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פתח דבר
ביום ד' ז"ך סיון נמלאו שש שנים לפטירתו הטראגית של
ידידנו התמים הקדוש אברהם אליעזר הי"ד גאלדמאן ,שהי'
מבחירי תלמידי ישיבתנו ,הי' מצויין הן בלימודו ,והן
בהנהגתו ביראת שמים והן בהפצת המעיינות ,וזכרו לא יסור
לעולם ,ובקשר לזה ,הנה גליון זה מוקדש במיוחד לזכרו
ולעילוי נשמתו.

והת' שיחיו ,שבהיות וימי

כאן המקום לעורר את אנ"ש
הקייץ קרבים ובאים עלינו ועכ"י לטובה ,הנה בכדי שנוכל
להמשיך ולהוציא לאור הגליון בקביעות מדי שבוע בשבוע
י הקייץ ,אנו צריכים לעזר וסיוע מיוחד בקבלת
במשך כל ימ
חומר ע"מ להדפיסם.

אשר ע"כ אנו מבקשים את כל אנ"ש והת' שיחיו
שישתדלו ביתר שאת ויתר עוז לעזור ולסייע לנו בזה ע"י

השתתפותם בהערות וביאורים וכו' (בלקו"ש נגלה וחסידות)
לעתים תכופות ,ויגעת ומצאת תאמין= .

המערכת
עש"ק פ' קרח ה'תשמ"ג

ד
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ת

בלקו"ש פ' קרח ש.ז .בהערה  34הובא לשון

רש"י
בפרשתנו "ולמה שקדים הוא הפרי הממהר להפריח מכל הפירות".
ומפרש בהערה "משמע שלשון הפרחה גם בפרי האילן קאי על כל
"וראה קן'ר
עד גמרו" .ובהמשך לזה הובא
צמיחת וגידול ה
פי"ב,ז "מה השקד
פריהזה משעת שיניץ עד שהוא גומר פירותיו
כ"א יום (ועד'ז הוא בירושלמי תענית '1ד ה"ה (לו,ז) ,וראה
בכורות חיא) ,וראה מההיי קרא לירמי' א,יא :שמקדימיך
פירותיהן לכל הפירוטך
ן
מ
ז
הבשלת שקדים הוא בערך
ולנאורה ידוע שבמציאות,
שש חדשים ,ווכהובא בספרי חכמי הטבעים ,שזמן הפריחה הוא
בסוף פברואר-או תחלת מארץ ,וגמר בישול השקדים הוא בסוף
אוגוסט .או תחלת סעפטעמבערן ,והיינו שהפריחה הי
את.אכן לפני
כל הפירות ,אבל גמר בישולם-הוא מחוחר לרוב הפירו ולכאו'
זהו הטעם להדיעות שבהמשך ההערה  -רש"י ירמיי "ממהר להוציא
פרח קודם כו'" ,ומה שהובא משער השמים ~שו"ת הלכות קסטות
כוי.
אבל לכאורה דוחק לומר שהוא מחלוקת במציאות ,כן דוחק
גדול לומר ,שנשתנה הטבע ,מזמן המדרש והירושלמי עד לזמן
רעי וכו' ,ובפרט שבתחלת ההערה מפרש כן בפרשניי פי קרח
'עאע" הממהר להפריח מכל הפירוי' וכן מפורש במהיי קרא

ירמי' "שמקדימיו פירותיהן

' שבמדרש שהוא זמן
לאידך דוחק לפרש הל' "משעתשיניי
מאוחר ,משך זמן ארוך אחרי הפריחה ,שהרי ידוע שזמן הניצה
בא איזה ימים אחרי הפריחה.

וכן דוחק לדחוק הלשון "קד שהוא גומך פירותיו" שבמדרש
שאין הכוונה לגמר בישוליו ממש עד שהוא ראוי לאכילה ,וכמו
שאמר ל"ק אדמו"ר שליש'א להדיא בהשיחה להמסיימות ביום ה',
שפרי השקר נגמר "ווערט רייטי במהירות ה גדולה בזמן,
יותר משאר הפירות ובאופן שיוכלו ליהנו
תכיממנו ולברך עליו
מיד כו' ,שמביא בריאות יותר בגוף וכן בריאות יותר להנשמה
וכו',

ואבקש מקוראי הגליון אם ישנו למישהוא בואוך בהנ"ל.
הרב מ ,יצחקסאהן

 -ברוקלין נ.י- .

ב.
כלקו"ש פ' קרח בהערה  33כתב וז"ל... :ולהעיר מברכות
מגיב ,האי מאן דנפיק כו' וחזי אילני דקא מלבלבי אומר ברוך
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ה

