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 כוונה שלמה
 

שואל האור החיים הקדוש מדוע  -ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול 
לעולם היא  יש צורך לקחת למשה רבנו את הפרה האדומה, ועוד יש להתבונן במה שכתב רש"י בשם המדרש:

נקראת על שמך, "פרה שעשה משה במדבר", אפילו פרה שעשו בבית ראשון, בבית שני ולעתיד לבוא, כל פרה 
אדומה שנעשית בכל הדורות קוראים אותה "פרה שעשה משה". מה טעם הדבר, ומה הצורך שמשה רבנו יתעסק 

 בעשיית הפרה שכל עשייתה נעשתה ע"י אלעזר הכהן?
שהרי ידוע כי כל מצוה יש לקיים עם כל הכוונות הראויות במחשבה ובמעשה, וללא כוונה, מבאר האור החיים, 

המצוה כגוף בלי נשמה. בענין זה מובא בספר "יסודות נאמנים" בשם הגר"ח מבריסק, כי כל מצוה הנעשית אחרי 
ד כל פרט כדי שמקדימים ללמוד איך לקיימה, נעשית בשלמות יתרה. ועל כן, טרם שמקיימים מצוה, יש ללמו

לזכות להבין עיקרם של דברים ולדקדק בהם. משום כך, כאן במצות פרה אדומה שהיא חוק בלי טעם, היה צורך 
 בפעולה מיוחדת כדי לעשותה בשלמות הראויה.

לפיכך נאמר בפסוק "ויקחו אליך", יביאו את הפרה למשה רבנו שיודע את טעמה, ורק הוא ידע לכוון בשלמות. 
ולפיכך בכל דור ודור כשעושים פרה אדומה, הפרה נקראת על שם משה רבנו, כי בכל אפר פרה אדומה היה 

 מעורב אפר מפרתו של משה, וכך יש בכולן את הכוונה השלמה.  
* 

רה של הגאון רבי ישראל מאיר הכהן מראדין זצ"ל, בעל החפץ חיים, היה רוקח שהיה נחשב הידען מסופר שבעיי
הגדול ביותר בתרופות, כי שם לא היה רופא, ולכן הוא שימש גם כמו רופא. כמובן שהוא החשיב את עצמו ולא 

קנא בך שאתה מקיים היה שומר מצוות. נכנס אצלו החפץ חיים בשעה שמכר תרופות ללקוחות, ואמר לו אני מ
מצוה כל כך גדולה מכין תרופות ומציל נפשות, הרי כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא, רק 
תכוין כל פעם שאתה מכין תרופה לקיים מצוה, והרי הרווחת עולם ומלואו. דבריו של הח"ח נכנסו ללבו של 

אט החל לקיים עוד מצוות, עד שהפך להיות שומר הרוקח, והחל מכוין לשם מצוה ומצוה גוררת מצוה, לאט ל
 מצוות קלה כבחמורה בזכות דבריו של החפץ חיים שהעביר לו את המסר ברכות.

 
 

 יחיד ומיוחד עצה טובה
 

הנוסחה שעומדת מאחורי הדחיינות היא חיפוש אחר תחושת סיפוק 
ם בחרו מטלה שאת ,כדי להקל את הסבל והימנעות מסבל. במשימה

עצמו את  כעת סידור שולחן העבודה שלכם. ,לדוגמאדוחים אותה, 
ריח ומסודר להפליא  חדרה - , ודמיינו שהשלמתם את המשימההעינים

טוב באויר. השאירו את העינים עצומות והרגישו עד כמה הדבר נעים. 
 פקחו את העינים והרגישו את ההרגשה הלא נעימה שיש לכם עם שולחן

, לוכלך. גרמו למוח אי נוחות מהדחייה של סידור השולחןמבולגן וחדר מ
 .)ע"פ ספר "קוקטייל הצלחה"( התחילו בעשיה לשיפור המצב הקיים.ו

האשה היחידה שמוזכר 
 הסתלקותה זמןבתורה 
, כמו הנביאה מרים
ֹבאּו ְבֵני שכתוב: ֵאל -"ַוּיָּ רָּ ִיש ְ

ל ר-ּכָּ ה ִמְדּבַ ֵעדָּ חֶֹדׁש -הָּ ִצן ּבַ
ֵדׁש  קָּ ם ּבְ עָּ ב הָּ ׁשֶ ִראׁשֹון ַוּיֵ הָּ
ֵבר  ּקָּ ם ַוּתִ ם ִמְריָּ ת ׁשָּ מָּ ַוּתָּ

