משמחת נישואין של
אבנר דניאל ונחמה דינה שיחיו

אנטאן

כ“ז אדר ה‘תשע“ב
שנת המאה ועשר לכ“ק אדמו“ר נשיאנו

פתח דבר
אנו מודים לה' על כל הטוב אשר גמלנו ,ובחסדו הגדול זיכנו בנישואינו בשעה טובה ומוצלחת ,ביום הרביעי,
עשרים ושבעה ימים לחודש אדר ,ה'תשע"ב.
התודה והברכה מובעת בזה לידידנו ומכרינו אשר הואילו לשמוח איתנו יחדיו ביום שמחת לבנו ,ולברכינו עם
הרינו שיחיו ,בברכת וחיים מאושרים בגשמיות וברוחניות.
בשמחה ובטוב לבב ולאות תודה והוקרה ,הננו מכבדים בזה את כל הנוטלים חלק בשמחתנו מקרוב ומרחוק,
מוגשת בזה תשורה מיוחדת ,הכוללת:
א .הגהות כ"ק אדמו" ר לשיחה המובא בפתח דבר דקובץ הפלפולים  -ישיבת תומכי תמימים  777חוברת ב'
וחוברת ג' .הובאו כאן הגהות מצד ימין מול הנדפס מצד השני.
ב .מכתבים מכ“ק אדמו“ר השייכים לאבי הכלה הרב יצחק שי‘ גולדשטיין בענין שליחותו לעיר מדריד ,ספרד.
ג .יחידות של משפחת הכלה.
ד .טבלאות על עניני ברכת הנהנין  -נערך ע“י החתן שי‘.
תודתינו נתונה לאלו שעמלו בעריכת ובהשגת החומר.
הא -ל הטוב יברך אתכם ואת בני ביתכם שיחיו בתוך אחב" י בברכות מאליפות מנפש ועד בשר .ובמיוחד
בברכה העיקרית שנזכה ללכת משמחה זו לשמחה העיקרית "שמחת עולם על ראשם" בקיום היעוד "מהרה ה"א
ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה" בגאולה האמיתית והשלימה ע"י
משיח צדקנו תיכף ומיד ממש.
מוקיריהם ומכבדיהם
אבנר דניאל ונחמה דינה אנטאן
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הגהות

5

הגהות כ"ק אדמו"ר לשיחה המובא בפתח דבר דקובץ הפלפולים  -ישיבת תומכי תמימים 777
חוברת ב' וחוברת ג' .הובאו כאן הגהות מצד ימין מול הנדפס מצד השני.
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מכתבים
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יחידות
תמצית  -מיחידות אור לכ"ד ניסן ,ה'תשל"ז

משפחת הרב יצחק גאלדשטיין ( )4נכנסו ליחידות לקבל ברכה להתחלת שליחותם במאלאגא ,ספרד.
כ"ק אד"ש אמר" :א גוטן אווענט".
כ"ק אד"ש אמר" :ווען רעכענט איר פארען אין א גוטע שעה"?
כ"ק אד"ש אמר" :אויב אזוי ,וועסטו אריינגיין אין' ם אפיס מארגען אדער איבער מארגען ,וועל איך
דארט לאזען אף צדקה אף אפגעבען דארטען".
" און דער אויבערשטער זאל בענטשען יעדערען פון אייך און אייך אלעמען צוזאמען ,אז איר זאלט
האבען הצלחה מופלגה דארט אין מילוי השליחות ,און אויך ביז דעמאלט ,הצלחה מופלגה ,און אין אלע
ענינים וואס איר וועט האבען דארטען צו טאן ,און ביז'ן פארען אהינצו .און אויכעט אין ענינים הפרטים,
ובנקודה הפנימית  ,מגדל זיין יעדער קינד און ביידע קינדער לתורה ולחופה ולמעשים טובים  ,מתוך
הרחבה ,און האבען פון זיי אסאך חסידושע נחת".
כ"ק אד"ש אמר" :און איצטער ביסטו אריין  -וועסטו דארט באקומען ,איך האב דאכט זאך שפאנישע
געלט .-און דערוויילע וועל איך דיר געבען".
(כ"ק אד"ש נתן לכ"א דולאר .וכשנתן לשנ"ז -הבכור ,-חייך חיוך רחב ואמר" :זיי וועלען געבען צדקה
אז זיי וועלען אויסוואקסען פון אייגענע געלט .....)".וועל איך ביי זיי לאזען [אין אפיס] שפאנישע געלט,
במילא וועסטו  -דארט איז דאך דא -די שפאנישע מטבע גייט דארט אהינצו וואו איר פארט אין מא
[לאגא] ,במילא וועט איר אהינצו קומענדיק ,וועסטו דארטען אפגעבען אויף צדקה .דארט דארף זיין צוויי
פאפירלאך מסתם ,איינע וועסטו אפגעבען אויף צדקה ,די צווייטע וועט אפגעבען דיין פרוי אף צדקה".
"פארען געזונטערהייט און הערען בשורות טובות".
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תמצית מיחידות אור לב' מרחשון ,ה'תשל"ט
משפחת הרב יצחק גאלדשטיין נכנסו (  )5ליחידות לקבל ברכה להמשך שליחותם בספרד – ההתחלה בעיר
הבירה מדריד.
" דער אויבערשטער זאל אייך בענטשען און מצליח זיין יעדערען פון אייך און אייך אלעמען צוזאמען,
האבען א שנה טובה ומתוקה בכל הפרטים ,סיי בגשמיות סיי ברוחניות ,סיי אין ענינים הכללים סיי אין
ענינים הפרטים".
" און הצלחה רבה ומופלגה אין די שליחות אין שפאניע און אין ספ רד און אין ארום ספרד .און טאן
בכל ענינים אלו מתוך שמחה וטוב לבב  ,והרחבה בגשמיות וברוחניות  ,ובנקודה הפנימית  ,מגדל זיין
ביידע צוזאמען יעדער קינד און אלע קינדער לתורה ולחופה ולמעשים טובים".
"און איר וועט בעטען אין מזכירות - ,ס' האט זיך אגעדרוקט דא א תניא פאר די זכרים ,און א סידור
פאר די פרו מיט די טאכטער".
"און דער אויבערשטער זאל אייך בענטשען ...מקבל זיין אייערע תפלות בתוך כל ישראל".

