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 דבש בתורהשאור ו
 

הסביר בעל הטורים לפי שיצר הרע דומה לשאור, ונראה  -כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לה' 
שאור שיש בו ענין הגאוה וכן בדבש שהוא תאוה, -מתוק כדבש, הזהיר עליהם. מבואר שאין להשתמש בחמץ

משאור, וקרבן הבכורים בא מדבש?  כי הכל הוא מכח יצר הרע. שואל הכלי יקר, מדוע אם כן שתי הלחם באים
ומבאר שלכל אדם יש צורך הכרחי גם למעט שאור ומעט דבש כדי להיות בריא לעבודת ה', אך ריבויים מזיק. 
ואין בהם שלמות מצד עצמם, ולפיכך העצה היא שישתמש האדם בכמות ההכרחית והמותר יחרים. וכיצד 

שמקריבים את השאור והדבש דוקא בחג מתן תורה, אין  יישמר מריבוי שאור ודבש, כנגד היצר המושך? בזה
בעיה, כי התורה היא תבלין ליצר, והבכורים שנותן מראשיתם לה' הרי אכילתם לשם שמים, ובזה מתקן את 

 השאור והדבש שלא יקח ממנו אלא לעבודת ה', ואכילתו ומעשיו יהיו כחולין שנעשו על טהרת הקדש.
* 

להשתתף בכנסייה הגדולה הראשונה של אגודת ישראל.  בדרכו ,חפץ חייםה רבנוברכבת לוינה עשה דרכו 
לראות את  כדילבני העיר, שבה חנתה הרכבת, נודע כי החפץ חיים יעבור בעירם, ועל כן נהרו לתחנת הרכבת 

סרב לצאת. "כל ימי", אמר, "ברחתי מן הכבוד, וכיצד יתכן שעתה,  –מששמע החפץ חיים את הבקשה  זיו פניו!
זקנתי, אשנה ממנהגי ואניח לקהל הגדול לחלוק לי כבוד? והרי תמורת כל התענוגות הגשמיים, שמהם  לעת

  .נהנה אדם בעולם הזה, אין מנכים לו משכר מצוותיו, ואילו תמורת כבוד, שהוא תענוג רוחני, מנכים לו!"
פץ חיים הגיב: "ראשית, מאיר דן פלוצקי, רבה של אוסטרובה. בשמעו את דברי הח ביבאותה רכבת נסע גם ר

כדאי אפילו להפסיד מקצת העולם  ,סבור אני, כי כדי למלא את משאלתם של יהודים כה רבים שנאספו בתחנה
  הבא. ולבד מכך, מפקפק אני אם אמנם בשל כך עלולים להפסיד עולם הבא"...

בוד הבריות ומלוי "אינך צריך להמשיך בדבריך" הפסיקו החפץ חיים "בשבילי מספיק הנימוק הראשון: כ
אותה נסיעה  משאלתם!" ובלי להשתהות פנה אל החלון, הראה את פניו אל הקהל הגדול וברך את ההמונים.

ארוכה היתה, והרכבת חנתה במהלכה בתחנות רבות. גם בתחנות הבאות נאספו יהודים לחזות בחפץ  –לוינה 
והוא החליט כי בתחנות הבאות שוב לא חיים. ואולם, הנסיעה הממושכת התישה את כוחו של הרב הישיש, 

החלונות אמנם הוגפו,  לנוח. יוכלקש כי יגיפו את דלתות הקרון ואת חלונותיו, למען ייראה לפני הקהל. ועל כן ב
אך לא חלף זמן רב, ומבקר הרכבת נחפז בבהלה לקרונו של החפץ חיים. "על כל היושבים בקרון הזה לעבור 

שמע החפץ חיים את ההוראות  .האופן של הקרון הזה, והישיבה כאן מסוכנת!" מיד לקרון אחר. אש אחזה במוט
 .מוכרחים לצאת לכבודם!" –ואמר לנלוים אליו: "רואים אתם מה כוחם של רבים? 

