20:35
מופץ לזיכוי הרבים .הנך יכול להיות שותף0524643054 | 0545830196 :
יציאת שבת ר"ת:העלון

19:58
שבת:
18:50
אדר באב
בס"דכ"וט"ו
ר"ת20:08 :
יציאתשבת
 | 19:32יציאת
שבת:שבת:
כניסת| יציאת
תשע"ונרות18:24 :
תשע"ז הדלקת
בס"ד
פרשת ויקהל פקודי – שבת "החודש" | עמוד 4

תיקון המידות |

פינת הילדים |

הרב עדיאל כהן

יוסי אלימלך

פחדנות

ַׁש ָּבת ָׁשלֹום ּיְ לָ דִ ים יקרים!

אחרי שעסקנו כמה שבועות ארוכים במידת הענווה ,אנו עוברים למדה
הבאה שעוסק בה הרב קוק :מידת הפחדנות.
האם פחדנות היא קשורה ליראת ה'? אולי זה דומה ,כאשר האדם ירא
את ה' ,האם הוא מפחד?
הרב קוק מסביר ,שהפחדנות היא הפסולת של יראת ה' ,כלומר היא הורסת
את היחס הנכון לקב"ה .כל זמן שהפחדנות מצטרפת למידת יראת ה',
לא נוכל לצרף את יראת ה' לאהבתו ושמחה בעבודתו(.פחדנות ,א) אם
כן ,למדנו שהפחדנות היא מידה שלילית" ,פחדו בציון חטאים" ,אל לנו
להתמלא בפחדים מיותרים ,אלא להתמלא באמת ביראת ה' ,ולא לפחד
כלל משום דבר אחר.

שבת "החודש"
בוודאי התחלתם בניקיונות והכנות לקראת חג הפסח ,זה בדיוק מה
שקורה בפרשתנו .למחרת יום הכיפורים משה ירד מהר סיני והקהיל את
עם ישראל ואמר להם על הציווי של ה' לבנות את המשכן וכליו .ואכן כל
בני ישראל נרתמו לקיים את המצווה .משה גם הזהיר אותם 'למרות שה'
ציווה לבנות משכן איני רוצה שתעשו זאת בשבת" ,שבת הוא יום מנוחה"'.
גם לקראת חג הפסח אנו מתכוננים ,מנקים ומסדרים וכו' אך לא לשכוח
בשבת יום מנוחה ,לא לעשות שום מלאכה!
השבת נקראת שבת החודש .מדוע? בשבת שלפני ראש חודש ניסן אנו
קוראים בתורה את פרשת "החודש הזה לכם")ספר שמות יב ,א-כ (מפני
שחודש ניסן הוא ראש החודשים על פי התורה ,מאז יציאת מצרים פרשת
החודש עוסקת בענייני קידוש החודש ,וגם דיני קורבן הפסח.
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העלון השבועי של תושבי קריית שמונה והסביבה מטעם :כולל 'בית יהודה'  -מוסדות 'מערת עדולם' ומיסודו של בי"כ 'אוהל משה'

מהלכות פסח  -חלק שני
מדיני בדיקת חמץ:

תודה לרפאל דהן ,מכון 'עטרת סת"ם' ,על כרטיסי הברד לזוכים.

מצות 'אבותינו' עבודת יד
מצות רכות מאוד ,בהכשר של הרב מחפוד,
ונעשים על ידי חבורת תלמידי חכמים.
בעקבות ההצלחה שנה שעברה ,נתבקשנו להזמין שוב
פלאפון להזמנות – 0526069601
ניתן להזמין עד יום ראשון ,ו' בניסן .כל הקודם זוכה!

פסח על שום מה?
אבי שלמה אבירם פטו אברהם סוכרי אברהם פורטל אהוד פדידה אייל פרי אילן אלביליה אילן גבאי אילן זעפרני איתן עמיר ר' אלעד
אליהו ארז ממן בנימין אטיאס בנימין פרץ גבריאל פרץ דוד פרץ הראל אטיאס הרב הראל יעקב ויקטור ברכה ורד רות זוהר יפרח
טל אזרן חיים ג'ינו חיים משה יאיר אוחיון יהודית עורקבי יוסף וחן אביסידריס יוני ומאור דהן יוסף בצלאל יוסף ברוך יוסף כהן יוסף
מדר יעקב רידי יצחק חזוט הרב יצחק קקון ליאור שטרית ניסים עזרא מאור ואבישג לוי מאיר וענונו מאיר פורטל מוריס לוגאסי מתן
שלמה ג'ינו שלמה דגן
פורטל נתנאל אלקובי נתנאל עמוס סמדר שושן עודד קדוש עומרי עטיה ראובן כהן רועי שטרית רחל ממן
תיווך סאלי תליה שושן

מאיר פורטל בן חנינה
שלמה דגן בן אסתר
צופיה דגן בת סמדר
אידה אזרן בת סולטנה הוד יהודה סוכרי בן אביבית ניסים גבאי
נעימה
איתמר לוגאסי בן חופית
פינחס ויצמן בן חנה
בן אסתר
יעקב בת חתון ארבל בת סיגל קלימו זויגי בן אליס

להצלחת 'פרחי מלכה' (מלי)
טיילת מלון הצפון

קובי רידי

אוטמטי ´ רגיל
טל∞∑∑≠∑πµ∞≥∞∂ Æ
נייד∞µ∞≠µ∑∞∑∞≥∑ Æ

שבתות חתן ,אזכרות ועוד...

