
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קדשים תהיו כי קדוש אני ה' אלהיכם" )יט, ב("                                                                 
 בן לאב עשיר, אומרים עליו הבריות שפטור הוא מעול הפרנסה שכן אביו יפרנס אותו.•                          

ויש בידי        –יכולים אתם להיות קדושים, "כי קדוש אני ה' "  –כיוצא בזה אומר הכתוב: "קדושים תהיו"                         . 
 הרה"ק חנוך העניך מאלכסנדר זי"ע()שה מספקת כדי לחלק לכולכם...                                         קדו                          .
 

 "קדשים" נאמר חסר, בלי ו', ואילו "כי קדוש אני" נאמר מלא, עם ו', לרמוז כי קדושה מלאה שייכת רק אצל השם יתברך.• 
 

אדם עשוי להיות קדוש רק כשהוא פורש מכל האיסורים והטומאות, כי אז הריהו מתקרב אל השם יתברך, ברם קדושתו של • 
הקב"ה היא כה גדולה שאפשר לו להיות "שוכן בתוך טומאותם", וזאת מבלי שתיפגם הקדושה כמלוא נימה, וזהו "קדושתי 

 אורח לחיים()                                                                           למעלה מקדושתכם"...                             
 

 ג(-"קדשים תהיו... איש אמו ואביו תיראו" )יט, ב
 נשמה שהיא חלקבגלל חלקו של הקב"ה באדם, היא ה - , "כי קדוש אני ה' אלהיכם"אמנם חייבים עם ישראל להיות קדושים

להתיירא מפני חלקם של האב והאם בבנם עליהם  –אולם עדיין "איש אמו ואביו תיראו"  אלוה ממעל, והקב"ה קדוש הוא.
שהוא הגוף, דהיינו שעל האדם להתיירא מפני הגוף המושך את האדם מהקדושה ודוחפו אל הגשמיות והבלי העולם הזה, 

 )הרה"ק אורי מסטרליסק זי"ע(                                                                                                              ולהישמר מפניו...

 ולא תשבעו בשמי לשקר" )יט, יב(" 

 על פיש ,סיפור 'הערוך'הקדוש מסופר בספר 
 המקדשהיה בימי בית הקבלה' 'שלשלת  ספר

 :למלחמת יוןקודם שנה  70השני, 
מעשה בנערה יפת תואר, לבושה בבגדים נאים ומקושטת בתכשיטים 

במקום לא מיושב, אחרי  הלכה לבית אביה, אך טעתה בדרך ומצאה עצמהש
כמה שעות החל הצמא להציק לה, ולשמחתה היא מצאה באר מים, היא 

, אך להרוות את צמאונה ,ירדה בחבל לתוכו והשתלשלה מטה אל המים
 משסיימה לשתות במעמקי הבאר לא הצליחה לעלות.

במר  החלה צועקת ,לאחר מספר נסיונות, משנוכחה שאינה יכולה לצאת
נפש מי הוא שיוכל להצילה ולעזור לה לעלות למעלה, עבר שם בחור אחד 
ושמע צעקות בוקעות מהבאר, תחילה חשש שמדובר בקולות של שדים, אך 

תוך הבאר ושאל מי שם, והאם הוא מבני  מששמע את קולות הבכי פנה אל
 או שמא רוח ? אדם

בכתה הנערה וביקשה שיעזור לה, ביקשה שיאמין לה כי מבני האדם היא 
וסיפרה לו כיצד ירדה למים ולא הצליחה לעלות, אמר לה הבחור: "שמעי נא, 

 אעלה אותך מן הבאר רק בתנאי שתואילי להינשא לי", הנערה הסכימה.
הוא שילשל את החבל והעלה אותה בריאה ושלימה, היא שאלה מהיכן הוא 

רה לו על משפחתה, אנשים ידועי שם ומכובדים, והזמינתו אל בית וסיפ
על דבריהם, שאל הבחור מי ושבועה הם כרתו ברית הוריה בכדי שיתארסו, 

ולדה, ואמרה הנערה יהיו העדים על הברית, באותו הרגע עברה במקום ח
 הוא , מים יהיו לעדות שלא נכזב זה לזההבאר שהחולדה הזו ו

 רגשי 

 אהבת  

 ישראל...   
 

