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 ביאור לשונות המקראות בקריעת ים סוף
 

ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה והמים להם חומה 
ובני ישראל הלכו ביבשה  )יד, כב(.מימינם ומשמאלם 

 )יד, כט(.בתוך הים והמים להם חׂ מה מימינם ומשמאלם 
 

 

דקדקו המפרשים, על שינוי הלשון בין שני הכתובים, א[ תחילה 

הקדים ים ליבשה, , בתוך הים ביבשה'יבואו בני ישראל כתיב 'ו

הקדים יבשה , 'ביבשה בתוך הים 'ובני ישראל הלכו -ואח"כ כתיב 

מלא  בו', ואח"כ חומה ', חומה, ב[ בתחילה כתיב 'והמים להם לים

 חסר ו'. -' חמהכתיב 'והמים להם 

)בשלח רמז רל"ח( מבאר, בהקדם דברי הילקוט כלי יקר" ה" (א

שהוא מלשון אף וחימה, לפי שהיו  -אהא דכתיב 'חמה' חסר 

כיון נצל או להיטבע עם המצריים, ילה בדין, אםנתונים ישראל 

ובין בני  ,שהיה עליהם קטרוג של הללו עוע"ז והללו עוע"ז

ישראל היו כיתות כיתות, מקצתם צדיקים, אבל מקצתם ג"כ 

והנה הטובים מישראל בעת ששמעו את דבר ה' מקטני אמנה. 

באו תיכף אל תוך המים, אע"פ שלא ראו את היבשה  -לנסוע 

ינו בה' ובאו אל תוך הים, ואח"כ ראו היבשה, מ"מ האמ עדיין,

 - 'תוך היםויבואו בני ישראל ב'ועליהם רמז בכתוב הראשון 

אע"פ שעדיין לא היה תחילה, ואח"כ 'ביבשה', שנכנסו לים 

 ן בעדם.יולהג חומה, ולהם היה המים ליבשה

אבל הפחותים בהם, שהיו מקטני אמנה, ולא נכנסו רק 

היבשה לעיניהם, ועליהם רמז  כשכבר נבקע הים וראו את

כשכבר היה רק  השני 'הלכו ביבשה בתוך הים' שנסעו בכתוב

עזה כי היו נתונים  מהח  , ולהם היו המים ואז נכנסו לים - יבשה

 נצל או להיטבע.יבדין אם לה

* 
אור מדברי ה ,ומר בע"ה בתוספת ביאור על העניןויש ל

ל בני ישראל "מה תצעק אלי דבר א )יד, טו(עה"כ החיים הק' 

 -יצעקו אם לא לה', ובפרט בעת צרה?!  ויסעו", והקשה, ולמי

ואם מצד שטרם נתקבלה תפילתם, הלא כל עוד שלא נענה אל 

? וכן מה שהשיבו ה' 'דבר אל בני ישראל ויסעו', אירף בתפילתו

 להיכן יסעו הלא עדיין לא נאמר להם שיבקעו המים? 

                                                
אמר רבי חמא ברבי חנינא: אם ראה אדם )ברכות לב:(  וכן הוא בגמרא .א

"קוה אל ה' חזק )תהלים כז, יד( יחזור ויתפלל שנאמר נענה שהתפלל ולא 

 קוה אל ה'".ו" - ויאמץ לבך"

בדין באותו עת,  ומבאר הענין, דהנה ישראל היו נתונים

ע"ז והללו עובדי ע"ז,  הללו עובדי -קטרגה עליהם  ומידת הדין

ודבר ידוע הוא כי כח הרחמים הוא מעשים טובים אשר יעשה 

-האדם למטה, יוסיפו כח במידת הרחמים, והנה לצד שראה א

ל עליון כי על ישראל קטרגה מידת הדין, והן אמת כי חפץ ה' 

ברחמים לצד מעשיהם כנזכר,  לצדק את ישראל, אבל אין כח

 -אשר על כן אמר למשה תשובה נצחת: 'מה תצעק אלי' 

פירוש, כי אין הדבר תלוי בידי, הגם שאני חפץ עשות נס כיון 

שהם אינם ראויים, מידת הדין מונעת, ואין כח במידת הרחמים 

 -נגד מידת הדין המונעת. ואמר אליו: דבר אל בני ישראל ויסעו 

שיסעו היעוצה להגביר צד החסד והרחמים,  זאת העצהפירוש 

שיתעצמו באמונה בכל לבם, ויסעו אל הים קודם היינו  -

על סמך הבטחון כי אני אעשה להם נס ובאמצעות זה  -שיחלק 

 תתגבר הרחמים. 

