
 

 

 

 905עלון מס'   - הר  ש  ע   הנ  מוֹש  שנה 
 

  במנחה של שבת. "צדקתך"אין אומרים  @
 ."ברכת האילנות" - שבתמיום  @
 ."פרשת הנשיאים" - שבתמיום  @
 ."תחנון" אין אומריםכל חודש ניסן  @
 

 

 חע"ה'תש   ניסן' א  בס"ד
 17:30  -   הדלקת נרות

 18:22  -   שבת צאת ה
 19:04  -        רבנו תם 

 
 

 "החייםאור "לפי הלוח המדוייק של  - חורףשעון 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 ז"ל אברהםבן   לע"נ  

 סגולה גדולה -בדוק ומנוסה 
 בסעודה הרביעית להשתתף

 20:30 -מועד" ב-בביה"כ "אוהל
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 פרשת ויקרא

 "ב' י"ג "במלח תמלח() 
המלח הוא הדבר היחיד שאין לו שום ערך כשהוא 
לעצמו, וכל ערכו הוא רק כשמערבים אותו עם משהו 

כי אין ערך לאדם כשהוא אחר. המלח מסמל איפוא, 
. ערכו האמיתי של האדם יגדל רק כשהוא דואג רק לאנוכיותו

 )ר"י מצו'רטקוב(  מעורב בין הבריות ומחובר לצבור.
  ברית...""ולא תשבית מלח 

שהברית כרותה למלח  - "מלח ברית" רש"י מבאר
מששת ימי בראשית, שהובטחו המים התחתונים 

זוהי הסיבה  ליקרב במזבח במלח, וניסוך המים בחג.
כיוון  חמלת אותיו םלחח. שאנו טובלים את הלחם במל

פעמים כיוון ששם  3וטובלים . שהשולחן הוא כמו מזבח
 78נקבל  3-נכפילו בואם  26ה' הוא בגימטריה 

(3x26=78ש )לחם -הם גימטרייה של מלח ו. 
 "ד' כ"ז "ואם נפש אחת תחטא() 

ואילו כשהוא  ה.כל דבר הנעקר משרשו מקבל טומא
מחובר לשרשו, אינו מקבל טומאה. כך הדבר בגידולי 
קרקע והוא הדין במים. אם הם מחוברים למעיינם 

הם באחדות,  אםאינם מקבלים טומאה. כך גם בבני אדם: 
. אך אם נפש אחת, בודדה ותלושה, אין הטומאה שולטת בהם

 )תפארת ישראל(        עלולה היא לבוא לידי עבירות. 
 "א' ב "תקריבו את קרבנכם() 

בענין הקורבנות אמרו חז"ל: אחד המרבה ואחד 
. האותיות שלפני ובלבד שיכוון לבו לשמיםהממעיט 

 -", אך גם"לב" הם "". האותיות שאחרי אך" הן "לב"
גם ואחד  -לרבות. וזהו אחד המרבה  -למעט, גם 
 אך. ובלבד שיכוון לבו לשמים. )לפי הפלאה( -הממעיט 

 

 מענייני הפרשה :      
   הקב"ה מצווה את משה על הקרבת הקורבנות 
 השונים המובאים כנדבה או כחובה.      
  ,פירוט סוגי הקורבנות : עולה, מנחה, שלמים 
 חטאת או אשם.     

 "א' א "ויקרא אל משה(') 
 ולא קרא אלא למשה מכיוון שהיה בורח מן השררה.

 )מדרש תנחומא(                                                            
 "וקרא לו אהל מועד" 

ד לדיברות, ע  שהוא מו   ?"הל מועדאֹ "למה נקרא 
לה היה הדיבר בכל מקום, משהוקם המשכן לא ישבתח

 .הל מועדאלא באֹ היה הדיבר 
דבר אחר מאהל מועד, רבי יצחק אומר שממנה יוצאות 

וימים  תדו  ע  מו  ת לעולם, שכל זמן שהוא קיים דו  ע  מו  
 .טובים מתקיימין כהוגן

 "'ריח ניחוח לה" 
 –נאמר בעוף 'ריח ניחוח' ונאמר בבהמה 'ריח ניחוח' 

אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון "לומר לך: 
משפט זה הפך לביטוי רווח,  .את לבו לשמים"

 ולא על האיכותעל שמשמעותו כי יש לשים את הדגש 
, כשם שהתורה מתייחסת בכבוד זהה הן למביא הכמות

שבמדה  -אומר רבי לוי יצחק  .הבהמה והן למביא העוף
 ="ההמבה: "מסויימת העוף חשוב יותר ואכן, בגימטרי

 (156=3כפול  52) .3 פי  "=עוף" , ואילו52
 "אדם כי יקריב מכם קרבן" 

נרמז  .רביםבלשון ומסיים  בלשון יחידהפסוק מתחיל 
בזה, כי בלשון הקודש יש ארבעה שמות לאדם: איש, 

שלושת הראשונים באים גם בלשון  .אנוש, גבר ואדם
ואילו אדם אינו בא בלשון  .רבים: אישים, אנשים וגברים

, בחינת אדם כשתהיו כולכם באחדותזהו הרמז:  .רבים
, כאילו כולכם הקרבתםאחד, ייחשב לכם הקרבן 

 ם()עוללות אפרי                       ."כםתקריבו את קורבנ"
 "אדם כי יקריב" 

כתב רש"י, לומר מה ? אישב ולא כתו אדםב למה כתו
אדם הראשון לא הקריב מן הגזל, שהרי הכל היה שלו, 

 אף אתם לא תקריבו מן הגזל.
 