כו' ובשט'%ק שם :והוא ענין מחודש שאדם מברך על עצים יבשים
שהפריחן הקטיה .ומשמע קצת שהוא גם באילני סרק .אבל ברמם'ם
(היו ברכות פ"י הי"ג) :וראה אילנות פורחות וניצנים עולים
מברך כו' .ובטושו"ע או"ח ריס רפיו (ובאדה"ז סדר ברכה"נ
פי"ג סי"ד) שמוציאיו פרח אומר כו' ומסיים בטושו"ע :ואם
איחר לברך עד שגדלו הפירות כו' .וכן מפורש בבאר היטב שם
ס'9א (משו"ת הלכות קטנות פ'ב סי' כח) ואין מברכין שיא על
אילני מאכל .וכן משמע מכמה פוסקים  ...עט'ל ,ועי' י'כ
בשוה"ג בנוגע לנוסח הברכה ,דבגמ' איתא "להתנאות בהן",
וברמים וטושו"ע "ליהנוי' ובברט'י מביא גירסא "להתעדן בה'%
והנה בטעם ברכה זו מצינו ג' טעמים :א) כפי שמשמע
משטלק הטיל ,דזהו משום דפריחת האילנות מראה ההתחדשות
הטבע( ,וזהו ל'ד שכתוב בשו"ע או"ח סי' ר' לגבי ברכת אשר
יצר ואלהי נשמה דמברכים משום דנעשה כברי' חדשה ,וכשיש
בשו"ת חמדת צבי פ'א סי' יח) .ב) משום התענרג והעידון
בזה
מזה
שיש לן בראייתו האילנות תלאיט פרחיסל שהאדם
תע
שדיבערוך
מי
הרגה (כ'%ש בפתח הדביר או"ח שם ס"ק ו') ג) כפ
השלחן שם וז"ל :שנותן שבח והודאה להשי"ת שברא בשביל האדם
אפילו דברים שאין בהם ההירחיות לח האדם ,כמו פירות
ייעל זרעים וירקות דאלו
האילנות ,ולכן אין מברכין ברכה זו
הם הכרחיות ,ולא כן הפירוק ,ומברך בשעת הפריחה דאז ניכר
טעם זה משמע דהוא משום
שיושץ4א פ,ך(ת כו' עף'ל
אח"כ ,,דלפי
הפירות 'שיצמחו 'מזה
ובזה יוצא ג"כ נפ'9מ לגבי אילני סרק ,אס מברכין
עליהם או לא ,רלטעם הא' להשט%יק שהוא מצד התחדשות הבריאה,
מובן דכו הוא גם באילני סרק ,וער'ז לפי טעם הבי שיש
תענוג בראייתו שהאילן מלאה פרחים ,צ"ל כן גם באילני
סרק ,וכן מטיל בס' מור וקציעה שם סי' קכ"ה וז"ל :שמברך
על אילני סרק דמלבלבי ,אל'ג דלא חזו לאכילה גם לא לריחא,
אחזותא הוא דקמברך ,עכ"ל .אבל לפי טעם הג' שהוא משום
אלא
הפירות שיצמחו אף'כ ,מובן רזה לא שייך באילני סרק.
ולעיל הובא שיש הטור דאם איחר לברך עד אחר שגדלו
שם דהמרדכי חולק ע"ז
הפירות לא יברך עוד( ,ועי'
בטי
בירך מקורם)
ירות אם לא
וסביל דמברך אפי' אחך שגדלו הפ
ובלבוש שם כתב הטעם של הטור דאם כבר גידלו הפירות לא
יברך ,שכבר הוקבע לכל פירי ופירי ברכתו בפני עצמו ,עיי"ש,
אבל עטיפ משמע מזה רקודם שגדלו הפירות ואינם ראויים עדיין
הטור צריך לברך עליהם ,ועי' במחצית השקל
לאכילה ,גם
כתב,לפי
(אלא דאם לא בירך עליו בראי' ראשונה שקו"ט
שם שכן
אם יברך עוד .ועי' קצור שו"ע פי' ס' ס"א ,וספר החיים סי'
רכ"ו .ופסיג שם ועוד) וכן כתב בחיי אדם (כלל מ"ג י'א
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וס"ב) דאם לא ראה עד שכבר יש בהם פירות אבל אין ראויין
עדיין לאכילה ש"מ יברך עליו ,אבל אם כבר גדלו הפירות כו'
לא יברך ,אבל בס' האשכול (סי' כס) כתב דדוקא פרח ,אכל
אחר שנפל הפרח והתחיל גידול הפרי אינו מברך עיי"ש ,ועי'
עינים ומשפט ברכות שם.
ולכאורה ,אפ'ל יזה תלוי לפי הנ"ל ,דאם כטעם הא' דזהו
משום ההתחדשות ,אפ"ל דוה שייך רק בעת שמוציאיו הפרח ,דאז
ניכר ההתחדשות בטבע ,אבל אף'כ לא יברך ,ועד'ז אפשר לומר
כפי טעם הב' וכטיש בפתח הדביר ,דדוקא בעוד הפרח עליהם
הוא זמן עידון ותענוג ,אבל אחר שנפלו הפרחים ,והתחילו
הפירות לחנוט שוב אינו מברדי כיון דהשתא לא מלבלבי ,וענין
העידון ועונג לא יפול אלא על דבר שבאמת אין לו צורך,
והרי זהו כל ענינן של הברכה שמתענג מהלבלוב ,עיי"ש ,אבל
לפי טעם הג' מובן דאדרבה כ"ש בחניטת הפירי בודאי מברך,
שיון דהברכה הוא משום הפירי שיצמח ,והא דכתב הטור דאם
גדל הפירי שוע אינו מברר ה"ז כ'%ש הלבוש דא? כבר יש לכל

פירי ופירי ברכתו המיוהד לו,
שנסתפק
אם
ועי' '1כ בהגהות רל'א שם
מברכים על אילנות
של ערלה ,אר אין מברכיך כיון דאינו ראוי' לאכילה והנאה,
ולבאורה לפי טעם הא' דהשט'%ק בודאי צריך לברך ,כיון די'מ
ניכר בזה התחדשות הטבע ,ולפי טעם הכ' לכאורה י'כ יברך
עליו ,כיון דאינו מצד האכילה והנאה שיבוא מזה אלא משום
התענוג בכלל אבל בזה אפ'ל דסו"ס כיון דהוא אסור בהנאה
לישראל; אינו ראוי לברך ע"ז ליהנות וכו' (כ'%ש בשו"ת
דברי מלכיאל ה'ג סי' בי) ,ולפי טעם הג' מסתבר יותר שלא
יברך ,כיון דלא שייך בזה אכילה ,אבל עי' בשו"ת חלקת יעקב

י'ב סי' כ"ז שכתב רביון דנוסח הכרכה היא ליהנות
בהם כדנ"י
ה
"צמי ועכו ט ג כ נקראים אדם כמבואר בתוס' צ'ק לחיא,
אלא ,ויבמות סא,א ,ד'ה ואין ,במילא מסתבר לברך ,משום
הנאות שאר בני אדם ועי' ל'כ בשו"ת קב חיים סי' ב"ב ד%יש
בשו"ת הלכות קטנות דוקא אילן מאכל ,כוונתו למעט
תלני
אי
סרק ,אבל אילן של ערלה אף דאונו ראוי עכשיו ליהנו
מפריו ש"מ הוא אילן של מאכל ,ואח"כ יהי' לו הנאה עיי"ש,
ועי' בשו"ת דובב מישרים חיג סי' ה' שכתב בזה '1כ שצריך
לברך ,כיון שכוונת הברכה על ענין הבריאה בכללה שבעצם
נבראו אילנות ופירות להנות בגי אדם ,ואין מעכב שמצד
גזירת התורה אי אפשך ליהנות כעת מהם ,ומביא ע"ז ראי'
מפתיעה ממשנה דמעשר שני (פ'ה משנה א') רשל ערלה מצייניו
בחרסית ורשפ'ג פליג ,בר'א בשביעית אבל בשאר שנים שבאים
לגזול הלעיטהו וכו' ,ואי נימא רעל עצי ערלה אין מנרכין
א"כ גם בשאר שנים יהא מחוייב לציין שהם אילני ערלה,
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ז

שלא יכשלו אנשים כשרים ויעשו ברכה לבטלה'91 ,כ דמברכין
גם על של ערלה עיי"ש .ועי' ל'כ בשו"ת נטע שורק סי' ט',
ובפתח הדביר שם כתב דזהו ל'כ החילוק אם נוסח הברכה
הנוסח להתעדן מוכח
הוא "להתעדן" או "ליהנו
מצדי' ,ד
לפישיצמח אח"כ אלא עכשיו
כאופן הב' ,דאין זה
י
ר
י
פ
ה
כשרואה הפרחים ,אבל לפי הנוסח דידן בשו"ע "ליהנופ' משמע
כאופן הג' ,דטעמו של הברכה הוא (כפיש בערוך השלחן) שמודה
ומשבח להקב'ה על הפירות שיצמחו אח"כ ,דבזה שייך הלשון
ליהנות ,ולכן נקטינן דאין מברכין על איל סרק ,וכן
כדעתניהאשכול ,ועד'ז
מברכין אפילו אחר שנפל הפרחים ,ולא
מובן דלא מבירא לן כטעם הא' ,שהוא מצד ההתחדשות ,ועפי"ז
מבואר היטב המובא בשוה"ג לגבי נוסח הברכה ,כיון דבזה
סרקי גדרו של ברכה זו והפק"מ להמבואר בההערה לגבי אילני
תלו וכו'.
אלא דבההערה כתב בנוגע להשטפ,ק ד"משמע קצת שהוא גם
באילני סרק" ,ואינו ראי' גמורה ,ואפיל הטקערבז,5
אלאי
בלבד ,דהר
מנוסח הברכה משמע דאינו משום התחדשות הטבע
קשור ליכ עם ענין ההנאה שמגיע לבני אדם וכט'ל ,וא"כ
י
ר
ה
אפשר לדחות לפרש דבריו (כמיש בשו"ת ציץ אליעזר חי"ב סי'
כ') שכוונתו דמודיס להקמיה על עצים יבשים של אילני מאכל
שנתייבשו בימות החורף והקפיה חוזר ומפריחן ליהנות בהן
בני אדם בהנאת אכילה ,אבל באמת גם לדידי' אין מברכין על
אילני סרק( ,לא כפ'ש בשו"ת חמדת צבי) ולכן כתב בההערה
ע בכ"ז עוד.
דמשמע קצת ,וג'ז כתבתי בחפזי ,ויסיי
הרב אברהם יצחק ברוך גערליצקי

