
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קחו שעיר עזים לחטאת ועגל וכבש בני שנה תמימים לעלה" )ט, ג("                                                                                               
     בידכם בתחילה ויש בידכם  יש :"מה ראו ישראל להביא יותר )קרבנות( מאהרון ? אלא אמר להם                           

"  )במכירת יוסף(,  ויש בידכם בסוף שנאמר      עזים"וישחטו שעיר   יש בידכם בתחילה שנאמר ,בסוף                        .

 )תורת כהנים(              .יבא שעיר עזים ויכפר על מעשה העגל" מסכה" )בחטא העגל(להם עגל "עשו                          .
היה הולך ומספר  הגון ראה בהם דבר שאינוכשאלא , ירותיש אותם הוכיחשיוסף לא  , בכךאחי יוסף נימקו את חטא מכירת יוסף

כשבני ישראל הרגו את חור בנה של מרים על שהוכיח  ,בעת מעשה העגל ,אבל עכשיוזאת כלשון הרע.  הם החשיבוו ,לאביהם
שש היה סמך לחלפי ש - וממילא בטל הנימוק של מכירת יוסףהרי הראו בזה שאינם יכולים לקבל דברי תוכחה במישרין,  ,אותם
 נאלץ לעשות זאת באמצעות אביו.לפיכך ו ,תם במישריןלהעיר ולהוכיח או שלו

 משך חכמה().  ם לכפר עליו בקרבןיובני ישראל היו צריכ ,שעל ידי חטא העגל חזר והתעורר חטא מכירת יוסף מובן היטבממילא 

 (ט, ז" )ויאמר משה אל אהרן קרב אל המזבח"
 נבחרת" )רש"י(למה אתה בוש, לכך  –שהיה אהרן בוש וירא לגשת, אמר לו משה "

ספרים( )                   נבחרת לכהן גדול. ,דווקא בגלל שאתה בוש, הודות למידת הבושה שלך ,לכך נבחרת" –"למה אתה בוש 

אהרן היה בוש בגלל מעשה העגל ולא פסק לחזור בתשובה, וכפי שמספרים חז"ל שאחרי העגל היה קושר חבל של ברזל 
אתה הוא הראוי ביותר לשמש  - ראל ללמד אותם קבלת עול מלכות שמים, ולפיכך אמר לו משהוחוזר על כל פתחי יש ,במותניו

 דברי שערי חיים()                                                            בכהונה גדולה ולכפר על חטאיהם של החוזרים בתשובה... ......

 נוהגים להתחיל מסכת אבות.

 )ויקרא ט כג(ויצאו ויברכו את העם" " 
 , הגיעזי"ע חיים הלברשטם מצאנזאל הגה"ק רבי • 

 הגויים וביקש ברכה, בירכו  לצבא  שקיבל צו גיוס בחור
 העניק לו חפיסת סיגריות כ'צידה',להשתחרר ושיצליח הרבי 

 נטל ברכת הדרך ויצא לדרכו. ,הבחור התפלא אך לא העיז לשאול מאומה
, נכנס לאכסניה הרפואיתה הוועדלפני לעיר בה היה עליו להתייצב  הגיעהוא  הלילב

שיחקו ם שני - שחמטלחן. בסמוך עסקה קבוצת אנשים במשחק הונרדם ליד הש
להם נגמרו ם בשלב מסויבמשחק, כולם עישנו בריכוז.  מתבונניםחבריהם שאר כש

 .ןוישוחזר ל ויסתלהם את חפ הוא הושיט ,ממנו וקשיבוהעירו אותו הם ו הסיגריות,
"הרי  :ואז אמר אחד מהם ,, הרופאים הביטו בוהוועדה למחרת התייצב בלב כבד לפני

 "...עם הסיגריות המשחק את לנווהציל  ,מתוך שינה הערנושזה אותו בחור 
 פטור...לו העניקו , ויןעחובבי השחמט העלימו הוקרה בתודה וב

בבית זצוק"ל,  החפץ חיים ,ישראל מאיר הכהןבי רק "ההגפעם, בעת שישב • 
ניגש אליו נפח מתושבי העיירה ראדין וביקש ברכה לביתו החולנית,  ,למדוהמדרש 
לא גבה כמובן עשרה זהובים, על אף שרק תמורת אותה  לברךהסכים הרב  ,להפתעתו

  העניק ברכה.לרב ש הכסףאת  נתןהוא  למרות פליאתו עבור ברכותיו. 'תשלום' מעולם
 לאחר ימים מועטים החלימה הבת.

