
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אמור אל הכהנים בני אהרון" )כא, א("                                                                     
 אמרות טהורות, למה, שהקב"ה מזהיר את ישראל בשביל קדושתן וטהרתן" )תנחומא(.מרות ה' א"                         

 בן מלך שאוכל מאכל גס מיד הוא לוקה בחולי, אבל איש כפר פשוט אינו נח לחלות כה מהר.                          .

רגישים הם מאוד לגבי כל טומאה קלה  כיון שבני ישראל הם כל כך עדינים, קדושים וטהורים, לפיכך                      .
 )דברי שערי חיים(המזיקה להם, ועל כן יש להזהירם מאוד על כך, להיות מופרשים מכל טומאה ותועבה יותר מכל אומה אחרת.  

 

 ב(-"לנפש לא יטמא... כי אם לשארו הקרב אליו לאמו ולאביו" )כא, א
 משום שעל פי רוב חיי הזכר ארוכים מחיי הנקיבה והאם מתה קודם., שלפיכך הוקדמה האם לפני האב, אבן עזראמסביר ה

 : והרי בפרשתינו, להלן בפסוק יא נאמר: "לאביו ולאמו לא יטמא", והאב לפני האם ?מקשיםו
מדובר בכהן גדול, והרי  להלן בפסוק יאבדרך כלל קודמת מיתת האם לאב. אולם זצ"ל מוורשא:  יעקב גזונדהייטותירץ הג"ר 

ול נמשך לכהונה גדולה רק אחרי שאביו מת והוא ממלא את מקומו, וכפי שאמר התורה בהרבה מקומות: "הכהן כהן גד
המשיח תחתיו מבניו", ואם כן אצל כהן גדול תמיד תוקדם טומאת האב לטומאת האם, משום שאף אם אמו מתה קודם לאביו 

 הרי עדיין הוא אינו כהן גדול.
על הגולים לערי מקלט: "לפיכך אימותיהם של כהנים גדולים מספקות להם מחיה וכסות, כדי על כן אומרת הגמרא במכות )יא( 

 שלא יתפללו על בניהן שימותו". דהיינו לפי שבהיותם כהנים גדולים כבר לא היו להם אבות אלא רק אימהות... .

 ועל כל נפשות מת לא יבא""  

 כא, יא()                      
 

 ררבו הג" בשם ,שבדרון לוםש ר"הגסיפר 
 שמחה רהג"מששמע  ,הירש רהג"מ ששמע ,לאפייןו )אל'ה( אליה
 זונדל רהג" מרבו , ששמעסלנטר ישראל רהג"מ, ששמע מקלם זיסל

, מייסד ישיבת וואלוז'ין, מוואלוזין חיים ר, ששמע מהג"מסלאנט
 ם וקדושים לברכה:זכר צדיקי
 לומדים היו כידוע ושם ,אחדחשוב  בחור נפטר ין'וולואז בישיבת

 חיים ורבי, לעת מעתשעות  24 הפוגה ללא ,לשעון מסביב מרותבמש
 את הבחורים. לראות בלילה פעם מידי נכנס היה

 חצות אחרירבי חיים לישיבה  נכנסעל הבחור הנ"ל,  השבעהימי  בתוך
 עושה אתהה מ" :שאלו!  לפניוהנפטר  הבחוראת  ראהלפתע ולילה, 

, (...מהמת נרתע לא כללרבי חיים ש ,עצמו בפני מדהים דבר )זה" ? פה
את  מעכבה יש לו חוב אך ,בשמים יפה שקיבלוהו הבחור ואמר

 שילם שלא נזכר ,לביתו מהישיבה בדרכו פעם, כי למנוחתו כניסתו
, כסףאותו  והושלי לחבר ונתן גרוש, שבעיה שלו סכום של לאכסני
 אשם אינוהוא ש ואף .שכח הלהלאכסנייה, אך  עבורו ישלםש לו ואמר

 יןאש בגלל ורקלמנוחתו,  להיכנס יכול אינובכך, מכל מקום הוא 
 ולבקש שישלמו את חובו. תרדליכולת  שמיםמ לו נתנובו,  מהאשה

 ם !נעל בחורהו, זאת שיתקן הבטיחו, תוכתוב שםמהנפטר  הגר"ח לקח

 אלמנה לב

 ...ירנין   
 

שפעם הוא היה אצל סיפר יהודי, 

אברהמסקי יחזקאל הג"ר 
בעל הפירוש על התוספתא, זצוק"ל, 
, התשל"ו בליל שבת חנוכההיה זה 

 .של הרב שנתו האחרונה

הרב  ,והרבנית פתחהבדלת דפקו 

האורחת היא שכינתם שם לב ש
 90עם  ,ובחולשתו קם ,אלמנהה

שבתא וקיבלה במאור פנים, " ,שנותיו
 איחל לה. טבא"

רציתי לשאול " :אחר כך אמר לה
מה  ,קנו לי בגד חדש השבוע אותך,

ברצינות הראה לה עליו" ? ודעתך 
... וחיכה לתשובתה ,הבגדאת בידו 

 כך רומם את רוחה בלבביות רבה.

