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 הארת השבת
 

ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם אלה הדברים אשר צוה ה' לעשות אותם וגו' וביום השביעי 
 יהיה לכם קודש 

דקדקו המפרשים על איזו עשיה מדבר המקרא במלים "לעשות אותם", הלא אח"כ מסיים "וביום השביעי יהיה 
 לכם קודש" שפירושו שביתה מוחלטת ממלאכה?

בבעל הטורים רמז מדוע סמך פרשת שבת לפרשת קירון פנים של משה רבנו? לומר שאינו דומה קירון פנים של 
שבת לשאר הימים. ויש להבין הרי קירון פנים של משה נעשה ע"י הקרבה גדולה והכנה עצומה, שהרי היה איש 

וגמא של מעלה, וכתב רש"י האלוקים? וכבר התבאר במדרש מהיכן זכה משה לקרון עור פנים, שהוא מעין ד
בפרשה הקודמת, אמרו רבותינו: מן המערה שנתן הקב"ה ידו על פניו, זכה לקירון זה, שנאמר "ושכותי כפי". 
 והנה כל זה שייך במשה רבנו, אך כיצד יתכן לדמות כל יהודי אפילו בשבת למשה רבנו בענין קירון עור הפנים? 

כך ע"י התאמצות להתקרב לקב"ה, וכפי שביקש והפציר "ויאמר  אלא משה רבנו זכה להארת פנים גדולה כל
הראני נא את כבודך", ולכן זכה ואומר הפסוק "ויאמר ה' הנה מקום אתי ונצבת על הצור". כך גם בשבת, כפי 
שאדם נותן ומתקרב לקדושת השבת, כך זוכה שהשבת נותנת לו הארה וקדושה בפנימיות וגם בחיצוניות, והכל 

קדושת  השבת שיכול לזכות במקצת מן הקצת של קרון הפנים והארת הנשמה היתרה של שבת.  תלוי במדרגת
 וזה שנאמר אשר צוה ה' "לעשות אותם" להתכונן לשבת ועי"ז לקבל את ברכתה.

* 
מסופר על אחד מתלמידי הרב בן איש חי ששמע את דברי הרב על קדושת השבת ועל הארת השבת. ניגש אליו 

שומר שבת כהלכתה, ואיני חש את שאמרו חז"ל "שומר שבת מחללו, אפילו עובד עבודה זרה ושאלו: "הרי אני 
כדור אנוש מוחלין לו והרי הוא כבריה חדשה", איני מרגיש את קדושת השבת". בחנו הרב בכל הלכות שבת 

ך אינו מקפיד, וידען על בוריין. שאלו: "האם נזהר הינך מלחשוב ולדבר בעניני חול בשבת?". הודה השואל כי בכ
ואז הבטיחו הרב כי אם יתחזק בזה, יזכה בעז"ה לאור פני שבת, כפי שאומר הפסוק "ממצוא חפצך ודבר דבר 

 אז תתענג על ה'". 
 

 

 דרכי הפרד"ס  עצה טובה
 אופנים בפירוש התורה

יכולה  ,ההדרת ספריםמלאכת 
אתגר. לעמל התורה הפוך את ל

כשהלימוד נעשה במסגרת של 
או ללמוד  עריכה, לא ניתן לדלג

בשטחיות. כאן חייבים לרדת 
לעומקם של דברים, לדייק בכל 
פרט ופרט, ולהגיע לאמת 

 .המוחלטת

 )יש המכנים שיטה זו: "אחוריים"( גימטריא בריבוע

ּדְִבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת  ּכָל ָהֲאָבִנים ֶאת דוגמא: על הפסוק "ְוָכַתְבּתָ ַעל
בשבעים  -יטב הּבֵַאר ֵהיֵטב" )דברים כז, ח(, פירש רש"י "באר 

בגימטריא בריבוע,  70לשון", ורמז הרא"ם שהמלה "היטב" עולה 
יש שיטה  ,. להבדיל מהשיטה לעיל70כיצד? ה+הי+היט+היטב=

הפוכה הנקראת "לפניים", שבה מחשבים את האותיות בצורה 
 ".ממהסוף להתחלה כגון המלה "משה": "ה+הש+השהנזכרת אבל 

 

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

לית טובה שאין הוא מכיר ערכה ולא נזהר גהיא נדמית בידינו כאדם שיש בידו מר ,הסגולה של תורתנו הקדושה"
אפילו באלפי מליונים לא  ,אמר לו זאת אין לה ערך במחירה ,וכאשר פגשו אוהבו וראה אותה אצלו ,ונשמר עליה

שמח שמחה גדולה והיה נשמר עליה  ,וכאשר התבונן בה .והודיעו הסגולות התלויות בה ,תמצא ולא תוכל להשיגה
 ".כים לשמור עליה מאד מאדצרי ,כן אנו כשנתבונן על סגולת המרגלית שבידינו היא התורה הקדושה .כבבת עינו

