
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הרב דניאל בוקובזה שליט"א
                         

 (:)ב בעניין רחיצה בערב שבתהשלמה                                          
 

       יב(, )סי' רס"ב ס"ק משנה ברורה ה                                     
ץ  ורחל ש שי שאמרנו   מה  שכל , כתב                                .

בביתו, אולם  האדם רוחץכש דווקא הוא לשבת בסמוך
כשהולך לבית המרחץ, נכון שיקדים לרחוץ כדי שלא יבוא 

 לחילול שבת, ובפרט בימי החורף כשהימים קצרים.
: "וגם הנשים נוהגות חיי אדםועוד כתב )שם ס"ק יא( בשם ה

קודם הדלקת הנרות לרחוץ את עצמן וללבוש בגדי שבת 
ואשרי להם, אמנם בימים הקצרים שמתאחרים לישב בחנות 

לספק  שלוםוואו חס ואח"כ רוחצות ולובשות, ובין כך יב
חילול שבת, לכן טוב להזהיר להם שיקדימו לבוא לרחוץ 
וללבוש. וכשמתאחרת, מצוה יותר שתדליק כך במלבושי חול 
מלבוא ח"ו לספק חילול שבת. ואם הבעל רואה שמתאחרת, 
מצוה גדולה שהוא ידליק הנרות, ולא ישגיח בקטטת אשתו, 

 ".שלוםולה יותר לישב בחושך מלחלל שבת חס גדוומצוה 

ויקראפרשת   

18:33       19:47       20:33                   

              18:48        19:49        20:30   

              18:40        19:49        20:30   

              18:49                19:48            

     20:29  

 

18:33       19:47       20:33                   

              18:48        19:49        20:30   

              18:40        19:49        20:30   

              18:49                19:48            

     20:29  

 

18:22      19:36       20:20                    

18:39       19:38        20:16                 

18:29       19:38        20:16                 

18:39                 19:37                 20:16  

 .ה' ניסן התשע"ז, 189ן גליו ,בס"ד
 .20:04-ל"א 'צדקתך' / ברכת לבנה מיום ב בערב ב

ע"ה רחלבת  ז'קליןלע"נ   

 

 

 

אחד עשר שנים להסתלקותו של מו"ר ועט"ר 

 זצוק"לנתן בוקובזה  הגה"צ הרב

 

 .י' בניסן התשע"ז - י' בניסן התשס"ו
 

 גליון מוגדל לקראת יום ההילולא.

 הדלקת הנר

r 

 יציאת שבת

 
 

 " )א, א(אליו מאהל מועד לאמר ה'וידבר "ויקרא אל משה                        
 .אל"ף זעירא" –"ויקרא                            

     הקטנה רומזת שמשה רבנו ע"ה לא התפעל כלל מההשגות העליונות שהשיג, אלא נשאר שפל רוח בעיני 'הא                               
יעלה על דעתו להתגאות בכך, שכן יודע הוא שלא מכח גופו    עצמו, בדומה לאדם פשוט שעומד על גג גבוה, שלא                             .
הוא  גבוה  אלא רק הגג מגביה אותו, כך גם משה רבנו אף שידע את רום מדרגתו, היה סבור  תמיד  שהמעלות                              .

 )הרה"ק בונים מפשיסחא זי"ע(אינן שלו עצמו כלל אלא הקב"ה העניקן לו, ולפיכך הוא לא נכנס מעצמו לאוהל מועד עד אשר נקרא לשם...      
 

 " )א, ב( כי יקריב מכם קרבן לה'"אדם 
הוא הוא הקרבן האמיתי. אם הקרבן אינו מלווה בתשובה ובהכנעה, אין השם  –שיש לו הכנעה ולב נשבר  –מה שהאדם מקריב מגופו 

 ".המקריבים בלתי הכנעה קודמת בכסילים חפץ איןכי " –יתברך חפץ בו 
 ()ספורנו                                                   .  שלו, אז הרי זה "קרבן לה' " מן ה'אני' -"אדם כי יקריב מכם", אם מקריב הוא ממנו 

 

 " )א, ג(' "אם עלה קרבנו מן הבקר זכר תמים יקריבנו אל פתח אהל מועד יקריב אתו לרצנו לפני ה
 " )רש"י(.כופין אותו עד שיאמר רוצה אניתלמוד לומר לרצונו, הא כיצד,  מלמד שכופין אותו, יכול בעל כרחו - "יקריב אותו"

עיקר הכוונה שבקרבן הוא שהאדם יבטל ויקריב את כל רצונו לעבודת הבורא, כך שכל כוחותיו הרוחניים והגופניים יהיו מסורים מעתה רק 
 לרצון הקב"ה.

