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 בוזו כסף
 

אמר  .ש"י: "אין צו אלא לשון זירוז מיד ולדורותכתב ר - ורת העולה וגו'זאת ת צו את אהרן ואת בניו לאמר
נאמרה של זירוז למה אזהרה זו יש לשאול  ".רבי שמעון וביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס

 תפלין?ו, כגון קניית ציצית מצוות שיש בהן חסרון כיס דוקא בקרבנות, הרי יש עוד
 

מקריבים ש קרבן עולהלבין  תפלין,וציצית כמו  פעמי-מצוה שקונים אותה באופן חד הענין הוא שיש חילוק בין
עולה כליל לה', ויש לאדם חלישות בדבר על המזבח ונשרף ר וערב תמידין כסדרן, והוא בוקבאופן תמידי  ואות

ונראה לו כחסרון כיס, אבל כשאדם יודע שעל ידי הקרבנות העולם מתקיים, זה דבר שמזרז אותו, וכל ההוצאות 
  הם כאין וכאפס לעומת התועלת שהם מביאים.

 
ממדת וכתב שנקנית בממון. מצוה ההאריך בגודל מעלת  (סי' נ') "לשמה תורה"זצ"ל בספרו  יוסף חייםרבנו 

אם הזדמן שנתנו לו פרי חדש במתנה ועדיין לא בירך ישתדל לברך על פרי חדש שקנהו בדמים דוקא, וחסידות 
 לא יברך עד שיקנה פרי חדש ויברך.וימנע , גישו לו פרי חדשהאו אפילו כשהיה אורח ו שהחיינו

 
מסופר על הגאון רבי זלמן מוילנא זצ"ל, שהיה רגיל לקום מוקדם בבוקר, והיה מעורר השחר. בחדרו היה ישן 
נער שהיה עוזרו. בבוקר היה קשה לנער לקום. רבי זלמן היה מתאר לו מצב שהשכם בבוקר נמצא מטמון גדול, 

וירוץ לתפוס ורר ויתלבש במהירות, יתע מי לאבמצב כזה  ...דינריםומי שמגיע מהראשונים, יכול לזכות באלפי 
מה שיוכל. ובודאי בעבודת השם, כמה שיזדרז יותר, ירויח כפל כפליים, מה שאין לתאר ואין לשער. וע"י מדת 

 זוכים לעבודת השם, ביראה ובאהבה. הזריזות
 

 

 ְבָרָאה   ֹתהו   לֹא עצה טובה

די פעם בפני הילד את כון לציין לשבח מטוב ונ
 המחנךשבו הוא מתחנך, ואת מעלת  "תתהמעלת 

נעשה הילד בפרט, במעלות נכונות ואמיתיות. כך 
גאה במקום לימודיו, ולבו נפתח להעריך את 

ולקבל את ערכי המוסר שהם מבקשים  מחנכיו
לכן, גם אם יש להורים דברי ביקורת  להנחיל לו.

יש מאנשי הצוות החינוכי, אין מוצדקים על א
דברי ביקורת שיש להורים . להשמיע זאת בפני הילד

ויוסדרו רק בין כנגד בית הספר או המחנך, ייאמרו 
ההורים לבין המחנך, ואף פעם לא בפני הילד. ואם 
הילד מתלונן תלונה הנראית צודקת, יגיבו ההורים 
שעליהם לבדוק את הטענה ויעשו כל שביכולתם 

 שליט"א בספרו זמיר כהן )הגאון רבילעזור. 
 .(מדריך המלא לחינוך ילדים""ה

 שינה
מערכות תפקיד משמעותי בשמירה על לשינה 
, עידוד הגדילה וההתפתחות, תיקון הגוף

והגברת פעילות מערכת  ,השרירים והרקמות
הגוף מתקן את עצמו במהלך השינה, החיסון. 

תפקיד גם  לשינהוצובר אנרגיה ליום הבא. 
, חשוב ביותר בשימור הזיכרון ויכולת הלמידה

מגבש המוח ומעבד את  השינהבמהלך  כאשר
לשינה השפעה . המידע שנלמד במשך היום

ילדים  ם ומתבגרים.במיוחד אצל ילדימכרעת 
ישנים מעט בלילה גורמים לעצמם הומתבגרים 

ם שיבושים בגדילה בגיל וכתוצאה מכך ישנ ,נזק
  ההתבגרות.

