IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
I
I
 Iסוף זמן קר"ש
שיעור השבוע I
äøåúä éãåñé úøåáç
ùâéå ÷"ùò
I
I
ùâéå úùøô
9:04 I
I .æé ãò :åè úåòåáù 'ñî
éçéå úùøô
"ùòק 9:05 éçéå
I .èé ãò :æé úåòåáù 'ñî
I
I é"àøåäð é"áø à"éðú
äéúðåòá ù"ø÷ éø÷ àìã ïàî
I
àîåé àåää ìë àåä éåãðá
ä"á
I
I
iIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiI
I è"ñùú úáè 'å
I
(è"îú) á"é ïåéìâ à"é äðù
ויגש
I iIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiI
I
פה ולב שוין ביוסף
I c
I
C
I
I
ìàøùé õøàì ì"åçî íéúî
I à"ãéçä - .äìò íò êìòà éëðàå äîéøöî êîò ãøà éëðà
I
ìàøùé õøàì íéúî úàìòä ïéðòá êðà úîåç åøåáéçá êéøàî ì"öæ
קריאת שמע מתוך שמחה
I íéèáùäå ÷éãöä óñåéå åðéáà á÷òéî àúòéñ àéáäì åöøù ùéå
I
éðàù íù éë à"ãéçä áúë äæ ìòå ìàøùé õøàì íðåøà åìòäù
I
I
.äúéä øåáãä éô ìò éøäù
(êìéàå 'é úåà ,á"ô ïîéñ ã"åé) ìàåé éøáã ú"åùî ïàë ÷éúòàå
I åúèìå÷ äîåã åðéà :à"ò à"é÷ óã úåáåúë éìáá ñ"ù àéáä äìçú
I
ô"ëòã äàøð äæîå ,äúéî øçàì åúèìå÷ì íééçî
I ,éðùàëéìùîîàøåñéà
I
àåä éë äîåã åðéà ïåùìä øîåì êééù àì àøåñéà éåä éàã
I åàåáúåã àøåñéà 'éá úéà äúéî øçàìå äåöî éåä íééçîã ,íéëôä
I
,äîåã åðéà ïåùìî äøåøá äòøëä åðì ïéà î"îå .åöøà úà åàîèúå
I åîë äîåã åðéàù àìà äúéî øçàìá íâ äáåè úö÷ ùéã ì"éã
I
ïåéîã åì ïéàù íúðååëã ë"â øîåì øùôà ìáà .íéúîá ùéù äáåèä
I
I
.ììë úìòåú íåù ãåò åá ïéà ä"ùîå ììë
íù àéáä à"é 'ìä íéëìî 'ìäî ä"ôá ì"æ í"áîøäå
I ïåùì
I
æ"ò íééñå äúéî øçàì åúèìå÷ì íééçî åúèìå÷ äîåã åðéàã ñ"ùä
ãîìå àö é"àì íäúéî ïéëéìåî åéä íéîëçä éìåãâ ë"ôòàã
I á÷òéî
I
øúåéù ì"æ í"áîøä úòãù òîùî äæ ïåùìîå .÷éãöä óñåéå åðéáà
I øáåñ äåä éàã úìòåú íåù åá ïéàù ñ"ùä ïåùìá ùøôì äàøð
I
ë"çà øîåì êééù àì úìòåú äæéà äæá ùéù ñ"ùäî 'éàø ùéù
I ïë äàøðù ìéáùá úðúåðä àéä äáøãàã 'åëå íéîëçä éìåãâ ë"ôòà
I
åúðååëù äøåøá äàøåä àéä ë"ôòà ïåùìå ,ïë úåùòì êéøö ñ"ùäî
I íéîëçä éìåãâî 'éàø ùé ñ"ùä éøáãî ïë äàøð àìù óàù ì"æ
I
úåéàøì êøåö ïéà ñ"ùäî 'éàø 'éä åìà úîàáå ,óñåéå á÷òéîå
I
I
.úåøçà
íäéúéî
àéáäì
ìàøùéá
âäðî
'
éäù
áúë
àì
ì
"
æ
í
"
áîøäå
I àåä äøåú ìàøùé âäðî éë âäðîäî ïéãîì åéä éàãååá æàù íùì
I
I òîùîå íéîëçä éìåãâî àìà áúë àì ìáà ,äëìä ø÷åò âäðîå
I
åùòù íéîëçä éìåãâî 'éäù àìà íúñá äæä âäðîä èùôúð àìù
I ïéàù íãà éðá íúñå íãà ìëì äæî ãåîìì ïéàù øùôà ïë íàå ïë
I
ááìì äàøé 'äå íéðéòì äàøé íãàäå íäéùòîá ïðåáúäì íëøã
I òãåé éî úåçëùðä ìë øëåæ åðéàå áì ìò íù åðéà åîöòá íãàä íâå
I
מחליפין מלבושי ישראל
äæì ìéòåî ïéàù ì"ø äøåîç äøéáò íòô äæéàá äùò àì íà
÷I ïúåà øéëî 'éäù ,áúë éîìùåøéä ìò äùî éðôáå .é"à úøåá
I
íà íäá òãé íúåà øéëî 'éäù ïåéëå úåðåøàäá åàáåäù
I íéåàø
I
íéàøåîàä éìåãâî 'éäù àìåòî éøééî úáåúëá 'îâáå ,åæ äøôëì
.äîåàî åðòîù àì íãà éðá íúñá ë"àå ,ì"æ
I
I
ì"æ é"ùøå ,óñåéå á÷òéî ãîìå àö æ"ò íééñ ì"æ í"áîøäå
I ãîìîã íëúà äæî éúåîöò úà íúéìòäå ô"äò çìùá 'ôá áúë
I
עיקר הקדושה תלוי ברצונו
åéäù úåøåãä ìëáù íéèáùä éðá àì ìáà íéèáùä úåîöò ÷øã
I ïúåà èøôáå ,íéùåã÷å íé÷éãö äîë íäéðéá åéä éàãååáå íéøöîá
I
ãò íé÷éãö åéä éåì èáù ìëå íé÷éãö íìåë åéä á÷òé éîéá åéäù
I é"àì íàéáäì íäéðá úà úååöì óñåéå á÷òéî åãîì àìå óåñáì
I
äåáâ
äìòîáå
äàìôð
äðåîàá
åéä
íéøöîî
åàöéù
øåãä
åúåàå
I íçøè ìò íéñç åéä àìù äáøä íäéðéá íéàöîð åéä éàãååáå
I
I øåãáù íéãéçéì àìà ïë äùòð àì ìáà ,é"àì íäéøåä úà àéáäì
I
.íéèáùä äîä ïä
I
I
)(ã ãåîòá êùîä
I
I
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
][

][

)(èðøòì ïòî æà
)(øòæééä òùéãéà ïéà èéé÷âéèëòì êàñà àã æéà
מדברי רבינו שליט"א בסיום מס' קידושין
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על פסוק ]במדבר ז' פ"ו[ עשרה עשרה הכף בשקל הקודש

עיניכם רואות ועיני אחי בנימין כי פי המדבר אליכם.

ואמרו במדרש וכן ברש"י שם בלשון הקודש .ולכאורה מאי

ראי' מזה שמדבר לה"ק .נראה לי לכוין בדבריהם הקדושים,
דהנה בנוהג שבעולם אדם שיבקש בלבו איזה דבר מחבירו

ע"ש ,והיינו דרמז יוסף להם ע"י שבעו"ה לכולם נתן לאיש
חליפות שמלות במלבושי נכרים ועוד ר"ת ש"ם מ"לבוש

ל"שון ,עי"ז יותן לבנימין בחלקו שלש מאות כסף שהם ג' בתי
מקדשות הנקראים טירת כסף בגובה מאה.

