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 אמנות התוכחה
 

רש"י מבאר שהיה משה רבנו צריך לומר דברי תוכחות ומנה  -אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל 
ברמז מפני כבודם של ישראל. ע"כ.  כאן כל המקומות שהכעיסו לפני המקום. לפיכך סתם את הדברים והזכירן

והקשה בשפתי חכמים, הרי בהמשך הפרשה הזכיר משה בפירוש ובפירוט את כל התוכחות ושאר הדברים 
 שהכעיסו, אם כן, מה הענין להזכיר בתחילת הפרשה את התוכחות ברמז, אם בהמשך הוא מפרטן?

 
 ח ואת צורתה של התוכחה המתקבלת על הלב.את דמותו של המוכיאלא, בפרשה זו מבואר ענין גדול המלמדנו 
לא יקבלה עדיף לה שלא הוא אם שכן בקבלתה על ידי המוכח,  כי אםמטרתה של תוכחה אינה בעצם אמירתה 

מלמדנו משה רבנו שגם אם צריכים להעיר על דבר מסוים, יש להימנע מפניה בצורה ישירה ומביכה,  ֵתאמר.
 ים כדי לשמור על כבודו של כל אדם מישראל.ובמקום זאת לפתוח ברמז ולהיכנס בדבר

 
וביותר צריך להשתדל בעת התוכחה, לרכך את הדברים בדברי עידוד, בתחילת התוכחה ובסופה. כפי שנהג 
משה רבנו שהקדים ואמר לבני ישראל לפני התוכחה: "ראה נתת לפניכם את הארץ בואו ורשו את הארץ וגו' ה' 

כוכבי השמים לרוב". ואף בירך אותם "ה' אלוקי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלוקיכם הרבה אתכם והנכם היום כ
" וגו'. ורק לאחר מכן מפרט את הדברים הטעונים תיקון. בדרך זו ויברך אתכם כאשר דיבר לכם אלף פעמים

הבינו בני ישראל שתוכחתו של משה רבנו יוצאת מלב אוהב המוסר נפשו למענם וחפץ בטובתם, ודברים 
 ן הלב, דרכם שנכנסים אל הלב.היוצאים מ

 
ובזה מבוארים דברי הרמב"ם בשמונה פרקים שכתב כי משה רבנו נתפס על מה שאמר לבני ישראל "שמעו נא 
המורים", בגלל שהיה בדבריו ממדת הכעס. וכבר תמהו עליו הראשונים, הרי משה רבנו חזר ואמר בספר דברים 

על כך? אלא ההבדל הוא "ממרים הייתם עם ה' מיום דעתי אתכם", נוסח שנראה קשה יותר, והקב"ה שיבחו 
העיתוי בו נאמרת התוכחה. כאשר הדברים נאמרים בשעת מעשה, הדבר מתקבל ככעס, אבל בספר דברים 

 שהקדים להם דברי שבח וריצוי וכנ"ל, כאן נראה שהדברים באים מתוך מקום של אהבה. 
 
 

 דרכי הפרד"ס  עצה טובה
 אופנים בפירוש התורה

תתרגל  שמחים,ל כדי להפוך את חייך
לאמן את שרירי הפה בכל עת לחייך, 
חיוך הכי רחב שאתה יכול. לא משנה 
מה מצב הרוח שלך כרגע. בעיקר 
התרגל להלבין שינים לכל יהודי. 

נמשכות הלבבות.  -ואחרי הפעולות 
גם פעילות ספורטיבית משפרת את 

 מצב הרוח. )הרב נח פלאי הי"ו(.

 שינוי פיסוק

מהטעמים והפשט, באופן שמתקבלת פיסוק הפסוק בשונה 
משמעות אחרת. ומצינו אפילו שדורשים את הפסוק יחד עם 
מלה או מלים מתחילת הפסוק הבא, כאילו הפסוק הבא הוא 

המשך המשפט. וכמו שעשה הרב בעל הטורים בפרשת מסעי 
)לג, ג(, שכתב וז"ל: "יצאו בני ישראל ביד רמה לעיני כל 

ערב רב שהם מצרים, יצאו ביד לומר שגם  -מצרים. ומצרים" 
 רמה לעיני שאר מצרים. עכ"ל.

