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הידוע כל איבריו נעשו פגומים ר"ל ,שבחי' החטא בכח כל

ויקרא לבנו ליוסף ,לכאורה היה לו לומר לבנו יוסף .אך

הענין הוא מה שהאדם מקיים התורה שאינו עובר על

מצותיו אינו אלא במדרגת עבד שאינו עובר על מצות אדוניו,

אבל להיות נקרא בן למקום צריך לעשות לעצמו גדרים וסייגים

ולהוסיף בעבודה לפי שכלו הזך ממדרגה למדרגה וזהו ויקרא

לבנו ,פירוש מי הוא בנו ליוסף שמוסיף תמיד כנ"ל

האיברים וע"כ קשה התשובה בזה והעצה היעוצה ,לעבוד

השי"ת במסנ"פ אמיתית וזהו תקנה לכולם עיי"ש .וכיון שהוא

æåðâä øöåà

פסק כן ודאי הלכתא הכי ,אך צריך שלא ישטה האדם א"ע,

אלא שיקבל ע"ע מסנ"פ ברעותא דלבא וכוונה אמיתית,
ובאמת בדור שפל כדורנו צריך מסנ"פ לתורה ולמצות ולכל

עובדא טבא ,וזולת זה א"א לעמוד בנסיונות הקשים מאוד,

נועם אלימלך

והתחלת גדר המסנ"פ הוא לוותר על תאוותיו ורצונותיו
בשביל רצון הבוי"ת וקיום התומ"צ ,דאם אין מוותרין מאומה

מאשר שמנה לחמו והוא יתן מעדני מלך .לכאורה הנה

המ"ם של מאשר הוא מיותר .ואמר אא"ז זצק"ל ,אחר שמנה

אין זה בגדר מסנ"פ כלל ,ולוותר על המותרות ותאוות

ולהתרחק מצ"ט שערי היתר שלא יכשל בשער א' של איסור.

ומספר שבחן של שבטים זה במדה זו וזה במדה זו ,כשבא אל

דברי יואל

אשר אמר מאשר כלומר והמדה טובה מאשר מה היא ,שמנה

לחמו .פי' ,לעצמו פת לחם לבד הי' שמן אצלו ,ולאחרים
והוא יתן מעדני מלך וד"ל .ועיין באלשיך קצת כעין זה.

דברי ישראל

פעם בא אחד מהחסידים החשובים ביותר לפני הה"ק

מריזין זי"ע ,וביקש ממנו שיאמר לו איזה דבר טוב שיהי' לו

תמיד לתועלת ,ואמר לו הה"ק מריזין זי"ע :דע לך ,דקודם

ביאת המשיח יעמוד האמונה והדת כולה על חוט השערה,

מאשר שמנה לחמו והוא יתן מעדני מלך .היינו

והעצה להתגבר ע"ז הוא ע"י אסיפת חברים מקשיבים בכל

שהשי"ת ישפיע כל טוב ויהיה פרנסה בריוח גדול וכל טוב

שבת קודש ולדבר מצדיקים ,ויהי' זאת לתועלת לחיזוק הדת

וידושן בכל טוב ,רק השי"ת ישפיע חכמה בינה ודעת,

והאמונה .וזהו שרמז יעקב אבינו "האספו ואגידה לכם את

וישכילו כל זאת שלא יהיה ח"ו בגדר וישמן ישורון ויבעט

אשר יקרא אתכם באחרית הימים" ,יקרא הוא מלשון קר

)האזינו לב טו( ,רק אדרבה יעבדו את השי"ת על ידי זה,

וצונן ,אחרית הימים היינו בעקבתא דמשיחא שאז תהי'

ויהיה למלכא עילאה ית"ש שעשועין וגיל וחדוה ועידון

קרירות גדולה בעניני האמונה ,התרופה על זה הוא האספו

כביכול ,והיינו מאשר שמנה לחמו שידושן בכל טוב ,באופן

בשבת אחים ולדבר מאמונת אלקים ואמונת צדיקים .וסיים

והוא ר"ל ההשפעת טוב הנ"ל ,יתן מעדני מלך עידון ותענוג

הה"ק מריזין זי"ע לאותו חסיד ,אני מתנה אתכם ג' דברים,

למלך מלכו של עולם יתברך שמו כנ"ל.

א'( שתזכרו את דבריי ,ב'( שתקיימו את דבריי ,ג( שתספרו

ישמח משה

זאת ברבים

נר ישראל

בן פורת יוסף בן פורת עלי עין .על דרך הידוע

כשמסתכל בדמות פניו של צדיק מזה באה הארה לנשמת

אחד מתלמידי החתם סופר זי"ע שאל פעם את רבו מרן

המסתכל בו וההיפוך בדמות אדם רשע ולכך אסור להסתכל

החתם סופר זי"ע ,על מה שכתבו המפרשים )סוף ירושלמי

בדמות אדם רשע )מגילה כח ,(.וזה יש לומר ,בן פורת עלי

מעשר שני( רמז לשיטת הירושלמי דקודם יבנה בית המקדש

היינו שיש עליה ,עין היינו לאותו עין שמסתכל בו ,בנות

ואח"כ יבא משיח צדקינו מברכת יעקב אבינו ע"ה שאמר

היינו נשמות של ישראל ,צעדה דוחקים עצמם לילך ולצעוד

ובדם ענבים סותה ו"ענבים" ראשי תיבות "עת נבנה בית

ולהסתכל בו ,וזהו עלי שור היינו מפני שיש להם עליה מן

יבוא משיח" עכ"ד ,וא"כ לדידן דנקטינן כשיטת הבבלי
דמקודם יבוא משיח ואח"כ יבנה הבית ,מה נעשה עם הרמז

ההבטה והסתכלות בדמות אור פניו הקדוש והבן.

דגל מחנה אפרים

של "עבנים" ,ענה לו החתם סופר ,בזכות שבונים בתים של
יראים ושלמים בעלי תורה ויראת שמים אמיתית ,נזכה

כתב בספה"ק דברי חיים )פ' נח( דלכן קשה התשובה על

חטא זה ,דצריך לתקן אבר הנפגם בסיבת החוטא ,ובחטא

במהרה לביאת המשיח ,וזהו כוונת הרמז של ענבים ,עת

נבנה "בית" יבוא משיח ,היינו הבית של בעלי תורה.

