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 לנצל את שנות השבע
 

הקשו המפרשים מה ראה יוסף לייעץ  -ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם וישיתהו על ארץ מצרים )מא. לג( 
עצות לפרעה, בזמן שלא בקשוהו כי אם לומר הפתרון? ועוד יש להבין מדוע צריך "איש נבון וחכם" בכדי לארגן 
את אסיפת וקיבוץ הבר, הרי אין זו חכמה אלא מלאכה, ודרוש לזה אדם בעל כושר ארגון, ולא כל חכם ונבון 

צריך לבאר למה הקדים יוסף את מעלת נבון לחכם, הרי הסדר הוא קודם  בהכרח עונה על קריטריון זה? ועוד
 חכמה ואחר כך בינה?

ההבדל בין חכם לנבון בעומק הדברים הוא שהחכם יודע להתנהג לפי מה שעיניו רואות, כענין "אין לדיין אלא 
גם דברים שאינו רואה, מה שעיניו רואות", ולפי זה הוא מחליט ועושה כחכמתו. לעומת זאת הנבון יודע ומבין 

וגם אם עיניו מטעות אותו, יודע לנהוג כפי האמת. כן הדבר בפתרון חלום פרעה. אמנם יבואו שנות השבע, אך 
טבעו של אדם שכאשר יש לו כסף ושפע מבזבז הכל ושוכח שיש ימים שחסר, וצריך לאגור ולחסוך. לכן צריך 

בואה צריך להבין ולחזות בשנות השובע ובשיא העושר להקדים נבון לחכם. עוד לפני הידיעה איך לאסוף ת
שתהיינה שנות רעב, ויש צורך דחוף ביותר לאסוף ולחסוך לשנים שאין בהן תבואה. ולכן העצה של יוסף היא 
חלק מפתרון החלום. הפרות הרעות הבולעות את הפרות היפות, הם רמז שכל פרנסת שנות הרעב תהיה משנות 

 השבע.
מכאן לקח גדול. לכל אדם הנמצא בעולם הזה יש שנות שובע שבהם יש לו את כל הזמן  בעלי המוסר למדים

שבעולם לקיים שפע מצוות ומעשים טובים. על האדם להיות "נבון וחכם", לנצל כל רגע ורגע לאסוף. ובפרט 
ד בצער בלימוד התורה שיכול להשיג ולהרויח בדקה אחת מאתיים מצוות. וביום שבת הרווח פי אלף. ויפה אח

ממאה שלא בצער. הרי שניתן להשיג ולהרויח עד אין קץ ותכלית, רק צריך להיות נבון לדעת שחיי האדם קצרים, 
וכל מצוה ומעשה טוב המגיע לאדם, צריך לתפוס אותו בשתי ידיו ולנצל את ההזדמנות והזמן היקר, שחלילה 

 לא יחסר לו בעת שכבר אי אפשר לקיים יותר מצוות.
זצ"ל ראש ישיבת "קול תורה", היה נוסע ברכבו של אחד האברכים. אותו אברך  רבךילמה זלמן אוישרבי הגאון 

עסק בהלכות יום טוב, וכל פעם שאלו שאלה בהלכות אלה. האברך רשם את הדברים והעמיק בהם, וכך בכל 
בות השנים הוציא פעם התחדשו לו עוד ועוד דברים מרגעים ספורים שהיה שואל את הרב. קובץ על יד ירבה, ובר

 רגעים הללו להוציא אורה של תורה.ספר מפואר על הלכות יו"ט. ואת כל זאת זכה על ידי ניצול ה
 

 שיא תורני עצה טובה

אם אתם רוצים חנוכיה נוצצת לשנה הבאה, 
השתמשו בטיפ הבא: אחסנו את החנוכיה, שאר 
כלי הכסף והתכשיטים העשויים מכסף בתוך ניילון 

 הרמטי עם מינימום מגע עם חמצן. נצמד, באופן
במגע  וטיפ נוסף: הקפידו שתכשיטי הכסף לא יבוא

עם חומרים שונים, העלולים לגרום לריאקציה 
והשחרה. הקפידו לנקותם מדי פעם; הימנעו 
מללכת עמם לים או לבריכה; אל תתיזו עליהם 

 )נ. גרין הי"ו(. בושם ואל תדיחו עמם כלים.

