
 
                                                                                          בס"ד

 

 המפתח לישועה
 

וכל עשב השדה טרם יצמח כי לא המטיר ה' אלקים על הארץ ואדם אין  וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ
ים, הרי גם כשנברא יכולה להצמיח עצים ושיח בלי אדם האדמה אינהוכי  יש להבין: - )ב. ה( לעבוד את האדמה

נועד לעבוד את האדמה, וכי חרש וזרע, הרי היה בגן עדן והיו מלאכים צולים לו בשר ומוזגים  אדם הראשון לא
  לו יין, וכל עבודת האדמה נעשתה אחרי הקללה של "בזיעת אפך"?

לפי שאדם ָאין לעבוד את האדמה ואין מכיר  ?לא המטירומה טעם : "מפרש את הפסוק בתוספת ביאור רש"י
". מכאן וצמחו האילנות והדשאים ,התפלל עליהם וירדו ,בטובתן של גשמים. וכשבא אדם וידע שהם צורך לעולם
. הגשמים כאן שהיא המפתח לישועה עבודת התפלהלמדנו שעיקר העבודה שנדרשה מאדם הראשון היתה 

ולהשקות את השדות, אולם המתינו עד לתפלתו של האדם אשר תגרום לירידתם. למעשה כבר היו מוכנים לרדת 
כבר מוכנה ומזומנת לו באוצרו של הקב"ה, אך מונעים  ,רואים מכאן שיתכן מצב שבו המשאלה שהאדם רוצה

המפתח אמנם הוא קטן וזעיר, אך בלעדיו אי אפשר להכנס לבית. וגם  ממנו את הדבר רק כדי שיתפלל ויבקש.
 אין בו תועלת כלל. -שיהיה המפתח מדויק ומותאם, כי אם לא  צריך

מסופר על חסיד אחד שהיה חולה, והירבה להתעסק ברופאים ורפואות, ולא הועילו לו כלום. בא להרב הקדוש 
מנישכיז לשאול בעצתו ולבקש את ברכתו, אמר לו הצדיק: סע לפרופסור מהעיר אניפולי, והוא ירפאך. נסע 

עד שהגיע לאניפולי, ודרש וחקר היכן גר הפרופסור. תמהו האנשים ואמרו לו אין כאן פרופסור,  הלה מרחק רב
ואפילו לא רופא. נצטער אותו חסיד על טלטול הדרך. חזר לרבו וסיפר לו את כל הקורות אותו, שלא מצא רופא 

חולה? השיב החסיד, מה בעיר זו כלל. אם כן, שאלו הצדיק מה עושים האנשים בנאפולי, אם חלילה אחד מהם 
יכולים הם לעשות, בוטחים בה' ומתפללים שירחם עליהם וישלח להם רפואה מן השמים. אמר לו הצדיק "זהו 

 התפלל על עצמו ונתרפא.אכן הפרופסור מאניפולי שאליו היתה כוונתי, מי שעוזר להם יעזור גם לך". האיש 
 

 יחיד ומיוחד עצה טובה

 ,לסובלים מעצבות
כדאי לפנות שעת 

 לעשייתאי פנ
דברים המרגיעים 

כל אחד  את הנפש.
 הותחביביו. אם ז

נגינה, ציור, שתילת 
, פרחים, דייג

כתיבה או כל דבר 
אחר שמסיח את 
הדעת וממלא את 

)הרב נח  הנפש.
 פלאי הי"ו(.

 של רבנן סבוראי החיבור היחיד
"מסרה גדולה". מלבד השלמות שנעשו לתלמוד, יצירתם של רבנן סבוראי היא 

מקרא, שנכתבו במטרה על נוסח ה , הכוללת רשימת הערותכתיבת המסרה
הערות  רוב להכריע בין הנוסחים וליצור נוסח אחיד בכל קהילות ישראל.

שיש בתורה ל"ט  ,. לדוגמאבמקרא את מספר הופעות המלים מציינותרה המס
שיש קשר דרשי בין  נוהמסרה כמובן לא התכוו יבעל ."אותם" מלא וי"ו

 ולדרושרה שמציין המסהחריגים  לשלב את הפסוקיםישנה דרך אך  ,הפסוקים
 ,ך זוהמחדשים בדר בנה אב לכלבעל הטורים על התורה  מאחד.הם רעיון מ

תב קונטרס מהר"ם מרונטבורג כ גם. וכנראה שהוא הראשון שדרך בדרך זו
רה )הובא בשו"ת מהר"ם מרוטנבורג, בהוצאת מוסד גדול של דרשות ע"פ המס

ספר "שילוב וכן רה" ספר "טעמי המס ישנו גםמא(. -ק דפים גהרב קו
 .העוסקים בזה המסורות"

 

