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÷éãö ïá ÷éãö úìéôú  
 øåèá)åà"ð ïîéñ ç"â (ùî àéáä"åùá ë" ùàøä ú)ã ììë ' ïîéñ

ë"á (äçtùîä ñçéá éåìú åðéà øåáéö çéìù úåðîìù , éðéòá ïë åðéàã
íå÷îä , åìù ñåçéá íå÷îä éðôì úìòåú äî òùøå ñçåéî àåä íàã

éøëð äçôùîî àåä íàå '÷éãöå ,åçøì íåìù íåìù÷ åâå áåø÷ìå '
íé÷åçø òøæî áø÷ì. ùøäîä áúëå"ì , íéååù íäéðù íà íå÷î ìëîù

ñçåéî åðéàùì íãå÷ ñçåéî éàãåá ,ò ÷ã÷ãì éåàøå" äîåã åðéà éë æ
 ÷éãö úìéôúì ÷éãö ïá ÷éãö úìôúòùø ïá. èä íðîà" ìò ÷ìåç æ

àøä ïåùìî ÷ééãîå åéøáã"éôàù ù 'éôà íé÷åçø íðéàù òøæî ïàë ùé '
åâå ÷åçøì íåìù íåìù 'ùäðéëùì òøæ åúåàì åáø÷ì éãë íãå÷ ÷åçøä ,

÷éãö ïá ÷éãöî øúåé úòîùð åúìôú äéäúå éòá àáéì àðîçøã.  åù÷äå
éà àäã íéùøåôîä 'îâá ùøåôîá ')ñî 'ñ úåîáé"ò ã"à (äò" øúòéå ë

åì ,áö úìéôú äîåã äðéàù éôì äì àìå åì"åëå ö 'áö úìéôúã çëåî" ö
óéãò. ùîéôò õøúì ùé úåèùôáå"ùåáìä ë øáãä úáéñù ãøù é

áöäù éôì àåä ñçåéîî øúåé úìáå÷î ÷åçøä úìéôú äéäúù" ö
ùäì åîöòî áø÷úîé"ú ,éùäå"ù ïéçìåù øåáöäù äàåø ú" òøæî ö

â áø÷úéù éãë íé÷åçø"éùä ìá÷é äæ éãé ìò åéìà ë" øúåé åúìôú ú
áöî"ö ,áöå ñçåéîî áåùç éàãå äìéôúä íöò êà"ö.  

äôñá" ÷åæ äìàù é÷åî äùî çîùé ø úúâåìôá ' ïðáøå øæòéìà
)ñîá 'ò"ñ æ"ò â"à (ç÷ð úåðáø÷ øàùå äîåãà äøt íàäíé åëòî" í

øã"åëòî ç÷éì øñåàå äòéáøì ùééç à" íïéøéúî íéîëçå .éù÷îå '
øì" à àäåëéú 'åâå êì åöá÷é øã÷ ïàö ìë 'åëòî úåðáø÷ åç÷éù" í

àáì ãéúòì íä íéøåøâ íéøâ íìåë éðùîå ,åëòä åùòé àìå"éáò íúåø 
äòéáøì ùçéîì àëéì åúå ,éù÷îå ' åäá åøãä íéáëåë úãåáòî àîìãå

úåøéáò øàùî àìå ,ùøéôå áéúë ãçà íëù åãáòì õøúîå" ìàøùéã é
úåîåàäå ò åéúåãî ìëá äåù ïúãåáò àäú"ë.  éàî ïðáøì äù÷å
åäééîòè ,öå" àìå íéáëåë úãåáòî ÷ø åøæçéù íéøáåñ íéîëçäù ì

úåøéáò øàùî , éëä åàì éàãîâá áúë éàîàå ìàøùéì íä ïéåù éøä '
 ïéùåãé÷)ò"ò à"á (åëå íéøâì ìàøùé ïéá ùé äøéúé äìòî ' ÷éãö àìä

èä úèéùë éôè áéùç òùø ïá"æ ,ø íðîà ' äæ ïéàã øáñ øæòéìà
éôàã àéùå÷ 'áö ïéåù íäéðù"óéãò ö ,éé÷ã ïåéëå" íäù íéîëçë ì

èä ÷ñt øétù íéáø"áöì äëìäì æ"óéãò ø ,ééòå"ò ùãå.  
äôñá"éæ ïøî õøúî ìàåé éøáã ÷" íé÷åçø úåáø÷úäã ò

á÷äå"äðéðçå íéîçø úøåúá àìà ïéãä ïî åðéà ïúìéôú òîåù ä ,
éùäù" íé÷ìà äëãðå øáùð áìå íé÷åçøä úà áø÷îå ïåðçå íéçø ú

àùî úåøåãìå úéçöð äðéà åæ äìéôú çë ìáà äæáú àì" úìéôú ë
áö"úåøåãì òéôùäì éôè óéãò ö åëæã íéàáä åéúåáà úåëæå åú

åúééòñî. áö úìéôúã ãåò õøúîå" äìéôúä çñåðá øúåéá úòîùð ø
äðë éùðà äåãñéå úìáå÷îä" úðëåî åæ äìéôú äúéä éàãåáã â

à çëá äàéøáä úìéçúî"á ñ"ä ,òå"ë êøåö ïéà ë" úåáà úåëæì ë
äìéôúá ìá÷úéù , ììëå ãéçé úìéôú àéäù ä÷áøå ÷çöé úìéôú ìáà

á íééåìú åéä ìàøùéä , äàéøáä úìéçúî úðëåî äúéä êë éàãåá
àä çëá"á ñ"ä ,áö étî úìá÷úî úåéäì"éäéù éãë ö ' úåëæ íâ

äåòä úåòtùä êéùîäì åúééòñî åéúåáà" åøåãì úåéðçåø úåòôùäå æ
ìàøùéú ,áö çëá ïéàå"åìà úåòtùä êéùîäì ø. â øàåáî äæëå" ë

åùá"ùøäî ú" ì)ë ïîéñ' (éðò ìò åðéàù äøãñë äìéôúã íééåñî ï
áö ìù åúìôú äáåè" ïàë åîë òáèä úåðùì äöåøù äìéôú ìáà ø

áö úìéôúã éàãå úåø÷ò úåøéæâ ìèáì"óéãò ö.  
äôñá àìt øáã äàøå" äéäù éî éàãåá éë ìàåîù úøàôú ÷

 ìãåâá ïðåáúîùë ÷éãöå øåäè ùéà åéáàé úåîîåøå úùåã÷ úø÷
áà úåìòîé÷ð åáìå ãåàî äìåãâ äùåáá ùééáúî ÷éãöä å íéòø÷ì òø

áö úìôú ïëì" åéáà úìéôú êøò ãéîú øëåæ éë äøáùð çåøá àåäù ö
áö úìéôúî äìòîì øúåé áùçð àìéîîå äøäèå äùåã÷á äéäù" ø

äòðëäå äùåáì ïåøëæ åì ïéàù , òðëé àì åéáà äùòî åáìì íéùîùëå
åááì íåøé àìù éàåìä äáøãàå åááì ,ééò"ù.  

