
 

 

 733‘ עלון מס
 ה“תשע‘ניסן   ה  ‘א

 י“לק

 ויקרא

אֹוֲהַבי ֵה'              
ֵאיָנם ְמַבְקִשים 

ְלִהּפֵטר 
ֵמִחּיּוִבים,          

ֶאָלא, ַאְדַרּבה, 
ְמַחּפׂשִים ֵהם 
ְדָרִכים ּכיַצד 
ְלִהְתַחֵייב 

 .ּבְִמְצוֹות

אמֹר” ד לֵּ אֶֹהל מֹועֵּ ָליו מֵּ ר ה' אֵּ ֵּ ה ַוְיַדב  ֶ ְקָרא ֶאל מֹש   “ַוי ִּ

   .........“““מחודדין בפיךמחודדין בפיךמחודדין בפיך”””שיהיו דברי תורה שיהיו דברי תורה שיהיו דברי תורה    
 

ן ַהגָּדֹול ְביֹוֵתר   ְרבָּ ַהקָּ
ם יָּכֹול ְלַהְקִריב  ָאדָּ שֶׁ

ִלְפֵני הקב''ה                 
הּוא ְלַהֲעִביר ַעל 

יו ְוִלְמחֹול,              ִמּדֹותָּ
ִמַצד ַהִּדין  ַעל ַאף שֶׁ

ק ִעמֹו. דֶׁ  ַהצֶׁ

הדלקת הנר: 
33:11 

יציאת השבת: 
32:83 

ֵאיַמת  ְלדּו ֵמ ָי ְו ֹו  ִאְשּת ְמַלט ִעם  י ֶשִנ ִד הּו ְי
ָהִאיְנְקִויִזיְצָיה ַהְסָפַרִדית, ּוִבְסִפיָנה ְקַטָנה ַעל 
ַע ְלִאי ַסְלִעי ֶאָחד. ּבא  י ֵעׁש ִהִג ֹו ּג י ָים  ּפֵנ
ַהּבָרק ְוָהַרג ֶאת ִאְשּתֹו ְוָקַבר אֹוָתּה ַעל ֵאם 
ַהֶדֶרְך ּכָרֵחל ִאֵמנּו. ּבָאה ְסָעָרה ְוִהִטיָלה ֶאת 
ַיְלּדֹו ַלָים. ְלַבּדֹו, ֲעִריִרי, ָערּום ְוָיֵחף, ָיַדִיים 

ֹלִהים, ְוָכְך ָאַמר ְלָפָניו: ִרּבֹון -ׁשּלּוחֹות ֶאל ָהא  
ְלָכאן ּכֵדי ֶשאּוַכל ְלָעְבְדָך  ָהעֹוָלִמים! ִנְמָלְטִתי

ּבֵאין ַמְפִריַע ְלַקֵים ֶאת ִמְצוֹוֶתיָך ּוְלַקֵדׁש ֶאת 
 ִשְמָך ּבעֹוָלם. 

ּבִנְסיֹונֹות ַרּבים הְעַמְדָתִני ַעל ְמָנת ֶשֵאְנטֹוש 
ַקי ֵואֹלֵקי  לֹו ִדיַע ֲאִני ְלָך א  ֶאת ָדִתי. ּבַרם מֹו
ֲאבֹוַתי: ָיכֹול ַאָתה ְלַדּכֵאִני, ָיכֹול ַאָתה ָלַקַחת 
ִמֶמּנִי ֶאת ַהָיָקר ִלי ְוַהּטֹוב ּביֹוֵתר ּבעֹוָלם, ָיכֹול 

ַאְך ֲאִני ָתִמיד ַאֲאִמין   -ות ַאָתה ְלָייְסֵרִני ַעד ָמוֶ 
ַאָהְרֵהר ַאַחר  ּבָך! ְיהּוִדי ֲאִני ִויהּוִדי ֶאְהֶיה, ְוֹלא  

ִמּדֹוֶתיָך ַלְמרֹות ּכל ַמה ֶשֵהֵבאָת ְוֶשָתִביא 
 ָעַלי!".

  זכות הלימוד בעלון לעילוי נשמת ג'נה בת אברהם נגר ז"ל

ָהעֹוׂשה ִלְפִנים   
ִמשּׁוַרת ַהִדין, ֲהֵרי ֶזה 
 ֶנְחָשב ְלָקְרּבן, ְוַאשְָׁריו.

