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 כוונה בתפלה
 

יש להבין מה שייך ענין אמונה בידים, הרי אדם מאמין  –וידי משה כבדים ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש 
 במוח ובלב על ידי ידיעה והכרה, כפי שאנו אומרים ב'עלינו לשבח': 'וידעת היום והשבות אל לבבך'? 

ללמדנו  .היה משה רבנו עומד ומתפלל וידיו פרוסות לשמים -וס מתרגם "והוה ידוהי פריסן בצלו" אונקל
זהו דבר המסוגל לזכות לאמונה שלימה. כשאדם מבין ומרגיש את מה שמבקש שהתחזקות בכוונה בתפלה, 

וכבר מובא ב"שערי תשובה"  דבר ניכר עליו בשעת עמידתו בתפלה, הרי שהגיע לאמונה שלימה.ומתפלל, וה
 )א"ח סי' ס"ו ס"ק י"ג( וז"ל: "כתבו בשם תלמידי האר"י ז"ל כשיאמר עוזר דלים, ישים בלבו שהוא עני ומבקש על
פתח. ואפילו הוא עשיר גדול, ישים בדעתו שהוא עני מתורה ומצוות, ובזה התפלה שלו עולה למדרגה גבוהה 

 .'תפלה לעני כי יעטוף'של 
והנה משה רבנו איש האלוקים שהיה מדבר עם הקב"ה, מדוע בתפלה זו היה עליו להתאמץ יותר ולהתחזק 

במלחמה עם עמלק שכל מלחמתו  ,אל פנים כביכול? אלאבאמונה, הרי כל הזמן הוא היה מדבר עם הקב"ה פנים 
כבר בתחילת המלחמה נתפס ו .לקרר את ישראל בתורה ובקדושה, אין מספיק אמונה רגילה -היא רוחנית 

בשביל שנתעצל במצוה ומינה אחר תחתיו, " :כתב רש"יה כבדים" ש"וידי מעל הפסוק  , שכןמשה רבנו על זה
שכיון שלא הזדרז באותו יום להילחם ודחה המלחמה מבואר ליונתן בן עוזיאל  , ובתרגום המיוחסנתרפו ידיו"

 למחר, בגלל זה היו ידיו כבדים.
בא לבקר בישיבת "כפר חסידים", והתפעל מהתפלה והרגש של שמסופר על יהודי שהיה רחוק מתורה ומצוות, 

מה  חנונים. שאל את התלמידים:ומדבר בתזקן עומד לפני הקיר  יהודיהתלמידים, אבל ראה שם דבר מיוחד: 
הוא חש את  ,שכאשר הוא מתפלל ,זהו המשגיח של הישיבה רבי אליהו לאפייאן :אמרו לו ?עושה האיש הלזה

 הקב"ה, ומדבר אליו כפי שאדם עומד ומבקש מהמלך.
 

 ְבָרָאה   ֹתהו   לֹא עצה טובה

לא כדאי להציע מחיר עד שיאמר 
מרן ראש ) המוכר בעצמו.

שליט"א בחידושיו על הישיבה 
)הובא  התורה בראשית כג, ט"ז

, למד כן בעלון "בית נאמן"(
מהמשא ומתן של אברהם עם 

וד הוסיף שלומדים ועעפרון. 
מאברהם לא לקחת בחנם, כי אז 
תמיד יטעון הנותן שעשה לך 
טובה. וכמו שאומרים בשם 
הרבנית ליפשא )בתו של הגרי"ז 
מבריסק זצ"ל( שלקבל בחנם 

 יותר מלשלם כסף מלא(.הוא יקר 

 הכתם העיור
הוא אזור קטן בתוך העין שאין בו קולטי אור, כך ששדה הראיה 

להצביע  חוקרים כופרים נוהגיםשל כל עין מוגבל בחלק קטן מאוד. 
תכנון, ומראים שכתם זה אינו מצוי -על כתם זה כעל ראיה לחוסר

 אך האמת שישנה בעינו של התמנון, שגם לו עין דומה לאדם.
ולא בתמנון. החיבורים  ור באדםסיבה להימצאותו של הכתם העי