 

  אין לעיין בעלון בשעת התפילה וקריאת התורה. במקום שיש עירוב, יש לטלטל ע"י קטן. העלון טעון גניזה.     הסירו מכשול מדרך עמי !
 / http://www.hidush.co.il/     http://ladaat . info"חידוש" :   -ניתן להוריד את העלון באתרים הדתיים "לדעת" ו
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 "כה אמר":  מפטירין
 (יחזקאל מה')              

 
 
 
 
 
 

 2ראו בעמוד  -מרתק 
 סיפור מההפטרה

 
 
 
 
 
 

 פינת הניבים והפתגמים
ָיִמים  ת ָשלוֹם ּבַּ כַּ ָחִיל = ִּבר  ָך, ִגּבוֹר ה  ה' ִעמ 

ִליחַּ . צ  ר ָזִריז ּומַּ ב  ָך, ג  ֲעֹזר ל   ָהֵהם, ה' יַּ
 

ִרים ]רּות ב ד[. דוגמה: קו צְּ ז לְּ ן זו  ָפָנה ב ע  ָלׁשו   בְּ
  

ָליו: ה'  מקור: י אֶמר א  ָאְך ה' ו  לְּ ן[ מ  עו  ָליו ]ֶאל ִגדְּ ָרא א  י  ו 
ִטים ו יב[. ָך, ִגבו ר ֶהָחִיל ]ׁשו פְּ  )ניבונכון(              ִעמְּ

 
 

 
  

 

 ס"ת 3מוציאים  -שבת החודש 

 מזל טוב ואיחולים לבביים  -   כלה" "קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול

 מנב"תשילת  עם מרדכי-מוראללנישואי    הי"ו וסמדר גדצחק לי   הי"ו ברהם וגילה מוסאילא
 יה"ר שיקימו בית נאמן וכשר בישראל ויעלה הקשר יפה ויזכו להמשיך את מסורת הבית המפואר.

 "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל"
 
 
 
 
 



  
 חינוך  - "בניך כשתילי זתים"

 

 "במלח תמלח"
שלמה זלמן אוירבך  הוכיח רבי ול"המאור הגד" בספר

זצ"ל שיש להשקיע עמל, ולטפח גם ילדים מוכשרים 
לת, הגורסת כי ובלתפיסת העולם המק ומחוננים, בנגוד

 םחובה להשקיע באלו שאינם מוצלחים, ולתת לילדי
המוכשרים מטבעם לפלס בעצמם את דרכם בחיים 

לח, וילד ממ גם. בהסתמך על כשרונותיהם המולדים
ילד  -חזר ואמר רבי שלמה זלמן  -צריך תוספת מלח 

יותר, וחריף יותר, כדי ללמדו  מוכשר צריך רב מעולה
רה, ובמקביל עליו לזכות לעדוד גדול ולהדרכה תו

בלמוד, כשבהתאם לכשרונותיו הברוכים הוא  אמיתית
המוכיח ידבר בנחת, בלשון  .לרמת למודים גבוהה יותר זוכה

 רכה, ויודיעו שמחפש את טובתו ולהביאו לחיי העולם הבא
רמב"ם דעות(, ולא ידבר עימו קשות ולא יכלימנו. במה )

רו. אבל בדברי ישבין אדם לחב דבריםדברים אמורים? ב
 מוכיחין אותו -מוכיחין אותו בסתר, ואם לא שב  -שמים 
לבוא "מלב אוהב" ומתוך מטרה  התוכחה חייבתבגלוי... 

 טהורה בלבד של תועלת ושיפור איכות הזולת, כמו האב
 המוכיח את בנו מתוך כאב ומניעים טהורים, לשפר את דרכיו.

 

 החודש שבת 
מוציאים שני ספרי  שבת לפני ראש חודש ניסן

שני וב קוראים בו בפרשת השבוע בראשון .תורה
חודש הזה לכם ראש "הקוראים בפרשת ב א 

 ".חודשים
 כשחל ר"ח בשבת, מוציאין ג' ספרי תורה.  

