
 

 
 

Kiruv, Tcheilis 

 

Show# 101 | January 14th 2017 

 

 

Dovid Lichtenstein: The qualities of a true educator- Passion and love for each child 

 לג שער פרשת ויחי יצחק עקידת

. ימיו באחרית הנפש מהצלחת לאדם שיהיה מה אל ירמוז הראשון הכתוב כי פירשנו כבר( א' )וכו יעקב יקרא

 כעניינו אשר איש עליהם לבוא העתידים העניינים הגדת אל חזר ואחר. המשיח ימות קץ על שגיזם והשני

 שאת יתר ליטול לו היה אונו וראשית כחו להיותו כי אמר' וכו אתה בכורי ראובן: ואמר החל ומהבכור וכברכתו

 וגבורה כח ביתרון שנים פי לו להיות הבכור ממשפט כי וזה והמקולקלות בפחותות לא המעולות במדות עז ויתר

 שהוא בדבר בפרט בחטא והמהירות מהפחזיות גדול חלק שיטול לא עוז בכל ולדוחפו המאוה הכח כנגד לעמוד

 פשעת אז אביך משכבי בפחזותך כשעלית כי וזה מאסף מאין ארצה הנגרים כמים לתקון יכול שאינה עוות

 בידו היה שלא חלול הוא כי אביו או יתברך האל שיהיה הן עלה שיצועי מי חללת אז כי תקנה עוד לו שאין בדבר

 איוב) בעתו גדיש כעלות כמו יוצא( ב ה"נ שבת) ל"ז חכמינו דרך לפי אביך משכבי עלית כי ויהיה. עליו למחול

 כמו בפירוש פירש לא ואם מאתו הבכורה הלקח סבת נתן זה עם והנה. אביך משכבי סלקת כי כלומר'( ה

 ראובן בני שחטאו מה אל כן גם בזה שרמז ואיפשר. ליוסף בכורתו נתנה אביו יצועי ובחללו'( ה' א ה"ד) שנאמר

 ל"חז שאמרו וכמו לאחריתם הבינו לא הירדן בעבר' יי הכה אשר הארץ לנחלה בפחזותם לקחת כן אחרי

 לב( שם ר"במ) ואמרו'( כ משלי) תבורך לא ואחריתה בראשונה מבוהלת נחלה זה על( ב"כ' פ רבה במדבר)

 אלה כי ואמר יחד כללם מעשיהם שהושוו למה' וכו אחים ולוי שמעון': וכו ראובן בני אלו'( י קהלת) לשמאלו כסיל

 שחטא מה העצה במתין הם חטאו שכבר וזה. ממנו גדול או לטעותו שוה טעות ראובן מסבת הפכית לסבה שגו

 ובעלי מאד חדים הם אשר ל"וז מהמדות' ז מאמר' ט בפרק החכם שכתב מה לפי זה והיה. ומהירות בפחז הוא

 בעבור אלה אמנם חוטאים הם מעופף הנקרא הוא נעצר בלתי הוא אשר החטא לפיכך השחורה המרה

 המרה בעל כי ירצה. כאן עד רואם אחרי הולכים הם כי דבר על ייחלו לא הקושי בעבור אמנם ואלה המהירות

 מאד כבד שהוא אם השחורה בעל וגם גדול במהירות רוחו על העולה מעשות נעצר בלתי הוא אשר האדומה

 לצאת קשיו מפני וזה. לפעול קלותו מפני זה. כל מפני ישובו ולא להם נדמה כאשר יפעלו שניהם. בתנועותיו

 בעצה עשו שזה שכם עם אלה בניו שני שעשו במה הזקן אליו שכיוון יראה עצמו הענין וזה. לו שנדמה ממה

 כלי ואמר. בחטאו ראובן כמו ומהירות בפחז חטאו כבר יוסף במכירת אמנם. ממנה לצאת יכלו שלא מתונה



'. וכו מועד אקח כי( ה"ע תהלים) שאמר כמו מעוקל משפט להוציא שלא המתינות מדרך כי מכרותיהם חמס

 אל בסודם. בשכם עניינם שהיה כמו מתוקן בלתי דבר הוציאו הדין שהחמיצו שאחר במה המנהג חמסו ואלה

 על( ג"פ שם) כענין נפשי תבוא אל בסודם אמר שכם על סוד בהמתיק שנתיעצו על מה הנה' וכו נפשי תבוא

 עצות אובד עם רגשת בהקהל רק עשו שלא כבודי תחד אל ובקהלם אמר יוסף ענין ועל. סוד יערימו עמך

