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פרשת: ויקרא   
 54‘ עלון מס

 ניסן תשע"ג‘ ה

 קורבנות ותשובה
מפני שרובו עוסק בתורת הקרבנות ובכהנים המשרתים ''תורת כהנים'' נקרא בפי חכמינו ז''ל ספר ויקרא 

 בקודש, ובו מבוארים כל הקרבנות שהיו מקריבים בבית המקדש. 

 הקרבנות נחלקים לשלושה סוגים: 

 קרבנות מן החי, בהמה או עוף.  -זבחים א. 

 שעורים או סולת.  -קרבנות מן הצומח, קמח חטים  -מנחות ב. 

 קרבנות משקה, יין שמן ומים. -נסכים ג. 

 על עוון שעשה יכופר לו אותו עוון ? להקב''הלכאורה כיצד רוצה האדם שע''י הקורבן שהוא מביא 

 חס ושלום לא ישא פנים לאיש ולא יקח שוחד או דורון כדי שישוב ממנו אפו ויכפר לו על פשעיו.  הקב''ההרי 

המשיל זאת לרועה צאן שיצא עם עדרו לרעות מחוץ לעיר, ובאותו מקום גר לו איש עשיר ונכבד המגיד מדובנא 

ולו ארמון מטופח המוקף בעצים ופרחים. ישב לו הרועה בקירבת מקום ונרדם, הצאן ללא רועה נכנסו לתוך גינת 

העשיר אכלו ורמסו את הערוגות והסבו לו נזק רב. העשיר ששמע קול המולה בגינתו השקיף בעד החלון וירא את 

כל אשר נעשה ויקצוף מאוד וחמתו בערה בו. מיד ציוה על משרתיו לכלוא את הצאן במכלאתו. הרועה שהתעורר 

לקול ההמולה הכיר בחטאו וברח מן המקום. למחרת התיעץ הרועה בידידיו כיצד עליו לפעול כדי להשיב אליו את 

הצאן. ויענוהו חבריו: קח עמך דורון אל האדון ובקש על נפשך אולי יחוס וירחם עליך. שמע הרועה לעצת חבריו 

לקח עמו דורון ועלה אל הארמון וביקש להכנס כדי להקביל פני האדון, ענו לו המשרתים: זה עתה יצא האדון את 

שטח הארמון וישוב לעת ערב. מה עשה הרועה? השאיר את הדורון על שולחנו של העשיר, פנה אל המכלאה לקח 

את צאנו צאן מרעיתו ושב לביתו. לעת ערב בבוא האדון וירא את הדורון שאל את באי הארמון מי הניח דורון זה 

לפני ? ויענוהו הרועה הניח הדורון ולקח את הצאן. כעס העשיר מאוד על העזותו וחוצפתו של הרועה חטא, עתה 

ילמדהו לקח ויבקש את כל הנזק שהסבו הצאן. לּו השכיל הרועה והיה מפייסו בדברים אולי יחוס ויחמול ויוותר 

 על הנזק היה העשיר מוחל לו אך ללא הכנעה וללא בקשת רחמים עליו לשלם טבין וטקילין ככל אשר יושת עליו. 

והבאנו קורבן אך ללא תשובה וחרטה אין כל ערך לקורבן, וכמו שנאמר  הקב''הוהנמשל: אנו חטאנו לפני 

אֹוכַּל ְבשַּ בתהילים  ל ּוְמֹלָאּה, הַּ בֵּ ר ָלְך ִכי ִלי תֵּ ב ֹלא אֹמַּ ּתּוִדים, ִאם ֶאְרעַּ יְתָך ָפר, ִמִמְכְלאֶֹתיָך עַּ ח ִמבֵּ ר  ֹלא ֶאקַּ

נִי  ְבדֵּ ֶלְצָך ּוְתכַּ נִי ְביֹום ָצָרה ֲאחַּ ח לֵּאֹלִהים, ּתֹוָדה, ּוְקָראֵּ ּתּוִדים ֶאְשֶּתה ?! זְבַּ ם עַּ ִביִרים ְודַּ  )סיפור מן ההפטרה(אַּ

 נעשו נסים לדלתותיו. ומה נסים נעשו לו?  ניקנורדף לח.( : במסכת יומא )מספרת הגמרא 

להביא שתי דלתות נחשת מפוארות מאלכסנדריא של מצרים, בחזרו, עמד עליו נחשול שבים לטבעו, נוסעי הספינה נטלו תכף דלת אחת והשליכוה   ניקנורכשהלך 

שאנשי הספינה רוצים להשליך גם את הדלת השניה, עמד וכרך עצמו עם הדלת וחיבקה בחזקה ואמר  ניקנורלים ]מבלי לשאלו[ ועדין לא נח הים מזעפו, ראה 

היה מצטער על הדלת הראשונה שהטילוה לים, כיון שהגיע לים של עכו היתה אותה דלת שהטילוה לים מבצבצת ניקנור הטילוני לים עמה, מיד נח הים מזעפו. 

