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 הקרבה
 

אלא במנחה. מי דרכו  כתב רש"י: לא נאמר "נפש" בכל קרבנות נדבה - ונפש כי תקריב קרבן מנחה לה'
. ע"כ. ויש להבין במה קרבן עני גדול יותר נפשולהתנדב מנחה? העני. אמר הקב"ה מעלה אני עליו כאילו הקריב 

מאשר קרבן עשיר, הרי עשיר מביא קרבן מהודר, וכל מי שרואה נתינתו של העשיר מתפעל מגודל ההקרבה 
 ונחשב כהקרבה הגדולה ביותר. מהו פשר הדבר? וממעלת הנותן, ובכ"ז קרבן נדבה של עני חשוב יותר,

ובכן, ההבדל הוא עצום. העשיר אינו צריך לקמץ מכספו בכדי להביא קרבן נדבה, כי יש לו די והותר. ממילא, 
נתינתו היא לשם מצוה ומקבל שכר על כך, אך היא לא נקראת "הקרבה", ואילו עני שמצבו דחוק ובכל זאת 

את מסירות נפשו ומעניקה  מביא קרבן נדבה מהמעט שיש לו, בודאי עושה זאת מכל הלב, ומצוה זו מכילה
העני הופך  -למצוה ערך מיוחד, ולא רק שהמצוה מתקבלת לרצון, אלא העני נחשב כאילו "הקריב את נפשו" 

 בעצמו להיות חלק מהקרבן, ועשייתו עולה יחד עמו לריח ניחוח.
לא יקבל שום  מעשה באגריפס המלך, שרצה להקריב אלף עולות ביום אחד, והודיע לכהן הגדול, שבאותו יום

אמר לו הכהן הגדול: דע לך,  .קרבן מאף אדם. באותו יום בא עני ובידו שני עופות, וביקש מהכהן שיקריבם לו
שהמלך ציווה עלי, שלא לקבל שום קרבן היום, ולהקריב רק קרבנותיו בלבד. אמר לו העני: אדוני הכהן! דע 

עה עופות, שניים אני מקריב, ושניים אני אוכל, ועכשיו שאתה גורם לי רעה גדולה, שכן כל יום ויום אני צד ארב
באותו ערב,  כששמע הכהן כך, לקח ממנו העופות והקריבם. .פרנסתי שאין אתה רוצה להקריב לי, אתה מקפח

ראה אגריפס המלך בחלומו, שהביאו משקל גדול, רשמו אלף פרים בכף אחת, ובכף השניה, שמו שני עופות, 
 יה הכריעה את הכף הראשונה. ואמרו לו בחלומו: "קרבן העני הקדים את קורבנותיך".וראה זה פלא, הכף השנ

בבוקר שלח המלך וקרא לכהן הגדול ואמר לו: וכי לא אמרתי שלא תקריב שום קרבן, ולמה עברת על ציוויי? 
בעה עופות, ענה הכהן: אמת, כך ציוויתני, אבל בא עני אחד, והביא שני עופות, ואמר לי: בכל יום אני צד אר

חשבתי שהמלך לא יקפיד  .שניים אני מקריב, ובשניים אני מתפרנס, ואם לא תקריב לי, אתה מקפח את פרנסתי
 שהקרבת אותם, וסיפר לו את חלומו.על זה, וריחמתי עליו והקרבתים. אמר לו המלך: יפה עשית 

 

 דרכי הפרד"ס  עצה טובה
 אופנים בפירוש התורה

כדאי שכל אב יגיד לבניו 
בתחילת קריאת ההגדה: 

פור יכעת אני אספר לכם ס
שאבא שלי סיפר לי, ששמע 

מאביו,  מסבא, ששמע
ששמע מאביו, אלפי דורות 
אחורה, עד היהודי שיצא 
ממצרים והיה עד ליציאת 
מצרים. אתם כעת הופכים 
לחלק משרשרת הדורות 

)ר' דוד דמן  המופלאה הזו.
 .הי"ו(

 גימטריא בהכאה

)מקומו של  דוגמא: הוי"ה בגימטריא בהכאה "מקום"הכפלת כל אות בעצמה. ל
כמנין  186סה"כ  ,25ה'=×, ה'100י'=×, י'36ו'=×, ו'25ה'=×, כיצד? ה'עולם(

ישנה דרך נוספת של  . )"פרי עץ חיים" שער קריאת שמע פרק י"ט(."מקום"
"בית נאמן" עה"פ "במה דוגמא: בספר ל .הסמוכה להבאות אות הכפלת כל 

: "תדע שנענש על מלת "במה" שנראה כתב אדע כי אירשנה" )בראשית טו, ח(
כמסופק ח"ו בהבטחת השי"ת... ותיבת "במה" עולה בכפל האותיות ארבע 
מאות. כיצד? ב' כפול מ' שמונים, כפול ה' עולה ארבע מאות, ולכן עונשו היה 

