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 מתולדותיו 
המשך משבוע שעבר.

התורה  דלתות  על  לשקוד  מקטנותו  התחנך  שלום  רבי 
גיל עשרים ושבע היה ספון בישיבת "אביר  ועד  הקדושה, 

יעקב" של מר זקנו רבי יעקב אביחצירא זיע"א. תורתו היתה 

פשוטו  ולילה,  יומם  מגירסא  פומיה  פסיק  ולא  אומנותו 

לעולם  היתה  ויראתו  גבול,  ידעה  לא  ענוותנותו  כמשמעו, 

קודמת לחכמתו.

נמצאת  שתפילאלת  היות  ספרים,  מחוסרי  בהיותם 
באזור מרוחק מהריכוזים הגדולים, היו לומדים לפי הסדר 

של חק לישראל, שיש בו מקרא ומשנה, גמרא וזוהר, מוסר 

וגם הלכה. וכך לאחר שש שנות לימוד, עברו על כל החק 

לישראל בהבנה ישרה ומעמיקה.

מענין לציין, כי רבי שלום בספריו מצטט הרבה ספרים, 
יחד,  חברים  ארבעה  או  שלשה  לומדים  שכשהיו  מסתבר 

מידי כמה חדשים היו מתפזרים, וכל אחד היה נודד ללמוד 

תורה במקום שנמצאים יותר ספרים, מסכתות מן התלמוד 

חוזרים  היו החברים  זמן  ולאחר  ופוסקים,  וספרי ראשונים 

מה  את  חבריו  את  מלמד  היה  אחד  וכל  ונפגשים,  לעירם 

שהוא למד באותם חדשים, וכך השתלמו בידיעת כל הש"ס 

והשו"ע ושאר ספרי הפוסקים.

רבי שלום היה ידוע כל חייו כשקדן שלא פסיק פומיה 
מגירסא, התמדתו לא נתנה לו דקה של ביטול זמן, בהיותו 

ידוע כלמדן גדול, תלמידי חכמים רבים וטובים היו באים 

ליד  יושב  היה  שלום  רבי  מתורתו,  ולהתבשם  אותו  לבקר 

השולחן שרעיתו ערכה לכבודם, אך לאחר כמה דקות היה 

קם וחוזר ללמודו.

דבר, מבהיל  היתה לשם  התורה,  בכל מכמני  גאונותו 
התורה  חלקי  בכל  המפליאה  שליטתו  את  בספריו  לראות 

בחדר  האור  כי  מעידים,  ביתו  בני  פה.  ושבעל  שבכתב 

לימודו תמיד היה דלוק, ביום ובלילה.

המשך אי"ה בשבוע הבא.

 פרשת לך לך 
ָך  ¿ּ̇ ַל„¿ ּמו… ƒּומ ָך  ¿̂ ַ‡ר¿ מ≈ ָך  ל¿ ך¿  ל∆ ָרם  ַ‡ב¿ ל  ∆‡  '‰ ר  ַוּי…‡מ∆

. [יב, ‡]. ּךָ ∆‡ ר ַ‡ר¿ ∆ ׁ̆ ‡ֲ ı ל ָ‰ָ‡ר∆ יָך ‡∆ ƒי˙ ָ‡ב ּב≈ ƒּומ
לעיל כתיב (בראשית יא, לב) וימת תרח בחרן, וסמיך ליה 
יובן סמיכות ענין  ויאמר ה' אל אברם לך לך וכו'. ולענ"ד 
רש"י על פסוק וימת תרח בחרן, הנו"ן  זה ע"פ מה שכתב 
הפוכה לומר לך עד אברם חרון אף של מקום, ע"כ. ואיתא 
בירושלמי דברכות (פרק ד' הלכה ד') ר' שמעון בר אבא בשם 
יונה כד הוה נפיק  ר' חנינא כל הדרכים בחזקת סכנה. רבי 
לאכסנייא, הוא מפקד גו ביתיה וכו', ע"כ. וכתב פני משה 
רבי יונה כד הוה נפיק לאכסנייא, כלומר מעירו לעיר אחרת 
שהדרך  מפני  ביתו  בתוך  צוואה  עושה  היה  אכסנאי,  דרך 
בחזקת סכנה, ע"כ. וכן איתמר בקהלת רבה (פר' ג') על פסוק 

עת ללדת וכו', עי"ש. 

אחי  בנימין  ואת  ד)  מב,  (בראשית  פסוק  על  רש"י  וכתב 
יוסף לא שלח יעקב את אחיו כי אמר פן יקראנו אסון. ובבית 
לא יקראנו אסון, א"ר אליעזר בן יעקב מכאן שהשטן מקטרג 

בשעת הסכנה, ע"כ. 

