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 פתח דבר
' דרך המלך'על שזכינו להוציא לאור קובץ ת "והודאה להשי בשבח

ובו הערות וחידושי תורה , בשנת השלושים של ישיבתינו' גליון ב, נוסף
  . 'בנגלה ובחסידות אשר עמלו וכתבו התמימים וחברי ההנהלה שי

ש "אנו ביותר על כך שבקובץ זה משתתפים תמימים ואנ שמחים
רבות על החובה ר אשר דיבר פעמים "ק אדמו"ומקיימים את הוראת כ

ר "ק אדמו"לחדש בתורה ובפרט תלמידי התמימים וכמו שאמר כ
ח חשון "דר' בא(ביחידות האחרונה לעת עתה לתלמידי הישיבות 

גם היגיעה בלימוד התורה באופן ) "... לפני עשרים שנה –ב "תשנ'ה
חידוש , לחדש בתורה, "לאפשה לה"ועד , של שקלא וטריא ופלפול

מה שתלמיד ותיק עתיד "שנכלל ב, לי התורהמיוסד על כל, אמיתי
כמדובר כמה , כולל גם לפרסם בכתב או בדפוס החידושי תורה, "לחדש

ומקוים אנו שבזה נגרום ..."פעמים בנוגע להמנהג בשנים הכי אחרונות
  .ר"ק אדמו"נחת רוח לכ

ד בקצוי תבל לומדים כל התמימים "פי סדר לימוד בישיבות חב על
על כן רובם ככולם של ההערות וחידושים בתורת קידושין ו' השנה מס

  .קידושין' הנגלה בקובץ זה הם ממס

ר בענין תורה "ק אדמו"שיחת כ, "דבר מלכות"הקובץ פתחנו ב את
תורה חדשה "ל שלעתיד לבא "חדשה מאתי תצא והוא ביאור מאמר רז

ל "שהתורה חדשה דלע: והתאמתו עם נצחיות התורה" מאתי תצא
  .בבחינת תורה חדשה' ההלכה וביחד עם זה תהי בהתאם לכללי' תהי

יום מלאות  –תמוז ' נדפס לקראת יום הגדול והקדוש ג הקונטרס

כאשר לב כל אחד דואג איך עוברים הימים , י שנה של העלם והסתר"ח
  .ר ועדיין לא נושענו"ק אדמו"בגלות לאחר נבואת כ
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נזכה ביחד יבוא קץ להחושך דזמן הגלות ו, י פעולה זו"שע צוןר ויהי
  .עם נשיא דורנו לגאולה האמיתית והשלימה

ח הרב יצחק מאיר "ג הרה"לראש הישיבה הרה, המקום להודות כאן
ח "ולהמשפיע הרה. א על התמסרותו בלב ונפש להישיבה"הרץ שליט

א שפועל לילות כימים "ת הרב מנחם מענדל גארדאן שליט"הרה
אר חברי הנהלת להצלחת התלמידים בגשמיות וברוחניות וכן לכל ש

  .הישיבה שפועלים לטובת הישיבה

 :בסוף הקובץ הוספנו

, לו' שמואל שי' ח ר"של הרהבפרסום ראשון יחידויות ' ב  .א
ותדותינו נתונה לו בזה על . ר"ק אדמו"י כ"אשר הוגהו ע

  .'תהא משכורתו שלימה מאת ה. מסירת הרשימות

ותדותינו , בפרסום ראשוןר "ק אדמו"כמה מכתבים מכ  .ב
האקנער שסיפק ' ת שמואל אריה שי"בזה להרה נתונה

 .בכל מילי דמיטב' לנו המכתבים ויברכו ה
 

ל לתלמידי "ר ביחידות הנ"ק אדמו"נקיים דברי כרצון שי ויה
בכל חלקי התורה נגלה , הוספה בלימוד התורה' שיהי", התמימים

ומתוך הוספה יתירה בהתמדה ושקידה , דתורה ופנימיות התורה
למעלה ' שלימוד התורה יהי, ויתירה מזו, ים בתורהבלימוד השיעור

שמחשבה הראשונה שנופלת , כך, משיעור ולמעלה ממדידה והגבלה
ולא עוד אלא , במוחו ברגע שניעור משינתו תהיה בעניני תורה

אודות עניני תורה ) ט זיך'חולמ'ס(ה חולם "שאפילו באמצע השינה ה
צריכים לראות , אמיתיופלפול תורה וכאשר מסתכלים על בחור ישיבה 

ע "הו, כל עולמו וכל חייו, שכל מציאותו –את מציאותו האמיתית 
  ". 'התורה וכו
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משנה "ם בסיום וחותם ספרו "ידי זה נזכה לקיום דברי הרמב ועל
... להם נוגש ומבטל' שיהיו פנויין בתורה וחכמתה ולא יהי" תורה

ים דברים יהיו כל ישראל חכמים גדולים ויודע' ובאותו הזמן כו
שנאמר כי מלאה הארץ , הסתומים וישיגו דעת בוראם כפי כח האדם

וילמדנו , ן'ונזכה זעהן זיך מיטן רבי" כמים לים מכסים' דעה את ה
תורה חדשה מאתי ", תורתו של משיח, וישמיענו נפלאות מתורתו

  ". תצא

  המערכת

  " אביאת משיח" -  ב"תשע'ה תמוז 'ג
        יא דורנור נש"ק אדמו"כ דתלהול י שנה"ק

  'אנגלי, לונדון
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  בענין אין שליח לדבר עבירה
 א"יצחק מאיר הרץ שליט' ג ר"הרה

 ראש הישיבה

אמאי מעל נימא אין שליח לדבר ' ב בגמ"קידושין מב ע
ה אמאי מעל הקשו דהא מעילה היא "כאן ד' ובתוס. עבירה
ובשוגג יש שליח לדבר עבירה דלא שייך הטעם , בשוגג

ק דהגנב נתחייב במשיכת "דברי מי שומעין וכדמוכח בב
כ מה "וא. הכהן משום דהכהן עשה מעשה הגניבה בשוגג

יש שליח לדבר  הכא אמאי מעל הרי בשוגג' קושיית הגמ
  .עבירה

כ "ג דנזכר השליח וא"איירי בכה' דהגמ' ותירצו בתוס
כ מעל "שייך הטעם דברי מי שומעין שהרי נזכר ואעפ

דיליף  יומשנ, ב ואמאי נימא אין שליח לדבר עבירה"הבעה
. ומוכיח מהסוגיא דמעילה כאן. מתרומה דאיכא שליחות

על שהרי ב מ"הבעה, ב"דהיכי דנזכר השליח ולא נזכר בעה
א כאן "הריטב' ובחי. הוא שוגג ואיכא שליחות לדבר עבירה

ושפיר . שליח לדבר עבירהאין הוכיח מסוגיין דגם בשוגג 
  .אמאי מעל אפילו היכי דלא נזכר' הקשה הגמ

ב "דמעילה דהיכי דנזכר בעה' הביאו הגמ' והנה התוס
  .השליח מעל משום דהוא שוגג, ולא נזכר השליח

הרי במעילה יש שליח , מעל השליח וצריך ביאור מדוע
וכידו  לחלדבר עבירה וחשיב מעשה השליח כמעשה המש
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ונמצא דהשליח עצמו לא עשה , ב"אריכתא של בעה
  .י ידו של השליח"ב ע"אלא בעה, המעילה

ב דעשה במזיד "בעה, ונימא דשניהם פטורים ממעילה
  .דחשיב מעשה המשלח, והשליח שלא עשה המעילה

מקומות ' י תירץ וביאור דין זה בב"והנה מצינו דרש
  .ובשני אופנים שונים

ב "י דכיון דבעה"א כתב רש"בקידושין נ ע  )א
שוב אמרינן דאין שליח , נפטר במעילה דהוי מזיד

לדבר עבירה אף במעילה וחייב השליח דכל 
החידוש במעילה דיש שליח לדבר עבירה היא רק 

ב שוב הוי "אבל היכי דנפטר בעה, לחייב המשלח
שליח לדבר עבירה וחשיב  דאיןהתורה כולה  ככל

 .מעילה דשליח
ב כתב שם דהטעם דחייב "י חגיגה י ע"רש  )ב

ב אנן סהדי "השליח היא משום דכיון דנזכר בעה
דשליח ושוב חשיב כאילו ' דביטל המשלח לשליחותי

השליח עשה בעצמו המעלה דאין השליח עוד שליח 
 .ב דכבר ביטלו"של בעה

י "אין לומר דסבר כטעם דרש כאן' והנה בדעת התוס
ב שוב אמרינן דהוי "ג דפטור בעה"א דבכה"קידושין נ ע

  . ככל התורה כולה דאין שליח לדבר עבירה

שהרי הכא דלא נזכר השליח והוי שוגג הרי בכל התורה 
  ? שליח לדבר עבירה ואמאי מעל השליחיש כולה בשוגג 



לונדון - ישיבה גדולה ליובאוויטש  

33 

א כתב דשיטות הראשונים דכתבו "א נ ע"רעק' ובחי
י חגיגה "יסברו כטעם דרש, וגג יש שליח לדבר עבירהדבש
אין לפרש כן '  אמנם בדעת התוס. לשליחות' א דבטלי"י ע

חשוב ביטול השליחות שלא בפניו  דלא' שהרי מבואר בתוס
  .ג כן העיר בספר אפיקי ים"כה

' י ותוס"בהקדים מחלוקת רש' ויש לבאר כדעת התוס
אם אמרינן דיש ד בסוגיין באופן דשלח שליח להזיק "רי

  . שליח לדבר עבירה מי חייב

ה "ראה ד ,חו ולא השליחולי היא דיתחייב ש"דדעת רש
. חו ולא השליחולנימא שלוחו של אדם כמותו דיתחייב ש

ד בסוגיין דפקח חייב דהוא עשה ההיזק "רי' ודעת התוס
ולכאורה . אלא דאם אין לו מה לשלם מתחייב נמי המשלח

, כיד המשלחי היא דהוי "רש פליגי בגדר שליחות דדעת
ודעת , כ אין ההיזק מתיחסת כלל לשליח אלא למשלח"וא

אלא , לשליחההיזק מתיחסת דמעשה ד "רי' התוס
  .למשלחוהעונש מתיחסת נמי  דהתוצאה 

י שסבר דאם יש שליח "ז יש לבאר דלדעת רש"ולפי
לדבר עבירה הוי כיד המשלח שפיר קשה אמאי מעל 

י לבאר או "והלכך צריך רש ב"השליח היכי דנזכר בעה
  .אין שליח לדבר עבירהג "או דבכה' לשליחותי' דבטלי

ד דבעצם יש לחייב נמי השליח "יר' אבל לדעת התוס
המשלח כיון מתחייב רק ד "רי' גם לתוס דבמעילהאלא 
וחשיב , וחלות שמוציא מרשות הקדש לחוליןקנין דהוי 
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שוב , מעשה הקנין שעשה השליח למשלח משום דהוי מזיד
' לדעת התוסמעשה שלו השליח שהרי זה ממילא מועל 

 .ד"רי

 

  ה חכמה"י ד"ביאור ברש
 כמה מהתלמידים

חכמה ירדה  ב כתוב עשרה קבין"בקידושין דף מט ע
, לעולם תשע נטלה ארץ ישראל ואחד כל העולם כולו

  .תורה ודרך ארץ. ה חכמה כתוב"י ד"וברש

דרך ) ג,ר ט"ויק(ולכאורה קשה דהרי ידוע מה שכתוב 
י כאן תורה לדרך "ולמה מקדים רש, ארץ קדמה לתורה

  . ארץ

הוא הנהגת ' הא, סוגי דרך ארץ' ואולי יש לומר דיש ב
הוא הדרך של מסחר ' והב, האדם במדות  בינו ובין חבירו

אם אין תורה אין דרך ) ז"ג מי"פ(כמו שכתוב בפרקי אבות 
אם אין : ובברטנורא, אם אין דרך ארץ אין תורה, ארץ

אין משאו ומתנו יפה אם ) אין דרך ארץ(' תורה וכו
ועל הראשון כתוב דרך ארץ קדמה לתורה ועל . הבריות

השני שהוא החכמה של מסחר כתוב בגמרה שתשעה קבין 
 .  של חכמה ירדה לארץ ישראל
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  מצוה בקידושין
 דובאוו' מנחם מענדל שיחי' הת

   תלמיד בישיבה

י איתמר דרב יוסף אסיפא וכ' א בגמ"קידושין דף מא ע
  'מצווה בה יותר מבשלוחה כו' איתמר האשה מתקדשת כו

והקשו המפרשים דאשה אין לה מצוה בפריה ורביה 
ן תירץ "והר? יש בה יותר מבשלוחה" מצוה"כ איזה "וא
מ יש לה מצוה מפני שהיא מסיעת לבעל לקיים מצותו "דמ

) 'ב פרשת עקב שיחה(ד "וכמבואר בליקוטי שיחות חלק י(
במצוה  חלקיש לה מצוותו שבסיוע לבעלה לקיים  42עמוד 

  )ולא רק מצוה סתם משום שעוזרת לבעלה) דפרו ורבו(זו 

וכן " לשבת יצרה"והקרבן נתנאל תירץ שיש לה מצוה ד
כתב המקנה ועוד תירץ המקנה דכיון שהיא רוצה להנשא 
לאיש ואסורה להיבעל לו בלא קידושין משום איסור קדשה 

ה קידושין מצוה כמו מצות שחיטה דאינו מצווה על כ הו"א
ה "השחיטה אלא אם רצה לאכול אסור בלא שחיטה ואפ

מצוה בה יותר ) בקידושין(מברכין עליו וממילא שייך בו 
  ,מבשלוחה

א מצוה בו "והקשה המקנה דהא דאמרינן באיש דההו
אלא מצות קידושין ' ורבי' יותר במשלוחו אינו מצות פרי

הוא רק הכשר ' ורבי' משום דמצות פרי, ושמברכין עלי
מצוה ולא דמי כל כך להא דרב ספרא דהכנה דשבת מצוה 

ואינו הכנה " והיכינו את אשר יביאו"מפורשת בתורה היא 
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ודוקא שם מצוה בו יותר מבשלוחו ומנלן דגם בהכנה של 
כ "פ מש"ויש לתרץ זה ע? מצוה מצוה בו יותר מבשלוחו

א דהא דרב ספרא מחריך רישא "נ בקו"ר' ז ס"אדהע "בשו
ראש " אם היה שם"א "י בשבת דף קיט ע"כ רש"וכמש
ז שבכל שבת עשה מעשה בעצמו "וכמו שאמר אדה, בהמה

לכבוד שבת כמו שמחויב כל אדם לעשות וכשנזדמן לו 
ראש בהמה שהיה חביב עליו והיה לו בו גם עונג שבת 

ותר כדי להראות דמצוה בו י) בעצמו(ה מחריך רישא "ומשו
, כ הכנה למצוה"כ הא דרב ספרא הוא ג"מבשלוחו וא

