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הקדמה

ב"ה

הקדמה

יא ניסן תשפ"ב, 

ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, שזכינו להוציא לאור עוד קובץ חשוב 

פרי עמלם של האברכים  הוא  זה  קובץ  ז'.  גליון  עיונים תפארת שמשון  קובץ   –

הלומדים בכוללינו שע"י "בית הכנסת אנ"ש" בשכונת קראון הייטס. 

שיחיו  אנ"ש  אברכי  אצל  ולהאדיר  להגדיל  היתה,  הכולל  בהתייסדות  מטרתנו 

נדה,  והלכות  שבת  בהלכות  הלימוד  ובפרט  בכלל,  בעיון  ההלכה  לימוד  את 

בישראל  נאמן  בית  להקים  הבא  אברך  לכל  ביותר  ונוגעות  הצריכות  הלכות  שהן 

רבינו  כ"ק  של  קדשו  רצון  את  למלאות  רצינו  ובזה  והמצוה.  התורה  יסודי  על 

לימוד  של  הנחיצות  אודות  מספר  אין  פעמים  ותבע  וביקש  שעורר  זי"ע, 

וכהצעתו  הכולל,  אברכי  אצל  ובפרט  יעשון,  אשר  המעשה  את  לידע  ההלכה, 

אשר  בכוללים  אברכים  "שיבחרו  ס"ו:  תשל"ו  תורה  שמחת  יום  בהתוועדות 

דהלכתא,  אליבא  שמעתתא  לאסוקי  יהי'  עיסוקם  שכל  אוצרו,  היא  ה'  יראת 

יתירה". והעמקה  ביגיעה 

עם  הגפ"ת  בסוגיית  ולהעמיק  ללמוד  דבר  ראשית  הוא,  בכוללנו  הלימוד  אופן 

ונושאי  ושו"ע  וב"י  בטור  ההלכה,  ללימוד  באים  ומשם  היטב,  בעיון  ראשונים 

כליהם, ובפרט בשו"ע אדמו"ר הזקן, ועד לשו"ת האחרונים ופוסקי זמנינו, ובסיום 

כל סוגיא נבחנים האברכים אצל גדולי הרבנים שיחיו.

בעז"ה זכינו שבמשך השנים היתה הצלחה גדולה בכוללנו, ובאופן דלמעלה מן 

המשוער, הן בטיב ואיכות האברכים עם כשרונות ברוכים שישבו ועסקו בלימודם 

והבנת  ידיעת  באופן  האברכים  בהצטיינות  והן  עצומה,  ושקידה  גדולה  בהתמדה 

הלימודים בכלל, ובפרט בעת עומדם על כור המבחן אצל הרבנים בסיום לימודיהם.

ובימים אלו נתחזקה ונתוספה עוד בהצלחת הכולל בכך, שהאברכים שיחי' גדלו 

והצליחו ועשו פרי בלימודם, והביאו לבית הדפוס את חידושיהם שנתחדשו להם 

כעת,  לאור  היוצא  זה  בקובץ  ונקבצו  נתכנסו  מהם  וחלק  בלימודם,  עיונם  בעת 



  

הנקרא "עיונים - תפארת שמשון" )גליון ז'(, על שם א"מ הרה"ח ר' שמשון בן הר"ר 

חיים דוד ז"ל, ותהי' זאת לעילוי נשמתו, ויהא זכרו ברוך.

בראש  העומד  שיחי',  לערנער  מיכאל  ר'  להרה"ח  תודתנו  להביע  המקום  וכאן 

מיום  ובפרט,  בכלל  הכולל  למען הצלחת  ונפש  לב  בכל  עבור התמסרותו  כוללנו, 

הווסדו ועד עתה, וכל עניני הכולל כקטן כגדול מתנהלים תחת פיקוחו ובעידודו. 

ויה"ר שיזכה להמשיך ולהצליח בתפקידו זה עוד רבות בשנים, מתוך נחת והרחבת 

הדעת.

ועל כל האמור לעיל הנני מודה ומברך להקב"ה, על אשר עד כה עזרני בייסוד 

הנה  עד  שעזרני  שכשם  ויה"ר  הללו,  השנים  כל  ובניהולו  הזה  החשוב  הכולל 

רוח  לנחת  ובאיכות,  בכמות  הכולל  את  ולהרחיב  להגדיל  להלאה,  גם  יעזרני  כן 

ולשביעות רצונו של כ"ק אדמו"ר זי"ע. ובקרוב ממש נזכה לקיום היעוד ולא ילמדו 

במהרה  צדקינו  משיח  בביאת  וגו',  אותי  ידעו  כולם  כי  וגו',  רעהו  את  איש  עוד 

בימינו ממש.

