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 ב"ה

 פתח דבר

 "1ה היום עשה נגילה ונשמחה בו!ז"

בשבח והודאה לה', הננו מוציאים לאור בפני קהל ואנ"ש והתמימים שי' 
טועמי' חיים זכו" מאת תלמידי ישיבתנו, ישיבת  -''קובץ הערות וביאורים 

 סינסינאטי, אוהיא.  –תומכי תמימים ליובאוויטש 

קי"ז שנה להולדת  –לקראת יום הבהיר י"א ניסן ה'תשע"ט הקובץ יוצא לאור 
 כ"ק אדמו"ר מלך המשיח. 

ידוע גודל הערך והחשיבות של הדפסת חידו"ת בכלל, ומפורסם הוראות 
תורה ולהדפיסם  לכתוב חדושי 2כ"ק אדמו"ר מלך המשיח בכו"כ הזדמנויות

 בקובצים ובספרים המיוחדים לזה.

וכלשונו הק' בשיחת ש"פ נשא ה'תנש"א: "ההוראה למעשה לפועל שהזמן 
גרמא היא בהכנה )מעין ודוגמא ומביאה בפועל ממש( לקיום היעוד "תורה 

 חדשה מאתי תצא".

התחדשות והוספה בלימוד התורה מתוך חיות ותענוג עד  -ובפשטות 
ם בתורה, הן בנוגע לעצמו, והן בנוגע להפעולה על הזולת, שמחדש חידושי

"העמידו תלמידים הרבה", כידוע ש"כל איש ישראל יכו לגלות תעלומות חכמה 
ולחדש שכל חדש בתורה, הן באגדות הן בנגלה הן בנסתר, כפי בחי' שרש 

התחדשות והוספה בלימוד והפצת  -", כולל ובמיוחד ומחוייב בדברנשמתו, "
התורה שנתגלתה בתורת החסידות, מעין ודוגמא ו"טעימה" מתורתו  פנימיות

של משיח )טועמי' חיים זכו"(, שלכן עי"ז מזרזים וממהרים ופועלים ביאת דוד 
 מלכא משיחא".

* * * 

_________________ 

ע"פ המנהג לומר  - בי"א ניסן השתאשמתחילים לומר תהילים תהילים קי"ח, כד )הפרק  (1
 בכל יום הקאפיטל תהלים המתאים לשנות חייו(. 

 ראה שיחות ש"פ במדבר, וש"פ נשא ה'תנש"א. לך לך ה'תשנ"ב. ועוד. (2



טועמי' חיים זכו" יוצא לאור בזה לראשונה לעילוי  –"קובץ הערות וביאורים 
, המשפיע הבלתי נשכח נשמת חבר ההנהלה בישיבתנו למעלה מעשר שנים

שי'  שלום שמעון יעקבע"ה בן יבלחט"א ר'  חיים שניאור זלמןהרה"ח הרה"ת ר' 
שנלב"ע ל' אדר א' השתא. ת.נ.צ.ב.ה., ושנזכה תומ"י ל"הקיצו ורננו  באראס

 שוכני עפר" והוא בתוכם, בקרוב ממש!

שניאור בתור הוספה, הדפסנו סיכום וביאור שרשם לעצמו המשפיע ר' חיים 
זלמן ע"ה, על המאמר ד"ה ואתה תצוה ה'תשמ"א אשר הוא המאמר האחרון 
לע"ע אשר קבלנו מאבינו מלכינו כ"ק אדמו"ר מלך המשיח אשר בה "דער רבי 
האט אלץ באווארנט" וע"י הלימוד בו נמצא ההדרכה בפעולת וחיזוק 

 ההתקשרות עד ביאת משיח צדקינו בפועל ממש, תומ"י ממש. 

* * * 

ציין, אשר אף שעברנו על החומר דקובץ זו, עכ"ז "שגיאות מי יבין", יש ל
ומבקשים מכל הקוראים לשלח כל הגהות והערות וכו' להמערכת ע"מ להדפיס 

 אותם בל"נ בקובץ הבא. 

תודותנו נתונה לכל תלמידי התמימים שי' שנתנו מזמנם בסיוע בהכנת קובץ 
 . ותהא משכורתם נתונה מן השמיםזה לדפוס 

ונחתום בתקוה ובבטחון, שבזכות ההתעסקות וההוספה בלימוד התורה 
ובפרט ע"י החידוש בה, נזכה לקיום היעוד "ולא יכנף עוד מוריך והיו עניך רואות 

, בהיגלות 4"תורה חדשה מאתי תצא" –, וישמיענו נפלאות מתורתו 3את מוריך"
 !"ד ממ"שמלכינו משיחנו לעין כל, בגאולה האמיתית והשלימה, תיכף ומי

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
 

 המערכת

 
 ט, ה'תשע"ניסןי"א 
לנשיאות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח השבעים תשנ  

 קיז שנה להולדת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח
 אוהיו ,סינסינאטי

_________________ 

 ( ישעי' ל, כ.3
 ( ישעי' נא, ד.4
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 רבינוהחרוסת במשנת ביאור ענין 

 אבצן שליט"א הרה"ח הרה"ג ר' גרשון
 ראש הישיבה

 א.
 השקו"ט בשיטת הרמב"ם אם חרוסת היא מצוה, והנפק"מ אם לברך עליה

 :1שנינו במשנה בפרק ערבי פסחים

"הביאו לפניו מטבל בחזרת עד שמגיע לפרפרת הפת, הביאו לפניו מצה 
וחזרת וחרוסת ושני תבשילין אע"פ שאין חרוסת מצוה, ר"א בן צדוק אומר 

 מצוה, ובמקדש היו מביאין לפניו גופו של פסח". 

ובפירושו על המשנה כותב הרמב"ם: "ורב צדוק שאמר חרוסת מצוה חייב 
 צותיו וצונו על אכילת חרוסת, ואינו הלכה". לדעתו לברך אשר קדשנו במ

ועל פי חידוש זה, שיש סברא לברך על החרוסת, מבאר כ"ק אדמו"ר מה"מ 
 דיוק לשונו של אדה"ז בההגדה, דהנה בנוגע אכילת מרור מביא אדה"ז:

כזית מרור ויטבול בחרוסת וינער החרוסת מעליו כדי שלא  "ואחר כך יקח
 ו".ויברך ברכה זיתבטל טעם המרירות 

 , וזלה"ק: 2ועל המילים "ויברך ברכה זו" שואל הרבי

"יתור לשון הוא? ואולי מרמז דרך אגב, שהי' מקום גם לברכה אחרת והיא 
 ".ברה"נאלא שאין חיוב עלי'  3על החרוסתהמצות ברכת 

_____________ 

 .'משנה ג (1
 ., פיסקא ד"ה ברכה זועל לקוטי טעמים ומנהגים הגש"פ( 2
 פסחים פ' מ"ג ולח"מ להלכות חו"מ פרק ז' הלכה י"א. ראה פיה"מ להרמב"ם (3
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(, נכנסים לשקלא וטריא ידוע בשיטת 2ובהציון להלחם משנה )שולי הגליון 
הרמב"ם, דהנה לפי הפירוש משניות משמע דשיטת הרמב"ם היא דאם פוסקים 
דחרוסת מצוה, כשיטת ר"א בן צדוק, אז היינו מברכים על החרוסת. ומזה 

 שלפועל אין מברכים על החרוסת, משמע שאין הלכה כר"א בן צדוק. 

כותב הרמב"ם: "החרוסת מצוה מדברי סופרים,   4בהלכות חמץ ומצה אבל
 זכר לטיט שהיו עובדים בו במצרים". 

ומביא המגיד משנה: "אע"פ שאין חרוסת מצוה, ר' אלעזר בן צדוק אומר 
בגמרא", דמזה נראה ברור  5דשקלו אמוראי אליביה והלכה כמותומצוה, 

 שלהלכה  פוסקים כר"א בן צדוק.

 אל הלחם משנה: ועל זה שו

וכדכתיב ה"ה ובפירש המשנה כתב בהיפך ואמר  6"כאן פסק כר"א בר צדוק
שם דלדברי ר"א בר צדוק צריך לומר אשר קדשנו במצותיו וציונו על אכילת 

  .ונראה שחזר כאן ממה שכתב"חרוסת ואין הלכה כמותו, 

והיינו דלפי' הלחם משנה, הרמב"ם פוסק כר"א בן צדוק אבל חזר מהשיטה 
 שצריך לברך אם זה מצוה. 

: "ור''א בר' צדוק אומר מצוה מדברי סופרים, ומשום זכר 7וכן מביא המאירי
לטיט וכן הלכה. וגדולי המחברים פי' בפרושי המשנה מצוה ושמברכין עליה 

 שבחיבוריהם כתבוה כדברינו". עכ"ל. ומתוך כך פסקו שאין הלכה כדבריו אלא

 
  

_____________ 
 פרק ז' הלכה י"א. (4
 דף קטז. (5
 דף קיד. (6
 קיד, א. (7
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 ב. 
 כמה ביאורים בשיטת הרמב"ם

 והנה יש הרבה אחרונים שמתרצים דברי הרמב''ם, ונצטט כמה מהם: 

 מבאר: "ונראה שסבר הרמב''ם דודאי נקטינן כסברת ר''א 8א( הברכי יוסף
בר' צדוק שזהו זכר לטיט, ובזה אין הלכה כת''ק. ומיהו  אין הלכה כת''ק במאי 

 דסבר שהוא מצוה ומברכין עליו".

מפרש, שכל הסברא שמחייבת לומר ברכה בחרוסת הוא  9ב( הכתר תורה 
רק אם פוסקים כשיטת לוי בגמרא שהמצוה הוא זכר לתפוח. אבל מכיון 

 ר''א בר' צדוק סובר שאין צריך לברך עליו.שפוסקים שהוא זכר לטיט, אז אפילו 

שבכלל יש טעות סופר בדברי הרמב''ם בפירוש  10ג( הרדב''ז מביא 
 המשניות, ולא הי' כתוב ''ואין הלכה''. ונמצא שלא חזר בו מספר היד. ועצ''ע.

אינו כותב ביד  -שפוסק כר"א בר צדוק  -ד( ה'שם יוסף' כותב, שהרמב''ם 
את החרוסת, אלא שזה צריך להיות לפניו זכר הטיט. החזקה שחייבים לאכול 

ואם כן אין שייך בזה ברכה. אבל אם היינו אוכלים את החרוסת בפני עצמו היינו 
 מברכין.

 

 ג.
 מצות חרוסת הוא מצוה מדרבנן והוא המשך למצות מרור

 הלחם משנה )הנ"ל( ממשיך לשאול: 

"ומ"מ צריך לתת טעם למה אין מברכין עליו כמו שכתוב בעל המשנה כיון 
שהיא מצוה מדרבנן. דהא מברכין על מרור בזמן הזה דהוא מדרבנן. אע"ג דיש 

_____________ 

 סימן תע''ג ס''ק י''א. (8
 ר' מאיר מבארדישוב. (9

 ז ח''ג, תקמ''ד.”ת הרדב”שו (10
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לחלק דמרור הוא מדאורייתא בזמן שבית המקדש הי' קיים, מ"מ הא מברכין על 
 שאר מצות מדרבנן".

 ורבינו מנוח מתרץ: 

י מה אין מברכין על החרוסת תהי' התשובה לפי "ואם ישאל השואל מפנ
שאינו נאכל בפ"ע והוא טפילה למה שאדם טובל בו. ואל תתמה שהרי בלולב 
מצינו כה"ג שאינו מברך על כל הארבע מינים אע"פ שהן כולם מן התורה כמו 
הלולב מפני שהם טפלים לו ונקראים על שמו והוא עיקר ועליו מברכין ה"נ לא 

 שנה הכא". 

א שעדיין יש לשאול )וכפי שמצינו כמה מהאחרונים ששואלים(: בשלמא אל
בנוגע ללולב שכל הד' מינים הם חלק ממצוה אחד, אבל מרור וחרוסת הרי הם 

 ב' מצוות שונות?

והנה באבודרהם מביא ע"ד הנ"ל לתרץ דאין מברכין על מצות חרוסת מפני 
 שהיא טפילה להמרור ונפטרת בברכתה. 

 י )בפיסקא הנ"ל( וזלה"ק: וע"ז מסביר הרב

 טפלה למצות מרור".  שמצותה"ועל כרחך כוונתו 

ויש לבאר זה עפמש"כ המהר"ל וז"ל: "חרוסת מצוה, מפני שלא נזכר במרור 
רק שמררו את חייהם בעבודה קשה, ויש מרירות לאדם בעבודה קשה, אבל אינו 

כת הטיט שכן מרירות גמור. לכן עושין זכר לטיט ואין דבר יותר קשה מן מלא
 אמרז"ל שמ"ר )פ"א, כז(".

 ובשמ"ר הנ"ל מובא: 

"וירא בסבלותם, מהו וירא? שהי' רואה בסבלותם ובוכה ואומר חבל לי 
והי' נותן  שאין לך מלאכה קשה ממלאכת הטיטעליכם מי יתן מותי עליכם 

 כתיפיו ומסייע לכל אחד ואחד מהן.

ולכאורה, כוונת רבינו לבאר, שבאמת, המצוה דרבנן דחרוסת, הוא המשך 
אחד ממצות מרור. דכל תקנתם  היא בכדי להמחיש את המרירות שהי' לבני 

 ישראל במצרים, ולכן בהברכה על המרור נכלל המצווה דחרוסת. 
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 ד. 
 בחרוסת: זכר לטיט וזכר לתפוח שני ענינים הפכיים

והנה, הגמרא ממשיך )קטז, א(: "מאי מצוה? רבי לוי אומר, זכר לתפוח )שהיו 
יולדות בניהם שם בלא עצב, שלא יכירו בהן מצריים, דכתיב "תחת התפוח 

רש"י( ור' יוחנן אמר זכר לטיט. אמר אביי, הלכך צריך  לקהוייה וצריך   –עררתיך" 
 לטיט". –זכר לתפוח, לסמוכי' זכר  –לסמוכי'. לקהוייה 

ובתוס' )שם, ד"ה צריך( מביאים מתשובת הגאונים וז"ל: "לעשות חרוסת 
בפירות שנדמה לכנסת ישראל וכו'". וכן הוא להלכה בשו''ע אדה"ז )תע"ג, לב(: 
"החרוסת צריך להיות עב לפי שהוא זכר לטיט שנשתעבדו בו אבותינו . . ויש 

נמשלו בהם כנסת ישראל כגון תאנים . . ואגוזים . . לעשות החרוסת מפירות ש
ותמרים . . ותפוחים זכר לתפוח "עוררתיך" שהיו יולדות שם בניהם בלא עצב. 

 ושקדים ע"ש ששקד הקב"ה על הקץ לעשות".

 וזלה"ק:  11מביא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח בההגש"פוכן 

)פסחים קט"ז,  "זכר לטיט שנשתעבדו בו אבותינו. ונותנין בה דבר של קיוהא
א( זכר שהיו שיני ישראל קיהות מקושי השעבוד )ב"ח סתע"ג(. ועושין אותה 

 מפירות שנמשלה בהם כנסת ישראל כו'.

בלשון אשכנז: איפ"ל בארי"ן ניס"ן  עץחרושת  אבןסי' אל החרוסת: חרושת 
אבל זה מכמה שנים אשר מנהגינו לא לקחת קידה וקנמון . .  אינגב"ר צימרנ"ד

 ערובת חמץ".מחשש ת

ומכל הנ"ל נראה ברור, דאף בעיקר הטעם למצוות חרוסת שהוא זכר לטיט, 
עדיין נשאר הענין דזכר לתפוח ועושין החרוסת מדברים שנמשלו, ומביאין זכות 
ושבח לישראל. ולכאורה תמוה, דהרי שני ענינים אלו הם הפכים מן הקצה אל 

יים והתפוח מרמז על הקצה?! שהרי הטיט הוא שעבוד ישראל בקליפת מצר
 המעלות העצמיים דבני ישראל?

_____________ 

 .החרוסתד"ה פיסקא  (11
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  .ה
 ביאור רבינו בלקוטי שיחות: זה לעומת זה עשה אלקים

 ( מסביר הרבי וזלה"ק: 51בלקו"ש )חל"ב, עמ' 

והובא להלכה   12'והנה מצינו ענין שני בחרוסת "זכר לתפוח" )כדאיתא בגמ
( הוא זכר לזה "שהיו יולדות בניהם שם בלא עצב . . דכתיב 13בשו"ע רבינו הזקן

 -דלפירוש זה, חיוב חרוסת הוא זכר לדבר טוב  "תחת התפוח עוררתיך".
שיש לעשות חרוסת בפירות  14מעלתם של ישראל. ובפרט עפמ"ש הגאונים

 .לכנסת ישראלהדומים 

 וע"פ הנ"ל )סעיף ז'( יש לקשר שני הענינים "זכר לטיט", ו"זכר לתפוח": 

כתיב "גם את זה לעומת זה עשה אלוקים", שמזה מובן שההתנגדות של הרע 
נקודה של מצרים להטוב של בנ"י היא מעין דוגמתה. דכיון שמצרים היא 

"י אלא( של הרע, לכן, הרי היא מנגדת )לא )רק( למעלות הפרטיות שבבנ הכללית
שהיא  –מצרים גאולת , עצם הטוב שבנפשות ישראל. וזהו ענין לנקודת היהדות
שנקודת הטוב שבנפשות ישראל נגאלה מגלותה תחת שליטת  –גאולה רוחנית 

 הרע של מצרים.

שנס זה )לידת הבנים "בלא עצב"(  –שחרוסת היא "זכר לתפוח"  וזהו הענין
ויש  ישראלבא מצד החיבה העצמית של הקב"ה לבנ"י, מצד עצם היותם בני 

 למעליותאבהם נקודת היהדות. ועפ"ז יש לבאר זה שחרסת אין לה שיעור )גם( 
כי ענין החרוסת בנפש האדם הוא כנגד נקודת היהדות, עצם הנפש, שלמעלה  –

 עכלה"ק. .שיעור ומדה"מ

  

_____________ 

 פסחים קטז, א. -דעת ר' לוי  (12
 . וראה שם סל"ב.סתע"ג שם ס"כ (13
 וכן נפסק ברמ"א ובשו"ע אדה"ז. (14
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  .ו
 טיבול המצה בהחרוסת

והנה בשו"ע אדה"ז הנ"ל כותב: "ואח"כ צריך לרכב אותו במשקה זכר לדם 
 :15ויש לרכבו במשקה אדום כגון חמץ או יין אדומים", וכן בהגדת הרבי הנ"ל

י פסחים מזכר לדם מכה הראשונה )ירושל "ואח"כ מרכבין אותה במשקה אדום
אבל מנהגנו, שנזהרים מאוד במצה שרוי', שהחרוסת נשאר יבש ורק  פ"י סה"ג(.

 "קודם הטבילה מרכך החרוסת שבתוך הכלי". 

והמהדרין בזהירות ממצה שרוי'  ולא המצה: "כך החזרת מביא 16וכן בכורך
נערין אותה אח"כ וכ"ה אין טובלין ורק נותנין מעט חרוסת יבשה על החזרת ומ

 מנהג הרב".

