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 פתח דבר
"א יום הבהיר י קראתל. 1"לשמך תן כבוד על חסדך על אמתך כי"
כ"ק אדמו"ר מלך  הולדתל תחילת שנת המאה וחמש עשר ,ניסן
 -, לאורך ימים ושנים טובות שיח שליט"אהמ

חמשה גליון הלהגיש לפני קהל אנ"ש והתמימים שי',  הננו שמחים
מאת תלמידי ישיבת  2קובץ הערות וביאורים "לאפשא לה"של  עשר

אל בנים" -, המוגשת בתור "מתנתתומכי תמימים ליובאוויטש קווינס
 .אבינו רוענו כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

 בעיני גודל הערך והחשיבות של הדפסת חידו"תומפורסם ידוע 
לכתוב הורה ודרש  3פעמים רבות , אשרשליט"אה"מ כ"ק אדמו"ר מ

 חדושי תורה ולהדפיסם בקובצים ובספרים המיוחדים לזה.

ק כהגדרת כ" -בתקופה בו נמצאים אנו משנה תוקף קיבל הדבר 
"על סף ימות המשיח ממש", שבה הרבה  - 4אדמו"ר מה"מ שליט"א

הוצאתם ר שאו ,לדבר אודות חשיבות כתיבת הערות וחידושי תורה
 לאור מזרזת את ביאת משיח צדקנו.

: "שההוראה למעשה בפועל 5וכלשונו הק' בש"פ נשא ה'תנש"א
שהזמן גרמא היא בהכנה )מעין ודוגמא ומביאה בפועל ממש( לקיום 

התחדשות והוספה  -"תורה חדשה מאתי תצא". ובפשטות  עודהי
בלימוד התורה מתוך חיות ותענוג עד שמתחדשים חידושים בתורה, 
הן בנוגע לעצמו, והן בנוגע לפעולה על הזולת, "העמידו תלמידים 

_____________ 
 

1. , א קטו ם  לי  ( תה
2 ' א ע " "ב ח שנ 'ת ה ש  " סה "ב ) שנ 'ת לך ה ך  ל פ  " ש יחת  ש אה  . ור , ב א יב " , ח זהר ן ה שו ל  )

2 2 . ך( ל  ואי
3 , ,( ראה ש ש לדוגמא " "א )סה ש 'תנ ש ה " ' דחה יום ב ש ו " רחה , ע פ במדבר " ש יחות 

 ' "ב ע "א ח ש 'תנ 0ה 6 5 . לך( אי  ו
4 ' ב ע " "א ח ש 'תנ ש ה " "א )סה ש 'תנ ז ה מו וב( ת "ז )ט , י לק פ ב " ש ת  שיח  )6 9 5.) 
5 ' "ב ע "א ח ש 'תנ ש ה " 0( סה 9 5. 



, כידוע ש"כל איש ישראל יכול לגלות תעלומות חכמה 6הרבה"
גלה הן בנסתר, כפי בחינת ולחדש שכל חדש בתורה, הן באגדות הן בנ

התחדשות והוספה  -, כולל ובמיוחד 7שורש נשמתו ומחוייב בדבר"
בלימוד והפצת פנימיות התורה שנתגלתה בתורת החסידות, מעין 
ודוגמא ו'טעימה' מתורתו של משיח )"טועמי' חיים זכו"(, שלכן עי"ז 

 מזרזים וממהרים ופועלים ביאת דוד מלכא משיחא".

ע"פ הוראת כ"ק , אשר שנת הקהלבשנה זו,  מיוחדתהדגשה 
, צריך להיות הענין ד"הקהל" גם בלימוד אדמו"ר מה"מ שליט"א

 התורה.

ים המכילים כל יבהתאם לזאת, יצאו לאור על ידינו קובצים שבוע
טוב הערות וביאורים בכל חלקי התורה, מפרי עמלם של תלמידי 

 התמימים דישיבתנו הק'.

"כ ביאורים בשיחות ומאמרים דשנות גם כו יםבין ההערות נמצא
נ"ב, וזאת ע"פ המבואר בשיחות ואגרות כ"ק -הנפלאות, תנש"א

שיחות ומאמרי כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א ע"ד חשיבות הלימוד ב
"הלואי היו מדקדקים  8נ"ע האחרונים. ובל' הרב צאדמו"ר מוהריי"

אנ"ש, ובפרט התמימים, בדברי כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, ואפי' 
שיחותיו, ובפרט משנת השי"ת והשנה שקדמה לה". ואף אנן נעני' ב

 10בנוגע לתורתו שלו, שבהם "דער רבי הָאט ַאלץ בַאווָארנט" 9אבתרי'
 ה עד ביאת המשיח תיכף ומיד ממ"ש.ובהם נמצא הדרכה ודרכי פעול

, ראינו לנכון ניסן "אינו תחת רושם ימי ההכנה ליאי לזאת ובעמד
ץ מיוחד, בהתאם נעלים אלו ע"י הדפסת קובלתת התבטאות לרגשים 

ה'תש"נ )בקשר בש"פ בא שליט"א מה"מ  מו"רלמה שאמר כ"ק אד
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ער זַאך הויבט זיך : "וויבַאלד ַאז יעד11( וזלה"ק"א ניסןעם ההכנות לי
ה זָאל מען מַאכן ַא "מוסד" איז כדאי ַאז אין תורה עצמ -ָאן פון תורה 

י תורה, בנגלה ובחסידות, דורך ַארויסגעבן קובצי חידוש -חדש 
 ת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו".ובפרט בתור

אשר על כן, קבצנו ליקטנו וביררנו הערות וביאורים אלו ואספנום 
גם כמה  "הקהל" )ואחדות( שבתורה, והוספנולתוך קובץ אחד, 

לכבודו של כ"ק אדמו"ר  בנים"-"מתנתפלפולים והדפסנום בתור 
 .שנת הקט"ו ניסןי"א בהיר והזך יום הלקראת בוא מה"מ שליט"א, 

 

, "דבר 12בראש הקובץ הבאנו, כהוראת כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א
מלך המשיח שליט"א מיום הבהיר י"א ברכת כ"ק אדמו"ר מלכות", 
השיחה האחרונה שזכינו לשמוע לע"ע ביום  -ה'תנש"א  ניסן שנת

 ן שנה זו.הבהיר זה. ויה"ר שנזכה לשמוע "תורה חדשה" עוד בי"א ניס

מדור מיוחד של הערות , כמדור הראשון הבאנו, כנהוג לאחרונה
 בתורתובפרט ו, "הלכתא למשיחא" וביאורים בעניני משיח וגאולה

בפרט " 13אשר כלשונו הקדוש ,שליט"א מה"מ אדמו"ר כ"ק של
מעין ודוגמא  - נשיא דורנו ( שללקוטי שיחותו בתורתו )מאמרים

. זאת , "תורה חדשה מאתי תצא""והכנה ללימוד תורתו של משיח
שליט"א מה"מ בעקבות ה'שטורעם' המיוחד שעשה כ"ק אדמו"ר 

דרך "בענין חשיבות הלימוד ועיסוק בנושאים אלו אשר זאת היא "ה
 ".01ממש ובהגאולה בפועל, לפעול התגלות וביאת המשיח 14"הישרה

 

_____________ 
 

11 ' א ע " "נ ח ש 'ת ש ה " 2( סה 5 2. 
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ויש לציין שאף שעברנו על החומר דקובץ הנוכחי, עכ"ז "שגיאות 
", ומבקשים מכל הקוראים לשלוח כל תגובות והערות וכו' 15י יביןמ

 להמערכת ע"מ להדפיס אותם בל"נ בקובץ הבא.

תודתינו נתונה לכל תלמידי התמימים שי' שנתנו מזמנם והשקיעו 
מרץ רב בהו"ל קובץ זה, ויהי' משכורתם שלימה להם מן השמים בכל 

 עניניהם.

סקות וההוספה בתורה, ונחתום בתקוה ובבטחון, שבזכות ההתע
, ביחד 16נזכה בקרוב ממש לקיום היעוד "מלאה הארץ דעה את ה'"

שוב ב"אור פני לחזות ונזכה  ,17עם קיום היעוד "קהל גדול ישובו הנה"
, 18מלך חיים", "ולא יכנף עוד מוריך והיו עניך רואות את מוריך"

, בהיגלות 19"תורה חדשה מאתי תצא" -וישמיענו נפלאות מתורתו 
כנו משיחנו לעין כל, בגאולה האמיתית והשלימה, תיכף ומיד מל

 ממש.

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
  

 מערכת "לאפשא לה"
 

 שנת הקהל ,ה'תשע"ו ניסןי"א ל ימים הסמוכים
 ת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"אהולדל ו"טקשנת ה

קווינס, נ.י.

_____________ 
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 אבינו יעקובשל  ערבון

 לדעהיידינגספ ל שי'ענדמנחם מהת' 
יבה ביש יד  מ  תל

 ( פרש"י:כו, מב בחוקתי) "וזכרתי את בריתי יעקוב"עה"פ 
שה מקומות, יעקוב מקומות נכתב מלא, ואליהו חסר בחמבחמשה "

 ."נטל אות משמו של אליהו ערבון שיבוא ויבשר הגאולה

שנתחייב לפני ערבון שיעקב נטל את ה אולי יש לדייק ע"ד הרמז,ו
 .שגלו בנ"ילפני  ערבון על הגאולה נטל דהרי ,אליהו בה

אמר ריש לקיש ( איתא "סע"א, דהרי בב"ב )ה, "קולכאורה צע
ואמר לו פרעתיך בתוך . רש"י( במלוה שהלוהו)הקובע זמן לחבירו 

 ואפילו מיתמי ,והלכתא כר''ל. .  זמני אינו נאמן ולואי שיפרע בזמנו
ים בלא שבועה ולא אם מת הלוה בתוך זמנו גובה חובו מן היתומ)

ג דאמר מר הבא ליפרע מנכסי "ואע .'. רש"י(חיישינן דילמא פרעי

 גאולה ומשיח
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קה לא עביד איניש דפרע בגו חז ,יתומים לא יפרע אלא בשבועה
 .'"זימני

נראה דביתומים גדולים מיירי אבל " :מיתמי ואפילוובתוד"ה 
ואפילו נתקבלה עדות בחיי האב . . בקטנים לא גבי אפי' תוך זמנו 

כחן גבי ת למימר דחיישינן לצררי אפילו תוך הזמן בקטנים כדאשמצי
( דתנן אין האלמנה נפרעת מנכסי , בלד אלמנה בפרק השולח )גיטין

יתומים אלא בשבועה וטעמא משום שמא התפיסה הבעל צררי אע"פ 
דהתם חיישינן לצררי אפילו  'שהוא תוך הזמן ומיהו מאלמנה אין ראי

אי בית דין כדאמרינן בהנושא )כתובות בגדולים משום דאית לה בתנ
( דחיישינן טפי לצררי בבנותיו מבבת אשתו משום כיון דאיתנהו , בקב

 ".בתנאי בית דין אימור צררי אתפסינהו

 א, דאין לוקחין משכון קודם זמנו.ועפ"ז נמצ

ויש לומר הביאור בזה ע"פ מה שאומר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
ס ווָאס אויך דעם פינפטן "פון דָא : (021"ש ח"א ע' ושליט"א )בלק

לשון הָאט דער אויבערשטער געזָאגט ביי גאולת מצרים איז 
פַארשטַאנדיק ַאז ָאנפַאנ'דיק פון יציאת מצרים הָאט זיך שוין 

 ָאנגעהויבן די גאולה העתידה אין ַאלע אירע פרטים וכו'".

וכמבואר בכמה מקומות, שאילו לא היו מתערבים ענינים בלתי 
היו נכנסים לארץ ע"י משה רבינו, והי' בונה ביהמ"ק נצחי,  -ים רצוי

 וגאולתם היתה נצחית וכו'.

, ועפ"ז י"ל, שכבר מעת יציאת מצרים הותחל הזמן דהגאולה
 .ובמילא אי"ז נחשב כלפני זמנו
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 "לאתים חרבותם וכתתו . . 'ה הר אל ונעלה לכו"

 הת' מנחם מענדל שי' הכהן ראדאל
יבה ביש יד  מ  תל

"והי' באחרית הימים נכון יהי' הר בית ה' בראש  :ד-ב, ב שעי'יב
והלכו עמים רבים ואמרו  ;ההרים ונשא מגבעות ונהרו אליו כל הגוים

נו מדרכיו ונלכה רווי ,לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלקי יעקב
ושפט בין הגוים  ;כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים ,באורחותיו

לא  ,וכתתו חרבותם לאתים וחנותיהם למזמירות ,והוכיח לעמים רבים
 ישא אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה". 

ם לכו ונעלה למה יאמרו הגוי ,כלומר" :ה כי מציון"דבק "ופי' הרד
והמורה הוא  ,ומצוה לכל העמים ,כי מציון תצא תורה - ויורנו מדרכיו

 פט".ושועליו נאמר  שיחהמלך מ

הוא  ד"וכתתו חרבותם לאתים",היינו, שהסיבה שיהי' הענין 
כתוצאה מזה שיאמרו הגוים "לכו ונעלה אל הר ה'", הבאה כתוצאה 

 מזה ש"מציון תצא תורה".

 :שסדר הענינים בזה הואנמצא, 

( כל 3 .( משם יצא תורה לכל העמים2 .( נכון יהי' הר בית ה'0
ט ( ושפ4 .ונלכה באורחותיו וויורנו מדרכי . . יאמרו לכו ונעלההעמים 

 . וכתתו חרבותם לאתים. . בין הגוים

שליט"א  של כ"ק אדמו"ר מלך המשיחועפ"ז יש לבאר דיוק לשונו 
 , וזלה''ק:20בבשיחת ש"פ משפטים ה'תשנ"

ע''י  'יהי]של "וכתתו חרבותם לאתים"[ שענין זה  ,"ולהוסיף
כמ''ש בהתחלת הפסוק "ושפט בין  -עצמו  שיחמהלך פעולתו של מ

"באחרית  ,שכן ,(.ם רבים" )"השופט הוא מה''מ . העמים והוכיח לעמי
. כי מציון תצא  . הר בית ה' גו' ונהרו אליו כל הגוים 'נכון יהיהימים 

_____________ 
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 "והמורה הוא מה''מ ועליו נאמר ושפט". ,תורה ודבר ה' מירושלים"
 עכלה"ק.

, "באחרית הימים נכון יהי' הר בית ה' שכןמהו הפי' ב" ,לכאורהו
"שבאחרית  -ה נוגע ל"וכתתו חרבותם לאתים" גו'", כלומר איך ז

 !?"נכון יהי' הר בית ה'הימים 

אבל ע"פ פי' הרד"ק הנ"ל י"ל, שקיום היעוד "וכתתו חרבותם 
לאתים" בא כתוצאה מזה ש"נכון יהי' הר בית ה'", ו"כי מציון תצא 

עד אשר ע"י  -תורה", שזה יפעול שיאמרו כל העמים "לכו ונעלה וגו'" 
 "וכתתו חרבותם לאתים". נעשה כל זה

ביאורו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח לכאורה אופן יומתק  "זעפו

בין שתי המעצמות הגדולות  שהפגישה, 21בשיחה הנ"לשליט"א 

והכרזתם בנוגע ביטול כלי נש"ק, היא התחלת פעולתו של מלך 
 וזלה"ק: המשיח על העמים.

"שייכותו של המאורע להתחלת פעולתו של משיח צדקנו 
שבהם היתה החלטת המקום והזמן  -המאורע  בפרטיודגשת גם מ

 והכרזת ראשי המדינות על המעמד ומצב ד"וכתתו חרבותם לאתים":

המקום המקום שבו אירע מאורע זה . . הוא במדינה זו ובעיר זו,  
"בית חיינו", בית  בית רבינו שבבבל"המדינה והעיר שבה נמצא "

וגמ"ח, דכ"ק מו"ח אדמו"ר  הכנסת ובית המדרש, בית תורה תפלה
נשיא דורנו, שבחר בו וקבעו להמקום המרכזי שממנו "תצא תורה", 

 הפצת התורה והמעיינות חוצה בכל קצוי תבל 

 והענין בזה: . . .

בבוא נשיא דורנו לחצי כדור התחתון, וקבע מקומו במדינה זו 
 ,דחצי כדור התחתוןובעיר זו, התחיל בתוקף ונעשה הבירור והזיכוך 

שנעשה  -אדרבה  -שגם בו נמשך הגילוי דמתן תורה . . ויתירה מזה 
המקור שממנו נמשך ונתפשט עיקר הפעולה דהפצת התורה 

_____________ 
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. . ועוד וג"ז עיקר, הפצת כל  בכל קצוי תבל ממשוהמעיינות חוצה 
  עניני טוב וצדק ויושר גם בין אוה"ע ע"י קיום מצוות בני נח

בהעיר של שה החלטה והכרזה זו ויש לומר, שבקיומה של פגי. . . 
שכל זה בא כתוצאה , מרומז. .  כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו

מהפעולות דהפצת התורה והיהדות, צדק ויושר, בכל העולם, שנעשו 
ועד שע"י שלימות העבודה  משיח שבדורונעשים ע"י נשיא דורנו, 

להתחלת  ראוי ומוכשרבכהנ"ל בימינו אלה נעשה העולם כולו 
ה דמלך המשיח, "ושפט בין הגוים והוכיח עמים רבים וכתתו הפעול

  חרבותם לאתים". עכלה"ק.

דהיינו, ששייכתו של המקום שבו אירע מאורע זה למלך המשיח, 
"בית  "בית רבינו שבבבלאינו רק בזה שבמדינה זו ובעיר זו נמצא "

חיינו", בית הכנסת ובית המדרש, בית תורה תפלה וגמ"ח, דכ"ק מו"ח 
ו"ר נשיא דורנו, אלא גם בזה שבו קבעו להמקום המרכזי שממנו אדמ

", הפצת התורה והמעיינות חוצה בכל קצוי תבל, עד שע"י תצא תורה"
להתחלת  ראוי ומוכשרנעשה העולם  שלימות העבודה בהנ"ל

 הפעולה דמלך המשיח.

