
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ד( -הפרות" )מא, גוהנה שבע פרות עלות אחריהן... ותעמדנה אצל הפרות... ותאכלנה "                                                                                            
כעובר אורח, לאחר מכן הוא בא אליו כאורח,      –חז"ל אמרו שבתחילה בא היצר הרע לאדם כ'הלך'                            

 ולבסוף הוא נעשה בעל הבית ומושל בו באדם.                          .
הינן סמל כוחות הרע של היצר, ובראשונה הן "עלות" ומתגלות הפרות הרעות  –וזה נרמז בפסוק                            

 לחלוטין.מתדבקות לאדם כאורח, עד שלבסוף "ותאכלנה", הן בולעות אותו , הן לעיתים רחוקות, לאחר מכן "ותעמדנה אצל"
 (בשם השפת אמת זי"ע)

 "והנה שבע שבלים עלות בקנה אחד בריאות וטבות" )מא, ה(
 שבלים דקות ושדופות קדים", לא נאמר "בקנה אחד" ?למה בפסוק הבא "שבע 

אלא, השבלים הטובות הן כנגד שבע שני השבע שהיו רצופים וללא הפסקה, ולכך היו "בקנה אחד", אך השבלים הרעות הן 
 י יקר(כל)כנגד שבע שנות הרעב, שנקטעו לאחר שנתיים בבוא יעקב, והמשיכו רק לאחר מותו, לפיכך לא היו "בקנה אחד"...    

 

 "ויריצהו מן הבור ויגלח" )מא, יב(
 "מפני כבוד המלכות".  )רש"י(

 היה צורך להדגישהתגלח ביום טוב ? ולכן הוא ולכאורה איך י( ש"בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים", ר"ה חז"ל אמרו )
 תורת משה()        )יו"ד סי' קצ"ח(... כמו שפוסק הש"ך ,שמה שיוסף התגלח היה דווקא מפני כבוד המלכות, ולצורך מצוה מותר

 )מא, א("ויהי מקץ שנתים ימים ופרעה חלם"   
 

 (בחלומות אמת מפליאים בדורינו )     
 

 בירושלים, 2פיגוע נורא בקו לפני שלוש עשרה שנה, אירע   ◆
 הי"ד, חנוך סגליהודים הי"ד, אחד מהם היה הרב  23בו נהרגו 

 תורת אמת'.' שנים שימש כמחנך ילדים בכיתה ז' בתלמוד התורהשבמשך עשרות 
 ,תו, הגברת ברנהולץ תחי'ב שמירה על רכוש חברו ומחשש גזל,הרב סגל היה זהיר מאוד ב

היה תפקידה להחזיר לגמחי"ם את אביזרי  ,הגדולה נישאה השכשאחות ,סיפרה לדוגמא
לפני הזמן שנקבע שהכל יחזור  תיו ובנפשו של אביהוהדבר בער בעצמו החתונה שהושאלו,

 להחזרת הדברים, ותמיד היה רשום לו האם הוא חייב משהו למישהו.
הגיע הרב סגל לחתנו הגדול בחלום, הוא נראה  ,חודשיים אחר הפיגוע, לפני ל"ג בעומר

, ואמר 5עומד ליד ארון הספרים בביתו ובידו פתק שעליו כתוב בצורה ברורה הספרה 
 והוא חייב אותו לאדם בשם ווין...₪,  14כיום  שסכום זה שוה

נבהל  – ני חלומות, וזה לא היה נושא אצלושבדרך כלל לא היה מחובר כלל לעני -החתן 
כולם נבהלו וניסו לברר במי מדובר, עד שהגיעו  משפחה.בני הלוסיפר החלום החריג, מ

 סגל.למשפחת ווין שארבעה מבניה למדו אצל הרב 
האם מישהו  ,לבעלי משפחותמה, ביררה אצל ילדיה שכבר הפכו הגברת ווין, מחנכת בעצ

 , כשלמד אצלבנה השני זכר שעשרים וארבע שנה לפני כן ,זוכר חוב של הרב סגל, ואכן
גבה חמש לירות מהתלמידים  והרב סגל ,ל"ג בעומרהתארגנה הכתה לטיול הרב סגל, 

כתוב שהוא יר שברשימתו לא הבה ,הוא שילם, אך הרב סגל שהיה מסודר מאוד לטיול.
 ..כעת הגיע המחנך הישר לתקן את טעותו.  והתלמיד שילם שוב. ,שילם