פותחת במצווה הראשונה שבה  פרשת "החודש"
ם:   .מצוות קידוש החודשנצטווה עם ישראל כע 

כוללת בתוכה  (הפטרת שבת "החודש" )יחזקאל מה
את שני ענייני היום: מצד אחד היא עוסקת בחג 
פסח, שתיאורו מובא בין חזיונות המקדש של 

יד לבוא; ומצד שני היא עוסקת יחזקאל כלפי העת
 רבנות ראשוהמועדים, וביניהם גם בק רבנותובק

חודש. בין הדינים המתוארים ביחזקאל, לבין הנאמר 
בתורה, יש הבדלים. כך גם ביחס לראש חודש: בתורה 
נאמר, כפי שאנו קוראים ב'מפטיר', שקרבן ראש חודש 

נ ים וַאיל אחד, כבשים  -הוא  בני שנה "פרים בני בקר ׁשְּ
"וביום החודש פר בן  -שבעה תמימים", ואילו בהפטרה 

 בקר תמימים, וששת כבשים ואיל, תמימים יהיו".
 

 "חודש אלול  -  הכנה לימים הנוראים"
אדם לעבוד כמה שיותר לרכוש  צריך אלול בחודש

, ואפילו דקדוקי סופרים, טוביםות ומעשים ולעצמו מצ
כיון שאינו יודע גם ע"י צדקה, חומרות וחסידויות, 

פעם את  שאלו לטובה. הדיןאיזה מהם יכריע את 
, במה שונה חודש אלול משאר זצ"למדובנא  המגיד
: אדם בא לבית במשל כדרכולהם  ענה  ?השנהחדשי 

 ביןהכנסת, ומרוב עשירותו היה לבו גס, ולא התערב 
הבריות, בקושי רב פלט "שלום" לכמה אנשים. והנה 

, ואותו עשיר הגיש הכנסתהגיע זמן הבחירות לועד בית 
עמדותו. מיד החל לשנות את יחסו, לאחד קנה ומ

עליית  הרמת ספר תורה, ולשלישי ולשניפתיחת ההיכל, 
והיה מתערב עם  ששי, וכך עשה בכל שבת ושבת,

הוא האדם,  כך . מה גרם לו זאת? הבחירות!!!הבריות
בכל השנה שקוע בתרדמה עצומה, בקושי מגיע לבית 

ות בסיסיות, ועל חומרות, וים מצימק בקושיהכנסת, 
 הואמאן דכר שמיה?? אולם בהגיע חודש אלול רואה 

יד נותן אל לבו לקיים כל את עצמו קרוב ליום הדין, ומ
בחלק החיים,  ליפולמצוה וחסידות שבאה לידו כדי 

.השלום, השלוה הפרנסה, הבריאות,  
 
 

 כל הישועות והברכות
 הי"ו לאהרון וסימונה נהרי

 .שתרמו לסעודה הרביעית בלויין
 זצ"ל  עובדיה יוסףזכות מרן 

תגן בעדם, לרפואתם 
והצלחתם שיתברכו בכל מילי 

משאלותם דמיטב ויתגשמו 
 לטובה באושר ובפרנסה טובה.
 שירוו נחת מכל יוצאי חלציהם

משורש נשמתה ולזיווג הגון 
 חנה בת סימונה -לנעמה

 
 
 
 
 

 שיעור התורה הגדול בתבל
 "יגלאברהם "  ארגון

 בכל מוצאי שבת ןמשדר בלוויי
  הראשון לציוןאת שיעורו של 

 שליט"א  יצחק יוסףהרה"ג 
 

 "אוהל מועד"בבית הכנסת 
 השיעור יוקרן  20:30בשעה 
 בע"ה תתקיים  מסך ענק. על גבי

 " בית הלחם"בחסות  סעודה רביעית,
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 כלה" "קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול

 מזל טוב ואיחולים לבביים
 לנריה ואורלי חובב

   ידחס פנינהלישעיה ו
 תהילה עם  נתנאללנישואי 

יה"ר שיקימו בית נאמן וכשר בישראל 
להמשיך ויעלה הקשר יפה ויזכו 

 את מסורת הבית המפואר.
 "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 כלה" "קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול

 מזל טוב ואיחולים לבביים
   פור-יצחק יעללאריה ו

   כלימי יוספהלחזקיהו ו
 מלכה עם  מאיר-ישראללנישואי 

יה"ר שיקימו בית נאמן וכשר בישראל 
להמשיך ויעלה הקשר יפה ויזכו 

 את מסורת הבית המפואר.
 "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 שבת  שלום  ומבורך

 ז"ל  מרים ושאול ןבמשה מזרחי 
 ז"ל  רחל ןבירון סימונה 
 ז"ל  אסתר ןבמשה מוסאי 

 ז"ל  דינהבת  סיגלית סמדר כלימי
 ז"ל  מסעודה )מזל(בת  רחל חכמון

  ז"ל יעל ויוסף בת לירז-רוזי
 ז"ל רחל בת מרים 
 ז"ללטיפה  בתטונה -מזל

  "לז רבקהבן  משה אליאס
 ז"לחנום  בןמשאלה עזרא נאמן 

 ז"ל מרים בן אברהם שריפיאן
  ז"לרבקה  בןנפתלי דהן 

 ז"ל רחל בן משיח אליאס
  ז"למרים  בןדוד נתני 

  ז"ל נרגיס בן יהודה-משאלה בן
 ז"ל חנה בת פור -גוהר יצחק

 

