
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "אחרי מות שני בני אהרן" )טז, א(                                                                     
 .אביהם ברשות כלומר, בנים –נדב ואביהוא במותם היו מתחת לגיל עשרים שנה, ולפיכך נקראו "בני אהרן"                               

 זוהר הקדוש(ה)
 כיצד הם נענשו, והרי כלל הוא שאין מענישים לאדם משמים בטרם מלאו לו עשרים שנה ? –ולכאורה                               

)לא( מסתבר שקטן שהוא פיקח ובר דעת מופלג נענש אפילו לפני גיל  ברכותמרא בגבצל"ח לפי דברי ה, אלא                              
 לפי שראה את גודל חכמתו(. –ולפיכך אמר עלי הכהן הגדול לשמואל הנביא, בהיותו נער בן שנתיים, שהוא חייב מיתה )עשרים. 

 -"בקרבתם לפני ה' "  :תשאל כיצד נענשו לפני גיל עשרים ?  עונה התורהשהיו צעירים, ואם  בני אהרן" -"אחרי מות שני  נאמר:זהו ש
 אף שאחרים בגילם עדיין אינם בני עונשין... –לפיכך "וימותו" גה, עד שנתקרבו מאוד לה' יתברך, שהיו גדולים בדעת ובדר דהיינו מכיון

 )הדרש והעיון(

 ש אני ה' אלהיכם" )יט, ב(קדשים תהיו כי קד"
 קדושתי למעלה מקדושתכם". )מדרש(. - כמוני ? תלמוד לומר "כי קדש אני""יכול  -"קדשים תהיו" 

אומרים על אדם ש"יודע תורה הוא", אין זה אומר שאחרים אינם יודעים תורה, אך אם אומרים על אדם "תורה יודע הוא", הרי זה אומר  אם
 שרק הוא יודע ולא אחרים.

אילו היה כתוב "כי אני קדש", לא היה זה ממעט מקדושתם של האחרים, אבל נכתב "כי קדוש אני" ופירוש הדבר  –זוהי גם כוונת המדרש 
 שרק הוא קדוש בקדושה המיוחדת אשר היא למעלה מכל הקדושות...

 )הג"ר יוסף שאול נתנזון זצ"ל(

 )טז, ו(וכפר בעדו ובעד ביתו" "  
 

 עירב לאביו שהיה דיין, נולד הרמב"ם - משה בר מיימון  רבינו
 ד'תתצ"ח.ביד' ניסן  קורדובה שבאל אנדלוס )כיום ספרד(,

 המוסלמים עקב פלישת  עשר, נאלץ להימלט מעירו עם משפחתו  כבן
את היהודים. לאחר כעשר שנות נדודים, הם  ֻמוַוִחידון' מצפון אפריקה, ורדיפתם-ה'אל -הקיצונים 

שלטון  לעזוב שוב עקב התפשטות שנים הם נאלצו כעבור חמש שבמרוקו, אך פס התיישבו בעיר
סבתה )לימים מרוקו הספרדית, וכיום -מ הפליג עם משפחתוד'תתקכ"ה  ֻמוַוִחידון'. בשנת-ה'אל

 ישראל. ארץ ספרד( אל
עשירי וכך הוא כותב: "בליל אחד בשבת, בארבעה ימים לירח אייר, נכנסתי לים, וביום שבת, 

שנת ארבעת אלפים ותשע מאות ועשרים וחמש ליצירה, עמד עלינו נחשול שבים לטבענו והיה  ,לאייר
זעף גדול בים, ונדרתי עלי לשני הימים האלה, אצום בהם ואנהוג בהם תענית ציבור שלם, אני ואנשי 

 חם.ביתי וכל הנלווים, ואצווה על בני לעשות כן עד סוף הדורות שיצאו מחלצותם, ויתנו צדקה כפי כו
לא אראה אדם, אלא מתפלל וקורא כל היום ביני  -עשירי באייר ומנדר שאהיה אני יושב לבדי ב

לבין עצמי, וכשם שלא מצאתי בים באותו היום אלא הקב"ה, כך לא אראה אדם ולא אשב עמו אלא 
 אם כן אאנס.