תמצית מיחידות אור לב' מרחשון ,ה'תשל"ט
משפחת הרב יצחק גאלדשטיין נכנסו ( )5ליחידות לקבל ברכה להמשך שליחותם בספרד – ההתחלה בעיר
הבירה מדריד.
" דער אויבערשטער זאל אייך בענטשען און מצליח זיין יעדערען פון אייך און אייך אלעמען צוזאמען,
האבען א שנה טובה ומתוקה בכל הפרטים ,סיי בגשמיות סיי ברוחניות ,סיי אין ענינים הכללים סיי אין
ענינים הפרטים".
" און הצלחה רבה ומופלגה אין די שליחות אין שפאניע און אין ספרד און אין ארום ספרד .און טאן
בכל ענינים אלו מתוך שמחה וטוב לבב  ,והרחבה בגשמיות וברוחניות  ,ובנקודה הפנימית  ,מגדל זיין
ביידע צוזאמען יעדער קינד און אלע קינדער לתורה ולחופה ולמעשים טובים".
"און איר וועט בעטען אין מזכירות - ,ס'האט זיך אפגעדרוקט דא א תניא פאר די זכרים ,און א סידור
פאר דער פרוי מיט דער טאכטער".
"און דער אויבערשטער זאל אייך בענטשען ...מקבל זיין אייערע תפלות בתוך כל ישראל".
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תמצית מיחידות יום רביעי ,אור לכ"ט תשרי ,ה'תשמ"א
משפחת הרב יצחק גאלדשטיין נכנסו ליחידות לקבל ברכה להמשך שליחותם בספרד.
נכנסו המשפחה יחיו לחדר הק' וכ"ק אדמו"ר שליט"א קרא את הפתק וברך:
" דער אויבערשטער זאל בענטשען יעדערען פון אייך און אייך אלעמען צוזאמען  ,אין וואס איר
נויטיגט זאך  ,סיי בגשמיות סיי ברוחניות .סיי אין ענינים הפרטים  ,סיי אין ענינים הכללים  ,ובנקודה
הפנימית מגדל זיין יעדער קינד און אלע קינדער לתורה ולחופה ולמעשים טובים".
" און הצלחה רבה ומופלגה אין עסקנות ציבורית ... ,און בפרט אין מאדריד ,אין ספיין ,און טאן בכל
ענינים אלו מתוך שמחה וטוב לבב".
"און איך וועל געבען יעדערען פון אייך א דאלאר (און) נוסף אף די שליחות מצוה הכללי ,וועט אויך
זיין א שליחות מצוה אף אפגעבען דעם חילוף אין אייער שטאט וואו איר וועט אנקומען אף מילוי
השליחות ,און דאס זאל נאך מער מוסיף זיין בברכת ה'".
כ"ק אדמו"ר שליט"א נתן לכולם שטר של דולאר ואח"כ בירך:
"מ'זאל הערען בשורות טובות".
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כמה טבלאות על עניני ברכת הנהנין סדר ברכת הנהנין פרק ב
נערך ע י החתן שי
טבלא א' :תבשילי דגן למיניהם (הלכה א')
א

