
 
                                                                                          בס"ד

 

 ישראל וגבר
 

הפסוק הזה אומר דרשני, הרי משה רבנו  - ותךוגא חרב ואשר עזרך מגן בה' אשריך ישראל מי כמוך עם נושע
מה התוספת ווגו',  "הזכיר בברכותיו את הצלחתו של עם ישראל על ידי הקב"ה, כמו שאמר "רוכב שמים בעזרך

? וכן יש להבין את המשך הפסוק "ואשר חרב גאוותך", הרי זה סותר את מה שראל"בסיום הברכות "אשריך י
 שלא על החרב גאוות עם ישראל?י "עם נושע בה'", וודאי שכתוב לפנ

ויהודי שיתחזק להרבות חיילים לתורה ולמצוות דוקא בזמן  ישיש כאן חיזוק גדול לכל יהוד החפץ חייםמבאר 
מי לאזור חיל לעמוד במערכה שלא תשתכח תורה מישראל. שכן אינו דומה ת של מצוקה ורפיון, ויבקש תחבולו

והמלך שולט בארצו למי שמתנדב לעמוד בקשרי מלחמה מתנדב לרומם כבוד המלך בעת שהארץ שקטה ש
בודאי יזכה למצוא חן רב בעיני המלך, שיקרבו לפניו להיות מרואי שהאחרון בעת שהמלחמה התגברה מאוד, 

 פניו.
, כי הקב"ה כביכול הוא חרבך להשמיד אויביך עד "ב "ואשר חרב גאוותךוובזה מפרש הדעת זקנים את הכת

ד שמים וחיזק משה רבנו את העם מול הפריצים המנסים בכל כוחם לפגוע בכב וכך. שמגביה אותך מעל כולם
 בודאי תנצחו. -: אם אתם נלחמים מלחמת ה' , ואמר להםובכבוד התורה ועם ישראל

כאשר כיהן הרב כהנמן זצ"ל כרב הקהילה בעיירה פונוביז', באו אליו ראשי הקהילה ודרשו להכניס בתוכן 
מודים כלליים. הרב סירב, והם הבהירו לו שהם בעלי הבית ורמזו שהם גם יכולים לפטר לימודי הישיבה גם לי

אותו, ולהביא רב אחר שיקבל את דבריהם. הודיע להם הרב שהוא חייב לשקול את הדבר. קם ונסע לרבו החפץ 
ראו לבנים חיים. אמר לו החפץ חיים לפני שאענה לך אספר לך סיפור: ברוסיה היו מלחמות בין כנופיות שנק

ואדומים. כאשר אחד מהצדדים כבש את העיירה, הוא חייב את כל בני העיר להניף על בתיהם דגל בצבע שלו, 
והיו שורפים בית שלא הונף עליו הדגל שלהם. התושבים באו במבוכה, איזה דגל להניף, כי היה חשש לנקמה 

ת הדגל שלו. אמרו לו החפץ חיים אתה בטח מהצד השני. ולכן היו מבררים מי הצד החזק יותר, והיו מניפים א
 הצד החזק הוא הקב"ה! -סבור שהצד החזק בנמשל זה ראשי הקהילה ויש ללכת אחריהם, אך לא! ההפך הנכון 

מיד הודיע להם הרב כהנמן שהוא מסרב לחלוטין לעשות שום שינוי ומוכן להתפטר. אך כאן נכונה לו הפתעה, 
 הם אמרו שהם רק הביעו משאלה אבל ההכרעה נתונה לרב.

 

 דרכי הפרד"ס  עצה טובה
 אופנים בפירוש התורה

המעוניין לשמור על 
ו יכניס זמן, לאורךהאתרוג 

יצור וואקום לשקית ניילון, 
ויר הא שאיפתעל ידי 

ויניחו במקום  מהשקית,
קריר ומוצל. אם אין באתרוג 

הוא עשוי  ,איזו מחלה
)הרב  להחזיק שנה שלמה.

