יוסי פרבר

חסידות לפרשת השבוע

וַיֶּ עְ ַתר יִ צְ חָ ק לַה' לְ ֹנכַח ִא ְשתוֹ כִ י ע ֲָק ָרה ִהוא וַיֵּ עָ תֶּ ר לוֹ ה' – שם משמואל לשבת תולדות
בראשית פרק כה
(יט) וְ אֵ לֶּה ּתוֹלְ דֹת יִ ְצחָ ק בֶּ ן ַאבְ ָרהָ ם ַאבְ ָרהָ ם הוֹלִ יד אֶּ ת יִ ְצחָ ק:
ַארבָ עִ ים שָ נָה בְ ַק ְחּת ֹו אֶּ ת ִרבְ ָקה בַ ת בְ תּואֵ ל הָ אֲ ַר ִמי ִמפַ ַדן אֲ ָרם אֲ חוֹת לָבָ ן הָ אֲ ַר ִמי ל ֹו לְ ִא ָשה:
(כ) וַ יְ ִהי יִ ְצחָ ק בֶּ ן ְ
(כא) וַיֶּ עְ ַתר יִ צְ חָ ק לַה' לְ ֹנכַח ִא ְשּת ֹו כִ י ע ֲָק ָרה ִהוא וַיֵּ עָ תֶּ ר לוֹ ה' וַ ַּתהַ ר ִרבְ ָקה ִא ְשּת ֹו:
בראשית רבה סג ,ה
...וַ יֵעָ תֶּ ר ל ֹו ה' רבי לוי אמר משל לבן מלכים שהיה חותר על אביו ליטול ליטרא של זהב והיה זה חותר מבפנים וזה חותר
1
מבחוץ שכן בערביא קורין לחתירתא עתירתא:
שם משמואל תולדות  -שנת תרע"ג
במדרש רבה (סג ,ה) וַ יֵעָ תֶּ ר ל ֹו ה' ,ר' לוי אמר משל לבן מלכים שהיה חותר על אביו ליטול ליטרא של זהב והיה זה חותר
מבפנים וזה חותר מבחוץ.
פירוש דאם אדם מתאמץ בתפילה יותר מכפי טבעו הרגיל ,פותחין לו כנגדו מן השמים למעלה מן הטבע ,ואפילו שאינו כדאי,
וזה נקרא חתירה שאינו דרך הפתח הרגיל.
ויש לדקדק דמדקאמר תחילה זה חותר מבפנים דהיינו המלך שהוא בפנים ,משמע דמשעה שנתן דעתו להתאמץ בתפילה,
אפילו טרם שהתחיל להתפלל ,תיכף חותר מבפנים ,וזה עצמו הוא מסייע ונותן כח לאדם לתפילה .וזה ה' ְשפָ תַ י ִּתפְ ָּתח ,מכלל
שהן סגורות 2.אך להתאמץ בתפילה כל כך אינו דבר נקל לכל איש .ונראה שעל כל פנים בשבת דכתיב (יחזקאל מו ,א) ּובְ יוֹם
הַ שַ בָ ת יִ פָ תֵ חַ וגו' 3,שאז בלאו הכי השערים פתוחים ,זה עצמו נותן כח לאיש להתחיל להתאמץ בתפילה ,ואז ממילא הפתיחה
שע"י התפלה היא באופן אחר לגמרי ,ועל כן גם בשבת אומרים ה' ְשפָ תַ י ִּתפְ ָּתח:
שם משמואל תולדות  -שנת תרע"ד
במדרש רבה (סג ,ה) וַ יֵעָ תֶּ ר ל ֹו ה' ,ר' לוי אמר משל לבן מלכים שהיה חותר על אביו ליטול ליטרא של זהב והיה זה חותר
מבפנים וזה חותר מבחוץ שכן בערביא קורין לחתירתא עתירתא.
ויש לדקדק שהיה צריך לומר זה חותר מבחוץ ברישא והדר זה חותר מבפנים:
ונראה דהנה ענין חתירה הוא למעלה מן הסדר ,כי הסדר הוא להכנס דרך פתח ,והוא משל לתפלה המתפרצת מתוך מרירות
הלב עד שלא היה יכול הלב לסבול ובוקעת ויוצאת לחוץ למעלה מן הסדר ,וכענין שכתוב בדוד המלך עליו השלום (שמו"א
כב ,ב) וַ יִ ְת ַקבְ צּו אֵ לָיו כָל ִאיש מָ צוֹק וְ כָל ִאיש אֲ שֶּ ר ל ֹו נֹשֶּ א וְ כָל ִאיש מַ ר נֶּפֶּ ש .ולעומת שהתפלה מתפרצת ויוצאת מתוך עומק
הלב למעלה מן הסדר ,כן נמי עולה למעלה ובוקעת חלוני רקיע למעלה מן הסדר .ובזוהר הקדוש (קלב ע"א) ושועתי האזינה
דא צלותא דארים בר נש קליה בעקתיה כמה דאת אמרת ותעל שועתם אל האלקים ומהו שועתם אלא דבצלותיה ארים
קליה וזקיף עינוי לעילא כמה דאת אמרת ושוע אל ההר וצלותא דא מתבר תרעין ודפיק (ספרים אחרים :ודחיק) לון לאעלא