 הקימם עד עליהם הוסדם מעת מהם אפם שב לא כי איש הרגו באפם כי אמר הראשון ועל. בפתע העושים

 עקרו ובו עצה קדימת מבלי המשולל הפועל הוא הרצון פועל כי שור עקרו וברצונם אמר השני ועל. לבם מזימות

 עקרו וברצונם שירצה או. רבים ימים אביו ולפני אחיו בתוך מהיות( ג"ל דברים) לו הדר שורו בבכור הידוע השור

 עז כי אפם ארור. בשדה להם אשר כל ואת בקרם ואת צאנם את לקחו שכם עיר בהריגת חמתם בשכך כי שור

 החדות על כי הפילוסוף שתארן עצמן תוארים באותם ותיארן המדות אלו הזקן זכר בכאן. קשתה כי ועברתם

( ב. )קשתה כי אמר הקושי ועל חדה כלומר עזה שתהא כדי( א' ו כריתות) שאמרו וכמו עז כי אמר והמהירות

 אחלקם אומרו והוא אחד במקום השיעור אותו על ימצאו ושלא אותם לחסר הוא ראוי כי העניינים שני וקלל

' מהג ב"י בפרק החכם באר שכבר דבר הנביא גדול ודבר. שהזכיר ועברתם לאפם ירצה בישראל ואפיצם ביעקב

 מעלת בהם ולעורר להרים והוא. יועילו לפעמים הם הנה פחותות הפעליות שהם עם והחמה שהכעס מהמדות

 שלחו אמנה לגבורים זירוז דרך עוד ואמר המעלה תרים הקצף שאמר ביניהם אשר השם מאנשי והיו הגבורה

 יעזרם והקצף טוב בעבור יפעלו הגבורים אמנם ואמר בזה סתם והוא הדם והרתיחו בנחירים החום שלהבת

 הרב שאם שירצה הנה. סמכתני היא וחמתי זרועי לי ותושע( ג"ס ישעיה) שאמר הכתוב דברי אלה והמה. לפעול

 שיועיל מבואר הוא וגם. הנצחון ממלאכת שביארו כמו, העתים בקצת, תועלת מהם במעט יש מזיק הוא מהם

 בתלמידים מרה זרוק( ב ג"ק כתובות) החכם אמר החכמות בלמוד גם. הראוי השיעור והמדינה הבית בהנהגת

 בשמעון יחד נתחברו אשר והעברה שהאף החכם הזקן אמר ולזה. יבלעוך פן מתוק תהי אל אמר כלל ודרך

 מה בכל ועזרתה המעלה לתועלת להם הראוי חלקם יקחו וכלם ישראל שבטי בכל שיחולקו ראוי ולוי

 .מהר ויאבדו חמתם כאש תצא פן אחד במקום יהיו ולא והותר להם שיצטרך

 

 אמת ליעקב פרשת ויחי )מט, ז(

 שיהיו כדי משמעון אלא תינוקות ומלמדי סופרים עניים לך אין ל"וז י"פירש. בישראל ואפיצם ביעקבאחלקם 

, לד) וישלח בפרשת לעיל בחידושנו עיין'. וכו ומעשרות לתרומות הגרנות על מחזר עשאו לוי של ושבטו נפוצים

 אלו שבטים את יעקב מינה בדוקא מקום מכל ולוי שמעון נגד עונש כאן היה שבודאי שאף שביארתי( ה

" הקנאות" את הראו ולוי שמעון רק כי, קדושה תשמישי ושמירת הבנים חינוך של אלו נעלים לתפקידים

 להצליח וכדי, עליה נפשם שמסרו משום דינה אחי נקראו הם רק" אתותינו את יעשה הכזונה" של הנדרשת

 שכשרואים אנשים, ולתורתו' לה נפש ומסירות הקנאות מדת בהן שיש אנשים למנות מוכרחים כאלו במשימות

 שמעון את דוקא יעקב ייעד ולכן, למשימה מתגייסים והם להבה כאש צבקות' ה קנאת בהם בוער מיד פרוץ דבר

 .אלו לעבודות ולוי



Kiruv, At the expense of our and our children’s Ruchniyus? 

