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 ב עמוד ד דף ברכות מסכת בבלי תלמוד

 זה -? הבא העולם בן איזהו: יוחנן רבי דאמר, יוחנן לרבי ליה מסייע. ומתפלל שמע קריאת קורא: מר אמר

 בעית אי? מפלגי קא במאי. תקנום באמצע תפלות: אומר לוי בן יהושע רבי. ערבית של לתפלה גאולה הסומך

 גאולה אלא, הוי נמי מאורתא גאולה: סבר יוחנן דרבי, סברא אימא בעית אי. סברא אימא בעית אי, קרא אימא

. מעלייתא גאולה הויא לא, מצפרא אלא הויא דלא כיון: סבר לוי בן יהושע ורבי; צפרא עד אלא הויא לא מעלייתא

 - לקימה שכיבה מקיש: סבר יוחנן רבי, ובקומך בשכבך: דכתיב, דרשו אחד מקרא ושניהם - קרא אימא ואיבעית

: סבר לוי בן יהושע רבי; תפלה כך ואחר שמע קריאת נמי שכיבה אף, תפלה כך ואחר שמע קריאת קימה מה

 מתיב. למטתו סמוך שמע קריאת נמי שכיבה אף, למטתו סמוך שמע קריאת קימה מה - לקימה שכיבה מקיש

 גאולה סמך קא לא הא, לסמוך בעי אמרת ואי; לאחריה ושתים לפניה שתים מברך בערב: דרבינא בריה מר

  .דמיא אריכתא כגאולה, השכיבנו רבנן דתקינו כיון: אמרי! השכיבנו למימר בעי דהא, לתפלה

 פסוק ט סט פרק תהילים

 שמצאתי במה אפשר. אמי לבני ונכרי לאחי הייתי מוזר יוסף תהלות שםובאמי:  לבני ונכרי לאחי הייתי מוזר

 השפחה שהיא וחשב ונשתנית לאשתו וגילתה לשפחתו תבע דישי ל"מרז שהביא י"כ המנחה תורת קדמון' בס

 להרגה ורוצה לזנונים הרה אמנו ראה ל"וא מאשתו פרוש ישי שהיה הבנים וידעו. מדוד ונתעברה אליה ובאה

 ומה ד"זהת לכם ועבד מאוס הולד ויהיה עליכם לעז תוציאו ולא שתלד לה הניחו אביהם ל"וא ולעוברה לה

 הייתי מוזר ש"וז. ד"בס א"במ ש"וכמ זרעו לטהר רוצה שהיה ל"ז ע"הרמ פירש כבר שפחתו על לבא ישי שרצה

 ':וכו אכלתני ביתך קנאת כי אחר ומצד. שזינתה אמנו על שחשדו אמי לבני ונכרי ממזר שאני שחשבו לאחי

 ב עמוד עו דף יבמות מסכת בבלי תלמוד

 אלא אסורים אינם ואדומי מצרי. מיד מותרות נקבותיהם אבל, עולם איסור ואיסורן אסורים ומואבי עמוני'. מתני

 אם ומה, הדברים ו"ק: שמעון ר"א. מיד הנקבות את מתיר ש"ר, נקבות ואחד זכרים אחד, דורות שלשה עד

 שלשה עד אלא הזכרים את אסר שלא מקום, מיד הנקבות את התיר - עולם איסור הזכרים את שאסר במקום
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, כי לא: להם אמר. תשובה יש - לדין ואם, נקבל - הלכה אם: לו אמרו! מיד הנקבות את שנתיר דין אינו - דורות

 . אומר אני הלכה

 בן הצבא שר אבנר אל אמר הפלשתי לקראת יוצא דוד את שאול וכראות: קרא דאמר, יוחנן ר"א? מ"ה מנא'. גמ

 נושא לו ויהי מאד ויאהבהו: והכתיב? ליה ידע ולא, ידעתי אם המלך נפשך חי אבנר ויאמר אבנר הנער זה מי

 רב ואמר, באנשים בא זקן שאול בימי והאיש: והכתיב? ליה ידע לא ואביו. משאיל קא אאבוה אלא! כלים

