
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "שאו את ראש" )א, ב(                        
              כינה שורה על ישראל, שכן כל אחד ואחד שם על ליבו שיש חשבון המיפקד הביא לידי כך שתהא הש                            

     לעולם יהא אדם מרו חז"ל )קידושין מ(, שעלול להכריע את גורל העולם כולו, כפי שא  האחד,  והוא, מדוייק,                         .

         י וחציו חייב, עשה מצוה אחת, אשריו, שהכריע את עצמו ואת כלחציו זכא ואת העולם,  עצמורואה את                        .

 עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה.העולם כולו לכף זכות. עבר עבירה אחת, אוי לו, שהכריע את                            .
 )השל"ה(                                   ה. חשבון זה של כל יחיד, שהוא אחד מרבים, מביא לידי תשובה וממילא לידי השראת השכינ

 

 (שם"למשפחתם לבית אבתם במספר שמות" )
 –היו משועבדים ונתונים להפקר  בוכוחם של בני ישראל להחזיק בטהרת משפחותיהם וייחוסם בגלות קשה כזו של מצרים, מקום 

הם נמנעו מלהתקרב אל הסביבה הזרה אפילו על  שמרו על עצמיותם ומקוריותם והתרחקו מכל שמץ של התבוללות.הם נבע מזה ש
 ,משפחותם לבית אבותם"ליכלו לשמור על " ישראל -הפסוק וכך מתפרש וזה שמר עליהם מפני טמיעה גמורה. ידי שינוי שמותיהם, 

 )מלא העומר(                                        ...מהסביבה הזרהשהחזיקו בשמותיהם המקוריים והתרחקו  - "במספר שמות"בזכות 
 

 )א, ג( ""מבן עשרים שנה ומעלה כל יוצא צבא בישראל
עליה נאמר: היות יוצאי צבא ולהצטרף למלחמה, על אף ששהיו בני עשרים, שכבר נענשים בידי שמים, בכל זאת היו ראויים ל למרות

לפי שהיו  : "ירא מעבירות שבידו"... במסכת סוטה )מג(חז"ל  ביתו" )דברים, כ, ח(, ואמרו"מי האיש הירא ורך הלבב, ילך וישוב אל 
 )הגאון מהרי"ל חריף זצ"ל(                                                                        כולם צדיקים ולא היה בהם שום חטא... 

חָֹתם ְלֵבית ֲאֹבָתם". פ ְ  )א, ב(" ְלִמש ְ
 חמדתה' בעל  ,לזצוק" ץליפשי  זלמןשלמה  רבי  ,אדירלגאון ה
 .בתורהגדול ומיוחד  , שהיה עילויבשם רבי יקירצעיר היה בן  ',שלמה

 לצבא יסגיהתלהוא זומן  - צרההבן  יחתה על ראשנ ,באחד הימים
 . יהודי אמידעליהם דבר העיקהו כולם נבהלו ונלחצו,הגויי.  המדינה

 ר עם שר מהממשלה שחייב לולו קשיש אמר שושמע על הבעיה, ו ראה את המתחהרב,  שנכנס לבית
ואמר לו שאם יציל את  ,בחום הרב הודה לו .בן הרב לדאוג לשחרורכדי ת הוא ינסה לנצל זאו ,כסף

 .הטובכהכרת  ,יתן לו אותו לחתןיהוא ויאפשר לו ללמוד תורה במנוחה,  ,בנו מהצבא הגויי
ת החמדבעל ו ת הבן., והוא הצליח לשחרר אןיהדבר דרבן את הגביר להשקיע את כל מרצו בעני

 לבת העשיר.את בנו  והשיא ,קיים את הבטחתו למהש
: הרב אמר לו, כנהוג אז, לשוב למקום מגוריו יחד עם הזוג הצעיר מחותןה , כשרצהם ימי השמחהותב
החסידות, תן דעתך תנועת  חפץ שבני יגרר אחר איניאני ו ,ירה שרובה חסידיםיאתה מתגורר בע"

 יישאר בדרך אבותיו ולא ישנה ממעשיו.בבנו שהרב כן הפציר "... כמו דלשמור עליו שלא יהפך לחסי
 לחסיד קוצק נלהב...הבן העילוי הפך בחלוף הימים ו ,לא הועיל דבראך ה
ממנו שיבוא למשפחתו ולבית אביו  ביקשו ,מכתב לבנו למהשבועות, שלח בעל החמדת שחג הלפני 