והיכנו את "משום שאינו משום מצות כיבוד דשם כתוב 
, )נ"ר(ז בתחילת הסימן "אדהע "בשו  וכמבואר" אשר יביאו

ל כאן בקידושין "כ י"וכמו, אלא משום הכנה למצוות עונג
שהמצוה הוא מצוות פרו ורבו וקידושין הם רק הכנה 

 .   כ מצוה בו יותר מבשלוחו"ובהכנה יש ג

  

  

  כ"שכן ישנן בע
 הרץ' שיחי 'גדלי' הת

 תלמיד בישיבה

: יהושע בן קרחה' ה נפקא ליה מדר"ד' א תוס"מא עדף 
פרו של אהרן  תמהני דקדשים משחיט ת אמאי לא יליף"וא
בבעלים כדכתיב ושחטו את פר  צריך לומר שהיהדמ
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בעלים  לא בעניןאשר לו מכלל דבשאר קדשים  החטאת
רו של אהרן היינו חטאת דוקא דומה א דממעטין מפל דה"וי

' ת כתיב אותו אפיטאחבא משום דודפרו של אהרן וה
כ והלכך כאן דאי איכא לקמן מקריבין אותו דין הוא "בע

כ לא "שיעשה שליח אבל שאר קרבנות דלא מקריבין בע
' הוה ידעינן שיכול לעשות שליח אי לא דנפקא ליה מדר

  .קרחה יהושע בן

לא נמצא כן בשום דוכתא אלא "א "והקשה המהרש
ואשמות ה דערכין שנינו חייבי חטאות "תא בפדהיפך אי

מלמד  אותו ביאין ממשכנים אותן ודריש ליה מדכתיב יקר
שכופין אותו עד שיאמר רוצה אני ומייתי ליה לקמן 

כ הנראה להגיה בהיפך דבריהם "וע א"דף נ ע(בפירקין
' בחטאת לא כתיב אותו אפיד משום טעמא ל והיינו"וכצ
כ דין "ך כיון דאיתא לקמן אין מקריבין אותו בעככ והל"בע

כ לא "הוא שיעשה שליח אבל שאר קרבנות דמקריבין בע
ל והכי מסתברא טעמא טפי דבמקום דאין כופין "עכ' כו

תליא מילתא ויכול נמי לעשות שליח אבל היכי ' אותו בי
תא ואינו יכול לעשות דכופין אותו לא תליא ביה מיל

  ."שליח

כ הוה מעלה הגורמת שיכול "זה שמקריבין בעדוקשה 
ת "וכ"ב "א ע"דף מ' גמלעשות שליח כמבואר בהדיא ב

כ ליכא "וא" כ"דיליף מגירושין מה לגירושין שכן ישנן בע
כ הוא מעלה שגורם שיכול לעשות "למילף מגירושין דבע

הוא שהבעל כ "ל דלא דמי דהתם בגירושין בע"וי? שליח
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וה מעלה שיש לו כ ה"ואדידה כ "יכול לקדש את האשה בע
כ לעשות שליח "ה מסתבר שיכול ג"כח לכוף אותה ומשו

כ הוא חסרון שאינו "ואדבעל הקרבן כ "אבל כאן הוא בע
כ "א שמקריבין קרבנן בע"יכול לעשות מה שרוצה כ

כ כשהוא "משא(לעשות שליח ה מסתבר שלא יכול "ומשו
עלה שיש לו יותר כח בקרבן זה להחליט אם וה ממדעתו ה

 .)רוצה להקריבו שלכן מסתבר שיכול לעשות שליח

  

  מקור דין אין שליחות לגוי
 ל"הנ

בתרומה  אלא ליכתוב רחמנ"ב "דף מא ע' איתא בגמ
פירש שבאמת  ,נ"האין  ?)גירושין וקידושין" (ותיתי מהנך

, שםלומדים שליחות בכל התורה וכן בתרומה מגירושין וקד
והקשה הרן , "'ואלא אתם גם אתם למה לי מיבעי ליה כו"
מכדי  )ב"עא עדף מ "ב(והא דאמרינן בפרק איזהו נשך :ל"וז

מה התם בני  ,לן מתרומהשליחות לכל התורה כולה מנא 
מתרומה  ברית אף הכא בני ברית דמשמע דשליחות

לאו דוקא דודאי עיקר שליחות לכל התורה מבינייהו ? אתיא
אמרינן דמתרומה נפקא ק יוהתם הכ) רושין וקדשיםג(אתיא 

פינן מתרומה שליחות לכל התורה דאינו בעובדי כוכבים דיל
מו גם אתם יקא דכתיב כן תרדמה התם בני ברית דו

ודרשינן מיניה מה אתם בני ברית אף שלוחכם בני ברית 
  .ל"עכ. אף בכל התורה כן
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כ "וקשה דמה לכל התורה שכן ישנן חול אצל תרומה וא
קדשים איכא למילף מתרומה דקדשים אינו חול  אדבשלמ

כ מה תרומה שהוא חול אצל קדשים יכול "אצל תרומה וא
לעשות שליח דוקא בני ברית כל שכן קדשים אבל בכל 
התורה איך אפשר ללמוד מתרומה הרי הם חול אצל 

ם ולא "כ אפשר שיכולים לעשות שליח גם עכו"תרומה וא
  ?רק בני ברית

כ "ום ששליחות ילפינן מגירושין וקדשים אל דמש"וי
אפשר רק ללמוד שליחות שיש אצלם ובגירושין אינו יכול 
, לעשות שליח גוי משום דאינו בתורת גיטין וקידושין

) ו"בק(כ אינו יכול לעשות שליח גוי דילפינן "ובקדשים ג
ה "כ לא נתרבה שליחות גוי בשום מקום ומשו"מתרומה וא

ן דילפנן "וזה שכתב הר, כל התורהאין גוי נעשה שליח ב
או שיש לתרץ , ל משום דילפינן קדשים מתרומה"מתרומה י

דילפנן מגירושין ותרומה דשניהם ) איתו ענין(בסיגנון אחר 
כ לא נתרבה בשום מקום וקדשים ילפינן "אין שליח גוי וא

ן דילפינן מתרומה היינו "ו מתרומה וזה שכתב הר"מק
דבגירושין אינו , עיקר מתרומהל דב"מגירושין ותרומה וי

כ בתרומה יש מיעוט דגם "בתורת גיטין וקידושין משא
  .ן"אך כל זה דוחק קצת בדברי הר, )אתם

ג "חלק ל(אך יש לתרץ לפי מה שכתוב בליקוטי שיחות 
הוא רק גילוי " גם אתם"דמה שכתב גבי תרומה ) "113' ע

שגדר השליחות מחייב שהשליח יהיה דומה , מילתא
" ן דין שליחות לנכרי גם בכל התורה כולהיח ולכן אלהמשל



ב"תשע'תמוז ה' ג  

40 

כ אין להקשות דכל התורה הוא חול אצל תרומה דהוא  "וא
ל "כ י"וכמו, גילוי מילתא שגדר שליחות הוא רק בבני ברית

שהוא גילוי מילתא " דילפינן מתרומה"ן "בדברי הר
 ).כדלעיל(

 

  בעינן טב למיתב טן דו
 ל"הנ

א האיש מקדש את בתו "קידושין דף מא ע' בגמ )א
נערה אין קטנה לא מסייע ' נערה בו ובשלוחו וביאר הגמ

אלעזר אסור לאדם ' ר אמיתר ואי"א י"מר ראדליה לרב 
שיקדש את בתו כשהיא קטנה עד שתגדל ותאמר בפלוני 

דאמר לעיל טב למיתב טן דו ' והקשה בתוס. אני רוצה
? )כ גם כשתגדיל היתה מתרצית"וא(מלמיתב ארמלו 

דכיון י עצמה "מ בגדולה שהיא מתקדשת ע"תירצו דהו
שנתרצית ליכא למיחש שמא תחזור אבל קטנה שמתקדשת 

י אביה איכא למיחש שמא אם היתה גדולה לא היתה "ע
  .מתרצית

ל והא נערה שמותר לקדשה כמו שמבואר במשנתינו "וצ
  ?י עצמה"פ שאינה מתקדשת ע"אע

י הזקן "ר' סולהבין זה נקדים תחילה מה שכתוב בתו) ב
ג דאמרינן לעיל דבכל דהו ניחא לה "ואע. ה אני רוצה"ד
ד "והראב, מ כשהיא עצמה עושה אבל כשאחר עושה לא"ה
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שאין לה (אבל קטנה ) שיש לה דעת(מ גדולה "תירץ דה
לדבריו קשיא אמאי ) י הזקן"ר' ז התוס"והקשה ע. (לא) דעת

עד שתאמר בפלוני אני רוצה בעד שתגדיל סגי דגדולה 
מ דאפילו "בכל דהוא ניחא לה אלא לאו כדפרישנא ש

א עצמה והחילוק אם הי, גדולה שאחר עושה לא ניחה לה
י הזקן נראה שהפירוש "ר' עושה או אחר עושה דלפי התוס

בטב למיתב טן דו הוא שרוצה דוקא בזו שלא בכל אחד 
) י אחר לא שלא יבחר מישהו שהיא אינו רוצה"ה ע"ומשו(

פ שיש בו מום מתרצית דטב "ו אעאו אם היא רוצה ב
' ד מה שכתוב בגמ"ל מה יתרץ הראב"וצ. למיתב טן דו

  ?ותאמר בפלוני אני רוצה

י הזקן "ר' כמי סובר כשיטת תוס' ולברר שיטת תוס) ג
כתב החילוק דגדולה וקטנה וגם ' ד דבתוס"או כהראב

 ?י אביה"י עצמה או ע"שה עוהחילוק אם ע

אמרינן לעיל דאיהי לא ת הא ד"א כתב וכ"והנה הריטב
שיש לה בגדולה קפדא מדריש לקיש איכא למימר התם 

י אחרים "דעת כיון דאיהי לא קפדא אפשר שמכרית בו ע
היא ואין לה דעת דקטנה ובכל דהו ניחא לה אבל הכא לא 

אין לה דעת להכיר שטב למיתב טן ' פי(להכי כדריש לקיש 
תגדיל לא סניא ליה מקטנתא וגם כי ) דו ואינו רוצה בו
  ' תסור שנאתה כו

אסור לקדש בתו קטנה עד ' יש לבאר מה שכתוב בגמ
שתגדיל ותאמר בפלוני אני רוצה משום דשמא כשהיא 

כ האיסור לקדש את בתו "גדולה לא תרצה להנשא אתו וא
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כ אם היא נערה דהיינו גדולה עד שתאמר "הקטנה הוא ג
כ כשהיא גדולה אינה מתרצית "בפלוני אני רוצה דאל

וזה מבארים '? וקשה דלעיל אמרנו שטב למיתב טן דו כו
י "בטב למיתב טן דו הוא רק בגדולה שמתקדשת ע' תוס

עצמה ורוצה דוקא להנשא לאיש ההוא רק אינו מקפדת אם 
כ "דיש לה דעת להכיר הא דריש לקיש כמש(יש בו מומים 

אבל קטנה איכא למיחש שמא אם היתה גדולה ) א"הריטב
א שמכרת "כ הריטב"לאיש ההוא וכמשלא היתה מתרצית 

לזה (י אחרים ובכל דהו ניחא לה דהיינו אף אם יש לו "בו ע
  מום) שהיא רוצה להתקדש לו

פ "למה נערה מותר לקדשה אע) 1ז מתורץ "ולפ) ד
והתירוץ הוא משום שיש לה ? י עצמה"שאינה מתקדשת ע

ותאמר ' עד כו' כ בגמ"וכמש(דעת להתרצית והיא רוצה 
ד שמחלק בין גדולה "מה יתרץ הראב) 2) ני רוצהבפלוני א

'? ותאמר בפלוני כו' לקטנה והרי כתוב בגמרא עד כו
כ "א שהחילוק הוא בין גדולה וקטנה ואעפ"שסובר כהריטב

צריכים שהיא תרצה להתקדש לו וצריכים באמת שניהם 
שתגדיל וגם שתאמר בפלוני אני רוצה ובאמת אינו חולק 

משום שאין לה דעת ה קטנה לא י הזקן דלמ"ר' על התוס
כ כל שכן אם היא כבר "ושמא כשתהיה גדולה תתרצה וא

ל "פ הנ"מר בפלוני אני רוצה ועוגדולה צריכה להתרצות ול
י הזקן ולשניהם "ר' ד לתוס"יוצא שאין חילוק בין הראב

צריכים שתהא גדולה ושתאמר בפלוני אני רוצה והיינו 
ולה וקטנה החילוקים דגד' שאומר ב' דברי התוס

   .י אביה"עוי עצמה "ושמתקדשת ע
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ולפי מה שפירשנו הפירוש טב למיתב טן דו הוא ) ה
שאינו רוצה להנשא אם כל אחד רק שאם היא רוצה בו לא 

אך , א"איכפת לה אם יש לו מום כמבואר בהדיא בריטב
ל איתתא בכל דהו ניחא "המאירי אינו סובר כן שכתב וז

קידושיה שמתוך שאין לה קטנה אסור לו לקדש  לבא ליה
שמדברים דברם ' פ(נשים באות ומבאיסות לו בעיניה דעת 

ואין לה בחירה כעינן טב ) ז היא תתגנה בו"עליו ועי
וגורם לה לגדל את עצמה במרד ומעלו וזהו ' למיתב וכו

ומה שאמרו עד ' נערה אין קטנה לא כו' שאמרו בגמ
ומרת אם אינה א ונערה(בפלוני אני רוצה  ותאמרשתגדיל 

לא שמשתגדיל נהיה ? )י אביה"א מתקדשת ע"היא רוצה כ
צריכים שתאמר בפלוני אני רוצה שהרי כל שהגדיל בכל 
דהו ניחא לה אלא פירושו עד שתגדיל ומשהגדילה אנו 
מוחזקין בה שנוח בכל מי שיברור לה אביה ותאמר עליו 

הפירוש טב  כ"ל וא"עכ' רוצה אני בו משום טב למיתב וכו
כ "טן דו הוא שרוצה להנשא לכל אחד לא כמש למיתב
כ "י אחרים ובכל דהו ניחא לה וא"א שמכרת בו ע"הריטב

י "ר' ותוס' יש מחלוקת בפירוש טב למיתב טן דו דלתוס
רק שאינו  לוד הוא אם הוא רוצה להתקדש "הזקן והראב

מקפדת אם יש לו מום ולהמאירי הפירוש הוא שהיא רוצה 
 .  ש בו מוםאף אם י לכל אחדלהנשא 

  

 



ב"תשע'תמוז ה' ג  

44 

ה דברים שבלב אינם "ד' תוס
  דברים

 הרץ' ייחחיים דוד אלעזר ש' הת
  תלמיד בישיבה 

ההוא גברא דזבין לנכסיה ": ב"דף מט ע' איתא בגמ
דזבין לא אמר ולא  אדעתא למיסק לארץ ישראל ובעידנא