שמואל חיים דוד פישר
רב ביהכ"נ אנ"ש

קראון הייטס, ניו יורק



 

דבר פתח דברפתח

בשבח והודי' לה' יתברך אנו שמחים להציג לפניכם את הקובץ החשוב הזה, 

וביאורים  חידושים  בירורים,  נלקטו  בו  ז'.  גליון  שמשון",  תפארת   - "עיונים 

בית  שע"י  אברכים  כולל  כוללנו,  אברכי  ידי  על  ונכתבו  נתחדשו  שנתבררו, 

הכנסת אנ"ש, בשכונת קראון הייטס, כאן צוה ה' את הברכה.

הקובץ נחלק לששה שערים: 

התערובות,  שער  השבת,  שער  ישנים,  שפתי  שער  נשיאנו,  רבותינו  שער 

שער הטהרה, ושער החסידות. 

בתוך כל שער גופא נסדרו העיונים לפי סדר סימני השו"ע.

ופטרון  אמרו חז"ל, חמרא למרי' טיבותא לשקי', ברצוננו להודות למייסד 

האכסניא  על  שליט"א,  פישר  דוד  חיים  שמואל  ר'  הרה"ח  הוא  הלא  כוללנו, 

של תורה שזכה להקים בבית מדרשו לפני כמה שנים, אשר עי"ז יש ביכולתנו 

יהי  הדעת.  והרחבת  והגוף  הנפש  מנוחת  מתוך  והתמדה,  בשקידה  ללמוד 

רצון שזכות זה תעמוד לו ולכל משפחתו שיחיו, שיתברכו בכל מילי דמיטב 

בגשמיות וברוחניות.

המערכת





נשיאנו רבותינו שער

שער רבותינו נשיאנו





    

הזקן אדמור לשוע אחרון קונטרס
זקפ סימן טזיוד קוא

וביאורים ממ פענוחים עם
שטערן חיים אברהם הרב עי נערך

הייטס קראון תורה אהלי בישיבת שיעור מגיד

בתולים בדם רמת תליית בדין

המחבר יג )[כתב  לעולם (סעיף תשמיש, מחמת  דם וראתה  פעמים כמה הבתולה  את  "הבועל  :

אמם  תשמיש". מחמת דם תראה  ולא  אחת  פעם שתשמש עד בתולים דם שהם ימח

בשעת כלל  צער לה   אי אם א ', פעם לראות פסה  לא אם "ואפילו  וכתב: החמיר ברמ"א

בתולים בדם תלי ולא  השים, ככל היא  הרי י')תשמיש סימ פדואה  מהר"ם ".(תשובות 

בפים ה די רביו  המשה (ס"ה )ומבאר שמדי פי  על "אף ע"ב : סד בבתולים )(דף תולי אי

 אי אביה בבית  ראתה ואם אביה . בבית עדיי ראתה לא  אם בבוגרת, הראשוה לילה אלא 

וחכמי  יותר. ולא  לילות ד' עד בבתולים תולי ובערה בלבד. אחת ביאה אלא תולי

צ"ג סי ' מכדל בה ואפילו ופורש, מצוה בעילת בועל ואמרו להחמיר הוסיפו התלמוד

א ) .(סעיף 


     

      
      
      
      
      
      
     
      

     
      
     
      
      
       
      

     
      
       

    
     
       
     
      
        
       
      


      

      
      
      



    

 תלי – עולמית בעלה על לאוסרה תשמיש מחמת  ברואה להחיה שלא  ילע מום מכל 

כדרך  – צת  וכאב צער שמרגשת מ כל  דהייו בתוליה , כלו  שלא מ כל  בבתולים 

דם, המוציאה במכה   תולי שהרי  בהג"ה. רמ"א שכתב כמו  ,בתוליה כלו  שלא הבתולות

בתוליה". כלו  שלא מ כל  – מו  גדולה  מכה לך ואי

בביאה מיד מאה שהיא דמבואר – והגמרא המשה   די  בי החילו בביאור רביו וממשיך

הורה שהיא דמבואר – שלו לדי לילות . ד' או  אחת  לילה לאחרי עכ"פ או הראשוה ,

תשמיש: בשעת  צער מלהרגיש שתפסי או עכ "פ  או  מלראות ,  שתפסי עד

עליו  לישב עצמו , הדם לומאת  אלא  – שהחמירו  מה  והתלמוד המשה  חכמי  החמירו  "ולא