 

 יחיד ומיוחד עצה טובה

כדאי להכין  ,לפני פורים
כסף קטן פרוט, כדי שיהיה 
ניתן לתת לכל הפושט יד 
)ספר "עטרת זהב" עמ' 

 . רי"ז(

 סוס עם כתר
ְך ְוסּוס המן הציע לאחשוורוש: " לֶׁ ר ָלַבׁש ּבֹו ַהּמֶׁ ָיִביאּו ְלבּוׁש ַמְלכּות ֲאׁשֶׁ

ֹראׁשוֹ  ר ַמְלכּות ּבְ תֶׁ ן ּכֶׁ ר ִנּתַ ְך ַוֲאׁשֶׁ לֶׁ ר ָרַכב ָעָליו ַהּמֶׁ " )אסתר ו, ח(. ֲאׁשֶׁ
והביא המלבי"ם פירוש ש"ואשר נתן כתר מלכות בראשו" חוזר על 

 .הסוס
 

 ו / פנינה מתורתו של הגאון רבי בוגיד סעדון זצ"למגיד דברי
 

כדכתיב  ,והרי כל העולם כולו אינו עומד אלא עליה ,היא גדולה וחביבה ויקרה עד מאד ]פריה ורביה[ ומצוה זו"
שיהיה מיושב בבני  ,הו נברא אלא לשבתודהיינו שהעולם לא לת ',לא תהו בראה לשבת יצרה' (יח ,ישעיה מה)

דמצינו שנאמרה לאדם הראשון  ,ולרוב חביבותה ויקרותה נשנית כמה פעמים .ל ידי פריה ורביהוהיינו ע ,אדם
מה שלא נשנו לו שאר מצוות שנצטוה בהם אדם  ,ונאמרה ג"כ ב' פעמים לנח כשיצא מהתיבה ,כשנברא

 ". )"מגיד חדשות" ח"י סי' א'(.הראשון
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 פנינים ופרפראות
 

 (א .ה' )בונפש כי תקריב קרבן מנחה ל
עני.  –עיין לרש"י ז"ל שהביא מהגמרא במסכת מנחות )דף ק"ד ע"ב( שדרשו על זה: מי דרכו להתנדב מנחה 

אמר הקב"ה, מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשו. ולכן נאמר "ונפש כי תקריב", כלומר הקריב את נפשו. ע"כ. 
נפשו עד שהשיג להביאה. ע"ש. ונראה והרב בעל הטורים ז"ל כתב שלפי שבנפש היא באה, שהעני טורח ב

לעניות דעתי לחדש בס"ד לפי זה שאם עשיר יביא מנחה, לא לרצון יהיה בעיני ה', למרות שאין ציווי מיוחד 
ונפש כי לאסור על עשיר להביא מנחה )או עוף בקרבן חטאת שרק מי שאין ידו משגת מביאה(, אבל מהכתוב 

יחשב רק למי שמקריב את נפשו כביכול, וזה הדל שמביא את המנחה בעמל רב לומדים שהקרבן י תקריב
)מכת"י  ובנפשו ממש, אבל עשיר שיביא מנחה, כיון שאין כאן "ונפש כי תקריב", הרי שלא בזה יחפוץ ה'.

 הגאון רבי משה לוי זצ"ל(.
 

  כז( .)ד ואם נפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץ
 .כשהראש שקוע בארציות -נובע "מעם הארץ" הפסוק לומר שגם חטא בשגגה  בדרך דרש שבאיש לפרש 

 (.זצ"לת"י הגאון רבי יצחק חן )מכ
 

 

 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 

 בבדיחותא
 
 
 
 

ה, אספנו בחופנינו לרגל חג הפורים, כמנהגנו מדי שנ
צרור דברי חידוד, שנינה ומליצה שיצאו מפי קדשו 
של מרן ראש הישיבה הגר"מ מאזוז שליט"א, ושיחת 

 צריכה לימוד. -חולין של תלמידי חכמים 
 

את ולבוש הת אח קאחשוורוש ציוה את המן: "
שאמר לו אם אתה  ,קאהוהת "ר " )אסתר ו, י(סוסה

