
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "עד מתי מאנת לענת מפני" )י, ג(                                                                   
טבעו של אדם בישראל הוא, שאפילו אם אין בו חלילה הכנעה לפני הקב"ה, הרי עצם עובדה זו גורמת                           

לו עוגמת נפש, ובעמקי נפשו היה רוצה שתהיה לו הכנעה. עוגמת נפש פנימית זו נחשבת בשמים גם                           .

 רצון לרצון... –למדרגה כלשהיא של רצון, וזוהי 'רעוא דרעוא'  היא                         .
ואילו פרעה לא הייתה בו שום עוגמת נפש על שאינו יכול להכניע את עצמו, ולא עוד אלא שהיה שבע רצון מהכבדת ליבו 

מדוע אינך רוצה לעולם בהכנעה ואפילו אין בך שמץ של צער על  –ובזה היה עיקר חטאו. "עד מתי מאנת לענת מפני" 
 )שפת אמת(הכבדת הלב שלך.                                                                                                            

 

 "ואחריו לא יהיה כן" )י, יד(
מקשה על כך: והלא היה ארבה גם בזמנו של יואל הנביא, ועליו נאמר שלא היה כמוהו, ומשמע שהיה גדול מהארבה  רש"י

 של מצרים ?
אולם אפשר לתרץ, שאף אם אמנם הארבה שבזמן יואל היה גדול מהארבה של מצרים, הרי היו אז שדות מלאים תבואה 

שם נשאר רק מעט מזעיר "אשר השאיר הברד" וגם אותו חיסל הארבה, ופירות והחיסרון לא היה גדול כמו הארבה במצרים, 
 )תורת משה(ואם כן ביחס למחסור בתבואה ובפירות היה הארבה של מצרים גדול ועצום בהרבה.                                 

 )יב, ולא יתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף""

 )שם, מב(, "להוציאם מארץ מצרים"  כג(

.                                       יר גדול שהתגורר באחת מערי ר' משה ויטנברג ז"ל היה עש
בא אליו עני בן טובים וביקשו  סייע רבות לנזקקים ונדכאים יהודים, פעםו ,האירופ

סייע לו בחתונת ביתו, כי אין לו מהיכן לשלם את הנדוניא והוא חושש שהשידוך שי
 , החליט לתת לו את כל סכום הנודניאיתבטל, ר' משה שהכירו כאדם צדיק וישר
 ונה"... העני כמובן הבטיח.והוסיף לבקשו "אל תשכח להזמין אותי לחת

חתונה כשבני שכח העני מבקשת הגביר, רק ביום ה ,ההכנותבלחץ ות הזמן ודבטיר
הוא נפל מתעלף וכשהתעורר  מין את ר' משה., נזכר שלא הזהזוג עמדו תחת החופה

מירר בבכי על כך, הרב הרגיעו והוחלט שכל המסובים יצאו יחדיו להזמין את הגביר 
 א ספק הוא יתפייס לבוא..ברוב עם לשמחה, כך לל

ים לבית הגביר שהיה מוקף חומה ושער ברזל, הם ראו שהשער נעול אנשיצאו ה
לבד ממקום אחד שהיה מואר, היה זה בתחילת  ,מבפנים והחדרים שבבית חשוכים

הוא דילג  האנשים החליט לברר מה קורה,וכולם תמהו מדוע הכל חשוך, אחד  הלילה
ואר שבבית, לתדהמתו ראה את ר' משה שוכב כפות מקום הממעל החומה והציץ ל

 על השלחן מונחות חבילות של כסף., ופיו סתום בסמרטוטים, על הריצפה
ואז סיפר  את הגביר מהחבלים והשיבו את נפשו.התירו , האנשים פרצו את הבית

ואז  ,קשרוהו בחבלים, סגרו עליו את השערשבאותו יום חדרו גזלנים לביתו,  להם
טלו את המפתחות של הכספת והוציאו את תכולתה לשלחן, אולם כששמעו את נ

