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 קובץ

 הערות 
 ש"התמימים ואנ

* * *

 שמונים לבריאהושנת חמשת אלפים שבע מאות 

 !יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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דבר פתח  
-ש"הערות התמימים ואנ"אנו מוציאים את קובץ ,  ת"בשבח והודיה להשי

  ,זו השני לשנה "ח"תלמוד תורה נה

ואם , "הערות"אם בתוכנם של ה, בקובץ הקודם היו כמה וכמה טעויות
לצמצם ולמנוע , ובקובץ הזה ניסינו ככל האפשר, הקובץ עצמו עיצובב

 .בעיות אלו

 .מרכזיים ני שעריםהקובץ נחלק לש

  .שער נגלה . א

במסכת פרק שני  -"האיש מקדש"בפרק בו חידשו התמימים בעיקר 
במסכת פרק שמיני  -"השואל"בפרק ו', הנלמד השנה בכיתות ח  -קידושין 

בנגלה ולאו " הערות"ושאר ', הנלמד השנה בכיתות ז -"  בבא מציעא"
 . דווקא בפרקים הללו

 .הלכה ומנהגשער  . ב

 .ז"ע אדה"בש, בו חידשו ודייקו תלמידי התמימים

 .גאולה ומשיחשער . ב

המיוחד  'קאך'וכידוע ה, בנושאי גאולה ומשיח, בו הובאו חידושי התמימים
  1מ אומר"ר מה"ק אדמו"עד כדי שכ". גאולה ומשיח"בנשיאנו רבינו שיש ל

ממילא כל דבר , במשהו מסוים" ן זיך'קאכ"שכאשר יהודי מסויים מונח 
" ן זיך'קאכ"וכך גם עם ישראל שמונח . הוא מקשר לכך, שהוא רואה

למשיח שרואים  ממילא מקשרים הם כל דבר ' אחכה לו ביום שיבוא'ב
  .צדקנו ולגאולה האמיתית והשלימה

                                                           
1
 ' בשורת הגאולה סעיף ט 
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בתורת רבינו משום צמצום " הערות"ו גם שאר הבשער זה הובא 
  .בנושא זה" הערות"ה

 

ומחנך כיתה " ם"יד רמב"רב מושב  כהן' שי גבריאל' ח ר"הרהתודותינו ל
" ישיבת ערב"מנהל  מלוב' שי שמואל יצחק' ח ר"הרה, ח"ת נה"בת 2/'ח
 יוסף' ח ר"הרה, ח"ת נה"מורה בת דנה' שי משה חיים' רח "הרה, ח"נהד

מחנך כיתה  דהרי' שי נווה' ח ר"הרה, ח"ת נה"מורה בת ווישנפסקי' שי יצחק
 - ח"ת נה"מורה בת דרחי' שי יצחק יוסף' ר ח"הוהר, ח"ת נה"בת 1/'ח

 .כל אחד על כמה הערות שונות, "הערות"השעברו על 

 יגרום נחת רוח רב לרבינותקוותנו שהקובץ , עם חג הפורים בקשרהקובץ יוצא לאור 
 . יפיקו ממנו את מירב התוכןש', ש והת"יתקבל בברכה בקרב אננשיאנו משיח צדקנו ו

 ר"ק אדמו"כ -מ"מהיובילנו  ,ועוד לפני כן ,שמהדפסת קובץ זהתפלה ובקשה , ציפיהב
 .גאולה האמיתית והשלימהה לא

 .המערכת

  דותינופנת שהא ת ,פורים

  .מ"מה ר"ק אדמו"שבעים שנה לנשיאות כ
 . ו"ת ק"אה ,ד"חבנחלת הר 

 

 

 :יכול לפנות לאחד מחברי המערכת, למערכת" הערות"כל החפץ להעביר 

 2'ח -מענדל כהן' הת
 2'ח -דניאל אליהו פרסמן ' הת
 1'ח -מענדי אביוב ' הת
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 דבר מלכות
 

בנוגע למשתה של המלך ....  ו
כן יסד "אחשורוש כתוב במגילת אסתר 

. 2"לעשות כרצון איש ואיש' המלך גו
שהפירוש הוא , 3אומרת על כך הגמרא

מרדכי , לעשות כרצון מרדכי והמן"
איש צר  5המן דכתיב, איש יהודי 4דכתיב
 ".ואויב

 :ישנם על כך שני פירושים 6במדרש

ה אני איני יוצא "אמר לו הקב( "א)
מידי בריותי ואתה מבקש לעשות כרצון 

בנוהג שבעולם שני בני אדם , איש ואיש
יכולה היא , מבקשים לישא אשה אחת

. אלא או לזה או לזה? להנשא לשניהם
, וכן שתי ספינות שהיו עולות בלימן

וח צפונית ואחת מבקשת אחת מבקשת ר
יכולה היא הרוח אחת , רוח דרומית

אלא או לזה ? להנהיג את שתיהן כאחת
למחר שני בני אדם באים לפניך , או לזה

יכול , איש יהודי ואיש צר ואויב, בדין
אלא שאתה ? אתה לצאת ידי שניהם

, היינו". מרומם לזה וצולב לזה
מכיון שאין , שאחשורוש עשה בכך טעות

                                                           
 .ח, שם א (2
 .א"סע, מגילה יב (3
 .ה, אסתר ב (4
 .ו, שם ז (5
 .ש אסתר רמז תתרמח"וראה יל(. יד, ב"פ)פ "ר עה"אסת (6

הן , לבצע שני הפכים בבת אחת זה שייך
והן כרצון "( איש יהודי)"כרצון מרדכי 

קנתרו  7ולכן"(. "איש צר ואויב)"המן 
הכתוב כי לא יוכל לצאת ידי מרדכי והמן 

 ".המתנגדים

בנימין בן לוי ' הונא בשם ר' ר( "ב)
ז בזמן שרוח צפונית "לפי שבעוה, אמר

אבל . . מנשבת אין רוח דרומית מנשבת 
ה "לבוא בקיבוץ גליות אמר הקבלעתיד 

אני מביא רוח ארגסטיס לעולם ששתי 
מי הוא זה . . רוחות משמשות בו 

 8ה שכתוב בו"שעושה רצון יראיו זה הקב
 38אף", כלומר". 'רצון יראיו יעשה כו

רצון ' זה לעומת זה יעשה ה' שיהיו ב
והיינו רצון יראיו יעשה ואת , שניהם

גדת שאף ששאלת זה מנ, שועתם ישמע
כ "משא, לשניהם' לזה ישמע ה

' אחשורוש שלא יכול לעשות רצון ב
בני ' ג דאמר ב"ואע, אוהביו המתנגדים

היינו ', וכו' אדם מבקשים לישא שפחה א
במנהג העולם הטבעי כסתם בני אדם 

' אבל ביראי ה, כדקאמר בנוהג שבעולם
ה "שהקב, היינו". 'יפיק רצון שניהם כו

ופן של יתנהג בא( ל"בהנהגתו לע)
 ".לעשות כרצון איש ואיש"

                                                           
 .ר שם"יפה ענף השלם לאסת' פי (7
 .יט, תהלים קמה (8
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מסתימת לשון הגמרא : וצריך להבין
לעשות כרצון , כרצון איש ואיש)"ל "הנ

( בלי שום שלילה בדבר, "מרדכי והמן
משמע שגם מצד אחשורוש יש מקום 

ולכאורה איך זה מתאים  –להנהגה כזו 
לפי )מילתא בטעמא , עם דברי המדרש

י שאי אפשר לבצע שנ, (שני הפירושים
ואפילו לפי הפירוש ) 9רצונות הפכיים

, ה"ז רק בכחו של הקב"ה, השני במדרש
 ?(ל"והוא יעשה זאת דוקא לע

כשמדובר : ויש לומר הענין בזה.  ז
( במנהג העולם הטבעי" )בנוהג שבעולם"

ה כביכול כפי שהוא "ז מצד הקב"ועד –
 10(שם אלקים)מתלבש בהנהגת העולם 

אכן לא יכולה להיות ההנהגה של  –
כרצון ", "לעשות כרצון איש ואיש"

מכיון שהם שני רצונות , "מרדכי והמן
כ כשמדובר אודות "משא; הפכיים

ה כפי שהוא למעלה מהנהגת "הקב
, (כפי שזה יתגלה לעתיד לבוא)העולם 

לעשות כרצון איש "אזי יכול להיות 
 .שני רצונות הפכיים יחד, "ואיש

ילוק בין הפירושים בזה וזהו הח
הפירוש הראשון : בגמרא ובמדרש

בנוהג "במדרש מדבר כפי שזה 

                                                           
9
 –והרי פשטות תוכן הגמרא הוא כמו התוכן במדרש  (

שתלה הכתוב כלל ישראל ", "לעשות כרצון מרדכי והמן"
במרדכי והיינו כרצונו שלא להאכילן ולשתותן דבר איסור 

וכן תלה , נהנה כלל מאותה סעודה' ודאי דלא הי' גופי דמרדכי
ג "חדא" )כלל העובדי כוכבים בהמן שרצונו בכל אכילות

