קובף

הערותוביאורים
בלקוייש,גנגלחובחסידות
8

דברים
גליון לט (קמב)

יצא לחור ע"י

תלמידיבית חמדרש דמוסדחינוךאהלי תורה
*17פריי עוועניו * ברוקלין,ניויירק
שנת חמשת אלפים שבע מאות ארבעיםושתים לבריאה
שסאים שנה לב"ק אדמו"ר שליט"א

בס"ד עש"ק פ' דברים

ה ע ני ני

תו כן
שי ח

ל__2_2_8י -י

ם

ח
הללוי,

כאמירה _...................ד
שומע כעונה.ועגיית
הנהגת ב"ק אדמו"ר הצ"צ בחיי כ"ק חדמו"ר האמצעי .......ז
נג ל ה

גזירת שמא יעמוד לפוש

ח םי ד ו ת
ג'

ענינים

באחד

נגליון) ......................

ח

'....................................ח

שי ח ר ת
במ"לוקת רפ"י ור"ת בפדר פרשיות

דתפילין .............

ט

ר"ת ומשה רבינו ....................................יא
חמשה פסוקים אין להם הכרע ..........................יא

ש ונ ר ת

סדר ההנהגה בסיום ההפטורה ..........................יא
"ערות בספר המפחחית לטה"מ תרלו .....................יב
הירוח ללקו"ת פ ,מסות  -מסעי .......................יג
הירוח ללוח היום יום ...............................זד

-

דברים ה,תשמ"ב -

ל ק ר טי

שי ח

1

ת

ח .כלקו"ש פ" מסעי מבאר *יטת הרםב"ם בענין אמירת הלל
שכתב (בב"ג מהל'
חנוכה) דראוי לילך במנהג הראשון *הקהל
עוניז הללוי' ,כי ע"י עניות אלו הרי זה כאילו הוא בעצמו
אופר כל ההלל( ,ע"ד יכתב הרמב"ם ראפ*ר לצאת ידי חובתו
פדיז *ומע כעונה אפי' אם לא ענה אמן ,חבל אם עונה אמן
הרי זה כמברך בעצמו) ,ונמצא דבאופן זה י 9אחדות אמחיח,
ואם יוצא ע"י *ומע כעונה אין בזה *לימות האחדות ,כי
אין כאו"א שוה ,רהש"ז יוצא ע"י 1פיב 12והוא רק שומע
ומקבל מהש"ז שיוצא ע"י ממירתו96 ,א"כ ע"י העניות דהללוי,-
נפעל שלכולם יש ענין ההלל נאופן אחר ,ע"י 1פבבב ,ויה גופא
באופן *ל אחדות ,שהאמירה של הש"ץ הוא האמירה של כל העם
.

העונין עיי"ש בארוכה.

ארי,

צבי פרומער מקוז'יגלוב
והנה בספר *יח השדה (להג"ר
הי"ד) סי" ר' אות י"ס מביא הך דר"ה כט,א ,כל *אינו מחויב
בדגר אינו מוציא אחרים יד"ח ,ומקשה דכיון דשומע כעונה
א"כ מה איכפת לז *העונה פטור הא עכ"פ הוא עצמו שומע,
ושמיעתו כעני' חשובה דשומע כעוגה ,א"כ פקיים בעצמו המצוה,
והרי הוא עצמו הוא בר תיובא ,והרי זה דומה לחשו"ק שעשו
סוכה דכשר ,הרי דאי"צ שבר חיובא יעשה החפז שבו מקיים
למה בעינן שהעונה יהי -מחרייב בדבר? עיי"ש
המצוה ,וא"כ
בארוכה יותר בביאור קושייתו ובמה שהביא מחקיעת שופר,
סעי ,ו,
ומבאר עפ"י מה שכתב אדה"ז בשו"ע סי .רי"ג
וז"ל :ואף שהשומע כעונה מ"מ המברך הוא העיקר שהוא נעשה
*ליח לכולם להוציאם י"ח ,וכולס מקיימים מצות הברכה על
ידו ,וכחילו כולם מברכים ברכה אחת היוצא פפי המברך שפיו
כפיהם עכ"ל ,ופבאר דהיינו דפיו *ל העונה חביב כאילו הוא
*ל שומע ובזה השומע יוצא ולא בגוף שפיעת אזניו ,לכן כל
היצא דפיו של העונה י 9לה חסרון כגון *פטור מן האמירה,
יאיז אפידתו מוצלח כלל לגבי עצמו ואין עלי' שום פעולת
מצוה אינו מועיל להוציא דלא עדיף פה זה של העונה מפה
*ל עצמו דצם אינו בר חיובא איגו מוציא שאר איברי הגוף
החייבים ,כדאמריגן בר"ה לגבי חצי עבד וחצי בן חורין ,וכאן
כיון שיוצא בפה תבירו הדובר הרי מקיים המצוה באבר פסור,
פשא"כ אי גימא דבבוף שפיעתו הוא ייוצא וא"כ מקיים המצוה
באבר חייב באזנים של עצמו ,א"כ מה איכפת לן בהמוציא
שהוא פטור עיי"ש בארובהי
הלל,
דכג"ל
כשעונין
הללוי,ב) ולפי"ז ראוי לעיין בענין
הרי זה כמו שאוסר כל ההלל בעצמו ,דמבואר ברמב"ם
בהל' חנוכה שם (עפ"י הפשנה בסוכה לחיא) דאם הי' המקרא
אח ההלל קטן או עבד אז אשה עוגה אחריהם מה שהן אוסרין
דלכאו" כיון דעניית הללוי' הרי זה
סלה במלה
ההללו
כאומר בעצמו ,ואין הפי .שהמקרא מוציאו יד"ח ,א"כ מה
הללוי,לן אם הוא קטן ופו ,,מו"ס הרי הוא עונה ע"ז
איכפת
וכאומר געצמו.