 ר'מ בישיבה -ג .בגליון לחגייש גליון לד (קפג) אות ג' העיר הדב י.ג.
בהמשך להמבואר בלקו"ש במדבר חגה"ש ,בנוגע לעניני רפואה
וסגולה כו' המבוארים בש"ס וברממ'ם שבזמנינו נשתנו הטבעים,
אינם פועלים ,ונתבאר עפי הידוע שהתורה מדברת בעליונים
ומרמזת בתחתונים כוי ,דמה שאינם פועלים הוא רק למטה,
משא"כ ברוחניות הענינים למעלה ,כמבואר שם בארוכה ובהערה
 71צויין ללקו"ש חפיז ע'  98ואילך.
והעיר הרב המיל שהשיחה שבלקו"ש חייז הוגהה ג"כ
בלת'ק כו' ושם הוסיף צ'ק אדמו"ר שליי'א-סעיף_שלם ביאור
בכל המ'ל ,ולתועלת הענין העתיק הרב המיל הסעיף עיי"ש
כל הסעיף.
ולעמיד ,הסעיף שהוסיף כ"ק אדמו"ר שלייט נוגע רק
להענין המבואר כלקו"ש חט"ז ששם הוסיף הסעיף ואינו נוגע

ח

להענין

 קרח ה'תש'%ג -המבואר כאן בלקו"ש במדבר  -חגשיש ש.ז.

ובפשטות :נקודת החילוק ביך הענין המבואר בלקו"ש
במדבר  -חגה"ש לתוכן העיקרי שבלקו"ש חט"ז ע'  :98בלקו"ש
חמ'ז מבואר בנוגע לכמה דברים שנוהגים עפיי תקופת שמואל
(כמו ברכת החמה כו' ,זהירות שתיית מים בשעת התקופה כו')
אף שחשבון האמיתי של התקופה למטה הוא לפי תקופת רב אדא
כי מכיון שתורת אמת אומר שלאחרי כל 28
שנה ההלכה הוא כך
וכך וקשור עם תקופה זו ,הרי מזה מוכח שכזמן זה הוא התקופה
שלמעלה ,אלא שמצד סיבות בא התקופה למטה בזמן אחר ,ועד"ז
בנוגע לר"ח כאשר ביד מקדשים התודש לא ביום של המולד ,שהוא
מקודש וחייבים הכל לתקן המועדות עע היום כשקדשו בו"
שכאשר מיד קדשו החודש
(רמם'ם סיב דהל' קדפיח) ,הוא לפי
הרי"ז הוכחה שביום זה הוא מולד הלבנה שלמעלה ,אלא שלמטה
מצד סיבות שונות המולד הוא ביום אחר כוי עיי"ש
בארוכה-
ולכך ל"ז הוסיף כ"ק אד"ש "שבלוך שאפשר שהמיל יעורר
שאלות היתכן והרי תורה לא בשמים הוא אין משגיחיך בבת קולי
היינו איך אשיל שינהגו למסה בפועל ל'פ הענינים שלמעלה,
ול'ז הביא כמה דוגמאות שמציגו בכמה דיניו שההנהגה למטה
בפועל הוא לא כפי שמתאים מצד המטה ,אלא -שהוא לשעלן.
מהדין בעדי זוממין שלא הרגו נהרגין
כפיהרגו ולא נ"רגין
אחלי
מ
שהוא היפך דיני התורה ,ומבואר ל'פ הרמשן שכיון שב"ד
אף
כשר חקר ודרש כו'-,וזע"? פסיד למיתה ונהרגו בפועל הרי"ז
הוכחה שכלפי שמי' גלי' שהנהרגים היו מחוייבים מיתה זו,
כו' עיי"ש .ועד לעניו הדי שיהוא אבוהין דכולהו כל הסוג
דדיני שמים ובפרט לדקת האומרים שאלנו חייב אפילו במקצת
בדיני אדיי היינו שלמטה חייב לא בדוני אדם רק כדיני שמים,
עיי"ש בפרטיות כל הד' דוגמאות ויובן לך השייכות.
משא"כ בהלקו"ש במדבר  -חגי'ש ש.ז .מבואר בענין התורה
היא נצחית שא 5שלמטה אין הרפואות והסגולות
שייכים מפני
שנשתנו הטבעים ,אי"ז סתירה לנצחיות התורה גם בנוגע
להרפואות כו' כי אמיתית ענינים הם ברוחניות כו' ,כמבואר

בפרטיות.

ואש איך שייכות כאן
-----למסה ל'פ הענינים כמו שהן למעלה.
וזה שהובא בהערה  71בלקו"ש שבועות ש.ז .מלקו"ש חט"ז
שם ,כנראה הרי"ז רק כהמשך להתיבות של'ז בא הציון "משא"כ
ווען עם ווערט א שינוי (און ירידה) בעולם דעמאלט קענען
די ענינים רוחניים ניט אראפקומען למטה-מיס דער גאנצע
שלימון' יל'ז בא בפנים הציון  ,21הציון ללקו"ש חט"ז ששם
מבואר פרט זה בנוגע לכמה ענינים וכמ'ל.
הרב א .גורמאן
 -ברוקלין נ.י- .

