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 דשוק ותדבר

 ה"זצוקללה ק"הגה ר"אדמו מרן ק"כ מאת

 גנ"תששנת  שלחבפרשת 

(. כה-כד:טו'" )וגו עץ' ה ויורהו' ה אל ויצעק נשתה מה לאמר משה על העם וילנו"
 נאמר לא 'ויראהו' -" עץ' ה ויורהו" שם כתוב מה ראה ,בילמדנו מצאתי ,ן"הרמב וכתב
 המר ממתיק שהוא ה"הקב של דרכו ולמדהו שהורהו כלומר ,דרכו הורהו, 'ויורהו' אלא
 .ב"וצ, כ"ע במר

 ובני משה ישיר אז'ו 'עבדו ובמשה' בה ויאמינו' סוף ים וקריעת הנסים כל לאחר ל"וי
 הענין בעצם גם ".נשתה מה לאמר משה על העם וילנו" שמיד אפשר היאך ,'לה 'ישראל
 מים להם נזדמנו למה ע"וצ ,לשתות יכלו ולא מרים שהיו אלא ,מים ומצאו מרתה שבאו
 .הוא מקרה לאו אווהל ,'לשתי ראוים שאינם

, )עי' איכה ג:לח( הטוב רק הרעות תצא לא מאתו כי ,אחר במקום ש"לפמ נראה ואשר
 עשה אשר כל את אלקים וירא" כתיב הכל ועל ,עולמו ברא ה"הקב כי םהדברי ביאור
 מר רע דבר נמצא מאיפה כ"וא ,בבריאה רע אין כ"וא " )בראשית א:לא(,מאד טוב והנה

 .המקבל מצד אלא והנותן הבריאה עצם מצד שאינו האמת אבל ?וכיוצא ומתוק
 לך ואין אכי ג:כ(," )מלומרפא צדקה שמש" - טוב דבר הוא השמש ,משל לך ואמשול

 ויונה, לו מזיק השמש העינים או הראש לו שכואב מי ה"ואפ .מהשמש בעולם טוב דבר
( ז"י דף ג"ח) ק"ובזוה( :ח נדרים)' ובגמ. למות נפשו את קשיב השמש כשהכתו הנביא

 ורשעים בה מתרפאין צדיקים - מנרתיקה חמה מוצא ה"הקב אלא ,ב"לעוה גיהנם אין
 השמש אצלו - לקבל שיכול שמי ,בהשמש ולא בהמקבל שתולה נמצא .בה דוניןינ

 מצד אלא ,השמש מצד זה אין אבל .מזיק השמש אצלו - לקבל יכול שאינו ומי ,רפואה
 .מזיק לו הוא הרי ,זכה לא .רפואה לו והוא מקבל הוא הרי ,זכה .המקבל

 ו(," )דברים יא:כוקללה ברכה היום לפניכם נותן אנכי ראה" לפרש אמרתי ובזה
 וזה ,יחד וקללה שהברכה משמע 'וקללה' ולשון ',קללה או ברכה' ל"היל ולכאורה

 באמת ',וקללה ברכה היום לפניכם נותן אנכי ראה' ,שפיר אתי ל"ולהנ .אפשרי בלתי
 והקללה וגו' תשמעו אשר הברכה את" ממשיך ולכן .בהמקבל שתלוי אלא אחת שהוא

 אז תשמעו אם - במקבל תלוי הכל אלא תאח הוא שבאמת כלומר ",'וגו תשמעו לא אם
 ן"רמב ועיין. עצמו דבר אותו המקבל מצד קללה תהיה אז תשמעו לא ואם ,ברכה' תהי
 דברינו בכל שנאמין עד רבינו משה בתורת חלק לאדם שאין, ל"וז בא פ"סו ת"עה

 אם אלא, ביחיד בין ברבים בין עולם של ומנהגו טבע בהם אין נסים שכולם ומקרינו
 .והבן, עליון בגזירת הכל עונשו יכריתנו עליהם יעבור ואם ,שכרו יצליחנו המצוה היעש

 אלא .כלל בבריאה ומתוק מר ואין ,מאד טוב הכל ה"הקב שברא הבריאה מצד והנה
 בני שיצאו ועתה .כלל רע ולא טוב הכל התם ועד ,ורע טוב לדעת גרם חוה של החטא
 וראתה ,בחרבה בו והלכו הים להם רעשק עד המעלות ברום ונתעלו ממצרים ישראל
)עי' מכילתא דר' ישמעאל פ' בשלח  כבר נהר על יחזקאל ראה שלא מה הים על שפחה



 וישתו ,טוב הכל כי שהם כל במים מ"נפ אין שוב כ"א ,במדה החטא אצלם נתקןג'( 
 העם וילנו הם מרים כי ממרה מים לשתות יכלו ולא מרתה כשבאו אבל .המרים ממים

 המרים המים שהרי ,זו למדרגה עלו לא שעדיין הראו הרי - נשתה מה לאמר משה על
 כלומר ',עץ' ה ויורהו' ולכן .להם מרים שהיו ,המקבל מצד אלא הבריאה מצד אינם

 הכל כי ,לפניו מר שאין כלומר ,במר המר ממתיק שהוא ה"הקב של דרכו ולמדהו הורהו
 .בהנותן ולא בהמקבל תלוי והכל אחד

 דלאחר ל"וי .למתוק מר בין ירגישו שלא עד במעלות נתעלו לא באמת מהל ל"די אלא
 אלא .שירה ואמרו במדריגה עלו ,נותר לא מהם אחד צריהם מים ויכסו ים שעברו
 ישראל וירא" כדכתיב הים שפת על המצרים את ה"הקב הציף ,סוף מים שעלו דלאחר

 יאמרו שלא כדי פתוש על הים פלטן י"ופרש " )יד:ל(,הים שפת על מת מצרים את
 טובות ואבנים וכסף זהב בתכשיטי סוסיהם עטרו שהמצרים וכיון .ש"ע' וכו ישראל

 הים ביזת שהיה עד וזהב כסף לוקחים ישראל והיו ,(מדרש תנחומא פ' בשלח סי' י"ד)
" הכסף דותונק עם לך נעשה זהב תורי)שיה"ש א:יא( " שנאמר ,מצרים מביזת גדול

 פ"עה י"רש 'עי) כרחם בעל משה שהסיען עד משום לזוז רצו ולא )במדב"ר י"ג כ'(,
 .הגדולה ממדריגתם נפלו המצרים בביזת שנשתקעו וכיון, (משה ויסע

 אמאי כ"וא ,צדיק אותו יאמר שלא מצרים ביזת על נצטוו הם שהרי תקשה דלא אלא
 -' ה ציוו פ"ע שהיתה במצרים שלקחו להכסף דמי דלא ל"צו .הביזה על נענשו כאן

 לקחו ולא מהם בשאלה רק וגם ,מצוה היתה שזה " )יא:ב(,וישאלו העם באזני נא דבר"
 יאמרו שלא כדי רק' הי הים שפלטן מה וגם ,עליה נצטוו לא הים ביזת כאן אבל .מהם
 .ל"וק המים במרירות הרגישו עדיין ולכן ,ל"וכנ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 ומי שילמוד במשנה הלכות
 ב"ה אם יהי' לי זכות בעוה"אי

 אשתדל להתפלל בעדו
 ט"תשס' מהד ה"משנ ת"שו מהקדמת



 מגיד משנהליקוטי 
 שלחב פרשת

את מצרים וגו' וירא  ישראלויושע ה' ביום ההוא את ישראל מיד מצרים וירא "
וסיים  יש לדקדק פתח ב'ישראל' לא(.-ל:)יד "ויאמינו בה' ובמשה עבדו העם

 .'ויראו בני ישראל''ויראו העם', ולא 

 ישראל סבא -ישראל 

כוונתו לישראל סבא, היינו יעקב אבינו  'בני ישראל'ה"ק )ח"ב נג.(, שוואיתא בז
שעמד מקברו ובא אל הים לראות היד הגדולה אשר עשה הקב"ה לבניו על הים, 

כי במקלי "יא( :שנבקע לפניהם הים כמו שנבקע לפניו הירדן, שנאמר )בראשית לב
ישראל סבא, שבא לראות קריעת ים  -ראל' . וזה 'וירא ישא"עברתי את הירדן הזה

 סוף.

 לומר השירה בכל יום

ומובא בפירושים ופסקים לרבינו אביגדור, והוסיף: ופסק שחייב אדם לומר שירה 
כך נאמרה בשוחר  .'לאמר' פי' לדורות - שנאמר 'ויאמרו לאמר אשירה' ,בכל יום

הירדן הוא היה ט( שמקלו של יעקב שעבר בו את "טוב )ילק"ש תהלים רמז תתס
ם המפורש היה חקוק עליו. וכן מובא בזוה"ק )ח"ב נד.( לומר מטה של משה, שש  

שירה בכל יום, וז"ל: לבתר עלויא דסדור שבחא באז ישיר משה, דאית ביה כלא, 
 )שנת תשנ"ז( .באמקבל עליה עול מלכותא קדיש ובדא

                                                           
דבר נפלא כתוב ספר אהל יוסף )פ' וישלח ד"ה קטנתי( על הפסוק "כי במקלי עברתי את  א

הירדן", ופי' רש"י שנתן מקלו בירדן ונבקע הירדן. צריך להבין ענין נתינת מקלו בירדן. אך נוכל 
"פ )שמות לומר, דהנה ידוע מעשה אבות היה סימן לבנים. והנה איתא במדרש )ש"ר כ"א ז'( עה

הללו עובדי ע"ז והללו  -יד:טז( "ואתה הרם את מטך", שהשר של ים טען מה נשתנו אלו מאלו 
עובדי ע"ז. וצריך להבין, וכי שייך לומר על ישראל, שכתוב בהם 'ובני ישראל יוצאים ביד 
רמה', שהם חלילה עובדי ע"ז? וגם קשה, הלוא כתוב )יב:כא( "משכו וקחו לכם", ופי' רש"י 

ו ידיכם מן ע"ז. אך הענין הוא כך, כי באמת היה רצון השי"ת שישראל יבטלו במצרים כל משכ
כח ע"ז כמו שיהיה לעתיד, "כי מלאה הארץ דעה" )ישעי' יא:ט(, אך מחמת שנשתקעו במ"ט 
שערי טומאה ולא יכלו להתמהמה, ולכן לא תיקנו זאת, ונשאר במצרים כל כח הטומאה, והם 

הללו עובדי ע"ז וגם המצרים עובדי ע"ז,  -, מה נשתנו אלו מאלו הלכו למדבר. וזה שטען
וקטרג על ישראל שלא תיקנו במצרים מה שהיו צריכים. ע"ז אמר השי"ת למשה, 'הרם את 
מטך' בכח וגבורה, הגם שלא היו ראוים. וזה רומז תיכף השי"ת ליעקב במה שנתן מקלו בירדן 

ם תהיה בכח וגבורה. וזה שאמר 'קטנתי מכל', כי ונבקע הירדן, רומז להנ"ל שהגאולה של מצרי
אם לא פגמתי לא היה צריך להרמת מקל, רק בבחינה שיהיה לעתיד "יעלו אבר כנשרים" )ישעי' 

 מ:לא( כמו שהיה באמת בירדן בימי יהושע.

ואיתא באור החיים הק' )ד"ה ישיר(: ואומרו 'ישיר' לשון עתיד, לצד שאמר 'אז', חש הכתוב  ב
ם ויאמר כי 'אז' ממעט, שאין שירה זו יכולה לאמר זולת אז, תלמוד לומר 'ישיר', שיטעה אד

שישנה לשירה זו גם לעתיד, וכל הבא לשיר שירה זו לפני ה' יש לאל ידו. או ירמוז למצוה, 
 שמצוה לאומרה תמיד, וקבעוה בתפלת שחרית בכל יום.



 הקב"ה ממתיק דבר מר במר

 שהיה העץ מר. ג(ינו ז"ל )מכילתא בשלחאמרו רבות כה(.:)טו "ויורהו ה' עץ"
'ויראהו' לא נאמר  - : ראה מה כתיב שם 'ויורהו ה' עץ'אמרו ד("ובתנחומא )בשלח כ

אלא 'ויורהו', הורהו דרכו, כלומר שהורהו ולמדהו דרכו של הקב"ה שהוא ממתיק 
 המר במר.

 בני ישראל הם למעלה מדרך הטבע

הם למעלה מן הטבע והכל מאתו ונראה דהקב"ה רצה להראות לבני ישראל ש
ולכן הראה להם שהמים המרים, שעל פי הטבע ימתקו ע"י דבר מתוק,  .ית"ש

יכולים למתקו בדבר מר. וכמו שמצינו )תענית כה.( מי שאמר לשמן וידלוק, הוא 
ווי ה' דבר מר במר ימתיק המים בדבר ה'. וזה ייאמר לחומץ וידלוק. ואם ישליך בצ

שנהג ה' 'רוח קדים עזה כל הלילה וישם את הים לחרבה' היה גם בבקיעת הים, 
כא(, ובאותו המקום הביא הקב"ה רוח אחרת להמס המים שיקרשו ויעשו :)יד

כי כתיב  ,שוחומות, ושתי רוחות בים ושתי המקומות. והעד הנאמן על זה הפיר
לישראל, ועם רוח זה שיבש  ?וברוח אפיך נערמו מים נצבו כמו נד"ח( :בשירה )טו

נשפת "י( שם:את המים מפני בני ישראל, אותו רוח טבע את המצרים בים, כדכתיב )
 ."ברוחך כסמו ים

 הקב"ה רצה להראות לישראל שמתנהג אתם למעלה מדרך הטבע

ולכן כשבאו לרפידים 'ויצמא שם העם למים, ויצעק משה לה' עוד מעט וסקלוני. 
ת בצור ויצאו ממנו מים ושתה ויאמר ה' אל משה עבור לפני העם )עיין רש"י(, והכי

ג(, שם היה ג"כ נס שלא כדרך הטבע, שיוציא מים מן הצור דוקא, כי על :העם' )יז
פי הטבע אין בצור מים, ואדרבה הוא היפוך המים. ורצה הקב"ה להראות להם 

 הנהגתו שלא כדרך הטבע, וכן עם הורדת המן והשלו.

 

                                                                                                                                  
ע )לסעודה שניה ד"ה השבת( על ואיתא בספר אמרי אמת מהרה"ק רבי לייבל איגר מלובלין זי"

מה שקוראים שבת זו 'שבת שירה', מה שלא מצינו בשאר שבתות השנה. ומבאר כי עיקר 
קדושת שבת הוא שיבוא האדם לידי הכרה באלקים חיים, וישכיל ויבין שהקב"ה ברא בחסדו 

כל את עולמו מחמת רוב אהבתו לעמו ישראל, והכין כל הצורך לכל נפש ונפש, כדי שיכירו 
יושבי תבל כי ה' הוא האלקים, והכרה זו הוא רצונו ונחת רוחו יתברך כביכול. והכי נמי הכירו 
וראו בני ישראל גודל אהבת ה' אליהם ע"י היד הגדולה שעשה ה' בפרעה ובכל מצרים באותות 
ובמופתים, ומיד נתמלא פיהם לומר שירה, כמו שכתוב 'אז ישיר'. והיינו 'אז', כאשר הכירו את 

עולותיו יתברך להם כאהבת אב לבנו אהובו, מיד פתחו פיהם שירה, וזה בא להם משורש פ
 קדושת שבת, ועם התעוררות הכרה זו ניתנה להם תיכף מצות שבת בפועל ממש.

וכאשר השיגו מדריגה זו בימים ההם, ביקשו מאת ה' בשירתם שיהיה גודל ההכרה הזו קבוע 
השירה הזאת מפיהם ומפי זרעם לעולם. והיינו דכתיב בתוכם לדורות עולם, ולא תמוש בחינת 

 שביקשו ישראל שיזכו תמיד להכרה זו ותהא השירה הזאת לעולמי עד. -'ויאמרו לאמר' 

וז"ל: אמר רבי שמעון בן גמליאל, בא וראה כמה מופרשין דרכיו של מקום מדרכי בשר ודם.  ג
א כן, אלא במר מתקן את המר. בשר ודם במתוק מרפא את המר, אבל מי שאמר והיה העולם ל

 הא כיצד, נותן דבר המחבל לתוך דבר שנתחבל כדי לעשות בו נס בתוך נס.



 גודל חיבתן של ישראל

אלו  -" מעונה אלקי קדם"כז( :(, משה אמר )דברים לג'ח ה"ואיתא במדרש )ש"ר ל
גדולה חיבתן של ישראל שהקב"ה משנה  ,ישראל וכו'. אמר רבי שמעון בן גמליאל

סדרי בראשית בשביל טובתן וכו'. ובגמרא אמרו )יומא עה.( שאף אבנים טובים 
" )שמות שוהםהוהנשיאים הביאו את אבני "ומרגליות ירדו מן השמים עם המן, 

נשיאים "יד( :נשיאים ממש דהיינו העננים. וכן הוא אומר )משלי כה ,. תנאלה:כז(
. וכל זה עשה השי"ת לגלות שבני ישראל הם למעלה מן הטבע, "ורוח וגשם אין

ולהשריש בהם אמונה ובטחון בה' ובמשה עבדו, ובתורתו ובעבדיו הנביאים 
 )שנת תשכ"ב( והצדיקים הקדושים.

❖ 

 מגוף של גוי גוף של ישראל משונה

ויאמר אם שמוע תשמע לקול ה' אלקיך והישר בעיניו תעשה והאזנת למצותיו "
 "ושמרת כל חקיו כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רפאיך

מ דאמרינן )שבת פו:( ישראל דדאיגי "כו(. בעיקר נאמנות הרופאים נראה לי עפ:)טו
וא"כ גוף  .ועיין ע"ז לא:()יגי במצוות לא במצוות חביל גופייהו, כותים דלא דא

ישראל משונה בטבעו מגוף של נכרי. והנה רוב ידיעת הרופאים הוא מן הנסיון 
שעושין אצל הגופין, וא"כ מה מועיל נסיון שלו שעושה אצל גוף גוי, לגוף ישראל 
שהוא משונה בטבעו, ואיך ישפוט מזה על גוף ישראל. שוב מצאתי שכבר עמד בזה 

 ה(."ושי חת"ס )ע"ז שם, וחת"ס יו"ד סי' קעבחיד

 ת אינן חולים באותו אופן שהגוי חולהוישראל כיון דדאיגי במצו

'ויאמר אם שמוע תשמע לקול ה' אלקיך והישר  ,בשלח 'ובזה מקרא אני דורש בפ
ות וא"כ יהיו ישראל דאיגי במצ ,בעיניו תעשה והאזנת למצותיו ושמרת כל חקיו'

באותו אופן  - גוי, ממילא 'כל המחלה אשר שמתי במצרים'מגוף  יםוגופם משונ
 .שהגוי חולה, 'לא אשים עליך', לא יהיה הישראל חולה, כי גופו משונה מגוף גוי

וא"כ 'כי אני ה' רפאיך', צריך הקב"ה לרפאותו, כי רפואת הרופא שעשה הנסיון 
נחינו בדרך ולמד אצל גוף נכרי לא יועיל לגוף ישראל. והרופא נאמן לכל בשר, י

 ט(")בית שערים יו"ד סי' רמ הישר, ונזכה לשמוע קול מבשר, ויקראו בשמו כל בשר.



 ח"דא
 א"ר שליט"ק מרן אדמו"מכ

 תשפ"ב שלחפ' ב

 שיעור חומש רש"י -יום ה' 

 שירת הים מתוך שמחה

ק )ח"ב קלא:( שצריך לאומרה בכל יום לאחר "בפרשתן כתוב שירת הים, ואיתא בזוה
בשמחה רבה ובנעימה, ויצייר בדעתו כאילו עומד ביבשה בתוך הים,  פסוקי דזמרה

והמצרים נטבעים והוא ניצול, והיא סגולה לכפרת עוונותיו. ודברי הזוה"ק מובאים 
א( 'ויאמר שירת הים בשמחה, וידמה בדעתו כאילו באותו "להלכה במשנה ברורה )סי' נ

 נותיו'.והיום עבר בים, והאומר בשמחה מוחלין לו עו

ויש להבין דבר זה, איך יתכן שבשביל דבר זה בלבד שהוא אומר שירת הים בשמחה, 
 כבר זוכה שימחלו לו כל עוונותיו.

 המצריים נטבעו בו בזמן שכלל ישראל הלכו ביבשה בתוך הים

פ )שמות "והביאור בזה עפ"מ שכתב הרה"ק מאפטא זי"ע )שפתי צדיקים, בשלח( עה
ם וישב הים לפנות בוקר לאיתנו ומצרים נסים לקראתו ויט משה את ידו על הי"יד:כז( 

לתנאו  - 'לאיתנו'( 'ו א". והקשה האור החיים הק' על מה שדרשו חז"ל )ש"ר כ"ו'גו
כ היה צריך להיות "וקשה, דא .הראשון שהיה לו במעשה בראשית שיבקע לפני ישראל

 רים., ולא עתה כשכבר שבו המים על מצ'ויבקעו המים'אצל  'לאיתנו'כתוב 

 למה כופל הכתוב מה שהלכו ישראל בתוך הים ביבשה שלשה פעמים ,ועוד יש לדקדק
כ קודם ")יד:כב(. ואח "ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה"א' בהציווי נאמר  -

)שם:כט(. ועוד בסוף  "ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים"השירה נאמר פעם שנית 
 )טו:יט(. "כו ביבשה בתוך היםובני ישראל הל"השירה נאמר פעם שלישית 

 :)ערכין טו.( שבקיעת הים היה כמין קשת 'ומבאר הרה"ק מאפטא עפ"מ שכתבו התוס
Dלה נבקע הים לפני ישראל ברוחב, ילפי שחזרו ויצאו באותו צד שבאו. היינו כי בתח

ונכנסו כולם אל תוך הים ביבשה ערך ב' או ג' מילין כפי אורך המחנה שלהם, שהיה 
וירדפו "ת אלף רגלי הגברים לבד מטף, ואחר שנכנס אחרון שבהם נאמר שש מאו

 , ובודאי מחנה מצרים היה גם כן ערך מיל או יותר." )יד:כג(מצרים ויבואו אחריהם

ויאמר ד' אל משה נטה ידך על הים "והנה לאחר שבאו כל המצרים לים נאמר תיכף 
ם מצרייה י ים סוף על, ונשמע מזה שהציף מ" )שם:כו(וישובו המים על מצרים

ז יש להבין כיצד יצאו כלל ישראל לאחור "כשישראל היו עדיין בתוך הים ביבשה. ולפ
מאותו צד שנכנסו. אלא ודאי הלכו אחר כך באלכסון, היינו שהפכו פניהם והלכו לאורך 

 הים ואחר כך חזרו והלכו לרוחב אל השפה של הים, וזה הוא כמין קשת.



דייקא לאחר שיצאו מן הים, כי  'לאיתנו'דייק הכתוב לכתוב והשתא אתי שפיר, דלכך 
בהכרח צריכין אנו לומר שכך היה התנאי במעשה בראשית שיבקע הים כתבנית הזה, 

 כדי שיהא מקום לישראל לצאת, ותנאי זה לא נשלם עד שיצאו מן הים בבוקר.

