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27.3.20ב' ניסן ה'תש"פ
571מגזין מס' 

 שבת פרשת ויקרא
 הרב יאיר כלבמאת קשר-שבועי 

  החיים כסדנא     

המתמקד בעיקר נפטר מהטפל
תמליל בעיבוד קל מתוך שיעורי הרב כלב

כאשר אני ממוקד ומרוכז לגמרי בענין, הוא 'תופס' אותי, כמו

"נתפס  - בענין מסוים שהוא  מי שמרוכז מאוד  שאומרים על 

במחשבות". 

מנותקים היותם  היא  מוחין  בעלי  של  הבולטת  תכונתם 

מסביבתם בעת שהם מרותקים לנושא מסוים, וכשהוא מרוכז

לחלוטין האדם שוכח הכל, הן את הצרות ואפילו את תחושות

הגוף, כגון רעב... 

מספרים על תלמיד חכם אחד שנצרך לטיפול שיניים, אולם

הרופא הצטער לבשר לו שיש לדחות את הטיפול מכיון שחומר

ההרדמה נגמר. אותו חכם ביקש כמה דקות להתרכז בסוגיה

ואל בטיפול,  להתחיל  יכול  אתה  לו:  ואמר  בגמרא  מסוימת 

תחשוש - אני לא ארגיש כלום... 
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שימו לב: לאור ההתפתחויות האחרונות וההנחיות של
משרד הבריאות, השיעור בחמד נדחה עד להודעה

חדשה.
 יתקיים שיעור דיגיטלי20:30בימי חמישי בשעה 

בשידור חי בו יהיה ניתן לצפות דרך קישורים
WWW.TANYAOR.COMבאתר, ביוטיוב ובפייסבוק.  
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היינו שבכל זמן וזמן מתרחשת פתיחת שער רוחני, דרכו יורדים-  )אדמו"ר הזקן(לחיות עם הזמן...
לעולם הזה אור ושפע מיוחדים, אשר יש להכין כלים כדי לקלוט 'גשמי ברכה' אלה ולתרגמם למעשים עד

אשר תואר, באופן ממשי, סביבתנו המיידית בגוון המסוים של נתינת הכח הטמונה באותו זמן.

)הלכה ומנהג(פסח 
הכנת המטבח לפסח

השימוש עיקר  נעשה  שבו  המקום  הוא  המטבח    
הגורמים וכו'  אפייה  כבישול,  תהליכים  וכן  בחמץ, 
לחמץ להיספג בכלים וכדומה. על כן הכנת המטבח

צריכה להיות יסודית יותר משאר הבית.
לשמור יש  לגוי  למכור  שמתכוננים  החמץ  כל  את    
במקום סגור ולמנוע גישה אליו במשך החג. אם מדובר
בארון, אזי יש להדביק את דלתותיו בנייר דבק ולהצמיד

כתובת בולטת: "חמץ!".
  את הכשרת המטבח לפסח עושים בדרך כלל בימים

בו24האחרונים.  לפני ההכשרה אין להשתמש  שעות   
בחמץ. כיורי נירוסטה מכשירים במים רותחים )כהכשרת
השיש, להלן(. כיורי המטבח המצויים דינם ככלי חרס
ולא מועילה להם הכשרה. משתמשים בכיורי פלסטיק
וכדומה, שמכניסים בחלל הכיור למשך הפסח. גם אז, אם
בכיור להשתמש  רצוי שלא  הכיור,  לסתימת  יש חשש 

במים חמים.
מים עליהם  לערות  היטב,  לנקות  יש  הברזים  את    
רותחים ולפתוח את ברז המים החמים בחום המרבי. כן

רצוי לערות רותחים על אריחי הקרמיקה שמסביב.
  את השיש, שמניחים עליו סירים או מאכלים חמים
מים בעירוי  להכשיר  נוהגים  האש,  מן  הסרתם  לאחר 
או אבן  מעבירים  העירוי  ובמהלך  מקומקום,  רותחים 
ברזל מלובן, כדי שהמים הרותחים ממש יגיעו לכל שטח

השיש.
עם זאת, יש מחמירים לכסות את השיש במשטחי קלקר,

פח, דיקט נייר כסף עבה וכדומה למשך ימי הפסח.

