
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אשה כי תזריע" )יב, ב("                                                                      
     אחר  נתפרשה "אמר רב שמלאי כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה חיה ועוף במעשה בראשית, כך תורתו                             
 בהמה חיה ועוף". )רש"י( תורת                              .

  היו עלולים לבוא לידי זחיחות הדעת ולומר גדולים ועל ידי המשכן זכו בני ישראל להשראת השכינה ולמדרגות רמות,                                 
לפיכך הקדימה תורה דיני בהמה, חיה ועוף לפני דיני האדם, ללמדנו שאף אם הצדיקים    –   אנו אפילו מן המלאכים                            .

גרועים הם מן הבהמה והחיה וטומאתם גדולה  ,מן המלאכים, הרי לעומת זה המצורעים והטמאים שנטמאו עקב עוונותיהם שבבני אדם גדולים הם
נבלת בהמה מטמאת רק במגע ומשא ואילו אדם מת מטמא שועוד  ,)שאינה מטמאה בחייה ואילו אדם מטמא בחייו ,הרבה מטומאת הבהמה

 תורת משה()                                                          ם לעצמו את הטומאה בחטאיו שלו.באוהל(, כי האדם הוא בעל בחירה והוא הגור

 (, ב" )ידזאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו"
 ?שבאו עליו עקב הצרעת  די הייסוריןיתכפר חטאו על יש "כא, והאדם ן והרי ייסורין ממרקין את עוונותמדוע המצורע צריך להביא קרב –לכאורה 

מה עין ושן שהם אחד מאברי האדם עבד שרבו הכהו  –שייסורין ממרקין את עוונותיו של האדם, למדו חז"ל בקל וחומר מעין ושן  ,אלא, דבר זה
צא לחירות אלא אם והנה עבד הרי אינו יו האדם על אחת כמה וכמה )דברים ה(. בהם יוצא לחירות, אז ודאי שייסורין שממרקין את כל גופו של

שהם ממרקים, אבל אם  ,רק על ייסורין שאין להם עוד רפואהאלא ראיה  , אם כן אפשר להביא ממנורבו קטע לו ראשי אברים שאינם חוזרים
 ולכן עליו להביא קרבן בתור כפרה. ,אפשר שאינם מכפרים, והרי מתברר שהיו אלו ייסורים שיש להם רפואה ,המצורע נתרפא מצרעתו

 –וריו ? התשובה היא "ביום טהרתו" שעליו להתכפר על ידי הקרבן, ואם תשאל למה לא יכפרו ייס –כוונת הכתוב "זאת תהיה תורת המצורע" זהו 
 שר ללמוד משן ועין שהם מכפרים...הנה הלא נתרפא סוף סוף מצרעתו, וייסורים שיש להם רפואה אי אפ

 דברי גאונים בשם הגאון מהר"ם אש זצ"ל()                                                                                                                         

 )ויקרא יד, מה(ונתץ את הבית" "  
 ת'פור  ראש ישיבת זצוק"ל, בן ציון אבא שאול "רהג כותב 
 ( :ע-עמ' סט, חכמה ומוסר' -)'אור לציון  יוסף'

 נראה וחסידים שלכאורה   דיקיםשל צ ראינו דמויות  בעינינו"
 מחמת פרישותם וחסידותם,לא היה להם טעם בחיים שחלילה 

 השמחים והמאושרים אפילו בעולם הזה.שהם היו אבל האמת 
. הנהגותיו היו פלא 'כף החיים'זצ"ל בעל  יעקב חיים סופרהכרתי טוב את הגאון המקובל רבי 

עם כל הכוונות, ואינו הולך לישון  בימי הקיץ היה מתפלל ערבית בערך בשעה שבע - פלאים
אלא כעבור שלוש שעות מהתפילה, לפני השינה עושה יחוד בכדי לקום לפני חצות וקורא 
קריאת שמע עם כל הכוונות, נמצא שנותרה לו רק כחצי שעה לישון, וכבר קם, עושה תיקון 