 )הכתב והקבלה(שיקריב אותו, את רצונו, להשם יתברך, וזהו עיקרו של קרבן.                    –זהו שאומר הכתוב: "יקריב אותו לרצונו" 

 ת ונתתא'נש  

 ...באמונה'  
 פעם באו אל

 ,זי"ען מפרמישלמאיר הרה"ק 

שני אנשים שעשו ביניהם שותפות 
 וביקשו ברכה. ,בעסק מסויים
אם חתמו ביניהם אותם ההרבי שאל 

, ומשהשיבו שלא חתמו על על חוזה
שאם כן הוא יכתוב אמר להם דבר, 

 להם שטר שותפות.
א לקח נייר, כתב עליו: "א ב ג ד" וה

 ונתנו להם...
השנים תמהו ולא הבינו מה כוונתו, 

כאן רמוז סוד " :הסביר והרבי

הצלחתכם, אותיות אלה הם ראשי 
 –ברכה, ג  –אמונה, ב  –א " :תבות

תשאו ותתנו דלות", אם  –גנבה, ד 
 באמונה וביושר, תהא ברכה במעשי

חלילה תיכשלו בגניבה  אך אם ,כםידי
 ..."עליכם הדלותוגזל, תבוא ..

 )ה, כג( "והשיב את הגזלה אשר גזל" 
 

 מאירישראל , הג"ר חייםהחפץ מרן  על גודל הקפדת
 זצוק"ל בענייני ממון ובחשש גזל, סיפרו שנים ממקורביו: הכהן

 את סיפר: כשאבי הדפיסזצ"ל,  לייב הכהןאריה  הג"ר בנו◆ 
, כדי להשגיח במשך כל זמן ההדפסהבירת פולין,  ' הוא שהה בורשא,משנה ברורה'ספרו ה

היה מסביר שמאחר שזהו ספר הלכה שממנו לומדים את האסור שהעבודה תעשה כראוי, ו
ועוד שמאחר שהקונה משלם  ל בו חלילה שגיאה כלשהיא.יש להיזהר מאוד שלא תיפו ,והמותר

להיכשל  הואעלול  ,ברורה ונקיה על הדפסהקפיד , הרי שאם לא יעבור ספר מודפס היטב
 באיסור גזל גמור.

ין הזה, אך ילצורך הענ ,על סדריו ושיעוריו שיקרו לו מאודבקלות לא ויתר  , השקדן הגדול,אבי"
בעצמו. רק כאשר אני  ולא סמך על איש והתעקש לעשות ,מאחר שראה בו חשיבות רבה

כעבור זמן קיבל אבי מכתב בו הוא העביר לי את התפקיד הזה, אך  העתקתי את דירתי לורשא
נמצאו כמה עמודים שלא במקומם, מיד אבי שלח  ,שקנה 'משנה ברורה'התלונן אחד הקונים שב

שלא לי את המכתב וצירף לו מכתב בזו הלשון: "ראה בני את אשר עוללת לי, כל ימי דאגתי 
 ואילו עתה מכיון שלא נזהרת כראוי נכשלתי בגזל גמור" ! ,אכשל באבק גזל
שלח לאותו קונה ספר אחר, וכן פירסם מודעה בעיתונים בה נאמר שהוא מוכן  יחד עם זאת אבי

 ..לשלוח ספר חדש לכל מי שקנה אצלו ספר שדפיו אינם במקומם.
 

עזר לו ובמשך תקופה  ,ראדיןעיר החפץ חיים ב בישיבת למדסיפר שהוא  משה אלכסנדרוב ר'◆ 
 .לתשלום סכום מסויםלהביאם לדפוס, הרב קבע איתו כדי  ובהעתקת כתבי

הוא נכשל עימו בעוון גזל,  -ואמר שאסון גדול קרהו  ,יום אחד בא אליו החפץ חיים חרד ומבוהל
ל גליון נייר על כשמשהתחלת לעבוד קבענו כוונתו, והרב הסביר: " למהרבי משה השתומם 

וכך, אך עכשיו גיליתי שבכמה גליונות עלה מספר הכולל מספר שורות מסויים יהיה שכרך כך 
השורות על המוסכם בינינו, כך שלא שילמתי לך כמגיע לך, אולם מאחר שקשה לברר כמה 

 שורות היו בכל גליון, אינני יודע מה שווי הגזילה ומה אעשה"...
אני מוחל" נענה התלמיד, אולם החפץ חיים לא רצה לשמוע, הוא "רבי אני מוחל, אני מוחל, 

ולא זז ממנו עד שקיבל ממנו את ההפרש שהיה החפץ חיים,  ,ו ושידלו שייקח עוד כסףותפייס א
 לפי סברתו, חייב לו.....

