
 
                                                                                          בס"ד

 

 לבוא!
 

אם נדייק, לא רק הוא התפעם, יתרו חותן משה, נפעם מהנסים והנפלאות שליוו את בני ישראל בצאתם ממצרים. 
לבוא אל מקום חנייתם גם  הוא החליטשונה היה יתרו מכל העולם,  אלא העולם כולו עמד נדהם ומשתומם, אך

, כפי שנאמר: "וישמע יתרו כהן מדין חותן משה את כל אשר עשה אלוקים למשה במדבר בני ישראלשל 
ולישראל עמו כי הוציא ה' את ישראל ממצרים". וכתב רש"י: "מה שמועה שמע ובא? קריעת ים סוף ומלחמת 

קומו, שישב בכבודו של עולם, ולבוא אל המדבר. כי הרי עמלק". יתרו שמע שמועה כזו שהביאתו לעזוב את מ
כל העמים שמעו וידעו מקריעת ים סוף, ככתוב בשירת הים "שמעו עמים ירגזון חיל אחז יושבי פלשת אז נבהלו 
אלופי אדום אילי מואב יאחזמו רעד נמוגו כל יושבי כנען". ובכל זאת, לא השתנה אצלם מאומה, כי כל הגויים 

ורעדו, אבל לא השכילו לתרגם את השמיעה למעשה, ואילו יתרו שמע ועשה מעשה, "ובא" ללמוד שמעו, פחדו 
 תורה ולהחכים. ומה באמת גרם לו לבוא יותר מכל השאר?

התשובה היא, שהוא לא רק שמע על קריעת ים סוף אלא גם על מלחמת עמלק. כיון שראה שלמרות כל הנסים 
פחד שגם ההתפעלות שלו תפוג ולא ישאר ממנה מאום. לכן בא למשה שנעשו, מדת העמלקיות נשארה בעולם, 

כדי ללמוד תורה כמו שמבאר רש"י על הפסוק "ויספר משה לחותנו" למשוך את לבו לקרבו לתורה. הרי לנו 
שבלי תורה גם כשיראה אדם נסים ונפלאות, עלול הוא להישאר במצב של עמלק ח"ו. לפיכך היה יתרו מוכרח 

 רה כדי להשאיר את הרושם של הנסים ששמע ביציאת מצרים.לבוא ללמוד תו
* 

ין את ישיבתו המפורסמת, התחילה ההשכלה לנגוס בבחורי הישיבה, 'מסופר שכאשר פתח רבי חיים מוולוז
ין המעטירה פגעה ההשכלה ושלשה בחורים 'והיה נסיון עצום להישאר ללמוד בישיבה. אפילו בישיבת וולוז

באו הבחורים לשאול בעצת ראש הישיבה, וכך אמר להם: עתה היא עת מלחמה וכזאת מופלגים נתפסו ברשתה. 
ה, ישוב אליה! ללא קשר ליחוסו וכזאת תאכל חרב ההשכלה, אבל יש עצה: מי שזכה לטעום מטעם מתיקות התור

בה למדותיו, רק מי שזכה לטעום מטעמה הערב של התורה, יינצל. ואכן בחור אחד מהשלושה שפרשו, שב לישיו
 באורח פלא בזכות היותו דבוק בתורה בעת שהותו בישיבה. וזהו הלימוד מיתרו ששמע "ובא" ללמוד תורה.

 

 דרכי הפרד"ס  עצה טובה
 אופנים בפירוש התורה

בשנים האחרונות, נוצר פתרון מעולה למחבר שמתקשה בהוצאות הדפוס. 
של כחמישים עותקים,  קטנהישנם בתי דפוס שמאפשרים להדפיס כמות 

ש"ח לכל ספר. וכך המחבר משקיע סכום נוח יחסית,  30-40במחיר של 
מחיר ההדפסה מחלק את הספר לקרוביו ואוהביו, ובא לציון גואל )כדי ש

צריך להדפיס  , ויהיה ניתן להרויח מהספר,נמכר בשוקהיהיה תואם למחיר 
לתוכנת קובץ סגור של הספר  ניתן לשלוח ,בנוסף לזה(. מאות עותקים

ושאר מאגרי הספרים, וכך יוכלו עשרות אלפי אנשים  "אוצר החכמה"
מעלה נוספת יש במאגרים הממוחשבים, שיש בהם תוכנת  .לספרלהגיע 

