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 הנסיון האמיתי
 

תארו לעצמכם שביום מן הימים תגיע שמועה לאזני אדם חשוך ילדים משך שנים רבות כי ישנו פרופסור מומחה 
בטיפול וריפוי עקרּות, בעל מאה אחוזי הצלחה, אך דא עקא שהוא מתגורר בסין... האם ישתהה? הלא מיד ישנס 

לם תימצא, ובלבד שתתמלא מתניו, יארוז מטלטליו, ויטוס בשמחה ובתקוה לארץ ההיא, אף שבסוף העו
משאלת חייו. ומה יהיה אם יאמרו לו שבנוסף לכך בארץ ההיא ימצא עושר, טובה, ברכה, כבוד וכל טוב, וכי 

 לא יעזוב את כל אשר לו, יעלה על המטוס הראשון ויטוס לשם?!
יך אל לך מארצך וממולדתך ומבית אב-אם כן, מה רבה התמיהה שהנסיון הראשון של אברהם אבינו: "לך

והתקוה בן שבעים וחמש, היה אז  . אברהםתהארץ אשר אראך" )בראשית יב, א(, נחשב לאחד מעשרה נסיונו
לילד שימשיך את דרכו לא נראתה באופק. והנה, הקב"ה בכבודו ובעצמו מבטיח לו הבטחות כה מפליגות שישנו 

רכה מברכיך ומקללך אאור ונברכו את חייו לטובה: "ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה. ואב
ג(. ופירש רש"י: "לך לך. להנאתך ולטובתך, ושם אעשך לגוי גדול, וכאן אי -בך כל משפחות האדמה" )שם ב

אתה זוכה לבנים, ועוד שאודיע טבעך בעולם". וכאן הבן שואל: הלזה יקרא נסיון?! הרי מובן שאברהם יקיים את 
 הציווי בשמחה!

מאיר את הענין באור חדש, כאשר הוא מביט על הדברים מזוית ראיה שונה לחלוטין.  האלשיך הקדושרבנו 
לעינינו נראה אמנם כי מצוה שיש בה הנאה אישית, קל יותר לקיימה. זה נכון מבחינה מעשית, אך מבחינה 

את  מחשבתית זה בדיוק להיפך. ככל שהאינטרס מציווי ה' גדול יותר, כך גדל ומתעצם הקושי לכוון לעשות
 הדבר לשם שמים ולא לשם מטרות אחרות.

האם גם כאשר הוא מודע להנאות המצפות לו  -וזה היה איפוא תוקף הניסיון שניסה הקב"ה את אברהם אבינו 
באותה ארץ מובטחת, לא ילך להנאתו ולטובתו, אלא אך ורק בגלל שה' ציוהו? הנסיון היה מחשבתי ולא פיזי, 

 ודוקא זה מעצים את הנסיון.
השליך מאחורי גוו את כל המחשבות על טובות אישיות,  במסעו מחרן, אכן, עמד אברהם אבינו בגבורה בנסיון.ו

וקיים את רצון ה', רק בגלל ציווי ה', ותו לא. לשם שמים נטו! וזאת מנין לנו? להלן )פסוק ד'( מדגישה התורה 
םשל חישובי כבוד,  דוקא, ולא בגלל נגיעה כל שהיא כאשר דיבר אליו ה'" "וילך אברהם ֵׁ  טוב, ילדים וממון. ש 

 

 יחיד ומיוחד עצה טובה

מדבר אלינו בחוסר דרך ארץ, ולא שהילד כל פעם  ,בבית חוצפהלמנוע כדי 
מומלץ שנפסיק את  - ישיבה או נער מתמודד, בן או בת משנה אם הוא בחור
תנו למספר שניות, ואז נגיד לילד בפנים רציניות ובטון עיסוקינו או שיח

ברור: "סליחה, אני לא מסכים שתדבר אלי ככה!". או: "בבית שלנו לא 
. לאחר המשפט הקצר הזה, כדאי להמשיך לאמא"/  מדברים כך לאבא

