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Dovid Lichtenstein: Filling the hole in the heart with alcohol won't make the problem go away. 

Cutting the wires of the fire alarm won't help. 

 אות ד לו פרשה נח פרשת רבה בראשית

 לו גלות גרם ויתגל אלא, כאן כתיב אין ויגל יצחק בר שמואל רבי בשם חנין רבי אמר י"ר, אהלו בתוך ויתגל

 הוי( ה ישעיה) וכתיב, יין במזרקי השותים( ו עמוס) ד"הה יין בשביל אלא גלו לא השבטים עשרת, ולדורות

 ביין אלה גם( כח ישעיהו) שנאמר היין בשביל אלא גלו לא ובנימין יהודה שבט', וגו ירדופו שכר בבקר משכימי

 .תעו ובשכר שגו

  צרעת טומאת הלכות סוף ם"רמב

, צרעת קרוי האדם עור לובן שהרי, לזה זה דומין שאין הרבה עניינים כולל בשותפות האמור שם הוא הצרעת

 האמור השינוי וזה, צרעת קרוי הבתים או הבגדים עין ושינוי, צרעת קרוי הזקן או הראש שיער קצת ונפילת

 כדי בישראל היה ופלא אות אלא עולם של ממנהגו אינו השם בשותפות צרעת תורה שקראתו ובבתים בבגדים

 עד ברשעו עמד אם, הבית יטהר בו חזר אם, ביתו קירות משתנות הרע בלשון שהמספר, הרע מלשון להזהירן

 עד ברשעו עמד ואם, יטהרו בו חזר אם, עליהן ושוכב יושב שהוא שבביתו העור כלי משתנין הבית שהותץ

 ויהיה ויצטרע עורו משתנה שישרפו עד ברשעו עמד ואם יטהרו בו חזר אם, שעליו הבגדים משתנין שישרפו

 .הרע ולשון הליצנות שהוא הרשעים בשיחת יתעסק שלא עד לבדו ומפורסם מובדל

 רמב"ם ריש הלכות תעניות

 אתכם הצורר הצר על שנאמר, הצבור על שתבא צרה כל על בחצוצרות ולהריע לזעוק התורה מן עשה מצות

 ודבר. והריעו עליהן זעקו בהן וכיוצא וארבה ודבר בצורת כגון לכם שייצר דבר כל כלומר, בחצוצרות והרעותם

 להן הורע הרעים מעשיהם שבגלל הכל ידעו ויריעו עליה ויזעקו צרה שתבוא שבזמן, הוא התשובה מדרכי זה

 יאמרו אלא יריעו ולא יזעקו לא אם אבל. מעליהם הצרה להסיר להם שיגרום הוא וזה', וגו הטו עונותיכם ככתוב

 במעשיהם להדבק להם וגורמת אכזריות דרך זו הרי, נקרית נקרה זו וצרה לנו אירע העולם ממנהג זה דבר



 כלומר, קרי בחמת עמכם והלכתי בקרי עמי והלכתם בתורה שכתוב הוא, אחרות צרות הצרה ותוסיף, הרעים

 .קרי אותו חמת לכם אוסיף קרי שהוא תאמרו אם שתשובו כדי צרה עליכם כשאביא

 תשובות והנהגות חלק ב סימן תי

 

Too see the Mamarei Chazal on the Issurim of drinking click here 

 



 כב פרקסוף  ביאה איסורי הלכות ם"רמב

 חכמים אמרו, האסורות והביאות העריות מן אלא לפרוש העם לרוב קשה שהוא כולה התורה בכל דבר לך אין

 עסקי על למשפחותיו בוכה שנאמר ובכיה בתרעומות זו מצוה וקבלו בכו העריות על ישראל שנצטוו בשעה

 וזמן זמן בכל קהל מוצא אתה ואין, ומחמדתן להן מתאוה אדם של נפשו ועריות גזל חכמים ואמרו. משפחות

