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 סגולה לקיום הממון
 

כוונת הפסוק על מתנות  .וגו' "י ישראלכל תרומות הקדשים אשר יקריבו בנ"בסוף פרשת מתנות כהונה נאמר 
וצריך ביאור מה ענין  .לפני ה'"כהונה הניתנים לכהנים ולכל משפחתם, ומסיים הפסוק "ברית מלח עולם היא 

לא טעם ובלא מתנות כהונה יש נתינה בלבד באבל ב במאכלם ם מלח נותן טענ? אממתנות כהונה לברית מלח
 כאן במתנות כהונה? מדוברריח ועל איזה ברית 

יצוק יש ל ,כדי שהמאכל לא יהיה תפל ," שהדבר ידוע שבכל מאכל שאדם מבשלמבאר בספר "טעם ודעת
כל המאכל  י,ואוכל, אך אם לא ידע לתבלו כרא הלתוכו תבלין ומלח. בעל מסעדה יכול להכין סיר גדול עם הרב

כמו שאין אפשרות לאכול בלי מלח, כפי לטמיון. ואם ידע לתבל את המאכל כראוי, יוכל להרויח ממון רב. ילך 
שאמר הכתוב "היאכל תפל מבלי מלח", כך התרומות והצדקות, זהו המלח שנותן טעם ותוכן לכל העמל שעמלים 

, יש בו את בפרנסה וכלכלה. וכמו שהמלח מחזיק את הבשר והמאכלים שלא יתעפשו כן הוא מלח הצדקה
 ן.התכונה שהוא חומר משמר ומגן על האדם ורכושו לבל ירדו לטמיו

. ומבאר הרשב"ם כי מעשה הצדקה והתרומה הם דבר המתקיים "בפסוק נאמר "ברית מלח עולם היא לפני ה'
שהוא לפני דבר  ,"לו ולבניו אחריו, כמו שכתוב "ברית מלח עולם לפני ה' , ובדבר הזה הוא זוכהולםעלדורות 

ה' יש לו קיום לנצח, כמו שמצינו אצל אברהם אבינו שאמר "יוקח נא מעט מים" ועל ידו זכו בניו לשתות מבארה 
בגלל שהיה זה יום שלישי למילתו ובמסירות רבה דאג לתת  ,של מרים. ומעלת הנתינה של אברהם אבינו

שתדל במעשה חסד וצדקה הדבר מתקיים ללמדנו שגם בזמן קושי, כאשר אדם מ לאורחים את כל צרכיהם.
 לדורות.

* 
ן להם עצה כדי שהשקעותיהם זצ"ל, וביקשו שיתין יטפיינשרבי הגאון רבי משה מעשה שבאו כמה גבירים לפני 

כתובות )ס"ב(: "מלח ממון הציג בפניהם הרב את הגמרא במסכת . כו לטמיון, וירויחו מהם הרבה כסףלא יל
 יחסרנו לצדקה, וחסרונו זהו קיומו. -חסר", הרוצה למלוח ממונו כלומר לגרום לו שיתקיים 

 

 יחיד ומיוחד עצה טובה
 

בפעם הבאה שאתה מוצא את עצמך דוחה משהו, קח פיסת נייר וענה על 
איך  ג. מה אתה רוצה לעשות?ב.  אתה?א. היכן  :שאלות פשוטות שלוש

 אבל, מוד את הדף היומילל אתה רוצהלדוגמא:  תרגיש אחרי שתעשה זאת?
איפה א.  כתוב:אתה פשוט לא מצליח להביא את עצמך לשם. קח פיסת נייר ו

מה אתה רוצה לעשות? אני רוצה ב.  אתה? אני שוכב בסלון, מעלעל בעיתון.
ך תרגיש אחרי איג.  .11:30עד השעה  הערבלסיים את הדף היומי שלי 

ביטלתי את  שתעשה את זה? אני ארגיש טוב, ואהיה גאה בעצמי שלא
 הקביעות שלי. אחרי שאסיים את סדר הלימוד יהיה לי יותר זמן לעשות

ברגע שאתה כותב מה אתה רוצה, אתה מתחיל לדמיין את  דברים אחרים.
 ך.יהיה לך קל יותר לקום ולעשות את מה שצריועל, ופב עצמך עושה את זה

 .)ע"פ ספר "קוקטייל הצלחה"(
 

שנדפס  ר היחידהספ
בצילום כתב היד 

 המקורי
 -" ויזכור יוסףספר "

פירוש על הגדה של 
פסח לרבי יוסף משאש 

ביבות לרוב ח .זצ"ל
והאיורים הנאה ידו  כתב

את הנלווים, הדפיסו 
כדמותו  כתב היד

 וכצלמו.

