[מכתבי הברכה באים לפי סדר א' ב']

מכתב ברכה מהרה"ג רבי יונתן דייוויד שליט"א

המכתב ניתן על ספרי "כתב עברי ,כתב אשורי".

מכתב ברכה מהרה"ג רבי אשר וייס שליט"א

הן ראיתי את הספר "עולם הקרבנות" שחיבר איש פעלים הרב צבי אינפלד הי"ו ,ובו דן ברוחב ובעומק
בשיטות הראשונים בפנימיותה של תורת הקרבנות ובראשם רבותנו הרמב"ם והרמב"ן.
על אף שנבצר ממני לעיין בהרחבה בספר זה משום העול הכבד של הרבצת התורה ,כבר איתמחי גברא
ואיתמחי קמיע בספריו החשובים שכבר חיבר ועלו לרצון על שלחן מלכים ,מאן מלכי רבנן.
ובטוחני שגם ספר זה יוסיף דעת ותבונה בענין עמוק זה שעתיד להתחדש במהרה בימינו בתיקון עולם
במלכות שד"י.
ברכתי להרה"ג המחבר שליט"א שיזכה להגדיל תורה ולהאדירה ולקדש ש"ש כאות נפשו הטהורה.
בידידות ובברכה
אשר וייס

מכתב ברכה מהרה"ג רבי ברוך וסינג שליט"א

לידידי מאז ,הרב צבי אינפלד שליט"א
עברתי על הספר שלך "עולם הקרבנות" ,ומאד גדלה שמחתי ,בראותי שהנך ממשיך לכתוב בדרכך
המיוחדת ,בלשון ברורה ומרתקת ,בניתוח חד ומחודד לעומק העניין ,ומצליח להאיר עניינים אשר בדרך
כלל מכוסים וטעונים בירור רב ,וכל זה מבוסס על יסודות מוצקים של חז"ל וספרים הק' ,בבקיאות
נפלאה ובכישרון רב.
נשאר לי אלא להודות לך על דבריך המאירים ,ולברך אותך שיוסיף לך השי"ת כהנה וכהנה להיות דולה
ומשקה לרבים ,כיד ה' הטובה עליך ,מתוך נחת והרחבה ,להגדיל תורה ולהדירה.
ידידך
ברוך וסינג

מכתב ברכה מהרה"ג רבי צבי לנדמן שליט"א

למע"כ ידידי היקר והנעלה הרב צבי אינפלד שליט"א
שמח לבי בראותי את ספרך החדש "עולם הקרבנות" מעשה ידך להתפאר ,בו העמקת וביארת בטוב טעם
ודעת ובשפה ברורה עפ"י יסודות נאמנות ענין וסוד מעשה הקרבנות התמידין והמוספין בזמן המקדש
ולעתיד לבוא.
ספרך זה מצטרף יחד עם שאר ספרך שכולם חטיבה של מלאכת מחשבת עמל ועומק בתורת ה'.
ברכתי מעומקא דליבא שתזכה להמשיך להגות בתורה מתוך בריאות ונחת שמחה והרחבת הדעת.
בהערכה ובהוקרה מרובה
צבי לנדמן

מכתב ברכה מהרה"ג רבי יונה פודור שליט"א
הרב יונה שמעון משולם הכהן פודור
רב ביכנ"ס "בית יהודה" קהילת "אוהב ישראל"
ומחבר הספרים "עדות ביהוסף"" ,נחפה בכסף"
ו"ברכת יוסף" על באור הגר"א
מעונו:
רח' הרב אליעזר ברגמן  6בית וגן
פעיה"ק ירושלים ת"ו
טלפון 6431956

RABBI YONAH FODOR
RABBI OF "BETH YEHUDAH" SYNAGOGUE
"OHEV YISRAEL" ASSOCIATION
Residenc:
Rehov Rabbi Eliezer Bergman 6, Bayit Vagan,
Jerusalem Israel
Tel: 6431956