יותר. החמירו  בבתולה  עצמו, הדם להר אפילו  תולי שבמכה פי על שאף ובילה, יים ' 

לעולם  ה  ידי  על  שתאסרה שאפשר במכה  כ שאי מה  אחת, ופעם לשעה אלא שאיה לפי

לאוסרה – בבתולה אפילו  להחמיר שאי  שכ כל  צ "ג. סי '  מכדל כך, על  החמירו לא –

אפילו  – בתוליה  כלו  שלא מ כל  דהייו המכה, חיתה שלא מ כל  עולמית  בעלה על 

צת וכאב צער מרגשת שהיא וכל אביה. בבית  שראתה  בבוגרת ואפילו לילות , מד' יותר

בתוליה" כלו  ולא המכה, חיתה שלא בידוע תשמיש, .בשעת

דברים: כמה  רביו  מדברי ויוצא

תשמיש  בשעת צער מרגשת   שעדיי כל  שהוא  המכה , חיתה  שלא   מ כל דמדאורייתא א.

הרמ"א ) בדם (לדעת  לתלות שלא  החמירו ח"ל  ב. והורה . בתולים בדם תולה  היא  הרי  ,

לילות ד' לאחרי אחת(בערה )בתולים לילה אחת(בבוגרת )או  ביאה לאחרי  או  הגמרא ), מדי).

ובילה", יים ' עליו  לישב  עצמו הדם "ומאת ילע אלא היתה  לא שלהם החומרא ג .

יכול  שה כל ולכ עולמית ". בעלה  על לאוסרה תשמיש מחמת ברואה "להחיה  ילע ולא 

 מ כל  אלא שייך איו  ו ולא  ד. בכה"ג. רב החמירו לא עולמית, ומאה  לידי  להביאה

שומאתה המכה שחיתה לאחרי אבל .מדרב אלא הומאה אי דאי  המכה, חיתה שלא 

לבעלה .  "עי תאסר אם אפילו מאה  היא הרי  מדאורייתא , היא

רביו: ומסי

מכל  רמ"א , כמ"ש השים ככל שהיא פי  על  אף תשמיש, בשעת  כלל צער לה  אי "ואם

לאוסרה  אי – אביה  בבית  ראתה  שלא בבוגרת אחת ולילה בערה  לילות ד' בתוך מום


       
     
     
       
     
     
      
     
      

   

      
       
      

   
      

      
        
       
      

    



    

 די על להחמיר התלמוד חכמי  הוסיפו  שלא  .רצופי פעמים ג ' תשמיש מחמת  בעלה על 

בעלה על  לאוסרה  לא אבל  ובילה , יים ' עליו לישב  עצמו, הדם את למא אלא המשה 

מ " עולמית סי' ימיב משאת  עיי) "יס) " ו(."

המכה , שחיתה  הוכחה  לה אי שוב  צער מרגשת  איה שאם לעיל  שתבאר למרות  כלומר,

לילות ד' עד לתלות שאפשר המשה  מדי יצאת לא   עדיי " עכ השים. כל  כשאר היא והרי


       

       
      
      
        

   
       
     
      
       
     
        
       
       
     
      
     
      

      
        
     
      
      
      
     
       

    
      

   
       
      
      
      
      
    
     
        

 

      
      
      
     
      
      
     
     
       
      
     
      
     
     

  
      
         
       
        
      
       

      
      

      
       
     
     
       
      
        

   
      
        
      
       
       
      

     



    

הראשוה , מביאה למאה  בגמרא שהחמירו  ואף הורה. עדיי היא  הרי  ולכ אחת , לילה או 

ולמרות עולמית . בעלה על  לאוסרה  ילע ולא עצמו , הדם ומאת  ילע אלא ו  חומרא  אי

הוכחה  שום לה וכאב)שאי צער במכה(של חיתה .שלא

המשה  בא אחד שמצד לילותלהחמיר להחמיר להחמיר להחמיר והייו , ד' לאחרי  תולה שאיה דאורייתא , הדי על

אף  הה  השיעור על  רב סמכו  לאידך אך המכה. חיתה לא  שעדיי למרות  אחת, ולילה

המכה לולא לולא לולא לולא  חיתה כבר הרגשתה  שלפי היכא דאף המכה ), חיתה שלא הרגשה  שום  לה אי ,(ועכ "פ 

