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 התחדשות
 

ר ִיְצָחק לַ  ַ ְעת  י ֲעָקָרה הִ  ה'ַוי ֶּ ֹו כ ִ ת  ר לוֹ יְלֹנַכח ִאש ְ ָעתֶּ כתב רש"י: ויעתר לו. לו ולא לה, שאין  -( כא .כהה' ) א ַוי ֵּ
דומה תפלת צדיק בן צדיק לתפלת צדיק בן רשע. ע"כ. והשאלה ידועה הרי רק בפסוקים הקודמים התורה 
מדגישה את מעלתה של רבקה, שלמרות שהיתה בת בתואל ואחות לבן, לא למדה ממעשיהם הרעים, וכפי 

אנשי רשע, ולא למדה ממעשיהם. ומדוע לא נחשב לה  שביאר רש"י שם, שהיתה בת רשע ואחות רשע ומקומה
 כל זה? ומה עם "במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד".

הרב דסלר בספרו "מכתב מאליהו" מבאר את הענין בהבנה מחודשת, שאדם שלא התפלל מעולם וזכה להתקרב 
ש אותו, וקל לו לכוון בכל מלה. וכן כל אדם שמתפלל ליהדות, יש לו הארה בתפלתו, הכל חדש בעיניו ומרג

תפלה נדירה, כמו בימים הנוראים, יש לו התרגשות מיוחדת. אולם מי שזכה לגדול בבית של תורה שהתפלה 
היא חלק מסדר יומו, התפלה נעשית לו כמצות אנשים מלומדה, וקשה לו להתפלל בכוונה. כך גם כאן. אמנם 

באותה כוונה. אולם יצחק שהורגל בתפלות מבית אביו, מעלתו היתה גבוהה יותר,  גם יצחק וגם רבקה התפללו
מאחר שהיה צריך להתאמץ להתחדש בתפלתו, הרבה יותר מרבקה, ולפום צערא אגרא. ולכן אמרו חז"ל 

 שחסידים הראשונים, היו צריכים לשהות שעה אחת לפני תפלתם, כדי להרגיש כל תפלה התחדשות.
חד שהיה חולה, והירבה להתעסק ברופאים ורפואות, ולא הועילו לו כלום. בא להרב הקדוש על חסיד א מסופר

מנישכיז לשאול בעצתו ולבקש את ברכתו, אמר לו הצדיק: סע לפרופסור מהעיר אניפולי, והוא ירפאך. נסע 
כאן פרופסור, הלה מרחק רב עד שהגיע לאניפולי, ודרש וחקר היכן גר הפרופסור. תמהו האנשים ואמרו לו אין 

ואפילו לא רופא. נצטער אותו חסיד על טלטול הדרך. חזר לרבו וסיפר לו את כל הקורות אותו, שלא מצא רופא 
בעיר זו כלל. אם כן, שאלו הצדיק מה עושים האנשים בנאפולי, אם חלילה אחד מהם חולה? השיב החסיד, מה 

לח להם רפואה מן השמים. אמר לו הצדיק "זהו יכולים הם לעשות, בוטחים בה' ומתפללים שירחם עליהם ויש
 הפרופסור מאניפולי שאליו היתה כוונתי, מי שעוזר להם יעזור גם לך". האיש התפלל על עצמו ונתרפא.

 

 שיא תורני עצה טובה

לייחס חשיבות , כדאי לאחר שימלא תנאי מסויםרק  כאשר אתה מסרב לאשר את בקשת בנך
ש...", מלומר  תמיד עדיף לומר "בסדר, אני מסכים בתנאי. רבה לנוסח התשובה שיקבל
ות לך כך גם עדיף לומר "הייתי שמח מאוד לקנ בתנאי ש...". "לא, אני לא מסכים, אלא רק

לילד נפלא כמוך מגיע הכל! אבל זה לא יתאפשר כרגע. לאחרונה  את האופניים שביקשת.
אפשר  הוצאות רבות לכבוד החגים, ולא כדאי לחרוג מהמסגרת". מלומר, "לא, אי היו לנו

כמו כן עדיף לומר: "אין בעיה שתצא  ".היו לנו הוצאות רבותלקנות עכשיו. לאחרונה 
. אפשר בעוד יום אמא לא מרגישה טוב והיא זקוקה לעזרתך לבריכה, אבל לא היום, כאשר

שאמא חולה  כאשר היא תרגיש טוב יותר". מלומר: "לא, אי אפשר. אתה לא רואה יומיים
א משאיר כאשר המשפט הפותח משדר תשובה שלילית נחרצת, הו והיא זקוקה לעזרתך?".