 

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

ל ילדיהן ולא שע"י הרחמנות שלהן בעוה"ז שלא יעמיסו ע ',ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהן'המליצו על הפסוק "
וכל שכן אם מחפים עליהם מלהגיד לאב מה שעשה הילד שלא  ,יוכיחו אותם ללכת בדרך טובה שמא תחלש דעתם

 ".גורמים לילדיהם להתבשל בגיהנם ,ועי"ז מתחנך הילד שלא בדרך טובה ,כהוגן שלא יכנו ויענישנו
 ("ח)"מגיד חדשות" ח"ט עמ' קל
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 052-7654216יו"ל ע"י הקרן לזיכוי הרבים. נייד: 
 gmail.com7654216@אשדוד. דוא"ל:  14/13כתובת: רח' הרב רוזובסקי 

 א"פהתש ב"כשנה 



 
 

 פנינים ופרפראות
 

מדוע לא הזכיר להם משה מה שאמרו המרגלים "אפס כי עז העם  תמוה - ויקחו בידם מפרי הארץ וגו' )ו. כה(
וגו' עמלק יושב" וגו', ומה ראה צורך להזכיר את מה שלקחו מפרי הארץ? ונראה לומר בס"ד שאדרבא היא 

את הפירות המשונים  ראוהנותנת, שעיקר מה שגרם לבני ישראל להאמין לדבריהם הרעים של המרגלים היה כי 
 .)מכת"י הגאון רבי משה לוי זצ"ל( ינו למה שאמרו שכשם שפריה משונה כך אנשיה משונים.שהביאו, ואז האמ

 

 

 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 

 צער השכינה –הצער האמיתי 
 
 
 
 

היה  ,כיון שמת משה": (יד ,לא)דברים מובא בספרי 
יהושע בוכה וצועק ומתאבל עליו ימים רבים, עד 
שאמר הקב"ה ליהושע: עד מתי אתה מתאבל והולך? 

 ,שמיום שמת !וכי לך לבדך הוא מת? והלא לי מת
 ויקרא ה' אלוקים': (ישעיה כב, יב)ֵאֶבל לפני, שנאמר 

 ."'צבאות לבכי ולמספד
 

זצ"ל יצחק מאיו רפאל רבי וביאר בנו של הגאון 
, בהספדו על מר "שרשי הים"בעל  איזמיר( )מחכמי

כאשר , כי (, עמ' ר"ד"דרכי הים"הובא בספר )אביו 
אדם גדול נפטר, יש הבוכים ומספידים על אבידת 

השכינה  צערעצמם, ויש בוכים ומצטערים על 
  .בפטירת הצדיק

 
הבוחן , ידע הקב"ה על משה והנה יהושע שבכה

 שאבד ממנו ,על אבידת עצמויותר שהוא בוכה לבות 
פתור כל ספיקותיו, ימצא מי שימורו ורבו ושוב לא 

הלא גם לי  ?ולכן אמר לו הקב"ה: וכי לך לבדך מת
יקום לי עם מרעים,  מת! כי גלה כבוד מישראל, מי

מי יתייצב לי עם פועלי און, וזה צער השמים, וגם 
והיה לך לבכות ביתר שאת השכינה בוכה ומתאבלת, 

 .צער השכינה על
* 

מדרש ספר "ב לזצ" דאירבי שמואל די אוז אוןהג
פירש  על מסכת אבות )פרק ג' משנה ב'( "שמואל
את דברי המשנה "הוי מתפלל הריטב"א בשם 

הוי מתפלל בשלומה של " –בשלומה של מלכות" 
 ,לפי שעל פיה אנו חיים ,המלכות של מעלה מדת

ועמנו היא בצרה... ובהתפלל  ,לה צר נוובכל צרותי
יהי שלום לנו. ולכן אמר  - האדם בעבור שלומה

הרמב"ם ויש שהביאו כן בשם  של מלכות". בשלומה
את א( שאם משתף בצרתו ע"ט ס"עדף )ילקוט סופר 

אחלצהו  -עמו אנכי בצרה "צער השכינה, עליו נאמר 
 .שיזכה להיוושע מצרתו (טו ,תהלים צא) "ואכבדהו

 
על הפסוק באיכה )ב, יט(  כתב "לחם דמעהספרו "בו
י" ְפכִׁ ם שִׁ ֵבְך ַכַמיִׁ י ה' ְפֵני ֹנַכח לִׁ ְך ֵאָליו ְשאִׁ  ֶנֶפש ַעל ַכַפיִׁ

