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בריש מס' יומא אנו רואי כמה שמירה
היה צרי הכה"ג שלא יבא לידי טומאה ,א
בהיותו במקו המקודש ביותר ,ועאכו"כ
כמה שמירה צריכי בשעה שיוצאי
בשווקי הטמאי ,וזה א"א רק בכח התורה

)זוה"ק בלק קפ"ו(.

מדברי רבינו שליט"א בסיו מס' מכות

)תק"ז(

וידברה'אלמשהאחרימותשניבניאהרן .קשהלמה

לאתלךרכילבעמיךלאתעמודעלדםרעך .ישלקשר

לולומרעכשיו"שניבניאהרן",מהנפקאמינהשהיושנים ,הלאוין הללו יחדיו ,דהנה על רכיל פירש רש"י שלא ירגל
לשון הרע .ובא הכתוב לומר דאף שאסור לספר לה"ר ,מ"מ

והאדילומרסתםבניאהרן.

ונראה דהנה פירש רש"י שלכן הזכיר כאן מיתת בני לפעמיםמצוהלספרלשה"רכגוןלהצילאתחבירומכלדבר

אהרןכדילהזהירושלאיבאבכלעתאלהקודששלאימות רע ח"ו וזה לא תלך רכיל בעמך ,אך אם יודע שאחד אורב

כדרך שמתו בניו .אך יכול אהרן לומר ,מאן יימר שמתו להרוג את חבירו ,אז לא תעמוד על דם רעך ,אלא מצוה

בשביל שבאו אל הקודש באיסור ,דילמא מתו יען אמר לגלותלוכדילהצילו,וכמושאמרושלאטובעשהגדליהבן

הקב"ה ונקדש בכבודי שעתיד הבית להתקדש במכובדים ,אחיקם כשלא קיבל לשה"ר כשהוגד לו שישמעאל רוצה
לכן מתו ,אך אי משום הא הלא היה סגי שרק אחד מהם להרגו ,כי למיחש מיהו בעי ,ואז אין זה בגדר איסור לשון

ימות,וכמושאמרמשהסבורהייתישיתקדשהביתאוביאו הרע.
בך,הרידבחדמינייהוסגי.ובע"כהאדמתו"שניהם"זההיה

תפארתיונתן

בקרבתם לפני ד' שלא ברשות ,ושפיר ילמוד אהרן מכאן
שלאיבאבכלעתאתהקודש.

לא תאכלו על הדם .דרשו רז"ל בברכות )דף י'( לא

וזה שאמר הכתוב ,אחרי מות שני בני אהרן דייקא ,תאכלוקודםשתתפללועלדמכםולכאורהדרשהזודחוקה
שהזכיר לו שמתו שני בניו ולא רק אחד ,ומזה מוכח היא,דתפלהמאןדכרשמיה,והאבקראלאכתובאלאדם.

שבקרבתםלפניד'מתו,ומזהילמודאהרןשלאיבאבכלעת ונראה דאיתא בזוהר )פרשת ויקהל( דבעת השינה הנשמה
אלהקודש.
פורחתמןהאדםולאנשארבורקנפשהבהמיתשהיאהדם
אמרישפר

שבלבו כי הדם הוא הנפש ,ואז הסטרא אחרא מתפשטת

בהגוף ואין הנשמה הקדושה חוזרת למקומה עד אחר

ונ"ל לפרשודבר אל אהרןאחיךואליבא בכלעתאל התפלה,ולכןאסורלתתכחלנפשהבהמיתהואהדםקודם

הקודש ,דהנה פעם כשהמגיד מקאזניץ זי"ע קרא את התפלה,דאזנותניןתוקףלהסט"א.
התוכחהוהגיע להפסוק והשימותי את מקדשיכם ולא אריח

ולפי זה יפה דרשו רז"ל ,לא תאכלו על הדם ,שאין

בריח ניחוחכם ,הפסיק ואמר ,יעזור השי"ת שנזכה שבקרוב לאכולבשעהשהדםהואנפשהבהמיתשולטבגוףהאדם,

והיינו קודם שתתפללו ,קודם התפלה ,כי אז האדם חי ,על

יתקייםהפסוקהזה.והואפלא.

ונראה לפרש דבריו דידוע שמבני ישראל שנהרגו על דמכם ,על נפש הבהמית לחודא שהיא הדם ,אלא יאכל

קידוש השם עולה תענוג גדול וריח ניחוח להשי"ת .ולזה האדםרקאחרהתפלהואזיחזקבזהאתנשמתוהטהורה.

ביקש המגיד שיתקיים והשימותי אתת מקדשיכם ,שיתבטל

ישמחמשה

ענין הריגת קדושים מישראל ,ולא אריח בריח ניחוחכם,
שלא יהיה עוד נחת רוח כזה להקב"ה ,אלא ישראל יקדשו

אתשמויתברךמתוךענינינחתושמחה.

והנהגםבניאהרןמתועלקדושתשמוית'כמושנאמר

דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם קדושים

תהיו,פרש"ימלמדשנאמרהפרשהזובהקהל.

ונראה בהקדם מה שכתב בנועם אלימלך )פ' עקב(

ונקדש בכבודי .ולזה אחרי מות שני בני אהרן ,אמר הקב"ה לפרש הכתוב )תהלים קל ו( נפשי לה' משומרים לבוקר
דבר אל אהרן אחיך ואל יבא בכל עת אל הקודש ,שלא שומרים לבוקר ,כי האנשים שאין להם שכל ובינה להשיג

יחשובשיבא תדיר לבחינתקידוששםשמיםבאופן כזה ,כי גדולת הבורא ועבודתו לעבדו באמת ובלבב שלם ,רק הם
לא תמיד יהיה נחת רוח לפני הקב"ה ע"י דרך הלז ,אלא מחברים עצמם אל אנשי צדק היודעים ומכירים גדולת
עתידלהתקייםוהשימותיאתמקדשיכםכדבריהמגידהנ"ל .הבורא ועובדים באמת ,אזי נחשב להם כאילו גם הם עשו
עטרתישועה

עבודתם שלימה כהצדיקים השלימים ,וזהו נפשי לה'

משומרים לבוקר ,פי' כשאני מדבק עצמי לה' מחמת אותם

בחדש השביעי בעשור לחדש תענו את נפשותיכם וגו' אנשים הצדיקים השומרים ומצפים אל הקדושה והדביקות

כי ביום הזהיכפרעליכם לטהראתכם מכל חטאתיכם וגו' .הנקרא בוקר ,שומרים לבוקר ,פי' גם אנכי נחשב עם אותם
יש להסביר מה שהתענית מועילה לטהרת האדם ,כי כתבו השומריםלבוקר,עכדה"ק.

