
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 י(-הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, הבה נתחכמה לו" )א, ט"                                                                    
 (רש"ילמושיען של ישראל". ) –"לו                           

   מאמץ את ליבם ורוחם בכל שעת ועם ישראל מנהיג, המעודדם ומחזקם בכל עת צרה, ו לקם ל בכל דור                         .

וכך הוא מושיעם. הדבר הזה ידוע לשונאי ישראל  ,א מניחם להתרפות מאמונתם בזמן נסיונותלמשבר ו                         .
 .איך לבטל אותו ואת השפעתו ולהכריעו כליל ,זוממים מחשבות נגד המנהיג היהודיהם תמיד ולפיכך  ,שבכל הדורות

שתמיד מצוי  –בזה טמון סוד כוחם ושלימותם של עם ישראל, "רב ועצום" הנה  –וזה מה שאמר פרעה: "הנה עם בני ישראל" 
 "."למושיען של ישראל –עת צרה ומצוקה, לפיכך "הבה נתחכמה לו" לעמוד ב כחלהם מנהיג חזק, רב עצום, שנותן להם עוז ו

 )נועם מגדים(

 

 "אכן נודע הדבר" )ב, יד(
יותר מכל עם אחר, אולם עתה כשראה שיש ביניהם מריבות בגלות בתחילה לא הבין משה רבינו למה עם ישראל סובל 

שאפילו שאל איך יוציא את ישראל ממצרים, באיזה זכות ראויים הם עד כדי כך היטיב להבין  ,ורכילויות, מחלוקת ולשון הרע
 להיגאל ?! כי בגלל לשון הרע, מחלוקת ורכילות, מתבטלות כל הזכויות !

 )שפת אמת(
 

 "וזה לך האות" )ג, יב(       

 .                                         רב העירכשימש זי"ע,  אליהו מוילנאבתקופת הגר"א, רבינו 

.                                              , הגר"א עצמו , שהיה תמיד חכם מופלגזצ"ל שמואלרבי  הגאון
 .                                                 כרב, משוסרב לש ליטול על עצמו משרה תורנית כלשהיא סירב

 יו.כל ימ הצטער ,ועל כך ,נאלץ לפסוק בשאלה שהתעוררההוא אך פעם אחת  או כדיין וכדו',
כאשר חייט עני, שכינו של הגר"א, המטופל במשפחה גדולה, הצליח לקנות  ,המעשה היה

לאחד לקראת אחת משבתות החורף עוף לסעודות שבת, בלב שמח הוא מסר את העוף 
 והוא שב שמח לביתו הדל.השוחטים ובודקים שבעיר , הלה שחט לו את העוף 

מת החיפזון, טעתה והכניסה כף חלבית לתוך חככל הנראה מ ,אשת החייט הצער,למרבה 
 והתעוררה שאלה של תערובת בשר בחלב. ,קדירת הבשר

החייט מיהר ללכת לביתו של הג"ר שמואל, רב העיר, אך משהתעכב שם ובלחץ ערב שבת 
אל שכנה הגר"א הנמצא בסמוך, הגר"א שאלה הממשמש ובא, החליטה אשתו לשלוח את ה

 ...החייט הוא אמר בשם הגר"ש שהמאכל כשרבעלה כשבא  פסק לה שהמאכל אסור, אולם
שילך לביתו ויאכל  ,מיהר החייט שוב לבית רב העיר וסיפר לו על פסק הגר"א, הגר"ש אמר לו

 ...את התבשיל בשמחה וללא חשש, ובלילה יבוא הוא והגר"א לאכול איתם את המאכל
שעפר אני תחת כפות  אמר לגאון, "יודעני הגר"א, "מורנו ורבנו" בת הלך הרב לביתבליל ש

ולכן על מנת  ,ההלכה כמותי ,שאני הכשרתי את העוף ןומכיו ,רב העיררגליו, אבל אני הוא 
שם נטעם שנינו את  ,מבקש אני מרבינו שיבוא איתי לבית החייט ,שלא יתחלל כבוד הרבנות

 "א הסכים ויצא עם הגר"ש לבית החייט.התבשיל", הגר
התרגשות עצומה אחזה בבני המשפחה מבואם של שני הרבנים, אשת החייט באה להגיש צלחת 

אך אז מעדה בהילוכה, מרפק ידה פגע במנורה שניצבה על השלחן, המנורה  ,עם התבשיל
 ..התנודדה ונר חלב אחד נפל לתוך הצלחת עם התבשיל.

