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ויצא פרשת

בריי מ סברי מובד אנא לית
ואר שמי עשה ה' מע הטבעעזרי מדר למעלה ה' בישועת בזכותאמונה

הטבע שמעל ישועה הקב"ה בורא שבישראלהאמונה לפחות הדר את הכי אבינו יעקב
האמונה רק כלו לו שאיהירד את עברתי  בה' הבטחו כח  ויקחבמקלי

הנחל את ויעבירהביטחו במידת להתחזק שנזכה לה' לבטחלהתפלל תל אז
'לב ויאמ' – הבטחו תהלתשכר כל על והוספתי איחל תמיד ואני

וארץ שמים עשה ה' מעם עזרי

חרנה''ויצא וילך שבע מבאר י)יעקב .(כח
רבה במדרש ב)מובא סח 'רבי(פרשתן

פתח נחמן, בר א)שמואל קכא 'שיר(תהלים
עיני אשא ההרים', אל עיני אשא למעלות
יבוא 'מאין ולמעבדני. למלפני ההורים, אל
את להביא שהלך בשעה אליעזר עזרי',

ביה כתיב מה י)רבקה העבד(כד 'ויקח
ולא אחד נזם לא ואני וגו'. גמלים' עשרה
שלחו, גדוד אמר: חנינא רבי אחד. צמיד
אלא עמו, שילח אמר: לוי בן יהושע רבי

ממנו, ונטלה עשו מהשעמד ואמר: חזר
בריי מן סברי מובד ושלום,(בתמיה)אנא חס .

'עזרי אלא בריי, מן סברי מובד אנא לית
ה'' שם)מעם אל(תהלים רגלך, למוט יתן 'אל .

וגו', יישן ולא ינום לא הנה שומרך, ה'ינום
את 'ישמור ומלבן, מעשו  רע' מכל ישמרך
צאתך ישמר 'ה' המות, ממלאך  נפשך'

יעקב 'ויצא – '.ובואך'

מהוובפשטות תמוהים, המדרש דברי
מובד אנא מה ואמר: 'חזר

היתה ע"ה אבינו ליעקב וכי וכו', סברי'
מה ואמר: בו שחזר עד באמונה, חלישות

משמואל ובשם וכו'. תרע"ח)אנא שנת (פרשתן

המדרש למפרשי 'וראיתי וכתב זאת העיר
ובודאי 'חזר', תיבת ומחקו שהגיהו
'חזר' שמתיבת דבריהם, צדקו בפשיטות
אלא ח"ו, כמתייאש היה שתחילה משמע
יעקב על לומר יתכן לא וזה מהיאוש, שחזר
אתקטר'. קטירא בחד יומי דכולי ע"ה אבינו

ה' בישועת אמונה
הטבע מדרך למעלה

אתאך מגיה אינו עצמו משמואל השם
הלשון את מיישב אלא המדרש, דברי
ממדרגת בו חזר ע"ה אבינו שיעקב 'חזר',
גבוהה למדרגה והתעלה לו שהיתה האמונה
לשונו וזו לה. מקודם שהאמין ממה יותר
הבוטח איש דודאי הגהה, בלי לפרש 'ויש
מחשב ואינו יהבו ה' על ומשליך בה'
שהוא השי"ת על סומך אלא חשבונות,
בעל הוא לטוב מצעדו ויפלס דרכו יישר

מאד. טובה טובמדה שעוד נראה אבל
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לו שאין ומבין דרכו המחשב הוא ממנו
וכל והצלה, רווח שום הטבע דרך עפ"י
והוא כלל, הטבע דרך עפ"י איננה חיותו
אף לנפשו: ואומר וחוזר עצות, אובד איש
הנני מ"מ הטבע, דרך פי על תקוה לי שאין
בעזר ובוטח ה' לתשועת ומקווה מייחל
טוב זה הטבע, מן למעלה  מאתו השי"ת

החושך'יותר מן האור 'ויתרון כענין והוא ,
יג) ב בעולם(קהלת חושך שיש שלעומת .

יותר. עוד האור ומתיקות טובת ירגיש

כללועוד מחשב הבלתי כי תועלת, בו
באחד פן חשש עדיין יש כנ"ל,
תשועתו כי לחשוב רוח עליו יעבור הזמנים
ולא שינוי, בעל האדם כי הטבע, בדרך
הזמנים שינוי ובכל עת בכל יחכמו רבים
המחשב אבל גופו, הרכבת מצב ושינוי
דרך פי על תשועה לו שאין בטוב ומבין

וכו'. הנ"ל חשש תחת עוד איננו הטבע,

אבינו,ועל ביעקב לפרש יש האמור פי
שבדרך לנפשו צודק חשבון שעשה
שחזר היינו ואמר, וחזר תקוה, לו אין הטבע
מעם 'עזרי לנפשו ואמר בטבע, מהשקפתו
חזר הפירוש ואין וארץ', שמים עושה ה'
אלא ח"ו, כמתייאש תחילה, שהיה ממה
תקוה לו שאין בדרכיו עוד מהשקיף חזר
שכל מה על והשקיף הטבע, דרך עפ"י
וארץ שמים עושה מהשי"ת היא ,הוייתו

שכתוב כענין יג)והוא ב האור(קהלת 'ויתרון
על מקודם השקיף כן על החושך', מן
ירגיש ובזה האור, על כך ואחר החושך

יותר' עוד האור .אמתיקות

הקב"ה בורא האמונה בזכות
הטבע שמעל ישועה

בתפארתוהדברים שמצינו למה חוברים
צבישמואל שמואל ר' (מהרה"ק

ה) אות פרשתן זיע"א, דברימאלכסנדר את שהביא
'על הלשון בזו אותו וביאר הנזכר, המדרש
הילקוט דברי על לך בפר' שכתבנו מה פי

ה)בפסוק שאמר(טו החוצה', אותו 'ויוצא
כוכב מאותו ע"ה, אבינו לאברהם הקב"ה
אני מראה  מוליד אתה שאין רואה שאתה

מוליד, שאתה אומןהיינולך אמונת ידי על
עזרה, אין שמו יתברך עזרתו שמבלעדי
יחת לא  בעוזרו שמו יתברך הוא ואם
ולא הכוכבים, ומערכת השמים מאותות
הכל שמו יתברך אצלו כי דבר, מד' יפלא
בנס, או בטבע אם אצלו חילוק ואין שווה,
לו בורא שהקב"ה זוכה זו אמונה בזכות
למעלה  הכבוד כסא מתחת חדשה ישועה

השמים ומערכת הטבע שאמרמן הוא וזה .
כוכב מאותו ע"ה, אבינו לאברהם הקב"ה
אתה שאין הטבע פי על רואה שאתה
נאמן לבבך מצאתי זה כל ועם מוליד,
מד' יפלא לא כי שלימה באמונה ומאמין

באמונהא. ה' האמינו ה ,קדש ורוח השגותיה כל שאחר ,עליו קדושי של דרכ היתה וזו
טוב ש בבעל וכמובא והשגה, חשבו מכל למעלה י)פשוטה אות שמות הלשו(פר' בזו

וכו' בשורשי'שמעתי למעלה שהשגתי השגות כל אחרי לתלמידיו: אמר ז"ל טוב ש שהבעל
באמונה אני ומחזיק ההשגות כל את מניח אני מהשגותי, התענוג כל ואחר והמצוות התורה

גלייב או נער א בי אי  '.פשוטה

מובא דכתיב(ש)עוד וא ואמר: יותר דבריו הבעש"ט פירש טו)'עוד יד לכל(משלי יאמי 'פתי
כתיב הלא ו)דבר', קטז ה''.(תהלי פתאי 'שומר
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אני אשר נפלאות תראה הכוכב מאותו דבר,
בישועה נס, פי על שתוליד לך, מראה
אמונתך בזכות הכבוד, כסא מתחת חדשה

השלימה.

כיוזהו עזרי', יבוא 'מאין יעקב שאמר
אף – עזרי יבוא מאין שגם האמנתי
ד' מעם 'עזרי כי האנושי, ושכל הטבע נגד
השמים את עשה והוא וארץ', שמים עושה
והוא ומערכתם, הכוכבים ואת הארץ ואת
ובידו המעשים, לכל ויעשה ועושה עשה
כל שהרי יחפוץ, אשר ככל לשנותם
שנקראו 'ישראל' בשביל היתה הבריאה

ג)'ראשית' סי' בראשית פר' תנחומא שעל(מדרש ,
נסים למו העושה ד' שם יוודע ישראל ידי
בישועתו אני ובטוח חקר, אין ונפלאות

כל. לי שאין אף ובעזרתו,

באמונהוזהו שנאמין שלנו, התחזקות
להושיענו, ה' ברצון שיעלה שלימה
נדחה תשועה – והשכל הטבע פי שעל אף
ויברא בכל מושל שמו יתברך הוא ממנו,
ובזה הכבוד. כסא מתחת חדשה ישועה לנו
מתוך ית"ש לעבדו עוז ונתאזר נתחזק
שהאריך וכמו ורחמים, ישועה תקוות
השלימה שהאמונה בא פר' סוף ז"ל הרמב"ן
אין נסים כולם ומקרינו דברינו שכל הוא
בין ברבים בין עולם, של ומנהגו טבע בהם
יצליחנו המצוה יעשה אם אלא ביחיד,
ענשו, יכריתנו עליהם יעבור ואם שכרו,

חוצבים דברים ע"ש עליון, בגזרת הכל
לד''. קודש אש להבות

לפחות הדרך את הכין אבינו יעקב
האמונה רק כלום לו שאין שבישראל

צדיקוהנה, במדרשבשפתי ד"ה ב אות (פרשתן

בישובתנחומא) אחר מהלך מצינו
'מה לשונו וזו ואמר'. 'חזר המדרש דברי

מו"ר זקני מפ"ק הרי"מ)ששמעתי (החידושי

למלפני וגו' עיני' ''אשא המד"ר על ז"ל
בידי אין ואני כו' אליעזר שאמר ולמעבדני,

ח מןכלום. סברי מוביד אנא מה ואמר: זר
אמר: ממשבריי'. הם הקדושים שהאבות

נעשה מעשיהם שמכל הקדושה, תורה
רעיוןתורה ע"ה אבינו ליעקב כשעלה לכך ,

מהיכן בזה, ולמד חזר כו'. מיצר להיות זה
תירץ, כזה. רעיון בו שיפול דעתך סלקא

ח"ו, בריי מן סברי מוביד אנא אלאלית
פחות לפני דרך שיכין כדי ד' מעם עזרי
רק זכות שום לו יהיה לא אשר שבישראל

השי"ת' לעזרת .לייחל

קודש)חסידיםובכתבי שרפי בשיח (הובא

החידושי כך על שהוסיף מובא,
' ואמר: זיע"א אבינוהרי"מ יעקב פעל וזה

שום להם אין ישראל כאשר לדורות, ע"ה
עזר, שום להם שאין ויודעים אין, והמה עזר
שמים עושה ה' מעם העזר להם יבוא אז

.בוארץ'

הגמ'ב. דברי נב.)וידועי בגודל(סוכה שהצדיקי אלא הימנו', גדול יצרו  מחבירו הגדול 'כל
כמובא ,יהודי אלפי כמה ומעוד מעצמ הגדול הרע היצר את ומגרשי מסלקי קדושת

אבות קכג)בתורת אות הבורא בעבודת דרכי)רבי' הלשו בזו זיע"א מקאברי משה ר' הרה"ק בש
מתבייש אינו הוא .שלה הרע מיצר השי"ת ישמרכ הרע, יצר אי לצדיקי כי חושבי
עד  כ כל בו גוער שהצדיק בזה, הוא ההבדל רק ביותר. הגרועי לאיסורי אפילו לפתות

'יהודי אלפי וכמה מכמה מגרשו יאמר)שהוא או ד"ה ויחי פר' אלימל בנוע עוד עיי).
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טובוהיינו שם בבעל אותכמובא ואתחנן (פר'

אלוקיךי) ה' את משם ''ובקשתם
וגו' כט)ומצאת' ד הבעש"ט(דברים מאמר .

