ּתֹורת ָהע ָֹלה
ַ
זֹאת
"צַ ו ֶאת ַא ֲהרֹן וְ ֶאת ּבָ נָ יו לֵ אמֹר זֹאת ֵה ָּמה רָ אּו ּכֵ ן ָּת ָמהּו (תהלים מח ,ו) ,לא

ּתֹורַ ת ָהעֹלָ ה ִהוא ָהעֹלָ ה ַעל
מֹוקדָ ה ַעל ַה ִּמזְ ּבֵ ַח ּכָ ל ַהּלַ יְ לָ ה
ְ
ּתּוקד
ַעד ַהּב ֶֹקר וְ ֵאׁש ַה ִּמזְ ּבֵ ַח ַ
ּבֹו" (ויקרא ו ,ב).
המפרשים רמזו בפסוק זה דבר נפלא" ,זֹאת ּתֹורַ ת-
ָהעֹלָ ה" איזו תורה היא הראויה ועולה כליל לה'? תורה
שאין לאדם בה שום טובת הנאה ,שלא לומד אותה
בשביל להתגדל או להתרברב על אחרים ,חלילה ,אלא
כל כולה לה' כמו קורבן עולה שכולו מֻ ְק ָטר ּומֻ ּגָ ׁש לשמו
יתברךּ ,ובְ כָ ל ָמקֹום מֻ ְק ָטר מֻ ּגָ ׁש לִ ְׁש ִמי (מלאכי א ,יא).

הבינו תלמידי בית המדרש ושאלו
את הבעל שם טוב" :רבינו ,הרי כעת
אמרת לנו שהתורה שלנו ממלאת
את בית המדרש ,ומדוע אם כן כבודו
מוכיחנו?"

"היא הנותנת" השיב הרב" ,כוונתי
הייתה שהתורה שלכם מגיע לכל היותר
עד תקרת בית המדרש ,בית המדרש
כולו מלא מהתורה שלכם ,אך היא
אינה עולה ומתרוממת לשמים ,כי זה
תורה שנלמדת לשם שמים היא תורת העולה לפני תורה שיש בה גאווה ואינה נלמדת
לשם שמים".
בורא עולם ,ועל זאת צריך כל אדם לשים את ליבו.
מספרים שפעם אחת רבי ישראל בעל שם טוב הקדוש וזה שרמוז בתורהַ " ,צו ֶאת ַא ֲהרֹן...
זיע"א הגיע לאחת העיירות ונכנס לבית המדרש .זֹאת ּתֹורַ ת ָהעֹלָ ה" תזרז את אהרון על
באותה העיירה היו האנשים קצת בעלי גאות ,כל אחד תורת "העולה" -תורה שעולה לשמים ולא נשארת רק
היה רוצה להראות את חכמתו וידיעותיו לפני בני אדם ,בבית המדרש בלי לעבור את התקרה ,תורה שנלמדת
מתוך מידות טובות ,ענוה ודרך וארץ.
וכשנכנס לשם הבעל שם טוב הקדוש הבחין בלומדים
שלומדים את התורה רק בשביל להתגאות ולהראות
שכל אחד יודע יותר טוב מהשני.
לאחר ששאלוהו כיצד מתרשם מבית המדרש ,השיב רבותינו אומרים שהמתגאה ומגביה עצמו ראוי
להם שהוא רואה שבית המדרש מלא וגדוש בתורה ,לשריפה" ,זֹאת ּתֹורַ ת ָהעֹלָ ה" ,מי שמגביה את עצמו
מֹוקדָ ה" -לשריפה.
"הוא ָהעֹלָ ה ַעל ְ
וזאת מפני שהתורה שלהם ממלאת את בית המדרש ,ומתגאה אז חלילה ִ
ומיד לאחר מכן הוכיח אותם על גודל ומעלת לימוד
המתבונן בדרכי החיים יווכח לראות שכל ההולך
התורה לשם שמים.
בדרך הגאות והשררה הוא לא נסבל על בריות ,וכדברי
העלון מוקדש לזרע בר קיימא אליהו בן אדלה ורבקה בת מרים
ולרפואת ר’ יצחק בן חנה ,פירחה בת רבקה

רבותינו ז"ל (בבא בתרא צח ע"א) :האי מאן דיהיר  -אפילו
אאינשי ביתיה לא מיקבל (מי שמתגאה -אפילו על
אנשי ביתו לא מתקבל) ,שנאמר (חבקוק ב ,ה) ּגֶ בֶ ר יָ ִהיר
וְ ֹלא יִ נְ וֶ הּ ,גַ ֲאוַ ת ָאדָ ם ַּת ְׁש ִּפילֶ ּנּו (משלי כט ,כג) ,מתרחקים
ממנו אנשים ולא יכולים להיות בסביבתו ,כיון שהוא
לוקח את כל ההילה והכבוד לעצמו .ועוד ,שהוא הולך
בדרך שתלטנית ולכן בני אדם מתרחקים ממנו.

