משמחת הנישואין של
נחמן וחנה שיחיו

*
י״ג טבת תשע״ח
כפר חב״ד

כתי״ק הנ״ל נמצא על איזה בלאנק משנת ה׳שי״ת ,שם כתב כ״ק
אדמו״ר זי״ע כמה שמות ,וביניהם גם את השם ״אבערלאנדר״ .לא
ברור מה כוונת הרשימה.
ויש לשער שאולי זה קשור לסב החתן הרה״ח ר׳ מרדכי אהרן
חיים ז״ל אבערלאנדער ,שבחודש אלול תש״י נכנס אל כ״ק אדמו״ר
זי״ע לשאול בעצתו בעניני עסקים.
וסיפר הרמא״ח ז״ל שכ״ק אדמו״ר זי״ע התעניין אז בחמימות
יתירה בנעשה אתו בזמן מלחמת העולם השניה ,וכששמע שהוא
היה בהונגריה באותו זמן ,ביקש ממנו לספר על השואה ואיך הוא
שרד .ואמר לו הרבה דברי חיזוק.

התודה והברכה
אנו מודים לה׳ על כל הטוב אשר גמלנו ,ובחסדו הגדול זיכנו
בנישואי צאצאינו ,החתן הת׳ נחמן שי׳ והכלה המהוללה מ׳ חנה
תחי׳.
התודה והברכה לכל קרובי המשפחה ,ידידים ומכירים ,שהואילו
לשמוח אתנו יחדיו ביום שמחת לבבנו ,ולברך את הזוג יחיו ,ואותנו
כולנו ,בברכת מזל טוב וחיים מאושרים בגשמיות וברוחניות.
על יסוד הנהגתו של כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ נ״ע ,שחילק
׳תשורה׳ בחתונת כ״ק אדמו״ר והרבנית הצדקנית זי״ע ,מוגשת
בזה תשורה מיוחדת לכל המשתתפים בשמחתינו ,הכוללת:
)א( לקט מכתבים מכ״ק אדמו״ר זי״ע שנשלחו אל אבי הכלה
שליט״א ואל אמה ע״ה ,וכן אל הורי אם החתן שליט״א.
)ב( מכתב אל הגאון ר׳ יוסף ראזין מדווינסק ,בעל ספרי ׳צפנת
פענח׳ ,הראגאטשאווער ,השופך אור על דמותו החסידית ,ואל
הקשר של כ״ק אדמו״ר זי״ע אליו.
***
יהי-רצון ,אשר נזכה תיכף ומיד לקיום היעוד הנבואי ״מהרה
ישמע ...קול חתן וקול כלה״ ,בביאת משיח צדקנו בב״א.
משפחת פורסט
נחלת הר חב״ד ,אה״ק

משפחת אבערלאנדער
בודאפעסט ,הונגריה
י״ג טבת תשע״ח
כפר חב״ד
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בכתי״ק :ולהצלחה רבה בעבוה״ק
16

בכתי״ק :בברכת הצלחה בעבוה״ק
17

18

מכתב ׳כללי-פרטי׳ מימי חנוכה ,נדפס ב׳אגרות קודש׳ חלק כ עמ׳ צ-צב.

19

20

בכתי״ק :הפ״נ נתקבל .ולקראת ...בברכת הצלחה מופלגה בעבוה״ק ולבשו״ט בפרט ובכלל
21

בכתי״ק :ולמכ׳ תכופים בבשו״ט
22

]תאריך החומת של הדואר באיטליה מתאים ל [:כ״ה אלול תשכ״ב
באם לו להמוסדות והרופא מסכים ,יהא ביקורם כאן בחודש השביעי
בהצלחה בגו״ר.
כתיבה וחתימה טובה
מנחם שניאורסאהן