זי"ע,  מקוצק האדמו"ר הקדוש, נס לרבורבי יקיר נכ , ולא יסתופף בצל רבו האדמו"ר.לחג
 .ןיהרבי אמר לו שלא ידאג והוא יסדר את העניאך  ,מכתבהוהראה לו את 

חג הגיע בשהתעתד ל ודיסוחר יהביקש מ כשסיים,והגדול, מפורט לאב הסבר כתב מכתב והרבי ישב 
 , שימסור לרב את המכתב קודם החג.למהששל החמדת  ועירהשבועות ל

 למהשהרבי. ובבית החמדת  מכתבלגאון את להעביר  שכחהוא הגיע בערב החג לעיר, הסוחר כש אך
 ,הבינו כולם שלא יגיעכש ,זמן קצר לפני התקדש החג .?? האם הבן יבוא -דריכות ציפייה ותה יהי

כשגגה היוצאת מפי היה הדבר  .פילו כבוד אב כבר לא מקיימים" ?!בכאב: "א האב הגדולפלט 
 ונהרג במקום. ,ליד החלון בעיר קוצק תודימרבי יקיר ממקום עהבן לפתע  נפל באותו הזמןהשליט, ו

 ..."באת מאוחר מידי" :נענה בכאב ב,לראת המכתב שליח להביא סוחר הכשנכנס ה ,לאחר יום טוב
היה הוא ו ,רק כשחלפו שלוש עשרה שניםו האדמו"ר, לאכנס ילהסוחר  לאור מה שקרה, פחד אותו

"אני רואה אותך  , נכנס אליו, אבל הרבי הפטיר לעומתו:ן הרביח מזכרוכבטוח שהמעשה נש
 נפל ממקום גבוה ונהרג. הואאף ולא עברו ימים מועטים ו ...מלמעלה למטה"

 מאיררבי , הגאון האדיר המפרש המפורסם,התחתנה בזיווג שני עם  ,של רבי יקיראלמנתו 
 , זצוק"ל.המלבי"ם ,לייבוש וייזר

 ובלכתך" 

 בדרך"...
 שלתו משפח בןסיפר 

, יעקב ישראל קנייבסקיהקדוש רבי און הג

 :לוק"זצ 'רעיפליהסט'
 שיחה ואיז 'לחטוףקתי 'השתוק תמידבבחרותי 

 היה איך, בחרותו שנות על ממנו לשמועתו, א
 היה לא אף פעם ךא. וכדומה נובהרדוקישיבה בב

 ...תמיד למד, הרב זאת לעשות ךישי
, רעפליהסטי אשתכידוע, ת... הזדמנואתי שמצ עד
הגאון  ,הקדושאחיה ל את המאכלים כינהמ תהיהי

, ושימשה אותו עשרות זי"ע 'איש חזון'הבעל 

 (.הלער ביקש שיאמרו זאת בהספדשנים, )והסטייפ
 הביאוכשו, תוצרת ביתה היכל ה, ההם בימיםואז, 
 את דפקו שבו מיוחד כלי היה, מהמחלבה חלב

 הכנת .חמאה ממנו שהפיקו עד הקרוש החלב
 רעפליוהסטי, קשה תה מלאכהיהי זה בכלי החמאה

הוא אלא , זאת לעשות רבניתרעייתו האיפשר ל לא
 ., עשה זאת(רב כח בעל היה -שאגב ) עצמו

 עמו הזדמנות לשוחח יש סוף סוף, הנהחשבתי ש
 ואהש הזמן את תיניצלו ,לו בלמוד פריעלה ילמב

 ...תו בשיחהא פתוח, לאת החמאה ומכין בכלי מכה
 :התנצל רעהסטייפלאז  אך

 למוד"...ל באמצע כעת אני, "מצטער..
 ('ראובן יחי')                                      

19:01       20:19       21:07                                 

19:18        20:21        21:04                 

19:09        20:23        21:05                 

19:16                 20:19                21:01 

 

