
 
                                                                                          בס"ד

 

 התורהשומרי משמרת 
 

המרכזי של  שתפקידם מדגישההתורה  -ת כל העדה ו ושרתו ואת משמרהקרב את מטה לוי והעמדת אות
. וצריך להבין הרי עיקר תפקידם היה לשאת המשכן "משמרת", ולכן עבודתם נקראת "שמירה"הלוים זה 

 ?ו את כל כלי אוהל מועד"ת לזה "ושמראקור ה, ולמה התורולהקימו
לבני קהת שנשאו את ירושה דאגה ושמירה על כבודם של כלי המשכן. ולכן ששמירה זו פהחפץ חיים  מבאר

ללמדנו שהם לא היו סתם שומרים באופן חיצוני  .שם מיוחד "שומרי משמרת הקודש"התורה נותנת כן שמה
 .במשכןהשכינה השורה לכבוד  ,ו דואגים שלא ינהגו בחוסר כבודהיאלא  ,ופיזי

כי הם מעמידי  ,ת את ערכםגם בזמננו על כל תופסי התורה לדען לומד החפץ חיים שיש חוב גדול המוטל אמכ
שלא  ,ן ברית ה' היא תורתנו הקדושהור על ארלשמו לעליהם מוט .הדת, והם הנקראים "שומרי משמרת הקודש"

דו מתרבה כבוד התורה בעולם, הוא חשוב לפני ה' יולא יזלזלו בכבודה. ומי שזוכה שעל  פרצות זריםבה יפרצו 
כבודה של בכנושאי הארון ואפילו יותר מהם, כי בזמנם נגלה כבוד ה' לעיני כל, אך כיום שאין הכל מכירים 

 שכרו כפול מן השמים.תורה, והוא בכל זאת שומר על כבודה, 
* 

, על כבוד התורה זצ"ל יהושע ליב דיסקין ין פעם בפני רב, שהתאונזצ"ל ישראל מסלנט רביהגאון מספרים על 
שנתמעט וירד קרנה, כי הושפלה לנגד עיניו, שכן ביום שמחת תורה הכריז הגבאי על מכירת עליית "חתן תורה", 

הרגיעו הגאון  .והוא הציע לכך שני זוזים בעד חתן תורה, ולא נמצא איש שיתחרה עמו להעלות את מחיר העליה
מכאן ראיה שכבוד התורה עומד על רמה גבוהה, שכן  אב, באומרו: תנוח דעתך רבי ישראל, אדרברבי יהושע לי

לא נמנעו יחידי הקהל מלהעלות את מחיר העליה המכובדת, אלא מפני שכבודו היה המציע את המחיר, ומפני 
 .כבודו, שהוא כבוד התורה, לא הרהיבו עוז להתחרות עמו, ולהוסיף על המחיר

 

 דרכי הפרד"ס  עצה טובה
 אופנים בפירוש התורה

לעימוד,  ספרמסירת  לפני
כדאי לעבור על כל החומר עם 

ההגהה של וורד  כלי
)בלשונית "סקירה"(, כך 
תאתרו בקלות שגיאות כתיב 
ומקלדת. כדאי גם להיעזר 
ב"חיפוש" )בלשונית "בית"(, 
ולחפש את הטעויות הנפוצות 
כדלהלן: רווח לפני נקודה, 
רווח לפני פסיק, רווח כפול 
)מוצאים זאת על ידי לחיצה 

על המקש(, ועוד  כפולה
 טעויות דומות שאתם מכירים

 שיש לכם.

 קרי וכתיב )ב(
בכלל קרי וכתיב, יש תיבות שאפשר לקרותן בשני אופנים, וקריאתן 

בניקוד התיבה. ולמרות שאנו קוראים אותן כפי המסורת  תלויה
שבידינו, יש מקום לדרוש כאילו נוקדו באופן השני, או למצוא סיבה 
למה נקט דוקא בצורה כזו. לדוגמא )מספר "בית נאמן"(: בפסוק "הלא 

" )בראשית כ, ה( כתיב ִהוא בוי"ו וקרי ביו"ד, ִהואהּוא אמר לי אחותי 
מצד הּוא. או שבא לרמוז  -י, וזהו אחותי ִהוא לרמוז אחותי מצד אב

למה שאמרו רז"ל )יבמות דף ס"ד ע"ב( שרה אמנו איילונית היתה, 
 ותרגום איילונית דוכרניתא, ולכן השתמש בה בלשון זכר.