בניין רווה ,טל'046392510 :

להזמנות 052-8415550 :עודד קדוש

גליון זה נלמד על ידי מאות קוראים בעיר ובסביבה .העלון יוצא בעזרתם ולהצלחתם של משפחת קריספין עמרם וגילה הי"ו.
עיצוב גרפי :רבקה רייך | עריכה :הרב איתמר לוי | נשמח לקבל הערות והארות לגבי העלון בדוא"לalon.zafon1@gmail.com :

זמן המלטת הצאן
בזמן הקדום ,הצאן היה מרכז חיות האדם .משם אוכלים,
מהצמר עושים בגדים ועוד .וממילא בשביל רועי הצאן ,יום שמחתם היה כאשר הגיע
זמן המלטת הצאן .באותו יום היו עושים סעודה ענקית שבה היו מודים להשי"ת על
השפע הגדול שנתברכו בו .וזמן המלטת הצאן ,הוא חודש ניסן.

ט"ו בניסן
גם אבותינו היו רועי צאן והיו עושים ,כמו כולם ,את סעודת ההודיה בליל ט"ו בניסן .לא
לפני ולא אחרי .הסיבה טכנית ,לפי שביום זה הירח מלא ,וכך אור הלבנה מאיר את חשכת
הלילה .ולכן העדיפו ביום זה לשמוח ולהודות .זאת אומרת שיום המשך בעמוד > 2

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שבת

19:00

הלכות פסח

הלכות שמירת הלשון

הלכות שמירת הלשון

הלכות שמירת הלשון

הלכות שמירת הלשון

19:15

 20:15ספר המצוות
לרמב"ם

הלכות פסח

הלכות פסח

הלכות פסח

הלכות פסח

 – 10:45שיעור בדף
היומי – מסכת בבא
מציעא

שיעור בבן איש חי
עם המרא דאתרא,
לאחר תפילת מנחה

כל הבשרים חלק שיטת בית יוסף ,כל הסלטים מהדרין חסלט
ניתן להזמין גם אירועים בכשרויות הבד"ץ הרב מחפוד ועטרה

למלאכים ,וגם שם חז"ל אומרים שפסח היה .ואותה שאלה
תשאל גם כאן .אגב ,מכאן אנשי 'ביקורת המקרא' בטפשותם
רוצים להראות סתירות וחוסר אמינות התורה .אך ההפך הוא
הנכון .מדבריהם נראה כוחה של תורה.

זמני כולל 'בית יהודה' – 'מערת עדולם' (רח' המחתרת )3

מיילkobi.ridi@gmail.com Æ

לכל סוגי האירועים
אזור תעשיה דרומי (מתחם  )oneקרית שמונה
טל | 04-6905595 .נייד יוני דהן050-5228400 :

קורבן הפסח הראשון

מורה לנהיגה

קייטרינג כשר למהדרין

מאור 0525391942 -

רב קהילת "אוהל משה" ,הרב איתמר לוי הי"ו

לפני שנענה נחזור אחורה בזמן ,ונשים לב מתי למעשה חגגו את קורבן הפסח
הראשון? לפי המדרש עוד בימי יצחק אבינו כשהוא יוזם ברכות לעשיו ,וכשהוא
מגלה שהברכות הגיעו ליעקב בטעות ,הוא נמנע מלברך את עשיו שוב .והסיבה,
אומרים חז"ל ,לפי שהוא אכל את קורבן הפסח ,ואין לאכול אחרי הפסח שום מאכל,
כדי להשאיר את טעם הפסח בפה ('אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן') .אין ספק
שדברי חז"ל אלו צריכים הסבר ,שהרי פסח כידוע 'על שום שפסח על בתי אבותינו
במצרים' .ויצחק חי כידוע הרבה לפני כן?! ועוד קודם בסיפור סדום לוט מוציא מצות

