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øæòéìà ìù åúåçéìù  
åâå éøáã éúøáã íà ãò ìëà àì øîàéå ìëàì åéðôì íùåéå ,'

áåé íåâøúáå" áåúë òéî÷ åøãñå' îìé ìåè÷ã àîñ äéáã äìéùáú ìåë
éîâúô ìéìîàã ãò ìåëéà àì øîàå äéá ùéâøàå . àì øîà äîì äù÷å

åâå éúøáã íà ãò ìëåà 'ò åâøäì åöø àìä"ìëàîä é.  
äôñá"äî åøîàå ïéùåãé÷ä åöø äìéçúî äîì øàáî éåì úùåã÷ ÷ '

åâå øáãä àöé 'ä áùú åøîàå ïéùåãé÷ä åöø àì óåñáìååâå åðúà äøòð ' éë
ùøéôë åðååëúð äòùøì ìàåúáå ïáì íä"åúåà âåøäì åöøù é , àì íä éë

éäé ÷çöéù åöø 'éé÷å òøæ åì" ì)ñ ïéèéâ"ò ã"à ( ùã÷ì çéìù çìåùä ìë
 úà ùã÷é àîù íéùðä ìëá øåñà êøãá çéìùäù ïîæ ìë äùàä úà

íéùðä ìëì øåñà çéìùä úî íàå äåøòä ,éùåãé÷ä åöø äìéçúá êëìå ï
çàå"éäé àì ÷çöéù éãë øæòéìà úà åâøäé ë 'ç åì"òøæ å ,éäé éë ' øåñà

íéùðä ìëá .úëå 'úçä" ÷ø äùà ùã÷éù çéìùä íò äðúä íàù ñ
úîééåñî äçôùîî åà íéåñî íå÷îî , ä÷æç éë íéùðä ìëì øñàð íðéà

éàðúä ìò øáò àìå åúåçéìù äùåò çéìùù , ìëàì øæòéìà äöø àì ïëìå
ì åéøáã øáãéù ãò äùà ùã÷éù åîà äðúä åðéáà íäøáàù íäì øîà

éäé àìå åúçôùîî àìà 'éäé ïééãò éë åúåà âåøäì úìòåú íåù íäì '
åúçôùîî àì íäù íéùðì øúåî.  

ùîéôò íéöøúî ùéå"åùá ë" äãåäéá òãåð ú)åãäî"äà ÷" ïîéñ ò
ô"ã (éøîà àìå ïéùåãé÷á úåçéìù ìéòåîã àäã ' áåç ìòáì ñôåú éåäã

çàì áçù íå÷îáåðéø ,éùôðì äëæã åâéî ïðéøîàã íåùî àåä ' éîð äëæ
éøáçì ,'éôìå" åâéî êééù àì çéìùä úá åøåáò ùã÷ì çéìù çìù íà æ

éùôðì äëæã 'åëå 'úìòåî úåçéìùä ïéàå åúáá øåñà àäã ,òå" äöø àì ë
 øîàå íéøáãä ìë íäì øôéñù ãò ìëàì øæòéìà' äùàä êìú àì éìåà

éøçà 'ùøéôå"òéìàì äúéä úá éåëå øæ ' ìéòåé àìù øæòéìà íäì æîøå
 àëéìå øæòéìà ìù åúá íò àùðäì ÷çöé ìåëé éúëà éë åäâøäé íà íåìë

â úåøåñà àäã åúá ìù úåáåø÷ ÷çöéì ùãé÷ àîìã ùçéîì" áåùå åì ë
éùôðì éëæã åâéî øîéîì àëéì 'åëå 'éäé øéôùå 'òøæ ÷çöéì.  

ñá 'éôò øàáî ìàéøà ïéðá"ä êàìîäã èå÷ìé ùøãîä ã áéñ
 íñ íò äøò÷äìàåúá éðôì ,ñåúáå 'ñî ' ïéùåãé÷)î"ò ä"á ( äðè÷ù àúéà

éäúù éåàø íù úîå íéä úðéãîì äéáà êìäù ' àîù íìåòä ìëì äøåñà
äéåðô ú÷æçá äì ïðéî÷åîã àìà äéìò ïéùåãé÷ äéáà ìáé÷ ,éé÷ ïëà" ìëã ì

ä÷æçà ïðéî÷åî àì éøåøáì àëéàã àëéä , êàìîäù øæòéìà äàøù ïåéëå
ñäìàåúá éðôì íñ íò äøò÷ä áé , ãòá ïéùåãé÷ ìáé÷ øáë íàä øøáì äöø

òå ä÷áø"åúà øáéãù íãå÷ ìëà àì ë.  
ñáå 'úë äîëç êùî 'ôò"åãàøî ùåã÷ä úèéù é" ïéùåãé÷ ìöàã ù

éìúã ïåéëã çéìù äùåò çéìù ïéà ' àì éìéîå éìéî éåä äùàä ïåöøá
çéìùì éøñîéî ,àå"äéäù åðéáà íäøáà çìù êéà äù÷ ë  åðá ìù çéìù

äùà åì ùã÷ì øæòéìà úà ÷çöé ,òå"éúë ë' 'äî 'øáãä àöé ' åðééäã
éåìú åðéàù ' åçøë ìòá åìéôà éåäã ïéùåøéâë éåä ÷ø äùàä ïåöøá ììë

òå"çéìù úåùòì ìåëé øéôù ë.  
éòå 'ë éøáãá"èéìù åðéáø ïøî ÷" à)øäîá"è à"á ( åàøù ïåéëù

à çìùù äîî çéìù äùåò çéìùù ìàåúáå ïáì àåäù øæòéìà úà íäøá
 ÷çöé ìù åçéìùäùà ùã÷ì ,åâøåäì åöø , äð÷îä øôñá éë)å÷"ì ïîéñ à" ä

ñ"å (ìî ÷ééãî 'îâä ' çéìùä úîå íúñ äùà éì ùã÷å àö çéìùì øîåàä
 àìù òåãéù íé÷åçøä úåîå÷îá åìéôà òîùîã íìåòáù íéùðä ìëá øåñà

çéìùä íù äéä ,ôàå"àøä çéìù ìåëé äéä àì àîùã øåñà ä ùã÷ì ïåù
 çéìùã ä÷æç íåùî åðééäå åúåçéìù íéé÷ì éãë ùã÷ì øçà çéìù äùòå

åúåçéìù äùåò ,òå"éäéå øæòéìà åâøäé ë 'íìåòáù íéùðä ìëì ÷çöé øåñà .
äæá åòè íä êà , àìà ïéùåãé÷á éðù çéìù äéä àì øæòéìàù íù áúë éë

çéìù úåéäì ìåëé øéôùå éîã åáø ãéë åãéå åáøì ãáò äéäù ,ìåòìå ïéà í
 ãáò øîà åúåà âåøäì íéöåøù øæòéìà ïéçáäùë ïëìå çéìù äùåò çéìù
 äùà àùéì ÷çöé ìëåé éúëàã åðâøäú íà äîåàî åìòôú àìå éëðà íäøáà
 ïéàã éðù çéìù äùòù ùçéîì àëéìå íùì çéìùä òéâä àìù ÷åçø íå÷îî

ãáò äéäù øæòéìà éðàùå çéìù äùåò çéìù.  