 קפה )סנסן ליאיר(.תשתה כוס עייף באשמורת הבוקר 
* 

 מומלץ בלילה נסיעה שלפני ידוע, עסקינן קפהבואם 
 .מ"ב לתאונות ויגרום ירדם שלא קפה לשתות לנהג

" בית נאמן"פר בס דרך צחותבמרן שליט"א  רמזו
. קפה טריאמיבג ונלכה הסענ  : )בראשית לג, יב(

ובפרט אם שתה הנהג ערק או משקה המשכר 
בחתונה, שצריך לשתות שתי כוסות קפה לפני 

היגה לבטל כח הערק, כי ערק עולה בגימטריא הנ
ואם שתה יין חזק די  .(185) כמנין פעמיים קפה 370

 ...קפה טריאבגימ חזק ייןבכוס אחת, כי 
* 

, ה"להקב בינינו הישיר הטלפון הוא שלנו הפה"
 ה"נ תהלים) ענניו יל קשיבהה ה"ע המלך דוד ש"כמ
, טלפונית בשיחה בינלאומי סימן והוא, הלו ת"ר'( ג

" )הקדמת ...בעולם שפה בשום פירוש לו שאין
 (.35"ארים נסי" על גיטין עמ' 
* 

קד טלפוני מספר של מו חהנהמ באחד הכנסים הקריא
הגיב מיד:  מרן שליט"א .03-30-50-300מסוים: 

תקחו סימן  את המספר, אם אתם רוצים לזכור"
אמה רוחבה,  50אמה קומתה,  30 :תיבת נחממדות 

 ".אמה אורכה... 300-ו
* 

 ,לשיעור שאיחר   "אליאס"  בשם    תלמיד  היה  פעם 
 

איחרת בגלל אולי " :נהור-בדרך סגי מרן לו העיר
 ."...'צבי'הגימטריא של משפחתך זה ש

* 
: פעם העיר בהומור לתלמיד ששכח לכתוב תאריך

 "למה אין תאריך? תאריך ימים ושנים...".
* 

 ,יטהבשמ גובים מחיר מופקע על הירקותה על אותם
מצות התורה את  שהם הופכיםט"א מרן שלי הליץ

 אתואכלו "ל)שמות כג, יא(  "ואכלו אביוני עמך"
 ..."אביוני עמך

* 
 לו רק למי שהיהמזון  מספקיםהיו בקום המדינה 

"הלעיטני נא  בבחינת, "פנקס אדום" של ההסתדרות
 (...ל ,הזה" )בראשית כה האדום האדוםמן 

* 
)דברים  'והיית משוגע' שנאמרמה "יש החושבים ש

 ..".זו מצוה.לד(  ,כח
* 

בהשבעת קולמוס רק ספרים לכתוב  בזמנינו אין צריך"
 "....בהשבעת המחשב

* 
אלו ואלו דברי אלוקים החסידים והמתנגדים מנין ש
 -"בלשון חסידיו ועבדיו"  כתוב בברוך שאמר ?חיים

 ואל ועבדיו, 98החסידים, וזה עולה  אלו חסידיו
, וזה גם תפלהבבתורה ו ם את ה'הליטאים שהם עובדי

החסידים והמתנגדים שניהם לרמוז ש. 98 עולה כן
 (.מוצ"ש בא התשפ"בשיעור ) חסידיו ועבדיו.

* 
למה אתם צריכים להיות  :טען בפניולמאן דהוא ש

 :ענה ואמר, יפי הביטוי המקורכוי"ו  שמבטאמיעוט 
ר אנגלית שהרי רוב העולם דוב ,אנו הרוב אאדרב

 ..וי"ו מקורית. ומבטאיםוערבית 



 

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 

 מאסר בעיצומו של פורים

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

 ☺זה לא צחוק!  ☺
והיה טורדו ומקניטו בשאלות של הבל ושטות. בין  ,לבי"םלמפעם קנטרן אחד מחוגי המשכילים, נטפל 
 מוצא כביכול שיבושים שונים בכתבי הקודש.  השאר ציין כי הוא

 
 דברנקעה נפשו של המלבי"ם מטרדן זה, ואמר לו: "אכן הדין עמך, עלי להודות כי גם אני מצאתי איזה 

בלתי מובן במגילת אסתר, שם מסופר כי תלו את ויזתא על עץ, והנה אני רואה אותו חי ובריא לנגד 
 עיני...".