? אתי מזרח אי, אתי מפרץ אי: שאול ק"ה! באוכלוסא ויצא באוכלוסא שנכנס, דוד אבי ישי זה: אבא רבי ואיתימא

 ט"מ. הוי בעלמא חשיבא - אתי מזרח אי, בידו ממחין ואין דרך לעשות פורץ שהמלך, הוי מלכא - אתי מפרץ אי

 מכל גבוה ומעלה משכמו: בשאול ביה וכתיב, כמדתו - מדיו דוד את שאול וילבש: דכתיב? עליה שאל ליה אמר

 בקהל לבא ראוי אם עליו שאל, לאו אם למלכות הוא הגון אם עליו משאיל שאתה עד: האדומי דואג ל"א. העם

 אלא. מואבית ולא - מואבי, עמונית ולא - עמוני: תנינא, אבנר ל"א. המואביה מרות דקאתי? ט"מ. לאו אם

 על: דקרא טעמא דמפרש, הכא שאני! מצרית ולא - מצרי. זר מום, כתיב ממזר! ממזרת ולא - ממזר, מעתה

 אנשים לקדם להם היה. לקדם אשה של דרכה ולא, לקדם איש של דרכו, ובמים בלחם אתכם קדמו לא אשר

 ליה קרי התם, העלם זה מי בן אתה שאל המלך ויאמר: מיד. אישתיק! נשים לקראת ונשים, אנשים לקראת

: ליה אמרו, שאל. המדרש בבית ושאל צא, ממך נתעלמה הלכה: ליה אמר קא הכי! עלם ליה קרי הכא, נער

 . מואבית ולא - מואבי, עמונית ולא - עמוני

 כו עמוד ב דף תענית מסכת משנה

 ירושלים בנות שבהן הכיפורים וכיום באב עשר כחמשה לישראל טובים ימים היו לא גמליאל בן שמעון רבן אמר

 וחולות יוצאות ירושלים ובנות טבילה טעונין הכלים כל לו שאין מי את לבייש שלא שאולין לבן בכלי יוצאות

 במשפחה עיניך תן בנוי עיניך תתן אל לך בורר אתה מה וראה עיניך נא שא בחור אומרות היו ומה בכרמים

 הוא וכן מעשיה בשערים ויהללוה ידיה מפרי לה תנו ואומר תתהלל היא' ה יראת אשה היופי והבל החן שקר

 חתונתו ביום לבו שמחת וביום חתונתו ביום אמו לו שעטרה בעטרה שלמה במלך ציון בנות וראינה צאינה אומר

 .בימינו במהרה שיבנה המקדש בית בנין זה לבו שמחת וביום תורה מתן זה

 סב סימן כלבו ספר

 ומה, וכו' לה שאין מי לבייש שלא כדי שאולין לבן בכלי בכרמים וחולות יוצאות ירושלים בנות היו הימים ובאלו

 אל לו ואומרות לשם נפנה אשה לו שאין מי שכל פירוש לך בורר אתה מה וראה עיניך שא בחור אומרות היו

 את איש שיחטפו החכמים בעיני הזה המנהג טוב היה איך תמהין ויש, במשפחה עיניך תן ביופי עיניך תתן

 להשיא מגעת שידו מי שכל לדעת יש כי תמה זה ואין, הפקר ישראל בנות היו כאילו דומה ושלום וחס אשתו

 היתה ואם אביה דעת בלתי מקודשת אינה הרי חטיפתו תועיל מה קטנה היתה שאם שם שולחה היה לא בתו

, בה בהגון אלא להתקדש שלא יזהירנה לצאת יתירנה ואם לצאת יניחנה לא לזה חושש אם בוגרת או נערה



 ואולי, להשיאן משגת אביהן יד שאין הבנות בשביל המנהג אבל, לדעתה אלא מתקדשת שאינה ידוע והדבר

 וראנה צאנה( יא, ג השירים שיר) אומר הוא וכן ,הזה המנהג ידי על לא אם ראשן שתלבין עד יושבות היו

 יום נקרא הכפורים שיום כלומר, לבו שמחת וביום חתונתו ביום אמו לו שעטרה בעטרה שלמה במלך ציון בנות

