
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "ויחי יעקב בארץ מצרים" )מז, כח(                                                                       
      "למה פרשה זו סתומה ? לפי שכיון שנפטר יעקב אבינו נסתמו עיניהם ולבם של ישראל מצרת                             

 השעבוד". )רש"י(                          .
 והרי נאמר במדרש שכל זמן שאחד מיב' השבטים היה חי לא היה שעבוד ? - המפרשיםהקשו                             

מפטירת יעקב החל השעבוד הרוחני ונסתרה האמת הפנימית, עד שהלב  ךאולם, באמת שיעבוד הגוף באמת עוד לא היה, א
 ()שפת אמת                                       ! צד החיצוני, והרי זהו עיקר הגלותוהעינים לא היו רואים ומרגישים אלא רק את ה

 

 קברני במצרים" )מז, כט(ועשית עמדי חסד ואמת אל נא ת"

 "חסד שעושים עם המתים הוא חסד של אמת" )רש"י(

  :מדרש תלפיות(החסד הנעשה למתים.                                            – כריכיםתיטה מרון, אראשי תיבות "אמת" הם( 

  כשיוסף העלה את יעקב לקבורה בארץ ישראל, זה לא היה חסד של אמת, כי הוא קיבל שכר על כך שעצמותיו הועלו
ברם, יעקב ביקש מיוסף שאפילו באופן זמני לא יקברנו במצרים, אלא לקבורה בארץ ישראל, ומשה נתעסק בהם )סוטה ט:(. 

, שכן יוסף לא נשתכר על כך, ועצמותיו שלו כן נשארו זמנית יעלהו מיד עם מותו לקבורה בארץ ישראל, וזהו חסד של אמת
 ארונו של יוסף"."מה ראה ?  –במצרים, כדי שזכותו תעמוד לישראל בקריעת ים סוף, כדברי הגמרא: "הים ראה וינוס" 

 )מלא העומר(                                                                                                                                           

 מאשר שמנה לחמו והוא"  
 יתן מעדני מלך" )מט, כ(          

 

 רבישלחו את  נדבה,  צריכים   החכמיםהיו  אחת  פעם 
 וחכם נוסף עימו שיאספו צדקה, הם הגיעו לבית עקיבא

 קטןהילד שהכשרצו להיכנס שמעו אך אחד ממנו היו נוהגים לגבות צדקה תמיד, 
, טרוכסמין" -? והאב עונה לו "ירק זול ל היום" שואל את אביו: "מה נקנה לאכו

 שהם כמושים וזולים יותר"... ,משל אתמולומוסיף: "ואל תקנה משל היום, אלא 
ודאי אין לו מעות וב ,שמעו זאת החכמים, ואמרו שאם כך הוא מצטמצם בצרכי ביתו

 המשיכו לדרכם.לכן לא נכנסו אליו ולצדקה, ו
לאחר שגבו צדקה מכל בני המקום, שבו אצל אותו האיש, שאל אותם: "מדוע לא 

"כבר היינו אצלך" ענו לו, "אך שמענו  באתם אלי מוקדם כמו תמיד לגבות צדקה" ?
ולא משל היום אלא  ,ירק זולשיקנה אמרת לו שאת דברי הילד ששאלך מה לקנות, ו

 מאתמול, ולא נכנסנו"...
לא את מה שביני לבין בוראי, כי ענה להם: "מה שביני לבין בני אתם יודעים, אבל 

לכו ואמרו לאשתי  - אות עצמי איני מקמץ בהוצאות צדקהאע"פ שאני מקמץ בהוצ
 שתיתן לכם מידה אחת מלאה דינרים" !

הלכו החכמים לאשתו ואמרו לה את דברי בעלה, שאלה אותם: "איזו מידה הוא אמר 
" ? ענו החכמים: "הוא אמר לנו מידה סתם", , גדולה או מחוקה ומצומצמתלתת לכם
 –אמר כך  כם מידה גדושה של דינרים, ואם בעלישה בצדקתה: "אני אתן ליאמרה הא

 יהא זה כדבריו, ואם לא, אחשב ואנכה את הגידוש שהוספתי מחשבון כתובתי".
 )ירושלמי, פסחים, ספ"ד(                   ..כיון ששמע בעלה על כך, כפל לה את כתובתה.

