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 ה"ב

 פתח דבר 

 

ת הננו מתכבדים להגיש לקהל לומדי התורה "להשי' שבח והודימתוך 
דהאי  'אגליון )' ש"נאתמימים והערות 'קובץ , ש"תמימים ואנתלמידי ה, ושוחריה

 .חידושים ועיונים בכל חלקי התורה, אשר הוא. מלבורן -גדולה  הדישיב( שתא
 -ד "המסכת הנלמדת שנה זו בישיבות חב -גיטיןעל מסכת בעיקר ובגמרא הם 

 ".המביא גט" -' אעל פרק  פרטוב, תומכי תמימים בכל רחבי תבל

ראש השנה  ,כסלו' כ -ט "י ”חג החגים“ לקראתקובץ זה יוצא לאור  
החג אשר פדה בשלום נפשנו ואור ', ט"ר הזקן הבעל"ח ויום גאולת אדמו"לדא

ח אשר הנחילנו אבותינו "היום הזה הוא ראש השנה לדא, וחיות נפשנו ניתן לנו
ועלינו להעיר לבבנו ..  ל"ט ז"והיא היא תורת הבעש, ע"ע זי"ה נ"הקדושים זצוקלל

שיאיר נפשנו באור , חפץ ורצון פנימי ועצמי באמיתת נקודת לבבנו' ביום הזה בבחי
של וגם יום ההילולא  (.ע"ב נ"ר מוהרש"ק אדמו"ממכתב כ) ''פנימיות תורתו ית

 .ע"מורינו הרב המגיד ממעזריטש נ

ובהתאם לזאת הדפסנו בראש , מאן מלכי רבנן– "פותחין בדבר מלכות"
ימי ו ט כסלו"על י (ל''ש ח"לקומ) ר נשיא דורינו"ק אדמו"מכ יםמכתבב הקובץ

 .ט"חנוכה הבעל

* * * 

שתלמידי , ר בריבוי מקומות"ק אדמו"הוראת כ, וידוע ומפורסם
ויעלו , "לאפשה לה"יהגו בתורה עד לאופן ד" תורתן אומנותם"התמימים ש

על מנת לעודד , ומזמן לזמן יוציאו קובצי חידושי תורה, חידושיהם על הכתב
ובהתאם לכך . מתוך חיות ותענוג, ולחזק לימוד התורה ופילפולא דאורייתא

יאים אנו לאור גליון זה על מנת לעורר ולחזק בין כתלי הישיבה ובכל העיר מוצ
שאמר , ד"ובמיוחד בנדו. ובפרט כתיבת חידושי תורה, את לימוד התורה בכלל

נעמען איי" - ביחידות לישיבה גדולה מלבורן הרבי לתלמידים השלוחים
 "!לימוד התורה דורךאוסטרליא 



 ה"תשע'ה לחסידות ה"ר -ט כסלו "י 4

 'רבנים ויושבי אוהל וכולובפרט  הקדוש הננו בזה להודיע לכל הקהל
 –' וניתן לכתוב בכל מקצעות תורתינו הק. מזמן לזמןת יצא לאור קובץ "בעזהי

 . הלכה ועוד ,ובתורת הנסתר, נגלהבתורת ה, עניני דיומא

מי תחובכל  ביאוריםולכן בקשתנו שטוחה לכל מי שיש לו חידושים ו
 ראה)בטובו לשלחם אלינו שיואיל נא , או על הנכתב בזה תורתינו הקדושה

האחרון למסירת ההערות ראה בסוף ותאריך , לעיל בראש הקובץ 'הכתובת וכו
ולזכות בהם את , ת"היזוכל לפרסמם בחוברות הבאים בעמ שנ"ע( מפתחה

 . הרבים

ותלמידי התמימים  החשובים רבניםהבהזדמנות זו באנו להודות לכל 
שעמלו ויגעו להעלותם , שהואילו בטובם למסור לנו את הערותיהם וחידושיהם

 רובין' שי מרדכי השליח  השקדןו' ד וכובהנעלה והנכ' ובפרט להת .על הכתב
 .שעזר רבות בהוצאת הקובץ

שעברנו ועבדנו על תוכן ההערות והביאורים עד מקום : וזאת למודעי
לא עלינו המלאכה "אך , בנוגע לתוכן והן בנוגע לטעויות הדפוסהן , שידינו מגעת

וכתבנו , לתועלת הרבים יגענו להקל על הלומדו. "שגיאות מי יבין"ו" רלגמו
יופיעו במפתח בראש ו, התוכן של כל ההערות והביאורים סיכומים וקיצורים על

 . ואנו תקווה שיועיל למעיינים, הקובץ

* * * 

וכלשון  ,'תורה חדשה מאיתי תצא'ו לביאת גואל צדקואנו תפילה שנזכה 
' לבאר להם סוד טעמי, ומובטחים מאתו להופיע עוד עליהם( "ב, ש א"שה)י "רש

מלך וכמאמר , 'הקיצו ורננו שוכני עפר'לקיום היעוד וונזכה , "ומסתר צפונותיה
, במהרה בימינו, "לכשיפוצו מעינותיך חוצה? אימתי קאתי מר"ט "משיח לבעשה

  .אמן

 המערכת
 שנה ו"פ –ע "ר והרבנית זי"ק אדמו"יום נשואי כ – ד כסלו"י

 ה "תשע'שנת ה
 טרליאאוס, מלבורן
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 פתחמ
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 תמחברי המערכ' נא לפנות לא
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 דבר מלכות
    

  חנוכה – ט כסלו"י
היונים טמאו כל השמנים שבהיכל : ל"כ וחנוכה י"ובימים אלו שבין יט ...

. י"וכידוע מכת המתיונים שהיו אז בין בנ. בזה שחכמות חיצוניות התגברו' והפי
כ עד אשר הוא "שכל האנושי אשר בו מתגבר כ, ב"ששכל דנה: ובעבודה בנפש האדם

בה , א לו להשיג און פילן ענין והשגה אלקית"היינו שא, שבנפשד "מטמא כח החב
ס "אבל סו. ה משכיל מבין ומשיג אותו בטוב"ד ענין גשמי ה"בשעה שכשמדיינים ע

' ג וממנו מאירים את המנורה דנר ד"מוצאים פך אחד של שמן חתום בחותמו של כה
 .נשמת אדם

כל השמנים שבנפשו דלכאורה אינו מובן דאחרי ירידה גדולה כזו שנטמאו 
דענין . ג באמצע"ל דיד כה"ובזה ספרו רז. מה ומי יעלה אותו מבירא עמיקתא זו

יושב ' ותפארתו וכבודו שיהי: ז"ה ה"ק פ"כהמ' ם בהל"ש ברמב"ג הוא כמ"כה
שבכל . ואינו זז משם —יראה שלם  —ביתו בירושלים ' ויהי' במקדש כל היום כו

ולכן היא , ז"יחידה שבנפש שאינה בלעו, שבוג הוא נקודת היהדות "אחד בפרט כה
בבחינת שינה קודם שבא לידי נסיון באמונה ' אלא שאפשר שתהי. תמיד בשלימות

 .ט"ש בתניא פי"וכמ

ג "י התקשרותו בכה"הוא ע, והנה לעוררו משנתו גם מקודם שבא לנסיון
ת והוא ראש אלפי ישראל שהוא יושב כל היום במקדש ואינו זז משלמו, שבכללות

א מהמתקשרים בו פך של שמן שממנו יכול להאיר נר "והוא נותן לכאו. היראה
אבל צריך לקבוע ימים אלו לא רק להודאה , נשמתו אף שטמאו מתחלה את השמנים

השגה והבנה ( ב, שבת כא)ל גם הלל "אלא צ —כח האמונה והודאה בלבד  —
ט כסלו הוא "ום יד שי"שזהו ענין תורת חסידות חב, דע את אלקי אביך, באלקות

 .שנמשך גילוי אור פנימיות תורתנו וצריך שיאיר בפנימיות נפשנו, ה שלה"ר

 (ח"תש, כסלו' ממכתב כ)

ט כסלו אמורים "בו כותבת שבי, ז בחשון"מאשר אני קבלת מכתבה מי
ומבקשת דברי , "החסידות"לקיים פתיחה חגיגית בקשר עם פרויקט חינוכי שנושאו 

 .ברכה לחגיגה זו
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ובפרט , ובהקדמה אשר כידוע כל הנעשה בעולמנו הוא בהשגחה פרטית
ארץ אשר תמיד ", גוי קדוש בארץ הקודש, בשטח החינוך הדתי לבני ובנות ישראל

 ."אלקיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה' עיני ה

בודאי שיודעת , ט כסלו"ועל פי כתבה שהפתיחה החגיגית תתקיים בי
מייסד תורת , בעל התניא והשלחן ערוך, רבנו הזקן גאולת, פרשת יום סגולה זה

וכידוע ומפורסם . צפוי לו מאסר עולם ויותר מזה' שהי, ממאסרו, ד"חסידות חב
שמהנקודות העקריות וגם פנימיות שבפרשה זו היתה עבודתו המסורה בכל לבו 

ועד , ונפשו לשיפור מצב היהדות וחיי היהודים בגשמיות וברוחניות גם יחד
שיהיו חדורים בפנימיות היהדות הקשורה , יוםם ופרטי פרטיהם בחיי היוםלפרטיה

 .ובאופן דהפצת המעינות חוצה, (שתוכנה הוראה וחינוך)בפנימיות התורה 

שכשאיש : בכל שנה ושנה יום סגולה זה מזכיר ומדגיש הוראה עיקרית
ם מבני עמנו מחליטים בכל תוקף שלא להתרשם מעניני העול, נער וזקן, ואשה

מובטח ', המעלימים ומבלבלים לחיים על פי התורה ומצותי( מלשון העלם והסתר)
ואדרבה ממלאים תפקידם עוד ביתר שאת וביתר , להם שמתגברים על כל המניעות

 .ובאופן שמוסיף והולך, הן בנוגע לחייהם הם והן בנוגע להשפעתם בסביבה, עז

, ט כסלו"בסמיכות ליהבאים , והרי זו גם מההוראות העקריות דימי חנוכה
הנזכרים ונעשים מדי שנה בשנה , כידוע מהקורות את עמנו בימים ההם בזמן הזה

סמל והוראה לנר מצוה ותורה  —הלוך ומוסיף בנר ואור מיום ליום , במצות נר חנוכה
 .אור

לחנך  —וזהו גם כן תפקידו העקרי של כל מוסד חינוך יהודי הראוי לשמו 
ועל אחת . חשכת העולם" נר להאיר"' אחד ואחת מהם יהישכל ( ות)את התלמידים 

שתפקידו להוסיף בכל עניני היהדות , "להר א"ס דתי הנושא את השם "כמה וכמה בי
 .'התורה ומצותי, במעלות הקודש' המוליכים ומעלים להר ה

, שיחיו, א מהתלמידים והמחנכים וחברי ההנהלה"והנני לאחל לכל או
והרי הבטיחה . לבדרך העולה בית א, עניני דתנו ותורתנושילכו מחיל אל חיל בכל 

 ."מציאה"בבחינת , הצלחה מרובה שלא לפי ערך היגיעה —יגעת ומצאת : תורתנו

 בכבוד ובברכה לבשורות טובות

 (ו"תשמ'ה, ממכתב ראש חודש כסלו)
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 גלהנ
 

 *קיימא של דקשר בגדר צ"רלויהר בדברי ביאור
 

 רובין' שי מרדכי' הת השליח

  שליח בישיבה

 .א
 ק"צ  בגדר דקש"ר על הערת רלוי"ק אדמו"שאלת כ

 עבר אדם" "אליהו דבי תנא"ב ש"מ הזקן ר"אדמו מביא' ח פרק התשובה באגרת
' ב יקרא אחד דף לקרות רגיל' הי אם' ויחי יעשה מה למקום מיתה ונתחייב עבירה
 וקושרו וחוזר הנפסק חבל כמשל והיינו' וכו פרקים' ב ישנה' א פרק לשנות דפים

 ."'וכו נחלתו בחבל הוא וככה ומכופל כפול הוא הקשר שבמקום

 ע"זי מ"נבג ה"זצוקללה יצחק לוי' ר 'וכו המקובל ח"הרה ג"הרה ק"כ ובהערות
 -ומכופל  כפול" הלשון שכפל, מבאר התשובה אגרת על (ר"ק אדמו"אביו של כ)

 והיינו. ומכופל כפול הוא שאז( קיימא של קשר הוא שאז) זה ג"ע זה קשרים' ב הוא
 ".פרקים' ב ששונה מה ומכופל. דפים' ב שקורא מה הוא כפול

ר דברי אביו על "ק אדמו"מבאר כ( ואילך 111' ט ע"חל)והנה בלקוטי שיחות 
ק "כתב כ 5 הנה בהערה, ד"ובהנוגע לנדו. ש לשלימות הענין"עיי, רוכהת בא"אגה

 הוא שאז) זה ג"ע זה קשרים' ב הוא — ומכופל כפול"צ "רבינו על המילים של רלוי
 : ל"וז ,"(קיימא של קשר

                                                   

 ה"ע חנה הרבנית הצדקנית מרת, "המלכות אם" - הילולא - להסתלקות החמישים שנת לכבוד *
 של הילולא - להסתלקות השבעים שנתוגם בקשר ל –( ד"תשע'ה – ה"תשכ'תשרי ה ו"וא) שניאורסאהן

 – ד"תש'ה אב מנחם' כ) שניאורסאהן ע"זי מ"נבג ה"זצוקללה יצחק לוי' ר המקובל ח"הרה ג"הרה ק“כ
 .דורנו נשיא ר מליובאוויטש"אדמו ק"ראשינו כ הורי עטרת, (ד"תשע'ה
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 ז"ועד, "זה על זה קשרים' ב דהיינו גמור קשר" א"ס א"סתרנ ח"או ע"שו ראה"
 קשר הוא. . ז"זעג קשרים' בב הכרך ראשי' ב וקושרים" ו"ס שם ז"אדה ע"בשו הוא
, העיקר זהו ולכאורה". עולמית להתירו חושש שאינו" מוסיף שם אבל, "קיימא של

 בהערות כאן זה הזכיר ולא. בארוכה א"ס ז"סשי ח"או ז"אדה ע"בשו כמבואר
 .ק"עכלה" .מ"ואכ. ג"וס ב"ס שם וראה. ר"אאמו

זה  על זה קשרים' ק בב"צ מגדיר קש"לוי' ר' לכאו: ק רבינו הוא"שאלת כ, כלומר
ק הוא "קשע העיקר בגדר של "ז בשו"אבל לדעת אדה, (ע במחבר"כמוזכר בשו)
' ולא בב, (ז"ריש סשי" )קיים להיות לו שאפשר זמן כל כן שישאר דעת על שקושרו"

העיקר חסר  -ז "ק לפי אדה"צ לנקוט גדר דקש"לוי' ל לר"פ דהו"ועכ, קשרים
" זה ג"ע זה קשרים' ב הוא _ ומכופל כפול"הרי רק מצד : ובסגנון אחר קצת. מהספר

 כ הוא על דעת שישאר"אלא א, "(קיימא של קשר הוא שאז)"אינו ודאי שתהא 
 .לעולם

פ "עכ –ר "ק אדמו"לפרש דברי קדשו של כ' מוטלת עלינו החוב וכו' והרי לכאו
צריך  ולכן, ראשית מצד דיוק דברי קדשו בכל מילה ומילה. לעיין ולפלפל בדבריו

בפרט ) "מקומו כאן אין" בכתבו רבינו של בדבריו הכוונה עומק מהו להבין ולעיין
 המקום היה שלא היינו ,הוא" מ"ואכ"של ' דהפי. בסוף ההערה( אותיות מודגשותב

מקום לבאר ולתרץ את  יש דבעצם אבל ודאי, כ ולבאר הענין"כ להאריך (דוקא)שם 
" וקשה", "ב"צ", "ע"צ"ל "דאם אין לו ביאור כלל הול, צ"לוי' ר של דברי החידוש

השאלה על דברי אביו שבהשקפה וגם יש לעיין ולהעמיק בזה מצד גודל  .ב"וכיו
 .ראשונה אינם מובנים

ראיתי לנכון להביא בשלימות את הציונים של ', ואף שנראה כקצת אריכות וכו
ק "צ בחידושיו ודברי כ"ר הצ"ק אדמו"דברי כ ובנוסף לזה גם, ז"ע אדה"רבינו לשו

 אביו על רבינו שאלת כדבעי תחילה להבין ראשית, כדי ,א"ש במק"ר בלקו"אדמו
כי רק עם ידיעת , ועוד .מ"בכ נשיאנו רבותינו מדברי את השאלה לחזק וגם, ל"ז

 .צ"ק נוכל לבאר את דברי רלוי"שורש הדברים בגדר קש
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 ז בגדר מלאכת קשירה"ע אדה"שו

 הן והמתיר הקושר: "ל"וז, (א"ס ז"סשי ח"או)ר הזקן כתב בשלחנו "דהנה אדמו
 שכל ברשתותיהן ומתירין קושרין חלזון צידי היו במשכן שכן מלאכות מאבות
 חוטין ליטול שצריך ופעמים קיימא קשרי והן קשרים קשרים עשויות רשתות
 .מכאן וקושר מכאן ומתיר זו על ולהוסיף זו מרשת

 דהיינו לעולם להתקיים העומד קיימא של קשר על אלא חייב אינו התורה ומן
 לו יצטרך שלא זמן וכל קיים להיות לו שאפשר זמן כל כן שישאר דעת על שקושרו
 הואיל כ"אעפ ויתירנו קרוב בזמן להתירו לו שיצטרך שאפשר פ"ואע להתירו

 נקרא זה הרי לעולם כן שישאר ואפשר יתירנו מתי בדעתו זמן קוצב אינו וכשקושרו
 .התרתו ועל קשירתו על וחייבים קיימא של קשר

 אין מאד ארוך זמן הוא אפילו בודאי יתירנו שאז זמן איזה בדעתו קוצב אם אבל
 סופרים מדברי אבל התרתו על בין קשירתו על בין התורה ופטור מן קיימא של זה

 בין לקשרו בין ואסור זמן איזה להתקיים ועומד הואיל קיימא של כ"ג זה נקרא
 קשרים כגון ביומו להתירו אלא כלל להתקיים עומד אינו אם אבל להתירו

 מותר מתירן ערבית וכשפושטן קושרן שחרית שכשלובשן ומנעלים שבמלבושים
ז בהלכה נביא קצת מהמשך "ולשלימות שיטת אדה. )ל"עכ." בשבת ולהתירן לקשרן
 (.1ג כאן"בשוה

 - א"תרנ' סי)ל "ז ומובא בהערת רבינו על אביו הנ"ע אדה"וכן חזינן לקמן בשו
 שכורכין זה בדרך האגד לעשות נוהגים יש" ,('סעיף ו, וברכתו לולב נטילת דין

                                                   

 חולצין ואינם בלילות שלומדים חכמים תלמידי כגון ביומן להתירן שלא בדעתו הוא אם אבל( "1     
 להתירן שלא בדעתם אם שחרית בשבת לקשרם אסורים בלילה מלבושיהן פושטים ולא מנעליהן

 מיד להתירם שלא בדעתם היה החול מימות באחד אותן כשקשרו אם בשבת להתירן אסורים וכן ערבית
 ואף בשבת לקושרם מותרים סתם קושרים אלא כשקושרין כלום בדעתם אין אם אבל שלאחריו בלילה

 הואיל קיימא של קשר כך בשביל נקראים אינן זמן איזה לאחר עד בלילה אותן מתירין אינן כ"שאח
 התלמידי גם לפעמים שהרי שבת מוצאי בליל אותן יתירו שלא ודאי הדבר היה לא הקשירה ובשעת
 קשרו אפילו סתם קשרו אם בשבת להתירן מותרין וכן ישכבו טרם בלילה מנעליהם חולצים חכמים

 ואין בודאי זמן איזה לקיימן דרכו שלעולם קשרים אבל בינתיים התירו ולא מרובה זמן השבת לפני
 .ל"עכ...להתירם או בסתם אפילו בשבת לקושרן אסור ביומן להתירו לעולם דרכו
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 עיגול לתוך הכרך ראשי ותוחבין היטב מהודקין שיהיו עד אלו מינים שלשה סביבות
 בשני הכרך ראשי שני וקושרים מחמירים ויש אלו מינים שלשה סביב הכרוך

 קיימא של קשר הוא שהרי זה בענין לקשרן אפשר שאי ט"וביו זה גבי על זה קשרים
 על זו עניבות שתי שעושין דהיינו בעניבה אותו אוגדין עולמית להתירו חושש שאינו