נפטר האדמו"ר ו' ניסן התש"ז ביום  //, 'האוהב ישראל'. , נפטר האדמו"ר הגה"ק רבי אברהם יהושע זי"ע מאפטהה' ניסן התקפ"ה יוםב
ז' ביום  // הגה"ק רבי אהרון ראטה זי"ע, מייסד חסידות 'תולדות אהרון אברהם יצחק ושומרי אמונים, חיבר ספרים רבים על קדושת ישראל.

 'מקראי קודש'. בעל מופת ומח"ס , נפטר הגה"ק רבי חיים אבולעפיה זי"ע, ראב"ד טבריה,ניסן התק"ד

 יומא דהילולא ! -"אדם כי יקריב"                                    

                          השבת מתחילים את החומש השלישי,                                   
.  הקורבנות' 'תורת  , המכונהספר ויקרא                               .
         עבודת הקודש העיקרית הקורבנות הם                        .
, ויסודם הוא כבר שהייתה בבית המקדש                               .

 מאדם הראשון, קין והבל, נח והאבות, כמבואר בתורה ובחז"ל.
זצוק"ל )מגדולי תוניס  'ירך יעקב'הגאון בעל  -ראיתי שני גדולים 

)תק"ח ה' ניסן  האוהב ישראללפני כמאתיים שנה(, ובעל 
ָאָדם כִּי "תקפ"ה(, שהתנבאו בסגנון אחד, ודייקו בפסוק )א, ב( 

כֶּם יב מִּ ן ַהְבֵהָמה ,'ָקְרָבן ַלה יְַקרִּ ֹּאן  מִּ ן ַהצ ן ַהָבָקר ּומִּ יבּו מִּ ת ַתְקרִּ אֶּ
, כך: כאשר אדם נכנע ומוכן למסור נפש ולהקריב עצמו "ָקְרַבנְכֶּם

למען השי"ת )וכידוע שהאדם צריך לחשוב בעת ההקרבה שהיה 
ראוי שהוא יהיה תחת הבהמה(, אזי זה 'קרבן לה'', אך אם הוא 

מן החומריות, מהשפה ולחוץ, וללא כוונה  -מקריב 'מן הבהמה' 
למסור נפש, הרי זה 'קרבנכם' בעלמא שאינו  פנימית אמיתית

 נחשב.
'קרבן' הוא מלשון הקרבה ומסירות נפש, אך ב'קרבן' יש גם לשון 

 ה'. לאקירבה  -התקרבות, שהיא הדבר המגיע לאחר ההקרבה 
והתחליף לקרבן אחרי שנחרב בית המקדש הוא התפילה, 

ים ְשפָ "וכמאמר הנביא )הושע יד, ג(   ".ֵתינּוּונְַשְלָמה ָפרִּ
---- 

השבוע יחול יום היארצייט האחד עשר של אבינו מורינו עט"ר, 

 -זצוק"ל, שהיה "אדם כי יקריב"  נתן בוקובזההגה"צ הרב 

וכל כולו היה הקרבה ומסירות נפש, למען ה', למען תורתו, 
 ולמען כל יחיד ויחיד מעם ישראל.

אבינו היה עמוד של חסד, נתינה ומסירות לכלל. עמוד של 
בלימודה, בריבוייה ובהרבצתה  -תפילה. ועמוד של תורה 

בקרב העם. יהודי גדול וקדוש שהקריב והקריב עד שעלה 
 כקרבן ציבור וכעולה תמימה, לאחר שהתמרק בייסורין.

והוא זכה וכשנפטר מן העולם, המה בית המדרש מקול התורה 
חלוקת המתה החצר ברעש ו ,ישיבת בין הזמניםשל אברכי 

שייסד כחלוץ לפני המחנה, שני עניינים אלה ה'קמחא דפסחא' 
היו מהעיסוקים החביבים עליו ביותר, וברוך ה' מאז ועד עתה, 

נ "לעבס"ד ומכוחו הגדול )ם גם השנה אנו זוכים שהם ממשיכי
ז"ל(, ויה"ר  אדגר ישועה לוי בן אברהם, ונוארה בת ציפורה לוי

חד עם שאר מפעליו שנזכה שימשכו הלאה ביתר שאת י
הגדולים, עד שנזכה לחזות שוב בפניו המאירים בביאת גואל 

 במהרה בימינו.
ביום רביעי הקרוב נתכנס יחד כל מוקירי זכרו, לכבודו ולזכר 

 מפעליו ומעשיו הקדושים והכבירים.
 זכותו תגן עלינו.                      הציבור הקדוש מוזמן.             