בישורין מלך
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הבעש"ט הק' בדורו ,אשר הסכימו כולם שכל I
I
ויקרא שמו בישראל
דבריו ברוח הקודש!.
כתב בשו"ת מנחת אלעזר עובדא ידענא,
הגה"ק מקיוויאשד זצ"ל סיפר :כשהובא I
I
הנודע ומקובל בידנו ,כי רבינו הקדוש הגאון איש
הספר בני יששכר להגה"ק השר שלום מבעלזאI ,
 Iאלקים מוהר"ר אלימלך זי"ע מליזענסק ,בעל
פתח הארגז שהיה מלא מטבעות של כסף ,ואמר
נועם אלימלך ,צוה לבת אחותו ,שהיתה אמו של
I
I
לאשר הביא את הספר ,קח את הכל.
זקיני ,הגה"ק מוה"ר רבי צבי אלימלך מדינוב
 Iזי"ע ,בעל בני יששכר ,לקרוא לבנה הנזכר בעל בני
בהשיחה הראשונה של הגה"ק מבלאזשוב עם I
ì"öæ øëùùé éðá ìòá ÷"äâä
תלמידו מו"ר הרה"צ רבי אהרן ז"ל בעל שומר
יששכר ,עוד טרם הולדו ,בשם "אלימלך" כשמו.
אמונים ,שאל לו איזה ספרי חסידות הוא לומד? I
÷"ôì à"øú úðù úáè ç"é
 Iוכשהובא לפניו זקיני הנזכר ,כמו בן ג' שנים
 ,והודיעוהו כי שמו "צבי אלימלך" הקפיד ,על
והשיב מו"ר באיזה ספרים אשר הוא לומד ,אמר I
I
הגה"ק על זה בזה הלשון :איך זאג אבער ,אז די
.
שמו
על
אחד
שם
עוד
והוסיפו
ששינו
מה
תורה בהתלהבות מאוד ,על הלומדים
חכמותיהם דארפסט לערנען דער עיקר ,דעם ספר בני יששכר! I
I
כשהיה בעל בני יששכר עדיין ילד קטן,
ולשונותיהם ,והתחיל לדבר מראש המשכילים
 Iהביאוהו הוריו אל קדושת דודו הרבי ר' אלימלך מענדעלזאהן ,שהפך את מדינת אשכנז למינות ,ואמר עוד מו"ר ,שהוא לומד גם סה"ק נועם I
אלימלך ,והרים הגה"ק את ידיו למעלה ,ואמר,
זי"ע ,אשר החזיקו על זרועותיו הקדושים ,ונתן
ומוגדל התלהבות עמד על רגליו ואמר בזה"ל:
דארף I
נועם אלימלך איז טיף טיף בלי שיעור ,מ'
הקטן
 Iלו את ברכתו הקדושה ,ואמר עליו" :זה
רבונו של עולם! יוכל להיות שאותו רשע כבר סבל
לערנען א שטיקל נועם אלימלך ,גלייך ווי מ'
 Iגדול יהיה".
זאגט I
על כל עונו ,ועתה מגיע לו גן עדן ,על שהיה
א שטיקל זוהר! חסידות צי וויסן און פארשטיין,
שומר
בשם
ד
"
מ
'
ע
הבורא
עבודת
'
בס
כתב
פרומע-דושע,
I
דאפרסטי לערנען דעם זיידנס ספרים.
אמו
על
מקפיד
היה
לך
מ
אלי
ר
"
ר
רבינו
ש
 Iאמונים,
 .אנו מבקשים אותך ,שבכל מקום שהוא
אלימלך
צבי
ר
"
ר
'
הק
רבינו
 Iשל
I
עכשיו ,תוריד אותו משם לשאול תחתית ,יען
עובדות
היו
אם
ואמר
,
אלימלך
צבי
בשם
אותו
שקראה
שהחטיא את הרבים ,והפך הרבה מישראל
סיפר לי הגה"צ מהעלמעץ
ששמעזצוק"מפיל I
 Iקוראים אותו אלימלך היה ממש כמו מלך,
לאפיקורסים וכופרים.
הגה"ק אדמו"ר רבי חיים אלעזר שפירא
דהיינו שהיה גדול כמו הר"ר אלימלך ז"ל.
אבדק"ק מונקאטש בעל מנחת אלעזר ,כי כאשר I
I
בני יששכר יודעי בינה
נתקבל זקינו הגה"ק בעל בני יששכר זי"ע
מנהג רבותינו
הרה"ק מצאנז זצללה"ה אמר "אשר בספר
ולקבל I
I
לאבדק"ק מונקאטש ,והגיע התור ליסע
ענינים
בכמה
משנה
הוא
מדוע
שאלו אותו
בני יששכר נגנז האור הגנוז" והרה"ק מהר"י
 Iממנהג רבו ,הגאון הקדוש רבינו מוה"ר רבי מבעלז זצללה"ה אמר כדומה לזה" ,שהספר בני שם את משרת הרבנות ,הי' לבו מהסס לילך שםI ,
מחמת שעיר מונקאטש יצ"ו ,הי' מרכז
מנחם מענדל מרימנוב זי"ע ,והשיב ,כי גם בזה
יששכר הוא האור הגנוז".
לחסידי I
I
זידיטשוב ,על כן בקש מאת הרה"ק רבינו צבי
הוא נוהג כמנהג רבו ,שגם הוא לא עשה הכל
כתב בנו הרה"ק מוהר"ר אלעזר מלאנצוהט
 Iכמנהג רבו ,כפי מה שהבין לצורך עבודה ,כפי זצללה"ה ,בהקדמה לספרו יודעי בינה וזל"ק :כי הירש מזידיטשוב זי"ע בעל עטרת צבי ,שיתלוה I
עמו בדרך ,להיות נוכח בעת
שורש נשמתו וצורך הדור ,וכיוצא ,עכד"ה.
ידוע לתלמידי מרן אשר כבוד אאמ"ו קרא שם
ההתמנותI ,
I
במונקאטש ,והרה"ק העט"צ נעתר לבקשתו
ספרו בני יששכר ,בעבור כי רבו המובהק לו אשר
שר העליון
סיפר הגה"ק מקיוויאשד זצ"ל :כשנתקבל מפורסם לבעל רוח הקודש ]הוא אדמו"ר הקדוש ונסע עמו עד עיר ווערצקי אשר בגבול ארץ I
I
גאליציע ואונגארן ,ולא אבה לנסוע עמו הלאה,
 Iרבינו בעל בני יששכר להיות אב"ד במונקאטש זצללה"ה מלובלין[ חזה ברוח קדשו שהוא מחמת שחשש לבוא אל ארץ אונגארן ,ובקשו I
משבטו של יששכר ,וכשחזה בי' כדרכו בקודש
]בשנת תקפ"ה[ ,ביקש רבינו מהרה"ק בעל עטרת