. הרע לשון באבק והכל בעריות מיעוט בגזל רוב חכמים אמרו ועוד, אסורות וביאות בעריות פרוצין בהן שאין

 כדי נכונה ובדעה טהורה ובמחשבה יתירה בקדושה עצמו ולהרגיל זה בדבר יצרו לכוף לאדם לו ראוי לפיכך

 בתי מפני בי הזהרו לתלמידיהם אומרים היו החכמים גדולי, הגדול הגורם שהוא הייחוד מן ויזהר, מהן להנצל

 מן להתרחק ינהוג וכן. הייחוד מן ויתרחקו זה מדבר יתביישו שלא לתלמידיהם ללמד כדי, כלתי מפני בי הזהרו

 זה שמנהג אשה בלא ישב ולא, עריות של מעלות והם גדולים גורמין שאלו עגבים ומדברי השכרות ומן השחוק

 שאין בחכמה דעתו וירחיב תורה לדברי ומחשבתו עצמו יפנה אמרו זאת מכל גדולה, יתירה לטהרה גורם

 בכל ירווך דדיה חן ויעלת אהבים אילת אומר הוא ובחכמה, החכמה מן פנוי בלב אלא מתגברת עריות מחשבת

 .תמיד תשגה באהבתה עת

 

To see excerpts from Rabbi Kaganoff's book click here   

 



Rabbi Lichtenstein, 

Thank you for the wonderful program which brings up touchy issues about our 

community that no one wants to handle as they are too "hot" to handle. 

Regarding your program on alcohol abuse in our community: 

You focused on the long term consequences of drinking. There are also short term 

issues that need to be dealt with (especially of young men in Yeshiva in E"Y). 

I am a physician at Hadassah Mount Scopus (Har Hatzofim). I was on call on 

Friday night before purim approximately three years ago (it was probably March 14 

2014, Purim in Yerushalayim was on Sunday night-Monday). 

In middle of the night - about 11 o'clock or midnight the police brought in a drunk 

Yeshiva boy (to the best of my recollection he was on his way home from a meal and 

had an altercation with someone, but I might be mistaken).  The fellow was obviously 

drunk, and was put in a bed in the emergency department. He became very belligerent 

and wild, breaking some of the medical equipment worth thousands of shekels and then 

proceeded to strip naked, run out to the middle of the emergency department (right in 

front of the nurses station) and started screaming "F**k me! F**k me!" over and over 

again. It took us some time to calm him down and put him back in his bed, and security 

personnel watched over him for the rest of the night. 

In the morning I had a chat with him. He was a normative Yeshiva fellow, had absolutely 

no recollection of the night before and was absolutely horrified and exceedingly 

ashamed when I recounted the events of the previous night.  He did not believe me at 

first, I presume that he had no choice but to accept my word, as he had no clean clothes 

(he had vomited all over them) and woke up to find himself in a hospital. 

The immense chilul Hashem that was done is beyond words. The majority of the staff in 

the hospital are non religious, and to see a frum "Yeshiva boy" - "Bachur Yeshiva" - 

drunk out of his mind, stark naked in middle of the emergency room screaming "F*** 

me" does not need any other words to portray the magnitude of the issue.  Who in their 

right mind would want their children or family member to be a Yeshiva student if this is 

how Yeshiva students act?  Not to mention the damage of equipment that the student 

was responsible for! 

I would like to point out that the bachur was **not** from Mir, he was from a different 

black-hat Yeshiva in Yerushalayim. 

Please be aware - when your children are away, learning in Yeshiva - they still need 

supervision and guidance. The fact that Purim was three days away is no reason to get 

drunk.  Anyone who might act like this should run away from alcohol - including on 

Selected emails from our listeners



Purim - and not touch a drop to the immensity of his terrible sins (Chilul Hashem!!) that 

he might do when inebriated. 

 

I would appreciate if you do discuss these issues - maybe you would like to make a 

program specifically dealing with these issues before Purim? I know that my Father (Dr. 

