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 תפלה משנה את הטבע 
 

פירש רש"י "ויעתר" הרבה  - ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו כי עקרה היא ויעתר לו ה' ותהר רבקה אשתו
והפציר בתפלה. יש כמה לשונות תפלה, ובכל מקום יש להשתמש בסוג התפלה המתאים לבקשה. כאן היה 

וריבוי, כביכול הקב"ה לא הסכים לשמוע לבקשתו עד שהרבה צורך בתפלה בלשון "עתירה" שהיא הפצרה 
בתפלה. ויש להבין, מה הטעם בכל ההפצרות, הרי ודאי רצון ה' שיהיה ליצחק אבינו בן שימשיך את מסורת 

 אבותיו ויקים את עם ישראל, ולמה לא היה בגדר "טרם יקראו ואני אענה"?
מפני מה היו אבותינו עקרים, מפני שהקב"ה מתאוה לתפלתן של וביותר אמרו חז"ל ביבמות )דף סד.( א"ר יצחק 

צדיקים. א"ר יצחק למה נמשלה תפלתן של צדיקים כעתר, מה עתר זה מהפך התבואה ממקום למקום, כך תפלתן 
של צדיקים מהפכת מדותיו של הקב"ה ממדת רגזנות למדת רחמנות. מבואר בגמ' שהיה צורך להפוך את הגזירה 

ו מעקרים לאנשים מולידים כדרך כל הארץ. ושוב, התמיהה גדולה, למה האבות והאמהות שאבותינו יתהפכ
 שייסדו את עמ"י נולדו בחסרון ובצורה לא מושלמת?

אומרים בעלי המוסר שהיא הנותנת, כדי לייסד את עם ישראל יש צורך בקרבה עצומה לקב"ה, וזה מגיע על ידי 
והאמהות יהיה שפע לכל הדורות, וזה נותן לנו כח להתפלל גם  ריבוי תפלה והפצרה. וכך, בכח תפלת האבות

במקרה שלא נראית שום אפשרות לעזור, ובכל זאת התפלה פועלת ויש לה כח לשנות סדרי בראשית מחוץ 
 לגדר הטבע, והדבר מונח כבר ביסוד ושורש עם ישראל שלידתם נעשתה ע"י התפלה בשנוי הטבע.

* 
אמר לה הרופא שהמצב קשה מאד, אך בכל זאת נתן לה לנסות תרופה מסופר על אשה שבנה חלה מאד, ו

מסוימת. כתב לה מרשם והיא הלכה מיד לבית המרקחת, אך היות והיה זה בערב שבת בין השמשות, המקום 
היה סגור. ומה יכלה לעשות והילד במצב פקוח נפש? לקחה איפוא את המרשם, זרקה אותו לתוך דוד של מים 

וביקשה והתפללה לה' שהמים האלו ירפאו את הילד, ובשבת נתנה לילד מעט מעט ללגום  חמים המוכן לשבת
מהמים. וראה זה פלא, הילד התאושש ותוך כמה ימים שב לאיתנו. חזרה אל הרופא והרופא התפלא שהילד 
נשאר בכלל בחיים. שאל אותה אם נתנה לו מהתרופה, והיא שחה לו את המעשה. הרופא ממש יצא מכליו 

 רסם את הדבר איך התפלה והאמונה בקב"ה יכולה לשנות את הטבע בצורה מוחשית.ופ
 

 יחיד ומיוחד עצה טובה

נער מבקש דבר חשוב ונכבד, שבכוונת ההורים כאשר 
את ההזדמנות ולהוסיף  לאשר לו, כדאי תמיד לנצל

ך, בוודאי של אמון. למשל: "לילד אחראי כמו ליםמ
שאני מסכים". ואם מדובר ברכישת דבר יקר ולא שגרתי 

מלא את בקשתו, ניתן הנדרש לו, וההורים מתכוונים ל
לים: "לילד נפלא כמוך שאני ממש גאה להוסיף את המ

בו, בוודאי שמגיע לקבל". בכוחם של משפטים קצרים 
כאלה לחולל פלאות ביחסי הילד עם הוריו וקבלת 

 )הגאון רבי זמיר כהן שליט"א(. משמעתם.