בס"ד

האולם החדש של הצפון

ה .מעיקר הדין צריך לבדוק לאור נר של שעווה והוא יחידי
בפתילה אחת (לא בנר אבוקה של הבדלה) כדי שיבדוק יפה
בחורים ובסדקים אולם במקומות שחושש מהנר כגון בארונות
הבגדים או ברכב וכדומה יכול לבדוק לאור פנס קטן הנכנס
בחורים ובסדקים וכן אין צריך לכבות את האור החשמל
בשעת הבדיקה.
ו .הכלל הוא שבודק בכל מקום שיש לחוש שמא הכניסו בהם חמץ ולכן יש לבדוק
במטבח בכל הארונות וכן במקרר ובתא ההקפאה בתנורים ובכל פינות חדרי הבית
וכן מתחת למיטות וכדומה וכן בשירותים ואמבטיה (במקומות שיש ילדים קטנים
שעלול שהכניסו שם חמץ) וכן בארונות והכיסאות מתחתיהם וברגליהם ,וכן במסילות
התריסים והחלונות וכן בספריה בין המדפים וכן בארונות בגדים .וב'בוידם' יש לבדוק
רק אם יש חשש שהכניס שם חמץ במשך השנה (כגון ילדים וכדו') וכן יש להיזהר
לבדוק בתיקי נשים ובילקוטי בית הספר אף אם נוקו לפני פסח .ואת רצפת הבית
יבדוק בהבטה שאין בה חמץ .ובגדים שהדרך שמכניס בהם חמץ לפעמים אם כיבסם
אין צריך בדיקה ואם לא כיבסם צריכים בדיקה בכיסים אולם בבגדים אין צריך בדיקה
לאור הנר כי אם במישוש הכיסים .וספרים אין צריך לבדוק חוץ מספרים ומחזורים
שמביאים לשולחן בפסח שחייב לבודקם שמא יש בהם פירורים ועלול להכשל באיסור
אכילת חמץ ,ח"ו ,ועדיף להימנע מלהביא ספרים לשולחן וילמד בשולחן אחר .וידע
האדם שהבטיח האר"י ז"ל שהזהיר בחמץ מובטח לו שלא יחטא כל השנה ומצווה
חביבה היא עד מאוד והגם שקשה לו יקוץ בה ושכרו הרבה מאוד .המשך בעמוד > 3

השבת נקראת גם 'שבת החודש' בה נקרא את הפסוקים מפרשת בא ,שהם למעשה
מעין הקדמה לחג הפסח הקרב ובא .הלכות רבות ומשונות חלקם לדורות וחלקם רק
לאותה שנה ,ובלשון חז"ל" :פסח מצרים" ו"פסח דורות" .וצריך להבין מה הסיבה
לריבוי ההלכות ,ועניין החיפזון המתלווה לכל זה ,ובכלל צריך להבין על שום מה
חוגגים את הפסח? חז"ל אומרים דברים שנראים כסותרים ומצריכים הסבר .וכמובן
יש הסבר נפלא ודברים אלו שמעתי מפי הרב שרקי שליט"א.

זכות זיכוי הרבים שבעלון זה ,תעמוד לכל התורמים היקרים ומשפחותיהם:

העלון מוקדש לרפואתם של:

המרא דאתרא ,רב העיר הרה"ג שלום לוי שליט"א

א .זמן בדיקת חמץ הוא בצאת הכוכבים שהוא  25דקות אחרי שקיעת החמה .ואסור
לעשות שום מלאכה מחצי שעה לפני זמן הבדיקה וכן אסור לאכול פת או עוגה יותר
מ  56גרם חצי שעה קודם זמן הבדיקה( .וכן אסור לישון) או ללמוד קודם הבדיקה
ואם התחיל ללמוד מבעוד יום אין צריך להפסיק .ושיעור של רבים כדאי לא לבטל
אלא שהשמש יודיע לאחר השיעור שלא ישכחו לקיים מצוות בדיקת חמץ כהלכתה.
ב .בעלי חנויות חייבים לסגור את החנות על מנת לקיים את הבדיקה בזמנה .אולם
אם אינו יכול לסגור את החנות מועיל לעשות שליח כגון אשתו או אחד מבני ביתו
או כל גדול אחר שיכול לסמוך שיבדוק כראוי בצאת הכוכבים .השליח יברך ובעל
הבית יבטל החמץ לאחר בדיקתו של השליח.
ג .איסור גמור לדבר בין הברכה לתחילת הבדיקה ואם דיבר שלא מעניין הבדיקה
חוזר ומברך וטוב שלא ידבר בדברים אחרים עד שיגמור את כל הבדיקה כדי שישים
על לבו לבדוק בכל המקומות שמכניסים שם חמץ .אולם אם דיבר לאחר שכבר
התחיל לבדוק לא חוזר ומברך.
ד .הגם שאין חובה מעיקר הדין להניח לפני הבדיקה פתיתי לחם ,האר"י ז"ל כתב
מנהג זה ,והוא ע"פ סוד גדול ולכן יש להניח עשרה פתיתי חמץ ויזהר שיהיו כל אחד
פחות משיעור כזית ( 29גרם) ויניחם בשקיות על מנת שלא יתפזרו ועדיף לקחת
סוג לחם שאינו מתפורר כגון פיתה וכד' וראוי להניח הפתיתים דווקא במקומות
שהדרך להצניע בהם חמץ ואם לא מצא אחד מהפתיתים אם זה פחות משיעור
כזית יסמוך על ביטולו ואין צריך לבדוק אחריו.

