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 וירא אליכם כבוד ה' 
א ֲאֵליֶכם ְכבֹוד ה'"  ה ה' ַתֲעׂשו ְוֵירָּ ר ֲאֶשר ִצוָּ בָּ  ט', ו'( )"ֶזה ַהדָּ

 

רבינו מצווה את אהרן ואת בני ישראל להכין קרבנות ליום חנוכת המשכן, הוא  משה  
וירא אליכם כבוד ה"'. מרש"י    - היום השמיני. הוא אומר להם: "זה הדבר אשר תעשו  

הקרבנות   להקרבת  היא  שהכוונה  כ"ג(משמע  להלן בפסוק  'ויהי    )רש"י  "אמרו:  וז"ל: 
, יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם. לפי שכל  צ, י"ז(   )תהליםנועם ה' אלקינו עלינו'  

שבעת ימי המלואים, שהעמידו משה למשכן ושמש בו ופרקו בכל יום, לא שרתה בו 
שטרחנו,   הטורח  כל  רבנו,  'משה  למשה:  ואומרים  נכלמים  ישראל  והיו  שכינה, 

אשר צוה   שתשרה שכינה בינינו ונדע שנתכפר לנו עון העגל'. לכך אמר להם: 'זה הדבר
ה''   כבוד  אליכם  וירא  תעשו  ו'(ה'  ידי )פסוק  שעל  ממני,  וחשוב  כדאי  אחי  אהרן   ,

 קרבנותיו ועבודתו תשרה שכינה בכם ותדעו שהמקום בחר בו". 

בעל ה'אור החיים' הקדוש מסביר באופן שונה את הפסוק, לאור דברי   לעומת זאת,
אעברו ית יצרא בישא מן    -תרגום יונתן, שכתב: "ואמר משה: דין פתגמא דתעבדון  

)העבירו את יצר הרע מלבכם ויתגלה לכם כבוד  לבכון, ומן יד יתגלי לכון איקר שכינתא דה'"  

. לא מספיק להביא קרבן; בכך עדיין אין הם ראויים לגילוי שכינה. צריכים השכינה(
 להסיר את היצר הרע מהלב, לעשות תשובה, ובזה יזכו לראות שכינה. 

הח   וממשיך בערך ה'אור  עצמם  שהכינו  לומר,  ירצה  "אלא  בלשונו:  הקדוש  יים' 
זו היא השגת תכלית   ובחינה  ה'.  השלימות והמושכל והערכת עמידתם שהיא לפני 
השלימות". ומוסיף וכותב: "אחר שכתבתי זה בא לידי מדרש חז"ל... ושוב בא לידי  

אמר להם    - בילקוט". כוונתו למדרש שאומר: "'זה הדבר'    )תורת כהנים( מדרש אחר  
ובעצה   אחת  ביראה  כולכם  ותהיו  תעבירו מלבבכם  הרע  יצר  אותו  לישראל:  משה 

:  )דברים י', ט"ז(אחת לשרת לפני המקום וכו', ותהיה עבודתכם מיוחדת לפניו, דכתיב 
'וירא עליכם כבוד ה''. עד כאן והם   -'ומלתם את ערלת לבבכם' וגו'. ואם עשיתם זה 

 דברינו עצמם".

פרשה כתוב, שאף שאהרן הכהן הקריב את הקרבנות ובירך את העם  בהמשך ה  והנה 
בברכת כהנים, לא שרתה שכינה. העם התחיל להתרעם על משה. אמר להם משה:  
אין הדבר תלוי בי, אלא באהרן, "כי אהרן אחי כדאי וחשוב ממני, שעל ידי קרבנותיו  

 . ג( )רש"י ט', כ"ועבודתו תשרה השכינה בכם, ותדעו שהמקום בחר בו" 

אהרן עצמו טען טענה זו לפני משה, ואמר לו שהוא, אהרן הכהן, אינו ראוי לכך  גם  
 . אמר אהרן: "בשבילי לא ירדה שכינה לישראל".)לפי גודל ענוותנותו(

? נכנסו שניהם לאוהל מועד, "וביקשו רחמים, וירדה שכינה לישראל". ביאר  מה עשו
החסד של אהרן ומדת הגבורה של משה   , שאז נכנסו מדת)ט', כ"ג('אור החיים' הקדוש  