 (.א מגילה שם"מהרש
10

, "ה אני איני יוצא מידי בריותי"אמר הקב"וזהו מה ש (
, היינו אלקות כפי שהיא בהתלבשות בהבריאה ובחוקי הטבע

 ".לא ישבותו( "כב, נח ח)שעל זה נאמר 

הפירוש השני מדבר כפי שזה ; "שבעולם
וממשמעות ; ל"ה בהנהגתו לע"מצד הקב

לעשות כרצון "שגם בה, הגמרא יוצא
בזמן אחשורוש היתה " איש ואיש

מפני שגם בזמן הזה יכול יהודי , תועלת
להתעלות ( ה"קבי הקשר שלו עם ה"ע)

לעשות "אצלו ' ל שיהי"לדרגא של לע
 .כדלקמן, "כרצון איש ואיש

בפנימיות )והביאור בזה .  ח
בשרשו בקדושה " אחשורוש(: "הענינים

 11ל"כמאחז, ה כביכול"קאי על הקב
ה שאחרית וראשית "אחשורוש זה הקב

לעשות כרצון ' כן יסד המלך גו"ו. שלו
ה "קאי על האופן בו הקב" איש ואיש

רצון איש "שיש , קבע את הסדר בעולם
בחירתו של האדם להתנהג או  –" ואיש

רשות לכל ", כרצון מרדכי או כרצון המן
אדם נתונה אם רצה להטות עצמו לדרך 
טובה ולהיות צדיק הרשות בידו ואם רצה 
להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע 

 .12"הרשות בידו

אמנם זהו רק בנוגע לעצם המציאות 
, שני רצונות הפכיים" )איש ואישרצון "ד

כ "משא(. והאדם בוחר באחד מהם
לצאת ידי " )כרצון איש ואיש לעשות"

כי , לא יכול להתבצע בפועל( שניהם
רצון מרדכי הוא בעניני קדושה ורצון המן 

ובמילא לא יתכן , הוא בענינים הפכיים
                                                           

11
וראה גם מחיר . א אות קפב' א ע"מדרש הובא במאו (

י , מרקאנטי ויצא כט, יב־יג, פ אסתר א"א עה"יין להרמ
ערך ( לבעל סדר הדורות)ערכי הכינויים "(. באגדה אמרו)"

 .אחשורוש
12

 .ה"תשובה רפ' ם הל"רמב (
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ששני הרצונות יתמלאו בשעת מעשה 
או רצון או שמתקיים רצון מרדכי ; בפועל

 .המן

לעשות "הסתירה ד –ובעומק יותר 
אינה רק בגלל " כרצון איש ואיש

שבמעשה בפועל אי אפשר לעשות כפי 
רצון " –אלא יתירה מזה , שני הרצונות
הם "( רצון איש ואיש" )"מרדכי והמן

שכל אחת , שתי גישות הפכיות לגמרי
 :'את השני, לכאורה, שוללת לגמרי

לא "ופן דרצון מרדכי הוא הנהגה בא
על  13ל"כדברי חז, 31"יכרע ולא ישתחוה
על שם " – 35"יהודי"מה שמרדכי נקרא 

ז נקרא "שכל הכופר בע, ז"שכפר בע
א מישראל בשם "ולכן נקרא כאו, "יהודי

מפני שהיהדות מתבטאת בכך , "יהודי"
לא יכרע ולא ", "ז"כופר בע"שהוא 
 ".ישתחוה

" עבודה זרה"שזה כולל לא רק , וידוע
אלא כל דבר שאינו קשור , ממש

אפילו אם )14"אלקיכם' ועבדתם את ה"ל
ז נקרא "ה, (זה אינו היפך השולחן־ערוך

, 15"עבודה שזרה לו" –" עבודה זרה"
ענינו של  שכלמכיון , הדבר זר ליהודי

לעשות רצון אביך  –יהודי הוא 
 18אני לא" 17ל"כמאחז, 16שבשמים

                                                           
13

 .א"ריש ע, מגילה יג (
14

 .כה, משפטים כג (
15

אלא , ולא היא, ז ממש"הוא סבר לע: א, ב קי"ראה ב (
הוא חשוב והמלאכה נמבזה ומכוערה )ז עבודה שזרה לו "ע

א "א ח"ש תנש"וראה סה –(. ם"רשב –אלא שאין בה איסור 
 .273' ע

16
 .כ"ה מ"אבות פ (

והיות ; "לשמש את קוני 49נבראתי אלא
הוא כל רגע ורגע של קיום  "נבראתי"ש

הרי מובן שכל פרט , האדם בעולם הזה
של עבודתו בכל רגע צריך להיות 

 כל" –כציווי התורה , "לשמש את קוני"
דרכיך  בכל"ו, 19"מעשיך יהיו לשם שמים

כל "ולא רק , דוקא" כל" ,20"דעהו
אלא גם , כל המעשים שלך –" מעשיך

כל כולו לשם ' שכל מעשה בעצמו יהי
שהרי אם ישנו דבר נוסף מלבד זה , שמים

עבודה "הרי זו  –( שימוש את קוני)
שהרי זהו ההיפך " )שזרה לו

 –ועד השלימות בזה "(. נבראתי"מ
, "שמים לשם"הם לא רק " מעשיך"ש

 –גופא " דרכיך"ו" מעשיך"אלא שב
עצמו " שמים( "–יתירה מזו )ו 21"דעהו"
שזוהי , בשבת' ד האכילה והשתי"ע)

 .(22ות עונג שבתמצ, מצוהגופא 

לא "ש, ובזה מתבטא רצון מרדכי
לשום דבר בעולם " יכרע ולא ישתחוה

מכיון , (ע"פ שו"אפילו דבר המותר ע)

                                                                                           
17

 .משנה וברייתא סוף קידושין (
18

אוסף כתבי־היד של תלמוד )י "ס כת"גירסת הש (
וכן הובא . ל"במשנה וברייתא הנ( ד"ים תשכירושל, הבבלי

' ש ירמי"וראה גם יל. מ"ובכ. במלאכת שלמה למשנה שם
 .רמז רעו

19
. ג"דיעות ספ' ם הל"וראה רמב. ב"ב מי"אבות פ (
 .א"ח סרל"ע או"טושו

20
ז "ע אדה"שו. ע שם"ם וטוש"וראה רמב. ו, משלי ג (

 .ב"ו ס"ח סקנ"או
21

 401' י ע"ח. 723' שם ע. 707' ג ע"ש ח"ראה לקו (
 .מ"ובכ. ואילך

22
 .ס רמב"ח ר"ז או"ע אדה"שו (
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שכל דבר שאינו עבודת השם הוא 
 ".עבודה שזרה לו"

עבודה  –רצון המן הוא , לעומת זאת
אלא כל , ל"ז ממש ר"לא רק ע, זרה

מכיון שאינה , (ליהודי)עבודה שזרה לו 
מכיון : וטענתו היא. דת השםעבו

הרי , שנמצאים בעולם הזה ובגלות
כפופים לחוקי והגבלות הנהגת הטבע 

ולכן צריך , (ה"הקבשאותם ברא )
פ בנוגע לדברי רשות "עכ, להתחשב בהם
 .ועניני העולם

" לעשות כרצון איש ואיש"ש, ונמצא
' היא סתירה מיני( כרצון מרדכי והמן)

ובזה , הזהכשיהודי נמצא בעולם : 'ובי
אכתי עבדי )"בזמן הגלות  –גופא 

שם יש לו הגבלות , "(אחשורוש אנן
שונות מצד הנהגת הטבע והעולם וחוקי 

, 23"דינא דמלכותא דינא)"המדינה 
כשאינם ' וכו 24הגבלות מנהגי המדינה
שמכריחים , (צ"בסתירה לקיום התומ

להתנהג ( פ תורה"וע' פ רצון ה"ע)אותו 
יתכן הקיום של  אזי לא –באופן מסויים 

" רצון מרדכי"שהרי , "כרצון איש ואיש"
שכן כל דבר , "לא יכרע ולא ישתחוה)"

"( עבודה זרה"חוץ מעבודת השם הוא 
לכאורה שולל לא רק את קיום רצון המן 

אלא את כל הגישה שצריך , בפועל
אם , ולאידך. להתחשב במנהגו של עולם

י "ה שלח את בנ"מתחשבים בכך שהקב

                                                           
23

 .נ"וש. ב, גיטין י (
24

' לעיל ע) 471־6' א ע"ב ח"ש תשנ"ראה גם סה (
 .נ"וש(. 431־6

כה אז לכאורה ההנהגה להיות צרי, בגלות
מדודה לפי מנהגו של עולם , "כרצון המן"
 (.צ"כשאינו סותר לתומ)

