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 המטרה היא ההתקרבות
 

 )כא .כה( ה' כח אשתו כי עקרה היא ויעתר לווויעתר יצחק לה' לנ
עקרה, ולאחר  עומד על קושי בסדר הפסוק, שהרי יש צורך לציין תחילה את העובדה שרבקה היתה רבנו בחיי

 מכן את תפלת יצחק עליה?
ברם, מבאר רבנו בחיי, כי שאלה זו נובעת מתפיסה שגויה. להבנתנו, המטרה בתפלה היא מילוי הבקשה, ולא 

עצם ההתקרבות לה' שיש בתפלה זו המטרה, וכדי שתהיה לאדם סיבה להתפלל ולבקש, מעמידו הקב"ה  -היא 
, כדי לייסד את עם ישראל, היה צורך בתפלה משמעותית, וכדי לעורר בפני קשיים שיגרמו לו להתפלל. גם כאן

עשה ה' את רבקה עקרה. ולכן הקדים את התפלה שהיא העיקר, והעקרות  את יצחק להתפלל ולהפציר בתפלה,
 רק אמצעי להגיע אליה.

ני שהקב"ה : "מפני מה היו אבותינו עקורים? מפזו היתה גם הסיבה שהאמהות היו עקרות, כפי שאמרו חז"ל
הקב"ה ברוב רחמיו רוצה ומתאווה להשפיע עלינו כל טוב, אך  ד ע"א)."יבמות ס( מתאווה לתפלתן של צדיקים"

כל השפע הזה אינו יכול לרדת ללא הצינור שהוא התפלה. פעמים שהקב"ה מעמידנו בפני קושי של פרנסה או 
 חולי, רק כדי שנתעורר להתפלל ולהתקרב אליו.

* 
זצ"ל שבא אליו וביקש ממנו עצה וברכה בעבור בנו החולה. שאלו  הרב גרשנוביץמסופר על אחד מתלמידיו של 

הרב מה עשית בשבילו, ענה לו הלכתי לעשרות רופאים ויועצים, ועדיין תמה הרב אבל מה אתה, עשית בשבילו, 
הקדשת זמן להתפלל עליו  התפלא התלמיד וכי מה אפשר עוד לעשות, שאלו הרב האם בתוך כל הזמן הזה

 ולהרבות בתפלה לפני שומע תפלה?...
 

 

י עצה טובה ְלּתִ ּכַ ַדי ִהׂשְ ל ְמַלּמְ  ִמּכָ
למצוא פנאי ללמוד כדי 
, אמור לעצמך: "אני תורה

עוסק בתורה עשרים וארבע 
שעות ביממה, מלבד 
חלונות זמן לתפלה 
ולאכילה ולשינה ולצרכי 

רים ושאר הדבהמשפחה 
". כשההסתכלות ההכרחיים

היא באופן כזה, פתאום 
מגלים הרבה זמנים 

פנים ללימוד תורה. תשמ
(הגאון רבי זמיר כהן 
שליט"א בספרו "האדם 

ח"ב עמ'  "במעגל השנה
 שנ"ח).

ים – מִ  לֹוְמִדים ַמה ָרׁשִ  ׁשָ
ים ֵהם ִצּנֹורֹות ָרׁשִ ָ ְפִרים ּוְמִזיִנים ֶאת ָהִאיָלן ּוַמֲעִניִקים לֹו  ַהׁשּ ִניָקה ַהּמַ ַהּיְ

יַע רּוַח ֲחָזָקה הּוא  ָרם ִמְתנֹוֵעַע ָהִאיָלן, ּוְבַהּגִ ֶהְעּדֵ יבּותֹו. ּבְ ֶאת ָחְסנֹו ְוַיּצִ
ר חֲ  ֶיֶתר ְמִהירּות ֵמֲאׁשֶ ֵדִלים ּבְ י ָהִאיָלן ּגְ ְרׁשֵ ִהְתַקּיֵם. ׁשָ ָלָקיו ֶנֱעַקר ְוָחַדל ִמּלְ

