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 שכינה בתוכם
 

הקדוש "בתוכו" של המשכן לא נאמר אלא "בתוכם", בתוך  האור החייםכתב  -ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם 
עם ישראל תהיה השפעת השראת השכינה. ולכן מצות "ועשו לי מקדש" לא נאמרה רק לגדולי הדור ולצדיקים 
אלא לכל אחד מבני ישראל שמכין את עצמו ומקדש את ביתו. גם הוא יזכה להשראת שכינה בביתו, עד כדי 

אשה שזכו, שכינה שרויה ביניהם. כשהם זוכים ל"ועשו לי מקדש" לקדש את ביתם כך שאמרו חז"ל שכל איש ו
 "ושכנתי בתוכם". –על פי התורה הקדושה 

 

מובא במדרש: בשעה שאמר הקב"ה למשה ועשו לי מקדש, נזדעזע משה איך יכול אדם לעשות בית לשמו של 
ית אשר תבנו לי" וגו'. השיב לו הקב"ה: הקב"ה, הלא כתיב על הקב"ה "השמים כסאי והארץ הדום רגלי איזה ב

. ועדיין צריך להבין איך יתכן כביכול להכיל את כל הקדושה העליונה לפי כוחםלא לפי כוחי אני מבקש אלא 
: כשאדם מקדש את עצמו על ידי אור התורה הקדושה שהיא אמצעי בין החפץ חייםבכלים גשמיים? מבאר 

ת שכינה. הקב"ה ציוה על האדם להדבק בתורה והוא ישרה אור הקב"ה ובין הנפש של האדם, זוכה להשרא
שכינתו על תורתו, וממילא אור ה' יחול על נפשו. וזהו "אני ה' שוכן בתוך בני ישראל", היינו בתוך ממש על נפש 
האדם, באמצעות התורה. וזהו שאמרו חז"ל אורייתא וקוב"ה וישראל חד הוא. וכל מי שזוכה לכך, הרי הוא 

 וביתו מקום להשראת השכינה.ומקומו 
 

מסופר על הגאון רבי ישראל אבוחצירא הבבא סאלי זיע"א שהגיע לבית חתנו בירושלים הרב יהודיוף. כשרצה 
לקרוא קריאת שמע על המטה, היה הרב מנסה לכוון את שם ה' ולא מצליח. שאל הרב את בני הבית אם יש 

ה נזכרו שבאותו יום הביאו מקרר חדש לבית, וביקשו ספרים לא הגונים. חפשו בארבע פנות ולא מצאו. והנ
לבדוק אולי מתחתיו יש משהו שהביאו המובילים. הזיזו את המקרר ונפלה מטבע שהיה בה סמל עבודה זרה. רק 
הוציאו את המטבע מהבית, מיד הצליח הצדיק לכוין את הכוונות הקדושות, כי בזה חזרה להיות בבית השראת 

 שכינה.
 

 ְבָרָאה   ֹתהו   לֹא עצה טובה

שהו, הסר יכלפי מכעס מתחיל להתעורר בלבך  כאשר
מבטך ממנו. ככל שתביט בו יותר כך יגבר בך הכעס. 

יש בפרט אם הוא ממשיך במעשה המכעיס אותך. ו
ם ולכווץ את המצח הממליצים להרים את גבות העיני

נחשבת כמזרזת את הרגיעה  פעולה זו .בשעת כעס
)הגאון רבי זמיר  .נעת לחלוטין את הכעסואפילו מו

 .כהן שליט"א(

 גזר
ים, משום שהינו אחד המקורות מועיל לעינ

ויטמין לגוף  קרוטן, המספק-הבריאים לבטא
A ה תקינה.עינים ולראיהחשוב לבריאות ה 

פרוסת גזר דומה מאד לעין שלציין  מענין
בירור צורות האישון, ה בהאנושית. נראים ב

 שסביבם.  הקשתית ורשת ה"קווים"
 

 מגיד דבריו / פנינה מתורתו של הגאון רבי בוגיד סעדון זצ"ל
 

כי אין אומרים , כר השלמות אלא מתוך ההתנגדותיהמלאך, כי אין נ יותר ממדרגת ,מדרגת הצדיק גדולה מאד"
כשנכנס בקשרי המלחמה  הארי ונצחו, וכןגבורתו, אבל גבור הנלחם עם  דם שהראהועל אדם שהוא גבור ק

