
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כז, כ(ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך" )"                                                                                            
את קדושתו המיוחדת וייחודו של עם      ,פעולתו של משה רבינו הייתה תדיר לפרסם בפני העולם כולו                            

  ישראל, ולמען יראו הכל כי שכינה שורה בישראל. לפיכך אמר בהמשך "ובמה יודע אפוא כי מצאתי                         . 
 ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה" )לג, טז(. ,הלא בלכתך עמנו ,בעיניך אני ועמךחן                            . 

: "עדות היא לבאי עולם שהשכינה נורה, וכפי שאמרו חז"ל )שבת כב:( על זה שהשכינה שורה בישראל העידה במיוחד המ
 .ובכל זאת היה דולק יממה שלימה ,מן כמדת חברותיה"שורה בישראל, מאי עדות ? אמר רב זו נר מערבי שנותן בה ש

לקיחת השמן למנורה נוגעת אליך במיוחד, היא תביא לך תועלת, שכן על ידי  –לפיכך אמר ה' למשה "ויקחו אליך שמן" 
 )אבני אזל(המנורה תתגשם שאיפתך, שהעולם כולו יראה כי השכינה שורה בישראל.                                               

 

 "כתית למאור להעלות נר תמיד" )שם(

כמנין  830שנה עד שנחרב, ויחד זה עולה  420נחרב, ובית המקדש השני עמד שנים עד ש 410בית המקדש הראשון עמד • 
בתי המקדש הראשונים יאירו רק 'כתית' שנים, אולם בית המקדש השלישי  –"כתית". וזהו שרומז הכתוב "כתית למאור" 

 )תולדות יצחק(                                                              "להעלות נר תמיד"...  –שיבנה במהרה בימינו יהיה תמידי 
שאר בו רושם לתמיד, יצריך האדם להדליק אצל עצמו את נר התורה, "כי נר מצוה ותורה אור", שי –"להעלות נר תמיד" • 

 )ספרים(אפילו בלילות החשיכה של ירידה רוחנית ושפלות גלותית.                                       שיהיה זה נר תמיד שיאיר

 

 "וידעו כי אני ה' אלוקיהם" )כט, מו(    

 

 היהאחד המושלים הרומאים ששלטו בארץ ישראל, 
 וא מלך לפני אדריאנוס, בין השניםטוריינוס, )ה המלך

 צרים מרדו בולפני הספירה(, מסופר שיהודי מ 98-117
 יהודי ארץ יהודה, והוא דיכא את המרידות באכזריות רבה.ואחריהם 

 

ללא רוח חיים, אביה,  ,ינוס בעיר לודיתו של טורנמצאה בי ,באחד הימים
 ת על כל יהודי לוד.וגזר מוו יהודים הרגוההאמר ש יינוס,טור

לולינוס ופפוס, הם חרדו  ,באותה עת התגוררו בלוד שני אחים צדיקים גמורים
 ינוס ואמרו לו שהם הרגו את ביתו.יולכן באו לטור ,לגורל יהודי העיר

להורג ואמר להם "אם אתם מהעם של חנניה, מישאל ועזריה, יבוא המלך וציאם ה
יל אותם מידי נבוכדנצר מלך בבל"... השיבו כמו שהצ ,אלוקיכם ויציל אתכם מידי

היו צדיקים גמורים וראויים שיעשה נס על ידם,  ,מישאל ועזריה ,חנניהלו האחים: 
רשע הדיוט אתה  וגם נבוכדנצאר היה מלך הגון וראוי שיעשה נס על ידו, אבל

, ואם לא אתה תובמו מיםששיעשה נס על ידך, ואנו נתחייבנו כבר מ אינך ראויו
הרבה שלוחים יש לו למקום, הרבה דובים ואריות יש לה' שיכולים  ,נותהרג

 ! ום שעתיד הוא לפרוע את דמינו ממךאלא מסרנו ה' למיתה בידך, מש ,להורגינו

והרגו  ם  חשוביםירששם עד שבאו שני בכל זאת הרגם טוריינוס, אך לא זזו מ
הם פצעו את מוחו בגזרי עץ, וכך נתקימו דברי  –ינוס במיתה משונה יאת טור

 האחים שה' יפרע ממנו.

ונקרא "יום  ,וקבעוהו חכמי הדור כיום שנעשה בו נס ,יב' אדר היה אותו יום
מקום  וד" בכל, ושני האחים לולינוס ופפוס הם הם הנקראים "הרוגי ל"טורינוס

 ,אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתם בגן עדן. אך שמחת היום בטלה לימיםו
 .לא ידוע מדוע נהרגושמעיה ואחיה, ו –בגלל שני אחים חסידים אחרים שמתו בו 

 ירושלמי סוכה פ"ה א(.תענית יח:, אסתר רבה פ"נ, )
 

 ענוה...  
 

