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המקבלים תמיכה מהממשלה מפרכסים 

  ז�לצאת הן לפתחי תורה והן לפתחי ע

 אף שכהיום אינו שייך לבא בחתימה ולענינינו

אבל באמת כל , על מגילת העצמאות בעצמו

מנהל החותם על הטופס הלזה שהלימודים 

איננה סותרת עקרונות מגילת "המוסד ב
ע עקרונות ויסוד "הרי הוא מקבל ע, "העצמאות

והיינו כל פרטים הנוגעים , מגילת העצמאות

, ק"יסדות המדינה שזהו בעצם נגד התוהילהת

ע עוד דבר שהיא מעקרונות של "וגם מקבל ע

מגילת העצמאות לחזק ולשמור ולתמוך בקיום 
 כדי ינאי ההכרחוזהו הת. ו" חק"הז באר"בתי ע

לענינינו הנאמר פ "ויל .לקבל תמיכה מן הממשלה

בפרשתינו ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן 

י ומקורו "ופירש', למה זה אנכי ותלך לדרוש את ה

 כשהיתה עוברת על פתחי תורה של ,מהמדרש
עוברת על , יעקב רץ ומפרכס לצאת, שם ועבר

ש את ותלך לדרו, עשו מפרכס לצאת, ז"פתחי ע

 הדבר ביאור .י לבית מדרשו של שם"ופירש', ה

שרבקה אמינו עודנה לא , ד רמז מוסר לענינינו"ע

ידעה ששני גוים בבטנה ושני לאומים ממעיה 
כ לא הבינה מה נעשה בקרבה ואיך "וע, דוריפ

תהיינה כזאת שאיש אחד ירצה לצאת הן לפתחי 

שוב אמרה ודאי זהו מנהל , ז"תורה והן לפתחי ע

 של תורה המקבל תמיכה מממשלת מוסד
כ מצד אחד הוא מפרכס לצאת "וע, הרשעה

ומצד , ת"שהוא מנהל ומחנך בת, לפתחי תורה

, ז"השני הוא בעצמו מפרכס לצאת לפתחי ע

ועל זה , ז"ע לשמור ולתקן בתי ע"שמקבל ע

האם על , ותאמר רבקה אמינו אם כן למה זה אנכי
' נכי ה במעמד הנבחר ושמענו אק"הזה קבלנו התו

איך תהיה לנו מוסד של , אלקיך מפי הגבורה

 ולכן .ז"י תמיכת פתחי ע"תורה המתקיימת ע

י בבית מדרשו של "ופירש' ותלך לדרוש את ה

כי שם בן נח חיזק ותמך מוסדות התורה על , שם
וכדמצינו שהקדים לאברהם אבינו , טהרת הקודש

 ומלכי צדק מלך )בראשית יד יח(בעת דחקו כדכתיב 

והיינו , ל עליון-הוציא לחם ויין והוא כהן לקשלם 

י מלכי צדק "ת היתה ע"שמאחר שהחזקת הת

ל -ז והוא כהן לק"עי', מלך שלם צדיק ועובד ה
ורבקה . 'נצמח מזה תועלת לעבדות ה, עליון

אמינו רצתה ללמד בזה את בנה העובר שהדרך 

הנכון שהמוסד המחנך בנים ובנות להתעלות 

בל שום תמיכה רק צריך שלא לק, ש"בתוי

ובלא , כמו מלכי צדק מלך שלם' מצדיקים ויראי ה
ו כשעובר על פתחי תורה מפרכס לצאת "זה ח

 .י"כ מפרכס לצאת ה"ז ג"וכשעובר על פתחי ע

ולדאבון , ק"ר המצב המרה בארה" היא בעוהזאת

כולם נתנו מרגוע , לבינו אין פוצה פה ומצפצף
ט עוד מע, לנפשם ולא נשמע שום קול מחאה

ויבא היום ויבואו המנהלים הללו על החתימה על 

, אנחנו אין בידינו לפעול בזה מאומה. י"כל זאת ה

, אבל זאת היא בכחינו להתריע בקול מחאה

ונכריז קבל עולם ומלואו שאין לנו חלק ונחלה 
, בעברינו על פתחי תורה נפרכס לצאת, עמהם

ואנו יודעים שיש , ז"ומרחקים עצמינו מבתי ע

ו בכלל אלו "ואין אנו ח, ז"בעינינו בית עלבזות 

  .הפוסחים על שתי הסעיפים
  א"ק מרן רבינו שליט"כ(

  )ח"תולדות תשס' בדינער לטובת כוללינו ה

  
  

  
  
  

úéáàåî àìå éáàåîã çëåî äðéã äùòîî  
íäøáà ïá ÷çöé úåãìåú äìà. íéîéä éøáãá äðä )à à ,ãì( ÷çöé éðá áéúë 

ìàøùéå åùò .ùøéôå" é)íù(åùî á÷òé àìå ìàøùé åàø÷ ãåã ìù åãåáë í ,
öå"äæì äæ ïéðò äî á .éå" àúéàã ì)åò úåîáé(. àìå éáàåî úéðåîò àìå éðåîò 

úéáàåî ,úéøöî àìå éøöî äúòî àìà êéøôå , àîòè ïðéùøã àëä àìà
àø÷ã ,íëúà åîã÷ àì øùà øáã ìò , ìù äëøã ïéàå íã÷ì ùéà ìù åëøã

íã÷ì äùà .åä êéøôå"à íéã÷äì ìíéùð úàø÷ì íéùðå íéùðà úàø÷ì íéùð ,
äîéðô êìî úá äãåáë ìë äîâøú àëä . íòè íéùøôîá àúéà äðäå

á÷ä ìéùëäù"äðéã äùòîá á÷òéì ä ,á àùðù ìéáùá 'úåéçà , íòè ãåò
úéðàöé äúéäù ìéáùá àúéà ,á÷äù øùàá ìàøùé àø÷ð á÷òéù òåãéå" ä

ìà åàø÷ ,á ìò õåøéú åì ùé ìà àø÷ð àåä íàå 'éçàúå , úåéøò øåñéà ïéàã
êìî ìù åèéáøùá ùîúùäì øåñàù ìéáùá àìà , ìà àø÷ðù á÷òé ìáà

úåéøò àùéì øúåî ,òå"úéðàöé äúéäù çëî ìùëðù íòèä ë , ìë áéúëå
äîéðô äãåáë ,úøúåî úéáàåî äæ íòèîå .æå" àìù ãåã ìù åãåáë íåùî ù

äéáàåîä úåøî äçôùî ìåñôî àáù åéìò øîåì , àìå ìàøùé åàø÷á÷òé ,
úåéçà éúù àùðù ìéáùá íòèä ïéàã äæî çëåîå ,òå" íåùî íòèä ë