תפילה מתפלל עם  חצות, בוכה על החורבן, וחוזר שוב לישון, קם לפני עמוד השחר, כשמגיע זמן
 ,כל הכוונות, בא לביתו ואוכל משהו מהר כדי שלא יאחר לישיבה, מגיע לישיבה, לומד, כותב

 באופן שכל זמנו קודש קדשים.
חודים, לפני יאחר כך היה אוכל בערך כשעה וחצי, לא מפני שאכל הרבה, אלא מפני שייחד י

ו'המוציא' בכוונות, וגם  'ל נטילת ידיםע'האוכל אמר 'לשם יחוד', נטל ידים בכוונות, וכן ברכת 
יתה מחשבתו על האוכל אלא שקוע בכוונות, יבשעת הלעיסה היה מכוון, עד כדי כך שלא ה

אחר זה למד בכל יום ח"י פרקי משנה, ששה בבוקר, ששה בצהרים, ששה בערב, אמר 'פטום 
 שות יום יום.הג לעהקטורת', 'איזהו מקומן', מים אחרונים, ברכת המזון בכל הכוונות, כך נ

ומחמת שהיה שקוע בכוונות לא היה מקבל אף אדם בשעת אכילתו, אפילו באו לתת כסף 
בצאתו מבית הכיסא נהג המזון היה מקבלם בסבר פנים יפות. לישיבה, רק כשגמר ובירך ברכת 

לברך 'אשר יצר' מהסידור לפי כל הכוונות, וגם כשאין כוונות בירך מתוך הסידור. היה מענג 
 .את השבת בכל מיני פירות וכדו' כפי יכולתו, וטעם חתיכה מכל דבר כדי לענג את השבת

היו לו טרדות מבית ומחוץ, והפלא הגדול איך הספיק ללמוד ולכתוב חיבורים כה גדולים, שהרי 
בענוותנותו בהקדמת ספרו כף  הוא כתב)שלא כמו ש אין זה חיבור של העתקה וליקוט מספרים

ם, החיים(, אלא חיבור המחייב טירחה ועיון רב. ואף שהיה נזהר מאוד מלדבר דברים בטלי
"כל המקבל עליו עול תורה  :נחוניא בן הקנה )אבות פ"ג מ"ה( וקיבל עליו עול תורה, ואמר ר'

 ואיך הספיק ??לזה זמן רב,  פ"כ צריךמעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ" וכו', אע
 )המשך בעמוד האחורי(                                           

 אבי   

 יתומים...
 

יצחק ירוחם דיסקין הגאון האדיר רבי 
התורה היה צדיק נשגב, מגדולי  ,זצוק"ל

ומזקני הרבנים של היישוב  ,בארץ הקודש
 הישן בירושלים.

הגאון הנורא  ,בצעירותו למד אצל אביו

יהושע יהודה רבי  ,המהר"יל דיסקין
שלאחר זצוק"ל, 'השרף מבריסק', לייב 

כתב ש"הוא בקי ברוב שבחן אותו בילדותו, 
 ..סוגיות הש"ס".

כתב מחשש לגאוה הוא קרע לימים את 
 התעודה...
כשנכנס לבניין החדש של בית בזקנותו, 

פרץ  ,שהוא היה נשיאו ,היתומים 'דיסקין'
 .מר בבכי

נעלים" אמר, "דורך "סנדלר שמתעסק ב
כורך ספרים המתעסק  עליהם כל היום.
ות הקודש רח"ל, מי יודע בהם דורך על שמ

כל היום ביתומים בבית תעסק אם אני שא
 "...חלילהזה, אם לא אדרוך עליהם ...
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 .ז"התשעג' אייר , 193 ןגליו ,בס"ד
 בות פרק ב / ברכת הלבנה מליל רביעי.אי"ח לעומר / 

 לפטירתה( שלושים) ע"ה רחל בת ז'קליןלע"נ 

 

 // היה בעל חסד עצום ונחשב לבעל מופת 'ה קעסטירר.למקרסטיר, כונה ר' ישעי נפטר האדמו"ר ר' ישעיהו שטיינר -ג' אייר התרפ"ה ביום 
ו' ביום  //אהרון ששפורטש זצ"ל, מגדולי הלוחמים בשבתאות, בעל שו"ת 'אהל יעקב' ועוד.  נפטר הג"ר יעקב ב"ר - ד' אייר התנ"חביום 

 תורה, במחשבה ובמדע.נפטר רבי לוי בר גרשום, הרלב"ג, פרשן המקרא. היה איש אשכולות, גדול ב - אייר הק"ד

 מצורע-תזריעפרשת 
 יציאת שבת הדלקת הנר



 

 : אלא כבר אמרו חז"ל )ברכות לב:(                                              
"חסידים  הראשונים היו שוהין שעה אחת                                      .           