 .ז"התשעב' סיון , 197 ןגליו ,בס"ד
 .בות פ"ו / מ"ו לעומר / ל"א 'צדקתך'א

 תולפטירשבוע  -בן משה ז"ל אוריאל נוריאל לע"נ 

"פעמיים קדשו את ה' המיוחד במורא" )קינת 'מי יתן  - ם על קידוש השםעקדות צרפת וביהדו נוסעי הצלב הנוצריםפרעו  - סיון ד'תתנ"ו אביום 
 ,כעבור יומיים / סק"ז, אמנם ראה מג"א ר"ס תי"ח(.תק"פ ט, וכה"ח ראה ב"י סי' תקע")בקהילת קודש וורמייז"א נהגו להתענות אז ו (.ראשי מים'

 קינה הנ"ל(.ה) "עלתה לה למרום למקום מדורה... לומדיה ושוניה באישון כמו אורה" - עיר מגנצאביהודי ה בפרעו נוסעי הצל -סיון ד'תתנ"ו  גביום 

  במדבר פרשת
 יציאת שבת הדלקת הנר



 

 
 

 
יַנְתֶכם" וא ָחְכַמְתֶכם ּובִּ י הִּ ים ּכִּ ְמעּון ְלֵעיֵני ָהַעּמִּ ש ְ ר יִּ ים  ֲאש ֶ ל ַהֻחּקִּ ֵאת ּכָ

ה ְוָאְמרוּ  דֹול ַהּגֹוי ַרק ַעם ָחָכם ְוָנבֹון ָהֵאּלֶ  ד, ו(דברים ) ."ַהּזֶה ַהּגָ
 )רש"י( ."ונבונים לעיני העמים בזאת תחשבו חכמים"

 

 : חלק א - ודים על העולםוהיה ורהתשפעת הה
 

 .העם היהודי בעצם נוצרבו  ,מעמד הר סיניב תורההמתן  את וגהשבוע נח
משפיעה על כל צעד ו ,מפורסמתידועה ו ,ברורה לכל יהודי התורה ותעמשמ
 .ועד אחרית מראשית , רוחני וגשמי,ובחיי

ם שינו ג ,והגאונייםהנאמנים י האל דבר - אולם לא רק עלינו התורה השפיעה
ו'אור ל'עם סגולה', הפך עם ישראל  םבגללו ית כולה,אנושאת ההיסטוריה ה

 הנ"ל.הפסוק  נבואתכ ,נגלית לעין כלו לאין שיעורהיא  והשפעתם ,'גוייםל
 מאי" : במסכת שבת )פט.(אמרו רב חסדא ורבה בריה דרב הונא לחינם לא 
לא קבלו בו " אומותמפני שה ,"ם עליו"נאה לעכוש השירד הר? סיני  הר

 .(שם )רש"י "תורה
הודו שהעולם אומות חכמי מ יותמתוך אין ספור התבטאו מקבץ קטן ביאנ

ספר המתוך  ,(ל היהודיםע הם ש, וחמנ"ךתה לעם יות הובטאשש הת, )בכך
 שליט"א: משה גרילקג של הרה"'סיני מאז ולתמיד' 

◆=◆=◆ 

 ! "הספר של כל העמים"
מעוגנת בערכה  ,"ההערצה הגדולה שלה זכתה התורה בקרב העמים בכל הדורות

היסודי, היא אינה ספר השייך לעם אחד בלבד, אלא הספר של כל העמים. זאת משום 
וקשרה את תולדות העם הזה  שהיא מציגה את אירועי עם אחד כסמל ליתר העמים

חשיבותה  שתוחזר לה עכשיו ,בעצם בריאת העולם, משום כך היא ראויה לכך
כי אם כספרייה אוניברסלית לכל העמים. והיא  ,לא רק כספר לכולנו ,המקורית

תשמש לנו יותר ויותר כקדמה לקראת התרבות חלקה כבסיס חלקה כמכשיר 
 בחינוך".

 (, גדול משוררי גרמניה(1749-1832יוהן וולפגנג פון גתה ))

◆=◆=◆ 

 ! "הספר הדמוקרטי ביותר"
"בכל דברי ימי העולם המערבי, הייתה תורת משה הכח הממריץ ביותר נגד העריצות 

מגילת  -הרוחנית והפוליטית לצורותיה הגרועות ביותר, התורה היא המגנה כרטא ) 
 הזכויות( של העניים ושל המדוכאים.