בתולים. דם עדיי שה   תלי " עכ

של  פירושו את  לשלול בא  ובעיר ה , לפירוש המור רביו  יביא  ד  אחרו בורס

 יהע בכללות   ימיב .]המשאת

   

          
          
           
          
          
          

    

            
           


      

     
       

     
     

     
       

      
      

      
        
      
     

     
      
       
     

      
      
       
      
       
      
    
      
     
     
      

  
      

       
     
      

      



    

          
     

           
            
          

          

להדים: יש הבאים הדברים [להבת

ימיב משאת בתשובות  מ)הה  הוא(סי' דבריו  ותוכ יוסף, הבית על  לחלו דאי האריך ,

במשה  חכמים ששיערו  מהשיעורים יותר פים בשום להל אחתאפשר ולילה לערה לילות  (ד'

אחר לבוגרת ) בתולים בדם ולתלות דאורייתא כרת  באיסור להל  דעתיו  על יעלה ד"איך .

דהיות תורה".  מדי יותר להל אפשר [ו ]אי  המשה.. על   ולחלו במשה, הכר שיעור 

מה יותר להל אפשר אי אחת, ולילה  לילות  ד' הוא שהשיעור בעו  .שח"ל 

וא "כ  א ', ולילה  לילות ד' לאחרי גם לראות הוא  הבתולות דרך והלא  , "לפי שתשה  אלא

שתו  שיעורים הי  "דכל  ו "ל, אחר באופ  חיל ולכ שבעולם. הבתולות  כל  יאסרו

וכאב  צער שום מרגשת הבתולה  כשאי  ר אמרו  לא  התיוות,  בפר כדאיתא לבתולות 

היתה בתוליה כלו  שלא  איתא דאם בתוליה . דם שכלו  מילתא  דמוכח תשמיש, בשעת

לתלות החכמים ראו לא ולפיכך תשמיש. בשעת וכאב  צער מרגשת והיתה  דחוה הפירצה 

בשעת וכאב צער איה מרגשת הבתולה אם אבל .שלה שיעור כדי  עד  ר הבתולים בדם

חכמים תו לא גווא כהאי  כל  וגבול וגבול וגבול וגבול תשמיש, שיעורשיעורשיעורשיעור צע שום שום שום שום  מרגשת שהיא  מ כל  אלא  ר ,

." שלה שיעור לאחר ואפילו בתולים, בדם  תולי וכאב 


       

       
     
      
      
      
     
      
     
     
      
       


      
       
      
      

      
       
      
       
       
      
      
      
      
      
      

   
      

       
       
      
       



    

בגדר א. הצדדים, משי הב"י על  שחול הואהאיסור האיסור האיסור האיסור והייו הוא   דרב השיעור שלדבריו :

הב"י  שחיל כפי ודלא  המכה. תחיה הללו  שבשיעורים ח "ל בעו דכך דאורייתא , השיעור

ש"החמירו  חומרא אלא שאים דרב להשיעורים המכה, שתחיה  דאורייתא  השיעור  בי

והתלמוד" המשה  בפים)חכמי  רביו בגדר(ל' ב. המכה. חיתה לא  שעדיי :ההיתר ההיתר ההיתר ההיתר למרות 

ה  די אי המשה )דלבריו מ לאחר גם בתולים בדם מיוחד מיוחד מיוחד מיוחד (שתולים בכדי היתר היתר היתר היתר  ו  לאשה שיתה 

הוא   כ אלא  ברמ"ת, להחיה הדי הדי הדי הדי שלא אף עיר עיר עיר עיר  חוששת איה צער מרגשת שהיא  דכל  –

והגמרא  המשה  דיי  אמרו לא ומלכתחילה הדם. לומאת  ובעילהלא  אחת  לילה לילות, (דד'

תשמיש.אחת ) בשעת  צער הרגישה שלא  במרה אלא

למרות חומרא הם דרב של  השיעורים הב"י דלפי בהא, הא  תלויים האלו  הדברים ושי 

לא  חיתהשעדיי שלא  ו "בידוע כאב שמרגשת  היכא גם להחמיר מום יש  ולכ המכה , חיתה

בתוליה" כלו ולא  בפים)המכה  רביו אים (ל'  דרב השיעורים ימיב המשאת  לדעת  משא"כ  .