 עיין עולמית להתירו חושש שאינו כיון קשר גבי על עניבה לעשות אסור אבל) זו גבי
." שנתבאר כמו הכרך עגול לתוך הכרך ראשי שתוחבין או[( ז"שי( ]א"שמ) סימן

 .כ"ע

 ק"צ בגדר קש"דברי חידושי הצ

ס דרק נקט האי גדר "ע על הש"הצמח צדק נר "ק אדמו"ואכן גם בחידושי כ
אף שדן )קשרים ' ולא מוזכר כלל ענין ב" עולמית להתירו חושש שאינו" -ק "בקש

, מעשה הדיוט' אלא אפי' ל דלא בעי מעשה אומן וכו"י דוקא דס"שם בשיטת רש
 :ל"וז, (בארוכה להחילוקי דעות שבזה( ואילך' אות ג)וראה לקמן 

 יריעות שאורגי חלזון צידי שקושרין מקשר יותר קיימא של קשר לכאורה"
 שום בלי כלל לעולם מתירו אינו בודאי זה וקשר אותה קושרין נימא להן שנפסקה

 של קשר ודאי הוא זה קשר ה"ומש אריגתו סותר אינו ודאי הבגד שהאורג כמו ספק
 להתיר לפרקים שנצרכים כאן י"רש' כ הרי חלזון דצידי רשתות קשר אבל קיימא
ק "צ בגדרו של קש"וכן כתב הצ". להרחיבן או לקצרן כדי הקיימות רשתות קשרי

 קיימא של קשר איזהו י"רש עליו חייבין קיימא של קשר. קיצור"ל "וז, בקיצור שם
 .ק"עכלה, "ד"דע' גמ הנפסקות יריעות חוטי דקושרי דומיא לעולם מתירו שאינו

 ק"ר במלאכת קשירה וקש"ק אדמו"דעת כ

. א"פ דבריו במק"ל ע"ק רבינו בהערה הנ"להוסיף ולחזק את שאלת כאולם יש 
דהנה . ר"ק אדמו"בדברי כ ק"ובקש במלאכת קשירה כ חזינן בהדיא האי גדר"דהנה ג

ק "מבאר ומחדש כ( ואילך 11' ע –' ד ואתחנן א"ש חי"לקו)ס שבת "בההדרן עמ
השיחה לשלימות כ עוד מ"ונביא כאן ג)ק "רבינו בארוכה בגדר דמלאכת קשירה וקש

 : ק שם"וזלה(. 'ד הוא בסעיף ד"והעיקר בנדו, כ להוסיף בהבנת הדברים"הענין וג

גם בקשר שאינו של ' דלכאו –וי״ל שעד״ז הוא גם בנוגע לקשירה ( 'סעיף ב") 
מפני , אומן״ ״מעשה ,של מלאכת הקשירה( בשלימות)היינו כשחסר בסיום )קיימא 
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: יש להקשות"( 'זמן שאפשר לו להיות קיים כו שאינו קושר ״על דעת שישאר כן כל
 –? למה לא יהי׳ אסור מה״ת מטעם חצי שיעור

כ״א חצי , של המלאכה( בכמותה) שיעוראי״ז חצי : והתירוץ הוא ע״ד הנ״ל
שישאר כן לעולם״  דעתכי ה״, חסר באיכות וגדרי ומהותה של המלאכה – מלאכה

ולכן אינה אסורה , בגדר המלאכה ובלעדה חסר, הוא חלק מאיכותה ומגדרי המלאכה
 ....מה״ת

 :והביאור בזה( 'סעיף ד)

מלאכת הקשירה : י״ל, בהסברת הטעם שהתורה אסרה דוקא קשר של קיימא
ואין הקשר ראוי להקרא בשם ( חוטים וכיו״ב)של שני דברים  חיבור ואיחוד –תוכנה 

שהדעת ינו והי. אלא באופן שנעשה ע״מ ״שישאר כן לעולם״ אמתיחיבור ואיחוד 
ולכן אם התכוון לכתחילה . שיהי׳ קשר של קיימא הוא תנאי במלאכת הקשירה

אי״ז , הרי גם בזמן שהם קשורים יחדיו, לקושרם רק לאיזה זמן ולהתירם אח״כ
 .שאסרה התורה קשירה בגדרואינו חיבור אמתי 

משלימות  חלקהרי אין הענין שנחסר  שבלעדי הדעת שיתקיים הקשרועפ״ז יובן 
שהרי , אלא שנעדר מלכתחילה העיקר שבמלאכת הקשירה, פעולת המלאכה

ואין זאת כ״א פעולה של קירוב ונגיעת , החוטים אינם קשורים ומאוחדים באמת
ומכיון שאין בזה אפי׳ מקצת וחלק של אותה המלאכה . החוטים בלבד וכיו״ב

ולה ויעבור על לכן לא גזרו בה שמא יבוא ממקצתה לעשותה כ, שאסרה התורה
ומעתה מובן שהטעם שאעפ״כ אסרוה חכמים אינו אלא משום . איסור מה״ת

ומכיון שאי״ז מטעם ; מלאכה זו למלאכת הקשירה דאורייתא דומהשבחיצוניותה 
ש בארוכה וגם בהערות "עיי. )ק"עכלה." 'לכן מותרת היא לצורך מצוה וכו, גזירה

המובאים  –ז "ע אדה"הלכה ובשוובפרט בנוגע לחילוקי הדיעות ל, ג שם"שבשוה
 (.'באות ג

צ בחידושיו ובפרט "ר הצ"ואדמו, ר הזקן בשולחנו"מדברי אדמו, ל"פ כהנ"וע
על דברי אביו  ר בהערה"ק אדמו"מתחזקת שאלת כ  -ש "ר בלקו"ק אדמו"דברי כ
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ודאי שתהא  אינו, "זה ג"ע זה קשרים' ב הוא _ ומכופל כפול"הרי רק מצד  .עוד יותר
 .ע טובא"לעולם וצ כ הוא על דעת שישאר"אלא א, "(קיימא של קשר הוא שאז)"

מצד ' פ לעיין וליגע בדבריו הק"עכ –כ מוטלת עלינו החוב לפרש דברי קדשו "וא
 העיון אחר ובאמת. גודל השאלה על דברי אביו שבהשקפה ראשונה אינם מובנים

לבאר  נראה ת"היבעז, בראשונים בסוגיין והמקור דברי הפוסקים תחילה ובהקדים
 .ר"אדמו ודברי כ״ק ל"ז צ"דרלוי את דבריו

 .ג

יש להקדים , ל"צ ז"לוי' ר –ר על דברי אביו "ק אדמו"הערת כ -ל "ולבאר כהנ
ואף . ק"תחילה שיטות הראשונים וגדולי הפוסקים בגדר מלאכת קשירה וקש

כי , הנה ראיתי לנכון להביא את מקור הדברים של הסוגיא', שנראה כאריכות וכו
דכך היא ' מצאתי לעצמי קושי להבין את כל הענינים ופרטיהם בלי המקורות וכו

הראשונים ודברי הפוסקים ' ידיעת שורש ומקור המח וגם כי רק עם. דרכה של תורה
ר המדויקת "ק אדמו"וכוונת כ -צ  "ת את דברי רלוי"ק נוכל לבאר בעזהי"בגדר קש

 ". מ"ואכ"בכתבו בסוף ההערה 

 ש"י והרא"ף  ובין רש"ם והרי"דברי הבית יוסף במחלוקת בין הרמב

ן גדולי אולם בגדר של קשר של קיימא דאסרה תורה איכא מחלוקת בי 
ונביא את שיטותיהם . י"ש ורש"ף ובין הרא"ם והרי"בין הרמב, הראשונים והפוסקים

כ בין "שמעתיק מלשונם וג( א"ז סק"שי' על הטור סי)תחילה מדברי הבית יוסף 
 : ל"וז, הדברים מסכם ומבאר השיטות באופן ברור

לשון ) 'וכו והתרתו קשירתו על חטאת חייבין לעולם להתקיים העומד קשר כל"
 הספנין וקשר הגמלים קשר עליהם שחייבין קשרים אלו פרק ריש:( קיא. )(הטור
 באבות המנויים קשרים אלו י"רש ופירש. היתרן על חייב כך קישרן על שחייב וכשם

 דומיא לעולם מתירו שאינו קיימא של קשר והמתיר הקושר דקתני.( עג) מלאכות
 ..:(.עד) הנפסקות יריעות דחוטי

                                                   

 



 05  מלבורן -גדולה  השיבי                                             

 והוא קיימא של קשר הקושר לשונו וזה( ב - א"ה)' י בפרק שכתב ם"הרמב דעת
 וסנדל מנעל רצועות וקשרי הספנין וקשר הגמלין קשר כגון חייב אומן מעשה

 קיימא של קשר הקושר אבל בזה כיוצא כל וכן עשייתן בשעת הרצענין שקושרין
 לקשרו מותר אומן מעשה ואינו קיימא של שאינו וקשר פטור אומן מעשה ואינו

 או בדלי חבל שקשר או וקשרו החבל נפסק וקשרה רצועה לו נפסקה כיצד. לכתחלה
 וכל הדיוט מעשה שהן הקשרים באלו כיוצא כל וכן פטור זה הרי בהמה רסן שקשר

 : לקיימא אותם קושר אדם

 חילוק אין קיימא של דבקשר נהירא ולא ף"הרי דברי על כתב( א' סי) ש"והרא
 שאין י"רש פירש בדרבנן אסור אבל פטור דתני והא הדיוט למעשה אומן מעשה בין

 מקום ומכל הקשר התרת בלא ולנעלן לחלצן ויכולין שוקיהן על להדקן מקפידין
 שלא השוק על ולהדקן להתירן צריכין הטיט דבשעת הוי לא קיימא של קשר( הנך)

 . ל"עכ בטיט ישאר

 שיעמוד דעת על לקושרו שדרך דבר קשר מיקרי קיימא של דקשר למדין נמצינו
 י"רש ולדעת יום בכל להתירו העשוי הוא דשרי קיימא של שאינו וקשר לעולם

 חטאת חייב הדיוט שקשרו פי על אף רבים ימים להתקיים העשוי קשר ש"והרא
 כגון מספר ימים להתקיים הוא עשוי אבל רבים ימים להתקיים עשוי שאינו וקשר

 ...איכא מיהא איסורא אבל חטאת חייב אינו דרבנן סנדלא

 עשיית הזכיר שלא ש"הרא כדעת כתב:( פז יב דנתיב) ד"י בחלק ירוחם ורבינו
 ..אומן

 עד חטאת מיחייב לא ם"והרמב ף"הרי ולדעת( י"וקרוב לסיום דבריו נקט הב)
 קיימא של הוא אם אבל דאושכפי והיינו אומן ויקשרנו קיימא של קשר שיהא

 אומן וקשרו קיימא של קשר אינו ואם. דרבנן והיינו אסור אבל פטור הדיוט וקשרו
 מדברי נראה וכן אסור אבל דפטור אינהו דקטרי דחומרתא דהיינו ף"הרי מדברי נראה
 קשרו אם קיימא של שאינו קשר וכל לשונו וזה( ב"ה י פרק) שם שכתב ם"הרמב
 .ל הבית יוסף"עכ, "אסורא זה הרי אומן קשר

 י"ל ודעת רש"ח בהנ"דברי הב

ובעיקר שכתב בהדיא דעת , י"ח על הטור שם דכתב כהב"ואכן חזינן בדברי הב
 –א "סק( ב"לבעל המשנ)ביאור הלכה )מ "די –' כאן בגמ' להלכה ולא רק בפי)י "רש
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שולל וחולק על דברי ( ד"חי)ל "בשיחה הנ 33ר בהערה  "ק אדמו"מדברי כ' שלכאו
ולא רק , (א, קיב דף)לקמן  'קצת בפי א"י מברר דעתו להלכה  באו"שרש( ל"הביה
 אלו קשרים אלו פרק ריש משנה. לעולם להתקיים העומד קשר כל: "ל"וז, (ש"להרא

 שאינו קיימא של קשר י"רש ופירש. 'וכו הגמלים קשר עליהם שחייבין קשרים
 פרק ם"והרמב ף"הרי פסקו וכן...  'וכו אומן של הוא אם בין ש"ומ :לעולם מתירו
 וכן אומן מעשה דהוי בענין כשקשרו אלא חייב אינו קיימא של קשר דאפילו עשירי

 על לא חייב אינו הדיוט מעשה של קשר אבל אומן מעשה דהוי קשר אדם כשהתיר
 דאין מבואר י"רש פירושמ אבל... קיימא  של בקשר אפילו התרתו על ולא קשירתו

 .ש בארוכה"עיי. כ"ע ."הדיוט למעשה אומן מעשה בין חילוק

 ל ופרטי ההלכה"הראשונים הנ' במחז "דעת הט

( ז"שי' ע המחבר ריש סי"על שו)ז "ונביא לסיום בדברי הראשונים את דברי הט
כ מסכם ומבאר "וג, י"ורש ש"הרא ובין ף"והרי ם"הרמב בין ל"הנ' שמברר מח

ז נקט "ובפרט שאדה –להלכה למעשה באופן ברור וקצר ' השיטות ביתר פרטים וכו
 : ל"וז, (ל"א הנ"ס)כדבריו להלכה בשולחנו 

 חיוב' א חלוקות' ג כאן דיש אמרינן' בגמ -. 'קיימ של קשר הקושר( ג"פמ( )א)"
 דהמותר פשוט וזה לכתחלה מותר' וא לכתחילה אסור אבל פטור' וא חטאת

 דלפעמים חילוק יש קיימא של בקשר רק קיימא של שאינו בקשר הוא לכתחלה
 .לכתחלה אסור ולפעמים חייב

 אם ראשונה דיעה שהם ם"ורמב ף"דלהרי החילוק הוא כיצד דיעות שני בזה ויש 
 הקישור בעצם הוא החילוק קיימא ובשל י"בכ להתיר שנעשה היינו' קיימ של אינו

 קיימא של באינו ואף חייב אז מאד חזק הוה ממילא אומן מעשה הוא דאם הוא היאך
 גב על אף כ"כ חזק אינו הדיוט מעשה הוא ואם לכתחלה אסור חזק שהוא כיון מ"מ

 שנעשה כיון איכא מיהא' ואיסור אסור אלא חייב אינו מ"מ לקיום שנעשה חזק דהוא
 ותרתי אסור לחוד חזק או לחוד קיום חייב וחזק קיום' לריעות דבתרתי נמצא לקיום

  .מותר לכתחלה חזק ואינו לקיום אינו דהיינו לטיבותא

 אומן מעשה שהוא מצד חזק הוא אם הקשר בעצם מחלקים אין ש"והרא י"ורש
 כל דהיינו לעולם כן שישאר דעתו דאם לחוד הקושר האדם בדעת תלוי הכל אלא
 יתירו מתי בדעתו זמן קצב ואינו להתירו יצטרך ולא קיים להיות לו שאפשרי זמן
 שיהיה מה הזמן יהיה פטור אז יתירו שבודאי זמן איזו בדעתו קוצב ואם חייב זהו
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 של מיקרי הוא הזמן אותו שתוך כאן יש ואיסור זמן פ"עכ לו שיש כיון כאן אין דחיוב
 .לכתחלה ומותר כלל זמן מקרי לא זה ביומו להתירו בדעתו חושב אם אבל קיום

 עושה כן ד"ע' פי לעולם להתקיים העומד קשר כל תחלה שכתב הטור דעת וזה 
ולשלימות  הענין להלכה נביא קצת מהמשך )חייב  בדעתו כלל זמן קוצב ואינו אותו

  (.2ג כאן"בשוה

 זמן בקביעות רק' לאיסו חיוב בין חילוק דאין להורות י"רש גם נתכוין ולזה
 חדש הן שבוע הן שיהיה מה יהיה זמן ביש והאיסור כלל זמן באין והחיוב בדעתו

 דהכל שנה לחצי ימים שני בין חילוק אין זמן לקיצבת שבאנו דכל מחודש יותר ה"וה
 .ל"עכ". 'בגמ ממנה דמיירי הענין לפי הוא י"רש דנקט ושבוע חיוב ואין אסור

 .ד

 ש להלכה"ם והרא"ע בשיטות הרמב"דברי רבנו הזקן בשו

 ם"השיטות הן הרמב' את ב, ר הזקן בהמשך דבריו"אמנם להלכה מביא אדמו
ש לעיקר ומחמיר שלא במקום צער "הראונקט שיטת , י"ש ורש"והן הרא ף"והרי

 (:'וג' סעיף ב)ל "ם וז"כדעת הרמב

 ם"והרמב ף"הרי שיטת

 לעולם להתקיים העומד קשר על אפילו התורה מן חייבים שאין אומרים יש. ב"
 שהאומנים כקשרים ואמיץ חזק קשר שהוא דהיינו אומן מעשה הוא כן אם אלא

 בשעת הרצענין שקושרין וסנדל מנעל רצועות קשרי כגון מלאכתן בשעת עושים
 פטור אומן מעשה ואינו קיימא של קשר הקושר אבל בזה כיוצא בכל וכן עשייתן

 שקשר או בדלי חבל שקשר או וקשרו החבל נפסק וקשרה רצועה לו נפסקה כיצד
 אותם קושר אדם וכל הדיוט מעשה שהם הקשרים באלו כיוצא כל וכן הבהמה רסן

                                                   

 כל אלא ימים' ז דוקא ולאו ואסור פטור כן בדעתו שגומר' פי ימים' ז להתקיים והעומד": דבריו המשך  2
 מפני כתב י"דרש כיון אלא ימים' ז נקט ולא שיהיה מה כפי הזמן יהיה זה בכלל היא' א מיום יותר שהוא

' ידענ ממילא לעולם קבוע כמו הוה לא' א שבוע דזמן ל"קמ שבועיים או שבוע שם שמניחו שפעמים
 להתירו אלא זמן כלל בדעתו שם אין אם אבל עליהם' עול שם אין דשניהם דכיון מ"דמ שבועיים ה"דה

 .ל"עכ...לכתחלה מותר היום
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 אלא לעולם להתקיים עומד אינו אפילו סופרים מדברי אסור אבל פטור לקיימא
 .שנתבאר כשיעור

 ביומו להתירו אלא כלל להתקיים עשוי אינו אפילו אומן מעשה שהוא קשר אבל
 העשוי אומן מעשה קשר משום גזרה בשבת ולהתירו לקשרו סופרים מדברי אסור

 .התורה מן עליו שחייבים לעולם להתקיים

 ש"והרא י"רש שיטת

 קשר שאפילו הדיוט למעשה אומן מעשה בין כלל חילוק שאין אומרים ויש
 עומד אינו ואם קיימא של הוא אם התורה מן עליו חייבים הדיוט מעשה שהוא

 .אומן במעשה כ"ג מותר הדיוט במעשה שמותר בענין כלל להתקיים

 הלכה למעשה

 קשר שום להתיר או לקשור שלא ליזהר נהגו ולכן הראשונה כסברא להחמיר ויש
 בקיאין אנו שאין מפני ביומו להתירו עומד הוא אפילו זה על זה קשרים' ב שהוא
 להתקיים עומד אינו אפילו ולהתירו לקשרו שאסור אומן מעשה נקרא קשר איזה
 אומן מעשה זהו שמא בו להסתפק יש היטב הדק קשור שהוא אמיץ קשר וכל כלל

 להחמיר אין צער במקום מקום ומכל אמיץ קשר כן גם הוא זה גבי על זה קשרים' וב
 בודאי שמותר בענין כלל להתקיים עומד אינו אם להתירו ומותר סופרים בדברי
 :אומן מעשה בודאי אפילו מותר האחרונה סברא שלפי כיון הדיוט מעשה

 אין גביו על ועניבה אחד קשר אבל זה על זה קשרים' בב אמורים דברים במה .ג
 עומד אינו אם ענין בכל ולהתירו לקשרו ומותר אומן מעשה בקשר כלל בו להסתפק
 קשר נקרא אינו גביו על עניבה בלא בלבד אחד קשר אלא אינו ואם כלל להתקיים

 . ק"עכלה." כלל

ש לעיקר "ז להלכה למעשה נקטינן כשיטת הרא"דלדעת אדה, נמצא מבואר מזה
' א: ק"וענינים בקשדינים ' ולפועל יש ב. ם"ומחמיר שלא במקום צער כדעת הרמב