 הי"ומרים  בןשלמה לארי 
 הי"ו שרית ןב אדר ישראל
 הי"ומרים  בןמשה נאמן 

 הי"ומרים  בןאברהם נאמן 
 הי"ורבקה  בןמרדכי עמרני 

 הי"ומרים  בןישראל פרג'י רפאל 
 הי"ו דינה ומיכאלבן חנניה -נהוראי

 הי"ומורוורי  בןבאבאי באבאי 
 הי"ושרה  בןיהונתן אריאלי 
 מנב"תנהיית  ןב שבתאי מוסאי

 

 : -לכל החולים ובכללם ל רפואה שלימה והחלמה מהירה
  הי"ורעות בן  יגל-אברהם

  הי"ושרה בן  ניסים דוידי
  הי"ושרה בן  יצחק נאמן

  מנב"תרבקה  בתשרה ביבי לארי 
 מנב"תמרים  בתנעימה שלומזדה 

  מנב"תשרה  בתחנה דוידי 
  מנב"תחנה בת  דינה מוסאי
 מנב"תמרי  בתלידה הרוני 
  מנב"תגורג'יה בת  דליה נסימי
  מנב"תחוה בת  רזיה סינדני

 
  : נשמת     לעילוי 

 

 ז"ל בן שלמה ושרה שיחיו מרדכי לארי
 

 ז"ל     בן אברהם וזליכה בבאי מוסאי
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 ברכה והצלחה
 לארז ופרחנאז סעדיאן
על הסיוע לזיכוי 
הרבים שיתברכו 
 ברפואה שלימה,

טובה.  אושר ופרנסה
 ויתגשמו כל

 משאלותם לטובה
 וירוו נחת ושלווה
 מיוצאי חלציהם 

 
 ברכות ואיחולים 

 לליאור ושירן עוגן
   תהב  הולדתל

יה"ר שתגדל כאימותנו 
הקדושות שרה רבקה 
רחל ולאה, תזכו 
 לחופתה שתצליח 

 ומעשיה בכל דרכיה
 וברכה והצלחה 
 כהן ליחיאל ושושנה

 ולשמואל ודליה עוגן
 
 
 
 

 ברכה והצלחה
 שטרית-ליעקב ומעין בן

 לרפואתם והצלחתם
שיתברכו בכל מילי 
דמיטב ויתגשמו 
משאלותם לטובה 
באושר ובפרנסה 

לשנים רבות  טובה
ולידה קלה  .וטובות

 מנב"ת למעין
 

   ולע"נ הצנוע והענ
משה 

 מוסאי
 אברהם בן  

 ז"ל וזליכה 
 

 ביום שני ג' ניסן 
 .פקידת שנתו

 

 שימליץ טוב 
 בעד רעייתו ילדיו 
 וכל משפחתו

 
 
 
 
 

 ברכה והצלחה
 בן שרה ליוסף מורנו

 לרפואתו והצלחתו
בכל מילי  ךשיתבר

דמיטב ויתגשמו 
לטובה  יומשאלות

באושר ובפרנסה 
, שלום בית טובה

 וירווה נחת 
 מכל יוצאי חלציו

 

   לע"נ הצנוע והענו
 רחמים שלומזדה

 ז"ל מנשה ורחל בן  
 ב' ניסן פקידת שנתו
 שימליץ טוב בעד משפחתו

 
 
 
 
 
 
 

   לע"נ הצנוע והענו
 אלעזר מועלמי

 ז"ל מרדכי בן  
 א' ניסן פקידת שנתו

 טוב בעד משפחתושימליץ 
 

 ברכה והצלחה
 לחיים דורון

על הסיוע לזיכוי 
 ךתבריהרבים ש

ברפואה שלימה, 
אושר ופרנסה 
טובה. ויתגשמו 
 יוכל משאלות

 הרוויולטובה 
 נחת ושלווה 
 ומכל יוצאי חלצי
 ווהצלחה לילדי

 
 
 

 ברכות ואיחולים 

 פור-לאסף ותהילה יצחק
יה"ר   תאומיםה  להולדת

שיתברכו בכל מילי 
שיעלו במעלות דמיטב. 
 ווהיראה ויצליח התורה
דרכיהם ומעשיהם,  בכל 

 וברכה והצלחה
 פור-למוני ודבורה יצחק

 וליוסף ורחל עמר

 ברכה והצלחה 
 למאיר ודינה 

 אבוטבול
על הסיוע לזיכוי 
הרבים שיתברכו 
ברפואה שלימה, 
אושר ופרנסה 

טובה. ויתגשמו כל 
משאלותם לטובה 
וירוו נחת ושלווה 
 מיוצאי חלציהם 

 
 