 -ומיד המשיך ואמר למשה רבינו: "ואתם הרם את מטך" 

כי פירוש, באמצעות מעשה הטוב נעשה להם נס ובקע הים, 

, ותמצא שכן היה, ול הבטחון והאמונה הלז להכריעם לטובהגד

וצדיק הראשון הוא נחשון בן עמינדב שנכנס למים עד גרונו וכו' 

 .  בעכתודה"ק )סוטה לז.(,ואז נבקע הים 

כפתור ופרח,  יו הק'דבר יםולפי דברי הכלי יקר, מתבאר

שאכן היה קטרוג גדול על כלל ישראל, באף וחימה, אבל זה 

זאת במסירות נפש,  -שראל הלכו בתוך הים ביבשה שבני י

 אלו הדין, ולפיכך אצל הכריע את מידת הרחמים על מידת

'חומה' מלא, כתיב שנכנסו מיד לתוך הים טרם נעשה יבשה, 

משא"כ הפחותים שבהם שבטחונם הכריע את הדין לטובה, 

רק נכנסו כשכבר נקרע לי מסי"נ הלכו בהיה להם בטחון, ושלא 

הרחמים על הדין,  לא הגבירו את מידתשה יבשה, הים ונע

 ונשאר החמה.

מביא בשם  )על אגדות הש"ס, סוטה יא.( "ראש יוסף"בספר ( ב

)זקינו של הגאון מווילנא  ר זצ"לירבי משה קרעמחמיו הגה"ק 

                                                
ה יקח האדם לימוד לעצמו, לבל יאמר איני ראוי מצד מעשיי שיגמול מז. ב

, אלא כפי דברי האור החיים הק' שגדול כח הבטחון עמדי הקב"ה חסד

 עבורו נס. שבזה לבד זוכה שיעשה  -והאמונה בה' אע"פ שאינו ראוי 

 

  שלחפרשת ב
 שבת שירה  

 

 [פ"א-]מתוך שיעור ליל ששי תשע"ד

 בעזהשי"ת
 

 ממעיינו של הגה"ח 
 רבי נפתלי גרוס שליט"א

 בני ברק ת"ו

 



 ב 

 )סנהדרין קג:( דברי הגמרא, לבאר הדקדוקים, בהקדם גזצ"ל(

לא עליהם חמה ׂחמה דכתיב חסר, שהקב"ה נתמ בביאור תיבת

ועבר בים  )זכרי' י, יא(על פסל מיכה שעבר עמהם בים, כמ"ש 

 . דצרה

 )עירובין ה, א(והנה מיכה היה משבט דן, ואי' בירושלמי 

 )בהעלותך י, כה(שבמסעות נסע שבט דן באחרונה, שנאמר 

"ונסע דגל מחנה בני דן מאסף לכל המחנות". ובחז"ל איתא, 

סדר השבטים, יהודה הלך  שבעת קריעת ים סוף הלכו לפי

נמצא שהלך  באחרונה, ופסל מיכה היה בשבט דן, בראשונה ודן

 לבסוף. 

לא היו כולם ביחד בים, את הים, כלל ישראל והנה בעת עברו 

כשחלק הראשון נכנסו  -היינו בחוץ, אחד היה תמיד חלק אלא 

עדיין היו חלק האחרון בחוץ, וכשחלק האחרון נכנסו, היה חלק 

כבר בחוץ בצד השני. והשתא מתורץ הדבר בטוב הראשון 

 -טעם, דקודם כתיב 'ובני ישראל הלכו בתוך הים ביבשה' 

ומדובר בחלק הראשון של כלל ישראל שנכנסו לתוך הים, ואז 

מלא,  -היה חלק האחר עדיין ביבשה, ואז 'והמים להם חומה' 

