
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אליך שמן זית זך" )כז, כ( "ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו                     
 "לפי שאמר 'מחני נא' לכך לא נזכר שמו בפרשה זו" )בעל הטורים(.•                          
     נפשושה רבנו אמר "מחני נא" מתוך שמסר מכאן למדים אנו, שאסור לו לאדם לקלל את עצמו, שהרי מ                            

           על אחת כמה וכמה אדם שעושה  ו,זה עשה רושם שלא יזכר שמו בפרשתינכן  יפף על כלל ישראל, וא עבור                           .

תספר להם את  –וזו כוונת הכתוב "ואתה תצוה את בני ישראל"  א שום תכלית.זאת מתוך כעס גרידא, לל                         .
 )שפתי כהן(                                            אשר אירע לך כתוצאה מזה שאמרת "מחני נא", ותזהירם לבל יוציאו קללה על עצמם...

"ואתה" משה "תצוה" תתחבר עם "בני ישראל",  -יו יצוה לך", וזה פירוש כמו: "מלאכ "תצוה", זה מלשון התחברות וצוותא חדא,• 
ולפיכך "לא ידע איש את מקום קבורתו" של משה רבנו, משום  .(ור החיים)א יש ניצוץ ממשה רבנו,בכל אדם מישראל בכל הדורות כי 

שאר כוחו לתמיד יפשו למען כלל ישראל, זכה שיוכיון שמסר משה רבנו את נ .()שיחות צדיקיםשהוא טמון בלבו של כל אדם מישראל... 
 )שפת אמת(                                                                                                             בקרב כלל ישראל... 

"ועשית בגדי קדש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת ואתה תדבר אל כל חכמי לב... ועשו את בגדי אהרן 
 ג(-הנו לי" )כח, בלקדשו לכ

ם "לכבוד י כהונה, שהבגדהעם הפשוט רגיל לחלק כבוד רק לאדם הדור בלבושו ובהופעתו, ומן ההכרח לומר לו את הטעם של 
כדי  יעשו את הבגדיםתאמר ש, המסוגלים להבין את הכוונות והסודות העמוקים של בגדי הכהונה, "לבחכמי "ל אךולתפארת", 

 )הג"ר שמעון סופר זצ"ל(                                        ..לא רק בשביל כבוד ותפארת, כי אם לקדש את הכהנים. –לי"  "לקדשו לכהנו

 )כז, כ("להעלת נר תמיד"            
 .כל לילה ולילה קרוי תמיד" )רש"י( -"תמיד     

 כמו שאור המנורה  - )משלי ו כג( "כי נר מצוה ותורה אור"
 לוקבלילה וביום, כך אור התורה צריך לד לדלוק תמידצריך 

 יפוריםס  שלושה  נביא בהקשר זה ו תדיר.  באופן  ולהילמד
 לחג הפורים:גם קשורים שעל שקידת גדולי ישראל, 

 

 × מגיפה  פרצה אחת שנהש סיפר ,זי"ע א"הרמ, משה איסרלשו רבינ• 
, הפורים בחג ונידחת קטנהה עיירל נמלטהוא  מאימתהו ,ומגורי עיר ,קובאבקר
 .לו אין ות היוםמצ םולקי יין אפילואת החג כש גונאלץ לחגשם 
 ...מגילת אסתר על' יין מחיר' פרוס את וכתב ישב -עשה אז ? הוא ומה 

 

 × יחזקאל יהודה רבי ר לאור הספר 'נודע ביהודה', של הגאון האדי כשיצא• 
ברוך רבה של פראג, הביאו אותו לפני הגאון העצום רבי  ,זצוק"ל לנדאהלוי 

לעיין  הרב שרצההיה זה ביום תענית אסתר ו זצוק"ל, בעל ה'ברוך טעם'. תאומים
עיין , שם בערב פורים, התחמק ועלה לעליית הגג במנוחה מבלי שיפריעו לובספר 

 ובשקיעותו לא שם לב לזמן החולף. ,פר לאור הנרבס
המתה  העיר כל, אנשי הבית לא מצאו את הרב, ובנתיים הגיע זמן קריאת המגילה

כשהם חרדים ולא  ,הרב בלית ברירה קראו את המגילה בלעדי, עד שלבסוף וגעשה
 .יודעים להיכן נעלם

ואז נוכח לראות להפתעתו עד  וסיים ללמוד, את הספרגמר הרב לפנות בוקר רק 
 .ועוד הספיק לקרוא בזריזות את המגילה א ירד לדירתווכמה האריך בלימודו, ה

זמן לה מאוד, אחרי החרדה שהייתה בגדו השמחההייתה  פורים ביום למחרת
 עדרו.יה

 שנדפסו לאחר זמן. 'נודע ביהודה'את הגהותיו על הספר הרב רשם "בלילה ההוא" 
 )המשך בעמוד הבא(                                                      