להתקיים  אינו עומד 'מעשה אומן אפי' יהי' וב, שבדעתו הקשר יקיים לעולם
 אנו שאין מפני ביומו להתירו עומד הוא ג זה אפילו"קשרים  זה ע' ולכן בב. לעולם
 .ק"מחמירים לאוסרו משום קש, אומן מעשה נקרא קשר איזה בקיאין
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 .ה
 תורת רבינום ב"ז והרמב"גדר מצות תשובה לדעת אדה

 אגרת על דבריו כתב צ"רלוי הרי, דידן לנידון נחזור ל"הנ ההקדמות כל פ"ע והנה
 ל"וז, תשובה במצות ר"אדמו ק"כ הגדיר מ"ובכ. תשובה במצוות קאי ולכן התשובה

 (: 381' ע ב"ח ש"לקו) משיחותיו' בא

 און, להבא על וקבלה העבר על חרטה, ענינים צוויי פאראן זיינען תשובה אין"
 ווי פירן זיך אויף מקבל ער איז ולהבא מכאן אז בשעת, חרטה גוטע א דאס איז ווען
 כטובל איז עס, חרטה זיין פון פעולה די איז וואס איז, ניט אויב ווארום, דארף מען

" ענינים צוויי פאראן זיינען תשובה אין" בכתבו ג"בשוה בהערות ומציין. "בידו ושרץ
מזה . כ"ע ."א פרק הזקן לרבינו התשובה אגרת. ב"ה ב"פ תשובה הלכות ם"רמב" –

 .ל"כנ' ל קבלה על להבא וכו"ז בגדרו של תשובה דצ"ל לאדה"רואים שס

) ת "ז באגה"ז בגדר התשובה מדיוק דברי אדה"ק רבינו לדעת אדה"וכן ביאר כ 
 :ל"וז, (191' ז ע"ש חי"לקו

" בלבדזיבת החטא והנה מצות התשובה מן התורה היא ע"פון דעם דיוק הלשון 
אנדערע ענינים אלע א דער אלטער רבי איז דערמיט שולל , איז מובן בפשטות

 ...אויך חרטה און וידוי  –"( עזיבת החטא"אויסער )

 החטא עזיבת"איז  התשובה אבער פון דעם וואס דער אלטער רבי זאגט אז מצות
ידוי זיינען פון הגם חרטה און ו: אז דער אלטער רבי נעמט אן, איז מוכח, "בלבד

 עזיבת"עצם התשובה איז . זיינען זיי אבער ניט עצם התשובה" ... התשובה גדרי"
 .החטא אליין יוצא מצות התשובה און דעריבער איז מען מיט עזיבת, "בלבד החטא

, דער טעם פארוואס מצות התשובה איז בעיקר די החלטה גמורה בלב על להבא
דעם וואס זי  יז ווייל מצות התשובה באשטייט איןא –ניט צו באגיין מער קיין זינד 
ער זאל ווערן אויס רשע און ווערן א צדיק : מכאן ולהבאדארף אויפטאן אין מענטשן 

די כפרה ( אויך)בפועל קומט דורך תשובה . ה.ד... עברבנוגע דעם  ניטאבער , גמור
ש "ייע, ק"עכלה". פון עצם התשובה חלקאבער עס איז ניט קיין , אויפן עבר

שינויי , ליקוט פירושים, מ"בצירוף מ"ת "ולשלימות הענין ראה תניא אגה, בארוכה
 .טו ואילך' ע( אהרן חיטריק' י ר"נערך ע" )נוסחאות
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 .ו
 ק"צ בגדר קש"לוי' ביאור בדברי ר

והן  ף"והרי ם"צ רצה לקיים ככולא עלמא הן לדעת הרמב"ז יש לומר דרלוי"עפ
דהנה כיון דמעיר על . ז"לדעת אדה' דבריו אפיואתי שפיר , י"ש ורש"לדעת הרא

חרטה על )ז "ת הנה בודאי עסקינן בעושה תשובה לפי גדרו של אדה"הנאמר באגה
( הרי בדעתו  של האדם תשובתו ודאי אינו לפי שעה בלבד, העבר וקבלה על להבא

דאם עושה , שהוא מקשר את עצמו באופן נצחי בקשר העומד להתקיים לעולם ועד
 איז עס"ל "כנ, ק לפי שעה הרי אין זה חרטה טובה ואין זה עיקר התשובהתשובה ר

 ."בידו ושרץ כטובל

כפול "י תשובה הקשר הוא באופן "ז שע"אלא הכא בביאור דאדה, כלומר
קיים ' שבדעתו הקשר יהי' קשרים ודאי יש כבר התנאי הא' והיינו בב" ומכופל

שהיא ' וגם תנאי הב, (העיקרית דעה –ש "שיטת הרא)דבתשובה עסקינן ' לעולם וכו
ולכן , ('דמחמירין כוותי –ם "שיטת הרמב)קשרים אסור משום מעשה אומן ' שב

, ז בשולחנו"ש אדה"ד ממ"ש הכא בנדו"וכ. שפיר דהוי קשר של קיימא לכל הדעות
 להתירו עומד הוא אפילו"ק במקום "דהתם אמרינן דמחמירין לאסור משום קש

כ "צות התשובה ודאי אינו עומד להתירו ביומו דאאבל הכא בעושה מ, "ביומו
 .ק"ש דהוי קש"וכ, "עומד לקיים לעולם"אלא ודאי עסקינן ב, ל"תשובה ליכא כנ

, ה"ק עם הקב"ש העושה תשובה ודאי הוי בדעתו קש"אכן בשלמא לדעת הרא
ל "ם דס"אמנם לדעת הרמב. ל דרק בעינן קשר העומד להתקיים לעולם"משום דס

אינו מספיק הא דעושה תשובה בדעתו הוא קשר , ק"אומן דוקא לקשדבעינן מעשה 
 זה קשרים' ב הוא - ומכופל כפול"צ באמרו "ז קאי רלוי"וע. העומד להתקיים לעולם

דרצה לקיים לכל , "ומכופל כפול הוא שאז( קיימא של קשר הוא שאז) זה ג"ע
 .ם"ש אלא גם לדעת הרמב"לא רק הרא הדעות
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א שם שדבריו "ת פ"ז עצמו כותב באגה"דאדה, ויש להוסיף שיומתקו הדברים
ל דהוא "ם במצות תשובה ולא כדעת האחרים דס"לדעת הרמב( כ"ג)הם אליבא 

ראה בשערי , נשא' מחנות פ' ב ג"ה תושבכ"מובא בשל –דעת הרקאנטי )תעניות 
' ח סי"ביהודה אות נודע "וגם ראה בשו, ל הכי"דלא סב' תשובה לרבינו יונה שער א

ש בדעת "מ 112' ז ע"ש חי"ראה לקו)והנה מצות התשובה מן התורה : "ל"וז, (לה
ע רק "ז שהיא מ"ואדה( ם"שלא כשלמדו כמה מהאחרונים בדעת הרמב)ם "הרמב

היא עזיבת החטא בלבד דהיינו שיגמור בלבו ( ש"עיי, שאינה נמנית במנין המצות
ולא כדעת ההמון שהתשובה ... מלכותו בלב שלם לבל ישוב עוד לכסלה למרוד ב

" ג שום תענית במצות התשובה"ם והסמ"ולכן לא הזכירו הרמב... היא התענית 
ז כאן "ם דאדה"כ לכלול ולרבות שיטת הרמב"ג( פ חשוב"ועכ)ולכן צריכם . ש"עיי

 .'קאי כוותי

 .ז

 "מ"ואכ"ק רבינו "ביאור בדיוק דברי כ

ע "דאחרי שמביא ומציין לשו, בהערה שם ז מובן היטב הדיוק בדברי רבינו"ועפ
 כאן זה הזכיר ולא. בארוכה א"ס ז"סשי ח"או ז"אדה ע"בשו כמבואר"א "ז ס"אדה

 ב"ס שם וראה"כ "מציין הוא אח, שמשם שואל על דברי אביו, "ר"אאמו בהערות
 "..מ"ואכ. ג"וס

. ג"וס ב"ס שם וראה"ל מובן כוונת רבינו התיבות קצרות הללו "פ הנ"וע 
ם דלא סגי בקשר העומד להתקיים "מובא דעת הרמב –' דרק בסעיף ב, ".מ"ואכ

ומשום זה מסיים . 'אלא בעינן מעשה אומן וכו', ש בארוכה בסעיף א"לעולם כמ
מ אסור דחיישינן "מ, אם מתירו ביומו' קשרים אפי' באותו סעיף דמחמירין בב

שם ' כלומר דראה בסעיף ב, "ב"ס שם וראה"בציינו ' וזהו כוונתו הק. ם"לדעת הרמב
ז יבואר דברי "ועפ, ם"קשרים כהרמב' ז מחמיר בב"ם וגם זה שאדה"דעת הרמב

דהתם נמי " 'סעיף ג"וגם מוסיף . ת בארוכה"ק כמשנ"קשרים דהוי קש' צ בב"לוי
 דברים במה: "ל"וז, ם"קשרים הוי אסור משום מעשה אומן לדעת הרמב' רואים דב

 כלל בו להסתפק אין גביו על ועניבה אחד קשר אבל זה על זה קשרים' בב אמורים
 ".אומן מעשה בקשר

 של בדבריו הכוונה עומק שזהו ל"וי, ל"כהנ היטב מובן שפיר הדברים כנים ואם
 אבל, ולבאר שם להאריך המקום היה שלא היינו, "מקומו כאן אין" בכתבו רבינו
פ ההבנה דקאי באגרת התשובה "ע צ"לוי' ר של יש ביאור ותירוץ להבין דבריו בעצם

ז "ק ודברי אדה"הראשונים בקש' פ מח"כ ע"ל בארוכה וג"כנ' ומהי גדר התשובה וכו
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ובאמת חזינן דרבינו עצמו רמז לכמה מהיסודות  .בארוכה ת“ע כמשנ"בזה בשו
כדי להבין דברי ' ם וכו"וההקדמות האלו שצריכים לדעת תחילה את שיטת הרמב

נראה ' ואם רק נעיין קצת בדיוק דבריו הק". ג"וס ב"ס שם אהור" בתיבות אלו, אביו
 .העומק והנפלאות שבתורתו

לפי דעתי השפל ' פ בדבריו הק"ל אינו רק ביאור בדא"כמובן וגם פשוט דכהנ
המבואר לעיל מבאר ומתרץ שאלת ' אבל לכאו', ולא מחשבותי כמחשבותיכם', 'וכו

 ."מקומו כאן אין"כ מבאר מהו כוונת רבינו בכתבו "רבינו על אביו וג

ק "כ -נו ועוד יש לבאר ולעיין בגדר קשר של קיימא בדברי רבותינו נשיא
 .ועוד חזון למועד, ש שם"ר בלקו"ק אדמו"צ בחידושיו ודברי כ"ר הצ"אדמו
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 ומנהגהלכה 
 

 ר"י דרך רה"י לרה"אמירה לנכרי במוציא מרה

                                                                                          

 א''שליט הרב שמואל משה לשס
 'צעירי ישיבה'ס ''מ בישיבה ורב בביהכנ''ר                                       

ל "דכיון דקיי( א"בשם הגרשז)מפורש כמה פעמים בספר שמירת שבת כהלכתה 
לכן , אם לא עמד לפוש אינו אלא שבותד גמורה ר"י דרך רה"י לרה"במעביר מרה

מותר לומר לנכרי ( 'כגון במקום מצוה וחולי כו)במקרה שיש להתיר שבות דשבות 
הרי לא , דכיון שהיהודי אינו אומר לו לפוש באמצע, ר"י דרך רה"י להר"להעביר מרה

שבות דבשבות  שמותרדרבנן  שבות א"כמלאכה דאורייתא ציווה לנכרי שיעשה 
אדעתא  הרי זהר "עמד לפוש ברה הנכריאף אם ו, 'כו וחולי וצורך גדול במקום מצוה

 .[ח ועוד"ל' ז הע"ד ובפל"ל הערה קל"ש פ"עיי. ]ולא בציווי ישראל דנפשיה

דמיירי להדיא בנידון זה , ז בכמה מקומות"הם דברי אדה פסק זה מה שעומד נגד
 :בסתמא ואוסר, גמורה ר"י דרך רה"י להר"ל העברת הנכרי מרה"ר, ממש

אם ... ולומר לנכרי לעשות (: "ענין מכשירי מילהב)' א סעיף ז"סימן שלב( א)
להביאו דרך  הוא דבר שאסור לישראל לעשותו מן התורה כגון לתקן האיזמל או

  ".לא יאמר לנכרי לעשותו רשות הרבים גמורה

י "שהאיזמל מסתמא שבת ברה, ר"י דרך רה"י להר"ובפשטות מיירי במביאו מרה
שם כתבו  ,ב"ל ע"שבת ק' וסמוכים לזה ממס]. המציאות שכן הוא, וכן התינוק

' ובתוס, עובדא שם האיזמל לא שבת בביתהבדעל כרחך  (ה לכלים"ד)' התוס
ששניהם בבית  ה ואייתוהו כתב"י ד"ורש, ש כתב שגם התינוק לא שבת בבית"הרא

כיון שדוחק ' התוס' י נד מפי"ס ועוד כתבו דרש"והחת, ש"א עיי"באופ' ומפרש הגמ
ז בודאי "פ בדברי אדה"ועכ. במציאות לומר שהאיזמל או התינוק לא שבתו בבית

וכן הוא דיוק הלשון שמעבירו  [.סתמו כפירושו שהאיזמל והתינוק שבתו בבית
 .ר"ר כי אם שהעבירו דרך רה"המשמע שלא שבת בר, רשות הרבים" דרך"
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ל למה לא התיר מטעם דהבאת האיזמל חשיב שבות "א הנ"ולפי דברי הגרשז
 ?כיון שהישראל לא ציווה את הנכרי לפוש באמצע דשבות במקום מצוה

דרך  יש מתירין לומר לנכרי להציל ספרים אפילו: "ט"ד סעיף י"סימן שלב( ב)
 ".כרי במקום בזיון כתבי הקודששלא גזרו על שבות אמירה לנ רשות הרבים

א "ולפי דברי הגרשז, גמורה ר"י דרך רה"י להר"ומשמע דמיירי במביאו מרה
שלא גזרו על שבות אמירה לנכרי במקום בזיון כתבי להתיר מטעם ל למה הוצרך "הנ

כיון  ולמה לא התיר בפשטות מטעם דהוי שבות דשבות במקום צורך, הקודש
 ?לפוש באמצע שהישראל לא ציווה את הנכרי

(: פ שחל להיות בשבת"ענין נתינת החמץ לכנרי בעב)' ד סעיף ט"סימן תמב( ג)
ומכל מקום צריך ליזהר שלא יאמר לו להוציאן מביתו למקום שאסור לטלטל בו "

בשבת מן התורה ואף על פי שהוא יודע שהנכרי יוציאנו ועל מנת כן הוא נותן מכל 
שיוציאנו הרי הנכרי עושה כן מדעת עצמו ואינו מקום כיון שאינו אומר לו בפירוש 

אבל אסור ליתן ... וכן צריך ליזהר שלא יתן לו אלא דבר מועט , שלוחו של ישראל
לו בפעם אחת יותר ממזון סעודה אחת דכיון שאינו יכול לאכול כולו עכשיו בבית 
 הישראל הרי ניכר הדבר שנותן לו על מנת להוציאו והרי כאלו אמר לו בפירוש

   ".להוציאו

, לביתויוליכנה הנכרי ל למה לא התיר לומר לנכרי להדיא ש"א הנ"ולדברי הגרשז
 ?ז בציווי הישראל"אי( או יעמוד לפוש)ואם הנכרי לא יעשה כן 

דכיון שהיהודי אינו אומר לו לפוש באמצע נמצא דאף , א"ולעצם סברת הגרשז
ל "ז הנ"העיר מדברי אדהיש ל, אדעתא דנפשיה הרי זהר "אם הוא עומד לפוש ברה

דכיון שאינו יכול לאכול כולו עכשיו בבית הישראל הרי ניכר הדבר שנותן לו על "
פ היכא דמצווה "עכ)נ הכא "וה, "מנת להוציאו והרי כאלו אמר לו בפירוש להוציאו

ר כל "להלוך ברהכהיום לא שייך  שבדרך כללכיון , (הר רחוק"לנכרי להעבירו דרך רה
ועוד  –לדעת הסוברים דחשיב עמידה לפוש  –מחמת רמזורים )ד הזמן בלי לעמו

פ אם הוא דרך "כע)ר "י דרך רה"י להר"כ כשמצווה הנכרי להעביר מרה"א, (סיבות
 .כאלו אמר לו בפירוש להוציאו הרי זה, א בלי עמידה"וא, (הרחוק

, (כגון בדרך קרובה מאד)היכא דאפשר וגם קרוב שהנכרי לא יעמוד לפוש ' ואפי
מופסקת בין אינה מופסקת בין  –שכל הליכה , אכן יעמודשמא  לחושמ עדיין יש "מ
ציווי הישראל להעביר את בכלל הוא שהליכה מופסקת נמצא , בכלל הליכה יקרא –
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ר "ר או להעבירו דרך רה"ורק היכא שלא צווהו כלל להוציאו לרה. ר"החפצא דרך רה
פ שהישראל יודע "אע ,אלבשליחות הישר שהליכת הנכרי אינההוא דאמרינן 

אבל  .(ד"ל מסימן תמ"ז הנ"כמבואר בדברי אדה)גם רוצה בכך ושהנכרי יוציאנו 
הנה בין אם יעמוד לפוש בין אם לא , ר"היכא דמצווה לו בסתם להעבירו דרך רה

ונמצא דאם אכן עמד לפוש הרי , יעמוד לפוש הרי זה בכלל ההליכה שנצטווה עליו
 .לקיים ציווי הישראלעשה מלאכה דאורייתא כדי 

שיכול ישראל  שכל( ז"ז סט"ש' ט וסי"ו ס"רע' ר סי"שוע)בידינו  ללנהי דכו
אם יעשהו ' לעשות בעצמו באופן המותר יכול לומר לנכרי לעשות בשבילו אפי

 י ישראל"ע עשותהאלא כשהמעשה יכול ל ההנה לא מצינו היתר ז, באופן האסור
שלא אסרו לעשות "ז ''וכטעם שכתב אדה, דרבנןמ' בהיתר גמור בלי שום איסור אפי

ג "אבל בכה, "י נכרי בשבת אלא דברים שאין שום היתר לישראל לעשותו בעצמו''ע
או דרבנן או , לישראל ר בין כך ובין כך יש איסור''י דרך רה''י לרה''להוציא מרה

חשב ולא מצינו שי, אם יעמוד מלאכה דאורייתא בעבורו יעשההרי הגוי ו, דאורייתא
הישראל את הנכרי במפורש שבות דשבות מפני שלא ציווה מלאכה דאורייתא כ

 . שיעשהו באופן דהוי דאורייתא

 

 מקלחת אחרי הטבילה במקוה
 ל''הנ

ל "מדגזרו חז, שהעיר אודות מקלחת אחרי הטבילה במקוה' לאחרונה ראיתי לא
. מים שאוביןטומאה למי שנפלו על ראשו ורובו שלשה לוגין ( 'ג עמוד ב"שבת י)

בתחלה היו טובלין במי מערות (: "'ד עמוד א"שם י)והטעם לגזירה זו נתבאר בגמרא 
, (י"רש, להעביר סרחון המקוה)והיו נותנין עליהם מים שאובים , מכונסין וסרוחין

שהיו אומרים לא אלו מטהרין אלא ... גזרו עליהם טומאה , התחילו ועשאום קבע
וטהור (: "שם)זירה זו גם בטהור גמור נתבאר בגמרא והטעם שגזרו ג". אלו מטהרין

שנפלו על ראשו ורובו שלשה לוגין מים שאובין מאי טעמא גזרו ביה רבנן טומאה 
לא ( י"רש, דגזור אף על הטהור)דאי לא הא , (י"רש, הא לאו לאחר טבילה הוה)

 (".י"רש, גזירה הבא אחר טבילה דאמרי מאי שנא האי מהאי)קיימא הא 

אבל לענין אשה הטובלת לבעלה , אמור לעיל הוא לענין אכילת תרומהוהנה ה
חזרה ונטמאה בטומאת מים שאובים דיש לה ' דהא אפי, מ בכל זה"פשוט שאין נפק
' ד סי"יו)א "מ נתבאר ברמ"ומ. וזה פשוט, מ מותרת לבעלה"מ, דין שני לטומאה
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ך "הטעם בש ונתבאר, שנהגו להחמיר שלא להתקלח מיד אחר הטבילה( ה"א סע"ר
שלא יאמרו המרחץ הוא מטהרה כמו הטבילה ויטהרו במרחץ (: "א"ק קנ"שם ס)