אמר רבא הוי דברים שבלב ) י"רש. ונאנס ולא עלה(מידי 
ה דברים שבלב "ד' וכתב בתוס ,"ודברים שבלב אינן דברים

משמע דוקא משום שלא פירש דבריו אבל אם "אינן דברים 
פירש דבריו להדיא ואמר בשעת המכר שהוא מוכרם לפי 

וקשה , שהוא רוצה ללכת לארץ ישראל הוה מכר בטל
הא בעינן תנאי כפול והרי לא התנה שאם לא ילך , אמאי

  . ל"עכ ,"לא יתקיים המקח

ההוא גברא דזבנינהו : 'תוב בגמא כ"והנה בדף נ ע
ופריש ליה (לניכסיה אדעתא למיסק לארעה דישראל 

. ולא יכול לדור(סליק ולא איתדר .) דאדעתא דהכי עביד
אמר רבא כל דסליק אדעתא למידר הוא והא לא ) י"רש

י והוה ליה כמאן דלא מצי למיסק והדר "איתדר ליה ופירש
  . זביניה

בדף מט שאז צריך ' ולכאורה קשה למה מקשה התוס
ולכאורה היה " 'אבל וכו"ש "י דיוק בהגמרא וכמ"להקשות ע

לו להקשות בדף נ ששם פירש שמוכרם על דעת שרוצה 
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ללכת לארץ ישראל ופסק רבא שהמקח בטל והיה לו 
' ל שהתוס"ואולי י? להקשות שם דלא היה תנאי כפול

הקשה בפעם הראשונה שמדובר על דברים שבלב הוה 
  .ואבקש מקוראי הגליון להעיר בזה. ע"ועצ, דברים

  

  

  בענין שליחות
 ל"הנ

ב דתניא רבי יונתן אומר "קידושין דף מא ע' בגמ  )א
ושחטו  מנין שכל ישראל כולן יוצאים בפסח אחד שנאמר

וכי כל הקהל כולם , אותו כל קהל עדת ישראל בין הערבים
אלא מכאן שכל , שוחטים והלא אינו שוחט אלא אחד

. מיניה, שליח בקדשים מנא ליה, בפסח אחדיוצאים ישראל 
 'ודילמא שאני התם דאית ביה שותפות בגוייהו וכו

ה דילמא שאני התם דאית ביה שותפות "ד' ובתוס
אבל לשוייה שליח היכא דליכא שותפות ' פי", בגוייהו
ואין לומר דאין הכי נמי היכא דליכא לו שותפות , מנליה

האשה הרי ' ן בפבגוייהו לא מצי שוייה שליח דהא תנ
שאמר לו רבו צא ושוחט על הפסח ושכח מה אמר לו רבו 
גדי או טלה יקח גדי וטלה ויאמר אם גדי אמר לי רבי טלה 

, גדי שלי וטלה שלו ישלי וגדי שלו ואם טלה אמר לי רב
שותפות בגדי ר טלה שלי וגדי שלו משמע שאין לו ומדקאמ
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' ח אפיה שחט גדי עבור רבו אלמא דמצי לשויה שלי"אפ
  "היכא דלית ליה שותפות בגויה

  
אמאי לא מייתי לעיל "א "והקשה המהרש  )ב

שהרי היא מוקדמת בפרק האישה ומפורש ביה ' הך מתני
דלית ביה שותפות והך דמייתי לעיל היא בפרק מי ' אפי

) 'ומי שהיה היא פרק ט' דפרק האשה היא פרק ח(שהיה 
 "  ואינו מפורש בה אלא באית ביה שותפות

אשה שכח מה אמר לו ' ורה יש לתרץ דהמשנה בפולכא
ולכן , רבו אינה מדין שליחות אלא משום דיד עבד כיד רבו

  .יכול לשחוט לרבו אבל אין לומדים משם דין שליחות
  

דפשיטא דבכל מצוה "א "ז רע"אבל הקשה ע         )ג
אף את רבו , דאין עבד מוציא אחרים כמו שופר וכדומה

י "יימא לן דאין יכול להפר עאינו מוציא וכן בנדרים דק
חד מהפוסקים לומר דיכול ) לא מצינו(שלוחו לא משתמט 
הך  הניאלא על כרחך ברור דלא מ, להפר על ידי עבדו

סברה דיד עבד כיד רבו אינו רק לענין ממון דהוה שאילה 
 "דבעלים אבל לא במצוה ואיסורה דאורייתא

ולכאורה יש לחלק בין מצוה שאין בו   )ד
ב "קפ' שיש בו מעשה וכמו שכתב הקצות סימעשה למצוה 

כיון דשליח של אדם כמותו לא ", לגבי שליחות' ק א"ס
שלוחו לא במידי דעשיה דאז הוה ליה מעשה אמרינן א

אבל במידי דליכא עשיה לא אמרינן שליח של אדם , כמותו
והראיות שהביא משופר והפרת נדרים אין בהם , כמותו
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כגון גט שחרור  אבל במצות שיש בהם מעשה, מעשה
א והא קיימא לן דגיטו וידו באין "דף כג ע' כתוב בגמ

שמזה מוכח דיש לעבד יד דמצות אלא דבגט , כאחד
 .ל"וק. שיחרור יש דין דגטו וידו באין כאחד

  

  

 

  בענין אין סומכין על הנס 
  וואגעל' שיחי מענדל מנחם' הת

 תלמיד בישיבה

יה דרב אחא דרב יעקב בר": ב"איתא בקידושין דף כט ע
כי אתא חזייה דלא , ריה אבוה לקמיה דאביידבר יעקב ש

ל אנא עדיפנא מינך תוב את "הוה מיחדדן שמעתיה א
הוה ההוא מזיק בי , דאיזיל אנא שמע אביי דקא הוה אתי
 ,ביממא הוו מיתזקי' רבנן דאביי דכי הוה עיילי בתרין אפי

 שב ליה איניש אושפיזנא אפשר דמתחראמר להו לא ליתי
על בת בההוא בי רבנן אידמי ליה כתנינא דשבעה , אסני

אמר להו למחר , רישוותיה כל כריעה דכרע נתר חד רישיה
  .ל"עכ "ניסא סכינתין שאי לא איתרחי

אין דא "שבת דף לב ע' ולכאורה קשה דמצינו במס
' פי(רב לא עבר במברא "סומכין על הנס דאיתא התם 

מיפקיד ליה דינא ם אמר דילמא "דיתיב ביה עכו) ספינה
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שמואל לא עבר אלא במברא , עליה ומתפוסנא בהדיה
ינאי ' ר, ם שטנא בתרי אומי לא שלטא"דאית ביה עכו

ינאי לטעמיה דאמר לעולם אל יעמד אדם ' ר, בדיק ועבר
, במקום סכנה לומר שעושין לו נס שמא אין עושין לו נס

ך כ איך סמ"ל וא"עכ" ואם עושין לו נס מנכין לו מזכותיו
  ?"יש ניסאחרתדמ"אביי על הנס לומר 

כיון שאסור , שאני שהוא צדיק ואין לומר דבאדם אחר
, להעמיד אדם אחר בסכנה ואפילו אם הוא אדם גדול וצדיק

ארע לו נס כדאיתא בתענית דף כ יעל סמך זה שבצדקתו 
עועא רדרב הונא הוה ליה ההוא חמרא בההוא ביתא "ב "ע

' אהבה להתם משכי בא ברעייליה לרב א, ובאי לפנוייה
ייה בתר דנפק נפל ביתא ארגיש רב ובשמעתא עד דפנ

סבר לה כי הא דאמר רב ינאי  ,אדא בר אהבה איקפיד
אמר עושין לי נס ילעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה ו

ל ולכן מוכח מזה דאפילו אחר "עכ" שמא אין עושין לו נס
  . שהוא צדיק אין מכניסים אותו במקום סכנה

מעשה "א "פ מה דאיתא בברכות דף לג ע"בזה ע ל"וי
והיה מזיק את הבריות באו ) נחש(במקום אחד שהוה ערוד 

, חנינא בן דוסא אמר להם הראו לי את חורו' והודיעו לו לר
הראוה את חורו נתן עקבו על פי החור יצא ונשכו ומת 

 ל ורואים מזה שלשם הצלת רבים מותר"עכ". אותו ערוד
ד דהוה הצלת "וגם בנדו, וד במקום סכנהלעמ להעמיד צדיק

 .רבים ולכן סמך על הנס
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 בעינן רבא מלח שיבוטא 
וויינגארטען' שיחי' סעדי' הת  

 שליח בישיבה

מרב ספרא ורבא  ' ראי 'הגמ מביא א"ע בקידושין מא
רב ספרא מחריך רישא מהא ד" מצוה בו יותר מבשלוחו"ד

  .ורבא מלח שיבוטא

בקונטרס ' נ סעיף ד"ימן רע ס"ז שואל בשו"והנה אדה
למה מביא דוקא דוגמה משני תנאים אלו ד ,אחרון ב

ות מהרבה אמביא הרבה דוגמ) א"קיט ע(דלכאורה בשבת 
  .חכמים

ומתרץ שיש חילוק בין רב ספרא ורבא ובין כל החכמים 
שבת אלא  כבודשהם לא עשו את זה רק בשביל , אחרים

וזהו  ."י"כדפרש: "תבוז כ"ואדה, גם בשביל עונג שבת
אם היה שם ראש בהמה  ,מחריך רישא" :י"לשונו של רש

כיון שזה לא , י זה"למד מרשנו". לחרוך מחרכו הוא בעצמו
לא ו ,שבת גזה היה בשביל עונש כ שהי"ע ,כל שבתבהיה 

  .רק כבוד

י מביא זה רק לגבי רב "רשד ,ולכאורה צריך ביאור 
 בילבש היה גם לרבאואיך יודעים שמלח שיבוטא , ספרא

מצוה בו יותר "ד' פה הביא שניהם לראי' והגמ? עונג שבת
  ?"מבשלוחו
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למצוה בו ' ראי' הביא הגמשזה מזה מש, ואולי יש לתרץ
 רבא יודעים מפה שזה שמלח ל"גם מרבא צ יותר מבשלוחו

   .ונג שבתע בשביל שיבוטא היה גם

  .י את זה בפירוש"ב למה לא כתב רש"ועדיין צ

  

  

  אחד והלא אינו שוחט אלא
 לו' שיחי דוד' הת

 תלמיד בישיבה

ושחטו אותו כל הקהל עדת "ב "קידושין מא ע' גמ
ישראל בין הערבים וכי כל הקהל כולן שוחטין והלא אינו 

ן "שוחט אלא אחד אלא מכאן ששלוחו של אדם כמותו ובר
ו שנים שוחטין יל דנפקא לן מדכתיב תזבח שלא יה"שם וז

ה אמר רחמנא "חט ואפזבח אחד כדאיתא בחולין פרק השו
ושחטו דמשמע שכולם ישחטו והיינו משום שהוא בשביל 

  .ל"כולם ובשליחותם ושלוחו של אדם כמותו עכ

דכיון ששלוחו של אדם כמותו הרי , ולכאורה אינו מובן
והלא אינו שוחט אלא "בפועל שוחטים כל עדת ישראל 

  ?מדכתיב תזבח" אחד

ראל זה קאי ל כשכתיב ושחטו אותו כל קהל עדת יש"וי
כ "משא. י כולם"ל ע"על פעולת השחיטה דהפעולה צ
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זה קאי על גוף  ,שלא יהיו שנים שוחטים- כשכתיב תזבח
ונמצא דאין סתירה כלל דמצד אחד  .ל רק אחד"השוחט שצ

ה שליח בפעולתו של "יש רק גוף אחד השוחט ומצד שני ה
 .ונראה פשוט. ל"כל עדת ישראל וק

  

 

  ל"ולא שלוחכם נמי קמ
   ל"נה

אתם גם אתם למה לי "ב "קידושין דף מא ע' גמ
א הואיל ואמר מר אתם ולא אריסין אתם ולא "איצטריך סד

ס אתם ולא התורם את שאינו וטרופושותפין אתם ולא אפ
ש "הרא' ל תוס"וז, "ל"שלו אימא אתם ולא שלוחכם נמי קמ
פירושא דאינך הוא . אתם ולא התורם את שאינו שלו

  .ל"עכ. ן שותפים ואריסים ואפוטרופיןדמשום הכי ממעטינ

ל ולא התורם "א וז"י גיטין נב ע"וגם מצינו כעין זה ברש
הך סיפא טעמא דרישא כלומר אתם ממעט . את שאינו שלו

נ זו ואין "א, התורם שאינו שלו והני כולהו שאינו שלו נינהו
  ל"עכ. צריך לומר זו קתני

א "ההול דבזה יתורץ עוד קושיא דלכאורה מה היה "וי
למעט שלוחכם נמי הלא בברייתא כתוב רק שותפים 

אלא מפני שהתורם את שאינו שלו אינו אלא ' ואריסים וכו
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הרי משום הכי רצה למעט ' טעם דמשום הכי ממעטינן כו
  ל"גם שלוחכם וקמ

א "ב מהו ההו"ל עדיין צ"י הנ"אך לפי ביאור שני ברש
      .למעט עוד דברים שאינם כתובים בברייתא

  

 

  
 אחד בענין המקור למעשר בינונית

  מן החמשים
לעווינסאן' שיחי מענדל מנחם' הת  

 תלמיד בישיבה

ה תורם בנוגע להמקור "ד' א תוס"א ע"מקידושין 
ל ונפקא ליה מתרומת מכס "למעשר בינונית מן החמשים וז

תקח אחד אחוז מן החמישים כל מה שאתה ' דכתיב כו
' ו תרומת מכס אמחמישים וכמו שמצינ' אוחז אחוז א

  ל"עכ מחמישים' מחמישים אף כל תרומה תורם א

ל מהו הלימוד במיוחד האם זהו מתיבת אחוז או "וצ 
מ "דאף שמשמע שזהו לימוד מאחוז מ" מה מצינו"דלמא 

מה "דמשמע גם שזהו " 'וכמו שמצינו וכו"' הל' כתוב בתוס
זה ושם לא כתב ' הראש יש תוכן תוס' והנה בתוס". מצינו
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הראש ' פ הידוע שתוס"וע. כלל" 'כמו שמצינו כו"ן הלשו
הוא ' ל דשיטת התוס"י' בכללות הוא הוא שיטת תוס

  .שהלימוד הוא מתיבת אחוז

 

 

  
  כהנא הוו' תרי ר

 שווי' שלמה שיחי' הת
 תלמיד בישיבה

א איתא דרב כהנא שקל סודרא מבי "בגמרא דף ח ע
דרב משמע הכא "ה רב כהנא איתא "ד' ובתוס. פדיון הבן

) א"פסחים מט ע(ותימה דבסוף אלו עוברין . כהנא היה כהן
משמע דלא היה כהן דקאמר אי לאו דנסיבי כהנתא לא 