חיי

-

דגרים ה,תשמ"ב -

ה

אבל באמת יש לשאול זה גם בעונה אמן דה"ז כסברך בעצמו
כנ"ל ,ויש להסחפק אם יוצא יד"ח כשעונה אמן על ברכח קטן,
מאיר ברכות כיב ,שכתב וז"ל :בסוגיא זו אמרו בן
ועי-
י ועבד לרבו ואשה לבעלה ,ומאחר ששנה בן אצל עבד
מברך לאביו
ואשה פירושו בקטן ,ואעפ"י שאינו מחויב מן התורה מברך
לאביו ,ופרשו בתלמוד המערב (ברכות פ"ג סה"נ) על מנת
שיענה אמן על כל ברכותיו ,והביאו ?וד שם כדתנינן סי
שהי" עבד או קטן מקרין אוחו עוגה אחריו מה שהוא אומר,
אלמא עניית אמן ועניית מה שהוא אומר הכל אחד ,ונראה
משם אפי' הי ,האב מחויב מן התורה ,אלא שבסוגיא זו פירשנה
כשלא אכל האב אלא שיעור חכמים ,ושמח שלא בעניית אמן
נאמרה אבל בעניית אמן אף במחויב מן התורה כן .עכ"ל.
אפן אפי' כשהמברך
הרי דלשיטת הירושלמי יוצא בעניית
דאפי,
אינו בר תיובא ,והמאירי מסתפק לומר
לפי שיטת הבבלי
כן ,והא דמבואר גבבלי דוהו דוקא כשלא אבל האב שיעור
דאורייתא היינו דוקא כשלא ענה אחריו אמן ,ועי ג כ
בפי ,בעל החרדים על הירושלמי שגרס כנ"ל בהירושלמי ,וכן
בראבי"ה בברכות שם ובכ"מ.
(והנה לפי גירסא זו בהירושלמי מבואר שלא כדעת הרמב"ם
החז
הנ"ל ,דבהשיחה נתבאר *יטת הרמב"ם דעניית
הללוי -המקרא
כעונה אמן ,ובירושלמי מדמה עניית אמן לעונה אחר
עי",בעונה
בברכהמ"ז
ו
מלה במלה ,ואפ"ל דהרמב"ם גריס בהירו*למי
ג"כ
אחריו מה שהוא אומר" כגירסת הרשב"א בברכות שם,
בפני משה שם ובמראה הפנים דגרסו כן ,ואולי אפ"ל דעפי"ז
יומתק דהמאירי לשיטתו כמבואר בהשיחה דלא סג"ל דעגיית
הללוי" הוא כעניית אמן מצד הירושלמי הנ"ל)*
אפי ,פ"ב ה"א *כתב וז"ל :ואחד
ג) ועי ברמב"ם הל' שבועות
השביעו עכו"ם או קטן
המושבע מפי אחרים ועגה אמן,
וענה אמן חייב שכל העונה אמן אחר שבועה כמוציא שבובה
אפ"ל דכן הוא לגבי ברכה.
 *1114עכ"ל ,ולפי"ז הי-
אבל בהל' ברכות פ"א הי"א כתב הרמב"ם וז"ל :כל השומע
ברכה מן הברכות מתחלה ועד סופה ונחכוון לצאת בה ידי חובתו
יצא ואעפ"י שלא ענה אמן .וכל העונה אמן אחר המברך הרי
,ה כמברך והוא שיהי ,המברך חייב באותה ברכה .הי' המברך
חייב מדברי סופרים והעונה חייב מן החורה לא יצא ידי
חובתו עד שיענה או עד שישמע ממי שהוא חייב בה מן התורה
כמוהו עכ"ל .וביאר בכס"מ שם דמ"ע הרמנ"ם "עד שיענה"
על הסיפא קאי דבעינן שהמברך יהי' בר חיובא גם בעונה,

.עיי"ש.

ועי' ג"כ בשו"ת הר צבי ח"א סי' קי"ב שהביא הטור
צא אא"כ
סי ,רי"ט שכתב לחלק ראם אינו עונה אמן לא י
אפי,
אם הכברך
המברך הוא בר חיובא ,אבל בעונה אמן יצא
אינו חייב ,וביאר דבאמת גם בר הטור בעינן שהמברך
י
ה
י
בר חיובא בכלל ,דדוקא אז בענה אסן יצא ,דהרי הבבלי לא

1

-

דברים ה-השמ"ב

-

עכשיו אינו חייב

מב"ל כהירושלמי הנ"ל ,והחילוק הוא רק אם
קבענה אמן יצא ,אבל לעולס בעינן שיהי" בר
בברכה זו,
 ,ומסיק שם בהר צבי דמלשון הרסב"ם *כתב
חיובא
בכללו
י
ה
"והוא *י
המברך חייב באותה ברבה" משמע דכוונתו דלא
רק בעינן *יהי' בר חיובא בכלל אלא גם עתה הוא חייב בברכה
זו ,וכוונת הרמב"ם לשלול לא רק *יטת
הירושלמי הנ"ל (כס"*
באור שמח *ם) אלא גם לשלול שיטת הטור .ועי' ג"כ בשו"ע
המחבר שם ובחידושי רע"א *ס.
ד) ולפי"ז צריך להבין דכיון דעונה אמז הרי זה כמברך
סבר חיובא דוקא? ומהו הנפק"מ
בעצמו למה בעינן
אפי,שי
הי-עגה אמן אתר קטן הרי זה כמוציא
אס
דלגבי שבועה
שבועה מפיו?
ועי,
ל"ז *כתב דקטן
ים של *למה ב"ק פ"ז
בם-
רק סי -לא ,ובמג"א
יכול להוציא הגדול מן
קושיות ,וביאר בראש
החורהיכמה מדרכני
סי ,קצ"ס ס"ק ז -הקשה עליו
יוסף להפמ"ג ברכות שם דוהו כשעונה אמן דה"ז כמברך,
ובכה"ג אפשר דמה"ת יוצא ומדרבנן הוא דאינו יוצא עיי"ש,
ולפי"ז הי .אפשר לחלק דבברכות ובהלל החמירו רבנן ואינו
קטן וכו' ,משא"כ בשבועה אדרבה אזלינן לחומרא
יוצא ע"י

והשבועה חלה.

