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פתח דבר 

בשבח והודאה להשי"ת, מתכבדים אנו להגיש לפני קהל שוחרי תורה  

קיץ תשפ"א", הכולל -ולומדיה את קובץ "הערות וביאורים דפאסטוויל

  –ישיבת קיץ שע"י מתיבתא דפאסטוויל של מהתלמידים   חידושי תורה

 בית שלום. 

הקובץ הוא ליקוט נבחר מהגיליונות "קובץ הערות דפאסטוויל" שיצא 

ילו להחדיר רוחה של תורה אהושפש הקיץ, ולאור מדי שבוע בשבוע דח

בין תושבי השכונה בכלל ובין בחורי ישיבתינו בפרט, ועתה נתקבצו 

 לפונדק אחד, לתועלת הרבים.

 

", ואנו 1ויש לציין שאף שעברנו בחומר הנוכחי, עכ"ז "שגיאות מי יבין

מבקשים מכל הקוראים לשלוח כל תגובות והערות וכו' להמערכת 

 לכתובת הדוא"ל הנדפס מעבר לדף, ע"מ להדפיס בל"נ בקובץ הבא.

 

ידוע גודל הערך והחשיבות של הדפסת חידו"ת בכלל, ומפורסם הוראות  

ם בקובצים וספרים  ס לכתוב חידושי תורה ולהדפי  2ויות הרבי בכו"כ הזדמנ 

רוח רב לאבינו רועינו -המיוחדים לזה, ולכן תקוותינו שיהי' קובץ זה נחת

כ"ק נשיא דורינו, ובזכןת ההתעסקות וההוספה בתורה, נזכה בקרוב ממש  

מלאה הארץ דעה את "וסתרים, ולקיום היעוד דהמות והלעהלביטול כל ה

 
 תהילים יט, יג.  1
ראה שיחות ש"פ במדבר, ערחה"ש, ויום ב' דחה"ש ה'תשנ"א )סה"ש ה'תשנ"א ח"ב ע'   2

 ואילך(  561
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מתורתו  "  3הוי' נפלאות  בגאולה 4"תורה חדשה מאתי תצא   -וישמיענו   ,"

 האמיתית והשלימה, תיכף ומיד ממש. 

 המערכת

 "אה'תשפ מים הסמוכים לחודש אלולי
 לכ"ק אדמו"ר ת המאה ועשריםשנ
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 ישעי' יא, ט. 3
 ישעי' נא, ד.4
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 פת בעה"ב ביד פלטר
 

 

 ב והת' יהודה לייב מרז

חילקו בזה בין פת   5גזרו חכמים על פת של גויים משום חתנות, ובגמרא

מותר פלטר  של  שפת  והסיקו  פלטר  של  לפת  הבית  בעל  ופשטות    .של 

אין כל כך חשש של חתנותשהוא  הדברים מראים    , משום שבפת פלטר 

 "באומנותו הוא עוסק".  ובלשון הראשונים הוא משום שפלטר

והנה הראשונים חקרו מה יהי' הדין בפת שנאפה על ידי בעל הבית ועכשיו 

הוא בידי פלטר או להיפך שנאפה על ידי פלטר ועכשיו הוא בידי בעל הבית, 

יהי'   שני  ובמקרה  אסור  יהי'  הראשון  )ובמקרה  אזלינן  אופה  בתר  האם 

 מותר(

 

הדין   יהי'  )ואז  אזלינן  מוכר  בתר  מותר    -הפוך  או  יהי'  הראשון  במקרה 

ובמקרה שני יהי' אסור( והעלו במחלוקת: שיטת הראב"ד )הובא בתורת  

הוא  הוא שהעיקר  הרא"ה  ושיטת  האופה  הוא  הוא שהעיקר  ועוד(  הבית 

 הנותנו או המוכרו לישראל. 

 

ולפום ריהטא צריך ביאור בשיטת ראב"ד, דלכאורה ברור שמכיון שכל 

אם כן למאי נפק"מ מי הוא האופה, העיקר הוא   החשש הוא משום חתנות,

 המוכר שהוא הוא המתקרב לקונה ורק אז ייתכן חשש של חתנות?! 

ואולי י"ל שלפעמים הקונה יכול ליהנות מהפת וישאל את המוכר "הא מנא  

 לך" ומתוך כך יהי' קשר בין הקונה לאופה וזה יכול להתפתח לחשש וכו'.

בפשטות הקונה יחשוב שהפלטר הוא דהוא,  קצת דוחק  זה  אלא שביאור  

 הוא האופה, ולמה ישאל עוד? 

 
 ע"ז לה, ב  5



קיץ תשפ"א                    קובץ הערות דפאסטוויל                  

16 
 

ולכן נראה לומר שכשחכמים גזרו על פת של בעל הבית, מיד שהבעל הבית 

אופה חל האיסור וכשהבעל הבית מוכרו שוב לא פקע איסורו ממנו ולכן 

 לא פלוג.דעדיין באיסורו עומד משום   ,על אף שי"ל שאין כאן חשש

 

p 

 

 וידוי מעשרותביטול 
 

 

 מנחם מענדל שי' לייט הת' 

מ"ט   :יוחנן כהן גדול העביר הודיית המעשר כו')מז, ב(  בסוף סוטה איתא

אמר רבי יוסי בר' חנינא לפי שאין נותנין אותו כתיקונו דרחמנא אמר 

ואנן יהבי ליה ם. ופרש"י )ד"ה קא יהבינן לכהני דיהבי ללוים ואנן

וכיון דאינן נותנין  ( דף פו) עזרא כדאמרי' ביבמות  דקנסינהו) לכהנים

 . כתקנן אין יכולין לומר וגם נתתיו ללוי ככל מצותך

ולכאורה צ"ל, הרי מעזרא עד ר' יוחנן כהן גדול עבר תקופה ארוכה, ואיך 

 אמרו וידוי מעשר כל זמן זה )ולמה לא ביטל עזרא עצמו את הוידוי(?

התרומה  ל' תרומות פ"א הכ"ו(, )הויובן בהקדם, שהרי פסק הרמב"ם 

בזמן הזה ואפילו במקום שהחזיקו עולי בבל ואפילו בימי עזרא אינה מן 

התורה אלא מדבריהן שאין לך תרומה של תורה אלא בא"י בלבד. ובזמן  

שכל ישראל שם שנאמר כי תבואו ביאת כולכם כשהיו בירושה ראשונ'  

ו בירושה שנייה וכמו שהן עתידין לחזור בירושה שלישית. לא כשהי
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שהיתה בימי עזרא שהיתה ביאת מקצתן ולפיכך לא חייבה אותן מן 

וכן יראה לי שהוא הדין במעשרות שאין חייבין בזמן הזה התורה. 

 :אלא מדבריהם כתרומה

בזמן בית שני, עד זמן ר'   ולפ"ז קשה לשיטת הרמב"ם, על מה היה הוידוי

 הרי תרומות ומעשרות היו אז רק מדרבנן?  שיוחנן כ"ג, 

וכן אם לא היה לו ויובן מדברי הרמב"ם עצמו )הל' מע"ש פי"א הי"ד(, 

אלא ביכורים בלבד מתודה שנאמר בערתי הקדש. הקדש הראשון שהוא  

א  )הל' ביכורים פ"ב ה"א( שביכורים הם מדאורייתוהרי פסק  הבכורים.

בא"י כל זמן שיש ביהמ"ק, ובמילא היו מדאורייתא כל זמן בית שני. 

ונמצא שכל הוידוי מעזרא עד ר' יוחנן כ"ג היה רק על הביכורים. ובמילא 

יתורץ גם קושיא הנ"ל, שהרי אף שלא קיימו הפרשת מעשר כתיקונו,  

הרי י"ל שמכיון שהיה רק מדרבנן לא הפריע זה למצות הוידוי על  

 דאורייתא.הביכורים מ

רק שלפ"ז צ"ל לאידך גיסא, מדוע ביטל ר"י את הוידוי? ואוי"ל שכוונתו 

כעין דאורייתא, ולהגדיל הצער  בזה היתה להחשיב את המעשר מדרבנן

על שאין לנו מעשרות מדאורייתא, ולכן תיקן שהמעשר מדרבנן יעכב את  

 הביכורים מדאורייתא, ובמילא כאשר אין מקיימים הפרשת מעשר

   כתיקונו )אפי' מדרבנן( אין מקום לכל הוידוי.

 

p 
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 תנא דבי ר' ישמעאל
 

 

 גורארי'  שי' הת' השליח שמואל

צא ע''א ''א"ל קיסר לרבן גמליאל    –איתא בסנהדרין בפ' חלק ד' צ' ע''ב  

ברתיה   ליה  חיי, אמרה  מי קא  ועפרא  הוו עפרא  חיי הא  אמריתו דשכבי 

ליה, שני יוצרים יש בעירנו אחד יוצר מן המים ואחד    שבקיה ואנא מהדרנא

יוצר מן הטיט איזה מהן משובח א"ל זה שיוצר מן המים א"ל מן המים צר  

מן הטיט לא כל שכן דבי ר' ישמעאל תנא ק"ו מכלי זכוכית מה כלי זכוכית 

שעמלן ברוח בשר ודם נשברו יש להן תקנה בשר ודם שברוחו של הקב"ה 

 'על אחת כמה וכמה'

''וזו היא תשובה   -ופי' רש''י בד''ה דבי ר' ישמעאל תנא ק''ו מכלי זכוכית

הוא לא לימוד בפני    ,שהשיבה לאביה'' זאת אומרת דדבי ר' ישמעאל תנא

 . עצמה אלא המשך להסיפור עם קיסר כפי שלומדים דבי ר''י

דלא נראה לו לפרש דבי וכן ביאר המרש''א בפרש''י הנ''ל וז''ל ''עפירש"י  

משום דודאי אין לנו לדון ק"ו   ר"י תנא ק"ו כו' הוא מלתא באנפי נפשיה

ועוד מה   על תחיית המתים, דכמה מקראות מפורשין בה כדאיתא בשמעתין,

צריך ראיה מק"ו שאפשר בתחייה מן העפר למאמין בתורת משה שכתוב 

למנ  תשובה  הוא  ק"ו  דהאי  אלא  האדמה,  מן  נברא  אדם  שאינם  בה  ים 

 ''.מאמינים בתורה ובמקראותי' וק"ל

אופנים איך יהיה תחיית המתים    'מביא ב  247י ע'  "הנה בלקו''ש חלק ח

צי עס וועט עפעס בלייבן אין גוף פון זיין ערשטער מציאות נאר  "א(  :וז''ל

וועט צוקומען  בנין הגוף'' או באופן הב(    צו דעם  והתחדשות אין  תוספת 

בכל  הגוף  התחדשות  פון  אופן  אן  אין  זיין  וועט  המתים  תחיית  ''אדער 

עיי''ש  גוף ממציאותו הראשונה''  פון  בלייבן  גארנישט  וועט  הפרטים עס 
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ובסעי' י''א מקשר ב' אופנים אלו בגמרא דילן ''אמרה ליה ברתיה אם צר 

כן'' אז הפי' שתחיית המתים הוא כאופן הא' שישאר  מן המים מטיט לא כל ש

  '' שיתוסף מן המיםצר  מציאות הראשונה אלא יהיה הוספה כדיוק הלשון '' 

צורה אבל דבי ר' ישמעאל סוברים שתחיית המתים הוא כאופן הב' שיהיה  

די   ''איז  זכוכית שנשברו''  ''דכלי  מביא הדוגמא  ולכן הוא  מציאות חדשה 

כל האט  עס  אז  מציאות  כוונה  פריערדיקער  דעם  צו  שייכות  קיין  ניט  ל 

ווארום ביי כלי זכוכית איז דער דין אז דורך נשברו ווערן זיי אויס כלי און 

אויב זיי זיינען געווען טמא ווערן זיי טהור לגמרי עד''ז בתחיית המתים אז  

מאכט א נייע כלי זכוכית שנשברו וואס האבן קיין  'די תחיה איז באופן ווי מ

   .כות ניט צו זייער ערשטער מציאות'' עיי''ששיי

,  צריך עיון בביאור המהרש"אהנה לפי המבואר בשיחה הנ''ל דברי הגמרא,  

היה אפשר ללמוד   כי ר' ישמעאל אכן מסכימים שהמקור  ש  לכאורה  דבי 

מפרשים   הם  רק  לעיל,  שהובאו  בפסוקים  בתורה  נמצא  המתים  לתחיית 

המתיםהאופן   תחיית  יהיה  זכוכיתשיהי  ,איך  ''דכלי  באופן   שהוא  '',ה 

, ומהו הכרחו של רש"י לפרש שהוא חלק מהסיפור של בת מציאות חדשה

 קיסר?

ובדוחק אפשר לבאר כוונת רש"י באו"א, שמוכרח שהוא חלק מהסיפור,   

לדחות שמובא לשלימות    דאל"כ מה ענינו כאן בין שני סיפורים. אבל אפשר

  הענין מצד שהוא ענין דומה. וצ"ע.

