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  ויקרא פרשת
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  חנוכת הבית
  

  )א, א(' מאהל מועד וגו' ויקרא אל משה וגו
  

, כאן:) ויקרא דף ג(ק "מדברי הזוה, שלנו" חנוכת הבית"הביאו סמך ל באחרונים

, ה למשה"ואומר הזוהר ששאל הקב. ה למשה"קרא הקב, שכאשר הושלם המשכן

כי יקריב מכם קרבן  לכן אדם !בסעודתא? חנוכה דביתא במאי הוה! משה": ואמר לו

. ד"עכ ".אכלו ריעים שתו ושכרו דודים' הו שכתוב באתי לגני אחותי כלה וגוזו' וגו' לה

גם יש ראיה גדולה : ל"וז) סימן תפד(ת תורה לשמה "וכתב רבנו יוסף חיים בשו. ש"ע

מדברי השאלתות גם הביא שם . ל"עכ. זו דחינוך הבית" סעודה"מן הזוהר הקדוש ל

ה עולמו בששה ימים "שברא הקב, )פרשת בראשית(ומדרש תנחומא ) תפרשת בראשי(

, וכאשר נעשה כרצונו וגמר עבודתו, כאדם שבונה ביתו, ונח ביום השבת וברכו וקדשו

דכתיב ויכל אלהים ביום ". הילול בתי: "יום אחד כדאמרי אינשי" הילולא"עושה 

  .ד"עכ. השביעי

כמו שיש , נוך הבית הוי סעודת מצוהעודת חיסש) שם(רבנו יוסף חיים כתב  והנה

. ושאין חילוק בין בארץ לחוצה לארץ לענין זה. ק והשאלתות"מקורות מדברי הזוה

ד המגן "ש ע"מ) ח סימן תקסח"א(וביד אפרים ) סימן ע(ת חוות יאיר "ע בשו"וע. ש"ע

אשר  שגם בביתובאמת יש טעם הגון ). ד סימן שפד"חיו(ת אבני נזר "ובשו. אברהם

י "וזאת עפ!. ואדרבא שם צריך יותר, ה לארץ יש לעשות חנוכת הבית בלימודבחוצ

ונתתי "שכשיבואו לארץ , ה"שהטעם שאמר הקב:) דף נ(ק פרשת תזריע "ש בזוה"מ

שימצאו כל , האחד: הוא משתי סיבותו). לד, ויקרא יד" (נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם

ויים בנו הבתים על הגכי , והשני. המטמוניות אשר הטמינו הגויים שם בקירות הבית

שלא ', אשר על כן צוה ה. שם עבודה זרה והזכירו כן בפיהם ואז רוח רעה שורה בבית

והוסיף . אלא שיהרסו אותו כדי להסיר ולהעביר משם כל אחיזה ,די שיצאו מן הבית

כל שכן בארץ אחרת שמזומנת רוח טומאה יותר ויכול אדם , זה בארץ הקודש: "הזוהר

. שבחוצה לארץ צריך לקדש את הבית, ז נמצאנו למדין"ולפי. ד הזוהר"עכ"! להנזק

ולכן כל . דבר נחוץ הוא -" חנוכת הבית"כ הלימוד בו והסעודה עם הברכות בשעת "וא

  . אדם יזהר

כי אפשר גם , עשרה ין צריךל אמר שא"זצשרעבי שהרב הקדוש מרדכי  ושמעתי

  .כ"ע. בשלשה

ויתאספו ויאכלו , תחילה להכין שולחן עם אכילה ושתיה: כי ראוי לסדר כך, דע אכן

והאוכל מונח , ולא שמתחילים בלימוד. יתחילו בלימוד" אחר כך"או יטעמו ויברכו ורק 

' וע. מולם ופעמים ישנם אנשים שקשה להם הריח של המאכלים או סיבה דומה

  .לא ימנע טוב להולכים בתמים' וה. ק"ודו.). דף סא(כתובות 

  !דש טובווח, בת שלום ומבורךש

 

  

  פלא יועץ
  

  - ניסןחודש  -
  

צריך להתעורר בתשובה  וביותר      
כי , דם פסחואלה השלשים יום ק

תנו צפינו יעינינו תכלינה אל צפי
בניסן 'למאמר חכמי ישראל שאמרו 

והן . 'גאלינגאלו ובניסן עתידים ל
נראו בארץ זה כמה  ם"בעוון הניסני

  . מאות שנים ואנחנו לא נושענו
ובודאי שבהתקרב הימים האלה       

ממרום ישאג ' רחל מבכה על בניה וה
ג ישאג על ווממעון קדשו יתן קולו שא

וכל צבא המרום ומשיח צדקנו , נוהו
יושבים ומצפים בשבעה עינים לראות 
אם הגיע קץ הפלאות כי עת לחננה כי 

