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 שהוא כדי תוך, התשובה בעולם דרכו את התחיל, מתחזק בחור, רמי
 .מדהימה בהצלחה משפחה ובני חברים אחריו סוחף
 לגן מתן בנו את לשלוח היה זה, עשה שהוא הראשונים הצעדים אחד
 מה בעל פה לומר וידעו, הלכות למדו, שבוע פרשת ספרו שם, דתי
 .יום בכל האלוקים ברא

 בשבת כבר אבל. הזה מהגן לו יצא טוב שרק רמי חשב, בתחילה
 ...צרות להריח התחיל הוא הראשונה

 אמר מהראש לו שנפלה לאחר הכיפה את מנשק אותו שראה הילד
 על נופלת כשהיא כיפה לנשק צריך שלא אמרה הגננת! אבא: "בשקט

 לאחר מיד המסובים לכל שלום שבת אמר הוא וכאשר". הרצפה
 ממה שטועמים לפני לדבר אסור, אבא: "היניק לו אמר, הקידוש

 ".מהיין טעמת לא ואתה, עליו שמברכים
 בית רב, שאול הרב מול עומד עצמו את מוצא היה הוא, שבוע מידי

 יק'שהקטנצ מה או, נכון חושב שהוא מה אם ושוב שוב ושואל, הכנסת
 .יותר נכון אומר הזה
 וידיעותיה הילד של מהגננת מתפעל עצמו את מצא הוא שבוע מידי

, והיא, למד שהילד לפני עוד למד הוא חדשה הלכה אולם, הנרחבות
 ...כבוד של בדרך אם כי טעויות על אבא את לתקן שאין
 את וקרא המשפחה פני כל מול ישב שהוא בשעה, הסדר בליל אבל

 היה כבר הוא, מהזאטוט כבוד ביראת תיקונים קיבל וכהרגלו, ההגדה
 .מנצח הוא שהפעם בטוח
 שאלוקים מכיון הסדר ליל את חוגגים שאנו סיפר הוא: התחיל זה וככה

, בכשפים הנצורה ממצרים לצאת ישראל לעם ועזר פרעה את העניש
 לילדינו ומספרים הסדר ליל שנה מידי עורכים אנו תודה ולאות

 שעשה הגדולים הניסים ואת, המכות עשרת את והבוגרים הקטנים
 למתן לספר זה בערב התכנסנו ולכן, מצרים ביציאת לעמנו האלוקים

 .הגדולים הניסים על
, אבא של מכבודו במחילה: ואמר המוכר בניגון הקטן מתן פצח ואז

 .בפניך אותו להציג רוצה והייתי, בעניין" דומה" משהו אמרה הגננת
 .האב תמה שאל -?" הגננת אמרה מה"
 הניסים על תספר לי שאתה יתברך' ה שרצה שבגלל אמרה הגננת"

 ידי שעל בכדי, פרעה של ליבו את הכביד הוא לכן, שעשה והנפלאות
 .לי לספר מה לך יהיה לו יתן שהוא הגדולים העונשים
 לו ואמר שאול לרב רמי ניגש, החגיגית מוסף תפילת לאחר, למחרת

 תצדיק היום, שלי הבן של הגננת את תצדיק לא היום, "ניצחון בתרועת
 שיהיה בכדי רק כזה לב לפרעה ייצר שאלוקים בכך ההגיון מה כי, אותי

 ?".למתן לספר מה לי
 .צודקת שהגננת כרגיל וענה, כרגיל חייך הרב
*** 

 אל בא משה אל 'ה ויאמר: "מעניין מאד בפסוק פותחת בא פרשת
 אלה אותותי שיתי למען, עבדיו לב ואת לבו את הכבדתי אני כי ,פרעה
 במצרים התעללתי אשר את בנך ובן בנך באזני תספר ולמען, בקרבו
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 '".ה אני כי וידעתם, בם שמתי אשר אותותי ואת 
 הסדר ליל תערכו רבות שנים לאורך שבעתיד רוצה שאני בגלל, כלומר

 להם נותן ולא ובעבדיו בפרעה מתעלל אני לכן, נפלאותי על ותספרו
 כך נעים שלא באזניים להם ללחוש אמור שהיה הפשוט הרגש את

 .עשן ותמרות ואש דם תחת לא ובמיוחד, אש תחת ממלכה לנהל
 בשנת בנו עם אבא יושב היה, הזה הפסוק שאילולא, כך אומר זה

 סדר ליל עורכים אנחנו למה יודע אתה: "לו ואומר הפסח בחג ד"תשע
 להם עשה ואלוקים, במצריים סבלו שאבותינו בגלל, כך כל מעניין
 זה ובזכות, מכות עשר וספגו סבלו עמו וכל ופרעה, ונפלאות ניסים
 ואילו". הזה המאורע לכבוד מחוה עורכים אנו והנה, ממצרים יצאנו