מן התורה ,על כל בלילת קמח מחמשת מיני דגן עם איזה שהוא נוזל ,יש שתי אפשריות :שהתבשיל נעשה מבלילה זו
יחשב ללחם (ויחול עליו חיוב לברך ברכת המזון אחריו מן התורה) ,או יחשב למזונות גמור (ותהא ברכתו האחרונה תמיד
על המחי') .חיוב ברכת המזון אינו מן התורה אלא אם כן אכל כשיעור קביעות סעודה .וחכמים תיקנו לברך על לחמים
שרגלים לקבוע סעודה עליהם אפילו על כזית ,אבל על לחמים אחרים שאין רגילים לקבוע סעודה עליהם לא תקנו חומרא
זו .נמצא ,שיש שני מיני לחמים :לחם גמור ,שתמיד נחשב כלחם ועליו לברך ברכת המזון אפילו בכזית .ולחם שאינו
גמור ,שאע"פ מן התורה לחם הוא ,על פחות מקביעות סעודה ניתן לברך עליו מזונות ועל המחי' ,ורק ביותר מקביעות
סעודה תהא ברכתו המוציא .הגדרת מיני תבשילי דגן ( ,לדעת איזה תבשיל נחשב כמזונות גמור ,כלחם שאינו גמור או
כלחם גמור) יבואר בפרטיות בהמשך הפרק.
פחות מכזית

מכזית עד כדי שביעה

יותר מכדי שביעה

מזונות
גמור

ברכתו ראשונה מזונות
ואינו מברך אחריו כלום

ברכתו ראשונה מזונות
ומברך אחריו על המחי' (וחיובו רק
מדרבנן)

ברכתו ראשונה מזונות
ומברך אחריו על המחי' (וחיובו מן
התורה לפי כמה דעות)

לחם
שאינו
גמור

ברכתו ראשונה מזונות
ואינו מברך אחריו כלום

ברכתו ראשונה מזונות
ומברך אחריו על המחי' (וחיובו רק
מדרבנן)

ברכתו ראשונה המוציא
ומברך אחריו ברכת המזון (וחיובו מן
התורה לכל הדעות)

ברכתו ראשונה המוציא
ומברך אחריו ברכת המזון (וחיובו רק
מדרבנן)

ברכתו ראשונה המוציא
ומברך אחריו ברכת המזון (וחיובו מן
התורה לכל הדעות)

לחם
גמור

ב

ברכתו ראשונה המוציא
ואינו מברך אחריו כלום

א .שהם חיטה ,שעורה ,כוסמין ,שבולת שועל ושיפון (א ,ז)
ב .אבל כדאי להעיר ,שכשאוכל פחות מכביצת לחם נוטלים יידים בלי ברכה
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טבלא ב' :שיעור קביעות סעודה ללחם שאינו גמור (הלכה ב')
ג

כפי שמבואר ,דין לחם שאינו גמור ,אם לברך עליו המוציא אם לאו ,תלוי בשיעור קביעות סעודה .בשיעור הזה "רבו
בו הדעות" ,ולמעשה ,השיעור נקבע על פי שני דברים :כמות האכילה (בנופח ,ככל שיעורי תורהד) וגם מצב השביעה
(אם האוכל שבע מהאכילה אם לאו) .בטבלה זו ניתן להגדיר את הדין ,על פי ב' פרטים האלו .וגם ניתן להחשיב את
הכמות בשיעורים מודרנים (בסמ"ק).