 המזוזה הגדולה בעולם
ס"מ  7סנטימטר, קוטרה  182המזוזה של אורכה 

בחברת  ק"ג. המזוזה יוצרה מכסף 9-ומשקלה כ
חוליות, בקצותיה עיטורים  3-ובנויה מ הצורפים

קורינטים )אדריכלות יוונית עתיקה( ובשני קצוות 
המזוזה שני כתרים מצופים זהב בעיצוב טרפורו 

המזוזה הוזמנה ע"י איש  )תחרה אירופאית(.
דולר  36,000ה מחירו ,עסקים יהודי מאוקראינה

 ללא הקלף.
 מתורתו של הגאון רבי בוגיד סעדון זצ"למגיד דבריו / פנינה 

 

יותר, כמה היה מתרגז עליהם  בר מה דינר או שני דינרים וכ"שאילו היו מקלקלין כסף או ד ,"יחשוב אדם בעצמו
 ילדיו ביראת ה' בכל מה שיוכל". ל בזה לחנך את ולמה לא ישתד ,חו לתקנםווטורח בכל כ
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 פנינים ופרפראות

 

אפשר לפרש בס"ד הכוונה שפרעה אמר ליוסף  - ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים
רצונו לומר אלמלא שפתר לו החלום, לא היה איש מרים ידו ורגלו מרוב רעב שיהיה בארץ אם לא  -שבלעדיו 

 )מכת"י הגאון רבי משה לוי זצ"ל(. יאספו ויצברו בר ויתכוננו אל שנות הרעב כדבעי.
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 תרדוף בצדק -צדק 
 
 
 
 

בערכאות על עמדו למשפט שמעון ולוי שני אחים 
שמעון  מציע, המשפט ערב יום ירושת אביהם.

 ".שמא אשלח דֹורֹון לדיין?" לפרקליטו:
 
-נקי" הפרקליט הזהירו "!ןחלילה לך מעשות כ"

אם אדרבא,  ונזהר מצל צלו של שוחד. כפים הוא
 ."דינך-תשלח לו דורון יכעס ויצדד בזכות בעל

 
. יצא זכאי בדינו שמעוןועמדו האחים לדין  תלמחר

 שיבחו המשפט, כשיצאו הוא ופרקליטו מבית
יפה עשית שנשמעת לי. אילו שלחת לו " הפרקליט:

צחק שמעון  ."דורון, לא היית אתה זוכה בדין
יפה עשיתי שלא נשמעתי לך. שלחתי לו " והחזיר:

 ".לוי...בשם דורון 
* 

את הכפילות בפסוק "צדק צדק תרדוף", מסביר 
זצ"ל בספרו  רבי רחמים חי חויתה הכהןהגאון 

. בצדק לרדוףיש  - צדקאחר "מנחת כהן" בכך שגם 
וישרים בהתאם לחוקי התורה,  באמצעים כשרים רק

אינה מקדשת את  -המטרה  .ולא על ידי שקרים
 האמצעים.

 
בניגוד משווע להשקפת התורה, חדרה לעולם 
השקפה מוטעית כאילו כל האמצעים כשרים לצורך 
המטרה המקודשת. תפיסה זו נחרטה באותיות של 
דם על דגלה של המפלגה הקומוניסטית, שבדרך 
להשגת השוויון המובטח, רצחה רבבות אנשים חפים 
מפשע. כך גם הנאצים ימ"ש, השתמשו בדרכים 
הזוועתיות ביותר על מנת לממש את "הפתרון 

הצורר הארור שעמד בראשם. לצערנו,  הסופי" שהגה
גם בדרך להקמת מדינתנו, המטרה לא פעם קידשה 
את האמצעים. כך למשל, כאשר בסיום השואה היתה 
 אפשרות להציל רבים מיהודי הונגריה ממוות בטוח
על ידי תשלום כופר, העדיפו ראשי המדינה לשמור 