ולהביט בו עוד מספר שניות, כדי להמחיש שאנחנו ממש ממש רציניים 
אין צורך לדרוש מהילד לבקש סליחה, ) זהו. הסתיים האירועבכוונתנו, ו

סליחה, דרישה  ה מאשר דרישה לבקשהמחאה שלנו הרבה יותר יעילה ונקי
 .הי"ו( הרב יחיאל פליסקין) .(שעלולה להסתבך מאד

האשה היחידה 
 שעורכים לה הילולא

 רבתי
הילולתה  .רחל אמנו

היא ההילולא הקדומה 
ביותר בתולדות עם 
ישראל שידוע לנו על 

י"א  –זמנה ותאריכה 
 בחשון.

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

כי זה לא  ,ולא יועיל לו להציל עצמו במה שמוסר אותם לרב ללמד אותם תורה ,יב לסדר ילדיוכל אחד ואחד מחו"
כי על הרב  ,וזה רק טענת היצר שמעודד ומחזק לב האדם לומר שלא ייענש על כך .יספיק כאשר יראה הרואה

  ...".והאמת אינו כן .תוהוא שפשע ומה לו לאב לעשו ,שמקבל שכירותו כמה פרוטות לדאוב על זה
 (נ"ב)"מגיד חדשות" ח"ט עמ' ק
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 ופרפראות פנינים
 

וגם את הגוי אשר יעבודו  ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה.כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם  ידוע תדע
ה" ידועה הקושיא הרי רק מאתים ועשר שנים היו במצרים, ומהו "ארבע מאות שנ - ד("י-ג"ו י")טדן אנכי וגו' 

לא להם, ואין  הנאמר בפסוק? וכבר פירש רש"י שכוונת הפסוק ארבע מאות שנה היינו כל השנים שיהיו בארץ
הכל  - וי, וכוונת הפסוק שהגרות בשאר ארצות והעינהכוונה דוקא למצרים. עיין שם. וממילא אין שום סתירה

"וגם את הגוי אשר יעבודו" דהיינו את מצרים שעבדו אותם חלק  . ומה שכתוברבע מאות שנהא -ביחד 
 ימהארבע מאות שנה, "דן אנכי" כלומר אני אדון אותם במלא חומרת הדין. והנה תמצא סופי תיבות "הגו

יעבדו אותם מאתים ועשר הכוונה למצרים, ש לרמוז למה שכתבתי ש"גם את הגוי" ,210", עולה מספר ראש
 )מכת"י הגאון רבי משה לוי זצ"ל(. שנים.

 

 

 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 

 מתנת המלך
 
 
 
 

לשמח  העלה לגדולה והתעשר מאד. הוא רצשמעיה 
 1000בשווי  יקרהמתנה חליפה בוקנה לו  את אביו

אני מכיר את רעייתו: "ל אמר ,בבואו לביתו דולר.
לעולם  –אם הוא ידע כמה עלתה החליפה  ,אבא שלי

 .לא יסכים לקבל מתנה כזו יקרה. מה נעשה?"א הו
 

 ", יעצה הגברת.דולר 20"תאמר לו שזה עלה 
 

הוא אומר "תשמע"  .אביותקשר אליו לאחר שבוע מ
אין בהתלהבות "תקנה עוד שלושים חליפות כאלה, 

 יעקבד לדו   הלך מושג איך זה ֵיֵלְך בשוק, מכרתי אות
 "...דולר 30-ב

* 
שביום ) "לוקזצ וירבי משה ל המופלא הגאוןכשהיה 

מונה שבחה של  יום הילולתו(יחול  ראשון הקרוב
תורה, היה עומד על ערכה הגדול, ועל האושר הגדול 
אשר עלינו להיות מאושרים על שזכינו בה, ואף 
מעורר על חסרון הכרתנו בערך נפלא זה, וכך היו 

 דבריו הנפלאים:
 

מוכר המציע סחורה למכירה, משתבח בסחורתו 
ומשכנע לקנותה באחת משלש דרכים: טיב הסחורה, 

 המוכר וערך הסחורה, וכפי שנפרט: זהות 
 
תחילה הוא יכריז על מרכולתו שהיא סחורה  א.