שמרגשת מחמת  – חיתה שלא  הוכחה  לה שיש כל ולכ המכה , חיתה  מתי   מה לבוע אלא 

הללו  לשיעורים מום אי כי הללו. השיעורים לאחרי אפילו חוששת איה  שוב  וכאב, צער

לה  בתוליה .הוכחה הוכחה הוכחה הוכחה כשיש כלו שלא 

אומוה עולם ובאיסור ,דרב ושל  דאורייתא  של  שיעורים, ב' יש הב"י לפי דבר: של צרו

לאיה אם כי  השיעורים יתו  לא  אך אחת, שיעור  ר יש  ימיב ולהמשאת  אדאורייתא .

מרגשת .

ה"היתר" בצד בהגדרתו  בי הצדדים, ומשי , ימיב כהמשאת דלא להוכיח רביו שבא  והו 

ה "איסור" בצד בהגדרתו ובי כאב . שמרגשת מי בשביל ח"ל  של  השיעורים אמרו –שלא 

מסויים  לאופ שיתו  בהם לומר שייך ולא תורה,  מדי הם ח "ל של שהשיעורים (לומאת–

בעלה.] על לאוסרה  ולא הדם 

           

            

         
           

      

          
    


      
      

   

     
        

     



    

           
           
            
           
            



        
           
          
          
            

    

          
          

          
         
           
           

          
 

            
          

          
          
           
          
             

          

          
         

              
         

         
          



    

       
        

           
           

         
      

           
            
           
           
          
           

     

ימיב המשאת  על רביו ה "היתר")[ומשה צד :](בהגדרת

       
       

         


      

     
     
       
     
     

    
     

     
     


    

     
     
      

     
     
      
       

    

       
    

    
      
       

      
   

       
   

      
       
      
      
      
      
       
        

     
      
      



    

           
          
           
          
            

    

             
           
            

        
          
             

  

         
          
          

         

           
   


      
      
     
     
     


     
       
        
        
       
      

    
      

     
     
       
      
      

        


      
     
      
       
     
     
       
      
      
      

  
      
       
      


      

  



    

          
           
           

 

            
       

           
            

            
 

           
           
             
           
           
           
           

 

           
           




      

     
      
      
       
      
      
     
       
        
        
     
      

 
      
      

      
       
        
      


     

      
       
      
        
      
       
     
      

     
        



    

          
          
           
           
           
           

          
    

ימיב המשאת  על להשות  רביו ה "איסור")[ומוסיף צד :](בהגדרת

           
 

           
          
          
          

         
           

 


       

     
     

       
      

    
     

       
   

      
     
       
     
      
      
      
      
      

     


     
      
      
      

   
   

      
      
      

    
      

    
  

      
      





    

           
 

        
            

        
         

       
          

          
           

 

         
       

          
          

      

           
          
           

       


   
      

      
       
      

   
     

     
      
      
    

     
   

        
     
       

     
       
      

    
      

  
      

      
     
     
       
        
     
       
       
       



    

          
          
            

          
           

         

[: ימיב המשאת  על רביו משה [עוד

         

          
           
           
          
           
          
           
            
         

 

          
          
          

         

          
          

          
              


      
      

    
   

      
      
     
      

      
      

 
      
       
     
      
     



    

           
            

     

            
          

        
        

בתולים: בדם תליי ' בדי שיות  כמה  יש [לסיכום,

חכמי  שתו והשיעורים לראות,  כשתפסי הוא המכה " ל "חיתה שהשיעור המחבר, שית א)

יש  ברמ"ת  להחיה שלא  ילע  ולכ התורה . לדי וגדר סייג אלא אים והגמרא  המשה

לתלות אפשר ולדעתו לראות. הפסיה שלא  מ כל  ומותרת התורה , די על  ולהיחה  להל 

המכה" ש"חיתה ברורה  הוכחה   שאי  מ כל בתולים לראות )בדם שפסה  ע "י –).

וכאב. לצער מתייחס  ואיו המכה". ש"חיתה הוכחה  הוי  לראות הפסיה  דבריו : לפי 

והשיעורים  לראות,  כשתפסי הוא  המכה " ל"חיתה  שהשיעור פדואה , מהר"ם שית ב )