שכותב וז"ל: "בזמן הזה שאין שם  17ועפ"ז יהי' נשמע חידוש שיטת הרמב"ם
ומטבל מצה קרבן אחר שמברכין המוציא לחם, חוזר ומברך על אכילת מצה, 

" ומטבל מרור בחרסת ואוכלוחוזר ומברך על אכילת מרור,  בחרוסת ואוכל.
 חולק מיד וכותב "זהו הבל". עכ"ל. ואכן הראב"ד

ואיני יודע טיבול זה בחרוסת "וכן ידועים דברי הטור )תע"ה( שכותב וז"ל: 
למה, אי משום מצה שאין בה מלח וצריך בשש, לטבל במלח, וכן הוא לשון 
הירושלמי: "וטמיש ליה במלחא". ועוד הקשה בעל המנהיג לדבריהם, שמצה 

האיך יתחברו זה עם זה? ועוד, מצה היא זכר לחירות וחרוסת זכר לטיט, ו
 ".דאורייתא וחרוסת דרבנן, ואתי חרוסת דרבנן ומבטל מצה דאורייתא

והב"ח )שם( מתרץ עפ"י מה שמדובר לעיל. דהבאנו מחלוקת ר"א בר צדוק 
. ובפירוש המשניות כותב הרמב"ם אם לאו מצוההיא וחכמים אם חרוסת 

ין מברכין. אבל להלכה אין שהחילוק והנפק"מ היא אם מברכין עליו או א
שהרמב"ם פוסק  -מברכין, אז מה הנפק"מ? אלא ודאי דלפי ר"א בר צדוק 

_____________ 
 .פיסקא ד"ה ויטבול (15
 .פיסקא ויטבול בחרוסת (16
להקביעות  1שמקשר הרבי בלקו"ש הנ"ל הערה  –הלכות חו"מ פרק ח' הלכה' ח' ( 17

 .של ש.ז. ע"ש
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אז מטבילין המצה בהחרוסת, אבל לפי החכמים אין מטבילין.  -כוותיה כנ"ל 
 אבל בלקו"ש הנ"ל הרבי דוחה מכמה סיבות התירוץ של הב"ח, עיי"ש.

וסד על ההתוועדות אחש"פ והנה נקודת ביאור הרבי )ע"פ לקו"ש הנ"ל שמי
תשמ"ו ע"ש בהתוועדויות( א"ש ע"פ ביאור הגאון הרגצ'ובי שמבאר שבעצם יש 

ולכן בזמן הבית, גם הרמב"ם סבירא ליה שמטבילין  ,דין זכר לעבדות במצה גופא
שלא צריכין "זכר" לגלות, כיון שאנחנו  -המצה בחרוסת. אבל בזמן הגלות 
לבל לכך שכל מעשה לילה זה צריך להיות בגלות "זכר לחירות בטל" שלא יב

 דרך חירות". 

ובחירות  גופא יש ב' ענינים: א( חירות ממצרים, וזה ישנו אפילו כשאנחנו 
 נמצאים בגלות וב( חירות מגלות, וזה אינו כיון שאנחנו עדיין נמצאים בגלות. 

ולכן, הרמב"ם סובר שכיון שיצאנו מהשעבוד פנימי דמצריים, מטבילין 
ת. משא"כ הראב"ד סבירא לי' שכיון שאנו עדיין נמצאים בגלות, אין בחרוס

 מטבילין בחרוסת.

אוכלים מרור שהוא זכר לעבדות, כי )הערה  אבל עכ"ז, גם לדעת הראב"ד
( "אינו באותו זמן ואותו פעולה. משא"כ טיבול מצה בחרוסת, זכר לשעבוד 37

)לשון  זכר למקדשבפעולה של חירות. ומה שכורך מצה ומרור בזמן הזה, היינו 
 הרמב"ם שם פ"ח סוף ה"ח(" עכלה"ק.

 ז. 
 לא לטבול המרור בחרוסת כולו, וגם שלא להשהותו בחרוסת 

 והנה בנוגע לטיבול בחרוסת כותב אדה"ז )תעה, יא(: 

"אחר שאכל הכזית של אכילת מצה, יקח מיד כזית מרור וישקענו כולו 
בחרוסת כדי להמית את הקפא שבמרור שלא יזיקנו. ועכשיו אין נוהגין לשקעו 

מיישבין המנהג לפי שקפא זה אינו מצוי בינינו כולו אלא בטיבול מקצתו ויש ש
 ואין מטבילין בחרוסת אלא משום מצוה שהוא זכר לטיט".

ומשמע מלשון אדה"ז, שאף שלפועל המנהג הוא לא לשקעו כולו בחרוסת 
 אין בזה משום הידור ועדיפות. 
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ועל זה מוסיף הרבי בההגדה )בפיסקא ויטבול בחרוסת(: "ועדיף שלא 
 די שלא לבטל טעם המרירות כן אפ"ל".לשקוע כולו, כ

ואחרי הטיבול, כותב אדה"ז "וינער החרוסת", ומציין הרבי לגמ' פסחים 
)קטו, ב( ששם מדובר על מידות שהיית המרור בחרוסת ד"אמר רב פפא לא 
נישהי איניש מרור בחרוסת דילמא אגב חלייה דתבלין מבטיל ליה למרוריה 

 ובעינן טעם מרור וליכא". 

ששם מדובר בשהיית המרור בחרוסת כותב אדה"ז בשולחנו )שם,  ואע"פ
יב(: "ומטעם זה, שמא  יתבטל הטעם מרירתו, צריך לנער החרוסת מעליו מיד 

 לאחר הטיבול". 

 ח. 
 גאולההריכוך החרוסת ביין זכר לשיעבוד או זכר ל

והנה לאחרונה הגיע לידי שיעור מיוחד שמסר הרה"ג הרה"ח שד"ב שיחי' 
 עורר על עוד חידוש של הרבי בנוגע לחרוסת, ובהקדם: לוין שמ

 בשו"ע )רנ"ט( כותב אדה"ז: "ואח"כ צריך לרכך אותו במשקה זכר לדם". 

ובנוגע להשאלה לאיזה "דם" עושים זכר, הנה בפשטות כוונתו כמו שכתוב 
לפנ"ז )תעב, כו( "מצוה לחזור אחר יין אדום . . לפי שיש בו זכר לדם שהי' פרעה 

 את בני ישראל".שוחט 

אבל בהגדה של הרבי, מסביר )בפיסקא חרוסת הנ"ל( "ואח"כ מרככין אותה 
 במשקה אדום זכר לדם, מכה ראשונה".

והיינו, דלא קאי על הדם של שעבוד מצריים, אלא זכר להדם של גאולת 
 מצרים! 

והנה, הרבי מציין לגמ' בירושלמי )פי' סה"ג( אבל שם כתוב רק שעושים זכר 
 ולא שזהו זכר להדם של מכה ראשונה.לדם 
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"שקודם הטבילה מרכך החרוסת ביין שבתוך  18ומבאר עפ"י מה שכתב הרבי
 לד. -הכלי", ומציין לשו"ע אדה"ז תע"ג סעיף לב

אבל כשמעיינים שם לא רואים שצריך לרכך החרוסת בהיין שבתוך הכלי, 
במשקה  שם מובא: "אם חל פסח בשבת צריך ליזהר לרכך החרוסת ,ואדרבה

מערב שבת ואם שכח לרככו מערב שבת ירככו בשבת על ידי שינוי דהיינו 
שמתחילה יתן המשקה לתוך הכלי ואח"כ יתן לתוכו החרוסת, ויכול לערבו 
באצבעו אם אוחז בכלי ומנענע עד שיתערב עיין סימן שכ"א", והיינו ששם 

 מדובר רק אם חל בשבת! 

ן לתוכו החרוסת", הוא בכל וע"כ צריך לומר שהרבי מפרש "ואח"כ ית
 השנים, ובשבת רק אם שכח. 

אבל הא גופא צריך להבין דהנה עיקר הענין דחרוסת הוא )כפי שהוא בסעיף 
כ'( "שהחרוסת זכר לטיט וזכר לתפוח . . לכך צריך להיות על שלחן בשעה 

 שמספר שעבוד מצרים". 

 וא"כ למה מוסיפים היין רק אחר הסיפור של השעבוד? 

 אלא חלק וזכר לגאולת מצרים! ,שהיין אינו זכר להשעבודמזה וכח אלא, מ

: "ויה"ר שבניסן זה ממש תקויים )הנ"ל(בסוף השיחה רבינו ונסיים בדברי 
, ובמצב של בני חורין בפשטות "נודה לך שיר הבטחת חז"ל בניסן עתידין להגאל

 אמן!  ,חדש )לשון זכר( על גאולתינו ועל פדות נפשינו"

 

  

_____________ 

 .ויטבול ד"ה בפיסקא (18
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בענין שני תבשילין

 שליט"א וגנר גרשוןעקיבא הרה"ח הרה"ג ר' 
 ישיבת ליובאוויטש טאראנטא – ראש ישיבה

 א. 
 זמן התחלת המנהג של זרוע וביצה במשנת רבינו ואדה"ז

 איתא במשנה )פסחים קיד, א(: 

הביאו לפניו מצה וחזרת וחרוסת ושני תבשילין אף על פי שאין חרוסת 
מצוה, רבי אליעזר בן צדוק אומר מצוה, ובמקדש היו מביאין לפניו גופו של 

 פסח.

 ובהגש"פ עם לקוטי טעמים וכו' )ע' ו'( פיס' ד"ה הזרוע כו' הביצה: 

ח ואחד זכר לחגיגה )פסחים קיד, ב( כי צ"ל שני תבשילין אחד זכר לפס
 בעאואמרינן בירושלמי שמנהג לקחת זרוע וביצה )ביעא בלשון ארמי( כלומר 

מרממא )כל בו הובא בב"י, אבודרהם(. יש שכתבו  בדרעארחמנא למיפרק יתנא 
דלוקחים ביצה משום שעושים זכר לאבילות דחורבן ביהמ"ק. וצע"ק דמוכח 

בהמ"ק היו לוקחים שני תבשילין ואז לא עשו זכר במשנה ובירושלמי דגם בזמן 
לאבלות. וא"כ נצטרך לומר אשר מאות שנים לקחו מין אחר לזכר החגיגה ואחר 

 החורבן שינו מנהג זה. עכלה"ק.

ובאג"ק ח"ב ע' ע' רמ"ג )באגרת להרש"י זוין, נדפס גם בהוספות להגש"פ( 
 במקומובבבלי מבאר הרבי מ"ש דמוכח במשנה ובירושלמי: וז"ל "המשנה 

היו  ושני תבשילין.. ובמקדש)פסחים קיד, א(: הביאו לפניו מצה וחזרת וחרוסת 
)פסחים פ"י סוף ה"ג(  במקומומביאין לפניו גופו של פסח. וז"ל הירושלמי 

 צריכין ב' תבשילין אחד זכר כו'". ובגבולין

וע"ש ע' רס"א המשך לזה דשקו"ט הרבי באריכות יותר בענין ראיות אלו 
 אם אפשר ליישבם וכו', עש"ב.ו
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ורבים ראו כן תמהו דלכ' מפורש הדבר בשו"ע אדה"ז להיפך, דרק בזה"ז 
נתקנה הך תקנה, והוא בסי' תע"ג סעי' כ' וז"ל: "ובזמן שבית המקדש קיים היה 

 ועכשיו שחרב בית המקדשצריך להביא גם את הפסח בשעת אמירת ההגדה 
מירת ההגדה שני מיני תבשילין אחד תיקנו חכמים שיהיו על השולחן בשעת א

זכר לפסח ואחד זכר לחגיגה", ואף אם הרבי מק' גם על דברי אדה"ז מדברי 
 המשנה והירושלמי, איך אפשר שלא ציין לדבריו? וכבר דשו בזה, ומצוה ליישב.

 ב. 
 מיישב שבשו"ע מיירי במנהג אמירת ההגדה על זרוע וביצה

נודע דבכל המינים שעל השלחן יש ב' דינים,  ונראה דלק"מ, ובהקדם, דכבר
דמלבד ענינם של כ"א מהם לעצמו, כמו מצה למצות אכילת מצה, וכן מרור וכו', 
הרי יש דין בפנ"ע שיהיו על השלחן בשעת אמירת הגדה, שאמירת ההגדה צ"ל 
על המצה ושאר המצוות כו'. וכדדרשינן "בעבור זה לא אמרתי אלא בשעה שיש 

ר מונחים לפניך" וכדדרשינן מלחם עוני )וכבר נת' במ"א מה פסח מצה ומרו
 דחוקרים בזה אי הוי דין בהמצוות או בההגדה, והנ"מ בזה, ואכ"מ(.

המינים להיות על השלחן  ובשו"ע אדה"ז שם פשוט דמיירי מדין זה דצריכים
בשעת אמירת ההגדה מצד דיני הגדה, וכמפורש בדבריו בריש הסעי': ". . יביאו 

שנאמר לחם  כדי לומר עליהם ההגדהלפני מי שאומר ההגדה ג' מצות של מצוה 
ועוד  דהיינו אמירת ההגדהעוני ודרשו חכמים לחם שעונין עליו דברים הרבה 

מר בעבור זה וגו' בעבור זה לא אמרתי אלא נאמר והגדת לבנך ביום ההוא לא
שיהא גם המרור לפניו בשעת בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך לפיכך צריך 

 ", ופשוט.אמירת ההגדה

חרוסת בשעת אמירת ההגדה שהחרוסת  שיהיה לפניווע"ז ממשיך: "ותקנו 
הוא זכר לטיט שנשתעבדו בו אבותינו במצרים וזכר לתפוח כמו שנתבאר לכך 
צריך להיות על השולחן בשעה שמספר שעבוד מצרים", היינו דמדרבנן יש 
תקנה גם על החרוסת )בנוסף להטיבול בה וכו'( שיהי' על השלחן בשעת אמירת 
הגדה, היינו שאמירת ההגדה תהי' )מדרבנן( גם על החרוסת )ועי' בלקו"ש חל"ב 

 שיחת חה"פ סעי' ב', והדברים ידועים(.



 קובץ הערות וביאורים - טועמי' חיים זכו  ·  31

שבית המקדש קיים היה צריך להביא גם את הפסח וע"ז מוסיף: "ובזמן 
ועכשיו שחרב בית המקדש תיקנו חכמים שיהיו על  בשעת אמירת ההגדה

שני מיני תבשילין אחד זכר לפסח ואחד זכר  בשעת אמירת ההגדההשולחן 
לחגיגה". והרי פשוט דמה שהביאו הפסח בשעה שביהמ"ק קיים הי' זה מדין 

ש בלשון רבינו הזקן כאן )וכמובא בהגדת רבינו אמירת ההגדה על הפסח, כמפור
להלן פיסקא מצה ומרור מונחים לפניך: "בזמן הפסח היו אומרים: שפסח מצה 
ומרור מונחים לפניך )שבה"ל. ועיין פרש"י עה"ת(. אבל עכצ"ל שגם אחד מהם 
די לחייבו בספור יצי"מ, שהרי הגדה בזמה"ז דאורייתא אף שאינו לפסח, ומרור 

 רבנן" אבל בעיקר הדין שוה פסח למצה(.הוא רק ד

וע"ז מוסיף שלאחרי חורבן ביהמ"ק תיקנו שיהיו ב' התבשילין שהם זכר 
לפסח וחגיגה על השלחן בשעת אמירת ההגדה, והיינו דהתקנת חכמים חייבה 
שאמירת ההגדה תהי' גם על הב' תבשילין )כמו שהי' מה"ת על הק"פ שהם זכר 

 לה(.

להמבואר במכתבי הרבי האמורים, שהרבי מדייק  כלל וא"כ מובן שאי"ז ענין
מהמשנה וירושלמי וכו' שגם בזמן המקדש עשו זכר לפסח לאלו שהיו בריחוק 
מקום כו' ולא הי' להם קרבן פסח, כמו אלו שהיו בגבולין, ובפשטות הי' זה זכר 

שעושים זכר למקדש וכיו"ב, שהי' לזכר להקרבנות שהיו חסרים  כמו כל ענינים
להם )וע"ד הענינים שעושים שלא תשתכח תורת, וכיו"ב,  וכדיליף בגמ' )ר"ה ל, 
א( מקרא דבעינן לעשות זכר למקדש(. אבל אין שום סבה לומר שתיקנו תקנה 

"צ זכר נוספת שיהי' זה שייך לדין אמירת ההגדה, ואדרבא, די בזכר בעלמא ואי
לכל הפרטים ]ועוד דמאחר שמן הדין די בא' מהם, וכנ"ל מהגדת הרבי, א"כ לא 
הי' חסר בקיום המצוה, ולא ראו חכמים ענין לתקן תקנה נוספת מלבד הזכר 
לעצם ענין הקרבן. ורק לאחרי חורבן ביהמ"ק, שלא הי' כלל ק"פ, תיקנו תקנה 

צמה, היינו גם מה שהי' נוספת שבהזכר יהי' כל הפרטי דינים שהיו בהק"פ ע
 פרט במצות סיפור יצי"מ[, 

הי' הך תקנה עד אחר שחרב ביהמ"ק,  לאבשו"ע אדה"ז ש מפורשובזה אכן 
להנידון שם, שהיו גוף התבשילין  כללולא הביאה הרבי במכתבים כי אי"ז ענין 

גם בזמן המקדש זכר להקרבן עצמה )שזהו מה שנוגע לראיית הרבי 
ברים פשוטים, והארכתי קצת רק מפני שראיתי מתקשים שם(וכמשנ"ת. ולכ' הד

 בזה.
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 ג. 
 מבאר שבזה מיושב ג"כ החילוק בין הבבלי והירושלמי בסוגיין

דאף דבירושלמי אכן  –כפיה"נ  –והנה במכתב שלו רצה הרב זוין לפרש 
משמע דגם בזמן הבית הביאו ב' תבשילין, אמנם אי"ז הפי' של המשנה )כ"א הפי' 

ק בנוגע לזה"ז(, ובזה חולק הירושלמי על הבבלי, שלכן בבלי לא בהמשנה הוא ר
הובא הך ברייתא דבגבולין מביא ב' תבשילין )דקאי על זמן הבית( שהובא 

 בירושלמי.

ובמכתבו מתייחס הרבי לזה וכותב "שהברייתא בירוש' מובנת בפשיטות 
ך למעיין במשנה שם, כי בגירסת הירוש' במשנה לא הוזכר שם המנהג שצרי

להביא ב' תבשילין, ולכן מודיעה הברייתא עד"ז. ולכן אין מקום לברייתא זו 
בגבולין ולא רק בזמה"ז  שגם בבבלי. ולכן א"א לומר שכונת הברייתא היא לומר

 היו מביאין ב' תבשילין. דעדיין לא שמענו למנהג ב' תבשילין כל עיקר". 

הובא כלל הדין  וצ"ב מהו טעם חילוק זה, שבנוסח המשנה שבירושלמי לא
 דב' תבשילין, משא"כ בהמשנה שבהבבלי?

והנה בהמשך לזה כותב הרבי "ואם יש להביא איזה ראי' מהברייתא לזמן 
בזה"ב, מדקאמר  -וכן הברייתא  -אמירת המשנה ה"ז, אדרבה, שנאמרה המשנה 

ולא הוסיף: ובזמן הזה בכ"מ". אלא שהרבי מוסיף ע"ז ש"ראי' גמורה  -ובגבולין 
 ה, כי זמה"ז אתי במכש"כ מגבולין בזה"ב ולא הוצרך לפרטו. ופשוט".איננ

ומשמע דמשמע יותר )מהירושלמי( דהמשנה מדבר )רק( בזמן הבית, אלא 
, אבל עכ"פ הוי )קצת( ראי', וא"כ צ"ל דכן מסתבר יותר גמורהשאינה ראי' 

לפרש המשנה. אבל בהמשך מבאר הרבי כמ"פ "שאני רצוני לומר שהמשנה 
מבארת דין כל הזמנים וכל המקומות וכל האישים, ומ"ש במשנה  בסתם 'השנוי

המקומות" )ובזה מיישב הרבי  וכל הזמנים בכל שמביאים ב' תבשילין הוא דין
מה שהק' הרב זוין שהמשנה מדבר על היוצא מן הכלל והטפל תחלה, כי הרישא 

גם את"ל "ולכאורה, הרי  מדבר בכל הזמנים(. וכן מפורש אח"כ שכותב הרבי 
( ל"ק, כי רוב האומה הי' נמצא בחו"ל. אף שאין לפענ"דשהמשנה נאמרה בזה"ב )

ראה שקלים ספ"ג". הרי שכ' הרבי שאין נראה לפרש שהמשנה נאמרה בזמן 
הבית. ולכ' איך מתאים עם המבואר לעיל דמהירושלמי יש ראי' דנאמרה בזמן 

 (?גמורההבית )אלא שאינה ראי' 
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ומכל זה הי' נראה לומר, ועפמשנת"ל, דבזה תלוייה הפלוגתא דהבבלי 
והירושלמי בגירסת המשנה. דל)פי' ו(גירסת הירושלמי המשנה נאמרה בזמן 
הבית, וכדמשמע בהברייתא שבירושלמי,  וכנ"ל. ולהבבלי נאמרה בזמן הזה. 

