
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "וישמע יתרו" )יח, א(                        
 "מה שמועה שמע ובא ? קריעת ים סוף ומלחמת עמלק" )רש"י(.                        

 לשם מה היה צריך יתרו לבוא, והרי היה יכול להישאר מאמין בביתו הוא ? קשה איפא                             
      אלא, מששמע כי אחרי התגלות נבואה כזו שהייתה בקריעת ים סוף, עוד היה מקום להסתר כזה, שיבא                             

עצמו,   ולשקוד בלי הרף על כרח לקבל את התורה מפי רבלמד לקח מזה, כי מן הה –וילחם בישראל   עמלק                           .
 )שיחות הצדיקים(                                                           כדי שיוכל להתגבר על כוחות הרע המסנוורים את העינים...     

 

 "את כל אשר עשה אלהים למשה ולישראל עמו כי הוציא ה' את ישראל ממצרים" )שם(
 אחרי שנאמר "את כל אשר עשה", למה נאמר שוב "כי הוציא" ?

כל את ברם, יציאת מצרים הגדילה כל כך את כח הקדושה, עד שנפתח פתח גם בשביל זרים ורחוקים, שיוכלו להתקרב, וזה משך אליו 
 טוב שהיה מצוי בעולם.הרצון ה

 )שפת אמת(            אל הקדושה ולהתגייר.             על ידי זה ש"הוציא ה' את ישראל ממצרים", ניתנה ליתרו האפשרות להתקרב
 

 "אני חתנך יתרו בא אליך" )יח, ו(
 "צא בגיני" )מכילתא(.

 ,יתרו ביקש ממשה שבשבילו יצא ממדרגותיו העליונות וישפיל קמעה את עצמו, כדי שתהיה לו מקצת שייכות אליו ויוכל להידבק בו
 )הרה"ק מקוצק זי"ע(                         ."צא בגיני"..זהו למדרגותיו,  ר משה יחזור ויתעלהעל ידי כך יוכל להתעלות גם הוא כאשו

 וישב משה לשפט את העם..." 
 )יח יג( מן הבקר עד הערב"         

 ירהעזצוק"ל,  רב    חיים פלאג'י נו רבי האדיר  הגאון 
 שקדן  עצום  שהעיד  על  עצמו היה  בטורקיה, זמיר  שאי
לא פסק פיו מגירסא, ועם זאת משנתמנה על הציבור היה מסור כל כולו בצעירותו ש

הוא מנצל שנותר לו כשכל רגע פנוי ונשא את משא העם על כתפיו, למען הכלל, 
 ., כך שלמרות טירדותיו זכה לחבר ספרים רבים הנלמדים גם בימינולחזור לספריו

כמעט אף רגע  י חייםלא היה לרב ,בצרכי הכלל, בהם עסק באמונה כיון שהיה טרוד
של מנוחה, תור ארוך של שאלות השתרך לפני שולחנו, שאלות בהלכה, דיני תורה, 

 וסתם בעיות והתייעצויות של יהודי קהילתו.
בני הבית הגיש לו קערת תבשיל באחד הימים הגיע הרב לביתו בשעת הצהרים, אחד מ

אך אז נכנס יהודי וביקש להיעזר בו, רבי חיים הזיז את הצלחת ה לאכול, פנ והוא
מבלי שהאורח יחוש, האיר לו פנים ושמע את שאלתו, ואז חיוה את דעתו בעניין, 

 היהודי שמע את המענה ויצא.
הרב ניגש שוב לאכול אך תיכף ומיד נכנס יהודי נוסף לבקשה אחרת, והרב פסק 

על עצמו שוב ושוב כשהרב מאיר פנים לכל אחד מאכילתו וניגש אליו, וכך חזר הדבר 
 מהבאים ולא נראה על פניו שמץ של תרעומת.

את אחרי זמן נוצרה הפוגה כלשהיא ורבי חיים הופתע לראות שהוא יכול לאכול 
שאכן בניו סיפרו לו כשהעיר על כך לבני ביתו,  התבשיל שכבר התקרר בלא הפרעה,

רב, אך הם הסבירו לה בצורה ול שאלה מההגיעה מקודם אשה אחת אל הבית לשא
 ת יותר.רחעליה לשוב בשעה מאושוכרגע אוכל שהרב  מכובדת

רבי חיים נחרד: "האם אתם מכירים את האשה הזו" ? שאל את בני הבית, אך הם 
 השיבו בשלילה, וציינו שכל מה שהם יודעים הוא שהיא מתגוררת בפאתי העיר.

