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CC מעיי� השבועמעיי� השבוע cc 
  

äçëåúä êøã  
ñôáåâå ìàøùé ìë ìà äùî øáã øùà íéøáãä äìà ÷å '

ùøéô"åëå úåçëåú éøáã ïäù éôì é ' ìù ïãåáë éðtî æîøá íøéëæäå
ìàøùé ,ùøéô ãåòå"äò é"åâå äðù íéòáøàá éäéå ë ,' àìù ãîìî

äúéîì êåîñ àìà ïçéëåä .ãîì éîî , åéðá úà çéëåä àìù á÷òéî
åëå äúéîì êåîñ àìà'.  

úëå 'à ãîìù ø÷é éìëáäçëåú êøã íúå , çéëåî ìë éë
éäéù äöåøù 'åúçëåúá åèòáé àìå íéòîùð åéøáã , íçéëåé æà

 ùéâøîä äæ íà éë åéøáã ïéáé àìù ïôåàá ùåøéôá àìå æîøá
ùéàä äæ àåä éë åîöòá , èòáé àîúñî äìåâî úçëåúá ìáà

)ùééò"á.( äâäå"ø ö 'éîçð óñåé 'öæ øòöéðøà÷"áà ì" à÷àø÷ ã
äæá ãåò óéñåî ,ã äãòå ìä÷ éðôì íãîòá éë íéçéëåîä ÷åç äðä

 åì øîàì åîöò éðôá ùéàå ùéà ìë úåèøôá åçéëåé àì íçéëåäì
úéùò úàæëå úàæë , íéáø éðôá àåää ùéàä ùééáúé êë éãé ìò éë

òùô ìò àèç óéñåé ãåòå ,åðåùìá øäæäì çéëåîä êéøö àìà ,
ðôá ãçàå ãçà ìëå úåéììëá íòä úà çéëåé åéúôù ÷úîáå"ò  ïéáé

øáãä úà .äùæå"åâå íéøáãä äìà ë 'ìàøùé ìë ìà ,ø" úåçëåúä ì
ðëå ìàøùé úåéììë úà ùåøét ìàøùé ìë ìà äùî åçéëåä øùà"ì.  

úçá" åéîé ìë æîøá ïçéëåî äéä åðéáø äùîù øàáî ñ) åàìå
äúéîì êåîñ à÷åã ( íîöòá åùéâøéù àîìòá æîøá ÷ø êà

ë ïéòîåù áìá ñðëð øúåé ïë éë íäéðéðò åçéëåî àåäù ùéâøé øùà
úàèç êë úéùò êë åì øîàé øùàî æîøá , åãøîéå åèòáé ïô ãåòå

 åøîàù ïéðòë åá)åî"é ÷"ò æ"à ( øåò éðôì ìò øáåò ìåãâ åðá äëîä
ìåùëî ïúú àìå ,òå"î ìë ë 'æîøá ïçéëåî äéä äðù , íðîà

àì ïñéðëä íøè äðåøçà äòéñðá"äùî úåî íøè é , äùî ïéáä æà
õá÷ì éåàøù  íäéúåðååò èåøôì íäéðô ìò ïçéëåäìå ìàøùé ìë

åâå íéçà éåìå ïåòîù øîàù á÷òéî ãîì ïë éë íäéðôá ' ïáåàø
åâå äúà éøåëá 'åâå íéîë æçô 'äùæå"äðù íéòáøàá éäéå ë , éðôì æà

åúåî ,úàæä äøåúä úà øàá äùî ìéàåä , íéòáùá áèéä øàá
íúåðååò ìëå äøåúä ìë ïåùì ,ùòî íäî ïéîèä àìå ìâòå íéìâøî ä

ïãåáë íåùî íåìë øéúñä àìå çø÷å.  
éæ áì áèéé ìòá ïøî øàáî øçà ïôåàá" ò)t 'ú÷åç ( ét ìò

äôñá åáúëù äî" éøáã øîàé àì åøéáç úà çéëåäì äöåøä ÷
òîåùä áìá åñðëé àì éìåà éë ãáìá øñåîå äçëåú ,ò" äöòä ë

éáìéå óåèòé íéøáãä êåúáå ÷åñô äæéà øàáé äìéçúîù äæì ù
 åúåà íéáøòî úåàåôø éîñ ÷åðéúì íéðúåðùë êøã ìò äçëåú éøáã

ùáãá úçéôöá ,æå" øùà íéøáãä äìà ù"øáã "äùî ,äù÷ ïåùì ,
øñåîå äçëåú , úàæä äøåúä úà øàá äùî ìéàåä"øîàì "äøéîà ,

íéòîåùä éðæàì íéù÷ä íéøáã íâ åñðëé äæ éãé ìòù äëø ïåùì.  
åé úùåã÷á ïëà"úë è 'ãä åòðîé àìù øòùá çéëåäì íéðùø

ééò øñåîä éøáãì íéàúîä ÷åñt åàöî àìù úîçî"ù  
åî íùá àéáî úîà úôùá"ð æ" àåä æîøá ïøéëæäù íòèù ì

ùãçä øåãä äæá äéä àì àèçä óåâù øùàì , äéä ïééãòù ÷ø
ðä íéàèçä ìë ïééãò ï÷úéð àì éë íéàèçä æîø àöîð"ì , óéñåîå

 àèç ï÷úì êéøö øåãå øåã ìëù úîà úôùä éë ïäì íãå÷ù øåãä
íäì åçéðäù íãå÷ä øåã úåëæ íéùøåé íäù åîë , íîå÷îá íä ïëì

íàèç ï÷úì ,íéðá ìò úåáà ã÷åt ïéðò äæå ,ùî äæå" ïàë ë" ìë ìà
ìàøùé " çéùî úàéá ãò úåøåãä ìëì íâô åéä íéàèçä ïúåà éë

éäéù ' ìò áåùì íìåòì íéëéøö ïëì åðéîéá äøäîá øåîâ ïå÷éú
íéàèçä ïúåà.  

á"ä  
iIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiI 

    )ז"יקת( ו"לגליו�  ב"שנה י  דברי� ע"תש אב' ה
iIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiI 

  ש"סו� זמ� קר
  דברי� ק"שע

8888::::44444444        
  8:47 ואתחנ�ק "שע

[]  

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

  .)ו"ק בלק קפ"זוה(

  

  שיעור השבוע
  חבורת יסודי התורה

  דברי�פרשת 
  :יעד  :ח סוטה' מס

  ואתחנ�פרשת 
  .יבעד  .יא סוטה' מס

 []  
סוטה רואי� כח היצר ' בלימוד מס

ובדר� הטבע אי , להסית לדבר עבירה
וא� ורק בכח קדושת , אפשר להתגבר

לימוד התורה אפשר לנצח נסיונות 
  .ואז יש תקוה להשאר יהודי כשר, הקשי�

  סוטה' א בהתחלת מס"מדברי רבינו שליט

��תוכחה�לפני�הלימוד
�הזאת�לאמר �את�התורה �הלא��.הואיל�משה�באר קשה

ועד�שם�אין�,�בפרשת�ואתחנן�מתחילות�ביאורי�מצות�התורה

�בלבד �תוכחה �דברי �אלא �משה�, �שהואיל �כאן �הזכיר ולמה

והלא�עכשיו�עדיין�לא�התחיל�במצות�,�באר�את�התורה�הזאת

ני�ונראה�דהנה�ידוע�שחייב�אדם�לשוב�בתשובה�לפ�.התורה

�תורה �שלומד �זי, �מלובלין �הקדוש �החוזה �אמר"ומרן �ע דמי�,

�זה �לפני �בתשובה �שישוב �מבלי �תורה �שלומד �הכתוב�, עליו

�חקי �לספר �אלקים�מה�לך �ולרשע�אמר �אומר �טעמא�. ומהאי

�בני� �עם �ללמוד �שהתחיל �לפני �תוכחה �בדברי �משה הקדים

�ישראל�את�התורה �על�, משום�שרצה�שבטרם�הלימוד�ישובו

�חטאיהם �הכתובוז. �שגילה �ה �מואב�, �בארץ �הירדן דבעבר

�את�התורה �משה�באר �הואיל �התורה, �ביאור ,�וכיצד�התחיל

�התורה�"ע �ללימוד �הנכונה �ההתחלה �שזהו �תוכחה �דברי י

��.לעורר�את�ישראל�לתשובה
��מאור�ושמש

��דוקא�בעת�המשפט
יש�לפרש�דהנה�איתא�באבות��.לא�תכירו�ּפנים�במשפט

�יהיו �לפניך �דינין �בעלי �וכשיצאו��דכשיבאו �כרשעים בעיניך

�הדין �את �עליהן �שקבלו �כצדיקים �בעיניך �יהיו �ממך ואמרו�.