á"ä  
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  ש"סו� זמ� קר
  חייק "עש

9999::::22225555        
  9:29 תולדותק "שע

[]  

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

  .)ו"בלק קפק "זוה(

  

  שיעור השבוע
  חבורת יסודי התורה

  חייפרשת 
  :במעד  :מ סוטה' מס

  תולדותפרשת 
  .המעד  .מג סוטה' מס

 []  
סוטה רואי� כח היצר ' בלימוד מס

ובדר� הטבע אי , ירהלהסית לדבר עב
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

  חוזרת אינה
 בהלשו� לדקדק יש .קבר לאחוזת בתוככ� לי יתננה מלא בכס�

 דהנה ונראה. קבר סת� אמר לא ולמה, ואמר ששנה קבר אחוזת

 לאו וא� גר הריני תרצו א� אברה� שאמר ותושב גר על י"רש הביא

 האר� את את� לזרע� ה"הקב לי שאמר הדי� מ� ואטלנה תושב אהיה

 שאברה� מוכיח זה אי�, ממו� לשל� אברה� שרצה א� והנה. הזאת

 דכשרצה מ"בחו ל"קיי כי, בהקרקע ירושה זכות לו אי� שבאמת הודה

 אי�, מעול� שלו שהקרקע טוע� כ"ואח מחבירו קרקע לקנות אחד

 אינש דעביד, בממו� קנית למה של� היא א� לו לומר יכול המוכר

 קרקע הקנ שפינחס לומר א"דא ב"בב דאיתא עוד ונקדי�, דינו דזבי�

 ונמצא ביובל תחזור השדה הרי כ"דא, אלעזר אביו את לקבור

 מאשתו השדה את שירש אלא, שלו שאינו בקרקע קבור שהצדיק

  .ביובל חוזר אינו אחוזה ושדה

 הסכי� שלו הקרקע שהיה דא�, דינו למזב� רצה אברה� והנה

 תחזור שלא רצה אבל, בממו� לקנותו

 בקבר קבורה שרה כ"דא ביובל השדה

 כ"ג שהוא אמר לכ�, שלה אינוש

 ולכ�. הדי� מ� היא שלו והשדה תושב

�, לי יתננה מלא בכס� כשאמר א

� שלא, קבר לאחוזת ואמר הוסי

, ביובל החוזרת מכירה שזהו יחשבו

  .חוזרת שאינה היא עול� אחוזת אלא

  אור כתנות

  חדש דבר
 בר�' וה בימי� בא זק� ואברה�

 המש� לקשר נראה .בכל אברה� את

 דאיתא', ד שבירכו מה ע� הזקנה �עני

 ת"מהשי ביקש שאברה� מ"בב

 וילבינו האד� על זקנה שתבא

 פני קלסתר שהיה דכיו�, שערותיו

 אנשי� היו לא, אליו דומה יצחק

 שרצה ומי יצחק לבי� בינו מכירי�

 בטעות מדבר היה אברה� ע� לדבר

 שנפלה, זק� ואברה�, הכתוב שאמר וזה. זקנה תבע כ"ע, יצחק ע�

' וד יע�, לזה גר� ומה, מקוד� היה שלא חדש דבר היה וזה, זקנה עליו

 פניו והיה, יצחק זה ב� בגימטריא בכל י"רש' ופי בכל אברה� את בר�

  .הזקנה עני� אברה� ביקש כ"ע, לאברה� דומי�

  א"חיד

  הכיר שלש ב�
 צדק קאי ל"ז אמרו כי לפרשו ל"ונ ',וכו בימי� בא זק� ואברה�

 דר� על בספרי� ופירשו. במזרח צדק קאי רה�אב י"וע, במערב

 רק, ילדות בימי הש� את עובדי� היו לא אברה� קוד� אשר, המוסר

 דקאי וזהו. הבל הכל כי ראו כרח� בעל אז, זקנת� לעת באו כאשר

 צדק לעשות השכילו אז הזקנה שהיא ערב לעת הינו, במערב צדק

 הדעת תיכ� שיגוה, בוראו את הכיר שני�' ג ב� אברה� אבל. ומשפט

 בחרות ימי נקרא מזרח, במזרח צדק דקאי וזהו, הזקנה ימי של

 הוא ימי� כי, בימי� בא זק� ואברה� וזהו .השמש זריחת תחילת

 את הכיר שני� שלש ב� היינו. שלש עולה בא ותיבת. כנודע שני�

 ודרשו, בכל אברה� את בר�' וד. השל� בדעת תיכ� זק� והיה, בוראו

  .ל"כנ היינו, יצרוב שהשליטו ל"חז
  נוע� אמרי

  לקדש יכול
 יש. ליצחק כתב מתנה שטר י"פרש .בידו אדוניו טוב וכל ויל�

 והא, רבקה את לקדש שליח עבד נעשה האי� קשה דלכאורה, לפרש

 מבואר אלא. אשה לקדש שליח נעשה העבד דאי� בקידושי� ל"קיי

 מכח זה אי� כי, לקדש אשה יכול שפיר רבו דבשביל המקנה בספר

 רבו כאלו והוי ממש רבו כיד הוא העבד שיד משו� אלא, שליחות

, לו אשר כל על ליצחק מתנה שטר אברה� כתב מדוע ומוב�. מקדשו

 בעד לקדשה אשה אליעזר יכול היה לא כ� עושה היה לא א� כי

 אחר אבל, לאחרי� ולא רבו בשביל רק אשה לקדש יכול דעבד, יצחק

 רבו נעשה והוא, ליצחק במתנה ועבד ובתוכ� רכושו כל את שנת�

 שפיר אתי ובזה. רבקה את בעדו לקדש יכול היה שפיר, אליעזר של

, אדוני הוא יצחק על לרבקה אליעזר שאמר בפרשה להל� שכתוב מה

 עבדו כבר אז כי, אדוני ב� הוא כתוב ולא

  .יצחק של

  אריה פני

  ש� פלג
 .'וגו לאברה� אשר הפילגשי� ולבני

, בכתובה נשי�' ווכ כתיב חסר י"פרש

 בזה לרמז ונראה. כתובה בלא פלגשי�

 שכינה ואשה איש ל"רז אמרו דהנה

 ד"יו אות יש באיש כי, ביניה� שרויה

 אשה וכשנושא, א"ה אות יש ובאשה

 אותיות יש כתובה ובמלת, כתובה כותבי�

 כשאי� אבל. הש� שנתמלא ונמצא, ה"ו

 וזה. הש� חצי רק ליכא כתובה כותבי�

 כדי וזה כתיב חסר פלגש�, י"רש כוונת

וכיצד , כתובה בלא דפלגשי� לרמז

 שני בו יש חסר פלגש� אלא, זאת מרומז

 הקדוש שהש� כלומר, "ש� פלג" תיבות

 דליכא משו� והיינו, למחצה חלוק

  .ה"ו אותיות וחסרי� כתובה

  ע"זי מפרימישלא� מאיר ר"מוה ק"הרה

  צדיקי� אצל שבע
 אמרו דהנה לפרש יש ,ושבע טובה זק� בשיבה אברה� וימת

, וכו מאתיי� רוצה מנה לו יש בידו תאוותו וחצי מת אד� אי� ל"חכמז

 רק ומשתוקק שוא� הוא ותמיד בעשרו שבע אינו שהוא משו� והיינו

, ממנו נהנה שאינו מעשרו כלו� הנאה לו שאי� ונמצא הונו להרבות

 ע� לה� נות� ה"הקב בצדיקי� אבל, פשוטי� באנשי� זה כל א�

 לה� שיש במה ומרוצי� שבעי� שיהיו הסתפקות מדת ירותהעש

 בש� וכנאמר, ויותר יותר לה� להיות להשתוקק ישאפו ולא

, רצו� חי לכל ומשביע ידי� את פותח הפסוק לפרש ל"זצ ה"ההפלא

 שלו הרצו�' שיהי ברצו� אותו משביע ה"הקב חי שנקרא להצדיק' פי

 שובע' שהי ושבע ק�ז שנאמר וזהו, ויותר ליותר ישתוקק ולא שבע

  .ויותר ליותר השתוקק ולא לו' שהי במה

  שבא זהב

  לקדושה מחו� תעמוד לא

øîàéå àá êåøá ã'.  ê³−ê
íîïë"þ¾ê š ó³½ þôê−î êîí −êí 

êš−ô¼ êñî×ð íï ëší"í ,êîíî ¾šëô 
óðêíô êë µîþë ð ,’³î−íñ š−ð® þ¾−î ,

êñî ðîô¼³ ±îìë í¾îðšñ ,−× ñ¼ ñ× 
íñê ê−ë− ó−íñê ¬õ¾ôë .íïî −×òêî 

−³−òõ ³−ëí ,îò−−í −× ³îê ë ’ìî³õ 
ð®ô öîõ® ,ïôþñ −× ó¾ óòí−èí öîõ®ô 

ì³õ³ í¼þí ,óñ¾ñ í¾î¼ñ í¼þ ñîôè× 
î−ð− .íïñî þôê −×òêî −³−òõ ³−ëí ,

−³−¾¼¾ óîšô −îòõ ð®ô ðìê ñ¾ ³îê 
³−ë ,³îêþíñ íïë ,óîšôî ó−ñôèñ ,þ¾ê 
ó¾ ¾− óîšô óñ¾ñ ñ×ñ ðìê óîñ¾³ 