---- 

עם כתיבת הדברים נודענו ביגון עמוק על פטירתה הפתאומית של דודתנו 

סופר בת רחל  ז'קליןהיקרה, אשת החיל המדוכאת בייסורין, מרת 
ע"ה, נפש יקרה וטהורה שהקריבה רבות למען הזולת, וכעת, לאחר זיכוך 

נותרנו עם הקרבן שנלקח של שנים ארוכות זכתה לקירבת אלוקים, כשאנו 
 בדמי ימיו.

שמחה תבוא ועם החג , שמתהנדברים והחיזוק מהם לעילוי יהיו ה
 ת.נ.צ.ב.ה.א.  ., "ובלע המות לנצח"יבוטלו כל האבל והעצבותתמידית ו

 

 המלחמה בשבתאי צבי שר"י:   

  יעקב פראנק – קלופרק    
 

 אך עצמה לא הייתה כנסיהבעיר אופנב
 יעקב פראנק היה מפגין אתוקאתולית, 
 בנצרות על ידי נסיעות כביכולדביקותו 

 ב'אהבת דוד',כתב . ר"א פלקלש ע"ה אל הכנסיה שבעיר בירגלותניות ורא
לבוש אדום לבושו, גם רעיו  ,"הוא יצא ראשון, אדמונישבנסיעות מסוג זה: 

 הרעים מן האדום האדום הזה, רוכבים על סוס אדום".
בזנות. יוסף בער בן את יושבי טירת המשיח המדומה אפיינה ראוותנות ובז

סיפר  - בית פראנקלהתחנך ב ילד יהודי יתום שנשלח - געץ מווינשבא
בעדות בפני בית הדין בעיר פיורדא ביום ח' כסלו התקס"א, שכשהגיע פעם 

עיר מולדתו של יעקב פראנק, נתפרו פראג משלוח גדול של כספי תרומות מ
 80עבור כל אנשי הכת השוהים באופנבאך בגדי פאר חדשים, מתוכם 

בור אנשיהם חליפות ויותר ע 100חליפות עבור דיירי בית פראנק, ועוד 
 שהתגוררו ברחבי אופנבאך.

המרכז הפראנקיסטי באופנבאך, עמד בקשר מתמיד עם מאמיניו שבפולין 
ובמוראביה, אלה שלחו את בניהם להתחנך בחצרו של פראנק, שבשנות 
השיא שלה ריכזה כאלף 'פולאקים' כלומר שבתאים, מהם מומרים, מהם 

 יהודים, שנהרו אליו ממזרח אירופא.
אנק עשו נפשות לתנועתם בכל ארצות מושבם, ועל סיגנון שליחי פר

תעמולתם בעת ההיא סיפר אחד מקורבנותיה, פראנקיסט שביקש לחזור 
ליהדות, בוידוי לפני הג"ר אלעזר קאליר זצ"ל: "כמו שנה תמימה היתה לי 
התקרבות עם... הראה לי כפעם בפעם פסוק או אגדה, ודבריו נכנסו באזני, 

י סתרי תורה מגדולי ישראל, כמו משה רבינו, דוד המלך, ואחר כך דיבר עמ
שלמה ובני עלי, והסביר שאם תראה איזה חטא עליך לדונם לכף זכות, 
שכוונתם לשם שמים... ומאז התחלתי לזלזל בתעניתים. אכן בכל עת הסית 
אותי לנסוע לפראג... והלכתי לקהילה קדושה פראג כמה פעמים על איזה 

לי כמה מאמרים מזוהר וממדרשים, והסית אותי ימים... ושם הראה 
לאמונת ש"ץ... אבל אני כשלעצמי לא עברתי על שום עבירה, רק שהאמנתי 
שפראנק, תפח רוחו ונשמתו, בעצמו הוא אלקים ומשיח, בימים שהייתי 

תים ופעם באופיבך אכלתי נבילות וטריפות ואולי גם חלב, גם זלזלתי בתעני
 אחת אכלתי בתשעה באב"...