כיון שפסל מיכה שהלך באחרונה עדיין היה בחוץ, אבל אח"כ 

קודם ביבשה  -'ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים'  כתיב

ואח"כ בתוך הים, היינו שמדובר כשחלק הראשון של כלל 

ישראל כבר היו ביבשה, ואז נכנסו חלק האחרון אל תוך הים, 

חסר, שאז כשנכנסו האחרונים ושבט  -ואז והמים להם ׂחמה 

דן עמהם, א"כ גם פסל מיכה נכנס אז לים, ואז נגרם האף 

 ., ודפח"חימה, ובזה נתיישבו כל הדקדוקיםוהח

 

 אדירים" בקריאה"ת ובתפילה-בענין אמירת "במים
 

 .)טו, י(נשפת ברוחך וגו' צללו כעופרת במים אדירים 
 

הנה יש מקום ללמוד בתיבות 'במים אדירים' שני פירושים על מי 

היינו  -קאי תיבת 'אדירים', או דקאי על המים, "במים אדירים" 

"במים,  -ת המצריים במים חזקים. או, דקאי על המצריים שצלל א

אדירים" שצלל במים את המצריים האדירים. ונפקא מינה למעשה, 

 איך צריכים לומר בשירת הים, בהפסק בין במים לאדירים או לא.

                                                
הוא רבי יוסף זצ"ל אב"ד  -על אגדות הש"ס  ראש יוסףהמחבר של  .ג

כי אם  - זה אינו בהרבה ספרים בשם הגר"א, אולם טיקטין. מאמר זה מובא

 "ראש יוסף" מרבהבהקדמה ל כ רב בווילנא.מזקינו רבי משה הנ"ל שהיה ג"

סם גודל : ידוע ומפורבשבחו של חמיו רבי משה זצ"ל וכותב בין הדברים

ממש השכינה שורה עליו,  ,לה ובנסתרגמעלתו בכל מיני מעלות וגדולות בנ

 ונעשו על ידו מעשים נפלאים כידוע ומפורסם, עיי"ש עוד.

מביא ג"כ דברי הגמרא, ומרמז בהכתוב 'ועבר בים צרה'  על הטורים"בה" .ד

 ס"ת בגימ' פס"ל מיכ"ה.  -

"דעת מביא מדברי הספר )או"ח נא, משב"ז סק"ג(  "פרי מגדים"ה

ורה מדברי הגמרא שהסמיך לזה ראי' בר מקור חכמה" -חכמה 

בענין תיבת 'אדיר', אמר ר' עזרא: "יבוא אדיר ויפרע  )מנחות נג.(

יבוא אדיר זהו הקב"ה שנאמר  -לאדירים מאדירים באדירים" 

"אדיר במרום ה'". ויפרע לאדירים אלו ישראל שנאמר  )תהלים צג, ד(

"ואדירי כל חפצי בם", ויקום 'מאדירים' אלו המצריים )שם טז, ג( 

)שם צג, ד(  , 'באדירים' אלו מים, שנאמראדירים" -במים " שנאמר

"מקולות מים רבים אדירים", ע"כ. היוצא מדברי הגמרא ראי' 

מפורשת, שהמצריים הם אלו הנקראים אדירים בפסוק זה ולא 

המים. וכן מביא שם מדברי המדרש על כתוב זה שכותב "צללו 

על המצריים. וכך אדירים כעופרת במים", הרי וודאי שאדירים קאי 

 פוסק הפמ"ג להלכה, שצריכים להפסיק בין 'במים' ל'אדירים'.

אולם נמצא גם ראי' להאומרים במים אדירים בלי הפסק, 

שאדירים הכוונה על המים שהיו חזקים. והוא בהפטורת השבוע 

בשירת דבורה, בענין יעל אשת חבר הקיני שנתנה לשתות לסיסרא, 

מהו ספל  -שאל חלב נתנה בספל אדירים" "מים  )שופטים ה, כה(כתיב 

בספל ששותים בו מים, שהמים נקראו  -אדירים? מפרש רש"י 

היינו שרש"י לומד  אדירים, שנאמרו 'צללו כעופרת במים אדירים'.

בפירוש שאדירים קאי על המים. ולכן דעביד כמר עביד ודעביד כמר 

 עביד.
 