  .'ל התוס"עכ. כהנא הוו' ל דתרי ר"וי"? גלאי 

ה רב כהנא שקל סודרא מבי "ד כאן כתב בד"רי' ובתוס
ובפרק . ל קשיא לי דהכא מוכח דהוה כהן"פדיון הבן וז

אמרינן רב כהנא אכיל בעבור ) א"ב עחולין קל(הזרוע 
ל דתרי רב כהנא הוו חד "וי? אלמא לא כהן הוה , אשתו

. הראשון היה כהןבימי רב  ורבי יוחנן וחד בימי רב אשי 
  .ל"עכ
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וקשה לי דלכאורה משמע איפכא דהרב כהנא בימי רב 
אי "' בימי מגמרת פסחים שהובא בתוס, ורבי יוחנן לא היה

והגלות של רב כהנא היה , "גלאי לאו דנסיבי כהנתא לא
, א"ק דף קיז ע"בימי רב ורבי יוחנן כדמוכח מגמרא ב

, היה כהןבימי רב אשי ומהגמרא כאן משמע שהרב כהנא 
אמר רב אשי לא אמרן אלא ... שקל סודרא מבי פדיון הבן

ז משמע "ולפי כ' כגון רב כהנא דגברא רבא הוא וכו
  ? היה כהןשהשני 

  .ן להעיר בזהואבקש מקוראי הגליו

  

 

  י שליח"בענין האיסור לקדש ע
 ל"נה

א איתא האיש "במשנה ריש פרק האיש מקדש מא ע
ובגמרא מקשה השתא בשלוחו מקדש . מקדש בו ובשלוחו

איכא ... יוסף מצוה בו יותר מבשלוחו' אמר ר? יבעיאבו מ
י "דאמר איסורא נמי אית ביה כרב יהודה אמר רב דאר

ת האשה עד שיראנה שמא ר אסור לאדם שיקדש א"א
יראה בה דבר מגונה ותתגנה עליו ורחמנא אמר ואהבת 

ס הקשה למה הביא בגמרא "ובספר גיליוני הש. לרעך כמוך
ל שעובר על איסור לא "הול הפסוק ואהבת לרעך כמוך
וכן , דחמיר טפי דהוי לאו תשנא את אחיך בלבבך
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אשה שאינו הוגנת לו  הנושא' בתוספתא סוטה פרק ה
אל תשנא אחיך בלבבך ' משום בל תקים כו' כו עובר

 .כ"ע. 'ואהבת לרעך כמוך כו

ה אסור לאדם "ד' ל בזה ובהקדם מה שכתב בתוס"וי
לא נקט , לכתחילה) בשלוחו(ג דקתני האיש מקדש "אע: ל"וז
 הדיןדהיינו דמצד . ל"עכ. אלא לאשמועינן דין קידושין' לי

ה תתגנה י שליח אבל יש איסור בדבר שמ"יכול לקדש ע
ז בספר נודע ביהודה דאם הוא איסור "והקשה ע. בעיניו

י שליח איך יכול להיות קידושין מצד הדין הא אין "לקדש ע
 ?ז דין שליחות"שליח לדבר עבירה ולא חל ע

ל בדיבור "י נראה דלא קשה מידי וז"והנה לפי רש
אם יכול לקדש בעצמו "המתחיל בהא איסורא נמי איכא 

והיינו ." מצוה שיראנה שמא תתגנה עליוי שליח ד"וקידש ע
י שליח אלא מונע עצמו "שאינו עושה עבירה כשמקדש ע
י שליח "ולכן אם קידש ע. ממצוה לקדש בעצמו ושיראנה

המשלח הוא שנמנע ממצוה ולא שהשליח עושה מעשה 
 1. עבירה ולכן אין זה בכלל אין שליח לדבר עבירה

דאם היה  ס"כ קושיית הגיליוני הש"ז מיושב ג"ועפ
האיסור נלמד מפסוק ולא תשנא לא היה דין קידושין כלל 

                                                             

ח במקום שחב "בענין התופס לבע' ק א"ה ס"ק' קצות החושן סי' עי :הערת המערכת  1
אבל אם , לאחרים דאין אומרים אין שליח לדבר עבירה אלא כשזה עבירה למשלח

בגיטין דף ' מתוס' למשלח אינו עבירה לא שייך ענין שליחות לדבר עבירה ומביא ראי
כ כששולח שליח נמי לא "וא, )דרואה אותה(ז אם קידש לבד אין עבירה "א ועד"יב ע

   .אין שליח לדבר עבירהאמרינן 
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להביא ' בשליח דאין שליח לדבר עבירה ולכן הוצרך הגמ
איסור הוא רק הלהורות ש, פסוק של ואהבת לרעך כמוך

 .שנמנע ממצוה ולא שעושה עבירה בפועל

ונראה להוסיף עוד שכיון שטעם האיסור הוא משום 
שום ולא תשנא נמצא שהאיסור ולא מ, ואהבת לרעך כמוך

ולא בשעה שמתגנה בעיניו בפועל , הוא בשעה שמקדש
היינו בשעה שמקדש אשה בלי לראותה עובר על אזהרת 

כיון שעושה דבר שיכול להביא  ,התורה ואהבת לרעך כמוך
רה הוא רק כשמתגנה בעיניו יאבל לא שהעב, שיתגנה בה

 .בפועל

מה כתב ל ל"הנ' ובאהל משה כתב דקושיית התוס
, ל"י הנ"פ רש"מתורץ ע, במשנה שמקדש בשלוחו לכתחילה

אבל , י שליח"לקדש בעצמו וקידש עאם יכול י "שכתב רש
 . אם אינו יכול אינו עובר

י שאיסור זה הוא רק אם יכול "ל לרש"ולכאורה קשה מנ
ל מובן כיון דהאיסור לקדש "פ הנ"ל שע"וי? לקדש בעצמו

עבירה אלא על מניעת  י שלוחו אינו משום שעובר על"ע
וכיון שכן , המצוה של אהבת ישראל שמא יבא להתגנה בה
  .לא חל עליו איסור זה כשאינו יכול לקדש בעצמו
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/חסידות  
מ"עגו/תורת רבינו  
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  ח לקרבן"בענין הקדש בע
בריקמאן' שיחי לייב יהודה' הת  

הבישיב שליח  

) חלק אגרות קודש(ה  -ש"ד' א וע"ש' צ ע"בליקוטי לוי
ר בענין האם קרבן נעשה קדוש "ק אדמו"כ ט עם בנו"שקו

דשיטת . רק בדיבור או שגם מחשבה מועלת להקדיש קרבן
ק "ושיטת כ, צ היא דקרבן נעשה קדוש רק בדיבור"רלוי

ש "עיי, ר היא דגם במחשבה נעשית הבהמה לקרבן"אדמו
  . ז"באריכות בכ

ק "מביא כ' א דף רלט הערה ח"והנה באגרות קודש ח
ד "ד הי"ק פי"מעה' ם הל"ל מרמב"תו הנלשיט' ר ראי"אדמו

ולא רק שעל , י מחשבתו"דמוכח שם שהבהמה נתקדשה ע"
לשון ". (האדם חל חיוב לקדש הבהמה בפיו ולהביאה נדבה

בנדרים ונדבות אינו : ם שם"ל הרמב"והנה ז). ר"ק אדמו"כ
צריך להוציא בשפתיו אלא אם גמר בלבו ולא הוציא 

בלבו שזו עולה או שיביא כיצד גמר . בשפתיו כלום חייב
בנדיבות , כל נדיב לבו יביאה' עולה הרי זה חייב להביא שנ

  .הלב יתחייב להביא

, ל"ם הנ"ר מרמב"ק אדמו"ולא זכיתי להבין ראיית כ
דאם גמר בלבו הרי , דלכאורה נראה שם דהכוונה להיפך

אבל לא , ישנו חיוב על האדם להביאו או להביא קרבן
ל שהטעם "את' ואפי. ז"קדוש עיכתוב שם שהקרבן נעשה 
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למה צריך להביאו לקרבן הוא כי הבהמה נעשית קדושה 
. ל"משם כנמוכח אבל עדיין אינו מובן איך , י מחשבתו"ע

 . ואבקש מהקוראים להעיר בזה

 

האם יהיו בני אדם ביום שכולו 
  שבת ומנוחה

 גארדאן' שיחי מ"מ' ר ת"הרה ח"הרה
 משפיע בישיבה

' מבאר שלדעת ר' בחוקותי א' פז שיחה ל"ש ח"בלקו
הוא מעבירן מן " רעה מן הארץ' והשבתי חי"' יהודה שפי

" 'וגר זאב עם כבש וגו"' העולם יבאר את הפסוקים בישעי
התקופה של ' שמדברים בשני זמנים חלוקים שקודם כל יהי

תקופה נעלית יותר של ' כ יהי"וגר זאב עם כבש ואח
עון שהפירוש של שמ' אבל לדעת ר. מעבירן מן העולם

הוא משביתן שלא יזיקו ישנה רק " רעה' והשבתי חי"
ומקשר זה עם הפלוגתא דרב קטינא ואביי . תקופה אחת

א חד חרוב או "ז סע"א ובסנהדרין דף צ"ה דף לא ע"ר' במס
ש יש רק חד חרוב היינו תקופה אחת "תרי חרוב שלדעת ר

של משביתן שלא יזוקו וזוהי התקופה הכי נעלית אבל 
י ישנם תרי חרוב אלף אחד של משביתן שלא "לדעת ר
  . כ תקופה נעלית יותר של מעבירן מן העולם"יזוקו ואח
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קשה ) ה שם"ר' בגמ(' נחמי' ז מסביר הרבי למה לר"ועפ
שכל ששת הימים (מה ראו חכמים לחלק בין הפרקים הללו 

השיר שהיו הלויים אומרים בבית המקדש הוא על העבר 
על יום שכולו שבת ומנוחה  - ל העתיד וביום השבת הוא ע

גם תקופה של ' סובר שלעתיד יהי' נחמי' כי ר) לחיי עולמים
בעבר ' מעבירן מן העולם ומצב כזה אף פעם לא הי

 -עקיבא שסובר שביום שכולו שבת ומנוחה ' כ לר"משא
רק מצב של משביתן שלא יזוקו אין זה שונה ' חד חרוב יהי

עד חטא עץ ' בעבר בשבת בראשית שהרי' שהיכ ממה "כ
הדעת לא הזיקו החיות ולא לקו המאורות עד מוצאי שבת 

  .ומסתבר שגם החיות לא הזיקו עד מוצאי שבת

ה ליום שכולו "בד) ל"ה הנ"ר' בגמ(י מפרש "והנה רש 
שבת שעתיד העולם להיות חרב ואין אדם וכל המלאכות 

ל וקשה "בת עכשובתות על אותו יום אומרים שיר של ש
ל שיום שכולו שבת הוא הזמן שבו "ש הנ"כ בלקו"לפי מש

רעה מן הארץ איך אפשר ' יקויים ההבטחה והשבתי חי
לומר שמדובר על זמן שעתיד העולם להיות חרוב ואין אדם 
הלא הבטחות אלו הם שכר לאדם על זה שבחוקותי תלכו 

 והשבתי' ומה זה מועיל אם יהי' ואת מצוותי תשמורו וגו
  ?רעה מן הארץ בזמן שהעולם חרב ואין אדם' חי

ם "הפלוגתא בין הרמב) מובא בחסידות(והנה ידוע 
לנשמות בגופים כדעת ' ן אם תכלית השכר יהי"והרמב
י "ל שרש"ם ואולי י"ן או לנשמות בלבד כדעת הרמב"הרמב
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ם שלדעתו ביום שכולו שבת ומנוחה "מפרש כדעת הרמב
י העולם "גופים כלשון רשלחיי עולמים יהיו נשמות בלי 

' חרב ואין אדם ולדעת אין זה הקיום של ההבטחות בפ
בחוקותי כי הם יקוימו לפני זה אבל בהשיחה מפרש לדעת 

ן שהוא גם המסקנא דתורת החסידות שתכלית "הרמב
' ז בחד חרוב ואפי"לנשמות בגופים דוקא ולפ' השכר יהי

ליים יהיו בתרי חרוב יהיו נשמות בגופים ורק העינים השלי
כ בני ישראל יהיו נשמות בגופים ויהנו "חרוב משא' בבחי

 . מהיום שכולו שבת ומנוחה לחי עולמים

  

 

האם ספר דברים מתחיל בשבחן 
  של ישראל

   ל"הנ

מסביר ) ואילך 607' ע(א "תנש'פ בהעלותך ה"בשיחת ש
הרבי את ההפרש בין המושג של חמשה חומשי תורה 

רק בקדושה ובין המושג של שזהו התורה כמו שקשור אך ו
שבעה ספרי תורה שהחמשה בספרים הראשונים קשורים 
בעיקר בקדושה ושני הספרים האחרונים מרמזים על ענין 
הירידה בעולם ובזה מבאר מה שהספר הששי מתחיל עם 

כ ממשיך "ואח" ויהי העם כמתאוננים"ענין בלתי רצוי 
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 )מתחיל ב(בחצי רבוע שגם ספר השביעי אלה הדברים 
  ".דברי תוכחות"

ולכאורה יש לעיין הלא ספר דברים הוא גם אחד 
צריך להיות ההתחלה של ' ז הי"מחמשה חומשי תורה ולפי

ספר דברים בדבר רצוי ובשבחן של ישראל כמו החומשים 
הראשונים שהרי אף שהוא הספר השביעי מהשבעה ספרים 
ולכן מתאים שיתחיל בדברי תוכחות אבל ביחד עם זה הוא 

אחד מחמשה חומשי תורה כנגד הספירה החמישית גם 
לפני הירידה " סוף ותשלום הספירות בעיקר המדות"שהוא 

  .להיות מקור לעלמא דפרודא

ה אלה הדברים "כ בסוף ד"פ מש"ואולי יש לבאר זה ע
ודברי ) דברים' פ(ד הנסתר "ו שישנם דברי תוכחה ע"תרס

וציא וענין התוכחה הוא לה) עקב' פ(ד הנגלה "תוכחה ע
את האהבה מהעלם לגילוי ומבאר שלעבד נאמן די דברי 

ד הנסתר אבל עבד פשוט צריך דברי תוכחה "תוכחה שע
  .ד הנגלה"ע

פ בדרך אפשר שזה שחומש "ז יש להסביר עכ"ועפ
ד הנסתר זה גופא הוא "דברים מתחיל בדברי תוכחה ע

שבחן של ישראל שהם בדרגא כזו שמספיק רק דברי 
גלות אצלם את האהבה המסותרת ד הנסתר ל"תוכחה ע

  .ל זוהי מדרגה גבוהה ביותר"ה הנ"שהרי כמבואר בד
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מקורות קדומים לביאור בשער 
  א"היחוה