הזוכה בחידודון :בנימין דוידי
בכרטיסי פחית זכו :ינון אזרן ,אליה ונונו ,הללי פרידברג ,יהונתן בר תקווה

לזש"ק של משפחות
מועלם ופרץ הי"ו

פינחס ויצמן בן חנה הי"ו
יצחק רייך בן רבקה הי"ו

פרשת ויקהל פקודי – שבת "החודש"

את התשובות ניתן לשלוח עד יום שני למספר0524833248 :
 03:00יציאה לדרך ,דרך כביש שש.
 08:00תפילת שחרית בכותל.
 10:30ברכת כהנים ,ברכת הרבנים הראשיים.
 13:00ארוחת צהריים קייטרינג חם מהמקום.
 15:00קבר רחל.
 16:15סיום בשוק מחנה יהודה בירושלים.
ובמקביל ברכת הרבנים :הרב דוד בצרי ,הרב
יעקב עדס ,חכם ישועה בן שושן ועוד.
 - 17:30נסיעה חזרה לקרית שמונה.

ולרפואת:

קרית מלך רב

חידודון :שמו של אחד מאבני החושן ,מורכב מאחד מבני המשפחה
ושם של חיה ,מה שם האבן?

אטרקציה
לכל המשפחה:
מעלית הזמן!

עלון
ירכתי צפון

העלון מוקדש לע"נ יעקב יואל בן סבינה ז"ל

21:00

ערבית

ערבית

ערבית

ערבית

21:25

שיעור בדף היומי –
מסכת בבא מציעא

שיעור בדף היומי –
מסכת בבא מציעא

שיעור בדף היומי –
מסכת בבא מציעא

שיעור בדף היומי –
מסכת בבא מציעא

ערבית

מוצ"ש

שיעור בדף היומי

בכל מוצ"ש השיעור בדף היומי בשעה 21:00

 - 22:10שיעור מיוחד בספר
מלכים .עד .23:15

ניתן להקדיש את השיעורים להצלחה ,לרפואה
או לע"נ

< המשך מעמוד  - 1מהלכות פסח  -חלק שני
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ההלכות האלו של קורבן הפסח ,יש להם ביטוי של התכנסות פנימה :הקורבן צריך
להיות "ראשו על כרעיו ועל קרבו" – כאילו מנסים להחזיר אותו לתנוחה העוברית
שכל כולו מכונס בתוך עצמו .הבשר צלוי ולא מבושל  -שאז הוא מתכווץ .לא
להוציאו החוצה ,וכולם יבואו לאותו בית .לא שוברים בו עצם .צריך להיות זכר ולא
נקבה  -שהזכר יש בו התכנסות ,לעומת הנקבה .בן שנה ,ולא בן שנתיים (שנה זה
רק אחד) .צריך להיות מן הצאן (כבש או עז) ולא מן הבקר  -שבשר שבא מן הצאן
מתכווץ יותר .כל זה לרמוז על הלידה של האומה ,ויש כאן אמירה שעם ישראל
צריך להבדל מן האומות .צריך לחיות בגורל נפרד ,מכונס בתוך עצמו.

ט"ו בניסן עוד הרבה לפני יציאת מצרים ,היה יום מיוחד שבו מודים על המלטת הצאן.

לידת האומה
לבנתיים ,ירדו אבותינו למצרים והשתעבדו למצרים .כאשר התוכנית האלוקית
להוציא אומה טהורה ונקייה מכל סיגים של רוע .וכפי שהיה במכת החושך ,שבה
מתו ארבע חמישיות מן האומה ,ואלו היו הרשעים שבהם .ורק אח"כ אפשר להוליד
את האומה .המדרשים מתארים שהקב"ה הוציא את עם ישראל ממצרים ,כמו
יציאת השה ממעי אימו .ממש תיאור של לידה ,ועם ישראל כידוע קרוי "שה" (כפי
שאומר הנביא ירמיהו" :שה פזורה ישראל") .לכן הקב"ה בחר שזמן המלטת הצאן
של האומה שלו ,תהיה בדיוק בתאריך של המלטת הצאן בפועל.

'על שום שפסח'

התאריך קדם למאורע

בכל ההתכנסות הזאת יש רמז נוסף ,שהוא גם יסביר את שם החג המכונה "חג
הפסח" וחז"ל מסבירים 'על שום שפסח על בתי אבותינו במצרים' .אם נשים לב,
יש כאן דבר מאוד מעניין ,אולי אפילו מוזר  -אנחנו חוגגים לדורות את זה שהקב"ה
לא נגלה אלינו במצריים?! התשובה ,שכן .באותם זמנים ,עם ישראל היה בשפל
מוסרי שאין לתאר ,ובלשון רבותינו' :מ"ט שערי טומאה' .לכן לא כדאי היה לנו
להגיע למפגש עם הבורא ,כי גם אנו היינו לוקים (כדוגמת אשתו של לוט ,שנהפכה
לנציב מלח על זה שהסתכלה אחורה .היא לא צדיקה יותר מהם .לעומתה אברהם,
שהיה צדיק ,הסתכל ולא ניזוק כפי שנאמר שם" :וישקף על פני סדום") .זאת
הסיבה שנקרא "חג הפסח" .אנחנו לא חוגגים את ההתגלות של ה' אלינו ,אלא
אנחנו חוגגים את זה שה' לא נגלה אלינו! כי אם היה נגלה אלינו ,היינו מתים ,כי
לא היינו בעלי זכויות .שבת שלום ומבורך.

