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ל-ק1-

ט-י-
ב,

ש-י-ח

ג

ו-ת-

בלקוטי שיחות חלק
א.
פ' מטות מסעי .מבאר כ"ק אר"ש
בענין המסעות  ,ונקודת השיחה -היא :כתיב אלה מסעי בנ"י
אשר יצאו מארז מצרים ,וידוע הדיוק במה שנאמר אלה מפעי
לשון רבים והרי המסע שיצאו מארץ מצרים הוא מסע אחד בלבד
מרעמטס לסוכות כי שארי הכסעוח הוי כבר אחרי היציאה
ממצרים ומהו מפעי לשון רבים?
שהי,
גם אינו מובן ענין הם ב ממעות
מאהץ מצרים עד
שבאו לארץ ישראל ,ארץ טובה ורחבה ,דמאחר שבמסע.אחד בלבד
יצאו ממצרים לשון מצרים וגבולים ,הרי מיד באו למרחב ע"י
היציאה מהמיצר ,נמצאים במילא במקום המרחב ,ומה מוסיפה
.הענין של מ"ב מטעות בעגין של מרחב?
אך הענין הוא שהחורה היא ניצחית ובכל דור ודור אצל
כל אחד ואחת צריך להיות היציאה מהמצרים וגבולים אל ארץ
טובה ורחבה היציאה מן המיצר אל המרחב ,אמנם גס כאשר פעל
בעבודתו היציאה ממצריב לשון מיצר וגבול וגם מהמדידוח
,וההגבלות דקדושה...וגם יצאו מהרע לגמרי אז צריך לידע
שאין זה מספיק עדיין כי כמה שיעלה אז לגבי מדריגה נעלית
יותר אז מדריגתו שבו ועמד יש לו עוד שייכות לרץ (ולכן אין
לו להסחפק וצריך להיות מהלו,במדריגה למדריגה) (ועי' בלקו"ש
מסעי ש.ז .).וההוכחה לזה שרואה מציאות רע בזולתו .וכמאמר
הבעש"ט גדע שכשאדם רואה מעשה רץ אצל זולתו אז זהו סימן
שגס בו נמצא אותו הרע בדקות עכ"פ עכ"ל.
ולכאו,
צריך להבין איך אפשר לומר שגם באדם כזה
שיצא מהרג לגמרי א-יך תמיד לעלות,מאחר
שלגבי מדריגה
לכאו,
הרי הוא יצא
נעלית יותר יש בו עדיין שייכות לרע
מהרק לגמרי .וגם מהו ההוכחה מזה שהוא רואה מציאות רע
בזולחו האם נאמר שלכל צדיק ובפרט צדיק גמרר וצדיק וטוב
לו שבל ימלט (ודווקא אילוו יבא 6שלא יבאו אליו לתקן ענין
של רע כפשוטו האם נאמר שגם בו יש שייכות לרע ח"ו.
וגם מה שמביא מאמר הבעש"ט (מציין לספר השיחות קיץ
הת
ע' ל )5דאס וואט דער מענטש זעט און הערס אן אנטער
שייר צי א גוטע זאך און א
זאך אדער א ,שלכטע אין
י
ל
ד
י
י
א
גראבע זאך איז דאם א הוראה מן השמים צו דער זעהר און דער
הערער אז ער זאל די עהנלעכע זאך געפינען אין זיך די אלע
ענינים וואם דער מעגטש זעט און הערט איז דאס א שפיגל פאר
אים אויף זען אין זיך אליין מבער זיין די שלעכטע און
גראבע ענינים און קונה די גוטע און איידלע ענינים.
הרי דהמדובר שם הוא לגבי ,מה כלשונו א שפיגל ...זען
אין זיך ..מבער זיין די שלץכטע אוז ,ראבו ענינים ופה
המדובר לכזה אשר יצא מהרע לגמרי ואין לו שייכות לענינים

י

חינ.

ד

 -שופטים ה'תשמ"א -

ואולי נוכל להסתפק מהו הפשט שיש לו שייכות לרע,
באופן אחד נוכל לומר שהמדבור לכזה אשר
לרע,למשל בינוני שבפועל ממש אינו עושה
עכירות ובפועל ממש
לה,
אין לו שייכות לרע וגם לפעמים
לו אהבה
והרע ישן
בחלל השמאל ,ונדמה לו שיצא מהרע לגמרי מ"מ יש לו שייכות
לרע מאחר שיש מדריגוח
יוהר כמו צדיק וכו' שגם במהות
נעלו"עוד שהפכם לטוב (ולא רק בפועל
יעשר כוחות נפשו אין לו רע
ממפן וההוכחה מזה בבינוני שרואה בזולתי מציאות רע.
אבל באמת קשה לומר שהמדובר רק בבינוני מאחר שהוא
אומר שיצא מהרע לגמרי ,וזה שייך רק לצדיק ( וגם אם זה
מדובר בבינוני הרי שייכותו לרע הרי הרע הוא בעשר כוחות
נפשו עד שיוכל להחאות לדברים האסורים ובזה הוא משוקץ
ובו,
במבואר בפ' כס בתניא וכן הרי ההוראה היא לכל אתד
אשר "ווי הויך ער איז ניט צו געקומן דארף ער וויסן אז
דאס איז ניט גענוג") ,וב"ש ימים יוצרו ולא אחד בהם שבכל

יש לו עוד שייכות

יי

יום עביר עבודתו.

אלא יש לומר ופשטות שהמדובר הוא גם לצדיק ,ומה שאומר
שיש לו שייכות לרע יש לומר שבפנסיות הפשט של רע הוא מיצר
ולא רק רע כפשוטו ח"ו שזה היפנ הקדושה שזה לא שייך לצדיק
ובפרט לצדיק גמור*
שהי,ש.ז.הסיפור
(ולהעיר מהמדובר בהתוועדות דש"פ חוקת
מהארמו"ר האמצעי נ"ע  ....אז בוודאי זה
דבר מבהיל,
לא שייך לאדמו"ר נ"ע ,אלא ענין רוחני ובשרש הענינים
הי ,שאפילו דבר איסור למשה הוא משתלול מקדושה דלמעלה
(וכמובן
שהי ,לתקן הענין בשרש ובקדושה בענין דקות וכו.,
צריך
ולכן
צריך גם ידיעה בשרש הענינים בכדי לדעת
ועוד ענין
איך לתקן את הענין למטה).
והפשט "רע" הרי הוא מה שלזה טוב לזה הוא רע וכן
להיפך ואחכ מהו הפשט רע) אלא שמה שהוא רוצה אז שמרעה טובה
תדשן עצם ונעשה לו מרחב וזה טובתו .וכן להיפך שמה שלא
רצוי אצלו נעשה מיצר לו וזה רע ,וא"ב רע הפשט מנצר וטוב
זה מרחב ולכן הגם שיצא מהרע לגמרי כפשוטו מ"מ לגבי
מדריגה נעליח יותר זה נקרא דע דהיינו מיצר.

ואולי עפ"ז יובן ג"כ "דטפי עליון לא תצא הרעות" וכן
הקודש פ' י"א אבל באמת אין רע יורד מלמעלה
בחניא אגרת דלבאו,
אם זה טוב ואין רע יורד א"כ איך באמת
והכל טוב,
נעשה רע למטה אלא הוא ממשיך רק שאינו מושג לגדלו ורב טוב
וכנ"ל כשאינו מבין הענין נעשהבה,לו צר ורע אבל באמת אינו
אמונה
שזה ממנו ולא תצא הרעות
בעצם רע ולכן כשיש לו מה,
וא"ב הכל הוא טוב בתכלית רק
וזה טובתו וחיותו הוא
שאינו משיג ובאסונה זו ב ר שהרע הנדמה בגלוי כל חיותו
הוא מטוב עליון ...הרי באמונה זו נכלל ומתעלה
הרע
המדומה בטוב העליון.עכ"ל.