 

 )מס''י(

ְקָרא ֶאל מֶֹשה”  “ַוי ִּ
א' ֶשל ַוּיְִקָרא ְקַטָנה ִמּכיָוון ֶשּבַעְנְוָתנּותֹו ָהַרּבה ֹלא ָרָצה ֹמֶשה ִלְכּתֹב ֶאָלא 'ַוּיִָקר' ּכִפי ַהֶנא ָמר 

 ֵאֶצל ּבְלָעם. ּכִאיּלּו ֹלא ִנְרָאה ה' ֵאָליו ֶאָלא ּבִמְקֶרה.
הר' מריזי'ן זצ"ל: ִנְבַצר ִמֶמִני ְלָהִבין ּכיַצד ָיכֹול ָאָדם ְלִהְתּפֵעל ֵמַהּכבֹוד ַוֲהֹלא ִדין הּוא ֶשּלֹא 
ִיְמָצא ָמקֹום ְלַעְצמֹו ֵמֲחַמת ַהּבּוָשה. ּוכָמָשל ַעל ֶמֶלְך ֶשל ְמִדיָנה ְגדֹוָלה ֶשִמָנה ּפַעם מֹוֵשל ַעל 
ִעיר ַאַחת. ְוָהיּו ּכל ּבֵני ָהִעיר חֹוְלִקים ַלּמֹוֵשל ּכבֹוד ָגדֹול. יֹום ֶאָחד ּבא ַהֶמֶלְך ְלאֹוָתּה ָהִעיר ּכֵדי 
ִלְראֹות ּכיַצד ְמַנֵהל ַהּמֹוֵשל ֶאת ָהִעיר. ַהֶמֶלְך ָהָיה ְמֻחּפׂש ּכָאָדם ּפׁשּוט ְוַרק ַהּמֹוֵשל ֶשִסייר 
ִעּמֹו ָיַדע ֶאת ֶזהּות ַהֶמֶלְך ָהֲאִמיִתית. ּכֲאֶשר ָעְברּו ּבְרחֹובֹות ָהִעיר ָחְלקּו ּכבֹוד ּבֵני ָהִעיר ַלּמֹוֵשל 
ְוֹלא ִזהּו ֶאת ַהֶמֶלְך... ָנֶקל ְלַשֵער ּכָמה ּבֹוׁש ְוִנְכָלם ָהָיה ַהּמֹוֵשל ֵמַהּכבֹוד ֶשָרֲחׁשּו לֹו ּבֵני ִעירֹו 

 ּביֹוְדעֹו ּכי ַהֶמֶלְך ֲאֶשר לֹו ַמִגיַע ַהּכבֹוד ַהָגדֹול הֹוֵלְך ִעּמֹו... 
ֶרֶגׁש ּבּוָשה ּכֶזה ָצִריְך ְלַהְרִגיׁש ּכל ָאָדם ּביֹוְדעֹו ּכי ּכל ַהּכבֹוד ָיֶאה ַרק לה' ִיְתּבַרְך, ֶשהֹוֵלְך ִעּמֹו 

 ְוָחָנן אֹותֹו ּבַמֲעלֹות ַהָללּו ֶשּבְגָלָלן הּוא זֹוֶכה ְלָכבֹוד.
 

 ִמּתֹוְך 'ִאְמֵרי ָחְכָמה'

 ))ַרִש"יְלָכל ִדּברֹות ּוְלָכל ֲאִמירֹות ּוְלָכל ִצּוּוִיים ָקְדָמה ְקִריָאה ְלשֹׁון ִחיּבה 

ה” מֹו ַלָ ָ יא ֶאת ֲאש  בִּ ר ָחָטא‘ ְוהֵּ ֶ אתֹו ֲאש   “ַעל ַחט ָ

ַמָמׁש ּכֵשם ֶשָאָדם ַהּנֹוׂשא ַמׂשא ּכֵבד ַעל ּכֵתפֹו ְוֵיׁש ּבְרצֹונֹו ְלהֹוִסיף ְוִלְסֹחב ַמׂשא נֹוַסף, 
אח"כ   ּכֵבד ַאף הּוא. ּבְתִחיָלה, הֹוֵלְך ֶאל ְמקֹום ְיָעדֹו ּוַמִניַח ָשם ֶאת ַהַמׂשא ֶשָעָליו ּכֵדי ֶשּיּוַכל 

 ֶלָהִרים ֶאת ַהַמׂשא ָהַאֵחר ּוְלִתּתֹו ַעל ִשְכמֹו.  
ָטא  ּכְך ַאל ִיְטֶעה ָהָאָדם ַלְחׁשֹב ּכי הּוא עֹוׂשה ּכאן ֵמֵעין "ַמׂשא ּוַמָתן" ָחִליָלה: ּבְתִחיָלה ֶיח 
ּכֲעַצת ִיְצרֹו ְוַאַחר ּכְך ָיִביא ָקְרּבן ַעל ּכְך ְוִיְתּכּפר לֹו. ֹלא ְוֹלא. ִעַקר ַהָדָבר הּוא ַהְתׁשּוָבה 

