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פתח דבר 
הילולא של כ"ק הרה"ג   –יום ההסתלקות , אב -כ' מנחם  לקראת יום הבהיר 

כ"ק אדמו"ר מלך מוהר"ר לוי יצחק ז"ל נ"ע שניארסאהן, אביו של    והרה"ח
המשיח שליט"א.

דשנה זו   לישי הננו שמחים להגיש לפני קהל אנ"ש והתמימים שי', גליון הש
מאת תלמידי 1של קובץ הערות וביאורים "לאפשא לה"  ששגליון העשרים ו

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

הערך והחשיבות של הדפסת חידו"ת בעיני כ"ק אדמו"ר    ידוע ומפורסם גודל
פעמים רבות   לך המשיחמ תורה 2שליט"א, אשר  חדושי  ודרש לכתוב  הורה 

ולהדפיסם בקובצים ובספרים המיוחדים לזה. 

לך  כהגדרת כ"ק אדמו"ר מ  -משנה תוקף קיבל הדבר בתקופה בו נמצאים אנו  
ממש",    -3שליט"א   המשיח ימות המשיח  אודות  "על סף  לדבר  שבה הרבה 

חשיבות כתיבת הערות וחידושי תורה, ואשר הוצאתם לאור מזרזת את ביאת 
משיח צדקנו.  

: "שההוראה למעשה בפועל שהזמן  4וכלשונו הק' בשיחת ש"פ נשא ה'תנש"א 

גרמא היא בהכנה (מעין ודוגמא ומביאה בפועל ממש) לקיום היעוד "תורה  
ובפשטות   תצא".  מאתי  מתוך התחדש  -חדשה  התורה  בלימוד  והוספה  ות 

חידושים בתורה, הן בנוגע לעצמו, והן בנוגע   שמתחדשים  עד  חיות ותענוג 
הרבה" תלמידים  "העמידו  הזולת,  על  ישראל 5לפעולה  איש  ש"כל  כידוע   ,

יכול לגלות תעלומות חכמה ולחדש שכל חדש בתורה, הן באגדות הן בנגלה  
ומחוי  נשמתו  שורש  בחינת  כפי  בנסתר,  בדבר"הן  ובמיוחד  6יב  כולל   , -  

בתורת   שנתגלתה  התורה  פנימיות  והפצת  בלימוד  והוספה  התחדשות 

ואילך).  82ה'תשנ"ב ח"א ע'  לשון הזהר, ח"א יב, ב. וראה דבר מלכות ש"פ לך לך ה'תשנ"ב (סה"ש 1
, דבר מלכות ש"פ במדבר, ערחה"ש ויום ב' דחה"ש ה'תנש"א (סה"ש ה'תנש"א ח"ב ע' לדוגמאראה, 2

ואילך).  560
 ).690דבר מלכות ש"פ בלק, י"ז (טוב) תמוז ה'תנש"א (סה"ש ה'תנש"א ח"ב ע' 3
 . 597סה"ש ה'תנש"א ח"ב ע' 4
 אבות פ"א מ"א. 5
 סי' כו. וראה הל' תלמוד תורה לאדה"ז פ"ב ה"ב.  תניא אגה"ק6



זכו"),  חיים  משיח ("טועמי'  של  מתורתו  ודוגמא ו'טעימה'  מעין  החסידות, 
 שלכן עי"ז מזרזים וממהרים ופועלים ביאת דוד מלכא משיחא". 

אדמו כ"ק  להולדת  שנה  ועשרים  מאה  זו  בשנה  מיוחדת  מלך  הדגשה  "ר 

המשיח שליט"א, אשר כל אחד ואחד צריך לראות איך מביאים תיכף ומי"ד 
ועבודתו"  מעשיו  "שלימות  שהיא  והשלימה  האמיתית  הגאולה  את  ממ"ש 

 של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. 

בהתאם לזאת, יצאו לאור על ידינו קובצים שבועיים המכילים כל טוב הערות 
מפ התורה,  חלקי  בכל  דישיבתנו  וביאורים  התמימים  תלמידי  של  עמלם  רי 

 הק'.  

בין ההערות נמצאים גם כו"כ ביאורים בשיחות ומאמרים דשנות הנפלאות,  
לך המשיח  נ"ב, וזאת ע"פ המבואר בשיחות ואגרות כ"ק אדמו"ר מ-תנש"א 

שליט"א ע"ד חשיבות הלימוד בשיחות ומאמרי כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע  
י היו מדקדקים אנ"ש, ובפרט התמימים, בדברי "הלוא  7האחרונים. ובל' הרב

והשנה   השי"ת  משנת  ובפרט  בשיחותיו,  ואפי'  הכ"מ,  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק 
אבתרי' נעני'  אנן  ואף  לה".  רבי   8שקדמה  שבהם "דער  שלו,  לתורתו  בנוגע 

בַאווָארנט"  ַאלץ  המשיח    9ָהאט  ביאת  עד  פעולה  ודרכי  הדרכה  נמצא  ובהם 
 תיכף ומיד ממ"ש. 

ההכנה   ימי  רושם  תחת  ובעמדינו  לזאת  אבאי  מנחם  לתת  לכ'  לנכון  ראינו   ,

התבטאות לרגשים נעלים אלו ע"י הדפסת קובץ מיוחד, בהתאם למה שאמר 
כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א בש"פ בא ה'תש"נ (בקשר עם ההכנות לי"א ניסן) 

זיך ָאן פון תורה 10וזלה"ק  כדאי ַאז אין איז    -: "וויבַאלד ַאז יעדער זַאך הויבט
דורך ַארויסגעבן קובצי חידושי   -תורה עצמה זָאל מען מַאכן ַא "מוסד" חדש  

 תורה, בנגלה ובחסידות, ובפרט בתורת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו". 

אשר על כן, קבצנו ליקטנו וביררנו הערות וביאורים אלו ואספנום לתוך קובץ 
בתו והדפסנום  פלפולים  כמה  גם  והוספנו  לכבוד    -  ר "מתנתאחד,  כ' בנים" 

 
 אגרות קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א ח"ד עמ' כד.  7
). וראה גם ד"ה ואתה  467(סה"ש תנש"א ח"ב עמ'  67ראה גם דבר מלכות ש"פ תזו"מ תנש"א הע'   8

ו של "שלאחרי שהאדם פוסק מדעתו דינ –בענין לשון המשנה "דין וחשבון"  40תצוה ה'תשמ"א הערה 
 חבירו, פוסק דין לעצמו שלא מדעתו". 

 .512ראה לקו"ש ח"ב ע'   9
 . 272סה"ש ה'תש"נ ח"א ע'   10



מוהר"ר לוי   הילולא של כ"ק הרה"ג והרה"ח  –יום ההסתלקות  ,  אב  -מנחם  
יצחק ז"ל נ"ע שניאורסאהן, אביו של  כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.  

*  * *

 מלכות",, "דבר  11בראש הקובץ הבאנו, כהוראת כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א

ויה"ר שנזכה לשמוע "תורה חדשה"    משיחת ש"פ עקב, כ' מנחם אב ה'תש"נ.
 שנה זו.  כ' מנחם אבעוד ב

וביאורים  הערות  של  מיוחד  מדור  לאחרונה,  כנהוג  הבאנו,  הראשון  כמדור 
אדמו"ר  כ"ק  של  בתורתו  ובפרט  למשיחא",  וגאולה "הלכתא  משיח  בעניני 

הקדוש  כלשונו  אשר  שליט"א,  ולקוטי "ב  12מה"מ  (מאמרים  בתורתו  פרט 
דורנו   נשיא  של  משיח,    -שיחות)  של  תורתו  ללימוד  והכנה  ודוגמא  מעין 

"תורה חדשה מאתי תצא"". זאת בעקבות ה'שטורעם' המיוחד שעשה כ"ק 

אשר  אלו  בנושאים  ועיסוק  הלימוד  חשיבות  בענין  שליט"א  מה"מ  אדמו"ר 
משיח ובהגאולה בפועל  , לפעול התגלות וביאת ה13זאת היא "ה"דרך הישרה" 

 10 ."ממש

* * * 

",  14ויש לציין שאף שעברנו על החומר דקובץ הנוכחי, עכ"ז "שגיאות מי יבין

ע"מ   להמערכת  וכו'  והערות  תגובות  כל  לשלוח  הקוראים  מכל  ומבקשים 
להדפיס אותם בל"נ בקובץ הבא. 

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

ונחתום בתקווה ובביטחון, שבזכות ההתעסקות וההוספה בתורה, נזכה בקרוב 
, ביחד עם קיום היעוד "קהל 15ממש לקיום היעוד "מלאה הארץ דעה את ה'"

, ונזכה לחזות שוב ב"אור פני מלך חיים", "ולא יכנף עוד  16שובו הנה" גדול י 

משיחת ש"פ תשא ה'תשמ"ט. 11
 . 501סה"ש ה'תנש"א ח"ב ע' 12
ומסביר שהוא הדרך ה"קלה ומהירה". 13
 תהלים יט, יב. 14
 ישעי' יא, ט.  15
 ירמי' לא, ז. 16



מוריך"  את  רואות  עיניך  והיו  מתורתו  17מוריך  נפלאות  וישמיענו  "תורה   -, 

תצא"  מאתי  האמיתית 18חדשה  בגאולה  כל,  לעין  משיחנו  מלכנו  בהיגלות   ,

 והשלימה, תיכף ומיד ממש. 

 לם ועד.יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעו

 מערכת "לאפשא לה" 

 השמיטהשנת  – פ"ב אב, ה'תש -  ימים הסמוכים לכ' מנחם

 כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א הולדתשנה ל מאה ועשרים

 קווינס, נ.י. 

 
 ישעי' ל, כ.     17
 שם נא, ד. ויק"ר פי"ג, ג.  18
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 אומות העולם לע"ל

 פרישמן שי'צבי אברהם  הת'

 תלמיד בישיבה

 'א 

 מציאות אוה"ע לע"ל

 בנוגע למצב אומות העולם לעתיד לבוא מצינו:

: "לכה איעצך אשר יעשה  1בנבואת בלעם ישנה נבואה בנוגע לאוה"ע לע"ל 

] אשורנו ולא קרוב 2ד העם הזה לעמך באחרית הימים.. אראנו ולא עתה [דו

] 2]וקם שבט מישראל [מלך המשיח2דוד[  ] דרך כוכב מיעקב2[מלך המשיח

מואב [דוד פאתי  המשיח2ומחץ  שת [מלך  בני  כל  וקרקר  אדום ..  ]2]   והיה 
 ירשה והי' ירשה שעיר איביו וישראל עשה חיל". 

2Fוכן בישעי' ישנה נבואה אודות אוה"ע לע"ל 

: "והי' באחרית הימים נכון יהיה  3

ה בראש  ה'  בית  עמים  הר  והלכו  הגוים,  כל  אליו  ונהרו  מגבעות  ונשא  הרים 
וכתתו   רבים  לעמים  והוכיח  הגויים  בין  ושפט  וגו'  ונעלה  לכו  ואמרו  רבים 
חרבותם לאיתים וחניתותיהם למזמרות לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו 

3Fועד לנבואה שבסיום ישעי'  עוד מלחמה".

: "לקבץ את כל הגויים והלשונות 4

 י"ח. -בלק כ"ד, י"ד 1
 א'.  רמב"ם הלכות מלכים ומלחמות ומלך המשיח פי"א, 2
 ד. -ב, ב 3
 ס"ו,י"ח ואילך.  4

עניני גאולה 
ומשיח
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 ובאו וראו את כבודי גו' והגידו את כבודי בגויים והביאו גו'. 

4Fוכן בזכרי'

: "ונלוו גויים רבים אל ה' ביום ההוא והיו לי לעם ושכנתי בתוכך 5

5Fוידעת כי ה' צבאות שלחני אליך"

6 . 

6Fוכן בצפני'

בשם ה' ולעבדו : "כי אז אהפך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם  7
 שכם אחד". 

 ולפי כל הנ"ל צ"ל מה יהי' מצבם של אוה"ע לע"ל? 

 'ב

 ב' השיטות ב"וקרקר"

להקדים   צריך  זה  שת"ולהבין  בני  כל  "וקרקר  התיבות  דמצינו    פירוש 
 ישנם (בכללות) שתי שיטות: ש(בנבואת בלעם) 

ה'   ודברים  דין  ולאחרי  אוה"ע  את  ידון  הקב"ה  שלע"ל  הא':  יפסוק,  השיטה 
7Fוילכו מן העולם שנאמר 

. ומזה  ""ובאחת יבערו ויכסלו מוסר דבלים עץ הוא  :8
המשיח   שמלך  היינו  שת"  בני  כל  י"קרקר  המשיח:  שמלך  שהפירוש  מובן, 

8Fאת כל אוה"עיאבד 

 (ולא יהיו עוד אוה"ע לע"ל).  9

מואב  ו גדולי  ויהרוג  בישראל  משיח  וימשח  מיעקב  מלך  "כשיקום  הב': 
על כל בני אדם". ומזה מובן שהפירוש שמלך המשיח: י"קרקר כל בני    וישלוט

המשיח   שמלך  היינו  (  עלישלוט  שת"  אוה"ע  אוה"ע    כלומרכל  שיהיו 
 .9F10) לע"ל

10Fוכן פוסק הרמב״ם

לעבוד    את העולם כולו  ויתקן   "...יעמוד מלך מבית דוד...  11

 
 ב',ט"ו. 5
 וראה רד"ק שם י"ד. 6
 ג',ט. 7
 ירמי' י,ח.  8
פסיקתא רבתי, ל"ה, ועד"ז בתרגום יונתן על הפסוק: "וקם שבט חזק מישראל ויהרוג שרי מואב וירוקן כל    9

דפירוש "וקרקר" היינו כמו "מקרקר קיר".   בני שת" כלומר שמה"מ עתיד להרוג את אוה"ע, וכן אבן עזרא
 מסעף. והטעם הורס הקיר כמו

 תרגום אונקלוס על הפסוק. 10
 מות ומלך המשיח פי"א ה"ד, ופי"ב ה"א. הלכות מלכים ומלח 11
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11Fביחד שנאמר   את ה'

: "כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם 12

12Fה׳ ולעבדו שכם אחד ..וכן זה שנאמר 

בישעיה וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי   13
עכו״ם   רשעי  עם  לבטח  יושבין  ישראל  שיהיו  הדבר  ענין  וחידה.  משל  ירבץ 
המשולים כזאב ונמר..ויחזרו כולם לדת האמת. ולא יגזלו ולא ישחיתו. אלא 
יהיו  לע"ל  הרמב"ם  שלדעת  והיינו  ישראל".  עם  בנחת  המותר  דבר  יאכלו 

 ם.אוה"ע, ומלך המשיח ישלוט עליה

 ישנם (בכללות) ב' שיטות:  סיכום: 

 השיטה הא': שלע"ל תהיה ביטול והריגה של האומות. 

 והשיטה הב': שלע"ל אוה"ע יחיו תחת עולו של מלך המשיח. 

מצאנו   13Fבגמרא ועד"ז 

בפירוש ש  14 יוחנן  ורבי  לקיש  ריש  בין  פלוגתא  ישנה 
של נח)   ": "ריש לקיש סובר שלישי של שם (בנו3בה  "והשלישית יותרהפסוק  

ישארו וכל השאר יכרתו, אמר ליה רבי יוחנן לא ניחא למרייהו דאמרת להו  
מבן   מדבר  זה  בה"  ש"השלישית  כלומר  נח",  של  שלישי  אפילו  אלא  הכי? 

14Fבניהם של נח

15 . 

יאבדו  שנים   לשלוש,  יחולק  והעולם  העולם,  בכל  יהיה  שה'  מובן  [ומכאן 
ישאר.   15Fכותב  במדרשמשא"כ  ואחד 

השלי 16 שהחלק   :) )  "השלישית "שי 

ובנ"י   -שישאר   ויגועו",  "יכרתו  האוה"ע  שלע"ל  מכך  ויוצא  ישראל.  אלו 
 ישארו בחיים.]

16Fריש לקיש  לדעתאבל עדיין קשה מפני ש

: "כל הזהיר במצות ציצית זוכה  17

17Fומשמשין לו ב' אלפים וח' מאות עבדים 

", וא"כ איך אפשר לומר שלע"ל  18
 כל האומות יכרתו?

 

 
 צפני' ג,ט. 12
 ישעיהו י"א,ו. 13
 סנהדרין קי"א, א.  14
 ועיין רש"י ד"ה: "אמר ר"ל שלישי של שם"  "לא נייחא ליה למרייהו".  15
 תנחומא שופטים, ט'. 16
 שבת ל"ב, ב.  17
אחד מהעשר ספירות הערת מערכת עניני גאומ"ש: ולהעיר שזה יוצא יחי מאות שלימות דיחי כפי שכל  18

 כלול מעשר וד"ל. 
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 ג'

 אד"ש מה"מ ביאור כ"ק 

18Fוהנה בלקוטי שיחות חלק כ"ג 

 מבאר כ"ק אד"ש מה"מ:  19

ויגועו" יכרתו  בה  שנים  "פי  הנבואה:  יותר (  שלכאורה  ש"והשלישית  וכנ"ל 
תמוה ביותר דהרי איך יתכן שכל האוה"ע   "אלו ישראל", ישראל לבדם)  -בה"  

19Fלע"ל יכרתו, הרי "טוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו" 

, ומלשון הנבואה הנ"ל 20
משמע, שהעונש לאוה"ע לע"ל אינו רק לרשעי אוה"ע מפני השחתתם וגו',  

 אלא "לכל בני שת" (שכולל גם את חסידי אוה"ע). 

בה שנים  ד"פי  שהפירוש  לומר  אפשר  הי'  הוא,    ובפשטות  ויגועו"  יכרתו 
 שאוה"ע לא ישמדו מיד, אלא לא יהי' להם המשך של דורות (ילדים). 

של   מציאותם  יתבטל  שלע"ל הכוונה  אין  הדיעות  שלכל  לומר  מוכרח  ולכן 
לדיעות    אוה"ע בנוגע  וגם  שנים.."  ד"פי  בנבואה  לדיעות  בנוגע  גם  וזה 

דיעות הנ"ל בשני הפירושים בב"וקרקר.." אלא שהחילוקי  "וקרקר כל בני  . 
אודות   הם  בה",  יותר  והשלישית  ויגועו  יכרתו  בה  שנים  וב"פי   אופן שת", 

 מציאותם של אוה"ע לע"ל.  

 

 ד'

 המשך הביאור

וי"ל הביאור בזה: שלאחר הגאולה העתידה, כשיהי' אז גילוי אלוקות בעולם  
20Fכולו, כמו שכתוב

ושמו  והי' ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד  : "21
מקום לטומאה ורע בעולם, וכמו  נתינת  שום  אז  , הרי פשוט שלא יהיה  אחד"

21Fשכתוב בפסוק 

 : "ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ".  22

 
 ואילך.  177עמוד  19
 תהילים קמ"ה, ט (ואפילו על בע"ח, ב"מ פ"ה,א).  20
 זכרי' יד,ט, וראה גם פסחים נ,א.  21
זכרי' י"ג, ב.  22
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מובן   אדם  גם  ומכאן  לבני  ה' שבנוגע  של  אויביו  של  מציאות  שום  יהיה  לא 
עונשם  את  יקבלו  שבאומות  והרשעים  שהאויבים  לאחרי  אלא  ורשעים, 

22Fכמבואר בכמה נבואות 

 "ויתקן את העולם כולו לעבוד את ה". אז יהיה   23

ש מובןהעיקרוכידוע (אז מארצינו "שגלינו כיון: לבנ״י יהי' דלע"ל גילוי
ישראל", וגאולת   נדחי  טפל  שיהי') וקבץ  ודבר  רק תוצאה  העולם כולו הוא 

 להגאולה דבנ״י. 

 ובזה יכולים להיות ב׳ אופנים:  

היא כחלק מגאולת בנ"י.   א: שכל גאולתם

  ב: שגאולתם היא גם ענין בפ"ע. 

צוויי  די  צו  בהתאם  אז  לומר  יש  "ועפ"ז  מה"מ:  אד"ש  כ"ק  שאומר  וכפי 
"וקרקר כל בני שת" ועד"ז  אופנים הנ"ל זיינען די צוויי פירושים הנ"ל אויף  

צי   בה",  יותר  והשלישית  ויגועו  יכרתו  בה  שנים  "פי  פירוש  אינעם 
 "והשלישית" איז אויך כולל אוה"ע אדער ניט. 

אוה"ע) איז א פרט  -לויט דעם ערשטן אויפן, אז די גאולת העולם כולו (כולל "
ערט  און בשביל גאולת ישראל קומט אויס, אז די מציאות פון אוה"ע בפ"ע וו 

 "יכרתו ויגועו", פארלארן און נישט אלס א אומה, נאר אויך אלס יחידים.  

לויט דער צוויטן אופן אבער, אז ס'איז דא א באזונדער אויפטו און תכלית "
אין זייער בירור וזיכוך (ניט נאר אלס פרט פון גאולת ישראל), קומט אויס אז 

 לע"ל וועט זייער מציאות ניט בטל ווערן. 

זו איז דער פירוש פון "וקרקר כל בני שת" אז משיח איז שולט "בכל  והסברה  "
אז אוה"ע זיינען אין "גדר מציאות", וואס דערפאר איז אויף זיי    –בני אנשא"  

און לדעת רבי יוחנן ווערט אויף    (בפ"ע) שייך דער ענין השליטה פון משיח'ן.
ויבערשטן, אלס  זיי געזאגט "לא נייחא למרייהו דאמרת להו הכי": ביי דעם א

די   אנהערן  ניט  זיך  זאל  זיי  אין  אז  נייחא"  איז "לא  אוה"ע,  די  פון  "מרייהו" 

אין   אריינגערעכנט  ווערן  אוה"ע  אויך  אז  ער  זאגט  דעריבער  גאולה. 
 "והשלישית בה יותר", עכלה"ק.

 
 ישעיהו ו,ב. צפני' ג,ט. זכרי' י"ג י"ח. 23

30



הא׳  השיטה  שלפי  מובן  (ובשביל)    ,ומכאן  פרט  הוא  כולו  העולם  שגאולת 
מציאות של אוה״ע בפ"ע תאבד לא רק בתור אומה  גאולת ישראל, יוצא שה 

 . 24אלא גם כיחידים 

הב׳ השיטה שלהם,ולפי והזיכוך בהבירור מיוחדת תכלית להם (לא רקשיש

יוצא ישראל)  בגאולת  לע"לשמציאותם    כפרט  לחיות    , תבטל  ימשיכו  והם 
 תחת עולו של מלך המשיח. (בתור מציאות) 

 ה'

 להלכה 

הרמב״ם כפי שיטה הב' וכמו שמדגיש בכמה מקומות שלע״ל  ולהלכה פוסק  
המקומות   ובכל  לאוה״ע,  גם  בשייכות  וענינה  הגאולה  של  הפעולה  יהיה 

כענין זאת  מזכיר  הוא  זאת  מזכיר  של   שהרמב״ם  בגאולה  כפרט  ולא  בפ״ע 
: "ויתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד" וכמו שכותב 25בנ"י, וכמו שכותב 

: "ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד".  26פרו בסיום וחותם ס

 .27וכמבואר בחסידות כמה פעמים כפי שיטה הב'

כ"ק אד"ש מה"מ: "מה שהביא קושית מהרי"ק איך כותב    28וכן באגרות קודש 
מן  יעבור  הטומאה  רוח  והלא  עתה  טמאים  שהם  ובע"ח  אוה"ע  לע"ל יהי' 

וא מקשה  י הארץ,  אינו  מפ"מ  מבין  שאכלו  ני  איסור  מדבר  או  בזמה"ז,  מגר 
 לפוק"נ שנעשו היתר גמור או מזדונות נעשו כזכויות, וכיו"ב. 

והדבר פשוט: אין גקה"ט עצמן מקיימן או מחיין, וח"ו לומר כן, אלא שזהו  
הניצוצי קדושה שבהן; ובכ"ז זהו נקרא ע"ש גקה"ט, כי הניצוצים נחשכו כ"כ 

ה (וכמ"ש בד"ה פדה העת"ר ונ"ח  נעשית נבלעצמה  עד שנעשו ע"ד חתיכה  
ויעבירו  ישברו  הנ"ל  מגקה"ט  בבירורין  עתה  גם  וכן  ולע"ל  הנ"ל).  עת"ר 

 " .29הקליפות ויחיו הניצוצין עצמן 

 
 וראה קידושין כ"ג,ב ורשב"א שם.  24
 רק י"א.הלכות מלכים ומלחמות ומלך המשיח סוף פ 25
 הלכות מלכים ומלחמות ומלך המשיח פרק י"ב הלכה ה'.  26
 תניא סוף פרק ל"ו.  27
 חלק ג', עמוד קנ"ב.  28
 א'.   ועיין גם פסחים ס"ח,  29

31



 ו'

 יום הדין של האומות 

 .  ןיום הדי לע"ל ב מה יהי' ') יש לבאר ה- בהמשך להנ"ל (סעיפים א'

אליה הנביא לפני בוא יום  : "הנה אנכי שלח לכם את  30בנבואת מלאכי כותב
 . "ה' הגדול והנורא 

חז"ל  פירשו  זה  יום  צדיקים 31ועל  מנרתיקה  חמה  מוציא  הקב"ה  "שלע"ל   :

שכתוב  וכמו  בה",  נידונין  ורשעים  בה  ישראל 32מתרפאין  היינו  "צדיקים   :

 ורשעים היינו אוה"ע". ומכאן מובן שלע"ל הקב"ה יעשה משפט לכל אוה"ע. 

כותב  [ הכיפורים 33האריז"ל וכן יום  הזאת  הנשמה  על  שעברו  "מאחר   :

כך גלגולים למה לה לחזור ולהיות נידונית ביום  - וייסורים מרקים כו', ואחר
 ]הדין הגדול"? אלא שיום הדין הגדול אינו אלא לאוה"ע". 

אברבנאל  יצחק  רבי  כותב  אוה"ע  34ועוד  רשעי  את  יקים  הקב"ה  שלע"ל   :

 עונשם לעיני החיים.  כדי שיקבלו את  שכבר מתו,

כתוב עצמו  הדין  אומרים, 35ועל  נחמיה  ור'  שמואל  ור'  לוי  בן  יהושע  "ר'   :

לישראל  לבוא,  לעתיד  וישראל  העכו"ם  את  לדון  הוא  ברוך  הקדוש  כשישב 
הוא דן אותם לזכות והעכו"ם מתביישין. ומהו עושה? מכניס יצר הרע ביניהן  

מה הקדוש ברוך הוא עושה? דן   והן אומרים "מבקשין אנו את דיננו שיהפך".
אותן ומחייבן ומתביישין שנייה. שאילו שתקו לא נתביישו אלא פעם אחת. 

 " לכך שני פעמים יבושו יבושו.

 

שמעוני  בילקוט  אומה  36וכתוב  כל  מביא  הקב"ה  לבא  לעתיד  יוחנן  "א"ר   :

תם, וואומה ואלהיה עמה, וכל אומה ואומה תהא קוראה באלהיה ואין עונה א
 

 ג', כ"ג.  30
 נדרים ח,ב.  31
 קדושת לוי פרשת בא ד"ה נטה. 32
 דבריו הובאו בספר נשמת חיים מאמר א' פרק י"ז. 33
 מעייני הישועה, המעיין השמיני. 34
 מדרש תהילים ל"א,ד'. 35
 רמז תשי"ד. 36
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שנאמר    וכיון כמו  ממש  באלהיהם  שאין  יענה"שרואים  ולא  אליו  ,  "יזעק 

להקב"ה ומתביישין  .הולכים  לגיהנם  וטורדן  אותם  דן  הוא  ומתרעמים   ,מיד 
לפני הקב"ה ומחזירן וקוארא אילוגין שלהם והוא מחזירן שוב לגיהנם.. א"ר 
יוחנן עתיד הקב"ה ליתן ממש באלילים והיא באה ומשתוחה להקב"ה והיא  

 .ישה לעובדיה"מבי 

: "לעתיד לבוא הקב"ה יושב והמלאכים נותנים כסאות  37ועל סדר הדין כתוב

לגדולי ישראל והם יושבים ודנין לאובדי אלילים עם הקב"ה, וכן הוא אומר 
"ה' במשפט יבא עם זקני עמו". ומי הם? אלו כסאות בית דוד וזקני ישראל, 

לבית דוד". א"ר פנחס בשם שנאמר "כי שמה ישבו כסאות למשפט כסאות  
יב", אלא שהוא יושב בניהם כאב בית דין ודן  תר' חלקיה מהו "ועתיק יומין י 

את האוה"ע, ומהו "ושער רישיה כעמר נקי", שהקב"ה מנקה עצמו מאובדי 
לדון   כדי  הזה  בעולם  עושים  שהם  קלות  מצוות  שכר  להם  ופורע  אלילים, 

בעולמו שנאמר  הה נעשה גבולם הבא. באותו שעה הקב"ואותם ולחייבם לע
"ויגבע ה' צבאות במשפט והאל הקדוש נקדש בצדקה", ואין עובדי אלילים 

 .38יכולין לפתוח את פיהם" 

 

 'ז

 אבדואיזה גוים י

של אוה"ע    למציאותםהדיעות בנוגע  בביאור  ()  ה'-בהמשך להנ"ל (סעיפים א'
שאוה"ע ישארו  , יש להבהיר ולבאר שלכו"ע (גם לפי השיטה שסוברת  לע"ל)

 בעולם ויחיו תחת עולו של מה"מ הנה גם לדיעה זו) חלק מאוה"ע ימותו. 

38Fן מצינו בנבואת זכרי'וכ 

 פי שנים בה יכרתו יגועו: "והי' בכל הארץ נאם ה'  39

 והשלישית יותר בה", 

 ומכאן מובן שלע"ל הקב"ה יהרוג ויאבד חלק מהאוה"ע. 

 
 ילקוט שמעוני, רמ"ז שצ"ז. 37
 וראה עוד בארוכה על הסדר הדין לע"ל בילקוט שמעוני רמ"ז תנ"ב.  38
 י"ג. ח'. 39
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הפסוק  על  מפרש  החיים  שהאור  פי :  40וכפי  על  יתבאר  וגו':  ומחץ  "ואומרו 
שאמרו כי ג' עמים אשר אמר ה' לאברהם לבד מהז' שכבר הגיעו   41דבריהם

לפרק השג יד ישראל הם עמון ומואב ואדום, והם הרמוזים במאמר קיני קניזי  
קדמוני, והוא אומרו ומחץ פאתי מואב פירוש המשיח האמור יאבד מואב ולא 

זויותיו, ו פאה בכל  לו  אין ישאיר  תאמר והלא  פאתי.. ואם  לומר  לזה דקדק 
לישראל אלא עשרה אומות ולמה אמר כל בני שת, הוא מה שגמר אומר והיה  
ולזה  באדום,  לנו  יטהרו  לזכותם  שבאו  שת  בני  כל  ומעתה  וגו'  ירשה  אדום 
לבא,   לעתיד  האומות  כל  יתאבדו  לא  כי  ומחץ  אמר  ולא  שת  בני  כל  וקרקר 

 ר בן מאה שנה וגו".  הנע :42ועליהם נאמר בנבואה 

 .אבדוומכאן מובן שרק חלק מהאוה"ע לע"ל י 

42Fב במדרש תנא דבי אליהו רבהווכת

: "פעם אחת הייתי עובר ממקום למקום  43

ומצאתי זקן אחד, אמר לי רבי וכי יש אומות העולם לימות המשיח? אמרתי  
בשמחתן לו בני כל גויים וכל ממלכות שעינו [ולחצו] את ישראל באין ורואין  

שנאמר  לעולם  חוזרין  אין  ושוב  לעפרן,  ישראל, והולכין  43Fשל 

יראה 44 : "רשע 

44Fוכעס וגו', ואומר 

:"והנחתם שמכם לשבוע לבחירי וגו'", וכל ממלכות וכל 45

וכורמים   אכרים  והווין  באין  אותן  לחצו  ולא  ישראל  את  עינו  שלא  גוים 
שנאמר  45Fלישראל 

כהני  46 ואתם  וגו'  צאנכם  וראו  זרים  תקראו"  :"ועמדו  ה' 
 [ואומר] כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה וגו". 