חיים ראש ישיבת מיר, הג"ר 
זצוק"ל, היה ידוע שמואלביץ 

של כל לליבו ורגשותיו הדקה  תוהרגשב
 יהודי.

של חנות ראוה פעם עבר ליד חלון 
החל לבכות, ואמר שדמיין איך ו ,נעלים

יהודייה קונה לביתה הפעוטה נעל  אם
והילדה הקטנה שמחה  חדשה,

 וזה גרם לו לדמוע... ,ומאושרת
 רפאל שמואלביץר הג" ,בנועל גם 

מקריא ההיה זצוק"ל, מסופר שהוא 
ופעם נתקע  ,לבעל התוקע בישיבת מיר

 ,והוצרכו להחליפו ,תוקע בתקיעותה
ובכה ר' רפאל ואמר שבאותו הרגע 

ה הרגיש את צערהוא  ,שהתוקע נתקע
ולא יכל  ,רעיית התוקעובושתה של 

 ...להתאפק
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 .ו"התשעכט' ניסן , 144ן גליו ,בס"ד
 .חלקים 17, 22:59ער"ח אייר. המולד בליל שבת שעה 

 ע"הרבקה בת חיה לע"נ 

 

 

בין היתר על ידי מרן ה'בית יוסף' , בצפת שקיבל סמיכההוא היה האחרון  ,מהר"י בי רבזצוק"ל, ה , נפטר הג"ר יעקב בי רבל' ניסן הש"וביום 
שקדן רבי שמעלק'ה מניקלשבורג זצ"ל,  ,, נפטר הגאון הקדושח"לב' אייר התקביום  //ל , סמיכה שבוטלה כנודע ע"י הגאון הרלב"ח זצ""לזצ

 הפלאה', הג"ר פנחס הורביץ זצ"ל.'הואחיו של בעל  מגדולי תנועת החסידות,עצום, 

 פרשת קדושים
 יציאת שבת הדלקת הנר



 

 

      בוא לביתהבטיח להסכים ו                                         
 .ולהינשא לה הוריה                                        .

         עבר זמן והבחור שכח מן                                          
ולא בא אל  ,הנערה ומהבטחתו                                     .

ועל אף שהוריה  ,שבועתההיא זכרה היטב את ביתה, אך 
רבה, וכדי שלא י, סו להשיאה לבחורים אחריםסני

יכריחוה להינשא בעל כורחה, שמה עצמה לשוטה, קרעה 
ובני אדם נמנעו מלגשת  ,ת שערותיהאת בגדיה, פיזרה א

. היא עצמה הסתגרה בבית הוריה וחיכתה לקיים אליה
 את הבטחתה.

נה כשנפנה ממ ,אך הבחור שכרת עימה ברית, כאמור
וחזר לעירו, כעבור  עשנשב שכח את השבועה ,והלך לדרכו

 זמן הוא נשא אישה ואף נולד לו בן.
שלושה חודשים, הגיחה לפתע חולדה  בןככשהיה התינוק 

 ,ו ונבהלוהצטער הבחור ואשתו, תולמו גדולה וחנקה אותו
 אך הוא לא נזכר במה שנדר.

