
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "קח לך עגל בן בקר לחטאת ואיל לעולה" )ט, ב(                                                                   
 אהרון הכהן הביא עגל לחטאת ובני ישראל הביאו עגל לעולה, כפי שנאמר בפסוק, מהו טעם הדבר ?                                

שהעגל נעשה על ידו, אבל במחשבה כלל    -אלא, משום שאהרון חטא בעת עשיית העגל רק במעשה                         .

ו את העגל לאלוה וחטאו גם במחשבה, שהרי כוונתו הייתה לשם שמים. ואילו בני ישראל עש ,חטאלא                         . .
וכיון שקרבן העולה בא לכפר בעיקר על המחשבה, לפיכך לא הביא אהרון עגל לעולה אלא לחטאת, לפי שבחטא העגל היה 

די שיכפר על מחשבת החטא בעשיית חטאו רק במעשה ולא במחשבה. אבל בני ישראל חייבים היו להביא עגל לעולה, כ
 העגל, נוסף על מעשה החטא שעליו הביאו לחוד קרבן חטאת.

 )כלי יקר(

 וכפר בעדך ובעד העם" )ט, ז("
בני ישראל הרי היוו את הסיבה לחטאו של אהרון, שהרי הכריחוהו לעשות את העגל. והנה חז"ל אמרו: "כל מי שחבירו נענש 

אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא", יוצא איפא שגם בחטאו של אהרון היה לבני ישראל חלק, נוסף על  על ידו אין מכניסין
 כפרתו של אהרון הייתה גם כפרתם של בני ישראל, על החלק שהיה להם בחטאו של אהרון. –חטא עצמם. ממילא 

תיך לא יכפרו רק עליך בלבד, כי אם קרבנו –לפיכך אמרה התורה: "ועשה את חטאתך ואת עולתך וכפר בעדך ובעד העם" 
 )משך חכמה(                                                                                  גם על העם אשר גרם לחטא זה.

 ירא אליכם כבוד ה' " )ט, ו("ו
 

 שם הסיפור הבא הוא מעשה שגרם בזמנו לקידוש
 גדול ונורא:שמים 

 שוכנת מאחר שהיא ,העיר דווינסק קיבלה את שמה
והוא משתפך אל הים הבלטי,  ,רוסיה על גדות נהר הדווינה שמקורו בעומק

היה באופן כזה שזרימת הנהר הייתה גבוהה יותר מבתיה, וכדי  מבנה העיר
הוקמה לאורך גדת הנהר  ,הקרח בנהר למנוע שטפונות בעונת הפשרת

שנקראה 'הדאמבע', הסוללה הייתה כמו חומה  ,ק"מ 6סוללת מגן באורך 
 בצורת טבעת שהפרידה בין הנהר לעיר.

בשנים כתיקונם היו המים זורמים במסלולם ונשפכים אל המפרץ הבלטי, 
למניינם( התחילה הפשרת השלגים במרחבי  1922אבל בשנת התרפ"ב )

בגלל התחממות בלתי  ,מוקדם מהרגיל –במקורות נהר הדווינה  –רוסיה 
 הים הבלטי שרר החורף במלוא עוזו.צפוייה באותו אזור, לעומת זאת באזור 

היה  –קילומטר  200מרחק של  –כל השטח שבין העיר דווינסק ועד למפרץ 
עדיין קפוא כולו, שרר קור אימים וכל הנהר היה מכוסה קרח עבה כחומה 

מי הנהר שהפשירו גאו בזרם עז וכשנחסמה דרכם בגושי קרח  בצורה,
גרמו אדירים החלו לנטות מהמסלול ולשטוף כפרים ועיירות, לקרוע גשרים ו

להרס רב בכל הסביבה עד שהגיעו אל דווינסק, בצידו האחר של הנהר, שם 
שים ואנ ,שכנו העיירות גריווע ויודבקה הוצפו כל השדות והבתים במים

 הגגות בכדי להינצל.טיפסו על 
החיים השונים שצפו על  פני  המים   בעיר דווינסק הביטו הכל  בחרדה בבעלי

 עד שמתו, המים כבר הלמו בסוללה המגנה על העיר ללא הרף,

 הבתא 

 ...ישראל

משה לייב הרה"ק 
שמע פעם  ,זי"ע מסאסוב

שני כפריים שיכורים 
לחבירו: אמר אחד  ,מדברים

השיב ?  "האם אתה אוהבני"
, "אוהבך מאוד ,ודאי" :השני

האם אתה יודע מה " :שאלו
מנין "ו ו:ענה?  "חסר לי

אם אינך " :אמר לו "?אדע
כיצד יכול  ,יודע מה חסר לי

 " ??אתה לומר שאתה אוהבי
תי למד :משה ביר ואמר

 ..אהבת ישראל. הימהם מ
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 ו."התשעכג' אדר ב , 141 ןגליו ,בס"ד
 חלקים. 16, 10:15המולד ביום חמישי, שעה 

