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 " )יט, ב(אשר צוה ה'... פרה אדמה "זאת חקת התורה                                                                    
     גזירה -חוקה  כתב בה העולם מונין את ישראל, מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה, לפיכך"לפי שהשטן ואומות                              

 היא מלפני ואין לך רשות להרהר אחריה" )רש"י(.                            . 
    מצוות  פרה אדומה, והרי ישנן עוד כמה וכמה לים את השאלה הזו דווקא על מצותאומות העולם שואהשטן ומדוע                                

 שאין להם טעם ?                             . 
ואה, כך תבא פרה ותכפר "משל לבן שפחה שטינף פלטין של מלך, אמרו: תבא אמו ותקנח הצ –"פרה אדומה"  ,רש"יברם בהמשך הפסוק כותב 

משום כך ו, כדי להזכיר את חטא העגל קא על מצוה זוודואת שאלתם שואלים  ,ישראלעם על  טרוגלעורר ק נסיםמשהשטן והאומות ו על העגל".
 גיד הקדוש רמ"מ מזלוטשוב זי"ע()המ                                                 .שלא לגלות להם את הטעם.. ,'חוקה' בלשון ברךתם יאמר כאן הש

 

 ()שם" "ויקחו אליך פרה אדמה
 פרה שעשה משה במדבר". )רש"י( –ולם היא נקראת על שמך ע"ל

בדעתו שהוא מכוון לכל הכוונות שכיוונו אנשי כנסת הגדולה  חשובשכשאדם אינו יודע לכוון את כל כוונות התפילה, י ,כתבזי"ע,  הקדושהאר"י 
 תיקנו את התפילה.ר שאכ
ידע את  אושרק ה ם כןיוצא א -: "לך אני מגלה טעמי פרה ולאחרים חוקה" רבנו אמר למשה ז"ל שהשםי אמרו חהרתו דבר בפרה אדומה, שוא

ם את הכוונות אשר הם מכווני, הם לא יכלו אלא לומר שנוספתלעשות פרה אדומה בדורות הבאים  וכאשר באו בני ישראלדומה, פרה א טעמי
אתה בעשותך את  סתמך עליך ולכוון את הכוונות שכיוונתלעולם יהא הכרח לה –ראת על שמך" והיינו: "לעולם היא נק כיוון משה רבנו בזמנו.

 פנינים יקרים בשם ברכת שמואל()                                                                                             במדבר...הפרה הראשונה 

 )כ, י( המן הסלע הזה נוציא לכם מים"" 
 ,ה'ש"גבא' חשון  צפת,ב נולדזי"ע,   המהרח"ו , ויטאלחיים רבנו 
 מדרוםשעלה ארצה  ,ע"ה  (קלברזה )או   ריסבקאלאף יוסלרב 

 'חיים'. שמולטיני של  הוא תרגום 'ויטאל'שם משפחתו  איטליה.
 אלשיך משהלמד בבית מדרשו של רבנו הוא  ,רבע עשרהמגיל א

 ,הרמ"ק, זי"ע בירווקורד משהרבנו גדול המקובלים דאז, בבית מדרשו של למד ובהמשך  ,זי"ע
 .אחרי תקופה קצרה זהבעיסוק את ה עזבאך  ,מיהאלכילמד גם ה פבאותה תקו

 האר"יזי"ע,  יצחק לוריא אשכנזירבנו עלה  ,כבן עשרים ושבע, בשנת ה'ש"למהרח"ו כשהיה 
בכ"ג מעט לאחר מכן,  ו של הרמ"ק.מדרש, לארץ ישראל, והצטרף לבית ממצרים ,הקדוש
האר"י ו, (ב"ה'רפבשנת נולד כבן ארבעים ושמונה )הוא  הרמ"קנפטר  ,באותה שנה בתמוז

 בתכלית. שדרכו בקבלה הייתה חדשה ושונה ממנולמרות , אחריונחשב לגדול המקובלים 
 יההי ויתוואה עמוד אש בהלורשה ,לתלמידיודברי הרמ"ק שהיה זה בעקבות  ,האגדה מספרת

 .הפטירהאחר חודשים  כשש לרבואת האר"י  קיבלרח"ו מה היה זה שראה., והאר"י משיכומל
מעתיק יה הו ה"הרחמ, ומיעט לכתובו ,תלמידים מצומצםלמספר רק  ר שיעוריםמסהאר"י 