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

 .תפלתם עוולשמ מלהושיעם ושלום חס ידו קצרה ולא ,אותם לולגא תשובה לעשות ישראל על ממתין יתברך השם"
  ."יתברך להשם ישראל בין הבדלה עונות אותם שנעשו, להושיעם אפשר אי ,ונותוע שעושים ודע כל אך

 (.מ"ט דרוש ח"ט חדשות מגיד)
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 פנינים ופרפראות

 

מ"ם מוקדה זעירא. ואפשר לומר שבא לרמוז לתורה שניתנה לארבעים יום )כמו  -היא העולה על מוקדה וגו' 
. ע"ש. וידוע מאמרם ז"ל )מנחות דף תורה" עולים תא וצ רלאמ השכתב בעל הטורים ז"ל שסופי התיבות "מש

שלומד נחשבת לו כמו קרבן. ע"כ. ולזה רומזת  ק"י ע"ב( שכל העוסק בתורה אינו צריך לשום קרבן, שהתורה
המ"ם זעירא, דהיינו שכיון שהוא מיעט בלימוד התורה שניתנה לארבעים יום, לכן הוצרך להביא קרבן עולה 

ועוד אפשר לומר הטעם למ"ם זעירא, לפי מה שאמרו )נדרים דף ל"ח סע"א( שכל זמן  לכפר על הרהורי לבו.
יום עד שניתנה לו במתנה. ועל זה נאמר וממדבר מתנה, דהיינו  מ'כח כל שהיה משה במרום היה שונה ומש

שאם אדם משים עצמו כמדבר אזי זוכה לקבלה כמרע"ה. ולכן באה מוקדה במ"ם זעירא לרמוז שגם אם אדם 
אף על פי כן לא יתייאש כי מוכרח שיבוא בסוף לידי אש המזבח תוקד בו, ויצליח בע"ה.  -יושב ולומד ומשכח 

אפשר לבאר הטעם למ"ם זעירא ללמד שאדם צריך להקטין עצמו ולמעט בכבודו כדי שיזכה לקנות את  ועוד
 )מכת"י הגאון רבי משה לוי זצ"ל(. התורה.

 

 

 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 

 סולם ליראת שמים -יראת החכמים 
 
 
 
 

תניא, שמעון  מובא: א(ע"ז "נ)קדושין בגמרא ב
העמסוני ואמרי לה נחמיה העמסוני היה דורש כל 

ה'  את"כיון שהגיע ל .שבתורה]מלת "את"[ אתין 
רבי! כל  :, פירש. אמרו לו תלמידיו"אלהיך תירא

כשם  :אתין שדרשת מה תהא עליהם? אמר להם
שקבלתי שכר על הדרישה כך אקבל על הפרישה. עד 

, "את" "ך תיראאת ה' אלהי" :שבא רבי עקיבא ולימד
 לרבות תלמידי חכמים.

 
שלמה משה ותמה מרן הראשון לציון הגאון רבי 

שליט"א בספרו "ברכת אליהו" )בראשית א,  עמאר
 יראתתורה ללמדנו את מצות המה ראתה  א(:

כתיבת תיבת  ל ידיהחכמים מתוך דוחק וצער כזה, ע
וכי  ',"את" בין הדבקים בתוך הפסוק של יראת ה

תלמידי  יראתבתורה לצוות על  חסרים מקומות
בצורה ברורה מבלי שיהיו החכמים יראים חכמים 
ועוד, למה דוקא רבי עקיבא יכול היה  לדרוש?

לדרוש את שדרש, ואילו לשמעון העמסוני לא היה 
 אפילו צד לדרוש דרשה כזו? 

