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 אוהב או אויב?
 

ם מצליחים ללוחמים, כאשר הם נאלצים להתמודד מול אויב המתחזה במדים שלהם, ואינאחד הקשיים הגדולים 
 נו.לזהות הלנו הוא אם לצרי

היצר המתוחכם מתחפש לידידו האהוב של קרבנו, החפץ אך ורק בטובתו, בשעה שאם יש שונא הכי גדול, הרי 
 הוא היצר הרע.

 ."הכתוב מדבר"במלחמת היצר שדרשו רבותינו  ","כי תצא למלחמה על אויבךעל הפסוק הראשון בפרשתנו 
 זצ"לרבי ישועה עובדיה  ה' יעזור לך לנצחו! מעיר הגאון - ך בידך ושבית שביו"יונתנו ה' אלוקוממשיך הפסוק "

החפץ ברעתך.  אויבךרבה של צפרו שבמרוקו, כי הסיוע לנצח את היצר הוא בתנאי שתהיה חדור בהכרה שהוא 
 אין כל סיכוי לנצחו.אם תחשוב שהוא אוהבך, 

משל לגנב שנתפס על ידי שוטר. אזק השוטר את ידו של הגנב לידו שלו בכדי שלא יברח, וכך הלך עמו ברחוב 
השוק. והנה, ראה הגנב את חברו וקרא אליו: אל תדאג, אני והשוטר הולכים יחד, כמו ידידים. פרץ החבר בצחוק 

, תיווכח כי אתה תפוס על ידו ואינך הולך עמו מרצונך. כך והציע לו: תנסה להשתחרר ממנו, וכשלא תצליח
האדם, אחר שנתפס ברשתו של היצר, יכול לבחון את עצמו אם יוכל להשתחרר ממנו, ואז יקבל את ההוכחה 

 הטובה ביותר אם שבוי הוא בידו, אם לאו.
יך לארגן את כל העסק עוד ממשיל המגיד מדובנא על מלחמת היצר משל לאדם שירש ירושה גדולה, ולא ידע א

והמפעל, בא אליו אדם אחד ואמר לו שהוא בעל נסיון במפעלים כאלה ומוכן להיות שותף אתו. והנה בסוף 
החודש במקום לראות רווחים ראה רק הפסדים. ומדובר במפעל רווחי מאד וכשזה נמשך כמה חודשים והמשיך 

את הרווחים לעצמו, ומשאיר לו את ההפסדים. להפסיד שכר חוקר פרטי, והוא גילה לתדהמתו שהשותף לוקח 
כך אדם צריך ללמוד מוסר שהוא "חוקר" שמגלה על השותף והוא היצה"ר. ובדרך רמז אמרו דסאני עלך, לחברך 

 לא תעביד, מי ששונא אותך והוא יצה"ר אל תעשהו חברך ושותף שלך.
 

 דרכי הפרד"ס  עצה טובה
 אופנים בפירוש התורה

"ל, זצ אל הגאון רבי אהרן לייב שטיינמןנכנס  אב
: "בני גונב דברים רגישה שאלהובפיו 

ק. כל איך לגרום לו להפסי, ואיני יודע מהמכולת
שפיעים עליו והוא ממשיך אינם מ העונשים
 ר לו הרב, שילד שטעם טעם גניבהאמ בסורו".

אחד  אבל ישנו דבר .כל כך מהר לא יוותר על זה
וטבחו  נו: הגונב שורשיכול לעזור הנלמד מתורת

נב שה משלם רק שה והגומשלם פי חמ ,או מכרו
כי התבייש בשעת גניבתו שסחבו על  פי ארבעה,

, מהמכולת נב דבר מהושלך ג שהבןגבו. כל פעם 
 שיתוודה בפני המוכר מכולתאותה קח אותו אל 

הוא יבין שהגניבה  כךויחזיר לו את מה שגנב. 
 את הבושה שתבוא לאחר מכן. השו אינה

 שינוי ניקוד

משמעות  כך שמתקבלתהניקוד במלה,  שינוי
)מצינו כן בגמרא, לדוגמא "אל תקרי  אחרת

ונהוג  (.מגילה כ"ח ע"בהליכות אלא הלכות, 
 ם ַהֵספר"יה", לדוגמא: "ע  : "קרי בלכתוב לפני כן