23

בקשר למברק סיפר הרב לאזאר :״יצאנו לשליחות בחשון תשכ״א.
לפני הנסיעה קיבלנו הוראה מכ״ק אדמו״ר זי״ע – דבר שגם אחרים
באותו זמן קיבלו – שאפשר לבקר בניו יארק אחת לשנתיים ,ולא יותר
)חוץ לאירועים מיוחדים שאז הוא גם כן אפשר לבוא(.
במברקו הרבי התנה את הנסיעה שנקבל אישור מהמוסדות וכן
מהרופא )כיון שזוגתי היתה בהריון( .הרבי מאד הקפיד שלא ישארו
התלמידים בלי מורה ,וכן גם שלא יהיה איזה נזק למוסדות מהנסיעה,
אחרת העדיף שלא נבוא לבקר״.
ואכן כעבור שנתיים ,בליל ערב ראש השנה תשכ״ג הגענו לניו יארק.
השעה כבר היתה מאוחרת ,וביחד עם חותני הרה״ח צבי מאיר ז״ל
שטיינמעץ ,שבא לקבל אותנו בשדה התעופה ,מיהרנו ל 770-להגיע
לפחות לחלק מההתוועדות״.
כ״ק אדמו״ר זי״ע ידע שהם אמורים להגיע באותו ערב ,וב׳טייפ׳
של ההתוועדות ,אפשר לשמוע לאחר שיחה החמישית )׳תורת מנחם׳ כרך
לד סוף עמ׳  (321קולו של הרבי ששואל :״אפשר איז דא דא שטיינמעץ
ערגעץ?  ...ניין!  ...לאזאר אויך ניט דא ?!  ...מען ווייס ניט וואס טוט
זיך מיט זיי?  ...הא? ...״) .תרגום :האם שטיינמעץ נמצא פה?  ...לא!
 ...גם לאזאר לא נמצא פה?!  ...האם יודעים מה קרה להם? .(...
ולאחרי שיחה הששית )׳תורת מנחם׳ שם סוף עמ׳  (324עוד פעם שאל:
״ער איז איצטער אויך ניט דא?!״ )גם עכשיו הוא עוד לא נמצא?!(.
וסיפר הרב לאזאר ,שהם הגיעו ל 770-ממש בסיומה של ההתוועדות,
מיד הם אמרו לחיים ,וכ״ק אדמו״ר זי״ע אמר בשבילם עוד שיחה
קצרה ,ובכך נגמרה ההתוועדות.
]גירסא לא כל כך מדויקת של הנ״ל נמצא גם ב׳בטאון חב״ד׳ תשרי-כסלו
תשכ״ד ,גליון מס׳  24עמ׳ [.22

24

25

]התאריך מתאים ל [:כ״ה אלול תשכ״ה
במענה למברקו ניתנה הרשות לנסיעו צלחה
מזכירות
26

ברכה ללידת אם החתן שתחיה.
27

28

]התאריך מתאים ל [:י״ד כסלו תשכ״ח
במענה למברקו ,תהיין כל הנסיעות בשעה טובה ומוצלחת.
מנחם שניאורסאהן
סיפר הרב לאזאר :״לקראת חופשת החורף הוזמנתי לבוא לכמה ערים באירופה כדי
להתוועד ,כתבתי על כך לכ״ק אדמו״ר זי״ע וביקשתי ברכה ,וזה נתקבל במברק״.
29