 .                ,                     האדמו"ר מגור

.                                    ,ה'אמרי אמת'בעל 

נולד  ,זי"ע אברהם מרדכי אלטרהרה"ק 

עוד בחיי  ,זי"ע ה'שפת אמת'בעל  ,לאביו

ה'חידושי , בעל 'שפת אמת'סבו של ה

 מייסד שושלת חסידות גור. ,זי"ע הרי"ם'

כשהובא התינוק אל ה'חידושי הרי"ם' כדי 

שיברכו, הוא הניח עליו את שתי ידיו וברכו, 

ואז אמר: "איני יודע איזה דבר טוב מזה 

 יכולתי לבקש" ! ...

עשה התינוק לגדול בישראל כשנ ,לימים

שאלו אחד מגדולי התורה  ,ולמנהיג דורו

האם הכיר את סבו זקינו ה'חידושי  ,בירושלים

 הרי"ם' ?

ענה ה'אמרי אמת': "בהיותי תינוק הייתי 

מוטל בחיקו של זקיני, אך בטוחני כי אילו ידע 

 היה משליכני מעל פניו" ! ... ,מה יצא ממני
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 .ו"התשעיא' אדר א' , 135ן גליו ,בס"ד
 .פורים ושושן פורים קטן -ימים ג' וד' 

 ע"הרבקה בת חיה לע"נ 

 

 

מאז  ,)ראה ב'לאור הפרשה'( על ידי לולינוס ופפוס כשנפרע ה' מטוריינוס ,וש ה' גדולמוזכר במגילת תענית כיום שנעשה בו קיד ,יב' אדריום 
 שמעיה ואחיה. - הרגו בו שני אחים צדיקיםנכי  ,אך ברבות הימים בטלה השמחה תענית והספד,בו נהגו ביום זה שמחה ולא היו אומרים 

  תצוה פרשת
 יציאת שבת הדלקת הנר



 

 וכיבוד ההורים חושןה                  
                                   

 טורי       ארבעת ש ,בעל הטורים כותב                           .

הם כנגד ארבע דגלי האבן שבחושן                                  .

האימהות, ובכל אבן  המחנה וארבע                                  .
על האבנים שמות  נרשמו וכך ,אותיות חן היו חרוטות שש

, 'אברהם'של  או ראובן :יחד עם שמות האבות השבטים
 יששכר, 'יצחק'של  יו יהודה. רהםו לוי, 'אברהם'של  בו שמעון

 גד. בו נפתלי, 'יעקב'של  יעקו ק דן, ח זבולן, 'יצחק'של  צו
שש אותיות  והיו בו לבד בנימין, וון יוסף, ישר אשר, שבטי

 באבן.והיה כתוב לבדו 
ובעל הטורים  , 'ישפה'.האבן של בנימין הייתה האחרונה

 .''בנימין בן יעקב עולה , עם הכולל(396' )ישפה'מוסיף ש
● ♦ ● 

 :מספרת ע"ז כג:(,  )קידושין לא. הגמרא
לקנות ביקשו חכמים שמעשה בדמא בן נתינא, גוי מאשקלון, 

שתכר מזה שישים ריבוא יכול להוהיה  ,ממנו אבנים לאפוד
והיה המפתח  שמונים ריבוא(,ולפי רב כהנא ) ,דינרי זהב

היו  -ולפי הירושלמי ) ,מתחת לראשו של אביו הישןנמצא 
ולא  (,פשוטות על התיבה ולכן הוא לא שבר אותהאביו  רגלי

 והיה מוכן להפסיד עבור כך. העירולוערו רצה לצ
ונולד לו פרה  ,נתן לו הקב"ה את שכרו ,לשנה אחרי זה

אמר להם  ,באו אליו חכמי ישראל לקנותהוכש ,דרואדומה בע
 ,אתם תתנו לי ,שאם אבקש מכם כל סכום שבעולםאני יודע "

הפסדתי בפעם איני דורש אלא את השכר ש ,ועם זאת
 הקודמת בגלל כבוד אבי".

לבש דמא בגד של משי הרקום שפעם  ,פרוובהמשך מס
ובאה אימו שהייתה  ,ן גדולי רומיבי ישבבחוטי זהב, ו

וירקה לו  ,וטפחה לו על ראשו ,וקרעה לו את הבגד ,משוגעת
שלה )כנראה נעלים( ולא הכלימה, ואף את הקירדקין  ,בפניו
 הרים והושיט לה שלא תצטער. ,שנפל

 מגוי זה אמרו חז"ל שיש ללמוד איך לקיים כיבוד הורים.
● ♦ ● 

המשך חכמה )בפסוק כח כ( מסביר שלא במקרה כיבוד אב 
ואם נלמד לחכמי ישראל מאבן ישפה שהינה של בנימין, כי 
בנימין היה היחיד מכל יב השבטים שלא ציער את אביו וקיים 
כיבוד הורים כדבעי, כי כל השבטים ציערו את אביהם 
במכירת יוסף וגם יוסף עצמו השתתף בצער זה שהרי יכל 

על מצבו ומעמדו במצרים לאביו ולא עשה כן ורק להודיע 
בנימין כיבד את אביו כדבעי ולכן זכה שהשכינה תשרה 

 בחלקו ומאבנו ילמד ענין כיבוד אב ואם.
לפי זה אפשר גם להבין את עומק הענין שהביא בעל הטורים, 
שמה ששאר השבטים הוצרכו לכתוב את שמות ההורים לידם 

מתוקן במידה זו יכל להיכתב  כדי לכבדם, אבל בנימין שהיה
 לבדו...