 ם"הרמב וכתב ה"ד ]ו[ עה סימן חיים אורח יוסף בית

 על אף סגי פנים דבהחזרת משמע פניו שיחזיר עד הערוה כנגד לקרות דאסור( הט"זפ"ג מק"ש ) ם"הרמב וכתב

 או סומא הוא אם או שבלילה נראה טעמא ומהאי בראייה אלא ערוה רחמנא תלה לא דהא לו סמוכה שהיא פי

 כמו ביום הרואה עין כמלא לפניו אסור ובלילה סומא דאפילו לצואה דמי ולא שרי ביום אפילו עיניו עוצם אם

 שלפני סימן בתחלת שכתבתי ממה נראה וכן בראייה אלא רחמנא תליא דלא ערוה דשאני ט"ע בסימן שכתבתי

 ד"שכ בסימן כתב שהרוקח פי על ואף יונה ר"וה א"הרשב בשם צלולים במים רוחץ גבי( א"הרשב וכתב ה"ד) זה

 לסמוך רבוותא הני הם כדאי להתפלל או שמע קריאת לקרות לו אסור עיניו יעצים אפילו כנגדו ערוה ואם

 .עליהם

 ל, וס"ק א, וביאור הלכה שם-כט ק"ס עה סימן ברורה משנה

 לא ל"ר יראה ולא אלא תראה ולא כתיב דלא מהני לא פנים מהחזרת לבד העצות אלו דכל הסכימו והאחרונים

 הערוה דנעשית אחר בצד ועומד גופו כל החזיר אם דוקא רק הוא שהותר פנים החזרת ואפילו הרואה יראה

' ד תוך לו בסמוך שהוא פי על אף ל"ר .תלה דבראיהובס"ק ל: . מהני לא לבד פניו החזיר אם אבל מצידו

 בכל מ"ונ בראיה רק דתלוי הכתוב גילה בזה מלאחריו הוא אם אפילו דאסור ט"ע בסימן ל"קי דבצואה אמותיו

 .לו בסמוך אפילו ע"לכו מהני הערוה מן וגופו פניו החזיר אם מ"מ ל"וכנ עינים בעצימת דמחמירין לדידן אף זה

 .כנגדה ש"ק לקרות אסור אשתו היא לואפי, לכסותו שדרכה במקום באשה מגולה טפח ובשו"ע שם סעיף א:

 ואסור היא ערוה בכלל בו כשמסתכל הרהור לידי לאדם מביא שזה מפני  שדרכה במקום ובמשנ"ב שם ס"ק א:

 בשם' ו סעיף לקמן שביארנו מה ולפי ,ממש ערוה נגד כמו זה נגד שבקדושה דבר שום להזכיר או לקרות

 נזהר הוא אם בזה מתירין ויש בזה ה"ה פניו שיחזיר עד עיניו בעוצם אפילו אסור ממש ערוה דנגד האחרונים

 .ז"ע לסמוך דיש נראה אחר בענין א"וכשא ,כלל מלראות

 וכן א"ח בספר כ"כ עינים בעצימת אפילו דאסור שכתבנו ב"במ עיין .'וכו שדרכה במקום וביאור הלכה שם ס"א.

 ח"מהב הוא מתירין דיש כ"ומש .ש"עי' ו דבסעיף להא זה ענין דמדמה ה"בהג זה בסעיף א"הגר מביאור משמע

 שלא ולפלא] עינים בעצימת להקל יש ם"להרמב דגם שלו אדם בנשמת הוכיח א"והח ש"עי' ב אות ז"במ ג"ופמ

 לא לדינא מקום מכל אולם ,[שם עיין אסור במסתכל דוקא ורק מזה ביותר בפירוש בזה יונה הרבינו כ"מש הביא

 דאין שם שכתב האשכול בספר כ"ג השיגו כבר ח"הב שהשיגו כמו יונה רבינו דדברי להיתרא מילתא הך ברירא

 היא ואפילו ממנה פניו שיחזיר עד יקרא ולא מגולה כשהיא ערוה באשה טפח ל"וז כתב ג"והסמ ,כן רבותינו דעת

 על וסומך המיקל אחר בענין א"בא מ"ומ ,אסור כ"ג הקריאה בעת בה מביט אינו דאפילו זה מלשון משמע אשתו

 .בידו מוחין אין עינים בעצימת להתיר ג"ופמ ח"הב דברי

 



 סעיף ז עה סימן חיים אורח השולחן ערוך

 והולכות זה בעון ישראל בנות שנפרצו רבות שנים שזה הרבים בעוונותינו דורינו פרצות על ונצווח בואו ועתה

 הולכות שהנשואות המספחת פשתה ועתה להועיל ולא לעזר לא הוא זה על שצעקו מה וכל הראש בגילוי

