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הרעים מעשיו מחמת למדתי  ולא
גרתי לבן תרי"פרש.עם בגימטריא גרתי עם"י כלומר ג

ותרי גרתי הרשע ממעשיו"לבן למדתי ולא שמרתי מצות ג

עכ עליו.ל"הרעים יתקנא זה ידי על אדרבה לכאורה וקשה

התורה מקיים שהוא לו שאמר כיון להרגו וירצה ביותר עשו

ע"ועי להיות שמוכרח לו יזכור תריד(בדוז כאשר רק ,כי

צוארך מעל עולו ופרקת אז התורה על יעקב י).שיעבור ,ל"אך

עה אבינו יעקב על קנאה תמיד לו היה הרשע עשו ,ש"דהנה

טובים ומעשים המצות על היה לא הרשע עשו של והקנאה

עה אבינו יעקב תמיד הבכורה,אדרבה,ש"שעשה לו מסר הלא

אעה שיעקב ל"ורצה ממונו יתן ושיהיהש מצות עבור צדקה

וכדומה בתענית תמיד אחיך,יושב ואת שבברכת וכמובן

כ האמין לא כבר אעה,כ"תעבוד שיעקב מה על נקרא"אך ש

הי הכעס זה הארץ העם והוא חכם לשער'התלמיד אין ,עד

תרי בגימטריא גרתי לבן שעם שידע יעקב לו שלח ,ג"לכן

ותרי גרתי הרשע לבן עם ש"כלומר מצות נהניתי(מרתיג ולא

הזה למדתי)מעולם ולא אותי(אבל לקנא לך אין אבל

לבן אצל למדתי לא כי שם שעשה,)שלמדתי הרעים ממעשיו

ללמוד ביכולתי היה לא יהי,לי שלא צריכים ללמוד שום'כי

ודפח וצרות  .ח"בטולים
הרה'ארי בשם זי"שאג מזמיגראד  ע"ק

נתקיים הברכה  חצי
ואחר גרתי לבן עתהעם רש.עד ז"וכתב נעשיתי"י לא ל

גר אלא וחשוב אביך,שר ברכות על אותי לשנוא כדאי אינך

לאחיך גביר הוה בי,שברכני נתקיים לא לפרש.שהרי וראיתי

מליצה"ע בתבת,ד תיבות"גביר"דהנה שתי "גר"נמצאו ,"בי"

לבן בבית שר נעשה לא יעקב גרות,והנה נהג נתקיים"א,רק כ

תיבת לאחיך"מן"גר"רק גביר עוד"הוה נתקיים לא בי .ותיבת

לו להגיד יעקב ששלח ברכות"וזה על אותי לשנוא כדאי אינך

לאחיך גביר הוה שברכני נתקיים,"אביך לא "בי"שהרי

נתקיים"בי"שתיבת לא גביר תיבת.מן  .לבד"גר"רק
הדרוש  ילקוט

ה ביראת  'מדריגה
לו ויצר מאוד יעקב פחדו,ל"נ.ויירא להטיל צריך שהיה

עשו הכל,על על מוראו דהירא ידוע.והכלל דיראה,והנה

כאלו התפשטות שהוא והגאות הרוממות היפך היא הגדולה

בעולם בעולם,לבדו לדור יכולין והוא אני אין וכן,כאמרם

זקופה בקומה שממש,ההולך עד העולם כל לו צר הירא אבל

ה פחד מפני מקום לו עולםומפנ'אין המלא כבודו והיינו.י

מאד יעקב לו,ויירא ויצר לגדר שהגיע  עד
משה  ישמח

יחידי"ת ילך לא  ח
וגו לבדו יעקב קטנים"ופירש.'ויותר פכים שכח וראיתי.י

נאה מליצה בזוה,בזה איתא וז"דהנה כתיב:ל"ק נגע גבי

הבית" את הקב',וגו"ופניתי שלא"אם קטנים פכים על חס ה

מקודםול,יטמאו הבית כל לפנות צוה שיחוס,כך וחומר קל

עצמו"הת על לבדו,ח ילך עמו"כ,ולא נערים בשני .ש"ע,א

כתיב כאן לבדו"והנה יעקב א,וקשה,"ויותר הביא ע"האיך

ק ילפינן הא עמו איש בלי לבדו שישאר כך מפכים"לידי ו

הקב עליהם שחס עצמו,ה"קטנים על אבינו יעקב חס לא ואיך

לבדוונש פירש.אר "י"לזה קטנים: פכים שכח:כלומר"שכח

קטנים מפחים וחומר קל נאה,האי מליצה  .והוא
ישראל  זכרון

חטאים לשני  רמז
עמו איש חולין.ויאבק ע"צ[בגמרא פלוגתא]א"א ,איתא

לו נדמה כגוי אמר כת,חד אמר לו"וחד נדמה נראה.ח

דהי ב'דכוונתו ב'א,חטאים'ליעקב שבחוצה,יותאח'של

התורה קיים לא עמו,לארץ השכינה מושבו מקום כל ובאמת

ישראל'והי כ,כארץ קיים שלא כיבוד"ושנית מצות שנה ב

ואדם הנשה",אב שנה"כ'בגי"גיד מ,ב פלוגתייהו ד"והיינו

שהי היינו נדמה ב'כגוי חטא עליו עצמו'לו שהחזיק אחיות

נח"בח לבן כת"ומ,ל שהי"ד היינו שלא'ח בחטא אחיזה לו

אבותיו כיבוד כת,קיים עצמו שהחזיק שגדול,ח"היינו

ואם אב מכיבוד יותר תורה  .תלמוד
סופר חתם משה  תורת

הדורות בהמשכת היצר  מלחמת
אברהםהמפרשים עם המלאך לחם לא למה הקשו

יע עם רק ובפרט.א"ויצחק יחיד שעם פשוט הוא התירוץ אך

אי כבר עצמו השלים ככשכבר לו איכפת ולא עמו עסק לו ,כ"ן

בנים ולגדל בעולם יהדות להרבות רוצים אם לו,אבל כואב זה

עצמו מניח אינו הי.ושם אבינו אברהם יצחק'והנה וגם בנס כולו

הי עקר כשנולד דורות'אבינו ממנו שימשכו חשבו והיכן,ולא

שיהי בעולם ישראל'נודע יע,כלל אצל שהוא"רק זאת נתוודע א

י'הי שהעמיד שבטים"הראשון שיומשכו,ב יהודי חינוך על כי

המלחמה הוא ושם בעיקרו מתגבר הוא שם ישראל דורות ממנו

גדולה ביסודות,היותר לדורות חלילה להזיק שיכול ובדבר

ותורה יהדות ובהרבצת תלמידים ובגידול בנים ובגידול האמונה

גדולה היותר המלחמה מונח שם בישראל  .וטהרה
יואל  דברי

לצדקה ממון הרבה  צריכים
רב לי יש אמר ע,עשו כל"ויעקב לי יש וכי אמר פ"יל.ה

לזה זה בין החילוק הפשוט דרך רק,על עניינו כל דהרשע

תחסר כי רשעים ובטן ירעב כי נפשו בכח,למלא יש ומה

חפץ שלבו מה ולעשות ולשתות מלאכול יותר לעשות ,האנושי

מממון זה לעשות עצמווכדי לו,של שהיה רב עשור לעומת

עושרו,לעשו לכל לו צריך שיהיה הטבע בדרך באפשרי אינו

נפשו תאות רב,למלא לי יש אמר הומה,לכך לבו אין כי

והאביונים העניים לרעבון בתי,ומצטער להחזקת צריך לא וגם

וכדומה ישבע.מדרשים לא מצות האוהב הצדיק כן שאין מה

תשב לא ועינו וגממצות מצות מקיום מלך,ח"ע בת הנשמה כי

יתברך העולם והיה שאמר למי תלוים ולבו עינו ותמיד היא

לת ועד בתי לתקן שיוכל בעזרו שיהיה ותלמידיהם"ויתעלה ח

ה צבאות ארץ'ולהרבות קצוי בכל ואביונים עניים ,ולהחזיק

העניים כל איתעתרי שאיןואטו קטנים עניים הזה הצאן וקול

מרח רחוק,םלהם פרסה אלף שדרים ואפילו באזניו הוא תמיד

מדי,ממנו יותר לי יש לומר יוכל לא אונס"ומ,ולעולם מ

בהכרחיי מסתפק והוא שמיא דין מצדיק פטריה ויודע,רחמנא

ה צדיק כי שלימה באמונה ומאמין וחסיד'ומבין דרכיו בכל

מעשיו אמר,בכל רב,לכך ולא כל לי  .יש
החדש מיהודה  שבט
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ק  מרן  המגיד "עובדא  ידענא  אשר  קבלתי  בשם  הגה