" י"ל ועפ"ז מובן החילוק האחר, דהנה במשנה זו דשונה הדינים ד"הביאו לפניו
דעיקר הכוונה לבאר הדינים דצריך להביא מצד מצות סיפור יצי"מ, דבזה איירי 
כאן, וכמבואר בתוס' )ד"ה הביאו לפניו מצה( "ומיד כשעוקרין מחזירין לפניו 
והמצה והמרור עליו שהרי צריך לומר בהגדה מצה זו מרור זה וכדאמר )לעיל 

ים הרבה", והיינו דהבאת המינים לו. ולקמן דף קטו:( לחם עוני שעונין עליו דבר
 המוזכרים בהמשנה הוא מצד החיוב דסיפור יצי"מ.

שאין חרוסת מצוה", דלכ' מאי קאמר  אע"פ]ולכ' כן מבואר ממאי דקאמר "
של חרוסת )אי הוי מצוה או לא(, הרי לפועל  הטעםבזה, ולמאי נ"מ למשנה זו 

בהשיחה בענין צריך חרוסת? אך להנ"ל ניחא דהרי מבואר בלקו"ש חל"ב 
חרוסת, במסקנת הרבי שם, דחכמים דסברי דאין חרוסת מצוה היינו דאין מצוה 
גם מדין סיפור יצי"מ, וא"כ אי"ז שייך לדין "הביאו לפניו" דמתני', ושפיר קאמר 

 שאין חרוסת מצוה". אע"פ"

והי' נראה לומר דשיעור הדבריו כן: "אע"פ ש)אליבא דחכמים( אין חרוסת 
דידהו אינו שייך לדין "הביאו לפניו" דמתני', אבל הרי( ראב"צ מצוה )וא"כ ל

 אומר מצוה )וא"כ שפיר שייך למתני'([.

ועפ"ז א"ש דבמשנה שבירושלמי לא הוזכר כלל הדין דב' תבשילין, כיון 
שמדבר בזמן הבית, שאז אי"ז דין ד"הביאו לפניו" מצד סיפור יצי"מ כמו מצה 

שבירושלמי מוסיפה הלכה בפועל, שלפועל וחזרת וק"פ וכו'. ורק שהברייתא 
בגבולין צריך גם ב' תבשילין משום זכר. ודוקא בהבבלי, שמדבר בכל הזמנים 
)ונאמרה בזה"ז(, דהוי  ב' תבשילין גם דין מדיני סיפור יצי"מ, וכמבואר בשו"ע 

 אדה"ז, וכנ"ל, שפיר הוזכר ב' תבשילין בהמשנה גופא.

לאווה )ד"ה אין מפטירין אחר הפסח אבל עי' להלן )קיט, ב( במהר"ם ח
אפיקומן( שכ' "שמעינן מינה דהפסח נאכל באחרונה דהא אין מפטירין אחריו 
אפיקומן. ובמתני' דלעיל משמע דנאכל בראשונה דקתני הביאו לפניו מצה 
חזרת וחרוסת ובמקדש היו מביאין לפניו גופו של פסח", ומבואר דמפרש דלא 

(, דהא דהביאו לפניו הוא לא מדין סיפור יצי"מ, כנ"ל )ודלא כפי' התוס' הנ"ל
 כ"א בשביל האכילה או השימוש בפועל.
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ועי' במאירי על המשנה שכ' בית הבחירה )מאירי( "ואף על פי שאינו מטבל 
עדיין טבול שני ולא אוכל מצה עד שיקרא את ההגדה מ"מ מביאין לפניו כדי 

ושני תבשילין פי' בגמ' שיקרא את ההגדה בעוד שמצה ומרור מונחים לפניו 
 אחד זכר לפסח ואחד זכר לחגיגה", ומפורש כמשנת"ל.
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 ביאור לשון "ולא תזוז מינה" בגמ' סוכה )ג, א(

 הת' אהרן דוב הלוי בראד
 תלמיד בישיבה

 
, א( "מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית ב"ש תנן )סוכה כח

פוסלין וב"ה מכשירין". וגרסי' בגמ' )סוכה ג,א( "א"ר שמואל בר יצחק הלכה 
צריכה שתהא מחזקת ראשו ורובו ושולחנו א"ל רבי אבא כמאן כבית שמאי )דאי 

י רש"י( א"ל אלא כמאן איכא דאמר –כב"ה לא בעי שולחנו כדלקמן בפרק הישן 
א"ר אבא דאמר לך מני א"ל בית שמאי היא ולא תזוז מינה", וראה המשך דברי 

 הגמ' שם.

מה שמובא בגמ' )עירובין  ע"פוהנה בביאור הלשון "ולא תזוז מינה", אול"י 
 ו, ב( "לעולם הלכה כב"ה". 

ועפ"ז אוי"ל דכיון שרבי שמואל בר יצחק ידע שבד"כ לא קיי"ל כב"ש אלא 
ס' על אתר )ד"ה דאמר לך מני( וז"ל "בסדר רב עמרם פסק כב"ה, ]וכדכתבו התו

בששה מקומות הלכה כב"ש חדא האי דסוכה צריכה שתהא מחזקת ראשו ורובו 
לכן רצה 'להזהיר' רבי אבא שלענין זה אכן ההלכה כשי'  ושולחנו", עי' שם[, 

 ב"ש ודלא כב"ה, ולכן הוצרך "להזהיר" רבי אבא ואמר "ולא תזוז מינה".
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ה לשאלות התינוקות בליל פסחתשוב

 הת' מנחם מענדל שי' גרייזמאן
 והת' צבי הירש שי' לרנר
 תלמידים בישיבה

  
 בשולחן ערוך סימן תע"ב סעיף ל"א מביא כ"ק אדה"ז:

"מצוה לחלק לתינוקות קליות ואגוזים בליל פסח קודם עשיית הסדר כדי 
שיראו שינוי וישאלו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, ואע"פ שעל שאלה זו 

מ"מ על ידי שיראו שינוי זה ויתעוררו לשאול עליו  אין לנו מה להשיב להם
ור ויושבין ויתעוררו ג"כ לשאול על שינויים אחרים דהיינו שאוכלין מצה ומר

 עבדים היינו וכו'".  וישובו להםבהשיבה 

והנה יש להעיר, אשר בתחילת הסעיף אומר: "אע"פ שאין לנו מה להשיבם", 
 ובסוף הסעיף אומר, "וישיבו להם עבדים היינו". 

ויש לומר הביאור בזה בפשטות, שבתחילת הסעיף מבאר אדה"ז אודות לפני 
שמחלק האגוזים הוא רק כדי שלא ישנו  קידוש ועדיין לא התחלנו ההגדה, וזה

)וישאלו( התינוקות. אבל בסוף הסעיף, כשאנחנו באמצע אמירת ההגדה, )אחר 
 קידוש( כאן יש לנו מה להשיבם )עבדים היינו(. 

"שאמירת ההגדה מצותה לאומרה דרך : 19וזה מתאים עם מה שמובא לקמן
אמרת לבנך עבדים תשובה על שאלות ששאלוהו, שנאמר "כי ישאלך בנך וגו' ו

)והתחלת אחר קידוש היינו וגו'". שההגדה צריך להיות תשובה על שאלה 
 הסדר(. 

, וזה מה כלל וכללועוד יש לתרץ, שבהאגוזים, אין כאן זכר ליציאת מצרים 
שאין לנו מה להשיבם )כי זה רק שלא ישנו(. אבל בסוף הסעיף, מדבר אודות 

_____________ 

 סימן תע"ג סעיף י"ד. (19
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צרים ועל דברים אלו בטח יכולים אנו מצה, מרור, והסיבה, שהם זכר ליציאת מ
 להשיב ש"עבדים היינו וכו'".  

  



 38  ·  י"א ניסן ה'תשע"ט - ישיבת ליובאוויטש סינסינאטי קובץ הערות וביאורים - טועמי' חיים זכו  ·  39

 ההיזק דמוציא שם רע 

 מנחם מענדל שיחי' דייוויס’ הת
 

עשרים וארבעה אבות נזיקין,  : " תני ר' חייא(ד, ב) בבא קמאבגמרא  איתא
  תשלומי כפל .. ומוציא שם רע.." 

ולכאורה אינו ברור מה היא ההיזק דמוציא שם רע, שהרי אם נאמר שהכוונה 
היא שמפסידה את כתובתה, כסף זה אינו כסף "אמיתי" שהרי לא הגיע לידה, 

תוכל לגבות את  אזאלא הבעל התחייב בתקנת חכמים שאם יגרשה או ימות, 
כתובה, אם כן יוצא שלא הפסידה שום כסף, ולמה נחשב המוציא שם רע כאחד ה

 ? נזיקיןמהעשרים וארבעה 

של הבעל לשלם את  להתחייבותואולי יש לתרץ ע"פ הידוע אשר בנוסף 
הכתובה במקרה שיגרשה או שימות, שכאמור זו רק התחייבות ואין לה ערך 

ן הוא שהאשה יכולה למכור את כספי כל עוד שעדיין לא גירשה או מת, הרי הדי
 כתובתה לאחר בטובת הנאה.

אם יגרשה יש  בעתידעל פי זה יוצא שבכתובה בנוסף להתחייבות של הבעל 
שגירשה, שהרי יכולה למכור את כתובתה גם באמצע  קודםלה ערך כספי גם 

 הנישואין בטובת הנאה.

לכתובה  שהריאמיתי מפסיד את אשתו כסף  כןיוצא אם כן שהמוציא שם רע 
בנוסף להתחייבות שחל רק בעתיד. ואפשר  עכשיושמפסידה, יש ערך כספי 

 לומר שלכן נחשב בהעשרים וארבעה נזיקין.

]עוד אפשר לבאר כאשר ב"ד תקנו דבר אע"פ שלא נתקיים עדיין זה נחשב 
 כאילו נתקיים כמו שרואים בעדים זוממין.[
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תרומת מעשר מלמדה ואינה למידה

 יצחק שיחי' הירשהת' יוסף 
 תלמיד בישיבה

איתא בגמרא מס' ביצה )דף י"ג עמוד ב'( "דתניא אבא אלעזר בן גימל אומר 
אחת תרומה גדולה,  –"ונחשב לכם תרומתכם" בשתי תרומות הכתוב מדבר 

ואחת תרומת מעשר, כשם שתרומה גדולה ניטלת באומד ובמחשבה, כך תרומת 
 מעשר ניטלת באומד ובמחשבה".

תוס' ד"ה כשם: "וא"ת, מה צריך למילף תרומת מעשר מתרומה ומקשה ה
גדולה דניטלת במחשבה, תיפוק לי' דבהדיא כתיב בה "ונחשב" דקאי אתרומת 

 מעשר וכו'?"

ומתרץ בתירוץ השני, "ועי"ל אי לאו דילפינן תרומת מעשר מתרומה גדולה 
כתיב לא הייתי אומר דתרומת מעשר ניטלת במחשבה דאי משום קרא דונחשב ד

גבי תרומת מעשר הוי מוקמינן לי' בתרומה גדולה, דה"ק בירושלמי כל התורה 
לעצמה[ ומלמדה ]לאחרים[, חוץ מתרומת מעשר דמלמדה ואינה -למידה ]

למידה, דהא ממנו דכתיב גבי' תרומת מעשר, דמיני' נפקא מוקף, דדרשינן ממנו, 
אבל בתרומת מעשר, מן הסמוך לו, מוקמינן לי' בתרומה גדולה דבעינן מוקף, 

מדאורייתא לא בעינן מוקף, אלמא ממנו דכתיב גבי' תרומת מעשר, מוקמינן לי' 
 בתרומה גדולה, והכא נמי ונחשב, נימא כדפרישית.

והנה המהר"ם מקשה על תוס': "י"ל למה לא ילפינן נמי תרומת מעשר 
 מתרומה גדולה לתרום מן המוקף, כי היכי דילפינן לענין אומד ומחשבה?"
ומתרץ: ונ"ל דיש שום לימוד דמיני' ילפינן דתרומת מעשר לא בעינן מוקף." 

 עכ"ל. 

ובהגהות והערות על המהר"ם בשוה"ג מביא, שהלימוד הוא בירושלמי רפ"ב 
דתרומות )והובא בר"ש שם ובפירוש הרא"ש פ"ב דביכורים  מ"ה( דכתיב גבי 

ואחד בגליל."  מעשרותירם תרימו", אפילו אחד ביהודה מכלתרומת מעשר "
 דהיינו, שמפסוק זה גבי תרומת מעשר ילפינן דלא בעינן מוקף.
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וצלה"ב, הרי כבר למדנו בתוס' דתרומת מעשר אינה למידה לעצמה, א"כ 
איך מתרץ המהר"ם דלא ילפינן תרומת מעשר מתרומה גדולה דבעינן מוקף 

עינן דמיני' ילפינן דתרומת מעשר לא בבתרומת מעשר משום שיש שום לימוד 
 מוקף?

ויש לומר הביאור בזה ובהקדם, דבירושלמי שם מביא עוד ענין ע"ד הנ"ל: 
"תרומת מעשר לימדה על תרומה גדולה שלא תהא ניטלת מן הטהור על הטמא, 
והיא ניטלת מן הטהור על הטמא, מניין ר' יוסי בשם חיזקי' ר' יונה בשם ר' ינאי: 

ה שנתנו לאהרון הכהן בכהונתו. "ונתתם ממנו את תרומת ה' לאהרון הכהן", עש
 כהנא אמר "מכל חלבו את מקדשו ממנו", טול מן המקודש שבו". עכ"ל. 

וגם על זה יש להקשות, איך ילפינן שתרומות מעשר ניטלת מן הטהור על 
גבי תרומת מעשר גופי', הרי תרומת מעשר מלמדה  הטמא מהפסוק דכתיב
 ואינה למידה לעצמה?

אלא י"ל, דבד"א דתרומת מעשר אינה למידה לעצמה, רק היכא דאין סתירה 
בין שתי למודים או שתי פסוקים דכתיב גבי תרומת מעשר, אבל אם שתי 

פסוקים סותרים זל"ז, אז אמרינן שהלימוד  –הלימודים שלומדים מן הפסוק 
 .20ראשון מלמדת לאחרים, והלימוד או הפסוק השני למידה לעצמהה

וכן יש לומר עד"ז בנדו"ד, שמכוין ששתי הלימודים סותרים זל"ז, שהלימוד 
 –"מכל מעשרתיכם"  –מלמד דבעינן מוקף, והלימוד השני  –"ממנו"  –הראשון 

 –מלמד דלא בעינן מוקף, לכן אומרים שהלימוד הראשון מלמדת לאחרים 
 דלא בעינן מוקף. –ומה גדולה בעינן מוקף, והלימוד השני למידה לעצמה דתר

  

_____________ 

 משמע בפני משה בירושלמי שם.ד"ה עשה שינתנן. ולכאורה כן  (20
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 שור דאזיק שור, שור דאזיק אדם

 זילבערשטיין’ לוי יצחק שיחי’ הת 
 

”.. תני ר' אושעיא שלש עשרה אבות נזיקין“איתא בגמרא ]בבא קמא ד, ב[ 
שר, והגמרא שואלת: למה התנא במשנה שלנו לא תני הני, היינו כל השלשה ע

אלא ארבעה, והגמרא מתרצת שכשהמשנה אומרת אדם, זה אדם וכל מילי 
היינו שזה כולל התשעה של ר' אושעיא. והגמרא שואלת א"כ הרי לרבי  -דאדם 

אושעיא שמפרט כל התשעה למה מביא גם אדם )בכלל הארבעה דמתניתין(, 
זיק והגמרא מתרצת שיש תרי גוני אדם, ולכן תנא אדם דאזיק אדם, ואדם דא

 שור. 

וברש"י ד"ה תנא אדם דאזיק שור מפרש "כלומר נזקי ממון דהא מבעה 
 דומיא דבור קתני ובור לא מיירי בנזקי אדם דרחמנא פטרי". 

דהיינו, כשמפרט ר' אושעיא התשעה אבות נזיקין כוונתו להסוג דאדם דאזיק 
, כוונתו להסוג אדם אדם –אדם, וכשמביא הארבעה דהמתניתין שבכללם מבעה 

דאזיק שור, כפי שרש"י מוכיח דהוא דומיא דבור שאינו מדבר בנזקי אדם. מכאן 
יוצא ברור דמבעה שלפי רב פירושו אדם מדבר על אדם כשהזיק שור ולא 

 כשהזיק אדם.

, והגמרא וצריך להבין, דלכאורה הרי לעיל הובא שיטת רב דמבעה זה אדם
ביארה המשנה לשיטת רב וז"ל "ומאי לא הרי, הכי קאמר לא ראי השור שמשלם 
את הכופר כראי האדם שאין משלם את הכופר, ולא ראי האדם שחייב בארבעה 

 דברים כראי השור שאין בו ארבעה דברים".

היינו, שלשיטת רב הסיבה שאי אפשר ללמוד שור מאדם הוא מפני חומרת 
 עה דברים! בשונה משור שאינו חייב אלא בנזק! האדם שחייב בארב

ולכאורה אינו מובן שהרי האדם במשנתנו מדבר באדם דאזיק שור ולא באדם 
דאזיק אדם! והחיוב דארבעה דברים הוא רק בדאזיק אדם ולא בדאזיק שור! 

   וא"כ מה היא חומרת האדם דאזיק שור על הזיק השור!? 
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חומרת האדם על השור שהאדם ונראה לבאר בפשטות שכשרב מבאר את 
חייב בארבעה דברים אין הכוונה שבהמקרה שבמשנה האדם חייב בארבעה 
דברים, שהרי כאמור, בהמקרה של המשנה אינו חייב ארבעה דברים! אלא 
הכוונה הוא מפני החומרא שישנו באופן כללי באדם שיתכן שיתחייב בארבעה 

דברים! ולכן מפני חומרא  דברים! בשונה משור שלעולם לא יתחייב בהארבעה
 זו אי אפשר ללמוד שור מאדם, וק"ל.

עוי"ל בפשטות דבאמת אדם דמשנתינו כולל בין אדם *דאיתזק שור ובין 
אדם דאיתזק אדם )דהגמרא לא חזרה ממה שאמרה לפני זה( ורק דרב אושעיא 

אדם דאיתזק שור, ושוב  -כשמונה י"ג אבות מונה אותם בנפרד, דהיינו: מבעה 
 אדם דאיתזק אדם. -דברים ה' 

 מבעה כולל שתיהם.דלרב אבל גם הוא מודה 
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בענין "כלל ופרט וכלל" במעשר שני

 טורין 'הת' שניאור זלמן שי
 תלמיד בישיבה

 איתא בגמ' בבא קמא )נד, ב(: 

כלל,  –תניא: )כתיב לגבי' מעשר שני( "ונתת הכסף בכל אשר תאווה נפשך" 
 "בבקר ובצאן וביין ובשכר" פרט, "ובכל אשר תשאלך נפשך" חזר וכלל". 

מביא  –המשנה מדברת אודות הדברים שאפשר לקנות בכסף מעשר שני, 
את הפסוק שמפרט ארבעה דברים "בבקר ובצאן וביין ובשכר", ומסיים שפסוק 

ה הוטל "כלל ופרט וכלל" ומסיק, שה"כעין הפרט" הוא בזה שצריך להיות פרי ז
 מפרי, וגדולי קרקע.

ובתוס' הקשה על זה, למה "בקר וצאן" נקרא גדולי קרקע? ומתרץ שבגדולי 
 קרקע ממש בקר וצאן לא בכלל.