åâå äãåáë ìëå úéðàöé äúéäù ,' åãåáë åäæå úøúåî úéáàåîã çëåî øéôùå
ãåã ìù.                                           הובא בטללי אורות, ל"יוחנן מקרעמניץ ז' הגאון ר  

øåñéàá äëá åùò ,éäá íéëåá ìàøùéåøú  
ùøãîá àúéà )á"ñô ø"ñ æ"ã( éðà íâ éðëøá øîàå åùò äëáù úåòîã ìéáùá 

éáà ,äæä áåè ìëì äëæ .äøä äù÷äå"ø ÷ 'ùì÷éðî à÷ìòîùáâøå , äîë àìäå
íéëåá ìàøùé éðáù úåéëá ,íéùùá íéìèá íéøáãä ìëù ïéãäå , äîìå

åùò ìù úåòîãä íéìèáî íðéà åðìù úåòîãä ,ðä áøä õøéúå" àåäù ãöî ì
îåðéîá ïé ,äåòä áåè ìò äëá åùò"æ ,â íéëåá åðçðàå"ïéðòä äæá ë , úîàáå
àé åðìù úåòîãä åéä éàãåá äøöá éëðà åîò ãåñá åðìù úåéëáä äéä åì

åðéîá ïéî äéä àìù úîçî åùò ìù úåòîãä íéìèáî ,ãå"ì . ïéà éúòãìå
äæì äèåð àøáñä ,øåñéà øáã ìöà ìèáì ìåëé ïéà åðéîá ïéî úîà ,äæ ìáà 

øåñéà øáã åðéà íéëåá åðçðàù ,àå"â åùò ìù úåòîãäù ú" ìù øáã ïéà ë
øåñéà ,åðéîá ïéî íäå ,îâá åøîà úîàáå ')ø"ã ä(. ìéáùá éðòì òìñ ïúåðä 

åðá äéçéù ,øåîâ ÷éãö äæ éøä ,åðá äéçéù ìéáùá äèåøô ïúåðä éúåë ìáà ,
øåîâ òùø äæ éøä ,øâú àøå÷ åðéà ìàøùéù íòèäå ,å÷ éúåë ìáàøâú àø ,
äëá åùò àöîðå ,øåîâ òùø äæá àåäå ,øâú àøå÷ù ãöî , íéëåá ìàøùé ìáà

øâú íéàøå÷ íðéàå ,íé÷éãö íéàø÷ðå , åìèáì íéìåëéå åðéîá ïéî éåä àì áåùå
áåøá.                                                     ה"יצחק מראדוויל זלל' ק ר"להרה, אור יצחק  

ìù åðåöø ïéùåòáíå÷î   
éáà êì àéä úçà äëøáä. áåéàá øîàð )è'( òùøå íú éúøîà ïë ìò àéä úçà 

äìëî àåä , á÷òé úà ÷çöé êøéáù äëøáä íàä åùò úìàù íâ äúéä åäæå
 íäá àöîéù íéáöîä ìëá àéä- úçà -êåôéäì åà ÷éãö åúåéäá ïéá  , ïëìå

÷çöé åì äðò ,éäå 'êøàååö ìòî åìåò ú÷øôå ãéøú øùàë ,á øîåìë ÷ø íä éúåëø
íå÷î ìù åðåöø åá íéé÷éù ïîæì.                                                      עבודת יששכר  
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  מגיד תעלומה
  
  
  
  

אנטנינוס ורבי לא פסקו מעל שולחנם צנון 
  חזרת כי הרבו בהכנסת אורחיםו

איתא במדרש רבה הובא . שני גוים בבטנך

י אלו אנטנינוס ורבי שלא פסקו מעל "ברש

מה , ויש לתמוה. 'שולחנם לא צנון ולא חזרת וכו

י "ענין הנפלא הזה אשר הגדילו אושר האנשים ע

א "מש' ובס. שלא פסקה מעל שולחנם צנון וחזרת

ל כי הצנון " חזבשם אביו כתב דהנה ידוע בדברי

בא לגרר תאות האכילה ולעוררו לכן בא על 

והחזרת טבעה לעכל . השולחן קודם האכילה

לכן בשום פעם לא . כ בא אחר האכילה"האכילה ע

כי טבעם , יהיו שנים אלו סמוכים יחד על השולחן

אכן המצא ימצא כזאת . שונים ופעולתם מתנגדת

 זה .בבתי משתה ופונדקאות אשר זה הולך וזה בא

והנה אחיו , יושב לאכול ואוכל צנון לעורר תאותו

בצדו קם ממשתהו ואוכל חזרת לעכל מאכלו לכך 

וכן הדבר . שתי אלה מוכנים יחד על השולחן

באנשי שם אשר ביתם פתוח לרווחה לכל עובר 

ושולחנם אין לו , ושב לשפות להם די שבעם

. כי עוד זה פוסק השני מתחיל. תחלה ותכלה

זן את חכמי ' ברבינו הקדוש שהיכאשר מצינו 

וגם אנטנינוס אוהבו דרך . ישראל כל ימיו

ל "על כן אמרו חכמינו ז. 'בעקבותיו כמבואר בגמ

בחין מליצתם עליהם שהרבו בענין הכנסת 

אורחים עד שלא פסקו מעל שולחנם לא צנון ולא 

 )שיחת חולין(                   .חזרת באשר תמיד הוצרכו להם

  ויקרא שמו

  הכל קראו לו כן אבל יעקב.ויקראו שמו עשו

 לא קראוהו הכל כן על שם אחיזת העקב שלא

  )א"ריב(.           הנראה אלא לנשים שהיו בשעת ליד

  מדה כנגד מדה

בוא וראה אדם קונה לו . כשמות אשר קרא

הוא , עומד בנו ומחדש בו דבר, בית וקורא לו שם

אלא ,  כןאבל יצחק אבינו אינו. קורא לו שם אחר

, כל הבארות שחפר אברהם אבינו וקרא להן שם

אף על פי שעמדו פלשתים וסתמו אותן וחזר 

אף על פי כן לא חידש להם , יצחק וחפרן שניה

. אלא העמידן על השמות שקרא להן אביו, שם

ומפני שנהג כבוד , מפני ענותנותו, ולמה כך

שכל האבות נשתנו , ומה שכר נטל על כך. באביו

ולבסוף נקרא , אברהם מתחלה אברם, שמותם

ולבסוף נקרא , יעקב מתחלה שמו יעקב. אברהם

אבל יצחק מתחלה עד שלא נולד קרא לו . ישראל

ולא נשתנה שמו , הקדוש ברוך הוא יצחק

 )מדרש הגדול(                                                                           . לדורות