David Simons from Monsey) also has some stories about drinking on Purim that he 

would be willing to share with you. 

 

Best wishes, 

 

Dr. Moshe Simons 



Selected audio from our listeners 

Addiction and large families- The Lubavitcher Rebbe's view click here 

Addiction and large families- More respect for Rabbonim click here 

Addiction- When is it a disease? click here 

Addiction- When is it a disease (2)? click here 

Alcohol and the Torah click here 

Addiction- why is it more common these days click here

https://drive.google.com/file/d/0B6Vpm_W8m0xMN1k4Z0d5T3pwNm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6Vpm_W8m0xMQzNGSEthTVBneEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6Vpm_W8m0xMSjdKbnJoQWp2WWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6Vpm_W8m0xMa1pKNDFmeWdqRHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6Vpm_W8m0xMMDZrM09pZ1pIQlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6Vpm_W8m0xMVXhKRmRmLTlVU1E/view?usp=sharing


 ב עמוד כט דף ברכות מסכת בבלי תלמוד

 תחטי. ולא תרוי לא

 א עמוד סה דף עירובין מסכת בבלי תלמוד

 '.וגו לאובד שכר תנו שנאמר, לרשעים שכר ולשלם אבלים לנחם אלא יין נברא לא: חנין רבי אמר

 ב עמוד עו דף יומא מסכת בבלי תלמוד

 .רש נעשה בו המתגרה שכל - תירוש, לעולם יללה שמביא - יין? תירוש ליה קרי ואמאי יין ליה קרי ואמאי

 .ויללה תאניה לשון יין, לעולם באה ופורענות הניאוף רב היין ידי על - יללה שמביא ופרש"י

 עמוד ב -א עמוד ע דף סנהדרין מסכת בבלי תלמוד

 למרי ויין לאובד שכר תנו שנאמר, לרשעים שכר ולשלם אבלים לנחם אלא בעולם יין נברא לא: חנן רב אמר

, הזה בעולם רשעים של פניהם שמאדים יין תרא אל - יתאדם כי יין תרא אל דכתיב מאי: יצחק רבי אמר. נפש

 כתיב: רמי כהנא רב. דם שאחריתו יין תרא אל - יתאדם כי יין תרא אל: אמר רבא. הבא לעולם פניהם ומלבין

 - זכה, ישמח וקרינן ישמח כתיב: רמי רבא. רש נעשה - זכה לא, ראש נעשה - זכה, תירוש וקרינן תירש

 אבא בר שמעון דרבי בריה עמרם רב אמר. פקחין וריחני חמרא: רבא דאמר והיינו. משממהו - זכה לא, משמחו

'( וגו) עינים חכללות למי חנם פצעים למי שיח למי מדנים למי אבוי למי אוי למי דכתיב מאי: חנינא רבי אמר

, עוקבא רב אמר חסדא רב אמר כרם ויטע האדמה איש נח ויחל. וכו' ממסך לחקר לבאים היין על למאחרים

 שלא, הראשון מאדם ללמוד לך היה לא, נח: לנח הוא ברוך הקדוש לו אמר: זכאי רבי אמר עוקבא מר לה ואמרי

 אילן אותו: אומר מאיר רבי, דתניא. היה גפן הראשון אדם ממנו שאכל אילן אותו דאמר כמאן. יין אלא לו גרם

 .יין אלא לאדם יללה שמביא דבר לך שאין ,היה גפן ממנו הראשון אדם שאכל

 ה הלכה ג פרק דעות הלכות ם"רמב

 ומפסיד ומגונה חוטא זה הרי המשתכר וכל, שבמעיו אכילה לשרות כדי אלא שותה אינו יין שותה כשהחכם

