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 שה פזורה ישראל
 

הקדוש  האור החיים שואל - וגו' ר התהלכו אבותי לפניו אברהם ויצחקויברך את יוסף ויאמר האלוקים אש
 .לעורר אהבת הקדמונים וזכרונם לטובהיעקב מדוע היה צורך לפני התפלה בהזכרת האבות? ומבאר שבא 

 כשה לפני הרועהיעקב אבינו התהלך לפני הקב"ה אותי".  הרועהובהמשך הזכיר זכותו בהצנע ואמר "האלוקים 
 ת איך ומה צריך לעשות. בלי חשבונו

כמו שנאמר "בך בטחו אבותינו בטחו ותפלטימו". וכך  ,שבטחו בקב"ה על כל צעד ושעל וזוהי זכות אבות
. וכן נאמר זה מה שיעקב אבינו השריש בעם ישראלההנהגה בעם ישראל הנחשב ככבשה בין שבעים זאבים. 

 ה פזורה ישראל".שעל עם ישראל "
פעם הגיעה לאוזניו שמועה אודות זצ"ל )בעל החפץ חיים( ש אל מאיר הכהן מראדיןישרגאון רבי היה במעשה 

אחד מתלמידי ישיבתו, אשר דובר בו נכבדות, אך המיועדת מסרבת והענין מתנהל בכבדות. חבריו בישיבה 
  שחשבו כי זקנו המגודל עומד בעוכריו, ייעצוהו איפוא שיגלח זקנו למשעי כדי למצוא חן בעיני המדוברת.

הזמין החפץ חיים את הבחור לביתו, ומשל לו משל: קטר של רכבת, שמחוברים אליו קרונות רבים טעונים משא, 
משרכים דרכם על הפסים במעלה הר גבוה. הקטר עובד במלוא הקיטור ונוסע באיטיות מרוב כובד עגלות המשא 

יל שרווליו והחל דוחף בשתי הטעונות. 'פיקח' אחד אשר חזה ברכבת ביקש להחיש את מהלך נסיעתה, הפש
ידיו את הקרון האחרון, בכוונה לסייע לקטר המושך אחריו את כל הקרונות... לגלגו עליו העומדים מסביבו: 

 "כוחך לעומת הקטר העובד במלוא הקיטור, ככוח היתוש מול כוח השור...". 
שמכריזים למעלה ארבעים יום למרות  -פנה החפץ חיים אל הבחור במאור פנים  -כן הוא העניין בשידוכים 

סוף, והקב"ה בכבודו ובעצמו מזווג -קודם יצירת הוולד על זיווגו של האדם, אף על פי כן קשה העניין כקריעת ים
זיווגים. ופתאום מתגנבת מחשבה במוחו של אדם 'לעזור' להשם יתברך על ידי שיגלח שיער זקנו... הרי זה ממש 

וכי אתה חושב שכמה שערות מפריעים לקב"ה לגמור את  ייע לרכבת...כמו ה'חכם' הזה שדחף בכל כוחו לס
 ...השידוך?!

 

 ְבָרָאה   ֹתהו   לֹא עצה טובה

כאשר באים לתקן 
חטא מסוים, מומלץ 

ללמוד היטב את 
ההלכות של אותו 

ענין, ועל ידי 
שהדברים יהיו 

ברורים ונהירים, לא 
יוכל היצר לפתות 

בקלות שזו רק 
 חומרא וכדומה.

 שיני בינה
 שבוקעתמכונה בשם "בינה" מכיון והיא השן הטוחנת השלישית,  שן בינה

על נחיצותה של שן תיאוריות  כמהישנן (. 17-25לרוב בגילאים בגרות )גיל ב
את . יש המציעים לכך שהיא צומחת בשלב מאוחר יחסיתזו, והסיבה 

לשיניים שנאבדו. במדינות לא הבינה נועדו כאמצעי רזרבי  האפשרות ששיני
ים, שיני בינה הפה ותנאי החיים גרמו לאיבוד שינמפותחות, כאשר הגיינת 

. הן צומחות ם טוחנות שנשברו או נרקבולהחליף שיני ומחות בבגרות יכלושצ
ת לשיני כנית גיבוי", בדומה לשיני החלב שמתחלפובשלב האחרון בתור "ת

 )הרב דניאל בלס הי"ו(. בשר במהלך הילדות.