 כמה עקרונית, הילדכאשר המשפט הפותח משדר הס ואילו .חותמו השלילי בלב הילד את
שישנה סיבה המעכבת  חש הזדהות מצד הוריו עם רצונו ושאיפה להגשים את בקשתו, אלא

 אינו מפתח וא, ההאכזבה הברורה שהוא חש , על אף תחושתכךאת האישור בפועל. 
 ינוך ילדים"(.. )הרב זמיר כהן שליט"א בספרו "המדריך המלא לחכלפי הוריומרירות 
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 כ"ה ע"ב(.

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

 ,צריך לחנך אדם את ילדיו בענין שמירת השבת, ושלא להתערב עם ילדים סוררים שלא ידעו מענין שמירת השבת"
הן בתלמוד או פרשת השבוע או בספר תהלים, ולא יעבור  -וילמוד גם הוא מהם. ויסדר הוא את ילדיו בלימוד תורה 

 )"מגיד חדשות" ח"ט דרוש נ"ט(. ...".עליו כל יום השבת בשיחה בטילה במעמד אנשים בטלים
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 052-7654216יו"ל ע"י הקרן לזיכוי הרבים. נייד: 
 gmail.com7654216@אשדוד. דוא"ל:  14/13כתובת: רח' הרב רוזובסקי 

 ףהתש" "אכשנה 



 
 

 פנינים ופרפראות
 

יצאו מפי השכינה. ע"ש. ונראה לי  "גם ברוך יהיה"בזוה"ק )דף קמ"ד ע"א( אמרו שהמלים  - ברוך יהיהגם 
, לרמוז שהוא יתברך אדני" עולים בגימטריא כמנין שם היהי ךברו םלרמוז לזה שהנה תמצא סופי התיבות "ג

 )מכת"י הגאון רבי משה לוי זצ"ל(. אמרם.
 

 

 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 

 מקום לפשרות!אין 

 
 
 

הוא כל כך  זצ"ל מדוע הרבי מקוצקאת פעם שאלו 
 , בשביל הזהב?לא ילך בדרך האמצעשקיצוני, למה 

 
לקח הרבי את השואלים לרחוב והראה להם שסוסים 

 ...וותבני אדם הולכים בקצ - הולכים באמצע
* 

רבקה  קשות, בהן ייחלה השנות ציפילאחר עשר 
לתפלותיו ה' נעתר  - לפרי בטןליון עינים בכאמנו 

במשך והנה, הרתה.  , ורבקה אשתוהרבות של יצחק
"ויתרוצצו בתופעה מוזרה:  חשה רבקהימי הריונה 

כעין מלחמה  -( בראשית כה, כבהבנים בקרבה" )
התחוללה ברחמה. מה שהפליא אותה ביותר היתה 

 ,מדרש-שכאשר עברה ליד פתח בית ,העובדה
גם כשעברה אך לו ָהעּוָבר רוצה לצאת, הרגישה כאי

 שה בתנועה דומה. חזרה -במקומות של עבודה
 
!" תמהה ודאגה מילאה את ן יצור הוא זה?יאיזה מ"

שהעובר שבמעיה עתיד חששה הגדול היה מכך  .לבה
שאמנם קשור  להיות אדם הפכפך, מין יצור כלאיים,

 למסגרות רוחניות, אך יחד עם זאת עובד עבודה זרה.
 ףמשתתואולי אף פעמים ביום,  שלשמתפלל 

מרשה לעצמו לעבור  אך מאידך בשיעור תורני,
במכוון על איסורים מסוימים. ומכך חרדה רבקה, 
חרדה עד מאוד. "אם כן", אמרה רבקה בצער, "למה 

 מעדיפה אני להישאר עקרה. -זה אנכי" 
 

בית מדרשו של ל ברוב דאגתה, מחליטה רבקה ללכת
אותו  ולשאול ,רה עליוורוח הקודש ש שם בן נח אשר

