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 אמונה תמימה
 

מביא רש"י בשם המדרש: משל לבן שפחה שטינף  -זאת חוקת התורה וגו' ויקחו אליך פרה אדומה תמימה 
העגל. והנה, מצות פרה אדומה היא  פלטין של מלך. אמרו: תבוא אמו ותקנח הצואה. כך, תבוא פרה ותכפר על

חק, כלומר מצוה שלא נתבאר טעמה, ואין אדם שיכול להשיג טעמה על אמיתתה, אך בכל זאת יש כאן גרגר 
 של טעם ומשל למצות הטהרה, ובודאי לימדונו חז"ל במשל איזה לימוד ונמשל.
ם ישראל זכו לקבל את התורה על ובכן, בספר "המוסר והדעת" כתב שיש כאן לימוד דרך בעבודת ה'. ידוע שע

ידי שהקדימו נעשה לנשמע. עניינם של הכתרים, לעשות את הדברים כמאמרם וכנתינתם ללא חשבונות. אמנם, 
במעשה העגל נפלו ממדרגתם, עד שהיה משה רבנו צריך לשבור את הלוחות, וכשמשה רבנו בושש להגיע, לא 

ל דעת עצמם מה שחשבו שנכון לעשות. לפיכך היה צורך הלכו לשאול את אהרן הכהן מה לעשות, אלא עשו ע
בתשובת המשקל. בפרה אדומה יש מצוה ללא טעם, וגם אין שואלים מה עומק טעם המצוה: מדוע שלא יהיו ב' 
שערות שחורות ושלא עלה עליה עול. כל חסרון הטעם במצוה זו, מטרתו להשיב את האמונה התמימה, כמו 

"תמימה", על שם ישראל שהיו תמימים, ונעשו ע"י העגל בעלי מומים, תבוא פרה שכתב רש"י ברמז פרה אדומה 
אדומה תמימה ותכפר עליהם ויחזרו לתומתם. רש"י הקדוש מלמדנו חומר העוון כאשר אדם עושה דברים על 

 דעת עצמו, שהרי הוא נהפך לבעל מום, ורק כששב לאמונה תמימה זוכה לשלמות.
שה, והרופא המקומי הפנה אותה לפרופסור ידוע בעיר הבירה. באה לרב מסופר על אשה שחלתה במחלה ק

העיירה וביקשה ממנו כי יתפלל עליה ויברכה. התעניין הרב במצבה ונענה כך: "הנה, יש לך הפניה לרופא, וה' 
יעזור שתהיה לך רפואה על ידו". לא הרפתה האשה ואמרה: "אך מה יהיה עד שאגיע לרופא ואני סובלת?". 

ה הרב: "מברך אני אותך שתהיי בריאה עד שתגיעי לרופא". לשמע הדברים, אורו עיניה של האשה, כעת השיב
יש בידה הבטחה מהרב שתהיה בריאה עד שתגיע לרופא, אם כן מדוע ללכת אליו. נשארה איפוא בביתה 

מונתה התמימה וברכתו של הרב פעלה ישועות ללא צורך ברופאים ורפואות, וכל חייה נשארה בריאה בזכות א
 בקב"ה ובחכמי ישראל.

 

 ְבָרָאה   ֹתהו   לֹא עצה טובה

הקשיבו עם העינים. הביטו באדם , לזולת להגיע ליכולת הקשבהכדי 
מהתקשורת  93%-שמולכם כאשר הוא מדבר אליכם. מחקר טוען ש
קשורים לטון  38%שלנו מתבצעת מעבר למלים שנאמרות בפועל. 

קשורים לתקשורת  55%-ולגוון הצלילים, והדיבור, לאיכויות הקול 
בלתי מילולית, כלומר, לשפת הגוף שבאמצעותה אנו מדברים. 
משמעות הדבר היא, שהשפעתה של התקשורת הגופנית שלנו גדולה 

נסו בנוסף,  כמעט פי שמונה מהשפעתן של המלים שהוצאנו מפינו.
ואת  לחדור אל מעבר לעיניו של הזולת, ושאפו להבין את מחשבותיו

תחושותיו. שאלו את עצמכם, מה הביא אותו לעמדתו הנוכחית? מיהו 
באמת האדם הזה? מאיפה הוא מגיע? אלו דברים הוא חווה במהלך 

 .הי"ו( הרב בנימין רפפורט) ...חייו?