שכאשר , זהו החידוש, כ"אעפ
ה כפי שהוא למעלה "קשורים עם הקב

: יש בכח לחבר הפכים, מהנהגת העולם
לא "' יהי, שכפי שנמצאים בעולם ובגלות

כיון שנמצאים , "יכרע ולא ישתחוה
 .לגמרי למעלה מזה

שני : ז יובנו דברי המדרש"עפ.  ט
הפירושים במדרש מבטאים שתי גישות 

 :של יהודי בעבודתו בזמן הגלות

י לעולם "ה שלח את בנ"מכיון שהקב
תחת שליטת , בגלות –ושם גופא , הזה

דינא "וזהו דין בתורה ש, המלך אחשורוש
אפשר לכאורה  –" דמלכותא דינא

לא )העולם  שבעניני( כרצון המן)לחשוב 
לא שייך ( צ"בענינים הקשורים לתומ

כרצון "שבבת אחת יהיו שני ההפכים של 
שיחד , (רצון מרדכי והמן" )איש ואיש
, בגלות" עבדי אחשורוש אנן"עם זה ש

לא יכרע ולא "אצלו ההנהגה ד' תהי
שכן , להנהגת העולם" ישתחוה

ה שלח את היהודי "אם הקב: ממה־נפשך
בלים במשהו זאת אומרת שמוג, לגלות

כרצון )בהנהגת הטבע וחוקי המדינה 
שאז , ואם לא נמצאים בגלות, (המן

לא "באופן ד" כרצון מרדכי"מתנהגים 
הרי לא שייך לומר , "יכרע ולא ישתחוה

 ".רצון המן"שישנו כאן 
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בנוגע לחיובים שיש ליהודי בקיום 
 מובןהרי  –פ השולחן ערוך "צ ע"התומ

ב על "עהשעל זה אף אחד אינו ב, ופשוט
אבל בנוגע ; (אפילו בזמן הגלות)היהודי 

" מעשיך)"לעניני רשות ועניני העולם 
איך יתכן שהוא יתנהג הן  –"( דרכיך"ו

פ הנהגת הטבע לפי מנהג "כרצון המן ע
עובר את "ואם לא הרי הוא )העולם 

לא "והן כרצון מרדכי ש, "(מצות המלך
 ".יכרע ולא ישתחוה

ורים שבמה דברים אמ, אומר המדרש
 –" רצון איש ואיש"שישנה סתירה בין 

אבל ; "בנוהג שבעולם"כאשר מדובר 
כפי שהוא למעלה מהנהגת )ה "מצד הקב

: יכולים להתבצע שני הדברים( הטבע
עבדי )"שיהודי יימצא בעולם ובגלות 

לגמרי ' וביחד עם זה יהי, "(דאחשורוש
לא ", למעלה מכל עניני העולם והגלות

עד שהוא יפעל גם ו, "יכרע ולא ישתחוה
 .עליו" שולט"ע ה"על המלך של אוה

, וזהו הפירוש בסתימת לשון הגמרא
לעשות כרצון , לעשות כרצון איש ואיש"

אינה מבטלת את ' והגמ" )מרדכי והמן
ז שמרדכי היהודי עמד "מכיון שעי, (זה

לא יכרע ", ה"בשלימות הביטול להקב
הרי זה , "ז"כופר בע", "ולא ישתחוה

ה "עם התוקף של הקבקישר אותו 
שנותן את , (שלמעלה מהנהגת העולם)

הכח שבהיותו בגלות פרס תחת המלך 
לא "תכלית השלימות ד' אחשורוש תהי

ועד שזה פעל גם , "יכרע ולא ישתחוה

ועליית מרדכי , את ביטול גזירת המן
 .25"משנה למלך"להיות 

ה לרצונו של היהודי "וזאת מוסר הקב
ש לו את י, שאפילו בהמצאו בגלות –

": כרצון איש ואיש"הברירה להתנהג 
שהוא עומד בתוקף רק כפי המוכרח 

אבל בכל הענינים , צ בפועל"לקיום התומ
האחרים מרגיש הוא כאילו הוא כפוף 

', להגבלות הטבע ומנהגו של עולם כו
או ; (ל"כרצון המן ר" )עבודה שזרה לו"

הענינים  בכלש, "כרצון מרדכי"שיתנהג 
מהעולם והגלות  עומד הוא למעלה

לא "ולכן אצלו , (ה"בהיותו קשור להקב)
לכל הענינים שאינם " יכרע ולא ישתחוה

ואין הדבר תלוי אלא . עבודת השם
בזה ישנו חילוק בין , אבל. ]ברצונו

שברוב הדורות היו כמה הגבלות , הדורות
שלא , ב"גזירת המלכות וכיו, מן החוץ

איפשרו שיהודי יוכל לעמוד לגמרי 
כ בדורנו זה הרי "משא, מהגלותלמעלה 

 [.כדלקמן, זה תלוי רק ברצונו של היהודי

 

 
                                                           

25
 .97ראה לקמן הערה  (
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נגלההשער 
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כחומץ לשיניים וכעשן "
 "םלעיניי

 דהרי 'שיחנווה  רבה
 .'כיתה ח - ת"מורה בת

 א
 הקדמת דברי הגמרא בקידושין

שנתקדשה לדעת אביה ונשאת ( קטנה: ")ה"איתא בגמרא קידושין מ

והמקדש היה (". והוא יודע והוא שותק)שלא לדעת אביה ואביה כאן 

 . האם יכולה לאכול בתרומה, כהן

 הונא אינה אוכלת בתרומה' לר: ירמיה בר אבא' הונא ור' וחלקו בזה ר

תא ארוסה אוכלת ה ומדאוריי'למרות שהקידושין היו לדעת אבי -וטעמו 

ואי  שתיקתו מתפרש ככעס -כ כאן שאביה יודע ושותק "אעפ, בתרומה

 .לכן אינה מותרת לאכול בתרומה -הסכמה לנישואין 

כיון שהקידושין היו  -וטעמו  אוכלת בתרומה -ה בר אבא 'ירמי' לר

לכן כשאביה כאן יודע . לדעת אביה ומדאורייתא ארוסה אוכלת בתרומה

ולכן אוכלת  - שתיקתו מתפרשת כהסכמה לנישואין -בנישואיה ושותק 

 . בתרומה

שלא לדעת אביה ונישאה שלא נתקדשה : "הגמרא מביאה מקרה נוסף

א "ירמיה בר' גם בזה נחלקו רב הונא ור" לדעת אביה ואביה כאן
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א אינה "ירמיה בר' לר, אוכלת בתרומה -הונא ' לר. והפכו דעותיהם

 .אוכלת

' כחומץ לשיניים וכעשן לעינים' 26ולה שהיאהונא אומר ע' ועל דעת ר

( שנתקדשה לדעת אביה והיא ארוסה דאורייתא)שהרי במקרה הראשון 

נישאה  וגםנתקדשה  שגם)ובמקרה השני . הונא שאינה אוכלת' אמר ר

 !?הונא שאוכלת בתרומה' כאן אומר ר( שלא לדעת אביה

 .בר אבא ירמיה' היינו דברי ר' נראין דברי תלמיד' -ומסיים עולא 

הואיל ונעשה בה מעשה יתומה : "אהונ' ורבא מסביר את טעמו של ר

ולכן (  רק בנישואין)שתיקה אחת במקרה הראשון היתה " בחיי האב

כ "משא. הונא אומר שאינה אוכלת' לכן ר, ככעסיש לנו לפרשה 

שתיקה כזאת , במקרה השני שהאב שתק גם בקידושין וגם בנישואין

ולכן  - כהודאהאו . שיש לו בבתו 27הזכות מתפרשת כהפקרתארוכה 

 .הונא שאוכלת בתרומה' אמר ר

 ב
 הונא' פ שדברי עולא הם הסבר לשיטתו של ר"ביאור בדא

הם ' כחומץ לשיניים וכעשן לעינים'דברי עולא , כ פשט הגמרא"ע

שיטתו אינה מסתברת כלל 28שהיינו .  הונא' לדברי ר דחייה אלימתא

 .עצמו שהרי הוא אף בניגוד לדברי

                                                           
 .'כו' משלי י 26
 .ה הואיל"ד. ו"י מ"רש 27
 .'אבן ישראל'לפי פירושן ה 28
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לשיטת  כהסבר 29פ שדברי עולא יכולים להתפרש כאן"ל בדא"אמנם י

היינו ששיטתו דומה לפעולת החומץ לשיניים והעשן לעינים , הונא' ר

 .כדלקמן
 

 ג
 חומץ מועיל לפי דברי הגמרא בשבת

לחזק רפיון בשר 30]החושש בשיניו : "אומרת.( א"קי)המשנה בשבת 

גזירה )משום איסור רפואה בשבת " לא יגמע בהם את החומץ[ השיניים

אחא ' ומקשה שם ר, לשיניים מועילמשמע שחומץ ( שמא ישחק סממנים

משמע שחומץ מזיק " כחומץ לשיניים וכעשן לעינים"בר פפא והכתיב 

 !לשיניים

שהחמיץ  'פי, בקיואה -[ שמזיק]הא  -' ומתרצת הגמרא שני תירוצים א

ואי בעית  -' ב .ייןשהחמיץ כשהוא  -בחלא [ שמועיל]והא  .בעודו בפרי

החמץ מרפא את ]דאיכא מכה [ שמועיל]הא , הא והא בחלא: אימא

 (.מרופף את השיניים)דליכא מכה  -[ שמזיק]והא [ המכה

העולה מדברי הגמרא שחומץ מועיל לשיניים אם הוא חלה שהחמיץ 

ונמצא לכאורה שהחומץ ( 'ב' לפי תי)יש מכה או כש( 'א' לפי תי)ביין 

  .הפוכותוהעשן פעולתן 

 