ית, "התלווה אלי ונצא לפאתי העיר" אמר לבנו, רבי חיים קם והתעטף בגלימתו הרבנ
 "נחפש את האשה, נשמע מה בפיה ונעזור לה, ואתה תבקש את סליחתה"...

 צ'יק    

 מהרמ"א...
 

 יהודה אליעזר ר"הגפעם כובד 
 , ראש ישיבת מיר,זצוק"ל פינקל

אב זצחק י ר"הג נכדאות לבסנדק
 , הרב מבריסק,זצוק"ל סולובייצ'יק

 זצ"ל. דב יוסף רלבנו הג" בן
 

הגר"א  אמר ,הסנדקאות לקבלת בדרך
", טוב מה בעיתו דברש""ז גריהל
( יא ה"רס דעה ביורהכתב ) הרמ״א כי
כמו  לעשירות סגולההיא  סנדקאותש

 הכלכלי והמצבהקטרת קטורת, 
 , וזה יעזור...עתה קשה בישיבה

 

 שם אומר א"הגר והרי" :ז"הגרילו  אמר
 לעולםואין לדברים  שחר, שת בהגהו

 "...שרעשמת סנדק ראינו לא
 

 גם טוב לייהודה: " אליעזר רבי נענה
 ..."א"מהרמ יקצ'
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 ז."התשעכב' שבט , 183ן גליו ,בס"ד
 .מפטירין "בשנת מות המלך"

 ע"הרבקה בת חיה לע"נ 

 

 

(, והכהן הגדול שנת גתכ"ו לשנת גתל"חפי"א( על שמת גסקלגס מלך יון ובטלו גזירותיו )בין )במגילת תענית נקבע ליום טוב  כב שבטיום 
 . )סוטה לג.(נווהקדשים שבטל החיל שאמר השונא להביא על ההיכל, וכתבו אותה שעה וכיושמעון הצדיק שמע בת קול מבית קדש 

  יתרו פרשת
 יציאת שבת הדלקת הנר



 

 ! האמת מי שאמרה קבל                   
)ולא  השבוע רעיון נאה בפרשתינושמעתי                                                      

 :הוא בעל הרעיון(מצאתי מי                                     .
       וד רחוק מא, וחשוב היה גוי משכיל סטיב                                     

ושיח עם העם מנותק מכל שיג ו ומעמו מה'                                   .
חקר אמונות ודעות וטעה אחרי  שם א גר בארץ רחוקהוההיהודי, 

ושה עם הנפלאות שה' עשמע על עבודות זרות שנים רבות מחייו, ואז 
 משפחתו וקרוביו נידוהוהחליט להתגייר, ו ,חקר וביררהעם היהודי, 

 בקרב בני עמו החדשים. גור בארץ הקודש,ליצא מארצו  הואו
שלו חוש הביקורת המפותח  החל, בארץ התיישבמשרק  ,באותו יום

הנהגות שונות שהשתרשו בציבור לא מצאו חן בעיניו להציק לו, 
ולדעתו היו טעות, הוא ניגש לכמה אנשי ציבור ומובילי דעה שהכיר 

שיש להם  ולהטיףוהחל להעיר  עוד מחוץ לארץ והיה נכבד בעיניהם,
 ועליהם כמנהיגים לשנות מדרכם... ,לשנות את ההתנהלות פה ושם

לעצם הביקורת, שאולי הייתה נכונה, הם חסו ם כלל לא התיימנהיגיה
ש"כך לא מתנהגים" ! ענו לו אך בתוקף, השתוממו ממעשהו ובנימוס 

מכלול  בין אתבקהל ולהלתפוס את מקומו , קודם עליו להכיר את העם
 אולי יתחיל לנסות לתקן... ,הדברים, אחרי שיתבסס מעט

היה ואדם רגיל המעשה הנ"ל הוא משל לצורת התנהלות שכל מנהיג 
 רבנו !משה לא אבל נוהג בה, 

ל קריעת ים סוף ומלחמת עמלק עשומע  יתרו, במשל סטיבלבדומה 
בביקורת על צורת ההנהגה של מיד מתחיל ו ,אללישרומגיע להסתפח 

כי משה הוא איש מיד, את זמקבל ומציע לתקן ולשנות, ומשה משה 
 .השומע ומקבל האמת ממי שאמרהענוה מלא ב