 ("נ)"מגיד חדשות" ח"ט עמ' ק
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 052-7654216יו"ל ע"י הקרן לזיכוי הרבים. נייד: 
 gmail.com7654216@אשדוד. דוא"ל:  14/13כתובת: רח' הרב רוזובסקי 

 א"פהתש ב"כשנה 



 
 

 

 פנינים ופרפראות
 

ל מעשה העגל, כמו הטעם שהביאו זהב בכדי לכפר ע נראה לבאר - וכל איש אשר הניף תנופת זהב לה'
'(: ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באזניהם וגו', שמתכשיטי הזהב הללו יצא העגל. ג לעיל )ל"בשכתוב 

" גם כן כנגד מה שהוציאו זהב לעשיית העגל, כאן הקדישוהו לה'. וזה מראה על לה'וסיבת הכתוב שאמר "זהב 
 )מכת"י הגאון רבי משה לוי זצ"ל(. חזרתם בתשובה מחטא העגל.

 

 

 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 

 בזכות מסירות נפש גאולה
 
 
 
 

בזמן יציאת מצרים, חפץ היה הקב"ה לגאול ברחמיו 
את עמו, אולם ראה שאין בידיהם מצוות שבזכותם 

קרבן פסח  -מצוות יגאלו. מה עשה? נתן להם שתי 
 וברית מילה.

 
החסרות מצוות  אלו?שתי מצוות דוקא במה מיוחד 

אחרות בתורה )כמו שמירת שבת למשל(? אלא, 
בשעה שעמדו ישראל להיגאל, היה קטרוג על עם 
ישראל בשמים, שרם של מצרים התקומם וטען: מה 
אלו )המצרים( עובדי עבודה זרה, אף אלו )ישראל( 

ואם כן, באיזו זכות ישראל  עובדי עבודה זרה.
נגאלים? ואמנם טענתו היתה קשה, והקטרוג הגדול 
שקטרג על ישראל עשה רושם גדול בשמים, והיה 
צורך שעם ישראל יעשו דוקא מצוות שיש בהן 

 מסירות נפש.
 

היתה במסירות נפש עצומה,  כרוכה מצות קרבן פסח
 . וכן מביאמאחר שהשה היה אלילם של המצרים

ולקחו להם כל אחד שה " ל(:"הטור )או"ח סי' ת
אלום המצריים לפסחו, וקשרו אותו בכרעי מטתו, וש

והשיבום לשחטו לשם פסח במצות ה'  ?למה זה לכם
 ,הות על ששוחטין את אלוהיהןקוהיו שיניהם  .עלינו

ועל שם אותו הנס  .ולא היו רשאים לומר להם דבר
 ."קורין אותו שבת הגדול

 
 של האלילאת  ולצלות לשחוטכאשר נדרשו ישראל 

לוקחים את השה מובן היה אם היו  ,המצרים אדוניהם
את  מכסיםלמקום מסתור, שוחטים אותו בהיחבא, 

ראיה מאיימת, לבל תשאר דמו, מוססים את עצמותיו 
צולים אותו במקום רחוק מן הישוב שלא יישאר ו

 ריח.
 

חירוף נפש ואילו ישראל עושים בדיוק הפוך. ב
 אלילי אדוניהםאת  מעורר השתאות, הם גוררים

אותו לכרעי המטה  קושרים, ברחבי העיר בבזיון
כשכל העם המצרי שומע את  במשך ארבעה ימים

 מורחיםועוד  שוחטים אותו בגלויולבסוף , הפעיות
ובכך  את דמו על המשקוף ועל שתי המזוזות,

ואין  לעיני כל כי אלילם אינו שוה מאומה. מפגינים
מה לדבר על ריח הצלי של מליוני בני אדם בו זמנית 

 שנדף היטב בכל רחבי מצרים.
 

 נצטוומדוע זצ"ל  דוד אבודרהםבכך מסביר רבי 
ישראל למשוח את דם הפסח על בתיהם בעת מכת 
בכורות, והלא ה' בכבודו ובעצמו ירד להכות בבכורי 

לסימני זיהוי מעין אלה?  אינו זקוקוהוא מצרים, 
לסימן רק כי הדם על הפתח שימש לא  והתשובה

ה ינהיווה את העילה שבגאלא  ,היכר לזהות היהודית
ינו זכו ישראל להיגאל. מסירות הנפש, שבה הה

המשקוף למשוח את דם אלוהי מצרים בפרהסיה על 
, היא שהצדיקה את הפסיחה על בתי מחוץ לבית