 ולמצוא בהם רמז. בקרי וכתיב יש דרך לצרף את האותיות המשתנות
אהרן מה הוא כי הפסוק "ועל לדוגמא: בעל הטורים )במדבר טז, יא( 

יש  ע"ש. צירף האותיות המשתנות למלה "וי"., נו["ונו ]כתיב תליתל
 .הפרש בערך המספרי בין הקרי לכתיבגם דרך לרמוז ב

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

 ואל הזמן חלרו נפנה ולא הישנה המסורתלפי  והיראה התורה על ובנותינו בנינו את לבדל להשגיח אנו צריכים"
 ולחנך להשמר הנשים צריכים ובפרט .תחש בבאר אדם להכשיל אחרא והסטרא היצר תרשתו כולם כי ,האמודות

 )"מגיד חדשות ח"ט עמ' מ"ד( ".העת חרו אל לפנות מבלי התורה על ילדיהם
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 פנינים ופרפראות

 

 אהל מועד יחנו )ב. ב(איש על דגלו באותת לבית אבותם יחנו בני ישראל מנגד סביב ל
 ,"בשעה שנגלה הקב"ה על הר סיני, ירדו עמו כ"ב רבבות של מלאכיםבמדרש רבה )פרשה ב' פסקה ג'(:  איתא

לם עשוים דגלים דגלים שנאמר )שיר השירים שנאמר )תהלים ס"ח( 'רכב אלוקים רבותים אלפי שנאן', והיו כו
אי כך הלו( 'דגול מרבבה'. כיון שראו אותן ישראל שהם עשוים דגלים דגלים, התחילו מתאוים לדגלים. אמרו: 'ה

... נה בו התורה שנמשלה בייןתי, זה סיני שנלכך נאמר )שם ב( 'הביאני אל בית היין' אנו נעשים דגלים כמותן!
אמרו: הלואי הוא מגדיל עלי אהבה... אמר להם הקב"ה מה נתאויתם, לעשות דגלים? חייכם 'ודגלו עלי אהבה', 

 שאני ממלא משאלותיכם... מיד הודיע הקב"ה אותם לישראל, ואמר למשה לך עשה אותם דגלים כמו שנתאוו".
 ?יחומר דגלים שהם לכאורה עניןלמלאכי אלוקים ולמה וצריך להבין 

יכול לעשות שליחות  מיוחדת ואין מלאך אחד לכל מלאך יש שליחותש פעלו מכךאלא אפשר שבני ישראל הת
כל המלאכים  בכל זאתו, )כמו שאמרו חז"ל "אין מלאך אחד עושה שתי שליחויות", בראשית רבה נ, ב( חברו
ם להקדיש ליוצרם בנחת רוח", וכולם כאחד עוני -"נותנים באהבה רשות זה לזה  ,עושים רצון קונםכאחד כולם 

וחפצו גם ראו זאת ישראל וזו כוונת המדרש שראו אותם ש"היו כולם עשוים דגלים דגלים". . ואומרים "קדוש"
 -למטרה אחת יהיו מכוונים כולם  ,שיש ביניהם םיהטבעי דעותהשלמרות חילוקי  למצב התאווהם בכך, 

 (.חן בשפתותיך, כת"י) וכל העם יענו יחדיו ויאמרו: כל אשר דיבר ה' נעשה! ,לאביהם שבשמים
 

 

 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 

 יוצא מן הכלל
 
 
 
 

חוסר ידיעה בכללים. נגרמות מ שגויות שאלותהרבה 
: שליט"אהגר"מ מאזוז  באחת ההסכמות כותב מרן

"וכמה פעמים ראיתי שבידיעת הכללים יסתלקו 
קושיות רבות שיסודן בחוסר ידיעה, וכמאמר הידוע 
'סתם מקשן עם הארץ'". ובהסכמה לספר "שלשה 

חרז על זה: "מאז ומתמיד נכספה נפשי גביעים" 
לראות כללים. בדרכי החכמה והעיון סלולים. 
ישקיטו מריבות וישימו לַאל קושיות המשכילים. 
בסוגיות חמורות בהויות דאביי ורבא דרך לעבור 

-גאולים. וכמה פעמים מתלבטים ומתחבטים אברכי
חמד אפרוחים שלא נתפתחו עיניהם לא ראו אור 

יעת כלל מסוים מספר יד מלאכי ועין כעוללים. וביד
 זוכר וכיו"ב, נחה שקטה כל הארץ והדריך בנעלים".