18:52       20:09       20:58                                 

19:08        20:12        20:54                 

19:00        20:13        20:55                 
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 .ו"התשעו' אייר , 145ן גליו ,בס"ד
 .ימים לעומר // מברכין הלבנה בערב אכ"

 ע"הרבקה בת חיה לע"נ 

 

 

, נולד בשנת התקצ"ח, היה תלמידם של , נפטר הגאון הקדוש רבי יוסף וויס זצ"ל, מייסד שושלת חסידות ספינקאטו' אייר התרס"באור ליום 
, נפטר י' אייר התרל"דביום  //הרה"ק אייזיק מזידיטשוב זי"ע, וה'דברי חיים' מצאנז זי"ע. נודע בהנהגתו הציבורית, בחכמתו ובצדקותו. 

 הרה"ק יצחק אייזיק מקומרנא זצ"ל, מגדולי תנועת החסידות ואיש מופת.

  אמור פרשת
 יציאת שבת הדלקת הנר



 

                  

 "קדשים יהיו לאלקיהם"                 
        את ,חילונייהודי יקר,  עצר פעם                                               

     רבי ,הנודעמגיד המישרים   ,הגה"צ                            .

מדוע  ושאלו ,זצ"לגלינסקי  יענקל'ה                            .
 .הנופלים זכר את ומחלל בצפירה הולך הוא

)הוא היה לקוי  לא שם לב לצפירהרבי יעקב מצד האמת 
ניסה ללכת בכוונה או להכעיס מישהו, אך ולא  ,(שמיעה

הוא החליט להשיב ולענות ליהודי תשובה  ,בכל זאת
 הולמת.

 ..."דתי לא אני", " ענהלךלמה אני הו"
 אינו והציציות החליפה עם הזה 'שחור'רב הה נדהם, הלה
 ובכלל מה הקשר לדת כאן ? ?... מתחזה הוא דתי,

 שומע כשאתה" -ואמר לאותו יהודי  יעקב רבי המשיך
 לבית ורץ חנותך את סוגר תהא האם ,שבת של צפירה
 ??ת הכנס
 .בכינות הלה השיב ,״לא״

 הרב. שאל?  ״למה״
 החילוני. ענה ! שלך״ בדת מאמין ניאינ ״כי

 לא ואני שלי, בדת מאמין אל ״אתה ,הרב ענה ״בדיוק״
 שלך״... ב׳דת׳ מאמין

◆◆◇◆◇ 
ת העם היהודי, פרשת עוסקות בקדוש הפרשיות האחרונות

ופרשת אמור , ישראלכלל של  וקדושים פותחת בקדושת
 תרושהם הקדושים בי ,פותחת בקדושתם של הכהנים

 , העם הקדוש ביותר.היהודי םבתוך הע
עניינה של קדושה הוא קודם כל הפרשה והבדלה, 

 . ונכרי זרהיבדלות מכל סממן של טומאה, של דבר 
 ,הקדושה הזו היא שקרבה ומקרבת אותנו להשם יתברך

לאורך כל שנות  והיא שהחזיקה וקיימה את עם ישראל
בוא לידי הגלות, עד הגאולה השלימה, אז הקדושה ת

 ה במהרה בימינו.שיבנ "קהמבעבודת בי ,מימושה השלם
◆◆◇◆◇ 

בשואה  בני משפחה  )!(שאיבד כמאתיים  -זצ"ל רבי יעקב 
של נופלי  חלל את זכרםשיודאי היה האחרון האיומה, 

שנפלו למען אחיהם היקרים השואה, או חללי ישראל 
כדין הנהרגים על קידוש קדושתם גבוהה  ,במלחמה, כולם

 וזכרם זכר קדוש הוא ונכבד. ,ה'
שנחלוק  ישנה שאלה על הדרך, על צורת הכבוד והזיכרון

, בדרך לאחינו הנופלים, אנו מאמינים בדרך הקדושה
בו הם  בעולם האמת נ"של עשיית משהו לע ,היהודית

 נמצאים, זו הדרך שבה באמת נביא להם תועלת וטובה.
לעשות דווקא לאלו שעדיין לא ואין עניין חלילה להילחם 

אך עלינו לדעת או לבוז להם ולרגשותיהם, זכו להבין זאת, 
 ו, ממלכת כהנים וגוי קדוש, אין אנחנקדושים  -את האמת 

 .בדרכי אומות העולם, אלא בדרך התורה נוהגיםאנו   .
 

בעבר ברוסיה, היה השילטון ממנה ליהודים רב מטעמו, 
ופעמים רבות היו אלה אנשים ריקים, והיהודים היו הולכים 

 לרבנים שבקרב העם.
 ומצאו', מטעם הרב' את לבקר  הרוסי הפלך שר בא פעם

 מראשי אחד את פגש זמן לאחר קיא.ב ומתגולל כלוט שיכור
 כךלא, ״ לו: אמר ! שלכם״ הרב נראה ״כך בו: וסנט הקהילה

 שלכם״... הרב נראה

 הרב דניאל בוקובזה שליט"א    
 

ם יש ענין לאפות ולהפריש אה ?                                  
 חלה בערב שבת, ומדוע )ב( ?                               .
 