הדוגמאות בהלכה שעושין ענינים

-

קרח היתשפ'ג -

ט

ד .כלקו"ש פ' במדבר  -חגה"ש ש.ז .מבאר שהתורה בכל חלקיי
ניתנה למשה בסיני ,ולכן ענין הנצחיות שייך על הכל "אפי'
מה שתלמיד ותיק עתיד להורות (לחדש) לפני רבו כבר נאמר
למשה בסיני" ,דברי תורה כולם אחת.
צ
"
אגרות
:
ו
ס
ר
,טמע
ע'
ובהערה  28מציין ללקוטי לוי -
מה שנאמר בתושם'כ ובתושבע"פ הן בהלכה והו באגדה ובכל
הספרים שחיברום חכמים צדיקים שלמדו תורה לשמה ...כולם

ממש אמר הי רבאותו הלשון ממש שנאמרו כמו שהוא ממש וכו'.
לכאורה צלייב איך לתווך את זה עם המבואר בלקו"ש חי"ט,
שמקשה על מאמר חז"ל הנ"ל "וכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש
הכל ניתן למשה בסיני"  -ווי איז שייך צו זאגן אז משה
רבינו האט אין אזא קורצן זמן דורכגעלערנט כל התורה כולה
סיט אלע חידושים פון יעדן תלמיד ותיק ער סוף כל הדורות
(ובפרט אז דאס איז דאך אויך כולל  -רעם "חידוש
תורה מאתי
תצא ,תורתו של משיח ,וואס וועט זיין בריבוי מופלג)?
ובהערה  24מבאר שא"א לתרץ שמשה קיבל תתורה באופן של ראי',

עיי"ש.

ומתרץ שא' הביאורים בזה הוא  -משה רבינו האט מקבל
געווען תושטי
ארויסצולערנעןכ אפווןן תורה שבל'פ מיט אלע כללי התורה ווי
י כו"כ פרטים  -ל'ד הפשט הרמז הדרוש
י
ז
והסוד  -און דער תלמיד ותיק לערנט און נעמס ארויס בפועל
די פרטי השקו"ט הפלפול וכו' ביז צום דין פרטי  -פון דעם
כלל; און דעריבער איז עס א חידוש (וויבאלד אז משה האט
בפ21ל דעם ענין פרטי ניט געלערנט ,ובלשון חז"ל אז משה
"לא הי' יודע די "תילין תילין של הלכופ' וואס ר' עקיבא
האט גע'דרש' נט):
וויבאלד אבער אז אלע חידושים אין תורה מוזן געבויט
אויף די כללים יואט משה האט מקבל געווען בסיני ,קומט
אוים אז "הכל ניתן למשה בסיני"  -אלץ איז שוין געווען

כלול (בהעלם עם'פ)
המשך אהישןיחהד,ער תורה ווי זי איז געווען ביי
משהיו .עיי"ש

עס'פ ,לפי ביאור הט'ל יוצא ,שבפועל משה 2ט ידע את
שנתחדשו לפועל אפיכ במשך ריבוי השנים ,משא"כ
בל הפרטים
לפי הביאור המובא באגדות לוי"צ המיל ,משמע שכל החידושים
כבר היו קיימים ,לא רק בהעלם (כביאור השיחה הטיט 4אלא
בפועל ממש ,עד כדי כך שהקפיה אמר את כל הספרים וחידושים
שחיברו הצדיקים כאותו לשון ממש.

מיכאל לוזניק

 -ישיבה גדולה ניו הייווען -

י

-

קרח ה'תשפיג -

סעיף ג' .שאול הרב א.י.ב.ג .רבסעיף
ה .בגליון
ודות
"
הד
י נדרים אינו מדבר במיוח
ל'
ט' מבואר דבמס
,
ת
נ
ב
ב"כ דסו"ס
*נחיל שם עפ הפנ חכם עיי"ש ולא
האישהוא הלא לכאורה נוגע יותר מעלות
באיזה.השראת השכינ
נעילות הגשמיים וימה הקוים במעלות גשמיים עליל.
נבואה 'לכן

יא

אפשר לותר שבאמת אה"נ ,אבל אם הי' מזכיר

א
ילימקום לסעוף לומר שמדובר בגדר נביאות מיוחדת.
חכם הס'

קודם

שלמה הכהן טוייל
 -תולל - 770

ו .כלקו"ש חשיו *' בראשית (ב) מבאר דמוגא בגמ' סוכה
(כט.א) 1יבשביל ארבעה דברים סמה לוקה על 4כ ליד שמת ואינו
בספד בהלכה וכו' ובשביל ארבעה דברים מאורות לוקיו על
כותבי פלסתר וכוי  -ד.ה .אז דער ליקוי המאירות איו
מיס
אדם,

מעשה בני

פארבוגדן
ומקשה ל"ז  -דאס וואס "מאורות לוקין"  -ליקוי המה
ולבנה איז אן איינגע*טעלטע ואך אין טבע הבויאה באופן
אזעיי-קומען אין באשטימטע צייסן ביז אז מען קען פארויס
רעכענען זוען זיי וועלן פארקומעך  -היינם ווי קען מעך
זאגך אז "בשביל ארבעה דברים חמה לוקה (..מאירות לוקין",
בצע* אז דאס איז אן ענין הכרחי מצדדי נזוקי הטבע און מען
קען עם ניט פארמיידו?
ם
י
ר
ב
ד
ל
י
ב
ש
ב
ונתרץ שהלשון "
לוקה
חמה
ארבעה
נו'"
פיינס ךניט אז ד"ר לחקוי המאורות איז צוליב דער ביט גוסער
י ד' דברים ,נארע ,אז צוליב רעם וואס
הנהגה בפועל אין ר
אין דעם 1ם 1איז דא א נטי' והמשכל-צו די "ארבעה דברים"
 הפאורוא לוקיו נ'9 .'1כ.והנא בהערה  6פביא תירוץ החסדי דוד לתוספתא (סוכה
*"ב ג'ז) ,שכ11נ 5ךז'ל היא "שלפעפים יארע הליקוי בזמן
שאינו ראוי להיוםגני מהלך הגלגלים ,ואז הוא ראיי שאלנה
מקשה/
אלא 5חור 81פורעג* 81שביל דברים הללו" ,אבל
קושי 81ג*ך שמובא בהערה זו) ,מתי קרה כזה?
(נו*1

עי

י'ז

והרי ההיבום שבש** "על א 3בי"ד כו'"  -ודאי שאירעו
גו"כ פעוי*,

י אפשר לתרץ באופן דואה קצת להטיל ,ול'ו
.ולכאורההי
שאפיינן לגבי כפה *נינים ,והפעם מדוע הסיבה הגורמת לאיזה,
קניך ,איבה אוהה *יכה כמו שמובא בתורה ,כגוו ענין המצורע
נתי בלקו"ש פ' תזריע ש.ז .ודאשתקד שזהו רק שייך נאשר
האנשים הפ בדרגת ותואר "אדפ' ,אז כשעוברים על עון דלשון
הרע ,זהלפועל על הגיף שניהי' כמצורע ,ובו לגבי השקאות
סוטות ,דסשנתקלקלו תפסיקו ענין זה ,וכו' ,ומ"כ בעניני