והשתא אתי שפיר סמיכות הנ"ל והכי קאמר וימת תרח 
בחרן, הנו"ן הפוכה לומר לך עד אברם חרון אף של מקום 
כנ"ל, וכיון שנסתלק חרון אפו של המקום ואין מקום לשטן 
לקטרג, אז ע"י זה ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וכו', 
דמעתה אין לך לחוש לענין כל הדרכים בחזקת סכנה מפני 
אף  חרון  שנסתלק  דכיון  הסכנה,  בשעת  שמקטרג  השטן 
מן העולם אז אין מקום לשטן לקטרג כדאמרן, לכן לך לך 
מארצך וממולדתך ומבית אביך לבטח כי אין שטן ואין פגע 

רע, אל הארץ אשר אראך, ודו"ק. 
מתוך ספר כלי כסף.

 הפטרת לך לך 
[י˘עי‰  ֲחָז˜:  י…‡ַמר  יו  ƒח‡ָ ּול¿ רּו  ז… ַיע¿ ‰ּו  ע≈ ר≈  ˙ ∆‡ ׁ̆ י ƒ‡

מ‡, ו].

צריך לדעת אומרו איש את רעהו יעזורו, דמשמע איש 
את רעהו יעזורו בפועל ועשיה, ולאחיו יאמר בפיו חזק, א"כ 
מדוע איש את רעהו יעזורו, בפועל, ולאחיו יאמר דוקא בפיו 

חזק. 



וכתב רש"י על פסוק זה, בבראשית רבה (פרשה מ"ד) דורש כל הענין 
במלכי צדק ואברהם במלחמת ארבעה מלכים את החמשה. איש את רעהו 
יעזורו, זה עוזר את זה בברכות (בראשית יד, יט) ברוך אברם לאל עליון, וזה 

עוזר לו במתנות (שם) ויתן לו מעשר מכל, ע"כ. 

תנחומא פרשת  רבי  ז"ל במדרש  אומרם  ע"פ  הענין  יבואר  ולענ"ד 
ויחי (פר' ה') על פסוק (תהלים לז, כב) כי מבורכיו ירשו ארץ וכו', א"ר מאיר 
כל המברך את ישראל כאילו מברך את השכינה שנאמר כי מבורכיו, כי 
מברכיהן לא נאמר אלא כי מבורכיו [וכן כתב רש"י בספר תהלים], אמר 
רשב"י כל העוזר את ישראל כאילו עוזר את השכינה שנאמר (שופטים ה, 
כג) אורו מרוז וכו', אורו ארור יושביה כי לא באו לעזרת ה', וכי צריך הוא 

לסיוע, אלא ללמדך שכל העוזר לישראל כאילו עוזר את השכינה, ע"כ. 

לו  שעטרה  בעטרה  פסוק  על  ג')  (פר'  רבה  השירים  בשיר  ואיתא 
אפשר  א"ל  יוסי,  ברבי  אלעזר  ר'  את  רשב"י  שאל  יוחנן  א"ר  אמו, 
ששמעת מאביך מהו בעטרה שעטרה לו אמו, א"ל הן, א"ל היאך, א"ל 
למלך שהיתה לו בת חביבה יותר מדאי, והיה קורא אותה בתי, ולא זז 
מחבבה עד שקרא אותה אחותי, ולא זז מחבבה עד שקרא אותה אמי. 
כך הקב"ה היה מחבב יותר מדאי לישראל וקראן בתי, הדא הוא דכתיב 
(תהלים מה, יא) שמעי בת וראי, ולא זז מחבבן עד שקראן אחותי שנאמר 

ד)  נא,  (ישעיה  זז מחבבן עד שקראן אמי שנאמר  ולא  לי אחותי,  פתחי 
הקשיבו אלי עמי ולאומי אלי האזינו, ולאמי כתיב, ע"כ. וכיון שקראן 

אחותי, א"כ כביכול הוא נקרא אח לישראל. 

איש,  כלומר  יעזורו,  רעהו  את  איש  הנביא,  ישעיה  שאמר  זהו 
כג,  (שמות  כענין  ועשייה  בפועל  יעזורו  מישראל,  רעהו  את  ישראל, 
ה) עזוב תעזוב עמו. ובברכה לברך אותו כנ"ל, אז ע"י זה הוי כאילו 
ולאחיו, זה הקב"ה שהוא אח לכנסת ישראל כנ"ל, יאמר חזק לעוזרו 
וכל  וכו',  כאילו מברך את השכינה  ישראל  כל המברך את  כדאמרינן 
העוזר את ישראל כאילו עוזר את השכינה שנאמר אורו מרוז וכו', ארור 
יושביה כי לא באו לעזרת ה', וכי צריך הוא יתברך לעזרה, אלא ללמדך 

שכל העוזר לישראל כאילו עוזר את השכינה כנ"ל, ודו"ק.
מתוך ספר כלי כסף.