 היו סיני הר על שעמד ביום ישראל עם הוא ברוך הקדוש שנתחתן תורה מתן זו חתונתו ביום שאמרו כמו שמחה

 שמות) ואמר למחרתו בו שצוה המשכן בנין זה לבו שמחת וביום, הנשואין כמו היו הכפורים ויום הארוסין כמו

 משל ישראל כנסת על יתירה חבה הוא הדרש דרך על אמו לו שעטרה בעטרה וענין מקדש לי ועשו( ח, כה

 שקראה ועד בתי שקראה עד' וכו זז לא אחותי שקראה עד מחבובה זז לא ביותר חביבה בת לו שהיתה למלך

 והם, ומצותיו ותורתו מלכותו בקבלת יתברך לשם כבוד עטרו וישראל אמו לו שעטרה בעטרה אומר הוא וכן אמי

 .ואנחה יגון ונסו ישיגו ושמחה ששון ראשם על עולם ושמחת הזה עטרת ומוכתרים בכבודו מעוטרים

 תרכד סימן ב כרך והנהגות תשובות

  בשידוכים מום לגלות: שאלה

 הכלה או החתן צד מחוייב אם, נתרפאו ה"וב נפש ממחלת פעם שסבלו היכא, בשידוכים שאלוני לאשר נדרשתי

 ובלאו להודיע חייבין' וכדו לרפואות עדיין זקוקים שאם הדבר תלוי ולדעתי, לא או מהמחלה השני לצד להודיע

 מאשרים למומחים המפורסמים מובהקים ורופאים, עוד סובלים ולא המחלה כשנשכחה אבל, השני מטעין הכי

 דעתי, עכשיו שאין סיבה היתה הקודמת שבהתקפה, לעתיד חשש שום ואין עליהם המחלה רושם נשאר שלא

 לה שיש שבאשה מצוי קשים יסורים עם לידות לעבור עוד שצריכה שבאשה, האשה לבין האיש בין בזה לחלק

 התורשתית והנטייה, המחלה הפעם עוד אצלה שיתעורר לה סמוך או לידה בעת, ל"ר נפש למחלת נטיות רק

 איזה לו שיהיה לחשוש אין באיש אבל. לו לספר ראוי כ"וע, בעבר פעם בה התעורר שכבר לאחר ש"וכ, לכך

 לגמרי שנתרפא כיון חשש שום אין כשעכשיו להקל נוטה דעתי ולכן, בשנית מחלתו לעורר שעלול בחיים משבר

 לא ובעצם, להשידוך יסכים לא חשש שום אין שבאמת אף בעיה איזו על ישמע רק אם השני שהצד ידוע הרי כי

 של מדות כלל בדרך בשידוכים מגלין שאין וכשם, נתרפאה ומחלתו לגמרי בריא הוא עכשיו שהרי אותה מטעה

 ד"ובס, לגלות חייבין אין באיש כאן גם, שהבאנו מחשש יותר הרבה החיים כל שמפריעים וכדומה כעס עקשנות

 מחזקת שמשפחה לחוש ראוי כאלו מקרים שני כבר במשפחה יש אם מיהו) עיקר ד"כנלענ, דבר יקרה לא

 (. ד"כנלענ להגיד וחייבין

 גם לעתים חשש שום כאן אין מובהק הרופא ולדעת, להתקפה מיוחדת סיבה היתה דאם אפשר באשה וגם

 .במשפחתה המחלה הוחזק לא אם ספיקות לעורר לגלות צריכים ואין, כמוהו דינה', וכדו בלידה

 

 