-

יא

קרח היתשנמיג -

רפואות אל'פ שמובא בתושבל'פ אבל משום שינוי הטבע ,אין זה
יורד בהשתלשלות בגשמיות כמו בזמן הגמי ,א"כ הי' אפשר לומר
בנוגע לגמ' המיל  -שכל ענין ה"ליקוי" הי' שייך באופן ישר,
עם הנהגת אדם ,ודוקא כשעברו על ענינים המ'ל ,אז הי'
יקוי
ל,
אבל משנתקלקלו הדורות ד5נוגע נערה המאורסה שצעקה בעיר
ואין 'מושיע לה' ועל משבב זכור ,ועל שני אחים שנשפך דמם
באחד ,כותבי פלסתר ועל מעידי ערות שקר ועל מגד בהמה
דקה באיי ועל
ליי צריך
אילנות טובותעיי"שן לכן הי
הקפיה
לעשות ענקיוןצציחדש ,שהעולס לא יהי' -במצב שכל יום יש
ליקוי לכן קבע לזה זמן מסוים בשנה מתי יהי' הליקוי ,וי"ל
שאל'פ כשעוברים על עבירות הג'ל הרי זה גורם שיהי' ליקוי,
אבל זה נפעל רק ברוחניות החמה ,אבל לא נתגלה בגשמיות,
9יד המבואר בלקו"ש חסיז ע'  ,101שהתקופה דלמטה הוא בזמן
אחר מהתקופה דלמעלה( ,ואל'פ שלא מוזכר בשום מקום שהי'
חידוש במעשה בראשית שנקבע סדר חדש מתי יהי' ליקוי ,אבל
מפשטות הלשון "בשביל ארבעה דבריפי משמע ,שבעצם לא הי'
צריך להיות ללקוי לולא הענין דארבעה דברים ,ז.א .שהנהגת
האטם פועל שינוי במעשה בראשית).
בלקו"ש
לא
מבאר
כמו
שעולה
אבל י"ל ,הטעם בפשטות מדוע
במבט ראשון ,אלא שבזמן שיש ליקוי יש נטי' לענינים המיל
הוא משום פשטות המשך סוגית הגמרא.
דבתחלה מובא בגמ' תנו רבנן בזמן שהחמה לוקה סימן רע
לעכו"ם...ובזמן שישראל עושין רצונו של הקם'ה אין מתיראין
מכל אלו שנאמר כה אמר ה'. ..ומאותות השמים אל תחתו כי
יחתו הגוים מהמה ,עכו"ם יחתו ולא ישראל יחתו .ולאריז מובא
 פיר בשביל ד' דברים חמה לוקה וכו',והכה ,אם הפירוש במימרא "בשביל ד' דברים חמה לוקה
וכו' שהליקוי תלוי בהנהגת תאדם ,וכל זמן שמתנהג כראוי לא
יהי' שום ליקוי ,אם כן מהר".פי' שנאמר בגמ' לפני זה,
שבזמן שעושיך רצפנו של הקליה אין מתיראין מכל אלו?'לכאו',
אין מסה לפחד ,דמכיון שמדובר בעושי' רצונו של מקום ,אין
ליקוי לכן ממה מתיראין? לנך מובן מהגמ' ,שהליקוי בא ביך
כך ,ולא תלוי במעשה בני אדם'91 ,ז באה הוראת הגמ' ,שאיו
לישראל ממה לפחד ,כי כל זמן שעושין רצונו של מקום לא
יקרה להם שום דבר ,ואח"כ ממשיך בסוגי' דהטעם מדוע יש קפ'ד
לפחד מהליקוי משום '9בשביל ד' דברים חמה לוקה" - ,וכביאור
המובא בשיחה  -כשהחמה לוקה יש נסיות לד' ענינים המיל,
ולכן מפחדים
שאולי יכשלו בעבירה ,ולכן נאמר לפני זה שאין
מה לפחד (מהנטיות ,שקיימים בזמן הליקוי) כ"ז שעושין רצונו
של מקום.
*

לפי

פירוש הנ"ל שבזמן

*

*

ליקוי החמה קיים

נטיות לד'

יב

-
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דברים ,א"כ ,מכיון "כשהחמה לוקה סימן רע לעובדי כוכביפ',
ומובא ד'בשביל ארבעה דברים חמה לוקה" שהפי' הוא שבזמן
זה קיים נטי' והמשכה ל'ארבעה דברים" ,א'כ מהו השייכות
בין עכו"ם ו"על אב ב"ר ואינו נספד כהלכה" נשהוא א' מהארבעה
דברים)? מהו הפיי שלעכו"ם יש נטוי לא להספיד אב פיד כהלכה?
מיכאל לוזניק
 ישיבה גדולה ניו הייווען -ז .בביאור דברי הירושלמי ר"ה '9ד פיח דבקרבנות של עצרת
לא כתוב בתורה לשון "חטא' "מכיון שקיבלתם עליכם עול תורה
כאילו לא חטאתם מימיכפ'  -מצינו בזה איזה ביאורים בלקו"ש,
ובהשקפה ראשונה נראים כשונים זיז ,וכדלקמן.
דהפסוק
המובא שם הוא
ע  158ואילך מבאר
בלקו"ש חי"גי'
"בדרך ~אסמכתא" ,וז"ל" :במה שהעיר בשולחנו הטהור של
אדמו"ר'הזקו רי"ס תי'ד בפירושו על מה שאומרים בשבועות
זמן מתן תורתנו שהוא מפני דקביעות שלנו של'פ חשבון,
שבועות תמיד בששי בסיון זמן מתן התורה
ירוזש
שמרומז.בוומקשה שב
סוף מסי ריה מפרשים כתוב בחררה
מן
ששבועות
למיפית.
והנה מובן שלא על אדה"ז תלונתו  -כ'א על המגיאות.
ל בחמישי בסיון ,שאז
וכלשון חז"ל מפורש ששבועות פעמים ח
הרי פשיטא שאין ענין
 לומר זמן טית ...מכיון דלכל הדיעותבחמישי בסיון יום החמישים לספה"ע אין זה זמן מתן תורה ...
ויל ליל
שמאמרייהתיאריו,שלמעיכ"להואשם,בדרך אסמכתא ,וליכא מידי
דלא רמיזי באור
ושש לחקור באם פסוק הטיל לא הי' בדרך אסמכתא האם
היו אומרים  -לשיטת הירושלמי " -זמן מתן תורתנו" גם כשאל
שבועוחיביום ה' (או ביום ז') בסיון?
ועוד דמלקו"ש בהר ש.ז .הערה  28יש לדייק :א) דפסוק
הטיל אינו בדרך אסמכתא .ב) דלשיטת הירושלמי אומרים "זמן
שפי בתפלה גם כשחל בקביעות הטיל .דמבאר בלקו"ש שם ב
י'ך
טעמים למה שהובא בפנים השיחה (שם) הוכחה ש'עצרפ' שי
לשית מהירושלמי אף שגם בבבלי (פסחים סח,ב) נאמר שעצרת
"יום שניתנה בו תורה הוא'( :א) דוקא בירושלמי מבואר
שהשייכות דעצרת לש'ת מקורה בתורה שבכתפ( ,ב) הא
תי
רל
יב
דב
אטל שאינו מדבר בזמן שקובעיו ע"פ הראי' )1ל'ד אמ
"זמן מתן תורתנו" שבזמן שהיו מקדשין ע'פ הראי' וחל עצרת
בחמשה לא היו אומרים זה ."]..,עט,ל.
דמסעם הא' נראה לכאורה ההפסוק אינו רק בדרך אסמכתא
(וראה גם לקו"ש ח"ח הנסמן בהערה שם .ועוד) ,ומטעם הב'
אולי יש לדייק דלהירושלמי שגם בזמן שקובעין ל'פ הראי'
וחל שבועות בה' סיון נקרא שבועות "עצרת" .י"ל דהיו אומרין

-

יג
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בתפלה "זמן '%ת".
ןוראה גם שיחת 1יפ צו ת'1מ (הנחת הח'  -ספיח ואילך) די"ל
ילשיטת הירושלמי היו אומרים "זמן %ית' גם כשחל בקביעות

הטיל].