ה

סמ"ק

דין :שבע

דין :לא שבע

יותר
מחצי
ו
עשרון

יותר מ4411
סמ"ק

המוציא

משש
כביצים
עד חצי
עשרון

מ 613עד 4411
סמ"ק

המוציא

מארבע
כביצים
עד שש
כביצים

מ 462עד 613
סמ"ק

המוציא

מזונות

פחות
מארבע
כביצים

פחות מ462
סמ"ק

יברך על כזית לחם גמור תחילה
ורק אז יאכל מלחם שאינו גמור זו

מזונות

ז

המוציא
כי בטלה דעתו אצל כל בני אדם לדברי
הכל

יברך על כזית לחם גמור תחילה
ורק אז יאכל מלחם שאינו גמור זו

ג .וחשוב לציין ,שרבים טועים בזה ,וחושבים ש"קביעות סעודה" תלוי רק באופן וענין אכילתה (בסעודה או בין הסעודות וכו') ואין
לדבריהם ממש
ד .קבענו את השיעורים על פי השיטה המקובלת ביותר בין אנ"ש שהוא שיטת הגרא"ח נאה כפי שנקבע בספרו "שיעורי תורה"
ה .סנטימטר מעוקב
ו .שהוא מ"ג ביצים וחומש ביצה
ז .כמובן ,שכל מקום בטבלא זו שכתבנו "המוציא" מברכים אחריו ברכת המזון ,ובכל מקום שכתבנו "מזונות" מברכים אחריו על
המחי
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טבלא ג' :דין בצק אפוי (הלכות ה'  -י')
בכדי להגדיר תבשיל דגן כלחם גמור ,מזונות גמור או לחם שאינו גמור ,עלינו לחשב כמה דברים .לראשונה ,עלינו לדעת אופן
הבישול (מטוגן ,מבושל וכו') .טבלא זו עוסקת בברכת הבצק שנתבשל בתהליך של אפי'ח .היות ואפי' הוא אופן הרגיל לעשות
פת ,נמצא שדינו הוא החמור ביותר ,ובכמה אופנים יהא תבשיל זה נחשב ללחם גמור .אבל בכדי להגעי' למסקנא מעשית,
עדיין עלינו לחשב עוד שלוש פרטים :צורת הפת ( אם הוא דק מאד וכו') ,אופן הבלילה ,וגם הרכיבים ( אם נלוש ברוב מי
פרות אם לאו) .ועל פי ענינים אלו ,כפי שמבואר בטבלא זו ,ניתן לדעת את הברכה של כל בצק אפוי.

בלילה עבה

בלילה רכה

בלילה רכה יותר מדאי

ט

לחם גמור

"לחמניות"
שיטה א' :לחם שאינו גמור
שיטה ב' :לחם גמור
לפיכך אין לאכול פחות מקביעת
סעודה כי אם בתוך הסעודה

"טרוקנין"
לחם שאינו גמור

דק מאוד

לחם גמור

"לחמניות"
לחם שאינו גמור

"טריתא"
שיטה א' :מזונות גמור
שיטה ב' :לחם שאינו גמור
לפיכך אין לאכול יותר מקביעות
סעודה כי אם בתוך הסעודה

נלוש
ברוב מי
פירות או
תבלין

"פת הבא בכיסנין (שיטה א')"
עיקר הדין :לחם שאינו גמור
אבל בגלל שיש חולקים בזה ,בעל
נפש יחמיר על עצמו שלא לאכול
פחות מקביעות סעודה כי אם בתוך
הסעודה

מזונות גמור

ממולאת
במיני
מתיקה

"פת הבא בכיסנין (שיטה ב')"
לחם שאינו גמור

מזונות גמור

בצק
רגיל

י

מזונות גמור

מזונות גמור

ח .חשוב לציין ,שהגדרת אפי' על פי הלכה הוא שנתבשל בלי שום משקין (שמן וכיוצא בזה) ,וטיגון הוא כשיש קצת משקין ,ובישול
הוא כשיש הרבה משקין (ב ,יב)
ט .זאת אומרת ,שנלושה ברוב מים וגם עב קצת
י .דין זה (וכן כולם שדינם מזונות גמור בטבלא זו) אינו מפורש בסדר ברכת הנהנין או בשולחן ערוך אדה"ז ,אבל נראה שיש
הסכמת הפוסקים בימינו בענין זה (וראה פתחי תשובה שכט ,ב)
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טבלא ד' :דין בצק מטוגן ומבושל (הלכות י"א – י"ב)
טבלא זו עוסקת בדין בצק שעבר תהליך של טיגוןיא או בישול .היות ודרכים אלו אינם רגילים כל כך לעשיית פת ,
נמצא איפה דינם קל יותר מאלו הלחמים שעברו תהליך של אפי' ,וכמעט בכל אופן יהא דינו כמזונות גמור.

