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  ונשלמה פרים שפתינו
  

  )ב, ו(זאת תורת העולה 
  

". באה אלא על הרהור הלב לההעוֹ  ןי לעולם אי"אמר רשב" )ז"ר פ"ויק(אמרו  רבותינו
עולה באה . 'העבירות וכוכל הקרבנות באות על : )צו אות ז' פר(וכן במדרש תנחומא 

איוב  כי אמר, מספר כולםקר והעלה עולות ווהשכים בב" )ה, איוב א(שנאמר , הרהור הלב
העולה : איתא )לך לך אות י' פר(אולם בתנחומא . "אולי חטאו בני וברכו אלהים בלבבם

על הרהור "יוחאי אומר ש בן "ור', היתה באה על מצות עשה טעל מצוות לא תעשה וכו
  .י"בכמה מקומות נקטו כרשבר ובמדרשים ובזוה". הלב

 .'הרהר ביום וכושלא י -ונשמרת מכל דבר רע   ).ז יט"ע(ל והזהירו "חמירו חזה וכבר
ם "ע ברמב"וע .)וכג כא סימן(ע "ובאה )א"פכ(ב "בהלכות איסו ם"וכמו שכן כתב הרמב

  .)מצוה שפז(ובספר החינוך  )ד"ד ה"פ(הלכות תשובה 

אבל מבואר  ,פ שבימנו שעדיין לא נבנה בית המקדש אין מקריבין בפועל"אע והנה
בן עולה היתה באה על אחר שקרדמ )תרומה דף מא' ח פר"זו(דבר נפלא בזוהר הקדוש 

היא היא מתקנת ומכפרת על הרהורים  הנה הקריאה בתורה בפרשה זו, הרהור הלב
בן אדם מקדים ש אמר רבי שמעון בר יוחאי בשעה" )שם(וכמו שכתוב  ,ומחשבות הרעות

ובא ) היינו ציצית(בזרועו ומתעטף בעיטוף של מצוה  בבוקר ומניח תפילין בראשו ותפילין
. 'עמו ומלווין אותו לבית הכנסת וכו מתדבקים לצאת מביתו ארבעה מלאכים קדושים

 וק בפרשת קרבנות לכפר עליוסלאחר מכן יע' לקרוא פרשת בראשית וכו אחר כך יש לו
בשביל לכפר על כל אותן , "ן ואת בניו לאמר זאת תורת העולהצו את אהר"ר אמַ ויֹ 

  .)בהשמטות דף שז(הוא בזוהר דברים  וכן ".הלילה הרהורים ומחשבות

אבל אנו אומרים  ,ומנהגנו שאין אומרים הפרשה. מכפרת -לנו שהקריאה בו  הרי
ועיין מה שכתוב . 'וכו "העולה קודש קדשים"ששם נאמר ', באיזהו מקומן וכו "משניות"ה

  .)ימן ט ויאס(ת לב חיים "ובשו )ח סימן א"או(ע "שבועיין . ).דף קי(במנחות 

תי מביא מעשה בעשיר אחד שהביא לפני הכהן ש )פרשת ויקרא דף ט(הקדוש  ובזוהר
בא לביתו והיה . )כי זה קרבן של עני(לא שלך זה הקרבן  :כאשר ראהו הכהן אמר לו ,יונים
. שלא הקריב עבורי הכהן את קרבני :אמר להם .מדוע אתה עצוב :אמרו לו אחיו. עצוב

שהרי כתוב , והלא של העני הוא ולא שלך: אמרו לו. שתי יונים: להם אמר. ומהו: אמרו לו
". שור אחד: "אמרו לו .ומה הוא :אמר להם. אלא הקרב קרבנך הראוי. 'ואם דל הוא וגו

שלא אעלה על לבי ר מעתה דהריני נו !?"ומה כל כך חמורה מחשבת חטא: "אמר להם
ובלילה היה ישן , בסחורה כל יום היה עוסק? משם ואילך מה עשה .!מחשבה של חטא

והיה לומד בלילה עד , ברי תורהדתעורר היה מאסף לאחיו והיו מלמדין אותו הוכאשר 
רבי ייסא יום אחד פגש אותו . )שנשתנה לטובה( "ריהודה אחֵ "והיו קורים לו  ,םוהי שהאיר