 
העמסוני בי שמעון ר ומיישב קושיא אחת בחברתה:

א לרבות עוד "את ה' אלהיך תירא" ב שהפסוק ןהבי
נחרד  אפשרות כזוומ ,שצריך להתיירא ממנו מישהו

וכי , , שכן מי ידמה לקב"ה. ואפילו ת"חופירש לגמרי
  לה' ברוך הוא. אפשר להשוותם

 
שיראת החכמים היא בעצם תפס רבי עקיבא  ואילו

, בהיותה הדרך והאמצעי להגיע חלק מיראת ה'
אין  קרוצים מחומר עכורהבני אדם לשכן ליראת ה', 

 ליראתישר גיע וקשה עליהם לה ,שום השגה באלהות
"את" לרבות  :ועל זה בא רבי עקיבא ולימד .ה'

בכוונה השחילה התורה ציווי זה  - תלמידי חכמים
 המובילכי הסולם הנכון  בתוך יראת ה', להורות

 שמרגיל  ידי  על  הוא  , והנורא הגדול  ה'   את  ליראה 
 

 יחשובעם הזמן  שכן .בלבו אהבת החכם ויראתו
על מה אני אוהב חכם זה כל כך, ועל מה אני  :בלבו
שיב אל יואז  ..י.תירא ממנו, והרי הוא אדם כמומתי

ראה כמה תורה למד, כמה עמל ויגיעה  לאמר:לבו 
הוא עבד נרצע לפני קונו וכו' וכו'. ומזה  וכמההשקיע, 

ומה חכם זה שהוא רק אחד  :ידון קל וחומר בנפשו
ואני נכנע בפניו ומתיירא ממנו ואוהבו בלב  'מעבדי ה
 על אחת כמה וכמה. ' יתברךונפש, ה

* 
 רחמים חי חויתה הכהן רביכיוצא בזה פירש מרן הגאון 

דרוש א' לשבת  זצ"ל בספרו "מנחת כהן" )דרושים
התנא באבות )ד' (. והוסיף לפרש על פי זה דברי כלה

שעל  דהא בהא תליא ",מורא רבך כמורא שמים"י"ב( 
ועיין עוד ) תשיג לך יראת ה'. תלמיד חכםכבוד ה ידי

 .יב( ,כב"אוצרותינו" שמות 
 

מסופר על  (121"אב הרחמים" )ח"ב עמ' ובספר 
זצ"ל, שחתנו ראה  שמעון זבולון רביתלמידו הגאון 

באחת מהחנויות את תמונת הגאון רבי חויתה מוצגת 
למכירה. על אתר החליט לרוכשה ולתלותה בבית 
חותנו, באומרו בלבו: "ודאי ישמח חמי לראות לנגד 

 עיניו את דמות דיוקנו של רבו הגדול".
 

את מה שיקרה לאחר תליית התמונה, הוא לא שיער. 
תו של רבו מביטה עליו, הרב זבולון היה רואה את דמו

ומתקשה לבלוע את מאכלו... עד שכבר לא יכול היה 
להמשיך להתנהל כך, ופנה אל חתנו בבקשה "אנא 

 ".זה פיקוח נפש אצלי!הורד את התמונה מהקיר, 
 

עברו שבעה חודשים, והגיעו הימים הנוראים. קרא 
הרב זבולון שוב לחתנו ואמר לו: "אנו עומדים כעת 
יומיים לפני יום כיפור. אשמח אם תתלה לי שוב את 

אין כמותה כדי לעוררני תמונתו של 'הרבי' בביתי, 
 ".לתשובה וליראת ה' יתברך



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 ..."הקוף אל מקורב אתה"

 
 

  !זה לא צחוק 
מוסר בבית המדרש דברי הגאון רבי שלום שבדרון זצ"ל, נהג מדי ליל שבת לשאת מגיד המישרים 

 דיבר בשבח קביעת עתים לתורה.ליל שבת אחד ב .בירושלים "זכרון משה"
 

כאשר אדם מסיים תפלת שחרית  ישאיזו מעלה גדולה ומתיקות עצומה " פנה לקהל "היודעים אתם"
הלא זה ממש כמו לשתות סודה אחרי  אין לך מתיקות גדולה מזו!ר?! מוסוומתיישב ללמוד מעט הלכה 

 החמין בשבת!".
 