 שליט"א: יהודה אהרון לייב שטיינמןסיפר הג"ר   ◆
היה שייך לו, ולאחר פטירתו הוציא זצוק"ל, התגורר בבית שלא  ה'חזון איש'מרן בעל 

 כדי להחזירה לבעליה. ,את כל חפציו מהדירה ,זצ"לשמריהו גריינמן הג"ר קרובו 
ואמר לה שהסטנדר שלו עדיין תקוע בקיר בחלום, כמה ימים בא החזון איש לאשתו  יאחר

הו, ואכן שאינה שלו, והוא מבקש שיוציאוהוא עוד משתמש בדירה הבית, וזה נחשב ש
 )'יתד נאמן'(                 ..  .כבקשת הרב והוציאוהו ,ו ומצאו את הסטנדר בקירבאבבוקר .

 מחשבת 

 כהן...  
 

ראש ישיבת 'פורת כשנתבשר 

שלום חכם יוסף', הגאון הגדול 

האחרון, בחודש סיון  שליט״א, כהן

על  ,מיד לאחר תפילת שחרית

ה, ע״ יעלפטירת רעייתו הרבנית 

ובירך בדומייה, הוא עצם עינים 
 .׳ברוך דיין האמת׳

 

קרא לאחד מבני ביתו,  כך, אחר
 120פתח מגירה ונתן לו מתוכה 

 ,ביקש שיקח את הכסףאז ו ,שקל
לחתן אותו  עבירוי ,יגש לישיבה

שמתחתן היום עוד לפני החופה, כי 
למרות שהוא לא יוכל להגיע, 
ברצונו שהבחור יקבל את המתנה 

 ...שמתחתן כל בחור אחרכ, ממנו.
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 .ז"התשעב' טבת , 176ן גליו ,בס"ד
 .נר שביעי של חנוכה // ל"א 'צדקתך'

 ע"הרבקה בת חיה לע"נ 

 

 

נפטר רבינו יצחק ב"ר  - ב' טבת הרס"ט //, אב"ד וורמייזא בעל ה'חוות יאיר'. זצ"ל איר חיים ב"ר משה שמשון בכרךנפטר הג"ר י - א' טבת התס"ב
 "ל.בהג"ר אלתר שמואלביץ זצ, הג"ר חיים נפטר ר"י מיר - ג' טבת התשל"ט // אב(. יהודה אברבנאל זי"ע. )יש דעות שנפטר בכ"ט תשרי או בי"א

 פרשת מקץ
 יציאת שבת הדלקת הנר



 

 לעצמינו ! –הדאגה לזולת                        
     חד מהמקורבים לשר התורה, הגאוןא                                               

          ,שליט"אחיים קנייבסקי האדיר רבי                             .

מידי  כדרכו הרבסיפר שפעם ישב  אצל                                     .

הו רכון על ורא ,יום בשעות אחר הצהרים                                    .
מצחו חרוש קמטים, אחר זמן הגיש לו הרב את המכתב מכתב כש

 :ואמר לו שיקרא
"לכבוד הרב קניבסקי שלום", היה כתוב שם בכתב ילדותי, 

ולות לם והנה שבע פרות עו"למדנו בחידר בפרשת מקץ, שפרעה ח
למה  - שאלתי את המלמדומן היאור ושבע פרות עולות אחריהן, 

כתוב "אחריהן" בנון סופית ולא "אחריהם" במם סופית, והוא לא 
 ה לענות, אז לכן אני שואל את הרב.ידע מ

 מוישי כהן, כתה ב', תלמוד תורה תשב"ר"...
יר את הדבר ואז אמר הגר"ח למקורבו בחיוך שהוא יכול להסב

 .דוק, אולם הילד הקטן מן הסתם לא יביןלילד על פי כללי הדיק
אמר המקורב לרב שאם כן לא יענה לילד, אך הרב אמר: "כל מה 
שאני טורח לענות למכתבים הרבים בעניני לימוד בכל יום הוא כדי 
לחזק את הכותבים, איני יודע אם לכל מקבלי התשובות יש מזה 

הקטן, וודאי וודאי שיהיה חיזוק  חיזוק, אבל לילד הזה
 מההתייחסות לשאלתו, ואני צריך לענות"...