 זה, קלף גבי על שחור העיניים מול לנו כתוב הזה שהפסוק עכשיו
 אתה: "לו ואומר לבנו פונה במצריים האבא. הפוך סיפור אותו את אומר
 אותנו משחרר ואינו מכות הרבה כך כל מקבל פרעה מדוע יודע

 ישבו רבות שנים שבעוד רוצה שהאלוקים משום? במצריים מהעבדות
, היום רואים שאנו מה כל את להם ויספרו ילדיהם עם האהובים בניו

 ".פרעה עם כך מתנהג הוא כך לשם
 הוא ברוך הקדוש מבחינת הרי, נוסף אחד צעד מתקדמים אנו ואם

 וכל, מכן לאחר בהם להתעלל בכדי רק מצרים ואת פרעה את לברוא
 .האלוקים של וגדולתו כחו את להבין ישראל לעם לגרום בכדי רק זה

 .המשא את הרב סיים" הגננת צדקה פעם עוד אז"
*** 

 אנחנו בהם אירועים, מובנים לא אירועים עלינו עוברים לפעמים
 את לחבר מצליחים לא, הבורא דרכי על מתפלאים עצמנו את מוצאים

, דורות או שנים, ימים של במרחק קצת נפליג אם אולם. ההגיון פאזל
 עושה זה כל שאת נבין, והעם העולם של הכוללת תמונתו את ונראה

 אור שתעניק, אחת טובה סופית מטרה בשביל הוא ברוך הקדוש
 ולהמתין הוא ברוך הקדוש על לסמוך רק תפקידנו. לכולנו ואושר

 .לישועות
 שעל הזו והצרופה הפשוטה באמונה יומו את לנהל שישכיל אדם

 מכשולי על להתגבר יצליח, הקדוש הפסח חג את חוגגים אנו בסיסה
 .כולו העולם לבין ובינו, ילדיו לבין בינו, רעיתו לבין בינו, רבים חיים
 שישנה, מיד יבין לא אם גם ויאמין', ה רצון את תוצאה בכל יראה הוא

 הזה המאתגר/הקשה/העצוב/המביך למצב להגיע טובה די סיבה
, בהשלמה זאת לקבל הדרושים הכחות כל את לו ויהיו, בפניו הניצב

 .בשמחה ואף, באהבה
 .ננצח, מעמד נחזיק, נאמין

************************* 
היכונו לעליה לרגל הגדולה של גדולי ישראל ע"י המוסדות יחד 

שתתקיים אי"ה מוצש"ק חול המועד פסח  עם ההגרלה הגדולה
 אביב-באולמי גלארי פלאס תל הקרוב

 שמרו את התאריך 
 עקבו אחר הפרסומים... 

 



 

 חידות
היכן מצינו בפסח שאין איסור לתת . 1

 ?למרות איסור לא תחנם מתנה לגוי
היכן מצינו זמן שאינו שבת ואינו יום טוב .2

וחול המועד ובכ"ז אסור לכל אדם להניח 
 בו תפילין?

, שונים צדקה ארגוני הציבו ק"ארה ברחבי רבים במקומות .3
 משפחות' עבור', מזון מוצרי' בהם לתרום שניתן מיוחדות תיבות

, מצרכים לתוכם להשליך שניתן, הוא בנייתם שאופן', נזקקות
. הנעולה התיבה דלת פתיחת י"ע אלא, להוציאם אפשרות ואין

 מזון מוצרי להביא העם מרבים, הפסח לחג הסמוכים הללו בימים
 .ועוד מרק שקדי, כאטריות' גמור חמץ' הגדול שרובם
 הנמצאת' הצדקה תיבת' כי, ראובן הבחין פסח ערב של בבוקרו
 להתקשר מיהר כן ועל, חמץ בדברי וגדושה מלאה, לביתו בסמוך
 לפני התיבה את לפנות שימהר, כך על להודיעו, הארגון לגבאי

 לו והשיב, טרחתו על לו הודה הארגון גבאי. חמץ איסור זמן
 .שברשותם החמץ כל את מוכר שהארגון

 הוא, להם שנתרם בחמץ הארגון של הקנין כל, טען ראובן
, ידה על עומד אינו בעליה אם, תקנה שחצר ובכדי', חצר תורת'ב

 היא המציאות וכעת והיות', המשתמרת חצר' להיות צריכה היא
 מתוך ויוצא מבצבץ מהמוצרים וחלק, גדותיה על מלאה שהתיבה

 חל, כן אם, לגוי למוכרו בכדי חמץ באותו קנין לארגון אין, התיבה
 .ישראל של חמץ שאר ככל, זה חמץ על ביעור חיוב
 זכתה לא שהקופה כדבריך אכן אם, הקופה גבאי שאל, בכך ומה