וחוזרין  ושוהין שעה           ומתפללין שעה אחת,                                      .

וכי מאחר  ששוהין  תשע שעות ביום               אחת.                                   .

בתפילה תורתן היאך משתמרת ? ומלאכתן                                          .
ם משתמרת ומלאכתן היאך נעשית ? אלא מתוך שחסידים הם תורת

 מתברכת"...
- - - - - 

ם( זצוק"ל, נולד "ע"ש עיסוקו כסופר סת -)  יעקב חיים סופרהג"ר 
נסמך להוראה על ידי ה'בן בשנת התר"ל בבגדאד שבעיראק, ובצעירותו 

בשנת והתרס"ד, לירושלים,  סיוןהוא עלה לארץ ישראל בר"ח  איש חי'.
התרס"ט, ייסד בה עם כמה רבנים יוצאי עירו את בית הכנסת 'שושנים 

סתגר הובים, ושם בעליית גג קטנה לדוד', בו דרש בשבתות וימים ט
חיבוריו, מתוך שקדנות גדולה,  תביכתאת רוב ימיו בובילה  ותעבקבי

"מימיו לא שח שיחה  - "מיעוט שיחה"ודייקנות מבהילה על הזמן, 
 .(השתיקה" )הקדמת ספרו ובחר במידת ,בטילה וביחוד בבית הכנסת

הנודע שבהם , בדרוש ובקבלה, הוא זכה לחבר חיבורים רבים, בהלכה
 -קבלי 'כף החיים', אותו כתב קרוב לארבעים שנה -ההלכתי וספרהוא 

 .תרצ"טביום שבת, ט' סיון המהיותו כבן שלושים עד לפטירתו 
בין חיבוריו שעדיין נותרו בכתב יד ישנו ספר 'חזיונות חיים' ובו כשמונה 

 מאות חזיונות וגילויים שהיו לו !
תורה ב מהעוסקיםשהוא  עליואמר  ,זצוק"ל יוסף חיים זוננפלדהג"ר 

זצוק"ל, אמר, יהודה צדקה ראש ישיבת 'פורת יוסף', הג"ר לשמה ! ו
זצוק"ל, מראדין, בעל ה'משנה  ישראל מאיר הכהןשהוא והג"ר 

והקפידו שלא לדבר שום דבר רע,  הפהשמרו את ברורה' ו'חפץ חיים', 
 .ולכן זכו לחבר חיבורים שכל עם ישראל נישען עליהם

- - - - - 

למניינם(, בסביבות השעה ארבע  1927ביולי  11ביא' בתמוז התרפ"ז )
אחר הצהריים, פקדה רעידת אדמה קשה את ארץ הקודש, מוקד הרעש 

 היה בצפון ים המלח, והוא פגע קשות בכמה ערים ובהם ירושלים.
כתב יה בה והעלי'שושנים לדוד',  בנייןמ בעקבות הרעידה התמוטט חלק

 עמדה לקרוס לתוך היכל בית המדרש. ,כהרגלוו את ספריבעל כף החיים 
רצו האנשים נשקפה לרב ולשאר הנמצאים בבניין. אך כש סכנה חמורה

להציל את הרב, הוא סירב ואמר שקודם כל יש לפנות את כל יושבי 
 הוא מוכן להתפנות.כולם עזבו היה , ורק כשואחר כך אותו המקום
 קרסה העלייה תחתיה לתוך בית המדרש הריק... הוא יצא,ברגע ש

שעדיין לא היה בן שבע )הוא נולד  - עובדיה יוסףהיה הילד באותו יום 
לומד בבית המדרש )!( בספר 'תורה תמימה',  -( התרפ"א י"ב בתשריב

