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ה ם ָקְרָבן ַלָ כֶּ יב מִּ י ַיְקרִּ  (ב' ,א') ".'"ָאָדם כִּ
על כפרה ם קרבנות מביא ה אדם פרטי, חלקם הגדול של הקרבנות ש'’אדם כי יביא מכם קרבן לה'בפרשת השבוע כתוב 

א יעשה ככל העולה טוחה’?! בהמה מה חטאה -אם אדם חטא ‘ אבל מאוד קשה: והוא זקוק לכפרה.’ ה ציוויכך שעבר על 

 כדי למצוא לנפשו מנוחה הוא ישחט כקרבן את הבהמה האומללה, שאינה יכולה להתנגד???בו ,על רוחו

 אתםל לחרוש ובחיי היומיום. הוא יכ -נזר הבריאה  -של האדם  בעלי החיים נועדו לשימושו ולעזרתוצריך להבין ש ובכן

לרתום אותם לשמירה על ביתו מגנבים ואפילו בעת הצורך  ,(חלב, ביצים, צמר) שהם מניבים תוצרתהאת השדות, ליהנות מ

ל רוב בני חלילה בבעלי החיים ובשימוש סביר, כפי מנהגם ש יםתעללמהשימוש כמובן מותנה בכך שלא )להתחמם בפרוותם 

 .(האדם

צריך לסמוך את ידיו על ראשה של הבהמה ולהתוודות. וידוי זה אינו מסתיים הוא שכשמגיע יהודי ובידו בהמה לקרבן, 

אני הייתי צריך “היהודי חושב לעצמו:  -כשהכהן שוחט את הבהמה  מתחיל. רק שם הוא -ברגע שהבהמה מובלת לשחיטה 

את עורי היו “החוטא מהרהר בכאב:  ,איבריהשל הבהמה ומנתחים את עורה מפשיטים את כש”; להישחט כעת במקומה

וכך על כל שלב ושלב מהקרבת הקרבן עומד ”. צריכים להפשיט על חטאי הנורא, את איברי היו צריכים לנתח לנתחים

 החוטא ומהרהר בתשובה.

יותר לעשות את העבירה שביצע, הרי הוא לא יחזור ולא עוד!  -בו ימהרהר בתשובה ומחליט בלהחוטא שכיוצא, אם כן, 

 בנוסף לעונשש -שמי שמביא קרבן ואינו חוזר בתשובה  'כתב סופר'הסביר שהמטרה הושגה. הוא שב בתשובה שלמה. מ

תחת נפשו ’ הקריב קרבן‘הריגת הבהמה האומללה הזו שאותה עונש נוסף על גם יקבל  שעשה, על החטא שיקבל משמים

  ללא הפקת תועלת.

לו שיעור עזר  ולחטאו? שימצא בהמהה מה הקשר של קרבן,החוטא שב בתשובה באמצעות הכשגם  בכל זאת:קשה  אבל

הקדמנו שתפקידם של בעלי החיים בעולמנו הוא לטובת א המתת בהמה? לשאלה זו כבר ללאחר כדי להשיב אותו בתשובה 

רי שלנפשה של הבהמה יש בכך תיקון גדול ה -שלו. אם על ידי בהמה זו שב החוטא מחטאו ’ האדם ולעזור לו בעבודת ה

 .מזבחהעל גבי  היות קרבןל הבהמה מאוד, וזכות עצומה היא עבור

 - ןאת המפה נכוורא מהלכים וקצופה ראש, בר מכל דמתכנן ש מי. 'סוף מעשה במחשבה תחילההכלל החשוב ביותר הוא: '

      ..הביא קרבן.ו. חפצו יעלה בידו בצורה טובה לאין ערוך מאותו אחד שלא התכונן
 (שכטמן)עפ"י מאמר של גד      

 
 

  זמן סכנהמהלכות 

 הכלל ההלכתי המקובל הוא : 'חמירא סכנתא מאיסורא' ובעברית: סכנה חמורה מאיסור.: א

 ב: אסור לעשות כל דבר שיגרום לסכנת נפשות לזה שמבצע את הפעולה או לאנשים אחרים.

 יהודי שנמצא במצב של סכנת נפשות, או ספק של סכנת נפשות.ג: מותר ומצוה לחלל שבת כדי להציל 

ד: בכל מצב של חולה שיש חשש לסכנה לחייו צריך להזעיק עזרה רפואית או לחילופין לפנות אותו לטיפול רפואי, גם 

 כשזה כרוך בשימוש בטלפון או בהנעת רכב בשבת.

 וע חבלני או כשיש חשש לפיגוע כזה.ה: מותר ומצוה להזעיק בשבת את כוחות הביטחון כשיש חשש לפיג

  ו: מותר ומצוה להזעיק כוחות הצלה כשיש חוט חשמל קרוע שיכולים אנשים להינזק ממנו בשבת.

ז: צריך להישמע להוראות משרד הבריאות בכל הנוגע לנגיף הקורונה ולא לעשות פעולות שעלולות לגרום להפצת 

 המחלה.

