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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

)תקי"ג(

מיאן לתת להם ללכת דרך ארצו .ולזה אמר משה ,דרך
המלךנלך,שנלך בדרךשכברנעקרושםההריםכפישאומר
זאתחוקתהתורה,ישלהביןלמהדוקאבמצוהזונאמר
המלך עקרו טורא ,וכבר הוא מישור שם ,ולכן לא יעשה
שהיא חוקה ואין יודעין את הטעם ,ועוד קשה דהלא שפיר
עמודהעניןשוםהיזקותוחורבנות.
יש טעם בזה ,כמו שהביא רש"י לקמן בשם ר"מ הדרשן
תפארתיהונתן
שהיא כפרה על מעשההעגלדתבאאמו ותקנח צואת בנה.
ונראה דהנה בפרשת בשלח כתיב שם שם לו חוק ומשפט,
איתא בפסיקתא שדרשו כל הפרשה אל אומה"ע וז"ל
ודרשו רז"ל דמצות פרה אדומה במרה נצטוו ישראל .והנה
פרהזומצריםוכו',אדומהזובבל,תמימהזומדיוכו',ושחט
בעת ההוא עדיין לא היה חטא העגל ,ונמצא שבעת נתינת
אותה לפניו שנאמר כי זבח לד' בבצרה .וכו' .ודבריהם ז"ל
מצוהזו לא היה לה טעם ,לכןאמר אז שהיא חוקה ,והשם
פליאים המה ,דאיך הוציאו הפסוקים ממשמעותם לגמרי.
חוקהנשארעליהתמידכבעתנתינתה.
חנוכתהתורה ודרשוהו על הגלות והגאולה ,והריכללא הואדאיןהמקרא
יוצאמידיפשוטולגמרי .ואפ"לכעיןמ"שהכלייקרז"לבפ'
תרומה,עלמהדאיתאבתנחומאשם,זהבכנגדמלכותבבל
ולמה העליתנו ממצרים וגו' .קשה מדוע דוקא עכשיו
וכו' וכסף נגד מדי וכו' עורות אלים מאדמים כנגד מלכות
כשמתה מרים התאוו להפירות הללו ,והלא גם מקודם לא
אדום ,אמר הקב"ה אע"פ שאתם רואין ד' מלכיות מתגאות
היה להם הפירות .ועוד תמוה דבעת צרה כזאת שעמדו
ובאות עליכם ,חייכם שאני מצמיח לכם ישועה וכו' עכ"ד
למותבצמאהתאווובקשופירותמתוקותומענגות,אתמהה.
המדרש,וכתבהכלייקרדעלמדרשהזהוכיו"בתמהורבים,
ונראה דאיתא בסנהדרין דעיר שאין בה פירות אסור לת"ח
שהוציא המקרא מפשוטו ,לפתרו על ד' מלכיות ,ולי נראה
לדור שם משום שמיני פירות מאירין את העינים .ואיתא
דשגם בעל מדרש זה סובר שהכל כפשוטו וכו' ,אך דעתו
במדרש דסומא אחד ירד במים לטבול ,נזדמנה לו בארה של
לפרש שמצות אלו יש לישראל בזהב וכסף ונחושת ,יש בו
מרים וטבל שם ונתרפא .וכן מבואר ברמ"אאו"ח דבארה של
כחהגנהוהצלהנגדד'מלכיותשנמשלולהם,וזהבהתנופה
מרים מתפשטת בנהרות במוצאי שבת .והשותה מזה מתרפא
הוא כנגד מלכות בבל ,מורה שמצוה זו מתנגד ומקדים
מכלתחלואיו.ומעתהמובן,דאחרשנסתלקהבארהשלמרים
להנצל מאותה אומה שנמשלה לזהב ,וכמו"כ כולהו עכת"ד
במיתתה ,ושוב לא היה להם ממה לרפאות את תחלואיהן
הכל"י ז"ל ועד"ז אפ"ל בכוונת הפסיקתא שכל אלו המצות
ולהאיר את עיניהן כהאי סומא ,על כן התרעמו למה הביאו
שבהלכותהפרה,ישבהכחוזכותלהיותניצוליםישראלעל
אותם למקום הרעהזה ,שמקום הזהאסור לדורשם ,כי הוא
ידם מן ד' מלכיות המשולים אלי' ,כמבואר בפסיקתא
לאמקוםזרעופירות,דבשלמאאםהיושםפירות,היויכולים
שמצרים נמשלה לפרה ,אדומה זו בבל ,וכולהו מייתי לה
להתרפאות מהם והיו רשאים לדור שם ,אבל כשאין פירות,
מקראי ,ועד"ז דרשוהו חז"ל על הגלות ועל הגאולה ר"ל
כיצד יתרפאו .ולזה צוה הקב"ה להוציא מן הסלע את הבאר
שבכח אלו המצות ,להקל קצת מעול הגלות שנמשלו אלי'
שלמרים,ושוביהא להםממהלהתרפאות,ומובןמדוענענו
ויש בה כח הגנה מצרות הגלות וחבלי משיח ,ובזכותם יזכו
דוקאעלהמיםולאעלהפירות,כיהואילוניתןלהםבארה
אלהגאולה,אבלאיןהמקראיוצאמדיפשווט.
שלמרים,שובאיןצריכיןלפירות.
דברייואל
פניאריהזוטא

יען לא האמנתם בי וגו' .הקשה המהרש"א בסוטה
דרש"י סותר את עצמו ,דבחומש כתב שחטאו היה שהכה
את הסלע ולא דיבר אליו ,ובסנהדרין פירש שנענש בשביל
שאמר שמעו נא המורים לישראל .ונראה דהנה יש צדיק
המחזיר את ישראל בתשובה מתוך שמוכיחן ומטיל עליהם
קנסות ועונשים .וצדיק כזה כשרוצה לפעול על הטבע
השפעה לטובת ישראל ,צריך ג"כ להכות את הטבע בכפיה
להביא ההשפעה .אבל יש צדיק המתחבר לישראל באהבה
והוא משפיע עליהם רוח של קדושה עד שמאליהם הם
עושים תשובה מרצונם הטוב ,וצדיק כזה כשרוצה להוריד
השפעה ,אז הבריאה תעשה ג"כ מרצונה הטוב את הטובות
לישראלבליכפיהכדילמלאותרצוןצדיקזה,ולכןכשאמר
משה שמעו נא המורים ,והוכיחן בתקיפות חזקה ,שוב לא
היה הסלע רוצה לתת המים ע"י דיבור גרידא ,אלא הוצרך
להכותו כדי להוציא ממנו מים בכח ובכפיה .ונמצא ששני
הטעמיםתלוייםזהבזה.