להחיה שלא  ילע  ולכ התורה. לדי וגדר סייג  אלא  אים והגמרא המשה  חכמי  שתו 

הו  אך לראות . הפסיה שלא  מ כל ומותרת  התורה ,  די על  ולהיחה  להל  יש ברמ"ת

הוכחה ה  הוי  צער מרגשת שאיה  היכא דלדעתו  תשמיש, בשעת  וכאב  צער שמרגשת  בתאי

המכה". ש"חיתה  ברורה

ח"ל  שתו  מהשיעור יותר להל שבכדי  ברמ"ת )ומצא, להחיה א .(שלא  דברים: לב ' צריך ,

להל   אי וכאב  צער מרגשת איה  אם ולאידך וכאב . צער מרגשת ב. לראות. הפסיה  לא

ח "ל. שהגבילו  מה תוך אף כלל ,

המכה". ש"חיתה  הוכחה  הוי שיהם – צער הרגישה  לא  ובי לראות הפסיה  בי דבריו : לפי

המכה " ל"חיתה  שהשיעור , ימיב המשאת שית התורה )ג) חכמי (מ שתו  השיעור הוא 

אלו  שיעורים אך ברמ"ת. להחיה  שלא  ילע אף מהם יותר  להל  אפשר אי ולכ המשה ,

וכאב  צער מרגשת  אם אבל  בתולים, מחמת  בא  שהדם ברורה הוכחה  לה כשאי  ר אמרו 

שה ברורה  הוכחה  ה הוי תשמיש לגמרי בשעת והורה בתולים, מחמת  בא  לאדם (ואפילו

רמ"ת ) יהללו.לע השיעורים לאחרי  גם

סייג אלא  אים הגמרא חכמי של השיעור אבל  המשה , חכמי של להשיעור בוגע ה  וכל 

וכאב. צער מרגשת  כשאיה אף בהם להל אפשר ולכ התורה, לדי וגדר


       

 
      

     



    

שיש   כיו ח "ל, שבעו השיעור לאחרי אף להל אפשר וכאב צער מרגשת שאם ומצא ,

להל  אפשר עדיי א. וכאב, צער מרגשת איה  ואם בתולים. דם שהוא ברורה  הוכחה לה 

לה  כשאי גם בתולים דם שהוא  ח"ל  בעו ה  מ דבתוך ח"ל , שהגבילו מה תוך לגמרי

חכמי  שהגבילו   מה תוך להל אפשר ברמ "ת להחיה  שלא  יולע ב . לכך. הוכחה

הגמרא . חכמי  שהגבילו  מה לאחרי  שהוא למרות המשה,

הוכחה  הוי  צער ומרגשת המכה ". ש"חיתה  הוכחה הוי לראות  הפסיה דבריו: ברורה ברורה ברורה ברורה לפי 

המכה" "חיתה  המכה".שלא ש"חיתה  הוכחה הוי לא  צער מרגשת איה  אך ,

רביו  שית חכמי ד) שתו  והשיעורים לראות,  כשתפסי הוא  המכה " ל"חיתה  שהשיעור ,

יש  ברמ"ת  להחיה שלא  ילע  ולכ התורה . לדי וגדר סייג אלא אים והגמרא  המשה

על  לסמוך  אי אך לראות . הפסיה  שלא  מ כל  ומותרת  התורה , די על  ולהיחה  להל

תורה )ה  אלא(הדי להל  אי ולכ המכה ", "חיתה  שלא  ברורה הוכחה לה  יש אא "כ

וכאב. צער כשמרגשת 

אפשר  הגמרא  חכמי של  להשיעור בוגע אבל  המשה, חכמי  של להשיעור בוגע ה  וכל 

בהם ברמ"ת )להל להחיה שלא  יוכאב.(לע צער מרגשת ואיה ברורה, הוכחה לה כשאי אף

להל  שבכדי  ברמ"ת )ומצא, להחיה  שלא יצריך (לע המשה, חכמי שתו  מהשיעור יותר

להל  אפשר אמם וכאב . צער מרגשת  ב. לראות . הפסיה לא א . דברים: שלאלב' ילע)

ברמ"ת ) אי להחיה  אם אף לראות, הפסיה  שלא   מ כל הגמרא  חכמי שתו מהשיעור יותר

וכאב. צער מרגשת  ואיה ממכתה, בא שהדם ברורה  הוכחה  לה

המשה חכמי  שתו  מהשיעור יותר להל  אי רמ"ת, מחמת שלא  לגמרי להרה יולע

וכאב. צער מרגשת  אם אף והגמרא,

שלא הוכחה הוי  צער ומרגשת המכה". ש"חיתה הוכחה הוי  לראות  הפסיה  דבריו: לפי 

המכה" המכה"."חיתה  ש"חיתה  הוכחה הוי לא  צער מרגשת איה  אך ,
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ופתגמים כללים ענינים ליקוטי

