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 מצוות בלי חשבונות
 

מה טעם  :את שאלת חז"למביא רש"י  -וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמר וגו' ושבתה הארץ שבת לה' 
צוות ענין שמיטה אצל הר סיני, והלא כל המ הקדימה התורה שהדבר נאמר בהר סיני, ובלשון רבותינו "מה

 כך, בסיני ודקדוקיה ופרטותיה כללותיה כל נאמרו ששמיטה שכמובא הדבר ללמדנו אלא  .?"נאמרו בהר סיני
 כבר זה דבר לימד לא מדוע, לשאול מקום יש עדיין, זאת ובכל. בסיני ודקדוקיהם פרטיהם כל נאמרו המצוות כל

  ?זאת ללמדנו הכתוב בחר שמיטה במצות דוקא למה, אחרונה במצוה או, שבתורה ראשונה במצוה
משמטים את השדה עוד  מצות שמיטה. בדברו" י"ברכו ה' מלאכיו גבורי כח עוש אלא, על שומרי שמיטה נאמר

שעדיין לא רואים את התוצאות את המצוה גם כוגבורה לעשות  ך לזה אמונה גדולהוצרי קודם קבלת הברכה,
 ול למשך שלש שנים. כים לשפע גדוז ,ובשכר האמונה בה'והשכר. 

, שהעושה את המצוות עם כל פרטיהם התורה תכל מצוול ולכן נבחרה דוקא מצות שמיטה להיות בית אב
 זוכה לשפע וברכה עד בלי די. ,ואינו חס על זמנו וממונובלי חשבונות של תוצאות, ודקדוקיהם 

* 
, מסופר שהיה סוחר בדים ומנהגו היה לדקדק לסגור את חנותו זצ"ל על אביו של הרמ"א, רבי משה איסרליש

חצות היום, ויהי מה. בערב שבת אחת, כמה רגעים לפני חצות, הגיע שר גדול לקנות בדים, כל יום שישי ב
ולהזמין בדים במחיר מופלג. הסתכל רבי משה על השעון והנה ראה שהגיע חצות, הודיע לשר שהוא מוכרח 

ר זאת לסגור את החנות לכבוד שבת קודש, ולמרות שהוא הפסיד סכום עצום, בכל זאת ויתר על הכל, ובשכ
 זכה לבן שהאיר את עיני ישראל בתורתו.
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 )א( קרי וכתיב

תופעה מעניינת מצויה במקרא שאיננה בשום ספר בעולם: מלים רבות נכתבות באופן אחד 
ן כתובות כלל ובכל אופן נקראות, )כתיב( ונקראות באופן אחר )קרי(. יתירה מזו, ישנן מלים שאינ

 או שהן כתובות ואינן נקראות )עיין נדרים ל"ז ע"ב(.
גם כתיב ובא גם את הסיבה שעל פי הפשט  מבארים (כמו הרד"ק)מפרשים  הדרך שבהמלבד 

 .תוכן נוסף בחובו טומן "כתיב"הלרמוז שקרי, יש דרך 
שלימים זה את זה, ומרמזים על שהכתיב והקרי מהיא  ,קרי וכתיבלפרש הדרך היפה ביותר 

". כתיב וינוסולדוגמא, בשופטים )ז, כא(: "וירץ כל המחנה ויריעו י משמעויות: תהרכבה של ש
ויניסו ביו"ד, לרמוז שמלבד שנסו גם הניסו אחד את חבירו )בית נאמן בראשית סוף ח"ב, עניינים 

 .שונים, ערך כתיב וקרי(
כתיב אינם משלימים זה את זה אלא הם ממש הפוכים עם זאת, יש מקומות שלא רק שהקרי וה

שליט"א מוצא להסביר זאת היא שיש כאן "משמעות כפולה" הגר"מ מאזוז זה מזה. הדרך שמרן 
הקרי הוא מה שאומר הדובר בפועל, ואילו הכתיב חושף את אשר הוא חושב באמת. אחת  -

אמר חושי אל אבשלום וגו' וכל הדוגמאות הקולעות שמביא לכך מרן, משמואל ב' )טז, יח(: "וי
איש ישראל לו אהיה ואתו אשב", כתיב "לא אהיה" באל"ף וקרי "לו". חושי אומר לאבשלום "לו 

