
 
                                                                                          בס"ד

 

 מאד עמקו מחשבותיך
 

 :שואלת הגמרא -שלש מאות כסף וחמש חליפות שמלות לכולם נתן לאיש חליפות שמלות ולבנימין נתן 
אפשר דבר שנצטער בו אותו צדיק, יכשל בו, שהרי יוסף נמכר לעבד על ידי קנאת אחיו, ובשביל משקל שני 

וירדו אבותינו למצרים, ואיך יתכן שיוסף הצדיק סלעים מילת שהוסיף יעקב ליוסף משאר אחיו נתגלגל הדבר 
יעורר קנאה בין אחים? ומיישבת הגמרא: אמר רבי בנימין בר יפת, רמז רמז לו שעתיד בן לצאת ממנו שיצא 

 מלפני המלך בחמשה לבושי מלכות, וכיון שיש כאן סיבה מיוחדת, לא תהיה קנאת אחים.
ו דבר זה, ובפרט בזמן שנתן לשאר האחים רק חליפה אחת, בספר "קדושת לוי" מבאר מדוע דוקא יוסף רמז ל

אלא יש ברמז זה כוונה גדולה בהמשכת כח הנס של יוסף גם למרדכי היהודי. כמו שאצל יוסף הצדיק, נעשה 
משנה למלך על ידי חלומות פרעה, כך מרדכי היהודי נעשה משנה למלך בזמן הסתר פנים על ידי חלום 

ש חליפות שיצא ממנו מושיע שעל ידו יזכו לשפע וישועה גדולה כעין גדולת יוסף אחשורוש. ולזה רמז לו בחמ
 הצדיק.

והדבר הוא לימוד גדול ונשגב לשעה ולדורות, שגם מה שרואים בפועל ובמציאות על דברים שנעשים בעולם 
יו פתרו הזה, הכל הוא  בגדר חלום, ויש בכל דבר כוונה עמוקה שרק לבסוף מתגלית, כמו בחלום יוסף שאח

שהוא ישלוט עליהם וראו בזה פגיעה, אך באמת נתגלה לבסוף כי נשלח להחיותם ברעב, שכן אדם רואה ואינו 
יודע מה רואה, כאמור בדברי דוד המלך ע"ה, במזמור שיר ליום השבת "מה רבו מעשיך ה' מאד עמקו 

 מחשבותיך".
* 

כסף לישיבה ולמוסדות התורה, נוצר נמק ל"א מסופר על הרב מפונוביז' שכאשר שהה באמריקה לצורך איסוף 
באחת מרגליו. דרש ברופאים המומחים ואמרו לו כי אין עצה אלא לכרות את הרגל הפגועה. התייעץ עם יועצים 
רפואיים ורבנים והכל אמרו פה אחד כי יש צורך לעבור את הניתוח. שלח הרב טלגרמה לארץ ישראל לחזו"א 

ון איש היתה חד משמעית: בשום אופן, אין לכרות את הרגל! ואכן אחרי כמה לשאול בדעתו, ותשובתו של החז
שבועות, הבריאה הרגל לתדהמת הרופאים. כשחזר לא"י, נכנס מיד לחזו"א לספר לו אודות המופת ולהודות. 
 אמר לו החזו"א: דע לך, כי כשהגיעה הטלגרמה ששלחת אלי, הייתי עסוק בלימוד סוגית פסיק רישיה ולא ימות,
והכוונה היא שאי אפשר לחתוך ראש של עוף ויישאר חי, כך הבנתי שמרמזים לי מן השמים שאי אפשר לחתוך 

 רגל של ראש ישיבה שהוא צריך אותה כדי להעמיד את הישיבה.
 
 

י עצה טובה ְלּתִ ּכַ ַדי ִהׂשְ ל ְמַלּמְ  ִמּכָ
 קשה לך לשבת ללמוד תורה

? קבל על עצמך לתת בעיון
שיעור ברבים, וממילא תהיה 
מוכרח ללמוד בעיון כדי שתדע 
להשיב לשואלים ולא להתבזות. 
(ע"פ "חובת האדם בעולמו" 

 ח"א).

