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אשה ואח"כ ללמוד תורה ולכן ישא אחת מכם ,וזש"ה ויואל

ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלהים .הנראה

משה לשבת את האיש היינו כי ראה שיכול לישב עם יתרו

לבאר בענין ההסתרה הזאת ,כי אמנם זה כלל גדול במעלת

והוא לשון עכבה כמאחז"ל בסוכות תשבו וגו' ופרש"י דהוא

ומדת הצדיקים הדבקים בה' תמיד שהם בבחי' ההשתוות כל

לשון עכבה וע"כ ויתן את צפורה בתו למשה ר"ל שנשא

הימים לא ינועו ולא ישתנו בסיבות תהפוכות הזמן מכל אשר

אשה מקודם.

יעבור עליהם בעוה"ז מטוב ועד רע חלילה לא יעצבו מרוב

פחד ,ולא יתהוללו ברוב שמחה ,כי הכל שוה אליהם .ואף כי

לפעמים יראה צדיק איזה מהדינין מתוחה חלילה על העוה"ז
לא יהרהר ולא ישים על לבו להבין עומק הדין פן יקשה

בעיניו אך ישים נפשו בכפו להתפלל אל ה' אולי ירחם .וז"ש

במשה רבינו ע"ה כשראה ענין הסנה שמורה על הגלות
ויסתר משה פניו שלא להסתכל בענין זה כי ירא מהביט אל

האלהים ר"ל ירא מלהסתכל במדה"ד למה תצא זאת מלפניו
פן ירע בעיניו.

תפארת שלמה

æåðâä øöåà

עצי חיים

ואמרו לי מה שמו מה אמר אלהם וגו' .פעם אחת שבת

הרה"ק ר' אברהם יהושע העשיל מאפטא ]בעל אוהב

ישראל[ ז"ל בעיר אחת ,והיו שם לומדים מופלגים גדולי
ישראל רק שהיו מתנגדים ,ובאו אליו ובקשו מאתו שיאמר
להם תורה .אמר להם :משה רבינו ע"ה אמר להשם יתברך

ואמרו לי מה שמו מה אומר אליהם ,פירשו כשאני אבוא אל
בני ישראל ואומר להם בשליחותך להוציאם ממצרים ,ואמרו

לי מה שמו ,שהם יאמרו לי שהם יודעים שמו של הקדוש
ברוך הוא יותר ממני ,מה אומר אליהם ,השיבו השם יתברך

ותשלח את אמתה .וברש"י :ורבותינו דרשו את אמתה

אהיה אשר אהיה ,אהיה פעמים אהיה בגימטריא 'אמת',

את ידה ,שנשתרבבה ידה אמות הרבה .היאך שלחה את ידה

"בוודאי אתם חכמים ולומדים גדולים ,אבל בנקודת האמת

הלא עמדה מרחוק ,אך אם אדם משתוקק לאיזו מטרה

עדיין לא התחלתם להכנס כלל וכלל".

שהיא ,אל ישים אל לבו המכשולים העומדים בדרכו ,אלא
ישלח את ידו ותשתרבב אפילו כמה אמות.

עמוד האמת – קאצק

אור הגנוז

למה הרעותה לעם הזה למה זה שלחתני ,הנה צריך

להקדים מה שכתב בעל יפה תואר בפרשת וירא ,דברי

כי כבד פה וכבד לשון אנכי .יש לדקדק על לשון כבד

הנביא אשר נשתלח בשליחות המקום אינו חוזר לעולם ,דלא

פה ולא אמר קשה פה .ונראה שצריך כל אדם לשמר מאד

יאמרו שהוא נביא שקר ,לכן אינו חוזר לעולם ,אבל מה

את פיו ולשונו מלהוציא ח"ו שום דיבור לבטלה זולת מה

שאמר הקדוש ברוך הוא שאינו בשליחות יכול לחזור .וידוע

שנוגע לתורה ומצות ,ובפרט לדבר עם אדם רשע הוא פגם

)נדרים ל"ב (.דגלות מצרים היה באשמתו של אברהם ,על

גדול ומטמא את נפשו בזה .וזה שאמר כי כבד פה וכבד לשון

שאמר במה אדע שקרא תגר ,לכך נחרץ דינו להיות בגלות

אנכי ,כלומר איך אלך לדבר עם פרעה הרשע ,שדרכי לכבד

מצרים ת' שנים ,אכן כבר המליצו המפרשים בעדו שלא קרא

את פי ולשוני למעט הדיבור ובפרט עם רשע גדול כזה.

שפתי צדיקים – לובלין

למה זה עזבתן את האיש קראן לו ויאכל לחם ,פרש"י

שמא ישא אחת מכם כד"א כי אם הלחם אשר הוא אוכל

ויש להבין מנ"ל לרש"י ז"ל להוציא את הכתוב משפוטו
שקרא לו לאכול לחם ממש .ונראה דהנה בגמ' קידושין )דף

כ"ט( א"ר יהודא אמר שמואל הלכה נושא אשה ואח"כ

ילמוד תורה ר' יוחנן אמר רחיים בצווארו ויעסוק בתורה ולא

תגר ,אלא שאל פן יעשו כנענים תשובה ואז לא יכנסו לארץ,
אם כן לא חטא אברהם אם כן אין להעניש את ישראל

בשביל אברהם ,אלא על כרחך צריך לומר דהקדוש ברוך

הוא אינו חוזר ,והשתא קשה למה זה שלחתני ,בלא זה
הייתי אמר לכך שלחתני ,בשביל להיות בטחון לישראל שלא

יחזיר מדבריו ,דדברי הנביא אינו חוזר כדאמרן ,אבל השתא

מוכח דאף דבריו יתברך אינם חוזרים ,אם כן קשה למה זה

שלחתני.

כסף נבחר ,סו"פ וארא

פליגי הא לן והא להו וכתבו התוס' דר"י לבני בבל אמר

שהם עניים ואינו יכול להניח אשתו וילך וילמוד תורה ולכן

וע"ד הרמז פירשו בספה"ק שובו בנים שובבים חוץ

ילמוד תורה ואח"כ ישא אשה ושמואל דאמר נושא אשה

מאחר .ונ"ל דהנה ,בכל עון שהאדם עושה נעשה פגם בנפש

ואח"כ ילמוד תורה לבני א"י שהם עשירים וטוב לו שישא

ונשתנה בחינת נפשו לגריעותא ,ורואין זאת בחוש שכל מה

אשה וילמוד תורה בטהרה ע"ש והנה משה שכברח מפני

שהאדם משוקע ר"ל בעונותיו יותר משתנים השקפותיו

פרעה ולא הי' בידו מאומה א"כ הי' כמו שאר עניים והאיך

ורצונותיו ודיעותיו ,ומתמעט חשקו ורצונו ולעניני קדושה ממה

הי' יכול לישא אשה וילך וילמוד תורה וכמו שאמר ר"י רחים

שהי' לו תחילה קודם החטא ,ונשתנה לאיש אחר ממש בכל

בצוואו ויעסוק בתורה וע"כ אמר יתרו קראן לו ויאכל לחם

חפצו ורצונותיו ,וז"פ שובו בנים שובבים חוץ מאחר ,שיעשו

ר"ל שהוא יתן לו אורחתו על שלחנו די מחסורו אשר יחסר

תשובה קודם שיתהפך ע"י הרגל החטאים לאיש אחר ממש,

לו ובכן ישא אשה קודם ואח"כ ילמוד תורה וזה שפרש"י

אמנם ע"י שחוזרין בתשובה יהפך לאיש אחר לטיבותא וכמ"ש

קראן לו ויאכל לחם לחם ממש ובזה שמא ישא אחת מכם

ר"ל כיון שהי' לו לחם לפניו תמיד ואז טוב לו יותר לישא

הרמב"ם ז"ל )פ"ב מה' תשובה הלכה ד'( יעיי"ש.

