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 דבר תחפ
 ולומדי' תורה שוחרי קהל בפני להגיש מתכבדים אנו להשי"ת, והודי' בשבח

 ובקשת הוראת ע"פ ,תשפ"ב קיץ "התמימים צעירי - וביאורים הערות קובץ"
 ולהדפיסם. הכתב על תורה חידושי להעלות דורנו נשיא מו"ראד כ"ק

 ,התמימים" "צעירי מחנה תלמידי ע"י נכתבו זה שבקובץ וביאורים הערותה
 התורה בלימוד להוסיף עניינו שהקעמפ כמ"פ אדמו"ר כ"ק דבריל בהתאם

 כל מצאיםנש ובמיוחד הרגילים, הלימודים בזמן שלומדים ממה יותר אפילו
 אריינלייגן זיך מ'קען און חיצוניות השפעות בלי המיוחדת באווירה הזמן

 הק' וכלשונו קעמפ כמו נראה זה שבחיצניות רקו ,לערנען די אין צןאינגאנ
 .מבפנים" ישיבה א און מבחוץ קעמפ "א

 כ"ק שיחת הקובץ בתחילת הדפסנו מלכות בדבר שפותחים הידוע ע"פ
 בזמן התורה לימוד אודות במיוחד דיבר השב תשט"ז השבועות בחג אדמו"ר

 ישראל. גן ומחנה הקיץ

 שערים. לכמה נחלק הקובץ

 שבועת פרק על וביאורים הערות כולל והוא "העדות שבועת שער" .א
 החודש. במשך בעיון וח' ז' כיתה למדו שבה שבועות, מס'מ העדות

 שנהגו קוםמ פרק על וביאורים הערות הכולל "שנהגו מקום שער" .ב
 .לגירסא שלמדו פסחים ממסכת

 שהשל פרק על וביאורים הערות הכולל "שאכלו שלשה שער" .ג
 .החודש במשך ו' כיתה של התלמידים שלמדו ברכות ממסכת שאכלו

 יפעולו אדמו"ר כ"קל רוח נחת יגרום זה קובץ הוצאת שע"י רצון ויהי
 ממש. ומיד תיקף צדקנו משיח התגלות

 המערכת

 התשפ"ב אב מנחם לכ' הסמוכים ימים

 אדמו"ר כ"ק להולדת שנה ועשרים מאה

  .נ.י ןאנקסארהעק התמימים צעירי
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 ישראל גן מחנה אודות – תשט"ז השבועות חג שיחה

 ההנהגה הרי ומכופל, כפול חושך של בזמן עתה שנמצאים זה שמצד פעם דובר כבר

 :הפכיים קוים בב' היא עתה

 עתה ההנהגה – גיסא לאידך אבל ;"לחושך ואור לאור חושך "שמים – אחד מצד

 של בדרך הולכים רק םא כלומר: ,"זהב דינרי התמלאי בקעה ד"בקעה באופן היא

 הרי – חסר שלפעמים ומה ,שבקדושה ענין שום עבור ממון חסר לא אזי – הרחבה

 של בדרך ולא צמצום של בדרך שהולכים )עי"ז הצינור את ש"סותמים" מפני זה

 ..סליכנ מהיכן להממון אין ובמילא הרחבה(,

 נחשבו פעםש ענינים גם הרי – בהרחבה היא וההנהגה דבר חסר לא שעתה ומכיון

 לקדושה אלו ענינים לנצל שאפשר ומכיון בקדושה, עתה לנצלם אפשר ל"מותרות",

 עניני עם להתנהג כיצד דרכים ב' שיש והיינו, לקדושה. לנצלם שצריכים מובן הרי –

 משתלמת גם היא הב' שהדרך ומובן לקדושה. לנצלם ב( מהם, להימנע א( מותרות:

 .יותר קלה וגם יותר

 הי' – האחרונות בשנים גם אלא בעבר, רק ולא בעבר, ?אמורים יםהדבר מה כלפי

 בשנה פעמיים ורק היום, כל במשך בישיבה או ב"חדר" לומדים היו שהילדים הסדר,

 ."הזמנים "בין הי' – השנה-ראש ולפני פסח לפני –

 )"די המלמדים נשי מצד אלא( המלמדים, מצד או הילדים מצד )לא הי' זה וגם

 שמצינו )ע"ד בשנה פעמים ב' לפחות הבית את לנקות צריכות שהיו – רבי'צנס"(

 כדי הפסח, קודם – אחת פעם בשנה"(: פעמים אותן ש"מלבנים המזבח, לאבני בנוגע

 ועד"ז עכביש"... ה"קורי את גם מעשה בשעת מסירים היו ובמילא החמץ, את לבער

 .בו ללמוד מקום הי' לא ובמילא השנה,-ראש קודם

 ובפרט – עתה אבל .בגשמיות ובריאים ברוחניות בריאים ילדים גדלו – זו ומהנהגה

 :אחר באופן הוא הסדר – ב"אמריקא"

 ענד",-"וויק ישנו – לומדים שהם האחדות מהשעות ויגעים" "עייפים שהילדים כיון

 "מהדרים" ויש בשבוע, ראשון יום עד בשבוע ששי מיום לעיר מחוץ שנוסעים דהיינו

 ישנו ומלאחרי', מלפני' ויו"ט שבת לתוספת בנוגע – שבוע...ב חמישי מיום כבר

 ...!""שיעור שום אין זה בענין אבל ,""שיעור

 דימי הזמן החורף, בבוא הנה בכך, די לא ואם ,השנה כל במשך הוא – זה סדר

 הילדים מתייגעים השנה שבמשך כיון הרי – שלהם ה"חגאות" ולהבדיל, החנוכה,
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 לנוח זו בתקופה הם "מוכרחים" שווער"(... ורא'דיק)"מ ביותר" קשה ב"יגיעה

 .שבועות מספר

 זה הרי שבקיץ אלא שבועות; מספר לנוח צריכים אז שגם הקיץ, בזמן גם הוא וכן

 "למימני אלא ,"שבועי למימני ומצוה יומי למימני "מצוה רק לא הגבלות: בלי לגמרי

 – "דיי "לייבָאר עד יי"(דזשולא   פערטן )"דעם ביולי שמהרביעי דהיינו, ..."חדשי

 ...!לעיר מחוץ לנסוע צריכים

 עייפים שהרי ללמוד, מיד להתיישב אפשר-אי הרי – לעיר כשחוזרים גם ובמילא,

 שלא כדי בשבת "באחד מתענין שאין בתענית שמצינו ע"ד – מה"חופשה"... עדיין

 בשעת אהו מתנמנם הראשונה בתקופה ולכן – ותענית" ליגיעה ועונג ממנוחה יצאו

 נָאך איז )"ער הרגיל למצבו חזר לא ועדיין מדרכו, חזר עתה זה שהרי וכו', הלימוד

 ...זיך"( צו געקומען ניט

 להיות יכולה – לזה והעצה ...!"יבורך ישרים "דור לגדל רוצים – כזו ומ"הנהגה"

 :אופנים בשני

 הזמן. לכ במשך וילמדו ישבו שהילדים כך ה"קעמּפ", את לגמרי לבטל – אחת עצה

 רוצים הם גם שהרי הישיבות,-ראשי מצד התנגדות קמה זה, ענין לפעול כשרצו אבל,

 הנפש, פיזור לו יש ובמילא לו, משלמים אין זה זמן עבור הרי לזה, ונוסף מעט, לנוח

 ישנה התלמידים, מצד לההתנגדות שנוסף כך השיעור... את להכין יכול ואינו

 .המלמדים מצד גם התנגדות

 .ישיבה 'יהי – מבפנים אבל "קעמּפ", זה יהי' – מבחוץ אחרת: עצה איפוא, נמצאה,
 ויחד אחרים, ב"קעמּפס" שישנם הענינים כל עם בגשמיות, טוב כל שם שיהי' והיינו,