ר", רמז למ"ש  - ט, כה( )אסתר ָּ פ  ַ קרי ביה "ַהס 
 ָּ "סנסן ר של כפר קרצום )במגילה )ט"ז ע"א( המן ַספ 

דרש זה יותר נאה ומתקבל,  ליאיר" עמ' קצ"א(.
איזכורה כאשר מלה זו חסרה או יתרה בניגוד ל

שאר המקומות במקרא, ושינוי הניקוד נעשה ב
ר / המלא, או שמשנים הניקוד בהתאם לכתיב החס
 .)עיין רש"י בראשית א, יד( בהתאם לכתיב

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

 ,ענין כמה גדולה מעלת תורתנו הקדושה שאין לה ערך ותמורה ואין שום דבר שישוה לההפורסם מודבר הדוע י"
 '".יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה'וכן כתיב  ',הב וזכוכיתזלא יערכנה 'כמ"ש שלמה המלך ע"ה 

 (כ"גר)"מגיד חדשות" ח"ט עמ' 
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 פנינים ופרפראות
 

ראיתי במדרש רבינו בחיי שכתב לבאר על  -)כא. כג(  ים תלויוקעל העץ וגו' כי קללת אל לא תלין נבלתו
הנה הוא קללת אלקים אם לא יקבר ביומו וישהה שם  ,הקבלה וזה לשונו: "וכיון שהתלוי בדמות צלם אלקים דרך

ת א" תיבותהשהנה תמצא ראשי  ,דבריו ז"לעכ"ל. ונראה לי בס"ד רמז יפה לבלילה שהוא זמנה של מדת הדין. 
שלא  היא "ל בשם הזוה"ק שהקפידא, רמז למה שכתב הרב זדיןעולים בגימטריא  "ותןניך להאי "ישר אדמתך א

 "ל(.)מכת"י הגאון רבי משה לוי זצ תפגע בו מדת הדין השורה בלילה. ודו"ק.
 

 -אפשר לפרש ע"ד הדרש "כי יקח איש אשה חדשה"  - חדשה לא יצא בצבא וגו' )כד. ה( כי יקח איש אשה
הרע, כיון שאשתו  כאשר אדם לוקח אשה חדשה, "לא יצא בצבא" כבר אינו צריך לצאת בצבא כדי להלחם ביצר

לחמת תו מן החטא. ע"ד מה שפירשו המפרשים בתחילת הפרשה על "כי תצא למלחמה על אויבך" שבממציל
 )חן בשפתותיך, כת"י(. היצר הרע הכתוב מדבר.

 

 

 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 

 קראתי המצר מן
 
 
 
 

שערי השמים לשפע מפתח הפותח את התפלה היא ה
למעלה בשמים  ומזומן מוכןכאשר וגם  היורד עלינו.

אין לו את כל עוד אל אדם מסוים,  לרדת גדול שפע
ל עוד הוא אינו כחות שהם התפלות והבקשות, המפת

 לאדם דומה הרי זה .השפע לא ירד -פונה אל ה' 
 לקבלו. ומגיע פונה אינו אך הגדול, בפרסבפיס  שזכה

 
 פי על שאף)ספרא ויקרא ט'(  רבותינו בדברי מובא

 ושכנתי" הורה "ועשו לי מקדש" והבטיח ה"שהקב
: שהמ התפלל מקום מכל ,)שמות כה, ח( "בתוכם

ומסביר  ."יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם"
אחרי משום ששהסיבה לתפלה זו, זצ"ל  א"החיד מרן

 .לא תרד השכינה הכל צריך תפלה, וללא תפלה
 

לעתים גם בתפלה פשוטה לא די, פעמים  אולם
ואז התפלה  ה' הצילני!שצריך את הנאקה והצעקה: 

 בוקעת רקיעים.
 

