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 כח לעשות חיל
 

הלא  ,צריך להבין וכי לעשות חיל דרוש כח וגבורה –וזכרת את ה' אלוקיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל 
לאדם  נותןהקב"ה דהיינו, לך עצה למקני נכסין".  העושר אינו תלוי בגבורה? מבאר תרגום אונקלוס "דיהיב

 .חכמה ועצה ותבונה איך להצליח בנכסיו
, כמו בנס המסופר על רשב"י שאמר לבקעה הנהגה של נס ופלא –שיש שתי הנהגות בעולם  החפץ חייםמבאר 

, כי הדבר ברור כשמש שהכל "הנותן לך כח לעשות חיל וזכרת וגו' כי הוא", ועל זה אין צורך לומר התמלאי זהב
שאדם רואה ברכה מיוחדת והשגחה פרטית גם  הנהגה שנראית כדרך טבע, אולם ישנעשה מכוחו של הקב"ה. 

כשאין נס גלוי. מדת הברכה אינה דוקא שעושה עסק גדול וריבוי עסקים, אלא אפילו בעסק קטן מאוד, כשהקב"ה 
 . כמו שכתוב בתהלים "וכל אשר יעשה יצליח".שולח את ברכתו הוא מצליח

הנכנס למוד את גרנו, אומר: יהי רצון מלפניך ה' אלהי שתשלח וכבר אמרו חז"ל בבבא מציעא )מ"ב ע"א(: "
. וכן הוא בכל עסק שיש בו ברכה, מזדמנים "ברכה בכרי הזה; התחיל למוד, אומר: ברוך השולח ברכה בכרי הזה

כי הוא הנותן לך כח לו כל האמצעים הצריכים לעסק הזה ועל ידי זה מצליח. ועל זה אמר הכתוב "וזכרת וגו' 
 ".לעשות חיל

* 
כדי לערוך את התנאים ולשמוע את  החזון איש באו לפניו ,שידכו את בניהם זה עם זהשני תלמידי החזון איש 

שקשה לו לדאוג  טעןלריהוט. הראשון שידאג שידאג לדירה ולשני ואמר לאחד ביניהם,  פישרדעתו. החזון איש 
יהיה ההיפך. השני ששמע כן והאמין בכוחו שהחזון אין בעיה,  הסכים. שידאג לריהוט להיפךכדאי לדירה ואולי 

יהודי אותו זכה אכן, ריהוט. ענה הרב ואמר "יהי כן". וגם לדירה ולגם  לדאוגאמר שהוא מוכן  ,איששל החזון 
שבקלות יכל לממן את כל  פיע עליו שפע גדול של ברכהלהיות הצינור לכל הוצאות החתונה, כאשר הקב"ה מש

 .ביד רחבה ההוצאות
 

 

 יחיד ומיוחד עצה טובה

כדי להתמודד עם פחד, 
היזכר בזמנים בהם 
התמודדת עם הפחד ופעלת 

 עלית - באומץ למרות הפחד
 על אופניים לפני שידעת

 הלכת ,ב עליהםכיצד לרכ
ום חדש מבלי להכיר למק

ברים הצלחת בד ,אף אחד
שלא ידעת כיצד תצליח 

)ש. ד. גוטפרוינד  .להשיגם
 .הי"ו(

 הרב הפסנתרן
היה מיטיב  בלוב( זצ"ל )רבה של העיר זוארה רבי בן ציון כהןהגאון 

נגן בפסנתר, וכשהיה מוזמן לחתונות של בני עירו היה מפליא בנגינה 
לשמח חתן וכלה. בפתח ספרו "מבשרת ציון" )עמ' י'( הוא מספר 

שראשי הקהל ביקשו למנוע ממנו לנהוג כן בטענה שלבזיון יחשב לרב 
 העיר לנגן בפסנתר בחתונות. אך הוא דחה דבריהם בהביאו דברי מרן

