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 יש לי כל!
 

קח נא את ברכתי "לאחר הפגישה הדרמטית בין יעקב לעשיו, מפציר יעקב בעשיו לקבל ממנו את המנחה ששלח 
). וכתב רש"י: "יש לי כל. כל סיפוקי, אבל עשיו דיבר בלשון ט ,(לג "קים וכי יש לי כלואשר הובאת לך כי חנני אל

די צורכי". והנה ידוע שגם יעקב וגם עשיו היו עשירים גדולים, אם כן מדוע גאוה יש לי רב, יותר ויותר מכ
 השתמשו בלשון שונה יעקב אמר "יש לי כל" ועשיו "יש לי רב"?

מתמצה  ,של יעקב, ומסיק שבהבדל בין הביטויים "ָרב" ו"ֹכל" סגנונושל עשו ל התנסחותובין  מבחין הרב כלי יקר
כאילו אמר: יש לי הרבה  חוסר סיפוק. מזהיםאנו , בו השתמש עשיו, "רבי "יש לי בין השניים. בביטוהגדול  שוניה

מלה "רב" מתייחסת לכמות, ועשיו, המוכר לנו היש עדיין מקום לשיפור מצבי הכלכלי. ו ,הכל יאמנם, אבל אין ל
ששם חבוי  ןמהפרשה הקודמת כאיש חומרני וגס, מייצג את התפיסה של המרדף אחר החומר מתוך דמיו

לכאורה, התבטאות תמוהה, שכן למי באמת יש את הכל?  ".כליש לי " מתבטא על רכושו ו,האושר. יעקב לעומת
מאומה. ובל נשכח, זהו אותו חסר  ואינו הכלאלא שיעקב מבטא את הרגשתו, שהינו שמח בחלקו, וחש שיש לו 

 , וכך אמר:לל לאלוקיו בטרם ימשיך בדרכועל אם הדרך בין באר שבע לחרן, עמד והתפיעקב, שבבורחו מעשיו, 
לא  כח, כ). לעיל" (ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש"אם יהיה אלוקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך 

 ביקש יעקב לחם ובגדים בשביל לסחור בהם ולהתעשר, כי אם לצורך קיומו.
* 

מספר שבועות לאחר הנישואין, מעשה בבתו של החפץ חיים אשר קיבלה לקראת נישואיה סידור יקר מחתנה. 
הבחין ה"חפץ חיים" כי בתו עומדת ומתפללת בהתרגשות, כשהיא אוחזת בידיה סידור חדש. כאשר סיימה 

רב חדש זה, שערכו  פנה אליה אביה הדגול כשפניו עוטות תמיהה ושאלה, כיצד התגלגל לידיה סידור ,תפלתה
מאוד. השיבה לו שכך מקובל לתת לכלה. לא היה לבו נוח עם דברים אלה ודיבר על לבה שכאשת ת"ח עליה 
להסתפק במועט. לבסוף ביקש להשתתף עמה במחיר עלות הסידור ושילם לה חלק ממחירו ומפעם לפעם היה 

בכך שרואים אצל אחרים, וכך זכתה  בא להשתמש בו, כדי ללמדה שאין לבזבז זמן וכסף על דברים של מה
 לבנות משפחה של ת"ח מרביצי תורה שמפארים את עם ישראל.

 

י עצה טובה ְלּתִ ּכַ ַדי ִהׂשְ ל ְמַלּמְ  ִמּכָ
 ,נישואיהםלילדיכם לאחר  אל תתפתו לעזור יותר מדי
תמשיכו לפתור עבורם  אם גם אם הם מבקשים זאת.