בקצה העולם יהודי חיפוש, וכך יכולה להיות עדנה לספרים נשכחים. אם 
 ,בספרךאת המלים "קנין חליפין", ואתה כתבת על כך למשל מחפש 

 .דבריךאת ו ויגיש לפני מאמרךהמחשב יזהה מיד את 

 ר"ת וס"ת ביחד

מלה או מלים  הרכבת
תיבות וסופי המראשי 

. מצינו יחדיו יבותהת
שבעל הטורים רמז בדרך 

ואלה "זו על הפסוק 
שמות בני ישראל הבאים 

וגו' )שמות א,  "מצרימה
"ישראל הבאים" ר"ת : א(

 וס"ת "מילה".

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

ולא ידבר רק  ,שיכנס באימה ופחד ,ויראה אדם אם הוא נכנס לאיזה משרד ממשרדי הממשלה אפילו הפחות שבהם"
וישקול אדם בעצמו אלפי ק"ו  .כי הוא בזיון גדול ,וכל שכן שלא ירים קולו ,מה שצריך לדבר ולא ישיח שיחה בטילה

 (ז)"מגיד חדשות" ח"ט עמ' צ" ...".מה וכמה צריך לנהוג כבוד ודרך ארץ על אחת כמה וכמהלפני השכינה כ
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 פנינים ופרפראות
 

להן בלשון  תאמראלו הנשים  .פירש רש"י: "לבית יעקב - )יט. ג( ותגיד לבני ישראלכה תאמר לבית יעקב 
". אפשר שדרשו כך כי הצליל של עונשין ודקדוקין פי' לזכרים דברים הקשים כגידים .לבני ישראל ותגיד .רכה

 )חן בשפתותיך, כת"י( "ותגד" הוא נוקשה יותר מ"תאמר", כי בלשון הקודש גם בצליל של המלה יש משמעות.
 

 

 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 

 הפרד"ס בשער
 
 
 
 

כפרדס המורכב מדרכים ושבילים, כך אופן הפירוש 
בתורתנו הקדושה מורכב מדרכים, שבילים, שיטות, 
אופנים וצורות, שהמרכזיים שבהם הם: פשט, רמז, 

 .פרד"סדרש, סוד, שרגילים לכנותם בראשי תיבות: 
 

 פישוטההגדרה המדויקת של פשט, הוא מלשון 
ויישור הקמטים והדוחקים, דהיינו: הבאור הישר 

 .(ט"תרע' סי א"ח" נאמן מקור" ת"שו) וההגיוני
המפרשים המרכזיים ההולכים בדרך כלל בדרך 
הפשט, הם: האבן עזרא, רשב"ם, הרמב"ן וספורנו. 

דרך הדרש, גם רש"י הקדוש אף שפעמים מעדיף את 
 . יש לציין גם את רבנוועל הרוב הפשט נר לרגלי

האלשיך שרעיונותיו הנפלאים מתיישבים יפה בפשט 
 הפסוקים.

 
על גודל הצורך והחשיבות שיש בפירוש הפסוקים על 
דרך הפשט, אפשר ללמוד מדברי רשב"ם בתחילת 
פרשת וישב )פסוק ב'( וז"ל: "וגם רבנו שלמה אבי 
אמי מאיר עיני הגולה ]רש"י[ שפירש תורה, נביאים 

טו של מקרא, ואף אני וכתובים, ונתן לב לפרש פשו
שמואל ב"ר מאיר חתנו זצ"ל נתווכחתי עמו ולפניו, 
והודה לי שאילו היה לו פנאי, היה צריך לעשות 
פירושים אחרים, לפי הפשטות המתחדשים בכל 
יום". עכ"ל. ואכן נאים הדברים למי שאמרם, שכן 
רשב"ם הוא אחד המפרשים הבולטים ביותר 

אמנם על דברים המפרשים לפי פשוטו של מקרא. ו
אלו שכתב רשב"ם, כבר העיר מרן הגר"מ מאזוז 

דוקא שליט"א שטוב שלא חזר בו רש"י מפירושיו, ש
בזכות סגנון הפירושים המגוון של רש"י, נתחבב 

 מאד על הלומדים בו.
* 

הרמז והדרש אינם סותרים את הפשט, אלא הם רובד 
נוסף הבא אחרי הפשט, והתורה התכוונה גם לזה וגם 

 לזה.
 