ולכאורה יל"ע אם אפור לומר דבאמח גם בעניית אמן
והללוי' הפי ,הוא שהמברך או הב"ז צריך להוציאו בשאר
ההלל והברכה (ע"ד בשומע כעונה) אלא דכיון דסר"ס הוא
שהוא ענין עיקרי בהענין,
בעצמו עונה אמן או
הללוי -ממש ,כיון דגם הוא אומר בפיו,
הרי זה נחשב כמברך בעצמר
(ואינו דומה לשומע כעונה שאינו אומר בפיו בלל) ,כי
מהשיחה משמע דדוקא בשומע כעונה חטר ענין האחדות כי
השומע הוא מלבב מהש"ז וייצב ע"י אמירתו ,אבל בעניות
אינו כן ,משמע דאינו כהנ"ל ,גם יל"ע מהך
בפיו*ד*בו,וחי
הללוי-
דבעניית אמן גופא הרי זה כמוציא כל השבועה
בהל,
ברכות
ובשו"ת הר צבי הנ"ל הקשה על הרסב"ם
הנ"ל דלפה הזכיר רק כוונת השוסע לצאת ,ולא הזכיר ג"כ
דבעיגן כוונת המשמיע להוציא כמבואר ברטה כט,א ,דבעיגן
כוונח *ניהם זה לצאת וזה להוציא?
דהעונה
אמן
הרמב"ם
ורוצה לחרז דזהו מה שמסיק
הרי
זה כמברך ולא צריך כוונת המשמיע ,שבעניית אמן ה"ז כמברך
בעצמו ,ומביא משירי קרבן בירושלמי סוכה פ"נ ה"ט (דחה
בעונה) וז"ל :דכל שהוא מכוין לברכתו ועונה אחריו אמן
*לא כיון המברך להוציאו יצא ,דאמן קבלת הדברים
אעפ"יכאילו בירך הוא כעצמו והוציא הדברים בפיו כדמצינו
הוא
בהא דרב יהודא
בשבועה בו"
וכן מבואר בשטמ"ק ברכות נדיב ,לי,
בריך
חלש ועל לגבי' רב חנא בגדתאה ורבנן ואמרי
רחמנא דיהבך ניהלן וכו' ואמר להו פטרתון יחי מלאודיי
וכו ,והא איהו לא קא מודה ל"צ רעני בתרייהו אמן .וכחב

-

דברים ה'תשמ"ב -

-

ז

שם ב*טמ"ק דאעפ"י שהיוצא בשמיעה מחבירו יוצא
הכא אינו יוצא כשאינו עונה אמן,
עניית אפן ,מ"מ
י
פ
ל
וין להוציא את המחויב לברך עיי"ש ,ועי'
שהמברך לאסינ,יכ
ב,
שכתב וז"ל :ומכאן מוכח
רי"ט מע"ז אות
ג"כ פמ"ג
דהשומע צריך לבוין אבל המברך משמע אע"ב דלא כיון וכו-
אף בלא

עייאש.

משמע מע"ז לא כהנ"ל דאי גימא דהמברך צריך להוציאד

בשאר הברכה וההלל למה אי"צ כוונה להוציא.
דעניית
שנתבאר
(ולפי"ז יצא חידוש לפי השיחה
הללוי-
ובעניית
ה"ז כעניית אמן ,דלא בעינן כוונת המקרא להוציאו,
הללוי -לבד יוצא יד"ח ,וכן יש להסתפק אם המקרא אימר
לא מצד מצות הלל אלא קורא בספר תהילים ובו -אם יוצא
הלל

ע"י עניית הללוי*),
ראי"
להנ"ל פפה שנפסק
חזקה
להביא
אפור
סי ,באמת
אבל
ד,
וז"ל :אין אדם
רי"ג ובשו"ע אדה"ז שם
בשו"ע
אפי,
י
ע
ס
ענה אמן אא"כ שמעה
יוצא י חובתו בשסיעת ברכה
די ועד סופה ונתכוין לצאת בה י"ח ,והמברר נתכויו
מתחילתה
ג"ק להוציאו ,עכ"ל .הרי משמע מזה דגם בענידת אמן צריך
המברה להדציאו(,ועי' ג"כ במו"ס ר"א בשוחע אדה"ד דעונה
אמן כמוציא ברכה מפיו מ"מ ממהרין ליחן שכר תחלה להמברך),
ולכן כשאיגו בר חיובא אפי -אס ענה אמן או הללוי -לא יצא,
העונה נזבל מהש"ז קצתן
ולפי"ז נמצא דגם בעניית
הללוי-
חזון למועד.
ואכתי יל"ע עוד בכ"ז ועוד
הרב אברהם יצחק ברור גערליצקי