משך  זמן  בכל  ישראל  את  ויסרו  שעינו  שהרשעים רואים  הנ"ל  ומהמדרש
 הגלות ילכו מן העולם וכל שאר אוה"ע יחיו תחת עולו של מלך המשיח.  

46Fוכן כתוב

: "כי נקם ישיב לצריו", וזאת אומרת שהקב"ה יעניש את הרשעים 47

 במשך הגלות. לישראל  צרוש

47Fוכן כתוב בתהילים יהל אור

: "ואפשר לומר דלע"ל נאמר כי אז אהפוך אל 48

עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה', על זה נאמר הללו את ה' כל גוים,  
 

 בלק כ"ד, י"ז.  40
 ב"ר פמ"ד, כ"ג. 41
 כ.ישעי' ס"ה, 42
 פרק כ"ב.  43
 תהילים קי"ב,י'. 44
 ישעי' ס"ה ט"ו.  45
 ישעיה ס"א ה' ו'.  46
 דברים ל"ב,מ"ג.  47
 פרק קי"ז. 48

34



אך מש"כ ב' פסוקים י"ל ע"פ על פי מה שכתב אדמור ז"ל בד"ה ואני נתתי 
לים, והיינו זרעו של לך שכם אחד, דבמד"ר יש שלע"ל יהי' שליש בני אדם כ

כנען, ועל ב' השלישי שהם זרעו של שם ויפת נאמר כי אז אהפוך כו', ולכן 
בא ע"ז ב' פסוקים, וההפרש בין זרעו של חם לשם ויפת י"ל כי חם להיותו 

בג"ק נפל  השמאל  שם    מקו  של  זרעו  אבל  בירור,  להם  שאין  מק"ן  שלמטה 
 ויפת הם מק"ן.."  

להצ התורה  באור  מצינו  48F"צ ועוד 

במדרש  49 דאיתה  לפרש"י  ראייה  "ונאמר   :

רבי סי'  תילים   שאל  האומים,  כל  שבחוהו  גויים  כל  ה'  את  הללו  ע"פ  קי"ז 
כל   הם  ומי  גויים  כל  הן  מי  לו  ואמר  אביו  את  הקדוש  רבינו  של  בנו  שמעון 

אלו האומים  אלו האומות ששיעבדו בישראל, כל    ,אמר לו כל גויים?  האומים
ט בתלים שם, וזהו ראשית גויים דוקא עמלק כיון  שיעבדו וכ"ה בילקו  אשל

גויים הם אלו ששיעבדו לכן ראשיתם הוא עמלק שבא להילחם כו' ועמשל"ק 
ששעבדו   הגויים  שאפילו  גוייים,  כל  ה'  את  הללו  לע"ל  והנה  הרמ"ז,  בשם 
בישראל  עכ"ז כיוון שהיו רוצים בקיומן ע"כ יהללו את ה' משא"כ עמלק שבא  

לקמן סעיף ה', ע"ד לכו ונכחידם מגוי ולא יזכור כו', לכן  להילחם ולהרוס כד
 . "ואחריתו עד אובד 

 ' שיטות באיזה גויים ימותו לע"ל: גומכאן אנו רואים שישנם 

 א: האוה"ע שעינו את ישראל במשך הגלות. 

 ב: זרעו של חם. 

 . לקעמזרעו של   ג: 

 'ח

 איך ימותו הרשעים

אלו איתא   49Fבילקוטהנה באופן באיבדם של גויים

אל אומר: ע"היה רבי ישמ:  50
אחת   אל לעשות באחרית הימיםעשלוש מלחמות של מהומה עתידין בני ישמ

גדול   בכרך  ואחת  נטושה,  חרב  מפני  ביבשה  ואחת  דרוכה,  קשת  ומפני  בים 
שנאמר: משניהם,  כבד  מלחמה    שהוא  כובד  יצמח    –ומפני  דוד  בן  ומשם 

 
 פרשת בלק עמוד א'נג 49
 שמעוני,רמ"ז תכ"א. 50
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ואלו, אלו  שר   ויראנו באבדן  לארץ  יבא  מי זה בא ואדום  ומשם  שנאמר:  אל, 
 וגו' מדוע אדום ללבושך וגו' כי יום נקם בלבי וגו".

50Fובנבואת ישעי' כותב

ארץ והכה -: "ושפט בצדק דלים והוכיח במישור לענוי 51
ימית רשע". שפתיו פיו וברוח בשבט ארץ

וכפי שהרד"ק מפרש על המילים "בשבט פיו וברוח שפתיו" כי יקללם וימותו 
שכתוב ב אשר  כמו  אומר ויקם לך, ואמר בשמואל הנביא כל  ושגזר  צדיקים 

ידבר בא יבוא, ונאמר באלישע הנביא ויקללם בשם ה', ותצאנא שתים דובים 
 מן היער, ותבעקענה מהם ארבעים ושתים ילדים". 

 יוצא מהנ"ל שיש ב' אופנים:ו

 א: לע"ל יהיה מלחמה והרשעים שבאומות יאבדו מן העולם. 

  הרשעים שבאומות יאבדו מן העולם.משיח יקללם ו ב:

 

 ט'

 והיו מלכים אומניך

ו צאנכם ובני נכר אכריכם וכרמיכם.."  עעמדו זרים ור"ו  :52כתוב  בנבואת ישעי'
ועפר  "53 לך  ישתחוו ארץ  אפים  מניקותיך  ושרותיהם  אמניך  מלכים  והיו 

 וידעת כי אני ה' אשר לא יבשו קוי". ,רגלים ילחכו

ח') יהיו  -ומכאן אנו רואים שהאוה"ע לע"ל שישארו (כמבואר לעיל סעי' ו'
 עבדים וישרתו את בנ"י. 

: "אמר ר"ל: כל הזהיר בציצית זוכה ומשמשין לו ב' אלפים 54וכמ"ש בגמרא 

כה אמר ה' [צבאות] בימים ההמה אשר יחזיקו   55וח' מאות עבדים. שנאמר 

 
 פרק י"א,ד   51
 ס"א,ה.  52
 מ"ט,כ"ג. 53
 שבת ל"ב עמוד ב'. 54
 זכרי' ח',כ"ג. 55
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ה אנשים מכל לשונות הגוים [והחזיקו] בכנף איש יהודי ["בשכר הכנף  עשר
יחזיקו בכנף עשרה אנשים מעל לשון הרי שבע מאות לשבעים לשון וארבע  

כנפות יש לו הרי אלפים ושמונה מאות" רש"י] לאמר נלכה עמכם וגו". 

שכתוב כמו לזה הסיבה שהם56וי"ל ישראל על מעיד הציצית דהנה "וי"ל :

ה' וכמש"כ התוס' במנחות דף מ"ג ב' ומדה כנגד מידה שהוא עבד ה'   עבדי 
זוכה לעבדים המשרתים אותו.

זה על  מעיר  מה"מ  אד"ש  עם 57[וכ"ק  יעשה  מה  ישאל:  יהודי  "וכאשר   :

הרי זה עתה יצא מהגלות, ובזמן הגלות לא   -אלפיים ושמנה מאות עבדים  
הי' לו אפילו עבד אחד, וא"כ, מה יעשה עם אלפיים ושמונה מאות עבדים?! 
לכאורה, הרי זה "לבטלה", כי אין לו במה להעסיק את כל העבדים, ואין לו

צריך הוא  כי  לזה,  פנאי  משיח?!    אפילו  של  תורתו  זו   –ללמוד  שאלה  הנה 
 תהי' בין השאלות שישאלו את משיח צדקנו, והוא יתרצה!"] 

בענין הנ"ל 
עזאגויי  שיחי'יוסף יצחק הת' 

שליח בישיבה 

לד"ה נר חנוכה תרנ"ו:   59כ"ק אדמו"ר הרש"ב כתוב בשולי הגליון   58במאמר 
בע"ח, ועכשיו הוא בשביל ("ושמעתי שלע"ל יהי' ציור גופות האומות כמו  

הבחירה כו').

שעכשיו  וזה  ארבע  על  ילכו  שלעתיד לבוא האומות  ופשטות הבנה המאמר 
להם  שיש  הענינים  שאר  כל  אבל  הבחירה  בשביל  רק  זה  בנ"י  כמו  הולכים 

 ישארו. 

 אולם כפי שנביא להלן נראה שכל מציאותם ישתנה ויהיו כבהמות ממש. 

 רינת יעקב על זכרי' ח',כ"ג. 56
 . 1698התוועדויות תשמ"ב ח"ג ע' 57
ספר המאמרים תרנ"ו, עמוד שי"ט.58
כי נשמט מפני הצנזורה ראה שיחת ש"פ בשלח התשמ"א.59
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ה"מ שליט"א מציין למאמר זו וכל נקודתו  דהנה מצינו בכמה שיחות שהרבי מ
שהוא דומיות לבנ"י  זה רק בכדי שיהיה לנו -הוא שזה שלגוים יש להם איזה

 בחירה ולא רק בנוגע ציור גופם. 

י"ח חלק שיחות לחמימות60בלקוטי הוצרךבנוגע החמימות ענין "ובאמת
עולם ה גם בעניני  חיות וחמימות  שיש  דוקא, ומה  רק בקדושה  טעם להיות 

ענין  הי'  לא  בקדושה  רק  החיות  ענין  הי'  דאם  הבחירה,  ענין  שיהי'  כדי  הוא 
 הבחירה, ולכן הוצרך להיות חיות גם בשארי ענינים. 

וע"ד דוגמא הנה איתא במאמר של כ"ק אדמו"ר נ"ע אשר ההפרש בין אדם 
למעלה   הוא  המוח  (ובמילא  זקופה,  בקומה  הולך  האדם  אשר  הוא  לבהמה 

עליו, והלב הוא למעלה מהרגלים, משא"כ בבע"ח שאצלם   מהלב, ולכן שליט
הוא הכל בשוה), ומקשה דלפי"ז הנה באומ"ה הרי הי' צ"ל כמו בבע"ח, ולמה  
נבראו בקומה זקופה, ומתרץ מפני שאז לא הי' ענין הבחירה, ולכן נבראו ג"כ 
בתבנית ציור אדם, אבל אינם כלל בהמעלה דאדם, ודוקא ישראל הם במעלת 

דם אתם כתי'...".אדם, דא 

"ואף שגם מאכל נכרי   62  בנוגע לאכילה: 61חלק כ"ז  וכן מובא בלקוטי שיחות
נקרא מאכל אדם ומקבל טומאה (ראה רמב"ם שם פ"ג ה"ד. שם ה"י. ועוד)  

י"ל שזהו כדי שיהי' ענין הבחירה ע"ד המבואר (סה"מ תרנ"ו שיט) לענין   -
 ציור גופו של אדם." 

[ויש לומר שמצד מעלת החידוש שנעשה  ע לשינה:  בנוג  63וכן בספר השיחות 
אוה"ע   בטבע  גם  נעשה  ואעפ"כ,  דוקא  לישראל  זה  ענין  שייך  השינה  ע"י 
ההכרח דשינה, כדי שלא תהי' נתינת מקום לומר שיש מעלה לאוה"ע לגבי 

בנ"י שאינם זקוקים לשינה.]
נעשה    49  ובהערה שעי"ז  השינה  בענין  מעלה  שיש  האמור  "וע"פ  שם: 

ענין הבחירה (ראה סה"מ תרנ"ו   נעשה זה גם אצל אוה"ע בשביל  –החידוש  
 ס"ע שיט. ועוד)." 

כאו"א   של  הפרטית  בעבודתו  שם:"[ועד"ז  י"א  סעיף  השיחה  ובהמשך 
שלא יפול לבו בקרבו כשרואה ענין של ירידה או הפסק בעבודתו,    -מישראל  

מקום  שיש  ס"ד).  (כנ"ל  הבריאה  טבע  מצד  המוכרח  דשינה  מההפסק  החל 

462ע' 60
75ע' 61
 *. 17בשולי הגליון  62
 . 599  תש"נ ח' ב' ע'63
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לאפשרות שיהיו "אוה"ע מונין את ישראל" על זה שגם הם מוכרחים בענין  
אף  ענינים   השינה  בשאר  (ועד"ז  ורוממתנו"  העמים...  מכל  בחרתנו  שאתה 

 בידעו שההפסק הוא התחלת החידוש שלאח"ז]."  -כיו"ב) 

ומכל הנ"ל מובן שזה שלעתיד לבוא ישתנו האומות זה לא רק בנוגע לציור 
גופם אלא לכל מציאותם וזה שעכשיו הם דומים לבנ"י הוא רק בכדי שיהיה

ל  אבל  עכשיו  בחירה   כבהמותלנו  יהיו  והאומות  לזה  נצרך  לא  לבוא  עתיד 
 ממש. 

39




 



צדיק אחד חוזר בתשובה שלימה 
 עזאגווי שי'יוסף יצחק הת' 

 שליח בישיבה 

 'א

תצוה וקיבלו   1בואתה  "של  שהפירוש  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מבאר  ט'  סעיף 
היהודים את אשר החלו לעשות" יש בזה שני ענינים הקבלה שבזמן הגזירה 

מס"נ   גם ע"י  יותר  נעלית  שהיא  דפורים,  הנס  לאחרי  שהיתה  והקבלה 
 מהקבלה בזמן הגזירה. 

שבזמן   דכתית  הענין  שע״י  למאור,  כתית  בנוגע  הוא  שעד״ז  לומר,  "ויש 
של הגל במצב  נמצאים  כשישראל  בזה.  ענינים  דשני  להמאור,  מגיעים  ות 

אמירת  בזמן  שהי׳  (כמו  התומ״צ  קיום  על  גזירות  שישנם  זה  מצד  כתית 
המאמר), ועי״ז מגיעים להמאור ע״י המס״נ שלהם. ועוד ענין בכתית למאור, 
הרחבה  וגם  בגשמיות  הרחבה  הרחבה,  של  במצב  נמצאים  כשישראל  שגם 

וע״ד המצב שהי׳ לאחרי הנס דפורים, ] א שהם נמצאים בגלותברוחניות, אל
ויתירה ] בפשטות וגם ברוחניות  שליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר

לאסתר מזה ניתן  המן  בית  אלא   , שגם  דאתהפכא],  המעלה  גם  אז  שהי׳ 
הם שבורים ונדכאים (כתית) מזה שהם בגלות.  ,[שאכתי עבדי אחשורוש אנן

 " .וע״י הכתית דישראל מזה שנמצאים בגלות, מגיעים להמאור

 קלה.-ספר המאמרים מלוקט ו' עמוד קלד 1

תורתו של 
משיח
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לבאר למה הכתית במצב של הרחבה, יותר גדול מבזמן    וממשיך שם בהמאמר
 של גזירה. 

כי רצונו האמיתי של כל אחד מישראל הוא שיהי׳ גילוי אלקות, ועד שזה  " 
מציאותו, ולכן, זה שבזמן הגלות אין מאיר גילוי (גילוי אלקות) נוגע לעצם  

כל מי שלא   46אלקות כמו שהי׳ בזמן הבית [ובפרט כשמתבונן בזה שארז״ל
נבנה ביהמ״ק בימיו ה״ז כאילו נחרב בימיו], הנה מזה עצמו איז ער אינגַאנצן  
גילוי  אצלו  שמאיר  ביותר  נעלית  בדרגא  כשהוא  וגם  כתית.  צוטרייסלט, 

שהי׳ בזמן הביתאלקות בדוגמת ה  , מ״מ, מזה שבכללות העולם אין   47גילוי

מאיר הגילוי, מוכח, שגם הגילוי שמאיר אצלו הוא גילוי מוגבל. דכשמאיר 
גילוי אוא״ס הבל״ג הגילוי הוא בכל מקום, וכשישנו מקום אחד (אפילו פינה  
נדחת) שאין מאיר שם גילוי אלקות, הוא מפני שהגילוי (גם בהמקום שהוא  

דאיתא  מאיר הזקן  אדמו״ר  במאמר  שמובא  מה  [וזהו  מוגבל.  גילוי  הוא   (

בא   בתיקונים הי׳  בדורו  שלימה  בתשובה  חוזר  אחד  צדיק  הי׳  אם  שאפילו 
משיח, כי ע״י תשובה שלימה ממשיכים גילוי אוא״ס הבל״ג, וגילוי זה הוא 
בכל מקום]. ומזה שאין מאיר אצלו גילוי עצמות אוא״ס, הוא נשבר ונדכא,  

 ת. . ." כתי 

) "להעיר מהידוע ש״לפני . . רשב״י לא נחרב הבית כלל״ (פלח  47ובהערה  

 . )הרמון שמות ע׳ ז בשם אדה"ז

 

 'ב

ובפשטות כוונת ההערה היא לומר שאפילו צדיק שיש לו הגילוי שהיה בזמן  
איזה אז לגבם קיים  לא בכל העולם  שזה  שהוא העלם -המקדש, אבל מכוין 

 והסתר, ומזה יכול לבוא לידי כתית באופן נעלה ביותר.

" ואומר  שם  שממשיך  מזה  אדמו״ר  אמנם  במאמר  שמובא  מה  [וזהו 
שאפילו אם הי׳ צדיק אחד חוזר בתשובה שלימה  49בתיקונים  דאיתא 48הזקן

אוא״ס הבל״ג,  גילוי  ממשיכים  שלימה  ע״י תשובה  משיח, כי  בדורו הי׳ בא 
 וגילוי זה הוא בכל מקום]."

. הרי בכל הדורות עד עכשיו היו הרבה צדיקים ובדרגות  47צריך להבין הערה  

היה בדרגא של צדיק   הכי גבוהים, ואיך אפשר לומר שאפילו אחד מהם לא
 שחזר בתשובה שלימה. 
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ובפרט מצינו אצל רשב"י שהוא היה בדרגה הכי גבוה בצדיק, וגם פעל על כל  
 העולם. כפי שמובא ברבוי שיחות כדלהלן: 

קומט אויס אז אין אמיתת שם התואר והמעלה של צדיקים זיינען בכללות "
 פאראן פינף סוגים:

ינה מאירה אויף וועלכע דער אלטער  א) צדיקים וואס זעען באספקלריא שא
רבי זאגט אז דאס זיינען צדיקים שאינם גמורים וואס זייער צאל איז "תמניסר  

 אלפי צדיקי".  

דאס   און  בבר"  אבער "עיילי  המאירה"  זעען "באספקלריא  וואס צדיקים  ב) 
 זיינען די ל"ו צדיקים. 

באספק זעען זיי  וולס  מעלה  דער  אויף  נוסף  וואס  צדיקים  המאירה ג)  לריא 
זיינען זיי "עיילי בלא בר" וועלכע זיינען צדיקים גמורים און זיי זיינען דאס 
די "בני עלי" אויף וועמען עס שסייט "והן מועטין" (אבער ניט ווייניקער ווי  

 צוויי). 

ד) א צדיק וואס ער איז יסוד עולם ער האלט אויף די וועלט און אזא צדיק  
עולם   -אבער זיין  מוז  אל זיין נאר איינער, איינער  קען זיין א דור ווען עס ז 

 מוז דאך האבן א יסוד. 

ה) א צדיק גמור וואס איז מזכך וועלט ביז אז מדארף ניט אנקומען צו אות  
 הקשת און אזא איז דא נאר אין געציילטע דורות. 

געוויסן  א  אין  וועלט  די  בכדי  אז  פארשטאענדיק  דאך   שם...סאיז  וממשיך 
ניט דארפן אנקומען צו אות הקשת מוז עס דוקא זיין דורך צדיק וואס    דור זאל

ניט  איז  עס  פארוואס  פארענטפערט  רש"י  נאר  דור,  יענעם  אין  זיך  געפינט 
  "גמור   ווייל עס מוז זיין א צדיק   -ודור    בכל דורגענוג צדיקים וואס זיינען דא  

א (וועלכע זיינען  דער סוג צדיק פון די "בני עלי" דוק  -  גמור"": "צדיק  בדור
עס מוז זיין    "בדור"אין דער מדריגה פון צדיק גמור, ווי אויבן געבראכט) און  

צדיק גמור וואס ער איז   עם מתקן     דור  איןאזא אריינגעטאן אין דור און איז
 מטהר ומזכך.  
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דאס וואס לא נראתה הקשת בימי ריב"ל איז עס ניט געווען ווייל זיין זכות  
נאר דורך דעם וואס ער האט זיך אפגעגעבן אויף צו מזכך האט מגין געווען  

 2זיין די וועלט דוגמת רשב"י בדורו וואס בימיו לא נראתה הקשת."

"...שהדורות שלא נראתה בהם הקשת הי' זה    3וגם מצינו בלקו"ש חלק ל"ה

כי העדר ראיית הקשת מורה,    –(כללות הדור)    היו"מפני "שצדיקים גמורים  
בעולם (היינו בבני ישראל, שבשבילם נברא העולם, כפרש"י  שאין אף מקום  

בתחילת בראשית) שאצלם יש הנהגה בלתי רצויה (באופן שראויים ל"חושך 
 ואבדון) 

טעמו של רש"י לפרש  הדור "צדיקים גמורים היו", שרק בגלל   שכללותוזהו
לומר "שלא   אפשר  חזקיהו   הוצרכוזה  גבי  בפירוש  מצינו  זה  וענין  לאות".  

מלך, וכנ"ל שבימיו בדקו מדן ועד באר שבע ולא מצאו עם הארץ כו', ולא  ה
מצאו תינוק ותינוקת איש ואשה שלא היו בקיאין בהלכות טומאה וטהרה ועל 

מושבות בנ"י היו כדבעי כו',    שבכל מקומותאותו הדור הוא אומר כו", היינו  
ן ש"צדיקים ומזה מובן שכן הי' גם מצב דורו של רשב"י (וכמפורש ברש"י כא

 גמורים היו") 

דורו של חזקיהו כו", כמו  ועפ"ז יובן עוד יותר מ"ש רש"י "שיש דורות כו'   
בני  שהנהגת  זמן  כל  כי  ס"א)  (כנ"ל  דורות  מב'  יותר  שהיו  משמע,  שמזה 
ישראל אינה כהנהגת אנשי דור המבול, אין צריכים לאות הקשת. ובודאי היו  

ושבותיהם, היתה כדבעי, עכ"פ הרבה ישראל לכל מכל  כו"כ, דורות שהנהגת  
יותר טוב מהנהגת דור המבול, באופן שלא הי' אף מקום אחד בעולם (בבני 

 ישראל) שראויים ח"ו לעונש המבולת." 

אומר שהטעם שרש"י נקט רשב"י כי המבול בא לטהר את הארץ    4ובהמשך 
 ולעשות חידוש בעולם וזה נעשה על ידי רשב"י.

"וענין זה נוגע במיוחד לרשב"י    5"ג בעומר ה'תנש"א ועוד מצינו משיחת ליל ל
כפי   והשלימה,  האמיתית  לגאולה  מיוחדת  שייכות  לו  שהייתה  (כמדובר),  

 –שאמר כבר בזמנו "יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין", ועאכו"כ  

 מענין הגלות, עי"ז שתבוא מיד הגאולה האמיתית והשלימה. 

 
 . 1238לקו"ש ח' ד' ע'  2
 . 37נח ג' עמוד  3
 סעיף ט'. 4
 ההקלטה בלה"ק. , תמליל מסרט 2דברי משיח ח' ד' ע'  5
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אני   –שמספיק לכך אדם אחר, ו"אם אחד הוא  וכפי שהמשיך אח"כ, שיתכן  
 רשב"י." עכלה"ק.  –הוא" 

וע"פ כל הנ"ל צריך להבין המשך הענין שאפילו צדיק אחד שחוזר בתשובה  
צדיק,   בתור  גבוה  הכי  בדרגא  היה  רשב"י  והרי  לעולם  גאולה  מביא  שלמה 

וכו' בריה  לכל  חיי  מר  שביק  לא  כן  ואם  בעולם,  ובפעולותיו  [איך  .6ובדורו, 

אפשר להיות צדיק שיחזור בתשובה שלימה ועל ידי זה יביא גילוי העצמות 
 לעולם] 

או במילים אחרות. אם צדיק יש לו כתית, אז הוא רוצה גילוי אלקות בדרגא  
  ?7ח י מש-הכי גבוה, אז למה לה היה עדיין גילוי אלקות

 

 'ג

שהכוונה פה בצדיק הוא לא צדיק גמור כפשוטו אלא אנשים כערכינו   ואת"ל
 שיחזרו בתשובה, כי אם הכוונה לצדיק כפשוטו אז מה בצע. 

דמקורו בהערה   לומר כן, ואדרבה.  אפשר  אי  )  48אולם בהסכלות במקורות 

 . ושם מובא]ממאמרי אדה"ז הקצרים ע' תג. [

שאפי' אם הי' צדיק א' חוזר בתשובה שלימה בדורו הי' בא   "איתא בתקונים
בו  וישראל  בישראל  הוא  מקושר  הטובים  במעשיו  שהצדיק  פי'   .  . משיח 
ודור   דור  בכל  וכן  כו',  למדריגתו  והעלם  ישראל  כל  אליו  שהקריב  כמרע"ה 
הוא  כן  שבישראל  ממילא  מוכרח  בצדיק  פסול  שמץ  נמצא  אם  הוא  א'  הכל 

בה לא מצד משה הי' החטא כי מה ענין חטא אצל מרע"ה  ולכן בחטא מי מרי 
הי'   אם  ולכן   .  . החטא  לו  המשיכו  הם  ישראל  כלל  עם  התקשרות  ע"י  אבל 
צדיק א' בשלימות ממילא יתנהגו ישראל על השלימות דאל"כ לא היה הוא 

 בשלימות." 

 ומזה רואים במוחש שמדובר בצדיק אמיתי וראש שבדור. 

 
 ברכות ס"א ע' ב'. תניא ריש פ' א'. 6
ואחרי הרבה עיון. מצאתי שבשיעורי הרב באראס שואל אותו שאלה בנוגע לצדיקים בכלל (לאו דווקא  7

 רשב"י).

ומנסה להסביר שהרבי, רועה ישראל רוצה לתת לנו האפשרות וצריכים לעבוד ביחד. הרבי אומר "אני צריך  
בכ"ח ניסן וד"ל. אבל אומר שלא יודע אם זה הפשט פה ונשאר בצ"ע (מה הכוונה של אתכם" וכפי שרואים 

 ]. 50מילים אלו פה) [הקלטה 
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 אבל מזה שממשיך שם:

י מה לא ימצא צדיק א' כל בדור בתיובת' שלימתא בלא רע כלל. הענין, "ומפנ
שענין משיח הוא בירור פי' בירור הטוב מן הרע שיפרד הרע מן הטוב ... וכ"ז 
שלא בא משיח הוא תערובת טו"ר בכל העולמות דהיינו שאין שום דבר שיהי'  

ש נצוץ קצת  טוב גמור ולא ימצא בו שום פסול רע ושמץ מנהו וכן ברע גמור י 
יהי'   אז  שלימה  בתשובה  צדיק א'  יחזור  טוב וטו"ר מעורבים זב"ז. ולכן אם 

 ענין משיח." 

לגמרי.  לא בירר הרע מהטוב  רשב"י  שאכן  הקושיא ולומר  נראה לתרץ היה 
ומביא רשב"י דווקא כי הוא היה הכי קרוב לזה ואעפ"כ לא הגיע לזה, ומזה  

ו התרחבות, בלי מניעות ועיכובים,  מבליט ביותר ענין הכתית, אפילו כשיש ל
 והוא בדרגה הכי נעלה אעפ"כ לא הגיע לתכלית.

כ"ה במאמרי אדה"ז הקצרים שם. וראה זהר )  49אבל מזה שממשיך בהערה  
כנישתא   חדא  או  כנישתא  רישי  בתשובה  יחזרון  דאי  ד):  (כג,  נח  ס"פ  חדש 

 (ראה הערה בסוף). יתכנש כל גלותא

ן אין לו קץ וזמן אלא הכל תלוי בתשובה שנאמר וז"ל הזוהר: "וגלות האחרו 
ושבת עד ה' אלוקך ושמעת בקולו וכתיב אם יהיה נדחך בקצה השמים משם 
יקבצך ה' אלקיך ומשם יקחך. א"ל רבי עקיבא אם כן היאך יהא דא להתעוררא  
כולהון כחדא בתשובה, מאן דהוי בסייפי שמיא ומאן דהוא בסייפי ארעא [מי 

השמים   בסוף  למעבד שהוא  כחדא  יתחברון  היך  הארץ]  בסוף  שהוא  ומי 
תשובה. אמר לו רבי אליעזר חייך דאי יחזרון בתשובה רישי כנישתא או חדא  

 כנישתא בזכותם יחזרון כל גלותא."

שיחזור בתשובה,  צדיק אמיתי  ואכן משמע מהזוהר שיכול להיות צדיק אחד ו
 שה תשובה וכו'.והעולם יגאל על ידו, ולא בעל תשובה שהיה ברע ואז עו

להיות   יכול  [ואיך  שבדור.  אמיתי  צדיק  שזה  לומר  צריכים  הנ"ל  כל  ועפ"י 
"תשובה אינה מעבירות שבידו    8תשובה אצל צדיק? הרי מבואר בלקוטי תורה

בדברים   ונתלבשה  מטה  מטה  שירדה  נפשו  להשיב  היא  תשובה  אלא  דוקא 
רצון עליון ולכן  גשמיים אל מקורה ושרשה לדבקה בו ית' לבטל רצונו מפני  

גמורים" לצדיקים  גם  ויוהכ"פ  תשובה  ימי  עשרת  שראינו   ניתקנו  כמו  וגם 
 )] 49בצוחש במאמרים הנ"ל. אם זה באמת כוונת הערה 

 
 שבת שובה סו, ג. 8
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 וא"כ הדרא קושיא לדוכתא. מה כוונת המאמר? 

 

 

 'ד

שאכן מדובר פה בצדיק גמור שצריך להיות בדרגה שעל ידי  וי"ל בדא"פ
תשובה שלו אכן משיח יבוא, וזה במילים אחרות מלך המשיח   –הכתית 

, אבל 9ואכן עד אתה היו הרבה צדיקים ובדרגות מאוד גבוהות כרשב"י 

 עדיין לא בא כי הם לא היו מלך המשיח. 

לך המשיח ובקרוב ממש אבל בדורנו זה נזכה לזה תיכך ומיד כי הרבי הוא מ
 נזכה לגילוי זה.