  את מבערי הגז יש לנקות ולהבעירם בחום מרבי.
את המסגרות שמתחת לסירים יש להכשיר בליבון
הקעריות לכסותן.  או  להחליפן  ורצוי  באש, 

שמלמטה יוכשרו בעירוי מים רותחים.
  הכשרת כלי חמץ לפסח או קניית חדשים

ככלל  רצוי  שיהיו  לכל  אדם  כלים מיוחדים לפסח,  
ואולם מבחינת ההלכה יש כלים שניתן להידור מצוה, 

להכשירם ללא כל חשש.
חרס כלי  מצופים   אפילו  חרסינה,  או  חרס  כלי   -  

אם אך  להכשירם.  ניתן  לא   - מתכת  או  בזכוכית 
השתמשו בהם רק בצונן )שאינו חריף ואינו נוזל ששרה

 שעות( - די בהדחה יסודית בלבד.24בכלי 
מתכת כלי  אופן   לפי  היא  הללו  הכלים  הכשרת   -  

השימוש בהם: המשמשים להרתחה - יוכשרו בטבילה
יוכשרו  - וכדומה  לצליה  והמשמשים  רותחים,  במים 
בליבון באש. בהכשרת סירים יש לנקות היטב את הידיות
וסביבן ולהכשיר אותן. מחבת - יש להדיחה ברותחים,
דרוש לכתחילה  איסרליש(,  משה  )רבי  הרמ"א  ולדעת 
ותבניות אפיה - אין ליבון קל באש. מחבתות טפלון 

להכשירן כלל.
 - כלים המשמשים לצונן, די להם בהדחה  כלי זכוכית

בלבד. המשמשים לחמין -  אין להכשירם לפסח, ויש
 שעות, תוך החלפת המים72מקילים על ידי שריה במים 

ו'פיירקס' יש חילוקי24כל  שעות. לגבי כלי 'דורלקס'   
לכל להכשירם  שניתן  סבורים  פוסקים  והרבה  דעות, 

הדיעות.
 - לרוב הדעות ניתן  להכשירם  כפי  אופן  כלי פלסטיק
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שימושם, בתנאי שאינם עלולים להתקלקל על ידי כך, כי
אז אי אפשר להכשירם.

  למותר להדגיש שהכשרת המטבח וכליו חייבת להיות
בהדרכת רב המומחה בדינים אלו.

מוצרים המכילים חמץ, ביעורם או מכירתם
  'חמץ' פירושו עיסה העשויה מחיטה, שעורה, שיבולת

18שועל או מין דגן אחר, שבאה במגע עם מים, ושהתה 
דקות במקום מוצל, או זמן קצר מאוד במקום חם, או
זו שבאה  במגע  עם  דברים  חריפים  –  עיסה  
מחמיצה ונאסרת לפסח. לא רק החמץ עצמו אסור, אלא
גם כל מאכל שנתערב בו חמץ. ואם אירעה התערובת
בתוך חג הפסח - אפילו כמות מזערית של חמץ אוסרת
כל מה שנתערב בה, ואין בזה דין של 'ביטול בשישים'

וכדומה.
 פירוט חלקי של סוגי מוצרים שונים המכילים חמץ

ויסקי, קוואקר, ביסלי וכל מוצרי  חמץ גמור: בירה,   
יש וגם הקמח עצמו בכלל -   - הבצק. מוצרים אלה 
לבער לקראת הפסח, או למכרם כדין 'מכירת חמץ' לגוי,
באמצעות רב המקום, כדי שלא לעבור ב"בל ייראה ובל

יימצא", שאסרה התורה שיהיה חמץ בבעלותנו בפסח.
ממרח חרדל,  מוצרים שעלולים להכיל מרכיבי חמץ:  

חיטה(, )עמילן   ונקניקים   בשר   שימורי  מיונית, 
פלאפל, אבקות  מרק,  אבקות  נמס,  תה  קפה,  תחליפי 
)לתת שעורים(, תינוקות  מזון  ודומיהם,  אורז  פצפוצי 
חמץ(, בכוהל  )שימוש  טעם  תמציות  שונים,  תבלינים 
תאנים מיובשות, גרעינים ובוטנים מלוחים )קמח(, מלח
דיאטטי ועוד. כל המוצרים הללו טעונים הכשר מוסמך
כזה - אסור להשתמש ואם אין הכשר  מיוחד לפסח, 

בהם בפסח, ויש לכלול גם אותם ב'מכירת החמץ' הנ"ל.
גלידות וקלים,  חריפים  משקאות  ממתקים,  גם    
ושלגונים  טעונים  הכשר  מוסמך  מיוחד  לפסח,  ובלא

הכשר כזה - יש להניחם בתוך החמץ הנמכר לגוי.
תרופות: המכילות   סירופים,  במיוחד  תרופות,  ישנן   

להכלילן רצוי  בהן,  משתמשים  שאין  תרופות  חמץ. 
ב'מכירת החמץ'. ואלו שעשויים להזדקק להן בפסח, יש
לבדוק ברשימת התרופות )מרכז קופ"ח הכללית מפרסם