בס"ד כח בשבט תשע"ז
הרב צבי אינפלד שליט"א ,גילית את זריזותך שוב בהציעך לפני את חיבורך החשוב והמרתק על "עולם הקורבנות".
מידי עיסוקי בתורת כהנים ובתורת הקורבנות מהדהדת בראשי תפילת ישראל בחגם:
בנה ביתך כבתחילה וכונן מקדשך על מכונו .והראנו בבנינו ושמחנו בתקונו .והשב כהנים לעבודתם ולוים לשירם ולזמרם וכו'.
הרי אני "נוגע בדבר" ככהן העולה לדוכן יום יום ,וקשר זה יוצר בנפשי שמחה מיוחדת בלימוד סוגיות אלו .לפיכך רחב
ליבי לראות את רעיונותיך ופרשנותך למהות הקורבנות .כדרכך בקודש ,אתה עושה זאת בסדר מופתי ובבנית
תשתית ליסודות הנושא וסודותיו ,הנשענת על דברי חכמים בגמרא ובמדרשים .הנתמכת בדברי הראשונים
והאחרונים ,גדולי כל הדורות ,שהנך בכשרונך הגדול מסבירם ועורך אלו מול אלו.
מתוך חיבת הדברים אני מבקש לרשום שתי הארות:
א.
מתוך התבוננותי בכמה מפרקי הספר חשבתי להוסיף ולומר שבחלק ב' פרק ד' העוסק בחזרה לשורש ,אתה מסיים
במילים:
על כל פנים נמצא שעבודת הקורבנות – המבטאת את עומקה הצפון של האומה הישראלית ,מטרתה להחזיר את
נפש האדם למוצאה המהותי ,כלומר לראשיתה המקורית המסולקת מכל חטא בהיות הטוב לה לטבע.
ברצוני להזכיר דברי המדרש שאצטט בסמוך ההולמים מאוד את רעיון הפרק והמקבלים תוספת משמעות לאור
דבריך המתומצתים בשורות המסכמות.
כך נאמר במדרש תנחומא פרשת צו:
אמר רבי אסיא למה הם מתחילים התינוקות של בית רבן ללמוד בספר ויקרא אלא מפני שכל הקרבנות כתובים בו ומפני שהם טהורים
עד עכשיו ואינם יודעים מהו טעם חטא ועון לפיכך אמר הקדוש ברוך הוא שיהו מתחילין תחלה בסדר הקרבנות יבואו טהורים
ויתעסקו במעשה טהורים לפיכך אני מעלה עליהם כאלו הם עומדים ומקריבים לפני הקרבנות ,והודיעך שאף על פי שחרב בית
המקדש ואין קרבן נוהג אילולי התנוקות שקורין בסדר הקרבנות לא היה העולם עומד.
ב.
שם באותו פרק הסברת את ענין "ריח נחוח" המבטא מצד אחד את האדם שחוזר לשורשו הטוב וממילא מוליד ריח
טוב ,ומצד שני "נוחת" שפע למידת הרחמים המאפשרת את קיום העולם.
מסב אני תשומת לב לדברי הנצי"ב על הפסוק בויקרא פרק כו פסוק לא:
יחח ֶ ֲָֽכם:
ּמֹותי אֶ ת־מקְ ְדשֵ יכֶ ֶ֑ם וְ ֹ֣לא אָ ָּ֔ריחַ בְ ֵ ִ֖ריחַ נ ָֽ
ת־ע ֵריכֶם חָ ְר ָּ֔ ָבה ַוהֲש ִ֖
וְ נָתַ ִּ֤תי אֶ ָ ָֽ
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הרב יונה שמעון משולם הכהן פודור
רב ביכנ"ס "בית יהודה" קהילת "אוהב ישראל"
ומחבר הספרים "עדות ביהוסף"" ,נחפה בכסף"
ו"ברכת יוסף" על באור הגר"א
מעונו:
רח' הרב אליעזר ברגמן  6בית וגן
פעיה"ק ירושלים ת"ו
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RABBI YONAH FODOR
RABBI OF "BETH YEHUDAH" SYNAGOGUE
"OHEV YISRAEL" ASSOCIATION