מרומים: בגנזי אתנשמתו משם 'ובקשתם
שאתה מבחינה דייקא, 'משם' אלוקיך', ה'

.ג'שם

מעשיג. נפלאי בספרו מביא זיע"א, חי איש הב('מירושלי ואפרי באברה נפלא 'מעשה  נח ,(אות
כל מסבב עליו בגזירת שהכל הפרטית, ההשגחה על עצו לימוד ממנו שיש נפלא מעשה
ושמו איש גר בירושלי ,ראשוני בדורות שהיה 'מעשה הלשו בזו דבריו ה ואלו הסיבות,
בר וה' ,כפי בחפ עבודתו ויעבוד ,ע חר מלאכת מלאכתו על ההוא האיש ויחי ,ָָאברה
ורעבי לאביוני נת פזר באמונה. ויחי רב עושר יד על ויקבו חיל, ויעש ידיו מעשי ִָאת
אביו אחי לדודו ביתו ובני ואשתו הוא אברה ויסע ,היו ויהי .במישרי ויתהל ביתה הביא
איש, בו ואי ריק הבית כי בראותו ויהי ושודד, גנב בליעל איש גר ובשכנתו הבית. את ויסגור
כפיו בעמל אברה אס אשר וזהב כס שקלי וימצא מחופש, חפש ויחפש הבית אל ויתגנב
תמרורי ויב לו, נעשה אשר את וירא לביתו אברה שב ובסו שריד. השאיר ולא ויקח

לשוא. היה ועמלו הגנב למצוא וידרוש ויחקור

שללו ש לטמו ירושלי בסביבות אשר גדי עי לכפר הגניבה בליל הל מקוהגנב היה גדי עי)

(כרמי,ויתעל ארצה ויפול כרשעתו, לרשע לשל בו היתה ה' יד כי עזה מחלה תקפתו ובדר ,
ויהי בחיקו. הכס וצרור וימת שדוד נפל ש כרע וכאשר ,לקו הוסי לא לעזרו איש ובאי
איש וימצא שמו. אפרי ,זק לאיש יחיד ב לימי צעיר על הכפר, מיושבי איש הל בבוקר
והזהב והכס המת את ויקבור ,והכס הזהב אוצר מצא בגדיו את ובהפשיטו קבר, לו ויכרה מת
שיל אשר השכר ועל מצוה, מת לקבור טוב, עשה כי בשניי בקרבו לבו וישמח אתו, לקח
כי הזה בכס תגע אל לאמור, חלו אפרי ויחלו בלילה, ויהי כליותיו. ותעלוזנה ברגע, ה' לו
ליד הכס והשב נאמ איש מיד גנבו מצאת, בחיקו אשר והאיש הוא, ל ולא בו עמלתה לא
צדקה וימצא אליו, לבו שת ולא ידברו שוא החלומות ויאמר: .חלו והנה משנתו ויק בעליו.

בעליו. מיד גזלתיו לא אני אמר כי ,הכס את לקחת בנפשו

להניח אפרי ויירא עיניו, על ידו לשית למות, ההול הזק לאביו אפרי ויקרא היו ויהי
ויסתו ,הכס ואת הזהב את בו ויש נבוב, ע לו ויבחר אביו בג ויל בביתו, הנזכר האוצר
אבל אפרי ויעש וימת, הרגעי ארכו ולא גוע, אביו את וימצא ויבא ויסע מלמעלה, הע פי

כמשפט. ימי שבעת

עשו והמי ,רבי מי ויהי ארצה נת סוח ומטר עבי התקדרו גדי עי ושמי ההיא בעת
על וישת האוצר, בו אשר הנבוב הע את וג ,רבי עצי וישרשו וביתו אפרי בג שממה
ויקחנו ,עצי לחרש ואמכרנו אקחנו למלאכה, הוא טוב ויאמר ,הע את איש וימצא המי פני
הע את אברה גזר כאשר ויהי ,ע חרש שהיה הנזכר לאברה וימכרהו ,לירושלי ָָויביאנו

חסדו. ועל טובו על ה' את ויודה ההוא, הנבוב הע בתו אוצרו את מצא ,לגזרי

אבדה כבר מאביו שירש הירושה כי וירא ובגנו, בו הנעשית השממה את וירא לביתו בא אפרי
מאומה, לו נשאר לא ואפרי בעליו, לידי יבא העושר כי לו שאמרו החלו דבר ויזכור ,לעולמי

בו. נפשו לענות עני מצא ולא לעיר, מעיר ויל ,ללח נודד ויהי שדה. ולא בית לא
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עבודה לי וית הזה לחר אלכה ויאמר: ,אברה בית פני על ויעבור לירושלי ויבא היו ָָויהי
ואבא אני עני איש ויאמר: אתה. מי וישאלהו ,אברה לפני ויתיצב ויבא נפשו. חית למצא
ועזור בביתי שב הדבר, טוב ויאמר: אברה ויע .לח פת למצא עבודה ממ לבקש היו אלי
ויספר ,לשולח בשבתו היו ויהי שולחנו. על לח ויאכל בביתו וישב עלי. מחסור וכל ידי על
נבוב הע :אפרי ויאמר טובו. לו השיב אשר השי"ת לו עשה אשר הנפלאות לאפרי אברה
יודע מאי לבו, השתומ ובתוכו ,בתמהו עליו ויבט עיניו לטש ואברה ,ל אשר כל ל השיב
ידעת מאי ככה, על וישאלהו ,אד לשו עדיי אברה גילה לא הע דבר כי סודו, את אפרי
ויגל אברה ויירא החלו ודברי בדר המת האיש דבר לו ויספר בידי, היה טוב ויאמר: זאת.

ברעדה.

וישב ממני נלקחה אשר הוא, לי ההוא העושר אמנ :אפרי אל אברה ויאמר ,היו ויהי
אפרי וימא ממנו. חלק ל לתת הנני ועתה הגנב, מיד נצל יד ועל היה ביד אול לידי,
ראיתי בעי ועי הוא, לי לא כי מאומה, מיד אקח א יוסי וכ אלוקי לי יעשה כ ויאמר:
ועל נפשי על עבר נחלה רששתי, ואנכי ההוא. בממו לנגע אמרתי אשר על קה יסרני יסר כי
הוא שמור כי אני ורואה ה' יד עלי תכבד פ בו, לגעת אנכי ירא ולכ דכא, עד וישבתי רכושי
אפרי אבה ולא רע. יקר ולא טוב ברצו ל נותנו אני אבל :אברה ויאמר לאחר. ולא ל

.כלו לקחת

בשבעת ימי שבוע העבודה תשבות כי אפרי וירא בנו, חתונת לחוג אמר ואברה ,היו ויהי
לתת חפ היה אשר אברה והנה משפחתי. בני שלו לראות נא אלכה ויאמר, המשתה, ימי
מאה בו ולשו סולת לח חלת לעשות לאשתו צוה אז לקחת, וימא מכספו חלק לאפרי
ימצא לאכלה כדי כשישברנה בודאי כי ,לדר צדה לאפרי תת ההיא החלה ואת זהב, דנרי
ויפרד ,לדר צידה לאפרי ההיא החלה את ויתנו .אברה של אשתו עשתה וכ בה. הממו
מצאה החלה, את הגבול פקיד וירא העיר, גבול על בבואו ויהי לו. ויל אברה מבית אפרי

.אפרי מיד אותה ויקנה בעיניו ח

אוכל המשתה לבעל יביא משפחה, לזבח או לחתונה מהקרואי אחד כל בישראל, לפני והנה
למשתה נקרא הוא ג הגבול, פקיד אותו והנה דבש. ומי שכר ושמ יי מרקחת תופיני ומשקה
הדבר על ויתפלא אברה וירא ,החת אבי אברה ליד מתנה ההיא החלה את ויבא החתונה,
ולא אצלו שמורה החלה ותהי היא, אלקי אצבע ויאמר שהיא, כמו החלה אליו ששבה הזה

אותה. שיבר

לקראתו. וישמח אברה ויראהו ,אברה בבית ועבודתו למלאכתו אפרי שב המשתה ימי ככלות
וי משפחתו, בני שלו מה לו ל.ויאמר נתתי אשר החלה האכלת ,אברה ויאמר .שלו אמר

על בבואי אמנ לא. ויאמר, בלחמי. אכול לבלתי נדר נדרת הא ,אברה ויענהו לא. ויאמר,
והנה לידי הושבה החלה כי ל דע :אברה ויאמר מידי. ויקנה החלה את הפקיד ראה הגבול,
דנרי מתוכה נפלו אפרי לב ולחרדת ויגזרנה, הסכי ויקח לפניו, החלה הניח ובדברו ,לפני היא
מכספי, חלק ל לתת כלתה נפשי :אברה ויאמר נפשו. ידע ולא כנדה ,אפרי ויהי זהב.
ואשי ,לדר צדה חלה לאפות ואצוה ,מדעת שלא ל לתת ואחשוב מקחת. כפי נערת ואתה
עוד, אלי תשוב ולא מה דבר ליד הזמ יקרה אולי אמרתי כי ,תמצא למע זהב דנרי בה
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בה' הבטחון כח  במקלי
הירדן את עברתי 

ופרחוהדברים כפתור אחד, בקנה עולים
הבושם בערוגת המובא (פר'עם

יעקב) ויוותר ד"ה ראהוישלח ע"ה אבינו שיעקב ,
במהלך לעבור בניו עתידים מה קדשו ברוח
ביאת שלפני בדורות ובפרט הדורות
עלינו התפלל הוא כך ומשום המשיח,
וזו והביטחון. מהאמונה ניפול לא שחלילה

בפסוק תהלים במדרש 'איתא (תהליםלשונו

ב) זהקי – מציון' ה' ישלח עוזך 'מטה
שנאמר ע"ה, אבינו יעקב ביד שהיה המטה

יא) ומטה(לב הירדן', את עברתי במקלי 'כי
ופתילך מטך שנאמר יהודה, ביד היה .דזה

שנאמר ע"ה רבינו משה ביד היה המטה וזה
ה) יז אהרן(שמות וביד בידך', אשר 'ומטך

שעתיד וזה ע"ה, המלך דוד וביד הכהן
שנאמר המשיח, מלך ביד קילהיות (תהלים

מציון'ב) ה' ישלח עוזך .ה'מטה

דכתיבענינו מה פי על לבאר יא)יש (לב

הירדן', את עברתי במקלי 'כי
התמרמר ע"ה אבינו דיעקב בס"ד, ופירשתי
לבו אמäץ היה אביו מבית שכשיצא ָעל

ויאמר הזה, הדבר על אפרי ויתפלא לידי. הושב זה ג כי נעשה אשר הזה הדבר נפלא ומה
לטובה. עלי ועיניו ה' בעיני אתה אהוב :לאברה

יפה בת ולאברה אהבה, בעבותות נקשרו שניה ונפשות כבראשונה עבודתו עבד אפרי
ירושלי מבני חמד מבחורי ורבי ,דודי עת עתה ותגיע חנינה, ונפש טוב לב בעלת ונחמדה
הסב למה בידי, טובי יהיה כי ה' בי חפ א לבו, אל אמר ואברה אותה. ויבקשו יופיה חמדו
השי"ת הורני כי אלא זאת אי ,ומכאובי כעס לו להסב אפרי ביד עושרי להביא אלה כל
חלק ויקח לי לחת אקחנו א כי טוב לי אי ועתה רכושי, את יחלק אשר האיש ואת הדר
מצאת לו ויאמר בחדרו, אפרי את קרא הימי שבאחד עשה. כ אמר וכאשר בצדק. מכספי
חלק לקחת ה' הוכיח אשר האיש אתה כי ,בחזו כמו רואה ואני ,ותמי אתה ישר כי בעיני ח
אפרי ענה ונפש לב בכל והנה בה? החפצ לאשה, בתי את ל לתת אמרתי ואני ברכושי,
לאשה. לו ויקחנה ,אברה בת את אפרי ארש ההוא היו ובעצ יהיה. כ פני בבושת
טוב. רוב על ויתענגו ויחי אשתו את ואהבה חיי אפרי וירא רכושו, שליש לו נת ואברה

על בהשגחתו לעשות מפליא יתבר הוא אי יבי הזאת הנוראה במעשה המתבונ אד וכל
 בנימא נימא בחוט חוט בחבל חבל קשורי הסיבות שיהיו קצרות, או ארוכות סיבות ידי
שתמצא ואע"פ הנזכר. במעשה וכדהוה תבל, בקרב הנמצא בכל ורצונו חפצו נעשה שיהיה כדי
,יתבר גזרתו ע"פ ונעשי נמצאי אי במציאות תתבונ המה, טבעיות הנזכרות שהסיבות

הכתוב שאמר וכמו רצונו כפי ועושה הפועל ד)והוא ח ומי(קהלת ,שלטו מל דבר 'כאשר
תעשה''. מה לו יאמר

שנאמרד. למה כוונתו כה)לכאורה האלה'.(לח והמטה והפתילי החתמת למי נא הכר 'ותאמר,

שמעוניה. הילקוט של לשונו תתסט)זו רמז זה,(תהלי מטה איזה .'מציו ה' ישלח עוז ''מטה
יהודה ביד שהיה המטה והוא הזה', הירד את עברתי במקלי 'כי שנאמר יעקב, של מטה

'ביד אשר ומט' יח)– ביד(לח האלוקי 'ומטה משה ביד שהיה המטה והוא יז[י]'(ו), (שמות
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הבטחון שבכח עד השי"ת, על בביטחון
מפניו, הירדן נבקע בירדן מקלו שנתן

' תיבות: ראשי במקלי', 'כי עולםמשנאמר
המחנהליווינוק לחלוק הוצרך ועתה ך',

ושוב לו', ויצר 'ויירא כן על מחנות, לשני
כן השי"ת הקרה דמסתמא עצמו, התחזק
לבנים, סימן יהיה אבות שמעשה כדי לפניו