יב לה כתיז אתי שפיר מה שנזכר הליכתם בתוך הים שלשה פעמים, כי בתח"ולפ
זה הוא ביאה ראשונה שבאו כולם כשנבקע  -" ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה"

הים ברוחב. ואחר כך כשכיסה הים על מצרים ובני ישראל הפכו פניהם והלכו לאורך 
, וכאן לא נזכר ביאה "ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים"הים, על זה נאמר פעם שנית 

ה לרוחב כבר היה קודם שכיסה הים על מצרים. רק הליכה לפי שהלכו לאורך, והביא
כי בא "כ כשחזרו פניהם לרוחב אל צד השפה לצאת מן הים, נאמר פעם שלישית "ואח

להורות על הליכה  "ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים וגו' סוס פרעה ברכבו ובפרשיו
אל הלכו ו' ובני ישרג' עליהם והוישב "שלישית באיזה צד יצאו מן הים. ולכך כתיב 

כ והלכו בו בני ", רצה לומר אותן המים עצמן ששבו על המצרים, נבקעו אח"ו'גו
 ע"כ. ,ישראל ביבשה

היה כאשר  'אז ישיר'וזה שאמרנו  - ז כתב גם הספורנו )טו:יט(, כי בא סוס פרעה"וכעי
ל יתברך הטביעם בעוד שבני ישראל היו הולכים ־בא סוס פרעה ברכבו ופרשיו בים, והא

 ע"כ. ,בתוך הים, בטרם יצאו התחילו לשיר ביבשה

ויש להבין דבר זה, מה הענין בזה שבעוד שכלל ישראל נמצאים בים, כבר יבואו 
המצריים באותה שעה ממש בתוך הים ויטבעו, הרי אין השי"ת עושה ניסים על חינם, 

 ומהו הענין במה שאמרו את השירה עוד בהיותם בתוך הים. .ולמה היה נצרך הנס הזה

 כלל ישראל לא הסכימו לעבור הים עד שנעשה לפניהם כחומות

והנה באבות דרבי נתן )פל"ג( איתא דבר פלא גדול, שכלל ישראל לא הסכימו לעבור 
וכך איתא שם,  .את הים רק לאחר כמה וכמה פעמים שמשה רבינו הכה להם את הים

לא נעבור עד ' . אמרו לו,'קומו עברו'בשעה שעמדו אבותינו על הים, אמר להם משה 
. נטל משה מטהו והכה על הים ונעשה נקבים נקבים, שנאמר 'שנעשה הים נקבים נקבים

 ."נקבת במטה ראש פרזיו")חבקוק ג:יד( 

. נטל 'לא נעבור עד שנעשה הים בקעה לפנינו'. אמרו לו 'קומו עברו'אמר להם משה 
בקע הים ":יג( משה את המטה והכה על הים ונעשה לפניהם בקעה, שנאמר )תהלים עח

. 'קומו עברו'סג:יד(. אמר להם משה  ')ישעי "כבהמה בבקעה תרד"ונאמר  ",ויעבירם
. נטל משה את המטה והכה על הים 'לא נעבור עד שנעשה לפנינו גזרים גזרים'אמרו לו 

 ."לגוזר ים סוף לגזרים"שנאמר )תהלים קלו:יג(  ,ונעשה לפניהם גזרים גזרים

. נטל משה 'לא נעבור עד שנעשה לפנינו חמר'. אמרו לו 'קומו עברו'אמר להם משה 
דרכת בים סוסיך חומר מים "שנאמר )חבקוק ג:טו(  ,המטה והכה הים ונעשה טיט

. 'לא נעבור עד שנעשה לפנינו מדבר'. אמרו לו, 'קומו עברו'. אמר להם משה "רבים
וליכם וי"שנאמר )תהלים קו:ט(  ,נטל משה את המטה והכה על הים ונעשה מדבר

 ."בתהומות כמדבר



, 'לא נעבור עד שנעשה לפנינו פירורים פירורים'. אמרו לו 'קומו עברו'אמר להם משה 
את פוררת בעזך "נטל משה את המטה והכה על הים ונעשה פירורים פירורים, שנאמר 

לא נעבור עד שנעשה לפנינו סלעים '. אמרו לו 'קומו עברו')עד:יג(. אמר להם משה  "ים
אתה "שנאמר )שם(  ,נטל משה את המטה והכה על הים ונעשה סלעים סלעים '.סלעים

. והיכן משברין ראשי תנינים, הוי אומר ראשי תנינים אין "שברת ראשי תנינים על המים
 משתברין אלא על הסלעים.

נטל משה את  '.לא נעבור עד שנעשה לנו יבשה'. אמרו לו 'קומו עברו'אמר להם משה 
, ואומר )שמות "הפך ים ליבשה"ונעשה יבשה, שנאמר )סו:ו( המטה והכה על הים 

. אמרו לו, 'קומו עברו'. אמר להם משה "ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים"יד:כט( 
, נטל משה את המטה והכה על הים ונעשה 'לא נעבור עד שנעשה לפנינו חומות'

 "ש עוד.. ע"כ, ועיי"והמים להם חומה מימינם ומשמאלם"שנאמר )שם(  ,חומות

 .ויש להבין מה היה פשר הויכוח כאן בין כלל ישראל למשה רבינו כמה וכמה פעמים
למה לא רצו לעבור את הים, הלוא היו נמצאים אז בסכנה עצומה מהמצריים, וכיון 

היו צריכים לקפוץ מיד לתוך הים, ולא  ,שראו פתח של הצלה שהים נבקע לפניהם
 וק כרצונם.להתעקש כל כך הרבה פעמים שיהיה בדי

 התבודדות בין אנשים

והביאור בזה עפ"מ שאמר הרה"ק מקאצק בשם הרבי רבי בונים מפרשיסחא זי"ע, על 
)שבת יד:( בשעה שתיקן שלמה עירובין ונטילת ידים, יצתה בת קול  'מה שאמרו בגמ

וכי איזה חכמה  ,. וקשה" )משלי כג:טו(בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני"ואמרה, 
צא בשתי תקנות הללו דוקא, עד שיצתה בת קול לומר על שלמה המלך שהוא גדולה נמ

 'חכם'.

וביאר הרה"ק, דהנה עירובין הוא לשון תערובות, וזה מורה שיש להיות בין אנשים 
ואילו נטילת ידים מורה להיפך, על פרישות מבני אדם, שהוא נוטל  .להתערב ביניהם

 ידיו לפרוש מן הטומאה.

ת שלמה, לתקן עירובין ונטילת ידים ביחד, כלומר מצד אחד להיות וזה גופא היה חכמ
אך מצד שני להיות פרוש בדעתו ומוחו מן  .מעורב בין אנשים ולא להתבודד לבדו

 ."לבך ישמח לבי גם אני חכםבני אם "האנשים, ועל חכמה כזאת יצתה בת קול ואמרה 

, שיש שתי מיני 'בדי הוביותר מזה כתב רבי אברהם בן הרמב"ם, בספרו המספיק לעו
התבודדות, א( התבודדות מן האנשים, ב( התבודדות מעצמו, שיש להוציא את עצמו 
מעצמו. כלומר, שהאדם עצמו עסוק בגופו לילך אחר הנאת גופו, ויש לו להתבודד 

 מעצמו ומגופו, להיות שקוע בצורכי נשמתו.

 שהיו דרים בין הגויים ומתנהגים כמותם -הפגם במצרים 

זה היה הפגם של כלל ישראל במצרים, שלא קיימו ענין ההתבודדות, אדרבה, הם  ודבר
היו גרים בתוך הגויים ולומדים ממעשיהם, ורק בשלשה דברים לבד היו מובדלים מן 



אך חוץ מזה היו מתנהגים בכל  .לשון ולבוש ,שם - העמים וניכרים שהם יהודים
ט שערי טומאה, והיו שקועים הדברים ממש כמו המצריים, ולכן היו שקועים במ"

בקליפת נוגה, עירוב טוב ברע, ולכן היה קטרוג נורא עליהם, הללו עובדי ע"ז והללו, כי 
ולא קיימו  .לא ראו שום חילוק בין כלל ישראל להמצרים לבד מהשלשה דברים הנ"ל

את עיקר תכלית היהודי שהוא להתבודד מן האנשים ומן עצמו, ולעשות בירור, לקחת 
 וב ולהיזהר שלא יהיה עוד תערובת טוב ברע.רק הט

אמר אויב ארדף אשיג אחלק שלל תמלאמו "וזהו מה שנאמר בשירת הים )שמות טו:ט( 
, פרעה 'אמר אויב'זי"ע,  אבעלזאדמור"י ופירשו  ".נפשי אריק חרבי תורישמו ידי

 ז אשיג, שכלל ישראל יאמרו"ף אחר ישראל אעשה להם רדיפות, ועיוהרשע אמר, ארד
שון, לבוש לם ש, של"ל הוא ר"ת של שלשה הסימנים של ישראל במצרים, 'אחלק שלל'

וממילא כבר לא יהיה שום חילוק בין המצריים לכלל ישראל, רק יהיו מעורבים לגמרי 
 עם המצריים ולא יהיה להם שום זכות רח"ל, וממילא אריק חרבי עליהם ותורישמו ידי.

 'שלל'בשלח( מבאר בדרך אחר את הפסוק, דהנה פ' והבני יששכר בספרו אגרא דכלה )
י היחוד הזה זוכים כלל ", שמרמז על היחוד פנים בפנים, שע'פנים'בגימטריא ב' פעמים 

ישראל לשלל רב ומתרבה הטובה בכל העולמות. וזהו כוונת הפסוק, שאמר האויב 
 אחלק של"ל, שיבטל היחוד פנים בפנים, ואז ממילא תמלאמו נפשי.

שם לבוש לשון, וזה גופא היה  - ה כל החילוק בין כלל ישראל להמצרייםעכ"פ זה הי
הפגם שלהם, כי באמת צריכים להיות מובדל לגמרי מן הגוים, וכמו שנאמר )ויקרא 

 ."ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי"כ:כו( 

החודש "שנאמר שם )שמות יב:ב(  ,ולכן ביציאת מצרים ניתן להם מצות קידוש החודש
ומבאר שם הרמב"ן, שכוונת  ".ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנההזה לכם 

הפסוק הוא, שמעתה ואילך יהיה מנין חדש בסדר החדשים, שיקראו כלל ישראל 
, וממנו ימנו כל החדשים, שני ושלישי, עד תשלום השנה 'חודש הראשון'לחודש ניסן 

ת שנזכיר החדשים יהיה דש, כדי שיהיה זה זכרון בנס הגדול, כי בכל עובשנים עשר ח
 .)שמות יט:א( "דש השלישיובח"ם בתורה, אלא יאמר כ אין לחדשים ש  "וע .הנס נזכר

 ח"ורק כשעלו מבבל העלו עמהם שמות החדשים שיש לנו היום, ניסן אייר וכו' )ב"ר מ
כדי  ',שני בשבת' 'אחד בשבת' - וכמו כן מונים כלל ישראל את ימות השבוע .(ט'

וכן את סדר השנים אנו מונים לבריאת העולם, ושנה  .ע את יום השבתשנזכור כל השבו
אנו קוראים שנת תשפ"ב. וכל זה כדי שיהיה לכלל ישראל מנין מיוחד בכל ]אשתקד[ זו 

 ובזה יבדלו עוד ועוד מהגוים. ,דבר

 ואבדיל אתכם מן העמים

 "לי ואבדיל אתכם מן העמים להיות"פ "קדושים( עהפ'  מ"ס )תו"וכמו שכתב החת
, שההבדלה הוא בחוט השערה, כי כל שיעורי תורה תלויים בחוט השערה, )ויקרא כ:כו(

כשר, חסר קורטוב או חסר משהו מהכזית, פסול ואינו  בסוכה וכזית במקוה, מ' סאה
ובזה תלוי כל ההבדלה בין ישראל לעמים, דמי שאינו מבדיל בחוט . יוצא בו, וכדומה



 ,, הרי הוא של נבוכדנצר וחבריו שנפרד מהקדושההשערה דשיעורו של יוצר בראשית
 ע"כ. וממילא כל חוט השערה שאנו מוסיפים להבדיל בינינו לבין העמים, חשוב עד מאד.

ולכן היה כ"ק אאמו"ר הגה"ק זי"ע ממאס את המאכלים הנקראים על שם גוים 
יש  כ איזה טעם"מים, שהרי יש לנו להבדיל עצמינו ככל היותר מן הגוים, ואימסוי

והיה מחבב לאכול מאכלי ארץ ישראל, כדי להוסיף על  .במאכל הנקרא על שם גוי
 עצמו עוד ועוד בההבדלה בין ישראל לעמים.

 סוד האותיות הגדולים בתורה ד' ור'

וכל קרני רשעים אגדע "( לפרש הפסוק 'ח' אות במאמר בבני יששכר )אדר  'והנה אי
והנה  .ד"רנה תיבת צדי"ק הוא בגימטריא )תהלים עה:יא(, דה "תרוממנה קרנות צדיק

)שמות לב:ז(  "ו'גכי שחת ו רדלך " דרשו חז"ל )ברכות לב.( על הפסוק הנאמר למשה 
ולכאורה יש להתבונן מאיזה גדולה  .ודקדקו לשון רד, שזה בא לרמז רד מגדולתך

 'הא כל מגמתו היה רק גדולת והורידוהו, וכי היה חפץ משה רבינו בגדולת מלכים, הל
 הנכבד והנורא.

)בראשית  "וקוץ ודרדר תצמיח לך"והביאור בזה דהנה השי"ת קנס את אדם הראשון 
לבחור בדעתו רק את הטוב,  )עי' קהלת ז:כט( ג:יח(, דהנה אלקים עשה את האדם ישר

אך כאשר אכל מעץ הדעת טוב ורע, אז נתערבב דעת  .ובטבע יהיה נמאס בעיניו הרע
גם את הרע, עד שאנו נצרכים שהתורה יבאר לנו בפירוש  האדם ויכול לבחור בדעתו

וזהו שכתבה התורה  .מהו דרך הטוב אשר יבחר האדם ואיזה הפכו אשר ירחיק האדם
 ."ו' ובחרת בחייםגראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת ו")דברים ל:טו( 

"א שהוא ע"ז טסוהנה דרך הטוב הכל הולך ליחודו ואחדותו ית"ש, והפכו הולך לצד ה
ל אחר, ולזה צריך האדם בינה יתירה בכל מפעל להבחין דרך האחדות והפכו  -ממש  א 

בפסוק היחוד של  ד, דהנה תיבת אח"וקוץ ודרדר תצמיח לך"ח"ו. וזהו הנרמז בפסוק 
)שמות  "רכי לא תשתחוה לאל אח"קריאת שמע )דברים ו:ד( הוא ד' רבתי, וכן בפסוק 

עין אותיות גדולות שכותבין לתינוק שאין לו דיעה שלימה בכדי לד:יד( הרי"ש רבתי, כ
כמו כן נכתבו בתורה אלו האותיות רברבין,  .שיהיה יכול להבחין החילוק שבין ד' לר'

להורות שמאד צריך האדם לשקול בדעתו ולהסתכל בכל מעשיו אם מעשיו הם לדרכי 
 היחוד או בהיפך ח"ו.

 וקוץ ודרד"ר תצמיח לך

תצמיח  דרדרו קוץו"לאדם הראשון כאשר נתפתה לעץ הדעת טוב ורע, וזהו שנאמר 
, כיון שנטית אחר "ת, כי החילוק בין אות ד' לאות ר' היא קו"ץ קטנה, ואמר לו השי"לך

עץ הדעת טוב ורע, כבר נתערבב הדעת ובקל תוכל לטעות ח"ו בין אחד וכו' היינו בין 
וכל לטעות ח"ו בין ד' לר' ובין ר' לד', , שכבר ת"וקוץ ודרדר תצמיח לך"וזהו  .ד' לר'

 אשר ישתנו זה מזה בקו"ץ קטנה.

וזהו מה  .'רדלך 'וכיון שבאו ישראל לידי אותו מעשה במדבר, אמר השי"ת למשה 
מגדולתך, כלומר האותיות הגדולים שכתבתי בתורתי הב' אתוון ד"ר  רדשביארו חז"ל, 



וכבר טעו וחשבו מעשיהן  ",ו'גך וכי שחת עמ"להורות שלא יטעו, הנה לא פעלת זאת 
 נוגעין לעבודת אל אחד ותהי להיפך.

" )תהלים וכל קרני רשעים אגדע תרוממנה קרנות צדיק"והשתא מובן שפיר הפסוק 
, דהנה דרך הרשעים שלא לדקדק ולהשגיח בעינא פקיחא חילוק הקרן בין הד' עה:יא(

ימהרו  'אחד'מה שנוגע ל - לר', ואילו הצדיקים משגיחין מאד לעיין בכל עניניהן
ולכן אמר המשורר ברוח הקודש,  .לעשותו, ומה שהוא בהיפך יסורו ממנו כמטחוי קשת

, מדה כנגד מדה משום שאינם נזהרים להשגיח על החילוק בין 'וכל קרני רשעים אגדע'
ד' לר', ואילו קרנות צדיק המשגיחים עד מאד בזה, תרוממנה, מידה כנגד מידה, ולכן 

 גימטריא ד"ר. ע"כ מהבני יששכר.צדי"ק ב

 דור לדור ישבח מעשיך

)מנחות כט.( על רבי עקיבא, שעתיד לדרוש על כל  'ואפשר לומר דזהו מה שאמרו בגמ
להאות  ל"תעל קוץ זה המבדיל בין האות ד ,כלומר .קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות

דור לדור "ם קמה:ד( , על זה דרש תילין תילין של הלכות. וזהו מה שנאמר )תהליי"שר
י שנזהרים ומשגיחים מאד על החילוק בין אותיות ד"ר, עי"ז ", כלומר, ע"ישבח מעשיך

 משבחים מעשיו של השי"ת, שלא יהיה בהם ח"ו עירוב טוב ברע.

 י החומות שהפרידו בינם למצריים בתוך הים"תיקון פגם מצרים היה ע

ה לא רצו כלל ישראל לעבור והשתא מובן שפיר כל מה שעוררנו למעלה. דהטעם למ
את הים עד שנעשה חומות, כיון שהשיגו שכל הפגם שלהם במצרים היה, מחמת שהיו 
מעורבים בין המצריים ולומדים ממעשיהם ונוהגים כמותם, ולכן רצו שעתה בתוך הים 

י שיהיו שוב באותו הים עם המצריים, אך יהיה חומות "יתוקן לגמרי הפגם שלהם ע
זמן ועת הם ינצלו ואילו המצריים יטבעו באותו הים, ובזה יתגלה  ביניהם, ובאותו

 עתה הם מבדילים עצמם לגמרי מן הגוים.שמ  

ולכן עשה השי"ת נס גדול זה, שבאותו רגע היה הים מציל את ישראל וטובע את 
המצריים. ולכן אמרו כלל ישראל את השירה בעודם בתוך הים, על זה שהשי"ת הוסיף 

 ול זה, כדי לתקן הפגם שלהם.להם לעשות נס גד

וזהו הלימוד שיש לנו ללמוד מקריעת ים סוף, שיש לנו להיבדל לגמרי מן הגוים, 
ולכן האומר שירה בכל יום  .ולעשות חומות גבוהות המבדילות בינינו לבין הגוים

בשמחה ובכוונה מוחלין לו כל עוונותיו, כי הוא מראה בזה שהוא שמח ורוצה שיהיה 
בינו ובין הגוים, ואינו מהרשעים שאינם משגיחים להבדיל בין הד' להר', חומה מבדלת 

בטענתם שהוא רק קוץ וחוט השערה בעלמא, רק הוא עושה לעצמו חומה חזקה 
י החוט השערה "וכמו שנתבאר מהחתם סופר שע י"ש.ראות לה ל"תדאות להבדיל בין ה

וא מתעלה להיות בבחינת ז ה"הזה זוכים להיות מובדל מן העמים ולהיות מהשי"ת, ועי
ולכן נמחלים לו כל עוונותיו, כמו שנמחלו כל עוונותיהם  .ק שהוא בגימטריא ד"ר"צדי

 י החומה שנעשה בינם לבין המצריים."של ישראל בתוך הים, ע

מיד  'שלא עשני גוי'וזהו מה שמסופר על הרבי ר' יהונתן והקדושת לוי, שבירכו ברכת 



שהם יהודים ולא גוים ח"ו, וע"י השמחה העצומה  בקומם בבוקר, מרוב שמחתם על
הזאת היו יכולים לומר שירת הים מתוך שמחה עצומה, על מה שנבדלנו אז בחומות מן 

 המצריים.

 לכו בנים שמעו לי

, כלומר גם אם ח"ו נתקיים בכם "לכו בנים שמעו לי"וזהו מה שנאמר )תהלים לד:יב( 
בני  - י שתזכרו שאתם בנים"לכם תקנה ע'לכו', שהלכתם וסרתם מהשי"ת, עדיין יש 

בזכות הזאת לבד תזכו למחילת עוונות ולהתקרב  - ל חי, ואתם מובדלים מן העמים־א
אל השי"ת, שמעו לי. וזהו מה שיש גם לנו לזכור, שהגם שאנו נמצאים בגלות אמריקה, 

 ל חי.־אך אנו 'בנים', בני א

ראל יוושעו ויזכו ללקוט דבר יום בפרשתן קוראים פרשת המן, יעזור השי"ת שכלל יש
ביומו, ויושפע רחמים וחסדים לכלל ישראל, פרנסה בניקל ובהרחבה, שיתבטלו כל 

עינינו  הגזירות רעות, שיזכו לבנים ובני בנים עוסקים בתורה, שידוכים טובים, ותחזינה
בשובך לציון ברחמים, בשובה ונחת יוושעון, כל הישועות, שנזכה להגאולה השלימה 

 מהרה בימינו אמן.ב

❖ 

 שירה ת"ק שבתליל שב"ק ח

קר וישקף ה' אל מחנה מצרים בעמוד אש וענן ויהם את מחנה ורת הבוויהי באשמ"
ת ויאמר מצרים אנוסה מפני ישראל כי ותיו וינהגהו בכבדופן מרכבומצרים: ויסר את א

מצרים  בו המים עלוה' נלחם להם במצרים: ויאמר ה' אל משה נטה את ידך על הים ויש
 ."במצריםה' נלחם להם "הלשון וצ"ב  (.כו-כד)יד: "על רכבו ועל פרשיו

. אבל חוץ מזה לא "כי גאה גאה סוס ורוכבו רמה בים"גם יש להבין התחלת השירה 
כמו כן יש  ".כי בא סוס פרעה"אלא בסוף אחרי גמר השירה  ,נמצא בכלל ענין של סוס

וצ"ב מה  ",ויראו וגו'וגו' שפת הים וירא ישראל את מצרים מת על " מש"כ להבין
 שהביא לבני ישראל היראה הגדולה.

והמים מעלין אותם לרום ומורידין  ,שניהם קשורין זה בזה -וברש"י מבאר סוס ורכבו 
. "יתרמא לגוא אתון נורא"ו( :וכן )דניאל ג ,השליך -אותם לעומק ואינן נפרדין: רמה 

, מלמד שהיו 'ירה'ד( שם:ב אחד אומר ), וכתו'רמה'כתוב אחד אומר  ,ומדרש אגדה
, , מלמעלה למטה"מי ירה אבן פנתה"ו( :עולין לרום ויורדין לתהום, כמו )איוב לח

 '.ומבחר שלישיו'להבין הענין  יש . גםע"כ

, וכל מה " )יחזקאל כט:ג(לי יאורי ואני עשיתני"פרעה אמר ש ,אולי יש להסביר העניןו
שמכחישים  )סנהדרין סז:( ו שביארו לנו חז"לוכמ ,י כשפים"שעשו המצרים היה ע

כופר בעיקר [. ונוטריקון כחש פמליא של מעלה]פירש"י, 'כשפים'  בפמליא של מעלה
ינו מקבל עול מלכות שמים, אינו צורך לתת , וא" )שמות ה:ב(מי ה'"כמו שאמר פרעה 

 קליפת פרעה. וזהודין וחשבון על מעשיו, 



לע לאלכסנדריא של מצרים, זבן חמרא. כי מטא זעירי איק( שם) 'מגוהנה איתא ב
מי איכא  [ וכו'נעשה החמור דף של גשר ]פירש"י,פשר, וקם גמלא  -לאשקוייה מיא 

שוף נמחה על מים חיים, יכל דבר כש ופירש"ידזבין מידי הכא ולא בדיק ליה אמיא? 
 .שוףיהכוזהו שהזכיר כאן שבאותו מקום לא היה מים לבטל  .שוףידהמים מבטלין כח הכ

י כישוף. וכמו "שהי' ע " )ש"א טו:יד(ומה קול הצאן" , דכתיבוכן אי' אצל שאול המלך
ומובא בבעל הטורים ]שיל )בספר חנוכת התורה( דאיתא במדרש עשמפרש הרבי ר' ה

ועשו עצמם כדמות  ,, שעמלקים מכשפים היו[יז(:)שמות כב "מכשפה לא תחיה"פ "עה
להרוג  " )ש"א טו:ג(ו' משור ועד שהגמאיש ו"ה לכן צוה הקב" .בהמות למלט עצמם

והנה איתא בספר חסידים, דאותן המהפכין עצמם לבהמות, אף דכל הגוף  .אף הבהמות
ואמרינן בבכורות דאם גלגל העין דומה לשל  .נהפך, אבל גלגל העין נשאר כשל אדם
ר שאול ב(. וזהו שאמ"ה "בפאיסורי המזבח הל' אדם, הוה מום ופסול לקרבן )רמב"ם 

, שראוים לקרבן שבדקו אותם מכל מומים, א"כ עיניהם " )ש"א טו:טו('הלמען זבוח ל"
 של הבהמות אינן כשל אדם, ואין חשש שמא הם עמלקים שהפכו את עצמן לבהמות.

