
 

 

 כל ההתחלות קובעות!
 

שעה התמקדו בו. ואז, חש נח בעצמת . כל התקוות באותה אל תוך העולם החדש מתיבת ההצלהנח זה עתה יצא 
במה יתחיל? למעשה, הוא  לאחר החרבן הנורא. מחדש המשימה הרובצת עתה על כתפיו: לשקם את העולם

 נכשל כבר בפעולתו הראשונה.
זמורה של גפן שנגרפה מגן עדן, שהרי שאר העצים  -נח, לדברי התרגום המיוחס ליונתן בן עוזיאל, מוצא יחור 

ונוטע את היחור הזה. וכיון שיחור זה מגן עדן בא, בדרך נס ופלא, הוא צומח עוד באותו יום ונעשה נכחדו במבול, 
לכרם. אשכלותיו מבשילים ענבים עסיסיים שאין כטעמם בעולם. מיד הוא סוחט את הענבים, ואותו יין נעשה 

 חריף כאילו הוא עתיק שבעתיקים.
התורה על נטיעת הכרם, נאמר "ויחל נח איש האדמה ויטע כרם". וכאן יש לשים לב לדבר תמוה. כאשר מספרת 

נח, שרק בתחילת הפרשה מקבל את התואר: "איש צדיק תמים", פתאום כאן הופך ל"איש האדמה". ודרשו חז"ל 
 "נתחלל ונעשה חולין". וכל כך למה? מה כל כך נורא בנטיעת כרם? -"ויחל" 

"מעט מן הקלקול בהתחלה, יסובב הרבה ממנו בסוף". הכל תלוי  מבאר רבנו עובדיה ספורנו זצ"ל יסוד גדול:
בהתחלה! אמנם, אין כל רע בנטיעת כרם. אך כאשר צריך להקים את העולם מחדש, מצופה היה מנח שיתחיל 
בפעולה נאותה יותר, רוחנית יותר. לא פעולה שעלולה להביא תקלה. כל צבא השמים ממתין לראות במה הוא 

ושה? נוטע כרם! אמנם פעולה שאין בה מתום, אך אין היא מתאימה להתחלה של עולם חדש. יתחיל, ומה הוא ע
 היתה כאן למעשה טעות בבחירת סדר העדיפויות. 

יהודי אחד הגיע לרבו וביקש ממנו ברכה לפרנסה. בירכו רבו: "יהי רצון שבעסק הראשון שתעשה, תצליח 
האחרונות שנותרו בביתו. מיהר לביתו וביקש מרעייתו למעלה מן המשוער". תכנן החסיד להסתחר במעות 

מיאנה לתת את  ,שתגעהלא ידעה מה ברצונו לעשות וחשבה שש שתביא תיכף ומיד את צרור כספו. האשה
הכסף, "זקוקה אני למעות אלו כדי לקנות לחם וחלב" טענה. אותו יהודי הפך את הבית וגער בה, וכמובן 

המשוער... לבסוף, מצא את המעות, ומיד שם פעמיו לשוק, קנה דבר מה  שהמריבה גדלה והצליחה למעלה מן
באותם מעות, וניסה למוכרו, אך לשוא. חזר בפחי נפש לרבו ומירר בבכי "לא רק שלא הרווחתי מהעסק הראשון, 
אלא אף הפסדתי ממנו". ביקשו הרב שישחזר בפניו את התנהלות העניינים מאז הגיעו לביתו. סיפר החסיד 

יר בדרך אגב את המריבה עם אשתו. נענה הרב ואמר "אכן התקיימה ברכתי ובעסק הראשון שעשית הלא והזכ
הוא המריבה בבית, הצלחת ובגדול, ידך היתה על העליונה. אך כמה חבל שאבדת את הברכה על עסק ביש 

 כזה"...
 

 

 ְבָרָאה   ֹתהו   לֹא עצה טובה

כדי ללכד את המשפחה סביב שלחן 
לשחק משחק "עין טובה", שבת, מומלץ 

דברים  כאשר כל אחד בתורו יאמר
יושב לידו. )עלון "קרוב טובים על ה

 אליך"(.

