
 
 
 

 

   

á"ä
iIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiI

è"ñùú ïåùç æ"è וירא é äðù"å ïåéìâ à ')îú"â( 
iIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiI

ש"סוף זמן קר
ùò"àøéå ÷ 

8:35 
ùò"ק äøù ééç 8:40 

[] 
ø÷ éø÷ àìã ïàî"äéúðåòá ù

àîåé àåää ìë àåä éåãðá 
)äåæ"ô÷ ÷ìá ÷"å(. 

שיעור השבוע
äøåúä éãåñé úøåáç

àøéå úùøô 
ñî 'æì äöéá :èì ãò: 

äøù ééç úùøô 
ñî 'î äöéá .ñîä íåéñ' 

 [] 
éðú"à )òì ïòî æàèðø( áø"àøåäð é" é

)øòæééä òùéãéà ïéà èéé÷âéèëòì êàñà àã æéà(
 קידושין' א בסיום מס"מדברי רבינו שליט

CC æåðâä øöåàæåðâä øöåà cc 
 íéøâ à÷ àîù-÷åðéúì íù úàéø÷  

äøù  åì  äãìé  øùà  åì  ãìåðä  åðá  íù  úà  íäøáà  àø÷éå
÷çöé  .éò  ìåîðä  ãìéä  íù  úàéø÷  ïéðòá  'î  äéòùé  éðåòîù  èå÷ìé"à

)îú"è(ã  "ùàøî  úåøåãä  àøå÷  äùòå  ìòô  éî  à  ,úåøåãä  åëæ  åìà
á÷ä  äéä"àðù  äåçìå  íãàì  àø÷ù  íùë  íúåîù  àøå÷  ä  'àø÷éå

íãà  íîù  úà  .á÷ä  äéäùë  àöåî  äúà  ïëå"ãìåð  ÷éãö  äàåø  ä,
åîù  àøå÷  äéä  åãåáëá  àåä  .íäøáà  êîù  äéäå  íäøáàì  àø÷  ,ïëå

ùé  êîù  äéäå  á÷òéì  ïëå  ÷çöé  åîù  úà  úàø÷å  ÷çöéììàø  ,ïëå
äîìùì  ,åîù  äéäé  äîìù  éë  ,ãåã  úéáì  ãìåð  ïá  äðä  äéùàéì  ïëå

åîù  åäéùàé  ,á÷ä  äéä  úåøåãä  åëæ  åìàå"ãçà  ìëì  íù  àøå÷  ä
åëå  åéùòî  úàå  åáéè  úà  íéòåãé  åéä  åîùîå  ãçàå  'ëò"àåäå  ì

àîåçðúî  ,  úéùàøá  øäæáå)ð"ò  ç"à  :(åäéé÷éãö  ïåðéà  ïéàëæ
ìîã  à÷ðôùåâã  åîéùøá  ïéîéùøãïéîéùø  äéîùá  éåäîì  äàìéò  àë

úåàé à÷ãë àòøàá ïäîù éåù åäéàå. 
ááå"  ø)ìô"é  æ'  (ø  'áùøå  éñåé"â  ,ø  'ò  íéðåùàøä  øîåà  éñåé"é

òøåàîä  íùì  ïîù  ïéàéöåî  åéä  íäéñåçé  úà  íéøéëî  åéäù  ,ìáà
åðéúåáà  íùì  ïéàéöåî  åðà  åðéñåçé  úà  íéøéëî  åðà  ïéàù  åðà.

áùø"ò  íéðåùàøä  øîåà  â"éäù  éäåøá  ïéùîúùî  å"ïéàéöåî  åéä  ÷
äåøá  ïéùîúùî  ïéàù  åðà  ìáà  òøåàîä  íùì"íùì  ïéàéöåî  åðà  ÷

åðéúåáà ,åëå 'ëò"ì. 
ã  ãåîò  íéîùä  éãåîò  øôñá  'ë  úåà"ë  â  'æéøàä  íùá"ìëù  ì

åéáàù  úåéøáä  íéáùåçù  åîë  äø÷îá  íðéà  íìåòáù  úåîùä
íòè  íåù  éìá  äø÷îá  ïë  åì  àøå÷  ,é  åúàî  äîëñäá  ìëä  àìàú'

åéáà  äôá  ïîãæî  ïë  åúìåòôå  äæä  ùéàä  ïéðò  äî  åéðôì  éåìâù
íùá  åàøå÷ì  ,íà  íãà  åúåàáù  äìåòôå  ïéðò  ìò  äøåé  ùîî  íùäù

òøä  ãöî  åà  áåèä  ãöî  àåä  ,éäé  ïôåà  äæéàáå  'äæéàáå  åáù  áåèä
åîùá  æîåøî  ìëäå  åîù  åéìò  äøåé  ìëä  åáù  òøä  ïéðò  ,íùä  åæ  àìå

ëå  åîù  øôñî  åìéôà  àìà  åîöòäøåî  åîùáù  äãå÷ðå  úåàå  úåà  ì
ùéà  åúåàá  øùà  åéðéðòå  åúìåòô  ìò  ,ìåãâå  ïè÷  øáã  ïéàù  ïôåàá

åîù  åéìò  äøåé  àìù  ùéàå  ùéà  ìëáù  ,íéîòôì  àöîúùë  åìéôàå
áåè  õåöéð  åá  ùéù  äøåé  áåèä  ìò  äøåé  åîùå  òùø  íãà  ,êëéôìå

éäù  íéðåùàø  'åðàöîù  åîë  úåîùá  ïé÷ãåá  åéä  äæ  ãåñ  ïéòãåé
ëá"îåëå àøîâá  'ëò"ì. 

ø  ïåàâä  ìù  øåúç  ìå÷  øôñá  'åãéîìúå  åøàù  øáåì÷ù  ììä
øâä  ìù"æ  à"ì  ,â  ÷øôá  'é  úåà'  :ùøåù  åì  ùé  ìàøùé  ùéà  ìë

úåáà  úåëæå  åúîùð  ùøåù  éôì  åîùá  äìòîì  ,àø÷ðä  íùäù  òãåðë
íéîùî  åéáà  éôá  íùåäù  äî  àìà  àåä  éàø÷éàá  àì  åãìåäá  ãìéì

ì  ãçà  ìëì  åúîùð  ùøåù  éôìíéøôñî  äòáùî  úåçô  à  ,íìåëå
ðúá  íéæîåøî"æçá  åà  ê"äùòî  ãåñá  íäéðùá  íâ  íéîòôìå  ì

ôò  ïåáùçå"  åðáø  øåàéá  é)øâä"à  (æå÷úá"ç  .ãåñá  íéøôñîä  äòáù
íéðéò  äòáù  úçà  ïáà  ìò  ,úéáì  úåúåàá  åìâã  ìò  ùéà  íéàá

  åéúåáà)á÷òé  ïá  óñåé  àîâåãì  ,ìçø  ïá  óñåé  ,ìçøå  á÷òé  ïá  óñåé,
ïá  óñåé÷çöé  ïá  á÷òé    ,íäøáà  ïá  ÷çöé  ïá  á÷òé  ïá  óñåé  ,óñåé...

