
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה" )א, א(                                                                      
לא נאמר "אשר באו" בעבר, אלא "הבאים" בלשון הווה, כלומר שהם באים תמיד, כי בכל העיתים                                   

תם שמות השבטים הללו וזכותם  עומדת      יבאים אבני ישראל נתונים בצרה ובמצוקה, כאשר  הגלויות, ו                          .

 ()החידושי הרי"ם                                                                 להם להחזיק מעמד.                                        .

 (שם" )את יעקב - מצרימה "ואלה שמות בני ישראל הבאים
"קטונתי  -בני יעקב עשויים להחזיק מעמד בגלות אך ורק כאשר הם נדבקים במידתו של יעקב אבינו, שהיה עניו ושפל רוח ) 

"איש תם יושב אהלים"(, כי  -גרות בעשיו אחיו, והיה יושב בתמימות באוהלה של תורה ) תמכל החסדים"(, מנע את עצמו מלה
 איתם בגלות ושומרת על קיומם. אז השכינה שרויה

ואילו כאשר אין בני ישראל הולכים בדרכי יעקב אבינו ושואפים ללכת בדרכי הגויים, להידמות להם, לחקות את מעשיהם, לחיות 
וכל  ,שפלים יותר ויותרטותיו של עשו, כי אז הם הולכים ומוכמותם חיי מותרות והוללות, לעזוב את התורה ולנקוט בדרכיו ושי

 ()פרדס יוסף                                                                                                                    ם נכרך בקשיים מרובים.קיומ

 איש וביתו באו" )שם("

הם באו למצרים יחד עם בתיהם מארץ ישראל, כלומר, שהביאו אתם את בתי מדרשיהם ללמוד תורה, שכן בתי מדרשות 
 ()תורת משה                                                                                         שבחוץ לארץ ישנה בהם קדושת ארץ ישראל.

 אשרכי המקום  "של נעליך מעל רגליך 
 עומד עליו אדמת קדש הוא" )ג, ה(אתה 

 

 מה לזמן וילנאהעיר  עברה, השניה העולם מלחמת בתחילת
 פנימ לשם ברחו ישיבותה בחורי וכל, ליטאמדינת  לשילטון
זצוק"ל, שהיה אז צעיר  גלינסקי קביע רביהגה"צ  וביניהם גם .והרוסים הנאצים
, המפורסם הצדק וגרזי"ע,  מוילנאהקדוש  הגאון קברל תלכלא החליט והלימים, 

 הי"ד, הקבור לידו. אברהם בן אברהם - פוטוצקי הגרף
 איש לשישים תירמו, ביום שעות לשש הגאון קבר את פותח היה הקברות בית שומר

, בסבלנות חיכה הואו ,תורהה תחילה גדולי נכנסו יעקבר' . כשהגיע פעם בכל להיכנס
לו  ואמר ,עבות עץ שהקיפה גדר לו והראה שלקחו, השומר בעיני חן מצאלמזלו הוא 

 ״גווית כתב:נ עליה עתיקה מצבהלו  הראה ואז ף פוטוצקי,הגר אפר טמוןזה  עץ שתחת
 לשם המפורסם, המופלג הרבני המליץ ,וחיינ בגויים בצילו ,רדינו דבש מנומ ארי

 הגדולה התשועה עשה אשר הוא ,מפינסק מייטעס לייב אריה ו״ה, מולתהילה
 ."בחכמתו העיר ומלט תקמ״ד בשנת בישראל

אמר לו  השומראך  החכמה של אותו רבי אריה,וי אותה תשועה מה יעקב שאלר' 
 הכנסת לבית הלך אזול, התפלנכנס ו הואולפיכך  ,הגר״א קברהגיע זמנו להיכנס לש

 :התקמ״ד שנת שם בקורות סופרמ מצא שכךו, קהילהד הוע פנקסחיפש ב שםל, הגדו
 היהודים ולא, המקוריים היהודים שהםוטענו  מלךל הקראים ו, פנהתקמ״ד בשנת

יהודים וה, פה שבעל לתורה קדמה, ששבכתב תורההם מאמינים רק ב כי', הרבניים'
 .להתנצר או םאליה להצטרף עליהם כן ועל ,מהם שהעתיקו אלה הם 'רבניים'ה

 היהודים נתבעו להתווכח עם הקראים וחשש וחלחלה אחזום ממה שיצא מכך.
 כיוןלהתווכח עימם, וך לשי מייטעס לייב אריה רבי מינה אתזי"ע  מוילנא הגר״א

הוכרח לחתום הוא  בה,יכוח יהיה וקבעו שהווהם לכתוב בשבת  'מתירים'הקראים ש
 להחליף עד שהגאון אמר לו שהוא מוכן ,על כךמאוד בשבת על כתב הבוררות והצטער 

 (ממול)המשך               ..      שלו בעד אותה שבתמ.שבתולתת לו .,איתו..