, (מ"ואכ)א ויש מקילין "יש נוהגים כדעת הרמ, ובאמת רבו הדיעות בזה". לחוד
בדיעבד פעמים צריכה ' א יש מתירים בדיעבד ויש סוברים דאפי"בדעת הרמ' ואפי

' מ אפי"ומ, (מ"ו הדעות בפוסקים ואכורב)לחזור ולטבול כל עוד שלא נזקק לבעלה 
 .א ממנהגא"כ' לדעת המחמירים אינו מדינא דגמ

דהא  ,ל"מ מגזירות חז"הנה פשוט דגם בזה אין שום נפק, ובנוגע לטבילת עזרא
, אם אחר הטבילה חזר ונטמא בטומאת מים שאובים דיש לו דין שני לטומאה' אפי

ל "יש לאסור מחמת המנהג הנ מ יש לדון האם"ומ. מ כבר נטהר מטומאת קרי"מ
דהא כל הטעם  ,להוכיח דמותר להתקלח ל"וראיתי במאמר של הנ. א"שכתב הרמ

לא "( שלא יאמרו המרחץ הוא מטהרה כמו הטבילה ויטהרו במרחץ לחוד)"לאסור 
ח "פ' סי)ר "קבין שאובים כמבואר בשוע' שייך בטבילת עזרא כיון דדי בשפיכת ט

לא אלו "שוט שלא שייך לגזור בזה טומאה שמא יאמרו וכיון שכן הרי פ, ('סעיף א
דטבילה , ל"הוכחה זו שכתב הנמ נראה לדחות "אבל מ". מטהרין אלא אלו מטהרין

, מ היכא שבוחר לטבול"מ, י שפיכה"ונהי דבעל קרי נטהר ע, לחוד ושפיכה לחוד
מ "מו. כמנהג שנהגו בנדה, לוגין מים שאובים' כ ט"אפשר דאין לו לשפוך עליו אח

ל דלטבילת עזרא סגי גם במקוה של מים שאובים "ל הוכיח שפיר לפי מה דקיי"הנ
כ נראה שלא שייך "א, כשאין מקוה כשירה( 'ח סעיף א"פ' סי)ר "כמבואר בשוע

 .ל"המנהג הנ

כשאינו ' ל דלאלו המהדרים בטבילת תוספת טהרה אפי"כ כתב הנ"אלא שאח
שכשנמצאים במקום שאין מקוה  ורק), ולזה צריך מקוה כשרה דוקא, בעל קרי

א דנהגינן "ז דינו כדין הנדה שכתב הרמ"לפי( ,מסתפקים בשאובים בלית ברירה
 .אחרי הטבילה מידלהמנע ממקלחת 

שמסיק להיפך  (הובא בספר מנחת שלמה) א"ויש להעיר על דבריו מדברי הגרשז
ז יש "לפי, דבשלמא בבעל קרי שגדרת טהרתו הוא שמוציא עצמו מטומאה, ממש

פ מקום לדון אם מותר להתרחץ אחר הטבילה או לא כיון שטובל מטומאה "עכ
כ בטבילתה שהוא רק לתוספת טהרה ואינו מצד טומאה לא שייך כל "משא, לטהרה

דדוקא מי שצריך טהרה מן ( 'אות ב ג"ל' סי' חלק ז)ת שבט הלוי "ז בשו"וכעי. הדיון
בעל קרי ' ומוסיף דאפי), לא כן הטובלים רק משום קדושה והכנה לשבת קדש, הדין

כ נראה דאין שום חיוב "ע(. אבל אינו מן הדין, נזהרים פ שאנו"אע, בזמן הזה
 .להחמיר בזה מבחינת ההלכה
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מן הטבילה  ל כשהיה עולה"יש להעיר מהא דהאריז( ולא מבחינת ההלכה)מאידך 
ואמר כי הם מימי שבת וראוי שישאב , בערב שבת לא היה מנגב עצמו במטפחת

ז מובן שבטבילת ערב שבת יש ביותר להדר שלא להתרחץ אחרי "ולפי. אותם הגוף
וראה התוועדויות , ש"אם אינו ע' ז אולי יש סברא להדר בזה אפי"ועפי. הטבילה

עולה מן ' ל שכשהי"שם האריזח ב"איתא בפע: "385' א עמ"ג ח"פ נח תשמ"ש
ואמר כי מימי שבת ראוי שישאוב , מנגב עצמו במטפחת' הטבילה בערב שבת לא הי

לא רק בערב )ומזה מובן גם בנוגע לטבילה במקוה בשאר ימי החול ... אותם הגוף
..." אף שאינם מי שבת, (סתם)שישנו בזה העילוי דשאיבת מי מקוה  –( שבת

ש "ה שאין נזהרים שלא לנגב כאשר הולכים לטבול בעש שהרבי העיר על מ"ועיי]
דרך "כ מדייקים לנגב את הגוף לאחרי הטבילה מצד ענין של "ואדרבה כו, ט"ויו

', שבסביבתו כו" נפש היפה"ג גוף לח פוגעת ב"מכיון שלבישת הבגדים ע, "ארץ
ל משאירים חלק "ש בכתבי האריז"פ מ"ומסיים שאלו שרוצים לדייק ולהתנהג ע

י חלק זה מתפשטת "וע, ים בגוף שאין מנגבים אותו כדי שישאב מי שבתמסוי
  .[קדושת מי שבת בכל הגוף

 –וגם בדורנו  – הנה ידוע ומפורסם שהחסידים בדורות הקודמים, סוף דבר
. ואף אם היו המים סרוחים ומלוכלכים, הקפידו שלא להתקלח אחר הטבילה במקוה

יום שיש כמה וכמה שאינם מוכנים לטבול כה, אבל מאידך. ובודאי יש ענין להדר
פ הדין נראה שאין שום "הנה כיון שע, ('מאיזה סיבה שתהי)כ "כ יתרחצו אח"אא

כ המהדר "א, כ להתקלח מללא לטבול כלל"ופשוט דעדיף לטבול ואח, חסרון בזה
ז לרפות כל ענין טבילת עזרא "שלא יגרום עי, יהדר לעצמו אבל אין על מה למחות

וזרקתי עליכם מים "ונזכה שיקויים בנו יעוד הכתוב . פות טהרה אצלםוטבילת תוס
 ".טהורים וטהרתם
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 ש גדולה''ראית כריף פשוטה שנתארכה ראשה ונ''כ

 גוטניק ' שיהכהן רפאל אליהו  הרב
 ם''סופר סת

 

גג  יש לה'' בדרך''שבמילה ף פשוטה ''כשלמעלה הבהתמונה שנמצאת  במזוזה
יכול להיראות כמו עד שכאשר מסתכלים על האות בפני עצמה , ארוך יותר מן הרגיל

 הש גדול''רי

 היו בפשטות וצריך בירור מה ההלכה במקרה כזה.במקרה כזה לא ברורה ההלכה
 כדברי התינוק להחליטו'' שאינו חכם ואינו טיפש''תינוק ות האות לצריכים להרא

גם ללא שאלת תינוק  כיון  ,פסולה ל''הנ שאומרים שבמקרה 1אבל יש דיעות
אפילו בלי שאלת ל כשירה ''שבמקרה הנ 2ולאידך יש דיעות .ש''צורת רי שיש עליה

האותיות כיון שרגל האות יורד  נמוך יותר משאר  ,פ שנתארכה ראשה''אעתינוק 
 .טהוף פש''כמו כנראית 

מלשונו  כ''כ ברורהאך אינה  ,הנראה שהוא מחמיר יותר בענין ז 3ע הרב''בשו
 . אם לא תינוק שאלת  מאי ההלכה אם צריכים  הזהב

שאלה כזאת והראיתי אותה להרב  דילי גיעראשונה שההפעם ה הוא זהוהנה  
 .ל''בהנברורה ויסודית תשובה  ממנו קבלתיא ו''ך שליטחיים היימלי' הגאון ר

 .התורה ומוקירהוחשבתי שכדאי הוא לחלוק תשובה מעניינת זו עם קהל לומדי 
                                                   

 מקדש מעט 1
 בעל סדר הגט 2
 ב סעיף כה''סימן ל 3

http://3.bp.blogspot.com/-hQp_j4FAzsA/VHp5RoWtUaI/AAAAAAAACRE/9QFwEauvnI8/s1600/IMG_20141120_203032+(1).jpg
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 (א''ח)"שבוע הבן"ו" שלום זכר"
                                                                                                                                                                             

                                                                 סגל' שי הרב דוד
 ש ''מאנ' א

 א
 הקדמה                                                                                                           

 "זכרשלום "ידעתי על מנהג ה. ז.פ ש"שנכנס לברית בע', שיחי נכדי לפני לידת
לבית  שכשנולד בן זכר הולכים בליל שבת לאחר הסעודה, ידעתי, רק באופן כללי

ולא ידעתי , אך לא ידעתי על מקורו, להם ולקרוביהם 4"ט"מז"ומאחלים , הורי הנולד
שלא , ידעתי, 5גם להורים שנולדה להם בת" ט"מז"לאחל הולכים  למה לא

, אלא מודיעים על קיומו, (באופן כלליבאופן פרטי ולא לא ), "שלום זכר"מזמינים ל
, אך לא ידעתי, ואסור להזמין לסעודת מצווה, הוא סעודת מצוה" שלום זכר"מפני ש

או למה לא . 7שגם הן סעודות מצווה, "בר מצווה"לסעודות נישואין ו 6מדוע מזמינים
בעוד , ד בעיר בה אני גר"בבית הכנסת של חסידי חב" שלום זכר"מזמינים ל

 -של נכדו " שלום זכר"שהוא מזמין את הציבור ל, ר הזקן ציווה להודיע"שהאדמו

                                                   

4
שנה , "המנהג לברך ברכת מזל טוב: "ץ"ראה הרב אליהו כ, "אין מזל לישראל"ו" ט"מז"על איחולי  

 , 151-155'עמ, ם"בשנה תש
 )"בן איש חי"בעל ה)אחר הביאו את דברי רבי יוסף חיים , 595' עמ( ה"תשכ)" עוד יוסף חי"בסידור  5

יש נוהגין לעשות : "כתב העורך, 111שיובא להלן בהערה , "(חוקת הנשים" )קאנון אל נסא"בספרו 
וסעודה זו נקראת בפי , סעודה בלילה השישי ולהזמין בה תלמידי חכמים שיאמרו בה דברי תורה

, ..".בתבשבזה משבחים לקדוש ברוך הוא גם על טובה זו שזיכם , ומנהג יפה הוא, "לילת שיתי"הבבלים 
לילת "שישנם הנוהגים לעשות סעודה אחרי לידת בת וקוראים לה , ואף שהרושם המתקבל מדבריו הוא

ב "ח, "מנהגי יהודי בבל בדורות האחרונים"מתאר בספרו , ר אברהם בן יעקב"שדההרי שכ, "שישת
הלילה ) "לילת אל סיתי"שאת ה, הוא כותב, "לילת אל סיתי"את מנהג ה, 19-03' עמ( ג"ירושלים תשנ)

נגד " טקס"והיה כולל , והן לאחר לידת בת, הן לאחר לידת בן, לאחר לידה, (עירק)חגגו בבבל , (השישי
ואף שאינו מזכיר , היתה המילדת מעניקה לה את שמה בחגיגה זו, וכשהיו חוגגים לידת בת, "עין הרע"

לא היה מנהג , להזמינםייתכן שהמנהג , שיאמרו בה דברי תורה, שנהגו להזמין אליה תלמידי חכמים
 .  נפוץ

שכתב לגבי הזמנות בכתב , דף סח סוף טור א, חלק ב( להרב יצחק צבי לעבאוויאש" )שלחן העזר"ראה  6
" חיוב"שבעת ההזמנה אין , וייתכן שכך הוא לגבי הזמנות לסעודות מצוה אחרות, לסעודת נישואין

שיבואו לשמחת , ולחים למרעים ואוהביםובודאי אין ספק כי מכתבי קריאה שש: "... לסעודת מצווה
, מאחר שזה הקריאה הוא עוד כמה ימים לפני החתונה, בכלל/ הזמנה לשמחת נישואין /אין זה , נישואין

, הוא מיד לאחר הלידה" חיוב"שה, כ בהזמנה לשלום זכר"משא, ..."ועדיין אין זמן חיוב סעודת מצוה
 (.15להלן ליד הערה , "תרומת הדשן"ראה בדברי ה)
 . בבא קמא פרק ז סימן לז, "ים של שלמה"ראה  7
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מהי המצווה אותה , אך לא ידעתי, הוא סעודת מצווה" שלום זכר"ש, ידעתי, צ"הצ
אם רק טועמים , "סעודה"הוא בהגדרת " שלום זכר"או מדוע , "שלום זכר"חוגגים ב

, 8"שלום זכר"סעודת ב" ארבעס"שאוכלים  ידעתי, "ארבעס"עוגות ו, שם פירות
הם " ארבעס"ו, 9מפני שהתינוק אבל על ששכח את התורה שלמד לפני שהוא נולד

או , גם ביצים קשות" שלום זכר"אך לא ידעתי מדוע לא אוכלים ב, 10מאכל אבלים
שביצים מקובלים כמאכל  12ובפרט בימינו, שהרי גם הם מאכל אבלים, 11מגולגלות

 .מעדשים 13אף יותר, אבלים

                                                   

אין כל קשר " שלום זכר"כנראה שלאכילת עדשים ב. הערה יד, פט' חלק א עמ" אוצר הברית"ראה  8
אינם מזכירים הגשת , "שלום זכר"שהרי המקורות הכותבים על הגשת פירות ועוגות ב, לאבילות

ואילו במקורות המספרים על , )11ראה להלן הערה (, וורמייזא/כמו למשל מנהג וורמיישא, עדשים
ולא מצאנו שפולין וגריסין  ,(169ראה להלן ליד הערה ), מצאנו שהגישו גם גריסין ופולין, הגשת עדשים

על עדשים ). מפני שהם היו בשפע ובזול" שלום זכר"וייתכן שהם הגישו עדשים ב, הם מאכל אבלים
, ההוא דאתא לקמיה דרבי נחמיה: "ב' דף סז עמ-א' ת דף סז עמראה כתובו, כמאכל עניים בזמן התלמוד

גלגל עמו בעדשים ? רצונך שתגלגל עמי בעדשים. בבשר שמן ויין ישן: ל"א? במה אתה סועד: אמר ליה
אך גם ראה תוספתא ביצה  ("מה אתה רגיל לאכול בסעודתך: "ה במה אתה סועד"י שם בד"וברש, ..."ומת

, שהם עלו אף על שלחנו של רבן גמליאל, ובבלי ביצה דף יד עמוד ב, א הלכה כבפרק ( ליברמן( )יום טוב)
וזהו ענין : "... ישראל קדושים אות ז -צדוק הכהן מלובלין ' ראה ר ,אלא שבעיקרו היה מאכל עניים

 ...".עדשים שהוא מאכל חתנים ואבלים כי עיקרו מאכל עניים
 (.ב' ג דף קכב עמ"ח), "סדר המילה( "ידמאןהרב ישראל חיים פר), "ח"ליקוטי מהרי"ראה  9

, ויבא עשו מן השדה והוא עיף(: בראשית פרק כה פסוק כט)דכתיב : "... ראה בבא בתרא דף טז עמוד ב 10
. ועשה יעקב אבינו תבשיל של עדשים לנחם את יצחק אביו, אותו היום נפטר אברהם אבינו: ותנא תנא

. אין לו פהאף אבל , מה עדשה זו אין לה פה: אמרי במערבא משמיה דרבה בר מרי? [ש של עדשים"ומ]
איכא ? מאי בינייהו. אף אבילות מגלגלת ומחזרת על באי העולם, מה עדשה זו מגולגלת: דבר אחר

 ". בינייהו לנחומי בביעי
לחקר מקור -"על ביצים כסימן לאבילות: "ראה אורי יצחק שבט, "ביצה מגולגלת"למשמעות  11

 .סב-נט' עמ, קיד מןסי, ובעייתיות המנהג
נוהגים לאכול : "סימן תקנב סעיף ה( הלכות תשעה באב ושאר תעניות)ורח חיים ראה שולחן ערוך א 12

שעליהם ". שהם מאכל אבלים, בתוכםעדשים עם ביצים מבושלים  בסעודה המפסקת-ערב תשעה באב
וראה את מאמרו של אורי , "כ מאכל אבלים"שהוא ג, ויש נוהגים לאכול ביצים קשים: "א"הגיה הרמ

 .סה -נג' עמ, (8רה שצוין לעיל בהע)שבט 
מפני שעדשים הם , הכין יעקב תבשיל של עדשים, (5שהובאה לעיל הערה )בעוד שלדברי הגמרא  13

וראה ילקוט שמעוני פרשת תולדות , יד, בראשית רבה פרשה סג)הרי שלדברי המדרש , מאכל אבלים
ויעקב נתן : "לשמחהמפני שעדשים הם סמל גם לאבילות וגם , הוא הכין תבשיל עדשים, (רמז קיא

כך , מה עדשה זו אין לה פה, כך העולם עשוי כגלגל, מה עדשה זו עשויה כגלגל, לעשו לחם ונזיד עדשים
 - שמחה, שמת אבינו אברהם -כך אבל, ויש בה שמחה, מה עדשה זו יש בה אבל, אבל אסור לו לדבר

ומה היה ... ויזד יעקב : "סימן גפרשת תולדות ( בובר)וראה מדרש תנחומא , ..."שנטל יעקב את הבכורה
 ". ולבית המשתה עדשים, שמקדם היו מכניסין אל האבל עדשים, התבשיל עדשים
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ואף , מקורו ומנהגיו, "שלום זכר"החלטתי לבדוק את מנהג ה', נכדי שיחי כשנולד
והרי לפניכם , היו שאלות שלא מצאתי להן תשובה, שמצאתי תשובות לרוב שאלותי

 .ממה שמצאתי וממה שלא מצאתי

אך אינו , בקרב קהילות האשכנזים, (14או שהיה נהוג בעבר), המנהג הנהוג כיום
שבין לידת הבן , בליל השבת 16"סעודה"המנהג לערוך  הוא, 15נהוג בקרב הספרדים

                                                   

הוצאת מכון ירושלים ), מנהגי קהילת האשכנזים באמשטרדאם -"מנהגי אמשטרדאם"בספר  14
לא הכירו  עד לפני כעשרים שנה(: "... 53-51' עמ, מבוא, הרב יהודה ברילמן)כותב העורך , (ב''תשס

. ר י"והן הר, רבה של אמשטרדאם לשעבר, הן הרב שוסטר, כלל באמשטרדאם (שלום זכר)מנהג זה 
עם זה מצאנו בדרך אגב , שמנהג העיר הוא שלא לעורכו, אמרו לי, מזקני ילידי אמשטרדאם, פרטר
לת לתקנון קה (בתוספת)באמפילציא . כי מקדם קיימו בבירת הולנד את מנהג כל ישראל, סימן

שבאותה , מוכח אם כן, מובא כמה אנשים מותר להזמין לשלום זכר, אמשטרדאם משנת תקז סעיף ח
בליל שבת עושין שלום : "א, וראה גם שם בפרק ד סימן ב סעיף א, ..."תקופה היה מנהג העיר לעורכו

, שקבעה כמה אנשים מותר להזמין לשלום זכר, תקנת קהלת אמשטרדאם". ועכשיו אין עושין, זכר
סעודות "ושהגבילו את מספר האנשים שמותר להזמין ל, דומה לתקנות שהיו גם בקהילות אחרות

, "מתקנות נגד המותרות: "ראה אודותן במאמרו של בצלאל לנדוי, "סעודות מצווה"או אף ל, "רשות
 ,(רכו -ריג' עמ, (א"קיץ תשל -אביב), "ניב המדרשיה)"
' ר' חלק ב עמ" )אוצר הברית"ויש להעיר שבספר . הספרדיותזו אינה נהוגה בקרב הקהילות " סעודה" 15

אמנם בנא אמון , ברוב קהילות הספרדים לא נהגו לערוך סעודת שלום זכר בליל שבת: "כתב( סוף אות ב
, נהגו לעשות סעודה ומשתה בליל שבת( י נחום פרק ג פסוק ח"רש ראה, של מצריםהיא אלכסנדריה )

, להרב אליהו חזן), "נוה שלום"שמקורו הוא הספר , (בהערה ו, שם)ציין והוא מ, "ונחשבת לסעודת מצוה
אלא שהמעיין , ה"ד הלכות מילה אות כ"יו, (ח''תרס -ח''שהיה רבה של אלכסנדריא בין השנים תרמ