á"ä  
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  ש"סו� זמ� קר
  תולדותק "עש

9999::::22229999        
  9:34 ויצאק "שע

[]  

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

  .)ו"ק בלק קפ"הזו(

  

  שיעור השבוע
  חבורת יסודי התורה

  תולדותפרשת 
  .המעד  .גמ סוטה' מס

  ויצאפרשת 
  :זמעד  :מה סוטה' מס

 []  
סוטה רואי� כח היצר ' בלימוד מס
ובדר� הטבע אי , עבירה להסית לדבר

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

  יצחקלא נקרא 
הנה , סדרי התורה על ּפי המנהג הנהוג לקרות� בישראל שמות

והנה יקשה . ח"כי התחלתה אלה תולדות נ, ח"הסדרה שניה נקראת נ

המנהג הנהוג לקרוא , הלא הסדרה המתחלת אלה תולדות יצחק

  .ק"ולמה לא יקרא שמה בישראל יצח, ת"אותה תולדו

, מה נח נח תרי זימניל, על ּפי דברי התוספתא בזהר והנראה

רוחא חד , אית ליה תרי� רוחי�, אלא כל צדיק וצדיק די בעלמא

�, והכי תשכח בכולהו צדיקי, ורוחא חד בעלמא דאתי, בעלמא די

, ש� ש�, לשמואל שמוא, אברה� אברה�, יעקב יעקב, משה משה

נפקת , בגי� דיצחק בשעתא דאתקריב על גבי מדבחא', בר מיצחק וכו

וכיו� דאיתמר ביה באברה� ברו� , ביה בהאי עלמאנשמתיה דהות 

ובגי� דא תשכח , תבת ביה נשמתיה דעלמא דאתי, מחיה המתי�

בגי� דאתחשיב , דלא יחד קודשא ברי� הוא שמיה אלא על יצחק

  .עד כא� לשונו', ועל דא רמז קרא וכו, כמת

, ובזה הונח לנו מנהג ישראל

דהנה הש� אשר יקרא להאד� הוא 

על כ� הנשמה , ודעש� נשמתו כנ

מתעוררת ג� בעת השינה בקוראו 

אבל ביצחק הנה הנשמה , שמו

, מהעול� הזה אשר תקרא בש�

ובאת רק הנשמה , כבר הלכה לה

ומה , מהעול� העליו� שאי� לה ש�

שקראו ליצחק ג� אחר העקידה 

הוא רק ש� המושאל , ק"בש� יצח

�על כ� לא עשו סימ� קריאת , לסימ

בש�  רק, ק"הסדרה בש� יצח

נראה . ח"מה שאי� כ� נ, תולדותיו

  .לי

  אגרא דפרקא

  בזכות העקידה
ואלה תולדות יצחק ב� אברה� 

ידוע  ,אברה� הוליד את יצחק

הקושיא הפסוק מתחיל בתולדות 

. יצחק ומסיי� בתולדות אברה�

עד העקידה ' ל דידוע דיצחק הי"ונ

ורמז לדבר , בסיטרא דנוקבתא

ולא לאברה� מלמד שנברא , ב� שנאמר אשוב אלי� כעת חיה ולשרה

, אבל בעקידה כתיב קח נא את בנ�, בסיטרא דנוקבתא ולכ� היה עקר

ז כתוב ואלה תולדות "וע, דדוכרתא דבזכות העקידה נשתנה לסיטרא

היה לו תולדות הלא נברא בסיטרא  האי�וקשה , יצחק ב� אברה�

ז קאמר שאינו כ� אלא אברה� הוליד את יצחק וכמו "וע, דנוקבתא

  .והב�, דבזכות העקידה נשתנה לסיטרא דדוכתא ושאמרנ

  זהב שבא

  מוכח מכא�
ל שהיו לצני הדור אומרי� "י ז"ופרש אברה� הוליד את יצחק

והקשו המפרשי� מדוע לא אמר זאת . מאבימל� נתעברה שרה

יע� כי נאמר בכא� , ונראה על ּפי ּפשוט, הפסוק תיכ  בלידת יצחק

אינו דומה תפלת צדיק ב� צדיק לתפלת כי , לו ולא לה', ויעתר לו ד

והוא צדיק ב� , נמצא מוכח כא� דיצחק נולד מאברה�. צדיק ב� רשע

  .ועל כ� נענה הוא בתפלתו יותר מרבקה, צדיק

  אמרי נוע�

  לא נתבטל הבחירה
לכאורה קשה . י על ידי שליח"פרש .'לה שני גוי� וגו' ויאמר ה

. י להודיע זאת"מה לו לרשועוד ל, ה בעצמו דבר זה"מדוע לא הגיד הקב

הרי אז היתה , ה בעצמו אומר שעשו יהא רשע"ונראה דא� היה הקב

, בחירתו מתבטלת והיה מוכרח להיות רשע באי� ברירה אחרת בידו

ה אלא "אבל כל זמ� שלא יצא הדיבור מּפי הקב, ת"שהרי כ� גזר השי

עדיי� נשאר בעל בחירה , שנגלה הדבר ברוח נבואה לאחד הנביאי�

כי המנבא שיארע דבר רע ולבסו  אירע דבר טוב אי� לו , הטיב מעשיול

י "שהיה ע"י "ולכ� כתב רש. ה"די� נביא שקר כי לטובה חוזר כביכול הקב

  .כדי שלא יקשה היתכ� שנתבטל בחירת עשו" שליח

  אמרי שפר

  לא לשנות קולו
ה אמרה אל יעקב בנה לאמר קבור

שמעתי את אבי� מדבר אל עשו הנה 

ק ממרנא "ראיתי בכי ',אמר וגואחי� ל

ה "מענדלי זללה' ה רבי ר"ורבנא מו

נ "ק מהר"מרימנאב שהביא בש� הרה

הלא בכל התורה , ל שהקשה"קאסובר זצ

וזהו , תיבת לאמר מורה שיאמר לאחרי�

�אי� לא היה יצחק ירא פ� ', ב. לא שיי� כא

ויראה להתחכ� כנגדו , יודע הדבר ליעקב

ותיר! . לקבל הוא הברכות ולא עשו

שבודאי חשב יצחק מערמה כזאת ודימה 

בדעתו כי בודאי א� יבא יעקב בערמה 

אז בטח ישנה דינו , לקבל ברכה ממנו

והנה מצינו בכל . וידבר בקול עב כמו עשו

ואמירה היא , מקו� שדיבור הוא קשה

ובזה יבוארו הכתובי� על נכו� ורבקה . רכה

שיאמר ' ּפי, אמרה אל יעקב בנה לאמר

ולא ישנה , רכה כשיבא אל אביואמירה 

כי הנה , כי א� כדרכו תמיד, קולו בקול עוז

 �שמעתי את אבי� מדבר אל עשו אחי

 אמירהשהוא ישנה את קול דברו ל, לאמר

יעקב ובודאי ישנה קולו לקולו של עשו ידע כי  בכדי שא� יבא, רכה

  .לא זהו עשו בכ� תדע להזהר שלא לשנות קול יעקב

  מבשר טוב

  אאינו מטמ
י "פרש. 'החמודות וגו עשו בנה הגדול יותקח רבקה את בגד

וקשה מאי נפקא מינה לנו בזה . שחמד אות� מ� נמרוד, החמודות

ר "ל שנמרוד לקח הבגדי� מאדה"אלא הנה אמרו חז, ממי היו הבגדי�

ר היו "ומבואר במדרש שבגדי אדה, ה מכתנות עור"שעשה לו הקב

�והנה לכאורה קשה . מקבל טומאהל עור דג אינו "וקיי. מעור הלוית

ל דבגדי ע� האר! "הוא קיי, היתכ� שרבקה הלבישה את יעקב בגדי עשו

�הכתנות "וה� , שחמד� מ� נמרוד, ולזה אמר הכתוב החמודות, מטמאי

  .ועור דג אינו טמא, "ר שנעשו מעור הלוית�"עור מאדה

  נחל קדומי�

  אל יפול לב האד�
הנה יש .  וצא"ל המל בקונ"אמרו רבותינו ז

ה ולא "ת בש� קונ"לדקדק למה תארו בכא� להשי
א תבי� על ּפי המבואר בנוסח . בתואר אחר

ברו , ברו יוצר, ברו עוש, קידוש הלבנה
' שהוא ממטה למעלה נגד ד, ברו קונ, בורא
א� כ� , עשיה, יצירה, בריאה, אצילות, עולמות