 .לקדושה גופא המותרות את שינצלו דהיינו בישיבה, כמו שם ילמדו זאת, עם

 שבועות באותם שהרי – השנה בכל הלימודים על גם מעלה ישנה זה באופן ואדרבה,

 נשים ד"ידי הענין שם יהי' לא וגם חול", "לימודי מללמוד התלמידים פטורים אחדים

 שאיננו דבר במקום... שלא הילדים את המפנקות האמהות – "ילדיהן בשלו רחמניות

 .בגשמיות ולא ברוחניות לא הילדים עבור בריא

 ,"כרכים "ישיבת של חסרוןה שם שאין לעיר, מחוץ נמצא שה"קעמּפ" ומכיון

 שבועות במשך הרי – חול לימודי ללמוד צריכים אינם וגם בביתם, אינם והילדים

 .שבעיר בישיבה אחדים חדשים במשך שפועלים מה יפעלו אחדים
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 השנה, בכל כמו רק )לא זה יהי' – לקדושה ה"קעמּפ" ענין את שינצלו שע"י ונמצא,

 ."'לתושי כפלים"ד באופן אלא(

 – הילדים אחרי ייגררו לא הילדים עם שם שיהיו שהמלמדים להבטיח, רק םצריכי

רי ברוסיא הפתגם שישנו כפי ק "סטא  לי" קא   זו לא שאז, – הצעיר( כמו )הזקן מא 

 לבושים כשהם יתהלכו עצמם הם גם – אדרבה אלא הילדים, על ישפיעו שלא בלבד

 צריכים ולכן, ב"כדור"!... ווישחק ,"ירכים ועד "ממתנים במכנסים ה"כהנים"... כמו

 .ישיבה זו תהי' – שמבפנים להבטיח

 יהי' – אדרבה בה"קעמּפ". להיות שצריכים הגשמיים הענינים לכל בסתירה זה ואין

 ,טרי בשר אבל, כשר, בשר ;שמן חלב אבל, ישראל", "חלב גשמי, טוב כל שם
 זה שענין אלא, בגשמיות; המעלות שאר כל עם יחד בגשמיות, יותר בריא שהוא

 בלימוד הילדים את וידריכו יחנכו ובזה להוי'", חלב כל" כמ"ש לקדושה, ינצלו גופא

 ,החסידות דרכי פי-על שמים ויראת התורה

 .כדבעי יהיו הם שגם בתיהם, את גם יהפכו – לביתם יחזרו שכשהילדים שיפעלו, ועד

 ארבעו חמשים ישנם שבפועל אף אורייתא סדרי ג"ן שישנם בזהר מ"ש וע"פ

 ."ישראל "גן השם לה"קעמּפ" ניתן – בתורה אות יש מישראל ולכאו"א ,פרשיות

 הילדים שכאשר כך, וברוחניות, בגשמיות בהצלחה ה"קעמּפ" שיהי' השי"ת ויתן

 ובמילא שגדלנו", גידולים "ראו לומר ישראל" גן "קעמּפ מנהלי יוכלו לביתם, ישובו

 ."לה"קעמּפ ילדיהם את שיכניסו הבאה בשנה גם ההורים יבקשו

 אלא תורה, ביטול של ענין זה ואין יסייע, בודאי – בכך לסייע שיכול מי שכל ומובן,

 .ה"ל ו"לאפשא התורה, חיזוק של ענין – אדרבה

 יתן – יתירה לברכה הוא זקוק הראשונה, בפעם ה"קעמּפ" מתקיים זו שבשנה וכיון

 יותר, ועוד יותר עוד צליחי לשנה ומשנה הטבע, מדרך למעלה הצלחה שתהי' השי"ת

 המשק, הכנסת,-הבית השדה, – ה"קעמּפ" כל את יקחו ואז ,משיח "שילה יבא כי "עד

 .בימינו במהרה צדקנו משיח ע"י ת"ו ישראל לארץ – )"לייק"( ה"אגם" עם להבדיל,



 
 

 

 
 שבועות מסכת

 העדות שבועת פרק
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 א( )ל, העדות משבועת פטורים שנשים המקור
 וועכטער שי' ובערד שלום הת'

 ח' כיתה

 2רש"י ופירש בנשים" ולא באנשים נוהגת העדות "שבועת 1שבועות במס' איתא
 רקיןיבפ כדיליף לעדות פסולה ואשה ,הכתוב דיבר להעיד בראוי עד, והוא 3"דכתיב
 נשיםש למדים "אנשים שני "ועמדו דכתיב מהא היינו אנשים", שני מועמדו
 .להעיד פסולים

 מהמילים העדות משבועת פטורים שנשים לומד רש"י מדוע םהמפרשי והקשו
 להגיד שיכול מי שרק היינו עונו" ונשא יגיד לא "אם הפסוק מהמשך ולא "עד "והוא

 .בהמשך מביא שהגמ' וכפי העדות בשבועת חייב

 ובפרט השני, לדיוק הראשון דיוק בין ההבדל מה שהרי השאלה, בהבנת קצת )וצ"ע
 ליישב(. ויש לפני. פסוקב מובא הראשון שדיוק

 נשיםל גם כן ואם אופנים, בכמה עדות להגיד נאמנת אשה גם שלפעמים 4ומתרצים
 שצריך רק שלא ללמד עד" "והוא הפסוק בא ולכן ,עדות להגיד שיכולה עמיםפ יש

 נחשבת אינה ואשה ,עד של דין לו שיהי' אלא ,עדות להגיד יכולת לאדם שיהי'
 .5עדות לומר נאמנת כשהיא גם "עד"

 ופסולים קרובים שגם לכך לימוד הוא עד" "והואמ הלימוד כי קצת, עיון צריך אך
 הלימוד המפרשים ביאור לפי ואילו המשנה(, )כהמשך העדות משבועת פטורים

 .לאשה בנוגע רק הוא

 בנוגע )כמו דינים לכמה נאמנים הם גם עמיםשלפ קרוביםל בנוגע תרץל יש ואולי
 נאמנים. שהם מקום מצינו אם לעיין יש – פסוליםל וגעבנ אבל עגונה(, להתיר

 
                                                           

 ל, א.1 
 ד"ה שבועת העדות.2 
 ויקרא ה, א.3 
 ראה רש"ש ד"ה ולא. שו"ת נודע ביהודה חו"מ סי' ח.4 
שהרי הא דנאמנת אינה משום שהיא נחשבת לעד אלא שהאשה מבררת היטב אם מת בעלה ולכן 5 

 האמינוהו חכמים.
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 א( )ל, השבועה" זדון על "חייבין המשנה דברי
 וועכטער שי' לוי 'הת

 א-ח כיתה 

 חייבין ואינן העדות, זדון עם שגגתה ועל השבועה זדון על "וחייבין 6משנהב איתא
 ויורד". עולה קרבן השבועה, זדון על חייבין הן ומה ,שגגתה על

 שרק משמע מזה כי זדון" על חייבין הן "ומה וגורס "השבועה", תיבת מוחק 7ר"אהג
 שגגת על גם חייבים והרי ,עדות זדון עם שבועה בשגגת ולא חייבים שבועה בזדון

 .שבועה

 עולה "קרבן העדות(" זדון עם כו' זדון )על "וחייבין יםהמיל מצטט 8רש"י והנה
  ויורד".

 . חייבין הן "ומה לפרש ךהול בעצמה המשנה הרי ,זאת מפרש רש"י למה ולכאורה
 "?ויורד עולה קרבן .