 אין הפקר של חמץ ועל, הפקר של הינו זה שחמץ נמצא, בחמץ
 ואלו היות, ראובן טען, הפקר זה אין'.ימצא בל'ו' יראה בל' איסור

 לתורמו אלא, להפקירו נתכוונו לא, לתיבה חמצם את שהביאו
, הארגון של המשומרת לחצר נכנס לא החמץ עוד וכל, לצדקה

 ואף, חמץ באיסור שנכשלים, הנותנים של בבעלותם זה הרי
 חמץ' הוא כאשר, הפסח לאחר זה חמץ שמחלק נכשל הארגון
 '. בהנאה אסור'ש', הפסח לאחר
 ? מי עם הצדק לה היאהשא

לשלוח תשובה מדוייקת עם מקור יש 
 או למייל בכתובת: 03-72-55-988לפקס 

info@haravrabi.co.il  עד יום ראשון
חידות העלון ולציין עבור  13:00בשעה: 

 יוגרל בין הפותרים נכוןדעת זקנים, פרס 
 תשובה לשאלות
 מהעלון הקודם:

היכן מוכח בפרשה שכל שבעת ימי  .ש
 המשתה של חתן הם מהתורה?

 ה"ד', א' ד, אחרון קונטרס) בכתובות י"הפנ כתב ת.
 המשתה ימי דשבעת, פרשתינו מוכחמ דלכאורה(, מיהו
 ראיית שדוחין זה דין שהרי, מדאורייתא המה חתן של

, הוא דדרבנן איתא דאם, מדאורייתא הוא, חתן אצל הנגע
 .לרגל חתן השוו וגם, החתן ראיית נדחה היה לא כ"א

 יש, סכנה איזו הלכה שנתקנה משום .ש
 מבשאר יותר' שימורים ליל'ב  להקפיד

 .השנה ימות
"אין משיחין בשעת הסעודה" שכתב .ת

הברכי יוסף דהיינו דווקא בזמנם שאכלו 
בהסיבה וא"כ בליל פסח שאוכלים 

 בהסיבה יש להקפיד בזה מאוד.

 

 מדינה בכל תינוקות מלמדי מושיבין שיהיו שהתקין, לטוב הזכור הגדול הכהן גמלא בן יהושע מימות
 נשמרת, מישראל תורה נשתכחה הוא שאלמלא', א א"כ ב"בב כמבואר, ועיר עיר ובכל ומדינה
 מלמד שכרו, יחדיו משפחות כמה התקבצו כשאך, ישראל של מושבותיהם מקומות בכל זו תקנתו
, תורה שילמדם מי היה שלא, השכנים העניים ילדי את גם אליהם וצירפו, תורה בניהם את שילמד
 היתה זו תקנה אילולי, אנו בימינו ובודאי ודאי, בימיהם תורה נשתכחה הוא שאלמלא הגמרא וכדברי
 .מישראל נשכחת התורה חלילה

 מנין שהיה לפני עוד, המקום בהקמת מיד לו שדאגו הראשון הדבר', התורה שערי' בקהילת גם
 עם וסיכמו דיברו והעסקנים המקום רב. תורה תלמוד הקמת של זה חשוב ענין היה, מתפללים

' תורה מקום' ל יהפך שהמקום כדי', התורה שער' המקומי תורה תלמוד הקמת על בדבר הנוגעים
' ר הדגול המחנך את בראשו והעמידו, מבניהם התורה תשכח ולא התורה לעולם הילדים יכנסו דרכו
 בכל אותו שליוותה דשמיא ובסייעתא, ולחנכם ישראל ילדי ללמד הרב בנסיונו הידוע, המלמד יעקב
 מאות למדו בה, ותורתו' לה גדול תורה תלמוד הוקם, המקום תושבי של התרבותם שעם זכה, דבר
 .המקום מתושבי חמד ילדי

 חכמים תלמידי מיוחדים מלמדים לבחור בכדי מרובים ובדמים בטרחה חסך לא המנהל יעקב' ר
 לתלמידיהם מובהקת דוגמא ישמשו והנהגותיהם שמעשיהם, לחכמתם קודמת שיראתם', ה ויראי

' ספר ללמדו תינוק' של הקודש מלאכת את יודעים ואף, המצוות וקיום התורה לימוד חשיבות בדבר
 .חיים אורחות ולהנחילו

 בשעה לישון לילך דאגו כולם, המיוחד תורה לתלמוד שייכים שהם ניכר היה המלמדים כל על
 עסקו לא, עייפות בלא הילדים את ללמד שיוכלו כדי, מלמדים הלכות ע"בשו כנפסק, סבירה