 

נותן האדם ש –מונה ע"פ חז"ל כמה דרגות בנותני צדקה, ואת הדרגה הנ"ל  אלשיךה
לאשר  מאשר לעצמו, רמז בפסוק "מאשר שמנה לחמו", כך:שובח יותר לצדקה דבר מ

 לך"..."והוא יתן מעדני מ - הוא ארוחה שמינה, אבל לאחריםבלבד הלחם עצמו  ...

 "אחת 

 ...שאלתי"
 

הראשונה לבוא השנה  ,התרס״ז תבשנ

אל הי"ד, אלחנן וסרמן רבי הגה"ק 

נאלץ  ,זי"ע החפץ חייםמרן  ,רבו

בירת רבים בהחפץ חיים לשהות ימים 
את וטפל באישור צוול ,ורשהפולין, 

, ע"ה הנגיד המפורסם רבי יעקב ברוידא
וקמו  ,רובל 80,000שהוריש לישיבות 

אחרי מאמצים עלה בידו  עוררין לבטלה,
 להציל חצי מסכום ההקדש.

כשחזר לביתו נאנח החפץ חיים: ״אי 
שמים, שישה שבועות של חיים, כמה 

תמה  ! ם״דפי גמרא יכולתי ללמוד בה
 40,000והרי הרב הציל " :רבי אלחנן

 ..."רובל בשביל הישיבות הקדושות
 - החפץ חיים: ״איני שואף לגן עדןענה 

הריני מוכן ומזומן לוותר... אחת שאלתי 
 ...ללמוד ולדעת תורה״ -אותה אבקש 

 )אור אלחנן(
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 ז."התשעטז' טבת , 178ן גליו ,בס"ד
 .מיום שני מתחילות תעניות השובבי"ם

 ע"הרבקה בת חיה לע"נ 

 

 

הרביעי, בעזרת היהודים, את בגדאד בשנית מיד הפרסים, וחוגגים אותו כ'פורים בגדאד',  , כבש הסולטן התורכי, מוראדטז' טבת השצ"זביום 
 וירטה זצוק"ל, גאב"ד אנטוורפן, 'מרא דכולא תלמודא'.ו, נפטר הג"ר חיים ב"ר אברהם יוסף קרייזטז' טבת התשס"בביום  //ול"א שם תחנון. 

 פרשת ויחי
 יציאת שבת הדלקת הנר



 

 מעשה אבות סימן לבנים                        
   בראשית, פרשת ויחי המסיימת את ספר                                  

      של   במותו  ועוסקת מעשי האבות,   ספר                                 .

        היא  ים, באאבינו וברכתו לדורות ה יעקב                               .

כי  וזאת   ,מז כח( רש"י)  סתומה  פרשה                             .
 כשנפטר יעקב, נסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השעבוד.

אנו מספר בראשית העוסק בבריאת העולם וייסוד העם היהודי, 
מצרים, עד וד הקשה בעבישהתחלת הספר שמות וללעבור ל םעומדי

 ץ המובטחת.רהכניסה לא ,ובהמשך לגאולה ולקבלת התורה וחוקיה,
בפרשיות הקודמות, בגדלות האבות ובהיות מעשיהם  כברהארכנו 

והמאורעות הבאים עליהם סימן לבנים, לדורות הבאים, ובהקשר הזה 
שבפרשתינו ישנו רמז )שם(,  הרמב"ןרבינו יש להביא את דברי 

 :בעצם לגאולה העתידית, שיה"ר שתבוא בקרוב במהרה בימינו
מצרים שהוא כי רדת יעקב ל)בפרשת מקץ, מג יד( "כבר הזכרתי 

 רומייה הרביעית הנזכרת בדניאל )ז, ז(, גלותינו ביד הח)רמז ל(
במכירת יוסף  י בני יעקב הם עצמם סבבו רדתם שםכ - הרשעה

אחיהם, ויעקב ירד שם מפני הרעב, וחשב להנצל עם בנו בבית אוהב 
לו, והיו סבורים לעלות משם ככלות  לו, כי פרעה אהב את יוסף וכבן

רעה "לגור בארץ באנו כי אין מ)מז, ד( ן, כמו שאמרו הרעב מארץ כנע
-)והנה לא עלו, אבל  לצאן אשר לעבדיך כי כבד הרעב בארץ כנען".

ארך עליהם הגלות, ומת שם ועלו עצמותיו, וזקני פרעה ושריו אלא( 
 העלוהו, ועשו עמו אבל כבד.

