
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )מד, לד( כי איך אעלה אל אבי, והנער איננו איתי""                   
וימי הנעורים אינם  ,, אחרי מותי, אל אבי שבשמים"כעל כל יהודי לומר לעצמו: איך אעלה אח                          

 יכלו בבטלה. שימי נעוריו לא היהודי להשגיחחובת לפיכך איתי, שלא ניצלתי אותם כראוי ?!                        .
 

 "כי פי המדבר אליכם" )מה, יב(
 .(רש"י"בלשון הקודש". )

 : מה סימן יש בזה שיוסף מדבר בלשון הקודש, הרי היה דובר שפות רבות ?רמב"ןהקשה ה
סומכים על שאפילו בענייני איסורים בגמרא )חולין צו( : מצינו אהבת יהונתןזצוק"ל ב יהונתן אייבשיץותירץ הג"ר 

 יוסף על פי צליל קולו ? מדוע לא הכירו האחים את אם כן קשה:ו .של האדם טביעת עין המזהה את הצליל והקול
בשפה אחרת בעלת ניב  ראך כשהוא מדבילה, ק כאשר הדובר מדבר בשפתו הרגיכת ריאלא שטביעות עין בקול ש

זרה שמעולם לפיכך לא הכירו האחים את יוסף כשדיבר עימם בשפה  .על ידי קולו אי אפשר להכירו ,וצליל שונים
וא מדבר איתם נה היוסף שהלהם  אמר , ולכןבה דיבר איתם בעברהקודש  לא שמעו את דיבורו בה, כי אין זו שפת

 קולו ויכירוהו. ובזה מיושבת גם הקושיא הראשונה מה היה הסימן בלשון הקודש. בה יזהו את בלשון הקודש

 ויגש אליו יהודה..."
 (יח)מד, " כי כמוך כפרעה       

 

.                                    מונסטריש'צנהמ איצל'הה כונהמ ,זליקין ז"ל ר' יצחק
, הוא היה רשברוסיה בתקופת הצא סמולנסקעיר בהיה יהודי נכבד שהתגורר 

 היהודיםר למען אחיו ומס שתדלן, גדולבעל צדקה גויים, בין ה עשיר ונכבד
 .םידונערץ על 

רב העיר משנתו,  העירוהודפיקות בהולות  ת,מאוחרבשעה לילה אחד 
זצוק"ל,  אחיינו של הגר"ח מוואלוז'יןזצ"ל, הג"ר אברהם שמחה  ,אמצ'יסלוב

 לרגל מאורע עצוב: ביקש עזרהבא ו
בעירו, אחד היהודים של חנות מסחורה אסורה גדוד חיילים באו להחרים 

ה וחייל ילפתע נשמעה קול יריאנשים, במהלכה נפצעו כמה והתפתחה תגרה 
המשטרה דיווחה לשר המחוז ומפקד הצבא ו . כולם נמלטונפל מתאחד 

באוזני הצאר שנערך  'המרד'אודות בבירור  ,שהיהודים חוללו מרד בצאר
אריה  -מומר יהודי נטענו טענות על מרד היהודים ו ,בירה פטרבורגבעיר ה

 .'רעת היהודים' לעהוסיף נופך שר"י בריסקין 
 ,נשים וטף ,אנשים ,יהודי העיר כל :את הדיןחרץ ושמע את הדברים הצאר 

ימסר לעבודת הצבא בלי יכל אדם עשירי יעמדו בשורה ארוכה ברחוב, 
 ,מלבד זאת .חמישי יספוג מלקותאדם וכל  ,תינוק או זקן ! ,בגילוחשב להת

 ם היטב על בתי היהודים הנותרים.במשך חצי שנה ישמרו חיילי
תכנסו לתפילה, בכי וזעקה, ים ההיהד ,אסתרתענית  רה היהגזייום היודע ה

הם  שוחד רבאחרי , רק את נכבדי העיר אסרוולביה"כ פרצו חיילים בתוך כך ו
 ך בעמוד האחוריהמש                        .דחו את גזר הדין בכמה שבועות

 ענוה

 ...ודביקות
 

אורי חרי פטירת 'השרף' הרה"ק א
 שלמהזי"ע, בא בנו רבי  מסטריליסק

זי"ע.  ישראל מרוז'יןז"ל אל הרה"ק 

ביקש הרבי מרוז'ין שיספר לו איזה דבר 
 או הנהגה מאביו.

 שלמה שני דברים:סיפר רבי 
א( בכל יום, קודם שהלך לתפילת 
שחרית, היה אביו הולך להיפרד מרעייתו 
ובני ביתו, כי חשש שמא יסתלק לעולמו 

 מרוב דביקותו בתפילה...
ב( כשהיה נפרד מהם, היה אומר להם 
שיש אצלו תיבה אחת של כתבי יד, והוא 
מודיעם שהם אינם שלו, אלא של רבו, 

הי"ד. וכל זה כדי  שלמה מקרליןהרה"ק 

שאם ימות לא יתלו בו את חידושי 
 התורה...