הייתה  ותקופת לימודיו אצלש מרותלזאת  בספריו הרבים,הגדולה  של תורתוהעיקרי והמנחיל 
ים ושמונה )הוא , כבן שלושבה' באב ה'של"בהרמ"ק,  יאחר תיכףנפטר  , כי גם האר"יקצרה

 .ך דרכוישממלגדול תלמידיו והרח"ו נחשב מ נולד בשנת הרצ"ד(.
כשמונה חי בה ושלים, בשנת ה'של"ח, לאחר שהות קצרה במצרים, עבר הרח"ו להתגורר ביר

 שנים, ואז עזב, ועל כך מסופר הסיפור הבא:
סנחריב מלך אשור מצור על העיר הטיל שכאשר  ,ב( מסופר"לבספר דברי הימים ב )פרק 

חזקיהו סתם  -ירושלים, הלך מלך יהודה, חזקיהו הצדיק, ו"סתם את מוצא מימי גיחון העליון" 
שמי המעיין הירושלמי יעברו דרך חריצים תחת את מסלול הנחל שמעל הקרקע, ועשה תחבולה 

הקרקע אל עיר דוד, כך שרק יהודי ירושלים ייהנו ממנו ולא הגויים. על מעשה זה אמרה המשנה 
בפסחים )פ"ד מ"ט(, שחזקיהו "סתם מי גיחון העליון ולא הודו לו" חכמים )וזהו אחד מג' דברים 

 ע"ש(.ועל שלושה דברים אחרים הודו לו, שעשה ולא הודו לו חכמים, 
שהכחיד את כל צבאו  - צבאו האדיר הובסו בנס הגדול והמפורסם שעשה ה'לבסוף, סנחריב ו
, וברבות השנים נעלם . אולם הנחל הירושלמי נשאר סתוםכמתואר שם ,מתוגם הוא עצמו 

 שך בעמוד האחורי()המ                                                       ..התת קרקעי. ומוצא

 "אדם כי 

 "ימות באהל
 

 תב הגאוןכך כ

זצוק"ל, שלום משאש רבי האדיר 

שהיה רבה הראשי של מרוקו, ובסוף ימיו 
 רבה של עיר הקודש ירושלים:

      "כל ימי נעורי לא ידעתי צורתא דזוזא
צורת מטבע(, וכל כסף תועפות נחשב  -) 

נגד חשק תאוות לימוד תורה  ,בעיני לאין
 ב'מזרח שמ"ש', שנכת ו)בספר     ! הקדושה"

 (25, ונדפס בהיותו בן 17בן כשהיה                
 ובמקום אחר כתב:

"ואני מעיד על עצמי בהיותי במרוקו, 
שעם כל התענוגים שהיו לי, בפגישת 
המלכים והשרים, ובסעודות גדולות של 
עשירי עם, והכבוד הגדול שהיה לי, לא 
הייתי מוצא קורת רוח כמו בזמן שהייתי 

ורה, והיה נכנס למשרדי הקטן ללמוד ת
נראה לי שזה כל העולם, ומרגיש בעצמי 

וזהו 'עולם  כאילו אני נמצא בעולם הבא,
 לו', עולם מיוחד לו"... !

 ט(")שו"ת 'שמ"ש ומגן' ח"ד עמ' קפ               

19:13       20:31       21:20                                 

19:30        20:34        21:17                 

19:21        20:35        21:18                 

19:28                 20:31                21:14 

 

 .ז"התשעז' תמוז , 203 ןגליו ,בס"ד
 ברכת לבנה. -ממוצאי שבת / מפטירין "ויפתח הגלעדי" /

 ע"החיה בת  רבקהו רחלבת  ז'קליןלע"נ 

 

 

 ,יעקב, האדמו"ר השביעי ואביו של ר' .אברהם מרדכי ר' ,האדמו"ר השלישי בן , ה'לב שמחה'.ה בונם אלתרשמח גור, ר'מטר האדמו"ר החמישי נפ - ז' תמוז התשנ"בביום 
אותו  ת, ולא קבעונשרפו עשרים ]ולרוב דעות כ"ד[ קרונות מלאים ספרים בצרפביום השישי פרשת חקת נהגו היחידים להתענות, שבאותו היום " - ט' תמוזיום  // הנוכחי.