בצק רגיל

טיגון :בלילה עבה

טיגון :בלילה רכה

עיקר הדין :מזונות גמור
ויש אומרים :לחם גמור
ולפיכך כשאוכל יותר מקביעות
סעודה (שהוא ספק של תורה) יש
להחמיר שלא לאכול כי אם בתוך
הסעודה של לחם גמור וודאי

מזונות גמור

נלוש
ברוב מי
פירות או
תבלין

מזונות גמור

ממולאת
במיני
מתיקה

מזונות גמור

יג

יב

בישול

מזונות גמור

מזונות גמור

מזונות גמור

מזונות גמור

מזונות גמור

יא .יש חקירה בהלכה אם טיגון (בפרט של בלילה עבה) נחשב כבישול או כאפי' ,וזהו יסוד לכל הדינים הנוגעים בצק מטוגן
יב .וכל שכן בלילה רכה יותר מדאי
יג .כן הוא דעת קצות השולחן (בדה"ש סי' מח סקכ"ד וסק"ל) ,אבל יש חולקים בזה ואומרים שיש להחמיר בעיסה זו כמו בצק רגיל
שנילוש במים ,ואין לאכול יותר מקביעות סעודה כי אם בתוך הסעודה

25

טבלא ה' :דין פת שחזר ובישלה באופן אחר (הלכות י"ב – י"ג)
עכשיו שכבר ידוע דין בצק שעבר תהליך מסוים של בישול כפי שמבואר בטבלאות שלפני זה (אפי' ,טיגון או בישול ממש) ,
נתעוררת שאלה מעניינת :מה יהי' דינו של תבשיל מבושל מכבר באופן אחר שחזר ובישלה בופן אחר? לדוגמא ,מה דינו של
חתיכת לחם מבושל שחזר ונאפית בתנור ,האם דינו כלחם מבושל (ותהא ברכתו מזונות) או אפשר מכיון שחזר ונאפית נשתנה
דינו להיות כלחם אפוי (ויהא המוציא)? בדרך כלל ,ההלכה היא כחוזרים ומבשילים מקל לכבד (כגון דוגמא שהבאנו) הולכים
לחומרא .אבל כחוזרים ומבשלים בצק מכבד לקל ,דינו קצת יותר מסובך .דינים אלו ניתן להבחין מהטבלא הבא.
...ואח"כ אפי'

...ואח"כ טיגון
כל הפרותות יותר מכזית – עדיין
דינם כאפי'
ואם נמחה הלחם עד שלא נשאר
בפרוסות כזית – אם הלך מהם
תואר לחם דינם כטיגון אבל יש
להחמיר שלא לאכול כדי שביעה
יד
(שהוא ספק מן התורה)

אפי'

ואם מלכתחילה קודם הבישול פירר
הפת וגם נשאר עליהם תואר לחם,
יש לברך על לחם אחר בכל ענין
(אפילו פחות מקביעות סעודה)

טיגון

דינו כאפי'

בישול

דינו כאפי'

...ואח"כ בישול
כל הפרותות יותר מכזית – עדיין
דינם כאפי'
ואם נמחה הלחם בבישול עד שלא
נשאר בפרוסות כזית – דינם
כבישולטו (מזונות גמור)
ואם מלכתחילה קודם הבישול פירר
הפת לפרוסות קטנות פחותות
מכזית – י"א דינם כאפי' וי"א דינם
כבישול וכן הלכה
אבל בעל נפש יחמיר לעצמו שלא
לאכול כדי שביעה (שהוא ספק מן
התורה) אם נראה עליהם תואר
לחם
כל הפרותות יותר מכזית – עדיין
דינם כטיגון
ואם נמחה הלחם בבישול עד שלא
נשאר בפרוסות כזית – דינם כטיגון
ואם מלכתחילה קודם הבישול פירר
הפת לפרוסות קטנות פחותות
מכזית – י"א דינם כאפי' וי"א דינם
כטיגון וכן הלכה
אבל בעל נפש יחמיר לעצמו שלא
לאכול כדי שביעה (שהוא ספק מן
התורה) אם נראה עליהם תואר
טז
לחם

דינו כטיגון

יד .כך פירש הגר"ח נאה בדברי רבינו "ובטיגון יש להחמיר בכל ענין" (בדה"ש סי' מח סקכ"ז וסקל"א) אבל יש שפירשו דבריו
הסתומים באופן אחר (וראה ברכת הנהנין עמצו"ה להרב אלאשוילי)
טו .ואפילו נראה שיש עלי' תואר לחם
טז .כמובן שכל זה רק במקרה שיש להחמיר בטיגון כגון בצק רגיל ,כי במקרים אחרים אין חילוק דין בין טיגון לבישול

לזכות
החתן התמים אבנר דניאל והכלה מרת נחמה דינה שיחיו
אנטאן
לרגל נישואיהם בשעה טובה מוצלחת
כ"ז אדר ה'תשע"ב