 להדגיש בא ולכן כהגר"א, ולא "השבועה" תיבת גרס כן שרש"י מזה לדייק יש ואולי
 "וחייבין" שהמילה לפרש הקדים כןול המקרים, בשני הוא ויורד עולה קרבן שחיוב

 ויורד. עולה קרבן חייבים שבשניהם וזדון שוגג על הולך במשנתנו

 שבועה". "זדון דוקא נוקטת בסוף המשנה מדוע קצת צ"ע שעדיין אלא

 

 א( )ל, זכות לכף דן והוי
 וועכטער שי' לוי 'הת

 א-ח כיתה 

 זכות". לכף חברך את דן ד"הוי 10עמיתך" תשפוט "בצדק מהפסוק דורשת 9הגמרא

 ש"הוי תא",דחסידו "מלתא רק שהוא 11אבות בפרקי גם מובא זה שענין לעיין, ויש

                                                           
 שבועות ל, א.6 
 הגהות הגר"א, א.7 
 שם ד"ה חייבין8 
 , א.שבועות ל9 
 ויקרא יט, טו.10 
 פרק א משנה ו'.11 
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 גמורה? הלכה שזה משמע וכאן זכות", לכף האדם כל את דן

 עושה חבירו "ברואה שמדובר פירש שכאן 12רש"י בפירוש שינוי ע"פ לבאר ויש
 מה כל "על תויו"ט מפרש אבות בפרקי אבל ,וכו'" להכריעו יכול שאתה דבר

 כו'". לטובה שהוא אמור עליו שתשמע

 ,שראה מה את לפרש כיצד ברור אינו כאשר דוקא נאמר זה דין הלכה שלענין וי"ל
 זאת לפרש צריך עכ"ז לרעה, שזהו ברור כאשר אפילו מדובר אבות בפרקי ואילו

 וצ"ע. לטובה.

 

 ב( )ל, נחמן ר' סברת ביאור
  לעוויטין שי' הלוי נח גבריאל הת'

 א - ח כיתה

 נחמן, רב של דין לבית והגיעה תורה דין הונא רב לאשת שהיתה מספרת 13גמראה
 בגמר בפני' נחמן רב עמד איך הגמ' ומשקה לכבדה, בפניה לעמוד רצה נחמן ורב
 דין.

 הצד של הטענות לסתום מלא הוא לעמוד חשש נחמן שרב שהטעם מהג' ומשמע
 .השני

 שיסתום החשש ומה טענותיו כל להגיד דין הבעל גמר כבר דין בגמר הרי וצ"ב
 הטענות.

 הגמ' שהרי תורה, ע"פ שלא הדין שפסק עליו חשובי דין שהבעל שחשש לומר ואין
 הטעם ולא השני הצד של הטענות לסתום שלא משום הוא שהטעם לעיל מביא

 הנ"ל?

 פ' הדין" את סותר ראיה שמביא זמן "כל 14סנהדרין במסכת המבואר בהקדים, וי"ל
  דינו. את סותרין הדין גמר לאחר ראי' הבע"ד מביא שאם

 יעמוד שאם כיון הדין, בגמר אפילו לעמוד חשש נחמן בר למה לבאר אפשר ועפ"ז
 נחמן רב יסתור לא דין הגמר אחרי חדשות טענות אביא אם שגם דין הבעל יחשוב

 הונא. רב אשת מכבד שהוא כיון הדין

                                                           
 ד"ה הוי דן. 12
 שבועות ל, ב.13 
 פרק ג' משנה ח'14 
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 ב( )ל, ות"ח מלך בין החילוק
 גורארי' שי' יצחק יוסף הת'

 א-ח' כיתב

 דאמימר לקמיה אתא זוטרא למר סהדותא ליה ידע הוה יימר רב" 15גמראב גרסינן
 דינין בבעלי מחלוקת עולא והאמר לאמימר אשי רב ליה אמר לכולהו אותבינהו

 תורה דכבוד עשה ,עשה והאי עשה האי א"ל ?בעמידה הכל דברי בעדים אבל
 ".עדיף

 מותר לכן בעדותן יעמדו שעדים מהמצוה עדיף התורה דכבוד דעשה מכיון פי'
  לישב. שהת"ח

 ראוי שאינו כיון העדות משבועת פטור שהמלך אומרת 16לקמן הגמרא רישהו וצ"ע 
 ,הדיין לפני לעמוד מצריך להעיד הבא חזי.. לא "דמדאורייתא רש"י ופירש להעיד,

 חייב שאינו אלא להעיד דראוי אמרינן לת"ח בנוגע למה צ"בו לו" הוא בזיון דדרך
 כבודו לפי דאינו ןדכיו אמרינן למלך בנוגע אבל התורה, כבוד משום לעמוד

 ."להעיד ראוי אינו מדאורייתא"

 שהפסוק ת"ח. לרבות תירא אלוקיך ה' את עשה: האי ד"ה רש"י אומר ת"ח גבי וי"ל
 אומר במלך משא"כ ת"ח, לרבות "את" שדרשינן אלא בת"ח מפורש מדבר אינו

 דעשה ונמצא לו הוא יןזב ודרך כו' תשים שום דכתיב חזי לא אורייתאשמד רש"י
 .בכתוב מפוש די'די

 יודעים שאינם שאחרים מפני כ"כ יןובז אין בב"ד יושב כשהוא ת"ח דגבי י"ל ועוד
 ת"ח הוא דוקא לאו מלך משא"כ ,כדין עושה הוא יושב כשהואש סומך ההלכה
 וזהו כדין עושה שאינו יחשבו ,לישב מותר שמלך ההלכה יודעים שאינם ואותם

 לעצמו. כבוד נותןו כדין עושה שאינו שיחשבו לו בזיוןה

 

 

 

 

                                                           
 שבועות ל, ב.15 
 לא, א16 
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 ב( )ל, הונא דרב דביתהו ד"ה רש"י
 שליט"א אסטער אשר ר' ה"חרה

 ח' כיתה ר"מ

 ,נעביד היכי אמר נחמן דרב קמיה דינא לה הוה הונא דרב דביתהו" :17גמראב איתא
 הרי חבר אשת מקמה איקום לא ,דינא דבעל טענתיה מסתתמן מקמה איקום אי

  ".ואיקום עלוואי ושדי אווזא בר עלי חואפר צא לשמעיה א"ל ,כחבר היא

 דין[ בבית לשבת דין בעלי יכולים ]אם מחלוקת מר "והאמר ע"ז שואלת הגמ'
 דינים ובעלי בישיבה דיינים הכל דברי דין גמר בשעת אבל ומתן, משא בשעת

 וכו'". מסאני' דשרי כמאן "דיתיב הגמרא: ומתרצת ,בעמידה"

 בישיבה, ע”כו דין שבגמר שואלת שהגמרא מהש 19מרש"י שמדייק 18ריטב"א עיין
 הואיל )שמה הונא רב אשת אם זה לפני המובא המעשה על וקושיא המשך זה אין
 צריכה והיא לישב חייב נחמן רב יהי' הדין גמר כשיגע והרי ,בעמידתו נחמן רב

 עביד היכי דין גמר בשעת כבוד לחלוק דהבא ,עצמה בפני שאלה שזה אלא לעמוד(
 דקאים.

 שאלה, סתם זה שאין משמע הגמרא לשון דמפשטות אומר בעצמו הריטב"א אבל 
 דין. גמר בשעת הונא רב אשת לכבד יכול נחמן רב הי' איך קושיא אלא

 המשך ולא עצמה בפני שאלה הוא הגמרא שאלתד רש"י מפרש מדוע צ"ב ובאמת
 דין? גמר בשעת שעשה מה נחמן רב עשה האיך ,נחמן רב על וקושיא

 לכבדה, חיוב ויש כחבר חבר שאשת זה שדין היא רש"י דשיטת לבאר יש ואפשר
 אבל לכבדה, נחמן רב רצה לדין הונא רב אשת כשבאה וממילא מדרבנן. רק הוא

 לעקור אין בודאי בעמידה, דין ובעלי בישיבה דיינים דמדאורייתא דין גמר בשעת
 רש"י מוכרח הי' זה ומטעם דרבנן. חיוב רק שזה הונא רב אשת לכבד בשביל זה

 דין. גמר בשעת ת"ח לכבד יכולים איך שאלה סתם שהוא הגמרא לפרש

 קושיא הוא מר" ש"והאמר מפרש אלא כרש"י, דלא הגמרא מפרש 20דתוס' ולהעיר
 אשת דלכבד מפרש שתוס' וכנראה דין. גמר בשעת הונא רב אשת ר"נ כיבד איך
 דאורייתא. חיוב הוא חבר

                                                           
 שבועות ל, ב.17 

 
 ד"ה דביתהו.18 
 ד"ה דיינין בישיבה.19 
 ד"ה והאמר.20 
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 תירוץ דרך על הוא הונא רב שמת כתב דרש"י מפרשים דכתבו בהא להעיר יש וגם
 הבנת דלפי ברש"י, הריטב"א הבנת לפי כן לומר דאין מר, והאמר ד"ה בתוס' השני

