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 לפרשהפנינים 
 

אליו מאהל ' וידבר ה, ויקרא אל משה"

  )א, א(                                "מועד

ר רבי שמחה בונים "העיר על כך האדמו

: התורה מעידה על משה רבנו: מפשיסחה

והאיש משה ענו מעוד מכל האדם אשר על "

תכונה מיוחדת זו ). ג, במדבר יב" (פני האדמה

זעירה שבתחילת ף ה"של משה נרמזת באל

אף בשעה שמשה נתייחד מכל ": ויקרא"ספר 

שהקדוש ברוך הוא . רבבות אלפי ישראל בכך

 נשאר -בכבודו ובעצמו קרא אותו לדבר אליו 

  .משה במלוא צניעות וענוותנותו

המתנשא על . משל לאדם העולה על הר גבוה

כאשר האיש ניצב בפסגת ההר . כל סביבותיו

וא עלול להיתפס ה. ומשקיף לעברים השונים

שהוא רם ונישא מכל דרי , למחשבה מוטעית

המידות  אך האיש החכם ובעל. הסביבה

שרוממותו הנוכחית , המעולות יודע היטב

כי אם . אינה נגרמת בשל כוחותיו העצמיים

שאל פסגתו טיפס , בגלל ההר הרם והנישא

  .ועלה

  ככתוב- אומר הרבי מפשיסחה -הנמשל הוא 

". אליו מאוהל מועד' בר הויקרא אל משה ויד"

ידי בורא העולם - מי האיש הנקרא על

שלא יחוש , להתייחד עימו ולקבל את תורתו

כי הגיע בכך לשיא הרוממות ולפסגת 

משום כך מרמז הכתוב ! השאיפות בחיים

שכוחותיו . ף הזעירה הכתובה כאן"באל

הרוחניים של משה עמדו לו להישאר ענו 

  .חייוושפל רוח אף בשעה גדולה זו ב

 
 )כא, לח(              "              ויקרא אל משה"

עשרה שמות היו לו למשה  – ויקרא אל משה

מכל שמות שיש , חייך, ה למשה"ואמר לו הקב

איני קוראך אלא בשם שקראה אותך , לך

  ).ש תכח"יל(_ה בת פרעה 'בתי

השם משה בא להזכיר תמיד את ההצלה 

להכיר לה ה בת פרעה 'י בתי"הנפלאה שלו ע

להורות שהוא , ונקרא משה ולא משוי. טובה

  )ח"אוה( .אלה מיועד להוציא את ישר'עצמו הי

  
  )שם(                    "                   לאמר"

האומר דבר לחברו הרי הוא בבל יאמר עד 

ישראל מסלנט ' ר).  יומא ד(שיאמר לו אמור 

בכל המצוות : הסביר כך לבעל מוסר אחד

שילך , "לאמר"ה צריך לומר למשה "קבה ה'הי

ה 'לא הי" לאמר"ובלי ה, וימסור לבני ישראל

כסבור , י לקיים את המצוות"משה דורש מבנ

, ת בדיבורו"רק לו עצמו מתכוון השי: ה'הי

ללמדנו שאדם מישראל אינו צריך להטיף 

הציווי  אם לא שומע את, מוסר לאחרים

וא עובר הרי ה, וכל זמן שאינו שומעו. לאמר

, אפילו אם הוא רק מוסרו לחברו, על בל יאמר

   .ואין צריך לומר אם הוא תובעו לקיימו

  )ישמח משה (         
  

אליו מאהל ' וידבר ד, ויקרא אל משה"

 )א, א(                                  "   מועד לאמור

ובתחילת ספר דברי הימים ,  זעירא–ויקרא 

, סדר בריאת העולםכי שם מתחיל , רבתי' א

ולזה כתוב , ראשית התגלות אלקותו בעולם

ואילו במעשה הקרבנות , רבתי' שם א

, היא זעירא' המכפרים על חטאי האדם הא

  .כביכול הקטין עצמו לדבר עם משה בענין זה

  )אוהב ישראל(

  
: ראשי תיבות של אלף;  אלף זעירא–ויקרא 

כמו שאמרו פיתחו , וזעירא: ותיפתחי לי אח

  )זרע קודש(            . לי פתח כחודו של מחט

להיות ) למד עצמך(אלף עצמך : אלף זעירא

  )פ מקורין"הרבי ר(                  .זעיר

  
כי לסיבת : סופי תיבות אלה – ויקרא אל משה

אלה אלהיך ישראל שאמרו לעגל נתמעט 

ולכן . זעירא בויקרא' שה רבנו בסוד אמ

נתירא מן הענין ולא יכול לבוא באהל מועד 

, אף על פי שרגליו דשו ערפל בהיותו בשמים

  )עץ הדעת טוב(               . 'והוצרך שיקראהו ד
  

אדם , דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם"