 זהב תהלים 
ָך  ¿ ׁ̆ ¿„ ָ̃ יַכל  ≈‰ ל  ∆‡  ‰ ֲחו∆ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ∆‡ ָך  ∆̇ י ב≈  ‡ ָ‡בו… ָך  ¿„ּ ַחס¿ ב  ר… ּב¿ י  ƒַוֲ‡נ

ָך. [‰, ח]. ∆̇ ‡ָ ר¿ ƒי ּב¿
צריך לדקדק אומרו ואני ברוב חסדך אבוא ביתך. עיין רש"י ומצודת 

דוד. 

ויובן על פי מאי דתנן בברכות (דף כח:) ר' נחוניא בן הקנה היה מתפלל 
התם  עלה  ואיתמר  וכו'.  קצרה  תפלה  וביציאתו  המדרש  לבית  בכניסתו 
חלקי  ששמת  אלהי  ה'  לפניך  אני  מודה  אומר,  מהו  ביציאתו  בגמרא, 

מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקי מיושבי קרנות וכו', ע"כ. 

ואיתא בנדה (דף טז:) דרש ר' חנינא בר פפא, אותו מלאך הממונה על 
ההריון לילה שמו, ונוטל טפה ומעמידה לפני הקב"ה ואומר לפניו, רבונו 
של עולם טפה זו מה תהא עליה, גבור או חלש, חכם או טפש, עשיר או 
עני, ואילו רשע או צדיק לא קאמר, כדרבי חנינא דא"ר חנינא הכל בידי 
שמים חוץ מיראת שמים, שנאמר (דברים י, יב) ועתה ישראל מה ה' אלהיך 
שואל מעמך כי אם ליראה וכו', ע"כ. וכתב רש"י בחומש על פסוק (דברים 

כו, יד) עשיתי ככל אשר צויתני השקיפה ממעון קודשך, עשינו מה שגזרת 

ונתתי  עלינו, עשה אתה מה שעליך לעשות, שאמרת אם בחקותי תלכו 
גשמיכם בעתם, ע"כ. 

בן  נחוניא  ר'  שאמר  מה  הקודש  ברוח  ע"ה  המלך  דוד  שאמר  זהו 
עלי,  שגזרת  ואני,  כלומר  וכו',  ברוב  ואני  הקב"ה,  לפני  בתפלתו  הקנה 
וכו',  כו) תורת חסד  לא,  (משלי  חסדך להיות חכם בתורה שנקראת  ברוב 
ושמת חלקי מיושבי בית המדרש כנ"ל. זהו אבוא ביתך זה בית המדרש, 
וכיון שעשית מה שעליך לעשות ובידך לעשות אף אני אעשה מה שעלי 
אשתחוה אל היכל קודשך ביראתך, דזו בידי  לעשות ובידי לעשות, זהו 
היא, כדאמרינן הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, שנאמר ועתה ישראל 

מה ה' אליהך שואל מעמך כי אם ליראה וכו', ודו"ק. 

ָך. [ו, ‰]. ∆„ּ ַמַען ַחס¿ י ל¿ ƒנ יע≈ ƒ ׁ̆ י ‰ו… ƒ ׁ̆ ‰ ַנפ¿ ָ̂ ּוָב‰ ‰' ַחּל¿ ׁ̆
יש לדקדק אומרו חלצה נפשי היינו הושיעני למען חסדך, ולמה כפל 

הענין במילות שונות. 

פדיונה  לשונו,  וזה  ע"ח)  סימן  (אבה"ע  הטור  שכתב  מה  פי  על  ויובן 
וכתובתך  גיטך  זה  הרי  לומר  יכול  ואינו  לפדותה,  חייב  נשבית  כיצד, 
ותפדה את עצמיך וכו', ואינו חייב לפדותה אלא פעם אחת, נשבית פעם 
שנית אינו חייב לפדותה, ע"כ. וידוע אומרם ז"ל דדין הקב"ה עם ישראל 

כדין אשה עם בעלה. 