 תוככי אל מלהביא שנמנעו הוא פשוט ודבר, מהילדים דעתם את המוציאים אחרים בעיסוקים
 .וללמד ללמוד של תקין וניהול ריכוז כל המפריע, רוטט במצב לא אף, הסלולרי המכשיר את כיתתם

 שמלבד, הרציני זבולון' ר המיוחד המלמד היה, בו התהדר תורה שהתלמוד המיוחדות הפנינות אחת
, ספרים ושאר ס"בש בקי והיה, רבות שנים של בתורה עמל לאחר הצאן את לרעות נלקח שהוא מה
, שנים של עמל לאחר להגיע זכה לה המיוחדת שמים יראת בדבר המיוחדת מעלתו בו נוסף עוד

 צורת אודות להם להעיר כמעט צריך היה שלא עד, תלמידיו הנהגת על רבות כה משפיעה שהיתה
 חושיו בכל דבוק, המלך לפני בתפילתו עומד לראותו המיוחד המראה. ברכות וסדר התפילה ואופן
 .בתפילה אחרים ומושגים גדולה התעוררות סובביו לכל ואף לתלמידיו נתנה, שמתפלל במה

 עד, הזמן בניצול אחרים מושגים התלמידים את לימדה היא אף, השעות בכל הגדולה התמדתו
 ניכר היה כבר, זבולון' ר אצל ללמוד החלו שילדיהם הראשון מהבוקר שהחל, טענו התלמידים שהורי

, ונאים מיוחדים, אחרת נשמעים היו הראשונה הצהרים בארוחת ברכותיהם, אחרת הנהגה עליהם
 המעדיפים ילדיהם את ראו הראשון בערב כבר. ביתם בני שאר את אחריהם' הדביקו' הזמן ובמשך
 עצם. מההורים או מהמלמד דבר כך על שמעו שלא למרות, השינה לפני תלמודם על שוב לחזור
 .כן לעשות אותם ודחפה דירבנה אשר היא, זו הנהגה בפניהם שראו הדבר
 רבים שהורים, גרם תורה התלמוד של הטוב שמעו אך, נוספים מוסדות במקום הוקמו הזמן במשך

 תורה עמלי להיות הטובה בדרך ויחנכום בו ילמדו שבניהם שיזכו כדי רבים ומאמצים כוחות השקיעו
 .במצוות ומדקדקים

 את שיכניסו כדי בהשתדלות והרבו התאמצו, תורה לתלמוד יתקבלו שבניהם זכו שכבר הורים גם
, יחזקאל' ר של' ב לכתה וממנו, דוד' ר של' א לכתה עוברים ממנו שהרי, אברהם' ר של למכינה בנם

 ישפיעו שודאי, חיים ואורחות תורה זבולון' ר אצל ללמוד, המאושרת לשנתם שיגיעו עד... וממנו
 .ושנותיהם ימיהם לאורך רבות עליהם

, וטובות רבות מעלות בעל אחד כל היו הם שאף, האחרים במלמדים פגיעה של מצב למנוע בכדי
 על הגרלה תורה התלמוד בכל יערך שנה תחילת שבכל נקבע, ישראל גדולי עם התייעצות ולאחר

 האחרים במלמדים הפגיעה וימנע, ההורים לחץ יופסק וכך, יזכו הם מלמד לאיזה, הכיתות
 .המיוחדים

 הטובים במעשיו קינאו, אדרבה אלא, זבולון' מר נתרחקו שלא רק לא, תורה בתלמוד המלמדים כל
 פנוי רגע כל לנצל, והנהגותיו חייו מאורחות וילמדו, חכמה תרבה זו שקינאתם וקיוו

 ידוע שאינו דבר בכל או, סבוכה סוגיא בכל ובמיוחד, רבות עמו להתייעץ אף והוסיפו, בתורה לעסוק 
 הזקוק דבר בכל וכהנה כהנה וכן, בספק מוטל ואמיתותם, לכל הידועים בדברים, דיו וברור

 .כשמלה לפניו פרושים הקדושה בתורה ורחבים רבים שחלקים, מופלג חכם תלמיד עם להתיעצות
 כדת והסברתם הדברים בלימוד יותר ועוד, אורחותיו בכל האמת מידת על מאוד עד הקפיד זבולון' ר

 פעמים אשר, ישראל לילדי שמחלקים מקומות שיש הציורים אותם כל על הצטער ומאוד, תורה של
 וכבר, התלמידים בליבות העיוותים את וממחישים, כרימון ושגיאות טעויות מלאים נמצאים רבות

, נכנסו שנכנסו כיון, האדם בלב הנכנסים ושיבוש שטעות', על דעל כיון שבשתא'ש, ל"חז לימדונו
 .לשרשם מאוד עד וקשה