שכינה.  ירדה  ובזכותן  ואהרן,    אימתי  יחד,  משה  האחים,  כששני  שכינה?  ירדה 
: "תהיו כולכם ביראה אחת  )תורת כהנים(מאוחדים היו בדעה אחת, וכדברי המדרש  

כמשה   באחוותם,  מאוחדים  יהיו  ישראל  אם  המקום".  לפני  לשרת  אחת  ובעצה 
 א היצר הרע מתוך הלב.ואהרן, תרד השכינה ויצ

המשכן, אלא באהבה    ועוד: בבניין  ולא  די בקרבנות,  אין  שכינה  רוצים שתרד  אם 
ובאחווה בשלום וברעות. אנשים שעובדים את ה' ביחד, ולא נותנים מקום ליצר הרע 

 להתגבר עליהם, זוכים ושכינה שורה עליהם ועל הסביבה, ושוכנת על הכלל והפרט.

"לפי שכל שבעת ימי המלואים שהעמידו משה למשכן ושימש  : כתב רש"י: דבר נוסף
בו ופירקו בכל יום, לא שרתה בו שכינה. והיו ישראל נכלמים ואומרים למשה: 'משה  
רבנו, כל הטורח שטרחנו שתשרה שכינה בינינו ונדע שנתכפר לנו עוון העגל'". למדנו  

ישראל   ראו  כאשר  לב.  שברון  השכינה:  בהשראת  נוסף  עניין  אינה מכאן  ששכינה 
ורק אז שרתה   נשבר ליבם. הם התחרטו והתביישו במעשיהם בחטא העגל,  שורה, 

 השכינה.

בעבודת המקדש ובעבודת ה'. לבנות בית בלי שברון לב, להקריב קרבן   זהו יסוד גדול
הרי זה כאילו לא בנה ולא הביא. קרבן מכפר כאשר באה עמו החרטה,    - בלי שברון לב  

. כיון שהיתה )תהלים נ"א, י"ט( ב. "זבחי אלקים רוח נשברה"  כאשר יש עמו שברון ל
    .)ט', כ"ד(הופיעה שכינה, "וירא כל העם וירונו"  -מעולה חרטה 

  

 )דברי מרדכי(                                                                                           

 שכר קידוש השם 
ם   עָּ ל הָּ ֵדש ְוַעל ְפֵני כָּ ֹּאֶמר מֶֹּשה ֶאל ַאֲהרֹּן הוא ֲאֶשר ִדֶבר ה' ֵלאמֹּר ִבְקרַֹּבי ֶאקָּ "ַוי

 )י', ג'(ֵבד ַוִידֹּם ַאֲהרֹּן" ֶאכָּ 

שתק אהרן? ביאר הספורנו: "שהתנחם בקידוש השם שנקדש במותם". על כך מדוע  
על   שכר  "קיבל  רש"י:  וכדברי  משתקיה",  על  טב  אגר  "וקביל  התרגום:  כתב 

 שתיקתו. ומה שכר קיבל? שנתייחד עמו הדיבור, שנאמרה לו פרשת שתויי יין".

מידה: אהרן התנחם בקידוש השם, ושכרו הוא שנתייחד משלם מידה כנגד    הקב"ה
המלכים   מלכי  הגדול של מלך  קידוש שמו  הוא  עצמו  זה  דיבור  והרי  הדיבור,  לו 

 הקב"ה. 

 הוראת הלכה בשכרות 
 )י', י"א( "ּוְלהֹוֹרת ֶאת ְבֵני ִיְשָרֵאל"  

חייב    : "לימד שאסור שיכור בהוראה. יכול יהא )עפ"י תורת כהנים י', ל"ח(  כתב רש"י
במיתה".   בהוראתם  חכמים  ואין  במיתה  בעבודתם  כהנים  לומר:  תלמוד  מיתה? 
שהורה   הוראה  על  ימות  שחכם  לחשוב  היינו  עלולים  מדוע  השאלה:  נשאלת 