בא.ת

,ופטים
-

ה'השמ"א -

ה

הרי הידיעה וההנחה שזה באמת טוב כשמבין זאת נעשה
טוב בגלוו גם למטה ,רואים מזה שני דברים :א) שהרע יכול
לדיות טוב בעצם ,רק לגבי מדריגה אחרת
זה רע ב) שרע הו8
שיהי,
נקרא רע אצלו
( 2112דהיינו כשאינו מובן וזה קובע
ותיכף כשמבין געשה לו מרחב וטוב).
הת,

משה עזאגווי
 תות"ל - 770-כלקו"ש פ -בלק ש.ז .מקשה בנוגע לשם הסדרה דלמא נקרא
ב.
ע"ש בלק,
עה"פ "ושם רשעים ירקב ...דלא
מבואר
והרי
בגמ-
מסקינן בשמייהו" ,וא"ב
למה נקראת הפרשה בשם בלק? וממשיך
לבאר בארוכה דאדרבה ,כיון דהשם הוא כמו שהוא כתוב בתורה.
א"כ אדרבה זה מוסיף רקבון בשמו של בלק ,ע"ד שמצינו זה
לגבי ום של ע"ז ,עיי"ש בארוכה.
הנה מכללות השיחה משמע דהטעם דלא מסקינן בשמייהו הוא
מצד שמוסיף חשיבות ההרשע ,ויש להעיר בזה במ"ש בס -מעבר יבוק
(מאמר שפת אמת פי"ב) וז"ל :וכתיב אשר שם שמות בארז אל חקרי
שמות אלא שמות לשון שממון שגורם השם ההוא .ולכן אמרו דלא
בית יד לטומאה ,וכל
מסקינן בשמייהו של רשעים כיון שהי-
הכלים צריך להגעיל ידותיהן כמוחן ,ולכן טוב להזהר מזה
וכיוצא בזה בתרי הוית חזקה כר" עכ"ל ,משמע מזה דסב"ל דהסעם
מצד שמוסיף חשיבות ,אלא מצד דהשם
דלא מסקינן בשמייהו אי"זבגמ,
ברכות ז,ב ,מנ"ל דשמא גרים
גידם,ר ,וזהו ע"ד המבואר
אליעזר דאמר קרא לכו חזו מפעלות
אשר שם שמוח
אמר
ה-
בארז אל תקרי שמוח אלא שמות כנ"ל.
ולכאו.-אפשך לומר רזה חלוי בפלוגתת האחרונים ,דגשו"ת
טהו"ם פדוואה סי" פ"ז ,ובן בשו"ת הרמ"א סי' ס"א מבואר דהך
,נינא דלא מסקינן בשמייהו לא שייך לגבי לקרות בן לתורה ע0
דאינו אלא לסימנא בעלמא,
וט אביו
אבל ,בשו"ת בנימין
(הלוי) סי
צ"ה מבואר
זאב סי" ר"ד,
הרשעי וכן בשו"ת זקן אהרן
'(ועי,בכה"ג שייך האיסור דלא מסקינן בשמייהו עיי"ש
בהדיא דגם
בכ"ז,
שו"ע או"ח סי -קל"ט) ,וא"ב אפ"ל דהמחירין
סב"ל דהאיסור הוא מצד דהשם גורם ,וא"כ זה שייך רק היבא
שרוצה לקרות בגו בשם של רשע ,אבל באופן הנ"ל מותר ,משא"כ
האוסרים מב"ל דהוא מצד רעצם קריאת והזכרת שם של רשע מוסיף
בו חשיבות ,ולכן גם באופן הנ"ל אפור.
הרב אברהם יצחק ברוך גערליצקי
ר"מ בישיבה-עם,
ן.
.1054ובכ"מ)
בלקוטי שיחות (ח"ד
מבוארים ב-
עניני "דירה בתחתונים" א)שעצמות האדם דר בדירה ב)שהוא בה
בגלוי .ולא הבנתי איך יי"אב הענין הא' עם לשון החנחומא
מקור הענין (נשא טז) שהקב"ה נתאווה להיות לו דירה
בחחתונים כמו שיש לו בעליונים  -הרי שם הוא רק זיו והארה

בלבד?.

הרב יוסף שסחה גינזבורג
 -עומר אה"ק -

1

-

ב,

שופטים ה,תשמ"א -
ב,

בלקו"ש ספר
ך.
כרך
תמוז מביא הסיפור דר"ח תמוז חרפ ז שנאמר
תמוז תש"א.
ובהשואה עם השיחה הנ"ל ,ישג ,כמה שינויים .א) בלקו"ש כתוב
שב"ק אדמו"ר מהרייץ הוכה
פעמים
הב ,שלא רצה לעמוד כשרצו
למסור הורעה שהוקל מצבו .ובפעם
הוכה תחת הסנטר...
ומם-יך בלקו"ש לספר שהם הסכימו שכ"ק אדמו"ר מהרייץ
יכול לנסוע ברכבת מחלקה ראשונה" ,מעזשדונאראדנע"לבהשיחה
ג'תמוז תש"א משםהג,נראה שבפעם הב -הם איימו שיכו אבל בפועל
לא הוכה ,ופעם
הוכה תחת הסנטר ...ולא הסכימו שיסע
עם מחלקה הא' אלא עם מחלקה הב'.
בלקו"ש כתוב שכס הודיעו שבשעה  2אחה"צ הוא חופשי
לעיר
לילך לביתו על משך  6שעות ובלילה צריך ליגסועהי,
קאסטראמא בתש"א שם לא נבחב הזמן שב"ק אדמו"ר
צריך
ליצ" משפרלרקע אלא שניחן לו  6שעות ובשעה  12בלילה צריך
לנסוע לקאסטראמא ולכאורה מזה נראה שהם רצו שב"ק אדמו"ר
יצא משפרלרקע בשעה  6בערך.
להעיר שבמכתב מי"ט אייר תרפ"ח נדפס בספר המאמרים .
תרפה כותב ב"ק אדמו"ר ...יצאתי ביום א' שעה  2אחר חצות

בהשיחה של י"ב-י"ג
עמוד 1061
בג,

היום...

הרב שמעון רייטשיק
משפיע בישיבה גדולה

 -לאס אנגלית קאליפורניא -

3גלה

ה.
הבא לקמן הנה "תגובה" על מאמרו של הרב שלום
קלחס בעתון "דזיויש פרעם" בו הביע חוו"ד להתיר לבישת
מכנסים לנשים מבחינת "כלי גבר":
אף דכו"ע מודים באיסור לוישת מכנסיים לנשים (ראה
כ וח"ו חאהע"ז סי'
שו"ח ישכיל עבדי ח"ה חיו"ד
עם,
ס)-חיט
הרבנים בטהרת יו"ט
עד ואילך,
נד,,תשובות גדולי
שו"ת מנחת יצחק ח"ב סי ,קח ,שו"ת שבט הלוי יו"ד ח"א סי'
סג ,שו"ת יבי"א ח"ו חיו"ד סי' יד ,שו"ת ציז אליעזר חי"א
סי" סב) ,דהוי בכלל עוברת על דת יהוריח ותקות גויים
וגירוי יצה"ר באנשים (לפני עור) ועוד (וכפי שכבר נתבאר
בארוכה במ"א)  -אמנם הטעם המפורמם ובפשיטות בפי עמא דבר
משוס הלאו ד"כלי גבר" אינו מוסכם בפי כל .ומבואר בזה
השקו"ט ההלכתית ,דנראה ברור שהעיקר כדברי המחמירים
צדדימבחי,
שי-

גם

זו.