 

p 
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 בסוגיית פת עכו"ם

 

 

 קירש   הלוי לוי שי' ת'ה

אומרת הגמרא היתרים שונים בדין פת, ובסוף איתא    6בסוגיית פת עכו"ם 

"רבי יוחנן אמר אפי' למ"ד פלטר עובד כוכבים ה"מ בשדה אבל בעיר לא  

משום חתנות" ובפשטות כוונתו שעל אף שיש חשש חתנות בפת של פלטר  

ביאר רש"י לעיל )ד"ה שבשדה אין חשש חתנות וכמו  שמכל מקום מכיון  

 ולכן   "לאוסרה( "דליכא למיחש לאימשוכי דאקראי בעלמא הוא,

 מותר בשדה. 

 

ובהשקפה ראשונה צריך ביאור דאם כן למה התירו רק פת פלטר ולא פת 

בעל הבית בשדה, דגם כאן לכאורה צריך לומר שאע"פ שיש חשש חתנות 

הי' צריך להיות מותר )ובאמת ראה בערוך בעיר מ"מ בשדה אין חשש ו

השולחן סימן קי"ב ס"ק ח' שביאר איך שלשיטת הגמרא דילן אין חילוק 

 (.בין פת פלטר לפת בעה"ב ואכ"מ

 

בגמרא  רבי    7וי"ל בפשטות ע"ד מה שמבואר  חציצה "דאמר  לדין  בנוגע 

יצחק דבר תורה רובו ומקפיד עליו חוצץ ושאינו מקפיד עליו אינו חוצץ 

גזרו על רובו שאינו מקפיד משום רובו המקפיד ועל מיעוטו המקפיד משום  ו

רובו המקפיד וכו'" היינו שיש את עיקר הדין במקרה אחד )רובו ומקפיד(  

וגזרו גזירה אחת לכאן ולכאן, היינו שאם יש אחד מהפרטים, או רובו או  

 .גוזרים ולא כשאין אף אחד מהם  מקפיד אז

 
 ע"ז לה, ב.  6

 סוכה ו, ב, ובכ"מ.  7
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שש הוא דווקא בפת בעה"ב בעיר, רק שחכמים  ועד"ז י"ל כאן שעיקר הח

או   יש אחד מהפרטים האלו,  היינו שאם  ואחת לכאן,  הוסיפו אחת לכאן 

בעה"ב או עיר אז גזרו ולא כשאין אף אחד מהם ולכן אמר ר"י שפת פלטר 

בעיר אסור משום חתנות, כלומר שהוא דומה לפת בעה"ב בעיר שיש בו  

   י' רק חששא דחששא, ופשוט.חשש חתנות משא"כ פת פלטר בשדה שיה

 

p 

 

 בסוגיית פת עכו"ם

 

 

 לאבקאווסקי  'מנחם מענדל הלוי שיחיהת' 

, שמן: רב אומר דניאל גזר עליו ושמואל אומר זליפתן של 8איתא בגמרא 

כלים  טמאים אוסרתן. והנה צריך בזה ביאור הרבה, מהו המחלוקת בין רב 

עליו ושמואל אומר רק טעם  ושמואל? שהרי רב אומר רק מיהו זה שגזר  

הגזירה. ואין שום משמעות בלשון הגמ' שרב חולק על טעם זה או ששמואל  

 ?!  10, אלא שכ"א דן בפרט אחר 9חולק מי גזר 

שרב    מהתלמידים  אחד  ותירץ  בשיעורו,  הרג"ל  הקשה  זו  קושיא  והנה 

ושמואל חולקים בעצם האיסור של שמן. שרב סובר שהוא גזירה ושמואל  

וא איסור מצד חשש. והנפק"מ ביניהן הוא בהידוע שבגזירה הכלל סובר שה

 
 מסכת ע"ז דף ל"ה ע"ב   8
ומשמע שאפשר לומר שאכן לא חלקו, ושדניאל גזר וטעמו היה משום זליפתן של   9

 כלים. 
ואאפ"ל שאכן שמואל אינו חולק על רב אלא רק הוסיף על דבריו, שהרי מוכח  10

 מהמשך הגמ' שאכן חולקים )ממש"כ רב סבר וכו' ושמואל סבר וכו'( וק"ל.
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הוא דאמרינן לא פלוג. דהיינו שכשגזר דניאל על השמן משום חתנות מובן 

שגזירה זו היא בכל מקרה ואפי' באופן שאין שום חשש )חתנות או זליפתן(  

אמרינן  אי  משא"כ  וכיו"ב.  חדשים  ובכלים  בת  לעכו"ם  כשאין  כגון 

א מפני חשש של איסור יוצא שבכל מקום שאין חשש זה אין שהאיסור הו

הוא   שהאיסור  סובר  שרב  ושמואל  רב  בין  הפלוגתא  וזוהי  לאסור.  טעם 

גזירה ולכן אמרינן לא פלוג, ושמואל סובר שהאיסור הוא חשש בעלמא 

ונוהג רק במקרה שיש חשש זה אבל במקרה שאין חשש זה )של זליפתן 

   לא יחול האיסור.–של כלים( 

דניאל   אמר  "רב  בגמ'  שכתוב  מה  מדויק  סובר    גזרועפי"ז  עליו" שהוא 

שהאיסור הוא בגדר של גזירה. משא"כ שמואל סובר שאין כאן גזירה אלא 

 הוא חשש בשביל זליפתן של כלים.

 אבל לכאו' ביאור זה אינו מספיק, ומכמה סיבות:   

לפרש  .א לשמואל  לו  והיה  הספר,  מן  חסר  עיקר  לכאורה  עפ"ז 

של זליפתן   חששאלא משום    אין האיסור משום גזירהתו  שלדע

 ולמה סתם דבריו ולא הזכיר כלל שהוא חשש? 

מהו ההגדרה מתי שייך גזירה ומתי רק חשש, הרי בד"כ גזירה  .ב

 הוא גם רק מצד חשש )כבנידון דידן, חשש חתנות(?

מהו ההבדל בין חתנות לזליפתן של כלים, שלכן בזה שייך גזירה  .ג

לא פלוג(, ובזה רק חשש )ובמילא אסור רק כאשר )ולכן אמרינן 

 שייך החשש(? 

ונלע"ד לתרץ בזה, שלכו"ע האיסור הוא משום גזירה והמחלוקת בין רב 

 ושמואל הוא רק באיזה אופן גזרו גזירה זו של שמן.  

דהנה יש כלל )כנ"ל( שבגזירות אומרים שבזמן שבטל הטעם של הגזירה, 

)מובא במג"א    . אמנם יש יוצא מן הכלללא פלוג והגזירה במקומה עומדת

ע"ש( סק"ז  מובן ס"ט  שהיה  באופן  מלכתחילה  נגזרה  כשהגזירה  והוא   ,

שהטעם הוא ענין עיקרי בגזירה ולא רק ענין צדדי. היינו שאמרו בשעה  
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שתקנו הגזירה, דבר זה אסור אך ורק מפני דבר זה וזה. ובמקרה כזה שפיר  

 ע"ד בטל הסיבה בטל המסובב(.  י"ל שאם יבטל הטעם תתבטל הגזירה )

וע"פ כל הנ"ל יתורצו כל הקושיות כמין חומר: המחלוקת בין רב ושמואל 

חכמים בשעה שגזרו גזירה זו. שרב סובר שגזירה זו נגזרה    אמרוהיא מה  

היה  מכיון שהעיקר  ולכן  לזה משום חתנות.  סתם אלא שהיה טעם צדדי 

הגזירה תעמוד במקומה    ,הגזירה ולא הטעם, אפילו במקרה שיתבטל הטעם

כנ"ל באריכות. וע"ז חולק שמואל ואומר שגזירה זו היתה גזירה רק משום 

משום זליפתן של כלים. ולכן במקרה שאין החשש של טעם זה   –חשש  

 תתבטל התקנה. 

דלרב   היינו  עליו,"  גזר  דניאל  אמר  "רב  בגמ'  שכתוב  מה  מדויק  ועפי"ז 

ר בו, ולכן לא הזכיר הטעם, כיון  הגזירה היתה סתמא, ולא היה הטעם עיק

שהיה טפל בהגזירה. משא"כ שמואל, שאמר משום זליפתן של כלים, סובר  

 שעיקרה של הגזירה היתה תלויה בהטעם, ולכן כתב הטעם.

ראו החכמים שאין   ובההבדל בין חתנות לזליפתן של כלים, י"ל שבחתנות

הדבר ניכר כ"כ, וקשה להבחין בין מקרה שיש החשש ובין המקרה שאין 

החשש ולכן גזרו הגזירה באופן של לא פלוג )ונתנו הטעם רק בתור דבר  

צדדי,( שלא רצו לתת דבריהם לשיעורים. משא"כ אם הטעם היה משום  

בו  יש החשש כשהשתמשו  איפה  מילתא  מוכחא    זליפתן של כלים  התם 

 לשעבר. משא"כ בכלים חדשים יהיה מותר, שאין שם חשש של זליפתן.

 

p 
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משעת יצירה או משעת  –יצה"ר 

 יציאה 
 

 

 הת' מנחם מענדל שיחי' אנדרוסיער

בגמרא  ואחד    11מובא  אימו.  יציאתו ממעי  שהיצה"ר שולט באדם משעת 

ההוכחות לכך הוא שאם לא כן יהיה בועט במעי אימו ויוצא )בכדי למלא 

המהרש"א והקשה  הבנים    13מהדרשה    12תאוותיו.(  "ויתרוצצו  עה"פ 

 רץ   יעקב  ועבר  שם  של  תורה  פתחי  על  עוברת  שכשהייתה  14בקרבה" 

לצאת. והרי    מפרכס  עשו,  ליליםא  עבודת  פתח  על  עוברת,  לצאת  ומפרכס

נכנס רק משעת יציאה ולא משעת יצירה, אז איך זה   נאמר בגמ' שהיצה"ר

 שלעשו היה תאוות ע"ז בעודו במעי אימו? 

שלא הי' בזה רע בפועל אלא רק בכח, וענינו הי' בכדי   15וביאר בזה הרבי 

שעי"ז יתקיים העבודה של "כובש את יצרו" )ומתרץ בזה איך יצא בן כזה  

באדם"    שולטלהורים כאלו וע"ש( ובפשטות כוונתו לדייק מלשון הגמרא "

פרט   שהי'  ובנדו"ד  בו,  שולט  שאינו  רק  מקודם,  יצה"ר  בו  שיש  שיתכן 

 בהטוב. 

גם למה לא יצא אז ממעי אימו, כדיוק לשון הגמרא "בועט...   ובזה יתורץ

 16" מכיון שאז שלט וכבש את תאוותו.ויוצא

 
 סנהדרין צ"א ע"ב  11
 שם  12
 בראשית רבה סג:ו  13
 בראשית כה:כב  14
 32ובהערה  112לקו"ש ח"כ ע'  15
וע"ד המבואר בד"ה "ואלה המשפטים" תשמ"א מלו' ו' ע' ק"י שצדיק צריך לעורר   16

 בעצמו תאווה בכדי לקיים עבודת האתכפיא
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בענין הברכות שנתברכו דניאל חנני' 

 ומישאל ועזרי'
 

 

 אידל שי' נתןהת' 

דניאל חנניה מישאל ועזריה   שאחד מהדברים שבהן נתברכו 17איתא בחלק 

היה "ואשר כח בהן לעמוד בהיכל המלך." ומבאר בזה הגמ' "מלמד שהיו  

אונסין את עצמן מן השחוק ומן השיחה ומעמידין את עצמן בשעה שנצרכו  

והרי   בזה,  הברכה  מהו  מובן  אינו  ולכאו'  מלכות."  אימת  מפני  לנקביהן 

 לפני המלך?  בפשטות זהו ההנהגה הרגילה הנדרשת ממי שעומד 

ובפשטות יש לתרץ שאף שזהו הנהגה הנדרשת, הרי סו"ס אין לכל אחד 

כח עבור זה )ובפרט לזמן ממושך(, ונתברכו שיהי' להם כח לזה. אבל הוא  

 דוחק קצת בלשון הגמרא שמשמע שההנהגה עצמה היתה ע"י הברכה. 

ים  שלא היו מספר  18ואולי יש לבאר זה ע"פ פירוש רש"י בסוגייתנו שפירש 

ישראל "כל  בספר  כך  על  והקשה  בטלים.  "ולא  19בדברים  לשונו,  וזה   "

הבנתי מדוע לא אמר כפשוטו שאין זה כבוד המלך לדבר לפניו כמו שחוק 

שאם היה יודע   20ושינה." ולכאו' יש לתרץ זה בפשטות ע"פ דברי הרבי 

היה מתחייב מיתה על הא דמחויי במחוג   אותו המין להתווכח כראוי לא 

קמיה דמלכא, מכיוון שאז היה בהמחווי במחוג "ענין המלך ושירות לו," 

היינו שדיבור הראוי אינו חסרון לפני המלך, ואדרבה מעלה הוא, ושירות  

 למלך. 

 
 צג, ב 17
 ד"ה מן השיחה 18
 מהרב שמואל הבר  19
 13הע'  1050לקו"ש ח"ד ע'  20
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דיברו, אבל אכן דיברו  וממילא יתורצו דברי רש"י, שרק דברים בטלים לא  

 דברים תוכניים. אבל עדיין צ"ל מהו ההכרח של רש"י לפרש כך?  

