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 אדר תשע"ה103 גליון

העלון מוקדש לעילוי נשמת יצחק בן טאוס ז"ל ע"י בנו ר' דוד סלמי הי"ו

פרשת תרומה
    

           


      

            
 
           



מה מנע הקב"ה ממשה ואהרן בתרומת המשכן
? מחמת בקיאותם בחכמת הפרצוף
("מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי" )שם
         
         
      
     

        
           

          
           



            
          

           
           


כיצד יתכן שבני ישראל רצו להחזיר את כל
? נדבת המשכן למצרים
("תקחו את תרומתי" )שם

( ב,"דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה" )כה
           
         
          
         

            
           

          
  

          
           

          
      
           
           
            
             
           
           
           
          
           
          
            
          


הסבא מסלבודקא התבטא בחריפות כנגד דברי
! "הבית הלוי ואמר "אדם איננו ֵעז
("ויקחו לי תרומה" )שם

        
         
        
           

     
           
            
            


יונה בת לולו אברהם ע"ה
אייל בן תמר ציונה אליהו ז"ל
אלאור בן גלית מחפוד ז"ל

 הסיפור המרתק על העשיר הקמצן-מרן הגרע"י
שהשדים השתלטו על אוצרותיו

         
           
         
          
          
 

    
         

מאור בן צביה ז"ל דגגה
אביתר בן יהודית מרחבי ז"ל
מרים בת רגינה גרון ע"ה

לע"נ ר' בנימין בן סלחה ז"ל ♦ סרח בת רחמה ע"ה
ר' שלמה בן טאוס ז"ל ♦ נאז'ה בת תאג'ה ע"ה
אהרן בן יחיא ז"ל ♦ רחל בת סאלחה ע"ה
צביה בת סרח ע"ה

         


מתי הארון לא היה נושא את נושאיו? ואיזה ספר
? חשוב מיוחס בטעות לרש"י
( יא,"וצפית אותו זהב טהור מבית ומחוץ תצפנו" )כה
        
       
          
   


          
           

           
           


          
           

             

        
          
           
           


            
          
 
          
 
          
 





           

          
            
           



         
         
         
         
         





          
         
 
         
          


          


 כיצד נשאו ישראל את עצי השטים-האברבנאל
? שמשקלם רב וכיצד העבירו אותם בים סוף
( ה,"ועצי שטים" )כה

          
         
        
        

          

           

  


    

    
         


           
          
  

? " הם באמת "שקופים-בחירות תשע"ה
" כל כך מתסכל ומאכזב לראות שיש "שקופים. ולא דואג להם ומתעניין במצבם, אותם אנשים שאף אחד לא סופר,"ה"שקופים
 או שגם בעיניך הם שקופים? האם מקרר, האם לך איכפת מהם- השאלה האמיתית היא, אבל בינינו.שלאף אחד לא איכפת מהם
??? ומה איתך,""שקוף" וריק צובט לך בלב וגורם לך לתת ולהעניק למי שסבל וסובל כל כך? הקב"ה אוהב את ה"שקופים
. לפיד וחבורתו. בשנתיים האחרונות עברו אברכי הכוללים מסע של רדיפה נוראה וסבל רב על ידי י,קורא נכבד
! ואנחנו נמלא אותו יחד מכל הלב,עתה זו ההזדמנות שלנו להחזיר להם! לפיד רוקן להם את המקרר
 משפחות האברכים70-מעות זכר למחצית השקל ומתנות לאביונים הם המתנה הסמלית והמיוחדת שיכולים אנו להעניק לכ
. ששרדו הם וילדיהם את עול הגזירות והמצוקה הנוראה במסירות נפש עצומה,הלומדים במוסדות "דרכי תורה" רחובות
." ונאמר להם בגאון ובאהבה "ה' עמכם גבורי החיל, נחמם את ליבם, נחזק את ידיהם,הבה נבחר בהם

! וכל שקל משפיע,זכור! כל קול קובע
08-9452903 'הרם תרומתך באהבה לכבוד חייליו של הקב"ה בטל
לעילוי נשמת ר' שמעון בן יחיא ולולוה מעברי זצ"ל ♦ גאלי בן מרים כהן ז"ל ♦ עוואד בן יחיא חבורה ז"ל ♦ משה בן תמר פלד ז"ל
מרים בת אברהם ברזילי ע"ה
אברהם בן חיים אלנדאף ז"ל
נעמה בת נעמה ע"ה אלנדאף

אלי בן ג'וליה ז"ל צבעוני
יהודית בת סאלם ע"ה
מרגלית בת שמחה עמר ע"ה

ימימה בת מרים גדסי ע"ה
הרצל בן ברטה מזין ז"ל
אמיר בן חנמנג'ן קיש ז"ל

