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 קדושת המצוות
 

רש"י מפרש ש"משפטים" אלו דברים שכליים, ו"חוקותי"  - את משפטי תעשו ואת חוקותי תשמרו ללכת בהם
חזיר ולבישת שעטנז. ע"כ. ויש להבין מדוע אלו חוקים שהנם גזרת מלך והאדם אינו מבינם בשכלו, כגון אכילת 

 הוסיף הפסוק "ללכת בהם", הרי כבר נאמר "תשמרו"?
( כי ע"ב ע"על דרך מה שאמר התנא האלהי רבי שמעון בר יוחאי ע''ה )זוהר ח''א קהקדוש: " האור החייםמסביר 

באותו אבר שנעשית  ת עשה ולא תעשה, ובעשות האדם מצוהורמ''ח אברי האדם ושס''ה גידיו הם כנגד מצו
ומתהלך ה' נעשה האדם מרכבה לשכינה  ,הראת לדעת כי בעשות המצוה. המצוה, שורה בו שם הוי''ה יתברך

לו אמר ללכת אני ה' בהם, יוכא ',אני ה''ואמר  ,, וחזר ופירש מי הוא ההולך בהם'ללכת בהם', וזה אמר בתוכו
 .'"ושכנתי בתוכם'ח(  ,והוא סוד )שמות כה

שמקיים מצוה בשלמות הכוונה, זוכה להשראת שכינה בגופו, ויש לו סיוע להמשיך בעבודת ה', ולעלות לפי זה, כ
 מעלה מעלה בתורה וביראה.

* 
לאחר שחלה אביו ומצבה הכלכלי של משפחתו היה זצ"ל, שבצעירותו  סלמן מוצפימסופר על הגאון הצדיק רבי 

. דניאל שנוכח (ראש הקהילה היהודית בבגדדז"ל ) החל לעבוד כעוזר וכשליח של הגביר מנחם דניאל ,קשה
והציע לו לנהל את עסקיו שמעבר לים.  ,בהצלחתו של ר' סלמן, ייחד לו חדר במשרדו לנהל את ספרי החשבונות

 8שעות בתורה  8ר' סלמן למד אנגלית, טורקית וצרפתית, מונה למנהל הראשי ומנהל חשבונות ראשי, עמל 
דש מסר לאחד מראשי הישיבה ב"מדרש בית זילכה" משכורת מלאה עבור אחד ובכל ראש חו ,שעות במשרד

 האברכים מבלי שידע את מקורה.
פעם, בצהרי יום השבת, כשהיה עוסק בתורה, נקרא בדחיפות כדי לחתום על עסקה עם הקונסול הבריטי. 

והגיע בבגדי  בתחילה חשב שלא להגיע, אך במחשבה שניה החליט לקדש שם שמים ברבים. הוא קם והלך,
השבת לבית הגביר, ולאחר אמירת שלום כראוי, פנה אליהם ואמר בחשיבות ובכבוד: יהודי אני, ואת מצוות 

 אלוקי אני שומר! בעוד שלש שעות יוצאת השבת, ורק אז אוכל להתפנות אליכם". 
, וממתינים לך. שב מלוויו של הקונסול נדהמו מדבריו, אך הקונסול קד בפניו והשיב: מכבדים אנו את אמונתך

רבי סלמן ללימודו, ואכן העסקים המתינו עד צאת השבת. לימים סיפר, כי מעולם לא חש קדושה עצומה כבאותה 
 שבת, בה ידע כי כל הנכבדים הגויים ממתינים ליהודי השומר שבת.

 

 דרכי הפרד"ס  עצה טובה
 אופנים בפירוש התורה

סקרנות וסביבתית  לעורר התעניינות כדי
 לכל שאלה יש להתייחס, אצל הילדחיובית 

ולעשות ממנה ענין: ברצינות רבה,  שהוא שואל
 "זו שאלה נבונה, אני צריך לחשוב על זה!". 

