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 (יב' ,ז') "."ִאם ַעל ּתֹוָדה ַיְקִריֶבּנּו
 

כשבהמשך החומש החתם סופר: בפרשת ויקרא נמנו כמעט כל סוגי הקרבנות,  -נקודה מעניינת מעלה רבי משה סופר 

אינו מופיע כלל  -שמגיע כדי להודות על נס שהתרחש  -מפרטת התורה את דיני הקרבתם. אך למרבה הפלא, קרבן תודה 

 בפרשת הקודמת ורק כאן בפרשת צו מונה אותו התורה. מהי סיבת הדבר?

מעון היו שכנים שהתגוררו להבנת עומק תשובתו נפתח במשלו הקצר, אך קולע, של המגיד רבי יעקב מדובנא: ראובן וש

דלת מול דלת. המרחק הפיזי הקצר בין בתיהם לא רמז מאומה על השוני בין מעשיהם ומהותם. בעוד ראובן גדל במשפחה 

ממוצעת מבחינה כלכלית ושקד על תלמודו בכל רגע פנוי, היה שמעון בנו של עשיר העיירה ומעשיו לא הסבו נחת מרובה 

היום והוריו של ראובן ערכו סעודת הודיה לכל מכריהם, הסיבה לחגיגה היתה משמחת ביותר:  ויהי לאביו בלשון המעטה...

ראובן נבחן אצל רבני העיר וזכה להתעטר בתעודת רבנות. השכנים כולם נטלו חלק במאורע הגדול ואיחלו לבניהם: 

  ”.הלוואי ותזכה לגדול כראובן השקדן“

ס באחד הימים כשהוא עובר על החוק ונשפט למאסר ממושך. הוריו הגישו שמעון בנו של העשיר, להבדיל מראובן, נתפ

 שסופקו על ידי אביו מתחת לשולחן...” ראיות”ערעור על גזר הדין ובסופו של דבר זוכה שמעון, או מחוסר ראיות, או מ

ין שמחתם של מלאה בשכנים וידידים. אך אין שום השוואה בגם היא סעודת ההודיה שערכו הוריו של שמעון, היתה 

 העשיר ורעייתו, לבין שמחתם של הורי ראובן. 

כעת נשוב לשאלה  בוודאי ובוודאי שהשכנים לא חלמו לאחל לבניהם שיזכו גם הם לשמחה כזו, ביום מן הימים, כשמעון.

שבה בה פתחנו: מדוע באמת קרבן תודה אינו מופיע בפרשת ויקרא בה התורה מדברת לכלל ישראל, ונדחה רק לפרשת צו 

 מתייחד הדיבור בעיקר לכהנים?

מבאר החתם סופר: יש המודה להשם רק לאחר שניצל ממוות או מגורל רע כזה או אחר. אבל הפיקח שעיניו בראשו, יודע 

שצריכים אנו להודות גם על ניסים שבעינינו נראים כטבע מוחלט. כאותו אחד שהבין, שגם כשעוברים את הכביש כחוק 

על נסיך שבכל יום “על כך אנו מודים שלוש פעמים ביום:  זו תעודת ביטוח שלא יקרה אסון. במשך עשרים שנה, אין

רק שאיננו שמים לב שזהו נס. מיהו זה שזוכה להודות בסתם יום של חול? יהודי שמבין שהכל מושגח לפרטי ”, עימנו

בן התודה הותירה התורה לפרשת צו לכן את קר ל מצילים אותו בכל שעה מתאונות ופגעים.-פרטים, ויודע שרק חסדי הא

דהיינו: כל יהודי מבין שצריכים להודות על נס ”. אם על תודה יקריבנו“ואמרה: ’, עובדי ה –שבה התייחד הדיבור לכהנים 

גלוי. אך כיון שאתה רואה כל רגע בחיים כנס, במידה ויקרה לך נס גלוי מחוץ לדרך הטבע, תביא קרבן תודה מיוחד עבורו. 