ונביא מה שהי' אצל בכור שור. ששמעתי מכ"ק אבי אדמו"ר הגה"ק זי"ע סיפור נורא 
בשיעור חומש רש"י הקדוש אשר מסר לנו כ"ק מרן וכן הייתי . אודות הרשע פרנק ימ"ש

ואם כל עדת " עה"פ תדש"מ( ויקרא אדמו"ר מצאנז זי"ע שפע חיים )דרשות חורש"י
ישראל ישגו ונעלם דבר מעיני הקהל ועשו אחת מכל מצות ה' אשר לא תעשינה 

וטוענים שאין לקיים  ,שכשישנם רשעים שאוסרים לקיים מצוות ,יג(:דויקרא ) "ואשמו
דברים שגורמים נחת רוח לבורא ית"ש, אזי כעונש מן השמים מסבבים שחברי 
הסנהדרין יתירו איסורי כריתות. "כבר היה כזאת לעולמים אצל הרשע יעקב פראנק 
ימ"ש, שהלך אחר הש"צ ימ"ש, אשר טען שיש להפוך את המצוות שבתורה, והיינו 

 ם בקום ועשה".שכל המצוות עשה הם לא תעשה וכל איסורי הלא תעשה הינ

 (א"ל 'הקדמה לסי)ובביתי שבקלויזנבורג היה ברשותי הספר 'כוח שור', ומובא שם 
מעשה נורא מהוויכוח שהיה להמחבר הגה"ק רבי יצחק שור זי"ע עם יעקב פראנק 
ימ"ש, שנערך בפקודת הבישוף, וכידוע השתתפו בו הבעש"ט הקדוש ועוד גדולי 

תענית אצל בני ישראל כדי שיצליחו גדולי ישראל ישראל, כשבימי הוויכוח הללו גזרו 
להפריך את טענותיו. "בעת הוויכוח טען יעקב פראנק ימ"ש, שנגלתה אליו רוח מן 

שתנו העיתים ונהפכו כל מצוות התורה, שמה שכתוב שיש נהשמים ואמרה לו שבזמננו 
 לקיימו. חיוב לעשותו, הרי בזמננו הוא אסור, ומה שנאמר כאיסור, בזמננו הוא חיוב

שאל אותו רבי יצחק כיצד ביכולתו להוכיח דבריו. השיב לו יעקב פראנק, שיש ביכולתו 
להוריד מן השמים את אביו ואת אמו של רבי יצחק, שכבר לא היו בחיים, והמה יגידו 

 לו שיש אמת בדבריו. אמר לו רבי יצחק, שיביא אותם.

יוקנם של אביו ואמו של רבי ולפתע נכנסו דמויות ד ,ואותו רשע ימ"ש שרק בשפתיו
ונגשו אליו ואמרו לו שהרשע צודק בדבריו, וכי יש להפוך את כל מצוות התורה.  .יצחק

ואסור לי  ,אמר להם רבי יצחק: 'א"כ, המצוות של כיבוד אב ואם נהפך לאיסור ל"ת
וא"כ מוטל עלי להכות  ,הוא מצות עשה "מכה אביו ואמו"לכבדכם, והאיסור של 



תוך כדי דיבורו נטל את מקלו והכה את דמויות אביו ואמו, ולפתע ראו על ...' ו אתכם
הארץ שוכבים שני פגרי כלבים מתים. "או אז הבינו כולם שכל כוחו של יעקב פראנק 
ימ"ש הוא מצד הכישוף, ויד הצדיקים היתה על העליונה. כן גזר אז הבישוף על כת 

וגם לא  ,... כי הם אינם יהודים ןהפראנקיסטים, שעליהם ללכת עם פאה אחת וחצי זק
נוצרים המאמינים באותו האיש ימ"ש, אלא עם מיוחד ומשונה בפני עצמו. כך יצאו 

 רח"ל". אמשם אבלים וחפויי ראש, ולבסוף יצאו לגמרי לשמד

הרי כל הבהמות שהיו להם במצרים מתו בימי דבר  ,ואולי דהכ"נ כבר הקשו חז"ל
 יוכי היו כל כך הרבה ירא ,הוי'. ובאמת קשה קצת מהירא דבר וותירצו שנשאר ,ברדו

אבל שיהי' כל כך הרבה  ,ולולי דברי קדשם אולי הי' קצת בהמות ?דבר ה' במצרים
 .שים על כולםישש מאות רכב בחור ושל - מצריםרכב ג' בהמות לכל  -בהמות 

ו י כישוף שנעשו כסוסים שרצ"ים עיהרבה מהמצר נהפכואמנם לפי מה שכתבנו אולי ש
ומבחר  ,י כישוף שיהיו להם סוסים"וכן כאן עשו המצרים ע ,לרדוף נגד כלל ישראל

כי ברגע שבאו למים מקום טהרה וכמ"ש הברית שלום הובא  ף,בעו בים סוושלישיו ט
במגיד משנה להכי אמרו שירה על ים וזכו לנבואה כבארץ ישראל, שהים מקוה ומקום 

 -למים נתהפכו הסוסים למה שהן באמת טהרה וכדאי' בחז"ל. וממילא ברגע שבאו 
וראו  ",כי גאה גאה סוס ורוכבו רמה בים"וזהו  .וכל הסוסים נעלמו ,אנשי מצרים

דוקא שלו  -" כי בא סוס פרעה"ועל זה נאמר  ,מצרי רשע. חוץ מסוס פרעה הוא שהסוס
 היה סוס אמיתי.

זה הי'  אדרבהסוס. ו כי זה לא הי' ,ועד"ז יש לבאר שלא נמצא חוץ מזה על ענין של סוס
וירא "וזהו שאמר . ונתבטל רוח הטומאה והכל נהי' אין עוד מלבדו ,מכח הכישוף

ומזה נתהוה  .יםיאלא כולם מצר ,בלי סוסים "ישראל את מצרים מת על שפת הים
 ."ויראו העם את ה' ויאמינו בה' ובמשה עבדו"

י אבי קהו אלולי ואנ־ה אויהי לי לישועה ז ה־עזי וזמרת י" סוף והנה עיקר קריעת ים
ונגלה "יתברך בעולם מתוך רחמים וחסדים,  'שיתגלה כבוד ה ,)טו:ב( "וארוממנהו

ויהא רעוא מן קדם אבוהון דבשמיא שנזכה לבשר בשורות  ." )ישעי' מ:ה(כבוד ה'
 .בבני חיי אריכי ומזוני רויחי וסייעתא שמיא ,טובות ישועות ונחמות לנו ולכל ישראל

ובקרוב נזכה  .בשמחת החיים ובריות גופא ונהורא מעליא ,ים נאה ומתקבלבזווגים הגונ
 .אושיר לעתיד לב -בלשון זכר  " )ישעי' מב:י, תהלים צו:א(שירו לה' שיר חדש"ל

 ובקרוב יוושע ציון ועריה בביאת משיח צדקנו בב"א.
                                                           

מסבבים שיתירו את האסור. ודבר זה  ,"כאמור זהו עונש מן השמים, שאם אוסרים את המותר א
שכל  ",ואם כל עדת ישראל ישגו ונעלם דבר מעיני הקהל"שאמר הכתוב  ,נרמז בפסוק הנ"ל

ועשו אחת מכל "הסנהדרין יבואו לידי טעות חמורה להתיר את האסור. הגורם לזה הוא  דייני
רצ"ל שהפכו את אחת ממצות ה' לומר שהוא דבר אסור אשר לא  ",מצות ה' אשר לא תעשינה

שכיון שאסרו את המותר באו סנהדרין לידי טעות להתיר את האסור.  ",ואשמו"תעשינה, ולכן 
מצוות התורה כמו שעשה  כללהורות כי לא רק כשמהפכים  'וות ה'"ונקט ועשו 'אחת מכל מצ

יעקב פראנק ימ"ש, כן הוא. אלא די בזה שמהפכים מצוה אחת, כגון שיתירו לדבר לשה"ר או 
 "... להלבין פני חבירו, שכבר יבואו לידי מכשול



 ר"דורעסעודת 

פים ויה בתותקח מרים הנביאה אחות אהרן את התף בידה ותצאן כל הנשים אחר"
כא(. -ם" )טו:ככבו רמה ביות: ותען להם מרים שירו לה' כי גאה גאה סוס ורולוובמח

סוס ורוכבו רמה "יש להבין למה לא הזכיר בשירת מרים רק  ,והקשו א' מהילדים שיחיו
 .כמו אצל משה ובני ישראל ,ולא עוד שירה להשי"ת "בים

מאי דכתיב  ,מן אמר רבי יונתן( דאמר רבי שמואל בר נח:והנה בגמרא )סנהדרין לט
קשו מלאכי השרת לומר שירה יבאותה שעה ב )יד:כ(? "ולא קרב זה אל זה כל הלילה"

 ?מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה לפניה "הקבאמר להן  ,ה"לפני הקב

( :מ דאיתא לקמן )צה"ובחנוכת התורה לזה"ק הרבי ר' העשיל )פ' בשלח( ביאר עפ
ושמעו שירה  ,ה את אזניהם"פתח הקב ,ם צבאו לכבוש את ירושליםשכשבאו סנחריב ע

מפי החיות ועי"ז יצאה נשמתן. וכן כאן בקריעת ים סוף, רצו המלאכים גם כן להרוג את 
 כל המצרים ע"י שיפתחו את אזנם וישמעו שירה מפי החיות, ויצא נשמתם.

ראל, ואתם אומרים ה: מעשי ידי טובעים בים, הם טיבעו ילדי בני יש"השיב להם הקב
ואתם רוצים להמיתם במיתה מתוקה כזאת ע"י שישמעו את השירה )עיין  - שירה

 .מניקלשבורג זי"ע( מעלקאש ר"מאו"ש לשש"פ בשם הר

וזהו  .שיהי' מדה כנגד מדה 'בים יםבעומעשי ידי ט'הכוונה  ,ולפי דבריהם הקדושים
 י"ולא ע ,וכבו רמה ביםשדוקא סוס ור ,השבח של בני ישראל שמתחילים בשירת הים

ובאמת גדלותה של מרים היתה שהצילה את משה  .שירה שיהי' העונש מדה כנגד מדה
 עיי"ש. (,ד:ב) "ק לדעה מה יעשה לוותו מרחוותתצב אח" דכתיבכ, רבינו

ויעש "כי הצילו הכהונה והמלכות. כדכתיב  ,והנה אי' טעם שזכו מרים ויוכבד לבתים
 . ופי'ואל ח"א בתי כהונה ולויה וח"א בתי מלכותרב ושמ " )א:כא(,להם בתים
 הרי"ף על עין יעקב( דפליגי לשיטתם לעיל, דמ"ד דהיו אשה ,מהרש"א ח"א)המפרשים 

ים, ומ"ד כלה וחמותה סבר דהיינו בתי כהונה ר  ובתה סבר הכא בתי מלכות דהיינו ממ  
לכות, וביאר בתי כהונה לויה ומ עה"ת,רש"י שפי מה מאלישבע אשת אהרן. מיהו צ"ב

 כהונה ולויה מיוכבד ומלכות ממרים, ובסוגיין מבואר שהוא תלוי בפלוגתת רב ושמואל.

ובחי' הגרי"ז בשם הגרי"ד ביאר דשכר המילדות היה מדה כנגד מדה, שהרי אף לאחר 
ם ישראל ממשיך להתקיים ע"י הנקבות, שהיו נישאות גזירת פרעה להרוג הזכרים היה ע  

כגון כהונה ולויה שהולכים אחר  ,אבל יחוסם היה בטל .אחר האם ם והולד הולךילמצרי
ולכך שכר המילדות היה שזכו לבתי  .האב, וכן נמי אין משימין מלך אלא מן המיוחסין

 כהונה לויה ומלכות שבאין רק מהמיוחסים שבישראל. וראה בספר רינת יצחק מזה.

מדה זו שישאר קדושת שמסרו נפשם על  ,וממילא דוקא היא זה שאמרה השירה הזאת
 ,כהונה לויה ומלכות שזה מלכות שמים, וזה הי' ניכר מזה שנענשו מדה כנגד מדה

]דרך  .י שירה"ים עי, ולא מתו המצר'סוס ורוכבו רמה בים'וממילא זאת היתה השירה 
אלא מחמת  ,אגב הבאנו הזוה"ק שבני ישראל שמעו שירת המלאכים בעברם הים סוף

 .בנים לא הזיק להם השירה[זיכוך נפשם מהחומר ול



דמצינו בתורה שהי' איסור להשאיר מהעומר של מן  ,והנה נמשיך ענין המן ולחם משנה
 ,וכן ירד מן ליום השבת ,והנה בערב שבת ירד מן ליום ערב שבת .מיומא חדא לחברתא

ויש לחקור האם הי' איסור להותיר מהעומר שנפל בכדי שיהי' לערב שבת. ודוקא מהמן 
 כבוד שבת הי' מצוה להשאיר.שנפל ל

ברכו במן  ,תני רבי ישמעאל (פיסקא ג' עשרת הדברות סי' ג')בפסיקתא דרב כהנא 
לא הבאיש "ו ,דשו במןיוק .שבכל יום עומר אחד ובערב שבת שני עומרים ,וקדשו במן

 .(ז:כד)ט "מה לא היתה בויור

דידת העומר הוא נס דהכוונה בזה דמ ,וכתב הגאון רא"ז מרגליות בפירושו זרע אפרים
שלא היה יותר בשאר ימים מעומר אחד ובשבת היה לחם משנה. והנס שלא  ,אחר

" וירם תולעים ויבאש" בחול שמן אותו העומר גופיה כשהותירו ,הבאיש היה דבר אחר
 .עכ"ל ",מה לא היתה בויור"אך אותו הנשאר לשבת  )שם:כ(,

ז דמבואר דאם הותיר מן "לפוכתב בספר שערי ארי' )קונטרס צנצנת המן( לחדש 
ואך אותו הנשאר לשבת לא  .נבאש וירם תולעים אף בשבת ,העומר של יום ערב שבת

לא הבאיש כיון  ,לכבוד השבת אף ביום ד' או ה' הבאיש. וא"כ יש לומר כיון שהכין
אמנם בספר קרבן שבת מביא בעל כנסת הגדולה שכ'  שתלוי העיקר אם הכין על שבת.

נראה דעיקר מצוה והשתדלות  ,לי כיון דהקפיד קרא בהכנה דיום ו' אבל נראה ,וז"ל
 .עכ"ל ,והמכין ביום ה' לא קיים מצות הכנה ,צריך להיות ביום ו'

 יו"ט אחר השבת או קודם שבת אם בעינן ג' לחמות

בשו"ת בנין שלמה )סי' י"ט( מביא ששמע מאחיו ר' בצלאל הכהן בשם הנוב"י, 
ה דלא אשתמיט בשום דוכתא בדברי הפוסקים ז"ל שהתעורר בתימה גדולה על מ

דביו"ט שחל להיות ע"ש או שחל במוצאי שבת דצריך להניח שלשה לחמים  ,ובשו"ע
א"כ צריך היה לעשות זכר למן  ,על השלחן, שהרי אז הוצרך לירד מן על שלשה ימים

 שירד שלשה עומרים, ולא אמר תי' לזה, וגם אחיו נשאר בתימה ולא אמר שום ישוב
קע"ד ד"ה ועוד( וז"ל, ועוד לולא דמסתפינא הייתי  'לזה. ובתשובה הנ"ל כותב )שם עמ

בלבד, ונעשה נס דבעומר שירד  אומר דגם ביו"ט שחל בע"ש לא ירד רק לחם משנה
להיות אחר השבת ג"כ דכוותי'",  ליו"ט היה מספיק גם ליום השבת, וכן ביו"ט שחל

פ"א( את מוצא בעומר של מן, אם בא עכ"ל. ותימה שלא העיר מהתוספתא )ר"ה 
 החודש בזמנו מיד הוא כלה, ואם לאו מתעכב הוא לשלשה ימים.

ז אתי "חכמה פ' בשלח )שמות טז:כ(, ולפ ובישוב קושיא הנ"ל מצאתי בספר משך
שפיר מה דאין מניחין ביו"ט שחל אחר שבת שלשה לחמים כמו שהיה יורד המן לשלש 

ולפי זה א"ש דמה שמניחין לחם  .)מכילתא טז:כו( המןימים, שגם ביו"ט לא היה יורד 
הותירו הבאיש וירום תולעים, ובשביל קדושת השבת  משנה הוא על הנס שבכל יום אם

הותירו ויבאש, אבל אחר שבת כיון שלא נתקלקל אחר יום  וזה רק בשבת כי .נשאר קיים
לא הותירו ולא  יניחו אותו אחר שבת יתקלקל, כיון שבזה הששי אין עוד נסיון שאם
 הוראת שום נס בזה, לכן אין מניחין ג' לחמים ודו"ק, עכ"ל. עברו פי המקום ב"ה, ואין



)ב"ר י' א'( במדרש גבורת ה' )מהר"ל, סי' ס"ג( ומעתה יתורץ הא דאיתא  אמנם בספר
דשו במן שלא יברכו במן עומר לגלגולת, וק -יום השביעי"  ים אתק"ויברך אלעה"פ 

בשבת כיון שאף ביו"ט היה, אלא הברכה היה בשבת  מה ברכה ישירד מן בשבת. ו
ולא ביו"ט, ולפיכך ברכו במן, ואף שביו"ט נמי לא ירד,  שמצאו שתי עומרים לגלגולת

מה שלא ירד בו מן, אבל דבר זה נקרא קדושה מה שמצא כל אחד  דבר זה אין קדושה
היה זה קדושה מה  ועתה .עומרים כדי שלא יהיה צריך לירד בשבת בערב שבת שני
מה שלא ירד ביו"ט והוצרך לטרוח וללקט שני עומרים בערב  אבל .שלא ירד בשבת

הרויחו בזה, ואין כאן קדושה של מן. ויש ליישב דמ"מ לא היה יורד המן  יו"ט מה
 ולא הבאיש כמו שאר ימים שאם הותירו הבאיש, ,ביו"ט, ולקטו לחם משנה בערב יו"ט

 ג"כ, עכ"ד הק'.ולפיכך לחם משנה ביו"ט 

 שבצעו ב' הככרות בלחם משנה ,הרשב"א טתביאור דעת המהרש"ל כשי

"והי' ביום הששי והכינו את אשר יביאו והי' עה"פ ובספר מגיד משנה )פ' בשלח( 
משנה על אשר ילקטו יום יום" )שמות טז:ה(, פירש"י והי' משנה ליום ולמחרת. 

ה דייתון לקמיהון למיכל ביומא דשבתא ובתרגום יב"ע, ויהי ביומא שתיתאי ויזמנון מ
וכו' ויהי להון בכופלא על מה שמלקטון יומא יומא. נראה דמפרש "והי' משנה", 
כלומר דמה שהזמינו ליום השבת, והי' משנה ויהי' ליום השבת שתי עומרים, נמצא 
דביום הששי לקטו ג' עומרים, א' ליום הששי וב' ליום השבת שהי' משנה מיום יום. 

נלפענ"ד ליישב שיטת הרש"ל )מובא בשו"ע( שהי' נוהג לבצוע על ב' הככרות  ובזה
בכל סעודה, ואנן לוקחים ב' ובוצעים חד. ונראה דבהא פליגי, דרש"ל מפרש כתרגום 
יונתן, וא"כ בשבת הי' באמת לחם משנה ליום השבת, ובצעו שתי ככרות להראות שהי' 

דבשבת ג"כ לא הי' רק עומר אחד,  משנה בפועל ביום השבת. אבל שאר פוסקים ס"ל
אלא דהלחם משנה משום דביום הששי לקטו משנה, אבל בשבת לא הי' יותר מבששי 

 רק עומר לגלגולת, ע"כ.

ועד"ז מיושב ג"כ דביאור של לחם משנה לפי דעת היב"ע הוא שהי' כפול באותו היום, 
י' שהי' ביום ו' וא"כ הכ"נ אפ .ולא מה שנפל עומר מיותר לכבודו של שבת מערב שבת

ג' עומרים, דהיינו שיהי' לחם משנה ליו"ט, ולכן באמת לוקחים לחם משנה להראות 
 שנפל לכבוד יום טוב לח"מ מבערב יו"ט. אמנם שאלת הנוב"י הוא רק לפי שאר השיטות.

ועד"ז ניישב בעזה"י דעת קדשו של הדברי חיים זי"ע )הובא בס' נימוקי או"ח סי' רע"ד 
בוצע על שתי ככרות שלימות שאוחז שתיהן  ,ון המחבר בשו"ע שםסק"א( כתב אלש

בידו ובוצע וכו', הנה כן היה מנהגו של רבינו הגה"ק בעל דברי חיים זי"ע שהיה אוחז 
בידו החלה הב' בשעת ביצועו חתיכתו את הא', וכן מנהגנו כי כן הוא מוכח לישנא 

ו בשעת ביצוע וכו' וכן משמע דגמ' )שבת קיז:( חייב אדם לבצוע על שתי ככרות, היינ
ברור פשטות לישניה דהשו"ע בזה כנזכר שאוחז שתיהן בידו ובוצע וכו' )עיין בס' 
תפארת אדם, בזכרונות שבסוף הספר מערכה ב' אות ט'(. ובנו הוא אדמו"ר הה"ק 

דהא בהא פירש רש"י שם בשבת חייב לבצוע ברכת  ,זי"ע פקפק ותמה ע"ז אמשינאוו
עכדה"ק. ועיין  ,זה דצריך הב' ככרות רק בשעת ברכת המוציא בלבדהמוציא, ונראה מ

 בשו"ת דברי יציב )או"ח ח"א סי' קכ"ו עמ' רמ"ה(.



והנה נחלקו בזה אבות העולם, ונביא קצת מהמראה מקומות. מלשון הסמ"ג )עשין ל'( 
 ,וז"ל, ואמרינן התם שצריך לאחוז שני הככרות בשעת בציעה. מ"מ אינו ראי' ממש

רש"י פי' על לשון בציעה דקאי על הברכה, מ"מ בס' פתח הדביר )סי' רע"ד ס"א( דהרי 
משם הרב תפארת אדם, ובס' שלחן לחם הפנים )שם אות ד'( הסכים כשיטתם דגם 

וכן יש לפרש בס' חסד לאלפים )סי'  .בשעת הבציעה יהיו שתי הככרות בידו ובצע חדא
שתיהן בידו ובוצע התחתונה, וכן שאוחז  ,רע"ד ס"א( בוצע על שתי ככרות שלימות

כתב הבן איש חי )שנה שניה פ' וירא הל' ס"ו( ותזהר בעת שתבצע את כזית שלך 
וכביצה של אשתך שלא תשמיט ככר השני שהוא כנגד אות וא"ו מידך, אלא תבצע 

והביאם כף החיים )סופר אות י"ב(  .בעודו מחובר בידך עם אותו ככר שאתה בוצע ממנו
מע מדברי האר"י שהביא )סי' רס"ב אות ב'( דגם בשעת בציעה יהיו וכתב, וכן מש
אמנם בשו"ע הרב )סי' רע"ד אות ב'( שהרי לא נאמר לחם משנה  .עכ"ל ,השתים בידו

ודי במה  ,אלא בלקיטה דהיינו אחיזה, ורשאי להשמיט השניה מידו בשעת הבציעה
 עכ"ל. ,שאחז שתיהן בשעת ברכת המוציא

הגם שלא נהג דוקא לחתוך ב'  ,רי חיים שהי' נכד המהרש"לולהנ"ל יש לומר דהדב
החלות ביחד דהיינו אכולא שירותא, מ"מ חתך לכה"פ הבציעה על ב' החלות. ואם 
נאמר כנ"ל דהטעם כשי' התיב"ע דהי' ב' חלות בערב דהיינו כפול, מסתם א"כ יש 

, א"כ אין שהי' רק חלה א' טותאבל לשאר השי .לבצוע לכה"פ להראות נס הגדול הזה
בשעת בציעה שום ענין להראות הנס הגדול אלא בשעת הברכה על עצם שהי' לאכול 

 ליום השבת, אבל לא שהי' ב' ככרות.

ולא אמנע מלהעיר יסוד נפלא אשר למד לנו זה"ק בשו"ע דעיקר לחם משנה קאי על 
הלקיטה, וא"כ יש להביא מ"ש בשבלי הלקט )סי' צ"ג( שכתב הטעם שנא' "אכלוהו 

ולפ"ז יש הבנה טובה בזה,  .לכולם נאמר לאנשים וגם לנשים )הובא לעיל( -ום" הי
הרב עיקר זכר של לחם משנה הוא על הלקיטה, משא"כ להשבלי הלקט עיקר  טתדלשי

 הוא האכילה דיליף לה מ"אכלוהו היום" וק"ל.

