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כשגמרו הקמת המשכן ,כל עם ישראל
מצפים מה יהיה אחרי כך? מיד אמר להם
ה',, :אדם כי יקריב מכם קורבן לה'" לא
התחיל הכתוב בסוגי הבהמה שמקריבין
ממנה ,אלא התחיל בקרבן ,,מכם" מה זה
,,מכם"? מעצמכם ומגופכם ,הקרבן הכי
חשוב לפני ה' ,היא הכנעת האדם את עצמו
ואת רוחו בבחינת ,,זבחי אלוקים רוח
נשברה" .זה קרבן הרוח והנשמה ,אבל
קרבן הגוף הוא כשאדם מתענה ומקריב
חלבו ודמו וממעט אותו ,ומונע עצמו
מלאכול מעדנים ומסתפק במעט ,גם זה
נחשב קרבן לפני ה' ,לפי שממעט מלהנות
גופו מהנאות עולם הזה .ואחר כך דיברה
התורה בקרבנות מן הבהמה ומן הצאן
ומתורים ובני יונה ,וכולם הן בהמות
נרדפות בבחינת הוי מן העלובים ולא מן
העולבים ,ומן הנרדפים ולא מן הרודפים,
שהרי אין לך נרדפים בעופות כמו תורים
ובני יונה ,והכשירן הכתוב מכל שאר מיני
העופות .והקורבן אינו קמיע ואף לא מין
קסם .הקרבן – כשמו כן הוא :בא לקרב
את האדם מישראל לאביו שבשמים .בכך
שהאדם מקריב את הקורבן מרצונו לשם
ה' ,גם ה' מחזיר לו באותה מטבע ומקבל
את קרבנו ברצון .קבלת הקורבן ברצון היא
פירוש הביטוי :ריח ניחוח לה' ,כלומר
קורבן המתקבל לפני ה' ברצון והתרצות.
וכל סוגי הקורבנות נאמר בהן :ריח ניחוח
לה' ,הן בקורבן היקר מכל והוא הפר ,והן
בקרבנות היותר זולים כמו הצאן והעוף והן
המנחה שזולה מכל ,בכולם נאמר אותו

ביטוי ריח ניחוח לה' .עוד בא ללמדנו ,מי
שיכול להביא קורבן מהודר ומסתפק
בקורבן עני ,זה לא ענווה והכנעה לפני ה',
כי אם זלזול חמור .כי העשיר הזה מעלה על
שולחנו הפרטי בשר ודגים וכל מיני
מטעמים יקרים ,ולובש מלבושים יקרים,
יש לו תביעה מן השמים אם מקריב לה'
קורבן עני או קורבן בינוני .וכל אחד כפי
ערכו ,זוכה לריח ניחוח לה' וה' ישמרנו
אמן.

פרפראות על התורה:

הפתיחה לחומש ויקרא העוסק בקורבנות,
בולטת ה – א – זעירא אבל בפתיחת ספר
דברי הימים באדם הראשון רואין שם
האלף רבתי .מהו הטעם? אדם הראשון
חטא ונפל ,מפני שהרגיש מאוד את מעלת
עצמו ,שהוא יציר כפיו של ה' ,לפיכך נכתבו
שמו באלף רבתי .שהרגיש שהוא גדול ,ונפל.
בא משה רבינו ותיקן את עון זה ,כשקרא לו
ה' בכבודו ובעצמו אמר משה מה אני ומה
חיי שיקרא לי ה' כאדם שקורא לחברו מיד
המעיט את עצמו וכתב אות אלף זעירא,
ובזה תיקן חטא אדם הראשון שנתגאה,
לפיכך התחיל הפסוק השני,, :אדם כי
יקריב מכם" האלף בינונית ובזה תיקן את
אדם הראשון.