הוא  ,ויותר מזה ,עמרם מאביוירש משה את התכונה הנפלאה הזו 
וִי וַיִַקח נולד רק בזכותה, כי כתוב בפסוק על עמרם: " ית לֵּ וַיֵֶּלְך ִאיׁש ִמבֵּ

וִי  :(יב.סוטה ) הגמראעל כך אומרת , ו)שמות ב א(" ֶאת ַבת לֵּ
בר זבינא שהלך  הודהיבי אמר ר? להיכן הלך  - "וילך איש מבית לוי"

כיון )שראה שאמר( פרעה  ,הדור היהתנא עמרם גדול  -בעצת בתו 
עמד  ,לשוא אנו עמלין :אמר ",כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו"הרשע 

אבא  :אמרה לו בתו ,עמדו כולן וגירשו את נשותיהן ,וגירש את אשתו
 ,שפרעה לא גזר אלא על הזכרים ,קשה גזירתך יותר משל פרעה

 ,א בעוה''זפרעה לא גזר אל ,ואתה גזרת על הזכרים ועל הנקיבות
פרעה הרשע ספק מתקיימת גזירתו ספק  ,ואתה בעוה''ז ולעוה''ב

עמד וכו', אתה צדיק בודאי שגזירתך מתקיימת  ,אינה מתקיימת
 ".עמדו כולן והחזירו את נשותיהן ,והחזיר את אשתו

היא אחרי  כמוהו כל החלטה' גדול הדורואצל 'מחליט החלטה,  עמרם
החלטה כזו של גירוש אשתו, הוא , וכל שכן ןיהעני בירור הדבר לעומק

 ,דבר נכוןלו  שבתו אמרהכיון ובכל זאת  ,שקל ודן בדבר וכך הכריע
קבל על האדם לכי האומר,  מבלי להתייחס למיבל ממנה, יקמיד הוא 
 .בעצמו שגם נהג כך ,נולד משה בזכות כךוממי שאמרה, האמת את 

"ב( מסופר שה' בחן פ)שמות רבה במדרש : את הדבריםיותר ונטעים 
מצאו  ה שהתנהל עימם ברחמים,את משה ברעיית הצאן, ואחר שרא

 עם ישראל. -צאנו ראוי להנהגת 
שהוא מקבל את האמת  משהיתרו, בו הוכיח שגם מעשה לומר ונראה 

 שיקולים חיצוניים וזרים,שום ללא , הקטן ביותרו הזראפילו מהאיש 
ר סומהיות מקבל ולהוא ראוי ש לדעתינה עבורו בחהקדמה והיה מעין 

וזאת  אחר מעשה יתרו,ל מתואר בהמשך פרשתינוכ, לדורות התורה
לת להודות היכולימודה הוא ל בסיסהו ,אמתה עצםכי התורה היא 

 יהא אשר יהא. מרההאמת ממי שאולקבל  מתוך ענוהטעות ב.....

כתוב "וישמע יתרו", ורש"י הסביר ששמע קריעת ים 
 סוף ומלחמת עמלק.

 ?על כך העולם שמע כל הרי ',יתרו שמע'מה הפירוש 
שמע והסיק מסקנות ממה שמע והבין,  ו, יתראלא

 בעוד אחרים שמעו ונשארו גם להבא בשלהם ,ששמע
 מהר"ד מלעלוב זי"ע(הרה"ק )       ...לא נקרא לשמועוזה 

 הרב דניאל בוקובזה שליט"א                               
 

    שבת אחרללבוש בגדי  צריךהאם  ?                                   
 הרחיצה דווקא ?                                    .

    ס"ג( בשם סי' רס"ב ) רמ"אהכתב  !                                  
  עצמו     "וילביש    :מרדכי    הגהות                                  .

 . ועל כןמו, וזהו כבוד השבתאחר שרחץ עצ מידשבת   בבגדי
 ".מידלא ירחץ לשבת אלא סמוך לערב, שילביש עצמו 

רוחץ שוכגון  זמן,יש לו שהיכן ל זה שכ משנ"בוכתב ה
, אך כשרוחץ אין חשש שיגיע לידי חילול שבתבביתו ו

במרחץ או כשהיום קצר ומתעכבים בחנות, יתרחצו 
 ויתלבשו מוקדם.

 השבת ? עד מתי צריך להישאר עם בגדי ?
( שבת)בבגדי סק"ח( "וילך בהם שם )משנה ברורה כתב ה !