סעיף   תשנ"א  תצוה  ש"פ  בשיחת  שמסיים  כפי  הוא  הענין  שלגבינו  י:  וי"ל 
ריבוי   דער  לאחרי  וואס  דעם  אין  הסברה  (קצת)  אויך  מען  האט  הנ"ל  "ע"פ 

  מעשינו ועבודתינו, ובפרט במשך די עשיריות שנים זינט מ'איז אנגעקומען 

וואס זיכער האט מען שוין אויפגעטין א ריבוי הכי    -אין חצי כדור התחתון  
אעפ"כ מאנט מען   -מופלג, און זיכער אין "כתית" און אין "למאור" וכו' וכו'  

אז מ'זאל טאן נאכמער: ווארום היות אז די עבודה איז צו האבן סיי דעם ענין 
בוקר  ועד  "מערב  פון  ענין  דעם  סיי  און  "תמיד"  שינויים פון  שטענדיקע   "

מכל   שלמעלה  ומהות  עצמות  אין  "ואתה"  אין  דערגרייכן  צו  ביז  ועליות, 
שטענדיק  דארף  דעריבער  בוקר")  ועד  און "ערב  (והמחבר "תמיד"  הגדרים 
בציון", אט דאס ("יראה אל  זיין "ילכו מחיל אל חיל" ביז "יראה אל אלקים

 כט דעם תכלית ושלימות.אלקים בציון") איז די בחינה צי מ'האט דערגריי 

למטה,   -ועאכו"כ    העצמות  גילוי  דער  ניטא  נאך  ס'איז  וואס  זמן  כל  אז 
בגאולה האמיתית והשלימה, פאדערט זיך מ'זאל נאכמער מוסיף זיין אין דער 

 עבודה.  

ויה"ר, אז מ'אזל שוין פארענדיקן די לעצטע מצוה וואס וועט שוין ברענגען 
פון   תורה  די  כידוע  גאולה  "איתא  די  מזוהר:  שמביא  רבי"ן  עלטן  דעם 

 
ופעל כל הענינים ועדיין לא הגיע   רשב"ימזה שעניין זה מקורו מהזוהר ומי שעשה הזוהר הוא  ואולי 9

 .משיח על ידו הוא רצה לומר שזה יקרה רק על ידי משיח
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בא   הי'  בדורו  שלימה  בתשובה  חוזר  אחד  צדיק  הי'  אם  שאפילו  בתיקונים 
 משיח". 

ויש לקשר זה מיט דעם פס"ד הרמב"ם, אז דורך מצוה אחת האט א איד [ועמך 
 צדיקים] בכח צו ברענגען תשועה והצלה לו ולכל העולם כולו,   כולם

האמית והצלה  תשועה  די  דעמולט  ביז  וואס  והשלימה  האמיתית  גאולה  ית 
וועט זיין דער גילוי העצם פון יערער איד און גילוי פון עצמותו ומהותו ית' 

 כמ"ש "והיו עיניך רואות את מוריך", 

 ". 10תיכף ומיד ממש -ועוד ועיקר 

 

 ע"פ חסידות  טענת המרגלים

 נמירובסקי  שי'ציון -שמעון בן הת'

 תלמיד בישיבה 

אד  כ"ק  אומר  התשכ"ב  שלח  ש"פ  שליט"א בשיחת  המשיח  מלך   מו"ר 

אז דער טעם פארוואס די מרגלים האבן    12"עס שטייט אין חסידות   :11וזלה"ק 
ניט געוואלט אריינגיין אין ארץ ישראל און געוואלט פארבלייבן אין מדבר,  

פארנעמען מיט  איז ווייל זיי האבן זיך ניט געוואלט אראפלאזן און דארפן זיך  
 גשמיות. 

.  פון וועלט אפגעשלאסן  זיינען די אידן געווען אינגאנצן    ,זייענדיק אין מדבר"

גשמיות זייער  ארציות  'אויך  פון  העכער  געווען  איז  ושתי'  אכילה  דיקע 
,  מבארה של מרים  - מים  ,השמים  דער מן איז געווען לחם מן  ):ערדישקייט(

בגדים   זייערע  אפילו  לבושאוו  -און  דס  זיינען  כן  זא  ,פגעטיילטאך  אים 
עם צו ווערן   טזיי ווערן ניט פאראיינציקט מי   ,אויסערלעכע פון דעם מענטשן

 
ולע"ע לא ידוע מקומו וראה ז"ח ס"ס נח: דאי יחזרון בתשובה רישי כנישתא או חדא כנישתא    104ובהערה   10

משהוא בדומה בזוהר)[ולהעיר שהפירוש של המילא   יתכנש כל גלותא. (ז.א. לא נמא בתיקונים אבל נמא 
כנישתא הוא בית הכנסת ובגלל זה הרבי אומר בשיחה רק צדיק אחד ומקשר זה עם הרמב"ם שעל ידי מצוה 

צדיק של הדור וכידוע מקונטרס   –. כי מדובר בראש בית כנסת  104אחת... ולא אומר ישר מהזוהר בהערה 
 [חדא כנישתא] ולא חדא איש וד"ל].  בית רבינו שבבל. או בית כנסת אחד

11
 וניתוספו עוד כמה הערת וציונים. ואילך, עם הערותיו. 1042כפי שהובא בלקו"ש ח"ד עמ'  
12

 לקו"ת ר"פ שלח. 
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כבשרו  ובשר  ושתי'  ,13דם  אכילה  די   -  ווי  מיט  מיטגעוואקסן  אויך  זיינען 
 ". שמלתך לא בלתה מעליך" 14כמרז"ל על פסוק  ,אידישע גופים

ארץ ישראל  בער קומענדיק"א און זיי   ,פגעשטעלט דער מןאזיך    האט  ,קיין
געדאה עאבן  הארץסרפט  מן  לחם  ב אוו  ,ן  צו  בכדי  מן  א ס  לחם  דעם  קומען 

מיט די מלאכות פון חרישה    ,רנעמען מיט וועלטדברף מען זיך פא אהארץ ד
וכו  ה  ;'15וזריעה  דאאויך  זיי  געהאטאבן  ניט  מרים    ן  של  מבארה  מים  קיין 

 . וו"אאז 

ישראל,   ארץ  אין  אריינגיין  געוואלט  ניט  מרגלים  די  האבן  "דעריבער 

יושבי' איז "אוכלת  זי  אז  אין  16טענה'נדיק,  באזעצן וואס  די  אויף  עסט  זי   ,"

"ארץ אויך  ווערן  זיי  ענינים  17איר,  רוחניות'דיקע  די  ניטא  גשמיות,  נאר   ,"

בעת   האבן  קען  מען  איז  וועלכע  מען  און  וועלט  פון  אפגעשלאסן  איז  מען 
פארנומען נאר מיט רוחניות, ביז אפילו דער גוף הגשמי שפייזט זיך און לעבט  
איז מזכך דעם מענטשן ער זאל ווערן א כלי צו   מיט לחם מן השמים, וואס 

אלא להאוכלי המן תורה לדרוש  איז "לא ניתנה  דערפאר  די "  18תורה, וואס 
 . בן געגעסן דעם מןאה אסר צו די ווארן נ אגעוותורה איז געגעבן  

"דער אמת איז אבער אז די מרגלים האבן אין דעם געהאט א טעות: די גאנצע  

בתחתונים א "דירה  כביכול  אויבערשטן  דעם  פאר  מאכן  צו  איז   – "  19כוונה 

זיין פון   א כלי צו אלקות. און דער אירהאבן צו טאן מיט וועלט און מאכן פון 

 
13

 ראה בארוכה במאמר ד"ה "וישלח יהושע" תשל"ו. נדפס בספר מאמריםמלוקט ח"ד עמ' שיא. 
14

 שם. הובא ברש"י שם. דברים ח, ד. יל"ש  
15

להעיר מגמ' מס' שבת דף ע"ב ע"ג: "הזורע החורש... ליתני חורש והדר ליתני זורע, תנא בארץ ישראל    
ברישא והדר כרבי". זה רק נוגע לא"י, אבל מבחוץ לא"י הוא לא נוגע כמו שאנו רואים במוחש    קאי, דזרעי

 מהרמב"ם שכתב חורש ואח"כ זורע, שהרי היה בבבל.
16

פר' שלח, פרק י"ג, פסוק ל"ב. ופירש"י שם: "בכל מקום שעברנו מצאנום קוברי מתים. והקב"ה עשה  
 ".לטובה כדי לטדרם באבלם ולא יתנו לב לאלו

17
כי ענין "אכילה" הוא שנאכל נעשה כמו האוכלו ממש,   – וזהו דיוק הל' "אוכלת" דוקא (ולקמן "לחמנו")  

 "דם נעשה כבשרו". 
18

מכילתא שמות טז, ד. יל"ש שם. ועייג"כ לקו"ת עקב (יד, ב) שהמן הוא בחי' משה שקיבל התורה, ולכן   
מ"ת. וב שהאבות היו קודם  אבותיך,  בי' ולא ידעון  של דור דיעה  כתיב  זה המזון  ב): הי'  שם (טז  קיצורים 

 שקיבלו התורה. 
19

 תנחומא נשא טז. וראה שם בחוקתי ג. ב"ר ספ"ג. במדב"ר פי"ג ו. תניא פל"ו.  
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די אידן אין מדבר איז געווען בלויז א הכנה צו דער "דירה בתחתונים", וואס 
 .21." עכלה"ק20מען האט געמאכט קומענדיק אין ארץ ישראל

, ושאר העם נשארו במדבר  22שהמרגלים מתו  - ע"פ המשך הדברים   ,וצלה"ב
עבודה אם כל ה:  דהרי   ?דלכאורה אינו מתאים לביאור הנ"ל  ,שנה  םעוד ארבעי 

הוא ללכת לארץ ישראל אפי' שצריך לעשות עבודה בארץ וכו' למה אמר ה' 
 הרי כל הענין הוא לעלות לא"י ולהעלותו לה'?!  ,לישראל להשאר במדבר

שכ"קווא סיפורים  כמה  ע"פ  זה  לבאר  יש  ללכת   אד"ש  לי  מחסידים  ביקש 
כ"ק אד"ש אמר להם אם אינכם רוצים  ושה להם מאד  ק לשליחותו וטענו ש

 .23לכת אינכם מחויביםל

"דירה  שם  ולעשות  לא"י,  ללכת  לישראל  ציוה  ה'  בתחילה  בעניננו,  עד"ז 
שזהו באמת הדרך  ראו כל בנ"י  אחר המעשה דהמרגלים,  בתחתונים", אבל 

, ה' עינש אותם כשהם יודעים שהעבודה היא כל זההנכון לללכת בה, ואחרי  

ית'   דירה  לו  לעשות  לה'  ולהעלותה  בא"י,  להישאר   –ללכת  צריכים  הם 
 במדבר עוד ארבעים שנה. וזהו העוננש שלהם. 

 ולא באתי אלא להעיר ולהאיר. ותן לחכם ויחכים עוד. 

 

 
20

דרשות    בעשי'  העבודה  (וגם  מעשיות  המצות  קיום  הוא  ישראל  בארץ  העבודה  עיקר  דרכיך    –כי  בכל 
דעהו), משא"כ במדבר. (וגם הזיכוך שעל ידי המן הוא בעיקרו בנוגע לתורה). והוא ע"ד תלמוד גדול שהוא 

 הכנה ומביא לידי מעשה.
21

ה' כראוי, כי שמה צריכים לדאוג על  לסיכום, טענת המרגלים היה שבארץ ישראל אי אפשר לעבוד את   
אבל  וכו',  והתמדה  בשקידה  היום  כל  ה'  את  לעבוד  ונוכל  במדבר  להישאר  רצו  הם  וע"כ  דברים,  מיני  כל 

בארץ ישראל, בהעבודה וכו'    – הטענה הוא לא היה נכון, כי הרי כל הענין הוא לעשות "דירה בתחתונים"  
 שמה לעבוד ה' בתוקף. 

22
 וכלב בן יפונה כפשוט.  חוץ מן יהושע בן נון 
23

דומה לזה יש ג"כ סיפור עם א' השלוחים שעשה איזה פעולה ובנה בית חב"ד, והרחמ"א חדקוב אמר לו   
לא לעשות כן, כי הוא   –בשם כ"ק אד"ש להמשיך פעולותיו ולבנות עוד בית חב"ד, אבל השליח ביקש לו 

 אני מזיז אותך ממקום השליחות.  צריך לנחות קצת מהפעולות, מיד ענה לו הרחמ"א חדקוב שא"כ,
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 אהבה כמים 

צוויבל  שי'מנחם מענדל  הת'
 תלמיד בישיבה 

בא  פרשת  אור  ואהבה   1בתורה  כאש  אהבה  אהבות  מיני  שתי  שיש  מבואר 
" וזלה"ק  למים כמים  שנמשלה  אהבה  יש  אהבות.  מיני  ב'  יש  הנה  אמנם 

שינוי   כדכתיב בלי  תמיד  שהולך  האהבה  את  לכבות  יוכלו  לא  רבים  מים 
שנמשלה   אהבה  ויש  עתה.  כן  כמאז  שלשום  כתמול  כלל  ומגרעת  ותוספות 
לאש כדכתיב רשפיה רשפי אש כו'. והוא שמתנענע תמיד ברצוא ושוב. וב' 

 ". אהבות הללו נמשכו מב' דעות שבאדם

תיב מים רבים לא יוכלו  כדכ  וצ"ל הראיה של אדה"ז לאהבת המים שאומר " 
את האהבה" שפשט הפסוק הוא מים רבים לא יוכלו לכבות האהבה    לכבות

שכתוב   וכמו  האש  אהבת  שזה  משמע  ואדרבה  האהבה  הוא  שהמים  ולא 
..." ומים רבים  אהבה קשה כשאול קנאה רשפיה רשפי אש"  2בפסוק שלפניה

" במאמר  שם  שממשיך  וכמו  האש,  אהבת  לכבות  יוכלו  אהלא  בה ויש 
כדכתיב   לאש  אש"שנמשלה  רשפי  ראיה   "רשפיה  להביא  אמור  זה  ואיך 

לאהבת המים? 

 דף ס' ע' ד'.  1
 שיר השירים פרק ח' פסוק ו'.  2

חסידות
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שהולך "ואלי יש לומר שאדה"ז מביא פסוק זה בתור הסבר שיש אהבה כמים  
שלשום כמאז כן עתה שינוי ותוספות ומגרעת כלל כתמול  " ועל  תמיד בלי 

רבים   "מים  שנאמר  וכו'  בתמידות  הולכים  שהמים  מביא  זה  יוכלו  ענין לא 
ענין  למים  שיש  ראיה  להביא  הוא  פה  שהעיקר  דהיינו  האבה"  את  לכבות 

 התמידות [והמילים "מים רבים" לא נוגע להראיה]

הליקוטים בספר  שמובא  כפי  צדק  הצמח  מלשון  רואים  זה  שמביא    3ועיין 
הפסוק בנוגע לאהבה כמים אבל מנסח הענין קצת אחרת, ואולי מלשונו יובן  

 נקודה זו: 

הנה יש שני מיני אהבות דכתיב מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה וכתיב  "
רשפיה רשפי אש שלהבת י"ה שיש אהבה דומה למים שהיא תמיד על בחינה 

ונק' עומדים   )ע' ד"ה והי' לכם לציצית הראשון(א' שוה ולא ישתנה לעולם  
היום כן  לאש    ,כתמול  דומה  אהבה  תה(ויש  למען  בד"ה  בא  פ'  בת"א   )י'ע' 

ושוב   ברצוא  מהלכים(שהוא  את   ,תמיד  עומתנוע  )ונק'  שמכבה  דבר  יש  כי 
קרח  נקרא  שוב  שבחי'  שלח  השמיני  ביום  בד"ה  ע'  שוב  ונעשה  זו  האהבה 
קרירות וע"י השינוי הוא כשמתגבר נעשה רצוא יותר והאהבה דבחי' מים נק'  

רבה   אהבה  נק'  אש  דבחי'  והאהבה  עולם  ב (אהבת  פ'  בלק"ת  עיין  הר  הג"ה 
) בד"ה ושבתה הארץ בענין טבע המים לדבק וטבע האש לפרר כו' ע"ש עכ"ה

 )". נ"ך תרמז(

מים רבים לא יוכלו    :ועל בחינה זו נאמרמובא: "  4וראיתי בספר הערכים חב"ד 
ישטפוה לא  ונהרות  האהבה  את  הבאה    ההשגהאשר    ,לכבות  ה'  בגדולת 

",  נהרות"הנקראים    ים שבג"עוי וגם הגיל  ",מים רבים" מההתבוננות הנקראת  

 ."אינם יכולים להשקיט ולרוות הצמאון של האהבה הטבעית

 ואשמח לשמוע דעת הקוראים. וצ"ע אם זה קשור אחד לשני 

 

 

 
 ערך אהבה כאש וכמים  3
 ערך [אהבת ה'] אהבה מסותרת ע' שנג. 4
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 מסכת שבת 
 * ביאור ע"ד הפשט בסוגיית בורר

 שליט"אשניאור זלמן מרגי הרב 

 ר"מ בישיבה 

 'א

ע"ד ע"א, "ת"ר היו לפניו מיני אוכלין, בורר ואוכל בורר ומניח,    1גרסינן בדף 
 ולא יברור ואם בירר חייב חטאת". 

שואלת הגמ' "מאי קאמר" (שמלשון "בורר ואוכל" משמע שמותר לכתחילה 
 לברור בשבת, ובסוף דברי הברייתא כתוב שהבורר חייב חטאת). 

הברייתא, ליישב  תירוצים  חמש  כאן  הציעו  הגמ'  דחה   וחכמי  מהן  אחד  וכל 
דברי חברו וישב באופן אחר, ועתה נשתדל בהערה זו לבאר היטב מאי קסבר 
כדי   עד  תמוהים  דברים  כמה  יש  אלו  מתירוצים  בכמה  כי  מעיקרא,  תרצן 
מהי סברת מחלקותם, ומדוע כ"א  שאלת הבן חכם מעיקרא מאי קסבר, וכן

   .דחה דברי חבירו

 ונציע כאן תירוצים כפי סדר הש"ס. 

 מתוך שיעור שנמסר בישיבה. *
 מסכת שבת.  1

נגלה
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 'ב

אמר עולא הכי קאמר "בורר ואוכל בורר ומניח" לבו ביום, ולמחר לא יברור  
הברייתא   דברי  תחילת  מעמיד  שהוא  כלומר  חטאת,  חייב  בירר  ואם 
יום   עבור  כשבורר  (האוסרים)  הבריתא  דברי  וסוף  ביום,  לבו  (המתירים) 

 המחרת. 

ביום,    מתקיף לה ר' חסדא, וכי מותר לאפות לבו ביום, וכי מותר לבשל לבו
 (בתמיה)?

וכאן הבן שואל: מאי קסבר עולא מעיקרא? (הרי ברור שלא עלה בדעת עולא  
ודאי   אלא  היום)  אותו  לצורך  כשהם  אסורות  אינם  שבת  שמלאכות  לומר 

 שעולא סבר שדווקא גבי מלאכת בורר יש סברא לומר שלבו ביום מותר.

לאו ברירה  הוא  בורר,  מלאכת  של  עניינה  דכל  לומר,  יש  (כמובא  ואולי  צר 
במהות  חסר  ביום  לבו  בורר  הוא  וכאשר  להצניע,  ופירש"י  הסוגיא)  בשלהי 
הברירה, ואין כאן מלאכת בורר של משכן, והיינו טעמא דעולא שאמר  ענין

 דבורר לבו ביום מותר. 

 אלא דמעתה צריך ביאור א"כ מהי התקפתו של ר' חסדא?

והיתרן יהיו תלויים  ואולי י"ל שלר' חסדא לא יתכן שמלאכות בשבת איסורן  
מותר  ביום  לבו  מהן  להנות  יתכוון  שאם  להן,  ליהנות  יצטרך  שהגברא  בזמן 

תלויות   השבת  שמלאכות  ודאי  אלא  חטאת,  חייב  למחר  מתכוון  בזמן  ואם 
 עשייתן כדלקמן.ובאופן  הפעולה

ולא   ובישול  מאפי'  דווקא  התקיף  חסדא  דר'  מהא  ולדייק  להוסיף  [ונראה 
דאפי' דברים נחוצים לבו ביום כאפי' ובישול חזינן דלא משאר מלאכות, ר"ל 

 היתרא תורה ולא התחשבה בדעת האדם מתי יהנה ממלאכות אלו שהם.]

בורר עולא ור"ח קמיפלגי אם הזמן שהאדם מתכוון להנות ממלאכת     קיצור:
 הוא ממהות המלאכה או לאו.
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 'ג

ח פחות מכשיעור אלא אמר ר' חסדא, בורר ואוכל פחות מכשיעור, בורר ומני 
 (שיעור גרוגרת), וכשיעור לא יברור, ואם בירר חייב חטאת.

פחות מכשיעור (וכביאור רש"י, דהרי   2מתקיף לה ר' יוסף, וכי מותר לאפות 
 קיימא לן חצי שיעור אסור מה"ת ואיך אפ"ל מותר). 

מאי קסבר ר' חסדא מעיקרא? (הרי הוא בעצמו דחה דברי    וכאן שואל הבן:
 קפתא דומה ואיך לא אסיק אדעתיה). עולא מאת

אך כאן העירו הראשונים (תוס', תוס' הרא"ש, ר"ן) שרב חסדא ס"ל דפחות 
 משיעור גרוגרת הוי דרך אכילה.

הסתפקו   (ולא  אכילה  דרך  דהוי  שכתבו  הראשונים  בדברי לדייק  יש  וכאן 
אופה  כמו  זה  שאין  ר"ל  גרוגרת)  מכשיעור  בפחות  ברירה  דרך  אין  לכתוב 

מלאכות דאע"ג דפחות מכשיעור אי"ז דרכם, עדיין אסורים משום דהוי ושאר  
לעולם  שייך  לא  כבר  הוא  שיעור  החצי  בורר)  (גבי  כאן  אבל  שיעור,  חצי 

 הברירה אלא לעולם האכילה ולזאת קאמר ר' חסדא לכתחילה מותר. 

 ולר' יוסף אי אפשר לחלק, שכמו באפיה ח"ש אסור כך גם בבורר. 

ור' יוסף קמיפלגי אי ח"ש דבורר עדיין שייך לעולם הברירה  קיצור: ר' חסדא  
 .  3ואסור או שייך לעולם האכילה ומותר 

 

 'ד

אלא אמר ר' יוסף, בורר ואוכל ביד, בורר ומניח ביד, בקנין ובתמחוי לא יברור  
 ואם בירר פטור אבל אסור, ובנפה וכברה לא יברור, ואם בירר חייב חטאת.

כשאר   דלא  מקרים,  לג'  הברייתא  חילק  יוסף  שר'  ביאר  דרכו  לפי  ורש"י 
, בקנין ובתמחוי כללהאמוראים בסוגיא, ור' יוסף חידש שביד אי"ז דרך ברירה  

 הוי כלאחר יד, ובנפה וכברה הוי ברירה כדרכה וחייב. 

 
 יש לדייק מ"ט לא כפל וכי מותר לבשל פחות מכשיעור כדכפל ר' חסדא לעולא. 2
אי ח"ש הוי  3  .דחזי לאצטרופיאו רק משום איסור עצמו ואולי יש לתלות במח' הידועה
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מתקיף לה ר' המנונא מידי קנין ותמחוי קתני? (כלומר איך אתה דוחק מילים 
 בים לבאר הברייתא). שלא כתו

אלא אמר ר' המנונא בורר ואוכל בורר ומניח אוכל מתוך פסולת, פסולת מתוך 
 אוכל לא יברור, ואם בירר חייב חטאת.

וכאן תמהו הראשונים איך ר' המנונא הציע ביאור (בברייתא) המכניס מילים  
חדשות כאשר הוא בעצמו דחה דברי ר' יוסף מאותו טעם שאין להכניס מילים  

 דשות בברייתא.ח

 בביאור אחר באתקפתא דר' המנונא. 4ומטעם זה אזלו התוס' 

אך כדי ליישב דרכו של רש"י אולי י"ל דר' המנונא הק' לר' יוסף, שלא יתכן  
שונים, ואיך   בכליםלחלק דברי הברייתא בסוגי ברירה שונים כל כך הנעשים  

ן בביאורו הכנסת כל העיקר הזה יהיה חסר מן הספר, אך לר' המנונא ניחא שאי 
הברירה  פעולות  באופן  חילק  רק  והוא  המשנה,  בדברי  שונים  מכלים  כלים 

 אוכל מתוך פסולת ולהיפך.

דבריה  ולהעמיד  לדחוק  אפשר  כמה  עד  קמיפלגי  חסדא  ור'  יוסף  ר'  קיצור: 
 הסתומים של הברייתא.

 

 'ה

להכניס   א"א  הרי  (כלומר  קתני?  פסולת  מתוך  אוכל  מידי  אביי  לה  מתקיף 
כ"כ  מי  הברירה  אופני  הם  והסיפא  הרישא  דאלו  הברייתא,  בדברי  כאלו  לים 

זאת   להבין  עלינו  לסמוך  ולא  זאת  לציין  חייבת  הברייתא  היתה  שונים, 
 מעצמינו ללא שום רמז). 

אלא אמר אביי, בורר ואוכל לאלתר ובורר ומניח לאלתר, ולבו ביום לא יברור  
 ואם בירר נעשה כבורר לאוצר וחייב חטאת. 

אביי  וכא הואיל  ומה  קתני  ביום  לבו  מידי  קתני?  לאלתר  מידי  שואל:  הבן  ן 
 בתקנתו.

 
 תוד"ה מתקיף ע"ש. 4
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אך נדייק הלשונו הזהב של רש"י שבדברי ר' המנונא גבי "אוכל מתוך פסולת"  
היא, אך בדברי אביי גבי "בורר לאלתר" כתב רש"י ברירה כתב רש"י לא דרך 

 כאן הדגיש על הפעולה וכאן הדגיש על הגברא.  בוררין שאי"ז דרך 

שאם   היתה  אביי  של  שהתקפתו  הנ"ל  הדוחק  ליישב  היתה  כוונתו  ואולי 
לדבריך (ר' המנונא) אוכל מתוך פסולת אין זה דרך ברירה, אמאי נקט תנא  

יח, הוי ליה למימר נוטל או לשון אחר שהרי כל ומנבורר  ואוכל,    דבוררלישנא  
אך לדידי (דאביי) שפיר דמי שבין אוכל   ברירהסיבת ההיתר משום שאין זה  

בין  היחיד  והחילוק  ברירה  דרך  הוי  אוכל,  מתוך  פסולת  ובין  פסולת,  מתוך 
תחילת דברי הברייתא לסוף דבריה הם ברירה לאלתר או ברירה לבו ביום, וזה 

כלומר לאלתר ואע"ג שפעולה זו נקראת עדיין ואוכל  ן בורר  מונח יפה בלשו
 ברירה ממש היא מותרת משום שאי"ז דרך הבוררין (מצד הגברא). 

ולפי"ז יומתק נמי הא דהוא מצי למיפרך וכי מותר לאפות לאלתר? דוודאי 
הברייתא  וחידשה  בוררין.  משא"כ  לאלתר,  לאפות  האופין  בדרך  חילוק  יש 

 רך הבוררין.דמלכת בורר תלוי' בד

 

 

 

 

 בענין דינו של מחוסרי כפרה 

 

   שארףשי'  חיים ישראלהת' 

 תלמיד בישיבה 

 

, “גופא בעי רב ביבי בר אביי הדביק פת בתנור התירו לו  5איתא במסכת שבת

אחא בר אביי   א"ל רב  לא התירו  או  חטאת  חיוב  שיבוא לידי  לרדותה קודם 
לעולם   שילא  רב  אמר  דמי...  היכי  לאחרים לרבינא  התירו  ולמאן  בשוגג 

 מתקיף לה רב ששת וכי אומרים לו לאדם חטא כדי שיזכה חבירך”.

והקשו התוס',”...הא דאמרי' בריש תמיד נשחט (פסחים דף נט. ושם) דאתי   
בעשה   כהנים  עברי  וקא  דהשלמה  עשה  ודחי  כרת  בו  שיש  דפסח  עשה 

 
 דף ד ע' א' 5
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פסחו.   שאם מחוסר דהשלמה ומקריבין למחוסר כפורים כפרתו כדי שיביא 
והכוהנים  קרבנו,  הקריב  ולא  פסח  בערב  קרבנו  להקריב  צריך  היה  כפרה 
את הקרבן  להקריב  לכוהנים  אומרים  של בין הערבים,  תמיד  הקריבוה קרבן 

 של מחוסרי כפרה כדי שיוכל להקריב קרבן פסח.” 

יכול  בזמנה,  פסח  קרבן  להקריב  יכול  שלא  מי  שהרי  צ''ב,  לכאורה  אבל 
שנ בפסח  להקריב  להקריב  שיוכל  כדי  חטא  לכוהנים  אומרים  למה  וא''כ  י, 

 קרבן פסח בפסח ראשון, אם הוא יכול להקריב בפסח שני.

וי''ל שמחוסר כפרה יש שתי ענינים, מצד אחד הוא צריך להקריב קרבן פסח, 
טמא,  אינו  בעצם  כפרה  מחוסר  כי  פסח.  קרבן  להקריב  יכול  לא  שני  ומצד 

יכול להכנס מחוסר כפרה  יכול   (שהרי  אסור) ולכן  ישראל ולטמאים  לעזרת 
לאכול קדשים, יכול  אינו  כפרה  מחוסר  שני,  לצד  אבל  אינו    6להקריב,  ולכן 

צריך להקריב קרבן פסח, כי אם ירקיב קרבן פסח יגרום שהקדשים יהיה נותר 
 ויהיה חייב כרת. 

ולפ''ז מובן התוס', שהרי המחוסר כפרה בעצם יכול להקריב קרבן פסח, (רק  
בגלל שלא יכול לאכול קדשים אינו יוכל להקריב,) ולכן אומרים לכוהנים ש

לחטוא, כי המחוסר כפרה לא יּוכל להקריב בפסח שני כי אפשר להקריב פסח  
שני רק אם הוא היה בדרך רחוקה, או טמא, ואם הוא לא טמא (כמו מחוסר 

 כיפורים) אינו יכול להקריב קרבן פסח בפסח שני. 

 

 יןשמן שצף על גבי י
 

 קדנרשי' שמואל בצלאל הת' 

 שארףשי'  חיים ישראלוהת' 

 תלמידים בישיבה 

 

"אלא אמר רבא כגון שקלט מע"ג גומא, גומא פשיטא    7איתא במסכת שבת 

מהו דתימא מים ע"ג מים לאו הנחה הוא קמ"ל ואזדא רבא לטעמיה דאמר  
רבא מים ע"ג מים היינו הנחתן אגוז ע"ג מים לאו היינו הנחתו בעי רבא אגוז 

 
 רמב''ם הלכות מחוסרי כפרה א. א.  6
 ה, ב.  7
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בכלי וכלי צף ע"ג מים בתר אגוז אזלינן והא נייח או דילמא דבתר כלי אזלינן  
 נייח דנייד תיקו. והא לא 

וממשיך הגמרא, הא שמן שצף ע"ג יין מחלוקת ר' יוחנן בן נורי ורבנן דתנן  
ושמן שצף ע"ג יין ונגע טבול יום בשמן לא פסל אלא שמן בלבד ר' יוחנן בן 

 נורי אומר שניהם מחוברים זה לזה."