שבאים הדורות על בתכליתויתפלל ויהיו
שלא ונפש, בגוף ענינים בכל השפלות
על וישענו וביטחון מאמונה ח"ו יתמוטטו
זה ביארתי וכבר בישועתו, לבטוח השי"ת
מהאי והנה שם. עיין אחר, במקום באריכות
הביטחון כח להכניס יעקב התאמץ טעמא
עד הגלויות בכל אחריו, הבאים דורות בכל

הקץ .וסוף

הנחל את ויעבירם ויקחם

לזמןולפי הבושם, ערוגת בעל ממשיך זה
לשונו וזו האחרון, הדור – גלותנו

ברמב"ן, מבואר נרמז'וכבר זה דבמעשה
דוויים ישראל ויהיו האחרון, דור של הגלות
כן על הרבים, בעוונותינו ונרדפים וסחופים
כח להכניס ע"ה אבינו יעקב השתדל

בקרבם והבטחון דכתיבהאמונה והיינו (לב,

וכו'כג) נשיו ואת בניו את יעקב 'ויקח
ומפרש חוזר ושוב יבק', מעבר את ויעבור

כד) פסוק הנחל'(להלן את ויעבירם 'ויקחם
שלקחן היינו 'ויקחם' הך נמי הכי וכו',
האמונה כח בלבם שהכניס בדברים,

.זוהביטחון'

להתחזק שנזכה לה' להתפלל
הביטחון במידת

שלאאכן, התפלל ע"ה אבינו שיעקב הגם
עדיין והבטחון, האמונה מעמנו יסור
ונתעצם שנתחזק לה' להתפלל עלינו מוטל
כמובא ועידן, עת בכל הביטחון במידת

מטהו'ט) את אהר וישל' אהר ביד שהיה המטה והוא י), ז ביד(שמות שהיה המטה והוא ,
שנאמר מ)דוד, יז א' שחרב(שמואל עד ומל מל כל ביד שהיה המטה והוא בידו', מקלו 'ויקח

לכ ,אלילי עובדי את לרדות עתיד ובו המשיח, מל ביד לימסר ועתיד ונגנז, המקדש בית
לית הקב"ה שעתיד ונחמות טובות פעולות כל לוי, רבי אמר .מציו ה' ישלח עוז 'מטה נאמר

.'מציו –

חז"לו. דרשו כ:)והנה סנהדרי),העליוני על שלמה מל בתחילה לקיש: ריש 'אמר הלשו בזו
כג)שנאמר כט א א' הימי שנאמר(דברי ,התחתוני על מל ולבסו ה'', כסא על שלמה 'וישב

ד) ה א' על(מלכי אלא מל לא ולבסו כו'. עזה' ועד מתפסח  הנהר עבר בכל רודה הוא 'כי
שנאמר יב)ישראל, א על(קהלת אלא מל לא ולבסו וגו', ישראל' על מל הייתי קהלת 'אני

שנאמר ,א)ירושלי א על(קהלת אלא מל לא ולבסו ,'בירושלי מל דוד ב קהלת 'דברי
שנאמר ז)מטתו, ג השירי וגו'.(שיר שלשלמה' מטתו מקלו'הנה על אלא מל לא ולבסו,

י)שנאמר ב נשאר(קהלת הכל שככלות האמור, לפי לרמוז ונראה עמלי''. מכל חלקי היה 'זה
– לה' והקיווי הביטחו כח את רק ע"ה המל .ליווינוקעולמלשלמה

מובאז. אפרי מחנה יש)ובדגל עוד ד"ה וישלח עברתי(פרשת במקלי 'כי לפרש יש 'עוד הלשו בזו
עבר אחת שפע זללה"ה, עד נשמתו זקני אדוני אבי שסיפר דר על הזה', הירד את
וזה שעבר. הוא גדולה שבאמונה ואמר עליו, ועבר חגורו מניח היה רק , שו בלי ֵהנעסטר
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טוב שם א)בבעל אות הלשון(פרשתן בזו
ואיתא חרנה'. וילך שבע מבאר יעקב ''ויצא

ב)במדרש סח רבה אנא(בראשית מה דאמר:
אנא לית ושלום, חס בריי. מן סברי מוביד
ה' מעם 'עזרי אלא בריי, מן סברי מוביד

וארץ' שמים ב)עושה קכא שם'.(תהלים עיין ,
למי העונש ליפרע כשרוצין ממורי, שמעתי
ממנו נוטלין אזי לעונש, ראוי שהוא

הבטחון, לפניומדריגת להתפלל ראוי כן על
בו בבטחון שיתחזק פייתברך ודברי וכו',

חן משפטים)חכם פר' יוסף יעקב .ח'(תולדות

לבטח תלך אז

להמשיךוזהו הללו, מהפרשיות הלימוד
ביתר להשתדל אבותינו, דרך את

שלא וביטחון, באמונה להתחזק שאת
עלינו שעובר מה מכל ולהיבהל להתפעל

אמת בשפת וכמובא ובפרט, (פרשתןבכלל

תרסא) א)'במדרששנת סח תלך(פרשתן 'אז
כג)לבטח' ג 'ויצא(משלי דכתיב יעקב, [זה

אף עשו. מפני יעקב ברח באמת כי יעקב'].
בלשון לא 'וילך', 'ויצא' כתיב כן פי על

מה'בריחה. כי מבין באמת, בה' הבוטח כי
במקרה הדבר יתלה ולא גבר זהומצעדי ,

כז)בחינת שכתב(כה כמו תם', איש 'יעקב
בפסוק יג)רש"י יח קבל(דברים תהיה' 'תמים

ידי על כלל נשתנה ולא בתמימות. הכל
שכתב השתוות' 'מדת וזה זו. בריחה

הלבבות שערבחובת פ"ה, המעשה יחוד (שער

פ"ו) ה' '.אהבת

אמת. מדת יעקב שהוא בשמו היינו יעקב, גימטריא 'במקלי' ע"ה אבינו יעקב שרימז לומר יש
.'והב הירד את עברתי בזה שלו, אמונה לגודל והיינו

וכמובאח. ולחבורה, לצדיק ההתבטלות הוא ,והביטחו האמונה ממדרגת ליפול שלא טובה עצה
אבות יב)בתורת אות לצדיקי התקשרות – שני זיע"א(פרק מלעכוביטש מרדכי ר' הרה"ק בש

הכתוב 'מאמר הלשו כג)בזו נה תהלי)לעול ית לא הקב"ה לצדיק', מוט לעול ית 'לא
בצדיק'. שדבוק לזה להתמוטט

בשמו ש מובא יג)ולהל מכניסי(אות ולדחותו, מישהו את להרחיק השמי מ כשרוצי 'אמר:
על ספיקות הרהורי בו מטילי יותר, עוד להרחיקו וכשרוצי המנהיג. על ספיקות הרהורי בו

גרוע'. יותר עוד שזה החברותא,

חכמה במש וכמובא לישועה, זוכי בצדיק והדביקות האמונה בזכות ,וירא)מאיד פר' (הפטרות,

בזכות אלא אלישע, של כוחו מחמת היה שלא השונמית, של בנה תחיית נס על נפלא חידוש
שאמר וזה הספקתו, זכות בשביל מת דיחייה סבור היה 'דאלישע לשונו וזו בו. השונמית אמונת

כט) ד ב' מלכי)במעו להנביא משענת היתה שהשונמית זכות  הנער' פני על משענתי 'ושמת
האמונה,ומזונות. ובשביל בהנביא, התמימה באמונתה היתה המת תחיית עיקר רק ,כ אינו אבל

בנה את יחיה כמדרשצדיק שידעה בו, האמינה שלא גחזי, ידי על לכ י:). קדש(ברכות 'הוא
אמרה וכ קדש', משרתיו ל)ואי פסוק ה'(ש נפש)"חי אעזב(וחי אחריה)א ויל לא(ויק לכ ,'

הנער. החיה הוא בו, שהאמינה אלישע אבל הנער. בהנביאהחיה אמונתה גודל לנסות לכ
האמינה זאת ובכל לילד, השלו לשאול שלח והוא ממנו, שהעלי יתבר הש עשה אלישע,
יחיה. וחיה קיימא, ב יהיה לה נת אשר הב כי בהנביא אמונה חסרו שו מלבבה נפל לא בו,

בנה החיה זה בזכות ודו"ק'.לכ באליהו, שכתוב כמו אלישע' בקול ה' 'וישמע נאמר לא ולכ ,
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להישמראמנם, בכדי עושה שהאדם מה
זה אין הטבע, בדרך מהסכנה
סופר בכתב שמצינו כפי באמונה, חסרון

ההוא) במקום וישכב ד"ה הלשון(פרשתן בזו
רבה במדרש ההוא'. במקום (פרשתן''וישכב

ב) יבאסח מאין המעלות 'שיר יעקב אמר ,
חס בריי. מן סברי מוביד אנא מה עזרי',
'עזרי אלא סברי, מוביד אנא לית ושלום,
אבד תחלה ח"ו וכי ביאור, וצריך ה''. מעם
לית ח"ו אמר שוב ומה מה', ובטחונו סברו
החסיד שחקר עפ"י ונ"ל סברי. מובד אנא

הלבבות ד)בחובת פרק הבטחון במדת(שער
הטבע בדרך האדם שעושה מה אם הבוטח,
הוא אם נפשו, את להציל מרודפו שבורח 
בה'. לבטוח לו שהיה בטחון חסרון

וצריךומסקנתו, הנס, על לסמוך שאין
הטבע שחסר ומאי שלו, את לעשות האדם

הנס ישלים .

כשהיהואומר, מעשו יעקב שברח מאחר
לא אשר במעשיו פשפש בדרך,
אותו, מיראתו מאחיו שברח  עשה טוב
אנא 'מה דאמר והיינו בה', לבטוח לו והיה
לי היה מיוצרי, היינו בריי', מן סברי מובד
אמר, שוב לי. יוכל לא שעשו בה' לבטוח
אלא סברי, אבדתי ולא בטחון, חסרון זה אין
ושוב הטבע, בדרך לעשות שעלי מה עשיתי
שיעזרני, בה' בוטח אני הטבע שחסר מה
מהרש"א מ"ש עפ"י ה'', מעם 'עזרי והיינו

אגדות צה.)בחידושי סנהדרין בין(עיין חילוק

את אדם שעושה הוא 'עזר' ל'מושיע', 'עזר'
בנס, הוא ו'מושיע' לו, עוזר והקב"ה שלו
המושג לדבר כלום עושה אדם שאין
עושה ה' מעם 'עזרי והיינו לו, בא וממילא
סומכים ואין לעזר לי שהיה וארץ', שמים

לי'. נראה כן הנס, על

לבך' 'ויאמץ  הבטחון שכר

בשםעוד דמתאמרא במאי להתחזק יש
סולובייצ'יק זאב יצחק רבי הגאון

בריסק)זצ"ל הפסוק(גאב"ד על יד), כז (תהלים

ה'', אל וקוה לבך, ויאמץ חזק ה', אל 'קוה
בעל לו לזכות שיכול ביותר הגדול שהשכר
ויאמץ יחזק שהקב"ה מה הוא הבטחון,

יותר חזק בטחון לו שיהיה  שהרילבבו .
תהיה בה' בטחונו ששכר לומר שייך לא
בו לבטוח עוד יזדקק שלא עצומה עשירות
הלבבות חובת בספר כתב כבר שהרי ית',
הבטחון שמידת הבטחון, לשער בהקדמה
אפילו שכן אחר, דבר כל על בערכה עולה
חושש זהב, לייצר כיצד הסוד את שיודע מי
בעל ואילו דמים, ושופכי מליסטים ימיו כל
דאגה לו ואין שלימה מנוחה לו יש הבטחון

כך, ומשום דבר, הגדולמשום השכר
במידת התחזקות הוא הבטחון, בעל שמקבל
– לבבו ויאמץ מחזק שהקב"ה הביטחון,
ה'' אל 'וקווה שוב ואז לבך', ויאמץ 'חזק
וחוזר יותר, הגדולה הביטחון במידת

.טחלילה

אורותט. טללי קנט)בספר עמ' וישב הביאור(פר' את הגרי"ז מר אמר כאשר אחת שפע מסופר
'זייער ואמר: ונענה מדבריו, התפעלות מלא היה והלה במסחר, שעוסק אחד ש ישב הנ"ל,
את ותעזוב הביטחו במידת תתאזר באמת אולי א"כ נו, הגרי"ז: אותו שאל ווארט'. גוטער א
זה, לעברו: הגרי"ז התבטא דבר. השיב לא ההוא תורה. לימוד לחיי ותפרוש במסחר העיסוק

לא. כבר
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שאנוולפי מה את המפרש פירש זה
הצדיקים')מבקשים 'על שכר(ברכת 'ותן

צריך שבפשטות וכו', הבוטחים' לכל טוב
והלא גרוע, שכר ומהו טוב שכר מהו ביאור
צריך היה השכר, לכמות הכוונה היתה אם
וכו', הבוטחים לכל 'הרבה' שכר ותן לבקש
ששכר האמור לפי אך 'טוב'. שכר ומהו
במידת ההתחזקות הוא בה' הבוטח
– לבבו ומאמץ מחזק שהקב"ה הביטחון,

גדולה ובאיכות בדרגה  לבך' ויאמץ 'חזק
'שכר שמשמעות לפרש, יש ממילא יותר,
ובחוזק באיכות היינו הבוטחים', לכל טוב

הבוטחביטחו לב .ין

איחל תמיד ואני
תהלתך כל על והוספתי

בתהליםוהנה יד)נאמר תמיד(עא 'ואני
תהלתך', כל על והוספתי איחל

שהיה אחד משולח היה בריסק. של רבה היה הגר"ח הגדול שאביו בעת שהיה מעשה וסיפר
המשולחי כדר מכ מתפרנס והיה כספי לאסו פראצענט)נוסע הגשמי(לפי ימות בסו ויהי .