תורת משה חתם סופר

או שירצה לומר לו איזה דבר להוכיחו וכדומה ,יאמר לו בפה

מלא כך וכך הוא רצוני וכה וכה תעשה ,וחבירו אף הוא

ישיב אמריו על המבוקש וכן היא המדה .אכן עתה בזמנינו

חדשים מקרוב באו אשר בלשונות זר ישתמשו בפיהם ידברו

ומחשבותם בל אתם ורוח אחרת ינוסס בהם ,ואם ירצה

לומר לחבירו איזה דבר או להוכיחו לא יאמר לו בפי' כך וכך
אני ורצה וכן הוא בלבי עליך ,רק בלב ולב ידברו יכחש תחת

לשונו מחשבתו בפיו ידבר דברים אחרים וחבירו יבין על מה

ירמזון אלין מיליא וכ"כ גם הוא ישוב אמריו לו בדומה בדברי
זרות קרובים לדבריו כדי שגם הוא יבין מתוכם דעתו

המזמתה )וזה הנקרא בלשונם פאליטיק(.

והנה אמרו הלשון קולמוס הלב ,לומר שלזה ניתן כחה

דיבור באדם יותר מכל הנבראים תחת השמים ,כדי שע"י כח
הדיבור יוכל להפיק זממו ומחשבתו ולא שיהי' אחת בפה

ואחת בלב ודיבורו יהי' רק משפה ולחוץ מבלי משים לה

כוונת לבו כלל .וצריך שיהי' נצרה על דל שפתו ,שבכל עת

אשר יפתח פיו לדבר יהי' דיבורו ומחשבתו אגודים יחד
וקשורים מבלי שיצטרך לילך בשקרים וכזבים בדמיונות

ומשלים של הבל ורעות רוח כדי שע"י יכיר חבירו בשקרא

מה צפון וטמון בלבו.

וע"ז אשתבח אישבוחי' קרא באחי יוסף ולא יכלו דברו

לשלום ,שלא דברו אחת בפה ואחת בלב ,וזהו הנקרא לשון

הקודש שאינו מעורב בחול שעי"כ ניתן כח הדיבור והלשון

באדם כנ"ל .והנה יוסף צדיקא כאשר התודע לאחיו רמז להם

באמרו והנה עיניכם רואות כי פי המדבר אליכם ,ר"ל אחי

אל תחשבו שאני מדבר אליכם אחת בפה ואחת בלב חס לי'

לזרעי' דאבא תתן אמת ליעקב ,רק תראו תבינו שאני מדבר

כפי מחשבתי ותוכן לבי כי פי מדבר אליכם בלשון הקודש
שלשוני ודיבורי קודש הם אמת יהגה חכי.

ויפול על צואריו ,פי' רש"י ז" ל אבל יעקב לא נפל על

צוארי יוסף ולא נשקו ,ואמור רז"ל שהי' קורא את שמע.

הקשו המפרשים מה ראה יעקב לקרות ק"ש דוקא בעת

הראתו אל יוסף .ואפ"ל בהקדם מאחז"ל )ברכות ה' ע"א(
לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע שנאמר רגזו ואל

תחטאו ,אם נצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורה שנאמר

אמרו בלבבכם וכו' ,ואם לאו יקרא ק"ש וכו' ואם לאו יזכור
לו יום המיתה ,ובעיון יעקב )מבעל שבות יעקב( הקשה

דלמה ליה כולי האי ,הול" ל מיד יזכיר לו יום המיתה,

שסגולתה ברורה ומועלת בודאי ,ותי' כי אין העצבות טוב
כדכתיב ושבח אני את השמחה זו שמחה של מצוה ואין

השכינה שורה אלא מתוך שמחה ,כדאמרינן )ברכות ל"א

ע"ב( ובכמה דוכתי ,להכי קאמר תחילה שיעסוק בתורה או

יקרא ק"ש ,ואם בכל זה לא יועיל אזי יזכור יום המיתה

עכ"ל .אמנם יע"א ע"ה כ"ז שהיה שרוי בצער והתאבל על
יוסף לא שרתה עליו שכינה כאמרז"ל ,לא היה אפשר לו

לנצח את היצה"ר ע"י תורה וק"ש ומתוך שמחה של מצוה,

ו הוצרך לנצחו בזכרון יום המיתה ,וזה ירמזו מאמר הכתוב
כי ארד אל בני אבל שאולה ,היינו כי ע"י צער האבילות על

יוסף שנסתלקה ממנו שכינה ,הנני מוכרח לירד ממדרגתי

לנצח את היצה"ר ע"י ק" ש או תורה ומתוך שמחה של

מצוה ולא נשאר רק סגולת שאולה ,לנצחו ע"י זכרון יום

המיתה.

והנה ג' סגולות הללו הם תמידיים נוהגין בכל רגע

ורגע ולא אתה בן חורין להבטל מהן ,ובל"ס שיעקב אבינו

השתוקק מאוד שיוכל לעבוד את השי" ת בשמחה ולנצח

את היצה"ר ע"י תורה וק" ש ומתוך שמחה של מצוה ,לכן

קדושת יו"ט

ברגע שראה את יוסף ושרתה עליו שכינה ,קרא ק"ש ,שלא
להחמיץ את המצוה כאמרז"ל מצוה באה לידך אל

לכולם נתן לאיש חליפות שמלות .יש לדקדק מאי קמ"ל

קרא כלל במה שנתן להם לכל איש חליפות שמלות על

שקרעו בגדיהם והוצרכו לאחרים תחתיהם ,מאי קמ"ל בזה,

וע"כ רמז לנו שום רמז .ע"כ נלע"ד דאחז"ל ]ויק"ר פל"ב
ובמדרש לקח טוב ר"פ וארא[ בשכר שלשה דברים נגאלו

תחמיצנה ,אולם יוסף לא היה נעצב אל אביו כ"כ כי ידע
שיעקב אבינו חי ושרתה עליו שכינה כמ"ש ויהי ה' את

יוסף ,ע" כ לא הוצרך מעולם לסגולת יום המיתה ,לכן לא
קרא ק" ש בעת נראה אל אביו ,כי היה דרכו מאז ומעולם

לנצח היצה"ר ע"י תורה וק"ש.

דברי יואל

שלא שינו שמם ולשונם ומלבושיהם ,ועוד ,בזכות שמלו

עצמם ,אמנם לעומת זה כל הגלויות אשר מעולם ,לא

נתעוררו מתחלה אלא ע"י שנתערבו בגוים ולמדו מעשיהם

וזה בא להם תחלה ע"י שנדמו להם במלבושיהם ואח"כ
בלשונם עד ששינו גם שמם בעו"ה ,והיינו דאחריב לבי'

מקדשא

בראשונה,

והיינו

שעורר

עלינו

חמת

המלך

אחשורוש ע"י הצר הצורר המן הרע ,והיינו דאחריב בית

שני ,ועדיין מרקד בנו עד יערה ה' רוח ממרום ויחדש לנו לב

טהור לבנות בית שלישי מכון לשבתו עולמים .וידוע כי

בהמ"ק נקרא טירת כסף ]שה"ש ח' ט' ,ורש"י שם[ והי' גובהו
מאה אמה ,ואפי' בית ראשון שלא הי' גובהו בבנין מאה

אמה מ"מ סודו הגיע לשיעור הזה ,כמובן ממ"ש בשפע טל

אלה בני לאה אשר ילדה ליעקב בפדן ארם ,ואצל עשו

כתיב )לעיל לו ,ו( ויקח עשו את נשיו ואת בניו את בנותיו

וגו' ,אשר רכש בארץ כנען ,בא ללמד הקדושה של הצדיק
וההיפוך ,דיעקב אבינו והאמהות אפילו בפדן ארם במקום

טומאה ורשע אעפ"כ בגודל הקדושה שלהם העמידו כל

התולדות שלהם צדיקים ,ועשו הגם שהיה בארץ כנען אצל

אברהם ויצחק העמיד רשעים וממזרים ,ללמד שעיקר תלוי

בקדושת עצמו וממילא נמשך קדושה לבנים.