ונחשבת , נהגו לעשות סעודה ומשתה בליל שבת": "נוה שלום"שמה שכתב ה, במקור אליו ציין ימצא
ולאחר הבאת דברי , (וכך נאמר שם במפורש), ה סעיף יב"בסימן רס, א"י הרמהם דבר, "לסעודת מצוה

שבלילה , (נוא אמון)וכך הוא גם מנהג העיר הזאת , המנהג ברוב תפוצות ישראל: "הוא כותב, א"הרמ
כ עושין "ואח... ובתחילה קורין בספר הזוהר, מזמינים בני אדם קרובים ואהובים, שלפני המילה

, א"הוא מנהג האשכנזים שעליו כתב הרמ, שהמנהג לעשות סעודה ומשתה בליל שבת ,והיינו, "הסעודה
כפי שהוא המנהג ברוב תפוצות )ואילו מנהג נוא אמון היה לעשות סעודה בלילה שלפני המילה 

 (. ישראל
, רק פירות, זו לבאים" סעודה"להגיש ב( וכך היה בעבר), מפני שנהוג בימנו, היא במרכאות, "סעודה"ה 16
, "נכנסים אצל התינוק לטעום שם, בליל שבת לאחר שנולד זכר: "א שכתב"הרמ ראה, וגות ושתיהע

שבת שלפני המילה אחרי (: "ב"ס' ראש עמ, ח"ב סימן רל"ח), יוזפא שמש' לר" ק וורמישא"מנהגים דק"וב
, האנשים שותין ואוכלין מהפירות... מסדר אבי הילד מעוטר בכלים נאים ובפירות ובמגדנות, האכילה
רק שאין מחלקין , (ו -ד' ראה שם עמ), ויוצאין ובאין כמו לעיל אצל השפינהולץ, ובאין אחריםויוצאין 

על משמעות ומקור השם . השבת שלפני החתונה -"שפינהולץ)", "ך כמו בשפינהולץ"לעקו
, (11כד הערה -כג' עמ, פו "סימו", "מנהגי נישואין בוורמיישא", יצחק זומר: ראה באריכות, "שפינהולץ"

מ יש "מ: "... ת חוות יאיר סימן ע"וראה שו, 131ראה להלן ליד הערה , "סעודה"יתכן שאינה מוגדרת כוי
פתחון פה לומר שבשם סעודה לא יכונה וכן ליל שפינהאלץ כי בנדרים אזלינן בתר לשון בני אדם שאין 

בו ן גם אין מזמיני אוכלין שם בקבע רק אלו נכנסין ואלו יוצאין ושותין מעט מזעיר וכמה לא יטעמו דבר
הרי שהם התייחסו לשפינהאלץ , ואף שהוא כתב שסעודת השפינהאלץ אינה סעודת מצווה, "בני אדם
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ובימנו היא ידועה , 18זו היו בעבר שמות שונים" סעודה"ל, 17להכנסתו לברית
שכשהיו עורכים אותו בבית , כשהלידות היו בבית, בעבר ואם. 19"שלום זכר"כ

                                                                                                                            

כשהוא מתאר את הולכת הכלה לבית ( ז' ב עמ"ח), יוזפא שמש' לר" ק וורמישא"מנהגים דק"ב. כמצוה
והם התירו את , כלי זמרהוא כותב שלפניהן הלכו בדחנים עם , י הנשים"הכנסת בשבת לפני החתונה ע

. ראה א), מנהג זה נמשך במקומות שנים עד לפני מספר דורות. הדבר מפני שהוא לשמחת חתן וכלה
ראה  ,בענין לנגן בכלי שיר בחופות בשבת, (כט ונט' עמ( מ''ורשא תר" )זכרונות מבית נעורי"גוטליבר 

יש מתירין לומר לנכרי לנגן בכלי : "ז אורח חיים הלכות שבת סימן שלח סעיף ג"שולחן ערוך אדמוה
שיר בחופות משום כבוד חתן וכלה לפי שהוא צורך מצוה שזהו עיקר שמחת חתן וכלה ובמקום מצוה 

אבל , ז"ש' לא גזרו על אמירה לנכרי בדבר שאינו אסור לישראל אלא מדברי סופרים כמו שנתבאר בסי
הוא איסור של תורה ואסור לומר לנכרי אם נפסקה נימא בכנור אסור לומר לו שיתקננה שתיקון כלי 

ושלא במקום שמחת חתן ( עיין שם שאין למחות ביד המקילים)ו "רע' ש בסי"אפילו במקום מצוה כמ
ועכשיו נהגו להקל בזה ואין למחות בידם מטעם שיתבאר , וכלה אסור אפילו לומר לו לנגן בכלי שיר

הלכות , שלולית הנהר, א"רפאל אהרן בן שמעון ח לרבי( מנהגי מצרים), "נהר מצרים"וראה , "ט"של' בסי
 .ב' יט עמ -ב' דף טו עמ( ח''נא אמון תרס)שבת סעיף ט 

שבהם ליל , אך גם ייתכנו מקרים, היא גם ליל השבת שלפני הברית, ליל השבת שלאחרי הלידה, כ"בד 17
המוקדמות של כשהתינוק נולד בשעות , כגון, אינה ליל השבת שלפני הברית, השבת שלאחרי הלידה

וברור שהברית לא יהיה ביום , או שהוא נולד בערב שבת בין השמשות או שהוא נולד פג, ליל שבת
האם יש , "שלום זכר"מתי יש לערוך את ה, במקרים כאלה מתעוררת השאלה, השבת שלאחר הלידה

ערוך שיש ל, היה מי שכתב, או בליל השבת שלפני הברית, לערוך אותו בליל השבת שלאחר הלידה
יש , מכיוון שהסעודה היא סעודת הודיה על לידת הבן, אותו בליל השבת הראשון שלאחרי הלידה

שיש לעשותה , אך ישנם הטוענים, (ק ט"סימן תמד ס, משבצות זהב, ראה פרי מגדים), להסמיכה ללידה
. ללידה ואינה סעודה הקשורה, היא סעודה שלפני הברית, מפני שסעודה זו, בליל השבת שלפני הברית

 .קכז' עמ, פרק ג סימן ב סעיף י, חלק א, (ג''תשנ), "אוצר הברית"ראה את הדעות השונות בספר 
במקורות אשכנזיים מימי (. ראה להלן), "שבוע הבן"יהיו שכתבו שהיא הסעודה המופיעה בתלמוד כ 18

, עודת מילהדין ס(: "בבא קמא פרק ז סימן לז), "ים של שלמה"ב": זכר"האחרונים הראשונים שמה 
סמך לסעודה שעושין בליל שבת , ואני כתבתי בדרשתי", (ה אות ג"סימן ש" )דרישה"ב": וזכר, ופדיון הבן

שבת שלפני המילה (: "ח"ב סימן רל"ח), יוזפא שמש' לר, "ק וורמיישא"מנהגים דק)", "זכר"וקוראין לו 
מביא "( בריכה העליונה"הקדמה ל, ”זמגדל עו)"ץ "היעב"... ". זכר"ורוב הקהל באין ל... אחרי האכילה 

, אולי היא לשון זכרות וזכירה, "זכר"וקורין אותה סעודת : "... האחד, "זכר" -שני טעמים לשם הסעודה 
, ש שבאין להזכירו שבועתו"ע, "זכר"שנקרא : "והטעם השני הוא, ..."כלומר מפני ששכח התורה

ומזכירין אותו בפעם ראשון שבאה , לשון שבועהמ, כ שבוע הבן"וזהו ג, שמשביעין אותו בשעת לידתו
כ מדוע לא נעשה "א, ל קצת"אלא שי, גם זה טוב ויפה: "והוא ממשיך לכתוב, "שהוא השבת, מצוה לידו

כי לא חילק הכתוב בין איש  לאשתו לכל )הלא גם היא מוזהרת על שמירת התורה , כ שבוע הבת"ג
ולדרך ), שככה משביעין לנקבה כמו לזכר, כ"ונראה א ,(ראה קידושין דף לה עמוד א, עונשין שבתורה

דפשיטא אינו דומה רבוי המצוות , מ לא קשיא כולי האי"מ, (ת"דאשה אינה בת, הראשון לא קשיא
ומכל מקום גם : "... ז הלכות תלמוד תורה פרק א סעיף יד"ראה שולחן ערוך אדמוה. )שהאיש חייב בהם

הן לידע אותן כמו דיני נדה וטבילה ומליחה ואיסור יחוד הנשים חייבות ללמוד הלכות הצריכות ל
וכיוצא בהם וכל מצות עשה שאין הזמן גרמא וכל מצות לא תעשה של תורה ושל דברי סופרים שהן 

היא מופיעה גם בשמות , אצל האחרונים...". כ באשה"משא, כ חלה שבועתו"וע, "(מוזהרות בהן כאנשים
בספר השיחות קיץ , "בן זכר"שמה , (כט' חוברת ג עמ, "התמים)", ץ"ר הריי''ביומנו של אדמו: אחרים 

ואילו בספר , "בן זכר" –ק "ביום הש, "שלום זכר" –"( פרייטאג צו נאכט)"ק "בליל ש(: "155' עמ)ת "ש'ה
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, הרי בימינו שהלידות הן בבית החולים, היו שם גם הבן הנולד וגם אמו, היולדת
כגון כשהלידה ), הם עדיין בבית החולים, ייתכנו מצבים שבהם הנולד או היולדת

נערך בבית שהתינוק " שלום זכר"ואז ה, (או שהתינוק נולד פג, היתה בסוף השבוע
 . או אמו אינם שם

 ב

 הגמקור וטעם המנשלום זכר 

שהמנהג , ד סולובייציק"בשם הגרי 21כתב עורך הספר ,20"נפש הרב"בספר 
 החל , בליל שבת'' שלום זכר" לעשות 

 בבית היולדת בליל שבת , בביקורי רב הקהילה

, יק הציע'ד סלובייצ"ורבינו הגרי, ז שמה הביא טעמים לסעודה זו"ובט"... 
דכשעושים דברים לחלל את השבת מטעם פיקוח , ם"ל על פי דברי הרמב"שאולי י

אלא , ולא על ידי עבדים, ולא על ידי קטנים, לא על ידי נכריםאין עושין אותם , נפש
והנה היולדת במקצת . 22ם שם"רמבזהו תוכן דברי ה, על ידי גדולי ישראל וחכמיהם

                                                                                                                            

ר ''על השינוים בשם הסעודות בדברי אדמו". שלום בן זכר"שמו , (151 - 155' עמ)ג "השיחות תש
 .16' עמ, (ב''פרשת וירא תשע)ג "תתק" רותהתקש"ראה , ץ"הריי

 
ואילו , "בן זכר"ליל שבת " סעודת"קוראים ל( סימן רסה סעיף לז" )ערוך השולחן"בעוד שלדברי ה 19

ספר ), יעקב ליפשיץ' הרי לדברי ר, "שלום זכר"קוראים , לביקור אצל היולדת ביום השבת אחר התפלה
, ליל שבת קודש של לפני הברית מילה(: "65' סוף עמ, כב א סימן"ח, (ד''קאוונא תרפ), "זכרון יעקב"

 ... ". שלום זכר"נקרא 

 .רמב' עמ, ט''ירושלים תשנ 20
 .י.בנ" יצחק אלחנן"בישיבת , ראש כולל האברכים, הרב צבי שכטר 21
אין , כשעושים דברים האלו: "הוא, (שבת פרק ב הלכה ג הלכות)ם "יש לציין שבעוד שהלשון ברמב 22

כדי שלא תהא שבת קלה , י נשים"י עבדים ולא ע"ולא ע, י קטנים"י גוים ולא ע"אותן לא עעושין 
יומא דף פד )ם להלכה זו "הרי שהלשון במקור הרמב, "אלא על ידי גדולי ישראל וחכמיהם, בעיניהם 

דולי אלא על ידי ג, לא על ידי נכרים ולא על ידי כותיים, ואין עושין דברים הללו: "... הוא( עמוד ב
". אבל מצטרפין לדעת אחרת, לא על פי נשים ולא על פי כותיים, ואין אומרין יעשו דברים הללו. ישראל

ואין עושין דברים : ברייתא שם וגירסת ההלכות והגאונים. 'כשעושין דברים וכו: "וראה מגיד משנה שם
י נשים "ברים הללו לא עי קטנים אלא בגדולי ישראל ואין אומרים לעשות ד"י נכרים ולא ע"הללו לא ע

ומה שכתב רבינו כדי שלא תהא שבת קלה בעיניהם נראה . י נכרים מפני שמצטרפין לדעת אחרת"ולא ע
פ שכלל רבינו עמהם קטנים ונכרים אין "שהוא פירוש למה שאמרו מפני שמצטרפין לדעת אחרת ואע



 ה"תשע'ה לחסידות ה"ר -ט כסלו "י 38

וכל שכן אם , שאם שתקה, דהיינו, דינה כחולה שיש בה סכנה עד שבעה ימים, דינים
שהרב , נראה דמהאי טעמא היה נהוג. 23מחללין עליה את השבת, אמרה צריכה אני

ובודאי . חילול שבת לראות אם צריכה איזה, היה הולך בליל שבת לבקר אצל היולדת
וממילא  .הלכו עמו ראשי הקהל ללוותו)!( ובודאי , הנכון שהרב ילך לבדואינו מן )!( 

 ".שהכל הלכו יחד  ללוות את הרב בלכתו אל בית היולדת, נצמח מזה המנהג

מפני שהוא , נאמר על דרך הצחות ד סלובייציק"הגריאין ספק שהסברו של 
לבקר  אם המנהג החל מפני שהרב היה הולך בליל שבת, כגון, מעורר שאלות רבות

ומה לי , מה לי יולדת בן, חילול שבת כדי לראות אם היא צריכה איזה, אצל היולדת
צמח מזה מנהג למה לא , כ"וא, כ היה עליו ללכת  גם לבית יולדת בת"וא, יולדת בת

מדוע לא מצאנו בכל מקור , וכן, בליל שבת גם לאחר לידת בת" עודהס"לערוך 
שהרבנים הלכו לבקר בליל שבת לבדוק אם החולים הם במצב הדורש חילול , שהוא
 .שבת

בערב , על מנהג להתקבץ בבית היולדת בן, המקור הראשון שבו אנו מוצאים
מנהג  על 26שכתב 25"אורחות חיים"הוא ה, שלפני המילה/לאחר הלידה 24שבת

 (:צרפת-פרובנס), מקומו

                                                                                                                            

, קונטרס משיבת נפש -ן טו חלק ח סימ, "ת ציץ אליעזר"שו"גם ראה , "הטעם הזה אלא לנשים ועבדים
 .פרק ב

ואחר שתלד , חיה משיתחיל הדם להיות שותת עד שתלד: "ם הלכות שבת פרק ב הלכה יג"ראה רמב 23
בין שאמרה , בין שאמרה צריכה אני, ועושין לה כל צרכיה, מחללין עליה את השבת, עד שלשה ימים

ואין , ואם שתקה, ללין עליה את השבתאין מח, אם אמרה איני צריכה, ומשלשה עד שבעה, איני צריכה
ומשבעה ועד שלשים יום הרי היא כחולה , מחללין עליה את השבת, צריך לומר אם אמרה צריכה אני

וראה שולחן ערוך אורח ". אין עושין לה מלאכה אלא על ידי גוי, ואפילו אמרה צריכה אני, שאין בו סכנה
 (. ב 'שבת דף קכח עמ: מקור. )סימן של סעיף ד, חיים

ואף , (09ראה להלן הערה )ל "מצאנו בדברי המהרש, על ביקור הקהל אצל התינוק ביום השבת 24
את " כיבדו"מסתבר לומר ש, ולא שערכו שם סעודה, שבדבריהם מצאנו מפורש רק על הביקורים

 .המבקרים במאכלים שהם
אך הוא היה כנראה , (פרובאנס), אהרן הכהן מלוניל' שנוהגים לכנותו ר)ר יעקב הכהן "אהרן ב' רחברו  25

 (.1003)' א צ"נפטר בערך בשנת ה, נולד בראשית האלף השישי( בן העיר נרבונה
 (.11' חלק ב עמ, ב"מקיצי נרדמים תרס), הלכות מילה אות ט 26
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, או מכניס בנו או בתו לחופה, שמי שמל את בנו, ונהגו בכל מקומותינו"
כדי שיברכוהו ולא , וקורא אותן לאכול ולשמוח עמו, שמשלים עם כל שונאיו

 ...".וגם מתקבצים כל הקהל זקנים ונשים וטף בליל השבת, יקללוהו

, ת רבי ישראל בן פתחיה איסרלייןאנו מצאנו א, למעלה ממאה שנה לאחר מכן
הוא מנהג , לאחר לידת בן" סעודה"שהמנהג לערוך , "תרומת הדשן"כותב בספרו 
ואף שלא מצאנו בתלמוד מתי היו עושים , "שבוע הבן"והידוע בשם , מימי התלמוד

היא נקבעה ללילי  ,"אחד מהגדולים"בשם " תרומת הדשן"הרי שלדברי ה, אותה
מי קבעה ומתי קבעוה ללילי , ואינו כותב, מצויין בבתיהםמפני שאז הכל , שבת
 .שבת

 : 27"נשאל" "תרומת הדשן"כשה

צריכים , אם חל בשבת היאך יעשו, א של בן בכור שבאותו יום פודין אותו"יום ל"
 ?או אם יש תקנה שיהא נפדה בשבת, להמתין בפדיון עד אחד בשבת

 :28הוא השיב בתוך דבריו 

כמו שמצאתי הועתק . שרגילין לעשות בשעת הפדיוןוגם עם הסעודה "... 
, וכן מוכח מן התלמוד. שנוהגים לעשות סעודה לפרסומי מצות, 29מספר פרנס

רב , מרובה' כדאיתא פ, בימיהם היו נוהגים לעשות סעודה לפדיון הבן' דאפי
ישוע : י"ופרש, ואמרי לה לבי ישוע הבן, ושמואל ורב אסי איקלעו לבי שבוע הבן

                                                   

ואילו , "שאלות ותשובות"הוא חלק ה, החלק הראשון, מורכב משני חלקים" תרומת הדשן"ספר  27
מפני שמקובל שרוב , במאמרינו הוא במרכאות" נשאל"ה". פסקים וכתבים"הוא חלק ה, החלק השני

נולד , רבי ישראל בן פתחיה איסרליין)הומצאו על ידי מחבר הספר " תרומת הדשן"השאלות בספר 
ולא שהן שאלות שהוא נשאל , לשם לימוד ופסק, (1163)כ "א ר"ונפטר בשנת ה( 1093)נ "א ק"בשנת ה

ד בעצמו המציא "וידוע שהתה(: "... יורה דעה סימן קלג סעיף ב), "ח צדקת צמ"שו"ראה , י אחרים"ע
או גם , "פסקים וכתבים"באם הוא כן רק בחלק ה, הדעות חלוקות...". השאלות כדי לבאר התשובות

, (פרקש" )כללי הפוסקים וההוראה"בספר , כ באריכות בענין זה"וראה מש, "שאלות ותשובות"בחלק ה
 .0רצ הערה ' עמ

 .א סימן רסט"ח 28
שהיה , חברו רבינו משה פרנס מרוטנבורג), 11' סוף עמ, סימן רצח( א"וילנא תרנ), "הפרנס"ספר  29

ראה בראש המבוא לספר , ם מרוטנבורג"י פסקי המהר"ובו פסקים עפ, ם מרוטנבורג"תלמיד המהר
מובאים בהגהות , "הפרנס"הדברים המובאים בתרומת הדשן בתשובה זו בשם , ואכן, "(הפרנס"

 .ם"בשם המהר, (ז"יבמות סוף סימן קכ), "מרדכי"ה
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ישוע הבן פדיון : בערוך' וכן פי' וכתבו שם התוס, תה היו עושין לפדיון הבןהבן מש
על , דהיו רגילין לעשות סעודה כשנולד זכר, ח"ג דמפרשי אינהו בשם ר"ואע. הבן

שהיו רגילין לעשות סעודה , י"מ בהא לא פליגי ארש"מ, 30שנושע ונמלט ממעי אמו
, י כדאית ליה"מצוה היא לרש הוכיח משם דסעודת 31ואחד מהגדולים. לפדיון הבן

דרב לא הוי  34גיד הנשה' להתם דהא אמרינן פ 33מדאיקלע רב', כדאית לי 32ח"ולפר
, ל דמה שאנו נוהגים עכשיו לאחר שנולד זכר"והיה רוצ, 35מתהני מסעודת הרשות

והיינו אותה  ,דהיא סעודת מצוה, שבת הסמוך ללידה נכנסין לשם לטעום בליל
  .37"בשעה שהכל מצויין בבתיהם, בלילי שבת 36וקבעה, ח"סעודה דפר

                                                   

ג דמתרגמינן "ה פדיון הבן וכן הערוך וקשה דאע"פ -לבי ישוע הבן : "תוספות בבא קמא דף פ עמוד א 30
שנולד שם בן ועל שם שהולד נושע ונמלט ממעי אמו ' ת פי"מ אין שייך לשון ישועה ור"פדיון פורקן מ

 ".ן ישועה והיו רגילין לעשות סעודהנקט לשו( ישעיה סו)כדכתיב והמליטה זכר 
, ומה שנוהגים לעשות סעודה בברית מילה[: "יא]הלכות מילה סימן קז  -( ב"ח" )אור זרוע"ראה  31

למד שכל מי שהוא ' מיכן את' א כשנולד יצחק כתיב וימל אברהם את יצחק בנו בן כו"א פל"בפדר' כדאמ
מיכן אמרו חכמים חייב אדם לעשות , ג המזבח"כו עג מקריב מנחתו ונס"כאילו כה, מגיש את בנו למילה

פ מרובה רב ושמואל ורב אסי איקלעו לבי "ואמרינן נמי ס, שמחה ומשתה באותו יום שזכה למול את בנו
מ "ש, י שבוע הבן ברית מילה על שם שעברו עליו שבעה ימים"ופרש, שבוע הבן ואמרי לה לבי ישוע הבן

חולין דף צה ), כדאמרינן בפרק גיד הנשה, ה לא הוה אכיל רב שם"דאל, דסעודת מילה סעודת מצוה היא
אחד "הביטוי ...". ולא מסתבר כלל לומר דמיקלע ולא אכיל, דרב לא אכל בסעודת הרשות( עמוד ב

ראה תרומת הדשן , ז"ואין כוונתו בכולן לאו, "תרומת הדשן"מופיע במקורות רבים בספר " מהגדולים
 ...". ז"תיק אחד מהגדולים מתשובת אהע, ולענין ברכה: "סימן י

ראה לעיל הערה , (ה לבי ישוע הבן"בד, בבא קמא דף פ עמוד א)כפי שהוא בתוספות שלפנינו , ת"או ר 32
15. 