כל חייהם. ילד  בעיותיהם, הם יישארו תלותיים את
ברבות  יהפוך ,את כל שיעורי הבית שמכינים אתו

 לאפשר לילדינו להתמודד עם הימים לעצלן. עלינו
ברור לנו שהם טועים. אל  קשיי החיים בעצמם, גם אם

, וגם לחוות דעהרק  להתערב בהחלטותיהם אלא לנו
 –טוב. לא ירצו  מה –בקש. ירצו להקשיב נת זאת אם

 כשלונות. שיש לנו נבנה על גבם של סיוןנזכור שהנ
 .)שליט"א לסרימיכאל (הרב 

ר – מִ  לֹוְמִדים ַמה ְרּפַ  ּפַ
ִנְסיֹונֹוָתיו  ְכָנָפיו ּבְ ה ּבִ ּכֶ ר ַהּמַ ִאם ַנֲעזֹר ְלַפְרּפַ
ֵדי  מֹו ָיֵדינּו ִנְגרֹם ְלמֹותֹו. ּכְ ֶלם, ּבְ ְלֵהָחֵלץ ֵמַהּגֹ

ב ְלַחזֵּק  ר יּוַכל ִלְחיֹות ְלֹאֶרְך ָיִמים הּוא ַחּיָ ְרּפַ ּפַ ׁשֶ
ּלֹא ִיְקַרע  ּלֹו, ְוַעד ׁשֶ ָנַפִים ׁשֶ ִריֵרי ַהּכְ ֶאת ׁשְ

ַעצְ  ָנָפיו ּבְ קּו ּכְ ֶלם לֹא ִיְתַחזְּ ל קּוֵרי ַהּגֹ מֹו ֶאת ּכָ
 ְוהּוא לֹא יּוַכל ָלעּוף.

ְחֵרר, ְוָלֵתת  ִלְפָעִמים ָאנּו ַההֹוִרים ְצִריִכים ְלׁשַ
ְנֵפיֶהם ּוְלִהְתרֹוֵמם ְלַבד.  ִליָלֵדינּו ְלַחזֵּק ֶאת ּכַ

ִליָט"א).  (ָהַרב ִמיָכֵאל ַלְסִרי ׁשְ
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 פנינים ופרפראות
 

 י') -ואת בנותינו תקחו לכם ואתנו תשבו (ל"ד ט'
 ,גזרו חכמים על פיתן ושמנן של גוים וכן על בישולי גויםש )ל"ה ע"ב(סמך הפס' ע"פ מ"ש בע"ז  ש לפרשי

וזהו שאמר "ואת  .ויתן עינו בבתושלא ירגיל לעשות משתאות אצל עובד כוכבים  ,ופירש"י דהכל משום חתנות
 ).שליט"א(הרה"ג ר' רחביה חדוק  בנותינו תקחו לכם" ע"י ש"ואתנו תשבו" שתשבו אתנו במשתאות שלנו.
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 בינו שנות דור ודור
 
 
 
 

דרשה יפה בהלכה  רב העירבשבת הגדול דרש 
א, אלא שאחד מלמדני העיר אגדה מעניינא דיומבו

מספר לקוחה כולה כדמותה וכצלמה שהדרשה  גילה
 .מסוים

 
ונחלקו  ,לדון דינו של הרבהעיר  מיד התכנסו פרנסי

רב העושה כך, בושה הוא  :אומריםהדעות. הללו 
 :ומריםוהללו א לעיר ומעבירים אותו מן הרבנות.

הדין ולא נרד עמו -הרחמים למדת-שנצרף מדת מוטב
 לחייו.

 
 . תהו חבריו:ומילא פיו מים אחד מן הפרנסים שתק

 ".?כבודומה דעתו של "ו
 

הנה זכות לרב.  דוקא מוצאאני " נענה השתקן ואמר:
כמותו: לקח  נהגדוד המלך עליו השלום  אפילו

 והעתיק אותם תפלההפרקים שלמים מתוך סידור 
 ...בתהלים שלו אות באות ממש"

* 
רבים נוטים לזלזל בחשיבות ידיעת תולדות עם 

לרבים מאתנו נראה הדבר כביטול תורה ישראל. 
באיכות, אך מסתבר כי לידיעות אלו יש מקום חשוב 
בהבנת דברי המחברים ובפתרון קושיות רבות. ישנם 
עניינים שלא ניתן למצוא פתח להבינם בלתי ידיעה 
כללית של היסטוריה יהודית הכוללת לפחות את סדר 

אלו חכמים נחשבים לראשונים ואלו  -התקופות 
ְזֹכר ְימֹות אחרונים וכיוצא. וכבר דוחק בנו הכתוב: "ל