ם" )במדבר כ, א(.  ׁשָּ
 

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

האדם עומד בין המוות ובין החיים, אפשר לו לרדוף אחר המצוות ויזכה לחיים טובם ואפשר לו לרדוף אחר "
העבירות ויורש גיהנם, אך על ידי ההתמדה בלימוד התורה והמוסר קרוב לומר שמובטח הוא שלא ילך אחר היצר 

 הרע". )"מגיד חדשות" ח"י עמ' רס"ה(  
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 פנינים ופרפראות
 

ת נחש בדוקא, כדי שלא יאמרו ישראל הטעם שאמר לו ה' למשה לעשו - ויאמר ה' אל משה עשה לך שרף וגו'
מי שאמר  ל דרךא החטא ממית, והראיה שברצון ה' גם נחש יכול להיות סיבה לחיים, עשהנחש הוא הממית, אל

 )מכת"י הגאון רבי משה לוי זצ"ל(. ץ וידלק )תענית דף כ"ד ע"א(.מלשמן וידלק יאמר לחו
 

 

 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 

 ...מתקדמים אחורה

 
 
 

מאשר קבלנו במתן  נדליתמכיון שכל חכמת התורה 
תורה, הרי שחכמת התורה שונה במהותה לגמרי מכל 

בחכמת המדע למשל, בכל עת מתגלות  חכמה אחרת.
נחשף שעובדות חדשות הדוחות תיאוריות ישנות, עד 

 את כל המדענים פעורי פהותיר מממצא מרעיש ש
תחזקנה  ןמסקנות אחרות, וגם הל ומוביל אותם

מדע אחר, -שאחרי כמה שנים יתעורר אישעד  מעמד
וינפץ את אותה תפיסה. כך מתגלגל לו עולם המדע 

ככל שהמחקר  -במשך מאות שנים, כשהכלל הוא 
 .מתקרב לאמתחדש יותר, כך הוא 

 
ם בדיוק בחכמת התורה לעומת זאת, הדברים פועלי
 הר סיני בכיוון ההפוך. ככל שאנו מתרחקים ממעמד

נטית, אנו תשבו ניתנו הדברים בצורה המדויקת והאו
מהמקור. לכן ככל שמדובר בחכם יותר  מתרחקים

שקרוב יותר לדור מקבלי התורה אשר קבלוה מפי 
הגבורה, יפה מעלתו וכוחו גדול, באשר קרוב הוא 

נה תורנית, יותר אל מקור האמת. למעשה, מבחי
 .העולם אינו 'מתקדם' אלא מתרחק

 
ובאמת רואים בחוש עד כמה עמוקים דברי 
הראשונים, ועד כמה הצליחו בדבריהם הקצרים 
לכלול את כל פלפולי האחרונים, וזאת משום שהם 
קרובים יותר להר סיני, ומי שיונק מן השורש, מצליח 
לכוין יותר לדעתה של תורה. מסיבה זו, בחכמת 

ליישב דברי הקודמים, כי הם  בקשיםמתמיד הנצח 
 קרובים הרבה יותר מאתנו למקור, וקשה לומר שאנו

 טוב מהם. מבינים
* 

ירושלמי )גיטין פרק א' הלכה ב'( מביא טעם ה
למותם של נדב ואביהוא, משום שהורו הלכה בפני 
רבם. אפילו שלדעתם זו הלכה פשוטה שמצוה 

היה עליהם  להביא קטורת מן ההדיוט, בכל זאת לא
ועדיין צריך להבין, מדוע . לעשות מעשה עד שישאלו

 נענשו בעונש כל כך נורא? -זה חטא כל ע
 

שהזהירות זצ"ל  רבי יהודה צדקההגאון  לומד מכך
היא אלא , אינה מילתא זוטרתא בפני הרב לא להורות

ושרשה בכך  ,אחד מיסודי היסודות של עם ישראל
ים יותר למעמד שהרבנים הזקנים הנם כאמור קרוב

נדב  הר סיני והם יודעים לכוין לאמתה של תורה.
 ואביהוא, בכך שהורו הלכה בפני רבם, ביטאו כי דעת 

 הצעירים טובה יותר ואין צורך להתחשב בדעת
להחדיר עמוק בלבנו,  עונשם החמור בא כדיהזקנים. 