                                                           
' כחומץ לשיניים וכו'חסדא ' על דבר ר: בתענית ד לאפוקי ממה שאמר עולא 29

 .דשם מתרץ תרי תנאי אליבא דרבי יהודה
 .ם"מ להרמב"פיה 30
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מה שאין כן העשן , כשיש מכה ופתח בין השיניים מועיל דווקאהחומץ 

 . מזיק דווקא כשהעיניים פקוחות ולא כשאין סגורות

 
 

 ד
 הונא' ל שעולא בא להסביר את ר"ז אפ"לפי

בקידושין )הונא  'ז אפשר לומר שדברי עולא הם הסבר לדברי ר"לפי

כך שתיקת האב בשיטת , שכמו שהחומץ והעשן פעולתם הפוכה.(   ה"מ

 . הונא פעולתה מתהפכת' ר

, (נתקדשה לדעת אביה ונישאה שלא לדעת)כלומר במקרה הראשון 

 נתקדשה וגם נישאה שלא)ובמקרה השני , ככעסהשתיקה מתפרשת 

החומץ והעשן כמו פעולת , כהודאה, השתיקה פועלת הפוך( לדעת אביה

 .ל"וכנ

לגמרי מקידושין  עיניול שבמקרה השני האב העלים וסגר "עוד אפ)

וכמו שעשן . דיש לנו לומר דהסכים, ולכן אוכלת בתרומה, ונישואין אלו

 .(לא מזיק לעינים כשהם סגורות

( ירמיה בר אבא' ר)' דברי תלמיד נראין31'ולכן עולא מסיים דבריו 

 .הונא' שלא דחה לגמרי את שיטת ר דמשמע, "כתלמידהלכה ולא "
 

 
 

                                                           
 .( ג"י)וראה עירובין  31

 ה מטין"ד:( ג"ל)י בברכות "ורש
 .'נראין'ו' הלכה'בהבדל בין הלשונות 
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 "משום ישוב ארץ ישראל"
 קאיקוב 'שיחשניאור זלמן  'תה
 מנגמי 'שיחדובער שלום ' התו

  .'כיתה ז  -ת "תלמידים בת

 א
ותירוץ ' המקבל'ה מפרק סתיר/'בבא מציעא'הקדמת דברי הגמרא ב

 ש בעניין"הרא

איתמר היורד :( "וקא -.קא" )השואל"במסכת בבא מציעא פרק ' הגמ

לתוך חורבתו של חבירו ובנאה שלא ברשותו ואמר לו עציי ואבניי אני 

מאי הוי ... נוטל רב נחמן אמר שומעין לו רב ששת אמר אין שומעין לו

יוחנן בבית שומעין לו בשדה ' ר יעקב אמר ר"א( מה יהא עליה)עלה 

חשא ט משום ישוב ארץ ישראל איכא דאמרי משום כ"אין שומעין לו מ

 "...דארעא

' דבר מצרא מביאה הגמגבי דינא , :(קח" )המקבל"בפרק ' והנה בגמ

ולית בה משום , ארעא לבתי וארעא לזרעא ישוב עדיף"את ההוראה 

, אדם הרוצה לקנות את הקרקע כדי לבנות בתים" )דבר מצרא דינא

הדין הוא שקרקע לישוב עדיף ואין , ואילו בן במצר רוצה אותו לזריעה

 (.לבן המצר זכות קדימה
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הסוגיות נראה דסותרות אחד את השניה דמהסוגיה בפרק ' מלימוד ב

בפרק ' ואילו מהגמ, נראה דארעא לזרעא עדיף מישוב בתי"  השואל"

 ?נראה דישוב דבתי עדיף מארעא לזרעא " המקבל"

ארעא לזרעא וארעא לבתי ישוב עדיף ולית ביה "ש ד"ז הרא"ומתרץ ע

משום דינא דבר מצרא אבל לנוטעה אילנות יראה דחשיב מבתי 

כדקאמר בפרק השואל בבית שומעין לו בשדה אין שומעין לו משום 

 ". ישוב ארץ ישראל

ש שכיון שאילנות קבועים ונשרשים בארץ "היוצא מתוך דברי הרא

כ הנוטע "י דווקא באילנות וע"כ ישנו משום ישוב א"יותר מבתים וע

כ בבתים אין אנו "משא. שלא ברשות אינו יכול ליטול את נטיעותיו

אומרים שהבונה שלא ברשות אינו יכול ליטול את עציו ואבניו משום 

 .ישוב ארץ ישראל היות ואינם קבועים כאילנות

כ "משא' וגבי דינא דבר מצרא ישוב בית קודם לזריעת תבואה וכד 

 .לנטיעת אילנות אינו קודם

 ב
 א"פ סברת תלמידי הרשב"ביאור אחר ע

עיין )א "פ שיטת תלמידי הרשב"בדרך אחרת ע בונראה לנו לייש

היורד "' הסובר שהנאמר בגמ(. 'ו' ה סעי"שע' ס חושן משפט סי"בבי

מדובר בחורבה שאינה עשויה לבנות ומשום  "לתוך חורבתו של חבירו

הכי אם אמר עציי ואבניי אני נוטל שומעין לו מפני שיכול לומר שלא 

זיכה בנינו לזה אלא על דעת שיתן לו את הוצאתו אם ירצה וכיון שהוא 



21 
 

מפסיד שאינו נוטל אלא בידו על התחתונה יכול לומר עציי ואבניי אני 

בית העשוי ליבנות אינו יכול לומר נוטל אבל בשדה העשויה ליטע או ב

לו עציי ואבניי אני נוטל שהוא על דעת שיזכה בו חבירו בנה ונטע ואם 

כן כל זמן שלא אמר איני רוצה בו אין הלה יכול לחזור בו שהרי חצרו 

 "קנתה לו מיד

בבית שומעין " "השואל"א שהנאמר ב"פ סברת תלמידי הרשב"והנה ע

ה לבנות ובבית העשוי לבנות אין מדובר בחורבה שאינה עשוי" לו

נוכל לומר שישנו משום ישוב ארץ ישראל אף בבתים . שומעין לו

שהרי אם רוצה הבונה שלא ברשות ליטול את עציו ואבניו בבית 

ובבית שאינו  32.העשוי לבנות אין שומעין לו ומשום ישוב ארץ ישראל

ית כזה י שהרי מסתמא ב"עשוי לבנות מובן מדוע אין בו משום ישוב א

 .שאינו עשוי לבנות אינו יחזיק לזמן מרובה גם לאחר בניתו

א נוכל להסביר גם את "ש לתלמידי הרשב"ולפי חילוק זה בין הרא

( 'ה כו"חושן משפט קע)ע "חילוקי הדין גבי דינא דבר מצרא דהנה השו

היה רוצה הלוקח לקנותה לבנות בה בתים ובן המצר רוצה "כתב 

ם ישוב הארץ ואין בה דין בן המצר ויש מי לזורעה הלוקח זוכה משו

 ".שאומר שאם המצרן רוצה לנוטעה יכול לסלקו

ש שישנו חילוק "ע כתב כשיטת הרא"על השו" מאירת עינים"והנה ה

ונראה דהוא משום דהאילנות "בין זריעה לנטיעה ומסביר ואומר 

 "...מושרשים ועומדים בקרקע טפי מבתים

                                                           
א מדברים על עניני קנינים אנו לוקחים את זה "למרות שתלמידי הרשב 32

 .לענין ישוב ארץ ישראל לכיוננו
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אם דין זה שנטיעת אילנות קודמים  אין מסכים" טורי זהב"כ ה"משא

וסובר דמשום דינא דבר מצרא ישנו דין קדימה לבניית , לבניית בתים

 .33בתים על פני נטיעת אילנות

והמאירת " יש מי שאומר"ע בשם "ש נאמרים בשו"היוצא שדברי הרא

שנדחק בתוך דברי " טורי זהב"כ לפי ה"משא, הולך בשיטתו" עינים

ש ואם נלך בשיטת "בתי עדיף אף לשיטת הרא ש להסביר דישוב"הרא

 .א לא נצטרך ככל להדחק כפי המובא למעלה"תלמידי הרשב
 

 
 

דין השוכר חנות של נחתומים 
 ושל צבעים 

 מזרחי 'שיחלוי  'תה
 .'ז' ת כי"תלמיד בת

 א
 'השואל'פרק ביאור הסוגייא ב

 :בבא מציעא דף קא" השואל"פרק 
                                                           

י חג השבעות "ש חלק ח"מובנים יותר דברי הרבי בלקו" טורי זהב"פ דברי ה"ע 33
-דטענת משה רבינו כנגד טענת המלאכים שאם הבר" דינא דבר מצרא"גבי ' א

ניתנת , והלוקח רוצה בקרקע לבנית בית, מצרא רוצה בקרקע לצורך זריעה
 .ש"ע. לפי שישוב בית עדיף, השדה ללוקח
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' ובגמ". אומר חנות של נחתומים ושל צבעים שלש שנים ג"רשב"