  מצרותיו יותר מיצחקיעקב היה סבלן 

היה מבחר באבות גם בזה שהיה ה "כי יעקב ע

ו סבלן בטוב לב רב צרותיו אשר קרא על עצמ

המקרא לא שלותי ולא שקטתי ולא נחתי ויבא 

ומכל מקום היה , פ וישב"ש ברבה ר"כמ, רוגז

בריא אולם לא כהתה עינו ולא נס ליחו והוא בן 

, וקןל שנים עד סוף ימיו לא כבדו עיניו מז"ק

ב שנים ותכהין עיניו מראות על "ויצחק היה בן קכ

, צער קטן שהיו כלותיו מורת רוח ליצחק ולרבקה

הנה קמן שמדת סבלנות בטוב ונועם היה ביעקב 

  )ו"דף פ, טבת' חתם סופר דרשות לח(                        .ביתר שאת

  

   מילי מעלייתא

 



 מילי דאבות
 

 '  וגועמך'  ההראינו כי היויאמרו ראו 

 .'ה עתה ברוך הונשלחך בשלום את

 ).ברכות סד( ןלמא דהנה קיינראה לפרש 

 אלא ,לא יאמר אדם לחבירו לך בשלוםש

 ובעודו חי אינו בטוח אם , כי בשלום משמע שכבר הוא בשלימות גמור, והטעם,לך לשלום

 בו שכבר הוא ו אמנם יצחק אבינו בטוחים הי, רק לך לשלוםומרים לזה א,הוא בשלימותו

 שהרי אמרו לו לך ,עמו' זה הבינו כי המ ו, אמרו ונשלחך בשלום דייקאכןל  ע,בשלימות גמור

עמך ' ש ראה ראינו כי היה ה"וז, ב עשרו ולא נחסר לו מאומהו עודני חי ברם כל זהבשלום וע

  )זכרון אלעזר(                                                                                 .'ז אתה גם עתה ברוך ה" ועכ,ונשלחך בשלום

מ דאיתא " עפי.יעקב ועשו האמורים בפרשה' י ואלה תולדות יצחק וגו"ל מה שפרש"ועוד אפ

שלעתיד יטהר גם הוא , וכתבו המקובלים שזה קאי על עשו, במדרש שעתיד חזיר ליטהר

ן ש ועלו מושיעים בהר ציו"והגם שיש אומרים שיתבער מן העולם וכמ, ויחזור אל הקדושה

' אבל זה אין לידע מה שיהי, לשפוט את הר עשו שיעשו בהם משפט ויבערו אותו מן העולם

שזה שעתיד חזיר ליטהר ' וגם היפה תואר פי, אז דהרבה בחינות יש וחילוקים בין הרשעים

ויצחק אבינו ראה זאת , קאי דוקא על עשו שהוא סובר שלא ישתנו דיני התורה כלל לעתיד

וכמו דאיתא במדרש , לעתיד' דושה שהוא ראה הכל אז מה שיהישעתיד עשו לחזור להק

כריח שדה הרי חרוב ' ק בנוי וחרב ובנוי ראה ריח בני הרי בנוי וכו"ה ביהמ"שהראה לו הקב

, כ אהב אותו שראה שיחזור אל הקדושה"וע' בנוי ומשוכלל לעתיד לבא וכו' אשר ברכו ה', וכו

פ ראה ריח בני "ל עה" על לעתיד כמדרש הנשזה קאי, פ יעקב ועשו האמורים בפרשה"וז

  )ז"ק תולדות תשט"ליל שב, ת"ח' קו(                                 .ששיחזור אל הקדושה ואז יחשב לתולדות יצחק

אשר ממנו יסתעפו צרות רבות לעם ,  כאשר בא הכתוב לספר מלידת עשו הרשעומעתה

לרמז שהקדים , עקב ועשו האמורים בפרשהל וכתב י"לזה הקדים רשיז, ישראל בכל הדורות

ובזכות , ויעקב אבינו הוא העומד לנגד עשו בכל עת ובכל זמן, ה את הרפואה למכה"הקב

  )ברך משה(                                                                   .תשועת עולמים' תפלותיו הקדושים ישראל נושע בה
  

 

 ,ד"נולד בשנת תקמי "ע ועכ"ערנאביל זיק רבי אהרן מטש"הרה

, ע"רבי מרדכי המגיד מטשערנאביל זיק "הרהלאביו כבנו הראשון 
ע' ולאמו הרבנית מרת חי רבי אהרן הגדול ק "הרהה בת "שרה 

נים "נו הרהיונתגדל על ברכי זק, ע"מקארלין זי ק בעל מאור עי
ם המגיד מטשערנאביל אמר על בניו הקדושים דברים גדולי. ע"זי

לו שמונה בנים שבעה הם  עד למאוד ופעם הפטיר ואמר כי יש 

  . שעולה על גביהן" אהרן"כנגד קני המנורה והאחד הוא 

והעובדא , בעודו תינוק קטן השגיח אביו הקדוש על קדושתו

הבא תעיד עליו שפעם בהיותו כבר אחד מגדולי ישראל אשר נהרו 
באה אליו , יםאליו המוני בית ישראל להיפקד בדבר ישועה ורחמ

, אשה זקינה וביקשה ממנו שיאמר עבורה קדיש אחר אריכת ימיה
, ק מטשערנאביל באיזה זכות היא מבקשת זאת"שאל אותה הרה

' אמרה כי היא היתה המינקת שלו וקיבלה פקודה מאת אביו הק

המגיד מטשערנאביל להשגיח על הילד הקטן שהעינים שלו יהיו 
ק שיאמר קדיש אחר "ים עמה הרהואכן הסכ, סגורים וקיימתי זאת

ומסופר שלאחר הפטירה באה הנשמה הקדושה וביקשה , פטירתה
ממנו שיפסיק לומר קדיש כי על ידי הקדיש שלו היתה לה עליה 

  .    גדולה עד שלא יכלה כבר לסבול

בעל , ל"גדליהו מליניץ זצ' ק ר"בת הרהאת בהגיעו לפרקו נשא 
צבי ' ק ר"בת הרהש נשא את "ובזו, ת"עה" תשואות חן"

ק "אברהם מקאריסטשוב חתן הרה' ק ר"מקאריסטשוב בן הרה
  ."מאור עינים"בעל 

q q q  

עול את שיקבל עליו ' היותו עוד צעיר לימים הכריחו אביו הקב

ר"ק להרה"ההנהגה ונסע אז על שב ע "ברוך ממעזיבוז זי' ק 
שהסמיכו לכך ונתן לו במתנה בגדי לבן שצדיקים בדורותיו נהגו 

