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 זירוז לתשובה
 

כאן המקום היחיד שהיה צריך משה ללכת אל ישראל  -וילך משה וידבר את כל הדברים האלה אל כל ישראל 
הלך, הרי מבואר בתרגום יהונתן שהליכתו  לומר להם דברי חיזוק. וצריך להבין מדוע היה צורך בהליכה ולהיכן

היתה לבית המדרש, כאשר היתה באמנה אתו, אם כן מדוע מסופר לנו על הליכתו זו, ובפרט שמידת דרך ארץ 
 היא שהתלמידים באים לרבם ולא להיפך?

 
שנאמרו מבאר הכלי יקר את כפל הפסוק "וידבר את כל הדברים האלה", ו"ויאמר אליהם", לרמז לנו על הדברים 

בהפטרה "קחו עמכם דברים ושובו אל ה'". ולכן משה רבנו רצה לזרזם על התשובה אשר עיקרה בדברים, ועורר 
וחיזק את עם ישראל להתקרב לה' ולחזור בתשובה, כי טבע העולם שיש בו הרבה המרחיקים מהקב"ה, ויש 

 אינו מתאמץ לחזור לקב"ה.הרבה הסתר פנים ונסיונות, ובדרך הטבע, העולם גורם ריחוק לאדם והוא 
 

לכן התורה מספרת לנו "וילך משה", היה עליו ללכת ולחזק את עם ישראל במצות התשובה, ולא סמך עליהם 
שהם יבואו אליו, כי אין אדם רואה חובה לעצמו ולא מרגיש חסרון שצריך ללכת לחכם רופא לבקש תרופה 

 כם ומדבר אתו על התשובה.לחסרונו בעבודת ה', והלואי שישמע כשכבר בא אליו הח
* 

מסופר על החפץ חיים שהגיע לעיירה ברנוביץ ושאל למארחיו מהו הדבר הטעון תיקון בעניני רוחניות במקום. 
סיפרו לו ששניים מאנשי המקום החלו לפתוח את חנויותיהם בשבת, אולם הציעו לרב שלא כדאי לדבר איתם, 

בעו והלך לביתו של אחד מהם, שאל לשלומו ולשלום כיון שהם עלולים להשתלח ברב. חבש הרב את כו
משפחתו והתעניין כיצד מתנהל עסקו. בהמשך השיחה בירר: האם יש לך תלונות לריבונו של עולם? השיב הלה: 
"הכל בסדר". אמר לו החפץ חיים: "אם אתה רוצה שגם לרבונו של עולם לא תהיינה תלונות כלפיך, סגור את 

ה כך גם לשני, והם קיבלו את הדברים שנאמרו מפיו של הכהן הגדול מאחיו, אשר חנותך בשבת ותצליח". עש
 במתק שפתיו ידע למצוא מסילות ללבם. 

 

 דרכי הפרד"ס  עצה טובה
 אופנים בפירוש התורה

 

אין צורך  ,לצורך שמירת האתרוג
מספיק שהאתרוג לא  ,מקפיא או במקרר

אפשר  יהיה בשמש או במקום חם.
מפני  אך להגן עליו ,להשאירו בקופסתו

)יש  בפשתן או צמר גפן טלטלות
 ,המכניסים את האתרוג לשקית ניילון

 ומאידך ,עליו יותר תשמצד אחד שומר
 .אם האתרוג "מזיע" הוא עלול להינזק(

 (.שליט"א הרב מנחם בורשטיין)

 פרשנות הלכתית למקרא
הסבר מעשים של אנשי המקרא על פי כללים והגדרות 

וח במקרא בין שני ויכ הסברלדוגמא: . הלכתיים מאוחרים
אישים שהם חולקים במחלוקת בגמרא. או הסבר מכירת 
 הבכורה של עשיו לפי ההגדרות ההלכתיות של מכירה
)כגון שמכירה זו היא מכירת דבר שאין בו ממש, עיין 

רבים מספרי הדרוש הלכו אור החיים(. בדרך זו בספורנו וב
דורות, כמו ספר "פרשת דרכים"  כמההספרדים לפני 

 .און בעל משנה למלך, "המעלות לשלמה" ועודלהג
 

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

 ואם יהיה לילד איזה צער ,ואם בחיי הגוף האב שם נפשו בכפו ובכל כחו מתאמץ להטיב לבנו ולשמרו כבבת עינו"
כל שכן וקל וחומר  ,נפש האב תדאג עליו כפליים ואין חייו חיים עד שימצא תרופה ומזור למחלת בנו ,או חולי ב"מ