  ÒÓ „ÂÓÚ ı¯Ù ÌÈÈÁ Ô· Ï‡¯˘È ·˜ÚÈ ,È˜Ò·ÈÈ�˜ (˙Â·Â˙Î ,˙ÂÓ·È) Ê - ·˜ÚÈ ˙ÂÏ‰˜150    ‰ÓÎÁ‰ ¯ˆÂ‡ ˙�Î˙ È"Ú ÒÙ„Â‰



  ÒÓ „ÂÓÚ ı¯Ù ÌÈÈÁ Ô· Ï‡¯˘È ·˜ÚÈ ,È˜Ò·ÈÈ�˜ (˙Â·Â˙Î ,˙ÂÓ·È) Ê - ·˜ÚÈ ˙ÂÏ‰˜151    ‰ÓÎÁ‰ ¯ˆÂ‡ ˙�Î˙ È"Ú ÒÙ„Â‰



  ÒÓ „ÂÓÚ ı¯Ù ÌÈÈÁ Ô· Ï‡¯˘È ·˜ÚÈ ,È˜Ò·ÈÈ�˜ (˙Â·Â˙Î ,˙ÂÓ·È) Ê - ·˜ÚÈ ˙ÂÏ‰˜152    ‰ÓÎÁ‰ ¯ˆÂ‡ ˙�Î˙ È"Ú ÒÙ„Â‰



 אות יא ציורים (סוה"ס) חיים חפץ

 בו יש כי החתן את מכיר הוא אם שכן וכל, )לגלות צריך, פריצות בית הוא כי המחותן בית את יודע הוא ואם. יא

 שמע רק בעצמו יודע אינו אם ואפילו. ל"הנ מהפרטים פרט שום לזה צריך ואין( לגלות מצוה בודאי אפיקורסות

 יאמר רק, זה דבר יודע בעצמו שהוא משמע שיהיה בלשון יאמר שלא שיזהר אך, לגלות צריך כן גם, מאחרים

 ולדרוש ולחקור לחוש צריך פנים כל על, בהחלטה זה דבר עתה לעת להאמין דאין אף וכך כך שמעתי: סתם

 .זה אחר

 תקז סימן חסידים ספר

 אותם יודעים היו שאלו חולי להם יש אם להזדווג קרוביו או בניו צריכים אם, ביתו בני מום אדם יכסה לא

 ברע יהיו ולא יפרידם אלא היו טעות קדושי יאמרו פן להם יגלה מזדווגים היו לא חולי אותו עמהם המזדווגים

 שאם צדקה לענין וכן. יפרסם לכך בהם מתחתנים היו לא יודעים היו שאלו להם רעים מעשים יש אם או, יחדיו

 .לנותנים יגיד הרבה להם נותנים היו לא יודעים היו

 קנב סימן ז חלק ם"מהרש ת"שו

 שזה יתומה בבתולה שאלתו ד"וע הגיעני מכתבו .ישן עיר' דק צ"מו י"נ ניימאן הכהן מיכל יחיאל ה"מו להרב

 ואם מזה הודע בלא מרחוק נשתדכה וכעת בצניעות מתנהגת עתה ועד ומאז לזנונים וילדה הרתה שנים איזה

 ב"י' סי ש"בפ שמבואר והגם בהכתובה יתנהגו איך ושאל הנישואין זמן הגיע ועתה הקשר יבטל להחתן יוודע

 להבליע הקורא יוכל וגם פלונית להדא רק בתולתא יכתבו לא הבושה שמפני ו"סקנ ו"ט אות הכתובה במשפטי

 ש"מ והנה. כדת שלא הנכתב ומאתים מנה בחיוב נעשה מה אבל כ"כ יורגש שלא שפתיו בין בתולתא תיבת

 מבואר הספר ובגוף ו"קנ' סי א"המג שרמז חסידים' בס הנה השלום מפני לשנות דמותר הקריאה שינוי בענין

 הבאתי( הגר בארץ כעת שנדפס) ח"האו בהגהות אני אבל השלום מפני גם לשקר אסור עכשיו שהוא דשקר

' מתשו' ראי והבאתי גווני בכל לשנות מותר הבושה דמפני שם העליתי וגם להיפוך א"ע' כ ביצה י"מרש ראיה

 כל ז"עי שיהרס ד"בנ ש"ומכ בזה שנחלקו א"ע ח"נ ד"ע' ותוס י"מרש והבאתי ד"מ' סי צ"וח ב"פ כלל ש"הרא

 הקריאה ישנה והקורא לבעולתא כראוי הכתובה שיכתבו שאפשר באם לכן. ומשפחתה היתומה ועלבון הבנין

