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מדברי רבינו שליט"א בסיום מס' קידושין

)(.å"ô÷ ÷ìá ÷"äåæ

הדברים מגיעין ,אמרו חכמז"ל בגמ' )הוריות דף י"ב ע"א(

שני גוים בבטנך .ופירש"י גיים כתיב אלו אנטנינוס ורבי

תיבו אקילקלי דמתא מחסיא ולא תיבו אפדני דפומבדיתא,

שלא פסקה מעל שלחנם צנון וחזרת לא בימות החמה ולא

ופירש"י שמוטב לדור באשפה במתא מחסיא שהיו שם

בימות הגשמים .ומדקדקים העולם מאי מעליותא בזה.

תלמדי חכמים ותרבות יפה הי' בהם ,מלדור באפדני

והתוס' בע"ז י"ד תרצו ,שהרבותא שהיו מרבים כ"כ בסעודה

בפומבדיתא שלא הי' שם תרבות מעליא כל כך .והנה ישנם

עד שהוצרכו לדברים חריפים לעכל המזון ,אע"ג דאמרינן

אנשים שרוצים להטיב מצב פרנסתם והולכים עי"ז לדור

שרבי לא נהנה מעוה"ז אפי' באצבע קטנה ,מ"מ אוכלי

במקומות אשר אין שם רוח תורה ויר"ש ,לזה בא הפסוק

שלחנו היו רבים עכ"ל .ועדיין קשה מאי מעליותא זה אצל

לרמז לנו שהי' יצחק אבינו הולך וגדל בעבדות ד' עד כי גדל

רבינו הקדוש .ונראה לומר דעבודה גדולה היתה בזה

מאד ,והיו רוצים בהתחברותו כדי ללמוד ממעשיו ,עד שהיו

דאמרינן בגמ' )ברכות נד (:ג' דברים מאריכין ימיו של אדם

אומרים זבל פרדותיו של יצחק ,שמוטב לדור באשפה של

וא' מהם המאריך בשלחן ,ופי' המפו' הטעם בזה דע"י

יצחק במקום שמשליכין שם את הזבל ,מכספו וזהבו של

הארכת השלחן יזדמנו לו אורחים ויאכלו ג"כ ,וזה הי' טעם

אבימלך ,כלו' מלאסוף הרבה כסף וזהב ולדור באפדנו של

רבינו הקדוש בהארכת השלחן ,ועוד טעם גדול יש בדבר כפי

אבימלך.

אשר שמענו ממעשי ועבודת צדיקי הדור ,שמביאים לפניהם

עטרת שלמה

הרבה מאכלים שמנים ומוטעמים והם טועמים רק מעט

ויהי כי זקן יצחק וכו' ויקרא את עשו בנו הגדול ויאמר

מזעיר בדחילו ורחימו ,ובזה יש להם שבירת התאוה מאוד כי

אליו בני ויאמר אליו הנני .ויאמר אליו "בני" ,רצונו לומר

אינו דומה מי שיש לפניו ומונע עצמו למי שאין לפניו .וזה

שהוכיחו בלשון רכה ותחנונים בתוכחות מגלה ואהבה

הי' כונת רבינו הק' ברביית הסעודה והוא לא נהנה אפי'

מסותרת שייטיב מעשיו עד שיהיה ראוי לקרוא לו בשם בן,

באצבע קטנה מזה ילמוד כל אדם איך להתנהג בענין שבירת

גם אפשר לומר 'בני' הטיב נא מעשיך עד שתהיה ניכר מתוך

התאוה כמו שרמזו בפ' )דברים ב כח( אוכל בכסף תשברו פי'

מעשיך שאתה בני ,ויאמר אליו עשו הרשע בערמיותו הנני.

בכסף לשון תאוה ,וכשהוא בגבורת התאוה אזי ישבור

כאילו היה מקבל עליו בזריזות ובהתאמצות רב את דברי

æåðâä øöåà

אביו ,ועל כוונה זו היה הכנת יצחק אבינו ע"ה לברך את עשו

התאוה ויפסוק.

קרבן העני

שהוא בהסכמת ורצון הבורא יתברך שמו ולא באופן אחר.

בית אשר

ויגדלו הנערים ויהי עשו איש יודע ציד ,ויעקב איש תם

יושב אוהלים ,י"ל דבאמת קשה להיות בחברת רשעים וכתיב

הנה נא זקנתי לא ידעתי יום מותי ,על פי דברי הש"ס

בהתחברך לרשע פרץ מעשיך ,ובאמת בנערותם ויגדלו

)ברכות ה ,א( לעולם ירגיז אדם וכו' ,על יצר הרע וכו' ,נצחו

הנערים ,נתגדלו כאחד ,ובכ"ז דאעפ"י ויהי עשו איש יודע

מוטב ואם לאו יקרא קריאת שמע וכו' יזכיר לו יום המיתה.

ציד ,ומ"מ ויעקב איש תם ,ואיך יתקיים זה ,והתירוץ ע"ז

והנה נראה מבואר מדברי הש"ס כי מי שהוא רע בעצמותו

"יושב אהלים" ע"י שהי' דבוק בתורה ע"י לימוד התורה

והיצר בוער בקרבו בחזקת היד בעל כרחך לא יפטור ממנו עד

בהתמדה יש מקום להנצל מפח יקוש הזה ,וכמאמר דהע"ה

שיזכיר לו יום המיתה .אבל מי שאינו בעל תאוה כל כך די

זי"ע חבלי רשעים עודוני תורתך לא שכחתי ,ר"ל ע"י

אם ימשכהו לבית המדרש ויקרא קריאת שמע ,ובפרט מי

שמתאמץ ומתחזק בתורה ומקיים חצות לילה אקום ,עי"ז לא

שהוא יותר מזוכך מכח המתאוה די לפניו אם ימשכהו לבית

יכשל בהם ,והי"ת ישמור רגלינו מלכד ,וסיפר לי אחי חמי

המדרש בלבד .הנה נא זקנתי לא ידעתי יו"ם מות"י ,היינו

הגאון מהר"ש סופר זללה"ה שהי' בפ"ב תורני אחד שהי'

שלא היה ביכלתי לעבוד את ה' בדרך זה ללחום עם היצר

מחזיקים אותו דאפיקורסת נזרקה בו ,ותמיד כשבא האיש

הרע עד שאצטרך לזכור יום המיתה ,כי אין להיצר הרע כח

הזה לביתו של חת"ס מח"ז זצללה"ה ,מיד אחרי שהלך ממנו

למשול בו כל כך ,כי היה עולה תמימה.

לקח לו החת"ס ספר מוסר א' למען שלא יאחז בו שום משהו

תפארת בנים

שבט מיהודה

ויתן לך האלקים יתן ויחזור ויתן ,ולכאורה למה יוצרך

)(á"ò æ"è

מהבל פיו של האפיקורסת ר"ל.

