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 חרב פיפיות
 

מטהרת טמאים  -למעלה מכל שכל והיגיון. יש בה סתירות פנימיות מצות פרה אדומה פלאית ביותר, ונמצאת 
ט( "העוסקין בפרה ", פרשה ירבה במדבר)מדרש וכמו שתמה ה .וחתום וכל עניינה סתום ,ומטמאת טהורים

אתה -לה ועד סוף מטמאין בגדים, היא גופה מטהרת בגדים?! אמר הקב"ה: חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, איימתח
  ."!רשאי לעבור על גזרתי

ב'דעת זקנים' מובא ששאל מין אחד את רבי שמואל איך פרה אדומה כל מעשיה סותרים? ענהו רבי שמואל: 
שים בו לצרוף את הזהב ולהוציא את הסיגים שבו, והזהב מתברר ונהיה נקי, ומצד שני כמו כח האש שמשתמ

כשלוקחים זהב ושמים אותו בכור ההיתוך הוא מתקלקל. כך פרה אדומה מצד אחד יש לה כח לטהר, ומצד שני 
ה לו, היא מטמאת את הטהורים. וכן אפשר לדמות זאת לתרופה נגד חיידקים, שמי שהוא חולה התרופה מועיל

 ומי שהוא בריא היא מזיקה לו.
אותו רעיון אפשר לומר גם על לימוד התורה. אם לומדים את התורה כדי להיטהר על ידה ולהתקרב יותר לקב"ה, 
אז הלימוד מטהר את האדם, אך אם לומדים אך ורק לשם צבירת ידע, התורה יכולה להפוך לסם המוות. כמו 

 תורתו היתה מן השפה ולחוץ, והוא לא רצה להפנים את אשר למד.דואג האדומי שנטרד מן העולם, לפי ש
* 

בזמן החפץ חיים זצ"ל היו כמה משכילים שהיה להם ידיעות בתורה, ופעלו להוציא בחורים מהישיבה בלשון 
חלקלקה. החפץ חיים לחם בהם בכל כוחו, והודיע בשער בת רבים כי אין להתפעל מידיעותיהם כלל ועיקר, לפי 

 ם הולכת לסטרא אחרא.שכל תורת
 

 

 דרכי הפרד"ס  עצה טובה
 אופנים בפירוש התורה

מי שמניח תפלין באופן קבוע על 
, רצוי מזיעראש רטוב או שיער 

ם בפעם לשמן קלות את מדי פע
לין בשמן פרפין או עור בתי התפ

לצורך שמירת רעננות  שמן זית,
 (."יותר מסת"ם")מתוך  .העור

 

 צורת הניקוד
דוגמא לרמז כזה מצאתי בספר "בית נאמן" )בראשית מ, י(: 

בפסוק "ֶאשתך כגפן פוריה" )תהלים קכח, ג(, המלה "ֶאשתך" באה 
בסגול בניגוד לכל הפעמים בתנ"ך שבאה בחיריק, לרמוז בסגול 

עזונט ג -שסימנם גפ"ן  שלש סגולותכנגד  שלש נקודותשהוא 
 חת, שהכל ע"י האשה ובזכותה. נרנסה פ)בריאות באידיש( 

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

וב המצוה על כל אחד מישראל לגדל את בניו ולסדרם ולנהלם ולהשתדל עמהם יגודל ח עניןה מפורסםו דברהדוע י"
ולתורתו ולהקים זרע אחריו מבנים ובנות קדושים וטהורים אוהבי תורה ובעלי יראת בכל כחו להיותם נאמנים לה' 

 ".עד שכל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך ה' לעשות צדקה ומשפט ,ה' ושלמים במדות טובות והנהגות ישרות
 ("ח)"מגיד חדשות" ח"ט עמ' קל

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

  
 

   

 חוקת
 

 עלון מס'
1091 

 

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

 א"פהתש ב"כשנה 

 !!!הופיע

 3פרטים בעמ'  -ספר "הכתב והמכתב" ח"ב ה



 

 

 פנינים ופרפראות
 

יש לדקדק, מדוע ציינה כאן התורה  -וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום כה אמר אחיך ישראל וגו' 
את המקום שממנו שלח משה מלאכים? ואפשר לומר בס"ד שמשה רבנו ע"ה רצה לרמז למלך אדום, שכמו 

המורים, אף אתה יש לך ללמוד קל וחומר שהקב"ה לא ויתר לי על שפגעתי בכבודם של ישראל וקראתי להם 
 )מכת"י הגאון רבי משה לוי זצ"ל(. ולהיזהר לבל תפגע בנו.