בענין הכנת צרכי שבת, שביזוי )או"ח סי' ר"נ סעי' א'( השלחן ערוך 
לדבר מצוה לכבוד יחשב. בנוסף, הוא מגלה כי היתה לו בזה גם מטרה 

נסתרת "שאם לא שאנכי הייתי משורר בפסנתר, אזי היו מביאים 
 מרים ששרים שירי עגבים".ז

 

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

כמו שיש פריה ורביה בגשמיות, כך יש מצות פריה ורביה ברוחניות והיינו חידושי תורה... אבל צריך שיהיו 'כעץ "
שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא יבול', דהיינו שיהיו החידושים שלו בני קיימא ועושים פירות כמו 

 העץ שנותן תמיד פירות".
 (.וח"י עמ' רע")"מגיד חדשות" 
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 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 

 עבד במישרה מלאה

 
 
 

 ,"לובליןחכמי "ישיבת כשנסתיימה מלאכת בנין 
לחקוק זצ"ל מייסד הישיבה,  מאיר שפירא בירביקש 

"ְלכּו ָבִנים  הפסוק על קדמת הבנין את באותיות ענק
ְדכֶּם"   .)תהלים לד, יב( ִשְמעּו ִלי ִיְרַאת ה' ֲאַלמֶּ

 
המרמז  ע בחר דוקא בפסוק זהמדו ביקשו לדעתרבים 

, האם לא עדיף שהישיבה תקבל ללכתלבני הישיבה 
  את פניהם בחום?

 
לכאורה יש בפסוק זה קושיא: כי והקדים  הסביר הרב

 "בנים בואו"צריך לומר  היה נעים זמירות ישראל
. ..שהרי אם ילכו כיצד ישמעו, התקרבו וכך תשמעו

כי רק כשהולכים ומתרחקים  ?"לכו"אמר  ולמה
 .את יראת ה' הבינוו מת שמעואפשר לראות האם בא

 
אינה נבחנת  ,ישיבהחינוך בהאמיתית של ה הצלחהה

הסגורה, החמה, התומכת בתוך המסגרת הישיבתית 
. כשהתלמיד נמצא ליד רבניו וחבריו והחברתית

זה המדד לומר כי ומתנהג כפי שמצפים ממנו, אין 
מתחיל ברגע מבחן האמת  יראת ה'.ב חדור הוא

הוא חופשי  , שםמכותלי הישיבהתלמיד יציאת ה
בעזבו את ספסלי גם . אם לבחור להתנהג כרצונו

ממשיך , כשהוא עובר למצב של "לכו בנים"הישיבה 
רכש, אזי שמע והוא לנהוג לפי אורחות החיים ש

בו, והוא  והוטמע ,שקיבלויראת ה' בידוע שהחינוך 
 גם בהמשך חייו. םילך לאור

* 
ת עבד לה' להיובתרי"ג מצוות היא  אחת המצוות

 ."ואותו תעבוד" )דברים ו, יג(, כמו שנאמר יתברך
 מה בין פועל לעבד? 

 
שליט"א )הו"ד בגליון  משה צדקההגאון רבי  מבאר

פועל שזמן עבדותו למשל  :(1587מס'  "עונג שבת"
שמונה שעות, אם בעל הבית יתקשר אליו ויבקש 

מעבר לשעות  ממנו לבצע עבורו עבודה קטנה
יאמר לו: אדוני אני חייב ותו וידחה א , הואהעבודה

אני  -העבודה לך רק שמונה שעות, הסתיימו שעות 
משועבד בכל שעות  –לא עובד יותר. אבל עבד 

  היממה לאדונו.
 

, ועבד משרת את אדוניו היהודי הוא בבחינת עבד
גם בימי ו תמיד. תמיד, זה גם מחוץ לסדרי הלימוד

 .בין הזמנים
* 

ששבת אחת התארח ב"הרי  מספרים על המגיד מקלם
הנופש" שבשוויץ. והנה ביום שבת בבוקר, כשנכנס 

 לתדהמתו   הבחין    שחרית,    לתפלת    הכנסת   לבית 

 -לשאלתו בית הכנסת מתפללים ללא טלית! שאנשי 
המתפללים שהם יצאו הסבירו  ,היכן הטלית שלהם

 לנופש ולא יכלו לקחת הכל...
 