åúçôùî  íù  óøéöá  ,óñåé  ...åúëàìî  íù  óåøéöá  ,éôá  àø÷ðù  éôë
ïåîää  (ãöì  éøôñä  íðåéåùá  èì÷ðå  æîøæðä  ãöì  íéëééù  äìà  ìë

ðúá  àöîðä  ãçà  ìù  èìå÷äå  æîøîä"æçáå  ê"ìéòì  øåîàë  ì  .øå÷î
á  àåä  íééãåñéä  íéøôñîä  ìù  úåøå÷îäíéàøáðä  úøùò

øôñî  ìò  ãñåéî  íäî  ãçà  ìëù  úåøéôñä  øùò  íäù  íééùàøä
éôñ  ãåñáå  äøéôñ  íùá  ãçà  ìë  àø÷ð  ïëìå  éàîöò  éãåñé"ø  ,íäå

ôñî  àéöåîä  ÷åñôä  úðååëá  íéðåùàøä"òãåðë  íàáö  ø  ,ìë  ïëå
õøàå íéîù åàøáð íäáù úåéúåà óåøéö ìù ïéðòä. 

)ã ãåîòá êùîä( 

אמנו שרה ונדיבות  צדקות
סולת קמח סאים שלש פ"ב(ובגמרא.מהרי ע"מ )א"ז

צרה עיניה שאשה מכאן סולת אמרה והיא קמח אמר הוא

מפורסמת.באורחים פי.והקושיא על טוב שם הבעל ופירש

שלו:משל בנים קטנים אריות לגוריו ואמר ציוה ,שהארי

להם מעולם:ואמר אשר הגבורים שאתם הבריותוכ,תדעו ל

מכם להתייראות האריות.מחוייבים הלכו אחת פעם

שאמר כמו גבורתם על בבטחונם העולם את לסבב הקטנים

אביהם מיני,להם כל היו ובה חרב אחד לפלטין ובאו

הכותל,ציורים על אחד ציור עומד,וראו הגבור שמשון והנה

הגדי כשסע וישסעהו הארי את זה,והורג ראו וכאשר

ה אביהםהאריות אל בבהלה ברחו הלא,קטנים לו ואמרו

כו מעולם אשר הגבורים שאנחנו לנו אמרת והרי'אתה

מאוד נבהלנו אשר הציור זה שם אחד,ראינו אדם ראינו כי

הגדי כשסע הארי את והורג אביהם,עומד להם והשיב

גבורתכם,אדרבה גודל נודע אחת,מזה פעם אירע שזה

גבור היה אחד שאדם מהטבעבעולם חוץ פלא ועשה מאוד

הארי את ולפלא,להרוג לחידוש אותו מציירים כן וזהו,על

אמנו,שאמרו שרה ונדיבות צדקות בתורה שכתוב כיון

צרה אחרת שאשה מכאן סולת אמרה והיא קמח אמר שהוא

 .באורחים

טוב שם  כתר

רשע עם צדיק תספה האף ויאמר אברהם כך.ויגש

פי,פירושו תספה ותעביראת'האף תספה אף צדיק,החרון

פי רשע רשע'עם עם צדקה כמו,עשה צדקות"היינו עושה ש

וכו תגמול כרעתם לא ורוח בשר כל  .והבן'עם

ישראל  דברי

ה על שישלך תפילה  יהבו'מהות
ה שב'וילך ואברהם אברהם אל לדבר כלה כאשר

אאע"התוה.למקומו צדקת ספרה המליץ,ה"ק הוא דהנה

הבוי להצילם"תלפני סדום אנשי על יש,ש אולי ואמר

וגו העיר בתוך צדיקים הזה'חמשים כדבר מעשות לך חלילה

ואח"ואח',וגו ארבעים שם ימצאון אולי אמר אולי"כ אמר כ

עשרה שם להצילם,ימצאון רק היה עבודתו לא,וכל אך

השי אצל בבקשתו כלום בשבילם"פעל אח,ת וה"כדכתיב 'כ

ו סדום על התעצב"אעפ',גוהמטיר לא כלום פעל כשלא כ

מזה שהתפלל,אברהם שלו את עשה הוא פעל,רק וכשלא

שלו עסק זאת היה לא שהקב,בתפלתו ידע דרכיו"כי כל ה

עול ואין למדרגתו,משפט היינו למקומו שב אברהם ותכף

הש,הראשונה את כמוקדם"לעבוד בשמחה היא"והתוה,י ק

אח כל להיות ראוי וכן מישראלנצחית  .ד

יחזקאל  דברי

אבינו אברהם  דאגת
זצ מארי מאבא פ'פיל"שמעתי וירע,וירא'הפסוק

אל אלקים ויאמר בנו אודות על אברהם בעיני מאוד הדבר

תאמר אשר כל אמתך ועל הנער על בעיניך ירע אל אברהם

בקולה שמע שרה ורה"ופירש,אליך נבואתה בקול שלה"י ק

הקודש,ש"ע רוח ענין לכאןומה מ,ונבואה הרע"ועוד ט

הי,לאברהם ע'וכי מצחק בבן להחזיק וג"רוצה ושופך"ז ע

והי,דם בנו אודות על להאריך לו מה וירע'ועוד באמרו די

לא ותו אברהם בעיני לשלוח"וי.הדבר לו הרע לא דודאי ל

שהי על אודות,מצחק'ישמעאל על לו הרע דייקאבנואך

ישמעאל של מינידדילמא,בנו עבורי'נפיק והוה דמעלי בנין

טבא לברא בישא מברא הקב,אחסנתא לו ירע"ואמר אל ה

רה בקול שמע שרה אליך תאמר אשר כל כי ק"בעיניך

ברה מיני"שסכתה נפקי דלא לעולם'ק דמעלי דבכי,בנין

אחסנתא לעבורי שרי בודאי גונא  .ח"ודפח,האי

מס סופר חתם ע"נ(כתובות'חידושי  )א"ג

ביותר החשובה  תפילה
אחד תחת הילד את ותשלך החמת מן המים ויכלו

ממו.השיחים הרה"שמעתי זלה"ח מווישניצא וכמדומה"ק ה

הרה רבו בשם זאת שאמר זלה"לי מלובלין זי"ק ועכ"ה ,י"ע

אחד תחת אותו הגר שהשליכה ישמעאל גבי שנאמר מה

אצלה,השיחים חביב היה אשר מאברהם שבנה היתכן

אותוכבבת השליכה התפללה,עינה שהיא הפירוש ואמר

ואח כחה השי"בכל רצון על הדבר את השליכה זו"כ ועצה ת

שבתפלות כמיוחדת את,מועלת ותשלך הפירוש הוא וכן

ב,הילד הבורא רצון על ענינה את שהשליכה וזה,ה"היינו

השיחם אחד תחת ויצא,הואיל כמו תפלות הוא שיחם היינו

בשד לשוח תחת,היצחק השור תחת כמו במקום הוא ותחת

מקומות,השה בכמה בגמרא שמוזכר כמו המיוחד הוא ואחד

המיוחד  .אחד

יחזקאל  דברי

נבואה אחר  נבואה
אליך אומר אשר ההרים אחד על לעולה שם .והעלהו

הקב"נ ידע באמת כי לאברהם"ל הוא מאד קשה שדבר אף ה

שנה למאה נחנט אשר פרי יחידו בנו על,בידיושישחוט אף

יסרב ולא יעשה כן כל,פי על לבו יקרע ולא יעצב לא איך רק

יהיה.פנים כן לקבל,ואם אברהם אז יוכל יהיה לא כן אם

כמו,נבואה מצוה של אפילו עצב מתוך שורה אינה דהא