קדושתלוי

דרך המלך נלך .קשה למה נקט לשון כזה ,ולא אמר
דרך האמצעי נלך וכיו"ב .ונראה דאיתא בגמרא מלכא אמר
עקורטורא,שהמלךיכוללמימרלעקורהרוצריכיםלצייתו,
והנה ידוע שעמוד הענן היה משוה לפני ישראל את כל
ההרים והגבעות לעשותם דרך מישור .וחשש אדום שאז
יחרבו הבתים והבנינים הבנויים על ההרים והגבעות ,ולכן

זאת חקת התורה אשר צוה ה' לאמר .ואפ"ל בהקדם
מה שאמרו ז"ל במס' ברכות לעולם ירגיז אדם יצר טוב על
יצרהרע,נצחומוטבואםלאויעסוקבתורה,נצחומוטבואם
לאו יקרא קר"ש ,נצחו מוטב ואם לאו יזכיר לו יום המיתה
עיי"ש ,וידוע מה שהאריכו בספה"ק ע"ז ,דאף שהעצה
דהזכרתיוםהמיתהמועיליותר,אעפי"כהקדימולנוחכז"ל
את העצה של לימוד התורה שדרך זה חשובה יותר ,דע"י
התורה יכולים לעבוד את השי"ת בשמחה ,וכמאמר הכתוב
פקודיה'ישרים משמחי לב,ויכולהאדם להושיע גם לזרעו
אחריו ,משא"כ העצה של הזכרת יום המיתה מביא את
האדם לעבוד את השי"ת ע"י עצבות ,ואף גם זאת שאינו
יכול להוריש את מחשבתו של הזכרת יום המיתה לבניו.
ובזה יש לפרש הכתוב החכם עיניו בראשו וכסיל בחושך
הולך,היינושהחכםהיינוהלומדתורהעיניובראש"ו,היינו
העצה הראשונה המבואר בגמ' לנצח את היצה"ר ע"י
התורה ,משא"כ הכסיל שאינו רוצה ללמוד ,בחוש"ך הולך,
היינו שצריך לנצח את היצר להזכיר את יום המיתה .ועד"ז
י"ל גם בפרשתם ,דבאמת כל הענין של ּפרה אדומה הוא
לטהרמטומאתמתכמבוארבקרא,וא"כהויּפרשהזוהזכרת
יום המיתה סגולתה לנצח את היצה"ר ,אבל מאחר שעצה זו
מביא את האדם לידי עצבות הקדים לנו הכתוב זאת חקת
התור"האשרצוהה'לאמר,היינושעצתה'היאשישתדלכל
אדםלנצחאתהיצה"רדוקאע"יעסקהתורההק'.
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לקוחי ה בידו טור ובית יוס %ומבלעד לא ירי
מתולדותיו
בתשובתו A
A
איש את ידו בהוראה ,והרב ברכת הזבח
רבינו יעקב בעל הטורי נולד באשכנז בשנת ה'
 Aאלפי כ"ט לאביו רבינו אשר הרא"ש ז"ל ,כבנו
הובאה בספר נחלת שבעה שו"ת סי' נ' כתב לו A
שימכור ספרי האחרוני ויקנה טורי ובית יוס,%
השלישי בי שמונת )ובספר היוחסי שבעת( בניו
A
)שה"ג חלק ספרי מערכת ט אות יז(,
 Aהגדולי של הרא"ש ז"ל ,הראשו רבינו יחיאל ומביאו
הטור פעמי רבות ונפטר על פני אביו) ,ובא בחלו
בעל הטורי
A
 Aלאביו וא"ל שהי' ראוי להיות מבני עלייה אלא שדחפוני
ורבינו יעקב כתב פרפראות על התורה .ולפי
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החיבור A
מ"ש בהקדמתו מוכח שזה שבידינו אינו כל
בחור ,ואחריו רבינו יעקב בעל הטורי  ,ר' יהודה הי'
בשלמות אפס קצהו וכוונתי אל האמת ,כי
 Aהרביעי ,וג אותו מזכיר אותו הטור עיי בטא"ח בה'
æåîú
á
"
é
נמצא A
החבור בשלמות בעיר מנטובה והוא פירוש גדול כמו
ר"ח סי' תי"ז שכ"ב ש ושמעתי מאחי ה"ר יאודה
שלש מאות פוליו"ס ]דפי [ ,ובתחלת הפרשה
 Aטע לדבר וכו' )הוא הי' חתנו של אחיו רבינו יעקב,
כותב A
הגימטריאות וטעמי המסורת ואח"כ חוזר על כל
וכתב בספר יוחסי שבזמ צרה הרגו עצמ רבינו יהודה וא %הזהיר בא ינהגו כ" יפרוק מעליו את עול הרבנות,
ג רבינו יעקב שגר ש באתו זמ חיזק את טענת אחיו ,הפרשה ומפרש כל פסוק הדק היטב .ועל
הרוב מבמביאיא A
 Aואשתו וחמותו אשת רבינו יעקב בעל הטורי
בטוליטילא ,עיי שה"ג חלק גדולי מערכת י' אות י"ז( ,כמו שכותב בהקדמה לחלק חוש משפט וז"ל :ובראותי פירש"י והרמב" ושקיל וטרי עליה ולפעמי
 Aר' אליקו  ,ר' משה ,ור' אלעזר ,ור' שמעו ,שהי' כול אני יעקב ב הר"ר אשר ז"ל כי בעונינו חרב מקדשינו דברי הרב אברה ' עזרא .ובהקדמתו הפליא בשבח A
חכמי בטוליטולא ,וחברו פסקי ושיטות על גמרא ובטלו כל אלה ואי לשכה ואי סנהדרי איש הישר פירוש הרמב") .שה"ג חלק גדולי בערכו( ,פ
צחות"אמהאמרזה A
 Aולא נמצאו אצלנו כי אבד זכר מהזרע הקדוש הזה בעיניו יעשה ,ומי יאמר לו מה תעשה יש אשר ידרוש הרה"ק בעל התפארת שלמה זי"ע בדר"
וחבוריה )סדה"ד ה"א פ"ח( ,את תורתו למד אצל דבר משפט ,ולא ישכו עליו ענ אורו ,כי קט מהשיגו שבעל הטורי לא הי' לו ש אחר לקרוא את מה
שכלו ,ויש אשר ישכו עליו ענ אורו ,אבל הוא ברצונו שחיבר על התורה ,רק בש בעל הטורי והלא אי זה A
A
אביו הרא"ש ז"ל ומפי אחיו הגדול ר' יחיאל ז"ל.