  .שמו באצילות הקודש יתואר אלקותו יתבר "קונ
והנה מה טוב ומה נעי� אשר בני יעקב יתדמו 

אמות ' כל אד� בד, לאביה� איש ת� יושב אהלי�
מה , הומקו� קביעותו לתורה ולתפל, של הלכה שלו

שאי� כ� כל הדרכי� בחזקת סכנה לעבירות רבות 
בא� , א הנה מאת הש� מצעדי גבר כוננו .ו"ח

אל יפול , שרי�י להתהל במי"הוא נסיבה מאת י
כיו� שמאתו יתבר נתהווה הדבר , לב אד� עליו

ת לנסותו כדי שיעמוד בנסיו� "א� כ� רצו� השי, הזה
וישי� האד� אל לבו הלא הנשמה חצובה , וכיוצא

ת ברצונו "והשי, ממחצב הקדש מעול� האצילות
משלחה בדר במקו� סכנה לעול� העשיה 

שכ� שלא מכל , בכדי להבאיה לידי נסיו�, הגשמיית
ת בעול� "יני האד� כאשר משלחו השיעירע ב

והנה בבחינת אצילות נקרא . העשיה ממקו� למקו�
וזה שאמר המל , ה"אלקותו יתבר שמו קונ

  .הב� הדברי�,  וצא"בקונ
 )אגרא דפרקא(
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  להצדיק את הצדיק

שנה בקחתו ' היה ב� מ האי�י להגיד "קשה למה הוצר� רש. 'שהרי כשבא אברה� מהר המוריה וכו, ב� ארבעי� שנה

שנה ' לפי שקשה מעט אי� שהה יצחק מל "י. י לאמת את דבריו"את רבקה וכי אי� הכתוב כדאי לסמו� עליו שהוצר� רש

ת הקדושי� שמדרכ� אנו למדי� יספר לנו הכתוב ח לחופה וזה דבר תימא שהאבו"קוד� שישא אשה שהרי שנינו ב� י

י אל תתמה על זה שהרי לא יכול לקחת קוד� לכ� שהרי מבנות כנע� לא יכול לקחת וכשבא מהר "בגנות� לכ� אמר רש

  .ז שנה המתי� לה שלשה שני� עד שתהא ראויה לביאה"המוריה נתבשר שנולדה רבקה והיה אז ב� ל
  ע מברטנורה"ר

  לא רצה

כשראהו אביו אמר עדיי� לא נבלע בו דמיו ולא רצה למולו לשמונה ימי� כדאמרינ� , מדרש. � אדמוניויצא הראשו

כ כשעבר שנה או שנתי� וראה יצחק שלא החלי� מראיתו ידע שזו "גבי מעשה דשתי נשי� שבאו לפני נת� הבבלי ע

ג כמו ישמעאל אחי "תי� עד שיהיה ב� יאמר הואיל ולא מלתי אותו לשמונה כמוני אמ, ואפילו הכי לא מל אותו. תולדתו

  .והיינו דכתיב א� לא ד� שכאב וד� ירדפ�. ג שנה הוא עיכב בעצמו ולא רצה למול"וכשהיה ב� י. ואמול אותו

  דעת זקני� מבעלי תוספות

  אי� תבואה בלא קש

עשו נולד . לקאבל כא� האחד איש שעיר והאחד איש ח, שהרי כל התאומי� דומי� זה לזה, ד"חסר יו, והנה תומ�

לפי שאי� קש בלא , א� כ� למה נולדו תאומי�. השעשו חזיר ויעקב , והאחד יפה יהאחד אדמונ, ערל ויעקב נולד מהול

ועל יעקב לבדו נאמר , ראשית תבואתו' וכתיב קודש ישראל לה, שנאמר ובית עשו לקש, ואי� תבואה בלא קש, תבואה

  .והנה תומ� בבטנה
  חזקוני

  נוטריקו�

  .סופו שיהא מלסט� את הבריות. אד�'� ה'ּפ� ד'שדה נוטריקו� ש. ו איש יודע ציד איש צדהוהיה עש

  ש"ּפירוש הרא

  טבעו אדו�

אלא ודאי שגילה דעתו שלא היה מתאוה , קשה למה לא קרא� עדשי� בשמ�. הלעיטני נא מ� האד� האד� הזה

וטה אל האדמומית ביותר מצד תגבורת והורה בזה כי מזג טבעו נ, א מצד מראיה� האדומה"אליה� מצד עצמו כ

על כ� קרא שמו אדו� כי אז נודע באמת , והוא כל דבר אדו�, כ היה אוהב כל דבר המתיחס למזגו"ע, האדמונה שבו

  .ועל ש� היותו גברא אשד דמא, שטבעו אדומה והוא יושב תחת מזל מאדי�
  כלי יקר

  עושה כל חפצו

' א ופי"ד' ל נקיות ממש לכ� ּפי"הראשו� הל' ל דלפי"א י"מאי ד' ק. א שחמד אות� מנמרוד"ד. החמודות נקיות

ה לאד� הראשו� ועל הכתנות הללו היו מציורות "עור שעשה הקב במדרש שה� כתנות וראמכשחמד אות� מנמרוד 

החיה ההיא באה לפניו ועושה בה כל חפצו והכתנות ' ורות היצהיה אד� נוגע באחת מהשז "צורות כל חיות שבעול� וכ

ואמר עשו לנמרוד שישאיל לו המלבושי� הה� ' הללו היו עתה של נמרוד וזהו שכתוב בו בנמרוד גבור ציד לפני ה

י בסמו� "והביאו לפניו והטרי� את נמרוד והרגו ונשארו המלבושי� בידו ולזה אמר רש 'יוהשאיל� לו ונגע בצורת האר

שהיה מתירא פ� יתנו עיניה� לזנות ' � וחושד� ּפיאשר אתה בבית והלא כמה נשי� היו לו אלא שהיה בקי במעשיה

  .הפקיד� אצל אמו �כלוימיתוהו באות� הצורות שעל הבגדי� הה� ו

  ע מברטנורא"ר

  כדי חיותו

ל לכ� נאמר "וי. ומשמני האר!' תימא והלא נתנה ליעקב שנאמר וית� ל� האלהי� וגו, משמני האר! יהיה מושב�

  .ר חיות� כעבד העובד רבו ונות� לו חיותו שכ� אמר לו ואת אחי� תעבודמושב� כלומר לא יהיה ל� אלא בשיעו

  א"ריב

  אלא באמירה

  .אבל לא ידמה חוש� לאור עול�, יאמר אליו ש� אחי� אמירהּפירוש לא אחי� בדומה ל� אלא ב. אחי� לאמר

  אור החיי�

 רבותינוממעיינות 
  בטל דבר בטל אהבה

א יל אהבה שה"הנה אמרו רז, ורבקה אוהבת את יעקב
באורייתא דהיינו ביצחק  והנה הכל רמיזא' תלויה בדבר וכו

נאמר אהבה התלויה בדבר דהיינו כי ציד בפיו ולכ� כשבטלה 
הדבר שלא הביא ציד בטלה אהבה כי הקדימו יעקב ורבקה 
אהבת את יעקב בלי טע� ואינה תלויה בדבר לכ� אינה 

  .ל"בטלה לעול� כי ירש הברכה על ידה כנ
  ישמח משה

  ברבות הימי	
אל . )א"ע, סנהדרי� לז(ל "אמרו חז. וירח את ריח בגדיו
ובמדרש כגו� יוס! משתא ויקו� , תיקרי בגדיו אלא בוגדיו

