
 
                                                                                          בס"ד

 

 להמיר עמל בעמל
 

תשמרו' "יכול זה קיום המצוות? כשהוא אומר 'ואת מצוותי כתב רש"י:  -קותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ואם בח
יש להבין מה מדה ה. ווגו' הרי קיום המצוות אמור, הא מה אני מקיים 'אם בחוקותי תלכו'? שתהיו עמלים בתור

כנגד מדה יש כאן, ולמה צריך דוקא עמל התורה כדי לזכות בברכת "ונתתי גשמיכם בעתם", וכי לא די שיקיים 
 את המצוות וילמד תורה כדי לזכות בברכה? 

ר ", אבל כל זה נאמ"היום לעשותם ומחר לקבל שכרם ושרדשות בהאי עלמא ליכא כמו אלא ידוע ששכר מצו
קיו רק לתורה ומצוות, וכל עמלו רק בתורה ובמצוות, זוכה סם מצוות באופן רגיל, אבל כשמפנה לבו ועבקיו

הוא פוטר עצמו  . למעשה, בכךלמדה כנגד מדה שאינו צריך לעמול בעבודות השדה, וזוכה לברכה בעמלו
עבירים ל ולהזיע בתורה ובמצוות, מוו לעמקיבל על עצמכיון ש .אדם הראשון "בזעת אפך תאכל לחם" תקללמ

 ליו עול מלכות ועול דרך ארץ.מע
 ופירשוכן מצינו בשבט לוי שלא השתעבדו בהם המצרים, כמו שאמר פרעה למשה ואהרן "לכו לסבלותיכם", 

ותדע לך שהרי משה ואהרן יוצאים ובאים שלא  ,ו של לויטרש"י שמלאכת שיעבוד מצרים לא היתה על שב
זרה על כל זרעו של אברהם אבינו, ואיך שבט לוי פטר עצמו שות. ויש לשאול הרי גזרת בין הבתרים נגבר

כיון שקיבלו עליהם עול תורה ומצוות, העול הזה פטר אותם מכל קושי ושיעבוד שוהתשובה היא  מהעבודה הזו?
 במצרים.

* 
שהציעו עסקית גדולה ותו על הצעה ל אולשא בשני גבירים שנכנסו לגאון רבי חיים קנייבסקי זצ"להיה מעשה 

סקאות שמצד אחד אפשר להרויח בהם הרבה ומצד שני אפשר להפסיד הרבה. פניהם עמדו שתי עב. להם
 . ולפרוש את כל הצדדים התחילו להסביר לו בהתלהבות

 את עיניו לתוך הספר, והם המשיכו לבאר את כל הספקות והשיב, בדיבוריהם הרב איבד ענין ,כעבור דקה אחת
 . באריכות

ם אפשרות הדבר פשוט אין כאן שום ספק, העיסקה שתתן לכ :ואמר הרב הרים את עיניו ,לאחר שסיימו לדבר
 !ביותר לשבת ולעמול יותר בתורה, היא העיסקה הטובה

 
 

 יחיד ומיוחד עצה טובה

בכל יום עשה משהו ו ,נהל יומן, נותדחיימ אם אתה סובל
 .לך כוח לעשות אותו אחד שאתה דוחה אותו או שאין

, להתקשר למישהו שאתה דוחה לתקן משהו בבית ,למשל
וכו'. שליטה עצמית הינה שריר. ככל שאתה  השיחה אתו את

אתה מחזק  -עושה דברים נגד רצונך  כלומר, -מאמן אותו 
שהתקדם  סכם את מה שעשית ומה ,תקופהאותו. בסוף 

 ("קוקטייל ההצלחההספר "מתוך ) בהתנהלות שלך.

המסכת היחידה בסדר מועד שאין 
 בבליתלמוד עליה 
שסדר מועד יהיה כדי . מסכת שקלים

את מסכת  אבדפוס וילנהדפיסו  ,שלם
אחרי מסכת  ים מהירושלמי בבבלישקל

, וכן היא נלמדת במסגרת הדף פסחים
 .היומי

 

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

א אותה עבירה או כמותה לידו וועל כן צריך להשתדל ולעשות המצאות שתב ,עיקר התשובה שיתקן מה שקלקל"
 ,דאי משובחדזה ו ,מיהו זה דוקא כשיודע בבירור ובוטח בעצמו שיכול לעמוד בדבר ולכבוש את יצרו .ויפרוש ממנה

 . "שב ואל תעשה עדיף ,אבל מי שיש לו אפילו ספק קל שבקלים שמא לא יעמוד בנסיון
 (.קט"ז)"מגיד חדשות" ח"י עמ' 
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 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 

 צחוקו של רבי עקיבא

 
 
 

רבי האלוקי התנא בקורות חייו המורכבים של 
לא משנה מה יקרה  -יד ומיוחד עקיבא, בולט קו אח

לו, רבי עקיבא תמיד מסתכל על מהמורות חייו במבט 
 אופטימי וחיובי יוצא מגדר הרגיל. 