30

31

הגאון הראגאטשאווער ,בעל ׳צפנת פענח׳ ,מזמין אחד מידידיו הרבנים
לחתונת ״פרי צדיק״ ה״ה כ״ק אדמו״ר זי״ע
הגאון ר' יוסף ראזין )תרי"ח–תרצ"ו( רבה החסידי של דווינסק ,הראגאטשאווער ,בעל
ספרי 'צפנת פענח' ,היה "גדול המשיבים שבדור ,לאsלפים ולרבבות נתפזרו תשובותיו.
דרכו היה להשיב לכל שואל ,בין אם הוא רב היושב כסא למשפט ובין אם הוא צורב ובן-
ישיבה .בכל יום ויום היה משיב על כמה מכתבים בדברי תורה ...הוא החשיב את התשובות
בכתב לגדר של תלמוד תורה".1
הגאון היה מתכתב בקביעות ,לפעמים אף כמה פעמים בשבוע ,עם ידידו הגאון ר'
אברהם דימאנט אב"ד יורבארג )פלך קאוונא שבליטא( .הם היו מחליפים בדרך כלל
גלויות ,ולפעמים מכתבים יותר ארוכים .מכתבים הללו היו מלאים דברי תורה ,אבל גם
מילי דבדיחותא וכיו"ב ,הכל עם בקיאות עצומה של הפניות למקומות שונים בתלמודים,
ברמב"ם ובדברי הפוסקים.
לדוגמא כתבו אחד לשני :אתמול לא יכולתי לכתוב כי הייתי במחלה המבואר במסכת
בכורות עמוד פלוני .וצ"ע למה הרמב"ם כותב בענין זה כך וכך .וע"ז השני היה עונה:
בשביל להתרפאות כדאי להשתמש בתרופה הנזכרת במסכת שבת עמוד פלוני .ועוד כיו"ב.
מכל זה אפשר להבין שהרב דיאמנט היה גאון בקנה מידה שהתאים לראגאטשאווער.
*
הרב דימאנט "נולד תרכ"ג לאביו מוהר"ר אשר ז"ל שהיה מופלג בתורה ויראה ,נסמך
להוראה מהגאון הריא"ס זצ"ל מקאוונא ומהגאון ר' יוסף דובער הלוי זצ"ל מבריסק .ובשנת
תרנ"א נתמנה לרב בק"ק יורבארג .יש בידו בכתובים ומסודרים לדפוס הספרים האלה :א(
'באר אברהם' על יד החזקה וספר המצות להרמב"ם ז"ל ,ובסוף הספר הגהות על הש"ס
ועל הר"ש בסדרי זרעים וטהרות ,וקונטרס 'בינה במקרא' ברורי נוסחאות בתנ"ך ,והגהות
על הספר 'מורה נבוכים' והכוזרי .ב( שני חלקי שו"ת 'אבן שוהם' .ג( 'פנים מסבירות' על
דרוש".2
בן עירו כותב עליו" :3ר' אברהם דימאנט היה גדול בתורה ובחכמה .חריף ובקיא.
יום ולילה היה שוקד על תלמודו ,לומד וחוקר .היה בר אוריין ובעל כושר הסברה .יהודים
ביורבורג שתו בצמא את דבריו ,כיבדוהו והעריצוהו .הרב נתחבב על הציבור בנועם
הליכותיו ,ולא היה איש בקהילה שלא התייחס אל הרב ביראת כבוד .הוא היה לבוש תמיד
בקפידה ,ובמראהו עורר הדרת כבוד ויקר ...הרב ידע כי בקהלו יש אנשים בעלי השכלה
גבוהה וגם 'עמך' ,והוא ידע לכוון את דבריו אל הציבור הרחב .הרב ,בתבונתו הרבה...
חיפש תמיד את שיטות ההסברה הנאותות והיותר משכנעות את כלל הציבור .הרב דימאנט
לא נזף אף פעם בציבור ,לא הטיף לו מוסר ולא הפיל עליו מורא ,אלא הצביע על החיוב
שבאמונה ועל אושרו של האדם החי ע"פ ההלכה ומסורת האבות .תמיד ידע להדגיש את
היפה והמועיל לאדם ,כי היה אוהב אדם ומאמין באדם כי טוב ...נפטר אור ליום ב' ,כ"ד
אדר ב' ת"ש ...בני-בליעל החריבו בחלוף שנה לאחר מותו את קהילת יורבורג".
 1הגרש״י זוין ,׳אישים ושיטות׳ עמ׳ .130
 2שמואל נח גאטליב ,׳אהלי שם׳ ,פינסק תער״ב ,עמ׳ .93
 3׳ספר הזיכרון לקהילת יורבורג-ליטא׳ ,ירושלים תנש״א ,עמ׳  .344-345שם מופיע גם תמונתו.
32