מביא מספר גירסאות במי ( ג"ק קפ"ס)ה "רס' סי, (מכון ירושלים"הוצאת )על הטור " בהגהות והערות" 33
בדרכי משה , ה בדרכי משה הארוך והקצר הנדפסים"כ, "אלושמו, רב אסי, רב: "היו החכמים שנפגשו

ה "וכ, רב ושמואל ורב אסי', ובגמ, /ולא הזכיר רב" /רב אסי ושמואל"הגירסה היא , י"שבכת" הארוך
 " סעודת מצווה"אין כל ראיה שהיא , "רב"י שלא הזכיר את "לנוסח הכת, כ"וא, "ד"בתה

 .חולין דף צה עמוד ב 34
שאסור לחבר שיאכל בסעודה , אמר רב חסדא כאן שנינו(: "... פרק ד סוף הלכה ב) ראה ירושלמי דמאי 35

רבי , תניא(: "דף מט עמוד א)ובבבלי פסחים , ..."שאינה של מצוה' פי: "א"ובביאור הגר, "שאין לה שם
אמר רבי  -? כגון מאי. אין תלמיד חכם רשאי להנות ממנה -כל סעודה שאינה של מצוה : שמעון אומר

 ".ובת תלמיד חכם לעם הארץ, כגון בת כהן לישראל: נןיוח
שלפי , "ונקבעה"והשניה , "וקבעוה"האחת , ואפשרויות תיקון הגירסא הן שתיים, ס"ייתכן שלפנינו ט 36

בעוד שלפי האפשרות השניה ייתכן , י חכמים"שהיא נקבעה לליל שבת ע,האפשרות הראשונה פירושה
מפני שאז , שנתקבל בציבור לערוך אותה בליל שבת, והיינו ,"נתקבל"במשמעות  "נקבע"לפרש את ה
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הוא המנהג , לאחר לידת בן" סעודה"המנהג לערוך , "תרומת הדשן"לדברי ה
ואף , "שבוע הבן"והידוע בתלמוד בשם , לערוך סעודה לאחר לידת בן, מימי התלמוד

היא " תרומת הדשן"הרי שלדעת ה, 38שלא מצאנו בתלמוד מתי היו עושים אותה
 .מפני שאז הכל מצויין בבתיהם, שבתנקבעה ללילי 

והוסיף , בליל שבת" סעודה"לעריכת ה, "תרומת הדשן"הביא את טעם ה 39ז"הט
טעם נוסף לביקור , האחד, "שלום זכר"הקשורים לסעודת , עוד שני טעמים נוספים

 :והשני טעם לעצם עריכת הסעודה, אצל התינוק בשבת

וראיתי , ח"לפר' זה ישוע הבן בגמו, דאז הכל מצויים בבתיהם,  ה"הטעם שם בת"
לוי ' ר, ז"פרשת אמור פרשה כ ה סמך אחד לזה שעורכים אותו בשבת ממדרש רב

משל למלך שגזר ואמר כל אכסנאין שיש כאן לא יראו פני עד שיראו פני : אמר
עד שתעבור עליו שבת , לא תביאו לפני קרבן: ה"כך אמר הקב, המטרונא תחילה

הביא מתשובת  41ובדרישה". 40ל"עכ, ואין מילה בלא שבת ,ימים בלא שבת' שאין ז
שהוא אבל על , הנולד 45אצל התינוק 44לבקר 43מה שנוהגים בשבת, 42ר מנחם"מהר

 .47"ל"המפלת עכ' כדאיתא פ 46תורתו ששכח

                                                                                                                            

ניתן , בליל שבת" שלום זכר"ולפי הסברו של התרומת הדשן לטעם עריכת ה, הכל מצויין בבתיהם
 .  אם הם נוחים יותר, לערוך אותו גם בכל יום ושעה אחרים מימות השבוע

, בשעה שאין דרך בני אדם לצאת -ם בעת/ ונתתי גשמיכם: "/י ויקרא פרק כו פסוק ד"להעיר מרש 37
זהו בלילי  -דכתיב בעתם : "י תענית דף יח עמוד א"גם ראה רש, "כגון בלילי שבתות ובלילי ימים טובים

דאינם הולכים לדרכים בלילי רביעיות מפני אגרת בת , דאין טורח לבני אדם, רביעיות ובלילי שבתות
 (".ב' דף קיב עמ)בפסחים , מחלת

 .89יד הערה ראה להלן ל 38

 . אלא שבוע של חגיגות, שייתכן שלא היתה זו סעודה חד פעמית, 158
  .ק יג"שם ס 39
בעוד שהשבת , שהרי לדברי התרומת הדשן הסעודה בשבת קשורה ללידה, ז טעונים הסבר"דברי הט 40

 .במדרש קשורה לברית
 .ד סוף סימן רסד"יו 41
שדברי , "(הריקנטי"הידוע בשם ), י מנחם ריקאנטיהוא רב, "דרישה"שבדברי ה" ר מנחם"מהר"ייתכן ש 42

גם ייתכן שמה . סימן תקצג" פסקי ריקנטי" -הם בספרו , הדרישה בענין ברכת שהחיינו בברית מילה
מפני שמה , הם טעות, ..."ר מנחם מה שנוהגים בשבת"ובדרישה הביא מתשובת מהר: "ז"שכתב הט

בענין ברכת ), מתייחס למה שכתב לפני כן ,"ב"ר מנחם בסימן ק"מתשובת מהר"שכתב הדרישה 
מה "בענין )ולא על מה שכתב לאחרי מכן , (ראה בית יוסף יורה דעה סימן רסה. שהחיינו בברית מילה
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מה "שמה שכתב הדרישה , ז לחשוב"ואולי מה שגרם לט, ..."(שנוהגים בשבת לבקר אצל התינוק 
מה שנוהגים בשבת לבקר אצל התינוק : "כתב" הדריש"הוא מה שה, מקורו בריקאנטי..." שנוהגים בשבת

וכבר העירו , מבלי להביא לשונו של מי הם, "ל"המפלת עכ' שהוא אבל על תורתו ששכח כדאיתא פ
שכתב , ל"שהם דברי המהרש( הערה נד, "שירת דבורה -מכון ירושלים"טור הוצאת " )הגהות והערות"ב

שהופיעו , ד סימן רסה"יו, לטור" ל"אורי המהרשחידושי ובי"נדפס ב)באותו הלשון בחידושיו לטור 
וייתכן שאליו היתה כוונת הדרישה במה , "(ד חלק ב"הוספות ליו", "אל המקורות"בסוף טור הוצאת 

, (א"לאחר שלמד אצל הרמ), ל היה מורו ורבו של בעל הדרישה"שהמהרש, ויש לציין), "ל"עכ"שכתב 
 (.ה והנה אנוכי הקטן"בד, "הקדמת הפרישה והדרישה לטור"ש ב"וכמו

אלא , (ב סעיף ב' א סי"ח" )אוצר הברית"כפי שהבין ה, שערכו בליל שבת" סעודה"שאין כוונתו ל, ייתכן 43
" שלום זכר"בנוסף ל), הוא טעם למנהג לבקר אצל התינוק והיולדת ביום השבת לאחר תפילת המוסף

עזריאל  ר"להרב צבי הירש ב), "בית לחם יהודה"ה, כך הבין את דברי הדרישה, ואכן, (בליל השבת
ראה אודותיו . נפטר בירושלים בשנת תצג, ד בלובלין"כ אב"ואח, ק אליק"ד בק"שהיה אב, מווילנא

ומה שנוהגין בקצת : "... רסה' שכתב בסוף סי, (10אות , 135' עמ, (ה"וילנא תרע), "קריה נאמנה"בספר 
. על תורתו ששכח שהוא אבל, לבקר אצל התינוק הנולד, כ"אחר יציאת בה, קהילות שהולכין שחרית

ואני כתבתי ברגשתי סמך לסעודה שעושין בליל שבת (: "סימן שה אות ג)גם ראה הדרישה , "דרישה
גם יש לציין לדברי , ..."ובשבת שחרית הולכין אצל היולדת שהוא נגד זכור ושמור" זכר"וקורין לו 

דטעם הנוהגין לעשות סעודה זו , ד היה נראה"ולפענ: "... שכתב( ב' ג דף קכב עמ"ח), "ח"ליקוטי מהרי"ה
, ע בהלכות שבת"כנראה מסידור הש, והוא עיקר ביום השבת, סוברין טעם ניחומי אבלים, ביום השבת

שייתכן , ויש להעיר על דבריו, (..."סימן רפז)נכתב תנחומי אבלים ( רפו' סי)שאחר תפילת מוסף 
תנחומי אבלים וביקור חולים אחר  את דיני, כתב בהלכות שבת( ע"וממנו לשו)שהסיבה לכך שהטור 

, ולאחר סיום התפילה, ה בשבת"שהאבלים היו הולכים לב, מפני שבאשכנז היה המנהג, תפילת מוסף
' וכ: "סימן שצג( הלכות אבילות)ראה טור יורה דעה , היה הקהל מנחם אותם, ולפני שהם הלכו לביתם

ויושב , ואחר התפלה יוצא האבל תחילה ,ה בשבת"ונוהגין באשכנז שהאבל הולך לב, ל"ש ז"א הרא"א
וכל הקהל הולכין אחריו , ועומד האבל והולך לביתו, וכל הקהל הולכין אחריו ויושבין אצלו, ה"לפני ב

(: דף רלג טור א, נתיב כח חלק ב, תולדות אדם וחוה)וכך כתב גם רבינו ירוחם , ..."ויושבין שם שעה אחת
ואחר כך כשיוצא הולכין , וכן נוהגים בפרובינציא, ל לבית הכנסתשבשבת הולך האב, באשכנז' וכן נוהגי"

כדי שיצאו כל , ויושבין עמו לארץ, וכן בפרקי רבי אליעזר שהאבל הולך לבית הכנסת. הקהל עמו
ומנהגנו לאחר (: "הלכות שבת סימן נא -ב "ח" )אור זרוע"וראה ה...". ישראל ידי חובתן בגמילות חסדים

גם , (א"תתקל' ק סי"מו)והמרדכי , "הולכים לבקר את החולים ואת האבלים, תנ בשב"שיוצאים מביהכ
אם יש איזה חולה , קודם שילך לביתו(: "... קרבנות המוספין וחתימת התפילה בשבת" )סדר היום"ראה 

ונהגו בזה ביום שבת יותר מבימי החול , ילך אליהם אחר צאתו, או איזה חתן לשמח, או אבל לנחם, לבקר
מפני שהוא ', הב, שיתבטל מן המצוה מפני כן, מפני שאינו עוסק בשום מלאכה וענין' הא, ניניםלשני ע

והלה יש לו נחת , והוא ראוי להתכבד, ויש לו מלבושים נקיים ונפש יתירה, מכובד היום מבשאר הימים
ץ "היעבועל דבריו כתב , "ושני טעמים אלו שייכים גם בחתן וכלה בשבעת ימי משתיהם', רוח עמו כו

י כתב לנחם אבלים וסידר אותם לפני "בסדה(: "אות יא, בית המדרש, מוסך השבת, "בית יעקב"סידור )
בקושי , (שבת דף יב עמוד ב)דהא להדיא אמרו , ותרי תמיהי נינהו, סעודת הבקר והאריך בנתינת טעם

ויראה , יניו בראשוהלכך החכם ע... התירום וגם קודם אכילה יש לחוש שלא יתעכב ויאחר זמן אכילה 
, ל"תש" )שיחות קודש"ויש לציין ל. חלק ב סימן מד" בצל החכמה"ת "וראה שו, ..."אם הוא שעת הכושר 

ראה )? בבית הכנסת" האם מנהגינו לשנות את מקום ישיבת האבל: "שכשהרבי נשאל( 511' כרך א עמ
ברוסיא לא ראיתי כל המנהגים ": השיב הרבי, (שולחן ערוך יורה דעה הלכות אבילות סימן שצג סעיף ד

שאחרי התפילה עוברים הרבנים ולאחריהם כל האנשים ליד , ושם קיים גם מנהג, רק בגרמניה, האלו
, ז"וראה שולחן ערוך אדמוה". )באותו לשון של ניחום אבלים המותר בשבת, ואומרים שבת שלום, האבל
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, שעל דברי המחבר, 48ע"בהגהותיו על השו א"י הרמ"המנהג הובא להלכה ע
 :א"כתב הרמ, "נוהגים לעשות סעודה ביום המילה"

וכל מי שאינו אוכל , 49ומקרי סעודת מצוה, ונהגו לקחת מנין לסעודת מילה"
אבל אם , ודוקא שנמצאו שם בני אדם מהוגנים, הוי כמנודה לשמים, בסעודת מילה

עוד נהגו לעשות סעודה ומשתה , צ לאכול שם"א, נמצאו בני אדם שאינם מהוגנים
כ סעודת "והוא ג, שם 50לטעוםנכנסים אצל התינוק , בליל שבת לאחר שנולד זכר

 ".מצוה

                                                                                                                            

המקום , ותר לומר כדרך שאומרים בחולומ, ומותר לנחם אבלים בשבת: "הלכות שבת סימן רפז סעיף ב
 "(.לא יעורר בכי, י בקשתו על נחמתו"שע, ינחמך

אלא רק היו באים , "סעודה"לא היו עושים שם , שלביקור ביום השבת, מדבריו ניתן אולי להבין 44
 .את הרך הנולד" בקר"ל

שעל הסעודה להיות , היה ניתן לכאורה להבין ,"לטעום אצל התינוקונכנסים : "א שכתב"מלשון הרמ 45
שהיא , ניתן להבין, (א"שהוא מקורו של הרמ)אלא שמדברי התרומת הדשן , במקום שבו נמצא התינוק

או , "שלום זכר"כ אין כל הבדל באם התינוק הוא בבית שבו נערך ה"וא, סעודת הודאה על ישועת הבן
, היו הלידות בבית היולדתא "הוא מאחר שבזמנו של הרמ, "אצל התינוק"א "כ הרמ"ל שמש"וי, אינו שם

 . גם התינוק היה שם, וכשהיו באים לבית האב( וכדברינו בפתיחת המאמר)

פט ' א עמ" אוצר הברית"ראה ), אין לערוך שלום זכר ,אם התינוק אינו נמצא בבית, א שלפי טעם זה"י 46
 בספרראה למשל . גם כשהתינוק עדיין בבית החולים, "שלום זכר"אך בימינו נהוג שעושים , (הערה טו

 (. 'עניני ברית מילה אות ג, עמוד רמח' חלק א), "ארחות רבנו"
ומשכחו כל , בא מלאך וסטרו על פיו -כיון שבא לאויר העולם : "... דף ל עמוד ב, כוונתו להנאמר בנדה 47

ואינו יוצא משם עד שמשביעין אותו , לפתח חטאת רובץ( בראשית פרק ד פסוק ז)שנאמר , התורה כולה
 .15וראה לעיל הערה , "(מגדל עוז"בראש הספר )ץ "י היעב"טעם זה מובא גם ע,  ..".

לאחר  רסה' סוף סי, בדרכי משה שם, סימן רסה סעיף יב( הלכות מילה)שולחן ערוך יורה דעה  48
איקלעו לבי שבוע "... ק בפרק מרובה "הוא הביא את דברי הגמרא בב, ד"א הביא את דברי התה"שהרמ

ואף שהיה ניתן להבין מדבריו ". ל"עכ, הם אלו שתי סעודות: "והוא כותב, ן"לה לבי ישוע הב ואמרי, הבן
הם אלו "ובפירוש , א"אלא הם תוספת של הרמ, ד"הרי שאינם מלשון התה, ד"שהסיום הוא מדברי התה

, האחת, שהן שתי סעודות הקשורות ללידת הבן ל"שר, אות קפד" הגהות והערות"כתב ב, "סעודות' ב
שהיא " שבוע הבן"והשניה , (ש התוספות שם"כמ), שאותה היו עושים על ישועת הבן, סעודת ישוע הבן

 . סעודת ברית המילה

 ...". קשה מאד לתת גדר לסעודת מצוה: "ת חוות יאיר סימן ע"שוראה  49
וגם כתב , שעושים בלליל שבת היא סעודת מצוה" שלום זכר"א שכתב שסעודת ה"מדברי הרמ50 

, גם אם לא נוטלים שם את הידים לסעודה, "סעודת מצווה"משמע שתיתכן , שנכנסים אליה רק לטעום
 .131ראה להלן הערה , ושלא כדברי רבי צדוק הכהן, אלא רק טועמים שם
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היו רק אנשים , אם הנכנסים אצל התינוק, א לא ניתן להבין"בעוד שמדברי הרמ
כל "נהגו ש( פרובאנס)שבמקומו , 51מצאנו" ארחות חיים"הרי שב, או גם נשים

 :לבקר בבית היולדת, היו באים בליל שבת שלאחר הלידה, "זקנים נשים וטף, הקהל

, או מכניס בנו או בתו לחופה, שמי שמל את בנו, מקומותינוונהגו בכל "... 
כדי שיברכוהו ולא , וקורא אותן לאכול ולשמוח עמו, שמשלים עם כל שונאיו

, ובליל שמיני, זקנים ונשים וטף בליל השבת, וגם מתקבצים כל הקהל, יקללוהו
. תוואחר כך כל אחד ואחד לפי מעל, ונותן מעות ליולדת 52ואחר כך בא הסנדקס

וגם , כדי ליתן לעניות שלא תבושנה בלקחן מעות מיד אנשים ונשים, ומנהג זה נהגו
בבית היולדת זכר או נקבה ( אלא), שאין ישנים כל שבעת הלילות 53יש מקומות

( ומגנחין)ובליל שמיני בכל מקום . שלשה צריכין שימור 54כדאמרינן. לשמירה
ע הבן ושבוע הבת שבוע הבן שבו: ל"ז 55ר"וזהו שאמ. ומשחקין שם[ ומנגנין]

 ". קודם

שפרובאנס נהגו גם הנשים והטף לבקר בבית , מצאנו" ארחות חיים"בדברי ה
בתקופה " שלום זכר"ב 56על השתתפות הנשים, בליל שבת שלאחר הלידה, היולדת

 : 57מספר רבי יוזפא שמש, מאוחרת יותר

                                                   

