
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כט(ועשית עמדי חסד ואמת, אל נא תקברני במצרים" )מז, "                                                                                           
 )רש"י( ."חסד שעושים עם המתים הוא חסד של אמת"                               

 )מדרש תלפיות(                  .כריכים, זהו החסד הנעשה למתיםתיטה, מרון, אראשי התיבות של "אמת" הם: •                               
     לפי שיוסף קיבל שכר על כך, שעצמותיו  ,חסד של אמתיה יעקב לקבורה בארץ ישראל אינה קרוהעלאתו של •                               

 "יוסף זכה לקבור את אביו, מי לנו גדול מיוסף שלא :ישראל, כמאמר הגמרא )סוטה ט( בארץלקבורה  הועלו                            .
 חסד של אמת ?אם כן איפה היה פה  נתעסק בו )בקבורתו( אלא משה".

וזהו חסד  ו מיד עם מותו לקבורה בארץ ישראל.לא יקברנו במצרים, כי אם יעלה ,שאפילו באופן זמני, לפי שעה יוסףיעקב ביקש מש אלא
וכמאמר חז"ל: "הים ראה  ,כדי שתעמוד זכותו לעם ישראל בעת קריעת ים סוף ,נשארו זמנית במצריםעצמו שכן עצמות יוסף  -של אמת 

 "אל נא תקברני במצרים" ,"ועשית עמדי חסד ואמת": יהא זה חסד של אמת מה שתעשה עימדיוזהו  "מה ראה ? ארונו של יוסף" ! –וינוס" 
 )מלא העומר(                                                                                     שאפילו רק לשעה קלה לא תקברני בארץ הגויים. -
 

 "הנה בנך יוסף בא אליך, ויתחזק ישראל וישב על המיטה" )מח, כ(
 ,נוטל אחד משישים מחוליו", ואם כן יוסף שהיה בן גילו של יעקב אביומזלו(  -)חז"ל )נדרים לט( אמרו: "כל המבקר את החולה והוא בן גילו 

 לאביו הפחית אחד משישים במחלתו. שהרי "כל מה שאירע ליעקב אירע ליוסף" )רש"י לז, ב(, נמצא שכשבא
 ...59גימטריא  -" המטהוישב על כתוב "בא יוסף מכן כש, ולאחר 60גימטריא  -אביך חולה" )מח, א(  הנהוזהו שכתוב בתחלה "

 )אלשיך(

 "ויראו... לו ישטמנו יוסף והשב ישיב לנו

 )נ, טו(את כל הרעה אשר גמלנו אותו"      
 

 . פעם ברכבת מקובנא                                           נסע  ,זצוק"ל ישראל סלנטרהג"ר 
 .                                    בקרון המיועד  ישן סיגריהעא וה ,ללא מלויםכשהוא  לוילנא

יכבה את הסיגריה כי הריח מציק לו, יהודי צעיר וביקש בכעס ש כשלפתע פנה אליו ,למעשנים
כמה דקות שוב נשמע אותו יהודי  כעבוראך  ולא אמר דבר,כיבה את הסיגריה ישראל רבי 
רבי , יכול לגרום להתקררותובגלל הקור שנכנס  ,לסגור את החלוןעליו בקול כעוס ה מצוו

 ובכל זאת קם וסגר אותו. ,ישראל ענה בניחותא שלא הוא פתח החלון
 -רבים לקבל את פניו של רבי ישראל חיכו יהודים שם  ,תחנת הרכבת בוילנאל כשהגיעו

הרב מהקרון ירד  - ל הדורהיה גאון אדיר בתורה וגדו ,שמלבד היותו 'אבי תנועת המוסר'
 נלקח אחר כבוד לאכסנייה.ו

הוא לא אחר  ,ביזהאותו שהאדם בו פגע ולחרדתו והבין  המתרחש,אותו יהודי צעיר ראה את 
לבקש מחילה וסליחה. הלך לאכסניית הצדיק א והמלא חרטה לנטר, ר רבי ישראל סמאש

