
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "כי תשא את ראש בני ישראל לפקדיהם ונתנו איש כפר נפשו" )ל, ג(                                                                       
כאשר פוקדים אנשים יחידים ומארגנים אותם יחד לגוף ציבורי מלוכד, הריהם מתנשאים על ידי כך                                   

הינו חסר כל ערך והשפעה על חיי הכלל.  ואילו  היחיד          ומקבלים  יותר  חשיבות. היחיד שאינו מפוקד                          .

 המפוקד והמאורגן, הינו אבר מן הכלל וממילא יש לו השפעה על הכלל.                           .
 (בני אזל)אלפיכך מציינת התורה את ההתפקדות בתור נשיאת ראש...                                                                  

 "זה יתנו על הפקדים מבן עשרים שנה ומעלה" )ל, יג(
"מבן  –חייבים לשלם כופר נפש אלה שעוברים על פיקודי ה', חוקי התורה, נענשים רק בידי שמים ו -"כל העובר על הפקודים" 

 כשהם מגיעים לגיל עשרים. -עשרים שנה ומעלה" 
 )כתנות אור(מכאן רמז למאמר חז"ל: "אין בית דין של מעלה עונשין אלא מבן עשרים ומעלה".                                        

 "העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט" )ל, טו(
 "אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים" )משנה בסוף מנחות(.

קשה לו  –הדל הממעיט בוודאי שהוא מכוין את ליבו לשמים, אולם העשיר המרבה שחושב שהוא נותן הרבה ומגדיל לעשות 
 לכוין את ליבו לשמים, לפיכך מזהירים את המרבה שגם הוא יכוין ליבו לשמים.

 )הרה"ק מהר"ד מקוצק זי"ע(כאן רצתה תורה שיהיה הכל לשם שמים, ולכן אמרה "העשיר לא ירבה"...                            .....

 )שמות לג כג("וראית את אחרי ופני לא יראו"  
 ואוסטריה צרפת מדינות בין לחמהמ פרצההתקס"ט  בשנת
 במצור.באה  צרפתשלטון שהייתה תחת  פרשבורג והעיר
 מהכפריים   וקנו   עצמם  את  סיכנו    העיר   מיהודי  כמה 

 אותםושלחו המערכה,  בשדות שנאספו נשק כלי שבסביבה
 .של קיסר אוסטריה תמורת תשלוםמושבו  מקוםל

לבית הדין של קהילת יב בין השותפים, והדברים הגיעו פרץ ר בעת חלוקת הרווח
החליט לאשר את פסק הדין  ,שפסק והכריע בעניין, אחד הצדדים שזכהפרשבורג 

בא לפני השופטים הגויים, הם גילו שמדובר במעשה  ענייןבערכאות העיר, וכאשר ה
בית המשפט מסחר בנשק האסור לפי חוקיהם והודיעו על כך לשלטון,  חמור של

יר, מרן הגאון הצבאי הצרפתי טען שבית הדין הרבני פועל מכח סמכותו של רב הע
עליו את האחריות ולפיכך הטיל זי"ע, בעל ה'חתם סופר',  משה סופרהקדוש רבינו 

הרב הואשם כמרגל ומסייע לאוייב  נשק לאוייב מבלי להודיע לשלטונות,מכירת הל
 והועמד למשפט צבאי. ,בעת מלחמה

פחד ואימה נפלו על בני הקהילה ועל הרב. החתם סופר אף חיפש דרכים לברוח 
מהעיר, אך נכבדי קהילתו סברו שעליו להתייצב במשפט והאמינו שהקב"ה יעזור להם 

 לחלץ את רבם הנערץ, בעיר אף נאסף סכום כסף עצום לצורך העניין.
 י הצרפתי. מיד כשנכנס לאולםבמועד המשפט התייצב הרב בבית המשפט הצבא

ישבו בחצי  הם -אותו  מראה השופטים הצבאיים זיעזע, נפלה עליו אימה נוראה
השופט הראשי, גנרל  לבושי מדים בפנים נוקשות וחרבות שלופות בידם... ,עיגול

צרפתי, מיהר להרגיע את הרב והסביר לו בנועם שלא יפחד, כי החרב השלופה היא רק 
מנהג המקובל אצלם להטלת אימה יתירה על המתייצבים למשפט, הוא ציוה על 

 הרב נרגע מעט, ואז פתח במשפט.חביריו להשיב את החרב לנדנה, חיכה ש
, ואחר המשפט נחתם פסק הדין בזיכויו ,שנאמרו בטוב טעםהרב  לאחר שמיעת דברי

 (המשך מאחור)  הסתגרו הגנרל והרב לבדם בחדר במשך שעה ארוכה, והיה הדבר לפלא.