 זיעה
ההזעה חשובה מאוד לתפקוד 

העיקרי לקרר  התפקידהגוף. 
את הגוף בזמן שהטמפרטורה 
הפנימית שלו עולה, למשל 

למעשה,  .גופנית בזמן פעילות
שעל התאיידות נוזל הזיעה 

העור היא זו שגורמת לקירור 
עוזרת לגוף גם הגוף. זיעה 

 להיפטר מרעלים.
 

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

ולא תהיה מחלוקת בעצמו  ,בשלום עם כל אדם, כל שכן שצריך להיות גם כן גופו בשלום כשם שמצוה להיות אדם"
בין הנשמה והגוף, כי הנשמה אוהבת רק עניינים רוחניים, והגוף אוהב רק תאוות עולם הזה ומתרחק מן התורה 

הזה ולהשתדל בצרכי  לאחוז מעט בענייני העולם - והמצוות וכל העניינים הרוחניים, וצריך אדם לשים שלום בגופו
 (.ד)"מגיד חדשות" ח"ט עמ' רנ"...". עולם הבא, כי אי אפשר להתקיים זה בלא זה
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 פנינים ופרפראות
 

 ב( .ט)יזאת חקת התורה 
טעם סמיכות פרשיות חקת וקרח נראה לענ"ד לומר, שכיון שקרח התלוצץ בין היתר על מצות ציצית ומזוזה 
)כמבואר בפירוש רש"י בריש פרשת קרח(, לכן נצטוו כאן ישראל במצות פרה אדומה שהיא חוקה ואף שלמה 

ע טעמן של מצוות. ומי המלך ע"ה לא ידע את סודה. לרמוז שאין להתלוצץ משום מצוה כי אי אפשר תמיד ליד
אדם כי ימות באהל" )להלן  "זאת התורהשיתלוצץ על אחת מהמצוות הרי שסופו יהיה כקרח. ונראה לרמוז 

, לומר שמי שינסה לחקור יותר מדאי את חקת התורה סופו שימות התורה"חקת  "זאתפסוק י"ד(, וכאן נאמר 
 (.)מכת"י הגאון רבי משה לוי זצ"ל באהליהם של קרח ועדתו.

 
 )כ. ה( א מקום זרע ותאנה וגפן ורמוןל

ויכרתו משם זמורה ואשכול ענבים אחד וישאהו אפשר שהזכירו רק מינים אלו שראו אצל המרגלים, כמ"ש לעיל "
 )חן בשפתותיך, כת"י(. ".ומן הרמונים ומן התאנים במוט בשנים

 
 

 

 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 

 קנין התורה תלוי בעמל

 
 
 

זצ"ל משל רבנו יוסף חיים כתב בספרו "עוד יוסף חי" 
 :נאה

 
ואילנות  גדלו יבולים טובים הב לאדם אחד היה שדה

דלים היו  ,באותו אזור טובות ליהנות בהם בני אדם.
להשקות את השדה די ולא היה בהם מי הגשמים 

 . סיפוקו
 

לשם כך חפרו בעלי השדות תעלות שהיו מוליכות 
אלא שמדי שהיה בסמוך לעיר. מים לשדותיהם מנהר 

והיה  ,עפר ואבנים ל ידיהיו התעלות נסתמות ע פעם
 צורך לחפור ולהעמיק את נתיבי המים.