וזה�שאמר�לא�.�ל�דאסור�להסתכל�בצלם�דמות�אדם�רשע"רז

שלא�יסתכלו�בפני�בעלי�הדין�כיון�שהם�,�תכירו�ּפנים�במשפט

כ�"משא,�דוקא�בעת�המשפט,�"במשפט"אבל�רק�,�אז�כרשעים

��.מה�כצדיקיםאז�ה,�לאחר�שקבלו�עליהם�את�הדין

��אגרא�דכלה

��הכניסו�עצמם�תחת�הטבע
�וגו �הדבר �בעיני �היה��.'וייטב �משה �בעיני �דאם וקשה

�לישראל �בתוכחות �הזכירו �למה �טוב �הדבר �הוא�, �גם והלא

�לכך �הסכים �רש, �י"ועיין �הרמ. �כתב �דהנה �בסוף�"ונראה ה

ברכות�בהא�דאיתא�שם�שאין�דרכן�של�בני�אדם�להתרפאות�

שהם�'�לישראל�בטוח�בד'�היא�שהי�דהכוונה,�אלא�שכן�נהגו

�היה�הדבר�כן �למעלה�מן�הטבע�ואז �יחיו �שנהגו�, אלא�שכיון

�לדרוש�ברופאים�והכניסו�עצמם�לתחת�ממשלת�הטבע שוב�,

�להיות�בלא�רופא �אין�יכולין ,�וזה�שהוכיח�משה�את�ישראל.

�והיו� �להם �צריכים �היו �לא �מרגלים �מבקשים �היו �לא דאם

� �מטבע �למעלה �את�הארץ �מרגלים�כובשין �השולחים העולם

�לכבוש�ארץ �לפני�שהולכין �מרגלים, �אבל�אתה�ששאלו שוב�,

�להם �נצרכין �היו �להדבר�ואמרתי�, �בעל�כרחי�הסכמתי על�כן

על�כן�טוב�,�דכיון�שעכשיו�השליטו�ישראל�את�הטבע�עליהם

��.שישלחו�מרגלים�כדרך�העולם
��ב"מרגניתא�דר

��האבות�ירשו�את�הבנים
'�ובניכם�אשר�לא�ידעו�וגו�וטפכם�אשר�אמרתם�לבז�יהיה

�יירשוה �והם �אתננה �ולהם �שמה �יבאו �כפל��.המה �למה קשה

�יירשוה �והם �אתננה �ולהם �ואמר �בבבא�. ונראה�דהנה�איתא

שכל�,�י�מכל�הנחלות�שבתורה"בתרא�דשינה�הכתוב�נחלת�א

הנחלות�החיים�יורשים�את�המתים�וכאן�המתים�יורשים�את�

�החיים �הנחלות�,�תןכי�אחר�שבאי�הארץ�נחלו�את�נחל, חזרו

�אבותם �מטות �לשמות �בשוה"ואח, �נתחלקו �כ �שאמר�. וזה

�הכתוב �שמה�ולהם�אתננה, �שהבנים�המה�יבאו כ�חזר�"ואח,

�לדבר�על�אודות�המתים�נזכרים�למעלה �והם�יירשוה, שהם�,

��.יירשו�את�הנחלות�מבניהם�אלו�באי�הארץ

��באר�מים�חיים

��ביניהם�אחדות'�שיהי
שפירשו�בספרים�האספו�על�דרך��.'איכה�אשא�לבדי�כו

�הימים �באחרית �אתכם �יקרא �אשר �את �לכם �ואגידה היינו�,

�שיהיה� �לראות �רק �מוטל �עליהם �אשר �אותם �צוה שיעקב

,�באסיפה�אגודה�אחת,�ביניהם�אחדות�בלב�אחד�כאיש�אחד

�ישראל �כנסת �בשם �נקראים �זה �ועל �לכם�, �אמשיך �אני אז

,�לאשר�העיקר�תלוי�באחדות�ואהבת�ישרא,�הגאולה�העתידה

�לא�נחרבה�ירושלים�רק�על�שנאת�חנם �כי �איכה�אשא�. וזהו

ה�אמר�להם�אשר�מה�שתלוי�"היינו�אשר�משה�רבינו�ע,�לבדי

עלי�לתקן�האי�,�בעסק�החורבן�והגאולה�אנכי�לבדי�אשא�זאת

�הגאולה �ולהביא �איכה �הריב�, �לתקן �רק �מוטל �אינו ועליכם

�שבכם �חנם �ושנאת �והמחלוקת �ומשאכם�, �טרחכם וזהו

�עליכם�,וריבכם �שמוטל �מה �והמשא �הטרחא �היינו �רק�, הוא

��.ל"לתקן�הריב�והשנאת�חנם�כנ

��אמרי�נועם

��פוסל�את�הראשונים
�וגו �משה �דבר �אשר �הדברים �המפורשים��',אלה דקדקו

�הראשונים"דכ �את �פוסל �אלה �שנאמר �מ �כאן�, �פסל ומה

�אלה �באמרו �משרע"ואפ. �להם �שרמז �תוכחתו"ל �בדברי ,�ה

�ד �אל �השב �שהתכלית �כי�שיפסו', �וֵידע �הקודמים �מעשיו ל

�לה �חובתו �השלים �לא �עדיין �ד', �עובדי �דרך �וכן שפוסלים�'

�מעשיהם�הראשונים �תמיד ה�את�ישראל�"וזה�הוכיח�משרע.

�אלה �באמרו �בבחי, �שיהיו �הראשונים' �את �פוסל �אלה והם�,

��.הם�הדברים�אשר�דבר�משה�אל�כל�ישראל
��דברי�יואל

��עיקר�הברכה�לישראל
עליכם�ככם�אלף�פעמים�ויברך��אלקי�אבותיכם�יוסף'�ה

.�ובמסורה�ויברך�כל�בשר�שם�קדשו�,אתכם�כאשר�דבר�לכם

�יש�לפרש�המסורה ק�דתכלית�הבריאה�"דהנה�מבואר�בספה,

וכל�השפע�יבוא�מהצינור�,�י�יהיו�סגולה�מכל�העמים"שבנ'�הי

�קרובו �עם �ישראל �לבני �מלעילא �יהיו�, �לא �העולם והאומות

�השפע �מהתמצית�של �אלא �נהנים �ש�ה"זו. �אבותיכם�' אלקי

�וגו �עליכם �יוסף �אתכ' �לכם"ויברך �דבר �כאשר �ם הכוונה�,

�לברכה �ראויים �ישראל �בני �דכשיהיו �הברכה�, �עיקר �יגיע אזי

'�וזה�יגרום�שיהי.�ע"ומהתמצית�יבוא�ההשפעה�לאומה,�להם

�בש �כל �גם�האומה"ויברך �היינו �הנקראים�בשר"ר �ע �בנ, י�"כי

�נפ �ש�כידוע"נקראים �יתקיים�מ, �אהפוך�ואזי �אז �כי ה�שכתוב

�אל�עמים�שפה�ברורה�לקרוא�כולם�בשם�ה ויברך�כל�בשר�',

שם�קדשו�לעולם�ועד�בזמן�שיתגלה�כבוד�שמים�עלינו�בעגלא�

��.א"ובזמן�קריב�בב

��ברך�משה
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  ב"ת דיני ערב

  .אב"רי� המותרי� ללמוד בתמחצות היו� ואיל� אי� לומדי� אלא בדב) א
דאומרי� אותו דר� בקשה ולא  בומותר לומר תהלי� אפילו יותר מהרגלו) ב