זהו שאמרה כנסת ישראל בגלותה לפני הקב"ה, שובה ה' חלצה נפשי, 
כלומר שובה ה' גם בפעם הזאת, חלצה נפשי מזו הגלות כמו שכבר חלצת 
נפשי מגלות מצרים וכו', ואם תאמר והלא דינא הוא גבי אשה עם בעלה 
אם נשבית פעם שנית וכל שכן פעם שלישית אינו חייב לפדותה הכי נמי 
למען  הושיעני עוד הפעם הזאת,  ואני לו כנ"ל, לזה אמרה  גבי דודי לי 

חסדך דהיינו לפנים משורת הדין, ודו"ק.
מתוך ספר זהב שבא.

 זהב משלי 
בּו. [„, ב]. ֲעז… ַּ̇ י ַ‡ל  ƒ̇ ָר ו… ּ̇ ם  י ָלכ∆ ƒּ̇ ַ̇ ב ָנ ח טו… ַ̃ י ל∆ ƒּכ

צריך לדעת אומרו כי לקח טוב וכו'. וכתב רלב"ג, כי כבר נתתי לכם 
קנין טוב וכו'. 

ולענ"ד יבואר הענין ע"פ אומרם ז"ל במדרש רבה שיר השירים (פר' 
ב') אמר ר' לוי, לשעבר היתה פרוטה מצויה, אדם מתאוה לשמוע משנה, 
מן  חולים  שהן  וביותר  מצויה,  הפרוטה  שאין  ועכשיו  ותלמוד,  הלכה 

השעבוד, אין מבקשין לשמוע אלא דברי ברכות ונחמות, ע"כ. 

וכתיב (תהלים קה, מד-מה) ויתן להם ארצות גוים ועמל לאומים יירשו, 
בעבור ישמרו חוקיו וכו'. וכתיב (דברים ח, ז-י) כי ה' אלהיך מביאך אל ארץ 
טובה וכו', ארץ חטה ושעורה וגפן ותאנה ורמון וכו', לא תחסר כל בה 

וכו', ואכלת ושבעת וכו'. 

קנין,  נקראו  ישראל  בשלח,  פרשת  ילקוט  משם  ממשח  כרוב  וכתב 
שנאמר עם זו קנית, ארץ ישראל נקראת קנין, שנאמר הר זה קנתה ימינו 

וכו', ע"כ. 

זהו שאמר הקב"ה לעמו ישראל כי לקח טוב נתתי לכם, כלומר כי קנין 
טוב, זו ארץ ישראל שנקראת קנין טוב ארץ טובה וכו' כנ"ל, נתתי לכם, 

סדר לימוד 
לעילוי נשמת הנפטר
חוברת מיוחדת לפי שם

לחלו˜ה 
לכל המ˘˙˙פים בלימו„

ל˘ימו˘ נוח בכל ‡זכרה ˘נ˙י˙
02-5372265 להזמנות: 

לעילוי נשמת
ניסים יעקב בן מסעודה ז"ל

 נחמיאס 
Nissim Nahmias
נלב"ע י"ט בח˘וון ˙˘"ס

ת.נ.צ.ב.ה.

A la mémoire de   לעילוי נשמת  
notre cher beau-frère et oncle, homme de bien

עמנואל אללוף ז"ל 
Emmanuel Elalouf ז"ל

fils de Amram et Lucienne Cécile ז"ל
בר עמרם ולוסיאן ססיל ז"ל

décédé 27 Tichri 5781  ‡"נלב"ע כ"ז ב˙˘רי ה'˙˘פ     
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וכיון דאיכא פרוטה מצויה, ארץ חטה ושעורה וגפן ותאנה ורמון וכו' לא 
תחסר כל בה וכו', ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלהיך על הארץ הטובה 
פרוטה  כדאמרינן לשעבר שהיתה  תעזובו,  אל  תורתי  לכן  לך,  נתן  אשר 
מצויה, היה אדם מתאוה לשמוע משנה, הלכה ותלמוד, וכמ"ש ויתן להם 
וכו',  וקניינם  מקניהם  ממונם  דהיינו  יירשו,  לאומים  ועמל  גוים  ארצות 
והטעם בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו ינצורו, כיון שפרוטה מצויה כנ"ל, 

לכן תורתי אל תעזובו ודו"ק.
מתוך ספר זהב שבא.

 דבר נביאים 
ם  ∆̇ י ƒר ָמֲ‡נּו ּומ¿ ¿ּ̇ ם  ƒ‡ לּו. ו¿ …‡כ≈ ּ̇  ı ם טּוב ָ‰ָ‡ר∆ ∆ּ̇ ַמע¿ ¿ ׁ̆ …‡בּו ּו ּ̇ ם  ƒ‡ 

ר. [י˘עי‰; ‡, יט-כ]. ּב≈ ƒ„ּ '‰ י ƒי ּפ ƒלּו ּכ ֻ‡ּכ¿ ¿ּ̇ ב  ר∆ ח∆
לכאורה יש לדקדק אומרו ואם תמאנו ומריתם חרב תאכלו, הו"ל 
לומר ברעב תמותו, היפך עניינא דרישא אם תאבו ושמעתם טוב הארץ 

תאכלו. 

