
                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 
 

 נא לשמור על קדושת הגליון ~ לא לקרוא בשעת התפילה או בקריאת התורה והעבר לחבר!

 
 

 

('א' א" )ויקרא אל משה"  
באה לרמז שאין לימוד " ויקרא"ף קטנה במילה "המפרשים אומרים שהאל

לימוד תורה -"אלף"התורה מתקיים אלא במי שמקטין עצמו ונוהג בענווה 

.                                                   מי שקטן בעיני עמצו -"קטנה"  

מובא בילקוט שהטעם שהתינוקות של בית רבן מתחילים את הלימוד 

היא משום שבפרשה זו , ולא מבראשית, בחומש שלהם מפרשת ויקרא

רבן גם הם  והרי תינוקות של בית,מדובר על קורבנות שהם טהורים

.              יבואו טהורים ויעסקו בפרשת טהורים, טהורים מכל חטא ועוון

                                                

נביא כאן סיפורו של אבא . לב-באו ונראה אלו משאלות יש לילד טהור

אחד שלאחר ליל הסדר סיפר בהתרגשות מה עשה הבן שלו כדי שילמדו 

מקובל בהרבה בתים . היכן מגיעה טהרתו של ילד יהודי ויראו עד

בליל הסדר " גבורה"שהילדים חוטפים את האפיקומן ומראים את כוחם ב

מספר האב שהוא התפלא לראות שאחד מבניו שאינו נוהג בדרך כלל 

הוא הפעם התאמץ להגיע אל האפיקומן , להלחם בנושא זה עם האחים שלו

ושהגיעו , ח הקטן הזה גם הצליח לחטוףולמרבה הפלא הא, ולחטוף אותו

למצוות האפיקומן הילד עמד כמו שנהוג והכריז בעיניו הבורקות שלא 

כשילד קטן מבקש , האבא כבר נבהל. יחזיר עד שיקבל על זה מתנה

אבל כמובן לא יקח ממנו את , לא תמיד אפשר למלא את מבוקשו,מתנה

נה אתה רוצה בלית ברירה שאל האב את הילד איזה מת,המצה בכוח

והילד הפתיע בדברי תשובתו את כולם ואף כמה ? שנקנה לך אחרי החג

אני רוצה ממך ,אבא אינני רוצה ממך מתנה"מהמסובים היה דמעות בעינים 

תברך אותי שאצליח בלימוד תורה ואוכל  לכבד אותך ואת אמא ". ברכה

כמובן שהעסקה . אם תברך אותי אחזיר לך מיד את האפיקומן.כראוי

וצעה על הצד הטוב ביותר והאב הניח את ידו על ראש בנו ובירכו ב

הילד היה כל כך מאושר ששמחתו זו לא פסקה במשך זמן . בלבביות רבה

לא מדובר . שמחה על כי קיבל ברכה מאביו וצריך לומר דבר נוסף, רב

אבל , יהודי פשוט הוא אבא זה. באבא שהוא גאון בתורה או צדיק מפורסם

הנהגה כזו של ילד . ברכת אב יש סגולות והשפעה רבההילד הבין של

כאשר , יהודי מלמדת כמובן על האווירה החיובית השוררת באותו בית

כל ואין הם -מכל-הילדים מרגישים שההורים מהווים עבורם את הכל

                                            יהונתן כהן :מאת   .     זקוקים למאומה

. 

 לעילוי נשמת
 אמושלום מלכיאל בן
 

 חוסני שלום צבי בן
 

 שרה בת אסתר
 

 אהרון בן אסתר

 פנינה בת דבורה

ברצונכם אם  
 

לרפואה לתרום הגליון  
 

,לעילוי נשמת, שלמה  
 

קרובכם או להצלחת   
 

 להתקשר נא
 

718-285-9132 

 

 זמני שבת 

 לניו יורק
 

 הדלקת

 נרות
6:48 

 יציאת

 שבתה
7:48 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



    ישראל במסורת חינוך
 

 "ויקרא אל משה" כתוב בפרשת השבוע 
 

יהודה כמה חביבין ' אמר ר: המדרש מביא. והרבה פירושים נאמרו על זהקטנה " ויקרא"של המילה ' האות א   

מדברי . ה שמתי שגלתה הסנהדרין בחורבן בית המקדש לא גלתה שכינה עימהם"לפני הקבתנוקות של בית רבן 

ל תינוקות של בית רבן שלא שהמדרש רואים שהשראת השכינה היתה תלויה ועומדת עיקר בזכות תורתם 

, י"ה לתת את התורה לעמ"בשעה שביקש הקב: מסלנט פירוש המבאר את דברי המדרש צ"מסביר הגרי. חטאו

האבות : אמר להם. הרי האבות הקדושים ערבים לנו: אמרו לו . תנו לי ערבים שתקיימו את התורה: הםאמר ל

תינוקות של : "אמר להם" ?ומי הם שאינם חייבים לך: אמרו לו. בקושי יכולים להיות ערבים על החוב של עצמם

אמר ". כן: "אמרו לו" ?כםערבים אתם על אבותי: "ה"אמר להם הקב. מיד הביאו לו את התינוקות". בית רבן

מפיכם אני נותן להם : "להם

מפי : "שנאמר, את התורה

 ". עוללים ויונקים יסדת עז

יסוד מאוד  ! אחים יקרים    

שחינוך , עצום למדנו מפה

הילדים זה הערך הכי גבה 

בחיינו ליצור דור המשך של 

, יהודים שומרי תורה ומצוות

זה יסוד הכרחי ביותר 

ייבים לחנך ביהדות ולכן ח

ילדים במוסדות ראויים 

וכשרים בעלי השקפה 

השקפה יהודית , טהורה

כי הילדים האלו , אמיתית

הם הערבים שלנו ובזכותם 

אנו חיים ואם לא יהיו 

נצטרך אנו לשלם , ערבים

נקפיד   בואו ו .את החוב

לשלוח את ילדינו אך ורק 

למוסדות ובתי ספר 

המחנכים ברוח ישראל 

 .סבא
 