 (שכטמן)עפ"י מאמר של גד       יהודי שמביא קרבן תודה רק כשהוא ניצל מפגע.בשונה מ

 
 

 לקראת החג:   פסח /מהלכות 

 בבוקר.   10:02בשעה   -ערב פסח  -מתחיל מיום שישי יד' ניסן בפסח : איסור חמץ א

 (  ')'תשביתו .: נוהגים לנקות, ומצווה לבדוק ולהוציא את החמץ מהבית לפני חג הפסח ב

, או אפילו חמץ גמור כשמדובר בכמות )חשש תערובת חמץ(: ניתן למכור לגוי מוצרים שיש חשש שמעורב בהם חמץ ג

 גדולה. עושים זאת באמצעות הרב, כמו שיתבאר בהמשך.   

 במקום מיוחד כל החג.   אותו ולסגור חמץ שנמכר לגוי כהלכה, אבל צריך לסמן להשאיר בבית: אין איסור ד

 מכירת חמץ: 

א: מכירת חמץ מתבצעת באמצעות הרב. חותמים לפני ערב החג על הרשאה המייפה את כוחו לבצע עבורנו את 

 המכירה. הרב מוכר את החמץ לגוי בערב פסח לפני זמן האיסור.   

 מומלץ לצרוך את כל החמץ שבבית עד פסח.    -ב: למרות שאפשר למכור חמץ לגוי, כשאפשר 

  (.תערובת חמץ, ומניות במפעלים שמייצרים חמץעם מוצרים  יש) .ר חמץ בבית למכור את החמץ לגויג: מומלץ גם למי שלא משאי

 פתש" שבת הגדול – צופרשת  – 517' עלון מס



 
 גיתמרצה ויועצת זו – שושנה גמליאל -  חינוך ילדים

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

   
 
 

 סיפור לשבת
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 ... תשובות לשאלות של קוראים 
 איך מתגברים על מצוקה כלכלית?  שאלה:

. היום טבעיתלהשתדלות  יבשבוע שעבר התייחסת תשובה:

 אני רוצה להתייחס להשתדלות הרוחנית לפרנסה טובה. 

שמזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד  דעיםאנו יו

ראש השנה ושברכת ה' היא תעשיר. אפשר להרוויח הרבה 

ולהוציא הרבה יותר, לעומת זאת אפשר להרוויח מעט ותשרה 

הברכה במעט שמרוויחים. בנוסף להשתדלות המעשית צריך 

רוחנית. א: להתפלל. ב: להפריש מעשר כספים  השתדלות

שלום בית!!  לחיות עםבשביל שתתעשר'. ג:  מההכנסות 'עשר

בעיות בשלום בית חוסמות את הפרנסה! ד: מכבדים את 

האישה מפני שמקור הפרנסה בשמים תלוי באשה. כמו שאמר 

)כבדו  'אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו'. רבא לתלמידיו:

ה: לברך ברכת המזון  בב"מ נ"ט ע"א( –את נשיכם כדי שתתעשרו 

 בהצלחה רבה ושבת שלום,  שושנה.       בכוונה... 

                                                
                                                  

 

 שימחל'ה / חכמת חיים

'הסבלנות היא עץ ששורשיו מרים אך פירותיו 

 מתוקים.'