ואוי"ל שהפריע לרש"י קושיא הנ"ל, מהו הברכה בזה, ולכן פירש  שהיה  

להם הבחנה וחכמה לדעת מה הראוי לומר לפני המלך, שזהו מעלה מיוחדת  

ל ואיך  מה  יודע  שאינו  מי  אחד, שהרי  מכל  כלל  נדרש  לפני  שאינו  דבר 

 המלך, מספיק שישתוק. 

 

p 

 

 

 הלומד תורה ואינו חוזר
 

 

 הת' דוד שי' מייער 

אומר כל הלומד תורה ואינו חוזר עלי'   ,"רבי יהושע בן קרחה21איתא בחלק 

דומה לאדם שזורע ואינו קוצר. רבי יהושע אומר כל הלומד תורה ומשכחה 

 דומה לאשה שיולדת וקוברת." 

וצריך ביאור החילוק בין שתי המימרות, הן במשל והן בנמשל. וביאר בזה   

המהרש"א שהמימרא הראשונה מדברת בשעדיין לא שכח, ובמילא תורתו  

רק שאינה מועיל לו, וכמו תבואה בשדה שקיים, רק שאינו מועיל   קימת,

עד שיקצור. משא"כ מי שכבר שכח תלמודו כאילו לא הי' מעולם, וכמו ולד 

 
 צט, א. 21
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בברכות  וכמבואר  הי'   22הזה,  לא  כאילו  ונמצא  הלב,  מן  משתכח  שהמת 

 מעולם.

אבל צ"ע בפירוש זה, שהרי קשה לומר על מי שקיים מצות תלמוד תורה  

'כלא הי' מעולם', כמבואר בפכ"ה בתניא שכל מצוה הוא נצחי, והרי שהוא  

 23אינו מתחרט בפשטות ע"ז שלמד.

ובחידושי אגדות מהר"ל ביאר באופן אחר שבלימוד בפעם הא' עדיין תופס 

העניינים בגשמיותם וכמו במשל, שמחוברים עדיין לקרקע, ורק ע"י חזרה 

הם. ומי ששוכח לימודו הוא  מפשיט אותם  האדם מגשמיותם ומבינם כמו ש

הת ילד, שגם  אבד  בזה  וכאילו  גם  אבל  ע"ש.  לתולדתו  נחשב  רה שלמד 

צריך עיון לכאו', שהוא בפשטות נגד המציאות, שבכדי להפשיט הענינים 

  24מגשמיותם אינם מספיק חזרה שטחית, אלא צריך ללימוד בעיון.

עדיין   ובריא"ף שכח  לא  ועדיין  חזר,  לא  שכאשר  ביאר  יעקב(  )לעין 

ביכולתו לחזור, וכמו תבואה שעדיין עומד וביכולתו לקצור אותו. משא"כ 

 אחר שכבר שכח, כבר אבד לימודו הראשון. אבל לפ"ז קשה:

מהו החידוש במשל הא', והרי לכאו' פשוט שעד שלא שכח מועיל  .א

 חזרה. 

ן מועיל לו לימודו הראשון כלל אפי' אחר ששכח, קשה לומר שאי .ב

 כשיחזור וילמוד אותו פעם שנייה.

לכאו' הכל כלול במשל הראשון, שהרי גם בתבואה, אם משאירו  .ג

 עומד סוף סוף ירקב או יגנב וכיו"ב, ומה מוסיף משל הב'. 

 וצ"ע לתרץ שיטות אלו.

ואולי יש לבאר גם באופן אחר, שהמימרא הא' מדברת כשלא חזר לרצונו,  

א מה בלי  כלל  מספיק  שאינו  גדול,  חסרון  בזה  שיש  במשל  ומבאר  ונס. 

 
 נח, ב.  22
וגדולה זה מצינו בענין הא דמלאך מלמדו כל התורה לפני שנולד ואז משכחו,  23

שמבואר בכ"מ שנשאר מזה רושם בנוגע כמה ענינים, ואין כאן מקומו, ונמצא שמועיל  

 אפי' לאדם עצמו. 
 ועוד שקשה קצת לומר שזהו פירוש הפשוט בגמרא.  24
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שלמד פעם א'. ובמימרא הב' מדובר כשתקפה עליו משנתו, ושכחו באונסו.  

ומחדש במשל שאף שהיה באונס, כמו המקבר בנו הקטן, שבדרך כלל אינו  

אשם בזה )משא"כ מי שאינו קוצר, שבד"כ הוא בפשיעה(, אבל סו"ס הוא  

, וסו"ס  25ול. שהרי למסקנא, 'אונס כמאן דעביד לא אמרינן' הפסד ואסון גד

 .26חסר הענין

 

p 

 

 צדיקים ובעלי תשובה
 

 

 הת' יצחק יונה שי' ווערניק 

או    27מובא בחלק עדיף מבע"ת  צדיק  אם  אבהו  ורבי  יוחנן  רבי  מחלוקת 

 להפך. 

ויש לבאר סברת המחלוקת. ובהקדם שלכאורה יפלא, שאף שמבואר בכ"מ  

ואף שמביא כמקור דעת רבי    ,המעלות של הצדיקים ובע"ת  28בתורת רבינו 

יוחנן כמקור למעלה של ילא ראיתי לע"ע ש  ,אבהו זכיר כלל שיטת רבי 

 צדיקים, ואיך יתכן זה? 

 
 ירושלמי קידושין פ"ג ה"ג 25
ולהעיר מהמבואר בשיחות בענין ה'על חטא שחטאנו לפניך באונס וברצון', שגם על   26

 אונס צריכים כפרה, ושהאונס תלוי ברצונו כו' 
 צט, א. 27
 ראה לדוגמא ד"ה דבר אל כל עדת תשכ"א 28
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והוכיח רבינו )בהערה( שהלכה כרבי אבהו.    183והנה בסה"מ תש"ט ע'  

רגיל הוא להביא   ביאור מספיק להנ"ל, שהרי דבר  זה  אין  אבל לכאורה 

בחסידות גם שיטות שאינם להלכה, מכיון שאלו ואלו דברי אלוקים חיים,  

 רים קיימים בפנימיות העניינים. ושני הדב

אמנם יש לחלק בזה, שבד"כ מביאים בחסידות מחלוקת בנגלה, ומבארים  

שבפנימיות העניינים שניהם קיימים. משא"כ כאן שנחלקו בפשטות בעניין 

גופא   יתכן לומר ששניהם   –צדיק או בע"ת    –מי עדיף  -זה  לכאורה לא 

ואולי י"ל שלכן אינו מציין לרבי  !  29קיימים כפשוטן, שהרי זהו המחלוקת

יוחנן, כיון שאם יזכיר שניהם יצטרך לבאר המחלוקת, והיא קושיא קצת  

 . 30לתוכן המאמר הנ"ל שבכ"א יש מעלה, ולא רצה להיכנס לזה 

ונמצא מובן מכ"ז שעדיין אינו מבואר בכל המאמרים מהו סברת המחלוקת, 

  של אחד מהם.היינו מדוע כל אמורא רואה לעיקר דווקא המעלה 

ביאר שמחלוקת זה תלוי בהמימרא שבאה מיד    203והנה בלקו"ש חכ"ז ע'  

לפניו בגמ', שר' יוחנן סובר שכל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח,  

פליגי   יוחנן  דר'  והא  זולתך."  אלקים  ראתה  לא  "עין  הבא  לעולם  אבל 

מל שיעבוד  אלא  המשיח  וימות  עוה"ז  בין  שאין  שאמר  כיות  אדשמואל, 

בלבד. ומצד סמיכות המימראות שם מסתבר לומר שהוא לשיטתו. עכת"ד. 

שהרי   בזה,  הביאור  לומר  בענין ונראה  המבואר  ע"ד  שמןאל  סברת  י"ל 

העולם  למציאות  יותר  זכו, שמתחבר  לא  במצב של  הגאולה  המעלה של 

)ה"תחתון"( כמו שהוא, ועד"ז כאן שבעולם כמו שהוא יהיה הגילוי של 

ושלימ כמבואר  משיח  שלצדיקים,  המעלה  הוא  ועד"ז  כו'.  התומ"צ  ות 

אבהו  שר'  ונמצא  ע"ש.  כו'  בהתיישבות  עבודה  שהוא  הנ"ל,  במקומות 

מסתכל על מה נעלה יותר בפשטות, ור' יוחנן תופס לעיקר מה פועל יותר 

 בגדרי העולם.

 

 
ולא פליגי הם  וכדברי רבינו בתש"ט שם שדברי השל"ה שמר אמר חדא ומר אמר חדא29

 חידוש גדול.   
ונקט דווקא ר' אבהו, כיון שהלכה כמותו, ומביא מקור אחר להמעלה של צדיקים,   30

 שאינו דוקא מחלוקת. 
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 בענין תחת כבודם
 

 

 א' מהתמימים 

א"ר יוחנן 32"תחת כבודו יקד יקד כיקוד האש,  31איתא במסכת סנהדרין פרק חלק  

תחת כבודו ולא כבודו ממש, כי הא דרבי יוחנן קרי ליה למאני מכבדותי", )פי'  

 דתחת בגדיהם נשרפו כי "כבודו" היינו בגדיו(. 

  ובפי' רש"י על הפסוק, )ישעי' שם( ד"ה יקד יקוד איתא, "ומדרש אגדה, כאן פרע 

לבני שם הכבוד שעשה שם לאביו כשכסה ערות נח אביו, שנאמר )בראשית ט"ו(  

 ויקח שם ויפת וגו'". 

ר'   בגדיהם אם נשרפו גופם לשי'  יש להבין, מהו השכר בזה שנשאר  ולכאורה 

 יוחנן, הרי אין ערוה לכסות אם נשרף הגוף? 

וגו', שג  כבודו  ותחת  ד"ה  ם  ויש לבאר בפשטות בהקדם מה שביאר המהרש"א 

עפ"ז יש לבאר שגם בעצמות, בזיון  ו למאן דאמר דהגוף נשרף מ"מ שלדן קיימת, 

 הוא שיהיו בגילוי בלי כיסוי עליהם, וזה היה השכר. 

( איתא "אמר רבי יוחנן, אמר הקב"ה יבא סנחריב  , ב לקמן )צדדעוד יש להבין,  

ו כלם  וסיעתו ויעשה אבוס לחזקיהו ולסיעתו", ופי' רש"י ד"ה ויעשה אבוס, "שיהי 

בפשטות   אבוס",  כעין  הפגרים  עצמות  בתוך  ובהמתם  סוסיהם  ויאכילו  פגרים 

  עצמו   כוונת רש"י הוא שיאכלו מבשרם, ולכאורה זה בסתירה למה שאמר ר' יוחנן

   לעיל שנשרפו גופיהם?

ואוי"ל שהכוונה שם רק שישתמשו בהעצמות באבוס שיאכלו דברים אחרים בהם,  

 ולא שיאכלו מהם עצמם )בשרם(. 

 
 צד, א 31
 ישעי' טז 32
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וא"ת ולמאן  עוי"ל בזה, ע"פ דברי התוס' בסוכה כה, ב ד"ה מישאל ואלצפן, וז"ל,  

דאמר פרק ד' מיתות )סנהדרין דף נב.( דשריפה ממש הואי שנשרפו גופיהן וכן  

נמי דריש בתורת כהנים אקרא דותאכל אש אותם אמאי נטמאו וי"ל דשמא שלדן  

המפלת )נדה דף כז:( מת  היתה קיימת כאילו נשרפו על גבי קטבלא כדאמר פרק  

 . שנשרף ושלדו קיימת טמא

, ביאר ששלדן קיימת, וכדאיתא כנדה. ובפרש"י  היינו שבמקרה שדומה לנדו"ד

.  גופו קיים שלא נתפזר האפר ועדיין נראה כשלם נדה שם ד"ה ושלדו קיימת כתב,  

שהיו שלדן קיימות, וא"כ נראה שעדיין היו    והרי גם אצלינו מפורש במהרש"א

 בצורת אדם, והיה בזה ענין של כבוד ע"י כיסוי הבגדים. 

p 

 

 בעניין נאסר חמור מאיסור

 

 

 הת' נחמן יהושע שיחי' קסטל 

מובא בתוס' חולין דף ק"ח ע"ב ד"ה אמאי מחלוקת אם יתכן חומרא בדבר  

קדירה מלא    א,ולדוגמשנאסר ע"י שנתערב בו איסור, על האיסור עצמו.  

רוטב שנפל בו נבילה, ונבלע מהרוטב בתוך הנבילה ושוב נפלט, אם נחשב  

הרוטב לאיסור מין במינו אם  שאר הרוטב, ואין בטל בששים, או שמכיון  

שאר   של  למינו  נחשב  אינו  בו,  שנבלע  הבשר  טעם  מצד  הוא  שהאיסור 

י כאופן הב'.  רשב"ם סובר כאופן הראשון, ור"שהרוטב, ומתבטל בשישים.  