שיבח הצדיק מרוז'ין את הדברים, ואמר 
 שהדבר האחרון חשוב יותר מן הראשון...

16:03       17:18       17:45                                 

16:16        17:20        17:40                 

16:06        17:17        17:37                 

16:20                 17:21                17:42 

 

 .ו"התשעז' טבת , 126ן גליו ,בס"ד
 .מברכין הלבנה במוצאי שבת

 ע"ה צירל בת יונה אביטולע"נ 

 

 

פת הנביאים שהייתה של תקו מההיה מנהיג ישראל בסיו עזרא, ע"ה עזרא הסופר נפטר התנ"גט' בטבת ביום 
 ישראל.ארץ ל בבלגלות עליית שארית הפליטה מ מנהיגיהיה מהוא  ,בית המקדש השני תקופתתחילת 

 ויגשפרשת 
 יציאת שבת הדלקת הנר



 

 

             איצל'ה לר'   אמר  רבה                                                   . 
וסיוע  ים עזרהביחישהם                                                          .  
   לבקשת ר' איצל'ה , דחוף                                                        . 
 בספר תורה הוא נשבע                                                 .

כי ליהודים לא היה  ,עלילת שוואהיא  העלילהשבביטחון גמור 
 .אחר נשק של חיילטה מנפלי דאוה הירייו ,לי נשקכ

מקץ שלוש ו, בירה פטרבורגעבר הל ויצאוהרב ר' איצל'ה 
ה 'לור' איצ ,ה, הרב הלך לאכסנילעיר המרכבה היממות הגיע

 שהיה ידידו הקרוב. ,קוקרין ,הלך לפגוש את שר החוץ הרוסי
 השר אמרהתחנן לעזרה, אך את הדברים ולפניו שטח  ,נסער

מה  כי הצאר זועם על ,זה אינו יכול לעזורבצער שבנושא 
 ל כך.ואוי למי שמעז לדבר עימו ע ,שנעשה
היות לו לבעל חוב כל שר להבטיח לא וה ,ה שב והתחנן'ר' איצל

 ,שרק יורש העצר השר חשב ולאחר זמן אמר .ואם יסייעימיו 
אינו הוא " ,עם הצאר , יוכל לעזור ולדבר על הדבראלכסנדר

ה 'ר' איצל", , אדבר איתולעזוראולי יוכל " " אמר,שונא ישראל
 ייתו.חזר לאכסנו ול הודה
אלכסנדר הסכים " ,אמר "ם עזרקיאלו" ,ערבית בא השר אחרי

 ."בשעה שלוש ונלך אליו יחדמחר בואו אלי , םבכ שוגלפ
התענו והתעטפו  ,הם בכו, התחננו ,יםיכל הלילה לא נרדמו השנ

 יצאו במרכבת השר לארמון הצאר.למחרת ו ,בתכריכים
אחזה אימה  ,שבארמון העוצמההפאר ו ,אה השומריםלמר
צליח לשמור על שלווה האך  ,היה חיורהרב  יצל'ה,א ביבר

רבי .. .נסכיורש העצר נע בפחד, כשלפת וידוי הם אמרו ,יחסית
 גם רב ...ונפל מתעלף ,ברך "שחלק מכבודו לבשר ודם"ה 'איצל

 ..האכסנייה. לאבמרכבה  וחזרום ההו ,העיר נפל לחולי
, את ליבו וסתפלחרדה  ההחלבחדרו, רבי איצל'ה כשהתעורר 

הרגיעו הגיע הוא השר לתדהמתו כשאך  ," חשבלהכ תילהכש"
 רלצא, וסיפר יורש העצר התפעל מהתעלפותואדרבה, שואמר 

 ..."הביאו אותו לפני ,! לא ישקר אדם כזה"אמר שהצאר  ,כךעל 
מיד  עצמו, צארה לא םהביאואז ו ,התאוששו כמה ימים םיהשני

להרוג את איך העזתם " ,בקולוהצאר כשראה אותם הרעים 
יצל'ה, אך " הצהיר רבי אלא עשינו זאת" ,?!  "אחד מחיילי

" טועיםודאי הם "קרה,  יו סיפרו לו שכךהצאר אמר שפקיד
איש נקי כפים  שלחיהצאר אני מציע ש" ,יצל'האבי אמר ר
, אם האמתאת ברר ור היטב את המאורע וישיחק ,מאנשיו

רובל  2.000.000-כ ,חייל, יוחרם כל רכושי יתגלה שיהודי הרג
שלח בקולר ואני א ,ימסרו לעבודת הצבא לאוצר הצאר, כל בני

 .את העניןמיידית לחקור  יחהבטהסכים ו הצאר ".לסיביר
א וה אירע, לחקור ולדרוש מההנסיך טרובצקי נשלח בו ביום 

ויידע את  ,קשר לרצחלא היה שום ליהודים נוכח לראות ש
זה יום  ,הגזירהבוטלה התר"ה ביום ג' כסלו ו על כך.ר הצא
 המופלאה. לזכר התשועה ,בכל שנהלחג  אמצ'יסלובבנקבע 

יראה ניסים בדרך  ,הרואה בטבע נס" אמר החכם:◆ 
 ".טבע

 ,שמים שערי נועלת "עצבות :בעל שם טובאמר ה◆ 
 בכוחה והשמחה ,נעולים שערים פותחת תפילה

 ת".חומו לשבר

 

 הרב דניאל בוקובזה שליט"א    
 

לבנים העומדים באתר       ?                                  
וכדו', מותר לטלטלם בניה                 .