הגר"ש נחרד מאוד, הוא ניגש לגר"א וביקש את סליחתו באומרו: "אות בני הבית נבהלו, וגם 
 ומופת הוא מן השמים שהמאכל היה אסור, משמים הוכיחו שההלכה כמר, אני מצטער".

הדבר אשר יורוך... לא תסור ימין ושמאל"... )דברים יז,  "פאולם הגר"א ענהו: "בתורה כתוב "ע
רא, רק כיון שאני פסקתי שהתבשיל אסור הרי הוא שההלכה היא כמרא דאתיא(, ולפיכך ודאי 

 ."אסור עבורי ומן השנים מנעוני מלאוכלו

 שיחה

 בטילה...  
 

ששון הצדיק הירושלמי, המקובל הג"ר 

זצוק"ל, היה אדם די נסתר, אך  מזרחי

ידיו היו רב לו בתורת הנגלה ובתורת 

הנסתר, והוא גם זכה לחבר כמה ספרים. 

ששון למד שנים רבות בחברותא עם  חכם

יהודא ראש ישיבת 'פורת יוסף', הג"ר 

 זצוק"ל. צדקה

 פעם דיברו עם רבי יהודא על חכם ששון

ספר ישהוא, כחברותא וכקרוב אליו, ורצו 

משהו אודותיו, אמר להם רבי יהודא "אין 

 , הכיצד ? ...תמהו כולםלי מה לספר" !  

אני " נענה רבי יהודא ואמר בפשטות

חנו שיחה לא ש)!!( מעולם וחכם ששון 

פשוט ישבנו ולמדנו, וממילא  ,בטילה

 "...ומאיפה יהיה לי מה לספר ממנ
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 .ו"התשעכא' טבת , 128ן גליו ,בס"ד
 .שבת ראשונה של ימי השובבי"ם

 ע"הרבקה בת חיה לע"נ 

 

 

, נפטר הג"ר שמואל זצ"ל, רבה האחרון של העיר וילנא, הוא כיהן ברבנות בתקופה בה התגורר הגר"א כא' בטבת התקנ"אביום 
 , נפטר הג"ר שמואל הלר זצ"ל, גאון אדיר שכיהן כרב העיר טבריה.כב' בטבת התרמ"דביום  // )ראו ב'לאור הפרשה'( זי"ע בעיר

  שמות פרשת
 יציאת שבת הדלקת הנר



 

 שלח נא ביד תשלח

  ( פרצו מהפיכות 1848)בשנת התר"ח                                     
          ובמהלכן מרדו  אירופא מארצות  בכמה                            .
שנה אחר כך,  הרוסי.  בשלטון הפולנים                               .

בשנת התר"ט, היה חשש שעומדות להתקבל גזירות כלכליות 
, מייסד חסידות בעלזשתדלנים באו אל ו ,חדשות נגד יהודי פולין

ברכם  , הרבי'השר שלוםזי"ע המכונה ' שלום רוקחרבי "ק ההג
 להם את הסיפור הבא:סיפר לעודד אותם ברצותו ו, שיצליחו

ניחתה על ראש פעם היה שתדלן יהודי בפולין, ז"ל  רבי יוסף אפטר
 ,הגבלת הסוחרים היהודיםחוק לשעסקה בגזירה קשה,  יהודי פולין

 "קה, הגרב העיר ,רבוזר בעיבכדי להעיר פרנקפורט והוא נסע עד ל
אך בעל ה'סמיכת חכמים',  ,זי"ע נפתלי הכהןרבי האלוקי המקובל 

, הוציא קופסת עץ ואז ניגש לארון ,ישב עימו זמן מה ורבלהפתעתו 
 קטנה, הגישה לו ובירכו שייסע לשלום.

הוא חזר לפולין והתאכסן ו, רב מלא תמיהה יצא רבי יוסף מבית
מצא בה ותימהונו גבר כשפתח את הקופסא בדרך, שם ה באכסני

 ...הגזירה מולאיך זה יעזור לו  ,סיגרים הולנדיים יקרים מאוד 12
עד מהרה  , חבורת אורחים הגיעה.לפתע עלו קולות רמים באוזניו

הפרלמנט הפולני, אצילים  - מחברי ה'סם' 12התברר שהיו אלה 
, הם , שהרבה מהם הכיר מפעילותופולניים מערים ומחוזות שונים

 הם האשימו את ,יהודיםבהגיעו לדבר כרגיל ו ,שתו לשוכרהישבו ו
שהם על המולדת ויש להיפטר מהם, נים גאינם מש היהודים