לנתינות הרבה ,והביו"ת יכול ליתן בפעם א' ובנתינה א' די

ויגדל האיש וילך הלוך וגדול עד כי גדל מאד ,וברש"י

והותר ,אמנם לא כל העתים שוות ולא כל בחי' שוות ,ע"כ יתן )(ã"ë 'á úéùàøá

שהיו אומרים זבל פרדותיו של יצחק ולא כספו וזהבו של

השי"ת לכל דור ודור הברכות לפי בחינתו כדי שיתקיימו בידם,

אבימלך .הנראה בזה ,דהנה ענין ההתחברות לצדיקים הוא,

וכל אלו הבחינות וכל הדורות עד עת קץ היו נכללים בכח

שצריך לישב אצלם תמיד כדי שילמוד ממעשיהם הטובים,

הברכות שנתברך יעקב ,ולעתיד יתקיימו הברכות במילואם

וההתרחקות מן הרשעים הוא כדי שלא ילמד מהם ,כאשר

כנ"ל ,וז"ש יתן ויחזור ויתן בבחי' שונות בכל אופן ואופן ולפי

באו על זה אזהרות רבות ,וכמו שכתוב אשרי האיש אשר לא

הדור ,והברכות האלה המה נצחיות עד סוף כל הדורות.

הלך בעצת רשעים וגו' ,כי אם בתורת ד' חפצו .ועד היכן

דברי יואל
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ומבשלות שם ,ובעת הסעודה היו
הרב ,שרוצה לבקש ממנו דבר גדול כי כאשר יתאכסן I
åìñë 'á - è"ùòáä ãéîìú
) Iלבית רבי שמעריל ,עבור הבעל שם טוב ואנשיו(.
אצלו אז יסגרו החלונות והשערים
פעם אחת יום אחד קודם נסיעתו של הבעל שם
והדלתותאיזהשלאשר I
I
לפתוח לשום אדם ,יהיה מי שיהיה ,אפילו
טוב משם ,רצה רבי שמעריל לבקשו שיתפלל עבורו
כלל מזה ,ואמר להם המלך איעצה קחו לכם שקים
 Iשיהיה לו בן זכר ,והסתובב על ידו לדבר אליו מזה ולא ומלאו מפרורין הנשארין מסעודת המלך והצניעו גדול ,ובאם שידחק את עצמו מאוד אזי להשיב כי הרב I
היה יכול לדבר מפני הבושה .ולמחר קודם הנסיעה גם
הבעל שם טוב נמצא כאן,
ולפעמים יהי' להם מהפירורין תענוג גדול יותר מכל
לעשותואםכן .יסכים לזה יתאכסן I
I
כן )סבב( הסתובב על ידו לדבר אליו ,ולא יכול ובוש
אצלו .והבטיח המוכסן
סעודות של עכשיו ,וכן הי' שהיו במלחמה והיו אצלם
 Iממנו .פתאום אמר לו הבעל שם טוב :שלח אחר
והתאכסנו אצלו בקרעטשמע הבעל שם טובI ,
הפירורין חביבים מאד ,והנמשל קחו עמכם דברים
ותיכף ומיד עשו כדבר הרב ,וסגרו השערים והדלתות
בידו
אשתך! שתבוא ובאה .ולקח הבעל שם טוב מטהו
קטנים שאם שומעים ,כגון איזה משל או מעשה ולאו
לכם והחלונות ,והכינו את עצמם לסעודת הערב ואכלו שם I
 Iואמר לה הבעל שם טוב :תיראי שתלדי השנה בן זכר,
דוקא תורה ,כי הדברים קטנים לפעמים יהיה
הבעל שם טוב והאנשים ,ואחרי הסעודה ישנו כולם
 Iכי אני אשבור לך עצמותיך במטה זה אם לא תלדי בן
השולחןI ,
לתועלת גדולה וכו') .אמרי פנחס ,עמ' רלג אות יז(
מלבד הבעל שם טוב שלא ישן ,שישב אצל
זכר ,וכן היה שילדה בזו השנה בן זכר ,ושמו רבי דוד
בשם ר' שמעריל ווערחיווקער פעם אחת
יתנהגאמרכל ולמד באיזה ספר ,והאשה החולנית ישבה בירכתי I
 Iשהיה אב בית דין בקהילה קדושה טשיטשילניק.
שבעת סעודה שלישית נגזר על האדם איך
הבית ,כי צוה לה הבעל שם
ומנהגו של רבי שמעריל היה אפילו כשנולד לו בת
למעלהטובתיכףשגםתעשהלאכן.תישןI ,
השבוע .עוד אמר שלכן נקרא סעודה דזעיר אנפין,
I
וכשיאמר לה להגביה ידיה
לו
היה נוסע להבעל שם טוב ולוקח ממנו קמיע ,ונתן
שצריך להיות קטן ושפל בעיני עצמו.
והנה באותו היום בא אחיו של השר I
 Iפדיון שני אדומים או יותר ,כי הוא היה בעת הנ"ל
ואמר הוא נ"י דהא בא תליא ,על דרך שהוא
סוחר ,והיה לו ערך שלשת אלפים זהובים.
מהקרעטשמע ההוא שנמצא בו הבעל שם טוב אשר לא
וכשנולדקמיעלו בראש השנה ,ונראה דשייך לטעם הא' ,ובשעת סעודה ראו איש את אחיו זה יותר משתים עשרה שנה ,ונפגשו I
I
ממנו
בן זכר הנ"ל נסע להבעל שם טוב ליקח
שלישית יכול האדם להתפלל בענין השפלות] ,ולכך יש
 Iכמנהגו מאז .אמר לו הבעל שם טוב :ילדה אשתך זכר? לבקש בסעודה שלישית דשבת לפני ראש השנה שיזכהו ביחד השר ואחיו בכפר ההוא במבצרו של השר ,ותהי I
השמחה גדולה ביניהם ואכלו ושתו ונשתכרו.
אמר לו :כן! אמר לו הבעל שם טוב :תדע שלא יהיה לך
השם יתברך להיות לו הכנעה ושפלות בראש השנה[.
ובתוך I
הדברים התחיל השר להתפאר את עצמו אל אחיו איך
בן
 Iעוד מעות ,כי נתנו לך ברירה מהשמים או מעות או
)אמרי פנחס ,עמ' קיד אות נא(.
 Iזכר ,ובררתי אני בשבילך דבר היותר טוב שיהיה לך בן
בשם ר' שמעריל מווערחיווקער שאמר אחר במקום הידוע בנה קרעטשמע טובה ומהודרת עד מאדI ,
זכר.
ויהלל אותה עד מאד .וביקש ממנו אחיו האורח שיתנו
תפלה טובה סכנה מיד לדבר דברים בטלים,
ואחרש לו סוס אחד שיסע לשם ,ונתנו לו סוס טוב ומובחרI .
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קרוב
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שמקום
ובהיות
 Iבקהילה קדושה ויערחאווקע .ואני כאשר הכרתי אותו כי נופל ממקום גבוה למקום נמוך ,ע"כ הוא סכנה השר להקרעטשמע רק בבגד אחד .ותיכף כשנסע מיד I
ביותר ,זה מה שאני זוכר כעת] ,וגם שמעתי
ממנו' התחיל רוח סערה עם שלג הנקרא "מיטעלניצע"I .
 – Iכי היה שכיח אצל הרב דקהילת קודש נעמרוב בעל
שהזהיר מאד שלא ליסע במוש"ק[) .אמרי פנחס ,עמ
התולדות – היה בעת ההיא מורה צדק דקהילת קודש
ונתעכב בנסיעתו כמה שעות עד שבא להקרעטשמע,
ריא אות קלח(
ואחיו השר חשב שהוא יושב בשעות האלו בקרעטשמע I
I
סאוראן) .שבחי הבעל שם טוב(
לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא
שמעתי מפי הרב המפורסם דפה ק"ק לינץ המנוח השלום )פ"ג מי"ב( .בשם ר' שמעריל ווערחיווקער לכן לא חיפש את אחיו ,ודפק אחיו של השר על הדלת I
I
מוה' גדלי' זצלה"ה ,שאמר בשם הרב החסיד
שיפתחו לו .והשיבו לו שאי אפשר לפתוח לו מפני
ז"ל ,למשל כלי שמחזיק יין צריך שיהיו דפנות
הכלי ,שכאן נמצא הבעל שם טוב ,ואינו רוצה שיפתחו לשום I
 Iהמפורסם מגיד משרים דק"ק ווארחיווק ,מה' שמערל
שוין שלא יהי' אחד גבוה מחבירו ,ואז מחזיק ברכה
מפי
 Iזצלה"ה ]וכפי דעתי ודאי שיצאו דברים כאלו
לו
לפתוח
גדולים
בתחנונים
פעמים
כמה
וביקש
.
אחד
I
משא"כ כשדופן אחד גבוה מחבירו יצא כל היין ,כך
הבעש"ט זצוק"ל ,רק שלא שמעתי בפירוש משמו[,
היות שנתקרר מאד ,והישבו לו כנ"ל עד שבפעם אחרון
כשישראל אין אחד גבוה מהשני אז מחזיק ברכה,
I
 Iשקודם ביאת משיח צדקנו ,יסתלקו כל האותות
רמז הבעל שם טוב שיפתחו לו.
לכך לא ניתנה התורה רק בשבת ,כי בשבת הוא רשות
עד
ואנה
אנה
השר
הלך
לבית
השר
נכנס
וכאשר
הממשיכים
 Iוהמופתים ונסים הגלוים
והמפורסמים,מחיה נפש רק היחיד ,ויכולין לבא לאחדות ,ולקבל התורה ,לכך שנתחמם מעט .וכאשר שב לאיתנו שאל :מי הוא זה I
ומתלהבים לב האדם לעבודת ית' ,ואין
אוכלין "לאקשין" בשבת) .שרומזין
לאחדות בעל שם טוב? והראו לא את הרב .ומיד התחיל לבער I
 Iמי שיאחז באמונה) .שבחי הבעש"ט ,הקדמה(
שמסתבכין זה בזה() .פאר לישרים ,דף כט אות נד(
בו אש הכעס ,והלך עוד כפעם בפעם ושאל עוד :מי הוא
ושמח
נהנה
בשם ר' שמעריל ווערחיווקער שהיה
במדינת וואלחייא היה איש אחד גביר מפורסם ,זה ואיזהו הבעל שם טוב אשר בגללו לא פתחו לי את I
I
מאד כשהיו אורחין באין אצלו ,ואמר אותם האורחים
ופתאום חלתה אשתו בשתי ידיה ,שלא יכלה להרים
 Iבודאי אוהבים זה לזה ,כי אין לזה על זה כלום ,אותם בשום אופן .והלך עמה אצל כל הרופאים ולא הדלת עד שהיה אפשר ממש למות מגודל הקרירותI .
וכשבני אדם אוהבים זה לזה הוא דבר גדול ,וביאר מה
והראו לו את הרב הבעל שם טוב .עד שבפעם
הועילו כלום ונתייאשו מרפואתה ,וגם שאל בקדריים
השלישית I
 Iשכתוב בספר יצירה ב' אבנים וכו' פירוש אבנים הם
בערה בו אש הכעס לגמרי ,וכשהראו לו את הרב שלף
)מכשפים( ולא עלתה ארוכה למכתה .והסכימה
 Iאותיות ,וכל אחד מישראל יש בו אות מהתורה ,וכשב'
למכתהדעתועל חרבו מתערה והניף את ידו על הרב להרגו .מיד צעק I
לנסוע עמה מעיר לעיר אולי תעלה ארוכה
הרב להאש החולנית :הגביהי את שתי ידיך! וכן עשה,
בני אדם אוהבים זה לזה מתחברין האותיות ונעשים
ידי בעל שם או
רופאים.וישמע את שמע הבעל שם טוב ומיד נעשה חלופין :להאשה חזרו ידיה לבריאותם I
 Iב' צרופי אותיות ,כי כל אות מצטרף עם כולם ,כנודע
ויהיה בנסיעתו
 Iבענין כ"ד צרופי אד'] ,וק"כ צירופי אלקים וכל שכן[
כבראשונה ,והשר לא היה יכול להשיב ידו ותיבש
הבעל ידושםI .
מרחוק ,ויסע לקהילה קדושה מעזיבוז .ובבואם
כשמנין שלם אוהבין זא"ז הוא גדול מאד מאד) .אמרי
והתחנן השר מאד להרב ,שירפאהו ואמר לו
לקהילה קדושה הנ"ל הלכו להבעל שם טוב ,וצוה עליו
ימים טוב לא אוכל להועיל לך כלום כי כבר נעשו החלופין I
 Iפנחס ,עמ' רד אות עה(
שתשב אשתו בקהילה קדושה הנ"ל ,ותשב שם
ואי אפשר לשנות עוד) .שבחי הבעל שם טוב(
משל
לאנשיו
שאמר
ווערחיווקער
בשם ר' שמעריל
רבים .ובתוך משך הזמן שישבו במעזיבוז באו כמה
I
I
ואף
שולחנו
על
תמיד
ואכלו
בנים
למלך שהיו לו
פעמים להרב הבעל שם טוב לדרוש ממנו רפואה ,וצוה
 Iששולחן המלך מלא מעדנים וממתקים טובים מאד,
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן I
להם לישב עוד.
מכל מקום מרוב הרגל הבנים בהם לא היה להם תענוג
I
I
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ויתן לך האלהים מטל השמים זו I
I
 ãåòיתבאר המדרש
 ,'ä åëøá øùà äãù çéøëאיתא במדרש רבה
מקרא ,ומשמני הארץ זו משנה ,ורוב דגן זו תלמוד ,ותירוש זה I
 Iמלמד שהראה לו הקב"ה ביהמ"ק בנוי חרב ובנוי ,וצריך
אגדה ,עוד שם במדרש ויתן ויחזור ויתן ,וצריך ביאור.
ביאור מה שייכות בזה לענין הברכות.
אמר רב I
I
 äàøðåבהקדם מה דאיתא בגמרא
ויתן לך האלהים מטל
 (áעוד שם במדרש
יהודה מנין לברכת המזון לאחריה מן התורה ,שנאמר
השמים זו מקרא ,ומשמני הארץ זו משנה ,ורוב דגן זו תלמוד,
ואכלת ושבעת וברכת ,מנין לברכת התורה לפניה מן התורה I
 Iותירוש זה אגדה ,וצריך ביאור.
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יוחנן למדנו ברכת התורה לאחריה מן ברכת המזון מקל I
I
האומות שישראל בטלין ברוב לגבייהו ,כי אתם המעט מכל
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וחומר ,וברכת המזון לפניה מן
 Iהעמים .אמנם ידוע מדברי חז"ל
דכל קבוע כמחצה
ברכתמקלהתורהוחומר,מקלומהוחומרמזוןI ,
נתפרסם ע"י ועד להוצאת ספרי כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ברכת התורה לאחריה מן ברכת המזון
על מחצה דמי ואינו בטל ברוב ,ואם כן כאשר ישראל יושבין
שאין טעון לפניו טעון לאחריו ,תורה שטעונה לפניה אינו דין I
 Iבמקומן אין חשש ביטול ברוב ,דכל קבוע כמחצה על מחצה,
משום שהצדיק אחרי מותו הרי הוא קבוע במקומו בקבר ,והוא
אבל לאחר שגלו הוי ניידי ממקומם ושוב לא הוי קבוע
שטעונה לאחריה ,וברכת המזון לפניה מן ברכת התורה מקל