 עבור  

 הזולת...   
 הטובותיו   מידות

 שךמנחם מן אלעזר ר ג"ה של
השתתפותו , ראש ישיבת פוניבז'זצוק"ל, 

 מפליאים.היו  ,לאחר תובצער הזולת, והטב
 ליפקוביץמיכל יהודה סיפר הג"ר 

 זצוק"ל, ראש ישיבת פוניבז' לצעירים:
"לילה אחד באתי לרב שך שהיה בשנות 

שיש בחור שזקוק לו זקנותו, ואמרתי 
 .לעידוד וחיזוק ממנו

היה נמצא בישיבה שך  הרבבאותה תקופה 
בביתו בסדר הבוקר והצהריים, ובערב שוקד 

על חיבוריו, וחשבתי שלמחרת כשיבוא 
 בחור.לישיבה הוא ידבר עם ה

אולם למחרת סיפרו לי, שעוד באותו לילה, 
מביתו  בשעה מאוחרת, הרב טרח לעלות

לבוא במיוחד לישיבה, למרות קושי ו
ההליכה, ראייתו החלשה, וערימות העפר 

 ששיבשו את הדרך.
הוא חיפש בעצמו ומצא את הבחור, ורק 

 אחרי ששוחח עימו חזר לביתו"...
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 ז."התשעכ' אדר , 187ן גליו ,בס"ד
 מפטי' "ויהי דבר" // ביום ו' יתחיל שעון קיץ.

 ע"ה סעדה בת תמולע"נ 

 

 

    , אירע המקרה המתואר בנביא שזרחה הצרעת על מצח עוזיהו מלך יהודה ושלטה על פניו )מגילת תענית כ"י מינכן(.כ' אדר גקמ"גביום 
 , כי בו נענה חוני המעגל בתפילתו שעשה עיגול ולא יצא ממנו עד שירד גשם )תענית רפ"ג(.נקבע במגילת תענית )פי"ב( ליו"ט כ אדריום  //

 שבת פרה -פרשת כי תשא 
 יציאת שבת הדלקת הנר



 

 ין מניחין אותו לישן בקבר"א"                             
ּתֹוָרהָהיָ "                                                       יר בַּ ד  ,ה ָאָדם ָגדֹול וְָעשִׁ מֵּ          לִׁ

ע                                   . ים וְָשבַּ בִׁ ץ ּתֹוָרה ָברַּ בֵּ ה וְרִׁ ְרבֵּ ים הַּ ידִׁ ְלמִׁ    ּתַּ

ן           . ּתֹוָרה, מִׁ הּוא פע"ַא הַּ ין שֶׁ ת, אֵּ                                           מֵּ

ים                             . ידִׁ ְלמִׁ ּתַּ ֹׁן, אָלא  הַּ יש ין לֹו לִׁ נִׁיחִׁ יד מַּ ֱעמִׁ הֶׁ שֶׁ
ּתֹוָרה ּובַּ  יָדיו בַּ ְלמִׁ ין ּתַּ ין וְעֹוְסקִׁ ים יֹוְשבִׁ ָגדֹות, וְאֹוְמרִׁ ֲהָלכֹות וְאַּ ְלמּוד ּובַּ ּתַּ

נִׁ  ין מַּ ין ְשמֹו ְבָכל ָשָעה, וְאֵּ זְכִׁירִׁ ְשמֹו ּומַּ יָדיו ֲהָלכֹות ּוְשמּועֹות מִׁ ְלמִׁ ין ּתַּ יחִׁ
ר. בֶׁ קֶׁ ֹׁן בַּ יש  אֹותֹו לִׁ