עברו ימים ונולד להם בן שני, אך יום אחד כשהלכה האם 
 ומת.מים באר ך עם הילד, הוא נפל לתו

הבנים מתים מדוע אמרה האשה לבעלה שזה דבר מוזר, 
, ויש לבדוק מה הסיבה, הדבר בדרך משונה בכל פעם

את הבטחתו והוא סיפר על כך לאשתו, ו הזכיר ל
 העדים להבטחה הענישו אותו על אי קיומה.כנראה ש

לאשה את הנערה  אמרה לו אשתו, שעליו ללכת ולשאת
הסכימה יל, כי זהו חלקו אשר נתן לו ה', היא שהצ

 להתגרש ממנו, הם נפרדו והבחור הלך לעירה של הנערה.
כשהגיע לשם ושאל אודות הנערה ומשפחתה, נדו לו כולם 
בראשם ואמרו לו שהנערה שוטה היא ואי אפשר לגשת 

, אמר האיש שאף על פי כן הוא הולך אליה ולדבר עימה
יה, הוא נפגש עימם, סיפר להם אודות המעשה לבית הור

ואמר שמוכן הוא לשאת את ביתם למרות  ,ומה שאירע לו
 השיגעון שלה.

הפגישו אותו עם הנערה, וכיון שעבר זמן רב היא לא 
הכירתו ושוב עשתה את עצמה כשוטה, אך אז הוא סיפר 

והברית שכרתו ביניהם ועה השב ,המעשה את להוהזכיר 
 .בעדות הבאר והחולדה

כששמעה זאת הנערה, אמרה שאכן זוכרת היא את 
השבועה והעדים, היא הסירה את מעטה השוטה מעליה, 

 .ושמחה התחתנו ברוב פארהסכימה להינשא לו, והם 
 

 הבטחתו. וכך קיים אותו בחור את

 מבליםם תלמידיפעם  מצאזצ"ל,  מוואלוזין חיים רהג"
 נוטריקון אתו קיימת מוטב להם: אמר בשבת, בטילה בשיחה

: אחד תלמיד ענה... ענוגת שבתב שין ימנית(ב) ינהש - ׳ת׳שב
 ...ענוגת שבתב שמאלית( )בשין יחהש – דורש אני

 כסיל ולב, לימינו חכם ״לב נאמר עליך :חיים רבי לו אמר
 ..לשמאלו״.

 

 

 הרב דניאל בוקובזה שליט"א    
 

               האם יש עניין לאפות ?                                  
          ת, שב חלה בערב  להפרישו                          .
 ?מדועו                                  .
כתב: "נוהגין ללוש כדי שיעור חלה בבית, רמ"א ה !

לעשות מהם לחמים, לבצוע עליהם בשבת ויום טוב, 
 כבוד שבת ויום טוב, ואין לשנות".והוא מ

ה הינם בכלל ישהלישה והאפי ,מבוארברורה משנה וב
 ת.ולכן יש עניין לאפות לכבוד שב ,שבת ויום טוב כבוד

טעם נוסף: שהאדם הראשון משנה ברורה ומביא ה
את אדם והכשילה וחוה איבדה  ',חלתו של עולם'נקרא 

לתקן את  םולכן זהו הזמן לנשי ,בערב שבתהראשון 
 ביטול החלה של חוה, ע"י מצות הפרשת חלה.

 גרם. 1560ושיעור חלה הינו 
 , וחזו"ע שבת א(סי' רמ"בומשנ"ב )ש"ע ורמ"א          

 

 המלחמה בשבתאי צבי שר"י: 

  ליבלי פרוסטיץ -צו פרק   

 
 בעוד המחלוקת בין הרב אאיליון וקהילת

הספרדים, לבין ה'חכם צבי', הגר"מ חאגיז וקהילת האשכנזים, לוהטת 
ומבעירה גם קהילות אחרות, הגישה ועדת החקירה הספרדית את 

 מכל אשמת שבתאות.חייא חיון מסקנותיה, וזיכתה את נחמיה 
בעקבות הזיכוי הגבירו פרנסי הספרדים את תעמולתם והסיתו רבים 
מבני הקהילה האשכנזית למרוד באב"ד שלהם, ה'חכם צבי', שהוצג 
כמחרחר ריב הנטפל לאנשים מבקשי שלום. הספרדים הדפיסו 
קונטרס 'קושט אמרי אמת', בו נכתב בין היתר: "יען כי כוונת 