 ברכה והצלחה
 בלימודים

 לנועה פנש
 בת מרגלית

 חי -ולאילון
 בן מרגלית שיזכה
להצלחה בחיים 
 ולחזרה בתשובה.
ימצאו חן בעיני כל 
רואיהם, בבריאות, 

 .אושר ושלווה
 
 
 
 

ה רפואה שלימ
 מוסאילשבתאי 

 בן נהיית הי"ו
הקב"ה ישלח 
מזור ומרפא 
לרמ"ח אבריו 
ושס"ה גידיו 
שיחזור לאיתנו 
הראשון ויזכה 

עם  לשנים רבות
  הי"ו רעייתו שרה
 

 ה רפואה שלימ
 לניסים דוידי 

 הי"ו שרהבן 
הקב"ה ישלח 
מזור ומרפא 
לרמ"ח אבריו 
ושס"ה גידיו 
שיחזור לאיתנו 
הראשון ויזכה 
 לשנים רבות 

 
 

   ולע"נ הצנוע והענ
יצחק 
 שלומי

 ז"ל  דבורהבן  
 ראשוןביום 
 ' ניסן ב 

 פקידת שנתו.
 שימליץ טוב 
בעד רעייתו 
ולזיווג הגון 
 לבנותיו

 וכל משפחתו
 
 
 
 
 



 
 
  

 

 )המשך( והכשרת כלים לפסחהלכות הגעלת 
 

. אם הגעיל הרבה כלים עד שנעכרו המים כעין ציר, אין ט
 ., ויחליף המיםמגעילין עוד בהם

. אם מגעיל ע"י צבת שמחזיק בה את הכלי, צריך לרפות את י
י ההגעלה  ימ  הכלי ולחזור ולתפסו, דאם לא כן הרי לא באו מ 

 הצבת. שמונח במקום 
לים . טוב להניח כלים להכשרה בתוך סל רשת, ולא יניח כיא

הרבה בפעם אחת לתוך הכלי שהוא מגעיל בו, כדי שלא יגעו 
 זה בזה, דאם כן, במקום נגיעתן אינן נגעלין. 

 כלי עץ 
. נוהגים לא להכשיר כלי עץ בגלל שיש להם הרבה סדקים. א

ובכל מקרה אם רוצה להכשירם, יכשירם בהגעלה ובלבד 
 שינקם יפה. 

 לא עשה כלום.  - . כלי עץ וכד' שליטשו במקום להגעילוב
 אין לו תקנה. -. מרדה העשוי עץ ג

 כלי פלסטיק 
. כלי פלסטיק שאין בהם חריצים דינם ככלי מתכות וכפי א

 בליעתם כך הכשרם. 
 כלי חרס ואבן 

. כל כלי חרס שבישלו בו או הגישו בו חמץ, אסורים א
 בשימוש בפסח ולא יועיל להם שום הכשר, לכן יש להצניעם. 

נה או פורצלן אין להם הכשר לכן ישטפם ויצניעם . כלי חרסיב
 בארון נעול עד לאחר הפסח. 

נים, אפשר ללבנם ג ב  . תנורים וכיריים הבנויים מאבנים ולְּ
 ולהכשירם לפסח. 
 תנור אפיה 

. אע"פ שאין משתמשים בתנור בפסח חייבים לנקותו כמו א
 כל הכלים ולכסותו או להדביק עליו נייר דבק כדי שלא יפתח. 

. מי שנאלץ להשתמש בתנור בפסח אין לו להכשירו על דעת ב
עצמו ועליו להיועץ ברב מומחה לדבר שידריך אותו כיצד 

 להכשיר את התנור, כיון שלכל תנור דינים משלו. 
. מגשי אפיה ממתכת שמשתמשים בהם בלי מים, צריכים ג

ליבון. והליבון צריך להיות לכתחילה ליבון חזק עד שיהיו 
 ניתזים ממנו.  ניצוצות

 דיני בדיקת חמץ
 

 רקודם ליל י"ד בניסן מנקים את כל חדרי הבית, שלא ישא א.
שם חשש משהו חמץ, וכן יש לנקות את ילקוטי בתי הספר 
והתיקים של הילדים, ואין צריך לבודקן לאור הנר, בליל 

 ארבעה עשר בניסן. 
זמן הבדיקה הוא כעשרים דקות לאחר השקיעה, ואסור  ב.

גר' החל מחצי שעה קודם  56 -לאכול פת או עוגה יותר מ
 56 -זמן הבדיקה, אבל מותר לא לאכול פת או עוגה פחות מ

גר', וכן פירות או ירקות, אפילו הרבה, וכן תבשיל אורז 
 וכדומה, ותה או קפה מותר לשתות קודם הבדיקה.