ועטיז דהפסוק אינו בדרך אסמכתא  -הדרא הקושיא
(בלקו"ש חי"ג שם) לדוכתא :כיון דשבועות וטית הם ענין
גם כשהם נפרדים  -אמאי כתב אדה"ז בשולחנו דזה שאומרים
"זמן פ'ת" בשבועות
הוא רק בקביעות שלנו דשבועות חל תמיד
בו' סיון זמן פית?

אחד

ואולי י"ל בכ"ז :בלקו"ש בהר שם מבאר דזה שעצרת וזמן
פ'ת הם ענין אחד הוא :כיון רתוכן מצות ספה"ע היא הכנה
לקבלת התורה ,לכן אף דבכו"כ קביעויות יום החמישים (שבועות)
אינו
בעצרת,חל ביום פית ,ש"מ כשחלים ביום אחד הרי"ז שלימות
וכיוד דהשלימות היא כשתל עצרת
"חטא,ביום פית לכן כ'
הירושלמי דב"עצרשי לא כתוב לשון
(אף דשלילת ענין
החטא הוא מצד פית) .עיי"ש בארוכה,
והיינו דהשייכות דעצרת ופ'ת היא בזה דתוכן ושלימות
דעצרת היא נתינת התורה (י'ת) ,אבל א'א לומר דשייכות זו
פועלת עד כדי כך דבאותן השנים שחל עצרת ביום ה' בסיון
צריכים לאמר "זמן פ,פי,
ועפ"י ביאור זה נמצא דבכדי לתרץ קושיא הנ"ל (בלקו"ש
חי"ג שם) בשו"ע אדה"ז אצ"ל דקרא הנ"ל היא רק בדרך אסמכתא
דאפילו את"ל שאי"ז אסמכתא מ"מ אין אומרים בקביעות הנ"ל
"זמן מ"ת".
ולהעיר דנוסף על ב' ביאורים הנ"ל (בלקו"ש חי"ג
ובלקו"ש בהר) בביאור דברי הירושלמי ישנה עוד ביאור (ג')
במכתב דימי הגבלה לזמן מתן תוותנו (נדפס בלקו"ש נשא) ש.ז.
הערה ר'ה זמן פית ,וז"ל" :ראה ירושלמי (ר'ה ט'ד ה"ח) :בכל
הקרבנות כתיב חטא ובעצרת אין כתיב חטא אמר להן הקס'ה
מכיון שקבלתם עליכם עול תורה מעלה אני עליכם כאילו לא
השאתם מימיכם - .עיין שו"ע אדייז שם ןתצד בריש הסימן,
והוא מהגמרא (ריה ו,ב) :עצרת פעמים חמשה פעמים ששה פעמים
שבעה .וי"ל אשר זהו ל'פ הכלל דהתורה על הרוב תדבר (מו"נ
ח"ג פ'4ד) .ואכ"מ" .עמיל.
ובכדי לתווך ג' הביאורים וע"ז אול י"ל דהם ש'ד
תישייכים זל"ז היא
מהקל אל הכבד( :א) הלימוד דשבועות ופי
רק בדרך אסמכתא( ,ב) ואשיל דאי"ז דרך אסמכתא ,פ'מ שייכותם
מתבטא בזה דבכמה שנים חלים ביחד( ,ג) ויומתק ל'פ הכלל
דהתורה על הרוב תדבר ,דהיינו שברוב השנים חלים ביחד .ודוק.
אהרן לייב ראסקין
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נגלה

זמן קריאת שם לזכר.

ח .א) אין
()1
ב) אין

לדבר אודות איזה שם לקרותו ,קוום שנולד הולד

לרשום שם החיבוק במשרד הממשלה קודם הברית
ג) נוהגין לקרוא שם לילד מיד בהכנסתו לבריתו של
אברהם אבינו (.)3
ד) מי שנולד מהול קוראין לו שם בשעת הטפת דם ברית

(.)2

(.)4

ה)
שם ,אפשר למולו בזמנו יש בזה כמה מנהגים מתי
מי ש
אייש אומרים שקורין לו שם ,כשאביו עולה לתורה
קוראין לו
( )5ויש אומרים שיותר טוב לדקדק לקרותו בתוך שמונה ימים
ללידתו טרם יבוא לכלל חיוב שעדיין לא נקרא ערל ( )6ויש
נוהגין להמתין לקרותו בשם עד הברית מילה אפילו לאחר כמה

שבועות

ו)

(, )7

שהוא בכור וחייבין

לפדותו נותנין לו שם בשעת

אי
הפסיוך ומ
ין ממתינים עד זמן המילה

(,)8

מקורות וציונים:

 )1עיין בשו"ת המאור הלק א' עמוד קל"ד ובספרו שו"ת
מבשר סיב סימן ס'ט ועיין בירושלמי ברכות פרק א' הלכה ו'
וז"ל
ארבעה נקראו עד שלא נולדו ואלו הן ,יצחק ,ישמעאל,
יאשיהו ,ושלמה ,יצחק וקראתו את שמו יצחק ישמעאל דכתיב
וקראת את שמו ישמעאל  ,יאשיהו הנה בן נולד לבית דוד
י שלמה יהי' שמו עד כדון בצדיקים אבל
יאשיהו
שמו.שלמהעיכ
ם מרחם ל'כ ועיין בפי' פני משה עד כאן
ברשעי10זירו רש
בצדיקים הוא דמצינו שנקראו בשמם עד שלא נולדו אבל ברשעים
זורו רשעים מרחם ולא יזכר שמם עכ"ל ועיין י'כ במכילתא
פ' בא סימן פיז.
 )2עיין בקובץ תל תלפיות כרך גי עמוד  20מאמרו של
הרב א .קארפעלעס הובא בספר שערי הלכה (להרב זאב דב סלונים)
סימן חיב וז"ל שאלה ,אם מותר לרשום את שם התינוק הנולד
במשרד הממשלה קודם הברית מילה.
תשופה ,אין לרשום השם קודם המילה ומותר לאחר הזכרת
השם בברית מילה או הליכת האם בבית הכנסת
י
או ע'
נתינת השם ל'י האב בעלי' לתורה כנהוגן וזה-מנהג קדום,
ראה תשובת רםימ סי' ליד ,ומקור המנהג במדרש סוף פ' בראשית
בלידת נח .עי' שם באלשיך ואברבנאל עמיל.
 )4לא מצינו במקרא מפורש מתי קראו שם לילד כי מכמה

יבבת,

-

קרח ה"תשמייג -

טו

מקראות משמע שקראו שמות מיד כשנולד (ועיין לקמן מייצחק"

היבנימין"ז וכן אין מקור למנהג מקובל זה לא בש"ס ולא
ברמפיס (עיין בספר אסיא כרך די עמוד  238מאמרו של הרב

מבדבי הלפרין).