כי כרתו ברית  נו בידם,יביאת נובויאחינו הס וכן אנחנו עם רומי ואדום:
ואגריפס המלך האחרון לבית שני ברח  ,ע"ז ה:(עם הרומיים )עיין 

הגלות ארך עלינו אליהם לעזרה, ומפני הרעב נלכדו אנשי ירושלים, ו
יות, ואנחנו בו כמתים אומרים יבשו מאוד, לא נודע קצו כשאר הגל

 , ויהיה להםויעלו אותנו מכל העמים מנחה לה'עצמותינו, נגזרנו לנו, 
מנו ונחיה אבל כבד בראותם כבודנו, ואנחנו נראה בנקמת ה' יקי

 לפניו"...

 אשריכם ישראל: -"גומלי חסדים" 
 פגשתי בתחנת האוטובוס ,נר רביעי דחנוכה -כח כסלו  ,ביום רביעי

, שם כדי לא להתגייס לצבאמטורקיה  שבצעירותו ברח ,יהודי מבוגר
 שרוןבאוגדתו של במלחמת יום כיפור ונפצע נלחם , עלה ארצה

ה' בכניסה לבני הוא מתגורר באשדוד ועובד בחברת 'קוקה קול סיני.ב
 ברק כמהנדס מזון. היהודי היקר הזה פנה אלי בכדי לברר הלכות

הבנה  ,הוא דתישלמרות שנוכחתי לדעת ומדבריו שעטנז, בעניין 
 אך התפעלתי מהצמא שלו לדעת, לא ממש יש לו.גדולה בהלכות, 

 די שיחתנו:כתוך ובעיקר ממה שסיפר לתומו 
הוא למרות גילו המתקדם והקושי בהליכה, למרות הגשם והקור, 

על  ,שמע בבית הכנסת בו הוא מתפללכי עד לדימונה,  מב"בנוסע 
לפי  -החליט לעזור במשהו וזוג צעיר שעומד להתחתן ואין להם כסף, 

וכשהבין יכולתו, הוא השיג את הטלפון שלהם ויצר עימם קשר, 
שהוא הודיע להם עתידות משפחות החתן והכלה להיפגש, היום ש

הוא הראה לי  , ואין להם מה לדאוג...יגיע ויביא עימו כיבוד עבור כולם
שרכש במאות שקלים, ואמר שאת  של מאפים ,ארוזה ,ערימה יפה

 ..שלישית שהוא נוהג כך. פעם.. והוסיף שזו זה הוא מביא להם.
ועל שהוא עושה את זה  ,עשהומכל הכבוד לו על כשאמרתי לו ש

 הוא המשיך לומר באותה התלהבות ושמחה, וללא 'רעש' בפשטות
ודע מכל זה, אצלו כן יבשמים  ה' ,"אתה יודעשברצונו לשמח עניים, ו

 ...הכל רשום בפנקס"

 ..."וירא מנוחה כי טוב... ויט שכמו לסבול"
גיל עצמו יר ,אדם רוצה שיהיה לו מנוחהאם 

היה ואז ת ,ך שיהיהיאלסבול כל דבר הבא עליו 
 ..לו מנוחה תמיד.

 בונים מפרשיסחא זי"ע( )הרה"ק
 

 הרב דניאל בוקובזה שליט"א 
 

האם יש לומר ב'שלום עליכם' גם  ?                                    
 את 'צאתכם לשלום' ?                                    .

 

שכתב בשם מחזיק ברכה עיין ב !                                 
מחק בנוסח ה'שלום עליכם' גדול אחד ש ,תוספת שבתה

אך זה אינו,  .את החרוז 'צאתכם לשלום', והסכים עימו
המלאכים יצאו שכש ,ב'צאתכם לשלום' היאנה וכי הכו

ום, ולא שהאדם דוחה אותם מעליו יהיה צאתם לשל
ולפי שאינו יודע צאתם הוא גומר ואומר עכשיו,  ופוטרם.

שערי ואין למחוק דבר שנהגו ברוב ישראל. )הובא ב
מחצית ובתורת שבת . וכן כתבו ב(ב)רס"ב  תשובה
 .(וסח זהלקיים נ)רס"א סכ"ד(  ילקו"יבכ"כ ו. השקל

 

שלא  -)שנ"ב, בראשית סכ"ט( בן איש חי כמו"כ, כתב ה
מלך מלכי המלכים", אלא "מלך מלכי מלאמר "

 המלכים".