וצריך עיון, למה הגמרא מסיק שה"כעין הפרט" בפסוק, מדבר אודות פרי 
קע, דלכאורה הי' יכול לומר, שהפסוק מדבר רק אודות פרי מפרי וגדולי קר

מפרי, ותוס' לא הוה צריך לדחוק, ולפרש שיש חילוקים בגדולי קרקע? 
דלכאורה, אפשר לדמות זאת להגמרא לעיל )עמוד א(, כשהגמרא מבארת את 
ה"כלל ופרט וכלל" שבפסוק "ונפל שמה שור או חמור", ומחלק בין שור וחמור 

שניהם, ולכאורה אפשר לומר כאן שיש יתור בפסוק "בבקר ובצאן" דיש חידוש ב
 והי' יכול ללמוד מזה למעט קרקע? 
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שיטת הראב"ד בסוגיא דאין לו
 אלא בינונית וזיבורית

 הת' יוסף יצחק הלוי שיחי' לבקובסקי
 תלמיד בישיבה

 
. בינונית וזיבורית, נזקין וב"ח  . )ב"ק ז, ב(: "אין לו אלא איתא במסכתין

בבינונית וכתובת אשה בזיבורית.. מדקתני אחריתי בינונית וזיבורית, נזקין 
. רבינא אמר בדעולא  . בבינונית, ב"ח וכתובת אשה בזיבורית, קשיין אהדדי

. ומה טעם אמרו ב"ח בבינונית  . פליגי, דאמר עולא דבר תורה ב"ח בזיבורית
פני לוין, מר אית לי' תקנתא דעולא, ומר לית לי' תקנתא כדי שלא תנעול דלת ב

 דעולא, ע"כ.

והנה בתירוצא דרבינא יש מחלוקת בין רש"י והראב"ד איך לפרשו, דרש"י 
מבאר שתנא בתרא לית לי' תקנתא דעולא, אלא בתר קרא אזיל, ולא ב"ח גבי 

 ית.מזיבורית, ותנא קמייתא אית לי' תקנתא דעולא, ולכן ב"ח גבי מבינונ

לי' דעולא, וכיון דנעשה בינונית אית  הראב"ד מפרש איפכא, שתנא בתרא
כדברי עולא, משא"כ  -אצלו עידית, מוקמינן לי' אדאורייתא, שב"ח בזיבורית 

 ליה דעולא, אלא אית ליה דר' שמעון במס' גיטין. ליתתנא קמייתא 

ב"ח  מפני שגמל עמו חסד, ומפני מה אמרו מעידיתשמדאורייתא ב"ח גובה 
בבינונית, משום שלא יראה אדם לחבירו שדה נאה ויאמר אקפץ ואלונו כדי 
שאגבנו בחובו, הלכך אע"ג שזו הבינונית נעשה אצלו עידית גובה ממנו, משום 
שאין כאן החשש "שלא יקפוץ וילונו", שהרי עידית זו )שזה באמת בינונית 

יגבה משדה זו דהוי דעלמא( מצויים הרבה בעולם, ולכן מדינא מוקמינן לי', ש
 עידית גבי'.

והנה לפי' הראב"ד לכאורה צלה"ב, שהרי לעיל בריש העמוד מביא הגמ' סוף 
הברייתא שאם יש לו רק עידית וזיבורית, אזי נזקין גובה מעידית, וב"ח וכתובת 

 אשה גובין מזיבורית, ומבאר רש"י למה ב"ח גובה מזיבורית, וז"ל:
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לקמן, ורבנן הוא דתקון לי' בבינונית משום "דמדאורייתא ב"ח בזיבורית כד 
 נעילת דלת ללוין, והיכא דלית לי' בינונית ליתא לתקנתא, ע"כ.

ולכאורה לפי פירוש הראב"ד שברייתא זו לית לי' דעולא שסובר 
דמדאורייתא בעל חוב מזיבורית, אלא אית לי' דרבי שמעון שסובר דמדינא בעל 

ות הדין דבעל חוב בעידית, שהרי לפי . א"כ הי' צריך להימעידיתחוב גובה 
הראב"ד קיימת ביאורו של רש"י באופן הפוך, שאם אין בינונית, אז לכאורה 

 מעידית?ליתא לתקנתא שמא יקפוץ וילונו, ולמה לא אוקמינן מדינא שגבי 

ואולי יש לתרץ בדוחק עכ"פ, ע"פ הגמרא לעיל )ד, א( שמבואר שם דעבד 
לו הכי פטירי, והסיבה לזה מבאר ר' אשי: "שמא ואמה אע"ג דכוונתן להזיק אפי

יקניטנו רבו וילך וידליק גדישו של חבירו ונמצא זה מחייב את רבו מאה מנה 
בכל יום", ובתוס' )שם, ד"ה לאו אע"ג( מבאר שחשש זו ד"שמא יקניטנו רבו" 

כוונתו להזיק פטור דשמא יקניטנו רבו וידליק גדישו של  איןגדול כ"כ שאפילו 
 במתכוין ויעשה עצמו כלא מתכוין. חבירו

וי"ל שעד"ז בנדו"ד, שלפי הראב"ד חשש זו "דשמא יקפוץ וילונו" גדול כ"כ, 
שאפי' אם אין לו בינונית, לא מוקמינן מדינא לגבות מעידית, אלא דוחים אותו 

 לזיבורית.
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ביאור בדברי המהרש"א בהסוגיא
 ד"שלו או של עולם שמין"

 שיחי' הלוי לוי הת' מנחם מענדל
 תלמיד בישיבה

 
א(: "ואב"א אידי ואידי כגון שהיתה בינונית שלו , ח בא קמאגרסינן בגמ' )ב

 כבינונית בעלמא". 

ובתוס' בד"ה זה: "ולא גרס כעידית דעלמא, כיון דקאי אשלא היתה לו 
 עידית אמאי קרי לי' בינונית, כיון דהוו עידית דידי' ודעלמא".

והטעם שלא פי' כפרש"י שהיתה לו עידית ומכרה, מפרש המהרש"א משום 
דאתירוצא דלעיל קאי "שלא היתה לו עידית ומכרה", ואם כפרש"י הוה לי' 

 להגמרא למימר "אידי ואידי שהיתה לו עידית ומכרה". 

או' המהרש"א, שלפי פרש"י שיש לו עידית, זה שנק' שדה זו "בינונית" ועוד 
, אבל מדברי הברייתא דלעיל מוכח שבהברייתא שלובינונית  הוא משום שהיא
. שהרי הברייתא אומרת "אין לו אלא בינונית כולם גובין דעלמאמדובר בבינונית 

בינונית" ואם בתר דידי' אזלינן איך קוראים לזה בינונית הרי יש לו רק שדה 
 אחת. ע"כ ביאור דברי המהרש"א.

הראשון של הגמרא הוא שבשלו הן ולכאורה צריך ביאור, שהרי התירוץ 
שמין, ואעפ"כ ב"ח גובה מבינונית משום "שהיתה לו עידית ומכרה", ולפי זה, 

, ואיך זה מתאים עם דברי המהרש"א דידי'זה שנק' שדה זו "בינונית" הוא אליבא 
 ?דעלמאהנ"ל שברייתא זו מדובר בבינונית 

ומרים כדברי רש"י ויש לתרץ שביאור דברי המהרש"א הוא כך: שאם היינו א
"שהיתה לו עידית ומכרה", "ובינונית שלו הויא כעידית דעלמא" א"כ הסיבה 
היחידית שקרקע נקראת "בינוני" היא משום שאזלינן בתר דידי', דאי בשל עולם 
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שמין, היתה קרקע זו נקראת עידית )משום שבינונית שלו היא כעידית דעלמא( 
 ,21א שבשל עולם הן שמיןוא"כ זהו בסתירה לתחילת דברי הבריית

משא"כ בתירוץ הראשון של הגמרא, אה"נ שבשלו הן שמין, וקרקע זו נק' 
לו עידית ומכרה, אעפ"כ יכולים גם לומר שקוראים  בינונית משום שהיתה

לקרקע זו בינונית גם משום שהיא כבינונית דעלמא, שבתירוץ זו דהגמרא לא 
קאמרינן דהוי בינונית שלו כעידית דעלמא, וא"כ אין זה סתירה לתחילת 

 הברייתא שבתר עולם אזלינן.

 

 

  

_____________ 

המהרש"א: "ועוד דלא ניחא לי' למימר בברייתא קמייתא דקרי  ואתי שפיר דברי 21
דהיינו שמכיון כיון דהויא עידית דעלמא".. לי' בינונית משום דהוי בינונית דידי', "

, א"כ הסיבה היחידה שיכולים לקרותו בשם בינונית הוא משום דהויא עידית דעלמא
 דידי'.דהויא בינונית 
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 הלימוד דמיטב משן ורגל

 הת' לוי יצחק שיחי' לעבאוויק
 תלמיד בישיבה

 
בבא קמא )ה, א(: ״בשלמא לתנא דידן תנא אבות מכלל דאיכא גמ' איתא ב

תולדות אלא לרבי חייא ורבי אושעיא אבות מכלל דאיכא תולדות, תולדותיהן 
מאי ניהו? אמר רבי אבהו כולן כאבות לשלם ממיטב, מאי טעמא אתיא תחת 

 נתינה ישלם כסף".

ומפרש רש״י ד״ה תחת נתינה וכו׳. "דבכולהו כתיב או, "תחת", וגמרינן 
תחת, תחת משור המועד דכתיב ביה שור תחת שור, מה התם ממיטב דגמר משן 
ורגל דכתיב ביה מיטב שדהו, אף כאן מיטב שאם בא לשלם קרקע לניזק בשביל 

 הזיקו מגביהו מן העידית״.

דגמר משן ורגל דכתיב ביה מיטב הנה בביאור דברי רש״י ״מה התם ממיטב 
שדהו אף כאן מיטב״ דאינו מבאר איך לומדים שור משן ורגל? מצינו ב׳ 

 ביאורים:

א( רבינו חננאל מבאר דלומדים זאת בגזירה שוה, וז"ל " פי' מצאנו בפירוש 
שן ורגל דכתיב ובער בשדה אחר מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם וגמרינן מינה 

ין הוא ממיטב בשור כתיב שלם ישלם שור תחת דכל מקום דכתיב תשלומ
 השור".

ב( הפורת יוסף מדייק בדברי רש"י ומבאר דלומדים זאת בבנין אב, וז"ל 
"אולם מלשון רש"י ז"ל משמע דלגבי ד' אבות לא בעינן כלל לגזירה שוה אלא 

 ממילא שוי' להדדי לגבי מיטב".

בבנין אב מהו  ויש להעיר מהגמרא במסכת זבחים: )נ"א א'( "דבר הלמד
 שילמד בהיקש וג"ש ובק"ו ובבנין אב? פשוט מהא חדא!" 

דהגמרא מבררת האם דבר הנלמד בבנין אב יכול ללמד על ענינים אחרים 
ע"י ג"ש, ק"ו, ובנין אב והגמרא פושטת רק אחד מן השאלות, בנין אב, מה שאין 

 נשאר בספק.  -וג"ש בכללן   -כן השאר 
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יהי' חלק יותר ביאור הא' הנ"ל דלומדים "מיטב" דשור ע"י ג"ש דוקא  דע"פז
משן ורגל, ולא ע"י בנין אב כהביאור השני, דהרי הגמ' לומדת דין מיטב לכל 
האבות דרבי חייא ע"י ג"ש מ"תחת" דשור, ושור עצמו נלמד משן ורגל דמשלם 

  מיטב, 

הרי היינו  נין אב, ולפי הביאור השני הנ"ל דשור נלמד משן ורגל על ידי ב
ע"י בנין אב  יכולים להוכיח ולתרץ דדבר הנלמד בבנין אב יכול ללמד לא רק 

 אלא גם ע"י ג"ש, מהגמרא שלנו דשור נלמד ע"י בנין אב ומלמד ע"י ג"ש. 

משא"כ לפי ביאור הראשון הנ"ל דשור נלמד משן ורגל ע"י ג"ש לא יהי' 
על ידי גזירה שוה אינו מוטל קשה הנ"ל דזה דדבר הלמד בגזירה שוה מלמד 

בספק אלא ברור הוא שם בזבחים נ' א' "דבר הלמד בג"ש מהו שילמד בג"ש? 
 אמר רבי בר חייא תניא.." והגמרא פושטת דיכולה ללמד בגזירה שוה.
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דיוק בלשון רש"י בענין קרבן פסח

 הת' צבי הירש שיחי' לרנר
 תלמיד בישיבה

 
 איתה בגמרא ביצה )כב, ב(:

 ''אף הוא אומר שלשה דברים להקל . . ועושין גדי מקולס בלילי פסחים".

 ומפרש רש''י: 

לשון גבור מזויין ומקולס כשצולהו . .  חוצה לו בצדוכרעיו ובני מעיו תלויין 

 .22דנחשא"וקולסא  -נחשת וכובע כדמתרגמינן בצדו שכלי זיינו תלוין לו 

 ושואל האור ישועה )שם(:  

כאן קשה להבין הראי' מפסוק זה דגלית", ז.א. איך מביאים "לפי פי' רש"י ד
, למקולס לשון גיבור על הראשראי' מקולסא דנחשא שהוא כובע שמניחים 

 ?! )ואינו מתרץ(. בצידומזויין, שכלי זיינו תלויין לו 

 : לה"קוז 23ואולי יש לבאר זה, ע''פ מה שהביא אדה''ז בשולחן ערוך

"פירוש מקולס הוא לשון מזויין שכרעיו ובני מעיו בשעת צלייתו הן תלויין 
כגבור מזויין שכובע נחושת למעלה מראשו וכלי זיינו מצדו  אולמעלה מראשו 

 בצדו''.

פי' שיכול להיות בראשו )ככובע דנחשת( או בצדו )כלי זיינו(, כי להיות 
למה שהביא פי' רש''י ראי' )גבור( מזויין, צריך כובע נחושת בראש. וזה הטעם 

 מהפסוק.

_____________ 
 שמואל א' יז, ה. (22
 הלכות פסח, סימן תע''ו סעיף ב'. (23
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י לפרש שכלי זיינו תלוין לו הן בצדו "אלא שעדיין צ"ע, דלפי זה הי' לו לרש
 והן בראשו? 

י הרי מביא את הפסוק אודות גלית )וכובע נחושת( להוכיח שכלי "וגם, רש
 בראשו?  -אבל מהפסוק עצמו רואים רק שכלי זיינו הם  בצדוזיינו תלוין לו 

 ואשמח לשמוע דעת קוראי הגליון.
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 כל מילי מיטב הוא במטלטלי אבל לא במשכון

 הת' מנחם מענדל שיחי' מאיעסקי
 תלמיד בישיבה

 
, כתיב מיטב שדהו ומיטב כרמו גרסינן בבבא קמא )ז, א(: רמי לי' אביי לרבא

ישלם, מיטב אין מידי אחריני לא, והתניא ישיב לרבות שוה כסף ואפילו סובין . 
. כי אתא רב פפא ורב הונא ברי' דרב יהושע מבי רב פרשי' כל מילי מיטב הוא 
דאי לא מזדבן הכא מזדבן במתא אחריתי, לבר מארעא דליתיב לי' ממיטב כי 

 נא. ע"כ.היכי דליקפוץ עלה זבי

והנה, בחידושי רבי נחום אות רנ"א מקשה למה הוצרכו רב פפא ורב הונא 
ברי' דרבי יהושע להוסיף דמעלת מיטב הקרקע היא כדי "דלקפוץ עלה זביני", 
הרי כל חידושם הוא רק לענין מטלטלין, דגם סובין חשיבי כמיטב, דאי לא 

 ן מיטב קרקעות?מזדבני הכא מזדבני התם, ומה איכפת לי' מהו הטעם לדי

ומתרץ, שבאמת שמילים אלו "דלקפוץ עלה זבינא" הם שורש דבריהם, כי 
 הנה בגדר מיטב יש לפרש בב' אופנים: 

א( שיסוד הדין הוא מצד מעלת הקרקע עצמה, דקרקע עידית, עדיפא 
  מקרקע בינונית וזיבורית. 

, ב( שאין זה מצד מעלת הקרקע עצמה, אלא בזה שהיא קרובה יותר לכסף
דעצם החיוב הוא כסף, ובכהאי גוונא שאינו משלם לו כסף אלא מידי אחרינא, 
צריך לשלם לו את הקרוב ביותר לכסף, ולכן אם משלם לו מטלטלין, הרי יכול 
לשלם אפילו סובין שזה קרוב לכסף, דאי לא מיזדבן הכא מיזדבן התם, משא"כ 

צריך לפרעו דווקא אם משלם לו קרקע, שאינו יכול להזדבן למקום אחר, הרי 
, וזה קרוב לכסף, ועיין שם שמבאר שזהו מה "קפצי עלה זביני"עידית, שעי"ז 

 דפליגי המקשן והתרצן.
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שגדר "מיטב" הוא כשזה קרוב  -והנה יש להביא חיזוק לדברי ר' נחום הנ"ל 
 מחידוש המאירי בדף ח, א. -לכסף 

על חוב דהנה הגמרא שם מביא דברי עולא: דאמר עולא, דבר תורה ב
בזיבורית, שנאמר "בחוץ תעמוד והאיש אשר אתה נושה בו יוציא אליך את 
העבוט החוצה", מה דרכו של אדם להוציא לחוץ פחות שבכלים, ומה טעם אמרו 

 בעל חוב בבינונית, כדי שלא תנעול דלת בפני לוין, ע"כ.

ובחידושי המאירי מקשה, שהרי קרא במטלטלי כתיב? ובדף ז, ב אמר הגמרא 
במטלטלי "כל מילי מיטב הוא", א"כ איך מביא עולא ראי' מפסוק זה שמדובר ש

 ?זיבוריתמיטב, שבעל חוב גובה מקרקע  -במטלטלי 

, פרעוןומתרץ שמתי אמרינן שמטלטלי מיטב הוא, דווקא כשזה בא בתורת 
שיכול למכרו, ואי לא מזדבן הכא מזדבן התם, אבל קרא במשכון כתיב, שאינו 

 א"כ אין לומר בפחות שבמשכון שהוא מיטב, ע"כ.עומד לימכר, ו

מזה משמע בפירוש שהמאירי לומד שגדר דמיטב הוא שזה קרוב לכסף, וכמו 
 שביאר בחידושי ר' נחום הנ"ל. 

 ולא באתי אלא להעיר.
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צליית הזרוע ביום טוב

 מערעצקיל שי' הת' מנחם מענד
 תלמיד בישיבה

)סעיף כ"א( פסק אדמו"ר הזקן שאם שכח לצלות הזרוע בערב  בשו"ע ס' תעג
יו"ט, יצלה אותו ב)ליל( יו"ט, אבל רק בתנאי שיאכל ממנו למחרת )ביו"ט( שהרי 
אסור לבשל ביום טוב אם לא שיאכל ממנו. )ובשו"ע נפסק שהמנהג לא לאכול 

כל את הזרוע הוא רק בליל הסדר, מפני ש"אם יאכלנו בלילה זה יהא נראה כאו
 קדשים בחוץ"(.

למחרת )והוא "הרחקה  אפי'כלל וצ"ע למנהגנו, שאין אוכלים את הזרוע 
מה יעשה אם שכח ולא צלה הזרוע בערב  -שלא יהא שום דמיון לקרבן פסח"( 

 יו"ט.

ואולי י"ל בפשטות שעדיף לצלות הזרוע )ולאכלו ביו"ט( מאשר שלא יהי' 
השולחן בעת אמירת ההגדה שני  לו זרוע כלל. שהרי "תיקנו החכמים שיהיו על

מיני תבשילין . . וכבר נהגו מדורות הראשונים שהבשר יהיה מפרק הנקרא זרוע 
 כו'" )שו"ע שם ס"כ(, משא"כ מנהגנו הוא רק הרחקה יתירה.