 .מנחם בורשטיין שליט"א(

 סמיכות
ואפשר להליץ  פסוקים.מתוך סמיכות פרשיות / עניינים /  דרשרעיון הנ

 -)תהלים קיא, ח(  עשויים באמת וישר" -על זה "סמוכים לעד לעולם 
הגאון  .בצורה מכוונתהתורה עשויה באמת וישר, וכל דבר נסמך לשני 

בשם "רישא שלם זצ"ל והי"ד חיבר ספר  דוד אבוחציראהקדוש רבי 
וסיפא", המבאר את הקשר בין סיומה של כל פרשה לתחילת הפרשה 

ישנו ספר ששמו . ולנעוץ הסוף בהתחלהיש דרך  ,בכלל זה שאחריה.
)!( אופנים, לנעוץ סוף  101"חיים תחילה" להגר"ח פלאג'י, שבו חידש 

 ".התורה "לעיני כל ישראל", לתחילתה "בראשית ברא
 מגיד דבריו / פנינה מתורתו של הגאון רבי בוגיד סעדון זצ"ל

 

מאודך והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על  ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל'אמרה תורה "
דהיינו בתורה  ,דר"ל אימתי נראה שאתה אוהב את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ,וגו' 'לבניך ושננתםלבבך 
וזהו . ל ללמד גם ילדיך על התורה והיראהותשתד ,הוא כשיהיו הדברים האלה דהיינו התורה על לבבך ?ויראה

 (נ"ב)"מגיד חדשות" ח"ט עמ' ק ".וגו' 'תם לבניךנושנ'
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 פנינים ופרפראות
 

 וזאת הברכה אשר ברך משה
כתב מרן החיד"א ז"ל בספרו חומת אנך וז"ל: "אפשר לרמוז דהאבות היו בעוה"ז תק"ב שנה, וכל ימיהם עבדו 
את ה' בדבקות גמורה מאד מאד והפליאו בעבודת ה'. ואפשר דמרע"ה רמז חיי האבות שחיו תק"ב שנה כמספר 

ברכה לישראל בזכות אבות".  , להניחברך משה, שהם חיי האבות, מכח זה אשרעם הכולל, וזה רמז תיבת  אשר
עכ"ל. ולענ"ד אפשר להמתיק עוד על פי מה דאיתא במדרש רבה על פסוק זה וז"ל: רבי נחמיה אמר, ברכה נתן 
לו כענין. ומהיכן למדו זאת? מאבות העולם. למה? שלא יהיה אחר מתחיל אלא ממקום שפסק חבירו. כיצד? 

גו'. עמד יצחק לברך את יעקב. אמר: ממקום שפסק אבא, אברהם ברך את יצחק. מנין? דכתיב ויתן אברהם ו
משם אני מתחיל. אבא פסק "ביתן", אף אני מתחיל ב"יתן". מנין? שנאמר ויתן לך האלקים וגו'. ובמה פתח 
יצחק? בקריאה, שנאמר ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אותו. עמד יעקב לברך את השבטים. אמר: איני פותח 

א יעקב אל בניו וגו'. ובמה חתם? בזאת, שנאמר וזאת אשר דבר להם וגו'. עמד אלא בקריאה, שנאמר ויקר
משה לברך את ישראל. אמר: איני פותח אלא ב"וזאת". מנין? ממה שקרינו בענין וזאת הברכה. עכ"ל. ומכאן 
למד המדרש הלכה, שהעובר לפני התיבה וטעה יעבור אחר תחתיו. מנין הוא מתחיל? מתחילת הברכה שטעה 

ירו. וצריך ביאור, מה הדמיון בין זה לברכות אברהם ויצחק וכו'. ונראה בס"ד לומר שגם אברהם יצחק ויעקב חב
לא יכלו לברך את כל ישראל משום שעדיין לא היו ראויים לברכה כ"כ, אלא כל אחד בירך קמעא והפסיק והשני 