מדי שנה חוברת תרופות לפסח( אם הן כשרות לפסח.
בדיקת חמץ

את עורכים  החמץ.  את  בודקים  בערב  בניסן  בי"ג    
הבדיקה מיד עם רדת הערב )צאת  הכוכבים(. בשעה זו
הבית כבר נקי ומוכן לפסח ולא נותר כעת אלא לערוך
בדיקה אחרונה בפינות ובחורים, כדי לוודא שלא נשאר

בכל זאת איזה פירור חמץ.
 "ברוך אתה א-דני א-להינו מלך  לפני הבדיקה מברכים:

העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על ביעור חמץ".
 אבי המשפחה נוטל נר )רצוי משעווה(,  סדר הבדיקה:

שקית, ונוצה. באמצעות הנר הוא מאיר בפינות ובחורים,
ואת הפירורים שהוא מוצא - יכניס בעזרת הנוצה לתוך
השקית. גם בני הבית יכולים להשתתף בבדיקת החמץ.
נוהגים )על פי הקבלה( לפזר בבית לפני הבדיקה עשרה
פתיתים של חמץ )קשה( עטופים בנייר, אותם אוספים
בעת הבדיקה על מנת לשורפם למחרת עם שאר החמץ.
חמץ' 'ביטול  של  מיוחד  נוסח  אומרים  הבדיקה  אחרי 

ושאור המצוי ברשותי,)בתרגום לעברית(:  "כל חמץ   
שלא ראיתיו ושלא ביערתיו ושאיני יודע עליו - יתבטל

ויהיה הפקר כעפר הארץ".
 ביעור חמץ

לסיים את מזדרזים  בבוקר  בניסן,  י"ד  פסח,  בערב    
החמץ את  באש  מבערים  כך  אחר  מוקדם.  הארוחה 
המועט שנותר. אחרי שריפת החמץ מבטלים ומפקירים

שוב את החמץ, גם את החמץ שאולי נותר אי שם:
  אחרי ביעור החמץ אומרים את הנוסח השני של 'ביטול
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לעברית(:  )בתרגום  המצויחמץ'  ושאור  חמץ  "כל 
ושלא בו  שהבחנתי  ראיתיו,  ושלא  שראיתיו  ברשותי, 
ויהיה הבחנתי בו, שביערתיו ושלא ביערתיו - יתבטל 

הפקר כעפר הארץ.
מותר לאכול חמץ עד שליש  סוף זמן אכילת חמץ:  

היום, שהוא סוף זמן תפלה. זמן זה במרכז הארץ בשנת
)בכל איזור השעה משתנית10:15תש"פ הוא:  בבוקר   

ויש לבדוק בלוחות הזמנים(.

 בשעה חמישית, )כשעה וכמה  סוף זמן שריפת החמץ:
דקות לאחר סוף זמן אכילת חמץ. אין לאחר!(. זמן זה

 בבוקר )בכל איזור11:22במרכז הארץ בשנת תש"פ הוא: 
השעה משתנית ויש לבדוק בלוחות הזמנים(.

  אחרי זמן שריפת החמץ אסור שימצא ויראה ברשותנו
בארון הסגור  )מלבד החמץ  חג הפסח  חמץ עד אחרי 

שנמכר לגוי ב'מכירת חמץ'(.

(http://chabad.org.ilמעובד מתוך האתר) 
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הסיפור השבועי
סרבנות צרופה

ושפתותיהם הארמון,  בשערי  עמדו  המשלחת  חברי 
רחשו תפילה. "לב מלכים ושרים ביד ה'", הזכירו זה לזה.

היהודית הקהילה  נכבדי  תימן.  בירת  בצנעא,  היה  זה 
יחיא האימאם  עם  הראשונה  לפגישתם  באו  במדינה 
מוחמד חמיד א דין, ששחרר את ארצו מידי העות'מאנים.
הנעלם הגדול היה שאלת יחסו ליהודים. האם יאיר פנים

להם?
החשש התגבר לנוכח היועץ האנטישמי המקורב אליו,
השיח' קסאם עזאי אלנאצר. בכובעו השני היה ממונה על

ההקדש המוסלמי, ונודע כשונא ישראל.
היהודים האימאם.  עם  בפגישה  נתלו  רבות  תקוות 
הביאו עמם דורון מיוחד – רקמה אמנותית ובה תפילה
לשלום המלכות בלשון הקודש ובערבית. כך קיוו למצוא

מסילות ללבו של האימאם.
הדלתות נפתחו והאורחים הוזמנו אל הטרקלין המפואר.
לבם נפל כשראו את השיח' יושב לימינו של האימאם. הם
סקרו את טבעת השרים והיועצים שהקיפה את האימאם;

איש מהם לא נחשד באהבת ישראל יתרה.
אנשי המשלחת, ובראשם רבי אברהם בדיחי, קדו לפני
נשימתם את  וכלאו  המתנה,  את  לו  הגישו  האימאם, 