 דיינים הכל דברי גמ"ד בשעת מר "והאמר הגמרא שאלת אין ברש"י הריטב"א
 מה שאלה סתם הוא רק הונא רב אשת אודות כלל בעמידה" דינים ובעלי בשיבה
 דין. גמר שעתב בת"ח עושים

 

 ב( )ל, הונא דרב דביתהו ד"ה רש"י
  אייזנמן שי' יצחק יוסף 'הת

 ווייזער שי' מרדכי ישראל 'הת
 א-ח כיתה

 – הונא דרב "דביתהו מפרש רש"יו הונא רב אשת על סיפור 21מספרת הגמרא
 ?הונא רב שנפטר לאחר היה שזה נפק"מ למאי צ"ע, ולכאורה הונא". רב משמת

 באריםמ ותוס' פנימה", מלך בת כבודה "כל הפסוק לעיל הביא הגמראש וי"ל
 רש"י מבאר ולכן בעלה, את שולחת היא תורה דין לאשה שכשיש משם שלומדים

 מת. שבעלה משום הוא – לב"ד הבעצמ הגיע איה שכאן שהטעם

 שעכשיו לחשוב יכול השני דין הבעל הי' מת שבעלה שמשום מבאר שרש"י י"ל עוד
 אם אבל בעלה, כבוד מחמת הוא דהכבו שכל משום כבודה מפני דלעמו צריכים לא

 משום שזהו יודע הי' השני דין הבעל כי משום אותה לכבד בעי' היתה לא חי הי' הוא
 בעלה. כבוד

 

 א( )לא, תרחק שקר מדבר
 מונדשיין שי' דוד הת'

 ז כיתה 

 מנה מאה לי נותנין אם בי אתה יודע רבו לו שאמר לתלמיד "מנין 22בגמרא גרסינן
 יצטרף שלא מנין אחד, עד אלא עליו לי ואין פלוני, אצל לי יש מנה מבדה, איני
 תרחק". שקר "מדבר לומר תלמוד עמו,

 ורחמנא ,משקר קא שיקורי ודאי הא נפקא?". תרחק שקר מדבר האי" ומקשינן 
                                                           

 שבועות ל, ב.21 
 שבועות לא, ב.22 
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 . "שקר עד רעך נהתע לא" אמר

 אחד יהא שלא באחד המנ שנושין לשלושה "מנין מקרה בהמשך מביא הגמ' והנה
 תרחק". שקר "מדבר לומר תלמוד ויחלוקו, מנה שיוציאו כדי עדים, ושנים דין, בעל

 כמו להקשות אפשר וא"כ משקרים בודאי הם הרי כאן גם לכאורה הרי וצ"ב 
 ברעך תענה מ"לא ולא תרחק" שקר "מדבר מהכתוב זה לומדים למה לעיל שהוקשו

 שקר"? עד

 ועצ"ב.

 

 וגו' עונו ונשא .תחטא. כי ונפש
  ווייזער שי' מרדכי ישראל הת'

  קרסיק שי' אליעזר 'הת
 ח' כיתה

 קול ושמעה תחטא כי "ונפש 23דכתיב מהא לומדים העדות שבועת לחיוב המקור
 עונו". ונשא יגיד לא אם ידע או ראה או עד והוא אלה

 ףבסו ומסיים "תחטא כי "ונפש כתיב בתחילהש בלשונו הכתוב משנה למה וצ"ב
 .עונו ונשא

 שאפי' עונו" "ונשא מהמילים שלמד תוס' על להקשות שיש מה בהקדים לבאר ויש
 ?עצמו מפי שחייב עונו" מ"ונשא משמע מהיכי ולכאורה חייב, עצמו מפי מושבע

 עצמו. מפי מושבע לרבות התוס' למדו ל"עון" מ"חטא" הפסוק לשון משינויש י"לו

 

 א( )לב, קינוי בעדי ד"ה רש"י
 אייזנמן. שי' יצחק וסףי הת'

 א - ח' כיתה

 דגורם" גורם דהוה קינוי בעידי שפטור, סוטה בעדי מודים "הכל 24בגמרא גרסינן
 מחייב אינו דעדותם כיון העדות, משבועת פטורים קינוי שעידי מודים שהכל פי'

                                                           
 ויקרא ה, א.23 
 שבועות לב, א.24 
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  פטורים. ולכן ממון לחיוב דגורם גורם הוי אלא ממון

 שהעדים כיון ממון, לחיוב לגורם גורם קר הוי עדותן למה מפרש 25רש"י והנה
 עדי וכשיבואו ,סתירה לעדי צריך אתה עדיין ,העדנוך אם "אף וז"ל לטעון יכולים
 לידי אותה שמביאין הם גורמים אלא ,להפסידה אותה מחייבין אין הן אף סתירה
 ".כתובתה ותפסיד שנטמאת תודה המים מיראת ושמא ,המאררים מים שתיית

 המים את שותה היתה שאם והוא פשוט, יותר טעם כתב לא ש"יר מדוע וקשה, 
 ?הכתובה את לשלם צריך בעלה היה לא ומתה

 א"כ המים, שתתה שהאשה משום רק הכתובה לשלם פטור הבעל דאם י"ל ואפשר
 המים, שותה שהאשה גורמים העדות שע"י משום דגורם גורם הם סתירה עדי

  תמות. שהאשה גורמים והמים

 נחשבו דבזה כתובתה, ותפסיד שתשתה( )ולא תודה שמא רש"י תבכ זה ומטעם
 גורם הוי קינוי ועידי כתובה לשלם צריך יהי' לא שהבעל לממון גורמין סתירה עדי

 .26דגורם

 

 א( )לג, השני' כפרה ואח"כ הראשונה כפרה

 חייקין. שי' שמואל הת'
 א - ח' כיתה

 שתיהן השניה כפרה אח"כו הראשונה כפרה ,עדים כיתי שתי היו" 27במשנה איתא
 בשתיהן". להתקיים יכולה שהעדות מפני חייבות

 ראשונה אלא ראשונה לה דכפרה ,תתחייב 'שניה הכת(( בשלמא" 28בגמרא והקשו
 בשעת 'שני שהיתה כגון עסקינן במאי הכא רבינא אמר ?שניה קיימא הא ,אמאי

 גוססים רוב דתימא מהו ,גוססות ונשותיהן ,בנשותיהן קרובין ראשונה כפירת
 ".שכיב( לא מיהא )השתא קמ"ל ,למיתה

 ,קרובים כת מכל אחד שאדם גוןכ הוא קרובים שהיו הפי'ש מבאר 29רש"י והנה
 .אחיות שנשותיהן

                                                           
 בעדי קינוי.25 
אופן אחר שגם אם היתה שותה את המים, שמא זכות בושי מהרש"א כאן דמתרץ דיוראה ח26 

 היתה תולה לה ולא היתה מתה.
 שבועות לא, ב.27 
 שם לב, ב.28 
 שם ד"ה קרובים בנשותיהם.29 
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 ומבואר "לבדם הם אלא ראשונה כשכפרה עדות לו הי' שלא נמצא"ו ממשיךו
 אחת. עדות רק יש כפירה קודם דדוקא רש"י מלשון

 אסור שרק משום תעיד, שהשני' בעי' אין הראשונה הכת כפרכש שהרי צ"ב ולפ"ז
 ,לו יעידו שהם השני' לכת לומר יכול שהראשונה נמצא ולפ"ז ,ביחד להעיד להם

 ?הראשונה הכת תתחייב ולמה

 שמדובר חננאל רבנו שלפירוש ,שליט"א אסטער אשר ר' הרה"ח לי והעיר
 יכול היה לא העדות שהרי קושיא אין ,לנתבע או לתובע קרובים היו שנשותיהן
 צ"ע. רש"י פי' לפי אבל .קרובים שהם כיון השני' הכת ידי על להתקיים

 

 (א לה,) נינהו שמות ורחום חנון
 אייזנמן שי' יצחק יוסף 'הת

 א-ח כיתה

 חייב, וכו' אפים ארך רחום, חנון, כגון כינוייםמה באחד שהנשבע 30במשנה שנינו
 בברייתא ששנינו והרי נינהו", שמות רחוםו חנוןד "למימרא זה: על שואלת והגמרא

 אינם שהכינויים היינו שנמחקים, וכו' אפים" "ארך ו"רחום" "חנון" כגון שמות שיש
 ?למחקם אפשר שהרי שמות,

 שמות ורחום חנוןד "למימרא היתה המג' שאלת שהרי "בצ הגמרא לשון לכאורהו
 אבל כינויים, רק לאא שימות בגדר אינם ורחום חנון ההו"א שלפי דמשמע נינהו"

 שמות, נקראים כן ורחון שחנון דמשמע שנמחקין" שמות "יש מפורש בברייתא
 למחקן. שמותר אלא

 ועצ"ב.