 .אהיה", כביכול הוא כפוף אליו, בשעה שבלבו חשב "לא אהיה", כי בא בערמה והיה עם דוד

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

ו לקיים וכשאדם חושב בדעת ',רחמנא לבא בעי'דלא כאותם הכופרים שאומרים  ,צריך ללמוד כדי לשמור ולעשות"
 ".מספיק בכך ,כגון שחושב כאילו תוקע בשופר או נוטל לולב או לובש תפילין וטלית וכיוצא ,סגי במחשבה ,המצוה

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

 

 ,במס' קדושין )דף כ' ע"א( אמר ר' יוסי בר חנינא - וגו' וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמךכי ימוך אחיך ומכר מאחוזתו 
לסוף  ,לסוף מוכר את מטלטליו וכו' לא הרגישת שביעית, ביעית, אדם נושא ונותן בפירובא וראה כמה קשה אבקה של ש

ו' לא באת לידו עד שמוכר את עצמו וכו' ולא לך אלא לגר וכו' לגר תושב וכ ו'מוכר שדותיו וכו' עד שמוכר את ביתו וכ
אפשר להסביר הכלי יקר  פי דברי. ע"ש. ולעצמה וכו' לעבודה זרה ר. כשהוא אומר לעקר זה הנמכמשפחת גר זה עכו"ם

א בטח באלקיו ולא הפקיר שדהו, על כן התגלגל ל מה חרי האף הגדול הזה, מכיון שאותו אדם שסחר בפירות שביעית
א"כ מדוע מצוה אותנו התורה להחזיק בו, הרי אסור להחזיק ידי עוברי עבירה? ובגמ' )שם(  למה שהתגלגל. ויש להבין,

ן זה נצטוינו וומצוה עלינו להחזיקו כדי לא להשליך אבן אחר הנופל. ע"ש. אבל לכאורה קשה, מדוע רק בעשאעפ"כ  אמרו
ווים אנו לשנאתם כדמשמע ברמב"ם מצ ,לעזור ולתמוך בו ואילו בשאר עוברי עבירה כמו מסית ומדיח, מחלל שבת וכיו"ב

ה' בעל כלי יקר הנ"ל שעונשו הגדול של הסוחר בפירות  פי דברי (. וגם קושיא זו אפשר לתרצה עליסודי התורה לכות)ה
שליך אחריו אבן, שא"כ הרי גם , ולא ראוי להו ובטחונו בה' שמזונותיו בידו יתברךשביעית בא לו מחמת חוסר אמונת

ם וגו' אזרה בגוי)כ"ו ל"ג( ואתכם להלן  בני ישראל נענשו לגלות מארץ ישראל בעבור שלא שמרו השמיטה כמו שכתוב
 רץ. ע"ש. ואם כןגלות באה לעולם וכו' ועל שמיטת הא. וכן שנינו באבות )פ"ה מי"א( אז תרצה הארץ את שבתותיה וגו'

לכן מצוה אותנו התורה לרחם עליו כי סוף סוף אינו רשע גמור  אנחנו לא היינו ראויים שיגאלנו הקב"ה בחטאנו בזה.גם 
ו מצות שמיטה כראוי ולכן גם הקב"ה ריחם על ישראל למרות שלא קיימ, יתברך רק שהיה מקטני אמנה שלא בטח בו

 )מכת"י הגאון רבי משה לוי זצ"ל(. בהיותם בארצם, מדה כנגד מדה.
 

 

 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 

 יקם סערה לדממה
 
 
 
 

חכמים רבים בדורות האחרונים משכו ידיהם מחכמת 
סתם ש אואו כדי לא להידמות למשכילים הדקדוק, 

 מסתבר כי חכמה זואלא ש. לחכמה זולא נמשכו 
ותם , שכן קושיות רבות של אנחוצה מאוד ללומד

היתה להם היכרות קלה  חכמים, היו סרות ונמוגות לּו
 הגר"מ מאזוז עם חכמת הדקדוק. בספריו מביא מרן

שליט"א כמה דוגמאות לקושיות שבנו עליהם תילי 
תילים של תירוצים, ובידיעת כלל דקדוקי פשוט 

 מתגלה דלפום חורפא שבשתא, ואין בכלל שאלה.
 