מן , מן הבהמה', כי יקריב מכם קרבן לד

 )ב, א( " קרבנכםהבקר ומן הצאן תקריבו את

ודרשו אדם  – אדם כי יקריב מכם קרבן

כמו אדם הראשון , פירושו. להביא את הגר

  )ל דיסקין"מהרי(   .כך הגר, לו אב ואם' שלא הי

  
אדם הראשון כשהקריב  – אדם כי יקריב

ידע שלא את שלו הוא מקריב אלא את של 

ן הקריב שור וכשם שאדם הראשו: ה"הקב

שלא גידלו ולא טפל בו כך המביא קרבן 

  .מעדרו צריך לדעת שלא את שלו הוא מקריב

כשהוא אדם להתקרב . אדם כי יקריב

יעשה עצמו כבהמה ולא . מן הבהמה. ה"להקב

ירגיש בכל בזיון שיבוא לו ויט שכמו לסבול 

בבחרותו , בבוקר. מן הבקר. עול תורה ומצוות

ם גדול וכשאזקין יקום ולא יאמר עוד היו

  )ת"ך עה"ש(                         .אעשה תשובה

  
 – מן הבהמה' אדם כי יקריב מכם קרבן לד

' אדם מכם כי יקריב קרבן לד, שיעור הכתוב

בעבור שיצוה , מן הבקר ומן הצאן תקריבו

אחרי כן בקרבן העוף ובקרבן המנחה אמר 

ר יקריב בהמה יקריב מאלה כאן כי כאש

עבור שמעשי האדם . את קרבנכם. השנים

נגמרים במחשבה ובדיבור ובמעשה ציוה 

, כנגד המעשה, להביא קרבן ויסמוך ידיו עליו

וישרוף באש , כנגד הדיבור, ויתודה עליו

, הקרב והכליות שהם כלי המעשה והמחשבה

ויזרוק הדם על המזבח שיהא דם הקרבן תחת 

והמנות לכהנים מורי . ת נפשדמו נפש תח

וקרבנות התמיד בעבור , התורה שיתפללו עליו

ואלה דברים מתקבלים . שיש תמיד חוטאים

ועל דרך האמת יש , על הלב כדברי אגדה

  )ן"רמב(                               .בקרבנות סוד נעלם

  
קרב אם רוצה אדם להת – אדם כי יקריב

הוא צריך להקריב מכם מעצמו . ה מכם"לקב

את יצר הרע הנפש , את הבהמה של עצמו

  )בעל התניא(             .הבהמית

  
אדם הראשון שב מיד  – אדם כי יקריב

בתשובה לפני ששנה בחטא וכך צריך כל 

. אדם לחזור בתשובה מיד ולפני ששנה בחטא

בלשון יחיד ומסיים בלשון מתחיל . קרבנכם

רבים כי מצד ערבות יש לכל אחד מישראל 

) איש בעוון אחיו, וכשלו איש באחיו(חלק 

בחטא חברו אולם את הקרבן יכול להביא רק 

החוטא בפועל ואז נתכפר לאחרים ערבותם 

  )שערי שמחה(                     .ולכן נאמר קרבנכם

  
מן . להוציא את הרובע והנרבע – ן הבהמהמ

להוציא . ומן הצאן. להוציא את הנעבד. הבקר

והם הקנאה והתאוה והכבוד . את הנוגח

  )פנים יפות(     . המוציאין את האדם מן העולם

 
לא היתה ' מפני שחי', למעט חי  – מן הבהמה

ותר חלבה ולכן ה; בכלל ברכה בגלל הנחש

ומכסים דמה מאחר ; מאחר שאינו קרב

ואין מקריבין דגים מאחר שאין ; שאינו נזרק

  ) א"ריב(                                            .להם חלב
  

מן הבקר זכר תמים , אם עולה קרבנו"

אל פתח אוהל מועד יקריב אותו , יקריבנו

  )ג, א(                                    "'לרצונו לפני ד



ובשניהם נאמר וקרבו ; שהוא פחות עשיר

וכרעיו ירחץ במים כי הגוף הוא שגרם 

ובמים ' לחטא ויש לנקותו במים של יראת ד

          .של תורה על ידי החזקת לומדי תורה

                            )אלשיך(              

  
עולה נקרבת מן הבקר  –  קרבנואם עולה

; ומן הצאן ומן העוף לפי יכולתו של המקריב

עשיר עלול ביותר לחטוא בהרהור הלב 

והדל קרבנו , בינוני קרבנו צאן, וקרבנו שור

עוף והכהן יודע האם הקרבן מתאים 

לפי שהעולה . זכר תמים יקריבנו. למקריב

ולכן ; באה על הרהורי הלב קרבנו זכר

  . בעולה שתחילה המחשבההתחילה התורה

  ) זהר(                                
 

ושחט אותו על ירך המזבח צפונה לפני "