דביר יואל עמוד ע'
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בנו בכורו של רבינו המגיד מזלאטשוב וחתן הרה"ק
וחצי בכל שנה ואח"כ נסע לביתו לק' יאמפלי וכל הטענות I
I
רבי מנחם מאהן מוויטקוב זי"ע .ומכוון נגד חומש בראשית
ותבועות דו"ד שהיו בין אנשי העיר הזאת היו דרכם לעכב
עד שיבוא הצדיק ר' יוסלי ז"ל לעשות פשרה ביניהם ,והיו I
I
כדברי אביו שאמר הבאתי לעולם חמשה בנים כנגד חמשה
ידוע
.
תפלתו
כח
בגודל
במיוחד
מפורסם
,
תורה
חומשי
.
שנים
כמה
'
הי
וכן
קערבליך
מאות
'
ג
שנה
בכל
לו
נותנים
ואח"כ נזדמן שבא איש אחד מליטא להעיר הנ"ל והיה I
I
שביקר גם בהיכל הבעש"ט הק' בצעירותו .נסתלק לגנ"מ
מופלג גדול בתורה ,ונתחברו אליו אנשים פשוטים וביקשו I
I
כ"ד לחודש טבת שנת תקע"ב ,ונטמן ליד ציון אביו הק'
לעשות אותו לאב"ד לדור שם תמיד ,והחסידים לא רצו כי
ביאמפולא.
הם רצו שהצדיק ר' יוסלי הנ"ל יהיה לאב"ד ולמגיד I
I
ì"öæ àìåôîàéî óñåé 'ø ÷"äøä
לידתו
כמקדם ,והתחיל מחלוקת ביניהם והתחילו לדון
כשהיה הצדיק ר' יחיאל מיכל מזלאטשוב אצל
בערכאותכי I
I
÷"ôì á"ò÷ú úðù úáè ã"ë
שלהם ,ולהצדיק ר' יוסלי לא רצו להודיעו מהמחלוקת
הבעש"ט ,אמר לו הבעש"ט ביום הששי בבוקר לפני תפילת
היו יראים מחלישות דעתו ,וגם לבל יעניש אותם .אח"כ בא I
I
שחרית שיסע לביתו ,לא ענהו ר' יחיאל מיכל כי אמר בלבו:
פקודה מהערכאות שלהם שיבוא מושל אחד שקורין
ערב שבת היום ועדיין אין לי עגלה ,והלך לו לביהמ"ד
יעספראווניק והוא יבחר להם רב ואב"ד אחד משניהםI ,
I
והתחיל לקרוא שנים מקרא ואחד תרגום .בצהרים חיפשה
אשת הבעש"ט את ר' יחיאל בכדי שיסעד עמהם ,מצאה
והסכימו בין אנשי העיר שנסעו להצדיק ר' יוסלי לאמור כי I
I
אותו בביהמ"ד ,וכשבא לאכול ,אמר לו הבעש"ט" :אכול
אשר אנשי העיר חפצים בו שיבוא על שבת.
ובעה"ב הלז אשר האכסן אצלו האדון הנ"ל ביקש I
I
מהר ,כי מיד תהיה לך עגלה" ,לאחר הסעודה יצא החוצה
וראה בעל עגלה עומד בשוק עם ג' סוסים ,שאל אותו:
מהרב כעת אשר ילך מבהמ"ד מהתפלה לבית ועל קידוש,
ויבא האדון הנ"ל לשם ויבחר להם את כל זאת ולא ידע I
I
.
"מאין אתה?" אמר לו" :מעיר אליק" ,ומעיר מעזבוז עד
והרה"ק ר' יוסף היה למעלה עד יום א' בבקר ,ובעת
 Iאליק היו י"ז פרסאות ,שאל בעל הגעלה את ר' יחיאל :עמדו לפני הבי"ד של מעלה שמע כרוז שילכו הצדיקים הצדיק מהמחלוקת ,וכן היה שבא לשם על שבת ואחר I
"באיזה ישוב ישבות אם יסע עתה?" והשיב לו שאינו יודע
התפלה ביקש הבעה"ב מהרב שילך לביתו על קידוש ,ואנשי
לקבל את פני הרב הקדוש הר' יחיאל מיכל מזלוטשוב שבא
לשם I
I
איך יפול דבר ,לבסוף שכר את בעל העגלה והלך לפרד
העיר הסכימו על זאת כי אמרו שהוא איש טוב ,והלך
לכאן ,והלכו ובתוכם הלך מרן הבעש"ט רבו ,וראה אותו
מהבש"ט ,כשנכנס אליו ,אמר לו הבעש"ט" :לך לשלום
עם העולם שלו ועשה קידוש ואמר תורה ,והאדון הנ"ל בא
ובראות I
I
עומד לפני הבי"ד של מעלה ,ואמר לו יוסף בני מה לך כאן,
ותמצא את אשתך ותלחש לה באזנה מה שאמרתי לך ,ותלד
לשם ונתנו לו שם כסא אצל הדלת לישב עליו
וסיפר לו כל הענין והלך מרן הבעש"ט לפני הבי"ד ואמר
 Iבן זכר למז"ט ,נסע ר' יחיאל לביתו והגיע שני שעות קודם להם מה לכם עם ר' יוסף חביבי ,שאתם אומרם שאין הצדיק ר' יוסלי את האדון שאל מי הוא והשיבו שיש לו I
בכאן אכסניא והוא אוהב לדבר עם יהודים את כל
הלילה ,ועשה כמו שציווהו הבעש"ט ,ונולד לו אז בן זכר
תפילתו זכה ,אני אומר שיתפלל כאן תפלת שחרית ואתם
זאת I
I
דיברו למען לא יהיה להצדיק חלישות דעת והאדון היה
והילד הזה הוא ר' יוסף מיאמפאלא.
תראו האיך תפילתו בלב שלם ואמת ,וקרא אותו אומר לו
מביט בפני הרב הצדיק שהיה אומר תורה.
כח תפילתו
הליטוואק ושאל האדון מי I
I
התפלל בני כאן לפני יוצר כל ויושיע לך והתחיל להתפלל
אח"ז באו לשם ההמון עם
הרב הקדוש הר"ר יוסף מיאמפאלא היה נוהג בידידות
ומתוך גודל כונת התפילה התחיל למטה הגוף להזיע
ובהירין ,הוא זה ויענו ויאמרו כי הוא זה האיש אשר הצד השני I
I
יתירה עם הה"ק הר"ר ישראל אברהם מטשורני אוסטראה,
ובתפלה זאת העלה את כל התפלות להיות מאירין
חפיצים בו להיות להם לרב ולאב"ד ,ויען האדון ויאמר
בנו של הה"ק הר"ר זושא זי"ע,
ונתרפא מחליו ,ובאה אליו אמו ואחותו ואמר להן מדוע הכלב הזה יהיה רב?! לבל ימצא פה בתוך כ"ד שעות ובאם I
I
אינכן מפשיטין הקשוטים מעליכן ,הרי אבינו נסתלק.
 ,ופעם כאשר ראה הה"ק הרבי ישראל את
לאו אשלח אותו בכבלי ברזל הנה זה איש אלהים לו נאה I
I
ממליץ לפני אביו בעולם העליון
להיות לרב ולאב"ד" .עם איש יהודי ירא שמים בכל מקום
תפילתו של הר"ר יוסעלע ,מצא תפילתו מאד חן בעיניו,
אחת
פעם
,
ע
"
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ר
"
הר
