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 .בס"ד

 פתח דבר
 הצדקנית הרבנית של ואחת-השלושים הילולא-יָארצייט  שבט כ"ב לקראת

  זי"ע נ"ע מושקא חי' מרת

 הרבנים של טםע פרי מנשסתר, וביאורים הערות קובץ לאור מוציאים הננו
 שיחיו מאנ"ש גם וכן דמנשסתר, ליובאוויטש בישיבת הלומדים התמימים ותלמידי

 דכאן.

* * * 

 שבט כ"ב יתרו, ש"פ שיחת את הבאנו הקובץ בראש מלכות, בדבר פותחין
 הצדקנית. הרבנית של הראשון הילולא-היָארצייט ה'תשמ"ט,

 אדמו"ר כ"ק דברי שכידוע וגאולה, משיח בעניני הערות באים הקובץ בפתח
 את להביא ביותר( ומהירה )קלה ישרה הדרך הוא וגאולה משיח עניני שלימוד

 והשלימה. האמיתית הגאולה

 הנח"ר גודל לתאר למותר אשר אדמו"ר, כ"ק בתורת הערות באים לאחריו

 ואשר בתורתו, עוסקים בפרט והתמימים בכלל אנ"ש כשאר אדמו"ר לכ"ק שיש
 הזה. היום עצם עד מטרתם וזוהי מעיקרא, הערות הקובצי נוסדו זה לשם

 אדמו"ר כ"ק של הק' רצונו ומפורסם ידוע אשר בנגלה, הערות באים אח"כ
 לערנען. אין קאכן זיך זאלן חוריםשהב

 בכל חב"ד בישיבות השנה הנלמדת המסכתא ,פסחים במסכתא עוסקים רובם
 תבל. קצבי

 באופן צ"ל אמיתי לימוד אשר שבתורה, ההלכה בחלק הערות באים אח"כ
 אודות מו"ראד כ"ק שעורר הקאך וכידוע דהילכתא", אליבא שמעתתא ד"לאסוקי

 ויום. יום בכל למעשה הנוגע שבתורה ההלכה חלק דלימוד ההכרח

 עם אדמו"ר מכ"ק קודש-אגרות צילומי  מיוחדת הוספה באה הקובץ בסוף

 .לראשונה כאן מתפרסמים רובם וחתי"ק, בכתי"ק הוספות
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 ,שמוקלער שי' ענדלמ נחםמ והת' סופר שי' שבתי להת' נתונה ותודתינו
 .קודש-האגרות צילום לידינו למסור בטובם שהואילו

* * * 

 להולדת שנה קי"ז ניסן, י"א הבהיר יום לכבוד אי"ה לאור יצא הבא הקובץ

 אדמו"ר. כ"ק

 לדף. שמעבר לכתובת לשלוח יש ההערות את

* * * 

 זה, קובץ לעריכת הוכנסו ויגיעה עמל של רבות שעות אשר למודעי, וזאת

 יו"ד לכבוד הקובץ את לאור להוציא לנו שרהתאפ לא טכניות תקלות מפאת אבל
 מאוד. קצר זמן בתור הכל את לערוך והוצרכנו כמתוכנן, שבט

 או הדפוס, טעויות כמה נפלו המרובה השתדלותינו שלמרות יתכן כן ועל
  יבין. מי ותאושגי כדבעי, עריכתם נגמרה שלא

* * * 

 באור שוב לחזות הנזכ ממש בובקרו אדמו"ר, לכ"ק נח"ר לגרום שנזכה ויה"ר

 תצא", מאיתי חדשה "תורה מתורתו, נפלאות וישמיענו חיים, מלך פני באור פניו
 ממש! ומיד תיכף והשלימה האמיתית בגאולה

 המערכת
 א"ך שבט ה'תשע"ט

 צדי"ק שנה לנישואי כ"ק אדמו"ר
 שנת השבעים לנשיאות כ"ק אדמו"ר

 מנשסתר, אנגלי'
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 עניני משיח וגאולה
 בניינא דקוב"ה

 הת' שניאור זלמן וילהלם
 תלמיד בישיבה 

 א.

 מלמטה, יבנה או מלמעלה שלם ירד השלישי ביהמ"ק אם הדעות שני בתיווך

 :1מו"ראד כ"ק מבאר

 אין ספור"" דעם פון מובן און מבואר איז וואס בנין פונעם וסוג חלק דער"

 געבויט וועט ביחזקאל"(, המפורשים הדברים מעין" הרמב"ם )ובלשון מדות מס'
 ומבואר", מפורש אינו" פון סוג אין זיינען וואס פרטים די און אדם"; בידי" ווערן

 ".ב"ההק ע"י משמים ווערן נתגלה וועלן

 ע"י  אדם בידי זיין וועט למטה הבית בנין דער" אופן עוד שיש וממשיך

 אין און ומבואר"(, מפורש אינו" וואס דאס זיין מפרש מען וועט אים )וואס משיח
 ".2שלמעלה מקדש דער אנטאן"" זיך וועט דלמטה מקדש דעם

 השמים" מן ויבוא יגלה" כשהבית בא הבית שנצחיות שזה מבאר 3במ"או
 אבל . . כלל קיומא ביה דלית נש דבר בניינא הם ב'וה הא' שהבית" מפני הוא דוקא

 לנצח". קיים יהי' ולכן דקוב"ה בניינא ה"ה השלישי הבהמ"ק

 לוחות ודוקא נצחיים, היו לאו מלמעלה ירדו הראשונות לוחותה הרי כי וצ"ב,

 כשיורד הרי ל"הנ פ"וע נצחיים, הם דוקא  מלמטה  ה"מרע י"ע שנעשו השניות

 .נצחי יהי' אז ,שמלמעלה

 

________________________ 
 

 .418חח"י ע'  לקו"ש( 1

שמצוה להביא  אנגעטאן אין דעם אש דלמטה  האט זיך וואס השלמעל אש וע"ד ובדוגמה( "2

 ".נצחיות אין דעם מקדש דלעתיד די וואס דאס וועט אריינברענגען  מן ההדיוט

 .27לקו"ש ח"ט ע'  3)
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 .ב

 באופן שיהי' מפני נצחי יהי' הג' הבית כי קושיא שאינו לומר יש ובפשטות
 דקוב"ה[. וחד נש דבר חד בנינים ב' יהי' ]ולכן במטה חודר דקוב"ה שבניינא

 הם כי הוא לנצח יתקיימו הב' דהלוחות דהא הלוחות, בענין ג"כ י"ל ובפשטות
 העולם. בגדרי חודרים

 ותחתונים עליונים בין שוטפות הוא הנצחיות ענין כל כי צ"ע, עדיין אבל
 ולא משר"ע ע"י נעשה הרי הב' לוחותוב בתחתון( מלובש יהי' וגם מלמעלה )שירד

 ונחרב.  מלמטה בו הי' שרק הב' לבית וידמה מלמעלה, בו הי'

 ]צורה, יותוהאות התחתון ע"י נעשה כלי[ ]חומר, האבן הב' שבלוחות ואת"ל
 ומלמטה. מלמעלה לו יש ולכן הקב"ה ע"י נחקקו הרי גילוי[

 נבנה שהבנין הא' לבית ידמה א"כ כי הנ"ל, קושיא מתרץ זה אין עדיין אבל
 בו ]שיש מלמעלה היו בתחתון[ להתלבש יכולים היו ]שלא והגילויים מלמטה,

 התקיים[. ולא ומלמטה מלמעלה פרטים

 ב' שיהיו שמוסיף אדמו"ר כ"ק לביאור צריכים נוא אין זאת, יתורץ אם ועוד,

 דמס' בה"ספור" והמובנין המבוארים והסוג שהחלק דאמר הא אם ויסתפק בנינים,
 בסוג שהם והפרטים אדם, בידי יבנה ביחזקאל"( המפורים הדברים )"מעין מדות

 השני' ללוחות דומה הוא כי הקב"ה. ע"י משמים יתגלו ומבואר" מפורש ד"אינו
 מלמעלה. הי' וחלק מלמטה נעשה מנומ שחלק

 .ג

 בית הרי וצ"ל, החטא, שגרם אלא נצחי להיות יכול הי' הא' בית ידוע, והנה
 לא םא אפי' וא"כ, התחתון, מצד נתקבלו לא שבו שהגילויים מפני נצחי הי' לא הא'

 נצחי. להיות יכול הי' לא החטא רםג

 לא כ"א הוא נצחי להיות יכול הי' דהבהימ"ק הא הוא, פשטותב בזה יאורבהו

 )בדוגמת יותר נעלית לדרגה מתעלה העולם הי' הבית לחורבן החטא גורם הי'
 חטאינו מפני" אבל נעלים, הכי הגילויים את לקבל יכול יהי' עצמו שהעולם דלע"ל(

  נצחי. הי' לא לכן . . ואדרבה יותר, גבוה לדרגה נתעלה לא והעולם "מארצינו גלינו

 אחר אבל העגל, חטא מפני נשברו הא' שלוחות בהלוחות ג"כ הוא מו"כוכ

 נחרב. לא אבל ,והלוחות נחבשה פי'וא ג"כ, ישראל חטאו הב' לוחות
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 משה? שעשה הלוחות נחרבו לא מדוע יותר, עוד קשה ולפי"ז

 .ד

 הראשונות הדברות בענין 4אדמו"ר כ"ק שמבאר מה עפ"י בזה הביאור ולכאו'

 הוי' בין עומד ]שהוא מרע"ה ע"י נאמרו רונותהאח שדברות האחרונות, ודברות
 ודברות ית'. לו דירה בתחתונים לעשות כח הנתינת יש ע"י דוקא כי וביניכם[

 .לעצמותו לו ית' לו דירה שיהי' כח הנתינת והיא הקב"ה ע"י נאמרו הראשונות
 ממוצא, שום בלי ית' מעצמותו המשכה הי' הא' בדברות הפרטים, לב' וצריך

 לישראל. בערך שהם הוא האחרונות ברותבד והמעלה

 העליון את המחבר ה"ה מש"ר כי נצחיים, הם משה ע"י שנעשו הלוחות ולכן

 להתלבש יכלה ולא ית', מעצמותו שהיו מפני נתקיימו לא הא' ולוחות התחתון, אם
 להגילויים הבנין גוף בין מחבר הי' לא ג"כ גילויים לו היו הא' שבבית ואף בעולם,

 'יותר(. נעלית לדרגה נתעלה הי' התחתון גדר כל )אא"כ ית' עצמותומ שהי 

 עוד. ויחכם לחכם ותן

g 

 

  

________________________ 
 

 ואילך. 331( סה"ש תשנ"ב ח"ב ע' 4
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 כ"ק אדמו"רתורת 
 דיוק הל' בטוב הנראה והנגלה

  יצחק שלום קליין הרב
 בישיבה משגיח

 א.

 הנראה טוב ביהי' בשבילינו הרצוי הטוב לאופן ביחס אדמו"ר כ"ק לשון ידוע

 .והנגלה

 בסוף שאומרים תפתח לנו הטול ואוצרך פתח, שמים שערי טהפיוב למשל,

 שיבואו תרפ"ז, אנכי אנכי ד"ה ראה והטוב, לנו לחבר מדייקים ובהשע"ר, נעילה
 )ממכתבים "ממש למטה גם והנגלה הנראה בטוב לנו הטוב והוא פרטי בחסד

 .ה'תשמ"ה( סליחות, ער"ש ה'תשמ"ב. השם בשם כלליים

 ב.

 ]ביחס שוים פירושם  ונגלה נראה  הביטואים שני שבכללות ףא והנה

 שונים מלים שני שהם מאחר אעפ"כ שלנו, בחושים תופסים שאנו טוב שזה לטוב[

 הם.יבינ דק( )אפי' חילוק יש בלה"ק

 כדלהלן; בפשטות, וההסבר,

 או עצמו לגבי או המתגלה, ענין שהוא פי', עצמו. להדבר מתייחס נגלה א(
 ודיבור עצמו לגבי העצמי העלם מגלה מחשבה ודיבור, מחשבה כמו הזולת, לגבי

 כמו – נעלם דבר שמגלה שבהם, השוה הצד אבל הזולת, לגבי ההעלם את מגלה
 ה"ה אותו מדבר או חושב שהוא וע"י בנפשו כלולים שהם איך המדה או השכל

 אותו. מגלה

 יכול ובמילא מהעלמו שיצא במצב הוא שהטוב פירושו נגלה  לטוב ובנוגע

  לזה. מתאימים כלים לו יהי' אם  ממנו ולקבל אליו להתייחס מקבלה

 עד בו, לתפוס יכול שלו הראיה שהחוש שהוא המקבל, אל מתייחס נראה ב(
 את תופס שמיעה  לראי' שמיעה בין החילוק )וכידוע מהותו, לתפוס שיכול
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 קוםמ בקירוב כבר הגיע שהטוב לטוב, בנוגע המהות(. את תופס וראי' המציאות
 בפשטות. טוב זה שרבר שרואה אותו שתופס עד האדם אל רוחני( )או גשמי

 ג.

 שג"כ והסתר, העלם לשונות; שני שמצינו הפכם, לענין ג"כ מהוד זהש וי"ל
 השני. אל א' שווים( )אולי דומים

 נ"ע אדמו"ר כ"ק למאמר וביאורים בהערות מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק ומבאר
 דגילוי, העצם שניהם והסתר "העלם וז"ל ,5"ותרס השנה ראש של יו"ט המשך

 המקבל שכל כלי הרי ומקבל משפיע כמו מהזולת, בא דהסתר ביניהם וההבדל
 מתגלה פי' העלם, בבחי' הוא שהגילוי ענינו והעלם המשפיע. אור על מסתירים

 קצרים בדברים עמוקות שכליות שמגלה שאף מופלג, חכם רב וכמו ומתעלם.
 ברצון הוא זה והעלם ההעלם, בתחלית ה"ה הלזה הנשפ האור הנה ברורה, ובשפה

 פון פארשטיין מיר )וואס מזה ןביו אשר עליו, מעלים המקבל ואין דוקא המשפיע
 ,המשפיע בכונת הוא הגילוי העדר בהעלם אמנם הגילוי, העדר הוא דשניהם דעם(

 )עיי"ש(. עכלה"ק ",המקבל באשמת הוא והסתר

 המשפיע, אל מתייחס שנגלה לומר אפשר ונראה, להנג בין החילוק עד"ז, כן,

 כנ"ל. המקבל, אל ונראה

 .ד

 נגלה הטוב שלכאו' והנגלה. )ואח"כ( הנראה טוב בהסדר קצת צ"ב זה, לפי
 לנגלה? נראה מקדים ולמה המקבל( )אל נראה ואח"כ המשפיע(  השורש )מצד

 אליוש מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק של במאמר המבואר בהקדם בזה י"ל אולי
 שם שמבואר הנ"ל( פ"ז, אנכי, )ד"ה והנגלה הנראה טוב בענין אדמו"ר כ"ק מציין

 במקורם, דבוקים שהם מכיון המשפיע בגדר ואינם פשוטות, הם שספירות איך
 ישפיעו שהספירות וכדי פליט לא למבלע דטריד איידי מהמקור לקבל וטרודים

 .הגילוי כח שהוא המלכות, ספי' ע"י הוא לבי"ע למטה

 ושיבא בפשיטות הוא עדיין החסד שהוא איך החסד איש אצל משל ומביא

 המקבל עם שמצטרך החסד לשער לצמצום צריך שיתקבל, באופן עם להחסד

________________________ 
 

 ( ע' תשלט.5
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 ה"ה מדריגתם עצם מצד הנה שהם גדול, שר או המלך חסדי למשל המקבל, לטובת
 הנאמנים לעבדיהם החסדים השפעת להיות יכול אינו מהעם וההבדל ברוממות

 אצלם חסד זה אין שפלותם שלפי בענינים או לקבל להם שא"א ביותר הטוב הריבוי
 תפתח(. לנו הטוב ואצרך מבאר לזה )ובהמשך

 בבי"ע, הגילוי יהי' שע"י הוא שבהם האורות אפי' הספירות ענין כל אבל
 דאצילות הע"ס נקראו זה שם שעל לאלוקות ושיתבטלו מציאות בבחי' יהי' שהם

 ע"כ. בבי"ע, והגילוי אור יהי' דע"י והיינו בבי"ע, מאירים אורות

 למטה שיתקבל כדי הוא נעלים היותר אפי' הגילויים ענין שכל לפ"ז, הנה

 הוא מטרתו הטוב מהאיש הנשפע שהטוב במשל בפשטות ]וכמובן המקבל( )אצל
 שבשביל שלו( בכלים שקולט )מה הנראה הוא שהעיקר יוצא המקבל[ אצל שיתקבל

 להתגלות(. ממקורו )שיצא גלההנ הי' זה

 כמבואר והמטרה, העיקר שזהו מאחר נגלה לפני נראה להקדים מקום יש לכן

 קדמו השתלשלותשמים שבסדר הגם ושמים, ארץ על הודו מש"כ ע"ד בחסידות,
 את אענה אני כמ"ש משמים מקבל והארץ תחילה, השמים נבראו ובברי' לארץ

 ובשרשו תחילה במחשבה עלה מעשה סוף מ"מ האץ, את יענו ואשמים השמים
 הוא הרגיל הלשון כאן, כן כמו ,6הארץ בשביל הוא המכוון עיקר וכל קדמה ארץ

 והנגלה. הנראה בטוב

 .ה

 עצב מכל לבו לטהר היעוצה העצה "והנה וזלה"ק כ"ו פרק בתניא כתיב והנה 

 כשם רז"ל מאמר לכל זאת מודעת ומזוני חיי בני ואפי' דעלמא במילי דאגה ונדנוד
 הנראית הטובה שמחת כמו בשמחה לקבולי בגמרא ופירשו כו' הטובה על שמברך
 מעלמא היא כי בשר לעני ונראית נגלית שאינו רק לטובה זו גם כי והנגלית

 עכלה"ק. דאיתגלייא", מעלמא למעלהש דאיתכסי'

 .7כו' נוסחאות שינויי בזה שאין קוןהתי בלוח ראהו

________________________ 
 

 ( סה"מ תרכ"ט ע' לא.6

ים דגם זו לטובה שאינה . ושם "וא"ז כענין היסור32הערה  18-19( להעיר מלקו"ש ח"ל ע' 7

לעיני בשר כי היא מעלמא דאיתכסייא )תניא פ' כ"ו(", וצריך בירור כי אינו בסדר  נראית ונגלית

 כהנדפס בתניא.



 30 | כ"ב שבט ה'תשע"ט 
 

 כנ"ל תמיד מתבטאים שבו כהסדר לא ת,לנראי נגלית מקדים םיפעמי הרי
 בארוכה.

 .ו

 בטוב אינם האלו הדברים למה להסביר הכוונה כאן שבתניא ,8בזה י"ל אולי
 עלמא  מאוד נעלית ממדרגה נמשכים הם שושרם מצד כי וההסברה, הפשוט.

 נגלית שאינם משורש משתלשלים הם איך לנוגע לכן כו' הוי' משם ה-י דאיתכסיא,

 זה בסדר משתמש ברישה זה ואגב השתלשלותם, כסדר  ליתונג ונראית
 קודם שורשם, מצד זה( כסדר )ונראים שהם איך אלו המשכות לע שמסתכלים

  ודו"ק. נגלו, ואח"כ שנראו

 האמיתית בגאולה והנגלה הנראה בטוב תפתח, לנו הטוב לאוצרך ונזכה

 ממש! ומיד תיכף והשלימה,

g 

 הערות לס' מבית המלכות ח"א

 מנחם אהרנסון הרב
 ברוקלין, נ.י.

"קול רנה וצהלה באהלי החסידים" עם הופעת הכרך הראשון מספר "מבית 
המלכות", אוצר בלום של צילומי כתי"ק כ"ק אדמו"ר שנתפרסמו בגליונות "כפר 

 חב"ד" במשך השנים.
בשנת תשד"מ, לאחר שהופיע הספר "ספר ההלכה של אדמו"ר הזקן" ע"י 

 –שיין ע"ה, ב"דחיפה" בלתי פוסקת מכ"ק אדמו"ר שליט"א הרה"ת ר' יהושע מונד
 הורה כ"ק אדמו"ר שב"יגדיל תורה" הקרוב יופיע "הערכה ושקו"ט כו'" על הספר.

פר, לעורר את תשומת לב בהתאם להוראה זו, בא כאן רשימת הערות בהס
 המעיינים.

ימצאו אי מה, בלי עיון הראוי, ולכן יתכן ש-כדאי לציין שההערות נכתבו בחפזון
 דיוקים, ושגיאות מי יבין.

________________________ 
 

נראה ונגלה, כנ"ל  -( נוסף לזה שכך הוא סדר הענינים )בפשטות, והשאלה על הסדר הפוך 8

 באריכות.
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 ")כפי" צ"ל "כפי" כפי: שו"ה

 "וכו"כ" צ"ל "כו"כ" שם:

 156 ע'

 א'(" )נר "להדליק תיבת גם סימן

 157 ע'

 "לאחרי" צ"ל "לאחר" לטלטל: שו"ה

 158 ע'

 (2ב) והשני (1ב) מסומן הראשון קטע

 159 ע'

 טובות" "לאויו"ש צ"ל "לאויש"ט" ויהא: שו"ה

 163 ע'

 "שי'." צ"ל "שי'," מתאימה: שו"ה

 164 ע'

 "," בלי צ"ל "מחלוקת," ג(: שו"ה

 165 ע'

 "הכחות" צ"ל "הכוחות" אלא: שו"ה

 כנ"ל אינו: שו"ה
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 מפסיק קו צ"ל – כו' ישנו הקטע לפני

 האל"ף תחת בפת"ח הסעמינַארים הוא:ו שו"ה

 "שככל" צ"ל "שבכל" חסרון: שו"ה

 "מספיקות" צ"ל "מספקות" לרכוש: שו"ה

 167 ע'

 ")וגם(" צ"ל ")גם" להשפיע: שו"ה

 "באירגון" צ"ל "בארגון" :3 שו"ה

 השי"ן תחת בקמ"ץ יָשמעו שם:

 "האמתית" צ"ל "האמיתית" בהלומדים: שו"ה

 " . ". צ"ל "..." ומביאים: שו"ה

 169 ע'

 "האמתית" צ"ל "האמיתית" האמיתית: שו"ה

 בפת"ח צ"ל האל"ף "האכזבה" האכזבה: שו"ה

 רצון" – "ע"י צ"ל רצון" "ע"י לאחרים: שו"ה

 "ובמדה" צ"ל "ומדה" ומדה: שו"ה

 השני והמ"ם האל"ף תחת בפת"ח צ"ל "מקסימאלית" שם:

 170 ע'

 כנראה קצת, חסר – טובת גם שו"ה לאחר

 "– "א"א צ"ל "א"א" ירות"ו:]ב שו"ה

 – הברכה" מבקשי של שמותיהם את מבקש הרבי "כלומר השמות: שו"ה
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 אמו( שם גם )ואולי הנמען של המלא שמו שאלת הוא אלא מדויק, אינו לכאורה

 171 ע'

 "דבור" צ"ל "דיבור" ועליו: שו"ה

 172 ע'

 "]ודלא" צ"ל "ודלא" ודלא: שו"ה

 וכו'[" כו'"ו צ"ל וכו'" "וכו' ':וכו שו"ה

 173 ע'

 לכאורה "בהחזקת", צ"ל "בהפצת" בהפצת: שו"ה

 175 ע'

 "המצוות" צ"ל "המצות" מחנכם: שו"ה

 176 ע'

 כו'"[" ב]ברכת הרוצים "כל צ"ל הרוצים" "כל הרוצים: כל שו"ה

 עה"צ" "אזכיר השורה נשמטה

 180 ע'

 "פרִינִסיפ" צ"ל "פרינסיפ" זה: אין שו"ה

 לאח"ז ,"" צ"ל – השני לאדם שו"ה

 כנ"ל "פרינסיפ" יר"ש שו"ה

 התמרמרות" זה וצ"ל"יעורר תיבה נשמטה התמרמרות", "יעורר ועלול: שו"ה

 אחת הדגשה קו היינו ",בתחלת" צ"ל "בתחלת" כאו"א: שו"ה

 ציטוט בסימני צ"ל נסיון" לידי תביאני "אל שם:
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 ממה" "יותר צ"ל מזה" "יותר וכו': שו"ה

 "לגמרי הטוב" אחת בהדגשה צ"ל "לגמרי הטוב" הטוב: שו"ה

 שבעוה"ר" "אף צ"ל שבעוה"ר" "אך כנחמה: שו"ה

 "לנישואין." צ"ל "לנישואין" לנישואין: שו"ה

 זמן," "למשך צ"ל ."ןלזמ "למשך ואולי: שו"ה

 "– "ועי"ז צ"ל "ועי"ז" שם:

 182 ע'

 "לההתלוננות" צ"ל "להתלוננות" ועפ"ז: שו"ה

 אמתית""ה צ"ל "האמיתית" שהסיבה: שו"ה

 184 ע'

 "התפלין," צ"ל "התפלין" כדרוש: שו"ה

 186 ע'

 "לחפוש" צ"ל "לחפש"

 בשנים ולא הדגשה קוי בג' צ"ל "במרץ"

 "כו'." צ"ל "כו'"

 193 ע'

 "בזה," צ"ל "בזה." בזה: שו"ה

 195 ע'

 "וכיו"ב(" צ"ל "וכיו"ב" וממס': שו"ה
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 198 ע'

 .208 ע' לקמן גם עוה"פ המענה שנדפס להעיר

 עצמו הריב"ק להמזכיר נכתב זה מענה שכנראה העירל כן

 200 ע'

 "השמות." צ"ל "השמות," בשתי: שו"ה

 202 ע'

 ." ". צ"ל "..." אצלו: שו"ה

 203 ע'

 )ביו"ד( "הבכיר" צ"ל "הבכור" לבנים: שו"ה

 )ביו"ד( "להבכיר" צ"ל "להבכור" יש: שו"ה

 ["זה שגם ]= "שג"ז צ"ל זה[" ]=וגם "וג"ז בתורתינו: שו"ה

 )ביו"ד( הבכיר" . . "הבכיר צ"ל הבכור" . . "הבכור ע"י: שו"ה

 רה"[.יהבכ לפני "הצעירה הכתוב לל' בהתאם בפשטות ]כהנ"ל

 ("3") ("2") ("1") מסומנים הקטעים שג' להעיר כן

 205 ע'

 שומרי" "בשכונת צ"ל דשומרי" "בשכונה פשוט: שו"ה

 "משובח" צ"ל "משובח," שכל: שו"ה

 206 ע'

 "באהקת"ו" צ"ל ת"ו" "באה"ק א(: שו"ה
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 207 ע'

 הגדולים" "הרבנים, צ"ל הגדולים" "הרבנים בנ"י: את שו"ה

 210 ע'

 "– "ולפעמים צ"ל "ולפעמים" סוף: שו"ה

 לַמעט" צ"ל "למעט" למעט: שו"ה

 ַאראפרעדען" צ"ל "אפרעדן" אפשריות: שו"ה

 בפת"ח "הַארצן" צ"ל "הארצן" שם:

 בפת"ח ץ""ַאל צ"ל "אלץ" (:3 שו"ה

 "זוהי" צ"ל "זהוי" זהו: שו"ה

 "האמתית" צ"ל "האמיתית" שם:

 213 ע'

 "קבלה." צ"ל "קבלה," ויבש"ט: שו"ה

 217 ע'

 "אדה"ז" צ"ל "אדמה"ז" אדמה"ז: שו"ה

 "(," צ"ל "(" שם:

 "קאלאבריא" צ"ל "קלברי'" שקונים: שו"ה

 218 ע'

 "המשובע" צ"ל "המושבע" המושבע: שו"ה

 219-218 ע'

 ויש הקודמים, דימים הנוסח ע"ג הנוסח שתוקן פרטיים-כללים מענות שני
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 כאן החסרים כמה עוד נדפסו המקורי חב"ד" שב"כפר להעיר

 219 ע'

 "השביעי," צ"ל "השביעי" השביעי" שו"ה

 "המשובע" צ"ל "המושבע" המושבע: שו"ה

 "ומשפיע" צ"ל "ומשביע" ומשביע: שו"ה

 נה."הש "בכל צ"ל השנה" "בכל בכל: שו"ה

 220 ע'

 לתקן ויש כתי"ק הוא שלאח"ז "-ה" וכן בכתי"ק, היא "עש"ק" הדגשת

 בהתאם בפיענוח

 טוב"= כי אור ותוספת ="השלמה צ"ל טוב"=, כי "אור ותוספת =השלמה

 הראשון( הציטוט סימן מקום לתקן )דהיינו

 227 ע'

 הה"א תחת בפת"ח צ"ל היש שו"ה

 228 ע'

 ד"רז"ל"( הר"ת סימון א)הו מיותר " –ה" רז"ל" –" שו"ה

 229 ע'

 "קבלה." צ"ל "קבלה" קבלה: שו"ה

 230 ע'

 לקו"א(, שמציינים )כפי חת"ת לשיעורי תניא" ב"שיעור הכוונה שאין נראה
 של השני בחציו היינו עמלק" מחיית "לאחרי נכתב והמענה בקו"א, זהו כנ"ל שהרי

  – אדר חודש

  – כו'" כ"ז והסביר" כדלקמן הנמען, ע"י שנמסר תניא לשיעור אלא
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 לשיעורי האזין שליט"א אדמו"ר )שכ"ק וויינברג הלוי להרר"י המענה ואולי
 ברדיו(. שלו התניא

 "ובהשומעים"." צ"ל "ובהשומעים"" שהזכיר: שו"ה

 אחד הדגשה בקו "רק" צ"ל "רק" וכו': שו"ה

 "השלחן" צ"ל "השולחן" ומושיבין: שו"ה

 "כמהזמן" אחת תיבה הוא זמן" "כמה :770 שו"ה

 "מהענין" צ"ל "מענין" מענין: שו"ה

 231 ע'

 בתו"מ נדפס – תשי"ב משנת הוא ו"בתלכ שהתחיל כללי ה"מכתב
 המלא כתי"ק צילום הספר ובריש )ח"ה(, במקומו התוועדויות

 "באופן," צ"ל "באופן" ולכן: שו"ה

 "בשונאיהם" צ"ל "בשוניהם" הוא: שו"ה

 232 ע'

 כדאי( דתיבת היו"ד )הוא מיותר "–ה" "– "כדאי כדאי: שו"ה

 239 ע'

 "בעמר" צ"ל "בעומר" (:4 שו"ה

 240 ע'

 "לכהנ"ל" צ"ל "לכנה"ל"

 241 ע'

 כ"א" – )!( "התורה צ"ל כ"א" –"ש "התורה התורה: שו"ה

 שוחט בתשורה בשעתו העתקתו וצילום לוין, שי' חיים משה לר' הוא המענה



 46 | כ"ב שבט ה'תשע"ט 
 

 תשע"ו סיון כ"ג

 244 ע'

 מודגש-לא צ"ל "כל" תיבת חג: שו"ה

 "תהלות" צ"ל לכאורה "תהילים" ויקויים: שו"ה

 246 ע'