בעל הטורים  ( "ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה". וכיו"ב כתב)פסוק י"ג
. ע"ש. ושמעתי רמז יפה מחתני הרה"ג גימטריא ת' כי "במה" באתב"ש שי"ץ

יצ"ו למה שישבו בפועל רק רד"ו שנים, כי חס הקב"ה עליהם ועשה  ר' דקל כהן
 ב"מ כפול ה' עולה רד"ו". ,ב"מ ה'

 מגיד דבריו / פנינה מתורתו של הגאון רבי בוגיד סעדון זצ"ל
 

היא זכירת מעמד הר  ,אחת מעשר זכירות שצריך אדם לזכור בכל יום כמו יציאת מצרים יום השבת ומחיית עמלק"
ובנו בחרת מכל 'כשאומר  ,ז"ל שבכל יום בברכה שניה של קריאת שמע שחריתרשים וכתבו המפ .סיני לקבל התורה

 (ל"ו)"מגיד חדשות" ח"ט עמ' ר ".יך שיתכוון למעמד הר סיניצר ,וכו' 'עם ולשון וקרבתנו מלכנו
 

  
 

   

 ויקרא
 

 עלון מס'
1079 

 

 052-7654216יו"ל ע"י הקרן לזיכוי הרבים. נייד: 
 gmail.com7654216@אשדוד. דוא"ל:  14/13כתובת: רח' הרב רוזובסקי 

 א"פהתש ב"כשנה 



 
 

 

 

 פנינים ופרפראות
 

  אשר לא תעשינה בשגגה ואשםוגו'  אשר נשיא יחטא
לא נאמר רק ועשו אחת מכל מצוות ה' אשר לא תעשינה  ,אם כל עדת ישראל ישגובדאיירי )בפסוק י"ג(  לעיל

"ד לפרש שאצל הנשיא החמיר יותר כי הוא נשיא וצריך ללמד את העם נלעראה נולא מוזכר בשגגה. ו ,ואשמו
בשוגג צריך להביא קרבן. אבל  , ולכן אם עבר על אחת המצוות אפילוועליו להיות נקי וזך שלא ידבק בו רבב

 )מכת"י הגאון רבי משה לוי זצ"ל(. לו היקל יותר.ולעם כ
 

 

 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 

 טיפול שורש
 
 
 
 

 בראש חודש אליהו" "יד הספורט יציעיו של אולם
 .בני ישיבותאברכים ו, היו גדושים באלפי ניסן תש"ן

 דגל" תנועתלמרות שהיה זה כנס פנימי שארגנה 
 תקשורת צוותי הצטופפו ל הבמהומ, "התורה

 פיו מוצא את לשמוע כדי ,העולם ומרחבי מישראל
 זצ"ל. רבי מנחם אליעזר שךהגאון  של

 
בנוגע דעתו  ישמיע אתהיו בטוחים שהגאון  כלה
עמדה על הפרק שרבת משמעות הכרעה פוליטית ל
 לא עצמו היתה תלויה בנציגיו בכנסת, אך בנאוםו

ניצל הפוליטי, אלא  המצב על ישירות שך הרב דיבר
 התמקדאת השידור החי שהועבר לכל בית בישראל ו

 החילוני. הציבור כלפי ותקיף חריף במסר
 

זעק , כיפור" מהו יום יודעים אינםש קיבוצים שי "אם
 מה יודעים לא שבת, מהי יודעים הרב מדם לבו, "לא

 עצמם את ניתקו ...וחזירים שפנים מגדלים מקוה, זה
 ".הם יהודים?! במה אז, שלנו העבר מכל

 
אך גם  .זעם רב שך הרב עוררו דבריו של בקיבוצים

כשם "מתוך צבור היראים עלו קולות שטענו ש
כך מצוה שלא לומר דבר  ,שמצוה לומר דבר הנשמע

רג על עם , ויש שטענו שאין לקט"שאינו נשמע
 ישראל ועמך כולם צדיקים וכו'.

 
הראשון לציון הגאון  סשינ, הפולמוס שנוצרבעקבות 

על מוסו והעלה את קולזצ"ל  רבי אליהו בקשי דורון
מאמר )ופורסם לאחר מכן בספרו "בנין אב" הכתב 

מ"ז( שבו הוא מפנה את מבקרי הרב מועדים עמ' ק
המלמדת אותנו הגדה של פסח,  -עניינא דיומא שך ל

 כיצד לענות לרשע.
 