שקיום היעוד "וכתתו חרבותם  כנ"ל מהרד"ק ו משוםוי"ל שזה
זה ש"נכון יהי' הר בית ה'", ו"כי מציון תצא לאתים" בא כתוצאה מ

עד אשר ע"י  -תורה", שזה יפעול שיאמרו כל העמים "לכו ונעלה וגו'" 
 נעשה "וכתתו חרבותם לאתים".  כל זה

 



 פשא לה"קובץ הערות וביאורים "לא 12

 תשובה עשו כבר

 הת' חיים אליהו שי' שוחאט
יבה ביש יד  מ  תל

בכו"כ הזדמנויות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ידוע הכרזת 
ולכן תיכף ומיד צריך משיח צדקנו , תשובהו בר עשעתה כשבנ"י  -

 וזלה"ק: ,22תנש"א'ויחי השיחת ש"פ לדוגמא בלבוא, ו

כבר עשו )"אין הדבר תלוי אלא בתשובה"(  ובנוגע לתשובה"
הרהר תשובה )לא רק פעם , שהרי אין לך אדם מישראל שלא תשובה

א חדא כמה פעמים במשך ימי חייו, שעי"ז נעשה "בשעת אחת, אלא(
הרי בודאי ובודאי שמשיח . .  צדיק גמור רוברגעא חדא" מרשע גמו

עכלה"ק. וכן ע"ד ענין זה בכמה  ."ו צריך לבוא תיכף ומיד ממשנצדק
 וכמה מקומות.

 :אבל בהמשך השיחה אומר כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א
 ."וקיום התומ"צ ע"י התשובה ובהוספה בהכנה לביאתו"

הכנה ה שאנו עושים עכשיו הוא שמזה משמע לכאורה, שהתשוב
. אבל לכאורה ענין זה צריך ביאור, שהרי, התשובה לביאת המשיח

 ?!כבר נעשה -הנצרכת כהכנה לביאת המשיח 

ואולי יש לבאר בד"א, שהתשובה הנצרכת כהכנה לביאת המשיח 
כבר ישנה, "שהרי אין לך אדם מישראל שלא הרהר תשובה". אבל  -

 כלליתן התשובה )אלא שזהו ע"ד הכנה כמובן אין זה שלימות עני
 לביאת המשיח(. 

שהתשובה  -והתשובה שאנו עושים עכשיו "בהכנה לביאתו" הוא 
מוכן  שהואתשובה יהי' במצב  שהאדם העושה, היינו בשלימותתהי' 

 -של כל אדם, שענין זה  פרטיתלביאת המשיח )שזהו ע"ד הכנה 
 עכב הגאולה(.כאו"א אפשר לו להוסיף בזה, אע"פ שאין זה מ

_____________ 
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נח  "פשיחת שוכמו שמבאר כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א ב
 :, וזלה"ק23ה'תשנ"ב

 "ובפרטיות יותר:

גם כשידע איניש בנפשי' מעמדו ומצבו שיש אצלו כמה ענינים 
הצריכים תיקון, אין זה בסתירה ח"ו לעדותו של נשיא דורנו שכבר 

 צדקנו, ים מוכנים לקבל פני משיחנשלמה מעשינו הנעבודה ועומד

כי, העבודה דכללות בנ"י במשך כל הדורות שצריכה להיות בזמן 
תלוי' "במעשינו ועבודתינו הגלות כדי לבוא להשלימות דהגאולה )ש

נסתיימה ונשלמה, ואין ביאור והסבר כלל  - ד(כל זמן משך הגלות"
 על עיכוב הגאולה, 

ולכן, גם אם חסר בעבודתו של הפרט במשך זמן שמתעכב 
איזו סיבה שתהי', ה"ז ענין פרטי שבוודאי צריך לתקנו הגאולה מ

ולהשלימו, אבל, אין זה גורע ח"ו בגמר ושלימות "מעשינו ועבודתינו" 
דכלל ישראל שעומדים מוכנים להגאולה, וכיון שכן, גם התיקון 
והשלימות של הפרט היא בנקל יותר ומתוך שמחה, בידעו שתיכף 

 עכלה"ק. ימה".ומיד ממש באה הגאולה האמיתית והשל

שמשיחה זו משמע ע"ד מה שנתבאר בנוגע לענין התשובה, שהרי 
תשובה הוא חלק מעבודת בנ"י הנצרכת לגאולה, ועבודה הכללית של 

 כבר נעשה.  -כולל ענין התשובה שבנ"י הנצרכת לגאולה 

ואעפ"כ כל אדם בעבודה הפרטית שלו, יש לו מה לתקן בכדי 
להגאולה, ומ"מ אין זה מעכב  שהוא בעצמו יהי' מוכן בשלימות

 הגאולה ח"ו.

 :24וכמו שמבאר כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א בשיחה הנ"ל

דאף  - והתיקון במעשה בפועל נוגע ושייך להתשובה עצמה"
ע"י הרהור תשובה נעשה ש ש"עיקר תשובה בלב" וכהפס"ד בגמרא

_____________ 
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ה מזה "צדיק גמור"( ה"ז מפני שההרהור תשובה שבלב רצדיק )ויתי
"ז עד למעשה בפועל )שהוא פן שכולל )בכח( ההמשך שלאחהוא באו
 .העיקר("

, ההמשך ההרהור תשובהי זה שישנה שאפילו לאחר, שמזה מובן
ה בפועל. אבל הוא מעש -לההרהור תשובה בכדי שתהי' בשלימות 

 הי' מוכן בשלימות.אין זה אלא, שהאדם י

 הרי "כבר -אבל בעבודה הכללית של כל בנ"י הנצרכת לגאולה 
 עשו תשובה".





 

 
 

 "מורדים בתלמידי חכמים"

 הת' דוד אליהו שי' איידעלמאן 
 והת' מנחם מענדל שי' היידינגספעלד

יד מ יבה יםתל  ביש

"כי יניקת וחיות נפש רוח ונשמה של  :וזלה"ק ,ב”איתא בתניא פ
עמי הארץ הוא מנפש רוח ונשמה של הצדיקים והחכמים ראשי בני 

ל על פסוק ולדבקה בו שכל ”ן מאמר רזישראל שבדורם ובזה יוב
י ”ח מעלה עליו הכתוב כאילו נדבק בשכינה ממש כי ע”הדבק בת

דביקה בתלמידי חכמים קשורות נפש רוח ונשמה של עמי הארץ 
ומיוחדות במהותן ועצמותן הראשון ושרשם שבחכמה עילאה שהוא 

ם ית' וחכמתו א' והוא המדע כו' ]והפושעים והמורדים בתלמידי חכמי
אחוריים של נפש רוח ונשמת יניקת נפש רוח ונשמה שלהם מבחי' 

 ח[".”ת

 חסידות
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ראשי והחכמים  צדיקיםה" אומר בהתחלהלמה בד"א  ויש לבאר
ולאח"ז אומר רק ")הפושעים והמורדים(  ,"בני ישראל שבדורם

 :25בתלמידי חכמים"

מלך כ"ק אדמו"ר  סכ"א( אומרתשל"א ) בשיחת כ' מנחם אב
 שליט"א:המשיח 

ער איז שוין אין עולם האמת  ,איד אין פעטערבורג יז געווען ַא "ס'א
דיקער 'מורא געווען ַא  -מען ן מיטן נָא ענוועל איך עם ניט דערמָא 

דערנָאך הָאט זיך  .און פלעקט זיצן כל היום מיט תפילין ,תלמיד חכם
"שנעל"  רטשעפעט און הָאט עם עפעס ַאזוי ַא אימיצער מיט עם פַא 

  ,ןגעטָא 

ן ז ער גיט א "שנעל" ַא ר עם געזָאגט: ער זָאל וויסן זיין ַא הָאט ע
  .למער מיט תורהַא 

איז נקראת 'ס” ותורתו יהגה"רום ח ווָא ”ת קען ניט מבזה זיין ַא 'מ
זָאגט און ווי די גמרא  ,ט דָאס ווָאס ער איזער איז מבזה ָא  ,על שמו

 ",גופן אש"דָא 

אויף דערויף שטייט  ,תענין פון מצוו כ ביי דער ווָאס איז ַא ”משא
און ווי די הסברה בדבר איז: בשעת ער טוט  ,נישט "הלא כה דברי אש"

בער דער ווָאס ער ווערט ָא  ,מצווה איז ער מקיים דעם רצון הבורא ַא 
ער  ,דָאס איז ניט אז ער איז תפילין ַאליין ,גט אויף זיך די תפיליןטרָא 

בער ניט תפילין איז ָא  ער .טפל צו די תפילין ,איז בטל צו די תפילין
לט )ובל' הגמרא( איז ט דעמָא איז ָא  ,ער לערנט תורה תבשע .ַאליין

כט ט דָאס ווָאס ער קָא ָא  -" אורייתא הוא דקא מרתחא לי'" ",גופן אש"
דָאס שרייט "אורייתא הוא דקא  ,איז ניט ער שרייט ,זיך און ער שרייט

 .מרתחא לי'"

_____________ 
 

ה 25 מ שך כ מ ב ב ש "ז ח אדה ש  ) ניא לת הערות  ים ו ר צו בא בקי ר )הו פו הסי וע  יד ( כ
ה  וד העב ת  שי "רא ב  תו לכ ם  ת א י  עיקרהושבועו ל " ב שה שר ה ו "עיקר ו  וא"ו א ם  " ע שה שר ו

 וא"ו.
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אז  26מבאר בארוכה אין תניא בפרט נָאך ווי דער ַאלטער רבי איז
ווָאס דָאס איז ניט  ,יחוד נפלא דורך דער שכל ומושכל ווערט ַא 

מערניט ווי  ,אפילו ניט ביי ענין המצוות ,נדער עניןשייכות ביי קיין ַא 
 .ביי תורה

ווָאס דָאס  ,ווָאס דערמיט טייטשט ער אפ "ותורתך בתוך מעי"
 -" בתוך מעי"ז תורה ווערט ַא  ,ר אויף תורהשטייט ניט אויף מצוות נָא 

פ בתוך מעיו של אדם ווערט רָא ז דָאס קומט ַא ַא  ,מאכל בדוגמא ווי ַא 
משא"כ  .טייל פון דעם מענטשן דָאס ווערט ַא  ,דָאס דם ובשר כבשרו

 ,ענין פון לבושים דָאס איז ַא  ,ענין פון בתוך מעי דָאס איז ניט ַא  ,מצוות
 ."לבושו צדקה"

ט דער ווָאס ל מבזה זיין ָא זָא 'ז ממציאות ַא  ָא ַא ווָאס דערפַאר איז ד
בער קען ָא 'ס .איז ניט מבזה די מצווה'און מ ,ער איז "מלאין מצוות"

ל ניט מבזה זָא 'ח און מ”ת ל מבזה זיין ַא זָא 'ז מניט זיין די מציאות ַא 
דערפַאר ווָאס ער מיט תורה איז דָאס "יחוד נפלא שאין  - זיין תורה

ענין ווָאס דָאס  ז דָאס איז ַא און ווי ער זָאגט ַא  .כמוהו נמצא כלל"
 .בלייבט ַאזוי ווי תורה געפינט זיך אין זיין שכל"

, שעיקר הענין דמרידה הוא דוקא בתלמידי חכמים, 27ועפ"ז אוי"ל
 דהתורה נעשה מציאותן, ובמילא מרידה בהם ה"ה מרידה בתורתם.

עמהם כנ"ל(,  משא"כ צדיקים, שעיקר ענינם מצוות )שאינו מיוחד
 יש סברא לומר שאין בזה חומר הענין דמרידה כמו בת"ח.

 וזהו חידושו של אדה"ז.

 

_____________ 
 

"ה.26 פ  ) 
נדר27 ות ה ן בזהיר מוב ע ( כ " דנ י א דבר סם  פור מ וע ו כיד  , יא ים בתנ ש פירו רת  מי שת בא

.  בזה
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 מגירסא 'לא פסיק פומי

 הת' שניאור זלמן שי' איידעלמאן
יבה ביש יד  מ  תל

א"ל  ,אמר רבה כגון אנא בינוני" ה"ק:וזל (,א”פ)בתניא  דה"ז כותבא
וגם  ,ל זה באר היטבולהבין כ .וכו' 'אביי לא שביק מר חיי לכל ברי

שבודאי אינו מחצה זכיות ומחצה עונות  - להבין מהות מדרגת הבינוני
 'ונודע דלא פסיק פומי ,שא"כ איך טעה רבה בעצמו לומר שהוא בינוני

 ."יכול לשלוט בו 'מגירסא עד שאפי' מלאך המות לא הי

הוא  "דלא פסיק פומי' מגירסא", -המקור לזה בנוגע לרבה  ,והנה
 פו, א(: )בא מציעא גמ' בב

קא מיפלגי במתיבתא  ,הוה יתיב אגירדא דדקולא וקא גריס"
ואם שער לבן קודם  ,טמא -אם בהרת קודמת לשער לבן  ,דרקיעא
וכולהו מתיבתא דרקיעא  ,ה אומר טהור"הקב -ספק  .טהור -לבהרת 

נוכח רבה בר  ?מאן נוכח (מתיבתא דרקיעא) ואמרי ,טמא -אמרי 
 .אני יחיד באהלות ,בר נחמני אני יחיד בנגעיםדאמר רבה  ,נחמני

מדלא ’ לא הוה מצי מלאך המות למקרב לי ',שדרו שליחא בתרי
קני סבר  ,אדהכי נשב זיקא ואויש ביני ',מגרסי 'הוה קא פסיק פומי

דההוא גברא ולא ימסר בידא  'תינח נפשי ,אמר .גונדא דפרשי הוא
 ". ע"כ.דמלכותא

"ז ראי', שאע"פ שרבה "לא פסיק ומסיפור הזה בגמ' מביא אדה
 פומי' מגירסא", אעפ"כ החזיק עצמו כבינוני.

ולכאורה צ"ע, שהרי איך רואים מסיפור זה בגמ' שרבה הי' בדרגא 
 כל הזמן?! -זו "דלא פסיק פומי' מגירסא" 

בסיפור הגמ' )לפני שהגמ' אומרת "לא פסיק וכו'"( מפרש והנה 
 הבניהו: 

נמצא מסע  ",פומבדיתא לאקראערק ואזיל מ"]כתוב בגמ'[ 
מוצל מן האויב  'ושמא דאתרא מורה שיהי .מן פומבדיתא 'הראשון הי
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היא א והיינו שמא דפומבדית .בזכות פיו שעוסק בתורה ,תווהרודף א
 ל פיו העוסק בדתא היא התורה "אש דת למו"”ר ,האותיות פום בדתא

 .כ"ע ".הוא הגין עליו -

בורח מן האויב הי' לומד תורה, וא"כ  היינו שלפי"ז, אפי' כשרבה הי'
מובן למה מביא אדה"ז ראי' מרבה, שאע"פ "דלא פסיק פומי' 
מגירסא" )כל הזמן( אפי' כשהי' בורח מן האויב, אעפ"כ החזיק עצמו 

 כבינוני.

אבל גם לפי פי' הבניהו, אין מוכרחים לומר שהי' בפועל ממש 
 סוטה: עוסק בתורה בשעה שהי' בורח, שהרי מצינו בגמ' 

בעידנא דלא  ,בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלא -מצוה  ,ר יוסף”"א
בין בעידנא דלא עסיק  -תורה  .אצולי לא מצלא ,אגוני מגנא ',עסיק בי

 .מגנא ומצלי" ,בין בענין דלא עסיק בה ,בה

היינו שזה שתורה מגין על האדם, הוא אף בשעה שאינו לומד 
 בפועל ממש, וא"כ עדיין צ"ע.

 

ה יותר מן העושהגדול ַה   ְמֲעשֶׂ

 הת' שניאור זלמן שי' איידעלמאן
יבה ביש יד  מ  תל

כותב אדה"ז בתניא פל''ז, וזלה"ק: "והנה תכלית השלימות של 
ותחיית המתים שהוא גילוי אור א"ס בעוה"ז  ימות המשיח )שלום(

הגשמי תלוי במעשינו ועבדתינו כל זמן משך הגלות כי הגורם שכר 
ממשיך האדם גילוי אור אין  בעשייתהמה כי המצוה היא המצוה בעצ

תחלה  'סוף ב"ה מלמעלה למטה להתלבש בגשמיות עוה"ז בדבר שהי
תחת ממשלת קליפת נוגה ומקבל חיותה ממנה שהם כל דברים 

בהם המצוה . . ובזה יובן מה שהפליגו  שנעשית הטהורים ומותרים
 רז"ל במאד מאד במעלת הצדקה ואמרו ששקולה כנגד כל המצוה
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ובכל תלמוד ירושלמי היא נק' בשם מצוה סתם מפני שהיא עיקר 
ועולה על כולנה שכולן הן רק להעלות נפש החיונית  מעשיותהמצוה 

לה' שהיא היא המקיימת אותן ומתלבשת בהן ליכלל באור א"ס ב"ה 
 המלובש בהן". עכלה"ק.

ה בב"ב ) ולכאורה צ"ע, דאיתא ט, א(: אמר ר' אליעזר גדול ַהְמֲעש ֶׂ
מעשה הצדקה שלום ועבודת הצדקה  'ותר מן העושה שנאמר "והיי

 השקט ובטח עד עולם".

הבניהו: "קשה איך יתכן זה, והלא זה ]נתן[ ממון דחשוב פי' ו
ה יש לו מחשבה  כנפשו, וזה נתן דיבור בלבד. ונ"ל בס"ד, כי ַהְמֲעש ֶׂ
טובה בדבר זה, שמתכוין לעשות חסד וצדקה בפיו, אך מעשה של 

מון אין לו. וזה חבירו יש לו מעשה טוב, אך מחשבה וכוונה מסירת מ
טובה אין לו, כי הוא בעל כרחו נתן, ואדרבא יש לו להיפך, ולכן אותו 
ה בעבור צדקה יש לו שלום, כי שלום בין הנפש ובין הגוף,  ַהְמֲעש ֶׂ

 שכולם הולכים בדעת אחד ובכוונה אחת".

סתירה למארז"ל ב ועפ"ז דברי אדה"ז הנ"ל צ"ע, דלכאורה ה"ז
ה יותר מן העושה", ובפרט ע"פ פי' הבניהו.  "גדול ַהְמֲעש ֶׂ

והנה המהר"ל כותב, וז''ל: "רצה לומר כאשר הצדקה היא מוכרחת 
ע"י עשוי וכל צדקה הוא ויתור ולפנים משורת הדין וכאשר הויתור 
ולפנים משורת הדין הוא מוכרח וכ''כ הצדקה היא נמצאת הדבר הזה 

א יבא מחלוקת כי המחלוקת ולפנים משורת הדין הם נותן שלום של
שני הפכים כי בעל המחלוקת אינו נכנס לפנים משורת הדין ומעמיד 
דבריו על הדין לגמרי וכאשר מעשין על הצדקה שהוא לפנים משורת 
הדין יד שנמצא לפנים משורת הדין לגמרי דבר זה נותן שלום לגמרי 

מדון וריב במלכות שאין דרך  ואפי' במלכות אע''ג שדרך להיות נמצא
להיות נמצא ויתור בענין זה ועם כל זה כאשר מעשין על הצדקה עד 
שנמצא בעולם מדת הויותר ולפנים משורת הדין בהכרח לכך נמצא 
שלום במלכות ודבר ברור הוא כי המשפיע צדקה אל זולתו הוא היפך 
מי שנכנס עם הזולת מחלוקת ומתנגד לו ולכך מעשה צדקה שלום 
וכאשר כופין ומעשין על הצדקה להשפיע הזולת )המחלוקת( מסולק 
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לגמרי מכל וכל שאין כאן מתנגד אל הזולם עד שיש שלום לגמרי". 
 עכ''ל. 