îñîôè ,¼¾þñî î³¼¾þ× .ñ¼ ö× þ³î− 
ëî¬ µ−òõñ í−í³¾ µîþë ð ’êñî ðîô¼³ 

±îìô í¾îðšñ.  
)−þôê ó¼îò( 
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י הוא שנת� לו "פירש, באלני ממרא' וירא אליו ה

ומקור הדברי� . עצה על המילה לפיכ� נגלה עליו בחלקו

שלשה אוהבי� היו לו ) ג"ס(במדרש תנחומא בפרשת� 

ה "וכיו� שאמר לו הקב, ענר אשכול וממרא, לאברה�

אמר לו כ� , הל� אצל ענר, הל� לקחת מה� עצה, שימול

בעל מו� רוצה אתה , ענראמר לו , ה"וכ� אמר לי הקב

לעשות� שיהיו קרוביה� של המלכי� שהרגת באי� 

הניחו והל� , והורגי� אות� ואי� אתה יכול לברוח מפניה�

אמר לו , ה"אמר לו כ� וכ� אמר לי הקב, אצל אשכול

אתה זק� א� תמול יצא ממ� ד� הרבה ולא תוכל , אשכול

� אמר לו כ� וכ, הניחו והל� אצל ממרא, לסבול ותמות

אמר לו ממרא בדבר הזה , מה תיעצני, ה"אמר לי הקב

הלא הוא שהציל� מכבש� האש ועשה , אתה מבקש עצה

אמר , עשה כמצותו, ל� כל הנסי� והציל� מיד המלכי�

איני נגלה אליו אלא , ה אתה נתת עצה שימול"הקב

אי� יתכ� שאד� גדול וצדיק ', והקשו בעל התוס. בתחומ�

ישאול , ונות ועמד בכול�כאברה� שנתנסה בעשרה נסי

  .ה"עצה על המילה שצוהו הקב

 תהלי� יח(כתיב ) א"ח ס"פמ(איתא במדרש רבה ) ב

מה  ,ותת� לי מג� ישע� וימינ� תסעדני וענות� תרבני) לו

שהיה יושב והשכינה  ,ה לאברה�"ענוה הרבה הקב

  .עומדת

י לראות א� יש "פירש, והוא יושב פתח האהל )ג

  .וצרי� ביאור הלשו� עובר ושב, תועובר ושב ויכניס� בבי

' קדושת לוי פ( על פי מה שפירשו המפרשי�ויתבאר 

אלקי� ' ועתה ישראל מה ה )דברי� י יב(על הפסוק ) עקב

שכבר הקשו בגמרא ', שואל מעמ� כי א� ליראה וגו

לכ� פירשו . אטו יראה מלתא זוטרתא היא :)ברכות לג(

קי� שואל אל' ה ,בחינת ענוההיינו , דהכי קאמר מה

ועל דר� שפירש  .אבל לא לחטוא על ידי הענוה, מעמ�

כי הלל ) תהלי� י ג(הכתוב ה "הלזושא זל 'ק הרבי ר"הרה

בשביל תאות נפשו הוא עניו כמו , רשע על תאות נפשו

ומשפיל את עצמו לחטוא במה שלא נאה ולא יאתה , הלל

ובענוה פסולה כזה לא , אליו עשות פחיתות כזה שעושה

על ' כי א� שיהיה עניו ובחינת מה ליראה את ה ',בחר ה

ומזה יגיע , בהכיר שפלותו וגדולת הבורא יתבר�, ידי זה

. ד"עכ ,אליו היראה והפחד ובושתו ממנו יתבר� שמו

מאמר הכתוב ) שמיני' פ(ובדר� זה פירש בנוע� מגדי� 

על הדבר ' זמרו ה, כי גאות עשה' זמרו ה) ישעיה יב ה(

, ברא ועשה את הגאות בעול�ש, הזה כי גאות עשה

  .ד'"עכ

מה שכתב ) נח' פ(ה בייטב לב "ז זללה"א' ובזה פי

ח סופי תיבות '� נ'� התהל'בבעל הטורי� את האלהי

דור המבול ה� השחיתו דרכ� ונזקקי� לשאינ� כי , �"חכ

כי א� השפילו את עצמ� , מינ� מה שלא יאתה אליה�

והוא . בענוה פסולה לחטוא על ידי זה למלא תאות�

כי ', הנפילי� היו באר" וגו )בראשית ו ד( שהכתוב אומר

ואמנ� על  .הפילו את עצמ� ממדרגת� לכ� קרא� נפילי�

ופירשו בגמרא , נח אמר הכתוב צדיק תמי� היה בדורותיו

י עניו "ופירש ,צדיק במעשיו תמי� בדרכיו .)עבודה זרה ו(

� ע, והכונה בזה ע� היותו עניו ושפל בעיניו. ושפל רוח

כי לא היה , כל זה היה צדיק במעשיו ולא השחית דרכו

כמו ', כי א� ליראה את ה, משתמש בבחינת ענוה לחטוא

וזה בחינת חכ� שהיה לו . הלי� נח' שמתרג� בדחלתא דה

ויגבה , הפכי� בנושא אחד בחינת ענוה ובחינת גאות' ב

לבלי לחטוא למלא  )ב יז ו# דברי הימי�(' לבו בדרכי ה

כי א� להעלות את עצמו למעלה לעשות רצו� , ו"תאותו ח

) קהלת ב יג(על הכתוב כידוע פירוש הקדושת לוי  ,קונו

כי אור , מ� הכסיל כיתרו� האור מ� החש�ויתרו� החכ� 

מה שאי� כ� חש� אי� , .)פסחי� ב(משתמע אורתא ויממא 

תשת חש�  )תהלי� קד כ(וכדכתיב  ,משמעותיה רק לילה

כי , דל שבי� חכמה לסכלותזה עצמו ההבו, ויהי לילה

לפעמי� ישנה טעמו וריחו לפי , החכ� א� שהוא חכ�

על דר� שעשה דוד בשנותו את , הצור� ויעשה עצמו כסיל

הכסיל  י� כ�שאה מ, )תהלי� לד א(טעמו לפני אבימל� 

  .ד"עכ ,אי� בידו לעשות עצמו חכ� בשו� פע� ואופ�

שמיני ' פ(ה בבר� משה "כתב אבא מארי זללהוהנה 

מצות מילה כוחה יפה לעורר לבב האד�  כי) עמוד נד

) ל�' פ(על דר� שכתב בספר החינו� , לאחוז במדת הענוה

שבא לרמז כי כמו שתשלו� , בביאור שורש מצות מילה

בהסיר בשר , צורת גופו של אד� היא על ידי פעולת עצמו

ככה תשלו� צורתו הנפשית היא על ידי מעשה , ערלתו

ולפי זה כאשר יתבונ� האד� . בי�האד� ופעולותיו הטו

בשורש מצות מילה לבבו יבי� שאי� לו במה להתנשא 

שהרי אי� ג� אחד שיהא נולד בשלימות , ולהתגאות

ומי , אלא הכל תלוי במעשיו ופעולותיו הטובי�, הנפש

יאמר זכיתי לבי שכבר עלתה בידו להשלי� נפשו לפני 

  .ד"עכ, אדו� העולמי�

, באלוני ממרא' אליו הובזה יתבאר הכתוב וירא 