 בשבת ?
 

לטלטלם לבנים העומדים באתר בניה, אין  !
אפי' לצורך גופו ומקומו, וזאת משום שכל 

ם לבניה ואין עליהם תורת הלבנים עומדי
 כלי כלל.

 ,אולם אם אדם לקח לביתו לבנים ביום חול
על מנת שישבו עליהם בחצירו וכדו' באופן 
קבוע, מותר לטלטלם בשבת כדין כלי 

 .שמלאכתו להיתר, שהרי הם כלי לכל דבר

 

 המלחמה בשבתאי צבי שר"י: 

 נחמיה חייא חיון  –פרק עח   

 
 .                                 התי"ד נולד נחמיה  בערך בשנת

על פי עדותו הוא נולד באלכסנדריה  שר"י. חיון חייא
ידוע אולם שבמצרים וגדל בארץ ישראל בגליל העליון. 

שאבותיו היו מבני הקהילה הספרדית בעיר סאראייבו 
)באיגרת  ,ויתכן שהוא בכלל נולד בעיר זו ,שבבוסניה

תנו לדעת ארץ מרבני איזמיר נכתב: "אשר שאלו מאי
מולדתו, כי הוא מתאר עצמו ]ש[היותו מגליל העליון, שקר 
דיבר האיש ההוא, כי אינו אלא מבוזנה שאראיי', כי שם 

 נולד ושם נתגדל"(.
ולמד בחברון, מכל מקום, כילד הובא נחמיה לארץ ישראל 

הוא היה חד תפיסה והשכיל להעמיד פנים ולרמות אנשים 
 ופוסקים.כאילו הוא בקי עצום בש"ס 
שב נחמיה לעיר אבותיו  ,בהיותו בן שמונה עשרה

ח מבריק והוא "סאראייבו והתחתן, שמו יצא לפניו כת
נבחר לרב העיר סקופיה )איסקופה( שביון, על פי עצתו של 

 הג"ר אהרון פרכיה זצ"ל, מגדולי רבני סלוניקי.
התנהגותו המוסרית של נחמיה הייתה ירודה ביותר, 

א נאלץ לעזוב את משרתו, טבעו הסוער ולאחר זמן קצר הו
ותכונת הנדודים שלו הוליכוהו ממקום למקום בלא שישב 

יה ויון כשהוא כבמקום אחד, בתחילה נע ונד בערי תור
לאדם התחזה הוא יק עצמו כדרשן, מלמד וסוחר. מעס

 עם כרועה זונות ומחלל שבת רח"ל...קדוש, אך נתפס לא פ
 המשך בשבוע הבא ב"ה(ע"פ 'משיחי השקר ומתנגדיהם', )

        

 פנת פענח...צ        

.                                      נתן בוקובזה הרב ינורמול

 .                         היה ידע נרחב ועמוק בנושא , זצוק"ל
את במשנה סדורה, ובירר ביאר הרב רבות  פעמיםהחלומות, 
מהו חלום אמת הסביר לאור דברי חז"ל,  םמשמעותהגדרתם ו

, )וגם 'חלומות'...( היה פותר הרבה חלומותווא, וחלום ש וומה
ה דוגמא הנ ., כמובא בגמראבהדגישו שהכל הולך אחר הפותר

 קטנה לחכמה שבפיתרון חלום:
 וסיפרהברדיו 'קול חי' של הרב  לתוכניתעלתה אישה פעם 

הודה לה  ,ספרבאחז , הסב על סבה שנפטר זה מכבר שחלמה
 .החלום והיא אינה יודעת מה משמעותוהסתלק,  על דבר מה

א כנראה עשתה דבר מה לעילוי נשמת שהי ,הרב אמר לה
אבל האשה  , ועל כך הוא אמר תודה.שסייע לנשמתו דבר הסב,

 שאם כן מהו הספר שאחז בידו...לא נרגעה ושאלה 
, והרב חשב רגע ואז החולםלב חלום צריך להתיישב על פיתרון 
"למה רצית לשנות את  העניין:שלא מן את האשה שאל 

הרב אמר ו ,ואישרה את הדברמופתעת ייתה האשה ה ??"שמך
"ומה  :יתירא מזו הוסיף הרב ,(340)ר' זה כמנין 'שם' ספ'שלה 

ם אותיות זה ג'משה' , "משה" ענתה האשה, "נו, ? שם סבך"
 ." אמר לה הרבהרמז בחלוםזה 'השם', 

עשות כמו שרצתה, "השם שלך הדגיש לאשה שאל לה להרב 
 ..".םחלוהפתרון גם זה אין שום סיבה לשנותו סתם,  מצויין,

 

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

הסיפור המשך 

 מעמוד ראשון