ההלכה  בשכרותו? ה"ד(  לפי  המקדש  מביאת  פ"א  רמב"ם  להורות   )עיין  לשיכור  אסור 
ה  לימוד  כדי  תוך  לפעמים  לו.  מותר  תורה  ללמוד  אבל  הרב הלכה,  עלול  תורה, 

להורות הלכה על פלוני שחייב מיתה או לא. לכן אפשר היה לחשוב שהרב יתחייב 
מיתה; תלמוד לומר: "אין חכמים בהוראתם במיתה". אמנם   –על הוראת המיתה 

 הוא נחשב אנוס, ופטור.  –אסור לו להורות, אך אם הורה 

 מודים דרבנן 
יו"  )י', כ'(  "ַוִיְשַמע מֶֹּשה ַוִייַטב ְבֵעינָּ

"ושמע משה ושפר קדמוי, ואפיק כרוזא במשריתא למימר: 'אנא הוא דאיתעלמית  
 )תרגום יונתן( הילכתא מני, ואהרן אחי אדכר יתה לי'" 

קצף על בני אהרן בפרהסיא ושאלם: "מדוע לא אכלתם את החטאת?"    משה רבנו 
שאכן משה    . לו היה משה שומע את תשובת אהרן ושותק, היו העם חושבים)י', י"ז(

צודק בתוכחתו, אך לא רצה עוד להשיב על דברי אחיו, ולכן שתק. אשר על כן הוציא  
י', ס"ז(משה כרוז ברבים, שכל העם ידע כי צדק אהרן. כדברי רש"י   :  )תורת כהנים 

 הודה ולא בוש לומר: 'לא שמעתי'".  - "'וייטב בעיניו' 

יינו שבחייהו". אשרי הדור ה   -משה רבינו יסוד גדול: "מודים דרבנן    בכך לימדנו
 שגדוליו יודעים להודות בטעותם. 

 הקדושה שבמאכל
ֶרץ"  אָּ ה ֲאֶשר ַעל הָּ ל ַהְבֵהמָּ ֹּאְכלו ִמכָּ ֹּאת ַהַחיָּה ֲאֶשר ת  )י"א, ב'("ז

שליט   –  )י"א, ד'( רה הוא'  : "דבי ר' ישמעאל: 'ואת הגמל כי מעלה גמובא בגמרא 
בעולמו יודע שאין לך דבר מעלה גרה וטמא אלא גמל, לפיכך פרט בו הכתוב: 

 . )חולין נ"ט ע"א( 'הוא'"  

בעולמו הוא המקדש את האדם, הוא הבדיל בין ישראל לעמים ושידד השליט 
מערכות תבל, ללמדנו שבמניעת אכילת הדברים הטמאים והאסורים אנו נמנעים  

 מטום, וזוכים להתקדש ולהתעלות בזה ובבא. מטומאה וט 

)י"א,  במאכלו ואינו אוכל מן הטמאים אלא מהטהורים, עליו הכתוב   מי שנזהר

מקדשין   –אומר: "והייתם קדושים כי קדוש אני". "אדם מקדש עצמו מעט    מ"ד(
מקדשין אותו   –מקדשין אותו מלמעלה; בעולם הזה   –אותו הרבה; מלמטה 

 . "ט ע"א( )יומא ל לעולם הבא" 

אינו נזהר בכך, עליו הכתוב אומר ומזהיר: "ולא תטמאו בהם, ונטמאתם   אבל אם
: "אל תקרי 'ונטמאתם' אלא ונטמטם", לומר )יומא, ל"ט ע"א(בם"; ודרשו חז"ל 

: "אדם מטמא  )שם(את ליבו של האדם. ועוד אמרו  )אוטמת(שהעבירה מטמטמת  
 ין אותו מלמעלה". מטמא  – מטמאין אותו הרבה; מלמטה   –עצמו מעט  

 , שאדם שרוצה להתקדש יכול לעשות זאת לא בסיגופים, בצומות למדנו מכאן 
   ובתעניות, אלא במניעת אכילת מאכלים אסורים.         