  .דר� לימוד
  .גאי� הולכי� לטייל מחצות היו� ואיל�) ג

  ב"דיני ליל ת

פ שעשוי "אע, ס שאי� בה� תערובות עור"מעיקר הדי� מותר ליל� בסניקער) ד
ס כזו "והמחמיר והול� ע� סליפער, הכמדת רגלו ואינו מרגיש שו� קושי בהליכ

  .דתבא עליו ברכה, שמרגיש קצת קושי בהליכה
  .האינטשעס 12נוהגי� לישב על ספסל קט� כל שאינו גבוה ) ה
  .ומתפללי� בנחת ודר� בכי כאבילי�) ו
ואחר הקינות , אחר שמונה עשרה אומרי� קדיש תתקבל קוד� אמירת איכה) ז

  .זאומרי� קדיש בלא תתקבל
אלא כדי שכל אחד יוכל לקרוא הקינות , � מדליקי� הלעקטער כרגילאי) ח
  .חבדוחק
וא� , טאי� אומרי� זה לזה א גוטע נאכט וכ� בבוקר אי� אומרי� א גוט מארג�) ט

  .יאחד אמר לו משיב לו בשפה רפה וכובד ראש
כרי� ' יש לאד� להצטער בעני� משכבו שא� רגיל לישכב בב, יאא"כתב הרמ) י

וימעט אד� ', א משימי� אב� תחת מראשותיה� וכו"ויש בנ, א� באחד לא ישכב כי
  .ל"עכ, ב בכל מה שאפשר"מכבודו והנאתו בת

  ב עד חצות היו�"דיני יו� ת

  .יביזהר שלא יטול ידיו שחרית אלא עד סו" קשרי אצבעותיו) יא

כל זמ� שהידי� רטובי� בשיעור טפח על מנת להטפיח אסור להניח� על ) יב

וא� נתנגבו עד שאי� טופחי� על מנת להטפיח מותר להניח� על עיניו , פניועיניו או 

 .יגאו פניו

  .ידאסור להושיט אצבעו אפילו למי� קרי� בלי צור�) יג

  .טומברכי� שעשה לי כל צרכי) יד

הושמט פרשת הקטרת ופטו� , ב"בסדר התפלה הנדפס בקינות של ת) טו

  .יזקוד� התפלה כמו בכל יו� אול� יש נוהגי� לומר כל זה, טז'הקטרת וכו

, יחכמו בשאר תענית ציבור, # אומר עננו בי� גואל ישראל לברכת רפאינו"הש) טז

  .יטאבל אי� אומרי� ברכת כהני� בשחרית אלא במנחה

דלא , ש שלא לשוח ע� גוי"וכ, בשעת הקינות אסור לדבר דבר או לצאת לחו#) יז

וכ� אסור , ט באמצע הקינות"טעקסט אסור לשלוח "ומה. (כיסיח דעתו מ� האבילות

  ).מפני שמסיח דעתו מ� האבילות, א" שאינו מדבר כלו�, ט שהגיע אליו"לקרות טעקס

ואומרי� ואתה קדוש עד הסו" , אחר הקינות אומרי� אשרי ומדלגי� למנצח) יח

  .כאכ עלינו וקדיש יתו�"ואומרי� קדיש שלו� בלא תתקבל ואח

  .כבפ שגמרו הקינות קוד� חצות"ואע, לי�עד חצות אי� יושבי� על הספס) יט

וכ� אי� עושי� שו� , כגעד חצות אי� אופי� ומבשלי� לצור� סעודת הלילה) כ

מלאכה שיש בו שיהוי כגו� הצעת המטות והדחת הכלי� שאכלו בה� בשבת 

והכל כדי שיהא  כהוכל שכ� שאי� עוסקי� במלאכה ומשא ומת� עד חצות, כדוכדומה

  .כול ירושלי� ולהתאונ� ולהתעסק בהספד על החורב�יושב ומחשב באבלה ש

קוד� חצות א� אינו ' מותר להניח הפועלי� גויי� לעשות מלאכה אפי) כא

כל שאינו דבר , אבל מלאכת פרהסיא כגו� בני� אסור להניח הגויי� לעשות, בפרסו�

  .כזהאבד

  ב אחר חצות היו�"דיני יו� ת

מ לא יקבע "ומכ, י גוי"ש ע"ו וכאחר חצות מותר לעסוק בכל מלאכה בעצמ) כב

  .כחכ עד שיסיח דעתו מ� האבילות"עצמו למלאכה או משא ומת� כ

, כגו� נשי� הרוחצות הירקות קוד� הבישול, כל רחיצה שאינו של תענוג שרי) כג

 אלא, מ נכו� שלא להשתמש במי� חמי�"ומ,  � פניה� של הילדי� כשנתלכלכואו רוחצי
==================  

 .ח"ב סק"במ' עי, אכ� יש החולקי� על מנהג זה, א והרבה אחרוני�"שכ� הסכימו המג) 'ג סעי� ב"תקנ' סי(א "עת הרמכד )א
 .מה שיתבאר להל� בזה' ועי, ועוד אחרוני�) ז"סק(ב "פ ש� המ"וכ, דלא מיקרי לימוד דהוי דר  בקשה, ב עצמו בשעת מנחה"מקיל ג� בת) ו"ד סק"תקנ' סי(א "דהמג )ב
 ).ב"ג ס"תקנ' סי( א"רמ )ג
 ).ה או"ל ש� ד"ובה, ה"ד סק"תרי' כ משנה ברורה סי"ג' עי(בש� הפני� מאירות ) א"ד סקי"תקנ' סי(שערי תשובה  )ד
טפחי� ' ש בספר עיו� תפלה להקל עד ג"י מ"טפחי� עפ' והעול� מקילי� עד ג, הוסי� להקל לישב על ספסל נמו  למי שקשה לו לישב על האר#) א"סקי(ב "ומשנ, הקיל לישב על שק שמפסיק בינו לקרקע) ב"ט סק"תקנ' סי(א "במג )ה

, ש"ח עיי"טפחי� מיקרי קרקע לעני� שמותר לעמוד עליה בשעת תפלת י' דעד ג) 'צ' רסי(ח "י דברי הפוסקי� באו"טפחי� עפ' להקל בתיבה שאי� חלל תחתיה עד ג) ז"פש' ד סי"ביור(כ הדעת תורה "וכ, )ש"הובא בספר מנהג ישראל תורה ע(
 .אינטשעס 12דהיינו עד לער  פחות מ) ד"ז די� י"פס(וכתב בהליכות שנה 

 ).'ט סעי� א"תקנ' סי(א "רמ )ו
 ).'ט סעי� ד"תקנ' סי(א "רמ )ז
 ).ו"סקט(ב "ומשנ) ה"ט סק"תקנ' סי(ז "ט )ח
 .א ושאר אחרוני�"ר וחיי"בש� א) א"ד סקמ"תקנ' סי(ב "משנ )ט
 ).'ד סעי� כ"תקנ' סי(ע "שו )י

 .ש עוד"דעני� זה לצער עצמו בעני� משכבו הוא מצד חסידות עיי) נ"ק' ב סוסי"ח(בפני� מאירות ' וע) 'סעי� ב(ה "תקנ' בסי )יא
 ).'ד סעי� י"תקנ' סי(ע "שו )יב
 ).ב"סקכ(ב "ומשנ) ו"ד סט"תקנ' סי(א "מג )יג
 ).'ד סעי� ז"תקנ' סי(ע "שו )יד
שברכות אלו אומרי� א� כשלא ) ו"מ' בסי(א "מעוד ציי� ש� לדעת הר, דכיו� שיש אופני� שמותר ללבוש המנעלי� על כ� אומרי� אותה) 'ד סעי� ד"תרי' בסי(וטע� הלבוש , ג"ר ופמ"בש� הלבוש והא) א"ד סקל"תקנ' סי(ב "משנ )טו