 הפסד גורם הרי בשינוי לכתוב אבל כן יעשו/ אזי ל"צ/ עזי כן נכתב שלא אף ומאתים מנה ויקרא הנצרך בכל

 י"בחת בעדים כתב ד"בב יונח וגם מזה יודעים שאין בעדים הכתובה יעשו אזי הקורא י"ע לתקן א"א ובאם לחתן

 שאסורה ד"בב יזהירוה וגם) לה המגיע מהחיוב יותר שהוא מה הכתובה מחיוב הבעל את שפוטרת היתומה

 הדין פ"ע הכתובה אחרת כתובה לה ויתנו יחליפו החופה אחר כי הדבר יבטיחו או( בעצמו מ"רו ש"כמ לכהן

 .יקרעוה החופה תחת שיקראוה הזאת והכתובה

 



 קיח סימן ד חלק חיים אורח משה אגרות ת"שו

 . יעזרנה ת"השי גמורה בתשובה לשוב רוצה אשר תחיה העלמה כבוד. ז"תשל אדר' ו שזינתה לפנויה תשובה

 כדאיתא דברים לכמה התשובה שגדולה כיון אבל, הלכה דבר השואלים לכל להשיב בכחי אין הזמן קוצר מפני

 . תיכף להשיב חובה יש ודאי טובה לו מחזיק ה"שהקב שם שאיתא ובפרט א"ע ו"פ דף ביומא

 בנסיון לעמוד יכולה אינך למעשה אבל גמורה תשובה בעלת להיות הוא שלך שהרצון רואה אני ממכתבך הנה

 מחייבי שהיא נדה איסור מאד החמורה זו בעברה נכשלת הפעם עוד הוא ברוך הקדוש לפני ובוידוי ששבת ואף

 באיסור הוא עלמא ולכולי לאו באיסור כן גם הוא אישות מהלכות ד"ה א"פ ם"שלרמב פנויה ואיסור כריתות

 דבר הוא תשובה אבל, אחד איסור רק בו שיש מדבר חמור הוא איסורין שני זה על שיש שדבר וכמובן. חמור

 קשה פעם עוד שאחר, את שמרגשת כותבת את אבל, מאד החמורות כאלו עבירות על אפילו ומתקבל המועיל

 עברה העובר כל הונא ר"דא( נ"וש א"ע' מ בקדושין כגון' )בגמ מקומות בכמה מפורש דכן ביותר התשובה לפניך

 שיש אחרי ולכן. ביותר להתחזק וצריך, פעמים כמה כשעבר ש"וכ בהחטא מרגיש ולא כהיתר לו נעשה בה ושנה

 ואל השחר בברכות יום בכל להתפלל ל"חז שתיקנו כמו מנסיונות להזהר בחטא נכשלו שלא אלו אף אדם לכל

 ממכתבך רואה שאני כפי ובפרט, מנסיונות ליזהר צריכין בחטא כבר שנכשלו שאלו שכן כל נסיון לידי תביאני

 אותך הבועל הבחור שהרי מאד עליך זה הרע יצר גבר נישואין של חשבונות שום בלא הביאה הנאת מעצם

 לשאול שייך היה לא זה לבחור להנשא שהרי, לו להנשא חושבת אינך את ואף, כלל לישאך חושב אינו בזנות

 לכן כאלו חמורות עבירות לעבור הרע יצרך כופך לבד זנות תאות שבשביל שנמצא, לו להודיע את צריכה אם

 שבהקאלעדזש הלינה מחדרי ולצאת שירצה דתי לבחור האפשר לפי תיכף להנשא לטובתך העצה עיקר ודאי

 מקום מכל בתורה והכופרים הנכרים אצל שהוא ואף מזולזל הוא עריות שענין מצויה הפרצה ששם'/ שבקולג/

 האיסור חומר שתשנני צריך זמן איזה יעבור הרי שידוך שיזדמן עד אבל. התורה שומרי על אף השפעה איכא

 ועונש ובשכר ובהתורה ה"בהקב מאמנת שאת מאחר שומעת ואזן רואה עין שיש והעיקר מזה הבא והגנאי