*
הרב דימאנט הרבה לפרסם מדברי תורתו בקובצים וכתבי-עת שונים שיצאו בימיו ,מ'בית
ועד לחכמים' ,4שיצא לאור בעיר סאטמאר שבהונגריה ,ועד ל'שערי ציון' ,5שיצא לאור
בירושלים .וכן התכתב עם גדולי תורה.6
לצערנו רק קצת מאד ממכתבי הראגאטשאווער אליו נשארו בידינו ,7ומתוך מכתביו
אפשר ללמוד מעט ממה שכתב הגאון אליו .באחד ממכתביו 8הוא אף מצטט" :הגאון
פאה"ד ר' יוסף ראזין נ"י הרב דדווינסק כתב לי ."...אבל ממכתבי הרב דימאנט נשארו
בערך  500גלויות ומכתבים ,מתוך ארכיון הגאון שהגיע לניו יארק .אני בעצמי ראיתי בידי
הרה"ג רש"צ שליט"א כמה עשרות מהם ,וממנו קיבלתי את המכתב שמתפרסם בזה.
*
בין אלו שהתכתבו עם הגאון הראגאטשאווער היה גם כ"ק אדמו"ר זי"ע מליובאוויטש,
שמאז היותו כבן עשרים היה מתכתב אתו בדברי תורה בנושאים הלכתיים שונים.
המכתב הראשון שהגיע לידינו הוא מט"ו טבת תרפ"ה ,9ובו מפלפל הרבי באריכות
במכתבו של הגאון ,בדין טריפה שנתרפאה האם חוזרת להכשירה .והגיעו לידינו עוד
מכתבי תורה שהרבי כתב אליו בכ"ב שבט תרפ"ח ;10כ"א אדר תרפ"ח ;11אמצע כסלו
תרפ"ט ;12ז' מנחם-אב תרצ"ב ;13כ"ז מנחם-אב תרצ"ב .14כמה מתשובות הגאון למכתבי
הרבי גם הגיעו לידינו.15
הקשר שבין הרבי להגאון היה לא רק קשר בכתב ,אלא גם קשר אישי ,וכפי שהתבטא
הרבי עליו" :הכרתי אותו ...הייתי יוצא ובא אצלו .16"...ובאחד המכתבים אל הגאון הרבי
מזכיר לו נושא מסויים "שהתחיל לומר ברכבת ולא סיים".17
מהמכתב שמתפרסם כאן לראשונה )אות ו( מתגלה עוד מעט מהקשר האישי שביניהם
והחביבות שגילה כלפי הרבי ,עד שבמכתב להרב דימאנט ,שכתב בימים שלפני חתונתו
של הרבי ביום י"ד כסלו תרפ"ט ,הזכיר את החתונה וגם הזמין אותו "לחתונת פרי צדיק
נ"י לקים מצות כיצד מרקדין".
הגאון גם קישר את זה "עם ריקוד י"ט כסלו" .וזה מגלה פן נוסף בדמותו החסידית
של הגאון ,18עד כמה חשוב היה בעיניו יום י"ט כסלו ,יום הגאולה של אדמו"ר הזקן בעל
 4ראה לדוגמא שנת תרפ״ד חוברת טז עמ׳ ג ,ב; חוברת יח עמ׳ א ,ב ,ועוד.
 5שנת תרפ״ח סי׳ יח ,סי׳ ל.
 6ראה לדוגמא שו״ת ׳משנה שכיר׳ חו״מ סי׳ כז; ׳ספר זכרון׳ להגאון ר׳ שלמה שמשון קרליץ עמ׳ קצו-קצח.
 7ראה לדוגמא שו״ת ׳צפנת פענח׳ ,ירושלים תשכ״ה ,סי׳ מו ,נג ,נד ,נז ,סט ,קה; שו״ת ח״א סי׳ קב-קג.
 8׳אגרות לראי״ה׳ סי׳ רמ אות ג.
 9׳אגרות קודש׳ חלק כא עמ׳ א-ו.
 10׳רשימות׳ חוברת לג עמ׳ .4-7
 11׳אגרות קודש׳ חלק א עמ׳ א-ב.
 12׳רשימות׳ חוברת קנט עמ׳ .8-14
 13׳אגרות קודש׳ חלק א עמ׳ יד.
 14׳רשימות׳ חוברת קד עמ׳ .10-11
 15׳רשימות׳ חוברת לג עמ׳  ;12-16חוברת קד עמ׳  ;3-8חוברת קנט עמ׳ .15-23
 16׳שיחות קודש׳ תשל״ח כרך א עמ׳ .603
 17׳רשימות׳ חוברת לג עמ׳ .7
 18את דמותו החסידית של הגאון הראגאטשאווער כבר תיאר בארוכה הרב הסופר יהושע ז״ל מונדשיין במאמרו ׳פענח רזא׳,
33