נדהם המגיד מן התשובה הכואבת, ולאחר התפלה 
 :בדבריםפתח ועלה על הבימה, 

 
, עברתי בדרכי "רבותי! כשעשיתי את נסיעתי לכאן

הגיע כם, והנה בעוברי ליד אחת הבתים יראיזור מגוב
קול בכי. ניגשתי ונקשתי על הדלת, אך אך אין  לאזני

קול ואין עונה! לאחר בירור נודע לי שבעלי הבית 
נסעו לטיול להרי הנופש! נבהלתי, מי הוא זה 

הבכי לבכות בתוך הבית?... שמשאיר מישהו לבד 
ט להיכנס פנימה. ידי לוחצת בפנים מתגבר, ואני מחלי

על ידית הדלת ופותחת אותה בזהירות. איש אינו 
 בדאגהואני מחפש  אינו פוסקנמצא בבית. אבל הבכי 

. אני מתקרב לעבר הקול והוא אינו נמצא אחר מקורו
בשום חדר, עד שמגיע אני לחדר הפנימי שם נשמעות 

 אחת המגירות....מ הבכיות בחזקה
 

 את המגירה בחשש רב, והנה מה רואות ֵעיַני אני פותח
ִשְפַשְפִתי  מתוך התיק של הטלית! עולהקול של בכי  -

 -את ֵעיַני לראות האם אני חולם או הוזה הזיות, אבל 
לא! לא היה זה חלום אלא מציאות של ממש! 

 !בכיהקע קול ובמהטלית של בעל הבית 
 

"טלית  :שואלמוצא את עצמי י להתבלבל אני מבל
 טלית, מה לך בוכה?".

 
הטלית לעומתי "כשאני  מייבבת"איך לא אבכה" 

שבעל הבית נסע מביתו לנופש, ולקח עמו רוָאה 
ורק אותי  ,, את הכל לקחבגדים, כלים, דברי מאכל
! הטלית שכל בוקר הוא השאיר כאן לבד בודדת

 דוקא אותי הוא שכח כאן והלך לו...". -מתעטף בי 
 

 ואותה שעה התחלתי "לנחם" את הטלית, ובלשון הז
אמרתי לה: טלית יקרה! מנעי קולך מבכי ואל נא 
תדאגי! עכשיו את לבד, אבל יום יבוא שבעל הבית 

מאד! לא  , ארוכהשלך יצטרך לצאת לדרך ארוכה
אלא למסע ארוך  -יים ל"טיול" של חודש חודש

 שממנו כבר לא חוזרים!
 

ואז, לפני המסע הזה, מבטיח אני לך, שהוא לא יקח 
את כל . ולא אוכל לא בגדיםולא זהב,  עמו לא כסף

! רק דבר אחד בלבד הוא יקח תכולת הבית הוא ישאיר
עמו למסע הארוך, אותך טלית חביבה, ורק 

 "....!אותך
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 

 מטען של ערכים

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

 ☺זה לא צחוק!  ☺
 1000שמעיה עלה לגדולה והתעשר מאד. הוא רצה לשמח את אביו וקנה לו במתנה חליפה יקרה בשווי 

לעולם  –דולר. בבואו לביתו, אמר לרעייתו: "אני מכיר את אבא שלי, אם הוא ידע כמה עלתה החליפה 
 לא יסכים לקבל מתנה כזו יקרה. מה נעשה?". הוא

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

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

 דולר"... 30-לך מושג איך זה ֵיֵלְך בשוק, מכרתי אותה לדֹוד יעקב ב
 

 ...צחוק צחוק אבל   
 

 "הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו" )שבת י' ע"ב(.
 