מן השמד והגענו וליל אחד בשבת, שלשה ימים לירח סיון, יצאתי מן הים בשלום, ובאתי לעכו ונצלתי 
לארץ ישראל, ויום זה נדרתי שיהיה יום ששון ושמחה ומשתה ומתנות לאביונים אני וביתי עד סוף כל 

 הדורות".
 העיר, רבי רב, ורב שבארץ, והיא קיבלה אותם בכבוד מהגדולות אז הייתה בעכו היהודית הקהילה

 ורבי ם עם אביו"העלייה, יצא הרמב לאחר חדשים הרמב"ם. חמישה אליהו, התיידד עם רבי בן יפת
וביום שלישי בשבת, ארבעה ימים לירח מרחשון, שנת ששה , וכך הוא כותב: "יפת אל ירושלים

  ועשרים ליצירה )ד'תתקכ"ו(, יצאנו מעכו לעלות לירושלים תחת סכנה. ונכנסתי לבית הגדול והקדוש
 מרחשוון.הר הבית( והתפללתי בו, ביום החמישי, שישה ימים לירח  -) 

ובאחד בשבת, תשעה בחודש, יצאתי מירושלים לחברון לנשק קברי אבותי במערה, ואותו יום עמדתי 
במערה והתפללתי שבח לאל על הכל. ושני הימים האלו, שהם שישי ותשיעי במרחשון, נדרתי שיהיו 

 לי יום טוב ותפילה ושמחה בה' ואכילה ושתיה.
רי לה' אשלם אמן, וכשם שזכיתי להתפלל בחורבנה, כך אראה אלוקים יעזרני על הכל ויקים לי את נד

 אמן". ,אני וכל ישראל בנחמתה מהרה
 )המשך בעמוד האחורי(                                                                       

 "שקר   

 ...שנאתי" 

 כשהגיע הגאון

זצוק"ל, לארצות  אהרון קוטלרהאדיר רבי 

הברית, הוא הקים את הישיבה הגדולה בעיירה 
ליקווד, ובכך למעשה ייסד את עולם התורה 

 באמריקא.
 

מלבד נשיאת המשא הרוחני, בהעמדת 
תלמידים ובמסירת שיעוריו הגאוניים, נשא רבי 
אהרון גם בעול הגשמי של הישיבה, בהתרמת 
כסף, בדינרים וכדו', והיה עובר על חשבונות 

 כסף, וחותם על הקבלות.ה
 

פעם, הובא לפניו פנקס קבלות חדש של 
הישיבה, בו התנוססה תמונת הבניין, והוא אמר 

חצר צויירה למזכיר הישיבה בתמיהה שבדפים 
 עצים שאינם קיימים... בתוספתהישיבה 

הלה ענה שהגרפיקאי צייר אותם, כדי להוסיף 
 חן ומראה מהודר יותר למקום.

שלא ישתמשו  י אהרוןברכששמע זאת, אמר 
"זהו שקר,  -שזה עתה הודפסו  בקבלות

תרום לישיבה יותר, טעות ולואנשים עלולים ל
במחשבה שתחזוקתה עולה יותר יקר, איך אתן 

 ... ? "יד לדבר שאינו אמת..
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 ז."התשע י' אייר ,194 ןגליו ,בס"ד
 .3:10אבות פ"ג / כ"ה לעומר / סו"ז ברכת לבנה בליל רביעי עד 

 ע"ה שקדבן שלמה יעקב וחיה  מיכאללע"נ ר' 

 

 

 את ששפט לאחרשנה,  ח"צ בן בהיותו, הנביא שמואל של ורבו הכהן אהרן בן איתמר נכדהגדול,  עלי הכהן פטרנ - א"בתתע איירב 'יביום 
 המשכן חרבוופנחס,  חפני, ובני שניגם באותה מלחמה נהרגו  ,שתיםיהפל עם במלחמההיה זה כששמע שנשבה ארון ה'  .ארבעים שנה העם

 רבינו יצחק אלפסי זצ"ל, הרי"ף. פטרנ - דתתס"ד באייר 'יביום  //)טור וש"ע או"ח תק"פ ב(.  .צדיקים תענית יום הוא, ולֹנב ובאו בשילה
 // בע יום 

 קדשים -פרשת אחרי מות 
 יציאת שבת הדלקת הנר



 

 )יבמות כ.("קדש עצמך במותר לך"                     
 :זצוק"ל ירוחם ממירהגאון רבי המשגיח אמר                                               

"ראיתי מעשה ונזכרתי הלכה", פעם הזדמן לי                                          
ם דלא מזיק צל רופא שהזהיר שקפה א להיות                                        .
       קפה אחר שמותר גם  אמר שיש מיןאך  .חלש                                  .
קפה וחשבתי מי יודע איזה מיוחד ה  ים.לחלש                                   .