בציפייה לתגובתו.
מבטו של האימאם התמקד ברבי אברהם בדיחי, הדיין
הנערץ, שלצד נשיאתו בעול הרוחני של הנהגת הקהילה,
והעזרה הצדקה  על קופת  גם בשרביט הממונה  החזיק 
לנזקקים. הוא סירב להתפרנס מן הציבור, וחי מעבודתו

כצורף מומחה.
מצחו של האימאם התכווץ בריכוז, כמנסה להיזכר מניין
מוכרות לו הפנים האלה. ופתאום עלה חיוך על פניו. הוא
חכך את כפות ידיו בשביעות רצון,  והפטיר  לעבר  שריו:

"רואים אתם יהודי זה? האיש הזה התיש את כוחי שלוש
פעמים, עוד בהיותי בבית אבי!".

הפגישה, החלה  טרם  המשלחת.  בחברי  אחזה  רעדה 
והנה היא נפתחת בנקודת מוצא גרועה כל כך. לבם צנח.

ברטט האזינו לדברי האימאם, שפתח וסיפר:
"זה היה לפני שנים רבות. אברהם בדיחי, העומד לפנינו,
בנעוריו. אבי, האימאם מוחמד, כבר  היה צורף מומחה 
שמע על מקצועיותו וכישרונו, והזמין אצלו עבודה יקרה
'מסבחה' מחרוזת  בעבורו  ליצור  מאוד:  ומסובכת 
מתשעים ותשע פנינים נדירות, שייבא במיוחד מבחריין.
הצורף נדרש למלאכה עדינה ומדויקת, לחורר את הפנינים

ולהשחיל בהן את השרשרת.
"אבי הבהיר לצורף את גודל המשימה ואת האחריות
מודע שהאיש  לוודא  ביקש  הוא  בה.  הכרוכה  הרבה 
למורכבות הרבה שהיא דורשת, ואת הנזק העלול להיגרם
לחומר הגלם היקר אם ייכשל במלאכתו. אברהם ניאות
לקבל עליו את העבודה, אך התנה שזו תיעשה בארמון

דוקא.
והנה לו תנאים,  נדהם. איש מעולם לא הכתיב  "אבי 
צעיר יהודי חצוף מעז להציב לו דרישות. ברוב זעמו הורה

לשומריו לעצור את האיש, והוא הושלך לכלא אלקלעא.
"כעבור זמן מה שכך מעט כעסו. הוא החל להרהר שוב
בדברי הצעיר, והסתקרן לפשר בקשתו. מדוע רצונו לבצע
ודרש להחזירו  הורה  הוא  דוקא?  בארמון  העבודה  את 
הסבר. הצעיר השיב: 'מוטב לי להיכלא בלי סיבה, מאשר
עם סיבה. הלוא אם תיעלם או תיגנב פנינה אחת, מניין
לא בארמון,  אעבוד  אם  אני.  עני  דמיה?  את  אשלם 

איחשד'.
"הדברים  התקבלו  על  לב  אבי.  הוא  הורה  למשרתיו



7

להכשיר מקום בעבור הצורף הצעיר, שיוכל לעשות את
מלאכתו בלי הפרעה. יום אחד הבחין הצורף, כי מאפרה
באי שעישנו  טבק  פסולת  לתוכה  שקלטה  מלוכלכת, 
הארמון, עשויה למעשה ממתכת יקרה. הוא ניקה אותה
מעט, וגילה שהיא עשויה מזהב טהור, והיא עתיקה מאוד

ועליה תחריט בכתב ִחיְמַיירי קדום.
"שמחתו של אבי לא ידעה גבול. הפריט הנדיר הוצג
דופן. יוצא  ליחס  זכה  והצורף  בארמון,  לראווה  מעתה 
הוא מאוד.  שמח  אבי  השרשרת,  עשיית  את  כשסיים 
נדיבה. נתתי לו כסף, חיטה, ציווה עליי לגמול לו ביד 
שעורה וקטניות. אלא שאז גילה הצורף כי כמות התבואה

עולה על השכר שנקבע בסיכום המוקדם.
גם את לקבל  בו  דחקתי  אני  ויכוח.  בינינו  "התפתח 
היתרה במתנה, אך הוא עמד על דעתו שלא ייקח מאומה
ניתן בלתי  כאגוז  התגלה  האיש  לו.  המגיע  מן  יותר 
לפיצוח. הוא התיישב  במחאה  על  הקרקע,  וסירב  בכל

את בחזרה  מידיו  שאקבל  עד  בדרכו,  להמשיך  תוקף 
היתרה.