שיש ללוש, לאפות  משנ"בוהרמ"א נו מהאהבכבר  !
 והוא מכבוד שבת. ,ויו"ט בתשולהפריש חלה בערב 

שיש רמז מן התורה לאפיית  ,ביאור הלכהוכתב ה
שנאמר: "והיה ביום  ,שהיא מכבוד השבתחלות 

השישי והכינו את אשר יביאו, את אשר תאפו אפו" 
וגם שיש לאפות בערב שבת להכין לשבת. משמע  ,וגו'

 קבוע. שבזמן הגמרא היה זה מנהג מגן אברהםהביא ה
: "ובעוונותינו הרבים, היום התחילו באה"לומסיים ה

)לחם( מן  ולוקחין ,איזה נשים להשבית המנהג ההוא
 ."האופה, ולאו שפיר עבדי, דמקטינים בזה כבוד שבת

 

 )ש"ע סי' רמ"ב(                                                       

 

 המלחמה בשבתאי צבי שר"י: 

  ליבלי פרוסטיץ -פרק צז   

 
 40חיבור בן  -בראש הספר 'הצד צבי' 

מונו( על פי הפרנסים של ק"ק  -חתמו שבעה "רבנים אשר נמנו )  -דף 
ספרדים להוציא הדין לאמיתו". בספר זה נחמיה חייא חיון גידף 
בביטויים קשים ביותר את ה'חכם צבי' וטען שהוא "חרף אלקים חיים 

 והפך סודות התורה לאין", עפ"ל.
ובזילזול בה, גם רבנים אחרים הואשמו על ידו בחוסר ידיעה בקבלה 

ואת הגאון הישיש ר' יהודה בריאל זצוק"ל הוא האשים שאינו נשוי 
 ומספר את זקנו.

נחמיה דחה בספרו את כל הטענות על השבתאות שמצאו גדולי 
הרבנים בפירסומיו, והשתדל לטשטש את מובנם המקורי על ידי גיבוב 

 ציטוטים מהזוהר הקדוש והתיקונים.
מוקה להג"ר משה חאגיז זצוק"ל, פרנסי הספרדים נטרו שנאה ע

ורדפוהו באכזריות, עד שנשבר מטה לחמו, והוא אולץ לעזוב את 
אמשטרדם ונמלט ללונדון, שם עסק בפירסום חיבורים נגד נחמיה. 
בשנת התע"ד הוא הדפיס ספר בשם 'מלחמה לה' וחרב לה'' על 
מאבקו בשבתאות באמשטרדם, ובו טען שההגנה שקיבל נחמיה 

י שלמה אאיליון, נבעה מנטייתו השבתאית של האחרון. מהרב הספרד
)אך מאידך כזכור, בשנת התע"ה הכחיש ר"ש אאיליון כל קשר 
לאמונה בש"צ אחר שחיים מלאך הפיץ עליו שמועות כאלו 
באמשטרדם(. בשנת התע"ה הדפיס הגר"מ בלונדון את ספרו של 

 הגר"י אירגאס נגד נחמיה, 'תוכחת מגולה והצד נחש'.
שעזב הגר"מ את העיר, נטפלו הספרדים ל'חכם צבי' וביודעם אחרי 

שאיש אמיץ כמוהו לא יכנע לדרישתם החצופה להתייצב בפניהם כדי 
לבקש סליחה מנחמיה. הם הלשינו עליו לשלטונות ותבעוהו בערכאות 
של גויים. על מנת למנוע חילול ה' נוראי בהתדיינות של שני מחנות 

ט ה'חכ"צ' לעזוב את אמשטרדם ורבנותו יהודיים בפני הגויים, החלי
 בה...

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

 

 

 לתת שם לבנות )א(  
 

 גברת מרים דהן תחי', מהעיר
 מספרת:בני ברק 

נתן היינו מתייעצים הרבה עם מורינו הרב 
הרבה מקרים מופלאים זצוק"ל, היו לנו בוקובזה 

 שזכינו לראות במחיצתו.
כשכבר היינו אצל הרב, הייתי מזכירה בדרך כלל 

 בפניו שמות של אנשים שונים לעיצה וברכה.
אני ובעלי התייעצנו שנה,  פעם, לפני כשתים עשרה

בעניין מסויים, ושאלנו גם על בן דוד של  עם הרב
ו לו ונולד ,תגורר בכרם בן זימרה בצפוןמבעלי, הלה 

הזוג היה מבוגר והילדות נולדו , תאומות בצפת
כפגות, וכבר עברו חודשיים כשהם בסכנת חיים 
בפגייה בבית החולים, ולמרות החשיבות העצומה 
של הילדות עבורם, הרופאים לא נתנו להם סיכוי 

 לחיות.
ותיכף  תנו לילדות שמותשאל למה לא נהרב 

 בשבוע הבא ב"ה()המשך               ...התקשר להורים
 

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

 