רז ל(ל"שאמרו הנבואה,)ב"ע'שבת לקבל יוכל לא כן אם

ידך תשלח יצחק.דאך רצ,וישחט זה יתואין אמר.ש"ונו לכך

וגו בנך את נא אומר',קח אשר באופן העשיה שיהיה רק

שארצה"ר,אליך מה לך לומר עוד אוכל אשר שלא,ל והיינו

ממני הנבואה לקבל תוכל ואז  .תתעצב

משה  ישמח

כלל התנשא לא אבינו  אברהם
יחד וילכו ויקמו נעריו אל אברהם לאחר,ו"וישב כי

העב מן אבינו אברהם במעשהשחזר פעל אשר והנשגבה ודה

הקב,העקידה עליו שהעיד לאחר גם ידעתי"ומה עתה כי ה

אתה אלהים ירא וכלל,כי כלל בקרבו התנשא לא זה כל ,עם

כלום עשה לא כאילו בנפשו חשב ענוותנותו וזהו,וברוב

נערי אל אברהם וישב יחד"הכוונה ויכלו ויקומו שהחשיב,ו"ו

עם אחת במדריגה עצמו המצוותאת מן המנוערים ,נעריו

להם שוה היה כאילו יחדו אתם הקב,והלך זאת ה"ובשכר

עולם עד אחריו לזרעו יצחק עקידת  .זוכר

משה  ברך
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בן "  אהבת  שלום"ק  רבי  מנחם  מענדיל  מקאסוב  בעל  "הרה

ט "נולד  בשנת  תקכ,  ק  רבי  יעקב  קאפיל  חסיד  מקולומייא"הרה
ק "ק  מליזענסק  הרה"ונסע  אל  הרה'  קיבל  מאביו  הק,  לערך

ק "והרה"  המגיד  מנדבורנא"ק  רבי  צבי  הירש  "מסאסוב  והרה
מטשערני  אוסטראה  לארץ '  כשעלה  רבו  הק,  מטשערני  אוסטראה

ז  חשון "נסתלק  י,  ראל  הוסמך  על  ידו  להנהיג  עדה  בישראליש
 .כ בעיר ממלכתו בקאסוב"ו ומנו"תקפ

 משפיל גאים ומגביה שפלים
ק "ה  פייביש  מזבריזא  בק"ק  מו"פעם  אחת  שבת  הה

ויען  לא ,  מ  לקבל  פניו"סקאלא  ונסע  לשם  גם  תלמידו  הרב  מהרמ
ותי  ערב לעת'  והגיע  יום  ה,  כתת  רגליו  והתנהל  לאט,  היה  לו  עגלה

וההכרח  אלצהו  ללון  שם  יען  כי  כבד  עליו  הדרך ,  לאיזה  קרעטשמי
ושאל  את  הבעל  הבית  היש  פה ,  מהתענית  שהתענה  כל  היום  כולו

אבל  ארוחת  ערב  אין  לו  מה  ליתן ,  והשיב  ללון  יש,  מקום  ללון
שגם  עוללים  שואלים  לחם ,  שום  מזון  ולחם  אזיל  מכלינו,  לפניו

ולא  נכחד  כי  אם  תם  הכסף  לא  נשאר ,  ימים'  ופורש  אין  להם  זה  ב
ואני  חייב  לשר  הכפר ,  והפרנסה  חדלה  בכל  מכל  כל,  בלתי  גויתינו

ובקרב  הימים  כאשר  ישלח  לי ,  סך  גדול  שכירות  מהקרעטשמי
במאסר  אני ,  הטורמין  באם  לא  אשלם  אז  יאסריני  איסור  עולם

הרבי  מקאסוב .  כמשפטם  בימים  ההם,  וייסרוני  חבלי  מות,  ב"וב
מאוד ,    ההתנצלות  של  הבעל  הבית  וצעקתו  הבאה  אליוכשמעו  את

 .וכל הלילה לא נתן שינה לעיניו ולעפעפיו תנומה, עגמה נפשו עליו
הוא  הכין  מצעדיו  לשום  לדרך  פעמיו  ולקבל ,  הבוקר  אור

ת  יעזור  לו "שהשי,  וברכו  בכל  לבו,  ברכת  הפרידה  מהבעל  הבית
  מפתח וירא  והנה  עגלה  מרותמת  באה,  והלך  לדרכו  לאט  לאט

ובהקרב  אליו  שאול  שאל  לו ,  ובתוכה  יושב  יחידי  איש  יהודי,  עינים
אמר  לו ,  השיב  לו  להרבי  מזבריזא,  לאן  אתה  הולך,  אברך,  האיש

ויאמר  לא  אסע .  שגם  אנכי  נוסע  לשם,  קום  שבה  עמדי  על  העגלה
ומה  מאוד  חרה  אף ,  כ  מקודם"בלתי  אם  תתנו  לי  עשרים  רו,  עמכם

אלא ,  א  די  שאקחך  על  העגלה  בחנםל,  ויאמר  אליו.  העשיר  בו
אבל  לא  סכום ,  אני  בדעתי  ליתן  לך  נדבה  הגונה,  שתבקש  גם  שכר

רק ,  ק  תאמינו  לי  שאיני  צריך  עבורי  שום  מעות"אמר  הה.  רב  כזה
 .הוא לטובתכם ולטובת אחרים

העשיר  דרש  ממנו  לידע  מה  זו  הטובה  שיוכל  לצמוח  מזה 
ם  מן  הלב  בשפה והוא  הישב  דברים  היוצאי,  מלבד  מצות  הצדקה

. גלגל  הוא  החוזר  בעולם,  מי  יודע  מה  יולד  יום,  ברורה  ובנעימה
קיצור  הדברים  כי .  ה"י  על  הפסוק  כי  בגלל  הדבר  הז"כפירש

ומלא  את  מבוקשו ,  הדברים  שיצאו  מלב  טהור  נכנסו  בלב  העשיר
אמר ,  וכאשר  קבל  הסך,  כ  בשלימות"ונתן  בידו  הסך  עשרים  רו

עד  אשר  תשוב  עמי  בחזרה ,  להעשיר  עתה  לא  אזוז  מכאן
והחייתם ,  למען  תראו  גודל  המצוה  שקיימתם,  לקרעטשמי  הנוכחי

וישבו  שניהם  על  העגלה  ובאו ,  העטופים  ברעב,  כמה  נפשות
ואמר  לו ,  ל"ומסר  לאראנדאר  מהקרטשמי  את  הסך  הנ,  בחזרה

והבטיח  לו  שמהיום  והלאה ,  לקחת  יין  שרף  עבורם,  שילך  העירה
כ  אמר  הרב  מקאסוב  להעשיר  שנסע "חוא,  יצליח  בכל  אשר  יפנה

נתפלל  בכאן  תפלת  שחרית  ועד  כלותנו ,  מצוה  גוררת  מצוה,  עמו
להתפלל  תמסור  איזה  סך  קטן  להבעל  עגלה  שירוץ  עם  סוס  להכפר 

 .ועבורינו לסעודת שחרית, ויקח לחם לפי הטף
כ  ונתן  להבעל  הגלה  להביא "רו'  העשיר  הוציא  מאמתחתו  ב

  הבעל  הגלה  מלבוא  עם  שק  מלא ולא  איחר  הנער,  לחם  מחירם
והמותר ,  ק  הלחם  להעוללים  השואלים  לחם"ויחלק  הה,  לחם

ומעט  מהם  הניח .  ק"מסר  להבעל  הבית  שיהיה  מוכן  חלות  על  שב
וכאשר  קבלו  ברכת ,  והיה  די  והותר,  גם  עבורם  מזונות  על  הדרך