 

 בענין שהאריכה תורה לבאר צורת ה'מן'
 

 

או בית ישראל את שמו מן והוא כזרע גד ויקר
ויאמר משה זה  ,לבן וטעמו כצפיחית בדבש

הדבר אשר צוה ה' מלא העומר ממנו 
למשמרת לדורותיכם למען יראו את הלחם 

 .(לב-טז לא) אשר האכלתי אתכם במדבר
 

 צורתורתנו הקדושה מתמדוע לא הודיע א[ יש לדקדק 

 יכף ומידת 'בדבשת יוהוא כזרע גד לבן וטעמו כצפיח'המן 

ותעל שכבת הטל והנה על פני המדבר דק 'אצל הכתוב 

למה המתין הכתוב מלכתוב ', מחוספס דק ככפור על הארץ

עומר הא ושימלא מל י"תזאת עד לבסוף אצל צווי הש

להבין למה  םצריכיעוד  , ב[ממנו להניח למשמרת לדורות

הודיעה לנו התורה כלל את תבנית ותמונת המן שהוא 

עמו שהוא טבשלמא מה שהודיעה את  לבן, גד כזרע

להודיע שבחן  כצפיחית בדבש הוא בשביל כבוד ישראל

מה שהאכילם הקב"ה במדבר אך מאי נפקא לן מזה שאנו 

ובפרט שפרט הכתוב כל  ,יודעים תמונתו האיך היה נראה



 ג 

וזרע שלו , וכפי שמפרש רש"י בארוכה בזה"ל 'הסימנים

ן, ואינו נמשל לזרע גד אלא עגול ואינו לבן, והמן היה לב

כזרע גד  - לענין העגול כזרע גד היה, והוא לבן שהוא עגול

לדעת שדומה  איזה תועלת יצא לנו מזהולכאו'  -ולבן' 

 לזרע גד רק בהעיגול אולם בצבעו היה לבן שלא כזרע גד.

הענין בזה ד הגה"ק רבי יהושע לייב דיסקין זצ"ל,וביאר 

ניח המן למשמרת לדורות לההשי"ת צוה הלא ד ,הוא כן

בימי ואלו דבריו הק': "רש"י ז"ל  ירששל ירמיהו כדפ

ירמיהו כשהיה ירמיהו מוכיחם, למה אין אתם עוסקים 

בתורה והם אומרים נניח מלאכתנו ונעסוק בתורה, מהיכן 

נתפרנס, הוציא להם צנצנת המן ואמר להם )ירמיהו ב לא( 

ראו, בזה הדור אתם ראו דבר ה', שמעו לא נאמר אלא 

נתפרנסו אבותיכם, הרבה שלוחין יש לו למקום להכין מזון 

 ו".ליראי

 ,חשש הקב"ה אולי יכחשו ויאמרו שקר הדבר ולכן

מר ואהוא רק ו ,והזרע ההוא נתן ירמיהו בעצמו בצנצנת

וא"כ מה תועלת יש  ,שבזה נתפרנסו אבותיכם במדבר

לזאת פרט הכתוב פה אצל  ,למשמרתעתה נו חבמה שיני

משום , הצווי כל הסימנים הללו כדי שלא יוכלו לומר כן

זרע גד וגם לבן, ו עגול כזרע גדכן דהמן עינו כעין הבדולח ו

, נמצא דאינו במציאות בעולם זרע כזה שיהא לבן ,אינו לבן

אלא ע"כ  ,זרע כזה לתתו בצנצנת והיכן לקח ירמיהא"כ מ

"ש מדוע מפרט הכתוב את '. ובזה אמן'שהוא יאמינו 

כאן בעת הניחוהו  נכתב דייקאתמונת ה'מן', וכן למה 

 למשמרת, כי אז יצטרכו לסימנים אלו.