  . בא מועד
ם להתעורר יב כל אדילכן ח      

ולעשות כל אשר בכחו לעשות 
יום ליום ולילה ' ך נפשו לפני הוולשפ

אולי ימצא עת , להוללילה על הגא
רצון ויתעשת האלקים השומע תפלת 

ועל כל , כל פה וישמע קול תחנוניו
שם ופנים תפלתו ומעשיו עושים ר

זנו על ידו ונחת רוח ולוי לשכינת עיוע
כאשר רואה ' כי ישר בעיני ה, למעלה

י יש נחלה על שבר בת עמו ועל צער כ
וסוף הכבוד לבוא ויזכה , השמים

ויראה בנחמת ציון ובבנין קדשנו 
ה במהרה בימינו אמן ותפארתנו שיבנ

  .ןכן יהי רצו
  

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

  

  גליון זה מוקדש 

לזכרו ולעילוי נשמתו הטהורה של הגאון 

  ל"ר יהודה זצוק"ב אליה חאקורבי 

  "מצא חן"בעל 

  .בניסן' אשר יום הילולתו נקבע ליום ו

 .ר"אכי.  זכותו תגן עלינו



 

 

  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 אשר יצר בשעת הניגוב

  . או אסור" אשר יצר"בשעה שמברך , האם מותר להניח ידיו אצל מכונת יבוש ידים :שאלהשאלהשאלהשאלה
מ אם קודם הברכה מדליק "מ, )קפג וקצא' סי' ע(הגם שאין להתעסק בשום דבר בשעה שמברך : תשובהתשובהתשובהתשובה
  .אפשר דמותר, וידיו שמה ומברך בלא לעשות תנועות, המכונה

  

  בהטבלת כד חל

  .מה דינו לטבילה, של החלב" שקית"העשוי להניח בו , כד של חלב :שאלהשאלהשאלהשאלה
  .צ טבילה משום שאין המאכל נוגע בו"א :תשובהתשובהתשובהתשובה

  

  הטבלת פלטה חשמלית

  .מה דינה לענין טבילה, "פלטה חשמלית" :שאלהשאלהשאלהשאלה
  .יש לפוטרה, מכיון שאין דרך לבשל עליה :תשובהתשובהתשובהתשובה

  

  ,02-9709118: בפקסאו , ירושלים 57124. ד.שאלות ניתן להפנות לת

        dvartora1@gmail.com: ל"או דרך מערכת הגליון בדוא

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

בהקדמותיו . ל היה ידוע בשקידתו העצומה ובעומק עיונו"זצוק חיים פנחס שיינברגהגאון רבי 

וחובת הלימוד בעיון והירידה לשרשן של  הוא מעלה על נס את מעלת" טבעת החושן"לספריו 

  . הדברים

דיבר עם תלמידיו בשיעור אודות חשיבות פעם כאשר  היה זה. זאת מלבד ניצול הזמן בתכלית

והיה שמח הרבה ס "לסיום השעשה סעודה מיוחדת ל ש"מ פיינשטיין זצ"הגרניצול הזמן וסיפר על 

בכל , דקות פה וכמה דקות שם חמש ויים שלזה הוא מלימוד בזמנים פנסיום והסביר ש, בסיום זה

  . הזדמנות שהיתה לו

כמה פעמים סיים ראש הישיבה את , שיינברגפ "תוך כדי דיבור שאל אחד התלמידים את הגרח

מה : לחשחייך אליו ואל הסובבים בחיוך אבהי ואמר ב, הרהר כמה שניות, פ שתק"הגרח? ס"הש

 ...פעם 120למדתי מעל " נדה"שמסכת , שאני יכול לומר לך הוא

  

  """"חפץ חייםחפץ חייםחפץ חייםחפץ חיים""""מתוך הספר 
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 נצור לשונך

  

 'תחי .ח. ב. ש .אהמדור להצלחת 

  "קן משולח"הספר 
  ד הסוד"י הפשט וע"ועניניו עפ הלכות שילוח הקן

  

  מאת הגאון הגדול

  א"שליטאלעזר זאב רז ר "כמהר
  

  ס ועד אחרוני דורנו"מהמקורות בש, ערוך בטוב טעם ודעת
  הלכה למעשה

  ם תמונותע, מתובל בדברי אגדה ובסגולות
  

  052-764-7844או  054-845-6041: 'ניתן להשיג בפל
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