 "ש"ו" כתי"ק בצילום כמופיע להדגיש, – וברכה דשלום הר"ת

 "והתחלת" צ"ל "ותחילת" ותחילת: שו"ה

 "בחדש" צ"ל "בחודש" שם:

 248 ע'

 "מעלות" צ"ל "מעלת" מעלת: שו"ה

 תשע"ו סיון כ"ג גראנער בתשורה נדפס יותר ברור שצילום להעיר

 251 ע'

 - חכ"ח אג"ק הנדפס ע"פ הושלם והשאר המענה צילום תחלת הובאה
 הספר!! בריש נדפס דהמענה המלא שהצילום ולהעיר

 252 ע'

 המ"ם תחת בפתח צ"ל – ונארמל שו"ה

 "לגדולים," צ"ל "לגדולים" לגדולים: שו"ה

 259 ע'

 בחורים פארתת ישיבת תלמידי ע"י שי"ל "נפש" העלון למערכת הוא המענה
 חל"א באג"ק נדפס – תשל"ו שנת – מאריסטאון
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 262 ע'

 ד"בנדו"ד"( הר"ת סימון )הוא מיותר ה"," – "בדיוק," בדיוק: שו"ה

 אחרונה בה' ונמשך נשפע שממנה בינה – ")הא' וצ"ל: משובש יבינו: שו"ה
 כנ"ל(" כו'

 264 ע'

 אדה"ז" "דיוקי צ"ל אדה"ז" – "דיוק לדעת: שו"ה

 266 ע'

 שבהמענה אלא נכון, אינו לכאורה – אלף" למספר קשור שהי' דו"ח על"

 ויותר" ואחד "לאלף שיגיעו ,ואיחול ברכה

 "הענינים" צ"ל "העניינים" הנ"ל: שו"ה

 267 ע'

 המקורי חב"ד" ב"כפר הי' כן הי' )אולי מיותר – בזה" מובא . . "בעקבות

 כו'( קעבהר מוסיף אינו כמובן אבל דיומא, לענינא לקשרו ע"מ

 268 ע'

 החתימה עם המענה צילום שיחות"!! להפצת ד"ועד החתימה נשמטה
 בכ"מ נתפרסם דה"ועד"

 "גו'" צ"ל "כו'" ודבר: שו"ה

 270 ע'

 "תפלין" צ"ל "תפילין" בהפושקע: שו"ה

 271 ע'

 ה"." להשמיט "רמזתי." בנדו"ד: שו"ה

 אחת "ווא בפת"ח, ראשונה )אל"ף "בַאוארעניש" צ"ל "באוורעניש" שם:
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 שני'( אל"ף הוספת בלבד,

 272 ע'

 "שנחאי," צ"ל "שנחאי." מהוצאת: שו"ה

 273 ע'

 ציטוט( סימני בהוספת )היינו "מ"התמים"" צ"ל "מהתמים" בהלקוח: שו"ה

 "הניגונים" צ"ל "ניגונים" שם:

 תשס"ט סיון יו"ד פרידמאן בתשורה יותר ברורה באיכות שישנו להעיר

 274 ע'

 "ביאורם" צ"ל יאורים""ב ביאורים: שו"ה

 במילואה נדפסה תשמ"ח. חוקת ש"פ בשיחת המניחים שאלת על הוא המענה

 תשע"ז ניסן 'ב חאנין בתשורה

 276 ע'

 "וסימנך" צ"ל "וסימן" וסימן: שו"ה

 מערבין" כיצד . . בר"פ צ"ל מערבין" כיצד "בר"פ שם:

 282 ע'

 "." צ"ל "," רבותינו: שו"ה

 כנ"ל ומבלי: שו"ה

 285 ע'

 "כלל" קווים דב' בהדגשה צ"ל "כלל" כלל: שו"ה
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 286 ע'

 "וכמות." צ"ל "וכמות," רבים: שו"ה

 287 ע'

 המענה! לתוכן קשור הרקע אין לכאורה

 288 ע'

 "המדינה," צ"ל "המדינה"

 290 ע'

 "יָודעו" צ"ל "יַודעו" לעשות: שו"ה

 291 ע'

 "בכהנ"ל" צ"ל "בכנה"ל" ישנם: שו"ה

 )בפת"ח( "ַהאומנם" לצ" "האומנם" זה: שו"ה

 "בהמבצעים" צ"ל "בהמצעים" להשתתף: שו"ה

 294 ע'

 "לעת"ל" צ"ל "לע"ל" ובטח: שו"ה

 295 ע'

 דאז ביומנים יעויין – תשמ"ו שבט משלהי סולומון יצחק יוסף לר' המענה

 300 ע'

 "בפועל" צ"ל "בפועל" לא: שו"ה

 "תפלין" צ"ל "תפילין" תפילין: שו"ה

 ששכח" – "ועד צ"ל ששכח" "ועד שם:
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 וכיו"ב לפנ"ז רווח צ"ל ע"ז" "ונוסף הקצה: אל שו"ה

 חל"א באג"ק נדפס – תשל"ו מתחלת ע"ה גרייזמאן נחמה למרת הוא המענה

 301 ע'

 השי"ן תחת בפת"ח צ"ל ולשנות: שו"ה

 "לאמר" צ"ל "לומר" ולכן: שו"ה

 בלבד( אחת )בוא"ו "הכחות" צ"ל "הכוחות" הכוחות: שו"ה

 "רגזנות" צ"ל רגזונות"" בטבע: שו"ה

 פת"ח, במקום – פת"ח )קמ"ץ, "קלעפָאַמניא" צ"ל "קֶלעפַאַמניא" שם:

 פת"ח(

 "כחות" צ"ל – כוחות שו"ה

 "יתרים" הדגשה קווי ב' צ"ל "יתרים" שם:

 "שכשינצלום" מודגש צ"ל "שכשישנצלום" שם:

 בפת"ח היודי"ן מייעצם: שו"ה

 "וכך." צ"ל "וכך," הרפואה: שו"ה

 302 ע'

 אדמו"ר כ"ק מכתבי בסוף המופיע "בברכה" – פירושו "בב" כאן: חלה טעות

 במתוקתק, שיופיע, מה הוא בטוב" בשבילה דירה ענין "שיסודר התיבות שליט"א.
  – "בברכה" תיבת אחר

 דירה ענין שיסודר עד מהריון נמנעת שמישהי כתבה "היא ככתבם: ודלא
 הרבי". ענה זה ועל בטוב, בשבילה

 הנ"ל. סיבה ואינו בהמכתב, מפורש מהריון, להמנע רצתה שההיא ]הסיבה
 וק"ל[.
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 "אודיעך." צ"ל "אודיעך" שו"ה:

  304 ע'

 בלבד(. אחת )יו"ד בתמידות "ל – בתמידיות שו"ה

 ".וכיו"ב" צ"ל "וכיו"ב" ביר"ש: שו"ה

 308 ע'

 "תפלין". צ"ל – תפילין שו"ה

 "ענינה" צ"ל "ענינה" סקיסצאפרעניע: שו"ה

 ","( סימן )בלי "זו(" צ"ל "זו(," לראיית: שו"ה

 309 ע'

 ","(. )בלי "כ"א" צ"ל "כ"א," ידי': שו"ה

 הר"ת( סימן אלא )אינה הדגשה בלי "לא" צ"ל "לא" הידים: שו"ה

 "יועיל". צ"ל "יואיל" חלישות: שו"ה

 "," ללא "השמות" צ"ל "השמות," ותעשה: שו"ה

 310 ע'

 לאחר שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י ההושמ רוחה" מצב ע"ד "לכתבה הקטע
 המעיין שיווכח כפי ולבשו"ט", לשמחה "בברכה

 "האפשרי." צ"ל "–"האפשרי דעת: שו"ה

  311 ע'

 "ַא" בפת"ח צ"ל "א" כדאי: שו"ה

 פושקע"-"צדקה במקף צ"ל פושקע" "צדקה שם:
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 שחרית" תפילת "לפני צ"ל שחרית" "לפני – תיבה נשמטה לפני: שו"ה

 313 ע'

 בלבד( אחת )ביו"ד אמתי צ"ל – תיאמי שו"ה

 314 ע'

 ה"א בלי "שו"ע" צ"ל "השו"ע" ה"ז: שו"ה

 315 ע'

 "ה'" קווין דב' בהדגשה צ"ל "ה'" הובטחה: שו"ה

 וככל צ"ל – וכל שו"ה

 בסופו( )בעיי"ן "שטערנע" צ"ל "שטערנא" (:4 שו"ה

 " – "מכתבה צ"ל "מכתבה" (:6 שו"ה

g 

 בעצם היום הזה

 משה אלושהת' אוריאל חיים 
 תלמיד בישיבה

 רש"י: מפרש לאמר" הזה היום בעצם משה אל ה' "וידבר 9ע"פ

 נח בא הזה היום "בעצם בנח נאמר הזה". היום "בעצם נאמר מקומות בשלשה
 הריני הקב"ה אמר וכו', אומרים דורו בני שהיו לפי יום של אורו במראית וגו'"

 שהיו לפי הוי'" הוציא הזה םהיו "בעצם נאמר במצרים וכו'. היום בחצי מכניסו
 כאן אף וכו'. היום בחצי מוציאן הריני הקב"ה להם אמר וכו', אומרים מצריים

 אמר וכו' אומרים ישראל שהיו לפי הזה" היום "בעצם נאמר משה של במתתו

________________________ 
 

 ( האזינו ל"ב, מ"ח.9
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 וכו'. היום בחצי מכניסו הריני הקב"ה

 םבעצ ערלתם בשר את "וימל 10כתיב אברהם מילת אצל גם קשה: ולכאורה

 יהיו ושלא הליצנים מן ולא הגוים מן נתיירא "לא שם רש"י ומפרש הזה", היום
 מקום". של מצותו ולקיים למול הנחנוהו לא ראינוהו אלו אומרים דורו ובני אויביו

 הזה", היום בעצם נאמר מקומות "בשלשה שרק האזינו בפ' רש"י אומר מדוע וא"כ
 לך? לך בפ' מש"נ את גם כולל ואינו

 גו' "וימל כג( יז, )לך באברהם "מש"נ אדמו"ר: כ"ק מבאר 11בלקו"ש והנה,
 שם שהרי לנדו"ד, שייך אינו – כו'" נתיירא "לא ופרש"י גו'" הזה היום בעצם

 כו'"(, נתירא ולא כו' שנצטווה ביום )ד"בו אברהם מדרי'( ב)גדולת המדובר
 כו'". ניחיןמ אנו ד"אין לאמירה הקב"ה מענה הוא גו'" ד"בעצם בנדו"ד משא"כ

 – מקומות בג' המנין: רש"י שמפרט שזהו וי"ל  כאן. רש"י מפרשי בארוכה וראה
 תשמ"א". האזינו ש"פ שיחת ברוכה וראה הנ"ל. למעוטי

 כי דחוק, פירוש שזה אדמו"ר כ"ק מבאר 12תשמ"א האזינו ש"פ בשיחת והנה,
 צי נפק"מ למאי און הזה", היום "בעצם פון טייטש דער נוגע נאר דאך איז "דא

 אויבערשטער". דער צי ענין דעם געטאן האט אברהם

 ממשיך:ו אותם, ודוחה לדוד והמשכיל השפ"ח פי' ומביא

 וואו מקומות" "שלשה די אין אז זאגט בפרשתינו רש"י בזה: ביאור דער "איז
 עס וועלכן וועגן מאורע דער אז פירוש דער איז הזה", היום "בעצם שטייט עס

 היום". "בחצי טראפןגע האט זיך רעדט

 "בחצי מיינט היום" "בעצם אז זאגן ניט אבער מען קאן לך לך פרשת אין"

 "בחצי געטראפן האט מאורע געוויסער א אז זאגט מען בשעת ווארום  היום"

 אבער צייט, אנדערע אן אין טרעפן געקאנט עס האט בעצם אז עס הייסט היום"
 היום". בחצי" דוקא זיין זאל עס געווען מדייק מ'האט

 שטייט עקידה דער בא זאגן: ניט דאס מען קאן אברהם למילת בנוגע וואס"
 דארטן טייטשט רש"י און ה', ציווי זיין מקיים צו וגו'" בבוקר אברהם "וישכם

________________________ 
 

 ( לך לך י"ז, כ"ג.10

 .2הערה  339"ט ע' חי( 11

 .ד ואילך""ק ח"א סעכחושי( 3
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 אויבערשטער דער ווען גלייך אז פאשטאנדיק איז עד"ז וואס . . למצוה" "נזדרז
 איז און געווארט גארניט אויף ער האט – מילה ברית וועגן אברהם אנגעזאגט האט

 אז זאגן צו אויף ארט קיין ניט האט במילא מצוה, די זיין מקיים געגיינגען גלייך
 שעות צווי געווען איז למשל ציווי דער אויב היום": "בחצי דוקא געווען איז דאס

 איז ציווי דער אויב געווען, מקיים דעמאלט גלייך דאס אברהם האט חצות פאר
 געווען. מקיים דעמאלט אברהם עם האט חצות נאך ועןגעו

 געווען מקיין האט אברהם אז – איז הזה" היום "בעצם אין חידוש דער און"
 מן ולא הגוים מן לא נתיירא לא בלילה, ולא ביום שנצטוה ביום "בו מצוה די

 למול הנחנוהו לא ראינוהו אילו אומרים דורו ובני אויביו יהיו ושלא הליצנים
 ניט וועלן זיי אז געזאגט וואלטן גוים די אז וויבאלד מקום": של מצותו קייםול

 ער אז סברא א דא איז – הרג'נען אים וועלן זיי אדער זיין, מל זיך אברהם'ן לאזן
 נאר טאן, דאס לאזן ניט ווי סיי אים וועלן זיי ווארום זיין, מל ניט דעמאלט זיך זאל

 איז . . מילה מצות זיין מקיים קענעו ער וועט דעמאלט וואס ביינאכט, ביז ווארטן
 – הזה" היום "בעצם נאר ביינאכט, ביז געווראט ניט האט ער אז מחדש פסוק דער

 די געווען מקיים ער האט ה",בליל ולא ביום גופא( דאס )און שנצטוה ביום "בו
 .מצוה

 געלזאן ניט יםא זיי וואלטן זיין מל זיך גייט אברהם ווי זעהן גוים די ווען . . ".
 לפי וואס מס"נ; קיין געהאלפן ניט וואלט דערויף אויף און – מצוה די זיין מקיים

 קענען זיכער וועט ער ווען ביינאכט ביז ווארטן געדארפט אברהם האט חשבון דעם
 חשבון דעם אפילו אברהם האט אעפ"כ אז חידוש, דער איז – מצוה די זיין מקיים

 דעם פון ציווי א געהערט האט ער – אהין שבוןח אהער חשבון געמאכט, ניט
 געווען מל און געווען מל אליין זיך און מעסער דעם גענומען ער האט אויבערשטן

 בית באנשי זכר כל כספו מקנת כל ואת ביתו ילידי כל ואת בנו ישמעאל "את
 בארוכה. עיי"ש אברהם!"

 .רש"י בלשון כן לפרש שייך איך צ"ע ולכאורה

 שייך 'הי לא, ותו הליצנים" מן ולא הגוים מן נתיירא "לא רק תבכו הי' אילו

 ,וכו' מיד הציווי את וקיים חשבונות שום עשה לא שאברהם לפרש

 לא ראינוהו אלו אומרים דורו ובני אויביו יהיו "ושלא ממשיך הרי רש"י אבל

 הי' הזה" הי' שב"בעצם משמע דמזה מקום". של מצותו ולקיים למול הנחנוהו
 לטענתם. ה""מענ



 קובץ הערות וביאורים מנשסתר | 55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עם כלל התחשב לא אברהם הריש תמוה, לכאו' בשיחה המבואר וע"פ
 אומרו מהו וא"כ הקב"ה, ציווי את מיד קיים אלא חשבונות, שום עשה ולא אוה"ע,

 עשהש ולא ,כלל עמהם התחשב לא הרי – אומרים" דורו ובני אויביו יהיו "שלא
 כו'! םלטענת "מענה" בתור זאת

 אברהם מדרי'( ב)גדולת המדובר ש"שם דלעיל "שבלקו המבואר לפי וגם
 מענת הוא גו'" ד"בעצם בנדו"ד משא"כ כו'"(, נתירא ולא כו' שנצטווה ביום )ד"בו

 – כנ"ל יוקשה ,כו'"" מניחין אנו ד"אין האומות לטענת הקב"ה

 ,משמע "כו' אומרים דורו ובני אויביו יהיו "שלא רש"יפי לשון המשךמ הרי

 !אומות לטענת מענה בתור זה הי' אברהם אצל שגם

 בזה. הקוראים דעת לשמוע ואשמח ועצ"ע.

g 

 מסירת נפש על אהבת ישראל

 הת' ישראל אניטיאן
 תלמיד בישיבה

 אדמו"ר: כ"ק כותב כסלו ט"ו יום" ב"היום

 האט )הבעש"ט( זיידע דער האמצעי: אדמו"ר לבנו סיפר הזקן "רבינו 
 אידען א צו אפילו ישראל, אהבת אויף נפש מסירת האבן מ'דארף אז געזאגט

 .געזען" ניט קיינמאל מ'האט וועלכען

 יותר קל אותו הרא לא שמעולם אדם ,מסתברא איפכא שהרי צ"ע, לכאורהו 

 לו. הקרוב אשרמ לאהבו

 מישהו משא"כ וכיו"ב, לשנאותו סיבה לו שיהי' אפשר לו הקרוב שהרי

 שנאותו.ל לו סיבה אין הרי אותו, ראה לא שמעולם לים שמעבר

 ישראל: באהבת ענינים שני שיש הוא בזה הביאור בדא"פ לומר יש ואולי
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 ומקבלו שונאו אינו ה"ה לו, שעשה מה כל שלאחר ,שנאהה שלילת )א(
 ה' שמאת מאמין היה אילו "כי 13בתניא בכ"מ הזקן אדמו"ר מ"ש ע"פ באהבה

 מכהו או מקללו בחירה בעל שהוא אדם שבן ואף כלל בכעס היה לא לו זאת היתה
 הניזק על אעפי"כ בחירתו רוע על שמים ובדיני אדם בדיני ומתחייב ממונו מזיק או

 .למקום" שלוחים והרבה השמים מן נגזר כבר

 את שמכיר ע"י בא זה והרי זולתו, את לאהוב היינו, חיובי, באופן אהבה )ב(

 איזה לו ששי מכיר אלא הוא, גדול וכמה ערכו את בדיוק מכיר אינו אם ואפי' ערכו,
 )לא יהודי של העצמאית מעלה שיכיר עד בכ"ז שמתבונן וע"י יהודי( )שהוא ערך

 האהבה בעבור נפשו ולמסור אליו לאהבה לבוא יוכל לו( שיש להמעלות קשור
 אליו.

g 

 ענין שתלוי ברגש? -תחנון 

 הת' שניאור זלמן וילהלם
 תלמיד בישיבה

 תחנון לאמירת )בנוגע 14זיגסוןל שי' הרןא יכאלמ 'לר מו"ראד כ"ק מענת ידוע

 שזוהי כיון – לשאול מקום אין ברגש שתלויים בענינים" אלול( ובח"י תמוז בג'
 ".רגש שאין הוכחה

 שתלויים מה"ענינים הוא תחנון אמירת-שאי המענה, בפירוש צ"ע ולכאורה
 דפגרא ביומא תחנון מירתא יאל הסיבהש 15שיחות בכו"כ מבואר שהרי ברגש",

 מעלת שמצד ועד .היום מעלת מצד תחנון דאמירת הענין נפעל זה וםבי כי ,הוא
 .16תחנוןד העניןב צורך אין מלכתחילה היום

 אם היום בשמחת לפגוע רוצים ואין שמחה יום הואש משום אינוש היינו,ו
 לאיממ יםנפעל תחנון אמירת פעולות שכל מפני אלא תחנון, כמו המצערים ענינים

________________________ 
 

 (  אג"ק סימן כ"ה ועוד.13

 .68שיחה ה'תש"נ גליון -א-יומן פאקס (14

 , ועוד.546ט"ו ע' , ח401לקו"ש חי"ד ע  (15

 .2הערה  322( סה"ש תשנ"ב ח"א ע' 16
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 היום. מעלת מצד

 מצד ביום התלוי ענין הוא הרי ,לאו יא הרגש לו יש אם נפק"מ מאיל ,ועפ"ז

 אפי' תחנון לומא אין תחנון, באמירת צורך שאין פועל עצמו מצד היום אם – עצמו
 מהרגשותיו, ןל איכפת מאי כו', תחנון פעולת שפועל יום אינו ואם רגש; לו אין אם

 וכו'! מהתפלה חלקים על לדלג הצדקה ואין

 וגו', ארצה מוצב סולם והנה בענין חסידותה תורתב המבואר ע"פ להוסיף ויש

 ,17ארוומב ושמו"ע(, ק"ש ק"ש, ברכות דזמרה, )פסוקי התפילה שלבי ד' שיש
 כזה ומצב במעמד שדוקא דהיינו, שלבות, הד' כל לאחר דוקא הוא תחנון שאמירת

 י'ה בו שעמד הקודמת כשבדרגה אפי') הביטול בתחלית שהוא בו עומד שאדם
 ועושה ,דקים הכי דברים )אפי'( מתחשב אזי כי תחנון אומרים אז דוקא ,(מושלם

 ומרגיש גבוה יותר לדרגה נתעלה שאזי מפני תחנון אומר ינוא ועוד, עליהם. תשובה
 עושה )ולכן הנוכחית לדרגתו מתאים אינו הקודמת דרגהב תשובה שעשה השמַ 

 הענין להיות צריך אז עדיין ,השלימות בתחלית עומד כשאדם אפי' אלא בה(,ותש
 .18דתשובה

 שהוא] הנ"ל, הענין אצלו נפעל אזי יום, לאיזה הרגש לו שכשיש לומר ואין
 ,[זה ביום התחנון בענין האדם לעבודת צריך אינו

 הוא זה שיום פוסק התורהשכ היינו, ,19התורה-כח ע"י נפעל הענין כל שהרי
 היו אחרים שבימים – דתחנון עניןה נפעל אזי תחנון, בו אומרים שאין נעלה יום

 ,בזה האדם לעבודת צריכים

 הענין נפעל ,גבול בלי איה שהתורה התורה, כח ע"י נפעל שכשהענין ומבואר]

 מוגבל. באופן הענין ונפעל מוגבל ה"ה האדם, עבודת ע"י אבל גבול, דבלי באופן
 [;מסוגלים בימים תחנון אמירת-דאי המעלה וזהו

________________________ 
 

 ( שיחת כ' מ"ח ה'תשד"מ ס' ט"ו, ש"פ תולדות שם, ועוד.17

 ך אין דער ענין פון תשובה איז דא דער ענין פון "כל ימיו בתשובה"אוי: "15לקו"ש חכ"ה ע'  (18

איז ניט נאר דערפאר וואס דער פגם פון דער פריערדיקער מעשה עבירה איז נאך ניט אינגאנצן . . 

ח"ו צו חושד זיין יעדן אידן אז ער האט נאכניט געטאן קיין תשובה שלימה  . . אפגעווישט געווארן

התשובה  ןאיז נאך אלץ שייך אין ס'דארף זיין דער עני . .פון א חטא  ן א פגםפאראאון ס'איז נאך 

 ."וכו'

 .223התוועדויות תשמ"ו ח"ד ע'  (19
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 – שתחנון וכנ"ל בזה, האדם לעבודת צריכים זה, ביום זה ענין כשאין אבל
 מאוד. נעלה ענין ואה – האדם עבודת ע"י אפי'

 .בזה לבאר למועד חזון עודו

g 
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 גלהנ
 20נכרי שהפקיד חמצו אצל ישראל ויחד לו בית

 - אדמוה"ז שיטת ביאור -

 שליט"א יוסף עקיבא כהןר'  ה"גרה
 ישיבהראש ה

 ובציקו ישראל של לחצרו שנכנס נכרי רבנן תנו ע"א: ו' דף פסחים בגמרא

 עליו וקיבל אצלו, הפקידו ]ופרש"י: לבער. זקוק אצלו הפקידו לבער. זקוק אין בידו
 כו'. בבתיכם ימצא לא שנאמר לבער זקוק אין בית לו יחד לבער[. זקוק אחריות,

 הבית הרי ליה אמר אלא ]אחריות[ עליו קיבל לא כלומר בית, לו יחד ]ופרש"י:
 לבער[. זקוק אין הזוויות, מן באחת הנח לפניך

 קיבל שלא מיירי בית ליה יחד שמפרש לרש"י מקשה כו'[ יחד ]בד"ה ותוס'
 זקוק אין ג"כ ליה יחד לא אפילו מקום ליה יחד איריא מאי א"כ אחריות עליו

 כו'[ ]בביתך אחרים של רואה אתה אבל לך יראה לא ב[ ]ה, לעיל כדדרשינן לבער
 אחריות. עליו יבלק לא אם

 בית לו שיחד זה מדין ]היינו קניא דשכירות למימרא הגמרא מסיק לקמן ועוד
 מקום יחד ולכן להשוכר נקנה שהמקום פי' קניא דשכירות רואים לבער זקוק אינו

 עובר שאינו מנ"ל אחריות עליו קיבל שלא שמיירי ולרש"י עליו[ עובר אינו לנכרי
 אמרינן שהרי עובר אינו ג"כ קניא לא שכירות אם ואפיל והרי קניא דשכירות משום

 הגמרא מסיק ואיך כנ"ל אחריות עליו קיבל לא אם בבתיכם אחרים של רואה אתה
 קונה. דשכירות משום הוא עובר שאינו דהטעם מהכא

 דמיירי מפרש דרש"י הנ"ל קושיות שמתרצים הר"ן ובחי' ברמב"ן ]וראה
 יחד אם אמרינן ולכן אחריות עליו מקבל ואינ או מקבל אם פירש שלא היינו בסתם

 שורך כנוס ליה שאמר כמו דהוי משום אחריות עליו קיבל שלא פירושו בית לו
 שמקבל פירושו בית לו יחד ולא סתם אצלו הפקיד אבל תשמרנו, ואתה לרשותך

 הגמרא דיוק וזהו אשמרנו, ואני לרשותי שורך ככנוס דהוי משום אחריות עליו
 לרשותך. שורך ככנוס הוי בית לו יחד למה מובן אז רק כי קניא דשכירות למימרא

________________________ 
 

 ( משיעורי יומיים הנאמרים בישיבה.20
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 שמזה לך יראה לא הפסוק הברייתא הביא לא למה א"כ רש"י על שהקשו אלא
 הברייתא הביא ולמה כנ"ל אחרים של רואה אתה אחריות קיבל לא שאם נלמד

 ימצא[. לא הפסוק

 ]אפילו ומ"מ תאחריו עליו בקיבל גם מיירי בית לו דיחד ר"ת מפרש ומשו"ה

 מ"מ[ שלו בבית שלו כחמץ נחשב דמשו"ז אחריות עליו קיבל וגם בביתו שהחמץ
 בבתיכם שגם בבתיכם ימצא לא שכתוב משום לבער זקוק אינו בית לו שיחד כיון

 אשי. לרב זהו אצלו, מצוי נקרא זה אין בית לו ויחד מצוי הוא א"כ אלא עובר אינו
 נכרי של כחמצו הוי בית לו יחד כי לבער קוקז שאינו ידעינן שמסברא ס"ל ור"פ

 .ע"ש נכרי של בביתו

 תוס' הרא"ש. והר"ן. הרמב"ן בראשונים. ביאורים כמה ישנו ר"ת בפי' והנה

 .פרץ רבינו

 בבית ישראל של דחמץ כהמכילתא דס"ל ר"ת בדעת מפרשים והר"ן הרמב"ן

 מקום לו ויחד ראליש בבית שהופקד נכרי של חמץ כן וכמו . עליו עובר אינו נכרי
 ברשותו אינו החמץ שמקום כיון אחריות עליו קיבל אם אפילו עליו עובר אינו

 םבבתיכ שאפילו בבתיכם ימצא מלא נלמד וזה מקום, לו יחד שהרי להשתמשות
 להשתמשות. בידו מצוי להיות צריך

 התם דתני בא[ ]פרשת כהמכילתא הוא דר"ת הרמב"ן[ ]ועד"ז הר"ן וז"ל]
 בבתיכם ימצא[ לא ]שאור שנאמר לפי נאמר למה גבולך בכל שאור[ לך יראה ]ולא

 לומר בבתיכם, נאמר למה א"כ גבולך, בכל ת"ל בבתיכם[ ]רק כמשמעו אני שומע
 נכרי ברשות שהוא ישראל של חמצו יצא ברשותך, גבולך אף ברשותך ביתך מה לך

 אמרינן שו"הומ לבערו[ חייב ]אינו ברשותו. אינו אבל לבערו יכול שהוא אע"פ
 לא דשכירות אע"ג בית לו דייחד ישראל[ של בבית הנמצא נכרי של ]חמץ הכא

 .ע"ש[ הר"ן עכ"ל .כו' ברשותו[ אינו ]כי לבער זקוק אינו קניא

 הוא החמץ שמקום הפי' בבתיכם ימצא[ ]לא והר"ן להרמב"ן הדבר נקודת

 כן וכמו ברעו אינו נכרי אצל חמצו שהפקיד ישראל ]ולכן להשתמשות ברשותכם
 ברשותו אינו שבשניהם מקום לו ביחד עובר אינו ישראל בבית נכרי חמץ

 .להשתמשות[

 דישראל ס"ל ולכן שלכם הבית כפשוטו הוא בבתיכם דהפי' ס"ל והרא"ש

 ונחשב החמץ מקום לו משאיל שהנכרי משום עליו עובר נכרי אצל חמצו שהפקיד
 הרי הנכרי של לחמץ מקום תובבי מיחד כשהישראל להיפוך כן וכמו הישראל של
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 .אחריות עליו קיבל אם אפילו עובר ואינו הנכרי של לביתו נחשב זה

 מקום לו דייחד כיון שרי באחריות דאפילו ז"ל ר"ת ופי' וז"ל: כתב ו' ]בסי'

 פי' וכן נכרי של בביתו נכרי של כחמץ הוי בית לו דייחד בביתך מצוי ביה קרינא לא
 .עכ"ל .ז"ל הראב"ד

 שהפקיד ישראל מהגאונים יש שיטת שמביא ד' בסי' הרא"ש מ"ש ע"ד וזהו
 בביעורו חייב הנפקד אחריות עליו וקיבל חבירו ישראל אצל או נכרי אצל חמצו

 שהנפקד דאע"פ הוא פשוט דדבר לי ונראה וז"ל: מסיים והרא"ש המפקיד ולא
 ביתו פקדהנ שהשאילו וכיון הוא הבעלים של הממון עיקר מ"מ אחריות עליו קיבל

 .ע"ש עכ"ל .וכו' ביתו ביה קרינא ממונו לשמירת

 נחשב ולכן להמפקיד החמץ מקום משאיל שהנפקד להרא"ש דס"ל היינו

 מהגאונים. כיש דלא המפקיד של ביתו ]גם[ החמץ מקןם

 כשהנכרי ולכן כפשוטו הוא בבתיכם ימצא לא הפי' דלהרא"ש נמצא זה ולפי

 ולהיפוך הישראל. של ביתו נחשב זה הרי לישראל החמץ מקום משאיל ]הנפקד[
 הנכרי של למקום נחשב זה הרי לנכרי החמץ מקום מיחד ]הנפקד[ כשהישראל

