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 להרבות כבוד שמים
 

פסוק זה נאמר לאחר שעם ישראל קיימו את  - ויאמר משה זה הדבר אשר צוה ה' תעשו וירא אליכם כבוד ה'
ציווי ה', ככתוב קודם לכן "ויקחו את אשר צוה משה אל פני אהל מועד ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני ה'", אם כן 
מדוע צריכים לעשות עוד תוספת עם הקרבנות הרי כבר הביאום? עוד שואל בספר 'שער בת רבים' על מה 

, הרי כבר נאמר קודם והובטחו על הדבר כבר בפסוק הקודם "כי היום ה' נראה שנאמר "וירא אליכם כבוד ה'"
 אליכם"?

והנה ידוע מה שאמרו חז"ל במסכת אבות "אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הוו 
מבטיח כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס ויהי מורא שמים עליכם", אם כן איך משה רבנו 

להם שע"י הקרבנות יזכו להשראת שכינה, הרי זה 'על מנת לקבל פרס'? וכן מצינו בר' זירא שכשהיה עייף היה 
יושב בפתח בית המדרש כדי שיזכה לקום לפני החכמים ולקבל שכר, והרי נאמר "אל תהיו כעבדים המשמשים 

ועלת ואפילו תענוג רוחני, אבל את הרב ע"מ לקבל פרס"? אלא מבארים שכל זה נאמר על שכר גשמי או ת
לעבוד את השי"ת כדי לזכות להתקרב אליו, זו ודאי בקשה רצויה, ואדרבה כל המרבה לבקש את ה', הרי זה 
משובח. וכפי שנאמר "דרשו ה' ועוזו בקשו פניו תמיד". ועל פי זה מבאר האור החיים הקדוש את הפסוק "זה 

ת העובדה שהם עומדים לפני ה', כפי שדוד המלך אמר בתהלים הדבר אשר צוה ה'", שיכינו עצמם ויעריכו א
"שויתי ה' לנגדי תמיד כי מימיני בל אמוט", ואז "וירא אליכם כבוד ה'", בזה תזכו לראות את כבוד ה' וגודל 

 פעלו.
מעשה ברבי זושא מאניפולי שהגיע לפרשת דרכים ולא ידע לאן יפנה. היה זה בתקופת גלותו, והיה רצונו לקרב 
יהודים לאביהם שבשמים. מה עשה? הרים עיניו וחשב באיזו דרך מרחף השם הקדוש הוי"ה לנוכח עיניו, ורצון 
יראיו יעשה, מיד הבחין באיזו דרך ישכון אור. הגיע ותיקן הרבה יהודים, והעלה אותם בעבודת ה'. את מעשה 

אשר מתעורר בלב האדם רצון לעשות זה סיפר לימים הרבי מקוז'ניץ, והוסיף כי גם אצל כל אדם הדבר כן. כ
פעולה כלשהי, והספק מנקר בלבו הזוהי מצוה או להפך, יתבונן ויבדוק אם יש במעשה זה כבוד ה', כעין שם 
הוי"ה אשר היה בחזיון רבי זושא מרחף על מעשהו, ועי"ז יזכה שבכל מעשיו ירבה כבוד שמים, ככתוב "וירא 

 ה'. אליכם כבוד ה'", אם יש במעשה זה כבוד
 
 

 ְבָרָאה   ֹתהו   לֹא עצה טובה

 את לקבל נדרש ,יותר לכעוס לא להחלטה להגיע כדי
 מתוךו ברגיעות אלא הרוגז בשעת שלא החלטהה

 מכעס לחדול ההחלטה. ונבעצמ ולא באחרים התבוננות
 ,רגזנים של חייהם באורחות התבוננות מתוך המתקבלת

 מתסכול הנובעת החלטה לעומת ערוך לעין היא יציבה
 ובמעלליו הכועס באדם ההתבוננות. כעס לאחר עצמי

 להבין לו מאפשרת היא ובכך הכעסן בפני מראה מציבה
 אהרן הרב. )היאוש מתהומות לשולפה ולא החלטתו את
 .(א"שליט לוי