וכתב רש"י, כי פי ה' דבר, והיכן דיבר (ויקרא כו, כה) והבאתי עליכם 
חרב נוקמת נקם ברית, ע"כ. 

והנה כבר עזרני ה' וכתבתי על מקראי קודש האלה בהפטרת דברים 
ע"פ  וכעת אמרתי מצוה להביא מן החדש בס"ד.  לענ"ד,  מה שנראה 
ר'  אמרפל,  בימי  ויהי  פסוק  על  מ"ב)  (פר'  רבה  בבראשית  ז"ל  אומרם 
תנחומא בשם ר' חייא רבה וכו', זה המדרש עלה בידינו מהגולה, כל 
ויהי בימי אחז,  ז, א)  (ישעיה  ויהי בימי, צרה היתה וכו',  מקום שנאמר 
ר'  וכו'.  מאחור  ופלשתים  מקדם  ארם  יא)  ט,  (שם  שם  היתה  צרה  מה 
חוניא ב"ר אלעזר אמר, למה נקרא שמו אחז, שאחז בתי כנסיות ובתי 

מדרשות וכו' והתחילו הכל צווחים ווי, ויהי בימי אחז, ע"כ. 

וכתיב בענין אחז (דברי הימים ב'; כח, כד - כט, ג) ויסגור את דלתות 
בנו תחתיו  יחזקיהו  וימלוך  וכו'  וישכב אחז עם אבותיו  וכו',  ה'  בית 
בית  דלתות  את  פתח  הראשון  בחודש  למולכו  הראשונה  בשנה  וכו'. 
הוא  ובא  סגרם  כי אחז אביו  מצודת דוד פתח,  וכתב  וכו'.  ויחזקם  ה' 

ופתחם, ע"כ. 

על  חרב  נעץ  המלך,  חזקיהו  עשה  מה  צד:)  (דף  בסנהדרין  ואיתא 
זו,  בחרב  ידקר  בתורה  עוסק  שאינו  מי  כל  ואמר  המדרש,  בית  פתח 
אנטיפרס  ועד  מגבת  הארץ,  עם  מצאו  ולא  שבע  באר  ועד  מדן  בדקו 
ולא מצאו תינוק ותינוקת איש ואשה שלא היו בקיאין בהלכות טומאה 

וטהרה, ע"כ. 

וכתיב (ישעיה ז, כא-כב) והיה ביום ההוא יחיה איש עגלת בקר ושתי 
כל  יאכל  ודבש  חמאה  כי  חמאה  יאכל  חלב  עשות  מרוב  והיה  צאן, 
בימי  איש,  יחיה  ההוא  ביום  והיה  וכתב הרד"ק,  הארץ.  בקרב  הנותר 
איש  יגדל  הברכה  ומרוב  בארץ,  וברכה  שלום  שיהיה  ואמר  חזקיהו, 
עגלת בקר ושתי צאן ודי לו בהם, כמו אם יהיו לו עדרים רבים, כי זמן 

ברכה יהיה בימים ההם וכו', ע"כ.

וכתב מדרש שמואל בפרקי אבות פרק ה' וז"ל, חרב בא לעולם על 
עינוי הדין וכו', דכתיב (ויקרא כו, כה) והבאתי עליכם חרב נוקמת נקם 
ברית, ואין ברית אלא תורה, דכתיב בתריה יען וביען במשפטי מאסו 

ואת חקותי געלה נפשם, ע"כ. 

ילקוט ראובני בפרשת עקב על פסוק כי על כל מוצא פי ה'  וכתב 
סוד  וזה  תורה,  זו  ה',  פי  ניהו  מאי  הבהיר  בספר  איתא  האדם,  יחיה 

שיחיו בתורה, ע"כ. 