שתפלתם  כג( ב, )שמות בחיירבנו לפי וזוהי הסיבה 
 , כמו שנאמרביציאת מצרים של ישראל התקבלה

ַמע" שְׁ ים ַויִּ  שאין" ,כד( ב, ַנֲאָקָתם" )שמות ֶאת ֱאֹלהִּ
 מתוך מתפלל שהוא כאותה שלמה אדם של תפלתו
 העולה והיא מקובלת יותר שהיא ,והדוחק הצרה
 שאמר ה"ע הנביא ביונה תמצא וכן ."יתברך לפניו

ף' :(ח, ב יונה) ַעטֵּ תְׁ הִּ י ָעַלי בְׁ שִּ י' ֶאת ה ַנפְׁ תִּ  ַוָתבֹוא ָזָכרְׁ
ֶליָך י אֵּ ָלתִּ פִּ יַכל ֶאל תְׁ ֶשָך הֵּ  הנביא הבטיח, 'ָקדְׁ

 היא ,הנפש ועטיפת הצער מתוך שהיא שהתפלה
 ".יתברך קדשו היכל אל לפניו הנכנסת

 
מדייק זאת הקדוש )שמות ב, כג(  האור החייםרבנו ו

ָעָתם "ַוַתַעל ממה שנאמר ים ֶאל ַשוְׁ ן ָהֱאֹלהִּ " ָהֲעֹבָדה מִּ
 .העבודה מצרת שהיתה בגלל היינו ,(כג, ב שמות)

 המצר "מןבהלל  שנאמרולפי זה מבאר את מה 
כאשר  - (קיח, ה תהלים)יה"  במרחב ענני -יה  קראתי

 .ה' עונה -מתפללים מן המצר 

 עהארב , מובאיםבמזמור "הודו לה'" )תהלים ק"ז(
 מדבריות, יורדי עוברי: להודות שחייבים סוגי אנשים

  .האסורים מבית וחבוש היוצא, חולה שנתרפא, הים
 

 עורך ביניהם הבדלה לשוניתהמעניין הוא שהמשורר 
 והולכי הים יורדי ומחלקם לשתי קבוצות: אצל

 - ויצעקו", להם בצר 'ה אל ויצעקו" נאמר מדברות
יצילם /  קותיהםממצו" הפסוק מסיים ואצלם ,'בצ

 אל ויזעקו" נאמר וחבוש חולה ואילו אצל ,"יוציאם
 הפסוק ואצלם מסיים ,'בז - ויזעקו", להם בצר' ה
 ".יושיעם ממצוקותיהם"
 

 פנימית "צעקה" הקודש שבלשון מבאר שם ם"המלבי
 מ"זעקה", ו"הצלה" גדולה מ"ישועה". יותר

 
ועל פי זה ביארו יפה את ההבחנה בין יורדי הים 

הזועק לה',  ולכי מדברות לבין חולה וחבוש: חולהוה
תפלתו אינה לגמרי מקירות לבו, שכן הוא תולה את 
 מבטחו גם ברופאים מומחים שיוכלו לרפאו, וכן

הוא סומך גם על  בתפלתוהאסורים,  בבית היושב
עורך דין מומחה ועסקנים שיסייעו בידו לצאת 

אפשרות  היא מבחינתו התפלה מאפילה לאורה.
 ריקם שבה אינה תפלה שום .של השתדלות ספתנו

אך  - "יושיעם ממצוקותיהם"ממצוקתו,  "נושע" והוא
 .מוחלטת והצלה הוצאה זמנית ולא זו ישועה

 
 מיטלטלת וספינתו בים נמצא אדם כאשר ,לעומת זאת

 לו יעזרו לא - הים משברי בין אגוז כקליפת
. כל ממון שבעולם לו יעזור ולא וקשרים פרוטקציות

 לבו מעומק מלצעוק לעשות חוץ אחר דבר שום לו אין
וכן הולכי מדברות אשר  .אשר לו הים והוא עשהול

ונמצאים בדד בין חיות  "תעו במדבר בישימון דרך"
רעות, אינם יכולים לתלות את יהבם באף עוזר וסומך 

וניצל  יוצא - הלב מעומק שצועק בלעדיו יתברך. מי
 . ציאם"יו "ממצוקותיהם - לגמרי מהצרה

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 המתמהמההרופא 

 
 

  !זה לא צחוק 
בני עתה ": ושאלה בפיו לגאון רבי ישראל מאיר הכהן מראדין זצ"ל, בעל ה"חפץ חיים", הגיעצעיר  אב

-בגיל שש או בגיל ברשמא בגיל שלוש או  - וכל מאימתי עלי להתחיל לחנרצוני לשאובבגיל חודש, ו
  ".מצוה?
 