 ע"הרבקה בת חיה לע"נ 

 

 

 //ה'ערוך השלחן' נפטר הגאון האדיר רבי יחיאל מיכל ב"ר אהרון יצחק הלוי אפשטיין זצוק"ל, בעל  ,כב' אדר ב התרס"חביום 
 , נפטר הגאון הגדול רבי רפאל ב"ר אריה לייב שפירא זצוק"ל, ראש ישיבת וואלוז'ין, בעל 'תורת רפאל'.כג' אדר ב התרפ"אביום 

  שבת פרה -שמיני  פרשת
 יציאת שבת הדלקת הנר



 

 

וכבר איימו לשטוף אותה                                                  
  ולהציף את העיר, תושבים                                             . 
         רבים החלו לנהור לקומות                                        .
והמתינו   ולגגות,  גבוהות                                      .

ואף הגויים היהודים  יבוא.במבוכה ובחשש לאסון ש
בים שכדאי לקרוא התפללו, עד שנמלכו התושלהבדיל 

ל, זצוק"מאיר שמחה הכהן ק רבי "הלרב העיר, הג

 ...הרמב"םועל התורה בעל ה'אור שמח', וה'משך חכמה' 
התגבר מחוסר  ,הגנרל דנקה שהיה אנטישמי –השליט 

ושלח אל הרב כרכרה רתומה  ,ברירה על שנאתו ליהודים
 לארבעה סוסים.

ם )גירסא שונה רושלייהראיה דב פורטנוי מ וכך, העיד עד
 , מובאת בספר 'שאל אביך ויגדך' ח"ב עמ' קיא(:עטמ

 ,התייצב במקום מסויים ,רבי מאיר הובא אל הסוללה
והוסיף "עד  ,והתפלל "הראנו ה' חסדך וישעך תתן לנו"

לאחר מכן הניף את ידו לעבר  כאן יגיעו המים ולא עוד",
הנהר ולמרבה הפלא תיכף ומיד החלו המים הגואים 

ספורות לא היה  לרדת, המוצא אל הים נפרץ ובתוך שעות
 זכר לשיטפון הגדול.

להגביה את הסוללה בעוד  והרב קרא לגנרל דנקה, וביקש
 שלושת רבעי מטר, כדי שמקרה כזה לא ישנה.

גם איסר , העיד בספרו 'בטחון ודמוקרטיא' ,על הנס הזה
, תחת הראל, לימים ראש השירותים החשאיים בישראל

בזמן ההצפה ארזה הכותרת 'הנס הגדול הייתי שם': 
שתי קומות  המשפחה את כל מה שניתן להציל ועלינו

להצטרף לתפילת  נומיהרואני  יאבנו, בבנין שבו גר
י יהודים נרצו ששחרית שהייתה מלווה בזעקות שבר, ואז פ

מבוהלים וצעקו שהמים עומדים לשטוף את העיר, הרב 
כולם  –, ואחריו הקהל שמע את זה ויצא עטוף בטליתו

בטליתות. הרב עלה לסוללה, התפלל והקרח נבקע והמים 
 החלו לרדת, הייתי שם צעדים מספר מהרב...

באו להודות  גוייםואף הקידוש השם גדול גרם ל המעשה
 חקוק בזכרון התושבים עוד שנים רבות. הוא נשארלרב, 

התייחס ל'מופת' בביטול, עצמו מאיר שמחה  אך רבי
ואילו לי  ,אמר בשחוק: "לכל אדמו"ר יש חסידים יהודיםו

הג"ר שמואל דוד  ווכששאל חסידים גויים"...יש גם 
 ,בחיוך "התחת אלוקים אני על כך, אמר לוואלקין זצ"ל ו

והצלחתי לכוון ולבוא בדיוק כשהמים  ,אני 'מוצלח'רק 
 "...החלו לסגת, כדי שיטעו בי ויהפכוני לבעל מופת

פעם נסע הג"ר אביגדור נבנצל שליט"א עם כהן אחד לבית 

, הקברות, הרב נכנס לבית הקברות ואילו הכהן חיכה בחוץ

אמר לו הרב "עכשיו הננו במקום שאסור לך להיכנס ולי 

ש( בו נוכל להיות במקום )בית המקדקרוב מותר, יהי רצון שב

 רק לך יהיה מותר להיכנס ולי יהיה אסור"...

 הרב דניאל בוקובזה שליט"א    
 

 בשבת, אימתי ?כילת דגים א   ?                                  
      טוב שיאכל בכל סעודה מג'  !                              