 )בפרט  לעת  זקנותו(  אשר  היה  )בעל  עבודת  ישראל(ע  "מקאזניץ  זי

שלחו ,  ובכל  פעם  שהתגבר  עליו  מחלה,  זקן  מאוד  בגופו

ע "ק  היהודי  מפרשיסחא  זי"  אחרי  הגה)י  רצונו  ומצוותו"עפ(

אז  נשמע ,  ובבואו  לבקרו.  לבוא  ולבקרו,  הסמוך  לשם

' ב  הרב  הקדוש  ר"ל  כי  נסתלק  לעוה"טובה  רהשמועה  לא  

ומובן  ממילא  כי  לא  הודיעו .  ק  מעזיבוז"ע  בק"ברוך  זי'  ר

למען  לא  יצטער ,  בקאזניץ  בעת  חליו'  זאת  להמגיד  הק

היה  מאוד  ממוקירי '  כי  המגיד  הק,  ו"ויסתכן  ביותר  ח

ש "מאנ'  ואם  היה  סוחר  א(ל  "ברוך  זצ'  ר'  ואוהבי  הרב  הקדוש  ר

הקפיד  מאוד  עליו ,  נתו  בארץ  פאדאליען  סמוך  למעזיבוזמקאזניץ  או  ממדי

ק  היהודי  לקאזניץ "  ובבוא  הגה)ל"ברוך  הנ'  ר'  ק  ר"שילך  להה

שאל  לבניו  הקדושים  של  הרב  המגיד ,  בחדר  החיצון

ל  מפטירת "אם  הוא  יודע  כבר  מהשמועה  הנ,  הנחלה

ופשיטא  כי  הזהירו  ואשר  יבין .  ויענו  לא,  ברוך'  ר'  ק  ר"הה

. ל"זכיר  מזה  לפניו  שום  רמז  רמיזא  כנממילא  שלא  י

ק  המגיד "ק  היהודי  הלך  פנימה  לחדר  המטות  להגה"והגה

מקאזניץ  והמתיק  עמו  סוד  איזה  מינוטין  אשר  דיבר 

ומיד  נראה  אותות  הטבה  כי  הוטב ,  וליחש  להחולה  באזניו

כ  סיפר  היהודי  הקדוש  כי "ואח.  ק  מקאזניץ"להמגיד  הגה

ברוך  ממעזיבוז  כבר '  ר'  ק  ר"לחש  לו  באזניו  אשר  הה

בעומק '  באשר  הבין  היהודי  הק,  ב"ז  לעוה"נסתלק  מעוה

עלמא  טובא '  חכמתו  שזהו  סיבת  חליו  כעת  אשר  תקיף  לי

ומתדבק ,  ל"ב  הנ"ק  ר"  שהוא  אוהבו  של  הה)מקאזניץ'  להק(

כמו  עם  צדיקי  הדור ,  ע  עמו  בכל  יום  בתפלתו"ומקשר  א

בפרט  לאותן  הדבקים ,  האמתיים  שהם  בחיים  חיותם

ק  ממעזיבוז "ולאשר  הה.  בלבו  ומוחו  ושורש  נשמתו

בחזקת (ובעת  התקשרו  עמו  ,  נסתלק  כבר  והוא  לא  ידע  מזה

ז "ו  לעלות  עמו  ולהסתלק  מעוה"  היה  מוכרח  ח)שהוא  חי

וכאשר  גילה  זאת  לו .  ולהתדבק  שם  עמו  בעולם  העליון

הצדיקם '  אז  ידע  כבר  כי  אין  לקשר  עמו  בבחי,  ולחש  באזנו

 )ג אות סא"מהדו, דברי תורה(. ז"החיים בעוה
* 

ר "ק  מוהר"בנוסף  להרה(עוד  מגיד  '  בעיר  אוסטראה  הי

  איש  קדוש  ומחבר  ספר )ת"ס  רב  ייבי  עה"ל  בעמח"יעקב  יוסף  זצוק

והיה  המנהג .  )ל"ר  אשר  צבי  זצוק"ק  מוהר"הרה(מעין  החכמה  

ל "והמגיד  הנ,  י  המגיד  דשם  שני  שבועות"שדרש  הרב  ר

רותו  למד  אצל  הרב  מעין ברוך  בנע'  והרב  ר.  'שבת  א

א  היה "ברוך  פ'  כ  כשנתפרסם  הרב  ר"ואח.  החכמה

. ל"והיה  האכסניא  שלו  מנגד  לבית  המגיד  הנ,  באוסטראה

וחלף ,  ברוך  לשאול  בשלומו'  וחשב  המגיד  שבודאי  יבוא  ר

ועבר ,  וחשב  שיבוא  בודאי  ביום  השבת.  איזה  ימים  ולא  בא

. לשלוםוחשב  עוד  שיבוא  בעת  נסיעתו  .  כל  השבת  ולא  בא

וראה  שכבר  נשאו ,  וכאשר  רצה  ליסע  הלך  המגיד  להחלון

ועמד  כך  להביט ,  החפצים  להעגלה  ואינו  הולך  אליו

, והעגלון  התחיל  ליסע,  ברוך  נכנס  להעגלה'  הרב  ר.  בהחלון

, והכה  אותם  מאוד,  ולא  רצו  הסוסים  לילך  בשום  אופן

ורקדו  הסוסים  למעלה  מאוד  ולא  הפסיעו  להלן  פסיעה 

עד  שענה  המגיד  די  לצער .  ה  איזה  משך  זמןאחת  עד  שהי

ברוך '  כשבא  הרב  ר'  ובפעם  הב.  להצדיק  ונסע  לשלום

 )ב"י שו"כתבי ר(. לאוסטראה נכנס תיכף אליו
* 

ק  בעל  קדושת  לוי "הרה(א  שבת  הרב  מבארדיטשוב  "פ

ברוך  היה  להתפלל '  ודרכו  של  הרב  ר.    במעזיבוז)ל"זצוק

. תו  וסעד  כדרכווהתפלל  כדרכו  והלך  לבי.  בבוקר  בהשכמה

והרב  האריך ,  ורק  עם  הקוגיל  צוה  להמתין  על  הרב

, כ  כשגמר  תפילתו  נכנס  לבית  הרב  לאכול"ואח,  בתפילתו

ברוך '  ענה  הרב  ר.  וסדרו  לפניו  הלחמים  והיין  גפן  לקידוש

מ  שפה  המעכב  האכילה "ומ,  תדעו  שבזקן  יש  חמשה  לאוין

כמו  כן  אנכי  לא  עכבתי  האכילה  של  שבת ,  מותר  לספור

כאשר  התפלל  הרב  מבארדיטשוב  היה .  בשביל  כבודכם

ובא ,  ברוך  לשמוע  תפלתו'  הלך  הרב  ר,  קולות  וברקים

ודימו  שבודאי ,  ע  של  מוסף  והוחיל  עד  קדושת  כתר"לשמ

אך  כשיצא  אמר  תדעו .  יתלוצץ  ממנו  כדרכו  כנודע

ה  עם  פמליא  של  מעלה  באו  לשמוע  קדוש  כתר "שקוב

אמר  לו ,    שולחנוכשביקש  אותו  שיאכל  על.  מצדיק  הזה

כידוע  ממנהגו ,  ובתנאי  שלא  תעשו  התנועות  שלכם

עקיבא  היה  אדם '  דוגמת  ר'  שהצדיקים  העידו  עליו  שהי

בהשלחן  בקש .    והבטיח  לו.)ברכות  לא('  מניחו  בזוית  זו  וכו