 את הכסף להקמת המדינה ולפיתוחה.
* 

"והארץ ( ישנו מדרש תמוה: ב, ה)בראשית רבה ב
היתה תוהו ובוהו" אלו מעשיהם של רשעים, "ויאמר 
אלוקים יהי אור" אלו מעשיהם של צדיקים. אבל איני 
יודע באיזה מהם חפץ ]הקב"ה[, כיון דכתיב "וירא 
אלוקים את האור כי טוב", הוי ]אומר[ במעשיהם של 

 .רשעיםיקים חפץ, ואינו חפץ במעשיהם של צד
  

שליט"א  מאיר מאזוז רבימרן ראש הישיבה הגאון 
בספרו "בית נאמן" )בראשית א, ה( מביא ששמע ממר 

יש אנשים זצ"ל לפרש שהנה  איש מצליחהאביו מרן 
וזה נקרא  ם,המטרה מקדשת את האמצעישסוברים ה
 יםנוקט םשהמעשים שההיינו  ",מעשיהם של רשעים"

כי לא  הסובריםויש  .המטרה הם מעשי רשעים תלהשג
אלא גם הדרכים  ,רק המטרה צריכה להיות טובה

על קו האמת כולם צריכים להיות המגיעים אליה 
ואם חלילה יש חשש שלא תושג המטרה  .והצדק

אות  ,מרמות וכזבים ורכילות וכו' ל ידיהנעלה רק ע
ה רוהעד ,המקום ב"ה לפנישאין המטרה רצויה הוא 

 ",צדיקיםמעשיהם של "וזה נקרא  .טוב ממציאותה
ועל  .שהמעשים צדיקים ולא רק המטרה גרידא דהיינו

כי  ?",ואיני יודע באיזה מהם חפץ"המדרש  כך אומר
ויש  מקדשת את האמצעים,יש סברא לומר שהמטרה 

ים את וקוירא אל"אבל כשהוא אומר  .סברא להפך
הוי אומר במעשיהם של צדיקים הוא  ",האור כי טוב

אצל ה' רק דרך האור  שהנבחר שרואים מהפסוק ,חפץ
שך וולא דרך הח ,שכולה טוב מראשיתה ועד סופה

 .ואע"פ שמובילה לפעמים לתכלית טובה
 

חיינו רצופים ביעדים ובמטרות. גם כאשר המטרה 
ברורה, נתפלל לה' לבל נכשל בבחירת האמצעים 
להשגתה. ככל שהדרך להשגת המטרה תיעשה 

 בקדושה בנקיות ובישרות, כך תתקדש המטרה.
* 

 ישראל מסלאנט רבימעשה באדם שבא לפני הגאון 
זצ"ל, וקבל במרמור על פלוני שפגע בו ורמס את 
כבודו. לא התקררה דעתו של אותו איש, עד שהבטיח 

בכדי  כי עוד תשיג אותו ידו וינקום בו נקמה מתוקה!
להשקיט את המצפון, בירר אצל הרב: "כלום חייב אני 

 דרסת?!".לשתוק, להבליג, להיות אסקופה הנ
 

והרב, חכם הרואה את הנולד היה, ונענה במשפט 
תמה  אחד: "אם אתה צודק, תראה להשאר צודק".

 -האיש ולא הבין. הסביר הרב: "ראה נא, לדבריך 
הוא  -פלוני פגע בך פגיעה קשה. כעת אתה הצודק 

הפוגע ואתה הנפגע. ונניח שיש לך את זכות התגובה. 
מדויקת כחוט השערה. דע לך, כי עליה להיות שקולה ו

על כן  יהיה הוא הפגוע. -שאם תחרוג מן המדה 
השתדל להשאר  -אמרתי, שאם אתה צודק עתה 

 הצודק, ולא להחזיר לו מנה אחת אפיים".



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 'שמע ישראל' במנזר

 
 

 

  !זה לא צחוק 
 

הדוכס המקומי ובפיו טענה: "בספרים שלכם, מרבים  פעם פנה אל הגאון רבי יצחק אליהו חריף זצ"ל
לשבח ולפאר את בני יעקב על כך שהיו גבורי כח ולמודי מלחמה. גם יעקב אביכם ומשה רבכם משוים 

ראם וללביא. ועכשיו, רוצה אותם בגבורתם לחיות השדה: לגור אריה, לזאב טורף, לנחש ולשפיפון, לקרני 
אני לשאול: מדוע זה באו בני יעקב על אנשי שכם בערמה והציעו להם למול את בשר ערלתם, ואז, 
בהיותם כואבים וסובלים, התנפלו עליהם והרגו אותם? למה לא יצאו בני יעקב הגבורים למלחמה נגד 

 אנשי שכם בעודם בריאים ושלמים?".
 

