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 לעשותםהיום 
 

וכי רק  הקדוש האור החייםשואל  - היום הזה ה' אלוקיך מצוך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים
ומביא את דברי רש"י המבאר "היום הזה" בכל יום  ,הוא מצוה אותם, הרי הם כבר נצטוו בהר סיני "היום הזה"

יהיו בעיניך כחדשים, כאילו בו ביום נצטוית עליהם. והנה רש"י כבר כתב כן לפני כן בפרש עקב על הפסוק 
 ."והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי אשר אנכי מצוה אתכם היום" שיהיו עליכם חדשים כאילו שמעתם בו ביום

וזו המלחמה עם היצר  ., ללא שום דיחוי למחרלימוד שאת המצוה צריך לעשות היום שיש כאןכותב  החפץ חיים
, עד שלבסוף לא עושה את המצוה. ולכן אדם לעשות את המצוה בזמן מאוחר יותרלדחות את ההרע שדרכו 

ובזה הוא זוכה לקיים את התורה והמצוות כראוי,  ,יעשה את ציווי ה' מיד בו ביוםהכתוב "היום הזה", ש הדגיש
 ומראה את חביבותו בקיום המצוה.

* 
ז"ל בראש  רבנו האר"ימסופר שבשעות הדמדומים של ערב שבת קודש, יוצא היה  ('ספר שבחי האר"י )פרק חב

כשעיניו עצומות ומקבל  האר"יתלמידיו לכיוון "בית החיים" של העיר צפת, לקבל פני שבת מלכתא. עומד היה 
 תלמידיו את שבת המלכה בקדושה ובשמחה.  יחד עם

פעם שאלוהו תלמידיו: "מדוע עיני כבודו עצומות דוקא בקבלת שבת?". ענה להם האר"י: "בשעה זו עולות נשמות 
מבית החיים ויורדת ה'נשמה היתרה' של שבת לעם ישראל. מחזה נורא כזה, אי אפשר לראותו בעינים 

 פקוחות...".
ו בשעה קדושה זו: "זו שעת הקץ! נלכה עתה לירושלים, יודע אני היכן גנוז אפר פרה פעם אחת אמר לתלמידי

היססו התלמידים: זה אמר, אלך להודיע לביתי. זה תהה, כיצד  אדומה, נטהר עצמנו ונבנה את בית המקדש".
 נעלה מרחק כזה, הלא עתה בין השמשות של ערב שבת...

וג השטן בלבל אתכם ונתעכבה עוד גאולתם של ישראל. דעו שמזמן "החמצנו את השעה" בכה האר"י וזעק "קטר
הצטערו החברים, וניסו לנחמו ואמרו לו: "אם כן נלך, רשב"י עד עתה לא היה זמן קרוב וראוי כל כך לגאולה". 

 להם האר"י: "מה אעשה והחמצנו את השעה...".אמר  אנו מוכנים לכל!".
 

 דרכי הפרד"ס  עצה טובה
 התורהאופנים בפירוש 

לפני התקיעה 
בשופר, 

מומלץ לעמל 
את השפתיים 

שיהיו 
 .משוחררות

 שפתייםאם ה
יש  ,מתייבשות
 ןתוללחלח א

 במעט רוק.

 שיטת הכינויים

)כגון: "מים", מפרשים שהכונה  לפי כינוי שיש לה בדברי חז"למלה מהפסוק  פירוש
בדרך זו ניתן להיעזר  ענין. לתורה שנמשלה למים(, וכך הפסוק הופך לדבר על אותו

"ישמח חיים" להגר"ח פלאג'י, "ספר  בות, כמו:מלים רכינויים לים שקיבצו בספר
דרך  ועוד."סדר הדורות", ספר "מענה לשון" ח"א למהר"י אלגאזי,  לבעל הכינויים"

במבוא לספר "וסמך ידו" כתב, שבדור הקודם בג'רבא נהגו לחנך זו קל לחדש בה. ו
 . ובאמת זו עצה טובה לכל מי שרוצהבדרך זואת צעירי הצאן, לכתוב חידושים 

כינויים על מלה  ם, שיבחר פסוק ויחפש בספרים הנ"ללהרגיל עצמו בכתיבת חידושי
 .כינויים יפרש את הפסוק או מלים מאותו פסוק שבחר, ועל פי אותם