ז יש לומר דלשיטת התרגום יונתן הרי הי' עומר כפול דוקא לשבת ועומר מיוחד "ולפ
הב' עומרים היו ליום השבת. ווממילא העומר של יום ששי היה ליום ששי  ,ליום ששי

 .כנתו היה חלק מערב שבת לשבתהוא"כ גם ב ,אבל אי נימא שהיה רק עומר א' יותר

ואת  וגו' אשר תאפו אפו"את פ "דהרמב"ן עה ,ולכאורה מצינו בזה מחלוקת ראשונים
ולאחר שיאכלו  ,ירש שיאפו משני העומריםפ " )טז:כג(,למשמרת לכם כל העודף הניחו

 ',ואת כל העודף'דמה שאמר  ,וסיים שם .כדי שבעם בערב שבת יניחו המותר לשבת
כי העודף יספיק לשבת כי  ,אבל יאכלו כרצונם בשישי ,יתכן כי לא יתן להם מדה בזה

וכן  .ומפורש ברמב"ן דהיה מותר להותיר ממן של ערב שבת לשבת .היא 'ברכת ה
ולא היה דין לחלק העומרים אחד לשבת ואחד  ,לאכול משל שבת בערב שבת ,ךפילה

קאי על  "אשר תאפו" ,אולם הרמב"ן שם מביא דברי האבן עזרא שכתב .לערב שבת
והעיר הרמב"ן  ".הניחו לכם"זהו העומר של שבת  "העודף"ו ,עומר של ערב שבת

רא דאסור להשאיר ומשמע דדעת האבן עז .עיי"ש ,דמשמע שאת זה לא אפו ובשלו
 וכן ראיתי בס' דגן השמים שמאריך בזה. .מערב שבת לשבת



שבכל יום היה  (רוביןי' עלה)שהביא דברי הבה"ג  (שאילתא מ"ח)ועיין בהעמק שאלה 
ופירש שהמן של ע"ש ושל שבת ירד מעורב  ,המן יורד פרודות ובע"ש היה יורד זוגות

ריך בדוקא להניח קצת ממן של ע"ש וכתב לחדש דלכתחילה צ .יחד ולא נפרד זה מזה
 .ועכ"פ כל זה סיוע להנ"ל דשני העומרים שוים ומיועדים גם לשבת .עיי"ש ,בלשבת

                                                           
יהושע  . זהו שהיה רבי"על כן הוא נותן לכם ביום הששי לחם יומים" (בשלח פ"ו)מכילתא  ב

כו' וזהו שהיה ר' יהושע אומר  ,ובספר ברכת הנצי"ב שםד. שני העומר לאח'אומר לחם כפול 
, 'לחם יומים'ומכאן הוא דחלק ר"י, מדאמר משה  .וחולק על סתמא דמכילתא לעיל פ"ב, עיי"ש

ויהא נכלל בזה כפול ומשונה, ש"מ דלחם משנה אינו אלא כפול והוא  'לחם משנה'ולא אמר 
לאו תרתי הוא ללמד שירדו לכל  'לחם משנה שני העומר'ים. מיהו הא דכתיב באמת לחם יומ

 .'לחם יומים'הי' מעורבין, ומש"ה קיצר אח"כ וכלל הכל בלשון  'את אחד לחם משנה בב

"מ בזה נראה שבא ללמדנו דגם על ע"ש לא הי' נאכל הכל בע"ש, אלא הי' משתייר פמיהו הנ
הברכה הי' מה שנשתייר מע"ש על  -' רכו במןידשו במן וביק'על ש"ק. והיינו דאי' במד"ר 

אלא יום א' של ערב שבת, מ"מ ע"כ היו צריכים  ,ש"ק. ואע"ג דזו הברכה לא הי' בכפלים
מזונו לחול ולא לשבת.  :(עירובין פב)לשבת יותר מע"ש, דסעודת שבת יותר מע"ש, כדתנן 
שבת פחותה משל חול, היינו או כפי' ואפי' ר' יהודה דאמר לשבת ולא לחול, וס"ל דסעודת 

רש"י משום דסועד ג' סעודות, או כפי' הירושלמי משום דיותר לחם אדם אוכל בחול משבת, 
אבל במדבר הכל עשו ממן, וא"כ לכו"ע  .היינו משום דאוכל בשבת כמה מטעמים ומגדנות

 צריכין היו בשבת יותר מע"ש.

כו'. אלא וכו' ויאכל וישתה ורש"י רוחב לב יופ דנשמה יתירה יש בשבת, .(ביצה טז)וכבר אמרו 
"ק, והי' הברכה שלא הי' נרקב כמו בכל יום. ומש"ה בע"כ היו מניחין מן העומר של ע"ש לש

לא ניתן לכתחילה יותר משני עומרים, כדי שישאר על שבת יותר מעומר, כדי ללמדנו שיש 
מצוה להמנע מלקבוע סעודה אבל  '(.בע' סי' רמ"ט ס)למעט מסעודת ע"ש, וכדאי' בשו"ע 

ע"ש. ואף דהמג"א חלק , מצוה להתענות '(גע' ס)שנהוג בה בחול מט' שעות ולמעלה. ועי' עוד 
 ע"ז, מ"מ מודה דעכ"פ מצוה שיכנס לשבת כשהוא תאב לאכול.

, ולכאורה "על כן הוא נותן לכם ביום הששי לחם יומים"וכ"ז יש לומר דנרמז בלשון הפסוק 
, כל היום הוא נותן לחם יומים במה הכי פי'מיבעי, שכבר עברה הנתינה. אלא  'נתן לכם ןכל ע'

שלא נרקב ומשתייר הכל על ש"ק, וכל דבר הנמשך נאמר בלשון הוה אע"ג שכבר עבר. והיינו 
 ברכה כפולה, שמלבד שפרנסת שבת באה מע"ש, עוד הוא מתברך כמש"כ.

לחם 'וע על שני ככרות בשבת, מ"ט חייב אדם לבצ :(ברכות לט)ויש עוד סמך לזה מדאי' 
הרי דלחם משנה תרווייהו על שבת עצמו כתיב, והיינו כמש"ה שנשתייר  עכ"ל. כתיב, 'משנה

ונעשה לחם משנה בשבת. ומעין זה קדמני הגאון בעל  ,אותו העומר של ע"ש ג"כ על שבת
לשון בזה ]ועי' שהביא מכילתא זו בשינוי  (רוביןיריש הל' ע)ועי' ה"ג  (,ח"ד פ"ב)מעשה ה' 

 .מש"כ בהע"ש סי' א' אות י"ד[

ובדרך אגב נראה לענ"ד לבאר דברי רש"י  ,העתקתי דבריו אות באות כי זה ממש בסוגיתנו
רוחב לב למנוחה ולשמחה, ולהיות פתוח לרוחה, ויאכל וישתה ואין  -( נשמה יתירה .)ביצה טז

עוד לפרש ע"ד ששמעתי בשם דודי ה( יש "נפשו קצה עליו. ונקדים דברי פנים יפות )ויקרא כ
ואכלת ושבעת וברכת את ה' " (י:דברים ח)הגאון מוה' יעקב הלוי ]מגלוגא[ ז"ל שפירש בפסוק 

אכול שליש ושתה שליש והנח  .(גיטין ע), מפני שאחז"ל "יך על הארץ הטובה אשר נתן לךקאל
לארעא דישראל וכו' עולא כי מסקי'  .(נדרים כב)ואיתא  .שאם תכעס תעמוד על מלואו ,שליש

א"ל ההיא  .שם בבבל כתיב ",ונתן ה' לך לב רגז" (סה:דברים כח)כתיב  ,קא תמה ר' יוחנן
שיכול לאכול כדי שביעה  "ואכלת ושבעת" :(ברכות מט)והיינו דאמר  .שעתא לא עברנא ירדנא



שכתב דרק עומר  (הנדפס מחדש מכת"י)אולם ראיתי בחידושי מהרי"ל דיסקין עה"ת 
לכן  ,ובגלל שלא יכולים לדעת מהו העומר של שבת ,של שבת היה משונה בטעמו

 ,דע"י הריח יוכלו לדעת מהו העומר של שבת ,שהיה משונה גם בריחו מבואר במכילתא
 .וא"כ נקט דלא כהנ"ל וצ"ע

 מחלוקת במשנה: סעודת שבת אי גדולה מבחול

. מזונו לחול ולא 'וא '( כמה הוא שיעורו, מזון שתי סעודות לכל א:עירובין פב)במשנה 
ה וזה מתכוונים להקל. לשבת דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר לשבת ולא לחול, וז

מאן דאמר מזונו  ,ח( זה וזה מתכוונין להקל"משאילתא בשלח פ' וכתב בשאילתות )
ד מזונו לשבת ולא "לחול ולא לשבת סבר כי יותר לחם אוכל בשבת משאוכל בחול. ומ

עכ"ל. ויש מקום לומר דתלוי  ,לחול סבר כי יותר לחם אוכל אדם בחול משאוכל בשבת
 או שהי' לשבת עומר כפול. ,רים אי לשבת הי' ביחד עם ערב שבתבב' פירושים הנזכ

 'דהנה בשו"ע )או"ח סי ,ואולי למעט במחלוקת עדיפא ונימא דב' השיטות אחת הם
( אחר סעודת שחרית קובעים מדרש לקרות בנביאים ולדרוש בדברי אגדה 'ב 'צ סע"ר

בתורה  געסקו יותרוכו' ופועלים ובעלי בתים שאינן עוסקים בתורה כל ימי שבוע י
 .בשבת מתלמידי חכמים העוסקים בתורה כל ימי השבוע

וממילא רבי מאיר מיירי דאנו  .ויש לומר שתלוי לת"ח יש להרבות באכילה ולע"ה לא
ובזה  ,וכידוע מקלו של רבי מאיר מלמדו חכמה ,משערים כפי סעודתו של תלמיד חכם

י יהודה אנו לומדים מסעודת משא"כ לרב .קבע ששיעור האכילה שמזונו פחות משבת
 העם הארץ שממעט בסעודתו בשבת.

ובזה יש לומר דבאמת לתלמיד חכם נפל עומר כפול לשבת כדברי התיב"ע חוץ 
"ב נפל רק עומר ומשא"כ לדתן ואבירם וכי .מהעומר של ערב שבת כי מזונו הרבה יותר

 יותר.ולזה הרתיחו דמם ויצאו ללקוט בשבת  ,כפול, ולא כפול לשבת בעצמו

                                                                                                                                  
"ל שצריך להניח שליש וולא בח "ארץ הטובה"המפני שבטוח הוא שלא יבוא לידי כעס, ב

וישבתם לבטח ', שיאכלו כדי שביעה משום ד'ואכלתם לחמכם לשובע'וכן יש לפרש כאן  ."לכנ
ועד"ז מיושב דברי רש"י שיוכל לאכול בשבת בשביעת נפשו ואין  .בלא כעס ומחלוקת 'עליה

 .דהיינו שלא יבוא לידי כעס ח"ו ,נפשו קצה

מנוחה מן העבודה יום  וכן מצינו שבנ"י בהיותם בארץ מצרים וקיבלו את יום השבת ליום ג
 .היו הוגים בה בלימוד התורה (ח"כ 'ש"ר א)בשבוע ע"י השתדלותו של משה רבינו אצל פרעה 

ח( מלמד שהיו בידם של ישראל במצרים מגילות שהיו משתעשעין בהם "ה' י)וז"ל המדרש 
 .לפי שהיו נוחין בשבת ,משבת לשבת לומר שהקב"ה גואלן

והמגילות שהיה בידם הם כל דברי ספר בראשית ומגילות של  ,וש מהרז"ו וז"לרועיין שם בפי
וסובר  .וכל הנבואות וההבטחות שהתנבאו ,י האבותרסיפורי אדם ונח והמבול והפלגה וסיפו

כמ"ד שהתורה ניתנה מגילות. ובפירוש ענף יוסף הביא מספר מאור עינים שכתוב בשם אוריגינו 
במגילה קדמוניות איך משה רבינו ע"ה היה  )חכם גדול קדמון מימי רבינו הקדוש( כי מצא

אחד מזקני ישראל בשיעבוד מצרים למען ישמעו  דמוליך ומביא בידיו את ספר איוב לאח
 .שאחר הרע יקבל גם טוב וחסד ממנו ,ולמען ילמדו כי יש תקוה לכל בוטח בה'



דזה  ,לת השבוע כמה מן ירד מן השמים בערביתחבועל כן משה רבינו לא אמר להם 
כי לא כל אנפין שוין, וא"כ יהי' תלוי בזה ג"כ כמה נפל  ,תלוי כל אחד לפום דרגא דילי'

וכאשר בא בני ישראל והגידו לו על שהי' להם לחם משנה, ממש לכל ישראל,  .לכל א'
וכולם תלמידי חכמים יודעי  ,ה תורה אלא לאוכלי המןנתפעל משה רבינו שלא ניתנ
כולם שולפלא  ,שיהי' לחם משנה "הוא אשר דבר ה'"ולומדי התורה, ועל כן אמר 

 .לא ניתנה תורה אלא לאוכלי מןש ,תלמידי חכמים

 ,דהיינו להאמין שכל א' תלמיד חכם " )טז:כח(,מאנתם אנה עד"ועל זה אמר הקב"ה 
 ולזה שייך לומר עד מתי. " )ד:לא(,אמן העםוי"וזה אותו ענין כמו 

דהיינו שהם לומדי תורה וזוכים לעומר כפול לשבת  ,דייקא "מצותי ותורתי"וזהו 
ראו כי ה' " ,גום יונתן בן עוזיאל. וזה"ק בחידושי בית שערים עה"תרבעצמו כדברי הת

נה וי"ל הכו " )טז:כט(,ם ביום הששי לחם יומים וגו'כנתן לכם השבת על כן הוא נותן ל
 "וקראת לשבת עונג"כמ"ש  ,דהנה השי"ת נתן לנו השבת להתעגנ בתענוגים גשמיים

 .ולנוח בו ולשמוח בו בתענוג אכול ושתו כל עדת ישראל יעשו אותו)ישעי' נח:יג( 

והטעם בזה כי קדושת השבת גדולה כ"כ עד שמחמת קדושה הגדולה יתפשט האדם 
נהנה ומתענג באכילה ושתי' נתגשם ולא אך מחמת ש ,מגשמותו ויתבטל במציאות

כי המן בעצם הוא כולו רוחני כמז"ל  ,ומזה הטעם לא ירד המן בשבת .יתבטל במציאות
ואלו הי' יורד  )יומא עה:(. שמלה"ש אוכלי' אותו " )תהלים עח:כה(לחם אבירים"

קדושת השבת ומאכל  -נתבטלו במציאות בצירוף שתי קדושות  ,בשבת ואכלו ממנו
וא"כ זה  .ול ממנו בש"קכלכן הי' ההכרח שירד בע"ש ויתגשם קצת לא ,בזה רוחני

שלא יגיע  ,שצריך להתענג בש"ק ושירד המן לצורך ש"ק ביום שלפניו טעם אחד להם
ה היותר גבוה גשהוא מדר ,האדם למדת התפשטות הגשמיות התבטלות במציאות

 .שכולו רוחני אינו במקום ובמציאות

 )סוכה מ.( כדחז"ל ,מורה על צרכי הגוף "[םכלכן הוא נותן על ]" 'לכם'הנה תיבת 
לכם. וזש"ה הביטו  וחצי)פסחים סח:( וודרשו ז"ל  .לכל צרכיכם -' )ויקרא כה:ו( לכם'

על כן מזה הטעם עצמו ההכרח  ,וראו כי ה' נתן לכם השבת להתענג בתעגונים גשמיים
ומבאר הטעם  ,שי ולא בש"קשירד המן בש ",הוא נותן לכם ביום הששי לחם יומים"כי 

שלא יתעלה למדרגה היותר גבוה וישאר תחתיו במדרגה ולא  ",ש תחתיוישבו א"למען 
שלא  ",אל יצא איש ממקומו ביום השביעי"וז"ש  .שיתבטל במציאותו מרוב הקדושה
 .הבןו ,יצא ומציאותו מקדושת יום השביעי

בבני חיי אריכי ומזוני רויחי  ונזכה לברכת ה' היא תעשיר ,השי"ת ישפיע רחמים וחסדים
 .ובקרוב נזכה לגאולת עולם בב"א ,ושידוכים הגונים וישועות גדולות בכל המובנים

❖ 



 שולה"ט חמשה עשר בשבט

 שנת תשפ"א

 המקור שחמשה עשר בשבט הוא יום הדין

חמשה עשר בשבט הוא ראש השנה לאילן, והטעם בזה מבואר בגמרא )ר"ה יד.( הואיל 
י שנה. ומקובל אצל העולם ובפרט אצל החסידים, שהוא בבחינת ראש ויצאו רוב גשמ
לא שט "ויש לדעת מהו המקור לזה, הלוא לכאורה להיפך הוא, זה יו .השנה יום הדין

כ מנלן שהוא יום הדין. אין "אומרים תחנון, ויש מקומות שאין האבל ניגש לעמוד, וא
 המקור שהוא בחינת יום הדין. הכי נמי אוכלים פירות ביום חמשה עשר בשבט, אך מהו

ה סקי"ד( את דברי "א )סי' רכ"ז סק"ב( והמג"והביאור בזה עפ"מ שהביאו הט"ז )סי' רכ
 הירושלמי )קידושין פ' עשרה יוחסין(, אמר רבי בון בשם רב, עתיד אדם ליתן דין וחשבון
 על שחזתה עינו מיני מגדים ולא אכל. רבי אלעזר חש לההיא שמעתתא, והוה מצמצם
פריטי למיכל בהון מכל מילי חדת בשתא. פירוש, רבי אליעזר היה חושש לזה, ולכן 

במשך היה מצמצם לעצמו פרוטות לקנות מהם פעם אחת בשנה כל דבר חדש שיצא 
 השנה ולאוכלו. והט"ז )שם( מביא בשם התשב"ץ הטעם בזה, כדי להרבות בברכות.

עשר בשבט הוא יום הדין,  ואפשר לומר דזהו המקור למה שמקובל אצלינו שחמשה
והכוונה בזה שביום זה מתקנים את מה שאנו עתידים ליתן דין וחשבון על שראינו מיני 

ולכן קבעו יום אחד בשנה, יום חמשה עשר בשבט  .מגדים ופירות ולא אכלנו אותם
 שהוא ראש השנה לאילן, לאכול אז כל מיני וסוגי הפירות, ולברך עליהם.

יום הדין, כי מי שאוכל ביום זה כל הפירות נפטר מן הדין נמצא שט"ו בשבט הוא 
ומי שלא מרבה לאכול כל סוגי הפירות בט"ו  .שהוא עתיד ליתן על שלא אכל הכל

בשבט, עדיין עתיד ליתן את הדין על מה שלא אכל כל מיני מגדים ופירות. ובדרך צחות 
שבזכות שתמתיק  אפשר לומר, דזהו מה שאומרים בהושענות, מגדים תמתיק ותושיע,

 את עצמך בט"ו בשבט בכל מיני מגדים שאתה רואה, תושיע את עצמך ביום הדין.

 חמשה עשר בשבט הוא הכנה לפורים ופסח ושבועות

וכתב הקדושת לוי )ליקוטים(, דכאשר היו מקדשים החודש על פי הראיה, היה מ"ה 
ראש השנה  ימים מחמשה עשר בשבט עד ראש חודש ניסן, וכן מחמשה עשר באב עד

וחד  ,מ"ה ימים. כי הרי יש מחלוקת ר' אליעזר ור' יהושע, חד סבר בניסן נברא עולם
שהאדם נברא בכ"ה באלול, ונמצא  'סבר בתשרי נברא עולם )ר"ה יא.(. וכתבו התוס

שמט"ו באב עד כ"ה אלול הוא הארבעים יום נגד יצירת הוולד, וכן למאן דאמר בניסן 
"ה באדר, ונמצא דמט"ו בשבט עד כ"ה אדר הוא הארבעים נברא עולם, האדם נברא בכ

יום נגד יצירת הוולד. ובאמת אנו פוסקים בין כרבי אליעזר ובין כרבי יהושע. וזהו שאנו 
 עושין יומא דפגרא בין בט"ו באב ובין ט"ו בשבט.

ומסיק הקדושת לוי, דלפי זה נמצא דט"ו בשבט הוא הכנה לפסח, ופסח הוא הכנה 
נמצא ט"ו בשבט הוא הכנה למתן תורה. והא ראיה, שהתורה ניתנה בסיון, למתן תורה, 



בעשתי עשר חודש "ומשה רבינו ע"ה אמר משנה תורה בשבט, ככתוב )דברים א:ג( 
, ומכאן ראיה שחודש שבט הוא הכנה "באחד לחודש הואיל משה באר את התורה וגו'

 למתן תורה.

לקבוע הרשע הפיל פור הוא הגורל והנה איתא בתרגום שני על מגילת אסתר, שהמן 
ישראל, ובכל חודש מצא איזה דבר טוב בישראל וחשב בני הרוג את יבאיזה חודש 

וכשנפל הפור על חודש שבט אמר, שבחודש זה יש יום  .שלכן לא יעלה בידו הגזירה
טוב לישראל שמברכים על פירותיהם, ולכן לא הסכים לעשות הגזירה על חודש זה, 

 ר.ובחר בחודש אד

נמצא שט"ו בשבט הוא הכנה לא רק על פסח וקבלת התורה דשבועות, רק גם על פורים 
שהוא קבלת התורה מאהבה, שהרי על ידי היו"ט של ט"ו בשבט נדחה הגזירה לחודש 

 אדר.

 יתפלל שלא יכנסו מעדנים לתוך גופו

ה והנה יש להקשות על דברי הירושלמי הנ"ל, שהאדם עתיד ליתן דין וחשבון על שרא
)כתובות קד. ד"ה לא נהניתי(, עד  'מיני מגדים ולא אכל, מדברי המדרש המובא בתוס

 שאדם מתפלל שיכנס תורה לתוך גופו, יתפלל שלא יכנסו מעדנים לתוך גופו.

ועפי"ז ביאר החיד"א )פתח עינים אבות פ"ב מי"ז( את המשנה )אבות שם( והתקן 
י אכילת ", ואם גופו גדל בסט"א עעצמך ללמוד תורה וכו', כי המעדנים הם מהסט"א

מעדנים, אזי אין הדברי תורה יכולים ליכנס, כי התורה היא רוחנית, קדושה ראשונה, 
ואיך יתכן שתשרה עם הסט"א. וזהו שאמרו התקן עצמך שיהיה גופך טהור, ולא תהיה 

טרא דקדושה, יאחיזה לסט"א, ואז תוכל ללמוד תורה, כי בהיותך כלי מחזיק ברכה מס
 כל ללמוד תורה ויכנסו דברי תורה בגופך. ע"כ.תו

, 'לפום צערא אגרא'ז את המשנה "עוד ביאר החיד"א )פתח עינים אבות פ"ה מכ"ג( עפ
צערא, כלומר אם נצטערת בפיך  -ר"ל לפה  ,ומבאר החיד"א בדרך הלצה, לפו"ם צערא

ו שלא הכנסת מעדנים, או שהרעבת עצמך כדי ללמוד, אגרא, על הכל ישולם שכר
 משלם.

ועפ"י כל זה קשה להבין דברי הירושלמי, שהאדם מחוייב לאכול כל מיני מעדנים 
ומגדים שבעולם, דהלוא זה גורם שחלילה לא יכנסו דברי תורה לתוך גופו. והביאור 
בזה עפ"מ שאמרו בגמרא )סוטה מח.(, העיד רבי יהושע, מיום שחרב בית המקדש אין 

לברכה, וניטל טעם הפירות. רבי יוסי אומר, אף ניטל יום שאין בו קללה, ולא ירד הטל 
שומן הפירות. וכן כתבו בתנא דבי אליהו )זוטא פ"ג(, אין פירות ותבואה באים לידי 

 רקבון אלא מתוך דרכיהם של בני אדם.

ועוד אמרו בגמרא )סוטה מט.(, רבי שמעון בן אלעזר אומר, טהרה ביטלה טעם וריח. 
הפירות וריחם, שמתוך שהיו  -שראל. ביטלה טעם שפסקה מי -ופירש"י, טהרה 

ה מטהר פירותיהן מריח רע ומטעם רע. וכתב הבן "טהורים ונוהגין בטהרה, אף הקב



פירות, דשתים אלו היח רפירות העם טיהוידע רמז נאה על זה, טהר"ה ראשי תבות 
 תלויין בטהרה.

 לפעמים היושב בתענית נקרא חוטא

ר שמואל, כל היושב בתענית נקרא חוטא. סבר כי האי תענית )יא.( איתא, אמ 'ובמס
וכפר עליו "תנא, דתניא רבי אלעזר הקפר ברבי אומר, מה תלמוד לומר )במדבר ו:יא( 

א ווהל ., וכי באיזה נפש חטא זה, אלא שציער עצמו מן היין"מאשר חטא על הנפש
ער עצמו מכל דברים קל וחומר, ומה זה שלא ציער עצמו אלא מן היין נקרא חוטא, המצ

 דבר ודבר על אחת כמה וכמה.

. "קדוש יהיה גדל פרע שער ראשו"רבי אלעזר אומר, נקרא קדוש, שנאמר )במדבר ו:ה( 
ומה זה שלא ציער עצמו אלא מדבר אחד נקרא קדוש, המצער עצמו מכל דבר על אחת 

ילו כמה וכמה. ומי אמר רבי אלעזר הכי? והאמר רבי אלעזר, לעולם ימוד אדם עצמו כא
. לא "בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר"קדוש שרוי בתוך מעיו, שנאמר )הושע יא:ט( 

 קשיא, הא דמצי לצעורי נפשיה, הא דלא מצי לצעורי נפשיה.

כאילו כל מעיו קדוש, ואסור להכחישן, דהכי  -ופירש"י, כאילו קדוש שרוי בתוך מעיו 
שיכול לסבול  -נפשיה  , כלומר דאסור להתענות. הא דמצי מצער'בקרבך קדוש'משמע 

 ו"עאבל מי שאינו יכול להתענות נקרא חוטא. וכן נפסק בש .ה"התענית, משבחו הקב
( היושב בתענית, אם יכול לסבול התענית נקרא קדוש, ואם 'אע' א ס")או"ח סי' תקע

 לאו, כגון שאינו בריא וחזק, נקרא חוטא.

