
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :חג השבועות ופרשת נשא                                                                        
      'חידושי אמר על כך הגה"ק בעל ה וגם בזוהר הקדוש,  שת נשא ישנה אריכות רבה גם במדרשבפר                       .
זצ"ל: כיון שפרשה זו חלה תמיד סמוך לחג השבועות, חג מתן תורה, לפיכך גילו אז חכמינו       הרי"ם'                       .
 התפשטות מופלגת בתורה זו, אשר בה זכו בזמן קבלת התורה...                           .

 "נשא את ראש בני גרשון גם הם" )ד, כב(
בני קהת, היינו: בני התורה המופלגים, נושאי הארון, אשר על ידי כך הם  –לעיל )בפסוק ב( נאמר "נשא את ראש בני קהת" 

"הארון נושא את נושאיו". ואילו כאן הכתוב מדבר בבני גרשון, "הבנים המגורשים", שמצד עצמם כבר אינם  -עצמם נישאים 
שהם מבטלים את עצמם מפני תלמידי החכמים, עושים עצמם טפל להם  –בעלי מדרגה, ובכל זאת הם נשאים, משום "גם הם" 

 )רבי בונים מפשיסחא זי"ע(                                                                                     הוא הוא האמצעי לנשיאת ראשם.  –ותומכים בתורה ולומדיה 

 "והתודו את חטאתם אשר עשו" )ה, ז(

 דווקא אצל גזל ? –שהיא יסוד התשובה על כל החטאים  –מה טעם נאמרה מצוות וידוי 
שכן השם יתברך נותן לאדם חיות וכח, למען יעשה את רצונו. אם האדם ברם, אליבא דאמת הרי כל עבירה היא בכלל גזל. 

אה כאן     מנצל את הכח והחיות כדי לעבור על רצון הבורא, הרי ממילא הוא גוזל את קנינו של השם יתברך. לפיכך שפיר י
 (ה'שפת אמת' בשם סבו ה'חידושי הרי"ם' זי"ע)                                                                                                המצוה של תשובה ווידוי...   .

 לבית אבתם למשפחתם" )ד, כב(" 
 בחיים, אך את כל תלאות השואה האיומה ונותר יהודי אחד עבר

 וובנ אשתוגם ו ,כל משפחתו הושמדהבתום המלחמה נודע לו ש
 בארץ ור, עבר לגהישרהוא נפל למרה שחורה וירד מדרך  .ןהקט
 נשא גויה ואף נולד לו בן ממנה., הרחק ממקום יהודים חרדים ,נכר

 ,'יד ושם' בירושלים שמע עלא וה ,עשה חשבון נפש הגיע לסוף ימיווכש חלפו שנים רבות,
אודות רעייתו ובנו, הוא חקר  מצא שם משהואולי יש חשבו ,והרוגיה השואה הפועל להנצחת

מחנה  –חוהו ל'קינדערהיים' , אלא לקלא נרצח כללשחשב שמת מצא לתדהמתו שבנו ו ,ודרש
 ם ושם שהה עד לתום המלחמה, אז אימץ אותו יהודי חרדי.ילדי

בן תורה  ,הוא היום איש מבוגר ,אזהקטן דבנו גילה שהוא  כמעט יצאה נפשו,האב הזקן 
ויש לו משפחה גדולה, בנים ובנות, נכדים בארץ ישראל,  משפחתומתגורר עם והלומד בכולל 

 כששמעוצער נמלאו  אךה'חדש' ישן,  סבה גילויעל וכולם שמחו עימם  יצר קשרהוא  .ונכדות
 ונשא גויה. איבד את נשמתושהוא 

עימו קבעו  והבן ומשפחתו ,קשה נסיון שעבר דר בגללהתדרשובפרט  אך אבא נשאר אבא
 ! אחרי כשבעים שנה שלא התראופגישה במקום פלוני ביום פלוני, 

דמעות צעיר ובבא איש  ,בהתרגשות עצומה, אך בעודם ממתינים הגיעו למקום הפגישההם 
התכונן  שכ"כהאב , אך זקן שהיה אמור לבואאב השל ה הגויפר להם שהוא בנו יסבעיניו 
 זאת. לו גרמו ,והטלטלה הבשורה הפתאומית - מתו מחלה אנושהבנפל למשכב  ,לבוא

