
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )יג, יז("ולא נחם אלהים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא"                                                                      
לעצמם  שמים רצו שבני ישראל יוכלו אי פעם לעבור דרכים שאינן כה חלקות וישרות, שיוכלו למצוא מ                           

 (שפת אמת)   הדרך תהיה משובשת, עקלקלה ורחוקה...עמד בתקופות מאוחרות, אפילו כשולהחזיק מעצה                           .
 

 )יג, יח("וחמשים עלו בני ישראל מארץ מצרים ויקח משה את עצמות יוסף עמו"                     
רצונו, עקב אותות ומופתים ויד חזקה, בכל זאת 'התחפשו' בני ישראל בכלי זין, כדי  נגדאע"פ ששלח פרעה את בני ישראל ◆ 

שהם מנצחים בעזרת ניסים ונפלאות, אלא יהיו סבורים  - ם, שלא יגלו את סוד גבורות ישראללהוליך שולל את אומות העול
 זין, כי אז נצחונם של ישראל בטוח מראש.וממילא יבואו להילחם בהם בכח של רכב וסוסים וכלי  ,שזוהי מלחמת גבורה רגילה

ישועתך היא רק מאלקים,  –זוהי גם כוונתו של הפסוק: "אשריך ישראל מי כמוך עם נושע בה' מגן עזרך ואשר חרב גאותיך" 
למען יכחישו אויביך את ישועתך  –שהוא מגנך ועזרך, ואם לפעמים מתגאה אתה בחרב, הרי זה רק משום "ויכחשו אויביך לך" 

 (קטורת סמים)                                                                האמיתית, ולמען "ואתה על במותימו תדרוך"...             
, ומה היה כלי זינם ? עצמות יוסף. שכן זכות הצדיק מגינה על העם, ו"גדולים צדיקים במיתתן בכלי זין בני ישראל עלו חמושים◆ 

 (תורת משה)                                                                                                    .  )חולין ז:( יהם"יותר מבחי
מצווה כי לפיכך הרי זה "עמו", לקיחת "עצמות יוסף",  תצבירת זהב, ואילו משה עסק במצובני ישראל עסקו בביזת מצרים ו◆ 

 כלי יקר()     ירד אחריו כבודו"... במותו יקח הכל לא לא כי ": בתהילים )מט, יח( ככתוב ,כאן ממון נשאר, ואילו אדם לוקח עימו

 )טז, ז("ונחנו מה"           
 ותומים' ה'אורים   זי"ע, בעל יהונתן אייבשיץ  רבינו  הגה"ק×◇ 

 חיפש בתפילת מנחה של ערב יום כיפור יהודי שפל ,'יערות דבש'ו
 הקדוש,  שמתפלל בלב נשבר ונדכא, בכדי להתפלל לידו ביום רוח 

 "עפר מעות הרבה בתפילתו, וכשסיים ואמרומצא יהודי זקן ששפך ד
 אני בחיי קל וחומר במיתתי", הוסיף ופירש לעצמו "בחיי עפר, במיתתי לא כל שכן"...

שראוי לשבת ליד יהודי נאמן וחרד זה, ואכן לשמחתו במשך הלילה והיום החליט רבי יונתן 
 הקדוש הלה הפליג בתחנונים לה' מתוך רטט ושפלות.

אך לתדהמתו הרבה, לקראת הצהריים כשהגיעו לקריאת התורה, נקרא הזקן על ידי הגבאי 
 'רביעי' " ?לעליית 'רביעי', ואז התפרץ כלפיו: " לפלוני ההדיוט נתת 'שלישי' ולי 

 ,הזקןפר, במיתתי לא כל שכן" " ? שאל את רבי יונתן השתומם: "הן רק אתמול אמרת "בחיי ע
 , הרי יהודי חשוב אני"...פיו אני עפר, אבל לגבי אותו אדםכל ענה: "אמרתי זאת להקב"ה,והלה 

ר זצוק"ל בספרו 'ניצוצי אור המאיר', וביא מאיר שפירא מלובליןאת הסיפור הביא הג"ר 
בכך את מאמר הגמרא בחולין )ט.(: "גדול מה שנאמר במשה יותר מאברהם אבינו, אברהם 

 ." אבינו אמר "ואנכי עפר ואפר", אבל משה רבינו אמר "ונחנו מה"
והכוונה שאברהם אבינו הרי דיבר עם הקב"ה וכלפיו אמר "ואנכי עפר ואפר", ואין זו מעלה כה 

גם כלפיהם אמר "ונחנו  ,ובכל זאת ,כלפי המתאוננים גדולה כמו משה רבינו שדיבר בפרשתינו
 מה", וראה עצמו כאפס וכלום, וזו הענווה האמיתית.