התוס' בכתובות )דף ק"ג( בשם המדרש ,עד שיתפלל אדם

והנהמצותקדושיםתהיוהיאמצוהגדולהונשגבהעד

שהתורהתיכנסבלבויתפללשלאיכנסומעדניםלתוךגופו ,מאד,ולאוכלאדםזוכהלהגיעאליה בשלימותהנרצה,אכן

והענין הוא כי הרופא לא יוכל לתת רפואות עד שיקיא כאשר האדם מדבק עצמו בתלמידי חכמים העובדים את
האדםכלמהשאכל,כימאכליומזוהמיםומזיקיןלו.וכמוכן השי"ת בקדושה ובטהרה ,אזי נחשב לו כאילו נתעלה גם

מישנסתבךבריבויתאוותהגשמיות,אינויכוללקבלבקרבו הוא במעלות הקדושה ,וזה שדרש רשיז"ל שנאמר פרשה זו

עבודת אלקית ,ורק אחר שלא יכניס מעדנים ותאוות לגופו ,בהקהל ,היינו שכדי להגיע למדריגת קדושים תהיו ,מן
אז יוכל להשרות התורה ולהשרישה בקרבו ולקבל ממנה ההכרח שיהיו כל ישראל בהקהל יחד עם הצדיקים

שפע של קדושה ,יען נתנקה מזוהמתו .ולכן נצתוו ישראל והחסידים ,ועל ידי זה יהא נחשב להם כאילו נתעלו כולם

להתענות ביוהכ"פ כדי למרק את גופם מכל גשמיות ,ואז במעלותהקדושה.
יוכלולבאלטהרה,לפניד'תטהרו.