 סירוס אותיות
קריאת המלה מהסוף להתחלה או בסירוס אותיות. 
לדוגמא: המלה "ונתנו" נקראת גם מהסוף להתחלה, 

 לרמוז שהנותן מקבל בחזרה.
 רבי בוגיד סעדון זצ"ל מגיד דבריו / פנינה מתורתו של הגאון

 

 .כשהוא משתדל על הרבצת התורה ומגדל את בניו וקרוביו לתלמוד תורה ,אוהב את התורה אדםהאיך נדע אם "
שהסימן  ,וגו' 'ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך ושננתם לבניך'ועל דרך מה שאמר הכתוב 

 ',ושננתם לבניך'הוא כשתקיים  ,ב את תורתוהמובהק אם אתה אוהב את ה' אלהיך בכל לב ובכל נפש ואוה
שאין ראיה  ,דהיינו הממון ',ובכל מאודך'ורמז ג"כ במה שאמר  .שתשתדל עם בניך לגדלם על התורה ועל היראה

דאפשר שהוא אוהב את הממון יותר מהתורה  ,במה שאדם נותן לצדקה או לתלמוד תורה שהוא אוהב את התורה
ואימתי נקרא אוהב את ה'  .שיהיה זה על חשבון ביטול תורה על ידו או על יד בניו ואינו מוותר על ריוח ממון אף

שאינך מקפיד על הרווחים שלך כשיהיה שום נדנוד  ',ושננתך לבניך'ל מאודך בשביל ככאשר תמסור  ,אלהיך ותורתו
 )"מגיד חדשות" ח"ט עמ' קע"א( ".גרם על ידך או על יד בניךאיסור נ
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 פנינים ופרפראות

 

פירש רש"י ז"ל: כי תמיד אני נראה שם עם עמוד ענני. ולפי שגילוי שכינתי שם,  -כי בענן אראה על הכפרת 
. רצונו קבעעולה בגימטריא כמנין  בענןיזהר שלא ירגיל לבוא. ע"כ. וזה נרמז בפסוק עצמו, כי הנה תיבת 

 )מכת"י הגאון רבי משה לוי זצ"ל(.לומר, מפני שאני נמצא שם דרך קבע. 
 

 

 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 

 שאינו יודע לשאל
 
 
 
 

זמן חדש. אוירה חדשה. מסכת חדשה. שמעון החל 
במלוא המרץ ללמוד את הדף הראשון במסכת בבא 

 קמא.
 

 -והנה, כבר בשתי מלותיה הראשונות של המשנה 
"ארבעה אבות", קפצה מול עיניו קושיא עצומה, 
מסוג הקושיות שעוצרות אותך ומונעות ממך 
להמשיך: "'ארבעה אבות'? והא איכא שלשה אבות 
)אברהם, יצחק ויעקב(!!...". צהלה מילאה את לבו 
שכבר עם תחילת הלימוד מתחדשים לו חידושים, אך 

ר העיון הבין כי באמת אין זו תפיסה, כיון לאח
דאפשר דמתניתין קאי על דוד מלך ישראל, שהוא 
כידוע רגל רביעי למרכבה. ואם כן, שפיר קתני 

 "ארבעה אבות". 
 

כשידיו מונפות אל על לארבע רוחות השמים, וגופו 
נע ונד ללא מנוחה, המשיך שמעון להקשות ולתרץ, 

י הרים וטוחנן זה לפלפל ולבלבל, כשהוא נוטל הר
בזה. ישב על ענין זה ימים או עשור, חיפש בכל 
המפרשים כולם, ולפליאתו אף לא אחד זכה לכוון 
לקושייתו העצומה. הבין כי מקום הניחו לו להתגדר 
בו, והעלה את כל הפלפול שהעלתה מצודתו על 

 הכתב.
 

אחר שטפח לעצמו על השכם, ושיגר את המאמר 
חש כי כעת יכול הוא בלב  לפרסום באחד הירחונים,

שלם ושקט להמשיך הלאה ולהתקדם ל...מלה הבאה 
במשנה. ואז בשעה טובה ומוצלחת, הגה פיו את 

 המלה השלישית "נזיקין". 
 

כאן הוא כבר לא יכול היה לחשות. "נזיקין?" נמלטה 
מפיו זעקה רמה שהקפיצה את הלומדים סביבו. 
"היתכן לכנות את אבותינו הקדושים 'נזיקין'?!" לא 
ידע את נפשו מעוצם הקושיא הנוקבת עד עמקי 
תהום. נעמד על עומדו, והחל להלך סהרורי בחדר 

כבוד, אנה ואנה. שידד עמקים והעלה אבק עד כסא ה
אך תירוץ לקושיא כה חמורה לא מצא. בלית ברירה, 