ברוב כמחצה על מחצה ,אך לכאורה אז אין הצדיק נחשב עוד מאנשי וחומר ,ומה תורה שאין טעונה לאחריה טעונה לפניה ,מזון I
 Iכמחצה על מחצה ,ונתעורר הקושיא מדוע אינם בטלים
הדור ההוא ,אבל כשאומרים דבר הלכה משמו ,ושפתותיו של
שהוא טעון לאחריו אינו דין שיהא טעון לפניו .והדבר צריך
 Iהאומות øùôàå.ליישב על פי מה ששנינו בריש המסכת שסיימנו הצדיק דובבות בקבר  ,מעורר חיות להצדיק ונחשב בין ביאור מדוע בברכת התורה כתבה תורה קרא דייקא על הברכה I
דדבר שיש לו מתירין אפילו באלף
ובסופו
שלפניה ,ובברכת
החיים באותו הדור ,ומאחר שקבוע הוא ,נידון העולם כמחצה
 Iהיום
המזוןז"לדייקא על הברכה שלאחריה .דהנה I
לא בטיל ,והטעם ביאר הר"ן
 øàéáåההפלאה
כל האומר דבר בשם
משום דנידון
על מחצה .וזה שאמרו חז"ל
טבעו של אדם הרעב הוא ,שאחר שכבר שבע נפשו
אומרו מביא גאולה לעולם ,כי על ידי זה נחשב העולם כמחצה
 Iעל שם סופו והוי כהיתר בהיתר דאפילו רבנן מודי בכהאי גונא
באכילתו I
הרי הוא קצה וגעלה נפשו מן האכילה ,מה שאין כן בלימוד
על מחצה ,ורב חסד כלפי מטה חסד ,עכ"ד.
דמין במינו לא בטיל ,עכ"ד .ובזה נסתרה טענת אוה"ע ,דהנה
 äúòîåכאשר ראה יצחק אבינו ביהמ"ק בנוי חרב ובנוי ,התורה הוא להיפוך ,כי אחרי שהרגיש בנפשו נועם ומתיקות I
 Iאחכה לו בכל יום שבמהרה יבא משיח צדקינו ויגאלינו מגלות
התורה יגדל רעבונו פי כמה לדברי התורה הקדושה ,אבל
החל הזה ,ואז יתגלה מלכותו לעין כל ,ומלאה הארץ דעה את
וראה שיגלו ישראל ויהיו ניידים ממקומם ויהיה חשש שלא
 ,ורוח טומאה יעביר מן הארץ ,וכל בני בשר יתבטלו ח"ו ברוב אומות ,לזה ברך את יעקב אבינו ויתן לך בטרם התחיל ללמוד אינו להוט כל כך אחריה ,כי עדיין לא I
 Iה'
האלהים מטל השמים זו מקרא ,ומשמני הארץ זו משנה ,ורוב
הרגיש בטוב טעמה ,ועל כן בברכת התורה אצטריך קרא
יקראו בשמו יתברך ,וכדכתיב
כי אז אהפוך אל עמים
 Iשפה ברורה וגו' לעבדו שכם אחד ,והיה ה' למלך על כל דגן זו תלמוד ,שעל ידי שיעסקו במקראי קודש במשניות אלפניה דייקא ,ורק באופן זה ילפינן קל וחומר אלאחריה ,דמה I
ובתלמוד ויזכירו שמות התנאים והאמוראים ראשונים
במקום שעדיין לא הרגיש מתיקות התורה צריך לברך ,כל
 Iהארץ ,ובכן יש לומר דדנין הדבר על שם סופו מה שלעתיד
שכן I
לאחריה שכבר הרגיש נועמה ,ואי הוה כתב רק אלאחריה לא
ידעו כולם כי לה' המלוכה ,והוי כהיתר בהיתר דלא בטיל על
ואחרונים ,על ידי זה יעוררו להם חיות ,ויהיו חיים אתנו
הוה מצי למילף קל וחומר אלפניה ,דלפני הלימוד עדיין
 Iשם סופו.
בעולם הזה ויצטרפו אל דורינו ,והמה קבועים במקומם ,ושוב
אלאחריה אינוורק I
לא יהיה חשש שיתבטלו ברוב אומות.
 êøãáåזה אמרתי לפרש הכתוב בריש הפרשה ,ויתרוצצו
רעב ללמוד ,ולגבי אכילה אצטריך קרא דייקא
 äåäåמרגלא בפומיה דכ"ק מרן אאמו"ר זללה"ה לפרש באופן זה אפשר למילף קל וחומר מה כשהוא שבע מברך I
 Iהבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנכי ותלך לדרוש את ה',
ופירש"י כשהיתה עוברת על פתחי תורה של שם
כשהוא רעב לא כל שכן ,אבל אי הוה כתב אלפניה לא הוי
אמרינו
אין לנו שיור רק התורה הזאת ,שאין
אליליםועברעשויעקברץ שיור לכנסת ישראל רק בכח התורה הקדושה ,ובכח קדושת ילפינן מיניה קל וחומר אלאחריה כאשר כבר קצה נפשו I
 Iרץ ומפרכס לצאת ,עוברת על פתחי עבודת
ומפרכס לצאת .ולפי דרכינו היה המריבה כי עשו רץ ומפרכס
באכילה ,עכ"ד.
התורה כלל ישראל חי וקים באמונתם ובקדושתם בגלות החל
 äæåהיה ברכת יצחק אבינו ויתן לך האלהים מטל I
הזה .והנה אין אתנו יודע עד מה מתי יהיה קץ הפלאות,
 Iלצאת בפתחי עבודה זרה ,וטען כי הוא רובא דעלמא ויעקב
ובצפייתנו צפינו שנזכה ונחיה ונראה בביאת הגואל ,אבל
 Iצריך לילך אבתרייהו ,ותאמר אם כן למה זה אנכי ותלך לדרוש
השמים ,זו מקרא ,ומשמני הארץ ,זו משנה ,ורוב
תתחיל דגןללמודזו I
את ה' ,ופירש"י לראות מה תהא בסופה ,כלומר כי רבקה
תלמוד ,שיזכו לעסוק בתורה ,ותדע לך שאם
עלינו לדעת שבכדי שנזכה להחזיק מעמד בעודנו בגלות החל
 Iאוהבת את יעקב וביקשה להצדיק שיטת יעקב דאין צריך לילך
בתורה ותרגיש נועם מתיקותה,
הזה עד שנזכה לגאולה שלימה במהרה בימינו ,הוא רק על ידי
מסכתותויתןהש"ס.ויחזור ויתן ,יהיה לך I
חשק להמשיך וללמוד עוד
כח התורה הקדושה" ,נאר אז רבי מאיר און רבי יהודה לעבט
בתר הרוב ,ולזה רצתה לדעת מה תהא בסופ"ה ,כלומר בסוף
 ìëåאלו שאינם מצטרפים בשיעורי לימוד התורה הוא I
מיט אונז מיט ,אז אונז האב מיר אביי ורבא וואס לעבן מיט
 Iיומיא ,כדי שידון הדבר בתר רוב העתיד להיות בקץ הימין.
ולזה השיבו לה שני גוים בבטנך ,ורב יעבוד צעיר ,וביאר אבא
מחמת שעדיין לא התחילו ללמוד המס' הראשונה,
אונז ,א הייליגער רש"י ,א תוס' ,א רבינו תם ,א ר"י ,א קשיא
ואלמליהתורההיו I
 Iמארי זללה"ה בברך משה פרשתן
לומדים ומסיימים מס' אחד והיו טועמים טעם מתיקות
הכוונה על פי מה
אויפ'ן ר"י ,הערן א שיינע קשיא וואס דער רשב"א פרעגט אפ
בודאי שהיה להם חשק להמשיך וללמוד עוד מסכת ,ועכשיו
דאיתא במדרש
דעם ר"י ,דער פני יהושע איז זיך מפלפל מיטן מהרש"א ,דאס
שלעתיד לבא יחזור עשו וישוב
מחצבתו ,ויוכנע תחת כנפי הקדושה של יעקב ,עי"ש .איז מעורר חיות פאר זיי ,און דאס וועט אונז דערהאלטן אין בסיום מס' ביצה כל לומדי המסכת מבינים על מה שמברכים I
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 Iואם