 ..".את הילד צריך לחנך עשרים שנה לפני שנולד."מאוחר מדאי באת!  השיבו ה"חפץ חיים":
 

על האב מוטלת החובה קודם את הבן,  בתגובה למבטו המבולבל של האב הטרי, הסביר הרב: "כדי לחנך
לפני עשרים אצלך להתחיל איפוא החינוך צריך היה  .לחנך את בנו יקל עליוו, ואחר כך כל לחנך את עצמ

 ..."שנה

 ...צחוק צחוק אבל   
 

 .ך צריך קודם להיות מחונךנכדי לח
 

 הופיע!!!

 

 הספר הנפלא

 הכתב והמכתב
 ח"ב

 

 עם פירושם ומקורותיהם יחד עם אוצר מליצות וביטויים לשימוש בכתיבה פרקי הנחיה והדרכה באמנות הכתיבה התורנית
 

 052-7654216 -לבירורים הפצה ראשית "אור החיים",  ניתן להשיג בחנויות הספרים

 

היה מגדולי  ,הרופא היהודי דוקטור אהרן גארדיה
מש כרופאו יהרופאים באשכנז לפני כמאתיים שנה, וש

במהלך חייו  .האישי של פרידריך הגדול מלך פרוסיה
המובהק של בתשובה שלימה, והיה לחסידו  זכה לשוב

 .טשהמגיד ממזרי
 

! דוקטוראל ביתו נערה יהודיה. "יום אחד התפרצה 
ומפרפר  להציל את אבי! הוא חלה אנושות מהרהחוש 

רותחות ודמעות  בקול נפחד זעקה!" בין חיים למוות
 .שטפו את פניה

 
גש ילתדהמתה, לא מיהר הרופא לצאת לדרך. לאטו נ

אל הארון, נטל משם חליפה מיוחדת והחל להבריש 
פנה אל חדר המבוא והסיר את כובעו מן  משםאותה. 

שעתה  תהמודאגסברה הנערה הקולב. כששב לחדר, 
 הרופא אל אביה החולה.ימהר 

 
אך לא כך היה. שוב נטל הרופא את המברשת, ועתה 
החל מטפל בכובעו, הברישו היטב עד אשר אף גרגר 

 אבק אחד לא נראה עוד עליו. 
 

 קראה! מהר! מהר! אבי חולה אנוש!" "הרופא
 ".עוד מעט עלול להיות מאוחר!" בקול חנוקהנערה 

 
 הנה כי   ,דבריה את   שמע  לא  כללומה שהרופא דאך 

 בזה הרגע פנה לצחצח את נעליו! עבודה יסודית
כל נעל עד אשר רק ושפשף והבהיק יעשה, מ

 השתקפה בה בבואתו.
 
אבי סובל כל כך, ולרופא הזה יש זמן לכל העיסוקים "

, חשבה הנערה במר לבה. היא פכרה ידיה "הללו
ם הרופא אינו בצער, ביאוש: "רבנו של עולם! א

 .ממהר לבוא אל אבי החולה, הושיע אתה את אבי!"
 

בזה הרגע פנה הרופא אל הנערה ואמר לה: "שובי 
 .לביתך, כבר הוטב בעזרת ה' לאביך!"

 
פור חל במצב האב יש -הרה הנערה הביתה, ואכן ימ

החולה. לא ארכו הימים והאב החלים כליל ממחלתו 
 האנושה.

 
הרת אל החולה ילא מ נשאל הרופא: "מדוע לימים

 .האנוש כאשר באה בתו הבוכיה להזעיק אותך?"
 