 אחר ההבדלה". עד מוצאי שבת
שארו עליו בגדי י)שם אות כח( כתב שנכון שיכף החיים וב

 השבת עד אחר סעודה רביעית.

 המלחמה בשבתאי צבי שר"י:  

 יעקב פראנק -פרק קל  
 

 שיעקב   עד חלפו   נוספות שנים    ארבע
 הצליח להיחלץ ממאסרו, היה זה אנקפר

 ,כשהגנראל הרוסי ביביקוב כבש את צ'נסטוכובה בסוף שנת התקל"ב
של שיחרר את אסיריהם  ,וכדי להפגין את שליטתו המלאה באזור

ועדות עם ורשה והתאחר ישיבה קצרה בוא .יעקבהפולנים וביניהם את 
חסידיו שם, החליט פראנק שטוב לו לעזוב את פולין ולהשתקע בארץ 

 אחרת שאינה יודעת על עברו הפלילי.
הג"ר יוסף  תי של פראנק וחבורתו בפולין תיאראת מצבו החבר
שיצא  'זכרון יוסף'בהקדמתו לשו"ת  ,אב"ד פיורדא ,שטיינהארט זצ"ל

 בפיורדא בשנת התקל"ג:
"אשרי הזוכה ומחכה לקץ הימין, ולא יאמין בשוא נתעה, ובדברי שקר 
אל ישעה, מבני פריצי עמינו שגגו ושלו, ינשאו להעמיד חזון ונכשלו, 

ימ"ש ירקב, היותו  ש"צ –שמו למישור העקוב, ואמרו על איש ידוע 
משיח אלקי יעקב, וגם לאחר מותו עודם מחזיקים בטומאתו ומתנהגים 
בדתו, המזויף והשקר, ונוטים מדת האמת והעיקר, לא ישמעו לדברי 
חכמים, דתיהם שונות מכל האומים, זדון ליבם השיאם לנהוג קלות 
בכמה מיני עבירות, ומנתקים גם בעריות החמורות, וכבר היתה הרבה 

כת הזאת הארורה בזמנינו במדינת פולניא בקרב אחינו שהיו מ
מתנגדים שם לרבותינו, והלשינו עליהם אצל שרי המדינה, עד הביאום 
קרוב לסכנה, ובחמלת ה' עלינו נתברר כי לא דברו נכונה, ושאין בהם 
תבונה, ולבעבור זאת יצאו מן הכלל והמרה היתה באחרונה, וידוע כי 

שמים ודבר אחר, לתורה ולתעודה אם לא כת הזאת משתתפים שם 
יאמרו כדבר הזה שאין לו שחר, ככלב שב על קיאו כולם, יעקרו מן 
העולם ותוצץ הרעה מהם, גם אל הבאים אחריהם ותולדותיהם כיוצא 

 בהם".
עבר למוראביה ששימשה יחד עם בוהמיה הסמוכה מרכז פעיל יעקב 

במוראביה והם הכינו לו מקום לשבתאים נסתרים, היו לו חסידים רבים 
 מושב בעיר ברין.

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

 -"זורע צדקות  
 מצמיח ישועות"...      

 

 רט הסופר ואיש החינוך, ר' אבי

נתן  הרבמספר: זכיתי להתקרב אל הצדיק 
. במסגרת פעילותי אני עוסק זצוק"לבוקובזה 

ומדבר וכותב בתקשורת, והייתי בענייני ציבור 
מתייעץ רבות עם הרב מה לדבר, איך לכתוב, 
להשמיע, מה להדגיש וכדו'. והרב שידע שלדברים יש 

 השפעה, הקדיש לי זמן רב.
הרב היה איש חסד מופלא, ופעם באחד משידוריו 
ברדיו 'קול חי' הוא התרים את הציבור לפעילות חסד 

ה שתיקח על גדולה שאירגן, ואמר שבחורה רווק
עצמה למכור פנקס של כרטיסי תרומות, תזכה 

 להתחתן בתוך כמה חודשים.
ועשתה , ניגשה למשרדי הרדיו 19בחורה אחת בת 

 התחתנה.זאת, ואכן תוך מספר חודשים היא 
לאחר מכן סיפרה, שיחד איתה היו עוד שלוש בנות 

 שעשו כמוה, וכולן זכו להשתדך בתוך זמן קצר.
 ה ? הבחורה הזו היא כלתי שתחי'...זואיך אני יודע מ
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