היסטוריה בקצרה:
כמה שנים אחרי חורבן:

כשחלה רבי יוחנן בן זכאי ,נכנסו תלמידיו
לבקרו ,כיון שראה אותם התחיל לבכות.
אמרו לו :ברכנו רבנו .אמר להם :יהי רצון
שתהא יראת שמים עליהם כמורא בשר –

ודם ,שבמורא בשר ודם אדם ימנע עצמו
מעבירות הרבה ,אבל בסתר עובר עבירות
ואומר :שלא יראני אדם .ואחר כך אמר
להם :הכינו כסא לחזקיהו מלך יהודה שבא
ללוות אותי .ואחר זה נפטר רבי יוחנן והוא
בן  120שנה .בשנת  73למנינם כלומר חמש
שנים אחרי חורבן בית המקדש .ובאותה
שעה גמרו החכמים ומנו להיות רבן גמליאל
נשיא עליהם ואביו היה רבן שמעון בן
גמליאל שנהרג עם עשרה הרוגי מלכות,
והיה רבן גמליאל הנשיא החדש צעיר
לימים .וכשהיה יושב באסיפת הסנהדרין,
היה יושב באמצע ,והיה רבי צדוק הזקן
ואחיו יושבים מימינו ,ושאר החכמים
הזקנים משמאלו .והכריז רבן גמליאל
הנשיא החדש ואמר :כל תלמיד שאין תוכו
כברו ביראת שמים ,אל ייכנס לבית
המדרש ,והעמיד שומר בפתח בית המדרש,
לבל יכנס תלמיד שאינו הגון .ואלה שמות
החכמים שהיו בסנהדרין בימי רבן גמליאל:
רבי חנינא סגן הכהנים – רבי נחוניה בן
הקנה – נחום איש גם זו – רבי דוסא – רבי
יוחנן בן גודגדא – אבא שאול – רבי יוסי –
רבי ישמעאל – רבי טרפון – רבי יוחנן בו
נורי – רבי חוצפיח המתורגמן – רבי יהושע
– רבי עקיבא ,ועל כולם היה רבי אליעזר בן
הורקנוס .והיה רבן גמליאל נוהג נשיאותו
בתקיפות וזורק מרה בתלמידים.

הדרך לרפואה ולבריאות:

מלבד שמירת הגוף על דרך מערכת העיכול,
אבל יש עוד דברים אחרים שהם מחוץ
למערכת העיכול ,והם החניכיים והשיניים.
האנשים מוטרדים ממצב השיניים שלהם,
אך אינם נותנים דעתם למצבם של
החניכיים .ובאמת השיניים חשובות מאוד,
לפי מי שיש לו שיניים בריאות יכול ללעוס,
ובלי שיניים קשה מאוד ללעוס ,ואפילו עם
תותבות ,עדיין זה רחוק מהמצב של
השיניים המקוריות .אדם יוצא מרופא
השיניים ,והרופא אמר לו אין לך חורים,
הוא שמח ,הוא מרוצה ממצבו ,אין לו בעיה
אכן בשורה טובה לשיניים ,אבל מה עם
החניכיים? החניכיים הם החיבור בין עצם
הלסת לבניין השיניים החניכיים תופסות
את השן ומקיפות אותה .אם אדם לא שומר
על היגיינת פיו ,מצטברים בחניכיים פסולת

מזון וחיידקים ,ומתחילה דלקת בחניכיים,
וזה מביא למצב של נסיגת חניכיים ,ואם
לא מטפלים המצב מחמיר ,ואין מה
לעשות ,עד שלבסוף השיניים נושרות
מהחניכיים למרות שאין בהן חורים .ואם
הוא ישאל את הרופא :הלא אמרת לי
שהשיניים שלי טובות? יענה לו הרופא:
נכון ,אבל מה לעשות? לא שמרת על
החניכיים! וימשיך וישאל למה לא אמרת
לי את זה בשעתו? אין תשובה .אמר אחד
הרופאים של שיניים :שישנם לצערנו הרבה
מקרים שבהם אדם בגיל חמישים ומעלה
מגיע אליו עם שיניים יפות ללא חורים,
אבל בגלל מצב החניכיים ,השיניים חייבות
להיעקר מכיוון שלא נותרה להם אחיזה
בחניכיים.

דברי מוסר,, :כח הרע בעולם"