של הרשתית בעין האנושית מגינה על הרשתית מפני קרינה 
ר. בעינו של התמנון אין "כתם נמצאת באויהאולטרה סגולית 

ר" מכיון שהוא חי בים, והמים מגנים על עינו של התמנון מפני עיו
רני האור מבלי להינזק. קרינה זו, כך עינו יכולה לקלוט את כל ק

 מתעוור תוך זמן קצרהיה בשה, הוא התמנון חי ביהיה אילו ואכן, 
 )הרב דניאל בלס הי"ו(. .בגלל עודף הקרינה שיש באויר

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

"אשרי אדם השם נפשו בכפו ויודע על מה נשלח ובא לעולם הזה, ויזמין כל צרכיו בעודו בכוחו 
במתניו, ולא יניח עד ימי הזקנה כאשר כבר תשש כוחו ולא יוכל לקיים המצוות כתיקונן, וכל שכן 

 אם לא נתעורר כלל לתקן מעשיו וכלעומת שבא כן ישוב לעולם הבא". 
 א'()"מגיד חדשות", ח"ח דרוש 
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 פנינים ופרפראות
 

יש לדקדק מה שייך כאן לשון "ויהי", המורה על צער, הרי באותה שעה יצאו  -ויהי בשלח פרעה את העם 
מעבדות לחירות? ואפשר שחוזר על "העם" המרמז על הערב רב, שלאלו היה צער מיציאת מצרים, ורצו לשוב 

לשוב למצרים. עוד ראיתי מפרשים באופן אחר  לארץ מצרים, וכפי שטענו לכל אורך הדרך במדבר שרצונם
 )חן בשפתותיך, כת"י(. שהיה לעם ישראל צער מכך שהצטרפו אליהם הערב רב ולא נותרו במצרים.

 
עיין בפרשת וישלח מה שביארתי בס"ד על הפסוק ועמו ארבע מאות  -ויאסור את רכבו ואת עמו לקח עמו 

איש, שמלת "עמו" היא רמז לשרו של עשו. עש"ב. וראיתי כאן בזוה"ק )דף נ"א ע"א( שכתב וזו לשונו: "ותנא 
בההיא שעתא אתא רברבא שולטנא דממנא על מצראי וכנש שית מאה רבוון רתיכין מקטרגין, ועל כל רתיכא 

אה שלטונין ממנן קטיגורין. הדא הוא דכתיב ויקח שש מאות רכב בחור וגו', וכי שש מאות רכב ורתיכא שית מ
בחור לא הוו רכבי מצרים? מאי טעמא וכל רכב מצרים )שכתוב אח"כ, משמע שרכב בחור שנזכר לפני כן לא 

דא הוא דכתיב היו ממצרים(. אלא הכי תאנא הוא ס"מ אוזיף ליה שית מאה רתיכין מקטרגין לסייעא ליה. ה
ויקח שש מאות רכב בחור. אימתי אשלים ליה קודשא בריך הוא לס"מ? בקרבא דסיסרא דעקר קודשא בריך הוא 
לכל אינון רתיכין ואתמסרו בידא דמטרוניתא. הה"ד נחל קישון גרפם נחל קדומים וכו'. עכ"ל הטהור. נמצינו 

ראל. ובספר גלילי זהב )פרשת כי תבא( מצאתי למדים שהס"מ שלח את חילותיו יחד עם צבא מצרים להזיק ליש
שכתב משם הזוה"ק ששרו של עשו הוא עמלק הוא ס"מ הוא השטן המקטרג על ישראל בשביל ירושת הארץ. 
ומצאתי ראיה לזה בזוה"ק )בשלח, דף ס"ה ע"ב( וז"ל: ויאמר משה אל יהושע, אמאי ליהושע ולא לאחרא, והא 

וכמה הוו בישראל תקיפין מיניה. אלא משה בחכמתיה  נער,בן נון בההוא זמנא רביא הוה דכתיב יהושע 
אסתכל וידע מאי חמא. חמא לסמא"ל דהוא נחית מסתרא דלעילא לסייעא לעמלק לתתא. עכ"ל. ונראה לי בס"ד 