כי הקובע  מאבי  חתום  אישור  הבאתי  ברירה  "באין 
תוספת השכר ניתנה כדין. גם הצעה זו נענתה בשלילה.
לא היה מנוס מלהטריח את אבי בכבודו ובעצמו לבוא
ולדבר על לבו של הצורף. אך הצעיר עשה עצמו כחירש
שאינו שומע. בסופו של דבר נחישותו ניצחה. הוא הצליח
מה על  נוסף  פרוטה  לו  לתת  שלא  אבי  את  לשכנע 
ושלוש עליו,  להשפיע  ניסיתי  פעמים  שלוש  שסוכם. 

פעמים גבר עליי".
האימאם סיים את דבריו ותלה עיניים מעריצות ברבי
אברהם בדיחי. "מימיי לא נתקלתי בשונא בצע שכזה!",
קרא בהערכה. ואז הפנה מבט נוקב לעבר יועציו: "הלוואי
שאתם תנהגו כך. ובינתיים, אבוי למי שיעז לחרוש רע

כנגד היהודים!".

)מתוך העלון השבועי                     (
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)במדבר יט' ,ד("זאת התורה אדם"  

כשם שבאדם ישנם גוף ונשמה, כך גם בתורת ישראל ישנם גוף התורה )פשט הכתוב-'נגלה'(
ונשמת התורה )פנימיותה, סודותיה ורזיה-'נסתר'(. במדור זה מובא פרוט נושאי הפרשה על פי

 'נגלה', ובמדור שלאחריו יובא ביאורה של נקודה או של מספר נקודות מן הפרשה על פי פנימיות התורה. 

נקודות עיקריות בפרשת ויקרא

ספר ויקרא - 'תורת כהנים'
המשכן הקמת  בענין  שמות  ספר  את  לאחר שסיימנו 
והשראת השכינה בתוכו, פותח ספר ויקרא בפרשת ויקרא
המזבח שבמשכן. על  הקרבנות הקרבים  בדיני  העוסקת 
עוסק מבין חמשת חומשי תורה,  ויקרא, השלישי  ספר 
'תורת חז"ל  בפי  ונקרא  הכהנים במשכן  ברובו בעבודת 

כהנים'.
נדבת קרבן 'עולה'

אדם רשאי להביא קרבן לשם הקרבתו על המזבח בכל
דיני קרבן עת שידבנו לבו. התורה מפרטת תחילה את 

 על המזבח ונשרף כליל כקרבן לה',עולהה'עולה'. קרבן זה 
ומכאן שמו. קרבן ה'עולה' יכול להיות מן הבהמה )הבקר

או הצאן(, מן העוף או גם מנחות מן הצומח.
מן הבקר או מן הצאן

מן מן הבקר או  בוחר להביא את קרבנו  כאשר אדם 
הצאן, יהיה הקרבן ממין זכר וכן יהיה תמים )בריא ושלם
וללא כל מום(. הבעלים סומך את ידיו על קרבנו בפתח
שוחטים אחר  לבו.  על  אשר  את  ומבקש  מועד  אוהל 
הכהנים את הבהמה וזורקים את דמה על המזבח. לאחר
מכן פושטים הם את עורה מעליה, מנתחים אותה לנתחים

ומעלים אותם, לאחר שטיפתם, לשריפה על גבי המזבח.
מן העוף

המקריב  עולת  עוף,  יביא  תורים  או  יונים.   הכהנים

מולקים את ראשו של העוף ומעלים אותו לשריפה על
המזבח. אחר משליכים הם את הזפק )המעיים(, ממצים
את דמו על קיר המזבח ומעלים גם את שאר אברי העוף

כקרבן על גבי המזבח.
נדבת קרבן 'עולת' מנחה 

אדם יכול להביא קרבן 'עולה' גם מן הצומח. אמנם בדרך
כלל זהו קרבנו של העני. התורה מונה חמשה סוגי מנחות,
אין ולבונה;  נבללות בשמן  המנחות  סוגי  כל  ומבהירה: 
להקריבן חמץ; אין לערב בהן דבש או מי פירות; חובה
למלוח במלח כל קרבן )מן החי או מן הצומח(, שכן ברית
הקרבתן קודם  המזבח;  על  נקרב  להיות  למלח  כרותה 
בקדושה נאכלות  ויתרתן  לפרוסות  המנחות  נפרסות 

ובטהרה על ידי הכהנים.
 מנחה עשויה מסולת חיטים. הכהן קומץסולת:'מנחת' 

בידו ממנחת הסולת ומקריבה על המזבח.
 מנחה עשויה מקמח, כעין חלות אומאפה תנור:'מנחת' 

רקיקי מצות.
 מנחת סולת מטוגנת במחבת.מחבת:'מנחת' 
 מנחת סולת מטוגנת בסיר בשמן עמוק.מרחשת:'מנחת' 
התורה מזכירה מנחה נוספת הבאה מןביכורים: 'מנחת' 