 א וילהלם"נחום שליט 'ת ר"ח הרה"הרה 
ח "הנה בענין מציאות מקורות על מה שמבואר בדא

כ שאין נוגע למצוא "ומש: "א"ק כרך כ"כותב הרבי באגה
אני לא כן הוא עמדי ולא עוד  -קורמקור כי זה בעצמו המ

אלא כשרואים במקור הרי כמה וכמה פעמים נתוסף הבנה 
לומר , ולכאורה הוא גם חסידישער –. ח"גם בהענין בדא

ובמוחש  –אשר ישנו מקור מלומר שאין מקור והרבי חידש 
  ".ח עד כמה נתיגע בזה"צ בדא"נראה בהגהות הצ

א "ר היחוהי בשע"י קארף בפ"בליקוטי ביאורים להר
מביא מהרבי שמדייק בהבדלי לשונות בענין משל האור 

ז שהאור מיוחד "י לענין הספירות כותב אדה"והשמש שבפ
ג לענין הנבראים "ובפ, במאור ואינו עולה בשם אור כלל

  .כותב שהאור כשהוא בתוך השמש הוא אין ואפס

הוא גדר " שמש"' ומחלק הרבי שהאור ביחס לבחי
' השמש שהוא הפועל והאור בו בבחי י"פעולה שנתהווה ע

והאור ביחס , וזה משל להנבראים שהם פעולה, יכולת
להמאור הוא האצלה שהמאור הוא מקור והאור כשהוא 

וזה משל להספירות , בתוך המאור אינו אור אלא מאור
  .שהם אצילות
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והנה הבדל זה אפשר להוכיח שהוא מוכרח לפי מה 
אים משל זה לשני שנמצא סתירה במקורות קודמים שמבי

  .ענינים סותרים

י "ש בפ"כי הנה לכאורה נמצא לשון דומה ומקביל למ
 כדוריחוד אור השמש שבתוך גוף "ז "ששם כותב אדה
המאור ש את "כמהשמש שנקרא מאור השמש עם גוף 

נקרא אור המתפשט ומאיר ממנו והניצוץ והזיו הגדול 
בגוף ש ויקרא אלקים לאור יום וכשהאור הוא במקורו "כמ

מיוחד עמו בתכלית השמש הוא מיוחד בגוף השמש הוא 
  ".היחוד

והנה בספר מערכת אלקות בתכלית פרק תשיעי 
ש שם בהקדמת "פירוש זולתו לפי מ: ת"ר(ז "בפירוש הפ

: ל"וז' מביא משל זה לבאר יחס הספירות להשם ית) החייט
מאור כדור חמה או השמש שנקרא  כמו השמש וניצוצו כי

בלתי דבר נוסף וידוע כי הניצוץ ו נקרא שמש דגול וניצוצ
  ". אל כדור ויש להם שני שמות

ש "ו מעתיק את מ"ה מ"ל בדרך החיים פ"והנה המהר
ם "לשיטתו שחולק על הרמב' ל להביא ממנו ראי"ז הנ"הפ

ז כותב שם שחכמי המחקר "כי הפ, בענין תוארי השלילה
, השזהו ענין תוארי השליל' הרחיקו התארים מן השם ית

תארים חיובים וכמשל ' ית' אמנם המקובלים יחסו לה
  .השמש ונציצו
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ד "ג פ"א בספרו תורת העולה ח"ומצד שני נמצא שהרמ
ל ומביא ראיה ממנו לבעלי "ז הנ"מעתיק גם את לשון הפ

א "ם וכמו שכותב שם הרמ"המחקר ולשיטת הרמב
ם בעצמו מביא משל זה מניצוץ המשמש בספרו "שהרמב

  .ג"א פנ"מורה נבוכים ח

א מיישב המחלוקת "וליישב הסתירה כי הנה הרמ
, המקובלים אם הספירות הם בריאה או שהם עצמות

ד שהם תוארי "ם שמחלק בין הספירות חב"כשיטת הרמב
והמדות שהם תוארי , י"ב ה"ת פ"יסוה' ש בהל"השלילה כמ
  .ב"א הי"ש שם בפ"הפעולה כמ

ולת ם במורה נבוכים הוא מפע"וכן המשל שמהיא הרמב
כח החום שבאש שעושה ריבוי פעולות ואין ריבוי הפעולות 

ומובא משל זה בהאמנת אלקות , מחייבות ריבוי בפועל
ח עמוד "מ', ז עמוד ב"שם מ(ת "ד במה"שבדרך מצותיך בפ

  .הרי זה משל רק לענין תוארי הפעולה) 'א

ז "ל הבינו במשל שהביא הפ"א וגם המהר"ולכן גם הרמ
אלא , נתהווה מכדור השמששהניצוץ הוא פעולה ש

: ל"ש שם וז"א לשיטתו שקבלה וחקירה הם אחד וכמ"שהרמ
כי דרכי הקבלה הן בעצמן דרכי הפילוספים האמיתיים "

, ז הוא רק לענין המדות"ולכן המשל שהביא הפ" המאמינים
ז בא לחלק "ל סובר שהפ"אבל המהר, ד"כ לענין חב"משא

ה גם לענין והביא משל ז, בין חכמי המחקר להמקובלים
  .ד"חב
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ז לא "ולפי זה נמצא שרבינו הזקן הבין במשל הפ
ל "ל וזהו לשיטתו שאינו סובר כהמהר"א ולא כהמהר"כהרמ

א שסובר "וכן לא כהרמ, כלים' שהספירות הם רק בבחי
א "ש בשער היחוה"שהמדות הם רק תוארי הפעולה וכמ

ם לענין המדע כן הוא בכל "ש הרבמ"ח שמ"בתחילת פ
  .מדותיו

ז נוטה יותר כמו "הראה להוכיח מהרבי שכוונת הפד
ז "ש אדה"כי הרבי מפרש מ, א"ל והרמ"שפירושו המהר

שכוונת , ש ויקרא אלקים לאור יום"שהניצוץ נקרא אור כמ
ז להוכיח שרק הניצוץ המתפשט נקרא אור שנקרא "אדה
ז קרא להניצוץ שמש "וכן הפ, כ אור הכלול"משא, יום

ניצוץ המתפשט נקרא שמש ונראה גם שכוונתו שרק ה
ומביא ' משנה א' ט במסכת תמיד פרק ד"ש התוי"וכמ

ם שהשמש קרוי יום כמו שנאמר "מפירוש המשניות להרמב
  ".ובתחפנחס חשך היום"ביחזקאל 

ז הספירות יש להם שם אחר מכדור "הרי שלדעת הפ
ויש "השמש שנקרא כדור חמה או מאור גדול וכמו שמסיים 

שהספירות הם פעולת מכדור  היינו" להם שני שמות
 .השמש

ז שמרמז "אלא שנראה שרבינו הזקן דייק בלשון הפ
" כדור השמש"' וכמו שמחלק הרבי בין בחי' לשני בחי

כי השמש נקרא כדור "ז הוא "כי לשון הפ" מאור"' לבחי
" כדור חמה"הנה תפס שני שמות כי " חמה או מאור גדול
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ש מוציא "כמי הנרתק "הוא פעולת החום מהשמש שזהו ע
שהגלגל הוא , וכן עובדין לגלגל חמה, חמה מנרתקה

כ המאור הוא מקור האור עצמו כמו שהוא "משא, הנרתק
  .לפני הנרתק

" כדור חמה"' ל הוא לבחי"א והמהר"והנה פירוש הרמ
ם מביא משל השמש "א שגם הרמב"ולכן בצדק כותב הרמ

מש נ כי זהו לענין פעולות כח החום שבאש הש"וניצוצו במו
  .שהוא כדור חמה

ז לענין "וזהו שמבאר הרבי שמשל זה כתב אדה
כדור "וכן מדויק שמודגש שם לשון , הנבראים שהם פעולה

ל שלעתיד לבא "ד מביא ממארז"וכן שם בפ" השמש
היינו ', ה מוציא חמה מנרתקה רשעים נידונין בה כו"הקב

  .שהדין הוא מפעולת החום

יאות בתוך כדור אלא שלפני הנרתק הזיו הוא בטל במצ
א "ז לענין הספירות לשיטת הרמ"ש הפ"השמש וכמ

כי הניצוץ בלתי דבר נוסף אל "ל שהם בריאה "והמהר
ולא ענין , הרי שמודגש כאן ענין הכדור החמה" הכדור

מאור גדול הרי מכאן נלקח המשל לענין הנבראים שהם גם 
  .בטלים במציאות

הלשון ז על "י לענין הספירות מתעכב אדה"כ בפ"משא
' וכמו שמבאר הרבי ענין בחי, ז"המאור הגדול שכתב הפ



ב"תשע'תמוז ה' ג  

70 

, אין ואפס' שהאור כמו שהוא במאור אינו בבחי" מאור"
  .אלא מיוחד שנקרא רק מאור

  

 

  

  )גליון(ג "הערה בתניא פ
  פעלער' שיחי דוד צמח' הת

  תלמיד בישיבה

בגליון הערות וביאורים דישיבת ליובאוויטש מנשסטר 
בתניא : ל"ם וזיהתמימ' ב כתב א"תשע'ה תצוה' פ' גליון ז

ולכאורה צריך ..." המוחמומקור המים והליחות "ג כתוב "פ
ולא ' בעם ' המוחב'..." (המוחבלהיות ומקור המים והליחות 

, המוחמכי על מקור לא שייך לכאורה לומר שנמשך ) 'מ
וכן ) כ"ומשם נמשך אח(המוח באלא המקור הוא נמצא 

ה עולם אכסדרא הוא "תצריע ד' פהוא גם בליקוטי תורה 
) המוחבשמקור המים והליחות הוא , שמביא שם(דומא 

 .ל"עכ

תמוה לי ביותר איך שהעיז פנים לכתוב על , ולכל לראש
לשונות  - כ של תורת החסידות"תושב - ספר התניא קדישא

הלא יש " לא שייך לכאורה לומר שנמשך מהמוח"כאלו ש
על התניא שנכתב בדפות לפנינו לוח הערות ותקונים 

איך ו, ולא העיר שם שצריך תקון ר"ק אדמו"י כ"ונערך ע
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י "ו בהתניא שלא נתקן ע"ו וח"עולה בדעתו שיש טעות ח
  ? ר"ק אדמו"כ

שקושיתו כבר נמצא בדפות בספר התמים , ולהעיר(
לא שייך לומר "כ שם ש"ומש) 600(סו ' חוברת ששית ע
נת כ קשה כי כתב הוא בש"אינו כ" שנמשך מהמוח

כמה שנים לפני הוצאת לוח הערות ותיקונים  -ז"תרצ
  )ד"בשנת תשי(

תזריע ' ת פ"שהנה אכן כתיב בלקו, תוקושיובנוגע ל
י לוח "ולא נתקן ע -עם ב - "כח ומקור הליחות בהמוח"ש

  : ל הביאור בזה בשתי אופנים"י .התיקונים שם

" בלב"ב' פה הוא כאות הב' שמשמעות של האות מ) א
וכן בתרגום התניא ללשון (  ”in“ים שפרשוובמקומות אחר

ניסן מינדל וגם בתרגום התניא ללשון ' י הר"אנגלית ע
י הרבנים לוי ושלום בער וויינבערג שיחיו "אנגלית ע

  )”in the brain“ - שתרגמו שניהם מהמוח

  :ל שתלוי על מה בדיוק מדברים כלקמן"אלוי י) ב

ת ומקור הליחו: ל"א ראש פרשת מקץ כתיב וז"בתו
והריאה , ששם הוא משכן יסוד המים) 'מעם (מהמוח 

י הקנה לקרר את "שואבת כל מיני משקה וליחות מהמוח ע
הגוף דהיינו כשמדברים אודות טבע . ל"עכ. חום הלב
כ "המוח להריאה משאמהמים והליחות נמשכים הגשמי 

 ;הלב ובהלב גופא רואים חום הלבביסוד האש הוא 
הריאה ותפקיד האש הוא שתפקיד הליחות הוא להיות ב
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כמו בתניא (ולכן כשמדברים על הגוף הגשמי , להיות בהלב
מקץ שגם מדבר על גוף ' א פ"שמביא כתבי הטבעיים ובתו

המוח כי תפקידו של הליחות הוא להיות מכתיב ) הגשמי
 - תזריע כשמדברים על המידות' ת פ"כ בלקו"משא. נמשך

 ה מים כמוענינעצמה מוח כי חכמה הבכתיב  -חכמה וחסד
' ת פ"ל שלכן בלקו"ואולי י( ."ים החכמה' ונק"שכתב שם 

שכח הליחות הוא  - הליחות בהמוח רוקומכח תזריע כתיב 
כ בגשמיות הוא "משא. נמשך למטה וגםבחכמה  -במוח

   .)רק נמשך למטה להריאה

 

  

 

  בענין תחיית המתים של צדיקים
  'כמה מהתלמידים שיחי

 
בענין ) ואילך 121' ז עמ"חכ(ר "ק אדמו"ידוע שיחת כ

ענינים וזמנים שונים ' תקופות דימות המשיח שהם ב' הב
שלאחרי תקופת נוסף ענין וזמן . ביאת משיח גופא ב. א

שינוי מנהגו ' יהי' ורק בתקופה הב. התחלת ימות המשיח
צריך לעשות אותות ומופסים  איןשמשיח  וזהו מההעולם 

ות המשיח שהם כ מקורות ענינים בימ"פ שמצינו מכו"אע
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ם מדבר רק אודות תקופה "ביטול מנהגו של עולם כי הרמב
אינו אלא שישראל יהיו  בהלכה הגדר של משיח כי .'הא

ועיקר קיום המצוות והלכות התורה הוא ' פנויין בתורה וכו
וזהו ענין של ביאת משיח וגאולה עולם שמהגו נהוג בתוך 

ופן מעשה פ הלכה ברורה ופסוקה ואין תלוי בא"עבכללות 
  .א"בנ

ד מצב של עילויים "ל ע"אך כל הענינים שדיברו חז
, י במצב של זכו"והנהגה נסית אכן זה תלוי שיהיו בנ

שהוסיף . על עצם גדרו של משיחנוסף וענינים אלו הם ענין 
להראות הוספת החביבות ומעלה של ' ה נסים וכו"הקב

  .ואין ענינו שם בספר היד ספר הלכות הלכות. ישראל

מ אין זה סותר לענין  תחיית "שמ ר"ק אדמו"כמסיים ו 
יהיו  -באיזה אופן שיהי -המתים כיון שלאחרי ביאת משיח

ויהיו פנויין בתורה וחכמה ועסק כל " לא נוגש ומבטל"
' זכו'שזהו באמת ענין של , בלבד' העולם רק לדעת את ה

ביטול ' ואז יהי', הרי בהכרח לומר שלפועל קיום תקופה הב
מאגרת תחיית המתים שגם ' של עולם ומביא ראימנהגו 

