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 השפעה סגולית
 

יש כאן לכאורה כפילות לשון: "אמור וגו'  -אמור אל הכהנים בני אהרן ואמרת אליהם לנפש לא יטמא בעמיו 
טהרתם של הקטנים. ולכן נאמר כאן לשון אמירה ואמרת"? מבאר רש"י שזה בא ללמדנו להזהיר את הגדולים על 

 שהיא לשון רכה, כפי כוחם והבנתם של הקטנים.
ויש להבין, הרי קטנים עד הגיעם לגיל מצוות אינם חייבים במצוות כי לא הגיעו לכלל דעת, ואם כך בכלל המצוות 

הרות(, ואיך אפשר לחנכם קל וחומר בדיני טומאה וטהרה שהם דברים נשגבים )מדרגת "דעת" נאמרה על סדר ט
 ולהזהירם על כך?

ובכן, ידוע המנהג להתחיל לימוד התינוקות בספר ויקרא. והנה אם היה עלינו להחליט במה לפתוח את הלימוד 
עם הקטנים, מתאים יותר היה ללמדם דברים שיותר קל להם להתחבר אליהם מאשר קרבנות. בכל זאת, המנהג 

טעם חטא בענייני קרבנות וטהרות, ובאופן סגולי הדבר ישפיע על נפשם  להתחיל ללמד לתינוקות שלא טעמו
הרכה, בבחינת "יבואו טהורים ויעסקו בטהרה". וכן הדבר באמירה של הכהנים לבניהם. עצם הדיבורים של 

אינו מלשון  –ויש מבארים, "להזהיר גדולים על הקטנים"  הכהנים לבניהם ישפיעו על טהרתם באופן סגולי.
שצריך להאיר ולהזהיר פניו לבניו ולחנכם באהבה,  -" אלא מלשון "זוהר", כמו "מזהירים כזוהר הרקיע" "אזהרה

 וכך הדברים יחלחלו בלבם.
* 

מסופר על תלמיד חכם שבא ליטול עצה מהגר"י קנייבסקי זצ"ל בענין בנו הקטן שעושה מעשי שובבות ועוד 
. יעץ לו הסטייפלר שכשהילד משחק בבית, יישב לידו מעשים אשר לא יעשו, וכל מאמציו לחנכו עלו בתוהו

וילמד ספר מוסר במשך עשר דקות, ובזה יטהר ויקדש עצמו ואת המקום, והילד, גם אם לא יבין, יושפע וישפר 
 דרכיו. עשה כן ובתוך זמן לא רב ראה שינוי גדול בהתנהגות הבן.

 

 דרכי הפרד"ס  עצה טובה
 אופנים בפירוש התורה

כדי להישמר מלהעיר בחריפות, יש להיזהר לא לראות את כתיבת ההערות כמטרה, 
אלא כמצב של דיעבד. ולא כאלו החושבים כי תלמיד חכם נמדד בכך שיודע להעיר 

 -עצה נוספת  שמוצאים, ששים לקראתה כמוצא שלל רב. הערהעל אחרים, וכל 
לראות את בעל השמועה עומד כנגדו )כמו שאמרו בירושלמי סוף פ"ב דשקלים(, 

בלשון  מתייחסולבחון בדעתו אם גם כשהיה עומד כנגדו היה כותב עליו כך או שהיה 
להשהות את  כדאי גם מרן החיד"א בשם הגדולים ח"ב ערך היכל קודש(.) כבוד

ני הפרסום. בדרך כלל, 'במחשבה שניה' ולעבור שוב על הדברים לפ ההערהפרסום 
וראה מה שכתב הגר"ח פלאג'י זצ"ל בסוף ספר "סמיכה  .הגישה עניינית ומתונה יותר

לחיים" )דף קל"ז סע"א( וז"ל: "ונהירנא כד הוינא טליא שעט"ר מז"ה ]חקרי לב[ 
ז"ל השמיט מספריו הקדושים כמה עניינים שעברו עליו מפני הכבוד. וגם אזהרה 

לבניו אחריו העי"א שהמה בחכמתם יקיימו מצות שמיטה באיזה עניינים  שמענו
שנכתבו אגב גררא בעידן ריתחא, ועוד מעט יעבור זעם והיתה הרווחה הדר ביה שכן 

 ראוי להיות חוזר".