הפאסט של לגזבר הכס לתת רצה כאשר ויהי נכבד. סכו ביתו לבני לשלוח הפאסט אל הל
גדולה וזעקה בבכי וגעה הגר"ח, לבית והתפר לבריסק נסע ומזועזע מבוהל איננו. שהכס ראה
כי האיש, והוסי לו. שאירע מה לספר בידו עלה רב שבקושי עד להרגיעו, אפשרות כל בלא
לשלוח הול שהוא שהבחי מי היה בפאסט שכשהיה כיו ,הכס את ממנו גנב מי הוא יודע
למשא עמו נכנס וכ קרוע, כה מעיל ע תל מה מפני לו ואמר בערמה אליו בא והוא ,כס
צד מכל אותו שמישש כדי ותו מידות, ממנו לקח כ כדי ותו חדש, מלבוש לו למכור ומת

כספו. כל את ממנו וגנב הוציא

ממנו. שנגנב הממו ס כמו עבורו לאסו שישתדל אליו, באומרו אותו, להרגיע השתדל הגר"ח

הגר"ח. לבית שוב נכנס ימי שבוע כחלו הגר"ח, בבית ובאי היוצאי מ היה זה איש והנה
לו. שהיה מה על תוספת ע לו שנאבד הממו ס את עבורו אס שכבר הגר"ח, לו אמר

שהרעיש והקולות הבכיות על וכלימה בושה התמלא עבורו, שנאס הכס את המשולח כראות
אי עצמו, על א כי הכס על כ כל מתמרמר אינו כי הגר"ח, אל ואמר כספו. אודות כ כל
הבי לא כיצד מלבוש, לו למכור עליו שהערי זה ע ומת למשא להכנס שוטה כ כל היה
איכפת לא שהכס הדבר, כ א הגר"ח, אליו נענה אתר על אותו. לגנוב כדי זאת עושה שהוא
דבר איזה הכס ע לעשות מה נדע אנו הנה .אות שרימו מה מחמת באה מרירות וכל ,ל
כלל. שוטה ואינ חכ שאתה כתב ל נית דיני ובית אני שוטה, שאתה דואג שאתה ומה צדקה,

געלט'... די אבער געלט, די 'אבער לצעוק: והתחיל פניו התכרמו רבו, דברי את המשולח כשמוע
מסחר'... די אבער געלט, די 'אבער סוחר: אותו כלפי הגרי"ז מר המשי כג מובא זה (סיפור

ו) אות וביטחו אמונה זצ"ל, סאלאווייצ'יק הלוי דוד משול ר' מהגאו התורה, על הגרמ"ד .בשיעורי

להדפיס צריכי למה מבי 'איני זצ"ל: סולובייצ'יק זאב יצחק רבי הגאו אמר אחרת בהזדמנות
,בטחו על פרטית,ספרי בהשגחה נעשה שהכל עצמו, מחייו רואה ואחד אחד כל הלא

מאומה בעצמו עושה אינו ושהאד.'

התנא.י דברי יתקיימו כיצד יתיישב מ"ב)ובזה פ"ד את(אבות שמקיי במי מצוה'  מצוה 'שכר
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המאיר רמז)ובאור ואמרתי ד"ה נשא כתב(פר'
העבודה, דרך על נפלאים דברים כך על
'ואני ע"ה, המלך דוד רמז 'ולזה לשונו וזו
ורגעים, עתים פרטי בכל  איחל' תמיד
אותי הקורה פגעים מקרי ואפילו

הזמנים, שהכלבהשתנות נאמנה ידעתי
ופשיטא עולם, מבורא פרטיות בהשגחה
אין שאנו נאמנה ידעתי טוב. בהשפעות

אבינו על אם כי להשען מי על לנו
ואיחל בטחוני שמתי אליו ורק שבשמים,

הצלחותיו ופרטי כןלטובותיו ועל .
ורגע עת בכל כי תהלתך', כל על 'והוספתי
לו מחזיר בוראו, הטבת ומכיר שרואה
העודפות חסדיו הכרת לערך והודאה שבח
תמיד ש'אני להיות בזה תולה והכל עליו,

.יאאיחל''


הבאר פי מעל האב את ויגל יעקב ויגש

הקדושה מ לגמרי הורחק – הבורא חסדי את שהשכיח וזוכרהנחש שמכיר מי
התפילה היא  המל בת את מקבל הבורא חסדי מיאת באר מפי אב וגל לב יחד

להתפלל יוכלו לא וממילא ה' חסדי את שישכחו כדי – השור קר על לכ כתבו
יו בכל  ישראל בלבות ואהבה אור והתחדשות והאר השמי התחדשות

הבורא חסדי את שהשכיח הנחש
הקדושה מן לגמרי הורחק 

לט)במדרשאיתא ג רבה אומר:(איכה 'רבי

תרעומנין בני תורעומנין הקב"ה, ,יבאמר
אמרתי הראשון יח)לאדם עזר(ב לו 'אעשה

ואומר מתרעם והוא יב)כנגדו', ג 'האשה(שם

לתת אפשר ואי ביותר, והחשובה הגדולה המצוה היא האמונה מצות שהרי ,הביטחו מצות
מצות הוא הביטחו מצות שכר האמור, לפי א ממנה. פחותה שהיא במצוה מצוה שכר עליה
את לקיי ותזכה ה'', אל 'וקוה שוב ואז ,'לב ויאמ 'חזק – עוז וביתר שאת ביתר הביטחו
באיכות א מצוה, באותה מצוה', – מצוה 'שכר וזהו יותר, גדול בהידור והביטחו האמונה מצות

.והב יותר, גדול שכרה אשר גדולה

קפיטיליא. "ק ע"ה המל דוד שעשה תמצא ולכ' ומחדש המאיר האור ממשי זה ולפי
גודל בעבור והכל ככה, לעשות זולתו בקרבו אלוקי רוח אשר איש נמצא ולא תהלי
בער איש לאפוקי המתגבר, כמעי בקרבו נובעי ותהלותיו זמירותיו היו יתבר אליו בטחונו
לו עשה ידו ועוצ כחו כי לו נתנו משלו שהכל בנפשו ומדמה עליו, בטחונו לשו ידע ולא

והודאות'. שבחי יתבר לפניו להחזיר דבורי לו ואי ,מעטי דבריו יהיו כ על החיל,

ומתרעמי.יב. שמתלונני – תרעומת מלשו
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וגו'' עמדי' נתת שמייגאשר לומר, ונראה .
הנחש, הוא כך, לדבר הראשון לאדם שגרם
מהאדם להשכיח הס"מ של דרכו זהו אשר

עמו הבורא של וחסדיו טובותיו (עייןאת

לחנוכה)  והדר הוד לב, .ייטב

הנחשוהנה את קילל שהקב"ה יד)מצינו (ג

ולכאורה חייך', ימי כל תאכל 'ועפר
מזונותיו הלא קללתו, מהי ביאור צריך

לו מזומנים עה.)תמיד בגמ'(יומא מצינו וכן .
נז.) הרואה(ברכות ששת, דרב קמיה תנא 'תני

ופירש"י לו', מזומנת פרנסתו  בחלום נחש
פרנסתו) ד"ה ומצוי(שם לחמו, שעפר 'כנחש

מקום'. בכל לו

כןזאתוביארו מביאים ויש הרי"ם, החידושי (בשם

זאת שאמר זיע"א מווארקי הרה"ק בשם

זיע"א) מפרשיסחא בונים ר' הרבי שקללתבשם ,
במה  מהקדושה הרחקתו היתה הנחש
עיניו את לשאת מלהצטרך שמנעוהו
שאר כדרך מזונותיו את לבקש לשמים
מזונותיהם את שמחפשים הברäאים
נאמר שהרי ה', מאת אותם ומבקשים

כא) קד לטרף,(תהלים שואגים 'הכפירים
וכן אכלם', מאל ט)ולבקש קמז 'נותן(שם

יקראו', אשר עורב לבני לחמה לבהמה
תמיד לפניו מצויים מזונותיו הנחש ואילו

מפני עליהם להתפלל צריך ש'עפרואינו

מורחק שהוא ועונשו קללתו וזה לחמו',
לעולם.

שדרכוולפי שמכיון לומר, יש המתבאר
טובה כפיות היא הנחש של ומידתו
חסדי את מהברואים ולהשכיח לשכוח 
ולא מהבורא שיתרחקו  עמהם הבורא
לגמרי הורחק הוא לכן חלילה, בחסדיו יכירו
מבלי צרכו די לו שיהיה מהקדושה,

צרכיו על ולבקש להתפלל .ידלהצטרך

הבורא חסדי את וזוכר שמכיר מי
התפילה היא  המלך בת את מקבל

הזוה"קובזה דברי את לפרש (תיקונינראה

כט:) תליסר, תקונא דקטילזוהר, 'מאן
דמלכא ברתא ליה יהבין וכו' חוייא ההוא
הנחש את שהורג שמי צלותא'. דאיהי
חסדי את מהאדם להשכיח שמידתו
לה' מודה ושעה עת בכל ולהיפך, הבורא,
לו נותנים אזי עמו, וחסדיו נפלאותיו כל על

התפילה. שהיא המלך בת את במתנה

כפירתווהביאור מחמת שהנחש בזה,
קולל מקום, של בטובתו
אל יצטרך ולא לחמו יהיה שמעפר
מי מרובה, טובה במידה אך התפילה.
ונפלאותיו טובותיו על לה' ומודה שמכיר
שהוא התפילה, למתנת זוכה עמו, שעושה

בספרייג. מצינו כ(סו מול ד"ה א פיסקא דברי).

ביכורייד. בהבאת רש"י שפירש מה על העול מאמר ג)ידוע כו דברי)– אליו' 'ואמרת ,
כפוי שאינ – שלילה בדר מפרש רש"י מדוע מוב אינו שבפשטות טובה'. כפוי שאינ

הכוונ א ה'. גמלני אשר הטובות על להודות באתי  אליו ואמרת חיובי, באופ ולא הטובה,
מספיקי אנחנו אי' שהרי והנפלאות, הטובות כל על להקב"ה להודות אפשר אי שבאמת היא,

על וכו' בהבאתאחתלהודות ולכ ההודאה, מחיוב פטור בכ אי אמנ .'אלפי אלפי מאל
מקו של טובתו את ושוכח כופר להיות שלא טובה', כפוי שאינ' – אליו' 'ואמרת ,הביכורי

הנחש. של כמידתו
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תפילתו את שומע והקב"ה ה' אל מצטרך
ברחמיו .טווחוננו

מים באר מפי אבן וגל לב יחד

רבהמצינו יב)במדרש ע ויצא הלשון(פר' בזו
יעקב ויגש יעקב, ראה כאשר ''ויהי

האבן' את י)ויגל כט יוחנן,(בראשית ר' אמר .
צלוחית'. פי מעל פקק מעביר שהוא כזה
בהסרת קושי היה לא יעקב שאצל והיינו

הבאר. פי מעל האבן

אמתוהנה בשפת תרמ"דמצינו שנת ויצא (פר'

והאבן) בפסוק הבאר'ד"ה ש'פי שכתב,
כי לרמוז 'ויתכן לשונו וזו התפילה. היא

הרע היצר שהוא  'מכשול' הואטזהאבן ,
הוא הבאר' 'פי על אבל מקום. בכל נמצא
הפה לפתוח מניח שאינו והוא ביותר. גדול
בחינת שהיא שבלב, עבודה שהיא בתפלה
זה ועל תפלה. שהיא שבע"פ תורה הבאר

יז)מבקשין נא תפתח'.(תהלים שפתי וכל'ה'
לכל כידוע התפלה לעכב הרע היצר מגמת

ה' לנסובעובד לחוויא דנצח מאן וכדאיתא ,
דמלכא''. ברתא

לומר,והנה נראה לעיל המבואר לפי
מבקשים והנחש שהס"מ שמכיון
הבורא חסדי את מהאדם להשכיח
הבאר' פי על גדולה 'והאבן לכן וטובותיו,
בתפילה הפה את לפתוח מצליח שאינו –
שהשקיע ע"ה אבינו יעקב אך וכנכון. כראוי
השכחה נגד להילחם כוחותיו כל את
את בקלות הסיר וטובותיו, הבורא מחסדי
שלא – הבאר' 'פי מעל הרע, היצר – האבן
לקבל וזכה התפילה, את ממנו למנוע יוכל