ָנה – מֵ  לֹוְמִדים ַמה ָ  ִעּבּור ַהׁשּ
וֹות ְימֹות הַ  ָנה ְלַהׁשְ ָ ִרים ֶאת ַהׁשּ ַעּבְ ּמְ ָבָנה, ָמה ׁשֶ י ַהּלְ ה ִעם ָחְדׁשֵ ַחּמָ

ָכל  ן ּבְ ּכֵ הֹוֵלְך ְלִאּבּוד, ׁשֶ עֹוָלם ׁשֶ ָבר ּבָ ֵאין ְלָך ּדָ דֹול ׁשֶ ֵדנּו מּוָסר ּגָ ְמַלּמְ
ַנת  ִלים ִלׁשְ ֵעֶרְך שנ"ד ָיִמים ְוָחֵסר י"א ָיִמים ְלַהׁשְ ׁשּוָטה ֵיׁש ּבְ ָנה ּפְ ׁשָ

לֹׁש שֶׁ  ָנַתִים ׁשָ ְך ׁשְ ה, ּוְבֶמׁשֶ ִמים ָהֵאּלֶה ִלְכֵדי חֶֹדׁש ַהַחּמָ ִצים ַהּיָ ְתַקּבְ ּמִ
ָנה ּומֹוִסיִפים חֶֹדׁש. ("ֹקֶבץ ַמֲאָמִרים"). ָ ִרים ֶאת ַהׁשּ  ֶאָחד ָאנּו ְמַעּבְ

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

ו וילדיו בדרך היא כשיהיה הוא צדיק וגם מדריך את בני האדםשל  שלימותהענין כי עיקר המפורסם ודבר הדוע י"
לומר אני  מנוסשום שיהיו צדיקים וממלאים מקום אבותיהם. וזהו חיוב גמור על האדם ואין לו  ,התורה והיראה

 ".האדם נענש ונתפס על אנשי ביתו כשיש בידו למחות ואינו מוחהמי ומה לי על ילדי, כי טרחתי על עצ
   ("מגיד חדשות" ח"י דרוש י"ט)
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 פנינים ופרפראות
 

יש  -כ"א) -י"זמ"ו ובני אשר ימנה וגו' ויולד ליוסף וגו' אשר ילדה לו אסנת וגו' ובני בנימין בלע ובכר" וגו' (
בא להשמיענו ש שרואפ )?נימיןאשר וב(את שם אשתו שילדה לו משא"כ באחרים  הזכירלמה רק ביוסף להקשות 

לו שתי נשים  ודוקא יוסף היתה לו אשה אחת שילדה לו את ילדיו אבל בנימין שמוזכר אחריו "ובני בנימין" וגו' היש
שה הראשונים והשניה היא ערבת בת מחליא בת ארם שילדה לו את החמהראשונה  :שילדו לו את עשרת ילדיו

וכן אשר שמוזכר לפני יוסף נשא  .וכמבואר בס' הישר פר' וישב ,האחרונים זמרן בן אברהם שילדה לו את החמשה
 "ג ר' רחביה חדוק שליט"א).(הרה שתי נשים כמבואר בס' הישר שם.

 
 מצרים נראה הטעם שהביאו - ז)"י מ"ז(ם יוסף לחם בסוסים ובמקנה הצאן ובמקנה הבקר ובחמורים וגו' ויתן לה

שהם  הםבתחילה את הסוסים ולאחר מכן הביאו את מקנה הצאן והבקר, מפני שלא רצו להביא בתחילה את אלילי
הפסוק "ויאמרו לו לא נכחד  הצאן והבקר. והטעם שלא הביאו אדמותיהם רק בשנה השנית כשתם הכסף, כמו שאמר

מאדוני כי אם תם הכסף ומקנה הבהמה אל אדוני וגו' קנה אותנו ואת אדמתנו" וגו', כיון שאם היו נותנים את 
 (מכת"י הגאון רבי משה לוי זצ"ל). .אדמתם בתחילה, לא היה להם במה להאכיל את המקנה שנשאר

 

 

 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 

 תקציב הישיבות ממשרד הבטחון
 
 
 
 

בטרם ירד יעקב אבינו למצרים, דאג לשלוח לפניו את 
(בראשית מו, כח). " שנהות לפניו גולהוריהודה "

ארו חז"ל (בראשית רבה צה, ג): "להתקין לו בית יוב
ושיהיו השבטים  ועד, שיהא מורה בו דברי תורה

  לומדים בו".
 

ח את יהודה כעת להקים ומה כל כך בער ליעקב לשל
למקום, יפרקו את החבילות,  תחילהישיבה? שיגיעו 

 ואז יקימו ישיבה!
 