בִׁ  ר רַּ ן ָאמַּ יָבא, וְכֵּ י ֲעקִׁ בִׁ ר רַּ יש ָאמַּ ן ָלקִׁ ְמעֹון בֶׁ י שִׁ בִׁ ר רַּ ן ָאמַּ ר וְכֵּ ְמעֹון בַּ י שִׁ
ר:  נֱֶׁאמַּ ר, שֶׁ בֶׁ קֶׁ ֹׁן בַּ יש ין אֹותֹו לִׁ נִׁיחִׁ יָדיו מַּ ְלמִׁ ין ּתַּ אי: אֵּ י "יֹוחַּ ְפתֵּ ב שִׁ ּדֹובֵּ

נִׁים  ... )שיר השירים ז, י( "יְשֵּ
י ּתֹוָרה  ְדרֵּ ם סִׁ ן ָלהֶׁ ְצֹות, וְנָתַּ מִׁ יָכן לַּ ְדרִׁ ל וְהִׁ ד ּתֹוָרה ְליְִׁשָראֵּ מֵּ ה לִׁ ֹׁשֶׁ ן מ וְכֵּ

ש ּוְבָכל מֹו ֹׁדֶׁ ש וָח ֹׁדֶׁ ָבת ּוְבָכל ח ן ְבָכל שַּ ים ָבהֶׁ קֹוְראִׁ ּיֹות שֶׁ ם ּוָפָרשִׁ ד, וְהֵּ עֵּ
ים אֹו זְכִׁירִׁ ים, תֹו ְבָכל ָפָרָשה ּוָפָרָשהמַּ ת ְשָקלִׁ ְפנֵּי  ּוְבָפָרשַּ ה לִׁ ֹׁשֶׁ ר מ ָאמַּ

ר לֹו  ין ֲאנִׁי נִׁזְָכר. ָאמַּ ת אֵּ ֲאנִׁי מֵּ שֶׁ ל עֹוָלם, מִׁ בֹונֹו שֶׁ ָקדֹוש ָברּוְך הּוא: רִׁ הַּ
ָּתה ע אַּ ם שֶׁ ּיֶׁיָך, ְכשֵּ ָקדֹוש ָברּוְך הּוא: חַּ ת הַּ ם ָפָרשַּ ן ָלהֶׁ ְכָשו וְנֹותֵּ ד עַּ ֹומֵּ

ין אֹוָתּה  קֹוְראִׁ ֹׁאָשן, ָכְך ְבָכל ָשנָה וְָשנָה שֶׁ ת ר ף אֶׁ ָּתה זֹוקֵּ ים וְאַּ ְשָקלִׁ
ד ָשם ְבאֹותָ  ְּת עֹומֵּ לּו אַּ ֹׁאָשן.ְלָפנַּי, ְכאִׁ ת ר ף אֶׁ נַּיִׁן ּה ָשָעה וְזֹוקֵּ ה  מִׁ מַּ ? מִׁ

ַּן  נְי ָקְראּו ְבעִׁ בֵּ "שֶׁ ֹׁאשוַּיְדַּ ת ר ָשא אֶׁ ֹׁר, כִׁי תִׁ אמ ה לֵּ ֹׁשֶׁ ל מ ת  'ָשא'. "ר ה' אֶׁ אֶׁ
ָלא  ר, אֶׁ ֹׁאש ֹלא נֱֶׁאמַּ ָשא'ר  (גבפרשתן מדרש תנחומא )              ." 'כִׁי תִׁ

 

 בייסורין,שנים לפטירתו של עמוד החסד המזוכך  11במלאות 
 זצוק"ל.נתן בוקובזה  מו"ר ועט"ר הגה"צ הרב

בבית העלמין תתקיים העלייה )מוקדמת( לציונו הקדוש 
 (.27.3.17  / ר התשע"ז ביום שני, ער"ח ניסן, )כט' אד, בנתיבות

 ! הציבור הקדוש מוזמן       .16:00בשעה מעמד התפילה המרכזי 
וכשם שבחייו מסר נפשו למען כל יהודי, כן יעתיר ויעמוד עבור 

 הכלל והפרט בתפילה, וזכותו תגן עלינו !
הקדוש, ו/או  לרכוש את הדלקת 'נר התמיד' בציוןהמעוניינים 

 לינו למייל או לפלאפון.א נופ - להעביר שמות לתפילה
 

 המשך 'לאור הפרשה':