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

 אשר ככל לעשות הזה בעולם בהיותו הבחירה בידו׳ ה נתן היצורים כל מבחר האדם כי, עניןה רסםומפו דברה דועי"
 ח״רמ) לעשותם לו שצוה הדברים יעשה שאם, המות ודרכי החיים דרכי: דרכים שני ניופל ונתן, רוחו על יעלה
 ;הבא בעולם הנצחיים לחיים יזכה (,תעשה לא מצוות ה״שס) לעשותם שלא שצוה מהדברים ויתרחק (עשה מצוות

 מיתתו אחרי קשה נשווע, לעשותם שצריך הדברים יםילק ושלא לעשותם האסורים הדברים אחרי ףוירד אםו
 .לגיהנם הגיעו דםוק חבלה מלאכי ידי על הגדול נשוהע לבד, תחתית ושאול גיהנם נשוע הבא בעולם

 (מ"ג דרוש ח"ט חדשות מגיד)
 

  
 

   

 חיוי
 

 עלון מס'
966 

 

 052-7654216יו"ל ע"י הקרן לזיכוי הרבים. נייד: 
 gmail.com7654216@אשדוד. דוא"ל:  14/13כתובת: רח' הרב רוזובסקי 

 טהתשע" כ'שנה 



 

 
 

 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 

 במחשבה תחילה

 
 
 

ישנם בני אדם הנהנים להשתעשע  ומעולםמאז 
גן המשתרע זהו  )מבוך(. בשוטטות ב"גן המבוכה"

על שטח גדול שבמרכזו ניצב מגדל. הבאים בשערי 
הגן מהלכים בשביליו הרבים, במטרה להגיע אל 
המגדל. השגת מטרה זו אינה קלה כלל, כי השבילים 
נעשו מלכתחילה באופן מטעה. לעתים נדמה לאדם 

ובסוף המהלך בשבילי הגן שהנה הוא קרוב למטרה, 
תום. מכאן גם למבוי ס מוביל אותו השביל המפותל

 השם "גן המבוכה", כי ההולכים בו נבוכים בשביליו.
 

צלח את המכשולים  שאחרי כמה וכמה נסיונותמי 
רואה לפניו את כל  ,המגדלמרומי הגיע אל ו

להנחות את ההולכים בהם כיצד  ויודעהשבילים, 
להגיע אל המטרה. הרוצה לצאת מן המבוכה, ישכיל 

 בראשלעשות אם ישמע בקול המנחה העומד 
 המגדל.

 
 הרמח"למשתמש  )פרק ג'(" מסילת ישרים"בספרו 

ל: באר את דברי חז"מכמשל ה זצ"ל ב'גן המבוכה'
על כן יאמרו המושלים ביצרם: בואו ונחשב "

הפסד מצוה כנגד שכרה, ושכר חשבונו של עולם, 
. העולם " )בבא בתרא ע"ח ע"ב(עבירה כנגד הפסדה

שבילים שהיצר סולל בו  אחד גדול מבוך הזה הוא
המובילים למבואות סתומים ומסבים מפח רבים 

ן לא הצליח למשול ביצרו, הוא ינפש. מי שעדי
כטועה ונבוך בין השבילים, ואינו יכול להורות 

 ה.לעצמו את הדרך הנכונ
 

אחרי קרבות רבות עם היצר ישנם אנשים שאולם 
והם 'מושלים ביצרם'.  את המטרה לכבוש הצליחו

הם אלו  .עליהם נאמר: 'אין חכם כבעל הנסיון'
עץ מנסיונם העשיר ולהורות לנבוכים ישיכולים לי

את נתיבות האמת, ולהזהיר  להאיראת הדרך הישרה, 
 מפני דרכים המובילות לשום מקום.