היינו שאם מניחים מים על גבי מים זה נקרא הנחה ואם שמים אגוז ע''ג מים 
זה לא נקרא הנחה, וספק אם מניחים האגוז בתוך כלי והכלי ע''ג מים האם  
הלכין אחר הכלי והכלי זז או האם הולכים אחר האגוז והוא אינו זז, ושמן שצף 

 ע''ג יין לפי חכמים לא נקרא הנחה.

ולכאורה צ''ב שלפי השאלה של רבא (שאם מניחים האגוז בתוך כלי והכלי 
אחר הכלי והכלי זז או הולכים אחר האגוז והוא אינו   ע''ג מים ספק אם הולכין

זז) משמע שהגורם ש''לאו היינו הנחתן''  הוא משום שזז אבל לפי המחלוקת  
של רבי יחנן וחכמים (ששמן שצף ע''ג יין לפי חכמים לא נקרא הנחה ולפי  
שצף.   משום  הוא  הנחתן''   היינו  ש''לאו  שהגורם  משמע  הנחה)  נקרא  ר''י 

 זז  אע"פ שאינו

ע''פ הראב''ן שכל הוסגיא של שאלת   8ויש לתרץ לפי מה שכתב החתם סופר 
רבא הספק זה אם יש עקירה בזה ואם הוא עוקר את החפץ האם יהיה חייב.  
ולפ''ז יש לומר שהסוגיא שמן ע''ג יין וכו' מדובר על ההנחה, האם יהיה חייב.  

סתי  אין  ולכן  חייב  יהיה  האם  העקירה  על  מדבר  רבא  כי  ושאלת  ביניהם  רה 
 מדובר על שני דינים שונים.

ויש לתרץ באופן אחרת לפי יסודו של הראב"ן שיש חילוק בין עקירה להנחה,  
שהסוגיא של שאלת רבא מדבר על הדין של הנחה ע"ד מים ואם האגוז אינו 
זז זה מספיק שיחשב הנחה אבל לענין עקירה הגמרא אומרת שלפי רבנן לא  

ם שלא יצוף וזה החידוש של הראב"ן לפעמים מה מספיק שאינו זז וצריך ג
 שמספיק להנחה לא יהיה מספיק לעקירה.

ואולי יש לומר שלעולם שתיהם מדברים על הנחה והגמרא מביא את הספק 
(שסובר   נורי  בן  יוחנן  כר'  סובר  שרבא  לנו  לומר  יין  גבי  על  שצף  שמן  של 

ולקים על רבא  שאפילו אם צף קרוי הנחה) והגמרא באה לומר לנו שרבנן ח
 שסוברים שלא מספיק שאינו זז וצריכים שלא יצוף.

 
 ד"ה "אגוז בכלי וכלי צף על גבי מים".  8
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 ולא באתי אלא להעיר. 

 התולדות לא היו במשכן (גליון) 

 

   הכהן הענדלשי' שמואל הת' 

 תלמיד בישיבה 

 

כ"ה גליון  לה  לאפשא  וביאורים  הערות  בנוגע    9בקובץ  וו.  מ. מ.  הת'  כתב 
(בהו"א) ששובט ומדקדק תולדות הם (ואעפ"כ אם   10לשיטת ר' יהודה דסבר 

 עשה האב ותולדה.  חייב שנים).

לעיל  דשנינו  מה  עם  מתאים  זה  אין  ש"לכאורה  שאל  שהי'    11וע"ז  מה  דכל 
במשכן נקרא אב, וכל מה שלא הי' במשכן נקרא תולדה, דאם שובט ומדקדק 

 ?12תולדות" היו במשכן (דע"כ צריכים לזה) איך יתכן שרבי יהודה סובר שהם  

ר'   לפי  רק  הוא  ותולדה  אב  בין  הזה  החילוק  שכל  לומר  שיש  "אלא  ותירץ 
אליעזר, אבל לדעת חכמים שלשיטתם והנפק"מ (בין אב ותולדה) הוא "דאי 
כל   הזה  מהחילוק  סוברים  אינם  מיחייב)",  לא  דידיה  ותולדה  (אב   .  . עביד 

 עיקר, ואינו נוגע מה הי' במשכן כלל." 

דיין צריך ביאור, דלכאורה רבי יהודה (אכן) סובר (בהו"א)  וע"ז הקשה "אבל ע
 כרבי אליעזר, שתולדה במקום אב חייב (כנ"ל)?" 

של  ותירץ "ויש לומר בדרך אפשר שרבי יהודה סובר כרבי אליעזר רק לענין
תולדה במקום אב, אבל חולק עליו לענין הנפקא מינה ש"הך דהואי במשכן  

 חשיבא כו'"", עכ"ל. 

 זה מופרך לגמרי, והוי סתירה מיניה וביה! אבל דבר 

 
 ) 75שיצא לאור לכבוד י"א ניסן מאה ועשרים שנה (עמוד  9

 מסכתין דף צ"ז ע"ב.  10
 דף צ"ו ע"ב.  11
 ואין להקשות כן לשיטת חכמים כדמפרש ואזיל.  12
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, ובאותה חייב (תרתי)איך אפשר לומר שרבי יהודה סובר דתולדה במקום אב  
דידה   ותולדה  אב  עביד ש"אי  לתולדה  אב  בין  לחלק  אלא  שעה  מחייב  לא 

 חדא"?! 

 ! 13ודברים אלו פשוטים הם בעיני 

 מקום סנדליו 

  נמירובסקישי'   שמעון בן ציוןהת' 

 תלמיד בישיבה 

 

שבת על כתפו, וסנדליו 14איתא במסכת  : "המוציא כליו מקופלים ומונחים 

 וטבעותיו בידו חייב, ואם היה מלובש בהן פטור". 

ישראל (באנגלית),   אבן  עדין  הרב  פירוש  עם  ירושלים  קורן  במהודרת  והנה 
 הוסיפו לאחר "וסנדליו" המילים "על רגליו". 

 ואז מלובש בהן,  שאינן  , כל הנקודה הוא  לגמרי אבל נקודת הגמ' הוא היפך זה  

 בד"ה "וסנדליו וטבעותיו בידיו". 15יהי'  חייב, כמו שמפרש רש"י 

 "בקומצו שלא כדרך מלובש". ורק "אם היה מלובש בהן" אז יהי' "פטור". 

 .16ולכאורה נראה שהמו"ל טעה בפירוש

 ולא באתי אלא להעיר. 

  

 
יהודה אינו סובר לא כר"א ולא כחכמים אלא יש לו דיעה  : אולי יש לפרש כוונתו, שר'  הערת המערכת  13

יש לומר שסובר כמו הגירסא הנוספת בתוס' הינו אפי' לגירסא שר' אליעזר סובר שהתולדות   שלישית ואולי
לא היו במשכן אעפ"כ ר' יהודה סובר שהחילוק בן אב לתולדה שאב הם המלחות החשובות שהיו במשכן  

שובות במשכן (אע"פ שאין זה סברת ר' אליעזר) ולכן שובט ומדקדק הם ותולדה הם המלחות שלא היו ח
 תולדות לפי שאינן המלחות קשורות או משום טעמה אחרינא ואין כאן המקום להאריך!

 
 דף קמ"ב ע"א.  14
 בד"ה "וסנדליו ובעותיו בידיו". 15
 ומוכח כך כי במהדורה בלשון הקודש אינו כתוב כך. 16
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 סוכה 

 כה פסולה בשעת הסכנה (גליון) סו
 

 שארף שי' חיים ישראלהת' 

 תלמיד בישיבה 

 

בסוכה דף י"ד    ] העיר הת' ה. ר. וז"ל:17בקובץ הערות [דישיבתינו הקדושה 
הטפחים  ארבעה  של  בנסרים  סככה  שאם  ראי'  להביא  מנסה  הגמרא  ע"ב

יש    ,כשרהדברי הכל    -כשרה. וז"ל: "סככה בנסרים של ארז שאין בהן ארבעה  
בשעת   מעשה  יהודה  א"ר  מכשיר.  יהודה  ורבי  פוסל,  מאיר  ר'  ארבעה  בהן 
וישבנו  מרפסת  גבי  על  וסיככנו  ארבעה  בהן  שהיו  נסרים  שהביאנו  הסכנה 

 תחתיהן. אמרו לו משם ראי' אין שעת הסכנה ראי'."

, איך יתכן  פסולולכאורה יש לשאול, ממה נפשך, אם ר"מ סובר שסוכה כזה  

  ,? ואם הוא סובר שמצד 'פיקוח נפש' התירו לו כשרזה יהי'    שבשעת הסכנה

 .ולא שייך בכלל הגדרים של כשר ופסול –א"כ אינו חייב בסוכה בכלל  

שזה ע"ד כמו שרואים בכמה מצוות שבמצב שאתה לא חייב   והי' אפשר לומר
הדין   (ע"ד  ברכה,  בלי  המצוה  את  לעשות  ענין  יש  סיבה,  מאיזה  במצוה 

 ם אין מנין יש ענין לקרוא את הפרשה, אבל כמובן בלי בקריאת התורה שא

ברכות' וכו'.) אבל א"א לומר כן, הוא אומר בפירוש שזה 'סוכה כשירה' היינו  '
 שהוא יוצא ידי חובת סוכה בזה, ויכול לעשות ליישב בסוכה וכו'. 

הדין  שמעיקר  בחנוכה,  הדין  שרואים  כמו  ע"ד  זה  לתרץ  אפשר  ולכאורה 
לה שזה  היא  בהדלת  המצוה  המנורה  ניסא),   –שים  פרסומי  (משום  מבחוץ 

להשימו  הוא  יכול  הדלת,  אצל  להשימו  אפשר  שאי  סכנה  של  במצב  אבל 
בחלון, וכן מותר לברך עליו. והטעם לזה הוא, כי הואיל שיש שיטה שסובר  
שמעיקר הדין מותר להשימו בחלון, ע"כ בשעת הסכנה אמרו שמותר לסמוך  

 .על השיטה הזה

 
 . 85י"א שבט ה'תשפ"ב), ע' -ום הבהיר יו"דגליון כ"ד (י"ל לכבוד י 17
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ועפ"ז יש לומר גם בענינינו שהואיל שיש עוד שיטה שסובר שסוכה כזה כשר 
וע"כ  הזה,  השיטה  על  סומכים  אנו  הסכנה  שבשעת  אמרו  ע"כ  מלכתחילה, 

 מותר אפי' לברך בו. וק"ל. ע"כ מה שכתב התמים הנ"ל.

ועצ''ב בזה, כי מדברי ר' מאיר משמע, שרבי מאיר הסכים שרבי יהודה יצא.  
ר שתשובת  משעת הסכנה וכו', ואם רבי משום  ראיה  שאין מביאין  מאיר  בי 

יהודה   שרבי  סבר  אכן  היתה    לאמאיר  שיטתו  לפי  רק  הוא  זה  ומעשה  יצא, 
סיוע   בזה  ואין  לכאן,  נוגע  זה  אין  כי  אמרו  היה  לא  יהודה  רבי  א)  א"כ: 
למחלוקת, וב) אפילו אם היה לרבי יהודה סברא להביאו, רבי מאיר היה אומר 

 ה הוא רק לפי שיטתך, אבל לפי שיטתי לא יצאתה.לו שמעשה ז

בדיעבד   בין  לחלק  אפשר  כי  מנורה,  מדין  לזה  ראי'  להביא  אפשר  אי  ועוד, 
ולכתחילה, רק לאחרי הפסק, כיון שיש שתי שיטות ונמצאים אנו במצב סכנה  
הם   והם  הפסק  לפני  כשמדברים  אבל  הקלה.  השיטה  לפי  להקיל  אפשר  כו' 

ר לומר שבדיעבד יצא, כי לפי המחמיר אם נהג לפי החולקים בדבר, אי אפש
המיקל לא יצא כלל, אפי' בדיעבד, וכאן (מחלוקת ר"י ור"מ בסוכה) הוא לפני 

 הפסק? 

אלא  י"ל, ובהקדים: בהבנת המחלוקת ביאר רב "מחלוקת בנסרים שיש בהן  
היינו  תקרה"  גזירת  לי'  לית  יהודה  ור'  תקרה  גזירת  ליה  אית  מאיר  דרבי  ד' 

ר"מ  שלע שלפי  אלא  ד'  רחבים  בנסרים לכ"ע סכך  הדין  מעיקר  חכמים  ולם 
גזרו שלא יסכך בנסרים רחבים ד' (גזירה שמה יאמר א' מה לי לסכך באלו,  

אף היא בנסרים מקורה, ויבא לישיב בביתו,    –מה לי לישב תחת קורות  ביתי  
 לכן גזרו שנסרים רחבים ד' פסולים לסכך). 18ויאכל בו וישתה בו

אוחז  ולפי  הריני  לישראל  כששלום  בד"כ  כאן:  ר"מ  תשובת  לבאר  אפשר  "ז 
שסככו  מעשה  מביא  שאתה  ומה  תיקרה",  "גזרת  גזרו  שחכמים  בשיטתי 
הסכנה  ובשעת  היתה,  הסכנה  שעת  שאז  כיון  ראי',  אין  ד',  רחבים  בנסרים 
היתה  הסכנה  ששעת  שם  ולכן  לעיקרהדין  דרבנןוחוזרים  גזירות  מתבטלים 

רה (שאם לא יסכך בנסרים רחבים ד' ידעו שזה סוכהויהי' נתבטל גזירת תק

 
ולהעיר ששינה בסוכה אינה חלק ממצות סוכה אלא פרט ב''תישבו כאין תדורו'' ומשום הכי אם לא  18

           211ישנים בסוכה לא חסרים שום פרט במצות סוכה ראה בארוכה לקו''ש חלק כ''ט ע' 
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סכנה)וסככו בנסרים רחבים ד' שמעיקר הדין כשרים והיינו שאמרו "אין שעת  
 .19הסכנה ראי'

 
 

 מסכת מגילה

 מנצפ"ך צופים תקנום 
 

 מרגי שי'  שניאור זלמןהרב 

 ר"מ בישיבה 

 

אפום   תקנום,  צופים  מנצפ"ך  דמגילה,  ב'  דף  בסוף  מבינים גרסינן  ריהטא 
 שהכוונה לאותיות (הסופיות) שנכפלו, שהם נתחדשו ע"י הנביאים. 

הגמ'   שכוונת  וכנראה  מעתה,  דבר  לחדש  רשאי  נביא  אין  והא  הגמ',  מקשה 
דזה   שלא ניתנו בסיני  ללה"ק שאין כח להנביאים להוסיף אותיות  להקשות 

ודבר    דברבגדר   יס  דייקאחדש  דבר  אפי'  אלא  חדשה  הלכה  בלבד  ודי שלא 
ותקנום  גזירות  דגזרו  מהא  להקשות,  לחדש, [ואין  אסורמ  התורה  כאותיות 
דזה אינו דבר חדש אלא סייג לדבר הנמצא כבר בתורה,ואפי' חביטת ערבה 

 הוי מנהג בעלמא ןלא דבר חדש שמחוייבים בה]. 

עוד מקשה הגמ' ממ"ם וסמ"ך שבלוחות שהיו עומדים בנס בזה שהיו חקוקות 
 רך רק אם מדובר במ"ם סתומה. מעבר לעבר והנה נצ

ומשיבה הגמ' שבאמת "מהווה הוו", האותיות הסופיות כבר היו בזמן משה 
כוונת   וכנראה  בסוף,  אי  תיבה  באמצע  אי  ידעי  הוו  שלא  רק  בסיני  לו  ונתנו 
הגמ' היא, שבזמן משרע"ה לא היה קפידא, ואם רצה כותב מ"ם סתומה אפי' 

שאין כאן חידוש במהות האותיות אלא באמצע תיבה וכן להיפך, נמצא איפוא  
דבר,  לחדש  רשאי  נביא  אין  סוף  סוף  הגמ'  אומרת  ובהלכותיהן,  במיקומן 

נמי   והא  איך דבר  כלומר  לעיין  ויש  לחדש,  רשאי  נביא  שאין  הוא  חידוש 
, דהרי לפי הנאמר עתה אין מהות האותיות  דבר חדשמגדירים מתי תקנה נק'  

 
שה הזה שלכולי עלמא יצא משום שהיה שעת אבל עדיין אינו מובן למה רבי יהודה הביא את המע 19

הסכנה ואין בזה ראיה לכאן אפילו מצד רבי יהודה ואולי יש לומר שלא היה הסכנה כ''כ לישב בסוכה של  
 קנים (פחות מג') וסבר שמשום שלא היה סכנה כ''כ הגזירות דרבנן לא מתבטלים.
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לומר ונראה  כלל.  מחודשות  (שאין   הסופיות  חדשה  בהלכה   מדובר  שכבר 
ולזאת אין נביא רשאי לחדש זאת,  סיבר לתקן אותה משום ס"ג (עיין פנ"י))

 דהרי משרע"ה לא הקפיד. 

הי'   כבר  משרע"ה  אצל  שגם  כלומר  ויסדום,  וחזרו  דשכחום  הגמ'  משיבה 
קפידא זו רק ששכחו ולא חידשו הנביאים דבר וחצי דבר אלא החיזירו עטרה 

 ליושנה.

 וכאן צריך לבאר ב' ענינים א' איך יתכן ששכחום, ב' לא  הי' להם סת"ם? 

וס"ת  מזוזה  תפילין  מצות  קיימו  איך  זו,  לשכחה  הגיעו  איך  נבין  כאשר  וב' 
 וכו'.

ובאמת יש ריטב"א שמבאר ומקשה וכי מנצפ"ך לחוד חידשו כל הכ"ב אותיות 
ב אשורי,  דכתב אשורי חידשו, שיש מ"ד דבזמן משרע"ה לא השתמשו בכת

ומתרץ ומתרץ שבאמת הי' רק מחמת רוב קדושתו השתמשו לסת"ם בכתב 
 עברי (ליבונאה) ועי"ז שכחו אותו הכתב.

הגמ'   תמהה  אשורי  כתב  מאשור  הביא  עזרא  כאשר  הגמ'  של  בס"ד  ולפי"ז 
שעד כאן היה לנו  כתב ליבונאה עברי שאין בו כ"א כ"ב אותיות ועשיו יש כ"ז  

דש דבר גזה להוסיף חמש אותיות ומשני שגם בזמן אותיות ואין רשאים לח 
משה היו, רק שלא היו יודעים מה לעשות כי לא הורגלו באותו הכתב וכתבו  
משרע"הלכתובי  נהג  שכך  להם  והחזירו  צופים  ובאו  נפשם  כאוות  אותו 

 סתומה בסוף מילה ופחותב באמצע מילה. 

תפילין בכתב עברי וכשאר ב אשורי קיימו מצות  כתיוצא שבזמן שנעלם מהם  
עזרא החזיר להם כתב אשורי קיבלו מהצופים הכפל של מנצפ"ך הקיים רק  

 בכתב אשורי.

אך למ"ד שנעלם והשתמשו בכתב אשורי ואף פעם לא נשכח מהם הכתב איך  
 מתרצים ב' השאלות הנ"ל: 

ללא  אותיות סתם  רק  כתב  משה  שאלת הגמ' היה אם  שמתחילת  לומר  וש 
הם   איך  (הכפוךסופיות  שינוי  ומוסיפים  האות  צורת  לכאורה)   משנים 

הקפידו   והצופים  קפידא  הי'  שלא  רק  משה  בזמן  היו  כבר  ומשני  בהסת"ם, 
ופסלהו סוף סוף אין נביא רשאי לחדש וכו' ומשני כבר היה קפידא לעיכובא  
(לפסול) רק ששכחו וא"כ איך קיימו מצות תפילין וכו' יש לומר שלכתחילה  

 עבד כשר והזירו הלכה ליושנה.היה קפידא ובדי 

64



אך כל זה לפי המ"ד דפתותה שכתבה סתומה כשר וכן להיפך ך להלכה פסול 
 איך נתרץ זאת לפי המ"ד פסול?

הגמ'   בשאלת  א'  וכמובן  אשורי  בכתב  השתמשו  שלא  סובר  זה  שמ"ד  וי"ל 
 והמ"ד כשר יוכל ללמוד בב' אופנים, ועוד יש להאריך.

 

 ום שכחום וחזרו ויסד -מנצפ"ך 
 

 וויינבאום  שי'שלום דובער  הת'

 נמירובסקי שי'ציון -שמעון בן והת'

 תלמידים בישיבה

 

מגילה  במס'  אבא:  20איתא  בר  חייא  רבי  ואיתימא  ירמיה  רבי  "...אמר   :

אמרום   21מנצפ"ך  זה: 22צופים  מאמר  על  ." והגמרא מקשה שתי קושיות 

כתיב והא  המצות..."  23"ותסברא?  "אלה  נביא  -:  דבר  שאין  לחדש  רשאי 
עומדים?!"   היו  הלוחות בנם  של  וסמ"ך  מ"ם  חסדא  רב  האמר  ועוד  מעתה! 
מתרצת הגמ' ש"אין מהוה הוו ולא הוו ידעו הי באמצע תיבה והי בסוף תיבה  
ואתו צופים והתקינו פתוחים באמצע תיבה סתומים בסוף תיבה" והגמ' אינה  

נביא עתיד לחדש דבר    שאין  -מקבלת תירוץ זה כי "סוף סוף אלה המצות..."  
מעתה?" ולכך הגמ' מתרצת "אלא שכחום וחזרו ויסדום" היינו שלא חדשו  

 דבר חדש אלא שנשכח מישראל והנביאים רק "חזרו ויסדום". 

: "...לשון הקודש כבר נודע לאבות ובני 24והנה הריטב"א מפרש על גמ' זו 

וקדושיו, ואעפ"כ מתוך ישראל קודם מתן תורה ובו השם מדבר עם נביאיו  
או   המלך  שכותב  בספרים  אפי'  אותו  כותבים  היו  לא  ההוא  וקדושת  תומת 
שכחום   הארון  כשנגנז  וזהו  עברי,  בכתב  כותבים  היו  אלא  לעצמו  כאו"א 
לאותיות מנצפך, וכשגלו לאשור וידעו בני אשור כתב זה נטלהו להם או שהיה 

 להם וחמדו אותו..." אצלם קודם לכן שנודע להם מלבד כתב שלהם שהיה 

 
 סוף ב, ב. ותחילת ג, א.  20
להעיר מהשייכות לגאולה ראה שיחת ש"פ ואתחנן ה'תנש"א ספה"ש אותיות הכפולות ראה רש"י שם. ( 21

 ).337ח"ב עמ' 
קול צופיך. תוס'  הרא"ש  – כמנפ"ץ לרמוז: תוספות  – להעיר שזה שהגמ' נקט מנצפ"ך ולא כסדר הא"ב  22
 מן צופיך. – מן צופים לך. ריטב"א  –
 ויקרא כז, לד.  23
 בד"ה "ותסברא..."  24
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אך עפ"ז צריך להבין: בגמ' מדובר דווקא על מנצפ"ך, וע"פ הריטב"א משמע 
 האותיות נשכחו, וא"כ למה אומר הגמ' שדוקא מנצפ"ך צופים אמרום?   כלש

מראה  היפה  הקשה  השתמשו    :25וכן  שלא  מפני הוא  ההשכחה  סיבת  שאם 
אלא כל האותיות מנצפ"ך בלבד  לא  אז  אשורי  ואשר    ישראל בכתב  נשכחו. 

על כן תירץ שההסבר הוא שכשגלו ישראל לבבל ומדי , בקשו מהם על כרחם 
וכדי שהתורה לא תהיה   26להעתיק התורה כאשר עשה תלמאי המלך בזמנו 

האותיות  מהעתקתם  להשמיט  ישראל  חכמי  הסכימו  בידם,  בקדושתו 
והיו  מהאותיות,  אחד  במין  הדברים  כל  לבטא  שאפשר  מאחר הכפולות 

ויבקש  הסופר מהנכרים  א'  יבא  שאם  כדי  עד"ז  ספריהם  כל  הת  כותבים  ים 
שההמון  גרם  הדבר  וזה  האופן,  זה  על  אלא  יהיה  לא  ספריהם את  לו  שיתנו 
התחילו לכתוב גם כן את תפיליהם ומזוזותיהם ע"ז האופן בחשבם שבשעת 
הדחק גם זה כשר, ויהי כי ארכו הימים ורוב המון הסופרים לא היו משתמשים 

פ"ך נשכח זכרם ההמון ישראל, עד שבאו הצופים שהם ידעו את ההלכה  במנצ 
אותיות   את  והעמידו  יעשון,  אשר  המעשה  את  העם  לכל  והורו  האמיתית 

 המנצפ"ך במקומם כאשר היה בימי קדם. 

 אמנם דבריו צריכים ביאור.

החידוש הוא דוקא במנצפ"ך ולא כל אותיות הא"ב    - ואולי י"ל הביאור בזה  
 משום ש: 

אבל  בכת .א אחר.  באופן  היה  שהצורה  אלא  הא"ב  כל  היה  עברי  ב 
אשור  בני  וידעו  לאשור  ו"כשגלו  וכלל,  כלל  להם  היה  לא  מנצפ"ך 

 27כתב זה" הם ראו אותיות נוספות שלא היה להם בכתב עברי.

עדיין  .ב מ"מ  אשור,  מבני  אשורי  כתב  את  ולקחו  חזרו   שבנ"י  שאף 
מנצפ"ך ולהחזיר האותיות  אשור הוצרך הנביאים לבא  לבני  אף  , כי 

לא היה להם אותיות אלו, כיון שבעצם אין צורך בכפל אותיות בדבור  
לא   ובמילא  אותם,  שמרו  לא  ולכן  כאן),  המהרש"א  (כמ"ש  ובכתב 

 היתה אותיות אלו גם לישראל עד שבאו הנביאים "וחזרו ויסדום". 

 
 קח מגמרא מהדורת מתיבתא  מהילקוט ביאורים שלהם בסוף הגמ' עמ' טו. אין זה לשון המחבר אלא נל 25
 עיין לקמן ט, א.  26
שיסדו מנצפ"ך שלא  –שחזר הא"ב להצורה שהיה לפני זה, ו"יסדום"  –ואולי י"ל זהו הפירוש "חזרו"  27

 ידעו עד אז.
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הסובר שהתורה נתנה בכתב עברי, אבל   28אמנם כ"ז אתי שפיר רק לפי הדעה 
אלו   אותיות  שכחו  איך  צ"ע  עדיין  אשורית,  בכתב  אך  שנתנה  הסובר  לדעת 

 כיון שהיו משתמשים בהם בכל ספרי סת"ם. 

 ואבקש מקוראי הגליון להאיר עינינו בזה.   

 

 

 (גליון) בענין הנ"ל
  

   הכהן הענדלשי'  שמואלהת' 

 שארףשי' חיים ישראל הת' ו

 תלמידים בישיבה 

כתבו הת' ש.ד.וו. וש.בצ.נ. בענין "מנצפ"ך צופים אמרום", והביאו ריטב"א 
וזהו לשון הריטב"א שהביאו שם: "לשון הקודש כבר נודע לאבות ובני ישראל 
תומת   מתוך  ואעפ"כ  וקדושיו,  נביאיו  עם  מדבר  השם  ובו  תורה  מתן  קודם 

אפי'   אותו  כותבים  היו  לא  ההוא  כאו"א  וקדושת  או  המלך  שכותב  בספרים 
לאותיות  שכחום  הארון  כשנגנז  וזהו  עברי,  בכתב  כותבים  היו אלא  לעצמו 
מנצפך, וכשגלו לאשור וידעו בני אשור כתב זה נטלהו להם או שהיה אצלם  

 קודם לכן שנודע להם מלבד כתב שלהם שהיה להם וחמדו אותו". 

 – ר איך "שכחום"  ובפשטות מדבריהם נראה שהבינו שהריטב"א בא להסבי 

ויסדום"   "וחזרו  קדושתו,  מרוב  בו  השתמשו  כו'   –שלא  לאשור  שכשגלו 
 נטלוהו להם בחזרה. 

וע"ז שאלו שלכאו' צריך להבין כיון שבגמ' מדובר על מנצפ"ך בפרט ולפי פי' 
האותיות  כל  על  קאי  ששכחום  יוצא  שלא    –הריטב"א  כיון  לכולם  ששכחו 

 אה שהקשה כן עי"ש).? (וכן הביאו יפה מר29השתמשו בהם 

הרי הי'    ,אמרום  צופיםלכאו' מה שייך    ,[עוד יש לשאול שלפי איך שהבינו
מ בחזרה  ונטלוהו  מקודם  שנטלוהו   אשור?להם  הם  שהצופים  י"ל  אבל 

 .]30לישראל מאשור 

 
 סנהדרין כ"ב, א.  28
 ".לאותיות מנצפ"ךריטב"א עצמו ק' שכתב "וזהו כשנגנז הארון שכחום בוכן  29
 וראה לקמן הערה ד"ה מכאן לכאו' נופל, לקמן בע' הבא.  30
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 הנה ראיתי קצת להאיר בזה: 

מ"ד  אית  הא  חדשו]  לחוד  מנצפ"ך  [וכי  הריטב"א:  הקשה  בתחילה  הנה 
דעזרא שינה את הכתב דמאי אשורית שעלה עמהם    31בסנהדרין פרק כהן גדול 

 מאשור? (ע"ש מה שתירצו).

היו  בנס  שבלוחות  וסמ"ך  דמ"ם  קאמר  חסדא רב  דהא  להקשות:  והמשיך 
עומדין, משמע דכ"ע היא ואילו התם בסנהדרין אמרינן דאיכא מ"ד שהתורה 

ונתן וחזר  הקדש  ולשון  עברי  בכתב  לישראל  בכתב   ניתנה  עזרא  בימי  להם 
אשורית, ואמרינן מאי אשורית שעלה עמהם מאשור שכתב הקדש הוא כתב  
בני אשור. וזה תימה גדול ש..אם התורה ניתנה בכתב עברי מה נס הי' במ"ם  

 וסמ"ך? 

הנקרא  הכתב  שזה  ספק  אין  שודאי  שם:  שהביאו  מה  לתרץ  הואיל  וע"ז 
קדש וכן לשון הקדש,    אשורית הוא כתב הקדש שבלוחות ועל שם כך נקרא

אבל   בלוחות,  אלא  ההוא  כתב  נראה  לא  הקודשומעולם  נודע   לשון  כבר 
וקדושיו,   נביאיו  עם  מדבר  השם  ובו  תורה  מתן  קודם  ישראל  ובני  לאבות 
בספרים  אפי'  אותו  כותבים  היו  לא  ההוא  וקדושת  תומת  מתוך  ואעפ"כ 

 שכותב המלך או כאו"א לעצמו אלא היו כותבים בכתב עברי. 

יינו שענין זה אינו מובא (מתחילה) בריטב"א להסביר הענין דשכחום וחזרו ה
ויסדום, אלא לתרץ קו' אחרת שיצא ממה שמובא בסוגיא דידן. ובכגון "דרך  

ש מוסיף  מנצפ"ך"אגב"  לאותיות  שכחום  הארון  כשנגנז  התי'    "וזהו  שע"י 
 לקושיא הנ"ל גם נתבאר איך יכול להיות ששכחום לאותיות התורה.