צלותא דא – דמלכא .יזברתא

הפייטןובדברינו דברי יומתקו (תפלתאלה

ירדןגשם) ועבר מקלו טען 'זכור

שנותניטו. מה כאילו מגאוה, נובע טובה הכפיות ששורש ,דברי של בעומק להוסי נראה
ממלא השני כאשר להודות יש מקו מה וממילא לו, לתת שחייבי כדי עד לו מגיע  לו
הדעת, מע ולאכול ה' רצו על לעבור חוה את לפתות הנחש העיז זו, גאוה ומתו חובתו. את

ורע' טוב יודעי כאלוקי והיית'  בבריאה שישלטו ה)כדי מידתו(ג ע"ה אבינו יעקב אמנ .
שאמר וכפי מאומה, לו מגיע שלא כמי – ושפלות בענווה שהתנהג ,להיפ 'קטנתי(לב)היתה

כל על לה' ומשבח מודה היה זה ומשורש ,'עבד את עשית אשר האמת ומכל החסדי מכל
כגדול. קט דבר

בגמ'טז. נב.)כמובא לו(סוכה יש שמות שבעה לוי: ב יהושע רבי ואיתימא עוירא, רבי 'דרש
שנאמר ,'אב' קראו יחזקאל וכו'. הרע כו)ליצר לו מבשרכ(יחזקאל האב לב את 'והסרתי

בשר''. לב לכ ונתתי

אמתיז. השפת שכתב מה ע ופרח כפתור עולה זה ויגש)רעיו ד"ה תרל"א שנת ויגש 'ויגש(פר'
זצלה"ה, מו"ר זקני אדוני מאבי שמעתי ישראל. איש כל והוא הודאה. מלשו יהודה, אליו
כו', ית' ממנו שהכל שיודעי וגדול קט דבר כל על להשי"ת שמודי ש על יהודי שנקראו

ליגש יכולי זה ידי שהדרועל ,הנזכרי כדברינו ממש זה והרי הוא'. אליו'. 'ויגש  לתפילה 
כו', ית' ממנו שהכל שיודעי וגדול, קט דבר כל על להשי"ת שמודי  'יהודה' ידי ועלעל

ליגש יכולי זה הבאר'.ידי 'פי מעל הרע, היצר – האב את מסירה שההודאה כיו .'
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כנאבק מים, באר מפי אבן וגל לב יחד מים,
שלא שאף וכו''. ומים מאש בלול שר לו
זה כל עם המקל, זולתי מאומה ליעקב היה
וייחד טובותיו כל על לה' הודה – לב' 'יחד

מפי אבן 'וגל זה ומכח אליו, מים'לבבו באר
שעל האבן שהוא הרע היצר את סילק –
הפה את ימנע שלא מים, הבאר פי
לו היתה זו ודרך לתפילה. מלהיפתח
את מסר זה ענין שעל וכו', שר' עם 'כנאבק
שלא – קטנים הפכים אחר בחזרתו נפשו
נאבק גופא זה ועל לה'. מלהודות לשכוח
כמבואר ירכו, בכף ונגע עשו של שרו עמו

.יחלעיל

השור קרן על לכם כתבו
ה' חסדי את שישכחו כדי 
להתפלל יוכלו לא וממילא

מהוהנה על הקשו וסופרים בספרים
השור קרן על 'כתבו היוונים שגזרו

ישראל' באלוקי חלק לכם רבה,שאין (מדרש

ד) ב בראשית דווקאפר' שיכתבו רצו מדוע ,
מה וכן השור. 'קרן' דווקא ומדוע 'שור', על

ישראל באלוקי 'חלק' כוונתם .יטהיתה

המדרשונראה דברי בהקדם זאת לבאר
ג)תנחומא סי' בלק את(פר' שמדמה

לשון וזו השור. לנגיחת ישראל של תפילתן

בפיו, כחו שור מה השור'. ''כלחוך המדרש
מנגח שור ומה וכו', בפיהם כחן אלו אף
שנאמר בתפלתם, מנגחים אלו אף בקרניו

יז) לג קרניו''.(דברים ראם 'וקרני

קליפתומעתה – שהיוונים לומר, יש
ביקשו נחש', די 'ירכתיה
וחסדיו הבורא טובות את מישראל להשכיח

מ למנוע כך ידי כךועל ומשום להתפלל. הם
התפילה על שמרמזת השור בקרן בחרו הם
על שיכתבו וגזרו בתפילתם'. 'מנגחים –
 ישראל באלוקי 'חלק' לכם שאין קרניו,
וממילא הקב"ה, עם אהבה וקשר שייכות
והשגחתו הבורא חסדי את לשכוח יבואו
הבאר פי על גדולה האבן ותהיה עמהם,
'מנגחים ולהיות מלהתפלל פיהם וייסתם
בהם לעשות היוונים יוכלו ואז בתפילתם',
את שמסר יעקב בזכות אמנם כרצונם.
היוונים עצת צלחה לא השכחה, על נפשו
שיש לכל והראו כנגדם החשמונאים וקמו

ועד. לעולם ישראל באלוקי חלק לנו

והתחדשות והארץ השמים התחדשות
יום בכל  ישראל בלבות ואהבה אור

מהוהנה  בבריאה התחדשות יש יום בכל
ובכל העולם, בריאת מאז היה שלא

אייח. וכו' כי שירה מלא פינו 'ואילו 'נשמת', בתפילת שאומרי מה על הקושיא מפורסמת
ה וכו' בנו שפילגת איברי כ 'על ואומרי ממשיכי ולהל וכו'. להודות' מספיקי אנחנו
אנחנו ש'אי ,מקוד שאומרי למה סתירה זו הרי ולכאורה וכו', וישבחו' ויברכו יודו ה

'מספיקי(ובר ד"ה משפטי פר' סופר חת עיי)מספיקי אנחנו אי שבאמת בזה, הביאור א .
המובחר, השבח וזה גאה'. 'גאה בבחינת מאליה, ועולה פורצת ההודאה א וכלל, כלל להודות
מהשיירי ונהנה בוחר שהקב"ה זמרה', בשירי 'הבוחר התפילה נוסח את שפירשו מה דר על

.הכלי מ למעלה שעולי

ישראליט. באוהב עיי(עני להבי ד"ה יששכר(לחנוכה בבני וכ נר, ג מאמר טבת – כסלו חודש (מאמרי

ד) אות תדרשנו.מצוה ומש כ על שעמדו
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על חדשה להודאה סיבה נוספת ויום יום
סופר החתם וכדברי הפטרתהישנה, תזריע, (פר'

חודש) ראש השמיםשבת 'כאשר הלשון בזו
עושה אני אשר החדשה והארץ החדשים
ושמכם' זרעכם יעמוד כן וגו' לפני עומדים

כב) סו מחדש(ישעיהו הקב"ה לומר, רוצה .
בראשית. מעשי תמיד יום לפיבכל כי

יום לך אין והכוכבים, הגלגלים תהלוכות
היה שלא עתה עד העולם שנברא מיום
והמזלות הגלגלים בחבור חדשות פנים

וארץוהכוכבים חדשים 'שמים והיינו .
יעמוד כן יום, יום עושה אני אשר חדשה

ושמכם', אורזרעכם מתחדש ויום יום בכל
בלבותם גדולה והשגה חדשה ואהבה '.חדש


אבי יעקב נחלת והאכלתי

מצרי בלי נחלה לו נותני  השבת את המענג ברייכל מ סברי מובד אנא לית
השבת את המענג בזכות – ושביתי בטלי עקתי א צווחיהברכה מקור היא כי
דמהימנותא סעודתא ממנואתקינו מתענגת שהשבת – השבת' את 'המענג

יעקב קדוש את מקדשכוהקדישו ה' אני כי לדעת

השבת את המענג כל
מצרים בלי נחלה לו נותנין 

קיח.)בגמ'איתא יוחנן(שבת רבי 'אמר
את המענג כל יוסי: רבי משום
מצרים, בלי נחלה לו נותנין  השבת

יד)שנאמר נח ה',(ישעיהו על תתענג 'אז
נחלת והאכלתיך ארץ במתי על והרכבתיך

בו שכתוב כאברהם לא וגו'. אביך' (יגיעקב

ולאיז) וגו', לארכה' בארץ התהלך 'קום
בו שכתוב ג)כיצחק אתן(כו ולזרעך לך 'כי

שכתוב כיעקב אלא האל', הארצות כל את
יד)בו וצפונה(כח וקדמה ימה 'ופרצת

ונגבה''.

מיובפשטות של הגדלות מה להבין, יש
ונהנה השבת את שמענג
בלי לנחלה זוכה כן שמחמת ממאכלים,
נאמר שלא אחרות ממצוות יותר – מצרים

בכמה זאת לבאר ויש זה. שכר עליהם
וכדלהלן. אנפי,

בריי מן סברי מובד אנא לית

אבינוונראה שיעקב בפשטות, לבאר
הביטחון, מידת את לימדנו

רבה במדרש ב)כמובא סח 'רבי(פרשתן
פתח נחמן, בר א)שמואל קכא 'שיר(תהלים

עיני אשא ההרים', אל עיני אשא למעלות
יבוא 'מאין ולמעבדני. למלפני ההורים, אל
את להביא שהלך בשעה אליעזר עזרי',

ביה כתיב מה י)רבקה העבד(כד 'ויקח
ולא אחד נזם לא ואני וגו'. גמלים' עשרה
שלחו, גדוד אמר: חנינא רבי אחד. צמיד
אלא עמו, שילח אמר: לוי בן יהושע רבי

ממנו, ונטלה עשו מהשעמד ואמר: חזר
בריי מן סברי מובד חס(בתמיה)אנא .
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אלא בריי, מן סברי מובד אנא לית ושלום,
ה'' מעם שם)'עזרי למוט(תהלים יתן 'אל .

ולא ינום לא הנה שומרך, ינום אל רגלך,
וגו', מעשויישן  רע' מכל ישמרך ה'

המות, ממלאך  נפשך' את 'ישמור ומלבן,
יעקב 'ויצא – ובואך' צאתך ישמר '.'ה'

בהולפי עושה ואינו בשבת השובת זה,
שלו האמונה על ממנו מוכח מלאכה,
וארץ'. שמים עושה ה' מעם 'עזרי – בה'
על הוצאות כשמוציא כן, על יתר אך
שהוא סימן זה הרי אותה, ומענג השבת

נאמר ועליו גמור, בביטחון בה' (תהליםבוטח

ה) עלקמו שברו בעזרו, יעקב שאל 'אשרי
אינו שלו והמשען הביטחון שכל אלוקיו', ה'

עזרא האבן שפירש וכפי ה', על (שםאלא

אשרי) ולאד"ה לבדו ה' על רק ישען 'שלא
מאדם' עזר .כיבקש

הידועיםוהיסוד הרמב"ן דברי המה לזה
ומן) ד"ה טז יג הנסים(שמות 'ומן

בנסים מודה אדם המפורסמים הגדולים
שאין כולה, התורה יסוד שהם הנסתרים,
שנאמין עד רבינו, משה בתורת חלק לאדם

ומקרינו, דברינו בהםבכל אין נסים שכולם
עולם של ומנהגו ביחידטבע בין ברבים בין ,

יחזקאלכ. בדברי המובא את וישבוראה פר' שינאווא, אב"ד זיע"א הלברשטא שרגא יחזקאל ר' (מהרה"ק

במד"ר) שפעד"ה זי"ע, הקדוש טוב ש הבעל של קודשו דברי פי על לפרש 'ויש הלשו בזו
אצל החלו על ונגע הל הבוקר באשמורת קודש שבת ובערב שבת, צרכי על לו היה לא אחת
ללבו שבא ההתעוררות ומחמת לדרכו. הל ותכ שבת, צרכי על שצרי לו ואמר אחד, איש
והשיגו. אחריו ויר זה מי לראות החוצה והל ממיטתו תכ האיש ק זי"ע, הבעש"ט ידי על

לו שית עד ימתי ולא יברח למה שבת צרכי על יצטר א לו אויאמר ידע לא הנ"ל (והאיש

(מעול הכירו לא כי הבעש"ט, זי"ע,הוא הקדוש הבעש"ט לו והשיב הנולד. איש כל ע שלעול
פרנסה, על לעמול צרי גור שהחטא מחמת א פרנסתו, עמו נולד הכתובבעול (גכמאמר

חילוק,יט) יש אבל .'לח תאכל אפ לעמול'בזעת צרי כ  הקלקול ער לפי אחד שכל
וכדומה לחמו ממרחק לבקש שצרי מי ויש בביתו, שפרנסתו יש הפרנסה, כפיעל ואני .