 ופשוט שכל זה רק הערה בעלמא, ולמעשה יש לשאול רב מורה הוראה.
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 רש"י ד"ה כי שדית

 א' התמימים
 

ברש״י ד״ה "כי שדית" ]בבא קמא ה, ב[ כותב דכי שדית בור עם קרן, או 
 שן, או רגל, או אש אתיא כולהו במה הצד. וקשה, למה השמיט רש"י אדם? 

ל ”במהדורת עוז והדר( דס’ ותי' בחידושי הב״ח )המודפסים בסוף המס
 לרש״י דמבור ואדם לא אתיא, דאיכא למיפרך מה לבור ואדם שכן מעשיו גרמו

 לו. ע״ש. 

והק׳ ע״ז דא״כ איך קאמר תלמודא ״כי שדית בור בנייהו אתיא כולהו״, הרי 
לא אתיא אדם? ותי׳ דסוגיין אתיא כשמואל דמבעה זה השן. אבל לרב דמבעה 

 זה אדם לא אתיא כולהו מבור וחד מאינך.

ולכאורה קשה, איך אפשר להעמיד הסוגיא כשמואל? הלא רבא דהוא מרא 
ליבא דשמואל דתנא שור לרגלו. ואי קאי הכא אליבא דשמואל דשמעתין סובר א

לבר מקרן״? הלא קרן אינו נזכר במתניתין לפי … היכי קאמר ״אתיא כולהו
 דשמואל אליבא דידי׳! 

ואולי יש לומר דרבא רצה לאוקמי מילתי׳ אליבא דכולי עלמא אף לר׳ 
 יהודה. 

יל בהדיא דנקט שו״מ בפנ״י שכתב ״וכן רבא בסמוך אף על גב דמפרש לע
שור לרגלו מכל מקום רוצה לפרש גם כן אליבא דאינך אמוראי״, והן הן הדברים 

 שאמרנו. )אלא דק״ק מדוע לא כתב הפנ״י במפורש דסוגיין אתיא כשמואל.(

אך עדיין קשה לכאורה, דבסוף הסוגיא קאמר ד״כתביהו רחמנא 
כרב דמבעה זה להלכותיהן...אדם לחייבו בארבעה דברים״, א״כ משמע דאתיא 

אדם! ודוחק לומר דרבא קאי כשמואל, וסיום הסוגיא אינו מדברי רבא אלא 
 אתיא לכו״ע אף לרב. וצ״ע.
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או י"ל דכוונת רבא ״בכולהו״ הראשון )״וכולהו כי שדית בור ביינהו״( הוא 
לאבות דמתניתין אליבא דשמואל ו״כולהו״ האחרון )״ אתיא כולהו לבר מקרן״( 

 אותו שאינו שנוי במתניתין אליבא דשמואל, כלומר אדם. הוא לכל האבות אף

 

  

  

  בענין "שיעורין חציצין ומחיצין

 הלכה למשה מסיני"

 הת' דניאל אליהו שיחי' נמדר
 תלמיד בישיבה

 
  :גרסי' בגמ' )סוכה ה, ב(

הלכה למשה מסיני",  "א"ר חייא בר אשי אמר רב שיעורין חציצין ומחיצין
ומק' ע"ז בגמ' "שיעורין דאורייתא נינהו דכתיב ארץ חטה ושערה וגפן ותאנה 
ורמון ארץ זית שמן ודבש וא"ר חנין כל הפסוק הזה לשיעורין נאמר חטה לבית 
המנוגע דתנן הנכנס לבית המנוגע וכליו על כתפיו וסנדליו וטבעותיו בידו הוא 

וסנדליו ברגליו וטבעותיו באצבעותיו הוא טמא והן טמאין מיד היה לבוש כליו 
מיד והן טהורים עד שישהה בכדי אכילת פרס פת חטין ולא פת שעורין . . 
שעורה דתנן עצם כשעורה מטמא במגע ובמשא ואינו מטמא באהל גפן כדי 
רביעית יין לנזיר תאנה כגרוגרת להוצאת שבת רמון דתנן כל כלי בעלי בתים 

זית שמן ארץ . . שרוב שיעוריה כזיתים דבש ככותבת שיעורן כרמונים ארץ 
הגסה ביוה"כ אלמא דאורייתא נינהו", ומת' בגמ' "ותסברא שיעורין מי כתיבי 

 אלא הלכתא נינהו וקרא אסמכתא בעלמא הוא".

דאפי' את"ל דשיעורים  –בפשטות  –ולפום ריהטא צ"ע מדוע לא תי' בגמ' 
ב חייא בר אשי אמר רב "שיעורין אלו אכן מה"ת, מ"מ לק"מ די"ל דכשאמר ר

חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני" נתכוין לשיעורים אחרים שאינם נזכרים 
 בפסוק זה.

שוב מצאתי שכן הקשה במהר"ץ חיות )ברש"י ד"ה שיעורין( וז"ל " . . אולם 
על הגמ' עצמה קשה . . איך מקשה הש"ס שיעורים מכתב כתיבי הרי איכא 

דשה, טפח, אמה, וכלם אינם נרמזים בקרא זה . . וצריך שיעור גריס, ביצה, ע
 עיון גדול". 

וכן הקשה גם בערוך לנר )ד"ה שיעורין דאורייתא נינהו( וז"ל "ק"ק דלמא 
איירי לענין שיעורי טפח בטומאת אוהל או לענין חלון ששיעורו או מלא מקדח 
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  בענין "שיעורין חציצין ומחיצין

 הלכה למשה מסיני"

 הת' דניאל אליהו שיחי' נמדר
 תלמיד בישיבה

 
  :גרסי' בגמ' )סוכה ה, ב(

הלכה למשה מסיני",  "א"ר חייא בר אשי אמר רב שיעורין חציצין ומחיצין
ומק' ע"ז בגמ' "שיעורין דאורייתא נינהו דכתיב ארץ חטה ושערה וגפן ותאנה 
ורמון ארץ זית שמן ודבש וא"ר חנין כל הפסוק הזה לשיעורין נאמר חטה לבית 
המנוגע דתנן הנכנס לבית המנוגע וכליו על כתפיו וסנדליו וטבעותיו בידו הוא 

וסנדליו ברגליו וטבעותיו באצבעותיו הוא טמא והן טמאין מיד היה לבוש כליו 
מיד והן טהורים עד שישהה בכדי אכילת פרס פת חטין ולא פת שעורין . . 
שעורה דתנן עצם כשעורה מטמא במגע ובמשא ואינו מטמא באהל גפן כדי 
רביעית יין לנזיר תאנה כגרוגרת להוצאת שבת רמון דתנן כל כלי בעלי בתים 

זית שמן ארץ . . שרוב שיעוריה כזיתים דבש ככותבת שיעורן כרמונים ארץ 
הגסה ביוה"כ אלמא דאורייתא נינהו", ומת' בגמ' "ותסברא שיעורין מי כתיבי 

 אלא הלכתא נינהו וקרא אסמכתא בעלמא הוא".

דאפי' את"ל דשיעורים  –בפשטות  –ולפום ריהטא צ"ע מדוע לא תי' בגמ' 
ב חייא בר אשי אמר רב "שיעורין אלו אכן מה"ת, מ"מ לק"מ די"ל דכשאמר ר

חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני" נתכוין לשיעורים אחרים שאינם נזכרים 
 בפסוק זה.

שוב מצאתי שכן הקשה במהר"ץ חיות )ברש"י ד"ה שיעורין( וז"ל " . . אולם 
על הגמ' עצמה קשה . . איך מקשה הש"ס שיעורים מכתב כתיבי הרי איכא 

דשה, טפח, אמה, וכלם אינם נרמזים בקרא זה . . וצריך שיעור גריס, ביצה, ע
 עיון גדול". 

וכן הקשה גם בערוך לנר )ד"ה שיעורין דאורייתא נינהו( וז"ל "ק"ק דלמא 
איירי לענין שיעורי טפח בטומאת אוהל או לענין חלון ששיעורו או מלא מקדח 
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בפי"ז דכלים  או כמלא אגרוף או ב' אצבעות . . או לענין שאר שיעורים דקחשיב
א"נ לענין עבודת גפן יחידי שהוא ו' טפחים כדאמרינן )פ"ג דכלאים מ"ז( וכן 
קשה דלמא איירי לענין שיעור כעדשה בטומאת שרץ )חגיגה יא א( ובמחי' 
בצרעת א"נ בשיעור כגריס לענין בהרת כדאמרינן בנגעים )פ"ד מ"ו( דכל הני 

 שיעורי לא אתיא מקרא זה".

לתרץ דמסתימת דברי רב חייא בר אשי אמר רב  ובפשטות היה אפשר
השיעורים בתורה  שכל"שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני", משמע 

ה"ה הלכה למשה מסיני, ולכן לא היה אפשר להגמ' לתרץ דכשאמר רב חייא בר 
אשי אמר רב "שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני" התכוון לשיעורים 

 אחרים.

מת דוחק גדול לתרץ כן, דהנה הגמ' להלן )ו,א( אומרת "חציצין אלא שבא
דאורייתא נינהו דכתיב ורחץ את בשרו במים שלא יהא דבר חוצץ בינו לבין 
המים כי אתאי הלכתא לשערו כדרבה בר בר חנה דאמר רבב"ח נימא אחת 
קשורה חוצצת שלש אינן חוצצות שתים איני יודע שערו נמי דאורייתא נינהו 

ורחץ את בשרו במים את הטפל לבשרו ומאי ניהו שערו כי אתאי הלכתא  דכתיב
לכדרבי יצחק דא"ר יצחק דבר תורה רובו ומקפיד עליו חוצץ ושאינו מקפיד 

 עליו אינו חוצץ", עי' שם. 

 שכלועכ"פ מזה מוכח שהגמ' אינה מבינה דברי רב חייא בר אשי אמר רב 
בה; הגמ' אומרת שרב חייא בר הלכות חציצה הם הלכה למשה מסיני, אלא אדר

אשי אמר רב שנתכוון לפרט קטן בהל' חציצה. וא"כ הדרא קושיא לדוכתא, 
והיינו מדוע לא מת' בגמ' שנתכוון רב חייא בר אשי אמר רב לשיעורים אחרים 

 .24שאינם מרומזים בפסוק זה

_____________ 
 לתרץ מצי הוה" ל"וז כתב'( כו דאורייתא שיעורין ה"ד א,ד עירובין) אריה גור' בחי ( והנה24

 זה היה אחרים לשיעורים דאתא משני הוה אי. .  אלא הכא כתיבי דלא אחרים השיעורין על דקאי
 כולם או כתיבי מכתב כולם אי שווים הכל והלא ת"מה שיעורין ויש מ"הל שיעורין שיש דוחק
 . הלכה
 הוי דזה ומקפיד לרובו אתיא הלכה מ"מ כתיבי מיכתב דודאי' חציצי גבי לקמן דמשני והא"

 זה שיעור כי לומר אבל הוא אחר ענין עליו ומקפיד רובו אבל בקרא כתיבי דחציצה ע"בפ ענין
 ". כך לומר סברא אין הלכה שיעורין ושאר מ"הל
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וכדאי להעיר מדברי הגור אריה )עירובין ד,א ד"ה שיעורין דאורייתא( וז"ל 
"הוה מצי לתרץ דקאי על השיעורין אחרים דלא כתיבי הכא אלא קושטא 

 דמילתא משני כדפריך שיעורין מי כתיבי וכו'".

  

_____________ 
 וכמו", ע"בפ ענין" כ"ג הם – זה בפסוק נרמזים שאינם – שיעורים דכמה, דבריו בביאור ע"וצ
 של להחפצא שייך אינו השיעור דהתם", אוהל בטומאת טפח שיעורי" דוגמת לנר הערוך שהביא

 , בהלכה" אהל" של להגדר אלא, הטומאה
: ל"וז( וביטלו צרורות או תבן שמילאהו בית ג"ה ה"ד א,ד) בפירקין לעיל י"רש וכדכתב]

 חלל לה שאין רצוצה טומאה אבל הגג מן למעלה בוקעת אינה טפח חלל אהל לה שיש דטומאה"
 [,שם' עי", מסיני למשה הלכה וכן ועולה דבוקעת טמא לרקיע עד שכנגדה לגג הימנה טפח

, דחציצה הדין עצם אודות אינה מסיני למשה שההלכה אומרת' שהגמ, חציצה שלענין וכמו 
  .מהך הך שנא מאי כ"וא", עליו ומקפיד רובו"ד הענין והיינו" ע"בפ ענין" אלא
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שיטת רשב"ם בפירוש תיבת 'קפא'

 נמדר' שיחי דניאל אליהו' הת
 ישיבהתלמיד ב

 א.
 בגמ' מס' פסחים )קטו, ב(:איתא 

 "אמר רב פפא . . האי חסא צריך לשקועיה בחרוסת משום קפא". 

והנה בפירוש "קפא" מביא הרשב"ם )שם, ד"ה צריך לשקועיה בחרוסת 
 משום קפא.( ב' פירושים:

שחזרת יש בו ארס כדרך הבצלים", ז.א. שטעם טיבול המרור  ארסא( "
 ינו, החריפות.הי -בחרוסת הוא בכדי למעט בה'ארס' 

 ומביא גם את פירוש הר"ח:

דתניא בתרומות )תוספתא פ"ז הי"ב( התולעת  תולעתב( "ור"ח פירש קפא 
שבעיקרי אילנות ואת הקפא שבירק יבחושין שבחומץ ושביין מותרין ועיקר", 

 היינו שהרשב"ם מסיק שהעיקר כפירוש הר"ח, ש"קפא" היינו תולעת. 

 ב.
, א( מביא את דברי המשנה ש"אין חרוסת מצוה", ושואלת בהמשך הגמ' )קטז

 הגמ': 

 "ואי לא מצוה, משום מאי מייתי לה? א"ר אמי משום קפא". 

 . שרף החזרת קשה ויש בו ארס".משום קפאופירש הרשב"ם: "

 -ולכאורה צריך ביאור בדברי הרשב"ם שהרי בעמוד הקודם פירש עד"ז 
, ולאח"ז הביא פי' ר"ח שפי' 'קפא' הוא "ארס שחזרת יש בו ארס כדרך הבצלים"
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(, והסיק ש"כן עיקר"! )ואף הוכיח ממס' תרומות שכן הוא 'ארס' ולא'תולעת' )
 25ת?הפי'(. וצריך ביאור למה שינה בזה ממסקנתו הקודמ

 ג.
 ואולי אפשר לבאר זאת בדרך אפשר, אשר "עס ווענדט זיך וואו מען רעדט": 

פירוש 'קפא' הוא אכן 'ארס', וכפי שהרשב"ם נקט  -אליבא דאמת ובד"כ 
בפשטות בדף קטז )בד"ה משום קפא(. אלא שבסוגיא הנ"ל בדף קטו הפירוש 

 'ארס' אינו מתאים כ"כ, מצד ב' טעמים:

א( בהמשך הסוגיא )שם( מביא הגמ' עוד מדברי רב פפא "לא נישהי איניש 
י' למרורי'", והנה אם סיבת הטיבול הוא בשביל מרור בחרוסת דילמא . . מבטיל ל

והרי אדרבה, זוהי  -טעם המרירות, מהו החשש ש"דילמא מבטיל לי'"  לבטל
 כוונתו?

ב( הגמ' מביא סברא אודות טיבול המרור בהחרוסת, אשר "דילמא לעולם 
אימא לך לא צריך לשקועיה וקפא מריחא מיית". והנה אם הפירוש ד'קפא' הוא 

 שייך לומר ד'מריחא מיית' וד"ל. 'ארס', איך

ש'קפא' היינו  -ולכן א"ש אשר בדף קטו בוחר הרשב"ם כפירוש ר"ח 
'תולעת', ומביא ראי' ממס' תרומות שאכן יש אפשרות לפרש כן. משא"כ בדף 
קטז, הרי דוקא פי' 'ארס' מתאים עם המשך הסוגיא: "קפא דחסא חמא, קפא 

של כל הירקות מים חמין רפואה להם" דחמא כרתי, קפא דכולהו חמימי" )"ארס 
 .26'רשב"ם( שכל אלו יש בהם 'ארס -

 

_____________ 

לאחר זמן ראיתי במהרש"ם שכתב על פי' הרשב"ם בד"ה צריך לשקועי' "ור"ח  (25
. ועיקר" וז"ל: "עי' רשב"ם לקמן קטז א' ד"ה משום וד"ה קפא  תולעת .פירש קפא 

 דחסא וד"ה קפא דכולהו". ואולי מתכוון לשאול שאלה זו.
 -אבל לכאורה כל זה הוא רק שיטת הרשב"ם, משא"כ ר"ח יסבור שפי' 'קפא' ( 22

 'ארס' גם בדף קטז. וצ"ע.
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דיוק בפירש"י ביצה כ, ב

 הנ''ל 
 תלמיד בישיבה

 איתא בגמ' ביצה )כ, ב(:

"לדברי האומר נדרים ונדבות אין קרבין ביו"ט, עבר ושחט מאי )מהו שיזרוק 
ה, רבה בר רש"י(? רבא אומר זורק את הדם ע"מ להתיר בשר באכיל –את הדם 

רב הונא אמר זורק את הדם ע"מ להקטיר אימורין לערב )אפי' אין כאן אלא צורך 
הכשר קרבן ]לצורך האימורין, ולא בשר[ להכשיר קרבן שאין יכול לזרוק 

 –בלילה, והקטרת האימורין כשירה כל הלילה, וימתין עד שתחשך ויקטירם 
 רש"י(. 

 ושואלת הגמ': 

ו, נטמא בשר או שאבד, לרבא )שסובר שאין "מאי בינייהו איכא בינייה
זורקין את הדם אא"כ יש בשר להכשיר אכילה, ואיו כאן בשר( אין זורקין, ולרבה 
בר רב הונא )שסובר שזורקין אפילו על האימורין, וכאן יש אימורין להקטיר( 

 זורקין".

 ומקשה התוס' )ד"ה מאי בייניהו כגון שנטמא(:

בינייהו כגון שנטמאו אימורין או שנאבדו, דלרבא זריק "וא"ת, נימא דאיכא 
 הואיל ואיכא בשר, ולרבה בר רב הונא לא זריק, כיון שנטמא האימורין? 

ותי' הר"ר שמשון מקוצ"י דרבה בר רב הונא מודה להא דרבא דזורק את 
הדם על מנת להתיר באכילה דהוי צורך אוכל נפש ושמחת יום טוב אבל הוא 

זורק את הדם ע"מ להקטיר אימורין בשר מר אפילו נטמא מוסיף עליה דקא
 ". עכ"ל.לערב

והנה, כד דייקת שפיר בדברי רש"י )בביאור סברת רבה בר רב הונא, ד"ה 
ע"מ להקטיר אימורין לערב(, אולי יש לומר, שרש"י כבר מבהיר לשאלה זו של 

 התוס', וז"ל:
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"אפי' אין כאן אלא לצורך הכשר קרבן" )היינו לצורך האימורין(. הנה מזה 
אין כאן אלא לצורך הכשר קרבן", משמע שלדעת רבה בר רב  אפי'שכתב רש"י "

זורק על  -אין בשר  שאפילושם בשר הוא מודה שיזרוק, אלא  ישאם  גםהונא, 
 האימורין. 
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 תחילת מינויו של מלך המשיח

 יעקב שיחי' פיחה הת' 
 שליח בישיבה

 
מינוי משה רבינו כמושיען של תחילת , הכתוב מתאר את 27בפרשת שמות

 ישראל וגואלן.

ובזה הלשון, אומר הקדוש ברוך הוא למשה: ]פסוק ט"ז[ "לך ואספת את 
זקני ישראל.. ואמרת אלהם ה'.. נראה אלי..לאמר פקד פקדתי אתכם.. )ובפי"ז( 

מצרים.. אל ארץ זבת חלב ודבש.. )ובפי"ח( ושמעו ואמר אעלה אתכם מעני 
 לקולך" )של משה(.