ועי"ז יהיה לו עונש גדול אחר המיתה  ,שיש לו לאב להשתדל ולשמור חיי נשמת בנו שלא יצא לתרבות רעה
 )"מגיד חדשות" ח"ט עמ' קל"ח( ".בגיהנם
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 פנינים ופרפראות
 

שאז משה יעמוד לעזרתם. ואפשר  ,ןעל דרך הרמז שהכוונה לזמן המפירשתי לעיל  -לא תעבור את הירדן הזה 
שאם היה נכנס  , וידוע מה שאמרו חז"להרי ה' אמר אלי לא תעבור את הירדן הזה ,עוד להוסיף שמשה אמר

ובונה את ביהמ"ק לא היה נחרב עוד, ואז כשיחטאו ישראל ח"ו היו נאבדים  "ה לארץ ישראלמשה רבינו ע
באופן  ,כליה ח"ו. לכן נגזר שמרע"ה לא יכנס ושלמה יבנה את ביהמ"קעלולה להיות גזירת שונאי ישראל והיתה 

 ששייך שיעשה הקב"ה כליה בעצים ובאבנים ולא בעם ישראל. 
דאי הגמור שהקב"ה לא יעזבכם ולא יעשה עמכם כליה. ומדוע? כיון שה' אמר שבו ,וזה מה שרמז להם מרע"ה

לא א אוכל לבנות את ביהמ"ק, וממילא שלכדי אלי לא תעבור את הירדן, והסיבה העיקרית היא למענכם, 
 ודאי שמובטח לכם שלא תיעקרו מהעולם ח"ו.  בדו ח"ו אלא רק ביהמ"ק יחרב, ואם כןתיא
: "אלא קרא אמר הנך שוכב עם אבותיך. אמר ליה קודשא פ"ד ע"א( איתא כהאי לישנאבזוהר הקדוש )דף ר וכן

בריך הוא למשה, אע"ג דאנת תשכב עם אבהתיך, הא אנת קיימא תדיר לאנהרא לסיהרא. וכדין אנהיר לסיהרא 
הנך כד אתכניש, ועל דא הנך שוכב לאנהרא, ודא הוא ואצונו. וכדין אתבשר יהושע לאתנהרא. ועל דא כתיב 

הר וזהאת יהושע, כלהו לאנהרא. עכ"ל  שוכב עם אבותיך, לאנהרא ליהושע. ודא הוא וצו את יהושע וחזקהו, וצו
 הקדוש. 

מה שמקבלת וידוע שאין ללבנה אור משלה אלא  פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה,הרי שמכיון ש
רט. ואולי זהו סוד הכתוב בפרשת מהשמש, כך מרע"ה שהוא כשמש, הוא הנותן אורו לכל העולם ולישראל בפ

( "יפקוד ה' וגו' איש על העדה אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם וגו' ולא תהיה י"ז-פנחס )במדבר כ"ז ט"ז
שאף אחרי מותו יוכל להשפיע על העולם ועל ישראל משה ביקש כצאן אשר אין להם רועה", ש עדת ה'

מנשמת מרע"ה  נו, וכמו מרדכי שאמרו חז"ל שהיה לו ניצוץהיינו אדם שיהיה לו ניצוץ ממ ,באמצעות "איש"
 עם הכולל[. משה בגימטריא איש יהודיחומת אנך על מגלת אסתר, ורמז  ]כ"כ הרב

ללא רועה רח"ל. וסופי  כצאן תהיה עדת ה' , לרמוז שלא בגלל המןהמן , סופי תיבות"הרוע םלה ןאי"וכן תמצא 
עלה שמרע"ה ביקש על , לרמוז למה שכתבתי למ)מלא ו'( מורדכינין כמעולים  "םיוציא רואש םלפניה" תיבות

 )מכת"י הגאון רבי משה לוי זצ"ל(. לזמן אחשורוש. ע"ש.מרן החיד"א שם רמז עוד  מרדכי. ובספרו נחל קדומים
 

 
 

 

 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 

 נסיון בהתאמה אישית
 
 
 
 

בני ליחסים שבין רב על השיחה עם מקורביו ב
רבה  זצ"ל רבי שמואל סלנטהגאון  התבטא ,עדתו

עמדו שי באנשי קהילתימובטחני " של ירושלים:
 בכל תקנה שאתקן".

