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CC מעיי� השבועמעיי� השבוע cc 
  

áìá ãçàå äôá ãçà äéä çø÷  
çø÷ ç÷éå, òôì" ìò íé÷ìåçä ìëì àåä øùàë çø÷ì äéä ã
øéòå øéò éîëç , íéãáëîå íìöà íéëìåäå íáìá íúàðù äðåîè éë
íéðôì íúåà ,å íäíéøîåà ã íäì"éøáåãå íäî íéìá÷îå úí 

ôá éôåã íäéìòêëá äîå ìáä ìù íéìåôì , íéðô íäì íéøæåçå
åðéòè åðçðàå úîà åúøåúå äùî íøîåàá úå÷çåù , íéøæåçå

éùåòåúä íäî åøîùé àìù ïôåàá íéðåùàøä íäéùòîë í"ç , åðéáå
íðåùì úå÷ì÷ìçá íäéøçà íòä íéòèîå íùä íéììçî åðéáì .

òôì äðä"á÷ä ã" äéìéã éáâå äéôà êéøàî ä]íäì çéðîå [ íéùåòå
íúàñ àìîúðù ãò íòô øçà íòô ïë ,á÷ä óåñáìå" íäì ãéîòî ä

òì åîæé øùà àéñäøôá íéáøá íðåì÷ åìâéù ìåùëî äúò ãò úåù
ù ììçîä ìëë àòðéöá"éåìâá åðîî íéòøôð øúñá ù , íìúùî æàå

ùðòð íéîù éùã÷ åììç ïåòá éë åðéáéå åòãé ïòîì ìë ïéòì ,
åúãòëå çø÷ë ãåò äéäé àìå åàøéå åòîùé íéøàùðäå , ñç éë

á÷ä"òåãéë êøáúé åãåáëî øúåé ÷éãö ãåáë ìò ä.  äø÷ ïë éë äðä
äá ÷ôñ éìá çø÷ì äùî ìò õöåìúî äéä åìëéäá ïðòø åúéáá åúåé

åúøåúå ,ôàå" àåä åìéàë íéðôá äàøä éë äãòä éàåø÷î äéä ä
úîà ìëäù íéøîåàå åúøåúå äùî éáäåàå éãéñçî , óåñáìù ãò

éòì ïë äùòéù åéðôì ìåùëî ïúéðå àîìò éàäá äéñôøèîì ì÷ùï 
ð äîì åòãéù ìëîå ùðòä äùò òåã 'åúãòìå åì äëë . ç÷éå åäæå

çø÷ ,éô' äéñôøèîì ì÷ù ò åùðåòå"äãòä ìä÷äì åáìá ïúéðù é .
ìéàåä éìåàå  äëåæ íãà ìë ïéàåîì ì÷ùäéñôøèî àîìò éàäá ,

äæì åëæù  íäì äéä äáøä úåëæå åéä ìàøùé éìåãâ åúãòå çø÷å ,
íé÷éãöä åéúåáà úåëæä äæá øéëæä ïë ìò , äéä á÷òé úìôú éìåìå

îì åì äîøâ íìåë úåëæ éë íäîò àåä íâ øëæð ì÷ùäéñôøèî 
àîìò éàäá.  

øôåñ íúç úåãâàå íéùåøã 

øãà ÷éãöä úà íéøòöîäåì íéáéèî äá  
äîì ëì åúãòå çø÷ ú÷åìçî äëîñð"äðåäë úåðúî ã , øîåì

ç òø åì úåùòì íéìåëé íðéà ÷éãöä ìò íé÷ìåçäù éã àìù êì"å ,
 ïî úåðúîå úåáåè øúåé äæ éãé ìò åì ïéôéñåî àáøãà óà àìà

íéîùä.  
ïåéö íçðî  

 ïë á÷éä ïî äàìîëå ïøåâä ïî ïâãë íëúîåøú íëì áùçðå
íúà íâ åîåøú. æ åùøãå"ëçåìù úåáøì ìí , íàáù íéàåø åðà éë

á÷ä" ÷çåãå øòö äáøä æà øåãä ùàø äùòðå ãçàì íîåøî ä
åúåà ïéøòöîå äøñ åéìò íéøáåãä íãà éðá äáøäî åéìò øáåò ,

øúåé ìãâúð àåä åúåà ïéøòöî  äîäù øúåéå , äæ éãé ìò øùàì
åéúåðåò ïé÷øîúî øòöä .íìùä íãà úîàá äùòðå , ïë íàå

 äîä úîàáå ÷éãöäì äòø äæéà ïéùåòù íùôðá åîéã äîä äáøãà
åúîîåøúäì íéçåìù , úåòøä ìëù íéèáùä ìöà åðéöîù åîëå

 åéä íä ïë íà êìî äùòðù äáåèì äáéñä äúéä úàæ  óñåéì åùòù
äáåèì íéçéìùä .æ åùøã äðäå"úéæì ìàøùé åìùîð äîì ì , äî

 ìò íéìáùä ïî àöåé ïâã ïë åîë äùéúë éãé ìò åðîù àéöåî úéæ
 äèáç éãé÷çåãå .ïééä ïë åîëå äùéúë éãé ìò íéáðòä ïî àöåé .

åäæå ,éäé íàá íëúîåøú íëì áùçðäå ' ïî ïâãë úåîîåøúä íëì
á÷éä ïî äàìîëå ïøåâä ,éäé øòöäå ÷çåã éãé ìò åðééä ' íëì áùçð

æ åùøãå íúà íâ åîåøú ïë éë äáåèì ìëä åäæ éë ãåàî" úåáøì ì
 äîä ÷éãöä úà øòöì íéáùåçä íéùðàä ïúåà åðééä íëçåìù

ìùäúåîîåøúä éãéì åúåà íéàéáîä íéçå.  
äòåùé úøèò  

á"ä  
iIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiI 

    )ב"יקת( א"לגליו�  ב"שנה י  קרח ע"תש ט סיו�"כ
iIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiI 

  ש"סו� זמ� קר
  קרח ק"שע

8888::::33333333        
  8:34 חקתק "שע

[]  

  ש בעונתיה"מא� דלא קרי קר
  בנדוי הוא כל ההוא יומא

  .)ו"ק בלק קפ"זוה(

  

  שיעור השבוע
  חבורת יסודי התורה

  קרחפרשת 
  .פהעד  .פגיומא ' מס

  חקתפרשת 
  :זפעד  :פהיומא ' מס

 []  
רואי� כמה שמירה אנו יומא ' מס רישב

א�  ,ג שלא יבא לידי טומאה"היה צרי� הכה
כ "ועאכו, בהיותו במקו� המקודש ביותר

יוצאי� כמה שמירה צריכי� בשעה ש
  א רק בכח התורה"וזה א, בשווקי� הטמאי�

  מכות' א בסיו� מס"מדברי רבינו שליט

��נתחלק�לגמרי�ממשה
�וגו �יצהר �בן �קרח �קרח�.'ויקח �ויקח �מפרש ,�בתרגום

�קרח �ואתפלג �בארץ�אשר�. �צדיק �אין �כי �דהנה�כתוב וביאורו
וכמו�כן�.�שגם�בצדיק�יש�שמץ�של�פגם,�יעשה�טוב�ולא�יחטא

� �כאמרם �טוב �קצת �ברשע �יט(יש �עירובין �פושעי�.) אפילו
נוטל�מן�וכשהרשע�מדבר�על�הצדיק�אז�.�ישראל�מלאים�מצות

�מן� �לגמרי �נעשה�נקי �והצדיק �הרע�שבקרבו הצדיק�את�שמץ
�הרע �שבקרבו, �הקדושה �את �הרשע �מן �נוטל �והצדיק עד�,

�הטוב �מן �נקי �נעשה �שהרשע �להצדיק�. �היה �אז �שעד ונמצא
כי�שניהם�היה�בהם�טוב�,�איזה�צד�השוה�כל�דהו�עם�הרשע

�וההיפך �ואין�, �הצדיק �מן �לגמרי �הרשע �מנותק �עכשיו אבל
�וקשר�ביניהם �שייכות �שום �אונקלס. �שתרגם �וזה ואתפלג�",

��.שקרח�במחלקותו�נפרד�ונתחלק�לגמרי�ממשה,�"קרח
��אוהב�ישראל

��ו"בא�מכח�ק
נ�ראשי�"י�הלך�קרח�וכנס�ר"פרש�',ויקח�קרח�בן�יצהר�וגו

�וכו �'סנהדראות �כזה. �טלית �דוקא �קרח �לקח �למה �קשה וכי�,
�מתרעם�וחול �היה �לא �אז �מציצית �פוטרתה �משה �היה ק�אם

�עליו �ונראה�דאיתא�במדרש. �למה�חלק�קרח�על�'�אמר�ר, לוי
,�אמר�אני�בנו�של�שמן�דכתיב�בן�יצהר�ויצהר�זה�שמן,�משה

,�ומה�אהרן�ודוד�שרק�נמשחו�במעט�שמן�זכו�לכהונה�ומלכות
�וכמה �כמה �אחת �על �שמן �של �בנו �אני �ק. �לו�"אך �יש �זה ו

�דטלית�יוכיח�שחוט�אחד�של�תכלת�פוטרתה,�פירכא וטלית�,
�חייבתש �תכלת�עדיין �כולה�של וזה�היה�כוונת�קרח�בלקחו�.

