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CC מעיי� השבועמעיי� השבוע cc 
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ואמרת אשימה עלי מל� ככל הגוי� אשר ' כי תבא אל האר� וגו

אלקי� בו מקרב אחי� ' שו� תשי� עלי� מל� אשר יבחר ה, סביבותי

  .'תשי� עלי� מל� וגו

מצות נצטוו ישראל ' רבי יהודה אומר ג) ב"ע' כ(סנהדרי� ' ובגמ

רבי נהוראי אומר לא נאמרה ' בכניסת� ואר� להעמיד לה� מל� וכו

, פרשה זו אלא כנגד תרעמות� שנאמר ואמרת אשימת עלי מל�

י שגלו לפניו שעתידי� להתרע� על כ� ולומר והיינו וג� אנחנו "ופירש

ובהמש� , לומר כ�ככל הגוי� שנאמר ואמרת אשימה עתידי� את� 

נו מל� יתנה על' א אומר זקני� שבדור כהוג� שאלו שנא"תניא ר' הגמ

אבל עמי האר� , י לשופט� ולרדות הסרבני� שבה�"לשפטינו פירש

שבה� קלקלו שנאמר והיינו ג� אנחנו ככל הגוי� ושופטני מלכינו ויצא 

, ע למנות עליה� מל�"י שיש מ"והנה רוב הפוסקי� כתבו כר .לפנינו

כ קשה למה האשי� שמואל הנביא את ישראל על ששאלו מל� "וא

וירע הדבר בעיני שמואל כאשר אמרו תנה לנו מל� לשפטנו ' כדכתי

לשאול לכ� ' ועוד אמר ודעו וראו כי רעתכ� רבה אשר עשית� בעיני ה

ולא לפי ששאלו בתרעומות ' כת) ב"א ה"מלכי� פ' הל(� "והרמב .מל�

' והק' מפני שקצו בשמואל הנביא וכושאלו לקיי� את המצוה אלא 

כ הלא העיקר חסר מ� הספר וממה שאמר כי רעתכ� רבה "� דא"האלשי

  .לשאול לכ� מל� משמע ששאלת מל� הורע בעיניו' וגו

שמפני שהיה שמואל שופט ונביא ' כת) 'ט י"ויחי מ' פ(� "ברמב

ומושיע אות� לא היה לה� לשאול מל� ' ולוח� מלחמותיה� על פי ה

ע בדברי יואל דהרי כל מצות המל� על דעת "ז מר� זי"ע' והק, ובימי

י "א בו עפ"כ בספרי אשר יבחר ה"פ נביא כמש"ע' כ� נאמרה שיהי

הוריות ' ובמאירי במס, הרי דג� כשיש נביא אמת נוהג מצוה זו, נביא

ויאמרו אליו הנה אתה זקנת ) ה-ח' שמואל א(דמשמע בפסוק ' הק

יכולת בידו ' כשנזדק� שמואל ולא היששאלו למל� רק אחרי ' וגו

  .להנהיג את ישראל

כשאמרו צוה לנו , שבקשו שלא כהוג�, ובעל העקידה תירו�

ואי� זה , רצה לומר להדייני�, מל� לשפטנו כי המשפט לאלקי� הוא

וזה הורע , כי א� עיקר התמנות המל� ללחו� מלחמות, נוגע למל�

כי , הנוגע אל כבודו בפרט שהוא דבר, בעיני שמואל שאמרו לשפטנו

, כ כשאמרו יצא לפנינו"אמנ� אח, השופט בימי� הה�' הוא הי

בייטב לב על ' והק .אמרו כהוג� ונתרצה שמואל, וילח� מלחמתינו

אשר גזר אומר כי עני� המשפט אי� למל� הלא מצינו בדוד ויהי דוד 

ומתר� באופ� אחר כי א� המצא תמצא אומה או ' עושה משפט וגו

אי� לה� מושל זהו לאות ולמופת על גודל שפלות�  מדינה אשר

ופחיתת� כי נראה בעליל שמה שאי� לה� מושל הוא מפני שכול� 

' כדאי להאי איצטלא וכו' פחותי ער� חסר מדע ואי� בה� איש שיהי

לה� לש� ולתפארת כי ' וזאת הסבה בהמליכ� עליה� מל� למע� יהי

בעיני שמואל כיו�  וזה הורע, ג� ה� כיתר עמי� אשר יש לה� מל�

א לעשות "ששאלו מל� רק לכבוד ולתפארת ולא שישתרר עלינו כ

  .ככל הישר בעינינו כמקד� ולא שנצטר� לישא עול מוראו

' הכלי יקר כי לא רצו לקבל מרות שיהי' ובדברי יואל נקט כפי

מסור בידינו להקי� מלכי� ולהעדי מלכי� ' לנו' 'מוראו עלינו אלא יהי

כ אמרו לשפטינו ככל הגוי� כי "כ יחני# לנו וע"שבע והיוצא לנו מזה

עיקר צור� החנופה הוא במשפט וכמנהג ארצות אלו שמקבלי� איזה 

, רב על זמ� ידוע כדי שלא יהא אימתו עליה� ואדרבה אימת� על הרב

וזה הורע בעיניו , כ הוא מוכרח להחני# לה� כדי שלא ידחוהו"וע

  .ב"עייש, מל�' לנו'שאמרו תנה 

á"ä  
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  ש"סו� זמ� קר
  שופטי� ק"שע
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  8:58 תצאק "שע

[]  

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

  .)ו"ק בלק קפ"זוה(

  

  שיעור השבוע
  חבורת יסודי התורה

  שופטי�פרשת 
  :טיעד  :יז סוטה' מס

  תצאפרשת 
  .כבעד  .כ סוטה' מס

 []  
סוטה רואי� כח היצר ' בלימוד מס

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

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

  סוטה' א בהתחלת מס"מדברי רבינו שליט

��ז"מקבל�שכר�בעוה
�.'אלהיך�וגו'�למען�תחיה�וירשת�את�הארץ�אשר�ה

�את�"פרש �להחיות �הכשרים �הדיינים �מנוי �הוא �כדאי י
קשה�הא�שכר�מצוה�בהאי�.�ישראל�ולהושיבן�על�אדמתן

ומה�נשתנה�מנוי�הדיינים�שיקבלו�שכר�על�,�עלמה�ליכא
�עלמה �בהאי �כך �דלכן�. �המפרשים �כתבו �דהנה ונראה

�ע �בהאי �שכר �תלין�ליכא �לא �בתורה �שכתוב �אף למא
י�"משום�שהדין�הוא�דכששוכרין�פועלים�ע,�פעולת�שכיר

�הבעה �אין �תלין"שליח �בבל �עובר �ב �התורה�, �הלא ובכן
אך�לפי�זה�אנכי�ולא�יהיה�לך�.�י�שליח�זה�משה"ניתנה�ע

�הזה �בעולם �ניתן �שכרן �שמענום �הגבורה �שמפי ולכן�,
�רז �בעוה"אמרו �אוכלין �שישראל �האמ"ל �בשביל ,�נוהז

�לך �יהיה �ולא �אנכי �מצות �דהיינו �הכתוב. �שאמר ,�וזה
יש�מקבלים�שכר�על�כך�בהאי�"למען�תחיה�וכפירוש�רש

�עלמא �עלמא�, �שלא�תקשה�והא�שכר�מצוה�בהאי וכדי
ואמרו�מכאן�,�לזה�אמר�לא�תטע�לך�אשרה�כל�עץ,�ליכא