דהנה קיי"ל כשיסח ראב"י (ננזיר נט,א) דהאזרהרה "לא
יהי' ולי גבר על אשה" (דברים כביה) מיירי גם ב"חיקוני
איש" ,ראה לקמןן לבד ,או בכלי זיי -לבד ,דבשניהם עוברת
על הלאו (רמב"ם הל' ע"ז פי"ב ה"י .יראים סי' צו .טושו"ע
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יו"ד סי' קפב ס"ה) ,ולא בעינן שחשב בין האנשים כדעת
ת"ק (בנזיר שם)  -דמשנת ראב"י קב ונקי (יראים שם ,כ"מ
הל' ע"ז שם ,ב"י יו"ד שם .וראה יד מלאכי כלל תסו).
סי,
אולם כתב הב"ח (יו"ד
קפב ד"ה לא תלבש) בביאור
דמודה
שיטת הסמ"ג (לאוין נא)-שכתב
לח"ק,
דלראב"י
ראב"י
(דהלכה כוותי' וכנ"ל) אין איסיר על האשה ללבוש מלבושי
אנשים העשוים ללבישה סתם אא"כ הולכת ויושבת בין האנשיה
(דבזה מודה ראב"י לח"ק) ,אבל אם אינה יושבת בין האנשים,
אין איסור בלבישת .מלבושי אנשים העשויים ללבישה ולכסוח בהם,
ולא שייך האיסור אא"כ לובשת עדי האיש כמו כלי זיין (כגון
שמטיס בראשה מצנפת או כובע וכדו .).והוכיח הב"ח
דעה
רש"י בנזיר
ודעימי,שם והרמב"ם הל' ע"ז שם .ולכאו' לפי"ז הנה לשיטת
הב"ח
אין בלבישת מכנמים לנשים משום לא יהי,כלי
גבר על אשה ,מכיון דמכנסיים ה"ה כשאר מלבושי אנשים העשויים
ללבישת סתם .ואינם "תיקוני דגברי" (כמו כלי זיין) .ודומים
לה"זופיצ'א" (מלבוש של איש .שנוהגים הגשים ללובשם "ולילך בהם
לשוק ולישב בהם בחנות) שהתיר הב"ח שם משום שאינם עשויים
כ"א ללבישה ולכסות בו ולא לנוי וקישוט.
ויתירה מזו י"ל ,דאפילו לפי רוב הדעות שכתבו דלא
כהב"ח(ובראשם  -מרן הב"י ,וכ"מ דעת היראים והסור והרמ"א
שם ס"ה ,וכ"כ-בפ~,רבינו הלל לספרי פ'כי תצא .ויל"ע בש"ך
שם סק"ז) ,דלשיטתם כל שהוא מלבוש אנשים אסור (ומפרשים
דאף דראב"י מודה לח"ק כדאי'בסמ"ג כנ"ל ,היינו לחומרא,
שהלאו קאי גס על מלבושים סתם ,אבל אין ראב"י מודה בזהלתתק
דדוקא בלובשת ויישבת בין האנשיס,דבהא ס"ל לראב"י דאפילו
אינה יושבת בין האנשים דאסור -ע"ש נכ"י)הנה גם לדבריהם
יש לצדד בכל מיני מכנסיים דזמננו שצורתם משונה ממכנסיים
דגברים ,דאינם בכלל אזהרת כלי גבר.
דהנה איבא בנדרים מט ,ב שדביתו דר,יהודה עבדת
גלימא ,וכד נפקת לשוקא מכ0יא ונפקת בה ,וכד הוה נפיק ר'
יהודה לצלויי הוה מכסי ומצלי בה ,ומברך ברוך שעטני מעיל.
ופירשו האחרונים(מהרש"א בח"א שמפתח עינים להחיד"א ,נדרים
בי ,וראה
מהריקחש  -סי' ע.
נ ,ב; שו"ת אהלי יעקב  -להגאון סי,
לד"ז בשו"ת לב חיים פאלאג,י ח"ג
משום
כו) דלית
לא ילבש גבר שמלת אשה ,דליכא איסורא אלא בבגד המיוחד
לאשה ,אבל מעיל כזה שמיוחד לשניהם לית לן בה ,וגם חסידים
ואנשי מעוה עבדי עובדא בנפשייהו ללבוש במלבוש ,דבגד
שצורתו שוה לאיש ולאשה מותר לכולם ,אפילו אם נ?*ה מעיחרו
ביחוד לאחד מהם (וכדמוכרח ברמב"ט
ובטושו"ע הנ"ל ,שתלו
עי,
שו"ת אהלי יעקב
הדין במנהג המקום ולא במי שנעשה לו -
מע'
שם) .וכן הסכים לדינא בשד"ח בללים
הלמ"ר כלל קטז.
נמצינו למדין ,ראם מלבוש ,כמו מכנסיים ,צורחו שוה הן
לאנשים והד לנשים מותר לכולם ,וא"כ חינס דלא שייך האיסיר
דבלי גבר במכנסיים אלא שצורתו משונה ממכנסיים דגברים,

דכי

 -שופטים ה-תשמ'יא -

ח

וגם עשויים ממיני צבעונים שאין האנשיט רגילים ללבוש
בדוגמתם כלל .וראה עד"ז בשו"ת אבני צדק חיו"ד סי' עב,
ראם המכנסיים של נשים ניכרים ומשונים ממכנסיים
דאנשים -
יש להקל (ואת הוכחה הנ"ל מסוגיא דנדרים לא הביא).
מיהו יש לדחות ולומר דאדרבה ,לא מבעיא להדעות
הנ"ל דאפילו מלבוש סתם עובר בהלאו ,אלא אפילו להב"ח
ראינה עוברת אלא בתקוני דגברי ולא במלבוש סתם  -יש
לדון להחמיר במכנסיים דזמננו גם מבחינת אזהרת כלי גבר.
שהרי י"ל דכשלובשת האשה מכנסיים ואינה מלובשת מלמעלה בגד
נשים כדרכה (כמו שמלה וחצאית)  -זה לא נקרא מלבוש סחם
אלא תקוני דגכרא ככלי זיין ממש וכיו"ב  -האסורים לכו"ע.
שהלא גדר "מלבוש" לענין זה הוא דבר שלובשים אותם נשים
כאנשים אלא שמשונה קצת בחיצוניות שלו כמו גלימא וסרבלא
וכדו .,אבל דבר וסוג לבוש שאינו מיוחד אלא לאנשים ולא
נמצא לבוש זה כלל בלבושי הנשים ,הדי זה כחרב לאשה (או
בגדי צבעונים לאיש שמבואר בפסוקים שהוא בגדר חיקויי
דגברי (או דאיתתא) 4ולכל הדעות עוברת .ובדברים אלו
אפילו שינוי מהרגיל אינו מועיל ,דאטו אם אסרנו לאשה
כלי זיין(ולאיש בגדי צבעונים) והם שנו קצת מהרגיל -

האם יועיל זהה הלא סו"ם מין זה שייך רק לאנשים* וה"ה
במכגסיימ ,רבהולכת במכנסיים ונראית פסוק רגלי,כאנשים,
הנה זהו תיקוני גברי גמור ולא נמצא לנו היתר בשינוי.
וגם בשו"ת אבני צדק כתב עד"ז בסיום תשובתו הנ"ל .שיש
להחמיר בלבישת כובע הנקרא קאפילוטש ,או בבגד הנקרא
מענער ראק ,דאע"פ שמשונה משל אגשים מ"מ שמו עליו ראין
זה אלא להדמות לאנשים ומכוער הדבר ,עכ"ד .הרי דאסור אף
שצורת הבגד משונה משל אנשים .וא"ב כ"ש במכנפיי.0חלה
דזמננו שנטש מתחילה להתדמות לאנשים ,דהוי תיקוני גברי
ממש ,וכנ"ל (ראה שו"ת שבס הלוי ש[ .)0רראה שו"ת מנחת
יצחק שם כמה צדדים להחמיר אף בלבישת מכנסיים תחת השמלה
ובצינעה בתוך ביתה וחדרה.ואכ"מ[]