 .להם להיגאלהיא שאפשרה , וישראל
 

 פסחים יבהגדת ערבזצ"ל  שאול הכהן רביהגאון 
הביא שזו הסיבה שכדי להוציא אותם מאמונת 

להקריב שה תמים זכר בן שנה, כדי ה' האלילים, ציוה 
הקרבן פסח שלם שבצאן, ויהיה בתוקפו "שיהיה 

ושלימותו עודנו באבו קרוב לחצי ממשלתו". וכן 
צוה שיהיה צלי אש "מפני שהוא ממזלות האש, והיו 
חושבים שהוא יהיה נשפט באש עם המתנגד לו, לכן 
יהיה צלי אש ראשו על כרעיו ועל קרבו הוא וכל 
המסתעפים לו". ולכן גם ציוה ה' להקדים לשחיטתו 

בעה ימים, "כדי שיתיישבו ישראל בדעתם בענין אר
 זה ויתנו אל לבם מום האמונה הזאת".

 
זצ"ל )אב בית הדין בחיפה(  רבי יצחק חזןהגאון 

מוסיף להסביר שבכך מובנים כמה בהגדת "כה לחי" 
דוקא בשעת בין מדיני קרבן פסח שנצטוו לשוחטו 

ל האנשים נמצאים בבתיהם, וכן הערביים, שעה שכ
ָרָעיו ַעל ֹראׁשוֹ "למרחוק,  ינדוף וריחשו לצלות ַעל כְּ  וְּ

ּבוֹ  " )שמות יב, ט( שהמצרים לא יטעו שמדובר ִקרְּ
בחבורה לעיני כל, צריכה להיות גם אכילתו בכבש, 

שישמע קול שמחתם לאוזני המצרים הנמצאים 
ֶעֶצם"בחוץ. הם גם נצטוו  רּו ֹלא וְּ ּבְּ )שמות יב,  "בוֹ  ִתׁשְּ

רים ויראו את הצלי, יהיה ברור , שאם יכנסו המצמו(
]וכך מסביר  להם שמדובר בכבש ולא בדבר אחר

 .[(ב"ע נ"ר דף פינחס פרשת) זוהרב
 

בקיום מצוות אלו, סללו עם ישראל גם את דרכם 
ות כולן, המצולקבלת התורה. שכן הדבר מעיד על כל 

מסירות נפש  ןשיש בה שאם מקיימים הם מצוות
בחשק ובמרץ, ודאי שיקבלו על עצמם את כל מצוות 

 התורה בעוד חמישים יום.
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לשלחן השבתספור /  לבניהם ויספרו
 

 למרמס והיה

 

 

  !זה לא צחוק 
 עני מסכן עמד באמצע השוק, והתייפח בקול על רובל שאבד לו. 

 
 ."כבר בדקתי ולא מצאתי" השיב העני: ."בדקת בכיסיך?" :אנשים שהתקהלו סביבו ניסו לסייע ושאלו

 ". שמא יש לך עוד כיס שלא בדקת?" אמרו לו:
 

 ..."שמא גם שם לא אמצא –רא אני לבדוק עוד כיס אחד יש לי, אבל אותו מתיי"אכן,  :השיב העני ברעד
 

 ...צחוק צחוק אבל   
 

 .פחד מוצדק הוא תכונה חיובית, ואשרי אדם מפחד תמיד, אך לא פעם הפחד אין לו על מה להישען
 באמת צריך לפחד... -מפחד כזה 

 

 !ראה זה חדש

 פו לו יצים שרבהספר 

 "הכתב והמכתב" ח"ב

 לאורלצאת  עומד בעזרת ה'

 052-7654216כל המעונין להנציח את יקיריו בספר, מוזמן לפנות לפלא': 

 

 מגדוליזצ"ל ) עדס חיים אברהם רביהגאון המקובל 
ביקש להגיע אל העיר הסמוכה.  ה(,צוב ארםחכמי 

באותה תקופה, היו הדרכים בחזקת סכנה, והנוסעים 
 ארגנים בשיירות מלוות בשומרים חמושים.היו מת

 
רבי אברהם חיים ביקש להצטרף לשיירה כזו, 
שהונהגה בידי אחד מערביי הסביבה. אולם שלא 
כשאר בני השיירה, ששכרו את חמוריהם ממנהיג 
השיירה, הקפיד רבי אברהם חיים על צו התורה "וחי 

בני  דוקא מאחד היהודיםאחיך עמך", ושכר חמור 
 עירו.

 
אשר ניגש המוסלמי מנהיג השיירה אל רבי אברהם כ

והציע לו לשכור חמור מחמוריו, ענהו ר' אברהם 
 באדיבות כי כבר שכר חמור.

 
שתק הערבי ולא ענה, אולם אך יצאה השיירה מן העיר 
לא הרחיקה, פנה אל רבי אברהם ובעינים מזרות אימה 
סינן מבין שיניו: "לא שכרת ממני חמור... העדפת 

על פני, חכה! עוד מעט קט אנקום בך ואראך את  יהודי
 נחת זרועי".