אבל מקור למנהג זה יש למצוא
הראשונים
לראשוניםבכמה ס
וכדלהלן :בספר זכרון ברית
פריהמילה לר' יעקב
י
ל
ל
כ
הגוזר ע'  94וז"ל :או"א קיים את הילד הזה לאביו ולאמו
ויקרא שמו בישראל פב"פ ,פי' מפני שהוא עוסק בברכת הקטן
צריך לקרותו בשמו ,ד"א מפני מה תקנו לקרות לו שם לצער
פני המילה הי' שם טומאה לפניו
תיכף למילה משום דעד
כשיעותה ל
שנמול וקיימו בו מצות מילה צריך
שם ערלות וע

וחרפה,

לשנות שמו לשבח ,שם טהור וקרוש כשם אבותיו ,אברהם ,יצחק,
ויעקב ,ראובן ,שמעון ,לוי ,יהודה ,נתן ,שמואל ,אפרים,
וממיל שצדיך לשנות שמו בשעת המילה נלמד מאברהם אבינו שעד
שלא מל בשר ערלתו הי' שמו אברם דכתיב ויהי אברם בו צ"ט
שנה וגו' והי' חפר עדיין אות אחת ,ומיד שנימול נשתנה שמו
לשבח ומתוסף לו אות אחת ונקרא אברהם שנאסר והי' שמך
אברהט ...מכאן שמשנין שם הנער לשבח תזבף למילה
משם,ערלו"
לשם יהודי על'ל,
ל
"
ז
ו
ז
ע
כדרך
שנשתנה שמו של
ועיין ליכ במגדל שכתב
אברהם א' לטוב ביוץ מילתו עכ"ל,
ועיין ג"כ בספר קטה משה להרב משה מפרעמסלא (תלמיד
מובהק להמרשיל) עמוד השלישי חלק שביעי אות י"ח וז"ל תניא
וקורא לו שםכי אברם לאנקוא אברהם כי אם בשעת המילה עכ"ל.

ועיין ל'כ בפרוש התפילות והברכות (לר' יהודה בר יקר
 רבו של הרמב"ן) בפרק על ברכת המילה (ריב ע' ס"ז) וז"לואומר מיד שאמר קיים את הילד הזה לאביו ולאמו ,ויקרא שמו
בישראל ,ג'ל שלא רצה לקרוא לו שם עד עכשיו שנימול ונעשה
ישראל ,כדי שיהא שמו קיים ,ובהמשך דבריו מביא שני טעמים
לדבר .א) שם שניתן לאדם יהודי ,דהיינו אחר שנימול ,נשאר
קיים כמו שמצינו ששמו הראשון של יעקב לא נעקר ואילו
שמותיהם הראשונים של אברהם ושרה נעקרו ב) שנתינת השם בזמן
תפילת קיים את הילד היא בקשה שהשם יהי' בהסכמתו של הקמיה
ולכן לא יהי' צריך שינוי כמו שמצאנו אצל יצחק שהקם'ה נתן

לו את שמו ולכו לא נשתנה שמו ,בניגוד לאברהם ויעקב.
ועיין ג"כ בסידור ר' שלמה מגרמייזא (עמוד ר'%ז) וז"ל
ולמה אין קוראיו שם לנער כי אם ביום המילה לפי שלא נקרא
אברהם  ,אברהם אלא בשעת מילתו וכו' עיי"ש,
ועיין ג"כ כמירור אוצר התפילות בפירוש דובר שלום
שמביא טעם למנהג זו שכאשר נימול הילד והגיע לתכלית
שלימותו ,שלימות ישראל נקרא אזי שמו לפי תכונת שלימותו
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עכ"ל.

ועיין ג"כ בפרקי דר' אליעזר פרק ~'ה וז"ל;ר' נתנאל
אומר ראו אבותיו של משה תארו של משה כמלאך אלוקים ,מלו
אותו לחי ימים וקראו שמו יקותיאל עיי"ש .ועיין י'כ באוצר
כל מנהגי ישורון במקומו עיי"ש.
ואין להביא ראי' מהמפורש,במקרא לכאורה (בראשית י"ז,
י"ט) ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו אשר ילדה לו שרה
יצחק ובפסוק שלאחריו כתיב וימל אברהם את יצחק בנו בן
שמונת ימים וגוי הרי קראו לו בשם קודם שמל אותו אין מזה
כל ראיי דהרי כבר נצטווה אברהם איך לקרוא לבנו מהקב"ה
אפשר לומר  -קראו לו בשם קודם המילה (בריאת .
ומשום הכי
א') וכמו"כ אין להביא ראי' מבנימין
אבות,סימה ח'
שרחל קראתר שמו ביום לידתו שקתה ,יש לומר אולי קשתה ויצא
ראשו תו! לפרוזדור ושהה עד ת' ונימול מיד ומתה ל'ש.
 )4עיין בספר הברית עמוד ר 2'%מביא ממדרש שכל טוב
פ' לך-כתב ותסלד והיכא ונולד
מהרל...קוריר.לו שם בפני
עשרה וא 6אין שם עדה קווין בפני שנים עכ"ל
 )5עייך בשו"ת המאור המ'ל ועיין ל'כ בשו"ת הלל אומר
סימן קט'א הובאו דברוו בספר קונטרס השמות  -החדש חלק י"א
_יד'ל :ילד שאי אפשר למולו מתי ליחך לו השם ,תשובה בפתח
אליהו פסק שיצגו לו שם בעת עליית אביו לתורה ובעת קריאת
השסוהנשמה באה מעולם העליון ל'ש.
 )6חמודי דניאל על שו"ע יו"ד הובאו דבריו בהלל אומר
המיל ובשו"ת המאור הט'ל ועיין ג"כ בברית אבות סימן ח'
אות א' ועיין ל'כ בספר אסיא כרך ד' עמוד  234ואילך ושם
ל'כ שמטעם פסיכולוגית של התפתחות הילד לא טוב לחכות עם
קריאת השם עיי"ש .ועיין מ"כ שם עמרך  244שמביא כמה
עובדות בזה בילד חולה שביקשו להתפלל עליו ואמר האדמו"ר
מאוזרוב וכמו"כ הרב משה פיינשטיין בעובדא אחרת שם שצריכים
לקרותו בשם אפילו קודם הברית עיי"ש.
 )7עיין בספד הברית עמוד רכיב אות טיא שכותב כך
אבל בלי מקור,
' הובאו דבריו בספר
 )8ספר פדיון נפש סימן ה' אותי
שערים המצוינים בהלכה סימן קפ'ד ס'9ז .ועיין בספר עדות
לישראל להרב יעקב ורדיגר עמוד ר' שמפקפק בזה מהא דכתיב
בס' חסד לאברהם מעין ב' נהר מ'ן שהאדם לא יקרא אדם רק
ל'י מצות המילה שהיא התחלה לקיים התורה עיי"ש.
קריאת שם לילד ,אחרמי שלא נקבר עדיין.
א) אין קורין שם לילד אחר מי שמת ולא נקבר עדיין ()1

