
 
                                                                                          בס"ד

 

 נגע המלומדה
 

 ההתלהבות הראשונית, ולאט במרץ ובהתלהבות, אך עם הזמן דועכת רוחנית טבע האדם שהוא מתחיל משימה
כך למעשיו עד שלעתים -מתרגל כל והואיש  מאשר מתוך כוונה ורצון.יותר מתוך הרגל,  נעשה לאט תפקידו

גם מי שכבר השקיע כוחות והכניס עצמו לעבודת ה' מתוך  ללא רגש וקשר נפשי לפעולה. ,באופן מכניהוא פועל 
 שגרהלשקוע ב בפעמים הראשונות מתרגש מהמצוה, אך לאחר מספר פעמים, מתרגל ועלולהכרה בהירה, 

 רגשותיו בקיום המצוות.הלאבד את חיותו וכך ו ,וקביעות
 

מכבה ההרגל  האחר ז הבז בעבודת ה'.הגדולים  מאבני הנגףד אח, והוא כובש כל חלקה טובה הרגלהזה של נגע 
. כאשר עובד אדם את קונו כ'מצות אנשים ידעכו כלילהלוחשים בנפשו של האדם, ודואג שאת גחלי הקודש 

הרוצה שתהא עבודתו בעלת מלומדה', זהו הרס! ולכן מזהירים אותנו חז"ל: "בכל יום יהיו בעיניך כחדשים!". 
 מבלי משים. תמיד על המשמר ולא להניח לחולשת ההרגל להשתלט עליו דעליו לעמוערך, 

 
כדוגמא לאדם ששמר בכל ימי חייו שלא לתת להרגל שום דריסת רגל בעולמו הרוחני, ניתן להביא את אהרן 

ן ַאֲהֹרן" )במדבר ח, ג( וביאר רש"י: "להגיד שבחו של אהרן שלא  ֵּ ַעׂש כ  שינה". הכהן, עליו נאמר בפרשתנו "ַוי ַ
ונשאלת השאלה וכי עלה על דעתנו שאהרן ישנה ח"ו? מה השבח הגדול בזה שאהרן לא שינה, עד כדי כך 

 שצריך לכתוב זאת מפורש בפסוק?
 

אינה לומר שאהרן עשה את אשר נדרש ממנו מדי יום ביומו, זה פשוט ואין  רש"יכוונת  מבארים המפרשים כי
מן הרצון,  הנימה לא שינה כמלוא ט"ל שנות ההדלקה,ורך כל שלאכך השבח הגיע לו על צריך לומר! אלא 

ואין הדבר פשוט כלל ועיקר. מדי יום ביומו, ערב ובוקר, היטיב  .שהיו לו בפעם הראשונה וההתלהבות המסירות
אהרן את הנרות והדליקם, ולא נעשה הדבר אצלו הרגל, אלא ביום האחרון עשה את עבודת הקודש בהתלהטות 

 לו זו הפעם הראשונה שלו.של קדושה כאי
 
 

 דרכי הפרד"ס  עצה טובה
 אופנים בפירוש התורה

להגיע כמעט לאפס הדרך הטובה ביותר 
את  היא לשלוח, בהקלדת חומר טעויות

ביניהם  ולערוךקסט להקלדה נוספת, הט
השוואת מחשב המצביעה על ההבדלים בין 
הטקסטים. מאחר שיש סבירות רחוקה שבשתי 

התוצאה בדרך , ההקלדות ייעשו אותן טעויות
 כלל מושלמת.

 מספר פעמים שמוזכר ביטוי בפסוק / בפרשה

בא לרמז על מספר מסוים. לדוגמא, בפרשת 
בהעלותך )ח, יט( נזכר בפסוק חמש פעמים "בני 
ישראל", וכתב רש"י שזה בא "להודיע חיבתן 

זכרותיהן במקרא אחד כמנין חמשה שנכפלו א
חומשי תורה" )דוגמא נוספת ראה בבעל הטורים 

 שמות ל, יב(.
 מגיד דבריו / פנינה מתורתו של הגאון רבי בוגיד סעדון זצ"ל

 

