
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב" )ו, ב(                      
 האבות" )רש"י(. "וארא אל                          

וזהו    ,שרוצים אלה –לא ירצה(, והיינו 'אבות'  –את המילה 'אבות' אפשר לפרש גם כ'רוצים', )מלשון "לא יאבה"                               
 שה' יתברך נראה רק לאלה שרוצים שיראה אליהם. –אל האבות"  "וארא                             .

 (חתם סופר)      רוצים כי אהיה איתם...האהיה עם  –את הפסוק "אהיה אשר אהיה"  רמב"םהובדומה לזה מפרש                               
 

 "וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם" )ו, ה(
חייב אני לשמוע את נאקתם, משום השם יתברך אומר כך: בעצם כל הענויים והנגישות הללו הם לטובת בני ישראל, אך בכל זאת •  

 ומצרים הלא אינם מאמינים בהשגחתי ואומרים "איה נא אלהיהם", וגדול הוא חילול ה'. –ש"מצרים מעבידים אותם" 
 ובה זי"ע()תולדות אדם, להרה"ק יהושע מאוסטר                           ...ולפיכך כשבני ישראל זועקים, בשל חילול ה' הזה אני מוכרח לשמוע אותם

ואת רוחם ונשמתם, אותם  לעבדיםשהם משעבדים  –"שמעתי את נאקת בני ישראל", שנואקים בעיקר על כך ש"מצרים מעבידים אותם" •  
 )אבני אזל(                                                                                   עה. ומונאקה זו על שעבודם הרוחני כבר מוכרח היה ה' לש

 

 "ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלקים וידעתם כי אני ה' " )ו, ז(
אין שום אדם ומחשבה יכול לתופסה ולהשיגה, ורק בני ישראל יכולים להגיע להכרתה על  -האלוהות עצמה "לית מחשבה תפיסא ביה כלל" 

 .ב"ה והתורה הם אחדהק –הוא חד"  בריך וקודשאידי אור התורה והמצוות, כי "אורייתא 
 )קדושת לוי(               ...כלומר על ידי מתן תורה, תבוא האפשרות של "וידעתם כי אני ה' " –על ידי "ולקחתי אתכם לי לעם"  ,ולכן   

 "ולקחתי אתכם לי לעם 
 והייתי לכם לאלקים" )ו, ז(         

 

 בניולבעיר ירושלים בצורת נוראה, תה יהישנה  250  -כ לפני 
 נשקפה סכנת רעב וצמא, המקום  היישוב היהודי הקטן ולגויי 

ראש רבני  ,זצ"ל גלאנטימשה רבי  ,קדושאיש אלוקים  הגדול, הגאוןזימן את  המושלהפחה 
ואילו אנו  , המקורב לאלוקים,העם הנבחרהם  היהודיםאתם טוענים ש"ואמר לו: , ירושלים

כם ע"י שתתפללו לכם אפשרות להוכיח את צדקת ישכעת  אתכם. חקורי אלוקים דחהטוענים ש
אנו נכפר על ו נו ואתם מנודים מה',עמ צדקהליחו, נדע שלה' והוא יוריד גשם. אך אם לא תצ

 ..."ימים היש לכם שלוש ! הקודש עירשלכם מ חטאינו בגירוש
ושפכו תפילה בצום בבכי המערבי לשמע הדברים נבוכו היהודים, הם התאספו ליד הכותל 

ו יום השלישי, הורה הרב לבני הקהילה להילוות אליבתחנונים, אך ללא הועיל. לקראת סוף הו
י כ ,ם חורפיותיוה שכולם יביאו איתם מטפחות, מעילי גשם ונעליווצי ,לקבר שמעון הצדיק

 היכתה במלוא עוזה ולא נראה ענן... השמשבאותו הזמן , בשובם צפוי לרדת גשם זלעפות
אויר קייצי התנהלה שיירת מזג כך באך איש לא המרה את פי הרב, ו היהודים שמעו ותמהו,

שער העיר לא הגיעו לעמק יהושפט, לקבר שמעון הצדיק, כאשר  לא פייהודים בלבוש חורה
על סטר הוא ו ,חרה אפוהוראת הרב, וכששמע על  ,למראה עיניוהגוי האמין שומר החומה 

 הרב בתפילה... עליוהשתטח  כשהגיעו לקבר, לא ענה דבר והמשיך לדרכו.פניו, הרב 
ת השמים וטיפות כיסו א, עננים נשבה רוח קלילה שהתגברה לסערהלמרבה התדהמה,  ,לפתע