והפציר .  ל  שאינו  יכול"א,  ר  ברוך  שיאמר  תורה"מאתו  ר

והתחיל  בקול ,  עד  שהתחיל  לומר  תורה,  אותו  מאוד

ל  הלוא  התניתי  עמכם  שלא  תעשו "א.  תלהב  כדרכווה

 )ב"י שו"כתבי ר(. ל הלא אמרתי שאיני יכול"א. תנועות שלכם
* 

ודרכו  היה .  ש  קארלינער  אצלו"א  שבת  הרב  ר"פ

הכוונה (ברוך  כדרכו  '  כ  הרב  ר"ועשה  ג.  להתאחר  מאוד

  אך  צוה  שיודיעוהו  תיכף  כאשר  יגמור  הרב )שהתפלל  בהשכמה

כשהודיעוהו  שגמר  צוה  לפנות  את .  הקארלינער  תפילתו

המוטפחת  של  השלחן  לבל  יהיה  ניכר  שום  דבר  שכבר 

ועשה ,  וצוה  לסדר  לפניו  לחמים  ויין  גפן  לקידוש,  אכלו

כתבי (.  קידוש  כבתחילה  לבד  ירגיש  הקארלינער  שכבר  סעד

 )ב"י שו"ר
* 

  היה )ל"ק  בעל  התולדות  יעקב  יוסף  זצוק"הרה(הרב  דפולנאה  

ודיברו  לו  שידוך  מאוסטראה  עם ,  רוךב'  שדכן  של  הרב  ר

ולבסוף  נסעה ,  ונמשך  שני  שנים  השידוך,  גביר  ומיוחס

ט  עם  בנה  לאוסטראה  והיו  על "אדיל  בת  הבעש'  אמו  מ

. והרב  דפולנאה  הלך  להצד  השני  וגמר  עמהם,  האכסניא

ובקרוב  אחר  החתונה  נתדלדל  הגביר  מנכסיו  ונשאר  הרב 

יה  הדאקטיר ושם  ה,  בלי  משען  ומשענה  ובדוחק  גדול

  הידוע  מתלמידי  המגיד )ל"ר  אהרן  זצ"הצדיק  הקדוש  מוה(גארדין  

והיה  זקן  גדול  כבן ,  )ל"הכוונה  על  המגיד  הגדול  הממעזריטש  זצוק(

' וקיבל  על  עצמו  מצוה  זו  לפרנס  את  הרב  ר,  ב  שנים"צ

והיה  שולח .  ברוך  כפי  כל  הצטרכותו  ואיש  לא  ידע  מזה

. ר  ברוך"  של  רבכל  שבוע  המעות  עם  חסיד  אחד  לאשתו

והקפיד  על ,  ר  ברוך"וכשנפטר  גארדין  נתוודע  מזה  לר

ל  שאם  היה  יודע  מזה  בחיי "וא.  החסיד  שלא  הודיעו  מזה

יותר  מאשר ,  הדאקטור  היה  יכול  לעשות  לו  טובה  גדולה

 .מ"מרצ, נתוודע עתה
* 

ב  היה  ברוגז  מאוד  על  סדילקוב  עבור  אחיו "הרר

' א  היה  הרב  ר"פ.  הדגל  מחנה  אפרים  שסלקוהו  מהרבנות

והיה  אוכל ,  יאסיל  דוידס  אצלו  והוא  היה  מעיר  לאבער

הכוונה (ר  ברוך  "מזונות  אצל  חותנו  במעזריטש  והיה  אצל  ר

' ובת  ר,  דשבועות  היה  רעם  גדול'  יום  ב.  )כ  שם"ג'  שחותנו  הי

, ותתחלחל  מאוד,  היתה  יושבת  בשולחן  כידוע,  אדיל,  ברוך

  כשנסעו  חזרה .הדינער  ילך  לסדילקוב,  ל  מה  תתייראי"א

הולך '  א,  והיה  פרשת  דרכים,  יאסעלע  וחותנו'  הרב  ר

וראו  מרחוק  עגלה ,  הולך  לעיר  לאבער'  וא,  למעזריטש

כשניכר  נסיעה  של  חסידים  איך .  נוסעת  מלאה  חסידים

אמר .  והרב  הולכים  אצל  העגלה,  שיושבים  הרב  על  העגלה

איך  נוסעים  כעת  אחר ,  לחותנו  נמתין  כאן  ונראה  מה  זה

. מהכין  נוסעים,  כשבאו  להם  שאלם  מה  זה.  תשבועו

השיבו  שנוסעים  מעיר  לאבער  ששם  שבת  הרב  מלובלין 

ר "  שהיה  נוסע  אז  להר)ל"הכוונה  על  החוזה  הקדוש  מלובלין  זצוק(

אמרו  ששמעו  דבר .  ושאלו  להם  מה  נשמע  בשלחן.  ברוך

דשבועת  שתמה '  שהרב  אמר  ביום  ב.  אחד  שלא  הבינו  זה

. )שיושב  עם  בנותיו  אצל  השולחן(...  חתא,  ר  ברוך  בשתים"על  הר

קידושין '  עי(ש  שקידש  את  סדילקוב  בדינר  "איך  פסק  כב'  וב

והוא  היה ,  ואמרו  אנחנו  יודעים  מה  הוא  זה,  וישחקו.  .)כ

. וסיפרו  להם  המעשה.  המתקה  שלא  יזיק  בעיר  סדילקוב

בתים '  קו  ג'  והרס  ב,  אך  מכל  מקום  היה  הדינער  בשם

 .בלא אדם
* 

מרדכי '  ל  ששמע  מפי  ר"ד  מבאברין  ז"שמעתי  מרמ

עשיר  וחסיד  ונסע '  ומתחילה  הי,  רייצעס  שהיה  נשוא  פנים

והוא  היה  אז  באותו  הפעם  בעת  שבא  האפטיר ,  ר  ברוך"לר

והיה ,    ובשרו  לו  שבא)ל"ק  האוהב  ישראל  זצוק"הכוונה  על  הרה(

וצוה  לכל  אנשיו  שיכלו .  מחזיק  בשלחן  והפסיק  סעודתו

וכשבא  אליו  בקש  אותו  לסעודה .  נגדו  והיה  פאראד  גדול

ומיד  כשישב  האפטיר  אז  התחיל  לדבר .  ונתן  לו  שלום  אז

ר  ברוך  הרכין  את  עצמו  ונטה "ור.  על  דרך  הגוזמא  כדרכו

ר  ברוך "כ  דיבר  ר"אח.  אזנו  אל  פיו  עד  שסיים  כל  דיבוריו

, שכאשר  הושיטו  לו  בשר,  והיה  שמח  כל  כך,  תורה  בשלחן

'   והבשר  והשליך  על  רולקח  העצם,  והיה  עצם  עם  הבשר

והיה  לבוש  אפטין ,  ל  מרוב  שמחה"מרדכי  רייצעס  הנ

כ  כאשר  הלך  האפטיר "ואח.    ונעשה  כולו  שמן)זייד(מאטלס  

כ  גאלדענע "ר  ברוך  שמעודו  לא  ראה  כ"ענה  ר,  מהשלחן

 .כאשר ראה בצדיק הזה, גוויכט בלשונו
* 

 )ל  מרימאנאוו"ר  מנחם  מענדל  זצוק"ק  מוהר"הרה(א  באה  "פ