ולא  ,ם להפיקונצוח שבר, ומייבאים רק לפי הרושולטים על היבוא
מכך,  להם, והעם הפולני מפסידם משתלמים נדברים שאימייבאים 

 ,נפלא וחר גרמני מכר לו סיגר הולנדי שטעמושס ,אחד מהם סיפר
 זה...רק היהודים מונעים את היבוא של סיגר  ,אמר שגם פהו

בכמה  ,התלבש ושם בכיסו את הקופסא ,רבי יוסףשמע זאת 
לאצילים את וביקשו שילך ויציע  ,בעל האכסניה זהובים שיחד את

אצלו לפני שבוע  , ויאמר להם שסוחר יהודי היההביאשסיגרים ה
באומרו שעד עתה לא רצו הסוחרים והציע לו לקנותם עבור אורחיו, 

 ,באוםימטבע חוץ יקר ולכן לא יאלה סיגרים ים לבזבז עבור היהוד
, הוא וחבריו היהודים מתכוונים אבל עתה שמחיר הסיגרים הוזל

 לייבא כמויות גדולות מהם...
החלו  ,הפולנים האפופים שכר ועשןועשה כדבריו, בעל האכסניה 

שלא רצו  ,נות של היהודיםיגלשנות את דעתם, עתה דיברו על הה
התשלום על שו ,משובחתהסחורתם על  .מטבע חוץ יקרלבזבז 

ינים" "הם סוחרים מצו ,עבור מוצריהם זול מהסוחרים הגרמנים
הגרמנים גם כך יורידו  ,החוק נגדםאת עלינו לדחות " ,הסיקו ביניהם

המגביל את  שאין לקבל את החוק החדש ", כולם הסכימוםימחיר
 .הגזירה בוטלהבהמשך ו ,, כך היההסוחרים היהודים

◆ 

אך  ,שה רבינומ -חליט על שליח מה' יתברך בגלות מצרים,  סובלעם ישראל 
 ועוד,ערל שפתים הוא ואיך יצליח, הרי ש תמהוגם  חושש שלא יאמינו לו, משה

 עד אז ? והמנהיג יהםהמבוגר בינח את אהרון אחיו שהיה ולשלמה ה' לא 
 את דמות השליח הראויה ביותר. ,משה מצא בהנהגתו הרחומה שלאולם ה' 

לה בתחיעם ישראל היה נראה ל ,הורה ה'ים שהמסוי ההצלהו מהלך השליחותגם 
 " ?שלחתני ...... למהואף משה עצמו תמה "למה הרעות ,יתםרע אכאילו הוא מ

גם כשיש , תלת האלוקיהתבונה והיכוכל השאלות והתמיהות מתיישבות מול אך, 
 באמונה במשלחלפעול ם, ילהוריד את העינייש  ,ה'על הנהגת  קושיות וטענות

 .משה וישראל נגאלים בסוףורק כך , ובאמונה בשליחו

 לה האחרונה בב"א.יהיה בגאונזכה ש כך ,וכשם שהיה בגאולה הראשונה

מררו  ,ישב ברבנות העיר סאראקע 'לבושי שרד'ההגאון 
 .עד שעזב לעיר אחרת ,התושבים את חייו ולא הייתה לו מנוחה

אמר דברים רב הו ,הו בני העיר בכבוד גדולובשעת פרידה ליו
נו מדוע כשישב בתוכינו לא שיבח"תמהו האנשים  ,עירהבשבח 

הבעיה היא  ,קריה נאמנה, העיר עצמה"אמר להם ?  "כך
 ."..יכול אני לשבחה שכל אנשיה יצאו ללוותיכעת  .באנשיה

 הרב דניאל בוקובזה שליט"א    
 

     דם שקנה כלים הצריכים א ?                                  
       טבילה ועדיין לא טבל אותם,                          .
 האם יכול לטלטלם בשבת ?                                .
כלים אלו דינם ככלי שמלאכתו להיתר והם  !

י טבילה בטילטול, ואף ע"פ שהינם מחוסר מותרים
 ואינו יכול להשתמש בהם.

המתיר לטבול שלחן ערוך לא רק לדעת מרן הוזאת 
 האוסריםאת הכלים בשבת, אלא אף לדעת 

להטבילם בשבת, כיון שגם לדעתם יש פתרונות 
במתנה לגוי  איך להשתמש בכלים )וכגון: שיתנם

ויחזור וישאל אותם ממנו, וכך יוכל להשתמש בהם 
בלא טבילה(, לכן לכולי עלמא מותרים הכלים 

 בטילטול, ואין עליהם תורת מוקצה.