ואמרו חז"ל שנתקבצו אומות העולם אצל בלעם הרשע ואצל אבנימוס הגרדי ושאלו אותם איך נוכל להזדווג "
אין  ,צפין בקולם בתורהכל זמן שילדיהם מצפ ,ואמרו להם לכו וראו בבתי כנסיות ובתי מדרשות שלהם ,לאומה זו

ליתנם בבתי ספר זרים וחילוניים  ,ולכן הם מתחכמים למשוך את ילדינו מבתי מדרשותינו .אתם יכולים להם וכו'
אבל כרמי שלי  ,ע"וטרה את הכרמים כרמי זרים של אוהושמוני נ .ללמוד שפה ומלאכה כדי להריק עדיינו מעלינו

ולכן צריכים  .תם להתנכל עלי ולהלחם אתי כשאין בידי קולו של יעקבוכוונ .היא התורה הקדושה שלנו לא נטרתי
 ".אנו להזהר לבלתי נלכד ח"ו ולא נתפתה לרוח הזמן והבלי העולם

 (ט)"מגיד חדשות" ח"ט עמ' קע"
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 פנינים ופרפראות
 

ירש רש"י ז"ל: להגיד שבחו של אהרן שלא שינה. עכ"ל. ובספר )?( הביא דברי סבי הרב פ - ויעש כן אהרן
לוי זצ"ל שפירש כוונת רש"י, שמכיון שכל אחד מהנשיאים היתה לו כוונה המיוחדת לו בהקריבו את  שהמ

לו  קרבנו, באה התורה ומשבחת את אהרן שלא שינה, היינו שכוונתו היתה אחידה כפי שאמר משה ולא היתה
מה שידוע שאהרן הכהן היה  אה לפרש באופן אחר, על פיעוד כוונה אחרת כשאר השבטים. עכ"ד. ולענ"ד נר

אוהב שלום ורודף שלום, ובתחילת הפרשה כתב רש"י שכשראה אהרן את קרבנות הנשיאים חלשה דעתו שלא 
ומיטיב את הנרות.  דליק, שאתה מהשתתף עמהם לא הוא ולא שבטו. אמר לו הקב"ה: חייך, שלך גדולה משלהם

נגד מדתו הוא זה דבר ו ,ע"כ. והנה אם שלו גדולה משלהם יש חשש שיבואו שאר הנשיאים לידי קנאה ושנאה
וטבעו של אהרן הכהן ע"ה, והיה לו לסרב לקבל את תפקיד ההדלקה. ולכן בא הכתוב ומדגיש "ויעש כן אהרן", 

 זה נגד טבעו.היה לשבחו שלא שינה אע"פ ש
הקב"ה למשה וזה מעשה המנורה מקשה זהב  שבשעה שאמר לו ()עיין מנחות דף כ"ט ע"א רו חז"לאמ והנה

ויש להקשות, הרי גם בכרובים  ע"כ. את דמות תבניתה. וגו' נתקשה משה בעשייתה עד שהראה לו הקב"ה
 ,בס"ד הטעם על פי הדרשולא מצינו שנתקשה בהם משה. ונראה לבאר אחת ה' למשה לעשותם מקשה  אמר

זוהי מלאה כי המנורה וקניה רומזים לסוגי האדם השונים, ולהצליח לחבר בין כולם שיהיו מקשה אחת ובאחדות 
וזה הטעם שאהרן הכהן ע"ה נבחר להדליק המנורה כי  ה משה בזה.מהמלאכות הקשות במקדש, ולכן נתקש

תיאור מה שסמכה התורה את  הוא היה אוהב ורודף שלום והיה בכוחו לאחד את כולם. ועל פי זה נוכל להבין
ורה לא מובן מאי שיאטיה הכא. ועל מקשה זהב" וגו' לענין ההדלקה, דלכא הצורת המנורה "וזה מעשה המנור

שאהרן הכהן נבחר להדליקה לפי שהיתה מקשה זהב עד ירכה עד  פי האמור ניחא, שבא לתת טעם וסיבה לכך
 )מכת"י הגאון רבי משה לוי זצ"ל(. פרחה וגו'.