שנים רבות לפני כן, בהיותו  לימים סיפר החתם סופר מה פשר הדבר:
בבית אחד הגבירים שדאג  נער צעיר הלומד בעיר מינץ, הוא התאכסן

וכאשר כבשו חיילי הקיסר הצרפתי נפוליאון את העיר, השתכנו  צרכיו,ל
מספר חיילים בבית אותו הגביר. אחד מהם, קצין צעיר ומוכשר התקרב 
אליו מאוד והבטיחו שילמד אותו דברים שנחוצים להשכלתו, 

 במה סייע לוכשבתמורה לכך ביקש שישרת אותו, ואכן הנער הצעיר 
עברו השנים ואותו קצין עלה לגדולה,  שביקש וניקה את בגדיו וכדומה.

והוא היה השופט הנזכר, וכשהכיר שהרב הוא הנער שחיבב, הוציאו 
 זכאי ואף התוודע אליו בשמחה.

בעקבות המעשה פירש החתם סופר את הפסוק "וראית את אחרי ופני 
מבלי שנבין  הרבה פעמים אנו רואים דברים המתרחשים לא יראו", כך:
מדוע הקב"ה עשה כן ? ורק לימים אנו רואים ומבינים  -את סיבתם 

למפרע שלא לחינם הוא עשה כך, כי הם היו ההכנה שעל ידה תיעשה 
 בהמשך. תשועה ופורקן לישראל

לאחר שנעשתה תכלית הדבר, אז תראה  –היינו "וראית את אחרי" ו
מה שלפני,  -"ופני"  ותבין לאיזו כוונה היו העניינים הקודמים, אבל

אותם לא  –קודם עשיית הדבר, הם "לא יראו"  לראות מה עתיד לבוא
 תמיד תבינו..........

 (שמות ל טולא ימעיט" )"העשיר לא ירבה והדל 
אמירת  ""לא ,"העשיר" בדעתפירשו חסידים בצחות: 

 .ענוה וישפיל דעתוינהג בוירבה" שאיני כלום, " - 'לא'
שאיני  - 'לא'אמירת  ""לא ,"והדל" במעשיםומאידך 
 שלא יפול ויתייאש. זו, הויפחית מחשבימעיט" כלום, 

 הרב דניאל בוקובזה שליט"א                                    
 

         האם חל יום טוב בשבת, אשר כ ?                                    
 שבת ? קבלתאומרים                                         .

    "נהגו שלא :(רס"ב ס"ק י) ה ברורהמשנכתב ה !                                            
, רק שחל בשבת יםכיפורהלקבל את השבת ביום                                               .

הנוהגין בשאר יום  , ואפילוברכו''' קדם מזמור שיר ליום השבת'שאומרים 
 ."שבתטוב כשחל בשבת לומר עוד איזה מזמורים בשביל 

שב'לכה דודי'  'כלה'ה, כי שנהגו כן ע"פ הקבלה -שיירי כנסת הגדולה וביאר ה
מזמור ' אבלת, יתירא מפני התעני נפש היתירא וביום כיפור אין נשמההיא ה

 יש לאומרו. 'שיר ליום השבת
 

מפני  ',לכה דודי'פיוט  לומר לאש נוהגים יש ,יום טוב שחל בשבת שארוב
בקבלת הפנים  ובטם יואת ה לא מזכיריםו 'פני שבת נקבלה'ים שכאשר אומר

 ',התנערי מעפר קומי' שאומרים בומפני , ועוד ט"יואת הנראה שמביישים 
 ויום טוב מצווים בו בשמחה.

כי החג הוזמן על ידינו  ,גם ביום טוב שחל בשבת 'לכה דודי'גינו לומר האבל מנ
שבא בזמנו, אבל השבת  ,קבלוצאת לקראתו לבקידוש החודש ואין צריך ל

, ולכן צריך יקדשוה יןדמששת ימי בראשית, ואין צורך שבית  קבועה ועומדת
סי'  יוסף ברכי ד,"סי' רס בית דודלקבלה כראוי. )שו"ת ו תהלצאת לקרא

 .(, ועודפז 'יו"ט עמ ובדיהעחזון ז ס"ק ו, "תפ
 .כז( 'ב עמ"ח נתיבי עםוכן המנהג" ) ,שבת למזמור הרגל"ומקדימים קבלת 