מהר"ש מבעלזא זי"ע
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רבי רפאל מבערשיד נולד בשנת תקי"א בערך לאביו
את רבי רפאל והלכו להקשיב לשירה .אורו פניו של רבי I
I
רפאל" :אה! זוהי ההשפלה הגונה!" פעם בבואו
רבי יעקב יאקיל ולאמו הצדקנית מרת פייגל .רבי יאקיל
לברדיטשוב ,נערכה לו קבלת פנים מרשימה .לפתע נעלם I
I
היה גדול בתורה ,אך התרחק מן הרבנות והתפרנס
זוגתו
.
רב
זמן
נמשכה
לא
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ישיבתו
.
ממלמדות
מהלך
שמצאוהו
עד
,
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בכל
חיפשוהו
.
ואיננו
רפאל
רבי
בשוק ,כשפניו מכוסות לבלי הכר ,וליצני העיר מתקלסים I
I
נפטרה על פניו בגיל צעיר ,ואז נשא את רגליו והתיישב דרך
I
I
בו...
קבע בהיכלו של המגיד ממעזריטש על התורה ועל עבודת ה'.
בריחתו מן הכבוד היתה אפילו בדבר מצוה.
אולם גם ימיו לא ארכו ,והוא נפטר שם בערך בשנת תקכ"ו.
כשבקשו לכבדו ב"סנדקאות" ,היה מצטער .פעם ִאחר I
I
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משחר נעוריו היה הילד רפאל ירא את ה' ונזהר שלא
להגיע לברית מילה .כשהגיע ,שמע שכבר מלו את
לגעת ברכוש של אחרים ,אפילו מבית הוריו לא נטל שוה
התינוק I
I
÷"ôì â"ô÷ú úðù úáè å"è
ושמח שמחה גדולה על שנפטר מן הכבוד .כשהיו ממתינים
פרוטה ללא רשות .אחד הדברים שהשפיעו עליו בילדותו
לו בחזרת הש"ץ ,מחה ואמר" :הנני מרגיש כאילו חותכים I
I
היה "ספר היראה לרבינו יונה" שקיבל במתנה .הספר היה
את בשרי!".
מנוקד ונתחבב עליו במיוחד .פעם בלמדו בספר ,הגיע אל
לרבינו תם" ו"חובת הלבבות" .וצוהו עוד ,שיחזור ברבים
מכיון שמידה זו נשרשה בקרבו ,הבחין תמיד I
I
המשפט" :אל תעמוד במקום שיש מעלה פן יגבה לבבך".
את הדברים ששומע ממנו .אמר לו רבי רפאל" :הרי
 Iהדברים עשו חריש עמוק בלב הנער ,ומאז תעב את הכבוד הדברים הללו הם חיי נפשי ,איך אוכל להוציאם החוצה בחסרונות עצמו ,ונפשו נצרפה ונזדככה מכל סיג ושמץI .
פעם חזר עמיתו רבי שלמה מהאייסין על דבר
המדומה והיה לעובד ה' בכל לבבו.
לפני אדם זר?!" הפציר בו רבי פנחס" "בבקשה ממך ,אל
תורה I
I
ששמע מרבי פנחס בענין אדם שמקיים מצוות מתוך
כבן חמש עשרה שנה הי' רבי רפאל כשהתייתם גם
תחשוך את לשונך ,דבריך יחיו את העולם!".
"פניות" .רבי רפאל הקשיב היטב לדברים כשהוא אומר
מאביו .הוא לא רצה להנות ממתנות בשר ודם ,והיה עוזר
I
I
פעם אמר לו רבי פנחס" :בידי לעשותך למפורסם
לעצמו" :מתכוונים אלי"...
ל"מלמד" בבערשיד מולדתו ,ובשכר זה היה סמוך על
גדול ,אך הנני מרחם עליך"...
שולחנו .כשבגר מעט ,סייעו המלמד לנסוע לישיבה
I
I
אוהב ורודף שלום
שנים רבות היה רבי רפאל דולה ומשקה לאחרים
המפורסמת בברדיטשוב .כשחזר מן הישיבה מעוטר בכתר
המחלוקת
".
לענוים
שניתן
השלום
גדול
"
חכמינו
אמרו
מתורת רבו .אחר הסתלקותו של רבי פנחס ביקשו
דעתו קיימת רק כאשר כל אחד רואה את עצמו מיוחד במעלהI ,
I
תורה ועבודת ה' ,לקחו אותו מלמד לחתן.
החסידים להכתיר את רבי רפאל לרבם .הוא סרב,
נטתה לדבוק בעמיתו רבי זאב מזיטומיר ,שנמנה עם אבל לגבי הענוה אין מקום למחלוקת .הגדרה זו מסבירה I
התקרבותו לרבי פנחס מקאריץ
I
את רדיפת השלום שהצטיין בה רבי רפאל .ימים ולילות
על התקרבותו לרבו המבהק רבי פנחס ,מסופר :כי
תלמידיו הותיקים של רבי פנחס ,אך מן השמים מנעוהו
 Iבכל פעם כשהרגיש התגברות מידה רעה בליבו ,היה מעיין מכך .למעשה היה נוסע אל כל צדיקי הדור ,אבל לא הקדיש להשכנת שלום בין אדם לחברו ולא נרתע מלנהל I
בספר העוסק בגנות אותה מדה .פעם אחת כתוב ,שמה
שיחות מפורטות עם בני זוג כדי להשכין שלום בית.
כתלמיד לרב ,אלא כאוהב נאמן הבא ללמוד מדה טובה .י"ג
וסיפרו לו על I
I
שאדם רואה בספר הוא בבחינת "גוף" ,ומה ששומע מפי
פעם ביקר בעיר אחת בשתעה באב,
פעמים נסע אל רבי ישראל מרוז'ין ,באמרו" :ראיית פני
 Iאדם הוא בבחינת "נשמה" .מאז היה ממציא את עצמו נשמה דאצילות מזככת את הנפש" .הצדיקים כולם שמחו מחלוקת גדולה המפלגת את אנשי העיר .מיד ניגש לתווך I
לשמוע תוכחה מאנשים .רבי רפאל שאף תמיד להיטיב את
בין הצדדים .כשאמרו לו :אולי נמתין למחר ,הלא
לקראתו בכל עת .הם היו לומדים אלו מאלו מידות טובות
תשעה I
I
באב היום ,השיב" :אדרבא ,הרי נשאת חנם היא סיבת
דרכיו ומעולם לא הסתפק בקניינים הרוחניים שכבר רכש.
ודרכים בעבודת ה' ורבות משיחותיהם נרשמו בכתבי
יום אחד הגיע לבערשיד רבי פאליק ,חמיו של רבי שמעריל
בערשיד.
החורבן ,דוקא היום יש לעסוק בהשכנת שלום!" והי' אומרI :
I
"צריך להניח כל המצוות בשביל שלא יהיה פירוד לבבות
מווערחיווקא ז"ל .רבי רפאל ניגש אליו וביקש ממנו דרך
הנהגה בעבותות אהבה
I
I
בעבודת ה' .ראה רבי פאליק כי עומד לפניו אברך מבני
משום יהודי".
רבי רפאל היה מעורב עם הבריות ,התנהגותו ונועם
עליה ,ויעץ לו להתענות משבת לשבת ולהתמיד בתורה ללא
בכל אדם ראה רק את הטוב שבו ומאד הזהיר על כך
 Iשום הפסקה .רבי רפאל ציית ללא היסוס ,אך במשך הזמן מידותיו היו למופת .בעשותו בעצמו את כל מה שתבע לתלמידיו .כשהיה אדם קובל לפניו שפלוני ביזהו ,היה I
מאחרים ,היתה השפעתו רבה ותלמידיו היו כרוכים אחריו
מחייך ואומר" :הלא טוב מאד!".
הלכו כוחותיו וכלו עד שכמעט ולא הצליח לגרור את רגליו.
I
I
בחבלי עבותות אהבה ורבים השיב מעוון .מכתת היה את
והיה דורש" :כשאדם מבזה ומצער אותך ,אליך
באותה עת הגיעה לבערשיד יהודי שהכיר את רבי
רגליו להמציא ליהודים הגרים ביישובים את צרכיהם,
החל להתחזק ולאהוב אותו יותר ,משתי סיבות :א .הרי אז היצר I
I
פנחס מקאריץ והשיא עצה את רבי רפאל לנסוע לקאריץ.
מפרנסה ,הכנסת כלה ,ועד למלמדים לתינוקות של בית
הרע מתגבר ,וזו הזדמנות להתגבר עליו ,ב .ע"י אהבתך
כשראהו רבי פנחס ,צוה עליו להפסיק מיד את התענית ואת
איש I
I
רבן.
יחזור הלה למוטה ,ככתוב" :כמים הפנים לפנים כן לב
אופן הלימוד שנהג בו .לימים ,כשסיפר זאת רבי רפאל,
חברו רבי בנימין זאב מבאלטא ז"ל התבטל לפניו והיה
 Iאמר" :אילולא רבי פנחס ,כמעט שהייתי יוצא מדעתי!" .אומר" :בבוא רבי רפאל אצלי ,אני מפנה לו את מקומי אל רעהו" .גרימת צער ליהודי היא מעשה חמור ביותר וכל I
קדושת היהודי
אחר זמן ממושך שנהג כך ,הרגיש רבי רפאל כי שוב
בשולחן ואת עמוד התפילה ,ועדיין איני יודע אם יצאתי ידי
רפאלתלויההחזיקבזה!בביתו מלמד שלימד את בניוI .
I