שיש לבטל דעתנו בפני דעת אבותינו ורבותינו, ואין 
 ם נראה לנו אחרת. לסטות מדרכם, גם א

 
לפני תחילת מסכת אבות, הקדים התנא וכתב "משה 

להזהירנו לבל קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע" וכו', 
בפרקי אבות  המובאותנתחכם ונאמר שכל ההנהגות 

יש לשנות מתאימות לדורות ההם, ואילו בדורנו 
הכל התקבל למשה בסיני,  בהתאם לדור. ולא היא אלא

הוא קדמון יותר, הוא קרוב יותר להר ואדרבא כל מי ש
 סיני ואמיתי יותר.

* 
טס פעם מאמריקה זצ"ל  רבי יעקב קמינצקיהגאון 

לארץ ישראל. לצדו ישב מזכיר ההסתדרות דאז, ירוחם 
מדי כמה דקות הופיע נכדו של הרב שהתלווה משל. 

ו ושאלו ביראת כבוד: "האם אליו לטיסה, ניגש לסב
מר משל בחן . ..סבא צריך משהו, האם הכל בסדר?

בהשתאות את הנער ולא הצליח להסתיר את פליאתו 
 .מן המחזה הבלתי מצוי בעליל בחברה בה הוא חי

נאנח מר משל: "הנכדים שלי, יודעים רק לבקש 
בקשות. לא שכחו לפני הטיסה להגיש לי רשימת 

... מי חולם על כזה . סבא תקנה וסבא תביאקניות
 ?!".כבוד

 
חינכתי את "אני  "אסביר לך את ההבדל", נם לו הרב.

ילדי ונכדי, שאנו צאצאי אברהם אבינו, 'האדם הגדול 
. במעמד בענקים', שהנחיל את מורשתו לבניו אחריו

הר סיני קבלנו את התורה, ומאז היא עוברת מדור 
העריצו הילדים  -לדור. בדור שאחרי מעמד הר סיני 

ם אשר זכו לשמוע את דבר ה' מפי את הוריהם כאנשי
הגבורה ממש. וילדיהם הם, העריצו אותם על שהכירו 
את אלו שעמם דיבר ה', וכך השתלשל הדבר מדור 

. ילדי ונכדי מכבדים אותי כאדם שזכה להיות לדור
לעומת זאת, אתה  .עם ענקי הרוח בדור הקודםמקושר 

חינכת את ילדיך ונכדיך על פי התאוריה הבאושה של 
דרווין, כי החיים הם תוצאה של אירועים מקריים, 
ומוצא האדם מן הקוף, ואם כן מדוע שיעריכו אותך?! 

ה המקשרת בינם לבין הרי אין אתה בעיניהם אלא חולי
הקוף... אתה מקורב אל הקוף שטיפס על העצים 
בג'ונגל, ואילו הם מושלמים יותר ממך. אדרבא, אתה 

 ומר משל נאנח בשנית... חייב בכבודם...".
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 

 שיחה מאחורי הכותל

----------------------------------------------------------------- 

 ☺זה לא צחוק!  ☺
 שעליהם להימלט, הבינו בני משפחת מילר במלחמת העולם השניה גרמניהידי עם כיבוש צרפת על 

ראש שהיתה מדינה ניטרלית.  היה שוייץ יעד הבריחה .מעירם אנטוורפן מפני הצר הצורר בהקדם
הבריחה  טרם. וזה מצדו סידר את המסמכים המזויפים ,לו סכום נכבד שילםעם מבריח,  םהמשפחה סיכ

 .לעורר חשדשלא  יד, כדיתיק רק  אלאציוה עליהם המבריח שלא יקחו איתם מזוודות, 
 

כדי התיק הקטן  לידיו את למסור להם המבריח הורה בהצלחה, מעבר הגבול הראשון את עברולאחר ש
  עושה זאת עבור בטחונם.הוא כי  והסביר ,שהוא יעבירו בלי לעורר חשד

 
השני  הגבולאת  חצו הבדיקות עברו בשלום, והםה' ובחסדי  ,התיק אתהמשפחה  אבבלב כבד, מסר לו 

 .והגיעו לשוויץ
 

היה בטוח  לה. הולא עבר איתםבצדו השני של הגבול  עם התיק נותראולם למרבה הפתעתם המבריח 
מוכרים את רכושם וקונים בו יהלומים שדרך הבורחים כ ,נמצא כל רכושה של המשפחה שהבריחשבתיק 
אוצר  ישבתיק , ואלפי זהב וכסףשליהודים יש דברים חשובים יותר מ מה שהאיש לא ידע הוא. וזהב

 ..מסוג אחר.
 