 המלחמה בשבתאי צבי שר"י: 

 נחמיה חייא חיון  - פפרק   

 

 .                 באותה אונייה בה שם נחמיה 
פעמיו לארץ הקודש, שלח הג"ר בנימין לוי זצ"ל, הרב 
מאיזמיר, שליח מיוחד להזהיר את רבני ירושלים 
מהנוכל, ואכן רבני העיר ובראשם הג"ר אברהם יצחקי 

 זצוק"ל, הרגישו מיד בטומאת נחמיה. 
וודע שיש לנחמיה מעריצים ותומכים יהרבנים נחרדו לה

 הם החרימוהו.ת התס"ח בתורכיה, ולפיכך בשנ
על החרם חתמו רבי אברהם יצחקי וחברי בית דינו 
הגאונים האדירים: רבי יהוסף קונקי, רבי שמשון גומץ 

 פאטו ורבי יהודה הכהן, זכרונם לברכה.
, הוא נחמיה עצמו ניסה להשיב בכתבים שונים למתנגדיו

ש"בשנת ת"ע מצאתי להחכם שמשון  מספר באחד מהם
תה ל[ בארץ מצרים, ואמרתי לו: "האגומץ פאטו ]הנ"

היינו האתה הוא  - הוא מחותמי ברכות שהיו במקדש"
לטענת נחמיה רבי  ?!,מחותמי החרם נגדי בירושלים 

 שמשון אמר לו שהיה אנוס לחתום...
וערער עוד יותר את  ,החרם התפרסם גם במצרים

 .כבר בלאו הכישם המעורער  ,מעמדו
כרוז נגדו באותה שנה: "כלו מר  הרבנים גם פירסמו

ומין בפני עצמו",  ,מעונן ומנחש ומכשף ,ורוח הטומאה
לרודפו  ,בו חיזקו את ידם ,ושלחו לרבני איזמיר מכתב

עד חורמה כי "ראוי לקוברו בחייו", ואת ספרו הקבלי 
יש לשרוף "במו אש, ומצוה על כל איש יהודי לשרש 

 אחריו כעבודה זרה עצמה".
 לרדת מהארץ... נחמיה הוכרח

 

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

 

  

 ...מגדולתו של הרב   

 .                               במייל שנשלח מיד עם פטירתו של

             . ,                         זצוק"לנתן בוקובזה  הרב מו"ר

תחת הכותרת "מגדולתו  ,התשס"ו, כתב יהודי בשם משה בניסן
 :)עם כמה תיקוני לשון( את הדברים הבאים ,של הרב"

ב לקחתי את הר ,"אני כנהג אמבולנס באגודת 'שערי מרפא'
כרם'. כל פעם  -'הדסה עין זצ"ל כמה פעמים לטיפולים קשים ב

שהבאתי אותו, הרב הביא איתו אוכל לכל מי שנמצא שם, 
 ם.שהוא עצמו היה עם יסורים קשי אפילו

עם אחת החזרתי את הרב זצ"ל מטיפול קשה, הרב היה מאוד פ
ובקושי היה לו כח ללכת, הוא רצה ללכת  ,חלש וסבל מאוד

לבקר בבית התבשיל הידוע באזור 'זיכרון משה' בירושלים 
)שלהם עזר הרב בממון רב(, כשהגעתי לשם הייתי בטוח שהרב 

ץ להפתעתי הרבה הרב קפ, אך לא יוכל לרדת מהאמבולנס
, על אף הייסורים הקשים מהאמבולנס כמו ילד ! בשיא המרץ

עם כזו ! שקל  30,000לו, כשנכנס לשם הוא תרם מיד שהיו 
 שמחה שלא ראיתי אף פעם...

וזה עוד לא נגמר, אחרי שעה הוא לקח איתו עשרות מנות 
! כל  ושוב עם כזו שמחה ,חמות מכל טוב למשפחות בנתיבות

הוא סידר  ,אלונקה באמבולנסהדרך לנתיבות כשהוא שוכב על 
וזאת  ,לעשרות אם לא מאות משפחות נזקקות אוכל לשבת

חבל שאבד לנו כזה רב פילו שהיה עם יסורים קשים ומרים. א
 קדוש, זכותו של הרב זצ"ל יגן עלינו ושלא נשמע עוד צער" !
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