
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ב, ח" )את הנרותבהעלתך "                      
חלשה דעתו     , ה אהרן חנוכת הנשיאיםאלפי שכשר? נסמכה פרשת מנורה לפרשת הנשיאים למה "                            

את         שאתה מדליק ומיטיב   –משלהם חייך שלך גדולה  "ה "אמר לו הקב.  היה עמהם בחנוכה  שלא                         .

 .(י"רש" )הנרות                          .
 ?יאים ה הדלקת הנרות מקרבנות הנשבמה גדול                            

 ".אבל הנרות לעולם קיימין, והגיןכל זמן שבית המקדש קיים היו נהקרבנות ": נאמר על כךמדרש רבה ב
 ?גם המנורה אינה קיימת , והלא בזמן שבית המקדש אינו קיים ואין הקרבנות נוהגין, עם זאת עדיין קשה להבין

שעל ידי בניו החשמונאים יתרחשו ניסים ונפלאות בחנוכה  ן הכהןכאן הבטיח לו השם יתברך לאהר, ן"רמבאומר ה, אלא
, נרות החנוכה –ותישאר לדורות מצוה של הדלקת נרות , כאשר ידליקו את המנורה שמונה ימים בפך שמן של יום אחד, שניה

 ".אבל הנרות לעולם קיימין: "כלפי נרות אלו התכוון המדרש באומרו. שנוהגים אף כשבית המקדש אינו קיים

 (ג, ח" )ויעש כן אהרן"
 (.ספרי" )הגיד שבחו של אהרן שלא שינהל"

הרי שמן הסתם היה גם , "שניהם שקולים"שמשה ואהרן היו וכן , הייתה גבוהה עשר אמות משה רבינול אמרו שקומת "חז
 ...גה להדליקועלה במדר, כ אהרן לא שינה"ואעפ, גת המנורה כדי להדליקהולא היה צריך לעלות על מדר, וה כמשהאהרן גב

 (רת יהונתןאתפ)                                                                                                                                          

 (כג, י" )יסעו' ה יחנו ועל פי' על פי ה"

 'צבי חכם'ההקדוש בעל  הגאון של נישואיו לאחר
 היההוא ו ,בכיסו מצויה הפרוטה יתהיה לא ,ע"זי

 .בביתו חדר לו שהקצהיקר  יהודי אצל דר
בו  דחקוועל כן  ,ודחוק צר ביתם ונעשה מארחו משפחת גדלה הזמן במשך
 לקולם שמע לא הוא אך ,מביתם הגדול האורח את שישלח המשפחה מבני

 .לנפשו אשלחנו ולא ,בנמצא ןאי כמותו חכם תלמידש מרוובא, םפני בשום
 ברירה בלית ,ביתו הפצרות בני נגד יתהבל בע עמד לא וכבר היום שבא עד

 .שחדחניה  מקום לעצמו לחפש שעליו בצער והודיעו 'צבי חכם'ל קראהוא 
 לקבל, לעמבערגעיר ב הקהילה מראשי חשובה משלחת הגיעה למחרת

 ...רבנות כתב לו מסרו ואף', חכם צבי'ה את דרך ומורה כרב עליהם
 נפלא וה ,אתמול שאמרמה  על מאד התחרט, ביתהל הבע כן מעשכש

 לצאת לו שאמר על ,שלם בלב שימחל לו תחנןהו בכהו 'חכם צבי'ה לרגלי

 .מביתו
 :לו ואמר והוסיף, הקפיד כל עליו לו שאין ,בניחותא השיב' יצב חכם'ה
 בזה שהרי, לא ותו היום עד אלא, כאן החונ הייתי לא שממילא ראית עתה"

 היו עתה עד שעברו הללוהימים  וכל, כרב לכהן אותי לקחת באו היום

 עמדת שאכן ובגלל ,תורה לומדי למען מעצמך תמסור כמה לראות סיוןילנ

 עד ובניך אתה תזכה כן על ,והותר די עבורי וטרחת רב זמן במשך סיוןיבנ

 סיוןיבנ עומד היית שאם ,לך דע אך .מופלגת בעשירות כל הדורות סוף

 מיטתך שתהא גם זוכה היית או אז ,האחרון ביום גם עצמך על ומתגבר

 ".הדורות כל סוף עד שלימה
 משפחת היה אבי ותו בעל הביתאו, במלואה התקיימה הברכה ואכן

 .הרב שרהובע הידועה, המפורסמת טשילדור

    