' 

 
 (',ב')ו ""זֹאת ּתֹוַרת ָהֹעָלה ִהוא ָהֹעָלה

שהגויים מקריבים קורבנות פני ממקריבים קרבנות רמב"ם ל

צווה הקב"ה רצה להציל את עם ישראל מעבודה זרה לכן לע"ז ו

"ויותר ראוי לשמוע : כותב (א' ט')הקריב קורבנות. הרמב"ן ל

הטעם שאומרים בהם כי בעבור שמעשה בני אדם נגמרים 

בן במחשבה בדיבור ובמעשה צווה ה' כי כאשר יחטא ויביא קר

 ,ויתוודה בפיו כנגד הדיבור ,יסמוך ידיו עליו כנגד המעשה

וישרוף באש הקרב והכליות שהם כלי המחשבה והתאווה 

והכרעים כנגד ידיו רגליו העושים כל מלאכתו ויזרוק הדם על 

כדי שיחשוב אדם בעשותו כל אלה המזבח כנגד דמו בנפשו 

 שפך דמויכי חטא לאלוהיו בגופו ובנפשו וראוי לו שי

וכפר  שרף גופו לולא חסד הבורא שלקח ממנו תמורהיוי

וראשי הקורבן  ,הקורבן הזה שיהא דמו תחת דמו נפש תחת נפש

לשון הפסוק מבעל ה"דרש והעיון" מעיר ש  כנגד ראשי אבריו".

הוא 'אבל כתוב  'היא העולה'משמע כדברי הרמב"ן שקוראים 

 .ת הקורבןכאילו הוא עצמו הוא העולה והוא צריך להיו 'העולה

 אתר חב"ד –  מתנת חתונה

 לבד. הוא הרגיש בודד באמת.  –אביבי. שמעון ברוש ישב ליד אחד השולחנות -יום שישי בצהריים, קפה ג'ו ברחוב אלתרמן התל

וברות יחד למנגינת החיים. היום הכול השתנה. הם התגרשו, פעם היה מגיע לבית הקפה עם אשתו, ויחד היו משוחחים על כל הזוטות שח

לבד. משהו לא שגרתי נלכד במבט עינו: חרדי! חרדים אינם מזן האנשים שפוקדים את קפה ג'ו. מה עושה כאן  –, והוא צלההילדים א

בין אלו שהפשילו בשמחה את  איש כזה? פתאום הוא קלט. נו, בטח! זה חב"דניק. הוא מציע ליושבים להניח תפילין. גם שמעון היה

 שרוול שמאל. זמן רב לא הניח תפילין, ובכלל, הבעת הפנים של החב"דניק, הייתה מזמינה וחביבה. 

, בראשות הרב עידו רהב. 'נאות אפקה'חיים ריבקין, כך נקרא החב"דניק, היה החוט שקישר את שמעון לקהילת בית חב"ד של שכונת 

ידות של שמעון. הוא התחבר במהירות לכולם, ובמיוחד לרב עידו. בהדרכתו הצמודה, החל שמעון הקהילה הייתה תשובה הולמת לבד

לפסוע פסיעות ראשונות בעולמה של היהדות. עם כל פסיעה הרגיש שמעון טוב יותר. אלא שבתחום אחד התקשה שמעון לקבל את מרות 

היה מוכן דו שידר לו בעדינות כי הדבר אינו נכון. אך שמעון לא היהדות: כאשר נפגש עם ילדיו, היה מתרועע גם עם גרושתו. הרב עי

 אך מעז יצא מתוק.  ,. אולי כי לא רצה לקלוטלקבל זאת

'אגרות קודש'. 'אגרות קודש' הוא שמה של סדרה המכילה אלפי מכתבים באמצעות יום בהיר אחד שוחחו בבית חב"ד על הכתיבה לרבי 

נוהגים חסידים להפנות בקשות ושאלות אל הרבי דרך ספריו. בדרך כלל, מעלים את העניין על של הרבי. על בסיס דברי הרבי עצמו, 

הכתב ומכניסים את המכתב אל בין דפיו של הספר, וכך מתברכים. בחלק ניכר מהפעמים גם מוצאים בעמודים החופפים על המכתב 

 שהוכנס, התייחסות מנחה מהרבי כיצד לנהוג. 