 
הדרך היחידה לצאת בשלום מהעולם יעצים שוהם מי

סוד השליטה הוא פשוט . "בואו חשבון!"הזה, היא 
לבוא חשבון של 'הפסד  לחשוב לפני כל פעולה. -

 מצוה כנגד שכרה'.
 

אם נערוך חשבונו של עולם, נגלה כי הריוח החולף 
מהנאות העולם הזה, הינו אפסי לעומת הריוח הנצחי 

לשכרן. מזהירים ה'מושלים' של המצוות שאין קץ 
את כל אחד מאתנו: אל תהיה טיפש! אל תלך שולל 

חשבונו של  רוךאחר דברי ההבל של היצר הרע! ע
 עולם, כדרכו של סוחר חכם וממולח, ואמור ליצרך: 

גם אם יש כאן צד אפשרי של הפסד, אבל מה אני 
מפסיד? מעט נוחות, מעט כח, זמן או כסף. מה ערך 

ריוח העצום המצפה זעירים אלו לעומת היש להפסדים 
 שכר מצוה! –לי 

* 
בספרו "מגדולי ישראל" ח"ב )במאמר על רבי רחמים 

רבי מאיר מאזוז זצ"ל(, כותב מרן ראש הישיבה הגאון 
שליט"א כי ככל שאדם חושב ומתבונן יותר  מאזוז

לפני המעשה ואינו פועל בפזיזות, כך המעשה מצליח 
מאד  ,ה' מעשיךפסוק "מה גדלו ב זאתרמז יותר. ו
שהמחשבה היא )תהלים צב, ו(, " "מחשבותיךעמקו 

יסוד המעשה, וככל שהיסוד עמוק יותר הבנין גדול 
)ריש פרשת  רבנו בחיי והביא שם דברי. "וגבוה יותר

, שפירש שהוא "אשרי אדם מפחד תמיד"בא( על פסוק 
מפחד תמיד בכל פעולותיו ומחשב בהן ומתבונן 

 ע"ש. .בנזקם ותועלתם טרם שיפעלםתכליתם 
 

זצ"ל  רבי עזרא דנגורדבר מעניין כותב בענין זה הגאון 
)רבה של בגדאד( בספרו "עדי זהב", שהסיבה 
שהעולם לא נברא מתחילה בתכלית השלימות, רק 

ללמד נשלם לאט לאט בששה ימים, לפי שרצה ה' 
, אלא יהיה מתון וינהג לאדם דעת לבל ימהר במעשיו

 הדעת.בישוב 
* 

זצ"ל לייסד את ישיבת  רבי חיים מוולוז'יןכשבא הגאון 
 אליהו מוילנאלרבו הגאון רבי  ניגש ,לוז'ין המעטירהוו

בהתלהבות והתפעלות יתירה, ואמר לו: "רבי,  זצ"ל
ברצוני לפתוח ישיבה! ללא ספק יש בכך צורך 

 גדול!".
 

אלא שהגאון הפתיע אותו באומרו: "אל תפתח 
ללמוד כדרכך עד כה!". התפלא רבי ישיבה! המשך 

 חיים, אך כמובן פקודת רבו שמרה רוחו.
 

לאחר מספר חודשים, שוב בא רבי חיים להציע את 
פתיחת הישיבה לפני רבו. הפעם הוא הציע את 
הדברים בשיקול דעת ובמתינות ללא התלהבות יתירה, 

הפעם כשהוא מציג צדדים מחייבים וצדדים שוללים. 
 .דמיהגאון הסכים 

 
תמה רבי חיים לפשר השינוי בהוראה. הסביר לו 

באת בבהילות ובהתלהבות, בפעם הראשונה, הגאון: "
וכשאדם עושה דבר מתוך להיטות, אפילו הוא דבר 

היצר הרע מעורבת בזה ידו של  טוב, יש לחשוד שמא
 שנגשת לענין כעתשנותן גם הוא את המרץ. אבל 

 בכובד ראש, ההצלחה מובטחת לך".
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 התרה סודית

 
 

  !זה לא צחוק 
 נרגש לרבו בעת שנכנס אליו ביחידות. יהודיהקב"ה", בישר  שאני משוחח עם"חלמתי 

אשריך . 'אין אדם חולם בלילה אלא מהרהורי לבו ביוםהנשגבה: "ידוע ש'תפעל ממדרגתו ה הרב
 נתונות כל היום לקב"ה".מחשבותיך ש

"זה לא יכול להיות" הניד היהודי ראשו בשלילה, "מתי כבר יש לי זמן לחשוב על הקדוש ברוך הוא 
 במהלך היום...".