תדע  כי ,  ק  לאראנדאר  מהקרטשמי  בסוד  גדול"הפרידה  אמר  הה
לה  וברבות  הימים  העשיר  הזה  ירד  עשר מעתה  תעלה  מעלה  מע

לכן  הוי ,  מעלות  אחורנית  ואתה  תוכרח  לשלם  לו  טובה  תחת  טובה
ק "המה  נסעו  משם  ובאו  להה.  וקיבל  עליו,  זהיר  ברוחך  בל  תבעט

ובגודל  דחיקת  האנשים  לא  היה  ביכולתם  ליכנס  אל ,  מזבריזא
ואמר ,  ק  מזבריזא"עדי  כי  ראה  אותם  הה,  הקודש  פנימה

וכאשר  התחיל ,  ונכנסו  שניהם,  פנו  מקום  לעושי  מצוה,  להאנשים
ק  מקאסוב  לספר  את  פעולת  העשיר  בגודל  המצוה  אשר  עשה "הה

אכן ,  ק  מזבריזא  ידעתי  בני  ידעתי"השיב  הה,  שהחיה  כמה  נפשות
רצוני  לידע  אם  אמרת  למחזיק  הכפר  שידע  איך  להתנהג  במשך 

ר  נסע ק  והעשי"כעבור  שב.  וקיבל  עליו,  אמר  לו  אמרתי,  הימים
עד  כעבור ,  לדרכו  שמח  וטוב  לב  ופגעי  הזמן  הלכו  אחריו  לאט  לאט

, בעירום  ובחוסר  כל,  איזה  שנים  שנפל  ממדריגתו  ונעשה  עני  ואביון
 .לקבל על יד, וההכרח אלצהו לכתת רגליו על פתחי נדיבים

וגם  בעל ,  בימים  האלה  ושמע  הרבי  מקאסוב  הגדיל
  למעלה  ראש כ  עלה"הקרטשמי  שקיבל  ממנו  הסך  עשרים  רו

כתת  רגליו  עם  עוד  איזה  עניים ,  ק  והעשיר  הנותן"כהבטחת  הה
והוא  לא  ידע  כי  הוא  זה  הרבי ,  עדי  הגיע  לשער  קאסוב,  איזה  שנים

רק  אמרו  האורחים  אליו  בוא  נבוא  להרבי ,  ל"שמסר  לידו  הסך  הנ
ובדרוך  רגלם  על  מפתן  בית ,  והוא  יתן  לנו  נדבה  הגונה  כדרכו

וא  לא  הכיר  את  הרבי  אך  הרבי  ידע  ממנו ה,  והעשיר  בתוכם,  ק"הה
וכאשר  רצה  לשפוך .  כאשר  נספר,  כי  בוא  יבוא,  עוד  טרם  בואו
ויקחו  לצד  אחד  ואמר  לו ,  ק  עם  הקוויטל  אשר  בידו"שיחו  לפני  הה

אתן  לך  מכתב  לאיזה  עשיר  מאנשי ,  איעצך  ויהיה  אלקים  עמך
, האיש  עמד  משתאה  ומחריש,  שלומינו  ועל  ידו  תבוא  לך  ישועה

אשר  כעת  דר ,  וא  מסר  לידו  מכתב  חתום  לאיש  מחזיק  הכפרוה
, ומה  שכתב  בו,  והעני  הזה  לא  ידע  מזה  מאומה,  במקום  אחר

ו "ובהגיעו  לביתו  ומסר  לו  המכתב  לא  הכירו  כי  כבר  עברו  יותר  מט
, אך  הוא  אמר  לו  תיכף  עוד  טרם  פתח  את  האיגרת,  שנים  מאז

  שהגיע  העת שנראה  אלי  בחלומי,  ק  מקאסוב"ידעתי  כי  הוא  מהה
שאשלם  לכם  הטובה  שעשיתם  עמדי  מאז  כאשר  הבטחתיו  בעת 

, ואתם  אם  כי  עמדתם  מנגד,  מסר  לידי  העשרים  זהובים  משלכם
 .ז לא האזנתם תוכן הענין המדובר"בכ

, הדבר  יצא  מפי  הבעל  הבית  ופני  העני  צהלו  מרוב  שמחה
ואמר  לו  הבעל  הבית  קום  שבה  עמדי  עד  כי  אחשוב  מה  שחנני 

, אחר  כך  נסע  שנינו  לקאסוב  ומה  שיאמר  הרבי  כן  יקוםו.  ת"השי
רק ,  והאיך  יצא  הפשר  בקאסוב  במכוון  אין  אתנו  יודע,  וכן  עשו

ונעשה  גם  הוא  בחזרה  עשיר ,  זאת  שנתן  לו  סכום  גדול  עצום  ורב
 )אבן שתיה(. ק"גדול כמקדם על פי הבטחת הה

ים  בכל  מקומות "ל  שם  עיני  השגחתו  על  השוב"ק  ז"הה
ים  לחוק  שלא  ירים  איש  את  ידו  לשחוט  טרם  למד וש,  ממשלתו
ק  קיטוב  סדר "ב  דק"ל  שו"ה  הענדיל  ז"ב  המובהק  מו"אצל  השו

ואך  אחר  שקיבל ,  שהוא  היה  מומחה  גדול  בזה,  ההשחזה  שלו
ח "הרשות  נתונה  לו  לברך  את  הזב,  הענדיל'  מר"  מכתב  תעודה"
 ].ברכת השחיטה[

על ,  ל"ל  זהענדי'  ב  המומחה  ר"ולהיות  כי  הזכרתי  את  השו
, כן  אציגה  כאן  מעשה  פלא  ששמעתי  מזקן  אחד  הנאמן  בדבריו
כי ,  והוא  מישובי  עיר  קאסוב  ומעשה  זו  נודעת  שמה  עד  היום

במדינת  רוסיא  היה  אברך  אחד  למדן  וחריף  גדול  ונסע  בת  גביר 
ואחר  כלות  איזה  שנים ,  אחד  כראוי  לו  עם  כמה  אלפים  נדוניא
  אמר  לחותנו  שאין  תכלית ,שישב  אצל  חותנו  ולא  עשה  שום  מסחר

בעדו  שישב  כך  טוב  תורה  עם  דרך  ארץ  ושמע  לקול  חותנו  ועשה 
וכל  עסק  שעשה  ירד ,  אמנם  לא  הצליח  כלל  במסחרו,  איזה  מסחר

והוא ,  פלאים  והפסיד  דמים  הרבה  עד  שבאותו  הזמן  מת  חותנו
ב  מבקשים "עד  שב,  נשאר  בערום  ובחוסר  כל  בלי  שום  משען  וסמך

והתיישב  את  עצמו  שיתחיל ,  אין  בידו  לפורטהללחם  ובגד  ללבוש  ו
עד ,  ללמוד  מלאכת  הזביחה  וכן  עשה  והתחיל  לעבוד  עבודת  הקודש

והשיג  מכתבי  תעודה ,  שבזמן  קרוב  נגמר  בידו  העבודה  הזאת
כי  חוץ  שהיה  למדן  גדול  אלא  אף ,  ם  ומרבנים  כיאות  לו"מהשובי

ואחר  שהיה  בידו  גם ,  האומנות  עלתה  בידו  היטב  אף  נעים
התחיל  לדרוש  לאיזה  מקום ,  עודות  המעידים  עליו  ועל  אומנתוהת