עם פטירת , בעיירות הרבה' ומני אז הרבה בנסיעותיו הק, לבושל

ובמגידות ' ז מילא מקומו בהנהגת עדתו הק"אביו בשנת תקצ
ל"דק ופעם , ומני אז התפרסם כמגיד וכאיש קדוש, ק טשערנאבי

איך וואלט : ל"ע בזה"ק רבי דוד מטאלנע זי"אמר עליו אחיו הרה
ינו הרב רבי אהרן ת זאל העלפן לראות עם אח"געזאגט אז השי

מטשערנאביל הגם איך ווייס אז רעדין מיט אים איז נישט דא שזה 
נו בעולם הזה עם כל זאת אני יודע אשר  כמה שנים אשר הוא אי

גם שעליו היה , כל ההשפעות וכל היסודות של העולם על ידו הם

נים שראו אותו כל הצדיקים והוא  נשיאת ראש מצדיקים הראשו
   )זכרון צדיקים(. וניםחידוש בדורות הראש

ולא רק בסביבתו היה מנהיגן של ישראל אלא מצודתו היתה 
נשיא של מעות ארץ ישראל ' הוא היפרוסה עד לארץ הקודש ו

, ועשה הרבה כדי לחזק ישוב ארץ ישראל, במדינת אוקריינא
 אמר עליו שהוא מרא דארעא ע" זיד מבעלז"ק מהרי"הרה

  .דשו הקדישראל כי הוא שולח שקי זהב לארץ
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ק מטשערנאביל "אחד מהעבודות הקשות שבמקדש אצל הרה

ע היתה להכניס הרהורי תשובה בלבות בני ישראל ולהחזירם "זי
ק רבי דוד "ובספר ארץ החיים מביא שפעם אחת אמר הרה, למוטב

' ע אחינו רבי אהרן הרגיל את חסידיו שני דברים א"מטאלנא זי
לקיים ' וב, " אנחנו חטאנואבל"להיות תמיד במחשבתם ובלבם 

  ". בלבי צפנתי אמרתך"ה "מ ע"תמיד מאמר דה

ובספר אוצר ישראל מסופר שבעיר טשערנאביל היה חוף 
אניות וסוחרים הגיעו לשם ופעם הגיע שם איזה איש סוחר אמיד 

והיה צריך לשהות שם , נכסים שהיה צריך להעביר סחורה
האם יש כאן איזה ושאל את אנשי העיר , בטשערנאביל כמה ימים

, ע"ק מטשערנאביל זי"צדיק אמרו לו שאכן נמצא כאן הרה
ק "ע ועמד ליד הדלת קרא הרה"ק זי"כשנכנס הגביר לחדר הרה

בייג דיך אראפ וועל איך דיר "מטשערנאביל את הגביר ואמר לו 
ק וחזר "והגביר לא הבין את שפת הרה" בענטשן בייג דיך אראפ
כשהגיע הביתה , רנאביל יברכוק מטשע"לאכסנייתו מבלי שהרה

נכנסו במחשבותיו הרהורי תשובה גדולים ועלה בלבו כל מעשיו 
הרעים אשר עשה מיום הוולדו ועד הנה ורצה מאוד לחזור 

ק ואמר רבי אני רוצה לחזור "והלך בחזרה אל הרה, בתשובה

ק מטשערנאביל לחדרו הפרטי והחזיר "ולקח אותו הרה, בתשובה
 והתחיל הבעל תשובה לבכות בבכיות ,אותו בתשובה שלימה

ק בייג דיך אראפ בייג דיך "ואו אז הבינו מה שאמר הרה, נוראות
  .   ומני אז כבר לא רצה לחזור לביתו ונשאר שם, אראפ

ואף בשמי מעל השמיע את קולו ואת ידו החזקה להחזיר את 
ל "כמסופר בספר הנ', נדחי בני ישראל בתשובה שלימה לפניו ית

ק מטשערנאביל היתה לשלוח שליח מיוחד "הרהשדרכו של 

רות לגבות כסף מעמדות וגם ציין את שמות האנשים ממי , לעיי
ופעם שלח שני שליחים לגבות את המעמדות באיזה עיירה , לבקש

כשהגיעו לשם שאלו על , קטנה וציין שם איש אחד שילכו אליו
עד , ק"ל ואף אחד לא ידע מי הוא האיש שציין הרה"האיש הנ

, נזכר אחד שבסוף העיירה גר איש אחד פושע ישראל בשם זהש
והלכו אליו השליחים ואמרו לו שהרבי שלח אליו לקחת את 

אמרו לו , שאל האיש מי הוא הרבי ששלח אלי, המעמדות

כששמע האיש את , ק רבי אהרן מטשערנאביל שלח אליו"שהרה
שם הצדיק נזדעזע וקפץ ממקומו וסיפר כי זה זמן רב שמחפש 

כי פעם חלם האיך שדנים אותו בשמי מעל ורצו , ת הצדיק הזהא
ופתאום הגיע איזה צדיק ואמר שהאיש עדיין , להעבירו מן העולם

ושאלתי מי הוא , צעיר לימים ויתנו לו עוד לחיות ויעשה תשובה

ל"הצדיק ואמרו לי שהוא הרה ומני אז , ק רבי אהרן מטשערנאבי
ני יודע היכן ונסע עמם ,  הואמחפש אני את הצדיק ואי

  .        לטשערנאביל ונעשה בעל תשובה גמור
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אם כי בעולם הזה לא היה ידוע בגדלותו בתורה ואף הוא עצמו 
הסתיר את גדלותו בתורה הסתר בתוך הסתר עד כדי כך שסיפר 
פעם אחד ממקורביו שחקר אחריו פעמים רבות לראותו לומד 

הכין ספרים הרבה על תורה ולא ראה אותו שום פעם שלומד רק 
שלחנו ולא פתח אותם ורק בליל שישי ראה אותו לומד חומש 

ומסופר , וגם בספר אור פני משה' אור החיים הק' י ועם פי"רש
א כשנסע מעיר לעיר לומר מגידות הגיע לעיר אחד מלא "פש

ק נגש לפני העמוד בלי נטילת רשות והתחיל "ובליל שב, מתנגדים
כ "ג' והרב שהי,  קבלת שבת בקול גדולכ"ק ואח"הודו במנחה עש

אחר התפילה אמר הרב שנראה אם , הדבר עד מאדלו מתנגד חרה 

ושלח הרב , ח הוא נמחול לו ואם לאו יקיים פסק ויקבל עונש"ת
וכשבאו קשה '  פשט באיזה תוסשני אברכים לשאול אותו

