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ואין קרבנות. אבל כתוב  בימינו, אין בהמ"ק,
במדרש בפ' לך לך, שאברהם אבינו ראה 

בין הבתרים, 'אימה במראה הנבואה בברית 
חשכה גדולה נופלת עליו'. אומר המדרש, 
הראו לו את עמ"י שיהיה משועבד אצל ד' 

בבל, מדי, יון ואדום. יהיו לו  –מלכויות, והם 
צרות ארבע פעמים. כל פעם מממשלה אחרת 
של אוה"ע. ואלה הד' מלכויות מוזכרות 
בנבואות של ספר דניאל גם בחלומות של 

 בגלוי. דניאל, גם בנבואה

זה נבוכדנצר שסבלו ע' שנה בגלות  - בבל
פרס נבוכדנצר. אחרי בבל באה מלכות אחרת, 

זה המן הרשע שסבלו הגזירה של  - ומדי
להשמיד להרוג ולאבד בטבעתו של 

. אח"כ בא יוןאחשוורוש, זו גלות מדי. הג' 
אלכסנדר מוקדון וכבש את ארץ ישראל. 

היו  בהתחלה היו היונים מלכי חסד אך בסוף
אכזריים גדולים )זה אנטיוכוס הרשע( עד 

עד היום. רומא  - אדוםשהיה נס חנוכה. הד' 
החריבו את בהמ"ק והיום זה המשך 
הרומאים. האבן עזרא אומר שמצורף חלק 

 ב. כבר בספרי התנ"ךאאדום עם חלק ישמעאל
מובא שהגלות האחרונה והשעבוד ההוא 
מתחלק לשנים, חלק אדום וחלק ישמעאל, 

 פות תקופות.תקו

                                                           
 זכריה יג, ח' אלשיךראה כמו"כ  א
ה',  זכריה ברש"יולב,  יחזקאל מלבי"םראה  ב

 יא. 

ראה את כל זה. הוא שאל  א"כ אברהם אבינו
את הקב"ה איך עמ"י יחזיקו מעמד, איך 
יעברו עמ"י את התקופות הקשות האלה, 
וימשיכו שוב לעלות לפסגה להיות העם 
הנבחר והגדול, החי חיים טובים, אפי' 

. בזכות הקרבנות -בעוה"ז. אמר לו הקב"ה 
ולשת ועז 'קח עגלה מש -ולכן נאמר באברהם 

משולשת' תביא בהמות שחט אותם וכן תור 
 וגוזל, קרבנות של יונים. 

מילא פרס ומדי ויון  נשאלת השאלה,
שבזמנם היה בימ"ק, הקריבו קרבנות, ממילא 
זה הדבר שריצה את הקב"ה כביכול, אבל 
רומא, בגלות האחרונה הרי אין קרבנות כי אין 
 בימ"ק. אז איך זכות הקרבנות קיימת לעולם
 -עד ביאת הגואל? אומרים חכמי המוסר 

 שקיים עניין הקרבנות גם בימינו.

, צורת והנה, בביהמ"ק שעל הר הבית
ההקרבה היא ע"י שחיטת בע"ח, שעל ידי 
שחיטתם המכוון הוא שהבע"ח הבהמי 
שבאדם שוחטים אותו להקריב אותו קרבן 
להשם, להקריב, דהיינו להעביר לכיוון רצון 

לו, את הגוף שלו. השם את האיברים ש
לשחוט את האגואיזם, השאיפה של אהבת 

 לעשות רק רצון השם.  -עצמו 

אותה  זה גם קיים בימינו.
המטרה של קרבנות בע"ח 
שהיתה בימי בהמ"ק קיימת 

האדם גם בימינו ע"י 
ששובר את המידות הרעות 

. לימוד ספרי מוסר, שבו
לימוד תורה, עבודה עצמית 

 זהעל שיפור המידות שלו. 
את  -הקרבן שהוא מקריב 

שרוצה  רצונו הטבעי,
לעצמו. אם זה כבוד, אם זה אוכל, אם 
תענוגות אחרים, והוא מכופף את הרצון כדי 

 להרגיל את עצמו במידות טובות, זה הקרבן.

 

  שלא יפול עני ברוחושלא יפול עני ברוחו

 

ְוִאם ִמן "בסדר הקרבנות כתוב  ויקרא,בפרשת 

 בהמה ת של עולת, כי בקרבנוג"ָהעֹוף ֹעָלה ָקְרָבנוֹ 

                                                           
 א', יד ויקרא ג

מפשיטים את העור, העור זה מתנה לכהנים. 
 אפי' בקרבן עולה שכולו כליל להשם. 