* 

כתב בהסכמתו  הרה"ק ה"מעגלי צדק" מדעעש זי"ע

לספה"ק "מנחם ציון" מתורתו של הרה"ק רבי מנחם 

הרה"ק המראה מענדיל מרימנוב זי"ע שרשמם אביו 

ונתתי לו במתנה רתן, וז"ל 'סמוך לאמייחזקאל זי"ע 

שכב"ה איש אלקים ר רלהדפיס הכתבי קודש של אדמו"

אב כי מצוה נקדוש מו"ה מנחם מענדיל זללה"ה מרימ

בפרט כי נודע לכל  ,גדולה להדפיסם ולהפיצם על פני תבל

בעת שכאדמו"ר הנ"ל אמר תורה על פרשת המן השפיע 

ת של ויה"ר שיתעורר הזכואל רהשפעות טובות על בני יש

אדמו"ר להשפיע לנו ולכל ישראל השפעות טובות בני חיי 

 . הומזוני

בשמו אגרא דכלה ה"ק פבסתלמידו הבני יששכר מביא 

עה"כ "ולקטו דבר יום ביומו" וז"ל גם שמעתי מכבוד 

ימנוב זי"ע( איך יוצדק לשון  'דבר' על ררמ"מ מ-אדמו"ר )

ל שהמן היה פועהלקיטה, והנה דיבר ברוח קדשו שבאמת 

ולא ידברו דברים  "תשידברו דיבורים הנרצים להשי

וכל יום היו דיבורים הנצרכים  ,בטלים ולשון רמיה וכיוצא

 לאותו היום כי אין דומה לחבירו.

"ויראו  )טז, טו( עוד זאת מביא בשמו במעלת המן עה"כ

בני ישראל ויאמרו איש אל אחיו מן הוא" וזל"ק: שמעתי 

( זצוק"ל מרימנוב רמ"מ-)מפה קדוש כבוד אדמו"ר הנ"ל 

שהיה המן דק ובהיר כל כך ברוחניות עד שעל ידי אכילתו 

, והיה ניכר לכל אחד פנימיות חבירו ומחשבתו נזדכך הגוף

והנה איש אשר היה מכיר את חבירו ביום אתמול בלא 

הודע פנימיותו וחשבו לצדיק או בהיפך וכהיום שאכלו את 

כי נדמה בעיניו כאיש המן נתוודע לו פנימיותו ולא הכירו 

וזה ויאמרו איש אל אחיו מן הוא ר"ל מי הוא זה כי  -אחר 

נהפך לאיש אחר כי לא ידעו מה הוא, מהיכן בא להם זאת 

ידי ור"ל שעל  ו'עה, ויאמר משה אליהם הוא הלחם וכהידי

 .ע"כ דבריו הקדושים. הלחם הזה באה לכם זאת הידיעה

* 
 שת המן, כותבומענין השפע הנשפע מצדיקים ע"י פר

בזה"ל 'ברוך בספר הזכות  הרה"ק החידושי הרי"ם זי"ע

שיזכני  ש ניסן תרי"ב, עלה בלבי מחשבהדהשם, ראש חו

לחדש בכל יום ויום דבר בפרשת המן וממילא  השי"ת

 שיזמין לי השם יתברך תהיה מהתורה הקדושההפרנסה 

פרנסה בכל יום שנאמר 'כמו שאמרו רבותינו לברכה 

 .ודה"קכהיום הזה', ע עדמעודי הרועה אותי 

                                                

קופה שעוד היה סיפר שבתהרה"ק מהר"י מפשעווארסק זי"ע .  ה
 הרה"ק הרבי ר' אלימלך זי"עהרה"ק רבי מנחם מענדיל זי"ע בצל רבו 

חשב פעם הלא הוא סמוך על שולחן רבו ומה לו לומר פרשת המן 
מדי יום, ולכן לא אמר באותו היום. אח"כ בעת חילקו המנות לאכול 
לא קיבל 'כף' בכדי שיוכל לאכול בו, פנה אליו הרבי ר' אלימלך זי"ע 

 'גם בכדי לקבל כף לאכול צריכים לומר פרשת המן'.ר לו ואמ
אגב איידי דעסקינן בדברי החידושי הרי"ם ראוי לציין כעת לקראת . ו

הרה"ק רבי שמואל משינאווא זי"ע ב'רמתיים שבת שירה מה שכתב  
, וזל"ק )סימן צופים' על הסתופפותו בצל החידושי הרי"ם בשת שירה



 ד 

 