 

 

 

 

 

                                                           
 שבועות לה, ב.30 
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 ב( )לה, לשם הטפל כל
  אייזמן שי' יצחק יוסף 'הת

  ח,א כיתה
  מלול שי' ירחמיאל גדלי' הת'

 ח,ב כיתה

 וכו' נמחק ה"ז אחריומל ובין מלפניו בין לשם הטפל כל ת"ר" 31גמראב גרסינן
  ".כאחרים הלכה הונא רב אמר השם קדשו שכבר נמחק אינו לאחריו אומרים אחרים

 חול, נחשב ולאלוקיכם( )למשל: ה' שם על הנוספת אות שכל סובר קמא שתנא פי'
 קודש שלאחריו מה אך חול, שלפניו מה שדוקא סוברים ואחרים למוחקו. ומותר

 .'ה שם שנכתב לפני נכתב ה"ול" משא"כ כן, נילפ שנכתב ה' שם קידשו כבר כי

 לאחרי השם שלפני ה"ול" את כשכתב אחרים לשיטת הדין יהי' מה לעיין, ויש
 ה'. שם את שכתב לפני השם שבסוף ה"כם" את שכתב נמי אי ה', שם את שכתב

 

 לשם( הטפל )כל גליון
 מונדשיין שי' דוד הת'

 ח' כיתה

 בשיטת נסתפקו מלול שי' ירחמיאל וגדלי' אייזנמן שי' יצחק יוסף התלמידים
 קדשו שכבר משום נמחק אינו ושלאחריו נמחק שלפניו ה' שם על שהוספה ,אחרים
 היינו ה'. שם את שכתב לאחרי שלפניו ההוספה כתב כאשר יהי' מה השם,

 ההוספה. לפני בזמן נכתב שהשם היינו השם" קדשו ב"שכבר הכוונה שלהבנתם

 שההוספה אלא קודם, נכתב שזה לא היא בגמרא שהכוונה ללמוד אפשר אך
 זה שבו הזמן מחמת ולא שלפניו, ההוספה משא"כ ה', משם חלק נעשה שלאחריו

 לאחרי. או לפני בזמן נכתב כשזה ןבי לחלק אין זה ולפי ,נכתב

                                                           
 שבועות לה, ב.31 



 
 

  



 
 

 

 
 פסחים מסכת

 פרק

 שנהגו מקום
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 א( )נ, מצה" "חוטפים בפ' רש"י שיטת
 ח. דכיתה החבורות א'

 מקום עושין, חצות עד פסחים בערבי מלאכה לעשות שנהגו "מקום 1משנהב יתאא
 .עושין" אין לעשות שלא שנהגו

 טרוד יהי' שלא כדי הוא מלאכה לעשות שלא שנהגו שהטעם 2רש"י מפרשו 
 הלילה". לצורך מצה "תיקון וישכח במלאכתו

 מצות(, פותלא אפשר ביו"ט )שהרי יו"ט בליל המצה מצה לאפות יכול דאינו האו
 3בתרא בפרק כדאמר ,מהר להסב כדי םיו מבעוד לטרוח "דמצוה משום דהוא מפרש

 ישנו". שלא תינוקות בשביל פסחים בלילי מצה חוטפין

 בתרא, בפרק המובא מצה" "חוטפיןד הפי'ש מפרש שרש"י משמע מכאן והנה
 ישנו לא שהתינוקות בשביל מצה, אכילת שלפני ההכנות כל את לזרז היא הכוונה

 בהכנות. מדי יותר יאריך באם

 הקערה את שמגביהין א. בזה: פירושים שני מפרש רש"י בתרא שבפרק להעיר ויש
 עצמה שהאכילה לא היא הכוונה )כנראה מהר שאוכלין ב. שישאלו. תינוקות בשביל

 ולפועל התינוקות. ישנו שלא לאכילה( להגיע שממהרים אלא במהירות, היא
 ני.הש הפירוש כפי מוכיח

 בתרא. בפרק מסקנתו כפי הוא רביעי( )פרק שלנו בפרק רש"י שפירוש ונמצא

 

 

 

 

 

                                                           
 פסחים נ, א.1 
 ד"ה שלא לעשות.2 
 פסחים קט, א.3 
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 ב( )נ, ביישין" "בני פירוש
 גאנץ שי' מענדל מנחם 'תה

 א - 'ח כיתה 

 בערב לצידן מצור לנסוע שלא נהגו ביישן שבני מסופר שנהגו 4מקום פרקב
 שלא עצמם על החמירו ולכן שבת בערב היה השוק יום שבצידון משום שבת

  שבת. מצרכי להבטל שלא לצידן לנסוע

 ביישן. הנקרא העיר אנשי הם ביישן" ב"בני שהפ' מפרשים יש

 בביישן גרו הם הרי לצידון מצור נסעו לא ביישן בני למה צ"ב זה לפי אבל
  לצידון". מביישן נסעו "שלא למכתב והל"ל

 קשה. ןעדיי לצידון סמוך היה ביישן שהעיר לומר תרצה אם ואפילו

 ביישן שנקרא איש של שם אלא עיר, של שם אינו שביישן לומר ואפשר
 ביישן". "בני נקראים והבנים

 ליישב. ויש ,מקום של שם הוא שביישן משמע בפשטות אבל

 

 ב( )נ, ברכה סימן רואה אינו
 ווייזער שי' מרדכי ישראל 'הת

 א - ח כיתה

 ,מהם" ברכה סימן רואה אדם "שאין דברים כמה מביאה הגמרא 5שנהגו מקום פרקב
 מצליח שאינו משום רק אינו מהם ברכה סימן רואה שאינו שהטעם משם ומשמע

 ברכה, סמן יצא שמהם שראוי דברים אינם שברוחניות משום אלא בגשמיות בהם
  . וכו' הרע עין משום או ישרים, דברים שאינם משום

 :צ"ב ולפי"ז

                                                           
 פסחים נ, ב.4 
 פסחים נ, ב.5 
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 ,ריחיים" "משכיר הוא מהם ברכה סמן רואה שאינו שם שמוזכרים מהדברים אחד
 מועט". ושכר גדול "טורחש משום שהוא 6רש"י ופירש

 כל אם זה ענין מתאים ואיך בגשמיות מוצלח שאינו משום הוא הטעם ולכאורה 
 טובים שאינם משום מהם ברכה סימן רואה שאינו שם המוזכרים הדברים

 ?ברוחניות

 .עצ"בו

 

 ב( )נ, מתורגמן שכר
 כיםידרהממ חדא

 בשבת הדורש מהרב לשמוע שתפקידו שהמתורגמן, מבואר 7שנהגו מקום בפרק
 דמיחזי "משום התרגום בשכר ברכה סימן רואה אינו לרבים, ולהשמיעם דבריו את

 שבת". כשכר

 כשכר מיחזי" ואילו בשבת, שנעשה מדבר כתוצאה המגיע שכר היינו שבת" "שכר
 כשכר נראה רק שזהו אלא בת,בש שנעשה דבר על כשכר מגיע לא שזה היינו שבת"

 בשבת. הנעשה דבר על

 ,בשבת הנאמרת הדרשה על שכרו את מקבל המתורגמן הרי להבין, צריך זה לפי
 ?ממש. שבת שכר אלא שבת, כשכר "מיחזי" רק לא זהו כן ואם