לפעמים מדובר בכללים כה פשוטים, עד שהתמיה 
מפרשים רבים מקשים למה  לדוגמא, ה ַמתמיה.בעצמ

", הרי לילה לשון הזהנקט ב"מה נשתנה" "הלילה 
נקבה? ומתרצים תירוצים שונים. בא מרן שליט"א 
בהגדת "ה' נסי" וכותב שקושיא מעיקרא ליתא, כי 
לילה הוא לשון זכר בכל התנ"ך. מה שהטעה את 
אותם מפרשים זה הה"א הנוספת במלה "לילה", אך 

 מת "לילה" עיקרו "ַלִיל" והה"א נוספת. ע"ש.בא
 

בכלל זה, לא מעט קושיות נגרמות בגלל הבדלים בין 
לעברית המקראית או  ,העברית שרגיל בה המקשה

הבחנה בין לשון מקרא  חוסרהמשנאית, וכן בגלל 
 ללשון חכמים.

 
בספר "דרכי העיון" מספר מרן כי בהיותו עולה חדש 

רשה ארוכה בימי בשנת התשל"ג לערך, שמע ד
חנוכה, והדרשן התפלפל בנוסח ברכות החנוכה: 
"שעשה נסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה", שיש 
כאן סתירה מיניה וביה, אם בימים ההם, כיצד בזמן 
 הזה? והסביר שנס חנוכה הולך ונמשך לכל הדורות 

 
 

הדרוש ובכל שנה חוזר ומאיר מחדש, והאריך בזה כיד 
השומעים עמדו מוקסמים  הטובה עליו. כל קהל

שהקושיא  י לחשוב לרגעמההסברים הנפלאים, בל
בלשון  ו"בזמן הזה" פירוש אינה מתחילה כי הביטוי

 (.של שטר מוכיח עליוימינו "בתאריך הזה" )כמו זמנו 
 

)בהקדמתו לפירושו על ספר ויקרא( הגאון מלבי"ם 
על הלשוניות כותב שהסיבה לחלק מהתמיהות 

בעת מכך שאיננו מכירים טוב את כללי התנ"ך, נו
 שידעוחז"ל  ולכןהלשון על פיהם נכתב התנ"ך, 

 כללים אלו לא היה בעיניהם תמוה כלל.
 

פעם שמעתי ממרן שליט"א דוגמא נאה לזה: מישהו 
שאל איך אומר יוסף ליעקב אביו "רדה אלי אל 
תעמוד" )בראשית מה, ט(, וכי זה מכובד לפנות כך 

שליט"א שאדרבא לפי דרך לשון לאבא? ודחה מרן 
המקרא זהו ניסוח מכובד, שכן "רדה" בתוספת ה"א 
זו לשון בקשה בניגוד ל"רד" שזה ציווי, וכן "אל" זו 

)כמו שכתב הרב  לשון בקשה בניגוד ל"לא" שזה ציווי
 משך חכמה שמות יב, ט(.

 
מעניין שבירחון "אור תורה" תשס"ט, מעיר מרן 

כהאי גוונא. המלבי"ם שליט"א על המלבי"ם עצמו ב
מקשה על הפסוק "פותח את ידך" )תהלים קמ"ה 
ט"ז(, מדוע באו נסתר ונוכח ביחד, ומעיר מרן 
שקושייתו נבעה מכך שבאידיש מתרגמים "פותח" 

 .ולכן נתקשה שבאו נסתר ונוכח ביחד ,הוא פותח
אולם לפי האמת "פותח" יכול לבוא למדבר בעדו 

, אתה פותח, הוא ולנוכח ולנסתר בשוה )אני פותח
 .ם כן לא קשיא מידיאופותח(, 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 יפעל בשחת ויפול

 

  !זה לא צחוק 
 "....לצדיק אלמוני ןצדיק פלוני וניל אנינכד " באומרו רברבהתאחד שלא הלך בדרכי אבותיו, עמד ואדם 

אפס לבדו, אינו  .על כל סב צדיק מתווסף לך עוד אפס "יחוס הוא כמו הספרה אפס. :אחד אמר לו צדיק
תוסיף ולא תגרע, אלא אם כן ד זה עד סוף כל הדורות, לא צאם תעמיד אפסים הרבה זה לשוה מאומה. גם 

לפני  1אתה כמו מספר ולא אפס במעשים,  אתה עצמך תהיה שוה משהובסוף השורה יהיה מספר. אם 
 ..אז כל המספר יהפוך למליונים רבים".ו האפסים,

 

 ...צחוק צחוק אבל   
 יחוס אינו חזות הכל...