 ...וצריך עיון גדול מאודנאלץ לחתום על הקושיא 
 

אמנם "סתם מקשן עם הארץ", ולפעמים הקושיא 
באה לצורך התשובה, אך יש שאלות שהן אינן 

  כשאלה,  להציגן ניתן  לא  הפחות,   ולכל   ,לגיטמיות

 שלא יטעו שיש כאן קושיא. המודיעהכהערה אלא 
 

הדוגמא הבולטת לשאלות שאינן שאלתיות, היא 
כאשר ההנחה שעליה בנויה השאלה שגויה, ובנפול 

מה היסוד נופל הבנין. כך לדוגמא, לקושיא הידועה ל
, יש תשובה "גאונית"... לא נזכר משה רבנו בהגדה

שהוא כן נזכר. היכן? בפיסקא של רבי יוסי  -והיא 
על הים מה הוא אומר? "וירא ישראל את הגלילי: ו

 עבדו". ובמשההיד הגדולה וגו' ויאמינו בה' 
 

שאינו מזכיר בחיבורו  כך גם מה שהקשו על הרמב"ם
שליט"א בספרו "מגדולי רה"י עונש גיהנם. מרן 

ח"א שומט את הקרקע מתחת לקושיא,  "ישראל
כאשר הוא מציין שהרמב"ם כתב במפורש )בפ"ה 

"ד( על מי שיכול לימלט מתחת המלך מיסודי התורה ה
הרשע בגזרת השמד ואינו עושה, "שנטרד מן העולם 

 ".ויורד למדרגה התחתונה של גיהנם!הבא 
 

לפעמים טעות פשוטה בציטוט, יכולה להוליד 
קושיות עצומות דלית נגר ובר נגר דיפרקינהו. ישנו 
מאמר מפורסם בספרי דרוש "אין לך אדם בלא יסורין, 

ם שיסורין באים עליו". ונתקשו בו מאד אשריו לאד
דלאו רישיה סיפיה, אמרת אין לך אדם בלא יסורין, 
והדר אמרת אשריו לאדם וכו', אתמהה. מרן שליט"א 
בספרו "קובץ מאמרים" )ח"א עמ' של"ד( מעיר 
שהמעיין במקור המאמר )בב"ר פרשה צ"ב( יראה 
שדילגו שתי מלים, וכן הוא: "אמר רבי אלכסנדרי אין 
לך אדם בלא יסורין, אשריו לאדם שיסורין באים עליו 

שנאמר ומתורתך תלמדנו", והכוונה מן התורה, 
כנראה שאין היסורין מבטלים אותו מלימוד התורה. 

 אם כן נפל פיתא בבירא.
 

ישנן שאלות שאין להן מקום, מאחר שהן יוצאות 
מנקודת מבט שמגשימה מושגים מופשטים ורוחניים. 

"בית נאמן" )בראשית כז, א( הביא לדוגמא, בספר 
שחכם אחד בדורנו "הקשה" על מה שאמרו חז"ל 
שכהו עיניו של יצחק מדמעותיהם של המלאכים 

וכי למלאכים יש דמעות? "כאילו אם היה  -בעקידה 
להם דמעות, ניחא איך נפלו הדמעות מהלך ת"ק שנה 
ן בהקדמת הרמב"ם  ולא נתייבשו בדרך.... ואילו ִעיֵּ

)פרק חלק( היה מבין שהכל משל ומליצה לפיה"מ 
 לצערן של המלאכים, ונחה שקטה כל הארץ".

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 איש דרכי' ה ברצות

 

 

  !זה לא צחוק 
יהודי ששמו "שלום" אמר ליהודי ששמו "יוסף שמעון": "יודע אני פסוק נאה להספידך ביום פטירתך: 

 'יוסף איננו ושמעון איננו' )בראשית מב, לו(". 
 רו: "אף אני יודע פסוק נאה להספידך: "שלום שלום ואין שלום' )ירמיה ח, יא("...השיבו חב

 ...צחוק צחוק אבל   
 הכל כתוב בתורה!