המלך,  חזקיהו  בימי  ישראל  בני  לכל  הנביא  ישעיה  שאמר  זהו 
אם תאבו, אתם בני ישראל אנשים ונשים וטף,  וכו', כלומר  אם תאבו 
ושמעתם לדבריו של חזקיהו המלך, שנעץ חרב על פתח בית המדרש 
ואמר כל מי שאינו עוסק בתורה ידקר בחרב זו, אז ע"י זה טוב הארץ 
בקר  עגלת  איש  יחיה  ההוא  ביום  והיה  כמ"ש  גדול,  בשובע  תאכלו, 
ושתי צאן והיה מרוב עשות חלב יאכל חמאה וכו', כי זמן ברכה גדולה 
היה בימים ההם, בימי חזקיהו המלך כנ"ל. ואם תמאנו ומריתם, בדבריו 
חרב תאכלו,  זה  ע"י  אז  ולא תהיו עוסקים בתורה,  של חזקיהו המלך 
כמו שאמר כל מי שאינו עוסק בתורה ידקר בחרב כנ"ל, יען כי פי ה', 
זו התורה כנ"ל, דיבר גזירה זו, כמ"ש והבאתי עליכם חרב נוקמת נקם 
ברית, ואין ברית אלא תורה, דכתיב בתריה יען וביען במשפטי מאסו 
ואת חקותי געלה נפשם כנ"ל, זהו כי פי ה' דיבר בתורה, גזירה זו שגזר 
ידקר בחרב כדאמרן,  ואמר כל מי שאינו עוסק בתורה  חזקיהו המלך 

ודו"ק. 
מתוך ספר זהב שבא.

 דבר הלכה 
כבר  נ˘‡ ל˘לי˘י̆  נ˘‡˙ ל˘ני ‡נ˘ים ומ˙ו ל‡̇   ̆‰˘‡
‰וחז˜‰ ל‰יו˙ ‡נ˘י‰ מ˙ים. ‰‚‰, י˘ ‡ומרים „„ו˜‡ ‡ם 
ב„בר ‡ו  מ˙  מ‰ן ‡ו  נ‰ר‚ ‡ח„  עˆמם ‡בל ‡ם  מי˙˙  מ˙ו 
נפל ומ˙ וכ„ומ‰ ‡ינו כלום. ולכן רבים מ˜ילים ב„ברים ‡לו 

ו‡ין מוח‰ בי„י‰ם. [‡ב‰"ע סימן ט' סעיף ‡'].
עצמם  מיתת  מתו  אם  דוקא  אומרים  יש  וז"ל,  ה)  (ס"ק  הב"ש  וכתב 
גורם  מעין  סד:)  (יבמות  כמ"ד  הלכה  וס"ל  בזה  מקילין  יש  כלומר  וכו', 
וכל שאין מחמת חולי אינו כלום וכן כשמתו אחר אירוסין, ע"כ. וכן כתב 
הבאר היטב ס"ק ו' משם הח"מ. ועיין עוד בבאר היטב (ס"ק ז) ובפתחי 
תשובה (ס"ק ה), דדוקא אם מתו מחמת עצמן מחמת חולי אז לא תנשא 

לשלישי, אבל אם נהרג וכו' וכדומה מקילים בזה ואין מוחה בידם.

קצת  שיש  בצאר,  זו  ובעיר  בתאפילאלת  דידן  מנהג  לענין  אתאן 
אנשים בדור זה ובדור שקודם זה שלא היו מקפידים ולא חוששין על 
זה, והיו נושאים אשה שמתו לה שני אנשים זה אחר זה מחמת חולי, 

ואין מוחה בידם.

וגם בענין זה יש להם על מה שיסמוכו, והוא, דהנה כתב הרב תרומת 
הדשן (סימן ריא) וז"ל, שאלה, ראינו כמה תלמידי חכמים גדולים ואנשי 
ואין  אנשים  שני  לה  לישא אשה שמתו  קפדי  הוו  דלא  הגונים  מעשה 
מוחה בידם או קורא תגר עליהם, יש סמך לקולא זו או לאו. תשובה, 
להקפיד,  דיש  רבותינו  אמרו  וכן  קפדי.  דלא  עבדי  שפיר  דלאו  יראה 
והוו תמהים טובא ממקצת ת"ח דלא הוו קפדי. דהא אשיר"י בכתובות 
וכי  מאיסורא,  סכנתא  דחמירא  להוציא,  אותו  דכופין  כתב,  ס"ג)  (פ"ד 

היכי דבית דין חייבין להפרישו מאיסורא, הכא נמי מסכנתא וכו'. אמנם 
באור זרוע כתב בתשובה וז"ל, הא דקבעינן הלכתא כרבי לשלישי לא 
תנשא, לא לאוסרה ולא לודאי חששא אלא לספק חששא וכו'. ומסיק 
התם באותה תשובה וז"ל, ועוד, דמעשים בכל יום שאנו רואים שנשאת 
לשלישי ומאריכין ימים ומולידים בנים ובנות וכו'. ואפשר דאהני מילי 
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אנו  שאין  כמו  חששא,  לספק  חיישינן  ולא  עלמא  סמכי  זרוע  דאור 
משום  סכנה,  חשש  משום  עלייהו  רבנן  דאזהירו  מילי  מכמה  נזהרין 
שומר פתאים ה'. וגם נראה מתוך שאנו מתי מעט וצריכים אנו לישא 

אשה מאשר נמצאו, דשו בה רבים ושומר פתאים ה' וכו', ע"כ. 