מפרש מפני ' ובגמ( "על המשנה)י "רש" תנא מפני שהקיפן מרובה"

 ".שהקיפן מרובה לזמן ארוך

מפרש באופן אחר שהטעם הוא מפני שטורח העתקתם מבית ' והמאירי 

כי צריך למצוא עבורן בנין מתאים שיוכל , לבית גדול יותר מכולם

וכן שיהא זה בית , תנוריהם ואת שאר כליהם הגדולים להכיל את

. ושיהא זה מקום הקרוב למעין של מים, שיוכל להבעיר בו אש גדולה

שהעברתם מבית לבית , הכוונה, "מרובה שהקיפן"' ומה שאמרה הגמ

 .קשה

 ב
 ג"ם שלא כדעת רשב"קושייא מפסיקת הלכתו של הרמב

להלכה דחנות של  ג"ף הביאו את דברי רשב"ש והרי"והנה הרא

 . נחתומין ושל צבעים שלש שנים

וכן בחנות בין בכרכים "ג וכותב "ם השמיט את דברי רשב"ואילו הרמב

ולא חילק בין סתם " בין בעירות צריך להודיעו שנים עשר חודש מקודם

ומשמע שאין חילוק כלל בין , חנות לחנות של נחתומים ושל צבעים

 .החנויות

אמר "ג והרי "ם כדעת רשב"פסק הרמבונשאלת השאלה מדוע לא 

ג במשנתינו "יוחנן כל מקום ששנה רשב' רבה בר בר חנה אמר ר

ם לא "כ מדוע הרמב"וא" הלכה כמותו חוץ מערב וצידן וראיה אחרונה

 ?פסק את דבריו להלכה
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 ג
 ם"כמה ביאורים בשיטת הרמב

ג דחנות "ם מדוע סובר רשב"ונראה ליישב בהקדים טעמו של הרמב

ם בפירוש המשניות מביא "שנים הנה הרמב' ומים ושל צבעים גשל נחת

שנים מפני הקושי למצוא מקום המתאים ' דג' את טעמו של המאירי

 . 34לצורך נחתומים או צבעים שישנו בנין וטורח גדול

ם מדוע לא פסק "בדק הבית כהסבר לטעמו של הרמבבס "ומביא הבי

נחתומין ושל צבעים מיהו בזמן הזה אפילו חנות של "ג וכתב "כרשב

ב חודש דהא חזינן דבהכי סגי להו "אינם צריכים להמתין יותר מי

ם הא דרבן שמעון בן "האידנא ואפשר שמטעם זה השמיט הרמב

 ". גמליאל

מכל מקום כאשר ' ג במתני"פ דהלכתא כרשב"נמצאנו למדים שאע

חנויות של נחתומים ושל "ישנו שינוי במציאות כמו במקרה שלנו 

שנים עוד ' ב ואין צרוך בג"דסגי בזמן מועט יותר דהיינו י" צבעים

או מכונות , כגון שישנם יותר מקומות להשכרה) מפני שינוי הדברים 

פ דהלכתא בכל מקום "במילא הדין משתנה ואע(. 'קטנות יותר וכד

 .שנים' ג דיבר בזמן אחר דהיה צריך בו ג"ג הרי רשב"כרשב

בכור ' ר" )לב מבין"פ דברי ה"ם ע"עוד ניתן ליישב את דעת הרמב

ג "כרשב' יוחנן דהלכתא במתני' דמה שאומר ר(. יעקב נאברו' יצחק בר

( היכן שמפרש את טעמו במשנה)' זהו דווקא היכא דטעים טעמא במתני
                                                           

ג אלא שבחבורו חזר בו וכפי "ם דהלכתא כרשב"ובפירוש למשנה כתב הרמב 34
 .ט"שכותב התוי
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פ כלל "ג וע"בזה אין הלכה כדעת רשב' אבל היכן שמפורש טעמו בגמ

ג "ם לא פוסק כדעת רשב"מקומות שבהם הרמב זה ניתן ליישב עוד

 .ואין כאן מקומו

 

 

 

 אינם  -דברים שבלב "
 "דברים

 אביוב 'שיחמנחם מענדל  'תה
 .'כיתה ח  -ת "בת תלמיד

 

 א
 בקידושין ביאור הסוגיא

את )שהיה אדם שמכר נכסיו ( בהקשר למשנה)מסופר  35בגמרא קידושין

אבל בשעת המכירה לא אמר  ,על מנת לעלות לארץ ישראל( הבית שלו

לבסוף לא עלה  כאשר. המוכר לקונה לשם מה הוא מוכר לו את הדירה

הגמרא האם מותר למוכר לבקש  שואלת  .המוכר לארץ ישראל

                                                           
 .ט עמוד ב"מ 35
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שהרי מכר את ביתו על ) ,שזה מקח טעות ןמכיוו ,מהלקוח את הדירה

או שמכיוון שלא אמר לו  ,(מנת לעלות לארץ ישראל ובסוף לא עלה

 ? אסור לו לבקש זאת ממנו ,כלום

עונה הגמרא שמכיוון שלא אמר המוכר לקונה כלום בשעת המכירה 

שאם ) "דברים שבלב אינם דברים"ורבא אמר ש ,הרי זה דברים שבלב

 .(לא פירשת רצונך אינך יכול לחזור בך

שמהמילים האלו משמע שכל זה מדובר אם המוכר  36התוספות אומר 

אבל פירש לקונה כגון שאמר אני מוכר לך את  ,שתק ולא אמר כלום

 .אז זה נקרא מקח טעות ,הבית שלי כי אני רוצה לעלות לארץ ישראל

צריך הקונה להחזיר לו את  ,לא עלה בסוף לארץ ישראל - ואם המוכר

 .הבית

 :כגון)שלא צריך תנאי כפול  יוצא מדיוק הגמרא: ספות מיד מקשההתו 

אתה צריך  ואם אני לא עולהלארץ ישראל הבית שלך  אם אני עולה

 (.להחזיר לי את הדירה

והרי למדנו שאחד מהדברים שחייב שיהיה בתנאי שהתנאי יהיה תנאי  

 ! ?כפול ופה אין זאת

 ,שלא תמיד חייב תנאי כפול( אחד מבעלי התוספות)ם "מתרץ הרשב

רבא  ,וגאתר ןשכתוב שם בעניי( עמוד ב א"דף מ)שהרי ראינו בסוכה 

השואל אתרוג מחברו על מנת להחזיר שאין פה תנאי כפול ובכל  - אמר

משמע שיש   -, לא החזירו לא יצא ,יצאאופן כתוב שאם החזירו 

 .שלא צריך תנאי כפול( ממון)דברים 

                                                           
 .דברים שבלב"ה המתחיל "ד 36
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והרי את התנאי כפול בעצמו  :(אחד מבעלי התוספות)י "מקשה עליו ר 

( א עמוד א"שין דף סקידו)שכתוב באותה משנה  ,למדנו על ממון

מבני גד ובני ראובן שרצו להיות  ,מאיפה לומדים שצריך תנאי כפול

לפני אחיכם במלחמה תקבלו  אם תעברובעבר הירדן ואמר להם משה 

וזה הרי  ,לא תקבלו את הנחלה ,חלוצים תעברו ואם לא ,את הנחלה

 ם"מזה דוחה התוספות את הרשב ,ובכל אופן יש תנאי כפול! בממון

 !ר שגם בממון צריך תנאי כפולואומ

 ב
 הקושייא

וקשה שהרי באותה משנה כתוב רבי מאיר אומר שצריך תנאי כפול 

ם "אם כן למה לא העמידו את רשב ,חולק עליוחנינא בן גמליאל  ורבי

ס שאם "שהרי מצינו בהרבה מקומות בש ,כמו רבי חנינא בן גמליאל

אם כן  ,אמורא לא מסתדר אם תנא אחד מעמידים אותו כתנא אחר

  ?הקושיה מתחזקת למה ישר דחו אותו
 ג

 ד"התירוץ לפענ

למשל בית  .ס שיש כללים לעניין הלכה"מצאנו בכמה וכמה מקומות בש

עד שבית שמאי אינה נחשבת  ,הלכה כבית הלל  - שמאי ובית הלל
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חוץ מכמה )או אביי ורבא הלכה כרבא ( ברכות דף לו עמוד א)נה מש

 .(דברים מסוימים

  - שהרי רבי מאיר ורבי חנינא בן גמליאל ,כך אפשר לומר גם פה 

 .אינה משנה - עד שרבי חנינא בן גמליאל ,הלכה כרבי מאיר

ם שיעמידו "אבל לפי תירוץ זה עדין קשה במקום לדחות את רשב 

ם סובר "כמו שראינו כמה פעמים אפשר עוד לתרץ שרשב ,כתנא אחר

אבל סובר עדין שיש תנאי כפול לכן אינו  ,ממוןמשיש תנאי כפול חוץ 

ואם כבר גם  ,מסתדר גם אם רבי מאיר וגם אם רבן חנינא בן גמליאל

 .וד מהם עדיף כרבי מאיר שהלכה כמותככה צריך להעמידו כאח

 .קוראים והמעיינים בעניין זהואבקש לראות בגיליון הבא את דעת ה

 