 נגד ולברך להתפלל לנו שמותר נראה לדינא פ"עכ מיהו כך בימינו שעלתה לנו אוי הבתולות כמו בשערותן

 ה"ראבי בשם המרדכי ש"וכמ בגופה המגולים כמקומות והוה כך הולכות רובן שעתה כיון המגולות ראשיהן

 לא שיער בגילוי הרגילה בתולה אבל להגלות רגילות שאין בדבר דוקא לערוה שהזכרנו הדברים כל ל"וז ג"בספ

 .הרהור דליכא ממילא כן הנשואות גם שאצלינו וכיון ל"עכ הרהור דליכא חיישינן

 לה סימן א חלק שלמה מנחת ת"שו

 .יברך שלא שיודע למי ושתיה באכילה כיבוד

 איננו אשר, חשוב אורח אליו שבא במי, חושבני, שמים לשם מעשיו ולכוין דרכיו לשום אדם כל דצריך בהא

 לא ב"הבעה ואם, וכדומה תורה במוסדות תומך וגם, תורה לבני אהבה לו יש עדיין אבל, ומצוה תורה שומר

 למי אלא לאכול ליתן אסור הדין שמצד זה בגלל, ומשתי דמיכל במידי אותו לכבד המקובל בנימוס אתו יתנהג

 ממנו יבקש מכובדת בצורה אפילו אם כן וכמו'(, ב' סעי ט"קס' סי ח"או ע"בשו כמבואר) ומברך ידיו שנוטל שיודע

 יתרחק הזה הדבר שבגלל ויתכן, מאד אותו ירגיז גם וזה, בכבודו ועלבון כפגיעה הדבר יראה, ולברך ידים ליטול

 באמת שנכון, חושבני ג"דבכה, התורה בדרך ההולכים כל על ושנאה כעס לידי יבוא וגם, מהתורה ביותר ש"חו

 אומרים שאין דאף משום, מכשול תתן לא עור לפני של לאיסור כלל לחשוש ולא', ושתי באכילה אותו לכבד

 בכך להציל כדי בשבת מ"תרו להפריש ודאי ואסור, רבה מאיסורא אחרים להציל כדי זוטא איסורא לעשות לאדם

 נתינת של עבירה רק הוא לאכול לו הנותן של האיסור וכל הואיל, זה בנידון מ"מ, טבל של חמור מאיסור אחרים

 כיון, עבירה שום כלל דליכא נמצא, גדול יותר באיסור האורח יכשל הרי לאכול לו יתן לא שאם וכיון, מכשול

 בקום אותו שהחליף זה י"ע מאד גדול ממכשול הצלה כאן יש אדרבה אלא, מכשול נתינת שום הכא דליכא

 אשה לענין ו"ס א"קפ ד"ביו א"הרעק גם כתב ז"שכעי ואף/ והשמטות מילואים. /קטן יותר במכשול ועשה

 חשיב עצמו הוא מלכבדו נמנע שהוא דבזה הכא שאני", ואולי" בלשון רק כתב מ"ומ האיש ראש פאת המקפת

 .ביותר כמכשילו

 ביין אותו שיחליף זה י"ע אלא למונעו אופן בשום יכול ואינו, ערלה של יין ששותה בחברו רואה אחד שאם ונראה

, טבל של יין לו ונותן, ועשה בקום מעשה שעושה בזה איסור שום כאן דאין דמסתבר, יינם סתם של או, טבל של

 הידוע הכלל לפי אני מסתפק אך. )גדול יותר ממכשול בכך אותו מציל אדרבה אלא, מכשול שום קעביד דלא כיון

 יש או, בעצמו היין את ליקח הנזיר יכול כ"א אלא עור מלפני נפטר אדם דאין, ב"ה ממלוה ד"בפ מ"המל של

 ג"בכה הדין הוא איך ז"דלפי, ש"ע לעבור' לי איכפת דלא אחר ישראל שיש זה מפני לא אבל, לו שיתן ם"עכו

 מי, דרבנן טרפה להם למכור כשר לישראל מותר אם, לישראלים וטרפה נבלה שמוכרים עברה עוברי שיש



 לאו על שעוברים האחרים דמחמת אפשר או, דאורייתא מאיסור האוכלים את בכך ומציל הואיל, דשרי אמרינן

 (. עור לפני של האיסור מזה ולהפקיע, דרבנן טרפה למכור כך משום להתיר לנו אפשר אי, עור דלפני

 מפני היינו, שביעית של הפירות גוף ממנו לוקח זה י"שע פי על אף, הארץ לעם שביעית דמי מוסרין שאין ומה