ום שלל, "אילו הם נבהלו והחלו לברוח ללא ש ,החבורה הגדולה המגיעה אל הבית
 .בחתונה.. עתה הלכו כולם לשמוח ,"היה כל ממוני גזול בידיהם" ,איחרתם" אמר

כל קדיש את שי הודיעא ו, החובה להודות לה' על הנס שגמלו לימים הרגיש ר' משה
והקים  ,, עלה לעיר הקודשרופהיחיסל את נכסיו שבאובת עניי ירושלים, כספו לט

 .שכונת בתי ויטנברגשבאמצעותה סייע רבות לעניי ירושלים, וזו  ,שכונה כספוב

 

 אמונה

 ...תמימה   

משה פעם ישב הצדיק רבי 

זי"ע, בנו של הצדיק מרוזווידוב 

זי"ע, במסיבת יקוב 'הרר"א מדז

חסידים ושוחח מענין ביאת המשיח, 

ומענין זמני הקץ לגלות שאמרו גדולי 

 ישראל במשך הדורות. אמר:

"האמינו לי אחי, אף אם תגיע שנת 

התתקצ"ט, שהיא האחרונה באלף 

ויהיה זה היום האחרון בשנה,  ,השישי

בוקר אלא בין השמשות, ממש בולא 

המיועד לקץ, לפני הרגע האחרון 

ייאש לא את , גם אזומשיח לא יבוא

 ..חלילה ואחכה בביטחון לבואו.
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 ו."התשעו' שבט , 130ן גליו ,בס"ד
 במוצא"ש. 19:42מברכין הלבנה משעה 

 ע"הרבקה בת חיה לע"נ 

 

 

 ,י' שבט התקמ"בביום  // חסידות לעלובאת ייסד ונודע כאיש אלוקים קדוש שנפטר הרה"ק דוד זי"ע,  ,ז' שבט התקע"דביום 
 .המקובלים 'בית אל')נולד בתימן בשנת הת"פ(, ראש ישיבת  ,הרש"ש -רבי שלום שרעבי זי"ע  נפטר בירושלים המקובל האלוקי

 פרשת בא
 יציאת שבת הדלקת הנר



 

 סוף הישועה לבוא                
            אחרונותמביא ג' מכות השם יתברך                                         

         בני   וצאיםי שאחריהן   מצרים  על                         . 
         אנו  זה  בתהליך  מהגלות.   ישראל                          .
שפרעה הולך ומשתכנע   איך  ואיםר                           .

 אך ליבו נאטם שוב ושוב. ,כמעט לגמרי
שמה שהוצרך ה' לומר למשה  ,הקדוש מבאראור החיים ה

)י, א(, היה משום  "כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו"
שלמרות המכה הגדולה של הברד, פרעה ראה משה ש

והיה חשש שמא  משיך להרשיע ולחטואבמקום להיכנע מ
ו וליבו יתחמץ בשליחותו לפרעה, כביכול אין תישלל תקוות

ך אמר לו ה' מה לעשות כבר ופרעה לעולם לא יכנע, לפיכ
ה, שידע שיש פה הכבדת לב מיוחדת מאיתו יתברך ובלעדי

 רף מפרעה מיד הוא ישלחם.יכשה' י
∞   ◆ ∞ 

סיפר את הסיפור הבא: עיר זו  ,יהודי מהעיר קובנא שבליטא
הייתה מלאה חכמים וסופרים ואפילו האנשים הפשוטים שבה 

וביניהן גם הישיבה  ,היו בה ישיבות חשובותהיו יראי ה', 
הגאון האדיר ר' כיהן  כרב העיר סלבודקא. -שבפרבר העיר 

בעל שו"ת 'דבר אברהם', )היה  ,שפירא זצוק"ל אברהם דובער
 .(נוראה בגטופטר בימי השואה הידוע בדורו, נגאון 

שהיו כמובן  ,בית מדרש של מודרנייםגם בעיר עם זאת היה 
 'חידושים' שונים.לעשות ים טובים, אך רצו יהוד