 
 השלוש ,אופן   בכל

 הגיעו           קראים
 רבי  מול  להתמודד

 אצל  המלך,  אריה
 חכמה: במעשהוהוא ניצחם 

הסיר רבי אריה  ,למלך כשהגיע הזמן להיכנס
ראה המלך ונכנס,  בחיקו את נעליו, החזיקם

אז , וחוסר הכבודכעס על ו זאת בתימהון
 :את מעשהו הסבירלרבי אריה ביקש 
אמר,  "הבוערסנה רבינו הגיע למשה "כש

הוא נדרש להסיר את נעליו, כי המקום הוא "
בהר  מקום קדוש, וכך נדרשו היהודים לעשות

 -וקדוש  מכובד ,בכל מקום חשובוהבית, 
 "...כאןעושה  אניריד את הנעלים, וכך להו

את הנעלים  מדוע שמת"אם כן  :תמה המלך
, "צודק אדוני" ?  , ולא השארתם בחוץ"בחיקך

משה "אך מה אעשה וכש בי אריה,השיב ר
לפני הסנה, באו נעליו רבינו הסיר את 

 תיחששלכן והקראים וגנבו אותם ממנו, 
 ם"...יסכנגם את נעלי והוכרחתי להקחו ישי

מאוד כעסו הקראים לשמע העקיצה והעלבון, 
הקבוצה  והריונחפזו להגיב: "שקר וכזב, 

משה אחר לשנה  1000הקראית התייסדה רק 
 איך יכולנו לגנוב ממנו"...ו, רבינו

 ...שלחם המלך בביזיוןלשמע הדברים 
 '(יעקב ויחי)'                     
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 ז."התשעכג' טבת , 179ן גליו ,בס"ד
 חלקים. 8-, ו17:36המולד ביום שישי, שעה 

 ע"ה יעקב בן אסתר רחללע"נ 

 

, כג' טבת התר"אביום  //חיבר ספרים רבים.  מאזמיר, ,, נפטר הג"ר אברהם בן הג"ר חיים פלאג'י זצוק"לכג' טבת התרנ"טביום 
 , נפטר רבי יצחק זרחיה אזולאי ע"ה, אבי החיד"א.כג' טבת התקכ"הביום  //נפטר הראשון לציון, הג"ר יונה משה נבון זצ"ל. 

 )מברכין(פרשת שמות 
 יציאת שבת הדלקת הנר

המשך  
'לאור 
 הפרשה':



 

 פרעה ל משה ביןויכוח ה            
    ואת  ,פרשתינו פותחת את ספר שמות                                                               

              גם ובה  .עם ישראלשל  שיעבודהמסכת                            .

 .ע"פ ה' פרעה לאמשה  שליחות הילתחמ                                    .
שישלח ם לפרעה יומראכשמשה ואהרון                                      

-ד ,ומסיים )שמות ה ,את ישראל, פרעה מסרב ואומר שלא ישמע לה'
הן למה משה ואהרן תפריעו את העם ממעשיו לכו לסבלתיכם: " :ה(

 רבים עתה עם הארץ והשבתם אתם מסבלתם".
 את עומק הדברים כך:סביר האפשר ל

ם ע עמלבאיוב )ה ז( כתוב "אדם לעמל יולד", אלא שיש הבדל בין 
שעל ידי  ,והוא עמל עבור העולם הבא, בתורה ,הוא עמל פהישראל ש
וזהו "וכל בניך , בניינים רוחניים למעלהישראל בונים תורה העיסוק ב

שדרשו חז"ל )ברכות סד.(  ,)ישעיה נד יג(" ורב שלום בניך 'למודי ה
)ישעיה מג כא( גם מלשון בניין. וזהו  - "אל תקרי בניך אלא בוניך"

שבשבילה ולעמלה נוצרו  -" התורה( יספרו -תהלתי ) "עם זו יצרתי לי 
וכדברי  ,עולם הזהב גשמישנולדו לעמל ישראל. לבין אומות העולם 

כי ", ידי עשו והידים "הקל קול יעקב :)בראשית כז כב( יצחק אבינו
פה בלבד, קול ובבלבנות  ,תורה איש תם יושב אהלי"הוא  יעקב

 "ידי עשו". ,הגשמיעמל ה -"והידים" 
עסקו בעמל גם הם  ,עם ישראללתורה כשעדיין לא ניתנה  במצריםו