וכשהבניין נפגע ברעידת האדמה, הוא נבהל מאד ולא הצליח לחלץ את 
מסרו לאביו, בעצמו, שלקחו בידיו, עצמו, מי שחילץ אותו היה הגאון 

 "...ואמר לו: "הזהר על בנך זה, כי עתיד הוא להיות גדול בישראל
בעל כף החיים, להוציא תשעה הגאון  הספיקעוד  ,נפטרבטרם  ,לימים

ן ערוך אורח חיים, וכרך אחד שמונה על כל שלח -כרכים מספרו הגדול 
 יורה דעה. רוךעעל שלחן 

את ספרי 'כף , משהור'  שלוםיצחק ר'  ,ויבנ ובשנת התשי"ז, כשהדפיס
לסוף עד ) עהדך נוסף מכתב ידו על יורה כרהחיים' מחדש, הם הוציאו 

השלים אותו )מסי' קיז הגיה ותיקן את כל החיבור, ומי שו, (סימן קיט
זצוק"ל(, היה  עזרא עטיהעם הג"ר )כתב לו הקדמה גם (, ווהלאהאות יג 

זצוק"ל, שכבר כיהן אז כדיין בעיר  עובדיה יוסףהג"ר  - אותו ילד קטן
 פתח תקוה...

 זי"ע היה אומר:בעל שם טוב ה
בזה את  -"אם חשקה נפשך לבזות מישהו 

מוטב  -עצמך. ואם חשקה נפשך להלל מישהו 
 כי תהלל את השם יתברך"...

 )תולדות יעקב יוסף(
 

 הרב דניאל בוקובזה שליט"א                                       
 

 ? להדליק ךצרישבת  כמה נרות ?                                    
 

 :כתב (אס"ג "רס)סי'  רוךעלחן שה  !                                      
       יהא זהיר לעשות נר יפה ויש מכונים"                                         

פתילות אחד כנגד זכור ואחד   ב' לעשות                                     .
 ד'או  ג'ולהדליק  ףויכולין להוסי" :א"רמוסיף הוה. "כנגד שמור

 ."וכן נהגו ,נרות
ז' נרות כנגד  ז'יש נוהגין להדליק "ו :כתב (ו"סק)משנה ברורה וה
כן כתב ) ",עשרה כנגד עשרת הדיברות ם(נוהגי)ויש  ,השבוע יימ
 .(ה"השלבשם א "מגה

כתב  (,שבת מאמר ג ח)בני יששכר ב - עוד מנהגיםויש 
 הןשעות ששימש ב 'נרות כנגד לו 36נוהגים להדליק  םשהמדקדקי

 .זהשבנרות שבת יש הארה מאור  ןכיו ,הגנוזאור ה
 ,(סדר הנהגות ערב שבת) ח"ליקוטי מהריבו ,(ד"סק) תורת חייםוב

כתב  ח"מהריהובליקוטי  ,כתבו שנוהגים להדליק נר לכל ילד הנולד
שבת )שכיון שהמרבה בנרות זוכה לבנים תלמידי חכמים לכך, טעם 

וכל  .כדי שיזכו הבנים להיות תלמידי חכמים ,לכן מוסיפים נר ,:(כג
 .י נרותנהפחות לא לפחות מש וישתדל לכל ,אחד יעשה כמנהגו

 המלחמה בשבתאי צבי שר"י:  

 יעקב פראנק - פרק קלט 
 

 פראנק רי מותו של משיח השקר יעקבאח
 שבמאמיניו ובעוד שקומץ מהישריםשר"י, 

הפולחן  , העצימו מאמיניו הנותרים אתהפראנקיסטית פרש מהתנועה
חדר מגוריו טופח והפך לאתר אלילי,  סביבו והאמונה במשיחיותו.