כאן הבנ"י להמשיך עמו הדרך עד מונקאטש ,ועד I
I
אמר שהוא חזיון טוב ,ויותר ממה שכתב
צבי מזידיטשוב זי"ע ,שיסע עמו ביחד
בכלל ,אז שאלו העט"צ ,אם הוא מכיר את השר
בכתב ,נאמר בעל פה ,כפי מה שהעיד ר' חיים
 Iלמונקאטש ,ולא הסכים הרה"ק מזידיטשוב
ממונקאטש של מעלה הממונה על ארץ אונגארן ,והשיב כןI ,
בער ע"ה משב"ק של הרה"ק
לנסוע אתו עמו למדינת הגר ,כי אמר ,שמתיירא
בעל זצללה"ה ,מפי רבו הנ"ל ,שמקובל במשפחתו ושאלו איך הוא נראה ,והשיב הבנ"י כי יש לו I
 Iמהשר העליון של אונגארן .והבטיחו רבינו
כובע ירוק ,ובמצחו יש סדק ,ואמר לו העט"צ,
שהוא
"
,
מלובלין
החוזה
ק
"
הרה
לו
אמר
שעוד
 Iבני יששכר שלא יזיק לו ,וקבל עליו אחריות על היה מיושבי לשכת הגזית בבית דינו של תדע נאמנה ,כי סדק הלזה אני עשיתי לו במצחוI ,
זה ,אז נרצה לבקשתו ,ונסעו יחדיו
למונקאטשאת .חשמונאים" ]אשר רובם משבט יששכר כפי מה אז הבטיח לו הבנ"י שהוא ערב בעדו שלא יאונה I
 Iובעת ההוא שאל הרה"ק בעל עטרת צבי
לו כל רע ,ובאופן זה הסכים העט"צ לנסוע,
שכ' רבינו במאמר שרי ביששכר ,בתחילתו[.
 Iרבינו בעל בני יששכר ,אם הוא מכיר את השר
ונסעוI ,
יחד עם בואם לעיר מונקאטש ,ויהי כבואם שמה
לו
העליון הנ"ל ,והשיבו ,כן! ונתן לו סימן ,שיש
זאת התורה!
אין ויהי אלא לשון צרה ,כי הגיעו הרצים דחופים
בתו I
 Iחריץ על מצחו.
בספה"ק בני יששכר מאמרי כסלו טבת
ומבהולים להודיע אל הרה"ק העט"צ ,כי
את
קילל
,
ונורא
גדול
קור
אחת
פעם
כשהיה
מאמר י"ד או"ב ,מביא ודורש על הא דנאמר נחלתה ל"ע ,והגיעה נפשה עד שערי מות ר"לI ,
I
.
'
וכו
וקור
השלג
זה
על
הממונים
השרים
זה
ובאמת
".
ברוגז
'
ס
אות
המליך
"
יצירה
בספר
וכשמוע העט"צ את זאת ,שלח שליח להודיע ע"
הואז I
I
אינו ,דבספר יצירה נאמר "המליך אות ע' ברוגז"
אל הגה"ק הבנ"י ,ולהתרעם עליו ,הלא
איש על העדה
בימיו היו בעירו אנשים שהיה דעות נפסדות וכן הגה"ק בעל בנ"י מעתיק זה בספרו במאמרי הבטיח לו שלא יארע שום מכשול ,ומה זה הגיע I
I
כסלו טבת מאמר א' או"ג ,ומאי שנא כאן .הגיד
,
ככה
לו
'
הי
לא
,
אליו
השליח
הגיע
וכאשר
 Iבקרבם ,אבל לעיני כל התנהגו בכשרות,
ובגודל .ע"ז נכדו בעל שאר ישוב מקיוויאשד זצ"ל ,ביכלתו למסור אליו את דבר שליחותו ,כי הדלת I
קדושתו פעל ,שיצאו מן הדת והשתמדו לעין כל
 Iועשה כן הצדיק ,למען לא ישחיתו ]את[ אחרים שמקובל בידו ,שזקנו הגה"ק טעה בזה! והוא הי' סגור ,ולא הי' מניח לפתחו ,וחזר השליח אל I
להראות ,שאף שנכתב הספר הקדוש הזה ברוח
הרה"ק מזידיטשוב ,וסיפר לו הדבר ,אז
בדעות נפסדות ,והבין כי להחזירם למוטב א"א.
אמר I
I
הקודש ,יכולים לטעות!  -ועי' בסי' אג"ש דכ"ג
הרה"ק אלך אני בעצמי ואגיד לו ,והלך ,וכאשר
אעתיק לך מה שכתב מו"ה הגאון החסיד
 Iמטארנאפאל ז"ל .בהקדמת ספרו שו"ת חבצלת בהג"ה בשם הגה"ק בעל מנח"א ז"ל ,שהספר בני הגיע שמה והניח ידו על הקלאמקע של הדלתI ,
יששכר זיקק וסידר והעתיק מחברו ג' פעמים,
מיד פתח הגה"ק הבני יששכר את הדלת ואמר
השרון וז"ל :ושמעתי מאיש אחד ,זקן ואיש תם
שעהI ,
I
וזה שלפנינו הוא העתקה שלישית! ועי' בס' ויואל
עס איז שוין אלעס גוט ...וכן הי' כי באותה
וישר ,שסיפר לי מה שאזניו שמעו ,מהרב הקדוש
משה ח"א סו"ס קע"ט וז"ל :ונודע אשר הקדוש
שבה רוחה אלי' ,ושב ורפא לה.
I
 Iמהרצ"א זצ"ל מדינוב ,בהיותו אצלו בבחרותו על
]בעל בני יששכר[ הנ"ל ,היה מגדולי תלמידי
)המשך בעמוד ד(
שבת קודש ,ובשעת הסעודה השלישית אמר
I
I
)בחיים
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נעשה מזה פועל דמיוני לדורות הבאים לכל ישראל I
I
íúøëî éë íëéðéòá øçé ìàå åáöòú ìà äúòå
שיוכלו לצאת משבי ומאסר היצר.
'åâå íëéðôì íéäìà éðçìù äéçîì éë äðä éúåà
תקעו בחודש שופר I
I
וישלחני אלהים לפניכם לשום לכם שארית בארץ
 ô"ìéåבזה הכתוב
בכסה ליום חגינו כי חוק לישראל הוא משפט לאלקי I
 Iולהחיות לכם לפליטה גדולה.
 øàåáéåעל פי מה שכתב בשיר מעון
יעקב עדות ביהוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים .ולפי
דרכינו הכוונה תקעו בחודש שופר ,היינו בשופר של איל I
I
לפרש סמיכות הכתובים