 
 ,דרך לשון התורה והמשנה לכלל כזה: הנה דוגמא

נות הלשון לבסוף שנמנכש יהיה ים כמה דברים, לשַׁ
ד(: י-בפרשת בראשית )ב, יא יג ,דוגמאל ניכר הסיום.

וגו' ושם הנהר שם האחד פישון וגו' ושם הנהר השני 
וכן בפרקי  .והנהר הרביעי הוא פרתוגו' השלישי 

אבות )פ"ג משנה י"ג( מסורת סייג לתורה מעשרות 
, וכתב התוי"ט סייג לחכמה שתיקהסייג לעושר וכו' 

חיים )לרבו מהר"ל מפראג( שכן דרך שם בשם דרך 
בית ן להודיע שהוא אחרון. ע"ש. ובלשנות כך באחרו

נאמן )בראשית כג, טו( הביא בשם הגאון רבי ינון 
שיישב בזה דקדוק המפרשים )בפ"ב  זצ"ל חורי

( מעשה ברבן גמליאל שקרא בלילה הראשון דברכות
שנשא וכו' רחץ לילה הראשון שמתה אשתו וכו' 

כשמת טבי עבדו וכו', דאמאי לא קאמר קיבל ו
 תנחומין במות טבי עבדו כמו בכלהו. ולפי האמור

נות , שדרך בעל הלשון ושבימ  .בסוף דבריולשַׁ
 

של המחבר בהכרת דרכי כתיבתו ותקופתו  לעתים
. לדוגמא, אין מאליה עליו מקשים, הקושיא מתמוססת

שת חז"ל נוגדת את פיסוק הטעמים, להקשות איך דר
 שכן דרך חז"ל בכמה מקומות לדרוש בניגוד לטעמים

. וכן לא שייך )עיין "בית נאמן" בראשית מט, טז(
להקשות למה לא נקט בסדר "על ראשון ראשון ועל 
אחרון אחרון" )אבות פרק ה' משנה ז'(, שכן דרך 

בסדר "במאי דסליק לפעמים המקרא והתלמוד לפרט 
)עיין בספר "אסף המזכיר" ערך "במאי דסליק  פתח"

פתח"(. וכן לא שייך להקשות על רש"י שלא פירש 
 עייןאליבא דהלכתא, כי רש"י פרשן ולא פסקן )

(. וכן אין להקשות 66במבוא לארים נסי גיטין עמ' 
סתירה מרש"י על המקרא על רש"י מהש"ס, כי הרבה 
פעמים רש"י מפרש הפסוק בגמרא ע"פ הדרשה 

קרא ע"פ פשוטו )ובמבוא ל"ארים נסי" גיטין עמ' ובמ
וכן אין  והלאה הביא דוגמאות רבות לזה(. 23

להקשות מדוע המתין רש"י לפרש זאת עד לכאן ולא 
לפרש במקום שנזכר ולאו  פירש לפני כן, כי כן דרכו

דוקא במקום הראשון )עיין בית נאמן בראשית לז, 
אוד לא , חשוב מכדי להימנע מקושיות כאלו יח(.

 קריאת הקדמות הספרים.לדלג על 
 

גם כשמוצאים מדרשים הסותרים אחד את השני, לא 
 מצינוכדאי להציג זאת כקושית סתירה, כיון ש

. וכן לא שייך להקשות סתירה םמדרשים חלוקי
מתוספות לתוספות, כיון שנתחברו על ידי מחברים 

קושיא למה זכה בלק שתיקרא פרשה  כך גם .יםשונ
ראו על פי על שמו, אינה שאלה, שכן הפרשיות נק

והחידושים שנאמרו בזה, , המלים הראשונות בפרשה
 הלצה נאמרו. בדרך



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 רגע של כעס

 

 
 

נדיר היה למצוא את משה כהן כשסבר פניו אינו זועף. 
ורוטן, ועל כולם היו לו טענות  בכל הזדמנות היה קוצף

ומענות. פעם על המדינה, פעם על המשפחה, ופעם על 
סתם אדם שלא מצא חן בעיניו. בכולם הצליף בשבט 

 לשונו, ואין נסתר מחמתו.
 