�הגון� �שאינו �דיין �המעמיד שכל
ומכלל�לאו�,�כאלו�נוטע�אשרה

מיד�דיין�אתה�שומע�הן�שהמע
�ע �מבטל �כאלו �והגון ז�"כשר

לכן�שפיר�,�ומקיים�לא�יהיה�לך
��.ז"שכרו�הרבה�מאד�בעוה

��חות�יאיר

��יעשה�תשובה
�או� �עדים �שנים �פי על

נראה�לפרש��.'שלשה�עדים�וגו
�דרוש �בדרך �במדרש�, דאיתא

�דינו� �מה �חוטא �לחכמה שאלו
�רעה �תרדף �חטאים ,�אמרה

�לנבואה �שאלו �נפש�, ואמרה
�תמות �היא �החוטאת שאלו�,

�קרבן �יביא �אמרה ,�לתורה
�להקב �יעשה�"שאלו �אמר ה

�ויתכפר �תשובה �שאמר�. וזה
�הכתוב �עדים, �שנים �פי ,�על

�החכמה� �דעת �לפי דהיינו
�והנבואה �המת, �יומת חייב�,

והיינו�אף�בזמן�,�החוטאה�מיתה
שבית�המקדש�קיים�כי�לדידהו�

ק�"דכשאין�ביהמ,�או�על�פי�שלשה�עדים,�לא�מהני�קרבן
לישי�דהיינו�לפי�התורה�הקדושה�ימות�אז�גם�לפי�עד�ש

אבל�לא�יומת�על�פי�,�המת�דהא�אי�אפשר�לו�להבין�קרבן
�אחד �עד �ה, �אלקינו �הוא �אחד �דלפי �יומת�' �לא אחד

��.החוטא�אלא�יעשה�תשובה�ויתכפר�לו
��לחמי�תודה

��רק�אחר�ירושה
קשה�למה��.'אלהיך�וגו'�כי�תבא�אל�הארץ�אשר�ה

כי�כן�,�לא�מקודםדוקא�אחר�ירושה�וישיבה�ישימו�מלך�ו
ונראה�דהנה�חלוקת�הנחלות�היתה�על�פי�.�ם"פסק�הרמב

�ד �הזה�', �שהחלק �הוא �מקום �של �שרצונו �קבע והגורל
והנה�אמרינן�בגמרא�דמלך�נוטל�.�יהיה�לשבט�הזה�דוקא

ובכן�.�חלק�בראש�בכיבוש�המלחמה�באיזה�חלק�שירצה
�והחילוק �הכיבוש �בעת �מלך �להם �היה �אם �יכול�, היה

כי�היה�נוטל�',�החלוקה�שהיתה�על�פי�דלבלבל�את�כל�

לו�חלק�ככל�אשר�לבו�חפץ�ולא�היה�החלק�ההוא�מגיע�
לכן�אמרה�התורה�שרק�אחר�.�להשבט�שאליו�מיועד�הוא

דאז�כיון�שלא�היתה�,�ירושה�וישיבה�ישימו�עליהם�מלך
��.המלחמה�תחת�ממשלתו�אינו�נוטל�מהם�חלקם

��תפארת�יהונתן

��ו"לא�יתרעמו�ח
�משפ �העם �את �צדקושפטו �לעם��.ט �ללמד היינו

�צדק �משפט �שישפטו �הכל, �את �עליהם �להצדיק ולא�,
,�כי�הכל�הוא�על�ידי�בחירת�אדם,�יתרעמו�עליו�כביכול

בקומתן�,�בצביונם�נבראו,�ל�לדעתן�נבראו"כמו�שאמרו�חז
,�ומתן'עתן�ק'ביונם�ד'צ'�צדק'והוא�הרמוז�בתיבת�.�נבראו

��.על�כן�כל�התנהגות�האדם�הוא�בבחירתו
��ועםאמרי�נ

��יסייעו�אותך�מן�השמים
שאם�,�ירמוז�הכתוב�.לא�תוכל�לתת�עליך�איש�נכרי

ולמנות�את�אשר�,�תבקש�האמת�לעשות�כדת�של�תורה
אז�מן�השמים�יסייעוך�,�בו'�יבחר�ד

ולא�תכשל�ולא�תשגה�ליתן�עליך�
�הוא� �אחיך �לא �אשר �נכרי איש

�במצות �אע, �הקב"כי �שאין ה�"פ
�אדם �מבני �הבחירה �מונע אבל�,

�לט �אותוהבא �מסייעין �הר ולא�,
�נכרי �איש �עליך �לתת �תוכל כי�,

�שלא� �השמים �מן �אותך יסייעו
��.תכשל

��דברי�יואל

��אחרית�כראשית
אנכי�אנכי��,באפטרתא�דיומא

�וגו �מנחמכם �הוא �דמה�"ויל', ד
�מה� �הלשון �בכפל �לדייק רצה
�מנחמכם �היא �אנכי �אנכי .�שאמר

�כק"וי �מרן �דברי �בהקדם ד�"ל
�יואל�לפרש�אמרי"זלה נו�ה�בדברי

�אתכם� �גאלתי �הן �כתר בקדושת
�כראשית �אחרית �גאולת�, דהנה

ראשיתו�טובה�שנגאלו�'�מצרים�הי
�לקבלת� �וזכו �מצרים מטומאת

כ�"אבל�אח,�התורה�וירושת�הארץ
�כח� �ונחלש �הדורות נתמעטו

�הביהמ �לחורבן �עוונותינו �שגרמו �עד �וגלות�"הקדושה ק
�ישראל �לא�הי"א, �כ �אחרית�כהראשית' אולם�בגאולה�,

�כן'�לא�יהיהעתידה� �כי�האחרית�יהי, ,�טובה�כהראשית'
,�חדשה�גבוה�למעלה�מן�הקודמים'�ויזכו�בכל�פעם�לבחי

�והאחרית�יהי �לבחי"ג' �ראשית �כ �גבוה�ממנה' ש�הן�"וז,
�כראשית �אחרית �אתכם �גאלתי �עיי"עכדה, והנה��.ש"ק

�היש"ק �זי"ז �אנכי�"מ �בפסוק �הלשון �כפל �לפרש �כתב ע
�מנחמכם �הוא �אנכי �ד, �דרך �על �ראשון�שהוא �אני כתיב

�אחרון �ואני �בכפילת�, �הכתוב �שבא �לומר �יש ולדרכינו
�אנכי �אנכי �הלשון �כפשוטו, �לנו �לרמז �הוא�, שהנחמה
�דלעתיד �הישועה �שתהי, �הן�' �שיתקיים �כפולה הישועה

�כראשית �אחרית �אתכם �גאלתי �ואני�"ע, �ראשון �אני ד
�וזש �מנחמכם"אחרון �הוא �אנכי �אנכי �ה �שינחם�, היינו

��.האחרית�כהראשית'�חית�שיהיאותנו�בישועה�נצ
��ברך�משה

  בכל דרכי� דעהו
íùá í ñ¼ë"ëñ ë¬−− "−ï"¼ ,¾þ−õ¾ :

 óí ó³−ëë þ¾ê óðê −òë ¾− íòíð
 ³îþ¾×ë ðêô ó−šðšðôî íþî¾× ó−èíò³ô

ó−ò−ò¼ ñëî , ó−ñ−šô ó¾ µþðë ó¼½òë µê
−êðô þ³î− íëþí ,ë öí í−³¾î íñ−×ê −ò−ò¼

 ó−×þð −×ñîíñ −× ó−ë¾îìî ó−ò−ò¼ þê¾ë öíî
ñ×í þ³îí ,í®− ñ¾ î×þð×î" −ðð® ¾õìñ þ

³îñîšî þ³−í , þõ½ ¼î½òë −í−î îþôê¾ îíïî
 íôðò µþðë ¼½îò þ¾ê× þôîñ× îô®¼ −òõë
 îò−êî îô®¼ −òõë íþî³ îñ ¾− îñ−ê× îñ

íþî³í −õ ñ¼ ó¾ èíò³ô.  
äæáå ï óþôê ó¾ ¾þõô" ñ¼ ñ

ê−ëòí ñêîô¾ ñ¼ þôêòí šî½õí : î³ë−¾−î
î³−ë ó¾ −× í³ôþí , µñí¾ óîšô ñ×ë¾

 ê−ëòí ñêîô¾¾ íòîî×íð îô¼ î³−ë ó¾
 ñ×ë î³−ëë îô× µþðë ¼î½òë óè èíò³í
î³−ëë èíò³í þ¾ê× ³îþ−íïíî ³îþôîìí .