אבל בקרבן עוף כתוב, ושיסע אותו בכנפיו, 
דהיינו שמקריבים אותו עם הכנפיים. אינו 
צריך למרוט את הכנפיים ואת הנוצות. 

. שואל רש"י, ,ד"ְוִהְקִטיר ֹאתֹו ַהֹכֵהן ַהִמְזֵבָחה"
טירים במזבח כנפיים של עוף? הרי אין לך מק

מי שמריח ריח רע של כנפיים נשרפים ואין 
נפשו קצה עליו. זה לא מגעיל להריח ריח כזה 

 של שריפת כנפיים? זה ריח רע. 

שהיתה פעם מגיפה באחד הלולים  אני זוכר
ברח' אוסישקין ברמת השרון. היינו עוברים 

מגעיל  ע"י החצר ומדי פעם היו מרגישים ריח
נורא, שאלתי מה קורה פה? אז אמר עובר 
אורח שאצל הבעה"ב של הלול מתות 
תרנגולות, ולשם ההגיינה, בכדי שלא יהיה 
מחלות וחיידקים היה שורף את העופות 
המתים. עושה מדורה ושורף אותן. אחד 
השכנים אמר, איך אפשר לסבול את זה. 

שאלתי למה במיוחד הוא, היה קשה לו מאוד, 
אני  -הוא אמר  .חד אתה מכל השכניםבמיו

הייתי בימי השואה והייתי בזמן שהגרמנים 
שרפו את הגופות של האנשים שנחנקו בגזים, 
זה מזכיר לי את הריח ההוא של שריפת גופות 
של בני אדם, לכן זה מאוד מזכיר לי את 
השואה. זה מעורר את 

 הזיכרון הנורא.

למה בפסוק  אומר רש"י
ַהֹכֵהן  ְוִהְקִטיר ֹאתוֹ "

, בסופו כתוב, "ַהִמְזֵבָחה
ֵריַח ִניֹחַח " –בעולת העוף 

לפי שהמזבח  –? להשם"
שבע ומהודר בקרבנו של 
עני, מי מביא קרבן עוף? 
העני שאין לו כסף לקנות כבש, אפי' כבש 
קטן בן ח' ימים, שהגודל שלו כמו חתול, כך 
אני זוכר שפעם היה לנו בבית עז שהמליטה 

יה קטן כמו חתולה. אפילו לכבש גדי, הוא ה
קטן כזה אין לו כסף, רק גוזל, יונה קטנה. אז 

כדי שעני לא יפול הוא מקריב את מה שיש לו, 
, אומרת התורה שאת הכנפיים גם יקריב ברוחו

שזה ריח שהקב"ה אוהב, הוא אוהב את 
 הקרבן של המסכן העני הזה, זה קרבן מהודר. 

                                                           
 א', יז ויקרא ד

לפעמים אדם "...
עושה מצווה אחת 
שיש בה מאמץ גדול, 
והוא זוכה לסיעתא 
דשמיא והחשק 
למצוות מתגבר 

 ..."והולך יותר ויותר.
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 כל אחד ואחד מקריב לפי בקרבנות

האפשרות שלו. לא מענישים עני למה הוא לא 
נתן אלף שקלים לקופת הצדקה. אבל כן 

למה התייחסת  -מענישים אותו ואומרים לו 
למה לעני בבוז ואמרת אין לי כסף לך מפה. 

אתה לא מחייך אליו, למה אתה לא נותן 
כל אחד  הרגשה טובה למישהו שבא לבקש.

ו, יכול לתת חיוך זו צדקה שבין אדם לחבר
אם אדם לא עושה את זה הוא גוזל את העני. 
אם כסף אין לו הוא פטור אבל מה שיש לו, את 

 . החיוך והיחס שיתן

 

  הבא ליטהרהבא ליטהר

לפעמים אדם עושה  הבא ליטהר מסייעין לו.
מצווה אחת שיש בה מאמץ גדול, והוא זוכה 
לסיעתא דשמיא והחשק למצוות מתגבר 

סיפור והולך יותר ויותר. קראתי לא מזמן 
מאוד מעניין. על הנושא הזה שאדם שבאמת 
רוצה מצליח. היה בירושלים עשיר גדול, 
כשהגיע לירושלים היו לו עסקים בחו"ל גם 
כן, זה היה בימי ר' שמואל סלנט זצ"ל, הכרתי 
הרבה אנשים שזכרו אותו, את ר' שמואל, הוא 
כיהן בירושלים כרב שבעים שנה רצופות, 

משהו הוא נהיה רב, בשנת ת"ר בגיל עשרים ו
הוא היה רב פוסק ואב בית דין,  93עד גיל 

וסיפרו עליו דברי חכמה נפלאים, ושהיה 
פיקח באופן מיוחד. הרבה אנשים סיפרו לי 

 זכרונות על הפגישות איתו. 