 אצלו נשארים היו אילו מאשר עברה לידי לבוא יותר עלול הוא הדמים י"שע אפשר וגם, עברה אותה ממש שזה

 כל מקטיעת בכך אותו להציל בכדי חברו של מרגלו אצבע שקוטע למי דומה ז"ה, ד"בנד כ"משא, עצמו הפירות

 כמכשיל חשוב אינו כאן גם כך, עברה ולא דקעביד הוא ומצוה, מתקן אלא מזיק קרוי דאינו הוא דפשוט, שלו היד

 שפיר הצורך דלפי נראה ולכן', ולומדי תורה שנאת של חמור מעון אותו מציל הוא זה במעשהו אדרבה אלא

 לץ תוכח דאל קרא פירשו ז"וכעי, ועשה בקום שזה פי על אף כן לעשות וצריך, ומשתה במאכל אותו לכבד רשאי

. הכרע צריך הדבר כ"ואעפ, אחיך את תשנא לא של בלאו מכשילו אתה הרי הועיל ללא שזה דכיון, ישנאך פן

 .ודאי באיסור ג"בכה מתיר אינו ט"או ב"י' סי בשביעית ל"זצ א"החזו בעל שמרן נודע הלום/ המחבר הערת/

 

 

Should one wear Tcheilis 

רס סעיף א סימן מילה הלכות דעה יורה ערוך שולחן  

 שם: הבית היללוכ'  .עשה מצות משאר א זו מצוה וגדולה, בנו את למול לאב עשה מצות

 

 א עמוד יד דף סוטה מסכת בבלי תלמוד

 הוא מטובה לשבוע או צריך הוא מפריה לאכול וכי? י"לא ליכנס רבינו משה נתאוה מה מפני שמלאי רבי דרש

 שיתקיימו כדי לארץ אני אכנס, י"בא אלא מתקיימין ואין ישראל נצטוו מצות הרבה: משה אמר כך אלא ,צריך

 .ידי על כולן

 א עמוד מא דף מנחות מסכת בבלי תלמוד

 ציצית, בסיתוא וסרבלא בקייטא סדינא, קטינא, קטינא ליה אמר, סדינא דמיכסי קטינא לרב' אשכחי דמלאכא

 .ענשינן ריתחא דאיכא בזמן ליה אמר אעשה, ענשיתו ליה אמר .עליה תהא מה תכלת של



 מב סימן א חלק הלוי בית ת"שו

 :תגרע דלא לאו בענין חקירה

 ג"דכה משום תגרע בל משום וליכא תוקעין אין בשבת ה"ר דכשחל דהא ו"י דף ה"לר בחידושיו א"הרשב כתב

 בלא ולא גומרה ואינו המצוה במתחיל רק ליכא לאו דהך זה על כתב אבן והטורי. לצורך לתקן חכמים יוכלו

 רק שייך לא גירעון דלשון ו"א ילקה ע"מ המבטל עליו לוקין מעשה בו שאין לאו ד"למ כ"דאל כלל התחיל

 אותו אם רק לאו הך ליכא גמר ולא בהתחיל דגם ה"ר בסוף עוד הוכיח זאת הקדמתו ולפי. גומר ואינו במתחיל

 מהא וראייתו לאו הך ליכא כ"ג מעכב הנשאר אם אבל' א מתן שנתנן' ד מתן וכמו מעכב אינו גמר שלא המקצת

 כלל יטול לא דאם ליה ותיפוק חורבא מניה דנפק משום פריש יביא לא אתרוג מצא לא א"ל דף בסוכה דאמרינן

 כ"ג ליכא דמעכב דכיון ומוכרח זה לאו על עובר הא האתרוג לו וחסר מינים השלשה יטול ואם לאו הך ליכא הא

 ומנין תוסיפו לא ל"ת הציצית ועל הלולב על מוסיפין שאין מנין בספרי דאיתא מהא בקושיא נשאר ולבסוף. הלאו

 את זה מעכבין ואין מצות ארבע דהם ל"ס דהספרי ל"די ק"ל מציצית ובשלמא תגרעו לא ל"ת מהן פוחתין שאין

 לכאורה והנה. בקושיא ונשאר איכא כ"ג דמעכב היכא דגם מוכח הא לאו הך איכא דבלולב דאמר מהא אבל זה

 בל איכא דבלולב דמבואר מה דלפי עובר כלל התחיל בלא דגם לגמרי א"הרשב דברי נסתייעו דמכאן נראה