מחמת  שהיה  מקודם (ברוך  וקרא  אותו  פראסטיק  ר  "לר

ל "א.    ואמר  לו  בודאי  יש  לך  בערגליך  עם  מופתים)בפראסטיק

ש  עד  שהגיד "רק  היה  לו  כל  כך  יר,  ממופתים  אין  אני  יודע

יציאת  נשמה  הוא  חרד (תחת  האזן  שאינו  חרד  רק  מסכנת  מות  

כ  הוא "ל  א"א.  ש"  וקודם  חרד  אצלי  מיר)ל"מפחד  המיתה  רח

 .ו מאודחובב אות
* 

ר "ר  אלימלך  לר"ק  מאפטא  נסע  אחר  פטירת  ר"הרה

והוא  הביא ,  ר  ברוך"ונסע  אתו  איש  אחד  מחסידי  ר.  ברוך

כי ,  ר  ברוך  והתנה  עמו  שלא  ידבר  גוזמות  שלו"אותו  לר

, ל  המביאו"שלו  ושל  האיש  הנ,  נפשות'  חלילה  יאבד  ב

ק  התחיל  לספר "בש.  ר  ברוך"כידוע  מהקפדת  של  הר

, יא  פאבאווסקעס  אם  דגים  להחתונהמהחתונה  שלו  שהב

נ "והאיש  היה  לו  הרב  עג.  פי  אלף  פונט  דגים'  והי

כ  סיפר  שהיה  הרבה "ואח,  כמעט  יצא  נפשו,  מסיפוריו

  היה  לו  זוג  תפילין  קטנים  עם )א"ל  לכ"אולי  צ(ובו  ,  ג  מאוד"בע

ונפלו ,  ג  עצמם  לתוך  היאך  שבשלו"והרכינו  הבע,  רצועות

בכל  לעפיל ,  נתנו  לאכולוכש,  תפילין  שלהם  לתוך  היאך

ג  זוגות "והוציאו  ק,  לאקשין  הוציאו  זוג  תפילין  קטנים

מה  רוצה  מחייו ,  אחר  השלחן  בכה  האיש  לפניו.  תפילין

בבוקר  סיפר  מהטיליפ .  ל  שלא  ידבר  שוב"א.  ומחיי  עצמו

, שעשו  לו  על  החתונה  שהיה  גדול  מאוד  עם  שערות  גדולות

זאק  עם עד  שתחת  כל  שערה  אחת  היה  יכול  לכנוס  קא

, והיה  יכול  לעמוד  תחתיו  ולא  תגע  בו,  הזשיגע  שלו  בקומה

. ל"ל  אחר  השלחן  עוד  כנ"וא.  ועוד  יותר  סיפורים  כאלה

ב  שמעולם  לא  שמע  איש  שיהיה  לו  א "כ  אמר  הרב  ר"אח

 .גולדענע וואג אין מויל כמו הרב מאפטא
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äðøç  êìéå  òáù  øàáî  á÷òé  àöéå  , איתא  במדרש

  שיר )תהלים  קכא  א(  רבי  שמואל  בר  נחמן  פתח  )ב"ח  ס"פס(רבה  
אשא  עיני  אל  ההורים ,  למעלות  אשא  עיני  אל  ההרים

אליעזר  בשעה  הלך ,  מאין  יבא  עזרי,  למלפני  ולמעבדני
להביא  את  רבקה  מה  כתיב  ביה  ויקח  העבד  עשרה  גמלים 

חזר ,    ואני  לא  נזם  אחד  ולא  צמיד  אחד,וכל  טוב  אדוניו  בידו
חס  ושלום  לית  אנא ,  ואמר  מה  אנא  מובד  סברי  מן  בריי

. עושה  שמים  וארץ'  אלא  עזרי  מעם  ה,  מובד  סברי  מן  בריי
דהאיך  יעלה  על  הדעת ,  והמדרש  הזה  כולו  אומר  דרשוני
 .אפילו על רגע אחת' שיעקב אבינו יאבד את בטחונו בה

äàøðå  על  מאמר   )דרוש  ד(כים  הפרשת  דר  על  פי  דברי
, )איוב  יא  יא(  וירא  און  ולא  יתבונן  )ב"ג  ס"ר  פ"שמו(המדרש  

, אתה  מוצא  בשעה  שיצתה  הגר  מביתו  של  אברהם  אבינו
אמר  רבי  סימון  בקשו ,  מה  כתיב  שם  ויכלו  המים  מן  החמת

אמרו  לפניו  רבונו  של  עולם  אדם ,  מלאכי  השרת  לקטרגו
, ו  את  הבארשעתיד  להמית  את  בניך  בצמא  אתה  מעלה  ל

איני  דן  את  האדם  אלא ,  אמר  להם  עכשיו  צדיק  הוא
ה  שעתידין "וכן  כשהיו  ישראל  במצרים  ראה  הקב,  בשעתו

ה  איני "ואף  על  פי  כן  אמר  הקב,  לעשות  את  מעשה  העגל
. דנם  לפי  המעשים  העתידין  לעשות  והריני  גואלם

שם (ולכאורה  סותר  המדרש  הלזה  למה  שאמרו  במדרש  

ה  מה  זכות  יש  בידי  ישראל "הקב  אמר  משה  לפני  )ד"ס
אמר  לו  הוי  יודע  שבזכות  התורה  שהן ,  להוציאם  ממצרים

ה  דן  את  האדם  גם "הרי  שהקב.  עתידים  לקבל  הם  נגאלים
ש "אמנם  התירוץ  לזה  כי  מחסדיו  ית,  לפי  מעשיו  העתידים

מטיב  עמו  על ,  שאם  אדם  עתיד  לעשות  טוב  ולהיות  צדיק
סתכל  בזה  ואינו אך  אם  עתיד  לחטוא  אינו  מ,  שם  העתיד

 .ד"עכ, דן אלא לפי שעתו
ìòå פי  זה  אמרתי  מה  שאנו  מתפללים  בליל  ראש  
וצריך  ביאור  ממה  נפשך ,  יהי  רצון  שירבו  זכיותינו,  השנה

איך ,  ו  אין  לו"ואם  ח,  אם  יש  לו  זכיות  מה  צורך  לתפלה  זו
אך .  יתרבו  זכיותיו  מאליו  שיתפלל  על  זה  אותו  תפלה

אבני  זכרון (  פניםבייטב  ה  "זללהז  "הכוונה  על  פי  מה  שכתב  א

, להמליץ  על  בני  ישראל  שיצאו  זכאי  בדין  בראש  השנה  )אות  לא
  המעשים  טובים  שבידינו  מימי  קדם ת"  השישיקחעל  ידי  

,   בימים  הבאיםלהטיבוהמעשים  טובים  אשר  אנחנו  עתידים  
והכל  חזו  לאצטרופי ,  אנחנו  וצאצאינו  עד  סוף  כל  הדורות

ו  זכיותינו  כיון  שזכות  העתיד  מצטרף   בודאי  ירבכןואם  ,  לטוב
  רובא  זכיות איכאממילא  ,  על  של  עתה  ולא  חוב  העתיד
  ובזה  יתבאר  מה  שאנו .ד"עכ,  וכדאים  אנו  לצאת  זכאי  בדין