 " (דברים לב, ז).עֹוָלם ִּבינּו ְׁשנֹות ּדֹור ָודֹור
 

ראש הישיבה הגאון רבי מאיר  לא פעם מעורר מרן
שליט"א על חשיבות הדבר, ומביא לדוגמא  מאזוז

שיבושים שנוצרו כתוצאה מּבורּות בדברי ימי 
לחבר גאוני עולם חו היהדות. ומוסיף שלא לחנם טר

סדר לנו ספרים העוסקים בקורות הדורות כמו "
 ", "שם הגדולים" ועוד.יוחסיןפר ס" ",הדורות

 
לדעת  בהקדמת ספרו "דרכי העיון" מורה מרן שיש

קצת מתולדות הפוסקים ובמקרה הצורך להיעזר 
בספרים המדברים בזה. והביא שם דוגמא מחכם אחד 
ששלח לו במכתב תמיהה על דברי הכה"ח (סי' ש"ב 

 מסוים  דין  על  יוסף  הברכי  דברי   שציטט  אות ל"ב) 

", ותמה שהרי הבן איש חי (שנה ב' ש"כך כתב בא"ח
פרשת ויחי אות י"ג) כתב להיפך? והשיב לו שהברכי 
יוסף קדם לבן איש חי כמאה שנה, ופשוט שפתרון 

 הר"ת "בארחות חיים" ולא "בן איש חי".
 

ובירחון "אור תורה" (סיון התש"ן) ממליץ מרן 
להבליע זאת בלימוד התלמידים: "ומה טוב שראשי 

ו לתלמידיהם כפעם בפעם מתולדות הישיבות יסביר
הפוסקים והרבנים שיכירו אותם ואת סדר זמניהם, כי 
בגדלותם יקשה הדבר עליהם מאד ויחשבו את זה 
כביטול תורה, ולא ידעו שביטול תורה כיוצא בזה זהו 

 קיומה".
 

הדברים מגיעים לידי כך שלפעמים עלולה להיות 
סקים. טעות בפסיקה כתוצאה מאי ידיעת תולדות הפו

כפי שהזהיר מרן בספרו "מגדולי ישראל" ח"א 
אם אינך בקי בתולדות "(במאמר על מרן החיד"א): 

הפוסקים, אל תרים את ידיך ורגליך בהוראה עד 
שתעיין בספר "שם הגדולים" של החיד"א, שלא 
תיכשל במה שנכשלו גדולים וטובים, ותחליף את 

, הראב"ד המשיג עם חותנו הר"א אב"ד בעל האשכול
או תחשוב שמהר"ם בר ברוך ומהר"ם מרוטנבורג 

שגיאות אלה ועשרות כיוצא בהן, בטלו . ..שנים המה
שם 'מן העולם מיום הופיע ספרו הנאדר של החיד"א 

 ".'הגדולים
 

רגיל להביא, שליט"א אחת הדוגמאות המצויות שמרן 
(שנשמט שחכמים משיגים על מחבר דאישתמיטתיה 

בשעה שמי שמתמצא בסדר דברי חכם פלוני, ממנו) 
הדורות יודע שאותו חכם היה חי בכלל לפניו או 
שספריו לא הגיעו למקומו של אותו חכם או שספריו 
טרם יצאו לאור. ואפשר ללמוד זאת מכך שאותו ספר 

רוב  ,כך למשל אינו מוזכר כלל בדברי אותו מחבר.
ספרי חכמי הספרדים לא היו מצויים אצל חכמי 

(ולכן לא שייך לומר למשל  פךהאשכנזים וכן להי
. כך אישתמיטתיה להרב חזון איש דברי בן איש חי)

ספרי המאירי היו מאות שנים בכתב יד ורובם לא  גם
ראו אור עד הדור האחרון, וכן שו"ת הרשב"ץ היה 
בכ"י עד שנת הת"ק בערך. ולכן אין להשיג למשל על 
הרב שאגת אריה דאישתמיטתיה דברי המאירי 

 .והרשב"ץ
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 

 לחופה שלא רצה להיכנס החתן

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

 ראשון בקודש
 

 התפלה הראשונה בעולם
 מנחה. תפלת 

 .ספר הליקוטים תהלים קמ"א)בהאר"י כמובא בשם אדם הראשון התפלל מנחה (
 
 