 נשרים
, הנשרים שהם יוצרים במעופםמלבד המראה המרהיב 

 נחשבים הם: על איכות הסביבה לשמירהרבות  תורמים
 של פגרים אוכליםבכך שהם , בטבע" קיוןהנ עובדי"ל

 .מגפות של התפרצות מונעים וכך חיים-בעלי
 מגיד דבריו / פנינה מתורתו של הגאון רבי בוגיד סעדון זצ"ל

 

יצר הרע שתמיד הוא קדוש  חדוש ברדיפתו אחרי הטוב, ונדמה למלאך שאין לו אין שום ,בלא פתוי היצר הרע"
יכין כרחת במעשיה לעשות ככל אשר ושמ שתוונמשל למכונה ובית חר .אסור ואין לו שום שכר ומתרחק מכל נדנוד

תחת  לומגיע לו שכר על עמלו שיעמ ,מתנגד לו ונלחם עמו אותה האדם. אך על ידי בריאת היצר הרע והאדם ויכון
 ."השמש בהיותו בעולם הזה

 (ג"ח"ט דרוש מ "מגיד חדשות)"
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 פנינים ופרפראות
 

 ' א'(י)אלה תולדות נח שם חם ויפת ויולדו להם בנים וגו' 
מא מה שהקדים שם ליפת )שהיה הגדול שבאחים כמבואר בשלו ?יש לדקדק מדוע הקדים הכתוב את חם ליפת

להלן פסוק כ"א( ניחא, לפי ששם הוא צדיק וחשוב יותר מכולם, אבל מאחר שיפת עזר לשם כשכיסה את אביו, 
 )מכת"י הגאון רבי משה לוי זצ"ל(. ם הרשע התקלל, א"כ מדוע הקדימו הכתוב לחם לפני יפת. וצ"י.חו

 

 

 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 

 פסוק לי פסיק'ך
 
 
 
 

מעשיה עממית מספרת כי בבית כנסת אחד הפיץ 
קופת בית ב כי שולח הוא ידהחזן על הגבאי שמועה 

הכנסת. הגבאי נפגע עד עמקי נשמתו, והתלונן עליו 
, שפסק כי בשבת בבוקר לפני הקהילה בפני רב

קריאת התורה על החזן לעלות לבימה ולהכריז כהאי 
לישנא: "הגבאי אינו גנב! אני צריך להתנצל 
בפניו!". ואמנם, בשבת בבוקר לפני קריאת התורה 
עלה החזן על הבימה והכריז קבל עם ועדה: "הגבאי 

אני צריך להתנצל בפניו?!". כעס הרב:  !אינו גנב?
 !". התכוונתי"לא בטון כזה 

 
החציף החזן פניו וענה: "רבי, בהלכה אתה המומחה, 

 "...אני המומחה! -בטונים 
 

תרומתו של הפיסוק להבנת הטקסט, חשובה מאוד. 
 המהוובדומה לפיסוק הטעמים שבמקרא, הוא 

. של המשפטכעין תווי מוזיקה ו, פירוש של הטקסט
ואם חסרון פיסוק מקשה על ההבנה, הרי שפיסוק 

 שגוי, עלול לשבש לגמרי את המשמעות.
 

ראש הישיבה את חשיבות הפיסוק הנכון, רואה מרן 
בספרו "דרכי העיון" )מאמר שליט"א  הגר"מ מאזוז

ועומד על כך  ,מיסודות העיוןא' אות ז'( כחלק 
מבלי הלומדים עומדים על התוכן  ים מןבימינו רבש

וכך הוא  .להתייחס הרבה להבנה הפשוטה של הנקרא
בעיון הוא, שהמאמרים  יסוד שניכותב שם: "

מורכבים ממלים והמלים מאותיות, והמזלזל בהבנת 
מלים והוראתן על בוריין, ואפילו והרכבת ה

, מאבד טובה ואפילו בפיסוקי המאמריםבאותיות, 
 ."הרבה

 
דוגמא יפה לכך שפסיק שאינו במקומו, עלול לשבש 

מסכת לגמרי את ההבנה, מוצא שם מרן במשנה ב
"על מנת שאני כהן ונמצא  :קידושין )פ"ב משנה ג'(

שאמרה בלבי אע"פ  ,לוי, לוי ונמצא כהן... ובכולם
אינה מקודשת". הכפל אף על פי כן היה להתקדש לו 

אע"פ "מאי קאמר ועוד, לא מובן  !בולט לעינים
, פשיטא שבלבה "שאמרה בלבי היה להתקדש לו

היה להתקדש לו, הרי קיבלה מרצונה הקדושין! 
 את  ליישב  ניסו  הגדולים   וילנא במשניות  המגיהים 

אילו מרן מציע להזיז הכפל על ידי גירסא מסוימת, ו
את הפסיק מלה אחת קדימה, והכל בא על מקומו 

"אע"פ שאמרה: הנכון: פיסוק הוכך הוא בשלום. 
לפי מקודשת". בלבי היה להתקדש לו אעפ"כ, אינה 