לפי זה חג הפסח נבחר להיות בתאריך הזה עוד הרבה לפני שזה קרה במציאות.
הקב"ה כיוון שהיציאה ממצרים תהיה בדיוק בזמן הזה .כי התאריך הזה מיוחד
לזמן הזה .וכן בכל שאר החגים .התאריך נבחר לפני המאורע עצמו .למשל ,כה'
בכסליו ,זה הזמן שבו האור מתחיל להתרבות בעולם ,לכן חג האור נקבע לתאריך
זה .וכן יום כ' לעומר (ה' באייר) ,דובר עוד על ידי האר"י (בפירושו למגילת רות,
על הפסוק שאומר בועז לרות" :וגאלתיך אנוכי חי ה" מפרש ,ש'ביסוד שבתפארת'
תגאלי ,ה' באייר) ואחרי כן הגר"א מזכירו ,כתאריך מיוחד לגאולה .וכמה שנים
אחריהם התאריך הזה נבחר להיות יום הכרזת עצמאותינו המדינית.

התכנסות
לפי דברנו ,שמדובר בלידת האומה ,נקבל הסבר להמשך הפסוקים .נשים לב ,שכל

וְ ָֽא ַהבְ ָּת לְ ֵֽר ֲעָך ּכָ מֹוָך ֲאנִ י ה'

הרב הראל יעקב הי"ו

צריך בירור מדוע שינתה תורתינו הקדושה וציינה שמשה רבינו הקהיל את עמ"י
שכתוב "וַ ּיַ ְק ֵהל מ ֶֹׁשה ֶאת ּכָ ל ֲע ַדת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וכו'"? וכי כל שאר הציווים לא נאמרו
קּודי ַה ִּמ ְׁשּכָ ן
"אּלֶ ה ְפ ֵ
לכל עם ישראל? וכן בירור על פרשה הבאה שנקראת יחד ֵ -
"ה ִּמ ְׁשּכָ ן ִמ ְׁשּכַ ן" :שני פעמים ,רמז למקדש
ִמ ְׁשּכַ ן ָה ֵע ֻדת וכו'" ומפרש רש"י הקדוש ' ַ
"מ ְׁשּכַ ן ָה ֵע ֻדת" :עדות לישראל
שנתמשכן בשני חורבנין על עונותיהן של ישראלִ .
שויתר להם הקב"ה על מעשה העגל ,שהרי השרה שכינתו ביניהם '.מדוע נרמז
פה החורבן? ומה הקשר בין המשכן לחטא העגל? ונראה לפרש שכידוע הקב"ה
תֹוכם" ,וכמו שמפורש
מתאווה לשרות בתחתונים שנאמר "וְ ָעׂשּו לִ י ִמ ְק ָּדׁש וְ ָֽׁשכַ נְ ִּתי ְּב ָֽ
צריך לעשות את המקדש ואז הקב"ה ישכון בתוכו .וצריך להבין שבשביל לעשות
"מ ְׁשּכַ ן ָה ֵע ֻדת" :עדות לישראל שויתר להם
מקדש צריך כפרת עוונות ,שכך מפורש ִ
הקב"ה על מעשה העגל .וע"י הוויתור של בורא עולם זכינו למקדש .ומזה יובן
שהוויתור הגיע ע"י 'שהקב"ה השרה שכינתו ביניהם' .והשראת השכינה צריכה
להיות 'ביניהם' היינו שזה תלוי בנו והחיבור שלנו אחד לשני .וכמו שאמרו חז"ל
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איש ואישה שזכו שכינה בניהם ,כן גם לעמ"י שהם מאוחדים
וישנו שלום בית ,השכינה יכולה לשורת וכך הקב"ה מוחל על
העוונות וע"י זה נבנה המקדש.
וכל עניין המקדש הינו שלום בבית ,שלום בעם ישראל ,ולכן
פשוט שאם ח"ו אין שלום היינו אין 'בניהם' אין השכינה יכולה
לשרות וממילא ח"ו חורבן .וכן אמרו חז"ל שבית-המקדש נחרב
בגלל 'בין אדם לחברו' ,הראשון נהרס בגלל שלוש העבירות
החמורות ,והשני נהרס בגלל שנאת חינם .ובזה יובן מדוע פרשה זו פותחת בהקהל
מׁשב ֵֹתיכֶ ם וכו'" ודורש הזוהר הקדוש – לא תבערו
שמיד נאמר "ֹלא ְת ַב ֲערּו ֵאׁש ְּבכֹל ְ
אש זוהי אש המחלוקת .לכן יברח מהמחלוקות כמו מאש ,שהמחלוקת מכלה ר"ל.
וכך יובן דרשת רבי עקיבא על הפסוק "וְ ָֽא ַה ְב ָּת לְ ֵֽר ֲעָך ּכָ מֹוָך" 'זהו כלל גדול בתורה',
שכלל הוא כולל את הכל ,וכל זהו שריית השכינה בכעמ"י
שנזכה שתשרה השכינה ביננו ויבוא משיח צידקנו בבאכי"ר שבת שלום ומברך.