עֹוד. ַרק ָאז   ְלִכְסָלה ֶשעֹוׂשה ַעל ֲחָטָאיו ּוִמְתָחֵרט ַעל ַמֲעׂשיו ָהָרִעים ְוגֹוֵמר ּבִלּבֹו ֶשּלֹא ָיׁשּוב  
 ָראּוי לֹו ְלָהִביא ָקְרּבן ַעל ּכְך.

   מתוך משלי המגיד מדובנא זצ"ל

 רוחני    מרכז - “פורת יוסף”

 ל“סעדיה חדד ז‘ יוסף בן  ר‘ ש  ר“ע

 גדרה 73זבולון  ‘רח



 שיהיו ד 
 

 

ההכנות לפסח 
  וביעור החמץ

את  להשבית  התורה  מצוה 
ע"י:   זאת  עושים  ואנו  הפסח.  קודם  מבתינו   -1החמץ 

מרשותינו.   החמץ  בפה    -2הוצאת  החמץ  בדיקת )ביטול  לאחר 

בדיקה בכל מקום שמכניסים בו חמץ שמא נשאר   -3.  (חמץ
 בו חמץ.  ולפיכך:

צריך להוציא מרשותינו כל סוג של חמץ כגון: קרקרים,   א.
קפואים,  בצק  מוצרי  אטריות,  וופלים,  בייגלה,  'ביסלי', 
שברשותו  החמץ  מוצרי  את  לסיים  ישתדל  ולכן  בירה. 

 מבעוד מועד.  

בקבוקי   ב. כגון  גבוה  ערך  בעל  חמץ  ברשותו  שיש  מי 
-'וויסקי' יכול לסוגרם בארון מיוחד ולמכרם לגוי במכירת

 .  (חמץ'-אם אינו משאיר חמץ ברשותו אין צריך לבצע 'מכירת)חמץ הנעשית דרך הרבנות 
החמץ בפסח אסור אף בהנאה, ולכן אין להאכיל בעלי   ג.

מזון  ברשותו  להשאיר  אין  ואף  חמץ.  שמכיל  במזון  חיים 
 כזה.

חמץ',   ד. 'בדיקת  קודם  הבית  את  ולסדר  לנקות  צריך 
ביעילות.  החמץ  בדיקת  את  לבצע  יהיה  שאפשר  באופן 

 אך אין חובה כלל לבצע ניקיון כללי ויסודי של הבית.
צריך   ה. הפסח  ימי  כל  למשך  ביתו  את  שעוזב  מי  גם 

בדיקת ולבצע  מרשותו  החמץ  את  בלילה -להוציא  חמץ 
. וכאמור לעיל אין (אך לא יברך על הבדיקה, אם נעשית קודם לזמנה)שקודם עזיבתו  

 חובה כלל לבצע ניקיון כללי ויסודי של הבית.
חמץ, -מי שעוזב את ביתו ואין באפשרותו לבצע בדיקת  ו.

כולה   רשותו  את  למכור  החמץ)יכול  את  רק  במכירת   (ולא  לגוי 
 חמץ הנעשית דרך הרבנות.

ולכן,   ז. מותר.  הפסח  קודם  כלב  מאכילת  שנפסל  חמץ 
אין צריך הכשר לפסח על מוצרי ניקיון, תמרוקים, תרופות 

 וכיוצא בזה. (שאין להם טעם טוב)

 פינת ההלכה 
א,“הרב דב ניסים שליט  

 ראש כולל  "פורת יוסף"

ְלָנִשים ֵיׁש ַתְפִקיד ְמֹאד ָחׁשּוב ּבַיֲהדּות. ּכֲאֶשר ִאָשה אֹוֶמֶרת:             
ֹלא ַקל ִלְהיֹות ּבּבִית ִעם ַהְיָלִדים ּבֶמֶשְך ּכל ַהּיֹום. ֲאִני ְמעּוְנֵייֶנת 

רֹוֶצה ֶש  ָלִדים, ִהיא ִאיָשה     ְלֵצאת ַלֲעבֹוד ְו ְעִלי ִיְשֹמר ַעל ַהְי ּב
 ֶשְמַפְסֵפֶסת ֶאת ְיעּוָדּה ְוֶאת ַתְפִקיָדּה ָהֲאִמיִתי.  