 
שעותיו ויהי היום ובעל הפרדס חלה והרגיש כי 

ן כי הטמי וגילה את אוזנםקרא אליו את בניו  ספורות.
 שמוליכות אל שדהו...  מטמון יקר בתעלות המים

 
לא הספיק לספר להם היכן בדיוק טמן את האוצר, 

 לנצח... ועיניו נעצמו
 

מיד לאחר השבעה, יצאו בניו והחלו לחפור במרץ 
אורך התעלות שבשדותיהם והעמיקו כל לוביגיעה 

בהן רבות, אך העלו חרס בידם. כעסו הבנים על 
 .ן להם ליגע לריקונת התל בהםשאביהם 

 
להפתעתם, כי השדות הבנים בהגיע הקיץ גילו והנה 

עשרות מונים יבול באותם ירשו מאביהם, הצמיחו 
התברר ששכניהם התעצלו ולא  .משל שכניהםיותר 

העמיקו את התעלות המובילות את המים 
לשדותיהם, ולכן בימות הקיץ השדות לא הושקו 
כראוי, ואילו לתעלות שלהם שכבר היו עמוקות דיין 

 והרוו בשפע  המים  עקב החפירות אחר האוצר, זרמו 
 
 

 את השדה די הצורך.
 

 אליו התכווןשאו אז הבינו הבנים מהו ה"אוצר" 
 .האוצר הגדולהיא עצם החפירה  - אביהם

 
כדי להוציא ממנה פירות טובים שהם  .כך היא התורה

על  לחפור לעומק הסוגיא ישחידושי הלכה אמיתיים, 
  .ידי ריבוי קושיות ותירוצים

 
עצם 'החפירה' והחריש העמוק הזה, יסללו דרך 
לקרבנו. מי התורה יזרמו מלא חופניים, וירוו אותנו 

 מהאוצר הנפלא בתבל.בשפע 
 

"באר חפרוה  בפרשתינו ובזה פירש הגרי"ח את הפסוק
"חפרוה  –שרים" )במדבר כא, יח(, "באר" היא התורה 

צריכים  –כדי להניב ממנה את מרגליותיה  –שרים" 
 לחפור לעומק הסוגיא.

 
התורה אינה ששליט"א  אשר וייס רביוהטעים הגאון 

שכולו בידי  יןמעיהעשוי כולו ביד אדם ואינה  בור
, שתחילתו בידי אדם וסופו "באר"כשמים, אלא היא 

אדם אינו יכול לשבת בשקט, ולחכות  בידי שמים.
עליו לעמול מעצמו והבא ליטהר  -שהתורה תגיע אליו 

 מסייעין אותו.
 

רבי בן ציון אבא באחד משיעוריו העמוקים של הגאון 
זצ"ל, ביקש אחד השומעים, יהודי מתחזק:  שאול

"הרב, תרחם עלינו, תנמיך מעט את הגדר, שנוכל 
 לעבור מעליה!". 

 
חייך הרב והשיב: "האמן לי, הנמכתי כמה שאפשר. 

 כעת צריך לעשות מאמץ, ולטפס!"...



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 אין הקב"ה מביא תקלה לצדיקים

 
 

 

  !זה לא צחוק 
"מלחמה על פי התורה". מאות שחקנים שהוצגו כחיילים בנושא משכילי בריסק העלו פעם הצגה לעגנית 

עזבו חלק  ",מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו ילך וישוב לביתו"עלו על הבמה. כשהודיעו: 
מי האיש אשר ארש אשה ", ו"מי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו"אחרי ההכרזות  מהחיילים את הבמה.

 .נוספים ילך וישב לביתו" עזבו חיילים -ולא לקחה 
 

 -קמו כל החיילים שנותרו  ,ילך וישוב לביתו" - כשהגיעה ההכרזה האחרונה "מי האיש הירא ורך הלבב
, שעונים על מקלותיהם ותלמודם בידםשני שחקנים שהתחזו ליהודים זקנים, ק ועזבו. על הבמה נותרו ר

 הגאון מוילנא והשאגת אריה.וגילמו בדמותם את 
 

  .זצ"ל חיים מבריסק גאון רביסיפרו את הדברים לו, נפגעו קשות מההצגה העוקצנית החרדים של בריסק
 

ך בדיוק צריכה להיראות יציאת יהודים . "אכן, כנבהל מהמערכון הסאטיריאלא שהרב מבריסק כלל לא 
: ההצגה של למלחמה" הפתיע הרב בתגובתו, והוסיף בחיוך: "רק שהיה על המשכילים להראות את סופה

הגאון מוילנא והשאגת אריה, אכן נותרו כיחידים הראויים לצאת למלחמה. הם גם באמת יצאו אליה 
 ".שעונים על מקלות ועם גמרא ביד, וניצחו...