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

לי כמה ימים ושנים שאצטרך לעניינים אלו, כי לא ידע  צריך אדם לידע את קונו כל הימים, ולא יתעצל לומר עדיין"
 אנוש עתו".

 )"מגיד חדשות" ח"י עמ' רס"ב(.
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 052-7654216יו"ל ע"י הקרן לזיכוי הרבים. נייד: 
 gmail.com7654216@אשדוד. דוא"ל:  14/13כתובת: רח' הרב רוזובסקי 

 ב"פהתש ג"כשנה 



 
 

 פנינים ופרפראות
 

ויחל משה,  –פירש רש"י ז"ל: נפל מפני המחלוקת, שזה להם סרחון רביעי: חטאו בעגל  -וישמע משה ויפול על פניו 
ויאמר משה אל ה' ושמעו מצרים. ע"כ. ויש להקשות למאן דאמר שענין  –ויתפלל משה, במרגלים  –במתאוננים 

קרח היה לפני המרגלים )כן משמע מהשפתי חכמים שביאר את קושית רש"י למה נסמכה פרשת קרח לציצית, 
נפל על פניו. ואם תאמר שהתפלל, אם כן שהיה צריך לכותבה לעיל בפרשת במדבר אחר הדגלים. ע"ש(, א"כ למה 

מדוע התפלל גם בעוון המרגלים, הרי היה זה להם חטא רביעי לפי אותה דעה. וצריך לומר כמו שכתב רש"י מפני 
המחלוקת. אבל לכאורה קשה, למה לא התפלל על קרח ועדתו? ונראה לבאר על פי מאי דאיתא במסכת תענית )דף 

אדם חשוב רשאי ליפול על פניו אלא אם כן נענה כיהושע בן נון וכו'. והטעם פירש  י"ד ע"ב(, אמר ר' אלעזר, אין
רש"י שם, משום שאם לא ייענה יחרפוהו. ע"ש. ולכן אפשר לומר שזו הסיבה שמשה לא התפלל כי גם אם ייענה 

פילו שידע משה ויסלח להם הקב"ה, הרי מכל מקום קרח ועדתו ימשיכו בליצנותם ויחרפו עוד את משה רבנו. ולכן א
 )מכת"י הגאון רבי משה לוי זצ"ל(.שייענה לא היה רשאי ליפול בתפילה ולהתבזות. לכן פירש רש"י מפני המחלוקת. 

 

 

 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 

 גורם המקום
 
 
 
 

בשעה שיהודי אומר לחברו "שלום עליכם",  מדוע
אומרים על כך  "עליכם שלום"?הפוך חברו עונה לו 

יהודים: בשעה שיהודי אומר משהו לחברו, בין 
אפילו אם זו רק ברכת שלום, הלה מוכרח לומר מיד 

לא! איפכא מסתברא:  "הפוך. "שלום עליכם?
 ..."!"עליכם שלום

* 
פעם אחת ויחידה, העם היהודי שמתאפיין בכך 
שלכל אחד יש דעה משלו, הצליח להתעלות מעל כל 

ושלמה.  חילוקי הדיעות ולהגיע לאחדות אמיתית
סיני  ישראל עמד למרגלות הר בשעה שעםהיה זה 

 . ת התורהא והתכונן לקבל
 

הדופן הזה שנדמה שלא שב על ע יוצא ואיראת ה
ֵאל  עצמו שוב, רָׁ שְׂ ם יִּ ַחן שָׁ מתארת התורה במלים: "ַויִּ
ר" הָׁ חז"ל: "ויחן?  ומדייקים, )שמות יט, ב( ֶנֶגד הָׁ

 לשון יחיד, כאיש אחד בלב אחד". 
 