 על דיעבור ליה תיפוק חורבא מניה דנפק משום הטעם בסוכה אמר דלמה א"הט קושית נשארה הא כ"וא תגרע

 שיש מינים' הג דנוטל במה כלל מפסיד אינו הא כ"וא הלאו איכא כלל מתחיל בלא דגם א"כהרשב ומוכרח הלאו

 : אסרו חורבא משום ורק בעלמא לזכר לו

 הלאו איכא דמעכבין היכא וגם א"כהטו דלא מהספרי מוכח דזה ג"דאע א"להרשב ראיה מזה אין באמת אמנם

 לחלק פשוט הנראה דחורבא טעם לומר דהוצרך והא ליכא כלל התחיל לא אם אבל בהתחיל רק דזהו ל"י מ"מ

 אין לו יש אבל לו שאין אלא שנו לא שם ואמרינן זה את זה מעכבין שבלולב מינים' ד איתא ז"כ דף במנחות דהא

 רק לו באין כ"וא מעכבין לו ובאין יצא זה אחר זה נוטלן' אפי לו דביש ג"בה בשם לפרש' התוס שם וכתבו מעכבין

 השלשה וליטול לחזור יצטרך הרביעי מין כ"אח לו יזדמן אם דהרי כלל התחיל כלא הוי הא ונטלם מינים שלשה

 מינים' ד לו ביש אבל כלל התחיל כלא והוי כלל מהמצוה לו עולה אינו הראשונה והנטילה אחר פעם עוד מינים

 הראשונה הנטילה לו ועולה יצא כ"אח הרביעי יטול דאם גמרה ולא במצוה התחיל הוי השלשה רק ונטל לפניו

 מהסיפרי קשה לא מ"ומ לאו הך ליכא כלל התחיל דבלא לומר נוכל שפיר הא כ"וא וליטלם לחזור צ"דא למצוה

 לו שיש המינים בנטילת כלל מפסיד ואינו התחיל כלא והוי אתרוג לו באין איירי הא דבסוכה דסוכה הא על

 על ע"וצ לאו הך איכא ה"ומש שלשה רק נוטל ואינו לפניו הכל בשיש איירי והספרי דחורבא לטעם צריך ה"ומש

 : דהספרי להא דסוכה הך דמדמה א"הט

 מצות ארבע דהם ד"למ מבעי דלא א"כהרשב מוכרח לכאורה לאו הך איכא דבציצית בספרי דאמר מהא אמנם

' בא כנפות ארבע של בגדים שני ללובש דומה ז"וה הרביעי כלל התחיל לא הוי הא ציצית' ג רק כשמטיל כ"א

 אינו מעכב שאינו בדבר גמרה ולא התחיל כלא הוי ד"מ דלהך שכתב א"הטו ודברי] הטיל לא' ובא ציצית הטיל



 זה את זה מעכבין ד"מ להך הרי מ"מ גמר ולא התחיל הוי הא ולדידיה אחת מצוה דהם ד"למ' אפי אלא[ לי מובן

 ודומה כלל למצוה נחשב לא הא מקודם ציצית השלשה עליו שהיה ומה המצוה מתחלת הרביעית וכשמטיל

 קשה הדר כ"א תגרע בל דאיכא הספרי קאמר ג"בכה דגם ומדחזינן לפניו הרביעי לו ואין שבלולב מינים' ג לנוטל

 ראיה אין מזה גם אמנם. א"וכהרשב לאו הך איכא כלל יטול בלא דגם ומוכרח דחורבא טעם בסוכה אמר למה

 הכוונה רק ציצית' ג רק שעשה הכוונה אין מהן פוחתין שאין ומנין בספרי דקאמר דהא ל"י דהא א"להרשב

 ואינם ד"י מצוה המצות במנין ם"הרמב כ"וכמש אחת מצוה הוי הא ושניהם תכלת ולא לבן רק דהטיל

 לאו הך דליכא ל"י התחיל בלא אבל גמר ולא התחיל הוי תכלת מטיל ואינו לבן וכשנותן זה את זה מעכבין

 כנפות' ד בת בגד ללבוש מותר אמאי תכלת לנו דאין לדידן וכגון' א מין רק לו שיש מי כ"דא להקשות ואין

 : ת"ל דוחה עשה משום דשרי לומר יש הלאו על עובר הא לבן בו ולהטיל

' הד כל לו ביש גם דבלולב שתהא ה"בד ד"ל דף בסוכה כ"וכ ז"כ דף במנחות' התוס שהביאו ת"ר לדעת אמנם