 בשם התניא(. ,תק"פסו"ס )מג"א ! "זאת חקת התורה" מתרגמינן 'דא גזירת אורייתא"  - להם שיום הפרשה גורם גזירת התורהמפני שמתוך שאלת חלום נודע  ,בימי החדש

  חקת פרשת
 הדלקת הנר



 

                 המהרח"ו התגורר השנים בהן באותן                           
והלאה           ה'ש"מ   בערך משנת  בירושלים.                          .
                המאה השש עשרה  )שנות השמונים של                       .
      המוסלמי   המושל בעיר  שלט  למניינם(,                            .
שכונה כך   החרב'(, 'אבי -)   סיפין'  'אבו                          .

הוא התנכל לנוצרים, ומרוב שהרג להם נזירים כונה  -אכזריותו על שם 
פגע גם ביהודים, חילל את בית אכזר זה  ת אדם'.שד בדמועל ידם '

הקברות היהודי בהר הזיתים וקבר בו כלבים, גירש את היהודים מבית 
הכנסת הרמב"ן )כיום ברובע היהודי(, וגם לקח מהקהילה היהודית את 

 מקור הכנסה. םה לההנביא ע"ה, שהייתה'חזקה' על קבר שמואל 
אותו פתוח ול ,את נחל גיחון הסתוםמצוא לשיש החליט  ,אבו סיפיןאותו 

ת ועשדים מי שיוכל לם יש בקרב היהושאל את אנשיו הא הוא .לשימוש
 לפעול בעניין.וודאי יוכל בהמהרח"ו,  ,גדולהרב הש ,, והם אמרו לוזאת

 ,רנחוצים לבני העי נחלו שמי הלאמר פנה למהרח"ו,  המושל האכזר
 ואם לא דמו בראשו.ותו, והוא מצווה עליו לפתוח א

שלא רצה להשתמש בשמות הקודש, ולהראות ניסים גלויים  ,רח"ומהה
 סוריה.ירת ב ,דמשקעיר לבקפיצת הדרך  ברח, בפומבי

"מדוע לא  :, נגלה אליו רבו האר"י בחלום, ואמר לולדמשק אחרי שהגיע
זו שעת כושר לתקן את מה שעשה אז  פתחת את מי הגיחון ? הייתה

 ת הייתה זו אתחלתא דגאולה" ! ...חזקיהו שלא ברצון חכמים, אילו פתח
, אך האר"י אמר לו: הדבר, רצה מהרח"ו לחזור ולתקן את חלוםלשמע ה

 "חלפה השעה, איבדנו את הזכות"...
 

הכולל ספר  -)חזיונות' ב'ספר הבדמשק, מסופר של מהרח"ו אחרי שהותו 
כך ע"י נכדו רבי ד ונקראו שנכרכו יח ,כתב ידו של מהרח"ושני חיבורים שונים, ב

וא הופץ כמאתיים ה –ם כי יצאו עוררין שכתב היד מזוייף . אע"ה משה ויטאל

שבשנת  - דברים בעייתיים, ואכמ"ל( בו הרבה מהרח"ו, ויששנה אחרי פטירת 
רבו להוראה על ידי שם נסמך  ,יה לצפתיבפעם השנ חזרהוא ה'שמ"ו 
חזר לדמשק בשנת כך  . אחרדונשאר בה עד שנת ה'שנ" ,האלשיך
 ב קהילת סיציליה, עד לפטירתו בל' בניסן ה'ש"ף.רוכיהן כ ,ה'שנ"ה

רות שחלו התמו ולמרותנקבר בבית הקברות היהודי בדמשק, המהרח"ו 
שקברו עדיין  ,על ראיות בהסתמך ,חוקרים טועניםהמאז, במאות השנים 

קבוצת יהודים  קיבלהניינם, למ 2008ולפני כמעט עשור, בשנת  .וי שםמצ
 הסורי טוןהשלאישור מיוחד מ ,הי"ו ישראל מאיר גבאיבראשות ר' 

מפוארת קבר המצבת הה, והם עלו גם ללבקר בקברי צדיקים בסורי
 .הקברמקום ם שששם כהוכחה מ וםלפירסמו תצ, ולמהרח"ו תמיוחסה

 ...מהרח"ונו מבנה וציון של קבר יש גם בעיר קריית מלאכי,אולם 
מאיר רבי הגה"ק נו של שליט"א, חת פינטו חיים ג"רה, רב העיר