למטר סוחף המשיך להתפלל עד שהטיפות הפכו א וה ,הרב לא זז מהקברגשם ירדו ארצה, אך 
 אל העיר. בראש הקהל במעלה ההרוגשם זלעפות, אז קם והחל לצעוד 

התנפל לרגלי הרב לבקש את סליחתו על המכה הנדהם, הגיח השומר  ,כשנכנסו בשער החומה
 ...שלא ירטבו רגליו מהגשם ,קח אותו על זרועותיוואז ל ,שהיכהו

 הגשם לא פסק לרדת שלושה ימים ושלושה לילות עד שכל מאגרי המים התמלאו.
יהודי ירושלים חגגו והכל הודו שרק בזכות תפילותיהם בא הגשם, ומאת ה' הייתה זו, הפחה 

 לה'. הם עם קדושעצמו הוכרח להודיע שטענת היהודים נכונה ו
ומה בא לרב וביקש להתגייר, ומשהוכנס תחת כנפי השכינה הקדיש את חייו לשרת שומר הח

 הם היו נזכרים בנס הגדול שחיזק את האמונה... ,פגשו בו יהודיםוכשאת הרב ולכפר על חטאו, 

 ברכת  

 הצדיק...
 

מלבד גדלותו בפסק ההלכה ובקבלה, 

 בן ציון אבא' ראון האדיר זכה הג

ות ברכותיו היו עוששזצוק"ל,  שאול

 רושם בשמים.
 

הרב לפני כעשרים ושבע שנה, שבת 
שלים, והיו שם גם במלון בירו יוןצבן 

שכבר יותר רב המלון ואשתו, 
משמונה שנים עברו מאז נולד בנם 

 האחרון.
 

אשת הגאון,  ,הרבנית הדסה ע"ה
הפנתה את אשת הרב להתברך מפי 
בעלה, והגרב"צ בירך אותה שתזכה 

 תאומים בקרוב.לדת ל
 

לאחר מכן נולדו לבני הזוג שנה 
 תאומים...

 התאומים הי"ו()מפי אחד                           
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 "ז.התשעא' שבט  -ר"ח , 180ן גליו ,בס"ד
 השמים כסאי" // לא אומרים "צדקתך".מפטירין "

 נעים זצ"ל העזיזניסים בן לע"נ ר' 

 

 

פר דברים לעם ישראל עד והחל לומר את ס -, "ויהי בארבעים שנה בעשתי עשר חדש באחד לחדש, הואיל משה באר את התורה" א שבט ב'תפ"טביום 
 , נפטר הג"ר משה ב"ר יוסף שיק זצ"ל, בעל שו"ת מהר"ם שיק.א שבט התרל"טביום  // מותו בז' אדר, ולכן יום זה משול כיום מתן תורה. )מדרש תהלים(

 ואראפרשת 
 יציאת שבת הדלקת הנר



 

 סיבות, ארבע גאולות שלוש                       

      לפני שבע המכות  ,בתחילת פרשתינו                                 
ה'    מצרים,  על  הביא  שה'   הראשונות                                    .
   מקדים ואומר למשה שישנם שלוש סיבות                                   .
 בעטיין יגאל את ישראל, ואלו הן:                                     .

שם 'אל  -"וארא אל אברהם... באל שדי ושמי ה' לא נודעתי להם"  א(
משמעותו  -שם 'הויה' אילו מורה שה' הוא ממציא המציאות, ו שדי'

שה' הוא מקיים המציאות בכל רגע, וכיון שה' נגלה רק באותו המראה 
ם שום טבע מטבעי הבלתי נפסדים", י בעדשל 'אל שדי', "ולא שינת

 ,לפיכך ראוי שיודיע זאת לזרעם שלא קבלו את הדבר מאבותיהם
 "ובכן אגאלם". ,בכדי שיקים אותם לו לעם

"סבה שניה לגאולתם היא  -"וגם הקמתי את בריתי אתם" וכו'  ב(
 הברית שכרתי עם אבותם".

 -את בריתי"  ואזכרשמעתי את נאקת בני ישראל...  "וגם אני ג(
ור בריתו זכ, ובזה נעשו ראויים שיתפלתם בצר להם ה'ששמע 

 ין "וירא בצר להם בשמעו את רנתם, ויזכור להם בריתו".יכענ ,גאלםוי
בגלל שלוש סיבות הללו, "אמר לבני ישראל אני ה' "  -"לכן"  :ואומר ה'

ה "הנותן המציאות מיהמקיואני לא רק ממציא המציאות, אלא גם  -
 ".טבע קצתם , שאשנהאוציאם כחזה ה, ובה לכל הנמצאותההו