ק בחורים ובסדקים בכל פינות הבית, לרבות צריך לבדו ג.
המרפסות וחדרי המדרגות, והגינות, ובייחוד במזנון, 
במקרר, בארונות המטבח, וביתר המקומות שמצניעים שם 

 מאכל ומשקה, וכל חדרי הבית צריכים בדיקה. 
מי שיש לו מכונית פרטית, יש לו לבודקה מחמץ באור  ד.

ש בה בפסח, ולא יחזור לי"ד, אפילו אם אינו רוצה להשתמ
לברך, ודי במה שבירך על הבדיקה בביתו, אף שיש מרחק רב 
בינהם, וכן בעלי אוטובוס ציבוריים, מטוסים ורכבות, ראוי 

 ונכון לבודקם אור לי"ד, לאור הנר, אף אם ניקוי אותם קודם. 
. ונכון אין לברך ברכת שהחיינו על מצות בדיקת חמץ .ה

ולהניחו לפניו בשעת הברכה  להשתדל להשיג "פרי חדש"
שלפני הבדיקה, ואחר שיבדוק מעט יברך שהחיינו )כדי 
להסתלק מחשש להפסק( ואחר שיגמור הבדיקה יברך ברכת 
 הנהנין על הפרי ויאכלנו, אבל אין זה אלא ממידת חסידות. 

 
 
 

 ל תקרי הליכות אלא הלכות""א
 

 הידעת ?   סיפור מההפטרה
 

 החודששבת  -"ויקרא"הפטרת 
פרשיות היא פרשת החודש, בה  רביעית לארבע

 קוראים על ענייני קרבן פסח מתוך פרשת בא
ומפטירין מנבואת יחזקאל המדברת על קרבנות 

 .החג
העיסוק בקרבן הפסח והלכותיו קודם לחג, הוא 
ודאי בשל הצורך להתכונן לחג הקרב ובא. ואם 
בפרשה בתורה נשמעו לראשונה באזני בני 

ומזכירה מחדש ישראל, באה הקריאה השנתית 
את ההנחיות וההוראות. אולם לא הפסוקים 
בתורה ולא פסוקי ההפטרה מתייחסים אל 
הפסחים שבכל דור ודור. פסוקי התורה מדברים 
בפסח מצרים, ואף כי יש כמה דברים המשותפים 

הרי לעומת זאת ת, לפסח מצרים ופסח דורו
מצויים כמה וכמה הבדלים. ואילו פסוקי 

פסח של עתיד, וכבר עמדו  ההפטרה מדברים על
קדמונים על הבדלים בין דברי יחזקאל כאן לבין 

 ה.המקובל מתוך התורה וההלכ
נמצא, שיותר משיש בפסוקי התורה והנבואה 
הכנה עניינית וטכנית להלכות החג, יש עימם 
הכנה נפשית לקראת החג. ושמא השינויים הללו 

פסח מצרים לחוד; פסח דורות לחוד; פסח של  -
מלמדים, כי יש מקום לבקש איזה  -ד לחוד עתי

 ה. שהוא חידוש וייחוד בכל שנה ושנ
הפרשה קרויה פרשת החודש בשל תחילתה 
"החודש הזה לכם". אולם בפסוק ראשון זה 
מצויה המצוה הראשונה שנצטוו בה ישראל 

בה נצטוו על מצות קידוש חודשים, ובה ה, כאומ
הוא  ראשון -ניסן  -הודיעו להם כי חודש זה 

לחודשי השנה. אם יציאת ישראל מעבדות 
מצרים באה כדי להכניס את ישראל לעבודתו של 
הקב"ה ולקיום מצוותיו, הרי ראשיתה של אותה 
כניסה עוד בהיותם במצרים בראש חודש ניסן, 

 .עת נצטוו על מצוה ראשונה
ואם גאולתם עניינה היא שובם 'אל מעלת 

' כדברי הרמב"ן בהקדמתו לספר שמות, אבותם
הרי נתממשה גאולה זאת כש"עשו המשכן ושב 
הקב"ה והשרה שכינתו ביניהם" )רמב"ן שם(. 

מעידה התורה לקראת סוף  -ואימתי היה זה 
ספר שמות "ביום החדש הראשון באחד לחדש" 
)מ, א(. נמצא, ראשית גאולה בראש חודש ניסן 

יותר בראש במצרים, והתממשותה שנה מאוחר 
חודש ניסן במדבר. והנה באה ההפטרה ומשמיעה 
כי אף בגאולת עתיד נקודת ההתחלה היא בראש 
חודש ניסן כאמור: "בראשון באחד לחדש תקח 

 (פר בן בקר וחטאת את המקדש" )מה, יח
ומעמד מיוחד יש לראש חודש, שבו ובשבת יהיה 
שער החצר הפנימית פתוח )מח, א( "והשתחוו עם 

השער ההוא בשבתות ובחדשים לפני  הארץ פתח
 )המצפה לגאולה ג.י.פ.(                   (ה'" )מו, ג
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 זילברג לא מבטל תורה
כשגילה יואב זילברג את הקב"ה הוא חש סומק של 