�טלית�שכולה�תכלת �שהיא�פטורה�מציצית�, �רצה�שיאמר כי
�הק �מכח �לו �מגעת �שהכהונה �מזה �לו �יוכיח �הנ"ואז ל�"ו

�בהשמן �פירכא, �לה �אין �כי �שחייבת. �משה �שאמר ,�ועכשיו
�הנ �בסברא �בו �ולעג �כ"כעס �פוטרה �אחד �חוט �דאם ש�"ל

��.שפטורה�כשכולה�תכלת
��ל"ק�בעל�חכם�צבי�זצ"כתנות�אור�בשם�הגה

��כמו�מועדים�וזמנים
�וגו �משה �לפני �ויקומו �שם' �אנשי �מועד נראה��.קרואי

כי�איתא�בזוהר�הקדוש�שהתלמיד�חכם�הוא�בבחינת�,�לפרש
�שבת �קדושה�. �היא �שבת �שקדושת �שכשם �היא והכוונה

,�ד�כי�קביעא�וקיימא�היא"מעצמה�מבלי�שתצרך�שיקדשוה�ב
�הת �האמ"כך �בעצםח �קדוש �שהוא �זה �הוא �יתי �מכח�, ולא

ן�איש�"אולם�אותם�הר.�שאחרים�מחזיקין�אותו�לגדול�וקדוש
�בעצם �קדושים �היו �לא �על�, �במחלוקת �יוצאים �היו �לא דאז

�רבינו �משה �ישראל�, �של �טובים �הימים �כמו �שהיו אלא
�ע �אחרים"שמתקדשים �י �מקודם, �בעצם �קדושים �ואינם וזה�.
�הכתוב �שאמר �מועד, �קרואי �של�שה, �וזמנים �מועדים �כמו יו

היה�להם�רק�,�"אנשי�שם",�יום�טוב�שישראל�מקדשים�אותם
��.אבל�בעצם�לא�היו�קדושים,�שם�טוב�בלבד

��אמרי�שפר

��מיוחד�שבהם
�ה �קהל �על �תתנשאו �אתה�"פירש�.'ומדוע �לקחת �אם י

�מלכות�לא�היה�לך�לברר�לאחיך�כהונה �זה�. וקשה�מה�תלוי
דאין�ממנין�פרנס�על�)�ב"דף�כ(ונראה�דהנה�איתא�ביומא�.�בזה

כלומר�,�א�כופה�של�שרצים�תלויה�לו�מאחוריו"הצבור�אלא�כ
�במשפחתו �פגם �איזה �שיש �נמשכה�, �לא �שלכן �שם ואמרו

�דופי �שום �בו �היה �שלא �מפני �מלכות�שאול �מזה�, �חזינן הרי
�דופי �שיהא�בו �צריך �שהמלך �להיות�. �היה�צריך אולם�הכהן

�וחשוב �מיוחס �יושב"וב, �היו �כהנים �של �הגזית�ד �בלשכת ים

וכל�מי�שנמצא�בו�פסול�לא�הניחו�אותו�,�ובודקין�את�הכהנים
�העבודה �לעשות �קרח. �שטען �וזה �מלכות, �אתה �לקחת ,�אם

�במשפחת�"ובע �פגם �שהיה �שרצים �של �קופה �איזה �כך �יש כ
�אבותיך �לאחיך"וא, �כהונה �לברר �לך �היה �לא �כ �הכהן�, כי

��.צריך�שיהיה�מיוחד
��יריעות�שלמה

��י�סנהדרין"ע
�ז"ירשבפ �כו�ל"י �היה �שפקח �קרח �הטעתו' �עינו ידוע�.

�העולם� �התנהגות �שיהא �היתה �קרח �כוונת �אשר מספרים
�במחשבה �שעלה �כמו �הדין �במדת �תמות, �החוטאת ,�והנפש

�הדינים �להמתיק �החסדים �הממשיך �היה �משה �אבל והנה�.
�שבעים �שהם �הסנהדרין �קרח �ראה �כאשר �ול"ל, �מימין ה�"ה

�משמאל �במשפ, �מלך �אשר �ראה �ארץבזה �יעמיד �ט אמנם�.
והנה�.�כי�אדרבה�המצוה�הוא�ושפטו�והצילו�העדה,�טעה�בזה

�פקח' �ב"בא' �"ת �הוא �סוד'ש �שבעים' �העולה ,� �על '�עין'רומז
ועל�כן�קיבץ�,�סנהדרין'�עין'היינו�ה,�וזהו�עינו�הטעתו.�סנהדרין

��.ראשי�סנהדראות�והבן
��אמרי�נועם

��לעצמו�לא�פעול�כלום
�ל�,ויקח�קרח �קח�מקח�רע�לעצמואיתא�בסנהדרין פ�"נל.

�ממנו �יוצא �הנביא �ששמואל �שראה �במה �טעה �קרח ,�דהנה
�לב"וכ �עומדות �משמרות �כפירש"ד �י"ב �נתקיים�, �באמת וזה

�תשובה �עשו �שבניו �הי, �לא �לעצמו �אבל �אז' �תקנה ,�שום
�ולעצמו�לא�פעל�כלום ולעתיד�,�"לעצמו"ש�לקח�מקח�רע�"וז,

�יתעלה �הוא �גם �כמש, �ויעל �שאול �מוריד כ�"כדכתיב
וטעה�בדבר�,�פ�אז�לא�פעל�לעצמו�כלום"אבל�עכ,�ק"האוהחה

��.ונפל�ברשת�היצר
��דברי�יואל

��דייקא�בראש�חודש
�בגמרא�בבא�בתרא�איתא �ההוא�טייעא�וכו, תא�ואחוי�'

�וכו �דקרח �בליעי �לך �ותורתו�', �אמת �משה �שאומרים שמע
�בדאין �והן �אמת �כבשר�, �גיהנום �להו �מהפך �יומין �תלתין כל

�בקלחת �מ, �אמתואומרים �ותורתו �אמת �שה �פי"וברשב, '�ם
ד�למה�אומרים�"והנה�יל,�דכל�תלתין�יומין�היינו�בראש�חודש

��.ובודאי�יש�טעם�לדבר,�ח"זה�דוקא�בר
�מ�דאיתא�בגמרא"ל�עפי"ואפ �המאורות�"עה, פ�את�שני

�וגו �היום �לממשלת �הגדול �המאור �את �הגדולים אמרה�',
�אחד �בכתר �להשתמש �מלכי �לשני �אפשר �אי �הלבנה ל�"א,

�וגו"קבה �עצמך �את �ומעטי �לכי �ה �שהשמש�', �מצינו והנה
�ג �שיהא �הלבנה �על �קנאה �לה �היתה �לא �מאור�"בעצמה כ

�גדול �הוצרכה�למעט�את�, �הלבנה�נתקנאה�בהשמש�ולכן רק
�עצמה �ע. �רבינו �משה �אצל �מצינו �כן �כי �שהי"והנה �ה עניו�'

�ובודאי�לא�הי,�מאד�מכל�האדם�אשר�על�פני�האדמה מיצר�'
�מ �שני �יהיו �אם �אחדלו �בכתר �משתמשים �לכים �יש�, ובזה