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

ולא אותי קראת 'עליהם הכתוב אומר  ,תם העומדים בעת התפלה ומראים עצמם כעייפים ואינם יכולים לעמודוא"
כל היום  (?!ובעת התפלה עייף)ובעידן צלותא לעי  (ףים אינו עיכל היו)כל יומא לא לעי '. יעקב כי יגעת בי ישראל

 ?!".ובשעת התפלה אינו יכול לעמוד ,עומד בשוק אצל הפקיד וכו' ואינו עייף
 (ח)"מגיד חדשות" ח"ט עמ' רס"
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 פנינים ופרפראות
 

מרן החיד"א ז"ל בספרו נחל קדומים כתב וזו לשונו: אמרו חז"ל, ורוח אלהים מרחפת  -ורוח אלהים מרחפת על פני המים 
זה רוחו של משיח. ע"כ. והנה ידוע ומפורסם מאמר חז"ל )עיין סנהדרין דף צ"ב רע"ב( שלעתיד לבא צדיקים שבדור 

הים מרחפת על פני המים, הקב"ה בורא להם כנפים ועפים בשמים ורשעים כלים ב"מ. ואפשר שלזה ירמוז הפסוק ורוח אל
היינו כל הירא את ה' ואשר רוח אלהים מפעמת בקרבו ירחף על פני המים. ועוד אפשר לרמוז "על פני המים" על פי מה 
שאמרו חז"ל )ב"ק דף י"ז ע"א( אין מים אלא תורה, לרמוז שרק מי שיהיה לו מים יוכל לרחף. וזו כוונת הפסוק ורוח אלהים 

 )מכת"י הגאון רבי משה לוי זצ"ל(. על פני המים, רצונו לומר למי שיש לו מים דהיינו תורה. –מרחפת 
 

 

 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 

 !לתשובה אין תשובה
 
 
 

יום  נטפל ובר זצ"ל'הרוגוצ ין'רוז הגאון רבי יוסף אל
 לשאול שניסה מעללים ורע גאוה בעל רשע אדם אחד
 ללגלג זו ובדרך טיפשיותוחקירות  שאלות הגאון את
 .תורת ה' על
 

הבין הגאון כי לא תשובות הוא מבקש כי אם 
לי יש  "גם להתגולל ולהתנפל, וענה כסיל כאיוולתו.

 בבהמה משיכה קנין לו, "כשעושים אמר, חקירה"
 האם -רצה  היא מדוע, שתרוץ כדי ונותנים לה מכה

 בגלל או, מכה נוספת מפחדת לקבל שהיא בגלל
 המקל?". את רואה שוב אינה מתרחקת שכשהיא

 
 "סליחה כבוד: ואמר בתמיהה רשע אותו עליו הביט
עגלון  וכי, לעגלון להפנות צריך זו שאלה אבל, הרב

עגלון  בתור "וכי: הגאון לו החזיר "...אנכי?.
 "....בהמה שאלתיך! בתור? שאלתיך

* 
 אחד ידועה בין שני פסוקים: כתובישנה סתירה 

ן "ַאל אומר במשלי עַּ ִסיל תַּ תו   כְּ לְּ ִאוַּ ן, כְּ ה פֶּ וֶּ ם ּלו   ִתשְּ  גַּ
 ד(, ואילו בפסוק שאחריו נאמר כו, )משלי ָאָתה"
ִסיל "ֲעֵנה תו   כְּ לְּ ִאוַּ ן כְּ יֶּה פֶּ ֵעיָניו". ָחָכם ִיהְּ  מיישב בְּ
 תוניסיה חכמי מגדולי) ל"זצ 'גיג יוסף רבי הגאון
כאשר  :"המדבר פי" בהגדת( שנה כמאתיים לפני

אתה אומד בדעתך שהכסיל מבקש לדעת תשובה 
ִסיל "ֲעֵנה -ואינו בא להתנגח  ", אך אם ברור  כְּ תו  לְּ ִאוַּ כְּ

ן ַאל" -לך שכוונת הכסיל להתנגח  עַּ ִסיל תַּ "  כְּ תו  לְּ ִאוַּ כְּ
 )ועיין שבת ל' ע"ב(.

 
שאין  ()ל"ח ע"ב סנהדריןוכבר לימדונו חז"ל ב

כי זה יביאו לכפירה גדולה  ,אפיקורס ישראללענות ל
זצ"ל מסביר זאת כדרכו במשל  המגיד מדובנאיותר. 

 )הובא בהגדת "שערי ארמון"(:
 

מעשה בעני מרוד, שחסך מפתו וקיבץ פרוטה 
לפרוטה להוצאות החג הממשמש ובא. בערב החג 
הלך ברחוב, וראה אנשים מתגודדים סביב דוכן 

מעולה התקרב וראה, שהסחורה  למכירת בגדים.
והמחיר זול. אמר לעצמו: אקנה בגד לכבוד החג, ולא 

 הבלואים. אלך בו בבגדי

קנה בגד והביאו לביתו. ספקה אשתו כפיים וקראה: 
"את כל ממונך הוצאת לקנית בגד, ומה נאכל בחג, על 
מה תקדש ועל מה תבצע? איזו הפקרות, פזיזות, חוסר 

 מחשבה ודעת!".
 