כ "ע. עוסק בתורהוהיה יושב ו. היםחצי לעניים וחצי לסחורה על , והיה מחלק נכסיו ,סבא
  .המעשה

וכן בערב פסח קורים פרשת קרבן . טובה על כן טוב לומר כל הקרבנות בכוונה ואשר
  .אמן. ן בית קדשנו במהרה דידןבנילכנו זי' הו. פסח ומכוונים שיחשב כאילו הקרבנוהו

  !שלום הגדולבת ש

 

  

  פלא יועץ
  

  - ביעור חמץ -
  

, עור חמץ היא רבהימצות ב       
שהרי כתבו המפרשים שפשט מצוה 

שהוא לבער את , זו הוא הרמז שבה
, מאה ואת היצר הרע מקרבנוורוח הט

ק הרי זה וולכן כל היד המרבה לבד
  . בחומש

שהזהיר ל "י ז"ולכן כתבו גורי האר     
על עצמו והמחמיר , סור חמץימאד בא

בטח לו שלא יחטא ומרות יתרות מובח
ער את רוח יכי מאחר שב, כל השנה

מאה מכל וכל ולא נתן מקום והט
ט בו הסטרא אחרא איזה ושתשל

  .ט בו להחטיאווהדרך יוכל לשל

מאה ואמנם כדי לבער רוח הט       
לא סגי בבדיקה ובעור , מעליו לגמרי
בלים ואלא כתבו המק, החמץ לחוד
תן ידם פסח צריך לום קשמשלשים יו

ם קצת ילב ללכת בדרך טובים ולקי
ואז הקדוש ברוך הוא , דרכי התשובה

בכל לילה מוציא חלק מנשמות 
הכל לפי  ,פותיישראל מתוך הקל

עד  ,מעשיו של אדם ולפי הכנתו
שבליל התקדש חג עומדים מבחוץ 

  .ריןובני ח

וזהו בחינת יציאת מצרים שיש       
בעצם אמרם וזהו  ,מדי שנה בשנה

יב אדם להראות את עצמו כאלו יח'
קר יוזהו ע, 'הוא יצא ממצרים

לתנו ועל פדות ושמחתנו על גא
  . נפשנו

דם ואבל אם לא עשה הכנה מק       
לשמחה מה זו , ולא נזהר בחמץ כראוי

ודין גרמא שאינו מתעורר כל , עושה
כי , כך ואינו נכנס בלבו כל כך שמחה

זכות  הכל תלוי לפי מעשיו ולפי
  .נשמתו ולפי הכנתו

רבנו אליעזר פאפו ( 
)'מץח'ערך " פלא יועץ"ספר 



 

 

  שואל ומשיב
  

  . א בכתב ובעל פה"נערך על פי תשובות שהשיב מורנו הרב שליט
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 הגליון לרפואת
 ו"הי עמרם בן שמחה

  

  

  ברכת האילנות בלילה
  .בלילה" ברכת האילנות"האם אפשר לברך : שאלהשאלהשאלהשאלה

  .אם ניכר העץ על ידי תאורה טובה מותר: תשובהתשובהתשובהתשובה
  

  שיעור טעימה בסיום כדי להפטר מתענית בכורות
  .סעודת הסיום או די בטעימה בעלמאפ צריך לטעום כזית מ"כדי להפטר מתענית בכורות בעהאם : שאלהשאלהשאלהשאלה

די  )בשלמי מועד(אויערבאך ז "ולדעת הגרש. צריך לטעום כזית) בחזון עובדיה(סף ע יו"לדעת הגר: תשובהתשובהתשובהתשובה
  .ואפילו תמרים צימוקים וסוכריות, שיטעם משהו

  

  שמיעת סיום מסכת דרך טלפון להפטר מתענית בכורות
  .טלפוןדרך ה, ח סיום מסכת להפטר מתענית בכורות"האם יוצאים י: שאלהשאלהשאלהשאלה

' עמ(אולם בשלמי מועד  .רדיו וטלפוןסיום יוצאים בכתב שאין ) מו 'ג עמ"ח(מעין אומר בספר : תשובהתשובהתשובהתשובה
  .בעת הדחק יכול לסמוךשא "זשהגרכתב בשם  )שמט