 המלחמה בשבתאי צבי שר"י:  

 יעקב פראנק -פרק קכה  
 

 טיעוני הפראנקיסטים בויכוח היו ברובם
 בתחום האמונה במשיח, למשל: "כל אדם

תשועת נפש", הם לא  מחוייב לשמוע דתו ותורתו של המשיח, כי בו
ליש"ו, בעוד פירשו לאיזה משיח כוונתם, כדי שהנוצרים יבינו שכוונתם 

 שכוונתם האמיתית הייתה לשבתאי צבי ה'מגולגל' ביעקב פראנק.
הרבה מטענותם בגנות היהודים נלקחו מספרי מומרים יהודים פולנים, 

 והם הרבו להג על מאמרים תלמודיים שנזכר בהם דם או צבע אדום:
את הכתוב בשלחן ערוך )או"ח סי' תע"ב(: "מצוה לחזור אחר יין אדום" 

רבע כוסות, הם הסבירו כך: "אדום" פירושו בני עשיו שמוצאם עבור א
 מארץ אדום, והיינו שיש למזוג את היין בדם הנוצרים...

ם ד"דצ"ך עד"ש באח"ב", פירשו בראשי תיבות: " -את סימני ההגדה 
 ירושלים"...בכמים חיש"ו[  -יש ] אאותו בעשו שרך דל עולנו, כריכים צ

גדולה, עד שהם לא נרתעו להעיד בשם שנאת הפראנקיסטים הייתה כה 
שמים, שהם זוכרים את השימוש בדם נוצרים מהזמן שחיו בין היהודים, 

 כאילו כך לימדום וכך ראו בעיניהם.
הג"ר יעקב עמדין זצוק"ל כתב ב'צעקת דמים', שנער משומד העיד 
שראה בבית הכנסת בלבוב איך שוחטים ילד נוצרי במעמד רבני העיר, 

באו כמרים והמון נוצרים לעשות שפטים ביהודים, "ועמם ובעקבות כך 
 המומר ועם הארץ, מנהיג כת ש"צ שם רשעים ירקב".

המשך הויכוח נדחה בכמה ימים, וביום בו התחדש, גזר הג"ר חיים 
ראפאפורט זצוק"ל תענית על כל קהילתו. הוא הופיע שוב עטוף 

פולנית, בתכריכים תחת בגדיו בקאתדראלה, והקריא את תשובתו ב
שבהכנתה נעזר בר' דב בער מבוליחוב ע"ה, שהיה בקי בלשונות 
הנוצרים וספרותם, בתחילה הסביר עד כמה חמורה שפיכות הדמים 
אצל עם ישראל, והסתמך על פסוקים מפורשים ועל מלומדים נוצרים 
שדיברו בשבח עם ישראל. ולבסוף פנה לארכיבישוף מיקולסקי בהצעה 

בים על ידי מלומדים לא משוחדים, ואז יתגלה שיצווה לתרגם את הכתו
 לו זיופם של הפראנקיסטים...

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

 

 ...זמן רבינו תם   
 

 בין הקפדות ודיקדוקי ההלכה

בלטה זצוק"ל, נתן בוקובזה  של מורינו הרב

יין הוצאת השבת לפי זמן רבינו תם, בענ הקפדתו
 הרבזמן זה, והבקפיד להוציא את השבת ההרב 

 עורר לכך את הציבור.ללדבר על חשיבות הדבר ו
את בית המדרש שלו, הוא ייסד בו הרב הקים כש

ו שהוא לא והיו שאמרו למנין לפי זמן רבינו תם, 
לא מצויה  זהההקפדה על זמן שהרי  יצליח בכך,

, וכל שכן שבשכונתו מהאברכיםאפילו אצל חלק 
 אולם הרב עמד על דעתו.לארגן זאת,  לא יוכל

בתחילה היו צריכים לצאת לרחוב ולאסוף אנשים, 
אך אט אט התבסס המניין עד שמנה בכל מוצאי 

 איש ! שבעים -שבת כחמישים 
היה הרב מבדיל,  אחרי תפילת הערבית המאוחרת,

מן רב, באמירת זעוד ה לוקחת לו כשההבדלה היית
 כל הפסוקים והמזמורים שנהג לומר.

 ...שבוע החדשהרב את התחיל רק אחרי כל זה, ה
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