וזרקו בני אהרן הכהנים את דמו על ', ד

  )יא, א(                                "המזבח סביב

  וכמו שמצינו , אותו את עצמו – ושחט אותו

אן ולא  נאמר צפון בעולת צ–' צפונה לפני ד

נאמר צפון בעולת בן בקר אף על פי שמקום 

ל שצפונה "ודרשו חז, כל העולות הוא בצפון

שהוקרב במקומו ', עקידתו של יצחק לפני ד

 .'ולא צפון מעשה העגל לפני ד; איל

  ) משך חכמה(

 

והקריב , והקרב והכרעיים ירחץ במים"

עולה , הכהן את הכל והקטיר המזבחה

  )יג, א(               "'הוא אשה ריח ניחוח לד

 הקרב רומז –והקרב והכרעיים ירחץ במים 

לתאות האכילה והכרעיים לתאות מידת 

 . ובדמעות יטהר פגמים אלו, יסוד

  )נתיבות שלום( 
  

והקריב מן . 'ואם מן העוף עולה קרבנו לד"

  "  התורים או מן בני היונה את קרבנו

  )יד, א(                                          

ולמה רק  – מן התורים או מן בני היונה

אמרו רבותינו כי כל העופות אם יגע , מהם

אדם בקן שלהם לקחת ממנו ביצים או 

אפרוחים יעזבוהו ולא יקננו בו יותר לעולם 

וכן ישראל לא , והיונה לא תעזבנו בשום ענין

  )ן"רמב(            . יחליפו בוראם ותורתו לעולם
  

והשליך , אתו בנוצתהוהסיר את מור"

אותה אצל המזבח קדמה אל מקום 

  )טז, א          (       "הדשן

המוראה הוא  – והסיר את מוראתו בוצתה

הכהן משליכו מפני ' האוכל שבתוך הזפק והי

ויש בזה התעוררות . שהעוף ניזון מן הגזל

ה מרחיק מן המזבח את "כשם שהקב: לאדם

 כלי הגזל כך ירחיק את האדם שיש בידו

ה אם לא "במחיצתו של הקב' גזל ולא יהי

  )בחיי' ר(                                   .יחזירנו

  
  )לב, לט(                               "ואם מן העוף"

אמרו במשנה  – ואם מן העוף עולה קרבנו

דמה של עולת העוף היו מזים ) זבחים(

החוט שסובב את (מתחת לחוט הסיקרא 

 בין דמים עליונים לדמים המזבח והבדיל

ודמה של חטאה העוף למעלה מן ) תחתונים

דם : ה להיפך'חום הסיקרא ואילו בבהמה הי

העולה למעלה מחוט הסיקרא ודם החטאת 

  . למטה–

משמע שהעוף שמביא העני כעולה יותר 

ובעשיר שמביא בהמה . חשובה מן החטאת

שאין רבותא אם עשיר מביא עולה . להיפך

אם הוא מביא , וכנגד זה, 'שהיא נדבה לד

  .הרי זו רבותא, חטאת לכפרה

ואילו בעני אין זו רבותא שהוא מכיר  

יש לדבר , וכנגד זה אם מביא עולה, בחטאו

  )שפתי צדיקים(                                  .חשיבות
  

רק בעוף  – "'ואם מן העוף עולה קרבנו לד"

כי בעולת בהמה יש ', רבנו לדנאמר ק

שאפילו הכנפים . לא כן בעוף, לכהנים העור

' כ הכל לד"וא. שיש להם ריח רע נקטרים

  .'לכן כתוב קרבנו לד
  

כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו "

  )שם(                                          " 'אשה לד

יש ליזהר הן מעבודה בלי טעם ' בעבודת ד

והן מטיפוס על מעלה רמה יותר , כשאור

  . מכפי מדרגתו של אדם בחינת מתוק מדי

   )מ מקוצק"רמ( 

  
' כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו וגו"