שמוטל מה עשיתי וכאשר בלבד, עשיה איזה לעשות רק רב, לעמל צרי אינני בדעתי שגמרתי
תת אתה א נפקותא שו לי ואי השי"ת. לי יעזור בודאי לפרנסתי סבה איזה לעשות עלי

.הקדושי דבריו ע"כ לאו. או

בעצמה. הסבה נקרא ו'מבטח' סבה, שו בלי בה' שבוטח נקרא 'בטחו' לפיוהנה הצדיק ויוס
כגמול רק כלל, סבה שו בלי לו שיעזור לבד בהש לבטוח צרי היה קדושתו גדולת רוממות
חשב לכ ,לכלו עצמו בעיני נחשב היה ולא עצמו בעיני ער שפל שהיה לפי א אמו. עלי

כ ג סבה איזה לעזרתו לעשות שצריאת זכרתני א 'כי המשקי לשר שיאמר היינו ,
פנה 'ולא .יוס זה  מבטחו' ה' ש אשר הגבר 'אשרי המדרש ואמר פרעה'. אל והזכרתני וגו'
הסבה שהיא 'מבטחו' לשי יכול שהיה כ כל גדול היה הצדיק שיוס לומר, רוצה ,'רהבי אל
שיושיע לבד בה' לבטוח רק סיבה, איזה לעזרתו שצרי לחשוב צרי היה שלא לבד, בה' כ ג
'זכרתני המשקי לשר שאמר ידי על ולכ .רהבי אל לפנות צרי היה ולא סבה שו בלא לו
לפי בזה היה ,המשקי שר של סבה ידי על השי"ת לו שיעזור בטחונו שתלה  והזכרתני'

.'שני שתי לו נתוס ולכ פג קצת הגדול ערכו
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שורש היתה וזו עליון'. בגזרת הכל וכו'
סברי מובד אנא 'לית – יעקב של הנהגתו
טבע בהם שאין ניסים שהכל כיון בריי', מן

עולם. של יעקבומנהגו של דרכו היתה וזו
שלוותו את ואיבד התיירא שלא ע"ה, אבינו
ולא הכל את ממנו לקח אליפז כאשר גם
באמונה האמין שהוא מפני מאומה, לו היה
אין נסים 'שכולם ומקריו דבריו בכל שלימה
בגזירת הכל עולם', של ומנהגו טבע בהם

.כאעליון

ושביתין בטלין עקתין אף צווחין
השבת את המענג בזכות 

והביטחוןוהנה שהאמונה זה פירוש
'מענג להיות היהודי את מביאים
של חידושו עם יפה עולה השבת', את

אמת בגמ')השפת איתא ד"ה תרנד שנת (פרשתן

וצרותיו, מכאוביו את ששוכח מי על
זה שבזכות השבת', את 'מענג הוא ואדרבה
ממנו, ובורחים מתבטלים ומכאוביו צרותיו

בגמ' 'איתא לשונו קיח.)וזו את(שבת 'המענג
נחלת מצרים, בלי נחלה לו נותנין השבת
הנה כי כו'. ימה' 'ופרצת ביה דכתיב יעקב

חז"ל כו:)אמרו תפלת(ברכות תיקן 'יעקב
לתפלה לבו לכוין שיכול מי פירוש, ערבית'.
כי גדולה. מדריגה הוא בצרה, כשהוא
בו יתערב שלא צריך שמים לשם התפלה
האדם שכל סימן זה ולכן אחרת. כונה
לפניו וכשעומד ית' לשמו עצמו מבטל
הצרות וכל שלו המבוקש כל שוכח בתפלה
הצרות כל באמת ובזה מעיניו. נסתמו

ממנו. בורחין

שבתוזה כשבא השבת', את 'המענג ענין
במרום, לפניו ושמחה מנוח יום שהוא
וזה לו. שיש הצער כל לשכוח האדם צריך

שבת)הרמז בטילין(זמירות עקתין אף 'צווחין
שמחת מתוך בטלים כשהם ושביתין',

נשבתין הם בזה בניהשבת, של כחן וזה .
מוכנים שהם השבת, להם שניתן ישראל

קבעוכא. שמונה ימי בינה 'בני פזמו על זצ"ל אמשינאווער שמעו'לי ר' הרה"ק בש מתאמרא
הקשה יוס הבית דהנה .'ורנני א)שיר ס"ק תרע סי' ימי,(או"ח לשמונה חנוכה קבעו מדוע

הוא הטבעי ג שבאמת ,ותיר אחד. ליו שמ די שהיה כיו ,ימי לשבעה היה הנס הלא
שרק נחשוב שלא ,ימי שמונה קבעו כ ועל נס. ג הוא השמ מתו הנר שדולק ומה נס.
כ ג ,השמ מתו הנר שדלק – הראשו היו ג אלא בנס, היה הימי שאר שדלק מה
לשמונה נס היה כי קבעו', שמונה 'ימי ,פארשטייע וואס די – בינה' 'בני בלשונו ואמר נס. היה

.ימי

בגמ' המסופר על זצ"ל דעסלער אליהו רבי מהגאו מובא זה דר כה.)ועל אחת(תענית שפע ,
והיא הדבר. טע על ושאלה עצבה, בתו את חנינא רבי ראה השמשות, בי בשעת שבת בערב
אור החומ של מהכלי והדליקה ,חומ של בכלי שמ כלי החליפה שבטעותה לו, השיבה
לשמ שאמר 'מי ,ל אכפת מה וכי בשאלה: לה והשיב דבריה את חנינא רבי שמע לשבת.
מה והעבירו השבת, סו עד דלקו נרות אות הווה, וכ וידלוק'. לחומ יאמר הוא וידלוק,
מתוק אלא הנס, על התפלל חנינא שרבי בגמ' מובא שלא ,יבחי והמתבונ הבדלה. לנר אש
אלא ,לחומ שמ בי במציאות הבדל שו אצלו היה לא ומנהיג, בורא שהוא בהקב"ה אמונתו

שידלוק. לחומ לומר בכוחו שידלוק, לשמ שאמר מי
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שהוא השבת שבחינת אבותם. בירושת לזה
כל מהם משבית 'שלום', הקב"ה של שמו

שלהם והצער הפירושהצרות וזה (תהלים.

טו) משמוצא שכשזוכרין בצרה', אנכי 'עמו
יעקב של מדתו וזה הכל. עוזבין  ית'
תפילת שהיא במקום' 'ויפגע שכתיב אבינו,

החושך' במקום היה כי .כבערבית,

הברכה מקור היא כי

'המענגבאופן מעלת את לבאר יש אחר
יעקב לנחלת שזוכה השבת' את
ע"ה אבינו יעקב דהנה מצרים. בלא אבינו
מצרים בלי לנחלה שזכה הראשון היה
תורה שמעוני בילקוט כמובא השבת, בזכות

עא) רמז לך לך שכתוב(פר' 'יעקב הלשון בזו

נכנס העיר', פני את 'ויחן שבת שמירת בו
יום, מבעוד תחומין וקבע חמה דמדומי עם
שנאמר במדה, שלא העולם את ירש

ונגבה''. וצפונה וקדמה ימה 'ופרצת

הידועיםוהביאור הזוה"ק דברי עפ"י בזה,
פח.) יתרו דלעילא(פר' ברכאן 'כל

כלומר, תליין', שביעאה ביומא  ותתא
והתחתונים העליונים של הברכות שכל
השפע כל ולמעשה השביעי, ביום תלויים
כבר השבוע ימות במהלך לעולם שיורד
שמענג מי וממילא שלפניו. בשבת נשפע
משפיעים השמים מן כראוי, השבת את
היא שהשבת כיון ומידה, גבול בלא עליו

הברכה .כגמקור

בתורה,כב. סתומה שהיא ויצא, בפרשת רמז 'ויש לשונו וזו ,מפרשת רמז לזה ונות וממשי
כי .סדרי "הג בכל כ שאי סתימה, ולא פתיחה לא פרשה, שו הסדרה בכל שאי

ולרמוז, לפרשה. פרשה בי להתבונ ה הפרשיות בהסתרהפסקת היה שלו תהלוכות כל כי
הקורה בעובי נכנס  הקורה בעל יעקב כדאיתא, ישראל, בני לגלות הכנה זה כל שהיה .גדול,
לבני הכנה שהוא לגלות, ויעקב שני, לבית ויצחק ראשו לבית הכנה היה ע"ה אבינו אברה כי

.שמי בידי שיהיה העתידהעתיד המקדש בית לקבל נזכה כ בגלות, תהלוכותינו כפי ומ"מ
שמי בידי 'נחלהלהבנות והוא שלעתיד, המקדש בית שהוא  'במקו 'ויפגע שנאמר וזה .

.''מצרי בלי

יו"טכג. בקדושת כמובא הקודש, על מחול כשמוסי ואתחנ)ובפרט נוכל(פר' 'ובזה הלשו בזו
בזוה"ק דאיתא מה פח.)להבי יתרו תליי',(פר' שביעאה ביומא ותתא דלעילא ברכא ד'כל

א ואפילו השבת, ידי על א כי הזה בעול לפרנסה או לברכה לזכות אפשר שאי והיינו
יו את שומר אינו א כלו שוה אינו זה כל להתפרנס, החול בימות מלאכות כמה עובד
בכל שעושה במלאכתו טובה והשפעה רב ואומ כח נות השבת יו שמירת כי קודש, השבת

באריכות. הק' בספרי זה כל כמבואר לפרנסה, החול ימות

לאו וכי בריוח, לפרנסה השבת שמירת ידי על לזכות יכול דהיא בעי, טעמא זה ג ולכאורה
דאמרו הוא, כב.)כללא ליכא(עירובי עלמא בהאי מצוה דשכר ,'שכר לקבל ומחר לעשות היו'

לט:) שכרה(קידושי לית דינו ישתנה ולמה המצות, שאר כל בכלל כ ג הוא קודש שבת וא"כ ,
רויחא. למזוני ידה על שיזכה – הזה בעול ג

יו את טובה מתנה הקב"ה לנו שנת מה מלבד אשר ידוע דהנה נאמר, זו שאלה ולתשובת
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דמהימנותא סעודתא אתקינו

עריכתוזמן בעת הוא הברכה, שפע ירידת
בזוהר כמובא השבת, (פר'סעודות

סג:) בלילבשלח המטרוניתא שמחת על ,
כל מתברכים הזה שמהזמן המלך, עם שבת
צריך כן ומחמת הימים, מששת ואחד אחד
כיון שבת, בליל לסעודה שולחן לסדר
והברכה מלמעלה, הברכה עליו ששורה

ריק שולחן על נמצאת .כדאינה

בזוהרועוד בתרגוםמסופר פח: יתרו (פר'

באללשה"ק) כשהיה שמעון, 'ר'

סעודתא אתקינו כך: אומר היה לסעודה
סעודתא אתקינו עלאה דמהימנותא
את כשהשלים ושמח. יושב והיה דמלכא,
'אז עליו: מכריזים היו השלישית, הסעודה
ארץ במתי על והרכבתיך ה' על תתענג

אביך' יעקב נחלת יד)והאכלתיך נח .כה'(ישעיהו

קיט:)ובגמ' השולחן(שבת שכאשר מובא,
בעל את מברכים המלאכים ערוך,
לשון וזו הבאה, לשבת אף כן שיהיה הבית
שני אומר: יהודה בר יוסי רבי 'תניא, הגמ'
שבת בערב לאדם לו מלוין השרת מלאכי

מחול להוסי יוכל מישראל ואחד אחד שכל אותנו, זיכה לזה נוס בו, ולשמוח לשוש השבת
יהי מדעת הקודש על מחול שמוסיפי ומה השגתו, כפי מדעתו הקודש בכללעל נקרא ה

הקודש, על מחול להוסי הוא חיוב שבאמת הק' בספרי מבואר וכבר גופיה, קודש השבת יו
כדי – עלמא בהאי א עליו שכר איכא ושפיר חיוב, לידי עצמו הביא כאילו הוי זה ידי ועל

חיוב. לידי עצמו מביא שהוא המצות שאר

,תליי שביעאה ביומא ותתא דלעילא ברכאי דכל ,המפורשי הק' הזוהר דדברי לומר, יש ולפ"ז
שבת, שמירת ידי על רק תבוא השפע מביאוסבות שהוא – שבת התוספת עבור רק היא

גופיה קודש השבת ביו נכלל הוא זה שג חיוב, לידי עצמו '.את

כלכד. ומתברכא ,דלהו וזווגא במלכא דמטרוניתא חדוותא ליליא 'וההוא הזוה"ק לשו זו
בגי דשבתא, בליליא פתוריה לסדרא נש בר בעי כ בגי בלחודוי. וחד חד כל יומי שיתא