, והלך ללמוד תורה שבהשפעת החפץ חיים גלה למקום -הוא קיבל מכתב מבנו ואז 
 במכתבו הודה לו הבן על עשרת הרובלים ששלח לו... - בהבישי

אך  ,חשק בגיל מבוגר ללמוד תורה ,יהודי עם הארץ, שואב מים בעיירה אירופאית• 
 .ך אותוזצוק"ל שיבר זלמן סנדר שפיראפנה אל  הג"ר ו, ולא הצליח לא ידע ללמוד

בקש וצעק "אני רוצה לדעת ללמוד" בכל כוחך ", אמר לו הרב, ""אתה אדם בריא וחזק
 צעק וביקש והרעיד את הכתלים. ", הלה עשה כך,שלוש פעמים, וה' יענה לתפילותיך
הגיע להישגים מבוגר הצליח לעם הארץ  אותו ,הרב בירכו, ואכן למרבה הפלא

 ך לתלמיד חכם., עד שהפפרי לעמלולראות ה , וזכבלימוד..

 לעזרת 

 .דל..      
 הגאון האדיר רבי

 נודע בדורו ,זצוק"ל צבי הירש ברוידא
עקיבא  ר"הג - בפי גאוני הדורלתהילה 

 היה מכנהו 'רבי צבי הגדול'.זצוק"ל  יגרא
קדן עצום, שלושים שנה היה ש רבי צבי

, עד כדי לסלק שינה מעיניו למד בעמידה
 .שרגליו חלו

 

עם זאת היה מפורסם בענוותנותו הגדולה, 
 אצילות נפשו.בהתרומיות ובמידותיו 

 

פעם חשדה אשתו שעוזרת הבית היתומה 
גנבה חפץ והקניטה אותה בדברים, הרב 

ואם יש לה  ,ביקש ממנה שלא תצער אותה
 טענות עליה שתזמינה לדין תורה.

 

וכשבאה לצאת  ,עשתה הרבנית כדבריו
ן ראתה שבעלה לובש את אדרתו יהדיאל 

ך ריומתכונן לצאת גם הוא, "מדוע אתה צ
: השיבלהתלוות אלינו" ? תמהה, והרב 

, ואין לה איש שיטען "העוזרת היא יתומה
 להיות לה לטוען"...אני באתי להגנתה, ..

18:36       19:51       20:38                                 

18:54        19:54        20:34                 

18:44        19:54        20:35                 

18:53                 19:52                20:33 

 

 .ז"התשע כו' ניסן ,192ן גליו ,בס"ד
 / יא' לעומר. / ל"א 'צדקתך'. .מפטירין 'ויוסף עוד'

 ע"הקלרה בת יעקב וציפורה לע"נ 

 

 

ומתו  ,נפטר יהושע בן נון וקברוהו בתמנת חרס / סרח בהר אפרים )סוף יהושע(, ולא נספד כראוי )שבת קה: רש"י ותוס'( - תקי"זכו ניסן בביום 
 .(אייר ביח' לדעת ר"א הקליר הוא נפטרו, אך יש דעות שנפטר בכח' ניסןבגלל כך הזקנים, והוא יום תענית הצדיקים )ש"ע תק"פ. 

 בעל 'קצות החושן'.הג"ר אריה לייב, ואחיו של  ,יקות'נפטר הג"ר יהודה ב"ר יוסף כהנא, מחבר 'קונטרס הספ - כז ניסן התקע"טביום  //

 שבת מברכין -שמיני פרשת 
 יציאת שבת הדלקת הנר



 

 ץרבישה ,האי גברא רבהמתורת                                     

 ייסורין באהבהבל יקותורה                                       
 זצ"לעדני הכהן  (ב"ר חיים)שלום  ביר                           

 (כד' ניסן התשע"ו -שנה לפטירתו )                                 
 

שאין  ,לחן ערוךם בדבר טוב, ולכן נפסקה הלכה בשמשתדלים לסייאנו בכל דבר 

שיר 'ואף בסוף קריאת  .בדבר טוב רקאלא מסיימים לעולה לתורה בדבר לא טוב, 

 טוב.', בשביל לסיים בכופלים את הפסוק שלפניו "היושבת בגנים" וכו 'השירים

ין  - בדבר שלילי רהנו מסיימת לכאותוהנה פרש א ּובֵּ מֵּ ין ַהטָּ יל בֵּ בפסוק "ְלַהְבדִּ