 .השם את חילל זה הרי הארץ עמי בפני נשתכר ואם, חכמתו

 פ"ו מהלכות יו"ט ה"כרמב"ם 

 במצות ירבה בזה שיוסיף מי שכל ויאמר ראש ובקלות ובשחוק ביין ימשך לא ברגל ושמח ושותה אוכל כשאדם

 ההוללות על נצטוינו ולא וסכלות הוללות אלא שמחה אינה הראש וקלות הרבה והשחוק שהשכרות, שמחה

 מתוך ולא שחוק מתוך לא השם את לעבוד אפשר ואי, וכו' הכל יוצר עבודת בה שיש השמחה על אלא והסכלות

 .שכרות מתוך ולא ראש קלות



 ח פרק ג חלק נבוכים מורה

 מהתקבץ חרפה יותר אצלך שיהיה ראוי המשכרת השתייה על הקיבוץ אך, בכונה המזון כדין דינו היין ואמנם

 לאדם אין הכרחי ענין היציאה כי זה וביאור, אחד בבית ביום ומתריזים נפנים הערוה מגולי ערומים אנשים

 והפסד, מושכל לא מפורסם הערוה גלות וגנות, בבחירתו הרע האיש ממעשה הוא והשכרות, לדחותו תחבולה

 איני המשגל ואמנם, בו ידבר ולא זה שירחיק אדם להיות שרוצה למי צריך ולזה, לשכל מרוחק והגוף השכל

 וכו'. אבות בפירוש שאמרתיו ממה יותר בו לאמר צריך

 פרשת שמיני )י, ט( התוספות מבעלי זקנים דעת

 אוי למי צווח הוא ברוך הקדוש וגם. עליו באות וחרפות בושות מדאי יותר שתיות י"שע לפי. תשת אל ושכר יין

 כי כתיב ועוד. דם אחריתו כי יין תחמוד אל' פי יתאדם כי יין תרא אל כתיב ועוד. היין על למאחרים' וגו אבוי למי

 לסוף' כלו במישרים יתהלך בכיס עיניו נותן והמוכרו בכוס עינו נותן השכור כלומר כתיב בכיס עינו בכוס יתן

 שנתקללה שכשם ישך כנחש אחריתו בו שיכשל דבר בו יהיה לא כי במישור בביתו הולך ויהיה לו אשר כל ימכור

 בנחש ביה קרי ישך כנחש אחריתו א"וי. נח ששתה יין ידי על חם דהיינו שלישי נתקלל כך הנחש בשביל האדמה

 ולבסוף מקום של צוויי על ועבר נשתכר לעיל' כדפרי שלו נישואין בברכת הראשון אדם ששתה יין ידי שעל

 העולם נהגו יין אותו בשביל האדם על מיתה שנקנסה ולפי עקב תשופנו ואתה שנאמר נחש בנשיכת נתקלל

 שעשה עקיבא ברבי מעשה. אשה במה בשלהי מצינו וכן לחיים עונין והם מרנן סברי אומר בצבור כשהמברך

 האדם היין י"שע זרות יראו ועיניך. תלמידיהון ולפום רבנן לפום וחיי חמרא אמר וכוס כוס כל ועל לבנו משתה

 וישב דכתיב זר אל בך יהיה לא' שנאמ ז"ע שעובד אלא עוד ולא. פה ולנבול זרה ולאשה לעבירה עצמו מתיר

 עריות וגלוי ז"ע דברים לארבעה שגורם תהפוכות ידבר ולבך .העגל לעבוד לצחק ויקומו ושתה לאכול העם

 אמרו ועוד. היין על שנהרג ומורה סורר כבן' וגו יין בסובאי תהי אל שלמה אמר ועוד הרע ולשון דמים ושפיכות

 זקנים שבעים מדעת בו יש ביינו עליו מיושבת שדעתו כל רב אמר אשי בר חייא' ר אמר הדר פרק בעירובין ל"ז

 מדעת בו יש לעולם מתרצה הוא ששותה פ"שאע' פי ביינו המתפתה כל חנינא רבי ואמר. בשבעים נתן יין שכן