 

אמר  .(כח, כח"חשב האפוד" )בפרשתינו כתוב: 

 ''אפוד -זי"ע  מניקלשבורגהרה"ק שמעלקא 

 ,'חשב האפוד' -ומלשון הכתוב  ,'אמן' מטריאבגי

יש ללמוד שעל האדם להקדיש מחשבה יתירה 

 )דברי שמואל תצווה(             !   לעניית אמן

 

 הרב דניאל בוקובזה שליט"א    
 

בהמה,   חיה   ועוף,  האם      ?                             
 לטלטלם בשבת ? מותר                          .

כתב  ,)סימן ש"ח, סעיף לט'(שלחן ערוך ה !
משום  ,שאסור לטלטל בהמה, חיה ועוף

 שהם מוקצה מחמת גופו כעצים ואבנים.
, שאפילו במקום משנה ברורהוהוסיף ה

אסור  ,שיכול להגיע על ידם להפסד
 לטלטלם, אלא יפריחם.

לכפות סל לפני אפרוחים, שיעלו  ,אולם
 וירדו בו מותר. ובעודם עליו אסור לטלטלו.

 

 המלחמה בשבתאי צבי שר"י: 

 ליבלי פרוסטיץ -פז פרק   
 

 ביה,ילת פרוסטיץ )פרוסניץ( שבמורבקה
 ליבלי בן החבר ר' יעקבחי יהודי בשם 

העלישוי ע"ה מבני קהילת ברודא, תחילה היה ליבלי רוכל קשה יום 
עני מרוד שלא שהסתובב בבתי כפריים נכרים והציע את מרכולתו, ו

בשנת התס"ב הגיע לקהילתו דרשן נודד . אך יכל לפרנס את משפחתו
וא שייסר את הציבור בדברי מוסר, אלה ירדו לחדרי בטנו של ליבלי וה

התעורר לתשובה קיצונית, עד שלא רצה לסובב עוד בין כפרי הגויים 
 והעדיף להישאר בתחומי פרוסטיץ היהודית.

יכנס בית חרב ומבודד, שהבריות נרתעו מלהתיישב ליבלי ב מרוב עוני
מצא מקצוע חדש א והאליו מחשש לשדים ומזיקים המתגוררים בו. 

נאלץ להיעזר לפני כל שיעור ומחמת בורותו בתור מלמד תינוקות, 
ר משניות שמסר לילדים באחד מבעלי הבתים שבקהילה, ר' ליב ווילנ

 ע"ה, שריחם עליו וביאר לו את מה שהיה צריך ללמד באותו יום.
פנה ליבלי לשנים מחשובי הקהילה שהיו  ,כעבור חודשים אחדים
 ושטח בפניהם בעיה מוזרה, הוא סיפר שבאים ,מופלגים בתורה ויראה
מציקים לו ומפצירים בו שילמד תורה אנשים, אצלו בחלום הלילה 

שאל, תלמידי החכמים  הם ?ם יכול הוא ללמוד תורה ממפיהם, הא
ומסרו לו  ,הדריכו אותו על פי הספרים הקדושים, האזינו לו ברוב קשב

, כגון מראה הבאים בחלומו ים כיצד לבדוק את טיב האנשיםסימנ
הוא מסר להם  ,פת שהייתה לליבלי עימםבפגישה נוסצורת רגליהם. 

ועל פיהם התירו לו ללמוד מפי המגידים  ,תשובות על שאלותיהם
 שהתגלו אליו בחלום.

 היה י כביר שנעשה בליבלי, כאשרמאז, ר' ליב ווילנר הבחין בשינו
היה ליבלי חוזר ומפרש  ,משנה ומפרשה כפשוטה הוא  מסביר לליבלי

 והו המגידים בחלום...אותה על דרך הנסתר כפי שלימד
קבלה במשנה השופע חידושי ל הרוכל ההדיוט התופעה הפלאית ש

ותהום כל  ,הכתה גלים בקהילה, ובפרשת השבוע שלא שמעתם אוזן
 העיר...

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

  

 פתקיות החסד:  

 הרבאחרי פטירתו של מורינו 

 , נמצאוזצוק"לנתן בוקובזה 

המוני דפים של מעשי חסד מופלאים, הנה בחפציו 
 אחד מתוך רבים שנשלחו לבעל חנות בגדים:פתק 

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