ַדת  ֲעבֹו ָלִדים ֵהם ּכ ְי ַה ְו ל, ַהּכִלים  ׁשּו ָנה ֶשַהּבי ִבי ָתה ְמ ִאם ָהְי
ֻאֶשֶרת  ָתה ְמ ְי ָה ֶשִהיא  ן ָסֵפק  י ֵא  , ׁש ָד ְק ִמ ֵבית ַה ּב נֹות  ּב ְר ָק ַה

 ּוִמְתַיֶחֶסת ֲאֵליֶהם ּבׂשְמָחה.
 הגר"נ יגן זצ"ל

 

ּכֶשַיֲחׁשֹב ָהָאָדם ֶשּכל ַמה ֶשַהָקדֹוׁש ּברּוְך הּוא עֹוׂשה ִעּמֹו 
ְלטֹוָבתֹו הּוא עֹוׂשה, ּבין ֶשִיְהֶיה ּבגּופֹו, ּבין ֶשִיְהֶיה ּבָממֹונֹו, 
ְוַאף ַעל ּפי ֶשהּוא ֵאינֹו רֹוֶאה ְוֵאינֹו ֵמִבין ֵאיְך ֶזה הּוא טֹוָבתֹו, 
ַוָדִאי טֹוָבתֹו הּוא, ִהֵנה ֹלא ֵתָחֵלׁש ַאֲהָבתֹו ִמּפֵני ּכל ּדֹוַחק אֹו 

  ּבֹו ָתִמיד. ותווסףּכל ַצַער, ֶאָלא ַאְדַרּבא, ִתְגּבר 
 

 ְמִסיַלת ְיָשִרים

 ַאֲהַבת השי"ת ָלִאיׁש ַהּיִׂשְרֵאִלי הּוא יֹוֵתר ִמַמה ֶשָאָדם אֹוֵהב ְלַעְצמוֹ 
 

יֹוֵרד, ַהִדין הּוא ֶשַעל ֲעֵבירֹות  ּבָקְרּבן עֹוֶלה ְו
ְמֻסָיימֹות ֵיׁש ְלָהִביא ּכְבׂשה אֹו ׂשִעיַרת ִעיִזים 
ְלַחָטאת, ְוִאם ֶיְשנֹו ָאָדם ֶשָקֶשה לֹו ַלֲעמֹוד ּבָכְך 
ּבְגַלל ֶשהּוא ָעִני ָיִביא ּתֹוִרים ּוְבֵני יֹוָנה, ְוִאם ָדל 
הּוא ְוָקֶשה לֹו ְלָהִביא ּגם ֶאת ֶזה ֵמִביא ִמְנַחת 

 ֹסֶלת.
ֶשּלֹא ַמְמִליִצים לֹו ָלַקַחת ,  ּוְמֹבָאר ּבתֹוַרת ּכֲֹהִנים 

ִעיִזים.  ָהִביא ּכְבׂשה אֹו ׂשִעיַרת  ְל ּו וָאה  ָו ַהְל
ּוִמּכאן לֹוְמִדים ַעד ּכָמה ְמֻגָנה ְנִטיַלת ַהַהְלָווָאה 

 ּבֵעיֵני ה' ִיְתּבַרְך. 
ל,  ַהָגדֹו י  ּו יּד ִו ּב ִרים,  ּפּו י ַהּכ יֹום  י ֶשל  ּו יּד ִו ְב ּו
ַמְדִגיִשים ''ִציַעְרנּו ּבֲעֵלי חֹובֹות'', ְוַהּכָוָנה ֶשָאנּו 

  .ְמַצֲעִרים ֶאת ּבֲעֵלי ַהחֹוב ּבִעּכּוב ַהַתְשלּום
  

 ַהְנָהגֹות ַאֲהַבת ִיׂשְָרֵאל

ּבְתִפיַלת ְשמֹוֶנה ֶעׂשֵרה, ּבׁשּום ּבָרָכה ֹלא חֹוְתִמים 
ּבִמַלת ''ָהרֹוֶצה'', ִמְלַבד ּבִבְרּכת ''הִשיבנּו ָאִבינּו 
ְלתֹוָרֶתָך'' ֶשחֹוְתִמים ּבּה: ''ּברּוְך ַאָתה ה' ָהרֹוֶצה 

ּכי הקב''ה רֹוֶצה ּבְתׁשּוָבתֹו ֶשל ּכל ֶאָחד  -ּבְתׁשּוָבה'' 
ְוֶאָחד, ְוַאף ִאם ָנַפל, ָיקּום ׁשּוב, ּכּכתּוב: ''ֶשַבע ִיּפֹול 