 

לכוחו הרב עושרו  את חסישינכבד מעשה בעשיר 
, ולא חש את השגחת ה' עליו בכל מעשיו ועוצם ידו

לו  העשיר השוקה לרכוש יצאפעם, . והצלחותיו
חדשים, כדי לחרוש בהם את קרקעותיו שוורים 

סוחר לו כנדמה שפגש בו אליהו הנביא הרבות. בדרך, 
אמר לו: "לקנות . ?"פניך מועדותושאלו: "לאן 

. !"ה'': "אמור 'אם ירצה העיר לו התשבי שוורים".
המעות  ן: "הטפח העשיר על כיסו התפוח ולגלג

 "., ואין הדבר תלוי אלא ברצוניבכיסי
 

נפל כיס המעות  המשיכו בדרך, ותוך כדי הליכה,
 נטל. בדבר הרגישש של העשיר הגאה מבלימאמתחתו 

במקום מוצנע ביער.  את צרור המעות, והחביאואליהו 
אים, חזקים ובריהגיע הסוחר לשוק, בחר שוורים 

וכשבא לשלם עבורם, גילה לתדהמתו כי הממון שהיה 
טמון בכיסו נעלם. תר הנה והנה, ומשלא מצא את 

 לביתו בפחי נפש. נאלץ איפוא לשוב ,הארנק
 

ושב על  כסף נוסף מאוצרונטל בלא להתמהמה, 
הפעם, צרר האיש את כספו בצרור, קשרו  עקבותיו.

פגש בו והנה גם הפעם  היטב, והכניסו עמוק לכיסו.
אליהו הנביא, אולם עתה נגלה לעיניו כאיש זקן. 

גם הפעם  אליהו. "להיכן אתה הולך אדוני? התעניין
, לקנות הגדול שוקה לא: "העשיר כבראשונה ענהו

: "אמור 'אם הביט אליהו בעיניו והוכיחו שוורים".
אך ככלב שב על קיאו, ביטל העשיר דבריו  ,ירצה ה''!"

אקנה, ואם  -בידי, אם ארצה בהינף יד, ואמר "הכסף 
 לא!". -לא 

 
פנה העשיר לדרכו והזקן בעקבותיו. לפתע נפלה 
עייפות על העשיר, והוא החליט לשבת קמעא ולנוח 

חרש את נטל אליהו  מעט בצל העצים בצדי הדרך.
 הכיס הראשון וצירפו אלמאמתחתו  צרור כספו

העשיר קם  כעבור זמן מה, .שהחביא במעבה היער
 .ו נעלםממונ כיסלבו הבחין מיד כי ולמגינת 

 
"בודאי באו גנבים בזמן שישנתי, וחמסו את כספי", 

וב עשה את דרכו וש חשב העשיר. לא נותרה לו בררה,
 חזרה אל ביתו אבל וחפוי ראש.

עתה, בדרכו חזרה, הרהורי חרטה החלו ממלאים את 
לבו: "משונה הדבר, פעמיים אני יוצא לדרך, 

, לא דבר ריק הואאת כספי.  ופעמיים אני מפסיד
בודאי אצבע אלוקים היא. משמים מנסים לפקוח את 

, ובלי שהכל נעשה ברצון ה' ובעזרתועיניי וללמדני 
 לא אוכל לעשות מאומה!". –עזרה מהקב"ה 

 
באליהו הנביא  שפג לשוק, כשהלך בשלישית

הפעם נקרה בדרכו בדמות נער עני שמחפש עבודה. ש
"הגד נא לי אדוני", פנה הנער אל העשיר, "לאן פניך 

אם ענהו: "לקנות שוורים בשוק, מועדות?". והסוחר 
"הו, שיצליח ה' דרכך" ברכו הנער ". ירצה ה'

בחמימות. "אם צריך אתה פועל כדי להוביל את 
קח נא השוורים בחזרה לביתך, אמצא חן בעיניך ו

 אותי לעובד, כי עני גדול אני" הוסיף הנער לבקש.
 

הסכים הסוחר לצרף את הנער למרכבתו, וכשהגיעו 
השוקה, ה' הצליח דרכו למעלה מן המשוער. תמורת 

 וחזקים. שוורים מובחרים מחיר זול ביותר, רכש
מרוצה מהעסקה, עשה דרכו חזרה, כשהנער מנהיג 

 את השוורים בואכה אל ביתו.
 