 
 .אחד הנוכחים תהה "הבטחון הזה? לכבודומנין "
 

שכן דבר אשר לא " :השיבו רבי שמואל בחיוך
 ."מהם... אדרושלא  ,יעשו

* 
הקב"ה  אין, שהטמון בהנהגה האלוקית יסוד גדול

 יכול לעמוד בו. כן מעמיד אדם בנסיון, אלא אם 
 

אותנו  , יש בו כדי ללוותהאלשיך כותביסוד זה, 
שאילו  בכל שלב בחיים. לעתים אדם חי בתחושה

היה  גדל בבית אחר או במשפחה אחרת,היה 
, ומה יעשה בנסיונות החיים בקלות מצליח לעמוד

   תומכת,   שאינה  בסביבה  גדל במשפחה קשה, ש
 גורמת   זו תחושה   . וכו'  נעימות  לא  חוויות    עבר

 

ולא פעם להסיר  שאינו אשם במצבו לו להרגיש
 .אחריות

 
ו אין נסיון שרובץ לפתח אך כאמור, לפי האמת,

אתו. בגמרא  יכול להתמודד וינשא של האדם
)כתובות  שיחנא" -זאת כך: "לפום גמלא  ניסחו

המשא  -הגמל כח לפי  , כלומר,ק"ד ע"א(
מעמיסים  לא -שמעמיסים עליו. אם הגמל צעיר 

 -עליו חבילות גדולות. אך אם הוא חזק וגדול 
 טוענים אותו במשא כבד. 

 
 הגיע לפניו נסיון כך גם האדם המקבל נסיונות: אם

מעבר למה  גדול, יידע שיש לו כוחות נפש גדולים,
 שהוא חושב, ואין דבר העומד בפני הרצון.

 
)ברכות ל"ב ע"א, ד"ה  מהרש"אהגאון 

'נתמוטטו'(, מוכיח שביד האדם הכוח והיכולת 
להתגבר על יצרו, מעצם העובדה שאדם נענש על 

 חטאו )ועיין עוד ב"אוצרותינו" בראשית כג, ב(.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 התפלה שבקעה רקיעים

 
 

  !זה לא צחוק 
להדגים את נזקי האלכוהול,  על מנת. ןמיי להתנזראיש חכם נכנס לבית מרזח כדי לשכנע את השתיינים 

ים, כוסית ויסקי טהור, מוציא מכיס מעילו צנצנת עם תולע לוקחהוא הוא מזמינם לצפות בניסוי מרתק. 
 מוציא תולעת אחת מן הצנצנת, וזורק אותה לתוך כוס הויסקי. התולעת מתפתלת ותוך שניות מתה.

 
 אחרי ההדגמה, שואל האיש את אחד השתיינים: "נו, הבנת את המשמעות של מה שהראיתי לכם?". 

 
ולעים הוא מחסל את כל הת לבריאות, טוב, חושב קצת ומשיב: "כן. ויסקי הגונה השתיין לוקח לגימה

 "...בגוף
 

 ...צחוק צחוק אבל   
 

 .ולסמא את עיניו ומוחואת דעתו  יכולות להטות לגמרי ,תאוותיו ותשוקותיו של האדם
 

 

 הופיע!!!

 

 הספר הנפלא

 הכתב והמכתב
 ח"ב

 

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

 , סיפורים, הלכה פסקי, ס"ש חידושי, מקרא חידושי, ותשובות שאלות, מאמרים :הכתיבה סוגי בכל הדרכה כולל החדש הספר

 .ספרים וההדרת לאור ספר בהוצאת והדרכה טיפים, ת"ור פיסוק כללי, ותירוץ קושיא, הערה כתיבת, ושירים מודעות, מכתבים, ביוגרפיות
 

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

 

שנה אחת מצב הפרנסה בעיר תונס היה קשה מנשוא, 
זצ"ל הכריז על עצרת  ישועה בסיס ורב העיר הגאון רבי

 תפלה וזעקה. 
 

התאספו בני הקהילה בבית הכנסת כשמלכם בראשם 
אברהם עננו", "עננו אלוקי  והחלו באמירת סליחות.

חינן שליח הציבור בקולו, והקהל עונה לעומתו: "עננו 
 אלוקי אברהם עננו!".

 
מתוך  חריגקול רבי ישועה  קלטה אוזנו שללפתע 

הקהל, קול שמלותיו אינן משתלבות יחד עם קריאת 
 . הקהל המשותפת

 
משנפנה לעבר הקול, גילה שמדובר ביהודי שהיה מן 

תת, סידורו חבוק הפשוטים שבקהל. הלה עמד רו
לחיקו, עיניו עצומות, פניו מופנות למרום, והוא חוזר 

 ָעִני" "נֹו! - ָעִני": בקול רם ובכוונה גדולה שוב ושוב
 במקום "עֵננּו". "נֹו! -
 

זו תמה קדשו, שדוקא תפלה  ברוחהרגיש רבי ישועה 
 עד שעצרה  ת הברזלוקעת רקיעים ומפילה את מחיצב