וזהו  שהראה גבורתו אינו רק גבור בכח. דםומקבל אותות כבוד מאת מלכו, אבל ק ,שכנגדו והכריע את הגבורים
יצרו בעודו  א גבור רק למי שנלחם ונתגבר עלושלא נאה לקר מרם "איזהו גבור הכובש את יצרו", זאת אומרתוא

אחרי התורה והמצוה ומסתפק  תאוותיו תוקפות אותו, והוא דוחה אותם ורודףקף גבורתו, ודמו חם וואיש בת
ת מים ילת פטומה, מסתפק בסעודה גם בשתיותרנג לו פת במלח אוכל ואינו מקפיד עליבדרך סתם חיים, אפ

ר על זהו הנקרא גבור שהתגב .או שאר מיני משקין כגון בירה, גזוז, וכיוצא ואינו מקפיד להיות לו בסעודה יין ישן
 )"מגיד חדשות" ח"ט דרוש מ"ג( ."השלמות ושבח נאה יצרו, וראוי לו

 

  
 

   

 תרומה
 

 עלון מס'
973 

 

 052-7654216יו"ל ע"י הקרן לזיכוי הרבים. נייד: 
 gmail.com7654216@אשדוד. דוא"ל:  14/13כתובת: רח' הרב רוזובסקי 

 טהתשע" כ'שנה 



 
 

 פנינים ופרפראות
 

 ועשית עליו זר זהב סביב וגו'ועשו ארון עצי שטים וגו' 
והמזבח  ,והם: הארון, השלחן )להלן פסוק כ"ד( ,הנה מצאנו בכלי המשכן שלשה כלים שעשו להם זר זהב

", ויש עליוזר זהב", בארון נאמר "ועשית  ולובשלחן נאמר "ועשית )להלן ל' ג'(. אולם בעוד שבמזבח 
מה שפירש רש"י ז"ל שהארון הוא סימן  להבין מדוע שינוי הלשון. ואפשר לפרש בדרך דרש על פי

בח סימן ה, ע' רש"י פסוק כ"ד(, והמזלכתר תורה, השלחן סימן לכתר מלכות )שהשלחן שם עושר וגדול
שכתר התורה צריך להיות מונח על  בא לרמוז ,רון שהוא סימן לתורהלכתר כהונה. ע"ש. ולכן בא

והיינו שיהיה ניכר לכולם שהוא תלמיד חכם שתורתו תהא מכרזת עליו, וכמו שאמרו , התלמיד חכם
דרך משל, אם אומר  .הוא או לאו בגמרא )ברכות דף נ' ע"א( מברכותיו של אדם ניכר אם תלמיד חכם

הכלל הוא שאם המצוה היא מצוה חיובית על כל אחד בפרטות כגון מילה  , אזילבערביעור חמץ או  על
ל שופר וכיו"ב מברכים בלמ"ד, שליח כגון קו ", מה שאין כן מצוה שאפשר לקיימה על ידי"עלמברכים ב

עוד אפשר לומר על דרך זו, שמצות לימוד תורה היא מצוה  ה:"א] פסחים )דף ז' ע"ב( ובר"ן שםע' 
יהונתן חיובית על כל אחד באופן פרטי, משא"כ מצוות מלכות וכהונה שלא שייך שכל אחד יקיים אותם. 

 )מכת"י הגאון רבי משה לוי זצ"ל(.. ט["קויתי ס
 

 ועשית לו זר זהב סביב
, שכתר תורה עדיף מכתר לו לאדם להיות רב תלמיד חכם שעדיף וראוי . לרמוזרב סופי תיבותב זה רז

 ,מלכות, שהרי זר זהב הוא סימן למלכות )ע' בפירש"י(. וזה הכוונה שאדם שהוא רב ומלמד לאחרים
, שצריך הרב רב טהור, סופי תיבות בזה רכתר מלכות. וכן להלן )ל"ז כ"ד( ככאזי יש לו ממילא גם 

, שצריך להיות טהור ונקי מכל רב גם כן סופי תיבות רטהו בהשלם במעשיו. וכן ז –להיות כמו ככר 
 )מכת"י הגאון רבי משה לוי זצ"ל(. רבב.

 

 

 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 

 שופע על מנת להשפיע

 
 
 

לבקש זצ"ל  רבי מנחם מנדל מקוצקאל יהודי ניגש 
אם " :ואמר הרבי נענה. יתעלה בתורהברכה שבנו 

שבנך ילמד, זו סגולה נפלאה שגם אתה מבקש ברכה 
אתה  באמתשבנו ילמד. אם ברכה הוא יבוא לבקש 

 .!"תתחיל אתה בעצמך ללמוד -הוא ילמד רוצה ש
 
 ."דוגמא אישית" הואסוד היסודות בחינוך ילדינו י

ללמוד  רוצה האב שבנו ישמע לו ויושפע ממנואם 
 בעולמה של שרוילהיות בעצמו , תחילה עליו תורה

 תורה.
 