אינה מדברי המשנה אלא אעפ"כ , תיבת פיסוק זה
בכל בלבי היה להתקדש לו האומרת: מדברי האשה 

 .אע"פ שאיננו כהן או לוי כדבריו -)אעפ"כ(  אופן
 

בהמשך מביא שם מרן מקרה חריג ביותר, בו מצא 
מחבר שציטט מדרש ארוך כשהוא טועה בפיסוק 
לאורך כל הציטוט, מה שהביאו לבנות עליו 'מגדלים 

התשכ"ו, אז דש חשון ובחהפורחים באויר'. היה זה 
למעיינות הרפואה בעיר אלחאממה )דרום  מרן נסע

ספר  - וביד ותלמודונ"ע,  ותוניסיה( עם מרת אמ
"מעשה טוביה" דפוס ראשון )ויניציא תס"ז( לחכם 

בנסיעה, וכשעבר עליו ז"ל.  טוביה הכהןהרופא ר' 
בחלק "עולם הגלגלים" שני דרושים ארוכים מצא שם 

דרש מ ציטט המחברלמר אביו ז"ל. ובתחילת דרוש ב' 
, והקשה עליו קושיות פקודי רשתמבעל העקידה פ
והאריך שם בהרכבות מחודדות ". מראשו עד סופו

ציצים ופרחים מעשה צעצועים לקשר מאמרי המדרש 
הנ"ל איש אל אחיו. ואני בעניי תוך כדי הנאה מעריבות 
הרכבותיו וחידודיו, הרשיתי לעצמי לשאול: היתכן 

ה)!( עד שיבוא שחיכו בעלי המדרש למעלה מאלף שנ
הרב ויבאר דבריהם באריכות רבה כל כך? ואשימה 
לבי לחזור על דברי המדרש, וראיתי שבמחכ"ת צלל 

וכך צריך  וטעה בפיסוק המאמרים.במים אדירים 
...". וכאן מביא מרן את המדרש להיות פיסוק המדרש

והרי הוא כמבואר, פשוט וישר, ואין בפיסוק הנכון, "
פירוש  -)ראה שם דוגמא נוספת ". צורך לפירוש כלל

 נפלא של המשמרות כהונה על ידי שינוי הפיסוק(.
 

, הביא מרן (58במבוא לספרו "ארים נסי" יבמות )עמ' 
לפיסוק נכון שמייתר הגהה של הב"ח: בגמרא  דוגמא

 ,חלש יוחנן רבי" איתא: (ב"ע' ה דף) ברכותבמסכת 
 אמאי .ואוקמיה ידיה ליה יהב' וכו חנינא' ר לגביה על

" לא" אמאי הגיה ח"הב. "לנפשיה בי יוחנןר לוקים
, אך מרן מציע פיסוק אחר לנפשיה בי יוחנןר לוקים

 ?[חנינא' ר אוקמיה] אמאי: שאינו מצריך תוספת מלה
 !לנפשיה בי יוחנןר לוקים

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 שידוך נגוע

 

 

עד  המלמדמעשה נפלא מופיע בספר "עלינו לשבח", 
כמה הרסנית היא הנגיעה, ולאיזה שפלות אנושית 

 .להביא את האדםיכולה היא 
 
בשדכן שהציע את בת פלוני לבן פלוני, היה מעשה ה

שההתאמה מוצלחת  ההראשון, נראה הי וכבר בשלב
ועבר  ה,שהחל ברגל ימין, התקדם יפ במיוחד. השידוך

מעשיים. המשודך והמשודכת נפגשו  פסיםעד מהרה ל
מרוצים האחד מהשני, גם ההורים  כמה פעמים והיו

סגירת התנאים משותפת, ו משני הצדדים יצרו שפה
 באופק הלא רחוק.נראתה 

 
כאן השטן את ידו.  כמו בכל דבר מוצלח, שלח גםאך 

סיומו על  יום לפני שהצדדים היו אמורים להודיע
 של השידוך, מתקשר לביתו של השדכן חבר הטוב

 טוב, ומודיע לו על בואו ארצה בימים הקרובים עם בתו
. הואיל לה הוא מחפש שידוך הגון כלילת המעלות,

הוא מבקש  ויודע הוא כי ידיו רב לו במקצוע השדכנות,
למשימה ולסייע לו במציאת זיווג  ממנו להירתם

 מתאים. 
 