 [.במפרשים כמבואר

 של דחמץ ס"ל ולכן בשליטתכם הפירוש דבתיכם ס"ל פרץ רבינו ותוס'

 עם לעשות שבשליטתו – החמץ על שולט הוא שהרי עליו עובר נכרי בבית ישראל
 אחריות עליו שקיבל ישראל בבית שהפקיד נכרי של בחמץ ולכן -וצהשר מה החמץ

 שיכול כיון מקום לו יחד לא אם אבל בשליטתו שאינו עובר אינו מקום לו ויחד
 ועובר. בשליטתו נקרא זה הרי זוויתל מזווית לטלטלו

 עליו וקיבל ישראל אצל הנמצא נכרי של דחמץ ר"ת פירוש וז"ל: ]שכתב
 דדוקא כו' בידו מצוי שאינו כיון ימצא בל על עובר אינו מקום לו יחד אם אחריות

 גוי של חמצו אבל בביתו, שאינו אע"ג ימצא בל משום עובר הוא אז שלו כשהחמץ
 אינו מ"מ אחריות עליו דקיבל דאע"ג בית לו שייחד כיון ימצא בל עליו עובר אינו

 הפסח ימי כל יסורהא ובשעת מיתביד או מיגניב אי אלא חייב אינו דהא ישראל של
 .ע"ש כו' חייב היה ולא שלו הוי לא מיתביד לא עדיין

 ורק בידו מצוי שנקרא נכרי בבית אפילו עובר שלו חמץ פרץ דלרבינו נמצא
 והסבר בידו מצוי נקרא אי"ז מקום לו ויחד אחריות עליו קיבל אלא שלו כשאינו

 בשליטתו הוא שלו ץחמ ולכן בשליטתו הוא ביתו הכוונה פרץ שלרבינו נראה הדבר
 לו יחד אם באחריותו אלא שלו אינו כשהחמץ משא"כ הנכרי בבית כשהוא אפילו
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 .כלל בשליטתו אינו מקום

 ונקרא עובר מקום לו יחד ולא אחריות עליו קיבל אם מדוע צ"ל אמנם

 הרי מקום לו יחד שלא כיון אדמוה"ז כמ"ש ובפשטות שלו אינו והרי בשליטתו
 שלו הוא כשחמץ אבל בזה בשליטתו נקרא זה הרי לזווית מזווית לטלטלו יכול

 הנכרי בבית לזווית מזווית לטלטלו יכול שאינו אע"פ בשליטתו הוא הרי ממש
 בחמץ ורק שרוצה מה החמץ עם לעשות ויכול שלו החמץ על שולט הוא מ"מ שהרי

 לו יש מקום לו יחד בלא רק ולכן בשליטתו אינו אחריות עליו שקיבל נכרי של
 .שליטה[ שום לו אין מקום לו וביחד לזווית מזווית לטלטלו שיכול זו ליטהש

 ביאורים. ג' ישנו בבתיכם ימצא לא בביאור נמצא

 להרא"ש (2 להשתמשות שברשותך החמץ מקום הפירוש והר"ן להרמב"ן (1

  .בשליטתך הפירוש פרץ לרבינו (3 שלך בבית כפשוטו הוא הפירוש

 שהרי פרץ כרבינו שלומד לכאורה משמע יא יףסע ת"מ בסי' מאדמוה"ז והנה

 נכרי ברשות המונח ממש ישראל של שהחמץ וז"ל:....אע"פ שם כותב אדמוה"ז
 הנכרי של הוא ישראל[ אצל הפקיד ]שהנכרי זה חמץ מקום מכל עליו עובר זה הרי

 ואינו ממש ישראל של חמצו דין לו אין לפיכך הישראל על הוא שאחריותו אלא
 חמץ כמו שירצה מקןם לכל ולפנותו לטלטלו בידו מסור הוא כן אם לאא עליו עובר

 .ע"ש ממש שלו

 חשיב לא דאז משום זה אין מקום לו יחד של דההתר מפרש שאדמוה"ז הרי

 לטלטלו בידו מצוי זה שאין כיון ישראל של לחמץ נחשב זה שאין אלא בבתיכם
 .כנ"ל

 לטלטלו שיכול טתךבשלי היינו שבתיכם פרץ רבינו התוס' כפירוש וזהו
 החמץ שמקום כפשוטו בתיכם שמפרש הרא"ש כפירוש ולא כנ"ל לזווית מזווית

 שהמקום היינו דבתיכם שמפרשים והר"ן כהרמב"ן ולא כנ"ל החמץ לבעל מושאל
 להשתמשות. לו שמיוחד ברשותו

 והר"ן הרמב"ן הוא שהמקור מצויין שם בשו"ע שבשוה"ג צ"ע זה לפי אמנם
 רבינו הוא שהמקור להיפוך להיות צריך המבואר לפי והרי פרץ ורבינ ולא והרא"ש

 .והרא"ש והר"ן הרמב"ן ולא פרץ

 ד' ]בסי' כהרא"ש אדמוה"ז פוסק א' סעיף תמ בסי' שהרי צ"ל יותר ועוד

– והמפקיד הנפקד – שניהם חבירו ישראל אצל חמצו שהפקיד דישראל הנ"ל[
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 נמצא גםו כשלו החמץ הרי ריותאח עליו שקיבל כיון עובר הנפקד עליו, עוברים
 שהנפקד כיון בביתו כמונח והוי שלו החמץ שעצם כיון עובר והמפקיד ברשותו

 בסעיף מ"ש עם כהרא"ש בסעיף מ"ש להתאים איך וצ"ל– החמץ מקום לו השאיל
 .כהרא"ש ולא פרץ כרבינו י"א

 הדין לעצם דהכוונה מתרצים ראיתי והר"ן הרמב"ן המקור שמצויין זה והנה
 משום הוא דלדידהו והר"ן הרמב"ן של מהטעם זה אין אבל מקום לו יחוד מהניד

 לזווית מזווית החמץ לטלטל יכול שאינו משום הוא ולאדמוה"ז בתיכם הוי דלא
 ולא פרץ כרבינו זהו בידו מצוי אינו שהחמץ אדמוה"ז שמבאר מה והרי צ"ע אמנם

 כהרא"ש פוסק יא ףבסעי ולאידך כנ"ל כפשוטו בבתיכם דתלוי שס"ל כהרא"ש
 .3 הערה יח סימן שיעורים רשימות הרא – כנ"ל

 שאם וז"ל: כתב יא בסעיף שם דאדמוה"ז דצ"ל ובהקדים י"ל לכאורה והנה
 ולפנותו לטלטלו הישראל ביד מסור החמץ שאין כיון כו' מיוחדת זווית לו יחד

 זה יצא ךביד שמצוי מי ימצא לא שנאמר כו' לבערו צריך אין כו' לזווית מזווית
 ברשות המונח נכרי של חמץ אחריות עליו למקבל דומה זה והרי כו' מצוי שאינו

 זה הרי נכרי ברשות המונח ממש ישראל של שחמץ אע"פ עליו. עובר שאינו הנכרי
 שאחריותו אלא הנכרי של הוא זה חמץ מקום מכל למעלה שנתבאר כמו עליו עובר

 כן אם אלא עליו עובר ואינו ממש לישרא של חמץ דין לו אין לפיכך הישראל על
 ע"ש. עכ"ל ממש שלו חמץ כמו שירצה מקום לכל ולפנותו לטלטלו בידו מסור הוא

 כחמץ דהוי א( טעמים שני מצד עובר שאינו בתחלה כותב שאדמוה"ז וצ"ל
 המונח ישראל של שחמץ אע"פ מקשה וע"ז הנכרי ברשות המונח ב( נכרי של

 אין ולכן ממש ישראל של אינו החמץ שהכא כיון ומתרץ עליו עובר נכרי ברשות
 והנה כנ"ל מקום לכל ולפנותו לטלטלו יכול אא"כ הישראל של נחשב החמץ

 זה מדוע ביאר לא אבל נכרי של כחמץ נחשב זה למה רק לכאורה ביאר אדמוה"ז
 כנ"ל. כמ"ש עובר אינו ג"כ זה שמצד נכרי של בביתו מונח כאילו נחשב

 ישראל אצל חמץ שהמפקיד אדמוה"ז מבאר א סעיףב לעיל שהרי צ"ל וגם
 וגם המפקיד של הוא החמץ שעצם משום עובר המפקיד ]גם[ נכרי אצל או חבירו

 כיון עובר ישראל[ הוא ]אם הנפקד כן וכמו להמפקיד שאול הוא החמץ מקום
 בביתו. הוא שלו שהחמץ וחשוב חריותא עליו שקיבל

 זה ולפי עוברים שניהם ולכן פקדהנ ושל המפקיד של הוא דהבית שס"ל הרי
 הנפקד ]של שניהם של הוא הבית מ"מ הרי הנפקד הנכרי של הוא הבית אם גם

 עובר דאינו הנ"ל יא בסעיף אדמוה"ז שכתב מהו וא"כ א בסעיף כמ"ש והמפקיד[
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 של שניהם של הבית חשוב אי"ז מדוע וצ"ב נכרי של בביתו נכרי של חמץ חשוב כי
 .כנ"ל א בסעיף מ"ש ע"ד הישראל ושל הנכרי

 בבית שהפקידו נכרי של בחמץ מדבר יא בסעיף כי הוא החילוק ובפשטות
 במקום השתמשות זכות שום להישראל ואין להנכרי המקום יחד והישראל ישראל

 הנכרי. של לגמרי המקום נחשב ולכן החמץ

 השאיל ורק המקום ליה יחד לא שהנפקד אדמוה"ז מדבר א בסעיף ולעיל 

 כדלקמן[ יא-י-ט ]בסעיף שיתבאר כמו אדמוה"ז מ"ש ]וזהו פקידלהמ המקום
 והנפקד. המפקיד של שניהם של הוא םשהמקו לומר יש ומשו"ז

 כל רק זהו אבל להמפקיד השאילו מונח שהחמץ מקום כל כי הדבר והסבר
 ולפנותו לטלטלו הנפקד יכול המקום לו יחד שלא כיון אבל שם מונח שהחמץ זמן

 במקום השתמשות זכות להנפקד שיש ונמצא לו ישאיל האחר םוהמקו אחר למקום
 זה במקום להשתמש ויוכל ממקומו החמץ ולפנות לטלטל יכול שהרי מונח שהחמץ

 של המקום נחשב ולכן מונח שהחמץ במקום השתמשות זכות יש להמפקיד וגם
 .שניהם

 יכול אינו שהנפקד להנכרי המקום יחד שהנפקד שמדבר יא בסעיף משא"כ
 שהחמץ במקום השתמשות זכות להנפקד שאין נמצא ממקומו ולפנותו טלולטל

 לגמרי. הנכרי של נחשב זה ולכן ונחמ

 הנכרי ברשות נכרי של כחמצו נחשב דהכא אדמוה"ז מ"ש מובן זה ולפי

 פשוט זהו א"כ אחר למקום החמץ ולפנות לטלטל יכול הנפקד דאין משום והיינו
 שקיבל שמיירי אע"פ שלו אינו החמץ שגם אהו החידוש ועיקר שלו אינו שהמקום

 ימצא לא שכתוב כיון אדמוה"ז מסביר ע"ז כשלו מחשיבו והאחריות אחריות עליו
 זה אין עדיין אחריות עליו ובקיבל אצלך מצוי גם יהיה שלך שהחמץ שצריך הרי

 שיכול מקום לו יחד בלא רק ולכן מקום לכל ולפנותו לטלטלו יכול אם אלא מצוי
 אחריות. עליו קיבל אם בידך מצוי בנחש ולפנות לטלטלו

 בבית נמצא אפילו בידו מצוי נחשב שזה ממש שלו לחמץ דומה זה ]ואין
 של הבעלים שהוא כיון שהרי הנכרי בבית לזוית מזוית לטלטלו יכול ואינו הנכרי

 הנכרי מבית להוציאו שיכול היינו שרוצה מה כל חמצו עם לעשות יכול החמץ
 עליו שקיבל משום אלא ממש שאינושלו בפקדון משא"כ כרצונו מץהח עם ולעשות

 .כו'[ מקום לכל ולפנותו לטלטלו יכול עם רק בידו מצוי זה אין אחריות

 שניהם חבירו ישראל אצל חמצו שהפקיד ישראל א' בסעיף מ"ש מובן ועפ"ז
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 שקיבל כיון והנפקד שלו החמץ ועצם המקום שהשאילו משום המפקיד עוברים
 עובר אחריות עליו קיבל שאם מבאר ט שבסעיף והוא שיתבאר כמו חריותא עליו

 לכל ולפנותו לטלטלו יכול כי מקום לו יחד שלא זה וכל יא[ ]בסעיף ומבאר ב"י
 שהשאילו אע"פ שלו הוא המקום מדוע וגם אצלו מצוי הוא מדוע מסביר וזה מקום

 כדי ממקומו לפנותוו לטלטלו יכול שהרי במקום השתמשות ג"כ לו יש כי להמפקיד
 כחמץ נחשב כי עובר אינו מקום לו יחד אם אבל כנ"ל זה מקום עם ישתמש שהוא

 .כנ"ל הנכרי ברשות נכרי של

 הרא"ש וגם כנ"ל שיטת זהו כי להרא"ש יא בסעיף שמצויין מה מובן זה ולפי

 קיבל כמו הוי בית לו דיחד דכיון וז"ל: אדמוה"ז שכתב הלשון זה כתב ו' סי' בסוף
 .ע"ש עכ"ל הראב"ד פי' וכן נכרי של בביתו נכרי של חמצו על אחריות ליוע

 מ"ש עם מתאים וזהו כהרא"ש הוא יא בסעיף שאדמוה"ז מובן זה ולפי
 השאיל שהנפקד כיון עובר המפקיד שגם כהרא"ש מפורש א' בסעיף אדמוה"ז

 .כנ"ל להמפקיד המקום

 הנ"ל בר"ש שמתרץ ]ע"ד י"ל והר"ן להרמב"ן גם מצויין יא שבסעיף ומה

 להמפקיד רק מיוחד זה הרי מקום לו שיחד שם שמדבר זה לפרט בנוגע זהו וכו'[
 ולא להמפקיד מושאל שהמקום יא בסעיף כמ"ש הוא עובר שאינו הטעם בנוגע אבל

 והר"ן. הרמב"ן מטעם

 ומצוי שלך, שיהא, צריך ב"י על לעבור בכדי אדמוה"ז לפי מהנ"ל נמצא

  ובביתך. בידך,

 שנקרא משום עובר המפקיד נכרי בבית ונמצא ממש שלו הוא החמץ אם ןולכ

 וזהו שלו הוא החמץ עצם שהרי שלך נקרא וזה המקום לו משאיל הנכרי כי בביתך
  .כרצונו החמץ עם לעשות שיכול בשליטתו החמץ שהרי בידו מצוי ג"כ

 וםמק לו יחד ולא שלו[ הוא ]שעי"ז אחריות עליו קיבל אם רק עובר והנפקד
 הבית כבעל למקום ממקום לטלטלו שיכול בביתו ונמצא בידו מצוי הוא ]שעי"ז

 במקומו[ ולהשתמש ממקומו החמץ לפנות יכול שהרי המקום עם להשתמש ויכול
 רק מיוחד המקום שהרי ביתו זה ואין הנפקד בידי מצוי זה אין בית לו יחד אם אבל

 .למפקיד

g 
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 יון()גל חיוב בדיקת חמץ בשוכר בית מחבירו

 יעקב משה וואלבערגרב ה
 הר"מ בישיב

 א.

 על שדב"ל הר' העיר השתא שבט יו"ד לקראת הי"ל וביאורים הערות בקובץ
 כתבתי באמת אבל והשו"ע. הר"ן על חולק שאדה"ז שכתבתי וכתב שכתבתי, מה

 שמצטטים הר"ן של אלה שדברים ורק ()והשו"ע כהר"ן פוסק שאדה"ז במפורש
 כמקור. להביאו בעיני קשה הי' לאדה"ז כמקור

 צריך, אני וללמוד היא, ותורה ,צרכו כל הענין את מבין נייא עדייןש ומכיון 
 שיטתי. את לך אפרש לכן

 בגמ' ומסיק לבדוק" מי על בי"ד לחבירו בית המשכיר להו "איבעיא שם בגמ'
 ואם לבדוק השוכר על י"ד ליל כניסת קודם המפתח להשוכר הי' אם תלוי שהוא

 והר"ן התוס' ונחלקו לבדוק. המשכיר חייב י"ד ליל כניסת לאחר המפתח את קיבל
 הגמ'. מסקנת פי'ב

 קנין, עשה לא עדין אם אפי' תחהמפ את השוכר קיבלש דכל ס"ל התוס'
 י"ד[ יום עד הי' לא קנין הששהמע כפשוטו, היינו בי'ד, לחבירו בית המשכיר "כ]וא

 ב' הי' ואם מפתח הי' לא שכירולהמ המפתח הי' דלו לבדוק השוכר חייב מ"מ
 לבדוק. חייב המשכיר יהי' מפתחות

 כניסת לפני המפתח לו הי' שהשוכר פיקמס אינו הגמ' תדלמסקנ ס"ל והר"ן
 מפתחה קיבל וגם י"ד ליל כניסת לפני קנין יעשה שהשוכר אלא להתחייב, כדי י"ד

 בבדיקה. השוכר יתחייב אז ורק

 שיהי' צריך בבדיקה יתחחיב שהשוכר ]שבכדי כהר"ן פסקו ואדה"ז והשו'ע

 י"ד[. ליל כניסת לפני קנין שיעשה וגם הבית מפתחות את לו

 איירי דהא בי"ד, לחבירו בית המשכיר הגמ' לשון מהו צ"ב הר"ן לפי' ]והנה 

 הוסיף וע"ז ח,המפת מסירת למסקנה מהני אז וררק י"ג, היינו י"ד, לפני שהשכירו
 י"ד". "לצורך הר"ן

 דבכה"ג) ממש, בי"ד שהשכירו בא' הי' לא דהגמ' האיבעי' ו'לכא היינו,



 קובץ הערות וביאורים מנשסתר | 67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מסיק וע"ז י"ד,  לצורך  לפני שהשכירו בא' אלא (לבדוק המשכיר דעל פשוט
 י"ד. ליל פניל יהי' המפחות מסירת שגם דצריך הגמ'

 שהכוונה ,"כו' עד אם בי"ד לחבירו בית המשכיר" רי"ףה ריבד פי' גם וזהו
 .[י"ד לצורך בתה את שהשכיר הוא בזה

 .ב

 הי' והקנין בי"ג קנין עשה אם דאף הנ"ל הר"ן בשיטת מוסיף אדה"ז והנה,

 לא י"ד, יום עד להבית יכנס שלא הי' הקנין מתנאי שחלק היינו, י"ד, יום בשביל
 השוכר. נתחייב

 להבית לכנס יכול שאינו הפשט אין י"ד יום בשבילו השכירו שאף דפשוט
 לו יש אם קנין, עשה לא עדיין אם שאפי' התוס' תשיט וע"ד הבדיקה, לעשות

 לאחרי ליכנס יכול וכמו"כ לאחר עד שם לדור לו שאין ואף בבדיקה, חייב המפתח
 את לו יש אם 'אפי להבית לכנס רשאי דאינו הנ"ל כדברי )ודלא לבדוק הנ"ל קנין

 י"ד(. בליל הבדיקה חובת את עליו מטילים איך וא"כ המפתח

 את לו ויהי' הקנין מעשה בפועל שיעשה מספיק שאינו זאדה" מוסיף מ"מ 

 י"ד. מליל כבר בהבית לדורו לכנס רשות לו שיהי' ,הקנין שיחול צריך אלא המפתח,

 י"ד יום לצורך ששכרו אלא הלילה קודם קנאו ואפי'" הוא אדה"ז לשון והנה,

 סוף עד כובתו ולדור להבית לכנוס שאיר הוא ואילך י"ד שמיום דהיינו ואילך וממנו
 הבית היה לא הבדיקה חיוב זמן עיקר שהוא י"ד שבלל ונמצא שכירתו, זמן משך

 עכ"ל. הבדיקה", חובת המשכיר על חל לפיכך כלל להשוכר קנוי

 השוכר על אין שמשו"ז י"ד יום ורךלצ שכרו אדה"ז של שהל' הערתי, וע"ז

 בו שהשתמש הל' אותו הוא י"ד יום עד בתוכו לדור שלו הי' לא שהרי בדיקה חיוב
 שאם הוא שהדין י"ד" לצורך לחבירו בית רהשוכ" ף"והרי הגמ' ל' בביאור הר"ן

 לבדוק. השוכר חייב י"ד ליל כניסת קודם המפתח את השוכר קיבל

 לצורך בי"ג קנין עשה שאם התכוין שהר"ן לומר מקום הי' שלכאו' וכתבתי

 הבדיקה חיוב חל כבר ואז י"ד יום עד הקנין חל לא אם אף המפתח, את וקיבל י"ד
 מ"מ הקנין חלות חל שלא ואף קנין מעשה עשה שכבר בין מ"מ לקמן( )כמ"ש

 מה צ"ע וא"כ שם, כמ"ש הר"ן כדברי זאת לבאר שא"א פשוט אבל השוכר. נתחייב
 י"ד. לפני חל וגם בי"ג כבר הי' הקנין אם י"ד" "לצורך מוסיף



 68 | כ"ב שבט ה'תשע"ט 
 

 י"ד עד הקנין יחול שלא לא י"ד" ב"לצורך נהושהכו י"ל שאולי כתבתי וע"ז
 השוכר של חמצו בשביל הבדיקה אין וא"כ י"ד עד בבית לדור מתכוון שאינו אלא

 את קיבל אא"כ בדיקה חובת עליו אין ומשו"ה המשכיר של לחמצו משום לא
 י"ד. בלצורך הכוונה וזהו המפתח.

 ג.

 בכתי הר"ן בדברי י"ד" יום "לצורך כתיב אדה"ז דבדברי כתב הנ"ל והנה,
 בתחילת שיתחיל בי"ג קנין שעשה י"ד", ב"לצורך הר"ן כוונת וא"כ י"ד" "לצורך

 י"ד לצורך הי' אם דדוקא אדה"ז כוונת וזהו הבדיקה, חובת חל שאז י"ד כניסת
 הנ"ל לדין המקור וא"כ מועיל אינו י"ד יום לצורך אבל י"ד ליל כנסת לצורך היינו

  והשו"ע". הר"ן "משמעות הוא

 "לצורך ז"לפנ או בי"ג הקנין שעשה מדובר ןשבהר" מדבריו היוצא וא"כ

 י"ד. בתחילת היינו בי"ד הקנין שיחיל י"דוהיינו

 עד פשוט כ"כ הוא י"ד תחילת הוא כוונתו י"ד" ב"לצורך שהכוונה וזה

 חיוב עליו אין אז י"ד ביום יחול שהקנין אמר שאם מביננים הר"ן" שמ"משעות
 בדיקה.

 הא י"ד לצורך בי"ג קנין שעשה הוא הר"ן כוונת עם שכתבתי כמו ולכאו'
 גם הכי מעכשיו אמר ואם ובחזקה בשטר או בכסף הי' שהקנין בר"ן מפורש

 השוכר על הקנין יחול שלא פשוט האם אדה"ז של בציור י"ד יום לצורך םבהקנה
 בדיקה. חיוב

 המפתח וקיבל מעכשיו וקנה חזקה ועשה י"ד לצורך בי"ג ששכר מי בקיצור:
 בבדיקה. חייב אינו םהא

 קנה ע"כ בחזקת שקנה ובציור י"ד לצורך להר"ן א"כ חיוב שהוא ואת"ל
 י"ד. יום או י"ד בכניסת אםזה נא' אין וא"כ כמעכשיו

 י"ד לצורך  בית המשכיר היינו, הגמ', המשך וא"כ צודק. הנ"ל אולי ולאידך

 וזה מפתחותה את מקבלים בית שוכרים אם דבד"כ מפתחות לו אין זה ובגלל 
 י"ד. תחילת י"ד, והיינו מאוחר. זמן בשביל ששכר מפני הוא מפתחהוא לו שאין

 יש י"ד כניסת בתחילת וא"כ י"ד כניסת קודם הלילה קודם המפתח קיבל אם
 לבדוק. השוכר על ומפתח הקנין חלות כבר לו
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 על חל כבר שחלותהקנין אף י"ד כבר שנכנסה עד המפתח קיבל לא ואם
 וק.לבד המשכיר

 והשו"ע. הר"ן משמעות" זה איך צ"ב עדיין אבל

g 

 חיוב בדיקת חמץ בשוכר בית מחבירועוד בדין 

 הנ"ל

 עשה לא ועוד להשוכר המפתח את המשכיר ונתן בי"ג לחבירו בית המשכיר

 דכיון ס"ל הר"ן הבדיקה; חובת מוטל מי על והתוס' הר"ן נח' השכירות קנין השוכר
 אצל דהמפתח זמן דכל ס"ל והתוס' לבדוק, משכירה חייב קנין השוכר עשה דלא

 ואדה"ז ויבדוק" יכנס איך המפתח בידו שאין דאותו" לבדוק השוכר חייב השוכר
 וכו'. בשו"ע וכן כהר"ן פסק סתל"ז( פסח )הל'

 ראוי כהר"ן פסק דהשו"ע דאף הח"י שיטת )שם( א' בקו"א אדה"ז ומביא
 קנין עשה לא דהשוכר דבאופן להר"ן דס"ל מכיון ע"ז אדה"ז וחולק כתוס' להחמיר

 על ניקל למה כתוס', להחמיר שייך מה לבדוק המשכיר על המפתח קיבל דכבר אף
 הח"י פסק וע"ז המשכיר יבדוק דלא באופן איירי ואי השוכר? על ונחמיר המשכיר

 כיון לבדוק השוכר דעל ס"ל הר"ן גם בכה"ג הא השוכר(, )שיבדוק כהתוס' דנחמיר
  כיר.המש בדק דלא

 עד בבית לדור נכנס השוכר דבשאין נאמר אם "ואפילו וז"ל שם וממשיך
 שאין מלבד מלבד בדקו ולא לבדוק המשכיר על כשחל לבדוק א"צ הפסח לאחר

 נגד להחמיר לנו אין כן יהיה אם שאף אלא טעמים כמה מחמת כלל מסתבר זה דבר
 קיי"ל דין כל מן ובר הש"ע על חלקו שלא ומ"א והט"ז רמ"א והסכמת הש"ע פסק

 עכ"ל. המיקל", אחר הלך בד"ס

 על הוא בדיקה שחיוב דאף  זה בדין לחקור דיש הוא, בזה הכוונה לכאורה

 החיוב דבעצם הוא הפשט האם  לבדוק השוכר על בדק לא אם מ"מ המשכיר

 דר והשוכר המשכיר בדק דלא מכיון אלא השוכר על ולא המשכיר על חל בדיקה
 אפשר או לבדוק. עליו ולכן בפסח בדוק שאינו בבית לדור להשוכר וא"א בבית

 נתחייב שכבר כיון רק השוכר, על בדיקה החיוב דחל הדין שורת הי' דבעצם
 אם אבל עליו הבדיקה חיוב בעצם דהא לבדוק חכמים חייבוהו הבדיקה על המשכיר
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 הנ"ל הצדדים ב' בין הנפק"מ ולכאורה לבדוק. צריך השוכר אזי המשכיר בדק לא
 החיוב שכל נקטינן דאי פסח, במשך בהבית השוכר ידור לא אם הדין יהי' מה הוא

 עליו מוטל בדיקה החיוב שבעצם ולא בדוק שאינו בבית שנמצא מפני הוא דהשוכר
 הוא שלו החיוב אם אבל לבדוק, צריך שאינו פשוט בהבית ידור לא אם א"כ

 ואם לבדוק צריך אינו יולהכ לבדוק המשכיר נתחייב שכבר ורק ממש עליו שהחיוב
 הבדיקה חובת עיקר לקיים כדי לבדוק השוכר צריך בודאי בודק אינו המשכיר

 במשך בהבית השוכר יהי' לא אם אף כזה, באופן אולי כנ"ל, להשוכר שייך שבעצם
 בו. דר ולא בית לו שיש כ"א ע"ד  לבדוק השוכר חייב הפסח ימי

 איירי כתוס' להחמיר דראוי הח"י דפסק דהא אדה"ז, כוונת זהו ולכאורה
 דהשוכר והא לבדוק המשכיר על להר"ן דבכה"ג בהבית, ידור לא דהשוכר בכה"ג

 לא שהשוכר במצב א"כ בדוק, שאינו בבית ישאר לא שהשוכר כדי אלא אינו בודק
 חיוב דעיקר לתוס' אבל בדק, לא המשכיר אם אף לבדוק צריך אינו בהבית ישאר

 הבדיקה. חיוב השוכר על חל בבית דאינו באופן גם השוכר על הבדיקה

 אין טעמים.. כמה מחמת כלל מסתבר זה דבר שאין מלבד" אדה"ז דוחה וע"ז

 והיינו המיקל", אחר הלך בד"ס קיי"ל דין כל מן ובר . . הש"ע פסק נגד להחמיר לנו
 השוכר אין הר"ן דלפי הנ"ל הסברה כל דראשית הח"י על משיב הזקן שאדמו"ר

 טעמים" כמה מחמת כלל מסתבר זה אין" להבית יכנס שלא באופן לבדוק צריך
 בכה"ג דלהתוס' דהיינו כהתוס' להחמיר אפשרות יש וא"כ נכון שזה ת"ל אם ואפי'

 וגם כהר"ן פסק שהשו"ע מכיון להחמיר צריך אינו מ"מ פטור ולהר"ן לבדוק חייב
 לבדוק רדהשוכ שהחיוב נוקט דאד"הז היינו המיקל". אחר הלך בד"ס קיי"ל"

 המשכיר כשאין הר"ן לשיטת אף ומשו"ה בעצם חיוב הוא המשכיר בדק כשלא
 בהבית. ישאר לא אם אפי' לבדוק המשכיר חייב בודק

 שהוא בחזקת לחבירו בית דהמשכיר בהסוגיא דהנה בזה, עיון צריך אבל
 שהשכירו מיירי אם בראשונים שו"ט טעות, מקח הוי האם בדוק שאינו ונמצא בדוק

 והר"ן הבדיקה. על שהוציא מה להשוכר לשלם המשכיר חייב אם וגם בי"ג או בי"ד
 המשכר דעל לעיל מסקינן דהא להו קשיא ודקא" וז"ל בי"ד דמיירי מסיק הרי"ף על

 ומסקינן רמיא אמי ביעור מצות וטרינן שקלינן דלעיל כלל לי קשיא לא לבדוק
 דליתיה נמי אי מצוה למעבד בעינא לא משכיר אמר אי בעי והכא רמיא דאמשכיר

 נכרי של דחמצו לקמן אמרינן דהא ביעור בלא ליה סגי לא ושוכר במתא, למשכיר
 ביעור מצות לאו דהכא טעות מקח הוי אי בעיין שכן וכיון י' גבוה מחיצה לו עושה

 וצ"ע עכ"ל. טעות", מקח הוי דלא ומסקינן וטרינן שקלינן דינא לענין אלא אסיקינן
 לבדוק השוכר על בדק ולא לבדוק המשכיר שעל שבאופן ראי' שמביא הר"ן בדברי

 להביא ל"ל ולכאו' י"ט" מחיצה לו עושה נכרי של חמצו לקמן אמרינן דהא"
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 בית בהמשכיר בגמ' איבעי' יש דהא ככה מוכח הסוגי' בתוך הא לחמו ממרחק
 על בי"ד דהשכירו כיון הא נפ"מ למאי ולכאו' בדוק בחזקת הוא אם בי"ד לחבירו

 השוכר צריך בדק לא אם לבדוק המשכיר דעל דאף צ"ל ע"כ אלא לבדוק, משכירה
 גבוה מחיצה לו עושה נכרי של דחמצו הא דהביא דהא )לכאו'( צ"ל וע"כ לבדוק

 חיוב שגדר והיינו  לבדוק שחייב להוכיח ולא השוכר חיוב גדר לבאר הוא י"ט
 לבדוק צריך שוכרדה דהא נקטינן אם א"כ נכרי". של "חמצו ע"ד הוא השוכר

 השוכר יהי' לא שאם פשוט כו' מחיצה לו דעושה הא ע"ד הוא המשכיר בדק כשלא
 כשיטת שכותב אדה"ז בדברי צ"ע לכאו' וא"כ לבדוק, חייב אינו פסח במשך בהבית

 אתוינן דלא כנ"ל היינו השוכר, יתחייב לא דבכה"ג לומר כלל מסתבר דלא הר"ן
 אף ומשו"ה בעצם חיוב הוא החיוב אלא עלבפו שהואשם בגלל הוא החיוב שעצם

 ע"ד רק הוא השוכר חיוב שעצם מפורש בהר"ן הא לבדוק חייב בפועל שם אינו אם
 י"ט". גבוה מחיצה לו עושה נכרי של "חמצו

 דחמירא המשכיר לבדוק מי על הגמ' בשאלת הנה בזה. הביאור ולכאורה
 דבאמת הר"ד( )ובחי' הר"ן בחי' מבואר קאי ברשותא דאיסורא השוכר או דידי'

 ברשותו שאינו מפני המשכיר – ביער לא אם ואפי' – ב"י על יעברו לא שניהם
 על הגמ' שואל החמץ את ויבער שיבדוק גזרו שחז"ל אלא שלו, אינו שהרי והשוכר

 אם אבל לבדוק השוכר חייב בי"ג שכר שאם ומסיקינן זה חיוב חז"ל הטילו מי
 הוא וחייב מהמשכיר החיוב פקע לא תו ר,המשכי נתחייב וכבר בי"ד השכירו

 לבדוק.