הפסוק אומר,, :יוצר אור ובורא חושך
עושה שלום ובורא רע אני ה' עושה כל
אלה" צריך לדעת מהפסוק הזה בדיוק
ש,,בריאת הרע" היא בריאה של ה' ,עם
אותם ממדים אין סופיים .למוח האנושי
אין בכלל את הכלים להעריך את הגמרא
בברכות :מיכאל באחת( ,עושה שליחתו
בפריחה ובקפיצה אחת) ,גבריאל בשתיים,
אליהו בארבע ,ומלאך המוות בשמונה,
ובשעת המגיפה מלאך המוות עושה
שליחותו בקפיצה אחת ולא בשמונה כפי
הרגלו .זאת אומרת ,כשיש מגיפה מקבל כח
הרע כוחות מיוחדים .לדוגמא ,היטלר
הרשע ימ"ש ,לא היה סתם דמגוג גדול,
(דמגוג :מנהיג המשפיע על ההמון ומלהיבו
בכוח נאומו ודבריו) .לא מחמת מעלות
מיוחדות הנראות לעין הפך למנהיג בעל
השפעה עצומה של עשרות מיליוני גרמנים.
אדרבא ,הוא היה אדם לא בריא בנפשו,
ובכל זאת הצליח להשתלט על העם הגרמני.
הלא הדבר הוא? מטעני הרוע והרשעות
שהתגלמו בו – לא היה להם אח ורע
בהיסטוריה האנושית .התשובה לתופעה
פלאית זו היא אחת בלבד,, :ובורא רע"
בריאה של ה' מששת ימי בראשית וכדברי
הנביא,, :הוי אשור שבט אפי ,ומטה הוא
בידם זעמי" בשליחות ה' הוא שימש כשבט
מכה ומכאיב .במטרה להביא לתיקון עולם
במלכות ה' .ובשנות השואה ,כשנודעה

עוצמת השוד והשבר רח"ל .התקבצו גדולי
המקובלים בירושלים והלכו לכותל המערבי
לעשות (פולסא דנורא) כלומר :שבט על
האש ,לאותו רשע על מנת לחסל את כוחו,
אך כשהתחילו לעסוק בזה ,ראו שזוהי
טומאה עצומה שאי אפשר להתמודד עמה.
ותיכף ומיד הפסיקו .בזמננו ,אפילו
הרחובות החרדיים ביותר עברו שינוי עצום.
אדם הגון מלפני מאה וחמישים שנה
שיסתובב ביום ברחובותינו יבהל מעוצמת
השינוי הרוחני לרעה ,התגברות הרע
בעולם .ובפרט בדור הזה .זוהי בריאה
עצומה עם כוחות אדירים שחייבים
להישמר ממנה כראוי .כל כלי התקשורת
למיניהם ,הם המצאות גאוניות הבאות
מכח ה' ,,בורא רע" הוא זה שנותן לכח הרע
כוחות אין סופיים כאלה .למשל טלוויזיה,
יש בה תחכום איום שאין כמוהו ,אמנם יש
בה תועלת רבה לאדם ,אבל באותו זמן
מהווה מוצא למערכת הביוב העולמית
פשוטו כמשמעו.

הראשון לציון:
רבי יום טוב אלג'אזי 1727-1802

כששמע רבי יום טוב על פטירת רבו
הרש"ש ,קרע בגדיו ובירך ברוך דיין האמת.
ועתה הבין גם את דברי רבו הרש"ש
בפרידתם הוא הזכיר את פטירת האר"י,
אכן ,גם כאשר האר"י הקדוש נפטר ,רבי
חיים ויטאל ,תלמידו המובהק וממשיך
דרכו ,לא שהה ליד מטתו ומשאר הפסוקים
ששמע מרבו ,הוברר לו מהרה כי הוא יהיה
ממשיך דרכו של רבו כראש בית המדרש
בית א-ל .שעה ארוכה המשיך לשבת ,כאשר
ראשו שקוע בין ידיו ומחשבותיו מרחפות.
נראה כאילו יצא מעולם הזה ,ומצוי הוא
בעולמות עליונים ונעלים כשיצא רבי יום
טוב מפרנקפורט ,ליוו אותו קהל גדול,
וביניהם רבי משה סופר :החתם סופר,
והפרנס החשוב רבי דן גוגנהיים לאחר
כברת דרך ,כאשר נטו להפרד ,הוציא רבי
יום טוב מחיקו את ארנקו ,הוא הושיט
שטרות כסף למלויו ואמר להם,, :כסף זה
קיבלתי מאדם ששמו לילנטאל ,נראה לי
כי כספו אינו כסף כשר ,אין ברצוני לטמא
בו את ירושלים עיר קדשנו ,אנא החזירו לו
את כספו" הוא המשיך בדברי פרידה חמים