כמו מצה מסמן .  השאור מסמן את העבדות–

' כשאנו מקריבים קרבן לד. את החירות

ורק . תאסור לנו לערבב שום סימן של עבדו

בחג השבועות אנו מראים שבקבלנו התורה 

ומרגישים בני ' אנו משעבדים עצמנו לד

  )ר הירש"רש(                                           .חורין

  
רמז יש בזה שלא ילך אדם אלא בדרך ... כי

, ולא ילך בגדולות ובנפלאות ממנו, הממוצע

כך יש , ש להתרחק מכל שאורוכשם שי

ובר .  אלא הממוצע–להתרחק מכל דבש 

ה נותן בה קורטוב של 'קפרא אמר אלו הי

ולמה , דבש אין אדם יכול לעמוד בפני ריחה

מפני שהתורה אמרה , אין מערבין בה דבש

  .כל שאור וכל דבש לא תקטירו

רמז בזה שאל נמדוד את מצוות התורה לפי 

, ה בה דבש'שיהישהרי השכל מחייב , שכלנו

  )אור תורה(              .ומכל מקום התורה אסרה
  

  )יא, ב(             "'כי כל שאור וכל דבש וכו"

לרמוז לנו , ומה שאסרה תורה שני אלו

' בפה וא' ה שונא מי שהוא מדבר א"שהקב

, כי הדבש טוב ומתוק בפה ומזיק בבטן, בלב

כי ממית , וטוב לבטן והשאור רע לפה

  )ץ"הרי. (םהתולעי

הטעם ' כ) ז"מצוה קי" (החינוך"ובספר 

לפי שהוא נעשה בשהייה , בהרחיק השאור

מקרבנו יקח דמיון לקנות מדת , גדולה

. ת"הזריזות והקלות והבהירות במעשה השי

לרמוז שימעט האדם , וטעם הרחקת הדבש

. מלרדוף אחר המאכלים המתוקים לחכו

רק אל ', כמנהג  הסובאים והזוללים וכו

  .מאכלים הצריכים לשמור בריאותוה

  )עץ החיים(                                            
 

 )א, ד(                                "נפש כי תחטא"

" כי "–" נפש כי תחטא"ביהודי סתם נאמר 

, יתכן שיהודי ייכשל בחטא. הוא לשון ספק

לשון " אשר נשיא יחטא"אבל בנשיא נאמר 

,  לא יתכן שנשיא לא יחטאכי, ודאי

  )תולדות יצחק(   .  הנשיאות מביאה לידי עון
  

  )יב, ד(                              "'ושרף אותו וגו"

שלא , והטעם של שריפת פר כהן גדול

שהרי כהן , יתבייש אדם להתוודות על עונו

וקרבנו נשרף , גדול חטא והתודה על עונו

  )ט"בעה(                                         . בפרהסיא
  

  ) כב, ד(                         "אשר נשיא יחטא"

אשרי הדור שהנשיא  – אשר נשיא יחטא

  )ב, הוריות י(מביא חטאת על שגגתו 

כי טבעו : התשובה? מה שייכות בין זה לדור

ואם , של אדם שאין הוא רואה נגעי עצמו

א הרי מחניפים לנשי, הדור הוא דור חוטא

אבל אם הנשיא . ולא מפרסמים חטאיו

סימן שאין הדור , מביא קרבן על שגגתו

   .וזהו סימן טוב, מעלים עין מחטאיו

   )י מסלנט"ר(                                                    

  
נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה אל "נאמר 

ו חוזרים בתשובה לפני שאנ) איכה" ('ד

נפשפש במעשנו אם לא עשינו עבירות 

ורק לאחר שנתקן עונות , שבין אדם לחבירו

גם על מצות שבין ',  אז נשובה אל ד–אלו 

 )שער בת רבים(                  .       אדם למקום

 

  )ה, ה(               "ה'והתודה אשר חטא עלי"