 
סיבות רבות לאופטימיות כידוע לא היו לו. בהיותו 
בן ארבעים שנה, גיל שבו רוב האנשים מקבעים את 

רבי עקיבא  -חייהם ומתקשים לצאת לדרך חדשה 
עם ילדים קטנים אצל מלמד מתחיל ללמוד תורה 

 תינוקות בתקוה גדולה שלבו האטום יפתח.
 

בעקבות כך שחמיו כלבא שבוע הדיר את בתו 
מנכסיו, חיו רבי עקיבא ורחל אשתו בעניות גדולה, 
עד שהגמרא בנדרים )נ' ע"א( מספרת שבימות 
החורף הקרים, לא מצאו מקום לדור, ובלית ברירה 

ר. והיה רבי עקיבא ישנים היו במתבן ביחד עם הבק
מלקט את התבן משערה של רחל אשתו. בתוך המצב 
השפל הזה, רבי עקיבא מגרש את ענן הקדרות מלבו 
וחולם על עתיד ורוד, וכך אומר לה לרעייתו: "לּו היה 
בידי, הייתי נותן לך ירושלים של זהב!". שלח אליהם 
הקב"ה את אליהו הנביא, ונדמה להם כאיש עני. עמד 

וביקש מהם מעט תבן בעבור אשתו על הפתח 
היולדת שאין לה במה לשכב. רבי עקיבא מנצל זאת 
לעודד את אשתו להביט על "חצי הכוס המלאה", 

 ואומר לה: "ראי אדם זה, שאפילו תבן אין לו...".
 

עם התקוה הזו הוא מצליח להגיע רחוק. בתוך עשרים 
וארבע שנים, כבר העמיד עשרים וארבעה אלף 

ולם לפתע הכל קורס. התלמידים כולם תלמידים! א
מסתלקים מן העולם בתוך תקופה קצרה. תוך שבעה 
שבועות מתמוטט מול עיניו כל מפעל חייו. בחשבון 
מהיר יוצא שרבי עקיבא השתתף בערך בשבע מאות 
חמישים הלוויות ביום! כל אדם אחר היה מתרסק 
לעשרים וארבעה אלף רסיסים, ואילו רבי עקיבא, 

פשית בלתי מצויה, מרים חומה על העבר, בגבורה נ
יוצא לדרום, מוצא חמשה  -ומתחיל הכל מחדש 

 תלמידים חדשים ומקים שוב עולה של תורה!
 

זצ"ל בספרו "פרי  רבי חזקיה די סילוהאגב, הגאון 
סימן תצ"ג סעיף ב'( שואל מה הסיבה "ח חדש" )או

לשמחת ל"ג לעומר, "אם משום שפסקו ]תלמידי רבי 
יבא[ למות, מה בכך, הרי לא נשאר אחד מהם עק

וכולם מתו?". ותשובתו שהשמחה היא על כך שרבי 
אלפי עקיבא לא נשבר מהאסון הנורא של מות 

תלמידיו, ובחר להתחיל הכל מחדש וללמד תלמידים 
 .חדשים שמהם אנו יונקים היום את תורתנו

 
 וגם  החורבן.  בדור  גם  חי  נשכח  בל  עקיבא  רבי 

ברגעים הקשים ביותר, שבהם אחרים ממררים בבכי 
הוא תמיד מצליח לראות את  -מציאות שחורה מול 

העתיד הטוב, ושום מצב אינו מצליח לסדוק את 
ביטוי מפליא לתפיסתו זו, אנו  .חומות התקוה שלו

 המובא במסכת מכות )כ"ד ע"ב(מוצאים במעשה 
, ושמעו כאשר רבי עקיבא היה מהלך בדרך עם חבריו

קולות של שמחה מהעיר רומי. התחילו בוכים ורבי 
עקיבא משחק. אמרו לו: מפני מה אתה משחק? עונה 
להם רבי עקיבא כמו יהודי טוב, בשאלה: ואתם, מפני 
מה אתם בוכים? אמרו לו: הללו רומיים שמשתחוים 
לעצבים ומקטרים לעבודת כוכבים יושבין בטח 

בית הדום רגלי אלוקינו שרוף באש,  -ואנו  והשקט,
ומה לעוברי  ;ולא נבכה?! אמר להן: לכך אני מצחק

 רצונו כך, לעושי רצונו על אחת כמה וכמה.
 