וביקשו  ,פעם שלח המזכיר של אחד הכוללים בירושלים, בשכונת בתי מחסה, את השמש×◇ 
 שיזמין אליו את גברת רוזנפלד מהשכונה שתיכנס לקבל כסף שהגיע עבורה ולחתום על הקבלה.

 יוסף חיים זוננפלדהג"ר רב העיר רד לביתו של ח התבלבל בין 'רוזנפלד' ל'זוננפלד' ויהשלי
זצוק"ל, וכשמצאו שם אמר לו שהמזכיר רוצה שיגיע, הרב בעוונתנותו הרבה, הזדרז ועלה 
למשרד להפתעת המזכיר, ששאל ביראת כבוד: "אם הרב זקוק לי מדוע לא קרא לי" ?, אך הרב 

 א לו וזימנו לכאן.אמר בפשטות שהשמש קר
כשהתבררה הטעות רצה המזכיר לגעור בשמש אך הרב מנע אותו מכך, "זה עלול לקרות לכל 

לבית הגברת בעצמו אחד" אמר, הוא יצא מהמשרד והלך לכיוון ביתו, ומשהגיע לשכונה עלה 
 כי הגיע כסף עבורה... ,רוזנפלד והודיע לה שמזכיר הכולל מבקש שתיכנס אליו

 ביקש שכך יספידוהו: "חבל על יהודי ירושלמי זקן"... - קדושהגאון ה - ייםוכשנפטר רבי יוסף ח

 שררה 

 כבוד...ו 
 שררה - השררה אחר "כל הרודף

 - בורחת ממנו, כל הבורח מן השררה

מדרש שררה רודפת אחריו" )
 .תנחומא(

הרה"ק  ,לפני הרבי םדאפעם בא 

זי"ע ושאל אותו:  אשיסחבונים מפ

בורח מן הכבוד ואע"פ הנה אני תמיד "

כן אין הכבוד רודף אחרי, איפה האמת 
 ... ? "שבדברי חז"ל

 :תוהשיבו הרבי בחכמ
 שבשעה ,מתוך שאלתך משמע"

פונה  ינךה הרי ,שאתה בורח מן הכבוד
מפעם לפעם לאחוריך לראות אם 
הכבוד רודף אחריך, וממילא כשהכבוד 
רואה שאתה פונה אליו, הריהו סבור 

ומיד  ,אתה לרדוף אחריו שמתכוין
 פונה הוא עורף ובורח מפניך".....
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 ז."התשעט"ו בשבט , 182ן גליו ,בס"ד
 'ותשר דבורה'.מפט'  ל"א 'צדקתך'. // -ר"ה לאילנות 

 ע"הרבקה בת חיה לע"נ 

 

 

ביום  //חיים מרדכי ב"ר מנחם מאניש מרגליות זצ"ל, בעל 'שערי תשובה' על השלחן ערוך.  , נפטר הג"רט"ו שבט התקפ"גביום 
 זצ"ל, ראש ישיבת פורת יוסף הראשון, ובעל עטרת וחיי שלמה. , נפטר הג"ר רפאל שלמה ב"ר מאיר לאניאדוט"ו שבט התרפ"ה

 שבת שירה -פרשת בשלח 
 יציאת שבת הדלקת הנר



 

 התפילה והאמונה בה'                           
                  גדול הדור, רה"י מרן הג"ר אהרון                                     

          שטיינמןן  גיטל פייגא(  )בלייב   יהודה                            .

וכל      ,מרובים  םזקוק  לרחמי  שליט"א,                                 .