 פנו, לילדים המחולקים הציורים על השגות זבולון' מר קיבלו רבות שפעמים, תורה התלמוד הנהלת
 ובכח, המצוירים הדפים על לעבור, הרבים לתועלת היקר מזמנו להקצות שיואיל, בבקשה זבולון' לר

 הבל דברי ישראל לילדי ינתן לא למען, ולפסול להכשיר, ולרחק לקרב יוכל, הגדולה ובקיאותו תורתו
, אדרבה אלא, במצוות ומדקדק חכם תלמיד שאינו רק לא שפעמים, הצייר של כדמיונו רוח ורעות

 .והמצוות התורה שבשומרי מהפשרניים הוא
 להשקיע והסכים, ההנהלה לבקשת נעתר, בציורים הנמצאת הגדולה המכשלה את זבולון' ר בראות
 ולצערו, בשנים רבות תורה התלמוד את המשמשים הציורים דפי כל וביקור בבדיקת היקר מזמנו

 עם ומתייעץ' ספר יודע' בעצמו שהוא שידוע, הציירים אחד של ציוריו שמלבד, והבחין ראה הרב
 פעמים, לפניו שהיו האחרים בכל, טהרה רוח נושבת ומציוריו, שמצייר מה אודות חכמים תלמידי

 .הנכונים מהדברים מרובות היו הטעויות רבות
 המוזכרת', תולעת שני' בדבר היתה, הציירים רוב של הציורים בכל עצמה על שחזרה הטעויות אחת

 אל המושלכת תולעת דמות כמין ציירו ככולם שרובם, מצורע ובטהרת אדומה פרה בשריפת בתורה
 וכפי, והמפרשים ל"חז דברי הפך שהם, המצורע לטהרת הכהן ובשימוש, אדומה הפרה שריפת
, להדיא כן כתב בפרשתינו י"רש ואף, אדום בצבע צבוע צמר שהוא, הראשונים רבותינו כתבו שכבר

 יש, אדום והצבוע', "ב ט"י במדבר בחיי ברבינו כתב ז"וכעי, ב"ה פרה' מהל ג"בפ ם"הרמב וכדברי
 הגרגרים היא והתולעת, בתולעת אותו שצובעין ויש, בלכא אותו שצובעין ויש, בפואה אותו שצובעין

 היות, ]תולעת[לגרגירים קוראים למה]ו, האוג כמו והן, החרובים לגרעיני הדומים, ביותר האדומים
 ...".מהן גרגיר בכל יש יתוש כמו[ו

, נח לתיבת והחיות הבהמות כניסת של בתיאור היתה, הציורים בכל עצמה על שחזרה נוספת טעות
 מכל שבעה רק נראו הטהורים החיים מבעלי ואילו, מין מכל שנים הטמאים החיים מבעלי נראו בה
 בכיתתו ששאל שבשאלה, הוא שכן בחושבם, התלמידים בליבות חזק התאזרחה זו וטעות, מין

 ,שנים כולם השיבו, לתיבה הוכנסו טמאים חיים בעלי כמה, לתיבה שהוכנסו חיים הבעלי אודות
  

 ובניסן עתידין ליגאל!!! סן יזכו בניסן ג'וק... אהה סליחה,ינאלו ובבניסן נג
 בכלל, בטוח אתה זוכה! -? ניסןומה קורה בחודש  - אז בטח יש לך סיכוי ענק לזכות ברכב... - ישראל מעל המזל, נכון?עם 

 בזכיה מיידית!!! -ובכלל! הזכות להחזיק עמלי תורה  - .כבר אין מה לדבר.. -? כשמדובר ברכב ניסן בחודש ניסןומה קורה 
 וה"מ פסח הקרוב בהשתתפות גדולי ישראלשתערך בח צלצל עכשיו והכנס להגרלה הגדולה

 אתה בהגרלה! -עבור קמחא דפסחא ₪  360גם בתשלום  - במזומן!₪  100,000או  2014על רכב ניסן ג'וק 

 ללומדי התורה מחזיקי העולם!!! 100%כל ההכנסות קודש 
 

 מי ראוי להיות מחנך בתלמוד תורה? - סיפור לשבת
 למחשבהנקודה 

 ברכת באילנות לא רק בניסן...
"בא"י אמ"ה שלא כתוב בגמרא היוצא בימי ניסן ורואה אילנות מלבלבים מברך 

חיסר בעולמו כלום וברא בו בריאות טובות ואילנות טובות להנות בהם בני 
 ". אדם

ברוך ה' זכינו כל אחד ואחת מישראל לברך ברכה נפלאה ונשגבה זו גם השנה, מי שלא 
דאי יזדרז גם כי זריזין מקדימין למצוות וגם בגלל שבשנה מעוברת הניצנים ברך כ

 ואין על מה לברך. אז חבל להפסיד! כי עכשיו זה כביכול אייר, נושרים מהר יותר
פשט הברכה הוא מכיוון שאסור להנות מהעולם הזה בלא ברכה אז על ההנאה של 

ים את האילנות בלבלובם ראיית אילנות מלבלבים חכמים תקנו ברכה ולכן כשרוא
 מברכים את הברכה כפי תקנת חכמים.