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

על הדין  עומד "רשב"ג אומר על שלשה דברים העולם
 פ"א י"ח(.אבות " )מסכת על השלוםו ועל האמת

זצוק"ל בדרך  אברהם לנדאר ג"ה ,מסטריקובהרבי  אמר
רק . עומד, ודבר לא מתקדם עולםכשיש שלום הצחות: 

 הוז מפעלמקים נלחם ואז זה לצערינו, כשיש מחלוקת 
 מתקדם... מתפתחוהעולם  ,וכו'אירגון מתחרה ומקים 

 
 



 כבודגליון מוגדל ל
 הילולא האחד עשריום ה

 הגה"צעמוד החסד  מו"ר ועט"ר לש

 זצוק"לנתן בוקובזה הרב 
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 "אמונת חכמים"

 
 מספרת:מרחובות תחי' גברת דבורה הוכרמן 

בא מפעם היה זצוק"ל נתן בוקובזה הצדיק הרב 

לכנסים, למסירת שיעורים רחובות, עירנו  לאלפעם 
מקורבו התוועדויות עם היה עושה כמו כן ווכדומה, 

ובהם היה מקבל הי"ו,  מנדי ג'רופיהזמר החסידי ר' 
 .קהל ונושא דברים

באחת הפעמים הרב הגיע לבית הכנסת 'חזון יחזקאל' 
ר' יהודה נוימן אבי  לערב התחזקות, באותה תקופה

ש טוב, ואני תאונת דרכים ולא הרגישיחי' נפגע ב
קיבלתי את זה בצורה קשה, וכיון ששמעתי דברים 

 מקום.הגעתי ל ,ממנו גדולים על הרב ורציתי ברכה
 שיעורהאחרי ו ,שהרב מסרתורה השיעור שתתפתי בה

 בירך כל אחד באופן אישי.הרב קיבל את האנשים ו
לא הספקנו להיכנס חיכיתי בתור עם חברה, אך אני 

 היה חייב ללכת. שהואר הגיע השעה וכבאליו 
אליו התגודדו  הספיקו להיכנסאנשים שלא ההרב יצא ו

על הדרך, אני לא ברכה לקבל  ניסו להספיקסביבו ו
 אז נדהמתי..., אולם ועמדתי בצד רציתי להידחף

פנה בלא שפניתי אליו או אמרתי דבר, הרב  לפתע,
"את רוצה ברכה לאבא  :ואמר לי ,אלי אישיתמכולם 
 שלך"...

אמר לי שאין מה המשיך והתחלתי לרעוד, והרב 
יהיה בסדר והכל יהיה טוב, הייתי בעזרת ה' לדאוג, כי 

הרב ידע למה ' מכך שממש 'בשוק ,כל כך נסערת

ור את כל מה שאמר לי זכל תייבאתי, עד שהתקש
 באותה הזדמנות...

דר, תסשהכל י שמחתי מאוד מהברכהבכל אופן, 
אחרי זה שיחי'.  ילאבי הביתה וסיפרתי על כך ובאת

פגש אבי היו עוד כמה הזדמנויות שהורי התקרבו לרב ו
השתפר בצורה ו מצבוהתברך מפיו, ובאמת ב"ה  ותוא

 מצויינת.
 

 :, מוסיפהתחי' של דבורה, גברת חדוה נוימן אמא
גם אני שמעתי על הרב עוד לפני שעברנו את תאונת 

, ונעזרנו בו ממש התקרבנו אליו אחריההדרכים, אבל 
טיפלנו אצל עורך דין כשיה בעהייתה לנו בין היתר, 

ראוי, הלכנו אל בענייני התאונה והדברים לא הסתדרו כ
 עשינו כדבריו, "לעורך דין פלוני"פנו  :אמר לנוש הרב

אכן הוא ו אליו, דין שהרב הפנה אותנוהואמרנו לעורך 
 טיפל בנו היטב.