לא שינו ואף שהיו מנחשת, מפני ניקנור ויוצאת מתחת דפני הספינה והעלוה עם חברתה לבית המקדש. ואף שכל השערים שהיו במקדש שינו אותם לזהב, את של 

, הלא פתוי גדול היה לו לאחר שכבר השליכו את הראשונה לים לומר: מה שוה לי הדלת השניה מבלי הראשונה הרי ניקנורהנס שנעשה בהם. נתבונן במסירותו של 

שהיו הדלתות לשער המזרח, כלומר נועדו אותם דלתות לשמש יחד ולא בנפרד, ואם כן כל בר דעת בפרט בשעת לחץ של סערת  רש''ישימושם יחד, וכמו שפירש 

 ים בודאי היה נכנע לבקשת הנוסעים להטיל לים דלת שניה שאין בה צורך.   ואם כן מה בכל זאת היתה מחשבתו של ניקנור? 

כי הרגיש  עד הוא חשב כך, אמסור נפשי על זו השניה שנשארה ואחר כך אשתדל ביותר לעשות כמוה עוד אחת, אבל בשום אופן לא אתן שזו שנשארה תלך לאיבוד,

 שחייו אינם חיים מבלי השיורי מצוה של זו שנשארה לו. 

 )תפארת ישראל(זו מסירות עצומה שיש בה כדי להעשות נס לכל נוסעי הספינה שינצלו מנחשול של ים, ויש בה כדי להציל בדרך נס את הדלת הראשונה. 

 מסירות נפש למצוות

 העלון מוקדש
 לעילוי נשמת

 אסתר בת רחל ויעקב סורג'ון בן שרה
 וכן לרבי יוסף בן יעקב אמויאל

 ת.נ.צ.ב.ה
 ולבריאות איתנה
 למרדכי בן שמחה
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 יישר כח גדול
“ שלמה זר”לתורן השבת:    

  
 106 Oleander St. South Padre Island, TX 78597   P.O. Box 3766    

ד “בס  

 חידת השבוע 
במילה ויקרא היא קטנה ‘ מדוע האות א

 )בעל הטורים(? 

 קמחא דפסחא !
לקראת חג הפסח, אנו מתחילים 

לאסוף תרומות לקניית סלי מזון 

לאברכים עמלי תורה בארץ 

 ישראל.
שפע, ברכה והצלחה. תבורכו 

 מפי עליון.

 לידיעת הציבור
בשבוע הבא יהיה ניתן לרכוש מצות, עוגיות ושאר מוצרי 

 מזון כשרים לחג הפסח .המלאי מוגבל.
 956-908-3120‘ לפרטים והזמנות ניתן לפנות לאירית בטל
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 סיפור לשבת

 פינת ההלכה

 הלכות הגעלת כלים

  נא לשמור על קדושת העלון. העלון טעון גניזה. אין להוציא את העלון לרשות הרבים בשבת.

 נשמה ותוכן

         שלמה בן חנה סליןשלמה בן חנה סליןשלמה בן חנה סליןכל הדברי תורה יהיו להצלחת: כל הדברי תורה יהיו להצלחת: כל הדברי תורה יהיו להצלחת: 
   שבת שלום ומבורך לכל בית ישראלשבת שלום ומבורך לכל בית ישראלשבת שלום ומבורך לכל בית ישראל

המונים המונים עלו לרגל לסין. לקיסר יש זמיר, כך סיפרו בעולם, זמיר מיוחד במינו, נוצותיו 

 עשויות זהב טהור, מקורו בוהק כשנהב מלוטש, וצווארו הארוך מעוטר בפנינים בורקות.

עלו ההמונים לשמוע את זמרת הזמיר שבקעה מחלונות ארמונות הקיסר, הצטופפו ובאו 

בהמוניהם, ולמרות האלפים שהתקבצו סביבות הארמון, אפשר היה למשש את השקט, איש 

לא הפריע לקולו הנפלא של הזמיר להתפשט אל המרחבים, ולהנעים לאוזניהם של אלפי 

 המתאספים מדי יום ביומו.