בתוך יש לך : "מה ווחקרו אות החיילים הגרמנים עצרוהוכשחזר המבריח לצרפת דרך מעבר הגבול, 
 טלית ותפילין.  ובתוכו התגל, ולפתוח את התיקלו הורו החיילים ". בביטחון: "כסףהשיב  האיש .התיק?"

 
 ...בו במקום ירושהיו בטוחים שמדובר ביהודי,  השומרים

 

 ...צחוק צחוק אבל   
 חשוב טלית ותפלין יותר מאלפי זה וכסף...ליהודי  –לכל אחד חשוב משהו אחר 

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

----------------------------------------------------------------- 
: ראיתי באיזה ספר שאסור לנשק נפטר ויש בזה סכנה גדולה ע"פ בזה"למרן ראש הישיבה הגר"מ מאזוז שליט"א  נשאל 1137בעלון מס' 

: זה הקשיתי בילדותי. והשיב הקבלה. ולכאורה כך נהג יוסף, כמו שכתוב "ויפול יוסף על פני אביו ויבך עליו וישק לו" )בראשית נ' א'(?
 לאור החיים הקדוש שם.בזה ויש להאיר שזכה לכוין  עכ"ל. צתי ע"פ מאז"ל "יעקב אבינו לא מת" )תענית ה' ע"ב(.ושוב תיר

 , בני ברקיצחק חותה, בברכה                                                                                                                                                               
 

גמרא במסכת תענית )כ"א ע"א( מסופר על שני ב
 ישבועל אף עניותם החכמים אילפא ורבי יוחנן, ש

 מביתםאזל הכסף , עד שבבית המדרש ולמדו תורה
 . םכדי להחיות את נפש ,לעסוק במסחר והחליטו

 
 .בצד הדרך לכותל רעועבסמוך  לאכולבדרכם, פנו 

אכי שני מלהגיעה שיחה בין רבי יוחנן  לאזנווהנה 
, ונקברם חיים על שניהם הכותל"הבה נפיל את . השרת

אמר  "!חיי עולם ועוסקים בחיי שעהשמניחים לפי 
: "לא נעשה סירב המלאך השני מלאך אחד לחברו, אך

ועדיין לא  מזלו להאירזאת, כי אחד משניהם עתיד 
 הגיע זמנו למות".

 
 לפא: יא   את     ושאל   שמע, מאשר   יוחנן    רבי   נבהל

 .מישהו מדבר כאן?''''האם שמעת 
 
 .לפאיהשיב א "לא שמעתי דבר"
 

ומזלו עומד  אליו מכוונים הדבריםהבין רבי יוחנן ש
חוזר אני לבית "לפא: י. קם ממקומו ואמר לאלהאיר

שנאמר 'כי לא מה ים יקובכך א ,המדרש ללמוד תורה
  .")דברים טו, יא( יחדל אביון מקרב הארץ'

 
 ,פנה לעסוק במסחרלפא יים זה מזה. אינפרדו השנ

ורבי יוחנן חזר לעירו ללמוד תורה. והנה לא חלפו 
התפנתה.  "ראש הישיבה"ימים רבים ומשרת 

תורה וכבוד  ומלבד ,לתפקיד הנכבד נבחר רבי יוחנן
 שר רב.וזכה גם בע



 
 

 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" 
 

 

תמורת תשלום  כל יוםבשלוש -שעתיים עמי בביתי במשךעל אפשרות לקחת אברך שילמד  תיחשב שאלה:
 לו את הכסף ממעשרות? לשלם. האם מותר ש''ח 1,000של 

 ומצוה. ,מותר תשובה:
 

 האם יש בעיה למכור כלב? שאלה:
 שהכלב יהיה קשור ולא יזיק לאחרים.בתנאי אין בעיה. רק  תשובה:

 
 שני? האם יש חשש לקרוא לתינוק בשם אדם שנפטר בקיצור שנים בתור שם שאלה:

 .(א"נ אות ערותבה אליהו עליות , הובא בספרהגאון מוילנאדברי )על פי  בתור שם שני אין חשש תשובה:
 ד"יו) ו"ח ם"מהרש ת"בשו ע"וע'(. וט' ח אות ד"כ' סי) הברית זוכר ובספר (בסופו) מספרות רוחות בספר ועיין

 מקפידים העולם שאין( ז"פ' סי) ד"חיו ץ"הרמ ת"משו הביא( ד"יו' סי ע"אה) ד"ח אומר יביע ת"ובשו(. ב"קי' סי
 אלישמע בניו שם קרא המלך שדוד'( ו' ג' )א י"דה י"ברש וכמבואר בהדיה קפדי לא קפיד ודלא, זה על

 יקום: לרמוז ויש. חכם לעצה השומע ודאי א"הגר מפי דנפיק כיון מ"ומ. ש"ע. שמתו אחיהם כשם ואליפלט
 אחיו בשם אותו יקראו שאם לומר(, מ"ב) ריםומ שיםק סוריןי ת"ר ם"יקו'(, ו ה"כ דברים) המת אחיו שם על

 מחלון לבנו קרא שלא מבועז והראיה, ממש שמו על ולא לנחלה יקום פירשו ל"שחז עוידו. הרבה יסבול המת,
 תחת אחר זרע אלקים לי שת כי שת שמו את "ותקרא( ה"כ' ד בראשית) בתורה וכן. עובד אלא המת שם על

 .הבל קראתו ולא', וגו הבל"
 

חושש  50, וכעת כשהוא בגיל 32ה בגיל יהודי שנקרא על שם סבו שנהרג במלחמת העולם השני שאלה:
 שנקרא על שם אדם שנהרג בגיל צעיר. האם יש צורך שיוסיף שם?

 אין צורך, יאריך ימים ושנים בטוב ובנעימים. -אם הוא מרגיש בטוב תשובה: 
 

ל"ע. האם בתאונת דרכים  14בחור שנקרא "בנציון", ונודע לו שנקרא על שם דודו שנפטר בגיל  שאלה:
 כדאי כעת להוסיף שם?

"בנציון" זה שם שמסוגל לאריכות ימים. כן כתב מרן החיד"א בספרו שם הגדולים )מע' גדולים  תשובה:
בקונטרס אחרון אות א'( וז"ל: ראיתי שכתב אחד קדוש בכת"י משם ירושלמי שמי שמתים בניו, יקרא לבנו 

בשם הרב"צ קואינקה ז"ל דליתא בירושלמי רק הכוונה אשר יולד לו בן ציון ויחיה. ע"כ. )וראיתי כתוב 
 ששמע כן מיהודי ירושלמי. והוא רחוק(. רק אם אינו מרגיש טוב ח"ו, יוסיף שם.

___________________________________________________________________________________ 
 חידת השבוע

 היכן מצינו "פסח שני" שאינו תאריך?
מסכת פסחים נקראת כך בלשון רבים )בשונה ממסכת שבת, ראש השנה, סוכה, מועד קטן ותענית הפתרון: 

סכת זו לשני חלקים: עד פרק מקום שנהגו נקרא פסח ראשון הראשונים חילקו משכולן בלשון יחיד(, כי 
כמופיע בגמרא שלנו בסוף פרק רביעי: "הדרן עלך פסח ראשון וסליקא לה פסח ראשון", ומשם ואילך נקרא 

בהסכמתו  כתב מרן הגר"מ מאזוז שליט"א ך. )כ"פסחים""פסח שני". ואחר כך חיברו את שניהם וקראו לה 
 לספר "יברך ישראל" ח"ד(.

___________________________________________________________________________________ 
 gmail.com7654216@לקבלת העלון בדוא"ל, שלחו בקשה ל: 

 

 לע"נ רחל בת מזל ע"ה                                                                                                                     לע"נ רבי עובדיה בן לולו זצ"ל                      
 לע"נ לאה בת שרה ע"ה                                                 לע"נ רבי אליהו בן אסתר זצ"ל                 

 בן שושנה תבלח"ט ז"ל יוסף יצחק "נלע                                                 לע"נ אפרים בן מימה פנינה ז"ל
 פסח יוסף בן מלכה הי"ו להצלחת