(למה נקרא בשם אשורית "שעלה עמהם מאשור",    ביאורו בתי'ח"כ חוזר לוא

ויסדום):   בחזרו  הפי'  שזהו  בהערתם  בפשטות  כמובא  לאשור  ולא  וכשגלו 
זה נטלהו להם או שהיה אצלם קודם לכן שנודע להם   וידעו בני אשור כתב 

, ובני ישראל הורגלו בו עמהם משם  מלבד כתב שלהם שהיה להם וחמדו אותו
ושאר  32לךואי  ס"ת  לכתוב  להם  ניתן  עזרא  ובימי  מאשור.  שעלה  הוא  וזה   .

 כתובים.. 

 
 כב, א.  31
מאשור,  32 לישראל  שנטלוהו  הם  שהצופים  הוא  אמרום,  בצופים  שהפי'  לעיל  הביאור  נופל  לכאו'  מכאן 

 כו'.).. לכתוב ס"ת  ניתן להם  שמכאן משמע שבנ"י נטלוהו בעצמם (ואח"כ בימי עזרא 
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ומסיים: ולפי זה אין במה ששינה עזרא את הכתב לכתוב ספרי תורה בכתב  
הקדש שום חידוש על התורה, שהרי הכתב הזה כבר הי' ידוע וניתן לנו בלוחות 

 הברית. ע"כ.

כחום לאותיות מנצפ"ך" שהפי' אבל עדיין (כיון שהריטב"א כותב "וזהו ... ש
היא שע"י שכתבו רק בכתב עברי נשכח מהם האותיות) צלה"ב    33ששכחום 

לשכ להם  שלפי"ז הי'  ששאלו)  מנצפ"ך  ולכאו' (כפי  ח כל האותיות ולא רק 
 )? לאותיות מנצפ"ך" ("וזהו שכחום 

החידוש הוא דוקא    - ואולי י"ל הביאור בזה    :ואשר על כן המשיכו לבאר וז"ל
"ך ולא כל אותיות הא"ב משום ש: א. בכתב עברי היה כל הא"ב אלא  במנצפ

ו"כשגלו   וכלל.  כלל  להם  היה  לא  מנצפ"ך  אבל  אחר.  באופן  היה  שהצורה 
לאשור וידעו בני אשור כתב זה" הם ראו אותיות נוספות שלא היה להם בכתב  
חזרו  שבנ"י  שאף  ב.  ויסדום].   ויחזרו  שיבואו  לנביאים  הצריכו    עברי [ולכן 

ולקחו את כתב אשורי מבני אשור, מ"מ עדיין הוצרך הנביאים לבא ולהחזיר  
האותיות מנצפ"ך, כי אף לבני אשור לא היה להם אותיות אלו, כיון שבעצם  
אין צורך בכפל אותיות בדבור ובכתב (כמ"ש המהרש"א כאן), ולכן לא שמרו  

"וחזרו    אותם, ובמילא לא היתה אותיות אלו גם לישראל עד שבאו הנביאים 
 ויסדום". עכ"ל. 

תי'   של הגמ' היתה להאיר, ובהקדים: לפני התי' הסופית  רציתי  על זה  הנה 
קס"ד: "אין מהוה הוו ולא ידעו הי באמצע התיבה והי בסוף התיבה  -ראשון 

ואתו צופים והתקינו פתוחים באמצע תיבה סתומים בסוף תיבה". היינו, אל 
"כ איך אומרים שצופים אמרום, תשאל הרי כבר היו מ"ם סתומה בלוחות וא

קבעו  שהם  הוא  אמרום  שצופים  וזה  מתחילה  היו  כבר  אכן  שבאמת  כיון 
 מיקומן שסתומה בסוף ופתוחה באמצע. 

שהרי עדיין לפי"ז אינו מתורץ מה שכתוב "אלה    ,אבל הגמ' המשיכה להקשות 
דבר  –המצות"   לחדש  עתיד  נביא  שכחום   ,שאין  אלא  למסקנא  הגענו  ובזה 

 יסדום. וחזרו ו

 והנה אפשר לבאר מסקנא זו בב' אופנים:

הי   מיקומן  איפה  הוא  ידעו  שלא  ומה אותם  שידעו  לתרץ  נסינו  הראשון. 
 אלא באמצע והי בסוף, אבל מכיון שלפי זה עדיין ק', שוללים לזה ואומרים  

 
שעלה  "וזה הוא    'חזרה'ה  לאחרי שהסבירכפי שמסיים  (  " ואינו כותבו לבסוףשכחוםולהעיר מהדיוק "וזהו   33

 " היינו שרק ביאר השכחום ולא איך חזרו ויסדום וכנ"ל בפנים.חזרו ויסדום, וכן לא הוסיף "וזהו )"מאשור
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כהנ"ל  – ויסדום,  לא  וחזרו  שכחום  ושכחום  שהיינו   ,אלא  מנצפ"ך  להם  הי' 
 וצופים חזרו ויסדום.  לגמרי

וכן נראה שלפי אופן זה ביארו הריטב"א שאו א) לא הי' מנצפ"ך בכתב עברי 
כשנטלוהו בחזרה מבני אשור. או ב) שבני אשור עצמם    כללולכן לא הכירום  

 ליסדם מחדש. ורו אותם ולכן הצריכו לצופים להחזירם מכבר לא ש

לל שני  אופן  יש  הריטב"א,  אבל  ביאר  שכן  נראה  וגם  זו  סופית  מסקנא  מוד 
והיא: מתחילה תירצנו שידעו אותם ומה שלא ידעו הוא רק איפה מקומן וע"ז 

אכן כל הזמן ידעום וכן   ,הק' שאין נביא עתיד לחדש. ומתרצת הגמ' למסקנא
(איזה  פרט זהואלא ששכחו ל  ,מתחילה היתה הקפדה שהי באמצע והי בסוף 

 זה מהן בסוף) וחזרו הצופים ויסדום. מהן באמצע ואי 

הריטב"א  פי'  שכן  (מפורש)  נראה  שפיר    34וכנ"ל  אפרקא  הא  "ובמסקנא 
איירי   בכולהו  נמי  וצופים  מדאורייתא  בסוף  דכולהו  מינייהו  הי  לן  ואדכרי 

 ". תיבה והי מינייהו בראש תיבה

 . )כנ"ל(ולפי הנ"ל מופרכים תירוצם שלמדו כאופן הא' 

ואולי עדיין יש לתרץ כעין תי' הא' שלהם, שמכיון שהשתמשו רק בכתב עברי  
אשורית   כתב  כשנטלו  אז  וסתומות,  פתוחות  אין  זו  אותם ובכתב  לקחו 

אלא שמכיון שלא הכירום ולא נודע להם מסורה ע"ז היו מבלבלין   הכפולות
סדום אותם ושמים הי באמצע והי בסוף וכן להפך כו' ואז באו צופים וחזרו וי 

 .35דאדכרי לן הי מינייהו בסוף תיבה והי מינייהו בראש תיבה –

אבל כדאי להעיר, כפי שמסיימים שם, שכ"ז ביאר הריטב"א רק לפי הדעה  
דכל   36שאשור פירושו שחזרו אותם האותיות מבני אשור, אבל לפי דעה שנית 

השתמשו באשורית וֵשם "אשורית" הוא מטעם אחר, עדיין לא ביארנו   הזמן 
 איך יכול ששכחום לאותם אותיות. 

 
 בקטע המתחלת והא דאקשינן סוף ב, ב. 34
שחזרו    -  ולפי"ז אפשר ג"כ להעלות מה שכתב בהערה לתירוצם הא' שם, שיש לומר שזהו הפי' "חזרו" 35

 איזה באמצע ואיזה בסוף. שהזכירו לנו  - ו"יסדום"  מנצפ"ך
 סנהדרין, שם. 36
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שבאמת   מראה  כולהעיר  יפה  שהביאו  שם  בהערתם  זו  לשאלה  תירצו בר 
מנצפ"ך  לאותיות  שכחום  איך  משלו  מעשה  ביאור   ,שביאר  לומר  ויש 

 .37הריטב"א לדעה שעברו לכתב עברי וביאור היפה מראה לדעה שני' 

לביאור [וראה בקובץ זו   נוסף בענין זה].הערה הא' בענין מנצפ"ך

, תיכף  38בל"ג דגאולה האמיתית והשלימה  –והעיקר שנזכה כבר לגלוי הכפל  

 ומיד ממש. 

 

 

 ברכה לפני ואחרי כל עלי' לתורה 
 

 הלוי לואיס שי'אפרים ליב  הת'

 נו"נ בישיבת קיץ 

 

לפניה  מברך  והחותם [=בתורה]  נאמר, "הפותח  א  כא,  מגילה  במשנה  הנה 
מברך   אחרון  והעולה  לפני',  מברך  לתורה  ראשון  העולה  פירוש:  ולאחריה". 
לאחרי'. ומקשה הגמ' שם (ע"ב) "והאידנא דכולהו מברכי לפניה ולאחריה?" 

שכל מצינו  הזה  טעמא    (דבזמן  ומתרץ "היינו  ולאחרי'?),  לפני'  מברך  עולה 
דתקינו רבנן גזירה משום הנכנסין ומשום היוצאין" (שזו תקנה שתקנו חכמים 

 משום הנכנסין והיוצאין). 

ופרש"י: "משום הנכנסין. שאם יכנס אדם לבית הכנסת אחר שבירך ראשון, 
לפניה בתורה  ברכה  אין  יאמר  מברכין  האחרים  את  ישמע  לא  ומשום ואם  .

 
שרק לי יש לפרש "שכחום" לפי דעה השני' גם בסגנון של הריטב"א: לפי הדעה הראשונה שסוברת  ווא 37

שאר הספרים נתנו בכתב עברי מפני תומת וקדושת הכתבבכתב אשורית,  נתנו    לוחות שכחום מפני    ,וכל 
עם הלוחות כל    .שנגנז הארון  אלא גם  אשורית  רק הלוחות נכתבו בכתב  שלא  שסוברת  ולפי הדעה השני' 

(ספרי משה וכגון    הראשוניםהספרים נכתבו בכתב אשורית, י"ל שסיבת השכחה היתה מפני  שרק הספרים  

ואז    )מפני תומת וקדושת הכתב-מאותה טעם  () נכתבו בכתב אשורית ושאר הספרים נכתבו בכתב עברי  דא
הכתב לידע  בהם  לעיין  יוכלו  ולא  הספרים  להם  היה  שלא  מפני  מנצפ"ך ,  שכחום  לאותיות  שכחו  ולכן 

 וכבפנים.

 "מאושר בכתבו"ש אבל אי אפשר לומר כן מפני שהדעה השני' סוברת שהסיבה שנקרא כתב "אשורית" מפני  

לבני אשור. ולכן אי אפשר לומר שגם לפי הדעה השני' שכחו אותיות הא"ב מפני שאם   כללואין לו שייכות 
 שכחום היו צריכים לבני אשור. וק"ל. 

 . 337סה"ש ח"ב ע'  –ראה שיחת ש"פ ואתחנן ה'תנש"א  38
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יאמרו  ברכו  לא  והראשונים  לאחריה  מברך  החותם  את  שמעו  ולא  היוצאין. 
 .39היוצאין אין ברכה בתורה לאחריה" 

אתר כתב "עפרש"י וכ"פ הרמב"ם. ולכאורה  על  ובהגהות וחידושי הרש"ש 
הנראה לפרש דהגזירה היתה דילמא יקראו לקריאת התורה אחד מהנכנסין או 

י  שהראשון  ונמצא  ברכה  מהיוצאין  בלא  והב'  לפניה  ברכה  בלא  בתורה  קרא 
לאחריה עי' שו"ע או"ח ר"ס ק"מ ובמ"א סק"ב וכ"כ הט"ז סי' תכ"ח סק"ה 
לברך   צריך  הי'  הראשון  ברכת  אחר  אחד  בא  אם  התקנה  קודם  דגם  בסופו 
בסוף מכילתין בד"ה לפי שא"א ברכה כו' ודלא כת"ש...".   תחלה וכן הט"א

הנכ "משום  מפרש  הרש"ש  בבית  והיינו  שיש  מכיון  אשר  והיוצאין",  נסין 
הנכסת אלו הנכנסין מאוחר, ואם יקראו לעלות לתורה איך יעלו אם לא שמעו  
הברכה, ועל כן תקנו חכמים שיברך כל אחד בעלייתו לתורה. וכן גזרו משום 
היוצאין, שייצאו קודם ברכה אחרונה, אף שהם בעצמם עלו לתורה, ועי"ז לא 

 חרי'.יוצאים חובת הברכה לא

ונראה לבאר החילוק דיש שני אופנים כיצד להבין חיוב הברכה לפני קריה"ת 
שיהי'   שצריך  חפצא,  חיוב  הוי  לרש"י,  חפצא.  וחיוב  גברא,  חיוב  ולאחריו: 
ברכה לפני קריה"ת בציבור, ולאחרי קריה"ת בציבור, ועל כן אינו קשור עם  

כן אם לא  בעצמם. משא"כ הרש"ש אומר דזה חיוב גברא, ועל    העולים לתורה
 שמע הברכה יצטרך לברך בפני עצמו. 

והביא הרש"ש מקורות לדבריו "עי' שו"ע או"ח ר"ס ק"מ. ובמ"א סק"ב. וכ"כ  
ברכת  אחר  אחד  בא  אם  התקנה  קודם  דגם  בסופו  סק"ה  תכ"ח  סי'  הט"ז 

 הראשון הי' צריך לברך תחלה".

ד הנה בשו"ע סי' ק"מ (ס"א) שהביא, איתא: "הקורא בתורה ונשתתק העומ 
(הל'   ולהרמב"ם  ובסוף.  בתחילה  ויברך  הראשון  שהתחיל  ממקום  יתחיל 
תפילה פי"ב ה"ה) לא יברך בתחילה. הג"ה: ואפי' בזמן הזה שש"ץ קורא דינא  

 הכי".

אלא  לא הי' מברך  שבזמן התלמוד  שם (סק"ב) כתב "ואע"פ  ובמגן אברהם 
רך אשר לכן הממשיך ממקום שנשתתק העומד לא היה צריך לב  -הראשון [

הרמב"ם   הראשון -לדעת  בברכת  לצאת  נתכונו  שהאחרים  מפני  היינו   ,[

שלא כיון, ולכן צריך לברך בתחילה]". והיינו שכל השומעים   -משא"כ עתה [

 
תשל"ה) ע' קנח. והביא שם שכ"כ וכ"כ עוד ראשונים, כמו רבינו אברהם מן ההר (מהדורת בלוי, נ.י.  39

 הרמב"ם (עיי"ש), וכ"כ הרש"ש משם הרמב"ם. ועוד. 
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קריה"ת בזמן שהיו רק מברכים בפתיחה ובחתימה, היו כולם מכוונים לצאת  
 יד"ח הברכה. 

תכ"ח (ס"ו): "קללות   סי'  בשו"ע  מש"כ  הרש"ש  הביא  כהנים  עוד  שבתורת 
אין מפסיקין בהם אלא אחד קורא כולם". הביא הט"ז שם (סק"ה) שמקשה 
אמרה  וא"כ "וכאן  שרק הפותח והחותם היה מברך,  ע"פ הגמ' במגילה כאן 

אלא הפותח והחותם? [ אין מברכין כלל  יברכו בקללות הא  שלא   -המשנה 

בזה הדרך  -ותירץ   שלא יברכו ] ונ"ל דאף בזמן המשנה לא היה קבוע וחיוב
הפותח   על  לסמוך  יכולים  הקוראים  כל  שהיו  אלא  והחותם,  הפותח  רק 
והחותם וא"צ לברך כל אחד בפני עצמו, כמ"ש בברכת הנהנין דלפעמים אחד 

 ". ואם רוצים כל אחד מברך בפני עצמומברך והשני יוצא בשמיעתו, 

לברך שנית, ולכן    חיובוהרש"ש למד מדבריהם שאם בא אחד מאוחר יש לו  
שמעו הברכה  אלו שלא  פירושו, בשביל  כתב הרש"ש שמשום הנכנסין וכו' 

 . גבראמשום שנכנסו מאוחר. והיינו דיש כאן חיוב 

אמנם רש"י סובר דחיוב חפצא הוא, וכמש"כ בשו"ע סי' קל"ט ס"ח "אפילו  
ולברך  לחזור  צריך  בתורה,  לקרות  קראוהו  ותכף  לעצמו  התורה  ברכת  ברך 

". דמשום כבוד התורה נתקנה כשקורא בציבוררה  אשר בחר בנו כשקורא בתו

מפני   בציבור  בקריה"ת  לברך  שתקנו  התורהוהיינו  הנכנסין כבוד  ו"משום   .

אינו   שזה  לפניה,  בתורה  ברכה  שאין  מאוחר  הנכנס  יחשוב  שלא  בכדי  כו'", 
כבוד התורה כשקורא בציבור שלא לברך עליו [וכגון אם כמה מה"מאוחרים"  

 א יידעו שצריך לברך בתחילה, אי"ז כבוד לתורה].יפתחו בית הכנסת, ול

ויש להביא המג"א על סי' קל"ט ס"ד וז"ל (סק"ה) "ונ"ל דמ"מ אם בירך על 
התורה שחרית יוצא י"ח, ובצבור נתקנה משום כבוד צבור כמ"ש ס"ח". ועפ"ז 
יש לפרש דברי הט"ז ובמג"א שהביא הרש"ש, שאף שהיו מתכוונים לצאת 

מהעולה   הברכה  בשני  י"ח  לתורה  בעלייתו  לברך  רצה  שאם  ועוד,  ראשון, 
, ואין לו  יצא יד"ח בברכת התורה שחריתוכיו"ב היה יכול לברך עו"פ, מ"מ  

מפני כבוד התורה כשנקראת   רצהחיוב ("חיוב גברא") לברך שנית, אלא אם  
 .רוציםבציבור. וכפי שרואים ברור בדברי הט"ז שזה רק אם 

יטעון דהוא כעין חיוב חפצא וגברא שהגברא ישמע  [אבל מ"מ י"ל שהרש"ש  
 לברכת החפצא]. 
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 מטלטלין של אנשי ירושלים 
 

 הלוי לואיסשי'  אפרים ליבהת' 

 נו"נ בישיבת קיץ 

 

במגילה שלהן,    40איתא  שאינן  מפני  בירושלים  בתים  משכירים  אין  "דתניא 

בעלי   הקדשים  עורות  לפיכך  מטות,  לא  אף  אומר  צדוק  בר  אושפיזין ר"א
נוטלין אותן בזרוע" [פירש"י: "אין משכירין. בעלי בתים את בתיהם לעולי  
ושלמים  תודה  קדשים.  עורות  לתוכן.  ונכנסין  להן  נותנין  בחנם  אלא  רגלים 

 שהעורות לבעלים"]. 

לא נתחלקה לשבטים.  הגמ' הביא ברייתא זה להוכיח שירושלים

ן שהקרקע מקום המטות לא  דסבירא לי' דכיו  42"פירש הר"ר יוסף   41ובתוס'
מקום   ומכל  שלם,  שכירות  להשכירם  בידם  כח  היה  לא  לבעלים  מיוחד  היה 

 מחמת מטלטליהם היו נוטלין עורות הקדשים". 

וב"תוספות המבואר" ממכון המאור, כתבו בפירוש תוס' זו "שכיון שהקרקע  
ירושלים, לכן  שזו  שייכת לבעלי המקום כיון  אינה  מונחות המיטות  שעליה 

א יכלו לקחת על כך שכר, ומה שלקחו מהאורחים את עורות הקדשים, היה  ל
 זה על מה שהניחו את מטלטליהן בבית אנשי ירושלים". 

שם הקשו "ובתוספות ישנים (יומא יב, א ד"ה אף לא) כתבו, שאף   17ובהע'  
כיון  שכר,  לקחת  היה  אפשר  אי  ומטלטלין  תיבות  כהנחת  שימושים  על 

שלהם, ויש לעיין בתוספות כאן, מה ההבדל בין שימוש של  שהקרקע אינה  
מיטות לשל מטלטלין. ובריטב"א כתב שאת עורות הקדשים נטלו בכח הזרוע  

 עבור שכר המטות". 

והנה לא זכיתי להבין קושייתם, שהרי כשתוס' מבאר ע"מ נטלו, וכותב עבור 
משו בו המטלטלין, הרי"ז הכוונה עבור המטלטלין של אנשי ירושלים שהשת

העולי רגל, כי המטות עצמם, והכלים וכיו"ב היו ברשותם של אנשי ירושלים. 

 
 כו, א.  40
 ד"ה אף לא המטות.  41
 לכאו' הכוונה לר' יוסף פורת ב"ר משה, תלמיד רשב"ם ור"ת.  42
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אמנם בתוס' המבואר הבין בטעות שהכוונה למטלטלין של העולי רגל, וא"כ 
 הכוונה ששכרו למקום אוצר למטלטליהן, וזה לא מובן מה החילוק, כנ"ל.

 ושוב ראיתי שכ"כ בביאורי התוס' במתיבתא עוז והדר. 
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 *הלל לפני התפילה

 עזאגווישי' יוסף יצחק הת' 

 שליח בישיבה 

 'א

1בענין אם איחר לבוא לבית הכנסת ידוע פסק אדה"ז בשולחנו 
"וכל היום כשר   

תפילת   אחר  מיד  הציבור  עם  לקרותו  המובחר  מן  ומצוה  ההלל...  לקריאת 
שחרית... ואם בא לביהכנ"ס אחר שהתפללו הציבור שחרית ועומדים לקרות  
הלל והוא לא התפלל שחרית, יש מי שאומר שאם אין לחוש שמא יעבור זמן  

 לה"ק. ק"ש טוב לו שיקרא תחילה הלל עם הציבור ואח"כ יתפלל עכ

וכן מצינו שכתב בסק"א ס"ה ובלשונו שמצות הלל היא כל היום ואין מקומו  
 קבוע מיד אחר תפלת י"ח שאפילו קודם התפילה צריך לקרותו לפעמים. 

האריז"ל   דעת  "ואין  ציבור  שלמי  בשם  לח  ס"ק  תכב  סי'  החיים  בכף  אבל 
 נוחה... לומר דברים שלא כסדרן". 

 ובנוגע לדילוג בתפילה ראה מה שכתבתי בשערי ישיבה (חח"ל צפת) חלק כ'. *
 ס' תפ"ח סעיף ג'. 1

הלכה 
ומנהג
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 'ב

מצינו המכתב הידוע "במ"ש אודות אמירת הלל   ובענין דעת רבותינו נשיאנו
לפני התפילה הוראה בפירוש לא שמעתי בזה אבל מסופר בפי חסידים שאף 
שעות כמה אפילו בתפילה מאריכים היו שבת בתפילת נשיאנו שרבותינו
לגמור את  גמר הציבור את תפילתם הנה ביו"ט הי' מסתדרים באופן  לאחר 

 לל עמהם עכלה"ק". תפילת השחר עם הציבור ולאמר ה

 ומזה רואים לכאורה שאין אומרים הלל לפני התפילה אפילו עם איחר לבוא. 

2אולם ממה שמובא בכמה מקומות 
"אויב סאיז א טאג וואס מ'מאכט אליין   

די ברכה זאל ער זאגן הלל בסדר התפלה. אויב ער דארף יוצא זיין פון דעם  
 ".  3ציבור, און שפעטער דאוונען  חזן זאל ער דאמאלסט זאגן מיטן

שאומרים   ההלל]  את  בו  גומרים  שלא  ימים  ימים [כגון  שיש  מזה  ממשמע 
 הלל לפני התפילה.

 'ג

ובשורות הבאות אי"ה אנסה להמתיק הדעה שאין אומרים הלל לפני התפילה  
 אפילו בימים שאין גומרים בו את ההלל. 

 ויובן בהקדם  בענין האם מברכים באמירת הלל ביחיד.  

דהנה מצינו שכותב כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א במכתב בנוגע לברכת ההלל  
וז"ל   ההלל  את  בהם  גומרים  שאין  הלל "בשאלת4בימים  לברכת  בנוגע  ו 

דא  כגון  בענינים  הכלל  ידוע  הנה  בסידור  מאשר  אחרת  נדפס  יום  שבהיום 
ידעו  יום  היום  עריכת  בעת  שהרי  ופשוט  זה  ומובן  אחרון  כנוסח  שנוהגים 
פסקי ובס' שם הכולל בשער יעוין להנ"ל ובנוגע בסידור, בהנכתב והתבוננו

 הסידור להרב נאה בתחילתו" עכלה"ק. 

הדברים מברך    ופשר  היחיד  אשר  מובא "נוהגים  טבת  א  בתאריך  יום  בהיום 
בהלל תחלה וסוף גם בימים שאין גומרים בהם את ההלל" והכוונה להמתפלל  

 ביחידות.

 
 דעם רבינ'ס קינדער ע' ק"י וראה בהמשך ההערה עוד מקורות וכו'.  2
 (מיחידות לא' ששאל אודות אמירת הלל כשמאחרים לבוא למנין).  .3
 אג"ק ח' ט"ז ע' פד. .4
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נדפס   חב"ד  סידורי  ובכמה  כלל  יברך  שלא  משמע  הזקן  אדמו"ר  ומסידור 
 'והיחיד אינו מברך לא בתחלה ולא בסוף כך שמעתי מפיו הק'."

ק אד"ש מה"מ במכתב הנ"ל שהולכים אחרי הנדפס אחרון, שזה  וע"ז אומר כ"
ההלל. גומרים את שלו ביומים גם שמברכים שכתוב יום ההיום

תשמ"א  מסעי  ש"פ  בהתוועדות  5וגם 
חסידים    שמנהג  רבינו  "הזכיר 

 לחטוף ולומר את הברכה בעצמו בחשאי" .-אריינכאפן

אפילו ההלל  על  מברך  המתפלל  שיחיד  מצינו  הנ"ל ביחדות    מכל  מתפלל 
 ובימים שלא גומרים את ההלל. 

 ד'

ויש לומר שלענין בהלל לפני התפילה לפועל אין לעשות כן. וראיתי לדייק  
" הנ"ל  מיחידות  חזן במילים  דעם  פון  זיין  יוצא  דארף  ער  ער   אויב  זאל 

הלל   חצי  אומרים  שרק  בימים  לא  דהיינו,   ". . ציבור.  מיטן  זאגן  דאמאלסט 
ך לצאת ידי חובתו מהחזן וממה שהבאנו שאפילו מתפלל אלא מתי שהוא צרי 

לברך   יכול  הוא  כי  התפילה,  לפני  הלל  לומר  צורך  אין  בעצמו  מברך  ביחיד 
בעצמו  כשמברך  ומילא  הברכה,  ידי  לצאת  בכדי  הוא  לזה  (דהטעם  בעצמו 

 בטלה הסיבה)  

ובזה יומתק מה שבהיום יום כתוב שיחיד מברך על ההלל אפילו בימים שלא  
ולא גומר א']  סעיף  לעיל  אדה"ז [כמובא  של  הפסק כמו  ולא  ההלל,  את  ים 

כמו בסידור [ממכתב הנ"ל]. כי כל הסיבה לומר לפני התפילה הוא לשמוע 
מהחזן הברכה, ולצאת ידי חובתו עם זה, אבל אם אין בזה צורך כי הוא יכול  

 לברך בעצמו אז אין מדלגים. 

 'ה

ובנוגע לעצם סיפור הנ"ל, שמשמע שיש ימים שאומרים הלל לפני התפילה  
מתשורה  הוא  קינדער"  רבינ'ס  ב"דעם  דהמקור  הדברים,  בשורש  לעיין  6יש 

 

7ולכאורה הוא מהיומן של יצחק גאנזבורג מתשח"י ושם מובא 
"ניסן מאנגל   

"ש,  סיפר לי שהת' משה, בנו של ר' אלי' נחום שקליאר הי' ביחידות אצל אד 

 
 . 322ע' שיחות קודש חלק ד'  5
 כ"ח סיון תשנ"ה חיפסתי ולא מצאתי ולכאורה מובא שם היומן של ר' יצחק גאנזבורג כבפנים.  6
 מובא בקונטרס דיוקנו של חסיד ע' קלד בתאריך של י"ד סיון. 7
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או   הציבור  עם  לומר  אם  הלל,  אמירת  בעת  הכנסת  לבית  כשבאים  ושאלו: 
לאמרו אחרי גמר התפילה ביחידות. ויאמר לו: פאשפעטיגט מען ניט. וישאל 
שוב, און ווי איז אויב מען האט פארט פארשפעתיקט? ויאמר: אם אומרים 
, הלל, שלם, אומרים אותו אחר התפלה, ואם חצי הלל שצריך לצאת בברכה

קודש  לשיחות  נעתק  ומשם  הצבור."  עם  8יאמרהו 
לסתור     מעשה  ובהוספה 

מהערת המעתיק "ר' ישעי' הרצל שאל שאלה הזו מהרי"ל גראנער ויאמר לו 
שהוא שאל שאלה זו מכ"ק אד"ש ויאמר לו אד"ש: שגם הוא שאל זה מכ"ק  
מו"ח אדמו"ר, וכן מו"ח אדמו"ר סיפר לו ששאל זה מאדנ"ע, ואמר אדנ"ע: 

יז ווי אן אלטען געבאקענע בולבע [חלה ישנה בלתי אפוייה היטב] אז עס  סא
במילים אחרות לא לומר הלל -קומט צו גיין נאך שמו"ע, וואו איז דער הלל."  

 לפני התפלה. 

כמה  אחרי  רק  הוא  ב']  [סעיף  הנ"ל  מיחידות  שסיפור  רואים  הנ"ל  ומכל 
רק בכדי לצאת ואד"ש לא אמר את זה לכתחילה. וזה גם    –פעמים ששאל  

בברכה של החזן [אבל כבר קבענו שאומרים הברכה ביחיד]. וגם יש לנו את  
 .9הסיפור מהרב הרצל 

 

  

 
 [החדש] תשח"י ביומן של ט' סיון.  8
ירת הלל, אם הוא  והערה כללית בסיפור הנ"ל שבספר הפסק בתפילה [ע' סא] מובא "התחילו הציבור באמ 9

באותן ימים בהן קוראים את ההלל בדילוג יפסיק ויקרא עמהם, ולא יברך על ההלל לא בתחילה ולא בסוף  
אומר שזה בדיעבד אבל לכתחילה לא    6אבל בימים בהן גומרים ההלל אין לו להפסיק לאמירתו." ובהערה  

זה מיומן של תשח"י האמת שזה יעשה כן מהמכתב שבסעיף א' וסיפור הנ"ל של הרב הרצל אבל כותב ש 
מובא שם אבל לא מאותו זמן רק הערת המעתיק של שיחות קודש וגם במפתח שיחות קודש ערך הלל מובא 

משנים  הסיפור של הרב הרצל אע"פ שזה לא קרה אז.ובהתקשרות גליון קלז מובא סיפור זה ישר בשם רלי"ג  
עם זה יום שגומרים בו את ההלל מקורו הוא ובעצם הפסק של הספר הפסק בתפלה שזה תלוי  הראשונות.  