 באמת דהא השוכר על בדיקה חיוב אין בדק לא המשכיר אם דאף מובן עפ"ז

 א' אף ובעצם – בב"י עובר שאינו מי לבדוק נתחייב דהא הוא חידוש זו בדיקה חיוב
 השוכר אין המשכיר בדק כשלא א"כ – לבדוק חייבום ואעפ"כ בב"י עובר אינו מהם

 לבדוק. ךצרי

 מה כל את הפקיר ממנו ויצא הבית את שכשהשכיר פסק הרי אדמה"ז אבל

 החמץ[ ]וגם הבית קנין אם ביחד הבית שבתוך מה כל את קונה והשוכר שבתוכו
 ברשות שהחמץ מפני ורק הוא שלו החמץ שהרי לבדוק השוכר שעל פשוט וא"כ

 חל בעצם אבל וקלבד המשכיר דעל חז"ל אמרו הבדיקה זמן בתחילת היה המשכיר
 אם אפי' וא"כ לבדוק השוכר שחייב פשוט בדק לא המשכיר ואם השוכר, על החיוב

  לבדוק. הוא – חייב לו מושכר הבית כי הוא, שלו שהחמץ מכיון  בהבית יהי' לא

 לענין הא' מחלוקת מפרשים; לעוד הר"ן בין מחלוקות ב' יש מהנ"ל. היוצא
 והמפתח קנין שעשה באופן רק הר"ן לפי בבדיקה, נתחייב שהשוכר אמרינן מאי

 ואפי' המפתח את להשוכר לו שיש זמן כל תוס' ולפי לבדוק, השוכר חייב אזי בידו
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 בדיקה. חיוב עליו וחל הבית את קנה הרי לו, קנוי קנין עשה לא אם

 מה"ת, ולבער לבדוק מחויב מי לחבירו בית המשכיר בענין הוא הב' מח'

 וזה שלו שאינו לפי זה בב"י יעברו לא שניהם הר"ן לפי י[;בב" ע"ז יעבור מי ]היינו
 של הוא שהחמץ אדמה"ז פוסק וכן )להמ"א( רש"י ולפי ברשותו. שאינו לפי

 יבערנו. לא אם עליו יעבור והוא השוכר

 לבדוק המשכיר דעל בכה"ג אף הר"ן דלפי אדה"ז דפסק דהא י"ל עפ"ז

 בהבית יהי' לא אם ואף לבדוק כרהשו חייב בדק ולא קנין( השוכר עשה לא )שהרי
 שחיוב פשוט וא"כ שבהבית החמץ את קנה דהשוכר לשיטתו זהו הפסח ימי כל

 קונה אינו דבעצם דס"ל עצמו הר"ן שיטת לפי אבל ממש, השוכר על הוא הבדיקה
 י"ל א"כ המשכיר על חז"ל הטילו הבדיקה וחיוב בב"י עליו עובר ואינו החמץ את

 בודקין לי"ד ד"אור חז"ל לבדוקמתקנת חייב השוכר אין המשכיר בדק דלא דבאופן
 שלא באופן א"כ כו'. מחיצה לו שעושה נכרי, של חמצו ע"ד רק הוא ובדיקתו כו'"

 לבדוק. צריך אינו הר"ן לפי בהבית יהי'

 בחז' בית ששכר במי מח' מבואר הרי"ף( )על בהר"ן דהנה להוסיף יש ואלי

 המשכיר צריך מ"מ כו' ליה דניחא שאף י"א בשם שמביא בדוק שאינו ונמצא בדוק
 כשהתנה דאפי' וס"ל וחולק לבדוק. חייב שהיה בזה שהפסיד הכסף להשוכר לשלם

 כסף מהמשכיר לתבוע יכול ואינו לבדוק השוכר חייב מ"מ הוא בדוק שהבית בפי'
  ממונות. לדיני שייך ואינו שמיא כלפי רק הוא לבדוק חייב דהמשכיר דהא

 נקטינן דאי לבדוק, המשכיר חיוב בגדר הנ"ל בשאלה תלוי זה לכאו' והנה
 הוא השוכר על הבדיקה חיוב וממילא להשוכר שייך שבתוכו והחמץ הבית דבעצם

 לאחר אפי' לבדוק, השכיר את מחייבנן המשכיר על החיוב חל שכבר מפני ורק
 כיון השוכר בשביל לשכור דחיבוה החיוב שגדר י"ל וא"כ הבית את השוכר שקנה

 דזהו הבדיקה בשביל כסף לתובעו אפשר בדק לא אם וא"כ מקודם נתחייב שכבר
  השוכר. בשביל לבדוק שצריך חיובו, גדר

 השוכר ברשות ונמצא הוא המשכיר של החמץ שבעצם נקטינן אי אבל
 וחז"ל ברשותו שאינו וזה שלו שאינו זה לבדוק חייב מהם א' אף אין ומשו"ה

 שייך אינו שהחיוב בקל להבין אפשר א"כ המשכיר על הבדיקה חובת הטילו
 לבדוק השוכר חייב יהי' יבדוק לא המשכיר אם ואף לתבעו רשאי ואינו להשוכר

 לתבוע וא"א השוכר של דינו זהו מ"מ כו'" מחיצה לו עושה נכרי של "חמצו מדין
 מהמשכיר. הזק גרם
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 כירהמש – דשניהם כהר"ן ס"ל ג"כ דוד רבינו דהא מוכרח אינו כהנ"ל והנה
 טעות מקח דאינו דאף דס"ל הרמב"ן מביא ומ"מ בב"י עוברים אינם – והשוכר

 לומר דשייך והיינו השכירות בשביל לשלם המשכיר חייב מ"מ לדוק השוכר וחייב
 ס"ל דאם מובן מ"מ השוכר כלפי ג"כ נתחייב א"כ לבדוק חכמים דחייבוה דכיון

 להשוכר שייך המשכיר יובח שאין כנ"ל לומר מקום יש הנ"ל והר"ד הר"ן כשיטת
 וא"כ החמץ את קנה דהשוכר אדה"ז לפי משא"כ לתובעו, יכול השוכר אין וממילא

 כיון השוכר חיוב לעשות רק הוא המשכיר וחיוב השוכר על הוא החיוב עיקר לכאו'
 לתובעו. שאפשר לומר גדול מקום יש וא"כ קודם נתחייב שכבר

g 

 על הא דצריך למשתעי בלשון כבוד

 ניאור זלמן וילהלםהת' ש
 תלמיד בישיבה

 רוכבת והא כבוד בלשון משתעי נינהו הדדי דכי היכא "כל :21פסחים גמראב

 וכו'". כתיב רכבת וכו'

 דהר ביעתותא דמשום מרכב באשה דכתיב הא על כבר הגמ' תירץ אם ,וצ"ע

 זו? 'לבעי שוב צריכים אנו אין הוא אורחא ולכן איכא

 דמשום רכבת", "והיא דכתיב הא על – וז תשובתם שדוקא צ"ל ובפשטות

 "ותרכבנה" הפסוקים שעל המדרש, בבית כ"כ נתקבלה לא – איכא דהר ביעתותא
 קצרה. לשון משום להם ואין שוב אליהם שאלו לא אלו שפסוקים – ו"וירכיבם"

 :הקושיות יתישב כך באופן יהי' הגמ' שכשלימוד וי"ל

 שהרי נקיי' בלשון אדם ספרי לעולם ישמעאל רבי דבי מתניא מביא הש"ס

 והכתיב מרכב כתיב לא ובאשה ושאל וכו' מושב כתיב ובאשה מרכב כתיב בזב
 הוא". אורחא 22דגמלים "ביעתותא משום ומתרץ, הגמלים על ותרכבנה

________________________ 
 

 ( ג, ב.21

 שמה ישיבה דרך לרכוב שמתיראה פחד משום רכיבה להזכיר שלא א"שא חננאל רבינו ראה (22

 .תיפול
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 רכבםיו הכתיב גמלים משום שיש זה פסוק על שענית ועתה וממשיך,
 משום ואין רוכבת אוהי הכתיב וממשיך, הוא". אורחא "בניו דמשום 23ומתרץ

 לא זו ותשובה 24דליליא" "ביעתותא משום ומתרץ זכרים, משום ולא גמלים
 תשובה אבל דהר, ביעתותא משום אמרו ולכן דדוד, ביעתותא משום וכן נתקבלה,

 .25"ככ "טיקגלאַ " להם היה לא זו

 נינהו הדדי דכי היכא וכל וכו' טמא כתיב לא ובאורייתא" גמ'ה וממשיך

 רכבת הגמ'( )ומתרץ ,נינהו הדדי דכי ויושבת רוכבת והא כבוד בלשון משתעי
 דכי ו"וירכיבם" ו"ותירכבנה" .קצרה בדרך לומר אדם שצריך ללמדינו כדי ,"כתיב

  .לעיל תשובתם נתקבלו שפיר נינהו הדדי

 בלבד. לפענ"ד וכ"ז

g 

 ביאור יד נכרי באמצע לפי רש"י ולפי תוס'

 מנחם מענדל לענט 'הת
 התלמיד בישיב

 לא) הבכורה מן פטורין ולדות הנכרים מן ברזל צאן "המקבל :26ב"מ בגמ'

 עצמן הן שהרי קדוש אינה בכור ילדה שאם הבכורה מן דפטורות אמהות מבעיא
 ישראל של שחציין ולדות אפי' אלא באחרים, ולא בישראל אמרה והתורה נכרי של

 אלמא רש"י( .וילדו כיתעברו הבכורה מן פטורין ישראל לחלק מגיעים אותן
 ואידי אידי רבא אמר אלא ,פטורין אמאי דמקבל ברשותא דאי קיימי דנותן ברשותא

 מן פטורין דולדות טעם הינו בכורות וגבי וזולא אונסא מרה עליה קביל דלא
 לבהמה לה משכח לא ואי לבהמה לה תפיס נכרי אתי זוזי יהיב לא דאי כיון הבכורה

 הבכורה מן פטור באמצע נכרי יד וכל באמצע רינכ יד ליה והוי לולדות להו תפיס
 פרש"י(". .הבכורה מן פטורין הן אף הלכך בולדות כח לו יש(

________________________ 
 

 .אשתו את כלל להזכיר צריך אינו בניו את כשמזכירש פורושו לכאורה (23

 וראה מהרש"א (24

 לומר האותיות לכם שאין כמו ד"ע – אמת שאינו בפירוש לומר האותיות להם היה לא דהיינו (25

 .כ"כ נתקבל שאינו אף אמת שאינו פירושי על

 ( ע, ב.26
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 הוא שהרי בבכורה חייבות אינן הישראל מחלק שיולדו הולדות אפי' דהיינו,
 ולא בישראל וכתיב הישראל מן לטלם בבהמות כח לנכרי ושיש נכרי אם בו שותף

 אחרים. של

 מן ברזל צאן דמקבל אמר נשך איזהו דבפ' לר"י "הק' וז"ל 27ע"ז מקשה תוס'

 כדאמר בזוזי לנכרי ליה מסלק דמצי גב על אף הבכורה מן פטורין הוולדות הנכרי
 התם דשאני ר"י ותי' בהמה שקול משכח ולא זוזי נכרי בעי דאלו כיון התם

 לא בהמה שקיל משכח ולא זוזי בעי דאי וכיון נכרי של הבהמה היתה שמתחילה
 נכנסה לא בזוזי לנכרי ליה מסלק ומצי ישראל של כשהבהמה אבל מרשותיה נפקא

 ע"כ. לרשותו",

 בבכורה חייבת בזוזי" ליה לסלק ישראל מצי "כי אפי' ארנונא בהמת דהיינו,

 דהכא ומתרץ מבכורה, ופטורות בזוזי לסלוקי מצי ברזל בצאן והרי קמא(, )ללישנא
 חייב בזוזי ליה לסלק דמצי וכיון לארנונא דשמשעוב אלא לישראל הבהמה שייך

 בבהמות כח לנכרי לו שיש זמן כל הנכרי, של הבהמה דמתחילה התם אבל בבכורה,
 להו תפיס זוזי יהיב לא דאי  בבכורה. חייב ואינו נכרי מרשות יצא לא 

 הנכרי אל שייכים הישראל לחלק המגיעים הולדות אפי' תוס' שלפי אומר הוה
 הנכרי. אל שמשועבדים אלא לישראל יכיםשי ולפירש"י

 ממונית בזכות בולדות זוכה הבהמה בעל רש"י דלפי היא המח' דסברת וי"ל
 החפץ; מגוף מחולקים פירות שהם נודהיי – הבהמה על בעלות בזכות הכלולה

 הבהמה מגוף חלק שהם מצד הוא הולדות על הבהמה בעל זכות תוס' ולדעת
 הבהמה. על לבעלותו כהמשך הוא ולדה על שבעלותו דהיינו – לו והמשך

 בפרות זכותו חצי לו נותן הישראל אל ברזל צאן הנכרי כשנותן רש"י לפי ולכן
 "פאע שעבוד( לגוי שנשאר )רק ממש הישראל אל שייכים כשנולדו ולכן הבהמה

 הגוי. אל ממש שייכים שאמותיהם

 המשך הם ולדותיה ובעלות הגוי אל שייכים שהבהמות מכיון תוס' ולפי

 בעבור ישלם כשהישראל ורק הגוי אל שייכות הולדות ולכן הבהמה מבעלות
 כשיש דוקא דהיינו לגמרי אליו שייכים יהי' מהם הנכרי בעלות ויסתלק הבהמות

 מיד בהולדות זוכה הישראל הי' זו זכות לולא אבל הולדות, מן לגבות זכות לנכרי

________________________ 
 

 ( פסחים ו, א ד"ה התם כו'.27
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 ולא כו' יהיב לא אי הגמ' כותב ןלכ ברשותו(. נמצא וגם בריוח חלקו הוא )שהרי
 אליו. ששייך מפני כתב

g 

 נכרי שנכנס לחצרו

 הנ"ל

 ופרש"י לבער". זקוק אין בית לו יחד . . לחצרו שנכנס "נכרי 28פסחיםד איתא
 הרי ליה אמר אלא ]באחריות[ עליו קיבלו לא "כלומר כו'( בית לו יחד ד"ה )שם

 בער".ל זקוק אין הזויות מן באחת הנח לפניך הבית

 אשי. ר' לפי אסיפא וקאי ימצא לא דכתיב טעמה מפרש והברייתא

 מפני אמרו דירה לבית לא להשכיר שאמרו במקום אף "והתנן הגמ' וממשיך
 'דנפשי לביתיה מעייל קא כי קניא דשכירות דעתך סלקא ואי ע"ג לתוכו שמכניסין

 יצא בידך יושמצ מי ימצא לא בלשון רחמנא דאפקיה הכא "שאני ומת' מעייל" קא
 בידך". מצוי שאינו זה

 חפצך לכל בידך המצוי משמע ימצא ולא  אסיפא לעולם" רש"י מפרש ושוב
 כדידיה". דהוי אחריות עליה דקביל היינו

 לא מדכתי' הוא בהנאה מותר נכרי של שפקדון המקור הברייתא שלפי משמע
 אתה אבל רואה אתה אי שלך שאור לך ליראה הגמ' דרשה 29לקמן והרי  ימצא

 שם. רש"י כדמפרש שכיבשתו, נכרי טלמע לך ימצא לא וכן אחרים של רואה

 זקוק אין ד"ה ברש"י אבל חולקים, הברייתות שב' וכתב חלק המלך בשער 
 אתה אבל כדאמרן הבית מן החמץ את להוציא הזקיקוהו שלא כתוב )הנ"ל( לבער

 תו'.הבריי ב' בין מח' שיש סובר נושאי משמע אחרים, של רואה

 מותר לישראל שייכות שום בו שאין חמץ כל רש"י שלפי מובן ומכהנ"ל

________________________ 
 

 ( ו, א.28

 ( ה, ב.29



 קובץ הערות וביאורים מנשסתר | 77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רואה אתה אי שלך  לך יראה "לא מדכתיב לבערו זקוק ואינו בפסח בחצרו להיות
 מותר אחריות עליו קבל ולא אצלו הפקידו ואם אחרים". של רואה אתה אבל

 אצלו הפקידו ואם ".בידך מצוי שאינו זה יצא בידך שמצוי מי  ימצא "לא מדכתיב

 .(30דלעיל בברייתא שמפרש )וכמו ימצא" "לא מדכתיב אסור אחריות וקיבל

 אלא ,ימצא לא בל' רחמנא אפקי' לא דאי הבריית' בין מח' אין שבאמת וי"ל

 פקדון שאפי' ,בידך ויצהמ לדרוש כלל אפשר היה לא בבתיכם יראה לא בלשון
 רק למעוטי דאתי הו"א לך" ימצא ו"לא לך" יראה "לא דכתי' מהא אסורו הנכרי

 דאמרינן )והא המפקיד ולא הקדש( )וכן ישראל של לרשותו הנכנס נכרי של חמצו
 אפקי' ולכן כדאמרן( כיבשתו שלא לנכרי וחד שכיבשתו לנכרי חד הוי קראי תרי

 כחוומ בידך מצוי שאינו זו יצתה בידך המצוי שדוקא ללמדנו ימצא לא בל' רחמנא
 פיקדון.ד אהתירא אפי' קאי זמני תאי לך ראהי לא דכתיב דהא

 לרבות ימצה לא כבר כתי' הרי לך ימצא ולא יראה לא אתי למאי צ"ל ועפ"ז
 אחריות? עליו קיבל לא ולמעוטי אחריות עליו קיבל

 בידך אינו אפי' מ"מ ימצא "לא פי' אימצ דלא הו"א לך יראה לא לאו דאי וי"ל
 היינו ימצא לא פי' ולכן בא"א ימצא לא 'לפ מוכרחנו לך יראה לא דכתיב ומאחר

 הוי כבשתו שלא נכרי של דחמץ הו"א ואפ"ה בידך מצוי שאינו ולמעט בידך דוקא
 .ימצא אלא לך חד ושדינן זמני תרי לך לך דרשינן ולכן בידך המצוי

g 

 בחזקת בדוק המשכיר בית לחבירו

 הת' מנחם מענדל מרטינז
 בישיבהתלמיד 

 א.

 מהו בדוק שאינו ונמצא בדוק בחזקת לחבירו בית ר"המשכי 31בגמרא איתא

 .טעות" מקח אינו זה הרי אביי אמר כו' טעות מקח הוי מי

________________________ 
 

 ( ה, ב.30

 ד, ב.( פסחים 31
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 ,בדוק לחזקת נחשב ולכן תנאי( הי' )ולא י"ד ביום שמדובר משמע ומפרש"י
 מק"ט שהוא עכשיו הוא טוען ולכן לו" נזדמנה אחרת ש"בית מפני מק"ט ואינו

 מק"ט. הוא עתה לו שיש שמה

 ולכן הבית את יבדוק שהמשכיר תנאי והיה י"ג ביום שמדובר מפרש ותוס'

 בגמ' מסקינן שהרי י"ד ביום מדובר שיהי' שייך לא הרי כי בדוק בחזקת הוא
 הראשון שמרגע תוס' )כפי' לבדוק" המשכיר על י"ד ביום לחבירו בית ש"המשכיר

 על החיוב חל ולכן ברשותו עדיין הי' הבית שאז כיון בבדיקה, המשכיר שהתחייב
 ממנו(. נופל חיובו אין ושוב לבדוק המשכיר

 ומשום עסקינן בי"ד אלא זה כדברי ולא זה כדברי "לא וז"ל עכ"ז חולק הר"ן
 דלעיל דבעיין לספקא למיחת בעי דלא בדוק שהוא בחזקת ואמר לה מסתם הכי

 דוקב בחזקת סתמא וקאמר בדוק חזקתו אין אי בדוק חזקתו אי בי"ד בית משכיר
 דקאמר מתוקמא בדוק חזקתו אין ואם בסתמא מתוקמא בדוק חזקתו דאי כלומר

 ע"כ. מק"ט", הוי דלא ומסקינן בהדיא ליה

 דהי' ס"ל רש"י הבית על קנין עשה שהשוכר בזמן נח' ותוס' רש"י כלומר

 ס"ל לא היינו, שניהם, על חולק הר"ן אבל י"ג, ביום שמדובר ס"ל ותוס' י"ד ביום
 אלא לבדוק, המשכיר על ולכן ממילא, בדוק חזקת הוי י"ד דביום מרדא כפירש"י

 י"ג. ביום דהי' דס"ל כתוס', ס"ל לא וגם מק"ט. אינו בדוק כשאינו שאפי'

 לבדוק המשכיר דעל לעיל מסקינן דהא להו קשיא "ודקא וז"ל הר"ן וממשיך

 רמיא אמי ביעור מצות על וטרינן שקלינן דלעיל כלל לי קשיא לא י"ד[ ]ביום
 נמי אי מצוה למעבד בעינא לא משכיר אמר אי בעי והכא רמיא דאמשכיר ומסקינן

 דחמצו לקמן אמרינן דהא ביעור בלא ליה סגי לא ושוכר במתא, למשכיר דליתיה
 דהכא טעות מקח הוי אי בעיין שכן וכיון עשרה גבוה מחיצה לו עושה נכרי של

 אפי' ממצוה לקיומי לאיניש ליה אדניח טעות מקח הוי דלא ומסקינן וטרינן שקלינן
 ההנהו לא שהרי עליה דאפיק מה למשכיר שוכר ליה טבע מצא ולא בממונו

 ליכא עבדי דלא ואע"ג דמשכיר עליה דרמיא הוא בלחוד דמצוה כלל למשכיר
 ע"כ. כנ"ל", כלל עליה דממונא חיובא

 קינןמס "הא י"ד דביום תוס' קושית הר"ן שיטת על לשאול מקום שיש דהיינו,
 כיון מידי קשיא לא י"ג, ביום דמדובר לומר ע"כ וא"כ לבדוק" המשכיר דעל לעיל

 המשכיר, על חל המצוה שבעצם ביעור, מצות חל מי על מדובר דלעיל שבהסוגי'
 מק"ט, זה ואין למקום. בינו ה"ז זו, מצוה לקיים אפשי אי המשכיר אומר אם אבל

 משום לבדוק חייב שג"כ נכרי" של ד"חמצו דין ע"ד הבית את בודק שהשוכר כיון
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 מצוה. משום ולא  לאכלו יבוא שמא

 ב.

 מפני זו, בדיקה על מברכים שאין בזה מדייק 32שמואל ר' החידושי והנה,
 שכל מפני זו בדיקה על מברכים שאין 33אדה"ז פוסק וכן שלו. המצוה זה שאין

  בזה. זה ערבים ישראל

 מקח מקחו שאין שהסיבה ינןאמר הגמ' בהמשך כי להר"ן, קשה לפ"ז אבל

 פסק והר"ן בממונו" בין בגופו בין מצוה לקיומי לאדם ליה ד"ניחא כיון הוא טעות
 או בטליתו שיתטעפו ליה דניחא א' שע"ד ,34תי' ר"ש ובחידושי מצוה? זה שאין

 שיתקיימה לאדם ליה ניחא כמו"כ ]חפציו[ ע"י מצוה שנתקיים מפני תפיליו להניח
 .(ע"י נתקיימה המצוה )שהרי המשכיר מצות כשהוא אפי' ע"י, בדיקה מצות

 קצת: באו"א זה לפרש יש ואולי

 ולכן בתוכו, שהי' החמץ כל אם הבית את קנה שהשוכר הוא בסוגייתינו הנדון

 בממונו". בון בגופו בון מצוה לקוימי לאדם ליה "דניחא אמרינן

 וגם בתוכו ששי מה וכל הבית את לקנות השוכר רצה הקנין שבשעת דהיינו,

 קנה הרי כי בדיקה, מצות להשוכר יש ולכן בדיקה, במצות לזכות בכדי החמץ כולל
 לא שמלכתחילה טוען הרי מק"ט, טענת כשטוען ועתה לבדוק, מנת על החמץ את

 ליה דניחא כדאמרינן זה על סמכינן אנו אין אבל לבדוק, שיצטרך זה, לקנין הסכים
 טוען דאתה דהא ליה ואמרינן כנ"ל, בממוני', בין בגופיה בין מצוה לקיומי לאדם

 אחרת. בית לך שנזדמן מפני הוא טעות מקח

 ג.

 של' מק"ט, טענת אם בדוקא שבא במקרה שמדובר מהנ"ל לדקדק יש והנה

 טעות". מקח הוי "מיהו הוא הגמ'

 כמו זה בבית חפץ שאיני שטוען כמו אחרת, טענה איזה טוען שאם היינו,

________________________ 
 

 סי' ס"א (32

 סי' תל"ו ס"ג. ופי', מפני שבעה"ב יעבור בב"י אבדוק אני לפוטרו.  (33

 סי' ס"ב (34
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 מק"ט. לו יטענו הבי"ד עכשיו, שהיא

 עוד. ויחכם לחכם ותן

g 

 בהמשך להנ"ל

 הנ"ל

 מק"ט, אינו ה"ז . . בדוק שאינו ונמצא לחבירו בית המשכיר הגמ' סוגיית על
 דמי אפי' לשלם צריך ואינו מק"ט ואינו תנאי והי' י"ד ביום אפי' 35אדה"ז מבאר

 לבדיקה. ההוצאות

 התנה דלמאי והקש' דאדה"ז הנ"ל דין הביא 36שיעורים רשימת בקובץ והנה

 המשכיר אין ואם לבדוק, השוכר יצטרך לא המשכיר יבדוק אם ממנ"פ אם השוכר
 בצ"ע. ונשאר בבדיקה, השוכר יתחייב אזי בודק

 כי: כלל לי קשה לא הקודמת( )בהערה הנ"ל עפ"י אבל

 אינו זאת ובכל תנאי והי' בי"ד שהי' שמדובר הרא"ש כתוס' פוסק אדה"ז )א(

 שיכנס חפץ שאינו וגם, בבי"ד, א"ע להטריח רוצה שאינו מפני סיבות, ב מצד מק"ט
 לבדוק. ביתו לתוך המשכיר

 בשביל לשלם אפי' להשוכר דנוח היינו, אדה"ז, של דינו מובן מהגמ' )ב(
 הבדיקה.

 שיחי'. המחבר ודכב בכוונת ביאור לשמוע ואשמח

g 

________________________ 
 

 סי' תל"ז ס"ז (35

 ( פסחים דרפ"ב סי' ז' סי"ג.36
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 המשכיר בית לחבירו

 הת' מנחם מענדל פלאי
 תלמיד במתיבתא

 . לחבירו בית המשכיר ,יצחק בר נחמן מרב 'מיני "בעו 37איתא פתחים בגמרא
 הכל ,תניתוה יצחק בר נחמן רב להו אמר . . בדוק חזקתו אין או בדוק חזקתו .

  .קטנים" ואפיל עבדים אפילו נשים ואפיל ,חמץ רוביע על נאמנים

 חידוש ישש משמע ,קטנים" אפילו עבדים אפילו נשים אפילו" גמ'ה מל' והנה

 מהאחרים. ללמדו וא"א חד,א בכל

 לא מדאורייתא הוי אי דבידם עא"ג חמץ גבי "מ"מ 38נשים גבי בתוס' וכמ"ש

 היינו כו'". בירושלמי כדמוכח גדול דקדוק וצריך יתרא טירחא משום להו מהמנינן
 .בדיקה גבי נאמנות שאינן לומר סברא יש נשים דגבי

 והן עצלניות שהן מפני נאמנין אינן עצמן "הנשים 39העדה בקרבן דאיתאכו
 .יפה" בודקין ואינן מעט מעט בודקין

 .בדיקה בעידות נאמנות נשים שאפי' נשים" אפילו" הגמ' חידוש וזהו

 אשהל להו מהמנינו דרבנן ותחומין" לקטנים בנוגע בתוס' ממשיך ועד"ז

 אין כלל בידם אין דתחומין משום היינו לא בקוטנן אבל כו' מדתניא קטן ולא ועבד
 חמץ". בבדיקת כמו נאמנים

 .יחד ללםוכ ואינו ,ועבדים נשים בין חלקמ מדוע ,צ"ע לכאורה אבל

 השחיטה על ועבד לאשה מאמינים שאנו יום בכל "דמעשים בתוס' וכמ"ש

 בין לחלק יש ומה .בנאמנותם שוין בדוע דאשה משמע רהשלכאו ,הניקור" ועל
 ועבדים? נשים

 אינם קטנים שלשיטתם משמע ולכאורה ,קטנים מזכיר אינו ירושלמיב והנה,
 נאמנין.