יחשי" מאורו ,כי יראת הדי מתוחה כנגדו יאמר משפט ש הספר אלא הוא תואר המחבר ,לידע מי
הוא A
A
אבחרה לי בדבר אחד מהמחברי ובה אדברה ויורה המחבר והלא כמה מחברי שהיו עד ימיו ואשר היו
הוי גולה
עקב הגזירות והרדיפות שעלו בעת ההיא על עדת לי ומקלי יגיד לי ,עכ"ל ,על כ נתעורר לחבר את ספרו אחריו כול בש יקראו לספריה שמ הנאות
דהעני לההואA ,,
A
ישראל במדינת אשכנז עבר ע משפחת אביו מאשכנז הגדול שימצא בו הדיי את רוב דעות הראשוני ואת והוא לא מצא לספרו ש  ,ואמר הרה"ק
יע שהספר בעל הטורי הוא כולו א" גימטריאות A
 Aלספרד ,כמה שני התעכב בברצלונא אצל אחיו הגדול ההכרעה הנכונה על פי מסקנת הרא"ש.
רבי יחיאל ,לאחר שמת אחיו עבר לטוליטולא )טולידו(
ונוטריקו אשר עינינו רואות שכמה בדחני קלי הדעת
יאמרו ג"כ גימטריאות ונוטריקו בבדחנות ,וה דברי A
ארבעה טורי
 Aמקו מגורי אביו הרא"ש .הי' דואג מאד לקרוביו
ולחביריו שנשארו באשכנז ,וביקש שיעזבו ג המה
כדי להקל מעליו את מלאכת סידור של ספרו נפלאי  ,חשש המחבר אולי ברבות הימי
יזלזלו A
 Aאת מדינת אשכנז ,וז"ל במכתבו אשר כתב לאחד מרבני הגדול עשה תחילה קיצור מהלכות אביו הרא"ש בספרו ח"ו ויאמרו מי יודע מבט מי יצאו הדברי לכ
אשכנז משנת פ"ט :א תרצה לבוא לאר! הזאת )ספרד( ומתשובותיו בש "קצור פסקי הרא"ש" ,וזה הכשיר לו בכוונה חת עצמו על ספרו בש בעל הטורי ,
למע A
A
אבקש ל" מנוח אשר יטב ל" ,ידעת שאסור לאד אפילו את הקרקע לבנינו הגדול ,כש שפירוש המשניות שימש דעת כי המחבר הזה הוא אשר חיבר ארבעה טורי ,
 Aלעבור במקו סכנה ,כ"ש לדור באר! גזירה כל שחייו להרמב" הכנה לחיבורו הגדול משנה תורה ,אבל יש אשר כל בית ישראל נשא
עליה ומפיה אנו חיי A
תלויי לו מנגד יומ ולילה ,וא יש מקרובינו ש  ,מי הבדל בי חיבורו לחיבורו של הרמב" שכתב את ספרו )ספר של צדיקי  ,ח"ב ד %כ"ג(.
 Aית שיבואו הנה ,כי כל מי שיוציא נפש מש הוא בעיני כמו שכתב הרא"ש )שו"ת הרא"ש כלל לא סימ ט ד"ה
A
ובא השמש
מה שכתב( וכ טועי כל המורי הוראות מתו" דברי
כאילו מציל נפש מישראל ,עכ"ל.
רבינו יעקב בעל הטורי נסע מאשכנז לבא
לאר! A
A
הרמב" ז"ל ואינ בקיאי בגמרא ,לידע מהיכ הוציא
דבריו ,טועי להתיר האסור ולאסור את המותר .כי לא ישראל ובעיר כיא"ו נתבקש בישיבה של מעלה והיתה
תורה מתו הדחק
למד תורה מתו" דוחק גדול ,שהי' עני גדול כל ימיו עשה כשאר המחברי  ,שהביאו ראיות לדבריה והראו מנוחתו כבוד )שה"ג חלק גדולי בערכו( ,והביאו אותו A
A
כמו שכותב בספרו הגדול "טור" )סי' רמ"ב( וז"ל :וכמה על המקומות היכ דבריה בגמרא ,ומתו" זה יכול לקבר אביו ,וזה אשר חרות על מצבת קבורתו :עדה
 Aפעמי נשאתי ונתתי בדבר לפני א"א ז"ל כמוני היו לעמוד על העיקר ועל האמת .אבל הוא כתב ספרו המצבה הזאת ,מחזה עליו לחזות ,כי תחתיה נגנז איש A
שיש לי מעט משלי ואינו מספיק לי וצרי" אני לאחרי  ,כמתנבא מפי הגבורה ,בלא טע ובלא ראיה ,עכ"ל ,ת יושב אהלי  ,רב פעלי  ,צדיק מושל ביראת
אלקי A
 Aא אני בכלל עשה שבת" חול וא לאו השיבני דבר וכידוע שסו %ימיו ביקש להשלי את ספרו ולהוסי %הר' יעקב ב הרא"ש ז"ל ,אמרת כטל תזל ,מפי ספרי
ברור ,עכ"ל] ,בספר אור הגליל מביא מגדלותו של עליו מראה מקומות ,אבל רבינו יעקב נזהר הי' בתחלה אשר חיבר בשפה ברורה ,פירוש לפסקי ולתורה
אב A
A
בזה ,וציי בספרו את מקורותיו ,והביא ג דעות שונות ופסקי לשלשלה סדרי  ,ומלאכת ארבעה טורי ,
הגה"ק ר' עמר חסידא זצ"ל בעודו ילד ,מביא ש
 Aשבילדותו קבע אתו אביו שיעור טור אורח חיי הלכות בי הפוסקי  ,עוד חילוק יש דהרמב" כתב כל הלכות העזר וחוש משפט לנחשלי  ,יורה דעה ואורחות חיי
בחבה A
שבת ,כשלמדו בסימ הנ"ל ,פנה לפתע לאביו יוצא אפי' שלא שיי" בזמ הזה משא"כ הטור היא מיוסד רק לנכשלי  ,כל ימיו היו מכאובי וסבל יסורי
ונפטר באהבה רבה ,ובי"ב בתמוז הובא עד
אביו A
 Aמכא שג הרא"ש לא הי' לו צרכי שבת ,כי אחרת הי' על הלכות הנוהגות בזמ הזה,
חיבורו מחולק לארבע טורי כדבריו בהקדמה הרא"ש ז"ל לשכב אצלו בקברו אשר קרה לו ,ויעקב
נות לבנו שיקנה לצרכי שבת ,והרי הדבר נורא ,קרא
A
 Aהקט בהתרגשות ,שני גדולי עול אלה מגדולי לחלק ד' וז"ל :ובו נשלמו ארבע הטורי  ,אשר חצבתי הל" לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלקי .
הראשוני ענקי בתורה ועשירי בחכמה ולא הי' לה
בעזרת שוכ מרומי  :הטור האחד "אורח חיי "
שבו זכותו יג עלינו ועל כל ישראל אמ A
כשמדבר
 Aלצרכי שבת ,עכ"ל ,א"ה דבספר היוחסי
נתתי את הברכות ואת התפלה והלכות שבת ומועד
ובנות
בני
מהרא"ש כותב וז"ל :והי' לו עושר ושבע
ומשפטיה ,וקראתיו אורח חיי כי ממנו תוצאת חיי ,
A
אחר שכבר ספו ותמו מ השוק
רצה
לא
כי
רבנות
 Aג"כ[ ,לא רצה לקבל עליו שו משרת
והטור השני" ,יורה דעה" ההול" קדמת "אסור"
חבר
'
הי
אבל
,
זעיר
 Aלהנות מקופת הקהל ועסק במסחר
A
נית שוב להשיג
להורות את בני ישראל המותר והאסור וקראתיו יורה
אביו
פטירת
לאחר
באחד מבתי הדיני שבעיר ,אפילו
דעה כי הוא יורה דעה ויבי משפט ,והטור השלישי
A
ספר
 Aלא מילא את מקומו של אביו רק אחיו הצעיר ר' יהודה "אב העזר" ש עשיתי לאד עזר כנגדו ג כשלחה
הוא אשר מילא את מקו אביו בטוליטולא.
אי" יגרשנה מנגדו וקראתיו אב העזר יע כי הוא
יו המובחר
A
A
להועיל ג לעזר ,והטור הרביעי "חש משפט" ש
טע לחיבורו
ילקוט חיזוק והתעוררות
סיבתו של רבינו יעקב להחיש את ספרו היתה ,כי חקקתי חוק ומשפט ,עכ"ל,
A
A
הספר א" יצא לאור העול נתקבל ונתפשט מהר
באותו הזמ הונהגו בכמה קהילות בספרד להורות אלא
שבחייו
המובחר
יו
את
למלאות
אופ
באיזה
 Aעל פי ספרו של הרמב"  ,ואחרי מות הרא"ש החליטו בכל תפוצות הגולה ,גדולי חכמי כתבו הגהות
A
יו החופה  -חתונה  -שבע ברכות
ג מנהיגי קהילות טוליטולא להתקי בעיר הסכמה וביאורי על הטורי  ,עיקר פירסומו של הטור נעשה
ע"י מר רבינו יוס %קארו בספרו הב"י והרמ"א בספרו סדר המעשה אשר יעשה ודיבורי תפלות
ובקשות ,והתבוננות A
 Aזו ,באמר שנתרבה המחלוקת בי פוסקי הדייני זה
המחשבה בזמני גבוהי הללו
אומר בכה וזה אומר בכה ,על כ הסכימו להורות על פי "דרכי משה" על הטור" ,וגדולי דורות עשו חיבור עליו
A
 Aהרמב" בלבד ,זולת במה שחולק עליו רב הרא"ש כמו מהר"י אבוהב ומהר"י ' חביב ומהר" אלשקר.
יעשו כדבריו ,ר' יהודה ב הרא"ש שישב על כסא וזכה מר בית יוס %שחיבורו יצא לאור ונתפשטו לכל
A
 Aהרבנות העיר במקו אביו ,הוכיח את מנהיגי הקהל ישראל ואחריו הרב דרישה והרב בית חדש" )שה"ג חלק
אברה יעקב יאקאב
נשמתו
גדולי מערכת י אות רח(" ,ולגודל קדושת
 Aבדברי קשי  ,שבמקו שיש מחלוקת בי הפוסקי
A
אי רשות לאד לפסוק מדעתו כאחד מה בלי ראיות ,ונשמת מר זכו שכל מורה הוראה בריש כל מראי"
A
A
בסגנו מכתב הדרכה פרטית לחת

*

י"ל בס"ד על ידי
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שויתי ה' לנגדי תמיד ,לדעת שהכל מידו והכל שלוA ,
A
פרק ד' משנה כ"א
ולכ שמח לבי כי ויגל כבוד"י ,שאינו לעצמי אלא של
äåàúäå äàð÷ä ,øîåà øô÷ä øæòìà éáø
ה' ,וא כ א #בשרי ישכו לבטח ולא ירקב ,כי אי בי A
A
.íìåòä ïî íãàä úà ïéàéöåî ãåáëäå
קנאה על זולתי ,כי העיקר מה שכבוד שמי מתרבה A
A
 ÷"ôîåכ"ק מר אאמו"ר זללה"ה שמעתי לפרש,
בעול ,עכ"ד) .וע"ע בתהלה למשה ד #ה.(.
ששלשה דברי אלו הקנאה והתאוה והכבוד ,א הוא
 Aלהוט אחריה ,הוא אובד את כל המדות התרומיות מכ¢ק מר אדמו¢ר שליט¢א  äìôúáåלמשה )תהלי טז י( כתב הישמח משה A
 Aוהאנושיות שבקרבו במדות דר אר ,וזהו מוציאי את  ÷"ôì ò"ùú úðù çø÷ 'ô úåáà é÷øôבעצמו פירוש זה בקיצור ,ובדיבור לפני זה כתב ,שא A
האד שומח בהכבוד אז גור מיתה להגו #ח"ו,
האד" ,שמוציא ממנו כל האנושיות.
כאמר A
A
נתפרס ע"י ועד להוצאת ספרי כ"ק מר אדמו"ר שליט"א )פסחי פז (:אוי לרבנות שמקברת את בעליה ,אבל א
*
 úåèùôáåנראה לומר הכוונה ע"ד שאמרו חז"ל
הכבוד שומח בו ,ונהפו הוא ,עכ"ד .ומבואר לנו A
A
)ברכות לג (.אי ערוד ממית אלא החטא ,ולזה רמז
זה יש לו התגברות היצר ביתר שאת רח"ל ,מאחר שהוא
מדבריו הקדושי ,כי כבוד שלא לש שמי מקברת את
A
 Aהתנא והיה כי תמצא רעות רבות וצרות ,לא יתלה
מצווה עליה ,ועל כ כמעט אינו באפשרי שינצל מ
בעליה ,וא הוא לש שמי גור אריכות ימי.
 Aהדברי במקרי הזמ ,אלא ישכיל וידע כי הקנאה
העבירה ה"י .וכמו כ הוא במי שמתגאה ,שאמרו חז"ל
 äæåשאמר הקנאה והכבוד ,היינו א יתאחדו A
התאוה והכבוד ,אות החטאי עצמ ,מוציאי את
)סוטה ה (.אי אני והוא יכולי לדור בעול ,ולכ נאבד
שניה יחד ,שהוא מקנא בכבוד אחרי ושומח בכבוד
עצמו ,נמצא ששמחתו בכבודו הוא לכבוד עצמו ולא A
 Aהאד מ העול ,והמה גרמו הצרות והיסורי ח"ו.
ממנו התכונה קדושה מאת המשלח ית"ש.