ממג"א בנוגע לעצם הענין של הפסק בפסוקי דזמרה אבל לפי כל הנ"ל בשיטת רבותינו נשיאנו מובן ברור  
 שאין לומר הלל לפני התפילה כלל.
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 נטילה ראשונה של נט"י עם מגבת

 

  עזאגווישי' יוסף יצחק הת' 

 שליח בישיבה 

 

 'א

בהנהגת אד"ש מה"מ בנטילת ידים מצינו שנוטל אפילו השפיחה הראשונה  
10עם מגבת וכפי שמובא בספר מעשה מלך 

"בעת הנטילה מחזיק את הספל    

 באמצעות מגבת הן בנטילת יד ימינו והן בנטילת יד שמאלו" 

(תרגום)    111מובא "ראה שיחות קודש תשי"ד הוצאה חדשה עמ'  24ובהערה  

ידים לסעודה תהיה שלוש פעמים על כל יד ועם מגבת.  "כמו הענין שנטילת
פעם כשמישהו שאל האם לעשות זאת ענו לו שאין לזה שייכות אליו, וכעת 
שישנם  ששמעתי  עד  פשוט  מאוד  דבר  והוא  החסידים  כל  אצל  נתפשט  זה 
על   ועם מגבת  פעמים  שלוש  יד  חב"ד נוטלים כל  נשי ובנות  שאפילו  בתים 

לרב מבחוץ עולמ'שע, אליהן זה כבר הגיע כיוון  הכתף ההידור שטרם הגיע  
 שהם גדלו בבית חסידי." 

וראיתי להביא סמך למנהג זו שאפילו הנטילה הראשונה היא עם מגבת מהדין 
יא' ד' סעיף  אדה"ז סימן  לא נטל  בש"ע  שעדיין  מי  ידיו  על  לו  ישפוך  "ולא 

שחרית הטמא ידיו  על  הטהור  והזה  עד  :שנאמר  טמא  הוא  הראשונה  והיד   "

 שישפוך עליו מים, אז משתמשים במגבת שזה טהור.  

וכמו שהקשה האליה רבא סעיף יא "לא יטול ממי שלא נטל וכו' דכתיב והזה  
הטהור על הטמא וא"ת איך הימין מקבל מן השמאל והרי היא טמא וי"ל דהכא  

ר עדיין חפץ להעביר הטומאה ממנו ולא אפשר בלא"ה אבל אדם שלא נטה
 והרי הוא חפץ בטומאתו אין כח בידו להעביר טומאה אחרת עד שיטהר" 

 'ב

ויש לעיין בדין הנ"ל עם הוא כל היום כפי שכתב הט"ז "ונראה לי דהוא הדין   
בנטילה לאכילה וכל שכן הוא, שהרי התם עיקר החיוב משום טומאה דסרך 

 
 . 52ע'  10
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ש מזה  מפרשים  כמה  שדיקו  כמו בבוקר  רק שהוא  או  "מי תרומה"  כתוב 
 ולא כל היום וכמו שממשיך שם באליה רבא.-"  שחריתשעדיין לא נטל ידיו "

וכפי הנראה מש"ע אדה"ז בהלכות נטילת ידים סימן קנ"ט שלא מביא ישר 
" י"ד:  בסעיף  מביא  ואפילו  טהור  ידי  על  להיות  שצריך  זה  שיבאו דין  צריך 

שנאמר    מצינו במי חטאתולא מאליהם שכן   המים על ידיו מן הכלי מכח נותן
" ומביא פה הפסוק "והזה הטהור על הטמא" כמו .והזה הטהור על הטמא בהם

 בנט"י שחרית, אבל לומד מזה לא שצריך להיות איש טהור אלא איש.  

 ועוד בהמשך הסימן כתוב סעיף כ': 

מכשירין " יש  לידים  מים  נותן  הקוף  נותן  אם  כח  אלא  הצריכו  שלא  לפי 
שהצריכו שיבאו המים מכח אדם דוקא כמו   יה ויש אומריםיהיה מי שיה  בלבד

לכתחלה אבל בדיעבד יש לסמוך על סברא   ויש לחוש לדבריהם במי חטאת 
סופרים בדברי  להקל  מהנדה  ...  הראשונה  ליטול  מותר  בתו וכן  היא  או  אם 

אע"פ שהנדה וכן הנכרי מטמאים במשא ונטמאו המים שבכלי   משרתת שלו
האיך יטהרו המים את הידים אפי' לחולין כיון שנוטלין  אע"פ שלא נגעו בהם ו

משום סרך תרומה ולתרומה הן פסולות מפני שנטמאו מהמים הטמאים מכל 
אין   טהורים  מים  לנו  להיות  אפשר  ואי  מתים  טמאי  כלנו  שאנו  כיון  מקום 

בנדה ונכרי כיון שאפשר ליזהר  ויש מחמירין לחוש גם לטומאת הנכרי והנדה
ואין   אפשרמטומאתן  משאי  אפשר  לקבל  דנין  שלא  לדבריהם  לחוש  וטוב 

ונכרי  מנדה  אין  נטילה  בעצמו  נוטל  והוא  בכלי  מים  הביא  הנכרי  אם  אבל 
 (שזהו גם כן דבר שאי אפשר) ומי שיוכל להזהר גם בזה אשריו" . לחוש 

הולך לפי השיטות שהדין שצריך טהור ליטול ידיו   ומכל הנ"ל משמע שאדה"ז
 הוא רק בנטילת שחרית ולא כל היום. 

אבל בסוף הוא אומר "ומי שיוכל להזהר גם בזה אשריו" ואולי יש לומר גם כן  
בעניננו שאין ממש צורך במגבת בשפיכה ראשונה וזה כוח כוחו וכו' אבל כמו 

ה הענין של "ומי שיוכל שמובא בשיחה שזה חומרה שהתפשט בחב"ד אולי ז
 להזהר גם בזה אשריו". 

אד"ש עושה עם מגבת,    הראשונהוכל זה להסביר בדרך אפשר למה הנטילה  
 ושאר הידים זה מצד נגיעת במים הטמאים ודו"ק. 
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 ולא באתי אלא להעיר.  

 ביטול שנה מעוברת

   היידינגספעלדשי' מנחם מענדל הת' 

 11בוגר הישיבה

  – "  12לפני יציאת מצרים צוה הקב"ה למשה "החדש הזה לכם ראש חדשים 

על פי ראית מולד הלבנה, ודבר זה    –מצות קידוש החודש   שיקדשו כל חדש
הי' מסור לסנהדרין. "אבל בזמן שאין שם סנהדרין בארץ ישראל אין קובעין 

 ".13חדשים ואין מעברין שנים אלא בחשבון זה שאנו מחשבין בו היום

14כשיבוא משיח במהרה בימינו  הנה
ויחזרו לקדש שהחדשים ויעברו השנים   

 ע"פ הראי' יתכן שישתנה מהלוח כמו שהוא עכשיו. 

שנה   הוא  החשבון  שלפי  שנה  לשנות  דין  בית  יכול  אימתי  עד  לעיין  ויש 
 מעוברת שיהי' שנה פשוטה. ויש בזה כמה דרכים ושיטות וכדלקמן. 

 לפני שבת מברכים אדר א':

 עות יכולים לעשות השנה שנה פשוטה.לכל הדי 

 לאחר שבת מברכים אדר א':

תשד"מ  אד"ר,  מבה"ח  משפטים,  ש"פ  15בשיחת 
מה"מ:     אד"ש  כ"ק  אומר 

הנה אף שמשיח צדקנו יכול עדיין לבוא   –"בנוגע לשבת מברכים אדר ראשון  
מכיון  אעפ"כ,  שיבוא",  יום  בכל  לו  "אחכה  שהרי  ראשון,  אדר  ר"ח  לפני 

הכנסת ובציבור "ראש חודש אדר ראשון -הכריזו כבר בבית שבשבת מברכים
העיבור   שנת  שזוהי  תורה  ע"פ  הכרזה   ." לא    –כו'  זה  שענין  לומר  מסתבר 

 
 שליח בישיבת תורה אור מיאמי.  11
 שמות יב ב.  12
 רמב"ם הל' קיה"ח ה,א. 13

צדקנו   14 משיח  ביאת  לפני  "גם  ע'   –או  ח"ט  לקו"ש  (ראה  הזה  בזמן  ב"ד  לסמוך  שאפשר  להדעות 
 . 145שיחת ש"פ משפטים תשנ"ב הע'  –ואילך)."  466וראה גם התוועדויות תשמ"ה ח"א ע'  .וש"נ .105

 . 978התוועדיות תשד"מ ע'  15
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ישתנה גם לאחרי ביאת משיח צדקנו, היינו, שגם כאשר משיח צדקנו יבוא  
 לפני ר"ח אדר ראשון, תשאר שנה זו שנת העיבור". 

ח אד"ר תשנ"ב אומר: אף שבשבת אבל לאידך בשיחת ש"פ משפטים, מבה" 
אדר חודש ש"ראש היא") תורה ישראל ("מנהג תורה ע"פ הכריזו מברכים
ראשון ביום השלישי", הרי, כשיבוא משיח צדקנו תיכף ומיד, לפני ר"ח, שאז 
ויקבעו   ישנו  שסנהדרין  מקום  שיש  יתכן  ע"פ הראי',  החדשים  לקדש  יחזרו 

 יסן". שיהי' רק אדר אחד זה, ויהי' סמוך לנ

ה'תשנ"ב  שבט  כ"ח  תרומה,  פ'  א'  יום  שיחת  16וראה 
הצדדים     ב'  שמביא 

איך תהי' ההכרעה,   – ומסיים "ויש להאריך בכל זה, ובפרט שאינו ברור הדבר  
 ויש לומר בזה לכאן ולכאן." 

 אחר ר"ח אדר ראשון:

תיכף   צדקנו  משיח  "...כשיבוא  הנ"ל:  תשנ"ב  משפטים  ש"פ  בשיחת  הנה 
 ומיד, לפני ר"ח..." שמזה אפשר יש לדייק שמדובר דוקא לפני ר"ח. 

שם: " ויש לומר, שמרומז גם בכתיבת שמו של   146אבל לאידך גיסא בהארה  
"יום   כמו  אחד",  "אדר  גם  שפירושו  "ראשון"),  (במקום  א'"  "אדר  החודש 

שבזה מרומזת האפשרות שישאר רק   –דלאחריו בא יום שני וכו'    אחד", אף 
שמזה   מעוברת)."  שנה  תהי'  שלא  לשנות  יחליטו  סנהדרין  (באם  אחד  אדר 

 משמע שגם אחר ר"ח יכולים לשנות ולעשות השנה פשוטה.

סנהדרין  במס'  17והנה 
נשיא     ירצה  כן  אם  אלא  השנה  את  מעברין  אין  "ת"ר 

טול רשות אצל שלטון אחד שבסוריא ושהה  ומעשה ברבן גמליאל שהלך לי 
ר"ג ואמר רוצה  לבא ועיברו את השנה על מנת שירצה רבן גמליאל וכשבא

מעוברת."  שנה  נמצאת  18אני 
הזה    בזמן  שנה  שהעיבור  לומר  אפשר  שעפ"ז 

הנשיא   ולכשיבוא  תנאי"  "על  רק  החודש    –הוא  תחילת  אחר  יכול   –אפי' 
19לבטלו. 

 

 
 . 684שיחות קודש תשנ"ב ע'  16
 יא,א.  17
לכתחלה משום כבוד הנשיא אבל אינו נוגע בעצם העיבור אבל לפי הרמב"ם    לפי הרמב"ן דין זה הוא רק 18

 (הל' קיה"ח פ"ד הי"ב) "לא רצה אינה מקודשת".
אבל ממ"ש הרמב"ם שם פ"ו הי"ב " ודבר זה הלכה למשה מסיני הוא. שבזמן שיש סנהדרין קובעין על פי  19

מחשבין בו היום ואין נזקקין לראיה. אלא   הראיה ובזמן שאין שם סנהדרין קובעין על פי החשבון הזה שאנו
שיהיה  וזה  ביום.  אחריו  או  ביום  לו  קודם  או  הראייה  יום  הוא  זה  בחשבון  בו  שקובעין  יום  שיהיה  פעמים 

83



 אחר פורים קטן: 

 "אחר (פורים) ר"ח ניסן" ראה להלן 

 אחר ר"ח אדר שני: 

20במאירי 
אינה    רצה  לא  אחר  מעמד  צריך  ואין  מעוברת  זו  הרי  ורצה  "...בא 

מעוברת ומ"מ אם נכנס חדש העבור עד שלא בא מלמדין אותו שירצה הואיל 
 ויצא עליו שם אדר...".  

 אותו" משמע שבעצם יכול לבטלו גם אז. ולהעיר ש"מלמדין

 אחר (פורים) ר"ח ניסן:

בו   קבעו  לא  שהרי  העבור  חדש  עבר  אם  לומר  צריך  "...ואין  שם:  במאירי 
מועד." (ולכאורה הכוונה משעבר י"ד אד"ש). אבל כנ"ל שזהו רק "מלמדין 

 אותו". 

 .21מפני שלא קבעו בו פורים –ואפשר שהוא הדין אם כבר עבר פורים קטן 

22וראה במנחת חינוך 
שקו"ט אם צריך "שירצה הנשיא" דוקא לפני     שמביא 

ר"ח ניסן או לא ע"פ ביאור הענין אם "על מנת שירצה הנשיא" היינו על מנת  
23שיאמר הן או על מנת שלא ימחה ומביא מהטורי אבן

שמקשר זה גם עם   
24הענין של יש ברירה אן אין ברירה. ע"ש. 

 

 * * * 

 ול לאחר פסח: אם תקופת ניסן יח

 

" אפשר יש לומר שבזמן הזה אין ענין זה  .לאחר הראייה ביום פלא הוא ובארצות שהן למערב ארץ ישראל

 שאין לנו סנהדרין בכלל.  –של תנאי 
 סנהדרין שם. 20
 וזה שלא הזכירו בפירשו י"ל שמדובר גם בזמן בית ראשון שלא הי' עדיין פורים. 21
 מצוה ד' בסופו.  22
 ר"ה לא,ב.  23
את השנה אלא מתחילת השנה  העירני ח"א שאפשר יש לומר שכשם שאין מעברין אחר ר"ח אלול: 24

(בשעת הדחק) (רמב"ם הל' קיה"ח פ"ד הי"ג) גם כן אין מבטלין חודש העיבור אלא עד סוף השנה (דהיינו 

 עד ער"ח אלול שיעשו אותו ער"ה).
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הארה   תשנ"ב  משפטים  ש"פ  בשיחת  מה"מ:    147הנה  אד"ש  כ"ק  אומר 
ש"ב"ד מחשבין ויודעין   פ"ד ה"ב)  שלדעת הרמב"ם (הל' קידוה"ח  "להעיר, 

אם תהי' תקופת ניסן בששה עשר בניסן או אחר זמן זה מעברין אותה השנה  
שלא כדי  מעוברת  תהי'  שהשנה  בהכרח  אחר",  לסימן  חוששין  ואין  תהי'    .. 

תקופת ניסן לאחרי ט"ז ניסן, משא"כ לדעת הרמ"ה (השגת הרמ"ה שם. וראה  
 כס"מ שם הט"ז) שאין מעברין על התקופה לבדה, כי אם על ב' סימנים."

יש  "למה  א"כ  שליט"א  הרבי  את  מארלאוו  הרב  שאל  זו  שיחה  לאחר  אבל 
? וענה כ"ק אדמו"ר שליט"א  25מקום לומר שאולי לא יעברו ב"ד את השנה"

ע"ד   ב  הנ"ל  החשבון  כל  עתה  ברמב"ם  כמפורש  כי  העיקרי  מה"מ: "הטעם 
אבל יחיד הוא בזה) לא ראי' בפועל. כמשמע    –הממוצע (מה שאין כן להרס"ג  

כמדומה   –ברמב"ם   ועוד.  וכו'  וכו'  הממוצע  ע"ד  חשבון  רק  הי'  בימיו  כבר 
 בזמן ובב"ד דהרי"ף קדשו על פי הראי'."

אד"ש מה"מ: "..אחד   שאומר כ"ק  תשד"מ  פסח  של  אחרון  שיחת  גם  וראה 
הוא   לבוא  לעתיד  שכן,   –היעודים  ומכיון  החמה".  כאור  הלבנה  אור  "והיה 

נמצא שאז לא יהיה שייך כללות ענין עיבור שנים, כי: עיבור השנה בא למלא 
ט ולהשלים את החסרון של שנת הלבנה לגבי שנת החמה, חסרון הנובע ממיעו 

הלבנה, "לכי ומעטי את עצמך", שלהיותה "מאור הקטן" אזי סיבובה והילוכה  
כן   שאין  מה  הגדול".  "מאור  החמה,  והילוך  מסיבוב  יותר  קטן  שלה  בגלגל 
בהתחלת הבריאה, לפני מיעוט הלבנה, כאשר היו "שני המאורות הגדולים", 

א יהיה  ל  –ועל דרך זה לעתיד לבוא, כאשר "והיה אור הלבנה כאור החמה"  
חסרון בשנת הלבנה לגבי שנת החמה, ובמילא לא יהיה צורך בשנת העיבור. 
הלבנה   וגלגל  החמה  גלגל  יהיו  בדיוק  אופן  באיזה  לדעת  אפשר  אי  אמנם 
לעתיד לבוא, אבל לא יתכן שיהיה שינוי עיקרי ביניהם עד שיהיה צורך בענין 

 עיבור שנים כבזמן הזה." 

ממנין המצוות שהרי לכאורה יבטל בימות ושואל א"כ איך קידוש החודש הוא  
המשיח? ומתרץ "יש לומר, שהיעוד "והיה אור הלבנה כאור החמה" קאי על  
התקופה שלאחרי תחיית המתים, אבל לימות המשיח (לפני תחיית המתים)  

החדשים    – קידוש  שמצות  נמצא  שכן,  ומכיון  הלבנה.  באור  שינוי  יהיה  לא 
 .26" .זמן שישנו כללות ענין קיום המצוות כל –ועיבור שנים נוהגות לדורות  

 
 .183נדפסה בס' אוצר המלך עמ'  25
 .אבל שואל על זה איך יתווך אם ביאור החסידות על פסוק זה. ע"ש  26
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וגם עפ"ז אפשר יש לומר שבמקרה והיה משיח בא אחר שבת מברכים (או 
ימות   של  השני'  לתקופה  מיד  לילך  שיכולים  הידוע  וע"פ  כנ"ל),  לאח"כ 

27המשיח (תקופת תחיית המתים)
יהי' צורך    –   ואז ישוו השמש והירח ולא

 בשנה מעוברת. 

 

 

 
 ה א' לפ' בחוקותי בסופו. לקו"ש חכ"ז שיח 27
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 נחש   -תנין 
 שארףשי'  חיים ישראלהת' 

 תלמיד בישיבה 

"ויאמר   1כשה' דיבר אל משה מתוך הסנה שיעשה את המופתים לבנ''י כתוב:
משה מפניו" והנה כשה' דיבר    וינס  לנחשהשליכהו ארצה וישלכהו ארצה ויהי  

כתוב:  פרעה  לפני  המופתים  את  לעשות  משה  פרעה   2אל  אלכם  ידבר  "כי 

לאמר תנו לכם מופת ואמרת אל־אהרן קח את־מטך והשלך לפני־פרעה יהי  
כתוב לתנין פרעה  לפני  המופת  את  עשה  כשאהרן  וכן  ואהרן    3,  משה  "ויֹבא 

צוה ויעשו כן כאשר  פרעה ולפני    אל־פרעה  את־מטהו לפני  אהרן  ה' וישלך 
 ", לתניןעבדיו ויהי 

והנה רש''י מפרש  תנין: נחש. וצל"ה למה כשהקב"ה מדבר עם משה הכתוב 
משתמש במילים "נחש" וכשמשה מדבר עם פרעה משנה את לשונו מנחש  

 ל"תנין"? 

 ולהבין זה יש להקדים תחילה פירוש המילה תנין.

מבאר על המילים, התנינים הגדולים:"דג גדול   4ת והנה רש''י במעשה בראשי 
 שבים ומדרש אגדה וכו' ". 

לטעות  יכולים  הרי  לתנין,  מנחש  לשנות  צריך  רש''י  למה  קשה  עוד  וא''כ 
 שפירושו כמעשה בראשית ולא נחש. 

 שמות, פרק ד', פסוק ג'.  1
 בפרק ז', פסוק י.  שם,  2
 שם, שם, פסוק י. 3
 בראשית א, כא.  4

פשוטו של 
מקרא
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ללמד  בא  אלא  לשוא,  אינה  בתורה,  ואות  תיבה  שכל  ידוע  דהנה  הענין  אך 
 אותנו משהוא. 

שהסיבה   לומר,  בגלל ויש  היה  המופתים  את לעשות  למשה  אמר  שה' 
שהרי   5שמשה  ישראל  על  לו  ודיבר לשון הרע  יאמינו  שישראל  לא האמין 

 הם מאמינים בני מאמינים ולכן נתן ה' לו אותות .                           

ישראל באומרו וכפרש''י בד"ה   לשון הרע על  שסיפר  לו  רמז  לנחש":  "ויהי 
   ש אומנתו של נחש.לא יאמינו לי, ותפ

אם בהרת לבנה   (וממשיך ובד"ה:"מצורעת כשלג": דרך צרעת להיות לבנה,
לפיכך   לי,  יאמינו  לא  באומרו  סיפר  הרע  שלשון  לו  רמז  זה  באות  אף  היא, 

 הלקהו בצרעת.) 

 לפי שעשה מעשה נחש [לשון הרע].  –ולכן דייק הכתוב לכתוב הלשון נחש 

אבל עדיין צריך ביאור למה הפסוק צריך לשנות מלשון נחש לתנין, הרי מה  
 כוונתו לרמז לפרעה במילא זו.

אחר הוא כמו שכתב   ולא משהוא  לעשות את התנין  למשה  אמר  שה'  וי"ל, 
הבעל הטורים והשלך לפני פרעה יהי לתנין...ולמה לתנין לפי שפרעה אמר 

ו ורמז לו כשם שזה היה תנין וחזר על עצמו התנין הגדול הרובץ בתוך יאורי 
 להיות עץ יבש כן יחזור פרעה להיות עפר רימה ותולעה. 

 וא''כ מובן למה התורה משנה מנחש לתנין. 

 ולא באתי אלא להאיר. 

 רש"י ד"ה בכור השבי

 

 סתהוןשי'  יוסף יצחקהת' 

 תלמיד בישיבה 

 

"ומת כל בכור בארץ   6בפרשת בא כשה' אומר למשה על מכת בכורות נאמר: 
בכור עד כסאו על היושב פרעה מבכור הריחים",השפחה מצרים אחר אשר

 
 שבת פח ע' א'. 5
י"א פסוק ה' . 6  פרק
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בכור  בד"ה:עד  רש"י  יאמרו    השבי":  ופירש  שלא  כדי  השבויים,  לקו  "למה 

 יראתם תבעה עלבונם, והביא פוערנות על מצרים". 

מקשים על זה למה מפרש רש"י תיבות אלו? הא לא כתיב הכא    7והמפרשים
 כתיב בכור השבי. 8". אלא לקמן בשעת המכה (עצמה) השבי  "בכור

: ש''אף על פי שאין כתוב כאן  9והנה המפרשים תירצו בכמה אופנים, ומהם

של מקראות.    בכור השבי אלא בכור השפחה, רצה רש"י ז"ל להתיר הקושיא
שבמעשה כתוב "וה' הכה כל בבור בארץ מצרים מבבור פרעה היושב על כסאו 
בכור   עד  כתוב  ובהתראה  השבי.  בכור  גם  שלקה  ומשמע  השבי"  בכור  עד 
השפחה, דמשמע ולא בכור השבי, שהוא פחות מבכור השפחה, כמו שפירש  

אף  הרב עצמו ואמר שמה שאמר הכתוב במעשה עד בכור השבי הוא לומר ש
בכור השבי לקה אף על פי שלא היו משעבדים את ישראל, מאחר שהיו גם  
הם משועבדים כישראל, כדי שלא יאמרו יראתם תבעה עלבונם ובעבורם באה 
יתברר   הם  גם  שלקו  ועכשו  ישראל.  בעבור  ולא  המצריים,  על  הזאת  המכה 

 שבעבור ישראל באה המכה הזאת ולא בעבורם..." 

וע רש''י צריך לבאר זה עוה"פ על הפסוק גופא אם  אבל עדיין צריך ביאור מד
 כבר הקדים רפואה למכה ופירשו כאן? 

רש''י מבאר שם וז''ל  3ועוד  ישראל, ב' תירוצים  של  לאידם  שמחין  : "שהיו 

היה,   בכלל  השפחה  ובכור  זו.  הפורענות  הביאה  יראתנו  יאמרו  שלא  ועוד 
חש השפחה  ובכור  הפחות,  עד  שבכלן  החשוב  מן  מנה  מבכור  שהרי  וב 

עכלה"ק היינו שאינו מסתפק אם הסיבה שהביא שם אלא מוסיף טעם השבי:"
שני ומקדימו וגם טעם השני מביאו בשינו לשון עד שמשנה התוכן שם קתני  

היינו העבודה זרה  יראתינו  היינו ע"ז של השבויים אבל כאן כותב    –יראתם  
 של המצריים.שלנו 

 ואבקש מקוראי הגליון להעיר עיני בזה.

 

  

 
 שפ"ח. 7
י"ב פסוק כ"ט. 8  פרק
 רא"ם על הרש"י. 9
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 בגימטריא יפת מראה  -שית (ו)כ
 

 פופר שי'מנחם מענדל  הת'

 תלמיד בישיבה 

 

"ותדבר מרים ואהרן במשה על אדות האשה הכשית אשר לקח    10על הפסוק 
 כי אשה כשית לקח" מפרש רש"י בד"ה 'כושית' "בגימטריא יפת מראה". 

הד"ה הדפוסים  ברוב  מובן   והנה  אינו  ולכאורה  ו'),  (בלי  חסר  בכתב  'כשית' 

(כשית= מראה  יפת  בגימטריא  אינה  ו')  (בלי  כשית  הרי  יפת   730כלל 
 )?! 736מראה=

וביותר אינו מובן, כי רש"י היה יכול להביא מילה אחרת מהפסוק, 'הכשית' 
 ועם הכולל זה היה מתאים עם "יפת מראה". 

ג"כ קשה כי לכאורה בהפסוק כתיב ואפי' לפי הגירסאות שהד"ה היא עם ו'  
 .?!11בלא ו'

 ואבקש מקוראי הגליון להעיר עיני בזה.

 

 
 במדבר י"ב א.  10
 ואם תאמר שהגרסאות הללו הוסיפו ו' מפני שאלה זו, האיך אפשר לשנות הקרא לגימטריא?! 11
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ת כ"ק הרלוי"צ והרבנית חנה ה חתונתמתי הי
 1נ"ע

2נמירובסקישי'   שמעון בן ציוןהת' 

 תלמיד בישיבה 

היחס  זצ"ל  אודות    3בשלשלת  יצחק  לוי  ר'  המקובל  של  -הגה"ח  אביו 
   -

אדמו"ר    -בלחט"א  י  המשיח  כ"ק  בי"ג   מובא  שליט"אמלך  היתה  שחתונתו 
 .4, תר"ס סיון

") כתוב שהחתונה היתה בי"ג 6(במקורו מ"ימי מלך   "5חב"ד "ימי  בועד"ז גם  

שלאחרי   7סיון. ומביאים שם בארוכה: "לאחר שנקבע זמן החתונה לערב שבת
 זו ידוע ומפורסם, יש פרט מיוחד שאינו ברור, ובגלל זה הוא עדיין קשה.  אע"פ שענין 1
 בלי אחריות כלל וכלל. וכל מי שאינו מסכים עם זה, שיכתוב גליון בא' הקובצים. 2
בהקדמת ההיום יום: "כ"ק הרה"ג הרה"ח המפורסם המקובל וכו' הרב ר' לוי יצחק... ביום י"ג סיון תר"ס   3

 דקנית מרת חנ ע"ה. (בהוצאת אחרות אין כותבים ע"ז כלל). נתתחתן עם הרבנית הצ
] (בערך) נישאה הרבנית לבן זוג  1898[ תרנ"ח: "בשנת 12להעיר שבספר "אם ישראל" כותבים שם בעמ'  4

הצעיר,   קידושין  סידר  הרש"ב  אדמו"ר  מאשר  אחר  שניאורסאן,ולא  יצחק  לוי  הרב  המקובל  החסיד  הגאון 
וך זה."ומוכח להיות טעות מהמכתבים מכ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע שנדפסו  וכנראה הוא גם השדכן לשיד

: "...א) מועד החתונה בשנת  18הערה    255בההערות לקמן. (עד"ז כותבים ע"ז בספר "נישואי הנשיאים" עמ'  

תר"ס,מפורש במכתמו מכ"ק אדמו"ר הרש"ב המועתק כאן בסמך, וברשימה שכתב הרבנית חנה בעצמה."  
"...ב) סידור הקידושין ע"י הרבי רש"ב מופיע במקור זה בלבד. ע"פ מכתבושל הבי רש"ב  ומוסיפים שם:  

המופיע להלן בסמוך, עולה וברור, שאין זה נכון. במכתבו מתנצל הרבי על איחור ברכתו במכתב, ומוודא  
ושין".  שבטח קיבלו המברק לחתונה במועד. הרי לנו שלא היה נוכח בחתונה, ומובן שלא הוא זה שסידר קיד

 אבל השדכן הרי הוא מפורש במכתבותיו שהוא הציע השידוך ביניהם. 
 ואילך על יום י"ג סיון בהוצאת תשנ"ד. 187עמ'  5
33-ואילך. מביאים שם יותר ארוכה בשינוי לשון קצת, ומציינים שם לתולדות לוי יצחק עמ'    61ח"א עמ'   6

ואילך לא מוזכר שם כלל אל "ערב שבת   61מ' . ולהעיר שבתולדות לוי יצחק בדפוס שנת תשנ"ה ח"א ע34
 שלאחרי חג השבועות".

להעיר שרוב זמני הנישואים במשפחת נשיאי חב"ד נקבעו ליום שישי: הורי כ"ק אדמו"ר הזקן ביום שישי  7
י"ד מנחם אב תק"כ, כ"ק אדמור האמצעי וכ"ק אדמור הצ"צ אינו  י"ז אלול, כ"ק אדמור הזקן ביום שישי 

שונות
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חג השבועות, חלתה הכלה ואביה רצה לדחות את החתונה. הוא שלח שליח  
מיחד לכ"ק אדמו"ר מהורש"ב לקבל את הסכמתו לדחיה, אך הרבי לא הסכים  

על הצד היותר טוב ואין ממה לחשוש ונתן את ברכ . ואמנם  8תו שהכל יהיה 
 " 9י"ג סיון תר"ס.  שנקבעהחתונה נתקיים במועד 

נ"ע   חנה  מרת  הצדקנית  הרבנית  ע"י  שנכתבו  ברשימות  זאת,  לעומת   -אך 

שהחתונה    10כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, כתוב  -יבלחט"א    -אמו של   
 היתה בי"א סיון.