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"
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I
I
שהולך הולך עמו ד'".
וישאלהו מאין לקח תפלה כזו ,ויענהו הה"ק הה"ר יוסעלע:
נחלה הה"ק הר"ר משה לייב מסאסוב ז"ל ושלחו מביתו
כי פעם אחת נחלה והתעלף בהינער פלעט רח"ל ,וקטרגו
מרגיש שחסר בס"ת
זצוללה"ה מיאמפאלא בנו של הה"ק I
מכתב עם פדיון אלי שאתפלל עליו שיתרפא מחליו ,והלכתי
I
המלאכים על תפילתו ,וטען להם אבי הקדוש הר"ר מיכלי
הה"ק ר' יוסף
למקוה לטבול ועשיתי מה שעשיתי ועליתי לעולם העליון,
 Iמאין אתם יודעים להתפלל ,מזה שאתם טובלים בנהר ופגשתי שם את אבי הרה"ק מזלאטשוב ,ושאל אותי רבינו רי"מ זצ"ל ,בא למעזריטש ואמר כי יש בכאן ספר I
דינור ,גם אני אטבלנו בנהר דינור ,אז גם הוא יתפלל ,וזהו
תורה חסר פסוק א' ,לימים הי' שם אחיו הה"ק ר'
בזה"ל :יאסילא מה אתה עושה כאן? השבתי לו כי הרב ר'
משה I
I
סוד תפילתו.
מזוועהיל זצללה"ה והי' מעביר הסידרא בס"ל ,ובנו הה"צ
משה לייב סאסיווער חולה מאד וע"כ באתי להתפלל
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I
I
ולהמליץ עליו שיחיה ,אמר לי אבי ז"ל :בא עמי ,הלכנו
ומצאו שם הטעות בפ' דברים שהי' חסר מזרד עד זרד.
המפה שלפניו ,ועד שנחרב בית מדרשו בקלויז העתיק היתה
שנינו להיכל הקודש מבית דין של מעלה.
מנוחת על עמוד התפילה שלו מפה עתיקת יומין שהראו
עם מחותנו רבי ברוך ממעזבוז זיע"א
I
I
ויהיה כאשר באנו לשם נכנס לשם אבי הקדוש וקרב
עליה שמלאה מדמעותיו של רבי יוסף שהיה מזיל בשעת
פ"א כשהיה אצל הרה"צ רבי ברוך ממעזבוז ,וקודם
 Iתפילתו העצומה ,רבת ההתלהבות והגעגועים ,גבאי הקלויז אל הבי"ד של מעלה ,ואני נשארתי עומד בפנים אצל הפתח שנכנס רבי ברוכל לסעודת ראש חודש תיקן הר"י מיאפולי I
הב"ד של מעלה ,וישאלו הבידש"מ את אבי הקודש בזה"ל:
את השולחן ודיבר הרבה ,ובתוך כך נכנס הר"ר ברוך זי"ע
היו חוששים להסיר את המפה שספגה מאנחותיו ודמעותיו
בתוך I
I
הר' מיכלי מה אתם צריכים ומאיזה סיבה באתם לכאן?
ועמד מאחריו וקמו כל העם והר"י לא ראה אותו
של אותו צדיק.
הישב להם אבי ז"ל :הנה בני יאסילא בא לכאן להתפלל
עבור הרב רבי משה לייב סאסיווער שיתרפא מחליו ,וע"כ הדברים יצא הר"ב זי"ע ואמר מיין מחותן האט צאך אריין I
I
תפילתו מאירה בשמים
גילאזין אין לשכת פלהדרין וכו' אך הקאליר תיקן אפילו
פ"א חלה ונטה למות ,והוא הי' דרכו להתפלל מאוד
 Iבכונה ובפרט בתפילת ערבית והיה מקפיד על מי שאינו הלכתי עמו להיות לו לעזר ,אמרו לו הבי"ד ש"מ :ודאי שאינו מעינינו מאחר שהוא שוה ,ואח"כ התרעם הר"י מה I
היינו ממלאים מבוקשו ,אך מה נעשה כי אנחנו צריכים לו
שלא הודיעו לו
מתפלל תפלת ערבית בכונה עצומה ,וכך אמר עליו אביו
שבא וכוהר'".ב זי"ע ,ואמר אפילו בין גאולה I
I
לכאן לנחוץ ,והרה"ק הר"ר יוסף מיאפלא כאשר שמע את
לתפילה הי"ל להודיעו
הק' ,יוסף בני יכול להתפלל ,ובעת חליו ראה ששקולין כל
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הרב הצדיק הגדול ר' יוסף מיאמפאלי זי"ע הי' I
I
זכיותיו והביאו כל התפילות שהתפלל בקטנותו ועד אותו
ויותר נחוץ ,לכן אני מבקש בעדו שיתרפא ויחיה ,ענו הבית
מחותנו של הרה"ק ר' ברוך מעמזבוז זי"ע ,כי בנו הרה"צ ר'
השעה לא נעדרה אחת מהם ,וראה שבא מלאך אחד נורא
 Iואמר מה זה אלו התפילות ונפח בהם וברוח שפתו נתפזרו דין של מעלה ואמרו בזה"ל :מיר פארלאזין זיך אויף הר"ר איציק זללה"ה הי' חתן הרה"ק ר' ברוך ,והרה"ק הר"י I
מיכלין ווי אזוי עהר וועט זאגין אזוי וועט זיין ,אמר להם
ולא נשארה אלא אחת מהם שמאירה באור צח ,והוא היה
דארף מיאמפאלי הי' נוסע להרה"ק ר' ברוך בכל שנה ושנה על I
I
הה"ק הר"ר מיכלי :אז מיין יאסילא זאגט דאס דור
עומד לפני הבי"ד של מעלה ידיו מרתתין ובאותו היום
שבת קודש פ' בחקתי ועל ש"ק פ' תבא בכל פעם שקורין
איהם האבין זייער נויטיג ,על כן בין איך אויך
מסכים אז התוכחה ר"ל ,והרה"ק ר' ברוך הי' מפליא את מחותנו I
I
נסתלק אביו הק' כי פתאום בסעודה ג' נסתלק בעת הלכו
עהר זאל האבין א רפואה ,וכן הוה שנתרפא והבריא.
אנה ואנה בדביקות נפלאה בחדרו ואמר בהאי רצון אסתלק
הרה"ק מיאמפאלא בפני כל הצדיקים שבאו אצלו והי'
קורא אותו מחותני הכשר ,והי' שולח את כל הצדיקים I
I
משה.
כי שם ה' נקרא עליך
הרב הצדיק ר' יוסי ז"ל היד דר בק"ק יאמפלי ,והיה להאכסניא שלו לראותו ,ובעת שהי' נוסע לממעזיבוז לביתו I
I
הי' נוסע עמו ללותו ברוב אהבה וחיבה יתירה והרה"צ ר'
ליסע
דרכו
והיה
מגיד
שם
להיות
אחרת
מעיר
קאנסוס
לו
I
I
איציק הנ"קל ג"כ עמהם עד מחק רב מהעיר.
בכל שנה להעיר הנ"ל שהיה שם מגיד והיה יושב שם חודש
I
I
דרכו לאכול בחדרו המיוחד עם איזה מבניו ,ואח"כ היה הולך לבית מדרשו