*
 äðäåשני מדות רעות הקנאה והכבוד ,מה בכבוד שמי שמתרבה ,שהרי מתקנא בחבירו שחולקי A
A
 ãåòי"ל בטע שהקנאה התאוה והכבוד מוציאי
שמתקנא בחבירו ורוצה שיהיה לו כמוהו ,וג הרדיפה
לו כבוד ,ובאופ זה מוציאי את האד מ העול ,שזה
 Aאת האד מ העול .בהקד מה שאמרו חז"ל )עבודה אחר הכבוד ,שורש מ הגאוה ,שמתנשא בקרבו לאמר גור לו מיתה וג לאחר מיתתו עצמותיו מרקיבי ח"וA .
 Aזרה ג (.גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה
כי לי נאה ולי יאה כ וכ ,ולכ הוא מתקנא בחבירו
 ô"ìéåבזה לשו רשיז"ל ויקח קרח ,ופירש"י לקח A
ועושה ,והטע מבואר בתוס' )ד"ה גדול( שהמצווה
ורוד #אחר הכבוד.
מקח רע לעצמו ,כי כבר אמרו דורשי רשומות קר"ח
לכלל A
מי
 Aועושה יש לו תמיד התגברות היצר ,מה שאי כ
 åäæåהקנאה התאוה והכבוד מוציאי את האד מ
ראשי תיבות ק'נאה ר'וממות ח'מדה ,והיינו שבא
.
ש
"
 Aשאינו מצווה ועושה אי היצר הרע מתגבר עליו ,עי
שהמצווה העול ,כי מאחר שציונו הקב"ה במצותיו ,כולנו בני טעות בשלשה דברי הללו המוציאי את האד מ A
והוא תמוה ,דהיא יעלה על הדעת לומר
ישראל מצווי ועושי ,ויש התגברות היצר הרע על כל
העול ,ועל זה פירש"י שלקח
מקח רע לעצמ"ו ,שעל A
יהיה
ה
"
הקב
 Aועושה ,בשביל שיש לו ציווי מיוחד מאת
התרי"ג מצות ,ולעומת זה יש תכונה קדושה מאת
ידי דברי אלו עצמותיו נרקבי ח"ו.
מתגרה
הרע
שהיצר
 Aבמדריגה פחותה ממי שאינו מצווה,
המצווה הבורא ית"ש ובכח זה יוכל האד להתגבר על
*
A
בו ומתגבר עליו ביתר שאת.
היצר הרע ולנצחו ,אמנ א הוא להוט אחר שלשה
.äåàúäåעל פי דברי הרה"ק מהר"י מבעלזא זללה"ה A
A
ה
"
זללה
ז
"
א
שכתב
מה
פי
 êàביאור העני על
דברי אלו הקנאה והתאוה והכבוד ,חלילה נאבד ממנו
יתבאר
זה
מאמר
בביאור
(
שצו
עמוד
בשלח
'
פ
ב
"
ח
)
חיי
בעצי
 Aגדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה ,על התכונה קדושה ,ואי יתגבר על היצר הרע ,והרי זה עצה על קבלת התפלות ,שלא יהיו המקטריגי מעכביA ,
טורדו ומאבדו מ העול בזה ובבא.
לכוי בבקשתו על צרכי גופו כדי שיוכל לקיי מצות ה
שמי'A ,
 Aפי המבואר באור החיי הקדוש )פ' שלח( בעני שליחו
*
וביותר מי שיש בו דעת לעשות מצרכי הגו #חפצי
שלא
 Aשל אד כמותו ,שיולד בו תכונה מכח המשלח מה
äàð÷ä
.ãåáëäåמה שהביא א"ז זללה"ה בייטב לב ממש ,אז בטר נקרא יעננו ה' לרצו ,עכ"ד .ובזה פי' A
מצווה
היתה בו מקוד ,עכ"ד .ומעתה י"ל כי א הוא
 ùéלפרש על פי
בנו הרה"ק מהרי"ד זללה"ה התרגו יונת )ויקרא כ ז
אלהיכA (,
אשר
ה
"
 Aועושה ,הרי נעשה הדבר על פי דיבורו של הקב
)פ' שמות עמוד לב( ששמע בימי חורפו ממו"ז הישמח
והתקדשת והיית קדושי כי אני ה'
בו
ונולד
 Aצוה לעשותו ,וא כ בזה הוא שליחא דרחמנא
משה זללה"ה בעת בואו למחוז סיגוט )כאשר נתקבל
פניו ותתקדשו ותהו קדישי בגופיכו מטול דאקבל ברעוא A
גדול
זהו
תכונה קדושה מאת המשלח הבורא ב"ה ,ו
בנו מהרא"נ זללה"ה לאב"ד( ויצאו לקראתו לקבל
צלותכו אנא הוא ה' מקדשכו .והכוונה כי א
יתקדשואז A
ה
"
מהקב
 Aהמצווה ועושה ,שיש בו תכונה קדושה
בכבוד גדול ,ענה ואמר כתיב )תהלי טז ח( שויתי ה'
עצמ בגופ ,ויעשו מצרכי הגו #חפצי שמי,
,
עצמו
פי
על
 Aהמצווה ,ממי שאינו מצווה והוא עושה
לנגדי תמיד וגו' לכ שמח לבי ויגל כבודי ,ענינו על פי
מר יתקבל ברעוא צלותהו דישראל אפילו על צרכי הגוA ,#
לומר
יש
ובכ
דמאי יולד בו תכונה קדושה ,עכ"ד.
מה שפירש הרמב" הפסוק )תהלי ל יג( למע יז
 Aשהג שהמצווה ועושה יש עליו התגברות כח היצר כבוד ,ר"ל א נותני כבוד לשמו יתבר ,הכבוד מזמר עכ"ד äæáå.יתבאר המשנה בטע שהתאוה מוציא את A
 Aביתר שאת ,מכל מקו לעומת זה נולד בו כח תכונה
ומשבח על שהגיע למל מלכי המלכי הקב"ה ,לא
לאד,כ האד מ העול ,כי בלי תפלה ותחנוני אי אפשר לו A
קדושה מאת המצווה הבורא ב"ה ,ובכח תכונה קדושה
כשנותני כבוד לבשר וד .ולכ כשחולקי כבוד
לאד להתקיי בעול ,ומעתה א הוא כרו אחר
תאות A
 Aהלזו יוכל האד להכניע היצר הרע ולעשות רצו קונו,
צרי להבי שלא בשביל עצמו הוא זה ,כי א בשביל
הגו ,#עלול שהמקטריגי יעכבו את תפלתו על צרכי
 Aולכ גדול המצווה יותר ממי שאינו מצווה ועושה.
מה שיש בו תורה ויראת שמי וצדקות ,וכל זה מתת
הגו ,#ולכ אי אפשר לו להתקיי בעול.