כאשר יש לשון חריגה במקרא שנראה כאילו המקרא 
אומר דרשני, הרמז יותר נאה ומתקבל. לדוגמא, 
כאשר יש מלה הנראית מיותרת, או שהמלה באה 

חסר או מלא שלא כדרכה במקרא, או בכתיב 
 ה.שהכתוב נוקט במלה נרדפת שאינה שכיח

 
 לדברי רבנו עובדיה מברטנורה )אבות ד, ו(, כאשר 

הלומד מדקדק באותיותיה של התורה, "דורש 
החסרות והיתרות שבתורה ומראה טעם על כל קוץ 

אין לך כבוד תורה  –וקוץ לומר שאין בה דבר לבטלה 
 ".גדול מזה

 
גדול המפרשים בדרך רמז הוא רבי יעקב בעל הטורים 
מגדולי הראשונים, שפירושו על התורה גדוש בראשי 

שמועה מעניינת בשם תיבות וגימטריאות וכיוצא. 
התפארת שלמה אומרת, שבכוונה קרא לספרו על 

ז שלא והתורה בשם החריג "בעל הטורים", כדי לרמ
יזלזלו בפירושו שנכתב על ידי מחבר ספרי הלכה 

 ותלמיד חכם מוסמך.
 

הדרכים המרכזיות בדרך הרמז הם ראשי תיבות 
וגימטריאות, ומצינו הרבה פעמים שחז"ל השתמשו 

 ו.בדרכים אל
* 

דרך הדרש שונה בהחלט מדרך הפשט. בעוד שבפשט 
אנו מחפשים להיצמד ככל האפשר לפשוטו של 

מעדיפים את יופי הפירוש על הדרש אנו מקרא, בדרך 
 פני הפשט.

 
, שקשה יש פעמים שהדרש הוא מוכרח בהבנת הפסוק

 ."דרשני"הכתוב עצמו אומר ו להתפרש ע"פ פשוטו,
 

מעניין לציין כי הרב בעל הטורים )במדבר יג, לא( 
מביא על המלה "ממנו", שכיון שאותיותיה במילוי 

את המלה כפולות )מ"ם נֻ"ן ו"ו(, לכן הגמרא מפרשת 
 גם פשט וגם דרש.

 
למרות שפירוש רש"י אינו תמיד על טהרת הפשט, 

מרן  כותבמכל מקום בהקדמת "בית נאמן" על התורה 
 באהבתרש"י "הצטיין מעניינת שהגדרה שליט"א 

הפשט יותר מכלם", וייחודו בכך שבחר דוקא בדרש 
ומיזגו בצורה נפלאה עם  המיישב לשון המקרא,

כדוגמא הוא מציין את העובדה שרש"י ז"ל  .הפשט
בפירוש התורה אינו מביא דרשה על חלק מהפסוק אם 
היא אינה מסתדרת עם המשך הפסוק. עוד הוא מציין 

ומות, רש"י ז"ל מפרש הפסוק בגמרא כי בכמה מק
ע"פ הדרשה ובמקרא ע"פ פשוטו, ואין לעשות מזה 

 23קושיא וסתירה )ובמבוא ל"ארים נסי" גיטין עמ' 
 והלאה הביא דוגמאות רבות לזה(.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 עצמי שוד

 

  !זה לא צחוק 
 הצרכניהבעל  ואות גשופ ,בצ'ק. לאחר כמה ימיםשלם מו לכבוד שבת בצרכניהרך קניות ואחד ע יהודי

 ...".אתה יודע שהצ'ק חזר" :מר לוווא
 

 ".חוזרות... הוצאות שבת" האישנה לו וע "אתה לא יודע?"

 ...צחוק צחוק אבל   
 

, )עיין בשו"ת "מקור נאמן" ח"א סי' שנ"ח(כתבו הפוסקים שהוצאות שבת צריכות להיות בהתאם למצב הכלכלי 
 שההוצאות יחזרו ולא הצ'קים...כדי 

 

מעשה ביהלומן שהתפרנס בקלות ובריוח, אך כילי 
היה, ואגר כל פרוטה. בקושי קנה האיש כלי וקמצן 

בית, מהלך היה בסחבות בלויות וקונה שיירי מזון 
 שמצא בשוק. ואשתו, נשאה סיבלה בדומיה והחרישה.