ברךמשה

)(ã ãåîòá êùîä
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 øáãéåה' אל משה אחרי מות שני בני אהר
לפניה ,וכמבואר במדרש )ילקוט בשלח רמז רמ"א( A
A
שטע שר של י שעדיי לא נשל הזמ.
בקרבת לפני ה' וימותו ,איתא במדרש פליאה )הובא
 ìòåזה ענו שרפי קודש השיבנו ה' אלי ונשובה A
A
בעיר דוד אות קעא( כיו שנכנסו שני פולמוסי
 Aדנורא בחוטמיה של נדב ואביהוא ,אמרו מלאכי
חדש ימינו כקד ,פי' שיש עוד טע אחר למה יצאו A
ממצרי קוד הזמ ,וכמו שכתב בערבי נחל )לפסח
השרת לפני הקב"ה ,רבונו של עול למה קרעת
 Aלישראל את הי ,ענו שרפי קודש השיבנו ה' אלי מכ¢ק מר אדמו¢ר שליט¢א דרוש ב( על פי מה שאמרו חז"ל )סנהדרי צח (.על A
 Aונשובה חדש ימינו כקד )איכה ה כא( ,והיא פלאי ò"ùú ÷"çà 'á ÷"äáéùéá ïîæä úçéúô .הכתוב )ישעיה ס כב( אני ה' בעתה אחישנה ,זכו A
אחישנה ,לא זכו בעתה .ומעתה יש לומר
 äàøðåבהקד מה שנאמר לעיל בפרשת שמיני,
היה כיבעתהג A
A
ויקרא משה אל מישאל ואל אלצפ בני עזיאל דוד נתפרס ע"י ועד להוצאת ספרי כ"ק מר אדמו"ר שליט"א במצרי היו שני גאולות ,ואלו לא זכו
 Aאהר ויאמר אליה קרבו שאו את אחיכ מאת פני
ומתאחר עד ארבע מאות שנה ,אלא לפי שזכו ישראל A
ועשו תשובה בהיות במצרי כמבואר במדרש
 äæìåאמר הקב"ה למשה שלח ל לדעת",
הקודש אל מחו למחנה,
והקשהיטמאבקרבמצוה,אהרא)פ'כ שס"ל למשה דקוד מת תורה היה לאבותינו די ב )שמו"ר פ"א סל"ו( ,על כ זכו ונתקיי בה גאולת A
 Aשמיני( הא קי"ל )זבחי ק (.לה
 Aהיה החיוב מוטל על אלעזר ואיתמר לטמא לאחיה ,נח ,כפי אשר קצ" על אלעזר ואיתמר על שלא אכלו אחישנה ויצאו קוד הזמ ,עכ"ד .וזה שענו שרפי A
קודש השיבנו ה' אלי ונשובה וגו',
את שעיר החטאת משו שקוד מת תורה היה לה
ותיר בש חכמי צרפת ,דיו הזה היה יו חינוכ,
שעלימינוידי A
שנתקבל תשובת בני ישראל זכו לבחינת חדש
די ב נח ולאחר מת תורה אינו נוהג בה די אחוה,
 Aשדינ ככה גדול ,ואסור לטמא אפילו לז' קרובי.
 Aובספר נפתלי שבע רצו )פ' בהעלות( תיר  ,דאחי וכיו שכ הרי עדיי לא נשל הזמ בזה ששעבדו כקד" בבחינת אחישנה ,ונשל בזה הזמ ועל כ A
נקרע הי.
המצרי אות בלילות ,דעבד כנעני עובד בי ביו
שנולדו קוד מת תורה אי לה די אחוה כלל
A
*
ובי בלילה ,ועל כרח צרי לומר כמו שכתב במגלה
 Aלאחר מת תורה ,דגר שנתייר כקט שנולד דמי
עמוקות )סו"פ שמות( דשאר גליות משלימי
) Aיבמות סב ,(.עכ"ד.
 úàæáיבא אהר אל הקודש בפר ב בקר A
לחטאת ואיל לעולה ,ובמדרש רבה )פכ"א ס"ו( דרש
השעבוד מצרי ,על כ שלח ל מרגלי ,שזה יגרו
 éðùåתירוצי אלו תלוי בחקירת הקדמוני
A
בזאת בזכות התורה ,וצ"ב.
אחר כ שאר גליות ,וכמ"ש חז"ל )תענית כט (.ויבכו
) Aהובא בפרשת דרכי דרוש הראשו( א היה
הע בלילה ההוא ,ה בכו בכיה של חנ ואני אקבע
 Aלאבותינו קוד מת תורה די בני נח או די ישראל,
 øàáúéåעל פי מה שכתב בתפארת שלמה )פ' A
ויחי( לפרש הכתוב האספו ואגידה לכ את אשר
לה בכיה לדורות ,דהרי לשיטת משה צריכי עדיי
שא היה לה די ב נח ,שפיר יש לומר כתירו הב'
 Aדמשו הכי לא נטמאו אלעזר ואיתמר ,כי בשעת מת לשאר גליות להשלי גזירה הקדומה של ארבע מאות יקרא אתכ באחרית הימי ,דהנה כתיב )שיר A
שנה.
 Aתורה נתגיירו כול ,ואי נוהג בה די אחוה ,מה
השירי א ד( משכני אחרי נרוצה ,פי' אנו מתפללי A
להקב"ה להמשי אותנו אליו במדת החסד ואנחנו
 äðäåכתב בחוט המשולש )שער אשר פרשה זו(
שאי כ א כבר היה לה די ישראל ,הרי כול
לומר בביאור המדרש )ילקוט שמיני רמז תקכ"ד( מפני מה נרוצה אחריו ,כי קני משיכה הוא בשני אופני )בבא A
 Aנולדו בכשרות ויש לה די אחוה ,וצרי
 Aכתירו הא' דלכ לא נטמאו אלעזר ואיתמר ,שאותו מתו בני אהר לפי שנכנסו לפני ולפני ,אבא חנ בתרא עה ,(:הא' הכישה במקל והיא תבוא ,והב' A
קורא לה והיא באה ,והנה באופ הראשו
אומר על ידי שלא נשאו נשי ,תמ תנ וכפר בעדו
יו היה יו חינוכ ודינ ככה גדול שאינו מטמא
בבחינת A
הכישה במקל כבר לקינו והוצללנו בכובד הגלות
ובעד ביתו ,זו אשתו .והקשה בזית רענ )פ' שמיני
 Aאפילו לז' קרובי.
 äæáåיש לפרש מה שמצינו לעיל )ויקרא י טז( רמז תקכ"ו( הא האי קרא דוכפר בעדו בכה גדול המר ,א אנו מצפי להיות הגאולה וישועה באופ A
A
השנית בבחינת קורא לה והיא באה ,וזה שאמר יעקב
ביו הכיפורי כתיב ,אבל בכה הדיוט או בכה
שקצ" משה על מה שלא אכלו שעיר החטאת
 Aבאנינות ,ומבואר ש בכתובי שעל פי אהר נשר" גדול בשאר ימות השנה מותר לעבוד עבודה בלי אבינו את אשר יקר"א אתכ באחרית הימי ,שהיה A
 Aולא נאכל ,ויש להבי במאי פליגי משה ואהר .אמנ אשה .א ביאור העני ,דיש לומר שהיו רשאי ליכנס מתפלל על אחרית הימי קוד ביאת הגואל שאי A
בנו עוד כח לסבול היסורי מכובד הגלות המר ,הנה
לפני ולפני ,כיו שאותו היו היה יו חינוכ ודינ
על פי האמור י"ל ,כי משה רבינו היה ס"ל כ דקוד
אליו A
יקרא אתכ בקריאה בעלמא ,ויהיה המשיכה
ככה גדול ,ובזה אתי שפיר למה נענשו על שלא
 Aמת תורה היה לאבותינו די ב נח ,ואחר מת תורה