תה מה אעשה?". נוכח העני בטעותו, ושאל: "וע
תהה  אמרה האשה: "רוץ והחזר את הבגד למוכר!".

  האיש: "וכי יסכים להשיב לי את כספי?".
 

נטלה האשה את הבגד, בחנה אותו ומצאה בו פגם 
זעיר. הצביעה עליו ואמרה: "הנה, הראה לו זאת, 

 וישיב לך את כספך!".
 

נטל העני את הבגד, שב אל המוכר ואמר: "החזר לי 
 הבט כאן!". -מעותי! ראה מה מכרת לי, הנה את 
 

נטל הסוחר את הבגד, והשיב לו את הכסף בלא אומר 
ודברים. נטל העני את המעות והלך לדרכו. תמהו 
 -הקונים הרבים: "מדוע החזרת לו את כספו? הפגם 

זעיר עד מאוד, כמעט שאינו נראה. וגם אם חפץ הוא 
שקנה  בבגד מושלם, מדוע לא החלפת לו את הבגד

 בבגד אחר!".
  

הייתם שמים לבכם לדבריו,  חייך המוכר ואמר: "לו
היה חפץ בבגד מושלם,  הייתם מבינים למעשי. הן לו

היה בא ואומר: 'ראה נא פגם זה, אבקשך להחליף את 
הבגד!', אבל הוא לא אמר כן, אלא פתח ואמר: 'החזר 
לי את מעותי!', ורק לאחר מכן נימק את דרישתו, 

'ראה את החיסרון שמצאתי'. מכאן הסקתי,  באומרו
שאינו חפץ כלל בבגד, כל כוונתו לקבל חזרה את 
מעותיו, והפגם הוא רק עילה ותואנה. אם כן, מה 

הייתי מתעקש על החלפת הבגד, הלא  הייתי מרויח לו
היה מעיין בו למצוא פגם אחר. מוטב אשיב לו את 

 כספו, ולא יהא לי עסק עמו!".
 

אין טעם לענות לו. לא  -כוונתו לקנטר  כך הרשע שכל
אלא כל כוונתו לפרוק עול, וגם  -תשובות הוא מבקש 

אם נענה לו על שאלה אחת, יחפש "מומים" אחרים, 
 ימציא קושיות וימאן בתירוצים.

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 !"עליו דברת לא – אותו תאהב אם"

 
 

 

  !זה לא צחוק 
 יום ארבעים במשך חולין דיבור מפיו וציאמ ואינו "דיבור תעניתעורך "ש מי כי איש אחד שמע

 ...הקודש לרוח זוכה, לילה וארבעים
 

 היתה זו תקופה. בדיבור יכשל שלא כדי הרחוב אל מלצאת נמנעו, בביתו התכנס ,בלי אומר ודברים
 תשרה כי רוח בקוצר ציפה הארבעים, בסיום יום. לסיומה הגיעה היא דבר של בסופו אך ,עבורו קשה

 !אירע לא מאוםמלבד רוח שנשבה קלות על ראשו,  אך, הקודש עליו רוח
 

 .זצ"ל לדעת מה זה ועל מה זה ין'מרוז ישראל צדיק רביאל ה דרכו עשה ומבולבל מאוכזב
 

 של ראשו את ולא פחות ולא יותר מלטף ,מרכבתו נדהם לראות את הצדיק עומד ליד, ין'לרוז כשהגיע
 הסוס...

 
 של ראשו ילטף כבודו כמו גדול רבי כי מתאים זה האם" ,להתאפק האיש הצליח לא ,"רבי נא לי מחלי"

 .?"סוס
 

 וארבעים יום ארבעים במשך -דע לך שסוס זה קדוש וטהור " ישראל רבי היסה אותו" סוס סתם זה אין"
 ..."מפיו אחד דיבור ולוּ  הוציא לאעשה תענית דיבור והוא , לילה

 

 ...צחוק צחוק אבל   
 

 רחמנא לבא בעי!
 