ומוכיח רשב"ם מלשון הגמ' גבי טיפת חלב שבלע טעם בשר, ש'חלב נבלה 

הוא' ואוסר כל החלב שבקדירה, אפי' יותר מששים. ודוחה ר"י ראייתו,  

, רק שהתורה בפני עצמם  מותרים  שהוא דין מיוחד בבשר בחלב, ששניהם
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נבלע   , ולכן החלב עצמו הוא איסור, לא רק שאיסור)כשמתערבים(  אסרתן

בו. ומקשה ר"י על רשב"ם מהמשך הגמ', שדוחה שאין טיפת החלב אוסרת  

רה תורה ולא חלב', והרי לפי הרשב"ם גם בהו"א נאסר סהכל, כי 'גדי א

הבשר  מטעם  רק  איסורין(  החלב  בשאר  זו?    )כמו  בדחי'  מתחדש  ומה 

)משא"כ לר"י, כוונת הגמ' שהחלב עצמו לא נעשה כנבילה, ובמילא הוא 

 בשר ובטל בששים בשאר החלב.( איסור 

ועוד צ"ב   ואיך יתרץ רשב"ם קושיית ר"י?  ויש לבאר סברת המחלוקת, 

ומה החלב,  ולא  אסור  הבשר  שרק  לדרוש  צריך    והסברא  וכן  החילוק? 

ביאור בדברי רש"י )ד"ה גדי(, שלפי סברא זו מותר כל החלב, אפי' אין בו 

קורו והכרחו של רש"י  לו טעם בשר, ומה מוששים כנגד טעם הבשר ויש בכ 

 לחידוש זה? 

 והנה בפשטות  הדוחק בסברת ר"י הוא: 

הו חידוש גדול בדין, שאיסור בשר בחלב הוא שונה לכל שאר זש .א

 . איסורי תורה

שהחלב נאסר רק ע"י הבשר, ואיך אפשר   ,שהוא נגד המציאות .ב

 לומר שהחלב עצמו הוא נבלה?

ר את החלב וי"ל שלכן מעדיף רשב"ם ללמוד כפשוטו, שהבשר אוס

והחלב את הבשר ודינם כמו שאר איסורי תערובת, רק שלפ"ז צ"ל 

לכאו' בהכרח  שאיך יתכן ששני דברים מותרים יאסרו אחד את השני?  

 ?וודם, והוא אסור בעצם, והשני אסור בגלל קשאחד מהם נאסר 

גבי    אבדין באין כאחת, ולדוגמ   33ויש לבאר זה ע"פ ביאור האחרונים

עבד  הרי  גט שחרור בידו, אבל  העבד  יך שיקבל  שחרור עבדים, שצר 

  גטו וידו אין לו דין יד לעצמו עד שישתחרר, ואיך מקבל גיטו, אלא  

יתכן שהמסובב   איך  בביאור העניין,  ונחלקו האחרונים  באין כאחת. 

 יהי' לפני הסיבה.  

 
 מפענח צפונות כלל י'  33
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אפי'  ולמעלה   , מזמן  למעלה  היא  שהתורה  הוא  הביאורים  ואחד 

ן רוחני(, ולכן בדיני התרוה יכול המסובב  דימה ואיחור בסברא )זמקמ

ועד"ז י"ל לכאו' בענייננו, שתוכן איסור בשר בחלב    .לבוא לפני הסיבה

שאין   ףסר ע"י הבשר יאסור את הבשר, וכן להיפך, א אהוא שהחלב שנ 

בין בב"ח לשאר איסורים, וא"כ   וקלו מקום בסברא. ובמילא אין חיל

בכל  שנאמר  נבילה  נעשה  עצמו  חתיכה  שדין  אצלנו  מהגמ'  מוכרח 

האיסורים )מדרבנן( הוא שהחתיכה של היתר שנבלע בו טעם היאסור  

משא"כ לר"י   .מתייחד עם האיסור, עד שנחשב שגם הוא אסור כנבילה

)בשאר  נבילה  נעשית  עצמה  בחתיכה  והכוונה  לזה,  הכרח  שום   אין 

, 34איסורים( הוא רק שחוששים שהאיסור נתפשט בכל שטח החתיכה

ל אינו קשור  רוטב של  האבל  אין כאן  בענייננו  ובמילא  היתר עצמו, 

ומתבטל בשאר  איסור, אלא שהרוטב מלא בטעם של בשר האסור, 

 הרוטב בששים. 

ונמצא שיש מעלה בשני הפירושים, שרשב"ם מתאים למציאות, ואינו 

ומ דין חדש,  'חתיכה עצמה נעשית  מחדש  יותר לשיטתו הלשון  דויק 

ופירוש ר"י הוא סברא קצת יותר פשוטה, שהוא חידוש תורה   .'נבילה

שאינו מתייחס למציאות, אבל עכ"פ אינו בסתירה לכללי השכל )וע"ד 

עוד ביאור שנאמר שם בעניין באין כאחת, שהוא רק כאשר יש עוד 

ה מונע חיצוני, וכמו  זאי   ורם, והסיבה שתלוי' במסובב הוא רק מסירג

בעבד שבעצם יש לו יד, רק שרשות האדון מבטלת את ידו ומעכבת  

ר הוא התורה, והבשר או החלב הוא וסאת קנינו. ועד"ז כאן, שדבר הא 

 ( חיצוני בכדי שיחול דין התורה. תנאירק 

וע"פ כהנ"ל יש לתרץ קושיית ר"י, שלדעת רשב"ם ההו"א של הגמ' 

האסור.   נאסר כלל, רק שנתערב בו טעם בשרעצמו  היתה שאין החלב  

' גדי  בוא"כ מוכרחים לומר שחידוש התורה ) דחיית הגמרא( שכתב 

 
 ראה תוס' דף ק' ע"א ד"ה בשקדם וסלקו  34
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'גדי וחלב ביחד' ב הוא שהחלב לא נאסר כלל, אפי' ע"י   35חלב' ולא 

דאל"כ הי' צריך לכתוב 'בשר וחלב' ועדיין כל אחד נאסר   ,תערובת

כן משמע בתוד"ה גדי(  ע"י השני. ונמצא לכאו' שזהו גם שיטת רש"י )ו

כרשב"ם, ולכן פירש שהחלב מותר אפילו יש בטעם הבשר נותן טעם 

 בכולו.

הסברא   גדול סשנאלומר  ומובן  חידוש  שהוא  כיון  מהם,  אחד  רק  ר 

יש שנאמר שכל אחד אוסר את השני, ולמעלה מגדרי הסברא, ובמילא  

 .והשני נאסר רק ע"י ,עדיף לומר שאחד מהם נאסר בעצםסברא ש

 

p 

 

 ישוב קושית הצ"צ על ההגמי"י
 

 

 הת' דוד שי' דוידוב 

 א

י שבור  בבמשנה "ראה אותן רצין אחר מציאה אחר צ  36איתא בבבא מציעא

זכתה לו". ומבאר על זה בגמ'    –אחר גוזלות שלא פרחו ואמר זכתה לי שדי  

לי' שדהו  ותקני  בצד שדהו,  והוא שעומד  אמר שמואל  יהודה  רב  "אמר 

יוסי בר' חנינא חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו? הני מילי  דאמר ר' 

שא חצר  אבל  המשתמרת  אין חצר  שדהו  בצד  עומד  אי  משתמרת  ינה 

 
 ראה חידושי חתם סופר ד"ה גדי 35
 דף יא ע"א 36
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)דעכשיו היא משתמרת על ידו. רש"י( אי לא לא . . וכן אמר עולא והוא  

 שעומד בצד שדהו". עכ"ל

אם היתה חצר משתמרת קונה   – דהיינו שהדין במשנתינו שקונה מציאה  

רק אם הוא    –שלא מדעתו, אבל אם המציאה היא בחצר שאינה משתמרת  

 כי נעשה כחצר המשתמרת ע"י עמידתו. עומד בצד שדהו קונה 

אח"כ הקשה הגמ' על עולא "איתיביה רבי אבא לעולא מעשה ברבן גמליאל 

וזקנים שהיו באים בספינה אמר רבן גמליאל עישור שאני עתיד למוד נתון 

ליהושע ומקומו מושכר לו ועישור אחר שאני עתיד למוד נתון לעקיבא בן  

מושכר לו וכי רבי יהושע ורבי עקיבא    יוסף כדי שיזכה בו לעניים ומקומו

בצד שדהו של רבן גמליאל היו עומדין?" דהיינו שהקנה דברים אע"פ שלא  

 היתה חצר המשתמרת? 

והגמ' מתרצת ב' תירוצים: א( "כי אתא לסורא אמר להו הכי אמר עולא  

והכי אותביתיה אמר ליה ההוא מרבנן רבן גמליאל מטלטלי אגב מקרקעי 

רא קבלה רבי אבא לא קבלה, אמר רבא שפיר עביד דלא הקנה להם רבי זי

קבלה וכי לא היה להם סודר לקנות ממנו בחליפין אלא טובת הנאה אינה  

ממון לקנות ממנו בחליפין הכא נמי טובת הנאה אינה ממון לקנות על גבי  

קרקע ולא היא מתנות כהונה נתינה כתיבא בהו חליפין דרך מקח וממכר  

  קע נתינה אלימתא היא."הוא מטלטלין אגב מקר

שבאמת טובת הנאה ממון היא, )שאין לרבן    37ופשטות הביאור ע"פ רש"י: 

שיכול   –גמליאל בעלות על המעשר עצמו, אלא רק על הטובת ההנאה שבו  

יכול  אינו  ממון  אינה  הנאה  טובת  באם  כי  שרוצה(.  למי  המעשר  ליתן 

יה יכול רבן גמליאל  להקנות את המעשר אגב קרקע ) כי הוא אינו ממון!( וה

להקנות הפירות באיזה אופן שרוצה, והטעם שהקנה אגב קרקע ולא ע"י 

 
וכן פירש הריטב"א, והצ"צ בשו"ת שלו סימן ע' ס"ד. אבל עיין השיטה מקובצת ד"ה   37

  ולא היא, שביאור שיטת רש"י באופן אחר לגמרי.
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חליפין כי 'נתינה' כתיב לגבי מעשר, שצ"ל באופן של מתנה אבל חליפין  

  הוא דרך מקח )"שזה נותן לו כליו תחתיהן ונראה זה כמוכרן לו". רש"י(.

בתורת חצר  ב( "רב פפא אמר דעת אחרת מקנה אותן שאני". )"לע ולם 

קנאו ואפילו הכי לא תקשי לעולא דהא דלא בעינן הכא עומד בצד השדה 

משום דדעת אחרת מקנה אותן שרבן גמליאל הקנה להן מטלטלין שהיו לו  

בחצר שלהן ולא מהפקירא קנו ונוחה מתנה זו לקנות ואע"ג דאין עומד בצד  

וקנו הפירות    השדה". רש"י.( שהקנה ר"ג הקרקע עם הפירות שעליהם, 

 מדין חצר. ואע"פ שהחצר אינה משתמרת להמקבלים, הואיל ויש ד"א קנו.

ובפשטות סבר רש"י גם בתירוץ של ר' פפא שטובת הנאה ממון, שאם טובת 

להקנותו ולכן הדעת אחרת מקנה ממונו  אז אין המעשר     הנאה אינה ממון,

לא תועיל כלום. וכן הכריח הצ"צ מלשון רש"י, שכתב רש"י בד"ה רב פפא  

אמר: "ולא מהפקירא קנו", ובד"ה )טובת הנאה( אינה ממון כתב: "אלא 

פ' שט"ה  "אינו הפקר"  ונמצא שהלשון  גבייהו"  אפקורי בעלמא אפקורי 

  כי המעשר הוא ממון.ממון. ולכן הדעת אחרת מועלת להקנות המעשר, 

 ב

שלכאו' יש סתירה בשיטת עולא, כי כאן בב"מ הגמ'    38והנה הקשה הצ"צ

מתרצת התירוצים לפי שיטת עולא, ונמצא שע"פ הגמ' בב"מ נמצא שעולא 

כתיב וז"ל:   39סבר שטובת הנאה ממון, אבל בקידושין סוף פ' האיש מקדש 

 "אמר עולא טובת הנאה אינה ממון"?!

הצ"צ לפי שיטת רש"י, שמה שאמר עולא ט"ה אינו ממון )בקידושין( וביאר  

נחשב ממון שלו ממש, אבל   זה  וכה"ג לומר שאין  "היינו לענין קידושין 

עכ"ז נחשב ממון לענין שיוכל להקנותה בקנין אגב או ע"י חליפין" ולכן  

בב"מ סבר עולא שט"ה ממון. ומסביר שהואיל והתורה נתנה לאדם ט"ה  

נות למי שירצה לכן יהיה עדיף משליח, שאם יש שליח להקנות שיכול להק

 
 שם 38
 נח. 39



קיץ תשפ"א                    קובץ הערות דפאסטוויל                  

37 
 

פלונית אע"פ שאין לו ט"ה ליתן למי שרוצה, ואין הממון שלו, עדיין   שדה

רשות   נתנה  שהתורה  מעשרות  גבי  כ"ש  חליפין,  ע"י  להקנותה  יכול 

שכן מצא מוסיף  ו! 40להבעלים ליתנו למי שירצו שהט"ה יהיה ממון לקנינים

  .41ש"ך בג"כ 

, 42והנה הצ"צ מביא עוד תירוץ לשאלה זו בשם השל"ה וע"פ דברי הגמ"יי 

שמבאר תי' השני של הגמ' באופן אחר לגמרי: שרב פפא סבר שטובת הנאה 

ממון, ו"עם כל זה חשוב דעת אחרת מקנה אותו... ולפ"ז יש ליישב  אינו  

די"ל דאיהו סבר כשינוייא דרב פפא"  מדידיה אדידיה  דלא קשה לעולא 

 .ן הצ"צ()לשו

ומקשה על זה: "וקשה דממ"נ אם חשוב דעת אחרת מקנה אותו ואינו כזוכה 

מן ההפקר אזי מהאי טעמא ג"כ יכול להקנותו בשאר קנין וכדפירש"י שם"  

ע"כ. דהיינו שאם שיטת רב פפא היא שע"י דעת אחרת מקנה יכול להקנות  

ול להקנות  דבר שאינו ממון, אז כמו שיכול להקנות ע"י קנין חצר, ג"כ יכ

  אגב קרקע וע"י חליפין?! ומהו תירוצו של רב פפא?