לומר תורה וזמירות עד שגמר הסעודה שם ,ובעת הזאת לא היה שום אדם שם

והיה רץ בחדרו אנה ואנה ואמר בהאי רצון אסתלק משה ,עד שראתה בתו
הצדקת ורצה ואמרה לאחיה הצ' הק' הר' יצחק ,ורץ לחדרו ותפסו לבלבל
אותו ולהורידו ,ונפל על שכמו ואמר שמע ישראל ה' אלוקנו ה' אחד ,ויצאה

נשמתו הק'(

)שבחי בעש"ט(

)וכנראה שהוא היה הבן של הרר"ז

שהתפלל במנין המגיד בעיר בראד ,כמובא ביושר דברי אמת ,ומשם התידד
הר"ר יוסעלע עמו(

)מעשה אבות סג(

)כתבי רמ"מ(

)סיפורי

)כי לערך ב' שנים קודם פטירתו היו צריכים לשומרו שלא יצא מרוב

צדיקים(

דביקות בוראו ,כי היה דרכו ללכת אנה ואנה עד שפניו בוערות כמראה

הלפידים ,ופעם אחת אמר הגה"ק מוה"ר יוסף מזימגראד לאחיו וכו' ראה אחי

האיך עקביים של רבינו עומדים בג"ע העליון ,והיה צריך שמירה יתירה ,והיה
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 ,äìòîì áéúë äîוישב ישראל בארץ מצרים בארץ
וחומר ,ובלבנים ,דא לבון הלכה ,ובכל עבודה בשדה ,דא I
I
ברייתא .כי בהסתלקותו של יעקב אבינו אבדו מתיקות
גושן ויאחזו בה ויפרו וירבו מאד ,וסמיך ליה ,ויחי יעקב
והתמדת התורה ,וכל הלימוד היה עולה להם בקישוי I
 Iבארץ מצרים שבע עשרה שנה.
שנשתעבדו
הגשמי
שעבוד
התחיל
כן
וכמו
.
ובמרירות
מצרים
בארץ
ישראל
וישב
 (áבתרגום יונתן ביאר,
בכוונה למען ענות"ו בסבלותם ,מלשון עניות ,שאבדו שפע I
I
בארץ גשן ,ויתב ישראל בארעא דמצרים ובנו להון בתי
 Iמדרשין ופלטין בארעא דגושן ואחסינו בה אחסנת חקלין
הפרנסה ,וכל זה נגרם מחמת שנאבד כח הקדושה של יעקב I
מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א אבינו ולא התנהגו בדרך הזה שהתנהגו בחיים חיותו.
וכרמין ונפישו וסגיאו לחדא .ולכאורה יש להבין הא דנקט
 ïðàåמה נימא בימינו אלה אשר חיים אנחנו I
 Iבחדא מחתא ובנו להון בתי מדרשין שהיא העבודה
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בטומאת ארץ מצרים ,מדינה המלאה זימה כמעשה
הרוחנית ,והא דאחסינו אחסנת חקלין וכרמין שהיא
ארץ I
I
נתפרסם ע"י ועד להוצאת ספרי כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מצרים ,וכל עוד שהיה לנו צדיקים וקדושים והיו יכולים
ההשפעה הגשמית.
 (âרש"י פי' למה פרשה זו סתומה ,לפי שכיון
להביט על צורתם הקדושה ,היה זה עצמו סגולה בעדינו I
I
בהביטו על צוארו של אברהם אבינו היה ממשיך אליו
שנפטר יעקב אבינו נסתמו עיניהם ולבם של ישראל מצרת
לשמור אותנו ולהכניס בנו יראת שמים למען תהיה יראת
 Iהשעבוד .ודקדקו המפרשים הלא אמרו חז"ל שכל זמן קדושה ,וכמו שאמר רבי דחזייה לרבי מאיר מאחוריה ,ועל אלקים על פניכם לבלתי תחטאו ,וזה עצמו היה מעורר I
אחת כמה וכמה מי שזכה לראות צורת קדשו של אברהם
לתשובה ולתיקון המעשים ,אבל עכשיו אנן
שיוסף קיים וכל זמן שאחד מן השבטים קיים לא
יתמי אםדיתמיכי I
I
כי המה הלכו למנוחות ,ובבא ימי השובבי"ם
נשתעבדו בהם בישראל.
אבינו ,אם היה חולה הנפש מיד מתרפא ,שנתעורר לעשות
 íéã÷ðåדברי מרן דו"ז זללה"ה בדברי יואל בפרשתן
תשובה שלימה לפני הקב"ה ושב ורפא לו.
מאמינים אנחנו באמונה שלימה בדברי אלקים חיים I
I
 äðäåכתב הרה"ק הרבי ר' אלימלך מליזענסק זי"ע
שגילה לנו האריה"ק שהימים הללו מסוגלים לתשובה
לפרש דברי רשיז"ל כיון שמת יעקב אבינו
 Iנסתמו עיניהם ולבם של ישראל מצרת השעבוד ,דהנה בהנהגות האדם כי חטאת נעורים של האדם מסמין ולמעשים טובים ,מכל מקום אין אתנו יודע מה היא I
שיבה ,שנזכה
בהיות בני ישראל בגלות מצרים ערות הארץ מקום מזוהם
עיניו שלא יראה ולא יוכל לברר הלכה לאמיתה של תורה.
לתקן אחרמה יום.שפגמנו ,ובעוה"ר הולכים I
I
ונשקעים בעבירות יום
מאוד ,היו הנסיונות גדולים מאוד בענין שמירת הברית,
וכמו כן בגלל החטאים נפסק ההשפעה בגשמיות ,וכמו
 Iעד שלא היה אפשר בדרך הטבע להנצל .אמנם כל זמן
לפרש הכתוב
שכתב א"ז זללה"ה בישמח משה
 åðàåרואים בחוש העין כי בזמן האחרון נחלש מאד I
מצב הפרנסה אצל בני ישראל ,ובודאי אינו מקרה כי הכל
שהיה יעקב אבינו קיים לגודל שלימותו במדה זו שלא
הכפירים שואגים לטרף ולבקש מאל אכלם,
 Iפגם בה מעולם ,דבן פ"ד שנים אמר כחי וראשית אוני ,כל כי הפוגמים באות ברית קודש מושכין ניצוצות הקדושות הוא מן השמים ,ובעוה"ר מה שמצב הפרנסה הולך I