י בעד שנמצאים בגלות "ם יכול להיות שבנ"לדעת הרמב
בפועל מיד בהתחלת הגאולה ' ואז יהי, יהיו במצב של זכו

הנהגה של ביטול מנהגו של , הנהגה מיוחדת זו מלמעלה
כימי צאתך מארץ מצרים אראנו "כ "וזהו מש. עולם

ומה שמוכרח הוא , כרח להיותז מו"א, ל"אבל כנ". נפלאות
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שינוי מנהגו של ' ם שלא יהי"ולכן מסיק הרמב' תקופה הא
 .ז תוכן השיחה בקיצור"וכ. עולם

מימרא זה  ד"נשיר "מוק אד"ומביא כ(והנה בזהר נכתב 
) א,א קמ"זח(מ מיד "שצדיקים קמים בתחה) הרבה פעמים

מ "שהוא תחה' תחיית המתים א' היינו שבאמת יש ב
י ותחיית המתים של התחלת הגאולה שבזה "בנ הרגיל שכל

מ הוא ביטול מנהגו של "והנה באמת תחה. יקום הצדיקים
 .עולם וחידוש במעשה בראשית

ם כל "שלפי הרמב ד"ר נשי"מואדק "פ חידוש כ"אבל ע
ודוקא בעולם . הגדר של משיח הוא שיהי ביאת משיח בלבד

מנהגי עם שינוי ' תקופה הב' כ יהי"שכמהגו נהוג ורק אח
מיד מתחילתו תקופה ' שיהי האפשריותאלא שיש , העולם

אבל אין זה מוכרח ותלוי במצב של זכו או לא זכו ' הב
כ "כ איך י מש"הנה א. והכל בידי שמים חוץ מיראת שמים

ז נגד גדר משיח "לכאורה ה? בזהר שצדיקים קמים מיד
ש "שמביא אד, בשלמא לענין משה ואהרון עמהם? ל"כנ
, ל"ז נופל בתוך ניסים ונפלאות שיקיימו לע"ה, כ פעמים"כו

שינוי או ביטול ' ז נק"ובאמת קימיים הם גם עכשיו שא
אבל עבור ששה אלפים שנה הרי היה  ,מנהגו של עולם

כבר אלף אלפי אלפים של צדיקים ואם אומרים שכולם 
שזהו ענין מבלי הבט על מעמדם ומצבם של , יעמדו מיד

גם מתחילת הגאולה גו של עולם מנהז ביטול "כ ה"א, י"בנ
 .ר"ק אדמו"ם וכ"ולכאורה זה סותר לדברי הרמב
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ז "ואולי יש לבאר שבאמת אף שיקום כל הצדיקים א
, ביטול מנהגו של עולם כי אף שכל צדיקים הם מספר גדול

ישראל שאר אבל לפי ערך , ויותר מכל אנחנו החיים עכשיו
ומיעוט הצדיקים הם מספר קטן , המתים של כל הדורות

  .)'א תניא שהם מועטים כו"ז בפ"וכהמדרש שמביא אדה(

ם פליגי "ואפשר שהזהר והרמב ,ולכאורה יש לעיין יותר
   .ואבקש מקורא הגליון להעיר בזה

 

  

 

  )גליון(מהותו של משיח 
  קסלמן' שיחי יצחק לוי' הת

 תלמיד בישיבה

מהתמימים שיש ' כתב א' בקובץ הערות טרונטו גליון ה
ד בספר "ר נשי"ק אדמו"סתירה בין מה שכתב כלכאורה 

ואם יעמוד "שכתב  66הערה  490' א עמ"השיחות תשנ
 ומשמעות הענין " היינו שהוא כבר מלך' מלך מבית דוד כו

ם באגרת תימן "למה כתב הרמבו, מלך ידוע שהוא הוא
  ?"ויעמוד איש לא נודע קודם הראותו"שכתב 
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ומפורסם אבל  ויש לתרץ שהמלך המשיח יהיה מלך ידוע
אמיתית איכות גדולתו אינו בגלוי  עכשיו דהיינו כל מה 
שידוע אודות צדיק זו יש הרבה יותר באין ערוך שלא ידוע 

ד שהוא מלך ונשיא "ר נשי"ק אדמו"כמו שראינו במוחש בכ
בישראל גדול ומפורסם בכל קצוי תבל אבל אמת הוא שכל 

אמיתית לגבי  אין ואפס ממשמה שגלוי וידוע לנו הוא 
איש לא (דמצד אחד היה בגדר צדיק נסתר . איכות גדלותו

והיה בדוקא מסתיר על אמיתית גדלותו וכיון שריחוק ) נודע
הערך בין מה שידוע ומפורסם ובין מה שנסתר הוא ריחוק 

ד הוא בגדר איש לא "ר נשי"ק אדמו"עד מאוד שבענין זה כ
 .נודע

  

 

  ת"גדרים בקדושת מטפחת הס' ג
שוויי' חישי שלמה' הת  

 תלמיד בישיבה

מ "ר מה"ק אדמו"כ' חוקת שיחה א' ג פ"ש חלק כ"בלקו
מבאר הסיום של מסכת מגילה שמדבר בענין המטבחת של 

' כותב דיש לבאר קדושת המטפחת בג' ובאות ה. ת"הס
שלא , ת"שקדושתה הוא מצד קדושתה של הס) א. אופנים

גדר  כ"המטפחת יש לה ג) ב. ישתמש בה באופן של בזיון
ת שצריך להיות "שזהו דין בחפצא של הס, ת"של כבוד לס
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ת אלא גם "סמכבוד שזהו לא רק ) לה מטפחת לכבוד ג
שעצם הספר מכריח להיות לה , ת"מעצם קדושת ס

. ת"ד גיליוני הספר שזהו חלק מעצם קדושת הס"ע, מטפחת
  .כ"ע

דרגות בקדושת ' דרגות אלו הם בהתאם לג' ל שג"וי
ג שיחת חג השבועות "ש חל"בלקו דהנה. ת עצמה"הס

דין על הגברא )ת א"דרגות בקדושת הס' מבאר ג' שיחה ג
ם בהלכות "ש הרמב"כמ, ת מצד גודל קדושתה"לכבד הס

יתירה וכבוד  קדושהת כשר נוגין בו "ס"' י הלכה ב"ת פ"ס
חיוב על הגברא לכבד התורה מצד החפצא של )ב. "גדול

ה צריך ליחד לה שמצד ז, שזהו נוסף על קדושתה, תורה
החפצא של תורה עצמה פועלת על האדם ) ג. ע"מקום בפ

ם שצריך לכבד התורה כיון "כ הרמב"שזהו מש. לכבדו
שהתורה עצמה פועלת , שהיא העד הנאמן לכל באי עולם

  .ש בארוכה"עיי. על האדם

ל בקדושת המטפחת של "דרגות הנ' ל שהג"ז י"ועפ
דמצד . ת עצמה"ל בקדושת הס"דרגות הנ' ת תלוי בג"הס

ת שזהו חיוב על האדם לכבדו מצד "בקדושת ס' אופן הא
 קדושתצריך האדם לעשות לה מטפחת לכבד , קדושתה

ת הוא מצד "דחיוב הכיבוד לס' ומצד אופן הב. ת"הס
לכן צריך לעשות מטפחת באופן שהיא , ת"החפצא של הס

דהיינו שיש לה גדר של כבוד , ת"חלק מהחפצא של הס
ת פועלת על "שקדושת ס' מצד אופן הג .לחפצת התורה
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ת לכן גם "האדם לכבדו ולא מצד כיבוד הגברא אל הס
ת אלא היא חלק "המטפחת אינו בגדר כיבוד הגברא להס

  .ת עצמה"מעצם קדושת הס
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ז בענין מצוה בו יותר "דיוקים באדה
  מבשלוחו 

שניבע' ייחש יוסף יעקב' הת  
 תלמיד בישיבה

אמר רב יוסף מצוה "א "ידושין דף מא עאיתא בגמרא ק
בו יותר מבשלוחו כי הא דרב ספרא מחריך רישא רבא 

ואפילו מי "נ על זה "ר' ז בסי"וכתב אדה" מלח שיבוטא
חייב להשתדל ולעשות שום , שהוא אדם חשוב ביותר כו

וגדולי החכמים היו עושים ' דבר בצרכי השבת בעצמו כו
די להרבות בכבוד בעצמם מלאכות שאינו לפי כבודם כ

שבת יש מהם שהיה מחתך הירק דק דק ויש מהם שהיו 
צית אור תחת ממבקעים עצים בעצמם ויש מהם שהיה 

כבוד ' דינים א' א שיש ב"ומבואר בקו" 'עצם בעצמו כו
עונג ' י שליח ב"א לעשותו ע"שבת והוא מצווה שבגופו שא

י אחר אלא שמצוה בו יותר "שבת שאפשר לעשות ע
ה ביטלו תורה "ומשו .דכיבוד שבת די בדבר אחמבשלוחו ו

א לעשותו "אף שתורתם אומנתם משום דהוה מצוה שא
כ לא רק כשנזדמן להם "ורבא ורב ספרא ע ,י אחרים"ע
ראש ודג עסקו בו ) א"י שבת דף קיט ע"כ ברש"כבש(

בעצמם ועשו כיבוד שבת אלא גם בכל שבת עשו משהו 
יהם והיה להם בו שמין זה חביב על אלא מפנילכבוד שבת 
ה כשנזדמן להם ראש או דג עסקו בו בעצמם "גם עונג משו
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 ד"תו עד כאן. מצווה בו יותר מבשלוחומשום דבעונג שבת 
  .ז"אדה

ז דברים אלו בסדר הזה דווקא "למה כתב אדה) 1 :ל"וצ
 ' ?ך ירק וכווקודם לחת

א שתורתם אומנתם "ז בקו"קשא למה כתב אדה) 2
י אחרים והרי "שאפשר שיעשה עת במצוה "אסור לבטל ת

כל מי שלומד תורה אסור להפסיק למצוה שאפשר לעשותו 
  ?)ש"ע(ת "י אחרים כמבואר בהלכות ת"ע

כ למה "ז כתב שכיבוד שבת די בדבר אחד וא"באדה) 3
שצריכים לעשות ) ו"ה ל"הלכות שבת פ(ם "כתוב ברמב

  ?בלשון רבים" דברים"

כ "חתך ירק ואחכתב בסדר הזה דווקא קודם מ) 1 :ל"וי
משום , כ מתקן הבית"כ מצות האור ואח"צל עצים ואחפמ

  .והכנת הבית לשבת 1שכתוב בסדר הנהוג בבישול

מי שאין תורתן אומנתם יכול לעשות דברים אלו ) 2
באר שהמצווה דכיבוד הוא דוקא בו לואין  ,כשאינו לומד

                                                             

א "זה סדר הבשול כ יןעד? ים אחרי מחתך ירקצצל עפוב מכתכ לי"איכא קשו דא  1  

א דרכו של "ז ע"כ מתקן את האש כמבואר בפסחים דף קט"ם מיכן את האוכל ואחודק
ם נותנו מיד לתנור כשנגמר הסיקו שירא שמא "עני הוא מסיק ואשתו אופה ופירש רשב

כ שאר "כ כאן מרויח מזה שהוא מסיק התנור אחר חתחת הירק וכמו"יצתנן התנור וכמו
   .ודוק. כ"צרכי התנור עושה אח
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י אחר וגם כשאינו לומד אפשר שמחויב לעשות "ולא ע
א חייב לעשות כמה דברים לכבוד "כ, חדיותר מדבר א

  .שבת דהרי ממיא אינו לומד

לשון " דברים"ם כתב חייב לעשות "ל דהרמב"וי) 3 
שחייב לעשות כמה דברים  א חייבים"שסתם בנרבים 

תורתו אומנתו אינו חייב ש ודוקא מיואפילו אדם חשוב 
חכמים "ם "כמו שממשיך הרמבואלא בדבר אחד 

  ."'צל עצים וכופה מהראשונים מהם מי שהי

 

 

  ) נ"ר' סי ז"ע אדה"שו(א "בקו הערה
הרץ 'שי' גדלי' הת  

 תלמיד בישיבה

ואפילו מי שהוא אדם "' נ הלכה ב"ר' סז "כתוב באדה
חייב ' חשוב ביותר ואין דרכו ליקח דברים מין השוק כו

' להשתדל ולעשות שום דבר מצרכי השבת בעצמו כו
מלאכות שאינן לפי  וגדולי החכמים היו עושים בעצמם

יש מהם שהיה מחתך הירק דק דק בעצמו ויש ' כבודם כו
  ".'מהם כו

ז שם האמוראים כמו שהביא "וקשה למה לא הביא אדה
ישתדל להכין בעצמו שום דבר : ל"וז) המחבר(ע "השו
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לצרכי שבת כדי לכבדו כי רב חסדא היה מחתך דק דק 
פרק (ם "מבז כתב בלשון הר"ל דאדה"וי'? ורבא ורב יוסף כו

ע "להשתדל ולא כהשו" חייב"שהוסיף המלה ) 'הלכה ו' ל
ה כרב המשיך "ומשו' כו" ישתדל"שכתב רק ) המחבר(

  . ם לא כתב שמות האמוראים"ם והרמב"בלשון הרמב

ם שמות "אך זה גופא צריך ביאור למה לא כתב הרמב
לכבד השבת  שחייבם סובר "ל משום שהרמב"וי? האמורים
א הדבר שעשו "ב שמות האמוראים ככ לא כת"בעצמו א

) המחבר(ע "כ השו"חייב לעשות משא מהשלימוד מהם 
 מצווה שאינו חייב לעשות בעצמו שלא" ישתדל"כתב 

ה כתב שיעשה בעצמו ושלמד מרב "לעשות בעצמו משו
כ עשו "פ שהיו אנשים חשובים אעפ"שאע' חסדא וכו

וכן משמע "א "בקו) שם(ז כתב "אך קשה דאדה. בעצמם
שחייב לעשות בעצמו והיכן כתוב כן " ע"שון הטור והשומל

אלא ? ולא כתב חייב להשתדל" ישתדל"ע ובלא כתוב "בשו
ל משום שאינו כתוב בין האמוראים רבא ורב ספרא "י

מנקה (א דרבא ורב ספרא מחריך רישא "כמבאור שם בקו
משום מצווה בו יותר ) מלח דג(ומלח שיבוטא ) ראש בהמה

וכתב רק ) א שם"בקו' ע(ם כבוד שבת מבשלוחו ולא משו
שאר האמוראים שעשו לכבוד שבת בזה שחייב כמו 

כמבואר (שמחויב כל אחד לעשות דבר אחד לכבוד שבת 
ע הווה חייב להכין בעצמו ולא "כ גם להשו"וא) א שם"בקו

ע כתוב "כ הדרה קושיא לדוכתיה למה בשו"רק מצווה וא
  ?ם לא כתב"שמות האמוראים וברמב
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 .  מקוראי הגליון להעיר לי בזהואבקש 

 

 

 