 תברכ  

 פורים... 
 בבוקר אחד מוקדם

יענקל'ה הטלפון בבית הגה"צ רבי  צילצל
, לטלפון ענתהע"ה  הרבניתזצוק"ל,  גלינסקי

' החמישי הבחור' שהוא לרבו ודיעשי קשיב והדובר

 ...התארס הואאף ו
 עליה, ותיקיןשחרית כ מתפילת חזר הרבכש

 שמעהוא וכשהודיעה לו הרבנית על כך, , הקפיד
 :סיפרכך ו ,פניו קרנוזאת 

 היו, לגיוס כספים, הברית בארצותיתי בפורים הי"
עד  הרבהאותי  שהשקו בחורים חמישה שם

 של צרורלידי  יתיאתי רהתפכחשכ תי.השתכרש
 והם ענו " ?זה מה"תי שאל!  דולר אלפים עשרת

 1000 תרםהם מ אחד כל בגילופיןיתי שכשהי יל
 עוד יתארסו שכולם להםתי הבטחואני  דולר,
 ...28 בן היהם שבה הצעיר .השנה
 רק להבטיח, וכלא שלאתי להם ואמרתי נבהל

 התנגדו הם אך ,הכסף אתבחזרה  יקחויוש, לברך
 ואת ,עליהםל תפלאש תישאמר עד ויתרו, ולא

 לא אםטוב, ומה  תארסוי אם - שמורא הכסף
 .הם אותול חזירא

 הואאף ש לבשר החמישי הבחור התקשר היום
 ..." ה׳ ברוך התארס..

17:08       18:21       19:01                                 

17:25        18:23        18:57                 

17:14        18:22        18:56                 

17:25                 18:23                18:58 

 

 ז."התשעיג' אדר , 186ן גליו ,בס"ד
 פורים. -מפט' 'ויאמר שמואל' / ל"א 'צדקתך', במוצ"ש 

 ע"הרבקה בת חיה לע"נ 

 

 

)מגילה  והוא יום קהילה לכללשלוח יד במבקשי רעתם" וגו',  , "נקהלו היהודים בעריהם בכל מדינות המלך אחשורושיג אדר גת"וביום 
 (.ט' אדר. )וי"א שנפטר ב'ספר חסידים', נפטר רבינו יהודה החסיד )הראשון( ב"ר שמואל זי"ע, בעל יג אדר דתתקע"זביום // ב(. 

 שבת זכור  -פרשת תצוה 
 יציאת שבת הדלקת הנר



 

                                                    ×           שלפני מגדולי הדור אחד • 
  הגאוןהיה העולם הראשונה,  מלחמת                                        .
זי"ע,  יןיאברהם בורנשטרבי האדיר                                          .
              מחברהראשון מסוכטשוב,  האדמו"ר                                        .
ו'אבני 'אגלי טל' הלמדניים  הספרים                                     .

 מקוצק 'השרף' הגה"ק נלקח לחתן אצלהוא בצעירותו  .נזר'
מושבו את עד שקבע  ,ברבנות במספר מקומותזי"ע, ושימש 

 , שם ייסד חסידות שמנתה רבבות חסידים.בסוכטשוב
 .הוא נפטר בי"א אדר א שנת העת"ר

גאון גדול  -זצ"ל  זאב נחוםר הג" ,)חסידים סיפרו, שאביו
, ספר 'אגודת אזוב'את בר יחו שונותשכיהן כרב בערים בעצמו 
 כשהכל ,בליל פורים אחדששהאיר את העולם, בזכות  זכה לבן

למד הוא ד, והיה העולם שמם מתורה, ומילמ ובטלושמחו בחג 
 את העולם(. וקיים

בעת  -אגב רבי אברהם היה שקדן עצום כבר משחר נעוריו, )
 וכיהן כרב כבר מגיל צעיר.(, לראשו כובעבוש לימודו הקפיד לח

באחת מתחנות חייו, כיהן כרב העיר נשלנסק, שם עבר רדיפות, 
סל שני שוחטים שלא היה זה כשחיזק את בדקי הדת במקום, ופ

וילמדו את המלאכה כראוי, היו לרוחו עד שיסעו לעיר סמוכה 
הוא ו, ניסו תמיד להצר את צעדיוו הפכו לשונאיו, רבוסהשנים 

 .סבל מהם כל ימי שבתו שם
אלכסנדר השלישי, שכח רבי אברהם  ביום הולדתו של הצאר

שהיה עסוק ללא הרף בתורה, לציין את 'המאורע החשוב' 
מירת תפילת "הנותן תשועה בתפילה בבית הכנסת, תוך כדי א