וממשיך הצ"צ וז"ל "ובתשו' מהר"ם שבמרדכי פ"ק דב"מ סי' רמ"א פי'  

בשם ריב"ן דהא דרב פפא חשיב לי' דעת אחרת מקנה אותו היינו משום  

דהי' מקנה להם חצירו כמו כן, אבל היכא דלא מקנה להם משלו אלא מתנות  

ולוי'   מחלק שרק כהונה  אותו". שהמרדכי  מקנה  אחרת  דעת  חשוב  אינו 

"ולפע"ד   ע"ז  הצ"צ מקשה  אבל  חצר,  קנין  ע"י  המעשר  להקנות  יכולים 

תירוץ זה צ"ע דאת"ל דלגבי המעשר לא חשיב כלל דעת אחרת מקנה אותו,  

  מה יושיענו הא דלגבי החצר חשוב דעת אחרת מקנה אותו!"

י' של רב פפא, כי בקידושין )דף  וגם מקשה שדוחק לפרש שעולא סובר כת

 כז( משמע דקיי"ל כתי' הראשון.

 
  ועפ"ז גם מתרץ קושיית השאג"א בסתירת ר' יהושע בט"ה. 40
 סי' רג סק"א )באופן אחר קצת(. 41
 הל' מכירה פ"ה אות ז'  42
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 ג

ואולי יש לפרש שיטת הגמ"יי והשל"ה בהקדם לבאר הפשט בתירוץ של 

 ר' פפא שדעת אחרת מקנה וקונה אע"פ שהיא חצר שאינה משתמרת: 

פפא .1 רב  ד"ה  בסוף  למד  זו   רש"י  מתנה  "ונוחה  וז"ל 

לקנות ואע"ג דאין עומד בצד שדהו". ובפשטות הכוונה 

אע"פ שחצר המקבל     הוא שאם יש דעת אחרת מקנה, אז

הוא חצר שאינו משתמרת, הוא רוצה לקנות ויקנה. וזהו  

ע"י  וקונה  משתמרת,  החצר  שאין  דהיינו  קל".  "קנין 

  שהבעל מקנה החפץ ע"י דעתו. –הדעת המקנה

סי .2 ל"א  רא"ש  החצר    –מן  משמר  מתנה  הנותן  שאם 

משמר החצר   הנותןלצורך הנותן, זהו חצר משתמרת, כי  

לצורך המקבל. וז"ל הרא"ש: "אבל במתנה מסכמת דעת 

מקום   בכל  המקום,    שיתנהוהמקבל  לו  שיזכה  הנותן 

הלכך קני אפילו אינו ושמירת הנותן חשוב לו כשמירתו  

הבעל מועיל    עומד שם" ע"כ. דהיינו שאין הפשט שדעת

יהיה   שהחצר  עושה  שדעתו  אלא  החפץ,  להקנות 

 משתמרת, ודרך ממילא קונה המקבל כל מה שבתוכו. 

הרא"ש   שיטת  כמו  סברו  והגמ"יי  שהשל"ה  על   –וי"ל  סומך  שהמקבל 

שמירתו של הנותן, ולכן נקרא שדה משתמרת! ולכן כשהנותן מקנה החצר  

אפי'    –מה שבתוכו    החצר וכל   אז נעשה החצר משתמר וקונה המקבל  –

הפקר! ולכן קונה המתנות כהונה אע"פ שאינם ממון )כי ט"ה אינו ממון(. 

ובכדי   ממון  אינו  ט"ה  כי  אחרים,  קנינים  ע"י  להקנותם  יכול  אינו  אבל 

להקנות   צריך  בחליפין  או  קרקע  אגב  דבר  ממון!   דברלהקנות  ששוה 

  .43משתמרת לדעת הנותן –והמעשר של ר"ג היתה בביתו  

 
 בצד כמ"ש התוס' ד"ה וכי  43
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בקידושיןויו הרא"ש  כי  כ"ז,  אינה    44מתק  הנאה  שטובת  עולא  כמו  פסק 

פסק כתירוצו של רב פפא )לא כהרי"ף( שדעת אחרת שאני,   46, וכאן 45ממון 

וע"כ צ"ל שרב פפא סבר ט"ה אינו ממון וצריך להסביר כדברינו! )ומתורץ 

ולא כתי' הא' של    עפ"ז שאלה האחרונה של הצ"צ כי הרא"ש פסק כר' פפא

  הגמ'(.

אבל בפשטות הצ"צ לא רצה ללמוד כזה, כי למד כפי שיטת רש"י, שהגדר  

של דעת אחרת היא קנין בהחפץ עצמו, ולכן היה צריך ללמוד שגם לפי ר' 

הפירות  להקנות  שייך  אינו  ממון,  אינו  ט"ה  ואם  הואיל  ממון,  ט"ה  פפא 

  עצמן.

למדו שט"ה ממון, וכן פסק הצ"צ ויומתק כי לפ"ז הב' תירוצים של הגמ'  

 )ולא כהרא"ש(.  

 ונמצא שב' הביאורים לשיטתן. 

 

p 

 

 

 

 

 

 
 דף נח, סוף סימן לא   44
עיין קיצור פסקי הרא"ש שם שכתב כן בפירוש, ועיין הקרבן נתנאל סעיף ז והש"ך   45

 סי' ש"ן שהכריחו כן, ואכ"מ. 
 בב"מ דף יא סימן לא  46
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 מקור פטור הנשים ממילה 

 

 

 גורקאוו  שי' יוסףיעקב הת'  

איתא בקידושין )כט, א( דת"ר האב חייב בבנו למולו כו' למולו מנלן כו' 

 איהי מנלן דלא מיחייבא דכתיב כאשר צוה אותו אלהים.

' שם ד"ה אותו, " וא"ת למ"ל קרא תיפוק ליה דמצות עשה שהזמן ובתוס

גרמא הוא שנימול בשמיני ללידתו ונשים פטורות וי"ל כיון דמיום השמיני  

והלאה אין לה הפסק לאו זמן גרמא הוא וא"ת אכתי מ"ע שהזמן גרמא הוא 

וי"ל דאתיא   דאין מלין אלא ביום כדאיתא בפרק הערל )יבמות דף עב.( 

 ם דמילה שלא בזמנה נוהגת בין ביום בין בלילה."כמ"ד הת

אצטריך   פטורות  ונשים  היא  גרמא  שהזמן  דמ"ע  "ואע"ג  פירש:  והר"ן 

מיעוטא דסד"א ה"מ במצוות בגופייהו כגון תפילין )דמינייהו ילפי'( אבל  

אב"ד  דהוא  מידי  ליחייבו  אימא  הא,  כי  בהו,  שייכי  לא  דאינהו  מצוה 

 דמחייבי! קמ"ל." 

ילה כ, א ד"ה דכתיב, " והקשה ה"ר אפרים כיון דמילה אינה ובתוס' מג

בלילה אם כן הויא מצות עשה שהזמן גרמא שהנשים פטורות ממנה וא"כ  

קשיא למה לי בפ"ק דקדושין )דף כט. ושם( קרא דאותו לומר דאשה אינה  

חייבת למול תיפוק ליה דמצות עשה שהזמן גרמא היא וי"ל דאי לאו אותו  

דהאי אמינא  היכא   הוה  היינו  גרמא  שהזמן  עשה  ממצות  פטורות  דנשים 

דליכא כרת דומיא דמצה ושמחה והקהל דלית בהו כרת ומנייהו ממעטינן 

הוה  בריתות  עשרה  שלש  עליה  ונכרתו  כרת  בה  שיש  מילה  אבל  נשים 

 אמינא דמחייב בהו נשים למול את בנייהו קמ"ל אותו דלא ." 
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ל דהוה ילפי' מציפורה דכתיב עוד תשובה מביא הפורת יוסף, וז"ל, "וי"

ותכרות והו"א דמסתמא ישנה במילה דאל"כ מילה באשה פסולה ועי' ע"ז  

 )כז, א(."

ואיתא בע"ז שם, " איתמר מנין למילה בעובד כוכבים שהיא פסולה דרו 

בר פפא משמיה דרב אמר ואתה את בריתי תשמור ורבי יוחנן המול ימול."  

המול   :רעך אחריך ולא עובד כוכביםוז .ופרש"י: ואתה את בריתי תשמור

   :קרי ביה המל ימול מי שהוא מהול ימול אחרים .ימול

למ"ד   אשה  בינייהו  איכא  "אלא  ומסיק,  בינייהו?"  "מאי  הגמ',  וממשיך 

ואתה את בריתי תשמור ליכא דאשה לאו בת מילה היא ולמ"ד המול ימול 

דמיא ומי איכא למאן דאמר אשה לא והכתיב    איכא דאשה כמאן דמהילא

ותקח צפורה צר קרי ביה ותקח והכתיב ותכרות קרי ביה ותכרת דאמרה 

משה  ואתא  ואתחלה  איהי  אתיא  אימא  ואיבעית  ועבד  אחרינא  לאיניש 

 ואגמרה." 

 ." ובתוס' שם ד"ה אשה, " יש לפסוק כרב ואין אשה כשרה למול

למול, הו"א שחייבת לעשות בשליח    כלומר דאע"ג דלפי' התוס' אשה פסולה

 כעין ציפורה, וקמ"ל 'אותו' דפטורה גם מזה. 

יעלה על  זה שמילה כשרה, והרי איך  וקשה מהו הסברא שתתחייב מצד 

וכלל! כלל  ציפורה  למקרת  לדמות  מסופר בכתוב שהיה     דעתנו  אז  הרי 

סכנת נפשות ממש למשה רבינו, שביקש הנחש לבלעו! והאיך נלמוד שום 

 מזה שאשה חייבת במילת בנה?  חיוב

וי"ל דאע"ג דתי' הפורת יוסף לא אתי' כשיטת התוס', אפשר דאתי כשיטת 

הבה"ג )מובא בתוס' שם( דהל' כר' יוחנן לגבי רב, ואשה כשרה למול. וי"ל 

, אינו דומה   דכוונתו לתרץ הכי: דהו"א דאע"ג שהיא מ"ע שהזמן גרמא 

חן אשה, עוברת משום בל תוסיף לתפילין )שממנו נלמד פטור זה( דאם הני

כיון דכשרה על  -)עכ"פ לשיטות ר"מ ור"י בעירובין צו, ב(. משא"כ במילה
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ידה ודאי אינה עוברת על בל תוסיף. ולכן אצטריך לאשמועינן דגם ממילה  

 פטורות. 

 

p 
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 מצות כיבוד אב ואם למעלה 

 

 

 לו  שי' יצחקהת'  יוסף 

שהקב"ה בעצמו מקיים כל המצוות. ולכאורה   47ידוע מה שכתוב במדרש 

אינו מובן איך שייך זה בנוגע מצות כיבוד אב ואם, כאשר אין להקב"ה אב 

 ואם, ובמה מתבטא קיום מצוה זו אצלו?. 

)ואף שמצינו פירושים עה"פ 'צאינה וראינה במלך שלמה בעטרה שעטרה 

כביכול, הרי  לו אמו' ]שה"ש ג:א[ שהכוונה שבנ"י נקראים אמו של הקב"ה  

 בפשטות זהו רק משל בנוגע פרט אחד, ואינו נוגע כאן.(  

בענין בחסידות  המבואר  בהקדם  הקב"ה    ויובן  ע"י  תפילין  מצות  קיום 

? 48שלכאורה גם בזה אינו מובן כל כך ע"ד הנ"ל שהרי אין לו יד או ראש

ומבאר בתו"א )לה, ג( שענין קיום מצוה זו הוא המשכת מוחין מאו"א לז"א,  

)ע"ד קיום המצוה ע"י האדם, שכוונתה היא, ליבטל וליכלל בחי' חכמתו  

. היינו שקיום המצוות ע"י הקב"ה הוא ובינתו... בחי' הדעת..)תניא פמ"א((

. וכן משמע שם 49ענין רוחני, וקיום המצוות שלנו הוא רק משל לענין זה 

)בפירוש הב'( שהקב"ה שמקיים המצוות, הכוונה הוא לז"א. )וכן מפורש  

 בכ"מ שמקום המצוות הוא בז"א, וראה בקונטרס עץ חיים(. 