את  וושיחלק ,עם 'אחיו' ומשפחתו ללכת ולהיפגשהאב ציוהו שקודם מותו  ,הבן הגוי סיפר
ועתה הוא !  ריו ירושה של כחמישים מליון דולרמאוד והניח אח האב היה עשירביניהם, נכסיו 

 .יים את בקשתורוצה לק
מה עם גופת האב, הוא שאל את 'אחיו' היכן קבר את אביהם,  היה מוטרד,הבן היהודי אולם 

 הגויים... כמנהג אותה כמובןוהגוי השיב שעדיין לא עשה את הקבורה, אך בדעתו לשרוף 
הוא  כרת אביו לגמרי מעם ישראל,יי ,אחרי כל מה שעבר ,עתה , איךונרעד םהבן היהודי נדה

 .לקבר ישראל, אך הבן הגוי סירב בתוקף כי ברצונו להביאוו ,לכךאמר ל'אחיו' שאינו מוכן 
תן לו ירק שי!  וא מוותר על כל חלקו בירושהלגוי שההבן היהודי , אמר בגדלות נפש ,לבסוף

 ...הסכיםהלה מובן לקבור את האב בקבר ישראל, לזאת כ
 ('בדידי הוה עובדא')      לבוא לקבר ישראל. ,שהתגלה פתאוםוכך זכה אותו יהודי, בזכות בנו 

 עמל

 ...תורה  
 

בהקדמתו לספר 'ספרא דצניעותא' 

חיים כותב הגאון הקדוש רבינו 
ומספר על רבו,  ,זצוק"ל מוואלוז'ין

 זי"ע:הגר"א מוילנא מרנא 
 

הרבה פעמים, באו אל הגאון מגידים 
שונים מן השמים, שרצו למסור לו 
סודות תורה כמוסים, אך הוא לא 
רצה ודחה אותם ולא הטה אזנו 

 אליהם.
 

ופעם, כאשר הפציר בו אחד 
המגידים, ענהו הגאון שאין רצונו, כי 
אם בתורה של עמל ויגיעה, ולכן אין 
לו חפץ בהשגות והסודות של 
     המלאכים, אשר לא יגע ולא עמל 

 בהם !! .
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 ו."התשעה' סיון , 148ן גליו ,בס"ד
 .חג השבועות -מ"ט לעומר, במוצא"ש 

 ע"הרבקה בת חיה לע"נ 

 

 

, הגיע הרמב"ם לארץ ישראל, לאחר שניצל מסכנות בים, וקבע היום למשתה ושמחה, הודאה לה' ומתנות לאביונים. )שם הגדולים( ג' סיון דתתקכ"הביום 
 //, כנאמר בקינה "עלתה לה למרום למקום מדורה... לומדיה ושוניה באישון כמו אורה". , פרעות נוסעי הצלב ביהודי העיר מגנצאג' סיון דתתנ"וביום  //

 ., נפטר דוד המלך ע"ה, נעים זמירות ישראלו' סיון בתתקכ"הביום 

 פרשת נשא
 יציאת שבת הדלקת הנר



 

 
 
 
 

 

 ץ סיפורים על לימוד תורה במסירות נפשקומ
 

 "התורה נקנית... בקבלת יסורין" )אבות ו, ו(
 

זצ"ל, אב"ד קאליש, לקה בצעירותו בכאב  אליהו רוגלרהג"ר • 

ראש חזק שגרם לו למחלה עזה, ממנה סבל כל ימיו, עד שמעוצמת 
 הכאבים הוכרח לחבוש את רקתו בתחבושת.

פעם הביע בפני מקורביו את גודל יסוריו באומרו: "לו קלי דעת ושכל 
 מאבדים עצמם לדעת" !היו  הםחשו כאבים גדולים כאלו, 

, לא נפרד רבי אליהו אף לא לרגע מהתורה אהובת למרות כאביו
נפשו, בה ראה את מקור חיותו. בעוסקו בתורה, לא שעה ולא הביט 

. וגם כאשר הזהירוהו הרופאים שלא יאמץ את מוחו בחולשת גופו
ועצביו בעיון בספרים, לא שמע לאזהרתם, וקיים בעצמו "זאת 

 התורה אדם כי ימות באוהל".
 