 אין לאדם להתגאות בעבודת ה' בשבת
 

 .)טו, ג( אל יצא איש ממקומו ביום השביעי
 

מבאר הכתוב  ("בהאדמו"ר מזמיגראד זצ"ל מב)ל "אריה שאג"בספר 

יא"צ )ה הרה"ק ה"שפת אמת" זצ"ל )גיס אביו(בהקדם מאמר מדודו 

"כל ימי  )משלי טו, טו(עה"כ  י:()כתובות ק על דברי חז"לביום ה' שבט( היה 

אלא כדשמואל דאמר  ?והאיכא שבתות וימים טובים -עני רעים" 

 היינו שמשנה סדר מאכליו נחלה מעיו(. -) 'שינוי וסת תחילת חולי מעיים'

וכל  -וביאר השפת אמת בדרך העבודה, עני פירושו עני בדעת 

מקשה  ימיו רעים הם, שאינו עובד את השי"ת כפי הצורך. וע"ז

הגמרא, והאיכא שבתות וימים טובים שהאדם נתעלה, ולומד 

ע"ז משני  -ומתפלל בהתלהבות, א"כ הרי ישנם ימים שאינם רעים 

בגמרא: "שינוי וסת תחילה חולי מעיים", היינו שבעת האדם נתעלה, 

כאילו הוא בעל  - שישו בני מעימתברך בלבבו ומתגאה, ואומר 

קות אלוקות, וזחה דעתו עליו גה שכבר בא להתגלות ודביימדר

ת השי"ת, ועי"ז וכסיל בחושך הולך שנדמה לו שהוא הולך בעבוד

זו עבודה  ןכיון שאי -לשמה ונחשבים רעים  עבודתו ותורתו שלא

, שהאדם שמח של שבת 'חולי מעיים'החשב. וזהו ילא כרה והבט
                                                                                

החידושי הרי"ם( -פילה פתח ואמר )ז'(: 'בליל שבת שירה אחר הת
הקשה לו למה נקרא שם  הרב הקדוש מו"ה יצחק מווארקי ז"לש

כיון שאינו לפי הזמן, ואם  -השבת בפי העולם בשם "שבת שירה" 
מחמת שקורין פרשה זו בשבת זה יקראו נמי שאר הפרשיות שקורין 
בתורה כמו פרשת יתרו יקרא 'פרשת קבלת התורה' ואם כן חזינן 

ין הקריאה בתורה גורמת השם אלא הזמן כמו ארבע פרשיות', שא
 -והשיב לו בקיצור כיון שראינו שינוי בהשירה בענין הכתיבה בתורה 

'דבריו שנכתב אריח על גבי לבינה, והכל הוא בתורה עכדה"ק, 
הקדושים היה בלבת אש שצריך כל אחד ואחד מישראל לשמוח 

 בשבת שירה בהרגשה גדולה'
יים צופים: והבנתי מעט דבריו, דידוע דמה שקורין וממשיך הרמת

בתורה בכל פרשה נתעורר אותו הענין והתיקון כמאמרם ז"ל )מנחות 
קי( כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת וכו' ואם כן יהיה 
ראוי לקרות השבת על שם הקריאה בתורה, אך מחמת שאין דברים 

את שם הוא ענין התגלות הללו גלויים ונרגשים רק לבני עליה, וקרי
וכו' ועל כן הצדיקים הגדולים עושים התיקון כנ"ל על ידי אותיות 

והוא ממש דבר הנעשה  ,התורה ברוחנייתם שהכל נעשה על ידי זה
שייך קריאת השם בפי הכל על שם ועל כן אין  -שהיה אז וכן עתה 

' אך בשירת הים חזינן שנכתבת בשינוי וזהו דבר הנראה לכל, וכו, זה
לזה צעק שכל אחד מישראל צריך להרגיש שמחת השירה ובאמת 
יכול כל אחד ואחד אפילו המדריגה התחתונה להגיע לשמחה ויש 

כיון שהכל קורין בשם שבת שירה בודאי נוגע ו, להם באמת שמחה
 להם השמחה וצריך התעוררות גם כן ואז נזכה לשלימות השמחה.

"ובעיני חידושי הרי"ם: ומסיים הרמתיים צופים את דבריו כלפי ה
ראיתי שהיה רוקד ממש בקבלת שבת זו בשמחה רבה מה שלא היה 

 דרכו בכל השנה, מכל זה נראה שהדברים אמיתים בכוונת הלימוד".
 