שיש שעמדו שם, חשו לפתע היהודים  אות אלפימכל 
האישיים. התחושה מהויכוחים והרצונות דבר גדול 

שילוד הגדול ביותר זוכים לעמוד כעת במעמד שהם 
התגלות ב לחזות, לזכות להיות נוכח בויכול  אשה

 - סיני, ולקבל מפי ה' תורה ומצוות השכינה על הר
גברה על כל ההבדלים ואיחדה את העם, עד שהוא 

 נעשה כאיש אחד ממש.
* 

שדוקא  מה נשתנה הר סיני מכל המקומותכדי להבין 
רבי זמיר הגאון התרחשה האחדות המופלאה הזו,  בו

מפנה  שליט"א בהגדת "אבני נזר" )עמ' קע"ב( כהן
שנים  למאורע אחר שהתרחש באותו מקום אצבע

הטביע את חותמו באדמת שהוא ו רבות לפני כן,
 מאוחדים.שם על כלל ישראל להיות והשפיע  המקום

 
כאשר נגלה ה' לראשונה למשה רבנו במדין ומצווהו 

 מסרב.  משה  ממצרים,   ישראל ללכת להוציא את עם 

הקב"ה יודע שסיבת סירובו היא חשש הפגיעה באחיו 
, במצרים עם ישראלשל אהרן שהיה עד אז הנביא 

ַמח "לו  ומבטיח שָׁ ֲאָך וְׂ רָׁ אֶתָך וְׂ רָׁ קְׂ ֵנה הּוא ֹיֵצא לִּ ַגם הִּ וְׂ
בוֹ  לִּ . רק אז מתרצה משה לקבל עליו (יד ד,שמות " )בְׂ

  ולשוב למצרים. את התפקיד
 

מקבל אהרן הוראה  ,כבר בעת דיבור ה' עם משה
לצאת לקראת אחיו הצעיר משה המנהיג החדש, 

אתֶ "ככתוב בעת הדיבור  רָׁ קְׂ ֵנה הּוא ֹיֵצא לִּ בלשון  "ָךהִּ
בהר סיני ? מתקיים המפגש ביניהםהווה. והיכן 

ֵשהּו (, כנאמר בין מדין ובין מצרים)ששכן  גְׂ פְׂ "ַוֵיֶלְך ַויִּ
ים ֱאֹלהִּ ַהר הָׁ ַשק לֹו" )שם כ בְׂ  ז(."ַויִּ

 
אהרן האח הגדול ומנהיגם של  - מעמד גדול היה זה

יטול ממנו את ישראל יודע כי מעתה אחיו הקטן משה 
המנהיגות, ושום טינה או קנאה ולו הקטנה  שרביט

הקב"ה מעיד עליו ביותר אינה עולה על לבו, אדרבה 
הר בהוא מנשקו מכל הלב שם ". ושמח בלבו ךורא"

האלהים הר סיני ושמח במעמדו הרם של משה כאילו 
 לא היה זה על חשבון מעמדו הוא.

 
והנה כלל גדול בידינו שכל דיבור או מאורע 
שמתרחש במקום מסוים, מטביע את חותמו על 

 כפי שפירשו את הפסוק:המקום לטובה או לרעה, 
ים" עִּ שָׁ ַלְך ַבֲעַצת רְׂ יש ֲאֶשר ֹלא הָׁ אִּ ֵרי הָׁ ֶדֶרְך  ַאשְׂ ּובְׂ

ב ים ֹלא יָׁשָׁ מֹוַשב ֵלצִּ ד ּובְׂ מָׁ ים ֹלא עָׁ אִּ  ,תהלים א) "ַחטָׁ
האיש שלא ישב במקום שהיה בעבר מקום  אשרי - (א

 ,מושבם של לצים אף על פי שהם כבר הלכו ואינם כאן
משום שמקום זה ספג ליצנות והוא משפיע לרעה על 

  .היושבים בו
 

 ,הר סיני הוטבעה השפעה של אחדות ואהבה, בובכן
וכשהגיעו עם  ,גם כאשר יש לכאורה סיבה לפירוד

קום להתעלם מכל ישראל להר סיני השפיע עליהם המ
 סיבה של הקפדה ותרעומת ולהיות מאוחדים.

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 

 דירה ספוגה בתורה

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

 ☺זה לא צחוק!  ☺
אל הגאון רבי יוסף רוז'ין הרוגוצ'ובר זצ"ל נטפל יום אחד אדם רשע בעל גאוה ורע מעללים שניסה 

 לשאול את הגאון שאלות וחקירות טיפשיות ובדרך זו ללגלג על תורת ה'.
 