 הגזול לולב בפרק ן"הר שהביא ן"הרמב לדעת וכן. זה אחר זה בנטלן יוצא ואינו ביחד דוקא ליטול צריך מינים

 הא ולדידהו מינים' הג וליטול לחזור צ"וא ויצא ונטל הרביעי לו נזדמן כ"ואח מינים' ג רק ונטל לו באין' דאפי

 קאמר ובסוכה תגרע בל איכא דבלולב בספרי מדאמר מוכח שפיר הא לו לאין לו יש בין שכתבנו החילוק נסתר

 : לאו הך איכא כלל נטל בלא דגם א"כהרשב דחורבא הטעם

 א"כהטו נאמר דלעולם לומר יש ע"מ המבטל ילקה עליו לוקין מ"לשאב ד"למ כ"דא עליו א"הטו שהקשה ומה

 רק דקרא מפשטיה ולא לאו הך איכא כלל התחיל בלא גם מ"ומ גמרה ולא כשמתחיל רק נופל אינו גירעון דלשון

 הוצרך ושפיר עליו עובר מ"ומ הדין מן עונשין דאין עליו לוקה אינו ה"ומש כלל התחיל בלא ש"דכ ו"מק אתי

 אליכם אמרתי אשר ובכל פסוק על משפטים פרשה בחומש י"בפרש ש"מ לפי ל"י גם. דחורבא לטעם בסוכה

 לומר דצריך ן"הרמב שם וכתב לאו במקום היא אזהרה בתורה שמירה שכל באזהרה ע"מ כל לעשות תשמרו

 ה"דבר גב על ואף תגרעו דלא הך על נאמר כן וכמו ע"מ ביטול על לוקה יהיה כ"דאל שבכללות לאו דהוי ז"לפי

 שבכללות לאו הוי תגרע דבל ל"י הא מ"מ שבכללות לאו הוי ולא לוקין תוסיף בל דעל להדיא מבואר ח"כ דף

 תשמרו' כו הדברים כל את פסוק על ראה בפרשה החומש על י"בפרש עוד ועיין. להבין קל שביניהם והחילוק

 : לעשות

 ה"ר של הראשונה לילה בערבית הקדוש המלך אמר לא דאם מחודש דין תפלה' ה אדם חיי בספר שכתב מה

 בהתפלל אלא שייך לא זו דסברא דע. בלילה החודש מקדשין דאין ח"בר ויבא ביעלה וכמו אותו מחזירין דאין

 היה כ"דא זו סברא שייך דלא דחוזר ודאי הקדוש המלך אמר ולא ה"ר של בהתפלל אבל לגמרי חול של תפלה

 ה"ר של הזכיר בלא שם כתב והוא זו סברא שם נזכר השחר תפלת' פ סוף יונה ברבינו' ועי. חול של להתפלל לו

 אמר אם מסופק הוא ואם. הדברים סתם א"והח ש"יעו מחלוקת הוי שם וגם' כו מקדשין דאין מחזירין דאין א"י

 קדוש הוי זו ברכה של בסיום דהרי לחזור צ"א שוב תן ובכן שהתחיל זכור דאם הנראה לא או הקדוש המלך

 להסתפק מקום ואין הקדוש האל לומר כלל הורגל לא הללו תיבות אחרי והרי' וכו ברוך בצדקה נקדש' כו אתה



 ת"עי על דקאי ל"י חוזר דבספק ב"תקפ' סי ע"בשו דאיתא והא. השנים מברך או הדעת חונן אמר משמא יותר

 :ובכן גם אמר אם והספק כ"ויוה ה"בר או

 ב עמוד ו דף מציעא בבא מסכת א"הריטב חידושי

 בר דנפיק עשירי דאי, נפשך ממה לעשרינהו נמי טלאים אלף לו יש' ואפי ת"וא. והוא תשעה אלא ליה דלית כגון

 איכא אחרונים בעשרה סוף דסוף ל"וי, בסמוך גופיה אביי וכדאמר הראוי במנין לפטרו לא ואי ניחא הוא עשורי

 משום ואי, לפטור הראוי מנין בדיר כאן ואין הוא עשורי בר ולאו( הוא) עשירי ספיקא האי נפיק דילמא למיחש

 חיובא בני אלו' ט הרי עמהם להצטרף אלו שראוין אחר במקום טלאים לו יש אם מ"מ, נינהו עשורי בני לאו' דט

 דיר לו שאין לומר אלא דוקא לאו, והוא' ט אלא ליה דלית אביי דנקט והא, כהן של בממונו כאן נפטרים ונמצאו

 .נפשך ממה נפטרין והאחרונים הראוי במנין נפטרין שהראשונים זה אלא אחר



Selected emails from our listeners 

Dear R' Dovid 

 

I listen to your program every week, as I do a lot of travelling. 