עיי� ש� המעשה שחזרו בתשובה במסירות ', איש צרורות וכו
. ש אחר כ� ראה ריח בני כריח שדה"וצרי� להבי� מ', נפש לה

עול� לספר מעשה כי רגיל בפי ה, ויש לבאר על דר� צחות
ועשה מעשי� רעי� , שהיה ביהודי אחד שהיה גנב מפורס�

ונתנו לו הברירה כי א� , ופסקו דינו למיתה. עד שנתפס
והוא לא רצה ומסר עצמו למיתה על קידוש , ו יחיה"יכפור ח

ע אמת הדבר "רבש, ועמדה ש� אשה חכמת וענתה ואמרה', ה
אתה אי� ל� די� אבל כמו כ� ג	 , שאי� לנו די� אונאה עלי�

הביטה וראה כי  .אונאה עלינו במה שבחרת בנו מכל העמי	
ומכל מקו� מסר עצמו , איש זה המפורס� במעשיו הרעי�

יראה . בוגדיו. ש וירח את ריח בגדיו"וז .'למיתה על קידוש ה
. שאי� הבגידה רק בחיצונות הנקרא בגד ולא בפנימיות לב�

, כריח שדה, די� אונאה לכ� ראה ריח בני אפילו הבוגד אי� בו
. משו� דהאר" לעול� עומדת, ל אי� אונאה לקרקעות"דקיי

�למחר ולאחר זמ� יתייקר , וא� היו� אינה שוה הדמי� שנת
מכל , כמו כ� איש יהודי א� כי היו� הוא בוגד, יותר וישוה

  .'מקו� ברבות הימי� תמצאנו קודש לה
  ייטב לב

  'לו יהי
ד הידוע שנסיו� "ע' וית� ל� האלקי� מטל השמי� וגו

ל דמה שאד� "ואיתא בחוה, העושר גדול יותר מנסיו� העוני
ה עוסק בשל עצמו אבל מה שעוסק "ט ה"עושה מצות ומע

והנה יצחק , בעניני גשמיות הרי הוא כאלו עושה בשל אחרי�
' הי ז"ה בעת שבר� את יעקב אבינו בברכת עוה"אבינו ע

' בודת הבורא יתמתיירא קצת אולי יזיק לו נסיו� העושר לע
וקללה הוא לו ולא ברכה ולכ� אמר לו תיכ! בתחלת הברכה 

דהיינו שכל הברכות א! אות� ' � דייקא האלקי� וגו"וית� ל
רק ל� לצור� נשמת� וג� בה ' ז לא יהי"שהמה לצרכי עוה

  .י והב�"תעבוד את הש
  ט"קדושת יו

  ב� צדיק וטוב לו
ו לנוכח צרי� להבי� אמר. לנכח אשתו' ויעתר יצחק לה

ל בפשיטות על ּפי דברי הגמרא צדיק וטוב לו "ואפ. אשתו
רשע וטוב לו רשע , צדיק ורע לו צדיק ב� רשע, צדיק ב� צדיק

נמצא לפי זה דלב� צדיק . רשע ורע לו רשע ב� רשע, ב� צדיק
ולב� רשע לעול� רע לו א! , לעול� טוב לו א! א� הוא רשע

" לנכח אשתו"ל ועל כ� הוצר� יצחק להתפל .א� הוא צדיק
בת  היתהכי היא , דייקא בשביל אשתו כפירוש המפורשי�

בזכותו ' ויעתר לו ה, רשע שלא יחשב לה מעשה אבותיה
, לפי שאינו דומה תפלת צדיק ב� צדיק לצדיק ב� רשע, דייקא

  .דלב� צדיק לעול� טוב לו כאמור
  עצי חיי�

  מדבר שקר תרחק
מ אנו למדי� ממעשה "דהאמנ� בכ ל עוד בזה"ואפ

אול� בה� , וליל� בעקבותיה�' לדמות למעשיה� הק, אבות
כי הנה הזהירנו , ענינא אי� לדמות מילתא למילתא כלל

בזה מ� התורה לעשות  ונצטוינו, ק מדבר שקר תרחק"התוה
הרחקות דהיינו גדרי� וסייגי� שלא נבוא להכשל במדת 

והנה לא מצינו , דזהו משמעות הרחקה, השקר המגונה
שבכול� רק עצ� האיסור , בשאר איסורי� שבתורה' דכוותי

ל ה� שגזרו לעשות הרחקות וגדרי� "וחז, הוא מ� התורה
י מה נשתנה ולכאורה ראוי להבי� מפנ, וסייגי� לקיו� התורה

כ מ� "שהרחקה בזה הוי ג, ציווי זו מכלל כל מצות התורה
דבשאר האיסורי� שבתורה , אמנ� אפשר לחלק טובא .התורה

כ משתדל לקיי� מצוה "ואח, מה�' ו בא"א� עבר האד� ח
, לא נפסל המצות מחמת העבירה שקדמה לו, מהמצות

א הוא עני� נפרד "וכ, ל אי� עבירה מכבה מצוה"כאמר� ז

ע שמקבל שכר על המצוה ועונש "בפ
אול� במדת , מעשה העבירהל על "ר

�אלא שא� נתפס , השקר אינו כ
ה מעורבת וקשורה "ה, ו בה"האד� ח

וג� המצות שעושה ', בכל עבודא דלי
ו א� נאחז בה� מדת "אינ� חשובי� ח

פנחס מקארי" ' ק ר"ק מדרש פנחס מהרה"ש בספה"כמ, השקר
ידה של שקר לא יועיל תשובתו דכל עוד שיש באד� המ, ה"זלל

דכיו� שנתרגל במידה זו בודאי ג� , ג� על שאר עבירות
כ מדת האמת הוא יסוד "וע, ק"תשובתו אינה אמיתית עיישדה

ה אמת "וחותמו של הקב, היסודות בקיו� תורתינו הקדושה
ק בעני� זה חיוב "כ כתבה תוה"וע, ק נקראת תורת אמת"והתוה

ינו דוגמתו בשאר איסורי� מה שלא מצ, ההרחקה בפירוש
כ החיוב בזה "ע, פ כיו� שההרחקה בזה מ� התורה"ועכ, שבתורה

לשקול בדעת תורה אמיתי באיזה אופ� הותר לסגויי ברמאות 
וא� בעני� שהותר צרי� הכרעה , ע� הרמאי ובאיזה אופ� אסור

ושלא להעדי! על המידה ממה  ,בדעת תורה כמה השיעור
, ושלא להרגיל בה לזולתו, העני�י התורה להכרחת "שהותר עפ

ובזה , כי כל זה נכלל בחיוב מצות ההרחקה שצותה התורה
י פשטות בא אחי� במרמה בחכמת "ש דברי המדרש עפ"א

עד  ,דהיינו שהכריע יעקב אבינו בדעת התורה האמיתית, תורתו

ובחכמת התורה ידע השיעור , י התורה"כמה מותר לעשות עפ
  .רוהאופ� מה שמותר ומה שאסו

  דברי יואל

  אהבה ושנאה
� י יעקב ועשו האמורי"פירש, ואלה תולדות יצחק

ש בקדושת לוי לפרש מאמר "י מ"ויתבאר עפ. בפרשה
, ה"הגמרא גדולי� מעשה צדיקי� יותר ממעשה הקב

אזי , י מעשה הצדיקי�"דכשמתעורר לאהוב את העולמות ע
אבל כשהשפע , לג� שנאה להמעיקי� והצרי� לישרא דנול

לא יצא , בא מהתעוררות עליו� לבד זולת מעשה התחתוני�
ר לחדש כי דבר זה להשפיע ישועה ואפש .ד"עכ, שו� שנאה