 פעפייםע
, העין זוכה ורגישותהבהתאם למעמדה 

להגנה רבת שכבות. בראש מערכת ההגנה 
מגינה עליה ההזו נמצאת ארובת העין 

מפגיעות מכניות קשות. מיד אחריה 
נמצאים העפעפיים, שנסגרים 

בתגובה לכל חשש של  טיביתאינסטינק
 עצם זר לעין. תחדיר

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

אותה טפת הדם שבעורק כל יהודי ויהודי לסבול ולקבל כל החרפות והבזיונות והצערים בשביל קיום דתו, כמו "
שאמר הכתוב 'כל היום חרפוני אוייבי' וגו' וכתיב 'כי עליך הורגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה' וגו', אותה טפת דם 

לדתו ולעמו, הוא המבעיר  הזיק שבלב היהודיאותו  .היא שקישרה ואיחדה אותנו אנו היהודים שבכל העולם
  והמלהיב כל לבות היהודים שבעולם להיותם אחד" )"מגיד חדשות" ח"ט עמ' י"ג(.
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 פנינים ופרפראות
 

במדרש רבה )במדבר רבה פרק י"ב אות  - ה' תעשו וירא אליכם כבוד ה'ויאמר משה זה הדבר אשר צוה 
ח'( איתא: מהו זה הדבר? על המילה, כמא דתימא וזה הדבר אשר מל יהושע )יהושע ה' ד'(. ע"כ. והקשה האור 
החיים הקדוש זיע"א מה ענין מצות מילה לכאן, וכי באותו יום מל אותם משה או ציום על המילה. ולכן פירש 

ע"ש. ולי אני עני נראה בס"ד שכוונת משה רבנו ע"ה היתה לרמוז להם  ז"ל שהכוונה למול את ערלת לבבם.
שעל ידי הקרבת הקרבנות יתכפר להם מעשה העגל ושאר חטאיהם ויזדככו לפני הקב"ה ויזכו לגילוי שכינתו 
כמו שהיו זוכים אם היו מלים, וכידוע מזוה"ק )והבאתיו בכמה מקומות בחידושינו בס"ד( שבזכות מצות מילה 

ועוד במס"ק.  מילהעולה במס"ק כמנין  הדברם לגילוי שכינה. ויש לרמוז לדברי המדרש הנ"ל, כי תיבת זוכי
אפשר לומר בס"ד באופן אחר שכוונת משה רבנו ע"ה על לימוד התורה, שעל ידה יזכו לגילוי שכינה. והנה 

וכן תמצא לקמן )פסוק  )עם הכולל(. תורה" עולים בגימטריא ראש רהדב הז המש רתמצא סופי התיבות "ויאמ
, לרמוז ששמעו בקולו ועסקו בתורה שיתכפר תורה" ג"כ סופי תיבות הצו ראש תא וה'( בקיום דברי משה "ויקח

 )מכת"י הגאון רבי משה לוי זצ"ל(. להם יחד עם הקרבנות.
 

 

 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 

 נהיה בדברו –הכל 
 
 
 
 

 מפני מה זצ"ל:רבי נפתלי מראפשיץ לשאלו פעם 
כגון )הן על הטובה  שכר-ןשותים החסידים יי

כגון ), והן על הרעה חלילה בסעודות מצוה(
לא הלגימה עיקר, אלא " :השיב להם (?".יאהרצייט

הברכה עיקר. וכשם שאדם מישראל מברך על הטובה 
כך מברך על הרעה, ואין לך ברכה יפה מזו: "שהכל 

 נהיה בדברו".
 