פעמים שיקנו את הסחורה  ב.מעולה ומשובחת. 
אפילו אם היא פחות טובה או פחות זולה, רק בגלל 
זהות המוכר, אם בגלל שהינו אדם אהוב ואנשים 

רק כדי למצוא חן פצים להנותו, וקונים ממנו ח
של היותו אמין בעיניהם וסומכים עליו בעיניו, ואם ב

ה אפילו אם הדבר אינו שו ג.שסחורתו אינה מזויפת. 
אם השתמש בו אדם חשוב המוערך על  -פרוטה 

הציבור, ניתן למוכרו בקלות, אף תמורת כסף רב. 
וכפי שעורכים מכירות פומביות על דברים שאבד 
עליהם הכלח, אך אנשים משלמים עליהם הון. ועלית 

אם הסחורה ניתנת במתנה גמורה ללא  ,ולנהעל כ
 אותה בלי פקפוק.  "יחטפו"תשלום, שודאי 

והנה בתורה הקדושה ישנן כל שלוש הבחינות 
שמנינו, ואת שלשתן כלל שלמה המלך ע"ה באומרו 

יבּו ָלַדַעת על התורה: " ים מּוַסר ָאב ְוַהְקשִׁ ְמעּו ָבנִׁ שִׁ
יָנה י ָלכֶ  ,בִׁ ב ָנַתתִׁ י ֶלַקח טו  בּוכִׁ י ַאל ַתֲעז  ָרתִׁ " )משלי ם תו 
 ב(, וכדלהלן:-ד, א

 
, כוונתו על טיב "כי לקח טוב" אומר כאשר הוא
ביותר,  הטוב( ֶלַקח)כמו המקח התורה היא  -הסחורה 

 .ועליה נאמר "כי טוב סחרה מסחר כסף" )משלי ג, יד(
 

, כוונתו על זהות "נתתי לכם"כשהוא ממשיך ואומר 
דו ובעצמו שנתן את התורה הקב"ה בכבו -המוכר 

אפילו אם לא היה זה מקח טוב,  ,לעם ישראל. אם כן
ראוי היה שניקח אותה, מאחר וה' הוא זה שנתנה לנו. 
גם מי שלא טעם עדיין טעמה של תורה ואינו מכיר את 

אני המוכר  -מעלתה, אומר לו ה' יתברך: "נתתי" 
איני מוכר לכם  - ש"נתתי"ומה גם,  !המציע אותה

דהו המסרב -ה, אלא נותנה לכם במתנה. היש מאןאות
 לקבל מתנה?!

 
, הוא מכוון על ערך "תורתי"וכשהוא ממשיך ואומר 

אומר הקב"ה: זו התורה שלי, שאני יושב  -הסחורה 
שמורה ולומד בה באופן אישי, חמדה גנוזה שהיתה 

בבית גנזי עוד תתקע"ד דורות לפני שנברא העולם. 
מקבלים?! זה הרי דבר  מעריכים הינכם מה אתםהֲ 

אם יציעו למכירה ספר שיש בו ערך סגולי עצום! 
! אפילו מי לא יקפוץ לקנותושלמד בו אברהם אבינו, 

ספר שהשתמש בו רב מהדור שלפנינו, הכל יחפצו 
 לרכוש לעצמם...

 
ואחרי כל מסע השכנוע הזה, מוסיף הקב"ה לבקש 

שכן יצר הרע חזק, והוא מפתה את  ,"!"אל תעזובו
אדם כל פעם בצורה אחרת, ומראה לו את העולם ה

 הזה יפה וקסום יותר מן התורה.
 

עלולים גם למכור  -כשלא יודעים את ערך המתנה 
 חליפה יקרה בכמה דולרים...

