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 טובכל הלשמוח ב
 

רש"י מפרש בשם הספרי: "ואמרת  - ובאת אל הכהן אשר יהיה במים ההם ואמרת אליו הגדתי היום וגו'
 ותו לא. אך אין זה מספיק. הכיר טובה באמירת "תודה רבה",ליש המסתפקים  אליו" שאינך כפוי טובה.

של הכרת חוץ מהאמירה יש גם מעשה ולכן בהבאת ביכורים  .ולבו בל עמו "תודה רבה"לפעמים אדם אומר 
 באת הביכורים.בה הטוב
כותב שיש חיוב לחכמים שבדור לעורר על מעלת הטובות  חילת שער הבחינהבת "חובות הלבבות" הרב

שנתן הקב"ה לבני אדם, כי המציאות מראה שיש הרבה טובות שבני אדם אינם מכירים בהם ואינם 
 . הנות מהם, ומפסידים גם בעולם הזה וגם בעולם הבאימרגישים אותם, ולכן אינם יכולים לשמוח ול

 ר: "ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלוקיך", כי דוקא מי שמכיבסיוםכורים נאמר יבבמצות דוקא ולכן 
 טובה יכול לשמוח בכל הטוב.

ת נד:( נאמר: "חייב אדם במשנה )ברכו: ושאלמעשה באחד מן החסידים שבא אל המגיד ממזריטש זצ"ל 
לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה", ופירשו בגמרא שצריך לקבל את הרעה באותה שמחה שמקבל 

השיב לו הרב:  .דה ששמח בטובה?! זה בלתי אפשרי!"כיצד אפשר לשמוח על הרעה באותה מאת הטובה. 
 דבר זה".ממנו תוכל להבין ו, שאל אותו, שחי בעניות גדולה "לך לבית המדרש וחפש שם את רבי זושא

ניגש אליו וסיפר לו שרבו המגיד שלח אותו אליו כדי שיבאר לו כיצד אפשר לברך על הרעה בשמחה כשם 
קא אלי, היה לו לשלוח אותך דורבנו ותך שלח אני מדוע יהל הטובה. אמר לו רבי זושא: "תמשמברך ע

לאדם שעברו עליו רעות בימי חייו, שיסביר לך איך אפשר לקבלם בשמחה, אבל אני, ברוך ה', מעולם לא 
 ."!...אירע לי שום דבר רע, א"כ כיצד אוכל להסביר לך על דבר שמעולם לא התנסיתי בו?

נם שלח אותו רבו לרבי זושא. כי לא לח הביןושמע החסיד את דברי רבי זושא שנאמרו באמת ובתמים, 
יהודי צריך להיות תמיד בשמחה כזו, שאף אם הוא מגיע למצב רע, הוא לא מרגיש כלל שזה רע, אלא מביט 

 תמיד אך ורק על הטובות הרבות עד אינסוף שעוטף בהן אותו ה' יתברך.
 

 

 לו בתקנתםהועי עצה טובה

השופרות מושכים 
לשים  כדאילכן עש, ו

 בקרבתם נפטלין ישן
נות אפשר לק)

נפטלין ארוז ולנקוב 
מחט ת האריזה בא

)מר  .(בכמה נקבים
שמעון קינן הי"ו 
בעל מפעל "קול 

 שופר"(.

 )"בני יוסף"( מעיין החינוך התורנירשת 
יהודה זצ"ל ורבי  אבא שאולבן ציון  רביהגאונים על ידי  בשנת תשמ"דנוסד 
, והפך זצ"ל עובדיה יוסףהצטרף מרן הגאון רבנו , בשנת תשמ"ו. זצ"ל צדקה

הצורך בהקמת הרשת עמד על  תלמודי תורה. מאותאת הרשת לארצית עם 
מנעו לשלוח את הורים רבים מבני עדות המזרח נ הפרק מאז ומתמיד, שכן