ת  לֶּ ין ַהַחיָּה ַהנֱֶּאכֶּ ֹהר ּובֵּ ר ֹלא ֵתָאכֵ ַהטָּ ה ֲאשֶׁ למה היא  ," )ויקרא יא, מז(לּוֵבין ַהַחיָּ

 ? החיה הנאכלת"בין לא מסיימת במילים "

 .זי"ע הגאון מוילנארבנו נראה לבאר זאת על פי רעיון נפלא שמובא בשם 

אשר לא תאכל, בין החיה הנאכלת ובין החיה במדרש בילקוט מובא, וז"ל: "

, עד יםדברהפשר הרבה ניסו לבאר את  ."וסמיך ליה אשה כי תזריע וילדה זכר

ֹהר נו מסיימת בפסוק "תפרש הגיע הגר"א וביאר:ש ֵמא ּוֵבין ַהטָּ יל ֵבין ַהטָּ ְלַהְבדִּ

ר ֹלא ֵתָאֵכל ה ֲאשֶׁ ת ּוֵבין ַהַחיָּ לֶׁ ֱאכֶׁ ה ַהנֶׁ מיד  ,תזריע ה,והפרשה הבא ,(שם" )ּוֵבין ַהַחיָּ

יַע ְויָּ מתחילה בפסוק: " י ַתְזרִּ ה כִּ שָּ ֵאל ֵלאֹמר אִּ ְשרָּ ל ְבֵני יִּ ְמָאה ַדֵבר אֶׁ ר ְוטָּ כָּ ה זָּ ְלדָּ

א" ְטמָּ ּה תִּ ַדת ְדוֹתָּ יֵמי נִּ ים כִּ מִּ ְבַעת יָּ  .יב, ב( שם) שִּ

מעוברת שהריחה מאכל ביום  מדברת על אשה (פב' ע"ב)גמרא במסכת יומא ה

כיון שהיום הוא  האם נמנעים מלתת לה לאכול ,ו כעתלכותאווה לאהיא כיפור ו

שם  פסקנ. ולתת לה לאכול ישבר, ולכן יום צום, או שיש בזה חשש פיקוח נפש לעו

שלמרות הצום, כיון שיש כאן חשש פיקוח נפש לעובר, נותנים לה לאכול  ,גמראב

 שני סיפורים:בהקשר זה מספרת הגמרא ו ביום הכיפורים מאותו המאכל.

, הלכו לרבי, ולכוה לאתתאווהו כיפורהריחה מאכל ביום אחת מעוברת  ראשון:ה

תלחשו לה באוזן : ? ענה רביכעת בצום כול לאלה ושאלו אותו, האם מותר לתת 

, תביאו מיד לפניה את רגע, מצוין, אבל אם לאי, אם היא תשהיום יום כיפור

 .ומיד פסק העובר מתאוותו ,המאכל שאליו היא מתאווה. הלכו ולחשו לה באוזן

שהתאווה  מסביר,רש"י ) יודע אני שעובר זה יהא אדם גדול,אמר, ו שמע רבי

היום יום כיפור" זה ש"ממילא מי שאצלו פסקה התאווה בגלל ו, מגיעה מהעובר

ם  :א, ה() ירמיהב הפסוקאת וקרא עליו  (,ואה רֶּ יָך ּוְבטֶּ ן ְיַדְעתִּ טֶּ ְרָך ַבבֶּ צָּ ם אֶּ רֶּ "ְבטֶּ

יָך" ם ְנַתתִּ יא ַלּגֹויִּ יָך נָּבִּ ְקַדְשתִּ ם הִּ חֶּ רֶּ א מֵּ צֵּ  רבי יוחנן. היההעובר הזה  ובאמת ,תֵּ

הריחה מעוברת  - אה סיפור דומה, אך עם סיומת שונהבימהגמרא  סיפור שני:

משיך ההעובר  ךא וכו', האמר להם ללחוש לוחנינא,  'מאכל בכיפור ובאו לפני ר

עּו "ה, קרא עליו רלאכילה וצרכווה בתאוותו ם תָּ חֶּ רָּ ים מֵּ עִּ ח את הפסוק: "ֹזרּו ְרשָּ

ב" )תהלים נח, ד( זָּ י כָּ ן ֹדְברֵּ טֶּ בֶּ קונה שהיה  - 'אצר פירי'שבתאי מעובר זה יצא ו ,מִּ