, אל אברה�' לא נאמר וירא ה, וכתב בכלי יקר בפרשת�

כי שמו אברה� על , לפי ששמו ועצמותו היו שני הפכי�

. ש� אב המו� גוי� מורה על השררה וההתנשאות

כי כ� מורה מה שאמר ואנכי עפר  ,ועצמותו היה עניו מכל

י� ה נגלה ביותר על הגדול"וכדי שלא יאמרו שהקב ,ואפר

להורות  ,אל אברה�' על כ� לא אמר וירא ה ,מצד גדולת�

כי א� מצד ', שלא מצד היותו אב המו� גוי� נראה אליו ה

ה משרה "אי� הקבו ,מהות עצמותו כי היה עניו ושפל בר�

והוא ישב פתח . ד"עכ ,.)שבת צב( שכינתו כי א� על עניו

להורות כי אברה� אבינו היה הלו� , חסר כתיב, האהל

ולזה דרש המדרש , והיה נשבר לבו בקרבו בעניוות, וחסר

, כאמור' כי על ידי שנראה אליו ה, הכתוב וענות� תרבני

  .נתרבה אצלו מדת הענוה

ה את אברה� על "ל כי בשעה שצוה הקב"ומעתה י

חשש אברה� אבינו , מצות מילה המורה על מדת ענוה

, שמא על ידי מצות מילה יתוס$ לו ענוה על ענוותנותו

וזה יעכב אותו , גודל ענוה שמא יבא לידי ענוה פסולהומ

ועל דבר זה הל� לשאול עצה כדת מה , ו"ח' מעבודת ה

', ובודאי לא היה מסתפק א� לקיי� את מצות ה, לעשות

ד שכתב בדעת זקני� "ע, וממרא נת� לו עצה על המילה

כי ממרא נת� לו עצה שימול , בפרשת�' מבעלי התוס

, ה משפיע ג� גאות דקדושהכי מצות מיל, בפרהסיא

וכמו , שיכיר האד� וידע כי יש לו נשמה חלק אלהי ממעל

ה "מיל.) ב ד$ סו"תיקו� כ(ק "שמבואר בתיקוני הזוה

וכ� , )דברי� ל יב(שמימה 'נו ה'עלה ל'י י'ראשי תיבות מ

, מלעיגי�'פני ה'בוש מ'לא י'ה ראשי תיבות ש"מיל

מקו� מכל , להורות דא$ שמצות מילה משפיע ענוה

שישכיל האד� וידע , סגולתה להשפיע ג� גאות דקדושה

ולא ' ויגבה לב בדרכי ה, שיש לו נשמה חלק אלקי ממעל

וכ� עשה ובעצ� היו� הזה נימול , יבוש מפני המלעיגי�

  .אברה�

אמנ� יש להרחיב עוד העני� שעל ידי מצות מילה 

דהנה איתא , נראה וניכר גדלות� וחשיבות� של בני ישראל

על מאמר הכתוב ויאמר אליו .) ל� ד$ צה(הקדוש  בזוהר

מאי משמע דעד השתא לא קאמר אני אל , אני אל שדי

אלא הכי תאנא כל אינו� דלא אתגזרו אתחזי בהו , שדי

ד "בתר דאתגזרו אתגליא בהו יו, ת ולא יתיר"� דל"שי

ועל דא כתיב בהאי , ואתרשי� בהו שדי, רשימא קדישא

חסר דהשתא את , היה תמי�התהל� לפני ו, אני אל שדי

גזר גרמ� והוי שלי� ברשימא , ת"� ודל"ברשימא דשי

ומא� דאיהו ברשומא דא אתחזי לאתברכא בשמא , ד"דיו

' פ(וכתב מר� החת� סופר . ק"ש בדבה"עי, דא אל שדי

בחילו$ , ל"י אותיות ישרא"ל שד"כי א) ויחי עמוד רלג

' פ(ה בבר� משה "ואבא מארי זללה. ש"עי, ת"ש בדל"רי

וסי$ בזה שבעת הברית מילה אשר אז ה) ויחי עמוד שט

אז זוכה , ק"נשל� הש� אל שדי בהאד� כדברי הזוה

ל הוא "שהרי ישרא, האד� ג� להקרא בש� ישראל

ד דאל שדי על "וכשנשל� היו, י כמבואר"ל שד"אותיות א

  .ד"עכ, ד דישראל"אז נשל� ג� היו, ידי המילה

והוא מורה על , ש"י רא"והנה ש� ישראל אותיות ל

כי שרית ע� ) בראשית לב כט(ש "וכמ, ת ושררהגדלו

', והוא בחינת ויגבה לבו בדרכי ה, אלקי� ואנשי� ותוכל

ותיות 'בוא א'שי� ר'ש ש'ל ראשי תיבות י"ולזה ישרא

שכנגד :) שיר השירי� ד$ כד(ואיתא בזוהר חדש , לתורה

וכל , אותיות התורה יש ששי� רבוא נשמות בישראל

ומקבל ממנו , אחת שבתורהנשמה אחוזה ומקושרת באות 

נמצא כי ש� ישראל מורה על גדלות� ורוממות� של . חיות

בני ישראל שנשמתו של כל אחד ואחד מקושר בהתורה 

ועל כ� מעשיו ומצותיו של כל אחד ואחד , הקדושה

ומזה יתחזק האד� שכל ד$ , ה"חשובה מאד לפני הקב

כול� אהובי� , גמרא שלומד וכל פרוטה צדקה שנות�

והוא יתבר� מקבל תענוג מכל , ה"בי� לפני הקבוחשו

וכל זה מתגלה ביו� המילה שאז נקרא , מצוה שהוא עושה

  .האד� בש� ישראל

פ מה שאומרי� בעת שמכניסי� תינוק "ובזה יל

שהעומדי� ש� אומרי� כש� , לבריתו של אברה� אבינו

ולדרכינו , ט"שנכנס לברית כ� יכנס לתורה לחופה ולמעש

שעל ידי שנכנס לברית , נכנס לברית� ש"הכוונה כש

ממילא יהיה , ל"י אותיות ישרא"ל שד"נתגלה בו ש� א

ויגבה לבו , בבחינת כי שרית ע� אלקי� ואנשי� ותוכל

שלא , כ� יכנס לתורה לחופה ולמעשי� טובי�', בדרכי ה

וידע שכל מצוה , יבוש ולא יחות מפני כל בעשותו מצוה

  .ע"חשוב מאד אצל הבוכ

� בברכה אחר המילה שמשבחי� לשמו וזה שאומרי

' אשר קדש ידיד מבט� וכו, יתבר� על מצות מילה

וצאצאיו חת� באות ברית קודש על כ� בשכר זאת אל חי 

צורינו צוה להציל ידידות שארינו משחת למע� בריתו 

שאנו מתפללי� שבזכות מצות מילה , אשר ש� בבשרינו

בדור היינו ענוה פסולה כבחינה שהיה , ת"ננצל משח

למע� בריתו אשר ש� , המבול ותשחת האר" לפני אלהי�

כי בזכות מצות מילה החקוק בבשרו ינצלו , בבשרינו

  .משחת ויזכו לגאות דקדושה
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ועל פי הדברי� האלה אפשר לבאר מאמר הגמרא 