בעיר נתיבות, הקהל הרב שגדש את אולם האירועים 
עמד לאבד את סבלנותו. כבר שעתיים עברו מהשעה 
המיועדת לעריכת החופה, ודמותו של החתן איננה 

, ישבה מודאגת על כסאה נראית באופק. הכלה
התזמורת אלתרה ניגונים, המלצרים עמדו משועממים, 

 .והכל המתינו בקוצר רוח
 

זצ"ל רבה של העיר  רבי רפאל כדיר צבאןהגאון 
החתן, ובירר  של לאביו ניגש לסדר קידושין, שהוזמן

 בעדינות את פשר התעכבותו של בנו.
 
 מקוה אני, "ידיו במבוכה האב פכר", אין לי מושג"

 ".בדרך משהו לו קרה שלא
 

, החתן של הרב לקרוא לשניים מחבריו הטובים ביקש
 את מיד לחפש מכם אבקש: "בהם וכשבאו לפניו דחק

 שהרב לו תאמרו. המההוא מתמ ולבדוק למה החתן
 ".אתו לדבר מבקש

 
 בכמה החתן את לחפש הרב במצות השניים נסעו

 במרכז מצאוהו קצר זמן ותוך אפשריים, מקומות
לחתן ביום  כיאה לבוש כשהוא, העיר של המסחרי

 .חופתו
 
 !"שתגיע מחכה העולם' 'כל?! כאן עושה אתה מה"

 זעקו לעברו.
 

 מסוגל אל אני" תשובתו של החתן הממה אותם.
 הנחית את הפצצה. !"להתחתן

 
 השתגעת'. להתחתן רוצה לא' אומרת זאת מה"

 נחרדו לעומתו. ?!"לגמרי
 
 .ביקש", בשקט אותי עזבו"
 
 במקום לך מחכה הוא. אתך לדבר רוצה צבאן הרב"

 .מיהרו להוסיף בטרם יחמוק "קרוב
 
 רוצה לא אני, "חשק שפתיו", כלום אותי מעניין לא"

 ."!וזהו להתחתן

. רוצה שאתה מה כל לו ותסביר לרב תבוא רק, בסדר"
 ".בכבודו שתפגע יתכן לא

 
 עם ויצא השתכנע עד שלבסוף, מעט התלבט החתן
 .הרב סמוך לאולם להיפגש עם חבריו

 
לא קל היה לרב לדובב את החתן, אך הוא לא הרפה, 

 פתאום"עד שניאות לפתוח את סגור לבו ואמר: 
 אין. הנישואין בעול לשאת יסיכו שום לי שאין הבנתי

ובכלל, מי אמר שאסתדר . אמצעים לי אין, כסף לי
 .?"עם האשה

 
 הוצאת כבר אבל, "הרב לו אמר", צודק אתה אולי"

 ובאו, התזמורת ועל הסעודה על כסף מאוד הרבה
 דבר להם לעשות תוכל לא. אנשים מאות לכבודך

 .!"לעולם לך יסלחו לא הוריך! כזה
 

 כבוד מצטער מאוד אני"וש ונחרץ: אך החתן היה נח
 מאוד מפחד אני. מסוגל לא ממש אני הרב, אבל
 אחריות לקבל כח לי ואין, לי שיהיו מההוצאות

 ."וילדים... באשה ולטפל
 

 מאוד טוב מבין אני: "מרגיע חיוך הרב חייך לפתע
 אחתן אני. אבל יש לי פתרון פשוט! שלך הדאגה את

 מוזיקה תשמעו, מצוה סעודת תאכלו, עכשיו אתכם
 ואני למשרד אלי תבואו בבוקר ומחר, ותרקדו טובה
 ...."המקום על גט לכם אסדר

 
 והוא, התפוגג הבחור בלב אצור שהיה הרב המתח
עד מהרה . הרב של המפתיעה להצעתו הסכים

 הועמדה החופה, השמחה הרקיעה שחקים, והם
 .וישראל משה כדת נישאו

 
 של במשרדו עוהופי לא הזוג בני בבוקר, למחרת

  מכן... שלאחר בימים לא וגם, הרב
 

ילדיהם,  שמונת עם ובאושר בשמחה כיום חיים הם
 לרב ואושרו חייו את חייב כשהבעל מעיד שהוא