*

*

*

עוד העלה הב"ח (שם) שאין איסור אפילו בדבר שהוא
נזי וקישוט אלא באשה הלובשת מלנזשי איש כדי להתדמות
לאיש ,ואיש הלובש בגדי אשה בכדי להתדמות לאשה ,אבל אם
לובשים להגן מהחמה או מהצינה מותר ,והאריך להביא כמה
ראיות והוכחות לדבריו ,עיי"ש .והסכים עמו הט"ו שם סק"ד,
ראם עושה כן להגן מפני החטה או מפני הצנה או הגשמים מוחר
וסיים "כן נראה לי פשוט" .וי"ל דמוכח מדברי הש"ך שם סק"ז
רבודה להב"ח להקל בזה באופז שניכר ע"י שאר מלבושי-שהיא
אשה( ,ולא ברור אם יודה לזה הב"י שם דפסק
דאפילו לובשת
מהל,
ע"ז
בגד אחד אסור)* ואף דבם' יד הקטנה (ח"ב פ"ו
מל"ח נו סקס"ב) האריך לחלוק על הב"ח וט"ז בזה (ועייג"כ
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סי,
סב),
ספרי דבי רב דרס"ג,ג; שו"ת דברי חיים ח"ב
דלפ"ד אין לומר בנדו"ד דבר שאין מחכוין הוא ומותר,
דהלא הכא עצם המעשה של הלנישה אסור ואפילו אינו מחכוין
להתדמות לאשה ,הרי מתכוין הוא ללבוש הבגד שאסרה התורה
עליו והוי כמו פסיק רישי ,.ע"ש  -אולם לעומתו ראה שו"ת
מהר"מ שיק חיו"ד סי ,קעג ושו"ת ערוגת הבושם חיו"ד סי'
קלח ושו"ת אבני צדק חיו"ד סי -עב ושו"ת מחנה חיים יו"ד
סי ,ל ,שכתבו ליישב דעת הב"ח והט"ז,דהלא מגופי' דקרא.
תועבה היא ,ילפינן דדוקא כשעושה כן להתדמות
דיהיב טעמא כי
תועבה אסור ,הלא"ה מותר ,עיין בדבריהם .וכן
שמביא לידי
כתב לחלוק על יד קטנה ולהחזיק בשיטת הב"ח והח"ז בעמק
הנצי"ב על הספרי ר"ל כי תצא ובספרו מרומי שדה לנזיר נט.
א ע"ש לפי דרכו~ ..כעי"ז שקו"ט האחרונים אם מוחר לאיש
ללבוש בגדי אשה כשעושה זה לשמחת פורים הואיל ואינו
מתכוין להתדמות ,ואכ"גז .וא"כ ה"ה בנדוננו ,די"ל דלא
שייר הלאו דבלי גבר אם לובשת מכנסיים להגן מפני הצנה או
מפגי השלג והגשם ,ואינה מתכוונת להתדמות לאנשים ,וכשיטת
המ"ח ט"ז (וש"ך)וסייעתם כנ"ל .וכ"פ להלכה בשו"ת אבני צדק
שם; 3והגם דכללות תשובתו שם באה כמענה על שאלה בענין
לבישת מכנסיים חפפ בגדי' (ופלא דבתשובח יבי"א שם לא
הזכיר כלל ע"ד נקודה זו)  -מ"מ טעמיו שייכים גם להללבשח
מכנסיים מעל בגדי' בגלוי ,וכמו שהוא עצמו הדגיש שם
ד"לא מיבעי' תחת הבגדים כמכנסיים שבאשה ,אלא אפילו על
הבגדים כיון שמו"ס ניכר ע"י שאר רבודים שהיא אשה ולובשה
זה הבגד מפני הצנה  -הרי שרי" (ומה שכהב בשו"ח שבט הלוי -
שם דבלא שלמה מלמעלה יודה האבני צדק דאסור  -מוכח שלא
הי ,לפניו גוף הס' ,אלא ראהרקיו;קח מקצת דבריו בדרכ"ת
בשו"ח אבני צדק שכתב לתמוה ע"ד
סי ,קטב סק"ט) .ועיי"ש
הד"ת שם ,דאישתמיטתי ,סיני ,דברי הב"ח והט"ז הנ"ל.
(ובתשובת ציץ אליעזר שם דחק עצמו ליישב הד"ת)].
אולם גס זה נראה לדחות ,דבזמננו ע"פ רוב כוונת
הנשים בלבישת מכנסיים ה"ה משום התנועה שלהן לא להיות
משונה_מהאנשים ,או גס משום פריצות ממש ,ויש להחשיב
כוונתן בגדר "כדי להתדמות" ,ושוב איכא בלבישתם משום
אזהרת עדי האיש גם לפ"ר הב"ח וסייעתי ,-וכנ"ל ,גם
בשו"ת אבני צדק %ם כתב ער ז בנדיך הכובע ומענער ראק;
דאע"פ שמשונה-מ-ל אנשים מ"מ שמו עליו דאין זה אלא
להתדמוח לאנשים ומכוער הדבר .הרי ראם כוונתן להתדמות
אסור "ף שצורת הבגר משונה משל אנשים .וגם בנוגע מכנסיים
חוזר האבני צדק כמה פעפים בדברי התשובה לכתוב שי"ל שאין
בהם איסור מכיון שאין עושין כ"א ללבישה ולכסות בה ולא
שלא להצטער בצינה ולא כדי להתדמות,
לגוי וקישוט אלא כדי
ר דזמננו שכגונח ההתדמות והקישוט לשם
ב
משא"כ
פריצוח בוה לעין .וק"ל, .וראה כעין כ"ז בשיחת ש"פ

י
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זןוסגר.וכאל המקום להזכיר ע"ד עוד דוגמא שהוא בכלל
זה ועומדת על הפרק ,דגם שם ע"י שינוי בכוונתה ישתנה הדין
והוא בענין לבישת טלית לנשים .דהנה לפי הדעות דליכא בזךתוד"ה הא בר ה לגיא
וכן לא בתפלין משום עדי האיש (ראה --בס,
וד"ה מיכל בעירובין צו,א.ובארובה
הפ"ז ח"א ערך
בעטיפת
"תרגום יוגחן ב"ק" הערה ל) ,אין איסור מעיקר הדין
וכמבואר.
טלית  -המשונה בצורתו מטלית דאגשים  -לאשה,
ברמ"א או"ח סי-יז מ"ב .אבל פשוט דההיחר מיירי רק אם חשקה
נפשה לקיים מצות אף כשלא נצטותה ,אבל מכיון שאינו לכוונה
זו בזמננו ,אלא מצד חורעמוחה על הקב"ה ועל תורתו ,שגזרה
רצונו ית' להפריד בין אנשים ינשים בכמה ענינים ,א"כ שוב
אין זה מעשה מצוה כלל אלא אדרבה מעשה איסור דכפירה ,הל,
שחושבת שצ"ל איזה חילוף בדיני התורה ,וכמש"כ הרמב"ס
תשובה פ"ג ה"ח -.ואף שלשון הרמב"ס הוא שהבורא החליף
מצוה זו ,פשוט שהוא לרבותא ,וכיש כשאומר שהרשות
יי וראה
ב.
האינשי להחליף ,וק"ל .כך ראיתי בכח"י מרב גדול א-
א"ר או"ח סי -יז סק"א .ע"כ המוסגרן.

*

*

*

עוד סניף להוכיח ראין במכנסיים משום כלי גבר יש
להביא מדעת הפרישה הידועה (יו"ר שם סק"ה) ,דבאזהרח לא

ילבש הנהגת העכו"ם קובעת .ואם הנכריות נוהגות ללבוש בגד
תנשים מפויים (או להיפך) ,שוב אין הבגד נחשב כמיוחד
כלליו ,ומותר גם לישראל .והו"ד בשו"ת פרח השושן
לאנשים דוקא
ובתירושי רעק"א ליו"ד שם .ולפי"ז הרי י"ל
חיו"ד
בעניננו ,דמאחר שנתפשט לבישת מכנסיים לנשים בימינו,
שוב אין המכנסיים נחשבים כמיותרים לאנשים דוקא ,וליבא
בזה משוס לא יה '4כלי גבר על אשה.
איברא ג"ז יש לדחות ,וכבר מבואר בספרות רבותינוהל,
הראשונים בהיפוך מדברי הפרישה בזה  -בשבלי הלקט ח"ב
גילוח ,ובתשובת הרשב"א ח"ד סי:צ (הובא להלכה בשו"ת
ובשו"ת אבני נזר חו"מ סי -קג.
דברי חיים חיו"ד סי' ל
סי,
רמג  -רמד; כלי חמדה על
וראה גם פ,שו"ת מהרש"ם ח"ב
התורה
תצא אות ז; ועוד)  -שנדפסו לאחר זמן הפרישה
ורעק"א ובו .,וכבר הורה הרמ"א חו"ח סי -כה מו"ס ב ראין
לסמוך על דברי האחרונים המקילים כשלא ראו דברי הקדמונים

שהחמירו.
וגם

סי,

ויל"ע בייצת הצ"צ בכ"ז בתשובותיו חיו"ד
צג.
יש ללמוד להנ"לס' משקו"ח הפוסקים בדין מי שנתלבן חצי

שנסמנו בשד"ח שם ובשערים המצויינים
זקנו וכיו"ב (ראה
מבחי,משלילת טענות המקילים
בהלכה לקיצשו"ע מי -קעא סק"א) ,וכן
לא ילבש (וכפי שכבר
בענין הסרח הזקן (במספרים וסם)
נתבאר בארוכה במ"א).
הרב משה ווינער

 -ברוקלין נ.י- .

יא

שופטים ה'תשמ"א -

סי,
תקפ"ג ס"א מביא המאכלים
בשו"ע אדה"ז הל' ר"ה
ג.
שנוהגים לאכול בר"ה ששמם כובית על סימן טוב וזה מס"א
במחבר ואח"כ הי"ג לאכול תפוח שהוא מרמ"א ס א ואח"כ ממשיך
הדיגים של התפוח שאין לברך על הדבש.
לכאורה הי' לו להמשיך בדברי הרמ"א בנוגע להסנהג
לאכול רימונים אבל זה לא הובא עד ס"ד.
המנים
והקשה נתחזק שבמ"ג מביא שכל
שצריך
לברך
י
כ
וכו,
אוכלים בחוך הסעודה כמו תפוחים ותמרים (המובא בס"א)
הלא גם על רימונים צריך לברך והי .לו להביא דין זה אחר ס"ד

בנוגע לרימונים.