אפילו במצב הנוראי ביותר שעבר בחייו, שעה שסרקו 
בכי של תלמידיו בשרו במסרקות של ברזל, מול ה

הסובבים אותו, רבי עקיבא דוקא נראה מרוצה 
מהמצב. "רבנו, עד כאן?!" תמהו תלמידיו "גם כעת 
אתה משחק?!". אמר להם: "כל ימי הייתי מצטער על 
פסוק זה 'בכל נפשך' אפילו נוטל את נשמתך, אמרתי 
מתי יבא לידי ואקיימנו, ועכשיו שבא לידי לא 

 "ב(. אקיימנו?!" )ברכות ס"א ע
 

מכל הסיפורים הללו רואים אנו, ששום מקרה ופגע לא 
מהו  יכול היה להעכיר את רוחו ולהביאו לידי יאוש.

בעצם סודו של רבי עקיבא שהצליח לראות כל דבר 
חיובי בתעצומות נפש בלתי נתפסים? רבי באור 

 עקיבא עצמו מגלה לנו את סודו.
 

הגמרא ביבמות )קכ"א ע"א( מספרת: "תניא, אמר רבן 
גמליאל: פעם אחת הייתי מהלך בספינה וראיתי 
ספינה אחת שנשברה, והייתי מצטער על תלמיד חכם 
שבה. ומנו )ומיהו(, רבי עקיבא. וכשעליתי ביבשה, 

פני בהלכה. אמרתי לו: 'בני, מי בא וישב ודן ל
העלך?', אמר לי: 'דף של ספינה נזדמן לי, וכל גל וגל 

כדרך שהתמודד מול גלי  שבא עלי נענעתי לו ראשי'".
הים הסוערים, כך התמודד מול גלי חייו הגועשים. 
בשעת משבר, הרכין את ראשו והניח לגל לעבור, ואז 
 הרים את ראשו בתקוה ובאמונה, שאב כוחות

 מחודשים וחתר הלאה.
 

לעתים ספינת החיים שלנו גועשת ורועשת ומאיימת 
לשקוע במצולה אל מול נחשולים אדירים המאיימים 
להטביעה. נלמד מרבי עקיבא להתכופף ולהמתין עד 
שהגל יעבור, ואז להתרומם ולהמשיך במלוא 
העוצמה, ותמיד לזכור שהמשבר הוא רק זמני ועוד 

 נגיע לחוף מבטחים. 



 

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 

 המאוורר שנותר מיותר

----------------------------------------------------------------- 

 ☺זה לא צחוק!  ☺
ובחוץ עמדו עשרות  על דלת הבית המט ליפולנשמעה דפיקה תפלותיה של משפחה עניה נענו.  ,ערב אחד

 דמויות.
 

 .המשתאה "מי אתם?" בירר האב
 

הצלחה,  ועושר, זו בריאות, הגבוה שם זה דו עומדולי"אני שמחה, זו אמונה, ההוא שם זה אושר, 
עוצמה" וכך הזדהו כולם. "...אנחנו המשאלות שלכם" אמרו לבני הבית ההמומים הינו והבריון ההוא 

 אחת".דמות לבחור להכניס לביתכם רק אתם "אבל יכולים 
 

 ?...עוצמהו ? שמחה אעושרמי כדאי להכניס: הצלחה או בריאות? אושר או את התלבטו בני הבית 
 

 ואמר: "בחרנו באמונה!".עם החלטה ברורה בסופו של דבר יצא האב אל המשאלות 
 

 כל שאר המשאלות.  משתרכותאחריה  והנהנכנסה אמונה הביתה, 
 

 אמרתם שאפשר לבחור רק משאלה אחת...".הלא "מה קורה פה?" נדהם האב "
 

 אמונה, כולנו הולכות אחריה..."."אבל לאן שהולכת  להסביר מרת שמחה התנדבה"נכון מאוד" 
 

 ...צחוק צחוק אבל   
 הכל!יש  –למי שיש אמונה 

 

 לאחר שאזל מן השוק
 הופיע הספר 

 הכתב והמכתב ח"א
 במהדורא חדשה ומתוקנת בתוספת עשרות כללים ועצות חדשות

 052-7654216כעת ניתן להשיג את שתי הכרכים בטל' 
 הפצה ראשית: אור החיים

 

 

 

 

המאוורר הבודד, לא הצליח להפיג את החום המעיק 
והלחות הגבוהה. הזיעה נגרה כמים ִמִמְצחֹות 
התלמידים, שלא עלה בידם בשום אופן להתרכז 

ישב ומסר את  און רבי משה לוי זצ"לבלימוד. הג
השיעור, לימד כדרכו, הקשה ותירץ, הסביר וביאר, אך 
 לשוא. התלמידים הנאמנים משתדלים מעט, אך הכל

 מתנהל בעצלתיים.
 