 זרקא שלא באה אחריה סגולתא
זרקא  שמופיע טעםיחיד בתנ"ך הפסוק ה

"כה אמר ה' למשיחו  :בלי סגולתא הוא
כורש אשר החזקתי בימינו" )ישעיה מ"ה ל

בד"ה קובל( ) מגילה י"ב ע"ארש"י ב .א'(
שזה דבר מופלא ושונה מכל התנ"ך,  מציין

, כי תמיד כשיש זרקא, אחריה בא סגולתא
ואילו כאן שתי זרקאות ובלי סגולתא. ונתן 

 טעם ע"פ הגמרא שם.
 מגיד דבריו / פנינה מתורתו של הגאון רבי בוגיד סעדון זצ"ל

 

עוד מקבל  ,מלבד מה שמקבל מצד זכותו ,אדם לבית עולמו בעוה"ב ךדכאשר יל ,גם אמרו חז"ל ברא מזכה אבא"
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 ופרפראות פנינים
 

 ש שדה ויעקב איש תם יושב אוהליםיויהי עשו איש יודע ציד א
ה יודע ציד", וכמו שאמר אצל בקצרה "איש שד גבי עשו, והוה ליה למימר "איש"על כפל תיבת  יש לדקדק

בו, שבעיני אביו היה איש יודע ציד היתה ונראה בס"ד לבאר טעם הדבר, שהפסוק בא לרמוז לרמאות ש יעקב.
 .היה איש שדה, כלומר שכל עסקו גזל ורצח בשדותלצוד ולבשל מאכלים וכיו"ב, אבל באמת  כפשוטו, שיודע –

. אבל יעקב שהיה חתום במדת האמת, העיד עליו הכתוב שהיה אדם אחד שתוכו כברו, והיה רק יושב אוהלים
 )מכת"י הגאון רבי משה לוי זצ"ל(.

 

 

 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 

 פרשת ספרי התולדות
 
 
 
 

לרגל פרשת תולדות, נדון הפעם על ספרי התולדות. 
יותר משהקורא ספר תולדות כמוהו כספר מוסר. 

להתחקות הוא ספר, מבקש המבקש ליהנות מקריאת 
על כן, חיים. נתיבות  מדרכו אחר נשוא הספר ולשאוב

רבית בהצגת הדברים, שלא ילמדו ינדרשת זהירות מ
לא יש להקפיד מהם הוראה או הנהגה לא נכונה. וכן 

דוקא אל החיצוני והמושך תוך לנתב את הקוראים 
כתב וכבר  וקה ממנו.התעלמות מהפנימיות העמ

 החזון איש "כי להבין לבם ותכונתם של חכמי ישראל
 ."הן הן גופי תורה -
 

בספרי תולדות היוצאים לאור במחוזותינו, קיימת 
בדרך כלל מגמה לספר רק על הדמות הסופית של 

 -הגדול בתורה, ולדלג על החלק הכי חשוב ומחנך 
הקורא אינו  הדרך עליה עמל עד שהגיע לאן שהגיע.

 וידיעה והבנה על פנימיות מקבל שום אבחנה,
ספקותיו, והתלבטויותיו  ,הצדיקהאנושית של 

לקורא נדמה כי דרכם של חולשותיו והתגברויותיו. 
גדולי הדורות היתה סוגה בשושנים, ללא קשיים 
ומשברים, כביכול הם נולדו בשלמות עילאית, נטולי 

כאן הוא מגיע יצרים, ללא ספקות וחיבוטי נפש, ומ
מתבקשת כי להיות תלמיד חכם 'זה לא למסקנא 
 ותכל גדול בישראל עבר מהמור ,ובאמת בשבילי'.