 
 שמו"ר פ"ל, ט. ירושלמי ר"ה פ"א פ"ג  47
 )ואין דבר נפרד שיניח עליו( 48
 ראה בארוכה לקו"ש ח"ז אמור ב'  49
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בתניא פ"ג שחכ' ובינה   ואם כן יש לומר בפשטות בענינינו, שהרי מפורש

הם אמות לז"א )ובפרטיות חכמה הוא אבא ובינה הוא אמא, כמבואר בריבוי  

 מקומות(, ונמצא שיש לו אב ואם שיכול לכבדם. 

 50ועדיין צ"ל במה מתבטא כיבוד זה שז"א מכבד או"א? והנה ז"ל בלקו"ת 

ם  'שע"י כ"ז ממשיכים אור א"א בז"א ע"י או"א,' )ש'כל זה' הכוונה לקיו

שם בתו"א  המבואר  וע"פ  מצוות[,(  כמה  ]ועוד  או"א  כיבוד    מצות 

את   עושה  שהקב"ה  מה  הוא  האדם  של  המצוות  קיום  שע"י  שההמשכה 

המצוות, נמצא שקיום מצות כיבוד או"א ע"י הקב"ה הוא שיומשך מא"א  

לז"א ע"י או"א. היינו לכאורה שהי' יכול להיות ההמשכה מא"א לז"א שלא 

)ולהעיר   או"א  שיעבור  ע"י  ומכבדם  ותליא'(  אחיד  בעתיקא  ד'ז"א  מהא 

ההמשכה ע"י, שבפשטות עי"ז נפעל בהם עליה )ולכאורה הוא בב' דברים:  

א( שמקבל תוספת אור מא"א, וב( שע"י נשלם הכוונה העליונה בהמשכה 

שם   בתו"א  הא'  )ולפירוש  במל'.[  שמשפיע  ע"י  בז"א  העלי'  ]ע"ד  זו 

וא לאוא"ס, מובן יותר שמתיחס פעולה שהקב"ה שמניח תפילין, הכוונה ה

 זו אליו, אבל אינו מובן כ"כ איך נחשבין לאביו ואמו, ועצ"ע.(

 

p 

 

 

 

 

 
 באמור לח,  50
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 בענין השמחה של עניו 
 

 

 יוסף יצחק שי' וואקס הת' 

' שמחה תש"י מבואר שעניוות מביאה לידי שלימות  בד"ה ויספו ענוים בהוי

השמחה. ומבאר בזה שמכיון שאינו חשוב בעיני עצמו, ועבודתו אינו נחשב 

למעלה כלל, במילא אינו מגיע לו כלום, וכל מה שיש לו נראה בעיניו שהוא  

 רק בגדר מתנה מלמעלה, והוא שמח בו, ואינו מתעצב בחסרונו. עכת"ד.

להבין צריך  שמי  ולכאורה  דכיסופא,  נהמא  בענין  בכ"מ  מבואר  שהרי   ,

עבודתו,  עבור  שקיבלה  מי  כמו  בו  מרוצה  אינו  במתנה  דבר  שמקבל 

"רוצה אדם כקב שלו יותר מתשעה קבין של חבירו." ולכאורה   51וכמרז"ל 

להמבואר בהמאמר, יחסר להעניו מעלה זו של קב שלו, שהרי בעיניו כל  

לומר כן, הרי זה חסרון בשמחתו,    מה שיש לו הוא רק מתנה, ואיך יתכן

 וכבר אינו "שמחה שלימה"?

 

p 

 הוספת המערכת

הרמב"ם   דברי  ע"פ  זה  לבאר  יש  הגשמיים    52ואולי  היעודים  בענין 

אלא רק אמצעי שנוכל   שבתורה, שאינם בתור תשלום שכר עבור עבודתינו

זה  לדמות  יש  ולכאורה  כו'.  לזה  המונעים  כל  שיסיר  בשלימות,  לעבדו 

)ליתר ביאור( גם למה שכתב בהל' עבדים פ"ט ה"ז, שהאדון יכול לומר  

לעבדו )הכנעני( שאינו נותן לו מזונות, ועדיין נשאר עבדו וחייב בעבודתו,  

בעניננו, שהקב"ה אינו רק שאם יעשה כן יתכן הפסד בעבודתו. ועד"ז י"ל 

 
 בבא מציעא לח, א.  51
 הל' תשובה, פרק ט.  52
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חייב לזון אותנו, ולכן כל מה שנותן הוא בגדר מתנה. אבל אם הוא רוצה 

שנוכל לעבדו בכל כוחנו כו', הרי זה שייך רק כאשר יתן לנו את כל מה 

 שצריכים. 

ובזה יובן בנוגע להעניו, שהרי מבואר בהמשך המאמר שהעניו אינו שפל,  

תר, רק שאינו מגיע לו כלום, מכיון אלא מכיר מעלותיו, ושהם חשובים ביו

שהוא עושה רק מה שצריך. אבל אין זה נהמא דכיסופא, כיון שאם הקב"ה 

 רוצה שיעבדנו, הרי הוא כבי' מחויב לזונו, ומגיע לו, ואינו מתנת חנם. 

)ונמצא שעיקר המתנה הוא זה שבחר בו להיות עבדו, וזהו באמת בחירה  

משיח ]ולהעיר  שלו  קב  ואינו  תנש"א חפשית  תצא  ש"פ  רק    53ת  שהוא 

להעיר  יש  ועוד  ע"ש.  שכר,  לנו  מגיע  באמת  ושלכן  הנשמה,  בהסכמת 

שע"י בחירת הקב"ה נעשה כן המציאות, שישראל   54מהמבואר בחסידות 

נעלים יותר מהאומות כו'.[ אבל לאחרי זה, בפרטי השפע שמקבל, נחשב 

 זה לקב שלו.( 

וכיוצא בזה, כי זהו רק סימן   ומצד שני אינו עצב כאשר יחסרו מזונותיו

שעכשיו אינו דרוש ממנו עבודה זו, והרי בעצם אינו מגיע לו כלום. )ואף  

שיעבדנו  רוצה  הקב"ה  שאין  גופא  מזה  עצב  להיות  מקום  יש  שלכאורה 

יכול    165בשלימות, הרי מבואר בלקו"ש חכ"ג ע'   שכאשר מישהו אינו 

רטית, ועי"ז גופא יתוסף  לקיים ענין מסוים בעבודת ה', הרי זה בהשגחה פ

משהו במילוי הכוונה של דירה בתחתונים, וע"ש לפני זה עוד כמה ביאורים  

 בענין זה.(   

 

p 

 

 

 
 799סה"ש ח"ב ע'  53

 ( וש"נ.69ראה בד"ה על כן קראו תשי"ג )סה"מ מלוקט ח"ה ע' קצה הע'  54
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 ל הכהן שי' וויינשטיין-הת' עוזיא

נראה לחלק,  באמת  לכאורה יש לתרץ קושיא זו באופן פשוטה יותר, והוא ד

הרצון  ואדרבה,    .של "שמחה"  ןעניה  אינו אותושל "רוצה אדם"    שענינו

לגמרי! שונים  ענינים  הם  תענוג   והשמחה  שבין  הידוע  ההפרש  וע"ד 

השמחה.  מתנועת  ממש  בהיפוך  הוא  שבנפש  התענוג  שתנועת  לשמחה, 

מכל  שיוצא  הוא,  בהאדם  השמחה  שפעולת  בדא"ח,  בכ"מ  וכמבואר 

והיינו מפני שהשמחה בא כתוצאה ממה   גדר".  הגבלותיו ד"שמחה פורץ 

יבל דבר מה שלמעלה מציפויו והגדרותיו )מציאותו(, וכמובא בחסידות  שק

של   בתנועה  הוא  שמחתו  בעת  ולכן  יקר.  הון  שקיבל  ממי  ע"ז  המשל 

התפשטות ביותר. ובמילא אינו נוגע אם הוא שלו, כיון שכל ענין השמחה 

שלהיפך התענוג,  בשעת  משא"כ  ממציאותו.  היציאה  תמיד  — הוא  הרי"ז 

דענינו של העונג הוא שאז נרגש ונמשך פנימיותם של    באופן של מנוחה,

 הכחות במידה יתירה מהרגיל, ואכמ"ל.

והתענוג   שהרצון  בדא"ח,  בכ"מ  וכמבואר  הרצון,  הוא  כן  התענוג  וכמו 

, והוא כי פנימיותו של כל רצון הוא התענוג שיש לו קשורים ותלויים זב"ז

 בהדבר ההוא. 

הרי מפורש שהכוונה  —וזהו מה שפרש"י "חביבה עליו ע"י שעמל בהן"

 . ופשוט.55תענוג שהוא הוא ענין החביבות כאן הוא ל 

בעצמו, מרוצה אלא שעם כל התענוג והחביבות וכו', נכון רק לומר שהוא 

 . שמחאבל ל"ד שהוא 

ובדרך אפשר יש להביא דוגמא להא דהשמחה והתענוג אינם שייכים אחד  

אע"פ  —להשני, ממי שנולד לו במז"ט בן או בת, שהרי לשמחתו אין קץ

שאין התינוק הזה מגיע לו, כמובן, חלף עבודתו, יהי' מה שיהי'. וזה שמחבב  

וא רגש אחרת לגמרי.  ה  –שלו  את הילד ומתענג בזה שהילד הוא הילד  

 והו"ע התענוג. ודי למבין )לאפוקי כו' וק"ל(. 

 ויש להאריך בכהנ"ל, ועכ"פ הנה תן לחכם ויחכם עוד, ועוד חזון למועד.

 

 
 וכן הוא הלשון )"פארגעניגען"( בסה"ש תנש"א, הובא לקמן בפנים  55
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p 

 הוספת המערכת

וז"ל שם, וי"ל   654ועוי"ל בזה ע"פ דברי רבינו בסה"ש תנש"א ח"ב ע'  

, ווייל עלה ברצונו ית' אז יעדער נברא זאל פילן ווי ער  דער טעם אויף דעם

אויף   אויף(טוט  זיך  טוט  אים  דורך  ]וואס   56)אדער  וחידוש  הוספה  א 

כטבע  פארגעניגן,  שלימות'דיקע  און  אמת'ע  אן  נברא  א  האט  דעמאלט 

הבריאה אז "אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבים של חבירו.[ עכ"ל. היינו 

פעל, אלא  הוא  ל קב שלו, אינו נדרש ההרגש ששבכדי להיות השלימות ש

נפעל  ש בהמאמר  ע"י  כמבואר  בעניו,  אפי'  שייך  זהו  ולכאורה  הענין. 

"דהעניו יודע  מעלת עצמו ויודע דמעלות הללו הם חשובים ביותר, אבל 

היינו לכאורה   להיותו מכיר את האמת אינם חושבם למעלה ומדריגה שלו." 

אבל נפעל ע"י ענין חשוב, וזהו מספיק כנ"ל שלא הוא פעל )אינם שלו(,  

 בכדי שירגיש שהוא קב שלו. 

אבל זה גופא צריך ביאור, איך יתכן שדבר שאינו שלו, ורק עבר ע"י, יחשב  

 קב שלו?

עבודת  בענין  תרס"ו,  רב  ומקנה  בד"ה  המבואר  ע"פ  זה  לבאר  יש  ואולי 

וז"ל שם  לו רק לעשות מה שמוטל עליו 57העבד פשוט,  אין  "עבד כזה   ,  

בעול לבד, ואין לו שמחה ועונג כלל בעבודתו, אדרבה, הוא תמיד בשפלות  

ונבזה בעיניו בלי מהות יש ודבר כלל, אך שישלים עבודתו בטוב בכל אשר 

מוטל עליו כרצון האדון, הרי נקרא עבד לרבו ואין לו לעצמו כלום, ואף 

ומה  ולכאורה תיאור זה הוא בד    מה שיקבל פרס וירויח, הכל לרבו כו'."

וממשיך לבאר   בענין השקפת העניו על עבודתו.  ממש להמבואר אצלינו 

שם, וז"ל "ועל בחי' עבד כזה אמר דוד שמח נפש עבדך כו', כי עבד כזה  

צריך שישמחנו האדון, כי אין לו שמחה ועונג בעבודתו ויגיעתו כלל וכלל,  

ובהמשך   ענין שמחה הזאת.("  )וכמשית'  כו'  נפש עבדך  ולכך אמר שמח 

 
 ההדגשה אינו בהמקור.  56
 ע' שיג 57
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כתב, "והכוונה היא ששמחת האדון עצמו תהי'    58ענין )ד"ה קדוש אתה( ה

שמחתו" ע"ש בארוכה. היינו שהעבד מרגיש שמחת האדון, והרי זהו קב  

 שלו )של האדון(, וא"כ יש להעבד הרגש של שמחה בקב שלו.   

 

 

p 

 

 חקירה בענין רעוא דרעוין
 

 

 חיים אשר שי' יובנר הת'  יוסף 

אומר הרבי "ויש לחקור    603בתורת מנחם התוועדויות תשמ"ז חלק א' עמ'  

היותו סיום וחותם    מפני עם העילוי ד"רעוא דרעוין" שבזמן המנחה הוא  

 יום השבת )הכל הולך אחר החיתום(, או שזהו עניין בפ"ע לגמרי, ואכ"מ." 