מדי פעם היו משרתי הקיסר מעמידים את הכלוב המוזהב של הזמיר בחלון הארמון, ואז היו 

 המוני המתכנסים יכולים לראות את יופיו המיוחד של הזמיר המופלא. רחוק

היה החלון מעיני האנשים, אך תנועותיו החינניות של הזמיר שבו את לבם של ההמונים, והם 

 קשרו לו שבחים נהדרים של יופי נשגב שכמותו לא נראה מעולם.

והמלכים והשליטים, הרוזנים, הדוכסים, וכל נכבדי תבל שמעו על הזמיר של קיסר סין, שמעו 

גם על ההמונים המצטופפים סביב ארמונו, וקנאה מילאה את לבם. היו להם פילים וקופים, הם 

גידלו בארמונם נחשים, והחזיקו בשלל של חיות אקזוטיות ומיוחדות במינם, כל אחד 

מהמלכים אימץ לעצמו בעל חיים מיוחד לשעשע ולבדר, אבל אף אחד מהם לא זכה מעולם 

 לכבוד שזכה קיסר סין בעל הזמיר.

במיוחד התעוררה קנאתו של, חשתראתא מלך פרס, שהכתיר את עצמו כמלך המלכים וציפה 

לכבוד מתאים. בפעם האחרונה שהוא הביט החוצה מהחלון לא עמדו שם אלפים בתור כדי 

 להביט בקופיף החדש שלו שקיבל ממלך אפריקה. גם הוא רצה את מה שיש לקיסר הסיני.

הפרסי שלח למשימה החשובה הזאת את מיטב הציידים שלו, הוא צייד אותם בחיצים וחרבות, 

בספינות מהירות ובסוסים אבירים, והורה להם לצאת אל היערות והחורשות, אל מצוקי 

 ההרים ומקומות המסתור של הציפורים ולחפש את הזמיר שיש לקיסר הסיני. גם הוא רוצה.

אחד הציידים מצא את הזמיר, הוא גילה אותו בפתחה של מערה רחבת ידיים בראשו של הר 

געש כבוי למחצה, הוא העפיל לשם במאמצים מרובים, וכשהוא נח לרגע על שן סלע שחורה, 

 הוציא הצייד את חיציו ושלח חץ נקי היישר אל תוך לבו.

הציפור המדהימה נפלה כפרי בשל אל תוך ידיו של הצייד. נוצותיה זהב, מקורה שנהב, 

וצווארה משובץ בפנינים, אך רוחה של הציפור שנבהלה מן החץ שנתקע בלבה פרחה 

 והותירה את גופה דומם כאבן.

הביא הצייד את הציפור המופלאה אל מלכו הפרסי, רופאי הממלכה חנטו את הציפור הקטנה 

ושימרו את גופה בצורה מדהימה. את הציפור הכניסו לתוך כלוב של זהב והעמידו אותה על 

עמוד גדול עשוי שיש ומצופה אבנים טובות. אך למרות שהכלוב עמד בפתח ארמונו 

חשתראתא, אף אחד לא התעניין בו. פה ושם עצרו העוברים והשבים והעיפו מבט על   של

הכלוב המוזהב, על הציפור החנוטה, אבל אף אחד לא גילה עניין של ממש, ההמונים המשיכו 

 לעלות לרגל לארמונו של קיסר סין, והמלך הפרסי לא הצליח להבין מדוע.

הוא חשד בצייד שלא הביא לו את הציפור הנכונה, והורה לתלות אותו על עץ גבוה. אך 

 אחרים אישרו כי אכן זו היא אותה הציפור שיש לקיסר הסיני.

 'ולמה אף אחד לא מגיע לכאן?' צעק המלך הפרסי בזעם.

ניסו להסביר לו שזו באמת אותה הציפור, אבל אין לה נשמה, וזמיר בלי נשמה הוא סתם 

 ציפור חנוטה.

 אבל הוא לא הבין.

ואנחנו מבינים, או לפחות מנסים להבין, שגם הדברים המדהימים והנפלאים ביותר, אם אין 

 בהם נשמה, אם אין בהם פנימיות ותוכן, אין בהם בעצם כלום.