 ,בדרכו להגיע לגדולות, אם זה קשיים כלכליים
. וכבר קבעו בלימוד ועודקשיים קשיים חברתיים, 

אלא אם כן  ,אין אדם עומד על דברי תורהחכמינו "
 " )גיטין מ"ג ע"א(. נכשל בהן

 
, זצ"ליצחק הוטנר הרגיש הגאון רבי  בבעיה זו כבר
יצחק' באחד ממכתביו )אגרות 'פחד  וכתב על כך

: "רעה חולה אצלנו, אגרת קכ"ח עמ' רי"ז ואילך(
נו, תעסקים אנו בצדדי השלמות של גדולישכאשר מ

הננו מטפלים בסיכום האחרון של מעלתם... מספרים 
מדלגים  שעה שאנחנו -אנו על דרכי השלמות שלהם 

 על המאבק הנפשי המתחולל בנפשם...".
 

תוך התעלמות מהחלקים  סיפור חייו של החכםהצגת 
ש שהדבר יפגע בכבודו מחש האנושיים שבחייו

 ודם, נותנת גם רושם מוטעה כאילו הרב -ויציגו כבשר

תלוש לגמרי מענייני העולם הזה, לא עזר לאשתו,  היה
ם את הסיפור כולם מכירילא התייחס לילדיו וכדומה. 

היה שקוע כל כך שזצ"ל  עזרא עטייהרבי  הגאון על
עד שהיה מדלג על פתח ביתו וממשיך הלאה, בלימוד 

 כךעל , אבל לא רבים שמעו למשל הולך וחוזרכך ו
יוצא לחצר עם תבנית של עוגה  שהיה ניתן לראותו

, וכך בפשטות היה עוזר ששכן בחצר בדרך לתנור
מה  א"י פרק" תנחני בעצתך" בספר ראה) לאשתו

 .(שהאריך בענין בדוגמאות נוספות
 

החכם עליו מציגים התמודדות של כבר כשלפעמים 
הכל בתיאור  יםתארמו קושיאת ה יםמעטממספרים, 

, המרחיק את הקוראים מללמוד הרואי מלא גבורה
 פניו כנגדו העז אמאן דהו": מתארים למשל. מהסיפור

לו בלב  ומחלהוא כלל לא נפגע אך , בחוצפה גדולה
. במקום זאת עדיף לכתוב תיאור אנושי "שלם

בחוצפה  העז פניו כנגדו אמאן דהו: "ומציאותי יותר
קיבל בזיונו באהבה והוא כבש פניו בקרקע, , גדולה

 ."ומחל לו בלב שלם
* 

מעטים הסופרים העוסקים בכתיבת ספרי תולדות, 
הכתיבה הביוגרפית משלבת שלל משימות שמשום 

מורכבות שהכתיבה היא רק חלק מהן. קודם כל, 
ות עליה הוא ביוגרף מתבקש להכיר היטב את הדמ

כותב לפני ולפנים, עליו להתמצא בנבכי ההסטוריה 
של התקופה בה חי ופעל החכם, ועליו להכיר את 

כמו כן, דרושה מומחיות באיסוף המקום בו התגורר. 
מידע וחומר מן העבר, ללקט ממצא לממצא, מסמך 

דמותו של הרב יצירת פסיפס מושלם של ללמסמך עד 
 .בו עוסק הספר

 
לא ניתן להשוות ספר אשר מחברו הכיר והיה קשור 
לנשוא הספר, לספר שהוזמן אצל סופר שאינו חי את 
הדמות. מאידך, לפעמים כשהסופר הוא קרוב משפחה 
 או תלמיד, האהבה אליו מקלקלת את השורה, והוא

מציג את הסיפור לפרטי פרטיו, ומטריח את הקורא 
מעניינים. לכן, במקרה כזה, יהיה  אינםבפרטים שכלל 

עדיף שעין חיצונית תבקר את הספר ותשמור על 
 האיזון הנכון.

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 פעמים עשרות יבמות מסכת

 
 

  !זה לא צחוק 
גנב אחד היה מרבה בפריצות לבתים. פעם אחר פעם נתפס ושוחרר לאחר אזהרה, אך ככלב שב על קיאו 

 תמיד חזר לסורו.
 ם.בפריצה האחרונה, נתפס על ידי תושבי הבנין, אשר לא חסכו ממנו את שבט יד

אדם זר שנקלע למקום, נבהל לראות איש "תמים" החוטף מכות על ימין ועל שמאל ללא רחם מכל סובביו. 
 נחרד וזעק: עזבו אותו! עזבו אותו מיד!".