נס לא"י שאז היו ראויים לברכה המשיך, עד שבא משה רבינו ע"ה שלימד לעם ישראל את התורה ועמדו להיכ
, היינו כמנין שני חיי האבות, שהם התחילו הברכה והוא אשרכולה. ולכן רמז מרע"ה והתחיל מ"וזאת". ואמר 

סיימה. וידוע שאין המצוה נקראת אלא על שם גומרה שנאמר "ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל" וגו' 
את המצוה נקראת על שמם, וכך גם בברכת מרע"ה שהוא היה  )יהושע כ"ד ל"ב(, שמכיון שקברוהו וסיימו

 )מכת"י הגאון רבי משה לוי זצ"ל(. המסיים נכתב וזאת הברכה אשר ברך משה.
 

 

 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 

 חכם אישי

 
 
 

 ובספרזצ"ל )מגאוני חאלב(  אברהם ענתבי רביהגאון 
מספר על תופעה )דף ל״ח ע״ב(  "חכמה ומוסר"

כאשר כל גביר יוצאת דופן שהשתרשה בעירו חאלב, 
שכיבד את עצמו, ייחד את הקומה הראשונה בטירתו 

נשא למגורי אחד החכמים ומשפחתו, וכל מחסורם  -
 . והיו קוראים אותו "חכם בית". על שכמו

 
הסמוכים של החכם היתה תועלת גם לגביר  ובמגורי

סרית של החכם ובני ביתו, כאשר אישיותו המו
כל בעיה שפיעה על האוירה הרוחנית של הבית. מ

הלכתית שהתעוררה הופנתה על אתר אל החכם, 
. כך והחכם היה גם מקדם את ילדי הגביר בלימודיהם

זצ"ל שימש רב  גבריאל אשכנזי רבילמשל, הגאון 
  .ז"ל רפאל דה פיג'וטובביתו של הגביר הנודע 

 
זצ"ל בספרו "דרך  הכהןיעקב שאול דוויק  רביוהגאון 

אמונה" )דף ע"א ע"ב( כותב ש"חכם בית", נצרך 
במיוחד לאנשי עסקים שהתנהלותם הכלכלית דורשת 
זמינות של תלמיד חכם צמוד שישיב להם על שאלות 

 .הלכתיות בענייני ממון העולות כל העת
 

זה, מנהג , משבח הרב "חכמה ומוסר" הנ"לבדבריו 
ש בו )מלבד הנזכרות(, ומונה כמה וכמה תועליות שי

  על ידי שהתלמיד חכם יהיה מצוי בביתכמו למשל, ש
 

לצאת  לו ניחהוא מרויח שהוא לא י ,תמיד הגביר
ירויח שהוא כשותף וגם  .עמו שילמדלשוק בבוקר עד 

 זבולון, וקיימא לןיששכר ו, כמו עם החכם
לשוק לישא ובצאתו שלוחים זה לזה,  םשהשותפים ה

ועוד, שמטבע  .הרי הוא שליח מצוהוליתן ולהרויח, 
הדברים החכם יהיה מודע לפרטי מסחרו, ויעיר לו 

 כאשר יכשל בגזל וכדומה.
 

שמח זבולון בצאתך "הפסוק: על כך את  והמליץ
אם תרצה לשמוח בצאתך  דהיינו, "ויששכר באהליך

שום ספק גזל ואונאה,  מסחרךלשוק שלא יהיה ב
, דהיינו "יששכר באהליךהעצה לכך היא שיהיה "

תמיד בביתך, ולהודיעו את  לגורשתשכור תלמיד חכם 
יראה שעשית  םוא כל המשא ומתן שעשית באותו יום,

  .שלא כהוגן, תיכף יוכיחך ויודיעך שהדבר אסור
 

רבי רפאל ורגאני ויש להוסיף את חידושו של הגאון 
זצ"ל )מחכמי ג'רבא( בספרו "רוח חיים",  חדאד

לון בצאתך ויששכר שבמסורה מובא: "שמח זבו
עולה" )איוב יא, יד(.  באהליך", "ואל תשכן באהליך