סכום מלים / 
 אותיות

רמז במספר 
המלים בפסוק 
או בפרשה 

)ראה לדוגמא 
בבעל הטורים 
בחוקותי כו, 

או רמז  מג(,
ר במספ

האותיות 
 במלה.

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

שביד האדם הבחירה ללכת אחר הטוב או אחר הרע כל הימים  ,אמרו רז"ל שהכל בידי שמים חוץ מיראת שמים"
גוזר  ,ואמרו בגמ' שבשעה שנוצר האדם .ואין לו מי שמכריח אותו לעשות כן או להפך לם הזה,א חי בעוואשר ה

 ,ואילו צדיק ורשע לא קאמר ...פש עשיר או עני חלש או גבור כעסן רגזן רתחן אכזרייעליו השי"ת להיות חכם או ט
 (קכ"ב)"מגיד חדשות" ח"ט עמ'  ".שזו נמסרה בידו
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 פנינים ופרפראות
 

מצינו להלן רק ביום הכפורים )פסוק ל"ב(, שבת שבתון הנה הלשון  -וביום השביעי שבת שבתון מקרא קדש 
לרמוז ששוה יום הכפורים לשבת לענין הכנת אוכל נפש, מה שאין כן שאר ימים טובים שאסורים, ולפיכך לא 

 )מכת"י הגאון רבי משה לוי זצ"ל(. נאמר בהם רק "שבתון".
 

 

 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 

 מאמר המלך
 
 
 
 

מעטים הם הספרים שאתה נאלץ להיאבק עם עצמך 
להפסיק את הקריאה בהם לצרכים חיוניים. זה מה 
שקורה לכל מי שרק מתחיל לקרוא בשני הכרכים 

 החדשים של "קובץ מאמרים". 
 

חויית הקריאה בספר היא תוצאה של תוכן מרתק 
ומחכים המוגש בצחות לשון מיוחדת, עד שלפעמים 

שיר. אגב, מעניין להבחין בין נדמה לך שאתה קורא 
סגנון המאמרים שנכתבו בחו"ל שהם בלשון 
משנתית יותר לבין המאמרים שנכתבו בארץ שהם 

 בלשון ספרותית עכשוית.
 

והמאמרים חולשים על מגוון נושאים גדול במיוחד: 
חינוך ילדים, מעלת התורה, מעמד האשה, שירת 

 ספרד, דקדוק, אמונה השקפה ועוד ועוד.
 

נים מאז שיצא הספר במהדורתו הראשונה ואזל זה ש
וכעת , טוב יראנו מי רבים אומרים רבים, השוק מן

 .חדשה יוצא הספר במהדורא
 

לכאן" אינו  באו חדשות אלא שכאן הביטוי "פנים
שבאו במהדורא  חלק מהמאמרים קלישאה.

 בספרים השנים במשך מקומם את הראשונה, כבר קנו
פרים נכבדים בפני מרן, או שהפכו לס של אחרים

עצמם, כמו למשל ספר "דרכי העיון". מאמרים אלו 
הושמטו מהמהדורא הנוכחית, ובמקומם נכנסו 

 הראשונה. במהדורא נדפסו שלא חדשים מאמרים
 

חלק נכבד מהמאמרים כאן חדשים ולא פורסמו 
מעולם וחלק התפרסמו בשעתם מעל במות שונות, 

ת כשרובם התפרסמו בעילום שם או תחת שמו
כדי שידונו על הדברים וכינויים מסוימים, וזאת "

". בתחילת המאמר מצד האמור ולא מצד האומר
כותב מרן בהומור  מעלת הדפסת ספריםאודות 

 אופייני על הסיבה שלא חתם שמו על המאמר:
מאמר זה כתבתי לפי הצעת הרה"ג ר' משה מימון "