אבל יש כאן עומק, וכדאי להתבונן בו. לפעמים מרוב הרגל אנחנו לא מתבוננים מספיק 
ואנו מפסידים המון עולם הזה ]לא עולם הבא, עולם הזה!!![, לדוגמא: אדם שהיה עוור 

ל בוקר כשהוא קם והוא מגלה תקופה מסויימת ובחסדי ה' התרפא לגמרי איזה כיף לו כ
שהוא אכן רואה בשתי עיניו את הבוקר הנפלא? פשוט לקנאות בו. לסתם אדם אין כזו 

 הנאה! למה? כי זה מובן מאליו שהוא רואה ב"ה.
יש דוגמאות למכביר אבל המכנה המשותף של כולם הוא שכשלא מרגישים בחסרון לא 

 ..מודעים למה שיש לנו רק כשחסר מבינים כמה יש.
ה לנו הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנתעוור בשביל שנודה על העינים אז הוא עוש

 תזכורת, מה התזכורת? תברך!
 אתה רואה אילנות מלבלבים זה עושה לך טוב? תברך!

יו זה לא פשוט! ה' חסך לנו את להתבוננות אתה מבין שזה לא בא מא כשאתה מברך עם
 הצורך להיות עור, הוא נתן לנו דרך קלה להרגיש ולהנות מדברים פשוטים.

אמור מעתה, לא רק בניסן מברכים ברכת האילנות, ולא רק על אילנות מברכים ברכת 
האילנות, כל השנה כולה תלמד להנות מהבריאה מהחברה מהמשפחה מהמצוות מכל 

מנם צורך לברך כי מספיק פעם בשנה כדי להתעורר אבל מה שעובר עליך, אין א
 האפקט של הברכה ודאי וודאי שצריך ללוות אותנו יום יום ושעה שעה.

על דרך זה שמעתי מאחד ממדריכי החתנים הידועים והמוצלחים בארץ, הוא אומר: יש 
כאלה שחושבים שרק בשנה הראשונה יש מצווה של ושימח את אישתו אשר לקח כי 

ושימח את אישתו אשר לקח", אבל אחרי שנה  שנה אחתבתורה "נקי יהיה לביתו כתוב 
תתנהג כמו כולם אל תפרגן יותר מדאי אל תמסור את הנפש למען שלוות נפשה של 

 אישתך...
אבל אומר הרב על דרך מה שאמרנו, ה' מצווה לשמח שנה אחת והוא סומך עליך 

ה לך לשמח אותה כל השנה וששושתראה מה קורה כשמשמחים את  האשה ואז תבין 
 זה רק דוגמא זה רק תמריץ, אבל חובתך ללמוד מזה לכל החיים.

הוא אשר אמרנו גם ברכת האילנות היא דוגמא אבל אנחנו למדים ממנה לחיים עצמם 
 ולשמוח בחלקינו. על כל דברלדעת להעריך לדעת להנות וכמובן לדעת לברך 

נות תשתרש בנו לכל השנה כולה ונדע להעריך יתן ה' שתובנה נפלאה זו של ברכת האיל
את הדברים הפשוטים שיש לנו את הנוף הפשוט שאנחנו רואים ואת החיים והנשימות 

 שה' יתברך נותן לנו כל רגע, ועי"כ יתקיים בנו דברי התנא באבות,
 

  "איזהו עשיר? השמח בחלקו"!!!
 

 וחלק, נקבה ואחד זכר שאחד, אחד פה כולם השיבו, נקבות וכמה זכרים היו מתוכם כמה ולשאלה
 איש שנים ִהוא טהרה לא אשר הבהמה ומן'( "ב' ז בראשית) הפסוק את לצטט אף ידעו מהילדים

 ".ואשתו
 כששאל אך, מין מכל שבעה כאחד כולם ענו, לתיבה הוכנסו טהורים חיים בעלי כמה כששאל גם

 בעלי שבע שהרי, להשיב מה ידעו ולא הילדים כל התבלבלו, נקבות וכמה זכרים היו מתוכם כמה
 .שווה למנין לחלקם קשה חיים