אהרן אמר להם כי עכשיו עייף מן הדרך ' ק ר"האברכים לפני הרה
, רק יבואו מחר בבוקר ואז יאמר להם, יכול לומר להם עכשיוואינו 

ומיד הלכו , וכשבאו בבוקר אמר להם פשט נפלא שערב להם מאד

, וכשבאו לבית הרב שכחו הפשט, לבית הרב לומר לו הפשט
וכשהגיע אליו , התיישב הרב שילך בעצמו לשאול אותו הפשט

ר , סע לומר מגידותרק היות והוא נו, א כי אינו יכול ללמוד"אמר לו 
כול להיות חילול השם ח אז , ולא ידע' ו אם ישאלו לו תוס"י

אבל אם אתם רוצים , שיאמר לי הפשט' הטרחתי את בעל התוס
  .לידע הפשט תייגעו עצמכם בתורה אז תדעו הפשט

וכן " שר התורה" אבל צדיקי הדור העידו ואמרו עליו שהוא 

 רבי אהרן ק"מסופר בספר אוצר ישראל שהמשמש של הרה
והיה דרכו בכל יום בבוקר , ט שמחה"יו' ע היה שמו ר"מקארלין זי

ושאל , לומר לפניו את הברכות כדי שיענה אמן' לבוא לפני רבו הק
ק רבי אהרן "ק מקארלין מה טיבו של הרה"פעם את הרה

ומה הרעש שהעולם מרעישים ממנו הלוא לא , מטשערנאביל

ענה , ם אותו שלומד תורהרואים ממנו שום גדלות וגם לא רואי
ולא צריך " שר התורה"ע הלוא הוא הוא ה"ק מקארלין זי"הרה

  .ללמוד בגלוי

א "צ רבי אלחנן האלפערין שליט"ובספר יפה שיחתן מאת הגה

ע שפעם בא אל "ק רבי שלום משאץ זי"מביא מה ששמע מהרה
ע אברך אחד ושיחד את המשמשים "ק מטשערנאביל זי"הרה

כשיצא סיפר , ק"ב שיכניסו אותו אל הרהבמתנת יד של טס זה

האברך להמשמשים שבהיותו יושב בביתו והיה עמל קשות להבין 
חלם לו חלום , ם ונתעייף ונפל בתרדמה"איזהו פשט בדברי הרמב

היכל "שהוא נמצא בעולם העליון ונכנס להיכל אחד שנקרא 
ח וזקן עומד עליהם שהוא ראש "ומצא שם קבוצת ת" ם"הרמב

היו עוסקים בסוגיא זו ונתנו ושקלו בחריפות בביאור הקבוצה ו
ונתקבלו דבריו , והזקן ראש החבורה אמר מסקנתו, הדברים

ובחלומי שאלתי מיהו הזקן הזה ואמרו לי שזהו שר , בבהירות רב

כאשר הקיץ משנתו התחיל לדרוש , התורה הנמצא בעולם השפל
 הצדיק אחרי הזקן הזה ועד שהגיע לטשערנאביל והכרתי את פני

  . ואכן נשאתי ונתתי עמו בסוגיא הלז
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כ בעיר טשערנאביל "ומנו, ב"כסלו שנת תרל' נסתלק ביום ח
ק רבי ישכר "ומסופר בספר אמרי דבש שנכדו הרה .באהל מיוחד

נסע ' ז הק"ע כאשר נודע לו על פטירת חו"דוב מבעלזא זי

 במהירות להשתתף בהלוויתו אבל ירט הדרך לנגדו ולא הספיק
ונסע תיכף , להגיע ובהגיעו שמה היה כבר הלויה על הבית עלמין

ומיד להבית עלמין ובאותה שעה כבר הורידו את גופו הקדוש אל 
ואמר שהוא רוצה , ק מבעלזא אל הקבר הפתוח"וקפץ הרה, הקבר

וגילה הטלית מעל , פ לראות את צורת קדשו"עוד פעם אחד לכה
אל מביא שאמר שצורתו ובספר אוצר ישר, ראשו והסתכל בצורתו

    . ק בחיים חיותו"אז נראתה כמו בקידוש בליל שב
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  ע"זי אהרן מטשערנאביל ק רבי"הרה

 ב"כסלו תרל' ה

  ל הצדיקיםע
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, קדם ידידינו, נברך ברכת מזל טוב,  וטוב לבשמחהמתוך 

חתן התורה תמים למעלות , הצמוד באהבה בקירות ליבנו

כחשיכה , שוקד על דלתי התורה, מתנהג בחסידות, ומידות

  בהילולים , שמו מפארים, כתר שם טוב על גביו עולה, כאורה

  ה"ה. אשרי שלו ככה, חתן כהלכה, ותוארים               
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ויזכה לראות בנים , כסולת מנופה, ר שהזיווג יעלה יפה"יהי

אך טוב וחסד ירדוף , ולמצוות פונים, בתורה שונים, ובני בנים

  , ק סלולה"ותבנה ביתך בדרך אשר מרבותה, אותך כל הימים
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öæ"ì     .  

•  úøâàá àá íééç óñåé éáø
 äàîèä äôùä ãâð äéðù

'úéøáò'  

äâä íðîà" íééç óñåé éáø ÷

öæ"ì ,äæ åáúëîá ÷ôúñä àì ,

è íåéáå" øçàì íééîåé ïååùç æ

äúøåñéàä úåùãç , úåøâàá àá

åéðùæåòå ó÷åú äðùîá àöéå ú ,

 åãá øùà äàîèä äôùä ãâð íâ

 íáéìî'úéøáò ,' ìò àá äéìò

íåúçä ,äâä íò ãçé"ø ö ' ÷çöé

öæ ïé÷ñéã íçåøé"ì ,äâäå"ø ö '

öæ ïééèùðòììàåå íåçð äùî"ì ,

àå"ã:  

îò"ùò é"å . åðà íéàöåî

 úúì ùåã÷å ìåãâ áåç åðéùôðá

äøä íò åðéãé" øãâ éøãåâ â

òä ìåáâì áéáñî åìáâ øùà íìå

äåú íøëá íéðåùàø" ìáì ÷

 êåðéçä úåîåçá úåöøô åöéøôé

 íéôìà äæ åðéúîåàá ìáå÷îä

íéðùá , åéìò åãîò øùàå
íúåùôðá íéùåã÷ä åðéúåáà ,

 àì àåä ìåâéô ùãç øáã ìëå

äöøé , äøåîúä ãåçéáå

 íäì åãáù ïéôéìçäå

 äøåú óéìçäì íéùãçúîä

äìèá äçéùá äîéìù , íå÷îáå

äåú ãåîéì" ÷ åéúååöî íåé÷å

 íäì åç÷ì' ìù íééúôù éåèéá
 àìå òøäì úéøáòä ïåùìä

áéèéäì ,' åâù íéáø åðéðåáàãì

åæ úáæåë äòãá , ãåâéðá àåäù

äùåã÷ä åðéúøåú éø÷éòì øåîâ ,

 åæéàî äá êîåúäå ÷éæçîä ìëå

äéäúù äðååë , åéìò áåúëì éåàø

àøîî ï÷æ ,äå ' åîò ááìá ïúé

 íìù ááìá ãçà íëù åãáòì
 úëììíã÷ éîéë íìåò úåáéúðá ,

íéîù íåùãé÷ øáë øùà , äëæðå

 ïéðááå ïåéö úîçðá úåàøì

 íéìùåøé

áá"à.  