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כדי להזכיר עקידת יצחק ונחשב כאלו עקדנו עצמינו ,ואם I
 Iתקעו בחודש שופר בכסה ליום חגינו וגו' עדות ביהוסף
תאמר דאין הקרבן חשוב כי אנו בשבי היצר ,ואינו יכול
שמו בצאתו על ארץ מצרים .דהנה דרך בני אדם אם המה
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אבדה נתפרסם ע"י ועד להוצאת ספרי כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א להקדיש דבר שאינו ברשותו ,על זה אמר עדות ביהוסף I
I
מעונים ומדוכים מכל צד בדיוטא תחתונה ,אומרים
שמו בצאתו על ארץ מצרים ,דיוסף הצדיק הוא עדות לזה I
 Iתקותינו נגזרנו לנו ,ועל ידי זה אינם מתאמצים בתשובה
ותפלה וצדקה ,בחשבם דבלאו הכי אין עוד תקוה
כי הוא יצא ביום זה ממאסר ממצרים ,ולכן בראש השנה
ב
הוא יום חירות ותוקעין ביום זה בשופר ,כי האדם נעשה I
I
 ãåòיתבאר על פי מה שפירש בספר דרך אמת
ומתיאשים מן הישועה ,אבל באמת לא כן הדבר ,כי
מכל משמר נצור לבך כי ממנו חירות מיצה"ר ויש היכולת ביד האדם להקדיש רמ"ח I
מאמר הכתוב
 Iישועת ה' כהרף עין ,הלא ראינו יוסף שהיה עבד בבית
האסורים ולא עלה על לבו שיוושע עוד ,ופתאום ברגע
תוצאות חיים ,כי אמרו חז"ל
איבריו ושס"ה גידיו להשי"ת ונחשב כאילו עקדנו עצמינו
צדיקים לבם
I
I
אחד
לפני ה'.
ברשותם רשעים הם מסורים ביד לבם ,והלב במאסר
הוציאוהו מבית הבור חפשי לגמרי,
I
 åðéúëìáåבדרך יל"פ מה דאיתא במדרש
ברשותו של יצר הרע ,וזה שאמר מכל משמר שתרצה
 Iולא עוד אלא שנעשה מלך ושליט בכל ארץ מצרים .וזה
לעשות לנפשך לשמור איבריך מכל סיג ופגם ,בעיקר נצור
שאמר הכתוב תקעו בחודש שופר ,להתעורר לתשובה,
ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה ,על שם
שפרו לבך ,שלא יהיה נאסר ברשותו של יצר הרע ,כי ממנו גאולת ישראל נזכרו כאן ,ראובן על שם ראה ראיתי את I
I
כדרשתם ז"ל
חדשו מעשיכם,
 Iמעשיכם .וכדי שלא יעלה על לבבם להתייאש מן מהלב תוצאות חיים לכל האברים ,ואם הלב נשמר כראוי עני עמי ,שמעון על שם וישמע אלהים את נאקתם וכו' I
יוסף על שם שעתיד הקב"ה להוסיף ולגאול את
הישועה ,ולחשוב שתשובתם אינו מועיל עוד ,על זה אמר
מכל סיג ופגם ממילא כל האיברים נשמרים כראוי .אולם
דכתיבישראל I
I
ממלכות הרשעה כשם שגאל אותם ממצרים,
עדות ביהוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים ,וזה לך האות
אם חלילה נפל הלב במאסר היצר הרע אז אי אפשר לו
והיה ביום ההוא יוסיף ה' שנית ידו לקנות את שאר I
 Iכי ישועת ה' כהרף עין ,ועלינו להתעורר בתשובה
לאדם להקדיש את לבו לאבינו שבשמים ,ע"ד דקי"ל
ותפילה ,ולה' הישועה ,עכ"ד.
עמו וגו' .ולכאורה צ"ב למה דוקא שם יוסף רומז על
גזל ולא נתייאשו הבעלים שניהם אינם יכולין
אין I
I
הגאולה העתידה .דהנה אמרו חז"ל
להקדישו זה לפי שאינו שלו וזה לפי שאינו ברשותו ,וזה
 ìòåפי זה ביאר כ"ק מרן אאמו"ר זללה"ה בברך
I
שאמר
ישראל נגאלין אלא בתשובה ,וכן פסק הרמב"ם
 Iמשה
נשא לבבינו אל כפים ,שהלב יהא מסור
אמר
מאמר המדרש
בידינו ,אז אל אל בשמים כבר נוכל להקדישו לשמים,
רבי יאשיה ,כתיב
כל הנביאים כולן צוו על התשובה ואין
אשרי העם יודעי תרועה ה'
ישראל נגאלין אלא בתשובה .אמנם קשה איך אפשר I
I
עכדה"ק.
באור פניך יהלכון ,וכי אין אומות העולם יודעים להריע,
לזכות לנקודה של תשובה בזמן אשר הלב אינו ברשות I
 ïøîåדו"ז זללה"ה בדברי יואל
 Iאלא שהן מכירין לפתות את בוראן בתרועה ,והוא עומד
האדם והיצה"ר שולט עליו ,והוא מעכב שלא יזכה
מכסא דין לכסא רחמים ומתמלא עליהם רחמים .ודקדקו
פי' בזה מה שאנו מתחננים הושענא למענך גואלינו ,על
שיש ג' מיני גליות ,להרהור תשובה אמיתית .אכן בזכות יוסף הצדיק שהיה I
I
המפרשים במה יודעין ישראל לרצות את בוראן בתרועה
פי מה שכתב בצפנת פענח
 Iיותר מכל אומה ולשון .דהנה תרועה פירושו גנוחי גנח הא' גלות ישראל בין העמים ,הב' גלות ישראל בין רשעי בעינוי ובכבל ויצא מבית האסורים ,בזה נעשה פועל I
ילולי יליל
ישראל ,הג' גלות הנשמה אצל יצר הרע .ועל זה אנו
דמיוני לדורות הבאים ,אשר כל אחד מישראל אשר המצא
 ,והיינו אף בזמן שבני ישראל הם
מלקיים I
I
מתפללים אל הקב"ה שיגאלינו מהגלות והשביה אצל