לחזור על דבריו של הגאון אמנם כ"ק אדמו"ר בעל הבית ישראל מגור זצ"ל הי' רגיל 
בעל ישועות יעקב זצ"ל, שאמר בביאור דברי הגמ' להיפך מכפי שלומדים בפשטות, 
ואלו דבריו: לולי דמסתפינא הוי אמינא, דבאמת יושב בתענית ממרק עוונות של אדם 

כו' אלא שיש תקנה לדבר שלא יתענה, ויצער נפשו במיעוט מאכל ומשתה כו', שאם ו
כילה ושתיה ובעת אכילתו מונע עצמו מבלי לאכול כ"כ, חשוב באמצע תאוותו לא

 מצער נפשו, ומ"מ אינו מזיק לבריאות גופו.

אמנם יש בני אדם דלא מצי לצער עצמן למנוע תאות גופם באמצע אכילתן, כי לבם 
עלול לתאוות הגוף, ועל כן צריכין לתפוס בקצה, להתענות גופם ביותר, ואלו צריכין 

תענית. וזה 'הא דמצי לצעורי נפשיה' ע"י צער הגוף בדברים אחרים,  להחליש גופם ע"י
במיעוט אכילה, במיעוט שינה וכדומה, איש כזה אינו צריך לישב בתענית, ונקרא חוטא 
כשמחליש גופו. 'הא דלא מצי לצעורי נפשיה' באמצע אכילתו למעט הנאת הגוף באופן 

תר לו להתענות למירוק עוונות שלו. שגופו יעמוד בריא אולם ויצטער כו', איש כזה מו
 ע"כ.

וכעין זה פירש הרה"ק ר' ברוך מקוסוב זי"ע בספרו נחמד ונעים, דלא מצי לצעורי 
נפשיה הכוונה, שאינו יכול לצער נפשו לאכול בלי תאוה אלא לשם שמים, שאכילה 
כזאת נחשב כתענית, אך הוא לא מצי לצעורי נפשיה, אלא אוכל בתאוה בהמית, ולכן 

 ותר לו להתענות למירוק עוונותיו.מ



 - והרה"ק רבי פנחס מקוריץ זי"ע פירש, דכל התענית תלוי איך הוא אוכל אחר התענית
אבל אם הוא  .אם הוא יכול לקדש אכילתו גם במוצאי התענית, נחשב תעניתו בשמים

אוכל הרבה מאד במוצאי התענית בתאווה גדולה, אין נחשב תעניתו לכלום. וזהו 
, הא דלא מצי לצעורי נפשיה, שאינו יכול לצער עצמו במוצאי התענית, לקדש הכוונה

 .דאכילתו, איש כזה אסור להתענות

וממילא מיושב שפיר, שלפעמים האדם עתיד ליתן דין וחשבון על שלא טעם כל מיני 
המגדים, כי יש לפעמים שאסור להתענות רק לאכול וליהנות, וזה יגרום לו שיוכל 

 עבודת ה' כראוי.לעסוק בתורה ו

 כשמברך על האכילה כראוי מתקדש אכילתו כאכילת קדשים

והגם שנתבאר שעל ידי אכילת מעדנים אין הדברי תורה יכולים להיכנס לתוך גופו, על 
זה יש עצה, לברך על האכילה בכוונה כראוי, דעי"ז מתקדשים המאכלים, וזה נחשב 

 כאכילת קדשים.

ר לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה, וכל כדאיתא בגמרא )ברכות לה.(, אסו
הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה מעל וכו'. אמר רב יהודה אמר שמואל, כל הנהנה מן 

לה' הארץ "העולם הזה בלא ברכה כאילו נהנה מקדשי שמים, שנאמר )תהלים כד:א( 
 י שמברך על האכילה בכוונה, נחשב ככהן האוכל". ומדה טובה מרובה ע"ומלואה

י האכילה, רק מקיים מצוה גדולה ומתקדש "קדשים ברשות, שבודאי אינו מועל ע
 בקדושה עצומה.

, וכתיב )שם "לה' הארץ ומלואה"ובהמשך דברי הגמרא שם איתא, רבי לוי רמי, כתיב 
לה'  -. לא קשיא, כאן קודם ברכה "השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם"קטו:טז( 

 הארץ נתן לבני אדם. -לאחר ברכה  הארץ ומלואה, כאן

ועתה אם שמוע תשמעו בקולי "דזהו מה שנאמר )שמות יט:ה(  ,ומבאר החתם סופר
כלומר, קודם מתן  ".ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ

, כי עדיין אין עם ישראל המברכים ברכות והארץ נעשה שלהם, 'כי לי כל הארץ'תורה 
 , שהארץ תהיה שלכם.'סגולה מכל העמים'תקבלו התורה תהיו י ש"אך ע

 יש להיזהר מאד לברך הברכות בכוונה

ומאד מאד יש להיזהר לברך הברכות בכוונה, ואיתא מהאר"י הק', שבזכות ברכות 
                                                           

רים, פעם ומסופר על הנודע ביהודה, שהיה מתענה בכל שנה מראש חודש אלול עד יום הכיפו ד
היה בחור שראה את מנהגו והתחיל לעשות כמותו. ובאה אמו של הבחור לפני הנודע ביהודה 

חותיו ולדעתה זה סכנת נפשות עבורו. קרא הנודע ובכתה לפניו, שבגללו מתענה בנה יותר מכ
ביהודה להבחור ואמר לו, רק אם אתה יכול לאכול במוצאי התענית כמוני, בקדושה ובטהרה אז 

יכול גם להתענות כמוני, אבל אם במוצאי התענית אתה צריך להרבות באכילתך מחמת אתה 
 התענית, אינך יכול להתענות כמוני.

והגם שהוא כבר מוצאי התענית, מכל מקום גם אז יש לקדש את האכילה, ועכ"פ לא יכניס 
 מעדנים לתוך גופו.



הנהנין בכוונה זוכים לרוח הקודש. וידוע שהברכות הוא ענין תיקון נשמות וניצוצין 
להאריז"ל הק', על מה שאמרו בגמרא )ברכות כט.( יוחנן קדישין, ומובא בלקוטי הש"ס 

י ניצוץ במאכלו "כ נעשה צדוקי, שע"מש בכהונה גדולה שמונים שנה ואחיכהן גדול ש
 שלא העלהו כראוי, גרם בנפשו להחטיאו ח"ו.

ולכן יש להיזהר מאד לברך הברכות בכוונה, כי הברכות מעלים את כל הניצוה"ק 
יגרמו ח"ו להחטיאו, אדרבה, יזכה להעלותם, ולכן יזכה  שבמאכלים, וממילא הם לא

, כי הכל בידי שמים חוץ "השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם"לרוח הקודש. וזהו 
, שהכל הוא בידי שמים, חוץ "השמים שמים לה'"וזהו  .מיראת שמים )ברכות לג:(

הם יזכו את , ש"נתן לבני אדם"י הברכות בכוונה, שזה "מיראת שמים שזוכים לזה ע
 י הברכות בכוונה."ע עצמם להיות בבחינת שמים והשגת רוח הקודש

וזהו מה שאמרו בגמרא )מנחות מג:(, חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום, שנאמר 
. 'מאה'אלא  'מה'אל תקרי  - "ועתה ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך")דברים י:יב( 

, ורואים מכאן שתכלית המאה "אלקיךכי אם ליראה את ה' " ובהמשך הפסוק נאמר
 ברכות הוא לבוא על ידם ליראת שמים.

ועתה מובן שפיר דברי הקדושת לוי, שט"ו בשבט הוא הכנה לקבלת התורה, כי בט"ו 
 ז"יבשבט מתאספים יחד לאכול כל מיני פירות ולברך עליהם בכוונה ובישוב הדעת, וע

התורה, כי עי"ז נעשה יראתו קודמת  וממילא זה הכנה לקבלת .זוכים ליראת שמים
 לחכמתו, ובזכות זה כשיקבל את החכמה בחג השבועות, יהיה חכמתו מתקיימת.

 ט"ו בשבט הוא יום הדין על העצים

 למה בט"ו בשבט הוא בחינת יום הדין, כי הנה נתבאר בדברי הקדושת לוי עוד יש לומר
מה הם אותו בחינה, כי על ואפשר לבאר ל .שט"ו בשבט וט"ו באב הוא אותו בחינה

מפני שהוא יום שפסקו  ט"ו באב אמרו בגמרא )תענית לא.( שהשמחה ביום זה הוא
מלכרות עצים למערכה. וכמו כן בט"ו בשבט שהוא ראש השנה לדין הוא יום הדין על 

ישבעו "העצים, איזה עץ יזכה להיות בין עצי המערכה, ולהיות בבחינת )תהלים קד:טז( 
 ."עצי ה'

שט"ו בשבט הוא יום הדין על האילנות והעצים מי יזכה להינטל בחג  יש לומר בזהעוד 
 י ישראל לקיים בהם מצות ארבעה מינים. ואמרו במדרש )תנחומא אמור"הסוכות ע

)תהלים צו:יב(, במי הכתוב מדבר, בישראל ובאומות  "אז ירננו כל עצי יער וגו'"ז( "כ
ים, אלו ואלו נכנסין לדין ואין אנו יודעין מי שהקב"ה דן אותם ביום הכפור העולם
למה הדבר דומה, לשני בני אדם נכנסין לדין לפני המלך, ולא היה אדם יודע מה  .נוצח

דנן המלך ולא היו הבריות יודעות מי נוצח לחבירו, אלא מי  .ביניהן, אלא המלך בלבד
 שהוא יוצא ואגוז בידו, הכל יודעים שהוא נוצח.

 .ת העולם נכנסין לדין ביום הכפורים, ואין הבריות יודעות מי נוצחכך ישראל ואומו
לכך אמר דוד  .טלו לולביכם בידכם כדי שידעו הכל שאתם זוכים בדין ,ה"אמר הקב

)תהלים שם:יג(. אימתי, ביום הכפורים. מה ישראל  "אז ירננו וגו' כי בא לשפוט הארץ"



ישראל זכו, לכך נאמר )ויקרא כג:מ( עושין, ממתינים לו עוד ד' ימים כדי שידעו הכל ש
 ע"כ. ",ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר וגו'"

, כי עתה בזמן "ט הארץוכי בא כי בא לשפ לפני ה'וזהו כוונת הפסוק )תהלים צו:יג( "
הגלות מקיימים המצות עשה דאורייתא של ארבעת המינים רק ביום הראשון, אבל 

)ויקרא כג:מ( בבית המקדש, אז  "אלקיכם י ה'לפנושמחתם "כשיבנה המקדש ויהיה 
יהיה המצוה מדאורייתא 'שבעת ימים' )שם(, וממילא דוקא 'אז' ירננו כל עצי יער, על 

 שהם זוכים שנוטלים מהם עצים לקיום המצוה דאורייתא שבעת ימים.

 בזכות הברכות בכוונה זוכים להשפעות וברכות

ן העולם הזה בלא ברכה כאילו גוזל והנה אמרו בגמרא )ברכות לה:( כל הנהנה מ
גוזל אביו ואמו ואומר אין פשע חבר "ה וכנסת ישראל, שנאמר )משלי כח:כד( "להקב

. והיינו, שהוא גוזל ההשפעות טובות מכנסת ישראל, וזהו אין "הוא לאיש משחית
 אין שפ"ע. -פש"ע 

ומברכים ברכות י שאנו יושבים עתה ביחד ביום ה' שובבי"ם, "דה טובה מרובה, עומ
יש שפ"ע, ואנו עושים מפש"ע שפ"ע, ונשפע השפעות  -בכוונה, עי"ז יש פש"ע 

 וברכות לכנסת ישראל.

 הסגולות של חמשה עשר בשבט

ורפואות, כדאיתא ממהר"ש ענגיל, 'שלח רפואה  יעזור השי"ת שיושפע רחמים וחסדים
שפע רפואות, . ויו(1,234) שלימה לחולי עמך' עם התיבות, בגימט' 'חמשה עשר שבט'

, ונזכה ללמוד וללמד את התורה, 'אתרוג' עם (416) 'רפואה לחולים' בגימט' 'בתבואה'
לרמז שכשם שאתרוג לבד אין לה טעם, צריכים להכניס  (611) הכולל בגימט' 'תורה'

צוקר וכדו', אך בגם בלימוד התורה צריך האדם בעצמו להכניס בה כוחות ועמל, ואז 
 ירגיש בה טעם מתוק.

ונזכה  .אילן הדר משנה לשנה - ים טובים, אתרוג מרמז על שידוכיםונזכה לשידוכ
לבנים טובים, ולפרנסה בהרחבה, בזכות חמשה עשר בשבט שהוא ראש השנה לפירות 
האילן, וכשיש פרנסה יש שלום, וכמו שפירש"י )ויקרא כו:ו( שמא תאמרו הרי מאכל 

וביאת המשיח, בזכות  והרי משתה, אם אין שלום אין כלום. ונזכה לבנין בית המקדש
הברכות הגורמים שיהיה השם שלם. וימלא ה' כל משאלות לבינו לטובה, שמחת החיים 
והרחבת הדעת דקדושה, ושנזכה להיות דבוק לשורש החיים, ולהגאולה השלימה 

 במהרה בימינו, אמן.



 שיעור הלכה

 שנת תשפ"ג לפ"ק טבת י"ב

 הלכות שבת
 או"ח סי' שי"ט

***** 

 בשבת למלול מלילות

ס"ו "אין מוללין מלילות, אלא מולל בשינוי מעט בראשי אצבעותיו. הג"ה, ואף שו"ע 

על פי שמפרק האוכל מתוך השבלים, הואיל ואינו מפרק רק כלאחר יד כדי לאכול שרי. 

ויש מחמירין, ולכן אסור לפרק האגוזים לוזים או אגוזים גדולים מתוך קליפתן 

 ל לאכלן כך בלא פירוק".הירוקה, וטוב להחמיר מאחר דיכו

 מחלוקת הראשונים אם בשבת מותר למלול בשינוי

ההלכה הוא במס' שבת )קכח.( תניא חבילי פיאה איזוב והקורנית הכניסן וכו' מקור 

דברי רבי  ,למאכל בהמה מסתפק בשבת מהם וכו' ומולל ואוכל, ובלבד שלא ימלול בכלי

ובלבד שלא ימלול בידו הרבה כדרך וחכמים אומרים מולל בראשי אצבעותיו,  .יהודה

ובמס' ביצה )יג:( משמע שרק ביום טוב התירו למלול ע"י שינוי ולא  .שהוא עושה בחול

בשבת, וזה שיטת רש"י ותוס' שם. וכ"ה דעת הר"ן )ביצה ו. ד"ה ואיכא( ומתרץ מה 

אבל לפרק האוכל מתוך הקשין אסור לגמרי. אבל  ,דרק לרכך התירו ,שהתירו במס' שבת

דעת הרי"ף )שבת נא.( הרמב"ם )פכ"א הי"ד( והרא"ש )סי' ב'( שמלילה שריא גם 

 וכמבואר במס' שבת. ,בשבת ע"י שינוי

ק קטניות ר  הוא שמולל השבלים )וויי"ץ( כדי לפרק הדגן מתוכן, והוא הדין לפ  מלילה 

כי מלאכת  ,מתוך השרביטין שלהם, והטעם שאסור מפני שנראה כדש )מ"ב סק"כ(

א פירוק גרעיני התבואה מן השיבולת אליהם היו מחוברים ]ואחר הדישה דישה הי

עדיין מעורבים הגרעינים בשבלים ואז יש מלאכות נוספות כדי להפרידם, והם זורה 

ובורר[. והנה עיקר מפרק שהיא תולדה דדש, הוא כשנוטל האוכל בידו ומפרקו בידו 

שעושה בכל היד ולכן כשלא התירו איסורו מדרבנן אף כ ,אבל כשמולל והאוכל נופל .ממש

וזהו שיטת המחבר כדעת הרי"ף והרמב"ם  ,רק למלול בראשי אצבעותיו לית לן בה

ושיטת הרמ"א כדעת הר"ן שאסרו לגמרי למלול בשבת תבואה וקטניות  .)פכ"א הי"ד(

 )ערוך השולחן סכ"ג(.

 מותר למלול בשני שינויים מעט ובראשי אצבעותיו

ראשי אצבעותיו' וכו', וביאר במשנה ברורה )ס"ק כ"א( כוונת בשינוי 'מעט' 'במולל 



למלול בראשי אצבעותיו  (למלול רק מעט ולא הרבה, ב (א - המחבר דבעינן ב' שינויים

וכ"ה להדיא בגמרא דמס' שבת )שם( שהזכרנו 'מולל בראשי אצבעותיו',  .ולא בכל ידו

 בראשי אצבעותיו[ הרבה'. ועל זה הוסיפו דגם בזה 'ובלבד שלא ימלול בידו ]היינו

 ם לאכילה אין בהם מפרקישרביטין של קטניות שראוי

ובמגן אברהם  .של קטניות גם כן אסור לפרכן ולהוציא הקטניות מהםשרביטין 

)סק"ח( כתב דצריך עיון דכל העולם נוהגין היתר, וצריך לומר כיון שעודן לחין ואף 

אוכל מאוכל. ובמשנה ברורה )ס"ק לא הוי מפרק רק כמפריד  ,השרביט אוכלין אותו

כ"א( הוסיף על זה, דאם השרביטין יבשין או שאר מיני קטניות שאין השרביטין ראויין 

לאכילה, כגון פולין שלנו וכן השומשמין מקליפתן, אסור לכולי עלמא בלי שינוי אף 

 כיון שלענין מפרק אין נפקא מינה בין מיד ללאחר זמן. ,שדעתו לאכול מיד

 ן דשין אותו לא שייך בו דישהדבר שאי

שמטרת זריעתם  (green beans) מה שמצוי בזמנינו שעועית ירוקה או צהובהוהנה 

היא לשווקם בעודם מחוברים בתרמיל, בזה לכו"ע אין שום איסור להוציא הפולין 

)הגרגירים( מן התרמיל, לא מיבעיא אם התרמיל ראוי לאכילה פשוט שאין כל איסור 

ים מהם, אלא אפילו אם אינו ראוי לאכילה כיון שאינם עומדים לדישה בהוצאת הגרגיר

כלל, אלא שמוציאם הגרגירים מהשרביט בעת האכילה אין בזה איסור מפרק )שבת 

 כהלכה פי"ג סכ"ה(.

 ם לאכילהיביטין ראוירסידור הרב: בעל נפש יחמיר גם כשהש

לא הוי מפרק ומותר בלא יש לציין בנוגע למה שאמרנו שאם הקליפה ראוי לאכילה אולם 

שינוי, את מ"ש הרב בסידור )בהלכתא רבתא לשבתא( 'ובעל נפש יחמיר לעצמו גם במין 

קטניות שקורין ארבעס בעודן בשרביטן, אף שהשרביטין ראויים לאכילה, כי אין זה 

 היתר ברור'.

 מותר לרכך ומוציא מתוכו על ידי פיו

ותר לרכך בשינוי, והתועלת שיש בזה הרמ"א אסור למלול בשינוי, אבל מ"מ מלשיטת 

כ' הפרי מגדים )א"א סק"ח( שאחרי שמרכך הדגן בתוכו יכול להוציא בפיו מהקליפה. 

וכל מה שצריך שינוי בראשי אצבעותיו, היינו לרכך תוך השבלים אבל לרכך תפוח קשה 

 וכדומה אפשר דמותר אפילו בלי שינוי.

 מותר לקלוף הקליפה הסובבת החיטה

רה )ס"ק כ"ב(; אבל כשנתפרק הדגן מן השבלים מערב שבת מותר לקלפו ברומשנה 

לכולי עלמא, דאין זה בכלל מפרק כלל, ר"ל דיש ב' קליפות לחיטה, ולהסיר את קליפת 

השיבולת החיצונה אסור אבל הקליפה הסובבת את החיטה מותר לקלוף, ואפילו לקלוף 

 הרבה מותר כדאיתא בגמרא )ביצה יג:(.



 שיש באגוז שלשה קליפות

קליפה דקה המחוברת אליו )בגוון  (אגוז, הנה שלשה קליפות יש לאגוז, אקליפות 

ומבחוץ קליפה ירוקה. וכתב המשנה ברורה  (ג .מעליה קליפה קשה (ב .סגול, ּפערּפ"ל(

)ס"ק כ"ד( שאיסור דש שייך רק בקליפה הירוקה כמ"ש הרמ"א, אבל בקליפה הדקה 

. וצריך להבין מה טעם החילוק בין קליפה הירוקה וכן בקליפה הקשה לכו"ע מותר

 לקליפה הקשה.

 אגלי טל: ביאור טעם החילוק בין קליפה הירוקה לקליפה הקשה

טל )דש ס"ק ג'( מבאר שמלאכת דש היא פירוק אוכל מפסולת שהדרך לעשותו האגלי 

ך קודם הבאת הדגן או הפרי לאיחסון או לבית, אבל פירוק אוכל מפסולת הנעשה בסמו

לאכילה, אין בו משום מלאכת דש, ומשום כך הקליפה הקשה שהדרך לפרקה בשעת 

האכילה, אין בפירוקה משום מלאכת דש, אבל הקליפה הירוקה שהדרך לפרקה בשדה 

 שלא בסמוך לזמן האכילה, יש בפירוקה משום מלאכת דש.

 סידור הרב: טוב לימנע מלאכול בשבת אגוזים שבאים עם קליפתן

שבסידור )בהלכתא רבתא לשבתא( כותב: "טוב למנוע מלאכול אגוזים בהלכות הרב 

כי הנה אף בעוד שהפרי מונח  ,כ הוציאם מקליפתם מערב שבת"ולוזים בשבת אא

בקליפתו כולו או מקצתו מותר להסיר קליפתו בידו ואין בו משום בורר פסולת מאוכל, 

חתיכות פרי או בין  אם מונחת איזה חתיכת קליפה בין ,מ לאחר שהוסרה הקליפה"מ

אלא יברור  .אם מסירה משם חייב חטאת וסקילה משום בורר פסולת מתוך אוכל ,שלמים

הפרי מהקליפות ולא יגע בקליפות כלל. ואפילו אם הקליפות מונחות לבדן בלי שום פרי 

יש איסור גדול בטלטולן משום מוקצה כנודע. וקשה להזהר בכל זה". ולפי דבריו  ,ביניהן

יטע"ס( ושאר מיני פיצוחים אשר באים עם ּפ אּפ נע מלאכול גרעיני חמניות )יש להימ

 קליפתן.

*** 

 פרי מגדים: מפרק שייך רק כשהאוכל טמון בפסולת

מגדים )א"א פתיחה לסי' ש"כ( כ' שמפרק שייך באוכל מפסולת הטמון בו הפרי 

ם, שזה היה ונתגדל בו כעין חטה במוץ, או משקה מאוכל, או סמנים מתוך שרביטין שלה

. וכן דבר שתלוי בפסולת ואין מכוסה בו [הרי דשייך מפרק גם בדבר שאינו אוכל]במשכן 

ח'( שענף שכבר נקצץ מהאילן בערב שבת מותר לתלוש  'לית מפרק, כבסימן של"ו )סע

צה. ד"ה )עד. ד"ה וליחשוב( דמפרק מלבוש, )ממנה פירות, וכפרש"י במס' שבת 

קום שנתכסה בו. וכ"כ במש"ז כאן סק"ד, ובסי' של"ו תולדת מפרק אוכל ממומפרק( 

 .המש"ז סק"ח
                                                           

אלא מה שבתוך הקליפה,  ג דמפרק אינו"בשו"ע הרב )סי' ש"ה סכ"ח( משמע שסובר כהפמ ה



 דבוק בורק מפרק שייך גם כשאינו מכוסה בו אלא  :אגלי טל

ב' ובביאורו שם( חולק עליו וסובר שאין הפרש בין שיהי' הפסולת  'טל )דש סעהאגלי 

ד האוכל יש או אפילו הי' דבוק בצ ,ובין שהי' האוכל דבוק בתוך האוכל ,מקיף על האוכל

שבת עג:( האי מאן דשדא פיסא לדיקלא )בהן משום דש. ומביא ראיה לדבריו מהגמרא 

ואתר תמרי חייב שתים, אחת משום תולש ואחת משום מפרק ]תולדה דדש שמפרק 

תבואה משבליה. ואף זה מפרק תמרים מן המכבדות. רש"י[. הרי דדש לאו דוקא מתוך 

 כמו תמרים מאשכול נמי הוי דש. ,ר בואלא כל שמפרק מפסולת המחוב ,קליפה

ב אות ד'( מפני שאין "שהתיר הרמ"א לתלוש פרי מהענף, ביאר באגלי טל )סקומה 

הדרך לתלוש הענף עם הפירות ואח"כ לתלוש הפירות מהענף, רק לתלוש הפירות בעוד 

הענף מחובר להאילן, ואז לא חשיב דישה כמו כל תולש מהאילן דאינו חייב משום דש, 

אבל בתמרים וכדומה  .מ"ש בשיטה המיוחסת להר"ן )עג:( דאין דישה במחוברוכ

ואח"כ בעודם בשדה מפרידים את התמרים  ,שהדרך לתלשן מהעץ עם הענף יחד

 יש איסור דישה. ,מהענף

 שביתת השבת: למסקנא הוא ספיקא דדינא

ל מבערזאן זצ"ל דחה ראיה זו של האבנ"ז דאולי התמרים מכוסין בעלין שהגאון 

אך בשביתת השבת )פתיחה למלאכת דש סק"ה( מביא  .הלולבין ועל כן יש בו משום מפרק

ואמר שאין שום כיסוי על התמרים. וע"ש  ,ששאל לחכם מבבל ששם גדלים התמרים

 ומסיק דהוי ספיקא דדינא. ,שנושא ונותן בדבר בראיות לכאן ולכאן

 אליופמ"ג: מפרק הוא באוכל המכוסה בפסולת אבל אינו מחובר 

מגדים )בפתיחה לסי' ש"כ( כתב, דמפרק הוא דוקא באופן שהאוכל מכוסה הפרי 

רבה סי'  'הובא באלי)בהפסולת אבל אינו מחובר אליו, וזהו שכתבו המהרי"ל והמהר"ש 

דס"ל  ,שי"ט ס"ק י"א( דמותר לקלף פולין מתוך השרביטין שלהן ואין בזה משום מפרק

ל המונח בפסולת ואינו מחובר בו, אבל אין שהאיסור במלאכת דש הוא להפריד אוכ

 איסור לפרק אוכל הדבוק בפסולת.