לישראל וצרה לאומות העול� לזה מועיל דווקא עבודת 
שהרי אינו דומה זכותו של צדיק אחד לזכותו , צדיק ב� צדיק

ל ואלה תולדות יצחק ב� "וזהו כוונת רשיז. של שני צדיקי�
דלכאורה יקשה למה , יעקב ועשו האמורי� בפרשה, אברה�

ועל זה תיר" , ק היה ב� אברה�� שיצחאחזר הכתוב ואמר כ
ומפני כ� היה הכרח שיושפע , כי יעקב ועשו אמורי� בפרשה

ועל דבר זה מועיל רק , טוב לישראל ורע לאומות העול�
ולכ� חזר הכתוב והדגיש כי יצחק היה , תפילת צדיק ב� צדיק

  .בנו של אברה�
  בר� משה
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   אאא���ר שליטר שליטר שליט���ק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמו���מכמכמכ
ñ" â úùøôàøéå úðù òùú"ôì à"÷  

  א"ר שליט"ק מר� אדמו"י ועד להוצאת ספרי כ"נתפרס� ע

äå íéîéá àá ï÷æ íäøáàå ' íäøáà úà êøá

ìëá . בר� את אברה� ' וה) ז"ט ס"פנ(איתא במדרש רבה

והחת� סופר . שעשה ישמעאל תשובה בחייו, בכל

ל "דמילוי אותיות של בכ, בתורת משה בפרשת� כתב

ו כמני� "והוא בגימטריא תקפ, ד"� למ"ת כ"הוא בי

קיעת ויש להבי� מה שרמז כא� מצות ת. ש"עי, ר"שופ

  .שופר

äàøðå ה בישמח משה "ז זללה"מה שכתב א על פי

) תהלי� צ ב(לפרש סמיכות הכתובי� ) האזינו' פ(

תשב אנוש עד דכא ותאמר , ומעול� עד עול� אתה אל

וג� מה . דלכאורה אי� עני� זה לזה כלו�, שובו בני אד�

. שאמר אחר כ� ותאמר שובו בני אד� אי� לו ביאור

ח "ב או"ח(ט "ב בתשובת מהריוהעני� על פי מה שכת

באיש אחד שהרבה לפשוע בעבודה זרה גילוי ) ח' סי

ממש לא היה עבירה שבתורה , עריות ושפיכות דמי�

ט והארי� בראיות "וא� על פי כ� כתב מהרי, שלא עברה

א� . דאי� דבר העומד בפני התשובה, לו תשובהדמועיל 

' סוטה למס' סמיכת חכמי� קישור מס(הקדמוני� כתבו 

�� 'א ראשי תיבות ד"דכ, תשב אנוש עד דכא) קידושי

משמע דהפוג� בשלשת� נסגר לפניו , שת איש'פירה א'כ

וזה סותר , דלתי התשובה ואי� מועיל לו עוד תשובה

ט "אבל האמת הוא דהנכו� כהמהרי, ט"לתשובת מהרי

ומכל מקו� הקרא ע� , דא� על פי כ� מועיל לו תשובה

�נה א� שהדעת נות� דמא� דה, הסימ� יתיישב על נכו

, דפגי� בכל אלו עבירות החמורות לא יועיל לו תשובה

מכל מקו� כיו� שקבלת התשובה הוא רק מצד רחמיו 

) ו"ב ה"ירושלמי מכות פ(ל "כאמר� ז, בר�וחסדיו ית

רק , )יחזקאל יח כ(מדת הדי� אמר נפש החוטאת תמות 

והעני� מוב� כי . מדת הרחמי� אמר יעשה תשובה ויכפר

אי� יתכ� שנכפרו אשר נשאו יד למרוד במל� גדול 

כי פיוס ומחילה לא , ובודאי אחת דת� להמית, ויפייסנו

על אחת כמה וכמה בי� אד� , יתכ� רק בי� השוי� בער�

מורד במל� קדוש ונורא מל� מלכי , טפה סרוחה

אי� , ובטובתיו וחייו שנת� לו, ה לעיניו"המלכי� הקב

ש כי "ד הכל הוא רחמיו יתרק יסו. יתכ� פיוס ומחילה

וא� זה רק מפני רחמיו , לא יחפו" בהשחתת עול�

אי� יתכ� לית� גבול לומר כי בחטאי� אלו , וחסדיו

ת הוא אי� סו� "הלא השי, חלילה כלו רחמיו וחסדיו

וחלילה לומר עד כה הגיע גדר רחמיו , ש"ה וב"ב

ואי� יתכ� כי כלו רחמיו וחסדיו , וחסדיו ולא יותר

וזה אומרו מעול� ועד  .להראות עמנו לעי� כלשהתחיל 

לכ� א� שהדעת נות� כי , ואי� ל� סו�, עול� אתה אל

א תשב אנוש ולא "ל רק עד דכ"ר, א"תשב אנוש עד דכ

מכל מקו� כיו� , עד בכלל ונכרת לגמרי מ� הקדושה

לכ� , ג� לרחמי� אי� סו� וגבול, שאי� ל� סו� וגבול

ואי� , רחמיו וחסדיוותאמר שובו בני אד� כי לא כלו 

  .ד"עכ, דבר שעומד בפני התשובה

äæáå  תהלי� כה (אמרתי לפרש תפלת דוד המל�

הכוונה , וסלחת לעוני כי רב הואה "הוי שמ� למע�) יא

ה שהוא עצ� שמו יתבר� המורה "ה ב"כי מכח ש� הוי

ש אי� "ולגדולתו ית, ה הוא כולו חסד ורחמי�"שהקב

על כ� וסלחתי , וער� ש שיעור"חקר ואי� לרחמנותו ית

ולא תנעול דלת בפני השבי� , לעוני א� על פי כי רב הוא

  .באיזה מצב שהוא

äæå כי על רחמי� הרבי� אנו , שאומרי� בסליחות

חותי� אנו יבטוחי� ועל צדקותי� אנו נשעני� ולסל

, י� בוכי מכח רחמי� הרבי� שאנו בטוח, מקוי�

, ו"וא� על פי שהרבו לחטוא ח, לסליחותי� אנו מקוי�

ועל כוונה זו אנו מתפללי� . ת מקבל התשובה"השי

כי , עשה למע� רחמי� הרבי�, בתפלת אבינו מלכינו

ה הוא בלי "רחמנותו של הקב

ומכח זה ידו של , גבול וקצבה

ה פשוטה לקבל שבי� "הקב

  .בכל עת ועונה

ìòå  פי זה יש לפרש מה

הלכות (� "ב הרמבשכת

בטע� מצות ) ד"ג ה"תשובה פ

תקיעת שופר שהוא לעורר 

ה "דהנה כתב בשל, לתשובה

מסכת ראש השנה (הקדוש 

בסוד הפסוק ) פרק תורה אור

ה בקול "הוי) תהלי� מז ו(

בש�  יכוו� כשיתקע, שופר

ה הנעשה בקול השופר "הוי

� ה, הוא פיו הקצרי , בזה האופ

הוא קול  ו, המכניסהוא הבל 

, הוא הבל המוציא ה, הנמש�

ולזה השופר . ק"ש בדבה"עי

ורמז בו , בא לעורר לתשובה

ה להשמיענו שמכח "ש� הוי

ש שאי� לו שיעור "רחמנותו ית

יש תקנה בתשובה על , וגבול

וג� לאלו שהרבו לחטוא בחטאי� עוונות , כל החטאי�

וחלילה להתייאש ולומר כי , ופשעי� עד אי� מספר

ת דברי "ה בשו"ז זללה"וכתב מר� דו, תקוהאבדה כל 

דממחשבת יאוש יש להתרחק יותר ) א"ל' ח סי"או(יואל 

ספר (ק "כי כבר מבואר בספה, מ� הבורח מ� הארי