שטערן חיים אברהם הרב עי נערך
הייטס קראון תורה אהלי בישיבת שיעור מגיד

ליקוטי ענינים, כללים ופתגמים

מתוך

חידושי ושו"ת 
כ"ק אדמו"ר הצמח צדק 

נבג"ם זי"ע

נערך ע"י 

הרב אברהם חיים שטערן
מגיד שיעור בישיבת אהלי תורה, קראון הייטס



    

מפתח

תשובותיו.של.רבינו

אדמו"ר.הזקן.נ"ע
המלך  אחר  יבא  מי    מדרכינו  דרכיו  גבהו 

אנא    להתחכם  ואין    דרכיו  גבהו  מאוד   

ליישב    מאוד  מזהיר  היה    ידענא  מתניתא 

כתיבת  זמן    בו  שחזר  דברים    העולם  מנהג 

  הרר"פ  לי  הגיד  אאזמו"ר  ובשם    הסידור 

שכתב    לידו  הגיע  לא    ממש  כזה  מעשה 

נ״ע  המגיד  בשם  נ"ע  אאזמו"ר    בזקנותו 

ממעזריטש

הרה"ק.מהרי"ל.)אחי.אדה"ז(.נ"ע
טבעי ועניני מאז  שמעתי מדודי  ונשא ונתן 

 קטנו עבה כו' טובא 

ראשונים.כמלאכים
איהו  ידע    דבריו  להבין  לנו  די    דיתמי  יתמי 

 מאן גבר לחלוק טפי מינן 

במקום.גדולתו.–.ענוותנותו
חלילה לי לתקוע עצמי  ואם לאו דברי בטילין 

 אין רצוני להורות לבדי  הרשות בידם  לא 

לבד  דברי  על  שיסמוכו  לא    ע"ז  יסוד  אעמיד 

 מיראי הוראה

גדולי.אחרונים
כמה מביטויים של רבינו על גדולי האחרונים

לבו.כלב.הארי
כמה מלשונותיו החריפים של רבינו

אלו.ואלו.דא"ח
כי  צ"ע    דא"ח  ואלו  אלו  דרבוותא  בפלוגתא 

דנפשייהו  אליבא  מחלוקת    דא"ח  ואלו  אלו 

ואליבא דחד תנא

גדול.השלום
זה  את  זה  לנצח    מחלוקת  בו  שנפל  דבר 

בהלכה  על התלמיד להיות נכנע לרבו  צער 

   כמה רע ומר המחלוקת  לי מהעדר השלום 

ויגדל הנצחון   קשה המחלוקת וגדול השלום 

כללי.ראשונים.ואחרונים
תרומות  ותרם    האחרונים  גדול    התוס'  דרך 

בעל  ר"י    התרומה  מספר  לקח  הסמ״ג    רבו 

  והרשב"א  יונה  רבינו    רמב"ן    התוספות 

 רוח   מעשה רב   ר"ן ורשב"ץ  חידושי הר"ן 

 שו"ת בשמים ראש ה' נוססה 

לא.הגיע.לידו..
ספר    הרשב"א  חידושי    מקובצת  שיטה 

   עבודת הגרשוני   הלכות הרמב"ן  המכריע 

אילו שמיעא לי' הוה הדר בי'

כללים.בלימוד
המשנה  דרך    הקיצורים  על  לסמוך  אין 

   הלכה ולא ספק  להקדים מי שמעלתו יותר 

וספק  דרבנן  ודאי    מדאורייתא  בדרבנן  חומר 

גדר    לי'  חמירא  דרבנן  איסור    דאורייתא 

"כעין דאורייתא תיקנו"

עפ"י.סוד
"חמש    סוד  עפ"י  "ערוה"    ממזרות  ספק 

אנו  מפיה  "לא    סוד  ע"פ   – נשים"  עשרה 

  הקדושים  שמות  צירופי    גלגולים    חיין" 

ראי'  להביא  אין    ומתקבלים  נכונים  הדברים 

מסתמא    האריז"ל  בכתבי  בקי    מהזהר  כ"כ 

 טעמו ע"פ הקבלה נכון ראה בכתבי האריז"ל 

פרשיות.שונות
אווזות שחרטומיהן    ובט' באב  ביוהכ״פ  חולה 

 גילוח   יי"ש בפסח   פיטום עופות  שחורים 

אדה"ז  כתבי    וילנא   – סלוויטא  דפוס    הזקן 

אמירת    "שאטריא"  דג    הלבושים  גזירת   

ושמרו

ביאורי.לשונות
  ל"מיאוס"  "שנאה"  בין    ל"רצון"  "חפץ"  בין 

חילוק בין "קרוב" ו"סמוך"  חילוק בין "שוטה" 