ריקניא'. פתורא על אשתכח לא וברכתא מלעילא, ברכא עליה דשארי

אמת בשפת ישלח)וראה במדרש ד"ה תר"נ שנת קדושי 'במדרש(פר' וכתב בזה רבהשהארי (ויקרא

ג) מקודש'כ עזר ד)'ישלח כ קדושה(תהלי מביאי ישראל, לבני הנחיל שהקב"ה המצות כל כו'.
הקדושה מהארת שישאר לראות צרי האד אבל במצותיו'. קדשנו 'אשר שאומרי כמו ,לה
'ישלח בו ומקוי ,'לכ היא 'קודש – השבת בקדושת הוא וכ ונפש. בלב וחקיקה רשימה
המעשה. ימי לכל רשימה מזה נשאר להיות צרי אבל .באד יתירה נשמה שניתוס  'עזר

.שביד מעשי ציו נקרא זה הקדושה מ האד שממשי ג'והמשכה בחינת עצמו וזה
 'יסעד מציו' רמז והוא השבת. בקדושת האד דביקות זה ידי על להיות בשבת, סעודות
השבת כי האד שיאמי דמהימנותא', 'סעודתא נקרא ולכ .הימי לכל וחיות סעד שית
לכל וחיות מזו משפיע והוא .הימי כל מתברכי מיניה אעפ"כ ,הזמ מ ונבדל קודש שהוא

המעשה '.ימי

סעודתאכה. אתקינו הכי: אמר הוה לסעודתא, אתי הוה כד שמעו 'רבי הזוה"ק לשו זו
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רע. ואחד טוב אחד לביתו, הכנסת מבית
ערוך ושלחן דלוק נר ומצא לביתו וכשבא
רצון יהי אומר: טוב מלאך מוצעת, ומטתו
עונה רע ומלאך כך. אחרת לשבת שתהא
אומר: רע מלאך לאו, ואם כרחו. בעל אמן
ומלאך כך, אחרת לשבת שתהא רצון יהי

כרחו' בעל אמן עונה .כוטוב

השבת' את 'המענג
ממנו מתענגת שהשבת 

המענגויש מעלת את נוסף באופן לבאר
יששכר בבני המובא עפ"י השבת, את
אות שבת וסגולות מעלות  ט מאמר השבתות (מאמרי

אתח) המענג ''כל לשונו וזו האלשיך, בשם
לבו' משאלות לו נותנין קיח:)השבת .(שבת

כל למימר ליה דהוה ז"ל, האלשיך דקדק
יאמר אם דהנה ותירץ, בשבת. 'המתענג'

ראש וקלות שחוק הוא שלו עונג האדם,
לא ענינים ושאר הבאי דברי ולדבר וטיולים,
אחראין אנו אין לו נימא נמי אנן טובים,
ואין מזה, עונג לו אין שהשבת כיון לענוגך,
'המענג' כל אמר כן על מזה. כבוד להשבת
שכתב מה היפוך והוא עכ"ד. השבת, את

בשלחנו ז"ל מהרמ"א ס"א)מרן ש"ז ,(או"ח
סיפורי מן עונג להם שיש הארץ דעמי
בשבת, בהם לדבר להם מותר  מעשיות
רק זה כתב לא ז"ל מרן שגם וכמדומה
עליהם וללמד ישראל על טוב להמליץ
רגליך', משבת תשיב 'אם נבין ובזה זכות.
היינו שלך, רגילות השבת מן תשיב היינו
הבהמיית בנפשך להתענג רגיל שאתה מה
עונג מעניני אינו זה וטיולים, הזמן בהבלי
'וקראת רק מזה, תענוג לשבת אין כי שבת

וכנ"ל' עונג', .כזלשבת

הוו תליתאה, סעודתא אשלי כד וחדי. יתיב והוה דמלכא. סעודתא אתקינו עלאה דמהימנותא
'אבי יעקב נחלת והאכלתי אר במתי על והרכבתי ה' על תתענג אז עליה: (ישעיהומכרזי

יד) '.נח

החרדיכו. בעל והזהיר שכתב מה ולמד התלויותצא התורה מ עשה מצוות פ"ד, עשה מצוות חרדי)

ג) אות י"זבוושט, בפרק ז"ל דרשו דהכי בשבת, סעודות שלש 'לאכול לשונו וזו זה, בעני
שבת אכלוהו(קיז:)מס' משה 'ויאמר שבת: במאכל 'היו' תלתא מדכתיב ,שבתהיו כי ,היו

בשדה'היולה', תמצאוהו כה)לא טז בא(שמות סעודות שלש למני  'היו' תלתא ופרש"י .
משלשת אחת סעודה המבטל ועונש אסמכתא, ולא הוא תורה דדבר מלשונו, משמע ע"כ.

,אמרינ הזכות, בהיכל רנ"ב פקודי ובפר' המלאכיגדול. מסדרי ישראל של שלחנות דכל
שבת, עונג סדרו אי ומשגיחי השלחנות על ממוני רבב ורבוא אלפי ואל השבת, באותו

השלח מבר עונג, מיני בכל השלח ראה א .שרפי ד' על אחת ה''וחיה על תתענג 'אז :
יד) נח יענה'(ישעיהו וה' תקרא 'אז ט), פסוק ש)'אור כשחר יבקע 'אז ח), פסוק ש)כ כי הנה ,

הנקרא למקו חוצה שלח אותו דוחי בשבת, ענגו וכשלא .'אמ' עוני המלאכי וכל גבר, יבור
ממנו' ותרחק בברכה חפ ולא ותבואהו קללה 'ויאהב – אותו ומקללי 'ענג', אותיות הפ 'נגע'

יז) קט כו'(תהלי חסד' מוש לו יהי אל כו' לו אשר לכל נושה 'ינקש יאיב), פסוק רחמנא(ש ,
מצוה'. ענ יזדרזו. דבריו, אל החרדי לכ ע"כ, לשזב

באכז. השפע המעשה ימי בששת הנה כי 'ונראה, שכתב לוי בקדושת מצינו ביאור, ביתר
במעשה העשיה בעול מצמצ שהשפע עד לבחינה, מבחינה ומשתלשל ,לאר משמי
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יעקב קדוש את והקדישו

ע"ה,וענין אבינו ליעקב במיוחד שייך זה
לרוחניות, הגשמיות את שהעלה

שלמה בתפארת מהכמובא ד"ה (פרשתן

בגמראדאמרינן) דאמרינן כו:)'מה (ברכות

לרמז הנראה ערבית'. תפלת תיקן 'יעקב
הרשות בדברי האדם הנהגת ענין בזה
בעולם לאשר בקדושה, שיהיה לו, והמותר
האדם וצריך ברע, טוב מעורב הוא הזה
יעקב שתיקן וזה הרע. מן הטוב לברר
הכל ורע, טוב מעורב לשון  ערבית תפלת

כמוה עבודתו, היה וזה הקדושה. אל ביא
תפלת תיקן ע"ה אבינו באברהם שמצינו
'שבענו שנאמר כמו 'חסד', בחינת שחרית
עשה, המצות נגד והוא חסדך', בבקר
בחינת יצחק רמ"ח. בגימטריא עולה אברהם
לא במצות יצרו על להתגבר  הגבורה

הוא ויעקב החטא. מן שמור להיות תעשה,
הרשות בדבר אפילו ערבית, תפלת שתיקן
לך'. במותר עצמך 'קדש – בקדושה יהיה
ג"כ הם עשרה בשמונה הברכות גם לכן
מתים מחיה אברהם. מגן כך: מסודרים
נגד  קדוש' 'אתה יצחק. נגד  כו' ברחמים

שנאמר כמו אבינו, כג)יעקב כט (ישעיהו

תפלת וזה כו', יעקב' קדוש את 'והקדישו
ברשות'. זהירין 'הוו וז"ש רשות. ערבית
בדבר שגם יתירה, הזהרה צריכין ובזה
הרצויה בכוונה בקדושה יהיה לו המותר

ב"ה' הבורא .כחלעבודת

מקדשכם ה' אני כי לדעת

לזכותוביום משמיא סייעתא יש השבת
ולהיות יעקב של במידתו להידבק

הרמז וזהו למעלה. ממטה ועולה רוחניות, הגשמיות מ נעשה ,להיפו הוא בשבת אבל גשמיות,
קיח:)בגמרא השבת,(שבת מ לו שיש מה הוא התענוג שעיקר כלומר השבת', את המענג 'כל

וזהו תענוג, לו יש עצמו השבת מ רק שבת, של ומשתה מאכל מ לא הזה, היו עצ מ
מגשמיות עצמו ומתפשט בא השפע בשבת ונמצא .יו של עצמו ע השבת', את 'המענג

לרוחניות'. ועולה

הפסוק על זצ"ל, אברמסקי יחזקאל רבי הגאו אמר והרמיזה, המליצה כה)ובדר טז (שמות

בשבת שמתענגי אנשי שישנ בשדה'. תמצאהו לא היו לה', היו שבת כי היו 'אכלוהו
נאמר כ ועל עונג'. לשבת 'וקראת מרגישי ה ובזה וכדומה, קריה בחוצות והליכה מטיול
ולטייל מלהסתובב בשדה, תמצאוהו לא ,היו קדושת את בשדה', תמצאהו לא היו' הכתוב

בזוה"ק וכמובא לאדונינו, היו קדוש כי ,ובשווקי רה.)בשדות ויקהל יומא(פר' יומא, 'האי
דגופא'. יומא ולאו איהו דנשמתי

'ורצונוכח. תרמוז עוד ד"ה כ א פרק בראשית החיי באור כמובא ,האד בריאת תכלית וזו
שיהיה עד  הגו שהוא החומר להפו יתעצ האד מעשה ידי שעל הוא, בזה יתבר

תמצא והנה צורה, קנב:)נחשב שלה(שבת החומר זככו כי להיות עפר, חוזרי אינ שהצדיקי
החומר להפ השלמי והתעצמות לשונו: וזה ז"ל עראמה הר"י שכתב כמו רוחני, שנעשה עד

ז"ל אמרו ולזה עכ"ל. יח.)לצורה נעשה(ברכות הגש חלק כי ,חיי נקראי במיתת שהצדיקי
נתגש שבה הרוחניות שג לצד ,מתי קרויי בחייה והרשעי ,החיי אל המתייחס רוחני

מת'. שהוא הדומ אל המתיחס אר ונעשה
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עונג לשבת שיהיה באופן השבת' את 'מענג
צדיק בפרי כמובא ושבתוכבוד, וילך (פר'

ו) אות אבינותשובה יעקב 'אמנם הלשון בזו
רק פרטית, מדה ביחוד לו היה לא ע"ה
גם לכן ית', בו דבוק היה תהלוכותיו שבכל
כמו יתברך, בה' מקושר היה השינה בשעת

יג)שנאמר נצב(כח ה' והנה וגו' 'ויחלום
זה שעל קדושה, בחינת וזהו וגו'. עליו'

כג)נאמר כט קדוש(ישעיהו את 'והקדישו
גם שהוא הדעת לבחינת באים ומזה יעקב',
פרטי כל על ית' בהשגחתו ההכרה כן
יש ובודאי הזה. בעולם האדם הנהגת
זו במעלה שהם במדריגה גבוהות נפשות

ה'תמיד, אז השבת יום כשמגיע אמנם
הזה הדעת מדריגת בחינת מופיע יתברך

שנאמר כמו ישראל, נפשות לאבכל (שמות

ה'יג) אני כי לדעת וגו' היא אות 'כי
הארת אחד כל מכיר שאז היינו מקדשכם',
הזה עולם עניני פרטי בכל יתברך השגחתו
בא ולכן דעהו'. דרכיך 'בכל להיות  כן גם
ובמשתה במאכל לענג שבת בעונג המצוה
אין זה ולפי ה'. על יתענג ובזה כן, גם
חנינת על ולבקש בשבת להתפלל מקום

אותנו שחנן טובה המתנה זהו כי הדעת,
שמופיע השבת, יום בקדושת השי"ת
מהארה ישראל נפשות בכלל הדעת בחינת
זה על להתפלל צריכים בחול רק דלעילא.
מצד זו למדריגה שנזכה וכו' מאתך' 'וחננו
בימות גם ית' מאתו חנם מתנת חנינה מדת
כאומרם לזה, זוכה אדם כל שלאו החול,

כנ"ל'. וכו', דעה בו שיש מי כל ז"ל

דביוכל בתנא המובא עם יפה עולה זה
כד)אליהו אחר,(פרשה 'דבר הלשון בזו

לקדשו' השבת יום את ח)'זכור כ ,(שמות
במאכל במשנה במקרא מקדשו, אתה במה

ובמנוחה, השבתובמשתה את המענג שכל
העולם והיה שאמר מי [את] מענג ,כאילו

יג)שנאמר נח עונג(ישעיה לשבת 'וקראת
מכובד'. ה' ולקדוש

השבתוכן את לענג שנזכה רצון יהי
משאלות את הקב"ה וימלא כדבעי,

בגמ' כמובא לטובה, קיח:)לבנו 'אמר(שבת
השבת את המענג כל רב: אמר יהודה רב

שנאמר לבו, משאלות לו ד)נותנין לז (תהלים

לבך'' משאלות לך ויתן ה' על .כט'והתענג

ע"ה אבינו יעקב אצל מצינו כ ה:)ומשו מזוכ(תענית היה שיעקב מפני מת', לא אבינו 'יעקב
הכה צדוק ר' הרה"ק בזה שהארי וכפי המיתה, אליו שיתייחס חומר בו היה ולא וקדוש