 (.11' עמ( ב"מקיצי נרדמים תרס)ב "ח)הלכות מילה אות ט  51
 ".סנדיקוס"ערך " הערוך השלם"ראה  52

כל ימי השבוע : "כותב על מנהג ירושלים, (1' עמ( וויען תרמב)א " ירושלים)"אברהם משה לונץ  53
וגם אשה , הראשונה קודם הברית יזמין אבי הילד לביתו אחד או שנים ממיודעיו אשר ילמדו כל הלילה

 והאחרונות תקראנה גם)אחת או שתים אשר תשכבנה כל הלילה בקצה מטת היולדת לשמרה מכל רע 
 (.אם תולד בת

במתניתא , וכלה, חתן, חולה: ואלו הן, שלשה צריכין שימור: אמר רב יהודה: "ברכות דף נד עמוד ב 54
וראה ספר , "אף תלמידי חכמים בלילה: ויש אומרים. אף אבל: ויש אומרים. וכלה, חתן, חיה, חולה: תנא

ארבעה שמירתן , ותלמיד חכם, חתן וכלה, חיה, חולה, ארבעה צריכין שמור בשעתן: "כלבו סימן קיח
 ". ותלמיד חכם, ועשיר גדול, ומת, תינוק, לעולם

 .151ראה להלן הערה  55
 .מבלי שהזכיר את השתתפות הטף 56
מכון ירושלים , (רבי יוזפא שמש), "מנהגי וורמיישא", (1658 -תלח'נפטר ה, 1631 -שסד'נולד ה) 57

 . סב' ב עמ"ח, ח''תשמ
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, שלחנו מסדר אבי הילד, שבת לפני המילה בליל כניסת שבת אחר האכילה"
ויושבין שם סביב , ורוב הקהל באין לזכר, מעוטר בכלים נאים ובפירות ומגדנות

באין  גם הנשים, ואבי הילד עומד עליהן בסרבל של שבת ומכבד להנכנסין, השלחן
ויוצאין , האנשים שותים ואוכלין מהפירות, ועומדין אחורי השלחן מן הצד, שמה

 ...". ובאין אחרים

הוא כתב , "סעודת שלום זכר"אם ראוי לנשים ללכת ל, אלנש 58מ שטרנבוך"כשר
ורק אנשים באים לברך ולא נשים כשיש , אין לסדר שמחה בערבוביא: "במסקנתו

מה חידש , ולא ברור אצלי, "ורק כשאין חשש עירבוביא מותר, חשש ערבוביא
 .בדבריו אלה

בליל  לערוך( או בזמננו)הסעודה שנהגו בזמנו , "תרומת הדשן"אם לדברי ה
ר "וזהו שאמ: "כתב" ארחות חיים"הרי ש מצאנו שה" שבוע הבת"היא סעודת , שבת

מהו , ל"היכן אמרו זאת חז: המעוררים את השאלות, "ל שבוע הבן ושבוע הבת"ז
או " )שבוע הבן"שהרי קשה לומר שכוונתו ב, "שבוע הבת"או " שבוע הבן"לדבריו 

, (שיובאו להלן)ל "אחרים בחזאו המובאים במקורות , שבדבריו"( שבוע הבת"
 (. זכר או נקבה)מתייחסים לימים שיש לשמור את היולדות 

מהמקורות האחרים בהם הם , "שבוע הבן ושבוע הבת"האם ניתן להבין מהם 
 ?מופיעים

מפני קוצר הזמן והיריעה לא היה אפשרי לגמור את כל ההערה המשך יבוא ) 
 (המערכת. בקובץ הבא' בעזרת ה

 

 
 
 
 
 

                                                   

 . סוף סימן רב, ב"ח" תשובות והנהגות" 58
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 בורר מלאכת הגדרת
                                                                                                   

                                                                                                          טיאר 'שי שבתי הרב
 ש''מאנ 'א

 ,בורר מלאכת רבינו הגדיר (ה-ד,א סעיפים שיט סי׳) שבת הל׳ אדה״ז בשו״ע
 אוכלים מיני בב׳ מאוכל אוכל וכשבורר .אוכל מתוך פסולת שבורר מה שהוא

 ערך לפי פסולת נק׳ השני ,זמן לאחר והשני עכשיו בו מעונין והאחד בעורבים
  .בורר מלאכת בו ושייך הראשון

 בגדר הוא מהם שאחד מפני ורק אך הוא אוכלים מיני בב׳ בורר שהגדרת נמצא
 .השני לגבי פסולת

 ט"ביו בהמה לנקר ״מותר (:יח,תק) יו״ט בהל׳ מבוארמה מקשים ושמעתי
 אלא אחד מין שהכל כיון כלום בכך אין מאוכל אוכל ומפריד בורר שהוא פ”אע…

 זה םמיני שני ומפריד בבורר אלא שייך בורר איסור ואין באכילה אסרתו שהתורה
 ״…מינים שני כעין שהן האוכל מתוך פסולת או מזה

 ב׳ הפרדת היא בורר מלאכת הגדרת יו״ט בהל׳ כאן אדה״ז דברי דלפי ,והקשו
 !מינים ב׳ כהפרדת שהוא מפני ורק אך הוא מאוכל פסולת לברור שאסור ומה .מינים

 ורהאיס הגדרת ,שבת בהל׳ דבריו לפי :אהדדי סותרים רבינו דברי ,הבנתם לפי
 היא האיסור הגדרת ,יו״ט בהל׳ דבריו ולפי ,אוכל מתוך פסולת שבורר מה היא

 .מינים ב׳ הפרדת

 כפתור ,שם המבואר עם אחד בקנה עולים ודבריו כלל סתירה כאן אין ולענ״ד
 :ופרח

 אוכל או אוכל מתוך פסולת הפרדת הוא שהאיסור אדה״ז מגדיר שבת בהלכות
  ,פסולת מתוך

  :קמדיי יו״ט ובהלכות

  מינים בב׳ אלא ברירה שייך לאש לבאר .א 
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 שהחלב עי״ז מינים כב׳ נחשב להיות פסולת החלב נעשה שלא .ב 
  .תורה ע״פ אסור

 :בשוה״ג לענ״ד דבריו אבאר ובעזה״י רבינו דברי אצטט ועכשיו
 בכך אין 59מאוכל אוכל ומפריד בורר שהוא פ”אע… ט"ביו בהמה לנקר ״מותר

 61שייך בורר איסור ואין באכילה אסרתו שהתורה אלא 60אחד מין שהכל כיון כלום
 שני כעין שהן האוכל מתוך פסולת או 62מזה זה מינים שני ומפריד בבורר אלא

 ״…63מינים

 
 

                                                                                         ז''אדה שיטת לפי עיסקא היתר נוסח
 ל''הנ                                                                                                                                         

 

 שהנוסח הרבי כותב בו קודש מאגרות מכתב מובא קג עמ׳ ח״ד מנחם בשולחן
 .פעלדמאן הרב בהוצאת שו״ע בקיצור נמצא עיסקא היתר של

 לחשב רשאי אינו (סמ״א רבית הל׳) אדה״ז שלדעת המערכת כתבו שם בשוה״ג
 שישתהה חודש לכל פלוני סך שיתחייב לא אבל מראש קבוע בסך אם כי הרווחים
 מופיע אדה״ז לפי עיסקא היתר ד״נוסח ומסיק .כרבית דמחזי ,לבעליו הקרן להחזיר

 .שי׳ פייגלשטאק יוסף הרב ידי על שנערך ,רסו״ ע׳ ח״א השליחות בשדה בנתיבים

 על עלה לא שח״ו עולה דבריהם לפי שהרי ,המערכת דברי על תמה אני ומאד
  !אדה״ז דעת לפי שו״ע שבקיצור בהנוסח בעי׳ שיש הרבי דעת

                                                   

 מותר שהראשון כיון (החלב) השני לגבי  אוכל הוא (השומן) הראשון שהרי לכאורה מינים כב׳ הם והרי 59
 בהל׳ המבואר ע״פ ,זה בשביל הניקור לאסור שיש סד״א וא״כ .וזרקו נוטלו והשני בו ורוצה באכילה

 .ה סעיף שיט סי׳ שבת
 מאוכל אוכל לברור שמותר אחד כמין הם הרי אלא אוסרתו שהתורה זה בשביל יםמינ כב׳ לחשבו אין 60

 נוטלו והשני מהם אחד אלא כלל לאכול חפץ שאינו אע״פ שהרי .ד סעיף שיט סי׳ שבת בהל׳ כמבואר
 .שם כמבואר ,לאכילה ראוי והוא הואיל כך בשביל פסולת נקרא אינו וזורקו

 ?מפסולת אוכל בורר שייך מתי 61
 שהתורה ורק ,ממש אחד מין הכלש כאן משא״כ .וזרקו נוטלו והשני בו רוצה שהראשון מינים בב׳ 62

 (.שם ד מסעיף כנ״ל) דמותר ,אחד במין מאוכל אוכל בורר אלא זה אין ,אוסרתו
 רוצה והראשון ,לאכילה ראוי אינו שהפסולת כיון מינים כב׳ שהוא אחד במין ממש ופסולת באוכל או 63
 זה בשביל) מפסולת אוכל בורר מקרי לא ,מהשומן החלב שבורר אע״פ ולכן .וזרקו נוטלו והשני בו

 (.ד סעיף שיט סי׳ שבת בהל׳ כמבואר) דמותר ,מאוכל אוכל בורר אלא (שומן ולא חלב קראו שהתורה
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 סךב אם כי הרווחים לחשב רשאי ש״אינו שם שהגדרתם ,העיקר והוא ועוד
 אסורש ממש ההיפך אדה״ז כתב מ בסעיף שהרי ,כלל נכונה אינה מראש״ קבוע

 !להנותן ידוע ריוח לקצוץ

 אין דשם ,שו״ע שבקיצור עיסקא ההיתר על קושיא שום מזה אין ,גיסא ולאידך
 או הרוויח כמה לישבע ובבחירתו המתעסק בהצלחת תלוי אלא קבוע״ ״סך הריוח

 (.פו סי׳ צ״צ בשו״ת כמבואר) זמן לאחר מראש קצוץ מסויים בסך שבועתו לפדות
 לריוח קצבה בשטר להזכיר שלא מא בסעיף אדה״ז למ״ש לכל שייך זה אין וא״כ

 הממרנות והוא) להנותן שייך יהי׳ 64פלוני סכום עדש בריוח מדובר דשם ,לחדשים
 צריך מקום ש״מכל אדה״ז כתב וע״ז (.שם ואדה״ז י״ב סס״ק קעז בסי׳ הט״ז שהזכיר

 ליתן המקבל שנתחייב חדשים או בשבועות לריוח קצבה בשטר להזכיר שלא ליזהר
 לא ריוח יהיה לא שאם פי על אף שיתבאר מטעם חודש או שבוע לכל קצוב דבר

 ריוח לקצוץ שמותר שאע״פ ,65ברורה כוונתו ״.הקרן על שנטל זה ויחשוב כלום יטול
 66בחדשו חודש מדי יקבל שהנותן עיסקא בהשטר לכתוב אסור מ״מ ,מקסימאלי

 פחות ירוויח אם הקרן מן לו ינכהש ע״פ אף ,אופן בכל כריווח מסוים״ ״סכום
 שהרי) רבית ואינו שלו את שנוטל אע״פ ,קצוב דבר שנוטל שמכיון .זה משיעור

 שמחייב שם מ שבסעיף כרבית נראה מ״מ ,(כ״כ ירוויח לא אם הקרן מן לו ינכה
  .להמשקיע קצוב״ ״ריוח ליתן המתעסק

 ועתקמ) מהר״מ תיקון על מיוסד שו״ע שבקיצור עיסקא ההיתר ,זאת ללעומת
 הפסדתי לומר (המתעסק) הלוה להאמין שלא שיסודו ,(וכב״מ מ סי׳ שבעה בנחלת

 ״שכר זה איןש ומכיון .67בשבועה רק נאמן יהי׳ הרווחים ועל ,כשרים עדים בב׳ אלא
 .לחדשים להתנות גם יכולים ,(פעמי-בחד אף שאסורה) מראש קצוץ״

                                                   

 אבל כולו לו יתננו לו שקצץ כשיעור אלא ירויח שלא בין הרבה שירויח בין קצוב דבר ״לו לקצוץ היינו 64
 מביתו ישלים ולא לו יתננו לו שקצץ משיעור פחות ירויח אם וכן כלום לו יתן לא כלום ירויח לא אם

 (.שם) זה״ לשיעור
 ובלאו .הקרן״ על שנטל זה יחשוב ,ולקח עבר ״ואם :הול״ל דא״כ .תיב בציון שם המערכת כמ״ש ודלא 65

 ליקח יכול לכתחילה שאף רבית בהערמת כאן מדובר שהרי ,כדבריהם לומר כלל מסתבר אינו הכי
 .(ורצט קב סי׳ צ״צ ובשו״ת ג,קסג בשו״ע כמבואר) כן והסכימו עברו כשכבר

 וברור ביחד והריווח הקרן להחזיר עליו הזמן בסוף שהרי .זה כל שייך לא ,פעמי חד רק כשזה משא״כ 66
 .המתעסק בהצלחת תלוי אאל קצוץ הריווח שאין

 על תגר שקרא קסז בסי׳ כהלבוש אדה״ז פסק בו ,רבינו בשו״ע מה בסעיף אגב בדרך הובא זו תקנה 67
 בו שחזר קודם הראשונה בתקנתו מהר״מ מ״ש כפי) בעדים אם כי הרווחים על נאמן יהא שלא המתנין

 הרב ידי על שנערך רסו ׳ע ח״א השליחות בשדה בנתיבים שמופיע בהשטר ,אגב (.הסמ״ע מחאת עקב
 כמה על במ״א לוין דובער שלום הרר׳ הרה״ג העיר וכבר .לענ״ד בעיות כמה יש שי׳ פייגלשטאק יוסף
 ואני .מתוכו״ מזוייף משטר לו ״חוששני לוין הרב כתב מהר״ם כתיקון שהוא בשטרו מ״ש ,ולדוגמא .מהם
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 :ככה לכתוב יכולים ,דמילתא ולרווחא
 ממטבע דולר אלף מאה סך ראובן' ר מאת לידי שקבלתי המט חתום אני מודה
 ,דלמטה מיום שנים לעשר (הלואה וחצי פקדון חצי שהיא) עיסקא בתורת אוסטרלי׳

 קרובה היותר שהיא ,בעיני נראה שתהא טובה סחורה שכל עצמי את והתחייבתי
 שכר רובעבו .למעותי קודמין והם לעיל הנזכר סך בעד לקנות אני מחויב ,בה להרויח

 חצי אטול ,ריוח יהי׳ שאם אע״פ הפחת שליש רק אפסיד פחתו שאם הסכמנו ,עמלי
 לי יהא ולא לעיל הנזכר ראובן' לר וחשבון דין ליתן אני מחויב ,69ר״ח ובכל .68הריוח

 רק נאמן אהא לא הריוח ועל ,כשרים עדים שני פי על אלא הפסדתי לומר נאמנות
  70ביציאותי אותן והוצאתי אותן שגנבתי לומר נאמן אהא לא וגם .חמורה בשבועה

 עם דאתרא מרא הרב רק הנ״ל הסכם על שעברתי לומר נאמן אדם שום יהיה ולא
 ואולם .ביציאותי אלו מעות ושהוצאתי שגנבתי איך שיעידו כשרים עדים י׳ עוד

 לו אין אזי ,הסחורה על ריוח דולר אלף הדו״ח ביום אשלם שאם ,בינינו היה תנאי
 אף השטר לבעל נאמנות תורת דין וכל .משבועה גם פטור ואהא ,תביעה וםש עלי

 בעיסקא בידי הם לעיל הנזכר המעות את אחזיר שלא זמן וכל ,פרעון זמן לאחר
 .לעיל הנזכר באופן

                                                                                                                      .אוסטרלי׳ מעלבורן פה ה"תשע ,כסלו י״ט החתום על באתי
 שמעון    

וגם יהי׳ מותר אפי׳ ( ריוח לשבועות וחדשים) יש אופן אחר להרויח כאופן הנ״ל] 
להתנות )והוא מיוסד על מ״ש אדה״ז בסוף סעיף מו . 71להוציא אותן ביציאותיו

 .[אבל אין כאן מקומו(. בדרך קנס

                                                                                                                            

 מובן אינו ,מהר״ם״ כתקנת והפסד כרלש עיסקא ״בתורת שהוא שם בשטרו מ״ש שהרי ,דבריו על מוסיף
 פלגא עיסקא ד״האי (ב,קד ב״מ) בש״ס מבואר כבר העיסקא דין . מהר״ם תקנת זהו לא שהרי ,לענ״ד
 שבשטרו ,להעיר יש עוד (.שם רש״י) לתרוייהו״ להו דניחא תקנתא הך רבנן ״דתקון ,פקדון״ ופלגא מלוה
 בין שחלקו ואדה״ז מהר״ם כמ״ש ודלא ,חמורה בשבועה אלא והריווח ההפסד על להאמינו שלא כתוב

 הוא תשלומים לעשר הרווחים פירעון שמחלק מה גם .כנ״ל הריוח על לנאמנותו ההפסד על נאמנותו
 ,העיסקא זמן תשלום קודם המעות כל הלוה לו יחזיר אם הדין יהי׳ מה ,לדעתו .לענ״ד דתמי׳ מילתא

 .ואכ״מ להאריך ויש ?מהריוח חלק לו ינכה (לדעתו) האם
 קטן סכום שקיבל ״מודה״ (רק)ש לכתוב איתא שו״ע בקיצור והנה .ד,קמו בחידושיו הצ״צ מ״ש ע״פ 68

 מו סעי׳ בשוע״ר כמבואר איסור להתיר מועילה אינה לשקר שהודאה ידוע אבל ,עמלו שכר עבור
 .הודאתו כפי באמת לו לתת יכול שהרי שם המופיע הנוסח פוסל זה אין אבל .ובכ״מ

 .לענ״ד דמילתא לרווחא אלא אינה אבל .המתעסק בהצלחת תלוי שהריוח יותר ניכר זו הבהוספ 69
 או דירתו או פרנסתו לצורך כגון ריוח בה שאין ביציאה הלואה שהן המעות מחצי יתר הוציא אםש 70

 שלו הריוח וכל עליו הלואה אלו מעות נעשו מיד הרי ,ברשותו שלא בין הנותן ברשות בין ,חובו פירעון
 (.מב סעיף שם) גמורה רבית ז"הרי להנותן נתנו ואם

 (.זה שלפני בההערה כנ״ל) שו״ע הקיצור של והאופן דלעיל האופן לפי משא״כ 71
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 חסידות
 

 

 ("א) עניינה של תורת החסידות במשנת רבינו"
 

 שוחאט ' מנחם מענדל שי' השליח הת

 שליח בישיבה

 הקדמה -' חלק א

  "ע בהתלבשות בהשגה ובזה נמשך העצם"י רבינו נ"בא ע"

נדפס בהוספות )ט "תרע'ט כסלו ה"י –ברשימת דברים באותיות המחשבה 
ב השוואה בין "ר הרש"ק אדמו"יוצר כ( ט ובהוספות לתורת שלום"מ תרע"לסה

. ר הזקן"ט והמגיד וחידושו של אדמו"והבעש  -ת "האבות וחידושה של מ
ה "שאף שהאבות קיימו המצוות ובזה השלימו את כוונת הקב: ותורף דבריו

אך עדיין לא היה , "ת"מל –ולשמרה , ע"מ –לעבדה "בציוויו לאדם הראשון 
ז ולכן המצוות דהאבות לא חדרו "המשכת התורה בעוה –זה המשכת העצמות 

ז שבזה "ת התורה ניתנה בהתלבשות למטה בעוה"כ במ"בגשמיות העולם משא
ט והמגיד "וכמו כן הוא בהשתלשלות תורת החסידות שהבעש. נמשך העצמות

ובא ", לא נמשך בזה עצם פנימיות התורה גילו חסידות אך לא בהתלבשות ולכן
 ".ע בהתלבשות בהשגה ובזה נמשך העצם"י רבינו נ"ע

הובא , נמשך עצם פנימיות התורה, ז המשיך בהשגה"י שאדה"עניין זה שע
הרי השגה ' ולכאו: "ושם. ה"תרפ'ה פדה בשלום ה"ונתבאר בארוכה במאמר ד

עצם פנימיות התורה  כ איך בהתלבשות דהשגה נמשך"וא, הוא ברחוק מהעצם
ז התגלות עצם "מ אי"ומ:( כותב, בהמשך לעניין המופתים)(.... עט' ע)