הרב כתריאל ברוך קסטל

ם .ב)מש"כ אדה"ז בהלכות ציצית שבסידור ,שחלק הבגד הנקפל
או הנקמט אינו מצטרף לשיעור (המקורות שנסמנו לדעה
החולקת ע"ז בבה"ס מו"ס טז  -אינם תח"י)  -לא הבנחי מצד
המציאות ,הרי גם בציצית כשיעור של אמה רוחב יש רבים
שגופם צר משיעור זה ,והציצית מכסה פעמיים אותו שטח מהגוף,
מהגוף ,וזה ודאי לא יצא מן השיעור ,ומדוע בנקפל ונקית.
שגם הוא דרך הכיסוי ,וג"כ מכסה פעם שנית מעל הס"ק ,איננו
נכלל בשיעור?
הרב יוסף שמחה גינזבורג
 -עומר אה"ק -

ז.

ח סי

דו ת

בד"ה זכור ,ש"פ דברים ,עטרףת(ע"תקנד)איתא:וזכור

קיים
את ביראך כימי בתרותיך ...בימי בחרותיך עד שביהמק"ד לוי,
שנקרא בית הבחירה עד שבריח כהונה קיימת ...עד שבריח

קיימת.

ומבאר ב"ק אדמו"ר שליט"א בההערה לשם:במדר' הסדר:
בהונה ,לוי,-ביהמק"ד ,וצ"ע טעם לשינוי הסדר כאן.עכ"ל

ההערה.

וכדאי להעיר

בנראה ביסודו של מאכר
שהמבואר הוא ע,

ד"ה זה ,חר"ל (תורת שמואל תר"ל,

רכת) ושם (ג"כ) איהא

בסדר המובא (לאח"כ) במאמר הנ"ל  -עטר"ת.
וי"ל בדא"פ שהכוונה בהמאמרים הוא להדגיש ההמשכה
תבליח
מלמעלמ"ט ולכן י"ל שזהו הסדר טחחילה"ביהמחק"
שני,

העילוי .אח"כ כהנים מעובדים בביהמ"ק  -דרגה
לביהמ"ק) .ואח"כ לזי( ,שה 6דילדו אליך להכהגיס).
משא"כ במדרש הרי הכוונה הוא מ"ש זכור אח בוראך ביני
בחרותיך (היינו נוסף לזה שהוא גם משרש תיבת "בחורתיך" -
היינו שנות הראשונות והצעירות) הרי בפשטות מובן שכשחושב

(ביחס

יב

-

שופטים ה'תשמ"א -

כל הענינים הרי מתחיל לפי הסדר בזמן .מתחילה התחיל הבחיר
ב"כהוגה" אח"כ "לוי( ",שהיו וילוו עליך  -להכהנים) ואח"כ
בביהמ"ק (שהי' ~מן רב אח"כ).
הרב מיכאל אהרן זעליגזאן -
 ברוקלין נ.י- .א) בהמשך תער"ב אוח נ"ב ,מדובר על "הארת הרצון"
ח.
ועל
"עצמות
הארחו"
שממבואר
ומכיון
אות
מ"ט
לעיל
הרצון
אינו אלא מרוצת הנפש (ובארוכה בהמשך חרסיו עמ,לס)  -צריך
ביאור מה שייך לחלק בין הארחו ועצמות הארתו.
הרב יוסף שמחד גינזבורג
 עומר אה"ק -ט( .ע ,בד"ה ביום השני הקריב תרפ"ה (סה"כ קונטרסים ח"בן
ס"ד
חם"ח) מבאר בענין המשכת החיות מהנפש איך שהוא
ברצון (ולא בהכרח) ,ומביא ראי' ?" ,מענין דבלגולים וז"ל:
דאי,
בספרים דהגלגול הוא צער גדול להנפש המתגלגל ההעיקר
מה שאין ממנו גלוים ,וג"ז הוא בכלל העונש מה שאינו מחגלה
 ...ולכאורה הנה מזה גופא יש מקום לומד שהנפש הוא מוכרח
בהגילוי ומשו"ז מצטער בהעדר הגילוי .אבל באמת אדרבה מוה
ורצון שאם גילוי הנפש
בופא שהגילוי ממנו הוא בבחירההי,
היו באים בדרך הכרח
הי,מהנפש לא
הנפש מצטער בהעדר
הגילוי...וא"כ אם
גילוי הנפש מן הנפש שלא בבחירה
ורצון אינו שייך צער בהעדר הגילוי .אלא שמזה גופא מובן
ומוכרע שהגילוי הוא ברצון לכן העדר הגילוי הוא צער
להנפש ~בו-ר עכ"ל.
ווכ"ה בסה"מ ת"ש,ע2.ל ד"ה אשורינו ,וי"ל ...:דלכן
הנה גלגולים ר"ל הם עונש לפי שמוכרחת לבלי להתגלות...
עכ"ל
הנה מבואר להדיא שהצער להנפש בעגיל הגלגולים הוא
מהעדר הגילוין*
ע,
יול"ע איר לתווך זה עם המבואר בסה"מ חרע"ח
קצט(בסופו)ד"ה וקבל היהודים ,וז"ל...:וכן מובן מענין
הגלגולים ר"ל שנפש האדם מתגלגל בגוף הבהמה שאין אז
דאי,
גילוים כלל מהנפש ,ואין זה נוגע כלל אל הנפש ,והא
שהוא צער אל הנפש (שהרי זה עונש גדול ר"ל) זהו סמה
שנמצא בגוף הבהמה היינו בגוף עכור ונמשך אחרי עכרוריות
דבכל העכרוריות שהבהמה נמשכת נמשך גם הנפש זהו צער
גדול אל הנפש ,אבל מה שאין ממנו גילוים אין זה נוגע
כלל
בבתי,אל הנפש מאחר שכל הגילוים ממנו הם בבחי' אור לא
שפע ,א"כ העדר הגילוי אינו נוגע בו' עכ"ל.

ן.

הרי דהצער להנפש אינו מהעדר הגילוי אלא מצד
סיבה אחרת כמבואר ,ויל"ע איך לתווך זה עם המובא

לעיל.

א.

מהתמימים
 -תוח"ל  -הלל -

יג

-

שופטים ה'תשמ"א -

שי

חד ת

י.

דפ"מ שחצי שבט
על מה שהעיר כ"ק אד"ש בה"רש"י שיתההי,
מקנה רב ,וכל
מנשה לק"ו חלקם מעבר לירדן ,לפי שגם להב
מי שיש לו מקנה רב שייך לו ג"כ הטעמים דבני גד ובני ראובן
אבל לא האיר לנו כמה פרטים עקריים ,דהיינו אם גם הם היו
בכלל "התנאי דב"ג וב"ר" או לא,,ואם היו למה לא נאמר לכה"פ
בספר דברים? ואם לא היו למה לא היו?
וגם אם היו יחידים משאר השבטים שלקחו בעבר הירדן,
ואם לא היו ,למן לא היו? וכי רק לב' וחצי שבטים היו מקנה
רב ,ואם היו ,למה לא פרסם? וגם אם הם היו בהתנאי דבני גד
ובני ראובן? או לא ?
ועל הערה 8ל דלקו"ש פ .מטות שהביא הרב א.י.ב.ג.
בגליון לד(ד) יש להוסיף פרש"י דברים ג -י"ג ד"ה'ההוא,
ובעיקר האו"הח ה"ק דברים ב' כ -ד"ה ארץ רפאים.

הרב אליעזר צבי זאב צירקינד
 -ברוקלין נ.י- .

בשיחת ש"פ )רח (בלה"ק סעיף מו) נתבאר ר
יא.
"סמא שהעיד עליו ר .יהושע שהוא יודע כפה טיפות יש בים
שהכוונה בזה אינה להשערה שאינה מדויקת,רק בערך כון אלא
פי-היבח השערה בלה"ק הוא  -השערה מדויקת בתכלית ,ובדוגמה
כל מה שיהי'כפועל,ושם
לשון הע"ח שהקב"ה שיער בעצמו
שההשערה היאבב"
מדויקת בתכלית הדיוק ,ומזה
בודאי הפילוש הוא שר,
אליעזר תסמא יודע לשער בדיוק כמה
מוכח גט בנדו"ד,
טיפות יש ביס.
ויש להעיר ע"ז מד"ה ביום השמע"צ תרס"ח וז"ל :ועוד
אר"י יכולני לשער כמה טיפות יש בים שהגם שאי אפשר לומר
מספרם עכ"ז יכול להיות בזה השקרה,דענין ההשערה הוא שמודד

אליעזר

ומגביל את הדבר .המשרעי ,ובמו גס בשכל כאשר משאר
בשכלו שיש כאן איזה דבר וא"י מהו ה"ז הוראה שהענין
נודע הוא מדוד ומצומצם דלכן משער עכ"פ בשכלו
כאז
דבר

כוי.