זיע"א הטיל)מלובלי ועני ד"ה הב פדיו לסעודת שמות צדיק, שהיה(פרי ע"ה אבינו 'ויעקב לשונו וזו ,
דכתיב הקלקול, קוד הראשו אד כה)כמו שבקלי(ב שקל מה אמר יעקב וכ יתבוששו', 'ולא

בזה בושה ידע שלא כיו אומר, כא)אינו כט רש"י אמרו(עיי כ ועל ה:), לא(תענית אבינו 'יעקב
מצינומ הקדוש ברבינו וכ מאבותינו. זוהמא אז פסקה ובאמת קד.)ת', עצמו(כתובות על שהעיד

והתוס' קטנה', באצבע אפילו נהניתי צנו)'ולא ד"ה יא. זרה שאמרו(עבודה מה על מזה הקשו
הנאת הרגיש שלא מאכילתו, כלל נהנה לא שהוא ליישב, ואמרנו וכו'. שולחנ מעל פסקו שלא

ואיתא ,ש בגמ' שאמרו כמו לביתיה, אתי הוה שמשי בי וכל מת, לא כ ועל (ספרעצמו,

תתשכ"ט) סימ הקדושחסידי מהאר"י וכתוב כ'חי'. דינו שהיה בקידוש, ביתו בני מוציא שהיה
תיבות: ראשי  'נשיא' וכו' ע"ה אבינו יעקב מנשמת ניצו שהיה בינו'.אעקבילשיצונז"ל

משמואלכט. הש שכתב מה במד"ר)ראה ד"ה וירא פר' תערב כ"ק(שנת דקדק וכ' הלשו בזו
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ז"ל דאמרו אהא מקאצק זצ"ל קיח.)זקיני משאלות(שבת לו נותני  השבת את המענג 'כל
ע"כ. לבו, משאלות לו שנותני לומר שיצדק עוד לו חסר ומה מ'עונג', למעלה אי והלא לבו',
.מובני והדברי התכלית, היא אצלו השבת הנה זו, למדריגה בא שבא שכתבנו, ה והיינו

לו שיהיה  זה לו שנותני היינו לבו, משאלות לו דנותני דהא לפרש, אמרנו אחר ובמקו
והגמר התכלית שהיא השבת מעלת עיקר מ"מ אבל לשאול. ומה לשאול, שיבי לב, משאלות

הבא'. עול מהו לגלות שאי כמו לאגלויי, עביד לא שכרה מת כ ועל הבא, עול מעי





דיני רשויות שבת )ג(

הלכות והליכות
 מתוך שיעורי ההלכה,

 והוספות פסקים בעל פה
שנמסרו מפי הגאון

רבי שמעיה לעוו שליט"א

לשאלות והערות, יש לפנות ל- 07538-654-646



(ג) שבת רשויות שומעאדיני לב כח

(ג) שבת רשויות אדיני

והנחה עקירה
דהיינוא. והנחה, עקירה שיעשה עד התורה מן חייב אינו לרשות מרשות המוציא

וכן בתוכה, העומד אדם ביד או רה"ר בקרקע ויניחנו מרה"י חפץ שיעקור

שהרבהא. ,לונדו בעירנו כא המצויי "הבא של המנהרות בעני לעורר כתבנו שעבר בשבוע
שא נמצא לרקיע עד ועולה בוקעת שרה"י וכיו כרה"י מנהרות אות של שדינ פעמי
אמות מד' פחות חפ איזה ברה"ר מטלטל שא נפ"מ בזה ויש כרה"י, דינו שמעליה הרחוב
המנהרות שמעל מקו באותו שיש אפשר וג לרשות, מרשות בזה מכניס או שמוציא דיתכ
לב לעורר אלא בזה כוונתנו היה לא מעיקרא והנה .ואיל מש רה"ר ש להפסיק בכדי
הננו דברינו, לבאר שביקשו ת"ח כמה ידי על בזה שנשאלנו מאחר ואול לא, ותו המעייני
מצאנו שוב הדברי כתיבת לאחר כי ונאמר, נקדי ומתחילה .אמרי בקוצר שיחנו לפרש

ט"ז. הערה פי"ז הנדמ"ח שש"כ בס' בזה קד שכבר

אלא ועולה בוקעת דרה"י אמרינ לא כא דעד א] אנפי. בג' דברינו עיקר על להעיר יש והנה
ל"ש שוב תשמישייהו וניחא בה בוקעי שרבי דיד באופ אבל מעליה, אחרת רשות כשאי
ועוד ג] מחיצה. ומבטלי רבי אתו דהא בזה לומר שיי לא אסיק גוד ג ב] כרה"י. להחשיבו

אסיק. גוד בזה לומר שלא נוס טע והוי ברחוב למהל הניכרות מחיצות אינ שהרי

ובתוס' רה"ר משו עליה חייבי אי א"י ע"א כ"ב דעירובי סוגיא היטב עיי' א] ואומר, ואע
לא אד שבידי דמחיצות מדבריה והעולה ס"ד, "יעב ושאילת ספ"ט חת"ס ובשו"ת ש
רבי של עיר ס"ב שצ"ב שו"ע עיי' ב] ודו"ק. לעול בטלי ואינ גבה על שעוברי איכפ"ל
הסול נחשב לא החומה גבי על בו ויורדי שעולי אחר במקו וסול אחד פתח לו שיש
ולא המחיצה בתו כשבוקעי אלא מחיצה ומבטלי רבי אתו דלא והמבואר כפתח, שבחומה
מחיצות שאי בעני הבית מחיצות על הבולט "גג וז"ל סכ"ג שמ"ה שוע"ה עיי' ג] גבה. על
מי ויש וכו' אסיק גוד אלו במחיצות אומרי אי וכו' הגג על לעומדי ונראי ניכרי הבית
בה אומרי ואי הבית מחיצות אלא לו שאי אע"פ וכו' ככרמלית אינו הבולט שגג שאומר
גוד לומר הוצרכו ולא לרקיע עד עולה רה"י הרי רה"י שתחתיו שהבית כיו מ"מ אסיק גוד
וכיוצא" בר"ה עמוד כגו סביבה מחיצות בהיק גמורה רה"י אינו שתחתיו בדבר אלא אסיק
ד] אסיק. גוד המחיצות על אמרינ שלא במקו א ועולה בוקעת דרה"י בזה והעולה ע"כ,
שהיה אחת עיר גבי מ"ב] ספר על המסכי שטערנפלד ב"צ [להג"ר ס"ד ציו שערי בשו"ת עיי'
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בתוכה. העומד אדם ביד או רה"י בקרקע ויניחנו מרה"ר חפץ שיעקור להיפך
עד התורה מן חייב דאינו ברה"ר, אמות ד' העברה איסור לגבי הדין והוא

ברה"ר. ויניחנו ויחזור אמות ד' שם ויעבירנו מרה"ר שיעקור

עקירה בלא והנחה הנחה בלא עקירה
שהיהב. שבשעה וכגון שם, הניחו ולא אחרת לרשות ויצא אחת מרשות חפץ עקר

את הוא שנתן או הילוכו, כדי תוך ממנו חברו נטלו לשם שיצא ברשות מהלך
שאסרו מדרבנן אסור אבל פטור זה הרי - הילוכם כדי תוך חבירו גבי על החפץ
חפץ שעקר וכגון עקירה, בלא בהנחה להיפך הדין והוא הנחה. בלא עקירה אף
שם, והניחו לרשות מרשות ויצא שבת, שנכנסה עד נח ולא יום מבעוד בע"ש

עקירה. בלא הנחה אף שאסרו מדרבנן אסור אבל פטור זה הרי

להוציא ע"מ שלא עקירה
לפנותוג. מנת על שעקרו וכגון אחרת, לרשות להוציאו מנת על שלא חפץ עקר

בלא להנחה נחשב להוציאו, עליו ונמלך ביתו, בתוך אחרת לזוית זו מזוית
עקירה.

מניח ואחד עוקר אחד
העומדד. חבירו ממנו ונטלה בתוכה כשחפץ לרה"ר מרה"י ידו אדם פשט אם

חבירו ממנו ונטלה בתוכה כשחפץ לרה"י מרה"ר ידו שפשט להיפך או ברה"ר,
כן. לעשות מדרבנן אסור אבל פטורים שניהם ברה"י העומד

והנחה עקירה בלא לרשות מרשות הוצאה
שעקרה. וכגון מדרבנן, אסורה כלל והנחה עקירה בלא לרשות מרשות הוצאה אף

או הילוכו, כדי תוך חבירו ממנו ונטלו אחרת לרשות בשבת ויצא מבעו"י חפץ
במקום והניחו וחזר לרה"ר מרה"י הוציא ואח"כ פטור ממקום שעקר כגון

את המפסיקי הגשרי תחת מחיצות ויש הנהר, על העוברי גשרי אל מקומות בב' פתוח
שיש ונמצא הגשרי שתחת המחיצות על אסיק גוד לומר להתיר ש וד הרחוב, רוחב כל
מקופיא אלא כתבנו ולא זה בכל יל"פ הרבה וכאמור, הרחוב. רוחב כל על מחיצות למעלה

.המעיי לב לעורר ובקצרה
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וחזר ברה"ר אמות ד' עמו והילך פטור ממקום חפץ בעקר הדין והוא פטור,
מדרבנן אסור זה כל הרי – פטור במקום .בוהניחו

חפץ עם ויצא שכח
הליכתו,ו. כדי תוך לו ונודע לכרמלית או לרה"ר בכיסו חפץ עם ויצא ששכח מי

ללכת ימשיך רק כהנחה, כמעשה הדבר לו יחשב שאז מהליכתו עצמו יעצור לא
שם, ויניחנו ד' על ד' רחב ואינו י' שגבוה מקום דהיינו פטור למקום שיגיע עד

שם ויניחנה ממנה שיצא לרה"י בחזרה ירוץ פטור מקום מוצא אינו [דגו"מואם

רס"ו] .סי'

הליכה כדי תוך בגד לבישת
שעצםז. משום הליכה כדי תוך ילבשנו לא בכיסו, בגד עם ויצא ששכח מי

כהנחה נחשבת סק"ו]הלבישה ק"ה .[חזו"א

בפיו רוקו נעקר
ברה"ר,ח. אמות ארבע ילך לא להשליכו, ועומד בפיו ליחה או רוקו לו שנעקר מי

נחשב הרוק את להשליך שעומד דכיון שירוק, עד לרשות מרשות ילך לא וכן
כמשא הרוק ש"נ]לו סו"ס .[שו"ע

אמות מד' פחות פחות ובכרמלית ברה"ר העברה
משום.ט בזה ואין ברה"ר אמות מד' פחות אחת פעם חפץ לכתחילה לטלטל מותר

שחוזר דהיינו אמות, מד' פחות פחות כן לטלטל אסור ואולם שיעור, חצי איסור
מדרבנן אלא אינו זה ואיסור למקומו, שמגיע עד אחת מפעם יותר כן .גועושה

להקל יש מצוה וצורך הדחק במקום ומ"מ כן, לעשות אסור בכרמלית ואף
.דבכרמלית

בהמהב. עמו והיתה כיסו לו שית נכרי עמו היה ולא בדר שהחשי מי הל"ו פ"כ "רמב עיי'
עליה והוא תעמוד שלא כדי מעליה נוטלו לעמוד וכשתרצה מהלכת כשהיא עליה כיסו מניח
עקירה לא ש שאי שאע"פ והמבואר עכ"ל, וכו' הנחה ולא עקירה לא ש תהיה שלא וכדי

.בדר שהחשי למי רק התירו לא הנחה ולא

גויג. לו ואי כיס לו ויש בדר שהחשי למי וכגו לכתחילה, א כ לעשות שהתירו ופעמי
רס"ו. סי' עיי' להציל הקודש כתבי בזיו במקו וכ מד"א, פחות פחות לטלטל לו שהתירו

שמ"ט.ד. סו"ס ביאה"ל עיי'
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אדם בני כמה ע"י מד"א פחות פחות טלטול
פחותי. הוא גם שיטלטלו לחבירו וליתנו מד"א, פחות לטלטל מותר הדין מעיקר

לדבר ואולם אדם, בני אלף אפילו לעולם וכן לחבירו, ויתנו ויחזור מד"א
זה דהיתר משמע ובפמ"ג כן. לעשות שלא האוסרים לדעת לחוש טוב הרשות
שיטלטל לחבירו ונותנו מד"א פחות אחד שמטלטל אדם, בני בב' אפילו הוא
דבריו על מפקפק בביאה"ל ואולם לו, ויתננו ויחזור מד"א פחות הוא גם

ס"ג] .[שמ"ט