זצ"ל: בתחלת מסכת  רבי יהודה צדקה הגאון מבאר
קפת חומה מימות ושעיר המ נפסק(ב' ע"א) לה ימג

 ה בט"וא בה את המגלויהושע בן נון צריכים לקר
שרק עיר כזו (ג' ע"ב) אר שם בגמרא ו, ומבבאדר

, ו בהישבהתיקפה בחומה ולאחר מכן ודם הושק
שבו ידם התיועיר שק ואילו, "קפת חומהומ"נקראת 

אינה נקראת  -הקיפוה חומה  בה ורק בהמשך
כשמתיישבים במקום לפני  מדוע? ."קפת חומהומ"

 גם בלי החומהשדואגים לבצר אותו, מוכיחים כי 
. עיר כזו רק ליתר בטחון והחומה הינה ,ניתן להסתדר

 קפת חומה".ואינה בגדר "מ
 

היא השמירה  יעקב אבינו ידע כי התורהאם כן, 
חז"ל: "אני  שדרשו, כמו והחומה על עם ישראל

נחוץ היה ז ע"א). לכן "זו תורה" (פסחים פ -חומה 
דם את ושנה להקים קואת יהודה לפניו גלשלוח  ול

קדם למקום המגורים, ותהחומה  –התורה הישיבה, ש
 שכןקפה ולבסוף ישבה", ו"הויהיה המקום בבחינת 

ביצור חומות התורה והקמת בתי המדרשות הם תנאי 
 להסתדר בלעדיו.  שלא ניתןהכרחי לקיום עם ישראל 

 
זצ"ל בספרו  רבנו עובדיה יוסףמרן הגאון וכבר כתב 

אשי "מאור ישראל" דרושים (עמ' ק"ץ) כי אילו ר
 כמה  עד   להבין משכילים  היו השלטון בארץ ישראל 

עם ישראל, את התקציב לישיבות  עלהתורה שומרת 
 ממשרד הדת במדה מחוקה, אלאהיו לוקחים לא 

ממשרד הביטחון במדה גדושה. וכך היו חוסכים 
 .יקרה מאודשעלותם  וטילים טנקיםהרבה מטוסים 

* 
בשלבים  ה, והייגרעינכור  הבנ שהצורר העיראקיבעת 

ראש  החליטמתקדמים לקראת פצצת אטום, 
לתקוף ולהשמיד את הכור ז"ל הממשלה מנחם בגין 

ליושבי ממנו הסכנה המוחשית שנשקפה  ולהסיר את
 .ארץ ישראל

 
 בשלב מסוים נוצרו תנאים מתאימים ליציאה למבצע

להתבצע בדחיפות מרובה.  חייבהוא היה ו, המסוכן
שחל התשמ"א השבועות התאריך נקבע לערב חג 

 באותה שנה בשבת.
 

 הבבא סאלי ברכת את לקבלשליח מיוחד בגין שלח 
: "באיזו התענייןהבבא סאלי למרבה ההפתעה, זצ"ל. 

בשעה שתים נקב  השליח .?"המבצעמתחיל  שעה
 לצאת"חס וחלילה! שלא תעזו  נזעקוהצדיק  ,עשרה

 ".ובשעה שלש ותצליח ותעש .לפני שלש
 

תקיים בשעות אחר הצהריים של ערב ואכן, המבצע ה
 הצלחה מרובה.כידוע שבועות ונחל 

 
"מה ההבדל בין שתים  :הבבא סאלילאחר מכן נשאל 

בשבת,  תבצעהפעולה תעשרה לשלש? בכל מקרה, 
 "....והדבר מותר מפני פקוח נפש

 
כל הלילה בליל  כיון שלומדים: "הצדיקהסביר 

חר תפלת שבועות, בדרך כלל נחים בערב שבועות. לא
בערך עד  מוסף אוכלים סעודת שבת, והולכים לישון

. בשעה שתים עשרה כולם ישנים, אין זכות שעה שלש
 "., ואיך אפשר להצליח?!...תורה

 



 
 
 
 
 

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 

 כדור סרק

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

 ראשון בקודש
 

 תורת הגלגולאת הראשון שפרסם 
רסם אותה היה הרמב"ן בביאורו לספר אמונת הגלגול לא נכתבה במפורש בתלמוד ובדברי חכמינו ז"ל, והראשון שפ