 אחרות כיתות וילדי כיתתו ילדי של ככולם רובם נחלת שהיתה, מפורש בפסוק זו' גסה טעות'
 והם, בתורה מפורש פסוק לקרוא ידעו שלא', ארצות עמי'ה הציירים של בעטיים היתה, ששאל
 אותם הטעו עיניהם מול שראו ההמחשה שאמצעי, ישראל לילדי מעוותת מורשה להנחיל הצליחו
...", ואשתו איש שבעה שבעה לך תקח הטהורה הבהמה מכל(, "שם) המפורשים התורה מדברי
 החיים בעלי שמכל(, ז"אבע ע"וע) נקבות ושבע זכרים שבעה לקח נח הטהורים החיים בעלי שמכל

 .נקבות ושבע זכרים שבעה, עשרה ארבע היו ומין מין מכל, הטהורים
 לגדור אבותיו לו שהניחו הבקעה את נטל רבותיו בעצת, הדברים פני הם שכך זבולון' ר ראה כאשר
 בהרחב ביאר בו, למלמדים המיועד מיוחד ספר בכתיבת מרובה ומחשבה זמן להשקיע והחל, אותה

 כל לברר, גדולה בהם העמימות אשר לדברים לב בשימת, הפסוקים ביאורי כל את מיוחד ובדיוק דבר
 .המפרשים ורבותינו ל"חז דברי פ"ע דבר

 עדיף, טוב היותר באופן מושלם ספר לכתוב ברצונו שאם, זבולון' ר הבין עבודה חודשי כמה לאחר
 כדי, ודעת טעם בטוב ענין אחר ענין יבאר בו, אחד חומש על חלק כל, חלקים בחמשה זאת לעשות

, וכנתינתה באמיתותה' ה תורת את ויַלמדו שיְלמדו בכדי ובמיוחד, הלומדים וכל המלמדים על להקל
 .ומדוקדקים נכונים שאינם דברים ולא

, והלכותיהם וסדרם הקרבנות מעשה כל, ויקרא חומש הוא הידוע על הנעלם רב בו והספר היות
, למעשה מחשבה וצירף, השלימה המלאכה את זה בספר להתחיל חשב לכך, ודקדוקיהם פרטיהם

 כל את המבאר, ומיוחד מושלם חיבור ידו מתחת הוציא אשר עד ועמל עבד שנים כמה ובמשך
, ופרטיו הלכותיו כל עם קרבן הקרבת סדר כל, ומקומו אופנו על דבור דבר, ויקרא ספר פרשיות

 הרבים ופרטיו הלכותיו כל עם, וטהרה טומאה עניני כל וכן', וכו' וכו דמו זריקת וסדר הקרבתו מקום
 .מנסה שרק מי לכל להבנה הניתן באופן, ונעימה ברורה בשפה הכל, והקשים

 לבבם הרגשות את היטב ביטאו, לפניהם בא והמיוחד החדש שהספר, א"שליט ישראל גדולי
 בכל הרבה ויגיעתו ובעמלו, המחבר בשבח כותבים הם בה, לו שכתבו המיוחדים ההסכמה במכתבי

, אותו שליוותה המיוחדת דשמיא ובסייעתא תורתו בחכמת אשר, וסבוכות קשות הלכות אותם
 על לדאוב לב וכל לדמוע עין כל המעורר, אלה ראתה עין אשרי, ויפה ברור באופן הכל לכתוב הצליח

 .ובזמרם בשירם ולויים בעבודתם כהנים בעצמינו לראות זכינו שלא
, המלמדים ידידיו לכל וחילקם ספרים עשרות כמה זבולון' ר הביא, עולם לאור ויצא הספר כשהודפס
 ערך אף ובהפסקה, שכתב מה בכל הברורה להבנה ולהגיע, זה ספר ולחבר לכתוב זכה שבזכותם

 שעזרוהו מה כל על לכולם והודה וחזר הודה במהלכו', מלמדים חדר'ב קטן' קידוש' כעין לכבודם
 עד, ומועילות טובות הערות ושאר ובהוספות בהגהה, הכתיבה חלקי ובכל הספר לכתיבת ברעיון

 .הזה הספר יצא אשר
 כאשר, זבולון' ר ידידם על והערכה ההסכמה דברי את לראות נהנו, בספר מעט שעיינו המלמדים

 להוסיף הראוי מן שהיה נוספות רבות מעלות ביניהם ומוסיפים, בהם שנכתב מה לכל מסכימים הם
 .הענינים בכל המלמדים לכל וסיועו ועזרתו תלמידיו לכל הרבה מסירותו ועל עליו ולכתוב

 את וקרא ישב אלא, במקום שהיה מהכיבוד טעם לא ואף, המלמדים שיח בכל נתערב שלא לייזר' ר
, וטהרה וטומאה קרבנות בהלכות כללים נכתב בה, הספר את המעטרת הארוכה ההקדמה דברי