: את שמעירי קבפסוק הקדוש האלשיך רמז לזה מוצא
, "על לבבך וגו' והיו הדברים האלה"נאמר תחילה 

שקודם לזכור  האב על ואחר כך "ושננתם לבניך".
וגו'  והיו הדברים האלה" ", נאמרושננתם לבניך"ל

לקבוע עתים לתורה, ראה אתה עצמך  -" על לבבך
ואז "ושננתם שיהיו ערכי התורה חדורים בלבך, 

רק דברים  על בניך!כחץ שנון לבניך", ישפיעו דבריך 
 יכולים להיכנס אל הלב". ,היוצאים מן הלב

 
זצ"ל )מחכמי  רירבי אלעזר אזכיסוד זה מוצא הגאון 

 ס"ו אות ומקובלי העיר צפת( בספרו "חרדים" )פרק 

תולדותיו את שכאשר מונה הכתוב אצל נח, גם ( י"א
, מספר תחילה שהיה איש צדיק תמים, י( ,ובראשית )

מתהלך את האלוקים, ורק אחר כך שזכה להעמיד 
"אף על פי שצריך . וזאת להורות כי תולדותאחריו 

ביותר  רע יעבוד את אדוניו,להזדרז להוציא מחלציו ז
להיות הוא נטע נאמן נחמד למראה בעיני צריך להזדרז 

יא להוצאז ייטב בעיני אדון הגן  ,במעשיו הטובים ה'
. ולזה אמרו: עיקר נטיעות אחרות כמוהו ממנו יהיה

 מעשים טובים". -תולדותיהם של צדיקים 
* 

מראדין  רבי ישראל מאיר הכהןלגאון  הגיעצעיר  אב
בני עתה ": ושאלה בפיו , בעל ה"חפץ חיים",זצ"ל

רצוני לשאול מאימתי עלי להתחיל בבגיל חודש, ו
-בגיל שש או בגיל ברשמא בגיל שלוש או  - וכלחנ

! באת יא"מאוחר מד השיבו ה"חפץ חיים": ",מצוה?
 ..".את הילד צריך לחנך עשרים שנה לפני שנולד.

 
הרב: בתגובה למבטו המבולבל של האב הטרי, הסביר 

על האב מוטלת החובה קודם כל את הבן,  "כדי לחנך
 .לחנך את עצמו, ואחר כך יוכל בנקל לחנך את בנו

לפני עשרים אצלך להתחיל איפוא היה  החינוך צריך
 ..."שנה

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 לפעמים צריך להיות מצונן!
אריה מלך החיות, ובטנו הומה הלו ר רבץ היע קרחתב

פיו, והוא דבר מאכל לימים שלא בא  מהזה כמרעב. 
 .שכוחותיו הולכים ואוזליםהרגיש 

 
היער לא היה ריק מחיות שבהם יכול היה להשביע את 

 בעתרעבונו, אלא שחייב היה לעמוד במלתו, שכן 
להיות מלך היער, הבטיח האריה לכל החיות  שהוכתר

אבות אבותיו. כיהיה הוא בעידן חדש ולא פותח כי 
, "אני לא אטרוף סתם כך חיות בכל עת שאחפוץ"

משהו רע, תתחייב  חיה שתעשהרק "התחייב חגיגית, 
 . "בנפשה

 
, יים נוהגים כשורהוהנה, עוברים הימים וכל בעלי הח

 ר ברעבונו...תנווהאריה 
 

חשש האריה שמא יגווע וימות, אבל אז צץ רעיון 
בין השיחים והמתין תפס עמדה . הוא חובמומבריק 

לא עבר זמן שתעבור בשביל הסמוך. ראשונה הלחיה 
 .הופיע שור בריא ומדושן ובשביל רב,

 
ברצוני "התייצב בהכנעה. שור קרא לו האריה, וה

לבש האריה , "להתייעץ איתך בנושא חשוב ביותר
לפי,  מזון"כבר כמה ימים שלא בא , ארשת חשיבות

י ריח לא נעים. מפנודף מחמת כך  וחושש אני שמא
 ...".מך לפי ואמור לי מה אתה מריחטחונא הטה 

 
אל  ָקַרבסרב למלך החיות. מי יהין לדי פחד, אך  השור

הרכין ראשו והיטה חוטמו לפי האריה האריה בחשש, 
, היתה נוראה לועולרווחה. הצחנה שעלתה מנפער ש

התעשת במהירות,  והשור מיהר להרחיק את ראשו.
 ,אם לומר את האמת או לשקר ואחרי התלבטות קצרה

 החליט ללכת עם האמת. 
 