בא משה ובנו "ערי מסכנות לפרעה", ו ,"בחומר ובלבנים" ,הגשמי
 .בלבד רוחנייהיה עמלם מעתה ו ,תורהיקבלו כדי ש םלהוציא ורצה

המשיך ליד את לבו הכבש בשמיםשר מיוחד  פרעהנתן ל ה'אולם 
, עד להצדקת מעשיווהוא נתן לו טענות ומענות  ,שעבד את ישראלל
אמת שעם ישראל  - ""הן רביםכך:  כנגדו טעןומשה התווכח עם ש

" עתהלעמל רוחני בלבד, אולם " וחשובים במעלה בכך שנועדו 'רבים'
הם לא בני תורה, ושם עם הארץ  -" עם הארץ" באשר הוא שם, -

 והשבתם אתם מסבלתם" ?וראוי להם עמל גשמי, ומדוע " ,עליהם
 והרי ראויים להם סבלות אלו !

למה משה ואהרן ובדרך זו יש לפרש כוונת פרעה בתחילת דבריו: "
 ,רבה ה כב(חז"ל )בראשית תפריעו את העם ממעשיו", וכדברי 

יעבדו גם ביום  ישראלש הוסיףלפרעה הוא  שבאו משה ואהרון שאחר
 הכשהי בעצת משהשבעבר פטרם מעבודה בשבת למרות  השבת,

חזור בו ל ליבואת של פרעה הפך  שרה. והיינו שכעת בבית פרעה
, עבודה בשבתל הוטיבהעם ב מעשילא יפריעו לשמשה ואהרן מר לוול
 .בתשגם ב ,גשמיתמעבודה  אינם צריכים להתבטלו אין להם תורהכי 

ועל  ,לא עזרה לפרעה ,השב'הלמדנות' עם כל אבל הכבדת הלב 
, טענת משה הייתה נכונהאת עם ישראל לבסוף, כי  הוא שילחכורחו 

 הרוחני. -העיקרי היה צריך ללכת לייעודו ישראל  עםו
בלימוד התורה ונקראו לישראל יש כח לבנות בניין רוחני שמאחר ו

תות חז"ל )פס"ר כג ט(: "לא נתנו שב ואמרלכן  "בנאים" כנ"ל,
שעל ידי עסק הזה ן יהבניכי  לישראל אלא לעסוק בהם בתורה",

בחלק העולם הבא,  ,בעליוניםאלא  ,בעולם הזה נעשהלא התורה 
 .אמרו חז"ל בברכות )נז:(וכמו ש ,הוא מעין עולם הבאשבת ו

 אב מלאכההוא  "הבונה"ו, בניין גשמיבשבת כל  לגמרינאסר גם ולכן 
צריך להרבות ו ,עג.(שבת ב )משנההאסורות בשבת  מלאכות ט"למ
"ולכן כתבו  אז יצליחו בבניין הרוחני,עסק התורה, כי ב שבתב

מעסק התורה ביום שבת,  דגדול הפועל הנעשה ,המקובלים ז"ל
 " !!!אלף פעמים יותר מן הנעשה מעסק התורה של ימי החול

 (שנה שניהזי"ע, שמות, רבינו הבן איש חי )                                                

 ".םהבאי לישרא יבנ תשמו ה"ואל
 סופי התיבות של מילים אלו הם 'תהלים'.

 היהודישבאים על וזה רמז שבכל הצרות והמצוקות 
, עליו להתפלל בספר תהילים נרמזים בירידה למצרים()ו

 ובכך יוושע...
 

 "ל, גיסו של האדמו"ר מגור זי"ע(קמבענדין זצו )הגה"צ

 זה שליט"אהרב דניאל בוקוב                                   
 

 נאיםצריך ללבוש בגדים האם  ?                                    
 שבת, ומה המקור לכך ?ב                                .

                                

 :סי' רס"בבשלחן ערוך כתב ה !                                    
 -סעיף ג נאים לשבת", וב לו בגדים "ישתדל שיהיו - ביף סע

 )לכבוד שבת(. "הנאים ילבש בגדיו"
 

"וכבדתו", ודרשו "דכתיב  -ס"ק ה ב משנה ברורהכתב הו
מלבושך של שבת כמלבושך של  חז"ל )שבת קיג:( "שלא יהא

חול, וטוב שלא ילבש בשבת מכל מה שלבש בחול אפילו 
 ".לשבתטוב שיהיה לו גם טלית אחר חלוק, ואם אפשר לו, 

 

כפי יכולתו, ואפילו אם הוא  –")בגדים( נאים  -ס"ק ו וב
גם כן ילבוש בגדי שבת, כי אין  -בדרך לבדו ובבית אינו יהודי 

 (.חיי אדם) כי אם לכבוד השבת", ,המלבושים לכבוד הרואים
 

וילך בהם עד מוצאי שבת  -"ילבש בגדיו הנאים  -ס"ק ח וב
 ."הבדלה אחר.....