זצ"ל )רב העיר קרית אתא( לפרסם לנשים צדקניות 
לתרום להדפסת ספרי רבותינו זצ"ל. ובקשתי ממנו 
שהדברים ייכתבו בשם התאחדות הרבנים הספרדים 
בחתימתו וכל קדושים עמו. וסיבת הדבר שלא רציתי 

גע בי לחתום שמי עליו, כי פעם כתבתי קצת מזה ופ
 שאתה לאמר   הדברים,   בדברים  בעיניו,   חכם  אחד 

מזלזל ח"ו במצות כתיבת ס"ת בזה"ז וכו' וכו', 
וניצלתי ממנו בנס, ולאו כל שעתא ושעתא מתרחיש 

 ..".ניסא.
 

בספר הוא "עולם מלא" בפני עצמו. עד כדי מאמר כל 
כך שבעקבות אחד המאמרים "ואל תטוש תורת 

בזמנו כהקדמה לספר "עבד לעבדי אמך", שהתפרסם 
ו, בשם יספרים להשיב על ה'", חיבר חכם אחד שני

עד שבא "לקט שכחת הפאה" ו"תורה יבקשו מפיהו". 
"ואל  וחיבר ספרהרב יב"א הלוי נר"ו החכם השלישי 

 להשיב על שני הספרים. תטוש תורת אמך"
 

בין דברי המוסר וההשקפה, גם חוש הומור כרגיל לא 
בזמננו עושים תרתי דסתרן, מצד אחד "כובד : "נעדר

ראש" מרוב שערות היורדות עד לכתפיים, קדקד שער 
מתהלך באשמיו, ומאידך "קלות ראש" בכיפה קטנה 
ההולכת לאיבוד בתוך השערות הפרועות ועושה את 

 ."נושאה לחוכא ואטלולא ואין מרגיש ואין מתבייש
למאמרים גם מצורפים לא מעט פרטים אישיים 

 תקים שמרן המחבר אינו חוסך מהקוראים. מר
 

עוסק בתגלית שהניחו למרן אחד המאמרים בספר 
שהיו "שיר היחוד" המחבר להתגדר בה. מדובר ב

במשך שנים רבות בדחילו ורחימו, ומרן  וקוראים אות
בטביעת עין מיוחדת גילה שהיא שבתאית, ויוחסה 

 בטעות להאר"י.
 

אבחנתו המדויקת של מרן התאמתה אחרי עשרים 
שנה מכתיבת המאמר )בחשון התשנ"ד(, כאשר 
התפרסמו כתבי יד, שמהם מוכח שמי שחיבר תפלה 

 השקר הידוע נתן העזתי.-נביאזו היה לא אחר מאשר 
 

כמה מרגש המשפט בו בחר מרן לסיים את המאמר: 
 ואילו לא ניצלתי מאסון רקוב"ה שהנחנו בדרך אמת. "

 ."דייני –לפרסם מאמר זה שלא יטעו הבריות אחריו 
 

אגב ניתן ללמוד שם עצה מנסיונו של מרן בדרכי 
כתיבתו, שלמרות שערך את המאמר בשנת תשל"ד, 
פרסמו באור תורה רק בשנת תשל"ו: "כי טבע שלי 
להחמיץ המאמרים כמה שנים, אולי יתגלו בינתיים 

 מוד"(."דרכי הליכ"כ במקורות וענינים חדשים" )
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 באיסור ולא בהיתר

 

 

  !זה לא צחוק 
 ו.תתן המורה משימה לכתו"כל אחד מכם יספר על משהו מוזר שאירע לו לאחרונה", נ

 ספר: "אחד השכנים שלנו נפל לבור עמוק בחצר לפני שבוע".מצביע ראשון בהתלהבות ומאחד הילדים 
 ."אוי!" נחרד המורה. "ומה שלומו כעת? הוא בסדר?"

 .פטיר הילד באדישות, "אתמול הוא הפסיק לצעוק לעזרה"..מ"אני חושב שהוא בסדר", 

 ...צחוק צחוק אבל   
 כשנופלים בחיים ל'בור' ומפסיקים לזעוק ולהתפלל, זה בכלל לא בסדר...