 

 

 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 

 שמות רבים אין קץ
 
 
 
 

מציאת שם לספר, דורשת מחשבה רבה ותשועה 
ברוב יועץ, ולכן מחברים רבים בוחרים להשאיר זאת 
לסיום כתיבת הספר. אם כי, לעתים בא שם מוצלח 

 בהיסח הדעת כמין נבואה קטנה.
 

הקושי נובע בעיקר בשל העובדה שעשו ספרים 
... הרבה אין קץ, ובמשך השנים נגמר מלאי השמות

כיום, מחבר שינסה למצוא שם לספרו, יגלה בחיפוש 
 ב"אוצר החכמה", כי השם כבר "תפוס".

 
ישנם שמות שהם כה משומשים עד שיש עשרות 
כמותם. מבדיקה אקראית, שם ספר השכיח ביותר 

"בית ישראל". מאות ספרים נקראים כך. יש גם  הוא
עשרות ספרים שנקראים: "ברכת אברהם", "חסד 

 "מאמר מרדכי". לאברהם",
 

זצ"ל  יחיאל מיכל אפשטייןמספרים על הגאון רבי 
שכאשר הוציא לאור את ספרו "ערוך השולחן", 
אמרו ליצני הדור: "כבר נגמרו השמות לספרים, ולא 
נותרה למחברים ברירה אלא לקחת שם קיים ולהפוך 
אותו..." )למעשה, הלצה זו בטעות יסודה, שכן שם 

חן", אלא "ערֹוך השולחן", הספר אינו "ערּוך השול
 על פי ישעיה כא, ה(.

 
כדי להתמודד עם המחסור בשמות, התחילו 

 אחת  מלה  בעלי   בשמות  לקרוא    בזמננו המחברים 
 

באמונתו, חדריו, להגיד, וכתבתם(. מעניין  )כמו:
בזמן הראשונים:  -שכבר היה הדבר לעולמים 

תחכמוני, האשכול, האגודה, התרומה ועוד, ובדור 
 אחיעזר ומרחשת. הקודם:

 
בשמות הספרים התורניים, נושבת רוח של מליצה, 
והם עשויים מלאכת מחשבת משברי פסוקים ומאמרי 
חז"ל, לעתים תוך שינוי מהמשמעות המקורית. מי 
שבקי בכתבי הקודש, יכול ליהנות ולהשתעשע 
משמות ספרים העשויים בתחכום רב, כמו החיבור 

שהוסיף מרן החיד"א ששמו יוסף, "יוסף לחוק" 
ללימוד "חוק לישראל", והוא לקוח מהפסוק "וישם 

ללא התמצאות  אותה יוסף לחוק" )בראשית מז, כו(.
במקורות, לא ניתן להבין את פשר שמותם של רבים 
מן החיבורים. לא מעט טעויות נוצרו בגלל אי הכרת 
המקור. לדוגמא, רבים טועים לומר "כלי ָיקר", 

על פי הפסוק  -ם "כלי ְיקר" שזהו השם הנכון במקו
 "ּוְכִלי ְיָקר ִשְפֵתי ָדַעת" )משלי כ, טו(.

 
אחד מ'חכמי' האומות ביקש להתלוצץ על ספרי 
היהודים, ואמר שמעולם לא ראה שם מגוחך יותר 
משם הספר "שפתי ישנים". ולא הבין מה שכל דרדק 
מבני עמנו מבין, שהמקור לשם הספר הוא ממאמר 
רבי שמעון בר יוחאי על הפסוק "דובב שפתי ישנים": 
"כל תלמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם 

 שפתותיו דובבות בקבר" )יבמות צ"ז ע"א(. -הזה 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 לעפר סופו אדם

 

 
 

  !זה לא צחוק 
  הארץ.-עם –שלום ואילו אוריין, -בר היה יוחנןשותפים. היו  נןיוחשלום ו

"ואתה  וסיים על דרך המליצה: ,לשלום שּותפֹו על עסקיו בירידמשם וכתב , ליריד יוחנןנסע  אחדיום 
, ליוחנןקרא שלום את המכתב והחזיר מכתב  שלום וביתך שלום, וה' יברך את עמו ישראל בשלום".