 .כה את התפלות
 

לסיומה של התפלה, ואז פנה אל המתפלל המתין 
ושאלו: "יהודי יקר, אמור נא לי בבקשה, מה היתה 

 ?".'עננועל המלה 'כאשר חזרת שוב ושוב  כוונתך
 

כלום הרב הגדול היהודי הפשוט היה מופתע ביותר, 
הפשוט של  ןאינו יודע את פירושראש על ארץ רבה 

 אבל תחילה תיקן: "במחילה רבי, לא מלההמלים? 
 ".נוֹ  - אחת היא, אלא שתי מלים הן: ָעִני

 
הסביר:  למראה מבע פניו התמה של רבי ישועה,

'נֹו' פירושה והיא  ' מלה פשוטה וברורהָעִני"המלה '
ואני ביקשתי והתחננתי לפני עוזר . )בצרפתית( 'לא'

 "... דלים שאיש מישראל לא יהיה עני בשנה זו
 

שועה היסה י רביאך  ו,למשמע דברי שחקוהנוכחים 
נו היום עלו השמימה ידעו לכם שכל תפלות"אותם: 

של יהודי זה שפעלה להמתיק את  רק בזכות תפלתו
הבאה תהיה בעזרת ה' שנת עושר  שנהוה, כל הדינים

 ".!ואושר יותר מכל שנה אחרת



 

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

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

 

 כיצד עושים שינוי השם? שאלה:
מי שבירך אבותינו וכו' יברך את פלוני )השם הקיים( בן  :בבית הכנסת "מי שבירךהרב " ה לויעש תשובה:

 פעמים לספר תורה. שלש. ויעלה בשם החדש ויקרא שמו בישראל )השם החדש(פלונית )שם האמא( 
 

 נפל או תינוק שנפטר רח"ל, האם יש תפלה מסוימת שאומרים בשעה שנותנים לו שם? שאלה:
 שיזכה לקום בתחיית המתים עם כל מתי ישראל.תשובה: 

 
 האם יש ענין לקרוא שם לתינוקת כמה שיותר מוקדם? שאלה:

אפשר לקרוא לה מיד בהסכמת שני ההורים, ויברכו אותה בשמה החדש בקריאת התורה ועדיף  תשובה:
 בשבת.

 
יכול לקרוא לבנו "נהוראי", כיון שר' מאיר הוא רבי נהוראי )עירובין י"ג  אדם ששמו "מאיר", האם שאלה:

 ע"ב(?
מצינו שני אחים בתנ"ך עזריה ועזריהו )דה"ב כ"א ב'( וידוע בשם הצמח צדק מליבאויטש לגבי חתן  תשובה:

 ששמו כשם חמיו שאם יש שינוי כל שהוא אין מה לחוש. וכל שכן בנדון דידן.
 

 ,תענו ותעתרו ,אבינו מלכנו ,ואתם הדבקים בה' :קטעיםלקרוא את האם אפשר שהש"ץ יתן לסומך ה שאלה:
 ?סדר העבודה

 .והסליחות שאחרי החזרה ,לא! רק הפיוטים כמו אשרי עין וכו' תשובה:
 

מותר לשים את הטיפות האם  פעמים ביום. ארבעואני צריך לשים טיפות עינים  ,יש לי דלקת בעינים שאלה:
 ?ביום כיפור

וחכם אחד זצ"ל החמיר על עצמו בראש השנה שחל בחמישי וששי, שלא לשים טיפות עינים  מותר. תשובה:
 שלשה ימים )כולל שבת(, ונשאר סגי נהור כל ימיו רח"ל.

 
האם אני רשאי  .כדורים הרבהואני נוטל כל יום  ,חודשים עברתי ניתוח מעקפים בלב לפני שלושה שאלה:

 (?הרופא אינו ממליץ)ביום כיפור לא ליטול את הכדורים ולצום 
 ,סמ"ק שתיה 40גרם(.  15סמ"ק אוכל )בערך  30אל תצום. תשמע לרופא. תאכל ותשתה לשיעורין:  תשובה:

 כל עשר דקות.
 

אדם המבקש מחילה מחברו בערב יום הכיפורים, וחברו שותק, האם נחשב הדבר כמחילה, או  שאלה:
 שצריך שיאמר לו בפירוש "מחול לך"?

 צריך שיאמר לו בפירוש, ואם האיר לו פנים בחיוך ובעין טובה, דיו. תשובה:
 

 בלילה? מותר לתת כפרות  האם לכתחילה שאלה:
 ., או באשמורת הבוקר שהיא עת רצוןת הכפרה ביוםלעשו יש לכתחילה תשובה:
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