
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 זאת חקת התורה" )יט, ב("                                                                     
 )תרגום(."דא גזירת אוריתא"                             
אלמלא מצוות תוכחה, היה כל צדיק יושב בשלווה בביתו, עוסק בעבודת ה', ולא היה נענש בעוון                                 

הדור. ובני הדור גם הם גם הם יכולים היו להצטדק וללמד זכות על עצמם, שלא היה להם ממי ללמוד                            .
 א הזהירם ולא הוכיחם על מעשיהם, כי אז עונשם היה קל בהרבה.את הטוב ואיש ל

 עכשיו משנתנה מצוות "הוכח תוכיח את עמיתך", הוטלה אחריות כבדה על הצדיק ואין עוד שום תירוץ בפי הבריות.
יחם, חוקה זו אשר ציוה ה' לומר לאחרים, להזהירם, להוכ –זה מה שמרמז התרגום: "זאת חקת התורה אשר ציוה לאמור" 

שאינו שומע את התוכחה,  הגזירה העיקרית של התורה. גזירה היא לדור –וללמדם תורה ומצוות, היא היא "גזירת אוריתא" 
 ולצדיקים שלעולם אינם יוצאים כראוי ידי חובתם באמירת תוכחה...

 )דרשות החתם סופר(
 

 (אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה על" )יט, כ"
כאילו כבר הגיע לתכלית השלימות, וכבר אין בו שום מגרעת ופגם, הרי זה סימן מובהק שעדיין אין עליו מי שרואה את עצמו 

 בכלל עול מלכות שמים, אילו היה עליו מקצת מעול מלכות שמים, היה מבין יפה שעדיין איננו אלא מומים בלבד.
  )החוזה מלובלין זי"ע(

 זאת חקת התורה" )יט, ב("  

×  קדמת ספר 'דברי מהרי"א' על התורהבה ×◆

 יהודה אסאדאביו של הגאון רבי  מסופר:
ט בעיירה הקטנה אסאד ישראל והוא שימש כחייבי זצוק"ל, נקרא ר

 לעיר פעסט, ובהיות רבי יהודה נער כבן עשר שנים בלבד מת האב.הסמוכה 
והביאתו לפני הגאון רבי  שרונותיו המיוחדים של בנהיהאם לא הכירה בכ

זצ"ל, אב"ד סודיעץ, שילמד אותו את אומנות השחיטה,  פאלק ביכלער
 כדי שכאשר יתבגר הנער יתפרנס ממנה.

 פאלק בטיב הנער ומיד שלח אחרי אימואולם תוך ימים ספורים הכיר רבי 
והזהירה שהבן עתיד לצאת גדול בישראל ועליה לשמור עליו, והבטיח לה 

 שהוא ידאג לפרנסתה וישתדל לספק לה את הוצאותיה בכל חודש.
 (.'בדידי הוא עובדא')    הודה על התורה ויצא לגדול בישראל.כך שקד רבי י

 
× אברך צעיר לימים נפטר והותיר אלמנה ויתומים רכים, אחד מהילדים  ×◆
תשע וחצי, נהיה מופרע, לא התרכז, לא השקיע בלימוד ולא ידע כלום  כבן

האב המנוח שכבר  מהנלמד בבית הספר, זה היה לאחר שנתיים של מחלת
 מעת חוליו לא יכל לעקוב אחר התקדמותו בלימודים.

המשפחה לקחה את הילד לפסיכולוג, הלה איבחן שהילד היפראקטיבי, בעל 
והעניק הוראות על מיעוט השהיה של הילד  לחצים וילד של מתחים ועוד.

דקות בהפסקה ולא יותר,  20בבית הספר, שיהיה רק בשיעור חומש וישאר 
 ושיסדרו לילד חונך בבוקר ואחר הצהריים, ואף קבע לו עשר פגישות לטיפול.

 בגדי" 

 ..."עבודה 
 

זצ"ל  אליהו חזןרבי  הגאון הגדול

התנזר בתכלית מהכבוד, גם כששימש 
ודעת'  ה בישיבת 'תורהרכמרביץ תו

מלבוש סירב להתעטף ב ,בארה"ב
 ' הרבני.פראקה'

הגאון רבי  ,כשהסתלק ראש הישיבה

זצ"ל והאחריות נפלה  גדליה שארר

יקשו מפני כבוד הישיבה ב ,על כתפיו
 ממנו ללבוש פראק והוא נעתר.