פנים מיוחד הרב היה אדם חכם מאוד ובעל מאור 

היה אצל משפחה  שסייע לזולת, אני זוכרת שפעם הוא
ברחובות, והחלטנו ללכת לשמוע אותו ולקבל ברכה, 
וראיתי שתוך כדי הדברים מגיע אליו טלפון בקשר 
לחלוקה של כובעים וחליפות, והרב דאג לתת ולחלק 

 וכדו'.על הביגוד יבוא לשלם בהמשך הוא ואמר ש

 

 
 

 רבינו זצוק"ל. -"מאור פנים מיוחד" 
 

 דבורה ממשיכה לספר:
אחרי שאנחנו התקרבנו אל הרב, התקרב אליו דרכינו 

הייתה לו הצעה לרכוש עסק בעייתי  -שלנו  מכרגם 
והוא הסתפק מה לעשות, ואני ואבי המלצנו לו שילך 

יהודי ליטאי, 'בני ברקי', שממש  -אל הרב, אך הוא 
שמדובר בעוד לא מאמין ב'פועלי ישועות' וכו', חשב 

איזה בבא ספרדי... ולא רצה לשמוע, שכנענו אותו 
שלא יפסיד מכך ולפחות שינסה, ולבסוף הוא השתכנע 

 והלך...
מאז ושל הרב, פשוט נשבה בקסמו הוא  באותה פגישה

 בכל  הרבה להתייעץ איתוו  מובהק שלולחסיד  הפך 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 היתמות שאחרי פטירת רבנו זי"ע,
 שני מכתבים מתוך מאות:

 

 
 במכתב למעלה:

"אני ממש 
 - מרגיש יתום"

רב קהילה 
 מארצות הברית

שנעזר רבות על ידי 
מבכה את  נורב

ומספר על  ,לכתו
 חלום מדהים.

)שימו לב מה עניין 
 את הרב בחוליו(.

 
 

 במכתב למטה:
"נפשי לא 

 – מוצאת מנוחה"
א"ט איבד את 

המשענת והדמות 
המכוונת, ונותר 

 מבולבל.

עניין, בהמשך הוא גם לקח 
את האחים שלו אל הרב 

נהיו מחסידיו... פעם  וגם הם
כשבא עם בן משפחתו, הרב 
הפתיע את מלווהו כשאמר 
לו שאשתו עושה לו הרבה 
בעיות, וחובה שתתחיל כבר 

 לעבוד...
ף אותו גם בפעילות הרב שית

תרם הרבה  החסד שלו, והלה
כלי בית לרב, שהיה מחלק 

 אותם לחתנים וכלות.
היה צוחק על כך,  אדםאותו 

ן שדווקא הוא שלא האמי
עם בשום אופן שיש אנשים 

כאלה, הנה הוא נוכח כוחות 
בכך אחרי שפגש את הרב, 
וגם היה מדבר בהתפעלות 

מר ועל חכמתו הרבה, וא
שמאז שהרב נפטר אין לו 

 אדם כמוהו.
 

האמא, גברת חדוה, 
 :מוסיפה

יהודית, הייתה הולכת  ביתי
אל הרב, ומאוד  המון

העריצה אותו, וגם היא ממש 
שמתחברת לא אחת 

 לדברים מסוג זה...
ארבע שנים אחרי 

שהתחתנה, היא עדיין לא 
זכתה לילדים, והרופאים 
אמרו לה שבדרך רגילה 
וטבעית אין לה סיכוי 
ללדת, ואז סיפרו לה שהרב 
בוקובזה בירך מישהי 
שהייתה עקרה כמה שנים 
והיא נושעה, והיא החליטה 

 לפנות אליו.
הרב אמר לה: "את תראי 

ן בעזרת ה', ואני שיהיה לך ב
 הוסיףרוצה להיות הסנדק", ו

שיהיו לה עוד ילדים, אמר ו
ימלאו אותה באור ושילדיה 

 ושמחה מיוחדים.

ואכן היא נפקדה, אך 
נועם  -כשבנה הראשון 

 הרב נולד,    שמו, אלימלך 

היה חולה מאוד למרבה הצער, ולמרות שרצה לבוא להיות סנדק לא יכל להגיע, 
 ולא זכינו לכך.

 ..עוד בן, ושני בניה מביאים לה הרבה אושר. האחרי שהרב נפטר נולד ל
שיליץ יושר על כולם, ושיפעל יהי רצון אני זוכרת את הרב, דמותו חקוקה בליבי, 

 למעלה מה שפעל פה.
 

 ודבורה חותמת:
אנחנו במקור משפחה חסידית, שיודעת מה זה 'רבי' וסיפורי ישועות וכדו', אבל במשך 

 פחות האמנו בכל הדברים האלה.הזמן התרחקנו ו
חכמים, ראינו שגם האמונת את  רבות אל הרב פשוט החזירה למשפחתינוההתק

 בדורינו ישנם אנשים גדולים עם יכולת לא רגילה, סוג של אולי רוח נבואית... 
 שזכותו תגן עלינו אמן.

 
 