וידוע דהוא השטן הוא עמלק הוא ס"מ, אשר בא שטן. עולה במספר קטן כמנין  עמולרמוז לזה, שהנה מלת 
 )מכת"י הגאון רבי משה לוי זצ"ל(. שע, וכנזכר לעיל.לסייע לפרעה הר

 

 

 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 

 עוקף הגיוןנשק  -הליצנות 
 
 
 
 

בו השתמשו שהמרכזי  הליצנות הינה הכלי
לזלזל בבואם  לדורותיהם עולהפורקי  ומשתמשים

 ,בתקופת המשכילים באירופה ובמחזיקיה. תורהב
כתיבת מאמרי  עיקר מלחמתם היתה על ידיידוע ש

 לעם ישראל. והיקר נגד כל הקדושומחזאות צנות יל
 

משכילי בריסק העלו פעם הצגה לעגנית מסופר ש
מאות שחקנים  ל פי התורה"."מלחמה עבנושא 

מי "שהוצגו כחיילים עלו על הבמה. כשהודיעו: 
האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו ילך וישוב 

אחרי  עזבו חלק מהחיילים את הבמה. ",לביתו
מי ", ו"מי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו"ההכרזות 

ילך וישב לביתו"  -האיש אשר ארש אשה ולא לקחה 
 עזבו עוד חיילים.

 
כשהגיעה ההכרזה האחרונה "מי האיש הירא ורך 

קמו כל החיילים שנותרו  ,ילך וישוב לביתו" - הלבב
שני שחקנים שהתחזו ועזבו. על הבמה נותרו רק  -

שעונים על מקלותיהם ותלמודם ים, ליהודים זקנ
הגאון מוילנא והשאגת , וגילמו בדמותם את בידם

 אריה.
 

, נפגעו קשות מההצגה העוקצנית החרדים של בריסק
  .זצ"ל חיים מבריסק רביגאון סיפרו את הדברים לו

נבהל מהמערכון אלא שהרב מבריסק כלל לא 
. "אכן, כך בדיוק צריכה להיראות יציאת הסאטירי

יהודים למלחמה" הפתיע הרב בתגובתו, והוסיף 
 בחיוך: "רק שהיה על המשכילים להראות את סופה

: הגאון מוילנא והשאגת אריה, אכן נותרו ההצגה של
כיחידים הראויים לצאת למלחמה. הם גם באמת יצאו 

 ".וניצחו...אליה שעונים על מקלות ועם גמרא ביד, 
 

ורת רוצה גם בדורנו אנו עדים לכך שכאשר התקש
לפגוע בקדשי ישראל, היא משתמשת בסאטירה 

 ובלעג.
 

)מרצה בכיר ב'ערכים'( נשאל  שליט"א הרב אהרן לוי
העושה  מסוימת בתקשורתבהרצאה אודות תכנית פעם 

כשהיינו ילדים נהגו " נענה הרב:. צחוק מקדשי ישראל
לומר לנו כי ילד המרים יד על חברו מעיד בכך על 

בטחונו בצדקת דרכו ועל חוסר חולשתו, על חוסר 
כלל יהא  ,יכולתו להסביר את עמדתו. ובכן חברים

 בתורה היאלהלחם שלהם נקוט בידכם! אם הדרך 
אם את נשק  !אשרינו מה טוב חלקנו ,ליצנותב

אין ואות היא שריקה עגלתם  ,הליצנות שולפים מולנו
.. הליצנות היא נשק כדורים נוספים. םבמחסנית

להתמודד  תיכול ןבמקום שאירק  שמשתמשים בו
 ."בצורה הגיונית

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 ביקורת עם פתרון

 
 

 
 

  !זה לא צחוק 
יהודי אחד היה טוען שהוא 'מעל הזמן', בתפלותיו הוא שקוע בעולמות העליונים ואין הוא יכול להיות 

תלוי במגבלות של זמן. ממילא זמני התפלות היו אצלו בגדר המלצה בלבד: את תפלת מנחה היה מתפלל 
 החמה וכן על זה הדרך.שעה אחר צאת הכוכבים, וערבית היה מתפלל עם הנץ 