ולכאורה י''ל, שהאדה"ז סובר כפי' המהר"ל, ובמילא אין במארז"ל 
 זה סתירה לדבריו.

 לפרשו כמהר"ל. א"אאך עצ"ע, שהרי ענין זה הובא בכ"מ, ושם 
דוגמא בסנהדרין )צט, ב( וז"ל הגמ' שם: "אמר רבי אבהו כל ול

ה את חבירו לדבר מצוה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה,  ַהְמֲעש ֶׂ
שנאמר )בשלח יז, ה( "ומטך אשר הכית בו את היאר". וכי משה הכהו 

הוהלא אהרן הכהו אלא לומר לך כל  את חבירו לדבר מצוה  ַהְמֲעש ֶׂ
 אה".מעלה עליו הכתוב כאילו עש

 ואבקש מקוראי הגליון להעיר בזה.

 

  "תלמידי חכמים"
 הת' מנחם מענדל שי' היידינגספעלד
יבה ביש יד  מ  תל

בתניא פ''ב כותב אדה"ז: "כי יניקת וחיות נפש רוח ונשמה של עמי 
הארץ הוא מנפש רוח ונשמה של הצדיקים והחכמים ראשי בני 

שכל  ,לדבקה בו"ישראל שבדורם. ובזה יובן מאמר רז''ל על פסוק "ו
כי ע''י  ,הדבק בת"ח מעלה עליו הכתוב כאילו נדבק בשכינה ממש

דביקה בתלמידי חכמים קשורות נפש רוח ונשמה של עמי הארץ 
ומיוחדות במהותן ועצמותן הראשון ושרשם שבחכמה עילאה שהוא 
ית' וחכמתו א' והוא המדע כו' ]והפושעים והמורדים בתלמידי 

ונשמה שלהם מבחי' אחוריים של נפש רוח יניקת נפש רוח  ,חכמים
 ונשמת ת''ח[".

מה עפ"ז צריך ביאור לווהנה, ידוע גודל הדיוק של כל אות בתניא. 
 חכמים". דייתלמ" גםומר אלאח"ז ו ,אומר רק "חכמים"קודם 
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 הרואה רבי בחלום ,שלשה חכמים הם" :ב()נז,  ועוד, איתא בברכות
 - רבי ישמעאל בן אלישע ,יצפה לעשירות - ראב"ע ,יצפה לחכמה -

 הרואה בן עזאי בחלום ,שלשה תלמידי חכמים הם .ידאג מן הפורענות
 ".ידאג מן הפורענות - אחר ,יצפה לחכמה - בן זומא ,יצפה לחסידות -

ונקרא  ,"לעיל נקט ג' חכמים שזכו לסמיכותובחדא"ג המהרש"א: 
ולא חכמים  אבל הני ג' בן עזאי, בן זומא, ואחר לא זכו לסמיכות .רבי

 .אלא תלמידי חכמים" ,מקרי

 ואבקש מקוראי הגליון להעיר בזה.

 

 עשר ירידות ירדה השכינה

 וןזהת' הלל שי' לוינ
יבה ביש יד  מ  תל

 באבות דר' נתן )פל"ד מ"ה( איתא, וז"ל: 

שנאמר "וישמעו  בג"ע"עשר ירידות ירדה שכינה על העולם. אחת 
, שנאמר "וירד ה' המגדל את קול ה' אלקים מתהלך בגן". ואחת בדור

, שנאמר "ארדה נא בסדוםלראות את העיר ואת המגדל". ואחת 
, שנאמר "וארד להצילו במצריםואראה הכצעקתה הבאה אלי". ואחת 

, בסיני, שנאמר "ויט שמים וירד". ואחת הים עלמיד מצרים". ואחת 
, שנאמר במקדששנאמר "וירד ה' על הר סיני לעיני כל העם". ואחת 

ר אלי ה', השער הזה סגור יהי', לא יפתח וגו' כי ה' אלקי ישראל ויאמ
, שנאמר "וירד ה' בעמוד הענן". ואחת בעמוד הענןבא בו". ואחת 

, שנאמר "ועמדו רגליו ביום ההוא על גוג ומגוגשעתידה להיות בימי 
 הר הזיתים". עכ"ל.

אך לכאורה צ"ע, דלכאורה ענין זה נראה כסתירה עם המדרש 
ידוע )עה"פ באתי לגני(, ששם מבואר איך שע"י חטא עה"ד, שהש"ר ה
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השכינה נסתלקה עי"ז  -וכן החטאים דאנשי סדום  המגדלחטא דור 
 הארץ?! עלהשכינה  ירדהמהארץ דוקא, ולא שעי"ז 

 ואבקש מקוראי הגליון להעיר עיני בזה.

 

 כולה מלמדין אותו את התורה

 תלמידי שיעור ב'כמה מ

שואל כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע,  ב' ג פרק”י מאמרמעין ובקונטרס 
שלכאורה אינו מובן איך שייך לנפש האלוקית להתגבר על הנפש 

 : וז''להבהמית. 

"באמת אינו מובן כללות הענין מה שיש בכח הנה"א להתגבר על  
הנה"ב, דהנה כתיב )משלי יח. יז( "צדיק הראשון בריבו" . . כאשר הוא 

ו להכניסם בלב השומע שאין מי שינגד ראשון יכול הוא להטעים דברי
לו וגם יחליש טענתו, וכן הוא בנה"א ונה"ב שהם מנגדים בעניניהם, 
והנה"ב היא בהאדם מתחלת בריאתו וכמו שארז"ל )סנהדרין צא. ב( 
"מאימתי יצה"ר שולט באדם כו' משעת יציאה" . . והנה"א נכנס בו 

ן, הרי ידוע דשרש כשהוא בן י"ג שנה ויום אחד . . וכמו"כ מצד שרש
הנה"ב הוא מעולם התהו ושרש הנה"א מעולם התקון ותהו קדם אל 

  התקון".

וכ"ק אדמו"ר הרש"ב מסביר, שבאמת יש לנפש האלוקית שרש 
יותר נעלה מהנפש הבהמית "דתקון שרשו בעצמות אוא"ס למעלה 
משרש התהו", וע"י שנמשך לנפש האלוקית כח משרשו הקדום, 

 על הנפש הבהמית.  נמשך לו כח להתגבר

וממשיך במאמר י"ד פרק א', דזה שנמשך לנשמה כח משרשו 
הקדום, זהו תוכן השבועה שמשביעין לנשמה כשהיא במעי אמו. 

 :וז"ל
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"ובזה יובן משארז"ל )נדה ל. ב( "משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי 
התורה כול', וכתי'  דשבוע' זו באה אחרי שמלמדין אותו אתרשע", 

-ז. טז( "ונשמות אני עשיתי" ואמר רבינו נ"ע )סש"ב בפרק א)ישעי' נ
ב( שהן שתי נפשות, נפש אחת מצד הקליפה וסט"א . . ונפש השנית 

וזהו ונשמות אני עשיתי בישראל היא חלק אלקה ממעל ממש . . 
דקאי על הנה''א והנה''ב, ואת הנה''א מלמדין את התורה כולה ואותה 

 הי רשע.תהי צדיק ואל ת משביעיןשהוא 

דלכאורה אינו מובן מהו''ע השבועה שמשביעין את הנה''א על  
הנה''ב, דזה שאפשר להיות רשע ח''ו זהו מצד הנה''ב . . וא''כ מהו 

 השבועה שמשביעין את הנה''א על זה.

אך הענין הוא דשבועה הוא לשון שובע, דהשובע ענינו הנתינת  
עבודתו בלימוד כח מה שנותנים מלמע' להאדם, שיוכל לעבוד את 

התורה וקיום המצות. כמו בגשמי' כשהאדם שבע, הנה לבד שהוא 
חזק בכחו הנה רוחו טובה עליו . . כן הוא ברוחניות שהשובע הוא 
הנתינת כח מלמעלה . . משרשו ומקורו הקדום שיוכל להתגבר על 
הנה"ב ולא יהי' רשע . . כמו''כ הוא ענין השבועה שמשביעין את 

שבו מצד שרשו הקדום,  יתגלו הכוחות הנעלמיםהנה"א, היינו ש
שעי''ז לא יהי' שום מניעה ועיכוב מצד הנה''ב, כי יתגבר עליו . . מאחר 
שהנה"א הוא קדום ולמעלה בשרשו מהנה"ב ויש בו משרשו הקדום" 

 עכ"ל.

הרש"ב מדייק לומר אדמו''ר  צריך ביאור, מדוע לכאורה והנה
התורה כולה". וגם אחר כך  אתאחרי שמלמדין אותו " שמשביען אותו

ואת הנה''א " כשאומר שהשבועה הוא לנה"א מוסיף עוד הפעם,
תהי צדיק ואל תהי  משביעיןשמלמדין את התורה כולה ואותה הוא 

רשע". דלכאורה אין זה נוגע לזה שהשבועה הוא נתינת כח מלמעלה 
 משרשו ומקורו הקדום, שיוכל להתגבר על הנה"ב.

ה אחרי שהגמ' אומרת שמלמדים אותו כל ואולי יש לבאר, דהנ
התורה כולה ממשיך הגמ': "וכיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסטרו 
על פיו ומשכחו כל התורה כולה". ונשאלת השאלה המובא בלקוטי 

 תורה )שלח מד, א( "למה מלמדין אותו ואח"כ משכחין ממנו".
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 ומתרץ אדה"ז: "משכחין ממנו בכדי שתהי' זאת עבודת האדם
לבחור בטוב . . אך הארת התורה שהאירה הארה גדולה ועצומה 
בנשמתו בטרם שנתלבשה לגמרי בגוף החומר היא הנותנת כח ועוז 

 שמאיר בה אור התורה אחר שנתלבשה בגוף החומרי".

ועד"ז אומר כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א בשיחת ש"פ תזו"מ  
 תשמ"ח, וזלה"ק: 

ומשכחו כל התורה כולה",  "דָאס ווָאס "בא מלאך וסטרו על פיו
איז ניט מבטל ח"ו וח"ו די תורה ווָאס ער הָאט געלערנט, דָאס 
פַארדעקט נָאר אויף דעם )לפי שעה(, און די תורה ווָאס ער הָאט 
געלערנט גיט עם דעם כח צו לערנען תורה בשלימות לאחרי שיצא 

ט לאויר העולם ]ווי אויך פַארשטַאנדיק בפשטות: בשעת איינער הָא 
פַארגעסן ַא זַאך ווָאס ער הָאט ַאמָאל געלערנט, קען ער זיך 
דערמָאנען אויף דעם בשעת ער וועט וועגן דעם נָאכַאמָאל לערנען[". 

 עכלה"ק. 

זו באה  הדשבועועפ''ז לכאורה יומתק מה שאדמו''ר הרש''ב מביא 
התורה כולה, דבזה מביא ראי' לפירושו  אחרי שמלמדין אותו את

התורה כולה מובא  שמלמדין אותו אתאותו". שהרי זה ב"משביעין 
בגמ' מיד לפני זה שמשביעין אותו, ואתי שפיר דכמו שזה שמלמדים 
אותו כל התורה כולו הוא נתינת כח על עבודתו לאחר שיתלבש בגוף, 
כמו"כ זה ש"משביעין אותו" הוא לא סתם שבועה אלא נתינת כח על 

 עבודתו לאחר שיתלבש בגוף ונה"ב.

 

 אינן אלא להתייהר

 א' התמימים

 ישראל כל שבטבע טובות מדות וגםכותב אדה"ז בתניא ספ"א: 
 דקליפה זו נפש בישראל כי ,ממנה באות ח"וג רחמנות כמו בתולדותם

 ,ורע טוב הדעת עץ מסוד והיא טוב כ"ג בה שיש נוגה תמקליפ היא
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 בהן שאין טמאות קליפות משאר הן העולם אומות נפשות כ"משא
 האומות דעבדין טיבו וכל ,ג"פ ט"מ שער ח"בע ש"כמ כלל בטו

 שכל ,חטאת לאומים וחסד פ"ע בגמרא וכדאיתא ,עבדין לגרמייהו
 כו'. להתייהר אלא אינן עושיןהעולם  שאומות וחסד צדקה

 :וז''ל והנה, המקור לזה הוא בב"ב )י, ב(,

 ובהכת שאמר מהו בני לתלמידיו זכאי בן יוחנן רבן להן אמר ,תניא
 ואמר אליעזר רבי נענה "?חטאת לאומים וחסד גוי, תרומם צדקה"
 אחד גוי ישראל כעמך ומי" דכתיב ,ישראל אלו "גוי תרומם צדקה"

 עובדי שאומות וחסד צדקה כל "חטאת לאומים וחסד" ".בארץ
 כמו בו להתגדל אלא עושין שאינם להן הוא חטא עושין כוכבים
 מלכא לחיי ומצליין שמיא הקלאל ניחוחין מהקרבין להוון די" שנאמר
 זה סלע האומר ,והתניא ?!היא גמורה צדקה לאו הכי ודעביד". ובנוהי

 צדיק זה הרי הבא לעולם שאזכה ובשביל בני שיחיו בשביל לצדקה
 .כוכבים בעובד כאן בישראל כאן ,קשיא לא ?גמור

 דכתיב ,ישראל אלו -" גוי תרומם צדקה" ואמר יהושע רבי נענה
 וחסד צדקה כל - "חטאת לאומים וחסד" ".אחד גוי ישראל מךכע ומי"

 כדי אלא עושין שאין להן הוא חטא עושין כוכבים עובדי שאומות
 בצדקה וחטיך עליך ישפר מלכי מלכא להן" שנאמר ,מלכותן שתמשך

 ".'וגו לשלותיך ארכא תהוי הן עניין במיחן ועויתך פרוק

 דכתיב ,ישראל אלו "גוי תרומם צדקה" ואמר גמליאל רבן נענה
 וחסד צדקה כל "חטאת לאומים וחסד" ".'[וגו] ישראל כעמך ומי"

 וכל ,בו להתיהר אלא עושין שאין להן הוא חטא עושין ם''שעכו
 ",זדון בעברת עושה שמו לץ יהיר זד" שנאמר ,בגיהנם נופל המתיהר

 ".ההוא היום עברה יום" שנאמר ,גיהנם אלא עברה ואין

 המודעי אליעזר רבי ,למודעי צריכין אנו דייןע גמליאל רבן אמר
 גוי ישראל כעמך ומי" דכתיב ,ישראל אלו "גוי תרומם צדקה" אומר
 חטא עושין ם''שעכו וחסד צדקה כל "חטאת לאומים וחסד" ".אחד
' ה ויעש ויבא" שנאמר ,בו אותנו לחרף אלא עושין שאין להן הוא

 ".הזה הדבר לכם 'והי בקולו שמעתם ולא' לה חטאתם כי דבר כאשר



 11 שנת הקהל –ה'תשע"ו  ניסןי"א  

 .לישראל "וחסד גוי תרומם צדקה" ואמר הקנה בן נחוניא רבי נענה
 ".חטאת ולאומים"

 בן נחוניא רבי דברי נראין לתלמידיו זכאי בן יוחנן רבן להם אמר
 לישראל וחסד צדקה נותן שהוא לפי ומדבריכם מדברי הקנה
 עכ''ל. חטאת. ם''ולעכו

 נן בן זכאי סובר כר' נחוניאמשמע שר' יוחולכאורה תמוה, שהרי 
דלא  - "להתייהר"שעושים  הפי'אדה''ז  אומר מדוע וא"כ ,בן הקנה

 ?כהמסקנא

)בד"ה נראין דברי ר' נחוניא בן בניהו ב יובן זה, בהקדים המבוארו
"כי אתם פירשתם הכתוב שאמר "וחסד לאמים חטאת" : וז''ל הקנה(,

חרף ייהר או להיינו בעושה להתגדל או להימשך ממשלתו או להת
מים חטאת ונקיט בסתם חסד לאועל זה יש טענה לומר דהכתוב 

סתם קאמר ולא תלה דבר זה בדבר אחר ש''מ בכל גוונא הוא חטאת 
אבל לדברי ר''ח ניחא דהוא תלה החסרון והמעשה בגוף המקבל  ,ועון

הצדקה דאפילו אם הנותן אינו להתגדל ואינו להתייהר ואינו לחרף 
עבד ליתן צדקה לעני נכרי משום דמהקבל להמנע מעם כל זה חייב 

שפיר  'הוא לפי דברי המשל אסור ליתן לכל נכרי שבעולם וא"כ לדידי
נקיט קרא מילתא פסיקתא דהחסד והצדקה חטאת היא לאומים בכל 

 .גוונא ואין מציאות לצדקה וחסד אלא רק בישראל שנקראו בנים"

, שהפי' לפירוש הכתובועפ"ז י"ל, שזה שאומר ריב"ז הוא רק בנוגע 
 .שכן מסקנת הגמ'דרנב"ה נראה יותר. אבל אין להכריח מזה 

 

 





 

 
 

 "ויעתק משם"

 הת' שניאור זלמן שי' איידעלמאן
יבה ביש יד  מ  תל

 איתא: (סע"א)צה, ין בגמ' סנהדר

"ת"ר שלשה קפצה להם הארץ אליעזר עבד אברהם ויעקב אבינו 
כח, י( "ויצא יעקב מבאר  ויצא) תיב. . יעקב אבינו דכ 'ואבישי בן צרוי

"ויפגע במקום וילן שם כי בא  (שבע וילך חרנה", וכתיב )שם, יא
השמש", כי מטא לחרן אמר אפשר עברתי על מקום שהתפללו בו 

 'כיון דהרהר בדעתי ,בעי למיהדר ,אבותי ואני לא התפללתי בו
 ארעא". עכ"ל. 'למיהדר קפצה לי

אברהם דכתיב  .אברהם ויצחק - ופרש"י: "מקום שהתפללו אבותי
 ."אין מקרא בידי -יצחק  ,"יב, ח( "ויעתק משם לך)

 והנה, פרש"י זה צע"ג:

 נגלה
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לכאורה ד, צ"ע "ויעתק משם"מהפסוק רש"י דמעתיק  הא א(
", 'ויקרא בשם הויבן שם מזבח " המשך הפסוקהעתיק מתאים יותר ל
תק "ויע )משא"כ במיליםשם  התפללשאברהם  מפורששבמילים אלו 

 .(משם"

 חיי שרה) יצחקהרי מפורש לגבי  - ב( מ"ש "יצחק אין מקרא בידי"
לשון תפלה, כמו  -רש"י: "לשוח פלשוח בשדה", ו "ויצא יצחק כד, סג(

( )ד"ה שהתפללו חולין )צא, ב( מפרש רש"יוב ישפוך שיחו".
מדוע  עצ" , ויצחק קראו שדה". וא"כהוא הר המורי'ש"בשדה" כאן "

 .28"אין מקרא בידי", ואינו מביא ראי' מפסוק זה -יצחק כותב רש"י על 

 בזה: לומר הביאורואולי יש 

 -) מקום"ההוא לפרש, למה דוקא הר המורי' הוא  כוונת רש"י
 אחרים. מקומותבם התפללו אע"פ שג ",שהתפללו אבותיהקבוע( 

 ובהקדים: "ויעתק משם".דוקא ממ"ש מדים ווזה ל

פרש"י: הלוך  ונסוע הנגבה"הלוך "ויסע אברם  עה"פ שלאח"ז
לפרקים, יושב כאן חודש או יותר ונוסע משם ונוטע אהלו  -ונסוע 

במקום אחר, וכל מסעיו הנגבה, ללכת לדרומה של ארץ ישראל והיא 
לצד ירושלים, שהיא בחלקו של יהודה שנטלו בדרטנה של ארץ 

 ישראל, להר המורי' שהיא נחלתו".