שמיכת  ,טהממקורות פנימיים דיווחו ש"יש להם חדר מיוחד בו נמצאת 
מי שמגיע אליהם צריך ליפול בחדר זה  ,זוג מכנסים ,קטיפה אדומה

 ארצה להתפלל אל יעקב פראנק".
עיר מהמרכז המשיחי בהנהיגו כעת שלושת ילדיו של יעקב את התנועה 

כי אביו קרא עליו את הפסוק שנאמר  ,הגדול נקרא 'רוח'אופנבאך, בנו 
 במדבר כד ב(, בנו השני נקרא יוסף,על בלעם "ותהי עליו רוח אלקים" )

 .כשהתנצרה (ואילו הבת רחל שינתה את שמה ל'אוה' )חוה
בניו של פראנק המשיכו ביתר שאת את ההופעות המתועבות ומעשי 

 הפריצות תחת מסוה 'רוחני'.
עבר רוח בן יעקב פראנק כמה עבירות  ,יום כיפור התק"ס בעיצומו של

טקסית ולעיני רואים, בטענה שכך צווה  חמורות עם שלוש נשים בצורה
נבואה כדי להביא כפרה לנפשותיהן. אחת מהן כתבה לאביה עד כמה ב

 היא חשה מאושרת שנבחרה לכך.
החסידים לצורך אחזקת המרכז מם יכספבנבואות בדויות נסחטו 

 :חי שכונה 'בית אלהים', וכפי שהעיד אחד המעורבים בכךהמשי
 ,"כאשר הפראנקיסטים באופנבאך זקוקים לכסף, אזי המבוגר שבהם

, מספר שבלילה נאמר לו פסוק בנבואה, ולאחר רוח בן יעקב פראנק
מכן נערכת אסיפה בראשות רוח, והנאספים מציעים הסברים שונים 

יתן כך וכך כסף, כגון ילמשמעות הפסוק, היינו שפלוני או אלמוני 
פלורינים תוך שלושה ימים  5000ג... שנצטווה לשלם באותו אדם מפרא
ניתנות, הם מציינים  הובכל פעם שפקודות כאל מעת קבלת הציווי.

אנק, ומקצתו ניתן למאמינים בו... שהכסף שייך ל'בית אלהים' של פר
פלורינים,  20אף תלמיד עני מפראג שרכושו הכולל הסתכם בסכום של 

 ..פותה להקריב את כולו ל'בית אלהים' באופנבאך".
 )ע"פ 'משיחי השקר ומתנגדיהם', המשך בשבוע הבא ב"ה(

    

 פדיון נפש...     
 ות,גב' בת  שבע חדד תחי' מנתיב

 אשתו(, )אחות  של מו"ר  גיסתו 
 מספרת:

'שבעה' על אחותי בערב חג הפסח התשע"ז, כשישבנו 

 .הגיעה לנחם אישה שעובדת איתי כגננת ,ע"ה סופרז'קלין 

נתן ישבנו ב'בית החסד' של גיסי הגה"צ הרב אנחנו 

לה איך ושא ,תמונה שלושם זצוק"ל, והיא ראתה בוקובזה 
שכבר סיפרתי  נתן שזה גיסי הרב הוא קשור אלינו, אמרתי

 .וכו' המוסדות שלו אלוו ,לה עליו בעבר
 :כך סיפרה ליואז היא 

ת גופניות קשות בעיוהיו  של בעלה לשעבר,אחות ל
 ה היא כמעט לא שרדה.ותקטנב, ולידהבעקבות סיבוך ב

קבלו ויאליו  ובואם שיאמרה לה ,אשה שהכירה את הרב
אך  ,למשרדו בצהריםה אות הביאוהם  כןוא ,ברכהממנו 
אני צריך  ,למה לא הבאתם אותה בבוקר" :אמר להםהרב 
הרב כעת ות לה תיקון, חבל". "בכל זאת" הם אמרו "שלעש

גם ו ,עבורה מה שעשהעשה יעשה משהו". הרב הסכים ו
 ..ואמר שיפנו אליו. ,תל אביבבפתק שם של רופא על  כתב

חיה יא הו ,הבריאהאותה חולה מסוכנת ו הם עשו כדבריו,
 .ברוך ה' עד היום

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

 המשך

'לאור 

 הפרשה'

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%22%D7%91_%D7%91%D7%AA%D7%A9%D7%A8%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%27%D7%AA%D7%A8%D7%A4%22%D7%90