  ל"בטל"  "נעדר"  בין  חילוק    ל"משוגע" 

"ציווי"  בין  חילוק    ו"אפס"  "אין"  בין  חילוק 

 לשון "הוראת   ממזר – מלשון "זר"  ל"תנאי" 

אדם  בני  לשון    חכם"  "תלמיד  לשון    שעה" 

 לשון אשכנז

תורה
לתורה  אותיות  רבוא  ס'    הק׳  תורתנו  כתיבת 

 אהבת רב לתלמיד  יששכר הי' עול תורה 



   

תפילה
בתפילתו  יערב  לא    האבות  התפללו  מתי 

 חנוכת הבית מחשבה אחרת 

עניני.הלכה
הי׳  כשלא   – לשמה    גדול  כהן  דנין  איך 
  ושבועות  איסורים    לשמה  ענין  במחשבתו 

גוף ודם – דבר אחד, נשמה ודם – ב' דברים

נישואין
הוי  אי   – פלגש    לישראל  כהן  בת  נישואי 
קצה  כשנפשו   – גרשם  דרבינו  חרם    כאשתו 
עושה  אדם  אין    הסימנים  מסרה  רחל    בה 

 לא נהגו לכסות הפנים זנות  בעילתו בעילת 

יבום.וחליצה
מלא  מקרא  וראיתי  שמעתי    חליצה  מצות 
לא  קרייה    כלל  מייבמים  שאין  במדינתינו   
  פו"ר  ומצות  יבום  מצות    בחליצה  מעכבא 

חליצה בפני שלשה

נדה
בתולים  דם    בנדה  גרים  שפורא  ביאור 

בבוגרות

לידה
ולד    ואשה  בין איש  – חילוק  אינו מוליד  קטן 
החודש  מקצת    שמים  בידי  או  אדם  בידי   –

ככולו – בהריון

צוואת.ר"י.החסיד
 שמה כשם חמותה ואני שידכתי.. 

שליחות
 חזקה  מילתא דלא מצי עביד לא משוי שליח 

 שליחות משום יד שליח עושה שליחותו 

שיעורים
דוגמת   – חרש  פסול    המטבעות  חשבון 

ארבעים סאה

עשיית.איסור.–.עוברי.רצונו
איסור  אכילת    בפה  אמירה    מת  כאילו 

הנחה    איסור  ולעיסת  אכילת    שבת  ואיסור 
  למחות  מחוייבין  אין    בפיו  כשהמשקין 
רוצה  שיאמר  עד  אותו  כופין    לו  יאמר  קדוש 
דרכיך  בכל    שמים  כמורא  רבך  מורא    אני 
אותיות  "מנהג"    עבירה  לדבר  אפי'   – דעהו 
הרוח  גס  להיות  לא    ביוהכ״פ  קרי    "גהנם" 

להקל מעצמו

רפואה
להוכיח    התורה  נגד  רפואה    ברפואות  עסק 

רופא על מעשיו 

שם.האדם
 – שם  חשיבות    בשם  "קריאה"    השם  שינוי 
  שם אחד וב' שמות  אע״פ שאין קורין לו בו

שם ראשון ושם שני

מפי.השמועה
השמועה  מפי  הלכה  למידין  אין    אומרו  בשם 
נאמין  אם    השמועות  על  לסמוך  אין   
  הנוסחא  כלל  הבין  ולא    הנשים  לשמועות 

לא שמעתי בפירוש

נבואה.והבטחה
לבנים  הרב  הבטחת    הנסתרים  דברים  להגיד 

 וכי התולעים נביאים

החוש.מעיד
דהחוש יעיד ע"ז  זהו ודאי נגד החוש  בספק 

יש להביא ראי' מהחוש 

מילי.דעלמא
 ראי' ע"י אור הלבנה  כשחותכים רגלי הגנבים 
אצבע  עושים    ופאנטעק  פראנץ  הנקרא  יין   
הולכים  המים  הקרח  תחת    במתכוין  כפוף 
גרות    כך  אורחי'  במדינותינו    במרוצה 

 עשיית גורל  מכת מדינה  בזמנינו 

נהירנא.כד.הוינא.טליא

ליובאוויטש
שריפה    ליובאוויטש  בעירנו  וכמו 

בליובאוויטש
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