 

 
 

בחור אחד צדיק וירא שמים, נוהג היה מדי חצות לילה 
לקום ולערוך "תיקון חצות", ולאחר מכן היה הולך 

 לישיבה להגות בתורה עם ראש הישיבה ותלמידיה.
 

לילה אחד, בדרכו לישיבה לאחר תקון חצות, נטרד 
כיצד יוכל להינשא, ואביו עני מרוד ואין  במחשבה

בידו פרוטה לנדוניה. מחשבה זו הדאיגה והעסיקה את 
 מוחו כזבוב טרדן, והוא לא מצא לנפשו מוצא.

 
והנה בדרכו, עבר בסמוך לביתה של אלמנה צעירה, 
שבעלה נפטר מיד לאחר נישואיה, והוריש לה הון רב. 

עליו יצרו ראה שהשער פתוח, והפירצה קראה לו. פחז 
ולחש על אוזנו: "האשה והמשרתות ישנות, הבית 
חשוך, שער החצר פתוח, התגנב פנימה וטול את 
ממונה! לא בתור גניבה חלילה, רק בתור הלואה לזמן 
מה, עד שתצליח להשיב את הכסף... והלא עושה אתה 

 כן כדי לקיים מצוה, שתוכל לשאת אשה...".
 

לא הסכין לה לרגע נבהל מעצם המחשבה הזדונית ש
מעולם, אך חזקה על היצר שנסיון רב לו ויודע הוא 
לעשות מלאכתו, וככל שהיה הבחור גדול מחבריו 
יצרו היה גדול עליו, עד שלבסוף נשמע לו, ומצא עצמו 

 בבית החשוך, מגשש דרכו אל תיבת הממון.
 

מכיון שלא היה גנב מיומן, נתקל בדרכו ברהיטים, 
רות הבית. הללו נבעתו, והרעש שהקים, הקיץ את דיי

אך פחדו לזעוק לעזרה, מחשש שמא הפולש הינו 
לאחר  יפגע בנפשותן. –שודד חמוש, ואם יצעקו 

חיפוש, מצא הבחור את תיבת הכסף והתכשיטים, שבר 
אותה ונטל ממנה ממון מלוא חופניו. נפנה לשוב 
לאחוריו ולהימלט מן המקום, ולפתע האיר ה' את עיני 

חו אמרת חז"ל: "אין אדם נוגע רוחו, והלמה במו
במוכן לחברו אפילו כמלוא נימה". נזכר בשיחה 
מעוררת שהשמיע ראש הישיבה על אותה מימרא, והיו 

 הדברים מייסרים את מצפונו.
 

כיון שניתנה רשות ליצר הטוב לשבת על מפתחי לבו, 
 "אם  נפשית:  בגבורה  לעצמו  ואמר  התעשת הבחור, 

מדוע שאקחם באיסור?!  – דינרים אלו מוכנים לי
 מה תועיל לי הגניבה?!". –ואם אינם שלי 

 
תיכף עלו הרהורי תשובה בלבו, ויחרד האיש וילפת 
מעצמו בראותו לאיזה שאול תחתית הצליח יצרו 
להורידו, ואיך הצליח להופכו בשעה אחת מיהודי 
ירא וחרד לגנב הבא במחתרת. מיד שמט הכסף מידיו 

שבא. המשיך לישיבה, ועזב את הבית כלעומת 
 והצטרף ללימוד ולתפלת השחר.

 
האלמנה והמשרתות לא יכלו עוד לעצום עין כל אותו 
הלילה. כשסוף סוף האיר הבוקר, פנו לסקור את 
הנזק. להפתעתן, נוכחו לראות כי אמנם ביקר גנב 
בביתם, אך באופן תמוה וחריג לבני אומנותו, לא נטל 

 עמו את גניבתו.
 