זה.. שכבר סימן זה לשון מפרש רש"י: "מאליהם מכיון שתאמר להם וכאן 
 יעקב אמר להם "ואלקיםהם נגאלים,  שבלשון זהמסור בידם מיעקב ומיוסף 

 פקוד יפקוד אתכם" ויוסף אמר להם "פקוד יפקד אלקים אתכם", עכ"ל.

הרמב"ן על אתר )ג,י"ח( ד"ה ושמעו לקולך ובזה"ל: "ובאלה שמות רבה  והנה
שכל גואל שיבוא היא בידם  שמסורת גאולה )ג, י"א( מיד ושמעו לקולך, למה, 

 זה לשונם באגדה זו." גואל של אמת.ויאמר להם פקידה כפולה הוא 

והנה יש לקשר את כל האמור לעיל לשיחת הרבי מה"מ מפרשת שמות שנת 
( דשם מתבטא הרבי מה"מ 142תנש"א ס"יב )התוועדיות תשנ'א חלק ב, עמוד 

וזלה"ק: "יש לעודד ולחזק את רוחם של בני ישראל ע"י ההכרזה שהקב"ה אומר 
את לא לשבור  –בכל יום באופן דחדש ממש "פקד פקדתי אתכם"... ופשיטא 

כפי  –רוחם, ח"ו וח"ו, ע"י הפחדות ואיומים בעונשים קשים, ר"ל היל"ת 
שלמדים מהמסופר בפרשתינו אודות גאולתן של ישראל ע"י משה רבינו, ומזה 
מובן גם בנוגע לגאולתן של ישראל ע"י משיח צדקנו, "גואל ראשון הוא גואל 

 אחרון".

_____________ 

 .בהפסוקים הסמוכיםכן ו; יח, ג (27
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ומכריז  "אבשנת תנש קם וניצבעפכ"ז רואים כאן שהרבי שליט"א מה"מ הנה 
ההכרזה שהקב"ה אומר בכל יום "פקד פקדתי אתכם", וזאת כדי לעודד ולחזק 
רוחם של בנ"י, ומיד מפרש שגאולתן של בנ"י היא ע"י משה, ומזה מובן גם בנוגע 
 לגאולתן של ישראל ע"י משיח צדקנו, ומסיים "גואל ראשון הוא גואל אחרון".

, אחרי שהוא גואל אחרון'פסק' בעל המאמר הדין על עצמו  וי"ל דבזה
 !ממש מטבע אותהשמשתמש ב

, שלוחו של שיש כבר גואלוממילא עלינו לפתוח את העיניים ולראות איך  
הקב"ה, משיח ה', ובפרשתנו )שמות( רואים אנו את הרמז הכי גדול שהרבי 
מה"מ מציין פעמים רבות 'שלח נא ביד תשלח' שזהו דוקא ע"י מה"מ, וכן באותה 
פרשה אנו מוצאים כמה וכמה שיחות חשובות בנוגע לחיותו הנצחית של משה 

כ"ו פרשת שמות בנוגע  )גואל ראשון הוא גואל אחרון(. ועיין בלקו"ש חלק
דלא מת, ועיין לקו"ש חלק י'א פ' שמות שיחה  -לנצחיותו של משה ע"ד יעקב 

  ב'. ועוד. ודו"ק וק"ל.
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אין מערבין לא ערובי תחומין ולא ערובי חצרות

 הת' דובער הלוי שיחי' פייפ
 תלמיד בישיבה

 .א
 איתא בגמ' ביצה )טז, ב(:

שחל להיות בערב שבת אין מערבין לא ערובי תחומין ולא  "תנו רבנן: יו''ט
ערובי חצרות )רש''י: דנראה כמתקן(. רבי אומר מערב ערובי חצרות אבל לא 
ערובי תחומין, מפני שאתה אוסרו בדבר האסור לו, ואי אתה אוסרו בדבר 

 המותר לו".

 ומפרש רש"י: 

ור בו ביום "כח יש בידך לאסור עליו מלעשות צורך מחר דבר שהוא אס
והיינו תחומין שאף ביו"ט אסור לצאת מן התחום", אבל "אין כח בידך לאסור 
לו מלתקן למחר דבר שהוא מותר בו ביום ואיסור טלטול חצרות ליתי' ביום 

 טוב".

ז.א. היות שביו''ט אסור לילך חוץ לתחום, במילא אסור גם לעשות עירוב 
, אבל בנוגע ערובי חצרות, תחומין בשביל להתיר ההליכה חוץ לתחום בשבת

הרי ביו"ט מותר לטלטל לחצר, במילא יכול לעשות עירובי חצירות להתיר 
 טלטול לחצר בשבת.

ומחדש השפת אמת )שם(, שלפי''ז מצינו אשר פעמים יכול להניח גם ערובי 
תחומין מיו"ט לשבת כגון במקרה שהניח ערובי תחומין מעיו''ט ונאכל ביו"ט, 

תר לו ביו"ט לילך חוץ לתחום, והיות שמותר לו לצאת מחוץ שבכגון דא הרי מו
לתחום, במילא יכול הוא גם להניח ערובי תחומין כדי להתיר הליכה חוץ לתחום 

 דהרי מותר ביו"ט עצמו. ומסיים "וצ"ע לדינא". -בשבת 

ולכאורה אינו מובן, שהרי למסקנת הגמרא הדין הוא כחכמים ולאיסור, 
 ח עירובי תחומין באותו מקרה. ובודאי יהי' אסור להני
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ואולי יש לתרץ ע"פ מה שכתב הפורת יוסף, שדיוק הלשון "הלכה כחכמים 
ולאסר ולא הלכה כרבי" הוא דוקא לכתחילה, אבל בדיעבד אם עשה עירובי 
חצירות יהי' מותר לטלטל בחצר בשבת, כך במקרה הנ"ל בערובי תחומין שהי' 

ליו"ט ונאכל, שאם עשה עירוב תחומין לשבת ביו"ט, יש לעיין  עירובי תחומין
אם יכול לילך חוץ לתחום בשבת מטעם אתה אוסרו בדבר האסור לו ואי אתה 

 אוסרו בדבר המותר לו. 

וי"ל שזהו כוונת השפת אמת בתיבות "וצריך עיון לדינא", דהיינו במצב של 
 בדיעבד. 

 .ב
הלכה כרבי. איבעיא להו הלכה והנה, בגמרא שם ממשיך: "ושמואל אמר 

כרבי לקולא או לחומרא?" ומשיבה הגמרא: "פשיטא דלקולא קאמר", ומבאר 
ש"שלח ר' אלעזר לגולה" שהגירסא הנכונה היא שרבי אומר שניהם אסורים 

 והחכמים הם אלו שאמרו מותר לערב עירובי חצרות. 

להחמיר האם בא  -ולכן שואלים, איך למד שמואל את שיטת רבי בהמשנה 
 או להקל, ומתרץ הלכה כרבי ולאסר. 

: ת"ר תנור שהסיקו בקלפי ערלה ואפה בו את הפת, רבי 28ובפסחים איתא
 אומר הפת אסורה, וחכמים אומרים הפת מותרת". 

אמר רב יוסף א"ר יהודה אמר שמואל: תנור שהסיקו : "29וממשיך הגמרא
בקלפי ערלה ואפה בו את הפת, רבי אומר הפת מותרת, וחכמים אומרים הפת 
אסורה, והתניא איפכא? שמואל איפכא קתני, איבעית אימא בעלמא קסבר 
שמואל הלכה כרבי מחבירו ולא מחביריו ובהא קסבר אפי' מחביריו, וקסבר 

 י דניקום רבנן לאיסורא". אתניי' איפכא כי היכ

ואולי אפשר לומר שגם במסכת ביצה סבר שמואל שבענין זה הרי ההלכה 
הוא כרבי מחביריו, וזהו הטעם שנהפך המשנה מלכתחילה, כדי שיהיו חכמים 

_____________ 
 כו, ב. (28
 כז, א. (29
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אוסרים ויפסק ההלכה כמותם, אמנם באמת נשנית כמו ששנאה רבי אלעזר 
 וסובר שמואל שההלכה הוא כרבי ולאסר. 
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ת בביתו ולו פתחים הרבה, כולם טמאיםהמ

 הנ''ל  
 איתא במסכת ביצה )י, א(:

"והתנן המת בבית ולו פתחים הרבה כולן טמאים, נפתח אחד מהן הוא טמא 
וכולן טהורים, חשב להוציאו באחד מהן מצלת על כל הפתחים כולן, בית שמאי 

לו לאחר אומרים והוא שחשב עליו קודם שימות המת, ובית הלל אומרים אפי
 שימות המת". 

ולפי ההו"א של הגמרא המחלוקת הוא אם חשב עליו לאחר שימות המת אם 
הוברר שמלכתחילה הי' דעתו להוציאו בזה, לבית שמאי הוברר שהם טהורים 

 רק מכאן ולהבא, ולבית הלל הוברר למפרע שהיו טהורין מתחילה. 

? ומתרצים: ושואלים התוס': "א"כ לב"ה היכי משכחת לה כולם טמאים"
 "כגון שפתח פתח חדש או שנשרף במקומו". 

ומקשה הפנ"י שיש תירוץ פשוט איך כולם טמאים, שהרי אסור לכהן ליכנס 
 להם ואסור להשתמש בכלים אלו קודם שיברר, ונשאר בצ''ע.

למה נוגע ההלכה שכולם טמאים  -ונראה שהפנ"י הבין השאלה של תוספות 
 אם סו"ס יוברר כזה או כזה. 

אולי י"ל, שאפשר להבין את שאלת התוס' באופן אחר, והוא: אם סו"ס רק ו
טמאים", ולפ"ז המקרה שמביא הפנ"י  כולםא' הוא טמא למה כותב המשנה ש

אינו מתרץ קושיית התוס' ששם הולכים לחומרא מפני הספק, אבל לפועל רק 
 א' הוא טמא ותשובת התוס' מתרץ איך לפועל כל הפתחים טמאים. 
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הכל חייבין בארבעה כוסות 

 הת' שלמה בנימין שי' פלדמן 
 תלמיד בישיבה 

 קח, ב(: פסחים) מסכתיןאיתא ב

"ת"ר, הכל חייבין בארבעה כוסות הללו אחד אנשים, ואחד נשים, ואחד 
תינוקות. א"ר יהודה, וכי מה תועלת יש לתינוקות ביין? אלא, מחלקין להן 
קליות, ואגוזין בערב פסח, כדי שלא ישנו וישאלו". ומפרש הרשב"ם )ד"ה וכי 

 מה תועלת יש לתינוקות(: "הלא פטורין מן המצות".

 -הביא הגמרא שהסיבה שנותנים ד' כוסות לתינוקות הוא  והנה, זה שלא
 כדי לחנכם במצוות )וכפי שמצינו בריבוי מקומות(, יש לומר הביאור בפשטות: 

]דלכאורה, הרי ממה נפשך: אם התינוקות הם בגיל חינוך, למה "פטורין מן 
הלא האב צריך ליתן להן ד' כוסות בכדי לחנך אותם, ואם הם לא  –המצות"? 

למה "מחלקין להן קליות, ואגוזין בערב פסח כדי שלא ישנו  –יעו לגיל חינוך הג
 וישאלו" הרי מאי איכפת לנו אם ישנו? אלא, שהביאור הפשוט הוא:[. 

בליל הסדר החיוב הוא על האב לספר לבנו על יציאת מצרים, דכתיב "והגדת 
פילו אם לא א -היינו שהאב צריך לדאוג שבנו יהי' בליל הסדר  -לבנך וגו'" 

ולכן "מחלקין וכו' כדי שלא ישנו". אבל היות שהם לא הגיעו הגיע לגיל חינוך. 
לגיל חינוך, אין חיוב על האב לחנך אותם, וליתן להם ד' כוסות. וזהו מה ששואל 
ר' יהודה, "מה תועלת יש לנו" וכו' ו"הלא פטורין מן המצות" וכו' אלא "מחלקין 

 להן" וכו'. ודו"ק.
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הושטת אצבע כלפי הס"ת בשעת ההגבהה

 קריגר' שיחי צבי יוסף' הת
 ישיבהתלמיד ב

ב(: "מצוה על כל אנשים ונשים לראות הכתב  שו"ע )או"ח קלד,בפסק 
 ולכרוע, ולומר וזאת התורה וכו'.

מושיטים גם ידוע מנהגם של כמה מאחב"י אשר בעת הגבהת התורה והנה 
 את האצבע לצד הס"ת ואומרים "וזאת התורה וכו'".

מנהג זה לא נזכר בגמ' או בראשונים, אך האחרונים נתלבטו למצוא מקור 
)סי' ט'( דמובא  30קדום למנהג זה. ואכן, כל העולם מציינים לשו"ת דברי מרדכי

 שם, וז"ל:

נהגו להראות באצבע לס"ת בשעת הקס"ת, הוא מדאמרינן "סמך למה ש
בשיר השירים רבה )ב,ד( עה"פ ודגלו עלי אהבה, כל מי שמראה איקונין של מלך 

נהרג, ותינוקות הולכים לביה"ס ומורין האזכרה באצבע ואומר הקב"ה  –באצבע 
"ודגלו עלי אהבה" אל תיקרי ו"דגלו" אלא ו"גודלו", ונראה דלזה סמכו 

 ת". להראו

 )סי' ג' אות ו'( מציין גם לה'דברי מרדכי', וז"ל:  31ובספר חיים

סמך למה שנהגו להראות באצבע לס"ת בשעת הקמת ס"ת הוא מדאמרינן 
במד"ר ע"פ ודגלו עלי אהבה כל מי שמראה איקונין של מלך באצבע נהרג 

האזכרה באצבע ואומר הקב"ה ודגלו עלי  ותנוקות הולכים לבית הספר ומורין
אהבה א"ת ודגלו אלא וגודלו ונראה דלזה סמכו להראות כן כתב הרב דברי 

 מרדכי ז"ל סי' ט'. ע"כ.

_____________ 
 להרב מרדכי קריפסין )נולד בערך שנת ה'ת"צ(. (30
 ה'תרכ"ח(. –להרב חיים פלאג'י )ה'תקמ"ח  (31
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 וכ"כ בספרו לב חיים )סי' קסז כלל ג' אות ו'(. 

 –]וכן כל אחרוני זמנינו ציינו לדברי השו"ת דברי מרדכי המקור למנהג זה 
ך )מסכת תענית עמ' קלז(, ילקוט יוסף )או"ח סי' רפב ראה לדוגמא מני שמחו

אות ז'(, שלחן המערכת )ח"ב עמ' רעו(, קונ' בירורי ענינים )עמ' ח'(, זאת התורה 
 )פי"ב הערה טז(, ועוד[.

והנה מלבד מה שמקצת פוסקי זמנינו דחו הראי' מהמד"ר )ראה שיח תפילה 
לכאו' אין בהדברי מרדכי , ומאיר עוז ח"ה עמ' קלד(, הנה 65עמ' רמח הערה 

מקור למנהג זה כלל. דהנה כד דייקת שפיר בהדברי מרדכי, רואים שכתב "סמך 

", ומאיזה טעם שיהי' הבינו ת"הקסלמה שנהגו להראות באצבע לס"ת בשעת 
ספר תורה", אבל באמת יותר מסתבר  הקמתהאחרונים הנ"ל שכוונתו "בשעת 

והיינו שכוונת הדברי מרדכי להביא ספר תורה",  הקריאתלומר שכוונתו "בשעת 
סמך להמנהג שהש"צ מראה באצבעו להתיבות שהוא קורא בעת קריאת התורה. 

 ואין כוונתו כלל ליישב המנהג שמושיטים האצבע לס"ת בעת הגבהת הס"ת. 

ואדרבה, לכאו' ביאור זה מדוייק הרבה יותר בדברי ה'דברי מרדכי' מכפי 
א סמך מבמדבר רבה )פרשה ב'( דאי' "אר"ח שהבינו האחרונים הנ"ל, שהרי הבי

עץ יוסף( של מלך באצבע היה  –בראשונה כל מי שהיה מראה איקונין )פי' צורה 
נהרג )כי אינו מהחק והנימוס להראות באצבע על דמות המלך אכן אצלו ית' אינו 

עץ יוסף( והתנוקות הולכים לבית המדרש ומראים את האזכרות באצבע  –כן 
ות התורה שמותיו של הקב"ה ויש להם רוחניות והרגש היה להם )שלהיות אותי

לקים ודגלו עלי אהבה וגודלו )פי' אצבעו שמראה -עץ יוסף( אמר הא –להקפיד 
רש"י( עלי אהבה". ואם כדברי האחרונים הנ"ל שכוונת הדברי  –בו את האזכרות 

 מרדכי ליישב המנהג שמושיטים את האצבע בעת הגבהת התורה, אינו דומה
למה שהתנוקות מראים באצבע להס"ת. מאידך, אם כדברינו שהדברי מרדכי 
מיישב המנהג מה שהש"צ מראה באצבעו התיבות שקורא בעת קריאתו את 
התורה, הר"ז ממש דברי המד"ר, דהתינוקות מראים באצבע את עצם הכתב 

 בס"ת לראות היכן קוראים, והיינו בדיוק מה שעושה הש"צ הקורא בתורה.

ייק יותר לומר כן, דהנה אלו הנוהגים להושיט את האצבע להס"ת גם מדו
נוהגים גם לנשק את האצבע אח"כ, )וכמו שכתב בספר חיים הנ"ל, ובכמה 
 אחרונים זמנינו דלעיל(, ומ"מ הדברי מרדכי לא הזכיר כלל חלק זה של המנהג.
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הדברי ולפי זה המקור הראשון למנהג זה אינו אלא הספר חיים הנ"ל, ולא 
 מרדכי. 
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רבו אמרה ולי' לא סבירה לי'

הת' יוסף יצחק הלוי שיחי' לאבקאווסקי                                                                            
 והת' מנחם מענדל שיחי' שפירא 
 תלמידים בישיבה

 איתא בגמרא פסחים )טז, ב(:

י יוסי ורבי שמעון אומרים לאוכלין "ספק משקין . . לטמא אחרים . . רב
טמאין לכלים טהורין", דהיינו שאם יש ספק אם נגעו משקין טמאין באוכלין, 
האוכלין טמאין מספק, כי טומאת משקין לטמא אוכלין  הוא מן התורה )וספיקא 

ספקן טהור, מפני  –דאורייתא לחומרא(. אבל אם יש ספק אם נגעו משקין בכלים 
דרבנן )וספיקא דרבנן לקולא(. ומבאר בגמרא )שם יח, ב( שטומאתן הוא רק מ

ד"רבי יוסי בשיטת רבי עקיבא רבו אמרה ולי' לא סבירה לי'", דהיינו שזה שהוא 
אומר שטומאת משקין לטמא אוכלין הוא מדאורייתא, זה רק ע"פ שיטת ר' 

ך, אבל רבי יוסי בעצמו לא סבירא לי' כ( "ְיַטָמא" "ִיטָמא"עקיבא רבו )דדריש 
אלא לדעתו טומאת משקין דרבנן, ובאמת ס"ל דספק משקין לטמא אוכלין 

 טהורין. 

ויש להבין, הרי שיטה זו נאמרה על ידי ר' יוסי ור' שמעון כאחד )"ר"י ור"ש 
אומרין"(, ובפשטות ר' שמעון אומר זה על דעת עצמו. וא"כ קשה לומר שר' יוסי 

 מרה על דעת עצמו וס"ל. אומרה רק בשם רבו ולי' לא ס"ל ור' שמעון או

ויש לתרץ על פי מה שכתב רש''י על הגמרא )יח, א( ש"ר' יוסי בשיטת ר''ע 
אמרה" ומפרש "ר' יוסי תלמידו של ר''ע הי' כדתניא . . ואלו הן )התלמידים של 

 ר''ע( ר' מאיר ור' יהודה ור' יוסי ור' שמעון ור' אלעזר בן שמוע". 