שיי

א,

התמימים

"בלתי

 תות"ל - 770 -בהערות אהלי -יתורה גליון (לד ק ),כתב הא"ג על
יב.
קשיות המנ"ת תקחו על הספרי שסובר שההיכל חייב-במעקה.
א .כיון דבתי כנסיות ובתי מדרשות פטורים כיון שאינן בית
דירה מבש"כ היכל.
ב .ובם הוא לגבוה ולא קרי גגך כי אוא של גבוה.
הגוף רנפ9
ורוצה לתרץ ע"פ שו"ע אדה"ז הלכות
גגיהם שמ
יר*משא"כ בהיכל
כלל
הלכה ג,שביח הכנסת אין משממשים על

יד

-

שופטים ה,תשמ"א -

להעיר שבשו"ע אדה"ז אינו מובא כלל הדרשה למה נאמר

גגיך למעט בתי כנסיות ובחי מדרשית

ומשנה הל מלשון הרמב"ם והן מלשון השלתן ערוך ,כהרמב"ם
הלכות רצוח הלכה א' וז"ל מצות עשה לעשות אדם מעקה לגגו
שנאמר ועשית מעקה לגגיך והוא שיהי'בית דירה אבל בית
האוצרות ובית הבקרוכיוצא בזה אין זקוק לו( ,כמו"כ הלשון
בשו"ע חו"מ תנ"ז סעיף א).
של
ובהלכה ב' כותב
בית
שני שותפים חייבין במעקה..
.א"כ למה נאמר גגך למעט בחי כנסיות ובתי מדרשות שאינן
עשוים לדירה (כמו"כ בשו"ע סעיף ג'שם) ואדה"ז בשלחנו אין
מביא כלל הדין בית של שותפו"9והפטור של בתי כנסיות ובתי
מדרשות כוחב וז"ל :מ"ע לעשות אדם מעקה לגגו שנאמר ועשית
מעקה לגגך והוא-שיהי,בית דירה אבל בהכ"נ ובהמ"ד ובית
האוצר ובית הבקר ובחבן פטורים שאין רגילות כלל להשתמש על
גגיהם הרי אין מביא גגך למעט בתי כנסיות וכו.-אולי י"ל
בדרך אפשר דדוהק קצת כיון שכותב ולכן גגין שלנו פסורינ
שפטורים.
הרי כמו"כ הדין בית של שותפות כמו גגין שלנווכו,
אין לו לכתוב א"כ למה נאמר גגך למעט בהכ"נ
כמו לשון
הרמב"ם ושו"ע כיון שגגין ולנו פטורים שאין רגילות להשתמש
בהן כלל ז"א ישגם.יני טעמים
גגך דידך שצדיך להיות שלך
כפי המשך הגמרא חולין קלאיא עיין שם.
ב) וטעם השני שאינו בית דירהוקוש"וח השי"ת הוא גם
לפי מעם השני שלך ולא של גבוה..
וב-ק אדמו"ר שליט"ח הביא ג"כ הטעם גגך למעט בתי כנסיות
וכו( ,כיון שהביאור הוא על הרמב"סז.
באמת בהשיחה עצמה מבואר הטעם שבתי כנסיות פטורים ממעקה
והוא שאין לאף אחד חלק בו ואינו נקרא בית של שותפות.
משא"כ בית המקדש הוא כמו בית של שוחפות (ומביא רש"י
חולין שם) ,.ונם קושית המג"ח מצוה תקפו שגם נומר שהמעקה
בבית המקדש הוא מדין מעקה למה הי'מ ג אמות דמחורת מעקה
סגי בי,טפחים וע'בפסחים דבל ההיכל הכל בכתך הי-עלי וכוי

*

הרב

ישעי'

זו0יא מלדמן

יג.
בשיחת ש"פ דברים,שבת חזון ש.ד .דיבר ב"ק אדמו"ר
שליט"א (לגבי הענין דשבח חזון) הפתגם הידוע :וואט א
חסידישער פארבריינגען קען אויפסאן קען סלאך מיכאל ניט
אויפטאן .ויומתק ביותר הדיוק "מלאך מיכאל" עפמ"ש בליקוט
איכה בתחילתו" :אמר הקב"ה לנבוכדגאצר עלה על ירושלים והיי
מחידא עד שכסח (הקב"ה) יד
מיכאל לאחוריו" ...שמזה מובן
הי,
שבעניני החורבן וכו' לא
ביכולתו (של מלאך מיכאל)
לפעול כ"כ.
ועפ"ז יומתק הפחגס :וואם א חסידיסער פארבריינגען

שופטים ה'תשמ"א

) קין

קען אויפטאן (שדיבר ביחם לענין החורבן בו
ניט אופטאן שהרי אז נפעל באופן נעלה ביותר.

מלאך מיכאל

הרב מיכאל אהרן זעליגזאן
 -ברוקלין נ.י- .

יך .בשיחת ש"פ מסעי ביאר כ"ק אדמו"ר שליט"א דהערים שניתנו
שישראל צריכים לתרום מתבואתם
להלוים הוא ע"ד ענין המעשר הי,
ציווי ליחן להלוים ,כיון
להלויטי ולכן גם בעבר הירדן
ע"ד הענין דמעשר ,ועי בהשיחה בארוכה.
שהוא
ר,
והנה בדרך הלכה לכאו'
הא
זה
לקשר
עם
ש
י
דפליגי
מאיר ור" יוסי במשנה (מעשר שני פ"ה מי"ד) דר"מ סבר דכהנים
נטלו
י ,חלק בארץ ,ור" יוסי אוסר
ולוים אינם מתודים כיון שלא וע
בפי -משנה ראשונה שם
שמחודים כי יש להם ערי מגרש,
שנתן להם המקום ,אלא
שפפרש דטעם דר"מ הוא שאין אלו נחלהועי,
צוה לבנ"י ליתן להם משלהם עיי"ש,
ג"כ תוספתא בכורים
פ"א ה"די
מהל,
ועי" ברמב"ם פי"א מהל -מע"ש הי"ו ובפ"ר
בכורים
ה"ג וברדב"ז שם שפסק כר" יוסי דיש להם ערי טגרש וגמילא

מתודים.

ועי,
ברכות כיב ,דרש"י פי" הטעם שמסתפק בגמ' אי נשים
מחוייבות
בברכת המזון מדאורייתא ,כיוץ דלא נטלו חלק בארז,
בחום,
והקשו
שט בדייה נשים רלפי"ז גם בכהנים ולוים יש להסתפק
כיון שגם הם לא נטלו חלק
ותירז במג"א או"ח סי -קפ"ו
סק"א (וכן הוא בשו"ע אדה"זבארזי
שם) וכן במעדני יו"ט ברכות
בערי מגרש (ועי'
פ"נ אות ק' דכהניפ ולוים נטלו חלק בארץ
ברש"ש בתום -שם)*
ועי" במכות
יג,א ,לגבי אט מעלים היו שכר ללוים בעריהם,
ולכאו,
ובצפע"נ שט,
פלוגתות
הנ"ל
ביסוד
הגדר
דנתינת
תלוי
ועי,
ערי מגרש ללויםסי ,אם זה נקרא שנחן להם ה ,או לא.
בשו"ת
אבני שהם ח"ד
יא שמקשה על המג"א דאף דערי מגרש הי-
עפ"י ציווי ה' מ"מ הרי זה נתינה מהשבטים מחלקם ,ונוטלים
חלק ישראל ,ואף .שהי'
ה ,עפ"י ציווי ה ,-הרי גם בבנות צלפחד
הי,
ומ"מ כיון שאין זה חלקם אלא חלק
זה עפ"י ציווי
אביהם ,הרי זה נקרא שאין להם חלק בארץ ,ונשאר בזה בצ"ע,

עיי"ש.