הרב חשב וחשב ואז כתב תשובה אותה קיוה שהילד יבין: "פרעה 
 )'רבי חיים'(                            היה במצרים, הוא לא ידע עברית"...

---- 

נסובות סביב ויגש, -וישב ו -פרשת מקץ, והפרשות שלפניה ואחריה 
 להצלת משפחתו. הצדיק, צרותיו וגלגוליו שהביאו באופן נפלאיוסף 

בין כל העניינים שאפשר ללמוד מ"מעשי אבות סימן לבנים", והם 
 לאחר. הדאגה לזולת, והיחסרבים ביותר, אפשר ללמוד מיוסף את 

תו ייחסוהתמ השל יוסף התחיל למלכותעלייתו אם נתבונן, נבחין שכל 
 ויים, שני אסירים, ובכל זאת כשהואשני ג ם ושר האופים.לשר המשקי

"מדוע פניכם רעים  -נה אליהם ופמיד רואה אותם "זועפים", הוא 
תגלגל ז(, הוא מתעניין בהם ומתייחס אליהם, ומשם מ-)מ, והיום" ? 

 ., עד לפתרון חלום פרעה ומינויו למשנה לויהםחלומותלפתרון הדבר 
 התגלגלה ע"י שיוסף נתן יחס לשני גויים אסירים ! כל הצלת עמינו

היחס לאחר, הדאגה לזולת, יכולה לרומם את השני ולעזור לו, ומאידך 
קשה, יצער אותו ויגרום לו לקשיים, וגם את זה דאי ומנוכר ובויחס 

"ויתנכר אליהם וידבר  :שכשבאו אחיו ,בהמשךיוסף בהתנהגות  רואים
ם להתערער, לחשוש ולסבול, עד וגרם לה ,אתם קשות" )מב, ז(

 שהחליט להתגלות אליהם.
בפרשת ויחי "ולבן שנים מחלב" )מט, יב(, יעקב אבינו לא לחינם אמר 

תרומם אותו ותעזור לו  ,כי החיוך לשני, הארת הפנים והיחס הטוב
 ווה עבורו יותר מהענקת דבר גשמי.שברוחניות ובגשמיות, והיא 

וכמו  ס עצמו, כמו שראינו ביוסף,עוזר גם למעניק היח היחס לאחר
"והוי מקבל את כל דברי המשנה באבות על  ,שכותב התפארת ישראל
 ע"ש(. )א, ט"ו,האדם בסבר פנים יפות" 

האור  חג של אור ושמחה. ,חג האוריםעומדים אנו לקראת סיומו של 
מרבה חום, ובכך הוא דוגמא לאור  גם מסלק חושך וגםהגשמי הוא 

חושך של עצבות הפנימי, שמסלק חושך של טומאה ו הרוחני, לאור
 קדושה.של שמחה ומרבה חמימות גם ו

התחיל להרבות באור זה הזמן ל ,מרבים באור הגשמיבה  ,בחנוכה
 רת הפנים לאחר, הארה שתרומם אותו !הרוחני, ובאור של הא

היו הבחורים עילויים ושקדנים גדולים,  בישיבת וואלוז׳ין
 .להשכלהכידוע שנפלו מהם מה כועם זאת היו 

 

פעם נתפסו בחורים עם ספר משכילי בשם ״הבוקר אור״, 
הנצי״ב זצ״ל, הורה לסלקם, וכשהיו הגאון וראש הישיבה, 

זה פסוק מפורש  חמור, אמר בצחות: עונש ושזה שהעירו
 ...והאנשים שלחו״ -״הבקר אור )מד, ג(: בפרשה 

 הרב דניאל בוקובזה שליט"א
 

מהי הנהגת האדם כשיבוא לביתו  ?                                       
בערב שבת, ומה ההבטחה למתכונן                                  .
 לשבת כראוי ?                                 .
כף החיים , הובא בע"ב ע"אדף )שער הכוונות ב בוכת !