הצומח, שעורים קלויים באש - היא מנחת העומר. מנחה
זו מוקרבת באביב למחרת הפסח.
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נדבת קרבן 'שלמים'
כקרבן שלא  אך,  כנדבה.  הוא  אף  בא  השלמים  קרבן 
מאבריו חלק  המזבח.  על  כולו  מוקרב  אינו  העולה, 
הפנימיים )החלבים והכליות( עולים לשריפה על המזבח,
ואילו יתר אברי הקרבן מתחלקים בין בעליו לבין הכהנים.
'שלמים' - נקרא  זה  ומכאן אחד הטעמים לכך שקרבן 
שמשים שלום בין המזבח )שמים( לבין  הכהנים והבעלים

)ארץ(.
קרבן ה'שלמים' הוא מן הבקר הצאן והעיזים, זכר או
על קרבנו ידיו  ב'שלמים' סומך הבעלים את  גם  נקבה. 
מכן לאחר  ותפילה.  לבקשת סליחה  מועד  אוהל  בפתח 
נשחט הקרבן, דמו נזרק בתחתית המזבח ואזי מוקרבים

החלבים והכליות על גבי המזבח.
כאן מדגישה התורה כי כל חלבי הקרבנות קרבים על
המזבח, ומוסיפה אשר אכילת חלב או דם אסורה על בני

אדם.
כפרת קרבן 'חטאת' 

 על אחד מאיסורי התורה )דהיינו שעוברבשגגההעובר 
קרבן מביא  כרת(  דינן  תעשה', שבזדון  'לא  מצוות  על 
חטאת. בעל הקרבן מניח את ידיו על קרבנו בפתח אוהל
מועד, לאחר מכן נשחט קרבן החטאת ומוקרב על גבי

המזבח, ובזה מתכפרת שגגתו.
כפרת קרבן 'חטאת הכהן הגדול'

באם יחטא הכהן הגדול ויתחייב ב'חטאת', עליו להביא
פר, ולפני שחיטתו יסמוך עליו את ידיו לבקשת כפרה.
לאחר שחיטת הקרבן ייזה באצבעו מדם הפר שבע פעמים
על הפרוכת המבדילה בין ההיכל לבין קודש הקודשים, וכן
מזבח הקטורת(. )הוא  הפנימי  קרנות מזבח הזהב  על  
יוקרבו אזי  העולה.  מזבח  בתחתית  תישפך  הדם  יתרת 
החלבים על המזבח וכל יתר אבריו יישרפו באש מחוץ

למחנה.

כפרת קרבן 'חטאת הסנהדרין' )וכלל ישראל(
באם ישגה הסנהדרין )בית הדין הגדול( בפסיקת ההלכה
ועל פי הוראת שגגתו יחטאו כלל ישראל. לכפרתם יש
להביא קרבן חטאת מיוחד. על ראש הקרבן הזה )פר בן
ידם לבקשת כפרה. לאחר זקני העדה את  בקר( יסמכו 
שחיטתו, ייטול הכהן הגדול מדם הפר וייזה באצבעו שבע
פעמים על הפרוכת ועל המזבח הפנימי. את שארית הדם
העומד ה'עולה'  מזבח  יסוד  אל  הכהנים  שאר  ישפכו 
בעזרה. אזי יוקרבו החלבים על המזבח וכל יתר אברי הפר

יישרפו מחוץ למחנה.
כפרת קרבן 'חטאת הנשיא'

שעיר קרבנו  יהיה  ישראל,  נשיא  בשגגה  יחטא  באם 
עיזים ממין זכר. הנשיא יסמוך את ידיו על ראש הקרבן
יזו ויתוודה. לאחר שחיטת קרבן הנשיא בצפון העזרה, 
הכהנים מדם שעיר העיזים על קרנות מזבח העולה. יתרת
גבי יוקרבו על  והחלבים  יסוד המזבח  הדם תישפך אל 

המזבח.
כפרת קרבן 'חטאת היחיד'

אדם כי יחטא בשגגה )יהודי מן השורה, שאינו עונה על
ההגדרות הקודמות(, קרבן חטאתו יהיה שעירת עיזים או
כבשה )שתיהן ממין נקבה(. החוטא יסמוך את ידיו על
יזרוק הכהן ראש קרבנו. לאחר השחיטה בצפון העזרה, 
מדם הקרבן על קרנות המזבח החיצון והחלבים יוקרבו

על גבי המזבח.
כפרת קרבן 'עולה ויורד' 

התורה מונה מספר חטאים שעליהם יש להביא סוג נוסף
הביאה עדות  מלמסור  שהמנעותו  מי  'חטאת':  של 
להכרעת הדין; האוכל 'קודשים' והוא בטומאתו או הנוגע
שבועתו. על  בשוגג  העובר  בידיעתו;  שלא  טמא  בדבר 
קרבנם של כל אלה נקרא קרבן 'עולה ויורד'. בנוגע לקרבן
זה מאפשרת התורה גמישות בהתאם למצבו  הכלכלי  של
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החוטא: העשיר יביא כבשה או שעירה ממין נקבה, ואילו
העני יביא שני תורים או שני יונים. ואם גם זה יכבד על