 

 ...צחוק צחוק אבל   
 

)עיין מגילה  ליצנותא דעבודא זרה -, היא בעוקצנות ובליצנות המותרת רניםלקנטהדרך היחידה שאפשר לענות 

 םכאיוולת הםשאלות על מנת לקנטר, אף אנו משיבים ל יםשואל םה - הםבדרך של םגדכ"ה ע"ב(. כך משתמשים נ

 בדרך קנטור.

 

הגאון הגדול רבי ישועה בסיס שני האנשים שבאו לפני 
במהלך יום תשעה באב, היו מזועזעים עד עמקי  זצ"ל

 נפשם: "ראינו את פלוני אוכל באמצע הצום...".
 

 . רבנו להביא לפניו את פורץ הגדרשלח 
 

 "האם נכונה השמועה?" בירר רבנו.
 

ואמר הרהיב עוז הנהן בראשו, ובמצח נחושה האיש 
: "רבי, מה לנו לצום ולבכות ולספוד בנימה לגלגנית

לחורבן בית המקדש שכבר עברו עליו כאלף ושמונה 
לא הגיע הזמן  מאות שנה, אבלות ישנה זו מה טיבה?

  ."שנחדל מזה
 

הבין כי מדובר . והחריש הבלע דברי את רבנו שמע
לא יועילו לו, ויש לענות  מקובליםהסברים הבכסיל שה

 הבשילהכבר  חוובמלו כאיוולתו בדרך שגם הוא יבין. 
. גם אם כיצד לעשות זאת בזמן הנכון.. גאונית תכנית

 יהיה זה בעוד שמונה חודשים...
 

חודש אדר אצל מיודענו העבריין, היה חודש בו היה 
, ושנה שנה כל מתפרנס היה עושה את כל רווחיו.

 ומגדנות מרקחות מהכנת, הפורים חג ערב בהגיע
, הסוס על מרדכי את מוביל המן של – שונות בצורות
 שהיו, היהודים אחיו. ואחשורוש זרש, המלכה אסתר

 את מעשירים היו, מלא בכסף תוצרתו את רוכשים
 .שכתוממ תקופה למשך כיסיו

 
 חג ערב ובהגיע. בסבלנות רבנו המתין זו לתקופה
 בבית היהודי את אולכל ושלוחי את שלח, הפורים
 רק  .וזעקותיו    תחנוניו   למרות  , הקהלה   של  הסהר

 יצביוהת לחפשי האיש חררוש הפורים יום במוצאי
 .רבנו לפניבזעם עצור 

 
 את הרב קפח מדוע?! חטאתי ומה פשעי מה"

 והרב. בבכי ילל?!" עצומים הפסדים לי וגרם פרנסתי
 םשני לפני התרחש פורים נס הלא: "בתמימות השיב
 ?!"פורים ולנס לך ומה, רבות רבות

 
והביע את פליאתו בפני האיש מבית הכלא כשיצא 

ענהו  .למה השבית לו את שמחת פוריםעל מה ורבנו 
הרב בשאלה: "מה לך לשמוח ולהשתכר על נס 
מרדכי ואסתר שעברו עליו יותר מאלפיים ומאתים 

  .שנה, ולשמחה מה זו עושה?"
 

עה באב והשפיל האיש נזכר בדבריו שאמר בתש
הבין ששגג והמסר החד פילח את לבו בחץ ראשו. 
 שנון.