למה לא יסתפקו "קשות המשיכו לה "משום כךם א"

 .?"במים
 

יהודים שמכירים בבורא ": והשיבחייך רבי נפתלי 
נהיה  -גם הטוב וגם הרע  -עולם ויודעים שהכל 

 ...!"לא מגיעה להם כוסית משקה?וכי בדברו, 
* 

בדיבר הראשון בעשרת הדברות מוזכרים שני שמות 
שם הוי"ה מסמל את  -" ה' אלוקיךמנוגדים: "אנכי 

. אלוקים מסמל את מדת הדין שםאילו ו מדת החסד
 מדוע באו שתי מדות הפוכות אלו יחד?

 
 )שמות כ, ב( הקדוש האור החייםמפרש רבנו 

בין  -שהציווי לקבל אלקותו יתברך, הוא בכל מצב 
בזמן ובין  החסדהאדם במדת  נוהג עם' בזמן שה

חייב ולא זו בלבד אלא ש .הדיןשנוהג עמו במדת 
)ברכות פרק  שמברך על הטובהלברך על הרעה כשם 

כאשר נוהג עמו ה' במדת והטעם, כי  ט' משנה ה'(.
וזהו שאמר  .צד הטוב והחסדהדין, אין זה אלא מ

בזמן  שהוא מדת החסד והרחמים, אפילו "ה'אנכי "
 .נוהג עמך במדת הדין ומייסרך "אלוקיך" אניש
 

 יסורין?מ צמוחואיזה טוב וחסד יכולים ל
 

 במקום אחר )שמות כח,  הקדוש האור החייםמבאר 
 

יתברך, הם רעים  'חוקה מהיר בעתהנשמה  , שיסוריא(
 מתקרבת הגוף על ידי יסוריו ,יותר מיסורי הגוףומרים 

. והמשכיל להבין זאת, ישמח ויברך יתברך 'לה הנשמה
ובלשון קודשו:  .על הרעה כשם שמברך על הטובה

רחוקים הנה היסורין הם מקריבין ענפי הנשמה שהיו "
שאין לך רע ומר כעוזבו את ה' אלקיו,  משורשם,

ועל זה ישמח לב  ,ובאמצעות היסורין יתקרב הרחוק
 ."המשכיל

 
זצ"ל  רבי יעקב חיים סופרכיוצא בו מפרש הגאון 

ה' בספרו "ישמח ישראל" את הפסוק "תמים תהיה עם 
יח, יג(, דהיינו שיש ללכת בתמימות  דברים" )אלוקיך

הוא מתנהג עמנו במדת החסד עם ה', בין אם 
)"אלוקיך"( ובין אם הוא מתנהג עמנו במדת הדין 

 )"ה'"(.
* 

זצ"ל התייסר ביסורים  אברהם הררי רפול רביהגאון 
קשים וקיבלם בדומיה ובאהבה. בספר "האיר המזרח" 
)עמ' רס"א( מסופר שנכדו פעם שם לב שסבו מפזם 

וף לעצמו את המלים "אינו נאכל אלא צלי" )זבחים ס
פרק ה'(, וחוזר עליהם פעמים רבות. כששאל את הסב 

סבול לריכים צראשי תיבות  צלילפשר הדבר, ענהו: "
 סורים"...י

 
עוד סיפר נכדו שכאשר רעייתו השניה נפטרה על פניו 
לאחר שמונה שנים מנישואיהם, היה מצטער הרבה 
וממאן להתנחם על סילוקה. והנה באחד הימים שבא 

התפלא לראות שמאור פניו שב אליו. הנכד לבקרו, 
העז ושאל לפשר השינוי הקיצוני, ענה לו רבי אברהם: 
"תאר לך שהקב"ה היה נגלה אלי אחרי פטירת רעייתי 
הראשונה, ושואל אותי: האם אתה רוצה שאתן לך 
אשה לשמונה שנים בלבד? וכי לא הייתי מסכים?! אם 

 כן, למה לי להצטער כעת?!...".