1

עץ יוסף ד"ה זה חותר מבפנים :לסייעו כי רצון אביו לתת לו הממון המבוקש ,וכן ה' היה רצונו גם כן לענות את הצדיק וסמך ידו בתפלתו.
עץ יוסף ד"ה שכן בערביא קורין לחתירתא עתירתא... :ורצה לומר שחתר הקב" ה לקבל תפלתם מפני קטרוג מדת הדין שלא לעשות לה נס מפני
עשו שעתיד לצאת ממנה.

2

בבלי ברכות ד ע"ב :אמר רבי יוחנן בתחלה אומר ה' שפתי תפתח ולבסוף הוא אומר יהיו לרצון אמרי פי; ירושלמי ברכות לד ע"ב :רבי יוסי
ציידניא בשם רבי יוחנן לפני תפלתו הוא אומר ה' ְשפָ תַ י ִּתפְ ָּתח ּופִ י יַגִ יד ְּת ִהל ֶָּתָך (תהלים נא ,יז) ולאחר תפלתו הוא אומר יהיו לרצון אמרי פי
והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי.

3

ּוביוֹם הַ ַשבָ ת יִ פָ תֵ חַ ּובְ יוֹם הַ ח ֶֹּדש יִ פָ תֵ חַ :
ימית הַ ֹפנֶּה ָק ִדים יִ ְהיֶּה סָ גּור ֵש ֶּשת יְ ֵמי הַ מַ ע ֲֶּשה ְ
יחזקאל מו ,א :כֹה ָאמַ ר ה' אלקים ַשעַ ר הֶּ חָ צֵ ר הַ פְ נִ ִ

צלותיה 4.וכגון זה נקרא שהיה חותר על אביו ,ואז עוד טרם יתפרץ הדיבור של תפלה מן הלב ,הקב"ה חותר מבפנים לקבל
תפלתו למעלה ממדרגתו אחר שכבר קצר הלב מהכיל:
5
והנה בשבת אמרו ז"ל (ביצה טז ע"א) וינפש כיון ששבת וי אבדה נפש ,ופירש כבוד קדושת זקיני זצ"ל לחיי העולם הבא
מקאצק שכיון ששבת ומרגיש מהות השבת אז הוא בעיניו כאבידה לעומת גודל בהירות השבת ,ואינו צריך להתמרמר עוד
יותר ,וממילא נסתלקו כל הערובין למעלה מן הסדר ומן דרגא דיליה .אך זה הוא לעומת פרישתו מחומריות במשך כל ימי
השבוע אז כשהגיע שבת מרגיש כנ"ל ,כי בלאו הכי הוא שוטה שאינו מרגיש 6.וזה שאנו אומרים בזמירותְ :רבּו י ִַּתיר יִ ְסגֵי.
7
לְ עֵ ילָא ִמן ַד ְרגֵּה .וְ יִ סַ ב בַ ת זּוגֵּהַ .דהֲ וַ ת פְ ִרישָ א:

4

תהילים לט ,יגִ :ש ְמעָ ה ְתפִ ל ִָתי ה' וְ ַשוְ עָ ִתי הַ אֲ זִ ינָה אֶּ ל ִד ְמעָ ִתי ַאל ֶּּתחֱ ַרש כִ י גֵר ָאנֹכִ י עִ מָ ְך ּתו ָֹשב כְ כָל אֲ בו ָֹתי:
זוהר חיי שרה ח"א קלב ע"אִ :ש ְמעָ ה ְתפִ ל ִָתי ה' ,דא צלותא די בלחש <=זו תפילה שבלחש> ,וְ ַשוְ עָ ִתי הַ אֲ זִ ינָה ,דא צלותא דארים בר נש קליה
ֹלקים ,ומהו ַשוְ עָ תָ ם ,אלא דבצלותיה ארים קליה וזקיף עינוי לעילא ,כמה דאת אמר
בעקתיה ,כמה דאת אמר (שמות ב כג) וַ ַּתעַ ל ַשוְ עָ תָ ם אֶּ ל הָ אֱ ִ
(ישעיה כב ה) וְ שוֹעַ

אֶּ ל הָ הָ ר ,וצלותא דא <ע"ב> מתבר תרעין ודפיק (ס"א ודחיק) לון לאעלא צלותיה <=זו התפילה שמרים בן אדם קולו בצרתו כמו שאתה

ֹלקים ,ומהו שַ וְ עָ תָ ם אלא שבתפילתו מרים קולו ,וזוקף עיניו למעלה כמו שאתה אומר וְ שוֹעַ אֶּ ל הָ הָ ר  ,ותפילה זו משברת שערים ודופקת (ספרים אחרים:
וַּתעַ ל שַ וְ עָ תָ ם אֶּ ל הָ אֱ ִ
אומר ַ

דוחקת) אותם להכניס תפילתו> ,אֶּ ל ִד ְמעָ ִתי ַאל ֶּּתחֱ ַרש ,דא אעיל קמי מלכא ,ולית תרעא דקאים קמיה ,ולעולם לא אהדרו דמעין בריקניא

<=זו נכנסת

לפני המלך ואין שער שעומד לפניה ולעולם לא חוזרות דמעות ריקם>.
5

בבלי ביצה טז ע"א :דאמר רבי שמעון בן לקיש נשמה יתירה נותן הקדוש ברוך הוא באדם ערב שבת ולמוצאי שבת נוטלין אותה הימנו שנאמר
שבת וינפש כיון ששבת ווי אבדה נפש:

6

בבלי שבת יג ע"ב :דבר אחר אין שוטה נפגע <רש"י :אין פגע רע בא עליו ,כלומר אינו מכיר בפגעיו ,כך ,כמה נסים באים לנו ואין אנו מכירין בהן> .דבר אחר אין
בשר המת מרגיש באיזמל <רש"י :בשר מת שבחי  -הגדל באדם החי מחמת מכה או מחמת כויה אינו מרגיש באיזמל כשחותכין אותו>; וראה ספר אור שמח  -הלכות
איסורי ביאה ט ,כט :דאפשר דטעמא דהרגשה מועיל גם בשוטה ולא על זה אמרו אין שוטה מרגיש.