 

 

בחודש, כ"ק אדמו"ר מוהר"ש החתונה נקבע ליום שישי אך משום כמה טעמים (ראה בארוכה ידוע התאריך  
את החתונה למוצאי ש"ק, כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ  148בספר נישואי הנשיאים עמ'   החופה נערכו    –) דחו 

אלול (והסעודה היתה ביום ראשון ט"ו אלול)  ולפי זה אולי ג"כ כ"ק הרלוי"צ ביום ש  ישי... ביום שישי י"ג
סיון תר"ס.\ בי"א  ביום ראשון...י"ג

עמוד   תש"ג  בספר השליחות  אד"ש  וכ"ק  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  ע"י  ג"כ  מבואר  העינין  מעלת    153גודל 

מסביר כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ על הורי אדמוה"ז: "...רוב זמני קביעות פון שמחת נישואין בא נשיאי חבד 
יז א זכרון צו דעם יום הקבוע פון די נישואים של ר' ברוך עם הרבנית  זיינען געווען ביום השישי וואס דאס א

כ"ק אדש מבאר ענין זה על כ"ק אדמו"ר    627מרת רבקה..." ראה שם בארוכה. ובספר השיחות תשמ"ח עמ'  
אלול)   (י"ג  הנישואים  לשמחת  בנוגע  "...ועד"ז  מישראל   –מוהריי"צ:  דכאו"א  הנישואים  שמחת  שהרי 

כמ"ש בברכת הנישואים 'מהרה...ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול    קשורה עם הגאולה
שמחה קול חתן וקול כלה' (מהיעודים דהגאולה), ועאכו"כ שמחת הנישואין דנשיא הדור שבה מודגש ביותר 
 הקשר והשיכות לעינין הנישואם דכללות בנ"י עם הקב"ה כדאיתה במדרש 'לימות המשיח יהיו נישואין'"

ובהערה שם "ובפרט שהנישואין היו ביום השישי ערב שב"ק {ובשוה"ג שם "ראה שו"ע אה"ע סס"ד ס"ג: 
פשט המנהג לישא אישה בע"ש. ולהעיר שכמה נישואין אצל נשיאי חב"ד היו ביום השישי(סה"ש תש"ג ע' 

חרי חצות היום  כנגד אלף השישי (ראה רמבן בראשית ד, ג) שהוא ערב והכנה ליום השבת(ובפרט לא- )}  153
שמתחיללהאיר הגילוי דיום השבת {ראה שוה"ג עינין טבילת ע"ש ועוד}) ועדיום שכולושבת ומנוחה לחיי  

-העולמים ועד שבמנחת ערב שבת אומרים המזמור 'הודו לה'  גו' יודו לה' חסדו גו'' ארבעהשחיבי להודות

זו האריךכ"ק אד"ש בנוגע לענין זה    די"לשכולל גםשבח והודיה על היציא מהגלות כו'." בהמשך התועדות
בליל  שהרי  החתונה  התקימה  בדיוק  מתי  אד"ש "צ"ב  כ"ק  אמר  הדברים  בין  השישי  ביום  היו  שהנישואין 

לכאורה אינו מסתדר כי רוב החתונות מתקיימות בלילה או לפנות ערב ואולי    -א"א ובעש"ק ביום  -שבת  
ולכן   בירור  וצריך  שישי  בליל  החתונה  מ  –היתה  בא' כל  וידפיסה  יפרסמה  וכיו"ב  עד"ז  מסורה  לו  שיש  י 

הקובצים". אבל בסוף השיחה שהוגה ע"י כ"ק אד"ש כמה ימים לאחר זה, כתוב בברור שהחתונה התקיימה 
, 198ועמ'    197ראה בארוחה בספר נישואי הנשיאים עמ'    –ביום ועש"ק, מפני שזה קשור לימות המשיח  

 ע"ש.  71ובהערה 
אד 8 כ"ק  מכתב  נ"ע  ראה  מוהרש"ב  גראסמאן    –מו"ר  אשר  לר'  תר"ס,  אד"ש  דר"ח  מא'  קו,  עמ'  ח"ג 

מאומה במכ' זה בדבר בתו של ידידנו הר"ר מ[איר] ש[למה] שי'   (ניקאלייעווער): "...לפלא שאינו מזכיר 
 ואבקשהו להודיעני בהקדם. והשי"ת ישלח לה רפו"ש בקרוב בתוך כו'..."

אבי    –נ"ע מו' תמוז תר"ס. שם כותב מזל טוב לר' ברוך שניאור    ראה גם מכתב כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב 9
 הרלוי”צ, לחתונת הבן שלו, ועל מצד גודל טרדתו נתאחר מכתבו וכו'. ראה שם בארוכה.

ב'רשימות זכרונות הרבנית חנה'. בחוברת לד, מי"א סיון תשי"ב: "איך האב אנגעשריבן די דאטע, אבער   10
פופציק יאר נאך מיין חתונה. עפעס איז  -און-געשריבן. דאס איז געווארן צווייאיך האב דעמאלט גארניט  

 געווען אויף דעם הארצן אז עס האט זיך געוואלט עפעס פארצייכענען, אבער איך האב דאס ניט געטאן..." 

איז דריי און פופציג יאר נאך אונזער חתונה." (בלשונה מגוף כת  "י ובחוברת לה, מי"א סיון תשי"ג: "עס 
יאהר נאך אונזער חתונה..."). ואפי' את"ל שהרבנית חנה לא אמרה את    53הנדפס לקמן: "י"א סיון, ס'איז  

בדיוק  שלה  חתונה  על  מדבר  שלמה פתאום הרבנית חנה  זה פשוט,  אבל לכאורה  בפירוש "היום" וכו',  זה 
 בי"א סיון. וג"כ מרשימות אחרות משמע באופן ברור לי"א. 
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 .  11להבין איך זה מתאים עם הנ"ל וצריך 

שם  כותבים  סיון,  בי"ג  היה  שהחתונה  שם  שכתוב  מלך"  "ימי  בספר  ועוד, 
(כנ"ל בארוכה) שזה היה ב"ערב שבת שלאחרי חג השבועות", שבשנת תר"ס  

 ?! 12א סיון ולא י"ג סיון"ערש"ק שלאחרי שבועות היה בי 

יחס הוגה בידי כ"ק  ואי אפשר לומר ח"ו שכ"ז הוא טעות. כי הרי השלשלת ה
שליט"א,  וגם   13אדמו"ר  כלום.  שינה  לא  אד"ש  כ"ק  ימים  אותו  ועל 

אחרי הפארבריינגען בחלוקת   14בההתוועדות הפתאומית פרשת נשא תנש"א 
 .16" ואז כבר בלילה היה י"ג סיון15הכוס של ברכה שרו "שמח תשמח 

 

אבל   סיון  בי"ג  היתה  עצמו  שהחתונה  את"ל  בהתנאים  {ואפי'  י"א היתה 
ולא  17סיון סיון,  בי"א  שלה,  לחתונה  בנוגע  כתבה  חנה  הרבנית  כאמור  הרי   ,

בי"ג בסיון. ואם החתונה היתה בי"ג! רק התנאים היתה בי"א למה לא הוזכר 
 כלל בי"ג בנוגע לזה?! 

 הסעודה עוד, שאכן החתונה והקידושין עצמו היה בי"א סיון, אך    ואפי' את"ל

היתה  שחתונתו  מוהריי"צ,  אדמו"ר  כ"ק  חתונת  כמו  (בדיוק  סיון,  בי"ג  היה 
ביום שישי, והסעודה היתה רק במוצש"ק) דהיינו, שכשהרבנית חנה כתב י"א 
סיון, מדובר על החתונה עצמה, ושכ"ק אד"ש לא שינה שהחתונה היתה בי"ג  

הזכיר  ס אד"ש  כשכ"ק  פעם  כל  כי   קשה,  עדיין  הסעודה,  היתה  אז  כי  יון, 

 
רצב, מעלת החתונה  -וגם יש לקשר זה עם פנימיות הענינים כמו שכ"ק אד"ש כותב באג"ק ח"א עמ' רצא 11

התשלומין"   "ימי  סיום  סיון   –שלפני  די"ב  הענין  על  שיחות  כו"כ  יש  וגם  בארוכה.  שם  ראה  סיון.  בי"ב 
 תשלומין. 

הי 12 השנה  (שרוב  תר"ס  בשנת  מוהרש"ב  אדמו"ר  כ"ק  מאג"ק  ברור  באופן  זווכנראה  שנה  כקביעות    - ה 

(תשפ"ב)), שי"א סיון היה בערב שבת לאחרי חג השבועות. ומכתב מכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע מיום י"ג 

"יום א', י"ג סיון תר"ס" (ישנם כמה מכתבים מכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע מי"ג סיון    – סיון תר"ס, כותב  
 תר"ס, בכמה מקומות שונים, ועל א' מהם כתוב הנ"ל). 

מע 13 לזה: כך  בנוגע  קודש  מענות  כמה  ראה  וגם  היחס.  השלשלת  את  שערך  זעליגסון  שי'  מ.א.  הרב  יד 
ליקוט    –תשמ"א    חשוןכששאל האם להדפיס את ההערות וציונים שלו ללוח היום יום, ענה כ"ק אד"ש (כ"ף  

כמה  ". וג"כ כפשוטחשוב גם בכמות (מספר ע') כדאי הדבר  חלקמענות קודש תשמ"א מענה כג):"כשיהיה 
לשאלותיו   בנוגע  אדמו"ר    –מענות  מאמרי  למפתח  בנוגע  שאלות  כשכתב  וגם  רמה.  קרז,  קמ,  מענה 

תשמ"ב   מרחשון  (כ"ב  אד"ש  כ"ק  ענה  "  –מוהרש"ב,  ל):  מענה  תשמ"ב  קודש  מענות   הבפו"מליקוט 

שונות   לשאלות  בנוגע  עב,  נו,  מג,נה,  מענה  לקמן  וראה  יום?".  להיום  וכו'  דהערות  ממש]  על  [הבפועל 
כללות שלשלת היחס בהיום יום.אבל עכ"פ, הענין הוא שהלשלת היחס הוגה בידי כ"ק אד"ש. ולא שינה את  

  זה שהחתונה הרלוי”צ היה בי"ג סיון. וג"כ קצת משמע מכתבי הרלוי”צ שזה היה בי"ג סיון.
ל 14 אד"ש צריך  שכ"ק  תנש"א  בשנת  אצל הרלוי"צ  שכשקראו הפסק דין  אגב...)  התגלות ולהעיר, (בדרך 

 זה היה בי"א סיון. –כמלך המשיח 
 באור לי"ג אלול תנש"א שרו אצל כ"ק אד"ש ניגוני שמחה.  –כמו שהיה בחתונת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ  15
וג"כ בשנת תשנ"ד היה ידוע לכולם שחתונתו היה בי"ג סיון, כמו שאנו רואים במוחש (מלבד ספר ימי   16

בסיו שערי לימוד החסידות שכתוב שם " י"ג סיון  מלך שיצא לאור בר"ח כסליו תשנ"ד)  ם הקדמה לספר 
 תשנ"ד, צ"ד שנה לחתונת כ''ק הרלוי''צ והרבנית חנה...".       

 כך שמעתי שכו"כ רצו לתווך כך: שהתנאים היתה בי"א סיון והחתונה בי"ג סיון. 17
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י"ג אלול,   –חתונת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, הוא הזכיר דוקא את זמן החתונה  
 .18ט"ו אלול –ולא זמן הסעודה 

בעצמו  אמר  אד"ש  כ"ק  תשי"ד  אלול  י"ג  תצא,  ש"פ  בהתוועדות  : 19ועוד, 

יו בט"ו אלול, הוא משום שי"ג אלול  "...הטעם על כך שמפורסם שהנישואין ה
ביום   הנישואין  סעודת  את  ערכו  ולכן  בשבוע,  שישי  ביום  שנה  באותה  חל 
שכ"ק  היינו,  אלול...".  בי"ג  היתה  עצמה  החתונה  אבל  אלול,  ט"ו  ראשון, 

אחרי החתונה   שטעות הוא, ובאמת הולכים  אומר בפירוש   –אד"ש בעצמו 

ד"ש הסכים עם יום החתונה להיות  ולא הסעודה. וע"כ אין לומר שכשכ"ק א
 בי"ג סיון ולא בי"א, הוא בגלל שהוא הולך אחר זמן החתונה ולא זמן החופה.}

ואם אמת הוא מה שכתבו ב"ימי מלך", אז לפי זה שהחתונה היה "בערב שבת 
השבעות"   חג  במועד   –שלפני  נתקיים  "החתונה  הרי,  כי  החתונה  היה  הרי 

 ?!21"20שנקבע 

 

 

 

 :22ת חנהכתי"ק הרבני 

 

 
ו מתנה בכל שבעת  חמישים שנה לחתונת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, כ"ק אד"ש נתן ל  –בי"ג אלול תש"ז    18

מי"א לח"י אלול (כ"ק אד"ש סיפר על כך: ראה שיחת י"ד כסלו תשל"ט, ואג"ק ח"ב עמ'    –ימי המשתה  
רלו). בש"פ תצא, י"ג אלול תשי"ד התוועד כ"ק אד"ש בקשר ליום זה. ראה בארוכה בפנים). וכמו"כ כו"כ  

טרס עם מאמר שנאמר בי"ג אלול שנים אחרים כ"ק אד"ש התוועד בקשר ליום זה. ובשמ"ז יצא לאור קונ
 תשמ"א. ועוד.

נינו   19 (מתשורת  בשעתו  שכתב  גרונר  ישעי'  מרדכי  ר'  הרה"ח  "נישואי    –מיומן  בספר  בארוכה  ראב 
הנשיאים" ח"א אודות זמן לאחרי חתונת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ): "בעת הילוכו של כ"ק אד"ש מבית המדרש 

ל איתנו  "קידוש"  שיעשה  וביקשנוהו  הרב  לחדרו,  וענה  בזה,  טעם  עוד  שנאמר  ואמר,  החתנים...  כבוד 
קאזארנאווסקי, שהיום י"ג אלול יום חתונתו של כ"ק אדמו"ר נבג"מ זי"ע, והסכים על זה. היתה התוועדות 

 משך שתי שעות...". 
 ולא כחתונת כ"ק אדמו"ר [מהורש"ב] נ"ע, שבתחילה נערכה ליום שישי, ולאח"ז דחינהו ליום ראשון. 20
או שהחתונה היה ב"ערב שבת שלחרי חג השבועות",    -פי' את"ל, שלענין זה שהוא סתירה מיניה וביה  וא   21

או שהיה בי"ג סיון, ובדיוק ששייך לומר שזה שכתוב י"ג היא טעות, גם כן שייך לומר שזה שכתוב "ערב  
תבים י"ג סיון ולא  שבת שלאחרי חג השבועות" היא טעות. אבל עדיין צ"ע כי בספר תולדות לוי יצחק רק כו

 שבת שלאחרי חג השבועות.
 ושם סותם מרשימה זו שזה בי"א ולא י"ג. כנ"ל בארוכה. 475מספר "נישואי הנשיאים" ח"ב עמ'  22
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זה23ועצ"ב  ענין  על  יותר  שיודע  מי  וכל  בזה.  להאריך  ואין  מבקש  24.  אני   ,

 . 25בבקשה כפולה ומכופלת להעיר ולהאיר עיני בזה בכל מה שיכול

 

 

 

 ברכה על ַהָמן (גליון) 
 

   היידינגספעלדשי' מנחם מענדל הת' 

 26בוגר הישיבה

 

בה דכלא  ל.    27בקובץ  י.  ש.  והת'  ל.  י.  הת'  בספר  מביא  שכתוב  מה  על 
מן    28חסידים לחם  המוציא  השמים" (או  מן  לחם  הנותן   . המן ".  על  שברכו 
הארץ  29השמים מן  לחם  המוציא  הוא  30או  ברכות  והרי  ברכו  איך  ושואל   .(

 מצוה דרבנן שנתקן רק זמן רב לאח"ז. 

 
: "מועד הנישואין נקבע ליום שישי י"א 253ומצאתי מה שכותבים ע"ז בספר "נישואי הנשיאים" ח"א עמ'    23

: "...החתונה התקיימה במועד שנקבע מראש 255שכותבים בע'    שם שמציין למה 11סיון ה'תר"ס. ובהערה  

תר"ס."    – שנת  סיון,  לחודש  ימים  עשר  אחד  בהעלותיך,  פרשת  שלאחרי  קודש  שבת  ערב  השישי,  ביום 
שם: "רשימות זכרונות הרבנית חנה חוברת לד (י"א סיון תשי"ב... ביום זה מלאו שישים ושתים    17ובהערה  

ה (י"א סיון תשי"ג, היום מלאו ושלוש שנה מחתונתנו"). ויש להעיר ולהבהיר: שנה לחתונתי") ובחוברת ל
) נכתב: "לאחר שנקבע זמן החתונה לערב שבת קודש שלאחרי חג השבועות, 61בספר 'ימי מלך' (ח"א עמוד  

החתונה  התקיימה  ואמנם  לכך...  הסכים  לא  הרבי  אך   ... הנישואין  מועד  לדחות  רצה  ואביה  הכלה  חלתה 
אולם   –שנקבע  במועד   ועוד).  יצחק  לוי  ותולדות  חב"ד,  ימי  ישראל',  'אם  בספרים  (וכ"ה  תר"ס  סיון  י"ג 

דברים אלה אינם תומאים את הקביעות השנה בשנתתר"ס, שבה ערב שבת שלאחרי שבועות היה י"א סיון  
שתאריך    (ורק יום ראשון שלאחריו היה י"ג בסיון). וזאת בנוסף למה שהרבנית חנה בעצמה כתבה (כנ"ל) 

כי כנ"ל כו"כ פעמים, שהשלשלת    –נישואיה הוא "י"א לחודש".  ע"כ נעתק מהספר. אבל אפילו לזה צ"ע  
היחס הוגה בידי כ"ק אד"ש, ואם החתונה באמת היתה בי"א זיון ולא בי"ג סיון, מדוע לא שינה כ"ק אד"ש  

עמ'   תשנ"ה  מהודרת  יצחק'  לוי  ב'תולדות  (וגם  לי"א?  זה  רק  71את  סיון,   כותבים  בי"ג  היתה  שהחתונה 
 והושמט כלל וכלל זה שהיתה בערב שבת קודש שלאחרי חג השבועות).

לסיכום, צ"ע איך לתווך זה שהרבנית חנה כתב בעצמה שהחתונת היתה בי"א סיון, וזה שלא שינה כ"ק   24
כי מלבד זאת, היה מקום לומר שכולם טעו בזה והאמת    – בי"ג סיון    אד"ש בהשלשלת היחס שהחתונה היתה

הוא שנתקיימה בי"א, אבל עכשיו שהשלשלת היחס הוגה בידי כ"ק אד"ש, ותיקן בו רבות, מדוע לא שינה 
 כ"ק אד"ש לי"א אם אמת הדבר. 

 צים".וכלשון כ"ק אד"ש הנ"ל: "כל מי שיש לו מסורה עד"ז וכיו"ב יפרסמה וידפיסה בא' הקוב 25
 שליח בישיבת תורה אור מיאמי.  26
 יצא לאור ע"י ישיבה קטנה  אור אלחנן חב"ד לכבוד י"א ניסן תשפ"ב מאה ועשרים שנה.  .41ע'  27
 סימן תתתת"מ.  28
 ע"פ הרמ"ע מפאנו.  29
 לפי הרמ"ק. 30
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הברכה   על  אחרות  שיטות  גם  שיש  להוסיף  מן   –(ויש  לחם  "הממטיר 

שלא ברכו כלל על המן משום    33וגם יש שיטה   32האדמה" , "בורא פרי  31הארץ" 
שהיה לחם אבירים שנבלע באיברים, וכל תיקון הברכה על האוכלים הוא כדי  

 לברר ולהפריד את הניצוצות מהפסולת, וזה לא שייך במן.)

והנה בפשטות יש לומר שמלבד זה שגם מימי האבות קיימו כל התורה ואפי' 
הוא גם דבר המונח על השכל לברך את    34יליןמצוות דרבנן כמו עירוב תבש

 ה' על מה שנותן אלא שלא הי' חיוב עד שתקנוהו רבנן.

ועל מה ששואל הת' הנ"ל שלכאורה "ספק ברכות להקל", אינו שהרשי כלל 
זה הוא רק בשאינו יודע אם מחוייב כלל בברכה אבל כאן בודאי היו מחוייבים 

ברכת   כמו  זה  והרי  מצווים  היו  שלא  שאינם רק  שאף  המצוות  על  הנשים 
 מצווים יכולים לברך.

ברכה   איזה  הנ"ל  השיטות  כל  בין  מחלוקת  יש  איך  להמתיק  יש  הנ"ל  וע"פ 
 35ברכו והרי לכאורה זה מחלוקת במציאות? 

וי"ל שלפי שלא נתקן ברכה ראשונה עד לאחר זמן רב אז לא הי' עדיין מטבע 
 .36ולכן הי' נוסחאות שונות הברכה וכל אחד ואחד ברך כפי נוסח שלו 

 

  

 
 הבן איש חי.  31
 פרדס יוסף פ' בשלח בשם ספר חמדת ישראל. 32
 ישראל דוב זצ"ל. בני יששכר בשם המקובל ר'  33
 רמ''א שו''ת סי' י'.  34
 ובפשטות י"ל שזוהי שיטתם מה צ"ל הברכה ונפק"מ בפועל כשיהי' לנו המן בביאת משיח צדקנו בב"א.  35
ושוב ראיתי כמו זה בשם האדמו"ר משומרי אמונים שהיו שלש דרגות בישראל, הצדיקים שלא הרגישו   36

ירכו על המן כלל, הצדיקים הבינונים הרגישו מעט טעם  שום טעם במאכל, מחמת דביקותם בהקב"ה, לא ב
 ."במאכל בירכו "המוציא לחם מן השמים" ואילו פשוטי העם בירכו "המוציא לחם מן הארץ
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 שרשי משפחת טריוויש
 

 הלוי לואיס שי'  אפרים ליבהת' 

 נו"נ בישיבת קיץ 

 

 'א
בדבר שרש משפחת "טריוויש" (או: ְטַרִויׂש, טריויׂש, וכיו"ב. והוא ע"ש העיר  

רש"י  נולד  שם  יוחנן 37ְטרֹויׁש  משפחתי זה הוא ר'  לנו הראשון בשם  ידוע   ,(

 ). 38טריוויש, בן דורו של הריב"ש והמהרי"ל (ר' יוחנן נפטר קע"ט או קפ"ט 

ע"ב - על יחוסו של ר' יוחנן, כתוב בתשובותיו שבתשובות הריב"ש סי' רס"ט
(ובפרט בסי' רע"ב), אשר אביו הי' ר' מתתיהו, בן ר' יוסף, בן ר' יוחנן שעזב  

ספריםארץ   בכמה  נקרא  (וע"ש  ה'ס"ו  דשנת  בגזירות  יוחנן    39אשכנז  "ר' 

 אשכנזי"). 

כתב שר' יוחנן טריוויש, היה דור שמיני לרש"י    40והנה בספר אוצר הגדולים 
אינם  אמנם  דבריו  עכת"ד.  שע"ב.  סי'  ריב"ש  בשו"ת  בתשובתו  וכמוש"כ 

רש"י והן  נכונים, שהרי: א. בסי' שע"ב שם לא מדבר עליו כלל, הן כצאצא מ
התשובה היא של ר' חסדאי  בכלל (היינו שלא קשור אליו כלל). ב. אדרבה,

, ולא של ר' יוחנן טריוויש. ג. היינו יכולים לחשוב, אפשר כוונתו  41קרשקש 
לסי' רע"ב אשר כנ"ל, הוא של ר' יוחנן טריוויש, אמנם דבר זה לא נמצא שם 

 כלל.

נראה אמנם, אשר האוצר הגדולים טעה בציון הדברים ובתוכן הדברים, ונראה  
אשר ר' יוחנן    43שכתב  42אשר מקורו הוא בספר "מקדש מעט" לר' משה ריאטי 

טריוויש היה דור י"ב ברבנות, ולפי"ז מובן שאבי זקינו, ר' יוחנן שבא מאשכנז,  
 .44היה דור ח' ברבנות

ן מאשכנז הוא דור ח' ולא ר' יוחנן טריוויש יוצא שבאוצה"ג טעה: א. ר' יוחנ
(והשני הוא דור י"ב). ב. ברבנות ולא מרש"י. ג. הוא מספר מקדש מעט ולא 

 מתשובות הריב"ש. 

 
 אבות עטרה לבנים ע' מה הע' מ.  37
 . וש"נ.127ראה שמות חכמים ע' שסא הע'  38
 ברוב ספרי יוחסין עליהם נרחיב הדיבור לקמן. 39
 נפתלי יעקב הכהן, ח"א ע' קנב. לר'  40
 ס.-חבירו של הריב"ש, ראה הנסמן בשמות חכמים ע' שנה 41
 נדפס בווינא בשנת תרי"א.  42
בהגהה. לא ראיתי הדברים בעצמי, משום שספר זה אינו בנמצא, אפילו לא ב'אוצר החכמה' או    104ע'   43

דוק שמה. אמנם דבר זה מובא בכמה  בוקס'. אמנם בספריית כ"ק אד"ש יש ג' טופסים, ובעז"ה אב-ב'היברו
 ספרים, ועליהם הנני סומך. 

 שהרי מפשטות הלשון משמע שהכוונה בן אחר בן.  44
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 'ב
 .45על צאצאי ר' יוחנן טריוויש, כבר נתבאר בארוכה בכמה ספרים, ואכ"מ 

מצאתי בספרים שונים שכותבים    נדוננו כאן הוא בדבר שרשי המשפחה. דהנה
 אופנים שונים כיצד משפחה זו הם צאצאי רש"י, ובהקדים:

בכמה  וכדמוכח  רש"י,  צאצאי  הם  טריוויש  שמשפחת  הוא  מוסכם  דבר 
 מקומות, ומהם: 

בספר "ברכת אברהם" לר' אברהם טריוויש, שנדפס בשנת שי"ב בוויניציאה 
תב בשער הספר "אברהם (והשלים כתיבת הספר בשנת רפ"ד כמשו"כ שם), כ

טריבש צרפתי מגזע המאור הגדול מטריויש רש"י ז"ל". וכן בהקדמתו שם, 
"בזכות אבותי הקדושים ז"ל כי מזרע המאור הגדול רש"י ז"ל אנחנו". ובדף 

רפט ע"א שם "המאור הגדול רש"י ז"ל הצרפתי ... קבלנו שהיה ממשפחתי  
 משפחת טריביש ואנחנו זרעו". 

נוספ נין ר'   47כתב  46ים: בשלשלת הקבלהוכן בספרים  יוחנן טריוויש [=  "ר' 

יוחנן טריוויש הנ"ל] שעשה פירוש מחזור טליאני, יש לו קבלה שהיה מגזע  
 רש"י". 

בפרשת אמור כתב "מצאתי כתוב    48בספר "רביד הזהב" (לר' דובער מווילנא) 
בחיבור אא"ז הגאון מו"ה שניאור טריווש מפפד"מ שהיה נוהג שלא לאכול  

 בסוכה בליל שמיני עצרת עפ"י מעשה דרש"י ראש משפחתנו". 

 מכל הנ"ל מוכח שהיו צאצאי רש"י.

 

 'ג
 כיצד היו צאצאי רש"י? 

יוחסין   ספרי  בכמה  מצאתי  זה  בדבר  לאחר שנכתבו  פירוש  [  מאוחריםהנה 
, ומיוסדים המה על מקורות שיש בידינו (או חידושים וזיופים),  שנת ה'תר"כ

צפונות, בקובץ  שלמה   עיין  הרב  של  במאמרו  תנש"א),  ברק,  י' (בני  חוברת 
"שיבושים  ובהמשכו  בארוכה,  בזה  בישראל"  היוחסין  "לחקר  אנגלארד 
נפוצים במגילות יוחסין" שם חוברת יא, יב, יד וטו. ובמאמרי הרב יוסף נחמי' 

- הלוי קוואדרט "וכונן לחקר אבותם", בקובץ בית אהרן וישראל גליון קסה

אופני  אחד  עא], כמה  מרש"י, כל  צאצא  מאשכנז היה  שבא  יוחנן  ם כיצד ר' 
 להבהירהובא בכמה ספרים ומגילות יוחסין, וציינתי רק לאיזה מהספרים [ו

 
. אבות עטרה לבנים. משפחותם לבית אבותם.  122-87ראה ביארביכער של ברילל, ח"א (תר"ז), ע'  45

' יוחנן, עיין בארוכה ובכ"מ. ואכ"מ. ובפרט שחלוקים הדעות אם משפחת לוריא וכל צאצאי' הם צאצאי ר
 בקובץ צפונות הנסמן לקמן בפנים, ובכ"מ נוספים, ואכ"מ. 

 ראה מה שכתב עליו בעל סדר הדורות בהקדמתו. אמנם כאן יש סיוע ממקומות אחרות.  46
 .90מהד' ווארשא תרל"ז, ע'  47
 הוראדנא, תקנ"ז. 48
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עוד פעם, אין אלו הלכה למשה מסיני אלא חידושים שאפי' תלמיד ותיק אינו  
 כמו שאומרים ע"ד הצחות, וכדלקמן], והן: –יכול לחדש 

 דרך ר' יהודה "מפאריז" ב"ר יו"ט בן ריב"ן חתן רש"י: ) א

 

 .49ר' יוחנן אשכנזי היה "נכד" של ר' יהודה .א

 

 .50יהודה ר' יוחנן אשכנזי היה "נכד נכדו" של ר'  .ב

 

"ר' אברהם אשכנזי" (שהיה "אביו" של ר' יוחנן אשכנזי) היה   . ג

 .51"נכד" ר' יהודה

יהודה  מר'  צאצא  שהיה  ידוע  מהיכן  א.  ביאור:  צריכים  אלו  כל 
ב"ר יו"ט בן ריב"ן? ב. איפוא נקרא ר' יהודה זה "מפאריז", הרי 
הנקרא  הוא  שירליאון  יהודה  ר'  נכדו הרי  כדלקמן,  אדרבה, 

מאשכנז הי' ר'    מפאריז! יוחנן  של ר'  אשר אביו  ג. מהו המקור 
 אברהם?

 

 דרך ר' יצחק ב"ר מאיר חתן רש"י.  )ב

 

ר' יוחנן אשכנזי היה "בנו" של ר' אברהם ב"ר מתתיהו ב"ר  .א
 .52יוסף ב"ר משה ב"ר יחיאל ב"ר מתתיהו ב"ר משה" 

 

מי שחידש זאת, אולי רצה "להשלים" את י"ב הדורות  .א
מקור   מצאתי  לא  לע"ע  אבל  ריאטי,  משה  ר'  שהזכיר 

 מוסמך לזה. 

(אבי   משה  ר'  כי  וכתבו  לזה,  הוסיפו  שאף  כאלה  היו  ב. 
הנקרא  התוספות  מבעלי  יצחק  "בהר"ר  היה  הצאצאים) 
רש"י  הגולה  מאור  רבינו  חתן  מאיר]  ב"ר  יצחק  ריב"ם [ר' 

ד53זצ"ל"  שהשלישי, ר' משה ב"ר .  מכיון  אפשר,  אי  בר זה 

 
 . ובכמה ספרים. 9-58), ע' ראה אבות עטרה לבנים שם. משפחות עתיקות בישראל (תל אביב, תשמ"א 49
 כ"ה במשפחות עתיקות בישראל שם. 50
 . 122משפחות עתיקות בישראל ע'  51
 ראה שמות חכמים שם. 52
ראה בהקדמת ר' יוסף בן ר' מרדכי מזוועהיל גולדמן למגלה עמוקות (חש"ד חמ"ד), צילום דפוס לבוב,   53

הספר, סו"ס יא "נין ונכד לרבינו יצחק  מגילת יוחסין שלו, שהדפיס בריש   –תקנ"ה. ושוב ב"עץ אבות" 
 בעל התוספות...".
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 תלמיד ר"תיחיאל ב"ר מתתיהו, נזכר ע"י ר' יצחק בן דורבלו  

אחי ר"ת, ולא . והרי ריב"ם היה  54בתוספותיו למחזור ויטרי 
55נראה שנינו היה כבר רב מורה הוראה בחיי אחיו 

(או עכ"פ  

 ? בחיי תלמיד אחיו)

 

אשכנזי היה "דור ה' או כי ר' יוחנן    56ובספרים אחרים כתבו .ב
 דור ד'" מריב"ם. ולא פירטו כיצד.