 לאחר שאזל מן השוק
 הופיע הספר 

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

 052-7654216י הכרכים בטל' נכעת ניתן להשיג את ש

 הפצה ראשית: אור החיים
 

ילד כבן שמונה ניצב על רציף הנמל. עיניו הפקחיות 
הביטו וחדרו דרך דפנות האוניות שנכנסו ובאו אל 

 הנמל. 
 

כבר תקופה ארוכה הוא מבחין בתופעה מוזרה 
ות ענק פורקות את סחורתן, אוני -המתרחשת בנמל 

ובתום המשימה, טרם שובן אל הים הגדול, מעמיסים 
 עליהן סלעי ענק ורק אז הן יוצאות לדרכן. 

 
הוא מכיר את התופעה הזו, אך יום אחד  ימים רבים

החליט שהגיע הזמן לברר מה עומד מאחורי הטענת 
 ים באותן מדינות אליהןהאוניות באבנים. כלום חסר

 האוניות אבנים וסלעים?מועדות פני 
 

פעמים אחדות פנה לרב החובל בשאלה, אך זה היה 
י בכדי להסביר לו. רק בערב, בשעת הפוגה אעסוק מד

קלה, הוא מצא את הזמן לכך. "המסחר בין הארצות 
פתח רב החובל תוך כדי שהוא מבוסס על יבוא ויצוא", 

סלסל את שפמו, "כשהאוניה יוצאת אל הים הגדול מ
ות טעונה ומלאה. אם תהיה ריקה היא עליה להי

תיטלטל בין הגלים, ופעמים לא תעמוד נגדם ותטבע 
במצולות. לכן, ילד יקר, אותן מדינות שמייצאות 
ומייבאות, מעמיסות סחורה על אוניותיהן. אך מדינה 

  אינה גם  ומשכך  דבר    מייצרת  אינה ו  היא   עניה  זו 

מייצאת. לכן, אין ברירה אלא להעמיס בסלעים את 
האוניות השבות אל הים לאחר שפרקו את מטענן, 

 כדי שיצלחו את המסע בים הפתוח".
 

חלפו עברו שנים, הילד גדל והפך למגיד מישרים, 
כשהוא ואת הסיפור הזה נהג לספר מפעם לפעם 

 : מסמיך לו לקח חשוב
 

: "כל המקבל עליו עול קבעו חכמינו זכרונם לברכה
 ל דרך ארץ"תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועו

. העול, יוטל על האדם בכל מקרה. אף )אבות ג, ה(
ישאר חף מעול. אבל צריך לזכור שיהודי  לא אחד

המקבל עליו עול תורה, כלומר ממלא עצמו בסחורה 
אמיתית, פטור מלהעמיס על עצמו עול של סלעים 
ר ִכי ִיָשא ֹעל  בֶּ ואבנים... וכבר נאמר: "טֹוב ַלגֶּ

ה ג, כז(. ביד האדם לבחור איזה עול ִבְנעּוָריו" )איכ
הפחתה במדת עולה של תורה תצריך  - על גבו ישא

 ...ואבנים מיידית הוספת סלעים
 

זקוקה והיא נשמת היהודי עמוקה ורחבה מני ים, 
כדי  ,של תורה ומצוותלמטען רב במסעה בעולם הזה 

לאחר מאה ועשרים שנה ותיטלטל לכל כיוון, שלא 
בכל הערכים  הוגדוש המלאא יכשה תגיע לייעדה

 האמיתיים.