אחרי זה ראיתי את אותו מין קפה 'מיוחד', והנה זו אותה קופסה בדיוק  .הזה
ו את הקופאין קפה זה הוציאמש? הבדל המה  .ה ממש בכלוואותו קפה שו

הקופאין,  מה שהקפה מזיק הוא רק בגלל - לשיםמותר לחלולכן הוא הפך 
 טוב מאוד. כולוכלל חיסרון ו קפהאין ב, וכשהוציאו אותו

 :)יט, ב( בפרשת קדושים שכותב הרמב"ןאת דברי ולהטעים כך יש להבין ב

שכל מקום שאתה  ,הוו פרושים מן העריות ומן העבירה" -"קדשים תהיו" 
 .רש"ילשון  -מוצא גדר ערוה אתה מוצא קדושה 

וכן שנו שם  ,'פרושים תהיו')פרשה א ב( ראיתי סתם תורת כהנים אבל ב

כשם שאני ' ",והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני")שמיני פרק יב ג( 
 .'כשם שאני פרוש כך אתם תהיו פרושים ,קדוש כך אתם תהיו קדושים

 -)  אבל ,)רש"י( אין הפרישות הזו לפרוש מן העריות כדברי הרב ,ולפי דעתי
 ,שבעליה נקראים פרושים ,היא המוזכרת בכל מקום בתלמודהפרישות אלא( 

והתירה הביאה איש  ,כי התורה הזהירה בעריות ובמאכלים האסורים -והענין 
כ ימצא בעל התאוה מקום להיות שטוף בזמת "א .באשתו ואכילת הבשר והיין

וידבר כרצונו בכל  ,ולהיות בסובאי יין בזוללי בשר למו ,אשתו או נשיו הרבות
 .והנה יהיה נבל ברשות התורה ,בלות שלא הוזכר איסור זה בתורההנ

וצוה בדבר  ,לפיכך בא הכתוב אחרי שפרט האיסורים שאסר אותם לגמרי
ויקדש עצמו ... ימעט במשגל כענין שאמרו ,שנהיה פרושים מן המותרות ,כללי

וכן יפריש עצמו מן הטומאה אע"פ שלא הוזהרנו ממנה ... מן היין במיעוטו
ומן הדבור  ,וגם ישמור פיו ולשונו מהתגאל ברבוי האכילה הגסה... רהבתו

כמה שאמרו על רבי חייא  ,ויקדש עצמו בזה עד שיגיע לפרישות... הנמאס
 .שלא שח שיחה בטלה מימיו

אחרי שפרט כל העבירות שהן  ,באה המצוה הזאת הכללית באלו ובכיוצא בהן
כי אע"פ ... עד שיכנס בכלל זאת הצוואה הנקיות בידיו וגופו ,אסורות לגמרי

עיקר הכתוב בכיוצא בזה יזהיר שנהיה נקיים וטהורים  ,שאלו מצות מדבריהם
 ..."שהם מלכלכים עצמם במותרות ובכיעורים ,ופרושים מהמון בני אדם

שהחילוק בין קודם החטא  ,ביאור הדבר הוא -אמר ר' ירוחם  -דהיינו 
 - קודם ודברים שהיההן הן אותם כי , ואינו בדבר עצמ ,לאחריושבמותרות, 

 אלא שקודם החטא הם היו בלי, וכשחטא כשהשתמש במותרות בצורה טובה
ניתן כל  "ועל זה - בלי הארס, ולאחר החטא נתהוה בדברים ארס -הקופאין 

 מתוכו הדברים, ליטול לצרף ולצחצח את ,רה הקדושה, לנקותהעסק של תו
האסורים,  הרתם. ולזה באה תורה ואסרה דבריםשארו בטיאת ה'קפאין', ושי

זה עדיין יש  מידה רבה, ואי אפשר לנקותם. ואחרמשום שבהם מצוי 'קפאין' ב
משהו שבמשהו  בדברים המותרים, שלא יהא בהם אף עסק לנקות ולזכך גם

 (דעת חכמה ומוסר)                           'קפאין', וזהו 'קדש עצמך במותר לך' ".
 