 -ר"מ בישיבה -

וז"ל" :איך האב אמאל
ב.
בלקו"ש ח"ה מ"ע ל7ל ואילך כ-
י דער צ"צ האט זיך געפירט
געפרעגס ביי כ"ק מו"ח אדמו"ר ,וו
אין א געוויסן ענין בחי דעם מיפעלן רבי-ן כידוע אז דער
צ"צי האבן געהאט באזונדערע מגנונים אין
מיטעלן רבי און דער
חסידות און באזונדערע דרכים אין עבודה) ,האס סיר דער רבי
אויף דעם געענפערט :וואט רעטסטו?! דעמאלט איז דאך דער
מיסעלער רבי געווען דער נשיא און א נשיא איז איינער.",
רהערני א' מספר השיחות תש"ב ע 97 ,וז"ל שם" :ווי עם
איז ידוע איז פון יאר תקפ"ג געזזען בבתי .שני מלאכים
משתמשים בכתר אקו ,נאר וויל דער צמח צדק איז געווען א חבט
גדול איז ניס געווען קענטיק זיין נשיאות בפרהסיא".
מלאכים משתמשים בכתר אחד" הוא
ואולי הכוונה ב"שני
להם "באזונדערע טגנונים אין חסידות
מש"כ בלקו"ש שם שהיו
און באזונדערע דרכים אין עבודה" ,אבל עדיין צריך ביאור
בזה.
ולמעיו גם מלקו"ש ח"ד ע'  .1~24עיי"ש.
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 -דברים ה'תשמ"ב -

ג גלה

ג .שייך למ"ש הרר"ש שי' מרזב בגליוז קמ"א
בעי,
ג -וז"ל :שאף אם יפול כולו-לר"ה ולא
בסי -שנ"ב
ינוח שם אלא יהא חלוי באויר ר"ה מותר לקולטו מך האויר
ולהביאו לרה"י מן התורה אלא שאסור מד"ס ננפל כולו עכ"ל.
הרי מכאן מוכח שאם נפל כולו לא יקלטנו מן האויר אלא
יגיחנו ליפול ואף שעי"ז יפי -הנחה בר"ה.
י"4ל כי אין הוששי 9לזה מאחר שנפל בעצמו הרי אין זה
מלאכת מחשבת ולא אמרו שיותר טוב לקלטו ולהביאו בחזרה
לרה"י
כדי.שלא יעבור אפי ,על איסור דרבנן בהוצאה בלא מחשבה (כד'

רע"א).

ואף שיש כאן גזרה שמא יפול כולו ויביאנו הלא גם
בנזכר שיש אצלו חפז בר"ה יש יגזור שמ~יעמוד לפוש ,ואף
ששם עסוק להביאו בחזרה כדי שלא יעבור על איסור הנחה בד"ה,
הרי גם כאן עסוק לקולטו מן האויר כדי שלא יניח בר"הו אלא
שתוששים שאם נחירנו להביאו בחזרה בלא נפל יתיר.לעצבו גם
בנפל א"כ גם כאן (ואפשר עוד במכ"ש) אם נחירנו להביחו חזרה
בלא עמד לפוש יתיר לעצמו גם בעמד לפוש.
הסעי ,בדין.
(ואפשר יבולים להביא ראי' בס בחחלח
דנתגלגל הספר מידו למטה מי' טפחים שצריך להגיחו שם *ל
הכוחל שהוא ר"ה ,ולא יביאנו בחזרה אף שע"י ההנחה עושה
איסור דאורייתא או עכ"פ דרבנן ,אבל אין הענין בבירור אצלי)
הרב פנחס קארף
משפיע בישיבה -
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ד:

ג,

במאמר
רבים תשי"ז אות
רז"ל :והנה באחד יש
מיםאי,
ענדים .במדרש
אחד אין כיוצא וצריר להבין מהו השבח
ראין כיוצא בו כי איר יעלה על
הב ,לבבד,איש שיש
כיוצא בו שצריכים
כו,
לומר שאין כיוצא בו .וענין
אתר הוא
להוציא
ג'

ענין ע"ז עכ"ל.
4צ"ל כי למה על הפי' דאין כיוצא בו הוא פקשה דאיך
יעלה על לב איו להיפך ,ועל ענין ע"ז אינו מקשה והלא על
על ענין ע"ז בודאי יש ע"ז ציווי מן החורה ,ולכאורה איך
יעלה על לב איש כו
המכו,

ועפ"י
לקמן בחות זה מובן שאומר וז"ל :דע"ז הוא
דאלקי,
דקרו לי -אלקא
עכ"ל ,וא"ע הרי אין זה כיוצא בו וע"ז
ש ך ?ע
.
כ ם להוד ע' משא"כ על ענין אין כיוצא
בו ומעי ז אין צריכים להודיע.
. .

ה.
באותו אוח וז"ל:
הוא דה -אתד היא
שהיא מצות ליחדו עכ"ל .ומביא ע"ז בהערה וז"ל בוני עצמה:
והג,

מצוה בפ"ע

דברים ה'חשמ"ב
-

-

ס

ראה מצות האמנת אלקוט  -בסהמ"צ להצ"צ  -פ"א ,עכ"ל.
וצ"ל מה כוונתו בהציון ,אם הכוונה להביא וזה נמנה
במנין המצות-,ע"ז הי' צריך להביא ממצות אחדות השם שהרי
שם הוא עיקר מקומו .ובם הי ,צריך לכאו' לציין למנין המצות
במצות האמנת אלקות מובא עד"ו קודם פ"א
להרמב"ם ,זבם
כי וגם כי הלשון בהציון הוא "ראה מצות האמנת
בהפתיהה עיי"ש,
אלקות" ולא בלשון "עיין".
ואפשר כי הכוונה למ"ש בפ"א בהסוגריים וז"ל :ובכלל זה
שהוא ית' מחיי את העולם באופן שהם בטלים במציאות לגמרי
כביטול אור השמש בשמש ,כמ"ש
לגבי דבר הי ורוח פיו יח-
חלא שי"ל שאמונה זו נכלל
בלק"א ח"ב פ"ו וכמשנ"ח מצוה
י
במצוח האמנת היחוד עכ"ל .והיינו שבזה מבואר שענין האמנת
והכוונה על שלילת השיתוף
היחוד הית פצוה פיוחדח ושלילת

ע"י

*
*
*
לי"
דאלקי'" וצע"ק
אלקא
דקרו
הוא
"דע"ז
באותו אות
.1
דהרי במאמר באתי לגני תשי"ג מבחר דאלקא דולקי ,זהו ענין

השיתוף.