בשעה שנכנס דוד לבית המרח" :) ד$ מג(במסכת מנחות 

א אמר אוי לי שאעמוד ערו� בל, וראה עצמו עומד ערו�

, וכיו� שנזכר בברית מילה שבבשרו נתיישבה דעתו, מצוה

) תהלי� יב א(לאחר שיצא אמר עליה שירה שנאמר 

על מילה שניתנה , למנצח על השמינית מזמור לדוד

וראוי להבי� מה זה שנתיישבה דעתו כיו� שנזכר . בשמיני

הרי אותו המצוה כבר נעשה , בברית מילה שבבשרו

ובעת הזאת , מה דהוי כבר הויו, בקטנותו על ידי זולתו

ולדרכינו יש לומר כי דוד . עדיי� הוא ערו� בלא מצוה

רחצו הזכו ) ישעיה א טז(המל� נכנס לקיי� הכתוב 

ובגודל ענוותנותו חשב ואנכי , הסירו רוע מעלליכ�

ועל כ� אמר אוי לי שאני ערו� בלא , תולעת ולא איש

צות שחשש שענוותנותו יגרמו לו שלא יקיי� מ, מצות

כיו� שנזכר במילה שבבשרו שזה מביא את האד� ', ה

  .על ידי זה נתיישבה דעתו, לגאות דקדושה

ל "ר פ"שמו(ובזה יבואר לנו מה דאיתא במדרש 

אמר לו עקילס לאדריינוס המל� רוצה אני ) ב"סי

אמר לו לאומה זו אתה , להתגייר ולהעשות ישראל

 לירודה, מבקש כמה בזיתי אותה כמה הרגתי אותה

שבאומות אתה מבקש להתערב מה ראית בה� שאתה 

אמר לו הקט� שבה� יודע האי� ברא , רוצה להתגייר

ה את העול� ומה נברא ביו� ראשו� ומה נברא "הקב

כמה יש משנברא העול� ועל מה העול� עומד , ביו� שני

אמר לו , אמר לו ל� ולמד תורת� ואל תמול, ותורת� אמת

ק� ב� מאה שנה אינו עקילס אפילו חכ� שבמלכות� וז

וראוי להתבונ� למה אי . יכול ללמוד תורת� א� אינו מל

ולדרכינו יבואר כי . אפשר לעסוק בתורה בלי מצות מילה

בלי מצות מילה יבא היצר להסיתו שתורתו אינו חשובה 

אמנ� על ידי מצות מילה המורה על גדולת� , לכלו�

בי� והוא אות אהבה , ע"ורוממות� של ישראל אצל הבוכ

על ידי זה יכולי� לעסוק , ישראל לאביה� שבשמי�

  .בתורה

הובא בקדושת (ויתבאר לנו בזה מה דאיתא במדרש 

כששמע דוד שאמר קרח כי כל העדה כול� ) ט"יו

כי ' קדושי� נטל הכינור בידו והתחיל לנג� ארוממ� ה

ל "ולפי האמור י. והוא פלאי, דליתני ולא שמחת אויבי לי

� 'ה כול'ל העד'י כ'ראש דוד כא ב"דהנה כתב החיד

והרמז בזה כי בכדי שיהיה , ה"� סופי תיבות מיל'קדושי

היפ� מאנשי , כל העדה כול� קדושי� ופרושי� מעריות

, זהו על ידי מצות מילה, דור המבול שהשחיתו דרכ�

. 'שעל ידי זה יכולי� להגיע לבחינת ויגבה לבו בדרכי ה

, � קדושי�ולזה כששמע דוד המל� כי כל העדה כול

שעל ידי מצות מילה החתו� בבשרו יגיע האד� לגאות 

כי ' נטל הכינור בידו והתחיל לנג� ארוממ� ה, דקדושה

, שעל ידי מצות מילה נתרומ� בגאות דקדושה, דליתני

ר שרוצה להסית את "ולא שמחת אויבי לי הוא היצה

כי מצות מילה מסייע את האד� , האד� בענוה פסולה

  .'� השיוכל לקיי� רצו

 אבינואברה� כי .) עירובי� יט( ל"חזמרו אוהנה 

ולדרכינו , עומד על פתחה של גיהנ� להציל הנימולי�

טמו� בו רמז כי על ידי מצות מילה אברה� אבינו מציל 

שלא יפול האד� , את בני ישראל מפתחו של גיהנו�

כי , בסב� יאוש לחשוב ולומר שחלילה אי� לו תקומה

ית לבני ישראל כי ע� קדוש מצות מילה הוא אות בר

ועבודת כל אחד מישראל חשוב ויקר , אלהי�' אתה לה

  .ה"מאד לפני הקב

לראות א� , י והוא יושב פתח האהל"וזה שדרש רש

היינו מי שעבר עבירה ולבו נשבר בקרבו , יש עובר ושב

ומדמה ', בשפלות הרוח ורוצה לשוב ולעשות רצו� ה

כי , ינו יכול לשובבנפשו בגודל מרירות מכח העבירה שא

' כ� הוא דרכו של יצר שכאשר האד� רוצה לעשות רצו� ה

הוא מעלהו על הזכרו� כל הדברי� שעשה שלא כהוג� כדי 

' לקררו ולהכניס בקרבו רפיו� ידי� מלקיי� מצות ה

, ו"ויחשוב שעבודתו לא חשובה כלו� ואי� לו תקומה ח

אבל אברה� אבינו מכניסו אל הקדושה שיתחזק האד� 

ו לא "ע וח"גאות דקדושה ויכיר בחשיבותו אצל הבוכב

מצות מילה הוא סימ� , ואתה סימ� לבני�, יזלזל בעבודתו

ה� לימוד , לבני ישראל לדורות עול� שכל פעולה שעושה

כל דבר , ט"גמרא ה� נתינת צדקה וכ� קיו� מצות ומעש

טוב ודבר שבקדושה שהאד� עושה יש לו חשיבות גדול 

  .ע"בזה נחת רוח להבוכועושה , בשמי מעל

, ת יעזור שנזכה להיות דבוק בתורה ובמצות"השי

לעסוק ', ולקיי� מצות ה' ויהיה לנו הזכיה לעשות רצו� ה

ובזכות קיו� , בתורה כראוי לזרעו של אברה� אבינו

התורה והמצות נזכה להתרוממות קר� התורה וישראל 

  .בהתגלות כבוד שמי� עלינו במהרה בימינו אמ�

ïééòîî èùôä  
  ויהיו כמני�

 שהיו ימיה סו� עד שנה מתשעי� וחשוב, כמת חשוב בני� לו שאי� ומי בני� בלא היתה שנה תשעי� כי. חיי ויהיו

  .ו"ויהי כמני� ז"ל יעלו ז"קל

  תוספות בעלי

  מעשה י"ע

 רחל שרה כגו� מעשה ידי על לא א� צדקת שהיא פי על ע� אשה מיתת לכתוב מקרא של דרכו אי�. שרה ותמת

 להודיע רחל, נסיונות מהעשרה אחד וזהו הרהר ולא לקברה יקרי� דמי� אברה� שהוציא בשביל שרה. מרי� הרדבו

  .כשמתה שפסק הבאר ש� על מרי�, בכות אלו� המקו� אותו ש� נקרא למה להודיע הרדבו, למערה חו� שנקברה

  חזקוני

  ממנו העלימו

 כי. ולבכותה לשרה לספוד ויצחק אברה� ויבא שיאמר ראוי הכתוב דהיה ב"צ. ולבכותה לשרה לספוד אברה� ויבא

 שהיה ועוד. באברה� שהוא ממה יותר מאד גדול בו החיוב שהרי עליה ולבכות הצדיקת לאמו לספוד יצחקל היה בודאי

 הפרק באותו יצחק ידע שלא לומר יתכ� אבל. בנפשו קשורה נפשה והיתה הפלא דר� על אותו שילדה יתרה אהבה אהבתו

 לא הזה הטע� ומ�, לו הגידו ולא מיתתה ממנו העלימו כ� על העקדה בשמועת שבילוב היתה שמיתתה לפי כי, אמו שמתה

 כשהלכו שהרי ראינוהו לא המזבח גבי על שנעקד מעת ג�. בקבורתה ולא במיתתה לא כלל ליצחק הכתוב שיזכירנו ראינו

 חזרת הזכיר ולא הנערי� אל וישובו שיאמר ראוי והיה, נעריו אל אברה� וישב בחזרה כתוב המוריה להר ויצחק אברה�

 עד שובו נזכר לא זה ומפני, רבקה ונשא שני ארבעי� לו שנשלמו עד שני� שלש המוריה בהר ש� שנשאר ויתכ�. יצחק

  .ראי לחי באר מבוא בא ויצחק שאמר הוא הכתוב הזכירו ואז רבקה את העבדלו  שהביא

  בחיי רבינו

  'הי הבש� מל� עוג שני

 היה אבינו אברה� של ביתו זק� הת� איתמר והכי הבש� מל� עוג הוא אברה� עבד אליעזר אליעזר' רד בפרקי איתא

 מל� והעמידו הזה בעול� שכרו ה"הקב לו ונת� עול� לחירות הוציאו יצחק ע� חסד וכשגמל עול� עבד עליו וכתב אליעזר

 מתשעה ליה חשוב סופרי�' במס וג�, צדיק היה ואליעזר הרגו ומשה היה רשע עוג שהרי וקשה, הבש� מל� עוג והוא

 שמו נקרא וכשמל� ומל� עבד שהיה דאחו משה שהרגו רשע אחד היו הבש� מל� עוג ששני ל"וצ. מחיי� עד� בג� שנכנסו