 . האמונה עיקרי שהם

 לחם הנותן ת"השי כי ממון חוסר בגלל להמנע לך אין לאיש להנשא ביותר לך שנחוץ מכיון כי לדעת לך יש גם

 על כשתבטחו ותצליחו עבודה איזה ישיג והוא עבודה איזה להשיג תראי את כי הפרנסה לכם יזמין בשר לכל

 רוצה הוא גם אם לידע את צריכה אבל, נכון יותר זה היה לכאורה לנשאך ירצה שבעלך הבחור ואם. ת"השי

 אחר נסיון יהיה שלא משום לסמוך יש אך, נדה באיסור לזלזל החתונה אחר תכשלו שלא כדי בתשובה לשוב

 הפרנסה יזמין ת"שהשי לדאוג אין ולפרנסה, קצר בזמן הנישואין לעשות אפשר זה בחור עם שהרי. החתונה

 . התורה ושמירת התשובה בזכות בריוח

 ורק חטאה כסוי דאשרי אדם לשום לא אבל ת"השי לפני בלחש רק האדם צריך וידוי כי לדעת את צריכה עוד

 שרצית מחמת אלי שכתבת טוב ולכן, טובה עצה למצוא בין ההלכה מצד בין לשוב איך לידע כדי צורך כשיש



 דרק, אדם לבני החטא לגלות אסור תועלת בלא אבל, מכירך איני וגם מחטא שתנצלי לפניך דרך איזה לידע

 התורה ודרך, דבר כל על לעבור ורשאין מתכפרין אמונתם של כומרים לפני שבוידוי סוברים העולם אומות פריצי

 הרע יצר נגד לעמוד עצה יש אם ולידע התשובה דרכי ללמוד לתועלת ורק, ממעשיהם ללמוד ו"וח להיפוך הוא

 . לאדם אותו לגלות צריך

 צריכה אינך אבל, לו לגלות צריכה את ודאי, לאשה אותך לישא שירצה להבחור להגיד את צריכה אם ובדבר

 ורק, לו להגיד אז אסור וממילא השידוך בכלל ירצה אם ידוע לא שעדיין ראשונה דפעם והכרה בראיה לו להגיד

 שנזדמן בזה רק לומר את צריכה, הנישואין בדבר ודבר לך אמר שכבר בברור אותך לישא שרוצה שתדעי אחרי

 נתחרטת ותיכף הרבה ופתוי רצוי בדברי המפתה נגד לעמוד כך כל ראש כובד לך היה שלא בשעה פעם איזה

 מאחר ואז, לו נשואה כשתהא גם שיארע לחוש לו שאין מדבריך שיכיר עד כזה דבר שאירע זה על ומצטערת

 לנערה אותך שיכיר מאחר פעם איזה שאירע זה בשביל בו יחזור לא שלך המעלות שהכיר מפני בך רוצה שהוא

 . התורה כדין לבעלה מסורה אשה' ותהי בזה שוב את חשודה שלא להאמין שיש ומצותיה תורה שומרת

 הסכים הרי הכתובה על יחתום שהחתן מאחר כי, הקידושין למסדר להגיד צורך אין הכתובה כתיבת בדבר

, אותו הטעתה לא אם בתולה אינה באמת אם אף בתולה בכתובת ומחוייב קפידא ליכא ושוב בתולה לכתובת

 לכתוב נכון יותר עצמו להבועל וכשניסת, כתובה מתוספת גרע לא בתולה בכתובת להתחייב דרצה מאחר

 הרב עשה ויפה א"ק סימן ע"אה חלק משה באגרות בתשובותי מבואר והטעם בתולתא ולכתוב בתולה כתובת

 סך לענין אלא איסור לענין נוגע שאינו לכהונה שכשרה כשר מישראל נבעלה אם מאחר בבעולה גם אך, ההוא

 להמסדר זה לגלות אין וממילא, בתולה כתובת לכתוב יכולים בתולה בכתובת ורוצה יודע החתן אם הממון

 . לעיל כדכתבתי אדם לשום ולא קידושין

 ישראל ומנהגי התורה בדרך ותתנהגי חטא בשום עוד תכשלי ולא תשובתך יקבל ת"שהשי בברכה והנני