 

 ...צחוק צחוק אבל   
 

י ְבֹכחַ  ְולֹא ְבַחִיל לֹא" רּוִחי ִאם ּכִ  " )זכריה ד, ו(.ְצָבאֹות ה' ָאַמר ּבְ
 

 אצלנו! –מוצאים את האוצרות 
 

 "אוצרותינו"
 עונג שבת אמיתי!!! םוטועמי

 כעת בכרך חדש על חומש במדבר
 

 הספר 'אוצרותינו' לוקח את הקורא למסע אל אוצרות התורה 
 חידושיהם ולקחיהם של רבותינו הספרדים, שזור בסיפורים ומשליםלאור 

 

  ניתן להשיג בישיבת כסא רחמים

 
 

( הבבא סאלי) רבי ישראל אבוחציראהגאון הצדיק 
הקפיד מאד על כל המצוות התלויות בארץ,  זצ"ל

פריש בעצמו את יה מושנים רבות כשגר בארץ, ה
התרומות ומעשרות. כל האוכל שהוגש על שולחנו 

ומן  ,הטהור היה תחת פיקוחה המתמיד של הרבנית
 תקלה על ידה. תבואהשמים סייעו שלא 

 
סמך בכל עת על הרבנית, והרבנים שנהנו  רבי ישראל

משולחנו ידעו את הכלל ששולחנו של צדיק הוא 
 כמזבח וכל מה שעולה עליו כשר וטהור.

 
באחת מנסיעותיו התארח פעם הבבא סאלי בביתו של 
יהודי בפריז בערב שבת. זמן קצר מאד לפני הדלקת 

קש יוב ,נרות התקשר ידיד המשפחה מירושלים
 זמאחר והוא נמצא בפרי ,באותו ביתלהתארח אף הוא 

 היכן לשבות. ולא מצא

 לשולחן בעלת הביתבסעודת שבת בבוקר הגישה 
האורח והנה, הבחין  אבטיח לקינוח סעודה.

ועליה  על האבטיחקטנה שהיתה  במדבקהמירושלים 
הוא הבין שמקור האבטיח  כתוב בעברית "כרמל".

ישראל, ושאל את המארחת אם זכרה לעשר את מ
  האבטיח.

 
, אינם מגיעים מישראל"האבטיחים בשווקים שלנו 

לכן לא עלה בדעתי לבדוק אם האבטיח מישראל 
 וכמובן שלא עישרתי אותו" ענתה בעלת הבית.

 
ומשהכל הודו  ,מובן שהאבטיח לא הוגש לשולחן

'לא לי עליכם ": לשליח מירושלים, השיב בבטחון
כאן שבזכותו כנראה הגעתי ל צדיקלהודות אלא ל

שלא השבת במיוחד. מן השמים שלחו אותי, כדי 
 .תבוא תקלה לצדיק"



 

 
 

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

 

 

באירופה לא הקפידו האם בזמן הזה יש להקפיד שלא לשתות משקים מגולים )ידוע לי שהאשכנזים שאלה: 
ואיך נהגו בזה בארצות צפון אפריקה ובעירק  על זה מחמת שאין נחשים מצויים שם כמו בארץ ישראל(?

 ששם מצויים נחשים?
בארץ ישראל יש לחוש, וכמ"ש הפר"ח ביו"ד ריש סי' קט"ז. גם בצפון אפריקה חוששים לכתחילה תשובה: 

מים מגולים ואין מה לשתות, סומכים על דעת מרן )ביו"ד  שלא להשאיר משקין מגולים. ובדיעבד אם נשארו
 שם(. בעירק אינני יודע, עיין בן איש חי שנה שניה פרשת פינחס.