ה "וגם הקב. הוידוי לא נעשה בפני אנשים

אינו זקוק לודוינו שנגלים לפניו כל צפונות 

, אלא הוידוי הוא לצורך האדם עצמו. לבינו

אשר חטא "כצעד ראשון לחרטה להתודות 

  )ר הירש"רש(                              .           "ה'עלי

  
: ין כשהגיע לנאמר בסליחות'זרב חיים מולו

ועזרא הסופר אמר לפניך אלקי בושתי 

נתעלף מרוב , ונכלמתי להרים פני אליך

  )אור יהל          ( .                      התרגשות

  
כי היד כותבת , הטעם שמכים על חטא ביד

ה בו 'ויד העדים תהי) טז, אבות ג(החטא 

  )פרדס יוסף אמור כג(        .ונה להענישובראש

  
אלימלך מליזנסק ' סמוך לפטירתו של ר

נכנסו אצלו אנשי החברה קדישא של העיר 

היכן הייתם כל , אמר להם. התודה: ואמרו לו

? הזמן כשהייתי יושב על קערת הלביבות

ורק , למה לא באתם אז לעורר לבי לתשובה

, ודבר עמם הרבה? יום שתש כחי באתםכ

  .עד שהם עצמם שבו בתשובה שלמה

  
העולה  – עולה באה לכפר על הרהורי הלב

מסמנת את השאיפה הבלתי פוסקת 

על ידי מילוי לבנו . לשלמות מוסרית

אנו מונעים הרהורי חטא . בהרהורי טהרה

). הו עולהוז(והולכים ועולים כלפי מעלה 

החטאת באה להחזיק אותנו שלא ניפול 

הנתינה על קרבנות . יותר אם נכשלנו בחטא

המזבח מסמנת האחיזה בקרנות המזבח 

  )ר הירש"רש(                          .שלא נפול יותר
 

והקריבו בני אהרן הכהנים את ... ושחט"

  )ח, א(                                             "הדם
שמואל מורה הלכה בפני רבו , ר אלעזר"א

אמר להן עלי קראו כהן ליתי . 'היה וכו

' אמר להו וכו' חזנהו שמואל וכו. ולשחוט

ושחט "מי כתיב ', שחיטה בזר כשרה וכו

אמר . 'וכו" והקריבו הכהנים כתיב "–" הכהן

ליה מימר שפיר קא אמרת מיהו מורה הלכה 

בו בפני רבך את וכל המורה הלכה בפני ר

אתיא חנה וקא צוחת קמיה . חייב מיתה



 

  

' אמר לה וכו, "אני האשה הנצבת עמכה בזה"

ל הנער "אמרה ליה א, יהיב לך רבא מיניה

  .)ברכות לא (                            "הזה התפללתי
  

  "והקריבו בני אהרן הכהנים את הדם"
  )ה, א(                                          

חזינהו ,  עלי קראו כהן וליתי ולשחוטאמר להן

שמואל דהוו מהדרי בתר כהן לשחוט אמר להו 

למה לכו לאהדורי בתר כהן למישחט שחיטה 

אמר ליה שפיר קא אמרת מיהו ', בזר כשרה וכו

  :).ברכות לא(מורה הלכה בפני רבך את 

, כיצד זה טעה עלי בדבר זה, ויש לתמוה

 שהרי שחיטה במשכן היתה ענין של כמה

, מאות פעמים בשנה, וכמה פעמים ביום

ובוודאי מימי משה ואילך שחטו ישראלים 

פעמים רבות וכיצד לא ידע על כך עלי הכהן 

  .הגדול

אמרה תורה ) ה-ג, יז(בפרשת אחרי , והנה

איש מבית ישראל אשר ישחט שור או "

אל פתח ' והביאום לה... כשב או עז במחנה

  ".אהל מועד אל הכהן

שהיו ישראל אסורים , ובתנחומא אמרו

בבשר תאוה במדבר ולפיכך הזהירם הכתוב 

שיהיו מביאים קרבנותיהם לכהן והכהן 

  .שוחט ומקבל

שבמדבר היה הזר , ין'וביאר רבי זלמן מוולאז

כיוון שעיקר הטעם , פסול לשחיטה

ששחיטה כשרה בזר כי אין זו נחשבת 

במדבר , לפיכך. מפני שנוהגת בחולין, עבודה

ר תאוה אלא בשר קדשים שלא הותר בש

, ממילא אסורה היתה השחיטה בזר, בלבד

  .י כהן"וכל שחיטה עבודה היא ונעשית רק ע

משנכנסו , אמנם מצד עיקר הדין, והנה

לארץ שוב לא היה עוד מקום לאסור 

שחיטה בזר ומכאן ואילך הותרה השחיטה 

עדיין לא היה נהיר דין זה שכבר , ואולם. בזר

יכך תר אחר כהן כדי לפ, הותרה שחיטה בזר

  )טעם ודעת   (      .שישחוט

 
  )ט, א(               "    והקטיר הכהן את הכל"