7

ישא:
יקא ַק ִד ָ
עּודתָ אְ .בצַ פְ ָרא ְד ַשבַ ָּתא .וְ ַאזְ ִמין בָ ּה הַ ְש ָּתא עַ ִּת ָ
זמירות ליום שבת (שם המחבר חתום בראשי החרוזים אני יצחק לוריא  -האריז"ל) :אֲ סַ ֵדר לִ ְס ָ
ישא :יְ ַגלֵה לָן
יק ֵריּה .וְ יַחֲ זֵ י לָן ִס ְת ֵרּהְ .ד ִא ְת ַאמַ ר בִ לְ ִח ָ
ידּושא ַרבָ אּ .ובְ חַ ְמ ָרא טָ בָ אְ .דבֵ ּה ֶּּתחֱ ֵדי נַפְ ָשא :יְ ַש ֵדר לָן שּופְ ֵריּה .וְ נֶּחֱ זֵ י ִב ָ
נְ הו ֵֹריּה יִ ְש ֵרי בָ ּה .בְ ִק ָ
ישא :חֲ דּו חַ ְצ ֵדי חַ ְקלָא.
ישא :צְ רו ָֹרא ִדלְ עֵ ילָאְ .דבֵ יּה חַ יֵי ֹכלָא .וְ יִ ְת ַרבֵ י חֵ ילָא .וְ ִתיסַ ק עַ ד ֵר ָ
ּוקלִ ָ
טַ עֲמֵ יְ .ד ִב ְת ֵריסַ ר נַהֲ ֵמיְ .ד ִאינּון ָאת בִ ְש ֵמיּה .כְ פִ ילָא ְ
ירא.
דּושא :לְ עַ טֵ ר פְ תו ָֹרא .בְ ָרזָ א י ִַק ָ
ימרּון ִח ָ
ימיןְּ .תגַלּון פִ ְתג ִָמין .וְ תֵ ְ
יקא כְ דּובְ ָשא :ק ָדם ִרב ֹון עָ לְ ִמיןְ .ב ִמלִ ין ְס ִת ִ
ּוב ָקלָאּ .ומַ לְ לּו ִמלָהְ .מ ִת ָ
בְ ִדבּור ְ
ירא .וְ לַאו ִמלְ תָ א ַאוְ ָשא :וְ ִאלֵין ִמ ַליָא .יְ הוֹן לִ ְר ִקיעַ יָא .וְ ַתמָ ן מָ אן ַש ְריָא .הֲ לָא הַ הּוא ִש ְמ ָשאְ :רבּו י ִַּתיר יִ ְסגֵי .לְ עֵ ילָא ִמן ַד ְרגֵּה .וְ יִ סַ ב בַ ת
ּוט ִמ ָ
יקא ְ
ע ֲִמ ָ
ישא:
זּוגֵּהַ .דהֲ וַ ת פְ ִר ָ