 

 

 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 

 בתוך הגולה
 
 
 
 

היה זה לפני שלושים שנה בתמוז התשנ"א. מרן ראש 
שליט"א הוצרך לטוס לדרום הגר"מ מאזוז הישיבה 

 .סבוך לרבנית ע"ה ניתוח לב פתוחאפריקה לצורך 
 

אהרן  בשדה התעופה קיבל את פניהם הגאון רבי
דרום  ביוהנסבורגרב קהלת מהרש"א ) זצ"ל פוייפר

(, שעל פי בקשת הרב אלימלך פירר הי"ו אפריקה
ארגן את כל הדרוש לביקור, וליווה את מרן בעזרה 

מומחים רבה, כשהוא מעמיד לרשותו רופאים 
. א' ראותיות  ורפא ירפא . עד שרמז לו מרןבהתנדבות

מכאן נתנה תורה רשות  :חז"ל)ע"פ דרשת  פויפר
)ר"ת דרום  דרא"פפעם אמר לו ו. (לרופא לרפאות

 וייפר.פהרן א' ררוש ד: אפריקה( נוטריקון
 

לאחר שירד מהמטוס, התפלל שחרית. בתפלת 
, מהשפעת הטיסה העמידה הרגיש סחרחורת

אנחנו  הריוברעיונו הבריק מוסר השכל מעניין: 
 )כדור בכדור הארץ שטס במהירות כפולה מהבואינג

, מ"ק 1666.6 של במהירות בשעה מסתובב הארץ
ובכל זאת , ש("קמ 875 בערך הבואינג של והמהירות

 .מרגישים שום סחרחורת ואיננוהולכים יציבים אנו 
וזאת למרות שבואינג יחסית למטוסים אחרים הרבה 

 ."..חסד"בגימטריא  "בואינגיותר נוח, "
 

נשמת כל חי,  והנה באמצע התפלה של שבת כשקרא
: "המנהג עולמו פתאום האירו אל עבר פניו המלים

לפתע קיבלו  המלים הללו .בחסד ובריותיו ברחמים"
"המנהג עולמו", הקב"ה מסובב את  :פירוש חדש

ב' חס"ד, גימטריא  -" כדור הארץ שלו, "בחסד
, ובכל זאת , דהיינו כפול ממטוס בואינג"בואינג"

בני אדם הנמצאים על  י"ובריותיו ברחמים"! מליארד
 בלי ,תוסחרחור בלי - מרגישים ברחמים ,כדור הארץ

 !פלא פלאים .כיסי אויר ובליבחילות, 
 

במהלך הביקור, נפשו של הרב פוייפר נקשרה בנפש 
טובים, והיה מנצל כל זמן שהיה שם יבדל לחיים  מרן

בתחילה חשב הרב פוייפר כדי לדבר עמו בלימוד. 
שעיקר עסקו של מרן בקבלה כמו חכמי הספרדים 
שהכיר, והחל לדבר עמו בענייני קבלה. בהמשך, 

ובעיון, לראות שמרן ידיו רב לו גם בהלכה  שמח
 הלכתיות הכרעות   בפניו   לשטוח   חבר   לו  ומצא 

 

 בענייני רפואה שהובאו לפתחו.
 

התארח בבית יהודי בזמן שהותו בדרום אפריקה, מרן 
ממוצא ישראלי , מנשה רזבשם  אחד מאנשי הקהילה

באחד הימים לפני  ירד לדרום אפריקה.שמרוקאי 
חלום מוזר, ובו ראתה  בעלת הבית הניתוח, חלמה

כדי  לביתם, בוש" ורעיתו הגיעו"שנשיא אמריקה 
נזכרה  ...על משחק כדורגל מול החלון המזרחי צפותל

וביקשה ממרן לפתור לה את שיש רב גדול בביתה, 
החולים שאנחנו -איזה כיוון בית"ב: החלום. שאל מרן

מול החלון "אמרה:  ".צריכים לעשות שם הניתוח?
הסביר  ",פשוט ם כןא". "המזרחי במרחק עשרה ק"מ

 3, עם 308בגימטריא  בוש :זה פתרון החלוםמרן "
)בלי אל"ף(. מאיר מזוז י משכמנין  311אותיות עולה 

 "משחק כדורגל"באתי אני ורעיתי, להסתכל בעכשיו 
הזה  ת החוליםכי שם בבי ,מול החלון המזרחי

זה ימות וזה יחיה, פעמים הניתוח , משחקים בנפשות
ככה? אם כן אני ". אמרה: "לאשפעמים ומצליח 

 ,אחר שעהל  ..."צריכה לכבד אתכם כמו הנשיא בוש
פרו לו את החלום ופתרונו, אמר: יס .הגיע הרב פוייפר

מי זה הנשיא בוש לעומת מה, כמו הנשיא בוש? "
 .!"ת"ח מגיע לו הרבה יותר כבוד ת"ח?!