שמע אותה שם, והרגיעה בשם ה' כי  לפשר הדבר.
גויים שני " אם-כילא יוולד בן אחד חצוי בנשמתו, 

בן אחד יהיה  -בבטנך ושני לאומים ממעייך יפרדו" 
 גמור. שמעה כך ונחה דעתה. ובן שני רשעגמור צדיק 

 
שע ר מה יישב את דעתה בתשובה זו? מעדיפה רבקה

שיחזור  שלפחות יודע שהוא רשע ויש סיכויגמור 
מאשר הפכפך שמחזיק עצמו לצדיק  ,בתשובה

 .ומתנהג כרשע
* 

אליהו הנביא בהר הכרמל, עמד ותמה בפני נביאי 
הבעל: "עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים?! 

 לכו אחריו... ואם ה' הוא -אם הבעל הוא האלוהים 
 וצריך  . יח(   ,א  )מלכים    אחריו!"  לכו   –האלוקים 

להבין: מדוע נותן להם אליהו הנביא צד שילכו אחרי 
הבעל, לא עדיף היה שלא יזכיר אפשרות זו? 

: לא ולא! אם יהודי עובד עבודה זרה, יש והתשובה
סיכוי שיתקן אורחותיו, אך אם הוא מערבב עבודה זרה 

לראות  יחד עם תורה ואמונה, משמים לא מאפשרים לו
את השקר הנורא הזה. הוא משוכנע שהוא יותר קדוש 
מקדוש, שהוא צודק יותר מצודק, והתורה טמונה 

 בידיו, ורק הוא מבין...
 

וא מתנגד כל כך החזון איש מדוע השאלו פעם את 
ענה ואמר שהסכנה בדרכם של  לתנועת ה'מזרחי'?

והם  ,שפשרנותם נובעת מתוך אידיאולוגיההבינוניים, 
ואפילו בטוחים כי , בינוניותםטוב מאד עם  יםמרגיש

המצב  היא םהבינוניות לדעתהאחרים הם הטועים. 
בשל כך, קשה . יותר מכךל לשאוףהאידיאלי, ואין 

להשיבם למוטב, לפעמים הרבה יותר מאשר את אלו 
שאינם מקיימים מצוות בכלל, אך לפחות יודעים שהם 

 בכיוון השלילי.
 

 שאלו פעם את אחד ממנהיגי תנועה זו: מה אתם יותר
"דתיים" או "לאומיים"? והוא ענה: אנחנו המקף 

כששמע על כך הגשר שמחבר ביניהם.  -לאומי( -)דתי
זצ"ל )רבה של עכו( התבטא  רבי שלום לופסהגאון 

הבעיה היא שהגשר שהם בנו הוא חד "ואמר בכאב: 
 ".מן הדתיות ללאומיות... - סטרי

 
 רביבספרו "תורת משה" על התורה )כת"י( כתב הגאון 

זצ"ל שמנורת הזהב בבית המקדש נעשתה  משה לוי
מקשה אחת, לרמוז שתורתנו הקדושה שהמנורה 
רומזת עליה, כולה מקשה אחת היא, ואי אפשר לקבל 

את ממנה חלק אחד ולרחק חלק אחר. והיה מפנה 
שכאשר מקרבים אנשים  לכך תלמידיותשומת לב 

לתורה ולמצוות, יש ללמדם ולהבהיר להם כי התורה 
ת, וקיומה הוא כמו 'עסקת חבילה'. לא היא מקשה אח

שייך לבחור ולומר זה מתאים לי וזה לא. וגם אם כרגע 
קשה לקיים הכל, מכל מקום השאיפה צריכה להיות 

 להגיע לכך. 
 

בספרו "שערי תשובה" )שער  רבנו יונה וכבר המשיל
ראשון אות ו'( את המקיים את התורה לחצאין, לעבד 

י אעשה חוץ מדבר שאומר לאדונו כל אשר תאמר אל
 ...אחד

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 לא ראיתי, לא שמעתי

 

 

  !זה לא צחוק 
 "נו, אתה בא ל'כינוס אחדות'?" שאל העסקן כשהוא מחכך ידיו בהנאה. 

 "אחדות?" נדרך הנשאל "נגד מי?"...