ובהערה ע"ז מביא מחגיא פכ"ד ,וצ"ע דהרי זה מונא עוד
קודם בפכ"ב ,ובעצם הענין צ"ל דהרי שם בתניא הן בפכ"ב והן
בפכ"ו מבאר שהע"ז עצמה קרו.לי' אלקא דאלקי" ,וכאן משמע
ע"ז קרו לי' אלקא דאלקי ,-ואפשר שלכן בההערה
שהעובדי
נשמציין לחניא הוא חומר "ועייג"כ תניא פכ"ד" משא"כ כשמציין
לגמ' הוא אומר סתם "סוף מגחות" והיינו שבאמת בתניא מדבר
על עצם הע"ז ,אבל יש ללמוד וזה גם על עובדי ע"ז.
ובעצם הענין מה שמביא מחניא שע"ז הוא אלקא דחלקי'
לבאו,
ענין
צ"ל דהרי מבאר שם שזהו "כפירה באחדותו" שזהו
וכמו שמבאר במאסר זה שענין האחדות הוא שלילת .
השיתוף

השיתוף.

שמבית כאן שד'
לכאו,פי'בפ,השני
ולכאו' אפשר לבאר שזהו עפ"י
כ" עיי"ש.
שלילת ע"ז; וכן משמע

אחד הוא

.שי

ח

1

ת

הרב גנחם קארף

 -משפיע בישיבה -

במה ששחל כ"ק אדמו"ר שליט"א בההתוועדוח דשבת מבה"ח
ז:
מנ"א דאיך אפשר שיפי" מחלוקת בין רש"י ור"ת בנוגע לפרשיות
9ל תפילין ,דלכאו' כיון דהנחח תפילין הוא בכל יום ויום,
הרי אפשר לראוח איך היו תפילין הראשונים עד משה רבינו
ואיך שייך בזה מחלוקת?
כדאי להביא בזה מה שראיתי בשו"ת מים חיים (לר' יוסף
פאס תרצ"ד) דאפשר לומר שבימי משה רבינו ע"ה לא
משאש
קיימו-ישראל מצוח חפילין ,וראי' לדבר שהרי פרשם שמע ופרשת
והי' אם שמוע לא נאמרו רק במשנה תורה שנאמר בשנת הארבעים
וא"ב לא הניחו תפילין חסרים שתי פרשיות ,ורק נצטוו בהם

י

-

דברים ה-השמ"ב -

מר"ח שבט עד ז'
אבל לא ,יימו בפועל עד אחרי מות משה ,כי
אופן לעבוד העורות ולתקון הדפוסים,
באדר לא יספיק כלל בשון
מלאכה המרובים הצריכים למלחכת תפילין ולכתוב
ולכל כל
הפרשיותי לשט מאות אלף רגלי וכי" ,ובפרט ובכל יום היו
נקבצים על איש האלקים לשמוע מפי קדשו את המשנה תורה ,ואך
אבלו שבאו לעמוד על ענין התפילין ,נשכח מהם סדר
בימי
הנחת הפרשיות מכלל של"ת אלפיט הלכות שנשחכחו בימי אבלו
של "שה כמבואר במסכת תמורה טז,א ,ונפלה מחלוקת ביניהם
ונמשך הדבר עד ,מן רפ"י ור"ת שכל תחד רצה להכריע כצד אחד.

עכתו"ד.

ויש להעיר ג"כ ממ"ש בס' בית אלקים בשער היסודות פרק
ובשו"ת מחזה אברהם
ל"ז שלא הניחו חפילין במדבר ,עיי"*,
פ,