ילדיהם לרשת 'החינוך העצמאי', וילדיהם נותרו חסרי כל מסגרת רוחנית 
הולמת. אך הקש ששבר את גב הגמל בא לאחר ששר החינוך דאז, הורה לכל 
מנהלי בתי הספר הממלכתיים, לקיים כתות לימוד מעורבות של ילדים וילדות 

 וכאילו כך יבוא ה'שלום' המיוחל... ,ו בצוותאשילמד ערביםויהודים 
 

 מתורתו של הגאון רבי בוגיד סעדון זצ"ל פנינהמגיד דבריו / 
 

עוונותיהם. ואם יתבונן האדם וידקדק לבלי לרמות את טבע בני אדם להגדיל מעשיהם הטובים ולהקטין "
 עצמו, יראה כי שקר בפיו לחשוב עצמו לצדיק וישר עם ה', וראוי לראות עצמו תמיד בהפך"

 )"מגיד חדשות", ח"ח דרוש מ"ט(.
 

 
 

 

 

 

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

 
 

 באלול? ג"בכמה דעת כת"ר שליט"א על הסכמי אוסלו שנחתמו  שאלה:
בגוי " אוכן בגימטרי "זיוף" אבגימטרי" אוסלו"ל כי "מרדכי אליהו זצ 'בזמנו אמר הגאון ר תשובה:

 עשית ייעשה לך. כאשר .ב"גם מגדלי התאומים בארה קרסו)תשס"א( באלול  ג"בכ סם.יעאכ "נבל
 

 מותר לאכול אגוזים בראש השנה?מנהג תונס האם ל שאלה:
)סי' תקפ"ג ס"ב( שאגוז בגימטריא  אהרמ", וכדברי מעולם לא אכלנו אגוזים בראש השנה תשובה:

חטא. ואע"פ שיש הפרש א', מצינו בירושלמי שבת )פ"א סוף הלכה ה'( ויומא )סוף פ"ז( חט בלא 
אל"ף, וכן בבבלי )זבחים דף מ"ה ע"א(. ועוד כי אגוז בגימט' זבוב שהוא יצה"ר )ברכות דף ס"א 

 .סע"א(. ועיקר הטעם לפי שמרבים כיחה וניעה ומבטלים התפלה
 

אילו ו אש השנה,מופיע במחזורי תונס בפיוטים ליום שני של ר ,"ה' נגדך כל תאותי" פיוטהשאלה: 
וכן משמע מלשון הפיוט "ואל תבזה  ם הכפורים,פיוטים ליוב )של ליוורנו וא"י( ברוב המחזורים

 ?ם הכפוריםאו ליו אש השנהלר הפיוט כתב בי יהודה הלוילזה שר ההאם יש הוכח ענותי".
וסידרו כפי  שונים תונס ליקטו פיוטיםמחזור ב. כמו שאמרת ם הכפוריםמסתבר שליו תשובה:

 .הנראה להם
 

 ?הפיוטים שבסוף תפלת שחריתקדיש אחר אם אומרים ה שאלה:
 קים ואחריו קדיש יהא שלמא.מאומרים שיר המעלות ממע תשובה:

 
אחר התפלה שתקן הרש"ש בפתיחת ההיכל בראש השנה, מופיעה בקשה הפותחת "רבונו  שאלה:

מחוק תיבות "רבש"ע", וכן של עולם מלא כל משאלותינו לטובה והפק רצוננו" וכו'. ולכאורה יש ל
מלות הסיום "אמן נצח סלה ועד" שבסוף תפלת הרש"ש ולחבר שתי התפלות לתפלה אחת. וכשם 

 על הבקשה הנאמרת אחר פרשת העקידה כל בוקר? מרן החיד"א בסו"ס "קשר גודל"שכתב 
 זו תפלה שתיקן הרש"ש וזו תפלה שתיקן האר"י. וכדאי להיות כל אחת בנפרד. תשובה:

 
 במנחה? "צדקתך"אם אומרים ה ,ראש השנה שחל בשבת שאלה:

, מפני שכתוב שם "משפטיך תהום שבתונס אומריםכמדומני ו ,יש מנהגים שונים בזה תשובה:
 .רבה" שזה מתאים לראש השנה. תבדוק בספר עלי הדס

___________________________________________________________________________________ 
 חידת השבוע

 מציינים אליו מקדימים את שם משפחתו לשמו הפרטי?אשר היכן מצינו חכם מן הקדמונים שכ
בר"ת  לציין אליומקובל , "זצ"ל מחבר ספר "תרומת הדשן רבי ישראל איסרלן הפתרון:

)מורנו הרב איסרלן ישראל(, כדי להבדיל בינו לבין מהרי"א )מהר"י אבוהב, חכם בן  מהרא"י
 כך כתב בקונטרס "זה הכלל" )אות רכ"ה(. .דורו(

___________________________________________________________________________________ 
 gmail.com7654216@לקבלת העלון בדוא"ל, שלחו בקשה ל: 

 
 לע"נ רחל בת מזל ע"ה                                                                                                                                            לע"נ רבי עובדיה בן לולו זצ"ל

                          לע"נ לאה בת שרה ע"ה                                  לע"נ רבי אליהו בן אסתר זצ"ל                                 
ז"ל                                                  עזיזי בר כמונה לבית חדוק "נלע                   רבי יצחק בן רחל זצ"ל                                    לע"נ

 ה ז"ללע"נ אפרים בן מימה פנינ                                  בן מלכה הי"ו               ת פסח יוסףלרפוא

 
 

 



 

 

 

         
 

 
 

 
 
 

  

 

 פנינים ופרפראות
 

אפשר לבאר בס"ד הטעם שמניח הכהן את הטנא לפני מזבח  - )כו. ד(ך והניחו לפני מזבח ה' אלוקי
ה', כיון שהמזבח ירמוז לענוה, כמו שדרשו על הפסוק מזבח אדמה תעשה לי )שמות כ' כ'(, וכן 
המזבח עושה שלום בין ישראל לאביהם שבשמים. וכיון שענין הבכורים הוא להביא מאדמת ארץ 

 יבזכות הענוה )וכמ"ש בספר דבר השוה לרמוז בסופי תיבות "כ ישראל, וידוע שא"י ניתנה לישראל
(, לכן מניח הכהן לסל הבכורים לפני המזבח הרומז לענוה, ענוה" שעולים בגימטריא ץהאר לא אתב

לרמוז שהנה הבאתי את ראשית פרי האדמה )היא אדמת א"י( שנתת לי בזכות הענוה, והכהן נוטלו 
 )מכת"י הגאון רבי משה לוי זצ"ל(. א לענוה. ודו"ק.ומניחו על יד המזבח הרומז גם הו

 
עיין להרב בן איש חי )ש"א בסדרין( שרמז פסוק זה על  -)כח. יג(  ונתנך ה' לראש ולא לזנב וגו'

זנב" ר"ת "אלול" שהוא זמן הראוי ללא וראש לדוני אהשב בתשובה. ע"ש באורך. ואפשר לרמוז "
 ך, כת"י(.)חן בשפתותי ביותר לשוב בו בתשובה.

 

 

 

 עובדיה חן נקּודת חן /

 ליצר אין רגלים

שאלו פעם לחכם: "איך אומר הפתגם 'לשקר אין 
 רגלים', והלא לשי"ן כן יש רגל?".

 
ויען ויאמר: "כל שקר כדי שיתקבל צריך קצת 

 ...".בתחילתואמת 
* 

בנפש האדם קיים מנגנון הגנה שאינו עמוק 
שר מאפשר קבלת מידע החשוד בשקר. אולם כא

הפתיח שבתחילת הדברים נכון, נפתח השער 
בפני המידע האמיתי, ואז גם השקר יכול להתגנב 

 במסוה של אמת.
 

 רבי זמיר כהןאומר הגאון  –בדיוק בשיטה זו 
פועל מיודענו היצר הרע, ומן הראוי  -שליט"א 

 לעמוד על סודו כדי לידע את האויב.
 