והקשר בין הפסוקים הוא, שעל ידי שיששכר לומד 
תורה בביתו של זבולון, זוכה על ידי זה שלא תשכון 
באהלו עוולה, שהחכם יעיר לו אם יכשל בדבר איסור, 
או שאם יהיה לו ספק בהלכה, יוכל לשאול את החכם 

 ולא יכשל.
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 שלא שינו שמם

 
 

  !זה לא צחוק 
טופח על ר ושופע שיחה היה מרבה בדיבוהלה  .קיבל פעם פני אורח חשוב מעסקני הציבור חכם אחד

  .כל אפשרות לפצות את פיו לרב נתןעד כי לא מנת להטפיח, 
 

דבר ששמעתי מפיו  לכבודועתה אגיד " ביקש האורח להרשים את מארחו, ואמר: ,תוך כדי שטף דבריו
  ."...רבי יצחק אלחנןהגאון של 

 
  !".דבר זה אינו מתקבל על הדעת"דבריו ואמר  את הרב קטע

 
 ."?הרי עדיין לא אמרתי מה שביקשתי לומר ,רביעינים נדהמות: " זקף הלה

 
מניח לאיש להוציא  ךוהרי אינ ,איך יתכן ששמעת דבר מפי רבי יצחק אלחנן: "בחיוך הרב המארחענהו 

 ...".מלה מפיו
 

 ...צחוק צחוק אבל   
 

 שיחה, וסייג לחכמה שתיקה.-הדברן אינו נעים
 

 

עשיר נכבד, של תארח בביתו התלמיד חכם חשוב 
ובעת שהותו במקום, גילה לתדהמתו כי כל שמות בני 
המשפחה, הבנים והבנות לרבות הרעיה, כולם בשמות 

 וכדומה.פרנסואה : אלבר, מוריס, כמולועזיים, 
 

 להוכיח את בעל הביתנמלך הרב בדעתו וחשב כיצד 
, והנה. ישאו פרי ותתקבל ודברי ושתוכחת ,בחכמה

 ל הביתבנו הקטן של בע הגיעה לידו שעת הכושר.
להגיש צלחת יוקרתית עמוסה בשקדים לכבוד  נכנס

, ופתאום... נפלה הצלחת מידו האורח החשוב
 ונשברה. 

 
ים אמו "לא נעגערה בו  ""ראה מה עשית!

 ".מהאורח...
 

 לא קרה כלום," :הרב ניצל את ההזדמנות והתערב
בא להגיש לי  'מוחמד'נפלה צלחת? כפרה! גם בני 

 'פאטמה'בר, באה אחותו שנפל מידו ונובקבוק יין 
נשפך אמרה: לא נורא!  'צאלחה'ואשתי  ,וגערה בו

 ."ואין מה לכעוססימן יפה לו,  -יינו 
 

שמות בני מפי הרב את  לשמועזדעזעו ההבעל ואשתו 
חשבנוך לרב צדיק וחסיד. כעת ", ואמרו לו: משפחתו

ערבי מחופש  ח'יימשמות בני ביתך ניכר כי הנך ש
 תארחתי הש חשבתי  אני   גם "  הרב:   ם היתמ  ."..לרב

 

ואין בודקין מן המזבח 'בבית יהודים צדיקים 
בית קלעתי לאני רואה שנמשמותיכם , וכעת 'ולמעלה

 ".של נוצרים!
 

יסלח לי כבוד "דבריו ואמר:  אתבעל הבית  קטע
 אמנם שמותינו לקוחים מן הנוצרים, אך הם ,הרב

מקובלים בבתי יהודים רבים, אבל שמות בני 
ולא נשמע כזאת  ,הם ישמעאליםמשפחתך של 

 ".מעולם אצל יהודים!
 
להעמיד רב ההמשיך  "ומה ההבדל בין אלה לאלה?"