רק מי שיודע דברי� , ע דאומרי� אותה"מ אני עושה כמבואר בשו"מ, )ב"ו סקי"מ' ת סי"כמובא בשע(ל אי� אומרי� אותה "פ שלדעת האריז"שאע) ה"כ' ח סי"או(ק "� שי"ת מהר"וכתב בשו, ש"עיי, נתחייב בה� דנתק� על מנהגו של עול�
מהרבה בעלי מקובלי� ההולכי� בעקבות ] ז"ו סקי"מ' בסי[פ הכ� החיי� "וכ, ]כ"אות ר[כמובא במרא דשמעתתא , ל"ע נהג כדעת האריז"ומר� בעל דברי יואל זי. (ק"� שי"ל המהר"עכ, של עול� יש בידו לעשות כפי ידיעתו שעומדי� ברומו

 ).א והב� איש חי ועוד"ומכלל� החיד, ל"האריז
 .דהוא הדי� שאי� אומרי� אותה קוד� התפלה) ז"ד סו� סק"תקנ' בסי(ב "וכתב המשנ, שאי� אומרי� פיטו� הקטרת אחר התפלה) 'ט סעי� ד"תקנ' סי(א "דמבואר ברמ) טז
פ "וכ, ש באור "בודאי לא גרע מפרשת התמיד ע, שלמה פרי� שפתינוכ קוד� התפלה שהוא משו� ונ"משא, שאז בא אמירתה יותר מצד שמחה, דעיקר הקפידא שלא יאמרנו אחר התפלה) ט"תקנ' ת סי"מהד(א מבוטשאטש "כ בא"כ )יז

 .ש באור "ע) ו"שע' ד סי"בספרו דברי שאול ויוס� דעת על יור(ל "ש נאטנזא� זצ"פ הגאו� רי"וכ, )'ד סעי� ו"תקנ' בסי(בערו  השלח� 
 ).ד"קס(צ "ושעה) ג"ש� סק(ב "משנ' ע) ב"ז סק"תקנ' סי(ז "כ� הכריעו האחרוני� דלא כט )יח
 .ודר  החיי�) ט"תקנ' בסי(דגול מרבבה  )יט
 ).'ט סעי� ה"תקנ' סי(ע "שו )כ

  .ואחרוני�) 'ט סעי� ד"תקנ' סי(א "ע ורמ"שו) כא
 ).ב"סקי(ב "ומשנ) ג"ט סק"תקנ' סי(א "מג )כב
 ).'ט סעי� י"תקנ' סי(ע "שו )כג
בש� ) ד"תקנ' סוסי(ובפתחי תשובה ) ב"מנהגי ת(וביוס� אומ# ) ד"תקנ' סוסי(והמשל של הדחת כלי� כתב במקור חיי� להחות יאיר , ).א"ד סכ"תקנ' בסי(� והמשל של הצעת המטות הוא בערו  השלח) ב"ד סעי� כ"תקנ' סי(א "רמ )כד

 .ש"כ באורחות חיי� עיי"ת שמלת בנימי� והובא ג"שו
 ).ב"ד סכ"תקנ' סי(א "ע ורמ"שו )כה
  ).ט"תקנ' בסוסי(י "בב הובא) ו"ש' א סי"ח' בתשו(א "לשו� הרשב )כו
  ).ח"ו וסקמ"בסקמ(ב "ח ומשנ"ודה) ש�(א "ושערי תשובה ורעק) ל"הנ(א "י הרמ"עפ )כז
  .ל דאינו רואה סימ� ברכה מאותה מלאכה"בזה אמרו חז, ש דא� נמש  בעסקיו עד שמסיח דעתו מ� האבילות"ועיי) ז"ד סקכ"תקנ' סי(א "מג )כח

  

  "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
áù"ô ÷ 'åèî"ùú úðù î"ôì ò"÷  
  א"שליט ר"ק מר� אדמו"י ועד להוצאת ספרי כ"נתפרס� ע

  

  ק"שבליל 
úùøôá  וא� בכלי ברזל הכהו  )במדבר לה טז(ערי מקלט
ונשל הברזל  פליגי בפסוק :)ד� ז(מכות ' במס', וימת רוצח וגו

, ורבנ  סברי יש א� למקרא, רבי סבר יש א� למסורת, מ  הע�
וראוי . )ועוד: קידושי  יח: סוכה ו(ס "וכ  מצינו בכמה מקומות בש
, דות� דנקטו לשו  א� על בני�להתבונ  בלשו  חכמי� וחי

  .)פ כלל בני  אב"ה הקדוש תושבע"ועיי  בשל(. � למקרא"יש א
äàøðå  ויבא  )ה"ט ס"ר פע"ב(בהקד� לבאר מאמר המדרש
, אבל יוס� שכח, רבי יוחנ  אמר של� בתלמודו, יעקב של�

ויש להבי  . כי נשני אלהי� את כל עמלי )בראשית מא נא(שנאמר 
 .זוכר את תלמודו ויוס� שכח למה באמת יעקב היה

åíéã÷ð  בראשית כה (מה שנאמר בפרשת תולדות לפרש

ויתרוצצו הבני� בקרבה ותאמר א� כ  למה זה אנכי ותל#  )כב
, י רבותינו דרשוהו לשו  ריצה"ופירש', לדרוש את ה

כשהיתה עוברת על פתחי תורה של ש� ועבר יעקב ר� 
� עשו ר� עוברת על פתחי עבודת אלילי, ומפרכס לצאת
ותמהו כל המפרשי� מדוע ר� יעקב ומפרכס . ומפרכס לצאת

תינוק במעי אמו מלמדי   :)נדה ל(הא מבואר בגמרא , לצאת
ומפני מה ביקש יעקב לצאת לבתי , אותו כל התורה כולה

  .היה לו ללמוד תורה מפי מלא#, מדרשות
éå"ì   דאסור  )ו' סי(על פי מה שפסק בתרומת הדש

ה "ז זללה"העלה א זה ולפי, מלאה צלמי�להתפלל בבית ש
דהוא הדי  ללמוד אסור בבית  )א' ח סי"או(עצי חיי� ת "בשו

זוהר וירא ד� (והנה כתבו המפרשי� . ש"עי, שהוא מלאה גלולי�

, ה בכבודו ובעצמו"שלכ  היה מכת בכורות על ידי הקב :)קטז
משו� שהמלא# שהוא קדוש לא היה יכול לכנוס למקו� 

ומעתה יש לומר שהג� . צרי� שהיא מלאה גלולי�טומאה במ
מכל , שכל תינוק זוכה שמלא# בא במעי אמו ללמוד עמו תורה
וכבר , מקו� יעקב אבינו שהיה במעי אמו יחד ע� עשו הרשע

 )ו"ג ס"ר פס"ב(כדאיתא במדרש , היה ניכר בעשו גודל טומאתו
זה עשו שפירכס לצאת לבתי , )תהלי� נח ד(זורו רשעי� מרח� 

לכ  מחמת גודל הטומאה לא היה המלא# יכול . עבודה זרה
 ולכ# היה יעקב מפרכס, ליכנס שמה ללמוד תורה ע� יעקב

  .לצאת לבית מדרשו של ש� ועבר ללמוד ש� תורה
äðäå היא , כל אשה בעת שיש לה צער העיבור

פ להיות בית המדרש אשר "מתנחמה בזה שהיא זוכית עכ
כי , יא אכסניא למקו� תורהומעיה ה, בנה לומד בתוכה תורה

אמנ� אצל רבקה אמינו כיו  , המלא# לומד ש� תורה ע� בנה
שלא בא המלא# ללמוד תורה ע� יעקב מחמת גודל טומאתו 