עד  שפגע  באיזה ,  וחלף  ועבר  זמן  כביר  ולא  הצליח  גם  בזה,  מנוחה
והאיש  הנזכר .  ל"איש  ממדינת  גאליציען  וסיפר  לו  לבבו  המר  ר

, ענה  האיש  הזה.  ל"ה  מנחם  מענדל  זצ"ק  מו"היה  מחסידי  הה
היום  במדינתינו  יש .  שמע  לעצתי  שאני  אומר  לך  ובטח  תצליח  בזה

ק  הזה  הוא  רב  וראש "והה,  ל"ק  הנ"עיר  קאסוב  ונמצא  שמה  הה
הממשלה  הזו ,  ם  וכדומה"היינו  להעמיד  שובי,  על  רוב  בני  המדינה

ם  ושמעו  הטוב  הולך "ובכמה  מקומות  פקד  שובי,  נתונה  בידו
וכלך  לעיר  הזאת  ותבקש  ממנו  זה ,  לזאת  שמע  לדברי.  למרחוק

  המכתבי  תעודות  שיש  בידך  ובודאי ותראה  לו,  הדבר  שדברת
 .ישמע לדבריך ויתן עבורך איזה מקום מנוחה

והאברך  כשמוע  הדברים  האלה  לא  עשה  שהיות  הרבה 
עד  שבאיזה ,  ומסתמא  היה  מרחק  רב,  והתחיל  לנסוע  לעיר  קאסוב

ואחר  שעכב  איזה  ימים ,  ק  הנזכר"שבועות  בא  למחוז  חפצו  להה
יה  בלבבו  ובכה  במר ק  את  אשר  ה"התחיל  לדבר  עם  הה,  אצלו

השיב  לו .  נפשו  שיראה  לראות  לפקוד  אותו  באיזה  מקום  פרנסה
הנה  הנוסח  הוא  אצלי  שאיני  נותן  מכתב  הודאה  או ,  ק"הה

עד ,  ם"ב  באיזה  מקום  אשר  יש  לי  כח  להעמיד  שובי"להעמיד  שו
הענדיל  מעיר '  ב  המובהק  הר"ב  בידו  הודאה  מהשו"שיביא  השו

, אז  נדבר  בזה,  א  לי  הודאה  ממנוקיטוב  הסמוך  אם  תעשה  כן  ותבי
מיד  יצא  האברך .  ועד  שלא  יהיה  בידך  כזה  אין  כדאי  לדבר  בזה

ויהי ,  הזה  מחצרות  קדשו  והתחיל  לשאול  איה  הדרך  לעיר  קיטב
בצאתו  מן  העיר  לכל  אדם  שפגע  בו  שאל  אם  עוד  יש  מרחק  רב 

ופגעה  בו  עגלה  עם ,  כי  מעולם  לא  היה  בדרך  הזה,  לעיר  קיטב
, כ  כזאת"ושאל  להם  ג,  עים  מעיר  קיטב  לעיר  קאסוביהודים  הנוס

כי  ראו ,  והיהודים  האלו  הכירו  בו  שאיש  הזה  אינו  ממדינה  זו

כי  שני  עיירות  קיטב  וקאסוב  ידוע ,  שמעולם  לא  עבר  בדרך  הזה
השיבם  שהוא ,    ושאלוהו  מאין  אתם,  לכל  המדינה  שסמוכים  המה

א  מבקש גם  מה  שהו,  וסיפר  להם  הכל  כאשר  לכל,  ממדינת  רוסיא
ל  ובשמעו "ר  הענדיל  ז"ב  ה"ובאותו  העגלה  ישב  גם  השו.  עתה

אברך  לא  תצטרך  לילך ,  אמר  לו,  הדברים  האלה  הנוגעים  אליו
ק "ואני  נוסע  עתה  להה,  כי  אני  הוא  איש  הנוכחי  הצריך  לך,  עתה

ואם  תרצה  שב  עמנו  ובעת  שאסע  לביתי  גם  כבודו  יוכל  לנסוע  עמנו 
 .גלה וחזר לעיר קאסובותיכף ישב האברך בע, ואז אנסה

הענדיל '  ובנסעם  עלי  הדרך  התחיל  האברך  לדבר  עם  הר
' דברי  תורה  עד  שהציע  לפניו  איזה  קושיא  חריפה  כי  האמין  שהר

ק  לא  ירצה "הענדיל  יצטרך  להיות  רב  גדול  בתורה  עד  שהה
. הענדיל'  ב  עד  שירהו  תעודת  הר"להסכים  על  שום  אדם  שיהיה  שו

רק  מה ,    להוי  ידוע  שאינני  למדן,ידידי,  הענדיל'  השיב  לו  הר
לזאת  אל  תדבר  עמדי ,  שאצטרך  לעבודתי  עבודת  הקודש  לא  יותר

, ומיד  כשמעו  הדברים  האלו,  כי  לא  אענה  לך,  בדברי  חריפות
הכי  לאיש  כזה  שאינו  בר ,  התחיל  בלבבו  לתמוה  הרבה  הפלא  ופלא

עד  שעברה  במחשבתו  מחשבת ,  ר  תעודתו"אוריין  יצטרך  אדמו
ר  אינו "ר  הקדוש  היינו  מסתמא  גם  אדמו"על  אדמופיגול  גם  כן  

ובמחשבה  רעה  הזאת  נסע  בכל  הדרך  עד ,  למדן  ואיש  פשוט  הנהו
והיה  בעת  בואו ,  ועכבו  שמה  איזה  ימים  וחזרו  לעירם,  שבא  העירה
, הענדיל  והתחיל  לנסות  אותו  בעניני  האומנות  הזאת'  לבית  הר

י  לא  ידע והאברך  היה  כמו  שהתחיל  עתה  ללמדו  האומנות  הזאת  כ
והתחיל  לדבר  עמו  בדיני  שחיטות ,  מאומה  מתחילה  ועד  סוף

 .וטריפות ולא ידע כלל
קיצור  הדברים  כל  מה  ששאל  אותו  הן  בדבר  האומנות  והן 

והאברך  נהפכו  פניו  כמו  שולי ,  לא  היה  ידע  מאומה,  בדיני  זביחה
והראה  גם  כן ,  קדירה  כי  הוא  ידע  שאיש  מושלם  הוא  בכל  זה

, ותמהו  שניהם  על  הדבר  הזה,  הענדיל'  י  הרהמכתבי  תעודה  לפנ
ויהיה  כאשר .  אין  זאת  מדרך  הטבע,  וכי  בזמן  קצר  כזה  ישכח  הכל
הענדיל  וראה  שאינו  בקי  כלל  בדברים '  נתעכב  איזה  זמן  אצל  הר

כי  הבין  שאין  זה  דבר ,  הענדיל  מאד  על  הדבר  הזה'  תמה  הר,  האלו
בה  לא ועלה  ברעיונו  הטהור  מסתמא  היה  לך  איזה  מחש,  פשוט

ומחמת  המחשבה  הזה  קרה  לך ,  ר"טובה  על  כבוד  קדושת  אדמו
אז ,  כי  לא  יכול  להבין  שיהיה  דבר  אחר  בנידון  הזה,  הדבר  הזה

, אמת  כדבריכם  כן  הוא,  השיב  האברך  והודה  לו  על  הדבר  הזה
עתה  תסע ,  הענדיל'  אז  אמר  לו  הר,  סיפר  לו  הכל  והודה  ולא  בוש

ותבקש ,  דים  ורגליםק  ותתנפל  לפניו  בפישוט  י"בחזרה  להה
ושמע  לו ,  ק  הזה  נורא  הוא  מאוד"כי  הה,  סליחה  ומחילה  ממנו