 המלחמה בשבתאי צבי שר"י:  

 יעקב פראנק -פרק קכו  
 

 בתום  הויכוח, פסק  הרשע,  הארכיבישוף
 מיקולסקי, שבמחלוקת על אמונת המשיח

יד היהודים על התחתונה, ולעומת זאת הטענה על שימוש בדם נוצרים 
 וסרה לבית דין של הכנסיה לחקירה.בפסח לא נתבררה כראוי, ויש למ

פסק הדין היה מאכזב עבור הפראנקיסטים, שציפו לפרעות ביהודים על 
ות הנקם, וידי הכרה רשמית בעלילת הדם, אך הם לא איבדו את תא

חיים ראפאפורט זצוק"ל מיד אחר ההודעה על  ואחד מהם ניגש להג"ר
החקירה וקרא בחמת רצח: "חיים, זממת לשפוך את דמנו, כאשר 

 הרי לך דם תחת דם" ! –הכרזת עלינו חרם בשנת תקט"ז בעיר ברודי 
השני גרם למעשה  ניצחונם המפוקפק של הפראנקיסטים בויכוח

כעת דרשו מהם הכמרים להוכיח את מסירותם לנצרות על כי למפלתם, 
 ידי טבילה, והם הוכרחו לקיים את הבטחתם.

בתוך חודש החלו הההכנות להתנצרות, וביום בואו של יעקב פראנק 
לעיר לבוב, נערכה בקאתדראלה חגיגה נוצרית גדולה, בה השתתפו 

התנצרות של אנשי הכת  הפראנקיסטים. אז החלה סדרת טקסי
המשיחית, וכאלף איש מעיירות גאליציה, הקארפטים ומחוזות נוספים 

 הוכיחו את נאמנותם לפראנק והוטבלו לנצרות.
הארכיבישוף מיקולסקי וכמרים נוספים דאגו לכלכלת המתנצרים, 
אצילים פולניים ונשותיהם העניקו להם מתנות ושמחו להתכבד להיות 

 סנדקי הטבילה שלהם.
יש מהם שאף שהמשיכו לדבוק זו להתנצר, ולא כל הפראנקיסטים הע

 נשארו ביהדותם.פראנק יעקב ב
בקלות, אחר שכבר המיר ליעקב פראנק עצמו באה הטבילה לנצרות 

תו, נעשה את דתו לאיסלאם בעבר. טקס ההשתמדות שלו ושל אשתו וב
, המלך אוגוסט השלישי כובד להכניסו בפאר והדר מלכות בווארשה

לברית הטומאה ברוב עם בקאתדראלה הראשית של עיר הבירה, 
במעמד בני בית המלך וכל שרי החצר. מטביליו נתנו לו את השם 

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

 ! בית צדיקים יעמוד 
 

 היה מו"ר ,מספר שנים אחר נישואיו

 זצוק"ל, נתן בוקובזההגה"צ הרב 

 תבביבכל ערב,   שיעור תורה מוסר

 משה כלפון נורביהקדוש הגאון ע"ש בנתיבות שהוקם  נסתכה
יזכה אמר שכשו הרב נקשר לדמותו, גדול רבני תוניס. זי"עהכהן 

 ...יקרא לו על שם הצדיק, למרות השם הלא שגרתינוסף, בן ל
 '.משה כלפוןהרב 'קראו  ,בנו השלישי ואכן כשנולד

 , ערב הילולת רבי משה כלפוןיז' טבת - במוצאי השבת האחרונה
 ..הבן התארס למזל טוב., שנפטר ביח' טבת התש"י ,זי"ע

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

 ברכת מזל טוב חמה ולבבית שלוחה מעומקא דליבא

 זצוק"ל נתן בוקובזה הגה"צ ר'"ר לבנו של מו

 הבחור החשוב

 נ"י. משה כלפון בוקובזה

 לרגל אירוסיו עב"ג הבחורה החשובה

 תחי' אביגיל אסתר מלכא

יה"ר שיבנו בנין עדי עד, בית שתשרה בו אהבה 
שלום ורעות, מתוך רוב נחת והרחבת הדעת,  ואחוה

 לשם ולתפארת בעם ישראל.