יצר לשכנע , קשה למבלי לפתוח בדבר אמת
 ייו את האדם לשמוע לו ולהיכשל בחטא. בפיתו

 
 ומה האמת שאומר היצר הרע לאדם?

 
אלו הם דבריו הבאים בסגנונות שונים: "הלא 

. לך ואין בעיה ליהנות.. אתה מאד רוצה ליהנות
אחר העצות שאתן לך במקום ללכת אחר הוראות 

 הבורא, וכך תהנה".
 

"האדם לא  שבו פתח אכן נכון, שכןהמשפט 
 להתענג על ה' וליהנות מזיו שכינתו",נברא אלא 

 כלשון הרמח"ל במסילת ישרים. אבל ההמשך:    
 
 

תהנה", זהו שקר מוחלט  -"אם תישמע לעצתי 
של היצר. כי אמנם בתחילה סבור החוטא כי הוא 
נהנה ממעשיו, אך איננו יודע שהמחיר הגבוה 
שיהיה עליו לשלם בתום ההנאה הרדודה 

טעמה הזמני של  והקצרה מוחק לחלוטין את
 ההנאה.

 
הדבר דומה לאדם שהתפתה לאכול ארוחה 

חויב לשלם מ , ולבסוף מצא את עצמוטעימה
עליה את כל כספי המשכורות שירוויח ברוב 

. הוא אמנם נהנה שנה שלימהעמל ויגיעה במשך 
להיות מר  יהפוךבשעת הארוחה, אך הטעם 

את המחיר הבלתי לדעת  יווכחכלענה כאשר 
 .םמידתי שישל

 
הנאה אמתית לעומת זאת, היא הנאה הממלאת 

אושר, והיא גם כזו שאינה בהנשמה בעונג ו את
 לאחר זמן. חולפת

 
היצר מייעץ לאדם לפרוץ את גבולות התורה, 
ליהנות מעט בטווח הקצר, ולסבול הרבה בטווח 
הארוך. ואילו התורה מייעצת לאדם לחיות על פי 

אה במינון גבולות נכונים המעניקים לו הנאה מל
ימי  הנכון, ולהמשיך ליהנות גם בטווח הארוך כל

 חייו בעולם הזה ובעולם הבא.
 

אשרי האדם הנבון שיודע להבדיל בין אמת 
לשקר, ואינו נמשך אחר 'משפטים יפים' הנכונים 

 .חצי אמת לעתים גרוע משקרכי רק בחלקם, 
 

  

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 פרגון שהשתלם
אחד הדברים שנדמה כי צריכים חיזוק ב"עין 
טובה", הוא בין שכנים שאחד מהם מעוניין להרחיב 

 "אמונה )הובא בספרלהלן סיפור מופלא . את דירתו
( המלמדנו כמה חשוב ואף משתלם לא שלמה"

 לנהוג בצרות עין כלפי השכנים:
 

בקומה  התגוררו שני שכנים: השכן בעיר אחת
בקלות השלישית חיתן כבר שלושה מילדיו 

לא הצליח  מתחתיו,בקומה  השכן ובשמחה, ואילו
שהכתים מאן דהוא  להשיא אף אחד מילדיו, בגלל

 .משפחתואת שמה הטוב של 
 

מלמעלה וביקש את  השכןניגש אליו יום אחד, 
, לאור התרחבות חדרים בבית רשותו להוסיף שני

 משפחתו.
 

כששמע השכן את הבקשה, רצה להשיב מיד 
בסירוב. תולעת הקנאה על השכן שמצליח להשיא 
את ילדיו בקלות כרסמה בלבו, ותירוצים היו לו 

 למכביר. 
 

