילו משהו חמץ .וירחץ ידיו היטב ,וכן
ישטוף פיו במים היטב וינקה בן שיניו
בקיסם.
 - 11שיניים תותבות יש לנקות היטב מכלי
שני עם מים חמים ממיחם של שבת.
 - 12אין לאכול מצה בשבת ערב פסח ,אבל
מותר לאכול מצה עשירה שנעשית מקמח
כשר עם מי פירות בלבד.
 - 13סעודה שלישית יעשה אותה במצה
עשירה ,ויברך מזונות עליה ואחריה על
המחיה.
 - 14אין לטלטל מצה בשבת ,משום
מוקצה ,אבל מותר לקחת אותה ולצרפה
ללחם משנה ולא לאכול ממנה.
 - 15אין לסדר את השולחן ואת הכלים
בשבת זו לצורך ליל הסדר ,אלא רק לאחר
צאת השבת בשעה  7:57בערב.
 - 16במוצאי שבת אומרים בערבית
"ותודיענו" במקום "אתה חוננתנו" .ואם

שכח ונזכר קודם שיחתום ברוך אתה ה',
חוזר וקורא "ותודיענו" ,אבל אחר שחתם
הברכה אינו חוזר ,וצריך לומר אחרי
התפילה אם לא הזכיר "ותודיענו" :ברוך
המבדיל בין קודש לקודש.
 - 17סדר הקידוש הינו כדלקמן :יין -
קידוש  -נר  -הבדלה  -שהחיינו .וגם האשה
קודם שתעשה שום מלאכה צריכה לומר:
ברוך המבדיל בין קודש לקודש ,אם לא
אמרה "ותודיענו" בערבית.

התורמים לעלון זה:
***האדון שלמה גנדי ואשתו הגברת
בירטה ובניהם לברכה ולהצלחה ומאחלים
מזל טוב להחתן והכלה אלבירט ופרידה
ובנים זכרים ומברוק אמן*** .הגברת
קיטא דוויק-בווביה ובעלה האדון יוסי
לברכה ולהצלחה ולרפואה שלמה לבעלה
האדון יוסי ,ולע"נ אדונתה אמה שמחה בת
מזל ע"ה אמן*** .האחים המבורכים
רחמים  -דוד  -יהושע  -איוון למשפחת
כודרייה הכהן לברכה ולהצלחה עם כל
משפחותיהם ולע"נ אמם פרידה בת זקייה
ולע"נ המנוח שמואל בן מזל ולע"נ רחל בת
סולטאנה ע"ה אמן*** .האדון ג'וזיף
אלגדע ואשתו הגברת ויקי ובניהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ אמו רחל בת לטיפה ע"ה
אמן*** .האדון דוד נחום ואשתו הגברת
צורה ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ אביו
המנוח משה בן אסתר ואמו איילה גזאליה
בת רימה ואחותו הבחורה חביבה בת
איילה ע"ה אמן*** .האדון בנימין נחמד
ואשתו הגברת איוון ובניהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ אחיו המנוח מרכו בן
ג'מילה ע"ה אמן*** .האדון מוריס נחמד
ואשתו הגברת שירלי ובניהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ אחיו המנוח מרכו בן
ג'מילה ע"ה אמן*** .האדון סמי יזדי
ואשתו הגברת שילה ובניהם לברכה

ולהצלחה אמן*** .האחים המבורכים
נסים  -צופיה  -ג'וליה  -נורמה למשפחת
קצב לברכה ולהצלחה עם משפחותיהם
ולע"נ אדונתם אמם פרידה אודיט בת
צופיה ע"ה אמן*** .האחים המבורכים:
דיבו  -מרדכי  -סמי  -טוניה  -קיטי  -לינה
 נדיה למשפחת כפיץ לברכה ולהצלחהולע"נ אדונתם אמם אולגא בת זקייה ע"ה
אמן*** .העסקן הצבורי האדון שלמה כהן
ואשתו הגברת גילה ובניהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ אמו כורג'ייה יפה בת
שמחה ע"ה אמן*** .האחים המבורכים:
פרג'  -דוד  -קלוד  -אדמון  -ג'אניה  -רינה
 אסתר  -גילה  -פימה  -איוון למשפחתנחום לברכה ולהצלחה עם כל משפחותיהם
ולע"נ אדונתם אמם איילה גזאלה בת
רימה ע"ה אמן*** .האדון ויקטור מאלח
ואשתו הגברת שירלי ובניהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ אביו המנוח יהודה אסלאן
 בן גמיליה ע"ה*** .האחים המבורכים:סולי  -הלל -ארליט  -צופיה למשפחת
בווביה ולע"נ אביהם המנוח יצחק-זקי בן
שמחה ואמם רחל שילה בת שפיקה ע"ה
אמן*** .משפחת ג'נני לברכה ולהצלחה עם
כל משפחותיהם ולע"נ המנוח ג'ק יעקב
חיים בן שרה ע"ה אמן.

**********

הגיעו התרומות לעלון זה בסך של $1,150
ותזכו למצוות אמן.
מספר המבקרים באתר הגיע ל37,500 -
ותזכו למצוות אמן.

**********
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