 המשך 'לאור הפרשה':           
עיר עם משפחתו למצרים, תחילה גרו ב ירד הרמב"ם חודשים חמישה כעבור

העתיקה. שם הוא  קהיר -עקרו לפוסטאט  כמה שנים אלכסנדריה, וכעבור
אל  פעמיים כ'ראיס הוכתר הוא במצרים. אברהםבנו, רבינו  התחתן ונולד

רבי  ידידו)הוא התכתב עם  ם,היהודים(, והיה ראש הרבני יהוד' )ראש ונשיא
 אלכסנדריה(.ב ירד למצרים ומונה לדייןהוא יפת, שלימים גם 

מילא  אברהם רבינו ובנו ,ה"בכ' טבת ד'תתקספוּסטאט ב נפטר ם"הרמב
 שם כנגידים. כיהנו וצאצאיו הוא, יהודי מצרים בהנהגת מקומו את

 דרישתו על פי –אל טבריה, )לפי המסורת  גופו הקדוש הובא ממצרים
וכך זכה להגיע בשנית לארץ הקודש,  ,(במצרים" המפורשת "אל נא תקברוני

 קבורתו. כמקום עומד עד היום ציון המקובל בהו
 למסכת ראש השנה. )דברי הרמב"ם הם ע"פ כתב יד פירושו

 ג( חרדים, מצות התשובה, פרק ספרו                                 

פסח שני, שיחול השבוע ביום רביעי, מקובל  -יום יד' אייר 
 זי"ע )ג'תתק"י(. הנס בעל מאיר רביכיום הילולת 

רבי אמי ה, דאגה בלב איש ישחנ"בגמרא ביומא )עה.( כתוב: 
 ."וחד אמר ישיחנה לאחרים ,חד אמר ישחנה מדעתו ,ורבי אסי

 :צחותדרך בזי"ע,  ממונקאטש האדמו״ר רמאו
' ר זכות את יזכיר - "ישיחנה לאחרים" ,דאגהיש אב לב כשיש

 'אלקא דמאיר עננני'... - ׳אחרים׳ במשנה הנקרא ,נ"בעה ירמא

 הרב דניאל בוקובזה שליט"א                              
 ?)א(היכן צריך להדליק נר שבת  ?                          

   דין זה תלוי לכאורה בטעמי הדלקת נר  !                                         
 שבת שהבאנו לעיל.                                        .

או הטעם של  ,לפי הטעם של כבוד שבת                                         
 עונג שבת, צריך להדליק נר רק בשעת הסעודה, ובמקומה.

ואילו לטעם של שלום בית )שלא יכשלו בעצים ואבנים(, צריך 
, )סי' רס"ג סק"ב( משנה ברורהה כך נקטו הדלקה בכל חדר וחדר.

, בשבתיך להיות בכל החדרים שהולך שם "והדלקת הנר צר :שכתב
עכ"פ נר אחד אף שאינו אוכל שם כדי שלא יכשל בעץ או באבן, 

 אכילה".ברכה תברך על הנר שבמקום מיהו ה
שבזמנינו, שיש אור חשמל  ' ר"ג(,א, עמח") חזון עובדיהבוכתב 

הדולק במקומות הנצרכים לעבור ולהיות שם, אין צורך להדליק 
 או במקום שרגילים להשתמש בו.  ,במקום סעודהבכל חדר, אלא 

אין צריך להדליק  נובימיש (,ח"ב פי"ח סי"ד)אור לציון בכן כתב ו
 .בשאר הבית

"וטוב להחמיר  (:בעמ' קצה)שם חזון עובדיה עם זאת, כתב ב
 ובלבד שלא יברך".ולהדליק בכל החדרים, 

 המלחמה בשבתאי צבי שר"י:  

 יעקב פראנק -פרק קמ   
 

 גם יוסף פראנק, בנו השני של יעקב המת,
 ניצל לצורכי עצמו את תמימות מאמיניו

 בסיוע 'מופתים' מבוימים.
יוסף בער בן געץ מווינשבאך, נער יתום ביום ח' בכסלו התקס"א, העיד 

 בפני בית הדין בפיורדא: יליד העיר דרזדן,
בקיץ שעבר הגיע מאופנבאך לפה אחד מדרזדן... וסיפר לתלמיד יוסף 
בער... שבתור יתום גידלוהו בפראג... ושלחוהו לאופנבאך לילדי יעקב 

 פראנק... מתוך אמונה שקדושים הם...
פעם אמר לו יוסף בן יעקב פראנק, שיכתוב לו בלשון הקודש את 