מנשמתן לתוך הטומאה ,והנבראים מהניצוצות צועקים
אותו הדור שזכו להיות עמו בצוותא חדא היו מושללים
ומתמעט מיום ליום ,הוא מחמת שמצב הרוחני
הולך I
I
לפני הזן ומפרנס ית"ש ,שיטול מאביהם אשר בראם את
מבחינת תאוה וחמדה והרהור וראיה האסורה ,אבל אחרי
ומתמעט מיום ליום ,שאינם שומרים כראוי על העינים
 Iהסתלקות יעקב אבינו אף שניצולו ישראל מבחינת הרע הפרנסה הנקבצת לו וליתן להם די מחסורם ,כי מי ביקש ועל המחשבות ,וזה גורם לעכב שפע הפרנסה מבני I
במעשה כאמרם ז"ל
ישראל .ומכאן תוכחה מגולה לכל אלו המכניסים כלי
זאת מידו שיבראם .והנה מבואר במס' יומא
אחת היתה ופרסמה
יבינו I
הידוע כדי לסייע להפרנסה ,אשר לא ידעו ולא
דיצרא דעבירה נקרא כפיר ואריה .וזה שאמר הכתוב
 Iהכתוב ,אולם אם מידי עבירה יצאו מידי הרהור לא יצאו,
דאדרבה אותו כלי המכשיל את האדם בראיות
הכפירים היינו אלו הנבראים שלא בקדושה הנקראים
ועל כן נסתמו עיניהם ולבם מצרת השעבוד הרוחניות ,כי
אסורות I
I
כפירים ,שואגים לטרף שיתן להם פרנסתם ,ולבקש מאל
כשלון העינים גורם ר"ל להרהור הלב ,דהעין רואה והלב
הוא הוא הגורע ומפסיד הפרנסה ,והן הנה בעוכרינו להזיק
את אכלם של אותן בני אדם שבראם ,עכדה"ק.
 Iחומד ,ועל ידי זה נסתם הלב ונסמית העין מבחינת
אותנו הן ברוחניות מה שפוגמים על ידי זה ר"ל ,ואפילו I
 äæáåיתבאר הכתוב וישב ישראל בארץ מצרים
בגשמיות כדברי הישמח משה שזה גורע הפרנסה .ועכשיו
הקדושה .וזהו נרמז בטעם הסתימה שאמרו רז"ל
שנסתמו בארץ גושן ויאחזו בה ויפר"ו וירב"ו מאד ,כי כתב בדרך בעמדינו בימי השובבי"ם הזמן מסוגל שיתקנו מה I
 Iעיניהם ולבם של ישראל מצרת השעבוד של מצרים,
שפגמו ,ויקבל כל אחד על עצמו לשמור על העינים
ונרמז הסתומה אצל ויחי יעקב ,כי דבר זה שהיו מרגישים
פקודיך
דאפשר לקיים מצות פרו ורבו על
ועל I
I
בסתימת העינים והלב בטומאת מצרים ערות הארץ אינו
המחשבות ,ובזכות זה ישפיע לנו הקב"ה פרנסה בהרחבה
ידי שמוליד שכליות חדשים בתורה ,והיינו לחדש
 Iבדרך הטבע ,וזכו לזה רק מפני שהיו מסתופפים בצל
גדולה ושפע ברכה.
חידושים כפי חלקו בתוה"ק ,ובזה מקיים מצות פרו ורבו
I
הקודש של יעקב אבינו שהיה במצרים י"ז שנה והחליש
 ô"ëòבימינו אלה אשר נסתלקו כל הצדיקים
שהם תולדות רוחניות ,עי"ש באריכות .וזה שאמר וישב
שהרגישו ישראל בארץ מצרים בארץ גושן ויאחזו בה ויפר"ו וירב"ו הקדושים עובדי ה' עלינו לדעת שעכ"פ נשאר לנו כח I
 Iכח הטומאה ,ועל כן נשאר בגופם הרגש קודש
התורה הקדושה ,ועל ידי העסק בתורה יכולים להרגיש
מאד ,שקיימו מצות פרו ורבו בלימוד התורה וחידשו
מיד סתימת עינים והלב ,והגורם לזה היה ויחי יעקב וגו',
שאמרו I
I
קדושת יעקב אבינו שישפיע קדושה וטהרה ,וכמו
ועל כן נרמז הסתומה אצל ויחי יעקב ,עכ"ד.
חידושים לאמיתה של תורה ,ולזה פי' בתרגום יונתן ויאחזו
חז"ל
 åëøãìåבקודש יל"פ על פי דברי א"ז זללה"ה בייטב
בה ,ואחסינו בה אחסנת חקלין וכרמין ,דכיון שעבדו את
יעקב אבינו לא מת ,ופרכינן שם וכי בכדי I
I
וברב טוב בפרשתן לפרש הכתוב ולכל המורא
לב
השי"ת והתנהגו בקדושה ובטהרה ,על כן זכו לשפע פרנסה,
ספדו ספדנייא וחנטו חנטייא וקברו קברייא ,ומשני מקרא
I
 Iהגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל ,על פי מה שאמרו
ונשפע להם השפעות טובות ברוחניות ובגשמיות.
אני דורש וכו' .ויש לפרש על פי המבואר בזוה"ק
 ìòåזה הסמיך הכתוב ואמר ויחי יעקב בארץ מצרים
כי יעקב אבינו הוא עמוד התורה .וכן נאמר
חייב אדם להקביל פני רבו ברגל.
ופירשורושם שבע עשרה שנה ,ללמדינו שכל זה היה רק בחיי יעקב תתן אמת ליעקב ,רמז על תורת אמת .ולזה אמרו חז"ל I
I
כי מה שרואה את הצדיק עושה
 Iלהחזירו למוטב ,והא ראיה מהא דכתיב
אל תפנו אבינו ,כי בחיים חיותו היה קדושתו חופף עליהם כל יעקב אבינו לא מת ,כי קדושתו גנוזה בתורה הקדושהI ,
ופריך וכי בכדי ספדו ספדנייא וחנטו חנטייא וקברו
אל האלילים ,כי ההסתכלות מזיק ,וידיעות הפכים בשוה.
היום ,והיו יכולים להסתכל בצורתו הקדושה ,שופריה
 Iוזה שאמר ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל דיעקב מעין שופריה דאדם קדמאה ,ועל ידי זה היה נשפע קברייא ,הא חזינן דמת ,לזה אמר מקר"א אני דורש ,שאם I
דורש מקרא ועוסק
ישראל ,ר"ל שמצד שראו אותו בעיניהם נפל עליהם פחד