 ...ענוה  
 

 אחד פעם פגע
 ,פוזנאהעיר  מיהודי

מדייני בית  ,בכבודו של דיין אחד

הגאון הקדוש  ,דינו של רב העיר

הצטער , ע"זי עקיבא איגררבינו 

הדיין והתאונן על כך בפני רבי 
המפורסם  -א "רעו, עקיבא איגר

 ,לפייסוניסה  - בענוותנותו הגדולה
הרי  ,מה בכך אם העליבוך" :באמרו

 ."מה אנו ומה כבודינו
 ,אמנם כן: "ואמר נענה אותו דיין

מיהו האיש שפגע בי והעליב  אבל
 ." ! ..הרי עם הארץ הוא ?אותי 

את  שיו הבנתיעכ: "א"השיבו רע
והאיש " ,בפרשתינומאמר הכתוב 

מכל האדם אשר  -ד משה עניו מא
כי עניו צריך להיות , "על פני האדמה

 ...עניו אף בפני הפחות שבפחותים
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 .ו"התשעסיון ' יב, 194ן גליו ,ד"בס
 .'כל ליל יום א ,ז קידוש לבנה"סו// ' צדקתך' א"ל

 ה"ערבקה בת חיה נ "לע

 

 

, ר יעקב עהרנרייך"ר שלמה זלמן ב"והג', ם בריסק"מהר'ת "בעל שו, ר יהושע"ר מרדכי ב"הג ,'נעקדו על קידוש ה ,ד"התשסיון ' יאביום 
 .ל"מסלונים זצ' ברכת אברהם'ה ר"האדמו, ר נח וינברג"אברהם ב' ק ר"נפטר הגה, א"סיון התשמ' יבביום  //. ד"יה', אבן שלמה'ת "שו בעל

  בהעלותך פרשת
 יציאת שבת הדלקת הנר



 

 "יש משה עניואוה"                
מובא           ' יעקב תפארת'בספר                                

 :הסיפור המופלא הבא                              .
 הגאון של ביקורו בעת זהה הי                               

 כיהןהוא  עת באותה, ישראל בארץל "זצ פינק יעקב רבי
 .שבברזיל נרו'ז דה ריו העיר של כרבה

 תלמידי השתתפו בהם פנים קבלת לכבודו מסיבות עשו
 רבי הגאון מרן גם נכח הפעמים באחת ,םרבי חכמים
 .ל"זצ רמלצ זלמן איסר

 בריו מקווה בונה שהוא פינק רבי יעקבסיפר  ,במסיבה
 איזו והזכיר ,הפוסקים גדולי של החומרות לפי נרו'ז דה

 רבי ר"האדמו של ,'סדרי טהרות'פר בס שנמצאת הערה
 זלמן איסר רבי העירו, ל"זצ ין'מרדז ליינר חנוך גרשון
 .'סדרי טהרות'ב נמצאת זו שהערה חושב שאינו

לרב  והגישו מהארון הספר את הוציא זלמן איסר רבי
 ,בו עיין ,םימסוי בדף עצר ,בספר דפדף הרב, פינק

 אין ,אכן" :אמר ואז ,לדפדף המשיך קט רגע וכעבור
 ".בספר כזאת הערה
 ...חשוד מעט נראה היה הדבר זלמן איסר לרבי

 ,הספר אתרבי איסר זלמן  פתח ,סיום האסיפה עם
 ראהשם הוא ו ,הרב פינק עיין בו בדף בדיוק לו ונפתח

 ...שהזכיר רבי יעקב ההערה את
 מסיבה עושים ,זלמן איסר רבי התרגש - הדבר נודע אכן

 וגדולי רבנים מסביב יושבים ,של רבי יעקב לכבודו
 גבול איןאך  ...גדול לצאת היה יכול היהא וה ,תורה

 .שבו ואצילות לצניעות
◆•◆◇• 

פרשתינו חותמת בסיפור אהרון ומרים שדיברו על 
עדות שהתורה מעידה על משה בו, רבינומשה , אחיהם

אשר על פני  מכל האדםמאד והאיש משה עניו " - רבינו
 !ות של הבורא על ילוד אשה עד, (יב ג" )האדמה

בעלי המוסר האריכו להסביר על , ענוה מידה גדולה היא
הגאוה היא תוצאה , והמגרעות של הגאוה, מעלת הענוה

ולפיכך משה רבינו שהיה , של טיפשות, של חוסר חכמה
והיה חכם ביותר היה מחוייב להיות , לומד מפי הגבורה

 .דם עניוא
והאיש : "ל כך"מסביר את הפסוק הנ בינה לעיתיםבעל 
אדון ואב לכל  -' איש'למה זכה משה להיות  -" משה

עניו מאד מכל האדם אשר על "משום שהיה , הנביאים
והיות וראה הוא את כולם גדולים וגבוהים , "פני האדמה

 !שבת שלום      ...    היה הוא גבוה ומרומם מן הכל, ממנו

, ל"זצחריף  אייזל ר"הגל ספרו את שלח אחד מחבר
 מכמה הסכמות בידו יש שכברו ל וכתב ,להסכמה

 .הדור גדולי
 והם מסכים ״אני :אייזל 'ר לו כתב הסכמה במקום

 והם ,תורה לדברי מסכים אני ,מסכימים
 ..."בטילים לדברים מסכימים

 א"הרב דניאל בוקובזה שליט    
 

ם מותר לקבוע סעודת        אה ?                                  
 ?אירוסין בערב שבת                             .
 