 I find it very refreshing, informative, open minded, and objective. It is an "out of the box" way of filling 

people in with the latest Halachic issues etc. from top Rabbonim and experts in the field. 

 

I was a bit taken aback when you put forth your own opinion this week, about תכלת. People (I can only talk 

for myself...) prefer making their own decisions, and assuming that the presenter is truly objective. 

 

Since you have put forth your opinion, I would like to challenge it, from many angles. 

Even if you disagree with some of them, I think you will agree that there is merit to some of them, so 

please treat each one independently. 

 

1. Rabbi Schechter was saying that since there is at least a ספק involved, there is a problem of לא תגרע, 

and he compared it to זריקת דם on the last קרן which is not מעכב, but nevertheless there is a דעה that it is 

a problem of לא תגרע.  

I have 2 issues with this. A. Over there, the Mitzva is on all 4 corners, so you have detracted from the 

Mitzva itself. Here, the לבן ותכלת are two separate components of one מצוה. See Rambam.  B. If he would 

be right, then for the last 2000 years we shouldn't have  been wearing the לבן alone, as we are being עובר 

on בל תגרע. Even though we have been an אונס on this, what היתר do we have to put ourselves into a מצב of 

 !at all טליתים We would be better off not wearing ?אונס

 

2. Rabbi Schechter was not taking into account that there are several שיטות how to make it. Once we add 

that into the equation, it certainly changes the picture. Until we have a הכרעה on that, we will always have 

תגרע בל  on עובר the Mitzva, and being מקיים saying that we are not being רוב פוסקים  (according to him). 

 

3. You were basing your personal actions (Of "why not chap-arein another Mitzva") on what Rabbi 

Schechter was saying. But the truth is that they are very far apart. He would definitely say not to wear 

all three, because most times you are being עובר on בל תגרע. [To get around this, I can suggest that you 

put all 3 ways on one Talis, and make a  איתנ  that you only want the one which is right.] 

 

4. Your טענה of "What's there to lose?" seems to be a very good and simple טענה. The problem with it is 

that is too good and simple! Do you really think that the גדולי הפוסקים didn't think of that one? If you 

would have told it to R' Elyashiv, would he have said: "Gosh, R' Dovid, that's an amazing טענה! Why didn't 

I think of it? From today I will start wearing three pairs, just like you!!!" 

 

4. As is apparent, רוב מנין ובנין of the גדולי הפוסקים do not wear this תכלת. That is always what is קובע the 

Halacha אפי' יאמרו לך על ימין שהיא שמאל... I feel it is a bit arrogant to say "I will do it, because it makes 

sense to me to do it". 

Do you really think this is the correct attitude, that when I understand different than the vast majority 

of the גדולי הפוסקים that I should do as I understand? 

I will mention a דרשות הר"ן who asks why should we follow Rabbonim, if after all they are human and make 

mistakes? He gives two answers 1. More often than not, they are right, just like we follow doctors even 

though they make mistakes. 2. The תועלת which comes from following them, far outweighs the damage 

done by following their mistakes. 

 



5. You quoted someone as saying that the סברות to accept this תכלת are strong enough to be מתיר an עגונה. 

From your tone, it sounded like that makes them very strong. The truth is that it's the total opposite! 

We rely on very weak evidence to be מתיר an עגונה- We rely אפילו על עבד אפילו על אשה. So whoever said this, 

was obviously limitingthe reliability of the proofs, saying they are only strong enough for that, and 

nothing more.  

 

6. You quoted a מראה מקום on the importance of מצות ציצת, that it is שקולה כנגד כל המצות. It is far from me 

to take away from any מצוה, but we find this expression by many many מצות. I can suggest that various 

 have unique characteristics in certain areas, each one shining in its own area. We mustn't forget the מצות

Mishna in Avos הזהר במצוה קלה כבחמורה- we just don't know... 

 

7. R' Volbe used to quote from R Yerucham that "you should run away from the BIG Mitzvos" , meaning 

that at times there are  "crazes" about certain Mitzvos, and some people get caught up in them. The 

result is that they end up being מזלזל in other Mitzvos, and in Rabbonim and Gedoloim, all in the name of 

"Their" Mitzva.  

 

Yours Sincerely 

Rabbi Ahron Kramer 
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