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 משכהו לבית המדרש

 
 / מכתבים למערכת )ר"ת עלון פניני הפרשה( מגילה עפה

חשבתי בס"ד להביא ראיה  ( על איסור גזל שינה, מזמן רב976ון שליט"א )בגליאודות מה שהשיב מרן ראש הישיבה 
שהוציאו הכתוב בלשון גזילה. ומצינו דומה לזה, בדין לבו רואה את  ,לזה מהכתוב במשלי )ד, טז( "ונגזלה שנתם"

 מן עד ס"'ק ד(.הערוה, שלמדו ששייך ראיה בלב מהכתוב )קהלת א, טז( 'ולבי ראה הרבה חכמה' )ע' משנה ברורה סי
 בברכה רבה

 משה יוחאי רז
* 

ליישב פליאת הראב"ע שנשאר להם שמן למאור כיון שהיה עמוד האש  976במה שכתב כת"ר בעלון פרשת ויקהל מס' 
מאיר להם ולא הוצרכו להשתמש בשמן. נראה שהראב"ע לשיטתיה בריש פרשת בשלח שעמוד האש היה רק עד קריעת 

 ים סוף ואח"כ היה רק עמוד הענן. 
 בברכה

 ס"ט קניאל בוכריץע"ה 
 

 

  !זה לא צחוק 
. משהתעניין יתירהבחג הסוכות, ומצא אותם שרויים בשמחה  מעשה באדם שבא להתארח אצל קרוביו

לשמחה מה זו עושה, שחו לו בתום וגיל: "קדרת התבשיל הוכנסה אל הסוכה, וחששנו שמא בכך נפסלה 
הקדרה והסוכה כשרה.  סוכתנו ועלינו לבנות סוכה חדשה. עשינו שאלת חכם, וזה פסק כי די להוציא את

 !".לבנות סוכה חדשה על כן שמחים אנו כעת שאיננו צריכים
 

דבר  חכך האורח בסנטרו והגיב: "אם כן, סוכה זו היתה עליה שאלת חכם, ומעולם לא הכנסתי לפי
 ".לאכול בסוכה זומחמיר אני לא שאלת חכם, על כן  עליושהיתה 

 
 בבית", הפטיר ה'מחמיר'... ֹאַכל"והיכן תאכל?", שאלוהו בדאגה. "
 

 ...צחוק צחוק אבל   
 

 מביאה לידי קולא. חומרא שאינה במקומה,
 
 

מעשה באב עשיר ונכבד, שהיו לו שני בנים כיעקב 
ועשיו. האחד, בריון עריץ, גס ומגושם, סובא ושותה 
לשכרה. והשני, עדין נפש ואציל רוח, יושב אהלים 
ושוקד על התורה. גם מאכלו היה בדרך ארץ ובנקיות. 
שולחנו מכוסה מפה צחורה, הצלחות במקומן, 

 עטורות בכף ומזלג, בסכין ובכפית. 
 

האח המגושם לא יכול היה לשאת זאת. "רכרוכי" כינה 
אותו. מדוע יאכל האדם בסכין ובמזלג, כאשר עשר 

 אצבעות לו, וציפורניים למשסה?...
 

יום אחד ביקש האב להנחיל את כל רכושו לבנו הטוב, 
אציל הנפש ועדין המדות, אך איך יעשה זאת, והאח 

ריב? המגושם, הפראי והמופרע מתהלך סביב ומחרחר 
 יעורר מהומה! –הן רק ישמע 

 
 מה עשה? המתין לעת האוכל. פרשו מפה צחורה, 

ערכו שלחן לתפארה, סידרו את הצלחות ואת 
הסכו"ם, הציבו אף פרח באגרטל. לא יכול היה הבן 
גס הרוח לשאת זאת. "יפה נפש!" נהם, ועזב את 
הבית בטריקת מחאה. או אז ישב האב לשלחן, 

 לבנו, באין מפריע... והעביר את כל רכושו
 

 -האדם הוא כאותו האב, ולו שני בנים  והנמשל:
היצר הטוב והיצר הרע. ואמנם, כיצד יבריח את היצר 
הרע מן הסביבה? עצה בדוקה לכך: לעסוק בתורה. 
היצר הרע המגושם אינו יכול לסבול את טהרתה של 

 התורה, אינו יכול לשאת את קדושתה, ובורח...
 