 גם שכר ליקח מותר ולכן השבוע במשך גם שעובד מתורגמן על שמדובר וי"ל
 שבת. כשכר נראה רק ולכן 8השבוע כל של השכר אם בהבלעה שמקבל כיון בשבת

 

 

 

 

                                                           
 "ה אגרתא.ד6 
 פסחים נ, ב.7 
 .ראה שו"ע אדה"ז סי' שו8 
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 ב( )נ, יוהכ"פ בערב מלאכה
 פלדמן שי' זלמן שניאור הת'

 ז כיתה 

 מן טובים ימים ובערבי שבתות בערבי מלאכה "העושה 9שנהגו מקום בפרק גרסינן
  הכיפורים". יום ובמוצאי יו"ט ובמוצאי שבת ובמוצאי ולמעלה, המנחה

 הכיפורים"? יום "ערב ג"כ מובא לא מדוע ,בוצ"

 אולי ולשיטתו הכיפורים", יום "ובמוצאי גורס שאינו נראה חננאל שברבנו ולהעיר
 ביו"ט. או בשבת נכלל הכיפורים שיום לומר יש

 

 ב( )נא, המחלוקת מפני ישנה אל
  גאנץ שי' מענדל מנחם 'הת

 א- ח כיתה

 שלא שנהגו למקום פסח בערב מלאכה לעשות שנהגו ממקום ההולך 10שנינו
 מקום וחומרי משם שיצא מקום חומרי עליו נותנים להיפך, או מלאכה לעשות

 .המחלוקת מפני ישנה ואל לשם, שהלך

 מצד הרי שעושין, למקום עושין שאין ממקום ההולך נוהג כיצד ,11הגמרא ושואלת
 שאל שם נאמר שני ומצד משם, שיצא מקום חומרי עליו נותנין במשנה נאמר אחד

 .המחלוקת ימפנ ישנה

 כשהולך דהיינו הרישא, על רק זהו המחלוקת" מפני ישנה ש"אל אביי ומתרץ
 .עושין שאין למקום שעושין ממקום

 שעושין, למקום עושין שאין ממקום שהלך דהיינו הסיפא, על שלעולם סבר ורבא
 במקום שנמצא אף לעשות ולא להחמיר שיכול הטעם מה מבארת והמשנה
 עושה שאין וכאן המחלוקת", "מפני הוא ישנה" ש"אל םהטע שכל משום שעושין,

 .בשוק ישנם בטלנים שהרבה שיאמרו משום למחלוקת מביא זה אין

                                                           
 פסחים נ, ב.9 
 פסחים משנה נ, א.10 
 נא, ב.11 
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 ובזה הסיפא, על גם נאמר המחלוקת" מפני ישנה ש"אל סובר רבא אם לעיין ויש
 מדוע וגם שעושין ממקום כשבא מלאכה לעשות שאסור הטעם גם המשנה מבארת

 רבא של בתירוץ המעלה זה ולפי עושין, שאין ממקום אכשב לעשות שלא מותר
 .המקרים ב' על נאמר שזה הוא

 צריך כן ועל דברים, לב' המשנה כוונת המחלוקת" מפני ישנה שב"אל לומר שאין או
 על הולך שזה הוא רבא של בתירוץ והמעלה הסיפא, על רק נאמר זה שלרבא לפרש

 על ולא המחלוקת", מפני נהיש "ואל המשנה לדברי בסמיכות שנאמר המקרה
 .לכן קודם שנאמר הרישא

 

 א( )נג, שפלה מקום
  בראדי לוי הת'

 ז' כיתה

 לדבר, זכר לדבר, ראיה שאין פי על ואף ,שקמה — לשפלה סימן" 12בגמרא גרסינן
 אשר כשקמים נתן הארזים ואת כאבנים בירושלים הכסף את המלך ״ויתן שנאמר:
 לרוב״. בשפלה

 בתחילת שמובא מה ע"פ שפלה בשם שפלה מקום נקרא למה זהרמ ע"ד לבאר ויש
 עצלן שהוא אדם הוא שפל הפ' ושם וכו'" ונשכר שפל ויש ונשכר זריז "יש הפרק
 מקום הוא השפלה שמקום י"ל ועד"ז לעבוד ללכת ממקומו זז ואינו עובד ואינו
 שפלה. נקרא ולכן וכו' הרים לו שיש ואינו עליו בונין שאין

 

 

 

 

 

 

                                                           
 פסחים נג, א.12 
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 ב( )נג, יוהכ"פ וצאימב הנר על מברכים
 גורארי' שי' יצחק יוסף הת'

 ב - ח' כיתה

 ,יוהכ"פ" מוצאיב בין שבת המוצאי בין האור על "מברכין 13שנהגו מקום פרק גמרא
 אין ד"ה ]ובתוס' היום". האור מן נהנה שלא לו, הוא חידוש "דדבר 14רש"י ופירש

 כו'"[. שמתחדש "משום מברכין

 מדליקין, יוהכ"פ לילי להדליק שנהגו ש"מקום 15מהמשנה להקשות יש לכאורה
 חידוש? דבר הוא איך – להם הנה כו'", החולים גבי ועל . . כנסיות בבתי ומדליקין

 ממנו נהנה שלא ששבת הנר על קאי היום" האור מן נהנה "שלא א. בפשטות: וי"ל
 היום. כל בו מלאכה עשה שלא ממלאכה ששבת בנר ועד"ז היום, כל

 לדבר נתכוונו "ששניהם שהדליקו, אלו של הטעם מבואר דבגמרא י"ל, ודוע ב.
 .עיי"ש כו'". עצמו "להפריש 16וברש"י אחד".

 ועד"ז ממנו, להנות מנת על ולא עצמו להפריש רק הוא הנר מציאות שכל הרי 
 נהנה ואינו כו' כמדרשות בבתי ללמוד אלא שאינו כו' ומדליקין המשנה בהמשך

 כ"כ. מזה

 

 (ב נה,) וקוצרין "הד רש"י

 ווייזער שי' מרדכי ישראל הת'
 וועכטער שי' לוי והת' 

 א - ח' כיתה

 הודו שלשה עלו בידם מיחו ג' על יריחו אנשי עשו דברים ששה 17בפירקין גרסינן"
 "גרסינן לא קוצרין"ו 18רש"י ופירש ,העומר" לפני וגודשין קוצרין הן.. ואלו הם,ל

 העומר. לפני זאת לקצור אפשר ממילא מיריחו רהעומ קרבן להביא א"א כי ומבאר

                                                           
 פסחים נג, ב.13 
 שם ד"ה הדר עולה.14 
 שם.15 
 שם ד"ה בין שאמרו.16 
 פסחים נה, ב.17 
 ד"ה וקוצרין.18 
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 וא"כ זו. תיבה "מוחקת" שהגמרא היינו קצירה", מכאן ש"סמי מובא 19בגמרא אח"כ
 ועוד בברייתא? זו למילה כן מתייחסת הגמרא אם גורסין, שאין כותב רש"י כיצד

 וצ"ע. כתב? שרש"י מהטעם שונה טעם מובא שבגמרא

 

 (א ה,נ) כיוהרא במיחזי רשב"ג שיטת

  שוויי שי' שלמה 'הת
 ז' כיתה

 כתלמיד להחמיר אדם לכל מותר אם ורבנן רשב"ג מחלוקת את מבארת 20הגמרא
 משון יוהרא משום בזה ואין מותר שלרשב"ג באב, בתשעה לעבוד ולא חכם

 .אסור לחכמים משא"כ בטלן, שהוא משום עובד שאינו שיאמרו

 שאין ממקום ההולך כיצד סבירלה בכדי ,זו סברא אמר רבא 21לעיל בגמרא והנה
 מנהג היפך ולעשות כמקומו להחמיר יכול שעושין למקום פסח ערב מלאכה עושין

 זה אין ולכאורה ,בטלן שהוא שיאמרו מפני למחלוקת מביא זה ושאין המקום,
 ?רבנן שיטתכ

 כאן משא"כ עובד, שאינו מצוי שבאורח באורח, מדובר לעיל א. לומר: ויש
 אכן רבא ב. יותר. גדול שהחשש הרי עבודה, לו שיש דעיםויו אותו שמכירים

 כרבנן(. הוא שם אביי של התירוץ )משא"כ כרשב"ג רק היא שהמשנה מעמיד

                                                           
 נו, א.19 
 פסחים נה, א.20 

 נא, ב.21



 
 

 

 
 ברכות מסכת

 שאכלו שלשה פרק
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 א( )מה, השמש אכילת
 מרוזוב שי' דוד שמואל

  ו' כתה

 לא לאב עמהם לאכול מותר לשניהם אוכל המביא שהשמש מובא 1ברכות בגמ'
 בשלושה.