דכן, שאם משימתו הודיע החבר לש בתוך הדברים,
השליח הטוב להביא את בתו  צלח בידו והוא יהיהית

נקב הוא  .הון עתק בברית האירוסין, ישלשל לידיו
 כאן בארץ ישראל... יםמוכר םשאינ שדכנות-בדמי

 
מיודענו השדכן מאזין לדברים, ולבו יוצא. לכל אורך 

במקצוע זה, לא התגלגל לידיו בהן עוסק הוא  השנים
גדול משידוך אחד... הוא מאמץ את  סכום כסף כה

שיענה על כל הדרישות, מתאים  מוחו כדי לאתר בחור
 הממון שסנוור את עיניולפתע  אך אף שם אינו עולה.

והוא , ולא עברו דקות אחדות רעיון שטני הוליד במוחו
שבביתה של  בדרך למימושו. בעודהיה כבר 

כבר  המשודכת הראשונה, בה פתחנו את הסיפור,
 נים להודיע על הסכמתם לאירוסין, מתדפקמתכונ

כי דבר סתר לו אל אבי , ומודיע בביתםהשדכן 
 .המשפחה

 
, 'מגלה' השדכן לאבא, הפנימי משנכנסו יחד לחדר

להיות מחותנו, דהיינו אבי הבחור,  שהאדם המיועד
טובים, "אתה מבין שהייתי  מדבר עליו דברים לא

לפועל", שהצעתי לכם ייצא  מעוניין מאוד שהשידוך
ממה  , "אבל חוששנישהבכנות מעּו המשיך השדכן

 שיקרה ביום שאחרי. אם היום הוא מדבר עליך בצורה
 כזו, מי יודע מה יהיה אחר כך. ראיתי מחובתי לגלות

אוזניך את הדבר, כדי שלא תבוא אלי אחר כך ב
 בטענות"...

לא צריך להיות חכם גדול, כדי להבין שכבר באותו 
המשודכת שהוא מבטל את הודיע אבי  מעמד

)שדמותו באה לידי ביטוי  העסק... אבל השדכן
ובר דקר ש -'שדכן'  מדויק בראשי התיבות של המלה

בטוח  וטל(, לא הסתפק בכך, וכדי להיותנסף כ
 שהצליח להביא לפירוק השידוך, הלך גם אצל אבי

באוזניו מה שהצד השני מדבר  'גילה'הבחור, ו
 -בדרכו של אהרן הכהן  זה, הלךמדון  עליו... איש

 אבל בדיוק בכיוון ההפוך.
 

השלב הבא, כמובן, היה הצעת שמה של הבת 
אביה מחו"ל, לאותו בחור שעזב את  שהגיעה עם

 ההצעה הראשונה.
 

בחור זה היה אכן אחד המצוינים ביותר בישיבתו, 
סו יבמחשבתו של השדכן הנוכל לגרוף לכ וכך עלה

ר. השניים אכן שהציע לו החב את אלפי הדולרים
וידע הכל, מנע מהשדכן  נפגשו, אבל הקב"ה, שראה

האפשרות להרויח כסף על חשבון הסכסוך בין  את
המשפחות הראשונות. ההצעה לא יצאה אל  שתי

 הנוכל יצא קרח מכאן ומכאן. הפועל, והשדכן
 

הבחור חלפו כמה חודשים, ולפתע נזכר אבי 
בהצעת השידוך ההיא, שכמעט ונסתיימה, המשודך 
היתכן שאבי  :לכרסם ספקותהחלו ובמוחו 

דברים לא טובים, הרי אני מכיר  המשודכת דיבר עלי
 ..אותו היטב, ולא נראה לי שאכן כך היו פני הדברים.

 
ביתו  ממחשבה למעשה, הוא מתדפק ישירות על דלת

לבדוק את  כדישכמעט היה למחותנו,  האיששל 
מששמע השדכן, בזמנו.  המידע שהעביר לו נכונות

 זוג עינים תמהות: הלה את מטרת בואו, פתח עליו
, א"אני?! אני דיברתי עליך מלה אחת לרעה?! אדרב

קיבלתי ידיעות שאתה הוא זה שפתחת עלי את  בזמנו
דברים שלא עשיתי מעודי"... לא  פיך וסיפרת

 והשניים עומדים על העלילה שניות ספורות, חולפות
השדכן, ונופלים האחד  הנוראה שנרקמה על ידי

במזל  ערב נערך 'וורט'עוד באותו  רעהו.לזרועות 
 טוב...

 
למרות חיתומו הטוב של השידוך עצמו, הסיפור עם 

עוד לא נגמר. מה שקרה עכשיו, הוא ממש  השדכן
יאמן. הנוכל ההוא, ששמע שהשידוך  בבחינת הבלתי

את  בעזות ודרשיצא לפועל, בא  בין שתי המשפחות
את השידוך הזה,  הרי אני הצעתי לכם"המגיע לו... 