אבל אולי   ,להלכה בחקירה זו  נפק"מהוהנה הרבי לא מבאר כאן מה יהי'  

 י"ל שעל פי חסידות אפשר לבאר נפק"מ בדרך אפשר וכדלהלן. 

המשך תרס"ו עמ' תקמ"ח( שבזמן    אדהנה מבואר בחסידות )ראה לדוגמ

רעוא דרעוין יש התגלות פנימיות הרצון ופנימיות התענוג. ומבואר בלקוטי 

 "א ומלכות.שעל ידי גילוי זה נפעלת שלימות הייחוד של ז  59שיחות 

ת השיחות  בספר  וז"ל 60ש"א נ והנה  שלוש  במספר  הייחוד  הרבי   , מבאר 

טוב  רק  מלכתחילה  שיש  ומצב  מעמד  על  מורה  אחד  שמספר  "כידוע 

וקדושה, מספר שנים מורה על )התחלקות ו(מחלוקת בגלל מציאותו של 

 
 שסא ע'  58
 19חי"ד עמ'  59

 712חלק ב' עמ'  60
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המנגד, ומספר שלש מורה על החוזק והתוקף לקדושה גם במעמד ומצב של  

בהמשך דבריו מבאר שני אופנים באופן הייחוד עם המנגד וראה  ו   ניגוד."

 שם.

)עמ'   ממשיך711ולאח"ז  החוזק   , (  על  מורה  שלש  שמספר  "אע״פ 

)״חזקה״( והתוקף גם במצב של ניגוד )כנ״ל ס״ג(, מ״מ, להיותו בהמשך 

לאחד ושנים, נרגשת בו גם השייכות אליהם. כלומר, אף שמחבר האחד  

שענינו   )התחתון,  השנים  עם  למטה(  מלמעלה  המשכה  שענינו  )העליון, 

ב׳ קוין )עליון ותחתון, העלאה מלמטה למעלה(, מ״מ, נרגש בו חיבור של  

 המשכה והעלאה(. 

ולכן, השלימות האמיתית דחוזק ותוקף )מצד העליון ומצד התחתון גם יחד( 

דרגא מיוחדת בפני עצמה שאינה בהמשך לאחד ושנים,   -היא ב״רביעי״  

גשת שלימות ההתיישבות, כמו כסא של ארבע רגלים שהוא באופן שבה מוד

יותר מכסא של שלש והתוקף   קזעל החו  רגלים, שמורה  של התיישבות 

 " )בלי גבול(. )ביטול המנגד( באופן קבוע ונצחי

ועפ"ז אולי י"ל שזוהי החקירה בזמן רעד"ר והיינו שיש שני אופנים באופן 

וסיום   גילוי זה, דאם נאמר שזמן זה הוא המשך  ידי  הייחוד שנפעלת על 

הוא באופן   לשבת )ששבת הוא הרי עניין של עליית המלכות( א"כ הגילוי

של "שלוש" היינו ש"נרגשת בו גם השייכות אליהם" משא"כ אם נאמר  

דרגא מיוחדת בפני    -שזהו עניין בפ"ע לגמרי אז אולי הוא ע"ד ״רביעי״  

 עצמה שאינה בהמשך לאחד ושנים.

 

p 
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פעולת הגילוי דלעתיד במציאות 

 האדם

 
 הת' יצחק יונה שי' ווערניק 

דלעתיד שישלול לגמרי יניקת י  לוימבואר בענין הג  61בד"ה בלע המות לנצח

ס ברע, אהחילוק בין סור מרע למו  דהחיצונים מבחי' אחוריים דקדושה. וע"

לרע כלל. אך קשה איך יתכן    ושדווקא מצד מואס ברע אין שום מקום אצל

הרי מבואר    שיתהפך מציאות באדם והעולם בתכלית ע"י גילוי מלמעלה?

 63אינו פועל שינוי קבוע במציאות האדם עצמו,   שגילוי מלמעלה  62בכ"מ 

 ועד"ז בעולם. 

ע"י   בפשטות  כאן, שמבאר שהגילוי ההמשך  ויובן  בזה  זהמאמר  תלוי  ה 

יהי'   הגלות  מעאשבזמן  עכ"פ  כאו"א  העבודה  יצל  ונמצא דן  ברע,  מואס 

זה לענין  וכלי  כבר עשה התחלה  עצמו  מצד  פע  .שהוא  עד"ז   לולכאורה 

רק ע"י חיבור עבודת המטה  שוהגילוי יהי' גם מצד התחתון,    ,חלקו בעולםב

בכ"מ  כמבואר  ונצחי  קבוע  שינוי  יתכן  מלמעלה  יומתק 64וגילוי  ועפ"ז   .

בעבודה  משתקף  הענין  איך  לבאר  רק  שאינו  בהמאמר,  זו  קטע  הוספת 

 עכשיו, אלא נוגע להבנת כללות תוכן המאמר.

על מה שכתב שנדרש עבודה לכאורה יש להקשות בזה,  שועוד יובן עי"ז מה  

זו מכל אחד. ולכאורה יש ריבוי עניינים שיהיו לעתיד, ואף שהכל תלוי  

, לא מצינו שנדרש שכל אחד ממש יקיים כל עבודה, 65במעשינו ובעבודתנו

 אלא שכל העבודות יתקיימו ע"י כלל ישראל בכל הדורות?

 
 תשכ"ה 61
 באה לדוגמא ד"ה יהי הוי' אלוקינו עמנו, תשכ"ד 62
 ראה קונטרס העבודה פ"ה  63
 שהכלי אינו צריך להיות ממש כמו ההמשכה. - ולדוגמא לקו"ש ח"ל שיחת יט כסלו 64
 תניא פל"ז 65
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שה החסידות,  ללימוד  בנוגע  הגאיואפי'  שמביאה  העבודה  עיקר  ולה  א 

הידוע) להבעש"ט  משיח  אחד    (,כמאמר  לכל  שיהי'  שמספיק  מצינו 

 .66האפשרות לזה

ועפ"י הנ"ל יובן קצת, כיון שגילוי זה אינו שייך בכלל בלי כלי העשוי ע"י  

 האדם עצמו.

)משא"כ הגילוי של ומלאה הארץ דעה וכיוצא בזה, שיתכן אפי' במי שאינו  

שה כלי מלמעלה למטה ע"י  כלי ממש מצד עצמו, מצד שכללות העולם נע

 ( עבודת כמה יחידים.

 

p 

 

 ה'ענינים גבוהים' של העניובענין 
 

 הת' נחום שיחי' דובראף

ויספו ענווים בהוי בין עניו אדמו"ר הקודם מבאר בד"ה  ' שמחה החילוק 

הפשט שהוא משקר   ואיןלמורגש שהעניו יודע את האמת והמורגש מוטעה,  

הכוונה  לזולתו בגודל מעלתו וכו' אע"פ שהוא יודע שאינו כן. אלא    דברל

הרצוש כפי  שמתנהג  חושב  בעצמו  הואי,  הוא  שכן  להיות  יכול    ,ובאמת 

היותו חושב שבעבור עבודת    הוא מצד  והסיבה למה קוראים אותו מוטעה

  רק וזה טעות שהנהגה הטובה שלו הוא    ,ה' שלו ראוי הוא לכל מיני טובה

 מילוי החסרון וכו'. 

 
 שיחת ש"פ עקב תנש"א 66
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יו"ד כותב וז"ל: ")ובעומק פנימי דהרגש העניו הוא דגם בהעדר    פרקושם ב

בשפע אינו מתעצב, ומלבד זאת,( דלהיותו בלתי מוטעה ומכיר את האמת  

י צרכיו הגשמיים כל כך, כי יש לו ענינים גבוהים  הרי אינו מושקע בענינ 

 ".מצרכיו הגשמיים מה שהוא משתוקק אליהם וכו'

ש"יש לו    מכריחמפני מה זה שעניו יודע את האמת   ,צריך ביאורולכאורה  

)רוחניים(יענינ  גבוהים"  המ?  ם  גם  יודע  ו הרי  בעצמו  העיקר מהו  רגש 

זהו כל הסיבה   . והרייותשויות וכו' הוא רוחנ וומה שיש לו ערך    ,בחיים

בעבודת ה' וכו' )ולא מפני   כראוילהיותו מתנהג    ,שב שמגיע לווחשלמה  

 הגופניים וכו'(? םשיש לו חושים בציור או שירה וכיו"ב מחושי

"שאינו    מגלהזה גופא שמונח אצלו שלא מגיע לו  שכך,    ולי י"ל שפירושווא

עניני העולם אז לא  מושקע בעניניו צרכיו הגשמיים" דאילו הי' מושקע ב

 שייך במציאות שיכיר את האמת לחשוב שלא מגיע לו. וק"ל

"דלהיותו תיבת  של  תרגום  אלא   "ולפ"ז  "וויבאלד"  אינו 

ווי וואס    ( סט די אמת איז א ראי' צו אונזי"זייענדיק")זייענדיק אימיצער 

 .לפי"ז קשה תיבת "הרי" וכו'[ויו הגשמים" ]צרכ"שאינו מושקע בעניני  

שו מזה שחוזר עוד הפעם ואומר בסיבה למה אינו  ופירכיח שכ"ה  יש להוו

מושקע "כי" כלומר שזהו בסיבה למה אינו משוקע כו' "ודלהיותו" הוא רק  

 בתור ראי' כנ"ל.

 

 

p 
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 איך האכיל אברהם אבינו בשר בחלב.
 

 

 יהונתן שי' העכטהת' 

"ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה ויתן   67אומר הפסוקבפרשת וירא 

והקשו וכו',"  בחלב   68לפניהם  בשר  לפניהם  הגיש  אמרו  69איך  שהרי   ?

  71קיים אברהם אבינו כל התורה כולה )ואפי' ערוב תבשילין(?  70חז"ל 

שנאמרו בדבר היא )הובא במלבי"ם שם( שאברהם   72והנה א' מהתשובות

אותו"( ולכן אין   לעשותפר יצירה )וזהו "וימהר אבינו ברא בן בקר ע"י ס

 לו דין בשר ומותר לאכלו בחלב.

והנה תי' זה צ"ב דהרי למרות שאין כאן איסור בשב"ח אכתי איכא איסור 

 במראית עין )יו"ד סי' פ"ז( שנראה כאוכל בשב"ח?

)ואין לומר שאין כאן מראית עין כי אנשי העולם לא ידעו מהאיסור, כי  

איכא מהמצוות   עדיין  ידעו  שלא  לומר  וקשה  ותלמידיו  עבדיו  ביתו  בני 

 שקיים אברהם אבינו.( 

והנה היה אפ"ל דהבשר לא היה חם )שהיד סולדת בו( ולכן לא הווה בשב"ח  

מדאורייתא אלא רק מדרבנן, ומפשטות לשון הרמ"א משמע דבכהאי גוונא  

 
 יח, ח.  67

 הובא במלבי"ם עה"פ בשם חז"ל. ועד"ז בדעת זקנים. 68

 במקורם.וצ"ע  69

 יומא פח, ב. 70

אמנם ראה בדעת זקנים הנ"ל המביאים מדרש על זה שהאכילום בשר בחלב ואומרים   71

 שמדרש זה חולק במאחז"ל הנ"ל. 

ראה בעת זקנים שמדייקים מפשטות לשון רש"י שקמא קמא בתקין וכו', שהגיש כל  72

  תבשיל בפני עצמו.



קיץ תשפ"א                    קובץ הערות דפאסטוויל                  

57 
 

מותר )הבנת הש"ך ס"ק דרבנן(  היא שעושה איסור   עין  ו,   )שהמראית 

כן   )שפסק  והט"ז  הש"ך  לדעת  קשה  יהיה  עדיין  אבל  הרמ"א(  בדעת 

הדרא  וא"כ  עין,  דמראית  האיסור  ישנו  דרבנן  באיסורי  דגם  לכתחילה( 

בלבד  בצינעא  שמתיר  לומדים  יש  הרמ"א  בדעת  )וגם  לדוכתי'.  קושיין 

 )הפלאה ועוד כמה אחרונים( וכאן הרי לא היה בצינעא?(  

ולדברים   אנו שמצויין הרבה תחליפין לבשר  בימינו  ויובן בהקדם שהנה 

הפוסקים  אמרו  איסור   73חלביים,  כאן  אין  ושכיחים  המצויין  שבדברים 

רגילים   היו  אברהם  שבבית  קצת(  בדוחק  כי  )אם  ואוי"ל  עין.  מראית 

לראות  רגילה  בהגר שהיתה  דמצינו  ע"ד  )אולי  יצירה  ספר  בדברים של 

אב בבית  ימינו, 74רהם מלאכים  ע"ד  עין,  מראית  איסור  כאן  אין  וא"כ   )

 שרגילים אנו בתחליפי בשו"ח. 