בקריאה ולא על ידי יסורי ח"ו ,עכדה"ק.
נשאו נשי .ולפי זה אבא חנ ותנא קמא לא פליגי
 Aהיה לה די גר שנתגייר ולא היה נוהג בה שו
A
 íðîàבכדי שנזכה לקריאה של חיבה צריכי
כלל ,דהאמת הוא כפשטא דקרא בהקריב לפני ה',
אחוה ,ועל כ היה ס"ל דאינו נוהג בה אנינות על
 Aמיתת נדב ואביהוא ,ועל כ קצ" עליה משה מדוע שהעונש היה בשביל שנכנסו להקטיר לפני ככה לעסוק בתורה ובמצות ,וכמו שנאמר )שמות יט ד( A
 Aלא אכלו את שעיר החטאת ,ואהר היה ס"ל דיש גדול ביו הכיפורי ,אלא דקשה הרי יש לה את ראית אשר עשיתי למצרי ואשא אתכ על A
כנפי נשרי ,שזכינו לבחינת קורא לה והיא באה,
התנצלות שסברו שהיה לה היו הזה די כה גדול,
לה די אחוה ,ונוהג בה אנינות ,ולכ צוה לשורפו
וגמר A
ואביא אתכ אלי ,שהקב"ה קרא אותנו אליו,
אמנ כיו שלא נשאו נשי נסתר התנצלות זה ,דאי
 Aשלא לאוכלו.
 ìòåפי זה יש לפרש מה שאמר הקב"ה למשה סברי דיש לה די כה גדול ביו הכיפורי ,א כ אומר ועתה א שמוע תשמעו בקולי ,כלומר שרק א A
A
שמוע בדברי תורה אז תשמעו בקול"י ,קול הקריאה
מפני מה עשו העבודה בלי נשי הלא כתיב וכפר
רבינו ,שלח ל אנשי ,פירש"י ז"ל שלח ל לדעת ,אני
של חיבה שהקב"ה קורא אלינו ,הרי התנאי שבכדי A
בעדו ובעד ביתו זו אשתו ,עכ"ד.
 Aאיני מצווה ל א תרצה שלח ,וצרי ביאור מהו הכוונה
 Aשלח ל לדעת ,הרי א לא רצה הקב"ה בשליחת
 äúòîåיתבאר המדרש בשעה שנכנסו שני שנזכה לקריאה של חיבה צריכי לעסוק בתורה A
וקיו המצות.
פולמוסי דנורא לתו חוטמיה של נדב ואביהוא
המרגלי למה יסכי משה רבינו לדעתו לשלח.
 äæáåיל"פ מאמר הגמרא )ברכות ה (.א רואה A
A
ומתו ,והטע שמתו הוא מפני שנכנסו לפני ולפני,
 êàביאור העני כי מודעת זאת שבני ישראל
 Aיצאו ממצרי קוד הזמ מחמת שהיה לה די כי באמת לא היה לה באותו יו די כה גדול ,וכיו אד שיסורי באי עליו יפשפש במעשיו ,פשפש A
ולא מצא יתלה בביטול תורה .והקשו
שלא היה לה די כה גדול על כרח צרי לומר
ישראל קוד מת תורה ,כמו שכתב בברכת שמואל
המפרשיותומי A
האיש אשר יאמר זכיתי לבי טהרתי מחטאי,
דמה שלא טימאו לה אלעזר ואיתמר הוא מפני שלא
) Aפ' שמות( בטע שיצאו ישראל ממצרי טר
 Aשנשל הזמ ,דקי"ל )קידושי טו (.עבד עברי אינו היה לה די אחוה משעת מת תורה ,שאז נכנסו דמשמע שעו ביטול תורה קל הוא .ולפי האמור A
יתבאר ,פפש ולא מצא ,היינו שאינו מבי למה
לדי ישראל וגר שנתגייר כקט שנולד ,שמע מינה
עובד אלא ביו ולא בלילה ,ובמצרי נשתעבדו ביו
צרי A
להיות קני דמשיכה דוקא באופ יסורי והכישה
דקוד מת תורה היה לה די ב נח ,וא כ
 Aובלילה )פרדר"א פמ"ח( ,ונצטר" לה הלילות
 Aלהשלי הזמ .וזהו דוקא א היה לה די ישראל בהיות משועבדי במצרי היה לה די עבד כנעני במקל ,ולמה אינו על ידי קריאה של חיבה ,ולזה אמר A
יתלה בביטול תורה ,כי א היה עוסק
שעובד בי ביו ובי בלילה ,נמצא דעדיי לא נשל
ודינ כעבד עברי ,מה שאי כ א היה לה די בני
בתורה אז היה A
זוכה לקני משיכה על ידי קריאה של חיבה.
הזמ ,ועל כ שאלו מלאכי השרת למה קרעת את הי
 Aנח ,הרי עבד כנעני עובד בי ביו ובי בלילה ,עכ"ד.
A
A
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 ìòåפי זה אמרתי לפרש מה שנאמר בפרשת של קדושה שלא יתגברו עליו מחשבת עבירה ,כי חבילות של מצות ,ולזה כיו שמדינה זו מיוסד A
A
להרבות התאוה בכל העניני ,צריכי לעשות כנגדה
התורה הנותנת לנו כח גדול לשמור את נפשו גופו
ויל ,והיה כי תמצא אותו רעות רבות וצרות וענתה
חבילות של מצות ,למאס התאות הללו בתכלית A
A
ונשמתו של האד שיהיה תמיד בקדושה.
השירה הזאת לפניו לעד ,כלומר א ימצאו אותנו
המיאוס ולפרוש מה.
 åàיאמר על פי מה שכתב הרמב" בפרשת
 Aח"ו רעות רבות וצרות ,בחינת הכישה במקל ,צריכי
A
 ú"éìúהתחלנו עכשיו ללמוד פרק המפקיד
בביאור מצות קדושי תהיו כי קדוש אני ה' אלהיכ,
לידע שהסיבה לזה הוא מחמת שלא עסקו בתורה,
 Aוענתה השירה הזאת לפניו לעד ,שהסיבה מה שאנחנו ואמרו חז"ל )תורת כהני פ"א ס"ב( פרושי תהיו ,ממס' בבא מציעא ,והוא מסכת היחיד במינה ,ופרק A
 Aנמצאי לפני ה' והוא בבחינת הכישה במקל ,הוא העני כי התורה הזהירה בעריות ובמאכלי האסורי זה מיוחד לבחורי ויש בה סוגיות עמוקות ועניני A
נאי ,דברי שכליי ,וכאשר שקועי בתורה ללמוד
וכו' ,א כ ימצא בעל התאווה מקו להיות בסובאי
מחמת השירה הזאת שלא עסקו בתורה ,שבא יהיו
עונג A
A
בעיו ,אז אי ל שמחה כהתרת הספיקות ,והוא
יי וזוללי בשר למו ,וידבר כרצונו בכל הנבלות ,שלא
דבוקי בתורה הקדושה יזכו לקני משיכה על ידי
 Aקריאה של חיבה.
הוזכר איסור זה בתורה ,והנה יהיה נבל ברשות גדול ,וצריכי למלאות הזמ בלימוד התורהA ,
ולשמור על זמני הישיבה מ הבוקר ועד הערב,
התורה ,לפיכ בא הכתוב אחרי שפרט האיסורי
 äæáåיתבאר המדרש ,בזאת יב"א אהר אל
 Aהקודש ,בזכות התורה ,היינו שבזכות שיעסקו בני שאסר אות לגמרי ,וצוה בדבר כללי שנהיה פרושי והמדקדק בכל הזמני יכול לרכוש עצמו הרבה A