Residenc:
Rehov Rabbi Eliezer Bergman 6, Bayit Vagan,
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מדובר על חורבן והתמעטות מידת הרחמים הגלויה והדבר בא לידי ביטוי בכך שהקב"ה לא מריח בריח נחוח
הקורבנות .לכן א"א להקריב בזמן חורבן הבית ,למרות שישנו מזבח ,את כל הקורבנות שחייב להיות בהם ריח נחוח.
ורק קרבן פסח שלא מותנה בו ריח נחוח הקריבו בתנאים אלו.
זה לשונו של בעל העמק דבר:
ולא אריח בריח ניחחכם .דאע"ג דהמקדש שומם ,מכל מקום אפשר דישאר המזבח במקומו ולהקריב עליו ,וכמו שהיה באמת בחרבן
בית שני ,דמזמן חרבן הבית עד חרבן ביתר שאז נחרש ההיכל ונהרס המזבח ,היה עוד המזבח קיים והקריבו עליו פסחים כדאי'
בסנהדרין פ"א [י"א א'] שהיו אז מעברין את השנה בשביל פסחים ,מכל מקום לא אריח וגו' ,מש"ה רק פסחים הקריבו דלא כתיב ביה
ריח ניחוח ,משא"כ כל הקרבנות כתיב ריח ניחוח ,בחטאת בפ' ויקרא ד' ל' ,ובבכור בפ' קרח י"ח י"ח ,ומעשר ה"ה כבכור ,מש"ה לא
הקריבו בחרבן בהמ"ק משום דכתיב ולא אריח בריח וגו'(א) ,וע' מש"כ עוד בזה בס' דברים ט"ז בפ' שמור את חודש האביב:
לפי זה מובן מאוד תוכן ברכת הגאולה בסיום המגיד בליל הסדר:
ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים אשר יגיע על קיר מזבחך לרצון.
היינו ,בעת הגאולה נוכל שוב להקריב ,לא רק את הפסחים שאפשר להקריב גם בזמן החורבן כנ"ל ,אלא גם את
הזבחים הנזקקים לריח נחוח.
בעצם אלו הדברים שכתבת ביחס לפסוק:
וערבה לה' מנחת יהודה וירושלם כימי עולם וכשנים קדמוניות.
הרב צבי ,יישר כוחך על מפעלותיך.
יתן לך ה' ויחזור ויתן שפע של כוחות ותעצומות נפש לעמוד בפני משימות נוספות בעתיד .המשך להפיץ מעינותיך
חוצה
ותזכה עם ביתך לבשורות טובות בקרוב ממש מתוך בריאות טובה ואיתנה לכל בני המשפחה.
בידידות אמיצה מקרב לב ונפש חפצה
יונה פודור
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מכתב ברכה מהרה"ג רבי זאב פריינד שליט"א,
רב קהילת " בני הישיבות" ,בית וגן

למכובדי הר"ר צבי אינפלד שיחי' לאוי"ט
בבקשתו ,עברתי בעיון קל בין בתרי ספרו החדש "עולם הקרבנות" אשר כב' עומד להגישו לדפוס בימים
הקרובים.
והנני שב על אשר הבעתי דעת שהו"ל את ספריו הקודמים על פרשת בראשית :הנה בבית המדרש בו
למדתי ורבותינו שמהם קבלתי ,לא עסקו כלל בענינים רמים אלו ,ולכן אין לי בהם יכולת להביע דעת או
ק"ו הסכמה .אולם זאת יכולתי להתרשם ,מסידור הדברים והסגנון השוטף ,מציון המקורות שמדברי חז"ל
וספרי גדולי עולם ,ומהעריכה המחוטבת לתלפיות כידו הטובה.
יעזרהו ה' להמשיך לשבת ולהגות בתורה לאורך ימים ושנים טובות מתוך נחת דקדושה מכל יוצ"ח
ומשפחה הנכבדה.
בידידות רבה
זאב פריינד