דבק בו שמץ מהנאת האכילה ,וחזר בלב דואג אל רבו .נטל
רבי
חובתי .וכשרבי רפאל נושא את דברו ,אני עוצם את עיני
רבי פנחס צלוחית יי"ש ונתן לו לשתות .מאז לא הרגיש רבי
כשגדלו הילדים ,ביקש רבי רפאל לשכור
מלמד לואחררביI .
I
ומקשיב ו'הולך' עם הדברים" .פעם פנה רבי בנימין זאב
רפאל עוד טעם באכילה!
המלמד הראשון נעלב ,והחל מטיח בו גידופים .אמר
ליהודי ששהה בחצר בית המדרש בשעת דרשתו של רבי
רפאל ,ואמר לו" :מה מעשיך כאן?! לך את השולחן ,שם רפאל בנחת" :אוי! כל כך הרבה זמן היית אצלי ולא גילית I
I
בחיר התלמידים
לי שאתה כעסן כזה ,הלא ברשותי תרופות נפלאות
רבי פנחס עמד מיד על טיבו של האברך הצעיר רבי
תשמע תורה חכמה ורוח הקודש!".
I
I
למחלתך"...
רפאל מבערשיד .הוא נהג להצביע עליו ולומר" :הביטו וראו
מוסר
שוחר
אוהבם
שנארג
מבד
קטן
לטלית
רפאל
רבי
השתוקק
רב
זמן
רוב ימיו היה רבי רפאל נודד מישוב ליישוב ומעורר בארץ ישראל .לאחר השתדלות מרובה ,השיג אריג כזה I
I
גודל כחה של אמת! רפאל שלי היה מעשן טבק האסור
בגזרת המלכות ,פגע בו סרדיוט ,ושאלו אותו :יהודי! איזה
 Iטבק אתה מעשן? הודה רפאל שלי על האמת ,אף שהיה אנשים לתשובה ולמעשים טובים .הוא לא היה משמיע שהיה עשוי מצמר של "ראשית הגז" וחוטיו נטוו בידי I
"חידושי תורה" ,אלא רק דברי התעוררות ,מוסר והדרכה.
אנשים כשרים .הוא נתן את האריג לחייט ממקורביו ,והנה
בדבר סכנת נפשות .אמר לו הסרדיוט :הואיל והודית לא
עבור I
I
בכל שבת נהג לדבר בענין קניית המידת הטובות .הנהגה זו
אירעה טעות – החייט פתח באמצע הבד שני נקבים
אענישך!".
היתה מעין "חיוב" אצלו .פעם אמר" :אם הייתי רוצה
לומר הראש .הצטער החייט צער רב והשתמט מלחזור אל רבי I
I
רבי פנחס שהיה בורר את תלמידיו דיוק אחר דיוק,
תורה ,היו נפתחים מעיינות של חידושי תורה נפלאים ,אך
רפאל .כשסוף סוף נאלץ לבוא לפניו ,פרץ החייט בבכי וסיפר
ראה ברבי רפאל את המיוחד שבתלמידיו .הוא היה אומר:
" Iאף אחד אינו משיג את עומק השגותיו של רפאל שלי" ,אני בטוח בהשי"ת שיהיו דברים נשמעים גם בלא תורה ,כי את שאירע .הפטיר רבי רפאל בנחת" :אינך יודע בשביל מה I
אמירת תורה מטרתה רק למשוך את הלב שיקבלו דברי
"הבעש"ט אמר :השי"ת יודה לי שהעמדתי לפניו יוסל'ה
צריכיםאתרגזשני"...חורים?! האחד כמו בכל טלית קטן והשני כדי I
I
מוסר"...
שלא
)כוונתו היתה על הרה"ק רבי יעקב יוסף מפולנאה בעל
כשאירע לו הפסד כל-שהו ,היה אומר" מספיק I
I
ענווה וצניעות
ה"תולדות"( שכזה ,ואני אומר :השי"ת יודה לי שהעמדתי
שהפסדתי כך וכך ,האם כדאי לקלקל בכעסי זה גם את
פעם הגיע לעיר אחת ,ואנשים התקבצו סביבו לשמוע
לפניו רפאל שכזה! עבור אף אחד אינני ערב ,רק עבור רפאל
I
I
נשמתי?!"
מפיו דברי התעוררות .כדרכו ,ישב בקצה בית המדרש,
שלי ,הוא לעולם לא יתקלקל!".
רבי פנחס צוה לרבי רפאל לצאת אל ה"עולם" סמוך לפתח .באותו זמן בא גם החזן עם המשוררים וערכו זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן I
I
"חזרות" לקראת תפילת החג הקרב ובא .הנאספים עזבו
ולעוררם שילמדו "שולחן ערוך אורח חיים"" ,ספר הישר
I
I
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 ìòåפי זה יל"פ הגמרא
 ,ïëäå çáè çáèåכתב בשלטי הגיבורים
תניא רבי אומר עם I
I
 ,האות ח' מן טבח והתיבה מן והכן הם אותיות חנוכה,
הארץ אסור לאכול בשר ,והיא פלאי למה לא יהיה רשאי לעם
הארץ לאכול בשר שהוא כשר .אמנם לפי האמור י"ל כי האדם I
 Iוסמך לסעודות שעושים בחנוכה ,ואותיות וטבח טבח בגימטריא
מ"ד כמנין הנרות עם השמשים .ויש להבין שייכות סעודות
העוסק בתורה יודע ומבין שכח התורה מכניע כח היצר ,וממילא
על ידי התורה איכא בחירה חפשית להתגבר על היצה"ר ועל I
 Iשעושים בחנוכה שהם רשות כמבואר בשולחן ערוך
תאות הבהמיות לומר אין ,ובזה הוא מותר מן הבהמה ,ועל כן
עם נרות חנוכה שהם עיקר מצות היום.
כיון שיש לו יתרון מן הבהמה רשאי הוא לשחוט בהמה ולאכול I
I
קבעו
למה
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אין ,על כן אסור לו לאכול בשר ,כי אין לו עדיפות מן
כשנכנסו יונים
על פי מה שאמרו חז"ל
הבהמה.הח' I
I
נתפרסם ע"י ועד להוצאת ספרי כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
 åäæåביאור דברי השלטי גיבורים ,וטבוח טבח והכן,
רק טמאו
להיכל טמאו כל השמנים ,לא אמרו נטמאו
מטבח ואותיות והכן הם אותיות חנוכה וסמך לסעודות שעושין I
 Iבכוונה ,ומאין ולאין ישאר פך אחד מונח בחותמו של כהן גדול,
בחנוכה ,ואם תאמר מה ענין סעודות הללו ,לזה אמר וטבוח
על כרחך יד ה' עשתה זאת להסתיר מהם הפך הזה כדי שיהיה
וימנע מלעשותה ,אבל בהמה מה שלבה חפץ ויכולה לעשותו
טבח בגימטריא מ"ד כמנין הנרות שאנו מדליקין ח' ימים וביחד I
 Iלנס ,הנך רואה שגם בעת הזעם שניתן רשות להיונים ליכנס
היא עושית ,ואין בידה להמנע ושלא לעשותה ,עכדה"ק.
הם מ"ד נרות ,וכיון שמדליקין ח' ימים על כרחך שבכל הלילות
להיכל והיתה עת צרה ,הנה באותו הפעם השגיח השי"ת לחנננו
הרחיב
 àáàåמארי זללה"ה בברך משה
היתה נס ,כי ביום ראשון מדליקין לזכר ששמר הקב"ה הפך שמן I
בביאור הענין ,על פי מה שכתב בספר העיקרים
 Iוהשאיר הפך לגאולה ולנס .ובזה נמצא טוב טעם להנס של יום
מבעלי בחירה ,והנס ביום ראשון הוא בבחינה גבוה
לבאר מפני מה ביצירת כל הבעלי חיים נאמר בהם כי טוב,
 Iהראשון ,כי הוא הנס המופלג יותר מאינך יומי ,כי הנס דאינך
משאר I
הימים ,כי קשה ביותר להנצל מבעלי בחירה ,ומבואר לנו מזה
וביצירת האדם לא נאמר כי טוב ,לפי שאין בבעלי חיים שום
יומי כבר היה בעת הרצון ,מה שאין כן מה שהסתיר השי"ת הפך
יתרון האדם מן הבהמה שהוא
שלימות זולת שלימות המציאות ,ולכן נאמר ביצירתם כי טוב,
 Iהזה להשאירו לנס זה היה בעת הזעם ,הבן הדבר אשר זה יורה
כוחותבעלהיצר,בחירהוהכללומרהואאיןעלעלידיתאותכח I
על השגחה המופלגת אשר גם בעת הזעם יחכה ה' לחנננו
הבהמיות ולהתגבר נגד
לרמז כי עם מציאותם מיד נשלם הטוב שאפשר שיהיה בהם ולא
יקוה בהם שלימות אחר ,אבל ביצירת האדם לא נאמר כי טוב ,התורה הקדושה הרמוז בנר חנוכה ע"ד כי נר מצוה ותורה אורI ,
 Iולהושיענו ,עכ"ד.
שזה מסייע לאדם שיוכל להתגבר נגד כוחות היצר ,ולכן מכאן
להורות כי הטוב המכוון באדם אינו המכוון בשאר הבעלי חיים,
 ô"ìéåבזה מה שאומרים בפייט ,יונים נקבצו עלי אזי בימי