ה'תניא' ,הנקרא בפי חסידי חב"ד "ראש השנה לחסידות".
הגאון גם "חבר חרוז יפה אף נעים" לכבוד המאורעות הנ"ל ,אמנם הרב דימאנט
נסתפק ה"אם לכבוד החתונה או לכבוד החג די"ט כסלו".
*
את המכתב המקורי של הרב דימאנט הגיע אלי לפני כמה שנים מהרשמ"צ הנ"ל ,שידוע
כבקי נפלא בכתבי-יד של רבנים ואדמו"רים .אמנם משום-מה לא יכולתי לאתרו בין
ניירותי .בהשגחה פרטית באמצע ההכנות לחתונת בני היקר התמים נחמן שי' הוחזרה
לי אבידתי בס"ד ,ועל כן זה מתפרסם עכשיו לראשונה לכבוד יום שמחתו .וברצות ה' זה
ישולב בספרי 'השנים הראשונות' חלק א ,שיצא לאור בקרוב.
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בספר ׳מגדל עז׳ עמ׳ פח-צט.

תקכ"ד

19

יום ה' וישלח ט"ז כסלו תרפ"ט יורבארג.
לכבוד הגאון האמ]י[תי שר התורה רשכבה"ג
כקש"ת מהור"ר יוסף ראזין נ"י הרב דדווינסק
שוכטו"ס.
אחדשה"ט כראוי להדר"ג נ"י קבלתי מכתבו מיום ב' שבוע זה.
20
)א'( השמטה למכתבי מיום א' וישלח .יל"ע בדברי מו"נ ח"ב פ"י שהביא מר  ,ד'
חוקין של הסולם 21עם ד' מחנות של מלאכים ,והם כנגד ד' כדורים כדור פורח וכו' ,22דהא
בפט"ו ח"א כ"כ שמלאכי אלקים שבחלום יעקב ר"ל הנביאים ועולים למעלה להשכיל
ואח"כ יורדים להנהגת העולם .וע' בפתיחת המורה ענין הסולם.
)ב'( אני שאלתי ושואל :23היתכן לאמר שמותר לאדם ללבוש בשבת מלבושין ובטלים
לגופו ,24בין בגדים שלו ובין של חברו ,ואסור ללכת בהם חוץ מתחום המלבושים 25זה
תימא.
)ג'( מש"כ מר דבגדים שלחברו אינם בטלים לגבי גופו ,א"כ יתחי]י[ב עליהם משום
הוצאה ,וכן לגבי בית המנוגע הכל שוה בגדיו או בגדי חברו )וכן לענין משכב הזב כמוש"כ
תוס' ב"ק ס"ו ע"ב ]ד"ה דגזל[(.
ואני ארים כשופר קולי ואקרא :הולך אדם בבגד חברו שאול או גזול וא"ח ]=ואינו חייב[
משום הוצאה ויֵאָסר באיסור תחומין ,לא יהי' תחומין חמירי מהוצאה דשבת ד' אמות ,כיון
שאין בבגד ָלבוש על גוף האדם הוצאה אין בו תחומין.