  .לכ  גדלה אצלה צער העיבור, של עשו
äæáå ויתרוצצו הבני� בקרבה, יתבאר מאמר הכתוב ,

 והבינה רבקה מזה שאי  מלא# יכול ליכנס במעיה ללמוד ש�
י גדול צער "ופירש, ולזה ותאמר א� כ , תורה ע� יעקב

, שהרי חסרה מעלתה מכל נשי ישראל, למה זה אנכי, העיבור
' ופי', ש את ה"ותל# לדרו, שאינה זוכית שיהיה קדוש במעיה

היינו שהתפללה שלהיות שאי  ,   שהוא לשו  תפלה"הרמב
ה "על כ  כמו במצרי� עבר הקב, מלא# יכול לכנוס שמה

כיו  שמלא# לא היה יכול ליכנוס , כול בכבודו ובעצמוכבי
ה כביכול בכבודו ובעצמו "כמו כ  לעת כזאת ירד הקב, שמה

  .ונתמלא בקשתה, ולא יחסר ממנו כלו�, ללמד תורה ע� יעקב
åäæ של� בתלמודו, ויבא יעקב של� מדרשה יאורב ,

כי בסת� אד� כיו  שבא לאויר העול� בא , אבל יוס� שכח
והוא , :)נדה ל(ומשכחו כל התורה כולה סטרו על פיו מלא# ו

על כ  יכול מלא# אחר , מחמת שכיו  שלמד התורה מפי מלא#
ה אי  המלא# יכול לשלוט "מפי הקב אמנ� תורה, לשלוט בו

ה לא "ולכ  כיו  שזכה יעקב אבינו ללמוד תורה מפי הקב, בו
ולזה היה , שאי  מלא# השכחה יכול לשלוט בו, היה משכחה

אבל יוס� שלמד במעי אמו התורה מפי , יעקב של� בתלמודו
  .היה יכול המלא# לשלוט בו והיה משכחה, מלא#

ìòå  שמע בני מוסר  )משלי א ח(פי זה יש לפרש הכתוב
. ויש להבי  מהו זה תורת אמ#, אבי# ואל תטוש תורת אמ#

ליקוטי (ק נוע� אלימל# "ל על פי מה שכתב בספה"אמנ� י

בטע� שמלמדי  את התינוק כל  )שו# חסד#שושנה בפיסקא מ
דלכאורה מהו התועלת בזה א� אחרי כ  , התורה כולה
א# העני  כי א� לא היו מלמדי  אותה לא היה . משכחי  אותו

לכ  מלמדי  , באפשרי לקבל וללמוד אחר כ# את התורה
א� על פי כ  , והג� שמשכחי  אותו הימנו, אותה מתחילה

, שהיו מלמדי  אותו כל התורה נשאר הרוש� שנרש� בו בזה
ודבר . ד"עכ, ובזה אחר כ# בניקל יוכל לקבל וללמוד התורה

היינו כל , זה יש להעמיס במאמר הכתוב שמע בני מוסר אבי#
הכל הוא מכח , מה שהאד� לומד תורה מפי אביו בעול� הזה

היינו הרשימא דקדושה שנשאר אצלו , ואל תטוש תורת אמ#
  .מהתורה שלמד במעי אמו

ìòå כי מראש צורי� , בלק' פ הכתוב בפ"פי זה יל
י אני מסתכל בראשית� "ופירש, אראנו ומגבעות אשורנו

ובתחילת שרשיה� ואני רואה אות� מיוסדי� וחזקי� כצורי� 
ולדרכינו הכוונה אני . וגבעות הללו על ידי אבות ואמהות

, היינו התורה שלמדו בראשית במעי אמו,  "מסתכל בראשית
, ת"ת ואמהו"ה אות� מיוסדי� וחזקי� על ידי אבוואני רוא

היינו שמכח הרישומא דקדושה מהתורה שזוכי� ללמוד 
ה� מיוסדי� וחזקי� לקבל התורה מפי האבות , במעי אמהות

  .במש# שנות חייה�
äæáå  פינחס ד� ריג' פ(יש לפרש מאמר הזוהר הקדוש(. 

פינחס ב  אלעזר ב  אהר  הכה  השיב את חמתי מעל בני 
רבי אלעזר פתח ואמר שמע , ישראל בקנאו את קנאתי בתוכ�

והוא על פי המבואר . בני מוסר אבי# ואל תטוש תורת אמ#
כי ממה שקינא פינחס  )ט ראש השנה אות ה"עיי  קדושת יו(ק "בספה

, השריש רוח קנאה בבני ישראל לדורות�, קנאה גדולה לאלקיו
הצדיקי�  ונשאר ממנו רישומא קדישא לכל הדורות שיקנאו

ולזה פתח רבי אלעזר בפרשת . ד"עכ, למע  כבוד שמו יתבר#
פינחס ודרש הכתוב שמע בני מוסר אבי# ואל תטוש תורת 

כי , להורות שפעולת פינחס קנאה לא היתה רק לשעתו, אמ#
א� היתה פעולה נצחית ונשאר ממנו רישומא לבני ישראל בכל 

אמ# מה כמו שרב התועלת בתורת ', הדורות לקנא קנאת ה
שנשאר ממנו רישומא דקדושה שיוכל , שהאד� למד במעי אמו

  .לקבל מוסר אבי# והתורה שמלמדו אביו בעול� הזה
åäæå כי מכח התורה שלמד , � למקרא"הרמז יש א
כי נשאר , זוכה האד� ללמוד מקרא משנה ותלמוד, במעי אמו

  .ממנו רישומא דקדושה על כל ימי חייו
*  

  רעוא דרעויעודת ס
äìà  מצרי� �מסעי בני ישראל אשר יצאו מאר

ויכתוב משה את מוצאיה� , לצבאות� ביד משה ואהר 
  .ואלה מסעיה� למוצאיה�' למסעיה� על פי ה
øàáúé כתב בדגל מחנה אפרי� בפרשת על פי מה ש ,
י� שה� ממצרמסעות ב "מכי כל ה ע"זי' ט הק"בש� הבעש

ה� אצל כל אד� מיו� הולדו עד , עד בוא� לאר� ישראל
כי מיו� הלידה והוצאתו מרח� אמו הוא , שובו אל עולמו

ואחר כ# נוסע ממסע למסע עד בואו  ,בחינת יציאת מצרי�
  .ד"עכ ,לאר� החיי� העליונה

äæáå  ויכתוב משה את מוצאיה� יתבאר אומרו
האד�  עלשכל מה שעובר  להורות', למסעיה� על פי ה
עד יו�  מיו� לידתורפתקאות דעדו עליו בעול� הזה וכל ה

המנהג עולמו ברחמי� בצדק , 'כול� ה� על פי ה, מיתתו
  .ועושה ומעשה לכל המעשי�, ובמשפט

íðîà  שאירע לו  במי האבילותלהבי  מצות לפי זה יש
', כל המאורעות ה� על פי הכיו  שהלא , ע"מקרה לא טוב ל
ו א� כ  מה, מנא לטב עבידל מה דעביד רחכואנו מאמיני� כי 

  .קרובי�המיתת על תאבל לה החיוב
êà  ישעיה כה (דהנה לעתיד יקוי� הנבואה ל "יהעני  בזה

ואז , דמעה מעל כל פני� אלקי� 'הבלע המות לנצח ומחה  )ח
אר� החיי� הלזה שהאד� ישוב אל לא יהיה המסע האחרו  

א ו  העול� הזה הנפטר ממת וכי מה שהאד� נמצא , העליונה
עדיי  לא והוא המוכיח ש, מחמת שעדיי  לא נתקיי� נבואה זו

הר ציו  ר "בעוהו, � בגלות החל הזהואנו נמצאי, נושענו
וזהו , רבי�יחיד נגר� מכח אבילות אבילות נמצא ש, שמ�

לות על יאבהוא באמת שבמיתת האד� חיוב להתאבל ה
חמי� את האבל ולטע� זה כשמנ. חורב  ציו  וירושלי�

ומקורו ( אומרי� המקו� ינח� אתכ� בתו# אבלי ציו  וירושלי�

מה שהרי , )ג"ג סק"ועיי  בפרישה סימ  שצ, שמחות' ל הל"במהרי
  .הוא באמת אבילות על ציו  וירושלי� שמתאבל על מתו

äæáå אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו , יתבארו הכתובי�
וכתב בילקוט ראובני , מאר� מצרי� לצבאות� ביד משה ואהר 

לה 'ורזא דמלה א, כי בפסוק זה נרמז כל גליותיה  של ישראל
ולכ  . ו 'בל י'די ב'דו� מ'ראשי תיבות א, שראל'י ני'סעי ב'מ

גליות ועדיי  לא זכינו להישועה ' כיו  שעדיי  לא נשל� הד
ב מסעות בחיי האד� מלידתו עד המסע "על כ  יש מ, שלימה

ויכתוב משה את מוצאיה� ועל זה , האחרו  בשובו אל האדמה
ל המסעות שהאד� נוסע בה� להורות שכ', על פי ה למסעיה�

  .'ה� על פי הכול� מלידתו עד תשלו� שנותיו 
ìòå מועד קט  כד(גמרא הא דאיתא בלבאר  פי זה יש.( 

, לאו סבר לה מר אי  אבילות בשבת, דשאל אביי לרב יוס�
הכי ו .ש"עי, יוחנ  דברי� שבצנעה נוהג' הכי אמר ר יהלמר א

ה "ז זללה"ודקדק א. )א"ס' ד סימ  ת"יו(נפסק בשולח  ערו# 
דא� בפרהסיא אינו נוהג האבילות  )תרומה' פ(בעצי חיי� 

א� כ  מדוע דברי� , משו� שאי  ראוי להתאבל בשבת
, וא� בצינעא נוהג למה בפרהסיא אינו נוהג, שבצינעא נוהג

  .ש לדרכו"עי, האסור אפילו בחדרי חדרי� אסורהא דבר 
ðòìå"ã משה  הישמח ז"אמה שסיפר על פי , נראה בזה

זכותו יג  , אשר היו� הוא יומא דהילולא דיליה ה"להזל
על  וכי בעת עמד )בייטב פני� יפה לעיני� אות יחהובא ו(, עלינו

עלה בלבו , המחקר להבי  דרכי החסידי� והוטב בעיניו
והלא מבואר , קושיא אחת על אשר דרכ� לשמוח תמיד

מיצר  השיהיראוי לכל ירא שמי�  )ג"א ס"ח ס"או(בשולח  ערו# 
נסעו לקבל פני רבו ויהי ב ,ודואג על חורב  בית המקדש

תיכ� כאשר בא אל ביתו נאוה , ה"זללהמלובלי   דושהק
 עצבי�מדוע פניכ�  ,בחכמה וברוח הקודשפתח פיו קודש 

ראוי לכל ירא שמי�  לח  ערו#בשו ה  אמת שכתוב, היו�
אבל כבר אמר  ,דשהמקת מיצר ודואג על חורב  בי שיהא

צהלתו בפניו  הפרוש )ד"חובת הלבבות שער הפרישות פ( החסיד
חצות אנחנו אומרי� תיקו  כי  נול וה  תאמינ, ואבלו בלבו

נו הורה ל #וכ ,וע� כל זה הכל בשמחה, ה ובהספדבבכי
פי ל ה ע"להלמניקלשבורג זשמעלקא ' רבינו הקדוש הרבי ר

ועמד לפוש אצל אחד , למרחקי�משל למל# שנשבה 
ותו את המל# בשביה הל# ובכה מאי  וכרא, מאוהביו
, וע� כל זה שמח כי הרי המל# מתאכס  אצלו, הפוגות

הרי  ,והנמשל מוב  כי באותו שעה שבוכה על חורב  הבית
  .ק"עכדה ,ועל כ  צרי# להתאזר בשמחה, השכינה עמו
äðäå מעול� לא זזה שכינה  :)ק קרח קעט"זוה(ל "אמרו חז

שבת של חול הכוונה  ל"וי, מישראל אפילו בשבת של חול
דיני שאלמלי נהגו בו , ע"להיינו בשבת של ימי האבל 

ג� ל בזה ש"והורו לנו חז, בו בגדי חולאבילות היו לובשי  
לא זזה שכינה  ז"כע, אצל מי שיש לו בחינת שבת של חול

  .ק"נמצאת בתו# בני ישראל ביו� שב' והשכינה הק, הימנו
äæáå  ג� בשבת שבצינעא נוהגיוב  היטב מדוע דברי� ,

שהרי כל עני  אבילות על מת הוא מעי  אבילות ציו  
והוא השתתפות ע� צער השכינה הקדושה , וירושלי�

, המתאבלת ומתאוננת על זה שעדיי  לא הגיענו לעת מרפא
אמנ� הג� , ולא נתקיי� עדיי  יעוד הנבואה ובלע המות לנצח

סו� צהלה  לא# סו� כ', בצער השכינה הק מר כי מר לנו
, השכינה הקדושה נמצאת בבתינוק "ביו� שבשהרי , בפנינו

ולכ# , וכיו  שהמל# מתאכס  אצלינו ראוי לנו לשוש ולשמוח
צרי# להיות לפני המל# כי , דברי� דבפרהסיא אינו נוהגרק 

אבלו בלבו להיות , דברי� שבצינעא נוהגאבל , צהלתו בפניו
  .מההנודדת ממקו' הקומצטער על מצב השכינה 

íéãîåò  אנו בימי בי  המצרי� אשר כלל ישראל
ברכו היו� את חודש , מתאבל בו על חורב  ציו  וירושלי�

כולנו מצפי� , ובחודש זה נחרבה הבית וגלתה יהודה, אב
וכמו שאנו , בתו# אבלי ציו  וירושלי� ת ינח� אותנו"שהשי

ינו את קאל 'הנח�  )בתשעה באב במנחה(מתפללי� בתפלת נח� 
על ' ואנו מצפי� שירח� ה ,ציו  ואת אבלי ירושלי� אבלי

נחמת וינחמינו ב, יר האבלה והחרבה והבזויה והשוממההע
והימי� האלו יתהפכו לששו  ולשמחה , ציו  וירושלי�

בהתרוממות  ,זכה לביאת גואל צדקולמועדי� טובי� בעת שנ
קר  התורה וישראל ובהתגלות כבוד שמי� עלינו במהרה 

  .אמ בימינו 
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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� , הורי תשובה לשוב על חטאיוהר

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

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

  .שובההקדושה ויועיל לו ת

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

א� השיב לה� , זמי� הוא למחטי קמ�, כבר נתבאר שהמלאכי� טענו מה אנוש כי תזכרנו

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

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

  .העול�

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

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

�דשר של י� קטרג ) מז רלדילקוט בשלח ר(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, :)ל� ד� פא' פ(ק "ובזוה

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

  .לא נדחו מעול� מ� הקדושה, לבא לעתיד

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

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

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

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

ולא היה בא מבול , ועל כ� היה מועיל לה� התשובה, 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 , רהא� כיו� שלא קבלו את התו

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

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

ולכאורה אי� הועיל לו , 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(במדרש רבה  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"ובית צדיקי� יעמו, מיתת� הוא מיתת עול� ולא יעמוד לעתיד בתחיית המתי�

  .כי אור תורה מחייהו, עתיד לעמוד בתחיית המתי�

ëò"ô רפ שחטאו בעבירות החמורות ביות"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 , היה לה� אור תורה המחייהו

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�, ואור תורה מחייה

ו אינ� עוסקי� בתורה ואי� אור "אמנ� א� ח. 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, עצמו עול התורה דעת אשר לו מח בקדקדו יראה לקבל על

ועל ידי זה יועיל לו , 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 , ילה לא נדחה מ� הקדושהוחל, ה"תשובה לתק� מה שחטאו לפני הקב