חסידות לפרשת השבוע

יוסי פרבר

וַיֶּ עְ ַתר יִ צְ חָ ק לַה' לְ ֹנכַח ִא ְשתוֹ כִ י ע ֲָק ָרה ִהוא וַיֵּ עָ תֶּ ר לוֹ ה' – שם משמואל לשבת תולדות – דף למורה
בראשית פרק כה
(יט) וְ אֵ לֶּה ּתוֹלְ דֹת יִ ְצחָ ק בֶּ ן ַאבְ ָרהָ ם ַאבְ ָרהָ ם הוֹלִ יד אֶּ ת יִ ְצחָ ק:
ַארבָ עִ ים שָ נָה בְ ַק ְחּת ֹו אֶּ ת ִרבְ ָקה בַ ת בְ תּואֵ ל הָ אֲ ַר ִמי ִמפַ ַדן אֲ ָרם אֲ חוֹת לָבָ ן הָ אֲ ַר ִמי ל ֹו לְ ִא ָשה:
(כ) וַ יְ ִהי יִ ְצחָ ק בֶּ ן ְ
(כא) וַיֶּ עְ ַתר יִ צְ חָ ק לַה' לְ ֹנכַח ִא ְשּת ֹו כִ י ע ֲָק ָרה ִהוא וַיֵּ עָ תֶּ ר לוֹ ה' וַ ַּתהַ ר ִרבְ ָקה ִא ְשּת ֹו:
בראשית רבה סג ,ה
...וַ יֵעָ תֶּ ר ל ֹו ה' רבי לוי אמר משל לבן מלכים שהיה חותר על אביו ליטול ליטרא של זהב והיה זה חותר מבפנים וזה חותר
1
מבחוץ שכן בערביא קורין לחתירתא עתירתא:
שם משמואל תולדות  -שנת תרע"ג
במדרש רבה (סג ,ה) וַ יֵעָ תֶּ ר ל ֹו ה' ,ר' לוי אמר משל לבן מלכים שהיה חותר על אביו ליטול ליטרא של זהב והיה זה חותר
מבפנים וזה חותר מבחוץ.
פירוש דאם אדם מתאמץ בתפילה יותר מכפי טבעו הרגיל ,פותחין לו כנגדו מן השמים למעלה מן הטבע ,ואפילו שאינו כדאי,
וזה נקרא חתירה שאינו דרך הפתח הרגיל.
ויש לדקדק דמדקאמר תחילה זה חותר מבפנים דהיינו המלך שהוא בפנים ,משמע דמשעה שנתן דעתו להתאמץ בתפילה,
אפילו טרם שהתחיל להתפלל ,תיכף חותר מבפנים ,וזה עצמו הוא מסייע ונותן כח לאדם לתפילה .וזה ה' ְשפָ תַ י ִּתפְ ָּתח ,מכלל
שהן סגורות 2.אך להתאמץ בתפילה כל כך אינו דבר נקל לכל איש .ונראה שעל כל פנים בשבת דכתיב (יחזקאל מו ,א) ּובְ יוֹם
הַ שַ בָ ת יִ פָ תֵ חַ וגו' 3,שאז בלאו הכי השערים פתוחים ,זה עצמו נותן כח לאיש להתחיל להתאמץ בתפילה ,ואז ממילא הפתיחה
שע"י התפלה היא באופן אחר לגמרי ,ועל כן גם בשבת אומרים ה' ְשפָ תַ י ִּתפְ ָּתח:
שם משמואל תולדות  -שנת תרע"ד
במדרש רבה (סג ,ה) וַ יֵעָ תֶּ ר ל ֹו ה' ,ר' לוי אמר משל לבן מלכים שהיה חותר על אביו ליטול ליטרא של זהב והיה זה חותר
מבפנים וזה חותר מבחוץ שכן בערביא קורין לחתירתא עתירתא.
ויש לדקדק שהיה צריך לומר זה חותר מבחוץ ברישא והדר זה חותר מבפנים:
ונראה דהנה ענין חתירה הוא למעלה מן הסדר ,כי הסדר הוא להכנס דרך פתח ,והוא משל לתפלה המתפרצת מתוך מרירות
הלב עד שלא היה יכול הלב לסבול ובוקעת ויוצאת לחוץ למעלה מן הסדר ,וכענין שכתוב בדוד המלך עליו השלום (שמו"א
כב ,ב) וַ יִ ְת ַקבְ צּו אֵ לָיו כָל ִאיש מָ צוֹק וְ כָל ִאיש אֲ שֶּ ר ל ֹו נֹשֶּ א וְ כָל ִאיש מַ ר נֶּפֶּ ש .ולעומת שהתפלה מתפרצת ויוצאת מתוך עומק
הלב למעלה מן הסדר ,כן נמי עולה למעלה ובוקעת חלוני רקיע למעלה מן הסדר .ובזוהר הקדוש (קלב ע"א) ושועתי האזינה
דא צלותא דארים בר נש קליה בעקתיה כמה דאת אמרת ותעל שועתם אל האלקים ומהו שועתם אלא דבצלותיה ארים
קליה וזקיף עינוי לעילא כמה דאת אמרת ושוע אל ההר וצלותא דא מתבר תרעין ודפיק (ספרים אחרים :ודחיק) לון לאעלא
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עץ יוסף ד"ה זה חותר מבפנים :לסייעו כי רצון אביו לתת לו הממון המבוקש ,וכן ה' היה רצונו גם כן לענות את הצדיק וסמך ידו בתפלתו.
עץ יוסף ד"ה שכן בערביא קורין לחתירתא עתירתא... :ורצה לומר שחתר הקב" ה לקבל תפלתם מפני קטרוג מדת הדין שלא לעשות לה נס מפני
עשו שעתיד לצאת ממנה.
הדרשה מבוססת על יחס של כפילות בין "וַיֶּעְ ַתר יִצְחָ ק לַה' " ובין "וַיֵּעָ תֶּ ר לֹו ה' " ,כמו גם על חילופים בין האותיות ע' ו-ח' אצל בני הגליל,
ראה ר' דניאל שפרבר ,מנהגי ישראל א ,עמ' קמב-קמג.