ֶרת.  ּמֶ ים יֹוֵתר ֵמַעְנֵפי ַהּצַ ים ֲאֻרּכִ ָרׁשִ ָ ָלל ַהׁשּ ֶדֶרְך ּכְ ל ָהֵעץ. ּבְ ָהֲאֵחִרים ׁשֶ
ל ַמִים. ֵהם  ם ְמקֹור ְיִניָקה ׁשֶ ׁשָ ַחּפְ י ָהֲאָדָמה, ּבְ ים חֹוְדִרים ֶאל ַמֲעַמּקֵ ָרׁשִ ָ ַהׁשּ

ד ַהקִּ  ים ֲעבּורֹו ֶאת ְלׁשַ ים ֶאת ָהֵעץ ּוְמַהּוִ ַחּיִ ים ֵאּלּו ֵאיָנם ַהּמְ ָרׁשִ ּיּום. ׁשָ
ְרַקע, ַאְך ִאם ָאנּו רֹוִאים ֵעץ  ּקַ ן ֵהם ְטמּוִנים ָעמֹק ּבַ ּכֵ ִנְרִאים ָלָאָדם, ׁשֶ

יו ֵאיָתִנים. ָרׁשָ ָ ׁשּ ָבר ׁשֶ רּור ַהּדָ ֵפרֹות, ּבָ  ָעמּוס ּבְ
ים ְראּוִיים ְוָנִאים, מֵ  יו ַהִחיצֹוִנּיִ ר ַמֲעׂשָ ֲאׁשֶ ן הּוא ָהָאָדם, ּכַ ָבר ַעל ּכֵ ִעיד ַהּדָ

ֵאין  ּמּוָבן ׁשֶ כּונֹות טֹובֹות ָהעֹוְברֹות ֵמָאב ָלָבן. ּכַ ים ְוַעל ּתְ ים ֲעֻמּקִ ָרׁשִ ׁשָ
כּונֹות  ית ַעל ְיֵדי ָהָאָדם, ֲאָבל ּתְ ֲעׂשֵ ֲערְֹך ְלאֹוָתּה ֲעבֹוָדה ַעְצִמית ַהּנַ

דֹורֹות ָעְברּו. ים ְמקֹוָרם ּבְ ּיִ  ְוכֹוחֹות ַנְפׁשִ
ן הי"ו)(ָהַרב ְיהוּ   ָדה ֻרּבָ

 

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

עיקר ביאת האדם לעולם הזה הוא רק לסגל תורה ומצוות ומעשים טובים, לזכות בהם לעולם הבא לחיי עד "
 הנצחיים תענוג רוחני והעיקר הוא התכלית". ("מגיד חדשות" ח"י עמ' רצ"א).
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 פנינים ופרפראות
 

ה, ולכן בישל "שאותו היום נפטר אברהם אבינו ע עיין בפירוש רש"י שהביא משם המדרש - ט)כ כה.(ויזד יעקב נזיד 
שהוא מאכל אבלים. והטעם שנפטר אברהם חמש שנים קודם זמן פטירתו, שהבטיחו הקדוש ברוך הוא  יעקב עדשים

ואפשר לפרש על פי מה  ות רעה, אין זו שיבה טובה. ע"ש., ואם היה רואה את עשו יוצא לתרבליקבר בשיבה טובה
ה), שכאשר נולד עשו ראהו אביו שעדיין לא "כרוש דעת זקנים מבעלי התוספות לעיל פסוק שאמרו במדרש (והובא בפי

ע שזה טבעו, ואף על פי ראיתו ידכשעברה שנה וראה יצחק שלא החליף מונבלע בו דמו, ולא רצה למולו לשמונה ימים, 
ואמול אותו. וכשנהיה  ,כמו ישמעאל אחי מים כמוני, אמתין עד שיהא בן י"גהואיל ולא מלתיו לשמונה י :אמר כן לא מלו.