  .פרעה שנקראי� מצרי� מלכי בכל שמצינו כמו עוג נקראי� הבש� מלכי כל כי עוג

  תוספות בעלי

  צדיק של מרכבתו

 ב� פנחס' ר של חמורו עדי� כ"דא קשה. הגזל מפני זמומי� יוצאי� שהיו היו גמלי� משאר ניכרי� י"פירש, אדוניו מגמלי

 חולי�' בגמ כדאיתא טבל אוכל' הי ולא האיסור מ� פורש היה מעצמו פנחס' ר של חמורו שהרי אבינו אברה� מגמלי יאיר

 מ� פורש היה יאיר ב� פנחס' ר של רוושחמ ל"י. האיסור מ� להפריש� זמומי� שיצאו צרי� היה אברה� של גמליו ואלו

 ה"הקב אי� צדיקי� של בהמת� אפילו בעלמא וכדאמרינ� לו המיוחדת צדיק של מרכבתו היה שהוא לפי מעצמו האיסור

 מהאיסור נבדלת היתה ממש אברה� של תומרכב כי ואולי למשא מיוחדי� היו הגמלי� אלו אבל ידה על תקלה מביא

  .ממנו יותר או פנחס' ר של כחמורו

  מברטנורא ע"ר

  כהוג� שלא בקש

 וחשיב כהוג� שלא ולאחד כהוג� לה� נזדמ� לשני� כהוג� שלא ששאלו' ג חשוב דתענית ק"בפ תימא, הוכחת אותה

 הוכחת ואתה אליה אומר רשא הנערה והיה' אמ הרי' קאמ ומאי סומא או חגרת אפילו יכול' וקאמ ואליעזר ויפתח שאול

 רגל לה שיש כגו� יבי� לא והוא סומא או חגרת שתהא שאפשר ל"וי. דבר שו� לה' יאמ לא סומא או חגרת אותה יראה וא�

  .כזה יש סומי� והרבה ניכר ואינו עינה המחשי� עני� מחמת סומא שהיא וכגו� ע� של

  א"ביר

  היו גרי�

 לברא בישא מברא 'אפי אחסנתא לאעבירי אסור' אמרי הא הכי עביד היכי תימא. ליצחק לו אשר כל את אברה� וית�

. תבשילי� ערובי' אפי אבינו אברה� דקיי� בעלמא ל"וקי ילבש ורשע צדיק י�יכ' וכתי מנייהו נפיק זרעא מאי ידעי דלא טבא

 שנולדו וקוד�, סופרי� מדברי ולא תורה מדברי לא אביו את יורש אינו דגר' ואמרי היו גרי� וישמעאל דאברה� ל"וי

  .לו אשר כל את לו וית� לעיל כדכתיב לו נת� כבר האחרי�

  תוספות בעלי

  יצא מהיכ�
  .שני� שלש עכשיו עד העקידה משעת ש� שהיה עד� מג� יצא מהיכ�, יצחק ויצא

 חזקוני
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 úåøåîù úåéåëæä ìë© אנו אוסרי� להעתיק בכל אופ� שהוא מאמרי� שלמי� או חלק� שנדפסו בגליונינו בלי רשות כתב מהמערכת ק"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�(

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

וכל אחד מישראל מזדמני� לו , ה אי� ל� אד� שאי� לו שעהולעומת ז, 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"א� כ� אי� יתקבל תשובתו לפני הקב, לעתיד

ועל ידי זה לא ידחה האד� מ� , תיד לבאצרי� האד� לעסוק בתורה אשר אור תורה מחייהו לע

  .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�, כבר נתבאר שהמלאכי� טענו מה אנוש כי תזכרנו

שאז עתידי� , סקי� בתורהאמנ� התשובה מועלת רק א� עו, 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 �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 ) ילקוט בשלח רמז רלד(ומבואר במדרש , מורא הגדול זו קריעת י� סו�ה

) 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 , שביל התורה שנקרא ראשיתב, 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, ומעול� הבא מפני שלא קבלת� התורה

וא� בעו� גזל שהוא מעבירות , דה זרה וגילוי עריותא� שהיה בה� עבו, להנצל מ� המבול

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

ולא היה בא מבול , ועל כ� היה מועיל לה� התשובה, דאור תורה מחייהו, המתי� לעתיד

, והיה ממתי� לה� עד שישובו, .)אסנהדרי� קי(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'ל� התה'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

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, �"חכתיבות 

  .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

, ו� רשעי� ואינ� זה דור המבולהפ, )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 פ שחטאו בעבירות החמורות ביותר"כי אנשי דור המבול אע, ינוהיוצא לנו לענינ ,

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 , והוא מדבק עצמו בתורה שעה אחת ביו� ד בבוקר או בערב"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 "אמנ� א� ח. ה מקבל התשובה"כי הקב, ותמיד אפשר לתק�

ולזה כל בר . ו"קומה חואי� לה� ת, 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

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

  .התשובה ויוכל לתק� מה שחטא

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

ויהיה לנו תקומה בעת , וחלילה לא נדחה מ� הקדושה, 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�

  

  
  
  

  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  éã ÷øñîá úåùîúùä ï]îò÷"ì [ùøàááå"úáùá è  t  
להפריד השערות משו� שכל העושה כ מכוי  א]ל"קעמ[ע� מסרק ] דורכקעמ די האר[אסור לסרוק השערות ) א

כ לתלוש השערות שאינ� מחוברי� יפה או השערות "כ בכלל כוונתו מכוי ג"וע, זה מזה שלא יהיו מסובכי ומקושרי יחד
שא�  ]ט"ע בארש"ווייכ[כ אסור לסרוק אפילו במסרק שנעשה משערות רכות "וע, בואסור משו� מלאכת גוזז, בכיהמסו

וכל המכוי לזה אסור לעשותו אפילו כשאינו פסיק [ה אסור כיו שמכוי לזה "ישאינו ודאי שיתלוש איזה שערה אפ
  .]רישא

וואס איז [א רוצה להשכיב השערות שיצאו מתואר� אל, אבל א� אינו רוצה לסרוק השערות ולהפריד זה מזה) ב
  .גג אינו מכוי כלל לתלוש שערות"דבכה, ט"אז מותר להשתמש ע� בארש] ארויס פו פָאר�

ט "הוא דוקא בבארש, ]והיינו כשרוצה רק להשכיב השערות[ ט"ג שמותר להשתמש ע� בארש"וא� בכה) ג
ט ששערותיו קשי� ויש פסיק רישא שיתלוש "אבל בבארש, ואינו פסיק רישא שיתלוש איזה שער, ששערותיו רכי�

, ט בשבת"והנכו שהרוצה להשתמש ע� בארש, וקשה לבאר גדר מדוייק בזה[ דאסור להשתמש בזה בשבת, שערה
   ].הויראה א� תולש איזה שערה - כגו אחר שינת לילה  - ישתמש עמו קוד� בימות החול בשעה שהשערות מסובכי

והיינו כשרוצה לסרוק ולהפריד השערות שאז אסור [ט "שנתבאר שאסור להשתמש ע� בארש ובכל אלו אופני�) ד
אי חילוק א� השערות ] או כשרוצה רק להשכיב השערות שאז אסור רק בבארשט ששערותיו קשי�, בכל המיני�

  .וכ אסורה לסרוק שערותיה"שאפילו סרקה שערותיה היטב לפני השבת אעפ, מסורקות יפה או לא
שאינו מכוי להפריד השערות זו מזו ) 1ט בשבת אלא ע� שני תנאי� אלו "צא שאסור להשתמש ע� בארשנמ) ה

  .ט רכה"דוקא ע� בארש) 2, אלא להשכיב� על תואר�
פ שהוא "ט שמשתמשי עמו בימות החול אע"ואי משתמשי ע� בארש, ט מיוחד לשבת"ונוהגי ליחד בארש) ו
  .זמשו� עובדא דחול, רכה

פסיק רישא ' א� נזהר שלא יהי, אבל מותר להפריד השערות זה מזה בידיו, ט"וא כשמשתמש ע� בארשז ה"כ) ז
  .חשיתלוש איזה שערה

אוי , וכמעט נעשה הדבר כהיתר אצל�, ראיתי אנשי� מקילי� לסרוק ראש� בשבת" טל הישועות יעקב"וז) ח
" ז אולי ישמעו ויקחו מוסר"חכ� בעירו להזהיר עומהראוי לכל , לעבור בשאט נפש לחלל שבת בידי�לעיני� שכ& רואות 