כי מי שאינו מאמי� ) א"התניא אגרת התשובה פי

, ה מוחל למכעיסיו א� שהכעיסו עד אי� שיעור"שהקב

כי , ו בכל יו� לבטלה חנו� המרבה לסלוח"מבר� ח

ת "פ השי"ועכ. ש"עי, ש הוא מרבה לסלוח"הבורא ית

  .ממדת חסדו וטובו מקבל תשובת כל אחד ואחד

äáùçàå  לדעת שיש לנו ראיה מישמעאל דתשובה

ותרא  )בראשית כא ט(שנאמר , מועיל על כל העוונות

, שרה את ב� הגר המצרית אשר ילדה לאברה� מצחק

לשו� גילוי  דבר אחר, בודה זרהלשו� ע ,מצחקי "ופירש

כי , ובאמת לא פליגי. לשו� רציחה דבר אחר ,עריות

וע� כל , ישמעאל חטא ככולהו תנאי וככולהו אמוראי

, זה העידה לנו התורה הקדושה שעשה ישמעאל תשובה

אלא , ודעת לנבו� נקל שלא חטא ישמעאל רק פע� אחת

ומעתה א� הועיל , ודאי שהרבה לחטוא כמה פעמי�

בודה זרה גילוי עריות ושפיכות תשובה לישמעאל על ע

כל שכ� וקל וחומר שמועיל תשובה לבני ישראל , דמי�

  .א� א� חלילה נכשלו בעבירות חמורות כאלו

ïëúéå כי , כי בדבר זה היו אברה� ושרה מחולקי�

וירע , לאברה� גרש האמה הזאת ואת בנהשרה אמרה 

ל דמועיל "כי אברה� היה ס, הדבר מאד בעיני אברה�

  .ל שלש עבירות החמורותתשובה ע

äæáå בא בימי� והוי �ה "יתבאר הכתוב ואברה� זק

כי מכח מדת הרחמי� נתבר� , בר� את אברה� בכל

שזכה שעשה ישמעאל תשובה , אברה� אבינו בכל

, וא� שמצד השכל לא היה מועיל לו התשובה, בחייו

כי , מכל מקו� מכח מדת הרחמי� הועיל לו התשובה

ומזה יש לנו ראיה שמועיל , ו�למדותיו יתבר� אי� ס

  .תשובה לכל אחד מישראל אפילו על עבירות חמורות

äæå כי , ר"ל במילואו בגימטריא שופ"הרמז בכ

מזה ראיה למצות תקיעת שופר הבא לעורר הלבבות 

שכל מי אשר בש� ישראל יכונה ומתעורר , לתשובה

אפילו א� חלילה נכשל , יהיה מה שיהיה, לתשובה

א� הוא מתעורר לתשובה , עד מאדבעוונות קשי� 

תהלי� עח (� יכפר עו� "והוא רחו, מועיל לו התשובה

, ת בגודל רחמנותו יכפר לו כל עו� ואשמה"והשי, )לח

  .אפילו על עוונות הקשי� ביותר

øáãå חיזוק לכל אחד מישראל �כי באמת , זה נות

אמנ� כ� יצר סוכ� בנו המכשיל , רצונינו לעשות רצוני�

וא� איתרמי לו לאד� התעוררות , י�אותנו בחטא

ר להזכירו עוונותיו שחטא "דרכו של היצה, תשובה

כדי להפילו , מעודו עד היו� הזה ולהגדיל� פי כמה

בסב� היאוש שידמה בנפשו שאינו יכול עוד לחזור 

ו בשאול "ונשמתו נדחה ח, לדר� הטובה והישרה

כי בפרשת , חלילה לומר כ�, תחתית ואי� לו תקומה

ע אנו רואי� שג� ישמעאל כשעשה תשובה נתכפר השבו

והרי זה חיזוק גדול לכל אחד מישראל כי לא ידח , לו

וא� א� נשרשו בחטא רבות בשני� אי� ל� , ממנו נדח

  .דבר העומד בפני התשובה

éùäå"ú יעזור שנזכה להיות דבוק בתורה ובמצות ,

ת ונזכה לתשובה "ונזכה לתק� מה שחטאנו נגד השי

נזכה להתרוממות קר� התורה וישראל ו, בשלימות

  .בימינו אמ� בהתגלות כבוד שמי� עלינו במהרה

˘‡Ï ÁÈÒ‰Ï ˙Ú„ ‰¯Â˙‰Ó ‰˘Â„˜‰        

 ,וית� ל� האלהי� מטל השמי� ומשמני האר� ורוב דג� ותירוש
ס "ליקוטי ש(וכ� נודע . דג� זו תלמוד) ג"ו ס"פס(איתא במדרש רבה 

לקשר הדרש והפשט דכחדא  אפשרו, ד"כי פת בגימטריא תלמו) ל"אריז
  .אזלי

דלדעת האומר :) עירובי� יז(� "פי מה שכתב הרמבעל  ויתבאר

לכאורה האי� יועיל תקנתא דרבנ� בעירוב על ידי פת , תחומי� דאורייתא
ותיר  דמכיו� שדעתו ומחשבתו של , להתיר איסור תורה בקו� ועשה

, ואמר מערב שבת תהא שביתתי במקו� פלוני, האד� על המקו� ההוא

  .ש"עי, נחשב כאילו הוא ש� בפועל ממש
מי שעוסק בתורה בכל נימי נפשו ומחשבותיו המה תמיד  ומעתה
ד בלכתו בדר� ובעת אכילתו "וא" בעת יציאתו מביהמ, בדברי תורה

א� כ� הרי נחשב לו כאילו הוא יושב בבית המדרש כל , דעתו על לימודו
ולכוונה זו רמז המדרש ורוב דג� זו . ד"כיו� שדעתו תמיד בביהמ, היו�
להתיר לרמז דתקנתא שהתקינו רבנ� , ת"וגימטריא שלו הוא פ, ד"תלמו

הוא , כיו� שדעתו של האד� הוא על מקו� ההוא על ידי פת איסור תחומי�
של אד� הוא תמיד א� דעתו ומחשבתו ו, ג� לעני� לימוד התורה הקדושה

  .עסק בתורה כל היו� כאילוב ד חשי"אזי ג� בצאתו מביהמ, לימודו על

 ד"דרשת הדרכה תולדות תשסתו� מ
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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   éðéãúáùá ææåâ  t  
  אנו מעתיקי� כא� כמה מכתבי� שנשלחו אלינו, דיני גוזזעת שסיימנו כ

  -א  -
   במקו� צער] �"הויטעל[תלישת ציצי בעני

  .לכבוד המערכת בשבילי הלכה
 פירושי� ' וכתבת� בהערה דכיו דיש ב, וג� פירשו רוב, כתבת� דאסור לגזוז ציצי הפורשי אפילו במקו� צער) ראה' פ(בגליו

כ "וא, ביב הצפרני� אבל ציצי על השפתי� לא שיי� זהלכאורה זהו רק בציצי ס, ד"בפירשו כלפי מעלה וצרי� להחמיר כשניה� עכ
  .ועושה בשינוי) ויש צער ג )א� פרשו רוב ב) ל א"תנאי� הנ' מותר לגוזז בג

  ויולע. י. ח
  פה מבצר הכוללי� קרית יואל

יצי� המדולדלי� שבשפתיו אפילו כשמצערות אותו דאסור לתלוש ביד הצ) ה יבלת"מ ד"ש' סי(ל "בבה' אכ� לעני� דינא עי, כ על ההערה הנכונה"ייש: תשובת המערכת
לכאורה מותר ', אבל בשינוי גמור באחורי ידיו וכדו, לתלושדאסור לתלוש הציצי� בשיני� מפני שהדר
 ה "ולכאורה ה, ש"י שאסור עיילכמו ככ דינו "עמכיו� דהדר
 לתלש� ביד 