 

 ,שבתותאפילו ב -רעים  ל ימי עניבקרבו שטוב וישר הוא, ולכן כ

שנעשו בפניות את ה' אינם נחשבים כיון  בדולומד ועכבר ' שאפיש

 בלי לב אמת. 

בזה מפרש ה"אריה שאג" הכתוב כאן הנאמר אצל שבת, 'שבו 

היינו בבוא יום  -איש תחתיו אל יצא איש ממקומו ביום השביעי' 

השבת אל יתפעל האדם ויתרומם בגאוותו שב"ה עובד את בוראו 

בבוא יום השבת,  -האמיתי  -ו איש ממקומ אציכראוי, רק אל 

ישאר בשפלות רוחו, ואז  כי אם ,גהיא בעל מדרוהששידמה בעצמו 

 לכה"פ עבודתו בשבתות יחשבו, ע"כ. 

* 
 

)בן הרה"ק  רבי סיני מזמיגראד זי"עאחותו של הרה"ק 

נישאה זצ"ל(  "אריה שאג"רבי סיני היה אביו של בעל  -מגארליץ זצ"ל 

, ושמעתי )לאחר שהתאלמן( " זצ"ל"שפת אמתבזיוו"ש להרה"ק ה

שידוך על הפלא של ההאדמו"ר מזמיגראד זצ"ל, כ"ק פעם מ

. הרה"ק מגארליץ זצ"ל זקינו נעשה חתןמגור  "שפת אמת"שה

יודל והוא, שחותנו של השפ"א בזיוו"ר היה הגה"ח רבי 

זצ"ל בעל "דגל יהודה", מגדולי חסידי קאצק, והיה  קאמינער

ואף בהיותו חסיד  ך טעם" זצ"ל.הגה"ק ה"ברובן בתו של 

הרה"ק מצאנז קאצק מ"מ נסע לעתים תדירות להסתופף בצל 

וע"פ רוב נסע  )שהיה דודו, חתן זקינו ה"ברוך טעם" זצ"ל(, זי"ע

)יש אומרים שהרבה מהד"ת שנשתמרו מהרה"ק מצאנז לצאנז בחנוכה 

 . זשנכתבו על ידו(ממה זי"ע מימי החנוכה הם 

על חנוכה, ישב הרה"ק מצאנז זי"ע באחד הפעמים שהיה 

בדביקות לאחר הדלקת הנרות, והרה"ק מגארליץ זצ"ל שישב 

בהיותו חסיד  ,רבי יודל ידו, התבטא בביטוי חריף נגד קאצק.ל

כלום. לכן  עשותקאצק הפריע לו הדבר, אבל לא היה יכול ל

התעורר הרה"ק  בקולהילד  עקצכשנתן צביטה לבנו הילד, ו

ושאל לפשר הצעקה, ואמר רבי יודל שבנו  מצאנז מדביקותו,

הרה"ק מגארליץ מדבר על קאצק... והרה"ק מצאנז זי"ע ביטל 

לו חתן מחסידי יהיה שעוד  שיענש בזהאת דבריו, והפטיר: 

וזאת היתה הגרמא שה"שפת אמת" זצ"ל נעשה חתן  - קאצק!

 אצל הרה"ק מגארליץ זצ"ל. 

  זכותם יגן עלינו, אכי"ר.

                                                
 הרה"ק מצאנז זי"עלהסתופף בצל דודו  רבי יודלפעם בעת נסע  .ז

 עמה, ורבי יודל נכנס "שפת אמת" זצ"לנסעה עמו בתו הרבנית של ה

מצאנז, ואמר על בתו שהיא הרבנית מגור, ושאל הרה"ק  הרה"ק

מצאנז זי"ע בשלום ה"שפת אמת" ואמרה שב"ה הכל בסדר. בעת 

חזרו, סיפרה לבעלה ה"שפת אמת" שהרה"ק מצאנז שאל עליו, 

ושאל, מה אמרה?! ענתה שאמרה שב"ה הכל כשורה. הקפיד ואמר: 

לו היית מדוע, לא אמרת, שאני סובל על השמיעה?! ובוודאי אי

 מזכיר אותי היה פועל עבורי ישועה! 
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