שאל אותו רבה, הוא בחמימות ולבביות  להפתעתוקיבלו רבי ישראל  וייש,נבוך ומב ,כשנכנס
רבי ישראל ענה , מחילהאך הלה פרץ בבכי וביקש , , האם נח מהדרך וכדו'איך עברה הנסיעה

 עליו מאומה.יחשוש כי אין בליבו  לו שלא
ענה שבא כדי לקבל סמיכה להיות  , והצעירלוילנאבי ישראל התעניין למה הגיע רלאחר מכן 

והוא ידאג שיקבל  ,שחתנו הוא אחד מהרבנים הבוחנים צעיררבי ישראל ואמר לשמח שוחט, 
 כך עשה.ואכן ויבחן אותו,  אותו

אך לאחר מכן, ויבוא ליבחן שוב  ,שינוח מהדרךו רבי ישראל ביקשנכשל בבחינה, ואז  הצעיר
, והלה ענה ברר למה לא בא לבחינהובעצמו,  אליוראל והגיע רבי ישטרח  .הצעיר לא בא

 וברצונו לשוב לביתו.ואינו יכול להיות שוחט כרגע, נפקחו עיניו לראות שאינו בקי בהלכות ש
ולא  ,ולקבל סמיכהלהיבחן ו נו ללמוד שוב את ההלכות ולחזורהוא ביקש ממ ,לא נרגעהרב 

, ואכן הצעיר הצליח העתיר בתפילה שיצליח,גם , וואות עוד אלא שחיפש שוחט ותיק שילמד
 ! שימונה לשוחט אז דאג רבי ישראלו ,ה מכמה רבניםמכקיבל הס

בליבי נותרה עוד איזו לחלוחית ענה "חששתי שאולי , כ"מדוע השתדל כאת הרב ו אלששכ
 ...מרירות מליבי כל שמץ לגמרילו טוב במטרה לשרש  לגמול, ועמלתי זהטינה על בחור 

 

התמדה                                     

 ...בתורה .

 משולם איגראהגאון הקדוש רבי 
של פרשבורג, היה עילוי זצוק"ל רבה 

מופלא עוד משחר ילדותו, בגיל שמונה 

וכבן  ,החל לכתוב את חידושי תורתו

בגיל  תשע היה בקי ברוב סדרי הש"ס,

מונה לרב קהילת שבע עשרה הוא 

 היהודים בעיר טיסמניץ.

שקדן רבי משולם מלבד שכלו הגאוני היה 

 דברי תורה. לגרוספיו לא פסק משנורא, 

שקוע בתורה, בשוק של  ,פעם היה מהלך

טיסמינץ, נתקלו בו סוסים רתומים 

למרכבה והפילוהו ארצה, אצו הכל 

בחיפזון להצילו ולסייעו, ואז שמעו אותו 

ממלמל: "ועל פי זה, מתבטלת ממילא 

 קושיית הראב"ד על הרמב"ם"...

16:06       17:22       17:49                                 

16:20        17:23        17:44                 

16:09        17:21        17:41                 

16:24                 17:25                17:46 

 

 .ו"התשעיד' טבת , 127ון גלי ,בס"ד 
 .ימי השובבי"ם תחילת - ביום שני

 ע"הרבקה בת חיה לע"נ 

 

 

קיבל האבן עזרא זצ"ל את איגרת  ,יד' טבת ד'תתקי"טביום שבת,  //נפטר אברהם אבינו ע"ה לפי אחת הדעות,  חודש טבתבאחד מימי 
חלילה. האבן עזרא נדר וביארו שליל שישי הולך אחר היום ואינו שבת  ,השבת, באיגרת היו דברי תוכחה על שידי זרים שלטו בפירוש התורה

  לתקן את הדבר ובמוצאי שבת פירסם את זמני השבת הנכונים.

 ויחיפרשת 
 יציאת שבת הדלקת הנר



 

               

 תורה של ברכה               
 

 

        ,שנה שלושיםלפני למעלה מ                            
 משה טוקצ'ינסקיהגיע הגה"צ רבי                                   .