 י ההוראות, במקרה שהמתפללים לא ממושמעים צריך להתפלל ביחיד.  ח: צריך להתפלל במניינים מצומצמים לפ
 

 פתש" ראויקפרשת  – 516' עלון מס
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 סיפור לשבת
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 ... תשובות לשאלות של קוראים  
ל אנחנו מסתדרים ושנים ובסך הכ 10אנו נשואים  שאלה:

יפה, בשנתיים האחרונות אנחנו במצוקה כלכלית, מה שמאוד 

 מעיב וגורם למריבות בינינו. איך יוצאים מזה?

 אבל אענה באופן כללי. , מספיקלא פרטת  תשובה:

סוגי פתרונות שמשלימים זה את זה. הפתרון לבעיה זו יש שני 

 הגשמי והפתרון הרוחני.

אתחיל בפתרון הגשמי: כשיש מצוקה כלכלית צריך להדק את 

החגורה ולחשב מסלול מחדש של סדרי עדיפויות. צריך 

להתייחס לתקופות קשות כאתגר, כמאחד, ולא ח"ו כמפריד. 

איך לחסוך בהוצאות ואיך )נסו להיות יצירתיים( שוב ביחד נסו לח

)להפוך תחביב להכנסה... לעבור דירה למקום אפשר להוסיף הכנסות. 

הכול לא פשוט,  אבל זה זול יותר ולחסוך בהוצאות של שכר דירה...( 

קל יותר מאשר להזדקק לבריות ולסמוך על אחרים, או 

 כאלותייעצו עם ת להיכנס למתח זוגי. תהיו עם ראש פתוח

שאתם סומכים עליהם, קבלו עצות וישמו אותן. לצד הרוחני 

 בהצלחה רבה ושבת שלום,     אתייחס בע"ה בשבוע הבא. 

 שושנה.                                                          

                                                 
                                                  

 

 שימחל'ה / חכמת חיים

'הסבלנות היא עץ ששורשיו מרים אך פירותיו 

 מתוקים.'

 

ְקָרא ֶאל ֹמֶשה  (א' ,א') ""ַויִּ
כתוב במדרש שמשה העביר מעט דיו שנשאר בקולמוסו על 

  מצחו, ומזה קרן אור פניו.

הביא לו , מדוע הקב"ה הביא לו יותר דיו מכדי צרכו, ולא קשהו

מהמדרש שמשה גרם ובן מועוד, את הכמות הנדרשת? בדיוק 

שיקרן אור פניו, והרי ברור שאין בכוח הדיו לגרום שיקרן אור 

 כן מדוע אומר המדרש שמשה עשה זאת? פניו, ואם

ונראה לבאר את המדרש, שהקב"ה נתן למשה כמות מדויקת של 

ם א' עניו מכל אדם כתב ויקרא ע דיו, אך משה מחמת שהיה

"ויקר" מלשון מקרה ולא "ויקרא" לשון חיבה כפי  -קטנה 

 ולכן נשאר לו דיו על קולמוסו.  - שמסביר רש"י

את הדיו שנשאר מרח משה על מצחו, והקב"ה גרם לדיו שיקרין 

שהיה חשש  .בו אחרים וזלזלי כדי שלא ,אור פניו של משה את

 גרום הדבר לעם ישראלי ,שמחמת שהוא משפיל את עצמו

 זלזל בו.ל

 

 אתר חב"ד – שבת בתחנת דלק 

זו הייתה בקשה מפתיעה: קהילה רפורמית מעוניינת להעניק לילדיהם חוויה אורתודוכסית! היה  זה לפני כארבעים שנה. במשרדו של 

פרנציסקו צלצל הטלפון. הדובר הזדהה כאיש הקהילה הרפורמית בסקרמנטו. "ילדי  אןו של הרבי לעיר סהרב חיים יצחק דרייזין, שליח

 אווירה יהודית מקורית". בשבת ותעניקו להם תבואו לשהות עם הילדים שהקהילה נמצאים כעת במחנה קיט, וועד הקהילה מעוניין 

)ז"ל( והרב משה אנגל, שעושים כל אחד בשליחות הרבי בפינה אחרת  הרב דרייזין יצר קשר עם שני עמיתיו, הרב אברהם לויטנסקי

במדינת קליפורניה והם נענו בשמחה להצטרף אליו למשך השבת. ביום שישי אחר הצהריים עלו הרב לויטנסקי והרב אנגל על מטוס 

ם ציפו להגיע זמן ניכר לפני כניסת דקות נסיעה, והשניי 40-התעופה בו נחתו עד למחנה הקיט נאמד ב-שלקחם לסקרמנטו. המרחק משדה

התעופה עם רכבו. הוא זיהה בקלות את שני -השבת, שיספיק להם להתארגן ואף לנוח. ג'ק, מורה צעיר מהמחנה, המתין להם בשדה

הלם. הרבנים והובילם אל הרכב. "התרווחו לכם רבנים נכבדים. מצפה לנו נסיעה בת שעתיים וחצי". הרב לויטנסקי והרב אנגל הוכו ב

דקות נסיעה בלבד!". ג'ק משך בכתפיו. "לא יודע מי אמר לכם את זה. אבל מה זה כל כך משנה?". "מה זאת  40-"אמרו לנו כי מדובר ב

אומרת מה זה משנה?", הגיבו בקוצר רוח, "השבת נכנסת בעוד שעתיים!". ג'ק, רפורמי אמיתי, ממש לא הבין את פשר הלחץ. 