 ( )"דברי מרדכי"                                                                                                                          

 שמיניפרשת 
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 זצ"ל יעקב יוסף  חכם
 

 מרן הרב עובדיה יוסף זיע"א בנם של קדושים , הצדיק  לכבוד הילולת 
 תשע"ג ב' אייר  -נלב"ע

 
 

 

הרב אריאל לוי מחברון: קשר חזק היה בין עמודי העולם מו"ר הרב מרדכי   סיפר

אליהו והרב יעקב יוסף זצ"ל. הרב יעקב אהב העריך והוקיר את מרן הרב מרדכי 

אליהו זצ"ל, הביא בשיעוריו הרבה מפסקיו, ועמד לימין הרב בימים שרדפוהו על 

מרדכי   הרב  על  חוברת  יוסף  יעקב  לרב  כשהביאו  דבר.  את  לא  נישק  מיד  אליהו 

 תמונתו להראות חיבתו והייתה מונחת על שולחנו אחר כך ימים רבים. 

אכסניה דרכו   בכבוד  הייתה לפתוח בדרשותיו  זצ"ל  אליהו  חכם מרדכי  של מו"ר 

מגדולי   יוסף,  יעקב  הרב  "כבוד  המכפלה  במערת  אומר  והיה  הרבנים.  וכבוד 

רדכי אליהו זצ"ל נכנס לבית  הפוסקים בדורנו". בראש השנה התשס"ד מו"ר חכם מ

הכנסת בורוכוב בירושלים, היה זה תוך כדי שיעורו של חכם יעקב. הרב יעקב הפסיק  

באמצע כדי לכבד את מורנו הרב לדבר דברי אלוקים חיים לפני הציבור, והרב אמר  

יעקב   הרב  של  בשבחו  הפליג  הוא  דיבר  אליהו  כשהרב  שיעורו.  את  להמשיך  לו 

 הגיע לשיעוריו בנעימות המיוחדת לו. והמריץ את הציבור ל

הגיע הרב יעקב יוסף לבית הכנסת "היכל יעקב" לשיעור לוויין של מו"ר חכם פעם  

מרדכי אליהו זצ"ל. היה זה בשעות קשות כשהיה לוחם מלחמתה של תורה בענייני  

קדושה וצניעות ורבים יצאו נגדו. הרב הושיבו לידו, וחכם יעקב ישב כעבדא קמיה  

שתה בצמא את דברי מורנו הרב ע"ה. בסיום השיעור חיזק אותו הרב ואמר  מאריה ו

                                                                (8)אביהם של ישראל                                                          לו "אל תירא עבדי יעקב". 

 :מרדכי אליהו זצוק"ל הרה"גמרן מו"ר  זצ"ל על של חכם יעקב   ספדוהמ

"ורבים  להכ  זכיתי  "... והמקובלים.  הפוסקים  מגדולי  רבנו, שהיה  את  מקרוב  יר 

   " ..השיב מעון

מקצועות התורה, היה רבנו אלוף בתחכום הפסיקה. אם זה בהלכות תפילה בכל    ..."

   גה ציבורית.)תפילת נדבה( או בכל מחלוקת בפוסקים, או בהנה 

והוא טרח עבורנו, וקבלנו תשובה ברורה    היינו סמוכים על שולחן רבנו  בעבר  "...

על וחובה  יתומים,  נשארנו  הזה,  בזמן  עתה  אבל  היטב,  בקלות,  וללמוד  לשנן  ינו 

     מי לי   -ולהעמיק בהלכה, כדי לפסוק להלכה ולמעשה, ואם אין אני לי 

                                                                                                                  גדלות מרדכי"(")            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 דרך בדיקת מאכלים הנגועים בתולעים
 

ֹּא ְתַטְמ  ִני ְול דֹוש אָּ ל ַהֶשֶרץ "ְוִהְתַקִדְשֶתם ִוְהִייֶתם ְקדִֹּשים ִכי קָּ או ֶאת ַנְפשֵֹּתיֶכם ְבכָּ
ֶרץ" )י"א, מ"ד( אָּ רֵֹּמׂש ַעל הָּ  הָּ

 
 

 ירקות חסלט
עמנו הקב"ה ששלח לנו את היהודים היקרים מגוש קטיף שמזכים אותנו חסד גדול עשה 

בירקות ללא תולעים. ודי לשוטפם במים ויכול לאוכלם ללא חשש תולעים. בין הפעמים 
שהתארחתי אצל ה'בבא סאלי' ע"ה הגישו בפני חסה, אבל אני כדרכי לא אכלתי. אמר לי 