 !ְוָקם''. ְוֶאל ִיְתָיֵאׁש ּכָלל -ַצִדיק 
 

 ַהָיִמים ַהּנֹוָרִאים ּבֲהָלָכה ּוְבַאָגָדה

אין מצווה שמביאה ברכה לעולם יותר 

 .מהקרבנות

 

 ל“ש פינקוס זצ“הגר

ּבְיָחִסים ֶשּבין ָאָדם ְלִאְשּתֹו, ּכֶשֶיְשָנה ְתחּוַשת ַאֲהָבה, 
ָיכֹול ַהּבַעל ְלַבֵטא ֹזאת ּבַמְחָשָבה ְוַגם ֶזה טֹוב ֲאָבל 
ָחׁשּוב ֶשְיַבֵטא ֶאת ַאֲהָבתֹו ַגם ּבִדּבּור, ְוָהִעָקר ְלַבֵטא 

ְלָהִביא ָלּה ַמָתָנה ּכְלֶשִהיא... ֶזהּו ּביּטּוי  -ֹזאת ּבַמֲעׂשה 
 ֶשל ַאֲהָבה. 

ַהּביּטּוי ֶהָחָזק ּביֹוֵתר ַלֲאַהְבָתנּו ‘, ּכְך ַגם ּבִעְנַין ַאֲהַבת ה
ּכַלּפיו ִיְתּבַרְך הּוא ֶשּלֹוְקִחים ּבֵהָמה ֶשֵיׁש ָלּה ִדְמיֹון 

ִחצֹוִני ָלָאָדם, ּכגֹון: ֵעיַנִיים, ּפה, ָאְזַנִים... ְואֹוְמִרים:      
 ..ִרּבֹונֹו ֶשל עֹוָלם, ֲאִני ׁשֹוֵפְך ֶאת ָדִמי ֲעבּוְרָך.
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יַכת ָדם. ֵאין ָדָבר  ְתַלְבטּות לקב"ה ע"י ְשפִּ ּטּוי ְלהִּ ָקְרָבן הּוא בִּ

ה  ָהָאָדם רֹוצֶׁ ְשַפְך. ּוְכשֶׁ ת ָהָאָדם יֹוֵתר ֵמאשר ָדם נִּ ְמַזְעֵזַע אֶׁ שֶׁ

ּטּוי  ְתַבְּטלּות ְלהקָב"ה, הּוא שֹוֵפְך ָדם, ּוָבזֶׁה נֹוֵתן בִּ ת ַההִּ ְלַבֵּטא אֶׁ

ּטּוי  ּלֹו ְכַלֵפי הקב"ה. ְבַהְקָרַבת ָקְרָבן ֻמָנח בִּ ְלָעְצַמת ַהַהְרָגשֹות שֶׁ

ל חיות. ָאָדם  ל ָדם, שֶׁ ש, שֶׁ ל נֶׁפֶׁ ָהַאֲהָבה לקב"ה זֹו ַאֲהָבה שֶׁ ְלָכְך שֶׁ

ת ָדמֹו ֲעבּור ַאף  ְשפֹוְך אֶׁ ף ְוָזָהב, ֲאָבל לֹא לִּ סֶׁ י כֶׁ ת ַלֵשנִּ מּוָכן ָלתֶׁ

ים זֶׁה  ֱאלֹוקִּ ל ֲעבֹוָדה לֶׁ ָחָזק ְביֹוֵתר שֶׁ ּטּוי הֶׁ ָחד, ַרק ֲעבֹור הקב"ה! ַהבִּ אֶׁ

יַכת ָדם.                           ע"י ְשפִּ

ְמשֹון ת שִּ רֶׁ ְפאֶׁ ּתֹוְך ּתִּ  מִּ

ָמֵצא  ּתִּ ין שֶׁ י ַמֲאמִּ ַדת ַהַגֲאָוה, לֹא ָהיִּיתִּ ְזְכָרה ַבּתֹוָרה מִּ לּוֵלא נִּ

י ֵכיַצד  ר, לֹא אּוַכל ְלַצֵייר לִּ ים ֵמחֹמֶׁ ְבֵני ָאָדם, ַהְקרּוצִּ ָדה זֹו בִּ מִּ

ה ָאָדם ְוהּוא   ְשָבר,   משּול ָכל ַחָייו ְכֵצל עֹוֵבר,    -יְִּתָגאֶׁ ס ַהנִּ רֶׁ ְלחֶׁ

  רבי לוי יצחק מברדיצ'ב     .ַהיֹום ָחי ּוְלָמָחר ֵמת