•  úåðòøåô
 úîçìî
 íìåòä
 äðåùàøä
 õøàá

ìàøùé  

 éäìéùá

òøú úðù" ã

 ãòåéîä íåé áàá äòùú íåéá

 íìåòä úîçìî äöøô úåðòøåôì

äðåùàøä , øäîðå øî íåé åúåàîå

 áåùéä ìò úåøåøö úåøö åøáò

éãåäéäìàøùé õøàá  , íéìùåøé

 åéä íäéúåñðëäù äéúåãñåîå

 éðá ìù íúøæò ìò úåññåáî

ãáìá äìåâä ,åëåáð.  

• äøàá áöîä øåàéú"÷  

 íéøãå÷ íéîéá øîä áöîä

åìà , ìù åøôñá áèéä øàåúî

äøä"ø ç 'æ àéåìá äùî" ì' ìò

íéìùåøé êéúåîç ,'àå"ã :' úåøö

 ÷ø åàá àì éãåäéä áåùéä
 äîçìîä ïî äàöåúë

ìåçúäù íìåòä éáçøá äì

 úåøå÷îî õøàä úà ä÷úéðå

äúééçî , ø÷éòá åîøâðù àìà

 ìù éøæëàä íðåèìù éãé ìò

íéëøåúä , õåøô íò ãéî

 íéìùåøéá åìéùîä äîçìîä

â õéøòä úà' äéëøåúî äçô ìî
 úøãçä ïòîì ìòôéù éãë

 áø÷á íéëøåúä úåðîåàìä

õøàä éáùåú , õøà éãåäéå

äøéøáä éðôá åãîòåä ìàøùé ,

ìá÷ì åà úåðéúðä úà 

úéðîåúåòä , íéðåãéð úåéäì åà

õøàä ïî ùåøéâì , äøåàëì

äì÷ äøéøá , à÷ò àã êà
 ãéî íéáééç åéä íéðîòúîä

 éëøåúä àáöì ñééâúäì

íäåæîäå úçùåîä , êë êåúîå

 åéäù íéìùåøé éãåäé åøäî àì

 êôääì úåøæ úåðéãî éðéúð íáåø

úåòìîåíéð , íéøæëàä íéëøåúä

â úà ìòåôì æà åàéöåä úøéæ

ùåøéâä ,òøú úðù ãòå" åùøåâ æ
 éãåäéî ãáëð ÷ìçå åôé éãåäé ìë

íéìùåøé , øàùå íéøöîì

úåðéãî'.  

•  õøàá íéìâðàä ïåèìù
ìàøùé  

 æà åøáò ìáñ úåðù äùåìù

éãåäéä áåùéä ìò , èàì èàì êà

 åãå÷éôá éìâðàä àáöä áø÷úä

ðìà ìøðâä ìùáõøàä éøòùì é ,

ë íåéáå"òøú åìñë å" õ÷ä àá ç

ìùä ìò òáøà ïá éëøåúä ïåè

íéðùä úåàî , äùáëð íéìùåøé

íéìâðàä éãé ìò.  

•  äôå÷úá äìåâä úåãäé áöî
åæ  

 íéçúåúä åîãð øùàë

 ìàøùé úéá ìù úåîã äúðúùä

åìåë íìåòá , ìò ãøé ìæøáä êñî

 óåâî ÷úéðå äôåøéà çøæî úåðéãî

 íéãåäé íéðåéìî äùåìùë äîåàä

 éøîåù ìù øëéð ÷ìç íäéðéá

 éðîàðå íéðåîàúéãøçä úåãäéä ,

åéìò óñåð éðçåø ïáøåç íâå ,

 äàéáäù äîçìîä úéñåîìøãðà

 íééãåäéä íéöåáé÷ä úôéãøì

 íéðåîä ìöà íâ äàéáä äìåâá

 éîåàìä ïåéòøä úà ìàøùé úéáî

éðåìéçä , ìéçúä äòî÷ äòî÷å

 åàøð åá ùãç éãåäé íìåò äìâúî

 äôåøéàá ìàøùé úåìéä÷î äáøä

 íäá åáø ìåò é÷øåôä øôñî øùà

äøåúä éøîåù ìò.  

•  õøàá øúåéá òåøâä áöîä
ìàøùé  

 úåãäé ìòù ãåòá àìà

 ìù ãçà á÷ ãøé äìåâá äøåúä

éøîåçå éðçåø ìáñ , äòùú éøä

íéìùåøé äìèð íéøçàä íéá÷ä ,

 úà äá äàöî äîçìîä íåú

 øñç õåöøå øåáù éãåäéä áåùéä

úå÷éø úåãñåî úåôå÷å íçì ,

 ùùåàúäì ìåëé äéä àì áåùéä

òøä ïî åîöòî øøùù ìéäáîä á

íéðù ùåìù êùîá øéòá , ïî

 äìéôäù úåîåéàä úåìçîä

íéììç , úåàìúä ïîå

 éëøåúä ïåèìùä ìù úåììòúääå

ïååðîä , ìáñä úôå÷úî øáòîä

úëùåîîä , éèéøáä ùåáëì

 úåãôë åøàúì åñéð íéáøù

íéäãî äéä ìàøùé ììëì äìöäå ,

äâä ïøî àìåìå" íééç óñåé éáø ÷

òðàæðöæ ãìòô"ì ,öééúäù ãçé á

ä äòãì åéçà íò"äâä ä" éáø ö

öæ ïé÷ñéã íçåøé ÷çöé"ì , çéôäì

éãøçä øåáéöá íééç çåø , éøä

 äîå÷ú äúéä àìå èòîë

ìàøùé õøàá úéãøçä úåãäéäì.  