 
ביום ראשון י"א באייר שנתיים לאחר הביקור, 

באופן הגר"א פוייפר  הסתלקלמרבה הצער  ,התשנ"ג
 45והוא בן  פתאומי בתאונת דרכים מחרידה בעוה"ר,

ני פטירתו התקשר אל מרן, דרש שעות לפ 18. שנים
 .בתפלה וביקש להזכירבשלומו, ו

 
, במהלכו שבועיים וחציהביקור בדרום אפריקה נמשך 

עברה הרבנית את הניתוח בהצלחה ב"ה. והעיד מרן 
ביום  שהיו אלו ימים יפים שלא ישכחם לעולם.

 ,אב-ב' לפרשת דברים ד' מנחם -לשהותו שם האחרון 
ואחד הפסוקים  בשחרית,מרן היה הקורא בתורה 

 "רב לכם שבת בהר הזה, פנו וסעו לכם!"שקרא היה 
 עלה בדעתו: תוך כדי קריאה )דברים א, ו(.

יוהנס", הר -"יוהנסבורג" פירושה המילולי: "בורג
, 17עולה בגימטריא  הזהשל יוהנס )שם אדם(, והמלה 

 17, ישבתם כבר ביוהנסבורג "הזהרב לכם שבת בהר "
ע הזמן לחזור הביתה. "פנו וסעו הגיכעת ימים, 

 !".לכם
 



 

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 השפעת הסביבה

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 רביזצ"ל, שמשו של המקובל  שלום רפאלי ביר הצדיק
בה  ,שני חדרים בתזצ"ל, חי בעניות בדירה  מרדכי שרעבי

לימים קיבל  ביתו.עשרה נפשות אחת  להצטופףנאלצו 
הצעה ממשרד השיכון, לעבור לדירה מרווחת מאד 

 . בשכונת שמואל הנביא
 
מפתה, אבל רבי שלום היסס... היתה מאוד הצעה ה

מכבידה, המטבח והשירותים מצויים אמנם הצפיפות 
בחוץ, הגשם דולף פנימה, ודרך הסדקים חודרת רוח קרה 
 המצמררת את הגוף, אבל, הבית מצוי באזור המבורך

, מהם מהדהד קולו של יעקב ובבתי מדרשות בבתי כנסיות
 בתורה ובתפלה. 

 
ידידיו של רבי שלום, ששמעו על הזדמנות הפז שנקרתה 

 ,ענות בחיוב להצעת משרד השיכוןילה קו בולידו, דח
באוזניו את מעלותיה של הדירה החדשה, פרטו ו

 .המרחיבה דעתו של אדם

חליט הרבי שלום שמע את הדברים, וכתלמיד נאמן 
 לשמוע את חוות דעתו של רבו. 

 
בהכנעה מרובה שח על אודות הצפיפות בבית, ועל 
האפשרות לעבור דירה, הרכין ראשו והמתין לשמוע את 

 דברי קדשו של הרב. 
 

רבי  :עיניו ופנה אליו בשאלה גורליתאת הצדיק  הרים
שלום, במה תחפוץ בדירה או בילדים? אם טובת הילדים 

ך, שיזכו להתחנך בדרך התורה והמצוות, עליך עיני לנגד
 לוותר על הדירה בשכונת "שמואל הנביא"!

 
בראש  עמדרבי שלום לא היסס אף לרגע, חינוך הילדים 

המשפחה המשיכה  - סולם העדיפויות שלו, והוא הכריע
להתגורר בדירה הצפופה כמקודם, כשכל בני הבית 
 חוסים ומתחממים באורו של הצדיק רבי מרדכי שרעבי

 .זצ"ל שגר בשכנותם
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ?ומרתקת למקצועית כתיבתך את להפוך רצית תמיד

 !ידך בהישג הדבר כעת

 

 הופיע!!!