 למלכים".
ידי , שהוציאו צו גירוש מיאחד השוחטים הלשין על כך לשלטונות

 תוך עשרים וארבע שעות.גד הרב, בו נתבקש לעזוב את העיר נ
הבית בבהלה וטיכסו עיצות שונות,  בהגיע הפקודה נתקפו בני

ותם לימד, ומסר שיעור אך הרב עצמו כינס את הבחורים א
מחלקים את  -במסכת סנהדרין בסוגיית 'פלגינן דבורא' ) 
 .דיבורו(, והתנהל כאילו אין פקודת גירוש קיימת

עד שכפי שהעיד חידושים מופלאים, הרב חידש בשעת השיעור 
יהושע  יואברבי  הגדולתלמידו הגדול, הגאון לאחר מעשה 

ושי רבו זצוק"ל, בעל ה'חלקת יואב', שאילו הודפסו חידוינגרטן 
על סנהדרין, שחידש בזמן הרדיפות בנשלנסק, היה העולם יודע 

 מה גדול כח תורתו.עד כ
ניסו להעביר את רוע הגזירה,  וביתעריצי הרב ובני מכל מקום, מ

 בעריש טימקביץהם הגיעו אל השתדלן המקורב למלכות, ר' 
 ע"ה, והוא השקיע עמל רב וקשרים עד שבטלה הגזירה.

חד האנשים לבשר לרב על כשהגיעה הבשורה המשמחת, מיהר א
כך, הוא התפרץ לחדר בו מסר הרב את השיעור והודיעו: 
"הגזירה בוטלה", אולם הרב הפסיקו: "הרי כעת אמצע 

 ...רק משסיים התפנה לשמוע את הבשורהו ..השיעור".
 ...והעיר צהלה ושמחה"", ""ליהודים היתה אורה ושמחה

את הגה"ק הדבוק בבוראו  שאל ,דאחבחור ישיבה 
ינקל זצ"ל, ראש ישיבת מיר ברכפלד בתמימות, רבי אריה פ

 !? תמחה את זכר עמלק""את  נויבימכיצד אפשר לקיים  -
אריה בתמיהה השיב רבי  !?"אתה לא מכיר את עמלק" 
אותו בלב כל אחד, בלב שלך,  ,כלאחר יד, "הוא נמצא אצלך

 צריך למחות"...

 הרב דניאל בוקובזה שליט"א                                     
  

 מהו סדר קבלת שבת והמנהגים בו ? ?                                    
 :תלמידיווהאר"י סדר קבלת שבת לפי עיקר  !                               

             יצא לשדה ויאמר "בואו ונצא לקראת שבת                                               
יצא אם  ובין לחקל תפוחין קדישין", מלכתא                                          . 

ממש ושם חמה שוקעת,  ר פניו כנגד רוח מערבויחזי ,, יעמודלאאו לשדה 
ויכוון , וישים יד שמאל על החזה ויד ימין על שמאל בשקיעה יסגור עיניו

כל  קבל תוספת קדושת שבת, ויאמריראה כעומד לפני המלך לבאימה ו
בסיומו יצדד פניו , ו, ואח"כ 'לכה דודי'מהבנעי מזמור 'הבו לה' בני אלים'

'באי כלה' שוב מר יצדדם לשמאל ויאבקול רם, ו אמר 'בואי כלה'ימין ויל
מר בלחש 'בואי כלה שבת יאשאר זקוף כלפי מערב וי בקול רם, ואח"כ

'מזמור בנעימה כל יאמר  , ואזויכוין לקבל תוספת קדושת הנפש מלכתא'
 יפתח עיניו. ואז, , וכל 'ה' מלך גאות לבש'שיר ליום השבת'

ורק מי שמוכרח לומר קבלת  ,וסגירת עיניו הוא צורך גדול ויש בזה סוד
 ר כך.עבו וואין למחות ב ,יפתח עיניושבת מתוך הסידור 

יקדים קבלת שבת מבעוד יום סמוך  ,אם מתפלל ערבית בלילהוגם 
וכן מנהג כמה קהילות  קדושת השבת בזמנה.לקבל תוספת , כדי לשקיעה
עד  'שיר השירים'ים אומרו ,ים שמקבלים שבת סמוך לשקיעהבירושל

)ש"ב בן איש חי משולב מדברי )                           לילה ואז מתפללים ערבית.ה
 לב(, ע"ש בעוד פרטים(. רס"ב ,סי' רס"א כח)כף החיים פרשת וירא ס"ב( ו....