 ,בשבתות היה מתפלל במקום מגוריו
ובשבת הראשונה לאחר שהחל 
ללבוש פראק בא לבית הכנסת 
בחליפה קצרה, וכששאלוהו 'היכן 
הפראק' ? נענה בפשטות: "את 
הפראק אני לובש לכבוד הישיבה 

 ובשבת לא ,וממילא אלו בגדי עבודה
 ..לובשים בגדי עבודה".
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 .ו"התשעג' תמוז , 152ן גליו ,בס"ד
 .הפטרה "ויפתח הגלעדי" // מליל ג' מברכין הלבנה

 ע"הרבקה בת חיה לע"נ 

 

 

, יהושע בן נון העמיד את החמה בגבעון ואת הירח בעמק אילון, עד שנקם ה' באויביו, בה' מלכי האמורי. ג' תמוז בתפ"טביום 
 קוטלר זצ"ל, ראש ישיבת ליקווד., נפטר הג"ר יוסף חיים שניאור בן רבי אהרון ג' תמוז התשמ"בביום  //)יהושע י ופרקי דר"א( 

  חקת פרשת
 יציאת שבת הדלקת הנר



 

         ההוצאות עבור כל מה שהיה                                          
         צריך לעבור עלו כאלף דולר  הילד                           .
 שיעזור,  מי   לחפש ויצאו  בחודש,                                  . 

אברהם כך הגיעו אל הגאון רבי                                   . 
שהכיר  ,זצוק"ל, מראשי ישיבת טשיבין גניחובסקי

, רבי המשפחה ושאלוהו מהיכן יוכלו להשיג כסףאת 
נאנח ושאל האם אפשר להביא את הילד , אברהם הקשיב

 המשפחה אמרה שכן. יו, אל הישיבה ?אל
 הילד הופיע בשעת אחר הצהריים בבניין הישיבה עם אחיו

הרב נכנס עם ו הם פגשו את הרב בהיכל הישיבהגר, המבו
 הילד לחדרו שבפנימיה.

הם התיישבו בחדר על הריצפה והרב שאל את הילד איזה 
החלו לשחק ומשחקים הוא אוהב, הם החליטו על משחק, 

 מעניין ומרתק.לילד יה כשהרב דואג שיהשעה ארוכה, 
אחרי שהתחברו זה עם זה, הפסיק הרב את המשחק ואמר 

ין, מידי שבוע הוא יכתוב חידה על שיש לו רעיון מצולילד 
, והילד יספר אותה לחבריו בישיבה כדי שינסו לפתור הדף

אותה, ובשבוע שלאחר מכן יבוא שוב אליו ויגיד לו מי 
ייתן לו פרסים  , והואהילדים בכיתה שידעו את התשובה

 קטנים עבורם.
ך אי -הגאון כתב לילד על דף קטן את השאלה הראשונה 

יכול להיות ומהו הדבר שמכניסים אותו לפה, לא אוכלים 
 אותו ולא בולעים אותו ומברכים עליו ברכה ??

 השופר... (. -)התשובה היא 
הילד יצא לאחיו שחיכה בהיכל הישיבה ורעיון החידות 

 יצא אל הפועל.
שיתוף פעולה בכיתתו תוך יומיים הילד קיבל מהחברים 
, הילדים ם ובידידות רבהלא רק בחידות אלא גם במשחקי

הקטנים שרצו להיזכר לטובה אצל הרב נותן הפרסים, היו 
גם מלווים את הילד ורצים אחריו עד לפתח הישיבה, אולי 

 הרב יראה אותם ויעניק להם שני פרסים...
כך הילד היתום קיבל ליווי וידידות נוספת, ולאחר שבועות 
 אחדים, הוא השתנה לגמרי, השתלב בצד הטוב של

ומרוצה  ,הנינוחיםו הכיתה, והיה לאחד הילדים הטובים
 ושמח מעצמו, ולא נזקק לפסיכולוגים ויועצים שיעזרוהו.

מאותו הרגע שהתרומם הילד מהקרקע, הוא קם על רגליו 
, והיה לאיש, צמח והתעלה, ובהמשך נהיה לאברך חשוב

 .וכל זה בכח חכמת התורה של רבי אברהם גניחובסקי
 

 (.'ויאמר הנני')

י מה אין לו לאדם מה שהוא רוצה ? "מפנ
משום שאינו רוצה מה שיש לו, אילו רצה 
במה שיש לו, הרי היה לו כל מה שהוא 

 רוצה"...
 '(מסכתא גליא' בעלזצ"ל,  )רבי דוד מנובהרדוק

 

 הרב דניאל בוקובזה שליט"א    
 

סעודת פדיון הבן                ?                                  
שנדחתה, האם יכול לעשותה                        .
 בערב שבת ?                        .
 

נקט  ,)רמ"ט ס"ק ס"ב(משנה ברורה ה !
מכל מקום כיון  ,שפדיון הבן אפילו עבר זמנו

כל רגע ורגע יש עליו  ,שאפילו אחר ל' יום
חיוב לפדותו, מותר לעשות הסעודה, אולם 

 מצווה להקדימה לבוקר.
)חזון עובדיה עמ'  הגר"ע יוסףוכן כתב מרן 

והוסיף שאם אפשר לעשותו בליל לא'  ,לז(
 כלומר בליל שישי, טוב ועדיף.