הכוונה  שהגם  שאין  לנו ,  מתפללים  יהי  רצון  שירבו  זכיותינו
עם  כל  זה ,  בעצמינו  זכיות  מרובות  להכריע  כף  מאזנים  לזכות

ויצרף  לנו  זכויות ,  ו  במדת  החסד  והרחמיםת  עמנ"יתנהג  השי
שאנו  עתידים  לעשות  וגם  הזכיות  שעתידין  לעשות  בנינו 

ועל  ידי  זה  יתרבו  זכיותינו  עד ,  ויצורף  לנו  הכל  לזכות,  אחרינו
 .אין מספר ויוציא לצדק דינינו

êøãáå  למען  שמך )  יאהתהלים  כ(  הכתוב  לפרש  זה  יש  
ראש (ש  "תב  הראדהנה  כ,  ה  וסלחת  לעוני  כי  רב  הוא"הוי

ודרשו ',  ה'  ג  מדות  של  רחמים  ה"  בהא  שאומרים  בי.)השנה  יז
וקשה ,  לאחר  שיחטא'  קודם  שיחטא  ואני  ה'  ל  שם  אני  ה"חז

אך  הכוונה  דאף  על  פי ,  קודם  שיחטא  מה  צריך  לרחמים
ה  שעתיד  לחטוא  אינו  דן  אלא  לפי  מעשיו  של "שיודע  הקב

שהעולם  נידון   :)קידושין  מ(ל  "והנה  אמרו  חז.  ש"עי,  עכשיו
  עשה  מצוה  אחת  אשריו ,אחר  רובו  והיחיד  נידון  אחר  רובו

  עבר  עבירה ,שהכריע  את  עצמו  ואת  כל  העולם  לכף  זכות
. אחת  אוי  לו  שהכריע  את  עצמו  ואת  כל  העולם  לכף  חובה
ט "ולפי  זה  צריך  האדם  להתאמץ  להרבות  במצות  ומעש

 ולפי  האמור  הרי,  למען  יכריע  עצמו  וכל  העולם  לכף  זכות
ה  מרוב  חסדו  וטובו  מצרף  כל  הזכיות  שעתידין "בזה  שהקב

הרי  שפיר  אפשר  להכריע ,  לעשות  והעבירות  אינם  מצטרפים
, ה"וזה  שאמר  למען  שמך  הוי.  עצמו  וכל  העולם  לכף  זכות

ג  מדות  שמזה  אנו  למדים  שאין "ה  שבי"היינו  שם  הוי
על  ידי  זה ,  ה  מסתכל  ברע  העתיד  רק  בטוב  העתיד"הקב

כי  רב ,  נותיהם  של  ישראלו  עוה"הקב  שימחול  ,וסלחת  לעוני
 .שמתרבים הזכיות עד אין שיעור וערך, הוא

éëäáå  ז"ח  ס"ר  פ"ב(  אשכחנא  פתרי  לדברי  המדרש( 
ה  בנשמותיהם  של  צדיקים "במעשה  בראשית  נמלך  הקב

ת  רצה "  דהשי)שבת  מאמר  ד  אות  ב(וביאר  בבני  יששכר  ,  תחילה
הפעולות  והמעשים לברוא  עולם  הנסיון  והבחירה  שיהיו  כל  

, נעשים  כפי  מעשה  התחתונים  הכל  על  ידי  אתערותא  דלתתא
הנה  היה  בהכרח  שגם  בראשית  הבריאה  יהיה  על  ידי 

והאיך  היה ,  כי  היסוד  הוא  שורש  הכל,  אתערותא  דלתתא
על  כן ,  הרי  לא  היה  אלא  הוא  ושמו  בלבד,  הדבר  באפשרי

ש  איך "וכביכול  שיער  בחכמתו  ית,  ישראל  עלו  במחשבה
, היה  לו תענוג מעבודת ישראל בכל זמן ועידן אחר הבריאהשי

ש  שוין "ואצלו  ית,  ובפרט  מעבודת  הצדיקים  בכל  דור  ודור
הנה  היה  כביכול  אצלו  כאילו  כבר  עומדים  ישראל ,  עבר  ועתיד

וזה  היה  מספיק  לאתערותא ,  בצדקתם  ועובדים  עבודתו
הלא  כשם  שראה ,  ולכאורה  יש  להבין.  ד"עכ,  דלתתא

ולא ,  כך  ראה  גם  מעשיהם  של  רשעים,    צדיקיםמעשיהם  של
עוד  אלא  שגם  המלאכים  ראו  והרגישו  שעתיד  האדם  למחטי 

ואיך  לא  גרם ,  .)בראשית  דף  כג(ק  "ה  כמבואר  בזוה"קמי  קוב
אלא  על  כרחך  כדברינו .  מעשיהם  של  רשעים  היפך  עת  רצון

ועל  כן ,  ה  מסתכל  בטוב  העתיד  ולא  ברע  העתיד  להיות"דהקב
וזה  היה  סגי  לאתערותא ,  ק  מעשה  הצדיקיםה  ר"צירף  הקב

אבל  על ,  דלתתא  לעורר  רצון  העליון  שיבראו  שמים  וארץ
 .ה"מעשה הרשעים שעתיד להיות לא הביט הקב

äúòîå כאשר  יצא  יעקב  אבינו  מבאר  שבע  בדרכו  
היה  מפשפש  במעשיו  כדרך  הצדיקים  אשר  כל  ימיהם ,  לחרן

פי בתשובה  מחמת  שסוברים  שלא  יצאו  ידי  חובתם  כל
ה  ברב  טוב  בפרשתן  הכתוב "ז  זללה"א'  וכמו  שפי,  שמיא

ה  על "  זללהמראפשיץק  "על  פי  דברי  הרה,  וילך  חרנה
תלמיד  חכם  דרתח  אורייתא  קא   האי  .)תענית  ד(ל  "מאמרם  ז

כי  נדמה ,  כלומר  שהוא  מרתח  וכועס  על  עצמו,  מרתחא  ביה
ה  ומבלה "בעיניו  שאינו  יוצא  ידי  חובתו  בעבודת  הבורא  ב

  ששם  למד ,ויצא  יעקב  מבאר  שבעוזה  שאמר  .  בלימיו  בה
 ,וילך  חרנה,  .)מגילה  יג(בבית  שם  ועבר  כדאיתא  בגמרא  

כי  שפט  בדעתו ,  כלומר  שהלך  משם  בחרי  אף  על  עצמו
, מסתמא  עונותיו  גרמו  לו  לצאת  מארץ  ישראל  לחוץ  לארץ

ובכן  יעקב  אבינו  היה  לבו  שבור  כחרס  הנשבר  ואמר .  ד"עכ
, ל  תיקרי  ההרים  אלא  ההוריםא,  אשא  עיני  אל  ההרים

והיינו  מצות ,  אליעזר  מה  כתיב  ביה  וכל  טוב  אדוניו  בידו
, ומעשים  טובים  שהיה  דולה  ומשקה  מתורת  רבו  לאחרים

ד "וע,  שהיה  מושל  ביצרו,  אליעזר  היה  מושל  בכל  אשר  לו
כל ,  המושל  בכל  אשר  לו  )חיי  שרה'  פ(בתפארת  שלמה  '  שפי

אבל  אני  אין  בידי  לא .  ש"עי,  רמז  לבחינת  צדיק  יסוד  עולם
היינו  מצות  ומעשים  טובים  שהם ,  נזם  אחד  ולא  צמיד  אחד

 .קישוטין להנשמה
áåùואף  שבידו ,    אמר  לית  אנא  מוביד  סברי  מן  בריי
ה  לטובה  ברוב  רחמיו "מכל  מקום  יצרף  הקב,  אין  מעש