)ג'( הגע עצמך ,הרי במקום שאין איסור הוצאה שם אין איסור תחומין ,כמו הימים
והנהרות והכרמלית ,כמובא בתשובת רבינו שבה"ה וכ"מ ברפכ"ז מה' שבת ]ה"ג[ ,וכל
תחומי כרמלית הכל מדרבנן ,וכהסבר רבינו שם בתשובה שבכ"מ ,שלא יתכן שהמעביר
על פני ה]מ[ים פטור והמהלך ילקה .כן אשאל היתכן שהלובש בשבת בגדיו לבוש על
גופו פטור ומותר ,וילקה משום מוליך בגד חוץ לתחום הבגד) .ולא יועילו דברי המאור
ומלחמות עירובין נ' שהביא מר( – הקושיא במקומה עומדת כמו חומת נחשת וברזל ולא
תמוש ממקומה לע"ע .ואולי חומרא בעלמא מדרבנן .ולולא מסתפינא הו"א כי ר"ל בביצה
ל"ז 26ובכל הראשונים שם להוליך החלוק בידו או על כתפו לבית המשתה ולבית המדרש,
 19מספר סידורי זה נוסף על המכתב בכתב-יד אחר .אולי זה מספר האגרת שהחליפו ביניהם שני הגאונים.
 20ב׳מורה נבוכים׳ שם הביא שבמדרש ר׳ תנחומא ״אמרו כמה מעלות היו בסולם ארבע ...ובכל המדרשות מזכירים כי ארבע
מחנות של מלאכים הם ...כי מלאכי אלהים אשר ראה עולים ויורדים היו ארבעה לא יותר ,שנים עולם ושנים יורדים...״.
 21בבא בתרא נט ,א :היכי דמי סולם המצרי ,אמרי דבי ר׳ ינאי :כל שאין לו ארבעה חווקין.
 22ראה גם ׳צפנת פענח׳ על ה׳מורה נבוכים׳ )נדפס אחרי ספר דברים( עמ׳ שפט שכותב בענין זה.
 23בקשר לדין המבואר במס׳ ביצה ,המובא לקמן אות ג.
 24ראה חולין עא ,ב תוד״ה למאי הלכתא :״...בגדים שהוא לבוש בטלים אגביה ,ומכחו בא להם הטומאה״.
 25״כשם שאין אדם רשאי להלך בשבת וביום טוב אלא אלפים אמה לכל רוח ,כך כליו ובהמתו אין יכול שום אדם להוליכם חוץ
לאלפים אמה של בעליהם״ )שו״ע או״ח סי׳ שצז ס״ג(.
 26הכוונה למבואר במשנה שם לז ,א :כלים המיוחדין לאחד מן האחין שבבית ,הרי אלו כרגליו .ושם ע״ב :תנו רבנן ,שנים
ששאלו חלוק אחד בשותפות ,זה לילך בו שחרית לבית המדרש וזה ליכנס בו ערבית לבית המשתה ,זה ערב עליו לצפון וזה ערב
35