תבא.
כתב ג"כ כן ,ועי ג"כ בפנים יפות
סי -ל-
*ליטאא
אבל מובן הטעם למה לא מב"ל לכחק
אדמו"ר
תירוז
ע'
הלכה
זה דהרי מבוחר בלקו" 9ח"ט
 52בהערה * 21דבררך בו,
קידושין לז,סע"ב :ביאה דכתב רחמנא גבי תפילין
ראה
עשה מצוה זו *בשבילה תכנס לארז (דדותק גדול לומר דכוונתו
(רק) על זמן הגלוח שלאחרי ביאתם לארז) .וראה יל"* ורבותינו
בעה"ת *לח (סו ,לב) שהניחו תפילין במדבר ,ע"כ .וא"ב שוב
אין לתרז כהו"ל ,ועי' ג"כ באלי' רבה פרק ב"ו ויהיו בנ"י
במדבר וימצאר איש כו' ,אמר קב"ה למשה מפני מה חלל זה את
השבת אמר משה לפניו רבש"ע איני יודע א"ל הקב"ה אני אומר
לך כי בכל ששת ימי החול יש לו לישהאל חפילין בראשו ובגרוע
ורואה אותם וחוזר ממעשיו אבל עכשיו ביום השבח שאין לו,
חלל זה את השבת ע"כ ,הרי מבואר בנה ג"כ שהניחו חפילין
במדבר ,ועי" ג"כ ברשב"ח מגחות ל"ד שהניחו תפילין
במדבר ובנוגע לפ'
אם שמוע כתב דאיז מוקדם
שמע והי-
ומאוחר בחורה ,עיי"ש.
עוד חירץ בשו"ת מים חיים הנ"ל כי מעשה התפילין נמסר
ביד הסופרים ולא ביד בתי דינים ,ובסופרים נמצאים תמיד
דלא מעלו ,ושאינן בקיאים בהלכות לדעת סדר הנחת הפרשיות
מנית מן הבא לידו ,וברוב הימים
איך הוא ,רק כל
זוגותאחד הי-
תפילין מרוניט בסדרן זה מזה ,וא"כ נוכל
נמצאו הרבה
ז"ל נתעוררו הקהל באיזו שנה לבדוק
י
"
ש
ר
לואר שבימי
כאשר נוהג לפרקים בכמה קהלוח ,וכאשר פתחום מצאום
תפיליהן
משונים בסדרן ,ולכן רש"י ז"ל נחן לבו הטהור להכריע הדבר
שוה לכל נפש ,ור"ת הכריע הפכו .עכחו"ד.
שיהי-
שכחב
ז"ל
ועי ,ג"כ בס' אשל חברהם להגה"ק
דבוטשאטש
שהי,
בסס"י תצ"ג שעיקר הפלוגתא של רש"י ור"ח היתה בזמנים
הנחת חפילין רופפת בעם בני ישראל בדורות ההמי שרק יחידי
סגולה בדור היו מניחים כדמשמע מדברי כל הקדמונים שעד
להדיא
הסמוכים אח"כ שב -סי,
דורו של הרא"ש ז"ל ואולי גם דורותועי,
זכות על המניעה להניחם כ ו ץ סי ,ג"כ בסמ"ג עשין
דרך
ב"ב בארוכה בענין
ג ,ועי ,ג"כ בשו"ת דברי ישראל ח"א
זה*

יא

דברים ה'תשמ"ב -
-

ובענין מה
ראי,שאמר ג"כ כ"ק אדמו"ר *ליט"א דמתפילין
שנמצאו ליבא
דגולי נגנזו משום פסולן ,ראה בב"ח
סי' ל"ד בענין זה.
הרב ירחמיאל וויינבלום

-ברוקלין נ.י- .

ח .בההחוועדות ד*מבה"ח מנ"א הזכיר ב"ק אדמו"ר שליט"א
הסיפור המובא בסדר הדורות דר"ח התווכת עם משה רבינו
וכן אפ"ל לגבי סידור
בנוגץ לקשר של
תפילין וכויי
הפרשיות.
הי,
זה
יש לחלק מהסיפור שבסדר הדורות ,ששם
ולכאו-סשה ,וא"כ חורה לא בשמים היא (עחד המבואר
אחר פטירת
בב"מ נטיב ,לגבי תנור יל עכנאי) אבל כשהי -משה בחיים
חיותו ,ופסק שצריך להניח הפרשיות באופן מסוים ,והניחם
כן בפועל ,מסיכי חיתי שאפשר לחלוק עליו?

הרב צבי גינזבורג
מהלז
ט .בענין מה שהוזכר בהרמב"ם שפסק בריש פ"נ
בית הבחירה גבי סנורה רהכל משוקדים ,וביאר בכס"מ משום
דה'
מספיקא עבדיכן הכל משוקדים
פסוקים אין להם הכרע ,ולכן בס,
יבין שמועה כלל תע"ג
להעיר
במ"ש
מהר"* אלגאזי
כדאי
בשם הרא"ש ,וכן בריטב"א יומא נזיב ,דזהו רק לפני שבא
אבל משבא עזרא ופסק טעמים יש להם הכרע .ועי -ביד
עזרא,
מלאכי סי ,רע"ח שהקשה דבשלמא כולהו לחיי אלא משוקדים
אף ראפסקי .עזרא אכחי כדקאי קאי ולא מכרעא מילתא כלל
מלת גביעים ,וזקף קטון על
רביון דיש טעם אתנחחא
משוקדים לא אתברר אי קאי אגביעים שלפניו אי אכפחורי-
שאחריו ,ומחרו דצ"ל דלאו דוקא על חמשתן קאמרי הרא"ש
ופרחי-
והריטב"א הכי ,רק על הנהו דאהני להו הפסקייהו עיי"ש ,ולפי"ז
.
ע
ר
כ
ה
שוב אפ"ל גם עכשיו במנורה דאין להם
א'

עי

ןך נך ת

הת

" -יח"ל
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כדאי להעיר על הנהגה מסויימת של ב"ק אדמו"ר שליט"א
י.
בענין סדר ההפטורה בו.,
אחרי שמסיים ההפטורה נשאר ה"חומש" פתוח עד אחרי אמירת
הברכות שלאחרי ההפטורה (שבא כסמיכות ו(בתור) המשך ש
לההפטורה) וכשמסיים הברכות בה"סידור" סוגר הסידור (אבל
סוגר החומש דלאתריו
לא לגמרי -
כולו.שמכניס בו אצבעו הק') ואחי
הסידור
ויש להעיר ע"ז ידא"פ) ע"ד ההלכה.
סיום ברכות ההפטורה (שלאחרי ההפטירה)  -לכאורה
אחרי מקום לסגור בתחילה החומש .מצד חשיבותו  -ובמילא
יש נתינת
שלא להניחו נשאר פתוח .ולאךדך  -מתאים לסגור בתחילה
הסידור שה"ז במאי ד(עסיק וסיים ו) אזיל מיני'  -אמירת
להניחו נשאר פתוח עד לאחרי הברכות שים3ור
הברכות  -ושלא

י*

-

דבריו ה,תשמ"ב -

סי,
ספר השני  -חומש .ולהעיר גם משו"ע יו"ר
סק"א (שם) !...מכאן יש ללמוד שלא ילך אדם חוז ויניח
פתוח אם אין עליו כוי-.".