הלא , מה שיש שמשיבי שמוכרחי לתקנו כדי שלא יתגנה בפני חביריו"ל "בזה יב"והוסי� המשנ, והובא במשנה ברורה, ל"עכ
ולמה יעבור על איסור חמור כזה , ועוד הלא יכול להפריד השערות ביד, ]כמו שנתבאר לעיל[יכול לעשות באופ ההיתר 

  .ל"עכ" בידי�
כ הוי מוקצה וכדי כלי שמלאכתו לאיסור "ע ]ל"ש ע� קעמ"וכ[ט "ע� בארשלסרוק היות שנתבאר שאסור ) ט

ט רכה שמיוחד להשתמש עמו רק בשבת זה אינו מוקצה "חו' בבארש[, אישאסור לטלטלו אלא לצור& גופו ומקומו
  .]ומותר להשתמש עמו על פי התנאי� שנתבארו לעיל

מ דעת הרבה "מ, ]כיו שאינ� שערות המחוברי� לעור הטבעי[א� שאי בזה איסור גוזז ] ל"שייט[ פאה נכרית) י
התנאי� כ יסרק� רק כפי "וע, ]גיבהערה' עי[כמו שרגילי� בחול משו� כמה טעמי� ל "ע� קעמ אי לסרק�ש יבפוסקי�

  ].ידיו או יכול להפריד� ע�, יד� זה מזהורק להשכיב השערות ולא להפר, ט רכה"היינו רק ע� בארש[המבוארי� לעיל 
======================  

ש שמבאר דהוי "עיי, שהארי� בזה הרבה וכתב דסריקת שערות הוי איסור תורה ויש בזה איסור סקילה) ד"שצ' סי(ש "ת הריב"די� זה וכ� רוב סעיפי� דלהל� מקורו משו) א
דהשואל רצה לחדש דסריקה אינו ) פ"ה ועכ"ד $ח "קנ' סי(� שיק "ת מהר"בשו' ועי, )ב"ק כ"ג ס"ש' סי(א "והובא קצת מדבריו במג. מלאכה דניחא ליה ומלאכה הצריכה לגופה

להסיר הני שערות דאד� שרוצה ש מבואר שהוא איסור תורה "והשיב לו דבריב, כ דינו כמו התולש ביד"י דאי� הדר� לגזוז כ� וא"אלא איסור דרבנ� מכיו� דהוי כלאח
כ באגלי "וחזר בו ממש $  דזה הוי כגוזז בכלי ולא כגוזז ביד ח"קנ' סי(ת אבני נזר "כ בשו"כ הוי המסרק דר� גזיזה להני שערות וכ"רק ואהמדולדלות לבדו אי� הדר� אלא במס

שראה כ� ) מ"ש 'סי(כ בדעת תורה "גכתב ציי� שכ� ) י"עדיי� בכת(א בתשובה "� שליט"צ הדומ"והגה .ש"עיי) י"ד דהוי רק דרבנ� משו� דהוא כלאח"ק י"גוזז ס' טל מל
  .ש"ד שזה הוי איסור תורה עיי"י מהגאו� החוו"בתשובה בכת

המפרש בנזיר ש� השערות המדולדלי� ' נימי� מדולדלי� פישל ' והפי $  .כל הסורק להסיר נימי� מדולדלות מתכוי�.) ב"נזיר מ(' וכלשו� הגמ, א ש�"ש והמג"כ הריב"כ) ב
) ש�(� שיק "ת מהר"וכעי� זה כתב בשו, מפרש דהיינו השערות שאינ� שוות ע� שאר השערות) ט"בשבת קמ(י "� רשש� א' התו' אבל עדיי� לא נעקרו לגמרי וכ� פי

שכל הסורק כוונתו רק , ל"וז ש באמצע דבריו"כ הריב"וכ, ש"ז מסדר ומפריד השערות זה מזה עיי"כ מסרק� שעי"ומעורבבי� זה בזה וע ,דהמדולדלי� הפירוש שאינ� מסודרי�
  . ד"עסקינ� שמסרק לבטלה עכ ישאי� אד� סורק אלא כשיש נימי� מדולדלי� בראשו ולא בשופטנ "והנקשרי�"להסיר הנימי� המדולדלי� 

  ).ז"ק פ"ס(ב "כ המשנ"ש וכ"משער חזיר עיי מעט מותר ודוקא בכלי העשויא ש� דלתק� "ש ובמג"כ הריב"כ) ג
שיש ש� שערות מדולדלות דאינו מסרק כ "ויש צור� בהסריקה ע] ולא רק מעט לתק� הראש[ל דכשסורק כרגיל "יראה דס) ד"ק מ"ר ס"באהובא קצת (ש "והמעיי� בריב

מדולדלות וכל זה נכלל בדברי רבא דכל הסורק להשיר נימי� ה, ר"דהוא ג� פס' ר וטע� ב"מפני שמכוי� להסיר� שאסור א� כשאינו פס' כ יש שני טעמי� לאסור א"וע, לבטלה
העשוי משער ולדעתו אי� שו� היתר לסרוק רק כשאינו סורק כרגיל אלא משכיב השערות ומתקנ� שאז אי� כוונתו להסיר השערות וא� באופ� זה מותר רק בכלי , ש"מכוי� עיי

ל דבמסרק ר� אינו "� וכנראה דסרל וכתב דמיירי במסרק "הנ' יש לו מהל� אחר בדברי הגמ) ב"ק כ"רס(א "אכ� המג, ש"ר אלא במסרק קשה ג� זה אסור עיי"חזיר דאינו פס
רק ו, להסיר השערותש שאי� להתיר לסרוק כלל א� במסרק ר� מחמת שלעול� מכוי� "וא� לדבריו נראה דבזה מודי להריב, ר א� כשמסרק להדיא רק שאסור מחמת שמכוי�"פס

) ז"ו ופ"ק פ"ס(ב "ולא כתב להתיר לסרוק להדיא וכ� מוכרח לומר במשנ, רק כשמתק� קצת שמתירש "כ דברי הריב"כ אמאי הביא אח"דאל ,מכוי�לתק� קצת מתיר שאז אינו 
ש שהוכיח "ועיי) ו"קל' ד סי"יו $ד קאשוי "ל אב"שאול ברא� זצ' להגאו� ר(ת שאול שאל "פ להלכה בשו"א ציי� שכ"� שליט"צ הדומ"והגה .ק"כ דבריו סותרי� אהדדי ודו"דאל

 .ש"עיי) ד"ל' ח סי"או(בספרו וישאל שאול כ "וכ, להחמיר וכמו שכתבנו א היא"דעת המגשג� 
 .ל"א הנ"ש ומג"הריב) ד
 .ש"דזה תלוי בי� במסרק ובי� בשער האד� עיי) 'ו די� ו"ל' מלאכת גוזז סי(בספר תולדות שמואל ' עי) ה
� "צ הדומ"וכ� הארי� הגה, כ אסור בכל עני�"בהסריקה דאינו מסרק לבטלה וע כ שיש צור�"ש דע"בש� הריב' הנה כשרוצה לסרוק השערות כבר כתבנו לעיל בהערה ג) ו
ש "אכ� כשרוצה רק לתק� השערות ראה בריב, ש"ל עיי"ת שאול שאל הנ"ש לא התיר זה וציי� ש� שכ� נתבאר בשו"ע וג� הריב"שזה אסור לכו) י"עדיי� בכת(א בתשובה "שליט

אכ� הכ�  ,א"ש והמג"מדברי הריב) לחו� ה"ג ד"ש' סי(ל "לפני שבת אז קיל יותר ומותר אפילו במסרק קשה וכ� הוכיח הבהדא� כבר מסורקת היטב מ) ג"סקכ(א "וכ� במג
ועל פי , ל"א לא כתבו אלא בדר� אפשר ומי יוכל להקל באיסור שבת החמור עכ"ש והמג"ובפרט שג� הריב, כתב שדעת הפוסקי� נראה להחמיר בכל גוונא) ח"ק קכ"ס(החיי� 