 Aישראל בתורה יזכה להיות נמש אל הקדושה ולהיות מ המותרות ,ונהיה נקיי וטהורי ופרושי מהמו שלימות ,ויסוד גדול הוא הלימוד בבוקר לפני A
התפלה ,כאשר נהגו חסידי ואנשי מעשה.
בני אד שה מלכלכי עצמ במותרות וכיעורי,
נקנה אל הקב"ה בקריאה של חיבה ,באופ קורא לה
ובעמדינו A
בהתחלת הזמ יעשה כל אחד לעצמו מטרה באיזה
עכ"ד.
 Aוהיא בא"ה ,לא יהיה ח"ו על ידי הכישה במקל.
*
 éúòîùåמכ"ק מר אאמו"ר זללה"ה לספר מקצוע הוא רוצה להשלי עצמו ,ובודאי שצריכי A
A
אחר כ לסייעתא דשמיא ,וכשיש רצו השי"ת מסייע
עובדא דהוה אצל ק"ז מר הקדושת יו טוב זללה"ה
 ãåòיתבאר בזאת יבא אהר אל הקודש ,בזכות
 Aהתורה ,על פי דברי הגמרא )בבא בתרא טז (.אמר שראה אצל אחד בתו ביתו שהוסי" מלח להמתיק שיוכלו להוציאו מכח אל הפועל .וכמו כ צריכי A
 Aרבא ,ביקש איוב לפטור את העול כולו בדי ,אמר מאכלו ,נאנח הקדושת יו טוב ואמר ,אוי ,הא את לעסוק בספרי מוסר וחסידות שיהא יראת ה' קודמת A
לחכמתו ,וג בערבי שבתות לא יבלו את הזמ
כל התאוות יש למלאות ,עכ"ד .וזהו בחינת קדושי
רבונו של עול בראת שור פרסותיו סדוקות בראת
מיוחדיA ,
ואדרבה יכולי ללמוד בה שיעורי
תהיו ,שיגדור האד עצמו מכל תאות והבלי עול
 Aחמור פרסותיו קלוטות בראת צדיקי בראת רשעי,
 Aמי מעכב על יד ,ומה אהדרו ליה חבריו לאיוב ,ברא הזה ,חיי אנחנו במדינה אשר כל מהותה הוא תאות להשלי עצמו במקצוע מסוי ,וכול חזי לאצטרופי A
שיבא על יד לידי שלימות.
רעות ,וכמה יכולי להגדיל התאוה ולהמתיקה.
הקב"ה יצר הרע ברא לו תבלי תורה.
יסודתו בהררי קודש ע"י מר A
A
 åðéúáéùéהק'
ושמעתי מזק אחד עובדא דהוה אצל א"ז העצי חיי
 øàéáåזקיני המהרש"א זללה"ה כי איוב טע
 Aואמר שהאד מוכרח במעשיו בתולדתו בטבעו ,ולזה זללה"ה בעת שהתאכס אצל אחד והגיש הבעה"ב דו"ז זללה"ה על תורה ועבודה וגמילות חסדי ,ובכ A
צריכי לראות שיהיה עבודת התפלה
לפניו בשר לאכול ושאל לו הבעה"ב הא רוצה
לקח דמיו משני בריאות הפכיי ,בראת שור הוא
בהתלהבות A
ובהתרוממות ברוב ע הדרת מל ,ולעסוק בגמילות
לאיזה תבלי למתק הבשר ,אמר לו איישר ,אבל
 Aמובחר שבמיני שפתח בו הכתוב תחילה בטהורי,
 Aובראת חמור שהוא השפל שבמיני מצד חומרו שעל הבשר אינ צריכי לסרסור )די פלייש דאר" נישט חסדי בגופו ,כאשר הורה וביקש אותנו מר דו"ז A
זללה"ה
קיי מעקלער(.
כ נקרא חמור ,והשור לא ישובח והחמור לא יגונה,
שילכו לקב מעות וירגילו עצמ לעשות A
טובה לזולתו.
 äæåשאמר בזאת יבא אהר אל הקוד"ש,
 Aלקבל שכר או עונש ,כיו שכל אחד מוכרח מצד
לבחינת קדושי תהיו ,לקדש עצמו במותר לו ,בזכות
 Aטבעו מיו הבריאה ,כמו כ בראת צדיקי ובראת
 ú"éùäåיעזור שהזמ יעבור בכי טוב בכל A
העניני בגשמיות וברוחניות ,ונזכה לישב בהרחבת
התורה ,כי בתוה"ק יש כח הקדושה ואש קודש
רשעי שכ יהיו מצד בריאות וה מוכרחי על
 Aמעשיה ,ואי ראוי שיקבל הצדיק שכר והרשע ששור" את כח היצה"ר שלא יהיה האד להוט כל הדעת ולעסוק בתורה בהתמדה ,ויתעלו בתורה וביראת A
כ אחר תאות עול הזה.
 Aעונש ,ואהדרו ליה חביריו שהדבר תלוי באד ,כי
שמי מתו הרחבת הדעת על מי מנוחות ,עדי נזכה A
כולנו לביאת גואל צדק במהרה בימינו אמ.
 íàעשית חבילות של עבירות עשה כנגד
ברא הקב"ה יצר הרע שעל ידו נעשה רשע ,אבל נת
A
 Aביד האד תבלי היא התורה לבחור בטוב ,עיי"ש
(à ãåîòî êùîä) òåáùä ïééòîî
 Aבדבריו כי נעמו.
A éúàáäù åîë) 'åëå ùãå÷ä ìà àéãäá åùøãù ,íéðäë úøåúã àúééøáä äéðéî äéúèéîúùéàã ÷ôñ éìáå êøãì äãöä æ"ò áúëå
אל
אהר
יבא
בזאת
המדרש
יתבאר
äæáå
åðéöî éøäù ,ïéáà àìå éúòîù éðàå æ"ò áúëå .éçøæîä ùåøéôù äî àéáîå .(æìä àøáñ øúåæ éçøæîäù äîá åéøáã ìéòì
A äáøäá
,éðù úéá ìù íéðäëá ïë íâ íéâäåð íéðéã íúåà çëù ,øîåì åðà íéëéøö êçøë ìòå ,åãáì ïøäà íù øëæðù ,äðåäë úåöî éáâ úåîå÷î
 Aהקודש ,בזכות התורה ,דאיתא ש במדרש רבה
äçùîä ïîùá çéùî ïäë ïéá ïéà ,ìåãâ ïäë åì àá ÷øô óåñá àîåéã àúééøáá àúéà ïëå ,äìéâîã àî÷ ÷øôá ïðúãë
) Aס"ה( בזאת יבא אהר ,זש"ה )משלי כד ו( כי
A ïåéëíéãâáíå÷îäáåøîì
ìëî ,äçùîä ïîùá åëùîð àì éðù úéá ìù íéðäëäù éô ìò óàã àéãäá äðéî òîù ïë íà ,úåöîä ìë ìò àáä øô àìà
בתחבולות תעשה ל מלחמה ,א עשית חבילות של
ìåôé íéãâá éáåøî åéäù
A åéä éðù úéá ìù íéðäëäù ïåéë ,ïøäàì äáåè äøåùá äæá äúéä àìù éðôî ,éðù úéáì æîø .àìïøäàêëìãíù,íäéìò
øçà íòè ùøôì ùé ïëì
 Aעבירות עשה כנגד חבילות של מצות .אמנ לכאורה
äæ íéîé óéñåú 'ä úàøé ,äðøåö÷ú íéòùø úåðùå íéîé óéñåú 'ä úàøé áéúëã éàî ,àîåéã àî÷ ÷øôá ì"æø åùøãù åîë ,íéòùø íìåë
 Aיאמר האד כי מה שעשה חבילות של עבירות ,היה A åùîùå íéðù ë"ú ãîòù ,éðù ùã÷î äæ äðøåö÷ú íéòùø úåðùå ,íéìåãâ íéðäë ç"é àìà åá åùîù àìå íéðù é"ú ãîòù ,ïåùàø ùã÷î
מוכרח במעשיו ,ואי יוכל לעשות כנגד חבילות של
.éì äàøð ïë .åúðù àéöåä àì ãçàå ãçà ìë ,áåùçå àö ãò ,'åëå íéìåãâ íéðäë úåàî ùìùî øúåé åá
A äæáå .àáé àì íéðù øçàù àìå ,÷ñôä