נשוי,  55-זילברג המושבניק בן ה  .בושה מכסה את פניו
אב לשניים וסב לנכד אחד, הוא ספוג חוכמת חיים עם 

עבודה ה .אך צנוע ונחבא אל הכלים כושר ביטוי מצויין
ביום ט"ו בשבט . החקלאית גורמת לו לאושר ולסיפוק

עגלה ועליה כחמישים עצי  עםרקטור, נסע זילברג על הט
מטר  100 לאחר .פרי הדר קטנים, המיועדים לשתילה

טור נפל רקהוא איבד את השליטה על ההגה, הטנסיעה 
הדרך משווע נאנק פצוע וזב דם בצידי והוא על צידו, 

להצלה. גופו היה משותק לחלוטין. "אני מאבד דם בקצב 
 ..ואינני יכול לזוז, הו, מי יצילני". עיניו נעצמו.

"צריך לבצע בו הנשמה וחבישה מיידית של היד והרגל". 
פקח עין מטושטשת והבחין באיש עם זקן ארוך,  זילברג

. 10מעיל שחור ושתי פיאות מסולסלות, לידו ילד כבן 
דקות הנשים הרב החסידי יאיר פישביין  ספרמבמשך 

את המושבניק הפצוע, עד שאוששו. אחר כך פשט את 
ליד חולצתו הלבנה, קרע אותה וביצע בזריזות חבישה 

 השותתת ולרגל הפגועה.
"עוד כמה דקות יגיע אמבולנס, בעזרת השם אתה 

אמר  ,הקב"ה ריחם עליך ויצאת בנס מהתאונה" ,תחלים
ן לזילברג המאושש. "תודה לך. הצלת את הרב פישביי

חיי, המון זמן אני שוכב כאן פצוע ואף אחד לא הבחין 
בי...". "כן, לפי הערכתי אתה שוכב כאן שעה ועשר 
דקות...". "וזאת מנין לך?". "אני מביט בשעון המנופץ 

 נעים מאד, שמי יאיר פישביין ומה שמך?".. שלך
 "שמי יואב זילברג". 

 מיון.הבזריזות לחדר  והגיע ופינה צוות האמבולנס
הרב פישביין נסע אחרי האמבולנס ונכנס לחדר מיון. 

אני חושב שמן הנכון והראוי שמשפחתך תדע שהיתה "
 בסדר". -ברוך ה' - תאונה ושהכל אצלך

זילברג הביט ברב פישביין וחש גל של חיבה מציף את 
ליבו. "היהודי הזה דואג לי. יכול היה לשלוח אותי עם 

. אחרי יומיים שוחרר אדון "אמבולנס ולהיעלםה
גבס ברגלו הימנית וחבישה  עםמושבניק מביה"ח, 

חודש  מסיבית של ידו השמאלית, עם ציווי למנוחה בת
ימים לפחות. "אני חייב לך את החיים שלי הרב פישביין, 
מה אני יכול לתת לך, רק תבקש". "אדון זילברג יקירי , 

 לגרםשהקב"ה הוא זה יש לי בקשה אחת, שתאמין 
  ."אי ואז הבחנתי בךקלשאשוטט עם עיני על הנוף הח

"נו, אז אני מאמין...?" הפטיר זילברג, והרגיש שגל של 
אמונה מציף את ליבו. "מצויין, כשתבריא תבוא פעם 
אחת לשיעור תורה שאני מלמד בעיר, בבית הכנסת 

ם ראשון תשע בערב... מספיק פעם אחת, ו"ישורון" בי
זה שכרי". "קיבלתי אגיע, אם זה השכר אני מוכן  והיה

  .שנותילבוא גם חמש פעמים" השיב זילברג בבי
אכן חודש אחר כך פקד המושבניק את השיעור של הרב 
פישביין וגילה עולם קסום של אגדות חז"ל, חידושים 

הגמרא  מרנינים על פרשת השבוע, והעיקר פילפולי
במסכת בבא קמא, היו עבורו החיתום. "יש אלוקים. זו 
חוכמה אלוקית, אין ספק בכך, אם כך התורה אמת ואני 

 מלא בושה שמרבית חיי עברו עלי כמו גולם". 
לא הוציא מילה מפיו, בשיעורים במשך שבועות ארוכים 

לא שאל ולא ענה. הוא הקשיב ובלע כל מילה כמוצא 
מר שבת עד כמה שהבין, בכיסו הוא אומנם ש יהלומים.

היתה כיפה, וכבר למד ברכות ראשונות ואחרונות, 
והצימאון? ענק. והנה ללא הודעה מוקדמת, במשך חצי 

יואב זילברג מן השיעורים. הוא התעלם  שנה נעלם
  אבל חש סימפטיה אליו. פישביין  הרב של  מהצילצולים 

 
 
  

בשעת ערב קייצי התיישב הרב יאיר פישביין במרפסת 
ביתו הגדול של זילברג והמתין לבואו. חצי שעה אחר כך 

. "התגעגעתי אליך הרב פישביין, בחמימות השניים נפגשו
 ."התגעגעתי לדברי התורה, אבל..