הגב' אסנת יעקב

ּכִ י ָתבֹוא ָחכְ ָמה בְ לִ ֶּבָך וְ דַ ַעת לְ נַ ְפ ְׁשָך יִ נְ ָעם
בפרשת השבוע אנו קוראות ולומדות על מעשה של אומנות רוחנית .מעשה
זה מתחיל כשהקב"ה מנחה את משה להקים את המשכן .לפי המדרש -הקב"ה
לא הראה למשה תבנית של המשכן שיש לזכור ולהעתיק אלא הציג בפניו
חזון שמעורר השראה שנתון לפרשנותו הקדושה של משה.
לצורך עשיית המלאכה ,הקב"ה ממנה את בצלאל (בצל -האל) לתפקיד
ומברך אותו בחכמה ,בתבונה ובדעת לביצוע המלאכה .גם בעניין זה ,המדרש
מתעמק ומציין כי הקב"ה פשוט מילא את בצלאל ברוח השם .שכן גם בצלאל
היה סוג של בונה חזונות -שכן הוא ראה חזון והבין איך לפרש ולממש אותו.
לעומת פרשה של חטא העגל ,בפרשת בנין המשכן גם הנשים מצטרפות ,כל
עמ"י תורם מעצמו זהב ,כסף ונחושת .הצטרפותן של הנשים איננה ההבדל
היחיד בין שתי הפרשיות.
בפרשה הזו (בניו המשכן) ,עמ"י לוקח את הזהב ,ומבצע איתו תיקון שלם כעם
אחד .בפרשה הקודמת (חטא העגל) ,התורה מתארת לנו את העבודה עם הזהב
כעבודה גסה בה הם משליכים את הזהב אל האש בלי מטרה ברורה ובלי חזון.
ממש כמו העבודה במצרים שם עבדו עם חומר ולבנים בלי מנוחה ובלי יעד ברור.
אך כעת ,לאחר שעמ"י חזרו בהם מחטא העגל  -הם משלימים את התיקון.

לע"נ דוד ברוך
קקון בן מזל ז"ל

לע"נ יחיאל עורקבי
בן חממה ז"ל

לע"נ אליס בת
סימי ז"ל

הם לוקחים את הזהב והפעם במקום להתייחס אליו כחומר ולבנים ,הם
מתייחסים אליו כמו אל מכחול .הם עושים עם הזהב עבודה עדינה ומדויקת
של אומנות בהשראת החזון.
תיקון זה שעמ"י מבצעים מלמד אותנו כי העובדה שאומנות ואמונה מגיעות
מאותו צירוף אותיות מצביעה גם על הקשר ביניהן -כמו שאומנות היא
התרחשות -כך גם האמונה.
לעיתים ,אנחנו פועלות באופן מסוים ולאחר מכן מבינות שהיינו צריכות
לפעול אחרת .אנחנו מתמלאות בתחושת חרטה אבל איכשהו התחושה הזו
הולכת אתנו ואנחנו לא מרגישות "שעשינו תשובה" ותיקנו את עצמנו  -וזאת
משום שתחושת החרטה קוראת לנו לשנות משהו בעצמנו .הרצון הזה לשנות
הוא חזק ומובן שנשאר אתנו ,בפרשה הזו הקב"ה מבקש ממך לא להתעמק
בעבר (לא להתייסר מחטא העגל) אלא לבקש ולזמן לחייך את אותו מקרה
(אותו חומר -הזהב) והפעם לפעול אחרת ,לשנות את עצמך ולפנות מקום
לקב"ה לשכון בתוכך.
יהי רצון שנזכה לתיקון הנכון ולחזות את חזון הקב"ה יחד עם משיח צדקנו
אכי"ר שבת שלום ומבורך!

לע"נ חנניה בוהדנה
בר חנה ז"ל

לע"נ אסתר דגן בת
זוהרה ז"ל

לע"נ סרח יחזקאל
בת חביבה ז"ל
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ז .חצר -אם יודע בוודאות שיש בה חמץ מחויב לבודקה אולם אם ספק לו אם יש
בה חמץ יסמוך שאם היה בה חמץ אכלוהו עורבים ושאר עופות ואין צריך בדיקה.
חדר מדרגות -מעיקר הדין צריך בדיקה וכל דייר חייב בבדיקה מקומתו ולמטה
וכדאי שיסכמו ביניהם הדיירים כל אחד לבדוק את כל חדר המדרגות מקומתו
ומטה ובבניינים שאין שם ילדים קטנים יש להקל לא לבדוק.
מעלית -מעיקר הדין חייב לבדוק.
פחי אשפה -אם ברור לו שהחמץ נפסל מאכילת כלב אין חייב לבודקו אם לא ברור
שנפסל מאכילת כלב ,חייב לבער את החמץ מרשותו ולבערו.
ח .אם יוצא מביתו תוך ל' יום מהפסח חייב לבדוק .ואם יוצא לפני ל' יום מהפסח
אין צריך לבדוק אולם אם מוכר את החמץ שבכל ביתו לגוי יכול להקל שלא לבדוק
הבית .ועליו להימנע מלהיכנס לבית בכל החג וחייב להשאיר בבית חמץ שווה