בחוצפה, בלי  ואם כן מגיע לי תשלום על כך", טען
 לשים לב לאן הובילה אותו הנגיעה.



 

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

 
 

שמעתי ממר חיים חורי הי"ו, כי מר אביו הגאון ר' חויתו חורי זיע"א )מח"ס חח ונזם( נהג לומר  שאלה:
בברכת המזון "הרחמן הוא ירים קרן לעמו", וטעמו שלשון הפסוק בתהלים )קמח, יד( "וירם קרן לעמו". 

 מה דעת רבנו?
ו"ב בברכת שמע קולנו: לעמו ירים. וכי -יותר נראה שכוונת המסדר לחרוז: לדור דורים  תשובה:

חננו ועננו ושמע תפלתנו )ולא אמרו אל תשיבנו ריקם מלפניך(.  –ריקם אל תשיבנו  –ומלפניך מלכנו 
ודו"ק. ויש סדר בהרחמן של בהמ"ז: הרחמן הוא ישתבח ג"פ, ואח"כ דורים ירים נצחים בלשון חרוז, 

ו דרכינו צוארנו לארצנו כלם בלשון חרוז. ואח"כ הוא יפרנסנו וכו' שהיא עיקר בהמ"ז, ואח"כ בינינו ידינ
 ולכן אין לשנות הנוסח המורגל, רק להוסיף עוד "הרחמן" כמה שירצה אין קפידא.

 
ברצוני לשאול בפירוש הגמ' בפסחים )דף י"ג ע"ב(: לחם "גלל" תודה, ואין תודה "גלל" לחם וכו'.  שאלה:

 מה פירוש מלת 'גלל'?
מקום בעבור, כן אמרו חז"ל גלל במקום בגלל. )ועיין להראב"ע כמו שכותבים היום עבור ב תשובה:

בראשית י"ב י"ג(. ושוב הראוני להרש"ש בהוריות )דף י"ג ע"א( שכתב ואולי יש חילוק בין גלל לבגלל 
 בבי"ת. ע"ש. ואינו מוכרח.

 
 מה דעת כת"ר שליט"א על הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל? שאלה:

שידע לַאֵחד ניגודים, ורוב החולקים עליו לא הבינו אותו, כמו שלא הבינו את  היה אדם גדול תשובה:
"רבנו", ושם )בעמוד כט( הביא בשם הגר"ע יוסף שהרב  פרהרמב"ם בדורו. ואכמ"ל. ואחר שנים נדפס ס

קוק היה צדיק גמור וגאון שהיה לומד בכל יום חמשים דף גמרא, רק שהיה מקרב רחוקים יותר מדאי. 
 ע"ש.

 
פעמים שהגמרא מקשה מספר קושיות ועונה על כולן אותם תירוצים, מה הסלקא דעתך של  אלה:ש

 המקשן?
לא הקשו הקושיות ביחד אלא בתקופות שונות, ומסדר הש"ס חיבר אותן ביחד. כך רגילים  תשובה:

 להסביר. ויש עוד תירוץ אחר בתוס' שבת )דף מ"ג סע"א(. ע"ש.
 

 והאם צריך לברך עליה "שהחיינו"? ,"על מצות ציצית" קטן חדשהטלית האם צריך לברך על  שאלה:
גם פעם ראשונה אין  ם כן. ואלית קטןבשיעור ט יםכי יש ספיקות רב ,מברכים שאיןהטעם  תשובה:

 כי אין בה שמחה. ,אין מברכים ם כןמברכים. ושהחיינו ג
___________________________________________________________________________________ 

 חידת השבוע

כיצד יתכן שאדם פרטי )לא ש"ץ( מתפלל שמונה עשרה בבוקר של ראש חודש 
 ?ח יעלה ויבוא, ובכל זאת אינו צריך לחזורכווש

הזכיר בשניה יעלה ויבוא, ומתפלל שחרית שתיים, ולא  אם לא התפלל ערבית של ראש חודשהפתרון: 

מבואר במשנה ברורה )סי' ק"ח ס"ק כ"ו( שאין צריך לחזור ולהתפלל, כיון שאפילו אם היה מתפלל ערבית 
עצמה ושכח, אין צריך לחזור, ואם כן לא יהיה חמור התשלומין מאילו התפלל בזמנה. ואמנם הכף החיים 

 אי של נדבה ועל ידי חידוש.בשם הא"ר שנכון לחזור ולהתפלל בתנ מביא)שם אות ט"ל( 
___________________________________________________________________________________ 
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