, וגם שם, יחד נהג משאית בטוןלפרנסתו, עבד משה כ
טעם  לֶּ מֶּ  , שפך כאש חמתו על כל דבר. הַׁ

 
ם, היה בשעה שהיה אולם הזמן בו כעסו הרקיע שחקי

נכנס עם משאיתו הענקית לרחוב הצר המוביל אל ביתו 
והמכוניות החונות לאורך בסיום יום עבודה מייגע, 

 לכיוון החניה שלו.  מפריעות לו לתמרןהיו הכביש 
 

את בואו ליוותה תמיד סימפוניה צורמנית שלמה 
המורכבת מצפירות משאיתו ומצעקותיו הקולניות... 

כל השכונה שמעה וידעה. ואם איתרע כשמשה הגיע, 
מזלו של איזה נהג להיקלע לשכונה, בלי להכיר את 
משה, אבוי היה לו אם התמהמה להזיז את רכבו על 
 מנת לאפשר את מעבר משאית הבטון של משה

 . בקלות
 

שכניו לרחוב, השתדלו מראש למנוע עימותים. נזהרו 
תמיד להצמיד את רכבם למדרכה, וחלקם הגדילו 

שות, ומרוב פחדם מזעמו, היו מחנים את מכוניתם לע
 ברחוב הסמוך.

 
רבות דיברו על לבו, האשה והילדים, ההורים 
והחברים, אולם דבר לא עזר. משה לא הסכים להיפרד 

 מחרון אפו.
 

היה זה ערב אחד שב משה לביתו עייף ורוטן מהרגיל. 
בתור נהג משאית.  לואחד הימים הקשים ביותר שהיו 

בפקקים  השתרכה משאיתו המסורבלתכל היום 
מעייפים, וכשכבר הגיע לאתר הבניה, מוכן לפרוק את 
מטען הבטון מהמערבל, התברר, שהקבלן שאמור 

 לפקח על העניין איננו. 
 

דמו של משה זינק באחת לראשו. הוא מחה וצעק, 
לשפוך את תכולת הבטון בחזית האתר  הרתיע ואיים

 לימים ארוכים.  את העבודות ולתקוע
 

מנעה  ,של הקבלן ורק התזכורת שהמשכורת שלו בידי
 ממנו לעשות שטויות. 

 
 הרבה מעבר באתר הבניה,משה התעכב  שעה ארוכה

 . לצפוי
 

על כך שיאחר ורותח כועס  ,יצא משם כשסוף סוף
עוד יותר כששוב נתקע בפקקים גבר כעסו הביתה, 

 בדרך.
 

, המוביל לביתוצר לרחוב ה ה משאיתונכנסכאשר 
הצעקות  כבר עמד על סף התפוצצות אטומית.

הקבועות, האיומים, הקללות, כל אלו היו הפעם 
 בעצמה גבוהה יותר מאי פעם.

 
כבר  משהכש'הקש ששבר את גב הגמל' היה אבל 

 הפרטית שלו.  עמד להיכנס לתוך החניה
 

 כמו להכעיס, עמדה שם, לא פחות ולא יותר, מאשר
חונה  ,ונוצצתחדשה מכונית מרצדס מבריקה 

  ו.-ל-בחניה שבשאננות יהירה 
 

מי  !. החניה שלו תפוסהלכזו חוצפה לא פילל..
 ...העז?!

 
ראה בכך יותר מהכעס על תפיסת חנייתו, משה 

עלבון אישי, כאילו ידע בעל הרכב על החלום שלו 
: "לי להתריס בפניולמרצדס, והחנה אותה שם כדי 

 !".יש, לך אין
 

איבד שליטה. הוא סובב את המשאית לאחור, משה 
כל את  יצקהרים את מערבל הבטון, ובשמחה לאיד 

הבטון שנשאר במשאית היישר על המכונית 
 המבריקה.