 בסוף שכתב, הקודמים בדורות ישראל מגדולי לאחד שראה, א"שליט המחבר הרב כתב ובסופם
 גם כן, ספרו לחבר שזיכהו ה"להקב כהודיה' תודה קרבן' להקריב ממש בקרוב' ה שיזכהו, ספרו

 לשמוע ממש בקרוב ה"הקב שיזכהו, יום בכל ומתפלל מקוה, ספרו סיום על הרבה בשמחתו, הוא
 ולהקריב, ותפארתינו קדשינו בית ובנין, צדקינו משיח ביאת על המכריז הנביא אליהו של קולו את

 .ולחבר לכתוב שזכה הספר על תודתו קרבן את בעצמו
 למיטב הרי, בעצמו קרבן להקריב חושב הוא מדוע, המחבר דברי את לייזר' ר הבין לא בתחילה

 העבודה תחזור לבוא שלעתיד ואף', שלישי' בעלית לתורה עלה הוא הבוקר שהרי, כהן אינו זכרוני
 .אלו בדבריו כוונתו מה כן ואם, בכור בן לו אין ואף, בכור אינו זבולון' ר, לבכורות

 שיוכל חושב הוא ולכך, מאחיו הבכורה את קנה זבולון' ר הנראה ככל, רעיון בראשו ניצנץ לפתע
 .הבכורה את מאחיך קנית מדוע, בשאלה זבולון' לר פנה ומיד. המקדש בבית בעצמו לעבוד

 אם אף, שנית. הבכורה את מאחי קניתי לא, ראשית, השיב מיד אך, מהשאלה מופתע היה זבולון' ר
 לדורותיהם והפוסקים הראשונים רבותינו, שלישית. לי למוכרה מסכים היה לא הוא, רוצה הייתי

 י"בכת בחיבורי שכתבתי כמו, בכורתו את מאחיו יקנה שאדם יתכן לא שבימינו, זו בסוגיה מאריכים
 .מאחי הבכורה את קניתי שלא הדבר ברור ולכך, תולדות בפרשת

, מאחי הבכורה את שקניתי, זה בדבר חשדתני מדוע, לשאול זבולון' ר הוסיף, בבקשה לי תאמר אבל
 ?זו למסקנתך הגעת בספרי בעיונך מניין

 ואף כהן אינך ואם, ככהן שדינך חושב שאתה הבנתי ספרך הקדמת בסוף מדבריך, לייזר' ר השיבו
 רכישת ידי על היא, זו למסקנתך הגעת ומחמתה שיתכן שחשבתי היחידה האפשרות, בכור אינך

, זו למסקנתך הגעת היאך כן אם, קיימת אינה זו אפשרות שגם שומע שאני כעת. מאחיך הבכורה
 .בנסתרות מעסקך, זה כגון משהו או, הנשמות גלגולי מסודות הוא האם
 עד ולבנינו לנו הנגלות' אבל', אלוקינו' לה הנסתרות'ש לימדונו רבותינו, זבולון' ר השיב, היקר ידידי

 זאת ולמסקנתי, ולקיים ולעשות לשמור וללמד ללמוד', הזאת התורה דברי כל את לעשות עולם
 שנים הפרשה ללמוד שמים לירא שראוי, ב"ס ה"רפ' סי ח"אור ע"בשו מפורשת הלכה מקיום הגעתי
 .זו למסקנתי הגעתי, הנגלים התורה מחלקי שהוא זה ומלימוד, י"עפרש תרגום ואחד מקרא
 השמן לג ואת לאשם אתו והקריב האחד הכבש את הכהן ולקח, "פ"עה, ב"י ד"י י"רש מדברי וזאת
, אשם לשם העזרה לתוך יקריבנו. לאשם אתו והקריב, "י"רש וביאר'", ה לפני תנופה אתם והניף

 שחיטתו בהכרח אינו' קרבן הקרבת' שלשון, י"רש בדברי מבואר". חי תנופה טעון שהוא, להניף
, לעשות הישראל אף יוכל זו ופעולה, העזרה לתוך והקרבתו הבאתו אלא, המזבח ג"ע דמיו וזריקת

 בעצמו שיזכה, בדבריו זבולון' ר כוונת היתה וזו, העזרה אל קרבנו את להביא בו מצוה, ואדרבה
 .קרבן לשם לעזרה להקריבו יוכל גופו בבריאות שהוא, תודתו קרבן את להקריב

 אותנו מלמד הוא, שבו העצום התוכן ומלבד[ ל"מהמו באישור] בחידוד האיחוד מעלון נלקח זה נפלא סיפור
 פרסום על בחידוד האיחוד העלון למערכת תודתינו - הקדוש י"רש פרוש עם הפרשה לימוד על להקפיד
 .בחידוד להאיחוד שמורות הזכויות כל©  בעלוננו הסיפור
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