נה, צצו אצלו וגם אצל גרושתו הרהורי חרטה על הגירושין. הייתה להם מחשבה להינשא מחדש. שמעון שמעון התרשם מאוד. לאחרו

החליט כי זו הזדמנות לדעת מה אומר הרבי בעניין. הרב עידו הדריך את שמעון כיצד לכתוב, ושמעון הכניס את מכתבו לתוך כרך 

יצדו מול עיניו משהו בסגנון: "טוב יגור איש עם אשתו". "התשובה 'איגרות קודש'. כאשר פתח את הספר, היו המילים הראשונות שר

ממש ברורה", נרגש הרב עידו. שמעון כמובן היה בעננים. בו במקום התקשר לגרושתו ותאר לה את החוויה שעבר, וזו הביעה את 

פסח האחרון. אלא שמסיבות בסמוך לחג ה –הסכמתה להמשך התהליך. בהכוונת הרב עידו, קבעו השניים מועד לחתונתם המחודשת 

שונות, החתונה לא התקיימה במועדה. בינתיים, הזמן שנמשך לא הועיל לתקינות היחסים שבין שמעון לבין אשתו לשעבר ולעתיד, 

הקולר תלוי ששיחה גלויה בינו לבין הרב עידו סייעה לשמעון להודות  רודות ניצבות בסכנה קיומית.והו תכניותיהםושמעון זיהה כי 

באותו רגע גמלה ההכרה בלב שמעון, כי עליו לקבל על עצמו  ם בצווארו. "למה אתה לא עושה מה שצריך?", סנט בו הרב עידו.בעצ

להקים בית יהודי אמיתי, עם קיום מלא של תורה ומצוות. הוא התקשר לגרושתו, השניים יישרו הדורים וגמרו אומר להתחתן. הפעם 

דש אלול", אמר הרב עידו. "נחתן אתכם כאן בבית חב"ד". בינתיים, ראה שמעון ברכה גם בנושא חו-"באמת". "עוד שבועיים יחול ראש

פרנסה. שמעון היה שותף בחברה של מתקנים לטיהור מים, ומאז שכתב לרבי, גבר ועלה זרם ההזמנות.  –אחר שביקש באותו מכתב 

ישנה אחרת, שמשום מה לא יצאה אל הפועל. הוא איתר את  אחת ההזמנות הגיעה מהעיר חדרה. שמעון נזכר כי הייתה מחדרה הזמנה

גברת בשם מרים סטקר, התקשר ושאל אם עדיין מעוניינת בהתקנת מטהרים. סטקר הייתה מעוניינת  –מספר הטלפון של המזמינה 

מה שמנע כל  –ה בשיש ושמעון הגיע לביתה. מאותו ביקור לא הרוויח שמעון כסף. סטקר גרה בשכירות, ובעלי הדירה סירבו לכל קדיח

אפשרות להתקנה. אולם מכל מקום יצא משם שמעון בידיים מלאות בכסף מסוג אחר. יצא ששמעון סיפר לסטקר כי הוא עומד לפני 

נישואין מחודשים, בזכות חב"ד. סטקר, שגם היא קשורה לחב"ד, התרגשה מאוד. באמתחתה היו כמה דולרים שזכתה לקבל מידי הרבי, 

להעניק אחד מהם במתנה לשמעון. "קבל את מתנתי לחתונתכם המיוחדת". שמעון לא ידע כיצד להודות לה. החלום שלו והיא החליטה 

היה לקבל דולר של הרבי. הוא התבונן בשטר מקרוב ופתאום קפא לבו. הוא גילה כמה מילים שכתובות בקצה הדולר: "התקבל ביום א' 

עון להעביר לכל הנוכחים בחתונתו, שהתקיימה בא' באלול. חתונה בעלת צביון חב"די באלול". את הצמרמורת שעברה בגוו, הצליח שמ

  ..שנזכה לבניין עדי עד". –מובהק. "אני בטוח", אמר שמעון, "כי הרבי בעצמו העניק לי דולר ליום חופתנו 
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