 

 'ד
והנה לכמה ימים הסתובבתי בעיגולים אנה ואנה, מהו המקור שמשם באו כל 

 שיבושים אלו? 

 ואחרי כמה ימים מצאתי מה שבקשתי, והוא:

תרפ"ה  (ווארשא  שאול  גדולת  אבד"ק  57בספר  הכהן  רפאל  ר'  דברי  הביא   (

מהרופא המפורסם זקינו   (מח"ס  58אה"ו  יחוס  ש"ראה כתב  יקותיאל)  תורת 
מ' שלמה זצ"ל הנקרא ר"ש דאקטער ובכתב יחוס שלו נאמר: נין ריב"ן נכד 

 רש"י". 

רש"י ולא נכדו, לכן באו וכתבו כי הם מיוחסים  חתן  והנה מכיון שריב"ן היה  
" הן הן לריב"ן חתן רש"י, והן לריב"ם נכד רש"י, בכדי לצאת שני ה"גירסאות 

 "נכד" והן "ריב"ן". ועי"ז עשו כמה אופנים וכו' הנ"ל.

 ובפרטיות: צאצאי ריב"ן דרך בנו ר' יו"ט. וצאצאי ריב"ם. 

על   נראה לבחור  רש"י. ובפרטיות:  צאצאי  שרק היסוד נכון, והם  אבל נראה 
ריב"ן  צאצאי  שהם היו  יותר  מסתבר  של קירוב, ולכן  על המילה  יותר  השם 

כתב   [וכן  רש"י לחקר חתן  "וכונן  במאמרו  קוואדרט  הלוי  נחמי'  יוסף  הרב 
, אשר נראה שלא לשבש 59אבותם (ז)" בקובץ בית אהרן וישראל גליון קעא 

 השם אלא התיבה "חתן" ל"נכד"]. 

 

 'ה

 
אחת   54 פעם  הלשינו  וז"ל "בפריש  תרע,  ע'  גולדשמידט  במהד'  לא  סי'  אבל  והל'  הורוויץ,  במהד'  רפ  סי' 

 משומדים ... וקרא אל הרב ר' משה בר' יחיאל בן הרב מתתיה הגדול מפריש...".
טר צעיר כמפורש בראב"ן ובספר הישר (נסמנו במשפחותם הנני מדגיש בחיי אביו ר"ת, שהרי ריב"ם נפ 55

 לבית אבותם ע' יח). 
 . 90משפחות עתיקות בישראל ע'  56
 ע' פג. מובא בספר אבות עטרה לבנים ע' עו הע' קלג.  57
 ר"ת: אלטונא, המבורג וואנזבעק.  58
 . 5ע' קכו והע'  59
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שמייחסים  טריוויש  ממשפחת  אלו  שגם  שם,  קוואדרט  הרב  ממשיך  והנה 
 ה"ה תלוי בדבר הנ"ל.  עצמם לר' יהודה שירליאון

יהודה  ר'  בשם  ריב"ן  בן  יו"ט  ר'  של  לבנו  שקראו  שזה  למעלה  הבאתי  והנה 
מפאריז לא נמצא מקור מוסמך. והטעם לכך הוא: א. משום שכאשר הוא נזכר  
זה לא עם שם עירו ("פאריז") אלא עם קשר משפחתי, כמו שם אביו ר' יו"ט  

כדו, היינו בן ר' יצחק ב"ר יהודה ב"ר  . ב. מכיון שר' יהודה שירליאון נ60וכיו"ב
[יש להעיר    62, מכיון שהיה ראש ישיבה בפאריז61יו"ט, הוא הנקרא מפאריז 

, אמנם אין זה ראי' ששם היה מקום  63כי מצינו לכאו' שר' יו"ט היה בפאריז 

 ].64מושבו, וכ"ש שלא היה נקרא ע"ש עיר זה אלא ע"ש עיר פלייזא 

טעה שזה שבמגילות יוחסין אלו הם מייחסים  ונראה לפי"ז לומר שהרב הנ"ל  
ואילו   שירליאון,  יהודה  לר'  שהכוונה  טעה  הוא  מפאריז,  יהודה  לר'  עצמם 

דבריו   אופן  בכל  אבל  זקינו.  יו"ט  ב"ר  יהודה  לר'  הכוונה  זהו    –באמת  אשר 
מפאריז   יהודה  לר'  עצמם  שמייחסים  לאלו  גם  והיינו   –המקור  נכון,  הוא 

 ור כלל וכלל.שניתוספו דברים בלי מק

שבא   יוחנן  ר'  של  היחוס  שלשלת  את  כמה  נטלו  מאיפה  צ"ע  עדיין  אבל 
אם הוא בכלל זיוף.  מאשכנז בן אחר בן, או

 

 ספר האלקושי
 

ליבהת' לואיסשי'אפרים הלוי
 נו"נ בישיבת קיץ 

 

רש"י של  תלמידו  שמשון,  ב"ר  יעקב  האלקושי65רבינו  בשם "ספר  ספר  חיבר   ,  ."

וכתבו החוקרים דצ"ע מה פירוש השם, וכגון אברהם גרוסמן שכתב בספרו חכמי 
הראשונים שהוא    66צרפת  מאוד  ייתכן  סתומה.  עודנה  'אלקושי'  השם  "משמעות 

רומז לאקרוסטיכון כלשהו. ביצירתו הספרותית של ר' יעקב מצינו פעמים הרבה  
ות. ואולי חל שיבוש שימוש באקרוסטיכון, הן בחתימת שמו והן בפירושי התפיל 

סוד  יעקב "נשלם  ר'  דברי  לעיל,  שהביא  למה  הנזכר [=כוונתו  המשפט  בהעתקת 

 
אבותם ע' ל. בעלי התוספות (אורבך) ע'  . משפחותם לבית 17ראה הנסמן בשמות חכמים ע' קד הע'  60

255 . 
 . 323. בעלי התוספות (אורבך) ע' 1ראה הנסמן שם ע' רלג הע'  61
 ואילך.  321ראה הנסמן שם ע' רלד. בעלי התוספות (אורבך) ע'  62
 . 22-120או"ז ח"ב סי' שנה. בעלי התוספות (אורבך), ע'  63
 . . בעלי התוספות שם23ראה שמות חכמים ע' קה הע'  64
 . 411ראה בספר חכמי צרפת הראשונים, ע'   65
 . 418ע'  66
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כוונת  מה היתה  בבירור  לקבוע  קשה  ולכן  האלקושי..."]  ספר  יקרא  לזה  העיבור. 
 המחבר" עכ"ל. 

בלי   פירוש:  ו"קושי",  "אל"  הוא  "אלקושי"  המילה  דהנה  פשוט,  לי  נראה  אמנם 
שהכ  והיינו:  שמשון,  ברורל  קושיות,  ב"ר  יעקב  רבינו  המחבר  כוונת  זו  ולכאו'   .

שחיבר ספר על סוד העיבור, בכדי שהכל יהיה ברור, ועל כן קרא לו שם הנ"ל. וכ"ז  
 פשוט ולא הבנתי קושיית חוקרים הנ"ל. 
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הוספות 
פרסום   ראשון 

א) ר"ד מחלוקת דולרים ד' כסלו ה'תשמ"ט  

יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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 פרסום ראשון

 ר"ד מחלוקת הדולרים ד' כסלו ה'תשמ"ט 

• ר' יוסף יצחק הכהן שי' גוטניק הודיע שאשתו נמצאת בחודש התשיעי של  

ההריון, וכ"ק אדמו"ר שליט"א נתן לו דולר נוסף באומרו: "דָאס איז פַאר די 
כפליים   זיין  זָאל  ַאייך,  פַאר  איז  דָאס  "און  באומרו:  שלישי  ודולר  פרוי", 
ברנובר   שי'  ירמיהו  ר'  פרופסור  על  והצביע  ענינים",  ַאלע  די  אין  לתושי' 
(שעמד בתור אחריו) באומרו (בחיוך): "צוזַאמען מיט די ַאלע ּפרָאפעסָאר'ן...  

לפרופסור ונתן  אויכעט",  ּפרָאפעסָאר'ן  קצת)  נוסף   (חסר  דולר  ברנובר 
 באומרו: "כפליים לתושי'".

 ר' יוסף יצחק הכהן גוטניק ביקש ברכה, ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א: "אמן".

פרופסור ברנובר הציג א' באומרו שהוא ה"ארקיטקט" (אדריכל) העובד על 
ביהכ"נ   של  בסעווען  770התכניות  "זה  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק  ואמר   ,

 סעווענטי בכפר חב"ד".

 הנ"ל: כאן.

 כ"ק אדמו"ר שליט"א: "כאן, התכניות לעתיד. שיהי' בהצלחה רבה".

הרבי מווירצבורג ונערך ע"י  -• א' מסר ספר באומרו שזה חובר ע"י זקן זקנו
 בן דודו.

 כ"ק אדמו"ר שליט"א (בהצביעו על הנ"ל): "אין לזה כל שייכות להפטנט?". 

 חשוב מהפטנט! הנ"ל: לא, אין שום קשר. זה יותר 

הצלחה  להוסיף  "אבל  הספר):  על  בהצביעו  (בחיוך,  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
 בהפטנט זה בכחו של ספר זה!".

• א' אמר שיום הולדת בנו הוא בי"ד כסלו, וכ"ק אדמו"ר שליט"א נתן לילד  

 דולר נוסף באומרו: "ָאּפגעבן אויף צדקה אין י"ד כסלו".

באומ בנו  עם  עבר  (מבוגר)  א'  הי'  •  הוא  מרוסי',  הגיע  שלי  הבן  רבי,  רו: 
שמשפחתו   מבקש  אני  ועכשיו  רבה!  תודה  עזרה,  שלך  הברכה  בצ'רנוביל, 

מרוסי'.  תגיע עכשיו ג"כ

כלפי  (בהצביעו  הפטיר  ולסיום  פרטים,  כמה  שאל  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
 מעלה): "הָאט געהָאלפן די ברכה פון דעם אויבערשטן!".
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  הנ"ל: תודה רבה!

  אדמו"ר שליט"א: "צו געזונט".כ"ק 

 

  • א' אמר שכ"ק אדמו"ר שליט"א הכיר את סבו (ונקב בשמו). 

כ"ק אדמו"ר שליט"א: "ער איז געווען ַאייער זיידע? במילא זָאל זיין ('תפארת 
  זקנים אבותם') 'תפארת זקנים בני בנים', ער זָאל קָאנען מיט ַאייך ברימען".

שהוא אחיו, ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א: "איר זָאלט  אחיו שנלוה אליו אמר  
  הָאבן פון עם נחת".

 

אמר (בקשר לכמה אנשים שנלוו אליו) שהביא השנה כמה "יהלומים"  • א'

מונזואלה וכו', ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א (באנגלית): "אבל בכל שנה אתה  
ות  צריך להוסיף משהו, זה לא מספיק ההישגים של שנה שעברה, חייב להי 

  משהו נוסף".

  הנ"ל: נכון.

כ"ק אדמו"ר שליט"א: "זאת אומרת שאם הי' לך 'יהלום' אחד שנה שעברה, 
יותר   עוד  יהי'  שלושה  תביא  ואם  שנים,  לפחות  השנה  לך  להיות  צריכים 

  טוב".

  הנ"ל: הבאתי עכשיו שלושה יהלומים.

  כ"ק אדמו"ר שליט"א: "שלושה יהלומים".

לראשון (הבעל) שני הנ"ל הציגם (זוג ועוד א' שליט"א נתן  אדמו"ר  ), וכ"ק 

  דולרים באומרו: "אז זה יהי' כפול". 

 

כ"ק   ואמר  פעולותיו,  אודות  שהזכיר  א'  הציג  דוכמן  שי'  הלוי  שלום  ר'  •

יותר  עוד  זה  את  לעשות  אותך  יברך  שליט"א (באנגלית): "השי"ת  אדמו"ר 
  גדול מכפי התוכנית שלך".

 

  [נדפס בדברי משיח]

 

שליט"א •   אדמו"ר  כ"ק  ואמר  נאה,  שי'  ברוך  ר'  של  בנו  את  הציג  הריל"ג 
(בחיוך): "איר וועט זען ַאז דער פָאטער זָאל זיך ברימען מיט ַאייך (וכשהנ"ל 

שמע   נוסף באומרו:    –לא  לו דולר  טובות", ונתן  שוב), בשורות  על זה  חזר 
  "דָאס ָאּפגעבן אויף צדקה פַארן טַאטן".
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שהגיע היום מירושלים נתן דולר נוסף באומרו: "דָאס ָאּפגעבן  • לא' שאמר  
שמע   לא  (וכשהנ"ל  ירושלים"  אין  אידן  די  פַאר  צדקה  זה    –אויף  על  חזר 

 שוב).

• לא' שאמר שהגיע מארץ ישראל לשבועיים נתן דולר נוסף באומרו: "דָאס 

 ָאּפגעבן אויף צדקה פַאר שלום אין ארץ ישראל".

ביקש ברכה   עבור האדמו"ר מגור שליט"א לרפואה שלימה, ואמר כ"ק  • א'
 אדמו"ר שליט"א: "מ'הָאט געזָאגט ַאז ער פילט זיך בעסער". 

 הנ"ל: כן, שיהי' בריא בשלימות.

 כ"ק אדמו"ר שליט"א: "אמן, זָאל זיין יאריך ימים על ממלכתו".

דער  "זָאל  אמר:  מסויים  ציבורי  עסקן  של  כבנו  עצמו  את  שהציג  לא'   •

אויבערשטער ַאייך העלפן איר זָאלט טָאן נָאך בעסער אין עסקנות ציבורית 
 ווי דער טַאטע".

הנ"ל הציג את השליח ר' יוסף יצחק שי' פינסון, וכ"ק אדמו"ר שליט"א נתן  
די  אין  דָארטן  צדקה  אויף  ָאּפגעבן  טובות,  באומרו: "בשורות  נוסף  דולר  לו 

 כללות'דיקע צדקה ּפושקע". 

ארבעה ילדים וכ"א ביקש לקבל שני דולרים, וכ"ק אדמו"ר שליט"א   • עברו
 נתן לכ"א מהם שני דולרים.

שלך   הפציינטים  שכל  אותך,  יברך  "השי"ת  (באנגלית):  אמר  א'  לרופא   •

 יתרפאו". 

• הריל"ג הציג פרופסור א', ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א: "זָאל זיין בשורות 

 ן ָאּפגעדרוקט דעם צווייטן חלק?".איר הָאט שוי  –טובות. דעם ספר 

הנ"ל אמר שאוחז באמצע ההדפסה, וכ"ק אדמו"ר שליט"א נתן לו דולר נוסף 
 באומרו: "וועט איר ָאּפגעבן דעם דרוקער ַאז ער זָאל צוהיילן".

"ניט   שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק  ואמר  לספר,  בקשר  משהו  עוד  אמר  הנ"ל 
 פַארגעסן מיין ַאדרעס!". 
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שאמר שב"ה ניצח במשפט אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א: "געווינען? נו, • לא'  
  זָאל זיין אינגיכן די גאולה האמיתית והשלימה".

 

אדמו"ר   כ"ק  לה  ואיחל  טיימס",  יורק  "ניו  מעיתון  צלמת  הציג  הרחי"ק   •

  שליט"א (באנגלית): "השי"ת יברך אותך להיות מוצלחת".

וכשהחל   הנ"ל,  מהעיתון  כתב  הציג  אדמו"ר   –ללכת  הנ"ל  כ"ק  אליו  פנה 
שליט"א ונתן לו דולר נוסף באומרו: "אם תוסיף כמה מילים לטובת יהודים, 

  אהי' שמח מאוד". 

הנ"ל ביקש ברכה לשני ילדיו, וכ"ק אדמו"ר שליט"א נתן לו עוד שני דולרים 
  באומרו: "כן, זה בשביל ילדיך, השי"ת יברך אותך".

 

כ"ק אדמו"ר שליט"א, ואח"כ ניסה לנשק את זקנו • א' נישק את ידו הק' של 
  הק' (!), וכ"ק אדמו"ר שליט"א משך את ראשו הק' אחורה.
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 לזכות 

 ’הנהלת ישיבתנו הק

 

 הענדל שי’ הכהן מנחם מענדל הרב 

 שארףשי’ מנחם מענדל הרב 

 ברוך שי’ מנחם מענדל הרב 

 זאנדהויז שי’ שניאור זלמן הרב 

 

 איידעלמאןשי’ שמאי הרב 

מענדל הכהן הרב   בראנשטיין שי’ מנחם

 הכהן בריסקישי' שמואל הר' 

 ליפסקערשי’ ישראל נח הרב 

 סג”ל לנדא הלוי שי’ אליהו שמעון הרב 

 מרגישי’ שניאור זלמן הרב 

  נאדטאטשישי’ שלמה גרשון הרב 

 פייפ הלוישי'  שלמה מאירהרב 

 לפרענקהלוי שי’ יהודה  פנחס הרב 
 קונין שי'דוד  הרב

 קריגסמאן שי’ בנימין   יוסףהרב 

 

 לנהל את ישיבתינו הק'  יהי רצון שיזכו להמשיך

 כפי רצון כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 

 ! עד ביאת גואל צדק תיכף ומיד ממש

 

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!



 

 

 לזכות 

דישיבת השלוחים ודישיבתינוהתלמידים ’הקקיץ

   אביכזר  שי' יוסף יצחק הת' השליח

 באקמאן  שי' מנחם מענדלהת' השליח 

 גארדאן שי' יוסף  הת' השליח

   דהאן  שי' ברוךהת' השליח 

 לואיס הלוי  שי' אפרים הת' השליח 

 לענטהלוי שי' מנחם מענדל הת' השליח 

 ניומאןשי' יהושע זעליק הת' השליח 

  עזאגווי  שי' יוסף יצחקהת' השליח 

   פרידשי' שמואל הת' השליח 

 פרידמאן שי'  יוסף מאיר  הת' השליח

 רוזנברגשי' אליעזר  הת' השליח

   רייצעס שי' שניאור זלמן הת' השליח 

 שוסטרמאן שי'  צבי הירש הת' השליח 

 פופר שי'ח יוסף הת' השלי 

 בעבודת השליחות יצליחו יהי רצון ש

 באופן דלמעלה מן המשוער 

 עד מילוי השליחות העיקרית

 קבלת פני משיח צדקינו  

 ומיד ממש!  ף תיכ

 

* * * 

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד 



לזכות תלמידי התמימים דישיבתינו 
 הקדושה ה'תשפ"ב 

 

 'שיעור א 

 בראדקין שי’ שמואלהת' 

 הכהן  שי’ יוסף הת' 

 בראנשטיין 

  שי’ וואלף  זאבהת' 

 וואלאך

 זירקינד  שי’ יהושעהת' 

 נעמני  שי’ מ"מהת' 

 סטאליק שי’ מ"מהת' 

   סטהון  שי’ יי"צהת' 

 עמרם  שי’  לויהת' 

 פבזנר  שי’ דובער הת' 

 פופר  שי’ מ"מהת' 

 קאראסיק שי’ מ"מהת' 

  שי’ בצלאל שמואלהת' 

 קדנר

 רפפורט  שי’ הללהת' 

  שי’ ישראל חייםהת' 

 שארף

 שוויי  שי’ קלמן  יהודההת' 

 שקד  שי’  ד"בשהת' 

 

 'שיעור ב

 איידלמאן שי’ יא"להת' 

 ן יבאגט שי’ משההת' 

 שי’אהרן  אפריםהת' 

 בראשוויצקי 

 גייסינסקי  שי’ נתן הת' 

 דובאוף  שי’ מיכאלהת' 

 הכהן  שי’ ישראלהת' 

הענדל
 וויינבוים שי’  ד"בשהת' 

 חמי שי’ ישראלהת' 

 מנדלסאן שי’ אהרן הת' 

 ניומאן שי’ שנ"זהת' 

  שי’ שמעון הת' 

 נעמירובסקי

 עמרם שי’ בער שלוםהת' 

 שי’ אברהם צביהת' 

 פרישמן 

 קאהן   שי’ יי"צהת' 

 קנלסקי שי’ מ"מהת' 

 קריימער שי’ לייבל הת' 

 רייניץ  שי’  לויהת' 

 שילג שי’ שמואלהת' 

 ן שפילמא שי’ מ"מהת' 
 

 'שיעור ג 

  שי’ שניאור ברוךהת' 

 ברוין

 אוו דוב שי’ מ"מ נתן הת' 



 יהי רצון שימשיכו ללמוד בשקידה ובהתמדה 

 בתורת הנגלה ובתורת החסידות 

 ולגרום נחת רוח לכ“ק אדמו“ר מה“מ שליט“א 

 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם 
 ועד  

 

 דובראף  שי’ נחוםהת' 

 דורון שי’ מ"מהת'

 הכהן  שי’ שמואלהת' 

 הענדל 

 וויינפלד  הלוי  שי’ י"ציהת' 

 זוהר שי’ מענדל שלוםהת' 

 טאפ שי’ יהודההת' 

 כהן  הכהן  שי’ יהודההת' 

  שי’ ארי'יהודה הת' 

 לדייאוו 

 שי’ משה יהודההת' 

 סאבעל

 שי’ אהרן  שלמההת' 

 סעלווין

 פלדמן שי’ שנ"זהת' 

  הכהן  שי’מרדכי  פישלהת' 

 קליימאן

 קרומבי  שי’ מ"מהת' 

 רפפורט שי’ מאירהת' 

  שי’ צבי אברהםהת' 

 שארף

 שוויי  שי’  דוד רפאלהת' 

 שלג שי’ שנ"זהת' 

 

 'שיעור ד

 אנדרוסיער  שי’ חייםהת' 

 באקמאן  שי’ י"ציהת' 

 ברוין שי’ ציון בן דוד הת' 

  הלוי  שי’ ובערד  ארי'הת' 

 ברוכשטט 

 גברא הכהן  שי’ מ"מהת' 

 גרונר  שי’ משההת' 

 גרין שי’ דובער הת' 

 דהאן  שי’ שמחה לויהת' 

 הכהן  שי’ דוד צמחהת' 

 הענדל 

 וואלאך שי’ מ"מהת'

 טויבער  שי’ ניסן ברוךהת' 

  הלוי שי’ יצחק יוסף הת' 

 לואיס

 לרנר  שי’  יעקבהת' 

 נמירובסקי  שי’ "זשנהת' 

 צוויבל  שי’ מ"מהת' 

 קדנר  שי’  שד"בהת' 

 שארף  שי’ דובער הת' 

 שפירא  שי’ נתן הת' 



 מזל טוב! מזל טוב!

 להרה"ג הרה"ח הרה"ת 

 שליט"א פייפ  וי להמאיר שלמה הרב 

 -  ר"מ דשיעור ב' בישיבתינו הק' -

 אב- מנחם דלרגל יום הולדת השלושים ביום כ"

 

 שי' מנחם מענדל ולרגל ה"אפשערניש" של בנו 

 ביום ל' סיון (ב' תמוז) שנה זו

 

 שי' צחקיוסף י ולמזל טוב על הולדת בנו

 ביום ט"ז אייר שנה זו 

 

 שליט"א כ"ק אדמו"ר  בשליחות ךויה"ר שימשי 

 קווינס -אקסאן הייטס" דזשבשכונת "

 ויפעול התגלות מלך המשיח תיכף ומיד ממש 

 *** 

 תלמידי שיעור ב'כות זולהוקדש ע"י 

 

 נו מלך המשיח לעולם ועד ינו ורבינו מורייחי אדונ



 

 

 לזכות החתן 

 שטאקשיחי'  הכהן  ישראל

 סבגשתחי'  נחמה אסתר מרת והכלה 

 ג' אלול הבעל"ט   יוםם בהינישואיום בקשר עם 

עדי עד בית נאמן בישראל כפי שהם מוארים ן יה"ר שיבנו בני
 במאור שבתורה זוהי תורת החסידות 

 

 ולזכות  

 שיחי'   נתנל חיים הרה"ח 

 שתחי'  שיינא רבקה רחל  מרת וזוגתו

 סבג

עדי עד בית נאמן בישראל כפי שהם מוארים ן יה"ר שיבנו בני
 במאור שבתורה זוהי תורת החסידות 

 

 *** 

 

 נדפס על ידי ולזכות משפחת סבג שיחיו

 

 יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד 



 לעילוי נשמת 

 ן באה"קובעיר חול  שליט"א מלך המשיח כ"ק אדמו"ר תשלוחהאישה החשובה 

 סתהון  ע"היעקב ישעי'  ר' בת גאלדא גיטא    מרת

 אב ה'תשס"גמנחם ב'  הנפטר

 לעילוי נשמת  ו

 יובנרע"ה יג  זעלר' בת שיינא    מרת

 נפטרה י"ד אלול ה'תשע"א 

 לעילוי נשמת ו

 ווילהלם   ע"ההרב אברהם דוד  בן זושא   ישעי'  הרה"ח

נפטר ד' שבט ה'תשפ"ב 

 ת.נ.צ.ב.ה. 

 ** * 

 לזכות  

 ח שרבת   צורי' סורי'  וזוגתושיינא  בן לוי    לר'  

 יובנר 

 ובנו  דניאלהר'  לזכותו

 שיחיו   שרה מינאוזוגתו אפרים משה  הר' 

וילדיהם 

 שתחי'גאלדא גיטא  נחמה   ,שיחי'יוסף יצחק  הת' 

 שתחי' חי' מושקאהחיילת בצ"ה  ,שיחי'מנחם מענדל  החייל בצ"ה 

 שתחי'שיינא שטערנא  החיילת בצ"ה  ,שיחי'שניאור זלמן  החייל בצ"ה 

 שתחי' רבקההחיילת בצ"ה  ,שיחי'שמואל  החייל בצ"ה 

 סתהון

 לזכות משפחת סתהון ולזכות משפחת יובנר 

 סתהון   משפחת  ע"י הוקדש

 המשיח לעולם ועד יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך 



 לעילוי נשמת

 ז"ל קסלמן יום טוב  בן הר'  חיים  שלמהסב סבי הרה"ח המשפיע הר' 

 ז"ל זלצמן דובערבן הר'  אברהם  החזן הר'  סב סבי הרה"ח הרה"ת הר'

 ז"ל  ליסון שמואל הירש  בן הר'  אברהםי הרה"ח הרה"ת הר' אמסב 

 לזכות 

 קנלסקי חיושילאה    רחלוזוגתו  ריסלבן  נתןהרה"ח הרה"ת הר'  אביסב 

מו"ר מלך כ"ק אדשליח  – זלצמןשי'  ברכה בן דובער חייםר'  ההרה"ח הרה"ת הר' החזן  אביסב 
 רסי שעניו ד'ז ,בברית אברהם פייר לאן המשיח שליט"א

  שלוחי שילדקרויטשיחיו  יענטע רבקהוזוגתו  ראצא בן הוירמי יהודהסבי הרה"ח הרה"ת הר' 

 חיפה, ארץ ישראל ל כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 

כ"ק   ישלוח – קנלסקישיחיו  שרה  שטערנאוזוגתו  לאה רחל בן מרדכיסבי הרה"ח הרה"ת הר' 
ובית הכנסת שומרי תורה   ,מוסדות ברית אברהם ניו ד'זשערסיב דמו"ר מלך המשיח שליט"אא

 ניו ד'זשערסי ,אוהל יוסף יצחק הילסייד 

 קנלסקי מרדכיע"ה בת יבלחט"א ר'  שבע בתולע"נ בתו 

ולזכות 

 שיחיו רבקה יענטאבת פרידה   חי'וזוגתו   שטערנא שרה בן אברהםהר' 

וילדיהם 

 שי'  מענדל מנחםהת' 

 שתחי'  בלומא בצ"ה החיילת

 שתחי'  אסתר בצ"ההחיילת 

 שתחי'  שיינא בצ"ההחיילת 

 שתחי'  חנה בצ"ההחיילת 

 שתחי'  יהודית בצ"ההחיילת 

 קנלסקי

 

 קנלסקי שי'  מענדל מנחםנדפס ע"י ולזכות בני משפחתו הת' 

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד 



 לע"נ 

 הרה"ת אי"א נו"נ הרה"ח 

 מלאכת שמים עוסק בצרכי צבורמלאכתו 

 ז"ל יהושע בן הרה"ח התמים ר'  פנחס הרב

 קארף

 משפיע משגיח ור"מ בישיבות

 770מונטריאל אהלי תורה ו

 והעמיד תלמידים הרבה

 עסק בתורת ה' וקיום המצוות בהידור 

 הי' מקושר לכ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א  

 אשר התחייס ברבים לעבודתו להפצת המעיינות

 ועסק במבצעיו הק'

 השפיע על רבים במסירה ונתינה לכל אחד בפרט 

 ופעל בקביעת עתים לתורה בקרב אנ"ש בשכונת קראון הייטס  

 זכה להעמיד דורות מקושרים ושלוחים של כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א 

 ב אור ליום רביעי פרשת פנחס נפטר בשם טו

 כ"ף תמוז שנת ה'תשפ"א 

 ת' נ' צ' ב' ה' 

 

 יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד 

 



 

 

 

 

 

 לעילוי נשמת 
 ע"ה חייםבת  עלישבא

 .ב.ה.צ.נ.ת

 
 יה”ר שיקויים תיכף ומיד ממש היעוד 

 הקיצו ורננו שוכני עפר 
 א בתוכם י וה

 מערכת י הוקדש ע"

 

 

 

 ח לעולם ועד יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשי



לזכות  

הרב יחי המלך משיח מנחם מענדל שיחי' 

וזוגתו מרת הודי'ה שתחי'

עזאגווי

בקשר עם יום נישואיהם ביום ז' תמוז

יה"ר שיבנו בנין עדי עד בית נאמן בישראל כפי שהם מוארים 
במאור שבתורה זוהי תורת החסידות  

הוקדש ע"י המערכת 

יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד  



לע"נ

קהמאיר בן רב

Isgelov

וכניננו ש ויהי רצון דהקיצו ור  

 עפר והוא בתוכם תיכף ומיד

ממ"ש 

לך המשיח ו ורבינו מינו מוריניחי אדונ
ם ועד לעול   



לזכות

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
מהרה יגלה אכי"ר

יה"ר שיראה רוב נחת מבניו - התמימים בפרט,
משלוחיו, חסידיו וכלל ישראל בכלל –
ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו הק'
ויבנה ביהמ"ק במקומו ויקבץ נדחי ישראל

בגאולה האמיתית והשלימה
נאו תיכף ומי"ד ממ"ש!

יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד!