הבין הגאון כי לא תשובות הוא מבקש כי אם להתגולל ולהתנפל, וענה כסיל כאיוולתו. "גם לי יש 
, "כשעושים קנין משיכה בבהמה ונותנים לה מכה כדי שתרוץ, מדוע היא נופף בבוהן לעומתוחקירה", 

האם בגלל שהיא מפחדת לקבל מכה נוספת, או בגלל שכשהיא מתרחקת שוב אינה רואה את  -רצה 
 מקל?".ה

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

 אנכי?...".
 

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

 ...צחוק צחוק אבל   
 

ליצנותא דעבודא זרה )עיין מגילה כ"ה  -ות המותרת הדרך היחידה שאפשר לענות לרשע, היא בעוקצנות ובליצנ
הוא שואל שאלות על מנת לקנטר, אף אנו משיבים לו כאיוולתו בדרך  -ע"ב(. כך משתמשים נגדו בדרך שלו 

 קנטור.
 

 ?ומרתקת למקצועית כתיבתך את להפוך רצית תמיד
 !ידך בהישג הדבר כעת

 

 הספר הנפלא

 הכתב והמכתב
 שני חלקים

 

 פרקי הנחיה והדרכה באמנות הכתיבה התורנית
 עם פירושם ומקורותיהם יחד עם אוצר מליצות וביטויים לשימוש בכתיבה

 , סיפורים, הלכה פסקי, ס"ש חידושי, מקרא חידושי, ותשובות שאלות, מאמרים :הכתיבה סוגי בכל הדרכה כולל הספר

 .ספרים וההדרת לאור ספר בהוצאת והדרכה טיפים, ת"ור פיסוק כללי, ותירוץ קושיא, הערה כתיבת, ושירים מודעות, מכתבים, ביוגרפיות
 

 ניתן להשיג בחנויות הספרים
 052-7654216 -לבירורים הפצה ראשית "אור החיים", 

 
 

זצ"ל  בן ציון אבא שאול רביגאון פני הפעם בא אברך ל
לו שהוצעה במחיר מציאה והתייעץ עמו על דירה 

אינה מספיקה ובת שני חדרים הנוכחית  דירתו .למכירה
. הדירה המוצעת בת ארבעה למשפחתו המורחבת

אך עדיין  חדרים מרווחים, אלא שהיא נמוכה וחשוכה.
 מדובר במחיר מציאה!

 
לא כדאי. אתה רוצה לעבור " :הרב והשיב חשב

טובה בשביל ילדים.  אינהבשביל הילדים, דירה כזאת 
 ."לגדול במקום כזה נוחלא 

 
ירושה, מהיא תוך כדי הדברים סיפר האברך שהדירה 

  ירשו הם  כי  אגב  בדרך  וציין   ,זולה היא   כך  ומשום 

 מבעל כף החיים.  אותה
 

אי אפשר הרי הכרתי אותו, " :שמע זאת הרב ואמר
כיצד הספיק כל כך הרבה בחייו, הוא כתב בלי לתאר 

ת בכל וסוף, היה אוכל חמש דקות ביחודים וכוונ
עשרים דקות במשך , וברכת המזון היה מברך נגיסה
 'המוציאברכת 'נטילת ידים ו. כל היחודים בגלל

. תקנה את ..יותר מהאכילה עצמה זמן לקחו לו
 ".הדירה!

 
בשביל , והרב השיב "שאל האברך "אבל כיצד?"

ספוגה בתורה!  והילדים! אינך יודע כמה דירה כז
 ".כמה טוב לגדל במקום כזה ילדים!



 

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

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

 

הורי שיחיו מקפידים שלא אקרא לילדי כשמות אחי ואחיותי, בטענה שזה מקצר חיים. האם יש  שאלה:
 חשש כזה?

"ג )סימן תס"ב( שאמר הבעל שבמילה לא בשו"ת שואל ונשאל חגם אצלנו מקפידים, וכן ראיתי  תשובה:
זה תלוי במנהגי העדות, אולם  נקרא סאסי לפי ידיעתו, כי שם זה הוא שם דודו ולא יקראוהו בשם דודו. ע"ש.