 Iחשמנים ,ופרצו חומות מגדלי וטמאו כל השמנים ,ומנותר אבל יקוה שיגיע ממנו טוב אחר יותר נכבד ,ולא יגיע הטוב עם יש סמך לסעודות שעושין בחנוכה ואוכלין בשר ,כי האדם רשאי I
לשחוט בעל חי למאכלו כי הוא מותר מן הבהמה והוא בעל
מציאותו מיד ,אלא אחר שיוציא הכוחניות מן הכח אל הפועל אז
קנקנים נעשה נס לשושנים ,בני בינה ימי שמונה קבעו שיר
מכל I
יגיע אל שלימות המכוון בו שהוא שלימות התכלית ,עכ"ד .ועל
 Iורננים .והכוונה כי בימי היונים מן השמים הניחו להם לפרוץ
בחירה להתגבר על היצר ,ויש לו חשיבות ועדיפות יתירה
א
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משה
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 Iחומות מגדלי כי היה שעת הזעם ,וטמאו בכוונה כל השמנים
.
חיים
הבעלי
I
 åðéúëìáåבדרך זה יש לפרש מה דאיתא בשו"ע
אם זכה אדם אומרים לו אתה קדמת לכל מעשה
ואם בגודל ההסתר עזר השי"ת ומנותר קנקנים נעשה נס
בראשית ,ואם לאו אומרים לו יתוש קדמך .והכוונה אם זכה
 Iלשושנים ,שנמצא פך אחד שמן טהור שהשגיח השי"ת לחנננו,
ביום שיהיה חנוכה יהיה עצרת כשיהיו ]חשון וכסליו
עצרת[ I
אדם ,שהוציא מה שבכוחו אל הפועל והגיע לשלימות התכלית,
על כן בני בינה ימי שמונ"ה קבעו שיר ורננים ,שעושים שמונת
ביום שיהיה
כסדרן או חסירים .וכתב במגן אברהם
אומרים לו אתה קדמת לכל מעשה בראשית ,שהוא מוקדם יהיה חנוכה שאחריו אם הם כסדרן או חסרים ,אבל כשהם I
 Iימי חנוכה זכר לנס שמירת פך של שמן.
במעלה ובחשיבות מכל מעשה בראשית ,כי כל הנבראים נוצרו
מלאים יבוא ביום שאחר עצרת כגון אם עצרת ביום א' יבוא
 êøãáåזה דרך גם מרן דו"ז זללה"ה בדברי יואל
ליישב קושית הבית יוסף ,דבאמת יש להבין מה היה שלימים בפועל ואין בהם שלימות אחר רק שלימות המציאות ,חנוכה ביום ב' ,עכ"ד .וראוי להתבונן מה שייכות קביעות יום I
I
טוב שבועות עם קביעות ימי חנוכה .ולפי דרכינו י"ל על פי מה
אבל האדם הכי נכבד מכולם ,שלא נברא שלם בפועל אלא הגיע
כוונת היונים בזה שטמאו כל השמנים ,דאם רצו לבטל
ומשה עלה למרום ,באותה שעה I
לשלימותו על ידי בחירתו ,אבל אם לא זכה ,היינו שלא הוציא
 Iמישראל מצות הדלקת המנורה ,היה להם עצה המועלת ביותר
דאיתא במדרש
מה שבכוחו לפועל ונשאר נעדר השלימות ,אומרים לו יתוש
 Iלשפוך את כל השמנים לארץ ולאבדם שלא ימצאו ישראל
בקשו מלאכי השרת לפגוע במשה ,עשה הקב"ה קלסטרין
פניו I
קדמך ,שהגרוע שבנבראים חשוב יותר ממנו ,כי לכל הדברים יש
שמן כלל במה להדליק ,ולמה הניחוהו שם והיה סגי להו במה
של משה דומה לאברהם ,אמר להם הקב"ה אי אתם מתביישין
הימנו לא זהו שירדתם אצלו ואכלתם בתוך ביתו ,וצ"
להם שלימות ,והוא אין לו שלימות ,עכ"ד .והרי נתבאר מזה
 Iשטמאוהו ,ומה תועלת הגיע להם מזה שטמאו כל השמנים.
התורהב .וכיאך I
משום שאכלו בביתו של אברהם שוב לא יזכו לקבל
שכל מעלתו וחשיבותו של האדם יותר מן הבהמה הוא מפני
אלא נראה מזה שעיקר כוונתם היה רק להכשיל את ישראל
I
מצינו כי אברהם אבינו נתן בשר להמלאכים כדכתיב
שאין בבעלי חיים שלימות אחר זולת שלימות המציאות ,והאדם
 Iולהעבירם על דתם ,והתגברו כאן כדי להרבות טומאה
יכול להגיע בבחירתו לשלימות אחר יותר נכבד את האלהים ירא
בישראל ח"ו ,ועל כן לא איבדו את השמנים ולא
ובן הבקר אשר עשה ויתן לפניהם ,ולכאורה בשלמא בשר ודם
חמסוהו ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם .וזהו הכוונה ומותר האדם שיש לו בחירה חפשית אם כן יש לו יתרון מבעל חי ורשאי I
 Iמהם ,אלא טמאו אותם דוקא והניחו אותם שם במקומם ,כדי
להערים עליהם שלא יעלה על דעתם שנטמאו ויחשבו שהוא
לשחוט בעל חי למאכלו ,אבל המלאכים שאין להם יצה"ר
מן הבהמה אין ,כי עיקר המותר שיש לאדם על הבהמה ,דהיינו
ולא I
שייך אצלם ענין תאות הבהמיות דאין להם בחירה ,איך היו
שיהא מוקדם במעלה ובחשיבות יותר מן הבהמה ,הוא על ידי
 Iטהור ויעשו את העבודה בטומאה ,ועל דרך זה יכניסו טומאה
רשאים לאכול בשר בעל חי ,ולזה אמר אי אתם מתביישין
בחינת אין ,שישבר את טבעו ויאמר אין לעצת יצרו ,וישלים
 .אך לפי זה יפלא
 Iבישראל ח"ו.
הימנו I
לא זהו שירדתם אצלו ואכלתם בתוך ביתו ,ולא היו רשאים
נפשו בבחירתו להיות ירא אלהים וסר מרע כי זה כל האדם ,אבל
איככה אפשר שנשאר פך זה ולא מצאוהו ,וצריך לומר שזה
לאכול בשר כי אינם בעלי בחירה ,ומזה אנו רואים
 Iגופא היה מעיקר הנס שהשי"ת שמר את הפך הזה בהשגחה
בלאו הכי אומרים לו יתוש קדמך במעלה וחשיבות ,לאשר הוא
עדיפותI ,
וחשיבות בני ישראל שהם בעלי בחירה ומותרים לאכול בשר
פרטית מן השמים שיהא נעלם מנגד עיניהם ולא יראוהו כלל,
יש לו שלימות ביצירתו והאדם אין לו שלימות ,עכ"ד.
על דברי מה שאין כן המלאכים ,ועל כן ניתנה תורה לבשר ודם שהוא I
 Iואף שהיה שם בהיכל נגד פניהם ולא נמנע מהשגת ידיהם
 íéã÷ðåעוד מה שכתב המהרש"א
בעל בחירה והוא במדריגה גבוה מן המלאכים כי על ידי זה יגיע
הגמרא ביקש איוב לפטור את העולם כולו בדין ,אמר רבונו של
לשלוט בו ,הכה ה' אותם בסנורים שלא יראוהו כלל ,וזה היה
להנצל עולם בראת שור פרסותיו סדוקות בראת חמור פרסותיו קלוטות נחת רוח יותר להקב"ה .ומזה אנו רואים מעלת בעלי בחירהI ,
כי
 Iבאמת נס גדול ,דמבואר בזוה"ק
מבעלי בחירה קשה ביותר ,וזעירין אינון שיוכלו להנצל,
בראת צדיקים בראת רשעים ,מי מעכב על ידך ,ומה אהדרו ליה
ואם נעשה נס נגד בעלי בחירה בודאי שגדול הנס עד מאד ,ולזה
 Iעי"ש .והכי נמי שהיונים שהיו בעלי בחירה התגברו לטמא כל חבריו לאיוב ,ברא הקב"ה יצר הרע ברא לו תבלין תורה .כי איוב ביום ראשון דחנוכה שהיה נס להכניע בעלי בחירה אנו נותנים I
 Iהשמנים ,ובדרך הטבע היה מן הנמנע שלא יראו הפך הזה,
טען ואמר שהאדם מוכרח במעשיו בתולדתו בטבעו ,ולזה לקח
שבח והודאה להשי"ת על הנס הגדול שעשה לבני
השבועות.ישראל בימים I
ואף על פי כן עשה הקב"ה נס גדול לסמא עיניהם שלא יכירו
ההם ובזמן הזה ,ושפיר מישך שייכי לחג
דמיון משני בריאות הפכיים ,בראת שור הוא מובחר שבמינים
שפתח בו הכתוב תחילה בטהורים ,ובראת חמור שהוא השפל
 àöåéäלנו מזה דביום הראשון מדליקין
 Iבפך הזה וניטול מהם הבחירה שלא יוכלו ליגע בפך הזה ,זהו
ובדורינולזכראלההנסאנןשהיהמה I
שבמינים מצד חומרו שעל כן נקרא חמור ,והשור לא ישובח
להכניע בעלי בחירה שהוא קשה מאד,
הנס היותר גדול מהכל .ולזה תקנו חז"ל בנרות חנוכה שתהא
 Iמצותה בראייה ,לפי שעיקר הנס היה מה שנסתמו עיניהם של והחמור לא יגונה ,לקבל שכר או עונש ,כיון שכל אחד מוכרח נענה ,חיים אנחנו בעולם קשה אשר זקוקים לצורך הפרנסה I