. אם לא דם שנאת ודם ירדפך". ע"כ) "'ו "הוהיינו דכתיב (יחזקאל ל נה, הוא עיכב בעצמו ולא רצה למול.עשו בן י"ג ש
התרבות רעה שיצא לה עשו, ודבר זה היה משפיע מאד על אברהם אבינו עליו השלום שבמסירות נפש ואפשר שזוהי 
לעשות כן, וכמו שכתב בן תשעים ותשע שנים, ואף על פי שעמדו כל אומות העולם והניאוהו מבהיותו מל את עצמו 

. וזוהי המצוה היחידה שנצטוה ". ע"ששר ערלתם בעצם היום הזהג) "ויקח אברהם וגו' וימל את ב"כ "ז(י רש"י על הפסוק
ם". לדורות) "ואתה את בריתי תשמור אתה וזרעך אחריך 'טנאמר לו (שם פסוק בזכותה אברהם אבינו עליו השלום, ו

  פטירתו.זמן את  הקדים הקדוש ברוך הואובודאי היה כואב לו אם היה רואה את נכדו מסרב לימול, ולכן 
בגלל יד איש שדה ויעקב איש תם", שיודע צ אישז) "ויגדלו הנערים ויהי עשו "כ ילובזה אפשר לפרש כוונת הפסוק (לע

"התהלך לפני והיה תמים"  'א "זילעיל על הפסוק  שכתב רש"י ול (וכמוהתם כלומר שלם, והיינו מיעקב איש שהיה 
דלו ועדיין היה חושב מילה), לכן זכה לשבת באהלה של תורה, מה שאין כן עשו. אבל כל זמן שלא גהבמצות שהכוונה 

 .הערלהעולה בגימטריא  שדהתיבת יצחק למול את עשו, היה גם לעשו אפשרות לשבת באהלה של תורה. וכן תמצא 
 (מכת"י הגאון רבי משה לוי זצ"ל).

 
  וירא עשו כי רעות בנות כנען בעיני יצחק אביו (כח. ח)

שסמאום ע"י עשנם שהיו  בעיניונקט הכתוב "בעיני" יצחק אביו, לרמוז שנשות עשו שהיו בנות כנען הרעו ליצחק אביו 
 (הרה"ג ר' רחביה חדוק שליט"א).מעשנות ומקטרות לע"ז, וכמ"ש רש"י לעיל פכ"ז פס' א' ע"ש. 

 

 

 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 

 מחילה עבור מחילה

 
 
 

חכמי ישראל בכל דור ודור לא חשבו רק על צערם 
אלא גם על שכינת עוזנו השרויה בצער האישי 
 .בכל טצדקי למנוע את צער השכינה, ונקטו ובגלות

 
 (מערכת מ' אות כ"ג) "דבש לפיבספרו " מרן החיד"א

 -דרך מפתיעה כדי להקל על צער השכינה  מציע
. כאשר אדם פוגע בחברו הוא להעביר על המדות

גורם לצער השכינה, כמו כל עוון שמכביד על צער 
השכינה, ואם האדם שנפגע מתעלה על עצמו ומוחל, 
מלבד גדלותו למחול ולסלוח, בכך הוא גם גורם 

 בעקיפין להקל את צער השכינה.
 

סגולת המעביר על  את ובזה מבאר מרן החיד"א
(ראש  מעבירים לו על כל פשעיו"שזוכה ש" מדותיו

בכך שאדם מוחל ומוותר, הוא גורם . השנה י"ז ע"א)
כביכול שלא יהיה צער לשכינה. ולכן, מדה כנגד 
מדה, מעבירים לו על כל פשעיו, כדי למעט יותר את 

שגם הם הפרטיים  צערה של השכינה מפני עוונותיו
 כינה.מכבידים על הש

 
האור החיים מפליא על רבו  על כך מעשהמביא ו

 :הקדוש
 

ור החיים הקדוש כידוע לא אבה לקבל על עצמו אה
 משרה רבנית רשמית. חרף זאת, כשהתעורר דין קשה 

הצטרף לדון יחד עם שאר התבקש לוסבוך, הוא 
 הדיינים.