äéäé ë"çàå ,÷ñôä éìá äðùá äðù àáé åìà íéðù ïéðù ïéðîáù 'éô äãùá øàáá áúëå
 Aמצות ,הלא יש לו כמה וכמה נטיות וטבעיות רעות,
êøöåäå .ñðëð äéä éðù úéáá óà àìäå ,íéðôìå éðôì ñðëð ãáìá ïåùàø úéáá éëå øîàú íàå åðåùì äæå í"àøä äù÷äù äî äù÷ àì
 Aלזה דרש המדרש בזאת יבא אהר אל הקודש בזכות A óåñ ãò íéîé êéøàä æðâðù íøè äçùîä ïîùá êùîðù ìåãâ ïäëä àîùã åéøáã êåúá í"àøä áúëù äîá éì äù÷ íâå .ù"ééò ÷çãéì
התורה ,כי בכח של לימוד התורה יוכל להכניע את
,ïäëä åäé÷ìç äéä ,åéîéá äçùîä ïîùä æðâùðù êìîä åäéùàé éîéá ùîéùù ìåãâä ïäëä éøäù .òåîùì íéù÷ åìà åéøáãå .úéáä
A éøáãìå
,(å"ì ,'ä 'à) íéîéä éøáãáå íéëìîá øàåáîë ùã÷îä úéá áøçðå ìááì åìâ åéîéáå ,åðá äéøù åéøçàå ,åðá äéøæò ùîù åéøçàå
 Aכח היצר וכח הרע המושרש בקרבו ,ולעשות חבילות
'ñåúä éøáãù àìà .åäé÷ãö úåìâá äìâå ÷ãöåäé ùîù åéøçàå ,åîò äìâå äéðëé éîéá ùîù äéøù (åùîù àìù ä"ã .'è) àîåéá 'ñåúä
 Aשל מצות.
A
.'ñåúá áåúëù åîë àìå ,åäé÷ãö úåìâá äìâù àåä äéøùù ùøåôî (ç"é ,ä"ë 'á) íéëìîá éøäù ,íéäåîú åîöòá
*
,úàæá ïéðîë ãîòù ïåùàø úéáá à÷åã àîù ,ùã÷î úàéá ìò øäæåä éðù úéááù ïì àðî ,øîàú íàå 'éøà øåâá áúëå
A øáë
A
ïéðò êééù éðù úéáá íâã êéøáãë íà)'åâå äðù é"ú ìò ãîìì ïøäà àáé úàæá áúë äîì ïë íà ,øîàú íàå .'åëå íéðäë úøåúá åöøú
 ãåòי"ל בזאת יבא אהר אל הקודש ,על פי
äåä ,ùã÷ä ìà àáé àì ÷ø áúë àì íàù ,áééç åðéàù åðáøåçá íéùã÷ä éùã÷ úéáì ñðëð íàù øîåì àá éë ,øîåì øùôàå .(æìä
 Aדברי הרמב" )הל' איסורי ביאה פכ"ב הי"ח( שאי
A
.(:â äâéâç) àáì ãéúòì äùã÷ àìå äúòùì äùã÷ äðåùàø äùåã÷ã ïì òîùî à÷ ,áééç àäé éîð åðáøåçá åìéôà àðéîà
.
מחשבת עריות מתגברת אלא בלב פנוי מ החכמה
áøçù øçàìã ,ùøôä ùéù øîåì ïøäà àáé úàæá øîàð êëì ,ùã÷úð ïë íâ ãéúòì óà éàãåã øîàú íà åìéôàå
A àìàäãúéáä
,éøééà ïåùàø úéáá ùã÷ä ìà ïøäà àáé úàæá àø÷ éàäã áâ ìò óàå .äðáðù ãò ,äðáð àìù ïåéë ,úéð÷éø äàéáà åéìò øäæåä
 Aוהנה רש"י פי' קדושי תהיו ,הוו פרושי מעריות.
åðééäå ,àáé ìáá àåäù éðù úéá åðîî ïðéáøî éëä åìéôà ,é"ú àéøèîéâá àåäå ,úàæá áéúë
 Aוזה שאמר בזאת יבא אהר אל הקוד"ש ,שיוכלו
A òîù ,ùã÷ä ìà ïåùìá ïåùàø úéá ÷éôàãî.åùåøéô
êë ,áééçå ùåã÷ éîð éðù úéá ïë íà ,äùåã÷ íåùî ïåùàø úéá ìò áééçî àåäã äðéî
לקיי המצות עשה של קדושי תהיו ,בזכות התורה,
äáøä íéìåãâ íéðäëá äéä éðù úéáá ìáà ,íé÷éãö äéä ïåùàø úéá éîéá éë ïéðòä øàáì äàøðå ïúðåé úøàôúá áúëå
A ìç àìå íéòùø
.ïøäà íù íäéìò ìç àì äæì íéòùø äéä éðù úéááå ,ïøäà úîùð íäá ùáìúî äéä íé÷éãö íéðäë äéä íà éë ,ïøäà íù íäéìò
 Aכי רק על ידי כח התורה יזכה האד להגיע למדריגות
A
A
 Kממעיינות התאחדותנו OOOOOOOOOOk
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A
A
A
בירורי הלכות ,נער ונסדר ע"י מערכת "בית וועד לחכמי " שע"י מבצר הכוללי קרית יואל A
A
והיו למראה עיניו של הגה"צ דומ"! קרית יואל שליט"א
A
A
תושבי קרית יואל התעוררו!
או ע"י הפעקס:
להערות והארות:
בימי אלו שוהה אצלינו הרה"ג ר' אלתר קויפמא שליט"א מנהל המוסד חכמת לב
A
 Aבמטרה לקב על יד סכומי אדירי להחזקת המוסד אשר נקלע למצב קשה מאד לאור
t úáùá íéãâá ìåôé÷ ïéã T
המצב הקשה בעול ה"י.
ומביני חשיבות המוסד אחרי אשר חקוקה בלבינו אי שמר הגה"ק בעל א( אסור לקפל בגד על קיפוליו ]קנייטש" [ בשבת ,משו שעל ידי הקיפול A
A
אנ"ש יודעי
בר משה זי"ע החשיב את המוסד באופ יוצא מ הכלל ,והמשי אחריו כ"ק מר רבינו
 Aשליט"א שהקדיש הרבה פעולות חשובות להצלת המוסד ולהעמידה על כנה ,ומאז ועד עתה מתפשטי שאר הקמטי שבבגד ,ואסרוהו חז"ל משו דמיחזי כמתק מנא] .ויש A
אנ"ש יש לה פנה חמה בלב לטובת המוסד הק' ,ובפרט אחרי פטירת מר הבר משה זי"ע אופ אחד שהתירו חז"ל לקפל הבגד ,ולא העתקנוהו כא משו שאינו מצוי כלל[.
לקפל A
 Aהקדישו ה"שער בר משה" לשמו ולזכרו הטהור.
ב( איסור זה הוא דוקא כשמקפלו על קיפוליו המיוחדי לו ,אבל מותר
הציבור הנכבד הי"ו יעשו בע"ה כל מה שביד לבא לעזרת הרב הנ"ל ,לאמצו ולהחזיקו
A
בגד בקיפולי אחרי ,דבכה"ג אי מתפשטי כ"כ שאר הקמטי שבבגד .
 Aולקבלו בספ"י כדי שיוכל להמשי בעבוה"ק כראוי.
*
ג( וכ בגד שעדיי אי לו מקו מיוחד לקיפוליו ,מותר לקפלו בשבת דבכה"ג
A
A
בעירינו
וויליאמסבורג" .הופיע אורחינו הדגול הרה"ח ר' משה חיי ארי' שליט"א לטובת ג"כ אי מתפשטי כ"כ שאר הקמטי שבבגד ולא מיחזי כמתק מנא .
המוסד הק' "אורה ושמחה
 Aהמוסד לבנות אחב"י הספרדי נודעת לש ולתהלה ,ומתנהלת ע"ד אבוה"ק בלי שו ד( וע"כ כשפושט טליתו בשבת קודש שחרית אחר התפלה יזהר שלא לקפלו A
הזדקקות לשלטו הרשע ,ומנהלה הדגול על א" מצב בריאותו הרופ" משתדל וממשי במסי"נ על קיפוליו
המיוחדי  ,אבל מותר לקפלו באופ אחר ,ובמוצ"ש יקפלנו כהוג על A
 Aלצאת לדפוק על