באומרים�,�ל�את�משה�רבינו�להחמה"להבין�מה�שהמשילו�חז
�חמה �משה�כפני �פני דמה�החמה�סבלה�עלבונה�בענוה�כמו�,

,�אמנם�לא�כן�היה�קרח.�כן�היה�משה�רבינו�סובל�את�עלבונו
שהוא�התנהג�כמו�הלבנה�ונתקנא�בנשיאותו�של�משה�רבינו�

�ה"ע �דייקא, �קרח �בני �ר�ולכן �אמת�"בכל �משה �אומרים ח
�אמת �ותורתו �נראית, �ואינה �בסילוקה �הלבנה �שאז והטעם�,

�הקב �על�"שמיעטה �וקטרגה �באחותה �שנתקנאה �מפני ה
ואז�,�השמש�אזי�הם�רואין�בעצמן�באיזה�דרך�עקלתון�שהלכו
��.הם�מודים�ואומרים�משה�אמת�ותורתו�אמת�והן�בדאים

��ברך�משה

  

  תמוז' נפטרה ה ה"ע שמואל יעקב קאפלר "ב מרי� האשה החשובה מרת נ"הגליו� הזה נתנדב לע
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היינו הכל [שיעור אור� הציצית ' צרי� שיהי, כשכורכי� חוטי הציצית על הבגד) א

 9 1/2 ח נאה הוא לער�"להגרא[ב אגודלי� "כשיעור י] הקשרי� והכריכות והחוטי�, יחד

אינטשעס 11 1/2 א הוא לער�"ולחזו, אינטשעס
א
משמונת החוטי� לא ' חוט א' ואפי, ]

  .פחות משיעור זה' יהי

, כ"ונפסק אח, ב אגודלי�"ואחר שנגמר עשיית הציצית וכל החוטי� היו כשיעור י) ב

וא& שלא הספיק [כי כיו� שנעשו כהלכת� , י האופני� שיתבאר כא�"אז הציצית כשר עפ

ללבש� קוד� שנפסקו
ב
  .נקרא גרדימי תכלת וכשירי�, ]

שתחובי� אות� בנקב הבגד , ארוכי�חוטי� ' י ד"הנה אופ� עשיית הציצית הוא ע) ג

והנה אחר שגומרי� הכריכות והקשרי� יוצאי� , ז יש שמונה חוטי�"ונכפלי� באמצעית� ועי

מי שלא עשה סימ� אמנ� , חוטי� מצד השני' וד] של קשר האחרו�[חוטי� מצד אחד ' ד

גמר  נמצא שאחר, חוטי� שייכי� לצד זה ואיזה לצד האחר' לפני עשיית הכריכות איזה ד

 �יתכ� שאוחז בשני , חוטי� שמצד אחד של הקשר' כשאוחז בידיו בהכריכות והקשרי

' קצה אחד מצד הא' פ שבעת הנחת החוטי� בנקב הבגד הי"כי אע, הקצוות של חוט אחד

חו' א� , א להכיר"מ בשעת הכריכות מתערב הכל ביחד ושוב א"מ', וקצה אחד מצב הב

חוטי� בהקצוות' על ד -יי& של - כגו� שעושה עניבה [עושה סימ� 
ג

קוד� שמתחיל ] 

  .הכריכות שלא יתערב

שמי , מ בזה כי להל� יתבאר חילוקי הלכה כשנפסקו שני חוטי� או יותר"והנפק) ד

�או א� קונה מקאמפאני שיודע שה� , שמדקדק בשעת עשיית� שלא יתערבו החוטי

כי [, ק בשני צדדי�אז אמרינ� שא� נפסקו בצד אחד קיל יותר מא� נפס, מדקדקי� בזה

אבל א� ה� משני צדדי� , חוטי� מצד אחד הרי ברור לו שאינ� מחוט אחד' א� נפסקו ב

אבל א� אי� מדקדקי� בזה , ]אפשר שה� שני קצוות של חוט אחד וכמו שיתבאר להל�

�א� נפסק מצד אחד ' שאפי, אזי אי� שו� חילוק בי� א� נפסק מצד אחד או משני צדדי

  .משני צדדי�דינו כאילו נפסק 

  נפסק חוט אחד
החוטי� נשארו ' ושאר ז, א& א� נפסק לגמרי עד הקשר, א� נפסק חוט אחד) ה

 �ולעני� מדת (צ לתקנו מדינא "וא, כשר, ]'היינו כשיעור שנתבאר בסעי& א[שלימי

  ).ב"להל� סעי& י' חסידות עי

  חוטי� מצד אחד' נפסקו ב
 ודוקא[לגמרי עד הקשר  כשר א& א� נפסקו, אחדא� ה� מצד , חוטי�' וא� נפסקו ב )ו

אבל א� לא דקדקו ', לאות� שדקדקו בשעת עשיית הציצית כדר� שנתבאר בסעי& ג

  ].'ק משני הצדדי� שיתבאר בסעי& טבעשיית� אז דינו כדי� נפס

  חוטי� מצד אחד' או ד' נפסקו ג
ע"ה פלוגתא בשויש בז, אבל א� נפסקו שלשה חוטי� או ארבעה חוטי� מצד אחד) ז

ד
 ,

ואפילו לא נפסק שו� חוט לגמרי עד , דלדעת רבינו ת� א� נפסקו שלשה חוטי� פסול

ת "דלדעת ר, ה פסול"אפ) 'שנתבאר בסעי& א(ב אגודלי� "הקשר אלא שנפחתו משיעור י

אבל לדעת , ישארו שלימי� לגמרי כמו בתחלת עשיית�) 'מ� הד(חוטי� ' פ ב"צרי� שעכ

ואפילו א� נפסקו לגמרי עד , חוטי� מצד אחד' � נפסקו כל הדש כשר אפילו א"הרא

וסגי שבצד השני נשאר כדי , צ שישאר שו� חוט של� לגמרי"ש א"דלדעת הרא, הקשר

אינטשעס 2והוא לער� , עניבה
ה

חוטי� ' כ לדעה זו כשר א& א� בצד אחד נפסקו הד"וע[, 

  ].אינטשעס 2ובצד השני נפסקו קצת ונשאר לער� , לגמרי

אלא היכא דאפשר בקל יש , ש"ע שהעיקר כדעת הרא"ולעני� הלכה נפסק בשו) ח

פ שלא "אע, חוטי� או יותר אפילו מצד אחד' כ מי שנפסקו לו ג"וע, ת"לחוש לדעת ר

יחליפנה בציצית אחרת בהזדמנות , ב אגודלי�"נפסקו לגמרי אלא קצת באופ� שליכא י

מיד בציצית חדשה וג� יכול לבר� צ לטרוח להחליפו תיכ& ו"אבל א, הראשונה שיש לו

ז ברכת ציצית"ע
ו

' החוטי� נפסקו לגמרי מצד אחד או אפילו ד' כ כשג"ודי� זה הוא ג. [

  ].ל בסעי& הקוד�"וכנ, ש מקיל"שג� בזה הרא, חוטי� נפסקו לגמרי מצד אחד

  נפסקו שני חוטי� משני צדדי�
ש או ארבע מצד אחד מה שכתבנו שמעיקר הדי� הציצית כשירי� כשנפסקו של) ט

החוטי� לכל הפחות כשיעור כדי ' נשארו ד' היינו דוקא א� בצד הב, ]ש"כדעת הרא[

חוטי� ' ואפילו א� ו, אזי נפסל הציצית, אבל א� נפסק חוט אחד מצד השני לגמרי, עניבה

  .פסול] ונפסקו לגמרי[מצד זה ' נשארו שלימי� לגמרי ונפסק חוט אחד מצד זה וחוט א

אזי ג� כשנפסקו שני חוטי� ', אי� מדקדקי� בעשיית� כדר� שנתבאר בסעי& גואות� ש) י

  .מצד אחד' או ד' ש בנפסקו ג"וכ, מצד אחד לגמרי פסול א& ששאר החוטי� שלימי� לגמרי

היינו שצרי� לטרוח אחר , משני הצדדי� לגמרי פסול ו החוטי�מה שכתבנו שא� נפסק) יא

צ "אבל אי, ברכת ציצית ז"חדשה אסור לבר� ע ציתציא לו להשיג לו "וא� א, ציצית חדשה

מ יש לו לפתוח הקשרי� והכריכות "ומ[, זכיו� שהכריכות והקשרי� נשארו שלימי� לפושטו

וא� אפשר לו נכו� לפותחו לגמרי ולכורכו , חקצת שמעיקר הדי� כשר ג� בנכר� פע� אחת

� ].טמחדש בקצת כריכות וקשרי
==================  

   .אינטשעס 11.34א "ולחזו, אינטשעס 9.45ח נאה "ושיעור המדוקדק הוא להגרא) א

אכ# , )א"ב סק"י' סי(כ בספר אפיקי מגיני& "וכ, כתב דקוד& הלבישה אי# בו די# גרדימי תכלת) ז"נ' ב סי"ח(התעוררות תשובה ת "שבשו, הארי$ בעני# זה) 'ד' א סי"ח(ת אגלי דבש "א בשו"� שליט"צ הדומ"הגה) ב