שלפני שנים רבות טוען  .אשדודעיר ה רבכגם  המכהן זי"ע. אבוחצירא
גופו הקדוש רת ובהעב ,בדמשקמהרח"ו קבר עצמו נכח בפתיחת הוא 

, כחלק ממפעל להצלת קברי צדיקים. באישור המלך המרוקאי ,למרוקו
הרב ו .ה נעלמו עקבותיוופ ,הועברו עצמותיו לקבורה בישראלאחרי כן 

 .בקריית מלאכישא ממש במשרדו נמצ החדשקבר רמז שמקום ה פינטו
חמיו של  יוהפצרות ולמרות ,שנים רבות סירב לדבר על הענייןלדבריו, 
רק ו. כרונות קשים שליווהויעקב ז, ה לשכוח מהדברוניס שתק ,הקדוש
במפעל רא למשתתפים עמו וק ,הוא החל לספרהאחרונות  בשנים
 ...קברסתורין האופף את ההמ את פזראת שתיקתם וללשבור  ,ההצלה

 , חיבוריונועמאמיתית, ילוו את עד לתחיית המתים ולשעת הגאולה הו
'שמונה  )המכונה 'עץ חיים'ובראשם  ,מהרח"ושל והקדושים הגדולים 

 לינו.עכותו תגן זו .(!שנה עשרים ואחת עמל עליו חיבור  ',שערים

הילים )צב יב(: "בקמים עלי מרעים דוד המלך ע"ה אומר בת
 תשמענה אזני".
האדם הקם  -לי" , שגם כאשר "בקמים עאפשר להסביר

ת והוא לקוי באותם ריעותו ישנם -י, "מרעים" אות חלהוכי
 ."תשמענה אזני" -עדיין  ,חסרונות, גם אז

 ..לאיש אמת.מועילה היא כי ביקורת, אף מאדם פסול, 
 זי"ע( מקלם הסבא)

 הרב דניאל בוקובזה שליט"א                              
 

             ם הקנס על אשה ששכחהאה ?                                   
 ?)א(  בימינונר שבת קיים גם להדליק                                     .
 חהששכ אשהש ,נו בשבועות קודמיםהבא !                              

 כקנס כל שבוע נר שבתמאז , תדליק להדליק נרות שבת פעם אחת
 .נוסף

שבת א' קע"ד(, שכיום  חזון עובדיה)הגר"ע יוסף  כתב ,אולם
אין כאן משום כשהוא דולק ו ,שמדליקים חשמל שמאיר את כל הבית

אשה האף אם אזי , (שבת נר)שהוא הסיבה להדלקת  הפרת שלום בית
 צאהי היאי , כלהבא ף כללה צריכה להוסינניא, היא נר להדליקשכחה 

 ת.ומעכב הברכות אין יו,כה עלריאף שלא בו .ידי חובה באור החשמל
, אין לכבוד שבתדווקא , ולא הודלק ק כברולהחשמל היה דאם ואפילו 

 ה.אות סונלק
שם  ,ב פי"ח סי"בח") הגרב"צ אבא שאולל ,אור לציוןבכך כתב גם ו

פסק שאפשר להדליק בברכה מנורה הפועלת על בטריה או מצבר, אך 
אשה ששכחה להדליק נר שבת לא ש ,ובהערה כתב( , ע"ש.לא על חשמל

 .מל כדי שיהא הבית מואר"נקנסה, אם "הדליקה את אור החש
 

 (ב"הה בשבוע הבא אות ונביא שונה, יםהאשכנזדורנו  פוסקידעת אמנם )

 המלחמה בשבתאי צבי שר"י: 

 ה'מ  נ  ו  ה'ד  כת  - מחפרק ק 
 

 הקבוצה השניה שבכת, 'יםש   קא  רא  ה'קא  
 ,מהקבוצה הראשונה ',  התפצלוהמ  נ  ו  ה'ד  

-ו  סו  ה רי  כ  ו  רב  ה'יעקוביים', בערך בשנת הת"ן, בהשפעת 'נבואותיו' של 
 .ו  ינ  ו  ק

 ,מגדלים את הזקן ושיער הראש, ה'יעקוביים'בשונה מ ,'יםש   קא  רא  ה'קא  
יש  בשיווין מוחלט. ו  סו  ה רי  כ  ו  רללים בדרך קבע אל ש"צ וב  והם מתפ