ובשמחה יתירה (: "בכניסתך תאמר בקול רם רס"ב סק"ו
א כחתן המקבל הכלה בשמחה גדולה, שבת שלום, כי הו

ותסתכל בשתי  ,היואם אמך קיימת בחיים תנשק יד
 זכור ואחד כנגד שמור". הנרות ותכוין כי אחד כנגד

"אמרו חז"ל )שבת )רס"ב ס"ק ג(: משנה ברורה כתב ה
ערב שבת מבית קיט:( שני מלאכי השרת מלוין לו לאדם ב

הכנסת לביתו, אחד טוב ואחד רע, כשבא לביתו ומצא נר 
דלוק ושלחן ערוך ומיטה מוצעת, מלאך טוב אומר יהי 
רצון שיהא כן לשבת הבאה, ומלאך רע עונה אמן בעל 

 .כרחו, ואם לאו הוא להיפך חס ושלום"

 המלחמה בשבתאי צבי שר"י: 

 יעקב פראנק - כגפרק ק 
 

 בהודעת הפראנקיסטים לארכיבישוף
 לבוב החדש, וראטיסלאב לוביענסקי,

בה כזכור הביעו רצון להתנצר, וביקשו נחלה בערים בוסק 
 וגליניאני שבגאליציה. הם גם התנו את התנצרותם בכך שינתן
להם הרשות ללבוש מלבוש יהודי, שלא לגלח את הזקן, לפרוש 
מאכילת חזיר, להיקרא בשמות יהודים נוסף לשמות הנוצריים, 
להתחתן בינם לבין עצמם, לנוח בשבת מלבד ביום ראשון, 

 ולצרף את ספרי הקבלה למנין ספרי הטומאה של הנוצרים.
בינם  עוד ביקשו בני הכת שיערך לפני התנצרותם ויכוח גלוי

לבין היהודים הנאמנים, בכדי שיוכלו להעיד על אמונתם 
בעיקרי השילוש הנוצרי, כולל האמונה שמשיח כבר בא, 
ומאידך על פחיתות הדת היהודית כפי שהיא מיוצגת על ידי 
בעלי תורת הנגלה, הוא התלמוד, שכביכול תובע שימוש בדם 

 הנוצרים לאפיית מצות בפסח.
וביענסקי לא האמין הארכיבישוף וראטיסלאב ל

לפראנקיסטים, ודרש מהם לקבל את הנצרות בלא שום תנאים 
מוקדמים, אולם בתוך זמן קצר הוא מונה לראש הכנסיה 

ו כארכיבישוף לבוב, תפס הכומר הקתולית בפולין, ואת מקומ
 מיקוליץ' מיקולסקי, שהיה מעריץ של בני הכת.-די

כת ויכוח הרשע הזה הסכים מיד לבקשת הפראנקיסטים לערי
פומבי כהכנה להתנצרותם, ולמרות שהשלטונות האזרחיים נטו 
לשלול את רעיון הויכוח, כי חששו ממהומות שיכולות לפרוץ 
בעקבות הדיון בעלילת הדם, הכומר פעל על דעת עצמו, וציוה 

 על עריכת הויכוח בהקדם.
 הפקודה של הכומר נפלה על היהודים כרעם ביום בהיר...

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

 

 "רצון יראיו יעשה"... 
 

 נתיבותמ  בוסקילה,  רועי ר' 

 להיות  קרובזכיתי  "  מספר:

ולראות את מעשי , לזצוק" נתן בוקובזההרב  מו"רל

 החסד וזיכוי הרבים המופלאים שלו.
 המרכז, לפעילות באזורלרב  הצטרפתי הימים באחד

 מאוחרת בשעה הצהריים, ורק בשעת מנתיבות יצאנו

 אליה חזרה. הגענו
עם נעזרים,  משוחח היה הרב הנסיעה כל במשך

 ברשותי. שהיה בפלאפון ,תורמים וכדו'
 לב שמתי כבר בעיר פתח תקוה, כשעוד היינו

גם  אולם ,להתכבות עומד והפלאפון חלשה שהסוללה
ועזר  בפלאפון דיבר עוד הרב ,חזרה הדרך בכל

 לנתיבות, וגם לאחר מכן. שהגענו עדלאנשים, 
 קיבלתי הפלאפון את חזרה לי מסר לאחר שהוא רגע

 כבה... הפלאפון - לה לענות וכשבאתי שיחה,
 פי על עובד לא באותו הרגע שהפלאפון הרגשתי ממש

בבחינת  הרב, של הצורך על פי פיזיקאלים, אלא כללים

ה' ְיֵרָאיו ְרצֹון'  ..יט(.,קמה )תהלים ַיֲעש ֶׂ
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