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

אשר זה קרוב לשלשת  ,לא נמצא דבר עתיק וישן כמו עם ישראל ותורתנו הקדושה ,אם נתבונן בעתיקות הרוחניים"
ל הר עראל לעם להשי"ת מעת שקבלו התורה מיום שנעשו יש (בס' שירי דוד עיבור תער"ד ייןע)אלפים ורע"ו שנים 

  ".אין כל אומה שיש לה שום עתיקות זמן ותאריכים כמו עם ישראל, סיני
 (ט)"מגיד חדשות" ח"ט עמ' קמ"
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 פנינים ופרפראות
 

וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך וגו' והותירך ה' לטובה בפרי בטנך וגו' יפתח ה' לך את אוצרו 
 י"ב(-הטוב וגו' )כ"ח י'

אמרו חז"ל במסכת מגילה )דף ט"ז ע"א(: וראו כל עמי הארץ וגו', תניא ר' אליעזר הגדול אומר אלו תפלין 
שבראש. ע"ש. וצריך להבין מהו ענין היראה שייראו עמי הארץ מהתפלין. ונראה לענ"ד ליישב ששלשת 

ה ידוע מה שאמרו חז"ל י', י"א, י"ב, מדברים בענין האותות שיש בין הקב"ה לבני ישראל, דהנ -הפסוקים 
היא לעולם )שמות ל"א י"ז(, וכן  אות)עירובין דף צ"ו ע"א( ששבת נקראת אות שנאמר ביני ובין בני ישראל 

ברית ביני וביניכם" )בראשית י"ז י"א(, וגם תפלין נקראו אות  לאותמילה נקראת אות כמו שכתוב "והיה 
על ידכה וגו' )שמות י"ג ט"ז(. ולפי זה כשישראל עושין רצונו של מקום ומניחים תפלין  לאותשנאמר והיה 

ושומרין שבת ומלין בניהם, הרי שיש עליהם אות מהקב"ה, ואז ממילא מתפחדין מהם כל אומות העולם, שהרי 
ינו למדים שהאות לבלתי הכות אותו כל מוצאו )בראשית ד' ט"ו(. נמצאות מצינו בקין שנאמר בו וישם ה' לקין 

היינו סימן ומגן וצנה, ומי שיש עליו כזה אין אף אחד יכול לגע בו לרעה. וכן הוא בענין תפלין שבת ומילה. 
היינו  וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך, - פסוק י'ולענ"ד הדברים ברורים מאוד בפסוקים שלפנינו: 

היינו בנים, שתקיים  והותירך ה' לטובה בפרי בטנך, - פסוק י"אכמו אצל קין. ויראו ממך תפלין של ראש, 
בהם מצות מילה שזהו אות נוסף ]ומה גם לפי דרשת חז"ל שמשה רבנו ע"ה נולד מהול, וילפי לה מדכתיב ותרא 

וידוע מה  יפתח ה' וגו' לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל מעשה ידך.  - ובפסוק י"גהוא[.  טובאותו כי 
תענית )דף כ"ג ע"ב( על הפסוק ונתתי מטר ארצכם בעתו שהכוונה ללילי שבתות, שאין  שאמרו רז"ל במסכת

רבים מצויים ברחוב וזה נקרא בעתו. והכא נמי שאומר הכתוב לתת מטר ארצך "בעתו" היינו בלילי שבתות, 
"ק. וזה רומז לאות הנוסף "שבת", שמכיון שישראל מקיימים שבת לפיכך נותן להם הקב"ה מטר בעתו. ודו

 )מכת"י הגאון רבי משה לוי זצ"ל(.
 

 

 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 

 התורה לא תהא מוחלפת

 
 

מליונר בפני ה"אדוני" מתהדר הכנר המפורסם 
הוא  –שהזמין אותו "הכנור שעליו אנגן באירוע שלך 

 בן למעלה משלוש מאות שנה!".
 