העני, יוכל אף להסתפק בהבאת 'מנחת סולת' כחטאת.
כפרת קרבן 'אשם מעילה'

הקדש, מרכוש  או  הקדש  מכספי  בשגגה  אדם שנהנה 
)עשרים חמישית  בתוספת  מעילתו  ערך  את  ישיב 
אחוזים(. כמו כן יביא קרבן אשם, איל ממין זכר שערכו

שני סלעים.
כפרת קרבן 'אשם תלוי' 

כאשר מתעורר אצל אדם ספק אם עבר )בשוגג( עבירה
מלשון )תלוי  תלוי',  'אשם  להביא  עליו  כרת,  שחיובה 
ספק(. לדוגמא, כאשר מונחות לפניו שתי חתיכות מאכל
)המותר החי  מן  שומן  יודע שהאחת  הוא  ואין  דומות 
חייבים אכילתו  )שעל  החי  מן  חלב  והשנייה  באכילה( 
בכרת(. לאחר שאוכל הוא אחת מן השתיים, ומאוחר יותר

שאין כיון  חלב.  היתה  מהחתיכות  אחת  כי  לו  נודע 
באפשרותו עתה לברר איזו מהן אכל, הרי שעליו להביא
'אשם תלוי' מספק. ובאם מאוחר יותר ידע בודאות כי אכן

אכל מן החלב האסור, יביא 'קרבן חטאת' על שגגתו.
כפרת קרבן 'אשם גזילות'

החוטא בגזילה לסוגיה מביא סוג נוסף של קרבן אשם,
אף הוא איל זכר בערך שני סלעים. ואלו הם המתחייבים
שכיר; שכר  העושק  חברו;  את  הגוזל  גזילות':  ב'אשם 
המכחיש בידיו;  שהופקד  פיקדון  או  הלוואה  המכחיש 
אמנם וכדומה.  לעצמו,  ונטלה  שמצאה  חברו  אבידת 
לכפרת עוונם, אין די בהבאת קרבנם ועליהם גם לשוב
)וכו'( שבידיהם העושק  או  הגזל  את  ולהשיב  מחטאם 
בתוספת חמישית )עשרים אחוזים( לנגזל, וכמו כן להביא

קרבן איל לכפרתם.

 להכיר ולא להתגאות
מליובאוויטש        הרבי של שיחה מתוך קל בעיבוד נקודות

יקרא אל משה
)"אל "ויקרא"  המילה  כתובה  השבוע  פרשת  בראש 
זעירא'. אות קטנה זו משה"(, והאות אל"ף היא 'אל"ף 
רומזת לענוותנותו של משה רבנו, שלמרות כל מעלותיו
פני על  אשר  האדם  מכל  מאוד  "עניו  היה  הנשגבות 

האדמה".
אין זו האל"ף החריגה היחידה בתורה. יש אל"ף נוספת,
על )האמורה  "אדם"  האל"ף של המילה  בדברי-הימים, 
את מציינת  היא  רבתי'.  'אל"ף  והיא  הראשון(,  אדם 
של כפיו  יציר  הראשון,  אדם  של  העצומות  מעלותיו 

הקב"ה, ואת העובדה שהכיר במעלת עצמו.

להיות "בינוני"
רוב אותיות התורה הן אותיות בינוניות. הדבר מתאים
לייעודו הכללי של האדם, שעליו להיות במדרגת 'בינוני',
והוא יכול להגיע לזה על ידי התורה. אך פה ושם יש גם
אותיות זעירות ואותיות גדולות, שגם מהן עלינו ללמוד

דרכי התנהגות.
גדולתו את  מתארת  'אדם',  שבמילה  הגדולה,  האל"ף 
הנפלאה של אדם הראשון, שהקב"ה בעצמו העיד עליו,
שחכמתו מרובה מחכמת מלאכי השרת. היא מלמדת את
הסגולות ואת  מעלותיו  את  להכיר  שעליו  האדם 
את להכיר  האדם  שעל  כשם  בהן.  שניחן  המיוחדות 

מגרעותיו, כן עליו להכיר גם את מעלותיו.
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ללא זחיחות דעת
לזחיחות להביא  צריכה  אינה  המעלות  שהכרת  אלא 
הנפילה בחטא עץ מייצג את  גם  הראשון  הדעת. אדם 
במעלות שההכרה  ללמוד,  אנו  יכולים  מזה  הדעת. 
האישיות כשהיא לעצמה עלולה להביא לידי חטא. לצד
תחושת גם  בו  שתהיה  האדם  נדרש  המעלות  הכרת 
שפלות וענווה, כפי שמסמלת האל"ף הזעירה של משה