היה בחייו של ר' שמואל,  הסיפור הזה
בירושלים הקימו שכונה נוספת, כבר התחילו 

יקה, את שערי לבנות שכונות מחוץ לעיר העת
חסד, בית ישראל ומאה שערים. בשכונה בנו 
מקווה ותושבי השכונה נתנו הרבה פרוטות, 
אבל הבניה נתקעה באמצע משום שלא היה 
כסף לגמור. העשיר הזה היה קמצן גדול, 
כשהיו מבקשים קמחא דפסחא לא היה נותן, 
אבל אצלו זו הייתה מחלה, להוציא כסף 

יכול. כאילו שהיו ולתת למישהו, לא היה 
אף  -אומרים לו קח סכין ותחתוך את האצבע 

אחד לא היה רוצה לחתוך. הכסף אצלו כ"כ 
 דבוק לגוף שאי אפשר היה להוציא. 

בקשו תרומות ולא נתן,  אחרי שפעם פעמים
ידעו שבבית הזה אין מה לחפש. והגיע הזמן, 
צריכים להמשיך לבנות את המקווה ולא 

שמואל אני עצמי אלך  יכולים לגמור. אמר ר'
לעשיר הזה, אמרו לו חבל, אתה זקן ואין לך 

אנחנו נעשה השתדלות. הוא הלך  -כח. אמר 
אליו. ואותו עשיר היה דווקא מתנהג בכבוד 
לרבנים, והיה שומר מצוות, רק שכסף היה 

מה רוצה הרב,  -המחלה שלו. הרב נכנס, כן 
אמר לו הרב, יש עניין של צדקה חשובה, אמר 

א! הרב לא יודע שאני לא תורם? חבל על ל -

העבודה, יודעים כבר שממני אי אפשר 
 להוציא פרוטה. 

 -חשב וחשב, ולבסוף אמר  הרב ישב רגע
אני עכשיו חושב קדימה, עושה מעין ציור. 
מסתבר שכל אדם ואדם יגיע היום והוא ימות. 
כשימות, קוברים אותו, התולעים באים 

ת הגוף הם ואוכלים את הגוף, אך ורק א
אוכלים. אבל האיש עצמו מרגיש איך 
שמביאים אותו למשפט. ואתה גם תהיה אחד 
מהם יביאו אותך למשפט, ואז יבואו מלאכים, 
עשית קידוש בשבת, מצויין, עוד מצוות, אבל 
בסוף יבואו לבית המשפט ויאמרו כשראית 
שיש עניים ואין להם מה לאכול למה לא נתת, 

קש ממני. אז הנה מה תגיד? אף אחד לא בי
אמרתי לך, ועכשיו לא יהיה לך תירוץ כזה, אז 
אני מבקש ממך ואתה הרי לא תיתן, ותירוץ 
כזה לא יהיה לך ואז מלאכי חבלה יעשו בך 

 שפטים גדולים. 

ואמר לרב, אתה צודק.  הוא כל כך התרגש
הכניס אותו לחדר עם הכספת ואמר לו, זה 
 המפתח, אני לא יכול לראות שאתה לוקח
כסף, אני אכנס לחדר אחר, אתה תפתח ותקח 

אם אראה שאתה לוקח את מה שאתה צריך, כי 
. הרב פתח את הכסף שלי, אקבל התקף לב

הכספת, לקח בדיוק כמה שצריך, ספר את 
 הכסף וגמרו את המקווה.

המגבית לצדקה, אמרו לרב  אח"כ כשהגיעה
שינסה עוד פעם להיכנס אליו, נכנסו והוא נתן 

ד פעם עשו מגבית לקמחא דפסחא צדקה, ועו
ונתן גם הפעם. עושים מגבית לבגדים נתן,  –

וכל פעם שנתן יותר הוא היה עשיר גדול 
. מי שמכיר את התחיל הלב להפתח יותר ויותר

ירושלים יודע שיש שכונה, מול בתי 
הורנשטיין ורח' שטראוס, בדרך למאה 
שערים יש שכונה שנקראת בתי ויטנברג, 

או האדון ויטנברג. בסוף הגיעו לעשיר הזה קר
הרבה עניים ואמרו לו שאין מספיק דירות 
בירושלים, והוא בנה שכונה שלמה של דירות 

'בתי חינם לעניים. השכונה נקראת על שמו 
 ויטנברג'. 