וחסדיו  כל  המעשים  טובים  אשר  הוא  משתוקק  לקיים 
וזה  שאמר  עזרי .  שאוויעלה  עליו  הכתוב  כאילו  ע,  בעתיד
ה  דדרשינן  אני "מכח  שם  הוי,  ה  עושה  שמים  וארץ"מעם  הוי

דגם  אז  צריך  למדת  הרחמים  שלא  יצרף ,  קודם  שיחטא'  ה
ודבר  זה ,  ה  מצרף"רע  העתיד  ורק  טוב  העתיד  להיות  הקב

למדים  מבריאת  שמים  וארץ  שהיה  אתערותא  דלתתא  על  ידי 
  עתידים ה  מעשיהם  הטובים  של  הצדיקים  אשר"שצירף  הקב

ה  כי  אינו "אך  מעשה  הרשעים  לא  צירף  הקב,  לעשות
ובזה  התחזק  עצמו  יעקב  אבינו  שגם  לו .  מסתכל  ברע  העתיד

ת  על  המעשים  טובים  שעתידים "ולבניו  אחריו  יסתכל  השי
 .להטיב ויצטרף הכל לטובה

êøãáåפ  מה  שראה  יעקב  אבינו  במראות "  זה  יל
מגיע ויחלום  והנה  סולם  מוצב  ארצה  וראשו  ,  החלום

 ,  רבנן  פתרין  ליה  בסיני)ב"ח  סי"פס(במדרש  רבה  ,  השמימה
 ,חושבנא  דדין  כחושבנא  דדין  ,ויחלום  והנה  סולם  זה  סיני

  וראשו  מגיע ,  ויתיצבו  בתחתית  ההר)  יזשמות  יט(מוצב  ארצה  
והנה ,    וההר  בוער  באש  עד  לב  השמים)  יאדברים  ד(השמימה  

  ומשה )ט  גשמות  י(,  עולים,  זה  משה  ואהרן,  מלאכי  אלהים
.   וירד  משה)שמות  יט  כה(זה  משה  ,  ויורדים,  עלה  אל  האלהים

ולפי  דרכינו  יש  לומר  כי  יעקב  אבינו  ראה  במראות  הנבואה 
פ "ובזה  התחזק  עצמו  דאע,  איך  שיקבלו  ישראל  התורה

שלפי  דעתו  חשב  בענוותנותו  שאין  בידו  שום  זכות 
והחזיק  עצמו  תמיד  בענוה ,  ויעקב  הוא  הקטן,  ומדריגה

מכל  מקום ,  ש  לא  נעשיתי  שר  וחשוב"פלות  הרוח  וכמוש
התחזק  עצמו  בזה  שממנו  יצא  אומה  הישראלית  אשר  יקבלו 

ועל  כן  אפשר  לצרף  הזכות  מה  שעתידין  בניו  לקבל ,  התורה
 .ומעתה יש לו הרבה זכותים, התורה

åðéúëìáåולמען )שמות  י  ב(פ  הכתוב  "  בדרך  זה  יל  
לתי  במצרים  ואת תספר  באזני  בנך  ובן  בנך  את  אשר  התעל

צריך   הלכאורו',  התי  אשר  שמתי  בם  וידעתם  כי  אני  ותוא
ם  ידעו  כי  אני הבנייינו  ש  דה,'ל  וידעו  כי  אני  ה"הולביאור  ד

אך .  ומדוע  כתיב  וידעתם  דמשמע  מיניה  דקאי  על  האבות',  ה
ה  מצרף  טוב  העתיד  שעתידין "ביאור  הענין  דהנה  הא  דהקב
א  אם  האדם  משתדל זה  דוק,  בניו  ודורותיו  אחריו  לעשות

עצמו  ויש  לו  אחריות  ומשקיע  כל  כוחותיו  בחינוך  דורות 
והוא  עושה  כל  מה  שבידו  לגדל  דורות  ישרים ,  העתידות

שהוא  לומד  עמהם  ומחנכם  לתורה ,  בדרך  התורה  והיראה
, או  הוא  עושה  ומעשה  שאחרים  יחנכו  אותם,  ויראת  שמים

ט  אשר  עתידין  דורותיו "ה  מצרף  המצות  ומעש"אז  הקב
דמאחר  שהוא  השתדל  והשקיע  בזה  שהם  יתגדלו ,  לעשות

. כולם  חזי  לאצטרופי,  לתורה  ויראת  שמים  והכל  הוא  מכוחו
מה  שאין  כן  מי  שאינו  משקיע  כוחותיו  ואינו  דואג  למען 

כי  מה ,  ה  מצרף  מעשיהם  הטובים"אין  הקב,  חינוך  דורותיו
ולמען  תספר  באזני  בנך  ובן  בנך  את וזה  שאמר  .  לו  עמהם
, תי  אשר  שמתי  בםותוללתי  במצרים  ואת  אאשר  התע

וגבורותיו  אשר '  שצותה  תורה  שיספר  האדם  לבניו  מעשה  ה
, שזה  מחייב  אותנו  לקיים  תורה  ומצות,  עשה  לבני  ישראל

וישריש  האמונה  בלב  בניו  ובני  בניו  וישקיע  בהם  תורה 
היינו  האבות ',  הם  כי  אני  "  וידעתובאופן  זה,  ויראת  שמים

רמז  למה  שדרשו ',    ידעו  כי  אני  ההמספרים  לבניהם  המה
ה  מצרף  טוב  העתיד  ולא "שהקב,  קודם  שיחטא'  ל  אני  ה"חז

ט "והטעם  בזה  כיון  שיש  לו  חלק  בהמצות  ומעש,  רע  העתיד
אשר  עתידים  הם  לעשות  מאחר  שהשקיע  בהם  כוחות 

ולעומת  זה  אם  חלילה  עתידין ,  לחנכם  בדרך  התורה  והיראה
  צוה  להם  ואין  רצונו שהרי  זה  לא,  לחטוא  אין  לו  חלק  בהם

ט  שעתידין  לעשות  כולם  חזי "ועל  כן  רק  המצות  ומעש,  בזה
 .לאצטרופי לטובה

äðäåאדם  נידון  בכל  יום).ראש  השנה  טז(ל  "  אמרו  חז   ,
נמצא  בכל  יום  צריכים  אנו  לרחמים  שנזכה  לצאת  זכאי  מן 

, ולזה  צריכים  אנו  לצרף  דורות  העתידים,  הדין  שבכל  יום
  כל  כוחינו  ויהיה  לנו  אחריות וזה  רק  אם  נשקיע  בהם

על  ידי  זה  יצרפו  טוב  העתיד ,  לחנכם  לתורה  ויראת  שמים
 .של דורות העתידות

éùäå"ú יעזור  שנזכה  להיות  דבוק  בתורה  ומצות  
ונזכה  לחנך  דורות  ישרים  ומבורכים  ולעשות  נחת  רוח 

וכל  אחד  יהיה  נידון  לטובה  ולברכה  לפרנסה ,  ע"לבוכ
ה  כולנו  לביאת  גואל  צדק עדי  נזכ,  לטב  לחיין  ולשלם

 .בהתגלות כבוד שמים עלינו במהרה בימינו אמן
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åðîà ìçø ìù äúøåá÷ íå÷î 
áîøä"ô  ï  'ôá  çìùéå  '"õøàä  úøáë  "æå  áúë"ì  :íéìùåøéì  éðà  éúàáå  éúéëæù  åéùëòå  ,ïéàù  éúéàø

éôà  íçì  úéáì  ìçø  ú ÷  ïî  'ìéî  ,äì  áåø÷  àìå  äîøá  äøåá÷  ïéàù  éúéàø  ïëå  ,ìå÷  øîåàù  áåúëäå