 "...יוחנן, וה' יברך את עמו ישראל ביוחנן וביתך חנןיו"ואתה  וסיים גם הוא:

 ...צחוק צחוק אבל   
 .לשון מליצה םטוע ואת פסוקי התנ"ך, אינ מי שאינו מכיר

 

 

מעשה בהלך עני שהיה מסובב מבית לבית, הולך 
מדלת לדלת ופושט יד לנדבה. פרוטה לפרוטה 

 הדלה. פשרה את מחייתויהצטרפה וא
 

לוילה מפוארת רחבת ידים. בחזיתה הגיע  יום אחד
ניצבה מרפסת הדורה, ובה ישב אחר כבוד בעל הבית 

 .העשיר, שקוע בספרי חשבונותיו
 

 במטבעותיו. רקשוקיהושיט ידו  ,התקרב העני
 

נשא העשיר לרגע קט את עיניו, ופטרו באטימות: "לא 
 את שווי נכסיי. חלילה לי כעת! מחשב אני עתה

 .מלטעות ולהתבלבל בחשבוני!"
 

נשא הרעיון חן בעיני העני. מדוע לא יחשב גם הוא את 
? נפנה לפנת השולחן, ערם את כל 'נכסיו'שווי 

הפרוטות שבכיסי בגדיו ומנה אותן אחת לאחת, 
 בקבוצות של עשר עשר...כשהוא מסדרן 

 
עני  :והרהר בזחיחות נשא אליו העשיר מבט משועשע

קות אותי, אלא שהבדל 'קטן' בינינו לחמרוד זה מבקש 
 אני מונה מיליונים, והוא סופר פרוטות... -
 

: "מה הינך מחשב, כלום מבקש אתה בבוזסנט בעני 
לך כדי להגיע  מטבעות חסריםלדעת כמה 

 לעושרי?"...
 

 ,"לאחוורו לרגע פניו של העני, אך מיד התעשת ואמר: 
 .זאת כבר ביררתי בעבר" .לא! איני צריך לחשב

 
  ."?מה ביררת? מה ההפרש בינינו: "גיחך העשיר

 
ההפרש כל שאיננו רחוקים זה מזה.  א"הגעתי למסקנ

 ", ענה העני.בינינו מסתכם בעשרה זהובים בלבד
 

עסוק "הבלים תדבר", הפטיר העשיר ושב ל
  חשבונותיו.ב

ואין זה על פי העני, " התעקש"עשרה זהובים", 
והם  דבר, יויודע מבינים שאלתי או השערה!  אומדן

 .את הנתונים שבידי!"אימתו 
 

או  - . אחד מן השנייםנעורהסקרנותו של העשיר 
ואינו צן, שעושרו רב בהחי כקקמצן שלפניו עשיר 

ראוי לנדבה, או שלפניו עני עז פנים המתקלס בו, וגם 
 הוא אינו ראוי לנדבה.

 
 "פרש נא את דבריך", תבע.

 
והוא , העיירה "בבקשה! התעניינתי אצל קברן

אמר לי שיש שני סוגי תכריכים בלבד, לעניים ש
עשרה בסך הכל ההפרש במחירם הוא ולעשירים. 

 ."זהובים...
 

על פי מעשה זה, פירש נפלא הגאון רבי שמעון כהן 
 נזכרה המלה "נחנו"ש ,במסורהאת המובא  הנ"ל

" נחנו"כולנו בני איש אחד  :ארבע פעמים בתורה
 נחנו")שמות טז, ז(,  מה" ונחנו" )בראשית מב, יא(,

 פשענו ומרינו" נחנו")לקמן לב, לב(,  נעבור חלוצים"
  )איכה ג, מב(.

 
במה יכול , שכן מקומות אלו ארבעהויש קשר בין כל 

האדם להתגאות על חברו? בחכמה, ביחוס או 
אך אם נתבונן, נראה שאין בכל אלו לעורר בעושר. 

 גאוה, אולי אף להיפך...
 