הרב "כתר כהונה" מה שאנו אומרים  ועל פי זה פירש
וקרבנו מלכנו  –בתפלה: "השיבנו אבינו לתורתך 

לעבודתך". כשנעסוק בתורה, יברח היצר הרע, 
וממילא נוכל להתקרב לעבודתו יתברך, ולסגל עוד 

 ועוד מצוות.



 
 

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

 
 

האם מצד הדין צריך לנער את כל הספרים בספריה, או להשתדל לא להשתמש בפסח בספר  שאלה:
 שהשתמשו בו בשבתות כגון: שירונים, ברכונים, וכדומה?

לא בדקנו הספריה בחו"ל, רק נזהרנו בכל השנה לא להניח ספרים על השולחן בשעת האוכל )ובזה  תשובה:
יימים זכירת יציאת מצרים בכל יום(, ובפסח יותר ויותר. שירונים, ברכונים וכדומה, יש להצניעם עם מק

 החמץ. ופשוט.
 

 ו' בניסן, האם ניתן לעלות לבית העלמין בו' ניסן?-לפטירה נופל ב 30-אם יום ה שאלה:
 יעלו בערב ראש חודש ניסן.תשובה: 

 
ליד שלחן ליל הסדר, כדי אותה  הניחופסח לקחו מצלמת וידאו והת חג משפחה אחת לפני כניס שאלה:

 ?הסדר. האם טוב עשו לפי ההלכה אתסריט שת
 לא טוב עשו. תשובה:

 
 האם בשתיית ארבע כוסות ישנה עדיפות ליין רגיל על פני מיץ ענבים? שאלה:

הגדה, יש לשתות בכוסות הראשונים מיץ יש עדיפות ליין שמשכר. ואם זה מפריע לאמירת ה תשובה:
 ענבים.

 
 במצות עבות? די חובת מצה בליל הסדרהאם ניתן לצאת לכתחילה ישאלה: 
, אע"פ שנראים כמו פיתות )וכך נהגו בזמן הגמרא, עיין הרב צבאן ז"ל היה נוהג כן לכתחילה תשובה:

אם יפרסו את המצה לא יימשכו בפסחים דף ז' ע"א ודף ל"ז ע"א(. ובלבד שנעשו ע"י אדם מומחה ויר"ש, ש
 ממנה חוטין. אבל עדיף יותר לעשות מצות דקות וכמ"ש הכה"ח )סימן ת"ס אות מ"ד(. ע"ש.

 
האם בתור בן תורה שייך להחמיר ללכת והאם הולכים לפי משקל או נפח,  ,פסחהכזיתות בלגבי  שאלה:

 לפי משקל?
]וע' באור  .ם הכפוריםבאיסור כרת ביועלול להקל  ,ומי שמחמיר לפי משקל ,לפי נפחרק הולכים  תשובה:

 תורה אייר תשד"מ סימן פ"א אות ב', ובתמוז תשס"ט סימן ק"ה[. 
 

גרם.  11או  9בכזית מצה שהוא  שליט"א שהביא דעת כבוד הרב (הררי)מקראי קודש ספר ראיתי ב שאלה:
 מה הכוונה? 

 ל ידיגרם במשקל. כך נבדק ע 9-11סמ"ק בנפח שהם  27מכונה הוא -אמרתי ששיעור כזית במצת תשובה:
 . ]וע' באור תורה ניסן תשנ"ו סימן ע"א[. כמה רבנים בדורנו

 
 כמה משקל כזית לענין מצה? וכמה הוא זמן אכילתו? שאלה:

דקות )ע"פ הכה"ח סי' ר"י סק"ח(, וכן  4-יד לא יותר מעשרים גרם. וזמן אכילת כל כזית כ-במצת תשובה:
יד רק מצות -צתדקות. ואם אין לו מ 8הנהיג אותנו אמה"ג זצ"ל, שזמן אכילת שני כזיתים של מוציא מצה 

 מכונה, די בט"ו גראם לכזית.
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