"לא נורא" מנחם אותו המליונר, "אורחיי אינם 
בקיאים בכנורות, תעמוד בפנה חשוכה ולדעתי אף 

 ...".שמדובר בכנור ישןאחד לא יבחין 
* 

דימה את זצ"ל מצפאקס  רבי אברהם הכהןהגאון 
לאדם שקנה הרשע המשנה את התורה לפי גחמותיו 

כובע צר. מדדו, ומצא שאינו מתאים למדת ראשו 
במקום שיבקש מהכובען להרחיב את כובעו, הרחב. 

הלך לו אצל הנפח וביקש להצר את ראשו, כדי 
 שיתאים למדת כובעו...

 
גם הרשע, דומה לאותו שוטה. אם חוקי התורה אינם 
תואמים את אורח חייו ונראים בעיניו כעמל וטורח, 
הרי הוא קובע חוקים חדשים, פושרים ואינם 

עצמו לתורה, מנסה להתאים את מחייבים. במקום 
להגמיש את התורה ולהתאימה לפי צרכיו  הוא

התורה עתיקה ואינה ש"בטענות שונות ומשונות 
 ...."ושהזמנים השתנורלוונטית לדורנו 

 
יסוד היסודות בדת תורתנו הנצחית, שאף אחד אינו 
 יכול לשנות מאומה מהתורה שניתנה בסיני! המסורת 

 רת הלאהנשמרת באחריות ובקפידה רבה ומועב
 בדיוק כפי שהיא, במקוריותה ובטהרתה.

 
סה להוסיף אפילו מלה אחת ישנ אילו היה אחד כזה

תורה החייב לשנות אותה בכל ספרי הוא היה  ,בתורה
בכל  והנה באותו דור, דבר שאינו מציאותי. הקיימים

מכל  ששבנווכיום  ,הדורות נכתבו אלפי ספרי תורה
 כי אין נוכחים לראותאנו  בכל קצוות תבל, הגלויות

העדות, גם תורה של כל הבכל ספרי  שום הבדל מהותי
אם מדובר בארצות רחוקות שליהודים שם לא היה 
קשר עם קבוצות יהודיות אחרות במשך מאות שנים. 
את אותן מצוות שנצטוו ישראל בהיותם במדבר סיני, 
מקיימים אנו גם כיום לאחר אלפי שנים, ונמשיך 

ידות הזו מוכיחה כי הן ניתנו מרגע לקיימן לעד. האח
נתינת התורה, ובדיוק כך הועברו מדור לדור. האמת 
הצרופה המקובלת, היא שעברה כחוט השני בכל 

 הדורות. שרשרת שלא נותקה.
 

 הזמן לרוח התורה ומצוות חוקי את להתאים המנסים
 הוא התורה חכמת קיום כל כי מבינים אינם, ל"רח

 שינוי ללא היום כן כאז, מסיני כנתינתה בשמירתה
 כלל!

 
לפעמים  - לא תמיד החדש הוא הטובכי כמו בכנור, 

 דוקא הישן...
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 המסירות שהביאה להתרוממות

 

 השם אהבת באש נודע ל"זצ פינקוס שמשון רביהגאון 
 רבים ניסו, השנים במשך. לאות ללא בקרבו שבערה
 לפסגות להתרומם זכה כיצד: סודו את ממנו לדלות

 רצון בעת ?עלייתו התחילה מהיכן, כך כל גבוהות
 :הבא בסיפור מקורביו את שיתף נדירה

 
 התגוררתי, בריסק בירושלים בישיבת תלמיד בהיותי
 כיון נוספים. חברים ולכמה לי המשותפת בדירה

 נוצר, הפסח לחג לביתי שבתי ולא ל"חו בן שהייתי
 כך, בדירה לבדי נותרתי חמץ בדיקת שבליל מצב

 ".כולה בדירה החמץ בדיקת מצות עלי שהוטלה
 

 שתהליך כך, למדי ומוזנחת ישנה היתה הגדולה הדירה
 שעות כמה במשך. הלילה עומק אל נמשך הבדיקה

 את סיימתי סוף סוף. חדר אחר חדר לבדוק עמלתי
 הכסא על צנחתי. הלילה לחצות קרוב, המלאכה

 .סיפוק בתחושת חדור אך, ומותש עייף בתשישות
 

תוך כדי שאני מסדיר את נשימתי ומבקש לישב 
נזכרתי  קפצה עלי רוגזה של עליית הגג. לפתע בשלוה,
 בלבי .הבית דיירי לכלל המשותפת הגג בעלית