 פסולגם אין  - בשמות נוצרים פסולאם אין ", פני תם
עבודה עובדי  -בשמות ערבים, ואדרבא! הנוצרים 

פים יעד והם ,הערבים מאמינים בה' ואילוהם,  זרה
 ."מהנוצרים

 
בני המשפחה השתתקו במבוכה, והרב המשיך 

מעולם  שכמובן ו לכםדעלהכות בברזל בעודו חם: "
ביקשתי  רקראתי לבני בשמות אלה ח"ו, קלא 

שצריכה להיות משמות להמחיש לכם את הסלידה 
 .של עם לועז"

 
עשו הדברים מסילות ללבות בעל הבית, והוא קיבל 

רק בשמם העברי  ביתו לבני על עצמו מעתה לקרוא
  שנקראו בו ביום המילה.

 



 
 

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

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

 

 אבני החושן?וגילוי עתידות על ידי אופי האדם  שליט"א לגבי גילויכת"ר מה דעת  שאלה:
 אפשר לנסות, אבל לא נמצא כן בספרים לענין גילוי עתידות. ראה גם רבנו בחיי פרשת תצוה תשובה:

 .)שמות כח, טו(
 

 לחם משנה?יש חילוק בין נשים לגברים בחיוב האם  שאלה:
 אין חילוק. תשובה:

 
"אוקמוהו מארי המלים בו  יםמופיעש מה ההסבר לכך .מקובלנו שאת ספר הזוהר חיבר רשב"י שאלה:

 ולפעמים מתייחס הזוהר לחכמי התלמוד כ"חברין בבלאי"?, דתלמודא"
שלש מאות  ש אומריםאבל נכתבו ונערכו אחר מאות שנים )י ,החלקים העיקריים חיבר רשב"י תשובה:

 נ"ל.וגם נוספו עליהם הקטעים ה ,שנה(
 

לכל תפלה ותפלה  הכוונה. האם "אלוהי אברהם בעזרו ,כל הקובע מקום לתפלתו"אמרו רבותינו  שאלה:
אז אפשר להתפלל שחרית במקום אחד ומנחה במקום אחר( או שכל התפלות צריכות להיות ובנפרד )

 במקום מסוים?
 .כצד הראשוןמסתבר  תשובה:

 
 ..."?אני נשבע כך וכך"מותר לתת דוגמא על עצמו כגון הלכות נדרים ושבועות, האם תוך כדי לימוד  שאלה:

 .ם שמיםר שיולא יזכ ,מותר לומר רק "לדוגמא" אני נשבע כך וכך תשובה:
 

  שתיה חריפה לבית הכנסת? מותר להכניס בעת ההקפותכדי לעורר הקהל בשמחת תורה האם  שאלה:
 שלא ישתכרו ויבואו לידי הוללות. ,במדה ובמשורה תשובה:

 
הותר  תורה,או שכיון שהותר ל ,זה רק לכבוד התורה ,האם מה שהתירו למחוא כפים בשמחת תורה שאלה:

 גם סתם כך בבית? 
 .לא - סתם כך תשובה:

 
בבית הכנסת בו אני משרת בקודש, נוהגים לקרוא בשמחת תורה בפעם הראשונה את פרשת וזאת שאלה: 

במחזור, ואחר כך לחזור על הקריאה מתחילה מבלי להתחשב בכללים הברכה עם ההפסקות המצוינות 
ההלכתיים המורים להתחיל ולסיים באופן שיישארו שלשה פסוקים. ואני לא הסכמתי לקרוא כך, לפי מה 

 שראיתי במשנ"ב )סי' קל"ח( שגם במוסיפין חלים הכללים הללו. האם צדקתי?
 א מצינו שום פוסק שכתב אחרת.בודאי צריך לקרוא לפי הכללים הנ"ל. לתשובה: 

 
 שאין להפסיק כללאו  ,האם גם בשמחת תורה אפשר לומר לפני פרשת בראשית "בסימנא טבא" שאלה:

 בין וזאת הברכה לבראשית?
 יאמר לפני הברכות. -רק העולה לא יאמר. ואם החזן הוא העולה  אפשר לומר. תשובה:

___________________________________________________________________________________ 
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