לפתע, דממה בכיתה. הגר"מ מפסיק את השיעור 
באמצע הענין ושותק. דקות ארוכות יושב כך, 

 כאן אני  יושב  נא!  "ראו  ואומר:  ננער  ואז  מהורהר, 

 מולכם לאחר שעתיים של שינה בלילה. גם אני עייף,
גם לי חם וקשה ואולי אף יותר מכם... הבה נשנס 

וַנראה לקב"ה וחות מחודשים, מתנינו, ִנְלַמד יחד בכ
אתם כבר תראו כי העייפות כמה יקרה לנו תורתו! 

 תפוג מאליה!".
 

הואכן,  והלהיבה את לבות  רוח חדשה נשבה ַבִכתָּ
 הבחורים. 

 
לפתע המאוורר הבודד שעל הקיר הרגיש כי מיותר 

 הוא...



 

 

 

  המאיראור  
 שאלות ותשובות שענה לשואליו בקצרה מרן רה"י הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"א

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

 
 

כך שהנהג והנוסעים עמו אינם מכוסים  ,האם מותר לנהוג או לנסוע ברכב שאין בו טסט ולא ביטוח שאלה:
 ?ע"י הרכב אינם מכוסים להיפגעשעלולים וכן האנשים  ,משהו יקרהאם ח"ו 

 אסור.תשובה: 
 

 צריך לסיים כל פעם בדבר טוב? האם כשקם מהכתיבהסופר סת"ם,  שאלה:
 .לא בדבר רעישתדל לסיים כל פעם  תשובה:

 
ס"ת השל  כותב מזוזה, האם יכול להשאיר את היריעה תוך כדי סופר שכותב ספר תורה ולפעמים שאלה:

 ?זה על היריעהעל השולחן ולכתוב את המזו
 לא לכתוב מזוזה על גבי ס"ת. תשובה:

 
ציבור , או שעל ה(כמו הגיור וכו')האם בימינו הנקודה העיקרית צריכה להיות מאבקים ציבוריים  שאלה:

 ואז לא תהיה בכלל שאלה? רחוקיםהחרדי להשקיע את כל כולו בקירוב 
הקירוב חשוב מאד, אבל לפעמים צריך מאבק, כגון בנושא ה"כותל" הרפורמי, בגיור וכדומה, ועם  תשובה:

 זה צריך להיות בהסברה ובטוב טעם.
 

רך לבצר את ממלכת התורה, להקים ישיבות, בשבעים השנים הראשונות מהקמת המדינה היה צו שאלה:
 גדולי ומורי הדורשזה הזמן המתאים אין כוללים וכו'. האם בימינו, כאשר המבצרים עומדים בס"ד על תילם, 

 לעם שבשדות, שגם הוא צמא לדבר ה'? יצאו
 ב"ה יוצאים לעם שבשדות. כגון הרב גרוסמן והרב יגאל וכל הרבנים אשכנזים וספרדים. תשובה:

 
סתי לישיבה חרדית נכנבמהלכה  ,ב"ה זכיתי והתחלתי בתהליך חזרה בתשובה לפני כשנה וחצי שאלה:

נגינה בתזמורת נוער ובאופן פרטי, דבר שעשיתי מגיל  - והפסקתי לגמרי את אחד מהתחביבים הקודמים
אך  ,מסגרת התזמורת(בן פרטי ולא צעיר במשך כשבע שנים. לאחרונה אני חש רצון עז לחזור ולנגן )באופ

 אסר נגינה מאז חורבן הבית.)סי תק"ס סעי' ג'( ני יודע אם הדבר כדאי מהסיבות הבאות: א( מרן בשו"ע נאי
ג( המורה אינו  ב( רוב ככל המוזיקה ששייכת לכלי הנגינה )בריטון( היא מוזיקה קלאסית שנכתבה ע"י גויים.

ינה הוא ביטול תורה מוחלט או שקיימים מקרים שניגון יכול להכנס ד( האם זמן הנג שומר תורה ומצוות.
 ?אשמח מאוד להכרעה בנושא , במיוחד לחוזר בתשובה."ביטולה היא קיומה"בהגדרה של 

מוזיקה  כאלישע(. דשהקח ניגון משחרר ומשמח ומביא לידי הבנה בלימוד )ואפילו לנבואה ורוה תשובה:
 א שמים,אם תוכל לנגן בלי עזרת מורה או מפי מורה יר בה חשש.אין  ,שמלבישים אותה על שירי קדש

 עדיף.
 

פה בשעות התפלה ילשהות בלי כ שמתעקש ,יהודי הנמצא בתהליכי חזרה בתשובה עםאיך לנהוג שאלה: 
 באומרו שאינו מבין טעם לזה? ,והשיעורים

יש ללכת אתו לאט לאט, ולפחות להקפיד שלא יוציא ברכה או פסוק מפיו בגילוי ראש )אולי  תשובה:
 יקבל(. "שיש למחות שלא ליכנס בבית הכנסת בגלוי הראשסעי' ג' " סי' צ"אכשיראה דברי מרן בש"ע 
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