תמצא בשבי ומאסר היצר ,ויהיו ידיו אסורים
בדיוטא התחתונה בצרה ובשביה בגנוחי וילולי ,עם כל זה
היצה"ר מה שהלב במאסר אצלו ,עכ"ד.
 Iאינם אומרים לנפשם נואש ,אלא ה' באור פניך יהלכון ,כי
מצות ומעש"ט ולעסוק בתורה ,יוכל לצאת משבי ומאסר I
 äðäåאמרינן בגמרא
היצר על ידי הפועל דמיוני שנעשה מיוסף הצדיק שפתח
מתחזקים באמונה ובטחון בה' ,כי ישועת ה' כהרף עין,
אמר רבי אבהו
 Iובכל יום אחכה לו שיבא ,ומתוך כך מתעוררין לתשובה למה תוקעין בשופר של איל ,אמר הקב"ה תקעו לפני פתח בית האסורים ובזה פעל עד סוף כל הדורות שבכל I
 Iותיקון המעשים .ועל זה דרשו חז"ל אשרי העם יודעי בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהם עת אשר יהיה האדם בשבי ומאסר היצר יוכל לצאת משםI ,
ומעלה אני עליכם כאלו עקדתם עצמיכם לפני .ולפי זה על
ויהיה בידו לעסוק בתורה ולקיים מצות ומעש"ט,
תרועה ,וכי אומות העולם אינם יודעים להריע ,אלא
התשובהועלנזכהידי I
I
ידי תקיעת שופר נחשב כאלו עקדנו עצמינו לפניו ,אמנם
זה יוכל לשוב בתשובה אל השי"ת ,ועל ידי
שיודעין לפתות את בוראן בתרועה ,כי אומות העולם כאשר
 Iיש להם צרה וצוקה נופלים ביאוש ,ושוב אינן מתעוררים כל זה הוא אם הלב ברשותו אז יכול להקדישו ולמסור לגאולה שלימה ,ולזה רמז שם יוסף על הגאולה העתידהI ,
כי בזכותו יוכלו בני ישראל לעשות
לעשות רצון ה' ,אבל לא כן בני ישראל דאף בזמן של
עצמו לשמים לקרבן ,אבל אם אין הלב ברשותו אלא הוא
העתידה.תשובה באנחה I
I
אמיתית לפני הבוכ"ע ויזכו לגאולה
תרועה גנוחי גניח וילולי יליל אינם אובדים בטחונם בה',
בשבי ובמאסר אצל יצרו ,אם כן איך יקדיש ואיך יקריב
דבר שאינו ברשותו אלא ברשות יצרו ,הלא מה ביתו
 Iוממילא מתעוררים לתשובה תפילה וצדקה ,עכ"ד.
 äæåשאמר יוסף הצדיק וישלחני אלהים לפניכםI ,
ברשותו אף כל ברשותו דוקא .אכן איתא בגמרא
שירד יוסף למצרים והיה בבית האסורים ויצא משם ,והכל
 äæáåיתבאר מה שאמר יוסף הצדיק וישלחני אלקים
 Iלפניכם ,שהקב"ה שלחו למצרים שיתנסה בנסיונות קשים בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים ,והנה בכל מעשה היה כדי לשום לכם שארית בארץ ,שעשה פועל דמיוני I
 Iוגמורים ,והכל כדאי לשום לכם שארית באר"ץ ,דבדורות האבות הקדושים נעשה פועל דמיוני לדורות הבאים לדורות הבאים שיוכל האדם לצאת משבי ומאסר היצרI ,
ועל ידי זה להחיות לכם לפליטה גדולה ,שיזכו
העתידים אף אם יהיו בני ישראל בשפל המצב ע"ד
כמבואר ברמב"ן
 ,אם כן על ידי שיצא יוסף מבית
ליעוד I
I
הנביא והיה ביום ההוא יוסיף ה' שנית ידו ,ונזכה לגאולה
האסורים בראש השנה ,נחקק הדבר באותו יום שהזמן
כי שחה לעפר נפשנו דבקה לארץ בטננו ,יהיה להם
מסוגל ליציאה מבית האסורים ,וכל איש מישראל אם
העתידה.
 Iשארית להתחזק ולדעת כי ישועת ה' כהרף עין ,ואם
I
יהיה בשבי ומאסר היצר יכול לצאת בכח ההשפעה שפתח
 ú"éùäåיעזור שנזכה לעשות רצון הבורא ,ונזכה
עושים תשובה ומרבים בתפלה להקב"ה ,אזי השי"ת עוזר
 Iלכל אחד מישראל באיזה מצב שהוא להחיות לכם יוסף הצדיק צינור לדורות הבאים לכל בני ישראל ,כי בני להגיע לנקודה אמיתית של תשובה ,והשי"ת יאיר בלבות I
ישראל הם בני יוסף ,וכמבואר בגמרא
 Iלפליטה גדולה ,ישועה חוץ לדרך הטבע .ומזה יש
כל בני ישראל הרהור תשובה בשלימות ,אף לאלו שהם I
בשפל המדריגה שבויים ביד יצרם ,ובזכות יוסף הצדיק
המגדל יתום בתוך ביתו מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו,
להתחזק בכל המצבים ,כי לפעמים יש יסורים ועגמ"נ,
גאלת בזרוע עמך בני יעקב ויוסף נזכה לצאת משבי ומאסר היצר ולזכות לנקודה אמיתית I
I
כדכתיב
וצריכים להתחזק ולבטוח בה' ולא ליפול בסבך היאוש,
 Iאלא להאמין דלה' הישועה ,ועל האדם רק לעשות תשובה סלה ,וכי יוסף ילד והלא יעקב ילד ,אלא יעקב ילד ויוסף של תשובה ,עדי נזכה כולנו לביאת גואל צדק I
ולהתפלל לפני הקב"ה ,ואז יבא ישועת ה' ,וכמו שהיה
כלכל לפיכך נקראו על שמו .ובכן מעשה אבות סימן
בהתרוממות קרן התורה
אמן.וישראל ובהתגלות כבוד שמים I
I
אצל יוסף הצדיק במצרים.
לבנים ,ועל ידי שיצא יוסף בראש השנה מבית האסורים,
עלינו במהרה בימינו
I
I
)תהלים פא ד(