 המלחמה בשבתאי צבי שר"י:  

 יעקב פראנק -פרק קלג  
 

 בואו של יעקב פראנק למדינת מוראביה
 הפיח אומץ בבתי שבתאים פחדנים רבים,

 הם הצטרפו אליו בגלוי והתרכזו סביב המנהיג שבא למחיצתם.
במורביה שנמשכו אל חצרו של פראנק היו בני  רבים מהשבתאים

משפחות שבתאיות ותיקות אשר שמרו במשך דורות על חרבותיהם, 
פראנק לנהוג  והסיגנון הצבאי החביב על משיחי השקר, הביא גם את

בעיר ברין החלו בני פמלייתו ללבוש מדים במבצעי ראוה צבאיים. 
פראנק, ומאות הולכי  ולעבור אימונים קבועים, כסף רב זרם לחצרו של

 כשהוא מנהיג בקרבם משמעת ברזל. ,בטל הסתופפו בצילו
גם סיפורי מופתים חדשים על מנהיג הכת לא חסרו, ולדברי 
הפראנקיסטים, בנוסף להיותו 'מחולל פלאות' ו'גואל עמו', קיבל יעקב 

 יסורים על אנושיים, בכדי לכפר על בני דורו.יפראנק על עצמו 
 ק"ק קולין שבבוהמיה, מיום כ"ד סיון התק"ס נאמר:בעדות בבית הדין ב

סורים גדול. פעם שמע אותו השמש שלו י"מספרים שפראנק היה בעל י
יסורים יעברו אליו כדי שלא יראה ייסוריו, אזי ביקש שהינאנח מגודל 

יסורים אל השמש וצעק נוראות, יעוד את אדונו סובל מהם, ומיד עברו ה
שלומיאל שכמותך, וכי לא ידעתי אמר לו יעקב פראנק: 'רואה אתה 

יסורים אלה כמוני' ?!, ותיכף הסיר מעליו את ישאין אדם יכול לעמוד ב
 סורים ונטלם לעצמו".יהי

עוד נאמר באותה עדות, שבדומה לנוצרים, טענו מאמיני פראנק שפרק 
 נג בנביא ישעיה, המכיל פסוקים הנוגעים למשיח, מרמז למורם ורבם...

הייתה עצומה, ורבים מפשוטי העם  חסידי פראנקשל  תעמולהה
, ואחר "דרושיהם הםבמוראביה נסחפו אחר הטיעונים הקבליים של

 וגמטריאות שלהם, של שוא ותוהו".
הרבה יהודים לא ידעו מה להשיב על טענותיהם, והפראנקיסטים 
פירסמו שרבים ממופלגי התורה מאמינים בדרכם, אלא שהם 

גדים, ולכן לא מגלים ברבים את ראים מהאלימות של המתנימתי
 תמיכתם ביעקב פראנק......

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

 "רהקשר של רבינו עם הג 
 ()ב מרדכי אליהו זצוק"ל 
 שנתבכנראה ) פורים שושןיום ב

 הרברבינו  החליט ,(ההתשס"ד/

 הרב הגאון לציון הראשון לעלות לבית ,זצוק"ל בוקובזהנתן 

 .ירושלים, בל"זצוק אליהו מרדכי
 , וכך הם מספרים:ארזי כהן יאיר' רבניו, וכן עם הרב היו 

ים, ר' יאיר המונ באוצ "צלהראש ביתל העולות מדרגותעל ה
 וביקורת תרעומתקצת ה עשמונ, לרב דרך קהלב לפנות ביקש

 כששמעו אך ., או לא הכירו את הרבמאנשים שלא ידעו מי הגיע
 עלותרב לל פשרויאו לצדדים זזוהם בוקובזה',  הרבשזה '

 .ביתה אלולהיכנס 
, ביתו בפתח דמותו את ראהרק  צ"להראשהרב נכנס, וש ברגע
, לשיר להתחילהציבור  לכל ידיו בהתלהבות בשתי סימןהוא 

 .הושיבו על ידוו הרב את בלקיצא ל ריקודיםו בשמחהו
כשיצא הרב מהבית, ניגש אליו אחד מהמתלוננים שלא הכירו, 

 ולראות מיהו וביקש את ברכתו...וכעת הספיק לשמוע 
 

 מספר: והי" שמואל זעפרניהרב  ,יד ימינו של הראשל"צ
שהראשל"צ יבוא להיות סנדק בברית  ביקשכשהרב בוקובזה "

 אהרן הרב קשיבוכש, הוא הסכים מיד ובא ממרחק. הקטן לבנו

ת בישיב שיעור מסורל נתיבותיבוא לשהראשל"צ  א"שליט בינה
 תוך ,מיד נענהגם כן הוא ' פסח של הרב בוקובזה, הזמנים בין'

 ".נתן הרב של הרבות הזכויות את רבה בהערכה מזכיר שהוא
 (0548455275 –)לרכישת הספר 'עמוד החסד' על חיי רבינו זי"ע 
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