  

  תספורת בערב פסח
  .האם מותר להסתפר בערב פסח: שאלהשאלהשאלהשאלה

או שיתן כסף , מותר עצמו לספר אתק ור, י חברו בשכר"להסתפר בערב החג אחרי חצות עאסור : תשובהתשובהתשובהתשובה
  .י גוי"או ע ,והוא יספרהו וצאות החגלאברך שזקוק לה

  

  פ למחמיר מלאכלם בפסח"אכילת ממתקים בער
מתי יפסיק לאכלם מזמן איסור אכילת חמץ או רק . הכשרים לפסחמי שמחמיר לא לאכול ממתקים : שאלהשאלהשאלהשאלה

  .מהלילה
  .ימנע מלאכלם מסוף זמן אכילת חמץ, לא לאכלם בפסחשכיון שמחמיר : תשובהתשובהתשובהתשובה
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  """"חפץ חייםחפץ חייםחפץ חייםחפץ חיים""""מתוך הספר 
  

â .ìë äæ ]øåñàù[ ,ôàéåì íà ÷ø 

äø÷îá øôñ úåðâ åøáç ,ìáà íà ,

ñç íåìùå ,äåìâø ïåòá äæ 

úåãéîúá ,åîë åìà ïéìéâøù ãéîú 

áùéì øôñìå ,êë êëå äùòî 

éðåìô ,êë êëå åùò åéúåáà ,êë 

êëå éúòîù åéìò ,àåäå íéøáã ìù 

úåðâ ,íéùðà åìàë íä ïéàø÷ð 

éôá æç"ì íùá 'éìòá ïåùì òøä' 

ïùðòå äáøä øúåé ìåãâ ,éøçà 

èàùáù íùôð ïåãæå íáì ïéøáåò 

ìò úøåú ä ,'äùòðå äæ íìöà 

ø÷ôäë ,åîë áîùåøà ìéòì óåñá 

äçéúôä ,íäéìòå îàðø äìá÷á ,

"úøëé ä 'ìë éúôù úå÷ìç ïåùì 

úøáãî ãâåúåì."  

 נצור לשונך

 

 'תחי .ח. ב. ש .אהמדור להצלחת 

 חנות ברשותו החזיק ולכן, מיגיעו ליהנות היה חפץ, רבא'ג ראב״ד זצ״ל יהונתן הכהן ציון רבי הגאון

 לא אך. המפתח את לגוי ומסר החמץ את מכר, פסח בערב אחת שנה. ושעורה חטה, תבואה לממכר

  . הוא נוכל, החמץ את שקנה הערבי וכי, הצבי קרן על מעותיו את הניח כי ציון רבי ידע

 הסחורה את למכור והחל, לרווחה אותה פתח ,החנות אל הערבי הקונה ניגש, הפסח חג בהגיע

 הרב כי וטען התבלבל לא הרמאי אך, המשפט בבית הערבי את תבע ומיד הרב כך על שמע. לערבים

 בשאלה הרב אל ופנה בשטר השופט נפנף. בידו יש חתום שטר ואפילו, וכדין כדת החנות את לו מכר

  . להגנתו לומר בפיו יש מה

 את לו מכר הוא כי נכתב בה השורה על באצבעו והחווה, השטר את ביקש, התבלבל לא הגאון גם אך

 עשויות המצות גם שהרי, חמץ נחשבת ״אינה בפקחותו הרב הסביר, ״התבואה״. שבחנות ה״חמץ״

, התבואה בתוך יש מבוקעים חיטה גרגרי כמה לבדוק יש, מעתה. שהחמיצו חיטים רק זה חמץ. חיטים

  .באדיבות הרב סיים בשמחה״ לקחת הוא יכול אותם, ״חמץ״ בגדר הם ורק

 זו! צודק ״הרב: פסק ואז, דקות מספר במוחו אותם שקל, ההגיוניים הדברים את שמע השופט    

   .״!להתחכם תנסה ואל לו המגיע כפי לו שלם לך! האמת

 )השרעלון פניני הפ(
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