למשל אצל הגר"ע יוסף לא חוששים לזה )הבן נקרא אברהם והנכד ג"כ אברהם. וכן הרה"ג ר' אברהם יוסף 
(. וכן מצינו בתנ"ך למי שקרא לבנו כשם אחיו בחיי אחיו: "לעיני נר"ו קרא לבנו יצחק, והוא כשם אחיו

חנמאל דודי" )ירמיה ל"ב י"ב(, ופירש רש"י: ועד עכשיו קראו בן דודי, שמא שנים היו. ע"ש. ולפי זה חנמאל 
"ויהיו בני בלע ארד ונעמן",  )במדבר כ"ו מ'(הראשון היה בן אחיו של זה. ועוד מצאתי ראיה מפרשת פינחס 

מבואר בשם ר"מ הדרשן שאמם נתעברה בהם בכניסתם למצרים, ואז היה  "ד(כ פסוק)שם  פירוש רש"יוב
שמואל ב' )י"ד כ"ז( קרא אבשלום כשם אחיו. וכן בנעמן נעמן אחיו של בלע חי, ואפילו הכי קרא בלע לבנו 

זֵז וחרן הוליד ועיפה פילגש כלב ילדה את חרן ואת מוצא וא"ובדה"א )ב' מ"ו(  לבתו תמר כשם אחותו. ָּ ת ג 
זֵז ָּ  אביאסף של אחיו ואסיר, קרח" בן אביסף בן "אסיר( ב"כ' ו)עוד שם . הרי שקרא לבנו בשם אחיו. "את ג 

 מררי "בני( א"כ ג"כ)וכן שם . ואביאסף" ואלקנה אסיר קרח "ובני(: ד"כ' ו שמות) וארא בפרשת כדכתיב היה
ובכתובות )דף ע"ד ע"א( אחיו.  שם על לבנו שקרא הרי, מחלי" מושי "בני( ג"כ פסוק) ושם, ומושי" מחלי

מותיב רב אחא בריה דרב איקא לרב אחא בר יעקב אחי אמו כיעו"ש, הרי שנקרא בשם אחי אמו בחייו. 
וכן מצינו לרב  יתמא בר אחתיה. ע"ש. )זוטא( ועוד שם )דף ק' ע"ב( רבינא הוה בידיה חמרא דרבינא זוטי

ו איבו )פסחים דף ד' ע"א ודף קי"ג ע"א(, וכן שם בן בתו אייבו )סוכה דף מ"ד שהיה בנו של אייבו ושם בנ
וע"ע בהקדמת בן המחבר שו"ת  ע"ב(, ולא נראה שמת בנו איבו בחייו. הרי שנקרא הנכד בשם אחי אמו.

דברי יוסף )אירגאס( ששמו ה"ר אברהם, ובירך שם ַלֲאֵחי אביו כה"ר משה ואברהם ורפאל אירגאס. ע"ש. 
פר פרי קדש )דף ל"ח ע"ב( הביא שהגאון ר' יצחק לומברוזו בעל זרע יצחק קרא לבנו אברהם, ושם אחיו ובס

וכמדומה לי שאחיו של הגר"א נקרא ר' אברהם, והוא ג"כ שם בנו של הגר"א. וכן  היה ג"כ אברהם. ע"ש.
אמסטרדם מח"ס שאול אבד"ק  רה"ג ר'כמדומני שר' שאול ברלין מח"ס כסא דהרסנא היה בן אחיו של ה

 .בנין אריאל
 

 ?בחייםשם סב שהוא על לילד  קרואם אפשר להא שאלה:
 כן מוכח בשו"ת הרשב"ש )סי' רצ"א(. אין שום בעיה. תשובה:

 
הנוהג לטבול לפני תפלת שחרית, האם רשאי להתקלח לפני הטבילה )בהתאם להוראות המקוה(?  שאלה:

 והאם יש נפקא מינה בין לפני עלות השחר לאחריו?
 אם זו הכנה למקוה, מותר. ועדיף לפני עלות השחר.: תשובה

 
כשאני מסיים להתקלח, האם עדיף ללבוש קודם את הבגד התחתון והמכנסיים ואח"כ הגופיה  שאלה:

 את הגופיה והציצית )משום חשיבות המצוה(? קודם ללבוש או שעדיף ,והציצית
 הבגד התחתון. תשובה:

 
 צפרניים?  יםבשעה שגוזז ברי תורהאם מותר לדבר או לשמוע דה שאלה:

 לא כדאי. ובודאי לא בגזירת צפרני הרגלים. ,לדבר .כן ,לשמוע תשובה:
___________________________________________________________________________________ 
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