  .)'א' סי(ת ראש לראובני "ובשו, )'אות ר' ט' סי(ובספר שלח# מלכי& ) ט"תרמ' ח סי"או(פ המנחת פתי& "וכ, להלכה הארי$ ש& להוכיח דדי# זה הוא אפילו כשלא לבש עדיי#

 .ש"ל דא& חות$ ציצית במזיד אי# בו די# של גרדימי והציצית פסולי& עיי"ת ראש לראובני הנ"וכ# הוא בשו) ד"מ' ב סי"ח, בהגהות על ספר אמרי יושר(ת אר� צבי "דהביא משוע באגלי דבש "וע

  .ש בעני# זה"ש מ"וע) ט"ש סקמ"בבדה' ו' סי(ש "כ בקצוה"כ) ג

  .'ב סעי) א"י' סי) ד

 1.89אגודלי# הוא ' א שיעור של ב"ולדעת החזו, )]א"סק(ובכ) החיי& ) א"סק(במאס) לכל המחנות  ע"וע[אגודלי# ' צ להחמיר יותר מב"דודאי שא) ה א& נפסקו"ד(ל "בבה' ועי, בהשיעור של כדי עניבה יש הרבה דעות) ה

 .ס"לער$ שני אינטשעועל פי זה כתבנו בפני& דהוא , אינטש 1.58נ הוא "ולדעת הגראח, ש"אינט

 .דלא כחיי אד& שפסק שאי# לבר$ )ת"ה ונוהגי# כר"ל ד"בבה(ב "ומשנ) ז"א סק"א(ג "נ מפמ"וכ) ו"סקב "י' סי(א "כ# יוצא ממג) ו

) ו"סק(א "וביאר ש& המג, א) שלא נשאר שיעור כדי עניבה מהחוטי&, ]שהוא הכריכות והקשרי&[דסגי שנשאר שיעור כדי עניבה מהגדיל י שסובר "א יש לסמו$ על שיטת הר"שבמקו& שא) ג"ב ס"י' סי(ע "בשו' עי) ז

   .ג"ד סק"ע בתהל"וע, צ לפושטו"ש שא"ככ "ש וא"עיילהתיר ללבוש הציצית במקו& שאי# נמצאי& ש& ציצית שכוונת המחבר 

ובמלאכת [יש בזה מחלוקת אחרוני& אי הוי איסור תורה או רק איסור דרבנ# , ל להניח פרחי& הנפתחי& במי&"א הנ"הנה במה שאסר הרמ יד. ושאר אחרוני&) 'סעי) ו(כ התניא "וכ, ט"בש& הלק) י"סוס(ט "כ הבאה"כ) ח

מ בפני& כתבנו שיש שאלת חכ& "מ, כ יכולי# להקל במקו& צור$ גדול או הפסד מרובה"וע, ל דהוא רק איסור דרבנ#"# אמירה לגוי ביארנו במקו& אחר שיכולי# להקל ולסמו$ על הפוסקי& דסמ לעני"מ, ]זורע יתבאר זה בארוכה

  .ל"י& ודדלא בכל פע& ששכח להניח מי& הוי צור$ גדול ובפרט כשיש לו פרחי& אחר, שהחכ& יסכי& שהוא צור$ גדול

  

  "בית וועד לחכמי�"י מערכת "נער� ונסדר ע, בירורי הלכות
  מבצר הכוללי� קרית יואלי "שע

  א"� קרית יואל שליט"צ דומ"והיו למראה עיניו של הגה
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   אאא���ר שליטר שליטר שליט���ק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמו���מכמכמכ