 ,לונדוןהעיר  לא ' שבבני ברק,סלבודקה'משגיח ישיבת זצ"ל, 
הגה"צ מקום מגורי רב המקום  'גרין-גולדרס'בא לא וה

 .ע"ההתשאדר שנפטר בזצ"ל,  הלפריןאלחנן רבי והחסיד 
 ,פגישה עם עשיר מקומי רבי משההייתה ל ,ביום שישי

 אך העשיר ",אני שליח של סלבודקה" כשנפגשו אמר לו הרב
לקחת את  הרב סירב ,בלעג ונתן לואחד הוציא פאונד 

כי זהו בזיון ומעילה  ותושלא יקח א ומרואהמטבע המבזה, ב
יתן כמה הוא ש 'התעקשהחצוף עוד 'העשיר אך  ו,בשליחות

 עזב את הבית.סרב והרב  והרב צריך לקבל, שירצה
בבית אלחנן  ביהגיע המשגיח להתפלל עם ר ,בליל שבת

 חבורת" בואי בשלוםבאמירת "שהכנסת, הרב שם לב 
 מדבר מה. עשעים ושמהיו ים מתפלל

מה קרה, בני הקבוצה ושאל הרב  הםניגש אליאחר התפילה 
סרב ולעשיר ההוא,  'לומדס עשהש המשגיחסיפרו לו על 

 כסף מ'דין' של מעילה בשליחות וכו'. לקחת
המשיך ולדרכו אך הלך  למשמע הדברים, ירווהח י אלחנןרב

 במשך הלילה. נהג כרגיללהת
את ארון שלא יפתחו הרב אמר  ,לפני קריאת התורה ,למחרת

הרב: אמר אז ומה קרה, לא הבינו הקודש, המתפללים 
רוא קובמקום כזה אין טעם ל ,אתמול דרכו על ספר תורה"

 ה" !מחילממנו בתורה עד שיבקשו 
מבייש עשיר העד שלא הייתה להרב עמד על דעתו והתעקש, 

 ומחילה מהמשגיח. ביקש סליחההוא ו ,ברירה
 ,לארץכשחזר המשגיח אמר  ",תראו לי איפה יש רב כזה"
 ."עבור כבוד התורהשלו, שעומד בתקיפות נגד אנשיו  דםא"

◆ 

 ,לפני פטירתובפרשתינו, יעקב אבינו ע"ה, זקן ושבע ימים, 
ומברך את בניו, וכך הוא אומר בברכתו לבנו הרביעי: עומד 

 ."לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו"
שלפני שבועיים  -אומר שמלכותם של בני חשמונאי  הרמב"ן

לא החזיקה מעמד ולא נשאר  -חגגנו בזכותם את חג החנוכה 
מהם איש אף שקידשו את השם, וזאת בגלל שהם נטלו 

שקבעה  ,ועברו על ברכת יעקב הנזכרת ,לעצמם את המלוכה
 שהמלכות מגיעה רק לשבט יהודה.

זצוק"ל, למד מכך שאם  שמחה זיסלהסבא מקלם, הג"ר 
 אפילו בשעה ,ר על ברכתו של יעקבעונש כזה ניתן למי שעוב

של העובר  שהוא מקדש את השם, עד היכן יגיע חומר עונשו
ועל אחת כמה  ,ה' כל שכן על קללתעל ברכת ה' יתברך, 

 וכמה כשאדם מחלל את השם או מזלזל בתורתו הקדושה,
וכמה גדול צריך  ,תורהשל  הילכוחה ממה  ,אנונלמד  מכך

 ! םשבת שלו               .וכלפי לומדיה להיות הכבוד כלפיה

לאחר השואה, ייסד הג"ר יוסף שלמה כהנמן זצ"ל, ראש 
בא אליו תורם  , מוסדות ליתומים ואומללים,פוניבז'ישיבת 

לילדים ילך לא כסף שהאך  ,שהוא מעוניין לתרוםאחד ואמר 
 ...חובשי כיפה
 גמור"...בסדר "אמר לו הרב 

 ת...מוסד לבנובכסף קים רב הוההלה תרם, 

 הרב דניאל בוקובזה שליט"א    
 

      ם מותר להבריח זבוביםאה ?                                  
      על ידי ענף שנחתך כבר  ,בשבת                        .
 או שהוא מוקצה ? ,ביום חול                             .
ענף עץ דקל, או כל עץ שהדרך והרגילות היא  !