  .פילו בשינוי גמוראבל פשוט כשאי� לו צער אסור א, א� נתלשו רוב� וכשמצערי� אותו

  -ב  -
  ]ל"קעמי[שמחובר למסרק ] שפיגל[לות במראה כבעני הסת

  .אל כבוד המערכת בשבילי הלכה
מבואר שאסור להסתכל במראה של מתכת שהוא חריפה באיזמל דחיישינ שמא ישיר בה נימי ) ג"ב סעי$ י"ש' סי(במחבר 

ל בשבת משו� דמסיר על ידו "ט או קעמי"ז כיו שאסור להשתמש ע� בארש"ולפי, ל"ואפילו כשהוא קבוע בכותל אסור עכ, המדולדלי
ל ואסור להסתכל לתו� "כ בגזירה הנ"נכלל ג, ]ל"שפיג[ל אשר הוא מחובר למראה "ט או קעמי"כ בבארש"א, הנימי המדולדלי

  .ט או המסרק"א$ שאינו משתמש ע� הבארש, ל הזה"השפיג
  וויינבערגער' ישעי

  רית יואלפה מבצר הכוללי� ק
  -ג  -

  בעני חשש איסור תלישת שער בנטילת צואת הא$ שנתייבשה
  .לכבוד המערכת בשבילי הלכה הנודע לתהלה

גוזז שה� כהררי� התלויי� ' ובפרט לאחרונה שכתבת� הל, בכל שבוע ושבוע אני נהנה מאוד מהלכות הנחוצי� והשכיחי�
  :שאלות בעני גוזז כדלהל' ועל של עתה באתי לשאול ב. ..החמורה באיסור שבתשבתלישת שער אחד נכשלי� ונלכדי� " בשערה"

פסיק ' ח שצרי� להוציא הצואת הא$ שנתייבש בנחת שלא יהי"בש� הבא) ט"מ סק"ש' סי(חדא אודות שכתבת� מכ$ החיי� 
שיכולי להתיר דיש בזה  והייתי נבו� בזה ומקוד� חשבתי, נתלשי השערות' הנה נסיתי לעצמי כמה פעמי� דא$ בנחת הי. ד"רישא עכ

אכ שוב נחמתי שמש� בעצמו יש , רק איסור דרבנ דהרי לא ניחא ליה כלל בהשרת השערות ובמקו� כבוד הבריות התירו איסור דרבנ
ל היה צרי� לנקביו "להדיא לאיסור אפילו במקו� כבוד הבריות דאיתא ש� וז' שכ) 'ב סעי$ ז"שי' סי(ע "בשו' דעי, סתירה להיתר זה

אל ימשמש ש� בצרור בכל היד משו� השרת נימי אלא ימשמש כלאחר יד דהיינו י הטבעת שפב שאינו יכול לפנות שרפואתו למשמו
בכא כשרוצי  רהכ לכאו"הרי דא$ במקו� כבוד הבריות לא התירו אלא כלאחר יד א ,ל"אצבעותיו וממשמש עכ' שיאחוז הצרור בב

אלא שיש לעיי אמאי באמת החמיר המחבר בדי , כלל א להתיר"כ א"עשות כלאחר יד אלהוציא הצואת הא$ שנתייבש דקשה מאוד ל
  .ע"זה יותר משאר איסורי דרבנ דמותר במקו� כבוד הבריות וצ
הא� , ס לתו� השערות של תינוקת אחת"פ בשנה זו שנתחב באבקע"בקעמ' שנית הנני רוצה לשאול מכבודכ� בעני מעשה שהי

  .מותר להוציא� בשבת
  לכ� שפע ברכה והצלחה במעשה ידיכ�' אסיי� מעי הפתיחה שיהיו
  קליי. י

פ די� זה "והיות שעוד הרבה אנשי� העירו בעני� צואת הא$ נבאר עוה] והשמטנו החלק האגדה מחוסר מקו� ואתכ� הסליחה[, כ בעד הערות ודברי חיזוק"ייש: תשובת המערכת
הצריכו כ אמאי "וא, בהשרת השערות' אמאי אינו מותר למשמש כדרכו בחול דהוא הוא רק שבות דהרי לא ניחא לימ "דתמה כ ב"שי' יע ס"ומקוד� נבאר האי דינא דשו, בתוספת ביאור

  .ל"שבותי� וק' ב' יהי ז"ל כשיכולי� לעשותו בשינוי דעי"מ לא התירו חכז"ובאמת דמפני קושיא זו לחוד הלא יכולי� לתר% כפשוטו דא$ שיש בזה רק איסור דרבנ� מ, למשמש בשינוי דוקא
, ה תרי דרבנ�"כ כשממשמש באב� יש בו בלא"� הדר
 לגזוז אלא בכלי ואדהא אי, כ הוי גזיזה כלאחר יד"אמנ� באמת די� זה קשה טובא דא$ כשימשמש כדר
 שממשמש בחול ג

ועוד דהוי מלאכה שאי� , כ דהא כואב בשעת תלישת השערות"רק הוא מקלקל ג' דלא הוי סת� לא ניחא לי, ובאמת יכולי� להוסי$ עוד[' ר דלא ניחא לי"דהוי פס' ב, י"דהוי גזיזה כלאח' א

 ש מודה באופ� שאינו רוצה ליפות"שג� הריבמ כתבו הרבה פוסקי� "מ, ל דא$ כשאינו צרי
 להשערות הוי איסור תורה"דסש "וא$ לדעת הריב, שוני�ועוד רא' צריכה לגופה לדעת התו
ועוד שלא , שיעשו כא� שינוי גדול ודוחק גדול לומר שרצו[ה הוא עושהו בשינוי "כ אמאי הצריכו למשמש בשינוי כיו� שבלא"וא] ל"� ואכמ"הגו$ דאינו אלא איסור דרבנ� וכדעת הרמב

ועוד יש לתמוה קצת על עצ� השינוי זה שלא מצינו בשו� מקו� שדבר שעושי� בחול בכל היד ועתה עושהו בשני אצבעות נקרא , ]מיני שינויי�' בשיעשה שיצטרכו מצינו זה בשו� מקו� 

  ).עיר קצת בזההש ד"בקצוה' עי(' ובפרט בקינוח שהדר
 בחול כמה פעמי� לקנח רק באצבע אחת או ב, שינוי
ווהו אלא דעיקר המכוו� שצי ,אצבעותיו אינו כדי לעשות שינוי' י ש� יראה דלא קשה מידי דמפרש דמה דצרי
 לעשות כלאחר יד בב"הנה כד מעיינינ� בדברי רבינו ירוח� הובא בב

כ א� "ז פשוט דא$ דיש בזה הרבה דרבנ� ויש בזה כבוד הבריות אעפ"ולפי, ר"פס' פ� זה לא היאצבעותיו הוא שיעשנה בנחת וימשמש בנחת ולא כמו שעושי� בחול ובאו' לעשות בב

ב "שי' ע כא� בסי"וא$ שלפי זה דברי השו, ק"לעול� עושי� בנחת ודואצבעותיו שבאופ� זה ' בבכ ציווהו שיעשנו "ר צריכי� לעשותו באופ� זה וע"פס' אפשר לעשותו באופ� שלא יהי
  .ע כא�"דזהו כוונת השו) ח"ק ל"ס(ח כא� "ש וכ� כתב הכה"ו שיעשנה בנחת עיי"ח הזכיר דברי הרי"ס שכ"מ בס"מ, � מאודמיסתו