הרי בהדיא כתוב לאמר, דאפילו אם מתו מיתת עצמן מחמת חולי, 
לא חיישי לאותו ספק חששא, משום שומר פתאים ה'. ומטעם שאנו 
מתי מעט וכו' וסמכו על דברי האור זרוע דמקיל בדבר, וכתב דמעשים 
בכל יום שרואים שנשאת לשלישי ומאריכין ימים ומולידים בנים ובנות. 
וגם אנחנו אלה פה במקומות הנ"ל בעינינו ראינו ובאזנינו שמענו מפי 
זקנים וזקנות סיפרו לנו שהרבה נשים שמתו להם שני אנשים ושלשה 
והאריכו  ולרביעי,  לשלישי  ונישאו  חולי,  מחמת  זה  אחר  זה  אנשים 
ימים והולידו בנים ובנות, ואין מוחה בידם על זה, ואין מוכיח אותם 

על זה, כי ודאי סמכו על דברי האור זרוע ז"ל הנ"ל.

הגה, יש אומרים דהוא הדין אשה שנתגרשה שני פעמים אין לישא 
אותה, אבל יש אומרים מיתה דוקא וכן עיקר.

שאפילו  בצאר,  זו  ובעיר  בתאפילאלת  דידן  מנהג  לענין  אתאן 
נשים שנתגרשו אפילו  נושאים  ואנשי מעשה  גדולים  תלמידי חכמים 
ומצפצף  פיו  ואין פוצה  וכו'  וארבעה פעמים בלא שום חשש  שלשה 

כנגדם שום דבר קטון וגדול, יען כי יש להם על מה שיסמוכו. 

מהלכות  כא  (פרק  מיימוניות  הגהות  על  לעולם  לעד  סמוכים  והמה 
איסורי ביאה) וז"ל, אבל נתגרשה כמה פעמים אין בכך כלום. תוספות. 

ודלא כפירוש רש"י (יבמות כו.) ע"כ. וז"ל התוספות (שם ד"ה אגירושין): 
גירושין, דאפילו נתגרשה כמה פעמים שריא לינשא,  אגב מיתה נקט 
עכ"ל. וכן הכריע מור"ם בהגה הנ"ל, אבל יש אומרים מיתה דוקא, וכן 

עיקר. וידוע דקי"ל כהכרעת מור"ם ז"ל והכי נקטינן ואזלינן.
מתוך ספר מליץ טוב.

 חידושי ש"ס 
[יבמו˙  ‡„ם.  ˜רויין  ‰עולם  ‡ומו˙  ו‡ין  ‡„ם  ˜רויין  ‡˙ם 

ם [יחז˜‡ל ל„, ל‡]  ∆ּ̇ י ָ‡ָ„ם ַ‡ ƒ̇ י ƒע ̂…‡ן ַמר¿ י  ƒנ‡…̂ ן  ≈ּ̇ ‡ַ ס‡.] ו¿
צריך לדעת טעם הדבר ופירושו של ענין ואתן צאני צאן מרעיתי, 

בשביל שאתם קרויים אדם וכו' מי תלה זה בזה.

פ"ו  (דף  יתרו  בפרשת  בזוה"ק  ז"ל  אומרם  ע"פ  לומר  יש  ולענ"ד 
ע"א) תני רבי שמעון זכאין אינון ישראל דקודשא בריך הוא קרא לון 

כתיב  חזי  תא  וכו',  אתם  אדם  מרעיתי  צאן  צאני  ואתן  דכתיב  אדם, 
ולא  אדם  פרא  אדם,  פרא  יהיה  והוא  יב)  טז,  (בראשית  בישמעאל  ביה 
אדם, פרא אדם משום דאתגזר, ושירותא דאדם הוה ביה, דכתיב (שם 
ערלתו,  בשר  את  בהמולו  שנה  עשרה  שלש  בן  בנו  וישמעאל  כה)  יז, 

כיון דאתגזר עאל בהאי שירותא, שירותא הוה ביה בגין דאתגזר, ולא 
בכולא  דאשתלימו  דישראל  זרעא  אבל  אורייתא,  בפקודי  אשתלים 

אקרון אדם ממש וכו', ע"כ.