זצ"ל, אב"ד איישישוק,  אברהם שמואל רבינוביץו של הג"ר בנ• 

 כתב על אביו:
לעת זקנותו, גברה עליו מחלתו וחולשתו עד שלא האמין בחייו, "

ד, היא בעיניו וכמה פעמים אמר לנו, שקימתו בבוקר בכל יום תמי
למרות זאת, להבת אהבתו לתורה הקדושה  כתחיית המתים ממש.

 ,גם בלילה לא שכב לבו ולא כבה נרוהייתה כאש אוכלת בקרבו, ו
יד קודשו, והוא בחולשתו שוכב ספרים פתוחים בצידו וגליונות כתב 

על ערשו, מתהפך מצד אל צד באנחות מכאיבות לב כל שומעם, 
 . "ולבו ער, הוגה ועמל להוציא דין לאמיתו

 

זצ"ל במחלת  נחומק'ה מהורדונאבשנת התרי"ט, חלה הג"ר • 

הקדחת, שהחלישה אותו מאוד, עד שלא היה יכול להגות בשום 
בבית המדרש הגדול,  ספר. אבל כשהגיע שעת השיעור שלו

התחזק וקם ממיטתו, והיה הולך שחוח בחוסר כח, ונאחז בכותלי 
 , עד שהגיע בקושי רב לבית המדרש.הבתים

כשידו האחת אוחזת בראשו הכואב, ובידו  את שיעוריו לימד לציבור,
 השנית היה מרמז חידושים נפלאים.

 

היה זצ"ל, בעל ה'אבני נזר',  אברהם מסוכטשובהאדמו"ר רבי • 

חלש וידוע חולי, פעם נכנס אליו אחד מתלמידיו לשעבר, והתנצל 
 שבגלל חולשתו אינו מסוגל להתמסר לתורה.
והתכוין לעצמו(, שהיה  -חייך הרבי ואמר לו: "מכיר אני אדם אחד ) 

חלש ורפה אונים כל ימי חייו, ובכל זאת למד, ואף נחשב קצת 
 ."..ללמדן

 

'חזון הזצ"ל, נכנס פעם למעונו של  שמואל הלוי וואזנרהג"ר  •

זצ"ל, ומצאו עוסק בתורה, כשהוא מתפתל מכאבים בגלל  'איש
מיחושי אזנים. כשהבחין בו, אמר לו החזון איש: "מיום שמלאו לי 

 שמונה עשרה שנה, הריני חולה מסוכן, ואני מדוכא ביסורין תמיד".
 .כל ימיו. ואף על פי כן היה עמל ויגע בתורה הקדושה

 ('דרכה של תורהמתוך ')                                                       

 היהזצ"ל, סופר  משה רבי ,'סופר תםה'ח של שמשו
מלבד זאת הוא והגדול,  רבה של שמשו שהוא הרימתי
 .פרסבורגעיר בש ידועה עשירה של אחיו בןגם 
 ירועש כמוני למדן היית אילו" :לו ואמרהרב  בו גער

 כמו ולמדן כמוני עשיר שאתה, ועכשי אבל ניחא, ,כדודך
 ..."מתייהר אתה במה ,דודך

 

 הרב דניאל בוקובזה שליט"א    
 

סעודה שרגיל בה בימי החול,  ?                                  
 האם יכול לאוכלה בערב שבת ?                             .
 

שרגיל בה בימות החול, יכול לאוכלה סעודה  !
בערב שבת כל היום, אולם מצוה להימנע מלקבוע 

 סעודה זו מתשע שעות ולמעלה )שעות זמניות(.
 ואם התחיל אינו מפסיק.