הגויםכןכי ה' אחד ושמו אחד ,וגם עשו בכלל זה ,על כן שפיר ÷ íòã ïéà ïèìàäòâñéåà ïòî èàä éåæà éåå ,øòãðéהחדשה אשר מתחילים עכשיו ללמוד .והנני בזה לעורר אחב"י I
את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה ,את אשר ישנו פה
ñàã ,àøîâ òìòèòìá ñàã ïæééåå ïòî èòåå ,úåìâ ïøòèéá
 Iאינם מתבטלים ברוב אומות דהוי היתר בהיתר.
אומרI ,
חזקו ואמצו להמשיך הלאה בלימוד התורה ולא להזניח
æðåà èàä ñàã ,!úåìâ ïéà úåéç ïáòâòâ æðåà èàä
 äæìåבשעה שנכנס יעקב אבינו לקבל הברכות ,ראה
 ïåà ,ולהתגבר על כל המניעות והעיכובים והיגיעות שיש בשעת I
!íéðîæ òøòååù òìà ïéà ïèìàäøòã
 Iיצחק אבינו את כל אשר יקרא את בניו בכל הדורות ,ראה
הלימוד ,כי סוכ"ס זוכים לתענוג וסיפוק רוחני כאשר מסיימים
ביהמ"ק בנוי על מקומו ,וחרב בזמן הגלות אשר
íéðîæ òèåâ éã ïéà úåéç éã ïèìàäøòã æðåà èàä ñàã
ברוב אזאומותיהיו ,íéåâ éã ïùéååö ïøòåå èùéîòâñéåà èùéð äìéìç ìàæ ïòî ,פרק או מסכת ,ואת אשר איננו פה אליהם אני פונה ,הצטרפו I
 Iישראל ניידי בגלות ואיכא חשש שיתבטלו ח"ו
והראה לו הקב"ה גם בנוי הוא בנין ביהמ"ק השלישי במהרה
èòåå ïòî æà ,äøåú òâéìééä éã øàð ,àøîâ èàìá à øàð
עמנו ובואו לבית המדרש ,כי בימינו אלה כדי שיוכל האדם
 Iבימינו ,אשר אז יטו כולם שכם אחד לעבוד את ה' והיתה לה'  ."!éèðàøàâ øòæðåà æéà ñàã ,äøåúá ïééæ ÷ñåò ïéà ïöéæלהחזיק מעמד שלא להגרר אחר מים הזדונים והתגברות היצר I
 äðäåיומא טבא הוא לכולהו רבנן שזכינו ביום הזה
 Iהמלוכה ,ואם כן ליכא חשש שיתבטלו ברוב אומות דהוי היתר
הוא רק על ידי כח התורה שהוא התבלין נגד היצה"ר.
I
לסיים מס' ביצה ומתחילים ללמוד מס' שבועות ,והוא שמחה
בהיתר ולא בטלי.
ד
גדולה לכל אלו שהשתתפו בלימוד מס' ביצה ,תלי"ת זה זמן
 äðäåאנו אומרים בתפילת רבי נחוניא בן הקנה
 äæåשאמר ויתן לך האלהים מטל השמים ,זו מקרא ,רמז
ביציאתו I
I
לא כביר מעת התייסדות חבורת יסודי התורה ,וכבר זכינו
אנו משכימים והם משכימים ,אנו
אחרי רבים להטות ,ומשמני
מבית המדרש
למקרא שנאמר בו
 Iהארץ זו משנה ,רמז למשנה דתנן
האשה ששאלה בס"ד לסיים כמה מסכתות ומיתוספים ספסלי ביהמ"ד ,ועכשיו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברים בטלים ,אנו I
עמלים והם עמלים ,אנו עמלים ומקבלים שכר וכו' .דהנה מרן
מחברתה תבלין ומים ומלח לעיסתה הרי אלו כרגלי שתיהן,
התחלנו מס' שבועות ,יעזור השי"ת שנזכה כולנו גם לסיים
פי' אנו משכימי"ם I
דו"ז זללה"ה
 Iורוב דגן זו תלמוד ,דפריך בגמרא ולבטיל מים ומלח לגבי
המסכת בבריאות השלימות ,ואקרא בזה לכל אנ"ש שיחי'
לדברי תורה ,דקאי על אלו שמשכימים בבוקר לעסוק בתורה,
עיסה ,ומשני
רב אשי משום דהוי ליה דבר שיש לו
לבוא ולהצטרף בלימוד התורה דרבים,
 àøîàúîåמשמיה דהרה"ק הרבי ר' זושא זללה"ה על עי"ש .ולפי דרכו יתבאר המשך אומרו אנו עמלים ומקבלים I
 Iמתירין וכל דבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטיל ,והטעם
שכר ,דיש לחדש ולומר דאף
הוא כמו שכתב הר"ן משום דהוי היתר בהיתר ודנין על שם
טעמו וראו כי טוב ה' ,שמדרך העולם
הכתוב
ליכא,עלזהפידוקאשאמרועל חז"עצםל קיום מצות I
I
סופו ,ובכן הכא נמי כיון שבמהרה יבא הזמן אשר ירחם
שכר מצוה בהאי עלמא
המאכיל לתינוק שאינו רוצה לאכול מחמת שחושב שאינו
כולם
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 Iאחד ,לכן הוי היתר בהיתר על שם סופו ואין ישראל בטלים וירגיש המתיקות יראה בעצמו דטובה הוא למאכל כי יערב השינה להשכים בבוקר ממטתו ללמוד תורה ,על זה איכא שכר I
 Iברוב אומות.
לחכו ,ומעצמו יבקש את כל המאכל .וכמו כן אמר דוד המלך גם בעולם הזה ,וזה שאומרים אנו משכימים לדברי תורהI ,
היינו לעסוק בתורה באשמורת הבוקר ,ולכן אנו עמלים
טעמו ,שיטעום האדם אך מעט מנועם זיו תורתינו הקדושה,
ב
 ãåòיש לומר על פי מה שכתב א"ז זללה"ה בישמח וראו כי טוב ה' ,שיזכו לחזות בנועם ה' ויבקשו מעצמם לעסוק ומקבלים שכר גם בעולם הזה ,כי על עמל התורה שהוא I
I
באשמורת הבוקר איכא שכר גם בעולם הזה.
משה בפרשתן בביאור הענין למה אין ישראל בטלין ברוב,
.
בתורה ,כי דרכיה דרכי נועם.
I
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 ïëáå Iעל ידי שנזדרז להשכים בבוקר ללמוד תורה ,נוכל לזכות לברכת יצחק אבינו כפשוטו ,ויתן בירורי הלכות ,נערך ונסדר ע"י מערכת "בית וועד לחכמים" שע"י מבצר הכוללים קרית יואל I
לך האלהים מטל השמים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש ,ואין מקרא יוצא מידי פשוטו ,שנזכה לכל
והיו למראה עיניו של הגה"צ דומ"ץ קרית יואל שליט"א
I
 Iמילי דמיטב ,וישפיע הקב"ה לבני ישראל פרנסה בריוח ובניקל ,והעצה לזכות לברכה זו הוא להשכים
או ע"י הפעקס:
להערות והארות:
 Iבאשמורת הבוקר לעסוק בתורה ,שעל זה מקבלים שכר בעולם הזה וזוכים לברכות שמים מעל.
I
 äðäåהעצה שיוכל האדם לקום באשמורת הבוקר הוא שלא יבלה את הזמן בערב אלא ילך לישן
 Iבזמן מוקדם כדי שיהיו לו השעות הנצרכות לו לשינה ועם כל זה יוכל לקום
באשמורתטובהבוקר,לאדםובדברולבניוזה I t øù÷ íéëéøöä íéøáãá úåùòì øùôàù úåöò T
יש לתקן כאן בעיר זה תיקון גדול ,ובשעה  10:30יכולים לכבות הטעלעפאן ,והוא