 שהשתלט הפחד את בחכמתו לעקוף שידע, צבאן
 .חופתו ביום עליו



 
 

 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" 
 

 

בלימוד, האם היא חלק מדרכי הלימוד או שמטרתה  מה דעתו של כת"ר אודות שיטת הגר"ח בריסק שאלה:
 למשוך את לב התלמידים?

ראיתי כתוב שכל כוונת הגר"ח רק להמתיק לימוד התורה בפי בחורי הישיבות, אבל להלכה אף  תשובה:
 הוא אינו סומך כלל על הגדרות וניתוחים שלו כידוע.

 
 איזה דבר חיזוק אפשר לומר ליולדת בת? שאלה:

סדא אמר: לדידי בנתן עדיפן לי מבני (בבא בתרא קמ"א ע"א). לפי שזכה להשיאן לתלמידי רב ח תשובה:
 חכמים.

 
 שמעתי בשם כת"ר שאין לומר "שבת גיבוש" אלא "שבת אחדות", ורציתי לדעת מדוע? שאלה:

 נתגבשה בדור אחרון שלנו ואין לה מקור. גיבושכי המלה  תשובה:
 

 יבים להסיר את כל הקליפה החיצונית או די בשטיפה?כשמנקים תות מחרקים, האם חי שאלה:
די בשטיפה כראוי ולחתוך התות מבפנים, כי לפעמים מסתתרים שם תולעים. וכן לחתוך את העלה  תשובה:

 עם קצת מהבשר מבחוץ.
 

 מה מנהג כת"ר שליט"א ובית אביו זצ"ל בציון יום הולדת? שאלה:
 ים ולאחל לעצמו שיזכה לשנים רבות.לא עושים כלום. וטוב לתת צדקה לעני תשובה:

 
בספר חסידים (סי' תשצ"ג) הורה להתפלל על אשתו שלא תלד בשבת, ואילו בכה"ח פלאג'י (ס' י"ז  שאלה:

אות כ"ה) כתב שאם גזרת  הבורא שתלד בשבת כי מלאו ימיה ללדת, אפשר שח"ו אם תמהר או תאחר 
 לל על כך. עכ"ל. היאך עליי לנהוג בזה?הזמן יבוא לידי סכנה ח"ו. ולכן לא מלאני לבי להתפ

 שב ואל תעשה עדיף. תשובה:
 

אילו יהיה בימינו מצב שרוב היהודים יחיו בארץ ישראל בבחינת "רוב יושביה עליה", האם חיוב  שאלה:
 שמיטה יהיה מדאורייתא?

לפי דברי מרן בכסף משנה (סוף פ"א מהלכות תרומות) גם בתרומות ומעשרות בעינן ביאת כולכם. תשובה: 
ולפ"ז בעינן נמי שלא יהיו מעורבבין שבט בשבט אלא כולן יושבים כתקנן, וכמ"ש הרמב"ם (פ"י מהלכות 

אם יהיו שמטה ה"ח) לענין יובל. וכן שמעתי בדרשה מהגר"ע יוסף זצ"ל בשנת השמטה (התש"מ) שאפילו 
כל ישראל בארץ ישראל, כל זמן שלא נתחלקו לשבטים איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו, עדיין שמטה 

 מדרבנן. ודבר כזה לא יהיה עד בוא גואל צדק בב"א.
 

ונגד רצוני, האם אני יכול  יאת ספרי ללא רשותהכניסה שוח יספרים למטרות רמאגר תוכנת  ישנה שאלה:
 כמה אפשר לתבוע?ולתבוע אותם בבית משפט? 

מבית אותך דין ולתבוע כמה שאתה מעריך את ההפסד. אם לא יצייתו או שידחו -לפנות לביתיש  תשובה:
 המשפט. וקודם כל לשלוח להם מכתב על ידי עורך דין.-תתבע דרך בית ,דין לבית דין
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