ת תלמידי ר"ע, הרי הי' יכול לצטט עד ויל"ע מדוע ציטט רש"י את כל חמש
ר' יוסי, ולסיים וכו'. ואף שיש לומר דאגב גררה נקטה, אבל מ"מ בעומק יותר 
יש לומר שרש"י בא  בזה  להבהיר שגם ר' שמעון הי' תלמידו של ר"ע ועל כן 
אפשר לומר שגם ר''ש אומר כן )ביחד עם ר''י( רק בשם רבו, אבל הוא בעצמו 

 אינו סובר כן. 
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תלמידי ( 32דהוא סתם ר' אלעזר -ולהעיר שגם ר' מאיר ור' אלעזר )בן שמוע 
 ר' עקיבא נמי לא ס"ל כר"ע רבם )עיי"ש ט"ז ע"א(. 

 

_____________ 

 להעיר מרש"י )דף ט"ז ע"א( "ר' אלעזר גרסינן". (32
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  שמ"את מאמר ד"ה ואתה תצוהקיצור וסיכום 
  ישיבתנו משפיעשרשם לעצמו 

 באראס  ע"ה ר' חיים שניאור זלמןהרה"ת 

  אסעיף 

דיוקים בפסוק "ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור 
 להעלות נר תמיד":

" ולא "צו את בנ"י וכיו"ב" ובפרט ש"ואתה תצוה אתהלמה נאמר "ו •
 הוא המצווה? משהתצוה" משמע ש

 למה הוצרך להביא השמן למשה? –שמן זית"  אליך"ויקחו  •
 לכאורה הול"ל "להאיר"? –" מאור"שמן ל •
ת נר בפסוק שלאח"ז נאמר "מערב עד בוקר" וכאן נאמר "להעלו •

 "?תמיד

 
 סעיף ב

 :אדמו"ר הריי"צ מבאר במאמרו ש

 .משה מצווה ומקשר את ישראל עם הקב"ה –"ואתה תצוה"  •

 .ועי"ז נעשה עילוי במשה –"ויקחו אליך"  •

 

  גסעיף 

)ולבאר זה מקדים בהמאמר ש(נשיא הדור נקרא "רעיא מהימנא"  •
 פרנס את )ישראל בענין( האמונה.שרועה ומ

)ואח"כ מבאר הפי' ב"כתית למאור" ש(ע"י הכתית שבזמן הגלות  •
 מגיעים לה"מאור".

הוספה:
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)והרבי מעיר ש(צריך להבין השייכות בין הפי' ב"כתית למאור"  •
זן ומפרנס את האמונה להמבואר בהמאמר )לפנ"ז( שה"רעיא מהימנא" 

 שתהי' בפנימיות.
 

 

 סעיף ד

וקבל היהודים )בזמן הגזירה( את אשר החלו )בזמן מ"ת( כי בזמן  •
 הגזירה קיימו תו"מ במס"נ.

אבל גם זה קשור עם "רעיא מהימנא"  –ה"מאור" מתגלה ע"י "כתית"  •
 שזן ומפרנס את האמונה שתהי' בפנימיות.

 

  הסעיף 

 ישראל מאמינים בה' מפני: •

 .אלקות רואהשהנשמה שלמעלה  .1

 .אלקות איזעצם הנשמה  .2

 ההבדל ביניהם:  •

 .1אמונה מצד סיבה פועלת רק בדרך מקיף .1

 אמונה מצד עצם הנשמה פועלת בפנימיות. .2

צריכים לגלות ההתקשרות עצמית דעצם הנשמה )וזה נעשה ע"י  –לכן  •
 משה(. )דהיינו ש...( 

ה"מאור". לכן מבאר  –ה"רעיא מהימנא" מגלה את עצם הנשמה  •
בהמאמר הענין ד")כתית( למאור" בהמשך לביאור הענין ד"רעיא 
מהימנא". ועיקר ההתגלות הוא בענין המס"נ הבאה ע"י ה"כתית" 

 שבזמן הגלות.
  

  

_________________ 

כיון שהנשמה שלמעלה היא למעלה בהתלבשות. אבל ראה לקמן בס"ו )ובהערה ( 1
 הבאה( באופן עמוק יותר.
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  וסעיף 

. לכן אינו 2עליו נוסףאמונה מצד סיבה איז ניט עם אליין; היא דבר  •
דאס איז ער.  –מוכרח שימסור נפשו על זה. אמונה מצד עצם הנשמה 

 ולכן א"א כלל שיכפור ח"ו. 

 תוצאההנשמה. וכ שתהי' מצד עצם האמונהנשיא הדור מפרנס את  •
עם אמונה זו, דהיינו שתהי' אצלם  ישראל מזה ה"ה מפרנס את

תלוי בעבודת הדור. אצל משה  ישראלמשפיע ל איך. והאופן בפנימיות
ראה לקמן( בדעת והשגה,  –זה נתבטא בזה שהמשיך את האמונה )דחי' 

ואצל מרדכי זה נתבטא בזה שהמשיך האמונה )דעצם הנשמה( שתהי' 
 "נ.באופן דמס

ואצל מרדכי נתגלה הענין ד"רעיא מהימנא" עוד יותר מבמשה. כי  •
]משא"כ במשה ה"ה  בגילויעצם הנשמה  רואיםבדורו של מרדכי 

  [. 3ממשיך האמונה בדעת והשגה )רק( ע"י עצם הנשמה

 
 

  זסעיף 

של  בגילויהי' ה"רעיא מהימנא  –וכן אדמו"ר הריי"צ  –מרדכי היהודי  •
כל אנשי הדור. בדוגמת משה רבינו )שלא רק שהי' זן ומפרנס האמונה 

עם  ישראלשהי' זן ומפרנס את  –עצמה, אלא( שראו גם ה"תוצאה" 
 האמונה באופן גלוי.

 
 

  חסעיף 

 עפ"ז מובן קשר וסדר הענינים במאמר וקבל היהודים: •

_________________ 

שהוא )דבר אחד( רואה אלקות  –ובהוספת ביאור מבסעיף ה': הוא מאמין מפני סיבה ( 2
 )דבר ]שמצדו הוא נחשב ל[דבר שני(.

ז.א. אצל מרדכי נתגלה עצם הנשמה גם בה"תוצאה". משא"כ במשה לא נתגלה העצם ( 3
בהתוצאה, היינו במה שהמשיך בפנימיותם. התגלות העצם האט נאר צוגעהאלפן 

 להמשיך האמונה דחי' בדעת והשגה )כוחות הגלויים(.   
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משה, הנשיא, מקשר ומחבר בנ"י עם  –הענין ד"ואתה תצוה"  .1
 י שהוא זן ומפרנס את האמונה.הקב"ה ע"

ע"י  גםשמשה, הנשיא, עושה זה  –הענין ד"רעיא מהימנא"  .2
 אתפשטותא דיליה.

ע"י  בעיקרשמשה מגלה המאור דישראל  –הענין ד"כתית למאור"  .3
אתפשטותא דיליה שמחזקים האמונה דישראל באופן של 

  . 4מס"נ

 ות:הסדר הי' צריך להי . פסוקאבל לפי זה אינו מובן הסדר בה •

 ואתה )משה ואתפשטותא דיליה( תצוה )רעיא מהימנא(. .1

 כתית למאור )כי זה עדיין חלק מהשפעת משה לישראל(. .2

[ ויקחו אליך )השפעתם של ישראל במשה אח"ז )או ע"י( ואח"כ] .3
 שמשה משפיע לישראל(.

 
 

  טסעיף 

 ב' ענינים ב"כתית למאור": •

 העצם  –י כתית דגזירות מגלים את המאור ע" .1

 העצם –מגלים את המאור  גלותע"י כתית ד .2
זה שהרצון דכל ישראל הוא גילוי אלקות עד שזה נוגע לעצם מציאותו  •

הוא מפני  –]שלכן שהוא נשבר ונדכא מזה שבגלות אין גילוי אלקות[ 
מגיעים  –שהתקשרותו באלקות היא היא כל מציאותו. וע"י כתית זו 

 להמאור.

 

  ו"דסעיף י

נעלה יותר  –המאור המתגלה ע"י הכתית מזה שנמצאים בגלות  •
 מהמאור המתגלה ע"י מס"נ. ]והענין הוא...[

_________________ 

הנשמה ]כי זה בא[ גם בה"תוצאה" )ולא רק בזה שזן ומפרנס  שאז רואים גילוי עצם( 4
 את האמונה עצמה(.
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ב' אופני כתית הנ"ל מביאים לב' "מדריגות" ב)ל(מאור, ע"ד ב'  •
 המדריגות באמונה הנ"ל:

למאור" הם כמו וה" "5בנוגע ל]מה ש"נחשב" ל[הוא עצמו ה"כתית .1
ע"ד אמונה מצד סיבה שאינה פועלת "בו" בפנימיותו.  –דבר נוסף 

כמו שהיא מוגדרת בענין  –מאור  –ולכן מגלה )רק( עצם הנשמה 
 הפשיטות.

ולכן כל כולו  –אלקות  –הוא עצמו דערהערט שכל כולו הוא העצם  .2
הוא כתית מזה שחסר אצלו גילוי אלקות. ולכן זה מגלה את עצם 

 . 6כמו שהיא מושרשת בהעצמות –מאור  – הנשמה
 

 

 אסעיף י

הנשמה כמו שהיא מושרשת בהעצמות )ע"י העבודה לגלות עצם  –וזה  •
 –נעשה ע"י עבודתם של ישראל  –דכתית מזה שרוצה גילוי אלקות( 

 "ויקחו אליך".

ולכן בא "כתית למאור" בהמשך ל"ויקחו אליך" ]כי כתית למאור היא  •
 חלק מעבודתינו להשפיע ב)מדריגת( משה[.

הב'( מביא והעבודה ד"ויקחו אליך" באופן של "כתית למאור" ) •
כמו שהיא  –מאור  –ל"להעלות נר תמיד" כי בגילוי עצם הנשמה 

 אין שייך שינוי. –מושרשת בהעצמות 
  

  

_________________ 

 היינו הגזירות... –זה שהוא כתית, וזה שהוא כתית ממנו ( 5

באופן הא' ה"ה כתית מסיבה חיצונית ועל ידי זה מגיע להמאור. באופן הב' דער ( 6
 כתית אליין איז ]מצד[ דער מאור!

)זה שהוא במצב דכתית מזה שנמצא בגלות ואין גילוי אלקות, אין ה"כתית" באה מסיבה 
גילוי אלקות. ענין זה  –עצם מציאותה  מצד –צדדית אלא מצד עצם הנשמה, הרוצה 

העצם שלו. עם פעלט אלץ,  –ד"כתית" הוא אסאך א טיפערע: הוא כתית מצד המאור 
 ווייל עס פעלט זיך! כל מהותו איז אלקות. ולכן רואים המאור אין גאר א העכערן אופן.(
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 סעיף יב

 "ואתה תצוה" הוא נתינת כח ל"ויקחו אליך". •
ה עבודתו של כ"ק ]מו"ח[ אדמו"ר נשיא דורנו: לעורר ולגלות האמונ •

שמצד עצם הנשמה באופן שכל אחד מאיתנו יעבוד בכח עצמו שכל 
עד שאין שייך  –אלקות  –כולו זאל זיין דורכגענומען מיט זיין עצם 

 שינוי אפילו אין זיינע חיצוניות'דיגע ענינים.

שאז יהי' גילוי  –זוכים בקרוב ממש לגאולה האמיתית והשלימה  7ועי"ז •
  גם מצד המטה.אלקות 

  

_________________ 

 שגם ה"מטה" של האדם דערהערט שכל כולו אלקות.( 7
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 רהפסוק "ואתה תצוה וגו'" כפי שהוא מובן בכל שלב ושלב בהמאמ
 

 להעלות  כתית למאור ויקחו אליך שמן זית זך ואתה תצוה את בני ישראל 
 נר תמיד

 מצוה את בנ"ימשה  א
 

באופן  שנכתת, בכדי שיאיר שיביאו לו שמן זית זך
 תמידי

משה מקשר ומחבר בנ"י עם  ב
 8הקב"ה

ע"י עבודתם  –וישראל 
שנתעורר בהם ע"י  9בזה

מוסיפים  – 10משה
 תוספות אור במשה

  

  –ואתפשטותא דיליה  –משה  ג
מקשר ומחבר בנ"י עם 

עי"ז שהוא זן ומפרנס הקב"ה 
ישראל בענין האמונה את 

 11שתהי' בפנימיות

ע"י עבודתם  –וישראל 
בזה שנתעורר בהם ע"י 

מוסיפים  – 12משה
תוספות אור 

אתפשטותא /במשה
 דיליה

ע"י הכתית שבזמן הגלות 
 13להעצם –מגיעים למאור 

 

_________________ 
עושה לקשר ולחבר )וע"ז מתחיל לבאר )ריש ס"ג( "ולבאר  מהאבל עדיין אינו ברור   8

 זה..."(.
בנ"י  לקשר את –לפני החצאי ריבוע משמע שבזה גופא שמשה ממלא את תפקידו   9

)לקשר  וה"ה מתעלה. בהחצאי ריבוע מבאר שאין עליית משה ע"י עבודת –עם אוא"ס 
מוליכים אותו למדריגה נעלית יותר.  הם, שישראלאת ישראל( אלא ע"י עבודתם של 

נעשה  – משהשנתעוררה ע"י  – ישראלו)משמע גם ש(הא בהא תליא: ע"י עבודתם של 
 עילוי במשה.

עושה משה בזה שמקשר את בנ"י עם אוא"ס, ומה עושים בנ"י אבל עדיין אינו מובן מה 
 שבזה מתעלה משה. וע"ז מתחיל לבאר )ריש ס"ג( "ולבאר זה...".

עדיין לא מוסבר אין וואס באשטייט זה שמשה מקשר ומחבר בנ"י עם אוא"ס בכדי   10
 לדעת מה עושים עם זה. וראה הערה הקודמת. 

ומפרנס את ישראל/האמונה. ז.א. אינו ברור פי' אבל עדיין אינו מובן איך הוא זן   11
 הוא ממשיך את האמונה )שתהי'( בפנימיות. ואיך"פנימיות", 

פירוש "בזה" הוא ע"פ מה שמובן ב"ואתה תצוה" בשלב זה, שעבודתם של ישראל   12
)שעל ידה מוסיפים במשה( האט צו טאן עם זה שמשה זן ומפרנס את ישראל שאמונתם 

 הפי'עם זה כי עדיין אינו מובן מהו  עושיםבל עדיין אינו ברור מה תהי' בפנימיות. א
 בזה )שהוא זן וכו'(.

בהמאמר )וקבל( מביא פירוש זה אחרי שמבאר שמשה ואתפשטותא דיליה זן   13
ומפרנס את ישראל בענין האמונה. אבל אינו מובן השייכות בין "כתית למאור" ל"זן 

 ומפרנס".
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  –ואתפשטותא דיליה  –משה  ד
מקשר ומחבר בנ"י עם 

הקב"ה עי"ז שהוא זן ומפרנס 
אמונה את ישראל בענין ה

 14שתהי' בפנימיות

 –ע"י הכתית שבזמן הגלות  
מגיעים  – היינו בזמן הגזירה

 15ע"י מס"נלמאור )עצם( 

 

  –ואתפשטותא דיליה  –משה  ה
מקשר ומחבר בנ"י עם 

הקב"ה עי"ז שהוא זן ומפרנס 
 (16את )ישראל בענין

האמונה שתהי' בפנימיות 
ע"י שהוא מגלה את עצם 

 .17הנשמה

נעשה ע"י שהוא והצוותא  
 עיקרו מגלה את המאור.

התגלות המאור הוא בענין 
הבאה ע"י ענין  18המס"נ

 הכתית שבזמן הגזירה

 

  – דיליה ואתפשטותא –משה  ו
מקשר ומחבר בנ"י עם 

הקב"ה עי"ז שהוא זן ומפרנס 
את האמונה שתהי' 

בפנימיות ע"י שהוא מגלה 
אז מען זאל את עצם הנשמה 

צער דערהערן אז אונזער גאנ

ע"י עבודתם  –וישראל 
לחיות כן ומוסרים בזה 

מוסיפים  – נפשם על זה
תוספות אור 

במשה/אתפשטותא 
 דיליה

והצוותא נעשה ע"י שהוא 
 עיקרומגלה את המאור. 

אז א איד  –התגלות המאור 
הערט )ומבטא את עצמו( דער

 שכל כולו אלקות וא"א אחרת
הבאה ע"י הוא בענין המס"נ   –

בזמן של  דמשה אתפשטותא
 היינו זמן הגזירה –"כתית" 

 

_________________ 
שהתעוררות מס"נ של ישראל בזמן הגזירה היתה ע"י מרדכי הרבי מזכיר בסעיף זה   14

אתפשטותא דמשה. אבל בשלב זה עדיין אינו ברור ה)אם יש( קשר בין "זן  –היהודי 
ומפרנס את ישראל בענין האמונה" ל"התעוררות המס"נ שלהם )ש(היתה ע"י מרדכי 

 זהם כבר שהיהודי". בסעיף זה מתמקדים בעיקר על הפירוש ב"כתית למאור" ויודעי
קשור עם מס"נ. ומסיים הרבי את הסעיף ש"מהמשך וסדר הענינים בהמאמר" משמע 

 ו.-שיש קשר בין "זן ומפרנס" ל"מס"נ". וע"ז ממשיך ומבאר בסיעיפים ה
מסדר והמשך הענינים בהמאמר )וקבל היהודים( משמע שזה שייך גם לזה שמשה זן   15

 מס"נת אבל מובן כבר שהשייכות היא בין ומפרנס את האמונה. עדיין אינו מובן השייכו
ל"זן ומפרנס" ולא סתם ענין כללי ש"ע"י כתית שבזמן הגלות" שלא יודעים מה זה 

 בדיוק, כבס"ג. 
הנחתי לשון זה כי למרות שבס"ה כתוב רק "זן ומפרנס את האמונה", אין הרבי מדגיש   16

 ומפרש אותו עד ס"ו.
בזה  נעשהמה  –הוא מגלה את עצם הנשמה ש מיינטאבל עדיין אינו ברור וואס   17

 שמגלהו. ולכן אינו ברור ב"ויקחו אליך" מהו עבודתם של ישראל בזה.
בענין האמונה" ל"זן  ישראלעד ס"ו לא יודעים )שיש( ]ה[הבדל בין "מפרנס את   18

מס"נ,  זמן". בס"ו נראה שהצוותא הוא זה שמגלה את עצם הנשמה בהאמונהומפרנס את 
ך" הוא המס"נ בפועל. בס"ה ה"ז עדיין צוזאמענגעמישט שמגלה את המאור ו"ויקחו אלי

הולכים ועי"ז אבל עדיין אינו ברור הפירוש בזה: האם הוא מגלה המאור  ענין המס"נב
מס"נ )אבל א"כ וואס טוט נשיא הדור?( ויתברר  עושיםבמס"נ, או גילוי המאור הוא כש

 ע"פ מ"ש בס"ו. 
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ובמילא  20איז אלקות 19וועזן
וצריכים  21צריכים לחיות כן

להיות מוכנים למסור את 
 .22נפשינו על זה

-ז
 ח

  .הביאור ב"ואתה תצוה וגו'" נוגע אלינו ולעבודתינו -ז 
 ולא מספיקה העבודה דמס"נ דדור אדמו"ר הריי"צ אלא צריך להיות עוד עבודה  -ח 

 בדור כ"ק אדמו"ר שליט"א כדלקמן.

  – ואתפשטותא דיליה –משה  ט
מקשר ומחבר בנ"י עם 

הקב"ה עי"ז שהוא זן ומפרנס 
את האמונה שתהי' 

בפנימיות ע"י שהוא מגלה 
את עצם הנשמה אז מען זאל 
דערהערן אז אונזער גאנצער 

וועזן איז אלקות ובמילא 
)צריכים לחיות כן וצריכים 

מוכנים למסור את להיות 
וביותר מזה( נפשינו על זה. 