א( כבר נתבאר שאסור לעשות קשר ע"ג קשר על גארבידז"ש בע"ג מכיון
 Iשגם הם יוכלו לקום באשמורת הבוקר ,וכמו כן אצל החתונות יש להתאמץ לקיים התקנה לברך ברכת שאין הדרך לפותחו לעולם ,ואפילו קשר ועל גביו עניבה )שלייף ,בא"ו( אסור I
המזון בשעה  ,11:00ויש לכל אחד רשות באם הוא נמצא אצל חתונה שאינם רוצים לקיים תקנה זו,
לעשות( .וכן אותן אנשים המשימין בע"ג ריקנית לתוך הגארבידש קע"ן ,וכמ"פ I
 Iשילך משם בשעה זה ,כדי שלא יתבטל משיעורו הקבוע בבוקר.
ב
 íåéñáåדברי הנני לעורר על שני נקודות ,בראשונה יש להתעורר על התקנה הקבוע בבתי מדרשינו
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 Iדי בכל אתר ואתר שהנשים יבואו בעזרת נשים בלבוש צנועה כפי הראוי במקום קדוש ,והנני לתבוע יהי' רחב כ"כ ,וזהו ג"כ קשר שאסור לעשותו בשבת.
 Iמהגבאים בכאן שימנו אשה אחת שתהיה ממונה על זה לעורר את אלו שאינן מצייתים לתקנה זו ,ולא
ג( וכן המניחים
פעמפע"ר שיש לו ריח רע לתוך בעג ,אסור לקשרו ,מכיון I
תמנע מלהושיט לה מטפחת צנוע ,כדי שידעו להזהר בקדושת הביהמ"ד .והב' הנה שמעתי שנעשה ב"ה שאין הדרך לפותחו לעולם.
 Iכאן שינוי לטובה בענין התפלה ,ובני הרב שיחי' עושה ומעשה פעלים לטובה לתקן תיקונים
גדולים ד( וכן מצוי במלבושי נשים וילדים שבצידי הבגד מחוברים חוטים I
בענין זה ,והנני בזה לחזקו שימשיך בזה לעורר את בני ישראל על עבודת התפלה ,שידעו שבאים )ריבאנ"ס( לנוי ,והדרך לקשרם בקשר ועל גביו עניבה ,ואין הדרך לפותחם ,אם
I
 Iבביהמ"ד כדי להתפלל ,וצריכים לבא בביהמ"ד בזמן שאומרים ברכות ,ואח"כ מתפללים יחד כל הציבור נפתח אסור לקושרם )וה"ה שאסור לפותחם(.
מהודו בקול רם ובהתלהבות כל
ה( ולכן בדברים אלו יש עצה לעשותו באופן שלא נקרא "קשר" והיינו
מעשה.התפלה ,ובודאי שצריכים לעסוק בתורה לפני התפלה או לומר תהלים שיעשה רק עניבה )בא"ו( בלא קשר תחתיו ,שזה לא נקרא קשר כלל אפילו אם I
 Iכמו שנהגו חסידים ואנשי
דגן
ורוב
הארץ
ומשמני
השמים
מטל
האלהים
לך
ויתן
אבינו
יצחק
בברכת
 íééñàåאת דברי
מהדקו היטב ומותר אפילו לעשות הרבה עניבות זה על זה
שתופס .שני צידי הגארבידש I
 Iותירוש ,הנה זמן קשה הוא בעולם בענין הפרנסה ,וזקוקים אנחנו לברכת יצחק אבינו שהוא נצחי,
ו( וכן אם עושה רק קשר אחד לחוד )לדוגמא
 Iוצריכים להרבות בתפלה שיזכו לזה ,יעזור השי"ת שכל אחד יזכה לברכת ויתן לך האלהים מטל השמים בע"ג בשתי ידיו ומקשר צד הימין עם צד השמאל
לעולם.בקשר אחד( לא נקרא קשר I
להתברך בשפע ברכה והצלחה .והמקום להזכיר בענין תקנות החתונות ,הנה בזמן שיש הרחבה צריכים כלל ומותר לעשותו אף כשאין דעתו לפתחו
 Iלבקש ולעורר שיצמצמו בהוצאות החתונה ,אבל בזמנינו אלה אשר מצב הפרנסה קשה מאד דבר שפתים
ז( ודוקא כשאינו עושה כלום ע"ג קשר זו ,שאז אין הקשר מתקיים
שלאחרוע"כעשייתלא I
הוא אך למחסור ,כי כל אחד יודע ומבין כי חבל הוא על כל פרוטה ופרוטה שמבזבזים על הוצאות חנם .נקרא קשר ,אבל אסור לעשות פעולה שהקשר יתקיים ]כגון
 Iהשי"ת יעזור שיזכה כל אחד לעשות שמחות בהרחבה ובלי דאגה ,ויושפע לכל בני ישראל שפע רב ,הקשר לוקח השני צדדים היוצאים מן הקשר ומסבבם הרבה פעמים עד I
ויתן לך האלהים מטל השמים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש ,שנזכה לכל הברכות מהקב"ה עדי נזכה שהקשר מתקיים ,או
שמניח .קלי"פ עליה ,או שאר תחבולות[ ,כ"ז אסור לעשות I
 Iלביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.
מכיון שעי"ז מתקיים הקשר
ח( עוד עצות שאפשר לעשות על גארבידז"ש בעג'ס וכדומה באופן שלא
יהי' משום "קושר" ,שיניח עליו ראבער בענ"ד ,ויכול לסבבו כמ"פ עד שיהי' I
I
בנ"י זהירים מללבוש בגדים אדומים
ידוע כי מזל מאדים בטבעו להוריק במקום שיש מהודק ,או יכול להניח אליו קליפ"ס להדקו.
דהיינו שמסבבו כמ"פ על גבי הבע"גI ,
I
ט( וכן יכול לסבבו בטוויסטע"ר )
אדמומית ,לכן אמר עשיו הלעיטני נא מן האדום
האדום הזה ,ופי' רבינו בחיי ע"י האדום הזה ילעיטהו מן האדום האחר שהוא מאדים באופן שנתבאר בגליון דפרשת וירא( וכן יש עוד מין טוויסטע"ר שמסבבין אותו
כניסו I
I
כוכבו של עשיו המורה לטוב לעשיו ,ע"ש .וה"ה למי שמורה לרע לו ימצא מקום להשפיע פעם אחד ואח"כ תוחבין ראש האחד בנקב שבראש השני ,וכשמתחיל לה
נתפס שם ושוב א"א להוציאו מהנקב ,אלא יכול להדקו יותר ויותר ,מותר I
I
רע ביותר במקום אדום .לכן יזהרו בני ישראל מללבוש בגדים אדומים כהנכרים.
להשתמש בו ואין בו משום איסור קשר.
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מנהג בישראל לדבר אל אביהן בלשון נוכח
קום נא שבה ואכלה מצידי בעבור תברכני נפשך .מפסוקים הללו הוכיח הגאון
I
I
מו"ה נתן כ"ץ אדליר זצ"ל אשר מימות יעקב ועשו התהוה ענין הנהוג בינינו עם ישראל
אשר הבנים ידברו עם אביהן בלשון נוכח ,ואצל בני עשו ידברו בלשון נסתר ,כי כן מורים
I
I
הכתובים הנ"ל יעקב אמר קום נא אבי ,ועשו אמר יקום נא אבי.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
 © úåøåîù úåéåëæä ìëעל פי דין תוה"ק אנו אוסרים להעתיק בכל אופן שהוא מאמרים שלמים או חלקם שנדפסו בגליונינו בלי רשות כתב מהמערכת
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חתם סופר דרושים ואגדות עמוד ס"א ד"ה ראו כי