2

בבלי ברכות ד ע"ב :אמר רבי יוחנן בתחלה אומר ה' שפתי תפתח ולבסוף הוא אומר יהיו לרצון אמרי פי; ירושלמי ברכות לד ע"ב :רבי יוסי
ציידניא בשם רבי יוחנן לפני תפלתו הוא אומר ה' ְשפָ תַ י ִּתפְ ָּתח ּופִ י יַגִ יד ְּת ִה ָל ֶּתָך (תהלים נא ,יז) ולאחר תפלתו הוא אומר יהיו לרצון אמרי פי
והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי.
הביטוי "יותר משהעגל רוצה לינוק הפרה רוצה להניק" הולם את המצב שמתאר השם משמואל .הביטוי הזה נכון לא רק לגבי תפילה,
אלא פעמים רבות גם לגבי חינוך והוראה.
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ּוביוֹם הַ ַשבָ ת יִ פָ תֵ חַ ּובְ יוֹם הַ ח ֶֹּדש יִ פָ תֵ חַ :
ימית הַ ֹפנֶּה ָק ִדים יִ ְהיֶּה סָ גּור ֵש ֶּשת יְ ֵמי הַ מַ ע ֲֶּשה ְ
יחזקאל מו ,א :כֹה ָאמַ ר ה' אלקים ַשעַ ר הֶּ חָ צֵ ר הַ פְ נִ ִ

צלותיה 4.וכגון זה נקרא שהיה חותר על אביו ,ואז עוד טרם יתפרץ הדיבור של תפלה מן הלב ,הקב"ה חותר מבפנים לקבל
תפלתו למעלה ממדרגתו אחר שכבר קצר הלב מהכיל:
5
והנה בשבת אמרו ז"ל (ביצה טז ע"א) וינפש כיון ששבת וי אבדה נפש ,ופירש כבוד קדושת זקיני זצ"ל לחיי העולם הבא
מקאצק שכיון ששבת ומרגיש מהות השבת אז הוא בעיניו כאבידה לעומת גודל בהירות השבת ,ואינו צריך להתמרמר עוד
יותר ,וממילא נסתלקו כל הערובין <אולי צ"ל העכובין> למעלה מן הסדר ומן דרגא דיליה .אך זה הוא לעומת פרישתו
מחומריות במשך כל ימי השבוע אז כשהגיע שבת מרגיש כנ"ל ,כי בלאו הכי הוא שוטה שאינו מרגיש 6.וזה שאנו אומרים
7
בזמירותְ :רבּו י ִַּתיר יִ ְסגֵי .לְ עֵ ילָא ִמן ַד ְרגֵּה .וְ יִ סַ ב בַ ת זּוגֵּהַ .דהֲ וַ ת פְ ִרישָ א:
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תהילים לט ,יגִ :ש ְמעָ ה ְתפִ ל ִָתי ה' וְ ַשוְ עָ ִתי הַ אֲ זִ ינָה אֶּ ל ִד ְמעָ ִתי ַאל ֶּּתחֱ ַרש כִ י גֵר ָאנֹכִ י עִ מָ ְך ּתו ָֹשב כְ כָל אֲ בו ָֹתי:
זוהר חיי שרה ח"א קלב ע"אִ :ש ְמעָ ה ְתפִ ל ִָתי ה' ,דא צלותא די בלחש <=זו תפילה שבלחש> ,וְ ַשוְ עָ ִתי הַ אֲ זִ ינָה ,דא צלותא דארים בר נש קליה
ֹלקים ,ומהו ַשוְ עָ תָ ם ,אלא דבצלותיה ארים קליה וזקיף עינוי לעילא ,כמה דאת אמר
בעקתיה ,כמה דאת אמר (שמות ב כג) וַ ַּתעַ ל ַשוְ עָ תָ ם אֶּ ל הָ אֱ ִ
(ישעיה כב ה) וְ שוֹעַ

אֶּ ל הָ הָ ר ,וצלותא דא <ע"ב> מתבר תרעין ודפיק (ס"א ודחיק) לון לאעלא צלותיה <=זו התפילה שמרים בן אדם קולו בצרתו כמו שאתה

ֹלקים ,ומהו שַ וְ עָ תָ ם אלא שבתפילתו מרים קולו ,וזוקף עיניו למעלה כמו שאתה אומר וְ שוֹעַ אֶּ ל הָ הָ ר  ,ותפילה זו משברת שערים ודופקת (ספרים אחרים:
וַּתעַ ל שַ וְ עָ תָ ם אֶּ ל הָ אֱ ִ
אומר ַ