שיום שישי קצר, אם  -ומכל מקום, בימות החורף 
משער בנפשו שאם יאכל תגיע שבת ולא יהיה תאב 

 לאכול בלילה, לא יאכל.
ותה ללא קביעות סעודה, מותר כל ואם אוכל וש

היום, ואין מצוה להימנע מכך, אם משער בדעתו 
 .שלא יהיה שבע

  וחזו"ע א לב(ס"ב, רמ"ט  )ש"ע ומשנ"ב                                     

 המלחמה בשבתאי צבי שר"י: 

  ליבלי פרוסטיץ -פרק ק   
 

 נחמיה חייא חיון המשיך בנדודיו, הוא
 נילווינה, שם לא הופיע כלל בפהגיע 

ישב בחצר התורכים, וגרם הקהל, אלא התחזה לתורכי, ראשי 
 לגויים כשהשמיע להם דברי בלע על היהודים 'התלמודיים'. הנאה

הוא הגיע לברלין ודרש מתומכיו לשעבר בעיר זו, בה הדפיס את 
 , שלא יתגרו בו כעת, כי אם יעשו כן, הוא יתנצר ויגרום בזיוןספריו

לעם ישראל כולו, לכן הם שלחו לו סכום של שני מארקים ופטרוהו 
מעליהם, כשהוא מלווה בצאתו מברלין במעשי קונדס וביזיונות 

 של נערים.
כשהגיע לעיר האנובר, העמיד פני אדם אחר, אך זהותו האמיתית 

 לקחו ממנו.נכתביו ו נמצאוהתגלתה ונערך חיפוש בחפציו, עד ש
בות כעני ורש, מתחזה לצדיק, ועושה כך עבר נחמיה בערים ר

בהיותו בן שמונים )!( עוד עשה מעשים  –בסתר מעשי זמרי 
 מבישים ובלתי מוסריים.

לבות את אהדת לבסוף הגיע אל העיר אמשטרדם, בה קיוה ל
בראותו שאפילו ר' שלמה  נכזבה מהר, תומכיו לשעבר,  אך תקותו

ילתו בנחמיה, אאיליון, רב הקהילה הספרדית שתמך בעבר עם קה
ונלחם עבורו, לא גילה כלפיו שום רחמים ואף התחרט על שתמך 

 בו בעבר.
אחרי שנחמיה הצליח להדפיס באמשטרדם קונטרס שקרי נוסף, 
הוא עזב את העיר ואת אירופא בכלל במפח נפש, כשפניו מועדות 

 לצפון אפריקה, שם תמו מעלליו האישיים, כשמת בשנת התפ"ו.
בן  –נם תמו, אך קללתו עוד רבצה על הארץ מעלליו האישיים אמ

את נקמת אביו, הבן הלך והתנצר,  היה לו לנחמיה, שרצה לנקום
והביא את דיבת היהודים רעה אל חצר האפיפיור ברומא, בנסיון 

 להגביר את הרדיפות עליהם...
 

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

 

 ...התורה אהבת    

 נתן בוקובזה הרברבינו, 
היה איש ציבור העסוק ראשו ורובו בטרדות  זצוק"ל

ו ונהגיו, עוזריעם ישראל, עם זאת, מקורבי הרב, 
סיפרו ומספרים על השעות הרבות שהעביר הרב 

בין פרק לפרק, בין דרשה לדרשה, בין בלימוד 
פגישות חשובות וכדו', כשהוא חוטף עוד לימוד 

בהכנת שיעורים או בחדרו, ועוסק בתוך רכבו, 
 סכתות וגמרות.ובשינון מ

 ,שבשנים האחרונות לחייו ,החברותא של הרב סיפר
שבע  ,חמישה ימים בשבוע ,היו לומדים הוא והרב

דפי גמרא בכל יום, לאחר מכן היה הרב מוכרח 
ללכת ולקבל את הציבור הגדול שצבא על דלתות 

 משרדו.
בחורי הישיבות ואברכי הכוללים,  -לבני התורה גם 

ת, הוא היה טורח ועמל הייתה לרב אהבה מיוחד
לסייע ולעזור להם, "האושר הגדול ביותר שלי" היה 

 אומר, "הוא לראות בני תורה שמחים" !
 

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

 

 חג השבועות