•  íò íéðåéöä ìù íðåçöð
íéìâðàä ìù íðåçöð  

 äìáñ úîåòì

 úåãäéä ìù äðåøáùå

 äòáðù úéãøçä

 úåèèåîúäî ø÷éòá

 íééðçåøä äéúåãñåî

úäåíééðøå , äìçä

úâùâùî úåéðåìéçä ,

 ìàøùé õøà ùåáéëå

ò" íâ äéä íéìâðàä é

 íéðåéöä ìù íðåçöð

 äòùä æà åàøù

 òéâäì éãë äøùë

 úéôåñä íúøèîì

 ìò èìúùäìå

 õøàá úåãäéä

ìàøùé , éäìéùá

 åñééâ äîçìîä

 íéãåãâ íéðåéöä

 àáö éùðàî íéøáò

 äìåâä úåãäé êåúî

 äãéöì ãåîòì éãë

åðáå äéðèéøá ìù ú

äúéøá , êë íùìå

 õøàì íâ æà åòéâä

 íéðåéöä éùàøî äîë

â íäéðéá' ñî

 ìù åðá ãìéùèàø

 ìðìå÷å òåãéä áéãðä

éèéøáä àáöá ,

æå'é÷ñðéèåá ,äâä" ÷

 äàø íééç óñåé éáø

 äðëñ íéãåãâä ñåéâá

 úéîùâå úéðçåø

 ïåéëî ìàøùé ììëì

 åîùàð íéãåäéäù

 íéáøòúîå úåîåàá íéãøåîë

íäì àì äîçìîá , ìòå òéøúä ïë

 íéãåãâá úåôúúùää ãâðë

ïéðòä úøîåç ìò øéäæäå ,

æ' åéìò íééàì çìù é÷ñðéèåá

åçì åäåôèçéù" ÷éñôé àì íàá ì

åúåìéòô úà ,ì åëøãë êàà úç 

ùéà éðôî , éàáî ãçà øùàëå

 ùåùçì ïéðòä ïîù åì øéòä åúéá

íéðåéöä éîåéàì , óñåé éáø øéèôä

ãé øçàìë íééç , åøáò àì ïëàå

ãçà íéîé ìù åéúåìåòô øáã íé

æ' úåðåèìùì äòãåð é÷ñðéèåá

ùøåâ àåäå.  

• äâä" ÷îðî íééç óñåé éáø ÷
 éãåãâì åúåãâðúä úà

íéìééçä  

äâä" íééç óñåé éáø ÷

òðàæðöæ ãìòô"ì , ìà æà ïîæåä

 úà ÷îðì éãë ãìéùèàø

ñåéâäì åúåãâðúä , åì øîà êëå

íééç óñåé éáø : äàöî éìîìà

 ñåéâá ïéðò úéàáöä äìùîîä

äùøåôîá úàæ úùøåã äúé , æàå

 úà àìîì äååöî éúééä éðà íâ

äìùîîä úãå÷ô éáâì äáåçä ,

 úáééçî äðéà àéäù ïåéëî êà

 íé÷åîéð äì ùéù øáãì ïîéñ éøä

êëá , éðôîå äîúøçà âäðé éðà .  

• øåôìá úøäöä  

 íéãåãâä ñåéâ ïéðò

 úéðåéöä äòåðúä úåìãúùäå

ïåãðåìá ïåèìùä éùàø éðôì , øù÷

éîà íéøù÷ íééìâðàä ïéá íéö

íéðåéöäå , íâ íäéìò äôñåð

 éøéùëîá úéòãîä åúéìâú

ãä ìù äîçìî"ä øë íééç éàîé

íéðåéöä éùàøî ïàîöééå ,

ïåãðåì úìùîîì äøñîðù , ìåîâë

éá æéøëä äìà ìë ìò" ïååùç æ

òøú" ãøåìä éèéøáä õåçä øù ç

 éë äòåãéä åúøäöä úà øåôìá

 äîçìîä øîâå ÷ùðä úúéáù íò

ùîîä äàøú ïéòá úéèéøáä äì

 íéãåäéì éîåàì úéá úî÷ä äôé

ìàøùé õøàá.  

•  ìò ìàøùé éìåãâ ìù íúòã
øåôìá úøäöä  

 åàöé íìåòä éãåäéî íéðåîä

 äìäú úåðâôäáå äçîù úåòåøúá

 øáë äðäå åìéàë åæ äøäöä ìò

 òãåð ïîæä íåé ìù ÷ééåãîä

äìåàâä , äøåú éìåãâ íâ íëåúá

 ïéðò úà åùøéô àìù äàøéå

òöë äøäöää úøéñîì ìåãâ ã

 éãéì ùãå÷ä õøàá ïåèìùä

íéðåìéçä , ìàøùé éìåãâ êà

 äëøòîá åãîòù øåã åúåàáù

 äúåàá ÷çøîì åæç úåðåéöä ãâðë

äòù , äðùéù íðîà íàù

 èì÷î íå÷î úçèáä åæ äøäöäá

øàá"íìåòä éãåäéì é , êãéàî êà

 íéðåìéçä ìù íðåçöð íâ àéä éøä

 úãä úøé÷òì íéøúåç øùà

íúåîãìå ìàøùéîíééåâä ìëì  .  

 ìåãâ ÷ìç åòðîð åúòùá

 ùîî åãîò àìù ìàøùé éìåãâî

 úàöì úåðåéöä íò úéæçä å÷á

 äøäöää ãâðë éåìâá õöåç

 úåîåàä íòæ úðëñå ùùçî

 äáåè ééåôë ìàøùé éðáù åøîàéù

íä , úåãäéä äòãé ïæåàì äôî êà

 äéìåãâ úòã àéä äî úéãøçä

 ìèð úà íîëù ìò åìèð øùà

ðåéöä ãâðë äëøòîä úå

úåéîåàìäå ,äøäöäì ñçéá .  