 
אך עדיין לא נחה דעתו, שהרי לא עולה בידו לחסוך 

ולריק. ועל  -את כל רווחיו, עדיין מוציא הוא מעות 
 מה? על אוכל מתכלה!

 
ת אשתו זעקות מחרידות מחדר יום אחד שומע

 עבודתו: "הצילו! גזלן, שודד, חמסן!"...
 

נרעדה האשה. סברה ששודד חדר לבית בשעה שעוסק 
בעלה באבנים טובות השוות הון עתק! מיהרה 
והזעיקה את המשטרה. באו השוטרים, ורצו לכיוון 

-ממנו בקעו הזעקות. פרצו לחדר, ומצאו בו אדם מזה
ינו כי נווד הוא, שניסה לשדוד רעב לבוש קרעים, והב

כדי להחיות נפשו... אסרוהו וגררוהו אל השופט. כל 
הדרך השתרכה האשה אחריהם, טוענת שזהו בעלה, 

 ואיש אינו מאמין לה.
 

 "מה העניין?" בירר השופט.
 

"שוד ארע בחדר הצורף, ואדם זה נמצא מסתתר בו", 
 הצהיר השוטר.

 
 "הוא הצורף!"."לא, זהו בעלי!", התייפחה האשה, 

 
הביט השופט באיש לבוש הקרעים, הנראה כאחד 
הפוחזים הדלים, פנה לאשה ותבע הסבר. סיפרה 
האשה על זעקותיו של בעלה, כי בא שודד לחמסו. 
הסבירה כי מלאכתו באבנים טובות ומרגליות, וטרף 

 מועד הוא לשודדים וגנבים!
 

הביט שוב באיש לבוש הקרעים ותהה בלבו: הזהו 
ף שמלאכתו באבנים טובות... ניסה לדובבו: "מי הצור

 היה השודד? כלום הנסת אותו?!".

"לא הברחתיו", ענה הבעל בצרחה, "הריהו 
 לפניך!".

 
 "מיהו?" נבעת השופט.

 
, השודד והגזלן! מה לו ולי, מדוע הפה שלי"זהו 

חומס הוא את יגיעי? את כל עמלי הוא מכלה, טוחן 
 האיש.בשיניו ומאבד לריק!" זעק 

 
הבין השופט שלפניו קמצן מועד שנתבלעה דעתו 
מרוב קמצנותו. נענה ואמר: "אכן, צודק אתה! אמנם 
את הנעשה אין להשיב ומה שהיה היה, אך מעתה 
ואילך ישרור משפט צדק!". קרא לשוטר והורהו: 
"עליך להתלוות עם האדון לביתו, ולהשגיח על פיו 

ברי מאכל, לבל יחמסנו עוד! אל תתן לפה לחמוס ד
 עמוד על המשמר!".

 
הכל שמעו ותמהו, רק הכילי המטורף שש ועלז. הלך 
לביתו, והשוטר עמו. עשה השוטר מלאכתו נאמנה, 
וכעבור שלשה ימים ביקש הכילי בשארית כוחותיו 
שישאוהו אל השופט. "ירשני כבודו לקחת דבר מה 

 לפי", לחש באפיסת כוחות. 
 

נך לפטם במו "מה?!" תמה השופט, "כלום ברצו
 ידיך את השודד האכזר החומס את יגיעך?!".

 
"סכלתי", התוודה האיש, "קמצנותי העבירה אותי 
על דעתי. טעיתי בחושבי שפי הוא איבר לעצמו, 

, והאוכל הבא לפי שכל גופי הינו חטיבה אחתבשעה 
 מזין את האיברים כולם"...

 
הגויים, כאיברים נפרדים הם. מעשהו של  והנמשל:

אינו נוגע לחברו ואינו משפיע עליו. אבל  האחד
ישראל "גוי אחד בארץ", כחטיבה אחת שכל אחד 

והפוגע בחברו  ממרכיביה תורם לכלל ומושפע ממנו.
)הרב "שי למורא" הובא  כאילו פגע בו עצמו. –

 ב"אבותינו ספרו לנו"(.