מצד טבעו מיום הבריאה ,כמו כן בראת צדיקים ובראת רשעים
להמצא ברחובות המלאים זוהמא ,וכח היצה"ר גדול מאד ורק
היונים ולא ראו את פך השמן ,לכן זה לעומת זה צריכין דוקא
ולפרוש I
על ידי כח התוה"ק אפשר להתגבר ולומר אין ,להתבדל
 Iלראות את הנרות .ומיושב קושית הבית יוסף למה קבעו חנוכה
שכך יהיו מצד בריאותם והם מוכרחים על מעשיהם ,ואין ראוי
ח' ימים הא ביום ראשון לא היה נס ,דאין הכי נמי מה שנתרבה
שיקבל הצדיק שכר והרשע עונש ,ואהדרו ליה חביריו שהדבר
אבל מזוהמת'ñîáהשוקשבתולשמור על נרהעינים.חנוכה מצוה להניחה על פתח I
 Iהשמן לא היה נס רק ז' ימים ,אך יום הראשון נקבע על אותו
תלוי באדם ,כי ברא הקב"ה יצר הרע שעל ידו נעשה רשע,
יוכלו
הנס שנעלם הפך מעיני בעלי בחירה שלא יראוהו ולא
כתב
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לטמאותו ,עכ"ד.
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המאור שבה מחזירו למוטבI ,
I
רצוניך ,ולכאורה קשה כפל הלשון למה לי .ויש לומר כיון דרק
על דרך שאמרו
וכמו שהביא א"ז זללה"ה בייטב פנים
 Iמשמיה דהרה"ק בעל עטרת צבי מזידיטשוב זי"ע לפרש הכתוב בזה יש הבחירה לאדם לגבור על יצרו על ידי התורה ,אבל בלא שבדביקות בתורה הקדושה יוכל האדם לשמור עצמו בהיותו I
התורה האדם מוכרח במעשיו ,ועל כן רצו היונים מקודם
על פתח ביתו מבחוץ בשווקים וברחובות ,כי בימינו
ומותר האדם מן הבהמה אין ,כי עיקר המותר שיש
אלה I
להשכיחם תורתיך ,ובזה ממילא על ידי ההכרח אחר כך
צריכים לסייעתא דשמיא מרובה שיהיה מותר האדם מן
 Iלאדם על הבהמה הוא בחינת אין ,כלומר שאם האדם מתאוה
הבהמה לומר אין.
ולהעבירם על חקי רצוניך ,עכ"ד.
וחושק לאיזה תאוה וחפץ לעשותו ,בידו לשבור טבעו ולומר אין
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בירורי הלכות ,נערך ונסדר ע"י מערכת "בית וועד לחכמים" שע"י מבצר הכוללים קרית יואל I
I
ì"æ íéðåùàøä ïîæá íéðåùàøä úåøåãá ïä ïéòãåé åðàù úåðéãîä ìëáù ,äæá ÷ôúñî éðàù äî ø÷éòäå
והיו למראה עיניו של הגה"צ דומ"ץ קרית יואל שליט"א
I
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או ע"י הפעקס:
להערות והארות:
íìëå ,øåòéù ïéàì íéøéáâå íéîìùå íéàøé á"òáå íéùåã÷å íéìåãâ äáøä úåøåãä êùî ìëá 'éäù íéæðëùàä
I
øáãì úåàéöî 'éäù íéðîæ äáøä 'éä ìáà ,é"àì àéáäì úåøùôà 'éä àìù íéðîæ åéäù úîà ïä .ì"åçá íéøá÷ð I
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äæ ïéòëå åðòîù àìå åðéàø àìù åéúåáà úåøá÷ì úåðôì ïéðòì íâ áúë ã"ðù 'éñ ã"åéá ÷éù í"øäîäå
א( מותר לעשות קשר אם בדעתו לפתחו בתוך כ"ד שעות ]מעת לעת[.
àéáäì ìáà åðéàø àìî ë"ë 'éàø ïéàå ë"ë çéëù åðéà åéúåáà úåøá÷ì úåðôìå .ù"ééòé âäðîä øçà íéëìåä
 àìù íéðîæ äîë 'éäù ìéáùá øùôà êàå ,âäðî àåäù 'éàø éåä åðéàø àìã éàãååá íãà ìëá êééù äæù é"àì Iב( ודוקא "קשר הדיוט" אבל "קשר אומן" אסור לעשותו בשבת אפילו אם I
êùîá åéä íéîëçå íéìåãâ äîë ìáà ,âäðîä ááøúùð ïëì úåàéöî 'éä
 ïäåàáåèíîöòíéøéäæúâäðäáåéäùïäúåøåãäבדעתו לפתחו בתוך מעת לעת ,וכן אסור לפתוח קשר אומן ,אפילו אם בשעת I
ùãå÷ä çåøá êà íäéúåòåðú ìë 'éäù íéùåã÷ äîë ïëå èøô ìëá äøéúé úåððåáúäá I
 àéáäì áåè äøåú ïéàù íå÷îîã éàãååáå .ïåéò êéøöå àåä øáã àìä äæî æîø íåù òîùð àìå øåáéöä úâäðäáהקשירה הי' בדעתו לפתחו
בקיאיםתוךמהמעתנקראלעת".קשר אומן" ע"כ אסור לעשות בשבת I
I
ג( וכיון שאין אנו
.ìàåé éøáã ú"åùî ë"ò - ì"æ é"ùøéôë äøåúä úåëæ íù 'éäù ìéáùá ìááì ïéàéáî åéä ä"ùîã äøåú íå÷îì
ïðéðú ïîú 'åâå éúåáà íò éúáëùå øîà á÷òé àãåé 'ø øîà :ì"äæá (éçéå) ÷"äìùá àáåä ÷"äåæá íðîà
 ,àãåéכל קשר שהוא אמיץ ומקושר הדק היטב ,כגון הקושר שני חבלים זה עם זה I
I
ø"à 'åëå 'åâå åàåáúå áéúë åéìò ,àùéã÷ àòøàá øá÷úà 'éìéã àôåâå àøçà àúåùøá àúîùð ÷éôðã ïàî
בשני קשרים זה על גב זה ,אסור לעשותו אם מהדקו היטב ,אפילו אם בדעתו
çëåî ò"ùä éøáãî ìáà ,äæá íù ÷"äìùá ë"ùî 'éòå ,ì"ëò 'åëå 'éá ú÷áãúàå úãéçà äðéëùã á÷òé éðàù
I
 çéëåäì áúë ('è úåà æ"ë ÷øô) íééçä øùâ øôñáå ,(íù óñåé õòå ë"úîáå æ"ñ å"öô éçéå) ø"ãîá ò"òå .øúåîã Iלפתחו תוך מעת לעת.
.äùòîì äëìäì ïë I
 äìéâù àëéä ÷ø äùòî åùò àì ìàøùé éìåãâ äîë î"îã ,àéáä (å"ì÷ 'éñ æ"ç) ÷çöé úçðîד( ומהאי טעמא אסור לעשות קשר אחד בראש חבל אם מהדקו היטב I
ú"åùáå
]כדרך שיש שעושין בחוטי הציצית שמקשרין אותו בסוף החוט כדי שלא יפתח
 'ñá (ì"öæ) à"èéìù øàîèàñî ÷"äâä ïøîå ,øîåùî åðéà øá÷ðù íå÷îäã ùåçì ùéù åà ,íééçî ïë åúòã Iהשזירה[ ,או שמקבץ שני חבלים יחד ועושה בראשם קשר אחד ומהדקו היטבI ,
áúë àìã (à"éä íéëìî 'äî ä"ô) í"áîøä éøáãî àéáä (ñ"äãî æ"è÷úå å"è÷úãá) éçéå ìàåé éøáã
] ,äëìäכדרך הקשרים שיש בשני צדדי הטלית גדול ,שמקובץ יחד הרבה חוטים ע"י I
(úåáåúëá) óñåé áøå äáøë à÷åã íéøùëã åì ïéàøðã òîùî "íéîëçä éìåãâ" íù ÷ééãã äîå ,äæá äøåøá I
.ì"ðä øäåæä éøáãì ãàî ùùçù ,íù ÷"äãî äàøðå
קשר אחד בראשם[ ,אפילו אם בדעתו לפתחו תוך מעת
לעת.דוקא כשהוא קשר I
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'éñ úåáåùú 'âá æ"áãøä äáåùúá äðä .äæá åðéðåîã÷ åâäð êéàä ìàùð æ"ø ïîéñ á"ç éåìä èáù ú"åùáå
ה( קשרים אלו שנתבארו שאסור לעשותן בשבת הוא
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 é"ôò åì ùéù åéúåáà íå÷îì éåðéô ïéðòá - ã"ðù 'éñ ã"åé ÷éù í"øäî úáåùúáå ,íéøôñ øàùá íâ àáåî øùàëקצת מותר לעשותן בשבת אם בדעתו
לפותחו".תוך מעת לעת ,דבכה"ג בודאי I
 øùôà éàå ãìâå ïåá÷ø íù àöîé øá÷ä çúôéùë éìåàã ,óéãò ú"àå áùã 'ë - é"àì éåðéôë øúéä åúåà äëìä Iלא נקרא "קשר אומן" אלא נקרא "קשר הדיוט
äæ ïéðòëå úàæë åùòã åðòîù àìå åðéàø àìã óéñåäå - êøåöì àìù úîä úà ìååéðù àöîðå ,åöá÷ì 'éäé
 ïéëìåä.ñðåàיש הרבה דינים שנוגע למעשה ,היוצא מדינים הנ"ל ,ויתבארו אי"ה בשבוע I
I
úîçî àìà ,äæá íéâäðîä åðúùð åéùëòã ,(â"ðù 'éñ ã"åé) ñ"çá ë"â 'ë äæ ïéòëå ,ã"åúà âäðîä é"ôò
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כמו שפסק הט"ז
שדוקא I
I
 äîåשאמרו ובשעת הסכנה מניחה על שולחנו ,יש לומר בדרך רמז כי בעוה"ר בימינו אלה הוא שעת כשבדעתו להתירו באותו יום עצמו מותר