 אגלי טל: יסוד מלאכת מפרק הוא באופן שמחובר לפסולת

טל )מלאכת דש דין ז' ס"ק ט"ו אות א'( כתב דיסוד מלאכת מפרק הוא דוקא האגלי 

האוכל  באופן שהאוכל מחובר לפסולת, ואז עושה הוא את מלאכת הפירוק בהפרדתו את

מחיבורו, אבל אם האוכל אינו מחובר אלא מיפקד פקיד שרי, וזהו כמו שכתב הט"ז 

)סק"ד( דקטניות שניתקן מחיבורן בשרביטין אין בהם יותר משום מפרק, וכמו שכתב 

 ( בביאור דברי הט"ז.'טע' בשולחן ערוך הרב )ס

                                                                                                                                  
כגון החולב  ,וכל המפרק אוכל או משקה ממקום שנתכסה בו .וז"ל; הדש הוא מאבות מלאכות

 "ש.ישהדש גם כן מפרק התבואה מהשיבולת, ע ,את הבהמה החלה מהדד, הרי זה תולדת הדש



 ביאור הלכה: למעשה אין לחלק בין ניתקו ללא ניתקו

"ה בשינוי( כתב שלמעשה אין לחלק בין אם ניתקו הקטניות הלכה )דהביאור 

 מהשרביטין מבפנים ללא ניתקו, עי"ש.

*** 

 לפרק גרגירי תירס מהקלח

, נחלקו הפוסקים אם מותר להסיר הגרגירים מהקלח, ויש שאסרו אפילו (corn) תירס

כשעושה כן לאלתר סמוך לסעודה. אלא שכל זה הוא כשמוציא הגרגירים ממקום 

ורם, אבל אם חותך בסכין באופן ששורשי הגרגירים נשארים במקומם בגוף קלח חיב

התירס, ורק חלקם העליון שאינו תקוע בקלח נחתך, מותר לעשות כן בסמוך לאכילה. 

 ' שבת כהלכה פי"ג סכ"ו(.י)ע

 קליפת השום הסרת

נחלקו הפוסקים אם יש איסור מפרק כשמסירים הקליפה החיצונה המקיפה  שום,

ת את כלל שיני השום. ראה בקיצור שולחן ערוך )סי' פ' סע' ט"ו( שאסר להסירם ועוטפ

ואפילו לצורך אכילה מיד, משום דהוי מפרק תולדה דדישה. אבל יש פוסקים שהתירו. 

אולם הקליפה הדקה הדבוקה לכל שן שום בנפרד, לכו"ע אין בקילופה משום מפרק, 

 ם.אלא שיש ליזהר בדיני בורר ככל שאר הקילופי

 



 
 
 

 

 ליקוטים קצרים מתוך שו"ת משנה הלכות ושאר ספרי רבינו הקדוש זי"ע
 אין ללמוד מכאן הלכה למעשה  ינזבורגגמרדכי צבי נערך ע"י הרב 

 במסגרת דף היומי
 ע"א י"א רזינ

מתני'. הריני נזיר על מנת שאהא שותה 
הרי זה נזיר ואסור  -יין ומיטמא למתים 

זיר אסור ביין, בכולן וכו' יודע אני שהנ
אבל סבור הייתי שחכמים מתירין לי, 
מפני שאין אני יכול לחיות אלא ביין, או 

הרי זה  -מפני שאני קובר את המתים 
 מותר, ור' שמעון אוסר.

 ,וכתבו התוס' )ד"ה יודע אני( כלומר
שאני צריך לטמאות בהם וליטפל בהן 
בשכר מחמת דוחקי ולכך לא היה בדעתי 

 או טומאת מתים וכו'.לקבל איסור יין 

הנה בשו"ת חתם סופר )או"ח סי' קכ"ח( 
הביא קושית הגרע"א דאיך מותר ליקח 

מקבורת מתים דאסורים בהנאה, שכר 
הא הוה כשכר פועל לעשות עמו ביין 

ועל זה תמה הרב השואל לבעל  .נסך
החת"ס דמשנה שלימה היא בסוגין, 
סבור הייתי שחכמים מתירין לי מפני 

הרי זה  -ובר את המתים וכו' שאני ק
מותר, ופי' התוס' שצריך לטפל בשכר 

 מפני דחקו.

אמנם בתשו' דובב מישרים להגאון 
מטשעבין )ח"ג סי' כ'( כתב לדחות ראי' 
מסוגין דמותר לקבל שכר מקבורת 
מתים, דיתכן שמדובר כאן בקובר מתי 
עכו"ם שהם מותרים בהנאה. ושוב חזר 

מל"מ וכתב שלפי שיטת היראים )הו"ד ב
הל' אבל פ"ג( שמותר לנזיר ליטמא למת 
עכו"ם כיון שאינו מטמא באהל, מוכרח 

שהמשנה דיברה על מת יהודי, שאל"כ 
וממילא מוכרח  .א"צ להתיר לו את נזרו

שתוס' סברו שמותר לקחת שכר אף על 
 קבורת מת יהודי.

ורבינו )שו"ת משנה הלכות ח"ד סי' 
קפ"א תשו' להגאון מטשעבין( תמה 

)כתובות מו:( האב זכאי בבתו  ממשנה
בקידושיה בכסף בשטר ובביאה, זכאי 
במציאתה ובמעשה ידיה וכו' ואינו אוכל 

יתר עליו הבעל שאוכל  .פירות בחייה
פירות בחייה וחייב במזונותיה ובפרקונה 

דאמרינן  -וקבורתה. ופרש"י בקבורתה 
לקמן קבורתה תחת כתובתה שהכניסה 

 מיתתה.לו מבית אביה והוא יורשה ב

קנו מזונותיה תחת ית ,ת"ר (מז:) שםו
מעשה ידיה וקבורתה תחת כתובתה, 
לפיכך בעל אוכל פירות. ובתוס' )שם 
ד"ה וקבורתה( פי' נדונייתה. הרי לן 
תקנת חז"ל מפורשת שתיקנו שכר עבור 

 קבורה.

עוד יש להעיר מירושלמי, לא רצה הבעל 
לקוברה, האב קוברה ומוציא ממנו בדין. 

חגי, לא אמרו אלא אב, אבל אמר רב 
אחר אינו גובה. רבי יוסי אומר בין אב 
בין אחר גובה וכו' והפוסקים נחלקו אי 
אחר גובה או לא, אבל לגבי אב דברי 
הכל גובה )עיין רמב"ם פ"ד מהל' 
אישות ור"ן כתובות מ"ז(. הרי לן 
מפורש דתיקנו קבורה בשביל שכר ואם 



האב קוברה יכול להוציא שכר קבורה 
מהבעל, ואם נאמר דאסור ליטול שכר 
קבורה האיך תיקנו חז"ל קבורה תחת 

 נדונייה.

אלא כתב רבינו דלעולם אסור ליקח שכר 
עבור הקבורה, ומה שתיקנו חז"ל הוא 
בשביל צרכי הקבורה, ר"ל קניית קרקע 

ואף דמשתכרים מחמת  .לקבור ותכריכים
מ"מ לא אסרו אלא ליהנות ממת  ,המת

הצריכים למת מותר,  עצמו, אבל דברים
והקבורה  .ולא אסרו אלא עצם הקבורה

הכ"נ דחייב הבעל בחנם, והשכר לא 
 קיבל אלא בשביל שאר הדברים.

ולפ"ז לא קשה מידי איך הותר ליקח 
שכר מקבורת מתים דאסור בהנאה, 
דבאמת י"ל דהקוברים אינם נוטלים שכר 
עצם הקבורה, היינו הנחת המת בקבר, 

בור חפירת הקבר אלא לוקחין השכר ע
ושאר צרכי המת שאינם מעצם הקבורה, 

 ואין זה בכלל משתכר באיסורי הנאה.

עוד כתב רבינו ליישב דלא דמי כלל הני 
דהשוכר פועל לעשות עמו ביין  ,אהדדי

המלאכה אסורה ושכרו לעשות  ,נסך
ומקבל שכר בשביל  ,מלאכה אסורה

מלאכה שאסורה לעשות ואסורה בהנאה, 
ג"כ אסור בהנאה  השכר שעושה בה

שלא ליהנות ממלאכה האסורה בהנאה. 
אבל הכא אדרבה, הרי איכא מצוה 
לעסוק בקבורת מתים שמצוה לקברו, 
וא"כ עצם המלאכה מותרת הוא ומצוה 
איכא בעשייתו, וא"כ אמאי נימא 
שמלאכה שמצוה לעשותה מן התורה 
והוא אינו עושה שום איסור בדבר, יהיו 

תו אסורים היינו שכר מלאכ -הדמים 
בהנאה. ולכן מותר השכר, ואף שיש בזה 
משום נוטל שכר עבור עשיית המצוה, 
אבל כבר אין זה בגדר האיסור של 

משתכר באיסורי הנאה. ועיין בשו"ת 
 משנה הלכות )ח"ד סי' רכ"ד(.

והביא רבינו ראי' מוכרחת מתשו' 
התשב"ץ )ח"ג סי' י"ג( שכתב בקהל 
ל שתיקנו חבורה לקבור מתים, ומכל

התקנות שכל מי שמת והוא אמוד, יוקח 
מנכסיו שלשים זוזים, ואם הוא בינוני 

וא' מהקהל נתעורר  עשרים עד עשר.
ואמר עבירה הוא זאת ואיסור גמור ביד 
החכמים אחרי שיקחו שכר מנכסי 

 המתים, אלא יתעסקו בחנם.

ורבינו שמעון בר צמח כתב שלא כיון 
יפה להלכה, כי מת שיש לו קרובים 

שי נכסיו אין הרחוקין חייבין לקוברו, יור
וכיון דהקבורה מוטלת על הקרובים, אם 
רחוקין מטפלים בהם רשאים ליטול 
ממון מנכסיהם לצורך מצות קבורה, 

וכ"ש  .דהוי כשכר מצות הזאה וקידוש
הכא שנראה שאינו אלא כהבאה ומילוי, 
שהם טורח בהכשר מצוה, שאין מצות 

והחפירה הקבורה אלא להכניסו לקברו, 
הכשר מצוה היא, שהרי האדם בחייו 
יכול לחצוב לו קבר. וכיון דאדם יכול 
לחצוב קבר בחייו ואין מוטל על הרבים 
אלא להכניסו בקבר, שאי אפשר זה אלא 
ע"י אחרים, אם רוצה להטיל טורח 

רשאין ליטול ממונו  ,החפירה על החיים
 כמו שהתנו, ע"ש מה שהאריך.

ר"ם שיק ]א"ה, וכעין זה כתב המה
בתשו' )יו"ד סי' שמ"ג( שאע"פ שחיוב 
השמירה על המת מוטל על כל ישראל, 

כמו בכל  ,אבל על הקרובים מוטל ביותר
צדקה וגמ"ח שהקרוב קרוב קודם, כמו 
שנא' "קרבו שאו את אחיכם" )ויקרא 

א"כ נמצא שאדם אחר שאינו  .י:ד(
מהמשפחה ששומר על המת ומקבל שכר 

אלא  אינו נהנה מהמת ,על כך



מהמשפחה הרוצה לפטור את עצמם 
מחובת השמירה, ואין איסור ליהנות 

ואף שהמת הוא הגורם  .ממשפחת המת
את ההנאה, מ"מ אין זה נקרא אלא גרמא 

 ומותר באופן זה ליהנות מהמת[. ,דגרמא

ומוסיף רבינו וז"ל, וקצת נראה לפרש 
שאמרו שהיו חופרים  ,בזה במתי מדבר

נה. ולכאורה בורות ונכנסו בהם בכל ש
וגם  ,צ"ע למה נכנסו חיים בקבריהם

למה חפרו בורות בחייהם. ולהנ"ל י"ל 
כיון דבאמת כל מה שיכול לעשות 

לעצמו אין מוטל על הרבים, ולא מוטל 
על הרבים אלא להכניסו לקברו לפי שזה 
אי אפשר אלא ע"י אחרים, דאין אדם 

ונמצא דאם הי' אדם יודע  .יודע יום מותו
יב ליכנס בעצמו לקברו ג"כ, אז היה מחו

וכדעת התשב"ץ הנ"ל. וא"כ במתי מדבר 
שהם ידעו יום מותם, שהגזירה היתה 
מבן עשרים עד ששים וכו' ולכן חפרו 

כיון שכל  ,קבריהם ונכנסו מאליהם ג"כ
שיכול לעשות מעצמו אין מוטל על 

 .הרבים
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 הילולא דצדיקיא
 ח"כז שבט תרי" פאלאג'י זצוק"להגה"ק רבי חיים 

 אב"ד איזמיר ובעל מועד לכל חי ועוד

, (İzmir, Turkey) באיזמיר למס'( 1787) רבינו חיים נולד ביום י"ט חשון שנת תקמ"ח
לאביו הגאון רבי יעקב פאלאג'י זצ"ל מאיזמיר, למרות שלא כיהן ברבנות שלחו 

ירושו אור( קאדין ע"ה, בת אליו שאלות בהלכה, ולאמו מרת קאלי )בלשון ספרד פ
 מגדולי רבני איזמיר. ,הגאון רבי רפאל יוסף חזן זצ"ל בעל 'חקרי לב'

 ימי נעוריו

משחר ימיו גילה רבנו אהבה רבה לתורה, יום ולילה הגה בה ושקד עליה, וכן 
התמיד בשקידתו עד היותו בן עשרים, וכפי שהוא מעיד בעצמו: "ומעיד אני עלי 

שעמדתי על דעתי עד יום היותי בן עשרים שנה הייתי שוקד  שמים וארץ, כי מיום
מודי ביום ובלילה בלתי שום ביטול כלל, כי לא הייתי מתעסק בשום ענין יעל ל

מעניני העולם כלל". אביו רבי יעקב תמך בבנו במשך שנות גידולו עד שנת העשרים 
ה, ולאפשר לו לחייו, ודאג למחייתו ולכלכלתו כדי להסיר מעל בנו את דאגת הפרנס

 על ידי כך שיוכל לעסוק בתורה מבלי מפריע.

מרבותיו נודע לנו הרב רבי יצחק גאטינייו זצ"ל מחבר ספר 'בית ישחק' ועוד, 
מורי ', ובמקום אחר 'ני מורי הקדושואד'מגדולי רבני איזמיר. רבינו מכנהו בספריו 

בינו, כמו כן . חציו של הספר 'בית מועד' לרבו נדפס מכספו של ר'הרב המובהק
השתתף רבנו בהדפסת חיבורו של רבו 'מיגון לשמחה'. אח"כ למד בישיבתו של זקנו 

 .'החק"ל 'בית יעקב רבי

רבנו נשא ונתן עם זקינו החק"ל לא רק בעניני הלכה ודין, אלא גם בעניני הנהגות 
הבנויות על אדני הקבלה. וגם בענינים הללו כשהיה מגלה לזקינו ברוב בקיאותו את 

קור ההנהגה הנרצית, היה החק"ל מודה לדבריו, לא רק בדיבור אלא גם במעשה, מ
בהתחילו להתנהג בהנהגה זו. בדרך כלל הסתמך רבינו רבות בפסקיו בהנהגותיו 

 לה על תורת זקינו החק"ל.יובהדרכת סדרי הקה

בשחר ימיו הוא התחיל לסגל לעצמו הנהגות שונות בעניני חסד, במילי דחסידותא 
תשובה תענית ותיקון חצות, וביחוד גדולה היתה בעיניו הצדקה למען ארץ  תיקוני

ישראל. הוא התענין במנהגי בתי הכנסת, ושקד עוד מטל נעוריו לשמור על המנהגים 
המקובלים באיזמיר. עוד בצעירותו התמיד לעסוק בתורת הנסתר, וכבר אז גילה 

 בקיאות מפליאה בספרי המקובלים.

ב(: "צ 'ו רבני העיר את רבינו, וכמו שמספר )חיים ביד יו"ד סיעוד בצעירותו החשיב
, שאנכי הצעיר הייתי למס'( 1808) "ואגידה ואספרה מעשה שהיה בשנת התקס"ח

רך בשנים בן עשרים שנה. אירע מחלוקת גדול בעיר מחמת עריכת המס, ונחלקו 
היו רבנים  התובעים עם הנתבעים לשתי כיתות. וגם רבני העיר וחכמיה נחלקו לב',

שסברו לזכות לעשירים הגדולים שלא לשנות המנהג. ומערכה לקראת מערכה היו 
 ."רבנים שסברו לשנות המנהג



ממשיך רבינו: "ואירע באותו זמן בהיות המחלוקת בעיר, אנכי הצעיר חלום 
חלמתי, שהיה הרב מורי זקני ז"ל מנדה בחלום לשלושה מהגבירים הגדולים 

כף בבוקר קבצתי יים את ה' וממשפחות המיוחסות. ותמהטובים והחשובים ירא
כף האמינו בי, ולא עשו שום יאותם לג' גבירים הללו, וסיפרתי להם את החלום. ות

פירכוס ושום חשדא כלל, כי אנכי נכדו של הרב חק"ל ז"ל, ושמורי זקני הגדול ז"ל 
ום הו', כף ומיד באותו פרק באותו מקום, אם שהיה זה בייקשו תיהוא כנגדם, וב

והיו נחפזים ללכת למשאם ומתנם, המתינו עד שאבקש להם עשרה תלמידי חכמים 
לעשות התרה, והם נתנו להם מיסת נדבת ידם כופר נפשם להחכמים המתירים. 

. "והייתם נקיים מה' ומישראל"בלתי שום דבר מהם, משום יזולת כי אנכי לא ק
נות גמורה, כי לא חשדו בי והם הפצירו בי עד שאקח, ואמרו באמונת שמים בנאמ

 בלתי".יכי אם האמינו כי בצדק כל אמרי פי, עם כל זה לא ק ,שאנכי בדיתי מלבי

פעם אחת כאשר למד עם דודיו בני החק"ל, הקשו קושיא אחת על מה שכתב 
רבינו נתוכח עם דודיו, והוא תירץ על  .הגה"ק רבי חיים 'ן עטר בספרו 'חפץ ה"

פריכו דבריו. אח"כ כאשר הלכו לנוח, קמו דודיו קושיתם, אך הם לא הרפו וה
באמצע בבהלה בקולי קולות, כי האור החיים הקדוש בא אליהם בחלומם והזהירם 

 שיכבדו את רבינו כי דבריו חיים וקיימים, מני אז נהגו כבוד ברבינו.
 ד("ואה לחיים לו)צ

 פרק האיש מקדש

ר[, בת הנגיד רבי יצחק ס"ח נשא רבינו את מרת אסתרולה ]כינוי לאסתקבשנת ת
ט(: "פ עמ' פ"רבי ז"ל מאיזמיר. רבינו מזכירה לשבח בספרו )צדקה לחיים אות ר

"וכך היא מידתה של נוות ביתי תבורך מנשים, דכשיש בביתנו איזו שמחה וגיל, 
ובכלל לעשות סעודה לעניים, דאינה נותנת לאכול לשום אחד מהקרואים, עד 

לחנות שיאכלו הקרואים". וכ משים ש"ה, ואחשמסדר השולחנות לעניים בתחיל
לאחר פטירת אשת נעוריו לקח לו רבינו לאשה שניה את מרת וידא נהמא, 
ממשפחתו של הרב אברהם ן' עזרא זצ"ל מרבני איזמיר, אשה צדקת ומכנסת 

הואיל ולא היו לה ילדים גידלה יתומים בתוך ביתה, והיתה מסורה מאד  ,אורחים
ינו. אחרי פטירתה נשא את זוגתו השלישית, ולא ידוע עליה לבניה חורגיה בני רב

 פרטים.

 מורה ודאין

כשמלאו לרבנו כ"ה שנה הכתירו זקנו החק"ל בסמיכת  למס'( 1813) "געבשנת תק
חכמים להורות ולדון, לעיני כל העדה שהתאספה בבית הכנסת, החק"ל עיטף את 

לו מהונו וכספו לרגל  נכדו באיצטלא דרבנן, לבוש גלימת השרד המיוחדת שקנה
 עיטורו בתואר 'החכם השלם', ותואר זה היה יקר ונדיר בימים ההם.

החק"ל התיחס בכבוד רב לנכדו, בהכירו את גודל ערכו וגדולתו בתורה, והוא 
קראו: "נטע נעמן, החכם השלם רב ועצום בן בתי". וכן: "הרב הפוסק ידי"ן הבן 

שלח רבינו לאישורו של זקינו החק"ל, והלה יקיר נכדי נר"ו". את פסק דינו הראשון 
מצא את פסק הדין לנכון, וכתב עליו: "משיב דברים נכוחים". רבינו אסף את 

 הפסקים שבאו עליהם הסכמת זקינו בספרו 'סמיכה לחיים'.



רבינו הקפיד במצות כיבוד אב, וכל עוד שאביו רבי יעקב היה בחיים, לא חפץ היה 
, באותה למס'( 1828) רבי יעקב נפטר בשנת תקפ"חלקבל על עצמו שום התמנות. 

בור, והואיל לקבל על עצמו להיות ישנה בהיותו בן ארבעים ניאות רבינו להפצרת הצ
דיין שופט ומורה צדק בעירו, ומאז התחיל לטפל בצרכי רבים. על פי מאות 
מתשובותיו, רואים אנו את ידיעתו העמוקה לא רק בתורה, אלא בכל סבך בעיותיה 

על כל זרמיה. בישיבתו על כסא הרבנות דק"ק איזמיר,  (Turkey) ל יהדות תורכיהש
 ביצר שבעתיים את חומת הדת באיזמיר, והוסיף לו תעצומות עוז.

י ", רב ראשי לאיזמיר ע*י'ׁשאּבהכתירוה בתואר 'חכם  למס'( 1855) בשנת תרט"ו
בו אישרה  ו מלכותי מפורש[,הענקת אות מלכות גושפנקא דמלכא בפירמאן ]צ  

הממשלה את מינויו לשמש בפקודתה 'כרב כולל'. הפירמאן נתן לו את הסמכות 
לשפוט ולהוציא לפועל פסקי דין בכח חוק המדינה, ושליטה מלאה על קהל ישראל 
באיזמיר, ובתוך זה הטלת קנסות על עוברי עבירה. שטח רבנותו השתרע לא רק על 

משש עיירות שהיו סמוכות לה,  ה שהיתה כלולהיתואיזמיר, אלא גם על סביב
והכפרים שעל ידן. רבנו השמיע דברי מוסר ותוכחה לבני העיירות והכפרים 

 בסביבותיה של איזמיר, ודאג להם למלמדי תינוקות, שוחטים ומורה הוראות.

אחת מהתקנות החשובות אותה תיקן היא, שאין רשות לאב להוציא את בנו 
יאה וסדר התפלות. במקביל לתקנה זו, גזר מתלמוד תורה עד שידע לכל הפחות קר

שאין האומן רשאי לקבל נער שלא גמר את לימודיו בת"ת לשביעת רצונם של 
המפקחים. הוא דאג רבות לילדי עניים. רבינו התריע על המאחרים את שכר מלמדי 

 תינוקותיהם, ולא עוד אלא שמעליבים אותם.