 
 

בנדודיו למצוא מקור מחיה, הגיע הגאון כליל המדעים 
דינת לוב. זצ"ל לאי מאלטה, הקרוב למ רבי משה הכהן

ֵשַמע חכמתו הגדולה יצא לתהילה, ורבים מגדולי 
 עמו וליהנות מזיו חכמתו. ץהמלוכה באים היו להיווע

 
באי מאלטה שימש כשוחט ובודק. הוא היה שוחט 
בהמות בבית המטבחיים, חותם בחותמת "כשר", 
ושולח הבשר עם שומרים יהודים לאטליז. וזאת מכיון 

 צרים.שהקצבים באותו מקום היו נו
 

פעם זמם אחד מן הקצבים להערים על זקנו רבי משה. 
מה עשה? ביקש מאחד משרי המלוכה שהיה בידידות 
עם רבי משה, שיבוא בשעה מסוימת לשוחח עמו, 
וימשכהו בשיחה, עד שתוך כדי שיחה יוציאו מחוץ 

 לבית המטבחיים.
 

בינתיים, זימן הקצב שני שוורים תאומים דומים 
שקל. את השור האחד כלא באחד במראה, בקומה ובמ

מחדרי בית המטבחיים הפנימיים, ואת השני, הגיש 
לרב לשוחטו. שחטו הרב כדין וכדת, והמתין עד 
שיפשוט הקצב את עורו, כדי שיוכל לערוך בדיקת 
הריאה כתקנה. בדיוק אז, נכנס השר וביקש מהרב 
לצאת עמו לרגע קט, כדי להנחותו בעצה טובה בדבר 

 מלוכה.סתר מסודות ה
 

אט אט משך השר את הרב בשיחה אל מחוץ לבית 
המטבחיים והשניים הפליגו בשיחה. בתוך כך, מיהר 
הקצב להסתיר את השור השחוט ושחט בעצמו את 
השור השני, הפשיטו והכינו לבדיקת הריאה. סיים הרב 
את שיחתו, והקצב קראו לבדוק את הריאה. בדק הרב 

 , ויש למוכרו לגוי.את ריאת השור, וקבע כי השור טרף
 

"מה רעותא יש בריאה זו? אינני רואה בה כל סירכה!" 
תמה הקצב שבמשך שנות עבודתו למד להכיר טריפה 

 , על פי דתנו היא טריפה, ואין אתמהי. "למרות ז

 

 מחובתי לנמק בפניך את הפסק" דחהו הרב בתוקף.
 

"אם לא תסביר לי" התקומם הקצב "אגיש קובלנה 
כך שאתה מפסידני חנם, שהרי בפני השופט, על 

 הבשר הטרף זול בהרבה מן הכשר!".
 

לאחר ויכוח ממושך, הבהיר לו הרב: "אמנם לא 
נמצאה בריאה כל סירכא, אלא שהלכה פסוקה היא, 

אסור באכילה. ובשר זה  -כי בשר שנתעלם מן העין 
 נתעלם מעיני בין שעת השחיטה לשעת הבדיקה

 ".ואסור הוא
 

ה בעיניו כי לא היה מחה הקצב ואמר: "הן כבודו רא
כאן אלא שור אחד, וכבודו יצא לחצר ועמד לפני 
הפתח, וראה כי איש לא הכניס לכאן שור נוסף. כל 
הסימנים מורים על כך, שזהו השור שכבודו שחט!". 
רבי משה לא נכנע ללחציו של הקצב וענה "גם 
במקרה כזה, קובעת ההלכה כי הבשר טריפה". 

וקצף, אך דבר לא  התנצח הקצב, טען ורגז, שצף
 הועיל.

 
משראה כי נחוש הרב בדעתו, החליט לחשוף את 
סודו, ובחיוך ערמומי קרא: "בוא רבי, ואראך את 
השור ששחטת באמת...". פתח את החדר הפנימי, 

 והראה לו את השור השחוט הממתין לבדיקה.
 