ועי' גם בדרשות )רמ"ד ע"ב ריש טור א'( שם חזרה ונשנית מאמר זו בשינוים יעו"ש
לשלימות הדברים] .אגב :מה שהזכיר מרן ז"ל כאן בטעם זהירות בני ישראל מללבוש בגדים
אדומים כהנכרים גם זה מוזכר שם וע"ש בהגהת הגרי"נ שטערן ז"ל בזה וז"ל :שמעתי
ממו"ח הרב ר' שלמה אלכסנדרי סופר ז"ל שרבינו זי"ע הקפיד מאד ומאס ושנאו בעיניו
מלבושים בצבע אדום ולא יראה ולא ימצא בביתו הקדוש .ועי' מס' ברכות דף כ' ע"א ולא
יראה ולא ימצא בביתו הקדוש .ועי' מס' ברכות דף כ' ע"א גבי ר"א בר אהבה דקרעי' מאשה
כרבלתא בשוקא ופי' הערוך בגד אדום שאין דרך בנות ישראל להתכסות ע"ש ועי' בבאר
הגולה בשו"ע יו"ד סימן קנ"ז סעיף א' גבי ערקתא דמסאנא כתב שאין דרך הצנועים להיות
לבושן אדום עכ"ל .והנה נראה שהבין דהקפידה היא דמלבוש אדום הוא בגד של פריצות
)ונפ"מ לפי"ז לכ' דוקא בבגדי נשים( ,אולם עי' בש"ך יו"ד )סי' קע"ח סעיף א' ס"ק ג'( בשם
מהרי"ק שכתב :מסורת בידינו להקפיד על לבישת האדום לבני עמנו וכו' הרי דלא משום
פריצות הוא אלא דאין זה בגד ישראל רק בגדי אדום הוא עשו וכמש"כ מרן כאן דלא יאות
לבני עמנו ללבוש בגד השייך לאדום שהוא עשו) ,ולפי"ז הקפידה גם בבגד של גבר( ,וכן משמע
מהסיפור שכתוב במכתב בריש שו"ת יד רמ"ה )הובא באוצרות הסופר ח"ז עמוד מ'( ע"ש[,
ועי' בלשון החת"ס בפרשת ויצא )עמוד קנ"ב ד"ה וענתה הב'( שכתב :יעקב רמז בהפרשת
הצאן שיהיו בני יעקב מובדלים ומופרשים אפילו במלבושיהם וצבע המלבושים מחוקות
הגוים שכיניהם ,עכ"ל.