 

 המלחמה בשבתאי צבי שר"י: 

 משה מאיר מזאלקווא - דפרק ק
 

 זצוק"ל, מספר כזכור, הג"ר יעקב עמדין
 איך עלו פרנסי העיר פראנקפורט על

 השבתאי משה מאיר מזאלקווה, והזמינוהו לעירם כדי להפילו:
למשה מאיר[ עגלה, ונסע  -"ור' פתחיה עשה שליחותו, ושכר לו ] 

]ל[פרנקפורט ועשה כאשר נצטווה, להעלים ענינו עד בואם. ור' ליב 
לקהל פרנקפורט  בדואר[ -דרום שלח לפניו כתב על הפאשט ] 

והודיעם כל המאורע, ובקש מהם להשגיח עליו שלא ימלט כצבי מיד. 
וכן נעשה לו שמירה מעולה. ואחר ימים מועטים שבו לביתם הפרנס ר' 

 ליב דרום והדיין רבי יואל ענגריש. גם ר' פתחיה נסע עמהם.
ויהי כבואם צוו לר' פתחיה שילך מיד לצוד הצבי מודח בטרם ישמט. 

ליו, ויגד לו בשם הפרנס הנ"ל, שכבר שב לביתו, בכן עתה עת וילך א
רצון להפיק זממו לקיים שליחותו ושיעזרוהו בכל יכולתם. ויבטח זה 
המלאך רע בר' פתחיה המליץ בינותם, ויקח בידו כתבי המינות 

, ובאשר הרבה היו, וכבד עליו מנשוא אותם הוא לבדו, שבאמתחתו
 יתן הנשאר מהם ביד ר' פתחיה.

ויוליכהו אל בית הגאב"ד, מהר"י כ"ץ ז"ל ]בעל 'שב יעקב'[, וכשנכנס 
הצבי לבית, נעלו בפניו, וימלאוהו ששה שומרים, משמשי הקהל, 
עומדים על הפתח מבית ומחוץ, שלא יברח. ובבואו לפני הרב ז"ל, 
ויאמר אליו: "אין שלום אמר ה' ! רשע חלל, חזור בתשובה" !. ויאלם 

דבר, אף כי גער בו הרב ז"ל כמה פעמים, לא ענה ככלב מת, לא השיב 
מטוב עד רע. ויקחו ממנו כל הכתבים הרעים על כרחו, ואותו שלחו 

 ויגרשוהו מן העיר.
ומצאו בכתביו דברי חרופים גדופים, נאוצים ונבלה, ועגבות של אותה 
סיעה הרשעה, לא תכיל ארץ דבריהם. ונודעו מי ומי מאנשים רשומים 

ם. ותהום כל העיר פרנקפורט, ותהי לחרדת אלקים, כי שהחזיקו בידיה
נודעה עד היכן הגיעה חוצפת הארורים ההם, לשלוח ציר מיוחד להדיח 

 ישראל מאמונת אבותיהם ולהכעיס ה' בהבליהם.
 והושיבו בית דין, וחקרו ובדקו"...

 ע"פ 'משיחי השקר ומתנגדיהם', המשך בשבוע הבא ב"ה()

   

 טיפולים 6"
 ותבריא"...           

 לשעבר מספר:חיים שמעון דאבי, תושב צרפת 
, לאחר בדיקה שגרתית, התברר 2005בתחילת שנת 

שאני חולה בסרטן, הרופאים הציעו שתי אופציות 
טיפולי כימותרפיה ואחריהם  4 –לטיפול, הראשונה 

טיפולי כימותרפיה  6 –טיפולי חיזוק, והשניה  2
 טיפולי חיזוק. 2ואחריהם 

 זצוק"לנתן בוקובזה  הרבבאותו זמן הגיע מורינו 

לצרפת, לפריז, והתארח בבית של הרב פרג'י אלבז, 
, גרתי באותו איזור ונכנסתי לקבל שם קיבל קהל

 ברכה.
מבחינה חיצונית לא היה עלי שום סימן למחלה, 
אולם כשהתיישבתי, עוד בטרם פתחתי את הפה, 

יפולים הרב אמר לי: "אתה חולה, תזדקק לששה ט
 ואז תבריא"...

וברוך ה', עשיתי כדבריו, עשיתי ששה טיפולים 
 והבראתי.

 (0548455275 –)לרכישת הספר 'עמוד החסד' על חיי רבינו זי"ע 

המשך    

'לאור ....

 הפרשה'.