דהלוך ונסוע משמע שנסע  "דקשה לרש"י,וכתב השפתי חכמים: 
אהלו" משמע שחנה בנתיים . . ולכך פירש  ויעתקתמיד, ולעיל כתיב "

 ."רש"י לפרקים יושב כו'

ברהם מדים שאול ,"משםויעתק " ועד"ז יש לומר בנדו"ד, שממ"ש
 .בקביעותשם  התפלל אבינו

 -) מקום"הביא ראי' לזה שהר המורי' הוא הלשכשבא רש"י  ולכן,
 הנה בנוגע לאברהם מעתיק מהפסוק - ו אבותי"ללשהתפהקבוע( 

_____________ 
 

צחק 28 , י " שם מ ק  ויעת " יב  הם דכת "אבר ות אלו ) יב מוחק ת ל  " ש מהר שה עיר  לה  -( ו
. "י ש מר  )" די בי א   אין קר
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התפלל בו שמזה רואים שהי' המקום  ,משם" ויעתק"דוקא המילים 
 ;בקביעות

בו "אין מקרא בידי", היינו שאין מקרא שובנוגע ליצחק כותב 
 .29בקביעותבו התפלל  המקוםשהי' רואים 

 ותן לחכם ויחכם עוד.

  

 רבי פתח אוצרות

 יידעלמאןאשי'  שניאור זלמןהת' 
יבה ביש יד  מ  תל

איתא במסכתין )ח, א(: "רבי פתח אוצרות בשני בצורות, אמר: 
יכנסו בעלי מקרא, בעלי משנה, בעלי גמרא, בעלי הלכה, אבל עמי 
הארץ אל יכנסו. דחק רבי יונתן בן עמרם ונכנס אמר לו בני קרית, א''ל 

ב וכעורב לאו. ָשנית, א''ל לאו. אם כן במה אפרנסך, ]א"ל[ פרנסני ככל
פרנסי' בתר דנפק יתיב רבי וקא מצטער ואמר: אוי לי שנתתי פתי 
לעם הארץ. אמר לפניו ר' שמעון בר רבי: שמא יונתן בן עמרם 
 תלמידך הוא שאינו רוצה ליהנות מכבוד תורה מימו. בדקו, ואשכח, ".

וצ"ע מה הי' סברת רבי, דבההו"א )"עמי הארץ אל יכנסו"( סבר כך, 
 ינה מן הקצה אל הקצה )"אמר רבי יכנסו הכל"?שבמסקנה ש עד

 ואולי יש לומר סברת רבי )בפרטי הסיפור(:

ד"עמי הארץ אל יכנסו", הוא ע"פ  הסיבה שלכתחילה אמר רבי א(
מ"ש המהרש"א, וז"ל: "אף שאפי' עניי גוים מפרנסים עם עניי ישראל 

_____________ 
 

ן 29 זו ד ח עו , ו ות( שי קו כ  " ד כו ו ם ע ג ץ  ה יתור יאור ז ב י  " שע ך  י ה )א ך בז להארי ש  וי  )
. מועד  ל

שים פר מ מה  "ז בכ ן )ועד " מב ש הר " מ שדה ו שוח ב ל צחק  צא י וי פ  " ר  -( עה די ' ת שהי "
שם  ל  ל פ צחק הת שי ם גם  אי ק זה רו פסו מ ש יינו  , ה " ר  - בקביעותבה ביאו ל תירה  אינו בס

מקרא  ן  שאי א  י הו " ש וונת ר שכ ל  " , די ל " שהנ . מפור יעות קב שם ב ל  ל פ צחק הת  שי
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 הכא בשני רעבון שהי' כל העולם שרוי בצער ואמרינן בפ"ק דתענית
שיש לאדם לצער עצמו עם הציבור, וכל המרעיב עצמו כו' ואסור 

ולפי שע"ה אינן עושין כן שאוכלין  -לאדם לשמש מטתו בשני רעבון 
כדי שבען ואין מצערין בצער עולם כמו שעושין הת"ח שאינן אוכלין 
כדי שבען כדאמרינן שם, לכך לא רצה ליתן להן כדי להרעיבן ולצערן 

 ג"כ". עכ"ל.

שמ"מ א"ל רבי יונתן בן עמרם "פרנסני", היינו שאמר שאין  ב( וזה
לו כלום לאכול, דזה שלא רצה רבי לתת לע"ה, הי' רק שלצערן קצת 

 וכו', ולא שלא יהי' להם מה לאכול כלל.

ג( וזה גם מה שהי' רבי "מצטער ואמר: "אוי לי שנתתי פתי לעם 
כתב הבניהו שהי' מצטער ע"ז שנתן לע"ה "פת קיבר". כמו ש -הארץ" 

וז"ל: "אוי לי שנתתי פתי לעם הארץ קשה מעיקרא מאי סבר ולבסוף 
מאי סבר ותירצתי בסה"ק בן יהוידע ע"ש ועתה נ"ל בס"ד כי הלחם 
יש בו ג' מינים הא' סולת שהוא מאכל חשובים והב' קמח שהוא מאכל 
בינוניים והג' קיבר שהוא מאכל עניים והוא נתן לו פת סולת שהוא 

י שהי' אסטניס ולכך נצטער ואמר שנתתי פתי דייקא פת ראוי לרב
הראוי לי שהוא של גדולים ועשירים והי' לי ליתן פת קיבר כדי 

 להשביע רעבונו. אותו פת סולת אתן לת"ח ולבתי טובים".

היינו, ללחם  -ד( ע"פ הנ"ל יש לומר, דזה ד"אמר רבי יכנסו הכל" 
 ח.רגיל )כדי חייו(, אבל פת חשוב הי' רק לת"

  

 שלש ראיות

 והת' דוד שי' באטוויניקאו
יבה ביש יד  מ  תל

בנוגע לחזקת ג' שנים בשדה, שנינו במשנה )ב"ב כח, א(: "בשדה 
הרי אלו ג'  -כנס את תבואתו, מסק את זיתיו, כנס את קייצו  - אילן

 .שנים"
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( שואלים ע"ז, שלכאורה צ"ל תוס' )ד"ה כנס את תבואתווהנה ה
לפני כנס את תבואתו, שהרי תבואה היינו כרם,  -כנס את קייצו הסדר, 

פי'  -וקייצו , תשריכמ"ש "תבואת הכרם", ועבודת הכרם הוא בחודש 
"מסק  -, ולכן צ"ל הסדר באב )בעיקר( תאנים, ועבודת התאנים הוא

 תיו", לפני "כנס את תבואתו".יאת ז

 ומביא שלש ראיות שעבודת הכרם הוא בתשרי, וז"ל:

להו רבא לרבנן, במטותא מינייכו, לא תתחזיאו "]ראי' א'[ דאמר 
. ]ראי' ב'[ ב(, לה )ברכות קמאי לא ביומי ניסן, ולא ביומי תשרי

גנב . .  'ואמרינן נמי בסנהדרין )כו, ב(, גנב ניסן וגנב תשרי, לאו שמי
]ראי' ג'[ ואמרינן באיזהו נשך )ב"מ עג, ב(, חזי מר להנהו רבנן, דיהבי 

חר להו בטבת. ]ומסיים[ מכל אלו משמע דמי אחמרא בתשרי, ומב
 דבציר הוי בתשרי". עכ"ל.

 אולי יש לבאר הצורך דג' הראיות הנ"ל:ו

ראי' הראשונה הוא, שרבא הי' 'עסוק' בניסן ותשרי. אך אין רואים 
 דוקא )היינו עבודה בתוך הכרם(.בבצירת גפנים  -הי' עסוק מזה, ש

אין זה גניבה, מפני  ראי' השני' הוא, שאריס שגנב בניסן או תשרי
שאז הוא הזמן שהם עסוקים בעבודה בשדה, ומזה אנו רואים 

בצירת שהעסק בגפנים בחודש תשרי הוא עבודה בתוך השדה, היינו 
. אך עדיין אין אנו רואים מזה שדוקא בתשרי היו גפנים )ולא הגפנים

 ניסן(.

י ותנים כסף לקנות היין בתשרראי' השלישי הוא, שהיו רבנן שהיו נ
"דיהבי דמי אחמרא בתשרי, ומבחר להו בטבת". שמזה אנו רואים  -

 הוא זמן מיוחד לגפנים. תשרישדוקא חודש 

גפנים,  בבצירת, שעסוקיםומשלש ראיות אלו ביחד אנו רואים 
 בחודש תשרי )זמן המיוחד לגפנים(.

אלו  מכלועפ"ז לכאורה יומתק דיוק הלשון שמסיימים התוס': "
"משמע  -ביחד  -יות הרא שמכלשרי", היינו משמע דבציר הוי בת

 דבציר הוי בתשרי".
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  " לדעת רש"יכפיסיןפי' "

 בראנשטיין הכהןשי'  ענדלמנחם מהת' 
יבה ביש יד  מ  תל

 :(א, )במסכתין משנה ריש בשנינו 

 באמצע השותפין שרצו לעשות מחיצה בחצר, בונין את הכותל"
זה , בכפיסין רש"י( . . ,זה וכן הכותל עובי מקום חצי מחלקו נותן זה -)

 ".וזה נותן טפחיים]של חצי עובי הכותל בחצירו[ נותן טפחיים 

חצי  - ארחי" :י”רשפו .ארחי" -כפיסין " בפי' כפיסין:א(  ,ובגמרא )ג
 .והאריח טפח ומחצה" ,והלבינה ג' טפחים ,לבינה

 שנאמר בו מעידין הם אדם של ביתו וקורות: "א( ,חגיגה )טזובגמ' 
 ,עץ חתיכת - וכפיס" ", ופרש"י:יעננה מעץ וכפיס ,תזעק מקיר אבן כי"

 "..(ב דף) בתרא בבבא כפיסין כמו

", ולא עץ" הוא "חתיכת כפיסהיינו, שלפי פי' רש"י בחגיגה "
"לבינה" )כדפי' רש"י בב"ב(. ולכאורה צריך עיון, מהו שיטת רש"י בפי' 

 בבבאכמו כפיסין  ,עץכפיסין? ובפרט שבחגיגה מפרש "חתיכת 
 ?!"לבינה, והרי בבבא בתרא מפרש רש"י "כפיסין . . חצי "בתרא

שבכל מקום א' הוא,  -ואולי יש לבאר הפי' בכפיסין לשיטת רש"י 
והוא ע"ד מ"ש התוס' )ד"ה כפיסין(: "דשמא היו מניחין עצים 

חתיכת  -מלמעלה ומלמטה". היינו שהפי' בכפיסין הוא שני דברים 
ץ הוא מה שמעמיד הלבינות "מלמעלה עץ וגם לבינה, שהחתיכת ע

 נקראים כפיסין. ביחדומלמטה", ושניהם 

 חצי - כפיס" :בתענית )יא, א( ]ואולי יש לדייק ג"כ מפי' רש"י
", היינו שבכל מקום העצים נדבכי שתי בין לתתה ורגילין ,לבינה

שבו, ולפעמים  העץשכתוב "כפיסין", לפעמים מדובר אודות החלק 
 ורגיליןרש"י " שבו )שאל"כ, לכאו' מיותר מ"ש נההלביאודות החלק 

" כשמבאר ענין "כפיס"(, ומפרש רש"י העצים נדבכי שתי בין לתתה
 בכל מקום לפי ענינו[.
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נמצא, שע"פ כל הנ"ל יומתק הביאור לכאורה איך שאין סתירה בין 
שלפעמים מפ' שכפיס הוא עץ, ולפעמים מפ'  -ב' הפירושים ברש"י 

היינו שניהם ביחד. ולכן, כשמדברים על חלק העץ  לבינה, לפי שכפיס
שבכפיס, מפ' רש"י "חתיכת עץ", וכשמדברים על חלק הלבינה 

 שבכפיס, מפ' רש"י "חצי לבינה".

  

 רש"י או רשב"ם

 הת' מנחם מענדל שי' הכהן בראנשטיין
 הת' שניאור זלמן שי' פבזנר
יבה ביש דים  מי  תל

יתא: "עד כאן פירוש באמצע פירוש רש"י במס' ב"ב )כט, א( א
היינו,  .30ש רבינו שמואל ב"ר מאיר"ופיר ואילך , מכאןזצ"ל רש"י

 אלא מפרש הרשב"ם.  ,שמשם רש"י לא מפרש

הלשון "פ"ה" ]"פירש  31וצ"ע זה שכתוב בתוס' גם לאחרי דף כט, א
? וכן זה 32רש"יל לשון זה מתכווןבכל הש"ס ש הקונטרס"[, אף

, הרי 33כט, ב(: "פרש"י" - אהדדידלא תחזקו שאומרים התוס' )ד"ה 
ש רבינו שמואל ב"ר ופיר ואילך ו"מכאן, "עד כאן פירוש רש"יכתוב "

 ]רשב"ם[", ואין עוד פי' רש"י? מאיר

_____________ 
 

ים. 30 פנ ן ב מ לק , וראה  ן( ליו ג ל" ) " "י ז ש ת ר מ ן  "כא סח  ו הנו זר פי ס  פו בד  ) 
מו ד 31 כ ( כ " ד כו בעו , ו ב(  , )לו ה  ית סא לב  ' ע י ממט ה  " , ד שם( א ) זוטר מר  מר  ה א "

מות.  מקו
ו  32 ל ש ש  פירו את ה יס  פ מד  ' , הי הדף ת  צור תוך  "י ב ש ' ר פי ר  נסתד ש פני  ל , ד ן א כ ( ונקר

. רסים  בקונט
33 ." "ם שב פר " ן  כא  ' גי לה ים  צ ש הרו , י נים פ ה ב ל שא ל ה ל ג  ( ב
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ש הרשב"ם והגמ' הוא פירעל ש ופירהשאף ש ,בדוחק ומרלש וי
הלשון  כןכי  "פירש הקונטרס"משתמשים בלשון  ,ש רש"יוולא פיר

 .34כאןנה את זה ילא שו ,בתוס' בכל הש"ס

אי סברוה מלישנא אחרינא אמרי לה, , א( "גכמו דאיתא בגמ' )ב"ב ]
דלשון זה משמע שאין  "( אףסברוה)"לשון זה דנקט  ,"פלוגתאמחיצה 

 בהאי דנקט אגב"( דר"תמשום )כמפרש  -, והרי זה כן ההלכה הלכה זו
ים רבגלל שאומ כאן,כן גם  ,"אחריתי בלישנא נמי נקט ',סברוה' לישנא
  כאן[כך גם  יםואומר כיםממשי ",פירש הקונטרס"בכל הש"ס  התוס'

הבעל בית שדה " איתא בגמ': ח, א(בתחילת חזקת הבתים )כהנה, 
אל אומר ג' חדשים ער' ישמ .חזקתה שלש שנים ואינן מיום ליום

 ."ושנים עשר חדש באמצע בראשונה ג' באחרונה

לזרוע לפני ראש "שיש הממהרים  (:הבעלבית שדה )ד"ה  רש"יפו
השנה, וכיון שהחזיק בה סוף שנה ראשונה ג' חדשים ויש לו עדים 

הרי  -שזרעה באותן ג' חדשים, וכן בג' חדשים ראשונים של אחרונה 
)ד"ה שלשה חדשים  מכריחים התוס'זו חזקת שלש שנים רצופות". ו

י"ב וה זריעה וקצירה שיהי' הוא כדי ג' חדשיםמדבריו, שהבראשונה( 
 .אכילה חשובה י'שבאמצע תה - באמצעחודש 

 דלדעתהגמ' מסיק )כח, ב( לקמן הרי  ,(שםתוס' )ע"ז ה יםשואלו
כדי שיהי' חזקה, אבל לפי  א יצטרך רק ג' חדשיםתר' ישמעאל אספס

 ?אכילה חשובה ישא תבאספסאיפוא  (אכילה חשובה)שצריך הנ"ל 
חודש אחד הוא היינו, ש ."שאני התם לפי שהוא זמן שלה" ים:ועונ

 י''לר קשה אבל" :יםושואלוממשיכים  .אתאכילה חשובה לאספס
' דר בינייהו איכא זוטא ופירא רבה פירא( , בלו לקמן' )בגמ' דאמרי

 שעורים כגון רבה פירא סבר ישמעאל' דר ה''ופ ע''ור ישמעאל
 ירק כגון זוטא פירא סבר ע''ור חדשים' בג שגדלים שועל ושבולת

 בחדש דאספסתא( ב"ע לקמן) בגמרא' אמרי והא אחד בחדש הגדל
 .עכ"ל ".ישמעאל לרבי חזקה הויא אחד

_____________ 
 

ר כך  34 מ שה לו אף דק י -(  ן' בתוס כתוב שהר שו ל ורב" ה ל ינ , שמוא ם" ש" וא  פיר
ן" הקונטרס שב מתכוו ה, ם"להר מ ן ל ש' התוס אי מ שת ן מ שו ל ל ב גי  .הר
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לרש"י  ו התוס'איך שאל ,ש רש"יואין פיר )ע"א( טאם אחרי דף כו
 ?רשב"ם -" פירש הקונטרס"מ

שאלת התוס' לפעמים אם תתדייק בפירוש רשב"ם תראה ש ,ועוד
 .הרשב"ם 'שאלה לפי נהאי "פ"ה"על 

 ליתו ואמר טעין ואי זוטרא מר אמר" :כט, א ףבד לדוגמא, מ"ש
 טענתי' - ובליליא ביממא שני תלת 'בי דדר 'לי לאסהודי סהדי תרי

ושואלים ע"ז  ."'"אי לא טעין לא טענינן לי :רשב"םהמפרש ו ."טענה
 טעין לא כי ה''לפ מרדכי בר י''ר הקשה" (:ד"ה אמר מר זוטרא)תוס' ה

 נוציא שלא הלילות על יודעין נןאי שמא כי מהן נשאל לא אמאי נמי
 לא אמאי נמי וכאן יפה דורשין אנו עדיות דבכל כדין שלא פיהן על

' אפי הימים על שהעידו דכיון ,היא פירכא ולאו ?מספק אותן נחקור
 נמי דר בימים שדר כיון מסתמא ,הלילות על יודעים אנו אין יאמרו

 ".לא שבודאי המערער שטוען לא אם - בלילות

הרשב"ם שולל את השאלה רואים ש ,ים ברשב"םלכשמסתוהנה כ
 שיעידו עדים להביא המחזיק את מחייבין איןהזאת כשאומר "

 שנים' ג דר שראוהו סתם יעידו אלא והלילות הימים כל על בפירוש
 ,"בו דר בלילות אף בבית דר אם ומסתמא

"אמרי נהרדעי האי מאן דזבין דקלא  איתא: )ע"ב( זבדף ל כןו
 )ע"א( דף לחבתוס' ה יםאומרו .עד תהומא" 'ולי קני לה משם 'לחבירי

 וקשיא .במקומו אחר יטע מת שאם ,הקונטרס פירש" (:ד"ה קני לה)
' ב קנה גבי( , אפא לקמן) הספינה את בהמוכר קתני דבהדיא י''לר

 אלא האילן מקום קני דלא י''לר ונראה .קרקע לו אין מתו דאם אילנות
 ."תהומא עד 'לי דקני תחתיו חלל הז לחפור יוכל שלא לענין

 הוא יחידי שדקל פ''אע" :וז"ל ,והנה הרשב"ם שולל אותו שאלה
 כמו כלום לו דאין הוא האילן סביבות מ''ה קרקע לו אין' ב' דאפי ותנן
 מיהא דאילן תחתיו אבל וסלו אורה כמלא להן וחוצה ביניהן' לג שיש
 ימות אם גם זו מקרקע להתקיים קונה לפירותיו דאילן דכיון לי' אית

 לחפור יכול השדה בעל דאין נמי ואשמעינן במקומו אחר יטע האילן
 עכ"ל. ".אמה מאלף למטה אפילו האילן תחת
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כט, ב( אומרים  - דלא תחזקו אהדדיועוד ועיקר, הרי התוס' )ד"ה 
 בפירוש: "פרש"י"?