בדרכם, ארע לפתע דבר מוזר. כאשר עברו בסמוך 
ליער הגדול, נבהלו לפתע השוורים והחלו לנוס 

הלא הוא אליהו  -למעמקי היער... העשיר והנער 
בכל כוחם, והשוורים בורחים  אחריהם דלקו -הנביא 

ומתרחקים. לפתע עצרו השוורים את מנוסתם, 
בסמוך לסלע. עוד בטרם הבין הסוחר את אשר ארע, 
נתקל מבטו בשני צרורות הכסף שנעלמו לו מונחים 

 .על הסלע
 

נטל הסוחר את צרורות כספו, והודה לקדוש ברוך 
הוא על חסדו, אשר ברצונו נטלם ממנו וברצונו נתנם 
לו. מעתה המשיכו השוורים ללכת בנחת ולא סטו מן 
הדרך ימין או שמאל, עד הגיעם לביתו של הסוחר 

 בשלום.
 

ת לנער ולשלם לו תמורת עמלו, ביקש הסוחר להודו
 אך הנער איננו! נעלם כלא היה!
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 אור המאיר  
 רה"י הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"אשאלות ותשובות שענה לשואליו בקצרה מרן 

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

 
 

האם מותר לקום לפני הזריחה כדי לדוג דגים בים, ואח"כ להתפלל בשעה שבע )יצוין כי הדיג  שאלה:
 המוצלח הוא דוקא בזריחה(?

 הנץ.אסור לדוג לפני התפלה. ימתינו לך הדגים הטובים אחרי תשובה: 
 

 האם מותר לקחת את הילדים לגן ולבית הספר לפני תפלת שחרית? שאלה:
 בשעת הדחק אם קם מאוחר. תשובה:

 
האם על סמך הגמרא בבבא בתרא )ט"ו ע"א( "איוב לא היה ולא נברא אלא משל היה", יש היתר  שאלה:

 לבדות סיפורים ולייחסם על צדיקים אמיתיים?
 ,באיוב יש טעם מיוחד לעודד כל הסובלים יסורין בעולם, יש ויכוחים ושאלות ותשובות חס וחלילה! תשובה:

 חומר למחשבה.
 

שליט"א ששמע שמרדכי ניצוץ משה רבנו ע"ה, ורמז  כת"רכתב  (ח"עמוד ק)ליאיר"  ןספר "סנסב שאלה:
. ע"כ. ואולי נפלה ט"ס קטנה, "משה" ריא"איש יהודי" בגימט - וגו' "איש יהודי היה בשושן"זאת בפסוק 

 ?"עם הכולל" ריך להוסיףוצ
 תמיד אני כותב בגימטריא בלי עם הכולל, כי מובן מאליו. תשובה:

 
לדבר או לכתוב במלים עבריות "מודרניות" שהומצאו על ידי אליעזר בן יהודה, או על  ראויהאם  שאלה:

או שטוב יותר לנקוט את המלה  ,את המלה "חיתולים" מרלוהאם מותר , משלל ידי האקדמיה ללשון.
 ?נוימשום שמצאנו כדוגמתה במקורות ,"חותלות"
שוב נזכרתי  "חיתולים" בסדר גמור. גם חשמל, עפרון, עגבניה, וכדומה )החזון איש זצ"ל כותב כן(. תשובה:

 מלה זו כשרה למהדרין. לחבשה, ושם )ט"ז ד'( והחתל לא חותלת. ואם כן חתולביחזקאל )ל' כ"א( לשום 
 

 "?מאד" " או מאוד", "בבקראו " "בבוקר: "איך כותבים שאלה:
 .)חסר( מאד ,)מלא( כותבים מלא. לכן בבוקרחסרה כל מלה שיכולה לגרום טעות בכתיבתה  תשובה:

 
אם אני כותב חידוש על פסוקים בתורה שמדברים על אברהם אבינו בשלב שעדיין קוראת לו התורה  שאלה:

כל "אולי יש בזה משום שכן תוב "אברם" או "אברהם", "אברם", האם בתוך החידוש )לא בקביעות( עלי לכ
י על "רשו "אברם". בכזה מקרה שכותב "מעם לועזספר ". וראיתי ב" )ברכות י"ג ע"א(הקורא לאברהם אברם

דרשות כשמביא ו ,"אברם"ועל פי רוב אם הוא נצמד לביאור מילולי כותב  ,התורה פעמים כך ופעמים כך
 ורנו ושכמ"ה.. יורנו מ"אברהם"חז"ל כותב 

 אפשר לכתוב "אברם". עיין ברכות שם על הפסוק אשר בחרת באברם. תשובה:
 

 ?: "הבר מצוה" או "בר המצוה"לכתוב נכוןאיך  שאלה:
 .בר המצוה יותר נכון בה:תשו
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