מורא גדול לעיני כל ישראל ,ואף שהיו בערות הארץ בתוקף
עלינו.בתורה אזי יעקב אבינו לא מתI ,
I
וקדושתו חופפת
ומורא גדול ,וזה שפירש רש"י ששיבר את הלוחות ,הוא
טומאת ארץ מצרים ,היה להם חיים של תורה ויראת שמים
 Iכנוי ללב ,כדכתיב
בקדושה ובטהרה בהיותם במחיצתו של יעקב אבינו ,והיו
כתבם על לוח לבך ,לעיניהם,
 ïëáåכל עוד שהיה יעקב אבינו בעולם הזה ,מי שהיה I
מסתכל על צורתו היה יכול לשמור עצמו מן החטא ,אבל
זוכים להביט בצורתו הקדושה של יעקב אבינו ,ועל ידי זה
שבראיה בעלמא שיבר לבביהם ,עכ"ד.
דאמר לא באו לידי חטא ,אלא היו יכולים לעסוק בתורה ביגיעה לאחר פטירתו נשאר לנו הקול קול יעקב ,וכח קדושתו גנוזה I
I
פי' בזה הגמרא
 áèééáåלב
רבי האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לרבי מאיר מאחוריה,
בהתורה הקדושה ,ומי שמסתכל בתורה הקדושה ועוסק בה
והתמדה ולחדש חידושים לאמיתה של תורה ,ובד בבד זכו
יכול להרגיש הקדושה של יעקב אבינו ,וכמו שבחיים חיותו I
I
ואילו חזיתיה מקמיה הוה מחדדנא טפי .כי כח הראיה
גם לחיים של פרנסה בריוח ובשפע רב.
 Iמזריע ,ומצוה לראות ולקבל פני אדם צדיק כי בזה ממשיך
 êàמשנפטר יעקב אבינו ושוב לא היו זוכים לראות השפיע יעקב אבינו קדושה וטהרה לכל מי שזכה להביט I
אליו רוח קדושה ,ואפילו כשרואה אותו מאחוריו מעליותא
בצורתו ,כמו כן בימינו אלה יעקב אבינו לא מת ,כי מקר"א
צורתו הקדושה והיה חוסר כח הקדושה מצורתו של יעקב
 Iהוא ,עכ"ד .ובייטב לב פי' מה שנאמר במשה רבינו אבינו ,נסתמו עיניה"ם ולב"ם של ישראל ,העינים שזכו אני דורש ,וכל מי שעוסק במקרא משנה וגמרא ושו"ע הוא I
מוצא שם קדושתו של יעקב אבינו ויכול להנצל מן החטא
לראות צורתו של יעקב אבינו ,נשבר לבם בקרבם על אשר
ויראו מגשת אליו ,כלומר שהיה להם יראת ה' ,מכח גשת
לישועהI ,
I
עומדים אנו בזמנים קשים אשר בני ישראל צריכים
שוב לא זכו לראות במו עיניהם צורתו של יעקב אבינו,
אליו ,כי קרן אור פניו ,עכ"ד.
.
 ìòåפי זה יש לפרש הגמרא
מרגליות וכיון שנפלו בני ישראל ממדריגת קדושתם התחילו בגשמיות וברוחניות שחלילה לא יטמעו בתוקף טומאת I
I
המדינה ,ואין לנו עצה אחרת רק לעסוק בתורה כל אחד לפי
טובה היתה תלויה בצאורו של אברהם אבינו ,שכל חולה
לשעבדם ,שהתחיל שעבוד הרוחני ,וכמו שנאמר וימררו
ערך בחינתו ,ועל ידי כח התורה יתעוררו לבבות בני ישראל I
 Iהרואה אותו מיד מתרפא .ולפי דרכינו יש לפרש כל חולה,
את חייהם בעבודה קשה ,ואיתא בזוה"ק
לתשובה ולמעשים טובים.
היינו מי שהיה חולה נפש ,הרואה אותו מיד מתרפא ,כי
וימררו את חייהם בעבודה קשה ,זו קושיא ,בחומר דא קל
I
I
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)(à ãåîòî êùîä
בירורי הלכות ,נערך ונסדר ע"י מערכת "בית וועד לחכמים" שע"י מבצר הכוללים קרית יואל I
I
äöø
êéà
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éùåðàä
òáèä
ïî
äìòîì
àåäù
åîéìùäù
äîá
äùîì
ú
"
éùä
åîéìùäù
øçà
äåîúì
ùéå
והיו למראה עיניו של הגה"צ דומ"ץ קרית יואל שליט"א
I
I
ïéà éë øîàúå áéùú íàå ,äáøä úåîìùá âéùäì éùåðàä òáèá íäù úåîìùäî øáã åì øñçéù ú"éùä
או ע"י הפעקס:
להערות והארות:
úåçëá úåéåìúä úåøçà úåìòî ìëá íìùéù àì ,úåéìëù úåìòîá íìùéù ÷ø àéáðä úìòî éàðúî I
I
,øåáâ ,íëç ìò àìà äøåù äàåáðä ïéà ïúðåé éáø øîà ('à ç"ì) íéøãðá åøîà éøäù ,ïë øáãä ïéà ,úåéðôåâ
t
úáùá
ìåãâ
úéìèä
ú÷éãá
éðéã
T
I
íä äæ ìë íòå ,úåéúåãî úåìòî àìå ,úåéìëù úåìòî ïðéà øéùòå øåáâ éøäå .äùîá ïìëå ,åéðòå ,øéùòå I
א( כל קשר שאסור לעשות בשבת ,אז הדין הוא
ïåîää éðéòá ãáëð ïéðò íäù úåéîìùä ìëá íìù äéäéù éåàø àéáðä éë ïéðòä ø÷éòå ,àéáðä éàðúî
שאפילו אם נעשה כבר I
הקשר ,אלא שהקשר נתרפה ואינו מהודק ,אסור להדקו בשבת.
.íéòîùð åéøáã åéäé ïòîìå ,íéäìà çåìù àåä éë ììëä úìòîì I
ב( וע"כ הפרינדזשע"ס שבצדדי הטלית גדול ,או הפרינדזשע"ס של
úåìòîä éøçàù ÷ôñ ïéà äðäå .øåáãä [úåîéìù] úìòî ä"ò åðéáø äùîì øñçúù ïëúé êéà ïë íàå
להם I
I
 ãéîú øáãì êéøö åúåéäì ,úàæî àéáðì äéåàø øúåé äéäúù äìòî íåù ïéà ,úåãîä úåìòîå úåéìëùäהטישטי"ך שיש להם קשר בראשם ,או פרינדזשע"ס של הגארטל שיש
 åðéàøå .íéúôù áéð ïåùìî àéáð íù éë ,ãéîú åøåáã ãöî [øæâð] àéáð àø÷ð åúåéäù ãò .íéáø íéîò éðôá Iקשר בראשם ,אם נתרפה הקשר אסור להדקם.