ת: "אך נס הוא זה ואין סומכין על אמרה בעלת הבי
הנס. וכבר אמרו חכמים כי לא בכל שעה מתרחש נס. 
עלי למהר ולהינשא לאיש, על מנת שיהא ממוני 

מיד קמה בהחלטיות, ועלתה אל הישיבה  שמור!".
שאותו בחור למד בה. פנתה אל ראש הישיבה 
ואמרה: "נוכחתי לראות כי אין זה טוב בעבורי לחיות 

ל נא הרב להמליץ לי על בחור הגון בעל בגפי, יואי
 מדות טובות שאוכל להינשא לו". 

 
הורה ראש הישיבה באצבעו לעברו של אותו בחור 
שהיה עסוק בלימודו, והמליץ לה בכל לב: "אם 
בקולי תשמעי, הינשאי לבחור זה! אמנם עני ודל 
 הוא, אך בעל מדות טובות הוא וירא שמים בתכלית".

 
"ה די והותר, ובענין הזה אין מה "בעושר זיכני הקב

לדאוג" אמרה, וזמן קצר לאחר מכן עמדו שניהם 
 תחת החופה לשמחת כולם.

 
בעמדו תחת החופה, לא יכול היה החתן שלא לחשוב 
על צירוף המקרים המפליא שארע עמו. מסתבר 

, ותחת שיקחם שדינרים אלו מוכנים היו בעבורו
 ובכבוד.באיסור, בזכות שהתגבר, קיבלם בהיתר 



 

 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 יש להנהיג את הילדים בת"ת ובבית הספר של הבנות לעשות זימון לפני ברכת המזון? שאלה:
 כדאי להנהיג כך, גם לבנות.תשובה: 

 
 האם מותר לשכנע אשה גויה שהתעברה מיהודי לעשות הפלה? שאלה:

 מותר.תשובה: 
 

 האם מותר לצלם ילדים בגן כשהם מחזיקים ב'אצבע' של ספר תורה? שאלה:
 מותר, לחבב עליהם את המצוות.תשובה: 

 
האם אפשר להוציא ספר תורה כדי שיקראו בו ילדים הלומדים טעמי המקרא ויקבלו המחשה  שאלה:

 ממשית לקריאה בתורה?
 רק לפרקים, ושיקראו בו בהשגחה. תשובה:

 
ִניםאשאלה לדעת מתי כותבים אחר ציון מספר  שאלה: ָׁ "שנים" ומתי "שנה", לדוגמא: מאה שנה או  - ש 

 מאה שנים?
מאחת עשרה עד עשרים ואחת כותבים "שנה", וכן העשרות: שלשים ארבעים חמשים וכו' עד מאה  תשובה:

, כי סיימנו ניםשכותבים "שנה". והפסוק מוכיח: מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים. )אבל מאה ועשר 
  בעשר(.

 
 הללו"?" / "מתי "האלוו" האלה" כותביםמתי  שאלה:

 לשון משנה. - לשון מקרא. האלו והללו - אין בזה כללים. האלה תשובה:
 

 מה הנכון לכתוב "בשבילם" או "בשבילהם", "אצלם" או "אצלהם"? שאלה:
 בשבילם, אצלם. תשובה:

 
 ?רבהבהצלחה או , מרובהבהצלחה  :איך עדיף לכתוב שאלה:

 .עדיף רבהבהצלחה  תשובה:
 

 ?"לרפא" " אולרפאותיותר לכתוב ולומר "נכון  איך שאלה:
ֹּות )שמואל א'  לרפאותיותר נכון.  לרפאתשובה:  זה על משקל נחי ל"ה. ויש דוגמתו בתנ"ך ויכל ֵמִהְתַנב 

א. ֵ  ת כי יש לה משמעות אחרת.וֹּ פ  ַר אפשר לכתוב לְ -רק ששם האל"ף חסרה וכאן אי יו"ד, י"ג( במקום ֵמִהְתַנב 
 

 " בה"א או באל"ף?האיך כותבים מלת "לכאור שאלה:
 בה"א. )כך הוא בכתובות דף נ"ד סע"א. והיא פעם יחידה בש"ס(.תשובה: 

 
___________________________________________________________________________________ 
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