לרבות הקרנים ) כ כאן"תו(ל "אמרו ז

  .'והטלפים וכו

למה לא הקריב אברהם את השה , וקשה

והניח קרניו לשופרות , לעולה בקרניו

שהניח קרן , א לא"פרד(ל "כמאמרם ז

מנית לשופר של והי. שמאלית למתן תורה

  ).משיח

, ואולי שהקריב הכל ופקע מעל המזבח

וכולו שפקעו מעל המזבח ) זבחים פו(כדתנן 

  .לא יחזיר

ולא , או אפשר שנתלש מעליו קודם זריקה

להקרבה אלא בעודם ' נתרבו הקרנים וכו

אפילו עלו לראש , אבל נתלשו, מחוברים

ועשית ) "כז, דברים יב(דכתיב , ירדו, המזבח

וכרבי , ומותר בהנאה', ך הבשר וגועולותי

) שם(זירא שאמר  בפרק המזבח מקדש 

שרי למעבד מינייהו , נתלש קודם זריקה

  .אפילו קתא דסכיני

והגם . או אפשר שעדיין לא ניתנה תורה

קיים אברהם אבינו ) יומא כח(ל "שאמרו ז

אפילו עירובי תבשילין כבר כתבתי בפרשיות 

 הכרח בדבר כל שאין, שזה היה לרצון, אבות

כמו שתאמר נישואי תמר , לאיזו סיבת זכות

, נישואי שתי אחיות ליעקב וכדומה, ליהודה

, כ קרני איל עמדו לנס בהודעה נבואית"וכ

ולזה לא קיימו מצוות העתידות להקטיר 

  )'ח הק"אוה(                                          .  קרניו
  

  

 משל ונמשלמשל ונמשלמשל ונמשלמשל ונמשל
כן , תיכשם שאני מבער החמץ מבי

  תבער כל החיצונים
ולפתע ראה , משל לאדם שהלך ביער לתומו

האריה פער את . כפיר אריות בא לעומתו

, שאג שאגה מקפיאת דם, מלתעותיו

האיש קפא על . והתכונן לזנק עליו להרגו

לא היה . וכבר התיאש בלבו מן החיים, עמדו

בידו מאומה מלבד מקל הליכה להגן על 

נסה להפחיד את הבה א: חשב האיש. עצמו

כאילו היה , וארים כנגדו את המקל, האריה

הצמיד , הרים את המקל אל שכמו, זה רובה

לפתע . אליו את לחיו והשמיע בפיו קול יריה

. התנדנד האריה על מקומו ונפל ארצה מת

שהסתתר במעבה היער , ציד אחד? מה קרה

צהלו פניו של . ראה הכל וירה ברובהו באריה

: וקרא, את מקלו אל לבוהוא אמץ , הניצול

מקל , כי מטה קסמים לי, לא ידעתי, אחה"

  !..."שיורה

אדם . שאנו מקימים' אלו מצוות ה, הנמשל

והיא , עושה פעולה גשמית כאן בארץ

 הוא ,פועלת גדולות ונצורות בגבהי מרומים

ולמעלה מתבערים , שורף כאן את החמץ

, הוא אוכל כאן מצה. כחות הרע והטומאה

. ירים אלפי עולמות רוחנייםולמעלה מא

ה הוא "הקב, לא ולא? האמנם פעולתו היא זו

כי כך הבטיחנו וכך היה ! הפועל והעושה

שאם אנחנו נעשה כאן את מעשה , ברצונו

הוא ישלים את תקוניהם בכל , המצוות

  )בן איש חי(                      !  העולמות

 
  