יהודי בשמחה עצומה: "כבוד הרב, ם אחד רבי שלום הולך ברחוב, והנה רץ לקראתו עשר שנים חלפו, ויו
 ".?". הרב התרגש ושאל: "על מה אתה מדברשינית לי את כל השבת!אתה יש לי הכרת הטוב כלפיך, 

 
 ..."?החמין סודה אחרי שהרב אמר שללמוד אחרי שחרית זה כמואת הדרשה ההיא בליל שבת  "הרב זוכר
שמח הרב לשמוע שדבריו נושאים פירות, והבין כי בזכות הדרשה ההיא האיש זוכה לעסוק   .חייך האיש

 בתורה מדי יום אחרי התפלה... 
 

 ,לאחר החמין בשבתקרה כוס סודה  מקפיד לשתותאני  אותה דרשה,"מאז אלא שלתדהמתו הלה המשיך: 
 ..זה ממש אחרת".באמת ו

 ...צחוק צחוק אבל   
 

כל  שאנו רוצים להבין. מהאנו שומעים מה שאנו רוצים לשמוע, רואים מה שאנו רוצים לראות, מבינים  פעם-לא
 חולף לידינו. -השאר 

 

מגדולי ראשי הישיבות )זצ"ל  רבי יעקב קמינצקיהגאון 
טס פעם מאמריקה לארץ ישראל. לצדו ישב  (בארה"ב

מזכיר ההסתדרות דאז, ירוחם משל. הגאון עסוק היה 
 בספרו, ומר משל עסק בשלו.

 
מדי כמה דקות הופיע נכדו של הרב שהתלווה אליו 

כבוד: "האם סבא לטיסה, ניגש לסבו ושאלו ביראת 
להסיט את המושב  ?צריך משהו, האם הכל בסדר
אולי משהו לשתות?"  אחורנית? לכבות את הנורה?

 התעניינות מכל הלב, בכבוד עצום ורב. 
 

את הנער ולא הצליח להסתיר  בהשתאותמר משל בחן 
בלתי מצוי בעליל בחברה בה האת פליאתו מן המחזה 

 השיב הרב.  הוא חי. "מי הבחור?" שאל. "נכדי",
 

לבקש רק נאנח מר משל: "הנכדים שלי, יודעים 
בקשות. לא שכחו לפני הטיסה להגיש לי רשימת קניות 
מפורטת. סבא תקנה וסבא תביא. סבא קיים אצלם רק 
כאשר הם צריכים משהו... מי חולם על כזה כבוד 

 .ויקר?!"
 

אני חינכתי את " הרב. נם לו"אסביר לך את ההבדל", 
  ,עליו השלום אבינו צאצאי אברהם שאנו  י,ונכד ילדי 

'האדם הגדול בענקים', שהנחיל את מורשתו לבניו 
 אחריו 'לשמור דרך ה' לעשות צדקה ומשפט'

. במעמד הר סיני קבלנו את התורה, )בראשית יח, יט(
ומאז היא עוברת מדור לדור. בדור שאחרי מעמד הר 

זכו העריצו הילדים את הוריהם כאנשים אשר  -סיני 
לשמוע את דבר ה' מפי הגבורה ממש. וילדיהם הם, 
העריצו אותם על שהכירו את אלו שעמם דיבר ה', 
וכך השתלשל הדבר מדור לדור, כך שתמיד הבנים 
רואים באבותיהם מוסרי התורה ומעבירי השושלת 

. ילדי ונכדי גדולים וחשובים מהם – היהודית
י מכבדים אותי כאדם שזכה להיות מקושר עם ענק

הרוח בדור הקודם: החפץ חיים, הסבא מסלבודקה 
 ועוד ענקי עולם קודמים.