 
 

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

 (שעתיד בע"ה לראות אורח"ג )מתוך ספר "מקור נאמן" 
 

 

לאחר שגורשנו מגוש קטיף וטולטלנו ממקום למקום, אני מקוה שבע"ה נעבור בהקדם לבתים משלנו שאלה: 
ושיוקל מעט הסיוט הזה. וכאן אני מבקש אם אפשר להתפלל עלינו אפילו יותר ממה שהתפללתם לפני 
הגרוש, כי השבר גדול מחוסר בתים וחוסר עבודה, ופתרון לא נראה באופק. וממשלת הרשע, במקום לסייע 

ות את המציאות ה קשיים רבים. כעת לשאלתי: האם נכון הדבר שעל ידי כח מדת הבטחון אפשר לשנימ  ר  ע  מ  
 ולקבל את מה שבוטח שיקבל, או שהבטחון הוא להאמין שמה שקורה זה לטובה?

בבטחון אפשר לשנות. והחזון איש בקונטרס אמונה ובטחון כתב אחרת. ושמעתי מאמה"ג לפעמים  תשובה:
דקות בחובות הלבבות שער הבטחון. בגללכם הרעיש  5-10זצ"ל שאין הפשט כן. כדאי ללמוד בכל יום 

)תשס"ה לפ"ק(, והוא דואג לכם, ויהיה לכם ישוב  קתרינההקב"ה את העולם בארה"ב והביא עליהם סופת 
 בארץ ישראל יותר משהיה לכם, בעזרת ה' ובישועתו.טוב 

 
בבית הורי שיחיו יש פמוטים לשבת בעלי שבעה קנים )לא מסודרים בצורה ישרה כמנורת בית שאלה: 

 המקדש, אלא מפוזרים בעיגול(. האם יש בכך בעיה?
שהעלה ליישב בשו"ת יחוה דעת )ח"ג סימן ס"א, עמוד קצה( הביא משו"ת שאילת שלום )סימן י( תשובה: 

מנהג ישראל לעשות מנורות של שבעה קנים בשינוי עמידת הקנים. ע"ש. וכנראה הכוונה שמפוזרים בעיגול. 
 וכמדומה כך מנהג פשוט בג'רבא. והנח להם לישראל.

 
 האם גם במוצאי חגים מחמירים להמתין לזמן ר"ת? שאלה:

 כן, צריכים לחכות לר"ת, חוץ מצום יום הכפורים.תשובה: 
 

ישנה מחלוקת בדעת מחבר  למשל אם , הרימה משמעות הביטוי "אלו ואלו דברי אלוקים חיים" אלה:ש
 ?כלשהו, רק צד אחד זכה לכוון לדעת המחבר וממילא השני טעה

לכל אחד יש סברא ש ,זה נאמר בדעות בית שמאי ובית הלל .כוונת המחברהבנת זה לא מדובר ב תשובה:
 .רש"י כתובות )דף נ"ז סע"א( והריטב"א בחידושי עירובין )דף י"ג ע"ב(נכונה ולפעמים הלכה כמותו. עיין 

 
אב ששאלה אותו בתו: מדוע מברכים הגברים "שלא עשני אשה", וכי אשה דומה לעבד וגוי שגם  שאלה:

 עליהם מברכים כן? מה יענה לה?
יש להגיד לה שהאשה לכאורה "מאושרת" יותר שאין לה הרבה מצוות כמו הגבר, ולכן אנו מודים,  תשובה:

 להראות ששמחים בעול המצוות ולא להפך ]וע"ע מה שהארכתי בזה בספר "קובץ מאמרים" ח"א עמ' ק"ד[.
 

אנו  כאשר כורכים את רצועת התפלין סביב האצבע, אומרים "וארשתיך לי לעולם" וגו'. למישאלה: 
 מתכוונים בזה?

 הכריכות על האצבע הם כמו טבעת קידושין שהקב"ה מקדש את עמו ישראל. תשובה:
 

אנחנו נאשמים על ידי כל העמים, או שאנחנו חוטאים ואשמים יותר  מה הכוונה "אשמנו מכל עם"? שאלה:
 יותר מצוות(? אנו מחויבים בהרבה כןמכל העמים )ש

 עברות יותר מהם? ל כךהעמים, האם באמת עשינו כאנחנו סובלים יותר מכל  תשובה:
___________________________________________________________________________________ 
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