õ¼î" ö× îòì− þ¾ê× šî½õí ¾þõ³− óè íï −
îñ í®þ î¼½−ôþ ,ëë îòì− þ¾ê× ö× ó³−
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הגו� אחר שהארי� בדברי אגדה בעני� קדושת (

  )האחוזי� בגוילי� שבספר תורה �יהצדיקש

  ב

äàø  אנכי נות� לפניכ� היו� ברכה וקללה את

כתב בבעל , אלהיכ�' הברכה אשר תשמעו אל מצות ה

, ראה עשרת הדברות שפתח באנכי, הטורי� ראה אנכי

  .וצרי� ביאור, )ג"ג ס"פ(וכעי� זה מבואר במדרש רבה 

øàáúéå  הובא (ע "זי' ט הק"מאמר מר� הבעשעל פי

ו "אבות פ(משנה על ה) ויקרא' בתולדות יעקב יוס� פ

בכל יו� ויו� בת קול יוצאת מהר חורב ומכרזת ) ב"מ

ק "ובזוה, ואומרת אוי לה� לבריות מעלבונה של תורה

) משלי א כב(ואומר שהכרוז יוצא , איתא) .נשא ד� קכו(

שובו בני� ) ירמיה ג כ(', עד מתי פתאי� תאהבו פתי וגו

 א� אי, ולכאורה ממה נפש�, ארפא משובותיכ� שובבי�

, אפשר שישמע אד� הכרוז הזה למה יוצא בת קול כלל

, וא� אפשר שישמע מדוע באמת לא נשמע לשו� אד�

וביאר כי מה שמגיע לאד� הרהורי תשובה בכל יו� הוא 

וא� יטה אוז� לשמוע קול הקריאה אפשר , מ� הכרוז ההוא

א� א� הוא בר דעת , לכל אד� שישמע והיינו במחשבה

ול הכרוז והבת קול יטה אזנו להבי� שזה המחשבה הוא ק

אבל הפתי כשבא לו , לשמוע בלימודי� לעשות רצו� קונו

הרהורי תשובה מהכרוז נתעצב והול� לבית היי� לומר תנו 

שכר למרי נפש ואינו שומע לקול הבת קול לשוב אל 

ש "ע עי"ק חרדי� פ"וכ� כתב בספה( .ד"עכ ,בוראו

  ).שהארי� בדברי� חוצבי� להבות אש

ìòå  ה בדברי יואל "ז זללה"זה ביאר מר� דודר�

כל הדיבורי� של נביאי ש) שופטי� עמוד קטז' ת פ"מהדו(

האמת ודברי חכמי� בכל דור המה נצחיי� וקיימי� 

ומתפשט בכל העול� מסו� העול� , בממש� באויר העול�

בטבעיות שהדיבור יש לו רואי� היו� וכמו שאנו , ועד סופו

פשר לקלוט הקול ולשומעו על ידי כלי� שוני� או, ממשות

הקולות של שכל הדיבורי� וא� כ� ודאי , כ בכל העול�"אח

האמת את וא� מבקשי� , קדושה ממש� עדיי� מונח באויר

זוכי� להתנוצצות אות� הדיבורי� ומשפיעי� עליו אז 

, והגידו ל� את דבר המשפט רמוז במה שאמרוזה , לטוב

  .אלד הקדושי� זכותו יג� עלינו ועל כל ישר"עכ

ìòå  ר "שמו(פי זה יש לפרש מה דאיתא במדרש

באותה שעה בקשו מלאכי , ומשה עלה למרו�) א"ח ס"פכ

ה קלסטרי� של פניו "עשה בו הקב, השרת לפגוע במשה

ה אי את� "אמר לה� הקב, של משה דומה לאברה�

לאו זהו שירדת� אצלו ואכלת� בתו� , מתביישי� הימנו

מסכת (ה הקדוש "הנה כתב השלביאור העני� ד. ביתו

דהמלאכי� קטרגו בשעת מת� ) שבועות פרק תורה אור

כיו� שהאד� ד, :)שבת פח( תורה מה לילוד אשה בינינו

אמר ו, מוכשר לקבל טומאה ולחטוא אי� תנת� לו התורה

י והחזר לה� "א כבוד"אחוז בכס, ה למשה"לו הקב

כלומר תחזור ותאמר להמלאכי� שא� א� , ה"תשוב

וגדולה תשובה , תקנה בתשובה יחטא האד� יש לו

אמנ� עדיי� . ד"עכ, .)יומא פו(שמגעת עד כסא הכבוד 

המשוקע  בשר וד� קרו# מחומר אי� יזכה, צרי� ביאור

על  אכ�, לתשובה בשלימותבהבלי עול� הזה להתעורר 

ידי שהצדיקי� הקודמי� השמיעו דברי תוכחה לבני 

או� , י�ז זיי האב� אויסגעוויינט"ישראל וכיבסו הלבבות 

ובשעת� החזירו בתשובה , "אויסגעוויינט אנדערע איד�

אות� דיבורי קודש , למאות ולאלפי� בדברי כבושי�

וכאשר , ונמש� הלאה בכל דור ודור, באויר העול� ונשאר

מתעורר אחד מישראל לתשובה הרי הוא מכח הדיבורי 

  .קודש של הצדיקי� הקודמי�

äðäå  להבאי�  דיבורי קודש השמיעאברה� אבינו

יקח נא מעט מי� ) בראשית יח ד( ואמר לה�, בצל קורתו

ח� וסעדו ורחצו רגליכ� והשענו תחת הע# ואקחה פת ל

א� , דברי� פשוטי�ולפי פשוטו נראה דאמר לה� , לבכ�

והתכוי� , באמת ספוני� וגנוזי� בדברי� אלה דיבורי קודש

יחזקאל לו (ד "ע, באמרו יקח נא מעט מי� ורחצו רגליכ�

וזרקתי עליכ� מי� טהורי� וטהרת� מכל  )כה

וכל מי שנכנס לצל קורתו היה מעוררו , טומאותיכ�

דמעות על , יקח נא מעט מי� ג� רמז באמרו ,לתשובה

והשענו תחת הע# דא , כבס לבבות ישראללקדושות 

ואקחה פת לח� רמז על , :)ק וירא קב"זוה( אילנא דחיי

משלי ט (שנקראת לח� על דר� הכתוב  התורה הקדושה

אחר  על ידי זה וסעדו לבכ�ו ,לכו לחמו בלחמי) ה

אות� דיבורי קודש שדיבר אברה� אבינו  כי, תעבורו

, וממש� עדיי� מונח באויר, להמלאכי� המה נצחיי�

ודיבורי� הללו מתנוצצי� בלב כל אחד מישראל 

, המלאכי�וזה היה התשובה ל. ומעוררי� אותו לתשובה

ממנו ושמעת� , ביתו ואכלת� בתו�א זה שירדת� ל

ובזה , והמה נצחיי� חיי� וקיימי� לעד, דיבורי קודש

יתעוררו כל בני ישראל עד הדור האחרו� הזה לתשובה 

  .'עבודת הו

ìòå שבשעה  ):חגיגה יד(ל "מאמר� זפ "פי זה יל

 ,שהצדיק הול� מעול� הזה אומרי� לאברה� אבינו

באור  ועיי�. (אשרי� אברה� אבינו שצדיק זה יצא מחלצי�

ויש להבי� למה אומרי� דבר ). �קדושי' החיי� הקדוש פ

כי , ולפי דרכינו יוב� העני�. זה דוקא לאברה� אבינו

כל צדקת הצדיק וכשרו� מעשיו הוי מכח הדיבורי� באמת 

כי רק בכחו היה יכול הצדיק לעבור כל , של אברה� אבינו

גלי הנסיונות בעול� הזה ושלא להתלכל� עצמו בשו� 

יו הוהדיבורי� הקדושי� של אברה� אבינו , ו�חטא וע

', מעוררי� אותו לעבודת ה מלוי� אותו כל ימי חייו והיו

על כ� אומרי� לו אשרי� ו, ובכח זה היה יכול להיות צדיק