 
לעומת זאת, אתה חינכת את ילדיך ונכדיך על פי "

הבאושה של דרווין, כי החיים הם תוצאה  התאוריה
של אירועים מקריים, ומוצא האדם מן הקוף, ואם כן 

אלא  הםאותך?! הרי אין אתה בעיני כומדוע שיערי
לבין הקוף... אתה מקורב אל  םרת בינחוליה המקש

ם מימושל םהקוף שטיפס על העצים בג'ונגל, ואילו ה
 א, אתה חייב בכבודם...".אדרב .יותר ממך

 
  ...ומר משל נאנח בשנית



 

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

 
 

 ?בבנקבשוק שחור או דוקא האם מותר להחליף מטבע זר בשקלים  שאלה:
אפשר גם בשוק שחור, ובלבד שלא ירמו אותו ויגנבו ממנו. השחור פה ידוע לממשלה היטב )פעם תשובה: 

 היה ידוע בשם "שערי לילינבלום"( והיא מעלימה עין בשתיקה.
 

 מה דינו של אדם שגזל ואינו יודע כמה גזל? שאלה:
אם יודע ממי גזל, ישלם עד שיאמר לא יותר מהסכום הזה )כמ"ש בגמ' במנחות ק"ו ע"ב: עד שיאמר  תשובה:

לא לכך נתכוונתי(, ויבקש מחילה על הנשאר. ואם אינו יודע ממי גזל, יעשה בהם צרכי רבים, גשמיים או 
 רוחניים.

 
ורו, והספרים נשארו בלילה חבר ביקש ממני לרכוש עבורו סידרת ספרים "חוק לישראל", רכשתי עב שאלה:

במכונית. באותו לילה המכונית נגנבה ובתוכה הספרים. כעת חברי מבקש שאשלם עבור הספרים. האם 
 אני חייב לשלם לו?

מן הדין אינך חייב לשלם כי אתה שומר חנם, ולהשאיר במכונית זו לא פשיעה )הרבה משאירים תשובה: 
 תחלקו לחצאין.גם כסף פרטי במכונית(. מכל מקום כדאי שת

 
בלילות שבת האחרונים התרבו מאוד פריצות של גנבים לדירות בקרית הרצוג. לא רק שגנבו מכל  שאלה:

הבא ליד אלא גם השחיתו בזדון: בגדים, רהיטים וכו'. הנזק הוא עצום, והתושבים מבוהלים ומפוחדים. 
 את הגנבים בשעת מעשה?השאלה, האם אפשר למצוא היתר להזמין בשבת משטרה כדי שתוכל לתפוס 

דקות. כדאי לעשות פלדלת וסורגים  5אפשר לעשות אזעקה שתרתיע את הגנב ותפסיק תוך תשובה: 
לחלונות וכולי האי והלואי. או לשכור שומרים דרוזים או גויים אחרים )פיליפינים וכו'( שישוטטו ברחוב 

 שלכם בלילות שבת, והתשלום יחולק על כל בני השכונה.
 

פינה שאנשי הצוות שלה גויים, האם יש בעיה הלכתית להפליג בה במשך שבעה ימים כולל שבת? ס שאלה:
 ואם האניה תעגון ביום שבת בנמל מסוים, האם מותר לצאת ממנה לטיול רגלי במקום?

גוים, מותר לישראל להצטרף אליהם. ולא יצא מהאניה  רובםאם אנשי הצוות כלם גויים והשייטים  תשובה:
 החיים שם אות ל"א ול"ט. ואכמ"ל. , כי כן היא דעת מרן בסי' רמ"ח סעיף ג'. ועיין בכףביום שבת

 
 )שלא ידוע אם הם מקפידים על איסור בהשגחה אשכנזית חי אדמהבורקס תפו האם ניתן לאכול שאלה:

 ?לדידן( בישולי נכרים
פיקא דרבנן וס ,כי בשולי גויים דרבנן ,מספק אפשר להקל אם ידוע שנתבשלו בידי עכו"ם אסור. תשובה:
 לקולא.

 
האם מותר לי לאכול  .1 :רציתי לשאולואני חוזרת בתשובה מספר חודשים,  ,אמי יהודיה ואבי גוי שאלה:

 מתנות חנם?ו או שמותר לי לתת ל ,האם איסור לא תחנם חל גם עליו .2 ?אבי מבישולי
 .מותר מצד הכרת הטוב. 2. אסור .1 תשובה:

 
 ?האם מותר לטבול עם טבעת שאלה:

 אם הטבעת הדוקה אסור. ונכון להורידה לגמרי. תשובה:
___________________________________________________________________________________ 
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