 .(ספר "קובץ מאמרים") וב (וע"ע בשער הגמול שלו, בסוף ספר תורת האדם). ואחריו החזיקו כל חכמי המקובלים.אי
 
 

 

 

 

 

 

 

 

הגאון רבי ישועה בסיס זצ"ל (שהשבוע הקפדתו של 
על קיום ההלכה בהידורה, היתה  יחול יום הילולתו)

לשם דבר. דאגה מיוחדת היתה לו על יהודי עירו 
יקפידו על קיום המצוות כולן, ולא יסטו מחוקי ש

בהעמדת הדת על תילה  ה.התורה ודקדוקיה בכי הוא ז
  לא נשא פני גדול, ולא ניכר לפניו שוע לפני דל.

 
כאופייה של כל קהילה בישראל, וכדרכה של הנהגה, 
אולץ רבנו מעת לעת לצאת בתקיפות נגד פורצי גדר 
ומעוותי אורח. אלא שהיו גם מקרים חמורים בהם 
נאלץ רבנו להשתמש בכח קדושתו, כדי להגן על חומת 

 רה. וכמו המקרה הנורא שלפנינו:הדת ולבצ
 

פעם נודע לרבנו כי אחד מיהודי עירו, העובד כשרת 
בבית הקונסול הצרפתי של תוניסיה, נוהג לחלל שבת 
בפרהסיא. הצטער רבנו צער רב על הפרצה החמורה 

לשפטו  בחומת השבת, והזמינו בכאב לבוא לפניו
. אך השרת שקיבל גיבוי מלא מהקונסול כחוקי התורה

  .רפתי, סירב להתייצב בפני רבנוהצ
 

כשראה כך רבנו, ציוה להכריז שאיש זה יצא מכלל 
 ישראל.

 
 ברוב חוצפתו, הרהיב עוז להתלונן על רבנו בפניהלה 

, שהרב של היהודים מחרימו ואינו הקונסול מעבידו
 .מתחשב במעמדו הרם כעוזר הקונסול

 
יו זעם הקונסול על רבנו, הכיצד מעז הוא לפגוע בעובד

ולהעליבם?! ביודעו כי לא יוכל לו, והוא יעמוד 
את תורתנו בדרכו כצור חלמיש על כל פרצה הנוגדת 

 לא נתקררה ו ,להתנכל אליו הקדושה, זמם ברוב רשעו

להרגו נפש. המתין לשעת הכושר, דעתו עד שביקש 
 וזו לא איחרה לבוא.

 
יום אחד הוזמן הקונסול להשתתף בטקס ברית מילה 

. , יהודי בשם ראובן ואלנסיבדי העירשל אחד מנכ
הוא ידע כי גם רבנו ישתתף בברית, ותכנן לבצע שם 
את זממו. את מעשהו הוא התכוון לחפות בטענה כי 
 השתעשע בידיו באקדחו, ובלא כוונה, נפלט הכדור.

 
בטקס ברית המילה, השתדל הקונסול לשבת לנוכח 

ע ממש מול רבנו, כדי שיוכל לפגוע בו במדויק. ברג
הנכון, שלף הקונסול בחשאי את אקדחו, כיוונו לעבר 
ראשו של הצדיק, וללא היסוס לחץ על ההדק. לא 
היה לו כל ספק כי אכן הכדור יפגע ביעדו, ובעוד 

 חלקיק שניה יתבוסס הצדיק היהודי בדמו. 
 

  הכדור לא נפלט!אלא שכאן התרחש נס מופלא. 
 

הקונסול התמלא בקצף, וניסה ללחוץ בשנית 
 בשלישית, אך לשוא, כל כדור לא נורה מן האקדח! ו
 

לכלימתו של הקונסול לא היה גבול. כל הנוכחים 
הפנו אליו באחת מבט המום ונרעש. הם לא האמינו 
למראה עיניהם. הקונסול נראה כשידו השלופה 

 רות בצדיק!!!באויר אוחזת אקדח, והוא מנסה לי
 

ע הקונסול הנבזה שנתפס בקלקלתו, חש כי הקרק
נשמטת מתחת לרגליו. הוא הבין כי לא יוכל לו לרבנו 
הקדוש בכח הזרוע. תיכף פנה אליו בכניעה וביקש 
את סליחתו על מזימתו השפלה, ואף נתן הבטחתו כי 

 מעתה ואילך, יסייע לו בכל אשר יידרש.