מדוע הגמרא כותבת דעות 
 ?אחרי שחזרו בהם

 מוזיקנט 'שיח שניאור זלמן 'תה
 .'ת כיתה ח"תלמיד בת

 

שאם אדם שתה יין לפני הסעודה הוא ( 'ב עמוד א"דף מ)כתוב במשנה 

 . פוטר מברכה את היין ששותה אחרי הסעודה



28 
 

הסעודה האם פוטר מברכה את  בתוךאם אדם שותה יין : בגמרא שאלו

 ?היין ששותה אחרי הסעודה

אני מבין שאם אדם שותה יין לפני הסעודה : 'צד א: יש שתי צדדים 

משום שאדם שותה יין , פוטר מברכה את היין ששותה אחרי הסעודה

אז היין ששותה לפני , בין לפני הסעודה ובין אחרי הסעודה להנאה

 . הסעודה הסעודה פוטר את היין ששותה אחרי

אבל נאמר שיין שבתוך הסעודה לא פוטר את היין שאחרי הסעודה 

משום שהיין ששותה אחרי הסעודה זה להנאה והיין ששותה אחרי 

 . לעזור לקיבה לעכל את האוכל=הסעודה זה לשרות

נאמר שזה לא משנה ויין שבתוך הסעודה פוטר את היין : ומצד שני

 !ששותה אחרי הסעודה

מרים שיין שבתוך הסעודה פוטר את היין ששותה אחרי רב ורב נחמן או

 .הסעודה

רב ששת ורב הונא ורב יהודה וכל התלמידים של רב אומרים שאם 

שתה יין בתוך הסעודה אינו פוטר מברכה את היין ששותה אחרי 

 .הסעודה

איך התלמידים של רב שאומרים אינו פוטר חולקים על : ויש לשאול

 (!!!שאומר פוטר, רב)רבם 

עונה "( ורב ששת אמר"דיבור המתחיל ' ב עמוד ב"דף מ)התוספות 

 .שאחר כך רב חזר בו מזה שאמר פוטר וחזר בו ואמר שאינו פוטר

ויש לשאול אם בסוף רב אמר אינו פוטר אז למה הגמרא מביאה את 

 ?מה שאמר בהתחלה
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דמסתמא כיון דכל : "ש שכתב"ונראה לי ליישב על פי דברי הרא

אלא שבעל " חלקו עליו מסתמא שמעו מרב שחזר בו( של רב)תלמידיו 

המימרא של הגמרא שמע מרב או בשם רב שרב סובר שיין שבתוך 

ששותה אחרי הסעודה ושמע בשם התלמידים  הסעודה פוטר את היין

של רב שסוברים שיין שבתוך הסעודה אינו פוטר את היין ששותה 

שרב שאמר  וכיון שכל התלמידים של רב שסוברים. אחרי הסעודה

ובעל המימרא  ,מסתמאפוטר חזר בו ואמר אינו פוטר אומרים זאת רק 

! של הגמרא אינו יכול לכתוב שרב אומר אינו פוטר על סמך מסתמא

ועל . הוא רק יכול לומר שמסתמא רב חזר בו כי תלמידיו סוברים אחרת

כן כתב בעל המימרא את דעת רב שאמר פוטר על סמך שמועה ודאית 

ביא את תלמידי רב שאומרים אינו פוטר ועל פי זה מבינים ואחר כך מ

 .שרב חזר בו אלא שזה לא שמועה ודאית
 

 

רק לזאת יתפלל אליך כל "
 "חסיד לעת מצא

 סלומון 'שיח ה'יוסף ארי 'תה
 .'ח תהת כי"תלמיד בת

 

רק לזאת "' במסכת ברכות מביאה את הפסוק מתהילים פרק לב' הגמ

 " אליך כל חסיד לעת מצא יתפלל
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והפירוש האחרון הוא ," לעת מצא"מביאה כמה פירושים למילים ' הגמ

י "רש. שיהא לו בית הכסא סמוך(: מערבא)בשם אנשי ארץ ישראל 

בבבל שהאדמה לחה אין אפשרות לעשות בית כסא בכל : "מפרש

 !?על בבל" מערבא אמרי"י פירש את ב"ונראה תמוה זה שרש" מקום

שכנראה אחד מאמוראי ארץ ישראל הלך לבבל  :פ"ל בדא"ואולי י

 .וכשראה שבבבל אין בית הכסא בכל מקום פירש את הפסוק באופן זה

מביאה שמועה ' כי כשהגמ" במערבא אמרי"' אך עדין קשה לשון הגמ)

 מאמורא כזה אז היא מציינת את זה 

בבל ואולי יש לומר שאחד מאמוראי [ ג"וכה" כי אתא רב דימי: "כגון]

 .(אמרו זאת, בענין זה" מה שהולך בבבל"י וכשסיפר להם "עלה לא
 

 

 

 

 "מורה הלכה בפני רבו"
 מוזיקנט 'שיח שמואל 'תה

 .'ח תהת כי"תלמיד בת

 א
 הסוגיא בקידושין

שזה )יש סוגיה על שבח ממון ( דף מט עמוד א)בגמרא מסכת קידושין 

התקדשי לי בדינר של כסף וקידש אותה  אומר אדם שאמר לאשה
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ורבי שמעון אומר , חכמים אומרים אינה מקודשת.( בדינר של זהב

שמעון חולק על חכמים רק אם קידש את  עולא אומר שרבי. מקודשת

אבל בשבח , מנה והביא מאתים: והטעה אותה בשבח ממון כגון ההאש

חולק על חכמים אומר שרבי שמעון לא  הוא( לוי ונמצא כהן) יוחסין

 .ומסכים שאינה מקודשת

שרבי שמעון לא , רב אשי מביא הוכחה שגם המשנה שלנו דייקה כך

חלק על מה שאמרה המשנה על מנת שאני לוי ונמצא כהן אינה 

 .מקודשת אז הוא סובר שבשבח יוחסין אינה מקודשת

הסוגיה שמי  מר בר רב אשי מיד מקשה שהרי מצינו במשנה שלאחרי

שפחה מגודלת שעוזרת בעבודת הבית שזה שבח )ח ממון שהטעה בשב

וגם על זה רבי שמעון לא , אינה מקודשת(( מגודלת מלשון גדולה)ממון

 .חלק וזה לא הוכחה כי אנו יודעים שרבי שמעון סובר שמקודשת

 .מה שאמרנו שפחה מגודלת מדובר בשבח יוחסין: תירוץ

ת דברים בבית ששומע, חשובה= מגודלת מלשון גדלת : תירוץ שני

ומספרת לשכנותיה ויאמינו לה בגלל שהיא חשובה ובכלל לא מדובר 

 .על שבח ממון 

 ב
 א ותירוצםקושיא על דבריי הגמר

, חייב מיתה( ופעם הרב זה היה האבא)למדנו שמורה הלכה בפני רבו  

כמו הסיפור אם רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר שנסעו באוניה ואמר 
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והקפיד עליו רבי  (רבי שמעון בר יוחאי)ני רבו רבי אלעזר הלכה בפ

 !ומר בר רב אשי הרי חולק על אביו, שמעון ורבי אלעזר חלה

וראיתי בספרים שכדי להגיע למסקנה הנכונה בהלכה מותר לבן לחלוק 

 .על אביו

 
 

 סדר שמות ברי הפלוגתא
 גלויברמן 'שיח רפאל שמעון 'הת

 .'ח תהת כי"בת תלמיד

מהו  בתוך המזוןאם בא להם יין , איבעיא להו": ב"ב ע"ברכות מ

 " ?[מברכה]המזון  לאחרישיפטור את הין ש

  :צדדי הספק הם

משום שהיין , מבדילים בין היין שבתוך הארוחה לאחרי הארוחה. א

וכך לסייע  -לשרות את המזון], נועד לשרות -שבתוך הארוחה 

בשביל  לשתות אותו]והיין שבסיום הארוחה נועד להנות [ באכילה

ולכן יצטרכו לברך גם בסיום , [ולא בכדי לסייע בעצם האכילה, ההניה

  .הסעודה

ולא , ליין שמחוץ לסעודה, בין היין שבתוך הסעודה לא מבדילים. ב

 .יצטרכו עוד ברכה
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 - רב אומר" :הגמרא אומרת את המחלוקת כך, בדבר זה יש מחלוקת

פוטר ורב ששת  -אינו פוטר רב נחמן אומר  - פוטר רב כהנא אומר

אינו  - א ורב יהודה וכל תלמידי רב אמרירב הונ ,אינו פוטר - אומר

 ."פוטר

 :ת את שמות החולקים לסירוגיןסדרמדוע הגמרא מ ,כ"ואינו מובן לי כ

רב ורב נחמן " :לכאורה היה צריך להיות ,'וכו" לא פוטר" "פוטר"

ורב יהודה וכל תלמידי  ורב הונאסוברים פוטר ורב כהנא ורב ששת 

  ."סוברים לא פוטררב 

 .ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה. ע"וצ

 

 
 

צריך להכניע ולהשפיל עצמו "
"יותר  
 סלומון 'שיח ה'יוסף ארי 'תה

 .'ח תהת כי"תלמיד בת

אדם : כת ברכות מובאת מחלוקת לענין כריעה בשמונה עשרהסבמ 

 –מלך , בסוף כל ברכה -כהן גדול ,"מודים"וב" אבות"ב –רגיל 

.כיון שכרע לא זוקף עד סוף שמונה עשרה  
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עצמו כל מה שהוא גדול ביותר צריך להכניע ולהשפיל : "י"ופירש

"יותר  

יק הרבי ימד" ע"ל נ"בני הגאון המחבר ז' הסכמת הרבנים שי"והנה ב

:כל שמותם כלאחד החסיר שתי מילים על אביו מקודמו שבחתימת  

הגאון החסיד קדוש ישראל מרנא ורבנא  ר"א מו"באנאום דוב בער "...