ז במצווה בו יותר "שיטת אדה
 מבשלוחו

  בהימתוך שיעור לעיון שנמסר ביש

 ל"הנ

יוסף ' השתא שלוחו בו מיבעיא אמר ר' האיש מקדש כו
מצוה בו יותר מבשלוחו כי הא דרב ספרא מחריך רישא 

י דכי עסיק במצוות מקבל שכר "רבא מלח שיבוטא ופרש
, ע"א עינן בפ"כר אינו חלק בהמצווה כטפי פירש שהש

י הזקן פירש כל מצוות שמוטלת עליו יעשה בגופו "ר' ותוס
י שליח פירש שהמצוה מהודר יותר אם הוא בעצמו "שלא ע
  .י שליח"ולא ע

דעשו כן ) 1 )'א ב"נ ה"הלכות שבת ר(ז "הקשה אדה 
כ שאר מצות "לכבוד שבת ולא מצינו שצריכים לכבד ג

דכל מי ) 2דמצווה בו יותר מבשלוחו  'כ מהו הראי"וא
שתורתו אומנתו אסור לבטל תורה למצווה שאפשר 
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י אחרים ואמוראים אלו היתה  תורתם אומנתם "שיעשה ע
אמוראים אלו הרי יש עוד כמה ' ולמה דווקא ב) 3[

כ במסכת "אמוראים שעשו דברים שאינו לפי כבודם כמו
' ה לרראש בהמ(י שם כתב אם היה שם "רש) 4שבת שם 

ואם לא היה שם לא כיבד את השבת אם יש מצווה )ספרא
  ]לכבד היו צריכים לעשות כן בכל שבת

ז שבודאי היו נזהרים לעשות דבר אחד "ומתרץ אדה 
לכבוד שבת וכן כל האמוראים עשו דבר אחד לכבוד שבת 

כמבואר בגמרא וכשנזדמן רישא לרב ספרא ) ק"בכל עש(
ה ערב אליהם וקימו בו ושיבוטא לרבא מכיון שמין זה הי

ק "ה לא עסקו בדבר שעשו כל עש"כ משו"מצוות עונג ג
א בדבר זה כדי לקיים מצוות עונג "לצאת ידי חובת כיבוד כ

י הכנת "כ בעצמם ואף שהעונג יכול להיות בשבת ע"ג
ק עסקו בו בעצמם דמצווה בו יותר מבשלוחו "שליח בעש

דלמצוות  מצווה בו יותר מבשלוחו' כ שפיר דייק בגמ"וא
ק וכשנזדמן "כיבוד היו יכולים לעשות מה שעושין כל עש

להם דבר שיש להם עונג בו בחרו בזה דווקא משום דמצוה 
ע בדבר "בו יותר מבשלוחו ומסיים דמכאן יוצא להטור ושו

כ לא דייק מידי דאפשר דכשנזדמן לו עוד "אחד סגי דאל
דבר לכבד את השבת צריך לכבדו והוא משום מצוות 

ספרא ורבא ' וד ומנין דמצווה בו יותר מבשלוחו מרכיב
  ,כ דבר אחד סגי"אלא ע
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י פירש "י הזקן דרש"ר' י שלא לתוס"אך זה אינו לרש    
שמקבל שכר טפי והיינו משום שעושה יותר ממה שמחייב 

י "ר' ולא בתוס, וכאן במילה הם מחויבים מצד מצוות כיבוד
בעצמו ולא הזקן שפירש דכל מצוה שמוטלת עליו יעשה 

י שליח דמשמע מכאן שהוא חלק מהמצווה דמצווה "ע
א "כ הווה מצווה שא"מהודר יותר כשעושה בעצמו וא

י אחרים שמספיקן תורה בשביל דהרי הוא "לעשותו ע
י אחרים באופן ההוא וזה אינו "א לעשותה ע"מצווה שא

ז שאמר דבלאו כיבוד שבת היה אסור להפסיק "כאדה
  מלמוד 

י ולומר דלהחריך רישא ולהמליח "שואפשר לתרץ כר
שיבוטא יש בו טורח גדול מהדבר שהיו מכבדין בו בכל 

ק לכבד "ק אך עדיין קשה למה לא עשו אותו בכל עש"עש
ל דכמו שבכמות אינם מחויב לעשות "את השבת טפי ונ

כ באיכות אינו צריך לעשות דבר "יותר ממצווה אחת כמו
  ר שאינו כפי כבודושיש בו טורח גדול וחייב רק לעשות דב

י הזקן "ר' ז לומד גם כתוס"ל שאפשר לומר דאדה"ונ 
מ המצווה "דהגם שהמצווה מהודר טפי כשעושה בעצמו מ

י אחרים על כל פנים בדרך שאינו מהודר "אפשר לעשות ע
ז כתב "ואין מבטלין תורה אז זה אינו דאדה. כל כך

י "א לעשותו ע"ג דוגמא למצווה שא"ת ה"בהלכות ת
כגון להיות מעשה לצדקה במקום שדבריו נשמעים  אחרים

י הזקן גם במצווה בו "ר' כ לתוס"יותר מדברי אחרים וא
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ז סובר "ל שאדה"וצ. ת"יותר מבשלוחו אסור להפסיק ת
  .י הזקן"ר' י ולא כתוס"כרש

 

 

בענין כיסוי הגוף בבית המרחץ 
  ובנהר 

לו' שיחי דוד' הת  
 תלמיד בישיבה

לאחר שאומר ) ב"במדה(' ף בסעי' ב' ז סי"ע אדה"שו
א שצריך להיות צנוע בכל אורחותיו ולא להתנהג "בס

אפילו יחידי בלילה ובחדרי חדרים צריך לנהוג , בפריצות
ממשיך ' כ וכו"ה אשר מכה"בצניעות ובושה לפני הקב

וכן יזהר : ל"כ אומר וז"ב לבאר הפרטים שבזה ואח"בס
או הלילה באמצע היום ) או אנפלאותיו(כשמחליף חלוקו 

א לילך שם "כ הוא בבית המרחץ שדרכן של בנ"אא
א בענין אחר ואין בזה משום פריצות וכן "ערומים וא

רק שיש לו לפשוט וללבוש סמוך לנהר כל (כשרוחץ בנהר 
) מה שאפשר בכדי שלא לילך בגילוי הגוף שלא לצורך

ואפילו ערותו אין צריך לכסות בירידתו לנהר ולא עוד אלא 
א "ה כבוש בדבר וכאילו כופר בבריתו של אשהמכסה נרא

אך בעלייתו שפניו כלפי העם ישחה או ישים ידו כנגד 
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ת וכן כשרוחץ "ערותו לכסותה ובלבד שלא יגע בה כמשי
א ואם אפשר לו לכסותה מעיניהם בבגד "במרחץ עם בנ

  .ל"עכ. מה טוב

בתחילה אומר שבבית , ולכאורה אינו מובן דממה נפשך
וכולל בגדר זה , א"א בע"שם ערומים וא המרחץ דרכן לילך

ולא , צ לכסותה"ערותו א' שרוחץ בנהר ואומר שאפי' גם א
ומסתבר שכן הוא גם ' עוד אלא שהמכסה נראה כבוש וכו

אבל ). 'ואדרבה כו' צ לכסותה כו"שא(בנוגע לבית המרחץ 
כ אומר שבעלייתו מהנהר שפניו כלפי העם יכסה "אח

. א"רוחץ במרחץ עם בנה' וכולל בגדר זה א, ערותו
שרוחץ ' דברישא מדמה א, ולכאורה סותרים הרישא לסיפא

ובסיפא אומר ) 'צ לכסות וכו"שא(בנהר לבית המרחץ 
  ).שצריך לכסות( מן הנהרהעולה שבית המרחץ הוא כמו 

שבמה דברים אמורים , ולכאורה יש לפרש כפשוטו
כ "משא, "כשפניו כלפי העם"רק בעלייתו , שצריך לכסות

צ לכסות כי אין שם בנהר אחרים "לנהר אז א יורדכש
שהם הרואים אותו (א הם עומדים למעלה "כ(שיראו ערותו 

ולא עוד אלא "וזהו מה שאומר ) בעלייתו כשפניו כלפם
שהם מי שנראה אליהם כבוש " 'שהמכסה נראה כבוש וכו

  ).ל"וק. 'והם אינם בנהר רק למעלה מהנהר וכו' וכו

כשיש : גם לענין בית המרחץ כ הרי יש הגדרה זו"וא
אבל כשאין נמצאים . א עמו בבית המרחץ צריך לכסות"בנ

  . צ לכסות"א א"עמו עוד בנ
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כ הוא "אא"דבאמת תיבות אלו , הענין הואביאור ו
ז "באים בהמשך להמדובר מיד לפנ" 'בבית המרחץ וכו

 יזהר כשמחליף חלוקו באמצע היום או הלילהל שצריך 
כ הוא "אא"ובהמשך לזה אומר ] 'כומתוך צניעות ו 'יהי[

ענין הפשטת כללות דהיינו דוקא ב" 'בבית המרחץ וכו
כשמחליף חלוקו צ ליזהר "אבבית המרחץ ש(וחליפת בגדים 

' רגע א' מעט מבשרו מגולה אפי' בענין שלא יהי' שיהי' וכו
 -וממשיך שכן הוא כשרוחץ בנהר . )'שלא לצורך וכו

מבשרו מגולה שלא  מעט' צ ליזהר שלא יהיה אפי"שא
צ "אערותו ' אפיכ מחדש ש"ואח. 'כוכשרוחץ בנהר לצורך 
כפי שאמר לעיל בנוגע לבית המרחץ ז "שאהיינו , לכסות

א זהו "כדאז התיר רק כללות ענין הצניעות ולא גילוי ערוה 
ואף שכתב לעיל בנוגע לבית המרחץ . (רק כאן בנוגע לנהר

ייק שערותו א לד"הרי דיבר שם בכללות וא" ערומים"
שאין צריך לכסות  - וממשיך לבאר שחידוש זה ). מגולה

אבל בעלייתו כיון , בנוגע לירידתו לנהר רקהוא  -ערותו 
ואכן כן הוא הדין כשרוחץ . צריך לכסותכלפי העם שפניו 

  . דייקא עם בני אדםבמרחץ 

ואין להקשות שאם יכסה ערותו בבית המרחץ כשיש 
הרי נראה  לכאורה שם ערומיםכיון שדרכן לילך , א עמו"בנ

 , העם-כי באמת זה נופל בהגדר של פניו כלפי, כבוש בדבר
 ,בירידתו לנהרכ "משא. א"עם בנמדברים שרוחץ הרי ש

, בנדון זה דוקא אין שום ענין לכסות, פניו כלפי העם שאין
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כ "ולכאורה אין דמיון לזה בבית המרחץ אא. 'ואדרבה כו
  .צריך לכסות בכגון זהל שלא "שי, הוא נמצא שם לבדו

א לילך שם "אך קשה שכיון שאמרנו שדרכן של בנ 
מהו הסברא לחלק שצריך  הרי א בענין אחר"וא, ערומים
שזה ' ק ב"ס' ב' א סי"ועוד במ? א"כשיש עמו בנ שיכסה

זהו כי מוכרח לגלות ' שאומרים שהמכסה נראה ככופר כו
עם  מ מהו החילוק"ז ביותר א"ולפ. כיון שרוחץ את עצמו

  .א עמו"ישנו בנ

ע מה שלא נוהגים כן לפועל "גם צ. ע בכל זה"ועדיין צ 
ואבקש מקוראי הגליון להעיר . ש ויראי שמים"גם אצל אנ

  .לי בזה )ולהאיר(

 

  

  ז "ע אדה"הערה בשו
   לעווינסאן' שיחי מענדל מנחם' הת

 תלמיד בישיבה

אמר רב יוסף מצוה בו יותר : "א"קידושין מא ע' גמ
כי הא דרב ספרא מחריך רישא רבא מלח  מבשלוחו
  ) י"רש. דג" (שיבוטא
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: ושם' ק ב"נ קונטרס אחרון ס"ר' ז סי"ע אדה"ובשו
ורבא ורב ספרא בכל שבת ושבת בודאי היו נזהרים "

לעשות דבר אחד כיון שהוא חיוב גמור אלא שכשנזדמן 
לכן היו מתעסקין ... רישא לרבא ושיבוטא לרב ספרא

  " בעצמן

רה הלשון של הקונטרס אחרון אינו מדויק כי והנה לכאו
בגמרא כתוב שרב ספרא מחריך רישא ורבא מלח שיבוטא 

א כותב שרבא החריך רישא ורב ספרא מלח "ובקו
  ?שיבוטא

 ואבקש מקוראי הגליון להעיר בזה 

 

 

  בעינן טעם כיסוי הפת בקידוש
  פעלער' שיחי דוד צמח' הת

 תלמיד בישיבה

מביאין שאין ה "ב ד"ע' ף קפסחים ד' מס' איתא בתוס
קדש לאנו רגילים לפרוס מפה ו" :כ קידש"את השולחן אא

כי היכי דתיתי ) ד"יתרו סנ' פ(והטעם מפורש בשאילתות 
שבתא ויש מפרש זכר למן שלא היה יורד דסעודתא ביקרא 

  " .ט והיה טל מלמעלה ומלמטה והמן בינתים"בשבתות וי
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טעמים אלו ' יא בז מב"י וסי"א ס"רע' ז סי"ע אדה"ובשו
  - שבת כבוד) ב ,זכר למן) דהיינו שמכסים החלות מפני א

  .שהזכיר בקידוש

א מביא הטור בשם "ק מ"א ס"אבל המשנה ברורה רע
שלא יראה הפת בשתו " כדיהירושלמי שמכסים החלות 

שאין מקדשין עליו אלא על היין והוא יש לו דין קדימה 
למן ומביא  וגם מביא הטעם שהוא זכר" בשארי מקומות

ז "שאדה, ולהאיר. (מ"ואכ, ש"הטעמים עיי' מ בין ב"נפק
בנוגע להבדלה ) שלא יראה הפת בושתו (מביא טעם זה 

פ לענין כיסוי הפת בשעת הגבהת הכוס "וגם בסידור בהגש
  )אינו מביא טעם זהלקידוש אבל בנוגע 

ע מכסים את הפת מפני זכר למן "ז הוא שלכ"והיוצא מכ
 ז הטעם העיקרי הוא מפני"ע אדה"שואבל לפי הבבלי ו

ליין שמקדשים עליו ולפי הירושלמי והמשנה ברורה כבוד 
) ב"ק י"ז ס"ט וט"ס א"ע המחבר רע"שו, ה גם בטור"וכ(

  .הפסבושת הטעם הוא מפני 

ם אם יכולים להשתמש יהמ בינ"פ הנפק"ל בדא"ואולי י
שודאי מפני הטעם (ככיסוי " פלאסטיק"בשקית העשוי מ

ז "פ אדה"שע) ן די בכסוי כזה כי אינו גרוע מהטלדזכר למ
שהכיסוי הוא כדי שתתראה הפת לאחר קידוש כאילו 