________________________ 
 

 ( ד, א.37

 ( ד"ה הימנוהו כו'.38

 ג, א.ירושלמי פתחים  (39
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 ביניהם? מחלק מדוע וא"כ .נאמנים ועבדים נשים לדידהו גם אבל

 משמע ומדבריו .וקטנים" עבדים אפילו נשים "אפילו כתב מרדכיב והנה

 .בשוה הם ןוקט דעבד שהנאמנות

 דברים: ג' לי קשה לסיכום

 מחלוקת יש אכן אםה )ב( ועבדים, נשים בין "אפילו" בגמ' כתוב מדוע (א)
 וקטנים עבדים לכלול המרדכי הרא מה )ג( קטן,ד בנאמנות להירושלמי הבבלי בין

 יחד.

 בזה. עיני להעיר הגליון מקוראי ואבקש

g 

 מחיצה משום היכר

 א' התמימים

 לו עושה נכרי של חמצו ,רב אמר יהודה רב "אמר יתאא 40פסחים במסכת
 של ואם ,רש"י( .ויאכלנו ישכח שלא היכר משום )בי"ד היכר משום י"ט מחיצה

 ".'מיני בדילי מיבדל טעמא מאי ,צריך אינו הוא הקדש

 "אלו 41ע"ז במס' כדאמרינן ,איסור יש עכו"ם פת על גם דהרי צ"ע, רהולכאו

 זה ואיסור .והפת" . . הנאה איסור איסורהם ואין ריםאסו כוכבים עובדי של דברים
 מהקדש? שונה דינו ולמה ג"כ, 'מיני בדילי מיבדל וא"כ ,כולה השנה כל על הוא

 טפי 'מיני אדםה בדילי לכן מעילה, איסור בו יש יכ יותר חמור שהקדש וי"ל,
 ומכאן איסורו, פשט לא "אלמא) דשרי" מאן "איכא עכו"ם פת כי ,עכו"ם מפת

 (.42עתה" סמכו

________________________ 
 

 ( ו, א.40

 ( לה, ב.41

 ( תוס' ע"ז שם ד"ה מכלל.42
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 . . בהנאה מותר הפסח עליו שעבר עכו"ם של "חמץ 43שעה כל פ' ובירושלמי
 שנהגו במקום אבל ,עכו"ם פת לוכלא נהגו שלא במקום מתניתא ,אסור באכילה הא

 באכילה". אפי' מותר עכו"ם פת כוללא

 אם ואפי' ,איסור בו נוהג כ"א שאין  הקדש כמו כ"כ חמור שאינו ומפני

 .44מחיצה לעשות צריך לכןו ,כ"כ מקפיד אינו 'ימינ בדילי

 אפי' םחוששי שאין עד כ"כ, עליו מקפיד כ"א שהקדש מכיון להוסיף, ויש

 .45אותו אוכלים אנו ואין הקדש שזה ומקירים שיודעים לבניו,

 יותר בעצם, קל יותר שהוא מפני בו, שנוהגים אלו אפי' עכו"ם, בפת משא"כ

 אינו כי חמץ שהוא בניו יקיר ועי"ז י"ט, גבוה מחיצה ויעשה פעולה שיעשה טוב
 ברשותו.

g  

________________________ 
 

 ( ה"ב.43

 ביאור הלכה )סי' ת"מ ס"ב ד"ה כדי(, וברוך שכוונתי לדעת גדולים.כן כתב ג"כ ה (44

 עי' רבינו חננאל ד"ה אמר רב כו'. (45
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 הלכה ומנהג
 46ליקוט דינים מעשיים בעניני צניעות ושמירה מנסיונות

 הרב שלום דובער קארף
 משפיע בישיבה

 הרחקהו גדר עשיית

  .47פלילי עוון נקרא זהו ,מקום בכל ולראות להביט בעיניו קל אדם יהיה לא א.

 אל ,ניכר יהיה אם וגם .הראיה בחוש עצמו תא יגדיר פשולנ שחש מי כל ב.
 שום על מביטים אינם בגשמיות הנפש לחיי הנוגע בדבר והלא .א"בנ לשיחות יחוש

 .הרוחני הנפש לחיי בהנוגע ש"וכ דבר

 סיבת באמת הרי ,התפעלות איזה מרגיש ואינו רוח רובק מסתכל אם ואפילו

 רושם עושה רוח בקר וההבטה ,בזה עצםב מקושר נפשו שתענוג מפני הוא המשיכה
 .48ל"ור ל"ר בהתגלות לרע ומביאה בנפש וחקיקה

 הוא וההיפך .ש"עומ בקבלת ,שעליו אלוקים פחד מפני להיות צריכה ההגדרה
 עליו כשיש אבל ,הכל ולראות ולשמוע ,ירצה אשר בכל תאוותו למלאות ולע יקתפר

 .החושים בכל ומכווץ מוגדר הוא האדון עול

 וממשיך ,רע הרהור שהוא שנזכר גם ברצון שמהרהר רותז שבותהמח יבתס כי

 ,ולע יקתפר מצד א"כ ,הטבעיים המידות חומריות מצד אינו ,רעים הרהורים עליו
 (רק) אינה העצה ובמילא .התפשטותם מונע א"כ המדות מהפך אינו הבינוני שהרי

________________________ 
 

עם שינויי לשון, הוספות ודילוגים קלים להבהרת הענין לפענ"ד. לוקטו רק עניני כלליים  (46

דמו"ר ביותר, ולא לפסק הלכה, כיון שיתכנו מקורות וביאורים נוספים, ובפרט בהוראות כ"ק א

שליט"א שהובאו מהוראות פרטיות שמצאתי, ויתכנו הוראות אחרות. והמטרה היא לעורר הלב 

לשאול מורה הוראה בכל מקרה, ולא לסמוך על עמא דבר. מה שלא צויין "מפי השמועה" הוא 

 מדברים שבכתב, אף שלפעמים שניתי הלשון כנ"ל.

 .כנשר קל ה"ד א' סי י"ב( 47

 שם' בהע ר"אדמו. טומאה גורם, הרהר ולא אשה דראה, ב"מ ב"פ זבים ממשנה לזה' ראי (48

  דלהלן. מ"ובשולח
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  .כללית עול קבלת א"כ ,הטבעיים המידות זיכוך

 ,בהם חפץ כשאינו גם רעות מחשבות לו שנופלים גורם וןברצ כשמהרהר

 עליו מקבל שאינו עוד כל ,להסירם יכול ואינו בהם נפשו שתגעל עד מהמדה ויותר
 הקליפות בורחים ש"קבעומ מפני מחשבתו וכשמגדיר כללית. שמים מלכות עול

  .49דונג כהמס

 ,שם ההולךו ראויים, בלתי דברים לראות שאפשר במקום ללכת לאדם אסור ג.

 מן להרחיק אלא קרביל לו היה שלא ,רשע נקרא ,עיניו ועוצם אחרת דרך לו ויש
 .העבירה

 .הוא אנוס כי רשע אינו הליכתו דרך ומסתכל אחרת דרך לו אין ד.

  .50הוא חסיד  אחרת דרך לו כשאין  אחר לצד עיניו הטה ה.

 .51לרפואתו ךשצרי או זמן או ממון הפסד שיש היינו אחרת דרך לו אין ו.

 של במצב לכתחילה עצמו להעמיד אסור ולכן סכנה, במקום אדם יעמוד אל ז.
 "ואל יום בכל שמתפללים אלא עוד ולא חטא. לידי לבא שעלול ובמקום נסיונות,

 .52זה לידי יביאוהו לא מלמעלה שגם נסיון", לידי תביאנו

 מה :ושאל לליובאוויטש אחד בא פעם מהוריי"צ: אדמו"ר כ"ק סיפר ח.

 בפטרבורג יהי' אם שמים? ירא ולהיות בחדר להסתגר בליובאוויטש לשבת הקונץ
 בפטרבורג יהי' אם רק קונץ: אינו זה וגם ערך. בעל ענין זהו יחטא, ולא ברחוב וילך

 די: לא זה וגם משמעות. בעל ענין זהו  עצומות בעינים שם וישב לתיאטרון ויכנס
 לא בזה וגם משמעות. בעל ענין זהו יחטא, ולא פתוחות בעיניים בתיאטרון ישב אם

 והמענה גדול. דבר זהו  יחטא ולא משחקים, שעלי' לבמה קרוב יעמוד אם די:

 יכול זה חשבון כיצד מבין דעת בר וכל שלך. הקונצים את צריך אינו הקב"ה לזה:

________________________ 
 

 .עג-עב 'ע ו"ח מנחם שולחן – ר"אדמוכ"ק  מכתבי בכמה ב צויין"פ העבודה קונטרס (49

אסו"ב הל' ) ם"וברמב א(ס"כא סי' )אהע"ז  ע"בשו הובא לא זה דין .ם"וברשב ב, נז ב"ב (50

 השולחן ערוך – אחרונים בפוסקים הוזכר אך. )שם שהובא איסורל המקור שהוא אף, א("כהא "כפ

וראיתי מצויין שבצפע"נ על אתר איירי בזה,  (.א( ופוסקי דורנו כמצויין בפסקי תשובות שםס")שם 

 ואינו תח"י.

 '.ו אות ה"ע קי תשובותפס (51

 ובכ"מ. 86. תו"מ חכ"ה ע' 164י ע' ח"לקו"ש  (52
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  .53תחתית לשאול האדם את להוביל

 ולא רצויים, בלתי יניםלענ לגרום שיכול דבר מכל להתרחק לאדם ראוי ט.

 מפני בי "הזהרו לתלמידיהם אומרים היו החכמים גדולי בזה. מהזהירות יתבייש
  .54זה בדבר יתביישו שלא לתלמידיהם ללמד כדי כלתי", מפני בי "הזהרו בתי",

 שמתבוננים ממה בעיקר .וחורבן הרס ביאמ זה כי לבית, טלויזי' להכניס אין י.
 במה רק יסתכל הוא אם 'אפיו בזה. מודים הגויים גםו .בזה זה ההורגים א"בבנ

 ההורים שגם בטענה אחרים בדברים יסתכלו לא שהילדים יערוב מי  שמותר
 האסור על קצר מבט יחטפו שפעם יכשלו שלא ההורים על יערוב מיו .מסתכלים

 '.וכו

 ו"ק זה, את לו יש זקן בעל אדם אם  מנומ לומדים אחרים  יזהר עם ואפילו

 .שמותר במה רק מסתכל שפלוני יידע לא והוא ,מותר ישל

 התנהל הכל הטלוויזיה שהופיעה לפני שהרי ,הכרח שהוא לטעון אפשר איו
 .בסדר

 בדוגמת זה הרי  מותר לי גם כ"א זה, את להם שיש ש"יר יש הרי שטוען מי
 יהיה לא שהוא למה כ"וא ,חלש שלו הראיה כח רק בריא אדם שיש שיטעון מי

 יאמר לא מהם אחד אף ,וגם .שלהם והחיסרון החלש הצד זה כאן גם ?זהב חלש
 .55ז"עי ש"יר אצלו שנתוסף

 גדול חלק כי ,גזירה לשון 'הטלויזי ענין כללות על לומר אין כ"אעפ יא.
  .56מאזהרה הרבה ויותר אזהרה זה על לומר צריכים א"כ .בזה עומד אינו מהצבור

 הדפיסםו ,העתיקם ,שחיברם מי .ר"צהי את יםמגרש בספרים לקרוא אסור יב.
 .57הרבים את מחטיא (,ומוכרם)

________________________ 
 

 .. תו"מ שם459ע'  "יחחלקו"ש  (53

 כ.ה"כ"ב פאסו"ב הל' רמב"ם  (54

 .שם ש"לקו( 55

 .עט' ע ח"ו מנחם שולחן( 56

 ותוספות יונה רבינו בשם ש"ברא המקור. א"סס שם ב"משנ. ז"טס שם מחבר. לס" ז"ש ז"אדה (57

 .י"ר בשם
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  .58אסור אלו דברים בהם שמודפסים בעיתונים לקרוא גם יג.

 והרי ,כמת חשוב דסומא ל"רז ממאמר מובן 'הראי ענין כללות חומרת יד.

  ל"ר ענין ז"ה ,נבראו בשבילו התכלית היפך האסור באופן העינים הסתכלות
 .59גרוע ועוד השע לפי סומא

 מדברי לבו יסיע הרהור לו יבוא אם אלא ,הרהור לידי עצמו להביא אסור טו.
 .60תורה לדברי הבאי

 זה ענין ממנו ונדרש יכול ומי לזה, עצות

 והארץ השמים שכתוב מה על (1 נזכר להיות :היא זה ענין לכללות העצה א.

 זה עם וביחד '.מני פנוי אתר לית ל"חז ובלשון ,עליו נצב 'ה והנה ונאמר ,מלא אני
 גם ,בעניניו ואחד אחד לכל להיטיב הטוב ומטבע ,הטוב עצם הוא ה"הקב (2 אשר

 .61בהאמור בההתחזקות

 הכוונה ואין הדעת. היסח היא רעות, מחשבות לדחיית היעוצה העצה ב.

  זה את להקל ובכדי ממנה. דעת להסיח אלא טובה, לא המחשבה עם למלחמה
 טובה. לא המחשבה לתוכן כלל שייכות לו שאין אחר בענין בההמחש כח את יעסיק

 חושך, הרבה דוחה אור מעט ואם ותפילה. תורה של באותיות להעסיקו טוב ומה
 .62אור הרבה עאכו"כ

 למלאת שלא שבלבו, תאוותו ברוח למשול שבמוחו ברצונו יכול אדם כל 63ג.
 לגמרי, הפך אל לבו מתאות דעתו ולהסיח ומחשבה, דבור במעשה לבו משאלות

  .64הקדושה צד אל ובפרט
________________________ 

 

 שם. מנחם שולחן (58

 .שם מ"שולח (59

 .גס" כגסי'  ז"אהע ע"שו (60

 .שם מ"ולח( ש61

 .482ז ע' "יח( לקו"ש 62

הדברים דלהלן הם אולי פשוטים וידועים, אך מנסיון, הרבה רואים אותם בספר, ואין עולה  (63

בדעתם שהכוונה כפשוטו ואליהם. ועוד שהיום יש רבים המלבישים חכמת האומות בלשונות מדברי 

חסידות, ומגיעים למסקנות הפוכות. שיניתי הלשון בכמה מקומות ללשון פשוטה, כדי להקל לאדם 

 אופן מעשי. כמובן שבכל ענין מהם יש ריבוי פרטים כמבואר בארוכה בחסידות.להבינו ב

 ( תניא פי"ב.64
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 מה גם ולחשוב לדבר לעשות אדם, לכל נתונה והרשות והיכולת הבחירה
 תאוה איזו ומתאוה חומד שהלב בשעה גם כי ממש, והפכה לבו תאות נגד שהוא

 באמרו לגמרי, ממנה דעתו ולהסיח להתגבר יכול ח"ו, באיסור או בהיתר גשמיית
 ונפרד מובדל להיות רוצה אינני כי אחת, שעה אפי' רשע תלהיו רוצה אינני ללבו,

 .65אופן בשום אחד מה'

 ולהיות היום כל בשוק לילך ופרנסתו בטבעו, מאוד מחומם שהוא מי גם ד.

 בוער ויצרו חומד, והלב רואה והעין התאוות, כל רואות ועיניו קרנות, מיושבי
 ולמשול להתאפק לו הי' כי חטאיו, על התנצלות שום לו אין מאופה, בוערה כתנור

 הלב על שליט המוח כי ו,מעשי כל הרואה ה' פחד מפני שבלבו, תאוותו ברוח
 .66בתולדתו

 מורה "שבא" הלשון ודיוק אותו", מסייעין לטהר "הבא 67רז"ל אמרו ה.
 עוזרו הקב"ה "אלמלא 69שארז"ל מה פירוש וזהו .68לטהר שבא מיד אותו שמסייעין

 נעזר עצמו ימצא כלומר אותו, מסייעין לטהר "בא 70ב"םהרמ וכמ"ש לו", יכול אין
 "והתקדשתם 72וז"ש .71השי"ת לו יעזור להתגבר, יחליט שכאשר הדבר", על

 אינו שבאמת כלומר קדושים, עצמכם שתעשו והתקדשתם, פירוש קדושים, והייתם
 השמאלי, בחלל כתולדתה ובגבורתה בתקפה היא כי אחרא, מהסטרא ומובדל קדוש

 קדוש להיות שסופו כלומר קדושים" "והייתם עצמו, ומקדש יצרו שכובש רק
 אותו ומסייעים מלמעלה, הרבה אותו שמקדשים ע"י מהס"א, באמת ומובדל

 .73מעט מעט מלבו לגרשה

 

 
________________________ 

 

 ( שם פי"ד.65

 ( שם פ"ל.66

 ( יומא לח, ב. 67

 ( אגה"ת סי"א. 68

 ( סוכה נב, ב.69

 ה.-ד הלכות ופ"תשובה ( הל' 70

 הגהת הצ"צ תניא פי"ג, נדפס בליקוטי פירושים )חיטריק(.( 71

 רא יא, מד.ויק( 72

 ו. ובהגהת הצ"צ הנ"ל מקשרו להנ"ל.ז בסופ"כפתניא ( 73
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 אשה קול

 .76מרדות מכת אותו מכין לזה, והמתכוון ,75אשה של 74קול לשמוע אסור א.

 אם בזה ט"לשקו נכנס ידחס אין ,מכירה ובאינ אף ,בתקליט אשה קול ב.

 ודאי להרהור בפועל מביא אם 77ש"ביר מוסיף אינו שוודאי כיוון לאו, אם מותר
 .78אסור

 הבנים שרק להבטיח צריך )בהפרדה(, ובנות לבנים כינוס עושים כאשר ג.
 .79ישירו והגברים

 קהל עבור בנפרד, ובנות לבנים אירוע לעשות בא"י תכנית היתה כאשר ד.
 שיבקשו היתה והתוכנית ליהדות, לקרבם גדול סיכוי עם פש(,נ 7000)כ גדול

 ישירו. אלא כן, יעשו שלא חשש הי' אך כפים, ימחאו רק אלא ישירו לא שהבנות
 ..בנוגע שאלתו קראתי גדול "בתמהון וענה: לעשות, מה אדמו"ר כ"ק את שאלו

 .80"ופוסקים בש"ס לאיסור ברור דינו שפסק נשים, לשירת

 יזהרל יש גיל מאיזה

 .82בשירה וכן .81שלש מגיל הוא בלבוש באשה צניעות א.

 שבקדושה דבר אמירת

 וטפח אשה עומדת לפניו כאשר להתפלל, או תורה דברי לומר אסור א.
________________________ 

 

 .ש"מחצה. ג ש"ב. זמר( 74

 .שבע באר בשם ט"באה. טהורה' פנוי אפילו( 75

 .אס" כאסי'  העזר אבן ע"שו( 76

 .ה"ע' ע ו"ח מנחם שולחן( 77

 .120' הע ה"ע' סי ת"פס ראה( 78

 ט אג' ז'רסא."יחאג"ק ( 79

 .881( שלכה"ל ע' 80

 .שם ת"פס ראה – איש כחזון ודלא. 448' ע ח"חי ש"לקו. עה ריש הלכה ביאור ב"משנ( 81

 .173' ע א"תנש ח"א מ"תו ראה 82)

, שבע בת שהיתה, קס'צ'צ החזן לבת העיר ר"שאדמו, ברכה של בכוס קודש במראות רואים וכן

 '.כפי תמחה אלא תשיר שלא
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 מצדו שתהי' אחר, לצד גופו וכל פניו שיחזיר עד בה, מגולה לכסות שדרך ממקום
 פניו כנגד דבר ערות ה' יראה שלא דבר", ערות בך יראה "ולא 83שנאמר לפניו. ולא

 "מחנה" נקרא שזה עיניו, כמלא תורה, לומד או מתפלל או ק"ש הקורא אדם של
 לחוש ונכון הרהור. לידי שמביא מפני ערוה, נקראת באשה מגולה וטפח האדם. של

 .84מטפח לפחות אפילו

 ואינו אותה, יראה שלא עד עיניו להעצים יכול אחר, בענין אפשר אי אם ב.

 בה מסתכל אינו אם ולהתפלל לקרא מותר אפשר, אי זה גם ואם פניו. להחזיר צריך
 .85הרהור לידי מביא שאינו אומרים יש אז כי בעלמא, בהעברה אותה רואה אלא

 .86זה איסור בכלל וסרטים תמונות אף ג.

 ואם פנוי'. אפילו אשה של זמר קול שומע כאשר ולהתפלל ללמוד אסור ד.

 .87מותר אליו, לב משים ואינו שמע שאינו בענין לתפלתו לבו לכוון יכול

 ללמוד שאסור )אף תורה בדברי להרהר מותר רע, הרהור בלבו נכנס אם ה.

 מהרהורים מצלת שהתורה הרהור(, בעת שכן וכל הרהור, לידי שמביא במקום
 .88מאיסור להפריש בזה, וכיוצא הכסא בבית תורה דברי כאומר זה והרי רעים,

 שלא כדי ולומד פניו, להחזיר יכול ואינו מגולה, טפח לפניו כאשר כ"ש ולכאורה
 להרהור. שמביא מפני הוא האיסור כל שהרי מותר, שהוא יהרהר, ולא בו יראה

 תערובת איסור

 מהנשים האנשים להבדיל צריך יחד, רבים אנשים מתקבצים אשר עת בכל א. 
 אינו מצטערשה הצער, בשעת אפילו קלקול. לידי יבואו שלא בישראל, גדר ולעשות

 כאשר שכן וכל שולט. הרע יצר יהי' שלא לבא, לעתיד ואפילו מהר, ראשו מיקל
 וההפרדה .89שולט הרע שיצר הזה ובזמן ראש, לקלות וקרובים בשמחה, עסוקים

________________________ 
 

 ( דברים כג, טו.83

 ( שוע"ר סע"ה ס"א. שם ס"ט. סע"ד ס"א.84

 ס"א. ( שם סע"ה85

 .151ראה המצויין בפסקי תשובות עה הע' ( 86

 ו.ס"ה "עס( שוע"ר 87

 ( שוע"ר ספ"ה ס"ד.88

 ם ד"ה קרא ד"ה שעסוקין וד"ה כאן.רש"י ש סע"ב. ,נא( סוכה 89
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 האנשים יסתכלו שלא וכן .90אלו עם אלו יתערבו שלא שיבטיח פןבאו להיות צריכה
 .91בנשים

 גוברין, "אלין 93בזהר איתא ישראל" בני את משה "ויקהל 92הפסוק על ב.
 ודיוקו לבדם[, והפרידם שהקהילם הגברים, ]אלו לחודייהו" לון ואפריש לון דכניש

 כי לומר "יכוון מבאר 94הקדוש ואוה"ח ישראל. בנות ולא ישראל" בני" מהלשון
 הטועים כדעת לא לזה, והטעם עצמן". בפני והנשים עצמן בפני האנשים הקהיל

 המטרה למען שנקהלו שאע"פ נמצא, נסיונות. למנוע אלא דריגה,במ פחות שאחד
 דומים שבו יוה"כ למחרת זה והי' משה, ע"י היתה וההקהלה ביותר, הנעלית

 הוראה, ומכאן יחד. ונשים אנשים להקהיל שלא להבטיח הוצרכו למלאכים,
 לידי עצמם להביא אסור ביותר, הקדושה למטרה אפילו מתאספים, שכאשר

 .95בתוכם" "ושכנתי לקיים אפשר עי"ז ודווקא נסיונות,

 בביהכ"נ מחיצה

 להקב"ה, ער לבו שיהי' שצריך דבר כל להשי"ת, והודאה תפילה בעת א.

 מהאנשים הנשים מפרישים אנו זה ומפני הרהור. שום בלבו יעלה שלא ליזהר צריך
 .96התפילה בשעת הרהור לידי יבואו שלא צנועה, היא אפילו בביהכ"נ,

 לראות אפשר שאי שלימה, מחיצה בביהכ"נ שיהי' צריך כהנ"ל ע"פ ב.
 מחיצה העושה .98מטר( 1.83) רגל 6 לפחות היינו איש, מקומת למעלה ,97דרכה

 היא נשים העזרת אם .99מעצמו לועג זה הרי שקופה, מזכוכית העליון שחלקה
 מעזרת למביטים זכה שאינה כהה היא והזכוכית האנשים, מעזרת הרבה גבוהה

________________________ 
 

 ( רמב"ם הל' לולב פ"ח הי"ב.90

 מ סוכה פ"ח מ"ב. צויין באג"ק ח"ז ע' שט.פיה"( 91

 ( ריש ויקהל.92

 ( ח"ב קצו ב.93

 ( ויקהל שם.94

 .84-86תו"מ חכ"ה ע' ( 95

 שו"ת חת"ס חו"מ קצ.( 96

 ז ע' שט.ח"אג"ק ( 97

 ( אג"ק חי"ד ע' רכח. חכ"ג ע' קנו.98

 ( אג"ק חי"ט ע' עד.99
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 .100גברים לעזרת שווה נשים שהעזרת במקום לא אבל מותר. (,770)כב יםהאנש

 אם עאכו"כ מגולה. ובטפח ראש בכיסוי נזהרות הנשים כל אם אפילו זה כל ג.

 או"ח בשו"ע כמבואר כפול האיסור שאז מגולות, וזרועות ראש פרועות הולכות הן
 .101)וכנ"ל( עה סי'

 הקודש, טהרת על להיות כ"נהביה צריך בביהכ"נ רב משרת לקבל בכדי ד.
 דין, ע"פ מותר אם גדול עיון וצריך כלל, ענין ואין .102כדבעי מחיצה עם היינו

 כאשר אם אפילו .103הזמן במשך שיתקן ע"מ ,רגל 4 בגובה מחיצה שיעשו להסכים
 להשאיר יסכים אם הרי קונסרבטיבי, רב במקומו יביאו נמוכה למחיצה יסכים לא

 .104קונסרבטיבי רב מועצ הוא הרי נמוכה מחיצה

 שיגביהו ודרש בביהכ"נ, כרב להתקבל רצה חב"די שרב פעם, הי' אך ה.

 לו וענה זאת. שמתיר חשוב מרב פסק והביאו רגל, 3.5 לגובה והגביהוה המחיצה,
 לתת לא כמובן בזה. ימשיך . . רב של ברור דין פסק בידם שיש כיוון אדמו"ר: כ"ק

 המכריע הרוב יהיו שהם עד אחד, אחד אותם לקרב עליו אבל ,האסור לדבר הכשר
 .105המחיצה( להגבי' )ויוכל

 ממזרח תהי' והמחיצה מלפנים, ג"כ הנשים שישבו ומנומס טוב יותר ו.
  .106לצפון מדרום ולא למערב,

 אבותיהם עם באות קטנות ילדות שגם ישראל(, גדולי )בהסכם רב מעשה ז.
 לכלל באו שלא זמן כל שנים, ששל לאחר ואפילו נשים( לעזרת רק )לא לביהכ"נ

 .107זה בענין והבנה חינוך

________________________ 
 

 ( אג"ק חכ"ג ע' קנו.100

 ( אג"ק ח"ז שם.101

 .102( שליחות כהלכה ע' 102

 ( אג"ק חכ"ג אג' ח'תתעה*.103

 ( שלכה"ל שם.104

 .66( שם ע' 105

 .100שלכה"ל  (106

 ונה בקהל שכל הענין קשה עליו. לכאורה הכו

 .25והע'  5( סה"ש תשמ"ט ח"א ע' 107



 94 | כ"ב שבט ה'תשע"ט 
 

 הזמנים בשאר תערובת

 וכן ולשתות, לאכול ופרדסים בגנות יחד להתקבץ ונשים לאנשים אסור א.
 לכך, שעלולים טוב וביום עבירה. לידי יבואו שמא לשמחה, יתערבו לא בבתים

 .108בזה ולשמרם להזהירם שוטרים להעמיד דין בית חייבים

 .109לצניעות לנשים אנשים בין להפסיק מחיצה עושים דרשה עתב ב.

 ביחד ונשים לאנשים תורה שיעור קיום על אדמו"ר לכ"ק שאלו כאשר ג.
 המיוחדות בנסיבות אשר אדמו"ר, כ"ק ענה הקומוניסטי, השלטון בעת ברוסיא

 תערובת, ונישואי מהתבוללות להצילם אחרת דרך שאין ההוא, בזמן ההיא במדינה
 אישי יחס למנוע כדי וגברים, לנשים נפרדת ישיבה יסדרו אשר בתנאי התיר,ל יש

 ורוקדים מתערבים הפרטיים שבחייהם אע"פ וזאת מעורבים. ריקודים כגון אחר
 אופן בשום אך זו. להתנהגות מוצהר, או סמוי היתר, שום לתת אפשר אי הרי יחד,

 התנאים זוכאשר למדינה אפילו או אחרות, למדינות מזה היתר ללמוד אין
 .110ישתפרו

 הסכימו בתחילה הקיבוצים, באחד תורה שיעור ערכו באה"ק צא"ח הנהלת ד.
 מה אדמו"ר כ"ק את שאלה צא"ח והנהלת התחרטו. אח"כ אך מחיצה, שתהי'

 ועפ"ז בהלכה.. הענין מקור שלדעתם בפירוש להנ"ל כותבים הרי ונענו: לעשות.
 מהלכה יתחרטו שפתאום אפשר איך זה-כל לאחרי לשאלתם: גדולה הכי תמי'

 .111וכו'

 ולחוג קבוע, באופן חב"ד חסידות דבר על רצהיש אודות שכתב במה ה.

 לשיטת סתירה בזה ואין הדבר. לי נראה לא ובנות, בנים בתערובת קבוע, שומעים
 דברים במה כי ומצוותי', לתורה לקרבם החוגים לכל לחדור להשתדל חב"ד

 .112לבד מהכשר יותר ואולי הכשר", "נתינת של ענין בזה כשאין אמורים,

________________________ 
 

 יג.ס"תקכט סי' א. שוע"ר "כהו פ"יו"ט הל' רמב"ם ( 108

 ג.ס"שטו סי' מרדכי שבת ג רמז שיא. שוע"ר ( 109

 .122שלכה"ל ע'  –שולחן מנחם ח"ה ע' פ. המקור באנגלית ( 110

 הם, או שההיתר הוא אף שאין מחיצה,ינילכאורה ההיתר הוא אף שבעת השיעור ישתתפו וידברו ב

 כנ"ל.

 ( אג"ק חכ"ו ע' ע.111

 ב אג' ד'ס."יחאג"ק ( 112
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 לעשות יכולים יחד, ובנות לבנים שיעורים עושים כאשר השמועה: מפי ו.
 .113והבנות הבנים בין שיפריד באמצע ספסל או שולחן שימת ידי על ביניהם הפסק

 ומורות ומורים במעורב, ובנות בנים שם שלומדים בשיעור להשתתף אין ז.
 והטעיית המכשול את מגדיל שזה דתי בשם לזה וראיםכשק ובפרט במעורב.

 .114ופשוט מבואר בענין הספק ולפלא הרבים.

 מה משיקגו: ז"ל שוסטרמן צבי להרב אדמו"ר כ"ק כתב בתשי"א לאידך, ח.