  .ריו סתמנו בפני� להחמיר בכל אופ�דב
 .ושאר אחרוני�) א"ז סק"שכ' סי(א "מג) ז
 ).ג"ס ש"ס(א "רמ) ח
 .ב"ג סו� סק"ש' סי) ט
 .ו"ק פ"ס )י

ט "רשאלא אפילו בבא) 'ח סעי� ג"ש' סי(ע "ט קשה שאסרו להשתמש עמו כלל פשוט דדינו ככלי שמלאכתו לאיסור כמבואר בשו"בבארשוהנה , )ש�(ש "כ הריב"כ )יא
  .ע"לסרוק ולא רק כדי לתק� מעט וזה אסור לעשות בשבת וצ מ יש לצדד דדינו ככלי שמלאכתו לאיסור מכיו� דעומד בחול"מ, רכה שמותר להשתמש עמו

ס "ח ס"או(ת בית יצחק "ע בשו"וע, )א"ק כ"ו ס"קמ' וסי $ו "ג סק"קמ' סי(ש "קצוה) 'ו די� ז"ל' סי(תולדות שמואל ) ז"ק קי"ס' פ' סי(מנחת שבת ) גוזז' מל(אגלי טל  )יב
י כ� רבי� יבואו לידי מכשול וחילול שבת גדול "וג� לפי שע' אמנ� יש לחוש לדברי האוסרי� וכו", ל"סיי� בזה', י דינא דגמ"לאחר שהארי� שמותר ללכת בפאה נכרית עפ) ו"ט

 .ל"עכ" שסורקי� הפאה נכרית בשבת
להחמיר בזה משו� דא� מקלקל ' ל כ"ש הנ"המנח) ב, לכבד במכבדות העשויי� מקיסמי� שדרכ� להשתבר ממנו) 'ז סעי� ב"של' סי(א "דיש לאסרו כמו שאסר הרמ) א) יג

טו שאינו ראוי ללבישה יש מא� נסתבכו השערות ונק) ד, ש ש� דיש לחוש דמנתק הקשר דנתלש עד המקור"ועוד הוסי� המנח) ג, ש"בפסיקת תלוש אינו ברורה להתיר עיי
ש שכתב "ועע) ו, בספר טל מלאכות שהוסי� דכיו� דנארג השערות בראש� דינ� כבגד ולא כפסיקת תלוש ויש בזה משו� קורע' עי) ה, )ל"ש הנ"קצוה(� תיקו� מנא לאסור משו

שהשערות חזקות  $ש "סענטעטיובפרט שיש לומר בשערות העשוי מ, ל"ל ואכמ"ולדינא א� שיש לפקפק טובא בהרבה מהטעמי� הנ, ש"לחוש דיש בזה משו� מחת� במדה עיי
  .מ בפני� סתמנו שיש למנוע מזה ולסרק רק באופ� המותר בשערות וכמו שכתבו הני פוסקי� המובא בהערה שלפני זה"י המסרק מ"ר דנתלשי� ע"וקשות ואינ� פס
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 ד"בס
 

 ד"בס

ג לוח� "הרההננו מקבלי� בברכה ' בברכת ברו
 הבא בש� ה

א מנהל המוסד בית חינו
 לבנות "רבי אלתר קויפמא� שליט' מלחמות ה

ל שנתייסד בעת שאחד "שבא לעירינו לטובת המוסד הנ" חכמת לב"

, ק לא עמד בנסיו� והתחיל להנות משלח� איזבל"מהמוסדות בירושלי� עיה

א על פי פקודת גדולי ומאורי הגולה "ואז ק� כגבור כארי המנהל שליט

על " חכמת לב"ויפרדו מאותו המוסד והקי� אז הבית חינו
 , א"שליט

לכל המוסדות שיוכלו ' היו� עומד המוסד לנס וראיוכ, טהרת הקודש

  .לעמוד א� בלי להנות מאת� פרוטה אחת

שמחי� אנו להודיע שהנה זה עתה נגמר הבני� הגדול החדש של 

ש החשובי� שתרמו סכומי� נכבדי� לטובת "שנבנה בסיוע אנ, המוסד

שכבר ידוע  " שער בר
 משה"וקנו השער הבני� שעל שמו יקרא , המוסד

ק "ק מר� רבינו הגה"ש כמה יקר וחביב היה המוסד הלזו בעיני כ"אנ לכל

, וחיזק ואימ� בכל עת וזמ� מנהלי המוסד בגו� ובממו�, ע"בעל בר
 משה זי

ת "ובעזהשי, וכדאי הוא שיוטל שכרו שיקרא ש� שער הבני� על שמו

  .ה חלק גדול של התלמידות בתו
 הבני� החדש"ט יקבעו אי"בשבוע הבעלל

ה מגבית לטובת המוסד בעיר "קרובי� יתקיי� איבימי� ה

  .ה"ו ויתר פרטי� יתפרסמו אי"וויליאמסבורג יצ

*****  

, בש� הנהלת הוועד משמרת חמותי
 מגישי� אנו ברכותינו הנלהבות

הלא הוא , ב בכל חדרי התורה"ה חו"סוע, מעוז ומגדל, כ הרב הגאו�"מול מע

ע לעמוד "ק בעל בר
 משה זי"ק מר� רביה"של כ' הגבר שעליו סמ
 ידיו הק

, על טהרת הקודש' בראש הפעולות הנשגבות לטובת המוסדות הק

' ופקדותו שמר נפשו במסירות נפשו כל הימי� למע� המוסדות בעיר ה

 ,שמה

 א"ג רבי נפתלי הירצקא צוויבל שליט"הרה

 י דסאטמאר ומרבני וועד משמרת חמותי
 ירושלי�"כ תו"ראה

ו לעול "כמר אלימל
 ני' סת בנו הבלרגל שהשמחה במעונו בהכנ

  התורה והמצוות

ח "וברכותינו צרופה שיזכה לרוות רב תענוג ונחת דקדושה מכל יוצ

ע� הרחבת הדעת ששו� ושמחה יהא שרויה תמיד במעונו עדי נזכה בקרוב 

  א"לביאת ינו� בב

*****  

בברכת ברו
 הבא בש� הש� מקדמי� אנו בברכה כבוד האי גברא 

י "מרבני ועד הכשרות שעא "ול רבי גבריאל נויפעלד שליטרבא הגאו� הגד

שבא לעירינו לטובת הבית חינו
 כ יששכר באהלי
 "העדה החרדית וראה

  .ק ירושלי�"המתנוסת לש� ולתפארת בעיה" חינו
 ירושלי�"

ה בימי� הקרובי� בבתי נדיבי� בע� "א יבקר אי"ל שליט"הגאו� הנ

ש לקבלו "קשתינו שטוחה לאנוב, ל"ובבתי מדרשינו לטובת המוסד הנ

  .י ולהשתת� ברוח נדיבה ונפש חפיצה לטובת המוסד"בספ

****  

  'בא ברו
 ה

א "שלמה מענדלאוויטש שליט' ח ר"ט ביקר הרה"בשבוע העעל

ביקורו ובעת , ר מפעל זכרו� משה"ויו, ק"בארה" עזר להצלה"מנהל מוסד 

לראות במו עניו האי
 שאלפי , על טהרת הקודש' ביקר בכמה מוסדות הק

בעת שמול , מתו
 הדחק במסירות נפש ממש' ר לומדי� תורה הק"תשב

וה� עומדי� חזק מול , עיניה� עומדי� המשרד השמד לית� לה� תמיכה

וחיזק ועידוד , ונשא דבריו בדברי חיזוק למנהלי המוסדות, מי� הזידוני�

  .בפועל ובמעש' מנהלי המוסדות הקאת 

ביקורו היה לחיזוק ולקורת רוח למנהלי המוסדות ששאבו חיזוק 

ובו בזמ� כול� פה אחד הודו ושבחו על פעלות הנשגבות , ממלא חפניי�

עזר להצלה ' והמוסד הק, "וועד משמרת חומותי
 ירושלי�"של הנהלת 

� שבאי� לארצות הגולה לבקש "לימינ� של המנהלי� והשרדישעומדי� 

  .עזר מצר

יהא בואו לברכה לחיזוק ולהמשי
 בפעולותיו הכבירי� למע� כבוד 


  שמו יתבר
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