או לאיים בו על התינוקות,  ,להבריח בו זבובים
 דברים אלו בשבת.להניפו לצורך  מותר

ולא רק אם חתך את הענף בערב שבת לצורך כך, 
אלא אפי' אם חתך את הענף ביום חול בסתם, 

בכל ואחר כך, בערב שבת, ייחד אותו לדברים אלו, 
כיון שרגילותו בזה, מספיק בייחוד לשבת אופן, 

 אחת ולכן מותר.
אלא שיש להיזהר בשעת הברחת הזבובים בשבת )

 (.שלא יהרוג אותם

 המלחמה בשבתאי צבי שר"י: 

 נחמיה חייא חיון  – טפרק ע  

 

 .                                    עד מהרה נקלט נחמיה היטב בין 
סודו של  השבתאים שבסאלוניקי, ונעשה מקורב לאנשי

 שבתאי צבי.
רץ ישראל וישב כמה שנים לאנחמיה עלה  ,בשנת התנ"ה

, הוא נשא לאשה את בתו של חר מות אשתולא בעיר שכם.
רים אחד מחכמי צפת. בהמשך ירד למצרים, אך יהודי מצ

 שהרגישו בטומאתו, רחקו ממנו.
יכולתו לפתח קשרים חברתיים ולרכוש תהילה, גרמו אי 

שיוחס  ץ קבלי בשם 'רזא דמהימנותא'לנחמיה לטעון שקוב
אליהו הנביא. מ, נכתב על ידו, ונגלה לו ממלאך או לש"צ

 2'מהימנותא דכולא' וחיבר עליו הוא שינה את הקונטרס ל
 : 'עוז לאלוקים' ו'בית קדש הקדשים'.םפירושי

עם ספרו זה נסע נחמיה בשנת התס"ה לעיר איזמיר, בתקוה 
הוא הצליח למצוא חן בעיני , לקבל בה סיוע כספי להדפסתו

עשירי המקום שסייעוהו בחפץ לב, וגם רצו לייסד ישיבה 
 בצפת או בחברון ולהעמידו בראשה.

הרב מאיזמיר, הג"ר בנימין לוי זצ"ל, הקדים לעמוד על 
רחק ממנו קנקנו של נחמיה ופירסם ברבים שיש להת

אך מעריצי נחמיה העלילו עליו  ומזיופיו, כך הציל רבים.
מדבר מקינאה, וכדי להפיס את דעתו של נחמיה,  שהוא

 יי האהדה כלפיו ופירסמוהו כקדוש.הגבירו את ביטו
עזב את העיר על מנת לעלות בחזרה לארץ ישראל כשהוא 

 אל האונייה. ליווהו כמעט כל בני העיר
 )ע"פ 'משיחי השקר ומתנגדיהם', המשך בשבוע הבא ב"ה(

 

 דרשן צעיר...     

זצוק"ל, נתן בוקובזה  הרבגיסו של מורינו 

 מספר: ,רבי יצחק חדד הי"ו מנתיבות
 ,י לעתידיבנערותי למדתי ב'קריית נוער' עם גיס

ני בחורים היו שם שהרב נתן זצ"ל וכמה מאחיו, 
, נוסף נתן ובחורהרב , עם יכולת נאום משובחת

, נואםהיה כבר אז מדבר בביטחון, נתן הרב 
 סביבתו.על  על אחרים ומשפיע אחראי

דרש  הרב נתן –זכורה לי אפיזודה מעניינת 
בדברי תורה לפני כל הבחורים, הוא ציטט את 
הרמב"ם, כשלפתע העיר לו אחד הרמי"ם, הרב 

 שרבני, שהוא לא מצטט נכון את הרמב"ם.
התחיל ויכוח, והרב נתן ניגש בביטחון, פתח את 

מקור  הרמב"ם בדיוק במקום, הראה לרב את
דבריו והויכוח נגמר, הרב היה אחוז התפעלות 

 ממנו "גאון, גאון התלמיד הזה" מלמל...
 (0548455275 –)לרכישת הספר 'עמוד החסד' על חיי רבינו זי"ע 