לא שהמקדש היינו שהכיסוי הוא בישביל   -הובאו עתה
צריכים כיסוי שמכסה את הפס ממראה  - יראה את הפת

ולפי המשנה ברורה  ,עינינו ואין די בכיסוי של פלאסטיק
" 'ראי"ל ש"יראה בושתו אולי ישהכיסוי הוא כדי שהפס לא 

שהפס שמסמן גשמית ולכן די בכיסוי ' אצל הפס אינו ראי
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' בושתו היינו בכיסוי בכל שהוא אפי" לראות"אינו יכול 
  .פלאסטיק

ז ההלכה ברור שאין די בכיסוי "ע אדה"פ שו"פ ע"ועכ
  .של פלאסטיק וצריכים כיסוי מעולה לכבוד שבת) או שקית(
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 שונות/פשוטו של מקרא
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טעות העולם בניגון געגועים 
  "קרעמענטשוקער בערעלאך"

 לו' שי דוד' הת
 תלמיד בישיבה

, בניגון המפורסם הנקרא קרעמענטשוקער בערעלאך
מנגנים ההמון ', מאיזה סיבה שתהי, שכעת, ישנה תנועה

  . בשיבוש ושלא כהנוסח האמיתי

הנוסח . 2הטעות העולם ובציור . 1והנה הנחתי בציור 
  .תיהאמי

הוא כמו שהוא בספר ) 2בציור (והנוסח האמיתי כאן 
ה הבעל מנגן "שמואל זאלמאנאוו ע' ח ר"הניגונים של הרה

מ במה שנוגע "מ, ואף שאינו בדיוק כמו שם(, המפורסם
שיר ' ח חלק ו"וכן שרים כן כנוסח זה בניח) דומים הם, לכאן

וכן שמעתי בהליקוט ) סתם' ניגון געגועים'ושם נקרא (' ב
נחום ' היכל הנגינה ניגון זה שמנגן שם החסיד ר

וכולם מנגנים כהנוסח שהעתקתי כאן , מ"ובכ, גאלדשמיט
  .ולא כטעות העולם

בענין שירת , והרי ידוע ההדגשה שאצלינו חסידים
  .'כנוסחיהם המדויק וכו' שיהי, הניגונים

  .ולא באתי אלא להעיר
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  י בפרשת יתרו"הערה ברש
לעווינסאן' שיחי מענדל מנחם' הת  

 תלמיד בישיבה

בפרשת יתרו מדובר אם יתרו בא לפני מתן תורה או 
, ת"י נוטה להצד שבא לאחרי מ"ורש, לאחרי מתן תורה

לדברי  אף. ה ויהי ממחרת"בד) ג"פסוק י(י כתב "שרש
י אינו "שמזה רואים שרש, ת בא"האומר שיתרו קודם מ

ובניו , אשתו, ואיך לא קרא  משה את חותנו, סובר כן
  ? ת"למ

 ,ואולי יש לומר שרצה לקיים המצוה של והגדת לבניך
וישלח משה את חותנו וילך לו אל "ז "ש בפסוק כ"או כמו

' ורואים ממה שכתוב בפרשת בהעלותיך פרק י" ארצו
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ד שיתרו רצה לחזור למדין ומובן שהלך וחזר כמה ''ל - ט"כ
ויש לומר שיתרו גם הגיע למתן תורה אבל לא , פעמים

 נזכר בתורה 
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 הוספות
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  ןןפרסומי ראשופרסומי ראשו

  --יחידותיחידות--
  ..אא

מפתויי היצר לחשוב שכיון שאינה לשמה "
רק מתוך שלא לשמה בא לשמה , לא יעשה

  "בחיות' ושיהי

לו ' שמואל שיחי' ח ר"יחידות של הרה  
א"ג שבט תשכ"י, יתרו' לפ' באור ליום ב  

ד"יר נש"מוק אד"י כ"תוכן היחידות הוגה ע  

  :רההקדמה קצ

ק "דיבר כ, א"א שבט תשכ"ק י"בשיחת התוועדות מוצש
ד התעוררות פתאומית להתקשרות "ש בארוכה ע"אד

שלא , ובכדי לחזקו. ואשר זה באה מצד שהרבי חושב עליו
בפתק . צריכים להביא ההתעוררות בפועל ומעשה, יתעלם

  .שלי שאלתי איך במיוחד להביא זה בפועל

היות : "ר"ק אדמו"י לככתבת, ד שבט"בי, לאחרי היחידות
איזה ענין שאמר לי  יכי מתיירא אני פן טעיתי או שכחת

, ג שבט"א בהיותי ביחידות אור ליום י"ר שליט"ק אדמו"כ
ר "ק אדמו"כותב אני את הענינים שזכרתי ואבקש מכ

 ]ראה בפנים."[א להזכירני על החסר"שליט
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ק "ש כ"פ כמ"א דתניא בע"לידע רפמ: אדות המחשבה"... 
פ איזה פרקי משניות "ולחזור בע, א אז"ר שליט"ואדמ

ולחזור עליהם במחשבה בזמן שהולך , ואיזה פרקים תניא
ומעט , ובזמן הפנוי, ח"או בין סדרים בנגלה ודא, בגַאס

' מבלבלות'ואדות מחשבות ה. אור דוחה הרבה חושך
רק , והסיח דעת היינו שלא לחשוב אדותה. להסיח דעת

ואם . ענין עס זָאל ניט זיין לחשוב אדות ווָאס פַאר ַאן
', מצד איזה סיבה שתהי, ואם. הוא ענין תורה בודאי טוב

אזי לחשוב בענין צדדי ַאבי ניט ענינים בלתי , אי אפשר
  .רצויים או אסורים

' תלוי במה תהי: במה עיקר ההתבוננות, אדות התפילה 
, אזי בו, אם במאמר שלמדתי קודם התפילה, חיות יותר
. בלעבעדיקייט' והעיקר שיהי, בהם אזי, מ"ואם פיה

שאם , א הוא"ר שליט"ק אדמו"ומסופק אני אם כוונת כ(
, דוקא במאמר שלמדתי אותו היום' אתבונן במאמר יהי

   .)הוא דוקא לאואו ש

כ "ואח, ל הענינים"מתחלה צ: 'מה שבכל חסר אמת וכו
ש בגמרא ופוסק "וכמ, ל"מ צ"מ, אם אינו עם אמת' אפי
כ בהרגל "ואח, שלא לשמה' ל אפי"ז שצ"ע אדה"בשו

  .כ"יבא לשמה ג, בהענין

וללמוד מה , ש בהיום יום"העצה כמ: אודות התקשרות
ש בתניא דהיחוד הזה "וכמ, א לומד"ר שליט"ק אדמו"שכ

מובן שצריך אני לשמור . 'עד שאין כמוהו כו, נפלא
עד באופן כזה , ולכל לראש לשמור סדרי הישיבה, ת"חת

  . יםשיפעול גם על אחר
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ק לפני "בש –לכתוב זמן מה קודם לו  –אודות יום הולדת 
ובהיום הולדת ליתן צדקה , יום ההולדת לבקש עליה לתורה

ח "קודם שחרית ומנחה וללמוד שיעור נוסף נגלה וכן בדא
כי מפתויי היצר לחשוב , ל הענינים אפילו שלא לשמה"וצ

רק מתוך שלא לשמה בא , שכיון שאינה לשמה לא יעשה
  ."בחיות' ה ושיהילשמ

דער רבי האט געזאגט איך זאל : בסוף היחידות אמרתי[
  :]ש"ק אד"ואמר כ... לערנען וואס דער רבי לערט

  .איך לערן נגלה און חסידות"

ח ואין נוגה "קביעות בנגלה וקביעות בדא –והלימוד  
, ת במדבר החילוק בין תורה למצוות"ש בלקו"וכמ, במה

בר זה אבל התורה היא כמו וזו בא, דמצוה זו באבר זה
ואם יש לימוד התורה אזי במילה , הדם שבכל הגוף בשוה

 ."מישט זיך אויס בהדם שבכל אבר
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 ..בב

 ,הנהגתך כדבעי וועט זיך אפשפיגלן בבית"
"שיראו כמה יכולה חסידות לפעול  

לו ' שמואל שיחי' ח ר"יחידות של הרה  
כ"ג שבט תש"באור ליום י  

ד"ימור נשק אד"י כ"ע תוכן היחידות הוגה  

  )ש"ק אד"בחצאי עיגול הוא הוספות או תיקונים של כהבא (

  :הקדמה קצרה

נכנסתי ליחידות לקראת )ט ו"בחור בגיל י ת יחידות הנוכחי הייתיעב(
, ח ניסן"ד שבט ור"בין יו(ט "עלאדר הב' ום ההולדת העשרים שלי בכי

סעים לבית היו נו - בה למדתי  - ת במאנטריאל "תלמידי ישיבה תו
ושאלתי אודות  ).וחודש תשרי, ב תמוז"י, פסח, ד שבט"יו לחיינו רק ע

 .מחשבה דיבור ומעשה בטלות ואסורות ואודות תפילה

ש לשאול אם אכן תפסתי נכון "ק אד"כתבתי לכ, ביום שלאחרי היחידות
  :ש"ק אד"כל מה שאמר כ

  ד"בס"
  כ"ג שבט תש"י

  א"ר שליט"ק אדמו"כ

א בשעה "ר שליט"ק אדמו"ידות אצל כהיות כי נכנסתי ליח
ר "ק אדמו"ואיני בטוח שהנני זוכר כל הוראות כ, מאוחרת
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, ב מה שהנני זוכרותלכן הנני כ, א כמו שאמרם"שליט
  ..."א להזכירני על החסר לי"ר שליט"ק אדמו"ומבקש מכ

ראה [ש הוסיף או תיקן "ק אד"וכ, וכתבתי מה שזכרתי
  .]בפנים

ה לחשוב אודות זה וואס תרא, בהנוגע למה שכתבת"
, עד מעבר לדף, א דתניא"פ ריש פמ"ולחזור בע, ווייניגער

) כאלו כמו 1(אשר שם מדבר אודות ענינים , תיבת המלך
יותר . נצב עליו ובוחן כליותיו ולבו אם עובדו כראוי' ה

ומזמן לזמן תוכל לחזור , לחזור מיט די ווערטער' טוב הי
  .פ במחשבה"או לכה, בדיבור

ד "חסידות חב -שהנך זה שהכניס חסידות לביתך  כיון
כ "שהיתה לך שייכות לחסידות ואח -וחסידות בכלל 

לכן הנהגתך , )'וכו 2(הלכו אחיך לקעמפ ואמך נתקרבה 
שיראו כמה יכולה , כדבעי וועט זיך ָאפשפיגלן בבית

  .חסידות לפעול

, בטילות או אסורות, אודות מחשבות אלו, והעיקר
תסיח דעת , וכשנופל מחשבה כזה: ניגערתחשוב וואס וויי
ענין בתורה  3(לחשוב אודות איזה  ;מזה ולא להלחם

אודות מזג האויר ) או, תוספותב או אפילו להבדיל "וכיו
תקח . ַאבי ניט אודות מחשבות אלו, או אודות פַאליטיקס

' ויהי, בידך ליקוטי דיבורים או איזה קונטרס או איזה ספר
ובמילא יבטלו , בספר ראשך עסוק בהקונטרס או

  .א דתניא"פ ריש פמ"ותראה לחזור בע... המחשבות



לונדון - ישיבה גדולה ליובאוויטש  

107 

', בשבת של יום ההולדת תבקש עלי, בהנוגע ליום הולדתך
, ובערב שבת תתן צדקה לפני שחרית ולפני מנחה
, ובשבת של יום ההולדת תלמוד שיעור נוסף בחסידות

  .ובמקום שלבו חפץ

רה ובקיום בלימוד התו, ואחרי כן, עד אז' ויברכך ה
... , ויצליחך, ויוסיף לך כהנה וכהנה. המצות בהידור

  ...תראה שאינו קשה כל כך כמו שהנך מדמה

ל הן שתי "א אם הנ"ר שליט"ק אדמו"ורוצה הנני לשאול מכ
  . אם לאו מענות על שני הענינים

  )כל הענינים שנדברו 4(

 "התלמיד שמואל בן יענטא לו
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- מכתבים-  
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  נ"לע

גרשון  ר"באברהם אליעזר  'ר
   ה"ע

  פאול

  א"מנחם אב תשע' נפטר י
  ק"לפ" ביאת משיח"שנת  

י"נדפס ע  
פאולמשפחת   

 שיחיו

  
  
 
  נ"לע

 ה"ע ברוך 'החבר ר בת דייכא  מרת
  וויינגארטען

  א"תמוז תשע' נפטר כ
  ק"לפ" ביאת משיח"שנת  
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  נ"לע

  ה "עדוד יוסף  ר"בצבי דוב  'ר

  נ"ולע

  משה אברהם' ר בת צביהרת מ
  ה"ע

  וויינבוים

י"נדפס ע  

 משפחת וויינבוים

 שיחיו

 
  

  י"נדפס ע

  הרוצה בעילום שמו 
 שיחיו
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 לזכות
 מדינות רחבי בכל אדוננו שלוחי

 'אנגלי
 הקודש ובעבודתם בפעולותם שיצליחו 

' ושיהי ,חוצה והמעינות היהדות בהפצת
 םפעולות י"שע ויזכו ,הרחבה מתוך הכל
 האמיתית הגאולה ממש בקרוב' יהי

  צדקנו משיח י"ע והשלימה
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  נ"לע
  

  יחיא-יחיאלבן מורי  צדוק 'ר

  יוסף רימיבת  שושנה ומרת
  י"נדפס ע

  'משפחתו שיחי 
 

  

  
  

  י"נדפס ע

   הרוצה בעילום שמו 
  שיחיו
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  נ"לע
 על נ"במס פעלים ורב צ"בצ עוסק נ"נו א"אי ח"הרה 

 הרבצת על הגלתה אשר גולהב להיות זכה צ"תומ
  'וכו התורה

   ר"שד ה"ע כתריאל' ר בן ציון בן 'ר 

  ה"תשל תמוז' ה קרח' פ ק"בש נפטר
  הרבנית וזוגתו

 מנחם' ר בת גאלדע אסתר מרת 
   ה"ע מענדל

  ד"תשכ מרחשון ג"כ נפטרה

  טוב שם
  'אנגלי ליובאוויטש דפעולות היסוד מניחי
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נ"לע  

' עובדי בן' אברהם ישעי' רת "הרה 
ה"ע  

 שטראקס
  מחנך מסור ואהוב על תלמידיו

  ב"עתש'ה ניסן' לע ביום "נלב

 
י"נדפס ע  

שטראקסמשפחת    
 שיחיו

 
 לזכות

 גאלדא סימא בת חנה האשה מרת

!לרפואה שלימה בקרוב ממש  
 

י"נדפס ע  

 'שיחי שמואל חיים הכהן 'בנה הת 
 ווינטער