לשנות מהנהוג מקדמת דנא  ,החליט גבאי בית הכנסת הזהפעם 
ולהזיז את התיבה מאמצע בית הכנסת, הרב שיצא חוצץ נגד 

ולא איפשר לגבאי  ,לא חס על כבודו וזקנותו ,התיקונים הללו
ף את התיבה וחחל הגבאי החצוף לדלבצע את השינוי, וכך ה

 , כשהרב הישיש דוחף לצד אחר.מצד אחד
אין תועלת בהתעקשותו של הרב יד הגבאי תגבר והיה נראה ש

שה יובהתנגדותו בכוחו הדל, אולם ברגע שלפני אחרון הקימה א
צדקנית ואמיצה מעזרת הנשים קול זעקה, הכיצד מבזים כך את 

וכך העיזו אחרים  ,רבינו ואנו שותקים ?! איפה כבוד התורה ?!
 עד שהלה הוכרח להיכנע בבושת פנים. ,והחלו לריב עם הגבאי

∞   ◆ ∞ 

גם אם  - שה שיפעל ויעשה כפי שהוא מורה לוה' אומר למ
 .עולואת מכביד במצב ופרעה רק  גורעת ושליחותנראה ש

ורים המופיעים בתורה, הוא המעשה עם פרעה ככל הסיפ
 ,דרכיוגילה את  קב"הה אצלינוונה לדורות הבאים, הכו

אולם ישנם  שמעכב ולא יפסיק לפעול. הזהוא משה ידע שש
והוא דורש מהאדם  ,את דרכיושה' לא מגלה פעמים רבות 

גם אם נראה לך  ,התאמץ למעני ,עשה את שלך" - תמימות
שלא תצליח ושאין סיכוי, ואני אעשה את שלי והישועה 

 האדם., כי לפני הישועה צריך מאמץ מן "והגאולה תבוא בסוף
בהבנה זו פעלו תמיד גדולי ישראל, הם עשו את שלהם , כך

 לזכותויזכנו ה' לעמוד על דברו וה' סייעם לקיים שליחותם, 
 לגאולה השלימה במהרה בימינו, אמן.

 :זצ"ל ם סופר"אמר החת
 ..."כופר בנגלה בנסתר ,בנגלה בנסתרהכופר "
אדם הכופר בגלוי בתורת הנגלה,  – דהיינו 

הרי שגם בתורת הנגלה הוא כופר בסתר, 
 והא בהא תליא...

 הרב דניאל בוקובזה שליט"א    
 

מאוורר הפועל בשבת, האם     ?                                  
מותר להזיזו ולהטותו לצד אחר                              .
 בשבת, או שאסור ליגוע בו?                            .

 

 :אחרוניםמאורר הפועל בשבת, יש מחלוקת ב !
גופו ומקומו, ויש  שהתירו לטלטלו רק לצורךיש 

גופו ומקומו,  שהתירו לטלטלו אפי' שלא לצורך
ולכן לכל הפחות ודאי מותר לטלטל את המאוורר 
לצורך גופו ומקומו, וכגון: כאשר קר לו, או 
כשרוצה להשתמש במקום עליו עומד המאוורר, 

 וכדו'(.
כמו  מתיריםולהזיזו שלא לצורך גופו ומקומו, יש 

 .המחמיר תבוא עליו ברכהושכתבנו, 

 

 המלחמה בשבתאי צבי שר"י: 

 נחמיה חייא חיון  – פבפרק   

 
 .                                  הג"ר יוסף אירגאס עדיין לא גילה את 

 , ונחמיה חשב שהוא נוטה לשבאות.התנגדותו לשבתאי צבי
הגר"י הראה לו , כעבור מספר ימים בא אליו נחמיה פעם נוספת

אותם כתב  ,רשימה של פירכות על תוכן הקונטרס 'רזא דמהימנותא'
ניכר  ות ואמר לגר"י שמדבריוגבעיונו בו, נחמיה השתומם מתוכן ההש