 

p 

 

 הריגת בלעם
 קאהאןשי' הת' יענקי 

כתוב "ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב" ורש"י )ד"ה בחרב(    75בלק   בפרשת

"הוא בא על ישראל והחליף אומנתו באומנותם שאין נושעים אלא   ,כתב

בפיהם ע"י תפלה ובקשה. ובא הוא ותפש אומנותם לקללם בפיו אף הם  

 
 חשב האפוד, יחוה דעת, ועוד. 73

 טז, יג.רש"י בראשית  74

 במדבר לא. ח.  75
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ועל   76באו עליו והחליפו אומנתם באומנות האומות שבאין בחרב שנאמר

 חרבך תחיה" 

זה הארון והציץ שהיה בלעם  "  ,והנה בפסוק ו' כתב רש"י בד"ה וכלי הקדש

מהם ומפריח מלכי מדין בכשפים והוא עצמו פורח עמהם הראה להם את ע

מדין   במלכי  חלליהם  על  נאמר  לכך  נופלים  והם  בו  חקוק  שהשם  הציץ 

שנופלים על החללים מן האויר וכן בבלעם כתיב אל חלליהם )בספר יהושע 

 ." יג(

וראיתי ששואלים שלכאורה בלעם כבר נהרג בנפילתו מן השמים ואם כן  

 .פשר לומר שהרגוהו בחרבאיך א

כי רש"י לא כתב שהוא נפל ומת אלא שעל ידי הציץ  ,  ובאמת אין זו קושיא

ו תליועל אף שבפשטות הי' פורח בגובה ואם כן ייתכן שאכן ניזק בנפ .נפל

 .הווהרגו ו ישראלאבל לא מת עד שבא ,למטה

 הביאו פסוק זה )"ואת בלעם   77דבגמרא  ,יש להוסיף  ,דאתינן להכימאחר  ו

בן בעור הרגו בחרב"( ואמר רב שקיימו בו ארבע מיתות סקילה ושריפה 

חלליהם אל  הרגו  בד"ה  רש"י  ופירש  וחנק,  משמע  "  ,הרג  הרבה  מיתות 

שתלאוהו והציתו אש תחת הצליבה וחתכו ראשו ונפל לתוך האש תלייה 

היינו  לאור  כשנפל  סקילה  לארץ  כשנפל  הרג  הראש  חתיכת  חנק  היינו 

  ."שריפה

פירש"י הוא דחוק שהסקילה ""א כתב )ד"ה ד' מיתות סקילה כו'(  ובמהרש

והשריפה היו בו לאחר מיתתו שכבר נחתך ראשו גם אין זה דין שריפה 

שבתורה דהיינו פתילה של אבר לתוך פיו ונ"ל דבתחלה סקלוהו באבנים  

נתנו מעט לתוך פיו שלא מת   וכן בפתילה של אבר  ולא עד למיתה  קצת 

חנקוהו מעט ולא למיתה ואח"כ חתכו ראשו בסייף דהיינו עדיין וכן בחנק ש

 
 בראשית כז.  76
 סנהדרין קו, ב 77
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הרג ומקרי שפיר ד' מיתות כדאמרי' בעלמא מה לי קטלא כולא מה לי קטלא 

 ."פלגא וכו'

ולכאורה יש להקשות קצת על דברי המהרש"א, שהרי דין סקילה יש בו ג' 

: הפלה מהגג, הפלת אבן גדולה עליו, וסקילה באבנים, והמעכב  78פרטים 

הוא רק הראשון, שהרי אם מת ממנו אין מחוייבים להמשיך בהשאר. והרי 

לביאור המהרש"א מוזכר רק פרט הג', וחסר בשאר הפרטים. וע"פ הנ"ל  

אוי"ל   הב'  )ופרט  השמים.  מן  הפילו  שפנחס  ע"י  נפעל  הא'  שפרט  יובן, 

 , ואכ"מ.( שנכלל בפרט הג'

 

 

p 

 בנוגע אם הקול בא מהחושך או האש 
 

 

 גאלדענבערג  'הת' מנחם מענדל מאיר שיחי

"ויהי כשמעכם את הקול מתוך החושך" ובפסוק שלאחר זה כתוב    79כתוב

"ואת קולו שמענו מתוך האש." וקשה, האם שמעו מהחושך או מהאש? 

"מתוך האש הענן והערפל" וביאר הרמב"ן וז"ל,    –והנה בפסוק י"ט נאמר  

"ביאור "מתוך האש" כי ענן והערפל סביביו." והיינו בפשטות שהענן סבב 

)ואולי   האש  כ', את  בפסוק  עד"ז  לומר  יש  לכאו'  וא"כ  לעשן(  הכוונה 

שהחושך הוא הענן, והוא פרט בהאש, ואינן סתירה זל"ז. ועדיין צריך עיון 

 בשינוי הלשונות.

 
 רמב"ם הל' סנהדרין פט"ו ה"א  78
  ואתחנן ה:כ79
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בעניין קביעת זמן הלילה ע"פ ראיית 

 כוכבים 
 חרותי  'הת' אברהם שיחי

 

הרמב"ם  גדולים   80כתב  לא  אלו  "וכוכבים  הלילה,  התחלת  זמן  בנוגע 

הנראים ביום ולא קטנים שאין נראים אלא בלילה, אלא בינונים, ומשיראו  

ולכאו' מוכרח כוונתו   ."שלשה כוכבים אלו הבינונים הרי זה לילה וודאי

יתכן   שלא  רק  השמשות(,  בין  )או  ביום  גם  נראים  בינונים  שהכוכבים 

הלילה, משא"כ כוכבים קטנים, שלא יראה אפי' לראות שלושה מהם עד  

אחד מהם ביום. ומה שלא נקט לסימן כוכב אחד קטן, שהרי גם זה לא יראה  

אלא בלילה, מסתבר לומר שלאו דווקא יראה כוכב קטן בתחילת הלילה. 

 משא"כ שלושה כוכבים בינונים וודאי יראו מיד בתחילת הלילה. 

י דווקא שלושה לא  מדוע  מסוג שנראה  ועדיין צ"ע  כוכבים  ראו, אם הם 

ביום, אא"כ נאמר שנראים רק בסוף היום ממש, ועד שיראו שלושה הוא  

 כבר לילה.

 

p 

 

 

 

 

 

 

 
 ספר זמנים הלכות שבת פרק ה' הלכה ד'   80
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 בישול אחר אפי' וצליי' 
 

 

 לייט  'מנחם מענדל שיחיהת' 

יש דין בהלכות שבת, שאין בישול אחר בישול בדבר יבש שנתבשל כבר 

  81כל צרכו

בישול אחר בישול בדבר היבש יש בישול אחר אפייה , שאע"פ שאין  82וי"א

וצליה. וכתב רבינו   זה, שאין בישול אחר אפיה  ויש חולקים על  וצלייה. 

"ונהגו להיזהר לכתחילה כסברא הראשונה שלא ליתן פת אפויה בכלי שני  

 כל זמן שהיד סולדת בו." 

 שדווקא בפת המנהג הוא להחמיר כסברא הראשונה.  83ויש לדייק 

הביא ראיה בדרך אפשר לדיוק זה ממה שכתב רבינו בסידור בהלכתא ויש ל

בישול  יש  יבש  בדבר  בישול  אחר  בישול  שאין  שאע"פ  לשבתא,  רבתא 

להחם...עופות  שלא  במאוד  להיזהר  צריך  ולכן  לח  שנעשה  היבש  בדבר 

 צלויים...אם מתחמם המוהל הנמחה מהם עד שהיד סולדת בו. 

אם   אפילו  שלכאורה  להבין,  יבש  וצריך  בדבר  בישול  אין  אומרים  אנו 

אחר   בישול  משום  צלויים  עופות  לבשל  אסור  יהיה  עדיין  לח,  שנעשה 

ותן   צלייה? אלא צריך לומר שהמנהג להחמיר הוא דווקא בפת כדלעיל, 

 לחכם ויחכם עוד.  

 

p 

 

 
 סימן שי"ח סעיף י"א   81
 שם, סעיף י"ב 82
 וכן דייק הרב דייטש הראש כולל בכולל צמח צדק  83
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 לזכות 

 הר' גבריאל הלוי לוין שליט"א 

 מילוי תפקידו ב  ומפלגהשיזכה לראות הצלחה רבה 

 ויגרום נחת רוח רבמתוך מנוחת הנפש והגוף 

 דורנולאבינו רועינו כ"ק אדמו"ר נשיא 

 

n 

 

 לע"נ 

 שטערנא שרה ע"ה בת הרה"ח יהושע העשל ע"ה 

 קלמנסון 

 הרבי למעלה מארבעים שנה  שלשלוחה 

 נפטרה י"א  ניסן ה'תשע"ט 
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 לע"נ 

 הרה"ח הרה"ת המזכיר

ישעיה   אברהם מרדכי הרב  יהודה לייב ע"ה בן הרב

 ע"ה 

 גראנער 

      ן תש"פסד ני"נפטר י

 

 

 

 



קיץ תשפ"א                    קובץ הערות דפאסטוויל                  

65 
 

 לזכות 

 הישיבת קיץ התמימים   תלמידי

 דשנת תשפ"א 

       ןשמעו-בן שי' יהושע העשל 

   ליפצ'יקשי' מ"מ הלוי  שלמה יצחק

                      בראנשטייןשי' זאב אברהם 

 מאיעסקי שי'  לוי 

                    גאלדשטייןשי'  מנחם מענדל 

 מרזוב שי' יהודה לייב

                               גראציאנישי' דובער 

 טוב וססקשי' שנ"ז 

                                   דובראוושי' נחום 

 אידל  שי' נתן חיים

                            העכט שי' יהודה נחמן

 עמאר שי' שלמה מיכאל 

                          העכט שי' מנחם מענדל

 קוריטירו שי' לוי 

                          ווערניק שי' יצחק יונה 

 קוזלובסקי שי' אשר 

                      טייכמאןשי' שניאור זלמן 

 קנטור  שי' מנחם מענדל

                             כהןשי' הכהן שד"ב 

 אוסטרוב שי' ישראל 

                                לוי י'ש אליעל יוסף

 בארבער שי' ארי' 

                     לויןשי'  מנחם מענדל הלוי

 לוי -בן  שי' מרדכי שמואל

                        לויןשי' יוסף יצחק הלוי 

 גאלדבערג שי' ישי 

                          גורקאוושי' יעקב יוסף 

 בערקאוויטש שי' אברהם 

                     דובינסקי   שי' אברהם חיים

 גאלדענברג שי'   מ"מ מאיר

                                    וואקסשי'  יוסף 

 גערליצקי שי' שנ"ז 

                              יהודה  שי' שמיילאך

 הבר שי' מ"מ 

מובסיקוב                              שי'  מ"מ 

 הולצמאןשי' דניאל דוד 

מלול                                 שי'  אברהם 

 וואלאוויק שי' חיים הירש 

מענדלסון                    שי' יהודה לייב 

 גער נשי' ווע פינחס
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לעמעל   נובורט                   שי'  שמואל 

                      שי' קאהאןהלוי יעקב 

              שי' קוגןאברהם אשר הכהן 

                              שי' פערלאוו דוד

 מ"מ שי' חסין 

סאריטשעוו                       שי'  שד"ב 

 חיים שמעון שי' טענעבוים 

                           לוי הלוי שי' קירש

סמיטאנא                     שי' חיים מאיר

 שי' יארמוש הכהן יעקב 

   ספיוואק                         שי' צמח דוד

                              שנ"ז שי' קרצוג

 מ"מ שי' יונג 

                                  קפלןשי'  חיים

 שי' לאבקובסקיהלוי מ"מ 

                             טוב-יוסף שי' שם 

                      קרויס שי' מאיר שלמה

 יי"צ שי' לו 

                         אנדרוסיארשי' מ"מ 

 ישראל אליהו שי' לואיס 

                  שמעון-בן שי' יעקב משה

 מ"מ שי' לייט 

                                  באםשי' מ"מ 

 אברהם שי' מאטשקין 

                               שי' מאלינשמרדכי 

                         שלמה יהודה שי' סגל

                          שי' סטוקהכהן מ"מ 

                 משה צבי הירש שי' פייגין

         שי' פינק הכהן  אברהם יצחק

   התלמידים השלוחים

 עוזיאל הכהן שי' וויינשיין 

 עוזיאל הלוי' שי' רובאשקין

 נחמן יהושע שי' קאסטעל 

 מנחם מענדל שי' לויפער 

                   שמואל שי' גורארי'      

 קי סדו רוגרשמואל שי' ש

 דוד שי' דודיוב

 פנחס שי' צירקינד 

 תיאל הכהן שי' כהן קוי

הלוי   רובאשקיןעוזיאל                שי' 

 יעקב שמואל שי' גאלדבערג 

 דוד שי' שמולעביץ 

 יעקב יוסף שי' פיקארסקי 

 שלום דוד שי' ירושלמי 

             שניאור זלמן שי' שולמאן

 יוסף חיים אשר שי' יובנור 

 הנהלה

 הרב אליהו שי' בן שמעון                 
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 נחום שי' לאבקאווסקי

 יחיאל שי' צירקינד 

 מנחם מענדל שי' נעלסאן 

שלום דובער שי' אברהםס  

 שמעון שי' גאלדענבערג 

 

 

מו נח"ר לכ"ק אדמו"ר רשיצליחו בלימודם ויג 

 נשיא דורינו 




	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page