 נכנס בשבעים נתן וסוד בשבעים נתן יין ל"רז אמרו ועוד. כשתיה וריח' וגו הניחוח ריח את' ה וירח שנאמר קונו

 בראש יגלו עתה לכן בתריה וכתיב 'וגו יין במזרקי השותים שנאמר יין י"ע גלו השבטים עשרת וגם. סוד יצא יין

 שיתאבלו כדי חרבן על מתנבא ירמיה כששמע יין תשתו אל בניו את שצוה רכב בן ביונדב מוצא אתה וכן גולים

 הקדוש אמר רכב בן יונדב דברי הוקם כדכתיב משבחן והכתוב' באהלי ישבו אלא בתים יבנו ושלא ירושלים על

 מרבה כשאדם ועוד. לפני לשמש בבואם יין ישתו שלא כהני שאצוה הוא דין גורם היין וכך הואיל הוא ברוך

 וסמיך תשת אל ושכר יין' שנא יורה אל שכור ל"אז ועוד .דעת ישמרו כהן שפתי כי וכתיב מדעתו יוצא יין לשתות

 רבי ואמר' וגו בדרך מהלך שהיה גמליאל ברבן מעשה. הדר' פ בעירובין איתמר וכן ישראל בני את ולהורות ליה

 ח"ברמ שנכנס לומר חמר ארמי בלשון נקרא יין ועוד. ובכעסו בכיסו בכוסו ניכר אדם דברים בשלשה אלעאי

 נברא לא חנן רב אמר בעירובין כדאמרינן יין להם שנותנין אבלים כשאר נהיה לא תשת אל ושכר יין א"ד איברים



 :נפש למרי ויין לאובד שכר תנו' שנא' לרשעי שכר ולשלם' אבלי לנחם אלא יין

 ט( )י, שמיני פרשת ויקרא בחיי רבינו

 מוליד. זו בפרשה נרמזו ושלשתם, השכל ובלבול, הרוח וגסות, שינה: דברים שלשה מוליד בטבעו היין כי וידוע

 אל בבאכם: "וזהו, ממנו השינה מתילדת, ולח חם עשן הראש אל יעלה היין משתית כי מפורסם דבר זה, שינה

 ואנכי' וגו משנתו יעקב וייקץ( "טז, כח בראשית: )ביעקב שכתוב זה, באהל השינה איסור על לרמוז", מועד אהל

 יכבה טרם אלהים ונר( "ג, ג א - שמואל: )שכתוב וזהו, אשכב לא גם ישנתי לא ידעתי שאם כלומר", ידעתי לא

" שוכב" שבמלת האתנחתא וטעם, במקומו שוכב ושמואל' ה בהיכל יכבה טרם: שעורו'", ה בהיכל שוכב ושמואל

 הלוים אחיו ככל אלהיו' ה בשם ושרת( "ז, יח דברים: )שנאמר, בעמידה אם כי הישיבה לא גם. כן מורה

 ויגיע הלב כחות מחמם שהוא לפי, הרוח גסות מוליד'". ה בשם לשרת לעמוד( "ה, יח דברים: )וכתיב", העומדים

 בין יבדיל לא, אצלו שוה הכל הלב גובה עם כי", החול ובין הקדש בין ולהבדיל: "שאמר וזהו, הלב גסות מזה לו

 השכל בין מבדלת מחיצה הוא הנה למוח העולה שהעשן לפי, השכל בלבול מוליד. לטהור טמא ובין לחול קדש

 האדם פעולות כן, הזה והעולם השמש אור בין מבדלת מחיצה שהיא ברקיע הנטוי כענן, הגוף כחות שאר ובין

 תורה של במצותיה שהוראה לפי", ישראל בני את ולהורות: "שאמר וזהו, ביניהם להבחין יכול ואינו נחשכות