בת עמוקות באינטרסים של העם, אין לשום מדינה חוקה המתחש ,עד עצם היום הזה
כשההדגשה של חובת השליטים מעבר לזכויותיהם ברורה כל כך, כפי שבאה לידי 

 ,ביטוי בספרי 'דברים' ו'ויקרא'. בשום מקום לא הובעה בעצמה כזאת האמת היסודית
שטובת המדינה תלויה ככלות הכל ביושר אזרחיה... תורת משה היא הספר הדמוקרטי 

 .ביותר של העולם"
 (1890-ב, נודעביולוג אנגלי , (1825-1895) קסליארי הס הנאתומ)

◆=◆=◆ 

 ! ספר של הצדק האלוקי""
 ,"יש בתנ"ך, בספר של הצדק האלוקי, אנשים, דברים ודיבורים בסגנון גדול כל כך

להעמיד בצדם כלום. הנך עומד בפחד,  שאין הספרות היוונית וההודית יכולה
מה שהיה האדם לפנים, והנך שקוע  בהערצה, בפני שרידים נשגבים אלה של

במחשבות עצובות על אסיה הקדומה וחצי האי הפעוט שלה, אירופה, הרוצה דווקא 
את ההתקדמות האנושית. הבנת התנ"ך היא אבן הבוחן  ,לחוות לעומת אסיה

 לגדולות ולקטנות".
 (1886-, ב, הפילוסוף הגרמני הנודע(1844-1900) ניטשהלם וילהיך פרידר)

(, כי "קבלתי ממורי ורבי זצ"ל )הג"ר שמואל חרקובר
ומד בהם לש מי -שלושת ימי הגבלה הם סגולה 

. שזוהי בהתמדה רבה, ממש בלי ביטול תורה לרגע
ה בתורה, הוא אמר לי סגולה להצלחה לכל השנה בעלי

 ים הקדושים".פרשזה כתוב בס
 

 ה וולבה זצ"ל בישיבתו(המשגיח הג"ר שלמפתק שתלה )

 הרב דניאל בוקובזה שליט"א                                       
 

ם יש עניין בהדלקת נר לעילוי      אה ?                                    
 נשמה בערב שבת ?                                      .

'( בשם )ח"ב ס"ק יא יפה ללבכתב ב !                                    
, שיזהר להדליק נר לכבוד נפש אביו ואמו בתוך חמדת ימיםה

יל שבת באים לבקר את שנתם ויהיה לו למת לנחת רוח, כי בל
 (.כתובות קג ע"ארבי )ביתם כמעשה שהיה עם 
 ', נראה שיש לנהוג כן אף לאחר יבומהראיות שהביא שם

 חודש.
 

 האם מדליקים נרות שבת אף בבית הכנסת ? ?
, שאין צריך להדליק נרות שבת ה יוסףעובדיפסק הג"ר  !

בבית הכנסת, כי כל התקנה הייתה בביתו של אדם או היכן 
שסועד סעודת שבת, והנוהגים לברך על הדלקת הנרות בבית 

דם וברכתם ברכה לבטלה, וצריכים לבטל את הכנסת טעות בי
 המנהג.

 עמ' רו, שו"ת 'יחוה דעת' ח"ו סי' יז'( א' 'חזון עובדיה')

 המלחמה בשבתאי צבי שר"י: 
 שרידי הפראנקיסטים - פרק קמג 
 

 טירתו של אב"ד פראג, רבנו בעללאחר פ
 החלו בני הכת   ה'נודע ביהודה'  זצוק"ל, 

הפראנקיסטית להתבלט יותר, ותלמידו הג"ר אליעזר פלקלס זצוק"ל יצא נגדם 
 בדרשותיו בחריפות רבה.

כתבי תפרסמו הבפני השלטונות ופראג, העיר מהומות פרצו בבתי הכנסת של 
 קיטרוג וסנגוריה.

התקיים בקהילה זו במשך כמה שנים, ומשתתפיו היו  'שטיבל' פראנקיסטי נפרד
 אחר כך בין מייסדי ה'טמפל' הרפורמי הראשון בפראג.

 

הכת  גם במדינת פולין, בה נותר עדיין מספר הפראנקיסטים הגדול ביותר, שקעה
תקיים קשר בין המשפחות שהתנצרו ועלו לאיטה. במשך כמאה שנים עוד ה

ושמרו על כמה סממנים  ינם לבין עצמםהתחתנו ב םהלמעמד חברתי גבוה, 
 יהודיים חסרי משמעות, ולבסוף התבוללו בין הפולנים ועקבותיהם לא נודעו.