ְך עדיפויות כשאדם הסדר את שבא ללמדנו , "עֹוָלַליִׁ
בתחילה ישפוך לבו ויתפלל שמתפלל על עניניו, 

דהיינו על צרכי שמים, על הגאולה  - "נוכח פני ה'"
 שאי אליו כפיך"כ "ורק אח ,לאקמא שכינתא מעפרא

 צרכי הגוף. - "על נפש עולליך
 

 "פלא יועץזצ"ל בספרו " רבי אליעזר פאפוהגאון 
בעת שאדם  כי רבנו האר"ימביא בשם  ("ציפוי")ערך 

כי לישועתך "אומר בתפלת שמונה עשרה את המלים 
שהוא חפץ להיגאל , יכוון "כל היוםוציפינו קיוינו 

 את כבוד השכינה להגדילצרותיו האישיות, כדי מ
כשילד סובל ממצוקה, גם  שכן .שלא תהיה בצער

אביו סובל עמו. כשאנו שרויים בכאב אישי, גם לאבא 
ולכן . "לו צר -בכל צרתם "שבשמים זה כואב, 

 אומרים "לישועתך! קוינו וציפינו".
 

)סוף פרשת  "ינה של תורהימע" בספר על פי זה הביא
 ,החוזה מלובלין והמגיד מקוזניץבשם שמות( 
יבקש בעיקר על צער אדם מתפלל בעת צרה, שכאשר 
, שאם מכוין רק על צערו, יש מקום לקטרג השכינה

עליו, אבל אם מכוין שהשכינה מצטערת בצערו של 
מוכרחים כל  ,(ע"א ו"אדם מישראל )סנהדרין מ
 המקטרגים לסתום את פיהם.
* 

 וצער גלות על הדורות בכל ישראל חכמי של כאבם
 שטחי במגוון ביטוי לידי ובא מוחשי היה, השכינה
כל כך היה צער השכינה עומד לנגד עיניהם,  החיים.

 עד שכל דבר היה מזכיר להם את כאב שכינת עוזנו. 
 

זצ"ל  אברהם הררי רפול רביכך מסופר על הגאון 
שבאחד הימים ביקש מנכדו לקחתו לביקור בגן 
החיות. כשהגיעו למקום, ביקש רבי אברהם לראות 
את הפילים והקופים, ובירך עליהם "ברוך משנה 

 הבריות".
 

אחר כך ביקש לראות את האריה. הביט רבי אברהם 
מה, ולפתע פרץ בבכי לתדהמת הנכד. -באריה זמן

הוא מלך החיות כשנרגע, הסביר: "ראה את האריה ש
 איך כלוא הוא בתוך מצודה". סתם ולא פירש.

 
התפלא הנכד ונצר את המחזה בלבו. לאחר שנים, 
הזדמן לנכד לקרוא בזוהר הקדוש, שהשכינה הקדושה 
נמצאת בגלות כאריה הכבול במצודה. או אז הבין את 
פשר הבכיה של זקנו הצדיק, שהצטער על צער 

 סוגרו.השכינה הכבולה כביכול, כאריה ב
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 !השכינה גלות על, אוי

 

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

 

 שליט"א מיכאל סגרוןרבי המשגיח מכתב מאת הגאון 

 

 שובוכט"ס, רבי עובדיה חן שליט"א ונבוןלכבוד ידידי חביבי החה"ש  בס"ד

שנה כ"ב התשפ"א במדור "נקודת חן" על ספר "מגדולי ישראל" של מו"ר ועט"ר  1092ראיתי מאמרו בעלון פניני הפרשה מס' 
הגר"מ מאזוז שליט"א. וסיים שם שדומה שאין לו חבר בתחום ספרי התולדות )אולי ספר "אישית ושיטות" של הרב לוין(. 