        הליכות והלכות הליכות והלכות הליכות והלכות הליכות והלכות 
  דיני מכירת חמץ

) ואינו מוכר(ביתו בפסח המשאיר חמץ ב

עובר על איסור תורה ואפילו אם הניחו 

אבל אם זה אינו חמץ . בארון ולא נגע בו

דרך המכירה . כגון שמכר לגוי מותר, שלו

בימינו היא לתת לרב שטר יפוי כח והרב 

הגוי ישלם דמי . יבצע את המכירה במרוכז

  . קדימה והשאר נשאר כחוב המוטל עליו

, י אינו משלם את החובלאחר הפסח אם הגו

ולא (אנחנו לוקחים את החמץ כפרעון החוב 

  ).כעיסקה מבוטלת

חמץ שנמכר לגוי יש להניח בבית במקום 

. סגור ואין לגעת בו כלל בכל ימי חג הפסח

משתדלים להשכיר לגוי גם את המקומות (

  ). הרב עושה זאת–בהם נמצא החמץ 

יש להקפיד למכור את החמץ לפי המקום 

שהרי הפסח בארץ ,  הוא נמצאבארץ בו

ואיסור החמץ , ב"מסתיים לפני הפסח בארה

ב לאחר איסור החמץ "מתחיל כאן בארה

אדם הנוסע לארץ הקודש או . בארץ ישראל

  .צריך שאלת רב בזה, בא ממנה

יש מחמירים ואינם מוכרים חמץ גמור אף * 

  . שמן הדין מותר כל חמץ במכירה

רות קיימת מחלוקת הפוסקים על אפש* 

בלי רשותו של , מכירת חמץ של אדם אחר

כיון שהוא שמח בזה ורוב הפוסקים , המוכר

  .אוסרים אולם יש מתירים זאת

רק לשפשפם , כלי חמץ אין צורך למכור* 

ואם מכר צריך . ולנקות היטב ולהצניעם

  .לטבול הכלי במקווה ללא ברכה

יש לוודא שעל גבי המוצרים יהיה כתוב 

 כיוון שמוצרים רבים ',כשר לפסח'במפורש 

, תבלינים, וודקה, ויסקי: מכילים חמץ כגון

מוצרים הכשרים לפסח יופיעו (אבקות מרק 

ואפילו בדבש יש  ) עם הכשר לפסח

  . לחשוש

) אפילו בתוך ארון סגור(אם השאיר חמץ 

אסור החמץ באכילה , )י רב"ע(ולא מכר לגוי 

חמץ שעבר עליו ! זכור. ובהנאה לאחר הפסח

ולכן גם חמץ שעברו . ור בהנאההפסח אס

 אם שנה אחת לא מכר כמה שניםעליו 

החמץ אסור בהנאה ויש לזורקו או לשופכו 

 ).כגון בקבוק ויסקי(

 
  דיני בדיקת חמץ

מן התורה היה מספיק שיבטל החמץ או 

וחכמים חייבו , לחילופין שיבדוק ויבער

  . לעשות שניהם גם לבדוק ולחפש וגם לבטל

נר צריך לנקות בביתו כל לפני הבדיקה עם ה

המקומות שרגיל להכניס בהם חמץ כל 

ד " חייב לבדוק בליל יההשנה ולמרות שניק

  . בניסן עם נר

ארונות : המקומות החייבים בדיקה הם

המטבח והארונות שבבית כולל ארונות 

וכן הכיסים של הבגדים , הבגדים והמגירות

תיקי האוכל ותיקי היד , צריכים נקיון

, המרפסות, חת בהם חמץשרגילים לק

וכן הרכוש ' הגרז, הבייסמנט, המחסן

המשותף עם השכנים כמו חדר מדרגות 

בחצר האחורית יבדוק רק . והחצר האחורית

, אבל אם מסופק, אם יודע שיש שם חמץ

גם המכונית . סומך שהציפורים אכלו אותו

בשעת הבדיקה . ד"צריכה בדיקה בליל י

  .ינער את כיסי הבגדים שלובש אז

 חייב בבדיקה עם נר ולא יברכו בית הכנסת

אלא הבודק יברך בביתו ויכוון על בית 

  .הכנסת

ואם לא (ד " צריכים בדיקה בליל יהמשרדים

).  יבדוק לילה קודם-יהיה שם באותו זמן 

וכן התלמידים צריכים לבדוק בחדרי 

  .הפנימיה לילה לפני צאתם לחופש

יין ראוי לצ,  לחג הפסחלבית מלוןמי שנוסע 

שאין זה פוטר אותו מחיוב הנקיון והבדיקה 

אולם אם מוכר .  את החמץאינו מוכראם 

 אז אפילו אם יהיה בכל הביתאת החמץ 

פטור מבדיקה , בביתו בליל בדיקת החמץ

וטוב שישאיר ). ויש מחמירים ומחייבים(

שחוששים לשיטות שאם , וטעם הדברחדר 

אחד לקיים מצוות הבדיקה ושאר הבית לא 

  .וך על המכירהיסמ

חייב ד "לגבי בית המלון אם מגיע בליל י

ד "ואם הגיע ביום י,  באותו החדרלבדוק

אם . בבקר ובדקו כבר את החדר אז פטור

שמי , ד"לא בדקו החדר יבדוק אפילו ביום י

שיצא שם לפניו הפקיר כל חמצו ומי שנכנס 

  .לשם זוכה בזה

 חתיכות חמץ בבית לפני 10נוהגים לפזר 

. בכדי שהבודק ימצאם בבדיקההבדיקה 
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שחוששים לשיטות שאם לא , וטעם הדבר

ויש טעם נוסף . מצא כלום ברכתו לבטלה

ואותם . ל"י ז" הארילפי הסוד על פי דבר

וגם , פתיתים ראוי שיהיו קטנים מכזית

ואם חפש ולא מצא . יעטפם בנייר או ניילון

את כולם יסמוך על ביטול חמץ שכולל את 

 לרשום על -עצה טובה . (הפתיתים הללו

נייר את המקומות שהניחו בהם את 

  ).הפתיתים

זמן הבדיקה מיד בצאת הכוכבים ולא 

ואפילו אם יש  לו שיעור קבוע לא , יתעכב

  . יתחיל עד שיבדוק

את הבדיקה יש לעשות עם נר רגיל ולא עם 

ולגבי פנס חשמלי ) כעין נר הבדלה(אבוקה 

נחלקו הפוסקים ולכן במקומות שקשה 

קחת נר כגון מכונית יקח פנס אבל את ל

  .תחילת בדיקתו יבדוק עם נר יחיד

את הבדיקה יתחיל במקום שיש חיוב ברור 

כגון במטבח ובחדר האוכל ואחר כך ימשיך 

אין לדבר בשעת . לבדוק את שאר הבית

  .הבדיקה

        