 .פיינשטיין משה, בישראל ונכון כשר בית ותבנה קדושים

 אות ח ציורים (סוה"ס) חיים חפץ

 להתיישב צריך ומאוד מאוד, המזונות או הנדן בענין לחתן מרמה שהמחותן, הענין לפי מכיר הוא אם אבל. ח

 :פרטים הרבה לזה צריך כי, לחתן זה שיגלה קודם בדבר

 ממנו ששמע או, עניותו גודל את או הרע טבעו את בבירור שיכיר דהיינו, באמת מרמהו שהוא היטב שיתבונן( א

 תקיף אינו שהוא דמפני המחותן על לחשוב בדעתו הענין את תיכף יחליט ולא. )לפנים רק מבטיח שאינו בפירוש

 את משלמין כאלו שאנשים פעמים כמה רואים אנו דהלא, שהבטיח המזונות או הנדן לו יתן לא בודאי במעמדו

 (.הגבוהים הבתים בעלי מן יותר התחייבותם

 להוציא רק רוצה אינו שהחתן מצוי הרבה דפעמים, לו מתרצה היה לא זה יודע החתן היה שאילו, לידע צריך( ב



 לילך זה היתר שייך לא בודאי זה ובאופן, השידוך עיקר כלל בזה תלוי אינו אבל יכול שהוא מה כל מהמחותן

 (.זה על בטוחות מהמחותן להוציא איך שיתיעץ לחתן תועלת יהיו שדבריו רואה שהוא לא אם. )לו ולגלות

 לגלות דאסור ופשוט, בזה זה יצא, שיהיה ענין באיזה מרמהו החתן גם דאם, רמיה תהיה לא החתן שמצד( ג

 .לו

 נשלמו כי בזה היטב שיתבונן אחר אם כי לגלות למהר אין כן על. ל"הנ הפרטים שאר לזה כן גם צריך זה ולבד

 .שכתבנו הדברים כל

 ו אותא  כלל הרע לשון חיים חפץ

 מדיבורים וכדומה, ישראל של בגנותו לעולם לספר שלא הזאת במדה עצמו ירגיל שאם רואה הוא אם אפילו

, תורה ריח בהם שאין אנשים והם אחרים רשות תחת שהוא כגון, פרנסתו בענין גדול הפסד לו יסובב, האסורים

 פתוח פיו שאין מי יראו שאם עד, החמור העון בזה מאד פרוצים הם כאלו אנשים הרבים שבעוונותינו הוא וידוע

, ביתו בני את לפרנס במה לו יהיה ולא ממשמרתו יסלקוהו זה ידי ועל ופתי לשוטה אותו יחזיקו, כמותם כך כל

 ז"קנ בסימן דעה ביורה כמבואר עליהן לעבור ולא לו אשר כל ליתן שמחויב לאוין שאר ככל ,אסור כן פי על אף

 .שם עיין ה"בהגה א"ס

 א אות ו כלל רכילות חיים חפץ

 וכשהם, אחרים רשות תחת שהוא כגון, בעניניו גדול הפסד לו יסובב יגלה שלא זה ידי שעל רואה הוא אם אפילו

 יסלקוהו זה ועבור, פלוני עם הוא ידו שגם יחשדוהו, רוצה אינו והוא להם שיגלה עליו ועומדים הדבר את מבינים

 שמחויב לאוין חייבי שאר ככל, אסור כן פי על אף, ביתו בני את לפרנס במה כך אחר לו יהיה ולא ממשמרתו

 שבגילוי במקום לא אם. ה"בהגה' א סעיף ז"קנ בסימן דעה ביורה כמבואר, עליהן לעבור ולא לו אשר כל ליתן

 רבים פרטים לזה צריך כי, ההיתר זה על לסמוך למהר אין אבל. הריב ולהשבית הנזקין לסלק תועלת תהיה

 .בארוכה' ט בכלל לקמן ה"אי שנבאר וכמו

 אות י ד כלל הרע לשון חיים חפץ

 וכיוצא מתורה בטלן שהוא או רעות מדות שארי או כעס או גאוה כגון מגונה מדה באחד אדם רואה אם כ"פעוא