ראוי לחלוק על האר"י... הגר"י  ואינו סבור שש"צ שאינו מאמין בש"צ
 הכריז מלחמה על נחמיה וגירשו מהעיר בבזיון.'תגלית', אישר את ה

נחמיה עזב את ליוורנו והפיץ בדפוס את ספרו בארצות אחרות, הגר"י 
 והגיב על הסערה שעורר נחמיה ,עקב אחר ההתפתחויות בעירנות

'תוכחת  חיבר קונטרס קטן  בשם בשנים הבאות באותם מקומות, הוא
שהציג עצמו כגדול  –מגולה' ובו הוכיח עד כמה דעתו של נחמיה 

המשמעות האמיתית קצרה, והוא אינו מבין את  –המקובלים בדור 
 והינו בור בספרי קבלה. ,עומק סתרי התורהב

"כל איש אשר בשם ישראל יכונה, בל יאבה ובל  :בחיבורו הזהיר הגר"י
המתועבים ומזוהמים אשר  םישמע ובל יאמין, ובל יקרב אל הספרי

חיבר והדפיס בעיר ברלין, הארור נחמיה חייא חיון, וקראו בשם 'קודש 
הקדשים' ו'עז לאלקים', והוא דרוש 'רזא דמיהמנותא' אשר חיבר 

נחמיה[ שינה שמו  -היותו באקלים, וזה המוחרם ימ"ש ]הש"ץ שר"י, ב
לא להעלים הדברים, וכשבאו לידי חקרתי כל דבריו וראיתים מ

 כפירות".
בסיום חיבורו סיפר הגר"י: "גם אנחנו צעירי הצאן שבעיר הזאת 
ליוורנו יע"א, כשהגיע הספר המקולקל, נמנינו למנין עשרה, דכל היכא 

שכל היכן שיש עשר איש שכינה  -דאיכא עשרה שכינה קדמא ואתיא ]
בתפילת  , והטילו עליו חרם ביום ה' לסדר חקת תע"ד,מקדימה ובאה[

קודם קריאת התורה, חרם חמור וגמור, ששום אדם לא ישא השחר, 
ולא יתן בתועבות ספרי הנחש הנ"ל, וכל אדם אשר ימצא בידו שום 

 ספר מהם, הן בדפוס והן בכתב יד, שיביאם תיכף ומיד לבית הדין".
 

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

   

 "...רתההשתך א" 

 מספר:מר שמעון בוקובזה 
, מגוריעיר  – באשקלוןש 'ברזילי' "חהבי"אני מתנדב ב

 .תם בשבתיהשוהים אמשפחות החולים מחלק אוכל לו
'אתה שה שהכירה אותי ואמרה לי: יאותי א ראתה ,פעם

נתן  הרב ,רואה את התינוק הזה, הוא פה בזכות אחיך
 זצוק"ל'...בוקובזה 

יא ה, היא סיפרה שעשתה טיפולים רבים ולא הרתה
שבאמצעים  ועו על הרב נתן ובאו אליו וסיפרשמ ובעלה

לעמוד בנטל  יםלויכ ינםאעטים שעמדו לרשותם, והמ
תמשיכו את 'הרב נתן אמר להם: הכספי של הטיפולים. 

 ! 'סכום שיידרשבכל  ממןאני א –הטיפול 
בא לרב נתן, והרב שואל אותו:  הבעלבמהלך הטיפולים 

 ... ואז אמר לו: 'אשתך נקלטה' ! ' ?מה קורה עם אשתך'
 .על כך ולא ידע ,אשתו ואפילו ,עצמוהאיש 

בחודש השני, או השלישי, הרופאים הורו לעשות הפלה. 
ר לא להפיל. כך גם והוא אמ ,ו עם הרב נתןהם התייעצ

ו להפיל, והרב נתן אמר הרופאים הור, בחודש השישי יהה
הילד לפניך, בזכות סיימה האשה, ' 'והנה' שלא להפיל.
 .'ב"ה בריא ושלםאחיך ! תינוק 

 

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