עד סמוך  ,בעיר ווארשה המשיך להתקיים גרעין חשאי של פראנקיסטים נוצריים
 למלחמת העולם הראשונה )שהחלה בשנת התרע"ד(.

בחלקם הגדול שותפים ונכדיהם של פראנקיסטים שלא התנצרו, היו בניהם 
 תנועת ההשכלה, ותנועת הרפורמה. -בתנועות החדשות להרס היהדות 

 

והתדרדרו לעמקי שקר ולשערי הטומאה.  בריות סטו מדרך הישרהרבה כתות ו
 היה יעקב פראנק שר"י. ,אך מי שהדיח את ישראל לכל מ"ט שערי הטומאה

 הבה', ח"א סי' ח(:וכך כתב הגר"א פלקלס זצוק"ל )בשו"ת 'תשובה מא
"אלה הנחשדים על פי מעשים תועבים, שמאמינים בכלב הפגר התוגר שבתי צבי 
מודח, וברשע עריץ יעקב העקוב, תועבת ה' גם שניהם, הם ותלמידיהם, לא יחצו 
ימיהם, המה יותר רעים וחטאים לה' מכותים, אף לאחר שגזרו עליהם וגרועים 

ת בזמן הזה, אשר לדעת הפוסקים לאו יותר מקראיים... מכל שכן מכל האומו
עובדי עבודה זרה נינהו, ואינם נחשדים על רביעה, ולא על שום תועבות זרות. 

הרעים האלה, כולם המה עובדי אלילים את התרפים ואת הגלולים,  אבל הכלבים
כל תמונות וכל פסילים עובדים, את העקוב יעקוב שחיק טמיא, ומכנים אותם 

 ה' וסער מתחולל על ראש רשעים יחולו. בשם אלהי יעקב, חמת
בא וראה מה עשה משיחם... האחרון, הרשע עז פנים בליעל יעקב, שעושין אותו 
לאלהות, הוא פקר בכל מצות ה' והעליל עלילת תחבולות רשע בשקרי שקרים על 

 עדת בני ישראל. מלאכי חבלה יפגעו בו וישמידוהו, ויאבידו זכרו לנצח" !!!
 

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

 למסור דרשה... - קהעל אלונ 
 מספר:הי"ו ציון אנג'ל בן           

 זצוק"ל, נתן בוקובזה הרבהצדיק "

 אדומים,עלה היה מגיע הרבה לעירנו מ

נגארי מרדכי  הרה"גהעיר רב   ,הרב הגיע לבית ידידו  ,פעם
 שליט"א, וקיבל קהל.

נכנסתי אל הרב לעצה וברכה, והייתה לי אחות ז"ל, שחלתה קשה, 
והרב אמר: "צריכים הרבה רחמי שמים,  ,מרתי דברעוד לא א

 הכדוריות הלבנות בדם שלה לא בסדר", קלע בול...
מקורבו של  הי"ו, בן חמוידידי יצחק תי והבת של בפעם אחרת, 
קשה להתקבל מאוד שהיה לבנות נרשמו לאולפנה הרב זצ"ל, 

אמר ופנינו לרב, הרב בירך אותה וחששנו, ואליה. רצינו שתתקבל 
רשמו בנות שנמתוך הרבה אכן ו ,י"תתקבל תא" בפסקנותה ל

 וניגשו למבחנים, התקבלו מעט מאוד והיא בתוכן.
 זק מאוד.יחיו, הוא אל תיניגשכש תמיד, הרב היה בעל אמונה גדול

עובר מבית כנסת  ,כשהיה שובת בעירנו היה קופץ ממקום למקום
מזעזע  - עוצמות אחת לחברתה ומוסר שיעורים ודרשות, באיזה

והיו מחכים  ,כולם אהבו אותו כל כך - ובאיזה נועםאת כולם, 
 .את דבריובצמא לשתות 

גם סמוך לפטירתו, אני זוכר שהרב הגיע באמבולנס לעירנו, לבית 
ו אותביאו הוא התקשה ללכת לבד, וה ',אור התורההכנסת '

 סא גלגלים.יאז הושיבו אותו על כבאלונקה ו
איך אדם במצבו  - אנשים היו בהלםהו ,מונהנתן דרשה על אהרב 

אז, נתן לקהל שהוא ח וכוסן יש לו. החואמונה  מתנהל כך, איזו
 ..."היה מדהים ,לה'אהבה בו להתפלל בדביקות
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