ונרגשים וברך את המלווים בכל טוב .רבי
דן גוננהיים ,נשאר קפוא על מקומו ,דקות
ארוכות לא הצליח להזיז את עיניו מן
הדמות המרתקת,, .רוח הקודש מפעמת
ברבנו" אמר בהערצה ,,לילנטאל זה מלווה
את כספו בריבית" .כשהוחזר הכסף
ללילנטל ,לא ידע הלה את נפשו מזעם.
ואמר בלבו :לא אנוח ולא אשקוט ,עד
שכספי ישמש את הרב ואת בית מדרשו.
סיפור:
היתום יעקב מחפש איזה מלאכה תהא מה
שתהא ,כדי לפרנס את עצמו ואת אמו
האלמנה .נכנס לבית מאפה גדול ואמר לבעל
הבית :אולי תוכל לקבל אותי לעבוד אצלך?
ההצעה הצחיקה אותו ,אתה ילד קטן מה
אתה יכול לעבוד אצלי ,עוד ,מדוע אינך נמצא
כעת בלימודים ,בבית המדרש? יעקב לא
הכביר בהסברים ,ציין רק שהוא זקוק מאוד
לממון עד כדי פיקוח נפש,, .ממון" חזר
אחריו האדון ,,אתה רוצה כסף? אתן לך
משימה ,ואם תעמוד בה אז תרוויח אלף
רובל ,,אלף רובל"? פער יעקב את פיו
בתדהמה של קורת רוח .באלף רובל אימי
המסכנה תחיה את עצמה ,ותוכל אולי לפתוח
חנות זעירה לממכר מאפים ותבשילים,
ולהתפרנס מעתה בכבוד! ...אמר לו יעקב:
,,רק אמור לי באיזה מלאכה תחפוץ"? נכון
הנני מוכן לכל מאמץ בעל המאפייה שוב פרץ
בצחוק ,אך עצר את עצמו ופירט את הצעתו
הנדיבה,, :אתה מכיר את הנהר החולף לא
הרחק ממעוני ,אם תיכנס הלילה אל הנהר
ותיוותר בתוכו עם מחצית מגופך עד שיעלה
השחר ,אתן לך מחר אלף רובל",, .בהחלט",
הסכים יעקב מיד ,כנראה בלי להבין את
המשמעות המסוכנת לשרות שעות רבות
בתוך מים קרים בלילה הזה .הדגיש העשיר
ונענע באצבעו כמזהיר :אבל זה חייב להיות
באמת ,ואני אצא מידי פעם מביתי לבדוק
אם אתה אכן שם ,וצריך שתדע ,אין חלוקת
שטרות בחינם.
שתי הלכות מהגאון רבי מרדכי אליהו זצ"ל:
 – 1כל הכלים שמשתמשין בהן למצה בין
ללישה בין לאפייה יקפידו לנקותם היטב
אחר כל י"ח רגעים .וישתמשו בכפפות חד
פעמיות ,ויחליפו אותן כל י"ח רגעים.
 – 2וכל המשגיחים על האפייה ועל הלישה
ועל כל דבר בעשיית המצווה ,צריכים כל שנה

לפני שיתחילו את מלאכתם לחזור ולשנן
הלכות לישה ואפייה בשולחן ערוך.

דיני פסח:

 – 1בודק כל החדרים שיש לו חשש שמא
הכניסו בהם חמץ ,ולבדוק גם את הרכב ולא
יקל בבדיקתו כי לפום צערא אגרא ,ויבדוק
גם תיקי הילדים ושל גברים ושל נשים
מחמץ .ויטול ידיו בלי ברכה קודם הבדיקה.
 – 2ואם דיבר בין הברכה לבדיקה שלא
מעניין הבדיקה ,אומר :ברוך שם כבוד
מלכותו לעולם ועד ,וחוזר ומברך .וכל זה אם
דיבר בין הברכה לבדיקה כלומר קודם
שיתחיל הבדיקה ,אבל אם התחיל הבדיקה
ודיבר אפילו לא מעניין הבדיקה אינו חוזר
לברך .ואסור לשמוע בשעת הבדיקה לא
שירים ולא דברי תורה.
 – 3כל המשהה חמץ ברשותו בפסח עובר על
התורה וביטל מצות עשה ומצות לא תעשה,
ואם יש לו חמץ בביתו ,ימכרנו לגוי באמצעות
הרבנים שומרי משמרת הקודש .ואם לא
מכרו ,אסור בהנאה לו ולאחרים ,ואם יש בו
ריח טוב ,אסור גם להריח בו ,ואסור למכרו
לגוי אחרי הפסח ,אלא ישליכנו לאיבוד בלי
שום הנאה.
 – 4אין לקנות שום מצרך שיש בו חמץ,
לאחר הפסח ,אלא מבעלי מכולת שמכרו
חמץ שלהם לגוי קודם הפסח באמצעות
הרבנים בין מאכל ובין משקה.
 – 5זקן או חולה שאינו יכול למכור את
החמץ בעצמו ,יכול למנות שליח שיחתום
במקומו על השטר של הרבנות וימכור את
החמץ בשבילו .ומי שמכר את החמץ של שכנו
בלי להודיע לו בדיעבד המכירה מועילה שלא
לאסור את החמץ .אבל לכתחילה אין למכור
את החמץ של חברו בלי לקבל ממנו רשות
ושליחות.
 – 6כלים שמשתמשים בהם בחמץ ,אסור
להשתמש בהם בפסח מבלי שיכשירם במים
רותחין .אבל כלים שמשתמשים בהם על
האש בלי רוטב ,צריכין ליבון אש ,ולא מועיל
להם הגעלה בחמין .תבניות שאופים בתוכם
חלות ,אין מועיל להם ליבון לפי שמתקלקלין
על כן צריך להחליפם בתבניות חדשות.
 – 7תנור חשמלי יש לנקותו היטב כמה שהיד
מגעת ,והימנע מלהשתמש בו עשרים וארבע
שעות קודם ההכשר ,ואחר כך ידליקו את
התנור בחום גבוה ביותר שאפשר ,וישאירוהו
דולק כשעה ,ודי בזה.

 – 8בדין הכשר המיקרוגל ,שמשתמשים בהם
לחימום המאכלים ,לא לבישול ,יש אפשרות
להכשירם לפסח עד ידי שינקו אותו היטב,
ויניחו כוס שיש בתוכה מעט מים ומעט
חומרי ניקוי ,וירתיחו את המים במשך כמה
דקות ,עד שדפנות התנור יספגו את האדים,
ויש מצריכים גם כן בזמן השימוש שיהיה
באמצעות קופסת קרטון או פלסטיק סגורה
היטב .ומי שמחמיר שלא להשתמש בהם כלל
בפסח תע"ב.
 – 9מדיח כלים חשמלי הפועל על ידי שטיפה,
ברותחין עם חומרי ניקוי פגומים ,צריך
שינקו היטב את המכונה מכל לכלוך ,וגם
יפעילו את המכונה (בלי כלים בתוכה)
בשטיפה ברותחין עם חומרי ניקוי.

התורמים לעלון זה:

האדון אלי לוי ואשתו הגברת בקי ובניהם
לברכה ולהצלחה ולבריאות אמן *** .הגברת
קיטא דוויק בווביה ובעלה האדון יוסי
ואחיה לברכה ולהצלחה ולע"נ אדונתם אמם
שמחה בת מזל ע"ה אמן *** .הגברת רינה
ג'ג'אתי ובעלה האדון דוד ובניהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ אביה המנוח משה בן חסנה
סלאמה אמן *** .האדון עבוד אברהם ואשתו
הגברת צבח ובניהם נעים – יוסף – משה –
יונתן לברכה ולהצלחה ולע"נ בנם המנוח
שנקטף בקיצור ימים ושנים דוד בן צבח ע"ה
אמן *** .הגברת סילי ג'ג'אתי ובניה לברכה
ולהצלחה עם כל משפחותיהם ולע"נ אביהם
המנוח יהודה לאון בן ג'מיליה ע"ה אמן.
*** משפחת כפיף לברכה ולהצלחה ולע"נ
אדונתם אמם רחל בת זקייה ע"ה אמן*** .
משפחת נקב לברכה ולהצלחה ולע"נ אביהם
המנוח ג'מיל בן עיישה ע"ה אמן*** .
משפחת שקלו לע"נ אדונתם אמם טוניה
מזל בת רחל ע"ה אמן *** .איש חסד בעילום
שם לברכה ולהצלחה אמן *** .משפחת
המנוח מאיר סטהון לברכה ולהצלחה אמן.
*** הרב יצחק פרחי ואשתו הגברת שושנה
ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ אמו דורית
שרה בת זקייה ע"ה אמן.
הגיעו התרומות  700$וההוצאות 1300$
ותזכו למצוות אמן.

*******

www.bethyosef.com