I
ùéà àì :åøîà àåäå .åðåùìå åéô ãáåë øñåä àì àéáðì øçáðù éøçàù äéä êéà äæî àìôð ä"òøîù ãåò
ג( וכן הקשר של חוטי הציצית ,הם שני קשרים זה על זה ,לא מבעיא
 êøáãשאסור לעשות הקשר השני ]אם נפתח[ ,אלא אפילו אם יש שני קשרים ,אלא I
éøçàù àåä êéà ,äæ ìò äéîúîë àåä [êãáò ìà êøáã æàî :åøîåà éë ÷ôñ ïéàå] .'åâå éëðà íéøáã I
ìò äáåùúä ïéà äàøðä éôìå .íãàì äô íù éî ÷ø äæá ú"éùä åáéùä àìå .åéô ãáåë øñåä àì êãáò ìà
להדקו
אסור
,
נתרפה
השני
שהקשר
[.
יותר
להדקו
אסור
מהודק
אם
ואפילו
]
ד( וז"ל הספר תולדות שמואל  :ומידי דברי בענין קשירת הציצית ראיתי I
I
.ììë äîéúç ïéðò
äøåîâ äçâùäá åðîî øñåäå éäìà ìëá åðéðòù ïéîàäì àéáð úåîìù ìëá äùî íìùð äáñä úàæìå
 úåçöלעורר אשר ראיתי בעיני שרבה מכשלה במי שקשר לו ציצית מחדש על טליתוI ,
I
øçà íëùîäì äéäé ,åéøçà íéëùîð íäéìåãâå ìàøùé éðáì ìë úåéäù áùçé àì ïòîì ,çöä øåáãä
וידוע שבעודן חדשים אין הקשר התחתון מתקיים כל כך וכמעט קט חוזר
 .úîà áùçé åðîî ø÷ùäùå ,åéøçà ïåîää áì êéùîéù øåáãä çö àåäù éî ìò øîàéù òåãéù åîë .åéøáã Iונתרפה ,ועל פי רוב בשעה שבודקין הציצית לפני העיטוף ,אם רואה שהקשר I
 äáñä úàæìå .åúåìâä ÷æåçá íà éë ìáå÷é àì åðîî úîàä íâ éë ,äô ãáë àåäù éîá êôäá åìë øáãä äæå Iנתרפה מותחו לכאן ולכאן ומעמידו על חזקתו שתהא מהודק כראוי ,ורבים אין
דלא I
äùîì 'úé íùä åáéùäù äî àåäå ,äø÷îá ìôåð øáã äéäéù àì ,äøåîâ äçâùäá ïåùì ãáëå äô ãáë äéä
נמנעים מזה אפילו בשבת קודש ,והוא רק מחסרון ידועה או הוי מילתא
ãáë éë êãáò ìà êøáã æàî íâ íåùìùî íâ ìåîúî íâ éëðà íéøáã ùéà àì øîàå äéîúäù äî ìò
 äôäáåùúäרמי' עלייהו ,ועל כן ראיתי לעורר להזהר בזה כי לפעמים יהי' אפי' חיוב חטאת I
I
äúéäå ,'ä éëðà àìä ç÷ô åà ùøç åà íìà íåùé éî åà íãàì äô íù éî 'îàå .éëðà ïåùì ãáëå
 (éùéîçä ùåøãá) íù íéøáãä ìôëå øæçå ,ì"æ ï"øä úåøáã úåàìôð ïàë ãò "äùî ìù åúìàùì ú÷ôñîבדבר חלילה ולשומע ינעם ותבוא עליו ברכת טוב עכ"ל.
ה( ובדרך אגב יש עוד זהירות בעת בדיקת הציצית ,שאם חוטי הציצית I
I
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מסובכים ,נכון להחמיר שלא להפרידם ,משום תיקון מנא.
I
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ו( ויש המונעים עצמן מלבדוק הטלית בשבת ]משום שלא יכשלו בדברים
 Iדברות קודש מכ"ק מרן
אדמו"ר שליט"א שנתבארו[ ,והם צריכים ליזהר לבדוק הציצית במוצ"ש בשעת קיפול הטליתI ,
)המשך מעמוד הקודם(
 ùéåלפרש בזה קישור סוף התורה לתחלתה ,ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל ואם לא בדקו אותם במוצ"ש
העבר ,צריכים לבדוק אותם בשבת קודם הברכהI .
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ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל
ישראל בראשית ,והוא ע"ד שפי' בייטב לב
ועיי"ש שאם הקשר השני
וקצות השלחן
תולדות שמואל
נתרפהע I
 Iישראל ,שמצד שראו אותו בעיניהם נפל עליהם פחד ומורא גדול ובראיה בעלמא שיבר לבביהם,
ויש ריוח גדול בין קשר לקשר ,לא נקרא קשר כלל ,ואם בא עכשיו ומהדקו הרי זה עושה קשר מן התורה לכו"
להשפיע
 Iעי"ש .ובא להשמיענו שאותו כח שהיה לו למשה רבינו בחיים חיותו לעיני כל ישראל
ואף כשעדיין מהודק קצת ונקרא קשר ,מ"מ אסור
להדקומעשהיותר I
להם יראת שמים ,כח זה נמשך גם לאחר הסתלקותו על ידי בראשית ,הוא התורה שנקרא ראשית ,כי שמא עד עכשיו הי' מעשה הדיוט ועכשיו ע"י ההידוק נעשה מעשה אומן ]מכיון שאין אנו בקיאים בגדר
אומן וכמו שנתבאר בגליון דפרשת ויגש[ עכ"ד
הקצוה"שקשר השני לחוד הוא איסור דאורייתא ,וכ"כ הקצוה"ש I
 Iכי התוה"ק משפיע יראת שמים ,ומשבר לבות בני ישראל לבלתי תחטאו.
שע"י עשיית
ע' בתולדות שמואל
 ìòåכן בעמדינו בזמני תשובה עלינו להוסיף אומץ בלימוד התורה ,ואבא מארי זללה"ה
דחייב ע"י עשיית קשר השני כמו מלאכת כתיבה שחייב בכתיבת
 ,וכ"כ בשו"ת מהרש"ם
I
 Iבברך משה בפרשתן
פי' אמרינו בתפילה ,אל ארך אפים אתה ובעל הרחמים נקראת אות השני לחוד ]כשמשלים הספר עי"ז[
 Iודרך תשובה הורית ,ולכאורה היה די לומר ותשובה הורית ,אך הכוונה על פי מה
שאמרובה.במסוזה' ולדעתו חייב על קשר השני אע"פ שרוצה לעשות עוד קשרים ,ולענין זה אינו דומה לכתיבה עיי"ש( השיג עלו I