 

 הספר הנפלא

 הכתב והמכתב
 ח"ב

 

 פרקי הנחיה והדרכה באמנות הכתיבה התורנית            
 עם פירושם ומקורותיהם יחד עם אוצר מליצות וביטויים לשימוש בכתיבה                 

, מקרא חידושי, ותשובות שאלות, מאמרים: הכתיבה סוגי בכל הדרכה כולל החדש הספר

, הערה כתיבת, ושירים מודעות, מכתבים, ביוגרפיות, סיפורים, הלכה פסקי, ס"ש חידושי

 .ספרים וההדרת לאור ספר בהוצאת והדרכה טיפים, ת"ור פיסוק כללי, ותירוץ קושיא

 

 ניתן להשיג בחנויות הספרים
 הפצה ראשית "אור החיים"

 052-7654216 -לבירורים 
 

 

 

 



 

 

 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" 
 

 

בתוך  אותםהשאיר כיון שהיו כמה יונים שלא רצו לצאת יונים, ו קינון כדי למנועאדם שאטם את גגו  שאלה:
 הגג. כעת הוא מתייסר על כך שגרם להם למות. האם נהג כהלכה, ואם לא, מה דרך תשובתו?

לא נהג כהלכה. אינני יודע דרך תשובה. אולי לפזר מדי פעם אוכל ליונים המשוטטים ברחוב )כמו  תשובה:
 שנוהגים בשבת פרשת בשלח(.

 
"מוציא דבה הוא משום האם מותר לספר לאחרים על אירוע מצער שפורסם בחדשות, או שיש בזה  שאלה:
 כסיל"?

 וכל שכן שיש בזה תועלת. ,מותר, כי כבר פורסם ברדיו תשובה:
 

ין יהושע" על אבות דרבי נתן פרק ל"ז הלכה ב' ]בש"ס וילנא[ כתב בשם הרמב"ם שאם בספר "בנ שאלה:
לא נדבר בתינוק הנולד שבע שנים שום דיבור, כאשר יגדל ידבר מאליו לשון הקודש. עכ"ל. ורציתי לשאול 

 את כת"ר שליט"א היכן כתב הרמב"ם דבר זה?
"ת מים חיים משאש )ח"א סימן נ"ד( שדחה דעה זו זה שקר, ולא אמר הרמב"ם זה מעולם. ועיין בשו תשובה:

    בשתי ידים.
 

ת מברכים גם את הבנות "ישיֵמך אלקים כשרה רבקה רחל ולאה". ולכאורה מנין לקוח בליל שב שאלה:
 נוסח זה, שהרי בתורה נאמר רק "ישימך אלקים כאפרים וכמנשה" )בראשית מח, כ(?

כדי שלא לקפח את הבנות. ואם לא היה כתוב בתורה כאפרים וכמנשה, היינו מברכים לבן: ישימך  תשובה:
 יעקב.אלקים כאברהם יצחק ו

 
 האם יש ענין להדליק נרות בבית לכבוד נשמת הצדיקים? שאלה:

  אין ענין בזה, רק חסידות יתירה, ולעת הצורך או ביום יארצייט של הצדיק. תשובה:
 

ִמים שערות זקנם שנתלשו בתוך הספרים? שאלה: ָּׂ  מהיכן לקוח המנהג של אלה ַהש  
 אומרים שכך נהג הבעל שם טוב ע"ה. תשובה:

 
? והאם צריך שגם האות עמידה פסוק ששם המתפלל מופיע בוהבסוף תפלת  ומרמה המקור ל שאלה:

 האחרונה בשמו? האחרונה בפסוק תהיה זהה לאות
לכתחילה לוקחים פסוק שמתחיל ". ותושיה יראה שמך"ש''י )מיכה ו' ט'( על הפסוק וש רהגהה בפיר תשובה:
 .ואם לא נמצא לוקחים פסוק שהשם מופיע בו ,ומסיים

 
קום מסוים או שכלל לא הקפידו על מ בקריאת התורה,הפסקות ל מקורות קדומיםיש  ספרדיםלהאם  שאלה:

 ?ההלכה ל פילהפסקה רק שיהא במקום שניתן להפסיק בו ע
 "חיים ושלום "דרכי פררק הקפידו תמיד לסיים בדבר טוב. וזכורני בס ,אין מקורות קדומים תשובה:

וכתב שהמציין בחומשים היה מקרי שינה הרבה הפסקות ממה שכתוב בחומשים, שלאדמו"ר ממונקאטש( )
 . ע"ש.דרדקי ועשה הרבה טעויות
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