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

  .בהתגלות כבוד שמי� עלינו במהרה בימינו אמ�

  

  )המש
 מעמוד ב( בשבילי הלכה

  .כטידיחנו במי� צונני�, וכ כשמדיחי כלי אכילה, אלא בצונני�

  .לוכ סיכה שאינו של תענוג שרי כגו להניח וועזעלי על מכה) כד

ע� המפרשי� וכ ' מותר ללמוד איכה ואיוב ודברי� הרעי� שבירמי) כה

  .לאב והלכות אבילות"הלכות טג דמועד קט או "פ

וכ , ל מותר ללמוד רק פשוט של דברי� אבל דר� פלפול אסור"כל הנ) כו

דזה מביא , אסור ללמוד איזה דרוש או קשיא ותירו  אפילו בדברי� הרעי�

  .לבשמחה

שאינו בכלל לימוד כיו שאומרה , יש מקילי לומר תהלי� אחר חצות) כז

  .לגדר� בקשה

לא יל� ויטייל בשוק כדי שלא יבא לידי שחוק וקלות " לדע"כתב בשו) כח

ס שיוכל לבא בה� לידי "ומהאי טעמא נכו שלא לשחוק ע� געימ, "והיתול

  .שחוק

י וה בתפילי "פרשיות ה בתפילי דרש' במנחה נוהגי� לומר ד) כט

  .להת"דר

 תפלת יכ מתחיל"כ קוה ופטו� הקטורת ואח"אומרי� שיר של יו� ואח) ל

  .ולמנחה

יאמרנו בשומע תפלה אחר , מי ששכח לומר נח� בבונה ירושלי�) לא

יאמרנה , וא� שכח ג� ש�[ לחוא� שכח ג� ש� אומרה קוד� ותחזינה, לזענינו

  ].לטבאלקי נצור

  ב"ת מוצאידיני 
ב עד למחר "אסור ממנהגא לאכול בשר או לשתות יי במוצאי ט) לב

או לשמוע מוזיק , בגדי� מכובסי וכ אי לספר ולכבס או ללבוש, מבחצות היו�

  .מב]הימי� מותר ג� עכשיו' ובאופני� המותרי� בט[, מאעד חצות היו�

' מותר לגלח� ביו� י, שני� שמגלי אות� פע� ראשונה' ילדי� בני ג) לג

  .מגבאב בבוקר

  ר"ר שימי� אלו יתהפכו במהרה לששו� ולשמחה אכי"יה

==================  
 .ש"עיי, א שלא תהנה"מטע� דבמי� חמי� א, )ש�(ג "ופמ) א"סקי ד"תקנ' סי(א "מג) כט
 ).ש�(ביאור הלכה ' וע) ו"ד סעי� ט"תקנ' סי(ע "שו )ל

ב כמו "ת' דמותר ללמוד הל) ד"תקנ' רסי(שבילי דוד ' ועי, ונושאי כלי�) 'ב' ד סעי� א"תקנ' סי(ע "שו )לא
 .ד שמותר לאבל ללמוד דיני אבילות"שמבואר ביור

ואלו מגלחי� ' שבפ' ז דג� הגמ"שהקשה ע) ל"הנ(בשבילי דוד ' וע, )ה"ש� סק(א "ומג) ב"ש� סק(ז "ט )לב
בגמרא או ' דמה לי קושיא ותי[, ועוד דהא מסתמא מותר ללמוד ג� תוספות, הוא קושיא ותירו� ומתירי� ללמדו

כ דברי השבילי דוד "ע, וכ עיקר האיסור שהוא בעצמו לא יעסוק להקשות קושיא מעצמ"וא] בתוספות' קושיא ותי
 .ע"וכעי� זה הקשה ג� המאמר מרדכי ונשאר בצ, ונשאר בקושיא

ובמדינתינו נוהגי� , ב"כתב דמנהג פוזנא שאי� אומרי� תהלי� כלל בת) ו"ד סק"תקנ' סי(א "המג) לג
) ב"סק(ר "כ בא"והובא ג, משו� שאומר� דר� בקשה, דאינו כתלמוד תורה שאסור כל היו�, לאומרו במנחה

ביאר היטב ) א"ס' ג סי"ח(ת זרע אמת "ובשו, ושאר אחרוני�) צ"ש בשעה"וע, ז"סק(ב "ומשנ) ד"סק(ט "בבאה
סימ� ' ע(ז ברכת התורה "לא מבעיא לאות� הסוברי� דאמירת פסוקי� דר� בקשה אי� צרי� שיבר� ע, א"דברי המג

� להמחמירי� ומצריכי� ברכת התורהאלא א, ב דמותר לומר פסוקי� דר� בקשה"ה בת"דבוודאי ה) 'ז סעי� ט"מ ,
פ שה� "ישמעאל אע' דכש� שמתירי� לומר איזהו מקומ� וברייתא דר, ב"ה מותר לומר פסוקי� דר� בקשה בת"אפ

ה מותר מטע� דאינו קורא דברי� אלו דר� לימוד על "אפ, שנתק� כדי שכל אחד יאמר משנה וגמרא, לימוד גמור
, נ במזמורי תהלי�"כ ה"וא' א דר� מצוה בעלמא לקיי� מצות והגית בו וכואל, ישרי� משמחי לב' דר� פיקודי ה

אלא דבהרבה דברי� נוהגי� להחמיר בשחרית כמו תפילי� , מותר לאומר� א� בשחרית' ואי� הכי נמי מ� הדי� הי
כ "וכ, ד הזרע אמת ש�"עכת' קי� אבילות דידימשו� דת] ואמירת שיר של יו� ופטו� הקטרת[וישיבת קרקע 

 .דאבל מותר לומר תהלי�) א"ד סק"א תקפ"א(ג "בפמ
 ).א"סעי� כ(ד "תקנ' סי )לד
ה "תקנ(וכ� החיי� ) 'די� ד' סימ� מ(פ במשמרת שלו� "וכ) ה"תקנ' סוסי(כדמוכח בשערי תשובה  )לה

) ז"פ' ג סי"ח(בבצל החכמה ' ע� התפילי� ועי ש"שסובר שאי� קורי� קר) ה"ה סק"תקנ' בסי(ב "דלא כמשנ) ז"סק
 .שהארי� לברר ולהצדיק המנהג שנוהגי� לאומרו

� "וסידור היעב) ט"ד סעי� י"קכ' סי(ע "וקיצור שו) 'ב אות א"בדיני תפלת מנחה בת(כ בדר� החיי� "כ )לו
 ).'ב די� א"בדיני מנחה בת(

שנקט כהחולקי� ) ש�(דלא כביאור הלכה , ע ועוד"ג ודר� החיי� וקיצור ש"ופמ) א"ז סק"תקנ' סי(ז "ט )לז
 .ז"על הט

ר העתיקו קוד� ועל "א וא"ז כתב לאומרה קוד� ותחזינה ומג"כתב דהט) א"ז סק"ז תקנ"במ(ג "הפמ )לח
, ע כתב שא� שכחה בשומע תפלה גומר תפלתו ואינו אומרה עוד"כ בקיצור ש"וע, ע האי� יעשה"כ צ"כול� ע

אול� בביאור הלכה הביא מהרבה ראשוני� שהנכו� לאומרה קוד� , ראה בדר� החיי�וכ� נ, ל"ג הנ"וציי� לפמ
כ מי ששכח לאומרה "וע) ב"ז סק"תקנ' בסי(פ הכ� החיי� "וכ, ותחזינה ושכ� כתב המטה יהודה ומאמר מרדכי

 .בשומע תפלה יכול לסמו� על דבריה� ולאומרה קוד� ותחזינה
 ).ש�(כ� החיי�  )לט
 ).'סעי� א ט"תקנ' סי(ע "שו) מ

כ לא "א שג"וכתב ש� המג, והובא בכל האחרוני�, ל"בש� רש) א"סוסק(א "ומג) א"ש� סק(ז "ט )מא
 .ישמע כלי שיר עד חצות