 שייך שיהי' קלוב לעשות רוצים שלו הכנסת בבית והצעירות שהצעירים שכותב
 לריקודי יבואו זה ידי על אולי ששחוש ומה הוא, וטוב נכון דעתי לפי לביהכ"נ,

 בענינם ויעסיקם מזה, למנעם המתאימים דרכים ימצא בטח  גוונא וכהאי תערובת
 שאלות דבר על ויכוחים מרצים(, יהי' כן גם )שמהם הרצאות וטובים: כשרים

  .115ישראל.. ימי לדברי או ומצוות לתורה השייכות

 לכמה יגרום שזה יתכן אם אף במעורב, ונשים לאנשים דינר לעשות אין ט.

 הנוכחים, כל של שמים דיראת ודאי ידחו למה כי זה, מפני מלבא שיימנעו תורמים
 .116דאחרים ממון ספק מפני

 .117אופן בשום לאפשרו שאין ביותר חמור איסור הוא תערובת ריקודי י.

 אף כי מותר, בחוץ אבל בביהכ"נ, רק הריקודים שאוסר לפרסם לרב ואין

 בשלב לנמצא לומר צורך אין אך לאט, לאט לעשות יש אנשיםה הנהגת שלתקן
 .118תיקון צריך אין השני שהשלב בהנהגתו, הראשון

 פנים כל על טוב ומה מוכרחת. 12 משנת ההפרדה לילדים, בפעילות יא.

________________________ 
 

 .124( שלכה"ל ע' 113

 ( אג"ק חי"ד אג' ה'רכה.114

 .ד אג' תתבח"אג"ק ( 115

 יקודים הי' נכון וטוב. ויל"ע בזה.משמע שהקלוב הי' בתערובת, וכל עוד שלא היו ר

ר הוא לא לתת הכשר, והרב שוסטרמאן הי' רב בביהכנ"ס ואולי יש לחלק ע"פ הנ"ל סעי' ה דהעיק

 שאינו של חב"ד.

 .125שלכה"ל ע'  –מפי השמועה  –שולח"מ ח"ו ע' עט. וראה גם ( 116

 צויין באג"ק חי"א אג' ג'תשמ"ז. –ראה בהנ"ל, וראה ביערות דבש דרוש ט בחומרת דבר זה ( 117

 .126( שלכה"ל ע' 118
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 .119דוקא בנפרד יהיו מהנ"ל צעיר בגיל שגם הזמן, במשך

 אחת בבת כינוסה לעשות כדאי אפשרי, שזה באם הרי להפרדה, בנוגע יב.

 להבטיח אפשר אי שבאם פשוט אבל ההפרדה. ענין שיובלט בכדי וילדות, לילדים
 ברירה אין הרי הנגינה, בענין חשש[ יש ]אם יותר ועוד אפילו, ספק או ההפרדה

 .120כינוסים שני שיהי'  הכי בלאו אפשר דאי התנאי להיות וצריך

 "לסדר אדמו"ר "קכ הוראת רשמו ה'תשמ"ח אייר ט"ו משיחת בר"ד יג.

 בכתי"ק אדמו"ר כ"ק והוסיף וטף", נשים אנשים ובהשתתפות מקום, בכל תהלוכות
 .121המתאימה" בצניעות "כפשוט

 בחינוך הפרדה

 אלא דתי, מבט מנקודת רק ולא ,בחינוך עיקר זהו ובנות בנים בין הפרדה א.

 אם לוואפי מעורב. מחינוך התוצאות במוחש הנראה מפני מוסר, מבט מנקודת גם
 אפשר ביותר, מועט ולזמן ביותר צעיר ובגיל הכלל, מן יוצא שבמקרה לומר תמצי

 כשענין לספק אפשר איך אבל מסוימת, ומכתה מסוים ממקום עין להעלים
 ?!122ערוך השולחן היפך ,יפרינציפיונ תנאי ובתור בתוכנית, בא התערובת

 אבל ונערות. יםנער תערובת בו חינוך מוסד חב"ד במסגרת שיהי' אפשר אי ב.
 שמים, יראת עניני בהטבת להם ולעזור להשפיע צריך אלו מוסדות שגם כן גם מובן

 .123בזה וכיוצא ומצוות תורה

 .124מלאה בהפרדה יהיו והלאה א' שמכיתה כדאי השמועה: מפי ג.

 שנשתנו לומר בזה שייך לא ערוך, בשולחן פסוקה הלכה בו שיש ענין כל ד.
________________________ 

 

ומ"צ, ומיעוטם מבתים דים שרובם מבתים שאינם שותמענה בקשר ליל – 757שלכה"ל ע' ( 119

 שומרי תומ"צ.

 ט אג' ז'רסא."יחאג"ק ( 120

 .760( שם ע' 121

 ( אג"ק חט"ז אג' ו'קטו.122

מענה להנהלת רשת אהי"י כאשר הנהלת מפא"י )השמאל באה"ק( הציעה לרשת לנהל את מוסדות 

 מעורבות. והחינוך שלהם, בתנאי שהכיתות יישאר

 ג' ה'רצו.( אג"ק חי"ד א123

 .751שלכה"ל ע' ( 124
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 במיוחד מוחלפת. תהא לא התורה שזאת עיקרים י"גמה שהרי והתנאים, הזמנים
 אחת או אחד בזה נכשל שאם במוחש שרואים הפרדה, אי של להחששות בנוגע

 אלו קלקולים שבטבע וכין המדבקת. מחלה מעין בזה יש הרי והחבורה, מהכיתה
 עד עובר זמן שכמה כיון יותר, עוד גדולה הסכנה הרי ובסודיות, בחשאין להיות

 המשתתפים מי לדעת הפרטים על לעמוד קשה זה לאחרי וגם בר,הד שנתגלה
  והמשתתפות.

 משותפת פעולה לעשות וגם לפשרות. ניתן לא ההפרדה שענין מובן מהאמור
 מותר שבועות לג' שאחת להמשתתפים מסבירים איך תמהני  שבועות לג' אחת רק

 .125יותר תכופות לעתים כן שאין מה הדבר,

 בבת יפרידו שאם חשש והי' להפריד, ורצו מעורבים שהיו במקום לאידך ה.

 פי על אדמו"ר: כ"ק ענה תומ"צ שומרי שאינם מבתים תלמידים הרבה יפסידו אחת
 חומרא כי  ערוך שולחן ע"פ האפשרי ככל יקיל ובטח מאנ"ש, רב ישאלו הנ"ל כל

 הכת להפריד נוהגין כמדומה כו'. לחינוך ישראל ילדי לגרש ושלום חס עלולה בזה

 .127בזה הכלל מן יוצאים היו השמועה מפי וכן .126בשנה שנה מדי נוספת אחת

 רצון דהיפך להנהגה קשור זה שניהל: במוסד קשיים לו שהיו לאחד מענה ו.

 ונערות דנערים לימוד בענין  אדמו"ר כ"ק הוא הישיבה של ומנהלה מייסדה
 .128בנין באותו

 פרטי מכמה ותוכן גום)תר המנהל לאשת אדמו"ר כ"ק כתב לזה ובהמשך ז.
 לכמה ואפילו בחריפות. לכך מתנגד שהוא אדמו"ר מכ"ק שמעתי המכתב(:

 יכול מזה לבא שיכול הקלקול וגם חדשים, לכמה ייהפכו שבועות כמה כי שבועות,
 ישראל. דבנות האחריות עצמו על לקחת יכול ומי הראשונים, הלימוד בימי לקרות

 שאם בכך זאת לתרץ ואין אדמו"ר. מכ"ק מפורשת הוראה כך על ששמעתי ובפרט
 אם כי יהודי, חינוך יהי' לא ולילדים לבנות, ספר בית לפתוח יוכלו לא כן, יעשו לא

 .129ימצאו באמת יחפשו

________________________ 
 

 .752 שם ע'( 125

 .754( שם ע' 126

 .792( שם ע' 127

 .749( שלכה"ל ע' 128

 ( שם.129
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 יש בדוחק אדמו"ר: כ"ק כתב כנ"ל לסדר אפשר הי' שלא במקומות ח.
 ערותלנ בי"ס לפתוח לחכות ואין בחצר. גדר וגם נפרדת, כניסה תהי' אם להכשיר

 כיון זמני באופן זה כל אבל כנ"ל. יעשו אלא נפרד, בנין שימצאו עד חב"ד בנוסח
 .130בדוחק היתר שזהו

 ילבש לא

 לאיש וכן ההוא, המקום מנהג לפי לאיש המיוחד בגד ללבוש לאשה אסור א.
 בשאר שניכרים פי על אף אסור, הבגדים מן באחד ואפילו אשה. בגדי ללבוש

 .131האש או איש שהוא בגדיהם

 לאיש להתדמות איש בגדי לובשת אם אלא זה איסור שאין אומרים יש ב.

 וכיו"ב והצינה החמה מפני להגן כדי לובשים אם אבל וקישוט, לנוי לאשה, ואיש
 ניכר שאינו עד אשה בגדי כל לובש ואם .133ברור זה שאין אומרים ויש .132מותר

 חתן לשמחת אפילוו ארעי, באופן אפילו אסור, ענין בכל ולהיפך, איש שהוא
 .134וכלה

 לשמחה אלא מכוונים שאין מאחר בדבר, איסור אין שבפורים אומרים יש ג.
 וחורבנות גזירות והרבה .136התוקף בכל זה על חולקים מאוד רבים אך .135בעלמא

 ובשאר אשה, של אחד מלבוש רק לובשים אם אבל .137המבטלם ואשרי עי"ז, נולדו
 איסור בזה אין דעות להרבה כי ,138בפורים למחות דאין אפשר הם ניכרים בגדים

 .139מדרבנן אם כי תורה,

 תורה, איסורי שהם אף בעקב, אותם שדשים מהענינים להשמר יש בהצגות ד.

________________________ 
 

 א. שם אג' ד'תרסא. חי"ד אג' ד'תתעו.ג אג' ד'תרל"יחאג"ק ( 130

 ( ממחבר ורמ"א יו"ד קפב ה.131

 ( ב"ח שם ה.132

 ( ש"ך שם ז.133

 ( ש"ך שם.134

 ( רמ"א או"ח תרצו ח.135

 שם ל גם בשם השל"ה וכנסת הגדולה. ז יו"ד שם ד. משנ"ב או"חב"ח שם בסופו. ט"( 136

 ( באר הגולה יו"ד שם.137

 ( בפורים.3( שאין למחות, 2אפשר,  (1לשים לב להדגשותיו  (138

 ( פמ"ג או"ח שם משב"ז ד.139
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 .140וגו' אשה על גבר כלי יהי' לא וכמו

 כללית זהירות

 ברגליו או בידיו לקרוץ ואסור ,מאד מאד הנשים מן להתרחק אדם צריך א.

 או ,כנגדה ראשו להקל או עמה לשחוק ואסור ,141העריותמ לאחת בעיניו ולרמוז
 .142אסור 'שעלי בשמים להריח ואפילו ',ביופי להביט

 אינם אפילו מכירה שהוא אשה של צבעונים בבגדי אפילו להסתכל אסור ב.
 .143בה להרהר יבא שמא ',עלי

 כאילו ,ממנה ליהנות ונתכוין אשה של קטנה באצבע אפילו המסתכל ג.
 .144ביותר החמור באופן נסתכל

 .ליהנות ןוכשמתכו הסתכלות אסורה – מגולה להיות שדרכו במקום ד.
 (.146אנוס שהוא לא אם) 145כלל יסתכל לא  מכוסה להיות שדרכו במקום

 בהילוכה שמבחין מפני לגמרי צנועה 'אפי אישה אחר להלך אסור

 בהלוכה ומבחין שמכיר כל ביותר, רחוק כשהוא אפילו א"י .147'ובתנועתי
 .148מותא 'ד תוך דווקא א"וי ',ועותיותנ

________________________ 
 

 ( אג"ק ח"י ע' רלח.140

 שייראה כאשה בסיפור המוצג. –לכאורה הטעם, כי בהצגה הכוונה היא להתדמות 

 .*א שם ז"אהע( י"כת) ז"ט. טז ריז ב"משנ ראה. בנות יב ומעלה בכלל זה פנויות אף נוובימי( 141

 .אס" א"כס העזר אבן ע"שו( 142

 ( שם.143

 ( שם.144

 .ג"פמ בשם ז עה ב"משנ( 145

. שם – העיקרית –' הא לשיטה משמע דכן, א"ובקו עה תחילת ז"אדה וראה .עה ח"או ח"הב כ"וכ

 ז"באהע הלשון וראה. הסתכלות' נק בעלמא ראיה בסידור ז"השלאד 291' ע ב"חמ מנחם תורת וראה

 ונתכוין" קטנה אצבע לגבי( ם"מהרמב) הסעיף בסוף ה"וכ'" ביופי להביט" כתב שבסתם א א"כ

 ".להסתכל" סתם נאמר בכביסה כ"משא", ליהנות

 דלעיל. ב"ב ראה( 146

 .'ב ט"באה, שם ז"אהע( 147

 .שם ט"באה( 148
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 אף תנועותי', את  בהדגשה  המראה סרט לענין מזה ללמוד לכאורה ויש]
 .צנועה[ שהיא

 ".תתורו ולא" משום התורה מן אסור 149יונה לרבינו  בעריות הסתכלות ו.

 .150אחת לעבירה מומר נקראו

 מכל ונשמרת" על עובר ,מההסתכלות ליהנות רק כשמסתכל 151ק"סמה פיל

 .152"רע דבר

 .154מהתורה שהוא א"וי .153מדרבנן שהוא א"י ם"רמבה פיל

 פוסקים שלהרבה מנגיעה גם חמור ולכן .155מהתורה אסור ע"לכו הרהור ז.
 .156מדרבנן הוא

 .157הרהור גורם אם אסור בציור גם

 בעלה י"ע ואפילו .158שליח י"ע אפילו ,כלל אשה בשלום שואלים אין ח.

 לא אם .159שלומה מה לבעלה לשאול מותר אבל ,שלומים דברי לה לשלוח אסור
 ,אהבה מראה שאינו ",אשתך משלום תודיעני" לכתוב מותר הבריאות בקו היתה

 .160בזה צורך שיש א"כ

________________________ 
 

 .ב"ס אות' ג שער תשובה שערי( 149

 .'ח' ו אות' א שער( 150

 ( ל'.151

 .א"ע' כ ז"ע פ"ע( 152

 .ב שם שמואל בית( 153

 .א ארזים עצי( 154

 .שלמה חכמת ועיין שם ש"ב( 155

 .א כא ז"אהע לבוש( 156

 .151' הע ו"ט אות ה"ע סימן תשובות בפסקי צויין( 157

, ז וקקמח חלקת .חיבה לידי ויבואו בשלומך שאל שפלוני לה יגיד האחר אולי, פשוט והטעם (158

 .יג ש"ב כ"וכ, ח"כב ודלא

 .וס"אהע"ז  ע"שו (159

 .שם ש"ב. ב ז"ט( 160

 .מותר שתמיד לבעלה בשלומה מלשאול שנא מאי ע"וצ
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 ם"הרמבל ,בשר בקירוב ונהנה 161העריות מן אחת המנשק או המחבק ט.
 .162מדרבנן אסור ן"הרמבלו ,לוקהו התורה מן אסור

 מן ליהנות כדי שהוא נגיעה כל היינו ,163ההנא של קריבה כל נכלל ובזה י.
 .164המגע

 165ולאחרים ,ת"מה אסור זה גם ם"דלרמב א"י חיבה: של שאינה נגיעה יא.
 פשוט המנהגש וכתב צורך, במקום דמותר פסק 167ך"הש אך .166מדרבנן אסור

 רוב הסכמת וכן .עוסק שבמלאכתו כיון ,האשה דופק למשש לרופאים להתיר
 .168הפוסקים

 דכיוון (,ברופאים ל"כנ צורך כשיש מלבד) מדרבנן דאסור שראפ כ"אעפ יב.
 הרי ,חיבה דרך עושה שאינו מי אף כ"א ,התורה מן אסור חיבה דרך ם"דלהרמב

 .169דאורייתא איסור ויעבור ,לתאוה נוטה לבו 'יהי שאולי ,קרוב התקלה חשש

 שלא אף או חיבה בדרך )אם האסורה שהנגיעה לומר מקום יש להרמב"ם, יג.

 דגילוי אביזרייהו זה שהרי נפש פיקוח במקום אף אסורה היא חיבה(, רךבד
 .170עריות

 .171עריות לגילוי סייג בבגד, מעוטפת ידו אפילו אשה, יד ללחוץ אסור יד.
 .172חיבה של נגיעה לידי יבא שמא

________________________ 
 

 ( ראה לעיל א מה נכלל בזה.161

 .א מ"ח, א' סעי כ' סי שם (162

 .תכה' סי ש"ריב' תשו (163

 .ב יום יונה לרבינו התשובה אגרת (164

 .ן"לרמב[ המיוחסות א"הרשב] תשובות( 165

 .א ש"ב (166

 .קצהסי' . אס" קנזסי'  ד"יו (167

 .ג ק"ס כ' סי פ"אוצה (168

 .א"סק שם מקודש עזר( 169

 , וש"ך שם כ.קצהסי' ב"י יו"ד ( 170

 ספר חסידים סי' תתרצ.( 171

 אג"מ או"ח א קיג. שם אהע"ז ד לב.( 172
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 כגון ,עליהם נוקפו אדם של לבו שאין מהעריות אחת המנשק או המחבק טו.
 הנאה שום לו שאין פ"אע ,174ב"וכיו אביו ואחות (173השנ יב בת )= הגדולה אחותו

 ,כלל לערוה קרבים שאין ,טפשים ומעשה ,הוא איסור ודבר ביותר מגונה ז"ה ,כלל
 ומהאם (175בתו בת וכן) לבתו מהאב חוץ (ל"כנ אחותו לבד) ,קטנה בין גדולה בין

 .177נישאו ואפילו ,176לבנה

 בהנ"ל תוספת

 יותר ממנו לפרוש אדם בני לרוב קשה אשהו כולה התורה בכל דבר לך אין .א

 שמתאוה היצר ולכבוש אותה לקיים גדול צער להם שיש כלומר .178העריות מן
 יצרם את כופים ישראל רוב ,קשה שהוא פ"אע מיהו .זאת מצוה לעבור תמיד

 כיון אך .179בהם נכשלים מיעוטם ורק ,ואהבתו 'ה מיראת מהן לפרוש ומתגברים
 יתבייש ולא ,לזה לגרום שיכול דבר מכל להתרחק דםלא ראוי ,הוא קשה שבטבעו

 ",בתי מפני בי הזהרו" לתלמידיהם אומרים היו החכמים גדולי .בזה מהזהירות
 .180זה בדבר יתביישו שלא לתלמידיהם ללמד כדי ",כלתי מפני בי הזהרו"

 עצב להיות לו אין ,רעות ותאוות רעים הרהורים במחשבתו לו שנופלים מי .ב
 שהוא שנזכר מיד אותם ודוחה ,בעסקיו עסקו בעת לו נופלים אם ,בהואדר ,מזה

 אחרי תתורו ולא" 181שנאמר מה את שמקיים ,בחלקו לשמוח לו יש ,רע הרהור
 נופלים רגילים שלאנשים היינו ",אחריהם זונים אתם אשר עיניכם ואחרי לבבכם

________________________ 
 

 הוא שכאן משמע, נכונו דשדים השיעור הביאו בשר בקירוב לישן לענין דרק, שם משמע כן (173

  .ע"ויל. כפשוטו

 לשם והכל קורבה לחיבת רק אישות לחיבת זה שאין, מותר[, ומעלה] ג בת אפילו הקטנה אבל

 .ט מ"ח, שמים

 ( יש לעיין מהו כיוצא בזה.174

 .יד ש"ב. י מ"ח (175

 ושם דלשבת בחיקה אסור כאשר שדים נכונו, ולכאורה הוא הדין שתשב בחיקו.

 .'ס' סי מ"אג. המקילים ביד למחות ואין חמירי נפש ובעל. להסתפק יש בנו ובבת

 .ה תשובה פתחי. בנה ובן( 176

 .ז' סעי כא' סי שם. בסופו שם ש"ב ראה( 177

 כה. ז"אהע טור. יח כב ב"אסו ם"רמב( 178

 .שם יוסף ברכי. א שם פרישה( 179

 כ. שם ם"רמב( 180

 לט., טו במדבר( 181
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 עבר ולא ישב" 182ל"רז ואמרו .זה לאו מקיים דעתו וכשמסיח ,כאלו מחשבות
 כמו הלאו בקיום לשמוח צריך כן ועל ",מצוה עשה כאילו שכר לו נותנים עבירה

 .עשה מצות בקיום

 על לבבו ירע כן ועל ,מקומו מכיר שאינו הרוח מגסות היא העצבות ואדרבה

 אבל .כאלו שטות הרהורי נופלים אין בודאי שלצדיקים ,צדיק במדריגת שאינו
 אדם כל שעל ,מאוד קשה דבר הוא ,םהאד חיי לכל בינוני להיות גם באמת

 אדם וכל ,זו מדה אחרי להמשך להיות צריכה האדם ועבודת ,183לזה להשתוקק
 הרהורים לדחות היא הבינוני ועבודת ,מאוד קשה ימיו כל להצליח אך ,184לזה שייך

 .185למוחו לעלות יכולים (התפילה אחר) יום שבכל ,אלו

 שדוחה פעם בכל הרי ,עולותה המחשבות לדחות ,זו עבודה יעשה כאשר .ג

 ,העולם שבכל הטמאה רוח את ז"ועי ,שבקרבו הטומאה רוח את מחליש הוא אותם
 כי .המצוות קיום י"ע מאשר יותר עליונה קדושה ובעולם נפשו על ממשיך ז"ועי

  תאוותיו על ובהתגברותו .מעשיו לפי מוגבלת קדושה ממשיך המצוות בקיום
 על להתגבר או ,רעות ממחשבות דעתו להסיח או ,ברע מראות עיניו עוצם להיות

 כל מסיר ז"ועי ',לה עצמו את מבטל הוא הרי ,תאוותיו אחר להמשך שלא עצמו
 .כלל ערכו לפי שלא קדושה עליו וממשיך ',ית קדושתו לגילוי ומונע המסתיר כיסוי

 .186למעלה גדול רוח נחת גורם זה ודבר

 לבבו ירע ולא עליו האדם לב יפול אל ימיו כל כן 'יהי אם אפילו ולכן .ד

 שיעזרוהו יתכן הרע בדחיית עבודתו י"ע כ"אעפ אך .187נברא לכך אולי כי ,מאוד
 להתבונן עתים לקבוע צריך אדם שכל אלא ,עוד ולא ,188לגמרי לגרשו מלמעלה

 .בסופם מהם נשאר ומה ,פחיתותם  אלו רעות תאוות למאס שיגרמו בדברים

 .189באמת קצת נמאס 'הישי יפעל בזה המחשבה והרגל

________________________ 
 

 ב. ,לט קדושין( 182

 .שם פ"בלקו ר"אדמו ק"כ( 183

 ב."פי שם ר"ואדמ ק"כ( 184

 יב. סוף שם. כז תניא( 185

 ג., ד. ב, ג פקודי ת"לקו. שם( 186

 שם. (187

 .ל"הנ הפרק מסוף ל"כנ( 188

 יד. ( שם189
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 לו שאין )אף התפילה, בעת 190רעות ותאוות עבירה הרהורי לו נופלים אם ה.
 בקרבו לבו יפול אל אך( תתורו", "ולא מצות קיום עת זהו לא כי ,191בזה לשמוח

 וכוונתו הבהמית, מנפש הם הרעות המחשבות כי כלום, תפילתו שאין לומר
 בגדלות להתבונן מתגברת האלקית פשהנ כאשר כן, ועל האלקית, מהנפש בתפילה

 .192היום במשך להם שייך הי' שלא כאלו מחשבות לו להביא מתגברת הנה"ב ה',
 כלא עצמו ויעשה מבחוץ, אדם כאל אלו למחשבות להתייחס היא העצה כן ועל

 .193בתפילה בכוונתו כח ויוסיף אלו מחשבות שומע ולא יודע

 במחשבה אלו בענינים שנכשל קרובות, ולעתים הרבה בו גובר שהרע מי 194ו.

 ,לו שאין אלא מתחרט, ובינתיים ותדיר, חמור באופן ובמעשה, בדיבור ברצון 
 הרי ועוזב, מודה להיות לגמרי, מחטאיו לפרוש הרע, את לנצח כך כל התגברות

  .195שבקרבו האלקית שבנפשו מהטוב באים אלו חרטה הרהורי

 מרע לסור יכול "רשע", אשנקר אף חמורות, בעברות שנכשל מי סתם והנה

 כנראה עליו, להתגבר בשכלו להתבוננות וצריך יצרו עם מלחמה שדורש במקום אף
 באמת", "רשע שהוא מי ואפילו רז"ל. בדברי סיפורים ומכמה יום, בכל ממעשים

 רק הרע, את לנצח מתגבר אינו לעולםש ועובר, חולף אינו שבו שהרע היינו
 מלחמה הדורש במקום אף הרע על להתגבר זמני באופן יכול כנ"ל, שמתחרט

 של באופן ה' לעבוד להתחיל ירצה אם האחרון, מהסוג הרשע אבל והתבוננות.

________________________ 
 

 לשון הצ"צ בקיצור שני. (190

 הלקח והליבוב. (191

 לקו"ת במדבר ג, ד (192

 .שם כח( 193

ם בלשון לא הייתי נכנס לכל זה, אילולי המומחים הנ"ל היו מכניסים הרבה לגדר זה, ונתלי (194

( 2( עד כמה קשה להכנס לגדר זה. 1"ברשות לבם", ו"אלמלא הקב"ה עוזרו". ולכן רציתי להוכיח 

גם אז יש נה"א המאירה בקרבו. )והיא עיקר איש ישראל כמבואר בסה"מ עת"ר )החדש( ע' כ, 

הוא, ( גם 3ובעוד הרבה מקומות(.  51והע'  71, חי"א ע' 24הע'  103, ח"י ע' 1206לקו"ש ח"ד ע' 

( אופן התגברותו כדי לעבוד בקביעות היא ע"י תשובה 4באופן זמני יכול להתגבר אף בלי תשובה. 

הוא  ( פי' "הקב"ה עוזרו",5שהיא א( עבודתו, ב( גילוי הנשמה שבקרבו, ולא שמלמעלה יוציאוהו. 

 וראה סה"מ עזר"ת ע' צד שו"ה מכפי,יעבוד, והקב"ה יצליחו למעלה מכחותיו.  הואשכנ"ל 

ש"הקב"ה עוזרו" הוא החכמה שבנה"א המבואר בפי"ט, והוא הדעת דהיינו ההכרה הברורה 

 והתמימה של הנשמה בטוב האלקי, ומפנ"ז בוחר בטוב, עיי"ש. 

 .שם יא( 195
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 .196לזה כהקדמה מינימלית תשובה לעשות יצטרך קביעות,

 הדעת, בישוב המלחמה(, בעת )שלא מיוחד בזמן זה אדם שיתבונן דהיינו

 ישראל, איש בתור ה' לו ןשנת המיוחדים הכחות ועל האלקית, נשמתו במעלת
 יהי' כזה, מיוחד אלקי וכח כזו גבוהה שנשמה כך על הגדולה ברחמנות ויתבונן

 שאת ה' בגדולת שכלו, שיעור לפי שיתבונן טוב, ומה כאלו. שפלים בענינים שקוע
 נכון יהי' זה, עם וביחד זה. לכל גרם שהוא בכך ויתבונן כזה. למקום הוריד כחותיו

 מאתו. סליחה שמבקשים ומיד תיכף לסלוח ורב ורחום חנון הואש בה' בטוח לבו
 באופן גם לבו תאוות על ברלהתג ויוכל לכוחה, נשמתו תחזור כן יעשה כאשר

 .עילל ראה בד"כ זה. מיוחד במקרה כ"ז .197קבוע

g 

 (198בענין דינא דמלכותא דינא )המשך

 הרב יהודה אייבל
 ירושלים תובב"א

 .עג
 - ערוך בשלחן ההלכה פסק -

 העתיקו ו' סעיף שס"ט סימן משפט בחשן השו"ע בעלי רבותינו פסק, ולענין

 להלכה. הרמב"ם לשון

 בחשן שם מרן דברי עיין  הברחה התירו המלך מן המכס שקנה מנכרי )אולם

 .שמ"ח( סימן משפט בחשן מורם ודברי משפט

 הר"ש, הראב"ד, הרשב"ם, הרי"ף, סוברין שכן נראה לעיל שכתבתי וממה

________________________ 
 

 .א ע' צח"אג"ק ( 196

 ראה שם סוף יז, סוף כו, אגה"ת ז, יא( 197

וראה ד"ה מרגלא בפומי'  ן.כמובן שיש בכל זה אריכות גדולה יותר, ורק רציתי להדגיש הכיוו

תשמ"ו. ולכן כללתי את ההתבוננות בכך שה' רב לסלוח, המאפשר הרגש של שמחה יחד עם 

 התשובה, אף שלפי ביאורי כ"ק אדמו"ר באגה"ת שם זהו דווקא לאחרי שכבר עשה תשובה תתאה.

 ( בהמשך למה שופיע בגליונות מח, מט, נ, נא, נב, נה.198
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 הטור, המאירי, ההר, מן הר"א זרוע, אור מהר"ח זרוע, אור מהר"י ,א"בהרש
 יחייא. אבן תם ורבנו הרע"ב רי"ק,המה איסרליין, הר"י הריב"ש,

 )אות לעיל שהבאתי וכמו הרמב"ם על מרן הקשה משנה שבכסף אף והנה
 ערוך. בשולחן ממש כדבריו לפסוק חזר מקום מכל ס"ח(

 לומר רוצה אין כן" לפרש הוא "ומוכח ןהר" אדברי בב"י שכתב מה וכן
 שם המובאים הרמב"ם אדברי הקשה לא למה דא"כ בגמרא מוכרח הר"ן שפירוש

 משנה? בכסף שהקשה כמו בטור

 "ומוכרח שכתב ומה משנה בכסף מדבריו חזר יוסף בבית שכבר ודאי אלא

 ראהגמ תרץ את כן לפרש מוכרח )הר"ן( שהוא עצמו, הר"ן על קאי כן" לפרש הוא
 נכרי במוכס  לדעת הפקעה היתר תמיד יש כן לא אם כי המכס שקנה בישראל 

 .199הר"ן

 אינם וע"כ 200המלך מן הפקעה היתר להו סבירא לא והטור הרמב"ם משא"כ

 ישראל ה"ה לשיטתם כי המלך, מן המכס שקנה בישראל  כהר"ן לפרש מוכרחים

 .ס"ט אות לעיל כתבתיש וכמו שנתמנה נכרי אף מיוחדים באופנים וה"ה שנתמנה

 י"א מהשו"ע דין אותו והשמיט יוסף בבית דין הביא מרן כאשר אף והנה

 יורה ברכה, מחזיק ;ד' סימן השו"ע, כללי מלאכי, יד )עיין הדין מאותו בו שחזר
 שהלכה כב"י דלא בשו"ע מפורש שסובר במקום ק"ו (201'ד ס"ק מ"ז, סימן דעה,

  כשו"ע.