מוד של המלמדים: "וצריך ד( כותב את דרך הלי"בספרו תורה וחיים )אות קצ
ללמוד עם התלמידים בנחת מלה במלה, כל אחד כפי ערכו והשגתו, ויראה לו פנים 
צהובות, ולא יקפיד עליהם להתכעס על חוסר דעתם, אלא ידבר להם בנחת בדברי 
ריצוי ופיוס בראשונה, עד שידע בודאי שהעיכוב בא ממיעוט השתדלותם, אז ודאי 

ם קטנים בהכאה, ואם הם גדולים לזרוק מרה בהם ראוי לכעוס עליהם, אם ה
ולהכלימם ולביישם בדברים. ואם שואלים ממנו דבר של קושי, יתרץ להם בסבר 

כשאין להם שואל ששואל דבר בהלכה יתכעס בעיניהם, איך לא  ,פנים יפות. אדרבה
 עלה בדעתם הקושיא הזאת, כי כשאדם נופל בקושיא הוא קרוב להבין הענין".

מן היה רבינו, והרבה להתפלל למען שלום קהילתו. בערב שבת אחרי חצות רועה נא
היום היה רגיל להתפלל תפילה שלא יארע בשבת זו שום מקרה שיצטרכו לחלל 
שבת עליו, כגון חולה מסוכן, שריפה, או מפולת. כן סידר תפילה מיוחדת לאדם 

 שנות שבעים. המגיע לגיל שבעים שנה, לומר ביום הולדתו מדי שנה בשנה אחרי

רבינו היה תל תלפיות, ומכל קצוות תבל הריצו אליו שאלות. הוא בא בקשרי 
ם זצ"ל, הגאון רבי אפרים "ביניהם הגאון המלבי ,מכתבים גם עם גדולי רבני אשכנז

 זצ"ל, ועוד. (Brody, Ukraine) זלמן מרגליות מברוד

פעם  :בי אברהם פלאג'יפעילותו הציבורית גבלה לפעמים במסירות נפש. סיפר בנו ר
 על שהיפך בזכות הציבור לפני הממשלה, נקרא במיוחד להתייצב לפני אחד השרים

לה שילווהו. יבמדינה. כרגיל הגיע רבינו בהזדמנויות כאלה עם אחדים מראשי הקה
אך בפעם הזאת לא הניחם השר להיכנס אתו. רבינו נשאר לבדו בחדר השר, תוך 

* Bashi (Turkish: -başı): The Head or Chief of an organization 



, הכהו על ראשו ועל פניו, באיימו עליו שירצחהו נפש. כדי שיחה התרגז השר עליו
רבינו לא שינה את דעתו, סבל את יסוריו האיומים באהבה, וניצל מידי העריץ בדרך 
נס. כשיצא מלפניו התגבר על כאביו ולא גילה דבר למלוויו. אך אותו רשע בא על 

וחליים רעים. ענשו, ועוד באותה שנה אבד כל הונו וכבודו, עד שמת מתוך יסורים 
 רק אחרי שמת השר גילה רבינו את הסיפור לבנו.

רבינו עמד ללא חת נגד אלו שמסרבים לציית דין תורה, וכמו שכתב )חקקי לב חלק 
(: "ושוב היה מעשה אשתקד, באחד שהיה סרבן בדין ונתחייב כמה 'ה 'ב' חו"מ סי

ונידוהו הרבנים  ,חרמות ונדויים ושמתות. ומרוב מה שפקר ועשה אפקירותא גדולה
הי"ו והכריזו, ולא השגיח וזלזל בנידויו, והכניסו אותו בבית האסורים כדי לייסרו 
עד שיקבל עליו את הדין. והיה רוצה זה הסרבן לעמוד במרדו עדיין, ולצאת מבית 
האסורים על ידי סיוע ועזר משרי אומות העולם. ונתלבשתי בבגדי קנאה קנאת ה' 

ית דיני הי"ו, ורוב החכמים והממונים, והלכנו כולם ות עם החברים שלי מבקצב
ושרי העיר, לומר להם שלא יוציאו אותו מבית  ]ירום הודו[ כאחד לפני המשנה יר"ה

האסורים עד שיקבל עליו מה שדייני ישראל אומרים לו, כי כן צוה לנו תורתנו 
הקדושה להעמיד משפטי הדת על תילה. והיה קידוש השם גדול בדבר, שהגם 
שהמסייע לסרבן הנזכר אשר היה גדול העיר משרי אומות העולם, והוא תקיף 
ועשיר, אשר אין כמוהו בעיר מאילי הארץ, והלך לפני המשנה שיוציא אותו, עם כל 
זאת ה' הפיר עצתו, ולא היו דבריו נשמעים ולא הוציא אותו המשנה יר"ה מבית 

 ין".האסורים, עד שיקבל הסרבן את הדין מה שפסקו הבית ד

ורבינו מסיים שם: "כמו כן צריכים הבית דין לעשות בכל הענינים הקשים, כדי 
י גדולי ישראל. ואי משום פחד ואימה, ח"ו "שיתקיים התורה בישראל שיהיה ע

שמא יארע איזה תקלה ומכשול בדבר, כבר הבטיחנו הרב הגדול מהר"י חאגיז 
א, מקנא דוקא לכבוד ה' בספר 'לקט הקמח', וז"ל: "ואני אומר דאם יהיה המקנ

ותורתו, ולא יהיה בלבו נוטה לעשות ההמחאה ההיא לשום פניה תכליית, אני ערב 
עכ"ל. ודבריו  ,לו כי לא תאונה אליו רעה, לא יעזבנו בידו, ויעזרהו על כבוד שמו"

 חיים וקיימים, והוא בדוק ומנוסה".

כהן ברבנות )רוח ע עצמו מלותשובה מעניינת כתב רבינו בענין אם יש לאדם למנ
(: "יעצוני כליותי אם יש לאדם למנוע את עצמו 'ב אות ב"י 'ב חו"מ סי"חיים ח

שיש לו גדולים ממנו בשנים, והם  (בור בשביל ד' דברים: אימלהיות רב ודיין על הצ
שיש מהם שאינן מרוצים בו אפילו שהם  (מצטערים הרבה על זה ומתקנאים בו. ב

שאינן שומעים לקולו באיזה  (הציבור חפצים בו. גמיעוטא דמיעוטא, הגם שרוב 
בור לתקן איזה תקנות שאינן לפי שורת הדין, ובפרט בעניני ידברים כשרוצים הצ

גאבילאס ]מסי מכס[, שהוא להכביד עול העניים ואינו יוצא מתחת ידו לעמוד 
כי כששולחים לו פסקים וכתבים, וצריך להשיב להם תשובה מפני הכבוד  (כנגדם. ד

לשואלו דבר, וגם כי יש לו חיבורים והיא צריך ללמוד כסדר שלו לסדר חיבוריו, 
ומתבטל מדברי תורה כשמתעסק בצרכי צבור, על כל אילין דהוו, אם הדין נותן 
לברוח מן הרבנות, או אפילו הכי חייב". למעשה כתב רבינו בתשובה זו שאין לרב 

 להימנע מלכהן ברבנות.

 



 מסכת מדות

רודף שלום ומעביר על מידותיו נקט עמדה מוסרית גבוהה לכל הנוגע רבינו שהיה 
(: "כל המקיים 'ף אות ר"ועל כך הוא כותב )נפש כל חי מערכת כ .לניהול רבנותו

נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. יש ללמוד מוסר השכל לעבור על 
ם ולנטור, מדותיו, ושלא לעשות הקפדה אם עושים לו נאצות גדולות, ושלא לנקו

דש, להניח בשקל אחד הדברים הרעים וומכל שכן לקללו. כי צא ושקול בשקל הק
שמדברים עליו, ובשקל שכנגדו עולם מלא, בודאי כי בשום צד ואופן יבוא להכריע 
כף חובה נגד כף שכנגדו עולם מלא, וכיון שכן אין מקום להקפיד על כל הבא כנגדך 

חלילה לאבד עולם מלא, וזה פשוט. ואשריו  שתחשבהו לעולם מלא, ואין אתה חפץכ
א ברכת טוב. כך חידשתי ולמי שהוא סבלן, ולא יזוז מעיניו דברים אלו, דעליו תב

כשנכנסתי לשרת בקודש, ושמו אותי דיינא בארעא, וכדי שיהיה לזכרון בין עיני 
 ל ברחמיו יזכנו לקיים כל הכתוב בספר".-כתבתיו על הספר. הא

גחה פרטית. פעם כתב במכתב אל הגביר סניור ליאון אדוט, עז היה בטחונו בהש
ירים תרומתו לבנין בית בבקשה להתקשר עם השר רוטשילד בשמו, ולבקש ממנו ש  

החולים היהודי באיזמיר. הנ"ל השיב בשלילה, כי היה בטוח שהשר רוטשילד יכעס 
ראה באיגרת עליו בשל פנייה זו. על כן ענה לו רבינו במכתב: "תמיהא לי עליו שלא 

ל', ואם כן על עזרתו יתברך בטח לבי -שלי, שכתבתי בראש האיגרת 'בעזרת הא
ונעזרתי". לאחר שפנה ליאון אדוט אל רוטשילד, קבלהו ברצון, ומילא בקשת רבינו 

 בסבר פנים יפות.

סיפר בנו רבי אברהם: "עיני ראו שבאו לדין תורה איש ואשה לפניו, על אודות שלא 
יסו אחד מחמשה אוכמאן כם, והיו מתקוטטים על זה, והוציא מהיה מביא לה לח

עות( ונתן להם, והבטיחם שיבואו כפעם בפעם, והוא יתן להם. וכשהייתי הולך ב)מט
: אם הזמנתי מעות לתת לחולה עני, ויהיב דעתה על ילבקר חולים בכל פעם שואלנ

 ה("ואה לחיים אות לו)צ לילה. והדברים הצריכים באות

אשר אכל רבינו את סעודתו, דפק זקנה אחת על הדלת, ובני הבית אמרו פעם אחת כ
לו: "אנחנו אוכלים עכשיו, תחזרו אחר כך". כאשר נודע הדבר לרבינו הלך תיכף עם 

שאלו בנו על זה, הראה לו שם רחוק. וכומשמשו לביתה לפייסה, אף שהיתה במק
כבר היה רבי  ח ד"ה אם ענה תענה(:"לשון המכילתא בסדר משפטים )פרשה י

לבי  ,ישמעאל ורבי שמעון יוצאין ליהרג. אמר לו רבי שמעון לרבי ישמעאל: "רבי
יוצא שאיני יודע על מה אני נהרג". אמר לו רבי ישמעאל לרבי שמעון: "מימיך בא 
אדם אצלך לדין או לשאלה, ועכבתו עד שתהא שותה כוסך, ונוטל ונועל סנדלך, או 

אחד עינוי מרובה ואחד  -)שמות כב:כב(  ענה תענה'עוטף טליתך? אמרה תורה 'אם 
עינוי מועט". אמר לו: "נחמתני רבי". רבינו הקפיד מאד על זה, ופעמים רבות 

 ג("ואה לחיים מו)צ הובאה הקערה לפניו והחזירוה, מכיון שבאו אליו לשאול.

רבינו השתדל מאד לעשות שלום בין איש לאשתו, והזהיר הרבה על זה, בפרט בערב 
ה(: "ואני הגבר ראתה עיני, "ז ס"ק ל"שבת קודש, וכמו שכתב: )כף החיים סי' כ

דבכל בית שהיתה מחלוקת בעש"ק לעת ערב או בליל שבת, היה בדוק ומנוסה כי 
רעה נגד פניהם, ולא יצאו נקיים באותו שבוע באיזה מקרה רע, דוק ותשכח. ופעם 

השכן היה עושה קטטה עם , שמעתי דלמס'( 1815) ת בליל שב"ק בשנת תקע"החא



אשתו אחר הקידוש על דבר מאכל. ותיכף קמתי מעל שלחני, והלכתי וישבתי על 
שלחנו. וכשראו אותי, נבהלו נחפזו ועשו שלום ביניהם. ובכל פעם שהלה רואה 
אותי, היה מחזיק לי טובה, ואומר אלי: "אותה הלילה היתה לי לאות ולזכרון שלא 

תי, אף שעברו ימים ושנים". וזה כתבתי בספר, כדי עשיתי מאז עוד קטטה עם אש
והיתה הרווחה. דאם הוא  ,דממני יראו וכן יעשו כל אחד עם שכנו הקרוב אל ביתו

לא יתכן דהוא יעשה קטטה  ,משים שלום בין אדם לחבירו ובין איש לאשתו
ומחלוקת, ומרבים שלום בעולם וכו'. ואין ספק דמי שישים זה בדעתו יהיה תמיד 

 ן ומעביר על מידותיו ושלום יוסיפו לו".סבל

 זורע צדקות

עמוד החסד היה רבינו, וגודל מדת פזרונו לצדקה אין לשער. מעולם לא עבר בשוק 
ושמה 'צדקה  ,בלי מעות כדי לתת לעניים. הוא חיבר ספר מיוחד בעניני צדקה

ת, לחיים'. ידוע מה שכתב רבינו אודות גודל הענין לתת צדקה בערב חג השבועו
, (104) שני פעמים ב"ן רוז"ל: "ערב שבועות יפריש צ"א פרוטות, וישלים עד שיעו

ויתנם לתלמיד חכם עני ועניו, והוא תיקון לעון אדם הראשון, ועון העגל, ולפגם 
 ו("סק ')מועד לכל חי סי' ה הברית. והוא סגולה לחשוכי בנים, ומקרב הגאולה".

ח(: "ואשר "א זצ"ל )מורה באצבע אות רמבספרו מביא רבינו את דברי הגאון חיד"
וירבה בצדקה )עי' דניאל ד:כד(, חנן אותו אלקים עושר, חטאיו בצדקה יפרוק 

בימים אלו ]אלול תשרי[. ומוסיף רבינו: "ואנכי המתאבק בעפרות רגליו הקדושים, 
אבוא אחריו ומלאתי את דבריו, ואומר מי שחננו השי"ת בעושר ובנכסים, אל יראה 

 קמצנות ומידת עניות, דמורה שהוא כפוי טובה בטובתו של מקום, וכמו שאמרובעצמו 
(, לפיכך לא תכופו טובתי להראות :זרז"ל, והביאו רש"י בפירושו לתורה )דברים ב
 ע"ש. ובימים הללו ]אלול ותשרי[ שהוא ,כאילו אתם עניים, אלא הראו עצמכם עשירים

 יכול לסבול עניות, ואפשר לו להסתפקהזמן לקצוב מזונותיו, אם רואים השמים שזה 
במועט, גם ה' יתן לו כפי שיעורו ולא יותר. לכן כל היד המרבה לתת צדקה בימים 
האלה, משמיא יהב יהבי ליה על כל פרוטה ופרוטה תרקבא דדנרי, אם יתנה בלבב 

 שלם ובלי שום פניה ויוהרא, והשי"ת לא ימנע טוב להולכים בתמים".

ן שלוש עשרה ביים עסק רבינו רבות. פעם אירע בנער קטן כגם במצות פדיון שבו
שנים, דהיה חייב לספן גוי שכירות הספינה והאכילה, ולא היה לו לפרוע, כי אין כל 
מאומה בידו. וגמר בדעתו הספן למכרו בערי הגוים ושימיר דתו. ומאת ה' היתה 

בעדו ולהוציאו זאת, דעבר הספינה בקרב מחנינו, ויתודע הדבר, והשתדלנו לפרוע 
מיד הגוי, ואלולא כן היה נאבד זכרו מן העולם, והיה נטמע בין הגוים. ברוך פודה 

 ה("ס"ק כ ')כף החיים סי' ה ומציל.

עוד סיפר רבינו: וברכות שמים יחולו על ראש צדיק ידיד נפשי הרב ועצום נזר 
נער אחד וד מורנו הרב בכור בנימין מלמד נר"ו, דפעם אחת נשמע דנפל בישראל, כ

ביד ספן גוי אחד, והיה רוצה שימיר דתו. ושלחתי אותו לספינה ההיא שהיתה 
, והלך בזריזות למען הציל אותו. והיה בים סערה גדולה, ונכנס רסמוכה לחומת העי

בסכנה עצומה מחמת גלי הים, ובעזר ה' עשה והצליח, שנתן להספנים שכירות הנער 
את הנער מידם והביאו לידינו. והוא היה נתנו לו איזה ימים, ונטל  רוהלחם אש



ממשפחה רמה. והגיד לנו הנער דכפסע בינו ובין המות אז היה מוכרח להמיר הדת. 
 (שם)כף החיים  אשריו דזכה לקיים נפש מישראל דהוא עולם מלא.

 מלומד בנסים

ז(: "מלומד בנסים בכל עניניו, פלאי פלאים "ואה לחיים לוכתב בנו רבי אברהם )צ
דרך הטבע, מיום היותו, ועבר עליו ענינים גדולים דמבהיל על הרעיון". פעם שלא כ

שלח לו הגביר אברהם פיאסה ז"ל שיש לו כאבים בעיניו, ומבקש מרבינו שילמד 
לרפואתו. אז היה מונח לפני רבינו הספר 'ראשית חכמה', והוא פתח את הספר, 

, והוא למד מעט. "םמצות ה' ברא מאירת עיני"ט( :ונפתח בפסוק )תהלים קיט
ל יתברך נתרפא והועיל -כשגמר את לימודו שלח לו תשובה בחזרה: "שבח לא

 ז("ואה לחיים אות לו)צ תפלתו ולימודו".

רבינו מספר בעצמו איך הציל את עיר מחורבן והרס, וז"ל: "וכבר היה מעשה בשנת 
י בחלומי , מרעש ומרוגז הצילנו השי"ת בחדש כסליו, כי ראיתלמס'( 1850) התר"י

שהיו רעשים באותה שנה. ותיכף ומיד אחרי שראיתי כל זה, עשיתי התעוררות גדול 
בור יום אחד. והיה בדעתי יכדי שישובו בתשובה בעירנו איזמיר, והכרזתי תענית צ

בור יכולים לעמוד, לא רציתי ילגזור עוד תעניות בה"ב, אכן בהיות כי אין הצ
להרים כשופר קולי, שישובו איש מדרכו הרעה להכביד עליהם כי אם יום אחד. וגם 

ל ברוב הצבור שאינן פורעים לכל ומן החמס אשר בכפיהם, ובפרט במכשול גזל ועו  
הבעלי חוב מה שחייבים מן המס לכל ההקדשות ויתומים ואלמנות, ותושבי ארץ 

, ולא תעשה 'ביומו תתן שכרו'ישראל ת"ו. וגם אינם פורעים שכר שכיר, שיש עשה ד
בור לתת למילי דצדקות י. וגם מה שנהגו הצ'קרוא תלין פעולת שכיר אתך עד בל'ד
קור חולים וקברים, ועשרה בטלנים, והלבשת תינוקות של בית רבן, ואורחים, יב

בור, נעשה להם חיוב ונדר גמור, ואין יויתומים ואלמנות, כי כיון שנהגו כן ברוב הצ
בכל שבוע ב' וה'. וגם לשאר עיירות פוטר אותם. וגם תיקנתי סדר לימודים ברבים 

אשר היה חלום עליהם, כתבתי להרבנים שבאותן עיירות, דגם המה יעשו כסדר 
 הזה, כי בלאו הכי יש לחוש לדברי חלומות להבין ולהתענות.

ל יתברך נשמעו דברי בכל המקומות שעמדו בתפלה ותשובה בתענית -ושבח לא
עין ראתה כל אלה, כי אין ספק כי מודים וצדקות הרבה. אשרי יוגם ל ,ציבור

לה לצרה הוא דבר גדול, כדברי חז"ל )סנהדרין מד:(. ובכן זאת יבהקדים אדם תפ
היתה לי להקדים, כי כמעט אחר עבור כמו ד' חדשים ממה שהתחלנו בתשובה, 
רגזה ותרעש הארץ בליל ז' של פסח אחר חצות, עד שכמעט היה ח"ו חורבן העיר, 

לא נותרה בנו נשמה. וגם באיזה מקומות בעיירות וכפרים היו והיה פחד גדול אשר 
חורבות רבות. ועל דרך זה היו הרעשים ממשמשים גדולים וקטנים ימים מספר, 

דש ימים. וע"י התעוררות בלימודים ותפילות וצדקות, ולחפש בבדקי וקרוב לח
ועד  העיר, ניחם ה' על הרעה לא ימות מכל לבני ישראל, וה' שומר ישראל מעתה

 )תוכחות חיים תשא( עולם אמן".

 פטירתו

כי מיום שמיני עצרת של אותה שנה,  ,סיפר בנו הגאון רבי אברהם: "והאמת אגיד
י באותה שנה סליק מר למתיבתא דרקיעא. וכשקרא ככבר הבנתי בחוש הראות, 

הפרשה בציבור 'וזאת הברכה', נתעורר בבכיה גדולה עד אין שיעור, בהיותו קורא 



רך משה איש האלקים את בני ישראל לפני מותו', ובפסוקים של פטירת 'אשר ב
משה רבינו ע"ה, וכל העם העומדים שם נתעוררו ג"כ בבכיה. ומאותה שעה אמרתי 

 אל לבי דהצדיק אבד, אוי לדור שאבד מנהיגו".

. למרות חליו לא (blood poisoning) ט"ו יום לפני פטירתו חלה רבינו בהרעלת דם
ר יומו, והמשיך לעסוק בצרכי ציבור. אך הקרובים אליו ראו שכוחותיו שינה את סד

הולכים וכלים. הוא ביקש שיתפללו בעדו, אך בתנאי שלא יטריחו את הציבור אלא 
יומיים לפני פטירתו, אסף את ראשי הקהילה  ,ישכרו עניים לכך. בשבת האחרונה

כנסת בשבת זו. ביום ומסר להם צוואתו עבור צאן מרעיתו, שיקריאו אותה בבתי ה
קרא לפניו עשרה תלמידי חכמים,   Sunday Feb. 9, 1868)למס'( הראשון ט"ז בשבט

ובצלילת דעת גמורה עשה לפניהם מסירת מודעא והתרת קללות על פי הסדר של 
הגה"ק רבי שלום שרעבי זצ"ל. אחר כך עסק בתפילות ובבקשות עד הלילה. בלילה 

 ות כדרכו בקודש בהתעוררות לתשובה ובהכנעה.האחרונה עוד עשה סדר תיקון חצ

בבוקרו של היום יום י"ז שבט תרכ"ח, השכים כהרגלו, התפלל עם מנין שאספו ע"י 
מטתו. אחר כך עסק בשיעוריו הקבועים כמנהגו תדיר עד חצות היום. אח"כ ביקש 

לב לשתות. וכאשר אנשי ביתו הביאו לו את החלב, ביקש מים ליטול חרבינו כוס 
ו בכדי לברך ברכת שהכל בנקיות, מיד כשנטל ידיו השכיב עצמו נוטה על צדו, ידי

 ופניו מחייכים כלפי אנשי ביתו, וכך יצאה נשמתו בקדושה ובטהרה.

עוד כתב רבי אברהם: "ונודע מה שהיה לפלא להאנשים מחברה קדושה של רחיצה, 
נתמלאו חרדה דהעידו דבעת ההיא, הריחו כמו ריח בוסמין דעדן והארת קדושה, ו

מאימה גדולה שנפלה עליהם, דהיו ידיהם ורגליהם מרתתות ולא בדרך גוזמא, וזה 
היה במסתרים בתוך החדר וגם בגלוי לעיני כל, העם ראו דבעת שהניחוהו על הארץ 
בקבר לבוצינא קדישא, והתחילו לומר הנה מקום וכו', אז באותו רגע בא רוח סערה 

ם בבית הקברות, ולא נשאר אפילו נר אחד דלוק. ונכבו כל הנרות שהיו דולקות ש
 וראה כל העם איך היה אות היא לעולם כי כבה נר ישראל".

כמנין 'חיים', מלבד 'דן' ספרים קדושים  - ששים ושמונה ספרים זכה רבינו לחבר
אשר עלו בלהבות אש. חיבר ספרים על כל מקצועות התורה. את ספריו לא מכר 

תלמידי חכמים בלא מחיר, והיה עורך סעודת מצוה מעולם, אלא חילק אותם ל
 לכבוד הופעתו של כל ספר חדש מספריו.

 צאצאיו

רבינו השאיר אחריו דורות ישרים ומבורכים, אלו הן: בנו וממלא מקומו הגה"ק 
אה ורבי אברהם זצ"ל. רבינו מזכירו רבות בספריו, העלה תולדות רבינו בספר 'צו

נסים יצחק זצ"ל. בנו הגאון רבי יוסף זצ"ל. בתו מחיים'. בנו הגאון רבי רחמים 
ן הגביר יעקב גיאת. בתו מרת לאה ע"ה, אשת הגאון רבי בן ציון באשת רבי יצחק 

 (Manisa, Turkey) ג'וקריל זצ"ל. נשא ונתן בהלכה עם חותנו, שו"ב במאגנציאה
'הרב אשר בסביבות איזמיר. בתו אשת הגאון רבי מנחם פיגון זצ"ל, ורבינו מכנהו 

 הכולל'.

 זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן

 תולדות החבי"ף, רבי חיים פאלאג'י וספריו, תולדותיו בספרו צדקה לחייםמקורות: 



 מגיד משנה לנוער
'

ּוב  " ה'  נּו ַב ַיֲאִמי ּדֹוַו ה ַעב  יד "מֹשֶׁ (:) ט לא ג  ענ  רֶׁ ֵחם ב  ַנ ֵני מ  פ  ר  ע ת . דֶׁ ַנ ח ש  ַס ל פֶׁ )ז' שֶׁ

ַבה'( ּו  ִמינ ֲא ַוַי ב  ִתי ה כ  ר ב' ד" ב  תשנ"ד ַמֲאָמ , אֹוי ִלין ב  ּון לּו פ 'ן  ִבי רֶׁ עם  ּון דֶׁ פ א  ָי ַא ַקש 
ען ָהאבֶׁ  ּודֶׁ רעִדי י ע טֶׁ ִביש  ט ִאין ֵאיי ייב  ֵל עג  אס ַד ןן גֶׁ ו ְך , צּו ָו ען אֹוי ף מֶׁ ר  א

ֹו'. ּד ַעב  ה  ֹמשֶׁ ' ן ב  ע ֵלייבֶׁ ר ג  ט עֶׁ ר  ע פֶׁ ט  נ  ען  ,עֶׁ רֶׁ וע ן וֶׁ ע ש קֶׁ ט  ענ  מֶׁ ַא  ל  י ז ַווי ַא
ת א וֹו ַתֲא אְך  ט ָנ פ  ע לֶׁ ש  ע ק ָנאְך גֶׁ ר  ַטא ז ין ֲעבֵ ּוש  ען ַא ר ָנאְך ֵמיינֶׁ ען עֶׁ , קֶׁ ת רֹו

ה ָו ַא ִמצ  ס ִאיז  ר .עֶׁ עֶׁ ז  נּוג ַא ע ט גֶׁ ז ִניש  עם ִאי דֶׁ ר  ן  ַפא ר ִאי ט ָנא יב  ֵלי ג 
ּון  , א ועג ען וֶׁ שֶׁ ַפאל  עם  ן אֹויף דֶׁ ֵגייעֶׁ ס  ען ָנאְך ַאל  ר קֶׁ וייל עֶׁ , ַו ר ע טֶׁ ש  ֵאייִבי

ט  יב  ַרי ַב"ן ש  ַרמ  ר  ע ֹויִווי דֶׁ ז ָרא יטַא ַוִיק  יּו" ב(:) ה  ִת ים  דֹוִש ז ָדא ַא "ק  ס ִאי ז עֶׁ , ַא
ע ף מֶׁ ר  עם ַדא דֶׁ ר  ַפא ָרה.  תֹו ת ַה שּו ר  , ָנָבל ִב ים ִּדיִק ת ַצ ּוַנ ען צּו ֱאמ ּוקּומֶׁ יְך צ ן אֹו

י אל ִא יק ָז ִּד ר ַצ ע ֵדי דֶׁ .הכ  ועג ען וֶׁ ִטיגֶׁ כ  ִרי עם  ען דֶׁ ייזֶׁ ו  ם ַו

"

ָנה  ִדי ִמש  ִאין  ט  ֵטיי ס ש  (עֶׁ ב מ"א ֹות פ" ב ִרי )ָא ר  ע ס ִאיז דֶׁ וא ט: ָו ג  י ָזא ִב ר רֶׁ ע ִטיגֶׁ כ 
ען ועלֶׁ סוֶׁ ְך אֹוי ִזי אל  ש ָז ט  ענ  ואס ַא מֶׁ ועג ָו ם  ?וֶׁ ע דֶׁ ר  ַפא יין  ז ֵש ס ִאי וא ָדאס ָו

ואס ט , ּוָו ָדאס ןט  ּו ס ִאיז  א ם. עֶׁ ה  רּום ִאי ַא ען  ענֶׁ ואס זֶׁ ן ָו שֶׁ ט  ענ  ר ִדי מֶׁ א ַפ ן  ֵשיי
ִטיג ִריכ  ג ִאיז  וע ז ַזיין וֶׁ ט ַא ר ֵמיינ  ע דֶׁ ע ּון יֶׁ , א ען ועגֶׁ ר וֶׁ ָפא ַא  ר ָדא  ע ר דֶׁ ע ָאבֶׁ  ,

ים ִּדיִק ט ִאין ַצ יב  ֵלי . ,ָוואס ג  ועג ע וֶׁ ִטיגֶׁ ִריכ  י ִדי  פּון ֵזי ְך אֹויס  ר ִזי ט עֶׁ נ  ר  ע  לֶׁ

ן ּו ,  א ען ועגֶׁ ע וֶׁ ענֶׁ ִשידֶׁ ר  ַפא ָדא  ים ִאיז  יִק ִּד י ַצ י ִד ְך ַבי ז אֹוי ז ַא ת ִאי ר ֱאמֶׁ ע דֶׁ
ָרא  ָמ ן ִדי ג  ט ִאי י ֵטי ש  ס  ֹויִווי עֶׁ ז :(ַא ה ג ִגיָג עי' ֲח ת " ) נֹו בֹו ר  ָּד ם ַכ ֲחָכִמי י  ֵר ִּדב 

ּוִעין ט ת נ  רֹו מ  ס  ַמ :יא(לֶׁ הֶׁ )קֹ" ּוכ  ב י ר ת  ֹוֵס ען א ענֶׁ ואס זֶׁ ס ִאיז ָדא ָו ן, עֶׁ ּו ז  א ס ִאי עֶׁ
ֵמא  ַט ען מ  ענֶׁ י זֶׁ , ִד ר ִתי ן ַמ ע ענֶׁ ואס זֶׁ ןָדא ָו ּו ר א ַטֵה מ  ען  ענֶׁ י זֶׁ ט .ִד עס  ו ר וֶׁ ָש פ   אֶׁ

תד ר  ָפא א ַא  ִאיז ָד ס  ז עֶׁ ען ַא תּו ָזאגֶׁ רֹו ן  ?ֹו יי ּון ֵא פ ן  ע עבֶׁ עגֶׁ ען גֶׁ ענֶׁ ע זֶׁ ַאלֶׁ
ר ע עכֶׁ טֶׁ ֹוַע  - ַפאס  מ ש  ִבין ִל ָך ֵלב ֵמ ֵנה ל  ת ּוק  סֶׁ כֶׁ ר  ַפ יָך ַכֲא נֶׁ ז  ֲעֵשה ָא ָתה  ַאף ַא ו 

י  ַרִש" ט  , ָזאג  ּו' כ יָך(ו  נֶׁ ז  ֲעֵשה ָא ה  ן  )ד" פעֶׁ ם עֶׁ ע דֶׁ ר  ַפא  , ָשַמִים ֵשם  ען ל  ע ֵמיינֶׁ ַאלֶׁ
ֹויעֶׁ  ע א יינֶׁ , אֹויף ַד ר ע טֶׁ ר  וע ע וֶׁ רֶׁ ע ֵזייעֶׁ ן ַאלֶׁ ע ויסֶׁ ּון טּו ִו ן א ר  ע ן לֶׁ ען אּו ןרֶׁ ּו ן  א וע וֶׁ

ֹויִווי  ז ה ַא י ֲהָלָכ ם ִד ִטי ש  א , ַב ר ר ִדי ַפא ועג ִאיז גּוט  ר וֶׁ ע כֶׁ על  ו ן וֶׁ עה  ט זֶׁ עס  ו דּו וֶׁ



ָדאס  ּון  . א ם הִאיה  ָר ָש ְך י  רֶׁ 'ּדֶׁ ָנה  ִמש  ט ִדי  ּו' ֵמיינ  כ ת' ו  רֶׁ אֶׁ פ  ִת ִהיא  שֶׁ ז  ָכל  , ַא ּו' כ ו 
. ר ַפאר ִדי ט  מ  ִטי ועג ש  ער וֶׁ  דֶׁ

❖ 

''

ִים ֵמת " ַר ת ִמצ  ֵאל אֶׁ ָר א ִיש  ר  ם ַוַי ָרִי ד ִמצ  ֵאל ִמַי ָר ת ִיש  ּוא אֶׁ ֹום ַהה ע ה' ַבי ֹוַש ַוי
ר   ֹו' ַוִי ג ה ו  דָֹל ד ַהג  ת ַהָי ֵאל אֶׁ ָר א ִיש  ר  ם ַוַי ַהָי ת  ַפ גֹוַעל ש  ָעם ו  ּו ָה "א (-ל:)יד ' . לא

ט  ר  וא ל ִדי ָו ַריי ָמא ד  סּוק  ָפ ר  ע ט דֶׁ אנ  ַמ ר  ע ס דֶׁ וא ָו ר  ַפא ֵיק  ַד ען מ  ען קֶׁ מֶׁ
, א ָרֵאל' , ּו'ִיש  אּו 'ָהָעם' ר  ֵטייט ַוִי ש  ע  דֶׁ נ  ןן ַביים עֶׁ ּו ת  א ָרֵאל אֶׁ אּו ִיש  ר  'ַוִי ט  ִניש 

.''  ה

ָרש  ד  ייט ִאין ִמ ֵט ס ש  , עֶׁ ען ען ָזאגֶׁ ען מֶׁ בקֶׁ ס  א("י 'ר נ") ט ַא ֵנ כ  ה ַמא יב ַהָקָב" אֹו
 , עם דֶׁ ר  ַפא י  ָראּו ט  ש  ִאיז ִני ואס  ם ָו ע ר ֵאיינֶׁ ןַפא ּו ען  א ועגֶׁ ר וֶׁ ס ָנא ט ָדא כ  ַמא

ר ִא  ע טֶׁ ש  יִבי ר ֵאי ע ט דֶׁ , ַמאכ  ע רֶׁ ע דֶׁ נ  ּון ַא פ ת  כּו עם ז  ר דֶׁ ר עֶׁ ע , ָאבֶׁ ס ם ַא ֵנ ה  י
ַפיינ   ע  ר ַזיינֶׁ ַפא ט  ּו ר ט ע טֶׁ ִביש  ר ֵאיי ע ואס דֶׁ ה ָו ָקָמ נ  ִדי  ן  עה  ט זֶׁ ש  ען ִני ן. טקֶׁ ּו  א

ע ר ֵאיינֶׁ ַפא ס  ט ַא ֵנ ּו ר ט ע טֶׁ יש  ר ֵאייִב ע ואס ִאיז  ראֹויב דֶׁ צּו,  יָא ָו ר  ע ָראּוי דֶׁ
ִאי ֹונ  פּון ִדי ש ה  ָל ָפ ִדי ַמ ן  עה  יְך זֶׁ ר אֹו ען עֶׁ .קֶׁ  ם

עם  ר דֶׁ ַפא ען  ו עוֶׁ ָראּוי גֶׁ ען  ענֶׁ ָרֵאל' זֶׁ ען 'ִיש  פֶׁ רּו ע גֶׁ נ  ען ָא רֶׁ וע ואס וֶׁ ִלָיה ָו ֵני ֲע ִדי ב 
ען  ו עוֶׁ י גֶׁ ען ֵזי ענֶׁ עם זֶׁ דֶׁ ר  ַפא  , ען רֶׁ וע ען וֶׁ קֶׁ ָראנ  ט  ר  ע ען דֶׁ אלֶׁ ם ָז ַרִי י ִמצ  ז ִד ס ַא ֵנ

ִרי ָראּוי צּו ּון ִדי ִמצ  פ ה  ָפָל י ַמ ן ִד עה  י יזֶׁ ָראּו ט  ען ִניש  ענֶׁ אס זֶׁ ו ' ָו ר 'ָהָעם ע ָאבֶׁ  . ם
 , ס ם ֵנ ע ען צּו דֶׁ ו עוֶׁ ןגֶׁ ּו ת  א כּו ם ז  ע ִאין דֶׁ ר  ן ָנא ע רֶׁ וא עָו ט גֶׁ ז  עֵליי ען אֹויסגֶׁ ענֶׁ זֶׁ יי  ֵז

ִרי ִמצ  פּון ִדי  ה  ָפָל י ַמ ן ִד עה  עזֶׁ ט גֶׁ ש  ען ִני ָהאבֶׁ ת, ֵזיי  .יפּון ִדי ָאבֹו  ם

'

ָרֵאל' ש  ת ִי א אֶׁ הּו ֹום ַה ַויֹוַשע ה' ַבי ען ' ט מֶׁ ֵטיי ש  ר  ַפא עם  ט  - ִמיט דֶׁ ָדאס ֵמיינ 
 , ּוָעה ש ר ִדי י  ַפא ָראּוי  ען  ו עוֶׁ ען גֶׁ ענֶׁ ואס זֶׁ ען ָו ּודֶׁ לָ ֵמ מ  ִדי י ת  אי ֵאל אֶׁ ָר א' ִיש  ר  'ַוַי

םִמצ   ָי ת ַה ַפ ל ש  ת ַע ען  - ַרִים ֵמ ענֶׁ ם זֶׁ ִרי ִמצ  י ִדי  ו ן ִו עה  עזֶׁ י גֶׁ ען ֵזי אבֶׁ ָה



ען  רֶׁ וע ם וֶׁ י ִר י ִמצ  י ִד ו ן ִו עה  עזֶׁ ט גֶׁ ש  ן ִני ע ם' ָהאבֶׁ 'ָע ר ָה ע . ָאבֶׁ ען קֶׁ ָראנ  ט  ר  ע דֶׁ
עוָ  ען ֵזיי גֶׁ ט ָהאבֶׁ עצ  , ִביז יֶׁ '' ת ה אּו ָהָעם אֶׁ ר  'ַוִי ם.  ען ִאין ַי קֶׁ ָראנ  ט  ר  ע ט דֶׁ ל  וא

י  עם ַים ִאין ִד ר דֶׁ ע בֶׁ ִרי ען ַא ענֶׁ ען ֵזיי זֶׁ ו ט וֶׁ עצ  ר יֶׁ ע ָאבֶׁ  , ַרִים ִריקֵגיין ַקיין ִמצ  צּו
 , ר ע טֶׁ יש  ֵאייִב ם  ע ר דֶׁ ַפא א  ָר ען מֹו ּומֶׁ אק י ַב ן ֵזי ע , ָהאבֶׁ עִניש ִריקֶׁ ּו ב'ט  'ַוַיֲאִמינ  ה

ּדֹו ה ַעב  מֹשֶׁ  .'ּוב 

ן  ט ִאי ייב  ֵל עג  ַרִים גֶׁ צ  שֹוין ִאין ִמ ען  אבֶׁ ָהֲעִלָיה ָה ֵני  , ִדי ב  ען ען ָזאגֶׁ ען קֶׁ מֶׁ
 ' ר ָעָשה ה דֹוָלה ֲאשֶׁ ג  ד ַה ת ַהָי ֵאל אֶׁ ָר א ִיש  ר  'ַוַי ייט  ֵט ס ש  ֹויִווי עֶׁ ז , ַא ר ע טֶׁ ש  ֵאייִבי

ַרִים' ִמצ  ם  .ב  ע ַביי דֶׁ ר  ע ''ָע ָאבֶׁ ת ה ם אֶׁ ּו ָהָע א ר  'ַוִי יט  ֵטי ש  ז  - ם  ה ִאי ּוָנ י ֱאמ ִד
ת  ַא ר  ּו ִי ען צ עקּומֶׁ ּוגֶׁ י צ ען ֵזי ענֶׁ ט זֶׁ ר  ס ָדא וא ּון ַים ָו פ עג  רֶׁ ם ב  י ען ַבי ו עוֶׁ ר גֶׁ ָנא

 , ןה' ּו . רנָא  א ֲהָבה ען צּו ַא ּומֶׁ עק ען צּוגֶׁ ענֶׁ ד ַהר ִסיַני זֶׁ ַמֲעַמ ים  עם ַבי דֶׁ  ָנאכ 
ַנת תשכ"ט(  )ש 

 

 
 

יםָיא יקִּ  ְרַצייֶטען פּון ַצּדִּ
'י זצוק"ל ים ַפאַלאגִּ י ַחיִּ ב   י"ז   ַהְגַה"ק ֶרבִּ  ח"רכת טׁשְׁ

יר ּוַבַעל מֹוֵעד ְלָכל ַחי ְועֹוד יְזמִּ  ַאַב"ד אִּ

ן  ּו ַזיי , צ ר ִמי ט ִאיז  ָטא ש  ן ִדי  ח ִאי מ" תק ן  ָו ש  חֶׁ "ט  ען י רֶׁ עבֹוי ם ִאיז גֶׁ ַחִיי ִבי  רֶׁ
ֲעקֹ ִבי ַי רֶׁ ֹון  ע ַהָגא ת ַטאטֶׁ ַר ע ָמ ַמאמֶׁ ּון צּו ַזיין  , א ר ִמי ּון ִאיז  פ ל  ַצ" אַלאִג'י ַז ַפ ב 

ל  ן ַזַצ" ָז ַח ף  ֹוֵס ָפֵאל י ר  ִבי  רֶׁ ֹון  ָגא עם ַה ּון דֶׁ פ ר  ע טֶׁ כ  , ִדי ָטא ע"ה ִלי ַקאִדין  ָקא
. ר ִמי י ִאיז  ֵנ ַרָב י  דֹוֵל , ִמג  ֵלב' י  ֵר ִחק   ַבַעל '

אַלאִג'י ַפ ים  ַחִי ִבי  ר  ,רֶׁ ואס עֶׁ ּון ָו פ ץ  אט חּו , ָה ר ִמי ן ִאיז  ָרב ִאי ר  ע ען דֶׁ ו עוֶׁ ז גֶׁ ִאי
י צִ  ֵכ ר  ן ָצ ען ִאי ו עוֶׁ ק גֶׁ ֵס עֹו אְך  ַס ר ַא ּון יעֶׁ , א ר ש הבּו פֶׁ ר נֶׁ ֹוֵס ק מ ר  ַטא ְך ש  י ט ִז ָא

ַפאר  ען  גֶׁ עַגאנ  ר גֶׁ ָמאל ִאיז עֶׁ ען. ֵאיינ  ועגֶׁ 'ס וֶׁ ענ  ּודֶׁ ר י ַפא ן  ען צּו טּוה  ו עוֶׁ גֶׁ
עס ַא  פֶׁ ּון ןעֶׁ פ ר  ע יינֶׁ ן צּו ֵא ָי נ  ט  ִע י ען ִמ גֶׁ עַגאנ  ר גֶׁ ִאיז עֶׁ ַלל  ְך כ  רֶׁ דֶׁ , ב  ִרים ִדי ָש



ט  ש  ן ִני פֶׁ שּום אֹו ר ב  ר ַש ע ט דֶׁ ל ָהא ָדאס ָמא ר  ע , ָאבֶׁ ר ע ייטֶׁ ֵל ַבאג 
. ַריין ַאֵליין ַא ר ִאיז  ר, אּון עֶׁ ע טֶׁ ֵליי ַבאג  יט  ט ִמ עָלאז  גֶׁ ַריינ   ַא

ען זֵ  ִמיטֶׁ , ִאינ  ין ַרי 'ס ַא יינ  ם ִאיז ַאֵל ַחִיי ִבי  מּורֶׁ ר ש  ר עֶׁ ייעֶׁ ר ַש ע יְך דֶׁ ס ָהאט ִז
ק אֹוי ר  ַטא ן פש  ' פ  ּון אֹוי פ  א 'ן ָקא פ  י ען אֹו ָלאגֶׁ עש  ם גֶׁ ִאיה  ּון ָהאט  , א ט עג  רֶׁ ע גֶׁ

ג ר  ם ַה יט ִאיה  ר ֵגי ז עֶׁ ט ַא נ  ר  וא עָו גֶׁ נ  ם ָא ה  ט ִאי א ּון ָה , א ִנים י 'ָפ ִב רֶׁ ר  ע ען. ָאבֶׁ נֶׁ
ט דֶׁ  ש  אט ִזיְך ִני ַלאִג'י ָה ַפא ן ַחִיים  יי ט ַז ֹויש  עט ט גֶׁ אט ִניש  ּון ָה , א ען ָראקֶׁ ש  ר  ע

ס ִאי יט ַא ֵנ ן ִמ , אּו ֲהָבה ַא ם ב  ִרי ּסּו ען ִדי ִי מֶׁ נּו ע גֶׁ נ  ט ָא א ר ָה , עֶׁ ג ּונ  ר  זֵמיינ עֶׁ
רֹויס ַא ר ִאיז  ען עֶׁ ו ָרָשע. וֶׁ עם  ּון דֶׁ פ ען  רֶׁ וא עָו ועט גֶׁ עוֶׁ ַראטֶׁ ע ר ִזיְך  ,גֶׁ ָהאט עֶׁ

ר   ע מֶׁ י ש  ֹויף ִד ט א ק  ר  ַטא עש  , גֶׁ ען ןצֶׁ ּו פ א ט  ֵצייל  ר  ע ט דֶׁ ִניש  ר  ט ָגא  .עםן דֶׁ ּוָהא

, א ט ר  עֶׁ עדֹוי ג גֶׁ אנ  ט ַל ש  ס ָהאט ִני . ּועֶׁ ָראף ט  ש  ען ַזיין  אקּומֶׁ ָרָשע ָהאט ַב ר  ע ן דֶׁ
ען  עגֶׁ מֶׁ ר  ַפא ע  צֶׁ ן ַגאנ  ען ַזיי רֶׁ לֹוי ר  ַפא ר  עֶׁ ט  ָהא ר  עם ָיא ִאין דֶׁ ןָנאְך  ּו ן  א ַזיי

ק ק   ר  ַטא ש  ז  ּון ִאי , א ֹוד ר ָכב ָנא ען.  בֶׁ ר  ָטא עש  ד גֶׁ ּון ִאיז ַבאל  , א ען רֶׁ וא עָו ק גֶׁ אנ  ַר
. ן זּוה  ַזיין  ר  ַפא ט  יל  ֵצי ר  ע ַלאִג'י דֶׁ ַפא ים  ִי ַח ִבי  רֶׁ ס  אט ָדא עם ָה דֶׁ  ָנאכ 

ר.  ע טֶׁ ש  יִבי ֹון ִאין ֵאי ח ִבָט ען  קֶׁ ר  ַטא ַא ש  עַהאט  גֶׁ אט  י ָה ַפאַלאִג' ם  ַחִיי ִבי  רֶׁ
ִר  עש  ר גֶׁ ט עֶׁ ָהא אל  ָמ ִר ֵאיינ  ַא ב  ען  בֶׁ ּון יי , א דּוט ֹון ַא יא ר ִל יֹו נ  ר סֶׁ ִבי ם ג  ע ּו דֶׁ ף צ

ּון  , א ד ִשיל  רֹוט  ר  עם ַש יט דֶׁ ן ִמ ע דֶׁ ִבינ  ר  ַפא ְך  ל ִזי ָזא ר  ן עֶׁ ע עטֶׁ עבֶׁ ם גֶׁ ה  ט ִאי ָהא
ר  ע ר דֶׁ ע ָאבֶׁ ר.  ִמי ל ִאין ִאיז  יָטא ִפ ען ש  ּוִדישֶׁ עם י ר דֶׁ ַפא ען  עבֶׁ ן צּו גֶׁ עטֶׁ ם בֶׁ ִאיה 

א ר ָה ִבי ד ג  ִשיל  רֹוט  ר  ר ַש ע ז דֶׁ ען ַא ו עוֶׁ ר גֶׁ ע ִאיז ִזיכֶׁ ר  וייל עֶׁ , ַו ט ל  וא עָו ט גֶׁ ט ִניש 
ם  אט ִאיה  י ָה ַפאַלאִג' ם  י ַחִי י  ִב רֶׁ  . ע יטֶׁ י ִב ר ִד ַפא ען  עגֶׁ רֶׁ פ  ֹוי ְך א ועט ִזי וֶׁ

וו ְך  ט: "ִאי ר  ע פֶׁ ט  נ  עעֶׁ ט ּואגֶׁ ט ִניש  דּו ָהאס  ז  , ַא ר ק אֹויף ִדי ר  ַטא ר ִזיְך ש  ע דֶׁ נ 
עזֶׁ  ת ָהֵא גֶׁ ַר ז  עֶׁ ען 'ב  יבֶׁ ִר עש  יְך ָהאב גֶׁ ז ִא יף ַא ִר ן ַביי ַמיין ב  ן ־עה  זֹוי ִבי , אֹויב ַא ל'

ט  יק  עִש ט גֶׁ דּו ֹון ַא אט ִליא . ָה ער" טֶׁ ש  יִבי ּון ֵאי פ ף  יל  ִה י  יט ִד ט ִמ ר  ע ִזיכֶׁ ר  ַפא ְך  ִאי
ען ִדי בִ  גֶׁ עַגאנ  גֶׁ ר ִאיז ָנאכ  ּון עֶׁ , א ד ִשיל  רֹוט  ר  ַפא ע  ם ִדי ִביטֶׁ ִיי ַח ִבי  רֶׁ ּון  פ ע  יטֶׁ

ת. פֹו ם ָי ִני ָפ ר  ֵסבֶׁ  ַפאַלאִג'י ב 
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