 
באחד מדיני התורה בהם השתתף, הוא חייב עשיר 
גדול בדין. העשיר המחוצף שלא היה מוכן לקבל עליו 

ק באופן מביש את הדין, החל לחרף ולגדף את הצדי
, כל זאת בעוד הרב מבליג ואינו משיב ובעזות מצח
בתום המחזה המחפיר, אחד מחשובי  לחורפו דבר.

 צדיק, ניגש אליול הש שחשש מקפידתו הדיינים
וביקש ממנו שימחל לאותו עשיר. ברם הרב השיב 

: "באותו רגע שזלזל בי העשיר והכלימני, תיכף ומיד
 :נימק פשר זריזותו". ו!לב שלםמיד מחלתי לו ב

שנינו בזוהר הקדוש (ויקרא כ"ז ע"ב) שעוונות "
ישראל מכבידים כביכול על כנפי השכינה, וגורמים 
לה שלא להגן לשמור ולהשפיע טובה וברכה על עם 

אם כן איפוא כל רגע ורגע שלא אמחל לעוון  .ישראל
העשיר הלז, הרי יש צער לשכינה מהכבדה נוספת, לכן 

 מיהרתי למחול לו".
 

זצ"ל  רבי עזרא דנגורוראוי לציין כאן מה שכתב הגאון 
) בספרו "עדי זהב" על דברי יעקב (הרב הראשי לבבל
אות פני אלוקים "כי ראיתי פניך כרלעשיו במפגש אתו 

: "שכבישת הנקמה והמחילה ותרצני" (בראשית לג, י)
בעת היכולת, מרים רוח האדם ומזהיר את פניו, 

 ".ותוארו כתואר מלאך האלוקים
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 

 המעיל הגזור

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

 ראשון בקודש
 

 עט-הראשון שהשתמש בשם
"בית נאמן" (הפטרת  בחומשמרן שליט"א והסביר  .(מגילה דף ט"ו ע"א) "מלאכי"השתמש ככיסוי בשם עזרא הסופר 

ו ח"ו לכבוד עצמו הוא דורש באמרו "להיות בריתי את לוי שלא יאמר ,תולדות) שעזרא הסופר שהיה כהן העלים שמו
וחרש ", כמ"ש "מלאך ה'"וגו' כי שפתי כהן ישמרו דעת" וגו' (מלאכי ב, ד, ז). וקרא לעצמו "מלאכי", שהנביא נקרא 

 יט). ,(ישעיה מב "כמלאכי אשלח
 

 שאליו ציפה כל ישראל - החק לישראל
 והופיע ספר "חק לישראל" כלול בהדרו, כי לאחר עמל ויגיעה נשלמה המלאכה מכון "הרב מצליח" שמח לבשר 

 מכון.הבהגהה ובעריכה מדויקת ושכלולים נוספים במתכונת שאר הספרים שבסדרת ספרי 

 

שהיה לו אב זקן, עני וקשה יום. גר האב מעשה בעשיר 
אך לא קלים היו חיי הבן בצל אביו. הבלבול בבית בנו, 

הטריד בבקשות רבות, וגרם שלט באב הזקן, הוא 
פה שפך את המרק, ושם לכלך את  -לתקלות שונות 

הרצפה, כאן מעד ושבר אגרטל יקר, ושם נקרע ספר 
 שאחז בידיו הרועדות. 

 
יום אחד, הגיע הקש ששבר את גב הגמל. היה זה 

ו אל העשיר. בכבוד רב כאשר אורחים חשובים הגיע
הפנה אותם אל הטרקלין המרווח, וישב עמם לדון 
בנושא לשמו הגיעו. והנה הופיע אביו הזקן בסלון, 
ובהתנהגותו המוזרה גרם לבנו בושה בפני רעיו. פניו 
של העשיר האדימו, והוא גמר אומר בנפשו לשלוח את 

שילך לקבץ לו נדבות יחד עם יתר עניי " אביו מן הבית.
..." הפטיר סבול כל חיי בגללו?!איר, מדוע שהע

 בחמיצות.
 