ישר בוקר אני קם השכם, ממהר למקוה ומשם בבלהט: "ביקש הרב לשמוע את סדר יומו, והוא פירט 
אוכל ארוחת צהרים ולאחר , בכולל עד הצהריםוד יוצא ללמ וברכת המזון. לתפלה, לאחר מכן פת שחרית

עוזר במה שצריך לביתי לרעייתי וילדי,  שבמנחה וערבית,  לכולל עד הערב. מתפללשב מנוחה קצרה 
והולך לישון בכדי לאגור  לעזור בבית, הולך לכולל ערב עד שתחטפני שינה, קריאת שמע על המטה

 ."כוחות ליום הבא
 "...!הזה יש לי זמן לחשוב על הקב"ה?הצפוף בכל הלו"ז למען ה' מתי " סיים האיש,, "אמור לי רבי

 

 ...צחוק צחוק אבל   
 

טבע האדם שהוא מתחיל משימה רוחנית במרץ ובהתלהבות, אך עם הזמן דועכת ההתלהבות הראשונית, ולאט 

שלעתים הוא פועל באופן כך למעשיו עד -כוונה ורצון. יש והוא מתרגל כלבלי  לאט תפקידו נעשה מתוך הרגל

 הוא יכול מבוקר עד ערב לעבוד את הבורא, מבלי לשים לב למי הוא עובד. מכני, ללא רגש וקשר נפשי לפעולה.

 

זצ"ל )הובא בספר "דורש  רבי סלמן מוצפיסיפר הגאון 
ציון"(, שפעם בשעה שהיה יושב ולומד אצל הגאון 

זצ"ל, נכנס יהודי עם הארץ  רבי יהודה פתיההמקובל 
 ופנה אל הרב: "כבוד הרב, צריך אני לעשות התרה".

 
 בירר הרב."על מה? מהו הנדר?" 

 
"לא", אמר האיש נחרצות, "איני יכול לגלות את הנדר, 

 זה סודי".
 

"עם כל הכבוד", הסביר לו הרב, "אי אפשר לערוך 
התרה כך. בהלכה נפסק שלפחות אחד משלושת 
המתירים חייב לדעת מה בדיוק נדר האיש, שאם לא כן 

 אין ההתרה מועילה.
 

שיתירו  שמע זאת אותו עם הארץ, והלך לביתו מבלי
 את נדרו.

 
שבוע לאחר מכן, הופיע שוב האיש בבית הרב 
והתחנן: "הרב, יש לי צער גדול. בבקשה ממך, התר 
את הנדר שנדרתי. יש עלי עוון גדול מחמת הנדר, 

 ואינני יכול לשאתו".
 

"חביבי", פרש הרב את ידיו, "מה אעשה שאיני יכול 
י להתיר לך מבלי לדעת מהו אותו נדר? בוא וספר ל

 בשקט, בלי שישמע שום אדם".

"לא", אמר האיש ביאוש גדול, "אי אפשר!". שב 
 לביתו חפוי ראש, אך את דבר הנדר לא הסכים לגלות.

 
חלפו ימים מספר, ושוב הגיע האיש אל הרב. "איני 
יכול לעמוד בזה", אמר בקול נואש "אני מוכרח 

 לקבל התרה".
 

הנדר", "כדי לעשות התרה, אתה חייב לגלות מהו 
 שב הרב ואמר בסבלנות מרובה.