שהשתדלנו להגיע בזמן"... "טוב. חבל כעת על הזמן", התעשת ראשון הרב לויטנסקי. "הבה ניכנס לרכב "מקסימום נאחר קצת. העיקר 

ואתה ג'ק סוחט את דוושת הגז עד תום. אני מקווה מאוד שיקרה נס ולא ניאלץ לבלות את השבת על אם הדרך". אבל הנס לא קרה. דקה 

בצידי הכביש. היה זה בעיירה בשם אובורן. השניים פרצו מהרכב כרוח סערה לפני כניסת השבת, נכנס ג'ק במצוות נוסעיו לתחנת דלק 

ורוקנו את תא המטען מכל כבודתם. ג'ק הנדהם לא האמין שהם מתכוונים באמת למה שהם עושים. "מ..מה בדיוק תעשו כאן?", לא 

קשה במוצאי שבת לאסוף אותנו מכאן", החניכים שמחכים לכם?". "אם אינך נשאר עימנו, חזור בב 100-הצליח לעכל. "ומה אומר ל

 ביקשו הרבנים מג'ק. יותר לא הוסיפו. 

שבת קודש פרשה כנפיה, והרבנים לויטנסקי ואנגל קיבלו את פניה בתפילה זכה בטבורה של תחנת הדלק. את הלילה עצמו בילו במלון 

מחרת, ניסו לחפש יהודים ברחבי עיירה, אך לא גרוע, היחיד שהסכים לארחם ולקבל את התשלום רק למחרת בלילה )במוצאי שבת(. ל

מצאו אפילו אחד. את יתר היממה עשו בתחנת הדלק, לצד חפציהם. במוצאי השבת חזר אליהם ג'ק, והם נסעו עמו למחנה הקיט. כאשר 

ורנו אנשים שמוכנים ידי החניכים כגיבורים. הרפורמים לא האמינו כי קיימים בד-התקבלו על –שעות מהמתוכנן  26באיחור של  –הגיעו 

מלכה, וכפיצוי לכל השבת דחסו במהלך התוכנית המון סיפורים ומסרים -להקרבה כזו למען השבת. בו במקום קיימו תוכנית מלווה

יהודיים. בין השאר, לימדו את הנוכחים שיר על החשיבות שבאכילת אוכל כשר. הילדים קלטו את השיר במהירות, ושרו אותו עוד ועוד 

הבות רבה. שנים רבות חלפו מאז. אף פעם לא הבינו הרב אנגל והרב לויטנסקי למה נגזר עליהם משמים לבלות שבת שלמה מתוך התל

 –בתחנת דלק, ולהגיע ליעדם רק במוצאי השבת. יום אחד הוזמן הרב משה אנגל להרצות לפני קבוצת יהודים מקהילה קונסרבופורמית 

באתר קמפינג בפארק סיטי במדינת יוטה. הרב אנגל הגיע לעיר סלט לייק סיטי  –ורמים מין הכלאה של ספק קונסרבטיבים, ספק רפ

ידי זוג צעיר. התברר, כי בכל העיר סלט לייק סיטי ישנם מספר זוגות יהודים מבוגרים ששומרים על -ומשם הוסע לאתר הקמפינג על

שומרים כשרות". מבטיו שהצעירים היחידים בעיר זו  כשרות ולא יותר. "בעצם", גילה הבעל, "גם אנחנו שומרים כשרות. אנחנו

המשתאים של הרב אנגל הסגירו את מחשבותיו. מה בדיוק לזוג צעיר שחזותו ממש לא משייכת אותו לאורתודוכסיה ולשמירת כשרות, 

י, אך כך זה נולד. ועוד בעיר בה די קשה להשיג מוצרים כשרים? האישה הייתה זו שזיהתה את מחשבותיו. "זה אולי יישמע לך הזו

עשרה השתתפתי בשבתון ורבנים שהיו בדרך אלינו נתקעו בתחנת דלק למשך כל השבת והגיעו אלינו רק במוצאי -כשהייתי בת שש

שבת. באותו לילה הם לימדו אותנו שיר קצבי שעסק בחשיבות האוכל הכשר והסתיים במילים 'אני רוצה לאכול בשר כשר'. "אני כל כך 

שמירה על כשרות. קיבלתי על  –בה של הרבנים והחלטתי כי אני רוצה לחקות אותם. לפחות בנושא בו לימדו אותי התרשמתי מההקר

 עצמי כי כאשר אקים בית משלי, אקפיד לנהל מטבח כשר". 

 פתאום, נעצה האישה מבט בפניו של הרב אנגל וקראה בהשתאות: "רגע, זה לא אתה, אחד מאותם רבנים?".
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