ליקוטי חבר בן חיים ח"א

ובספר יפה לקץ עה"ת )להגאון ר' ישראל דוד מרגליות יפה ( בפרשתנו כתב בסגנון אחר
קצת וז"ל :אמר מורי מהרמ"ס זצ"ל בחון יעקב דיבר עם אביו בלשון נוכח בלשון אתה כמו
שנוהגים עד היום בני ישראל הצדיקים ,ולא כן עשו דיבר עם אביו בלשון נסתר יקום אבי
ויאכל )בראשית כז ,לא( ,ולכן המדבר עם אבותיו בלשון אתה הוא הולך בדרך אבינו יעקב
והמדבר עמם בלשון נסתר הוא הולך בדרך דודינו עשו ,והטעם אומר יען שגם אנחנו מדברים
בתפלתנו לד' בלשון אתה והוא יען שהמדבר בלשון נסתר יהיה זה הכבוד לומר אין אנכי ראוי
לדבר עמך זולת ע"י ממוצע וע"י שליח ולכן ידבר עמו כאלו הוא מדבר להממוצע ,והנה אמנם
הקב"ה אסר לנו לעשות ממוצע בינו לבין ישראל כאמור )שמות כ ג( לא יהיה לך אלהים
אחרים על פני ,ונאמר )דברים ד ז( כד' אלקינו בכל קראינו אליו ,ונאמר )שמות כב יט( בלתי
לד' לבדו ,ולכן אנחנו מחויבים לדבר בלשון אתה ,וכן האב הלא מצווה ועומד ללמוד בעצמו
את בנו ולכן ידבר עמו ג"כ בלשון אתה עכ"ל.

א

וכבר נתבאר שי"א שהוא איסור דאורייתא
ב ויתבאר אי"ה )בגליון למלאכת תופר( שצריכין לזהר שלא להדביק גוף הפעמפע"ר בדבק שי"ל בשני
צדדיו לאחר השימוש כמו שרגילין לעשות בחול מחשש תופר
ג
שו"ע )סי' שי"ז סעיף ה'(
ד
ט"ז )סק"ז(
ה
תניא )סעיף ג'(
ו כ"כ המרדכי )בהלכות קטנות הל' ציצית סי' תתק"מ( בשם הראבי"ה ציינו המג"א סוף הסימן ,והובא להלכה
בסי' תרנ"א בגר"א )על סעיף א'( וביכורי יעקב )סק"ו( ומשנ"ב )סקי"א( ,והגה"צ הדומ"ץ שליט"א ציין לשבילי
דוד )בהל' תפילין סי' כ"ה סק"ו שהביא ג"כ דברי המרדכי הנ"ל ,וכ' שאם עושה קשר בשבת כמו שאנו מהדקין התפילין של יד חייב כיון
שמתקיים ההידוק ע"י הכריכה שעושה אחר ההידוק(.
ז עי' בר"ן במס' שבת )דף לב :מדפי הרי"ף ד"ה התופר( שכתב לבאר הטעם דמותר לעשות קשר אחד ,משום
דאינו מתקיים וכ"כ במרדכי )הנ"ל(
ולפי"ז כל שעושה איזה פעולה שהקשר יתקיים ,הוי קשר מעליא) ,וכ"כ בחיי אדם כלל כ"ו דין א'( וכן כתב
האבני נזר )סי' קע"ט אות ד'( דהא דאמרינן דקשר אחד מותר לעשות בשבת ,אין הטעם משום דזה לא נקרא
קשר ,דבאמת נקרא קשר אלא דמכיון שאינו מתקיים כלל לא נאסר ,וע"כ כל שעושה איזה פעולה בעולם
שהקשר יתקיים ]כגון שעושה עניבה על גביו[ חייב משום קושר עיי"ש ,וכ"כ בישועות יעקב )סי' שי"ז סק"ד(,
וכן מוכח מדברי האחרונים שבהערה הקודמת שהביאו דברי הראבי"ה הנ"ל לפסק הלכה שאסור לעשות
קשר ואח"כ לסבבו עד שהקשר יתקיים ,וכטעם הנ"ל שאף שהסיבוב בעצמו אין בו שום איסור )וכמו שיתבאר
להלן( ,מ"מ חייב משום שעי"ז נעשה קשר מעליא
אולם התניא )בסי' שי"ז סעיף ג'( כתב הטעם שקשר אחד מותר לעשות "משום דאינו נקרא קשר כלל,
וע"כ מותר לקושרו ולהתירו אפילו עומד להתקיים לעולם עכ"ד ]וכעי"ז כתב בשלחן עצי שטים )בסי' ג'
מלאכת קושר([ ומשמע שאף שעשה פעולה שהקשר לא יפתח ,מותר לעשותו משום דאינו קשר כלל )והוי כעניבה
בלי קשר תחתיו( וצ"ע דזהו נגד דברי הראשונים הנ"ל ,ולכאו' צריך לומר שהתניא מודה שאסור לעשות
פעולות שהקשר יתקיים ,ומ"ש "אפילו עומד להתקיים לעולם" היינו מצד האדם ,שהאדם אין דעתו
לפתחו לעולם ,עכ"פ להלכה כתבנו להחמיר בזה וכדברי הראשונים והפוסקים הנ"ל
ח רמ"א )סי' תרנ"א סעיף א'( וזה נקרא בפוסקים אגודת ירק
ט דהיינו שיסבבו על הבע"ג כמה פעמים )כמו שמסבבין הגארטל על גופו( ,אבל לעשות באופן הרגיל דהיינו
לכרוך ב' ראשי הטוויסטער ביחד ולעשותו כחוט אחד ,נכון שלא לעשות בשבת ,וכמו שנתבאר שם
י הנה עי' בכלכלת השבת )במלאכת תופר אות כ"ג( שכתב דמי שעושה ג' תפירות בשבת אע"פ שלא עשה
קשר אח"כ ,חייב גם משום קושר ,מטעם דעי"ז מתקיים הב' תפירות ,ולא גרע מהפותל חבלים דהוא
תולדת מלאכת קושר עיי"ש ,ולפי דבריו כל העושה שום חיבור המתקיים הרי זה חייב משום קושר אע"פ
שאין לו צורת קשר ,אבל התולדות שמואל )סי' מ"ט דין א'( השיג עליו דמכל הפוסקים לא מוכח כן ,ואינו
דומה לפותל חבלים ,כי הפותל עושה חיבור מיני' ובי' של החבלים כמו בקושר ,משא"כ במחבר ב' דברים
ע"י אמצעי אינו כלל מעין מלאכת קושר עיי"ש ,וכ"כ השבט הלוי )ח"ח סי' קע"ג אות ט'( עיי"ש ,ולפי"ז כל דבר
שאינו בצורת קשר ,אע"פ שהוא חיבור חזק מאוד ,מותר לעשותו בשבת .ודע דיש אופן שאסור להשתמש
עם טוויסטער הנ"ל מחשש איסור בונה )כגון אם משתמש עם טוויסטער זה לחבר דברים המחוברים לקרקע(