 אלא ע"כ יש פירוש רש"י גם אחרי דף כט, א.

שרש"י גם בא משלשלת הקבלה( )ע"פ המו וי"ל בדרך אפשר
ורשב"ם פירש על  .אבל נחסר הרבה מפירושו תראבבא פירש על ב

ושמו במקום  רשב"םפי' לקח  ,שחיבר הש"ס שיש לנו יכל הש"ס ומ
 .שחסר רש"י

ולפי"ז הדרא קושיא  ,"ל"ז י"רש מת כאן"]והנה יש הגורסים 
 [.35לדוכתא, ועצ"ע

  

 פירוש 'בית שער' לשיטת רש"י

 'לום דובער שי' גוראריהת' ש
יבה ביש יד  מ  תל

גודא, כדתניא  -איתא במסכתין )ב, א(: "סברוה מאי מחיצה 
מחיצת הכרם שנפרצה אומר לו גדור חזרה ונפרצה אומר לו גדור 
נתיאש הימנה ולא גדרה ה''ז קידש וחייב באחריותה, טעמא דרצו, הא 

זק . . ת''ש הי 'לאו שמי 'לא רצו אין מחייבין אותו, אלמא היזק ראי
שמי' היזק,  'כופין אותו לבנות בית שער ודלת לחצר ש''מ היזק ראי

 ."הזיקא דרבים שאני

. שבונים כותל נגד השער עגול סביב ועושין השער ביתפרש"י: "
באותו היקף פתח קטן מן הצד משום היזק ראיות בני רה''ר שלא יראו 

_____________ 
 

ן  35 שו )הרא ו  ש פירו ל ת  מהדורו ש  ל ש ה  ש י ע " ש שר  , מובא , ד "א י ח נ י  -( העיר דא מ תר  ו י
ני  ש שי  -ארוך. וה לי ש ה צר. ו י ק דא מ תר  . –יו ו( לנ ש  שי ה  מ , וזה  נוני  בי

" ל " "י ז ש מת ר ן  "כא  : איתא ש , דזה  מזה צא  ' ויו שהתוס מה  שי. ו לי ש דורה ה מה , ב , היינו
 ' " וכדו "י ש פר "  , " "ה פ " מרים  . -או ' שני ה ה מהדור מ ינו   הי
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החצר מפני היזק תוך החצר". עכ"ל. היינו שבית השער הוא בנין לפני 
 .ראיה

לבנות בית שער ודלת  אותו כופיןולהלן בדף ז' עמוד ב' כתוב וז"ל 
לחצר רבן שמעון בן גמליאל אומר לא כל החצרות ראויות לבית 

 .שער". עכ"ל

את בן החצר שאינו רוצה  -והנה רש"י מפרש וז"ל "כופין אותו 
יושב  לסייע את בני החצר לבנות להן בית שער להיות שומר הפתח

שם בצל ומרחיק את בני רשות הרבים מלהציץ בחצר שזה מקום 
לשומר לישב בצל". עכ"ל. היינו, שבית שער הוא מקום לשומר לישב 

  בצל.

על מה שרש''י מפרש בדף ב' ע''ב  36ויש לשאול בהשקפה ראשונה
ובדף ז' ע''ב מפרש שבית  'ראי להיזקשבית שער הוא בנין לפני החצר 

 ?שב שם שומר בצללישער הוא מקום 

 :י''ל ששני פירושים אלו הם בעצם ענין אחדאוו

 היזקמן הצד משום  פתח קטןבדף ב ע''ב כותב רש''י שעושין 
 .ראיה

)כנ''ל( ומרחיק בני  הפתחובדף ז ע''ב כותב רש''י להיות שומר 
 .שזהו ענין היזק ראיה - בחצר מלהציץרה''ר 

הבית ובדף ז' ע''ב ועוד יש לומר שבדף ב' ע''ב מדובר אודות 
 .מדובר אודות הדלת

  

_____________ 
 

36  : , א( מד ן  שי דו י "א )ק ש מהר ב ה שכת מו  , וכ "י ש בר ק  יי לד שר  פ שאי א ע  ידו ד אף   )
דרכו  ן  כי כ כך  ש ב ן לחו , ואי מדהתם א  כ פכת ה מהו י  " ש רסת ר גי ש ום  –"ודע  מק ש ב פר ל

פירו ה  שינ חר  א ם  ובמקו ך  ק זה כ " ת כ דע ע  " צ ן. ו כא ה  ש מ לת  נח ב ה ן כת . וכ " "ק ודו ו.  ש
מועד ל ן  ד חזו עו . ו א בזה " ליט ש "ר  מו  .אד



 פשא לה"קובץ הערות וביאורים "לא 11

 ראיות שמתנות שכ"מ נקנה בדיבור

 הת' בנציון משה שי' מישולבין
יבה ביש יד  מ  תל

מתנת שכיב מרע במקצת,  ,איתמרב(: ", )קנא איתא במסכתין
דרב נחמן דאמר  'דמר זוטרא ברי 'דרבא משמי 'אמרוה רבנן קמי

י היא כמתנת שכיב מרע. דרב נחמן הרי היא כמתנת בריא והר 'משמי
הרי היא כמתנת בריא שאם עמד אינו חוזר והרי היא כמתנת שכיב 

 מרע דלא בעיא קנין". 

"אמר ר' זירא אמר רב מנין למתנת  :כתוב א(, )קמז והנה לעיל
והעברתם את " ח(, סז )במדבר שכיב מרע שהיא מן התורה שנאמר

זו מתנת שכיב  - יש לך העברה אחרת שהיא כזו ואי זו ",נחלתו לבתו
מרע. רב נחמן אמר רבה בר אבוא מהכא ונתתם את נחלתו לאחיו יש 

מאי  ,זו מתנת שכיב מרע. ורב נחמן -לך נתינה אחרת שהיא כזו ואי זו 
דתניא רבי  ,לכדרבי '? ההוא מבעי לי"והעברתם"טעמא לא אמר מ

אין לך שמעביר  ,אומר בכולן נאמרה בהן נתינה וכאן נאמרה העברה
מאי טעמא  ,ה אלא בת הואיל ובנה ובעלה יורשין אותה. ורבי זיראנחל

אמר  'דקרא הוא. רב מנשיא בר ירמי '? אורחי"ונתתם"לא אמר מ
בימים ההם חלה חזקיהו למות ויבא אליו " א(, כ' ב-)מלכים מהכא

ישעיהו בן אמוץ הנביא ויאמר אליו כה אמר ה' צו לביתך כי מת אתה 
מא. רמי ברי יחזקאל אמר מהכא בצוואה בעל -" ולא תחיה

ואחיתופל ראה כי לא נעשתה עצמו ויחבש את החמור וילך אל ביתו "
 בצוואה בעלמא.  -" אל עירו ויצו את ביתו ויחנק

בנוגע רב  שואלתאולי אפשר לומר ביאור בזה שהגמ' לא והנה 
)כמו  למה אחד מהם לא לומד כהשני מנשיא ורמי בר יחזקאל

 (:רא ורב נחמןבנוגע לר' זי שהקשה

כי כתוב  ',רמי בר יחזקאל לא רוצה ללמוד כמו רב מנשיא בר ירמי
 ,צוואהלא הולך על  "צו לביתך"לפי פשוטו ו"צו לביתך כי מת אתה" 

עד שהמצודת דוד צריך לפרש "צו" הוא  ,שיגיד לביתו שהוא ימות כ"א
"מ ברורה שמתנות שכ 'זה ראיבאין  ולכן, .מצווה על עניני ביתך" '"הי
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פל יש ווהסיבה שלומד כמו שלומד הוא מפני שבאחית נקנה בדיבור
זה  כאןלנו קבלה שיש ג' דברים שצווה לפני מותו בדבור אז כמו"כ 

ובפרט שאמר זה שלא נזכר  'דבור ]ועוד י"ל שמילתא דחביבי לי
בשום מקום אחר[ והיינו שיש אסמכתא יותר גדול בפסוק זה יותר 

 .קא מכאן ]ראה תוס' ותוס' הרא"ש[דומחזקיהו וזה למה לומד 

שהרבה  ,רמי בר יחזקאלכלא רוצה ללמוד  'ורב מנשיא בר ירמי
כמו בסיפור  .ם כל הפרטיםעפעמים כשכתוב בנביאים סיפור אין זה 

 'למות ויבא אליו ישעי 'בנביא כתוב "בימים ההם חלה חזקישלעיל 
אל הקיר  ויסב את פניו ',בן אמוץ כה אמר ה' . . מת אתה ולא תחי

אמר לו  ', א( שכשישעיו"דומוסיף הגמרא בברכות )י .ויתפלל אל ה'"
ש "דין ודברים ארוך על סיבת העונש עביניהם  'את הנבואה הזאת הי
כשכתוב רק "צו את בני ביתך" אי  כאןאז גם כן  ,]ובעוד כו"כ מקומות[

אפשר להביא ראי' שהוא אומר שצוואה יכול להיות בדיבור כי אפשר 
 .א גם כתב את זהשהו

]מובא בילקוט מפרשים מלכים ב' עמ' רכז[  'לפי ר' סעדי ,ועוד י"ל
"כי מת אתה אין כאן ציווי אלא הודעה שאם יצוה לביתו ימות אבל 

 וסיף לו ה' שנות חיים על שנותיו".אם יבקש רחמים י

נחשב תופל הוא חנק את עצמו אז הוא לא ישבאח ,ועוד י"ל
ו שלומד הוא מפני שזה נבואה אז יותר שכ"מ והסיבה שלומד כמכ

עדיף ללמוד מנבואה בחזקיהו לא הי' לו בנים או אשה אז הי' מוכרח 
לצוות על עניני עבדות אז זה יותר ראי' שזה קשור עם הפסוק של רב 
נחמן שהגמ' לומד מזה שאם מת בלי בנים כמו חזקיהו הי' יהי' לו 

 .' זירא"והעברתם" וזה למה לומד כרעברה ע"ז מלשון 

  



 פשא לה"קובץ הערות וביאורים "לא 12

 איזה שנה עמד הנביא בתשע או עשר?

 הת' אברהם ברוך שי' פבזנר
יבה ביש יד  מ  תל

 א.

שדות " 38לרבנן מאי? אמר רב יוסף קרא כתיב: 37מסכתיןאיתא ב
שהרי נביא עומד בעשר ומזהיר על  ”בכסף יקנו וכתוב בספר וחתום

דאי לא תימא  ,אחת עשרה. א"ל אביי דלמא התם עצה טובה קמ"ל
אלא  ?מאי קאמר 39"ךים ושבו ונטעו גנות ואכלו את פרי"בנו בתהכי 

ם ונתת" 40דכתיב, תדע .הכא נמי עצה טובה קמ"ל .עצה טובה קמ"ל
 ".בכלי חרש למען יעמדו ימים רבים

הנביא "שהרי  רסא הנכונה היאיע"ז ואומר שהג 41ומפרש רש"י
 יתריומסביר שבשנת עש ".ומזהיר על אחת עשרה עשרעומד ב

ושם קיבל הנבואה אודות קניית  ,הי' בבית אסורים 'צדקילמלכות 
ואותו נבואה נאמרה אודות "שדות בכסף  ,שדה מאת חנמאל בן שלום
משעת הנבואה שמפני הוא  הסיבה לכךו ,יקנו וכתוב בספר וחתום"

שנים לא  שנישאלמא  ,נלכדה העיר לא היתה אלא שני שניםשועד 
 שנים. ג'אלא  (צריך לשמור השטרותלכן ש) נחשב לחזקה

 משוםש ,דין ומשפטשהפסוק מפרש  42יש עוד אופן לפרש זה
ולא שאומר סיפור מה  ,שאין שם ג' שנים צריכים לשמור השטרות

 קרה עם ירמי'. 

_____________ 
 

ב. 37  , ב כח "  ( ב
38. מד  , לב  ' מי  ( יר
39. , ה כט שם   ) 
40. , ה לב שם   ) 
41. מד ביא עו י נ שהר ג  " ה ה "  ( ד
ה42 בינו יונ יות דר ל . ( ע אי מ ן  לרבנ "ה   ד
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אולי זה  - מי אמר חזקה הוא ג' שנים :43ש זהויש השואלים על פיר
פחות, שאפי' אם תתחיל החזקה מתחילת שנת העשירי שהיא 

עד החורבן שנת העשירי למלכות צדקי', שאז מתחיל בחודש ניסן 
 ,ח"י חדשיםלערך  יצא -שהיא בחודש החמישי לשנת האחד עשר 

אפשר הרי  ,ב' שנים ולא ג' שנים? ועודהיא חזקה שאפשר ואי הכי 
 44כמו שמפורש בסדר עולם ,שירמי' קיבל הנבואה בסוף שנת העשירי

והחורבן היתה  ,עשירישהנבואה היתה בי"ב לחודש טבת בשנת ה
אז אין שם אפי'  ,מלכים מתחילים בניסןל ר"הש 45כידוע .באותו שנה

 נחשב לחזקה? תנה אחאפי' שלהיות ש יכולנמצא ש .תשנה אח

לומד ג'  47דר' ישמעאלשלומדין מדין שור המועד, שכמו  ,46וי"ל
אכילות מג' נגיחות של שור המועד. כך גם חכמים לומדים חזקה ג' 

 . שנים משור המועד

קניית שדה שירמי' קיבל הנבואה אודות  33עולםוהנה כותב בסדר 
אם  ,יש ב' אופנים בי"ב טבת בשנת העשירי. מאת חנמאל בן שלום
  :לאו םא - רש"י סובר כסדר עולם

הנבואה היתה שסובר כסדר עולם אלא סובר  אינו 48רש"יא( 
אחרי  הי'ש)בתחילת שנת העשירי ועד יציאת רוב ישראל לגלות 

 משוםו ,חדשים ח"יזה שא"כ  - שהיתה בחודש השביעי (גדלי' יגתהר
כשיטת  חדשים ח"יהנביא אומר לשמור השטרות אז זה לא חזקה ש
 ג' שנים. בא וה שחזקתן חכמיםאלא לפי  ' ישמעאלר

_____________ 
 

ל43 ג בכו " "ה ה ן ד " מב ל. ר " מ בה ק צה טו א ע מ ל ה וד " ' ד א ( תוס " שב קי. ר עתי י  וסח ו נ ה
. שם נה  ו יו בינ ליות דר . ע "י ש ריס ר ג כי  "ה ה שי  ד ידו ל. ח " "י ז ש ' ר י ג "ה  "א ד טב י הר ש חידו

. עוד . ו מד א עו בי י הנ שהר "ה  ן ד "  הר
44. שה ש ים ו שר פרק ע  ) 
45. שם ן  " י הר ש ידו  ( ח
רה 46 ל הע " לה כנ שא נים ה לם עו 3( כו ם  0 וברי ן ס ' אי שתוס שר  פ '. וא מתוס חוץ 

ת  שיט י  פ ל ם  מדי א שלו " לא בהו  ' פי עד א מו ר ה שו ן  מדי ים  שנ  ' ג ל  ש זקה  ם הח מי חכ
. ' יד וכו פ א ק ל ייתא  מ א ק שת ה  " א ד  , כט דף  שם ב ש  פור מ  כ

47. , א ב כח "  ( ב
עולם.48 ר  בסד נא  ן ת שכח "ה וא ן ד " מב  ( ר
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משעת חדשים  ט'זה שאבל בגלל  ,סדר עולםהכ 49סובררש"י כן  ב(
ן שהיתה בשנת עד החורב הנבואה שהיתה בחודש טבת שנת התשיעי

יכול לעשות חזקה לשיטת רבי ישמעאל ע"י  - 33האחד עשר כנ"ל
או זריעת אספסתא ג' )חדשים  ט'זריעת תבואה ג' פעמים שזה 

וא"כ יהי' חזקה ראי'. ובגלל שג' אכילות לא  (.חדשים ג'פעמים שזה 
 נחשב לחזקה אז ג' שנים נחשב לחזקה כי זה האפשרות השני.

 ב.