לראש  ניגש סלבודקא, בישיבת התלמידים אחד
וגילה בפניו את , זצ"ל שר אייזיק רבי הגאון הישיבה

 הרע, לשון לספר נשלטת בלתי תאוה לי יש: "לבו
 הזו התאוה! יודע לא אחד שאף כאלו סיפורים בפרט
יוכל . אש, ואינני מצליח להתגבר עליה כמו בי בוערת
 להכשל?". ולא להתגבר איך עצה לי לתת הרב

 
 לפני אצלי היה אביך: "לו ואמר הישיבה ראש נענה

של  רושם עלי עשה הוא. אודותיך והתעניין שבועיים
, עליו גם האם אותך לשאול רציתי. אדם יקר במיוחד

 לשון בלי נשלטת לדבר תאוה לך יש, שלך אבא על
 ".?הרע

 
 שלי אבא על" התלמיד, הזדעק", וחלילה! לא, חס"

 ".הרע לשון לדבר שום רצון לי אין
 
 מרגיש אתה עליו, האם מלדבר פיך נוצר וכשאתה"

הקשה  "?תאוה על ומתגבר נסיון בפני עומד שאתה
  הרב.

 
 זה . לדבר  תאוה  כל  לי  אין  שלי  לאבא  ביחס ! לא"

 .הודה התלמיד "בעבורי נסיון לא אפילו
 
" חקר ?חסרונותשום  אין שלך לאבא האם? מדוע"

 הרב.
 
 "ובכל חסרונות", הסכים התלמיד, ללא אדם אין"

 אלא בלבד זו ולא. עליו לדבר תאוה כל לי אין זאת,
 יתן לא – הרע לשון עליו שידבר מישהו אשמע שאם

 ".מנוחה הדבר לי
 
 שונה "במה " ביקש הרב?מדוע לי להסביר תנסה"

 ".?אחר אדם מכל הוא
 
" התקשה !לדבר מסוגל לא אני שלי אבא על"

 "זה אבא שלי ואני התלמיד להסביר את ההבדל,
 .!"אותו אוהב

 
 נפלאה עצה נתת בעצמך "אתה סיכם הרב כן" אם"

: הזולת על הרע לשון לדבר התאוה על להתגבר איך
 לדבר תרצה לא – אותו תאהב אם! אותו תאהב
 !".עליו



 
 

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

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

 

 בספרי שד׳׳ל? האם מותר ללמוד שאלה:
 פרוה לסמצד אחד הוא דייקן מאד )גם הגאון ר' יוסף חיים ז"ל מזכירו בפתיח צריך זהירות רבה. תשובה:

על תבל יתם, כרום כבוד  לו(, ומצד שני מגיה בתנ"ך כרצונו )ואפיהחכם שד"לעוד יוסף חי דרושים, בשם 
ה' ממקומו, ועוד( וכופר בקבלת חז"ל בדין מעשר עני, ומתגלח בתער, ועוד. היה בידי ספרו פניני שד"ל 

 )מכתבים( לשבוע ימים, ואור וחשך משמשים אצלו בערבוביא. 
 

 ?בישיבה אם מותר להסתפר בכיתת לימודה שאלה:
אין  -אם הכיתה אוכלים בה וישנים בה, הו"ל כבית רבנן. ואם אינה עשויה רק ללימוד גרידא  תשובה:

 להסתפר.
 

 האם יש ענין בזה? רץ ישראל.משום קדושת א ,בצד לואומרים שאין לירוק ברחוב אפישמעתי  שאלה:
 אין בזה ענין. תשובה:

 
 ?כמו בקדושה דיוצרבקדושת "ובא לציון" האם צריך לשבת  שאלה:

 כן. תשובה:
 

 בלא עדים?האם גם בזמננו יש איסור להלוות  שאלה:
 המלוה אלא אם כן מוכן - ב ידלא נשתנה הדין. גם בימינו יש להלוות בעדים או לקחת פתק בכת תשובה:

 למחול על ההלוואה.
 

, ורוצה לומר בקול רם את תחילת שמונה עשרה עם הקדושה, אך בזה הוא תפלהל שאיחריחיד  ה:לשא
 . האם ראוי הדבר?אחרי התפלה מבטל אנשים שלומדים שם

 לא כדאי לבטל לימוד רבים עבור קדושה של יחיד. תשובה:
 

וך, כמו בהלכות שמיטה, חשיבי לן כמשקל פסקי האם פסקי הרמב"ם בענינים שלא נדונו בשלחן ער שאלה:
 הש"ע?

 לא בדיוק. וראיה מדין ביעור בשמינית. תשובה:
 

יין של שביעית שאסור בהפסד, האם מותר להרתיחו כשמגישים לפני חילוניים, כדי שלא יתנסך  שאלה:
 היין, או שאסור שהרי מפסיד מן היין מעט?

ה. ואם אפשר יש ליזהר שלא לשתות מהכוס אחר ששתו ממנו מחללי שבת, וממילא זו שאלה יפ תשובה:
 אין צריך להרתיח.

 
האם מותר לאכול  משותף, נטע עצי פרי בגינה המשותפת בשוגג בשנת השמיטה. ניןשכן לא דתי בב שאלה:

 פירות אלו?
 אחר שלש שנות ערלה. תשובה:
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