רע"ז ובט"ז

הספר

ועפ"ז אפ"ל בוא"פ הדיוק בההגהגה הנ"ל של ב"ק אדמו"ר

שליט"א.

מיני ,מתחילה סוגר הסידור (שהרי כיוז ד(עסיק וסיים ו) אזיל
עכשיו ואין מתאים למניחו פתוח עד שיסגור ספר השני)
אבל אינו סוגרו לגמרי (שהרי כנ"ל יש חשיבות מיוחדת להחומש)
כ"א רובו (וה"ו כעין מ"ש בט"ו הנ"ל :שלח יגיח בלי מפה,
רבנידו"ד הר"ז איבער מישען  ),ואחרי שסוגר החומש סוגר
הסידור כולו.
הרב מיכאל אהרן זעליגזאן
.
י
.
נ
ברוקלין
לש* בספר הטפתחות לסה"ת  -תרלו בפחח דבר מציין לשהיוה"א
לב"ק אדה"ז שנמצאים בהמשך מים רבים,
להוסיף שגם'תניא פרק מא  -נמצא בסעי' קצא  -ב.
ואפשר סעי,
פרק מב  -שם

קצג -ד .פרק מג -כ,שם סעי-

ב) וכן אמרי בינה

פחח השער פ'

קצד .-

ואילך  -נפצא בסעי-

כט ואילך.
ג) לקו"ח בלק ע"ג נמצא שם
ד) לקו"ח במדבר טו,ד  -נמצא שם סוף סעי' קפב-ג.
ה) תו"א עב,ד  -נמצא שט סעי' קיד
. .
ו) בספר החקירה נו,א מובא :בכח"י מ צ ח ז"ל מ"ש בחורף
חקם"ג מאדמ"ו ז"ל אשר למעלה מאצילות לא שייך שום זווג כו'
כי הוא יחיד.- .איפה זה נמצא  -בספר המפחותות לאדה"ז לא
מצוין( .ראה תניא פרק מ (נה,א) אך עיקר היחוד הוא למעלה
טעלה בעולם האצילות).
ע,
חכב
הליקוטים
השערות
ז)בספר
יניקתם
הקטע
ש-ע,
צח
מצומח שבשכל
זה לשון כ"ק אדה"ז נדפס בסה"כ  -תקס"ב
ע'
שם קטע קוצי דשערי  -נמצה גם שם
קד.
וכן באות -ח -חסר ערך חז או חיצים המבואר באוה"ח בראשית
א'

טעי ,פו.

בתחלתו.

בסה"מ  -תקס"ב ע ,טז שו ה השמטות  -שעכשיו היא
ח)השגי,
השמטה
 כה בתו"א נאיד בשם ספר התמונה.ט) שם ע -יח  -מבואר במ"א ע"פ ונשב בגיא  -ראה אוה"ת
ע"פ זה.
*-

*)
י
וי"ל שזהו כעין מ"ש על ראשון ראשון או על אחרון
ראשון היינו במה שחתם באחרונה מתחול לסיים ואח"כ מסיים
הרחשון .והיינו ע"ד פתח במה שתחם.

-

דברים ה'תשמ"ב -

יג

י) א,שם ע כו  -וע"י הלולב נמשך הדעת  -ראה אוה"ת
ע,

כז איזה הגהות לכאזן
בלק
ע,
יא) שם
קד  -מבואר בס"א בענין קוצא  -ראה סה"מ -
אתהלך ע -כז .דרך מצותיך צס,א.
יב) שם ע ,קה  -שו"ה בוכמו  -אבל בהצמח הצפורן בהגדלה.
בסידור ק"ג נמצא שורה שלימה שחסר באן.
א' מאנ"ש
 ברוקלין נ.י- .מטות  -מסעי פא,א ץ"פ  -וידבר דץשרח
יב .בלקו"ח
הדברות :לקו"שפ -במדבר טו,ד.
בד"צ ביום השמיני עצרת :ראה לקמן שמעש פד,ד.
לבוש  -ברעד יונתי בחגוי :לקו"ח שה"ש יז,א.
פא,ב בשלם  -ע"פ אז ישיר" .ולא נערוך אליו קדושתו:
תו"א סב,ד:
כו,
פי,
שאפילו קדושתו שהוא קדוש ומובדל
לא נערוך
אליו לפי שאינו בגדר עלמין כלל.
ולמה  -חבל הץנין :ראה סה"מ --תש"ח ע.98.
פא,ג ץוד  -ותחת רגליו כו :,תו"א עזיא ,ראה סמר
הערכים חב"ד א טור חרפב.
פא,ר הוא - -וענוה זו :ראה לקו"ש  -יג ע' .56
קמיה  -בד"צ קסנחי :אגה"ק סי ,ב.
פב,א .חטא  -והחסרון והפגם :ראה ד"ה ע"כ יאמרו תרצ"א
(בסה"מ קונטרסים א) פ"א.
וחטא הוא לשון חסרון :ראה מלאכים  -א א,כא .לקו"ש
אדד
"צ_ 1200הערה  :42ולהעיר מהקדמת דרך חיים לב"ק
מ-
האע
לקמן  -בד"ה אלה מסעי :לקמן פח,ג.
ובד"צ כי ביום הזה יכפר :לקו"ח אחרי כז,א.
תדור :ראה סה"ת אדה"ז קברים ע'
פג,ג .וחשה כי
אקים  -בענין צדקה כל פרוטה :ראה לעיל יאיד .מג,ד.
פד,ד .ואני בתוך הגולה :ראה אוה"ת ואתחנן ע' חכז.
ג" ע,
תשמו
פה,ב .קיני כל אליך :ראה אוה"ח ויקרא
לקך"ה מסעי
פח,ג .מדבר העמיס :יחיקל כ,לה.
ע,
הוא  -יחו"ץ ויחו"ת...אדם :ראה אוה"ח יתרו
תתקע