éä  éë  øîàì  ìùî  êøãë  äöéìî  òîù áìåãâ  ìå÷á  ä÷òéö  ìçø  äú  ,äîøá  ÷åçøîì  ìå÷ä  òîùðù  ãò,

ééò"ùôá  áåúë  åîöòá  àåäù  àì  'æå  ïãôî  éàáá  éðàå  ÷åñôá  éçéå"ì  :äùîæå"êøãá  ìçø  éìò  äúî  ë

äúî  íéðá  äá  åøáòé  øùà  ,äúáåèì  äéúøá÷  íùå  ,êøãá  äúî  àì  àéä  éë  ,äîøá  ÷ø  ,õøàá  øéò  àéäù

ïéîéðáäøá÷ð íùå , ìù êøãá ìáàäúî ãéúò. 
ääå"åçä  â"åëå  á  'åî"ð  ñàìèà  íäøáà  íåìù  ä"  é)ð  ìä÷ã  áø  'òöòø  (éú  'â"ðë  ë"äæáå  ì"ì  :íðîà

éùå÷äàúéì  àø÷éòî  ,áîøäù  èåùôå"æ  ï"íéìùåøéì  åàåá  íøè  äøåúä  ìë  ìò  åùåøéô  áúë  ì  ,ë  ïëìå  'ôá'

ïéîéðá  õøàá  øéò  àéäù  äîøá  äøåá÷ù  éçéå  ,æéùøéô  øçà  êùîðå"ì  ,çàå"ùë  ëäàøå  íéìùåøéì  àáå  äëæ

ôá  íéùåã÷ä  åéøáãá  äéâä  äîøá  äøåá÷  äðéà  'ôá  äéâäì  äöø  àìå  çìùéå  'â  éçéå"ë  ,êîñ  éë

î    åîöò"ôá  ù  'çìùéå  ,îë  øéòä  ïëå"æéùø  ìò  ë"ñá  ì  'é  óã  äàåáú  éøô"â  ,æéùøéôù"ôá  ì  'äîøù  éçéå

éðá  ìò  äëáî  ìçø  ìå÷  òîùð øëæðä  ,'åá÷  íå÷î  ìò  äðååëääì  êåîñ  åà  äîøá  äáåø÷  àéäù  äúø  ,ïëìå

ë  'äîøá  àéäù  äøá÷î  ìçø  àöú  ïãàøæåáð  íúåà  äìâéùë  ì  ,ïë  åðéà  úîàáå  ,íù  åðéà  øëæðä  äîø

ïéîéðáì  äîø  øéòä  ,ë"éîøéá  ìàéæåò  ïá  ïúðåé  íâøúù  åîë  à  'ì"òîúùà  àîìò  íåøá  àì÷  à  ,úñðë  ìëå

ìçø  íùá  äðåëî  ,ø  øéòî  ä÷åçø  äúøåá÷åïãàøæåáð  úåìâ  äøáò  àìå  úåòù  òáøàë  äôöîå  äî

ëò éúøôà íçì úéá ìçø øá÷ êøã"ã ,áîøä äæá åäåîã÷ øáë úîàáå"æ ï"ì. 
* 

ñá  ïë  äù÷ä  ø  'áîøä  ìò  äùî  ìäåà"ôá  íù  ï  'äìåâä  úøèò  éðôì  åæ  àéùå÷  òéöäù  áúëå  éçéå

éøä ïåàâä"æ  áåáìî  ù"øãì  äãéö  åøôñá  òáù  øàá  ïåàâäù  åì  áéùäùå  ìáîø  éøáã  àåä  íâ  øéàùä  ê"ï

åìàééò  ò"ñáù  ù  'ñ  óã  íéìùåøé  ñåôã  õøàä  úåàåáú"ò  á"åæ  äøéúñ  õøúì  áúåë  à  ,ïéà  åéøáã  äìàå

ôá  åéøá   ÷ôñ  'åçá  åðãåòá  áúë  éçéå"øæç  õøàá  àåáì  äëæ  øùàë  ïëà  úåàéöîä  òãé  àìå  äàø  àìù  ì

ô  ïåùì  áúëå øáãî  'úàæ  ,îë"åîöòá  ù  ,  äìçú  éúáúë  äæåë  íéìùåøéì  éðà  éúàáå  éúéëæù  åéùëòå,'

ëò"ã.
* 

ìçø øá÷ ìò äáöî 
  úåùôð  íéùåò  ïéàù  åòãå)úåáöî  (íé÷éãöì  ,íéðéãäå  íéùåãéçäå  åãîìù  äøåúäå  íéáåèä  íäéùòîù

íäééçá  ãéçù  ,íðåøëæ  ïä  ïä  ,íéøîåàù  çáùì  íéùðàä  íúåà  íéøéëæî  íåé  ìëáù  :éðåìô  äéäé  êåøá

äæ  øáã    ,  äùò  åàéðåìô  äùòî  .åùòù  ïäá  åðéöî  àì  äøåúá  äùøôúð  íúúéîù  íéøîå  äøù  ïëìå

äáöî ïäì. 
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áåúëä  øîåà  ïëìå  :íçì  úéá  àéä  ,ø"äéðá  ìò  íéîçø  ù÷áúå  íéâøè÷îá  íçìúù  ì  .î  åäæå"áåúëä  ù:

íåéä  ãò  ìçø  úáöî  àéä  ,íåéä  ãò  øëåé  äøá÷ù  éãë  äáöî  äùòù  íòèä  øîåìë  ,íé÷éãöä  ìù  úåîùðäù

íééçä  øòöá  íéòãåé  íäå  íôåâì  êåîñá  íä  .íé÷éãöä  éøá÷  ìò  çèúùäì  íéëìåäù  åìà  ìë  ïëìå  ,ø÷éòä

åììôúéù  àåäíéîçø  íéù÷áîå  íìåòä  úåáàì  íéëìåä  íäå  íééçä  øòöá  íéòãåéä  íé÷éãö  ìù  íäéøá÷  ìò  

á÷äå"åù÷åáî  ãçà  ìëì  ïúåðå  íúìôú  ìá÷î  ä  ,íéúîä  íé÷éãöä  íéììôúîù  äìôúä  úåëæá  éë

íééçä ìò ,íìåòä íéé÷úî) .æòåì íòî èå÷ìé( 
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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 ë êåú åçúåô åðéàù øù÷ úééùò éðéã"úåòù ã t

הנקרא)  1אופנים  של  עשיית  קשר  '  מבואר  בדברי  הפוסקים  שיש  ג)  א
שאסור  לעשותו  אף)  ה"ופירושו  יתבאר  בהמשך  דברינו  אי"  (קשר  אומן"

פירושו  יתבאר"  (קשר  הדיוט"הנקרא  )2,  ד  שעות"כשבדעתו  לפותחו  תוך  כ
,עניבה  לחוד)3,  ד  שעות"ותר  לעשותו  אם  בדעתו  לפותחו  תוך  כשמ)  'בסעיף  ב

וכן  יש(ומותר  לעשותו  אף  כשאין  בדעתו  לפותחו  לעולם  ,  שאין  נקרא  קשר  כלל
עוד  אופנים  שנכללים  בסוג  זה  שאינם  קשר  כלל  ונתבאר  בגליון  דפרשת

 ).תולדות
כדרך  שקושרים(הוא  כשעושה  עניבה  על  גבי  קשר  "  קשר  הדיוט)  "ב

ובהמשך  דברינו  יתבאר  שאפילו  שני  קשרים  זה(,    ואפילו  כשמהודק)  םהמנעלי
וקשר  זה  מותר  לעשותו  אם,  )אם  אינם  מהדקים  היטב  נקרא  קשר  הדיוט,  על  זה