ועייף ועיני  תשוש הייתי אחד מצד -מלחמה  התחוללה
לא אני מאידך ידעתי כי אם  אולם, חישבו להיעצם

 אף אחד לא יעשה זאת. -אעשה זאת 
 

 בלבי גמלה, התחבטות של ספורות דקות אחרי
 המצוה את לקיים החלטתי! להיכנע לא: ההחלטה

 בשארית טיפסתי ומיד, נפש ובמסירות מושלם באופן
 הרעועה הדלת את כשפתחתי. הגג לעליית כוחותיי

 שנגלה המחזה מן המום עמדתי, האור את והדלקתי
 המקום נוקה לא רבות ששנים היה ניכר: עיני למול
 אבק של עבה בשכבה מכוסה היתה הרצפה. וכלל כלל

 בערבוביה חפצים התגוללו ופנה פנה ובכל, סמיך
לא היתה אפשרות סבירה להתחיל את  .מוחלטת

 הבדיקה, ומי מדבר על חורים וסדקים... והרי הלכה
 דםא וכל"היא ברמ"א )סי' תל"ג סעי' י"א(:  מפורשת

 ".הבדיקה קודם חדריו לכבד צריך
 

הכריעה אותי  כמעט, איברי בכל שפשטה העייפות
 אומר גמרתי כי נזכרתי שאז אלא. להתייאש לי וגרמה
 כאילו, וכך! מה ויהי נפש במסירות המצוה את לקיים

 כמה בת ומתישה מפרכת מלאכה עתה זה סיימתי לא
 מים דליי מילאתי, כוחותי האחרונים את אספתי, שעות

 .במלאכה והתחלתי
 

 את לבדוק סוף סוף הצלחתי השחר לעלות קרוב רק
 ומהעייפות העצום מהמאמץ רועד גופי כשכל, החמץ

משם . השחר עלה כבר - המתישה. וכשסיימתי
 לנוח קיויתי, התפלה לאחר הלכתי להתפלל כותיקין.

ושאר  החמץ שרפת, היום שמצות אלא, קמעא
 התשישות אף על מנוחתי על לוותר לי גרמו, ההכנות

 .הנוראה והעייפות
 

 לעצמי הרהרתי הסדר ליל של ערבית תפלת לפני
שתחטפני  אחר לי צפוי "סדר" איזה יודע מי בעגמה:

 שינה עוד לפני שאתחיל לספר ביציאת מצרים...
אותי  לאפוף החלה להתפלל, שהתחלתי ברגע והנה
 חשתי לא שכמוה מתוקה ותחושה, קדושה רוח כמין

 מרוממת אותה רוח .חושיי כל את מילאה מעולם
המשיכה ללוות אותי בעריכת הסדר.  ומיוחדת

 הייתי, להפך. כלל בעייפות חשתי לא הפלא, למרבה
. הקדוש מהלילה אחד רגע ולו לבזבז שלא כולי דרוך

 כשלבי מיוחדת נפש בהתרוממות ההגדה את קראתי
 ממלות שכזה מתוק טעם -משמחה  גדותיו על עולה

 !מעודי טעמתי לא ההגדה
 

 והמרור המצה כאכילת, הלילה מצוות יתר את אף
 וקקותמתוך השת קיימתי, הכוסות ארבע ושתיית

, ועיקר כלל אלי נגעה לא העייפות. רגילה בלתי
 על נפש למסור מוכן שאני ישותי בכל והרגשתי

 חשתי! אחר לאדם פשוט הפכתי .המצוות של קיומן
 למשך אותי אפף גדול ואור, אמתית אלוקים קרבת

 גם, פליאתי לגודל. הלילה חצות אחר עד', סדר'ה כל
 .לישון ללכת מסוגל הייתי לא הסדר סיום אחר

שתסס בי לא הניח לה לשינה שתחטפני.  האדרנלין
 מצרים יציאת בסיפור ועסקתי ער נותרתי הלילה כל
 .הבוקר אור עד
 