הכרתי היטב את מצבו של אביה : "תשובתו היתה
ורק 'בורא  ,אין דרך להצילוכי מדרך הטבע  וידעתי

גמרתי  ןתו. על כואו ולרפרפואות' יש בכוחו להושיע
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 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" 
 

 

את היד רק בסוף מצאו ש ו, עדולא מצאו אות ופשו אחרייחו ,בים הבן שלי חלם על אחיו שנטבעשאלה: 
 ומה לעשות? פתרון החלוםיכול למצוא לנו את . האם כבודו רח"ל שלו

יש לומר הקטע "רבונו של עולם אני שלך וחלומותי שלך" בשעת נשיאות  ,כשחולמים חלום כזהתשובה: 
שהבן  ,אפשר לפתור את החלום לטובה צדקה. ח"י שקלים בקופה שלמיד ולתת  ,כפים )נדפס בסידורים(

 חידושי תורה.בידו יהיה בע"ה גדול בתורה וישקע בים התלמוד )כדאי ללמוד שיעור בדף יומי( וגם יכתוב 
 

 האם בימינו יש לקרוע כשרואים את ירושלים? שאלה:
 בשלטון ישראל.ב"ה מעולם לא קרענו כשראינו את ירושלים, כי נמצאת  תשובה:

 
כי ימינך "שלים את סיום המשפט )כמו והציבור מ חצי משפט בסליחות שהש"ץ מתחיל במקומות שאלה:
וכן להיפך, האם היחיד  גם את הסיומת?בלחש , האם החזן צריך לומר (וכדומה ,"לקבל שבים –פשוטה 

 די בכך שאומר את הסיום?שאו את חצי המשפט הראשון יחד עם הש"ץ צריך לומר 
את מוציא  שכן הש"צהענייה בלחש. עמו את והשליח ציבור יאמר  ,בלבדעונה רק המנהג שהיחיד  תשובה:

באמירת אינו יוצא עצמו החזן  ה שאין כןמ צמם,אומרים בע הםר, וכאילו ידי חובה במה שהוא אומ הקהל
הוא אומר ברוך הבא והם  ע"ב: ח"ושייך שומע כעונה באמירת פסוקים )עיין סוכה ל וצריך לומר הכל. הקהל

 אומרים בשם ה', מכאן לשומע כעונה. וכן בתוס' שם סוף ד"ה מכאן שמצוה(.
 

ים כמו "רחמנא" אפשר לענות "בדיל ויעבור" בלבד בלי לומר בלחש יחד עם החזן האם בקטע שאלה:
 "רחמנא וכו'", ומה לגבי סיום משפטים שיש בהם שם ה', כמו למשל בקטע של יום ג' בסליחות?

אפשר לשמוע מהחזן, וכן אנו נוהגים לגבי רחמנא, לענות רק "בדיל ויעבור". וכן בתחינה ליום  תשובה:
 ר לומר רק את הסיום בלבד, כי הוא קטע מפסוק.שלישי, אפש

 
בסידור "איש מצליח" בהלכות שלפני תיקון חצות מובא שלא לומר פעמיים תחנון תוך חצי שעה.  שאלה:

 ורציתי לשאול: אנו אומרים בכולל סליחות לפני מנחה, האם נאמר תחנון גם במנחה?
 גיד פעמיים, כי עבר יותר מחצי שעה.אפשר לה תשובה:

 
 אדם המשמח חתן וכלה על ידי תקיעה בשופר, האם יש בכך זלזול במצות שופר? שאלה:

 אין בכך זילותא. תשובה:
 

 יש לבחור שופר למהדרין? כיצד שאלה:
צריך ללכת אצל  .שים טלאי על גבי טלאי בשופרותיש כמה רמאים שעו. לבדוק אצל הרבנים תשובה:

 .שיש בו השגחה רץ ישראלאו לקחת ממקום בטוח בא ,מומחה שיבדוק את זה
 

ָיה )כשאלה:  ִּ -יש לנו שופר שעבר אלינו מאבא ומסבא. איכות השופר מצוינת, אך יש בו נקב קטן צמוד לפ 
הנלקח מהשופר עצמו, או שיש צורך לחתוך את השופר ס"מ מהפיה(. האם ניתן לסתום את החור בחומר  3

 עד למקום הנקב?
 עדיף לחתוך, כי יש תנאים רבים בסתימה בש"ע סימן תקפ"ו, ואין לדעת אם יתקיימו בו התנאים. תשובה:
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