כי מכוחו ומזכותו , אברה� אבינו שצדיק זה יצא מחלצי�

  .היה צדיק

äæáå  יתבאר הכתוב ראה אנכי נות� לפניכ� היו�

ודקדק בעבודת ישראל אי� יתכ� לית� שכר , להברכה וקל

וכמעט אי� בכח  ,הלא יש מלחמה כבדה מאוד, ועונש

ולזה כתב בבעל . ש לדרכו"עי, ר"האד� לכבוש היצה

שזכו ישראל לקבל , ראה אנכי שבעשרת הדברותהטורי� 

פ שג� המלאכי� באו בטענה שינת� לה� "אע התורה

ת מכח נסתר טענת מלאכי השרמכל מקו� , התורה

נצחיי� וקיימי�  שה�קודש של אברה� אבינו  ידיבורה

את  כי ,אנכי נות� לפניכ� היו� ברכהשעדות  וזהו, לעד

תמיד ישמעו דיבורי קודש של ש, הברכה אשר תשמעו

ולשמור ' יעורר לבבכ� ליל� בדר� הזה אברה� אבינו ו

  .ר הקשה"ולנצח כח היצה מצותיו

íéøáãëå מא דהילולא האלה נית� להאמר היו� ביו

ה זכותו יג� עלינו "ק זללה"ז הגה"ק מר� דו"רבה של כ

הוא הגיע למדינה זו בהיותה מדבר , ועל כל ישראל

ובסייעתא דשמיא זכה , שממה בלי תורה ויראת שמי�

בתפלותיו הזכות ודברות קדשו מלהבות , וזיכה את הרבי�

הלהיב לבבות ישראל לתורה , אש היוצאי� מלב טהור

להנהגה , לתשובה בשלימות ותיקו� המדות ,ויראת שמי�

ובעניני כשרות , ישרה בי� אד� למקו� ובי� אד� לחבירו

נגד טומאת ' ובמלחמת ה, וצניעות והתבדלות מרשעי�

כח , ודיבוריו הקדושי� שנאמרו בשעת�. הציונות

ונשאר ממשות מאות� הדיבורי� , קדושת� עודנו חי וקי�

ת� הדיבורי� הקדושי� ואו, העול� הזה לנצח נצחי�באויר 

וה� ה� המכניסי� בקרבינו , מתנוצצי� בלב כל איש ישראל

ויראת שמי� ולכל ' השתוקקות ללימוד התורה ועבודת ה

ברכות (ל "ועל ידי זה נתקיי� בו מאמר חז, דבר שבקדושה

והכוונה בזה , כל מי שיש בו יראת שמי� דבריו נשמעי�:) ו

כי , עי� לדורות עול�דבריו נשמ, ו יראת שמי�לכי מי שיש 

  .ה� חיי� וקיימי� לעד ולנצח נצחי�

ïëáå  לעת כזאת עלינו להפיל תחנה ובקשה לפני

שנזכה לשמוע אות� הדיבורי� , מל� אל ר� ונשא

וכמו שאנו , ולהרגיש רגש דקדושה ממנו, הקדושי�

ות� בלבינו בינה ) בתפלת שחרית(מבקשי� בכל יו� 

אנו מבקשי� מאת הכוונה ש, ע"להבי� ולהשכיל לשמו

של הצדיקי� דיבורי קודש ת שנזכה לשמוע ה"השי

וזה יעורר אותנו לעסוק בתורה ובתפלה כדבעי , הקודמי�

ד כמו "לקבוע עתי� לתורה ללמוד דוקא בביהמ, למיהוי

בהר ' פעיי� דברי יואל (ל "שהיה רצו� קדשו של מר� ז

ויעורר אותנו לדעת אי� להנהיג את בתינו , )עמוד שכה

נ� בנינו ובנותינו בדר� התורה והיראה ובדרכי ולח

  .הצניעות

åîë  בכדי להמשי� , הדיבורי קודש לשמועכ� נזכה

אבי אבות  מלחמת הקודש נגד טומאת הציונות שהוא

וידוע עד כמה הזהיר ועורר שחלילה לא יהנו , הטומאה

ואמר כי סו� כל , מתמיכת� למע� מוסדות התורה והחינו�

, החינו� ויהגו דעות בעניני הלימודסו� יתערבו בעניני 

והלכו , ולדאבו� לבינו היו כמה וכמה שלא שמעו לקולו

ובימינו אלה נוכחנו , יצר ותאות הממו�האחר פיתויי 

כי רואי� עי� בעי� , לדעת כי היה חכ� הרואה את הנולד

שנה ושנה אי� ה� מתערבי� יותר ויותר בעניני בכל 

בלת תלמידי� החינו� ובסדר הלימודי� ובעני� ק

ועוד יד� , וכל בר דעת רואה שזהו רק התחלה, ותלמידות

  .ומי יודע עד היכ� הדברי� יגיעו, נטויה

õé÷áå אי� , העבר היה הדבר גלוי לעיני כל

שערכאות הציוני התערב ואמר דעות בעניני חינו� הבנות 

ה� אמת כי נתקבצו רבבות ישראל בארצינו , באופ� נורא

ובאמת הוא דבר גדול , חאה נגד�הקדושה להרי� קול מ

למה אינ� , אליה� מלתי אמורהאבל , ונשגב בימינו אלה

מביני� כי כל יסוד ושורש העני� הזה הוא מחמת שנהני� 

', דעה'יש לו ה' מאה'ומי שיש לו ה, משולח� איזבל

  .ומי יודע מה יבא עוד אחריו, וכנראה היה זה רק התחלה

äæ  מנהלי יזהאלפני כמה שבועות היו אצלי �

והביעו , החינו� העצמאיממוסדות הנמצאי� במסגרת 

והודו כי סכנה גדולה מרחפת , לפני את דאגת� בעני� זה

כי יותר ממה שיודעי� , על כל המוסדות באר# ישראל

וישנ� הרבה מנהלי , בגלוי מתערב כא� הממשלה

המוסדות שאינ� יכולי� לעמוד בנסיו� כי ה� יראי� שלא 

לימודי ויותר התרבה יותר מ ועל ידי זה, יפסיקו תמיכת�

  .בקשת�כדי למלאות  חול בסדר הלימודי�

úòìå הביטו וראו , כזאת עלינו להכריז בקול גדול

ה ואתו עמו גדולי "ז זללה"מר� דו, עד היכ� הגעת�

ועתה שלא , הרבני� הזהירו על זה מלפני כמה שני�

  .שמעו לקולו הגיעו לידי כ�
*  

äðä ישראל ז עסק הרבה למע� טהרת "מר� דו

ובעת הצור� הטריח עצמו בטירחא , בגופו ובממונו

 בעזר שמו יתבר�, דגופא למע� קדושת בית ישראל

ישראל  ,התחלנו לעסוק בעני� זה בעיר וויליאמסבורג

, וכבר השקענו ממו� הרבה, קדושי� ה� נתבעי� ונותני�

ועל כ� אבקש את , א� עדיי� רחוקי� מגמר המלאכה

ה "ואי, לעזרת� ביד רחבהתושבי קרית יואל שיבואו 

יקבעו זמ� מתי יוכל כל אחד לית� נדבת לבו הטוב למע� 

ושאבת� מי� ובודאי יקויי� הכתוב , הדבר הקדוש

ת יהא "והשי, דברי� כהוויית�, בששו� ממעייני הישועה

  .בעזרינו שנוכל לבר� על המוגמר במוקד�

*  

  

  

   אאא���ר שליטר שליטר שליט���ק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמו���מכמכמכ
 úãåòñ àìåìéää 'ë äàø"áà å ùú"ò  

  א"ר שליט"ק מר� אדמו"י ועד להוצאת ספרי כ"נתפרס� ע
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וויל , מע� רעדט פו� קדושת� של ישראל אז