 לל המוסגר. עכ"ל כו

אבל באמת המתבונן רואה שאין לו חבר ולא דומה לדומה. בספריו של הרב זוין מנתח הוא אישים ושיטות של רבנים מפורסמים 
יותר או פחות, אבל הספרים עצמם אינם שגורים בפי העם שלא למד בהם הרבה להכיר סגנונם ושיטתם לכן הוצרך הרב זוין 

ספרים לא רואה חידוש בדבריו, ולרוב מביא הוא דוגמאות בלבד. משא"כ מו"ר נר"ו עסק לכתוב זאת בספריו. המכיר את  ה
ברבנים מפורסמים מאוד שכל בית ישראל עוסק בהם יומם ולילה וספריהם שגורים על לשונם, כמו רש"י והרמב"ם. ואף על פי 

  כן מוצא בהם סגנונות לימוד וכללים מעניינים שרוב הקוראים לא שמו לב אליהם.

מלבד זאת, מכניס הוא בכל מאמר מבט חדש לדברים, שפעמים רבות הוא עצמו חידוש לכל דבר שראוי להתפרסם בספר 
חידושים. וגם כשכותב דבר ידוע, בדרך כלל מביא לו תוספת חדשה של מקור מפליא או הסבר או סתירה או ראיה וכיו"ב, דבר 

ות חדשות ומעניינות הנובעות מדיוק או סתירה או מהתבוננות כמו חידוש שאינו נמצא כלל בספר אישים ושיטות. מראה הוא זוי
 ממש אלא שהם מגלים על סגנון המחבר. 

כל דברי אלו על מאמרי מו"ר נר"ו שכתב על הראשונים ועל גדולי האחרונים )מלבד חכמי ג'רבא וכיו"ב שכתב תולדותם 
 יא חידוש על המפרשים מוסיף לו נופך משלו.בלבד(. כיו"ב ראה בעלוני "בית נאמן" שכמעט בכל פעם שמב

מו"ר נר"ו רגיל לספר על רבו של אביו הגאון רבי רחמים חי חויתה הכהן זצ"ל שבחידושיו לתורה, כאשר מביא חידושים יפים 
אל, שמצא בספרים, מקפיד להוסיף עליהם נופך משלו. וגם מו"ר נר"ו נוהג כן בעלוני בית נאמן. אבל במאמריו על גדולי ישר

 החידושים שכותב הם יוצרים את המאמר. 

 אסיים בברכה רבה והמשך במאמריך הנחמדים בעלון זה ובכתר מלוכה. 

 מיכאל סגרון

 

 רבי חיים שאול דוויק הכהןצערו של הגאון המקובל 
זצ"ל המכונה השד"ה על גלות השכינה ועיכוב 
הגאולה, היה מוחשי ביותר. בהגיעו לברכת "המחזיר 
שכינתו לציון", ממרר היה בבכי על גלות השכינה 
ומזיל כנחל דמעה, עד שהיו מוצאים את המרצפות 
במקום עומדו לחות מדמעותיו. ופעם אף נתעלף ממש 

 יון".מרוב התרגשות באמירת "המחזיר שכינתו לצ
 

מנהג היה לו לילך תדיר לשפוך שיח לפני קונו מול 
שריד בית מקדשנו הכותל המערבי. באשר היה סגי 

ערגתו לעבודת  נהור, היה מתלווה אליו אחד מנכדיו.
הקרבנות ולשירת הלויים היתה כה עמוקה, עד שבכל 
פעם שהיה הולך דרך רחוב הגיא ומגיע אל מול 

פורץ בבכי מר. באותם הכניסה להר הבית, היה נעצר ו
רגעים היו שפתיו מלחשות בכיסופין את המלים 
מתפלת המוספין: "...ואין אנחנו יכולים לעלות 

 וליראות ולהשתחוות לפניך בבית בחירתך...".
 

 בלבושו הדור   נכבד,  ערבי  שייח'    במקום   עבר פעם 

ומצנפת ירוקה על ראשו. מראהו של החכם היהודי 
עומד ומתייפח, עשה שהיה כמראה מלאך האלוקים 

עליו רושם כביר. המתין עד שנרגע הרב מבכיו, ותהה 
בפניו: "על מה שפך כבודו דמעות כמים?". השיבו 
השד"ה: "עמדתי להתפלל לאלוקי אברהם אבי, 
שיגאל את בניו מגלותם בארצות נוצריות תחת יד 

 עריצים".
 

נכנסו הדברים אל לבו של הערבי, ועל אתר תחב ידו 
לזרועו של הרב והציע: "בוא ואכניסך אל הר מתחת 

 הבית, מקום שבו עמד בית מקדשכם!".
 