 כי יין תרא אל( "לא, כג משלי: )ואמר מהיין השתיה רבוי גנה ה"ע שלמה והנה. צלולה ודעת זך שכל צריכה

( ז, יא במדבר: )מלשון", עינו בכוס יתן כי, "לדם יתאוה" יתאדם כי( "א, יב רבה ויקרא: )ל"רז פירשו", יתאדם

" במישרים יתהלך. "כיס חסרון לידי יבא הכוס אחר נמשך כשהוא כי, כתיב" בכיס", "בכוס", "הבדולח כעין ועינו"

 יתהלך" זהו, בו שיבשל חפץ שום בביתו יהיה שלא עד כלום לו ישאר ולא ביתו כלי כל למכור סופו(, שם משלי)

 יופי בטעם חוה פתה שהנחש כשם", ישך כנחש אחריתו(. "לב שם) הכל מן ריקן ביתו שיהיה סוף" במישרים

 הביאם כך ואחר", להשכיל העץ ונחמד לעינים הוא תאוה וכי למאכל העץ טוב כי( "ו, ג בראשית: )שנאמר, הפרי

, שמיני תנחומא: )ל"רז ודרשו, מיתה לידי יביאהו ובסוף וטעמו מראהו ביופי שנמשך למי מפתה היין כך למיתה

 שליש נתקלל היין אף", בעבורך האדמה ארורה( "יז, ג בראשית: )שנאמר, בעבורו אדמה נתקללה נחש מה( ה

 ".כנען ארור: "וכתיב", מיינו נח וייקץ( "כד, ט בראשית: )שנאמר, בעבורו העולם

 (ט ,י) שמיני פרשת ויקרא על אלשיך

 עולם חקת תמתו ולא מועד אהל אל בבאכם אתך ובניך אתה תשת אל ושכר יין. לאמר אהרן אל' ה ידברו

 אשר החקים כל את ישראל בני את ולהורת. הטהור ובין הטמא ובין החל ובין הקדש בין ולהבדיל. לדרתיכם

 (:יא - ח. )משה ביד אליהם' ה דבר

 עם, אתו בניו בהיות רק נאסרו שלא יראה ואדרבא, מיותרת זרה מלה שהוא, אתך אומרו אל. א. לב לשית ראוי

 לבדם אותם פרט למה דורותם לכל כוללת מצוה שהיא אחר כי, לדורותיכם עולם חוקת באומרו. ב. כן שאינו

. ג. עולם חקת' כו בבאו ושכר יין ישתה לא כהן כל ואמר מתחלה קיצר לא ולמה, כלם את כלל כך ואחר תחילה



 :בלבד בכהנים נאמר למה כן אם. השבטים לכל כולל זה הלא כי, ישראל בני את ולהורות אומרו כי

 מה כי נמצא. ונענשו נכנסו יין שתויי ואביהוא נדב כי( ט כ רבה ויקרא) אומרים ל"ז מרבותינו יש הנה אמנם( ט)

 נכנסו שלא זה בשביל מתו שלא אלא אינו, בדבר חולקים שיש וגם. היין מן היה מתו כי אביהם עם אלו בניו שאין

 בניך ויהיו אתה תהיה ובזה, תשת אל ושכר יין ואמר. אותם להמית כדי זה בעון שיש יכחישו לא אך, יין שתויי

, אליו מהנוגע זה ענין לו שרמז ואחר. אתך אינם כן ידי על השנים כאשר, אתך יהיו לא כן לא שאם כלומר. אתך

 ':כו עולם חוקת וזהו, לדורות היא עולם חוקת גם אם כי, כהנים מלשאר אליהם צריכה האזהרה אין כי אמר

 על להזהיר ראוי ישראל איש לכל גם כן אם, היין יבלבלם בל בדבר ידקדקו למען האזהרה האם תאמר ושמא( י)

, ישראל מלכל בכהנים מצוי השכרות יותר האם, ישראל מלשאר הכהנים את תזהיר למה כן ואם. המשפט דבר