 )וביאור דמלכותא דינא מכח להבריח ורשאס בהגהה שם כתב הרמ"א כן

  ע"ה(. אות לקמן עיין דעתו

 .מההלכה נדחו הר"ן דברי ומור"ם מרן דעת שע"פ נראה א"כ

________________________ 
 

רב חנינא ובי רבי ינאי אוסרים הפקעה דלא כרב אשי וכמו שבאר ( ואף שהיה אפשר לפרש ש199

באמת המהרש"ל ביש"ש ב"ק פ"י אות י"ח, וכ"כ בעל משנה למלך פ"ה מהלכות גזילה ואבידה 

 הלכה י"א, הלכה כרב אשי דבתראה הוא.

( כי הרמב"ם ס"ל שכל הפקעת הלוואתם אסורה מן התורה והטור, אף שהתיר הפקעה ואפילו 200

 כמו שבארתי כל זה לעיל.ואסר הפקעת 'הלוואת' המלך הטעה, 

, ד"ה 8בצרי, חלק ד', שער ג', פרק ג', סעיף ח', הערה  עזרא להרב ממונות דיני ספר ( ועיין201

 וכשמרן, שהביא הרבה אחרונים הדנים בענין הזה זה אומר בכה וזה אומר בכה. 
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 .עד
 - 202לי" "קים -

 והשו"ע הרמב"ם דעת נגד לי" "קים לומר שאין הפוסקים שכתבו הכלל ידוע

 .203ממון להחזיק

 הביא בשו"ע מרן כלליב יוסף עובדיה להרב דעת יחוה משו"ת ה' חלק ובסוף

 כ"ה, סימן )תומים, אייבשיץ הר"י לשון הביא וביניהם כן שכתבו פוסקים הרבה
 המוחזק לזכות לו" "קים לומר חלילה לשונו: וזה קכ"ד( אות כהן, תקפו קיצור

 .204לשונם" על ומלתו בם דבר ה' "רוח וכו' והרמ"א המחבר מרן לפסקי בניגוד

 ואחרי לשונו: וזה ע"ה( סימן א', חלק עבץ,י )שאלת עמדין יעקב הרב ולשון

 אחריות ואין אחריהם, יבא מי כן, פסקו והרמ"א, הב"י הגדולים, המאורות ששני
 החיים. מן כפורש מהם והפורש וכו' עלינו האחרונים

 סע"א( י"ז )דף אברהם אהל בספר שהובאה בתשובה פרנקפורט גאוני ולשון
 הראשונים בדברי לחפש לנו ומה לשונם: זהו ע"ה( עמוד א' )חלק לוי מטה ובשו"ת

 וכו'. כשמלה הלכה וביררו ודחאום, דבריהם על עמדו השו"ע שבעלי לאחר

 ואני לשונו: וזה ק"ז( סימן דעה, ורהי חלק ,ב' )חלק חיים דברי שו"ת ולשון

 זה דבר כי להלכה, עיקר מהם שיטה איזו הראשונים, גדולי בדברי לפלפל דרכי אין
 ידעו ולא נדע מה כי הראשונים, בין להכריע הבל, ודברי הרוח סותג הוא לדעתי

 השו"ע. בעלי רבותינו של למשמעתם לסור אלא לנו אין ואנו ,205הם

  משפט חשן השו"ע כלי נושאי רבותינו גם שבענייננו זה לכל להוסיף ויש

 כהודאתם ושתיקתם ומורם, מרן פסק על דבר העירו לא  והש"ך והט"ז הסמ"ע

 מה לפי כהם לי קים לומר א"א כהר"ן שסוברים אחרונים מיעוט שיש ואף דמיא.
  זו. באות למעלה שכתבתי

________________________ 
 

תא כי לא שייך קים לי בהברחת ( כל מה שכתבנו פה בענין קים לי אינו אלא לרווחא דמיל202

המכס כי כבר כתב הרמ"א )דרכי משה, טור חשן משפט, סימן ד',ס"ק ג'( שהמלך מוחזק במס כל 

 אחד ואחד.

( עיין שו"ת יחווה דעת, חלק ה', סימן ס"ד ]דף רצ"ה[ , בשם הרבה אחרונים, ועיין ספר דיני 203

 ממונות שם, סימן א', ובהערות שם. 

 ע"פ ש"ב כ"ג ב. (204

 = הב"י והרמ"א. (205
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 .עה
 - בביאורו הגר"א רבנו דברי -

 אם ישראל המוכס דאפילו "וי"א שכתב הרמ"א על הקשה שם ר"אהג והנה

 מ"מ דמלכותא, דינא מכח להבריח דאסור אע"ג למלך, גובה רק לעצמו, קנאו לא
 .וכו'" דשרי הלוואתו כהפקעת דהוי ליתן אותו לכוף למוכס אין מבריח, אדם אם

 תמה זה ועל דנדרים, פ"ד הר"ן הוא הרמ"א דברי שמקור כתב שם והמרשים
 ולהר"ן גזל משום זה על כופין וסיעתו להרמב"ם כי כזה י"א שום אין כי הגר"א

  הרמ"א? כיוון י"א לאיזה כן אם הפקעה. משום מותר

 הרמב"ם ודעת הר"ן דעת שבאר וי"ט י"ח ס"ק הגר"א בבאור שם לעיל ועיין

 מהם. לאחד פנים לישא מבלי

 הרמב"ם כגירסת דלא הפוסקים כל דדעת בסופו ט"ו בס"ק שכתב מה אולם

 מדרך נוטה שהגאון משמע שזה הפקעה, ומשום וכדתניא גורסים אלא "תניא"
 אם דווקא מותרת השהפקע לפרש אפשר כי בירור צריך כהר"ן, לפסוק הרמב"ם

 ס"ז אות לעיל שכתבתי הטעמים מפני אסור עצמו המלך מן אבל המלך מן נכרי קנה
 ושהרמב"ם עצמו הרמב"ם דעת שכן אומרים ויש והטור, הרשב"א דעת שכן וס"ח

 .206שם עיין  "וכדתניא" ג"כ גורס

 שהוא ומשמע  הרא"ש כתב שכהר"ן דבריו בסוף הגאון שם שכתב ומה

 כהר"ן סובר הרא"ש שאין נראה ואדרבה בירור, כן גם צריך  הלכהל דעתם מקבל

 כדלהלן. מפורש כן שאמרו אחרונים גדולי ומצאתי

 הר"ן על חולקין והרא"ש שרש"י רי"ט( סימן ב' )חלק 207מהרש"ך שו"ת עיין

 הר"ן על חולקים והרא"ש שרש"י י"ז( ב"י )הגהות בכנה"ג בנבנישתי הרב וכ"כ
  אחרונים. רוב וכ"כ

 .עו

________________________ 
 

וזה עתה ראיתי בפירוש בבא קמא לתלמיד הרשב"א והרא"ש שגורס תניא וכן באלפסי זוטא  (206

 )להרמ"ע מפאנו( הגירסא תניא.

וידוע מה שכתב כמוהר"ר יעקב אלפנדרי )בתשובה בסוף מגיד מראשית( שמהריב"ל  (207

וכן הביא מרן החידא בשם ומהרשד"ם ומהרש"ך לגבי דידן כהרי"ף והרמב"ם והרא"ש בזמנם )

 (. 38הגדולים, מערכת גדולים, אות שי"ן, מספר 
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 אכן שהרא"ש הגר"א יכדבר שכתבו אחרונים כמה שיש להכחיד אין אולם 
 כהר"ן. סובר

 קי"ג( )סימן ישרים משפטים בשו"ת בירדוגו רפאל הרב דברי למשל עיין
 כהר"ן(". )ז.א. ז"ל והרא"ש ז"ל רש"י דעת שכן "ונראה

 נדה, בפסקי הרא"ש דברי עיין  מקומות בארבעה מצאנו כן לכאורה ואכן
 מחוק קצוב ממכס להבריח שהאיסור שכתב ט', סימן בגדים, כלאי הלכות ט', רקפ

 המלך". מאת חכרו ישראל "אם דווקא הוא המלך

 כתב דינא(, דמלכותא דינא שמואל והאמר ד"ה ע"א )כ"ח לנדרים ובפירושו

 לגזלן חכמים יתירו ואיך הימנו, לגזלו אסור המלך מאת המכס שקנה 208"וישראל
 זלו".לג כדי לידור

 אסור המלך מן המכס ששכר 209"וישראל כתב י"א( )סימן שם בפסקיו וכן
 שמואל "והאמר כתב י'( סימן י' )פרק קמא בבבא בפסקיו וכן המכס". לו לגנוב

 וכו'". ידור שלא שכן וכל לגזלו אסור המלך מן המכס שקנה וישראל דד"ד,

 הוא ועיד כי ראייה שום האלה מהמקומות שאין דרכה תורה האמת אבל

 מסתובב היה והקונה המכס למכור היה המלכים דרך והראשונים התלמוד שבימי
 את קונה היינו מוכס סתם ולכן ואחד אחד מכל המכס את לגבות העיירות בכל

 וכן ד"ה ה"ד פ"י )עדות משנה בכסף מרן שכתב מה עיין  המלך מן המכס

 המוכסין(.

 מן להבריח שהאיסור לן(לה שנזכירם פוסקים )ושאר הראש כתב זה ומפני

 הוא הקונה אם דווקא הוא המלך( מן המכס את שקנה מי = מוכס סתם )= המוכס
 הלוואה. הפקעת של היתר יש שאז נכרי הוא הקונה אם להוציא  ישראל

 את לגבות כשליח מוכס ומינה אדם לשום המכס את מכר לא המלך אם אבל
 הטור. או הרמב"ם עם יסכים וליא  הדין יהיה איך דעתו הרא"ש גילה לא המכס,

 ראייה יש אדרבה אלא כהר"ן ס"ל שהרא"ש ראייה שאין בלבד זו לא אולם

________________________ 
 

אין זה כי אם יד  –מה שכתוב בדפוסים 'אחד' שקנה המכס במקום 'שראל' שקנה המכס  (208

 הצנזור.

 .9עיין ציון  –וגם שם נדפס 'ומי ששכר' במקום 'וישראל' ששכר  (209
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  לקמן. למימר כדבעינן כהר"ן ס"ל דלא

 .עז
 - 'הראי -

 וד"ה שכתבנו, ולמה ד"ה ט', סעיף יו"ד, סימן )ב"ק הסיק אי"ש חזוןה הנה
 נוגד כשד"ד אף לנכרי, אלישר בין ממונות בדיני ד"ד שחל וברמ"א( וד"ה ובזמן,

 סעיף שס"ט, סימן )ח"מ, הרמ"א מדברי ראייה והביא אצלנו, המפורש תורה דין
 דייני וכו' לישראל השטר את מכר והנכרי נכריל חייב היה ישראל שאם שפסק י"א(

 וישראל הואיל נכרים דייני לפני מרוויח הנכרי שהיה מה זה לישראל יפסקו ישראל
 דינא שהוא נכרים דייני לפני לזכות יכול שהיה מה בכל כמוהו הוא הרי מכחו בא זה

  הרמ"א. עכ"ל דמלכותא,

 יכול אתה דאם למש"כ קשה "ולכאורה )שם( אי"ש חזון בעל כתב זה על

 דיניהם, של זכות כלל לנכרי לו היה לא כן אם דין, חלות הוא זכהו בדיננו לזכותו
 אבל דינא, לציית חייב מידו קחשל ישראל אבל דינא, ציית היה לא דנכרי ונהי

 הנכרי קנה דמלכותא דינא איכא אי אבל דמלכותא, דינא בזה כשאין זה דכל למש"כ
  דיניהם". זכות מידו הקונה ישראל קני שפיר דיניהם, זכות

 א'(, סימן י"ח, )כלל הרא"ש מתשובת לקוחה הנ"ל הרמ"א של לשונו והנה
 בין ממונות בדיני לדידן דינא הוי תורה דין הנוגד דד"ד ס"ל שהרא"ש מוכח כן ואם

 כהר"ן ס"ל בפסקיו שהרא"ש הגר"א שכתב מה מאד יקשה זה ולפי לישראל נכרי
 המלכות. חקי פי על להבריח אסור ישוודא אע"פ הברחה בענין

 חזר שהרא"ש הטור מדברי הכרח ואין לפסקו תשובתו בין סתירה שיש וכיון
 בדעת ובחר אביו על חולק ושהטור 210סקוכפ שהלכה לומר צריך פסק, מאותו בו

 ראייתו. את אי"ש חזון בעל הביא ומהרמ"א הרמ"א, פסק וכן בתשובתו, הרא"ש

 שהרא"ש כלומר – ע"ה אות לעיל כנזכר הרא"ש פסקי דברי נפרש אם אולם

 להשתמט אסור ישראל הקונה אם שאז המלך מן המכס את שקנה במי רק דבר
 המכס את מכר לא המלך אם אבל להשתמט, תרמו נכרי הוא הקונה ואם מלשלם

 ואם כלום הרא"ש אמר לא זה על המכס כסף את לאסוף שליח מינה רק אדם לשום
 יוצא וגם לתשובתו פסקו בין סתירה אין אז המלך מן הברחה אוסר שהרא"ש נאמר

________________________ 
 

 ח'(. עיין שדי חמד בכללי הפוסקים )סימן י"א ס"ק (210
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  .211אביו בשיטת בקדש כדרכו הולך שהטור זה לפי

 ידעתי לא  כהר"ן כתבו וסקים'פ 'שאר שגם דבריו בסוף הגאון שכתב ומה 

 יוסף. נמוקי ובעל ריטב"א ירוחם, רבינו רמ"ה, לרש"י, כוונתו ומסתמא הם. מי
 ונבארם  כהר"ן סוברים שהם לומר הכרח שאין נראה בלשונם נבדוק אם אולם

  אחת. אחת

 .עח

 זה ישראל המוכס את שגוזל "ונמצא דד"ד( ד"ה ע"א, קי"ג )ב"ק, כתב רש"י
 "ואין כתב כנעני שהוא במוכס ובד"ה בהיתר". נכרי המלך מיד מכסה את שקבל

  וכו'". גוזלו אם לחוש

 ז"ל הרמ"ה לשון וזה ד"ה ע"א, קי"ג ב"ק, )ש"מ, הרמ"ה דברי ואלה

 נכרי עצמו המכס בעל שהיה כגון עסקינן במאי "והכא הדבור: באמצא 212בפרטיו
 בעל היה אם אבל וכו' כריונ ישראל כדתניא 213ממנו ולהבריח לגזלו מותר ולפיכך

 גוזלו". שהוא מפני ממנו להבריח אסור ישראל המכס

 מן שקנה ישראל "מוכס ד'(: ל"א, נתיב )מישרים, ירוחם רבינו לשון וזה

  מותר". גוי מוכס אבל המכס לו להבריח אסור קצבה לו ויש המלך

  ע"ה. אות לעיל עיין – למעלה כתבתי כבר וביאורו הרא"ש ולשון

 כשקנה דווקא הוא להבריח שהאיסור האלה הראשונים שכתבו מהמ הנה
 מוכס שסתם סוברים שהם יתכן כי כהר"ן שסוברים כלל מוכח אין המכס את ישראל

 ע"ה. אות עיין הרא"ש, דברי על יללע שכתבתי וכמו  המלך מן קונה היינו

 גזילה )הלכות האזל בהאבן מלצר זלמן איסר הרב רש"י( )בדעת וכ"כ
 .להוסיף( ויש ד"ה ב', הלכה א' רקפ ה,ואביד

 ומהרש"ך רש"י בדעת קצ"ד( )סימן מהרי"ק שבארו מה לפי לומר צריך וכן
 שכתבו מה הוא דווקא שלאו  והרא"ש רש"י בדעת רי"ט( סימן ב' )חלק

________________________ 
 

 ועיין לקמן. –ש לומר שרבנו ירוחם דורך בעקבות רבו יוכן  (211

 כלומר בספרו "יד רמ"ה" הנקרא "פרטי פרטים". (212

 להבריח" היא וי"ו הבאור. ולגזלו. היינו, להבריח ממנו ע"י הפקעה והוי"ו של " (213
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 הדין הוא כי המלך מן ישראל כשקנה רק הוא ההברחה שאיסור האלה הראשונים
 מוכס שסתם לעיל שכתבתי כמו דבריהם לבאר יךצר כן ואם המלך בשביל כשגובה

 לישראל מכוונת )דד"ד?( הגמרא שקושית לפרש והוצרכו המלך מן קונה היינו
 אבל הפקעה, היתר סוברים הם בזה כי המכס שקנה לגוי ולא כלומר המכס שקנה

 אדם, לשום המכס את מכר לא והמלך המלך שליח בתור המכס גובה המוכס אם
 הטור. או מב"םהר עם שיסכימו ואפשר הדין יהיה איך כלל םדעת גילו לא בזה

 דווקא הוא שהאיסור רש"י לשון מתחילת תדייק אם כי הוא מוכרח ובאמת
 ג"כ תוכל אזאי המלך, בעבור גובה אם ולא המכס, את קנה ישראל המוכס אם

 שקנה שמשמע גוזלו' אם לחוש 'ואין כתב נכרי שבמוכס הסיפא מן להפך לדייק
 עבור הנכרי גובה אם הא ותדייק ממנו אותו גוזל ואתה המלך מן המכס את הנכרי

 מינה. למשמע ליכא מהא אלא הסיפא, לדיוק הרישא דיוק יסתור אסור, המלך

 ואם המכס את שקנה משמעא המכס' 'בעל למוכס שקראו רמ"ה לשון וכן

 אזי המלך, עבור הגובה מישראל לא - אסור שקנה מישראל דווקא מהסיפא תדייק
 אסור, המלך עבור הגובה מנכרי הא מותר שקנה שמנכרי להפך מהרישא ג"כ תדייק

 מינה. למשמע ליכא נמי מהא ודאי אלא

 כלום. מלשונו לדייק שאין ע"ה( )אות לעיל בארתי כבר רא"שוה

 )וכמו בנכרי ולא להבריח( אסור )שאז בישראל המכס קנין הזכיר ירוחם ורבנו
 קנה אא"כ להבריח איסור שאין שמשמע ע"א( אות לעיל עיין – הרא"ש שכתב

 המלך. כשליחי המכס גובים גוי או ישראל אם ולא ,נכרי קנה אם ולא המכס ישראל

 שמוכס דבריו בתחלת שפרש שכיון לומר שיש ,בדבריו הכרח אין עכ"ז

 214רעו עליו יגיד גוי' 'מוכס בסוף שכתב מה ה"ה המכס את שקנה ר"ל ישראל
 ע"ה( )אות לעיל שכתבתי מה כעין הוא זה וכל המלך, מן שקנה יגו מוכס ג"כ שר"ל

 דברי את לעיל שפרשתי כמו להתפרש יכול ירוחם שרבנו יוצא הרא"ש. שיטת על
 כהר"ן. סובר ראשון ששום ראייה לנו אין וא"כ הרא"ש רבו

  עיון. צריכין הגר"א דברי לכן

 

________________________ 
 

 עיין ב"ב י"ט ע"א וש"מ. –איוב ל"ו ל"ג  (214
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 כדברי שכתבו אחרונים כמה שיש להכחיד שאין ע"ו( )אות כתבתי כבר אולם
 רפאל הרב דברי )שם( וציינתי כהר"ן. סוברים אכן ראשונים ודוע שהרא"ש הגר"א

 והרא"ש ז"ל ירש" דעת שכן "ונראה קי"ג( )סימן ישרים משפטים בשו"ת בירדוגו
 שאול יוסף והרב 215וולוז'ין חיים הרב דברי ס"ז( )אות הבאתי גם כהר"ן(". )ז.א. ז"ל

 השואל שבעל פ"ז( )אות כתבתי וכבר כהר"ן. סובר ב"אשהרש שכתבו 216נתנסון
 .גר"אה סבר שכן ראינו עתה זה גם רש"י. בדעת כן הבין 217ומשיב

 או הרא"ש או שרש"י ראייה שום שאין לעיל שכתבתי ממה נראה אולם
 .כהר"ן סובר אחר ראשון שום או הרשב"א

 'והאמר םש הגמרא קושית את שפרש א'( כ"ח )נדרים ריטב"אה בדברי ועיין
 חביבא יוסף רבו עליה'. לאערומי שרינן 'היכי וז"ל דינא' דמלכותא דינא שמואל

 שקבל "וזה הרי"ף( )על כתב א' קי"ג ובב"ק הריטב"א כלשון כתב שם( נדרים )נ"י
 נכרי'( )'במוכס אשי רב תרץ ועל גזלן" אינו וכו' קצוב בדבר המלך מן המכס את

 ו".גוזל אם לחוש אין קצוב בדבר הוא פילווא המלך מן המכס שקבל "ואע"פ כתב

 פרשו כי המלך מן הברחה אוסרים שהם בנדרים שכתבו ממה נראה 'הי הנה

 גם קנאו שישראל שם( כהרא"ש( הזכירו ולא עליה' לאערומי שרינן 'היכי הקושיה
 הברחהה שעצם שסוברים נראה מזה ,הכי למידר שרינן והיכי שם( )כהר"ן כתבו לא

 ישראל. קנאו אל אם אף אסור

 באו והנ"י הריטב"א הלא כי ראייה הנ"ל מכל שאין דרכה תורה האמת אולם

 ולהנ"י להריטב"א ס"ל ואולי ינאי, ירב ודבי כהנא בר חנינא דרב אליבא לפרש
 של )ים מהרש"ל באמת שכתב וכמו אופן בכל הברחה אוסרים האלה שהאמוראים

 הלכה פ"ה, ואבידה, )גזילה לךלמ משנה בעל וכ"כ י"ח( סימן פ"י, ב"ק שלמה,
 רוב )וכדעת אשי כרב שס"ל יתכן להלכה אבל שפרשו, מה פרשו ולכן י"א(

 או כהרמב"ם או כהטור וס"ל מסויימים, באופנים הברחה, ומתירים ראשונים(
 כהר"ן.

 המלך..." מן המכס שקבל "ואע"פ לשונו וזה אשי רב לתרץ הנ"י מפירוש גם
________________________ 

 

 .סימן י"ז שו"ת חוט המשולש, חוט הראשון, (215

 שו"ת שואל ומשיב, מהדורא חמישאה, סימן פ"ה. (216

 שם. (217
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 נראה כי המלך, מן הגוי קנאו אם דווקא הוא אשי רב שהיתר שמפרש ראייה אין
 קושיית את שפרש )וכמו המלך מן המכס קונה היינו מוכס שסתם סובר הוא שגם

 בדבר המלך מן המכס את שקבל "וזה הרי"ף( )על שם שכתב א' קי"ג בב"ק הגמרא
 .וכנ"ל( גזלן" אינו וכו' קצוב

 לפרש אלא בא ולא ח(ע" )אות ראשונים ועוד רש"י בדעת לעיל כתבתי וכן
 ואפילו מאיליו( העומד מוכס אינו )= המלך מן כשקנאו אפילו אשי רב תרץ שלפי

 לדעת אין אבל אשי רב לדעת מותר קצבה(, לו שאין מוכס אינו )= קצוב דבר הוא
 המלך שליח נעשה גוי או ישראל אם אשי רב לדעת הדין יהיה איך הנ"י מדברי

  המלך. עבור וגובה

 סוברים אם הנ"י ובדברי הריטב"א בדברי גילוי שום שאין לומר נראה לכן

 הפירושים )שלשת כהר"ן או כהטור או כהרמב"ם או אשי( כרב )ודלא 218כהר"ש
 .אשי( רב בדברי

 .פ
 - משאנץ הר"ש שיטת -

 כהרמב"ם סובר ב'( משנה פ"ט ם)כלאי שהר"ש ע"ג( )אות לעיל כתבתי

 וכתב המכס את בד"ה שכתב )שם( טוב יום התוספות לשון אחר בזה ונמשכתי
 דדינא אסור כלאים בלא מוכס בסתם דאי מיירי מאליו העומד ובמוכס הר"ש

 ד' במשנה וכן בתרא הגוזל לר"פ בפירושו הר"ב שכתב וכמו עכ"ל. דינא דמלכותא
 טוב. יום התוספות עכ"ל דנדרים, 'ג פרק

 לשון את העתיק הלא )בב"ק( והר"ב הר"ב דעת עם הר"ש דעת שהשוה הרי
 הרמב"ם. דעת עם הר"ש דעת את אני גם השויתי ולכן ממש, הרמב"ם

 הזכיר שלא נראה הר"ש בלשון נדייק כאשר כי כן שאינו נראה באמת אולם
 גוי'. 'במוכס  אשי דרב אוקימתא כלל

 "ובמוכס דבורו באמצע אפילו, בד"ה כלאים במסכת שם הר"ש לשון וזה
 בלא מוכס בסתם דאי התם, כדמוכח מאליו ומדהע במוכס או איירי קצבה לו שאין

 דינא". דמלכותא דדינא אסור כלאים

________________________ 
 

 עיין אות פ'. (218
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 ו'. עמוד תשט"ז( )ירושלים זרעים מסדר בפסקיו מלונדריש אליהו רב כתב וכן
 שאין דס"ל נראה גוי במוכס גם להתפרש יכולה שמשנתנו כתבו שלא מזה הנה

 .אשי כרב הלכה

 עיין אולם והטור הרשב"א דעת םע יחד הריב"ש דעת ס"ח באות הבאתי עוד

 לומר נראה וא"כ אשי דרב אוקימתא הזכיר לא הוא שגם ותראה )ב'( הריב"ש לשון
 שכוונתו לומר ואין גוי. דמוכס היתירא ליה ולית כהר"ש אלא כהטור ס"ל דלא

 של הוא שם הנידון כי  ממנו להבריח מותר אבל גוי למוכס לשקר לנדור שאסור
 שלש הוסיף כי הר"ן, רבו דברי עם אחד בקנה עולים דבריו יהיו וא"כ  אונס נדרי

 נדר' 'בלי שגם מזה ומוכח אונס' נקרא זה 'ואין לפני עליו' לעבור 'אסור המלים

 .219הממון עצם מצד גוי ממוכס גם להבריח אסור

 גם דבריו והבאתי  קצ"ד( )סימן בתשובה המהרי"ק בלשון דקדקתי שוב

 המלך, מן שקנה מנכרי אפילו להבריח שאסור מפורש שכתב  ס"ח אות בסוף הוא

 כהר"ש. סובר הוא שגם כן אם ומוכח

 .פא
 - יחייא אבן תם ורבנו הרשב"ץ דעת -

 זה "הרי כתב קנ"ח( סימן א' )חלק בתשבץ דורן צמח בן שמעון הרב
 העם שהרי חבירו, על לאדם שיש זכויות כשאר המלך אל הוא מסים( )=תשלום

 העם, מאת המלכים משפט זה כי וארנוניות, ומסים מכסים למלך לתת חייבים
 .לו" חייב הוא אשר וחקו המלך מנת גוזל הוא הרי כלום מהם והמבריח

 ברור אבל 220כהרמב"ם או כהטור או כהר"ש סובר אם לוודא אין מלשונו הנה
 וסימן רנ"ו סימן ב', חלק דבריו, )עיין הר"ן – רבותיו של כרבם סובר שאינו הוא

 .הר"ן כרבו בזה סובר אינו הריב"ש שגם ס"ח( אות )סוף כתבתי וכבר (.רפ"ג

 .ס"ח( אות )סוף הזכרתי כבר 221איחיי אבן תם רבנו ְפסק 

________________________ 
 

כי אם ס"ל כהר"ן הל"ל 'אסור לעבור עליו אם קנאו ישראל' ואם ס"ל כהטור הל"ל 'אם  (21

המוכס איש נאמן' ואם ס"ל כהרמב"ם הל"ל 'אם המוכס ישראל נאמן' ולא לסתום, ןלכן משמע 

 אסור לעבור אא"כ המוכס ידוע כגזלן. דס"ל כהר"ש שבסתם 

 אולם מתשובת רשב"ץ ח"ד, טור א',שאלה י"ד, נראה שהוא סובר כהרמב"ם.  (220

 שו"ת תומת ישרים,סימן ט"ז. (221
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 לבדם היהודים על מס שהטיל אחת עיר שר בענין היתה שם השאלה והנה
 ולא שר הריהו המס את ששם מי כי דמלכותא דינא בזה שאין טענו הלומדים וקצת

 היה והשואל הנכרים, על ולא היהודים על שהטילו מדותיו השוה לא וגם מלך
 השואל עם והסכים םהלומדי טענות דחה תם ורבנו להבריח, שלא בידם מוחה

 להבריח. שאסור

 שולחן הרמ"א הגהת ועיין שלטון, מיני בכל נוהג שד"ד כ"ט אות לעיל )ועיין

 יותר יתנו שישראל גזרו אם שאפילו ו', סעיף שס"ט, סימן משפט, חשן ערוך,
 (.לשלם חייבים מהנכרים,

 אבל כהרמב"ם או כהטור או כהר"ש סובר אם לוודא אין מלשונו גם הנה
 כהר"ן. סובר שאינו הוא ברור

 .פב

 לו שיש המלך מכס הברחת בענין שיטות ארבע שיש הנ"ל מכל עכשיו מתברר
  קצבה

  מכס.ה את ישראל קנה אא"כ להבריח מותר לעולם – הר"ן דעת )א(

  קנה. בין נתמנה בין - גוי ממוכס להבריח מותר – וסיעתו הרמב"ם דעת )ב(

  קנה. בין נתמנה בין - ישראל ממוכס להבריח אסור

 חלהברי אסור גוי ממוכס גם אז המכס על כלום מוסיף אינו שהגוי ידוע ואם
 .קנה בין נתמנה ןבי

  המלך. מן המכס השקנ גוי ממוכס רק להבריח מותר – וסיעתו הטור דעת )ג(

  המכס. מן להבריח היתר שום אין – וסיעתו הר"ש דעת )ד(

 דעת היא ששיטתו ונראה הראשונים בין חבר לו מצאתי לא – הר"ן והנה
  יחידאה.