A
בבר
 íðîàכבר העלה כ"ק מר אאמו"ר זללה"ה
אלקי כדכתיב )משלי ב ו( כי ה' ית חכמה ,ואמרו
 åàיאמר על פי מה *שכתב א"ז זללה"ה בתפלה A
הכח
באד
 Aמשה )פ' תצוה עמוד רלב( שבכדי שתתקיי
)קידושי ל (:אלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו ,א כ
להדבק
ידה
 Aהאלהי והתכונה הקדושה הלזו ,ויזכה על
מידו הכל והכבוד אליו יתבר ,ולכ צרי שיעלה
אלא למשה )מזמור פו( בפסוק שמרה נפשי כי חסיד אני ,כי A
מתאוות
האד
בתורת ה' וביראתו ,מ ההכרח שיפרוש
הכבוד ההוא להקב"ה ויאמר שהכבוד אינו שלו
העושה רק מצותיו ית"ש הוא צדיק ,אבל באמת
נצטוינו A
שער
)
הלבבות
בחובת
 Aהעול הזה ותענוגיו ,וכמו שכתב
של הקב"ה ,ואז יגל הכבוד ויזמר .והמופת על זה להבי
)ויקרא יח ל( ושמרת את משמרתי ,עשו משמרת
אחד
בכלי
יתחברו
לא
 Aחשבו הנפש פ"ג( כי כאשר
על עצמו אשר ע לבבו ,הוא א חולקי כבוד
לזולתו למשמרתי )יבמות כא ,(.דהיינו לעשות גדרי וסייגי לבל A
הזה
עול
אהבת
האד
בלב
המי והאש ,כ לא תתחבר
יותר ממנו בשביל שהוא חכ וצדיק ,לא ירע בעיניו ולא
יכשל ,והיינו חסיד שעושה לפני מ השורה לבל יכשל.
וא A
הזה
עול
בתאוות
האד
יאחוז
 Aועבודת השי"ת ,וא
יקנא בו ,אלא יהא חביב בעיניו כבוד חבירו כשלו,
והנה ידוע )סוטה ח (:דבמדה שאד מודד מודדי לו,
חטאת
לפתח
ואז
,
בקרבו
אשר
קדושה
יאבד התכונה
וישמח בלבבו על שכבוד שמי מתרבה בזה ,מה לו
הוא כ א עושה גדרי ושומר עצמו לבל יכשל ,ג הקב"ה A
A
מעבודת
להדיחו
עליו
לשלוט
הרע
היצר
רוב ,שיוכל
או על ידי אחר ,אבל א לוקח הכבוד לעצמו להנות בו,
שומרו במה שאינו יכול לשמור עצמו דשגיאות מי יבי,
 Aהשי"ת ,אבל א יפרוש עצמו מתענוגי עול הזה יזכה אז א מכבדי את זולתו יותר ממנו ירע בעיניו ויקנא בו .מה שאי כ כשאינו שומר עצמו .ועל פי זה יוב שמרה A
שתתקיי אצלו הכח האלהי והתכונה הקדושה ממעשה
וכבר אמרו )שבת קנב (:כל המתקנא עצמותיו
מרקיבי,לא נפשי כי חסיד אני ,ושומר אני את עצמי בגדרי וסייגיA ,
A
המצוות ,ועל ידי זה יזכה לנצח יצרו ,עכ"ד.
ומדה טובה מרובה ,ממילא נשמע מי שאינו מתקנא,
א כ ראוי שג אתה תשמור אותי ,עכ"ד.
A
A
 äúòîåמי שהוא כרו אחר תאות עוה"ז ,חלילה
מיבעיא שעצמותיו אי מרקיבי ,אלא א #בשרו לא
)המש בעמוד הבא(
ולעומת
,
יצרו
על
להתגבר
קדושה
התכונה
ממנו
נאבד
ירקב .וזה שאמר דוד מל ישראל שחלקו לו כבוד,
A
A
 Kממעיינות התאחדותנו OOOOOOOOOOk


ג

 KOOOOOOOOOOOOOOOחקת תש"ע k


AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
A
א
"
שליט
ר
"
אדמו
מר
ק
"
מכ
קודש
דברות
A
A
)המש מעמוד הקוד(
 äðäå Aכתב הב"ח )יו"ד סימ שס"ב( בש אור זרוע ,דתואר צדיק מונח על מי שמקיי בירורי הלכות ,נער ונסדר ע"י מערכת "בית וועד לחכמי " שע"י מבצר הכוללי קרית יואל A
והיו למראה עיניו של הגה"צ דומ"! קרית יואל שליט"א
 Aאת התורה כדינה ,וחסיד הוא המקדש עצמו במותר לו .נמצא מי שממלא תאותיו אי הקב"ה
A
או ע"י הפעקס:
להערות והארות:
שומרו מ החטא ,והנה אמרו חז"ל )ברכות לג (.אי ערוד ממית אלא החטא .וזה שרמז התנא
A
A
שהתאוה מוציא את האד מ העול ,כי על ידי שאינו מקדש עצמו במותר לו ,וכרו אחר
úå
ëéøëäå
íéøù÷ä
íå÷îá
íéèåçä
å÷ñôð
éðéã
 Aתאותיו ,ואינו עושה לעצמו גדרי וסייגי להתנהג בחסידות ,עלול להכשל בחטא ח"ו ,כי א( בשבוע העעל"ט נתבאר הדי א נפסקו חוטי הציצית ,אבל הכריכות והקשרי A
נחסר לו השמירה מעולה מאת הבורא ית"ש השומר עמו ישראל ,וזהו שמוציא את האד מ
A
A
נשארו שלימי ,ועכשיו יתבאר הדי א נפסקו החוטי במקו הכריכות והקשרי.
העול ,כי מאחר שנכשל בחטא ח"ו ,החטא גור לו מיתה ר"ל.
 נפסק אחר קשר השני -*
ב( הנה ידוע שיש בהציצית ד' כריכות וה' קשרי ,וקשר הראשו הוא הקשר A
A
.ãåáëäå
 Aיתבאר על פי מאמר המגיד הקדוש מקאזני זי"ע לפרש הפסוק )במדבר טו כו( ונסלח הסמו לנקב הבגד ,ואח"כ יש כריכות ואח"כ קשר השני וכ להלאה ,א נפסק חוט A
אחד למעלה מקשר השני ושאר ז' החוטי נשארו שלימי נכו להחמיר
 Aלכל עדת בני ישראל ולגר הגר בתוכ כי לכל הע בשגגה ,כי אמרו בגמרא )בבא מציעא לג(:
להחליפA ,
ע ציצית אחרי ,בהזדמנות הראשונה שיש לו ,אבל א"צ לטרוח להחליפ תיכ!