מדים מההגדה שאין להתעלם מקיומו תחילה אנו ל
של הרשע, וכל עוד הוא שואל, אפילו בהתרסה, יש 

כנגד ארבעה "להשיבו דבר. ולכן בעל ההגדה מדגיש 
בן  ,רשע גם .יש לראות כבןגם את הרשע  - "בנים

. "אהבת ישראל" אינה ללא תנאיםהוא אצל אביו 
לומר לו "צדיק אתה", אך  ,מתירה את החנופה לרשע

 יש לענות לו כראוי מתוך אהבה.

 וכיצד עונים לרשע?
 

אם יש  ,כאשר רופא שינים מבקש לבדוק שן נגועה
כאיב הוא מ -לחזקה שאפשר לרפאה וקרה או ולע

 - ופל משמיע אנחת כאבמעט בשרשי השן. אם המט
שרשיה, וניתן לרפאה. אך מסימן שהשן חיה ויונקת 

, אות הוא שהשן מכאיבהאם הפגיעה בשרשים אינה 
 פסקה מחיותה ואין ברירה אלא לעוקרה.

 
לא נאמר  אף אתה, ערוך לרשע "טיפול שורש".

"שבור את שיניו", אלא "הקהה את שיניו", לשון 
לתו ומצבו שלפי שאאת העובדה תטיח בו הכאבה. 

הוא הוציא עצמו מן הכלל וכפר בעיקר, ולמעשה 
ולא  א יהודי?"... והיה אם לא יחוש לדבריך"במה הו

יכאב לו הדבר, אין תקוה ממנו, אך אם הדברים 
סימן שעדיין שורש  -כואבים לו והוא זועק חמס 

נשמתו היהודית חיה וקיימת, ולמרות שבשעת 
יחלחלו  , במשך הזמן הדבריםיתרעםהפגיעה יצעק ו

 והשרשים יגבירו חיותם.
 

 ועצם הדבר שדברי -ומכאן לנאומו של הרב שך 
בני הקיבוצים, הרי זה מוכיח שלא יבש ל הכאיבו

המעיין, ויש תקוה לבלתי ידח ממנו נדח, ובמחשבה 
 ,שניה ושלישית כשוך הסערה, יחשבו על הדברים

 ושבו בנים לגבולם.
 

מה ניבא,  מעניין לציין כי ניבא הרב בקשי ולא ידע
נודע על כמה מאנשי הקיבוצים שכן תקופה אחר כך 

דוקא בזכות שאלתו המהדהדת של  ששבו בתשובה
 תחת דיון ערבי ערכו קיבוציםגם  באותו זמן הרב שך.
 עצם מי יודע אם לא". יהודים אנחנו במה" הכותרת
 קיבוץ אפילו אין שכיום לכך הוביל ,בנושא העיסוק

 .כנסת בית אלל אחד
 

רופא נאמן החס על החולה, אינו משלה אותו 
רשי המחלה, ומטפל בו שבהבטחות שוא. הוא יורד ל

הטיפול יכאב, הרי הוא עומד על  בנאמנות. גם אם
 -ודברים היוצאים מן הלב  משמרתו ורפוא ירפא.
 חזקה שיכנסו אל הלב.

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 טובה תוכחת מגולה

 
 

 

  !זה לא צחוק 
 ד פיתח לעצמו אהבה מיוחדת ל...זהב. אדם אח

 
פעם הלך בדרכו וראה לפניו חנות מלאה תכשיטי זהב. חמדת הזהב התגברה עליו, ולמרות שהחנות 

 היתה מלאה באנשים, נטל מלוא חופניו תכשיטי זהב ושם בתיקו לעיני כל. 
 

 בעלי החנות והקונים הזעיקו מיד משטרה שעצרה את האיש. 
 

 כיצד זה עלה בדעתך לגנוב זהב לאור יום? לא ראית את כל האנשים?!".בחקירה, נשאל הגנב: "
 

 "אנשים?!" תהה האיש "לא ראיתי אנשים, כל מה שראיתי היה רק זהב"...

 

 ...צחוק צחוק אבל   
 

 ...עד שבלתי אל הממון עיניו הכסף לפעמים מעוור את עיני האדם
 

 

 ראה זה חדש!

 הספר שרבים ציפו לו 

 "הכתב והמכתב" ח"ב
 עומד בעזרת ה' לצאת לאור

 052-7654216כל המעונין להנציח את יקיריו בספר, מוזמן לפנות לפלא': 

 

 

 היה פותח את חנויותיו ,מקורב לדת יהודי אחד בצרפת
צמח מאזוז  רבימורנו הגאון בכל פעם שהיה בשבת, ו
כך, ותמיד מוכיחו על היה  ,נוסע לצרפת שליט"א

מרויח  ההכסף שהי .הדברים נפלו על אזנים ערלות
 החנויות בשבת, עיוור את עיניו.עלת הפמ
 

אליו פנה  של הרב צמח בצרפת, באחד מביקוריווהנה 
לעשות לו טובה הרב וכל אם י בבקשה יהודיאותו 

שתים  :חלקות קבורה בהר הזיתים ארבע עבורולקנות ו
לאחר  ,עבור הוריו ז"ל ושתים עבורו ועבור אשתו

 אריכות ימים ושנים. 
 