ריח רע , "אבל במבוכה "במחילה אדוני המלך", גמגם
 ".נודף מפיך

 
חצוף! "פניו של האריה זעם, והוא פרץ בשאגה:  עטו

למלך?! מורד אתה במלכות אינך מתבייש לדבר ככה 
שהו עו השור, התנפל על קוצף", ובעודו !מיתהחייב ו

 . גל של עצמות
 

היתה ארוחה ה. האריה לרבצו, שבע ומרוצה שב
טעימה ביותר, והוא גם לא הפר את הבטחתו לחיות 

ו על , אלא הענישהשורהיער. הוא לא טרף סתם את 
 חוצפתו!

 
 . והרעב שב לנגוס במעיו של האריהכמה ימים חלפו, 

כבר ידע מה אך הוא , חטאו ולא פשעוחיות היער לא 
שעברה  פעם היתה זו זברה נאה למראהלעשות. ה

. הכן. קרא לה האריה, והזברה התייצבה בסמוך
האם נודף ", אמר האריה, "אמרי נא לי, זברה חביבה"

 ".מפי ריח לא נעים כלשהו?
 

כבר נודע ברחבי היער, והזברה  השורגורלו של 
החליטה שהיא תנהג בחכמה יתרה. רחרחה הזברה 

חרחה שוב, ואז את פיו של האריה פעם אחת, ר
לא נודף  רעאדוני המלך, שום ריח  לא ולא"אמרה: 

, הריח שעולה ממך הוא ריח ניחוח אמפיך. אדרב
 ".םשושני

 
, ובשאגה גדולה התנפל גיצים רשפועיניו של האריה 

את מעזה לשקר  ככהעל הזברה: 'שקרנית שכמותך, 
 .!"למלך בפנים?

 
 .לארוחה טעימה ומזינה ברהזה כההפ דקהתוך 

 
, סעודה זו היה בה כדי שביעה לכמה ימים נוספים

האריה. לכרסם בבטנו של הרעב שוב חזר לאחריהם ו
בד היטב. ועהרעיון שלו  .לא היה מודאג כברהפעם 

הוא חידד את אוזניו לשמוע האם חיה כלשהי חולפת 
  .סמוךב
 

עד מהרה נשמעו צעדים. היה זה השועל. קרא לו 
 .ראשבהרכנת האריה, והשועל התייצב 

 
חביבות, רוב קידמו האריה ב, "שועלהיקירי הו "
אני  מוכרחאתה, עליך שפקח שבחיות אומרים "

מצב  מה לפי דעתך ,לי ה נאהגידלטול ממך עצה. 
, לשורשמע מה קרה  השועל הריח של הפה שלי?".

וידע שמה שלא יגיד, האריה , ברהנותר מהזמה ו
 . ימצא אמתלה לטורפו

 
רחרח את פיו שוב ושוב  השועל אל המלך, שניג

הניח , "אדוני המלך"והבעה של צער עלתה על פניו. 
הייתי רוצה לענות על מאוד ", ידו על לבו כמתנצל

שאתמול ירד ביער  ,שאלתך ולעזור לך, הבעיה היא
גשם שוטף ואני הצטננתי. האף שלי סתום ואינני 

 ."מסוגל להריח דבר...
 

שועל אותו כמו  לנהוגעדיף  ,של ריב ומדוןבמקרים 
ז להיאח .ולא להכניס את האף.. להיות מצונן פקח

, "על מה שלא דברתי" .להביע דעהבשתיקה, ולא 
מעולם לא " ,זצ"ל רבי אברהם חסדאי היה מרוא

 ."התחרטתי
 



 

 

 אור המאיר  
 שאלות ותשובות שענה לשואליו בקצרה מרן רה"י הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"א

 

 ?תברכנה על נרות שבתילדות האם מותר ש שאלה:
 אינה מדלקת. םא  , אלא אם כן ה  אסור תשובה:

 
רות שבת באותו כלה המתארחת בבית חמותה בשבת והקצו לה חדר מיוחד, האם צריכה להדליק נ שאלה:

חדר בברכה? ואם כן, האם חדר מיוחד היינו דוקא שלא נכנסים אחרים לאותו חדר כלל אפילו כדי לקחת 
 משהו משם?