 לאכול מותר )בשדה( באוכל המתעסקים שפועלים הוא הדין הרי צ"ע ולכאורה
 ?עמהם אוכל אינו בשלשה למה וא"כ ב"ד( תנאי שהוא )מפני רשות בלי אפילו

 הסעודה בזמן בשלחן אבל ,במטבח רק אבל לאכול לו מותר הפועל שאכן י"ל ואולי
 וק"ל. ןהזימו את משלים שהוא משום מותר םיבשני רק

 

 )מו,א( וכו' בוצע בעה"ב
 בלוי שי' הכהן נפתלי

 מרוזוב. שי' דוד שמואל 
 ו' כיתה

 סעודה אבהו ר' לו עשה ממחלה נרפא זירא ר' שכאשר מעשה הי' א ,מו דף בברכות
 ש"בעה"ב שמעון ר' משום יוחנן ר' לשיטת הולך אבהו שר' אומרים ולמסקנא וכו'

 מברך". ואורח בוצע

 לבצוע? זירא ר' את שאל לכתחילה למה שא"כ וצ"ע

 אבהו ר' עשה זו סעודהש שנתבאר, שכמו ועונה זו קושיא מקשה המהרש"א 2וי"ל
 ועיי"ש. הבעה"ב שהוא אבהו ר' חשב ולפיכך זירא ר' לזכות

 מברך? ואורח הבעה"ב הוא והרי ,לברך שאלו למה א"כ צ"ע ועדיין

 נחשב אינו עדיין להלכהש לו אמר כאילו זירא ר' כשסירב בפשטות א. וי"ל:
 כבעה"ב.

                                                           
 מה, א. 1

 .שד"ב שי' וועכטער הת'ערץ שי' הילדסהיים ונפתלי ה 'תשובת הת 2
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 וכשראה וכו', יוחנן ר' לשיטת הלכך ולא כבעה"ב נחשב אכן זירא שר' י"ל ועוד ב.
 שאלו. ולפיכך המזון לברכת בנוגע שיטתו מה ידע לא אבהו ר' זאת

 המובא )מטעם בציעה לענין רק בעה"ב זירא ר' נחשב אבהו ר' שלשיטת י"ל ועוד ג.
 בוצע ג"כ הי' ע"כ זירא, ר' לכבוד היתה זו שסעודה ומשום יפה בעין בוצע שבעה"ב

 רגיל. כאורח ונחשב לשינוי טעם אין המזון ברכת לענין אבל שאלו. ולכן יפה(. בעין

 

 לזמן חייבין שאכלו בשלושה המחלוקת סברת
 לנדא. הרב כיתת

  ו' כיתה

 מראג דער לזמן. חייבים כאחת שאכלו שלשה מה.( )ברכות משנה אין ס'שטייט
 גדלו קרא דאמר אסי רב אמר ענטפערט: גמרא דער און מנה"מ. דעם: אויף פרעגט

 גודל הבו אקרא הוי' שם כי מהכא: אמר אבהו ר' יחדיו. שמו ונרוממה אתי לה'
 לאלוקינו.

 שטייט דעם נאך גלייך המחלוקת: סברת די מבאר איז הגמרא המשך דער אז וי"ל
 גדלו שנאמר המברך, מן יותר קולו יגבי' שלא אמן לעונה מנין אבא בר חנן ר' אמר
 ווי אסי ר' אויף שאלה א איז דאס אז זאגן מ'קען איז יחדיו. שמו ונרוממה אתי לה'

 אבהו. ר' פאר ראי' א און לימוד, אנדערע אן פסוק דער פום ארויס ער לערנט אזוי

 רשאי המתרגם שאין מנין פזי בן שמעון ר' אמר זאגט: און ווייטער גייט גמרא די און
 מ'קען וואס בקול. יעננו והאלקים ידבר משה שנאמר הקורא מן יותר קולו להגבי'

 דעם זיין מגבי' נישט צו ענין דער אז שאלה, די אויף ענטפער אן איז דאס אז זאגן
 אז מען לערנט דערפון און וגו', ידבר משה פסוק דער פון ארויס מען לערנט קול

 ן.אמ ביי אויך איז זעלבע דאס

 די זיינען דאס און מתרגם, פון אמן לערנען נישט מ'קען אז האלט אבהו ר' אבער
 המחלוקת. סברות

 סתם אויף גבויט נישט איז המחלוקת סברות אז מסיים איז גמרא די דערנאך און
 כו'. המתרגם אין אז ברייתא א ס'איז נאך המימרא,



 
 

  



 
 

 

 

 שונות
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 כהן שומר בגדי שריפת
 ברנד שי' מענדל הת'
 קליין שי' ישעי' אברהם

 משמר וכל . . ומשמר משמר כל על מחזר היה הבית הר "איש :1משנה אין שטייט
 במקלו, חובטו ישן; שהוא ניכר עליך", שלום הבית הר "איש לו ואומר עומד שאינו
 ."כסותו את לשרוף לו היה ורשות

 זיינען וועלכע ריםשומ 21 געווען ס'זיינען אז שטייט משנה פריערדיקע די אין און
 .כהנים געווען זיינען וועלכע שומרים 3 און לויים, געווען

 געמאגט האט הבית הר איש דער דען צי זיין מעיין מען דארף דעם לויט איז
 און קודש, געווען זיינען וועלכע כהן, א שומר א פון קליידער די אויך פארברענען

 ?מעילה איסור אויף זיין עובר מ'קען

 "מבלאי :2סוכה מסכת אין משנה א פון פארענטפערן געקענט מען אלטוו אפשר
 3תוספות א ס'דא און מדליקין", היו ובהן מפקיעין היו ומהמיניהן כהנים מכנסי
 אין אויך מעילה איסור דא ס'דאך נוצן, זיי געמאגט מען האט אזוי ווי פרעגט )וואס
 אז עליהם" מתנה דין יתב "לב אז ענטפערט תוספות דער און שבלו? כהונה בגדי
 .בהנאה מותר זיין זיי זאלן בילוי די נאך

 אויך איז דין בית לב )אז פארענטפערן ניט אזוי קען שומרים( די )ביי דא אבער
 פירט און ממשיך איז תוספות ווייל קליידער(; די פארברענען מעגן מ'זאל אז מתנה
 וויבאלד נאר איז עליהם" נהמת דין בית "לב איז דארטן פארוואס סיבה דער אז אויס

 .שייך ניט טעם דער איז איז אבער אונז ביי און קרבן", "צרכי ווי אזוי ס'איז אז

 פון המשך אין ס'שטייט ווי אזוי להיפך, ענטפערן געקענט אפשר מען וואלט אויך
 ניט )און נשרפין" ובגדיו בוכה לוי בן קול בעזרה? נשמע קול "מה משנה אונזער

 לויים געווען זיינען וולכע שומרים די פון קליידער די נאר אז וכדו'(, שומר" "קול
 אמת דער אבער כהנים; געווען זיינען וועלכע די פון ניט אבער פארברענט, האט

 ."לוי "בן א איז כהן א אויך אז דאך איז

                                                           
 .מדות ב, א1 

 .ה, גפרק 2 

 .שבת כא, א. ד"ה "שמחת"3 
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 קליידער אייגענע די אנגעטאן האבן זיי אז זאגן געקענט אפשר מען וואלט אויך
 האבן זיי בפשטות און עבודה אן אויך שמירה די איז לכאורה אבער רה,שמי די פאר

 .כהונה בגדי טראגן געדארפט בפשטות

 געבליבן. קשיא די במילא איז

 