 למלאיכול  יאינ"רבי צמח שליט"א  התנצל "מצטער"

 שבת  מחלל  ודין  שבת,    מחלל   ואתה היות   .ךבקשת

והנוהל בהר הזיתים שאין קוברים  ,בפרהסיא כמו גוי
בשתיקה בהלם וקיבל את הדברים  האיש. "שם גויים

 . רועמת
 

אותו שמע כי , בהזדמנות הבאה שהרב טס לצרפת
 . יהודי שב בתשובה והוא סוגר את חנויותיו בשבת

 
סיפר לשאלת הרב, מה הביא אותו לשוב בתשובה, 

שאני בפרצוף כבוד הרב הטיח בי אשר כ" האיש
איך אפשר  נכנסתי למגננהנחשב כגוי, בתחילה 

אך לא יהודי?!  ,אני ?להגיד עלי דברים כאלה
תי חשבהדברים נכנסו בי כערס של עכנאי, בהמשך 

ובסוף לא לזכות  ,םה לעבוד כל החיי: מה שולעצמי
 ".למות כיהודי...



 

 

 אור המאיר  
 רה"י הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"אשאלות ותשובות שענה לשואליו בקצרה מרן 

 (שעתיד בע"ה לראות אורח"ג )מתוך ספר "מקור נאמן" 
 

 

בערב פסח שחל בשבת, האם אפשר לכתחילה לטגן מצות שלימות, כדי לאוכלם בסעודת הבוקר  שאלה:
זמן בשבת לאחר זמן איסור אכילת חמץ, ולברך עליהם המוציא, או שעדיף להקדים את הסעודה לפני סוף 

 איסור אכילת חמץ ולאכול לחם ממש?
הדרך השניה עדיפא. כי הדרך הראשונה צ"ע לפי מנהג הספרדים שמברכים כל השנה על המצה  תשובה:

 בורא מיני מזונות. אלא אם כן יאכל שלש מצות שהם שיעור קביעות סעודה. ואכמ"ל.
 

 צריך להתענות בערב פסח?האם  ,בכור שנולד בניתוח קיסרי שאלה:
תבא  -לסיום מסכת בנקל ואם יוכל להצטרף  אינו צריך להתענות )כף החיים סימן ת"ע אות ג'(. תשובה:

 עליו ברכה.
 

 לעשות סיום שלחן ערוך )אורח חיים בלבד(? כדי להפטר מתענית בכורות, ניתןהאם  שאלה:
 אפשר. תשובה:

 
מה  "(,כגון סוגית "פתח פתוח)ללמוד לבחורים  ני הישיבה אינם מסכימיםגבי סוגיות ודפים שרבלשאלה: 
 ?סיום מסכת יחשבשיכדי לעשות 
 בעלמא. לקרוא אותם בגירסא תשובה:

 
 מתענית בכורות? גדולים יכול לפטור האם  ,מצוה שסיים מסכת-לפני בר ילד שאלה:

את הקטע האחרון ילמד  ,ם זאתשנער קטן מסיים מסכת. עכיכול לעשות, ויש שמחה גדולה לתורה  תשובה:
בילדותי בערב  עם אחתוכן עשיתי פ )בבית הכנסת בשעת הסיום( יחד עם אדם גדול, שיקרא ויסביר עמו.

 פסח התשט"ז.
 

אחד מחתניי נהג שלא לאכול אורז בפסח כמו שנהגו בבית הוריו, כעת רוצה לבטל מנהגו, האם  שאלה:
 צריך התרה? 

"ג זצ"ל ודאי צריך התרה. אלא אם כן הוא בשנה הראשונה לנישואיו שאז אין צריך התרה. אמהתשובה: 
 לא היה אוכל אורז. אבל לנו הילדים התיר לאכול אורז ודוחן.

 
 האם יש בזמננו חיוב של קימחא דפיסחא? ומה השיעור לכך? שאלה:

 כך נהגו. וכל אחד לפי כחו. לעני די בעשרה שקלים. וכל המוסיף מוסיפין לו.תשובה: 
 

  האם מותר לעשות אזכרה בחודש ניסן? שאלה:
 לימוד משניות וסעודה בלבד., אפשר לעשות אזכרה בניסן תשובה:

 
חודש תוך ב , שהרי זהי"ג בניסןהילולתו מרן הבית יוסף ביום  לעלות להתפלל על ציון האם מותר שאלה:

  ן שאין עולים לבית העלמין?ניס
 .פסח ל המועדלהיות בקברי צדיקים אף בחור תמו תשובה:

___________________________________________________________________________________ 
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