ילכו
והודעת להם את הדרך
שהתורה נקראת דרך ,ככתוב
קידושין
כנ"ל
בהערה א'שמהדק יותר הקשר ,יש להסתפק שמא עד עכשיו הי' קשר הדיוט ועכשיו נעשה קשר אומן I
 Iשאמרו ודר"ך תשובה הורית ,היא התורה הקדושה המביאה את האדם לתשובה אמיתית ,עכ"ד.
שבכל ענין
ודברת בם ]כעין מה שכתב הקצוה"ש המובא בהערה א'[
במה שדרשו חז"ל
וידוע דברי מרן דו"ז זללה"ה בדברי יואל
I
I
הנ"ל בהערה א'
ולא בדברים בטלים ,כי ב"ם רמז על מ"ב ימי השובבי"ם ,שצריכין להזדרז שיהא עיקר דיבורו
כוונתו ,שאם רפוי לגמרי ומהדקו הוי איסור תורה לכו"ע מכיון שעד עכשיו אינו נקרא קשר כלל ,ואפילו
 Iבימים אלו בתורה ובתפלה וחשבון הנפש ולא לבטלם בריקניא בדברים בטלים .ויש להוסיף אם מהודק קצת ומהדקו יותר יש להסתפק שמא עושה עכשיו קשר אומן ומתחייב ע"ז לדעת הרמב"ם וכמו I
רמז ,כי ב"ם ראשי תיבות ב'ראשית מ'אימתי ,רמז על תורה שבכתב ועל תורה שבע"פ שיעסוק שנתבאר כ"ז בהערה א' וב'
שכתב לאסור להפריד הציצית זה מזה אע"פ שאינם מסובכין הרבה מ"מ
בגן המלך
בשבת וכ"פראוי I
 ,וזה ישפיע לבני ישראל קדושה וטהרה ,ואף בזמנים
 Iבהם אדם
להחמיר דהוי כגמר מלאכה ועיי"ש ]ובמאמ"ר בהל' ציצית סי' ח' סק"ט כתב שאין איסור אלא במסובך הרבה,
,
הללו
הנוראים
בימים
אמיתית
לתשובה
ישראל
בני
את
שיעורר
מי
ואין
צדיקים
לנו
אין
הללו ש
בשלחן הטהור ]קאמארנא בסי' ח' ,אבל בגן המלך מפורש לאיסור אף מסובך קצת,
הקודשוכן הובא באחרונים דלהלן[והארצות I
I
מכל מקום כח הקדושה של התורה הוא נצחי ,והוא בכל עת ובכל זמן ובכל מקום.
והחיד"א בעבודת
ודבריו הובאו להלכה בשערי תשובה
מלכים
שלחן
שמואל
תולדות
המגן
אלף
חי
איש
ובן
החיים
 úëæáåשיעסקו בתורה יעזור השי"ת ויזריח בלבות בני ישראל הרהורי תשובה אמיתיים,
בשם השלמי צבור ושתילי זיתים וחסד לאברהם ומהר"י פראג"י בתשובה I
I
וכן הביא הכף החיים
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בעצמו
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הבוכ
נגד
שחטאו
מה
בו
שישו
עיי"ש ,ומסיים הכף החיים שהגם שהמטה משה
משמע שמקיל בדין זה ,והביאו השכנה"ג ,וכ"פ
הכסא I
I
כתב דהגן המלך אינו אוסר אלא בפעם הראשונה אבל בפעם השני
וגם ביפה ללב
לשוב ,הזמן קצר והמלאכה מרובה ,יש הרבה ענינים מה שצריכים לתקן ולשוב עליהם ,וכאשר אליהו ומאמ"ר
יעסקו בתורה יאיר התורה בלבות בני ישראל שיזכו להרהור תשובה אמיתי ,ונזכה לתקן מה מותר ,מ"מ שב ואל תעשה עדיף עכ"ד הכף החיים ]ומ"ש היפה ללב לחלק בין פעם ראשונה לפעם השני ,מסתימת
I
I
הפליגו כל האחרונים הנ"ל מוכח שלא חילקו בכך[
שפגמנו נגד הבוכ"ע ,והשי"ת יקבל תשובת עמו ישראל ,והגם דבזוה"ק בפרשתן
דהציצית צריך שיהיו נוטפות על הקרן ,דהיינו
ובדרך אגב נכון לדעת שמבואר בשו"ע
I
I
מאד בחומר העון שאינו מועיל תשובה על חטא זה ,מכל מקום הצדיקים הבאים אחריו המליצו שהציצית יהיו מקושרים בצידי הטלית וכדי שיהיו נסמכים על קרן הטלית
דבימינו אלה
טוב על בני ישראל שיועיל תשובה גם על חטא זה ,וכתב באוהב ישראל
ואם הציצית נשמטו ממקום ושוב אין נסמכים על קרן הטלית ,מותר לתקנם
I
I
שאינם יכולים לעשות סיגופים ותעניות כראוי ,עיקר התשובה הוא על ידי תורה ותפלה וצדקה בשבת ולהחזיר הציצית למקומם הנכון
שהכתב סופר זצ"ל לא בדק הציצית בשבת וכ"כ בתשובות והנהגות
ע' בשו"ת שיח יצחק
 Iכל אחד ואחד לפי יכולתו,
ובפרטד.בלימוד תורה שבע"פ ולברר הלכה בליבון ובירור יפה ,וזהו וע' בספר שבת בשבתו שמנהג מרן בעל דברי יואל זי"ע הי' ליבדק את הציצית בשבת כשהטלית I
עיקר התיקון של פגם הברית ,עכ"
הי' מונח על השטענדער או השלחן ,ולא הי' מופשל על כתיפו כדרכו בימות החול עיי"ש
שגם בשבת חייב לבדוק הציצית ,וכ"פ המטה
וכמ"ש התניא
אפריםעצה שיבדקנו I
I
 ú"éùäåיעזור ויקבל תשובת עמו ישראל ויעלה לנחת רוח לפני הקב"ה ,ונזכה לתקן
בשם הב"ח ,ומ"ש בפנים
ומשנ"ב
ודעת תורה
ומאמר מרדכי
ולעשות תשובה בשלימות ,עדי נזכה כולנו לביאת גואל צדק ונזכה להתרוממות קרן התורה
במוצ"ש העבר ,הוא כמבואר במג"א
דבכה"ג אי"צ לבדוק עוה"פ הציצית כשמברך עליו וכ"פ I
 Iוישראל והתגלות כבוד שמים עלינו במהרה בימינו אמן.
והמשנ"ב
התניא
I
I
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