לים הבאות: "כל זייני דמלכי ביידיהו יתמסרון" )ע"פ דברי הזוה"ק המי
 עשה כדבריו.בפרשת בהעלותך דף ק"נ ע"א(, והוא 

חזר בהביאו עמו ממון רב, כן ערך אותו יוסף מסע בעולם, ולאחר מ
כולל מדליית זהב עליה הופיעו האותיות העבריות "כל זייני דמלכי 

 יה כאות פלא יוצא מגדר הרגיל.ביידיהו יתמסרון", בהציגו את המדל
שהזהב הרב שהביא  ,אותו יתום שמע את אחד ממאמיני פראנק אומר

עימו יוסף פראנק יתכן שבא לו בדרך הטבע, אבל המדליה היא ודאי 
יצירת מופת ופלא קדוש. או אז נפקחו עיני היתום לראות שהאנשים 

 הללו הם נוכלים ומתעים את הבריות.
 

 מאותם ימים:ם נוספילדברי מקורות 
"שלושת ילדי יעקב פראנק טוענים, שהכל ידוע להם בנבואה. כמעט 
בכל יום הם אומרים כי כזאת וכזאת נאמר להם בנבואה או בחלום 
הלילה, והם הופכים אותן מיד לפקודות שיש לציית להן. כך הם סוחטים 

 כסף מהאנשים".
 ני ה'משיח'.אנשים פותו לשלם הון תועפות בכדי לזכות לחסדיהם של ב

שלושת השקרנים ההזויים, לא זו בלבד שעקרו מצוות מהתורה ללא 
אלא אף ויתרו בריש גלי גם על עקרונות התנועה  ,נקיפות מצפון

 אם בכך יכלו להשיג עוד כסף... ,המשיחית שלהם עצמם
 

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

 

 טבילה בים )א(...   
 :מספר ,מבאר שבע ,נ"ימיכאל    

 ,מאוד אני חובב רכיבה וסוסים מגיל צעיר
 ,2001סביבות שנת בבערך,  14כבן תי בהיו

 ...קטנה מרוץ סוסיםתחרות  ,בין ראש השנה ליום כיפורערכנו 
ילת המירוץ הוא השתולל מעט, תחשחור חם מזג, בסוס רכבתי על 

כבר היו לפני, רציתי להשיג אותם,  בריחשני וכשהתחיל לדהור 
החזרתי  וכשצמצמתי את הפערללא מושכות, לרוץ  ותושיחררתי או

 האט אותו.ללא היה לי מספיק כח ולא הצלחתי  אך ,באיטיות םתוא
והסוס הדוהר במקום להסתובב במסלול, היה קטע אליפסי, כמעט עגול, 

 ו.עליואני ישר, יצא מהמסלול ונפל במהמורה,  דהר
שלושה אנשים התאמצו  ,יבדתי הכרה וכמעט בלעתי את הלשוןא

 הוא השתחרר.והכניסו לי ברזל עד ש ,את נעילת הפהלי לפתוח 
 תי לבית החולים 'סורוקה'.או לקח ,שהגיעאמבולנס ימו אותי, והנש

הייתי בלי הכרה, התעוררתי ביום כיפור, הייתה לי  ,יומיים, שלושה
ר 'פנס' בעין, אך למרבה הנס הגוף היה בסדוזעזוע מח,  -פגיעת ראש 

 , לא יודע איך לא שברתי משהו.רזה, והסוס כזה גדול אני -
 אך לא היה לי נח שם, והמכה שקיבלתי ,חוליםהבבית הייתי בהשגחה 

בכלל, עדיין גדולות.  התפרצויות זעםלחוסר סבלנות נוראי וללי גרמה 
 לא היה טוב.שלי הזיכרון וגם חזרתי לעצמי לא 

נתן בוקובזה הרב הלכנו לצדיק  ובחול המועד ,תיבחג סוכות שוחרר
 היה תור ארוך ובחוסר סבלנותי התפרצתי . שאימי שמעה עליוזצ"ל, 

הרב אבי בא אחרי והתנצל, אך  ,הרבבחוצפה ילדותית ונכנסתי אל 
בים  אמר שיביאו אותי, דיברנו ממש בקצרה והוא אמר שעלי לטבול

 בשבוע הבא(בעז"ה )המשך                                                או במקווה...
 (0548455275 –)לרכישת הספר 'עמוד החסד' על חיי רבינו זי"ע 