דארף דאס אונז דורכנעמען 
כ"כ שכל רצוננו תהי' רק 

 גילוי אלקות

ע"י עבודתם  –וישראל 
בזה לחיות כן ומוסרים 

ויותר מזה: נפשם על זה, 
שפועלים שעצם 

הנשמה יחדור כ"כ עד 
שכל רצונם תהי' רק 

מוסיפים  – גילוי אלקות
תוספות אור 

פשטותא במשה/את
 דיליה

והצוותא נעשה ע"י שהוא 
 עיקרמגלה את המאור. ו

אז א איד  –התגלות המאור 
דערהערט )ומבטא את עצמו( 

שכל כולו )איז און איז 
( אלקות דורכגענומען מיט

הוא ע"י   –וא"א אחרת 
( בענין 1דמשה  אתפשטותא

 –המס"נ בזמן של "כתית" 
( בענין 2 היינו זמן הגזירה
צא בגלות הכתית מזה שנמ

 ואין גילוי עצמותו של הקב"ה

 

  – ואתפשטותא דיליה –משה  י
מקשר ומחבר בנ"י עם 

הקב"ה עי"ז שהוא זן ומפרנס 
את האמונה שתהי' 

בפנימיות ע"י שהוא מגלה 
את עצם הנשמה אז מען זאל 
דערהערן אז אונזער גאנצער 

כוחות הגלויים כמו  –וועזן 
איז אלקות ובמילא  – העצם

צריכים לחיות כן וצריכים )
להיות מוכנים למסור את 

נפשינו על זה. וביותר מזה( 

ע"י עבודתם  –וישראל 
בזה לחיות כן ומוסרים 

נפשם על זה, ויותר מזה: 
שפועלים שעצם 

כ עד הנשמה יחדור כ"
שכל חלקי נפשם 

אפילו מצד ) נעשים
 ציורהיינו ה – עצמם

כמו חד עם  (שלהם
וכל רצונם תהי'  העצם

 –רק גילוי אלקות 
מוסיפים תוספות אור 

והצוותא נעשה ע"י שהוא 
 עיקרמגלה את המאור. וב

אז א איד  –התגלות המאור 
דערהערט שכל כולו )איז און 

מיט( אלקות  איז דורכגענומען
הבאה ע"י  –וא"א אחרת 

יש ב'  –דמשה  אתפשטותא
התגלות המאור ( 1מדריגות: 

כמו שהיא מוגדרת בענין 
וזה מתבטא בענין  – הפשיטות

 –המס"נ בזמן של "כתית" 
( והתגלות 2בזמן הגזירה 

 

_________________ 
מס"נ כי  מכריחשגילוי התקשרות עצמית דעצם הנשמה כמבואר ממ"ש תחילת ס"ו   19

 .כל מציאותו)גם אצלו מונח ש(זה 
שהוא זן ומפרנס את האמונה עצמה שהאמונה תהי'... מצד עצם הנשמה.   שזהו   20

 ענין דרעיא מהימנא עיקר
וזה)ו התוצאה ש(נעשה בעיקר ע"י משה עי"ז שמשפיע לישראל ]וממשיך האמונה   21

 בפנימיות[ )בכח גילוי עצם הנשמה( ]ב[דעת.
וזה)ו התוצאה ש(נעשה בעיקר ע"י אתפשטותא דמשה )בזמן הגזירה( עי"ז שמחזקים   22

 את האמונה דישראל שיעמדו במס"נ בקיום התו"מ.
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דארף דאס אונז דורכנעמען 
ועד  –כ"כ שכל רצוננו הוא 

שזה משנה גם כוחות 
 רק גילוי אלקות  –הגלויים 

במשה/אתפשטותא 
 דיליה

המאור כמו שהיא מושרשת 
וזה מתבטא בענין  – בהעצמות

הכתית מזה שנמצא בגלות 
 צמותו של הקב"ה.ואין גילוי ע

דהיינו כיון שכל כולו נעשה 
 –חדור עם העצם ה"ה כתית 
  –גם בציור דכוחות הגלויים 

מזה שבזמן הגלות חסר כל 
)גילוי( עצמות. ועי"ז  –ענינו 

מתגלה ]שרשה ו[ענינה 
האמיתית של המאור ]כמו[ 
 שהיא ]מושרשת בה[עצמות!

י
 א

  – ואתפשטותא דיליה –משה 
"י עם מקשר ומחבר בנ

עי"ז  וגם בנ"י עצמםהקב"ה 
שהוא זן ומפרנס את 

האמונה שתהי' בפנימיות 
ע"י שהוא מגלה את עצם 

)כמו שהיא מופשטת הנשמה 
אז מען זאל  מציור דכוחות(

אז  ע"י עבודתינודערהערן 
כוחות  –וועזן  גאנצעראונזער 

איז   –הגלויים כמו העצם 
אלקות ובמילא )צריכים 

וצריכים להיות לחיות כן 
מוכנים למסור את נפשינו 
על זה. וביותר מזה( דארף 
דאס אונז דורכנעמען כ"כ 

ועד שזה  –שכל רצוננו הוא 
  –משנה גם כוחות הגלויים 

 רק גילוי אלקות

)ע"י עבודתם  –וישראל 
בזה לחיות כן ומוסרים 
נפשם על זה, ובעיקר( 
ע"י עבודתם שפועלים 
שעצם הנשמה יחדור 

ל חלקי כ"כ עד שכ
)!( נעשים  וגופםנפשם 

 – עצמם)אפילו מצד 
שלהם( כמו  ציורהיינו ה

חד עם העצם וכל רצונם 
 –תהי' רק גילוי אלקות 

מוסיפים תוספות אור 
עצם ] מדריגתב )גם(

[ הנשמה שנתגלתה ע"י
 משה

והצוותא נעשה ע"י שהוא 
 עיקרמגלה את המאור. וב

אז א איד  –התגלות המאור 
)איז און דערהערט שכל כולו 

איז דורכגענומען מיט( אלקות 
יש ב' מדריגות:   –וא"א אחרת 

( התגלות המאור כמו שהיא 1
מוגדרת בענין הפשיטות ע"י 

וזה  –]אתפשטותא ד[משה
מתבטא בענין המס"נ בזמן של 

 בזמן הגזירה –"כתית" 
ע"י  –ובהמשך לזה  –ואח"כ ( 2 

עבודתם של ישראל להחדיר 
יים גם את הציור דכוחות הגלו

  וגם הגוף עם עצם הנשמה
וזה מתבטא בענין הכתית -)

מזה שנמצא בגלות ואין גילוי 
וה"ה עצמותו של הקב"ה 

 – בכוחות הגלויים –)מרגיש 
)גילוי(  –ש(חסר כל ענינו 

ומתבטא גם באהבת עצמות, 
ישראל בכל עניני הנשמה 

 (-והגוף
מתגלה ]שרשה ו[ענינה 

האמיתית של המאור ]כמו[ 
 שרשת בה[עצמות!שהיא ]מו

וע"י 
עבודתם 

של 
ישראל 

להחדיר )
גם את 
הציור 

דכוחות 
הגלויים 
וגם הגוף 
עם עצם 

( הנשמה
נעשה 

)אמיתית 
הענין 
ד(נר 
תמיד 
שאין 

שייך בו 
 שינוי
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  – ואתפשטותא דיליה –משה  יב
מקשר ומחבר בנ"י עם 

הקב"ה וגם בנ"י עצמם עי"ז 
שהוא זן ומפרנס את 

שתהי' בפנימיות האמונה 
ע"י שהוא מגלה את עצם 

הנשמה )כמו שהיא מופשטת 
אז  באופןמציור דכוחות( 

מען זאל דערהערן ע"י 
 גאנצערעבודתינו אז אונזער 

כוחות הגלויים כמו  –וועזן 
איז אלקות ובמילא   –העצם 

)צריכים לחיות כן וצריכים 
להיות מוכנים למסור את 

נפשינו על זה. וביותר מזה( 
דאס אונז דורכנעמען  דארף

ועד  –כ"כ שכל רצוננו הוא 
שזה משנה גם כוחות 

 רק גילוי אלקות  –הגלויים 

והצוותא נעשה ע"י שהוא  
 עיקרמגלה את המאור. וב

אז א איד  –התגלות המאור 
דערהערט שכל כולו )איז און 

איז דורכגענומען מיט( אלקות 
יש ב' מדריגות:   –וא"א אחרת 

מו שהיא ( התגלות המאור כ1
מוגדרת בענין הפשיטות ע"י 

וזה  –]אתפשטותא ד[משה
מתבטא בענין המס"נ בזמן של 

( 2בזמן הגזירה  –"כתית" 
 – עם הנתינת כח מזה  –ואח"כ 

ע"י עבודתם של ישראל 
להחדיר גם את הציור דכוחות 

הגלויים וגם הגוף עם עצם 
 –הנשמה 

)וזה מתבטא בענין הכתית 
ילוי מזה שנמצא בגלות ואין ג

עצמותו של הקב"ה וה"ה 
 –בכוחות הגלויים  –)מרגיש 

)גילוי(  –ש(חסר כל ענינו 
עצמות, ומתבטא גם באהבת 

ישראל בכל עניני הנשמה 
 (–והגוף 

מתגלה ]שרשה ו[ענינה 
האמיתית של המאור ]כמו[ 
 שהיא ]מושרשת בה[עצמות!
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כתי"ק בפרסום ראשון
  בתור הוספה, הננו מדפיסים בזה כתי"ק של

  כ"ק אדמו"ר מלך המשיח בפרסום ראשון, ותודתנו נתונה
  להמזכיר של הרבי הרב שלום מ"מ שי' סימפסאן

שהמציא את התי"ק, וזכות הרבים תלוי בו

  מענה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח, לאחד מעסקני חב"ד
שהגיע לרבי לרגל יום הבהיר י"א ניסן תשל"ב.

כהנ"ל נת' ות"ח ת"ח.

3 קבלות.

  ות"ח על בואו לכאן לימים אלה מתוך

שמחה וט"ל  - וכדרכו גם אחרים יַשַמח ומתוך הרחבה בכל.

"ת"ח על בואו לכאן"



 

 התמימים  תלמידיכל  לזכות
 סינסינאטי –ומכי תמימים ליובאוויטש שיבת תיד

 עבודתם בומופלגה שיראו הצלחה רבה יה"ר 
  ,עבודת התפילה ,לימוד התורה בשקידה והתמדהב

 בקיום שליחותם "נרות להאיר" ויצליחו להיות
 להכין עצמם ואת כל העולם כולו 

 !משיח צדקינו בפועל ממש ניפ תלקבל

 

 ’שיעור א
 קאייזי יהלו ’שי קיוסף יצח ’הת

 םגראסבוי  ’שי מנחם מענדל  ’הת

 ןהולצמ ’שי דניאל דוד ’הת

 רהמבורג ’שי מנחם מענדל ’הת

 ןטורי ’שי שניאור זלמן ’הת

 ןהכהן כה ’שי אהרון שמואל ’הת

 יהלוי לבקאווסק ’שי שמואל ’הת

 למייהי ’שי שלום ’הת

 והכהן פערלאו ’שי דוד ’הת

 ןהכהן קוג ’שי ם אשררהאב ’הת

 יהלוי קורינסק ’שי שמואל אביגדור ’הת

 רראשטעשטע ’שי מנחם מענדל ’הת

 רשפריצע ’שי מנחם מענדל ’הת



 

 ’בשיעור 
 םאלקיי ’שי למןשניאור ז ’תה

 דבלומינפל ’שי לירחמיא התמים

 דברא יהלו ’שי אהרן דוב ’הת

 רבראנע ’שי מנחם מענדל ’הת

 גגאנזבור ’שי מןיאור זלברוך שנ ’הת

 ןדלפי ’שי אליעזר יעקב ’הת

 שהיר ’שי יוסף יצחק ’הת

 שהיר ’שי מנחם מענדל ’הת

 וואדאווסקי ’שי שמואל לוי יצחק ’הת

 רוועלע ןהכה ’שי שת ’הת

 ןזילבערשטיי ’שי ישראל ’הת

 ןטארא ’שי ’צבי ארי ’הת

 םטייטלבוי כהןה ’שישמעיה  ’הת

 ןלעוויטי הלוי ’שיצבי  ’הת

 רלרנ ’שי הערשי ’הת

 ןמאריסאה ’שי אהרן מאיר ’הת

 רנמד ’שי דניאל אליהו ’הת

 רפורסט ’שי שלום דובער ’הת

  



 

 פפיי יהלו ’שי דובער ’הת

 ןפלברמ ’שי שלום דובער ’הת

 רקריגע ’שי צבי יוסף ’הת

 רקרעמע יהלו ’שי אריה לייב ’הת

 ןשטער ’שי מנחם מענדל ’הת

 
 

 ’גשיעור 
 ןוויינשטיי ’שי מאיר לוי ’הת

 ילאבקאווסק יהלו ’שי יוסף יצחק ’הת

 ילאבקאווסק יהלו ’שי משה ’הת

 ילו יהלו ’שי מנחם מענדל ’הת

 ימאיעסק ’שי למנחם מענד ’הת

 ןמנדלסאה ’שי למנחם מענד ’הת

 ימערעצק ’שי למנחם מענד ’הת

 קנאטי ’שי יוסף ’הת

 פפיי ’שי למנחם מענד ’הת

 ןפלדמ ’שי שלמה ’הת

 יהלוי קורינסק ’שי למנחם מענד ’תה
 אשפיר ’שי למנחם מענד ’הת

  



 
 
 
 

 לזכות 
 חברי ההנהלה דישיבתנו

 
 אבצן שיחי' גרשוןר'  תהרה"

 רושאבנשיחי' מנחם שלום ר'  תהרה"
  גרנובטר שיחי' ףשמואל יוסר'  תהרה" 

 סימפסאן  שיחי' אליהור'  תהרה"

 סימפסאן שיחי'  לוי יצחקר'  תהרה"

 פאס שיחי'  יצחקלוי ר'  תהרה"

 מאריסאן 'שיחי אליהו  תהרה"
 

 רעפאלט 'שי חיים יצחק הת'
 גלס 'שישמואל הת' 

 
 יהי רצון שימשיכו לנהל את ישיבתנו הקדושה

 כפי רצון רבותינו נשיאנו
 ושיזכו לראות הצלחה רבה ומופלגה במילוי שליחותם

 ותפקידם מתוך מנוחת הנפש והגוף
 לך המשיחר מ"ק אדמו"ויגרמו נחת רוח רב לכ

 יד ממשזירוז התגלותו תיכף ומויפעלו 

  



  מוקדש

  לחיזוק ההתקשרות
לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

•

 נדפס ע״י ר' יוסף יצחק ומשפחתו
שיחיו

גרינבערג
 שלוחי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

 סינסינאטי

 

 לזכות 
 השלוחים םהתלמידי

 
 גרין 'שי מנחם מענדלהת' 

 גאלדשטיין 'שי יעקב יוסףהת' 

 שיפרן 'שייוסף  זלמןהת' 

 שוחט 'שיקלמן  הת'

 כץ הכהן 'שידובער הת' 

 גאנזבורג 'שי לוי יצחק' הת

 לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח יזכו לגרום נחת רוח רב ר ש"יה
 כל העולם כולו להכין עצמם ואת יצליחו בשליחותם וש

 !פני משיח צדקינו בפועל ממש תלקבל
 



  לזכות לרפואה שלימה

שטערנא שרה בת רבקה  
לאורך  ימים ושנים טובות

  נדבת משפחת

 קלמנסאן

שלוחי כק אדמו"ר מלך המשיח
אוהיא, ארה"ב



קובץ זו מוקדש

 לעילוי נשמת

הרב משה יוסף בן הרב אלעזר יונה ע״ה

  גינסבערג
נלב״ע י׳ ניסן תשס"ה

ת.נ.צ.ב.ה.

•

 ולעילוי נשמת

ר' ישראל מאיר בן הרב משה יוסף ע״ה

  גינסבערג
נלב״ע ה׳ ניסן תשע"ח

ת.נ.צ.ב.ה.

  שיזכו לעילוי הגדול ביותר
בהתלבשות הנשמה בגוף גשמי

"והקיצו ורננו שוכני עפר"
בתחיית המתים תיכף ומיד ממש



 לע״נ
 הרה״ח הרה״ת ר׳ יונה

בן הרה״ח הרה״ת ר׳ מאיר ע״ה

  אבצן
 שליח כ״ק אדמו״ר מלך המשיח

  ומייסד ומנהל המוסד הק׳
 ״ועד שיחות באנגלית״

נלב״ע ג׳ שבט תשע״ט

•

נדבת בני משפחתו שיחיו



 לזכות

  ר' משה יוסף שי'
 וזוגתו מרת רבקה תחי'

 ובניהם

 מנחם מענדל וזוגתו חי' מושקא

יצחק נתן, חיה מינה, צבי אריה

שיחיו

טאראן

ולזכות הוריהם
 ר' יעקב שי' וזוגתו תתי' טאראן
משה שי' וזוגתו תחי' סילברמן

  שיצליחו בהצלחה רבה ומופלגה בגו"ר
  בעשירות מופלגה ושפע ברכה והצלחה ושמחה

וייזכו לקבל פני משיח צדקינו בקרוב ממש!



 לעילוי נשמת

הרה"ח הרה"ת ר' חיים שניאור זלמן ע"ה

בן יבלחט"א ר' שלום שמעון יעקב שי׳ באראס

•

 ולזכות ולרפואה שלימה

שטערנא שרה בת רבקה
 שמואל בן נחמה דינה

נתנאל בן חי׳ רחל

•

  ולזכות
  כל תלמידי התמימים שיחיו

  שילכו מחיל אל חיל
  בהצלחה בלימוד התורה

ובעבודת החסידות ובדרכי החסידות

נדבת משפחת פאס שי׳

 שלוחי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח בסינסינאטי
וחבר ההנהלה בישיבתנו



Continued growth in 
Torah and Avodas 

Hashem.  

Dr. Leonard and Marilyn 
Horowitz 



  מוקדש

  לחיזוק ההתקשרות
לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח

 ולזכות

  החתן התמים שמואל שי׳ סימפסאן
 והכלה מרת שיינא תחי׳ פרוס

 לרגל חתונתם בשעטומ"צ ביום ב' סיון הבעל"ט

  יהי רצון שיזכו לבנות בית בישראל בנין עדי עד
  על יסודי התורה והמצוות

לנח"ר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח

  נדפס ע״י הרה"ח הרה"ת ר' לוי יצחק
וזוגתו פעשא חוה שיחיו

סימפסאן
 שלוחי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח בסינסינאטי

וחבר ההנהלה בישיבתנו

 



  לעילוי נשמת
  חבר ההנהלה בישיבתנו,
  המשפיע הבלתי נשכח

  הרה"ח הרה"ת חיים שניאור זלמן ע"ה
 בן יבלחט"א הרב ר' שלום שמעון יעקב שי'

באראס
 נפטר ל' אדר א' תשע''ט

ת.נ.צ.ב.ה.
  שיזכה לעילוי הגדול ביותר

בהתלבשות הנשמה בגוף גשמי
  "והקיצו ורננו שוכני עפר"

בהתגלותו המיידית של
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

תיכף ומיד ממש!

הוקדש ע"י חברי המערכת שיחיו
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מוקדש

 לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח
לרגל שנת השבעים לנשיאותו

  יה"ר שיראה רוב נחת מתלמידיו,
  חסידיו ושלוחיו ומכלל ישראל

  ותיכף ומיד ממש נראה בעיני בשר
  בקיום נבואתו העיקרית - בשורת הגאולה -

  "לאלתר לגאולה" ו"הנה זה )משיח( בא"
  בהתגלותו לעין כל - מלך ביופיו תחזינה עינינו -

  ויוליכנו קוממיות לארצנו הקדושה
  ויבנה בית המקדש השלישי ויקבץ נדחי ישראל
בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