אמר ועשה. אלא שעונת החורף היתה אז, וכאשר ירד 
בחדר מוסק הליל, התגבר הקור, ובעוד הבן העשיר נם 

, מכוסה בשמיכות מחממות, ניסה האב הזקן ונעים
להירדם על מצע סמרטוטים בקרן רחוב. איכשהו, 

 הצליח להעביר את הלילה.
 

, ובעת בוקר כאשר הלך טן טוב לב היה לו לעשירבן ק
 .נחרד לפתע למראה עיניוברחוב בדרכו לבית הספר, 

ל גופו שכסבו בבגדים בלואים, כ , ישבבפינת הרחוב
רועד מקור, ונראה כי זמן רב לא נכנס לפיו מזון כראוי. 

ניגש אליו, נתן לו את הכריך  מתוך רגש רחמים טבעי,
לו אף מספר פרוטות שנמצאו  שהכינה לו אמו, והושיט

 בכיסו.
 

לביתו, כדי לספר לאביו את אשר  הילד לאחר מכן רץ
 ויחזירהו לביתו. אך מה הסב ראו עיניו, אולי יחוס על

 .נדהם הבן כאשר שמע את תגובתו הצוננת של אביו
 

האב העשיר כלל לא הטה אוזן ולב למצבו של אביו, 
אלא רק הציע לו ברוב "נדיבותו", כי יכול הוא לגשת 

 ,לעליית הגג, שם באחת הפנות בין החפצים הישנים
"תוכל  שכבר יצא מכלל שימוש, מונח לו מעיל ישן

 ." הפטיר בפנים זועפותו לסבאתקחל
 

 הבן אל עליית הגג, ומה עגמה עליו נפשו מיהר
כה ישן ומרופט. דמעות עמדו  -בראותו את המעיל 

האם זה כל מה שיכול אביו העשיר לתרום : בעיניו
מה יעשה?! כיצד יפקח את עיניו  לסבא האומלל?!

של אביו הטועה? כיצד ירכך את לבו האטום? לפתע, 
רעיון עלה בלבו! נטל בידו האחת את המעיל הבלוי, 

רד חיש למטה, ים גדולות, ייובידו השניה נטל מספר
 ים, לנגד עיניו של אביו.יוהחל לגזור את המעיל לשנ

 
" ?המעיל את אתה גוזר "מה אתה עושה? למה

 התרעם האב ולא הבין.
 

: בהיתממותהביט הבן בעיניו של האב והסביר 
"לכבודך ולמענך אני עושה זאת! לעת זקנתך, כאשר 

 -תהיה זקן ותשוש, ולא אוכל עוד להחזיקך בביתי 
טרך לרעוד מקור עד שילך מישהו להביא לך לא תצ
חוצה אני מעיל זה, חציו אלך  כבר מעכשיומעיל. 

ואת החצי השני אשמור להביא לסבא כאשר בקשת, 
 .בעליית הגג, כדי לשלוח אליך בימי החורף הקרים..."

 
דקות ארוכות שתק האב בתדהמה. דברי בנו טלטלו 

יצא לחפש  תיכף ומידאת נפשו והמיסו את לבבו. 
, ביקש את סליחתוהחזירו לביתו,  ,אביו חרא

 ...שולחנווהושיבו בכבוד בראש 



 
 

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

 )שעתיד בע"ה לראות אור דח"(מתוך ספר "מקור נאמן" 
 

 

 ם שיש לעמוד לכבודו כשנכנס בתוך ד' אמות?מהו הגדר המדויק לתלמיד חכ שאלה:
 כל תלמיד חכם ירא שמים שיודע ללמוד ולהבין גמרא ופוסקים. תשובה:

 
והלא דברים קל וחומר, ומה דוד מלך ישראל שלא למד אבות (פרק ו' משנה ג') שנינו: "במשנה  שאלה:

פו ומיודעו, הלומד מחברו פרק אחד או הלכה אחת או מאחיתופל אלא שני דברים בלבד קראו רבו אלו
 ,האם זה להלכה ."פסוק אחד או דבור אחד או אפילו אות אחת על אחת כמה וכמה שצריך לנהוג בו כבוד

 לקרוא לו "רבי"?שיסביר לחברו דבר שלא ידע צריך  אדםכל  ם כןוא
 דוד המלך עשה מדת חסידות. תשובה:

 
צרכם כל יש להם ו אורחים שבאים לבקרבהרי  ננו,ך אפשר לקיים מצות הכנסת אורחים בזמיא שאלה:

 אין משום הכנסת אורחים? ורהלכא
 לתת לבית התבשיל וכדומה. יש אורחים שהם רוצחים רח"ל ומחריבים את הבית. תשובה:

 
כהלכה. אבל מאז היתה תקופה  אורתודוקסיעברתי בארץ גיור  18בצעירותי בגיל  ,30כיום אני בת  שאלה:

ארוכה של התרחקות מהמצוות. כעת אני חוזרת בתשובה שלמה. האם הגיור שלי מבוטל עקב תקופת 
 או שאני כבת ישראל החוזרת בתשובה לאחר שהתרחקה מהדת? ות,ההתרחק
 הצלחה רבה.. הגיור במקומו עומד תשובה:

 
שה לומר ימשום שהתבי(ועשתה לו פדיון  בןואח"כ ילדה  ,הפילה את ולדה הראשוןאחת אשה  שאלה:

 תיקון למעשה, מה עליה לעשות? היא מבקשת ,כעת כעבור כשמונה עשרה שנה .שהפילה)
מכאן ולהבא באיסור  ח', יו"ד סימן ל"ב]. תשים לבחלק [על זה  ומראע יש שו"ת ביבי .אין מה לתקן תשובה:

 ברכה לבטלה.
 

, )בחודש אדר א' התשס"ח(בידיעון "הליכות שדה"  םמכון לחקר החקלאות על פי התורה פרסהשאלה: 
הם פרסמו את  שיש הפרשים גדולים לענין הפרשת חלה בין קמח לקמח, בחמשת מיני הקמחים. אך

ואני וחברי רצינו לפרסם את שיעורי הפרשת  ,גרם 3.205=  המדידות לפי שיטת הגר"ח נאה, שהדרהם
ה כמו שפורסם לאחרונה. לכן רצינו לשאול את זהחלה בחמשת המינים, גם לפי השיטות שהדרהם פחות מ

יט"א, כתב בכמה מקומות לענין הדרהם, לפי איזה משקל נלך? היות ומרן הגר"ע יוסף  של כת"ר שליט"א
, עצמו אך כששוחחנו עם הרב יהודה מרגולין שליט"א ,גרם 3=  בשם הרב יהודה מרגולין שליט"א שהדרהם

להרב חיים בניש שליט"א. ואם כן  "מדות ושיעורי תורה"בספר  כתבגרם, וכן  2.83=  אמר לנו שהדרהם
 ולעשות טבלה ),שליט"א(מרן הגר"ע יוסף  ולציין שזה לדעת ,גרם לדרהם 3האם לעשות טבלה נפרדת לפי 

 גרם לדרהם, או לעשות רק טבלה אחת? 2.83ולציין שהיא לפי  ,נוספת
ס"מ. ובזמנו  1.92 -יצטרכו להקטין את האגודל ל ,גרם 2.83 -אלה המקטינים את הדרהם עד ל תשובה:

קשה להקטין עוד יותר. לפי ס"מ (כדעתו), ו 2 ז"ל בקושי מצא הגרא"ח נאה את האגודל של הרב קלמן כהנא
 ודי בזה.ס"מ.  1.96האגודל יהיה בערך  (שליט"א) הגר"ע יוסף
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