והכלל הזה נכון לגבי הרבה דברים. חז'ל אומרים למשל על התפילה: 'תפילה בלי כוונה, כגוף 

בלי נשמה'. אדם עומד ומתפלל, מתנועע בדביקות, וקורא את הסידור כולו מא' ועד ת', הוא 

לא מחסיר אפילו מילה אחת. אבל הראש שלו במקום אחר, הוא מטייל במחשבותיו בכל רחבי 

העולם, והפה שלו ממלמל וממלמל, הוא נעמד כשצריך ומתיישב כשלא צריך, אבל הכול 

 חלול, המילים ריקות מתוכן הן רק מילים בלי נשמה. זו אינה תפילה.

וככה זה בכל דבר. אדם יכול לעשות את המעשים הנפלאים ביותר, אבל אם הלב שלו איננו, 

 )שלום לעם(אם הכוונה שלו רחוקה, העיקר חסר. 

כלים שמשתמשים בהם בחמץ, אסור להשתמש בהם בפסח מבלי א. 

שיכשירם, ומשעת איסור אכילת חמץ בערב פסח אסור להשתמש 

 בהם בלי הכשר. וכפי תשמישו של הכלי כך הכשרו.

בכל כלי הולכים אחר רוב תשמישו לענין הכשרתו לפסח, שאם ב. 

השתמשו בכלי זה ברוב פעמים באמצעות רוטב, הכשרו בהגעלה, 

  ואם רוב פעמים השתמשו בו ביבש, צריך ליבון.

אולם כלי שרוב תשמישו היה בהיתר, ופעם אחת השתמשו בו ג. 

בחמץ, אין הולכים בזה אחר רוב תשמישו, אלא כלי זה צריך 

הכשר. לכן סכין המיוחדת לחיתוך לחם, אם השתמשו בסכין זה 

פעם אחת לחיתוך עוגה חמה, או הכניסו את הסכין לחמין שיש בו 

חטה, או שחתכו איזה פעם שניצל חם שטיגנוהו עם קמח, או פיצה 

 חמה, וכדומה, צריך להכשיר את הסכין.

שפודים ואסכלאות שצולים בהם בשר על האש, ופעמים ד. 

שמערבים בהם חמץ, הואיל ודרך תשמישם בלי אמצעות נוזלים, 

 צריכים ליבון באש עד שיהיו ניצוצות של אש ניתזים מהם.

תבניות שאופים בהם חלות, צריכים ליבון באש עד שיהיו ה. 

ניצוצות אש ניתזים מהן, ולכן התבניות של תנורי אפייה, יש ללבנם 

 באש. וכיון שאי אפשר ללבנם כך, נכון להחליפם בתבניות חדשות.

תנור חשמלי, יש לנקותו היטב עד כמה שיוכל, ולהמנע ו. 

שעות קודם ההכשר, ואחר כך ידליקו את התנור  42מלהשתמש בו 

 בחום הגבוה ביותר שאפשר, וישאירוהו דולק כשעה, ודי בזה.

מדיח כלים הפועל על ידי שטיפה ברותחין עם חומרי ניקוי ז. 

פגומים, מותר להשתמש בו בפסח ע"י שינקו היטב את המכונה מכל 

בשטיפה  ]בלי כלים בתוכה[לכלוך. ונכון שגם יפעילו את המכונה 

 ברותחין עם חומרי ניקוי פגומים.

 חודש ניסן
 מנהג טוב  -ה הקדוש“השלכתב 

 לקרוא בכל יום ויום פרשת הנשיא של זה 

 היום, כי כל נשיא ונשיא היה לו סודות 

 גדולים אשר המשיכו שפע הרוחניות כל אחד

 לשבטו כל ימי עולם, ובקריאת הפרשה הוא  

בניסן קוראין פרשת ‘ מעורר קדושת היום, וביום יג

 שהוא כנגד ‘ כן עשה את המנורה’בהעלותך עד 

פרוטות ‘ שבט לוי וטוב ליתן לאחר סדר קריאת הנשיא ג

לצדקה בעד מנוחת אביו או אימו או שאר קרובים או 

 בעד כל נפש מת מישראל

בכל חודש ניסן אין אומרים וידוי ותחנונים. מפני שכל 

החודש הוא ימי שמחה לישראל, באחד בניסן הוקם 

 המשכן, ושנים עשר נשיאי שבטי ישראל הקריבו 

 את קרבנם וכל אחד מהנשיאים היה עושה יום 

 טוב , וי"ג בניסן היה אסרו חג שלהם. וי"ד

 בניסן הוא ערב פסח. ולאחר מכן שבעת  

 ימי הפסח, ימים טובים. וכ"ב בניסן 

 הוא אסרו חג של הפסח. 