רם השיב בשלילה, נמלך באשתו: "שמעת? אך בט
לו  למעלה רוצה להוסיף חדרים. למה שאתןמ השכן

את  הרי הבניה תחסום לנו ?לבנות? מדוע שאסכים
 ".!האויר ותחשיך לנו את הדירה

 
עין טובה, הקשיבה וידעה את תברכה בהאשה שה

נפש בעלה. וכשסיים את דבריו, שאלה בשקט: 
... אני לא רואה בו?אתה פשוט מקנא "תגיד, אולי 

סיבה מוצדקת לסרב לחתום, זה לא חוסם לנו את 
 ".האויר ולא מחשיך את הסלון

 
ידע בסתר לבו כי אשתו צודקת, התגבר על השכן 

 . אל השכן וחתם עלהרגשותיו, 
 

להפתעתו, השכן לא הביע התרגשות מיוחדת, רק 
 יצא ידי חובה ב"תודה" נימוסית וסגר את הדלת...

 
להתפוצץ. על תגובה כה צוננת לא חלם. האיש עמד 

זה יומיים שהוא נאבק עם עצמו אם לחתום או לא, 
 והנה השכן מקבל את הסכמתו כמובנת מאליה...

 
עם בוקר נשמעו דפיקות על דלת הבית, למחרת 
 צוות של שבעה פועלים. "אין ברירה", -ובפתח 

 דרך הבית שלך כדי אנו חייבים להיכנסהסבירו, "    

אחר". הוא הכניסם  לשכן, אין גישה ממקום לבנות
והמלט וחומרי העבודה המלכלכים נכנסו ויצאו יחד 

 ...איתם הלוך ושוב
 

אחרי כמה ימים, עמד מיודענו ליד החלון, נשא 
: עיניו לעבר תוספת הבניה של השכן ותהה לעצמו

, מטר יסתיים הגיהנם הזה...". ולפתעכבר "מתי 
מלמעלה. הוא נמלט  חצץ ומלט לקינוח נופל עליו

: "די, פנימה מטונף מכף רגל ועד ראש וצעק בכעס
 עכשיו אני הולך! עד נפש)ומלט( הגיעו מים 

 ."!די, נמאס ליילהוציא להם צו הפסקת עבודה מי
 

מעורב אולי ", להרגיעואשתו " מיהרה "תגיד לי
"אז מה?!" תמה "שאמשיך ". בכעסך מעט קנאה?

ה הרעיה בנועם, לתת להם לבנות?!". "כן", ענת
 "...תאפשר להם לסיים את הבניה"
 

הוא ידע שיש אמת בדבריה, ולאט לאט שכך כעסו. 
רק לאחר שנרגע, עלה ביישוב הדעת למעלה, ניגש 

"תראה, הפועלים לכלכו לקבלן והעיר לו בעדינות: 
  בקש מהם לנקות".ת . אשמח אםלי את הבית

 
 ואלו פועלים לנקות ולסדר,ל והורה התנצלהקבלן 

 .עשו את מלאכתם כדבעי
 

אך ימים ספורים חלפו מסיום העבודה, והנה על קו 
הטלפון של השכן מלמטה הצעת שידוך מפתיעה 

 מלמעלה. שבנה לשכן הבת של הקבלן –מאד 
 

ההצעה הבשילה ועד מהרה נסגרו התנאים לשמחת 
שתי המשפחות. במעמד האירוסין קם הקבלן ואמר: 

ן בלתי אמצעי בפנים "במקצועי פוגש אני באופ
האמיתיות של אנשים. כשעבדתי אצל שכנכם, 
התרשמתי עד מאד ממדותיכם הטובות. למרות 
הקשיים שעברתם, ולמרות שהצדק היה עמכם, 
ההתייחסות שלכם היתה תמיד בעדינות ובכבוד. 
זכות היא לנו להשתדך עם אנשים מיוחדים 

 כמותכם".
 

ו נישאו עד מהרה עלה מזלו של האיש, ושאר ילדי
 בזה אחר זה עם משפחות מצוינות.

 
ונוהג בעין טובה הקנאה  כשאדם עובד על מדת

אבל הוא לא  , הוא חושב שהוא מפסיד,ורחבות לב
 יודע, שהוא מרויח עד אין קץ.

 
 
 

 