תך אדוני הדוכס, אולם אילו היו יוצאים בני יעקב למלחמה נגד בני שכם נענה הרב: "אכן, צודקת טענ
בעוד הללו אינם נמולים, או אז היו מתקבצים ובאים כל גויי הארצות לעזרת בני שכם במלחמתם נגד 

לא היה כל מקום לחוש,  - 'יהודים'בני יעקב ומתגברים עליהם. אך לאחר שאנשי שכם נמולו והיו גם הם ל
 גוי אחד לא היה נוקף אצבע כדי להלחם נגד הריגת יהודים...".שכן אפילו 

 

 ...צחוק צחוק אבל   
 

 .של הגוים נעלמים 'רחמים'הכשמדובר ביהודים, 
 
 

, נטל על עצמו הגאון מלחמת העולם השניהעם תום 
אחרי  לתורזצ"ל את המשימה  כהנמןרבי יוסף שלמה 

במנזרים ולהחזירם לחיק העם  יהודים שהוסתרוילדים 
 היהודי.

 
בכל מנזר אליו הגיע, היו הנזירים מושכים בכתפיהם 

ילדים יהודים. גם שיחתו עם במקום  ומצהירים כי אין
רובם ככולם לא זכרו את  .הילדים העלתה חרס

ה היתה . מה רבמאומהיהדותם, ולא ידעו עליה 
אכזבתו, כאשר למרות הידיעה הברורה כי בתוככי 
המנזרים שוכנים מאות ילדים יהודים, כל הנסיונות 

 .עלו בתוהולאתרם ולהצילם 
 

בסייעתא דשמיא לה זוכה שליח מצוה, עלה במוחו 
רעיון נפלא. כבר למחרת היום השכים והתייצב בפתח 

  .בו נודע לו כי שוכנים ילדים יהודיים רבים מנזר
 

את  ברגש כשנכנס, כינס את כל הילדים, והחל זועק
שמע ישראל השם "הזעקה הנצחית של עם ישראל: 

 ..."ד-ח-אלוקינו השם א
 

והחלו כמה מן הילדים את ראשיהם, לפתע זקפו 
 ".טאטע, טאטע, מאמע מאמע..."קוראים ברטט: 

 
 כשעיניו  הללו,    הרכים    בילדים     הביט  כהנמן  הרב 

דמעות התרגשות. הן היה זה הגילוי הגדול זולגות 
! הרב כהנמן קרבםביותר כי נשמה יהודית פועמת ב

לאך, אייד"אסף אותם, חיבקם בחום וקרא להם 
, "יידאלאך, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד

 ואף הם החלו בוכים בגעגוע לבית אבא...
 

אילו היה הרב כהנמן שואלם למהותה ועומקה של 
שלא היו יודעים. גם לו חונכו ובן כמקריאת שמע, 

לקוראה, כבר נשתכח מהם הדבר ואבד במרתפי 
 זכרונם. 

 
רק אותו זכרון מתוק, אותו צליל פלאי של שמע 

 , הוא שהשיבם לצור מחצבתם.שנחרט בלבם ישראל
 

זהו כוחו של זכרון ילדות, הטבוע בנשמה ומוטמע 
נספג הוא  ,בלי הוראותו בלי הסברים ש.בעומק הנפ

דעת הילד, בתקופה בה מוחו כנייר חלק אשר כל בתו
 .דיו חורטת עליו רושם

 
בית בו מברכים ברכת המזון בניגון שמח, בית בו 

ים מלאכהפיות עולה מ "המלאך הגואל"שירת 
נאמר  "מודה אני"הקטנים רגע לפני השינה, בית בו ה

הוא בית שמעניק לילדים  –בהתלהבות של שמחה 
חקקו בלבם גם עד זקנה זכרונות טובים ומתוקים, שי

 ושיבה.