טך.בגליון ק' אות

מ.מ.ר.
,,

נפלו איזה

טעויות ונשמטו איזה שורזה

טז

 -שופטים ה'תשמ"א -

והי" ,הזקן והיינו"
שם עמוד י"ג שורה המתחלת ריוח נדפס
פ'
אם שמע הי'ריוח
נשמט שורה וצ"ל "הזקן ,והן לפני
דלא כשיטת כ"ק רבינו הזקן ,והיינו".
והואיל שזה טעון גם קצת ביאור .יבואר פה .דמוכח מלשון
הסופר המובא בגליון פח אות כח ,שהריוח שבין פ' שמע ופ'
והי ,אם שמוע חי' כשיטה הט"ז ,כי לשון הסופר המובא שם
פ,
שמע ולפני פ' והי' אם שמע הם אינם
הוא"שהסחומות שלאחר (בסי,
לב קז"א ס"ק י"ב)" ואינו מוכח
לפי שימת ב"ק אדה"ז
סם ,ם המוקף בחצאי ע"גול הוא ג"כ לשון הסופר או שזהו
ביאור מהכותב ,ואם זהו רק ביאור מהכותב הרי אפשר שסווגת
הסופר הי ,לא רק שאין זה כפי שיטח רבינו הזקן המובא בקו"א
הנ"ל ,שהרי שם כתוב רק איך.הנהיג רבינו לכתור לכחחלה,
אבל החפליך שבדק הסופר הרי זהו דין של בדיעבד ,וצריך
לידע אם הם כשרים לדעת כ"ק אדמוה"ז בדיעבד ,וע"ז אמר לו
הסופר ,הם אינם כפי שיטת ב"ק אדמוה"ז אפילו בדיעבד.
הי,שגם זה הוא כלשון הסיפר ,פ,ג"כ
אולם אפילו אם נאמר
דפ,
מוכח
והי' אס שמע
שמע
פ,כשטח הט"ז,הי'שהרי אחרי
לא
שאחר
ריוח ,א"כ על
נאמר
לאם
ריוח,
שמע
הי
פ,
הי,
והי'
ריוח
כרחין צריכים לאמר
כשיעור
אם שמע
שלפגי
פ,
פ,
הי,
שמע לא
נאמר שאחר
ריוח כלל ,ולפני
והי,
פרשה( ,שאם הי,
אם שמע
ריוח פתוח משיעור פרשה ,הרי אין זה פרשה
הסופר דהסתומות כו'
כלל
יאמר
לכו"ע,
אינם
ומדוע
לפי
שיטת כחק
עחיאשר
אדמוה"ז,
לא
י שיטת כחק
דמשמע
אדמוה"ז
פ,
פ
ל
הי,
והי' אם שמע לא
הוי פרשה).ומדוע אמר הסופר שלפני
פ,
כשיטת כ"ק אדמוה"ז
הי ,בקו"א ,אלח
ע"כ צריכים לאמר שלפני הי,
והי' אם שמעפ ,לא
כשיעור פרשה,וח"כ על כרחין
ריוח הי,
שמע ,והריוח
ריוח אחרי
פחות מכשיעור פרשה .שהרי
אמר הסופר דהוי דלא כשיסח כ"ק אדמוה"ז בקז"אפ ,הנ"ל,
ושיסח
שמע כשיעור
אדמוה"ד בקו"א הנ"ל.להניח ריוח ,אחרי
פרשה ,הרי הי' הריוח פחוח מכשיעור פרשה.
הי,
ולפני פ' והי -אם שמע
הי ,הרי א)
ריוח ,ראם לא כן
פ,
פ'
אין זה
כלל כיון שכבר נתבאר שאחר
שמע לא
ריוח
כשיעור פרשה ומדוע אומר דלא הוי' כשיטת כ"ק אדמוה"ז
דלא כשיטת כ"ק אדמוה"ז .ב)
דמשמע דהוי פרשה להסוברים
הוי,
כיון שאומר דהסתובית לא
בשיטת כ"ק אדמוה"ז הרי משמע
דהוי סתומה
פ ,רק לא נשיטח כ"ק אדמוה"ז פקו"א) ואם אין ריוח
והי' אס שמע איך אפשר להיות סתומה (לדידן
כלל לפגי
פ'
שפוסקים כהרמב"ם) ,או דהוי פתוחה (אם יש ריוח אחרי
שמע כשיעור פ') או דלא הוי פרשה כלל (אם אין חיומ אחרי
פ'
שמע כשיעור פ')י
הי'
והריוח
פחות משיעור פרשה ,כיון דהוי רלף כשיטת
כ"ק אדמוה"ז בקו"א הנ"ל ,ושיסח כ"ק אדמוה"ז בקו"א הנ"ל
להניח לפני פ' והי' אם שמע כשיעור פ.,

יז

-

שופטים ה'תשמ"א -

פ.

והי' אם
הריוח דאחרי פ' שמע והריוח שלפגי
ובצירוף פ,
(דאל"כ מדוע אמר הסופר -התסרוק הוא רק
שמע הוי כשיעור
כ"ק
לא
לשיטת
דלא הוי כשיטת
אבל
ארמוה"ז,
כ"ק ארמוה"ז הוי
פ,
פ.
סתומה)
שמע פחות
זהו
שיטח הט"ז ,להגיח אחרי
והרי
פ,
פ,
פ'
והי'

אם שמע פחות משיעור
ובצירוף
משיעור
ולפני
יהי,
פ,
~הרמב"ם
הריוח שיעור
דהם"ז סובר דזה הוי מחומה סי,
ל"ב
ואולי גם להרא"ש ,.אמנם רוינו הזקן כתב בשלחנו
שבסוף שלחנו
סעי' נ"ב דהוי ספק תפלין פמולין
ובתשובתי
הרמב"ם סובר דלא
ביאר פ,שמהטור מוכח רלא הוי פ' כלל ,וגם

הוי

כלל.

מלשון
אלא שזה טעון קצה ביאור איך
אפשר לדקדק ב"כפ' והי,
המובא בגליון פח "שהיתומות שלאחרי.פ' שמע ולפני
אם שמע פ,הם אינם לפי שיטת ב"ק אדמוה"ז" דהפירוה הוי שהן
פ'והי,
שמע לא הי'כשיטת ב"ק אדמוה"ז ,והן לפני
לאחרי
אם שמע לא הי' כשיטת כ"ק אדמוה"ז ,א) אפשר שבגליון פח לא
הובא לשון הסופר בדיוק ,שהרי הכותב שמע זה מחבריו ולא
"מי שבדק התפלין אצל המופר והם שמוע מהבודק מה שאמר לו
הסופר יאפשר שלא נשמר הלשון כ"כ..ב) אולי גם הסךפר לא
כ"כ
והי,בלשונו הוא לא
שהאריך
הי,לאמר שהן
בלשונו ומה פ,
דקדק פ.
אם שמע לא
כשיטח כ"ק
אחרי
שמע והן לפני
אדמוה"ז ורק בא' מהן אינו
והי,כשירת ב"ק אדמוה"ז ,ומה שלא
הי'
אמר הסופר בקצרה "דפ"
כעיטת ב"ק
אם שמע לא
שכיון שבקנא כתוב שב"ק רבינו הזקן
אדמוה"ז" הוא משוס בב,
פ'
הנהיג להניח ריוח
המקומות (לאחרי פ' שמע,
ולפני
והי ,אם שמעל ע"כ אמר הסופר בלשון זה ,אבל לא לדייק
הי'
שבב -המקומוח לא
בשיטת כ"ק אדמוה"ו,ולא דייק הסופר
כ כ שלשונו.
ג)
הניח
הסופר
שלא
כוונת
כייסת
כ"ק אדיוה"ז
פ,
אולי ט,
וט,
אותיות גדולות אחר
בתפלין
ט,אותיות
שמע
פ ,והי,
להני"
אם-שמע ,אבל הניח כשיעור
אותיות
גדולות לפני

קטנות.
הפי,

אילם

הוא בהיפך .כיון שמענה כ"ק אדמו"ר שליט"א

הי,
ק

אדמוה"זיפוסל בדיעבד צריכים להחליף הפרשיות ובמקוסקשכ"ק
אדמוה"ז מצריך רק לכתחילה לכתוב כן אבל מכשיר בדיעבד אין
צריכים להחליף הפרשיות ,ופשטות משמעות הלשון הוא ,שהבודק
התפלין המובא בגליון פח צריך,להחליף הפרשיות משום "שאנו אין
לנו אלא דברי כ"ק אדמוה"ז" הרי שחפליך היו באופן שלדברי

כ"ק אדמוה"ז פסול אפילו בדיעבד ,ואס הלשון בגליון פח הי'
באופן שהפרשיות לא
הי ,נעשו כמו שהנהיג כ"ק אדמוה"ז לכתוב
לכחחיגה אבל לא
מוכח דפסולין אפיי בדיעבד לדירי כ"ק
אדמוה ז ,הרי היינו צריכים לשמי שאין לדקדק כ"כ בהלשון
משום שאפשר שלא נשמר הלשון כ"כ ,או הגם שלא נסחב בהמכתב