 

 

 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" 

 
 

מפני  ,פסל המנהג ששמים טלית על ראש הבנים שליט"אבן ציון מוצפי ר' שמעתי שהרה"ג  שאלה:
 טעם הנ"ל?הג"כ לפסול זאת משליט"א  כת"רשלפעמים מפנים הבנים גב לכהנים. האם דעת 

להפנות פניהם לכהנים. ומנהג זה )שמברכים את הבנים והנכדים בברכת אנו אומרים לילדים  תשובה:
וכן נהג  .נים( אין לו מקור מפורש אבל הוא מנהג עתיק בתונס ואיטליה מלפני מאתים שנה ויותרכה

האדמו"ר הזקן ר' שניאור זלמן עם נכדו הרב צמח צדק זצ"ל. ]ועיין בירחון אור תורה תשרי תשמ"ח סי' ב' 
 ובדרכי העיון הנד"מ עמ' שכ"ח[. ,אות ב'

 
 מה דעת כת"ר על שמות שיש בסופם "אל" או "יה"? שאלה:
אל וכדומה, אינם טובים כל כך, משום -אל, שיר-אל, בת-כל השמות החדשים מקרוב באו: לי תשובה:

שלפעמים כותבים אותם בשתי מלים, ואם כן כשתכתוב במכתב "בת אל", יהיה אסור לזרוק את הדף. גם 
ות אלו במקום שאסור להזכיר שם שמים. ומי שרוצה לכתוב שמות כאלו, ישים מקף לפעמים מזכירים שמ

ואז אין בו קדושה, כמו גבריאל, מיכאל, רפאל,  ,לא  ת  ב   ל, או יכתוב במלה אחת: -בין האל"ף ללמ"ד: בת א
לה דניאל, ישראל, גמליאל, שלומיאל, ועוד. וכן בספרי תורה של התימנים כותבים שם העיר "ביתאל" במ

אחת. וראיה ממ"ש בפסחים )דף קי"ז ע"א( דאמר רב "ידידיה" נחלק לשנים, "לפיכך" ידיד חול י"ה קדש. 
משמע שאם היה מלה אחת היה הכל חול. ואין לדחות שאם היה שתי מלים תיבת יה במפיק, משא"כ אם 

  היה ידידיה מלה אחת, דא"כ העיקר חסר מן הספר.
 

יש לו אפשרות להתחיל לפני החזן ולהפסיד קדושה, כהן שלא התחיל להתפלל עמידה עם כולם, ו שאלה:
 מה יעשה?  .להרויח קדושה ולהפסיד ברכת כהנים ,כהנים, או להתחיל עם החזןברכת אבל להרויח 

וכיו"ב פסק הגר"ע יוסף זצ"ל שאין  .ראה ליכך נ בסדר התפלה. כי היא קודמת ,קדושה עדיפא תשובה:
קדושה, כי מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה. וכ"ש בנ"ד שקדושה לדלג על הנסים בעמידה בחנוכה כדי לומר 

היא חובה אם מדאורייתא או מדרבנן, אבל ברכת כהנים דוקא אם קראו לו. וכן מנהג פשוט שאם אדם הגיע 
לשירה חדשה והש"ץ עומד להתחיל חזרה, שיחכה לו עד שיתחיל חזרה אתו כדי שלא להפסיד קדושה עם 

 איש"ר שאחר העמידה וכמ"ש המשנ"ב )סי' ק"ט סק"ד(. ע"ש.הש"ץ. ומ"מ ישתדל שיענה 
 

 וקראו לה "מאי", האם צריכה להחליף שם? אשה שנולדה בחודש מאישאלה: 
מוזר לקרות על שם חדשי הנוצרים שיש להם גם שמות עבודה זרה )כגון ינואר ומרס(. עדיף לקרוא תשובה: 

 "סיון".
 

 )כמו פלימו, אשגרי(, םשממשמעות  אתיודעים  אינםשאפילו הם  יוצאי אתיופיהיש לי תלמידים  שאלה:
 ?לשמות עברייםיף להם האם כדאי להחל

 להוסיף. -ף. ואם לא ירצו יעדיף להחל פלימו היום שם מוזר )מופיע לעתים בגמרא( וכל שכן אשגרי. תשובה:
 

 " טוב?ֵאָלההאם השם " שאלה:
 ֵאָלה סוג של עבודה זרה. תשובה:
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