פרוטה כגון בקבוק בירה וכדומה על מנת שהמכירה תחול .אולם ירא שמים עדיף
שישאיר חדר אחד לבודקו בליל י"ד בשביל שלא יפסיד את הברכה ובבדיקת הרכב
סגי ואם יוצא לפני ליל י"ד בודק את הבית ללא ברכה.
ט .אדם שנאנס ולא בדק בליל י"ד ,חובה עליו לבדוק לאור הנר ביום י"ד בברכה.
ואם הגיע לביתו בתוך הפסח חובה עליו לבדוק את הבית.
י .אם יש לו כמה מקומות לבדוק כגון שני בתים או בית ומשרד וכדומה חייב לבדוק
את כל המקומות שהם רשותו ומברך ברכה אחת ובודק מקום אחד ולאחר מכן
עובר למקום האחר אף אם הוא רחוק רק יזהר שלא לדבר בעניינים אחרים שאינם
צורך הבדיקה וכן לגבי רכב לאחר שבודק את ביתו חובה עליו לבדוק את רכבו
וחייב לנקותו טרם הבדיקה (ולא כמי שמנקים את הרכב רק ביום י"ד ומבטלים
מצוות הבדיקה בליל י"ד).
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הרב איתמר לוי

אכילת עוגיות פפושדו  -גיטיניו בפסח
מי פירות בלבד :נקדים הקדמה קצרה .מרן פוסק בשולחן ערוך (סי' תסב
סע' א')' :מי פירות בלא מים אינם מחמיצין כלל ומותר לאכול בפסח מצה
שנילושה במי פירות אפילו שהתה כל היום' .על פי מרן מי פירות בלבד עם
קמח חיטה לא מחמיץ.
מי פירות עם מים :אבל בסע' ב' כותב מרן' :מי פירות עם מים ממהרים
להחמיץ יותר משאר עיסה' .זאת אומרת כאשר המי פירות מעורבים עם מים
זה מחמיץ מהר יותר ממים שמעורבים עם קמח חיטה (היינו פחות מ 18דקות).
דעת רמ"א :כל זה לדעת מרן ,אבל הרמ"א ,וכך פוסקים אחינו האשכנזים,
חולק ואומר' :ובמדינות אלו אין נוהגין ללוש במי פירות ..ואין לשנות אם לא
בשעת הדחק לצרכי חולה או זקן הצריך לזה' .וכך פוסקים הבדצי"ם האשכנזים
למיניהם שאין לערב מי פירות עם קמח חיטה.
שיטות האחרונים :הרב עובדיה זצ"ל בזמנו ,נתן כשרות למפעל זה על סמך
פסק מרן שמי פירות (יין) עם קמח חיטה לא מחמיצים .אך לעומתו ,יבדל
לחיים ,הרב אליהו בקשי שליט"א ,תלמידו של הרב עובדיה ,כשהיה רב ראשי,

לא הסכים לתת למפעל זה כשרות .הרב עשה בדיקה עם אנשי מקצוע וראו
שיש תסיסה וחשש חימוץ .וכך כותב הרב בקשי בשו"ת בניין אב ח"ב שיש כאן
חשש כרת .וכן הרב אליהו זצ"ל אסר לאכול עוגיות אלו ,ויש שאמרו שהיה שורף
אותם כחמץ גמור .אחריו ,הרב עמאר שליט"א הכשיר זאת על פי הרב עובדיה.
תערובת מים ויין נסך :הרב יעקב יוסף זצ"ל ,בנו בכורו של הרב עובדיה ,טען,
שהוא בדק איזה יין מכניסים לעוגיות אלו ,ואמרו לו שזה יין 'הוק' של כרמל
מזרחי .הרב נסע למפעל לבדוק ומצא שלפני שממלאים כל בקבוק ביין ,הוא
עובר שטיפה במים ומשאירים את אותם מים שם ,כך שיש ביין תערובת של
מים ויין ,ועל זה אמרנו קודם שמרן סובר שזה מחמיץ מהר יותר .ועוד יש
תוספות גופריות שגורמות חימוץ ,וכן לטענתו יש גם בעיית יין נסך ,שהיין
נשאר לבד עם פועלים גויים בלי השגחה.
אין בד"ץ :דבר נוסף ,על העוגיות האלו יש כשרות של בנו של הרב עובדיה,
אבל אין כשרות בד"ץ .כיון שהאשכנזים לא נותנים כשרות לקמח חיטה עם
יין ,ורק אם היה קמח מצה ,היו מכשירים.