 

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

 
 

 התפרץלפני כחודשיים של ראש שלו. והנה חור בתפלין  כמיןמצאנו  ,הלך לעולמוע"ה  אבינושאחרי  שאלה:
)התברר שהוא היה  בר מצוה רךו שעונר תפלין לבועב ח"ש 800לבית אמי ודרש ממנה לתת לו שיכור  אדם

ס וצעק התפרץ בכע הוא ,סירבה להיענות לדרישתו אחותנוכאשר  צדקה מדי פעם(. לרגיל לקבל מאבינו ז"
לתקן את  האם זה סימן שנשלח לנו בעולם הבא... המנוח ללא יהיה לאבינו ז" ,שאם לא יקבל את הכסף

 ?ותהניח תפלין פסול אבינוהעובדה ש
 וזולתם. אגב: יתכן שהתפלין של דחב" חסידיכנהוג אצל  ,תפלין חלעשות גמ" התיקון הטוב ביותר תשובה:
נעשה יותר מאוחר, באופן שאינו בכלל קרקפתא דלא מנח תפלין  והחורהיו כשרים מתחלה  לאביכם ז"

 .וח"
 

נשותיהם עובדות במקומות ציבוריים כמו בנקים ש אני מכיר כמה וכמה אברכים תלמידי חכמים שאלה:
במיוחד כשרואים )מאוד לא מובן לי: וכי זה מה שהתורה רוצה? וכי אין בזה חוסר צניעות?  הדברוכדומה. 

כששאלתי אחד מאותם אברכים  .(ה החיצוני שלהן כשהולכות לעבודהשאותן נשים נזהרות מאוד על המרא
". מכל מקום אין זה שווה לי, העל זה, אמר לי "ומה לעשות לה? אני לומד תורה כל היום והיא דואגת לפרנס

 ?בכהאי גוונא עדיף שיצא הבעל כמה שעות לפרנסתו בהיתרולעניות דעתי 
 שוא שלנו.-דור וזה מחידושי .דבריך נכונים בהחלט תשובה:

 
שאביא עוד הכנסה  כדי ,אבל הורי לוחצים עלי לעשות שירות לאומי ,מאוד רוָצה ללכת לסמינראני  שאלה:

 ה עושים במקרה כזה? מכספית לבית. 
פ   -תסבירי להם שהצניעות חשובה יותר מהכסף. ואם לא ישמעו  תשובה: י לרב אל תתווכחי איתם. ת ִּ נִּ

 מכובד שידבר אתם.
 

אני בעל תשובה שברוך השם קובע עתים לתורה ומתקדם יפה. שאלתי היא לגבי עבודתי, אני  שאלה:
תפקידים בצבא הוא יחסית הלעומת שאר כי -, אםצניעותשל קבע, בתפקיד שיש אתו בעיה מסוימת צבא ב

 :אני בהתלבטות רציניתכעת  נועים לבני תורה בצבא(.המקום לציין שכמעט ואין מקומות צ וכאןבסדר )
 צריך לפרנס את ביתימצד שני אני  ה רוחנית,משיך שם מבחינלהמצד אחד אני מרגיש שכבר לא שייך 
 והמשכורת שם די גבוהה. מה עושים?

שהם, והקב"ה יזמין לך פרנסה טובה ומרווחת הרבה -תראה מתי אפשר לסיים ולקבל פיצויים כלתשובה: 
 .ולא יאשמו כל החוסים בו ,יותר

 
ת, או שיש בזה מסייע האם מותר להיות בייביסיטר בתשלום לזוג המבקשים ללכת לחתונה מעורב שאלה:

 ביד עוברי עבירה?
יש כמה שישמרו. ועוד יש טעמים  -אין בזה מסייע. לשמור על ילדים זו מצוה. ואם לא תשמור אתה  תשובה:
 אחרים.

 
 ?ילדותלמד לרב ילדים, וכן האם מותר למותר לאשה ללמד בבתי ספר האם  שאלה:

 ם רב שמלמד בנות לא פשוט, מי התיר זאת?ג עד כיתה ג'. תשובה:
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