ק_

יד

-

דברים ה'תשמ"ב -

פח,ד .בשכלו  -אך כל היום :ראה אוה"ת קרח ע" תרסג.
תשג.
פט,ב .בו" בי בגדים ...מהחכמה וההשגה :ראה אוה"ת
חנוכה רפו,ב.
פט,ג .ה - ,והנה פי' קומה :אוה"ת ויצא קפר,ב.
-

1

פט,ד .הזן  -משה הוא יסוד אבא :ראה בארוכה כלקו"ש
ע,

 244ואילך.
צ,ב( .וקמ"ש ע"פ וקבל היהודים :תו"א צז,ג.
מזה  -בביאור ע"פ מי ימתק :תו"א פקד.
צא,ב .אשר קדשנו בלשון נסחר :ראה סה"ם  -ת"ש ע' 148

הערת כ"ק אדמו"ר שלימ"ח.

קנו,א.צא,ג .פי- -

לויתן לשון המחברות :ראה אוה"ת תולדזת
נק,

ע - ,תקמה עילאה
צג,ד .כמו
תתצד.
תשמ"ז .יתרו
דא"ק הות סוד התריך :ראה ד"ה בסוכות
צהוב .רפ"ב -
תשבו תרטד.
צו,ב .משם  -ואפשע ג"כ לומר :ראה ד"ה בסוכות תשבו
תרסך.
בחתלה אתה אומר ...ולבקר בהיכלו :ראה לקו"ש
אמר
ע' -.170
טהרב אהרן חיטריק
.
י
.
נ
 ברוקלין"מה .הערות ללוח היום יום
יג
 .י"ד חוון
מצעדי גבר כוננו ,לכל אחד מישראל
יו לו תעודה רוחנית בחיים ,והוא להתעסק בעבודת הבנין
לעשות דירה לו יח= ?,דאה=לקו"ש ח"ו( ,בהשיתה ג -בהערה
9ם).
"באשר הוא" -רחה וירא כ,8יז.
"בתפש מחופש" -רחה גמ' פסחים (בחחילחו).
ל'הכ,
תהלים לח,כג.שדרכו  -יחפז -
ס"ז חשון "המחשבה היא לבוש ומשרת השכל והמדות .בשעה
אשר אין לה *ירות בשכל או במדוח...,לבד שאינה תוכנית ,אלא
היא פרועה לשמצא "...ראה תשא לב,כה.
כ"ב חשון "...אנכי מי שאנכי ,שהוא
ית,נעלם ונסתר גם
מנאצלים היותר עליונים ,הלביש עצמותו
בכמה צמצומים
להאציל- "..ראה המשך תער"ב (ראה מאמר ד"ה באתי לגני,
אמת :ראה אוהחת תצוה ע-

.

אוח ז

).

בראתי ,אדם תכלית ההתהוי' -להעיר ממדרז"ל

"וארס ע
בראשית
בשביל
לי-ישראל.

יד

-

דבריה ה'תשמ"ב

-

"תכלית האדם" -ראה קהלח יג,יב :את האלקים ירא
מצותיו שמור כי זה כל האדם.

סו

ואח

כ"ח חשון "ענין ההשגחה פרטית הוא ,דלא זו בלבד רכל
פרסי תנועות הנבראים למיניהם הם בהשגחה פרטית ,והיא היא
חיות האדם"-ראה לקו"ש ח"ד ע'.1252
כ"ט חשון "עבודת הקודשה
באמירת
תהלים.בצבור
ל' הכ... ,ואפס קצהו בקונטרס תקנח אמירת תהלים
 בלק כג,יג.ולרגליכם יושעו כל עדת ישראל שי' -ראה ויצא ל,ל.
ב,כסלו "ובמה פעמים קודם ההפלה הי' אאמו"ר מחזר
אחרי עני ליחן לו לאכול" להעיר מהגם .תענית כג,ב(.מעלת
חשת חלקיהו על חלעיהו).
ז,

כסלו 'אכמת הגברת הצורה על החומר הוראה במעלת חומר
מזוכך ובפעלח הצורה כונקנעה בההומריץ -הוראה במעלת (ביחס
לתורת הפוטר) .ומעלת הגברת הצורה (ביחס לתורת החקירה).

-

הרב מיכאל אהרן .זעליגזאן
 -ברוקלין נ.י- .

לזכות
הילדה דבורה לאהתחי'

לאורךימיפושכים טובות
נולדהביום ב' ,כ"חתמוז

תהי' שנתביאתמשיח
שמונים שנה לכ"ק אדמו"רשליט"א
 1לזבות
אחיותי' שרה פרהדא,חנהשיחיו
*

*

*

נדפסע
הוריהם

הרה"ת ר'לויהלויוזוגהו מרת שטערנאשיחיו
1ו
ינבערג
זקניהם
הרה"ח הרה"תר'יוסףהלויחוגתו מרת אסתרשיחיו
ווינבערג

הרה"ח הרה"ת ר' פרץוזוגתו מפתהיןיוראשיחיו
העכס