אותו זמן היה הר הבית נתון תחת שליטתם המוחלטת 
שלא ידע על  –של המוסלמים, והצעתו של השייח' 

נחשבה  –האיסור ההלכתי של כניסה להר הבית 
אולם הרב נזדעזע וסירב בכל תוקף.  לנדיבה ביותר.

ידו מתמיכתו של הערבי וקרא: "אכנס להר מיד שמט 
הבית, רק כאשר מי שהוציאנו מהיכלו ישאני בידיו 

 ויכניסני פנימה יחד עם כל אחי בני ישראל!".



 

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

 (שעתיד בע"ה לראות אורח"ג )מתוך ספר "מקור נאמן" 
 

 

 אני חולה ופטור מצום, האם אני מברך על הבשמים במוצאי שבת שחל בו ט' באב? שאלה:
 אין מברכים על בשמים בליל ט"ב. כמו שיסד המקונן: וחלילה לעגומים, להריח עצי בשמים וכו'.תשובה: 

 
שנה שחל תשעה באב במוצאי שבת, האם מותר לרחוץ הכלים משיירי האוכל, ואף שלכאורה ב שאלה:

 ?אינה רחיצה של הנאה ף סוףסו ,רוחץ ביני וביני את ידיו
 עד כמה שאפשר.יזהר שלא יגע בידיו במים  תשובה:

 
כמנהג להניח תפלין בשחרית ולהתפלל עמם )תשעה באב, ב יהודי צפון אפריקהמנהג  האם שאלה:

ת ישראל, ואז הולכים לבי , והיה כי יביאך ושמעש  ד ֵ ק  פרשת קוראים  ,או שמניחים בצנעה בבית (,ירושלים
 ?םובמנחה מניחי ,ללא תפלין הכנסת

מניחים בצנעה בבית ומתפללים כל התפלה, ואח"כ הולכים לביהכ"נ לשמוע קינות ואיכה ואיוב.  תשובה:
כך נהג אמה"ג זצ"ל )והיה מהדר להתפלל בבית בהנץ, כי י"א שתפלה בהנץ עדיפא על תפלה בצבור(. וכן 

'רבא וכמ"ש בספר ברית כהונה )מערכת התי"ו אות י"א(. ]ועיין באור תורה אב נהגו יחידי סגולה בג
 התשע"א סימן קמ"ח אות ז'[.

 
האם בתשעה באב מותר לומר אחר השיעור לפני הקדיש פסקת רבי חנניא בן עקשיא וכו',  שאלה:

 שלכאורה נחשב כסדר היום כמו הקדיש?
אחרי איוב בט' באב, ואח"כ קדיש על ישראל. ויש אומרים תמיד אמרנו פסקת ר' חנניא בן עקשיא  תשובה:

 הקטע סוף אדם למות וכו' מהגמ' ברכות )דף י"ז ע"א(.
 

 פרק שירה בתשעה באב? קרואהאם מותר ל שאלה:
 רק במוצאי ט' באב. תשובה:

 
בכל שנה בקינת "ציון הלא תשאלי", כת"ר שליט"א קורא עד סוף הקינה כולל "ישנה ויחלוף כליל"  שאלה:

 וכו' שהוא נחמה. ולכאורה מה זה שונה משאר הקינות שנהוג לדלג קטעי הנחמה?
אינני יכול לדלג על הבתים האחרונים. ובאמת אינם נחמה אלא הבטחה שלבסוף יהיה טוב, שאם  :תשובה

ת. כמו לא כן מה טעם לבכות על חלב שנשפך. ועוד שבסוף כל הקינות אפשר לומר כמה מלים טובו
לא לבסוף: "עד ישיבנו ֶאל גבולנו, תגלה ותראה מלכותו עלינו". ו שאומרים בשעה שמוציאין ספר תורה

 פקפק בזה אדם מעולם.
 

 תשעה באב?ב התפלההאם מותר לומר "פתח אליהו" לפני  שאלה:
אם רגילים לומר בכל יום פתח אליהו לפני מנחה, נחשב כחלק מסדר התפלה, וכמו איזהו מקומן  תשובה:
 בשחרית.

 
מוד הלכות אבלות, האם בכלל ההיתר גם הלכות ביקור בתשעה באב או באבלות שמותר ללשאלה: 
 חולים?

 הם התחלה של הלכות אבלות )ביו"ד סימן של"ה(.תשובה: 
___________________________________________________________________________________ 
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