 
אבקש מכת"ר שליט"א אם יוכל להוסיף ביאור במה שכתב )בתשובה הקודמת( שבדיעבד אם שאלה: 

יך אפשר להקל בזה בדיעבד, נשארו מים מגולים ואין משהו אחר לשתות סמכו על דעת מרן. ולכאורה א
אחר שכמה אחרונים פסקו להחמיר במקומות דשכיחי נחשים והלכה כבתראי, ובפרט בעניני סכנה שיש 
ללכת אחר המחמיר )כדמוכח בחולין דף מ"ט ע"ב ורש"י שם להדיא, ובכנה"ג יו"ד סי' קט"ז הגהות הטור 

 יקה(?אות ט' כתב שבסכנה אזלינן אחר המחמיר ואפי' נגד כללי הפס
בכל התורה כולה אזלינן בתר רובא. גם לשון "אין מצויים" הכוונה לא שכיחי. ועוד שמעתי שבזמננו  תשובה:

לא נשמע מעולם שנחשים שותים מים וכל מיני משקאות. ואחר הכל, מרן היה בארץ ישראל והתיר 
 לכתחילה. ומי יבוא אחרי המלך לאסור גם בדיעבד?

 
מצד אדם שביקש ממנו צדקה, כגון שהוא לועג לו על הסכום שנתן לו, כיצד אדם שנתקל בחוצפה שאלה: 

 ינהג?
י על הארץ. ונזכרתי הוה עובדא שנתתי שקל לקבצן אחד וזרקו בפנ   ובדידי יקח את הסכום בחזרה. תשובה:

שבארה"ב נתתי בפיסקת "ויברך דויד" קוארטר )רבע דולר, שהוא פחות משקל של א"י( לעני אחד שבא 
 , ופיו מלא תודות. עולם הפוך ראיתי... מא"י

 
 ?, ללוות מהם כסף כאשר אין לו פרוטלת שיש לו קופות צדקהובעל מכלהאם מותר  שאלה:

ולרשום שמיד כשיהיה לו כסף מזומן יחזיר. ועדיף לפרוט כל פעם שטרות לשקלים מהקופה  ,מותר תשובה:
 כדי שלא ישכח.

 
להזמינם כרגיל כמו אפשר האם  ,לברית מילה רה ומצוותרי תומזמינים אנשים שאינם שומכאשר  שאלה:

 ויכולים לפרש זאת אחרת? ,)רק מודיעים( נהוג שלא מזמינים לבריתהם אינם יודעים מה, כי בשאר שמחות
 ?מה מקור האיסור ,ובכלל

. ע"ש. ואם אפשר להסביר להם שאין מזמינים (יו"ד סי' רס"ה ס"ק י"ח) חי תשובהמקור מנהג זה בפת תשובה:
 וכיו"ב. תבואו"נשמח מאד אם "לסעודת ברית מילה, הנה מה טוב, ואם לאו, יאמר להם בסגנון 

 
ברצוני לקחת את סדר "הו"ד ברית" שייסד מרן החיד"א ללימוד בברית יצחק, ולחלקו לעשרה  שאלה:

ך תשעה לימודים )מסכת ברכות כולה, מסכת אבות קונטרסים. ושאלתי, כיון שהגאון חיד"א מנה שם בער
כולה, ועוד פרקי משנה ומאמרי גמרא ומד"ר וזוהר לך לך(, האם תהא החלוקה באופן שאחד יקרא ברכות 

 והשני אבות והשלישי מדרש וכו', או שכל אחד ואחד מהעשרה יהיה בידו מעט מכל סוג לימוד?
אבות ואחד לומד ברכות וכו'. כך נוהגים גם בחנוכת  ללמוד על הסדר עדיף, אע"פ שאחד לומד תשובה:

 הבית ולהבדיל בלימוד אזכרה.
___________________________________________________________________________________ 
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