)הנדפס בתורת משה

חתם סופר לראש השנה(

)תהלים פא ד(

)פרק ו(

)משלי ד כג(

)אסת"ר פ"י ס"ג(

)ביום ראש השנה(

)שמו"ר פ"א

ס"ה(

)ויק"ר פכ"ג ס"ו(
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יא יא(
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)סנהדרין צז(:

)יודעי תרועה אות כד(
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)הלכות

)איכה ג מא(

תשובה פ"ז
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)פ' שמות(
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)(à ãåîòî êùîä
בירורי הלכות ,נערך ונסדר ע"י מערכת "בית וועד לחכמים" שע"י מבצר הכוללים קרית יואל I
I
úåäâä åáúë :ì"æå (ç"ò÷ ñ"åñ ã"åé) óñåé úéáä ïøî éøáã é"ôò àåäù äàøð ,ì÷äì åëîñù äî íðîà
והיו למראה עיניו של הגה"צ דומ"ץ קרית יואל שליט"א
I
äúéäù íéîëç åðîù äî ìò óéñåäì ïéà àøáñîã [çö äåöî] í"àø íùá (æ"ò 'ìäî àé ÷øôá) úåéðåîééî I
או ע"י הפעקס:
להערות והארות:
÷äìá÷ äúéäù äî ìë äðåî úáùã àúôñåúá ,[ð ïéååàì] â"îñ áúëå ,í"åëòä úå÷åçî àåäù íãéá äìá
I
ùåçì ïéàù åäì òîùî àîùå áì ìò íù ùéà ïéàå íäá íéìùëð íãà éðá éëøãå íäéúå÷åçî íéîëç ãéá I
t
äæ
ìò
äæ
÷íéøù
éðù
úééùò
éðéãá
T
àìã éåä àúôñåúá íééåðùä íéøáã øàù ìëå ãáìá àøîâá åøëæåäù íéøáãì àìà éøåîàä éëøã íåùî
I
I
.ì"ëò ,åäééðéî àãåîìú ÷éúù äåä àì ë"ìàã àúëìäë
א( בשבוע העעל"ט נתבאר ש"קשר הדיוט" מותר לעשותו אם בדעתו
ïéàã :äéùôðãî íäøáàì ãñçä åðé÷æ íùá ('ã úåà èò÷ 'éñ) äëøá éøåéùá à"ãéçøä àéáä ïëå
 àìãלפתחו בתוך כ"ד שעות ו"קשר אומן" אסור ,וגם נתבאר שב' קשרים זה על זה I
I
íä àúôñåúá íééåðùä íéøáã øàù ìáà ,'îâá åøëæåäù íéøáãì àìà éøåîàä éëøã íåùî ùåçì
 àìà äëìäë äðéà àúôñåúäù ù"îå à"éãçä åéìò 'ëå ,åäééðî àãåîìú ÷éúù äåä àì ë"ìàã ,àúëìäë Iעם ב' חבלים ,או קשר אחד בראשו של חבל אחד ]או בהרבה חבלים שמקבצן
אינו I
יחד ועושה קשר בראשם[ אסור לעשות בשבת אם מהדקן הדק היטב ,ואם
èå÷ðå ,åæ àúôñåúä ìò éâéìôã éàðú àëéàã òãé àãåîìúã àîúñã àåä äðååëä ,ïãéã àøîâë
 àãåîìúמהדקן היטב ,נקרא קשר הדיוט ומותר לעשותן אם בדעתו לפותחן תוך מעל"ע I
ììë [íéìòô áø ú"åùá ã"åä] (â úåà â"ë óã) éàøåîàã à÷øôá äååöî øð 'ñá àéáä ïëå .ì"ëò åäééúååë I
ב( וע"כ המניח חלה בתוך פלעסטי"ק בע"ג בליל שב"ק ,אסור לעשות ב
åøëæåäù íéøáãä íúåàá àìà éøåîàä éëøã íåùî ùåçì ïéàù (å"ñ÷ 'éñ) äáåùúá ì"æ à"áùøä ïî ìåãâ
הבעג' I
 ,ïøñåàì åðì ïéàù ,àúôñåúá íééåðùä íéøáãä øàù àìå ,éøåîàä éëøãî íéøåñà íäù ,ãáìá 'îâá Iקשרים זע"ז או קשר אחד בראשו] ,דהיינו לקבץ שני חלקי העליון של
 áø ú"åùá íäéðéáå ,ïë äëìäì åàéáäå íéðåøçà äáøä íéøáåñ ì"ðä ç"áå à"áùøäå ù"àøä éøáãëå ,ì"ëò Iולעשותו כמו חבל ולקשרו[ ,אפילו אם מכוין לפתחו למחר לצורך הסעודה,
קצת I
 áì úåîåìòú ú"åù (åìø ñ"ñ) íéøòù úéá ú"åù (äò 'éñ) íìåò úðåäë ú"åùá [èë 'éñ á"ç ã"åé] íéìòôודוקא אם מקשרו הדק היטב ,אבל אם אינו מקשרו היטב אלא מהדקו
.ãåòå ãåòå (åð 'éñ â"ç) I
I
מותר לעשותו ,כיון שבדעתו לפתחו תוך כ"ד שעות ,ועי' בהערה
úåà èò÷ 'éñ) äáåùú éëøãá æ"éòëå [,ì"ðä íéìòô áø ú"åùá ã"åä] (ãìø 'éñ óåñ) øéòé úååçá ò"òå
ג( ולפי מה שנתבאר ,מותר לקשור השאה"ל בקשר ע"ג קשר )
åòãåð àîúñîã ,ìàøùéì çðä ,âäðî íéùðä ìöà èùôúðù äî ìëã äàøð äùòîì äëìä ïéðòìå :ì"æå (ì