 עניים.לסבל גורם ון שאין לו מתחרים, ומעלה את המחיר כיאז את כל הסחורה, ו
 

ֵמא "פרשת שמיני מסיימת בפסוק:  הגאון מוילנא: אומר ,לפי זה יל ֵבין ַהטָּ ְלַהְבדִּ

ֹהר ה" כיצד?, "ּוֵבין ַהטָּ לֶׁת" ,= יולדת "ּוֵבין ַהַחיָּ ֱאכֶׁ  .ום כיפורבי = שאוכלת "ַהנֶׁ

ה"  ו ר ֹלא ֵתָאֵכל"= יולדת,  "ֵבין ַהַחיָּ  ונךרצב דהיינו אם ם.צו= שלא אוכלת ב "ֲאשֶׁ

האם מעוברת, אימו כשהייתה  במעשיטמא לילד טהור, תתבונן להבדיל בין ילד 

ר" באיסור או לא, ולכן זה קשור לפסוק הבאאכלה  כָּ ה זָּ ְלדָּ יַע ְויָּ י ַתְזרִּ ה כִּ שָּ  ."אִּ

ה"מיושב גם שו ר ֹלא ֵתָאֵכל ַהַחיָּ  צדיק.טהור והמדבר בבן  זהו סיום טוב -" ֲאשֶׁ
 

 ('ובר שלוםד'החדש  ספרב ,קדושת הפה במאכלהרחבה בעניין בעוד ויעויין )

 ר:ומנהגו ל נובהרדוקישיבות ב
 

 היית - היום לעשות יכול שאתה מה" 
 שצריך ומה, אתמול לעשות צריך.

 ם"...היוה תעש - מחר לעשות

 הרב דניאל בוקובזה שליט"א                                    
 

    בהדלקת נרששלישי הטעם מהו ה ?                                    
 ? עונג שבת, וכבוד שבת( )מלבד שבת                                      .
 

פשיטא לי  ,רבאאמר " (כג:בשבת ) גמראב !                                    
ביתו וקידוש נר  ,משום שלום ביתו נר ביתו עדיף ,נר ביתו ונר חנוכה

 ".משום שלום ביתו נר ביתו עדיף ,היום
ותזנח משלום "כה:( אמרינן לקמן ) והכי - ם ביתושלו" :רש"יכתב ו

שבני ביתו מצטערין לישב  ,זו הדלקת נר בשבת( ר' אבהו)אמר  ,"נפשי
 ".בחשך

לום ש": נוסח מעט שונה ( כתבחנוכה פ"ד הי"ד)רמב"ם האמנם 
 .שלום בין איש לאשתו" ו...בית

להיות  "והדלקת הנר צריך :(בסק"סי' רס"ג )משנה ברורה ולכן כתב ה
על כל פנים נר אחד אף שאינו אוכל  ם בשבת,שהולך ש בכל החדרים

 שם, כדי שלא יכשל בעץ או באבן". ונאריך בעניין זה בהמשך.
איתא בש"ס דזוכה עבור זה לבנים תלמידי "עוד איתא במשנ"ב שם: 

בא  מצוה דשבתידי נר  לע", כי נר מצוה ותורה אור"דכתיב  חכמים,
האשה אחר שתגמור ההדלקה  תפלללכך ראוי שתו אור דתורה,

 יתן לה הקב"ה בנים זכרים מאירים בתורה".יוהברכה, ש

 המלחמה בשבתאי צבי שר"י:  

 יעקב פראנק - לחפרק ק 
 

 עם מותו של משיח השקר יעקב פראנק שר"י,
 וויה מפוארת בעלת סממניםערכו לו חסידיו הל
 ,רוחו המשיכה לרחף למרות שגופו נקברבבית קברות נוצרי.  יהודיים, וקברוהו

 רח"ל. ,יעקב פראנק המת הוא אלהים"וקהל עדתו האמין "כי 
 

סוג הטיעונים בהם למדים על מ ,מאותם 'אלוקיסטים' בימים ההםעדויות שנגבו 
וכך מתואר בפרוטוקול בית הדין בק"ק קולין שבבוהמיה, חיזקו את אמונתם, 

 כ"ד סיון התק"ס:מיום 
 

חזר מאופנבאך לקהילת קולין הסמוכה  ,מהתנועה הפראנקיסטית הודי שפרשי
בראשות  ,ניסה לחזור בתשובה, הוא הופיע בפני בית הדין המקומיולפראג 

שו בבק הוקבלו', והפציר שיבעל 'אור חדש ,הג"ר אלעזר קאליר זצ"לאב"ד ה
התאונן שהרבנים לא מורים לו את תיקוני מש תיקוני תשובה, צומות וסיגופים.