פתחי נדיבי ,בדי הוא שיטול שכרו משל ,וכ"א ישתדל לבא לעזרתו קיפוליו המיוחדי .
באופ יוצא מ הכלל.
ה( אבל יש אנשי מעשה שנזהרי שלא לקפל בגד כלל ,אפילו כשאינו על A
A
*
בעבור יו המר והנמהר ה' אייר ,יו הקמת ממשלת הרשעה בארה"ק הזמ גרמא שוב קיפוליו המיוחדי לו ,וכשפושטי הטלית אי מקפלי אותו כלל עד מוצ"ש .
 Aלהתעורר ולעשות חשבו בנפשינו על גודל חילול הש וצער השכינה הקדושה שגורמי ו( ולפי הנתבאר ,יש ליזהר כשרוצה לקפל טישטו" שיש לו קיפולי ,שלא A
הרשעי הללו וכל אלו הנגררי אחריה ומסייעי באיזה אופ
שהוא.על חובת ההבדלה מה יקפלנו על קיפוליו אלא בקיפולי אחרי ]והאנשי מעשה אי מקפלי אותו כלל[A ,
A
חובת השעה הוא להקהל ולעמוד על נפשינו לעורר את עצמינו
ומהמונ ,למסור לבנינו ולדורותינו אחרינו את חומר העני  ,להסביר לצעירי הצא את שיטתו וכ הנשי כשפושטי הטיכ"ל ,לא יקפלו אותו על קיפול המיוחד לו אלא על קיפול
A
 Aהק' אשר הנחיל לנו רביה"ק בעל
דברי יואל זי"ע ,ולידע החוב לשנא את הרשעי ולא להגרר אחר.
אחרי פעולותיה במחשבה קלה ח"ו.
 Aקהל עדתינו התאספו בע"ה להכריז דבר ה' ברמה ע"י הגאוה"צ שליט"א ולשנ על ז( וכ סו"ט הויז שיש לו קיפול אסור להניחו על קיפוליו המיוחדי לו A
הדיבורי הק' אשר היה אומר לפנינו רביה"ק זי"ע ,ומה ג להעלות על נס הגזירות חיטוטי כשפושטו בלילה ]ועי' בהערה שיש שלמדו זכות על המקילי בזה
סוועטע"[.ר או דאכענ"ע A
 Aשכבי ,הירוס החינו ,וסכנת ההתגרות באומות הנוראה בימי אלו.
ח( בגדי כאלו שאי מקבלי קיפול כגו האנטו" או
וה' יפרוס עלינו סוכת שלומו ורוח הטומאה יעביר מ האר.
A
מותר לקפלו בכל עני  ,שבזה אי שאר הקמטי מתפשטי כ"כ ע"י הקיפול .
A
דברות קודש מכ"ק מר אדמו"ר שליט"א
A
A
בלימוד פרקי אבות שב"ק פרשת תזו"מ שנת תש"ע לפ"ק
אונז שטיי מיר אי די וואכ צוויש פסח או שבועות ,עס קומט ל"ג בעומר ,עס זענע שוי
A
A
די ווא געקומע איד זי געזעגענע אז זיי פאר קיי מירו אוי ל"ג בעומר ,טייל פאר ב"ה זיי
A
 Aמאכ א שמחה ,זיי שפיר זיי זענע שולדיג ,זיי זענע געהאלפ געוואר בזכות רבי שמעו ,פאר
זיי קיי מירו ,טייל פאר ווייל זיי וויל געהאלפ ווער ,נו דער אייבערשטער זאל אוודאי יעד
A
 Aאיינע העלפ ,יעדער זאל געהאלפ ווער.
'
מורא
א
איז
ס
ע
אז
,
וויס
מע
דאר
אז מע פארט אוי אר ישראל
בדיבור
אחריות
דיגע
A
A
במעשה ובמחשבה  -מע טאר נישט טוע קיי עבירה בכל עת ובכל שעה ובכל זמ אפילו אי
 Aחו לאר ,אונז לעב מיר היינט אי א שווערע וועלט ,איד מאכ מיט שווערע נסיונות ,אז מע
A
גייט נאר ארויס אביסל אוי די גוי'אישע גאס איז זייער שווער ,מע דאר האב אסא סייעתא
 Aדשמיא אז מע זאל קענע בלייב א ערליכער איד מיט שמירת עיני ,ובפרט יעצט אז עס
A
קומט זומער או די גוי דרייע זי אזוי ארו אי די גאס בפריצות ,מע דאר האב אסא
A
 Aיראת שמי מע זאל נישט נכשל ווער ,או דאס איז אי חו לאר  -אבער אז מע קומט קיי
אר ישראל ,איז על אחת כמה וכמה ,חס ושלו א פג אי אר ישראל ארצינו הקדושה אי
A
 Aפלטרי של מל ,דאס איז עמי בבית ,ביי השי"ת כביכול אי פאלא בחדרי חדרי.
מע דאר צו וויס אז מע פארט ,דארט איז שוי זומער ,אי אר ישראל איז ווארימער פו
A
A
דאהי ,דארט איז שוי גרויס זומער יעצט ,או מע דאר נישט צו זאג וויאזוי די גאס זעה אויס
לארכה
באר
התהל
קו
אינע
עוסק
איז
מע
או
יעצט
פארט
מע
אז
,
ל
"
רח
בפריצות
A
A
ולרחבה ,מע גייט ארו איבעראל ,דאר מע זייער נזהר זיי מע זאל נישט נכשל ווער.
אז מע פארט קיי אר ישראל ,דאר מע פאר בדחילו ורחימו ,נישט ארומפאר
A
A
ווי א טוריסט ,אז מע פארט אזוי ווי א טוריסט צו רבי שמעו ,זאגט אי רבי שמעו
A
 Aמוחל טובות ,דארפסט נישט קומע ,או אי וויל אי זאג ,ער זאל וויס ,עס איז אי
א שאד די שפעז.
A
A
אז מע גייט ,דאר מע צו וויס אז נישט איבעראל מעג מע גיי ,עס איז שוי ליידער
היינט אזא מצב אז מע דאר מעורר זיי אז מע דאר צו וויס וואו צו פאר ,עס איז ליידער א
A
A
בושה ,אז א איד וואס דאווענט אי א סאטמער ביהמ"ד ,דאר מע מעורר זיי איבער דע!,
 Aאזעלכע דברי פשוטי וואס דער פעטער ז"ל האט מעורר געווע ,זאל מע נישט אליינס
A
פארשטיי ,עס איז ליידער א בושה! ,אי רעד נישט פו די גאר הארבע זאכ וואס יעדער
 Aפארשטייט אליינס )עיי על הגאולה ועל התמורה סי' ק"ז( ,נאר אוי די אנדערע פלעצער ,עס
A
איז דא וואס זאג נישט דאס האט ער געמיינט נישט יענ האט ער געמיינט ,מע דאר צו וויס
A
 Aאו אליינס פארשטיי נישט איבעראל מעג מע גיי .אי הייס נישט פאר ,אבער ווער עס פארט,
זאל וויס או אכטונג געב וואו מע גייט.
A
A
 © úåøåîù úåéåëæä ìëעל פי די תוה"ק אנו אוסרי להעתיק בכל אופ שהוא מאמרי שלמי או חלק שנדפסו בגליונינו בלי רשות כתב מהמערכת
A
A
הרוצה לנדב גליו לפרס מודעות להאיר ולהעיר יתקשר ע המערכת (845) 781  0153
Address:
Mayones
His.
Rd.
Unit
#14
AAAAMailing
AAA
AAA
AAA
A51
AForest
AAA
A
A316
AASuite
AA
AMonroe
AAAN.Y.
A10950
AAAA
845 662 4936