ñ" úùøô âùçì úðù ùú" òôì"÷  
  א"ר שליט"ק מר� אדמו"י ועד להוצאת ספרי כ"נתפרס� ע

והתחזקת� ולקחת� מפרי האר� והימי� ימי 

ב למה אמר משה והתחזקת� "וצ, ביכורי ענבי�

דלמה צרי� חיזוק ליקח פירות , ולקחת� מפרי האר�

 .מפרי האר�
הובא (ה "ז זללה"ק מר� דו"על פי דברי כ ויתבאר

טע�  קדוש אחד מדברבש� ) נצבי�' בבר� משה פ

ר "לשבח על מה שנקרא רבינו גרשו� בתואר מאו

אחד כי ידוע שרבינו גרשו� גזר שלא ישא איש , ה"הגול

ג� תיק� שלא לגרש , )י"ס' ע סימ� א"אבה(שתי נשי� 

ה "והנה הקב, )ו"ט ס"ע סימ� קי"אבה(אשה בעל כרחה 

קידש את עמו ישראל בחופה וקידושי� כדת משה 

, וארשתי� לי לעול�) הושע ב כא(ככתוב , וישראל

, אלהיה�' אמנ� במש� הדורות חטאו ישראל ובגדו בה

את ישראל ויחליפ�  ה"והיה מקו� לחשוש שיגרש הקב

או שיוסי" ויקח עוד אומה אחרת להיות , באומה אחרת

א� מכיו� שרבינו גרשו� תיק� שתי , לו לע� סגולה

מעתה , ה שומר משמרתה של תורה"והקב, תקנות אלו

וכ� אי אפשר , אי אפשר לו לגרש את ישראל בעל כרח�

ולכ� , לו לקחת עוד אומה אחרת דאסור לישא שתי נשי�

כי בתקנות אלו האיר , ה"ר הגול"ינו גרשו� מאונקרא רב

עיניה� של ישראל וחיזק את לבב� באור� גלות� כי לא 

. ד"עכ, את עמו וקרובה ישועת� לבא' יטוש ה

ק "ובהקדמת קונטרס כתר היהודי הביאו בש� הגה(

  ).ל"מאסטראווצא ז

ותשא  בפסוק:) ד" קד(סנהדרי� ' איתא במסוהנה 

אמר , כל העדה ויתנו את קול� ויבכו הע� בלילה ההוא

, רבה אמר רבי יוחנ� אותו הלילה ליל תשעה באב היה

, ה לישראל את� בכית� בכיה של חנ�"אמר לה� הקב

ויש להבי� השייכות למה . ואני אקבע לכ� בכיה לדורות

בשביל בכיה של חנ� בלילה ההוא נגר� בכיה לדורות 

  .בחורב� הבית

על פי מה דאיתא הוא בפשטות ביאור העני� ו

ה למשה א� "אמר לו הקב) ט"ב ס"ר פ"דב(במדרש 

נקבר אתה אצל� במדבר ה� באי� בזכות� ואת בא 

' וירא ראשית לו וגו) דברי� לג כא(שנאמר , בראש�

בי ' והיינו דכתיב ויתעבר ה. כ"ע, ויתא ראשי ע�

כדי , ר על משה שלא יכנס לאר�זגשבשביל� נ, למענכ�

מזה דהיה צור�  מבואר. שיבואו מתי מדבר עמו לעתיד

משה רבינו לא יכנס לאר� כדי שיקומו אתו מתי ש

אול� לולא חטא המרגלי� והיה דור המדבר נכנס , מדבר

אז ג� משה לא היה צרי� להקבר במדבר והיה , לאר�

נמצא כיו� שבכו בלילה הזה בכיה , יכול ליכנס לאר�

לכ� ג� על , ונגזר עליה� שלא יכנסו לאר�, של חנ�

' פ(במגלה עמוקות  וכתב, אר�לכנס משה נגזר שלא י

דאילו היה נכנס משה לאר� והיה בונה ) ואתחנ� אופ� כ

א� כיו� . ש"עי, בית המקדש בידיו לא היה נחרב לעול�

נגר� בכיה לדורות , שבבכיית� לא נכנס משה לאר�

  .ר"שני בתי מקדשות בעוה בליל תשעה באב על חורב�

ומעתה יש לומר כי משה רבינו צפה ברוח הקודש 

והיה זה בבחינת נורא , בשילוח המרגלי� שיש הכרח

ה "ז זללה"ק מר� דו"עלילה לבני אד� כמו שהארי� כ

כדי שלא יכנסו ) פרשה זו עמוד שדמ(בדברי יואל 

וידע מראש שעל ידי מעשה זו יתגלגל , ישראל לאר�

ולזה , בכיה לדורות חורב� בית המקדש וגליות ישראל

� ולקחת� מפרי כאשר שלח� משה רבינו אמר והתחזקת

והטמי� בתו� דיבוריו דברי חיזוק כדי שיתחזקו , האר�

לתה וא" א� גולה אחר גולה ג, בני ישראל במש� הגלות

ה באומה "ו יחליפ� הקב"לא יחושו שח, יהודה כולה

כי מכח תקנות רבינו , אחרת או יוסי" אשה על אשתו

והטע� כי , את עמו' גרשו� מאור הגולה לא יטוש ה

ש "פ כמ"רמז על תורה שבע, �"ולקחת� מפרי האר

ופרי , ומשמני האר� זו משנה) ג"ו ס"ר פס"ב(ל "חז

רת ממשמרת למש ל שעשו"האר� רומז על תקנות חז

ובכלל� ה� תקנות רבינו גרשו� מאור , לגופי תורה

בני ישראל בתוק" אשר מכח תקנות אלו יתחזקו , הגולה

ואל יטשנו ' הגלות החל הזה כי לעול� ועד אל יעזבנו ה

ה עלינו וישוב "ויבא זמ� אשר עוד ירח� הקב, לנצח

  .שבותינו כבראשונה

*  

) דרוש מב(או יאמר על פי מה שכתב בבינה לעתי� 

משומרי� לבוקר ' נפשי לה) תהלי� קל ו(לפרש הכתוב 

החסד ' כי ע� ה' יחל ישראל אל ה, שומרי� לבוקר

שהבעל .) כתובות נא(ל "דהנה קיי, והרבה עמו פדות

וא� , שתקנו פדיונה תחת פירות, חייב לפדות את אשתו

ה יבא ויגאלינו כדי� איש לאשתו "כ� בדי� הוא שהקב

ל פע� אחת הוא פודה ולא שתי "מת קייאבל בא, כביכול

ועל כ� צרי� לומר שהגאולה העתידה אינו אלא , פעמי�

וזה , כיו� שכבר גאלנו פע� אחת ממצרי�', מכח חסדי ה

שתי , משומרי� לבוקר שומרי� לבוקר' שאמר נפשי לה

ע� כל , והג� דאינו מחויב לפדות שתי פעמי�, גאולות

לפני� משורת , דהחס' כי ע� ה' זה יחל ישראל אל ה

  .ד"עכ, שתי פדיונות, ועל כ� והרבה עמו פדות, הדי�

כתב דלכאורה ) בא' פ(ה בייטב לב "ז זללה"אכ� א

, אבל לא ניחא למארייהו דנימא הכי, אמר דבר חכמה

כי באמת , שכל הגאולה העתידה אינו אלא מצד החסד

וא" , די� גמור הוא לגאלינו גאולה שלימה כדי� בעל

כי , הכא שאני, לפדות כי א� פע� אחתשאי� החיוב 

לא היתה כנסת ישראל עדיי� , בשעה שהוציאנו ממצרי�

כי היה קוד� מת� תורה דאז קידש , נשאת לבעל כביכול

אותנו כביכול בכס" של ביזת הי� וכפה עלינו הר 

ומה שהוציאנו , ואז היה הנישואי�, כגיגית כדי� חופה

ת מת� תורה אבל משע, ממצרי� זה היה מכח חסד חנ�

ומאז הפירות ה� , ואיל� יש לנו די� אשה על בעלה

ומחויב לגאלינו , מצוות ומעשי� טובי� לבעל כביכול

  .ד"עכ, בדי� תחת פירותינו

זה , אמנ� הלא נודע כי מה שהבעל מחויב לפדות

בני ישראל ל כי רק א� "יומעתה , אינו אלא מדרבנ�

ה "אז מדה כנגד מדה ג� הקב, ל"מקיימי� תקנות חז

מה שכותבי� בשטר כתובה א� , ל"מקיי� תקנות חז

אבל א� חלילה , תשתבאי אפרקינ� ואותבינ� לי לאינתו

ה אינו מקיי� מצות "אז ג� הקב, ל"מקילי� בדברי חז

לא ) ב"ר ס"פתיחתא דאיכ(ולזה אמרו במדרש , דרבנ�

דכיו� , פ"גלו ישראל אלא בשביל שכפרו בתורה שבע

מדה כנגד , שלא קיימו ישראל מצות ותקנות חכמי�

, ה תקנות חכמי� של חיוב פרקונה"מדה לא קיי� הקב

  .י� וגלינו מארצינוונשבינו בי� הגו

.) ד" נח(גיטי� ' פ מה דאיתא במס"ועל פי זה יל

מעשה ברבי יהושע ב� חנניה שהל� לכר� , תנו רבנ�

, אמרו לו תינוק אחד יש בבית האסורי�, גדול שברומי

, יפה עיני� וטוב רואי וקווצותיו סדורות לו תלתלי�

אמר מי נת� למשיסה , הל� ועמד על פתח בית האסורי�

ענה אותו , )ישעיה מב כד(וישראל לבוזזי�  ליעקב

זו חטאנו לו ולא אבו בדרכיו הלו� ' הלא ה, תינוק ואמר

אמר מובטחני בו שמורה הוראה , ולא שמעו בתורתו

, אמרו לא זז מש� עד שפדאו בממו� הרבה, בישראל

ומנו , ולא היו ימי� מועטי� עד שהורה הוראה בישראל

מפרשי� להבי� איזה ונתקשו ה. רבי ישמעאל ב� אלישע

, חכמה יתירה ראה רבי יהושע בתשובתו של אותו תינוק

והלא כל תשובתו לא היתה רק סיפא דקרא דפתח ביה 

ל כי רבי יהושע ב� חנניה היה "ולפי דרכינו י. רבי יהושע

, מתמה ואומר מי נת� למשיסה יעקב וישראל לבוזזי�

ותקנו פדיונה , הלא כנסת ישראל כלה קרואה בנעימה

ל "ה מקיי� תקנות חז"ולמה אי� הקב, תחת פירותיה

' ענה אותו תינוק ואמר הלא ה, לפדות את כנסת ישראל

ופירשו המפרשי� , לו ולא אבו בדרכיו הלו�זו חטאנו 

שלא שמענו ולכ� כיו� , דהיינו שכפרו בתורה שבעל פה

מדה כנגד מדה כ�  על, פ"לקול חכמי ישראל ותורה שבע

ולזה ארכה לנו הישועה , ל"ה מקיי� תקנות חז"אי� הקב

ועל זה נענה רבי יהושע ואמר . ואי� ק� לימי הרעה

דכיו� שהוא חושש , מובטחני בו שמורה הוראה בישראל

יזכה להיות מורה הוראה , כל כ� ג� על מצות דרבנ�

דרבנ� ולתק� תקנות בישראל לפסוק עניני דאורייתא 

  .כהכדת וכהל

, ובזה יתבאר מה שאמר משה רבינו לבני ישראל

על תקנת רמז , �"י האר"והתחזקת� ולקחת� מפר

, שהכניסה אשתו האר�שהבעל אוכל פירות חכמי� 

כי מחמת תקנה זו תקנו חיוב , ומזה יוצא לנו חיזוק גדול

, הבעל חייב לפדות את אשתוו, תחת פירותיהפרקונה 

מחיובי בעל לאשה לקיי� תקנות ה "ועל כ� חייב הקב

  .חכמי ישראל ולפדות את בני ישראל מגלות החל הזה

ובחדשי� , עומדי� בשבת מברכי� חודש תמוז

אמנ� אנ� , הללו היה החורב� של בית ראשו� וג� השני

ומאמיני� אנחנו באמונה שלימה , לא אבדנו תקותינו

כי , ת ירח� עלינו ויגאלינו מ� הגלות החל הזה"שהשי

ה מקיי� תקנות חכמי� שחייב את הבעל לפדות "בהק

וזהו הדברי חיזוק שחיזק משה רבינו את בני , את אשתו

ל שהבעל אוכל "שמכח תקנות חז, ישראל על ימי הגלות

ועל כ� הוא דבר ברור בלי שו� צל , חייב לגאלינו, פירות

ואנו , ת ירח� עלינו ויוציאנו מ� הגלות המר"ספק שהשי

לימה בביאת המשיח שיהיה בעת מאמיני� באמונה ש

  .ש"שיעלה רצו� מלפני הבורא ית

*  

בסדר (ל "מבואר בסידור האריזעוד יתבאר על פי ה

שבני ישראל היו משוקעי� במצרי� ) ה של פסחהגד

ולכ� לא יכלו להתמהמה ויצאו , ט שערי טומאה"במ

כי אלמלי היו שוהי� ש� א" רגע , ממצרי� בחפזו�

ולא היתה חס ושלו� ' היו נשקעי� בשער הנ, אחת

אמנ� על לעתיד לבא נאמר כי לא . תקומה לע� ישראל

ר באו וכמו שכתב, בחפזו� תצאו ובמנוסה לא תלכו�

כי בגלות האחרו� לא יזיק ) שמות' פ( דושהקיי� הח

מפני שיש לה� כח ', לה� א" א� יכנסו לשער הנ

  .ש"עיי, התורה

' פ(ה בדברי יואל "ז זללה"ועל פי זה ביאר מר� דו

) ה"ב ס"ר פ"ב(מה דאיתא במדרש ) בראשית עמוד פב

מתחלת ברייתו של עול� צפה , ויאמר אלהי� יהי אור

בראשית ברא אלהי�  ,בנוי וחרב ובנוי ק"ה בהמ"הקב

', וכווהאר� היתה תוהו ובוהו הרי חרב  ',וכו הרי בנוי

. ויאמר אלהי� יהי אור הרי בנוי ומשוכלל לעתיד לבא

אמר , ויאמר אלהי� יהי אור) ה"ג ס"פ(עוד ש� במדרש 

כנגד חמשה , רבי סימו� חמשה פעמי� כתיב כא� אור

ל יהי אור על "שו חזוהכוונה כי מה שדר. חומשי תורה

ודרשו יהי אור על , בית בנוי ומשוכלל לעתיד לבא

דבאמצעות , שני הדרשות בקנה אחד עולי�, התורה

התורה אור יזכו ישראל לצאת מעמקי הקליפות משער 

ועל ידי , שמשוקעי� שמה בסו" גלות האחרו�' הנ

  .ד"עכ, התורה יזכו לבית בנוי ומשוכלל

  )המש� בעמוד ד(
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  )845( 781 �  0153 �יתקשר ע� המערכת להאיר ולהעיר לפרס� מודעות הרוצה לנדב גליו�

 Mailing Address: Mayones His.  51 Forest Rd. Unit 316 Suite #14 Monroe N.Y. 10950 

  א"ר שליט"ק מר אדמו"דברות קודש מכ
  )המש
 מעמוד הקוד�(

éôìå כי אי� צדיק באר� אשר , זה נמצא כי התנאי לקבלת התשובה הוא עסק התורה

וכל אחד מישראל מזדמני� לו , ולעומת זה אי� ל� אד� שאי� לו שעה, יעשה טוב ולא יחטא

א� א� אינו עוסק בתורה והוא בכלל עמי האר� שאינ� חיי� , הרהורי תשובה לשוב על חטאיו

ולזה , נימא נראה ונדחה אינו חוזר ונראה, ה"לפני הקבא� כ� אי� יתקבל תשובתו , לעתיד

ועל ידי זה לא ידחה האד� מ� , צרי� האד� לעסוק בתורה אשר אור תורה מחייהו לעתיד לבא

  .הקדושה ויועיל לו תשובה

êøãáå כי . בשביל התורה שנקרא ראשית, ל בראשית ברא אלקי�"פ דברי רשיז"זה יל

א� השיב לה� , זמי� הוא למחטי קמ�, ש כי תזכרנוכבר נתבאר שהמלאכי� טענו מה אנו

שאז עתידי� , אמנ� התשובה מועלת רק א� עוסקי� בתורה, ת שתיק� לה� תשובה"השי

ולזה בשביל התורה שנקרא ראשית נברא , ואינ� נדחי� מ� הקדושה, לעמוד בתחיית המתי�

  .העול�

ìòå  התורה לתחלתהפי זה יש לקשר �המורא הגדול אשר  ולכל היד החזקה ולכל, סו

דאיתא בספרי לכל , בראשית ברא אלהי� את השמי� ואת האר�, עשה משה לעיני כל ישראל

�דשר של י� קטרג ) ילקוט בשלח רמז רלד(ומבואר במדרש , המורא הגדול זו קריעת י� סו

) ד"א ס"ר פכ"שמו(אלא שעשו תשובה כמבואר ש� במדרש , עליה� שעבדו עבודה זרה

לזה , ואי� הועיל לה� התשובה נימא נראה ונדחה אינו חוזר ונראה, :)ד� פא ל�' פ(ק "ובזוה

שעל ידי אור תורה המחייהו , בשביל התורה שנקרא ראשית, הסמי� בראשית ברא אלהי�

  .לא נדחו מעול� מ� הקדושה, לעתיד לבא

äæáå ה מי גר� לכ� לדור המבול שתאבדו מעול� הזה "יתבאר המדרש אמר הקב

היה מועיל לה� , כי אלמלא היו לה� כח התורה, מפני שלא קבלת� התורהומעול� הבא 

וא� בעו� גזל שהוא מעבירות , א� שהיה בה� עבודה זרה וגילוי עריות, להנצל מ� המבול

כי על ידי התורה היו ראויי� לעמוד בתחיית , שבי� אד� לחבירו וחשבינ� בהו בתר יומו דיד�

ולא היה בא מבול , על כ� היה מועיל לה� התשובהו, דאור תורה מחייהו, המתי� לעתיד

, והיה ממתי� לה� עד שישובו, .)סנהדרי� קיא(ה הוא אר� אפי� א� לרשעי� "כי הקב, לעול�

נדחו מ� הקדושה בעול� הזה שלא הועיל לה� התשובה ובא , א� כיו� שלא קבלו את התורה

דדור המבול אי� לה� חלק ) :סנהדרי� קז(כמבואר בגמרא , וג� נדחו לעתיד, עליה� המבול

  .לעול� הבא

êøãáå ח סופי '� נ'� התהל'זה יש לפרש מה שכתב בבעל הטורי� בפרשת� את האלהי

שא� על נח נחת� גזר די� אלא שמצא ח� בעיני .) סנהדרי� קח(ל "כי אמרו חז, �"תיבות חכ

הועיל לו  ולכאורה אי�, איתא שעמד נח ועשה תשובה) ה"ס(ובמדרש תנחומא בפרשה זו . 'ה

ח סופי '� נ'� התהל'לזה בא הרמז את האלהי, הלא נראה ונדחה אינו חוזר ונראה, תשובה

ושפיר חשובה , ולכ� אור תורה מחייהו לעתיד לבא, שעסק בחכמת התורה, �"תיבות חכ

  .ולזה שפיר הועיל לו התשובה, ומעול� לא נדחה מ� הקדושה, חיותו

ìòå משלי י (ד "הה, אלה תולדות נח) א"ל ס"פ(ה במדרש רב דר� זה יבואר מה דאיתא

, הפו� רשעי� ואינ� זה דור המבול, )משלי יב ז(הפו� רשעי� ואינ� ובית צדיקי� יעמוד ) כה

כי , זה דור המבול, �"ולפי דרכינו הרמז בזה הפו� רשעי� ואינ .ובית צדיקי� יעמוד זה נח

זה נח אשר , ד"בית צדיקי� יעמוו, מיתת� הוא מיתת עול� ולא יעמוד לעתיד בתחיית המתי�

  .כי אור תורה מחייהו, עתיד לעמוד בתחיית המתי�

ëò"ô פ שחטאו בעבירות החמורות ביותר"כי אנשי דור המבול אע, היוצא לנו לענינינו ,

כי לא , נדחו מ� הקדושה רק מפני שלא קבלו התורה, ה� בי� אד� למקו� וה� בי� אד� לחבירו