 תשובה הדרושים לו "מפני שחטאתי כל כך הרבה", השיב לו האב"ד: "מה הינך
, מצפה ? הלא אתה הנך כופר בעיקר... הלא אתם טענתם כי ח"ו יעקב פראנק

ימח שמו, תפח רוחו ונשמתו, הוא אלקים, אוי לכם ולנשמתכם הארורים, 
 בס, שכבר זמן רב מוטל באדמה".להאמין דבר כזה על פגר מו

הם אומרים שהוא אלהים, הם אומרים  ,"כן זה נכון רבינו שיחיה פורש הודה:ה
ודם יכול להתחפש לאדם פשוט, מכל שכן וכולי"..., ובאומרו  שאם מלך בשר

דה גדולה על הרב אב"ד" "ומיד נפלה חר דברים אלה פרץ בבכי תמרורים,
 .טיםהפראנקיס שלהנוראיים  ועכנישרעיונות הלשמע שנבעת 

הורה ר"א קאליר שלא למסור לאותו פורש שום תיקוני  ,לאחר בירור נוסף
תשובה, מה גם שחילול כבוד שמים כזה הוא נגד חוקי הממשלות ומתן כפרה 
לחוטא כזה נוגד את החוק ונחשב מרידה במלכות. אך הפורש לא נואש ולמחרת 

ה יבבכי והתוודה לפני כל הקהל ,הארון פתח את ,היום עלה לקידמת ארון הקודש
והוא מתחרט  ,באומרו שהוא הוטעה על ידי "הרשעים הארורים האלה" ,גדולה

הדין  את וידויו העלה אחר כך על הכתב והגישו לבית בחרטה גמורה ובלב שלם.
לאחר הפצרות מרובות נאות בית  שירחמו עליו ויחפשו לו דרך תשובה.בבקשה 

ובה בחשאי, באופן שלא יתנגש בחוקי המדינה והורה הדין להמציא לו תיקון תש
ושאר ספרי מוסר ודברי  ,לו ללמוד "ספרי מוסר כמו ה'רוקח' ו'ראשית חכמה'

. בעקבות זאת עלה הפורש על הבימה בבית הכנסת לפני קבלת שבת, "הרמב"ם
מתוודה בפני קיבוץ כל קהילתנו מקטן ועד גדול, וגם לפני שארי "ושוב היה 

 ה גדולה".ים שהיו כאן משארי קהילות גדולות... בבכיאורחים הגוני
 שך בשבוע הבא ב"ה(ע"פ 'משיחי השקר ומתנגדיהם', המ)

 מעטפות הכסף...   
 מספר:מנתיבות רמי צבאן 

 תלויה ,ת הדפוס שלי בנתיבותבבי

 נתן  בוקובזה  הרב תמונתו של 
נכנס אלי  ,באחד הימים לפני חג הפסח התשע"ז. זצוק"ל

תפרח, וכשראה את המושב מהי"ו יהודי בשם דוד אלמגור 
 התמונה של הרב סיפר לי:

הייתה קשה  בזמנו היה בתפרח יהודי, אברך שפרנסתו
יה מדוכא ובצער, ממש הוהוא  ,ומצבו הכלכלי היה גרוע

הרב בוקובזה איש חסד, שיש  תישמעלו, ולעזור  ניסיתי
 בנתיבות, והגעתי לביתו לבקש עזרה לאותו יהודי.

קודם ישב איתי, למדנו, התפללנו נתן הרב  ,כשהגעתי
 צטרף אליו לארוחת הצהריים,הרב אמר לי שאואז מנחה, 

 בחצר ביתו. יחד עם כל מי שהיו אוכלים על שולחנו
כנס אליו ו ושתינו, אחרי זה הרב נתן אמר לי שאאכלנ

, אליו הייתה שם ערימת מעטפות שאנשים שלחו, למשרד
את , כשוהרב נתן פשוט החל לפתוח מעטפה אחר מעטפה

 לתת לאותו יהודי. ,סר לידיוכל הכסף שהיה שם הוא מ
שהרב מסר לי בקלילות, בלי רעש  ₪ 3.500 -היה שם כ 

 ..משמחה. חשממש פראברך תו מסרתי אותם לאו ובדיקות,
כמו צדיקים  ,ותפלאמונהגות חותם: "אלו הצבאן  ורמי

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

 