 דברים שלשה לכם יש אתם הלא כי, החפץ על תתמהו אל אמר לזה. ישראל המון מלכל ידליקם שיין או

. ב; ראש בקלות שכינה השראת מקום אל תכנסו שלא', כו בבאכם. א: היין על אזהרה צריכים אתם שבשבילם

 כן על כלומר, הכהנים אל בייחוד הם שלשתן שמעמד. הטהור ובין הטמא בין. ג; החול ובין הקדש בין להבדיל

 :לכם האזהרה פרשת ייחדתי

 זה אשר. היין מן אזהרה צריך ישראל בני את ולהורות גם הלא כי, זו אזהרה יש לישראל שגם יבצר לא אך( יא)

 משני הוא אזהרה עיקר לך שייחדתי שמה אלא .להזהיר בא אני בכל גם כי, כישראל כלוי ככהן דיין לכל כולל

, דברים שלשה יש בך כי. ב. בניו מתו כן על כי לו שהיה מה על לו לרמוז, אתך באומרו רמזנו אשר. א. טעמים

 :כמוך זו אזהרה צריכים בלתי שהם לא, לך הדבר אמרתי כן על. היא אחת ישראל לשאר אך

 ב פסוק ו פרק נשא פרשת בחיי רבינו

 סוטה הרואה שכל: לומר סוטה לפרשת נזירות של זו פרשה נסמכה. נזיר נדר לנדור יפליא כי אשה או איש

 ".לב יקח ותירוש יין זנות( "יא, ד הושע: )אומר הוא וכן(, א ב סוטה) ל"רז דרשו כך, היין מן עצמו יזיר בקלקולה

 ומכשולים חטאים לידי מביא והוא התאוות אחר נמשך אחריו הנמשך כל כי היין מן הנזיר הוזהר: הפשט ד"וע

 האדם עבודת שתהיה אפשר ואי השכל מפסיד שהיין לפי, הוא' לה בנזירות כוונתו כי'. לה להזירוכו'.  רבים

 .שלמה

 רשב"א מאמר על ישמעאל

 



 

 כלאי הכרם -תקמט מצוה תצא כי פרשת החינוך ספר

 האל ירחיקנו יותר בו שמצוי הכשלון לפי דבר כל כי התורה מצוות בכל הדבר ידוע. הקדמה. המצוה משרשי

 כי אותו בחמדם חללים רבים הפיל אדם לבני מכשולות כמה שבו ליין סבה הכרם נטיעת כי ספק ואין, ממנו

 שכתוב וכענין, נרדם להיות ולשכב ושתה אכול עצתו וכל טוב יצר ומדיח רע האדם לב יצר מעורר יתאדם

 השם לנו התירו ואולם'[, ח', ו במדבר] בכתוב קדוש יקרא ממנו יזיר ואשר, בוגד היין כי ואף'[ ה', ב חבקוק]

 שאם הכתוב חייבנו גדול לצורך רק הותר שלא ואחר, הגופים אל במיעוטו שנמצא תועלת קצת בשביל הוא ברוך

 מן ויאבד הכל ישרף אבל, כלל בו נהנה ולא לקיימו שלא וחטא עון צד בענינו יהיה זריעתו או נטיעתו בתחלת גם

 אבל בעבירה התחלתו גם עוד להיות טוב לא, בישולו גמר אחר ממנו היוצאין המכשולות ברוב די הלא, העולם

 .בו אשר וכל והעצים והקש הפרי הכל תוקד

 תרצה סימן חיים אורח יוסף בית

 לך ואין גמור איסור שהשיכרות שישתכר לא בפוריא לבסומי אינש חייב( לח אות פורים' הל) חיים בארחות כתוב

 .מעט מלימודו יותר שישתה אך זולתן עבירות וכמה דמים ושפיכות עריות לגילוי גורם שהוא מזו גדולה עבירה


















































