וע"ש ברש"י בביצה ד"ה ].27[...
30
)ד'( קטנתי מכל התוארים שתארני מר ,28ותרדא 29דג' מקומות בש"ס בב"ק ק"ה
וש"נ ,וכבר כתב מר זהו אשתומא 31בחולין פ"ד ע"ב )זה חדש עתה(.
)ה'( בחלומי והנה מאה חזנים עם מאה מקלות של ] [...בידיהם להכות בפולסי דחגיגה
ט"ו ע"א 32יומא ע"ז ע"א ב"מ מ"ז ע"א פ"ה ע"ב ובפנדי דב"ק כ"ז שהביאם מר – 33ואיקץ
והנה חלום – אולי ר"ל מר כן :גם א"נ דכתותי מכתת והדפנות והסכך שבורים רצוצים
וכתותים גם אז כשרה הסוכה מהם ,וגם א"נ דכנשרפים הם – גם באפר מותר לעשות דפנות
וסכך רק בעפר פוסל הר"ן סוכה דף ט"ו ע"א משום דאינו גדולי קרקע ,ואלי לזה כו]ו[ן מר.
וכל זה אינו שוה.
)ו'( ת"ח למר שמזמנני לחתונת פרי צדיק נ"י לקים מצות כיצד מרקדין וכו' עם ריקוד
י"ט כסלו )לשון מר( וחבר מר חרוז יפה אף נעים ,ואיני יודע אם לכבוד החתונה או לכבוד
החג די"ט כסלו.
34
)ז'( מש"כ מר משם דורשי רשומות שלעתיד תהי הלכה כב"ש – הנה מר תמיד בשיטת
הרמב"ם ,ולרמב"ם בס"ה ]=בסוף הלכות[ מלכים ]פי"ב ה"ב[ וה' תשובה ]סוף פ"ט[ לא
יהי' שום שינוי לע"ל ובפרט בדיני התורה ,ח"ו שישתנו .וכבר האריכו המפרשים בדברי
הירוש' פ"ק ]ה"ה[ דמגילה בענין ביטול הנביאים והכתובים וכו' וכו' ,וברמב"ם וראב"ד
ספ"ב מה' מגילה והדברים עתיקים .וכ"כ ]=וכבר כתבתי[ למר בענין הלויתן איך שהשתבש
בעל קרבן העדה בירוש' ספ"ט דשבת ולא הבין את הירוש' שם 35ולא את המדרש ,והלויתן
טהור הוא 36וטהור יהי ואין כל חדש ושנוי בתורה) .אחכה ע"ז לתארי 37אות ד' ואות ה'(.38
המשך יבוא.
ידידו הדוש"ת
אברהם דימאנט

עליו לדרום ,זה שערב עליו לצפון – מהלך לצפון כרגלי מי שערב עליו לדרום ,וזה שערב עליו לדרום – מהלך לדרום כרגלי מי
שערב עליו לצפון.
 27איני יודע לאיזה רש״י הכוונה.
 28נראה שמתוך ריתחא דאורייתא קרא עליו ה׳צפנת פענח׳ כמה תוארים לגנאי המוזכרים בגמרא .ראה לקמן אות ה וסוף אות ז.
 29בכריתות יח ,ב פרש״י :״תרדא – שוטה לשון אחר עצל .בבבא מציעא כ ,ב פירש :״תרדא – משועמם״ .ואילו בזבחים כה ,ב
פירש :״תרדא – שוטה בהול״.
 30ופרש״י :״תדורא – אין לב״ .וב׳מסורת הש״ס׳ שם ציין למה שפירש רש״י בשאר המקומות ,וכבהערה שלפני זה.
 31ופרש״י :״אישתומא קאמר – דבר תימה הוא אומר״.
 32אמר רבי יוחנן :באותה שעה הוציאו לגבריאל מאחורי הפרגוד ,ומחיוהו שיתין פולסי דנורא.
 33גם כאן מרמז לדברים שכתב אליו הגאון מתוך ריתחא דאורייתא ,בענין ״כתותי מיכתת שיעוריה״ )סוכה לה ,א( .אולי בקשר
לכשרות סוכה שנבנית משל אשרה ושל עיר הנדחת.
 34הובא ב׳לקוטי תורה׳ פר׳ קרח )נד ,רע״ג( בשם פירוש ׳מקדש מלך׳ על הזהר )ח״א יז ב( המביאו בשם האר״י ז״ל .וראה
בארוכה בקובץ ׳אור ישראל׳ גליון סג עמ׳ רז-רכו ובספר ׳ימות המשיח בהלכה׳ להגרא״י גערליצקי )ח״א סי׳ נו(.
 35ראה גם פירוש הרידב״ז ו׳שירי קרבן׳ שם.
 36וכדברי רבי יוסי בן דורמסקית בבבלי חולין סז ,סע״ב.
 37ראה לעיל הערה .28
 38ראה ׳צפנת פענח׳ )כללי התורה והמצוה ח״ג אות קמח( :״...דגמ׳ דילן ס״ל בחולין דף ס״ז ע״ב דלויתן דג טהור הוא...
ובירושלמי ספ״ט דשבת מבואר דטמא הוא...״ ,עיי״ש מה שביאר בזה.
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