 הזקוק לו, צריך אף הוא לרחמים. הדור                                    .
רש בציבור לרפואתו ולזכותו נביא יסוד חשוב בפרשתינו שאותו ד

בבית הכנסת 'לדרמן' בבני ברק ביום ו' אב התשמ"ה, בעצרת 
 לרפואת הסטייפלער זי"ע )ע"פ 'כאייל תערוג'(:

ֹּאֶמר"כתוב:  ְצַעק ֵאָלי ַדֵבר ֶאל ְבֵני יְִּשָרֵאל  'ה וַי ֶֹּשה ַמה תִּ ֶאל מ
למדנו, שהיה משה " - "מה תצעק אלי" :ופרש"י" )יד, טו(. וְיִָּסעּו

עומד ומתפלל, אמר לו הקב"ה, לא עת עתה להאריך בתפלה, 
 ."שישראל נתונין בצרה

וכי יש דבר המועיל מהתפילה, אדרבה הרי הם בצרה  -וקשה 
 והעיצה לכך היא תפילה ?

אדם מראה הבתפילה יש כמה עניינים, ואחד מהם הוא ש -אלא 
 בומו אלא תלוי , שאינו ביד עצהשגחתובה' ואת גודל אמונתו 

והכל ממנו ולכן מתפלל אליו, וזה אחד הגורמים שבעטיים האדם 
 יענה יותר. ,לגמרי ,לה' יותרנענה בתפילתו, וכמה שמוסר עצמו 

 וכן האמונה באם  ,לים ויכנסו שיסעואשר ה' בעצמו מצווה כאך 
מראים כי  ,קפצו פנימהימו דבריו ויקייש עוד יותר במה תתחזק

 ,עושים ללא עוררין, וזה מה שאמר ה' למשהאזי שאם ה' אומר 
אלא  ,תפילהשמראים ע"י הלא מספיקה האמונה בעת צרה זו ש

 ולהראות אמונה בפועל. ,לעשות מעשהויותר עוד צריך להתחזק 
יש  לרפואה,התפילה עצם מלבד  -בתפילה על החולה  וכך גם

זה זכויות יותר וככל שיוסיף  בכלל בפועל,צורך שהאדם יתעלה 
שמתחזקים בכך אלא ש ,תוספת הזכויותעצם ולא רק מפני  ,עוזר

יש ו ,מראים בפועל שזקוקים לזה שמתפללים עליו ולומדים ממנו
 יותר סיכוי שה' ירחם.

ְצַריִּם "ויה"ר שנזכה ל י ְבמִּ י ָכל ַהַמֲחָלה ֲאֶשר ַשְמתִּ ים ָעֶליָך כִּ ֹלא ָאשִּ
ְֹּפֶאָךה'  ֲאנִּי  " )טו כו(.ר

 

 אברהם רבי המופלא הגאון כתבעוד בענין האמונה בפרשתינו, 
 פרשת בשבתש ,בהקדמת ספרו ,י"רש מצאצאיש זצ"ל טריוו

 אני בו המדרש בית בעליית יושב הייתי בחלומי" :"נר שנת ,בשלח
 נשוא ,מאד זקן אדם השולחן בראש יושב ומולי ,ומלמד לומד

 .כשלג צח וזקן ולבנות ארוכות פנים, בעל שערות
?  בנביאים" הגדול הוא מי ,"בני :ובחיבה באהבה הזקן שאלני

בישראל  עוד נביא קם ולא ":שנאמר ,רבינו "משה :השבתי
 הים שירת את שר לא משה מדוע כך "אם ושאל: המשיך כמשה".

בטוחים  שהיו ,הנביאים כל שעשו כדרך ,המצרים לפני טביעת
 !?נבואתם"  את לאמת , ורצו'ה במאמר
היו  , ולא'ה באמונת חזקים עדיין היו לא כי ישראל ,והשבתי
לכן  ,מצרים מפלת את בעיניהם שיראו עד השירה, את אומרים
 .עימם יחד לאומרה כדי משה, המתין
 וכך !האמיתית  התשובה "זאת :ויאמר ,התשובה על הזקן וישמח
 'בה ויאמינו ...הגדולה היד את ישראל "וירא :בפסוק מפורש כתוב