דוחקת) אותם להכניס תפילתו> ,אֶּ ל ִד ְמעָ ִתי ַאל ֶּּתחֱ ַרש ,דא אעיל קמי מלכא ,ולית תרעא דקאים קמיה ,ולעולם לא אהדרו דמעין בריקניא

<=זו נכנסת

לפני המלך ואין שער שעומד לפניה ולעולם לא חוזרות דמעות ריקם>.
5

בבלי ביצה טז ע"א :דאמר רבי שמעון בן לקיש נשמה יתירה נותן הקדוש ברוך הוא באדם ערב שבת ולמוצאי שבת נוטלין אותה הימנו שנאמר
שבת וינפש כיון ששבת ווי אבדה נפש:
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בבלי שבת יג ע"ב :דבר אחר אין שוטה נפגע <רש"י :אין פגע רע בא עליו ,כלומר אינו מכיר בפגעיו ,כך ,כמה נסים באים לנו ואין אנו מכירין בהן> .דבר אחר אין
בשר המת מרגיש באיזמל <רש"י :בשר מת שבחי  -הגדל באדם החי מחמת מכה או מחמת כויה אינו מרגיש באיזמל כשחותכין אותו>; וראה ספר אור שמח  -הלכות
איסורי ביאה ט ,כט :דאפשר דטעמא דהרגשה מועיל גם בשוטה ולא על זה אמרו אין שוטה מרגיש.
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ישא:
עּודתָ אְ .בצַ פְ ָרא ְד ַשבַ ָּתא .וְ ַאזְ ִמין בָ ּה הַ ְש ָּתא עַ ִּתי ָקא ַק ִד ָ
זמירות ליום שבת (שם המחבר חתום בראשי החרוזים אני יצחק לוריא  -האריז"ל) :אֲ סַ ֵדר לִ ְס ָ
ישא :יְ ַגלֵה לָן
יק ֵריּה .וְ יַחֲ זֵ י לָן ִס ְת ֵרּהְ .ד ִא ְת ַאמַ ר בִ לְ ִח ָ
ידּושא ַרבָ אּ .ובְ חַ ְמ ָרא טָ בָ אְ .דבֵ ּה ֶּּתחֱ ֵדי נַפְ ָשא :יְ ַש ֵדר לָן שּופְ ֵריּה .וְ נֶּחֱ זֵ י ִב ָ
נְ הו ֵֹריּה יִ ְש ֵרי בָ ּה .בְ ִק ָ
ישא :חֲ דּו חַ ְצ ֵדי חַ ְקלָא.
ישא :צְ רו ָֹרא ִדלְ עֵ ילָאְ .דבֵ יּה חַ יֵי ֹכלָא .וְ יִ ְת ַרבֵ י חֵ ילָא .וְ ִתיסַ ק עַ ד ֵר ָ
ּוקלִ ָ
טַ עֲמֵ יְ .ד ִב ְת ֵריסַ ר נַהֲ ֵמיְ .ד ִאינּון ָאת בִ ְש ֵמיּה .כְ פִ ילָא ְ
ירא.
דּושא :לְ עַ טֵ ר פְ תו ָֹרא .בְ ָרזָ א י ִַק ָ
ימרּון ִח ָ
ימיןְּ .תגַלּון פִ ְתג ִָמין .וְ תֵ ְ
יקא כְ דּובְ ָשא :ק ָדם ִרבוֹן עָ לְ ִמיןְ .ב ִמלִ ין ְס ִת ִ
ּוב ָקלָאּ .ומַ לְ לּו ִמלָהְ .מ ִת ָ
בְ ִדבּור ְ
ירא .וְ לַאו ִמלְ תָ א ַאוְ ָשא :וְ ִאלֵין ִמ ַליָא .יְ הוֹן לִ ְר ִקיעַ יָא .וְ ַתמָ ן מָ אן ַש ְריָא .הֲ לָא הַ הּוא ִש ְמ ָשאְ :רבּו י ִַּתיר יִ ְסגֵי .לְ עֵ ילָא ִמן ַד ְרגֵּה .וְ יִ סַ ב בַ ת
ּוט ִמ ָ
יקא ְ
ע ֲִמ ָ
ישא:
זּוגֵּהַ .דהֲ וַ ת פְ ִר ָ