הבא ליטהר... מסייעין  מה זה מלמד אותנו,
ואם יש לאדם . כשאדם פותח את השכל האותו

לשבור אותה, איזו מידה אחת שהוא מתחיל 
 אז זה הולך ומתגבר. 

 

  מוסר מן הכפרמוסר מן הכפר

שבצעירותו, למד תורה  היה עשיר אחד,
הרבה. אח"כ התחתן והקים משפחה, החותן 

                                                           
 ל"ח, ע"ב יומא ה

נתן לו סכום כסף גדול והוא פתח עסקים 
שהתפתחו יותר ויותר, ומדי פעם התחיל 
למעט בלימוד התורה עד שבסוף כמה שנים, 

יום  לא פתח גמרא במשך חודש שלם. כך
יום... הרבה זמן לא למד... הוא הלך לרב, 
אולי זה היה ר' ישראל סלנטר או רב אחר, 

 היה הולך לבקר ולומר חג שמח. 

נו מה נשמע, אתה לומד  שואל אותו הרב,
אני לא יכול אין לי זמן ושום  - ?גמרא

אפשרות ללמוד, כיון שהמצב הוא כזה שאני 
ד טרוד מאוד בעסקיי. אמר לו הרב סע לאח

הכפרים, שם יש איכרים שקוצרים בשדות, 
ומעמיסים על עגלות את הסחורות. אכן הלך 
אותו תלמיד עשיר לכפר. בכניסה לכפר הוא 
פוגש איכר ליד עגלה שמעמיס חבילות 
ושקים של תבואה מהגורן על העגלה להוביל 
את זה למקום שצריך, אמר לו האיכר, יופי 

ר לי שאתה כאן, תראה אני רוצה שמהר תעזו
אמר לו, אתה הרי רואה  -להרים כמה שקים.  

שאני לא איש כפר אני לא יכול, מביט עליו 
האיכר ואומר, אני לא יכול להכריח אותך אם 

 אתה לא רוצה אז באמת לא צריך.

'אני  –אמרת לי  אבל דבר אחד כן אגיד לך,
לא יכול', אני לא מקבל את זה, תגיד 'אני לא 

היית יכול. אם היית  רוצה', כי אם היית רוצה
רוצה באמת לעזור לי היית עושה מאמצים. 

תעשה קודם לא ניסית ומיד אמרת לא יכול, 
. ונראה אם אתה יכול, סימן שאתה לא רוצה

כשהוא חזר, שואל אותו הרב מה היה בכפר. 
הוא סיפר לו. נו הבנת מה שאמר לך הכפרי 
שאל הרב, אמרת לי אני לא יכול ללמוד חצי 

, מה האיכר ההוא אמר לך, שאם שעה גמרא
 אתה תרצה תוכל. צריך שיהיה הרצון.

עבדים היינו לפרעה במצרים,  בימי הפסח
יצאנו מעבדות מצרים זו עבדות של היצה"ר 
לעבדות של הקב"ה. ואנחנו עבדים חיילים 
נאמנים של הקב"ה. הימים האלה מסוגלים 
לעורר את הרצון, כתוב בשל"ה הקדוש שמתי 

מסובים בליל הסדר, הקב"ה  שבני ישראל
מזמין את מלאכי השרת, שמלאכים יבואו 
ויראו איך שעם ישראל עובדים את השם, 
מספרים בשמחה את יציאת מצרים, יציאת 
מצרים הפרטית שבו האדם יוצא מן הֵמָצרים 
מדבר שמצר לו, מדבר שמראה לו כאילו 

אבל אדם יכול, זו החרות שלו. שהוא לא יכול. 
. נקבל עלינו את ן ואתה יכולאתה בן חורי

קדושת חג הפסח הבא עלינו לטובה בשמחה 
והקרבת הרצון של מידות כאלה שצריך לתקן 
אותם יעלה לרצון לקב"ה כמו קרבנות, ונזכה 

 שהשכינה תהיה כל כך קרובה אלינובקרוב 
בבית המקדש השלישי במהרה בימינו אמן 

 ואמן.