אמנ� איש הישראלי יהיה מי שיהיה ואיזה עבירה שחלילה עבר , והיה לה� אור תורה המחייה

אזי , ד בבוקר או בערב והוא מדבק עצמו בתורה שעה אחת ביו�"א� הוא בא בביהמ, עליה

, ועל כ� לעול� אינו נדחה מ� הקדושה, ולעתיד יעמוד בתחיית המתי�, אור תורה מחייהו

ו אינ� עוסקי� בתורה ואי� אור "א� חאמנ� . ה מקבל התשובה"כי הקב, ותמיד אפשר לתק�

ולזה כל בר . ו"ואי� לה� תקומה ח, אזי בכל עבירה נדחי� חלילה מ� הקדושה, תורה מחייהו

ד בערב או בבוקר "לבא בביהמ, דעת אשר לו מח בקדקדו יראה לקבל על עצמו עול התורה

ה יועיל לו ועל ידי ז, שיהיה לו חיות מ� התורה הקדושה, וידבק עצמו בתורה הקדושה

  .התשובה ויוכל לתק� מה שחטא

éùä"ú ויהיה לנו הזכיה שיהיה לנו הרהור , יעזור שנזכה להיות דבוק בתורה הקדושה

ויהיה לנו תקומה בעת , וחלילה לא נדחה מ� הקדושה, ה"תשובה לתק� מה שחטאו לפני הקב

התורה וישראל  ונזכה להתרוממות קר�, ת יעזור שנזכה לראות באורו של משיח"השי, התחיה

  .בהתגלות כבוד שמי� עלינו במהרה בימינו אמ�

  

  )המש
 מעמוד ב( בשבילי הלכה

וזהו מצד הדי , כתבנו שא� נפסק חוט אחד לגמרי כשר' לעיל בסעי� ה) יב
 אבל חסידי� ואנשי מעשה מחמירי על עצמ שאפילו נפסק חוט אחד מתקני

אותו
י

אבל א� נשאר כדי עניבה אי דר� חסידות , אמנ� דוקא כשנפסק לגמרי, 
החמיר בזהל

יא
.  

  די� נפתח השזירה
ה� לא רק כשנפסקו לגמרי , כל הדיני� שנתבארו כא בנפסקו החוטי) יג

פ "כמו שמצוי כמ[כשנשאר מחובר אלא שנפתח השזירה ' אלא אפי, ממקו� חיבור
, כ כדי נפסק"דינו ג, ]שהשזירה מתחיל להפתח מקצת החוט, אחר כיבוס הטלית

אלא שיש להקל יותר בזה כמו שנתבאר בהערה(ככל הדיני� שנתבאר למעלה 
יב

.(  
יעשה קשר בראש , כ מי שרואה שהחוטי� מתחילי להפתח משזירת"וע) יד

החוט במקו� שעדיי לא נפתח השזירה כדי שלא יפתח יותר
יג

.  
הוא דוקא כשנפתח השזירה , מה שכתבנו שנפתח השזירה דינו כנפסק) טו

ששוזרי ארבע חוטי� יחד , יי� כפול שמונהדהיינו בחוטי� שבזמנינו העשו, לגמרי
ושוב לוקחי שני , ושוב שוזרי ארבע חוטי� יחד ונעשה חוט אחד, ונעשה חוט אחד

, ושוזרי אות� ביחד וזה נקרא כפול שמונה, ]שכל אחד שזור מארבע[חוטי� אלו 
אבל , הוא דוקא כשנפתחו כל השזירות ויש שמונה חוטי� נפרדי�" נפתח השזירה"ו

לא נקרא , חוטי�' ע שזור מד"וכל אחד בנפ, נפתחו שני חוטי� העבי� זה מזה א�
נפתח השזירה וכשר לכתחלה

יד
.  

  -ה די נפסקו החוטי� במקו� הכריכות או הקשרי� "ט יתבאר אי"בשבוע הבעל -
======================  

ה ציצית מחדש ל דא� כשעש"דיש פוסקי� דס, י"א דאז יוצא ג� לדעת רש"כ� הוא דעת הרעק) ט

כ הוי "אבל א� אינו מתיר כולו אלא מקצתו א, פ מדאורייתא בודאי יוצא על ידי זה"אגודלי� ועכ' סגי בד

  )].ד"סק(ד "ובתהל) ה יש לסמו�"ד(ל "ע בבה"וע[תעשה ולא מ� העשוי ופסול ' לי

דל מנח� מענ' ט מ"שכ� שמע בש� הרב החסיד המפורס� בש) ב"י' סי(א מבוטשאטש "כ בא"כ) י

 ).ב"ק י"ס(ח "ע בכה"וע, ו"ק רומינוב יצ"י מק"נ
  ).ש�(א מבוטשאטש "כ בא"כ) יא
' סי(ובתניא ) ד"א סק"י' סי(א "ש המג"ש אפילו לכתחלה כמ"דבזה יכולי� לסמו� על דעת הרא) יב

ומצד השני , חוטי� מצד זה' כ אפילו א� נפתחו השזירה מד"וע) ז"ק י"א ס"י' סי(ב "משנ) 'ב סעי� ז"י

אכ� התניא בסידור החמיר מאוד בדיני� אלו וכ� בשאר דיני� (חוטי� עד כדי עניבה כשר ' פתחו כל הדנ

 ).שנתבארו כא�
א מפקפק קצת דיש לחוש דהוי "וא� שהמג) ד"ש� סעי� י(ע "ובשו) 'א סעי� ג"י' סי(א "רמ) יג

  .ש"א יש לקשור עיי"מ באופ� שנפתחי� א� להמג"כמוסי� על הקשרי� מ
בתוספות או שיחתו� להמותר ' כדי שלא יעבור על בל תוסי� יאמר בפירוש דלא ניחא ליא� ) יד

  ).'ה ונעשו ח"ד(ל "ד בבה"הו) ג"א סק"בא(ג "כ בפמ"וישאר רק שמונה חוטי� כ

ד "ע בתהל"א מבוטשאטש שא� כשנפתחו רוב חוטי� השזורי� א� נשאר שני� כשר וע"ע בא"וע

  .מה שמצדד בזה) ד"סק(

 ùãå÷ úåøáãëî"åîãà ïøî ÷"èéìù ø"à )המש� מעמוד ג(  

äúòîå  יתבאר דברי קדשו של משה רבינו שבא לחזק את בני ישראל לדרי

ו יפלו בשער "ו בשפל המצב לא ייראו ולא יחתו שמא ח"שא� א� יהיו ח, עלמא

, אלא והתחזקת�, ולא יתייאשו עצמ� מ� הרחמי� דחלילה אי� לה� תקנה, �"הנו

רמז על התורה , �"ולקחת� מפרי האר, בכל מצב קשה שיהיהשיתחזקו את עצמ� 

ומתרגמינ� גבר , גבור באר� יהיה זרעו) תהלי� קיב ב(על דר� הכתוב , הקדושה

זו , ואת האר� כי נעמה) ב"ח סי"ר פצ"ב(במדרש וכ� מבואר  .באוריתא יהוי� בנוי

ה יזכו כי בכח התורה הקדוש .ארוכה מאר� מדה) איוב יא ט(שנאמר בה , התורה

כדמתאמרא , וא� כי והימי� ימי ביכורי ענבי�, להחזיק מעמד בגלות החל הזה

מובא בליקוטי שושני� בסו� (ה "ק רבי שמשו� מאוסטרופולא זלה"משמיה דהרה

מ וחיילותיו "שהכוונה על שליטת הס, והימי� ימי ביכורי ענבי�) ספר קרני�

באותיות שה� ביכורי� וזה נרמז , שהתגברו בימי� אלו שהלכו בה� המרגלי�

ע� כל זה באיזה מצב יש לנו . ד"עכ, ל"� שהוא סמא"וקודמי� לאותיות ענב

וא� כי , להתחזק בכח התורה הקדושה שעל ידי התורה יש לנו תקנה בכל הזמני�

אל יתייאשו עצמ� מ� , ידו פרש צר על כל מחמדיה, מ"גברו כוחות הטומאה והס

  .יכול לצאת משאול תחתיה כי ובאמצעות התורה הקדושה, הרחמי�

éøáãå ובפרט בדרא בתראה , חיזוק של משה רבינו מלוה אותנו בכל דור ודור

והעצה , עוברי� אנחנו נסיונות קשי� וזמני� קשי�, הדי� בעקבתא דמשיחא

כי , להתחזק בכח התורה הקדושה, היחידה להתחזק במה שהורה לנו משה רבינו

ועל ידי התורה הקדושה יכולי� אנו , ני�המאור שבה מחזירו למוטב בכל מצב וע

ת יעזור שהימי� האלו יתהפכו לששו� "השי. ע"לתק� מה שפגמהו נגד הבוכ

ולשמחה ונזכה לביאת הגואל בהתרוממות קר� התורה וישראל בהתגלות כבוד 

  .שמי� עלינו במהרה בימינו אמ�

 ח תמוז"אדרנפטר  -) גאלדשטיי�(ל "ר דוד אהר� ז"מאיר יודא ב 'ח ר"נ הרה"לע
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  ה"ב