.מ"נבג ל"זשניאור זלמן   

שניאור הגאון החסיד מרנא ורבנא ר "א מו"ונאום חיים אברהם בא

,מ"נבגל "זצזלמן   

 ונאום משה בא"א מו"ר הגאון החסיד שניאור זלמן ז"ל נבג"מ."

:ומסביר הרבי  

היה בדרגה של [( ר האמצעי"האדמו -] דוב בער)החותם הראשון 

 ."קדוש ישראל" הואלכן כתב שאביו " קדוש ישראל"

לכן " מרנא ורבנא"היה במדרגה של ( חיים אברהם)החותם השני 

ל "ל ולא רק ז"וגם לכן כתב גם זצ) "מרנא ורבנא" הואהדגיש שאביו 

(.'כמו אחיו כי היה מפורסם בצדקות שלו וכו  

ולכן הדגיש שאביו " און החסידהג"החותם השלישי היה במדרגה של 

".גאון החסיד"הוא ה  

כל מה שהוא גדול ביותר "ל בברכות ש"ונראה דיש לקשר זאת עם הנ

,"צריך להכניע ולהשפיל עצמו יותר  

.שגם כאן הכניע כל אחד את עצמו בערך למדרגתו  
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הלכה שער 
 ומנהג
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 ז"דיוק בשולחן ערוך אדה

 דרחי 'שיח יוסף יצחק 'ר
 .'ז תהת כי"בת מורה

 
בשולחן ערוך אדה״ז סימן רמ״ב סעיף יא מביא אדה״ז את תקנת עזרא 

 .הסופר לכבס ביום חמישי בשביל שביום שישי יתעסקו בהכנות לשבת

( פסקי תשובות סימן רמב סעיף י׳ ובהערות שם)והנה רבים פסקו 
שבזמננו שכביסה ע״י מכונה ולא מפריע לעיסוק בהכנות לשבת הותר 

 .דבר לכבס בשישיה

מביא אדה״ז המנהג לאפות בבית לשבת שזהו ( סעיף י״ב)לאחר מכן 
 .ואין לשנות המנהג. מכבוד שבת

שבזמננו ( פסקי תשובות סעיף יב ובהערות שם)וגם על זה הכריעו כמה 
שבחנויות ניתן להשיג חלות יפות וטעימות ניתן להקל ולקנות ולא 

 .לאפות

מהותי בין ב׳ דינים אלו וממילא למסתעף אך המעיין יראה שיש חילוק 
 .מהם

טירחה  -בדין הראשון של תקנת עזרא בכיבוס לשבת יש סיבה לתקנה 
מרובה בכיבוס שמביאה להפרעה לעיסוקי שבת בשישי אך כשהיא 

 .התבטלה בטלה גם התקנה
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אך בדין של האפיה זהו מנהג מפני כבוד השבת מעצם ההכנה בבית 
כן הסיבה לא בטלה ועד היום מי שיכין בביתו ולא מחמת טיבן וטעמן ול

 .יבטא בזה כיבוד לשבת

ואולי ניתן להביא ראיה מסעיף י״ג שמביא אדה״ז שלא לקנות מחנויות ]
הגוים ׳כי אם מלחמים כשרים שנילושו בביתו שזהו מכבוד שבת׳ שמזה 
מודגש שכיבוד השבת היא מעצם ההכנה בבית ולא בחוץ ולא מצד 

 .הנעשה בביתהטריות וטוב של 

אך לאו דווקא כי אולי בסעיף יג ההדגשה היא על ׳כי אם מלחמים 
. גדסי, כשרים׳ והכבוד בהם זה הכשרות ואין ראיה וראה שמירת השבת

 [עדיין צריך עיון

ובזמננו . תקנת בכיבוס בחמישי היא מפני הצורך בפנאי בשישי; לסיכום
 .שלא כרוך הטירחה רבה ויש פנאי מותר

עדין יש שמחמירים לא לעשות בשישי מפני שאין לבטל בית דין חברו ]
שו״ת משנה . שגדול ממנו בחכמה וכו׳ ועוד שיש בזה טעמים נסתרים

 [הלכות

ת החלות ימנהג האפיה בשישי היא מפני המיוחדות והחשיבות בעשי
 .בבית ואין להם תחליף ולכן ׳אין לשנות המנהג׳

 .על זה להלכה למעשהוזהו לעניות דעתי ואין לסמוך 
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 סדר ההתארגנות לשבת
 פש 'שיח לוי יצחק 'הת

 .'ז תהת כי"בת תלמיד

 
ובאתי לסדר . לא בסדר הזמן, מבואים כל הדינים שלהלן, ז"ע אדה"בש

 .וכדלקמן, איך מתכוננים לשבת במשך כל ימי השבוע, ד"זאת לפענ

סדר  להלן פרטי דינים והלכות שאדם צריך לעשות לכבוד שבת לפי

 :הימים והזמנים

  :יום ראשון

  שבתלהתכונן ולתכנן את מתחילים 

 :יום חמישי

  שיהיה פנאי ביום שישי לעסוק בצורכי  -מכבסים את הבגדים

 שבת

  דברים שדורשים הכנה מרובה -קניות לשבת 

 :יום שישי

 קמים מוקדם לטרוח ולהכין צורכי שבת 

 כשיעור חלה - אופים פת לשבת 

  דורשים הכנהקניות לדברים שלא 

 לעסוק בצורכי שבת – ממעטים בלימוד ובשאר העיסוקים 

  אין מנהגנו בזה -טועמים התבשילים 

  מי שערות ראשו גדולות -מסתפרים 

  בכל ערב שבת -קוצצים ציפורנים 
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 :סמוך לשבת

 אסור לעשות מלאכות שלא לצורך השבת 

 לכבוד השבת - רוחצים כל הגוף במים 

  בין אצבעות הרגליםהמים  לא מנגבים -טובלים במקווה 

 לובשים בגדים נאים ומכובדים לכבד השבת 

  ל ושכשיחזור מבית הכנסת ימצא הכ -מסדרים את השולחן לשבת

 ערוך

 :לבין השמשותסמוך 

  בצורכי שבתהכנה נוספת 

 מכריזים להכין עצמם לשבת 

  אם עישרו את הפירות והפרישו חלהבבית שואלים 

  ולהפסיק מלעשות מלאכהמזהירים להדליק נרות שבת. 
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שער גאולה 
 ומשיח
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 "השפעת היסוד במלכות"
 דרחי 'שיח יוסף יצחק 'ר

 .'ז תהת כי"בת מורה

 :תשמ״ח נכתב -בפתח דבר לקונטרס כ״ח סיון 

ק "יום בו ניצלו כ, ט"הבעל ח סיון"לקראת יום הבהיר כ -פתח דבר 

ע מעמק הבכא האירופאי והגיעו "א והרבנית הצדקנית נ"ר שליט"אדמו

שאז התחילה תנופה ( ח סיון התש״א"כ', ביום ב)צלחה לארצות הברית 

י התייסדות "ע, חדשה בהחזקת והפצת התורה והיהדות והפצת המעינות

ני חינוך״ ו״מרכז לעני" ת"״מחנה ישראל״ ״קה, המוסדות המרכזיים

 .א"ר שליט"ק אדמו"שבראשם עמד כ

״א נכתב מעין הנזכר לעיל נשת -ה בפתח דבר לקונטרס כ״ח סיון והנ

  :רק בשינוי מעט וכך כתוב

שאז התחילה תנופה חדשה בהחזקת והפצת התורה והיהדות והפצת 

את המוסדות  ביסדו, ע"נ( צ"מהריי)ר "ק אדמו"י כ"ע ,המעינות

ומסרם , "ת״ ו״מרכז לעניני חינוך"״קה, "המרכזיים ״מחנה ישראל

 .א"ר שליט"ק אדמו"להנהלת כ

וכידוע שגם ה׳פתחי דבר׳ למאמרי  .והמעיין רואה הבדל משמעותי בזה

 .אדמו״ר שליט״א מוגהים על ידו

ואולי יש להמתיק שינוי זה על פי הדבר מלכות לכ״ח סיון ה׳תנש״א 

בי מה״מ שליט״א בהרחבה על מעלת היום כ״ח סיון הר ארשם מב
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שאז כנזכר לעיל הרבי שליט״א מה״מ הגיע לארצות )בבירור התחתון 