אי� רעד� פו� א� עני� וואס איז נוגע איד� בכל 

  .מקומות מושבותיה�

או� , שוי� אסא� געזאגט געוואר�איז 'ס

וועג� די נגע פו� , אסא� גערעדט געוואר�

או� די געוואלדיגע היזקות וואס , קאמפיוטערס

ע שרעקליכע חורבנות אי� אידיש, דאס איז גור�

איז מאבד נפשות ישראל 'פשוט ס, הייזער

נעמט ארו� 'ס. רחמנא ליצל� עד שאול תחתית

או� אי� עזרת , נעמט ארו� אברכי�'ס, בחורי�

או� דאס , או� אפילו ביי ערוואקסענע, נשי� אוי�

  .איז נוגע גאנ� כלל ישראל אי� אלע קרייז�

אלע , אלע ערליכע איד�, רבני� אלע

� וויינע� אוי� דע� אלע שרייע� או, מחנכי�

טאג . דיג� חורב� וואס פאסירט יעד� טאג'מורא

ר ווערט מקוי� די "בעוה, טעגלי� פאל� קרבנות

בני� ובנותי� נתוני� לע� אחר , דברי תוכחה

ועיני� רואות וכלות אליה� כל היו� ואי� לאל 

  .ידי�

ס ווערט 'מכה פו� די קאמפיוטער דער

יעד� חודש ליידער צושפרייט או� פארברייטערט 

איז דא א געוואלדיגע יצר 'ס, אי� פרישע הייזער

, האט א געוואלדיגע משיכה'ס, הרע אוי� דע�

דער כח פונע� יצר איז איו� ', אי� לדבר סו�'או� 

וואוילע , איז פארבלענדעט מענטש�'או� ס, ונורא

מע� מיינט אז ביי מיר וועט , איד� ערליכע איד�

ת או� די אבער די היזקו, גארנישט געשע�

  .תוצאות זענע� שרעקלי�

, איז אריינגעקומע� א אינגערמא� צו מיר עס

, או� ער באקלאגט זי� אז ער קע� נישט לערנע�

ער האט זי� ממש , ער קע� נישט דאווענע�

אז ער האט זי� אזויפיל אנגעזע� , אויסגעוויינט

שטערט אי� 'ס, אז די בילדער לויפ� אי� נא�

ווי האסטו , � געפרעגטאי� האב אי. טאג טעגלי�

האט ער מיר מודה געווע� אז ער ? דאס געזע�

  . האט דאס געזע� אויפ� קאמפיוטער

ווי האסטו געהאט , אי� אי� געפרעגט האב

ביי מיי� טאט� אי� , זאגט ער? א קאמפיוטער

? דיי� טאטע, אי� האב אי� אנגעקוקט. שטוב

רעדט פו� א איד וואס קע� יעצט זיצ� דא אי� 'מ(

מיי� טאטע ! האט ער מיר געזאגט יא). ד"מביה

או� מיט אלע קונצ� , האט געהאט א קאמפיוטער

אי� בי� אבער קלוגער , האט ער עס פארשלאס�

אי� האב אי� , געווע� פו� מיי� טאט�

או� ווע� ער איז נישט געווע� , איבערגעקלוגט

או� אי� האב , אינדערהיי� האב אי� עס געעפנט

  . געוואלט געקוקט וואס אי� האב

ער איז , אינגערמא� האט ממש געוויינט דער

ער איז אביסל עלטער געוואר� , געווע� צובראכ�

  .או� איינגעזע� זיי� ברא�

*  

האב� געהאט א אסיפה פו� מענטש�  מיר

וואס זענע� עוסק אי� חינו� או� אי� צניעות 

יעדער ? וואס טוט מע� דא, וקדושת בתי ישראל

אויפהייב� די הענט מיט א  אדער קע� מע�! וויינט

או� לאז� דע� , איז פארפאל�'או� זאג� ס, יאוש

נא� א , גייט'ר חלילה איבערנעמע� וויפיל ס"יצה

  שטוב או� נא� א שטוב

אונז זעמיר זי� , האב מיר באשלאס� אונז

מע� מוז עפענע� א שטארק� , נישט מייאש

או� זאג� , גודר זיי� גדר, א מלחמה כבידה, פראנט

  !מלא� המשחית גענוגפאר� 

, מוז אביסל רעד� פו� דע� עני� באריכות מע�

  :דער פראבלע� צעטיילט זי� אי� דריי חלקי�

איז דא איד� לומדי תורה או� אפילו 'ס )א

וואס דארפ� דאס האב� , מחברי ספרי�

היינט איז די טעכניק אזוי , נאכצוקוק� מקורות

ממילא די דארפ� דאס האב� צו� , פארגעשריט�

  .דאס איז איי� חלק, רנע�לע

בעלי , נאכדע� איז דא אנדערע איד� )ב

די דארפ� , בתי� וואס זענע� עוסק אי� מסחר

חשבונות , דאס האב� כדי צו פיר� די געשעפט�

או� , מיט די סחורות מיט די מוכרי� או� די קוני�

, היינט גייט א גרויסער טייל מסחר מיט דע�

  .דאס איז די צווייטע קאטעגאריע

וואס האב� דע� , א דריטע קאטעגאריע )ג

מע� קע� , קאמפיוטער פאר פארוויילונג

איז זייער 'ס, אריינלייג� פארשידענע שפילערייע�

, מע� האלט מיט די וועלט נייעס, אינטערעסאנט

יעדער ווייסט דאס , אי� דאר� איי� נישט זאג�

איז זייער 'א עני� וואס ס. בעסער פו� מיר

  .ינג או� פאר אלטאינטערעסאנט פאר א

*  

מי ית� ) ח כג(נביא ירמיה איז מקונ�  דער

ראשי מי� ועיני מקור דמעה ואבכה יומ� ולילה 

ליידער דאר� מע� וויינע� טאג , את חללי בת עמי