שהוא  50ם"שיטת רבינו תכהוא ון לבאר הגמ' יש עוד אופוהנה, 
 "ומזהיר על אחת עשרה תשיעינביא עומד בהשהרי "גורס בגמ' 

ם שהרי סמוך לזמן שסמך מלך בבל את ירושלי ,לשמור השטרות
ואותו  ,אודות קניית שדה מאת חנמאל בן שלום 'היתה הנבואה לירמי

ומפורש  ,"נבואה נאמרה אודות "שדות בכסף יקנו וכתוב בספר וחתום
 יוםולא הי' מאותו  ,תשיעיהשהיתה בי"ב טבת בשנת  51בסדר עולם

שהיתה  (שהיתה אחרי הריגת ר' גדלי')עד יציאת רוב ישראל לגלות 
ואיך זה יכול להיות קנין  ,חדשים כ"ארך לע אלא - בחודש השביעי

חזקה ג'  לומדיןומשום זה  ?וב ע"י שמירת השטרות כהנביא אומרט
 .(כנ"ל)עד שנים משור המו

 - הנ"להב' שיטות  ,שרוצה לתווך שאפשר 52והנה אית דמפ'
ואילו  ,כמפורש בסדר עולם תשיעישהנבואה נאמרה לירמי' בשנת ה

"הדבר אשר  53כמפורש בקרא .עשיריאמר הנבואה בשנת הרק רמי' י
ויאמר  . . בשנת העשירית לצדקיהו מלך יהודההי' אל ירמיהו מאת ה' 

 זהבנבואה הרי הלשון  משום שינויו .לי לאמר"ירמיהו הי' דבר ה' א
 .בשנת העשירי אמר הנבואה ורק זפנ"ל נאמרה לירמי'ראי' שהנבואה 

_____________ 
 

49. מד א עו בי הרי נ ש "ה  ן ד " שי הר חידו שם.  ן  " מב  ( ר
50 . תיקי וסחי ע ו נ לה ן בכו גרסינ ג  " "ה ה ן ד " מב  ( ר
ת51 גרסאו מה  ש כ . ( י לם ר עו  בסד
52. "ל גורסים צ ם ז וני "ה והגא ה ד בינו יונ יות דר ל  ( ע
, א53 לב  ' מי .-( יר  ו
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הסתירה בין סדר עולם להפסוק  הוא מפניוהסיבה שרוצה לתווך 
 ,, שבסדר עולם נאמר שירמי' קיבל נבואה בשנת התשיעישבירמי'
 אומר בשנת העשירי. 54והפסוק

לא ג' שנים  הם' שנים אין חזקה בגלל שוהוא לומד מכאן שג
שירמי' אמר הנבואה  ח"י חדשים משעהרך לע אלא בשלימות

 . ולומדין חזקה מג' שנים משור המועד כנ"ל.לישראל

הראי' שירמי' קיבל הנבואה בשנת  ומה ,55צריך להביןועפ"ז 
משמע שהנבואה היתה  ,"הי' דבר ה' אלי" 56הלשון שכתובמהתשיעי 

א"כ הי' הפסוק להגיד "בשנת  לשון הרגיל של נבואה. שאין זה קודם.
העשירי הי' דבר ה' ולא "בשנת  ,העשירי אמר ירמי' הי' דבר ה' אלי"

 - ה' אלי"שמשמע ממה שנאמר קודם "הי' דבר  ,"אלי אמר ירמי'
" משמע שבאותו זמן שקיבל הנבואה אמר ואח"כ "ויאמר ירמי'

 הנבואה.

פני שסובר שהנבואה נאמרה מסיבת המקשן הוא ש ,י"לואולי  
בגלל זה א"א להגיד שהנבואה  ,בחודש העשירי לשנת העשירי לירמי'

, וירמי' אמר התשיעי בי"ב טבתשנת  שנה קודם -נאמרה לירמי'
"הי' דבר ה'  21כתובומביא סיוע אליו ממה ש נבואה בשנת העשירי.ה

 ולא "ויאמר ירמי' הי' דבר ה' אלי". ,"ויאמר ירמי'"", אלי

שירמי' קיבל  ,"כ לשיטה זה סבר לפי גרסתו של הסדר עולםמשא
והסיבה שאינו אומר שמיד אמר הנבואה הוא  .תשיעיהנבואה בשנת ה

 הנבואה אמרנבפירוש שירמי' ר מושהפסוק א ,57מפני דוחק הפסוקים
הראי' ו ."תשיעיבשנת ה" :וגרסתו בסדר עולם הוא עשיריבשנת ה

 . עמהפסוק אינו רא"י ממש, אלה עד סיו

_____________ 
 

54. , א שם  ) 
55. שם א  " ריטב י ה ש ידו  ( ח
56. , ו לב  ' מי  ( יר
57. שכתב פר  ס איכא  ה ו " . ד , ב כט ן  שו גר ינו   ( רב
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 ג.

רי שה" :58שיטת רבינו חננאלכהוא ועוד אופן לבאר הגמ' והנה, 
שירמי' מזהיר ישראל  ".. ומזהיר על אחד עשרתשיעיבנביא עומד ה

כנ"ל בסדר ) תשיעיהשקיבל הנבואה שהיתה בי"ב טבת בשנת כ מיד
עה שבהכי ומזהיר ישראל שיעשו חזקה על הקרקע שיקנו,  (,עולם

מלך בבל, י לשנת האחת עשר ע"י לכדה העיר בחודש החמיששי
 הדרך היחידה לקנות השדה, הוא ע''י חזקהיאבדו כל השטרות. וא"כ 

 . שיטת חכמיםגם לפי  59זה הולך 'אפי

 ,תשיעיהשירמי' קיבל הנבואה בשנת  :60לפרשיש אופן אחר ו
ובגלל שלא אמר הנבואה  ,עשיריהואמר בנבואה לישראל בשנת 

בין י"ב טבת  -ונה קרקע באותו זמןשאם הי' ק ראי' וזהקודם לזה, 
 ,ירמי' אמר הנבואה לישראל בא' ניסןשאמירת הנבואה לירמי', ועד ו

  הי' נחשב לחזקה.

אם לפי שיטתם  חכמיםלשיטת מתאים איך זה  ,61אבל לכאורה
וכאן יש רק )לערך( כ''א חדשים  ,62שנים שלמים מיום ליום צריכים ג'

 ?שנלכדה העיר עהמשעה שהנבואה נאמרה לירמיהו ועד לש

ג' שנים צריכים אין  חכמיםשיטת ל םשג :63ויש מתצרים קושיא זו 
שמואל שמסביר שיטת  'פיכ ,אלא ג' תקופות שלימות יםשלימ

 שר"י הוא לרבי ישמעאל חכמיםק בין ו. והחיל64בגמ' לקמןחכמים 
משא"כ לשיטת  אחתזה בתקופה אם צריך ג' אכילות אפי'  ברוס

 .שלימות פותצריכים ג' תקו חכמים

_____________ 
 

"ל 58 "ח ז "ה ר "א ד שב ל. ר " "ח ז "ה ר ן ד " מב שע. ר בת מד  יא עו נב שהרי  "ה  ש ד ג מי "י  ( ר
ב ת דר ליו י גריס. ע ש דו חי  . מאי ן  לרבנ ן  קינ יי וד ה  " ה ד מ ד ר . י שם ן  " שי הר ו יד . ח שם ה  יונ ו  ינ

. ועוד ם.  פרי ל הס ב בכ ה כתו " צת ד ת מקוב שיט שם.  א  "  הריטב
59. שם מה  יד ר  ) 
60 . שם "א  שב  ( ר
ה 61 ן הער יי 0( ע 5 . "ז ל ע ג"כ שוא ם  ש  ' . ותוס שם מה  יד ר מ ל זה חוץ  ם ע לי ם שוא ל . כו

3והערה  6 . "כ ג ל  מה שוא ד ר ל י  ע
כ62 שם   ). , א  ט
מה הערה 63 יד ר  )3 6. 
64. שם מה  ד ר הי ש  פירו , ב כ שם לו  )     
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כדאיתא בסדר  ?תשיעיהשהנבואה היתה בשנת  65לזה הראי' וומה
קיבל ירמי' הנבואה  ,זמן שסמך מלך בבל את ירושלים שאותו 8עולם

  .הנ"ל(אודות קניית השדה )

שמזה , הי' נבואה לירמי' העשיריכתוב אומר שבשנת ה ולכאורה
אלא  משמע שהנבואה נאמרה לו בשנת העשירי ולא בשנת התשיעי?

י "ויה 66הנבואה שנאמרה לאחרי זה כמ"ש אודותפסוק הלהוא הכוונה 
הקדמה הוא פסוק זו עודנו עצור" ושנית והוא  'דבר ה' אל ירמי

 המשך מאותו תפלה שירמי' התפלל וזהה לאח"ז, לפי שלנבואה הבא
 . 67שדההאחר שקנה 

שסמך מלך בבל את זה אחרי לואולי יש להסביר זה שמיד 
להתפלל בשביל  'המלך שלוחים לירמי' צדקי 68שלח ,ירושלים

על  (69לפי פי' רש"י)כתשובה  'ואותו נבואה קיבל ירמי ,ישראל
 לא יראה בבלהוא אבל  ,ילך לגלות ויראה מלך בבל 'שצדקי תפילתו

הו המלך את ירמי' בבית האסורים -ובגלל זה שם צדקי עצמה
 .70כמפורש בקרא

התשיעי בי"ב טבת בשנת  לירמי'נבואה נאמרה שה ועפ"ז יש לומר
 .34כנ"ל בבית האסוריםהי' באותה עת וגם 

 

_____________ 
 

65. מרא תי מנא  "ה ו מה ד יד ר  ) 
66. , א ג ל שם   ) 
, טז. 67 לב שם   ) 
68. , כא שם  ) 
69. יא  , כב שם   ) 
ג70  , לב שם   )-.  ד
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 שתי טעמים

 הת' שניאור זלמן שי' פבזנר
יבה ביש יד  מ  תל

איתא בנוגע לסתירת בית הכנסת כדי לבנות אחרת במקומה, 
 )ג, ב(:  מסכתיןב

 כנישתא בי דבני עד כנישתא בי איניש ליסתור לא ,חסדא רב אמר"
 ופשעי אונס מתרמי דילמא) פשיעותא שוםמ דאמרי איכא .אחריתי

)]שלא יהא אפשר  צלויי משום דאמרי ואיכא , רש"י(,אחריתי בנו ולא
 , רש"י.הבנין זמן כללהתפלל שם[ 

 :הגמ' ובהמשך

 לבית למיסתרי' להורדוס עצה לי' אסבי' היכי בוטא בן ובבא"
 בי דבני עד כנישתא בי איניש ליסתור לא חסדא רב והאמר ,המקדש

 איבעית בי', חזא]ביקוע[  תיוהא אימא בעית אי ?אחריתא ישתאכנ
 מלכותא אמר אי שמואל דאמר בי'. הדרא דלא שאני מלכותא אימא

 בי'. ע"כ. הדר ולא טורי עקר ,טורי עקרנא

 אי" -בנוגע לבית המקדש בגמ' שני התירוצים ולי יש לבאר, שוא
תלויים  -" שאני מלכותא אימא איבעיתבי',  חזא תיוהא אימא בעית

 משום דאמרי איכא" -בב' המ"ד לעיל בנוגע לסתירת בית הכנסת 
 כדלקמן. "צלויי משום דאמרי ואיכא, פשיעותא

בי'": היינו למ"ד  חזא תיוהא" -)בנוגע לבית המקדש(  'תי' הא
שאסור לסתור בית הכנסת )כדי לבנות אחרת( משום צלויי'. שכשיש 

מ"מ א"א להתפלל שם ש -"תיוהא" מותר לסתור הבית הכנסת 
 מזומן שיהא ביקוע - תיוהא בי' חזו דלא אלא)ובפרט לפרש"י: "

 (.ליפול

שאני": היינו למ"ד שאסור לסתור בית הכנסת  "מלכותא -תי' הב' 
)כדי לבנות אחרת( משום פשיעותא. שבמקרה ד"מלכותא" מותר 

 פשיעותא. תהי' לא שבודאי -לסתור הבית הכנסת 
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 ' טענהאי טעין . . טענתי

 הת' שניאור זלמן שי' פבזנר
יבה ביש יד  מ  תל

 : )כט, א(איתא במסכתין בענין חזקת הבתים 

ליתו תרי סהדי  ,ואמר]המערער[ ן אי טעיו ,ר זוטראאמר מ"
 .טענה" 'טענתי -ליליא תלת שני ביממא וב 'דדר בי 'לאסהודי לי

דאי  ,. וכאמר מר זוטרא . נפשא היא '"מילתא באפי :רשב"םפי' 
וצריך שיבואו  ,טענה 'טענתי ,הדי כו'סתרי ין מערער ואמר אייתי טע

דקאמר אני ראיתי  ,דכיון דטעין טענת ברי .עדים על לילות וימים
ולכך אני  ,ולכך לא מחיתי ואין חזקתו חזקה ,של  א דר בלילות בבתי

הלכך צריך  ,תלת שנין בין ביומא בין בלילא 'אומר אייתי סהדי דדר בי
 .לו למחות" 'ישו ולומר לו שהיהכחלעדים להביא 

היינו שהפי' בהמימרא דמר זוטרא הוא, שבדרך כלל כשהמחזיק 
ביום, שוב אין צריך המחזיק להביא  -מביא עדים שראוהו בהבית 

עדים גם על הלילות. חוץ מבמקרה מסויים, כשהמערער טוען טענת 
זיק שהוא ברי שהמחזיק לא הי' בבית בהלילות, שאז צריך המח -ברי 

 להביא עדים גם על הלילות.

"לפי פירוש זה מר וז"ל:  הרשב"ם פי'שב"א שואל על והנה הר
ואם איתא, לא  .זוטרא להקל על המחזיק ולהחמיר על המערער אמרן

למימר אי  וה לי'ה ,אלא אדרבא ,הוה לי' למימר אי טעין טענתי' טענה
 ."'לא טעין לא טענינן לי

ם, דבאם הפי' במימרא דמר היינו, דקשה לרשב"א פי' הרשב"
זוטרא הוא שבדרך כלל אין צריכים עדים על הלילות )היינו להקל על 

 שרקהמחזיק(, חוץ מבמקרה מסויים כשהמערער טוען טענת ברי, 
לפי' זה נמצא,  -צריך המחזיק להביא עדים גם על הלילות  אז

שהחידוש העיקרי של מר זוטרא הוא שבדרך כלל אין צריכים עדים 
שבדרך  -לילות, וא"כ הי' צ"ל עיקר המימרא בעיקר החידוש על ה
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צריך לומר: "אי לא טעין  כלל אין צריכים עדים על הלילות, והי' הגמ'
 ]המערער[, לא טענינן לי'". ונשאר הרשב"א בקושיא.

בד"א דעת הרשב"ם, שאע"פ שהחידוש העיקרי  יש לבארואולי 
ק להביא עדים על צריך המחזי איןשל מר זוטרא הוא שבדרך כלל 

הלילות, ועפ"ז הי' הגמ' צריך לומר: "אי לא טעין, לא טענינן לי'" 
צריך מר זוטרא לנקוט דוקא  צדדית)כנ"ל(. אעפ"כ, מצד סיבה 

לו להמערער טענת ברי שלא הי' המחזיק בהבית  שישהמקרה 
טענתו ש"אי טעין ]המערער טענת ברי[,  -בלילה, שעל כך הדין הוא 

 ".טענה

הי' המימרא דמר זוטרא במקרה שאין לו להמערער שום שבאם 
טענה שהמחזיק לא הי' שם בלילה )כמו ששואל הרשב"א שכן צ"ל 
לפי' הרשב"ם(, הי' אפשר לדייק מזה דיוק שאינו נכון, שהוא, שאם יש 
לו להמערער טענה אפי' אם אינו טענת ברי אלא טענת שמא, )ע"פ 

יא עדים על הלילות גם אם אין דיוק זה( הי' הדין שצריך המחזיק להב
 לו למערער אלא טענת שמא.

לו  שישצריך מר זוטרא לנקוט דוקא המקרה  זהולכן, מצד 
אם יש לו למערער טענת  רקלהמערער טענה, להראות שהדין הוא כך 

דוקא, אבל אם טוען טענת שמא, אין צריך המחזיק להביא עדים  ברי
 על הלילות.

, שאדרבה, דוקא במקרה זה רואים ובעומק יותר קצת אפשר לומר
אנו עד כמה אומרים החידוש דמר זוטרא )שבדרך כלל אין צריך 
המחזיק להביא עדים(, לפי שבאופן כזו רואים אנו שהדבר היחיד 

, אבל ברישאפשר לשנות דין זה הוא רק אם יש לו להמערער טענת 
 עדיין הדין )דמר זוטרא( בתקפה. -בטענת שמא 
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 יתוש קדמך

 שי' פבזנר למןזיאור ת' שנה
יבה ביש יד  מ  תל

אדם ה מדוע נבראטעמים  ד' נהישסנהדרין )לח, א( ש מבואר בגמ'
 :ועוף 'בהמה חיכל  ילאחר

ב(  ;שלשול קדמך ,אומרים לו יתוש קדמךא( שאם יעשה עבירה 
 ג( ;שה בראשיתהמינים אומרים שותף הי' לו להקב''ה במע שלא יהיו

 ( כדי שיכנס לסעודה מיד.ד ;כדי שיכנס למצווה מיד

ולכאורה צ"ע, שהרי אין טעמים אלו מבארים מדוע נברא לאחרי 
 -בהמה חי' ועוף כל 

מספיק לברוא רק יתושים, ואין  -דהרי מצד הטעם ד"יתוש קדמך" 
 הנבראים לפני האדם;כל צורך לברוא את 

מספיק לברוא רק הדברים  -ומצד הטעם ד"שיכנס לסעודה מיד" 
ודה, ואין צורך לברוא את היתושין וכל הרמשים וכו' הנצרכים לסע

 שאינם ראויים למאכל אדם.

 מבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"אויש לבאר זה, ע"פ מה ש
 :וזלה"ק ,(38-9בלקו"ש ח"ז )ע' 

איז דאך  ,מצד דעם כלל "סוף מעשה במחשבה תחלה"
ם דפארשטאנדיק אז לויט אלע טעמים )אויך לויטן טעם אז יצירת הא

מוז מען זאגן, אז דאס וואס דער  יתוש קדמך"("באחרונה איז מצד 
 - מעלהמענטש איז באשאפן געווארן באחרונה איז עס מצד זיין 

 פון דער גאנצער בריאה. המכווןוואס ער איז דער תכלית 

נאר דער חילוק איז: לויטן טעם "כדי שיכנס לסעודה מיד" 
גלייך ביי זיין באשאפונג, א  - מצד עצמודער מענטש  , האט)וכיו"ב(

, איז ביי אים פאראן נשמתומעלה אויף אלע נבראים )ווייל מעלת 
און לויטן טעם "יתוש קדמך" , איז מצד עצמו  ;אלע מאל, כנ"ל ס"ד(

 גוףפון אלע נבראים )מצד דערויף וואס זיין  נידעריקעראר גאיז ער 
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( הגוףאויך מצד ביותר(. און דאס וואס ער דוקא ) סאיז פון א חומר ג
איז עלה במחשבה תחלה, איז עס מצד דעם עילוי וואס ער וועט 

 .דערגרייכן ערשט דורך זיין עבודה

און דער עילוי צו וועלכן ער וועט קומען דורך זיין עבודה, איז 
פון  נידעריקערפארבונדן מיט דעם גופא וואס מצד זיין גוף איז ער 

 : אלע נבראים

 ,גוף האדם איז פון א חומר גס דעם גופא וואס דערמצד 
איז בשעת ער פועל'ט אז דער אדם שנוצר  -נידעריקער פון א יתוש 

איז ער מחדש א  ,לעליון אדמהזאל זיין אן אדם מלשון  האדמהמן 
נייע מציאות. און דורך דעם ווערט אין אים נתגלה דער כח העצמות, 

 עכלה"ק. מות.ווייל דער כח צו מחדש זיין יש מאין איז נאר בכח העצ

ועפ"ז יש לומר, שב' הטעמים ד"יתוש קדמך" ו"שיכנס לסעודה 
 מיד" הם משלימים זה את זה.

  

 

 אספלידא

 א' התמימים

בהדי הדדי, חד  "הנהו בי תרי אחי דפלגי :)ב"ב ז, א( 'גמאיתא ב
תרביצא )גינה שבצד  'ן יפה, רש"י( וחד מטייאספלידא )טרקלי 'מטיי

תרביצא וקא בני אשיתא )כותל(  'דמטיי ההוא הטרקלין, רש"י(. אזל
ל בדידי קא בנינא. אמר ”א ,קא מאפלת עלי ל”אפומא דאספלידא. א

ל רבינא לרב אשי, מאי שנא מהא דתניא, ”א’. רב חמא בדין קאמר לי
שני אחין שחלקו אחד מהן נטל שדה כרם ואחד מהן נטל שדה לבן 

ל התם ”כן חלקו. איש לו לבעל הכרם ד' אמות בשדה לבן שעל מנת 
ל השדה לבן דמים של עילוי דעלו להדדי )שנתן בעל הכרם לבע

 (.י”לכך כרם בעי למשקל עם עבודתו, רשהכרם ה
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וכי בשופטני עסקינן  ,דלא עלו להדדי ,אבל הכא מאי [ומקשה]
)וכי שוטה דהאי שקיל אספלידא והאי שקיל תרביצא ולא עלו להדדי 

ל "א ?!"י(נוי ולא נטל עילוי דמים, רששנטל גינה חלקה כנגד בית ב 'הי
דמי אוירא לא עלו להדדי.  ,נהי דעלו להדדי דמי ליבני כשורי והודרי

 ?!פלגת לי, השתא משוית לי אידרונא מעיקרא אספלידא’ לימא ליו
)אם אספלידא שמא ’ אמר רב שימי בר אשי שמא בעלמא פלג לי

 .", רש"י(כשאר אספלידא לא בטיל שמופ שאינו ”]השם שלה[ ואע
 ע"כ.

והנה רש"י מפרש ש"אספלידא" היינו "טרקלין יפה" והטעם 
מפני בכל הש"ס אבל  ןדאע"ג שלא נקרא ככך הוא )רש"י( שאומר 

כי הכי דדרו  '"דאירנא בי :לפנ"זד כתוב גמ'מה דלבהמשך בא  שזה
והטענה "בדידי קא בנינא" פי'  ,אבהתן" ורק בטרקלין יכולים לדור

שלש שנים דהשתא ואתה אין לך עלי חזקת אורה של "בשלי אני בונה 
 .הוא דפלגינוהו"

"אכסדרא שיש בה אורה גדולה שפרוצה  :ר"יהנה )בתוס'( מפרש ו
 ברוח אחת".

ו, ר אוריסתהאם תאמר שיכול לאפי'  :תוס' על פי' רש"יה יםמקשו
 ,ועוד ?!לו בטרקלין אורה כלל איכול להאפילו עליו שלא יה '"הי האם

פשיטא דעלו נמי באוירא דבית  ,ר באווירא לא עלו אהדדידמאי קאמ
 בלא אורה אינה שווה כלום.

יכול לראות לשדותיו דרך  'ומפרש רבינו תם שמאספלידא הי
יכול  'מעכבו שלא הי 'היינו שהי ,"מאפלת עילווי"התרביצא ודקאמר 

 יכול להביט למרחוק 'שלא הי "נאאידרו"לראות שדותיו וקרי לה נמי 
יהו קשה לר"י דמאי קא פריך מאי שנא מהא דתניא כו' התם ודאי ומ . .

 'יש לו ד' אמות לפי שהם צורך לעבודת הכרם אבל הכא זה לא הי
מאפיל  'ונראה לר"י דודאי הי .’צורך האספלידא מש"ה בדין קאמר לי

בו אורה גדולה כאשר צריך לאכסדרה אבל  'עליו האורה שלא הי
 כן נקרא אדרונא".בו אורה גדולה ול 'עדיין הי
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 ,כמ"ש בדף כה)ש"אספלידא" היינו "אכסדרא"  ,ר"י מפרשהיינו ש
שהאפיל  - והנזק שהכותל גרם הוא (,א שהעולם דומה ל"אכסדרא"

  .קצת

רש"י, ר"י ור"ת, ע"פ  - השיטות ויש לפרש הטעם של שלש
שזה מה )הר"ן וזה לשון  .הרמב"םורש"י(  על פי'מחלוקת הר"ן )

על סתימת הרואה כלומר שאין אומרים  "לערער (:שרש"י מפרש
באחין שחלקו שיהא חייב מראי' דתרביצא להרחיק מכנגד חלונותיו 
של חבירו ד' אמות שלא יאפיל, ומיהו אין האחין יכולין למחות זה 
בזה לסתמם אף על פי שיש בהן היזק ראי' שלא חלקו על מנת לסלק 

 עכ"ל .משם כלום"

לא יכול לסתם אע"ג שהיא היזק ראי' והיינו שלפי רש"י הסיבה ש
 הוא שאי אפשר להאפיל לגמרי.

אבל הרמב"ם פסק, וז"ל: "האחין שחלקו הרי הן כלקוחות זה מזה. 
ואין להם דרך זה על זה. ולא סולמות זה על זה. ולא חלונות זה על זה. 

שכיון שחלקו לא נשאר לאחד מהן זכות ולא אמת המים זה על זה 
 'לאחין כשהיתה השדה כולה לאחד הי יש לומר . לפיכךבחלק חבירו

מעביר בה אמת המים הזאת ממקום למקום אבל עתה שנעשית זה 
וכן סותם החלון המשקיף על חלקי יש לי להסיר אמת המים מעלי. 

פ שהוא מבטל תשמישו. והוא הדין ”ובונה בצד הסולם אע חלקו
חלק א נשאר לאחד מהם זכות בל - בשנים שקנו שדה מאחד וחלקו

 עכ"ל. .ומפסיק אמת המים מחלקו וסותם החלונות" ,חבירו

  .והיינו לפי הרמב"ם הוא יכול לסתום את החלון לגמרי

דרש"י  ,ז את המחלוקת בין רש"י לתוס'"ואולי אפשר להסביר עפ
 א"כ, ,שאי אפשר לסתום את החלון לגמרי - סובר כמו שיטת הר"ן

ה יכול להאפל א"כ בגלל שאין חזקאם ש רש"י עלהשאלה של ר"ת 
דמאי  ,לו בטרקלין אורה כלל. ועוד 'יכול להאפילו עליו שלא יהי 'הי"

קאמר באווירא לא עלו אהדדי פשיטא דעלו נמי באוירא דבית בלא 
אורה אינה שווה כלום" נופל שלפי הר"נ אי אפשר לסתום לגמרי ולפי 

 זה יכול לומר שזה טרקלין.



 11 שנת הקהל –ה'תשע"ו  ניסןי"א  

מו הרמב"ם שאומרים משא"כ לפי הר"י ור"ת שהם סוברים כ
שבבית יכול לסתום החלון לגמרי א"א לומר שזה טרקלין אז צ"ל שזה 

דאי יל א"א לומר לגמרי כי בשביל זה ווזה מ"ש בגמ' שהאפ .אכסדרא
 .הרבה אור כמו שצריך לאכסדרא '"עלו להדדי" אלא שלא הי

ואפשר לומר שהיא אכסדרא אע"ג שכתוב בהמשך הגמ' "דאירנא 
"אמר  :(ה, אס)אבהתן" ובאכסדרא א"א לדור כמ"ש  רוכי הכי דד 'בי

ר"נ אמר שמואל האחין שחלקו אין להם לא דרך זה על זה ולא 
 .ולא אמת המים זה על זהסולמות זה על זה ולא חלונות זה על זה 

, יםיהגמ' למה רב צריך לומר אותו דין פעמ תשואלו ",ורב אמר יש להן
 - בההיא קאמר רב ,א )בהנ"ל(דאי אשמועינן בההי ,"צריכא :צתומתר

והיינו שמשתמשים  ,אבהתי"דדרו משום דא"ל בעינא למידר כי היכי 
לים להשתמש בביטוי וכאז גם י ,בביטוי של דר בשביל אמת המים

 .של דר בשביל אכסדרא

  





 

 
 

 אינו איסטניס

 א' מהתמימים

מי שאינו "ו :וז"ל כתוב, ס"ט(ג, בשו"ע אדה"ז )מהדו"ב סי' 
באצבעותיו ממש לא יקנח ביד ימין מפני  איסטניס ומקנח
וטוב ליזהר מלקנח  .על שמאלו ו קושר תפיליןשבאצבעות ימינ

ואיטר שמניח תפילין על באצבע אמצעית מפני שכורך עליו הרצועה 
 בשמאל של כל אדם יקנח בימין של כל אדם".  ימין וקושרן עלי'

יש מהחכמים שהיו נוהגין " בסי' כח )ס"ה( כותב אדה"ז, וז"ל: והנה
כהה כדי להראות שקשה  לחלוץ תפילין של ראש ביד שמאל שהיא יד

מפני שאין לנו גוף נקי אנו  עליו חליצתן מפני שמצותן כל היום אלא
 .חולצין מיד אחר התפילה"

קושר ים, שהרי בימינו "ידל, דעפ"ז יהי' אסור בכלל לקנח בוצ"
 ?תפילין של ראש חולץ - ", ובשמאלועל שמאלו תפילין

 הלכה
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משל יד, וכמו חמורה תפילין של ראש  תקדושועוד, ע"פ הידוע ד
ראש אסור לשנות תפילין של שכותב אדה"ז בסי' מב )ס"א(: "

דין ימפני שאין מור . .אפילו אין לו תפילין של יד  ,לעשותה של יד
תפילין של יד גזרו אם בשביל  א"כ, ,מקדושה חמורה לקדושה קלה"

 ? ושמאלמינו, כ"ש בשביל של ראש יגזרו שלא יקנח בשלא יקנח בי

, וראה ]דבריו של אדה"ז מבוססים על דברי הגמ' בברכות )סב, א(
שהתורה נתנה לפי אין מקנחים בימין )שלדעות שונות למה  שם

 .הנ"ל[ השאלה את איןולפי דעות אלו  ,בימין וכו'(

תפילין  נוהגין לחלוץשהיו  יש מהחכמים" ומר, שבגלל שרקלש וי
ביד שמאל", אבל באמת לא משנה באיזו יד חולצים, ויכול  של ראש

 שמאלו.קנח באין איסור ל -גם לחלוץ ביד ימינו ]משא"כ בשל יד[ 
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 "לצחק בנו"

 שי' איידעלמאן זלמן שניאורהת' 
יבה ביש יד  מ  תל

מו ממחרת ויעלו עולות ויגשו שלמים י"וישכ :לב, ו( תשא) עה"פ
יש  - לצחק" :מפרש רש"י לאכל ושתו ויקומו לצחק"וישב העם 

 .71”כמו שנאמר לצחק בי )לט, יז( ,במשמע הזה גילוי עריות

פסוק ראי' מרש"י א, ט( בד"ה מצחק מביא בפרשת וירא )כ ועד"ז
 .72"לצחק בי"

 כתובהרי  -יז ראי' דוקא מפסוק רש"י ולכאורה צ"ע למה מביא 
 ."לצחק בנו" דיבפסוק  לפני זה שם

_____________ 
 

א.71 ן  ליו ג ש.ז.  ים ד פר ת סו  ( ראה קנא
"י72 ש פר מקור ד שהרי ה  , צ"ע  ) , יז )לט פ  " מים עה כ פתי ח ש ן ו " מב , ר פורנו ש בס " מ  ) 

ר  דוב מ שם  , ו " בי צחק  ל " מ  ' אי ביא ר מ שם  ם  ג , ו "ר א בב ( הו , ט כא שית  צחק )ברא מ "ה  ד
ריות  י ע גילו שב  .ממ

 פשוטו של מקרא
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 בקש מקוראי הגליון להעיר עיני בזה.וא

 

 )גליון( עליונים ותחתונים

 איידעלמאןשי'  זלמן שניאורהת' 
יבה מיש ביש  תל

בקובץ הערות וביאורים "באהלה של התורה" )שי"ל ע"י "מתיבתא 
לזה א. בנוגע . ז.ביאר הת' שגליון א', אהלי מנחם"( דש.ז. -אהלי תורה

בראשית  -ה גדול עוני מנשוא )ד" מסביררש"י שקין הרג את הבל ש
להקב"ה קין  וטען ,ד, יג( שה' אמר לקין שהוא יצטרך ללכת לגלות

"אתה טוען עליונים ותחתונים, ועוני אי אפשר לך לטעון?!", ומסביר 
שם הנ"ל, דמכיון דמענינא דבראשית קא סליק לכן הביא רש"י "אתה 

 קא, ב(. " ולא כדרשת הגמרא בסנהדרין )עליונים ותחתוניםטוען 

ויש להוסיף בזה, דהנה במדרש תנחומא איתא )אות ט ילקוט מעם 
 כתוב "כל העולם" ולא דכתובלועז( דרשה הנ''ל בשינוי קל, 

)ולא  דזה שכתב רש"י "עליונים ותחתונים" ומר,לש "עליונים". וי
כלל בו  - מכיון דמענינא דבראשית קא סליקדהיא  כהמדרש הנ"ל(

 גם "עליונים".

 

 התחלת מכת ברדסימן 

 היידינגספעלד שי' מנחם מענדל הת'
יבה ביש יד  מ  תל

: אמר )וארא ט, יח( ,כשהודיע משה רבינו לפרעה אודות מכת ברד
כעת  -רש"י: "כעת מחר פו "הנה ממטיר כעת מחר ברד כבד מאד".
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לכאן ירד  חמהתגיע שכ , למחרשרט לו שריטה בכותלהזאת למחר. 
 ".הברד

 כחצת" משה אל פרעה )בא יא, ד(: אמר רותבמכת בכו ,והנה
והטעם, "שמא יטעו אצטגניני פרעה ". אני יוצא בתוך מצרים הלילה

 .עשה לו סימן" -ביום  'אבל בברד שהי ,לו סימן 'שבלילה לא הי

 יזרחשבמכת ברד  שייךאיך צ"ע ואפשר לדייק בזה, דלכאורה 
 'כבד. וגם זה הי 'שהברד הי ,יום מעונן מאד 'הרי היו - השמש

ובכדי לזרח השמש צריך להיות  ,בהשכמה כדכתיב "השכם בבוקר"
אם יצא בפועל ד ,צריך להביןו .ולא כל כך בהשכמה ,יום בלא עננים

נס אז למה לא  'צריך לשרט גם במכת בכורות ויהי 'אז למה הי ,נס 'הי
 עשה כך.

מספיק  'הי ,עבדי פרעה ידעו ע"ז רקוי"ל שבגלל שבמכת ברד 
 - אבל במכת בכורות שכל ארץ מצרים ידעו ע"ז .סימן על הכותל

 רקלא הספיק סימן  - םותיהבני ישראל למט שקשרומהכבשים 
 זמן. ולכן אמר ,לעבדי פרעה

הסיבה שכתוב "כחצות" הוא "שמא ש רש"י שממ"ש ע,אבל עצ"
משמע שגם סימן זה  לו סימן" 'שבלילה לא הי אצטגניני פרעהיטעו 

 יא לדוכתא.והדרא קש .הוא לפרעה ועבדיו

 

  רשעהי' לבן ש פשש"מב ההכרח

 הת' מנחם מענדל שי' הלוי הלוי
יבה ביש ח  לי  ש

)כד, מט(: ה אמר אליעזר את רבקה והלך לביתלאחרי שמצא 
או לא הגידו לי  "ועתה אם ישכם עשים חסד ואמת את אדני הגידו לי

ואפנה על ימין על שמאל. ויען לבן ובתואל ויאמרו מה' יצא הדבר לא 
 כל דבר אליך או טוב".נו
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 .שיב לפני אביו"וקפץ לה '"רשע הי ופרש"י:

מ"ש כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, אשר ומפורסם והנה, ידוע 
בהכרח לומר ש"י בא לפרש פשוטו של מקרא דוקא, מכיון שפירוש ר

 מוכרח ע"פ דרך פשט.שפירושו 

 -" "נקרא רשעשפשוטו של מקרא ב וצריך ביאור, מניין לרש"י
שהסיבה שמלכתחילה הבאר תורה ע"ד פי' פרש ל כאורה הי' יכולל

עפ"ז לא ו '.היו צריכים לשלם לנדוני דא"כ "שב עמנו"לא ענה לבן 
 ?רשע 'לבן היד לומר רש"יומה מכריח את  ו.ביזה לבן את אבי

 - "ובתואל"ויען לבן כתיב שלרש"י קשה למה  ,יש לומר ואולי
 מוכרח ולכן ".ובתואלריך לומר "לא הי' צלפי פירוש "הבאר תורה" ד

ועפ"ז צריך לומר  ,ללמדנו ש"קפץ" לפני אביו ארש"י לפרש שב
 שנקרא רשע.