, סעודת אירוסין בזמננו אינה סעודת מצוה !

, ומשכך יש איסור לעשותה בערב שבת
 .ואפילו אם נגמר השידוך באותו היום

 
במעמד ' אולם לאכול מיני מרקחת וכדו

, מותר, בערב שבת, או האירוסין, הוורט
 .משום שלא נקרא הדבר סעודה

 
 (ע א לב"חזו, ט"ב רמ"ע ומשנ"ש)

 

 :י"המלחמה בשבתאי צבי שר
  משה מאיר מזאלקווא - קאפרק  
 

 נחמיה חיון היה השאור שבעיסת
 הוא היה חוטא ומחטיא, בימיו השבתאות
בו היה סיכוי ליצור התארגנות שבתאית  והגיע לכל מקום, בינלאומי

 :קשורה אליו, גם הפרשיה שתסופר לקמן ,פעילה
שארסו של חויא , המאורע הרע שקרה מיד אחר חזרתו של הנחש"

ורוחו הטמא , בישא הוא שבצבצה באותה כת משוקצת שבפולין
שלחו כעור , ה זדון ליבם השיאם"תפ[ה]בשנת על כן כי . נצנצה בהן
ששלחוהו מפולין , קוץ ממאיר, הוא הארור משה מאיר ,וציר בגויים

 ולהדיח כלל, להודיע אמונת שבתאי צבי הארורה בעולם ,לאשכנז
 ".היהדות אחריה

כמעט "ש, תופעה שהייתה בדור אזמתאר , ל"ר משה חאגיז זצוק"הג
מעשה "היו עושים , האנשים הבאים מפולין למדינות אחרות" רוב

כתבי המלצות  -" וכתבים מזוייפים בדברי שקר"ובאים " תעתועים
או שהיו מוכרים ספרים , שעל ידם ניסו להשיג תמיכה כספית ,שקריים
 ".ויש מהן שיוצאין לתרבות רעה ומצירים את הציבור", פסולים

היו מנצלים , את המציאות הזו של שוטטות הפולנים עם כתבים שונים
הפולנים שהיו רגילים  השבתאים - למטרותיהם האפילות השבתאים

ידעו היטב שההתנגדות , לשלוח חומרי תעמולה שבתאיים לאשכנז
ולכן תיכננו לשלוח תועמלן חשאי , גדולה, לשבתאות בקהילות אשכנז

גייס 'מין , שיפיץ שבתאות בסתר בקרב אנשים רבים ככל האפשר
למטרה , שיערער את החזית האנטי שבתאית של רבני אשכנז' חמישי

 .ושמו משה מאיר, אדם מוכשר מהעיר הגאליצאית זאלקוואזו נבחר 
בבית : "'תורת הקנאות'על הקבוצה השבתאית בזאלקווא נכתב ב)

, המדרש בזאלקווא היו המתועבים איצק קאדיינר וכת לילין דיליה
גם , בסתר' ועושים כל תועבת ה, באב' השמחים לאד ביום המר ט

, שם רשעים ירקב, צבי אבל אדוקים בשבתי, קצתם היו שומרי תורה
 ".(קשורים בו ככלב

 ...השבתאי משה מאיר יצא לדרכו, בכל אופן
 (ה"המשך בשבוע הבא ב', משיחי השקר ומתנגדיהם'פ "ע)      

 

 ...'משהו לא טוב'  

 

 :עובדיה מירושלים מספרשמעון 
סילביאן הייתה , אשתי ,(8991/9)ט /ח"שנת התשנב

לקראת , אחדביום שישי  .בחודש שלישי להריונה

נתן בוקובזה  הרב מורי ורביפתאום , שבת
זו הייתה אחת הפעמים  -מתקשר אלי  ל"זצוק

בדרך כלל אני הייתי , הבודדות שהרב התקשר אליי
אמר לי שהוא פתח את ארון הרב  -מתקשר אליו 
ילביאן תשמור ושס', משהו לא טוב'הקודש וראה 

 .על עצמה ותצטנע
 ',אולטרה סאונד'ביום ראשון הלכנו לבדיקת 

יתכן שיש והוא , והרופא אמר לנו שאין לעובר דופק
אבל בשלב זה צריך לשמוע את העובר , לא שומע

 ...בדרך כללחזק 
באמת  ..."ידעתי"הרב אמר לי , התקשרתי לרב

 .קשהאשתי עברה אז הפלה 
סיפור ) נולד לי בן בברכתו של הרבכשנה אחרי 

 .(שהבאנו כבר במסגרת זו בעבר
 

 (5051500450 –ע "על חיי רבינו זי' עמוד החסד'לרכישת הספר )