845 781 7213

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט

======================

א( והיינו כשיש להבגד כל חמשה תנאי המבוארי בשו"ע )סי' ש"ב סעי ג'( ,והוא א( שמקפלו על
מנת ללבש בו ביו ב( כשאד אחד מקפלו לבדו ולא כששני בני אד מקפלי ביחד שאז מתקפל הבגד
ביותר) ,וע"ע בא"ר בש הירושלמי שאד אחד המקפל על הספסל דינו כב' בנ"א שג בזה מתקפל היטב
עיי"ש הובא באחרוני( ,ג( ודוקא בגד חדש שעדיי לא נתכבס שאז הבגד לא נתקמט כל כ ואי הקיפול
תיקו כ"כ ,אבל א כבר נתכבס אסור ,ד( דוקא בגד לב שבו אי הקיפול צור כ"כ ,אבל בשאר צבעוני
אסור ,ה( ודוקא כשאי לו בגד אחר להחלי ,אבל כשיש לו בגד אחר אסור] ,ומסקנת אחרוני דכשיש לו
בגדי אחרי א שאינ יפי כמו בגד זה ,אעפ"כ מקרי יש לו להחלי[ ,וכמוב שבזמנינו אי שכיח כלל
שיהי' לאד בגד כזה שלא יחסר אחד מהתנאי הנ"ל ,וע"כ לא נכנסנו בפרטי הדיני.
ב( שו"ע )ש( ,וא שבשו"ע הביא די זה בש יש מי שאומר ,מ"מ האחרוני סתמו להקל בזה,
ופירשו שג המחבר לא כיו בזה שיש מחמירי בדי זה שהרי בב"י לא הביא חולק על די זה ,ומה שכתבו
בלשו יש מי שאומר ,הוא כדרכו בכמה מקומות שדי שאינו מפורש רק בספר אחד כ' בלשו זה ,וע' לקמ
בהערה ו' שיש שהחמירו בדי זה אבל לדינא פסקו הפוסקי להקל ,וכ פסק מר הגה"ק בעל ייטב לב זצוק"ל
בספרו שו"ת אבני צדק )סי' ל'( וסיי ש שכ נוהגי להקל והנח לה עיי"ש ,וכ"כ באורחת חיי )ספינקא
סק"ב( בש ספר יפה ללב שהארי בזה טובא והביא כמה ראיות להקל וסיי וכ המנהג פשוט וכ סוגיי
דעלמא אזלא לקפול הטלית בשבת לפני גדולי ואי פוצה פה עיי"ש) .וע"ע בתולדת שמואל סי' נ"ח די י"ז(.
וכשמקפל הבגד באופ המותר והיינו שלא כדר קיפולו הראשו ,מותר א כשאי בדעתו ללובשו עוד
בשבת זו ,כ משמע בלבוש וכ פסק הא"ר )סק"ט( וכ"כ התניא )סעי ט' במוסגר( והמשנ"ב )ס"ק י"ח( ושאר
אחרוני ,אכ החיי אד )כלל מ"ד די כ"ד( כתב שאינו מותר רק כשרוצה ללובשו בשבת זו והסכי עמו
בשו"ת מחנה חיי )ח"ג סי' כ"ד( ,וכבר תמה עליה בשו"ת אבני צדק )ש( דהוא נגד כל האחרוני עיי"ש.
ג( כ"כ הכלכלת השבת )מל' מכה בפטיש( הובא באחרוני ,וע"ע בקצוה"ש )סי' קי"ז סק"ז(.
ד( מג"א )סי' ש"ב סק"ו(.
ה( וז"ל ספר נמוקי או"ח אמנ האמת יורה דרכו דה שלא כדר קיפול היינו א אחר כל השבת יחזור
ויקפלנו כסדרו וכו' אבל ראינו בעוונותינו הרבי הבעלי בתי מקל יגיד לה כי מקפלי הטלית בשבת אחר
תפלת שחרית ומניחי אותו בכיסו עד לשבת הבא ,א"כ הרי זה דר קיפולו ואי לו דר קיפול אחר רק זה
משבת לשבת וא"כ אי דר להתיר וכו' על כ בודאי ראוי ליזהר ולהזהיר על ככה מחילול שבת ,וכ הזהירו
וצווחו אבותי הקדושי הגאוני ואזמו"ר מפה קהלה ואאמו"ר זי"ע עכ"ל.
ו( כ"כ המחצה"ש )סי' ש"ב סק"ו( וכ"פ המחנה חיי )ח"ג סי' כ"ד(.
ז( כ"כ בקצות השלח )סי' קי"ז בבדי השלח סק"ז(.
ח( עי' בשו"ת שבט הלוי )ח"ה סי' ל"ז( שכתב בזה"ל א שיש להחמיר לכתחלה שלא לקפל ההויז
כמשמעות הש"ס והשו"ע ,מ"מ יש ללמד זכות על המקילי בזה א( דבזמנינו הכל חדשי והכל כמו לב ב(
אפשר לצדד דידוע דהני מכנסי ע"י אחיזה אחת בסו לעומת הרגל מתקמט עי"ז כל המכנסיי ואי כא אלא
אחיזה רגילה בכוונת קיפול בלי שו תוספת מעשה לצור קיפול ,וע"ע בב"י כא בש הכלבו מש"כ ללמד
זכות על קיפול דיד ,ובנד"ד מסופק אני א אפשר להביא מזה עכ"ד ,וע"ע בערו השלח )סעי י"ב( מה
שכתב אודות הכלבו הנ"ל עיי"ש.
ט( הנה להמקילי לקפל בגד שלא כדר קיפול הראשו פשוט שאי חשש כלל לקפל בגדי כאלו ,והוא
כ"ש ממה שנתבאר לעיל בסעי ג' בש הכלכלת השבת עיי"ש ,אלא א להמחמירי )כהנ"ל בהערה ו'(
מסתבר שבבגד כזה יכולי להקל ,שיש לומר שה החמירו רק בבגד שמקבל קמטי וע"כ כשמקפלו א שלא
כדר קיפול הראשו הרי עושה תיקו להבגד שבלא"ה הי' הבגד מתקמט לגמרי ,אבל בבגדי כאלו שאינו
מקבל קמטי כלל אי בזה צור ותיקו להבגד ולא נראה כמתק מנא ודו"ק.
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