יח

 -שופפים ה'תשמ"א -

אפי,

בדיעבד,
מפורש שעשוין באופן שלדברי ב"ק אדמוה"ז פסולין
מ מ היו עשוין באופן דהיו פטולין אפי בדיעבד ,ולכך הי
מענה"כ"ק רבנו שליס א בבלשון זה ,או שנפרש את מענה כ"ק רבינו
שליט א שכיון שהשואל לא ביאר במכתבו באיזה אופן נכחבו
הפרשיות ורק כתב באופן כללי שלא היו כמו שהנהיג כ"ק רבינו
הזקן לכתוב לכתחילה ,אבל אין מבואר אם בדיעבד הם כשרים
לדברי ב"ק אדמוה"ז או פסולין ע"ז ענה לו ב"ק אדמו"ר שליט"א
"אנו אין לנו אלא דברי ב"ק ארמוה"ז" ולכן צריך לעשות כדברי
כ"ק אדמוה"ז ,ואם הם באופן שלדברי כ" ,אדמוה"ז _אינם כשרים,
יחליף הפרשיות ,ואם הם כשרים בדיעבד אין צריך להחליף.
אולם כיון שאם נאמר שהסופר-דקדק בלשונו הרי אין
צריכים לכל זה ,אפשר לאמר שבגליון פח נשמר הלשון שאמר הסופר
השואל לכ"ק אדמו"ר
וכן כתב
שליט"א ,והסופר דקדק בלשונו
וכוונתךהי,
ט,
שלא הי -גם כשיעור
אותיות קטנרת ,שאל"כ
הרי ס' אותיות גדולות הם רק קבלת הסופרים וכשר בדיעבד,
ומדוע יודיע זאת הטופר להבודק ,וע"ז הי -מענה רבינו שליט"א
ש"אנו אין לנו אלא דברי ב"ק אדמוה"ז" וצריך להחליף הפרשיות.
(עם היות שתמוה עדייז מדוע האריך בלשונו ,ולא אמר מפורש
פסולין לשיטת ב"ק אדמוה"ז..אבל מ"מ במה שאמר
שהם ספק תפלין הי,
והאריך בלשונו
בדקדוק כנ"ל).
תפלין פסולין ב"ק אדמוה"ז .אבל מ"מ במה שאמר והאריך
שום ספקהי,
בלשונו
בדקדוק כנ"ל).
ג'
שם
אות
ד
י
עמוד
שורה
לא,
המתחלת
קטן
נדפס "ובסעיף
סי,
נ"ב ,וצ"ל "ובשו"ע רבינו הזקן
ל"ב סעיף נ"נ".
שט אות קטן ד' שורה המחחלת ע"כ ,נדפס"מובא בשע"ח
שחהי " ,וצ"ל
והי",מובא בפיית יו"ד סי -ערה ,הרי מכ"ש אם עשה
אם שמע סתרמה ורק שלא עשאה נהמעולה שבסתומות
בתפלין פ-
מגוע יהי' מותר למחוק בשביל
שתהי*",

הרב שלום מאראזגוו
 -ברוקלין נ.י- .

במזך החדשים האחרונים
טז.
הזכיר ב"ק אד"ש בהחועדויוח
איזה פעמים לשון החוקרים שיש ט' מקרננם והעצם.
ע,
וכדאי להעיר דבסה"מ חרפ"ו בההוספות
שסא (שיחת
שני טעמים מפני מה בחסידות אינם
שמח"ח תרפ"ו) ,ואל :הא,
מזכירים תיבח מקרה:
מפני שמקרה הוא דבר שחסידים
והב,
רחוקים ד"א מזה,
מפני שמקרה הוא תיבת פילוסופיא...
ומה שפעם נזכר בדא"ח חיבק מקרה,הוא כדי לברר את החיבה
ההיא שבד"ת מתברר ,עכ"ל וגן י"ל בנדו"ד.

א.ח.ה.
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ד,

י

א,

נתפלא
בגליון לד (ק) אוה
מהח' על ראית אדנ"ע
יז.
מדא"ח ,אין זה פלאי .עיין בההערוח דבעל השער הכולל בסוף
ראי'
מלקוטי חורה.
חאו"ח דארמוה"ז דף לא ו)פגח שמביא
מובא בכמה וככה
ובהקובץ יגדיל חורה ,קובץ העשור,
חושבות ראית מדא"ח ,והמקום הראשון שם בם ,ג ,וז"ל נ.ב.
בחניא בפל"א איתא ובו.,
בס,
מ"ב וז"ל למקום שאין בירוו
ובפרס כשמעיינין שם
הנמצא בקבלה וכו' וראה ג"כ לקוטי תורה
בנגלה סומכים עלוכו,
(לרבינו הזקן)
וכו' עכ"ל.

הרב אליעזר צבי זאב צירקינד
 ברוקלין נ.י- .יח.
ב"מאמרי אדה"ז  -הקצרים" ע-ריח נדפס (נוסח א"כ)
ד"ה כהמס דונג .להעיר שאמרו ב"ק אדמו"ר שליט"א ביום כ"ד
טבת ה'תשכ"ג.
שם ע' שמה נדפס ד"ה אין מוסרין סתרי תורה .להעיר
שאמרו ב"ק אדמו"ר שליט"א במוצאי ש"פ שמות _אור לכ"ד טבת
ה,תשכ"ג.
שם ע' תריז נדגר ד"ה קמתי תקנ"ד .כנראה אשר ד ה זה
שנדפם באוה"ת שה"ש (כרך ב ),ע -תקלב הוא הנחה אחרת מבאכר
זה.
בלקו"ד ח"א ע 84-ובשיחת ש"פ וישב ה-תשי"ח נזכר ד"ה
כמים הפנים תקנ"ט ,וקודם לזה כהקדמה :זה דור דורשיו.
 יוסף יצחק איידעלמאן -תות"ל
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תקס"ז"'ע,
יט.
קע ד"ה צאינה וראינה,
ב"מאמרי אדה"ז -
ובמ"מ והערות שבסוף הספר" :לכללות המאמר ראה לקו"ח כד,ד
עם הגהוחץ .הנה ,הוא אותו המאמר ,אלא הנחה אחרת (וכנראה
הוא המאמר שנזכר בסה"מ תרס"ט ע,קנה).
הספר)
המפחח המאמרים שם (נדפס בתחילת
יש להוסיף:
"ביאור ויקרא ת,ס"ז" הנזכר ברשימות הצ"צ על תהילים (יהל
אור) ע,שנח.
(תקס"ז)
במפתח המאמרים שם
נרשם ד"ה ושננתם לבניך,
ובהערה " :84נעתק מבוך מס ,1196 ,נמצא בבוך מט ללקי נזכר
באוה-ת ע טטד .הנה ,מאמר זה נדפם (בחוס קיצורים והגהות
מהצ"צ) באוה"ח דברים ע רלח.
 -הנ"ל -

ל"השמטות" לרשימת מאמרי דא"ח ב"ק אדמו"ר מהר"ת נ"ע
כ.
וב"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע (שי"ל שנה זו) ,יש להוסיף:

כ

 שופטים ה,תשמ"א -ע,

ל עה.

 )1ד"ה ויקח קורח חרל"ב ,נזכר בסה"מ עח"ר
קפז.
)2ד"ה המגיד מראשית אחרית תרל"ב ,נזכר בסה"מ עזר"ת

ל) ד"ה א"מ תרל"ה ,נזכר שם ע' ריא.
 )4ד"ה אר"ב תרל"ה ,נזכר שם ע' רוז.

יו

ל) ד"ה מצה
תרמ"ז ,נזכר בסה"מ חרס"ס ל,מח.
 )6ד"ה כי גועלייך עושייך תרנ"ב ( אולי הוא המאמר
שנזכר בשיחת ש"פ תבא ה'תשי"ז בתחלתו.,דש"פ תבא תרנ"ב),
נזכר בסג"מ עזו"ח ע.עה.
 )7ד"ה כל הנהנה תרנ"ג ,נזכר בסה"מ תרנ"ט ע,לז;רט;
כצג.
והי,
 )8ד"ה
כי ישאלך תרנ"ה ,נזכר בהמשך שמח תשמח
תרנ"ז ע.104 -

ע,

 )9ד"ה כה תברכו תרנ"ה ,נזכר בסה"מ עזר"ח ע -קעב.
 )10ד"ה וכל העם רואים חרג  1נזכר שם ע' יד.
 )11ד"ה אדם כי יקריב חרנ"ו .נזכר בסה"מ חרנ"ט

קפד

 )12ד"ה אני חרנ"ח ,נזכר בסה"מ עח"ר ע -קצת ( אולי
הוא ד"ה וראיתי אני שיש יחדון חרנ"ח).
לו) ד"ה ויגר מואב תרס"ז (רושם חצי עמוד ,אינו
מההמשך) ,עפ"י הכחוב בפתח דבר להוצאה שני .דהמשך יו"ט

שר"ה תרס"ו

הערה .6
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א

לעילוי

נשמת

מרת שרה פערל בת יעקב נחום
נפטרה ו' אלול ה,תשכ"ה

ת.נ.צ.ב.ה.