  !ברו� המקדש שמו ברבי
ט להשתת� "רבבות אלפי בני ישראל תושבי ארצות הגולה זכו בשבוע העעל 

ק מר� רבינו ק מר� רבינו ק מר� רבינו ק מר� רבינו """"ככככת בפקוד """"ירושלי�ירושלי�ירושלי�ירושלי�    מותי�מותי�מותי�מותי�וווווועד משמרת חוועד משמרת חוועד משמרת חוועד משמרת ח""""י ה"המחאה הגדולה שנער� ע

, י הממשלת הכופרי�"ק ע"נגד הגזירה האיומה של חיטוטי שכבי בארהא א א א """"ק שליטק שליטק שליטק שליט""""הגההגההגההגה

, אי� לנו חלק ונחלה בשלטו� הכופרי�"ולקדש ש� שמי� ברבי� ולהכריז קבל תבל ומלואו 

  ."וה� אינ� מייצגי� את הכלל ישראל ואינ� דוברי� בשמ�

הגדולי הדור והרבני� הגאוני�  י ובראש�"של רבבות אלפי בנ ההמחאה האדיר

ומכל  ,א  עשתה רוש� אדיר בכל רחבי ניו יארק ומחוצה לה"הצדיקי� וראשי הישיבות שליט

י מוכני� לציית לדברי הגדולי "העול� כולו שמעו שעוד יעקב חי ועדיי� רבבות אלפי בנ

, ק"בי ארהי תוש"ועומדי� לימי� אחינו בנ, א"ק מר� רבינו שליט"ומנהיגי הדור ובראש� כ

היה ' והקידוש ה, ועומדי� מוכ� על כל צרה שלא תבוא למחות ולעשות כל מה שביכולתינו

  .ברו� המקדש שמו ברבי�. עד אי� לשער בסייעתא דשמיא

 מאותתודה וברכה ל אנו מוסרי�  """"משמרת חומותי� ירושלי�משמרת חומותי� ירושלי�משמרת חומותי� ירושלי�משמרת חומותי� ירושלי�""""הוועד בש� רבני 

ובמש� המעמד שעל ידי� זכו שעזרו וסייע לפני מכל רחבי ניו יארק העסקני� החשובי� 

  .וזכות הרבי� תלוי בה�, שיתקדש ש� שמי�

**** 

        !!!!הצלת החינו� הטהורהצלת החינו� הטהורהצלת החינו� הטהורהצלת החינו� הטהור

צ רבי דוד צבי קאה� צ רבי דוד צבי קאה� צ רבי דוד צבי קאה� צ רבי דוד צבי קאה� """"הגההגההגההגהמקדמי� אנו בברכה ' בברכת ברוכי� הבאי� בש� ה

ואתו עמו ידידינו העסק� הנמר" לכל     ו"ק תולדות אברה� יצחק בבית שמש יצ"אבדא א א א """"שליטשליטשליטשליט

שבאו לעירינו ק ק ק ק """"ש בארהש בארהש בארהש בארה""""א מגדולי עסקני אנא מגדולי עסקני אנא מגדולי עסקני אנא מגדולי עסקני אנ""""אטיק שליטאטיק שליטאטיק שליטאטיק שליט    יעקביעקביעקביעקב' ' ' ' ח רח רח רח ר""""הרההרההרההרהדבר שבקדושה 

המוסד . בעיר בית שמש """"תולדות אברה� יצחקתולדות אברה� יצחקתולדות אברה� יצחקתולדות אברה� יצחק""""עיר קרית יואל לטובת המוסדות הקדושי� 

ע "ולע, ל עומד בשעת משבר אחרי אשר לפני איזה שבועות הכרחו לסגור שערי המוסד"הנ

, הציל המוסד מלסגר כלילוהוא חובת השעה ל, נפתחה רק באופ� ארעי מחמת המצב הנורא

  .ת"היל

א "זאב וואל� גליק שליט' ח המפואר ר"הציבור הנכבד יבואו בהמונ� לבית הרה

ביו� , א"ק מר� רבינו שליט"ר וועד להוצאת ספרי כ"ויו, י"בקר' ל משרד מוסדותינו הק"מנכ

  .  'ליקח חבל בהצלת המוסדות הק" זאת חוקת התורה"' לס' ב

******  

א ב� א ב� א ב� א ב� """"שטער� שליטשטער� שליטשטער� שליטשטער� שליט' ' ' ' ג ר נת� אליג ר נת� אליג ר נת� אליג ר נת� אלי""""הרההרההרההרהו הגיע "לוויליאמסבורג יצ אורח חשוב הגיע

לטובת ישיבת תורת חסד , בלאנדא�י תורת חסד י תורת חסד י תורת חסד י תורת חסד """"ל רל רל רל ר""""אברה� שמואל שטער� זצאברה� שמואל שטער� זצאברה� שמואל שטער� זצאברה� שמואל שטער� זצ' ' ' ' צ רצ רצ רצ ר""""הגההגההגההגה

לבחורי� חשובי� בהתקרב� , שכבר פעל גדולות ונצורות מיו� הווסדה, ק ירושלי�"בעיה

  .ל לטובת הישיבהש ישתתפו בהמפע"ותקותינו חזקה שאנ, לאבינו שבשמי�

***  

מנהל  אאאא""""שליטשליטשליטשליט    לייבל בלוילייבל בלוילייבל בלוילייבל בלוירבי רבי רבי רבי ג ג ג ג """"הרההרההרההרהמקדמי� אנו בברכה את פני אורחינו הדגול 

לטובת הבית  לרגל בואו לשערי עירינוו "בעיר בית שמש יצ" משכ� שרה"הבית חינו� לבנות 

  .יהא בואו לברכה ,חינו�

***  

עטרת עטרת עטרת עטרת """" ש�בית חינו� לאנשי ישוב הי להגיע שלוחי� של המוסדות קרית יואלקרית יואלקרית יואלקרית יואלל

שבה מתחנכי� יותר , אאאא""""אהר� דימאנט שליטאהר� דימאנט שליטאהר� דימאנט שליטאהר� דימאנט שליט' ' ' ' ג רג רג רג ר""""הרההרההרההרהבהנהלת , ק ירושלי�"בעיה """"ירושלי�ירושלי�ירושלי�ירושלי�

ובקשתינו שטוחה לכל אחד ואחד לקבל� , משש מאות תלמידות על דר� ישראל סבא

  , בסבר פני� יפות

*  

äîìùì øùà íéøéùä øéù  
עוז בריח התיכו� של כ ידידינו "בש� רבני הוועד מגישי� אנו ברכותינו הנלהבות מול מע

אשר מוסר נפשו רוחו ונשמתו לבא לעזרת מצר לטובת מנהלי , ק"המוסדות הקדושי� בארה
המוסדות וזה רבות בשני� אשר מנדד שינה מעיניו ועושה ומעשה בלב ובנפש ללחו� 

  ה"ה משנתו ה"ה שמו ושלמ"שלמ, בעמלק' מלחמת ה

  א"הרב שלמה מענדלאוויטש שליט
  הוועד בקרית יואל ר וועד הפועל של"יו

        לרגל הולדת בתו למזל טובלרגל הולדת בתו למזל טובלרגל הולדת בתו למזל טובלרגל הולדת בתו למזל טוב
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