הוא מפורסם לכל רואי  המתנגדים היא להרע ולא להיטיב, כאשר
השמש, על כן להסיר כל מכשולות ומריבות ולהחזיר עטרת השלום 
והאחוה, שבה נתיסדה שלות הקהילה הקדושה ה"י מיום היותה, גזרו 
בגזירת החומרא הנזכרת, ששום אדם מבני הספרדים )לא( ידבר עם 

ה'חכ"צ'( ועם החאגיז, לא פה אל פה ולא בכתב,  -הרב הנזכר ) 
 או ברמז, בשום מרמה ותחבולה". בפירוש

פנה ה'חכ"צ' לגדולי רבני אירופא וביקש סיוע למאבקו  ,בלית ברירה
בנחמיה חיון, ואכן הרבנים בניקלסבורג הודיעו שהם הטילו חרם על 
נחמיה. הג"ר יוסף אירגאס זצוק"ל מליוורנו פירסם ג"כ את החרם שלו 

ריו בזיוף על נחמיה, והג"ר נפתלי כ"ץ זצוק"ל פירסם את שק
ההסכמות לספרו, ופרט את מעלליו הידועים לו. גם רב העיר מנטובה, 
הג"ר יהודה בריאל זצוק"ל יצא בהודעה חריפה נגד הספר 'עוז 
לאלוקים' של נחמיה: "הנני מארר ומקלל בכל האלות הכתובות 
בתורה ]את[ המחבר אותו הספר והמולידו... המקיים את הספר 

קדקדו ומיתת עולם תלכדו, ועל הספר גוזר  החרם ירד על –והמעמידו 
 אני כליון וחרץ ושריפה".

זו הייתה התקפה קשה על נחמיה ותומכיו, והם נחפזו לפרסם מכתבי 
שקר בגנותו של הגר"מ חאגיז, נחמיה עצמו פירסם ספר בשם 'הצד 

צבי' נגד ה'חכם צבי', בו הציג את המחלוקת נגדו כמחלוקת על תורת                
 )ע"פ 'משיחי השקר ומתנגדיהם', המשך בשבוע הבא ב"ה(       ...הנסתר         .

 

 

 הצלה ממס הכנסה )ב(
 

 , פרשת140)גליון  כזכור, סיפרנו
 שבא הצרפתי על העשירצו( 

 דיתיוהרב שלחו מי ,זצוק"ל בוקובזהנתן הרב למו"ר 
כי  ,באומרו לו שיזדרז להגיע ולטפל במסמכיו ,לצרפת

 ומס הכנסה הגיעו... ,מס הכנסה בדרך אליו, הלה חזר
 

בגלל עצתו של הרב הספיק העשיר לסדר את 
מסמכיו ואנשי מס ההכנסה מצאו מעט מאוד דברים 

$  200,000 –לא כשרים בהתנהלותו וקנסו אותו ב 
ה צריך קטן מאוד יחסית לעונש שהיסכום שהיה 

 קבל לולי עצת הרב.ל
אך בזאת לא תם הסיפור, באותו שבוע העשיר הגיע 
שוב לארץ ישראל ונתן לרב כהכרת הטוב תרומה 

הרב הבטיח לו  ,$ לפעילות החסד שלו 300,000של 
שהברכות של הילדים והאברכים יסייעו לו להיוושע 

סע לשלום" נפרד ממנו, "השבוע , "ולמזער את הנזק
 ות טובות"...יהיו לך בשור

כשהעשיר הגיע לצרפת, התקשרו אליו ממס הכנס 
סכום הקנס אינו  - : "נפלה אצלינו טעותוהתנצלו
 ... "$ בלבד 20,000אלא  ,$ 200,000

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

 

המשך 'לאור 

 הפרשה'