 ..."ישראל ובני משה ישיר אז עבדו, ובמשה
בטוח  כי היה ,גדולה שמחה אברהם רבי שמח ,משנתו כשהתעורר

 אבותי בזכות" ושנגלה אלי ,לטוב זכור אליהו היה שהזקן

 ".אנחנו י"הגדול רש המאור מזרע כי ,הקדושים

 באירועזצ"ל גלינסקי  יעקב רבי של אשתו כשלקתה
 לו ואמר ,קנייבסקי חיים רהג" רבו אל ורץ מיהר, מוחי

 .תדבר לא שאשתו אומרים שהרופאים
 הגמרא הרי ...יתכן לא תדבר, לא אשה" :חיים 'רלו  אמר

 ותשעה לעולם ירדו שיחהן של קבי שעשרה אומרת
 ..ה.יה וכך           ..."ותדבר תשוב אשתך הנשים... נטלו

 הרב דניאל בוקובזה שליט"א                                 
 

 האם יש ללבוש בגדי לבן בשבת ? ?                                        
 

 :(סימן רס"ב ס"ג)רוך עשלחן כתב ה !                                        
 .בשבת "ילבש בגדיו הנאים"                                                   

 –)ד"ה "בגדים נאים"( באור הלכה וכתב ה                                                   
אליה שב -לא יעשה". והוסיף  -"ולבישת בגד לבן בשבת, אם מחזי כיוהרא 

רבנן דפומבדיתא )שבת קמז.( ש גמראהביא ראיה לכך מהכתוב ברבה 
"ובביתו רשאי אדם לעשות מה  -וסיים  לבשו בגדים שחורים בשבת, ע"ש.

 [".פרי מגדיםבפני רבים ] שירצה, לא
כי מחכמי פומבדיתא, הראיה את כתב לדחות שערי תשובה אות ד אך ב

 .לאותם חכמים היה רק בגדי חול בלבד
שיזהר כל אדם שלא  -כתב )ש"ב פרשת לך לך סי"ח( בן איש חי ובאמת ה

 ללבוש בגדים שחורים בשבת.
שדוגמת  ז"להאר"י הביא מדברי  -)סי' רס"ב אות כו( כף החיים וכן ב

וכתב שלפי זה שלובש האדם בשבת יתלבש בעולם הבא. אותם בגדים 
 דחושש לבחינת מלבוש נפשו בעולם הבא. ,ליכא יוהרא

שגדולי שבזמנינו  -ו( לך לך אות  ,)ח"גהליכות עולם כתב ב הגרע"יאולם 
ישראל נוהגים ללבוש בגדים שחורים אין לשנות מהמנהג, והמשנה לא יפה 

 חתן בן אבלים ויש לחוש ליוהרא, ובביתו יעשה כרצונו.עושה דהוי כ

 המלחמה בשבתאי צבי שר"י:  

 יעקב פראנק -פרק קכט  
 במבצר    פראנק   יעקב   של  מעצרו  תנאי 

 בהדרגה, קבוצה מראשי וצ'נסטוכובה הוקל
חסידיו הורשתה להתיישב בסמוך למבצר ולקיים את טקסיה הפרוצים בתוך 
 –המבצר עצמו, אלה כינו את מקום מושבו של פראנק בשם 'תרעה דרומי' 

שער רומי, לרמוז לאמונתם שפראנק הוא המשיח היושב בשערי רומי, 
בעיניהם גורלו של פראנק היה ממש כגורלו של שבתאי צבי שישב אף הוא 

 צר גאליפולי.כלוא במב
בעטיה של בתואנה של השכנת סדר  כאשר חדרו פקידים רוסיים לתוך פולין,

פראנק הזדמנות חדשה, יעקב הריח , מדינהמלחמת האזרחים שפרצה ב
 ושלושה שליחים שלו יצאו למוסקבה בחורף של שנת התקכ"ח והופיעו בפני

נסיה רוסית שהייתה יריבתה של הכ-אחד מגדולי הכנסיה הפראבוסלאבית
ם היה מכתב המלצה מהבישוף הקאתולית פולנית, בידי השליחים הנועזי

בוארשה, והם טענו באוזניו שעשרים אלף בני הכת חפצים להמיר את הרוסי 
רוסית, אלא שהפולנים הקאתולים מונעים -דתם בדת הפראבוסלאבית