הגד לעמי פשע אלו תלמידי חכמי ששגגות נעשות לה כזדונות ,ולבית יעקב חטאת ,אלו
וג יכול לבר ע"ז ברכת ציצית .
A
 Aעמי האר שזדונות נעשות לה כשגגות ,והנה קי"ל )יו"ד סימ רמ"ג ס"ז( דליכא די תלמיד
 נפסק לפני קשר השני - Aחכ בזמ הזה לעני קנס ליטרא דדהבא להמבזה תלמיד חכ ,וזה שאמר ונסלח לכ"ל עדת ג( וא נפסק החוט במקו קשר השני ,או במקו הכריכות הראשו  ,הציצית A
בני ישראל ,אפילו לתלמידי חכמי ,כי לכל הע בשגגה ,שלכול נחשב רק כשוגג ,דליכא די פסול ואסור לבר ע"ז ברכת ציצית וג צרי לטרוח אחר ציצית אחרת ,ומ
במקו"משאיא A
 Aתלמוד חכ האידנא ,עכ"ד.
א"א לו להשיג ציצית אחרת ,א"צ לפושטו ,וכ בשעת הדחק א הוא
A
A
 óéñåîåעל זה א"ז זללה"ה בייטב לב )פ' משפטי עמוד קסד( כי במדה שאד מודד ציצית מצויי ,יכולי ללבשו אבל לא יבר .
 נפסק בקשר הראשו -מודדי לו )סוטה ח ,(:ומי שמתגאה ומחזיק עצמו לתלמיד חכ ,כמו כ דני אותו למעלה
 Aלתלמיד חכ ונחשב לו השוגג כזדו  ,אבל מי שהוא שפל בעיניו ומחזיק עצמו לע האר  ,אז ד( אבל א נפסק בקשר הראשו הסמו לבגד ]וכ"ש בנפסק החוט במקו A
 Aדני אותו למעלה כאלו הוא ע האר וזדו נחשב לו לשוגג ,עכ"ד.
נקב הבגד לפני קשר הראשו [ אז הציצית פסול לגמרי וצרי לפושטו תיכ! ומיד A
 äæåשאמר הכבוד מוציא את האד מ העול ,כי כתב א"ז זללה"ה בישמח משה )פ' )ולכ כתב הט"ז שלפני הברכה יש לבדוק חוט הציצת במקו שדבוקי להבגד -
A
 Aהאזינו( כי תשובה מיראה לא מהני לתלמידי חכמי ,דהא כיו דבתשובה מיראה זדונות נעשו לפני קשר הראשו  -שמא נפסק ש חוט אחד שש רגיל להתקלקל(.
 Aשגגות )יומא פו ,(:הרי נחשב לה כזדונות ,וא כ לא תועיל לה תשובה מיראה כלל ,ה( מה שכתבנו שצרי לפושטו תיכ! ומיד הכוונה שאסור להשהות הבגד עליו A
עכ"ד .וא כ א רוד $אחר הכבוד ומחשיב עצמו לאד נכבד ולתלמיד חכ ,לא שבקת ליה אפילו כשעומד במקו אחד ]ובזה גרע ממי שאינו לבוש ציצית שמותר לו לעמוד
בלי A
 Aחיי ,כי האד אי צדיק באר אשר יעשה טוב ולא יחט"א בשוגג ,והשגגות נחשבות לו ציצית כשאינו הול ד' אמות[ ,אמנ א יהי' לו גנאי גדול ,כגו שעומד בביהמ"ד
 Aכמזיד ,וג א עושה תשובה מיראה ,אי לו תקנה בזה ,שג זה נחשב כמזיד ,וצרי לעשות במקו שיש אנשי רבי יש להקל שיל בזריזות למקו צנוע וש יפשטנו .
A
 נפסקו ב' חוטי או יותר -תשובה מאהבה שהוא עבודה הקשה שבמקדש.
ו( כל חילוקי דיני שנתבארו כא ה בנפסק חוט אחד ,אבל בנפסקו ב' חוטי A
A
*
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כ
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כ
שכיח
שלא
והיות
,
יותר
חמורי
הדיני
אז
,
והכריכות
הקשרי
במקו
יותר
או
 ãåòאפשר לומר על פי מאמר א"ז מר הבעש"ט הקדוש זי"ע )הובא בתולדות יעקב
A
A
יוס $פ' בא( על הכתוב )תהלי צד א( אל נקמות הוי"ה ,דלכאורה אי שיי בנקמה ש ע"כ כתבנו דינ בהערה .
A
 Aהרחמי ,אלא משל לאחד שמרד במל ,והמל נשאו על כל השרי ועבדי המל ,וכוונתו כי
 Aא ימיתנו יהיה הצער רק לפי שעה ,מה שאי כ א יטיב עמו להרבות לו עוד יקר וגדולה,
A
על ידי זה יגדל צערו הלו וגדול כל ימיו ,ויבוש ויכל היא העיז פני נגד מל רחמ כזה,
A
 Aאשר לא די שאינו מיסרו בעונש המגיע לו אלא עוד מתחסד עמו ומנשאו לגדולה .ואתמר ביה
 Aמשמיה דהמגיד הקדוש ממעזריטש זי"ע לפרש בזה את החרוז משו חסד" ליודעי אל קנא
A
ונוק" ,שבהשפעת החסד בעצמו הרי הוא קנא ונוק ,עכ"ד.
A
A
 ìòåפי זה יש לפרש מאמר ז"ל )ברכות לד (:במקו שבעלי תשובה עומדי אי צדיקי
 Aגמורי יכולי לעמוד ,וכתב ביערות דבש )ח"א דרוש א( דמקו בעלי תשובה הוא בבתי גואי
A
לפני ולפני ,וצדיקי גמורי הוא בבתי בראי ,עי"ש .וראוי להתבונ מפני מה גדלה ויתירה
A
 Aמקו הבעלי תשובה יותר מצדיקי גמורי .ולפי דרכינו י"ל כי מה שהבעל תשובה זוכה
 Aלהיות בבתי גואי ,אי זה בגדר שכר ,כי א בגדר עונש ,שהקב"ה מגדלהו ומנשאהו על כל
A
השרי ,ועל ידי זה יבוש ויכל אי נשאו לבו לחטוא נגד המל ,ולכ במקו שבעלי תשובה
A
 Aעומדי אי צדיקי גמורי יכולי לעמוד ,ואי הכוונה מחמת גודל מעלת ,אלא מכח
 Aהעונש שמגיע לה וכאמור.
A
 íðîàכתב א"ז זללה"ה בקדושת יו"ט )פ' צו( שעונש בדר התנשאות שיי דוקא במי
A
 Aשמתנהג בענוה ,מה שאי כ המתנהג במדת הגאות לא יכנע לבבו על ידי עונש התנשאות,
 Aוההכרח שתהיה עונשו ביסורי ומלקות ח"ו ,עכ"ד.