 המלחמה בשבתאי צבי שר"י:  

 פראנקיעקב  -פרק קלד  
 

 בגלל שרבים התבלבלו וטעו מהתעמולה
 העצומה של הפראנקיסטים, ניסה רי"ב

בלוך ז"ל לתת ביד העם כללים פשוטים, בכדי לאבחן בין אמתותן של 
כפי שכינה את בני היהדות הנאמנה, לבין טענות  -טענות ה'פרושים' 

 כפי שכינה את הפראנקיסטים: –הכזב של ה'צדוקים' 
"היכי שהענין הוא מוטעם וערב לאדם ביותר,  –הבחינה הראשונה 

 מסתמא יש בו איזה נדנוד עון".
"לבחון איזה מעשה בא חשקות לעשייתו מיצר הטוב  –הבחינה השניה 
 או מיצר הרע".

"אם יראה אדם סיעת אנשים הולכים בעצה אחת  –הבחינה השלישית 
לאיזה ענין, אם הליכתם בזריזות עצום איש את אחיו יאמר חזק 
ובשמחה יתירה, יבחין שהליכתם הוא לדבר נתעב, שאלמלא כן היה 

 היצר הרע מכביד את לבם".
הרבנים נלחמו בתעמולה והשפעתם אמנם בלמה את התפשטות הכת, 

 אך לא חיסלה את פעילותה.
יעקב פראנק הצליח להיפגש עם הקיסרית האוסטרית שונאת היהודים, 

ומוראביה. היא קיבלה אותו מאריה תרזה, שמלכה גם על בוהמיה 
לראיון בקיץ התקל"ה, ויעקב ניסה לשכנעה שתפקידו הוא לבשר את 
הנצרות בקרב היהודים, וכי הוא יכול לסייע לה במלחמה נגד תורכיה, 
אך הוא לא נשא חן בעינה, וכעבור כמה שנים היא אף החליטה לגרשו 

 מתחומי הקיסרות האוסטרית.
דד שוב, הפעם מערבה, והשתקע בשנת כשגורש יעקב ממוראביה הוא נ

 התקמ"ו בגרמניה.
בעזרת סכומי כסף אדירים שהזרימו אליו חסידיו, שכר ראש הכת את 
ארמונו הישן של הנסיך איזנבורג בעיר אופנבאך שעל נהר המיין, ונטל 
לעצמו בצורה לא חוקית את השם 'בארון פון אופנבאך'. הנסיך 

הזו מטעמים כספיים, וגרמניים איזנבורג עצמו החריש על ההתחזות 
 תמימים החלו לקרוא ליעקב 'הנסיך הפולני'.....

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

 "רהקשר של רבינו עם הג 
 ()ג מרדכי אליהו זצוק"ל 

 זעפרנישמואל  הרבמוסיף ומספר 
 יד ימינו של הראשל"צ, הג"רהי"ו, 

 :זצוק"ל אליהו מרדכי

נתן בוקובזה הצדיק הרב הרב אליהו זצ"ל, אמר על 
ועוד אמר לי: "כל מה  בגמילות חסד. גאוןשהוא  זצוק"ל,

 שיבקש ממך הרב בוקובזה, תעשה כל מאמץ לאשר".
 

כשהרב נתן שכב בבית החולים 'הדסה', זמן קצר לפני 
פטירתו, ביקש הרב אליהו שנלך לבקרו. כשנכנסנו לחדרו 

וקובזה מאוד התרגש ובמאמצים גדולים התיישב על הרב ב
מה יהיה עם כל המיטה, הוא פרץ בבכי ואמר לרב: "

נשואות אליי, במיוחד עכשיו כשחג הפסח  המשפחות שעיניהן
'קמחא חלוקת המתקרב, וישנן משפחות רבות המחכות ל

 דפסחא' " ?? ...
הרב אליהו עודד אותו, ישב בחדרו, והם קראו יחד פרקי 

 לים לרפואתו.תהי
כשיצאנו מהחדר אמר לי הראשל"צ: "ראה, עד כמה מידת 
גמילות החסדים הוטמעה בו, עד כדי כך שכל מה שמטריד 
אותו במצב הקשה בו הוא שרוי, זה מה יהיה עם אותן 

 משפחות נזקקות"...
 

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