ק  ונפל  לפניו  ארצה  וחילה  פניו  לסלוח  לו  על  מחשבתו "ובא  אל  הה
' ק  השיב  לו  סלחתי  כדבריך  ושוב  לר"והה,  מחשבת  תיעוב  ופיגול

' וחזר  בחזרה  לר,  הענדיל  בחזרה  ותביא  בידך  מכתב  תעודה  ממנו
הענדיל  ראה '  לעבוד  בעבודת  הקודש  וזכר  הכל  ורהענדיל  והתחיל  

ב  הוא "גם  בדיני  שו,  שהוא  אומן  מופלא  מאוד  בכל  עניני  זביחה
ותיכף ,  ק"ושוב  חזר  להה,  מקי  מאוד  אז  כתב  לו  הודעתו  כראוי  לו

כי ,  ק  הנה  יש  מקום  אחד  טוב  במדינה  זו  ותסע  שמה"אמר  לו  הה
מקום  ובוודאי ואני  אתן  בידך  מכתב  לאנשי  ה,  ב"יצטרכו  עתה  לשו

 .יקבלו אותך
אשר  אם  ירצו  הקהל  שתחתום  על ,  ודבר  אחד  אני  אומר  לך
ק "ותיכף  קבל  ברכת  פרידה  מהה.  איזה  מכתב  תשמע  לדבריהם

ט "והראה  לפני  קהל  רו,  וכאשר  בא  למקום  חפצו.  ונסע  לדרכו
ק "ובראשם  המכתב  מהה,  דשם  המכתב  תעודה  שיש  תחת  ידו

וחתמו "  כנסות"וכתבו  מכתב  ,  מיד  הסכימו  עליו  כל  הקהל,  הנזכר
אך  אמרו  לו  שיצטרך  לחתום  על  איזה  דברים ,  כל  בני  הישוב  עליו

ובואתו ,  ק"כי  זכר  דבר  קדשו  של  הה,  השיב  הנני,  שיבקשו  ממנו
ק "ב  מבטיח  להם  שלא  יסע  לקאסוב  להה"מכתב  כתבו  אשר  השו

עלה  בגופו  כמו  קדחת ,  הנזכר  ויהיה  כאשר  ראה  הדברים  האלו
אך ,  ק"כי  כבר  ראה  גדולת  הה,  ל  זאת  אני  אחתוםוכי  ע,  מופלא

וחתם  עליו  בעל  כרחו  וישב  שמה  זמן  מה ,  ק"זכר  דברי  הה
עד  שעבר  במחשבתו  והתחיל  לדלוק  בגופו  שלהבת ,  בהרחבה  גדולה

א  לו  לנסוע  אצלו  כי  ידע "וזעף  מאוד  שא,  ר"עצומה  מקדושת  אדמו
 .ק"שבטח לא יהיה לו פרנסתו באם יסע להה

וביום  ובלילה  לא  הסיח  דעתו ,  עפעפיו  תנומהאמנם  לא  נתן  ל
יעבור  עלי ,  ק  עד  שנגמר  בדעתו"כי  בער  בו  מאוד  קדושת  הה,  מזה

, ואני  מוכן  לנסוע  לקאסוב,  ת  יזמין  לי  טרפי  במקום  אחר"מה  השי
ק  וכאשר  עברו  איזה "ונסע  לאיזה  יומא  דפגרא  להה,  וכן  עשה

ב "ק  הלא  אתה  שו"אמר  לו  הה,  ימים  מעת  שבא  לחצרות  קדשו
השיב ,  הלא  בוודאי  יצטרכו  לך,  ומדוע  תתעכב  אתי  זמן  מרובה

וסיפר  לו ?  ק  ומדוע"ענה  הה,  ב  לא  יש  לי  מה  לנסוע  לביתי"השו
ק  אני  אומר  לך  שתסע  למקומך  ולא "אז  השיב  הה.  ב  הכל"השו

יחסר  לך  מאומה  מחמת  זה  שאתה  חושש  שיטענו  עליך  שעברת  על 
  פוצה  פיו  עליך דע  כי  לא  יהיה  שום  איש,  הכתב  שחתמת  עצמך

והאברך  שמע  לדברי  קדשו  ונסע  לביתו  ובני  הישוב  ידעו ,  בעבור  זה
ומאז  והלאה  נסע ,  שהיה  בקאסוב  ושום  אדם  לא  אמר  לו  כלום
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אל  אברם  לך  לך  מארצך  וממולדתך '  ויאמר  ה