אוי� די חללי� וואס זענע� נעבע� , או� נאכט

  .געפאל� דור� די קאמפיוטער

די קאמפיוטערס וואס זענע� נישט  אפילו

האט גארנישט קיי� 'ס, אינטערנעט צו�מחובר 

דער טאטע איז אזוי באווארנט ער האט , שייכות

ער האט דע� קאמפיוטער , נישט קיי� אינטערנעט

ער קוקט נא� , ער שרייבט תורה, נאר פאר תורה

  .ער לערנט תורה ער נוצט עס פאר תורה, תורה

האט מיר אריינגעברענגט די ווא�  מע�

קע� נוצ� צו די  וואס מע�, פארשידענע כלי�

אי� האב אליי� נישט געוואוסט , ס'קאמפיוטער

מע� קע� נעמע� יעדע , איז אל� דא'וואס ס

או� , קאמפיוטער או� צולייג� דערצו א שטיקל

  .איז שוי� מחובר צו� אינטערנעט'ס

איז נישטא קיי� אינטערנעט אי� 'ס אפילו

איז דא א קליינע כלי וואס מע� לייגט דאס , שטוב

אויב איז דא ארו� דע� שטח , אויפ� טישארוי� 

אינטערנעט איז מע� שוי� צוגעטשעפעט צו 

אפילו מע� האט נישט , ס אינטערנעט'יענע�

א איד מיינט אז ער האט נישט קיי� . אליי�

דא א קליי� מאשינדל וואס מע� 'ס, אינטערנעט

  .איז שוי� דא אלעס'או� ס, לייגט אראפ

זיי זענע� נישט , די יונגווארג זענע� רעפענירט

או� קענע� זי� אויס מיט די , קיי� בטלני�

או� זיי ווייס� ווי , מאשינערי או� די אלע עניני�

אזוי ארומצודרייע� או� איבערצוקלוג� דע� טאט� 

  .צוואנציג מאל

דער , וויל זאג� פאר דע� בעל תורה אי�

, ער מאכט א חיבור אוי� תורה, מחדש חידושי�

ייל ער קוקט נא� או� ער איז או� ער האט די כלי וו

זאלסט וויס� ווע� דו ביסט , זי� מסדר זיינע עניני�

קיר די נפשות פו� ביסטו מפ, נישט אינדערהיי�

, דיינע אייגענע קינדער ממש ביז שאול תחתית

  .או� קיינער איז נישט באווארנט

' דא א שיי� ווארט אי� דברי יואל פאיז 'ס

אויפ� פסוק לא ימצא ב� מעביר בנו , שופטי�

ער שטעלט זי� אויפ� ווארט לא , ובתו באש

ער . זאל זי� נישט געפונע�'וואס הייסט ס, ימצא

צו דע� באקאנט ווארט פו� ישמח משה ברענגט 

יגעתי ומצאתי ) ט"תפלה למשה מזמור קי(

איז דא א יגיעה איז שפעטער דא א 'אז ס, תאמי�

, זאגט ער ביי קינדער איז אוי� אזוי, מציאה

אויפאיינמאל געפינט מע� נעבע� א קינד וואס 

דאס איז ווייל , איז אזוי אדוק אי� עבודה זרה

דער , ו� געוואר� פעולותפריער איז נעבע� געט

נאכדע� , טאטע איז נישט נזהר געווע� מתחילתו

  .קומט דאס במציאה

די זאכ� קומע� במציאה בהיסח  ,מורי ורבותי

קיינער , קיינער וויל נישט איינשטעל�, הדעת

וועט נישט האב� א אנגעלאדנטער רעוואלווער 

או� טראכט� אז קיינער וועט , ביי זי� אי� שטוב

, ער האט א רעוואלווער. רנישט טו�דערמיט גא

  ! ער האט א באמבע ביי זי� אינדערהיי�

תופס ישיבה סיי פו� גרויסע בחורי�  יעדער

יעדער , יעדער מחנ�, או� סיי פו� יונגערע בחורי�

, רב אדער דיי� וואס האט א קהלה מיט מענטש�

פרישע , פאל� וועכנטלי� קרבנות'ווייסט אז ס

ווע� ערליכע איד� וואוילע וואס זענע� גע, קרבנות

האט זי� אוי� 'או� ס, איד� בעלי בתי� חשובי�

נאר אנגעהויב� מיט דע� אז מע� האט עס 

היינט זענע� , געדארפט פאר תורה צו פאר מסחר

דא אסא� איד� וואס באוויינע� זייערע קינדער 

איז דא איד� וואס וויינע� 'ס, מיט ביטערע טרער�

  .וני� לע� אחרנעבע� אז בני� ובנותי� נת

דאס איז ווע� מע� דאר� עס נא� האב�  או�

, פאר תורה צו פאר געשעפטלי�, פאר א צוועק

וואס זאל� שוי� זאג� די וואס דארפ� דאס האב� 

די קינדער זאל� , כדי צו שפיל�, פאר פארוויילונג

, אז די קינדער הייב� זי� א� צו שפיל�. זי� שפיל�

מע� קע� זי� גארנישט , ווער� זיי צוגעבינד� צו דע�

, מע� איז טוע� טעמא דאיסורא, נישט פארשטעל�

או� , או� דאס פירט אי� נעבע� אראפ זייער ווייט

  .נאר זיי� חבר אוי�, נישט נאר אי�
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 úåøåîù úåéåëæä ìë© בגליונינו בלי רשות כתב מהמערכת ק אנו אוסרי� להעתיק בכל אופ� שהוא מאמרי� שלמי� או חלק� שנדפסו"על פי די� תוה  

  )206( 339 � 1842 פעקסי �או ע )845( 418 � 4421 ��י הטעל�ע יתקשר ע� המערכת להאיר ולהעיר לפרס� מודעות הרוצה לנדב גליו�

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

וואס דער פאטער האט געהאט אי� , לאנג האב מיר געהאט מיט א בחור נישט

ער האט , מע� נוצט עס או� ער האט זי� צוגעלערנט ווי אזוי, שטוב א קאמפיוטער

או� ער האט זי� דערנא� פארשאפט א אייגענע , זי� צוגעשטעפעט צו דע�

או� דאס האט געשאדט פאר אי� , ער האט זי� פארשאפט א מקו�, קאמפיוטער

ער ווייסט שוי� היינט , דער פאטער וויינט היינט, זייער ביטער, או� פאר די חברי�

  .זיי� מצב

, !דו האסט דא� עס אריינגעברענגט ביי דיר אי� שטוב, !ביסט דא� שולדיג דו

  .איז אי� נישט בייגעפאל� אז זיי� קינד וועט זי� אוי� אנטשעפענע� אי� דע�'ס

*  

  :וויל דא זאג� אזוי אי�

ל זכותו יג� עלינו האט אהערגעשטעלט קרית יואל פאר א "פעטער ז דער

ער , ו� קדושה או� טהרהער האט דאס אויפגעבויט אוי" יסודות פ, הייליג שטעטל

  .האט דאס אהערגעשטעלט אז מע� זאל מחנ� זיי� א חינו� קדוש וטהור

וואס זיי זענע� מחנ� זייערע , דא הונדערטער משפחות היזיגע תושבי� איז'ס

או� זיי קומע� , או� געב� אכטונג אוי" זייערע קינדער מיט א שמירה מעולה, קינדער

ווי וויכטיג , ר נישט קיי� קאמפיוטער אינדערהיי�אונז האב מי, מיט א טענה נכונה

אונז פאדער מיר אז אינע� , וועל� מיר דאס נישט אריי� נעמע�, זאל נישט זיי�'ס

מוסד החינו� זאל נישט אריי� קומע� א קינד וואס ביי זיי אי� שטוב איז דא א 

  .שאדט פאר אי� או� סשאדט פאר זיינע חברי�'ווייל ס, קאמפיוטער

קומט אי� חדר אדער אי� מיידל שולע או� פארציילט מיט א התפעלות קינד  א

או� אזוי איז , או� דאס רייצט אוי" איינע� דע� צווייט�, וואס ער האט אלס געזע�

אז  - בנוגע דא אי� קרית יואל  - איז מע� געקומע� צו א החלטה , דער נגע מתפשט

כלי איז בבל יראה ובבל ימצא די , פו� היינט או� ווייטער זאל יעדער איינער וויס�

אפילו מע� , אפילו מע� דאר" עס פאר תורה! בשו� אופ�, אי� א אידישע שטוב

  !יהיה מה שיהיה, דאר" פאר מסחר

זאל ער זי� מסדר זיי� א עקסטערע , איינער דאר" עס פאר נייטיג טאמער

אי� האב גערעדט דא מיט די עוסקי� במלאכת  - . מקו� אוועק פונדערהיי�

וואס יעדער וואס דאר" דאס , אז מע� זאל מסדר זיי� א מקו� פאר� רבי�, דשהקו

, ער זאל קענע� זיי� צוגעטשעפעט דערצו, פאר זיינע מסחרי� צו פאר תורה, האב�

או� מע� , או� דאס זאל זיי� אוי" א מקו� מיוחד פאר בעלי בתי� פאר בעלי תורה

  .זאל דאס קענע� האב�וועט מסדר זיי� א מקו� אז יעדער וואס דאר" עס 

, אי� א שווערע ארבעט, ווייס אז אונז גיי מיר אריי� אי� א שווערע מלחמה אי�

אז מע� וויל אפראטעווע� די קינדער די , אבער מיר האב� נישט קיי� ברירה

מע� , גודר גדר זיי� אי� אזא דור פרו$, מוז מע� טו� די ריכטיגע פעולות, אייניקלע�

  .� תוספות קדושה מיט תוספות טהרהזאל קענע� מוסי" זיי

ווערט אנגעזאגט 'ס, וויל בעט� אז קיינער זאל עס נישט האלט� פאר גרינג אי�

וועט נישט פאלג� וועט נישט האב� קיי� פלא$ 'אז ווער ס, פאר די הנהלת המוסדות

  .והיה מחנינו קדוש, פאר זיינע קינדער ביי אונז אי� מוסד החינו�

ני� זיי זאל� זי� אריינלייג� או� זע� מסדר זיי� די אלע וויל בעט� די עסק אי�

או� דער אייבערשטער זאל העלפ� , ובעזר שמו הגדול וועט מע� מצליח זיי�, עניני�

מע� זאל קענע� מגדל זיי� די קינדער , מע� זאל קענע� אויפטו� לכבוד שמו יתבר�

האט אונז ל "על דר� התורה והיראה אזוי ווי דער דר� וואס דער פעטער ז

מגדל זיי� דורות ישרי� ומבורכי� צו תורה או� יראת שמי� או� צו מדות , געלערנט

  .טובות עד ביאת הגואל
  

òì" úøî äáåùçä äùàä ðíéøî á" øéåìä ÷éæééà ÷çöé ò"ä  
øèôðä ç 'îùú ìåìà"è  

òì"äøä ð"ø ç 'àãåé äùî ò"á ä" øéëãøî ð"é  
é øèôð"ñùú ìåìà à"ã  

  
  
  

  מבצר הכוללי� קרית יואלי "שע "בית וועד לחכמי�"י מערכת "נער� ונסדר ע, בירורי הלכות
  א"# קרית יואל שליט"צ דומ"והיו למראה עיניו של הגה

  7213 781 845: י הפעקס"או ע  4936 662 845: להערות והארות

T   íéëìåäùë íéðéò úøéîù éðéãáåçøá  t  
לפי שנפשו של אד� מתאוה לה , אצרי� אד� להתרחק מ הנשי� מאוד מאוד) א

ולפיכ� ראוי לו לאד� לכו� יצרו בדבר זה ולהרגיל עצמו , כ צריכה גדרי� הרבה"וע בומחמדת
  .גבקדושה יתירה ובמחשבה טהורה ובדעת נכונה כדי להנצל מה

ואפילו כשאינו בא על ידי זה להרהור , ותאפילו כשהולכת בצניע, ואסור להסתכל בנשי�) ב
ודעת הרבה ראשוני� דהמסתכל באשה א� שלא בא לידי הרהור עבר על לא תעשה , דעבירה

ע המהרהר באשה אפילו בתולה עובר ג� על לא "ולכו, "אחרי עיניכ�' לא תתורו וכו"שנאמר 
א יהרהר אד� ביו� של ול"ודרשו חכז, ה"ונשמרת מכל דבר רע) "'ג י"דברי� כ(תעשה שנאמר 

  .ויבוא לידי טומאה בלילה
ישמור עיניו ולא יביט , ועל כ ההול� ברחוב אפילו במקו� שהנשי� הולכי� ש� בצניעות) ג

ועוו פלילי להפקיר עיניו ולהביט ולראות בכל , רק יביט למטה לאר", ולא יפקיר עיניו, אנה ואנה
  .זה שבאה כנגדווצרי� להיות קל כנשר לעצו� עיניו מפני אש, מקו�

ל ליל� בדר� שיש ש� נשי� פריצות שלובשי מלבושי� קצרי� ושוקיה "ואסרו חכז) ד
ואיסור זה הוא אפילו , וזרועותיה מגולות כשאפשר לו ליל� בדר� אחר שאי ש� פריצות

וא� עבר והל� בדר� זה א� שהצליח , כשבדעתו לעצו� עיניו שלא יוכל לראות בנשי� כלל
  .חולא ראה כלל במקו� הפריצות נקרא רשעלשמור עיניו 

וא� אי לו דר� אחר ומוכרח ליל� בהדר� שיש ש� נשי� פריצות צרי� לעצו� עיניו או ) ה
ועוצ� עיניו ) ו"ג ט"ישעיה ל(ועל העושה כ נאמר , פ להטות עיניו לצד האחר שלא יראה בה"עכ

  .ט"מל� ביפיו תחזנה עיני�' והוא מרומי� ישכו וכ"ושכרו מפורש ש� בפסוקי� , מראות ברע
בזמנינו רוב השווקי� והרחובות של עיירות שדרי� ש� גוי� דינ� כמו מקו� שיש נשי� ) ו
כ כשאפשר "וע, )ובפרט בימות הקי"(מכיו שבדר� כלל דרכ� ללבוש מלבושי� קצרי� , פריצות

ו דר� אחר ומוכרח וא� אי ל, כ צרי� ליל� באותו דר�"לו ליל� במקו� שאי ש� נשי� פריצות כ
  .להלו� בדר� שיש ש� פריצות צרי� לעצו� עיניו שלא יראה בה