 התרוממות כי לגלות שלמחרת, הופתעתי טוב-ביום
 ללוות המשיכה הסדר בליל שרוי הייתי שבה הנפש
 המועד.  חול בימי גם ממני סרה ולא, אותי

 
 ובעת, שבת בערב פסח של שביעי חל שנה באותה
 דמעות עלו פסח של שביעי יום של המנחה תפלת
 הקדושה רוח ממני תתפוגג פן מאוד חששתי. בעיני

 החלטתי. השבת ליום והמעבר הפסח ימי סיום עם
 להמשך וקויתי הרוחנית בעלייתי להמשיך לנסות

 את לראשונה חשתי שבת באותה, ואכן .ממרום סיוע
 ולראשונה, קודש שבת של והמתוק הערב טעמה
 !עלייתי... כל החלה ומאז. קדושתה מהות את הבנתי

 
 מכוחה שהכל הרי -הרב  סיים -היום  משהו בי יש אם
 שנאחזתי, חמץ בדיקת מצות, מדרבנן אחת מצוה של
  ...נפש במסירות וקיימתיה בה

 



 
 

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

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

 

שיש בה  מסכת תענית, ושמעתי אומרים שעדיף לדלג על מסכת מועד קטןללמוד לאחרונה סיימנו  שאלה:
 לנהוג? ישכיצד  ענייני אבלות.

 לדקדק בה הרבה. ללמוד ולאכתב  )סימן רס"א( בספר חסידים .מאן דלא קפיד לא קפדין בהדיהתשובה: 
 

 ?ביותר ללידה קלה מהי הסגולה הבדוקה והמנוסהשאלה: 
 אי שבת.סעודה רביעית במוצ תשובה:

 
 מי חיבר את פרק שירה? שאלה:

 ובא בילקוט(.מדרש קדמון )מ תשובה:
 

 ?צל מדג"ינ - ג""האוכל דג ביום ד לאימרהמה המקור  שאלה:
 יפה בפי העם. אימרה תשובה:

 
כתב מרן הש"ע )סי' תק"צ סעי' ד'( דבתקיעות דמיושב יעשה שברים ותרועה בנשימה אחת,  שאלה:

בתקיעות דמיושב יעשה ברצף אחד ממש או יפסיק מעט  ובתקיעות דמעומד בשתי נשימות. ושאלתי, האם
 בין שברים לתרועה?

יעשה בנשימה אחת, ומכל מקום יפסיק ביניהם מעט עד כדי נשימה )כך  -בתקיעות דמיושב תשובה: 
 שמעתי מאמה"ג זצ"ל(, ובמעומד ינשום מעט, ויהיו תכופים כמה שאפשר.

 
 נשמע מהשופר כתוצאה מלקיחת אויר לנשימה, נחשב קול המפסיק?האם קול קצר ששאלה: 
 לא נחשב. תשובה:

 
 ר הסליחותהאם יכולים לומר התרת נדרים מיד אחאש השנה, האומרים סליחות בחצות ליל ערב ר שאלה:
 ה הוא רק ביום? או שזמן ההתר ,במקום בבוקר אחרי שחרית ,בלילה

)עיין בש"ע יו"ד סי' רכ"ח ס"ג(. וכן ראיתי בג'רבא כשהייתי שם בערב יוהכ"פ  אפשר בלילה תשובה:
 התשכ"ו.

 
אם כדאי להשלים התענית, או שעדיף לשתות ה ם כןהאם מומלץ להתענות בערב ראש השנה, וא שאלה:

 שה בתענית?משהו קודם תפלת מנחה כדי שלא להכנס לשנה החד
רב ראש השנה, או להוסיף מצוות לשנה תענית דבור בע לעשות עדיף .אין זו תענית ,אם שתית תשובה:

החדשה. פעם אחת עבדתי על הגהת ספר בכללי העיבור )לאחד מחכמי הדור( ביום ער"ה, ללא תמורה, רק 
 .לעשות גמ"ח ולהוסיף זכויות

 
מותר להתקלח לפני ואחרי הטבילה במקלחות  ,וערב כפור אש השנהערב רל טבילה שהאם ב שאלה:

 שבמתחם המקוה?
 מותר. ובדרך כלל מתקלחים לפני הטבילה. תשובה:
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