י "  ופירש,ומבית  אביך  אל  הארץ  אשר  אראך

להנאתך  ולטובתך  ושם  אעשך  לגוי  גדול  כאן  אי 

. ועוד  שאודיע  טבעך  בעולם,  אתה  זוכה  לבנים

  בדברי  יואל  בפרשתן ה"ז  זללה"מרן  דווהעיר  

דלכאורה  אין  זה  מעליותא  לאדם )  עמוד  רו(

כמה :)  שבת  נג(ל  "רו  חזדכבר  אמ,  כשעושין  לו  נס

גם ,  גרוע  אדם  זה  שנשתנו  לו  סדרי  בראשית

כל  העושין  לו  נס  מנכין  לו .)  שם  לב(מבואר  בגמרא  

ומשמע  מזה  דאינו  טובה  לאדם  שיעשה ,  מזכיותיו

ואם  כן  איזה  הנאה  יהיה  לו  לאברהם  אבינו ,  לו  נס

והאריך  שם  ליישב  דבנס  מפורסם  שנתרבה .  מזה

ואף  אנן .  ש  לדרכו"  עי,כבוד  שמים  אינו  גריעותא

 .נימא בה מילתא
  על  פי  מה  שכתב  בבית  שמואל  אחרון ונראה

מפני  מה :)  ערכין  טז(ל  "על  אמרם  ז)  מצורע'  פ(

הוא  הבדיל  בין  איש ,  אמרה  תורה  מצורע  בדד  ישב

כי  אמרו .  לאשתו  לפיכך  אמרה  תורה  בדד  ישב

חכמי  הרופאים  דצרעת  בא  מתגבורת  מרה 

ורפואתו ,  בודדותומרה  שחורה  בא  מהת,  שחורה

ואם  כן  היה  לו  להמצורע  לישב ,  שילך  בין  בני  אדם

מורה  נבוכים (ם  "אלא  שכתב  הרמב,  בין  בני  אדם

וישב )  ה"ה  ס"ר  פ"ב(במאמר  המדרש  )  ט"ב  פכ"ח

ה  עם  הים  שיקרע "תנאי  התנה  הקב,  הים  לאיתנו

ת  לא  רצה  שיהיה  אחר "כי  השי,  לפני  ישראל

ם  הים ולכך  התנה  ע,  בריאת  עולם  שינוי  טבע

ולזה .  בשעת  הבריאה  שיקרע  ולא  יהיה  שינוי  טבע

, שהתורה קדמה לעולם.) פסחים נד(אמרו בגמרא 

, כי  התורה  אמרה  דברים  שהן  שלא  כדרך  הטבע

ת  לא  רצה "והשי,  כמו  במצורע  שאמרה  בדד  ישב

לכך  קדם ,  שיהיה  שינוי  הטבע  אחר  הבריאה

, ואם  כן  הרי  כך  דרך  הטבע  בבריאה,  התורה  לעולם

וזה ,  שכך  מבואר  בתורה  שקדמה  להבריאהמאחר  

, פירוש  הגמרא  מפני  מה  אמרה  תורה  בדד  ישב

לזה  השיב  לפיכך ,  הלא  זה  שלא  כדרך  הטבע

דכיון  שנכתב  בתורה  אשר  קדמה ,  ה"אמרה  תור

ובזה  כתב .  ד"עכ,  הרי  דרך  הטבע  היא  כך,  לבריאה

לפרש )  תזריע'  פ(ה  בישמח  משה  "ז  זללה"א

דמה  לעולם וישראל   התורה  ק.)פסחים  נד(הגמרא  

 ,  בהםהדחוקי  הטבע  לא  שלטדהיינו    ,קדמו  לעולם

וכל  מה  שנשתנה  לטובת  ישראל  הושם  בטבעם 

מתחילת  הבריאה  שישתנו  ואין  בזה  בגדר  שינוי 

 .ד" עכ,הטבע
' פ(ה  בעצי  חיים  "ז  זללה"א  פירש  זהבו

  לכל ,בתחלתווף  התורה  סקישור  )  בראשית

יני  כל   לעאשר  עשה  משה'  האותות  והמופתים  וגו

, ויקשה  על  זה  הא  היא  שלא  כדרך  הטבע,  ישראל

ועל  זה  אמר .  ה  אינו  רוצה  בשינוי  טבע"והקב

, בשביל  התורה  שהנקרא  ראשית,  בראשית

  היינו  שהם ,ובשביל  ישראל  שנקראו  ראשית

ועל  כן  גם  האותות ,  ראשית  וקדמו  לעולם  הטבעי

לא ,  והמופתים  אשר  עשה  משה  לעיני  כל  ישראל

, בע  לפי  שהם  קדמו  לבריאההיו  שום  שינוי  ט

מרן והאריך  בזה  גם  .  (ד"עכ,  ובדרך  הטבע  הוא  כך

 ). בדברי יואל בכמה מקומותה"ז זללה"דו
ל  לך  לך  להנאתך "רשיז'    יתיישב  מה  שפיובזה

כי  אברהם  אבינו  הוא  היה  ראשיתו  של ,  ולטובתך

וממנו  נוצר  אומה  הישראלית  אשר ,  כלל  ישראל

ועל  כן  כמו ,  ירוכולה  בתר  רישא  גר,  קדמו  לעולם

גם  אברהם  אבינו  לא ,  שבני  ישראל  הם  חוץ  לטבע

ל "ולזה  שפיר  כתב  רשיז,  שלטה  בו  חוקי  הטבע

אבל ,  כאן  אי  אתה  זוכה  לבנים,  להנאתך  ולטובתך

, בארץ  ישראל  יזכה  לבנים  ויהיה  להנאתו  ולטובתו

ואף  דאמרינן  כמה  גרוע  אדם  זה  שנשתנו  לו  סדרי 

ך "אודיע  טבעל  ועוד  ש"לזה  כתב  רשיז,  בראשית

היינו  טבעו  של  אברהם  אבינו  שהוא  שונה ,  בעולם

ואדרבה  טבע ,  מחוקי  הטבע  של  בריאת  העולם

אבל  אצלו  נשתנו  חוקי ,  העולם  משועבד  אליו

 . הטבע מששת ימי בראשית
' ן  פ"עיין  רמב(  הקשו  המפרשים  והנה

' על  הא  דכתיב  אם  בחקותי  תלכו  וגו)  בחקותי

חוקי  הטבע האם  זהו  מ,  ונתתי  גשמיכם  בעתם

שאם  יעסקו  בתורה  ויקיימו  מצות  ונתתי  גשמיכם 

אמנם  לפי  האמור  הרי  כיון .  בעתם  ואם  לא  לא

כי  התורה  הוא ,  שנאמר  כן  בתורה  זהו  חוקי  הטבע

ואם  בחקותי  תלכו  שתהיו  עמלים ,  למעלה  מהטבע

ה "ישפיע  הקב,  ונתתי  גשמיכם  בעתם,  בתורה

אלא  זהו  מחוקי ,  ואינו  חוץ  לדרך  הטבע,  פרנסה

 .כיון שכתוב כן בתורה, הטבע
,   זה  יש  לרמז  הכתוב  ואעשך  לגוי  גדולובדרך

וכדאיתא ,  רמז  על  שעתידין  ישראל  לקבל  התורה

שאמר  לו  אברהם  ומנח )  א"ט  סי"פל(במדרש  רבה  

אמר  לו  אותה  אומה שכתוב ,  אומות'  לא  העמדת  ע

אשר  לו  חוקים '  כי  מי  גוי  גדול  וגו)  דברים  ד  ז(בה  

והרי  הטבע .  י  מעמיד  ממךומשפטים  צדיקים  אנ

כי  מה  שנאמר  בתורה  זהו ,  משועבד  לחוקי  התורה

ד  ויעסקו  בתורה "ואם  יבואו  בביהמ,  מחוקי  הטבע

ויהיו  דבוקים  בהתורה  הקדושה  שהוא  למעלה  מן 

שישפיע ,  אז  יזכו  שיהיה  ואברכך  בממון,  הטבע

 .ה השפעת ממון ונתתי גשמיכם בעתם"הקב
 ב

הוא   יש  לפרש  עוד  דאיזה  הנאה  אמנם

אך  ביאור .  לאברהם  אבינו  שישתנה  הטבע  בשבילו

אלה )  ט"ב  ס"פי(הענין  דהנה  איתא  במדרש  רבה  

אמר  רבי  יהושע ,  תולדות  השמים  והארץ  בהבראם

ולפי  זה .  בן  קרחה  בהבראם  בזכותו  של  אברהם

דבריאת  שמים  וארץ  היה  בזכותו  של  אברהם  לא 

שייך  למימר  שאברהם  אבינו  יהיה  משועבד  אל 

שהרי  כל  בריאת  שמים  וארץ  הרי  היה ,  חוקי  הטבע

בזכותו  של  אברהם  אבינו  ואדרבה  הטבע  משועבד 

 .ואם כן שפיר יהיה להנאתו ולטובתו, אליו
הריני ,  ל  ואגדלה  שמך"פ  דברי  רשיז"  ילובזה