בידו וממהר להדליק  האש אוחז את לפיד ולראות חבריוהופתעו  ,עומרלבליל ל"ג סיפרו עליו ששנה אחת 
 לכבוד רשב"י, מיד עם רדת הלילה. המדורהאת 

 ...א: כל חמירא וחמיעבדביקות לחשמו השמעו אצלו,שהתקרבו מ
 

 ...צחוק צחוק אבל   
 

התפלות ובדקדוקי  לא נזהרים בזמני גבולות, והם בקיום המצוות פורצתשחשקם והתלהבותם יש כאלה 
אמר על כך פעם מרן ראש הישיבה הגר"מ מאזוז שליט"א שמעבודת הכהנים למדים שעם כל  .ההלכות

 בטל קרבנו" -עבודתם הגדולה והנשגבה, הקפידו לעשות הכל לפי זמנים מדויקים, שהרי "עבר זמנו 
 . א(ע"ו ")ברכות כ
 

לימודי ציור חמש שנים ארוכות של בחור צעיר סיים 
תחום בדרך מקורית  והחליט לבחון את יכולותיו בַּ

ן ציור  ,הוא צייר ציור מושקע מאוד משלו. והניחו על כַּ
 באחד ממרכזי הקניות.

 
ן הניח , ולידו הציב שלט קטן שבו עט שחור ליד הכַּ

אשמח לקבל ביקורת על  ,אני צייר מתחיל" :כתב כך
הציור שלי. כל מי שרואה כאן בעיה, טעות 

 –בפרופורציה או במשחק הצבעים או כל פגם אחר 
שיקח בבקשה את העט השחור שהשארתי ליד הכן 

 ."יסמן איקס שחור על המקום הבעייתי לטעמוו
 

עיניו ו, למחרת הגיע הצייר המתלמד למרכז הקניות
חשכו. הציור שהניח אמש היה מלא איקסים, כמעט 

ברור היה כי לא יד אחת היתה בדבר, עד אפס מקום. 
שכן איקסים בגדלים ובצבעים שונים מילאו את הציור 

ם הביקורתי עד לאפס מקום, מעידים בדממה על חותמ
 .של אנשים רבים

 
הוא הביט במבוכה לצדדים ובבושת פנים הוריד את 

" חלפה כנראה שאין לי עתיד גדול כצייר" .ציורו
 .מחשבה מייאשת בלבו

 
סר הצייר הצעיר לבית מורהו, סיפר לו את שבור ורצוץ 

: 'זהו, אני כשלון סיכםהסיפור ובעינים דומעות 
 .מוחלט, תראה...'

 
ח ילצייר ציור זהה לציור שהנ וביקשוה חייך ראבל המו

 במרכז הקניות.

כעבור שלושה ימים הוא הניח על שולחנו של המורה 
 עותק מושלם של ציורו הקודם.

 
הצייר והמורה לקחו את הציור החדש, הניחו אותו 

את נוסח השלט אך  ,על כן ציור במרכז קניות אחר
 פתיח:הציע המורה לתקן מעט. הפתיח היה אותו 

אני צייר מתחיל, אשמח לקבל ביקורת על הציור "
מי שרואה פה " הסיומת היתה מעט שונה: ."שלי

בעיה כלשהי, ירגיש בבקשה חופשי לתקן ולשפר. 
 ...".השארתי סט של צבעים ומכחולים לשימושכם

 
למחרת הגיע הצייר למרכז הקניות ונוכח לראות 

אף אחד נגע בציור. גם שבוע לאחר מכן לא שאף 
 אחד לא תיקן כלום. חודש חלף ושום תיקון לא בוצע.

 
זה בדיוק " כשסיפר זאת למורה, אמר לו זה בחיוך:

כולם יודעים, אבל  –להגיד מה לא בסדר ההבדל. 
התשובה שיש  .יכול אינוכמעט אף אחד  –לתקן 

בשמחה רבה, "להשיב לכל המבקרים למיניהם היא: 
 "....בוא נראה אותך עושה את זה טוב יותר

 
מותחים ביקורת על מנהיגים,  שיםפעמים רבות אנ

, ועלינו לזכור, שקל ובפרט על בן הזוגמורים והורים, 
מאוד לסמן איקסים על מעשיהם של אחרים, אך 

מה אתה מציע לעשות, האם "כשנשאל את המבקר: 
 שפתיו נאלמות. - "יש לך פתרון?