כדרךד I
 [ùééøá] ìåàù úìéàù ú"åùá ò"òå] ,åðéðéòì ä"ä æ"éôìå – .ì"ëò ['åëå] øéúäì äøåî íäì äøåäå ïåéñðá Iשעושין להילדים( מכיון שאין דרך לקשרם הדק היטב והדרך לפתחו תוך כ"
 ìò íåãà èåç øåù÷ì äúòîå :íééñå ,øàååöä ìò íåãà èåç úåìúì òâåðá ìàùðù (èô÷ óã çë 'éñ ã"åé) Iשעותד( וכן מטפחות הראש של הנשים ]טיכ"ל[ מותר לקשרם בקשר ע"ג קשר I
äàøð íéøçà úåîå÷îá ìáà øåñéàì àúôñåúá ùøåôîù ïåéë øåñàì ùé òáöàä
 ùéúàãåòî"åù:ì"–äæá. [øúåîùכיון שאין דרך לקשרם הדק היטב ]ודוקא כשדרכה לפותחם תוך כ"ד שעות[ I
'ë åôåñáå ,è"å÷ùä ìë ù"ééò äæá ïãù (å÷ óã øð 'éñ â"ç) [ñééåå] ãåã ïòéå ú"åùá äáäàù I
ה( וכן השירצ"ל או
ïéòä ïéà àìéîîå íåãà òáö ìò ìëúñäì ïéòä òáèù ïéðòä åðéáäù ùéã ,äìåâñ àåä èåçä éà ïåãì
החגורות ]בעלט"ס[ מותר לקושרם בקשר ע"ג קשר I
I
 éúòãåð áåù .(íéñåëîä úåîå÷î ìò àìå) éåìâá èåçä ïéøùå÷ù ïúåàì ÷ø äæå ÷åðéúä éôåé ìò ìëúñîכיון שאין דרך לקשרם הדק היטב
 äùòîå åéúåáøî ìáé÷ ïëù äàøðå ,íåãà èåç øåù÷ì äåöî [ì"÷åö] à"èéìù ÷ñøàååòùôî ø"åîãà ÷".ëùáø Iו( וכן אותן הרגילים לעשות דאב"ל קני"פ על המנעלים ,כגון במנעלים של I
קטנים ,יזהרו שלא להדקן הדק
שנתבאר היטב ,דהוי כשני קשרים זה על גב זה שאסור I
I
 íåù éúàöî àì íéøôñáå ,øéúîå âäðîä àéáäù (â úåà åì 'éñ ç"ç) äùî øàá ú"åùá éúéàø áåùלהדקן הדק היטב וכמו
àùéá àðéò ïåäì :ì"æ (á"ò âñ÷ óã çìù 'ô) ÷"äåæáù éúéàø êà ø"äéòì éðäî íåãà èåçù øå÷î
פ
"
קני
ל
"
דאב
עשה
אם
כן
ועל
,
לפתחו
גם
אסור
לעשותו
שאסור
קשר
כל
(
ז
 òáöã ïàëîã ,ïåéìâá áåúëå ,äàèìùì åäééðéò àìëé àìå àìëú ïååâ åäééðéòì ïéîæ ïéìëúñî ãëå àìëúñàì Iעל המנעלים בערב שבת ,באופן שהי' מקושר בקשר אמיץ ,אסור לפתחו ביום I
æ"äîæá úìëú åðì ïéàù íàå øåäè åøå÷îù úìëú èåç íéùäì ïâäì äöøéù éîì æ"éôìå ø"äéòì áåè úìëú
 ìéöäì íåãà èåç øåù÷ì øúåîù (à ,ì"ðäî åðì àöåéä ,éðäî úìëú òáöã íù òîùî (äæá ïéâäåðäì õåç) Iהשבת כדי שיוכל ללובשו
I
ח( ואם אין לו
(åéãéîìúå è"ùòáä úìåâñ øôñî ë"ò) .ã"ëò ,'åëå äæì éðäî úìëú èåçù øåäè åîå÷î øå÷îå ø"äéòî
מנעלים אחרים ,מותר לפתחו ,דבמקום צער מותר לעשות I
I
 òåãéå ,íìåòä ïî íãàä úà ïéàéöåîù íéøáãäî àåä òøä ïéò :áúë òøä ïéò úåà õòåé àìô øôñáאו לפתוח קשר ע"ג קשר
======================
åðééäã ìëåé øùàë ãàî øîùì íãàäì êéøöå õøà êøãá ãçàå òøä ïéòá íéúî äòùúå íéòùú ì"æøàî I
I
àìù øîúùî àåäù åá åùéâøé àìù úòã êéøö ìáà åøùòá àìå åéùòîá àìå åúîëçá àì äàøúé àìù
כל המקורות נתבארו בעזהשי"ת בשבוע הקודם
åà åðîî øîúùî øéùòäù äàåøå àåä éðò ùéà íà èøôáå òøä ïéò éìòá íãùåçù ìò åéìò ãéô÷äì åàåáé I
I
וכנזכר שם דזה אסור לעשות משום דהוי ספק קשר אומן
íåøò ìëå øòö åæçàå åáàëé úåááìå íéàëãúî íä øîúùî íéðáä éáàù äàøå íéðá êåùç àåäù éî
דבכה"ג ודאי הוי קשר הדיוט וכנתבאר שם ,וע"ע מה שיתבאר להלן בזה
ודוקא אם בדעתו לפתוח הקשר גופי' ,אבל אם בדעתו לקרוע הבע"ג ,אסור לעשות הקשר I
íàù éãë äéìò øáãé àìå äá åéðéò ïúé àìå åúåðçá áùé àìå åøáç úáåè ìò ãîòé àì íâå úòãá äùòé I
àìù åäëøáé óëú åøáç úåáåèå çáù øéëæéù íéøáãä åìâìâúé íàå äìì÷ä åá äìúé àì ÷æð íåù åì òøàé
אומרים
דיש
(
לך
'
בפ
)
נתבאר
וכבר
,
לעולם
לפותחו
בדעתו
שאין
מכיון
,
מהודק
כשאינו
אפילו
I