 "אנו רוצים לעזוב אותו" השיבו התושבים העשוקים "הבעיה שהוא אינו רוצה לעזוב אותנו...".
 

 ...צחוק צחוק אבל   
 

קל וקשה. השלב הקל הוא השינוי של  -וך בחייו, נצבים לפניו שני שלבים בכל תהליך שינוי שאדם רוצה לער
 הסממנים החיצוניים: לבוש, התנהגות, מקום המגורים וכו', ואילו השלב הקשה והארוך הוא המהפך שבנפש.

כשאדם מתמקד ומשקיע בשינוי החיצוני ומזניח את השינוי הפנימי, הוא יכול לעשות כברת דרך ארוכה, להיות 
כבר במקום אחר לגמרי, אבל בתפיסה הוא "תקוע" הרבה מאחור. הוא יכול לצאת מהגלות אבל להישאר גלותי 

במהותו, הוא יכול להתעשר כקרח ולהישאר כל חייו עם תפיסה של עני מרוד, הוא יכול לשוב בתשובה ולהישאר 
 עם הרגלים שכבר מזמן אינם תואמים את אורח חייו.

 

רבנו הגאון  מרן שנה לאחר עלות ,ד"התשל בשנת
לתפקידו הרם לכהן פאר כרב ראשי זצ"ל  עובדיה יוסף

 .מלחמת יום כיפור עוזהבמלוא פרצה , וראשון לציון
 

למגינת הלב הותירה המלחמה שהיתה עקובה מדם, 
 ,אלף עגונות שלא נודע בבירור גורל בעליהןקרוב ל

נשות טייסי הקרב של ישראל שנפלו בֶקרב במיוחד 
 .שדודים על ידי טילי האויב המצרי

 
בשדות הקרב, בינות מרן התרוצץ  המלחמהעוד בימי 

 למוצבים הבוערים, כאשר הוא מלקט עדויות מפי
 על מות חבריהם בשדה הקרב.  חיילים

 
, ביודעו שבסיום המלחמה, את העדויות רשם ותיעד

 ,ייעשה בהן שימוש חשוב מאין כמוהו. פעמים רבות
במהלך שמיעת העדות, נאלץ להימלט אל המקלט 

 שבמוצב, מחמת הפגזת האויב.
 

לאחר המלחמה, רבנים רבים חששו ומשכו ידיהם 
מי שיוכל  נמצאלא ו מטיפול בבעיה הטעונה והרגישה,

ם הצבאיים, פנו משראו כך הרבני .בנושא הסבוך לדון
 למרן בבקשה שיכנס לעובי הקורה. 

 
את כל מרן טיל , הלאחר שהעמיד בית דין מיוחדואכן, 

התמסר למשימה בתחושת ו ,נושאבכובד משקלו 
 .שליחות קודש

 
לא קלה היתה המלאכה. יום ולילה עסק בסוגיות הללו, 

 תנומה  נתן  שלא  כמעט  בהם  חודשים,  במשך כששה 

ק לסיים את מלאכת הדיון לעפעפיו. גם כדי להספי
והפסיקה במהירות שהיתה חשובה ליקירי החללים, 
וגם משום שהמראות והסיפורים שנשזרו בדיון 

 בתיקים היו קשים מנשוא.
 

את הלילות השקטים, לילות הדממה, מקדיש היה 
לכתיבת תשובות הלכתיות לבירור היתריהן של 

בדמעות שליש  כתיבתוכשהוא מתבל את העגונות, 
 .צערם של ישראלעל 

 
אחרי עמל ויגיעה רבה, עלה ביד להתיר את כל 

מכבלי עגינותן, כשהוא מכריז על  המלחמהעגונות 
בעליהן כחללים שמקום קבורתם לא נודע. וכל זה 
בעזרת מאות מקורות וראיות, בסברות אמיתיות 
וישרות. נימוקיו אלו שימשו ומשמשים אבן פינה 

 לדורות הבאים בהתרת עגונות.
 