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 לבן של מלך נדירהציפור 

 

רבה של  ל"זצ רגאי עקיבא רביגאון להנהגה מיוחדת היתה 
, חולים ביקור תמצו לקייםנהג  בוקר מדי העיר פוזנה.

 בוקר. חולי העיר לכשהוא טורח לכתת רגליו בין בתיהם ש
, שחלה במחלה נדירה אנוש חולה ביקר בביתו של אחד

 .מחייו נואשו כבר הרופאיםו
 

 !אנא"כשדמעות בעיניו, התחנן החולה לפני הגאון: 
 כי, הטבע לדרך מעל שלמה לרפואה שאזכה כבודו יעתיר
 נגעו האיש של דבריו". ינמלהושיע הרופאים יד קצרה
והוא הבטיח לחולה שיעתיר , הרב של הרחום בולל מאוד

 .הטבע בדרכי להשתדל גם נסהי בבד בדבעדו בכל כוחו ו
 

 מלהתפלל הגאון הרפה לא שבמהלכם ימים כמה עברו
 השמועה נפוצה בהיר בבוקר והנה. החולה בעד ולהשתדל
 מסעותיו במסגרת כי, הפוזנ העיר בני בקרב המפתיעה
 מועההש. בעירם לבקר המלך מתעתד - הממלכה בחוצות
 דןמצ הרשויות. התושבים בקרב רבה להתרגשות גרמה
 וצחצוח קיוןנ שכלל מהיר תברואה במבצע פתחו

 המקהלה. הנוי גינות ושיפוץ עצים נטיעת, רחובותה
 דרוכים היו לוהכ, מהירות חזרות בסדרת פצחה המקומית
 .ההיסטורי הרגע לקראת

 
מקורבי הגאון רבי עקיבא אייגר התפלאו כשהרב פנה 

 הרכב על, לכותימה המסע סדריב תענייןוה יהםאל
. המלך בהגעת הקשורים עניינים אלו אי עוד ועל הפמליה

 בנושאים הדור גדול מתעניין ממתי: ויהי הדבר לפלא
 אלא, שעניינוהו הן החגיגות לאבאמת ש אלא ...שכאלו
 . אומלל יהודי לאותו לסייע העז רצונו

 
 כי לגלות גרייא באעקי רבי הצליח, נמרצים בירורים לאחר
, זה רופא. למסע הוא אף מתלווה המלך של האישי רופאו
 כרופאו, הרפואה בתורת הרבה ומומחיותו חכמתו מלבד
 ספרי לכל מוגבלת בלתי גישה בעל היה, המלך של האישי

 הרפואה חידושי כל יום דימ הגיעו לשכתו ואל, הרפואה
 המתאים האדם הוא כן על אשר. בממלכה שהתחדשו

ממנה  הנדירה למחלה תרופה קיימת האם פיו את אוללש
 .סובל היהודי החולה

 
 מרכבתו נכנסה ,חצוצרות תרועת לקול. הגדול היום הגיע

 דיבצ נדחקו המונים. העיר בשערי המלך שלההדורה 
, ההדורה המרכבות בשיירת עין לשזוף לזכות כדי הרחוב
 יכ מנאמניו הרב ביקש .המלך פני את לראות אף ואולי
 יבוא כי המפורסם הרופא לפני ויתחננו ,הדרך על יעמדו
 לבסוף אבל ,בידם עלתה בקלות לא .החולה את לבדוק
 לה נענה ,העיר רב בקשת את וכששמע ,הרופא אותר

 .תמורת סכום הגון שהובטח לו מראש
 

, והגאון כבר המתין לו החולה של ביתו אל הרופא הגיע
: בהחלטיות פסקיו ופרש את יד ולבסוף ובדק התבונן. שם
 גם אני תרתי רבות  למחלה נדירה זו, אין שום תרופה!"

 אחרי תרופה למחלה זו והעליתי חרס בידי".
 