 "(כהונה בגדי ד"שריפת ההערה על תשובהגליון )
 גורארי' שי' יצחק יוסף הת'

 א - ח כיתה

 המשנה שמסתימת ףובנוס פרוטה, בשוה נהנה שאינו מעילה דין בו שאין ]נוסף
 שערי ה' על שומרים שהלוויים אומר א' ובמשנה לוי, בן )קול בלוי שמדובר משמע
 הם[ זריזים שכהנים ובפרט המקדש(, בבית אומר ובכוהנים העזרה

 בבגדי ישנים היו לא השומרים "הכהנים 4הבחירה בית הלכות הרמב"ם דברי ע"פ
 מתחלפים היו שהכהנים י"ל שוןלי מניחים שהיו ]והטעם עצמם בבגדי אלא כהונה

 ישן[. האחר שומר שאחד ובשעה בשמירה,

 ענטפער. א האט איימיצער אויב הערן צו געפרייט וואלט'ן מיר

 

 מחמשה מאחד גזל
 טל שי' מענדל נחםמ הת'

 ז כיתה 

 מהם חדוא חדא לוכ לזהנג הוא מי ידוע ואין מחמשה אחד הגוזל" 5הרמב"ם כתב
 שזה נשבע מהם אחד כל הרי שגזל עדים שם שאין "פאע גזלת לי ואומר ותובע
 ."לכאו"א גזלה ומשלם גזלו

 בודאי מהם ארבעה הרי מהחמשה אחד כל להשביע דין לבית מותר איך ביאור וצריך
 ?לשקר נשבעים

צ"ב.ו

                                                           
 פרק ח' הלכה ו'4 
 'ט."הל' גזלה ואבדה פ"ד ה5 
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 מוקדש לזכות 
 צעירי התמימים תשפ"בהנהלת 

 
 

 ר' מיכל מרזוב, ר' אשר אסטער
 ר' יענקל קליין, ר' יוסף ראזנבערג

 ר' מענדל לאנדא, ר' מענדל קליין, ר' יצחק וואלף
 ר' אברהם בראוד, ר' יוסף קליין

 
 

 מ"מ גרינבערג, דוד ששונקין, משה צבי כהן
 ווינזבאכערשד"ב , חנן לאבקאווסקי, שפירא מ"מ

 יעקב גורעוויטש, אברהם ברוך פעווזנער
 יוסף אזדאבא, מ"מ רוזן, זעליג ניומאן

 משה סימאנדס, מ"מ סימאנדס
 
 

 מ"מ איידלמאן, יוסף ווייספיש, מ"מ סגל
 מ"מ בראנשטיין, מ"מ בלאמו, ליפמאן העלער

  מאיר לאזאראוו, שלום שייקביץ, שמעון לישנער
  בנציון גאנץ, מענדל בראנד, מאיר ששונקין
 זלמן חאזאנאוויטש, מ"מ טננבוים, מנחם מענדל פאטאש

 לייבל איידלמאן, מנחם שמערלינג, בנימין ווילהלם
  



 
 

  מוקדש לזכות
 צעירי התמימים תשפ"ב תלמידי

 
 

 (א)ה כיתה 
 חאזנאוויטש דובער

 וילהלם אליעזר אלימלך
 זעליג וילהלם

 פלדמן דוד
 העלער דוד בן מנחם הלוי

 שטרסברג  יסף אליהו
 לוין מרדכי הלוי

 חריטאן שרגא פייבל
 מונדשטיין מרדכי שמואל

 ששונקין שמואל
 קעסלער  יהושע

 אזדאבא יואל
 

 (ב)כיתה ה 
 אלטיין ישראל מאיר

 שוסטערמאן מ"מ הלוי 
 צייטלין מ"מ

 העלער דוד בן הלל הלוי
 חקבן שמעון יוסף יצ

 פרלשטיין דוד
שלום דובער יקותיאל  

 גאלדשטיין
 מטוסוב מיכאל

 וועכטער לוי יצחק
 ווייספיש שנ"ז הכהן

 פרידמאן ממ
 "בווייספיש שד

 
 כיתה ה' )ג(

 חייקין מאיר
 גורביץ שמואל הלוי

 פעווזנער שלום דובער
 לוין  אברהם צבי
 לייט ש"ז יהושע 

 פישער יהושע 
 גייסינסקי חנן

 הלוי לאבקאווסקי מ"מ
 לערנער אברם דוד ארי' 
 שאנאוויטש שמואל דוד

 אסטער שנ"ז
 צפתמן נחמן יוסף

 
 כיתה ו )א(

 אלטיין יחזקאל
 אסטער אפרים פישל

 בראנשטיין פינחס הכהן
 גארמאן יעקב חיים

 סטארפער גבריאל נח 

 אייזנמאן דוד
 בלוי נפתלי הכהן

 ענגעל יצחק שלמה שלום
 וילהלם יצחק זאב

 מענדלזלצמן מנחם 
 זקלס מנחם מענדל

קפלן מנחם מענדל רענדלער 
 מנחם מענדל

 
 כיתה ו )ב(

 מטוסוב מנחם מענדל 
 מרזוב שמואל דוד

 נעמענאוו חיים ברוך
 הרשקופ  צבי יוסף

 גורארי' נתן
 לייט מאיר שמחה

 מטוסוב אברהם יעקב
 וולבובסקי מנחם מענדל

 פישר משה
 קעסלער מנחם מענדל

 שטיינמעץ משה
 ניסן הכהןווייספיש 

  אריה לייב קפלן
 לוי יצחק שארף

 
 כיתה ו )ג(

 העלער גרשון הלוי
 העלער שמואל הלוי

 ווייספיש יוסף יצחק הכהן 
 לדנא מנחם מענדל הלוי

 ויגלר שניאור זלמן
 ניומאן צבי יוסף

 צויבל מנחם מענדל
 לשס משה

 דארן שמחה משה
 הערשקאוויטש  אלי'

 וואלף מנחם מענדל
 מענדלפייגין מנחם 

 בירק מנחם מענדל
 יארמוש שניאור זלמן הכהן

 
 כיתה ז

 מנחם מענדל טננבוים
 מנחם מענדל בלומינג

 מנחם פאלאס
 שניאור זלמן גאלדשטיין

 שלום דובער הכהן ווייספיש
 שלום דוב בער ראסקין
 מנחם מענדל חאריטאן

 דוד אלטיין
 נחמן הכהן וויינשטיין

 יוסף יצחק באראס
 שניאור זלמן פלדמן

 מאיר גאנץ
 שמואל בראוד

 שניאור זלמן בראוד
 ארי' לייב קפלן

 שלום העלער
 שניאור זלמן מטוסוב

 לוי בראדי
 שלמה שוויי

 מנחם מענדל טל
 שניאור זלמן בן שמעון

 שניאור זלמן בראנד
 דוד מונדשיין

 
 כיתה ח )א(

 ישראל מרדכי ווייזער
 שלמה מטוסוב

 מנחם מענדל פערלשטיין
 לוי וועכטער

 אברהם יעקב זילבער
 יחיאל מיכל שטרסבערג

 נפתלי הילדסהיים
 שניאור פלברמן

 מנחם מענדל סטאן
 יוסף אייזנמן

 גבריאל נח הלוי לעוויטין
 שניאור זלמן ארלנוויין

 מנחם מענדל גאנץ
 שמואל חייקין
 שלמה אלטיין

 
 כיתה ח )ב(

 יענקל ששונקין
 שניאור מן

 שניאור זלמן שטרנברג
 בער וועכטער שלום

 גדלי' מלול
 יוסף יצחק גורארי'
 שמעון הלל לעווין

 מענדל גאלדמן
 מענדל אלטיין
 אליעזר קרסיק
 שלום וויגלער

 חיים אברהם יעקאבס
 מאיר יעקב העכט

 זאב בראוד
 רקאווניאור זלמן גוש



 

 
 מוקדש

 ההתקשרות לחיזוק

 נשיא אדמו"ר לכ"ק
 רנודו

 
 מוקדש

 לזכות
 רחל בן מענדל מנחם הרב

 .שלימה לרפואה

 