 :באחת מִעתות הרצון , נשאל על ידי בני ביתולימים
איך זכה לסייעתא דשמיא כה מיוחדת בהתרת עגונות 
מלחמת יום כיפור, עד שבמציאות לא בא אפילו הרוג 

 אחד ברגליו. 
 

"בצעירותי" השיב מרן "למדתי במסירות נפש את 
מסכת יבמות עשרות פעמים עם כל הראשונים בבית 

שעות רבות, בעוני  הכנסת צופיוף, ברצף של
ובמחסור. וכשהגשם היה דולף מעל ראשי, הייתי 
מכסה עצמי במעיל עד מעל ראשי, וממשיך ולומד... 
ואיך לא אזכה לסייעתא דשמיא בסוגיות הללו שכה 

 מסרתי נפשי עליהן?!".



 
 

 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" 
 

 

שימורים בהסתמך על היתר מכירה, ומעשרים ללא ברכה, והמעשר נשלח ע"י קבלן מפעל שמוכר  שאלה:
להשמדה. והנה מתברר שהקבלן במקום להשמיד מוכר ליהודים את המעשר. האחראי במקום שואל אם 

 להודיע על כך לבעלי המפעל ואז אותו קבלן יפוטר, או להזהירו בלבד?
ן צריך לעשר, ולכן די להזהירו. ומכל מקום יש לעקוב לפי דעת כמה פוסקים בדורנו, השנה אי תשובה:

 אחריו שלא ימשיך ככה בשנים הבאות.
 

 ,אינו מוכן לחתום על היתר מכירההלה  .שאינו דתי שנה ליהודי 25השכרתי שטח חקלאי למשך  שאלה:
 ?יולחתום על הסכם מכירה בלעדאני יכול וברור לי שהוא יעבוד גם בשמיטה. האם 

וכל מה שעשה בעל הבית  ,אתה בעל הבית ואתה חותם על הסכם מכירה, והוא רק שכיר אצלך תשובה:
 עשוי. כאדם שמוכר דירתו לגוי והיא מושכרת כרגע ביד מישהו.

 
 האם יש בעיה לישון עם גרביים? שאלה:

 .העור צריך לנשוםגם כי  ,רק בריא יותר בלי גרביים ,אין בעיה תשובה:
 

ות ט"ז( כתב שלא יישן במנעלים. מה הדין לגבי שינת עראי או בבן איש חי )פרשת פנחס שנה ב' א שאלה:
 מנוחה בסלון וכדומה?

 שינת עראי מותר. תשובה:
 

 האם יש בעיה לשים נעליים הפוכות על הרצפה? שאלה:
 .רק נוהגים להקפיד ,אין בעיה תשובה:

 
כל שאין תחתיה אלא סנדלין  ?כיצד למיד חכםשל תבמסכת בבא בתרא )דף נ"ח ע"א( מטה  איתא שאלה:

האם צריך להיזהר בזה גם ע"כ. דומה לאוצר בלום.  ם הארץ,בימות החמה ומנעלין בימות הגשמים. ושל ע
 ומה הדין למגרה שתחת המטה? ,בזמננו

 אין לחוש. ,אם אין שם מאכלים תשובה:
 

 מול הדלת?  הוריםאת המיטה בחדר  ידלהעמשאסור הדבר האם נכון  שאלה:
 .רק ניחוש בעלמא ,אין בזה כלום תשובה:

 
כתב הגאון חיד"א זי"ע בספר "דבש לפי" )מערכת י' אות ח"י(: אם רואה ילדים שוחקים בשנתם,  שאלה:

פלונית היא השוחקת טוב שיכה אותם באצבע על החוטם, ויאמר 'זילי לילית' וכו'. ונסתפקתי, האם אותה 
 אתם או לאו דווקא אלא החיצונים? וגם נסתפקתי עד איזה גיל יש לעשות כך לילד?

מאי נפקא מינה? לפעמים פלונית, ולפעמים החיצונים, ולפעמים סתם ראה חלום טוב וצוחק ושמח. תשובה: 
 יש לומר הלחש הנ"ל עד גיל שנתיים. ואם לא יועיל לא יזיק.
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