אם,    ואפילו  כשאינו  מכוין  בפירוש  לפותחוא,ד  שעות"בדעתו  לפותחו  תוך  כ
ך  אבל  אם  יודע  שבפעם  זו  לא  יפתח  הקשר  תוב,מותר,  לפעמים  הדרך  לפתחו

 ג.ד שעות אסור לעשותו"כ
אף  אם,  ג  קשר"ע]  ו"בא[ז  מותר  לקשרו  המנעלים  כדרכו  בעניבה  "ולפי)  ג

אלא  שומטו[,  ש  כשחולץ  המנעלים"לפעמים  מצוי  אצלו  שאינו  פותחו  במוצ
אבל  אם  יודע  בודאי  שבפעם  זו  לא  יחלוץ  מנעליו  כלל,  ]מרגליו  והקשר  נשאר

אסור  לקשור  המנעלים,  )רך  רחוקהש  כל  הלילה  בד"כגון  שנוסע  במוצ(ש  "במוצ
ד"והעצה  לזה  שיכוין  בפירוש  בשעת  הקשירה  שיפתחנו  בתוך  כ,  בשבת  בבוקר

 ד.ג מותר לקושרו"ובכה, שעות
מצוי  שקושרים  מסביב  להעריסה  סחורה)  ב"קרי(בעריסה  של  תינוק  )  ד

,כדי  שלא  ינקש  ראש  התינוק  בכותלי  העריסה)  ר"הנקרא  באמפע(עבה  ורכה  
ובדרך  כלל  אין  פותחים,  י  קשר  ועל  גביו  עניבה"ר  סחורה  זו  עוהדרך  לקשו

וכן  אסור(כ  אסור  לקושרם  בשבת  "וע,  הקשרים  אלא  לצורך  כביסה  וכדומה
או  יעשה  רק(ד  שעות  "והעצה  שיכוין  בפירוש  לפותחם  תוך  כ)  לפותחם  בשבת

 ).עניבה
עושין,  ר"וכן  יש  אנשים  ונשים  שבשעה  שתולים  המלבושים  על  ההענגע)  ה

ש"למשל  כשמניח  הטי[קשר  על  הבגד  כדרך  שעושין  בשעת  הלבישה  ה
,עושה  קשר  ועניבה  כדרך  שעושה  בשעת  הלבישה,  ר"ע  על  ההענגע"בעקיטש

אסור,  ד  שעות"אם  יודע  שבוודאי  לא  יפתחנו  בתוך  כ,  ]כדי  שיהא  מסודר  ונאה
 ).מהעצות דלעיל' ויעשה א(, לעשותו

אם  יודעין,  ג  קשר"יבה  עס  בענ"הבתולות  שקושרין  שערן  עם  ריבאנ)  ו
אסור]  כגון  שני  ימי  טובים  וכדומה[ד  שעות  "שבוודאי  לא  יפתחנו  אותן  בתוך  כ

.ד שעות ולחזור ולקושרם"והעצה לכוין בפירוש שיפתחו אותן בתוך כ, לעשותן
====================== 

ז"שי'  בסי(ב  "ש  המשנ"מ'    וע)ט"סקא  "ד  א"שי'  בסי(ג  "נ  דעת  הפמ"  וכ)'סוף  סעיף  א(  תניא  )ז"שי'  א  סי"סק(ז  "ט  א

ימים  מיקרי  קשר  שאינו  של  קיימא'    דלעת  הצורך  אפשר  להקל  ולומר  דעד  ז)ה  שאינם  קבועים"ל  ד"בבה'  סעיף  ד
 ש" עיי)'א סעיף א"א שהובא ברמ"וכדעת הי(

  שמבאר  דבריהם  שאף  אם  ברוב)ב"סק(בתהלה  לדוד  '  וע,    ושאר  אחרונים)'סעיף  א(  ותניא  )ב"סק(ז  "ט  ב
מותר  לקשרו  ולהתירו  בשבת  כיון,  הפעמים  דרך  הקשר  שלא  להתירו  ביומו  אלא  מניחו  לאיזה  זמן

נשאר  בודאי  לאיזה  זמן'  ורק  כשהאדם  גומר  בדעתו  שהקשר  יהי,  שלפעמים  מועטים  דרכו  להתירו  ביומו
מיקרי,  "להתירו  בודאי  היום"  דאם  לא  נקשר  על  דעת  )ה"בסק(ז  "פ  שכתב  הט"ואע,  אז  יש  איסור  לעשותו

ל  לא  מיקרי  קשר  בר  קיימא  אף  כשאין  בדעתו"ולכאורה  לפי  הנ.  ש"קשר  בר  קיימא  ואסור  להתירו  עיי
ואין,  לזמן'  שיהי"  לעולם"ז  בקשר  שדרכו  "דשם  מיירי  הט,  ד  דהתם  שאני"ז  כתב  התהל"ע,  להתירו  ביומו

כ  קשר  שלפעמים  מתירו"משא,  ואז  צריך  לכוין  בפירוש  שיתירו  ביומו,  מתירין  אותו  ביומו  אפילו  לפעמים
)ו"ג  בדי  השלחן  סק"קכ'  סי(ע  בקצות  השלחן  "וע[,  ד"ד  התהל"מותר  אף  אם  אינו  מכוין  כן  עכשיו  עכת,  ביומו

 ]ש"שכתב שיש סתירה בדברי התניא בזה עיי
 'ל בהערה א"ג מיקרי של קיימא ואסור מדרבנן וכנ"דבכה ג
,ם  הדרך  לעשותו  שישאר  קשור  לעולם  בשם  הכלבו  שקשר  שלפעמי)ז"י  שי"סוס(א  "אף  שכתב  המג  ד

,"לעולם"זהו  רק  בקשר  שלפעמים  נשאר  ,  ש"דחיישינן  שישכח  עיי,  אסור  לעשותו  אף  כשבדעתו  לפותחו
מותר לעשותו, ]שהוא רק איסור דרבנן[אבל  קשר  שאין  הדרך  כלל  להניחו  לעולם  רק  שמניחו לזמן מרובה 

  ומבאר)'ל  בהערה  ב"הנ(וכך  מבואר  בתהלה  לדוד  ,  שכחולא  חיישינן  שמא  י,  ד  שעות"אם  מכוין  לפתחו  תוך  כ
מי  שאין  דרכו  להתירו  אלא  כשיחליף,    המשיחות  מבית  הצואר  של  הכתונת)'בסוף  סעיף  א(מה  שכתב  התניא  

ש  מותר"היינו  רק  בסתמא  אבל  כשמחשב  בפירוש  שיפתחנו  במוצ,  דאסור  לקשרו,  הכתונת  משבת  לשבת
 .ש"עיי

אינו  תלוי,  נו  דיש  פוסקים  הסוברים  שחיובו  של  קושר  לעולםפ  שבגליון  דפרשת  לך  כתב"ואע
אם  דרך  העולם  להניח  קשר  זה  לעולם  ולא,  שאפילו  אם  האדם  מכוין  בפירוש  לפותחו  ביומו,  בדעתו

ז  גם  לגבי  האיסור  דרבנן  נאמר  שאם  דרך  העולם"לפי'  כ  לכאו"וא,  ש"לפותחו  הוי  איסור  דאורייתא  עיי
מ  סתמנו  להקל  בזה  וכאותן  הסוברים  דתלוי"מ,  שהוא  מכוין  להתירו  ביומולא  יועיל  כ,  לעשות  הקשר  לזמן

  ועוד  שרוב  הדוגמאות  שכתבנו  כאן  אין  לומר  עליהם)ש"עיי,  א  ועוד"ז  ותניא  ורעק"וכמו  שהבאנו  שם  מהט(בכוונתו  
 )שיש לומר שמנהג העולם להניחו לזמן' חוץ מהדוגמא שבאות ד(שדרך העולם להניחם לזמן 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