, הרי האם בחכמ? במה נתגאה - "ונחנו מה"וזהו: 
והחכם החוטא עונשו גדול  – "נחנו פשענו ומרינו"

 – "כולנו בני איש אחד נחנו"אם ביחוס, הרי יותר! 
"נחנו , הרי ואם בעושרבני אברהם יצחק ויעקב. 

תנו את מא יחלצו, ףבסו - נעבור חלוצים"
ת "לפי שבשע ,, ומאומה לא ניטול עמנומחלצותינו

וין לו לאדם לא כסף ולא אין מל פטירתו של האדם
 "טאלא תורה ומע ם טובות ומרגליותזהב ולא אבני

 בלבד" )אבות פ"ו, מ"ט(.



 
 

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

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

 

ל שם הראש"ל רבי מרדכי אליהו זצ"ל. והנה עתה הגיעו לפני כשנה הקמנו בית כנסת וקראנו לו ע שאלה:
זוג תורמים אשר הם ערירים ל"ע, וברצונם לתרום לבית הכנסת סכום הגון מאוד, בתנאי שנשנה את שם 
המקום על שמם. יש לציין שעל ידי תרומתם ניתן יהיה להרחיב במקום את שיעורי התורה ואף להקים כולל 

 את השם שכבר קראנו. האם אפשר לעשות כך?אברכים, מנגד נצטרך להחליף 
לא עושים כך. אפשר להקים כולל אברכים ושיעורי תורה על שמם. יש להסביר להם שאם משנים תשובה: 

 שם שכבר קיים, מי יערוב להם שלא יבוא מישהו אחר ויתן תרומה כפולה וישנה את שמם שוב? וד"ל.
 

ימוש, האם מותר לאשה לכסות בה את ראשה מטפחת ששימשה לספר תורה וכעת אין בה ש שאלה:
 )העולם אומרים שיש בזה סגולה כל שהיא(?

 לא שמענו היתר או סגולה בזה. תשובה:
 

בביתנו יש בחדר ההורים שירותים ואמבטיה, ושמעתי ממקובל אחד שלא טוב הדבר, הואיל  שאלה:
ויוצאים מזיקים מהשירותים והאמבטיה )כי אין מזוזה בפתח שתמנע מהם להכנס לחדר(. ולכן יש להרוס 

 את החדרון של השירותים והאמבטיה. מה דעת כת"ר שליט"א?
 ה מדיקט וכדומה. ואין לחוש יותר מזה.אין צריך להרוס, רק לעשות מחיצתשובה: 

 
איך  ם כןוקשה לי דא .שעזרא תיקן נוסח הברכותכותב הרמב"ם בהלכות ברכות )פרק א' הלכה ה'(  שאלה:
 "?בורא מיני דשאים"או  "בורא פרי האדמה"אם מברכים  ראבגמ נחלקו

ם כפי ין מלה אחת או שתינֵּ ג  כל אחד מהחכמים ס   ,שנה( 600) יהודה יבבמשך השנים מעזרא עד ר תשובה:
 ונו, כמו שיש היום מאות נוסחאות בסידורים.צחות לש

 
 האם מותר לספרדי לשנות את נוסח התפלה לנוסח חסידי? שאלה:

 אסור. נוסח החסידים מבוסס על שלנו ולא להפך. תשובה: 
 

 ספרדים?הנוסח התפלה של שנות לל עליההאם  ,ספרדיל שנישאהתימניה  שאלה:
 והעיקר בלי מחלוקת. ,אינה צריכה, תעשה כפי שנראה לה שובה:ת
 

האם יש ענין ללמוד היסטוריה ותולדות עם ישראל? והאם יש הבדל בזה בין ספרים שנכתבו על ידי  שאלה:
ים )כל עוד שלא מופיעים שם דברי כפירה או דברים יהודים יראי שמים ליהודים שאין בהם יראת שמ

 מסולפים(?
 מותר ללמוד, עיין באחרונים סימן ש"ו. תשובה:

 
 האם ישנה דעה שעץ הדעת היה עץ תפוחים?  שאלה:

 שנתבלבלו מאתרוג לתפוח )עיין תוספות שבת דף פ"ח סע"א(. ,זו דעת הנוצרים. והיא שבושתשובה: 
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