        מעשה חכמיםמעשה חכמיםמעשה חכמיםמעשה חכמים
  על כן איברים שפלגת בנו

ל לבקר אחד מן "ך זצ"פעם הגיע מרן הרב ש

שהיה , ים והמעשים למען הישיבותהעוש

מאושפז במחלקת הלב באחד מבתי החולים 

, בקורו  עורר התרגשות. הנודעים בארץ

  .ומנהל המחלקה בקש רשותו להצטלם עמו

אך בקש  מהפרופסור , מרן הביע הסכמתו

  .והפרופסור נענה ברצון, שישיב על שאלתו

  ".?היש לך מכונית: "שאלו מרן

וספר על מכוניתו , אורו עיני הפרופסור

  .היוקרתית, החדישה

כלום התקלקלה ? מכונית חדישה: "תמה מרן

  !"?המכונית הישנה

ה במחיר 'מכרתי, לא ולא: "צחק הפרופסור

בכל שנה נוספים , מבין הרב, אבל. נאה

 והחל להכביר מלים אודות –" שכלולים

  .ההמצאות והשכלולים האחרונים

 השיא  היא–ומכונית זו : "ושאל, התפעל מרן

  "?והפסגה

מתכננים . "ענה הפרופסור בבטחה, "לא ולא"

. ומדענים שוקדים על פתוח דגמים חדשים

בתוך שנים מספר תחשב מכוניתי 

  !"למיושנת

ועכשיו : "ופנה אל הפרופסור, אמר מרן... "כך"

, והלב שלנו. הרי רופא לב אתה: אמר נא לי

אלו נתבקשת לתכנן לב .. הוא דגם מיושן

 אלו –כמו שאתה אומר , חדיש דגם –חדש 

  "?שכלולים היית מכניס בו

: והניד בראשו, שקע הפרופסור במחשבות

כמו , הלב. אין לי כל שפור להציע... לא"

  "...מושלם הוא, שהוא

ובודאי מבין אתה מה ", זהרו פני מרן, "אכן"

 –מעשה ידי אדם , זו. ההבדל בינו למכונית

  "...יצירת הבורא הוא, אבל הלב

  

ומצוה בו יותר , וד שבת ויום טובלכב

  )עא, קדושין מ(        מבשלוחו             
ח הרביץ מרן הרב שך "בימי מלחמת תש

. ה בפתח תקוה'ל תורה בישיבת לומז"זצ

כשהיתה ירושלים במצור נבצר ממנו לשוב 

והתארח בבית הגאון רבי , לביתו לשבתות

  .ל"אברהם הלל גולדברג זצ

 שהוקצה לו ושוקד בעוד מרן יושב בחדר

על תלמודו ובעלת הבית טורחת בהכנות 

בקשה האם . פרץ התינוק בבכי רם, לשבת

להעמיד את הקדרה על הפתיליה וללכת 

חרדה חרדה . ולפתע השתרר שקט, להרגיעו

ראתה . גדולה ומהרה לראות מדוע השתתק

את מרן נושא את הגמרא הפתוחה בשמאלו 

חדר פוסע ב, ומנענע את התינוק בימינו

לכבוד שבת : "וממלמל, הלוך ושוב להרגיעו

  "...קודש

, יניח אותו הרב בעגלה ואטפל בו: "אמרה

  ”!והרב ישוב ללמודו

בגמרא , ראי: "השיבה מרן בנועם שיחו

נאמר שכל אדם חייב ליטול חלק בהכנת 

איני יכול . המאכלים לכבוד שבת קודש

  .לעזור לך במטבח

ר לך אבל כשאני מרגיע את התינוק ומאפש

הריני משתתף בהכנות , לבשל ברגיעה

  "...הניחי לי להרגיעו, אנא. לשבת
  

  

 תוהעלון לעילוי נשמ
  ל"זצוק יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו
  ה"ע רחל בת שרה   

  ה.ב.צ..ת
  

 העלון לעילוי נשמת
  ישראל מאיר בן

  ל"זצוקשרה 

  ה.ב.צ..ת