אתכם מתחת  והוצאתיוה' מתבטא בארבע לשונות של גאולה: "
אתכם בזרוע נטויה  וגאלתיאתכם מעבדתם,  והצלתיסבלות מצרים, 

 אתכם לי לעם והייתי לכם לאלקים" וכו'. ולקחתיובשפטים גדולים: 
 אז שקט השיעבוד. ,מכותהייתה בהתחלת ה - היציאה מהסבל

 מגבול מצרים.ביום היציאה  - ההצלה
, שבמות המשעבד העבד לא בורח בטביעת מצרים בים - הגאולה

 יותר.
 במעמד הר סיני. - הלקיחה לעם

 לארץ ישראל. ליכנסשיזכו  -י זה "והבאתי אתכם אל הארץ" וכו' ואחר
רבעה ני גאולה, הוא כנגד אילשונות ועני ומה שזכו בני ישראל לארבע

 גרנאמרו לאברהם בבראשית )טו יג( "כי , שדברים שעברו עליהם
 " וכו'.ענו אותםו עבדוםו בארץ לא להםיהיה זרעך 

ריחוק השכינה, כי כל שלא דר בארץ ישראל כאילו  (2שהיו גרים. ( 1
שהיו  (3אין לו אלוה )כתובות קי:(, ושני דברים אלו תלויים זה בזה. 

ועברו עינויים, שזה גרוע מסתם עבד שלא  (4עבדים, שזה גרוע מגר. 
 מענים אותו.

 בסדר זהוה' הצילם בארבע גאולות בהדרגה מעט מעט, דווקא 
 :)ובאופן שונה מעט מביאור הגאולות הקודם(

הצילם מהעינוי  - אתכם מתחת סבלות מצרים" והוצאתיבהתחלה "
 .(כמו "למען ענותו בסבלותם" ,היינו עינוי 'סבל)'והשיעבוד, 

 .העבדותעצם מ -" אתכם מעבודתם הצלתיו"
נקרא גאולה כי לגר אין גואל, הדבר ו)ת, שהצילם מהגירו -" וגאלתי"

)ב"ק חז"ל אמרו ובמדבר )ה, ח( "ואם אין לאיש גואל", ספר ככתוב ב
 .(קט.( שזהו הגר

שכשתתבטל  -" אתכם לי לעם והייתי לכם לאלקים ולקחתיובסוף "
, וה' יקח בק בשכינההגירות שממנה נמשך סילוק השכינה, יזכו להיד

אותם כגבר הלוקח את אשתו בכך שיכניסם לארץ ישראל, ככתוב מיד 
 "והבאתי אתכם אל הארץ" וכו'.

, בסופו של דברעצמן  גאולותבשביל להגיע לו, ההבטחות אחרי כלו
 ...נוראות מכותב להכות את מצריםמיד  החל הקב"ה

 ח, ע"פ רבותינו הספורנו והכלי יקר(-)פרק ו פסוקים ב                       

 " ?בתורה ויעסוק ארוובצ ריחיים" -כתוב  בגמרא
זצ"ל,  הנצי״בראש ישיבת וואלוז'ין,  פטירת לפני שנים כמה

 לראש משנהזצ"ל כ מבריסק חיים ר, הג"נכדו שמשחל לה
 הישיבה מופלגי עםולשוח בתורה  ארוכות לטייל ונהג ,הישיבה

 תלמידים על הנצי״ב אומר והיה חיבה, בדרך שכמם על כשידו
 בצוארו חיים ר׳" -הלומדים עם נכדו, שהיה למדן עצום  אלה

 ... ה" ?בתור ויעסוק

 הרב דניאל בוקובזה שליט"א                                 
 

,          ם יש ענין לנשק ידי אמואה ?                                    
 בליל שבת ? ולהתברך מאב או מרב                                 .

 

 "ב אות ב(:)סי' רסבאר היטב כתב ה !                                 
ינשק ידי אימו בליל שבת כשהיא מברכת אותו, וסודו מבואר ו"

 ."האר"י ז"לבדברי 
 טו"ב( כתב:)שם סעי' כף החיים וב

דף שד"מ )עמודי שמים ז"ל בסידורו הנקרא  יעב"ץ"וכתב הרב 
: מנהגן של ישראל לברך הילדים בליל שבת, אחד (ע"א אות ה

האבות ואחד הרבנים אחר התפילה או בכניסה לבית, שאז חל 
השפע, וראוי להמשיכו על הילדים ביחוד, שאין בכוחם להמשיך 