מחוייב לנסוע , כ"ר ואפשר לו לנסוע במקו� שאי ש� פריצות כ"וכ מי שמנהיג קא) ז
 מחוייב לנסוע דר� "לדוגמא מי שבאמצע נסיעתו הוצר� לעבור דר� עיר מאנהעט, בדר� ההוא

 מלאי� פריצות" שהרחובות בעיר מאנהעטמכיו, י א� אפשר לו"ההייווע.  
ר או בתו� באס אסור לו להסתכל חוצה א� יודע שמצוי ש� פריצות א� "וכ הנוסע בקא) ח

י יש למנוע מלהסתכל חוצה משו� "וכ כשנוסע על הייווע, שבדעתו לעצו� עיניו כשיראה אשה
ס שיש בה� תמונות "וכ מהאדווערטייזמענט, ס הנוסעי� מצדו"שמצוי ש� פריצות מקאר

  .תועבות
, א� אינה הולכת בצניעות] ע"גויט[בכלל דיני� אלו הוא דמי שיש לו בבית משרתת ) ט

מכיו שהוא בידו לפעול , וא� לאו יפטרנה מעבודתה, מחוייב לבקש ממנה שתללבש בצניעות
  .ידרכא אחרינא' אצלה נחשב לו כאית לי

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

 ).'א סעי� א"כ' יז ס"אבהע(ע "שו) א

 .ל בגזל ועריות"ע וה� מדברי חכז"לבאר לשו� השו) א"ש� סק(בית שמואל ) ב

 ).'כ' ב הל"איסו' ב מהל"פכ(� "לשו� הרמב) ג

דכל מי� ראיה אסורה א� ראיה ) 'ז ד� כ"בספרו פתח עיני� ע(א "והנה בגדר הסתכלות האסורה דעת החיד) ד
בעלמא דר� ' דאיסור הוא רק על הסתכלות אבל ראי) 'ג' ב סי"ש כתובות פ"יש(ל "רש אבל דעת, בעלמא דר� העברה

נקרא איש קדוש ותבוא עליו ' ומסיי� ש� דאפילו הכי מי שיכול להזהר ולהוסי� אזהרה ושמירה וכו, העברה מותר
ד "ס ברכות ד� כ"עמ(וספר מנחת שמואל ) א"ה סק"ע' ז סי"משב(ג "והפמ) ה"ע' סי(ח "וכ� דעת הב, ש"ברכה עיי

כתב לחלק בי� הסתכלות באד� רשע ) ה"ס רכ"ס(ל "ב דבבה"אלא דיש לעיי� בדעת המשנ) [ז"סק(ב "והמשנ) ח"ונ
אבל באשה אסור בכל מי� , דבאד� רשע מותר לראות ולהסתכל והאיסור הוא רק כשמתבונ� בדמותו, להסתכלות באשה

בעלמא ' ה כהמקילי� בראי"ע' ה נראה כסתירה למה שפסק בסיולכאור, ש"הסתכלות אפילו בלי להתבונ� בדמותה עיי
בעלמא דר� העברה דמותר לבי� " ראיה"ל דיש חילוק בי� "וכדי שלא יסתרו דבריו צרי� לחלק דס, דר� העברה

וא� כני� דברינו עדיי� יש לעיי� הגדר איזה ראיה שנקרא הסתכלות ואיזה . בלי התבוננות בדמותה דאסורה" הסתכלות"
ו "לו ח' זו יהי' י ראי"ל הדבר פשוט שא� אד� מרגיש בעצמו שע"אמנ� א� להמקילי� הנ, ]ק"רק ראיה וצע נקרא

וכל מה שנתבאר שיש היתר להרבה . ש בפני�"י תורה א� בראיה של רגע וכמ"הרהור עבירה יש בזה איסור גמור עפ
ליכא היתר כלל ואסור ' ה מגולות וכדואבל באשה פרוצה שזרועותי, זהו דוקא באשה צנועה, פוסקי� בראיה בעלמא

  ).ש�(ב "ג והמשנ"ש הפמ"בעלמא דר� העברה כמ' ע א� בראי"לכו
באשה ) ב, ו חשש הרהור"כשיש ח) א, ע על פי די� בכל מי� ראיה"והיוצא לנו דיש שני אופני� דאסור לכו

  .ר כ� הוא בדר� כלל בגויי� שבזמנינו"ובעוה, שאינה הולכת בצניעות
' ש בפני� סעי� א"כ יש להחמיר בזה וכמ"אעפ, שכתבנו דמעיקר הלכה מותר בראיה בעלמאוא� באופ� 

ז "וכ� הזהירו והרעישו ע, וכ� כתבו הפוסקי� כא� דעל דר� מוסר יש להחמיר בכל מי� ראיה, �"מלשו� הרמב
ש "ינא כמל דכל מי� ראיה אסור על פי ד"ובפרט דיש באמת דעות בפוסקי� דס, ל"ק וספרי מוסר ואכמ"בספה

' ה ובפאת השדה סי"אות צ' כללי� מערכת ה(א שבשדי חמד "$ שליט"צ הדומ"וכ� העיר הגה, א"לעיל בש� החיד
וביותר צריכי� בני תורה ובחורי . ש"להסתכלות עיי' מ בי� ראי"כ דיש נפק"הביא חבל פוסקי� שאינו פשוט כ) ה"כ

  .� המנחת שמואלבש) ש�(ב "ש המשנ"הישיבות ואנשי� חשובי� להזהר בזה כמ
ה בא בטרוניא ע� "איסור הסתכלות אי� הקב, ל"שכתב בזה) ז"ש' סי(א מבוטשאטש "ונסיי� בדברי הא

דכשבא לפני ראיה אסורה יסתכל תיכ� לצד האחר , והקפידא רק במה שבידו לעצו� עיניו מש� תיכ�, בריותיו בזה
 .ש"דר הסתכלות עייוא� איננו עושה כ� מאז והלאה הוא בג, או לעצו� עיניו לגמרי

 .ושאר אחרוני�) ב"סק(והבית שמואל ) א"כ' ז סי"אבהע(י "ז נתבאר בדברי הב"כ) ה

 :).ד� כ(עבודה זרה ) ו

 . ש"על דברי יהודה ב� תימא הוי קל כנשר דהוא כנגד ראות העי� עיי) 'א' סי(י "ז מתו� דברי הטור והב"כ) ז

' ועי, )'א סעי� א"כ' ז סי"אבהע(ש "א להלכה בערוההוב, )ש�(� "והרשב:) ז"ב נ"ב(מדברי הגמרא ) ח
ל בכל איסור תורה דאפשר ואינו מכוי� "דהקשה על די� זה מהא דקיי) ד"באר מי� חיי� סקי' כלל ו(בחפ$ חיי� 

דבעריות מפני שנפשו של ' ל דסברת הגמ"ונ, ל דעיינתי הרבה בהאי קושיא"וכתב בזה) ה"פסחי� ד� כ' עי(מותר 
פ� יתגבר יצרו עליו בעל כרחו , דהג� שעתה חושב שלא ניחא ליה בהנאה זו, י� להחמיר יותראד� מחמדת� צר
 .ש"ז עיי"ויבוא להרהר עי

) 'פרק ג &א "ד הארפענעס שליט"להגרי(בספר ישראל קדושי� ' ועי, ל"הנ' ג� זה נתבאר בדברי הגמ) ט
 .כא דרכא אחרינאדהארי� לבאר הגדרי� מה נקרא יש לו דרכא אחרינא ואימתי נקרא דלי

  ).ד"ד� נ(ישראל קדושי� ) י
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