"כן, אתה חייב לי הסבר זילברג. לא באתי לכפות עצמי 
עליך, אבל מדוע נעלמת ממני... גם כשנפרדים עושים זאת 

 ברוח טובה ובידידות".
הרב ש באחד מהשיעוריםהיה זה " הסביר: אדון זילברגו

פישביין ביקש להמשיך את הפסוק בשיר השירים, 
". יואב זילברג -דודי בין..."  היער כן בעצי  "כתפוח

צורך עז להפגין את ידענותו כמי  המושבניק, חש לראשונה
דודי בין  שקרא חמש או שש פעמים את שיר השירים. "כן

השלים את  הבנות!!!" כך זילברג, לא פחות ולא יותר
פרצי הצחוק שאפפו את בית ולפתע  "בין הבנות". הפסוק

כתו של זילברג, הכנסת, נמשכו דקה ארוכה למרות מבו
 שהבושה כמעט וספגה אותו לתוכה. 

הרב פישביין המשיך בשיעור לאחר שסנט בתלמידיו 
חסרי הסובלנות. הוא לא הבחין בצלקת שנפערה בליבו 
של זילברג הביישן. כאמור חצי שנה נעדר זילברג 
מהשיעורים. "תבין אותי, הרגשתי בושה נוראה, עלבון 

י מושבניק בור ועם הארץ, ממש צלקת בלב. נכון אנ צורב,
אבל הם אמורים להיות רציניים ובני תורה... אתה מכיר 
אותי, אני ביישן, קשה לי לחזור לשם... אינני מסוגל 

מכובד ונעלה  לעמוד בנסיון נוסף שצוחקים עלי..." "יהיה
 מצידך זילברג אם תמחל להם" "אני מוחל בלב שלם".

ברג לבית הכנסת ליוזשעה אחר כך נכנסו הרב פישביין 
לשיעור השבועי. "רציתי לשאול אתכם שאלה קטנה" 

י יוסף מגיעים למצרים ח  ַא פתח הרב פישביין את השיעור.
מפני הרעב בארץ כנען, וברגע האמת, הוא מתגלה אליהם. 
"אני יוסף העוד אבי חי". יוסף נוהג בהם כבוד ואהבה. 

ושן, מעניק להם מתנות ומזון, משכנם בעשירות בארץ ג
ומסביר להם שמן השמים שלחוהו למחייה עבורם ועבור 

יו, שיש כאן חָ העולם כולו. באווירה הכללית חשים אֶ 
בונו של עולם מדוע ימחילה גמורה. ואם יוסף מחל, אז ר

עשרת הרוגי מלכות נידונו במיתות משונות ונוראיות? 
מדוע חז"ל שמסבירים לנו שהמיתות האיומות הללו הן 

ף? הרי יוסף מחל להם?". התלמידים בגלל מכירת יוס
דממו. הקושיה היה חדה וברורה, הם הביטו בעיניים 

 סקרניות בפניו של הרב פישביין ממתינים למוצא פיו.
"כן יוסף מחל להם בליבו, אבל על דבר אחד הוא לא יכול 
היה למחול להם, גם אם ירצה, על ביטול התורה שהם 

ו יעקב, עמוד שנים הם הרחיקוהו מאבי 22גרמו לו. 
התורה והיראה, ויוסף נאלץ לחיות בביטול תורה יחסית 
למה שהיה מסוגל לזכות וללמוד מאביו. דעו לכם, לפני 
כחצי שנה פרצתם בצחוק למשמע כמה מילים של חברנו 
זילברג, וחצי שנה ידידנו נעדר מהשיעור עקב בושה 
ועלבון. הוא מוחל לכם בכל ליבו, אבל אין בכוחו למחול 

 ם על חצי שנה של ביטול תורה, אוי אוי אוי".לכ
הרב פישביין סגר את הגמרא, ופנה לצאת החוצה בדיוק 
לאחר שלוש דקות מתחילת השיעור. "אבל אני סלחתי" 
התחנן זילברג "ועכשיו אתה כבוד הרב גורם לכולנו ביטול 
תורה... לא חבל?". הרב פישביין חייך בטוב לב "הו, 

בצידי  צר שזכיתי בו עקב תאונהזילברג זילברג אתה או
פלגי מים. קיבלתי עלי עול -על הדרך. ממש עץ שתול

. "מלכות שמים, ואל נבטל תורה. בבקשה כולם להתיישב
נסכו בזילברג המושבניק מפלים אדירים של בטחון לפתע נ
, הוא כבר שאל, שאיפה לדעת, ומאותו ערבעצמי ו
 שה ותירץ כמו אחד מטובי התלמידים. והיק

 ...? חס ושלום??ביטול תורה

 ואבותינו סיפרו לנו
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