A
 äæáåיתבאר המשנה והכבוד מוציא את האד מ העול ,כי מי שרוד $אחר הכבוד
A
 Aוהשררה ואינו מתנהג בענוה ושפלות רוח ,א כ ביו פקדו לענוש אותו על חטאיו ,לא יהיה
 Aדי לו בעונש התנשאות ,והחכמה אומרת נפש החוטאת תמות )ילקוט יחזקאל רמז שנ"ח(,
A
ולזה מוציאי את האד מ העול ח"ו.
A
A
)כא הארי עוד רבינו בדברי מוסר בעניני חינו הבנות ,ויודפס אי"ה בנפרד(
A
A
 © úåøåîù úåéåëæä ìëעל פי די תוה"ק אנו אוסרי להעתיק בכל אופ שהוא מאמרי שלמי או חלק שנדפסו בגליונינו בלי רשות כתב מהמערכת
A
A
הרוצה לנדב גליו לפרס מודעות להאיר ולהעיר יתקשר ע המערכת (845) 781  0153
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א( הנה דעת השל"ה )מס' חולי נר מצוה סוד"ה מאחר שמצוה( דא נפסק חוט אחד בתו הגדיל
הציצית פסול ,וכ"כ התניא בסידורו ,אכ מסתימות הפוסקי נראה דכשר ,וכ"פ הבה"ל )סי' י"ב ד"ה יש
לסמו על ר"י( והתהל"ד סק"ב וכ הביא הגה"צ הדומ" שליט"א )בתשובה עדיי בכת"י( בש ספר
אפיקי מגיני )סי' י"ב סק"ו( ,ובפני כתבנו שנכו להחמיר לכתחלה כדעת השל"ה ]ובפרט שבלא"ה כבר
נתבאר )בשבוע העעל"ט( דחסידי ואנשי מעשה מחמירי אפילו א נפסק חוט אחד בענ ,[$ובשעת
הדחק יכולי לבר עליו ,וכ"פ הגה"צ הדומ" שליט"א בתשובה )עדיי בכת"י(.
ב( הנה הבה"ל )ס"ס י"ב( כתב דקשר השני מחמשה קשרי ]שהוא נקרא קשר העליו שמחוייבי
לעשות מדאורייתא[ א נפסק ש וכ"ש למטה ממנו אפילו חוט אחד נראה דפסול דהוי כאילו נפסק
הקשר עיי"ש .אכ בשו"ת האל $ל שלמה )סי' ט'( ס"ל דלא נפסל רק כשנפסק החוטי שעל הבגד ממש
אבל מה שאינו מונח על הבגד ממש לא נחשב נפסק מעיקרו וע"כ א נפסק בחוליא הראשונה וכ"ש
בקשר שני אינו פסול לדעתו ורק בקשר הראשו הסמו להבגד ש פוסל בנפסק חוט אחד עיי"ש ,והגה"צ
הדומ" שליט"א )בתשובה עדיי בכת"י( פסק דבשעת הדחק במקו שאי ציצית מצויי יש ללבשו
כדעת האל $ל שלמה הנ"ל ,אבל מ"מ אי לבר וכדעת המשנ"ב שבאופ זה ג לדעת ר"י פסול.
ג( דבזה לכו"ע פסול א $לדעת האל $ל שלמה הנ"ל.
ד( סי' ח' )סק"ח( ,וחוזר ושונה אותו בסי' י"ב )סק"ג( והובא דבריו באחרוני ש.
ה( כ הוכיח הא"ר )סוס"י י"ב( מדברי המג"א ,וכ"פ המשנ"ב )סו $הסי'( ]אכ המאמר מרדכי )סי'
י"ג סק"א( חולק ע"ז וס"ל דבעמידה לחוד ליכא איסור עיי"ש[.
ו( כ נתבאר בשו"ע סי' י"ג ובנו"כ ש ,והגדר של גנאי גדול פשוט דתלוי לפי האד והמקו,
]ועוד נתבאר בפוסקי ש דבשבת יכולי להקל יותר ואכמ"ל[.
ז( הנה א דקדק בעת עשיית הציצית או שקנה מהקאמפאני שה מדקדקי שלא יתערבו החוטי
של צד זה לצד האחר כמו שנתבאר בשבוע העעל"ט ,אז א $שנפסקו ד' רק מצד אחד דינ כמו שנתבאר
כא בפני כשנפסק חוט אחד ,והיינו דלמעלה מקשר השני נכו להחמיר להחליפ ויכול לבר ע"ז ברכת
ציצית ]כמו שנתבאר בסעי $ב'[ ,וא נפסק בקשר השני וכ בהכריכה הראשונה אסור לבר ע"ז ,וצרי
לטרוח אחר ציצית אחרי ,אבל כ"ז שאי לו ציצית אחרי א"צ לפושטו ]כמו שנתבאר בסעי $ג'[ ,וא
נפסק מקשר הראשו במקו שמחובר להבגד פסול וצרי לפושטו תיכ] $כמו שנתבאר בסעי $ד'[.
כ"ז כשדקדק בעת עשיית הציצית ורואה עתה שנפסקו רק מצד אחד אבל א לא דקדק בעת עשיית
שלא יתערבו ,או אפילו כשדקדק בעת עשיית הציצית שלא יתערבו ,אלא שאינו יכול לראות א נפסקו
מצד אחד או משני צדדי ,וכל שכ כשרואה להדיא שנפסקו משני צדדי ,אז א נשתייר ממקו שנפסקו
החוטי עד הקשר התחתו שיעור של כדי עניבה ]והיינו לער  2אינטשע"ס[ אז צרי לטרוח אחר ציצית
חדשה ואסור לבר ע"ז ברכת ציצית ,אמנ א"צ לפושטו דיכולי לסמו על דעת ר"י דס"ל דחשבינ הכדי
עניבה מהגדיל כמו שנתבאר בשבוע העעל"ט ,ומ"מ יש לו לפתוח קצת מהקשרי והכריכות שמעיקר
הדי כשר ג בנכר פע אחת וקשר ע"ג ,וא אפשר לו נכו לפותחו לגמרי ולכורכו מחדש בקצת כריכות
וקשרי א בי הכל הקשרי והכריכות והחוטי יהיו ד' אגודלי ]שהוא לער  4אינטשע"ס[ כמו
שכתבנו בשבוע העעל"ט דלכתחלה יש לחוש לדעת הרעק"א וכמ"ש הבה"ל )ס"ס( ,אבל א לא נשאר
ממקו שנפסק עד הקשר לער שתי אינטשע"ס אז הציצית פסולי לגמרי וצרי לפושטו תיכ $ומיד דבזה
א $לדעת ר"י פסול ודו"ק.
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