 
והוסיף לו רבנו בדרך צחות: "לכן אנו אומרים 

. תשכח ימיני -אם אשכחך ירושלים בתשעה באב: 
כלומר: אם נשכח את חורבן ירושלים בטענה שכבר 

, הוא נס ימיני, תשכח אעברו עליו כמה דורות, אדרב
, שעברה עליו תקופה ימיניפורים של מרדכי איש 

 .ארוכה יותר"
 

, היהודי בעבור ביותר הטובה המוסר תוכחת זו היתה
מרן ע"פ ) באב תשעה צום את להפר ההין לא ומאז

"מגדולי ישראל" ח"ב ראש הישיבה שליט"א בספרו 
בשנת ששמע מאביו זצ"ל בילדותו בגיל שמונה 

בליל תשעה באב, בצאתם מבית הכנסת  התשי"ג
 .(בכפר "אלמרסה" הסמוך לתונס



 
 

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

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

 

 מתנות לאביונים?שאפשר לתת לו נו של עני ניההגדרה בזמ ימה שאלה:
 כל מי שסמוך על שלחן הכולל או על עבודת אשתו. תשובה:

 
 "?לעניים"" ולא לאביוניםמתנות מדוע אומרים " שאלה:

שגם העני ומכאן לומדים אביון גרוע מעני )ראה רש"י ב"מ דף קי"א סע"ב( שמתאווה לכל דבר.  תשובה:
 .חייב במתנות לאביונים

 
 של מתנות לאביונים? החיוב  סכוםמהו  שאלה:

גרם לחם, דהיינו בזמננו כשני שקלים לכל  200לפי דברי הבן איש חי יש לתת לכל אביון דמי  תשובה:
שקלים לכל אביון. וכך יש לתת עבור כל  10שקלים או  5אחד. ועדיף לתת מתנה מכובדת בפורים דהיינו 

 אחד מבני הבית הגדולים. ומה שמוסיף על זה יוכל לחשב מכספי מעשר.
 

 לשני אביונים?ולצאת בזה כאילו נתן ואשתו,  לאיש האם ניתן לתת מתנות לאביונים שאלה:
 אביון. וצריך לתת לעוד ,איש ואשתו נחשבים כגוף אחד ואביון אחדש נראה תשובה:

 
מנות, וכעת אינו נותן כדי לצאת ידי חובה, -לאביונים או משלוח-כאשר כבר קיים מצות מתנות שאלה:

 האם יכול לתת מכספי מעשר?
 אם זה למלמד או לעני וכיוצא, אין הכי נמי. בה:תשו

 
 ?י חובההאם יצאו בזה יד ,מנות-השולחים לרבם משלוח תלמידים שאלה:

 ?למה לא תשובה:
 

בחור ישיבה שלומד בירושלים ונוסע בליל פורים דפרזים לעיר פרוזה, האם יכול לקרוא את המגילה  שאלה:
 בירושלים )במנין( לפני שהוא נוסע?

רוזה, יאסוף מנין ויקרא )אם דעתו להשאר שם עד בירושלים עוד לא הגיע הזמן. כשיגיע לעיר פתשובה: 
 עלות השחר(.

 
לסוברים שאין מברכים ברכה אחרונה על המגילה אלא בעשרה, האם יכולים לברך גם במקרה  שאלה:

 שמתוך העשרה יש ארבעה שכבר שמעו את המגילה?
 יכולים. תשובה:

___________________________________________________________________________________ 
 חידת השבוע

 ששמחת חג חשובה ומשמעותית יותר משמחת פורים? מצא הוכחה
 

אין מערבין שמחה ", אסור לערוך חתונות, משום שבשלש רגלים שנאמר בהם "ושמחת בחגך"הפתרון: 
סי' תרצ"ו סעי'  עשו"עיין ) שמחה, ואילו בפורים מותר להינשא, ואין חוששים לעירוב שמחה ב"בשמחה

 .('ח
___________________________________________________________________________________ 

 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                                                 "נ רבי אליהו בן אסתר זצ"ל                 לע

 ז"ל עזיזי בר כמונה לבית חדוק "נלע                                                      לע"נ אפרים בן מימה פנינה ז"ל
 פסח יוסף בן מלכה הי"ו להצלחת