והמעלה שמתווספת על ידי העבודה ( הברית חצי כדור התחתון

 .בתחתונים דווקא

וממשיך שם שדווקא על ידי העבודה בתחתון ביותר מתגלה היתרון 

חצי כדור )שדווקא בארצות הברית כפי שרואים בפשטות . וההוספה

היתה התגלות והפצת המעיינות יותר מבדורות ובמקומות לפני ( התחתון

 .זה

בשנותיו  777-ץ בחצי כדור התחתון ב"ומוסיף שהעבודה של הרבי הריי

ובהערה . לדור שביעי שכנגד ספירת המלכות האחרונות הביאו את הכח

ד "ונשיאי חב)ץ הוא כנגד ספירת היסוד "מפרט שהרבי הריי 77

ודורנו ( 'גבורה וכו, חסד, שלפניו כנגד שאר החמש מדות שלפני

 . השביעי כנגד ספירת המלכות

א "ץ לדורנו הרבי שליט"מזה רואים את ההשפעה שמגיע מהרבי הריי

והשינוי שהתנופה חדשה בהפצת המעיינות חוצה מ ואולי זה הדיוק "מה

ר "ק אדמו"להנהלת כ מסרםו ץ"ר הריי"ק אדמו"י כ"עח סיון הם "מכ

 .א"שליט
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 ש"שאלה בלקו
 פרסמן 'שיחדניאל אליהו  'תה

 .'ח תהת כי"תלמיד בת
 

מדובר בעניין [ ואילך 912' עמ]ח "ש חכ"בשיחה לפרשת מסעי בלקו

על אף , עוסק בהיתר בניית הלשכה מעץבשיחה ' סעיף ב. לשכת העץ

 .איסור בניית עץ בעזרה

קובע מלך המשיח הרבי : תוכן הדברים בפנים השיחה בסעיף זה

ולא ]מורה שהלשכה הייתה בנויה מעץ " לשכת העץ"שבפשטות השם 

והיה מותר לבנותה כך משום שכל , [כהמפרשים שדוחקים לומר אחרת

 .ב"מצופה בסיד וכיוולא בעץ  -בולטהאיסור הוא רק בעץ 

: 37הרבי אומר, "עץ בולט"תוך כדי דיון בפירוש המילים  91בהערה 

( הובא במעשה רוקח שם -טו , ראה מלכים א ו)והרי קירות המקדש "

מדות ריש . י"כב ובפירוש רש, ראה מלכים א שם)בזהב  מצופיםהיו 

 .ולכן היה מותר לבנותם מעץ, כלומר(". פרק ד

, מפרט עוד חלקים במקדש שהיו עשויים מעץ בשולי הגיליון הרבי

 :'וזה לשונו הק, וההיתר לבנותם כך

ז "וראה רדב. י-ט, מלכים א שם)וגם תקרת ההיכל שהייתה של ארזים "

שהוא של אבנים וסיד " כיור"על גבה ' הרי הי -( שבהערה הבאה

                                                           
 .תיבות-של הרבי מובא כאן בפיענוח רוב הראשי' לשונו הק 37



45 
 

וראה . ש מדות פרק ד משנה ו"ם ופירוש הרא"פירוש המשניות לרמב)

 "(.שהיתה טוחה בזהב"ב שם "רע

מדות פרק ג )והכלונסאות של ארז שהיו קבועים בכתלו של היכל 

הובא )כבר תירץ בכסף משנה להלכות בית הבחירה שם  -( משנה ח

ה "ט שם ד"וראה תוי)דקבועים בעלמא בלא בנין ( ט מדות שם"בתוי

שם פרק ב משנה . שם פרק א משנה ו -ט ועוד מפרשים "תוי. ומודלה

 (.ועוד. ו

, (מדות פרק ג משנה ז)אבל להעיר ממלתראות על גבי פתח האולם 

ע "שלכאורה צ -תירץ שאינו עץ בולט ( 11ל הערה "הנ)ט שם "שבתוי

ובפירוש  -(. ריש ערובין)ויתרה מזה מסתכלין בהן , שהרי היו נראות

 .'עד כאן לשונו הק"." שקועין בבנין( "במדות שם)ש "הרא

 :ואציע שאלותיי, לו אינם מובנים לי די צרכםהגיליון א-כל שולי, והנה

הרבי מציין  -חלקם , מה הטעם שחלק מהדברים מפורשים -כללי

 ?"ועוד"למקורם וחלק מהדברים מרומזים בתיבת 

ג "וכן לשכת כ: "וזה לשונו שם -"ז שבהערה הבאה"וראה רדב"

ולכאורה ". בולט אלא כעין תקרת ההיכל' דרך בנין לא הי' פ שהי"אע

([: ד, צט)ברכה ] 11צריך לציין גם ללקוטי תורה המצוין בהערה  'הי

ק שום עץ בולט ועובר על לאו לא תטע "שאסור לעשות בבנין בהמ"

 ".'רק עץ שקוע מותר כמו התקרות כו' כו

שכבת האבנים  -"שהוא של אבנים וסיד" כיור"הרי היה על גבה "

ולא , "מעזיבה"הייתה נקראת , והסיד שהייתה על גבי תקרת ההיכל

 מתחתשכבת זהב מצוירת שהייתה [ ם"לדעת הרמב]שהוא , "כיור"
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בלבד היא טעות סופר של " כיור"וגם אם תאמר שהמילה . לתקרה

ב המובאים "כי דברי הרע, עדיין המשפט יהיה מגומגם, המניחים

 .מוסבים על הכיור" שהייתה טוחה בזהב"כהמשך לזה בסוגריים 

ב ועוד "הרע, ם"לפי הרמב: ה לי שאלהואגב עיוני בזה התעורר]

, אבנים וסיד -"מעזיבה"ב -מפרשים התקרה הייתה מכוסה מלמעלה

, "כיור"תקרת חיבור בין התקרה ל 38שהוא -"בית דילפא)"ב -ומלמטה

התקרה  ד"הראב( ו 39ש"הרא)אבל ל. שכבת הזהב המצוירת -"כיור( "ו

כי לדעתם , ולא מלמטה, "מעזיבה"י ה"ע -הייתה מכוסה מלמעלה

היה  -לפי הביאור בשיחה-ואיך , היו בקירות" כיור"וה" בית דילפא"ה

 [?מותר לבנותה מעץ

מ "הרבי הביא את תירוץ הכס -"בלא בנין... והכלונסאות"

ל יותר להביא את "ולכאורה הו, שהכלונסאות היו קבועים לא בבנין

: שהרי, האומר שהכלונסאות היו מצופים זהב 40"תבנית היכל"ה דברי

שהרי הכלונסאות היו קבועים מכותל , כ"מ אינו מובן כ"תירוץ הכס( א)

ואיך יחזקו אם אינם , ההיכל לכותל האולם לחיזוק הכתלים הגבוהים

ה מתאימים יותר לדברי "דברי התבנ( ב)ו. י בנין"קבועים בהם בחוזק ע

 .מצופהשהאיסור הוא רק בעץ בולט ולא בעץ , ההרבי בפנים השיח

                                                           
שאם יבואו מים על התקרה ילכו , ם הוא חלל ריק"כ להרמב"משא, ב"להרע 38

 .לשם
כי לדעתו קורות התקרה היו רק מונחים על , כ קשה"השאלה לא כ ש"להרא 39
 .מ"וכתירוץ הכס, ולא קבועים בבנין" בית דילפא"ה
אליו מציין  -"עזרת כהנים"ה מובאים גם ב"דברי התבנ. ד"קפ' ספר שני סי 40

 .ועוד 14הערה  77' ג עמ"ש חי"הרבי בלקו
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פרק ג  -ט על אותו משנה"שם הרבי מציין לתוי -"51ל הערה "הנ"

כ למה צריך "וא, ט"ועד הערה זו הרבי לא מציין שוב לתוי, משנה ז

 ?11לציין להערה 

ל יותר "לכאורה הו -"."שקועין בבנין( "במדות שם)ש "הרא' ובפי"

" קונטרס הבית"שהביא העזרת כהנים בשם את מה [ פ גם"עכ]להביא 

י שכתב "או את דברי התפא ,"טוח עליהם איזה דבר' הי"שהמלתראות 

משום שהיו " של מילת"שהמתראות נקראו " יש אומרים"בשם 

כ שכן הוא "ש אינו מובן כ"תירוץ הרא( א)שהרי , צבועים בצבע אדום

יהיו  ים אםפיוואיך יראו את י, "לנוי"בעצמו אומר שהמתראות היו 

י מתאימים יותר "קונטרס הבית והתפא"דברי ה( ב)ו? "שקועים בבנין"

 .ל"וכנ לדברי הרבי בפנים השיחה

 .ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



49 
 

 
 לזכות 

 כבוד קדושת
 אדונינו מורינו ורבינו

 מלך המשיח

        ידית לעין כלילהתגלותו המ
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 ילוי נשמתלע
 התמיםאבינו הרב 

 איש ישר וירא אלוקים

 מאיר
 ה"ם צבי הכהן ער אפרי"ב

 לרר

 לעילוי נשמת
 אילנה

 ה"ע עמוסר "ב

 צייזלר
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