אלא דכא� החמירו בזה שצרי
 , ל ששבות של תלישת שער חמור משאר שבותי� שהתירו במקו� כבוד הבריות או שאר צער"והיוצא לנו מדברינו אלה שאי� להוכיח מדי� הנ

במקו� א לעשות� בנחת או א� הוא "אבל א� הוא באופ� שא ,חשש איסור' כ מחויב לעשות באופ� זה שלא יהי"ר וע"פס' מכיו� שיכולי� לעשותו באופ� שלא יהילשנות מדר
 חול 
דלמד די� זה ח "בב' ועי[. ל"ואכמ, מקילי� לגמריר בתרי דרבנ� שיש "יכולי� להקל במקו� כבוד הבריות ואפילו במקו� צער מכיו� דהוי פספשוט שר "פס' שאפילו שיעשנה בנחת עדיי� יהי

ל דזה הוי "ואולי יכולי� ליישב דבריו בדוחק דס, ל"ג דהרי יש בזה כמה איסורי דרבנ� וכנ"ר יש בזה איסור תורה וצע"באופ� אחר מכל הפוסקי� ונראה מדבריו דא� הוא באופ� שהוא פס

  ].ל"אבל באמת אי� דומי� כלל לש� ואכמ, ש"בכמו מי שמסרק שערותיו שיש בזה איסור תורה לדעת הרי
י פעולה זו יתלשו איזה שערות מותר דהרי אינו מכוו� "אכ� א� הוא רק ספק א� ע, ז ברור שיתלשו איזה שערות א$ כשאינו מכוו�"אסור לעשות שו� פעולה שעי) א: תבנא לדינא

  .ר"ואינו פס

  .כשמקנחו בנחתובפרט , ר שיתלשו איזה שערות"רוב הפעמי� אפילו בצואת הא$ שנתייבש אינו פסד, בדר
 כלל ליכא חשש בקינוח צואת הא$מהאי טעמא ) ב
  .ר"הוא פסדחו% כשיש לו צער מזה או שיש בזה משו� כבוד הבריות יכולי� להקל א$ , איזה שער א$ כשיסירנו בנחת אסור להסירנויתלוש וא� יודע שבודאי ) ג
  .מ א� הוא באופ� דיש לו צער א� לא יסירנו יכולי� להקל"מ, ר שיתלוש איזה שער"ד א� הוא במקו� השערות והוא פס"ד עי"להסיר בענוכ� הוא לעני� מה שכתבנו שאסור ) ד

ער או אסור חו% כשיש בזה צ ור מותר וא� לא"פס' אפשר להוציא בנחת שלא יהיא� , הדי� כ�ס מהשערות "ששאלת� אי מותר להוציא באבקעהשנית שאלה בנוגע הוכ� ) ה
  ].ל"ובפרט כשהנידו� הוא קט� שיכולי� להקל יותר ואכמ[ר "כבוד הבריות שמותר א$ כשהוא פס

  - ד -
  .לכבוד המערכת

אבל , משו� דהוא רק כמשכיב השערות, דיכולי לטעות שיש היתר לסרוק הפיאות בשבת, רציתי להעיר על הגליו משבוע העבר
ט אי "ל או בארש"י קעמ"אבל בפיאות בכל אופ ע', ולות או בשערות של הזק וכדובאמת חילוק זה אינו שיי� רק בשערות של בת

  .ובוודאי דאסור, כוונתו להשכיב ורק לסרוק
  אלכסנדר יקותיאל לאנדא

  י"במבצר הכוללי� ק
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 ד"בס
 

 ד"בס
כ "הננו מקבלי� בברכה מע' בברכת ברו
 הבא בש� ה

א מנהל המוסדות בית חינו
 "ג רבי אהר� דימאנט שליט"הרה

הבית , ק ירושלי�"בעיה" עטרת ירושלי�"לאנשי ישוב היש� 

חינו
 הוא המוסד שבה מתחנכי� יותר משש מאות תלמידות על 

  .דר
 ישראל סבא

ה קשה כאשר מנהלי המוסדות ל עברו תקופ"המוסד הנ

ורוב רוב� של , התחילו לקבל תקציבי� משלטו� הרשע

התלמידות עזבו הבית חינו
 כפי הוראת צדיקי הדור הקוד� 

ואז נטל המנהל , חדשי� בבית� בלי בית חינו
' וישבו כג, ע"זי

ד "ק מר� הגאב"כבפקודת  - א על שכמו במסירות נפש "שליט

וכמוב� , הכבד של המוסדכל המשא  - א"ירושלי� שליט

  .שההוצאות המוסד עולה לסכומי� עצומי� למעלה מראש

 "מעמד היסוד"ה בימי� הקרובי� "ת יתקיי� אי"בעזהשי

  "א מו"ג רבי בנציו� לאוב שליט"הרה לטובת המוסד בבית

ובקשתינו , ומרבני וועד משמרת חומותי
 ירושלי�, בקהלתינו

  . ל"טובת המוסד הנשטוחה מכל אחד ואחד להשתת! ולסייע ל

  .יהא בואו לברכה

****  

ג רבי שמעו� אופק "הרההננו מקבלי� בברכה את פני 

לאחינו בני ישראל " באר יצחק"א מנהל המוסד הקדוש "שליט

 .המסנוסת לש� ולתפארת בעיר בית שבע, יוצאי מאראקא

המוסד כולל בתוכו תלמוד תורה וישיבות קטנות וגדולות 

א מוסר נפשו "והמנהל שליט, למאות תלמידי� הספרדי�

ב כדי "להמוסד במסירות נאמנה ורוב רובו של השנה הוא בארה

  .לקב  הסכומי� גדולי� הנדרשי�

לדאבונינו המצב הגשמי של המוסד הוא כהיו� גדול 

שי� ארוכי� שלא שלמו וכבר עברו חד, מנשוא ובלתי לסבול

לאחרונה הפסיק המוסד לגמרי לסדר , להכלי קודש משכורת�

מחמת הלח  זו הדחק של , ל מלא"להתלמידי� היקרי� האש

  .א"החובות העצומי� הרובצי� על כתפי המנהל שליט

יצא בקריאה דחופה " וועד משמרת חומותי
 ירושלי�"ה

וא ולסייע לב, ק יקר בעיניה�"בארה' ש שהמוסדות הק"לכל אנ

, ו"א לבל יכרו בר
 תחת המשא הכבד ח"להמנהל שליט

  .ולהשתת! בעי� יפה וברוח נדיבה לטובת המוסד

  .ולתורתו' דרכיו ויזכה להרבות פעלי� לה' ר שיצליח ה"ויה

****  

ט התקיי� בקרית יואל מסיבה של מצוה "בשבוע העעל

המתנוסת לש� ולתפארת  "זכרו	 ישראל איסר"לטובת ישיבת 

הגאו	 הגדול רבי מענדל העומד בנשיאות , ר בית שמשבעי

  .א"סאבאוויטש שליט

א "ג רבי שלמה זאבעל שליט"הרההמסיבה התקיי� בבית 

בהשתתפות האורח , מ ישיבה לצעירי� בקרית יואל"ור, �"מו

ש "ת השתתפו ציבור גדול מאנ"א ותלי"מ שליט"הדגול הגרמ

  .א"שיבה שליטג הראש י"לחיזוק רב להרה' והי, בנפש ובממו�

****  

ג רבי מרדכי "הרהבברכת ברו
 הבא הננו מקבלי� בברכה 

לרגל הגיעו לשערי  "תורה תמימה"ת "א מנהל הת"טורע� שליט

דרכיו ' ר שיצליח ה"ויה, ל"ו לטובת המוסד הנ"נוא יארק יצ

  להגדיל תורה ולאדירה

  .יהא בואו לברכה
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