 ...צחוק צחוק אבל   
 לא תמיד 'אחדות' היא מושג חיובי.

 

 

 נים הערות אוהב"נאמ

בשיעורו  וז שליט"אן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזשמרזכינו  ,במוצאי שבת קודש פרשת נח

מתוך עלון "בית ) ואלו דבריו .חידת השבוע""על מדור  הערה חשובה העירו ,בשפלנו זכר לנוהשביעי 

 נאמן"(:

. אבל השבוע הזה היתה טעות שם, וכי יש אחד בלי טעיות?! הוא כותב ככה: עלון "פניני הפרשה", עלון מיוחדיש 

היכן מצינו בתורה בן שנפטר בגיל שאביו הולידו? תשובה: שם בן נח נפטר בגיל חמש מאות, בדיוק בגיל שבו נח 

ארפכשד זה לשון הפסוק: "שם בן מאת שנה ויולד את שם נפטר בן שש מאות. הוליד אותו. אבל זה לא נכון, כי 

-שנתיים אחר המבול, ויחי שם אחרי הולידו את ארפכשד חמש מאות שנה ויולד בנים ובנות" )בראשית י"א י'

אות(. מש שראשי תיבות  שםי"א(. וא"כ חמש מאות שנה אחרי מאה שנה זה שש מאות שנה )ומי שישכח יזכור 

 וקרא לפום ריהטא "חמש מאות שנה".רק שהוא טעה 

א בתורה על זה, כתוב "שם בן מאת שנה ויולד את ארפכשד שנתיים אחר המבול", וא"כ אבל לכאורה יש קושי

בזמן המבול הוא היה בן תשעים ושמונה, ואילו בפרשת בראשית כתוב "ויהי נח בן חמש מאות שנה ויולד נח את 

שש מאות,  שם ואת חם ואת יפת" )בראשית ה' ל"ב(, ואם שם נולד לנח בגיל חמש מאות והמבול היה כשנח בן

א"כ הוא היה בן מאה ואיך כתוב שנתיים אחר המבול? אלא מכאן אתה לומד שיפת היה הגדול שבאחים, והפסוק 

אותם לפי סדר הגילים שלהם, אלא שם החכם שבהם וחם באמצע ויפת הגדול )בר"ר כ"ו ג' והובא בפרש"י  מנהלא 

עבר אחי יפת הגדול" )שם י' כ"א(, המלה אחי בטרחא  שם(. לכן בפסוק שלנו כתוב: "ולשם יולד גם הוא אבי כל בני

והמלה יפת במאריך, למה לא נחליף ונאמר אחי יפת הגדול? כי א"כ המלה "הגדול" חוזרת על שם, והרי שם הוא 

הקטן ולא הגדול, כי נח בן חמש מאות הוליד את יפת, בשנה שאחריה בן חמש מאות ואחת הוליד את חם, ובשנה 

אות ושתים הוליד את שם )עי' בר"ר ל"ז ז' הובא בפרש"י שם(. נח היה עקר חמש מאות שנה שאחריה בן חמש מ

)בר"ר כ"ו ב', הובא בפרש"י שם ה' ל"ב(, אבל ממנו התמלא כל העולם כולו שנקראים "בני נח". לומדים מכאן את 

 .מהטרחא וכדולההבדל בין מאריך 

נוכל אחד הופיע בשערי העיר, והציג עצמו כרופא 
עינים. אחד מבני העיר שסבל מכאב עינים אמר 
לעצמו: "אם אפנה לרופאים ותיקים, יתנו לי תרופה 

זמן רב ליי, כדי שהטיפול יארך ושתכביד עוד את ח
יותר ושכרם ירבה. מוטב שאלך אל הרופא החדש, 

 שירצה לרפאני מיד כדי להוכיח את מומחיותו".
 

הלך אצל אותו נוכל וישב על כסא המטופלים. טפטף 
לו הלה סם לתוך עיניו, ועיור אותו לגמרי! נבהל 

 החולה וזעק: "אוי לי! איני רואה מאומה!".
 

מתהליך הריפוי.  "אל תירא", הרגיעו הנוכל, "זהו חלק
בתחילה הטיפות מחשיכות את העינים, ואחר כך הן 

 מבריאות אותן כליל!".