רבנו.
משה רבנו הכיר גם כן את מעלותיו. אפילו פסוק זה
עצמו, שבו כתובה האל"ף הזעירה, מבטא את חיבתו של
"ויקרא אל משה" - הקב"ה קרא לו הקב"ה למשה - 

בקריאת חיבה.
את והכיר  מסיני  תורה  קיבל  אשר  שהוא  ידע  משה 
מעלותיו המיוחדות. אלא שאמר בלבו, כי מעלותיו אלה
ניתנו לו במתנה מלמעלה ואין הוא צריך להתגאות בזה,
שכן  אם  מישהו  אחר  היה  זוכה   בתכונות   ובסגולות

הרוחניות הללו, היה מן הסתם מגיע לדרגה גבוהה לאין
ערוך. בדרך זו היה משה עניו מכל האדם.

ניצוץ ממשה
ניצוץ וכן  הראשון  אדם  מנשמת  יש חלק  יהודי  בכל 
מנשמת משה רבנו. מזה מובן, שיש בנו הכח ללמוד מן

המעלות שבשניהם:
אברהם בן  היותו  לדעת, שמכח  יהודי  על  מצד אחד 
יצחק ויעקב, הוא יורש מהם מעלות נפלאות. עליו להכיר
בערך עצמו ולא לחשוב שהוא אינו ראוי ללימוד תורה

ולקבלת עניני קדושה.
בזכות באו  לא  אלה  לזכור, שמעלות  עליו  שני  מצד 
יגיעתו ועבודתו, אלא ניתנו לו במתנה מלמעלה. על כן
עליו להיות שפל בעיני עצמו ולא להתגאות. דוקא על ידי
כפי שקרא הקב"ה חיבה",  ל"קריאה של  זוכים  הענווה 

למשה, ומגיעים אל השלמות האמיתית.

מתוך הספר "שלחן שבת"מעובד )
על פי 'ליקוטי שיחות' כרך י"ז(

חסידות על הפרשה

ויקרא
 משיח בא למלא ה'חסרון' שלמעלה  
אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם )ד, ג(

פירשו: )ח"ג, יז(בזוהר  זה הקב"ה,"הכהן המשיח" –  
 "אמר הקב"ה אנא כהנא". )ויק"ר פט"ו(כמאמר רז"ל
– א("יחטא"  א,  )מלכים  ככתוב  חסרון,  מלשון   

"והייתי אני ובני שלמה חטאים".
כשאין הקב"ה משפיע"אם הכהן המשיח יחטא" –  

"לאשמת לישראל,  והצלחה  ברכה  של  חופניים  מלא 
.העם וחובת אשמתהעם" – הדבר הוא ב
 שהקב"ה מקיים כביכול)שמו"ר פ"ל(זהו שאמרו רז"ל 

בזה: לדקדק  ומכיון שכך, הרי שיש  כל המצוות.  את 
כיצד שייך קיום מצות התשובה אצלו יתברך?

אלא הקב"ה עושה תשובה, כביכול, על כך שהחסיר
מברכותיו לעם ישראל...

בזהר  שאמרו  מה  גם  קנג(וזהו  אתא)ח"ג  "משיח   
את להחזיר  בא  )משיח  בתיובתא"  צדיקיא  לאתבא 
תהיה המשיח  בימות  כלומר,  בתשובה(.  הצדיקים 
התגלות עצומה של אור אלוקי ללא שום הגבלה, וזאת

תהיה 'תשובתו' של הקב"ה, שהוא 'צדיקו של עולם'.

)מעובד מתוך 'אור התורה' ויקרא עמ' רלה(



12

בקרו אותנו באתר
גם  ביו-טיובו המחודש 

ובפייסבוק:
ושידורים חיים בלוגים מצולמים, ניגונים

 שבת שלום!!!
כתיבה, עריכה, והגהה: הרב יאיר כלב

ליקוט, רעיונות ועימוד: חי דמארי
 לנוכתבולהערות, הארות, הצעות או תיקונים, אנא 

tanyaor4u@gmail.com

   הרבי מליובאוויטש הנהיג ועודד שכל אשה ובת )מגיל רך
( תדלקנה נרות שבת וחג.3ביותר ולפחות מגיל 

    

 
  עיר

)שעון קיץ(

הדלקת
נרות

צאת
השבת

18:2019:33י-ם

18:3419:35ת"א

18:2619:35חיפה

18:2619:34ב"ש

 נהנתם? העבירו הלאה, לזכות עוד ועוד יהודים בהרחבת המודעות למקורותינו.

נא לשמור על קדושת הגיליון
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