 עוד לא רכשתם כרטיסים 
 הגדולה של ישיבת 'כסא רחמים'?  להגרלה

 052-7654216חייגו עכשיו: 
 

תינוקות של בית רבן, בחורים עמלי תורה, ואברכים המוסרים נפש, בעשרות מוסדות תורה בארצנו הקדושה, יצמחו ובזכותכם 
 ויזכו להיות גדולי ישראל ויראי שמים!

 ל וגדולי ישרא שליט"א הבטחת מרן ראש הישיבהובנוסף, תזכו ל
 תורם לישיבה זוכה ומתברך בסייעתא דשמיא גדולה.השכל 

 



 
 

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

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

 

 אם מותר לאשה לצאת בפאה נכרית כשמעל הפאה כובע המותיר את רוב שער הפאה גלוי?ה :שאלה
אסור, רק אם הכובע מכסה את רוב שער הפאה ונשאר כאצבע או שתים לצדדין או לצד הפנים  :תשובה

בפאה  ל שכןמגולה לית לן בה, שאף בשער הראש רבו המתירין בשערות היוצאות חוץ לצמתן וכו' וכ
 [עיין בשו"ת בית נאמן ח"ב חאה"ע סי' כ' וסי' כ"ב]. נכרית.

 
  , האם צריך ליטול ידים כדין נוגע בנעל?מי שכף רגלו מגובסת ונוגע בגבס שאלה:

 .ין צריך נטילת ידיםא ,אם נוגע בגבס במקום הנקי תשובה:
 

 בלא עדים?האם גם בזמננו יש איסור להלוות  שאלה:
 המלוה אלא אם כן מוכן - ב ידלא נשתנה הדין. גם בימינו יש להלוות בעדים או לקחת פתק בכת תשובה:

 למחול על ההלוואה.
 

סכום יכולת להחזיר את יש לי שלא ברור לי  כשבזמן ההלוואה ,אהולהיות ערב להלולי  מותרהאם  שאלה:
 ?במקרה שהחוב יפול עליאה וההלו

 לא כדאי (עיין משלי ו'), אבל אין איסור. תשובה:
 

 ?גזל או איסור אחר ממחיר המנה, האם יש כאן פחותששוה אדם שהוזמן לחתונה והביא מתנה  שאלה:
ואלה דברים שלא ניתנו  דרך העולם זה מביא הרבה וזה מביא מעט, אין בזה משום גזל, שכן תשובה:

 אה"ע סימן ס' גדולה מזו. ע"ש).בש"ע  לתביעה (ועיין
 

 האם יש בעיה למכור כלב? שאלה:
 שהכלב יהיה קשור ולא יזיק לאחרים.בתנאי אין בעיה. רק  תשובה:

 
מדברת על קטע אחר אך למעשה קובעת על קטע מסוים במשנה,  ראפעמים שהגממספר  מצינו שאלה:
 ?מה פשר הדברברה על מוכין. יוד ,קבעה על תבן ראהגמש )מ"ח ע"א(שבת  כתמס ראכגון בגמ ,במשנה

 .מה מקומותוכן מצאתי בכ ,וכו'חסר בגמרא  תשובה:
 

 כשיש מחלוקת בין אחרוני זמנינו, האם צריך ללכת לפי פוסק אחד בין לקולא ובין לחומרא? שאלה:
אם אין יכולים להכריע, הולכים אחר רוב הפוסקים המפורסמים בדורנו בין לקולא ובין לחומרא, תשובה: 

 וכו'). ובלבד שלא יהיה תלוי במנהגי העדות (מחלוקת מרן ורמ"א
 

, שאם "עבד לעבדי ה'"או  "עבד לה'"שמם, האם חתימת כותבים לפני יש הש על"הר"ת ה פתרוןמה  שאלה:
 )?' ע"א(ב"מ י "עבדי הם ולא עבדים לעבדים"הרי כתוב  כצד האחרון

הראשון שחתם כן הוא הרב קוק זצ"ל שהיה ראש הרבנים, וקורא לעצמו עבד לעבדי ה' על אדמת  תשובה:
 . (י' ע"א) הקודש. כי אין זו שררה אלא עבדות כמ"ש בהוריות
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