.ã"ëò ,òøä ïéò åá èìùé I
שהוא איסור דאורייתא ,ועכ"פ לכו"ע אסור מדרבנן
כ"ז מבואר בשבוע הקודם דכשאינו מהדקו היטב הוי קשר הדיוט ,וכ"כ בספר תורת שבת I
I
)סי' שי"ז סק"ב( בזה"ל "ולפי"ז אצלינו שעושים במטפחות הצאור שני קשרים זה על זה לנוי
(á ãåîòî êùîä) àé÷éãöã àìåìéä
בעלמא ,אין בו איסור ,דכיון דהמטפחות אינו יכול להדקם הדק היטב ,לא גזרו" ,עכ"ל) ,ומ"ש I
I
אשכבתי' דרבי
שאינו יכול להדקם היטב ,לכאו' רצ"ל מחמת עוביין ,וכמש"כ התולדות שמואל במלאכת קושר ס'
 Iכבר תקופה מסוימת לפני פטירתו התחיל לרמז על פטירתו ובשמחת תורה בשנתו מ"ז דין ד'( וע"ע בשערי תשובה )סק"א( בשם הברכי יוסף דבגלילתינו פשט המנהג לקשור שתי I
האחרונה ענה ואמר להרה"ק רבי יהושע מטאמשוב זי"ע אברך תעורר בבקשה רחמים
קשרים בחגורתו אשר במתניו שאינו של קיימא והוא של הדיוט עכ"ד ,והיינו משום דלא הי'
הדרך( I
 Iעלי שאשאר בחיים ואעשה עמך כלי מפואר )פינת יקרת( ובחדשיו האחרונים אמר הרבה
להדקן הדק היטב ,וכמו שביאר בזה המנחת שבת )סי' פ' ס"ק קנ"ג( והכף החיים )סי' ש"ז סקכ"ד
פעמים דברי תורה על הפסוק תקבר בשיבה טובה הנאמר לאברהם אבינו ורק אחרי
 Iפטירתו בחודש טבת הבינו את הרמז כי ת'קבר ב'שיבה ט'ובה ר"ת "טבת" ביום י"ג טבת ובשו"ת מחזה אליהו )סי' מ"ז( ]ובשו"ת רב פעלים )חאו"ח סי' מ"ד( הבין דברי הברכ"י באופן I
אחר ע"ש[ וכ"פ בשבט הלוי )ח"ח סי' ס'(
 Iנולד בן זכר לבנו הרה"ק רבי אלעזר בסטריזוב ותיכף ומיד שלח שליח מיוחד שיקרא את
I
כנ"ל בהערה הקודמת
אביו הק' להתכבד בסנדקאות ואם אין לו כוח שלכה"פ יגיד לו את השם שיקרא להנולד,
 Iענה הבני יששכר להשליח שא"א לו בשו"א להשתתף בשמחת הברית מילה ועל אודות
כנכן"למסתבר דזהו כקשר ע"ג קשר דלא גרע מאילו לא הי' עניבה באמצע ,ודוקא אם מהודק I
השם אשר תקראו אותו במועדו "עוד חזון למועד" כשהשליח הגיע בחזרה לא הבינו
דבריו הק' כי הנה יום הברית מתקרב ובא ואינו יודע איזה שם לקרוא לבנו ,אך תיכף יום היטב ,אבל כשאינו מהודק היטב כמו שמצוי הרבה פעמים שבמשך הזמן נפתח
מאליו,רישבכה"גהסימן,לא I
I
אח"ז הגיע שליח מיוחד אל הרה"ק רבי אלעזר כי אביו הק' חולה מסוכן ושיבוא תיכף ,נקרא קשר אומן ומותר לעשותן אם בדעתו לפתחו תוך כ"ד שעות )וכמ"ש הבה"ל
I
בשמעו דברים אלה נסע תיכף לדינוב ובהגיעו לשם כבר היה אחרי הפטירה תיכף אחרי ונתבאר באורך בשבוע הקודמת(
I
רמ"א )שי"ז סעיף א'(
ההלויה שלח שליח מיוחד מגדולי תלמידי אביו הק' ושמו רבי לייבעלע מריביטיטש שיסע
רמ"א )שם( ותניא )סוף סעיף ב'( ועיי"ש דההיתר הוא רק בדבר שהוא "ספק" מעשה אומן I
 Iלסטריזוב ולהיות המוהל בשליחותו ,כשהגיע השליח לא רצה לגלות לאנשי העיר את
המצב האמיתי ואמר שכנראה נשתפר המצב ,אך בעת הברית כאשר אמר את הברכות )כקשר ע"ג קשר המהודק היטב שנאסר רק מחמת שאנחנו מסופקן שמא הוא מעשה אומן(
 Iענה ואמר ויקרא שמו בישראל צבי אלימלך בן מורנו ר' אלעזר אז הבינו תיכף ומיד כולם ובצירוף דעת הרא"ש דאין איסור כלל בעשיית קשר אומן ע"ש ,וע' בתהלה לדוד )סק"ד( שכתב I
שנפטר הבני יששכר והבינו כולם את פשר תשובתו של הבני יששכר "עוד חזון למועד" דצער שזכר הרמ"א והפסקים הכא ,אין הכוונה לצער
הגוף"ששכואב לו באיזה מקום ,רק הכוונה I
I
גופו הקדוש נטמנה בעיר דינוב.
שצריך להמלבוש עיי"ש ,וכעי"ז כתב האלי' רבה )סק"ה( עיי
I
I
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