רזא,  סודי  משם  ע"ב)  פ"ו  (דף  לך  לך  בפרשת  ראובני  ילקוט  וכתב 
וז"ל: מי שאינו נימול ואינו שומר את השבת אינו נקרא אדם, שנאמר 
שבת  שומר  בה  יחזיק  אדם  ובן  זאת  יעשה  אנוש  אשרי  ב)  נו,  (ישעיה 

למדנו  ע"כ.  וכו',  המילה  על  וצוה  שבת  שומר  והקב"ה  וכו',  מחללו 
אותם  ומקיימין  והשבת  והמילה  התורה  ישראל  שקבלו  דע"י  מכאן 

קרוים אדם ממש, ואין אומות העולם קרויים אדם, אלא פרא אדם.

למעדנים  ומתענגים  ואוכלים  ישראל  זוכים  שלשתם  ע"י  ועוד 
(ויקרא  פסוק  על  רש"י  כמ"ש  התורה,  ע"י  הזה,  בעולם  נפשם  לשובע 
ואת  אומר  כשהוא  המצות,  קיום  זה  יכול  תלכו,  בחקותי  אם  ג)  כו, 

מצותי תשמרו, הרי קיום המצות אמור, הא מה אני מקיים אם בחקותי 
תלכו, שתהיו עמלים בתורה, ע"כ. ומה כתיב בתריה, ונתתי גשמיכם 
ואכלתם לחמכם  וגו'  פריו  יתן  ועץ השדה  יבולה  ונתנה הארץ  בעתם 
רבה  כדאיתא במדרש  המילה,  וע"י  בארצכם.  לבטח  וישבתם  לשובע 
שיר השירים (פרשה ז, ג) על פסוק חמוקי ירכיך, א"ר יוחנן כל חטטין 
המילה  בזכות  הזה,  בעולם  ומתפרנקין  מחטין  שישראל  ופרניקין 
שניתנה בין ירכים, ע"כ. וכתב מתנות כהונה, חטטין ופרניקין, פירוש, 
תענוגים, ע"כ. וע"י השבת, כדאיתא בבראשית רבה (פרשה יא, א), כתיב 
(משלי י, כב) ברכת ה' היא תעשיר, זו השבת, שנאמר ויברך אלהים את 

יום השביעי, ולא יוסיף עצב עמה, זה האבל, היך מה דאת אמר (שמואל 
ב' יט, ג) נעצב המלך על בנו, ע"כ.

ואיתא נמי בשבת (דף קיח.) א"ר יוחנן משום ר' יוסי כל המענג את 
תתענג  אז  יד)  נח,  (ישעיה  שנאמר  מצרים,  בלא  נחלה  לו  נותנין  השבת 
על ה' והרכבתיך על במתי ארץ והאכלתיך נחלת יעקב אביך וכו', לא 
כאברהם שכתוב בו (בראשית יג, יז) קום התהלך בארץ לאורכה וכו', ולא 
כיצחק שכתוב בו (שם כו, ג) כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל, 
ונגבה,  צפונה  וקדמה  ימה  ופרצת  יד)  כח,  (שם  בו  כיעקב שכתוב  אלא 
בתר  תתענג,  אז  קץ.  לה  אין  כלומר  מצרים,  בלא  רש"י,  וכתב  ע"כ. 
וקראת לשבת עונג כתיב. לאורכה ולרוחבה, ארץ זו ולא יותר. הארצות 

האל, ותו לא, ע"כ.

צאן  צאני  ואתן  קאמר  והכי  שפיר,  אתי  האמור  כל  ע"פ  והשתא 
מרעיתי, כלומר ואתם בני ישראל צאני צאן מרעיתי בעולם הזה, שאני 
למעדנים  ומתענגים  ומתפרניקין  שאוכלים  טוב  במרעה  אתכם  מרעה 
אדם  קרויים  אתם  אתם,  אדם  כי  יען  הזה,  העולם  מטוב  ושבוע  אכול 
ע"י התורה והמילה והשבת כנ"ל, ועי"ז אתם אוכלים למעדנים לשובע 
דהיינו  העולם  אומות  ואין  כנ"ל,  הזה  בעולם  טוב  במרעה  נפשיכם 
ישמעאל  כדאמרינן  אדם,  פרא  אלא  ממש,  אדם  קרויים  ישמעאל  בני 
פרא  אלא  ממש  אדם  אקרי  לא  ופקודהא,  אורייתא  קבל  ולא  דאתגזר 

אדם, כנ"ל ודו"ק.

מתוך ספר כף אחת.