 
 נוסע אחר היה מתחנן על נפשו או מרצהו ברצי כסף,

אך הצדיק לא נבהל כלל ועיקר. "אלוקינו שומר 
עלינו" הגיב במבט שליו למוסלמי, "והוא יפר את 

 מזימותיך".
 

רבן את חמורו לתחילת מנהיג השיירה נחר בבוז, וד
 השיירה.

 
של  הנאמןאותו רגע, התרחש דבר פלא: חמורו ב

הערבי, החל לפתע פתאום להתפרע ולהשתולל ללא 
יכולת לרסנו. הוא השליך את בעליו על הקרקע 
ורמסו ברגליו ללא רחם. בקושי רב חילצוהו חבריו 

 מתחת רגליו של החמור הזועם.
 

מכיון שכל עצמותיו נשברו ולא היה ביכולתו לרכב 
הו בלית ברירה בתוך שק בצד על החמור, הניחו

החמור, ואיזנו את המשא באבנים כבדות מן הצד 
השני. כך המשיכו בדרכם כשהרשע סובל יסורי 
תופת, ונאנק בקול כשהוא מודיע לכל, כי אלוקי 
היהודים נקם בו את נקמתו על שציער את החכם 

 היהודי.
 

מעתה, נזהרו הכל מהחכם, באשר ה' אלוקיו עמו 
  נו. ברוך המקדש שמו ברבים!ותובע את עלבו



 

 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" 
 

 

 האם ראוי שמלמד בת"ת ישחק עם תלמידיו בשעות ההפסקה? שאלה:
(, רק חה"ה פ"הלכות דעות ב כלשון הרמב"ם –לא בתופסת ולא במרוצה )"כמנהג המשוגעים"  תשובה:

 במשחקי חשיבה. מורא רבך כמורא שמים.
 

תלמידים בת"ת בני פחות מגיל בר מצוה, האם כדאי שיתפללו תפלת שמונה עשרה בקול רם כדי שאלה: 
 שהמחנך יוודא שהם מתפללים?

 כדאי שרק אחד יתפלל, כל פעם לפי התור, והשאר בלחש. תשובה:
 

 הגרי"ח זצ"ל בבן איש חי )שנה ראשונה פרשת ראה אות י"ז( כתב שבביתו נוהגים לעשות יום הלידהשאלה: 
 כיום טוב. ורציתי לדעת כיצד זה צריך לבוא לידי ביטוי והאם יש הנהגות מיוחדות ליום הולדת?

 לעשות סעודה משפחתית ולומר נשמת כל חי ולהוסיף בתורה תפלה וצדקה.תשובה: 
 

 מתחת יד מי יצאו הסימנים לסוגיות המופיעים בתלמוד?שאלה: 
עם הובא בב"ב )דף מ"ו סע"ב( עמלק סימן. והעיר על זה הם סימנים קדמונים מתקופת הגאונים. ופ תשובה:

הגאון יעב"ץ שהרי כתוב תמחה את זכר עמלק? ואני תירצתי בס"ד דדוקא מתחת השמים תמחה, אבל 
 התורה היא מעל השמים...

 
אופן בו אוכל להכשיר עצמי ה ברצוני לדעת מהו .אברך בכולל ובאמתחתי חומר לכתיבה אנישאלה: 

 ?לכתוב תשובות בהלכה
 שו"ת יביע אומר יהי לך לעינים, גם בסגנון גם בעיון גם בפסיקה. תשובה:

 
מגמרא שצוטט בבית יוסף, היכן יקבע את החידוש הלומד בית יוסף, ומתחדש לו חידוש על קטע  שאלה:

על הבית יוסף או על הגמרא? וכן הלומד רש"י על החומש, ועולה לו חידוש על גמרא שהובאה ברש"י, היכן 
 יקבע את החידוש על החומש או על הגמרא? 

ם לעשות עדיף על הגמרא. אלא אם כן עושה חיבור על התורה או על השלחן ערוך. לא מקובל היו תשובה:
 חיבורים על הטור וב"י רק על הש"ע.

 
אדם שעולה לו חידוש על התורה, ושוב מצא שכבר קדמו אחד המפרשים, האם יש ענין לכתוב  שאלה:

 החידוש?
 אם המפרש ידוע, כגון רש"י הרמב"ן וכו', לא יכתוב, כי זיל קרי בי רב הוא. תשובה:

 
, או שעדיף תנצב"הרציתי לשאול האם ראוי לכתוב על קדמונים "לעילוי נשמת הרב פלוני" או  שאלה:
 ? זיע"אלכתוב 

מעולם לא שמענו לכתוב "לעילוי נשמת הרמב"ם" או "מרן תנצב"ה". רק "לכבוד הרמב"ם זיע"א"  תשובה:
 וכדומה.
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