 
נאנח האיש אנחה גדולה ומרה ואמר: "יהא אשר 
יהא, לא אוכל להמשיך לחטוא בשבועתי". לקח את 
הרב הצידה, וגילה לו שחוטא הוא באחת משלש 
העבירות החמורות שבתורה רח"ל. יום אחד התברר 
לו עד כמה חמור עוון זה, וכיון שכך, קפץ ונשבע 

 עו.שיחדל מפש
 

"הבעיה היא", סיים האיש את וידויו, "שאינני מצליח 
לעמוד בכך ושב אני לחטאי, אבל לבי נוקפני על 

 השבועה שאני עובר".
 

נאנח הרב אנחה כבדה. היהודי שמולו דאוג ומתייסר 
מחמת הפרת שבועה שהוא מושבע ועומד עליה מהר 
סיני, ואינו חושש מעוון שהוא משלושת האיסורים 

ביותר שהם ב"יהרג ואל יעבור", ומתחייב החמורים 
 העובר עליהן כרת ומיתת בית דין.



 

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

 
 

 ב. ?יש בכך איסורהאם  א.י: שהוא מרגיש את עצמו אשכנז בטענההחליף שם משפחתו שספרדי  שאלה:
וכעת כועס עליו שהחליף שם משפחתו,  בפרנסתו, לוו קיבל עליו לעזור יאב ג. גט?בהאם יש בעיה בכתובה ו

 לו?האם רשאי להפסיק לסייע 
למה שיפסיק? הוא  ג.. אין בעיה ב., כי הוא סובל מרגשי נחיתות. אין איסור. אבל הוא משוגע א. תשובה:
יטבול  לואפיבקולותיהם לנהוג כמו האשכנזים לו ולומד, מגיע לו. אבל בהלכה אסור  רה ומצוותשומר תו

 אלף טבילות.
 

 ישנם האומרים שרווק מעוכב זיווג לא ישב בפינת השולחן, האם יש ממש בדבריהם? שאלה:
 הבל וריק. איפה מצאו את זה? תשובה:

 
 האם אפשר לברך שבע ברכות כשיש רק אדם אחד "פנים חדשות"? שאלה:

 אפשר, כי המלה "פנים" שייכת גם באדם אחד. תשובה:
 

 כאשר עורכים סעודת שבע ברכות בבית החתן, האם אפשר לוותר על פנים חדשות? שאלה:
גם בזה צריכים להיות פנים חדשות או לפחות איש אחד חשוב שמרבים בשבילו, ובלא זה אין  תשובה:

 לברך שבע ברכות.
 

... נהוג היום בכמה מקומות שבאמצע ברכת "אשר ברא", מפסיקים, והקהל מזמרים "אשר ברא. שאלה:
ורעות". יש שמזמרים רק פעם אחת, ויש שמהדרין לזמר כמה פעמים באופנים שונים. ורציתי לברר אם אין 

 בכך חשש הפסק, או שבכלל הוא מנהג הוללות?
מנהג ישראל תורה הוא, וכל שכן שנהגו כך כמה קהלות בחוץ לארץ להרבות השמחה. ומכל מקום  תשובה:

 בשו"ת יחוה דעת ח"ב )סוף סימן ה'(.לא כדאי לחזור כמה פעמים. ועיין 
 

 שירים בשבע ברכות של החופה בין ברכה לברכה? להשמיעהאם מותר לתקליטן  שאלה:
 כי יסיחו דעת מהברכות. ,לא כדאי תשובה:

 
טלית על ראש הבנים, האם יש מקור ה מניחים היד עםאודות מנהג ישראל שבשעת ברכת כהנים  שאלה:

 למנהג הזה?
 טליה.י, אבל הוא מנהג עתיק בתונס ובאמפורש ן מקוראי תשובה:

 
 " או "עם קדושיך"?כאמורחזן מכריז "כהנים", האם עונים "עם קדושיך כאשר ה שאלה:

 בלי "כאמור". תשובה:
 

'אמן'  -כשאין כהנים והחזן אומר: "או"א ברכנו בברכה המשולשת", מה עונים הקהל אחר כל פסוק  שאלה:
 או 'כן יהי רצון'?

 כן יהי רצון. תשובה:
 

___________________________________________________________________________________ 
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