גם כשנכנסים לקחת משהו נקרא החדר מיוחד לה, ויכולה להדליק שם בברכה )ועיין מנוחת אהבה  תשובה:
 ח"א פרק ד'(.

 
הקידוש כל מיני  לפניהסתפקתי בסדר עריכת השלחן בליל שבת, האם אפשר להניח על השלחן שאלה: 
הקידוש, או על כל פנים אחרי וכלי סעודה כמו שרגילים האנשים לעשות, או שיש להביאם רק  סלטים

לפרוס עליהם מפה, כמ"ש התוס' )פסחים ק"ד ד"ה שאין מביאים( וז"ל: ועכשיו שולחנות שלנו שהם גדולים 
ס מפה יותר מדאי, וקשה להביאם אחר קידוש שלא להפסיק כ"כ בין קידוש לסעודה, אנו רגילים לפרו

ולקדש, והטעם מפורש בשאילתות כי היכי דתיתי סעודתא ביקרא דשבתא. עכ"ל. ומדבריהם משמע שהיו 
מכסים את כל השלחן. וכך נקט הפמ"ג במשב"ז )סי' רע"א סקי"ב(. ומאידך, הגר"ז )שם סי' קי"ז( והערוה"ש 

"ז הערה קט"ו(. יורנו שדי לכסות את הפת )והובא כל זה בשמירת שבת כהלכתה ח"ב פמתב )שם סקכ"ב( כ
 מורנו ושכמ"ה.

 אנו נוהגים להביאם אחרי הקידוש, וכן נכון.תשובה: 
 

 ,ככרות השמונבסעודה שניה  ,ככרות שתים עשרהשליט"א בסעודה ראשונה מסדר  כת"רשמעתי ש שאלה:
ב( שכן "ככרות. וכ"כ הגאון ר' נסים הכהן זצ"ל בספרו מעשה נסים ח"א )סי' קס ארבעובסעודה שלישית 

ט ע"ב(. ע"ש. אולם ממה שכתב הבן איש "ז דף צ"רי עץ חיים )פרק יפהוא נוהג. ע"ש. ומצאתי סמך לדבר ב
משמע שלא  ,ד' ככרות. עכ"ל תסדר ,ו( וז"ל: ואם לא נמצא לך י"ב ככרות"יף טעחי )ש"ש פרשת וירא ס

( שכתב וז"ל: ומי שאי אפשר 'ב אות ג"יסדר ח' ככרות אלא ד' ככרות. וכן משמע מדברי כף החיים )סי' רס
ואם אין לו אלא  .ה ע"א יעו"ש וכו'"כמ"ש בזוהר הקדוש פרשת פנחס דף רמ ,לא יפחות מד' ,לו בי"ב לחמים

משה או ששה לא יניח כי אם ארבעה. עכ"ל. וכן אמרו לי וכן אם יש לו ח ,םיילא יניח כי אם שנ ,שלשה
שלום הדאיה שליט"א )בנו של בעל הישכיל עבדי(. יורנו  ביבניהו שמואלי שליט"א, ור ביהמקובלים ר

 המורה ושכמ"ה.
וסך כל הככרות כ"ד כנגד פרקי שבת. ומי  ב'(, רע"ד ס"ק 'סי) זיק ברכהמחמנהגנו הובא בספר  תשובה:

 .י"ב בכל סעודה, תבוא עליו ברכה שמחמיר לעשות
 

 למנהג תונס וג'רבא שהחתן קורא "ואברהם זקן" מספר תורה אחר, מה עושים כשיש רק ספר אחד? שאלה:
ה החתן רביעי עדיף שיקראו מן החומש, שיעל –יביאו מבית הכנסת אחר ספר תורה. ואם לאו תשובה: 

בפרשת השבוע ואחר הברכה יקראו לו "ואברהם זקן" עם תרגום מתוך החומש. קשה לגלול ס"ת פעמיים 
 ת שככה עשו בג'רבא(.דו  )אלא אם כן יש ע  

 
הביאו  ובתוך הסעודה חת,ועשה המוציא על ככר א ,י ככרות ללחם משנהתלו ש ואדם שלא הי שאלה:
 ?ברכה כמובןבלי  חת מהןי הככרות ולבצוע מאתאת ש להגביהי ככרות, האם צריך תלפניו ש
 ין צריך.א תשובה:

___________________________________________________________________________________ 
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