וכוונת העצמות שהטבע ממש , דהמופתים הם שינוי הטבע, פנימיות התורה
י רבינו "דזה בא ע, והעניינים שלמטה יהיו כלים לאלוקות, אלוקות' יהי

אמנם זה , מהעצם ועם היות דהשגה הוא ברחוק, בהתלבשות בהשגה דווקא
הרי ההשגה , אבל איך שהוא בכחות עצמיים, בהשגה שכלית דכחות הגלוים
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( 'במעלת הבינה על החכמה כו' ה וייצר כו"ל בד"וכנ)מהשכלה ' היא למע
שבהשגה זו , דשרשה מהמרחב דכח המשכיל, והתגלות עתיק הוא בבינה דוקא

 (". פה' ע)נמשך עצם פנימיות התורה 

והטעם  ,חכמההעל  ,בינה –מבאר במעלת ההשגה ( סד' עשם )ה וייצר "בד
וההתרחבות שבבינה זהו מכח :  "ל"כותב וז ,שדווקא על ידה מתגלה עתיק

והיינו דזה שחכמה באה , המשכיל כמו שהנקודה דחכמה באה מכח המשכיל
נקודה הנה הטעם הוא לפי שזהו התגלות כמו שמתגלה מכח המשכיל ' בבחי

ומזה הוא כח , אבל בכח המשכיל עצמו הרי השכלי הוא שם בהתרחבות
, התרחבות' תענוג דתענוג הוא בבחיושרשה הוא מה', ההתרחבות שבבינה כו

ולכן התענוג פועל התרחבות בכל דבר וכמו שמועה טובה תדשן עצם מפני 
וזהו ', ומשם הוא שרש ההתרחבות שבבינה כו' תרחבות כוהשהתענוג הוא ב
' ולכן ההתגלות דבחי עתיק' הוא בבינה מפני ששרשה מבחידהתגלות עתיק 
 ".עתיק הוא בבינה

ל הוא "ב הנ"ר הרש"ק אדמו"ראשונית בדברי כדהיינו שההסברה ה
היות ששורש ההתרחבות דבינה הוא , שלכאורא כשממשיכים מושכל בבינה

לכן מתגלה ונמשך  -( כי תענוג בטבעו פועל התרחבות), עתיק –בתענוג 
 ובזהע בהתלבשות בהשגה "י רבינו נ"בא ע"ע ש"ק אדנ"וזהו כוונת כ. עתיק

מתגלה ומתבטא , בינה –ההתלבשות בהשגה  י"עדהיינו ש, "העצם' נמשך בחי
 .כי הוא שרשו ,תענוג –עתיק 

 ולדוגמא. בסגנון אחר קצתל מצינו "ע הנ"אך בביאורי רבינו על מאמר אדנ
ווי דער בעל ההילולא האט מגלה געווען און : "ל"וז 38' ז ע"ש חט"בלקו

אראפגעטראגן תורת חסידות אין הבנה והשגה בכדי דורכדעם צו קענען פועל 
ביז צו מהפך זיין זייער מציאות מן , ב און חלקו בעולם"זיין אויך אויפן נפה

פון פנימיות  עצםיל דוקא אין דעם דריקט זיך אויס דעם יוו –הקצה אל הקצה 
 עצםי התלבשות של תורת החסידות בהשגה נמשך "כי ע: 39ובהערה . התורה

מכיון שהירידה והשפלה למטה יותר נמשך מכח ... והיינו. פנימיות התורה
, (לעניין התלבשות אור החסידות בשכל – 115' ש ע"ראה תו)עליון יותר 

יתית גילוי וביטוי של שאמ, הרי מובן, נעוץ תחילתן בסופן דווקא –ואדרבה 
עד להפיכת , רתחתונה ביות' עצם פנימיות התורה הוא דוקא כשנמשכת בבחי

 . ל"עכ ."כבפנים, ב"טבע נה
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דהיינו כאן ההדגשה היא יותר בזה שהכח לחדור עם מסר אלוקי לשכל 
ז המשיך העצם "אנושי ובאופן כזה שיפעל על נפשו הבהמית מגיע מזה שאדה

צד העצם אין הגדרות והגבלות ולכן אין מניעה לחדור ומ, של תורת החסידות
גם בדרגות הכי נמוכות ואדרבא דווקא בדרגות הכי נמוכות מתבטא זה שהוא 

ד המשל דרב "והוא בכללות ע (.נסמן שםעיין בכללות השיחה ובה. )עצם
בכחו להוריד ולהמשיך , ותלמיד שדווקא רב שמגיע להבנת עצם המושכל

 . ודווקא בזה מתבטא כחו. וט מאודמושכל זה גם לשכל פש

ע "ק אדנ"ר בביאורו את דברי כ"ק אדמו"פ הסגנון דכ"ויש להעיר שע
ז רק שחידושו של רבינו הזקן הוא בזה שפעל התלבשות "יוצא שאי,ל"הנ

( עתיק –שמושרשת בהעצם )החסידות בהשגה ומפני עליונותה של ההשגה 
ק "וכפי שביאר כ כפי שמשמע מפשטות הלשון), נמשך ומתגלה העצם

אלא שרבינו הזקן המשיך בעולם את עצם פנימיות , (ץ שם"ר הריי"אדמו
ז התאפשרה החדרת ענייני החסידות לשכל אנושי ועד שיפעל על "ועי, התורה

 . ם וכוז מתבטא העצ"ואדרבא דווקא עי, ב"נה

ובין , ע"ר מצטט לביאור זה דאדנ"ק אדמו"בריבוי מקומות בשיחות כוהנה 
ז את העובדא שדווקא רבינו הזקן חיבר ואיחד תורת הנגלה "באר עיהשאר מ

הלשון בהשיחה הידועה על ננקוט כדוגמא אחת מני רבות את והחסידות ו
שם , כ"יט –ו וישלח "חט)בישראל ובעולם , חידושו של רבינו הזקן בתורה

 – איז ידוע אז דער כח צו מחבר זיין סתים און גליא שבתורה'ס: "ל"וז( 'סעיף י
און דער חלק פון , חלקים באזונדערעכאטש אז תורה אליין טיילט זיי אין צוויי 

 –( איז עס ניט גליא תורהי "אז עפ) סתיםפנימיות התורה ווערט אנגערופן 
פנימיות  עצם"נעמט זיך דערפון וואס דער אלטער רבי האט ממשיך געווען 

 ":התורה

" התפשטות"די התחלקות צווישן סתים וגליא דתורה איז נאר מצד דער 
פון  עצםאבער מצד דער : וואס יעדער ענין איז מוגדר אין זיין ציור, פון תורה

דער  –איז ניטא קיין התחלקות און הגדרות "( פנימיות התורה עצם)"תורה 
און , רהאיז די עצמות הן פון סתים און הן פון גליא דתו פון תורה עצם

ז "עדועיין גם ". דעריבער קען מצד דעם ווערן דער חיבור פון סתים וגליא
 .ובהנסמן שם (ב בהוספות"ב ח"תשנ'ש ה"סה)ס "ד חלוקת הש"בקונטרס ע

כי הוא , ט כסלו"ופשוט שחידושו זה של רבינו הזקן קשור במיוחד עם י
, גההיום שבו אכן התחיל רבינו הזקן להמשיך את תורת החסידות בהש
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ומני אז ( ואילך 111' ש ע"תו)ח "ט כסלו תרס"וכמבואר בארוכה בהתוועדות י
ר נשיא "ק אדמו"ץ וכ"ר הריי"ק אדמו"בריבוי מקומות בשיחות ומכתבי כ

 .דורנו

שהמשיך וגילה את העצם  –עד כאן דובר בהגדרת חידושו של רבינו הזקן 
ולאידך היות . וכוב "של פנימיות התורה ולכן בא בהשגה ויכול לפעול על נה

מהי פנימיות התורה זו  -אך העיקר חסר . מחבר נגלה וחסידות –שזה העצם 
 ? של החסידות מהותה מהי ? שרבינו הזקן המשיך העצם שלה

עניינה וחידושה של , מעלתה, נ מלאים בהסברת פעולתה"ואף שכתבי רבו
ובמאמר זה , בשיחה זו מוגדרת עניינה בלשון זה, אך זה בכה וזה בכה, החסידות

 –במכתב זה מוגדרת פעולת החסידות בעניין זה ובקונטרס האחר . בסגנון אחר
וכל השאר הוא תוצאה והסתעפות  אחתאך נקודה עצמית יש רק , אחרת

 ?של החסידותמהותה ושאלת השאלות הוא מהו . מנקודה זו

שמחד  -והנה עד רבינו נשיאנו היה העולם מתהלך באפילה בשאלה זו  
יקרית ויסודית היא ולאידך עדינה ומופשטת היא מאוד כי באנו לדיון גיסא ע

 ,בקושי משיגים אותה ,שנבראים שוכני בתי חומר כערכינו ,על שכל אלוקי
ו שרחוקים אנו שלא בערך מלתופסה ולהגיעה לנקודה העצמית "ש וק"וכ

בתקופת כסלו  –משבא רבינו אך   -" עצם"לה  -והתמציתית של תורה זו 
ובלשון , התחיל להאיר –וביאר וניתח סוגיא זו והלבישה בהשגה  ו"תשכ
 ". י רבינו בהתלבשות בהשגה ובזה הומשך העצם"בא ע"ל "ע הנ"אדנ

ר בנה "ק אדמו"לפני שנכנס לעובי הביאור נסקור בקצרה את המהלך שכ
" ברייטקייט"נחשף להרחבה וה ואגב כך, ל"בתקופה הנלברר וללבן סוגיא זו 
 : ל לעניין זה"שהוקדשה בתקופה הנ

הוגה ונדפס . ט כסלו"נאמר בהתוועדות י)ה פדה בשלום "המאמר ד. א
שם הניח רבינו היסוד וההגדרה של מהותה (. ו"מ מלוקט ח"בסה

ס "אוא' בחי, עצם -ועניינה של חסידות והוא המשכה מפנימיות עתיק
 .א"שנמצא ברדל

( א"תשל, כסלו)ט כסלו שברבות השנים "דהתוועדות י השיחות. ב
קונטרס עניינה של תורת "הוגהו ונדפסו בקונטרס הידוע , נערכו

ושם מיוסד על ההגדרה שהביא והסביר במאמר על עניינה , "החסידות
ר לבאר למה הגדרה "ק אדמו"ממשיך כ, ומהותה של תורת החסידות
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שמשת כהנקודה שממנה ואיך היא מ, ל ניתנת  דווקא לחסידות"הנ
מרחיב במשמעות הגדרה זו . מסתעפים כל שאר המעלות של חסידות

ויבאר את מהותה של , יחידה –בתפקידה של החסידות כהכנה למשיח 
ההשלכות כ יבאר "כמו. י המושגים דיחידה ושמן"תורת החסידות ע

פעולת החסידות על האדם , של הגדרה זו בנוגע לשאר חלקי התורה
 .ועוד

הוגה ונדפס  –פ וישב "נאמר בש)ח "ה להבין עניין נ"מאמר ד .ג
, בשונה מקונטרס עניינה של תורת החסידות(. ו"מ מלוקט ח"בסה

ששם מסביר יותר את מהותה של תורת החסידות בייחס לשאר 
במאמר הזה מתמקד , המעלות דחסידות ובייחס לשאר חלקי התורה

ל תורת החסידות לבאר ובאריכות ההסברה את ההגדרה דעניינה ש
ז את אופן "כ יבאר עפ"כמו. ל"שהניח וייסד בהמאמר פדה בשלום הנ

 .פעולת החסידות על העולם והאדם

דיבר שיחה בעניין פעולתה של תורת החסידות , כהמשך להמאמר. ד
וביאר זאת , ב"שמתבטאת דווקא בהמשכתה בעולם והפיכת הטבע דנה

ל הוגה "הנ". רה תבליןר בראתי לו תו"בראתי לו יצה"ל "פ מארז"ע
 .ונדפס בקונטרס עניינה של תורת החסידות

הן המאמר והן השיחה שלאחריה דנים בעניין גילוי , פ שמות"בש. ה
שחיבר ואיחד גליא , ד"ז וחידושו בחסידות חב"העצם בקשר לאדה

י המאמר "ל וע"נושאים שנתבארו במאמרים והשיחות הנ. וסתים וכו
השיחה הוגהה . )ל"אור ועומק בהנוהשיחה דשבת זה מתווסף בי

ברכה לעצמו הוא  עניין הקובע. ה, ז שמות"ש חט"בלקווהודפסה 
של , כביכול" מדרש פליאה"ג על ה"ל התווסף שוה"שבהליקוט הנ

ט כסלו והגילוי דחסידות שהוא "ל בקשר לי"צ ז"הגאון המקובל הרלוי
על ג זה גרר לשיחה שלימה "שוה. צ"נעלה יותר אף מהגילויים דמ

(. ו"תשל'פ שמות ה"ש)ל "העניין בהשבת שבו יצא לאור הליקוט הנ
. ו"פ יתרו תשל"ג להליקוט שיצא לאור לש"שיחה זו הושתלה כשוה

' כ, "שבעים שנה –עטרת לוי יצחק "ועיין מה שכתבנו בזה בקובץ )
 ((.ג מעלבורן"ישי, ד"תשע'א ה"מנ

מוקות בתורת ללא ספק אפשר לקבוע שסוגיא זו היא אחת מהרחבות והע
הן באמירת השיחות והמאמרים , ר השקיע בה רבות"ק אדמו"סוגיא שכ, רבינו
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ר כתב למר שזר "ק אדמו"וכדאי להעיר על לשון מפליא שכ. ל והן בהגהתם"הנ
בקשר להגההת קונטרס עניינה של תורת החסידות שהוגה ונדפס בפעם 

כוונתי שאף "(: ח"תשכ'ט תמוז ה"י), א"הראשונה כהוספה לספר הערכים ח
שנדפס כבר אז , א"ספר הערכים ח]החסידותית ' שכבר נדפסה האנציקלופדי

בטופס בלתי מכורך וללא הקונטרס בסוף כדי לשלוח לכמה גורמים הכרוכים 
, פרט לשמונה לערך העמודים האחרונים[ הכותב –במימון הדפסת הספר 

להיות על ידי שצריכה נתעכב הענין כיון שמחכים להגההת העמודים האלה 
 ". שלכן נדחה מזמן לזמן, ודורשת ממני התרכזות אך ורק לזה

ובו סיכום ותמצית מהלך  –ה בגליון הבא יבוא המשך לרשימה זו "אי
. ל"ר בנה והסביר בהשיחות והמאמרים בתקופה הנ"ק אדמו"הביאור שכ

ו במשך השנים ובהמשך סקירה ודיונים על ביאורים שונים בתורת רבינ
. ל"ע הנ"כ עומק חדש במאמר אדנ"אגב כך יתווסף ג. ם מביאור זהשמסתעפי

 . וכפי שיתבאר

 
 

 
 
 
 
 
 



 ה"תשע'ה לחסידות ה"ר -ט כסלו "י 56

 פשוטו של מקרא
  

 

 י בפירוש הפסוקים''ביאור דרכו של רש

 שבתי טיאר' ר

 ש''מאנ' א

כתב הרב , בחומש אשל אברהם בפרשת קרח עמ׳ קצט סוף הערה נח
נאכל לשני ימים ולילה א׳ מ״לך לתרץ מה שרש״י לומד שהבכור )אברהם אלשווילי 

כקושיית , ב כותב רש״י שזה נלמד מהפסוק שנה בשנה,יהיה״ אע״פ שבדברים טו
שדרכה של רש״י היא לבאר ( דל״ל ב׳ לימודים( גו״א ועוד, רא״ם)המפרשים 

 .אף אם מפרש במקום אחר באופן אחר, הפסוקים בהתאם למשמעותם באותו מקום

שאין לומר ( על פסוק זה עצמו)בשוה״ג  135אבל ראה בלק״ש חכ״ג עמ׳ 
שרש״י מפרש במקום א׳ כדיעה א׳ ובמ״א כדיעה הפכית שהרי אא״פ שפשוטו של 

ולהעיר ממ״ש . נמצא שם בסעיף ד -זו   72על קושיא כעין -ביאורו של הרבי  מק
 15וראה בלק״ש שם הע׳ (. הל׳ מעשה הקרבנות פרק עשירי הלכה ו) 73הר״י קורקוס

 .(ע״ד ההלכה)

 

                                                   

כי כמה וכמה מצות ודינים נשנו במשנה , (כ״כ)שע״ד הפשט י״ל שאין זו קושיא  10ראה שם בהע׳  72
 .תורה

בספרו רמב״ם הערוך בהע׳ יב שם בשם הר״י ולא זכיתי להבין קושיית הרב יעקב פרץ בלומינג  73
דהוויין קדשי קלים ואפ״ה אין נאכלים אלא ליום ( ואיל נזיר)מתודה ( ומעשר)דנילף בכור )קורקוס 

 .ולענ״ד גם תירוצו שם דחוק(. ולילה
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 מוקדש

 ר נשיא דורנו"ק אדמו"לכ
 התמימים בפרט  –ר שיראה הרבה נחת מבניו "יה

 וכלל ישראל בכלל, חסידיו, משלוחיו
 גאולה האמיתית והשלימהומזכה לה

 תיכף ומיד ממש
* 
 י ולזכות"מוקדש ע

 התלמידים השלוחים
 'גורארי' שי מענדל מנחם
 רעשפיצ'  שי מענדל מנחם
 שוחאט'  שי מענדל מנחם
 ראסקין' שי מענדל מנחם

 רובין'  שי מרדכי
 הלל' שי אייזק ניסן

 אקוניוו' מנחם מענדל שי
 גורביץליב הלוי שי ' יהודה ארי

 ווינבוים' נחם מענדל שימ
 חאריטאן' מתתיהו שי

 ליזאק ' שמואל שלמה שי
 ראגאלסקי' עובדיה גרשון דוד שי
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לזכות התלמידים השלוחים במעלבורן להצלחה רבה בשליחותם 
 ובפרט בשליחותם במחנה קיץ גן ישראל 

 ר ''שיזכו להחדיר בלב ילדי תשב
 יראת שמים ודרכי  החסידות 

 !דורנו נשיא ר"אדמו ק"כ ר"ולנח כרצון

ח במעלבורן"ר צא"י ולזכות יו"נדפס ע
 שיחיו  וזוגתו משה 'ר

 קאהן


 החתן לזכות

 בארבער 'שיישראל ת  "הרה
ג הכלה "עם ב

כהן 'יתחשרחל מרת
 בואם בקשרי השידוכין לרגל

המצטרך בכל לבם משאלות כל ת"השי שימלא ר"ויה  
 ויבנו בנין עדי עד ,וברוחניות בגשמיות

 !דורנו נשיא ר"אדמו ק"כ ר"ולנח
* 

ראש ישיבתינו –י ולזכות הורי הכלה "נדפס ע 

 וזוגתו שיחיו בנימין גבריאל הכהןח ''ג הרה"הרה

 כהן
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 לעילוי נשמת
 ה"ערחל גיטל חיה האשה החשובה מרת 

ה "ע אברהם אבא הלוי' בת ר  

ס"תש'ב כסלו ה"נפטרה ביום י  
 .ה.ב.צ.נ.ת



 י בנה"נדפס ע

שיחיו ביילהמרת  תווזוג שאול' ת ר"הרה  
דינה מנוחה רחל מרת' וזוגיצחק יוסף ת "ולזכות בניהם הרה

 ,שיחיווקלונימוס צבי רפאל  לאה גיטל וילדיהם
 שיחיו אברהם מנחם מענדל' והת שמעון שבתי זלמן' הת

 שפיגלר
 בברכה לאריכות ימים ושנים טובות

עניניהם בגשמיות וברוחניותושנת הצלחה בכל 
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 שלום מנחם מענדל ת"הרה
  זיסל בילא וזוגתו מרת 

 שיחיו

קליובגאנט
התמימים ברכות לרגלמאחלים לכל הקהלה ובפרט לתלמידי   

 ט כסלו"י –ראש השנה לחסידות 
לשנה טובה בלימוד החסידות ובדרכי החסידות 

 תכתבו ותחתמו

* 

 נדפס על ידיהם לזכות הצלחה רבה ומופלגה בכל ענייניהם
 שיזכו לרוות רוב נחת ואושר מילדיהם ונכדיהם

ויראו בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובחסידות ובענייני 
,  ר בהצלחה מופלגה למעלה מדרך הטבע"אדמוק "כ

 ומתוך בריאות ושמחה וטוב לבב