סיפור לשבת |
"אציל' פלוני איבד אתמול את ארנקו בעת שנסע במרכבתו בחוצות העיר;
המוצא הישר יתוגמל במאה רובלים מידי ה'אציל'!" – כך נאמר במודעה
שהתפרסמה באותו בוקר בעיתון היומי של לודז'.
פסח-משה יהודי פשוט ועני עשה את דרכו מתפילת שחרית לביתו .לפתע
הבחין מזווית העין בחפץ כלשהו ,מוטל בצד הדרך .די היה לו בהצצה חטופה
כדי להיווכח כי מדובר בארנק גדוש בשטרות כסף.
לפתע הלמה בראשו המחשבה :ה'אציל'! אין ספק כי זהו ארנקו האבוד של
ה'אציל' ,אשר הבטיח מאה רובלים למוצא הישר! מאה רובלים גם הם היו
סכום שפסח-משה יכול היה עד אז לדמיין בלבד.
מיהר פסח-משה אל בית ה'אציל' .ה'אציל' נטל את הארנק בהתלהבות וחיוך
של שביעות-רצון נמרח על פניו .הוא הוציא את השטרות והחל למנותם .בתוך
כך העיף מבט בוחן ביהודי שלפניו ופניו נתכרכמו .האומנם ייאלץ להפסיד
מאה רובלים למען "יהודי עלוב" זה?
הוא סיים למנות את השטרות והנה התברר לו כי כל כספו האבוד הושב אליו

פינת הלשון |
הּפֹעַל ללא זמן
כאמור" ,המקור" בא להראות את הצורה הבסיסית של ַ
וללא גוף וישנן שני סוגי מקורות :א" -מקור נטוי" ,ב" -מקור מוחלט".
"מקור מוחלט" נקרא כך מפני שאינו מצרף אליו כינוי הגוף ,וגם אין
לפניו אותיות בכל"ם .המקור המוחלט קיים רק בלשון המקרא ,ושם
הוא מציין מספר דברים:
חצְּתָ" (מלכים ב' ה',י').
א .ציווי רגיל ,כמו "הָלֹוך וְר ָ ַ
ּׁשבָּת" (שמות כ',ז') ,ופירושו:
ה ָ
ב .ציווי מתמיד ,כמו" :ז ָכֹור אֶת יֹום ַ
הֱי ֵה תמיד זוכר את יום השבת.

לע"נ יצחק לוי בן
קוטי ז"ל

לע"נ נפתלי כהן
בר אמימה ז"ל

לע"נ דורית עמוס
בת מרים ז"ל

עמרם פרץ

בשלמות .בטון חמור הרעים עליו" :והיכן הם אלף הרובלים הנוספים שהיו
בארנק ,יהודי נבזה ושפל?" פיו של פסח-משה נאלם דום.
פתאום ידע פסח משה מה עליו לעשות .הוא כיוון את צעדיו לעבר ביתו של
רב העיר-הגאון רבי אליהו-חיים מייזל ,רבה של לודז' .הגאון אמר לו כי שליחי
מצווה אינם ניזוקים וכי ה' יעזור.
מועד המשפט הגיע .ה'אציל' הפולני הוזמן להציג את תביעתו .בלהט רב שב
על האשמותיו כנגד "היהודי הנוכל" שגנב מחצית מכספו האבוד.
לאחר מכן נקרא פסח-משה להשיב על ההאשמה החמורה כנגדו .עורך-הדין
של פסח אמר "רבותיי! אדם רמאי לא היה מחזיר אלף רובלים ,ולכן רבותיי
המכובדים ,דומני כי הפתרון פשוט למדי – הארנק שמצא היהודי ,איננו הארנק
שאיבד ה'אציל'! פני ה'אציל' האדימו והחווירו .
לאחר התייעצות קצרה ביניהם ,הודיעו השופטים כי הם מקבלים את טיעוני
עורך-הדין של הנתבע .הם הורו ל'אציל' "להחזיר" לפסח-משה את אלף
הרובלים שמצא ,עד אשר תתברר זהות מאבדם.

ר' אלעד אליהו
טרֹף טֹר ַף יֹוסֶף" (בראשית ל"ז,ל"ג)ּ" ,כִי ג ֻּנֹוב
ג .חיזוק הפעולה ,כמוָ " :
ּג ֻּנַבְּתִי" (בראשית מ',ט"ו).
הרְג ֵנ ִי
ד .לעתים בא המקור אחרי הפועל ,לשם חיזוק יתר ,כמוָ " :
הרֹג" (במדבר י"א,ט"ו).
נ ָא ָ
אכֹל" (שופטים י"ד ,ט').
ה .תיאור ,כמו" :ו ַיֵל ֶך הָֹלך ו ְ ָ
בימינו ,התחילו קצת להשתמש בשפת-הדיבור במקור מוחלט כלשון
תּן.
א ֶ
מעְּתִי ,נ ָתֹון ֶ
ש ַ
אבותינו ,למשל :רָאֹה רָאִיתִי ,שָמֹועַ ָ

לע"נ תמר לוי בת
רחל ז"ל

לע"נ אסתר לוגאסי
בת חנה ז"ל

לע"נ עזר ואליאן
דרמון ז"ל