עי משובח הוא, ויורד וחל שפע במעשיהם, אבל על ידי גדול אמצ
ונאחז ביותר בקטנים שעדיין לא טעמו טעם חטא, ועל ידיהם 
הוא מתפשט יותר, אבל גם הבנים הגדולים מקבלים ברכה 

 .בריודד כאן מאבותיהם. ונכון הוא, ע
והביא דבריו יעו"ש,  (מעבר ג פרק מג) מעבר יבוק"וכן כתב הרב 

 ."(אות ד) פתח הדבירהרב 

 המלחמה בשבתאי צבי שר"י:  

 יעקב פראנק -פרק קכז   
 

 מנהג הכת ירהמשבועות אחדים אחרי ש
 ודתאת  , פראנק  יעקב  ,הפראנקיסטית

מה את ידה הארוכה עליו, וכך ש רשהאושל  האנקזויציהכבר ו לנצרות,
 ב'ספר שמוש':כותב הג"ר יעקב עמדין זצוק"ל 

"נפלה קטטה בינו ובין מומר אחד מזאמשט, שהיה בחברת הכת 
להכותו, על כן רצה להנקם ממנו על  ]יעקב[הרשעה, ואומרים שצוה 

זאת, והלך אל הכומרים בווארשויא, וגלה מסתריו של הפרענק, 
ומסתורי סיעתו, שם רשעים ירקב, ואמר להם: "מה אתם חושבים, שזאת 

ה[נוצרי ? לא כן הדבר, רק לעינים הם עושים כן  הכת מאמינה ב]יש"ו
להטעות אתכם ולרמותכם בשקר ובזייף, ותוכלו לעמוד על האמת 
כשתפלו עליהם פתאום, ותחפשו בספרי תורה ומקרא ותפלה שלהם, 

 תמצאו אמתת הענין".
הלכו ונפלו עליהם פתאום לפתע, חפשו ומצאו בכל ספרים הנ"ל, ומצאו 

ם, וכתבו מתחלה שם ]יש"ו[ הנוצרי במקומו בכל מקום שם כתוב הש
להונות את הנוצרים... עכשיו בדקו וראו שנמחק שם הנוצרי מכל 
המקומות ונכתב במקומו 'יעקב ש"ץ', שם רשעים ירקב. אז תפסוהו 

 את יעקב[ ואסרוהו בכבלים".  -הכומרים ] 
עתה התברר לכמרים, שלא לשם נצרות קאתולית התנצר פראנק, אלא 

אחרות שאת טיבן לא ידעו. העבר הסתום שלו וסדר חייו  למטרות
מידע שאספו בחוגי הכת ו משונה, עוררו פקפוקים בלב הכמרים,ה

ומתנגדיה היהודים, הבהירו להם שהתנצרות הפראנקיסטים הייתה 
תחבולה, וכי פראנק אדוק עדיין בתפקידו המשיחי, ואמונת השילוש שלו 

 אינה קשורה לאמונה הנוצרית.
ם אחדים, כאילו ד הרגיזה אותם חשיפת 'סוד' מפי פראנקיסטיבמיוח

 זב יש"ו הנוצרי.ושל משיחם הכ פראנק הוא גילגול
סיפר לחוקריו הוא בחקירתו של פראנק עצמו, שארכה שלושה שבועות, 

זר נוצרי במבצר נסיפורי כזב שלא התקבלו על דעתם, והם הגלו אותו למ
 צ'נסטוכובה....

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

 

 סעודה רביעית )א( ... 

 הוצאת על  ההקפדה   מלבד
 תם, זמן  רבינו    לפי  השבת
הארכנו בעבר, הייתה גם  ההבדלה של כבר עליה 

זצוק"ל ייחודית נתן בוקובזה  מורינו הרב

היו לו סגולות שונות, פסוקים ומזמורים, שהיה  -
כך ההבדלה נוהג לומר בניגון ובנעימה, ולפי

רב. הרב אף ערך והדפיס חוברת עם  ארכה לו זמן
 ה לזיכוי הרבים.הלכות וסגולות ההבדלה, והפיצ

סעודה כמו כן הרב הקפיד מאוד על אכילת 
והיה מתמסר כולו לקיום סעודה זו, , בפת רביעית

 לכך.ציבור את ה ולעוררהוא גם הרבה לדבר 
לשיעורים  ,קיםלמרח גם כשהרב היה חייב לצאת

וחזר מאוחר מאוד לביתו, הקפיד לזיכוי הרבים, ו
 לאכול את הפת עוד לפני חצות הלילה.

  

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

ידידינו היקרים חה לברכת מזל טוב חמה ולבבית שלו

 נ"י. וחאייהי"ו, לרגל חגיגת בר המצוה לבן  משפחת זנד