מהם בכפיה צעד זה ומשום כך אסרו את ראש הכת יעקב פראנק במבצר, 
מצפים שהכנסיה הרוסית תתערב ותואיל לקחת תחת חסותה את ועתה הם 

 אנשי התנועה הפראנקיסטית.
מחותנו של הגר"י עמדין זצוק"ל, ר' ברוך מארץ יון, שבזמנו ניצח כזכור על 
המאמצים לביטול שריפת התלמוד, שם עין כל השנים הללו על תנועותיהם 

פראנק במוסקבה של הפראנקיסטים, ודבר התייצבותם החשאית של שליחי 
נודע לו, והוא החליט לפעול מיד לביטול התחבולה החדשה לשחרור פראנק 

 ממאסרו ולמנוע את הגברת השפעתם המדינית של הפראנקיסטים.
ר' ברוך היה רגיל לבוא לפטרבורג לצורך עסקיו, וכעת ניצל את קשריו בעיר 

ם פעמים זו והודיע לנציגי הממשלה הרוסית שבני הכת כבר החליפו את דת
אחדות, מיהדות לשבתאות, לאיסלאם, לקאתוליות, ועתה רוצים לעבור לדת 
הרשמית של רוסיה, ואין ספק שכוונות דתיות אמיתיות אינן עומדות 

וסי, כדי מאחורי תוכנית ההמרה הזו והיא באה לאחז עיני המשטר הר
 להפיק ממנו טובות הנאה.

יק את המגעים עם להפסידיעה זו שהעביר רבי ברוך גרמה לרוסים 
 הפראנקיסטים...

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

 "הילד יחיה"...    
 התשע"ז(, שבט  )ר"ח  וארא,   בפרשת
 בר   לנער חתן  שבת  ביהוד   נערכה 

 שמואל. מגבעת ,המצוה יוחאי זנד נ"י
 וכך סיפר: ,הי"וזנד נתי החתן,  יאב בליל שבת דיבר

שותפים באדם: הקב"ה,  שלושהיש הגמרא בקידושין )ל:( אומרת ש
כביכול שעל בנינו יוחאי נ"י אנו מרגישים שניתן לומר אביו ואמו. 

 זצוק"ל.נתן בוקובזה  יש בו שותף נוסף, מורינו ורבינו הרב

בסייעתא דשמיא ובעזרת עצות ותפילות הרב והמסע עימו 
בתאומים שלנו, ילדינו  להיפקדאחרי הרבה שנים  למרוקו, זכינו

כות )סיפור מופלא בפני עצמו שהובא בארי, משה ורבקה הבכורים
 זכינו ונולד לנו יוחאי.ובהמשך , (בספר 'עמוד החסד' על הרב זי"ע

בעיה קשה של סרעפת פתוחה, דבר שגרם יוחאי נולד עם אך 
הרופאים לא נתנו לו עד שלמעיים לעלות לחזה ולבעיות בלב, 

ד"ר ג'רר שוורץ הי"ו, שהוא חרי הדברים עמד )א ,סיכוי לשרוד
עצמו היה אחד מהרופאים שטיפלו בחברו של האב נתי, והעיד ש

 וחשבו שאין לו סיכוי לשרוד(. ,בילד בבית החולים 'תל השומר'
אמר שהילד יחיה ויתקיים, ועמד על זצ"ל אולם הרב נתן בוקובזה 

אברכים,  מקביל החל להרבות בלימוד תורה שלדעתו, כשב
ובפעילות חסד לרפואתו, גם אנחנו התחזקנו באמונה ותפילה, 

התאמץ  ,באופן אישי ,אולם מה שלא ידוע הוא כמה הרב עצמו
 רוחנית והתפלל עבור יוחאי, והתענה וצם לרפואתו.

ובאמת כנגד כל הסיכויים ודברי הרופאים המפורשים, יוחאי 
הרב אגב  שמחתו.עד שהיום אנו חוגגים ב ,הבריא לחלוטין בס"ד

 ...זה שלי(  -הדא דיאלנא" ) " -בערבית  חאייו היה אומר לי על.