להם אמונות טפלות למכביר, ולכך שאר בני הכת מכנים אותם בבוז 
 בעלי עשרה דרכים. –( Onyolouבתורכית 'אונליו' )

ה, עברה משיחיותו המדומה בירושה אל בנו, שהנהיג את י  כ  ו  רעם מות ב  
 נאפוליאון בונאפארטה. ,רסםהקבוצה עד לימי קיסר צרפת המפו

אחד ממנהיגיה הידועים של הקבוצה הזו היה אמבארג'י, המכונה 
'טימור לנג', אדם בעל מום, פיסח ועיור, ששלט בעדתו ביד קשה 

 בסיוע קבוצת בריונים. ,ובאכזריות
ש' נחשבים לפרמיטיביים שבבני הכת. הם קא  רא  א  'קאנשי ה

משיחיות אליליות, שניהלו  פונדמנטליסטים שבתאיים, בעלי השקפות
תנועה מיסיונרית וצדו נפשות גם בארצות מרכז אירופה, ועל ברכיהם 

עליה )ו והתנועה הפראנקיסטית שהקים ,צמח הנבל יעקב פראנק שר"י
התנצרותה החיצונית הייתה גילגול נוסף של אורח (, שהארכנו בעבר
 י'.ש   קא  רא  החיים ה'קא  

מלאכה עניים, סנדלרים, תופרי בעבר היו רוב בני קבוצה זו בעלי 
 ה.יום, סבלים, ספרים, וכדומ , שכיריגרביים

דהיינו בעלי  - 'י'ג  נ  א  פ  הקבוצה השלישית שבבני הכת הם אנשי ה'קא  
על  – הישנים, או 'איזמירילי' –ס' ר  לא  ו  פ  א  המאזניים, הם מכונים גם 'פ  

 שם איזמיר, עיר הווסדם.
, אז ו  ינ  ו  ק-ו  סו  ה רי  כ  ו  רב   - א  ב  א  ן ב  מא  ת  ו  נוצרה עם מותו של עזו קבוצה 

ש'. חבריה ביקשו לחזור אל קא  רא  א  'קה ,מהקבוצה השניה הם נפרדו
 ,תוך דחיית 'משיחיותם' של יעקב קירידו ,האמונה בשבתאי צבי לבדו

 היה  בעיניהם הדיוט חולה אפילפסיה...ש ו  סו  ה רי  כ  ו  רוב  
 , המשך בשבוע הבא ב"ה()ע"פ 'משיחי השקר ומתנגדיהם'

 )א(באמונה שיעור גדול   
 הרב  הגה"צ  מו"ר  של  חוליו ימי 

 ארכו שנה  זצוק"ל, בוקובזה נתן

 ו(,התשס" -ניסן התשס"ה ) שלימה,
שיעור " - במעש ה בימים, אך ארוכה ומליאהקצרשהייתה 

 ,ו אזדלצו הישיו מקורבכדברי  ",גדול באמונה בה' יתברך
 .שבאו במחיצתוואנשים 

 הם:נביא מדברי ,השבוע ובשבוע הבא
צמוד למורי ורבי,  להיות אותי "ה' זיכהמספר מקורב: 

חולים, ערב  בבית מליל אשפוזו ,בכל תקופת חוליו ולשמשו
 הקשים וטיפוליו חוליו תקופת ובכל ,הניתוח בקיץ התשס"ה

 בי' בניסן התשס"ו. לפטירתו בדמי ימיו עדבבית החולים, 
 במינו, גדול אחד ארוך ומיוחד שיעור הייתה התקופה כל

אדם  ה' בדמות מלאך כיצד לראות - בה' ועצום באמונה
מהם ש התופת ייסוריעם ו ,עם מחלתו ורגע רגע כל מתמודד

 היה ניתן לאשרים ייסו ,ימיו במיוחד באחרית ,סבל
 .מורפיום קבלתב רק ,להרגיעם

 ולא פנים האיר תמידעם ובלי מורפיום,  ,זאת, הרב כל עם
 לזולת. ולעזור, והפרט לצורכי הכלל לדאוג לרגע אף הפסיק

 רפואיים למכשירים מחובר היה הניתוח, כאשר לאחר גם
 החסד מפעלי לכל המשיך לדאוג , תמידובצב גופני קשה

  ."..נפשו משאת ושהי, עבור הנזקקים שהקים
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