 ו ממרוקו ואין בה תולעים כלל.הבבא סאלי: אין לך ממה לחשוש מתולעים כי חסה ז
ואין לומר שכמו שהאמא שלי נקתה בזמנו , אסור היום להשתמש בירק רגיל באופן מעשי,

. כי אין לנשים היום את הסבלנות של כשלא היו ירקות מגוש קטיף אף אני אעשה כמוה
הסבתא, ואין לנו את העינים המנוסות ביותר של הסבתא. וגם התולעים המצויים כיום 

ה זצוק"ל, בעל -על הרה"ג החכם יצחק אלפייכמים יותר ונכנסים בתוך הגבעולים. ח
'קונטרס היחיאלי', ומפיץ ה"תענית דיבור", מסופר שבכדי לבדוק את הסלק מתולעים היה 
לוקח ה' נשים שיבדקו אחת אחרי השנייה, ולאחר בדיקתן הוא בעצמו היה לוקח את 

 היתה תוצרת של גוש קטיף(.הסלק ומהבהב אותו על האש )בזמנו לא 
אם אין ברירה, יעיין בחוברת "מן המותר בפיך" של חכם שחפץ בעילום שמו  ובכל זאת

את אופן נקיונו והכשרתו.  -שהוציא את החוברת בהנחייתנו ושם מבואר לכל סוג ירק 
 וראוי לאדם שמפריש חומש לצדקה שיוציא עבור רכישת ירקות מגוש קטיף ללא תולעים.

 חומוסבדיקת 
כשהיו מביאים להרה"ג חכם יוסף עדס זיע"א חומוס לאכול, היה פותח אחד אחד בידו 
ובודקם מתולעים, ואח"כ אוכל. בחומוס של הדור הקודם היו הרבה תולעים, כיום יש 
פחות. ולכן כיום יש להשרותו תחילה במים פושרים ומה שצף יזרוק, ולמחרת יבדוק אחד 

 ס חמור יותר משאר דברים.אחד, כי דין התולעים בחומו

 בדיקת פירות יבשים
 יש להקפיד לבדוק היטב את הפירות היבשים מתולעים. 

קשה מאד לבדיקה, ובירושלים היה מנהג שלא לאכול תאנים בלילה. בימינו אפשר  התאנה
 לבדוק באור החשמל שהוא חזק כמו אור יום.

יאבה טוב ונעים ומברכים עליו: שריחו טוב ונעים )יש האומרים שריח פרי הגו פרי הגויאבה
"הנותן ריח טוב בפירות", ויש אומרים שריחו לא טוב(, גם בפרי זה יש תולעים לבנים 

 שקשה מאד לראותם, ויש לבדוק יפה יפה.
. וכשאמרו זאת לרב הגדול מעוז ומגדול הגאון רבי בצל יבשלא מזמן היה חשש תולעים ב

שלום משאש זצ"ל, אמר להם: מה אתם מחדשים חידושים, אין כזה דבר. אמרו לו: אפשר 
לקחת את הנהג שלך? אמר להם: כן. אמרו לו: אתה מאמין לנהג שלך? ענה להם: אני 

רי. לקחו את הנהג והלכו לשוק 'מחנה יהודה' וקנו בצל יבש שהיה פתוח מאמין לו כת
למעלה, והביאוהו לפני הרב שלום משאש והראו לו שיש בו תולעים. אמר להם הרב: 
במרוקו לא היה בבצל תולעים. כמובן שהדבר תלוי בתקופות וזמנים שונים שבהם החשש 

 )דברי מרדכי(                                                                                       לתולעים גדול יותר.
 

 ישראל בן גדליה  ,סימון בן ישראל ושרה , יוסף בן ביסקיה , אמנון בן חנניה וחנה 
 דינה בת ג'הראן ,מרי מרים בת ציפורה ואיזיק ,  אסתר בת רבקה   ,לאה בת סולטן
 , לואיזה עזיזה בת רחל ,גו'לייט בת רחל , רחל בת עוג'יא

 ת.נ.צ.ב.ה                                                                                                       
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