סעודות השבת דגים, אם לא                          . 
שאין נאותין לו לפי טבעו, או ששונאן, שאז אינו 

 משום ששבת לעונג ניתנה. ,צריך לאכול
ם מוכרי הדגים מייקרין את השער ומעלים א  ?

 את המחיר, האם בכל זאת צריך לקנות דגים ?
 יש לתקן במצב כזה שלא יקנו דגים כמה  !

 שבתות, עד שיעמוד השער על מקומו.
לתקן: נחלקו מאיזה יוקר מחיר צריך  אחרוניםוב

שלא יעשו תקנה, רק אם הוסיפו  באר היטבדעת ה
 אליה רבהיותר משליש על המקח. אולם לפי ה

 אף בפחות משליש יש לתקן. - פרי מגדיםוה

 

 המלחמה בשבתאי צבי שר"י: 

  ליבלי פרוסטיץ -צג  פרק   

 
 בנתיים בברלין, כשראה נחמיה שר'

נפתלי כץ מפנה לו עורף, וכי לא יוכל להשכיח את מעלליו בהתקפת 
, הוא פחד שר' נפתלי יעורר נגדו את הציבור המקומי שלום מזוייפת

וחשש לעתידו. לפיכך הוא ניצל ריב שהיה בין שתי המשפחות 
העשירות בברלין, מגנוס וליברמן, לביצור בטחונו האישי, הוא נקט 
עמדה חד משמעית לטובת משפחת ליברמן וכך קנה את חסותם, 

ם שהכילו כפירה בעזרתם הוא הצליח גם להדפיס את ספריו המסולפי
 הסכמות חשובות שהשיג בדרכי מרמה., ובראשם אותן שבתאית

מאמציו המחודשים של ר' נפתלי כ"ץ לקבל את הסכמתו בחזרה, 
נכשלו, והוא נמנע מדרישה מוחלטת מצידו, כדי שלא ללבות את אש 

 המחלוקת בין שתי המשפחות העשירות.
לי ל'חכם צבי' על הסכמתו המוטעית לספרו של נחמיה, כתב ר' נפת

התע"ג: "חטאתי כי לא ידעתי... לא  לזצוק"ל, ביום ראשון ה' אלו
כמה[ דפין... ועתה בקוראי...  -ראיתי ]מהספר של נחמיה[ רק איזה ] 

מתועבותיו של אותו האיש... מרטתי שערות ראשי שנכשלתי בדבר 
 זה" !

נחמיה עצמו יצא עטור נצחון והגיע עם ספריו המודפסים להולנד. 
 וביום ו' בתמוז נכנס לעיר הבירה, אמשטרדם.

באמשטרדם היו שתי קהילות יהודיות, האחת של גולי ספרד ופורטוגל, 
ורבה היה רבי שלמה אאיליון, והשניה של יהודי אשכנז, ובראשה עמד 

 ה'חכם צבי'.
ה'חכם צבי' היה עתיר נסיון עם שבתאים שונים וער מאוד לסכנה זו, 

נדלקו במוחו נורות אדומות, לאוזניו כבר  ,הגיע וכששמע שנחמיה חיון
 גונבה שמועה שמקובל בשם נחמיה חיון הוא שבתאי נסתר.

נחמיה ניגש אל פרנסי היהודים והציג עצמו כשליח מארץ ישראל, הוא 
 הגיש את ספרו לעיונם כדי לקבל את רשותם להפיצו ליהודי העיר.

 שוב הצליח הנחש להטעות את גדולי ישראל...
 ע"פ 'משיחי השקר ומתנגדיהם', המשך בשבוע הבא ב"ה()

 
 
 

"מקום מנוחת הצדיקים, התפילה 
 )משנ"ב תקפ"א, כ"ז(       שם נתקבלה ביותר"

 

 7)כח' אדר ב, י הבעל"ט חמישביום 
יה יתתקיים העללמניינם(,  2016באפריל 

 מו"ר ועט"רשל  ( לציון הקדושמת)מוקד

 זצוק"ל,נתן בוקובזה הגה"צ הרב 
 .16:00בבית העלמין בנתיבות, בשעה 

תערך תפילה ע"י אברכי הכולל וילדי 
 וברכות. אשכבה ,ישראל, סיום מסכת

 !! הציבור הקדוש מוזמן
לרכוש את הדלקת נר התמיד שעל  המעונינים

הציון הקדוש, ו/או להעביר שמות לתפילה, ניתן 
 לפנות למייל המצורף בתחתית הדף.

ויה"ר שכשם שבחייו מסר נפשו למען כל יהודי, כן יעתיר 
 עבורינו בתפילה, וזיע"א.

 

עליה לציון הקדוש ה
 בנתיבות

המשך הסיפור 

 מעמוד הראשון

 