 êùîä àáééà"ä

  

  
  
  

  מערכות 
  ישראל סבא

 כד
  

  המערכה על טהרת החינוך
  א"ק ירושלים תובב"בעיה

 



  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

        

 
    

  

    

  

    

  

  

  

  

  

  

  האם יש להשטן רשות להסטין ביום הכיפורים
  .שטן ביומא דכיפורי לית ליה רשותא לאסטוני .דף כ

, )פרק מה (פרקי דרבי אליעזרל אלו תואמים למה שכתוב ב"והנה לכאורה אין דברי חז

 רבון כל העולמים על כל אומות העולם נתת לי רשות ועל ,ה"סמאל לפני הבר  אמ:ל"וז

,  אם יש להם חטא, לו הרי יש לך רשות עליהם ביום הכפוריםראמ, ישראל אין אתה נותן לי

 נותנין לו שוחד ביום הכפורים שלא לבטל את ישראל כךלפי, ואם לאו אין לך רשות עליהם

ה לקרבן "גורלו של הב, וגורל אחד לעזאזל'  גורל אחד להאמרשנ, שלא יקריבו את קרבנם

ונשא השעיר עליו ' שנ, וכל עונותיהם של ישראל עליו, עולה וגורלו של עזאזל שעיר חטאת

 .הרי שיש לו לשטן רשות לקטרג ביום הכיפורים. כ"ע.  אל ארץ גזירה,כל עונותםאת 

דהתם איירי בזמן שבית המקדש היה קיים , והחתם סופר בדרשותיו מיישב את הסתירה

רק , ה לו לשטן רשות להשטין על ישראל כל השנה כולה"כ ל"וע, שהשכינה שרתה בישראל

ה רפואה למכה לתת לו "כ הקדים הקב"וע, הדיןבשנה ביום הכיפורים שהוא יום ' יום א

ר ואנוכי אסתר אסתיר פני "ז שנתקיים בנו בעוה"אבל בזמה, שעיר לעזאזל להשמר ממנו

ל "והמהרי .כ"כ ניטל ממנו הרשות להשטין ביוה"ע, והשטן מושל בנו כל ימות השנה', וגו

 רק על עבירות היינו, כתב בשם הרוקח דהא דביומא דכיפורי לית ליה רשות לאסטוני

  .כ"אבל עבירות שנעשו במשך השנה מקטרג עליהם השטן גם ביוה, כ"שנעשו בעצם יוה

  נס בתוך נס
 ראו ,ואומרים להם, לעולי רגלים] את השולחן [מלמד שמגביהין אותו: דף כא

  .שסילוקו כסדורו, חיבתכם לפני המקום
ך יתכן שראו והרגישו שלכאורה אי, מבאר) ח" אלפים קע'ב' חלק ו סי(ז "ת רדב"שווב

שאלת : ל"וז, הרי עמדו מרחוק, שהיה הלחם הפנים רך וחם כבשעת סידורו, העולי רגלים

 מלמד שמגביהין את השלחן ומראין ,חומר בקדש' ממני ידיד נפשי עלה דהא דאמרינן בפ

 דאמר רבי יהושע בן , סילוקו כסידורו, ואומר להם ראו חבתכם לפני המקום,בו לעולי רגלים

 וכתבה , שנאמר לשום לחם חום ביום הלקחו,וי נס גדול נעשה בלחם הפנים כסלוקו סדורול

בין ' וקשיא לך הרי ישראל לא היו נכנסין אפי. מטמאי משכב ומושב' א מהל"ם פי"הרמב

 ולאו ,שהיה רך' לפי מה שפירשו התוס'  ואפי, ואיך יראו אם הוא חם או צונן,האולם ולמזבח

  .כירו אם רך או יבש והם עומדים מרחוקמ איך י" מ,דוקא חם

 ובזה היו מכירים , שהיה עולה הבל מהלחם,ל"א ז" אמרו משמו של הריטב,תשובה

 ובשלמא , או דילמא בזמן עולי רגלים, ועדיין לא ידענו אם זה הנס היה תדירי,שהוא חם

וד  וע, אבל שיעלה הבל למה,שיהיה חם היה קצת צורך כדי שיתהנו האוכלים בלחם חם

 וצריך הוא ,כשהוא חם אלא בזמן שחותכים אותו' שלא ראיתי מימי עולה הבל מהלחם אפי

  .ל לומר שהכל היה בכלל הנס"ז

  

  )לד (עניני מאכלי שבת
  מאכלי יום השבת

  חלות מגולות בקידוש שחרית

  )ג אורות"י(. אצל רבינו מצאנז היו החלות מגולות בשעת קידוש של שחרית

  סעודת היוםלאכול דגים גם ב

  )א"ב סק"רמ' מגן אברהם סי(.  דגים,סעודות' ובתיקוני שבת שיאכל בכל סעודה מג

וכן נהגו אבותינו הקדושים וכך כתבו בספרים , ויזהר לאכול דגים גם בסעודה זו

ולדעתי הוא מוכרח בסעודה זאת , סעודות של שבת יש לאכול דגים' שבכל ג, הקדושים

על כן אם יאכל בלילה , דהלא כבוד יום עדיף מכבוד לילה, ןלאכול דגים על פי נגלה גם כ

ל "וכן ראיתי בשערי תשובה שכתב שהרב רש, וביום לא יאכל יהיה פחיתות הכבוד, דגים

ודאי צריך , ובפרט כשאוכל בלילה, שיהא כבוד יום עדיף, לא אכל בלילה דגים רק ביום

שלום(. ביום   )קאיידינאוו, משמרת 

  דגים ביוםהנוהגים שלא לאכול 

ונמשך זה ממדינות , ואין טעם בדבר כלל, בסעודת היום נהגו שאין אוכלים דגים

, ודגים קרים צער הוא להם אכילתם, ובבוקר אי אפשר חמין, שאוכלין דגים חמין דוקא

שעיקר הנאת אכילת , אבל במדינות אלו לא שייך זה, על כן נמנעו מלאכול דגים ביום

  )קאמארנא, שולחן הטהור(.  טעם פנימיואפשר יש, דגים כשהם קרים

אמנם היה ,  אמר שבסעודת היום של שבת אין צריכין לאכול דגיםארבינו משינאוו

  )ג אורות"י(. מטבל החלה ברוטב דגים

  אכילת ביצים מבושלות בסעודת יום השבת

נוהגין לאכול בסעודת שחרית ביצים מבושלים בקליפיהן שהטמינו אותם בתנור 

ומן , ונכון הוא, ה שמת בשבת"שמעתי הטעם מפני אבלו של משה רבינו עו, מבעוד יום

מיהו היפה ללב כתב דהא שנוהגים לאכול ', וכו' המהדרין אוכלים אותן גם בסעודה ג

שהרי לא מת משה , בשבת בשחרית ביצים מבושלים בקליפיהם אינו מטעם אבל משה

ש וכדברי "יעוי, לבוש לקמןש הטור ובית יוסף ו"כי אם בערב בשעת מנחה כמ, בבוקר

  )ב"ט סקי"רפ' כף החיים סי(. אלא נהגו מפני עונג שבת, הזוהר

שאם היו יודעין את הסוד של ביצים ובצלים , ע"ק רבי פנחס מקאריץ זי"אמר הרה

  )ד"שיח זקנים ח(. היו נותנין רענדיל עבור ביצה, בשבת

 יסודי התורה
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