 מברטינורא. והרע"ב והמאירי והסמ"ג והראב"ד הרי"ף סוברים וכהרמב"ם

 ורבנו והרמ"ה רש"י דעת שכן ואפשר והרשב"א הרא"ש סוברים וכהטור

  ירוחם.
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  ומהרי"ק. והריב"ש מלונדרי"ש אליהו הרב סוברים וכהר"ש

 ארבע שהן כשתים למעשה הריהן שיטות ארבע לפנינו שיש אף באמת אולם

 כדברי להיות האחד דברי וקרובים והר"ש והטור הרמב"ם בין גדול חילוק אין כי
  שיחתי. את לפניכם ואפרש חבירו,

 הכנסת בעל ובשם המשולש, חוט משו"ת ס"ט( )אות לעיל הזכרתי כבר
 נודע שאם למשה, הלכה ומספר למלך, משנה ובעל המגיד, הרב ומדברי הגדולה,

 שאסור יסכים הרמב"ם המלך מכס על כלום מוסיף הנכרי המוכס שאין בבירור
 ממנו. להבריח

 נאמן כאיש ידוע אפילו גוי מוכס סתם כוונתו גוי במוכס הרמב"ם שהתיר ומה
 נאמנותו חזקת אבדה מוכס שנעשה כיוון אזי מוסיף שאינו בבירור נודע שלא כל

  המכס. כל את ממנו להבריח ומותר מוסיף הוא שמסתמא ואומרים

 נאמן גוי ובין המלך ע"י שמתמנה נאמן ישראל בין חילק לא הטור אולם

 נאמן כאיש שידוע כל  המלך עבור הגובה  גוי מוכס שאפילו וסובר שנתמנה,
 ממנו. להבריח ואסור מוסיף אינו שמסתמא ןאמרינ

 מותר הטור לדעת גם אזי נאמן כאיש ידוע אינו המוכס אם גיסא, מאידך
 שהתנה שס"ט, סימן ח"מ, הטור וכדברי מוסיף הוא מסתמא אמרינן בזה כי להבריח

  .נאמן" המוכס שזה ידוע "אם הוא להבריח שהאיסור

 שנתמנה, גוי מוכס בענין והטור הרמב"ם בין המחלוקת שנקודת איפוא יוצא 

 מוסיף הוא שמסתמא אומרים אנחנו עדיין שלהרמב"ם נאמן, כאיש הידוע בגוי היא
  מוסיף. אינו שמסתמא אומרים ולהטור – מוכס שנעשה כיוון–

 המלך מן המכס קנה גוי המוכס שאם כבר, שבארנו מה לפי חילוק, עוד )ויש
 הפקעת כל שלדעתו ממנו, להבריח אסור להרמב"ם אזי כלל, מוסיף שאינו וידוע

 שלדעתו להבריח, מותר ולהטור שנתבאר, וכמו התורה, מן אסורה הלוואתם
 כמו (222נח בני מצוות שבע כשומר ידוע הגוי שאין )כל מותרת הלוואתם הפקעת

 נראה זה נכרי מקונה להבריח שאסור ד"ד בכח המלך גזר אם אולם נתבאר. זה שגם
  ס"ח(. אות לעיל )עיין שאסור יודה הטור שגם

________________________ 
 

 עיין לעיל אות ס"ב. (222



 118 | כ"ב שבט ה'תשע"ט 
 

 ידוע שאם וודאי נראה אשי, רב של היתרו את כלל הביא לא שהר"ש אף הנה
 שמותר והטור להרמב"ם הר"ש שיודה מוסיף המלך מן הממונה גוי שהמוכס

 אינו הממונה המוכס באם שהיא י"ל והטור הר"ש בין המחלקת ונקודת להבריח,
 דאמרינן להבריח אסור עדיין להר"ש זיא כמוסיף ידוע אינו וגם נאמן כאיש ידוע

 ומותר מוסיף הוא שמסתמא בזה אמרינן )ולהרמב"ם( ולהטור מוסיף אינו מסתמא
 .להבריח

 שמותר נכרי מוכס של אופן יש להר"ש שגם כיוון זה לפי להקשות ואין
 גוי במוכס דבריו ויפורשו להלכה אשי רב דברי את הביא לא למה ממנו להבריח

  מותר. מישראל גם בזה כי קושיה אינו זה – המוסיף הממונה

 והוא המלך מן שקנה גוי במוכס אשי רב דברי הר"ש פרש לא למה וא"ת

 שישראל ו'( שס"ט )ח"מ והרמ"א ח'( שס"ט ח"מ )טור הב"י פסק בזה כי מוסיף
 גוי המוכס שאם אשי רב והשמיענו העודף אם כי להבריח מותר אין המוסיף שקנה

 וגניבה גזילה הגר"ז בשו"ע הדברים הסבר )עיין המכס כל את ממנו להבריח מותר
 יסכים. שהר"ש וודאי לזה כי ט"ז( סעיף

 שאף א'( קטן סעיף שס"ט )ח"מ החושן קצות בעל כשיטת ס"ל שהר"ש וי"ל
 הכל. את להבריח מותר המוסיף שקנה בישראל

 להר"ש ס"ל מ"מ בזה, והרמ"א כהב"י הר"ש יסבור אם שאפילו י"ל ועוד
 על כמוסיף הידוע גוי 'במוכס לפרש אשי לרב ה"ל אשי רב בדברי הפירוש זהו אםש

 לכה"פ או מותר שתמיד היא דבריו משמעות כי גוי' 'במוכס לסתום ולא המכס'
 רב ומדבר מותר שתמיד פירש הטור כי ניחא ולהרמב"ם ולהטור מותר, מסתמא

 בנתמנה בין מותר, שמסתמא פרש והרמב"ם הפקעה, ומטעם המכס שקנה בגוי אשי
 אין הר"ש לדברי אבל דמלכותא דינא כח ממנו וסר גזלן שהמוכס ומטעם בקנה, בין

 רבי וכדבי כהנא בר חנינא כרב וסיעתו הר"ש שפסקו מה וזה קיום. אשי רב לדברי
 ינאי.

 מינה נפקא אין שלהלכה כיון אולם בגמרא הר"ש שיטת לפרש דרכים עוד ויש
 בזה. להאריך כדאי אין קמן,ל למימר וכדבעינן לדידן,

 .פג

 ידועים המסים שכל החירות במדינות אנו שבימינו אפוא יוצא האמור מכל
 שוברים, מהם ומקבלים פרוטה, אף עליהם להוסיף למוכסים אפשר ואי ומפורסמים

 והטור הרמב"ם יסכימו הלא בכתב, והכל בחזרה, כספו מקבל לשלם המעדיף וכל
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 הר"ן. אם כי יבצר ולא בריחלה שאסור וסיעותיהם והר"ש

 זלמן שלמה הרב עיין  זמננו אחרוני שכתבו טענה עוד זה על להוסיף ויש

 ח,"י ק"ס ב"קפ סימן ,ערוך שלחן הקצור על בהלכה מצויינים שערים בספר ,ברוין
 לי" ממנו נהנים והכל המדינה לכיס נכנס הריוח שכל כהיום החירות שבמדינות

 הר"ן(.ל אף )היינו לכו"ע דאסור

 ושרים מלך לכיס נכנסו  ככולם רובם  יםסהמ שבעבר לומר דרוצה ונראה

 שמותר הר"ן אמר זה ועל מהם, היהודים( )ובפרט האוכלוסיה נהנתה לא וכמעט

 כמו הוא החירות במדינות בימינו אבל הלוואתו' 'הפקעת של ההיתר פי על להבריח
 ומי המסים, מן אחרת, או זו ךבדר נהנה, ואחד אחד וכל 223שרות וקבלת חפץ קניית

  גניבה. אסור על עובר ליהנות וממשיך שהבריח

 א', פרק ד', חלק חשן, פתחי ספר עיין – הברחה לאסור בזמננו טעם עוד ויש

 המסים נטל להגדלת המבריח גורם מס העלמת שע"י שי"ל ד', הערה סוף ב', סעיף
 אסור. בגניבה גרמא גם גורם, אלא זה שאין שמסתבר אע"פ התושבים שאר על

 אלפי של ההברחה ורק אחרים על הנטל יגדיל לא לבדו שהמבריח ואע"פ
 לא אני לומר יוכל אחד שכל ונמצא אחרים על המס הגדלת לגרום תוכל מעלימים

 שהוא הז על חייב ואחד אחד כל מהברחתו נהנה אחד שכל כיוון  מאומה עשיתי
 לאחרים. הפסד םוגרל עזר

 הדברים. את ונסכם האחרונים דברי את נביא הבאה בפעם וב"נ ובע"ה

g 

 

________________________ 
 

ועיי' ביגדיל תורה, תשובות וביאורים בשו"ע מכ"ק אדמו"ר, סימן רל"ו וז"ל שם: אין הדעת  (223

לל מהעלמת משקל )היתר על המדה( בנסיעה על האוירון, ז"א מהתשלום בעד )של השו"ע( נוחה כ

 וכו'.ושגם בזה צ"ע( )ודלא כהעלמת מכס,  קבלת שרותזה, וה"ז 
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 הדלקת נרות חנוכה בביהכ"נ

 הת' מרדכי שמעון קולסקי
 תלמיד בישיבה

 ומדליקו, דרום בכותל מניחו הכנסת, "ובבית :224חנוכה הלכות בשו"ע
 בית של בנרות יוצא אדם "ואין :הרמ"א סיףוומ .ניסא" פרסומי משום ומברכים

 ."וכו' בביתו ולהדליקו לחזור וצריך הכנסת,

 פרסומי וםמש הענין עיקר הכנסת, בבית להדליק שנהגו "וזה :225מאיריבו

 .אחרת" לכוונה ולא ניסא

 נר להדליק הכנסת בבית חיוב דאין לי "ויראה :226המנהיג בספר כסב ועד"ז

 ונר מימין מזוזה שתהא "כדי מדאמרינן בו דר שהאדם בבית אם כי חנוכה של
 שם יש אא"כ דיומא, קמא בפרק כדאמרינן ממזוזה פטור יהכ"נוב משמאל", חנוכה

 ועושים עולמים בית במקדש בא שהנס ע"ז כך נהגו אלא בביהכ"נ. לדור דירה בית
 .שם" מתקבצים שכולם משום ,הנס לפרסום בגולה מעט במקדש כמו"כ

 המצוה לתקן יכולים אנו שאין "מפני הוא המנהג שטעם 227הריב"ש ת"ובשו
 האומות יד דעתה וכיון וכו' מבחוץ ביתו פתח על להניחה שהיא בביתו, כ"א כתקנה

 ביתו בפתח כ"א ומדליק כתקנה המצוה לקיים יכולים אנו ואין עלינו, תקפה
 לקיים בביהכ"נ להדליק הניהגו לכך לבד, לב"ב כ"א ניסא פרסומי כאן אין מבפנים,

 .ניסא" פירסומי

 מי להוציא הכנסת בבית הדליקל "ונוהגים :כתב 228חיים ארחות בספר מיהו

 המקומות כל "ונהגו :229בו כל ובספר .המצוה" בזאת זריז שאינו ומי בקי שאינו
 .בזאת" זריז ואינו בקי שאינו מי אלהוצי בביהכ"נ נ"ח להדליק

________________________ 
 

 .ז"א ס"או"ח סי' תרע( 224

 .א שבת כג,( 225

 .ח"הל' חנוכה סי' קמ( 226

 .סי' קי"א( 227

 .הל' חנוכה סי"ז( 228

 .סמ"ד( 229
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 מווילנא ז"ל הכהן מהר"ש הגאון שאלת את הובא 230אלעזר מנחת ובשו"ת
 חובתם ידי האורחים את יאלהוצ שייך איך שם, שתמה שלמה בנין שו"ת בס'

 מגילה בהל' הרמב"ם שפסק וכמו בפרוטה, להשתתף צריכים דגמ' מדינא דלכאורה
 במק' עליו להדליק צריך אינו ביתו בתוך עליו שמדליקין "אורח וז"ל 231וחנוכה

 ומשתתף בו שנתארח במק' להדליק צריך בו עליו להדליק בית לו אין בו, שנתארח
 עכ"ל. בשמן", עמהן

 זריזין, שאינם ואלו בקאים שאינם אלו את להוציא אפשר איך תמה וגם
 לביתו חכם להביא עליו בקי אינו ואם נ"ח, להדליק חיוב לו יש כאו"א דלכאורה

 לעזר! לו ויהי'

 הוא שכוונתו חיים( הארחות דעת גם )ובמילא בו הכל לישב רצה חמד ובשדה

 בקי", שאינו "מי דלישנא אבשיגר וכתב המצוה, את לקיים זרזין שאינם לאלו רק
 תקנו וע"ז בביתו נר להדליק חש ולא זו מצוה לקיים זריז שאינו למי רק וכוונתו

 בביהכ"נ. נרות

 על עובר אם "עבדינן לא לפושעים תקנתא "דהא אלעזר למנחת מאוד ותמוה

 צ"ע. ג"כ ובזה בקי, שאינו למי רק הכוונה ודאי אלא במזיד חכמים דברי

 שהאורח י"ל שבוודאי שם אלעזר המנחת מפרש שלמה הבנין לשאלת אך

 אותו להם מקנין כאלו סתם דהוי ,האורחים בשביל מדליקים שהקהל במה יי"ח
 .מדינא דצריכין השיתוף

 מחויב אינו ואזי בביתו, עליו שמדליקין לאורח היא הכוונה דוודאי ועוד
 בזה יוצא אינו דאל"כ עכ"פ, אחרים של הנרות לראות שמחויב אלא להדליק,

 לשם באים שהאורחים בביהכ"נ, להדליק נוהגים לכןו בביתו. עליו שמדליקין
 הראיה. י"ח יוציאו ועי"ז ערבית לתפילת

 היא ההדלקה שכוונת והלבוש, הטור( )על הב"י שכתבו מה היטב יובן ועכ"ז
 בבתיהם. מדליקים שאינם האורחים את יציאו שעי"ז

 ורק וכו'" ביתו בתוך עליו מדליקיןש "אורח הרמב"ם בדברי גם נראה וזה
 ההדלקה ענין עצם אבל שעה, לחצי הנרות את לראות שיוכל בביהכ"נ להדליק נהגו

________________________ 
 

 .סי' ס"ח( 230

 .פ"ד הי"א( 231
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 ומשתתף עליו להדליק בית לו אין "שאם שם שממשיך מה וזהו כבר, בביתו נעשה
 ההדלקה! מצוות יוציא ועי"ז בשמן" עמהן

 שידליק מי אין אם שאפי' מדבריו עמשמש 232המכתם לספר קשה לפ"ז אבל
 "חרנ להדליק הראשונים שנהגו מה לזה "ודמה וז"ל י"ח, יוצא בביתו, עליו

 י"ח שיצאו וגם לפניהם, הברכות כל ולסדר העם, כל בפני הנס לפרסם כדי בביהכ"נ
 עכ"ל. שם", לברך בית להם ואין יםהרוא

 איך וצ"ע בו, להדליק כלל בית לו שאין בעני שמדובר משמע ומדבריו
 חובתם. ידי אוםיוצי

g 

 בין הפסק לנט"י להפסק בברכת ציצית

 הנ"ל

 וכשהולך עליו ומברך קטן טלית "הלובש וז"ל המחבר פוסק 233בשו"ע
 ביהכנ"ס עד מביתו דהליכה עליו לברך צריך גדול בטלית מתעטף לביהכנ"ס

 ולא גדול טלית על גם מתחילה דעתו היה אם ביתו בתוך מתפלל ואם הפסק חשיבה
 עכ"ל. ולברך", לחזור צריך אינו אחרים בדברים או בשיחה תיםבנ הפסיק

 ורוצה בבוקר כשמשכימין שנוהגים "יש :234אדה"ז פוסק שלו שו"עב והנה,
 בואם עד ידים" נטילת "על לברך ממתינים להתפלל לביהכנ"ס ומיד תיכף לילך

 הוא הנטילה ענין עיקר כי ברכות" שאר עם ענט"י ברכות ומסדרין לביהכנ"ס
 בהל' וממשיך עבודתו. קודם ידיו מקדש שהי' כהן כמו התפילה קודם תקדשלה

 סדר לסדר מיד ומתחילין נט"י אחר תיקף לביהכנ"ס כשהולך "בד"א וז"ל שלאח"ז
 .תפילה" בשום או בלימוד לברכה נטילה בין להפסיק אסור אבל הברכות

 הכ"נלבי הליכה עם לברכה הנטילה בין להפסיק דמותר דמשמע צ"ע, ועפ"ז
 "דהליכה ציצית בהל' למש"כ סותר וה"ז אחר, באופן מפסיק שאינו באופן הוא אם

________________________ 
 

 ."א, פפס' ק( 232

 .הל' ציצית סי' ח' סי"ג( 233

  .הל' נט"י סי' ו' ס"ב( 234
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 הפסק"? חשיבה ביהכנ"ס עד מביתו

 שמה 235המג"א כותב הט"ג על להברכה בנוגע דהנה בזה, לבאר ונראה

 לא מקום באותו לחדר מחדר הלך אם דוודאי מקום השנוי מפני הוא הפסק שנחשב
 מקום שהשנוי לברך צריך ה"ה חזר ומיד ותיכף ביתומ יצא ואם הפסק נחשב הי'

 בביהכנ"ס הט"ג את תחילה לובש שהי' המהר"ם מנהג את ומביא .236להפסק נחשב
 בכוונה, בדיבור ומפסיק מעליו הט"ג את מסיר הי' לביתו חוזר וכשהי' ומברך,

 מסתפק הי' לא לכן ברכה, מספק לצאת כדי הי' וזה עליו. ומברך טל"ק ולובש
 מפני והוא בדיבור, בכוונה מפסיק הי' אלא כהפסק לביתו מביהכנ"ס תובהליכ

 הפסיק לכן כהפסק נחשב זה ואין הט"ג את לובש עדיין הי' מקום השינוי שבעת
 א' במק' כשמברך הנהנין בברכת כי הנהנין, לברכת דומה זה ואין אח"כ, בדיבור

 שרוצה ְלמה כתנמש הברכה פעולת אין במק"א אכילתו את להמשיך רוצה ואח"כ
 להדדי דמו ולא לבק"ש זה דימה 237תמיד ובעולת ההוא. במק' אכילתו את להמשיך

 הפסק. שייך לא א' מצוה דבאמצע לדנא, אוכלא כי

 משום עוד לברך צריך הכנ"סיבב בט"ג שמתעטף דמי הא על חולק 238הט"זו

 תכיפה דין שלומדין 239נאמנין אלו בפרק תוס' מדברי לו שקשה מקום, השינוי
 כל בפ' דאמרינן שחיטה. לסמיכה ףכידת שבקרבן, מהתכיפה ברכה לנט"י

 מזו חוץ שחיטה לסמיכה תיכף בהם אני קורא שם שהיו התכיפות "כל 240הפסולין
 נקנור משער מהלך כדי אלמא לשם" להיכנס יכול מצורע שאין נקנור בשער שהיתה

 אמות. כ"ב שם שהי' משמע מדות ובמסכת תכיפה, חשיב לא חייםבהמט בית עד
 שההילוך אומרים אם שהרי ששוהה, מה אלא כהפסק נחשב עצמו ההילוך דאין הרי

 אין אולי  בזמן סמיכות שצריך לנט"י דין מכאן לומדים איך להפסק, נחשב
 וההפסק כהפסק נחשב הי' לא זמן להרבה מפסיק אם ואפי' כלום, פועלת השהיי'

 שינוי משום הפסק אלא זמן סקהפ אינו המטבחיים בית עד נקנור משער שקרינן
 ששהה. משום הוא שההפסק להט"ז דאיו אלא  מקום

 הפסיק שלא כל הרבה בשהי' אפי' לן איכפת לא ציצית ברכת לענין וכאן
________________________ 

 

 .ס"ק י"ז( 235

 .סקע"ח ס"ה( 236

 .ס"ק סי"ז( 237

 .ס"ק י"א( 238

 סוטה לט, א.( 239

 זבחים לג, א. 240
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 אינו, ודאי אלא הברכה" עשיית המצות לכל "תיכף שם לחשוב ה"ל דאל"כ בדיבור
 הדרך אין לשיטתו 'שאפי עצמו מהב"י ראיות ביאומ הדרך. מחמת הפסק יהי' ולא

 אחרים. דברים של שיחה אלא הפסק, נחשב

 לאחר תיכף כי הוא הט"ג על שוב לברך דצריך דהא להט"ז נראה וע"כ

 על והברכה 241בביהכנ"ס ט"ג לובש ואח"כ תפילין מניח בביתו הט"ק על שמברך
 הילוכו. דרך ולא מפסיק הוי תפיליו

 הוא ,מהב"י שהביא ומה ,הן דחויין הט"ז דברי שכל 242כותב אדה"ז והנה 
 ממש"כ וע"כ ,הפסק נחשב אינו ולכן ,מקום שינוי שם שאין א' בבית שהוא מקרה

 פשיטא הט"ז של התמיהות כל ושנסתלק לאחר מסייםו ,דחויין דבריו כל המג"א
 .כהשו"ע דנקטינן

 כי הט"ג, על דהברכה מהדין שינהש ,דלעיל נט"י לש הדין לבאר אפשר פ"זעו
 את יעשה שבו החפץ כי שוב, לברך חייב ה"ה מקום בשינוי פסיקשמ מכיון בט"ג

 אחר. במקום נמצא המצוה

 צדדית( סיבה )משום הנטילה לפני כה בין מברכים שאין כיון בנט"י משא"כ

 שינוי לזה לקרא שייך לא כן ואם נסתיימה, כבר המצוה פעולת ,כשמברכים א"כ
 נטהרו שידיו המצוה ופולת מסויים, במקום קיים אינו המצוה מעשה כי מקום,

 יכול בדיבור מפסיק אינו אם לכן מקום, שינוי בה שייך ולא איתו, והולכת בו קיימת
 לחזור רשאי דעתו הסיח שלא כל רב, זמן הלך אם ואפי' בביהכנ"ס לברך עדיין

 ולברך.

g 
  

________________________ 
 

 .כמ"ש בשו"ע סי' כ"ה ס"ב( 241

 .'ה בקו"א( 242
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 שונות
 ועלה איש ההוא מעירו

 הרב יהודה אייבל
 ירושלים תובב"א

 האיש ועלה" :שמואל של אביו אלקנה אודות מסופר פ"ג פ"א א' בשמואל

 ".וכו' בשלה תוצבא לה' ולזבח להשתחות ימימה מימים מעירו ההוא

 בשנה עולה היה לא זו בשנה עולה שהיה בדרך 243גדהא דרשומ" :רש"יבפו

 ".כמותו ויעשו ישראל להשמיע כדי ,אחרת

 בדרך שנה כל העול שהי' ממנו לדרוש הפסוק בלשון חז"ל ראו מה לעיין, ויש

 אחרת?

 מעירו ועלה" רק כתב אילו כי מיותרות, "מעירו ההוא האיש" שהמילים וי"ל

 נושא ושהוא א' בפסוק לעיל המוזכר אלקנה על שמדבר מובן 'הי "ימימה מימים
 עלה שהוא פשוט גםו ?"ההוא האיש" המלים הוספו למה וא"כ ",ועלה" הפועל

  ?"מעירו" מלת יףמוס ולמה ,עירו כלומר בו שגר מהמקום

 במצוות רשלנים ישראל היו ההוא שבזמן ,חז"ל אמרו האלה הקשיות ולתרץ

 אתו. לעלות אותם ומזהיר עליהם משפיע 'הי עולה 'הי כשהוא ואלקנה ,לרגל עלייה
  .וכדלקמן ",מעירו" המיותרת ובמלה "ההוא האיש" המיותרות במלים מרומז וזה

 . . דברים שלשה גורמת הדרךש" :244רש"י מפרש לך לך פרשתב דהנה 
 אחד, במקום מיושב ינווא למקום ממקום שנוסע מי כלומר ".השם... את וממעטת

 שוכחים לו שהלך כיון אבל ,אתם שהוא בזמן המקום לאנשי ידוע ששמו פי על אף
 ".ההוא האיש"כ רק אותו וזוכרים שמו את

 ,שילהל אחד בדרך פעמים שלש רק עבר שנה שכל לאלקנה שקרה מה וזה
 בשמו לא לכלם שנודע עד ,השלישית בשנה וכן ,אחרת בדרך עבר הבאה ובשנה

________________________ 
 

 ( והוא במדרש שמואל א' ז'.243

 ( פי"ב פ"ב, והוא מבראשית רבה ל"ט.244
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 ."ההוא ישהא"כ אלא

 נודע שלא כלומר ",ההוא האיש" ועלה :המדרש ע"פ הפסוק פירוש וזהו

  ."ההוא האיש"כ רק וזכרוהו ,שנה בכל דרכו ששינה כיון בשמו

 שאם לומר מאוד מסתבר כי ,זה באופן כן גם לפרש יש "מעירו" שכתב ומה

 על להשפיע שהשתדל ק"ו ,לרגל לעלות אחרים במקומות אנשים לעורר השתדל
 ".מעירו . . ועלה" הכתוב שאומר ווזה ,אתו שיעלו עירו אנשי

 מרבבות "ואתא המלים על ,245הברכה וזאת פרשת רש"י שכתב מה ע"פ ויובן
 קדש, ותמרבב התורה( את להם לתן לישראל ה' )=ויבא לישראל ואתא :קדש"

 מי"ם אינה מרבבות של שהמי"ם כלומר וכו'. קדש מלאכי רבבות מקצת ועמו
 .246החילוק מי"ם אלא ,ההפרדה

 שהצליח כלומר .247עירו מקצת ]עם[ ההוא האיש ועלה – פה לומר יש ועד"ז
 עירו. אנשי מקצת אתו לקחת

 ממש. המקרא מלשון מדרשם הוציאו חז"ל איך ראינו ובזה

 של פשוטו לפי "מעירו ההוא האיש" המלים תוספת את שפרש מלבי"ם ועיין

 .מקרא

 עלה אלקנה רק  'הבעי מביע הפשט המלבי"ם דברי שלפי יראה והמשכיל

 אנשי ועל עירו אנשי על השפיע שאלקנה  הפתרון מביע והדרש ,עירו אנשי מכל

 אתו(. ללכת דרכו

g  

________________________ 
 

 והוא מספרי. ( דברים לג, ב.245

  :( והתרגום האנגלי של הפסוק הוא246

And He came [with – this word is understood] some of the myriads of holy 
ones [literally holiness]. 

 ( ובלע"ז:247

 ."און יענע מענטש וועט ארויף גיין ]מיט[ א פאר פון זיינע שטאטס מענער"

And ‘that man’ used to go up [with] some of his town… 
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 הוספות
 מכתבים להרב יצחק דובאוו ע"ה

 

 קלח ע' ח"ז קודש באגרות נדפס
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 בכתי"ק: אדמו"ר כ"ק הוסיף פרטי-כללי מכתב בסוף

 שי' הישיבה לת' המכ'
 נתקבל. בטח
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 לתלמידים השלוחים לאה"ק בשנת תשכ"ב יםמכתב

 

 בכתי"ק הוסיף החתימה לפני

 ובזה, -
 שליחותם מהם, כאו"א ע"י מילוי, כמובן,

 המצפה - בה אני וכפי' כמדובר
 מכאו"א לבשו"ט
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 לזכות

 משה אברהם הרה"ת החתן

 חוה שיינא מרת והכלה

 שיחיו

 דייס

 ה'תשע"ט שבט ח' ביום חתונתם עם בקשר

 

 עד עדי בנין בישראל בית לבנות יזכוש יה"ר

 והמצוה התורה יסודי על

 שבתורה במאור מוארים שהם כפי

 החסידות תורת זוהי

 אדמו"ר כ"ק ולנח"ר

 

 ידיהםויד חבריהם משפחתם, נדבת
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 התקשרות לחיזוק

 דורנו נשיא אדמו"ר לכ"ק

*** 

 לזכות

 שרה שטערנא מרת בן דובער שלום הרב

 רבקה מרת בת באשא שיינא מרת

 וילדיהם

 מענדל מנחם 'הת

 זלמן שניאור 'הת

 מושקא חי'

 טויבא

 חנה

 יצחק לוי

 לאה דבורה

 רחל זעלדא

 שיחיו

 וילהלם

 עניניהם בכל רבה להצלחה
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 לע"נ

 ע"ה שלמה ב"ר מסעוד ר' הרה"ח

 שושן בן

 ארלי בעיר חב"ד בית ומנהל שליח

 שנה מארבעים למעלה

 תשע"ז סיון כ' רביעי ביום נלב"ע

 ת.נ.צ.ב.ה.

 

 לזכות

 חהרה" הרה"ג

 שליט"א וואלבערג משה יעקב הרב

 והכללים הפרטיים עניניו בכל רבה להצלחה

 והרחבה הנפש מנוחת מתוך

 תורה ללמד וימשיך

 טובות ושנים ימים לאריכות

* 

 שיחיו תלמידיו ע"י מוקדש
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 לע"נ

 בצ"צ עוסק נו"נ אי"א הוו"ח

 ע"ה הלוי נתן ב"ר יהושע ר'

 באוויבאוויש

 ה'תשס"ו שבט י"ט נלב"ע

 ת.נ.צ.ב.ה.

 

 לע"נ

 בצ"צ עוסק נו"נ אי"א הוו"ח

 הרופא וחסד צדקה בעל

 ע"ה חיים ישראל ב"ר אלעזר מאיר ר'

 קולסקי

 ו"ראדמ לכ"ק רקושמ

 ומצוות תורה שומר חסיד לרופא חי' דוגמא בהיותו שמים שם קידש

 והיהדות התורה הפצת בכינוסי עליון בחסד נואם

 ומצוות לתורה רבים קירב

 ה'תשע"ז כסלו ר"ח נלב"ע

 ת.נ.צ.ב.ה.
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 לע"נ

 ע"ה משה בן דוד

 ה'תשע"ז אדר ח"י נפטר

 

 ולזכות

 מרדכי ר'

 אביגיל מרת זוגתו

 בניהםו

 דוד חיים

 ישראל

 יצחק יוסף

 מענדל מנחם

 לוי

 לייב יהודה

 משה

 אהרן

 דובער

 שיחיו

 אניטיאן

 יפנו אשר בכל ומופלגה רבה להצלחה
 לבב וטוב שמחה מתוךו והנגלה הנראה בטוב
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 לע"נ

 ע"ה שמעון ב"ר משה שלום חיים ר' הרה"ח

 ה'תשע"ז בעומר ל"ג אייר, ח"י נפטר

 ע"ה ציון בן ר' בת צבי' חי' מרת וזוגתו

 ה'תשס"ו אב-מנחם י"ד נפטרה

 

 ולזכות

 אבא שמואל ר' הרה"ת בנם

 דינה נחמה מרת וזוגתו

 וילדיהם

 מענדל מנחם

 יצחק יוסף ובעלה רבקה

 דובער

 יצחק לוי

 זלמן שניאור

 ציון בן שמעון

 שיחיו

 נמירובסקי
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 לזכות

 הישיבה הנהלת חברי

 והרוחנית הגשמית

 הקודש בעבודת ומופלגה רבה להצלה

 אדמו"ר כ"ק לנח"ר

 

 לזכות

 השלוחים התלמידים

 הק' לישיבתינו

 בשלימותו תפקידם למלאות שיזכו

 אדמו"ר כ"ק לנח"ר

 

 לזכות

 שיחיו הישיבה תלמידי כל

 בלימודם רבה להצלחה

 להאיר נרות להיות תפקידם ובמילוי

 אדמו"ר כ"ק לנח"ר
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 לזכרון

 הצדקנית הרבנית

 מושקא חי' מרת

 אדמו"ר כ"ק בת

 םעול אור

 ותפארתו ישראל נזר

 עשה ה' צדקת

 ישראל עם ומשפטיו

 מעון השיב ורבים

 ורבנא מרנא

 יצחק יוסף

 הצדקנית הרבנית ובת

 דינה נחמה מרת

 ז"ל ע"ה

 משפטים פ' רביעי ביום נפטרה

 ה'תשמ"ח שנת שבט כ"ב

* 

 אדמו"ר כ"ק של אשתו

 





  לזכות
כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

•

נדבת
הנדיב, תומך ישיבתנו הק'

הרה"ח ר' חיים שניאור זלמן
וזוגתו מרת רבקה מרים

ומשפחתם שיחיו

קליין