נרגע החולה וביקש ללכת. פחד הנוכל שבני ביתו של 
העיור הטרי יבינו את דבר התרמית, וישכנעו אותו 
לתבוע את הנוכל לדין. מה עשה? אמר לחולה: 
"המתן רגע, נותר לי רק לטפטף באוזניך שתי טיפות 
שיועילו לעיניך". עמד וטפטף לתוך אזניו טיפות 

 שהחרישו אותו כליל. 
 

 ו כשהוא עיור וחרש...יצא האיש מלפני
 

כך דרכו של היצר הרע. בכל עת מסמא הוא את עיני 
האדם מלראות את הדרך הישרה. אך מחשש שהאדם 
יבוא אל בית הכנסת וישמע את דרשת המוכיח, אוטם 
הוא גם את אזניו. נמצא, שהכל תלוי בשמיעת 

 האוזן!



 

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

 
 

 האם מותר לומר: "השם", או "הקדוש ברוך הוא", במקלחת שאין בה בית כסא?שאלה: 
 בראשי המכתבים. ב"המותר. וכן מותר לכתוב  תשובה:

 
הנוהג לטבול לפני תפלת שחרית, האם רשאי להתקלח לפני הטבילה )בהתאם להוראות המקוה(?  שאלה:

 והאם יש נפקא מינה בין לפני עלות השחר לאחריו?
 אם זו הכנה למקוה, מותר. ועדיף לפני עלות השחר.תשובה: 

 
הגופיה  כשאני מסיים להתקלח, האם עדיף ללבוש קודם את הבגד התחתון והמכנסיים ואח"כ שאלה:

 והציצית או שעדיף קודם ללבוש את הגופיה והציצית )משום חשיבות המצוה(?
 הבגד התחתון. תשובה:

 
 ?המנוחבאזכרה של הבעל  תףרשאי להשתהאם בעלה הנוכחי  ,בשנית ונישאה נפטר בעלהש אשה שאלה:
 אין איסור. תשובה:

 
 א משניות או לשמוע דברי תורה מתלמיד חכם?והאם באזכרה עדיף לקר שאלה:
 דקות. 20-כ ברי תורהד ולשמוע ,דקות 20במשך למשתתפים עדיף לחלק המשניות  תשובה:

 
האם זה נחשב ללימוד  בלי הבנה מספיקה,סדר הלימוד "בית מנוחה"  אזכרה קוראים אתבכאשר  שאלה:

 ?תורהלהעביר שיעור במקום זה תורה? והאם לא עדיף 
, ואחר כך דרשה קצרה לע"נ דוקא יש מצוה ועילוי נשמה בלימוד משנה. די שיבינו פירוש המלים תשובה:

 וכך נוהגים. המנוח.
 

ביום והזמן קצר, האם אפשר להשאיר את הכיבוד והברכות לאחרי תפלת  אזכרהים רכעור כאש שאלה:
 ?לפני השקיעה להקדים את הברכותלהקפיד , או שיש (יום האזכרהחורג משזה כבר ערבית )
 .לפני השקיעה אין צריך להקדים הברכות תשובה:

 
 לנשמתו? , באופן שיביא תועלת גדולהלעשות לעילוי נשמתו ואנו מתלבטים מה ,סבי נפטר שאלה:
לקבוע שיעור תורה פעם בשבוע בבית  שכל המשפחה ישמרו שבת כמה שאפשר. -ראשית כל  תשובה:

בן קדישים ואזכרות ולתת צדקה בקופה בכל יום לעילוי נשמתו. וכמ הנפטר או בבית הכנסת עד תום השנה.
 כנהוג.

 
 ר כבר לפני כמה שנים?שנפט אדם ילוי נשמתהאם מועיל ללמוד לע שאלה:
 יש בזה תועלת. תשובה:

 
אדם שיש לדודו אזכרה של השנה, ורוצה להוציא לאור חידושים לעילוי נשמתו, אך מצד שני יש לו  שאלה:

 גם את האזכרה של סבו )שהיא קרובה לאזכרה של השנה(, לעילוי נשמת מי עדיף להנציח את החוברת?
 וי נשמת סבו. ואם ירצה לעילוי נשמת שניהם שפיר דמי.לעיל תשובה:
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