כ בסעודת מצוה מותרי� כל "וע, הימי�' כתב שמנהג זה קיל יותר מהמנהג של ט) ש�(א "המג )מב
 .הקרואי� לאכול בשר

מותר לספר שערות הקטני� או לכבס בגדי הקטני� קוד� ) ח"� יג די"בכלל קל(הנה לדעת החיי אד�  )מג
ה שמותר לספר ולכבס כסות� "ה' ולדידי, כיו� שהוא ממנהגא ולא נהגו להחמיר בקטני�, ב"שבוע שחל בו ת

מהמאמר מרדכי שכתב להקל ) ה עד"ח ד"תקנ' בסי(ועוד מביא הביאור הלכה , כ אינו אלא מנהג"ב שג"במוצאי ת
ז דקשה להקל "ל מסיי� ע"וא� שבבה, ב א� לגדולי� שדוקא בבשר ויי� יש מנהג למנוע"ת אחר תלגמרי בתספור

ובצירו� שבמציאות קשה מאוד להמתי� בזה עד חצות היו� מחמת ריבוי , ל"א הנ"מ בצירו� דעת החיי"מכ, בזה
וכ� הורה , רי באבכ מותרי� לגלח� בבוקר יו� עשי"ע, ועוד טעמי�, שצרי� להוליכ� לחדר, הילדי� כ� ירבו

  .א"� דקרית יואל שליט"צ דומ"הגה
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  ה"ב

 ו ברבי�ברו� המקדש שמ
ט לקדש ש
 שמי
 ולהשתת� בהמחאה "העעל' תושבי לאנדא� זכו ביו
 ג  מאות

נגד הגזירה האיומה של חיטוטי שכבי רבתי   י עסקני הוועד בלאנדא�"שנערכה ע הגדולה

שאי� לנו חלק ונחלה "י ממשלת הכופרי
 ולקדש ש
 שמי
 ברבי
 ולהכריז "ק ע"בארה

 
   "מדברי
 בשמ
 של כלל ישראלבמדינה הטמאה וה
 אינ

ד "צ גאב"בהמחאה האדירה השתתפו כל גדולי ורבני העיר וראשי ישיבות ובראש
 הגה

י הגאו� הגדול זק� ויושב בישיבה רבי אליקי
 "ושמעו דרשות מחאה עא "לאנדא� שליט

ר וועד להצלת בתי עלמי� באייראפע שעורר את "א ראש ישבת הרמה ויו"שלעזינגער שליט

ק מבריסק "בהיותו תלמידו הגדול של הגה, ור וכרוזא קרא בחיל בקול חוצב להבות אשהציב

אהר� ' ג ר"ומהרה,   ל אשר ידוע אשר חר� נפשו על מלחמות שמירת קברות קדמונינו"זצוק

חיי
 ' ר' ג לוח
 מלחמות ה"ומהרה, א"זאב פעלדמא� שליט' ג ר"א ומהרה"דוד דונער שליט

באר יצחק בעיר בית ' צא כעת בלאנדא� לטובת המוסד הקשנמ( א"יוס� גאטליעב שליט

צ רבי יהושע ראזענבערג "י האורח הדגול הגה"מירושלי
 ע' ואחריו שמעו דבר ה) שבע

  ,א בבית שמש"  העדעה החרדית ורב קרית רמ"א חבר הבד"שליט

היה עד אי� לשער כשאומת העול
 שמעו שכלל ישראל עוד ר
 ' ה שהקידוש ה"וב 

ולתורתו ואינ
 רוצי
 בגאולה עצמיות ע
 מרידה נוראה באומת העול
 ' אמני
 להלאל חי ונ


  .שהוא מרידה במלכות שמי

בעיר בריסל ולהכריז ' ש בעיר אנטווערפ� לצאת לרחובות קרי"בו בזמ� נערכי
 אנ

� עדיי� ואל א� כל הקישוי
 כאשר עיר אנטווערפ, ברמה מול גזירות הציוני
' מלחמת ה

צ אשר לא סובלי
 לשמוע "ני
 מוצאת את מקומה בלבות הרבה יהודי
 שומתוהכפירה הציו


ק רבינו "מ יצאה מעודדי
 בברכתו של אותו צדיק כ"מ, קול מחאה נגד תעלולי הציוני

ת רבני העיר אנטווערפ� "ותלי, א לכנס את כל הקהל הקודש להמערכה הקדושה"שליט

  .כראויחלוצי
 לפני המחנה  השתתפו בקריאת הקודש לצאת


המטונפות מעל קברי  לא ננוח ולא נשקוט עד אשר יאלצו הני בריוני להסיר ידיה

 ק"רבוה

****  

א מנהל "ג רבי משה חיי
 אריה שליט"בכבוד ובשמחה נתקבל האורח חשוב כבוד הרה

בקרית , ק ירושלי
 "ולתפארת בעיה העומד לש
, לילדי הספרדי
" אורה ושמחה"המוסד 

לרגל , ה האורח החשוב בהקריה "ק זה ישהה אי"בשב. ויואל משה דסאטמאר מאנטיסעלא 

, ט בבוקר לפני בית המדרש בהקריה "הבעלל' ה ביו
 א"האקציע הגדולה  שיתקיי
 אי

' ק דקהלתינו הק"א סג� ראה"שמואל אבערלענדער שליט' ח ר"י הרה"המסיבה נערכת ע

  .א במסירה נאמנה"ומד שני
 רבות לימי� המנהל המוסד שליטהע

ובש
 רבני הוועד משמרת חמותי# מבקשי
 מכל תושבי הקריה וממתפללי ולומדי 

בו בזמ� שהמוסד מתאבק קשה ', א ולהציל המוסד הק"ד לבוא לחזק המנהל שליט"הביהמ


וז ובגבורה לבל א במסירות נפש ממש בע"עומד המנהל שליט, על קימו מתו# חובות קשי

ר בשנה שעברה כאשר "ובעוה,  וכעת הוא קשה מנשוא, יקבל שו
 תמיכה משולח� איזבל

י מגודל הלח  של החובות העצומי
 "ו נפל בסטראוק ה"א בניו יארק יצ"היה המנהל שליט

  ש בהרי הקעטסקילס ישוטו ידיה
 בעזרה לטובת המוסד בגו� ובממו�"ותקוותינו חזקה שאנ

*****  

כ ידידינו עוז העומד לנו "מול מע, בש� הנהלת הוועד משמרת חמותי
 מגישי� אנו ברכותינו הנלהבות
בעמלק ' ות הובמיוחד מסר נפשו ונדד שינה מעיניו ללחו� מלחמ, לאחיעזר ולאחיסמ
 בכל עת ועונה

ק "ק מר� רבינו הגה"שלח בפקודת הקודש של כ' בעסקנותו למע� המחאה הגדולה שהתקיי� ביו� ב
  ה האבר
 היקר צנא מלא ספרא חובר חבורי� מחוכמי�"ה, א"שליט

  א"יואל יצחק שטער שליט' ג ר"הרה
  י דסאטמאר "מ בישיבה גדולה תו"ר

  ט "ת בתו למזלרגל שמחת הולד
***  

י תלמידי הישיבות דסאטמאר הננו מברכי� ברכת מזל טוב "שע" זכרו� משה"לת חבורת בש� הנה
  מאריות שבחבורה , ש"תורה ויר, ברוחו פי שני�, להבחור החשוב  והיקר העומד לימינינו בכל עת ועונה

  ו "עפשטיי ני' ה כמר צבי טובי"ה
  ' שיעור א -גבאי צדקה של קופת זכרו משה  בישיבה גדולה דסאטמאר 

  צ"ט בשטומ"לרגל שמחת ארוסיו למז

ח ע� הרחבת הדעת ששו� ושמחה יהא "וברכותינו צרופה שיזכה לרוות רב תענוג ונחת דקדושה מכל יוצ
  .א"שרויה תמיד במעונו עדי נזכה בקרוב לביאת ינו� בב
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