"יאה ונאה" הפתיעו הרב "מעתה שניהם אסורים, כי 
 ..שניהם נתעלמו מן העין".

 
חשכו עיני הקצב, להפסד שכזה לא פילל. "האמן 
 לי!" זעק בבכיה "זהו השור ששחטת, ואין בלתו!".

 
ואין "נכרים דברי אמת" אמר הרב "אך מה אעשה 
אך  -הדבר תלוי באמונה, אלא בראיה. מאמין אני לך 

 הבשר אסור...".



 
 

 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" 
 

 

כשאנו מקבלים אוכל שהוא מותר באכילה לכתחילה אך אינו לפי רמת הכשרות אשר אנו מקפידים  שאלה:
 עליה, האם יש להחמיר ולזרוק את האוכל, או שמא יש לחוש לאיסור "בל תשחית"?

 יתנו לילדים או לחברים. ואם יזרקו, זו חומרא דאתיא לידי קולא באיסור תורה. תשובה:
 

שמענו מסבתא שלנו שאת הערלה של המילה שמים ביציקה של בניית בית כנסת חדש. האם יש  שאלה:
 מקור לכך?

 לא שמענו כזה מעולם. ערלה יש בה טומאה, ולא מתאים לשים אותה ביציקת בית הכנסת.תשובה: 
 

 הנכתב לאחר השם? ,ס"ט מה פענוח הראשי תיבות שאלה:
, ויש הוא שקר וכזב ,"ספרדי טהור"פירוש הידוע . ה[יהיה טוב יסופ]דהיינו ראשי תיבות "סיפי טב"  תשובה:

י )ואם זה ספרדי טהור, הם תרת צבי אשכנזי ס"טעל זה הוכחות ברורות, ומהן: שהגאון חכם צבי היה חותם 
לא היה ספרדי "טהור". ועוד , ואמו היתה אשכנזיה כידוע, וא"כ חיד"א ס"טדסתרן(. וכן מרן החיד"א חותם 

 ועוד.
 

 האם מותר לכתוב "אשת חיל" על קלף בכתב אשורי לנוי? שאלה:
ר זה בספר יוסף בסדר מנהג פשוט לכתוב שיר למעלות לשמירה ליולדת עם שמות )והחיד"א מזכי תשובה:

סימן ו'(. וכמו שהתירו בהפטרות משום עת לעשות וגו', הוא הדין באשת חיל לכבוד עקרת הבית. ועוד 
 אפשר דכתובים קילי טפי מנביאים ולכולי עלמא שרי. ואכמ"ל.

 
 ?המקרא על משמעות טעמי למודבו אוכל ל מקוםהאם יש  שאלה:

 אנציקלופדיה תלמודית ערך טעמים. תשובה:
 

גם בלי  את טעמי המקרא על פי מבנה הפסוקלדעת  שבעזרתם ניתןהאם יש ספר עם כללים  שאלה:
 לראותם?
 וחבל על הזמן. ,אין ספר מושלם כזה תשובה:

 
 ?עם טעמים או בלי טעמים -ים איך צריך ללמד ילדים בת"ת נביאים וכתוב שאלה:

אח"כ הסבירו כל פסוק עם פירש"י ומצודות,  בחו"ל למדו נ"ך בטעמים. וזה כבר חצי הבנה. תשובה:
 והטעמים עזרו שלא לשכוח את תוכן הפרק ואפילו נוסח הפסוק.

 
צריך לקוראם  (, האםט ,ית דבראש" )בלשון תמיהה, כמו "השומר אחי אנכי שנכתבופסוקים בתורה  שאלה:

 בטעמיהם באופן רגיל, או שיש לנגנם במנגינת תמיהה?
 באופן הרגיל. ואפשר להוסיף בהם נעימה מסוימת להורות על תמיהה. תשובה:

 
 טסדי"? "האם כסמ"ך קשה או כ ,י דגושה"כיצד מבטאים אות צד ה:שאל

. מבטא טסדי מקורו מגרמנית. רש"י למשל לא הכיר טסדי )עיין בפירושו כפולהכסמ"ך קשה  תשובה:
 .לעובדיה פסוק כ'(
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