 

 "עד בלתי השאיר שריד"

 התמימיםמא' 
ביהושע )פרק י'( מסופר אודות המלחמה של בנ"י עם חמשת 

 ((.יב, שם" )מלכי האמורי )שאז הי' הנס של "שמש בגבעון דום

"וישב יהושע וכל  רש הפסוק )שם, טו(מפבספר הישר והנה, 
עד  ם,אחרי הכותו את כל המלכי" -" הלישראל עמו אל המחנה הגלג

 . "שריד להם יראבלתי הש

מצינו בזה מקרא שהרי  ,מ"ש שלא הי' נשאר שריד צ"ע ורהלכאו
]הנשארים נשארו, כמו שריד  שרדו והשרידים" :כו(, שם)מפורש 

 , היינו שאכן היו "שרידים"?מבצר"ויבואו אל ערי ה ופליט. מצו"צ[,

שלא הי' נשאר שריד הכוונה שאין  הביאור בזה, יש לומראולי ו
שכבש יהושע ביום  עריםהעל  -המלחמה, אלא הכוונה הוא  מכל
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שדוקא על ערים אלו כתוב בספר הישר "עד בלתי השאיר  ,ההוא
 שריד", כמ"ש )שם, כח(: 

פי חרב ואת מלכה "ואת מקדה לכד יהושע ביום ההוא, ויכה ל
 .73לא השאיר שריד"החרים אותם ואת כל הנפש אשר בה 

 

_____________ 
 

ע  73 ש שב יהו וי " , טו(:  שם ד ) דו ת  צוד מ ' ה פי אה גם  רים  -( ור מו שים הא ע מ ל ה חר כ א
פסוק זה  ל  שר ע פר הי ש בס מ" שגם   , "ז פ ש ע פר ל ש  שי  , " חריו לא ש מקראות  '  -ב לא הי ש

" ל  הוא ע  , שריד שאר  ד נ כ ל ש רים  ל הע נו ע יי , ה " ריו לאח ש מקראות  מורים ב הא שים  מע ה
ג " לב ' הר פי ה  ש. ורא " כח. ע סוק  פ "ז ב לאח ם  מורי הא  , שע . יהו ג מ  , שם  , "כ ג , טו. וראה   שם





 

 
 

 דבורה שופטת ישראל

 איידעלמאןשי'  זלמן הת' שניאור
יבה ביש יד  מ  תל

פ המובא בגמ' שם ”עה התוספותמבאר יד, א( ) מגילהמסכת ב
 י'לכשבאין א" :ל”וזה(, , ד שופטים) "והיא יושבת תחת תומר דבורה"

 .”למשפטראל בני יש

ז ”תוס' להשמיענו, הרי כתוב בפסוק שלפנהמה בא צ"ע ולכאורה 
  ".74את ישראל שפטההיא "

, ( קאתיט”פ)ר ”לאפוקי מהמובא במדרש תדאומר, דלש וי
]דלא  צתהפסוק כמו הגמ' שלנו אלא בשינוי ק מבאר שם דהמדרש

_____________ 
 

74. ים ל דבר ש שוטו  פ פי  ל י  רת בא ן  וכא  , שים פר מ ן  יי  ( ע

 שונות

 



 פשא לה"קובץ הערות וביאורים "לא 11

, ואומרים תוס' 75ולא שהיא שופטת” ומלמדת תורה ברבים"כתוס'[ 
 שופטת. שהיא

 

 רע על רשעים תליית

 איידעלמאן שי' למןז יאורשנהת' 
יבה ביש יד  מ  תל

בכולהו  'דרבינא לברי 'ריל מר ב"א" (:ב ,קו)איתא במסכת סנהדרין 
לבר  . רש"י(לגנאי)לא תפיש למדרש  . רש"י(מלכים והדיוטות)

דכמה . רש"י( לגנאי דרוש 'דכל מה דמשכחת לי) הרשע מבלעם
 '".בידרוש  'דמשכחת בי

מכאן אמרו " ( איתא:ה"אות פ) "חיוהנה בתנא דבי אליהו רבא פ
  ".כל מה שאתה יכול לתלות ברשעים תלהו עליהם

"לא תפיש למדרש )לבר מלעם  אמרודבגמרא  ,ע"ולכאורה צ
 לתלות "כל מה שאתה יכול" שישלהיפך,  ובתדא"ר אומר הרשע(",

 ?! רשעיםב

 ביהודיםאבל  ,חוץ מבלעם אין לדרוש עליהם לרעה דבגוים ,ל"ויוא
 (.שיתכפר עוונותיהם) דרוש לרעה

" שיש לתלות מכאן אמרו"ש)ר "תדאהא דמקורו דהוכדמוכח מ
 .דתן ואבירםמ הוא ברשעים(

 .גויםשדרשו לרעה על בכו"כ מקומות מצינו דאבל עדיין צ"ע, 

 וצ"ע.

_____________ 
 

שר זה עם 75 מק ש ''ם  לבי מ מובא ב פ ה ' ' , ע יהו רבה ל בי א נא ד רת הת סב לבאר  ש  ( וי
]ו  , ש מדר ה ה גרס [ צי  ם כח ועטי מ מים  ידי חכ מ ל היו ת באותו דור  ש  ] 'ר ' תדא ט וב בילקו

ן  יכי צר מה  ל ן ד מוב ז  ' ' פ . וע ' לי ת א לכ ל ן  כי צרי ו  מים הי חכ י  ד מי ל והת ל.  דק [ ה מלוא אחרת: 
לה צ לכת א ל 'ח  ' ל. - ת ' ' וד  . מוד תורה ל  ל
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 על חיות או בנ"א גיבור' עשו הי

 א' מהתמימים

בפרקי דרבי אליעזר: "עשו אחיו של יעקב בנוגע לבגדי עשו איתא 
ראה את הכתונת שעשה הקב"ה לאדם ולחוה על נמרד, וחמד אותה 
בלבו, והרגו ולקח אותה ממנו. ומנין שהיו חמודות בעינו, שנאמר 

וכשלבש אותה . "ותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדול החמודות
 .נעשה גם הוא גיבור, שנאמר "ויהי עשו איש יודע ציד"

הנה הרד"ל מפרש ע"ז שעשו הי' גבור, שאין הפי' שהי' גבור על ו
 .חיות, אלא שהי' גיבור על בני אדם

לפרש לדחוק והרד"ל  הוצרךמדוע הטעם ואולי יש לבאר בד"א, 
 שלא הי' גבור על בנ"א, ע"פ מ"ש בספר הישר:

אחרי מות אברהם, לצוד ציד בשדה כפעם  -"וילך עשו בעת ההיא 
רד מלך בבל הוא אמרפל הלך כפעם בפעם עם בפעם להביא, ונמ

ויהי  .גיבוריו, לצוד ציד גם הוא בשדה, ולהתהלך לרוח היום עם אנשיו
כי נפלה קנאה בלב נמרוד על עשו כל  ,נמרד עוין את עשו כל הימים

וימצא את נמרד  ,ויהי ביום ההוא וילך עשו לצוד בשדה .הימים
ואנשיו היו עמו במדבר אך כל גיבוריו ו ,מתהלך במדבר עם שני אנשיו

ויתחבא עשו אל נמרד ויארב  .רחקו ממנו וילכו מעליו הנה והנה לצוד
ויתהלך נמרד ואנשיו  ,ונמרד והאנשים אשר אתו לא ידעו ,לו במדבר

 [בשדה לרוח היום כפעם בפעם ולדעת איפה אנשיו צודים בשדה
יקם ו ,ויבא נמרד ושני האנשים אשר היו אתו עד המקום אשר עשו שם

עליו עשו פתאום מהמארב אשר ארב לו שם וישלוף חרבו וימהר וירץ 
וילחם עשו עם שני האנשים אשר  ,אל נמרד ויכרות את ראשו מאליו

ויפן עשו עליהם ויכם וימיתם  ,היו עם נמרד מלחמה רבה ויצעקו עליו
וישמעו כל גיבורי נמרד אשר הלכו מאתו המדברה את קול  .בחרבו

וירוצו לדעת מה זה  ,ירו את קול שני האנשים ההםויכ ,הצעקה מרחוק
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וימצאו את מלכם ושני אנשיו אשר עמו נופלים מתים  ,ועל מה זה
וינס  ,ויהי כאשר ראה עשו את כל גיבורי נמרד באים מרחוק .במדבר

ויקח עשו את בגדי החמודות אשר לנמרד אשר הורישו  .ויברח וימלט
ירץ בהם עשו ויחביאם ו ,אביו אשר בהם גבר נמרד על כל הארץ

 ".ם ההם וירץ העירה מפני אנשי נמרדויקח עשו את הבגדי ,בביתו
 עכ"ל.

גבור למה כתוב אח"כ שהוא  'שאם עשו היוקשה, ההרד"ל לוי"ל ש
גבור על  פי'"גבור"  'הימה שש ולכן הוצרך לפרש ."רץ מגבורי נמרד"

  חיות.

 



 

 
 שמתנילוי לע

 ז"ל ברוך אברהם ת"בן הרה שלמה יצחקח "הרה

 ז"ל שלוםבת הרב  רייזל שושנהמרת  וזוגתו
 ת.נ.צ.ב.ה.

 
 יה"ר שתיכף ומיד ממש

 יקויים היעוד
 ד"הקיצו ורננו שוכני עפר"

 והם בתוכם
 

 
 
 
 

 לזכות
 לאה רחלוזוגתו מרת  נתןהרב 

 שיחיו
 שיזכו לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש 

 בריאות הנכונה ומתוך הרחבה 
 בשמחה וטוב לבב 

 אולה האמיתית והשלימה בג
 תיכף ומי"ד ממ"ש!

 
 
 
 
 

 נדפס על ידי
 פבזנר שי'שניאור זלמן ו ברוך אברהםהת' 

 תלמידים בישיבתנו הק'
 



 

 י ולזכות"הודפס עקובץ זה 

 קדנר' שי זאב מאיר' ח ר"הרה
 
 
 

 לעילוי נשמת
 קדנרע"ה  מרדכי מענדלבן  משה נחוםהרה"ח הרה"ת ר' 

 שע"אנלב"ע אחרון של פסח ה'ת
 ת. נ. צ. ב. ה.

 
 

 
 

 ולזכות 

 'שי אהרן' בנו הת

 שערשיחיו  אברהם מאירח "ובעלה הרה שיינדלבתו 
 שיחיו ומשה נחום לאהוילדיהם 

 

 'תחי טובה מושקאבתו 

 'שי מרדכי מענדל' בנו הת

 'שי יהודה קלמןבנו הת' 

 'שי שלום דובערבנו 

 'שי שמואל בצלאלבנו 

 'תחי מינה ביילאבתו 
  

 
 

ר למלכנו "והעיקר ליתן נח. י רצון שיראה מהם רוב נחת חסידייה

 .משיחנו ונזכה להתגלותו המיידית תיכף ומיד ממש
 

 
 

  הוקדש ע"י המערכת



 

 
 לעילוי נשמת

 ע"ה  אברהם דודהחייל בצבאות ה' 
 ליבעראוושיחי'  שניאור זלמןבן יבלחט"א הרה"ח ר' 

 נלב"ע ביום א"ך טבת ה'תש"ע
 ת. נ. צ. ב. ה.

 
 יה"ר שתיכף ומיד ממש

 יקויים היעוד
 ד"הקיצו ורננו שוכני עפר"

 והם בתוכם
 

 

 
 עבור לזכות רפואה שלימה

 מרים בן  יהושע בנימיןהרה"ח ר' 
 בתי'הבן  דוד דובוהרה"ח ר' 

 חי'ה איידלא בתופרומה שרה 
 
 
 

 לזכות
 שושנה רייזלבן  שלום 

 שיצא מן המיצר אל המרחב
 

 
 

 לזכות
 רבקהבן  לוימרדכי ה שלום 

  שיצא מן המיצר אל המרחב



 

 לזכות
 פאול' שי יצחק לוי' החתן הת

 שוחאטובת גילו למשפחת 
 

 מ"לרגל שמחת נישואיהם בשעטו
 בנין עדי עד, יהי רצון שיזכו לבנות בית נאמן בישראל

 כפי שהם מוארים במאור שבתורה, על יסוד התורה והמצוה
 , זו היא תורת החסידות

 !ש"ד ממ"א תיכף ומי"ך המשיח שליטבהתגלות הרבי מל
 
 
 

 לזכות
 הורוויץ' שי יעקב זבולון' החתן הת

 
 מ"בשעטו ולרגל שמחת נישואי

 בנין עדי עד, לבנות בית נאמן בישראל היהי רצון שיזכ
 כפי שהם מוארים במאור שבתורה, על יסוד התורה והמצוה

 , זו היא תורת החסידות
 !ש"ד ממ"כף ומיא תי"בהתגלות הרבי מלך המשיח שליט

 
 
 
 

 לעילוי נשמת
 ע"היקותיאל מנחם הרה"ת המשפיע ר' 

 שליט"א שרגאבן יבלח"ט 
 ראפ

 שליח כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א לשדה התעופה, קנדי
 נלב"ע י"ב תמוז ה'תשע"ה

 ת.נ.צ.ב.ה.
 יה"ר שתיכף ומיד ממש יקויים היעוד 

 ד"הקיצו ורננו שוכני עפר"
  והוא בתוכם



 

 
 לזכות

 גינסבערגו וזוגתו שיחי לאהבן  אהרן יקותיאל' הרה"ח ר
 שווייוזוגתו שיחיו  בוניאבן  אהרן יעקבולזכות הרה"ג הרה"ח ר' 

 ולכל בני משפחתם שיחיו 
 
 

 
 
 

 גינסבערגשתחי'  שיינא עלקאבת  לאהולזכות מרת 
 מכל צאצאי' שתזכה לראות נחת רוח חסידיו

 "רלאורך ימים ושנים טובות בריאים ונעימים בגו
 בטוב הנראה והנגלה

 
 

 
 
 

 ושיזכו לקבל פני משיח צדקינו בפועל ממש 
 מתוך הרחבה בריאות הנכונה 

 ובשמחה וטוב לבב 
 בגאולה האמיתית והשלימה 

 תיכף ומי"ד ממ"ש!
 
 

 
 
 

 נדפס על ידי
 גינסבערג שי'שניאור זלמן הת' 

  תלמיד בישיבתנו הק'



 

 
 

 לזכות
 וואגעל' שי יואל' החתן הת

 בריסקילו למשפחת ובת גי
 

 מ"לרגל שמחת נישואיהם בשעטו
 בנין עדי עד, יהי רצון שיזכו לבנות בית נאמן בישראל

 כפי שהם מוארים במאור שבתורה, על יסוד התורה והמצוה
 , זו היא תורת החסידות

 !ש"ד ממ"א תיכף ומי"בהתגלות הרבי מלך המשיח שליט
 
 
 
 

 לעילוי נשמת
 ע"ה יעקבבן  הלל מענדל מנחםהרה"ח הרה"ת שו"ב ר' 

 גאנזבורג
 שליח כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א לעיר מילאנו, איטאליא

 נלב"ע י"ז כסלו ה'תשע"ד
 ת.נ.צ.ב.ה.

 יה"ר שתיכף ומיד ממש יקויים היעוד 
 ד"הקיצו ורננו שוכני עפר"

 והוא בתוכם

 
 
 

 נדפס ע"י נכדיו
 לויפערשי'  לוי יצחקוהת' מישולבין שי'  בנציון משההת' 

 תלמידים בישיבתנו הק'
 

  



 

 לזכות
 'שי חספנ המשפיע ר' הרה"ת

 שתחי'חי' גאלדא וזוגתו מרת 
 וכל משפחתם שיחיו

 קארף
 
 
 

 לעילוי נשמת
 יהושע הרה"ת ר' 

 ע"הגדלי' בן ר' 
 קארף

 נלב"ע כ"ט כסלו ה'תשס"ט
 ת.נ.צ.ב.ה.

 
 
 

 לעילוי נשמת
 חי' צבי'מרת 

 ע"השמעון בן ר' 
 נמירובסקי

 מנחם אב ה'תשס"ונלב"ע י"ד 
 ת.נ.צ.ב.ה.

 
 
 

 לעילוי נשמת
 ירחמיאל בנימיןהרה"ת המזכיר ר' 

 ע"המנחם בן ר' 
 קליין

 נלב"ע י"ז סיון ה'תשע"ה
 ת.נ.צ.ב.ה.

  



 

 
 לעילוי נשמת

 בןיצחק הרה"ג הרה"ח ר' 
 ז"ל הכהן ישראל יוסף

 הענדל
 נלב"ע י"ב אדר ה'תשס"ו

 ת.נ.צ.ב.ה.

 
 יה"ר שתיכף ומיד ממש

 עודיקויים הי
 ד"הקיצו ורננו שוכני עפר"

 והם בתוכם

 
 

 
 לזכות 

 חי'ה רחלהכהן בן  לויהרה"ת 
 הענדל

 שלוחי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
 למארין פארק, ברוקלין.

 יהי רצון שימלאו את שליחותם היחידה
 להכין את עצמם ואת כל העולם כולו

 לקבלת פני משיח צדקנו

 
 
 

 

 נדפס על ידי
 הענדל הכהן שי'ל מנחם מענדהת' 

 תלמיד בישיבתנו הק'
  



 

 לזכות

 הנהלת ישיבתנו הק'

 הכהן הנדלשי'  מנחם מענדלהרב 

 שארףשי'  מנחם מענדל הרב

 ברוךשי'  מנחם מענדל הרב

 זאנדהויזשי' שניאור זלמן  הרב

 

 הכהן בראנשטיין שי'מנחם מענדל  הרב

 גארדאן שי'מנחם מענדל  הת' הרב

 שעווסקיטעלעשי'  מנחם מענדלהרב 

 טענענבויםשי' אליהו  הת' הרב

 טעוול שי' ישראל הרב

 יעקבסאהןשי' שניאור מנחם מענדל  הרב

 ליפסקערשי' ישראל נח  הרב

 לרמן שי'יצחק  הרב

 נאדטאטשישי' שלמה גרשון  הרב

 ניומאןשי' שמואל  הרב

 הכהן סוסיברשי' אברהם משה  הרב

 ראסקיןשי' אהרן ליב  הרב

 

 שיך לנהל את ישיבתנו הק'יהי רצון שיזכו להמ

 כפי רצון כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

  



 

 
 לזכות 

 התלמידים השלוחים

 

 איידעלמאן ’שישמאי  הת'

 אלקייםשי' מנחם מענדל  הת'

 גינסבערג ’שימנחם מענדל  הת'

 הלוי הלוי ’שימנחם מענדל  הת'

 הכהן כהן ’שייאיר גאולה  הת'

 סג"ל לנדא ’שיאליהו שמעון  הת'

 קאגאן ’שימנחם מענדל  הת'

 רייצעס ’שימנחם מענדל  הת'

 

 יהי רצון שיצליחו בעבודת שליחותם
 באופן דלמעלה מן המשוער 

 עד מילוי השליחות היחידה
 "קבלת פני משיח צדקנו",

 בגאולה האמיתית והשלימה
 תיכף ומיד ממש!

 
 

 
 לזכות

 כל תלמידי התמימים דישיבתנו הק' 
 יהי רצון שיראו הצלחה רבה

 בלימוד התורה בהתמדה ושקידה,
 בעבודת התפילה ואהבת ישראל

 והכל חדור בנקודה ד"קבלת את פני משיח צדקנו"
 עדי התגלות מלכנו משיחנו תיכף ומיד ממש!