הגאון ששתק כל העת ועקב אחרי הרופא, ביקש לשאול 
 ובעצמו בכבודו המלך אילויאמר לי כבודו, "את הרופא: 

 עליו גם וכי, זה במצב במיטה מוטל כאן היה אשר הוא
 ?...". כזה דין חורץ היית

 
ההשוואה, הבליע חיוך מ ,הופתע מן השאלהשהרופא 

 צודק" :באיטיות ואמר הנהן בראשו ,התעשת מידאך 
 במחלה חולה היה המלך אף באמת... יהודי ראבין, אתה
להוד  סיפקנו אשר התרופה אבל. לפני כמה שנים זהה

 שום אין", חשיבות ברוב הרופא המשיך, "מלכותו
 תרופה. כאן השוכב היהודי לחולה ממנה תןלי אפשרות

 מצויה, פלוני מדבר בעומק !בנמצא ואינה היא יקרה, זו
 במרק את בשרה מבשלים שאם, ביותר נדירה ציפור

 קשה, עקא דא אך. זו מחלהמ מתרפאים, ממנו וגומעים
 תוסכנ אורבות משכנה למקום בדרך: ללוכדה מאוד עד

 חיילים פלוגת של יוויל נדרש עליהן להתגבר וכדי, מוות
 השורה מן לאדם אךהתאפשר להשיגה,  מלךל. מאומנת

 לא מתחילה לפיכך. הציפור אל להגיע סיכוי כל אין
 מבטו מנקודת ".זו רפואה על לך לספר העליתי בדעתי

 אולם. נכונה מסקנא זו יתהה, שיהיה ככל חכם, גוי של
 מרוחו קל נשאעמד ו, היוקדת באמונתו, גראי עקיבא רבי

 את להשיג אפשרות יש ודם בשר למלך אם: בעצמו
 הקדוש המלכים מלכי למלך וכמה כמה אחת על, הציפור
 !הוא ברוך

 
 ומיהר, ובתשלום הגון בברכה הרופא מן הרב נפרד

, והחסד התורה ספוגי הכתלים בין ספון. בחדרו להסתגר
 שליש בדמעות והתפלל לשמים כפיו נשאבפנתו  עמד

! עולם של "רבונו: בתפלתו אמר . וכךהעולם לבורא
 אהוביך הנך מלך מלכי המלכים, ובני ישראל בניךהלא 
 ?הערל המלך מן גרוע אהובך בנך וכימלכים הם, -בני

 העוף את להשיג אפשרות תהיה הגוי שלמלך מדוע
 . "?לא החולה ולבנך

 
 ביתו של הגאוןלא חלפו כמה דקות, והנה על חלון 

, מקישה תעופה יכולת תונעדר פצועה מתדפקת ציפור
 מיד .על זגוגית החלון כמבקשת בנימוס שיפתחו לה

 את ויכניסו החלון את שיפתחו הגאון לבני ביתו הורה
 ראוו, בה התבוננו. מידם תפרח שלא כך, בזהירות הצפור
 ציידי אשר והמיוחד הנדיר העוף תיאור בדיוק שזהו
 !במדברות חיפשו המלך

 
 ממנו ולתתבמרק ת העוף אלבשל  ביתו לבניהרב  הורה

  .קמעא קמעא לחולה
 

, בהדרגה להשתפר החולה של מצבו החל ,ימים כמה תוך
הדברים  .לפלא יהיו, לאיתנו שב רב לא זמן וכעבור

 ם ברבים.ונתקדש שם שמיעיר, הנתפרסמו בחוצות 
 



 

 
 

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

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

 

 מה עדיף לאכול בשנת השמיטה, מאוצר בית דין, מיבול נכרי, או מהיתר מכירה? שאלה:
קום עד שיגיע איסור ספיחין )כל אחד לפי זמנו( ולשלם בתחלת השנה אפשר לקנות ירקות מכל מ תשובה:

. וכן דעת רוב ככל הפוסקים זולתי הרמב"ם. או בהבלעה )עם פירות( ולאכלן בקדושת שביעית בישראכרט
וכן פסקו החזון איש והגאון ר' אברהם ברוך מאני ז"ל )בנו של הגר"א מאני( וכן פסק הגר"ע יוסף. לאחר מכן 

מטה. ואם יש יבול ישראל ממצע מנותק או מערבה וכדומה, עדיף על יבול נכרי. ויבול יש לקנות מחנויות ש
 נכרי עדיף על היתר מכירה. ואם האדם דחוק ל"ע, יקנה מהיתר מכירה, שהסכימו על זה גדולי גאוני ישראל.

גו יעשה התרה בפני שלשה ת"ח על מנה ,ואם נהג בשמיטות שעברו לחומרא וכעת אינו יכול לעמוד בזה
 שלא אמר "בלי נדר" ויוכל לאכול מהיתר מכירה הוא ואשתו וילדיו. יאכלו ענוים וישבעו.

 
האם אפשר לקנות בחנויות שמיטה שהכשרויות שלהם מכשירים ירקות הנקטפים בשביעית )וגדלו  שאלה:

 בששית( בשדות של יהודים )האסורים לפי הרמב"ם(?
וכן פסקו להתיר הרה"ג ר' אברהם דעת הרמב"ם בזה היא דעת יחיד, וכל הפוסקים חלוקים עליו.  תשובה:

 ברוך מאני והחזון איש והרה"ג ר' נסים כדורי והגר"ע יוסף. ועיין בשו"ת בית נאמן ח"א חיו"ד סי' י"ח.
 

 בארץ ישראל? כאן האם יש מה לחוש לעתידנו שאלה:
. מי שבנה לנו מדינה אחרי שואה "בית שלישי הובטחנו שלא יהא חורבן"ל אמר "א הרצוג זצ"הגרי תשובה:
 באומה אחרת ובמדינה אחרת. כמו שכתוב אותנו ונוראה המחזיקה היום רוב עם ישראל, לא יחליף איומה
 ".בה אלוקיך 'תמיד עיני ה"בפסוק 

 
מיד כאשר כתב הרב בן איש חי )ש"א פרשת תולדות ה"ד( וז"ל: "ותברך על נטילת ידים תיכף ושאלה: 

תזקיף ידיך, כדי שלא תהיה הגבהת ידיך לבטלה כנזכר בזוהר הקדוש שאסור להגביה ידיו בריקניא". עכ"ל. 
ושאלתנו האם לפ"ז אסור להרים ידיו להביא איזה דבר מלמעלה, ואצ"ל סתם להרים ידיו, האם זה בכלל 

רוצה לקבל דבר מה ועושה כן סתם דברי הזוה"ק, או שמא כוונת הזוה"ק דוקא כשמגביה ידיו ופושטם כמי ש
ללא צורך וכמו שסיים הרב בן איש חי שם "גם צריך לפשוט שתי כפות הידים בעת הברכה כמי שרוצה 
לקבל בהם איזה דבר והוא לרמז על קבלת הטהרה בהם". עכ"ל. אבל להרים ידים למעלה בלי לפשוט אותם 

 מותר בכל אופן?
 ם ידיו להביא משהו מהמדף העליון, וכנראה דלצורך אין קפידא.לא ראינו מי שמחמיר בזה להריתשובה: 

 
 סכין מיד ליד?  להעבירמנהג לא המה מקור  שאלה:

 והטעם מובן. ,כך נהגו מדורי דורות .אינני יודע תשובה:
 

 השולחן או שזה סתם דמיון? מפתחות על הניחללא שיש ענין  כךשמע על  כת"ר שליט"אאם ה שאלה:
 אולי חשש מפני גנבים. סתם דמיון. תשובה:

 
 האם מותר לשבת על גבי שולחן ריק? שאלה:

 מותר, אבל אין זה מכובד. תשובה:
___________________________________________________________________________________ 
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