 ,  שעד  עכשיו  שמך  אברם,מוסיף  אות  על  שמך

פ "ל  עה"ולהלן  כתב  רשיז.  מכאן  ואילך  אברהם

אמר  לו  צא ,  החוצהויוצא  אתו  )  בראשית  טו  ה(

מאצטגנינות  שלך  שראית  במזלות  שאינך  עתיד 

  אברם  אין  לו  בן  אבל  אברהם  יש  לו  בן ,להעמיד  בן

ולפי .  אני  קורא  לכם  שם  אחר  וישתנה  המזל'  וכו

כי  לא  היה  אפשר ,  דרכינו  הכוונה  אברם  אינו  מוליד

דכמה  גרוע  אדם  זה ,  לעשות  לו  שינוי  הטבע

כי ,  ברהם  מולידאבל  א,  שנשתנו  לו  סדרי  בראשית

ם  להורות  דבזכותו  נברא "אברהם  אותיות  בהברא

אלא  מעת ,  ואם  כן  אינו  שינוי  הטבע,  העולם

שנשתנה  שמו  לאברהם  דמורה  שבריאת  העולם 

היה  בשבילו  והטבע  משועבד  אליו  שפיר  משתנה 

ולזה  אמר  לו .  דזהו  טבע  הבריאה,  הטבע  בשבילו

שיודיע ,  ך  בעולם"ה  ועוד  שאודיע  טבע"הקב

ם  שאברהם  אבינו  הוא  טבע  הבריאה בעול

 .דבשבילו נברא העולם
  יעזור  שיהיה  לנו  הזכיה  להיות  אותו ת"השי

כולנו  זרע ',  אומה  שכתוב  בה  ומי  גוי  גדול  וגו

ה  לאברהם "והברכה  שהבטיח  הקב,  אברהם  אבינו

אבינו  ברוחניות  ובגשמיות  נאמר  לשעתו  ולכל 

ה  הוא  נצחי  לזרעו  של "ודיבורו  של  הקב,  הדורות

וכל  מי  אשר ,  ברהם  אבינו  עד  סוף  כל  הדורותא

בשם  ישראל  יכונה  והוא  מצאצאיו  של  אברהם 

ת  יהא "השי.  אבינו  זוכה  להנות  מברכות  הללו

בעזרינו  שיהיה  לנו  חלק  בברכות  הללו  הן  בגשמיות 

ובני  ישראל  יזכו  לבני ,  הן  ברוחניות  ובכל  הענינים

ל עדי  נזכה  לביאת  הגוא,  חיי  ומזוני  רוויחי  וכל  טוב

בהתרוממות  קרן  התורה  וישראל  בהתגלות  כבוד 

 .שמים עלינו במהרה בימינו אמן
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 מבצר הכוללים קרית יואלי " שע"בית וועד לחכמים"י מערכת "נערך ונסדר ע, בירורי הלכות
 א"ץ קרית יואל שליט"צ דומ"והיו למראה עיניו של הגה

 7213 781 845: קסי הפע"  או ע4936 662 845: להערות והארות

T íéìáç ìúåôä ïéã - ñøòèñéååè ïéãå t 
היינו  כמו  חוט  של  הציצית  ששזור[הפותל  שני  חבלים  זה  עם  זה  )  א

,באופן  שמתקיים  ואינו  נפתח  אפילו  בלי  קשר  על  גביו,  ]עם  כמה  חוטים
  ואם  שזירתו  אינוא,הוי  איסור  תורה  והוא  תולדות  מלאכת  הקשירה

 ב.הוי איסור דרבנן,  נפתח מאליומתקיים לעולם ולאחר זמן
כ  אם  נפתח  השזירה  של  אחד  מחוטי  הציצית  אסור  לתקנו  וכן"וע)  ב

 ג.דהוי תולדה ממלאכת מתיר, אסור לפתוח השזירה של חוטי הציצית
ס  שלא  לכרוך  שתי  ראשיו  זה  עם"כ  יש  מחמירין  בטוויסטער"וע)  ג

  וישה,זה  ונכון  להחמיר  בד,זה  אם  אין  בדעתו  לפתחו  בתוך  מעת  לעת
,ואם  בדעתו  לפתחו  תוך  מעת  לעת  [ו,שלמדו  זכות  על  המקילים  בזה

 ]ע לעשותו"מותר לכו
אלא  יכרוך,  שלא  יכרוך  שתי  הראשים  זה  עם  זה,  והעצה  לזה)  ד

כדרך(ג  "ק  בע"כמה  פעמים  בעיגול  סביב  הפלעסטי'  ר  גופי"הטוויסטע

בכ  יכול  לתחו"ואח)  ל  שמסבבין  אותו  כמה  פעמים"שלובשין  הגארט
 ז.ר בתוך הכריכה"ראש הטוויסטע

ר"לפי  הנתבאר  שנכון  להחמיר  שלא  לכרוך  שני  ראשי  הטוויסטע)  ה

ר  ששני  ראשיו"הוא  הדין  שנכון  להחמיר  שלא  לפתוח  טוויסטע,  זה  עם  זה
,ג  בלי  שיפתחנו"ר  מהבע"אלא  ישלוף  את  הטוויסטע,  נכרכין  זה  עם  זה

 חע כיון שהכריכה לא נפתח"ג מותר לכו"דבכה
====================== 

דדוקא  בחוטים  גסים)  י"א  סוהס"א(ג  "בפמ'  וע,  ם"מדברי  הרמב)  ז"י  שי"סוס(א  "מג  א

 אבל בחוטים דקים חיובו משום אורג, ועבים הוי תולדות קושר
פ"ומסתבר  שצריך  שעכ,  ש"שמדברי  סופרים  אסור  בכל  שהוא  עיי)  א"סעיף  י(תניא    ב

עדיף מקשר גמור דמותר אם אינו מתקיים ליום אחדשאם נפתח תיכף לא , יתקיים לאיזה זמן
 ם"מדברי הרמב) ל"הנ(א "מג ג
דהמקיל  והסומך  בזה  על  הפוסקים'  ש  שכ"ועיי,  )נ"ק'  א  סי"ח(ת  ויען  יוסף  "שו  ד

אבל  בעל  נפש  יחוש  להחמיר  כל,  יש  לו  על  מי  לסמוך,  ימים'  שמותר  לעשות  קשר  בפחות  מז

 ד"שאינו עשוי להתיר ביומו עכ
כתב)  שמלמד  זכות  על  המקילים  כדלהלן(וגם  השבט  הלוי  ,  ל"  הויען  יוסף  הנכדעת  ה

ובודאי  יש,  שאם  מסבבים  הרבה  פעמים  יתכן  קצת  דמיון  לחבל)  א"ס'  י  סי"ח(במקום  אחר  

 ל"פ מדרבנן עכ"מקום להחמיר כדי שלא יבואו לעשות בדרך איסור עכ
ל  דפותל  פתילה"די)  א,  בזהצדדים  להקל  '  כתב  דיש  ג)  ה"נ'  ח  סי"ח(ת  שבט  הלוי  "שו  ו

ז  הגזירה"ל  לא  גזרו  ע"אבל  חז,  אסור  רק  בעומד  להתקיים  לעולם,  שהוא  רק  תולדה  דקושר

ם  ולא  אסרו  הפותל  כלל"דיש  ראשונים  החולקים  על  הרמב)  ב,  שאסור  אפילו  קשר  לזמן

ל  דכאן  שעיקרו  נעשית  לסבב  החבילה  כדי"די)  ג)  ה  חותלות"ד'  ד  סעיף  ז"שי'  ל  בסי"עבה(

ואינו  דרך  קשירה  כלל  רק  דרך  סיבוב  בצורה  שאפשר,  שיחזיק  מעמד  על  מנת  לפתוח  ולסגור

פ  שאין  אני  סומך  על  אחד  מהצדדים"וסיים  שאע,  ודינו  כמו  פותחות  בעלמא,  לפתוח  בקל

ד  אין"מ  לפענ"מ,  להקל  כי  אם  בצירוף  כולם  וגם  אומר  דמי  שמחמיר  בזה  אינו  מן  התמוהים

ץ"צ  שהדומ"והגה,  ל"ל  השבה"ויש  ללמד  זכות  על  ישראל  עכמקום  להרעיש  על  המקילים  

כ בזה"שהקיל ג) ח"ס' ד סי" ח–ל "צ מפריימאן זצ"להגה(ת מרפא לנפש "א ציין לשו"שליט
דזה  לא  הוי  קשר  כלל  ודינו  כעניבה  וזה  נקרא)  'א  סעיף  א"תרנ'  סי(א  "מבואר  ברמ  ז

 ) רקה"ד' סעיף ד(ד "שכ' ל סי"ע בבה"וע, "אגודת ירק"ל "בחז
 פשוט ח
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