שמקיל לעת הצורך עד ז' ימים
 Iהסכנה שמכניסים טומאת השוק בתוך הבית על ידי שמכניסים כלי הטמא ורואים שם ראיות אסורות ,והנה
רמ"א שחושש לדעת הרמב"ם שסובר דקשר אומן אסור לעשותו מדרבנן אפילו I
בימים מקדם היו צריכים להשפעת המנורה על פתח ביתו מבחוץ שיגן על השפעת השוק ,אבל בימינו אלה כשאינו קשר של קיימא
 Iשהוא שעת הסכנה מניחה על שולחנה ,כי בעוה"ר צריכים שמירה יתירה גם בבית ,כי על ידי לחיצה קלה על
שכתב שמלשון הרי"ף
הביא דברי השלטי גבורים
הנה המג"א
אינו I
הכפתור יכול להגיע למקומות המטונפות ביותר .מצות חנוכה נר איש וביתו ,כי קדושת הנרות צריך להשפיע נראה שהוא קשר שקושרין אותו הדק היטב עכ"ל ,ומשמע דכל שאינו הדק היטב ,בודאי
להזכיר דברי כ"ק מרן דו"ז זללה"ה מעשה אומן ,ומותר לעשות בשבת ,וכן מבואר מדברי
התניאוהוא ג"כ מלשוןופמ"גהשלטי גבורים[ומשנ"ב I
 Iטהרה וקדושה על איש וביתו .וכבר היה דברינו
]וע' בתניא ומשנ"ב שהוסיפו גם הלשון "קשר אמיץ"
שאמר בדרשת הושענא רבה שנת תשט"ו,
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אבל בלבושי שרד
מבאר דברי השלטי גבורים באופן אחר ומחמיר אף
במהודק I
I
וכף החיים
לא הגיעו לידי שמד ר"ל .ובעוה"ר הוא כגזירת היונים שגזרו כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק ונחלה קצת שמא הוא מעשה אומן עיי"ש ביאורו ,וכ"פ בשו"ת רב פעלים
עיי"ש ,ולמעשה סתמנו בפנים שאפשר להקל כל שאינו מהודק הדק היטב והוא קשר אמיץ,
באלקי ישראל.
ובפרט בדין קשר I
I
אוי ליידער ליידער רבים חללים הפילה ,אזויפיל מענטשן זענען צוגרינד געגאנגען ,יעדער וכדעת התניא ופמ"ג ומשנ"ב
אומן שמעיקר הדין אין איסור בזה ,אלא שהרמ"א החמיר לחוש לדעת הרמב"ם וכמו שביאר
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 Iדעם אין ,ער האט נישט געקענט זאגן דעם ניין פארן יצה"ר ,מען האט אנגעהויבן צו קוקן ,מען התניאוהנה בשו"תבזה,אבניוכ"נזרפ בשו"ת שבט הלויהקשה על המג"אומחזהשהתיראליהוקשר שאינו הדק היטב ,דהלא I
האט זיך פוגם געווען די אויגן .ליידער ליידער ,מען הערט אזעלכע ביטערע בשורות ווי גרויס פסקינן דאפילו קשר שיכול לפתחו ביד אחת חייב עליה
ונשאר I
I
און קליין זענען ליידער ליידער אפגעפארן ,נעבעך אזוי פארדארבן געווארן ,רחמנא ליצלן וואס בצ"ע עיי"ש ,ובאמת קשה גם על המשנ"ב דלכאורה סותר את עצמו ,דבבה"ל
כתב דאף
העתיק דברי המג"א שדוקא קשר המהודק היטב
קשר שיכול לפתחו ביד אחת חייב ,ובמשנ"ב
I
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מען הערט זיך אן ,פון די שענסטע הייזער ,פון די שענסטע שטיבער ,ערליכע אידן ליידער מקרי קשר אומן
מאכן מיט קינדער ,שרעקליך רחמנא ליצלן ,מען זאל עס אוודאי נישט וויסן ,ווייל דעמאלטס
ואפשר ליישבו ,שהם שני ענינים ,דאף קשר המקושר הדק היטב אפשר לפתחו בידו אחת,
 Iאיז מען שוין א צועק לשעבר ואין מושיע לה ,מען קען זיך שוין נישט העלפן ,מען ברענגט זיך אלא דמכיון שהוא מהודק באופן שבוודאי לא יפתח מעצמו על כן נקרא בדברי הפוסקים "קשר I
אריין בידים א טמא'נע כלי אין שטוב ,די מתיונים האבן אזוינס נישט געהאט ,און אידן ברענגן אומן" ,ובזה נקטינן דאסור אבל קשר שאינו מהודק הדק היטב באופן שבמשך הזמן יכול
עיי"ש,
שיהי' נפתח מעצמו ,בכה"ג לכו"ע לא נקרא קשר אומן ,וכן ביאר במחזה אליהו
להיות I
I
דאס אריין אין שטוב ,און די בני בית און די קינדער ווערן מיט דעם מחונך ,מען לאזט זיך אריין וע"ע בקצות השלחן
ומדבריו יוצא ג"כ להקל בנדון דידן ,אבל דבריו צ"ע
מיט דעם ,אוי לעינים שכך רואות ,וויי פאר די אויגן וואס קוקן ,חכמי ישראל האבן מתקן ואכמ"ל
I
I
רמ"א
געווען נר חנוכה מצותה בראיה ,זעט מען אז מען קוקט אויף נר חנוכה ברענגט דאס אריין
שכתב דקשר אחד שבראש חוט או משיחה ,דינו כשני קשרים זע"ז
ע' ברמ"א
 Iקדושה ,מען קוקט אויף א הייליגע זאך איז עס מטהר די אויגן ס'ברענגט אריין
קדושהטאראויףנישט,די עי"ש ,משמע שדינו לגמרי כקשר אומן ואסור לעשותו אף בפחות ממעל"ע ,וכן ביאר המשנ"ב I
אויגן ,זה לעומת זה טאמער קוקט מען אויף טריפה'נע פלעצער ,פלעצער וואס מען
וכן נראה מלשון התניא ,וכ"כ בכלכלת השבת
בדברי הרמ"א
 ,ובאמת מבואר כן בדברי השלטי גבורים I
 Iאיז עס מטמא ר"ל די אויגן ,ס'האט א געוואלדיגע טומאה.
וקצות השלחן
 ú"éùäåיהא בעזרינו בימי חנוכה שנזכה לטהר עינינו שיהיה לנו עינים קדושים ומאירים להביט רק שהוא המקור לחומרא זו שכתב הרמ"א להחמיר בשני קשרים זע"ז שכתב בזה הלשון "ומסופק אני
על דברים שבקדושה ,והמאור של תורה יתן לנו כח שנזכה ליתרון האדם מן הבהמה שנוכל לומר לתאות אם דעת רבינו ומיימוני לחייב בקשר אחד ,וקצת נראה בוודאי מחייבין אפילו
בקשראומןאחדאיהעשלאוויI ,
I
לקיים ,כל עוד שהוא מעשה אומן ,וקשר חוט התפירה לא ידענא אי מיקרי מעשה
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כיון דאפילו שאר אדם שאינם אומנים וחייטים כך עושין בראשי החוט של תפירה קשר אחד" וכו'
הוא I
I
ערליכע קינדער ,איך וויל האבן א ערליכע שטוב ,א צניעות'דיג כשר'ע אידישע שטוב" ,וכל אחד יעמוד על עכ"ל ,וא"כ הוא בכלל דברי הרמ"א שכתב שצריך להחמיר בכל קשר שאין אנו בקיאין שמא
כתב דקשר אחד בוודאי הוי מעשה הדיוט ,וכ"כ
המשמר שביתו יהיה נקי מבית ומבחוץ ,וכן יעמדו על המשמר במקומות העבודה לשמור על העינים .קשר אומן ,אבל בשו"ת אבני נזר
I
I
והשי"ת יעזור שיתעורר עלינו הנסים והנפלאות שעשה הקב"ה עם בני ישראל ,והקדושה הגדולה שיורד החיי"א
 ,ובפנים כתבנו להחמיר בזה וכמ"ש הש"ג וכדמשמע ברמ"א
וכן מסתבר דכיון שהוא מהודק היטב אין חילוק בין חבל אחד להרבה
כלכלת השבת
I
I
בימי חנוכה יאיר בעיני ולבות בני ישראל להאר עינינו במאור התורה ,והתורה יאר עיני בני ישראל ,ונזכה חבלים
להתרוממות קרן התורה וישראל בהתגלות כבוד שמים עלינו במהרה בימינו אמן.
כמבואר באורך לעיל בהערה ג'
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 © úåøåîù úåéåëæä ìëעל פי דין תוה"ק אנו אוסרים להעתיק בכל אופן שהוא מאמרים שלמים או חלקם שנדפסו בגליונינו בלי רשות כתב מהמערכת
I
I
הרוצה לנדב גליון ,לפרסם מודעות ,להאיר ולהעיר ,יתקשר עם המערכת(845) 781 - 0153 :
51
Forest
N.Y.
IJIJIJIMailing
JIJIAddress:
JIJIJIMayones
JIJIJIHis.
JI JI
JI
JIJIRd.
JIJUnit
IJI316
JIJSuite
IJIJ#14
IJIMonroe
JI JI JI
JI10950
JI JI JI JI JI