 מה העיקר כי, ממעשיו ילמדו שלא כדי עמו יתחברו שלא ולהזהירם לתלמידיו או לבנו זה דבר לספר לו נכון בזה

 כונתו אם אבל לקלונו ולשמוח חבירו את לבזות כונתו אם הוא, אמת על אפילו הרע בלשון התורה שהזהירה

 דמצוה נראה בזה וכיוצא זה באופן אך. איכא נמי ומצוה דמותר פשוט ממעשיו ילמוד שלא חבירו את לשמור

 שלא וגם, מזה יותר ידו על להתיר השומע יטעה שלא כדי חבירו של בגנותו מספר למה הטעם לבאר להמספר

 בכלל לקמן שיתבאר כמו אמת על אפילו לספר שאסור לו יאמר פעם כי עצמו את סותר שהוא עליו לתמוה יבוא

 הוא אם ד"יו ע"בשו איתא ג"וכה, )בעצמו מספר הוא ועתה העון מזה הקטנים בניו להפריש היא רבה שמצוה' ט



 (.ב"וכי שבת בערב לאיסור פוסקים שיש דבר מתיר



Selected emails from our listeners 
 

Reb Dovid, thank you so much for your excellent podcast. In addition to the actual content of the shiur I look 

forward to your vort at the beginning of each podcast. Your Torah on the connection between Simchas Bais 

Hashoaveah and Tashlich was phenomenal. I wanted to point out to you after beginning to listen to this week's 

shiur on the Shidduch Crisis that the vort you said in the beginning is kimat the same vort said by Reb Moshe 

Shapiro ztl in the new english sefer that came out - it's in the last shtikel in the sefer where he explains the 

significance of succos and brings the gemara in brachos that you referenced as well in explaining geula arichta. 

Baruch shakevanta.  

Wishing you and your family a wonderful new year and Hashem should continue to give you strength and the 

time to continue this important podcast. 

Heshy Abramson 

Baltimore, Maryland 

-------------------------------------- 

I just listened to the shiur on Shidduch. I have a few stories myself including where my daughter got divorced 

because certain information was hidden and she couldn't live with him. At this point I will never trust a Rav or 

rosh yeshiva. I also ask this question, " do you know any information which a Rav said not to tell unless 

specifically asked"? This way if I hear the person hesitate I know it's not for me. To say my amunas chachaim 

is shattered is an understatement. If you use my comment please don't include my name. But I have some 

unbelievable stories where Rabonim lied or screamed at me just because I was looking for information on a 

Shidduch. 

Thank you, 

Simcha Alon 

-------------------------------------- 

 

R. Dovid, 

I listen to your show weekly and have shared many ideas but never have I seen such clear Siyata Dishmaya as 

with last week's show. Shortly after listening to various Rabbanim discuss a number of  specific Shidduch 

questions, I received a call with exactly the issues discussed on your program ! His question, my response, his 

reaction and follow up question sounded like a quote from you radio show. Without going into specifics, this 

dealt with a very sensitive topic which would have left me stammering to respond. With the background learned 



from your program, I was able to respond appropriately and with confidence that I was being fair to both sides. 

Yasher Koach for your Avodes Hakodesh. 

 Thank you, 

Ari Friedman 

 



Selected audio from our listeners 

Shidduch- comment on the show click here 

Shidduch crisis- a possible solution click here 

Shidduch crisis- comment on the show 1 click here 

Shidduch crisis- comment on the show 2 click here 

Shidduch crisis- comment on the show 3 click here 

Shidduch crisis- comment on the show 4  click here

https://drive.google.com/file/d/0B6Vpm_W8m0xMdjlocFVRR0RjcGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6Vpm_W8m0xMTXRNSHpTdVdJWm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6Vpm_W8m0xMZ2h3MTQ5SWF3LWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6Vpm_W8m0xMWjlmbmxwdldudFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6Vpm_W8m0xMX19ENmEtT2ZWU0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6Vpm_W8m0xMX0dpS3FKUHc4TjQ/view?usp=sharing
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