 
בבואנו לבקר את זולתנו, נבוא עם הצעה מעשית 

 לפתרון.



 

 

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

 
 

מדוע קראו לאביו בשם  ושאלתי,התנא רבי יהודה בן רועץ. שמו של מופיע ע"א( דף ד' )בסנהדרין  שאלה:
 משמעות טובה?בעל  ונשאי

 .שהיה גבור והכה את האויב " )שמות טו, ו(,תרעץ אויב"אולי מלשון  תשובה:
 

 ת"ר שליט"א לגבי שם זה?מה דעת כנולדה בט"ו בשבט ונקראה בשם "שקד",  בתנו שאלה:
 שתהיה שקדנית וזריזה בתורה ובחכמה., שם יפה תשובה:

 
 .נזכר "אשירה כשירת יהושע בהר הגלבוע..." ,שבת שירההנאמר בבפיוט "אשירה כשירת משה"  שאלה:

 ?ולא מצאתיאשמח לדעת אם יש מקור או הסבר לזה, כי חיפשתי הרבה 
 ., רק ליופי החרוזהסבר לי אין תשובה:

 
 ?המתיקות ניכרת כמו עוגהבאופן ש המתוק מניהלחמה מברכים על  שאלה:

]בספרו  אפשר לסמוך על הגר"מ לוי זצ"ל - ואם זה עיקר סעודתו מזונות. - אם המתיקות ניכרת תשובה:
רכת המזון, ודבריו ישרים ונכוחים למבין והמוציא וב לת ידיםלעשות נטי סעי' מ'["ברכת ה'" חלק ב' פרק ב' 

 ולמוצאי דעת.
 

 באלו תנאים האוכל פת הבאה בכסנין מתחייב בנטילת ידים המוציא וברכת המזון? שאלה:
 4דקות )כי כזית בכדי אכילת פרס לדעת הכה"ח  32סמ"ק ומשך האכילה עד  220בכמות של  תשובה:

 דקות(. 32ביצים הם לפחות  4דקות, ואם כן 
 

וכמ"ש בברכת ה' ח"ב  ,סמ"ק 230האם מותר לברך "מזונות" על חצי שיעור קביעות סעודה )לפי  שאלה:
עד למדרגות ולחזור ולאכול את החצי  מהביתלצאת  ר כךי"ד( ולברך ברכה אחרונה, ואחלכה פרק ב' ה

שנחשב כהיסח הדעת רשות הרבים דומה למי שיוצא ל לכאורה זה וכך להיפטר מברכת המזון?השני, 
וכמ"ש בברכת ה' בסוף ח"ג(. וגם לכאורה אין לאסור מצד שגורם לברכה שאינה צריכה, לפי שיש אומרים )

סמ"ק( וכמ"ש בברכת ה' )ח"ב שם(, והרי מותר לגרום לברך  1244ששיעור קביעות סעודה הוא חצי עשרון )
 ?וכמ"ש בברכת ה' ח"א פ"א כלל ז'(לוקת )מחידי מ כדי ליפטרברכה מסוימת 

 אבל יסיח דעתו כרבע שעה בינתיים. ,אפשר לעשות זאת תשובה:
 

 ?הלכהל כך נפסקהאם , שמעתי ששלש נשים שאכלו יחד צריכות לזמן שאלה:
 יכולות לזמן. תשובה:

 
 מה יותר טוב לומר בנוסח הזימון: "ברשותכם" או "הב לן ונבריך"? שאלה:

 אפשר זה או זה, ועדיף בלשון הקדש. תשובה:
 

 ? אשי תיבותבר "בית כנסת" איך צריך לכתוב שאלה:
 .ביכ"נ או ביהכ"נ תשובה:

___________________________________________________________________________________ 
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