וכבר אמרו רבותינו (סוטה ה ע"א)

שלא מצא הקב"ה מקום לתת
את התורה אלא על הר סיני
שהנמיך את עצמו וחשב שאינו ראוי שהקב"ה עם כל
גדולתו והדרו ירד עליו .אמר לו הקב"ה" :סיני ,אתה
הנמכת את עצמך ,חייך שאני נותן את התורה עליך".

יהי רצון שנזכה לדבוק במידת הענווה ,ובזכות כך
אבל אדם שיש לו ענוות רוח ומסתדר עם כל אדם ,נראה בקרוב בקרוב בגאולת ישראל השלימה ,אמן.
הקב"ה מגדל ומרומם אותו ,אין התורה שוכנת אלא
במי שמנמיך עצמו עליה (תענית ז ע"א) ,דאז הקב"ה
שבת שלום לכל בית ישראל
נותן לו יותר חכמה דעת ותבונה.

ניתן לצפות בשיעוריו של מרן ראש הישיבה שליט”א בימי שלישי וחמישי בשעה 21:00
בשידור חי באתר ישיבת “אור החיים” orhachaim.org
כמו כן ניתן להאזין בשידור חי גם דרך הטלפון( 02-6400000 :שלוחה )9

א .קודם ליל ארבעה עשר בניסן
צריכים לנקות ולכבד את חדרי
הבית והחצר בניקוי יסודי ,כדי שלא ישאר שום
חשש חמץ ברשותם בימי הפסח .וכן יש לבדוק
בכיסי הבגדים ובייחוד בכיסי בגדי הילדים ובילקוטי
בית-הספר שלהם ,פן נשאר שם חמץ .ושוב אין
צריך לבודקם בליל י"ד לאור הנר.
והנזהר ממשהו חמץ בפסח מובטח לו שלא יחטא
כל השנה (רבינו האר"י ז"ל ,באר היטב סימן תמז סק"א .דבש
לפי מערכת ח אות יח ,ועוד).
ב .בתחילת ליל ארבעה עשר בניסן בודקים את
החמץ לאור הנר .וזמן בדיקת חמץ הוא אחר צאת
הכוכבים תיכף ומיד (דהיינו כעשרים דקות לאחר
שקיעת החמה  -19:24בשעון ירושלים) .ומיהו
בדיעבד אם בדק החמץ אחר השקיעה קודם צאת

הלכות פסח  -דיני בדיקת חמץ
הכוכבים ,יצא ידי חובה .ונכון לחפש ולבדוק החמץ
עוד זמן מה בליל י"ד.
וצריך לבדוק בחורים ובסדקים בכל פנות הבית,
לרבות המרפסות ,וחדר המדרגות ,והגינות,
ובייחוד יש לבדוק במזנון ובמקרר ובכל יתר
המקומות שמצניעים שם מאכל ומשקה שיש בהם
חשש חמץ .לפיכך כל חדרי הדירה צריכים בדיקה.
אף על פי שברור לו שמעולם לא אכל שם חמץ.
והספרים אין צריכים בדיקה .וכשיש שם ילדים
קטנים בדירה ,יש צורך לבדוק גם תחת הארונות
ותחת המטות שמא הכניסו שם חמץ .ואפילו אם
תהיה לו טירחא רבה בבדיקה קפדנית כזאת אל
יקוץ בבדיקתו .כי כבר אמרו חז"ל :לפום צערא
אגרא (אבות פ"ה מכ"ג).

העלון מוקדש לעילוי נשמת :אור אורי בן ירדנה ז׳׳ל ,מרים בת רחל ז׳׳ל ,יעקב בן רחל ז׳׳ל ,ר' יגאל בן מלכה
שמואל גד בן מיסה ז׳׳ל ,אליעזר בן רגינה ז׳׳ל  ,אברהם בן חאקי קלרה ז׳׳ל ,רבקה בת אסתר ז׳׳ל  ,רבקה בת תאג'י רחל ז׳׳ל

ז׳׳ל,