 
עלה הביתה עייף טרק את דלת המשאית בעצבים, ו

 ס. פתח את הדלת בתנועה חדה ו... הפתעה! ווכע
 

מוחאים ם. אבא, אמא, הילדים, החברים. כולם היו ש
  ומאחלים לו מזל טוב ליום הולדתו החמישים. כף
 

, מה משה התקרב אליו חמיו: "נובטרם התאושש, 
 . על המתנה שקנינו לך?!" אתה אומר

 
"אתה  נפערו עיניו בתדהמה. מתנה?!" ו"מה, איז

רוצה להגיד לי שלא ראית את המרצדס שלך 
 ...בחניה???"

 
וצא מכלל שי לאבד ברגע אחד של כעס אפשרכמה 

 .שליטה



 
 

 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" 
 

 

ת השם גורם להצלחה", או שיש בזה משום הוגה א יהווההאם מותר לומר משפט כמו: "הדבר  שאלה:
 באותיותיו?

בספר "אסף המזכיר" ערך "הוגה את  ייןוע] בשני ווי"ן, בדיבור כדאי להמנע יהווהבכתב כותבים תשובה: 
 .[השם"

 
 אלמנה הנמצאת בשנת אבל ל"ע, האם יכולה לצאת לנופש עם ילדיה? שאלה:

 מותר, אם זה לאחר חודש מפטירת בעלה.תשובה: 
 

 כיצד קוראים את הטעם "קרני פרה"? שאלה:
 כמו פזר גדול. תשובה:

 
 תלשא אינו במקום ההטעמה של המלה כמו בשאר הטעמים?ום הטעמים של זרקא מדוע מקו שאלה:

בראש המלה. תלשא קטנה )תרסא( טעם  -בתלשא יש שני סוגים, תלשא גדולה טעם מפסיק  תשובה:
)בספר טעם ודעת לר' אינני יודע סיבה לכך. ראיתי פעם טעם דחוק  וסגולתא בסוף המלה. בזרקא -משרת 

 נראה בעיני. ואינואליהו גאנם( 
 

לימדו אותנו  ,כגון במלה "ואשתך" בתחילת פרשת יתרו ,ןוכאשר יש במלה אחת קדמא וזקף קט שאלה:
 חס לקדמא כלל. אז למה היא נכתבה?ילא להתי
 לא מצאו המדקדקים טעם לזה. ויש שעושים קצת ניגון בקדמא. תשובה:

 
 פסק?רק את ההאם נכון להתעלם מהדרגא ולהטעים  ,פסקודרגא  - םמיטעשני מלה באותה כשיש  שאלה:

. הדרגא באה להורות מקום הפסק. והנגינה מורכבת (תשמע בקלטות של הישיבה) עושים שניהם תשובה:
 .משניהם

 
. "נכר""על אדמת" במקף ואח"כ  קוראנר"ו  בבל" כת"רעל נהרות "זמור שמתי לב שבתיקון חצות במ שאלה:

 ?ריך לומר כךהאם בדוקא צ
 ה לזה.סמוכים ז "אדמת נכר"בטעם מפסיק ו "על"אדרבה  ,מעולם לא אמרתי כך תשובה:

 
( כל שאינו לומד לשון הקדש וכל היודע ואינו 61' )ח"א עמ "כתבים"כתב הר"י קאפח זצ"ל בספרו  שאלה:

עובר בלא תעשה ולוקה  ,בשיבוש ושלא בדקדוק ון הקודשכל המדבר לשכן עובר בעשה. ו ,מדבר בו
 מה ההגדרה של לשון הקדש בשיבוש?וזה להאם יש לחוש  .ע"כ .ארבעים מדברי קבלה

והרב קאפח  כמו השפה המדוברת היום.היינו  ,משובששון הקודש לא שמענו חידושים כאלה. ל תשובה:
 מתכוון שיש לדבר במבטא התימני בחושבו שזהו המבטא המקורי מימי משה רבנו. ואכמ"ל.

 
 האם עדיף להתפלל אצל אשכנזים במקום שהספרדים מתפללים בזריזות? ה:שאל

תתחיל קצת לפני הזמן, ותתפלל עם ספרדים שמבטאים עי"ן וחי"ת. ואם האשכנזים מבטאים גם  תשובה:
  כן עי"ן וחי"ת שפיר דמי.
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