æåðâä øöåà

845 781 7213
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)א"א סי' שי"ד סק"ט(
)סוף סעיף א'(
)סי' שי"ז סק"א(
)והיינו תוך כ"ד שעות ,וכמ"ש המשנ"ב סק"ו בשם הפמ"ג וע' בבה"ל )בסעיף

ד' בד"ה שאינם קבועים(
ב
)סעיף א'(
ג

)בדרשה כ"א כסלו דהאי שתא(

)בפרק אלו קשרים אות ג'(

)בסק"ד(

)סוף סעיף ב'(

)א"א סק"ד(

)סקי"ד(

)על הגמ"א סק"ד(

)ח"ב או"ח סי' מ"ד(

)סקכ"ב(

)וכן הוא דעת עוד גדולי הפוסקים כמו שיבואר בשבוע הבעל"ט(
)ח"ח סי' ס'(

)סוף סעיף ב'(

)סי' מ"ז ומ"ח(

)סי' קע"ט אות ו'(

)וכמו שנתבאר כבר בדברינו בגליון פר' לך(
)ריש הסימן(

)סק"י(

)סי' מ"ז(

)סי' קכ"ג בדי השלחן סק"ד(

ד

ה

)סקט"ו(
הקושר והמתיר(

)סעיף א'(
)סוף סעיף א'(

)ועיי"ש בבה"ל(
)סי' קכ"ג בבדי השלחן סק"י(

)סי' קס"ח אות ד'(

)בכלל כ"ח נשמת אדם סק"א(
ו
)הנ"ל(
)ודלא כקצוה"ש הנ"ל שמקיל בזה(
ז

)אות כ"ב מלאכת
)הנ"ל(