.ות
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ממורות וציונים:

 )1עיין בשו"ת תשורת ט'י (להרב שלמה יהודה טאבאק)
מהצ'ק סימן ה' וז"ל ל'ל דאין לקרות שם לתינוק על שם המת
שלא נקבר עדיין ש"כ והוא ל'פ שיש בזהר ,והוא בזהר פ' אמור
וז"ל בתר דנפקא נפשא מן גופא ואשתאר גופא בלא רוחא אסור
למשבק לי' בלא קבורתא דכתיב לא תלין נבלתו על העץ כי קבור
תקברנו ביום ההוא בגין דמיתא דישתהו כ"ד שעות דאינון יומא
ולילה בלא קבורתא יהיב חלישזתא בשייפוי דרתיכא ומעכב
עבידתא דקריה מלמעבד דאפשר דקריה גזר עלי'
י
לאוטבאכגון למית
בגלגולא אחרא מיד בההוא יומא דאתפטר
י וכל זמנא
י
ל
דלא אתקבר גופא נשמתא לאו אעלת
ביןקביה ולא יכלא למהוי
הי
ימ
דלא ק
בגופא אחרא דגלגולא תניינא
לנשמתא גופא,אחרא
עד דיתקבר קדמאה עכ(,ד_"1ג11י.שנשמת המת לא מתגלגל עד
שנקבר רעיין ג"כ בפי' ריקנטי על פר' תצא וז"ל כדי שלא
לאחר גזירותיו של הקמיה צוה שלא להלינו כי כל עוד:שלא
נקבר לא ,תגלגל משל לאדם שאינו נושא אשה אחרת עד קבורת
הראשונה לכן צוה לקברו מיד כי אולי מיד ימצא מנדח אשר
ייטב לו עכ"ל והיינו כטיל שלא
מתגלגל עד שנקבר וא"כ כיון
שמבואר בכבת מקומות שנשמת המת מתגלגל בהילר שקוראין לו
באופן כטיל שהמת לא נקבר א'א שיתגלגל
בשם של המת,
ומשום הכי לא יקרא לבנו בשם של המת ,ועיין שם בשו"ת
תשורת '9י שמסיים וז"ל ולפי"ז צפע במעשה מ'מ  -בר מינך
שמת האב וביום זה הי' לו בן לימול ודרר העולם לקרוא שם
הנולד בשעת המילה וגם דרך לקרוא לבנו על שם אביו אם יקבר
קודם המילה אף דביהיד סימן ש"ס מבואר שמת ומילה מילה
קודם פימ י"ל בכה"ג קבורת המת קודם ומטעם שכתבתי עב"ל.
ועיין י'כ בחיים וברכה למשמרת שלום (להרב שלום שכנא
טשערניקז אות ש' סימן מ' וז"ל:שם אחר נפטר ,עיין שו"ת
תשורת ש"י דאין לקרות לתינוק שם על שם המת שלא נקבר עדיין
לפי פ'ש כזהר וטיה נריקנטי ע"ש עכ"ל.
בשו"ת משנה הלכות (להרב מנשה קליין) ח"ד
ועיין
סימן קנ"ב שפוסק כך שלא ליחן שם אחר מי שלא נקבר עדיין

ייכ

ייכ

עיי"ש.

קריאת שם לילד אחרמי שנפטר אחר לידת הילד.
א) יכול לקרות בשם לילד אחר מי שמת אחר לידת הילד()1
מקורות וציונים:

 )1עיין בשו"ת תשורת ~'י (מהדורא קמא) סימן תר"ל
וז"ל :נולד זכר ולפני מילתו מת אביו או אחר אם נכון לקרות
שם התינוק בשם הנפטר .שמעתי בשם רב אחד שנשאל גם כן על
זה והורה שלא יקרא בשם הנפטר .ולי נראה דשפיר דמי לקראו

יח
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על שם הנפטר ממועד קטן פרק ואלו מגלחיו כה,ב ,וכוי עיי"ש.
ועיין ג"כ בשו"ת משנה הלכות ה'ד סימן קט'ב בסופו עיי"ש.
ואסיים בדברי הל'צ באור התורה הובא דבריו בספר
הליקוטים ערך שם עמוד רפית וז"ל :כן הוא קריאת שמו שהשם
הוא המקשר הנפש החיונית עם הגוף...ולכך נק' רשב"י בשם ר'
שמעון אף שנשמתו הי' ניצוץ משה רבעה כי השתנות השם הוא
לפי שיש שינוי בהתקשרות נפשו בהגוף .וכפי אותו שינוי
נשתנה השם ואף שהנשמה אע '%מ נשתנה קריאת שמה בגוף כשהיא
מתגלגלת בגלגול אחר והכל לפי שינוי התקשרות הנפש עם הגוף
ואף שהנשמה אחת ,וכן רב המנונא סבא אף שהי' ניצוץ משה

רבינו ל'ה אע~'כ 3ק' בשם אחר ששמו הוא רב המנונא והוא
כט'ל שהתקשרות הנפש שלו עם אותו הגוף הי' ל'י אותיות
המנונא עכ"ל.
להעלם
 ברוקלין נ.י- .ט .מגליון לה (קפד) שואל הר' ש.וו .על '%ש בשו"ע אדה"ז
סלוא סעי' ב ,שהאות של שבת ויו"ט הוא חיוב המצוות התלויות
בהן ולפיכך חוה"מ אינו זמן תפילין ,שהרי מצוות תלויוה בו,
בפסח מניעת אכילת חמץ ובסוכות ישיבה בסוכה ,שלמה אינו
מביא את מצות ושמחת בחגיך ,שהיא '%ע מה"ת גם בחוה"מ,
(כ'%ש בסי' תקכ"ט) .וכתב לתרץ שמה ,שיש לומר (בדרך
ךתיהוא ענין כללי על כל יו"ט ובזה
אפשר) שמצות ושמחת בחגי
ת
ע
י
נ
מ
ת
ו
י
ו
ל
ח
ה
משח"כ
מגות
בהם
לא מתבטא האות (המיוהד) -
=
אכילת חמץ וגו' שע"ז הזלה בל ענין הפסח.
ובגליון לו (קפה) כתב ד.ש.פ .שני סיבות שי'א לומר
בהם צריכים לומר שזה המצוה
כן א) שהפשט של מציות
ו'" קסעי' א (סליא) שהלימוד
הא
בכללות של שבויו"ס ומבי
יי
וא
תלר
ששבת ויו"ט הן אות שנא' כ אות היא וגו' שמשמע מהלשון
י וכו' ב) דאיכ שבועות שאין לה
שיש אות (ולא
יי
כל
יל
אותות)צרכ
ם להניח בה תפיליר ,וי'כ הדרא
הלכות מיוחדות ,היו
קושיא לדוכתא ,שלמה לא נקט אדה"ז מצות ושמחת ,שזה מצוה
~
על כל יו"ט כטיל.
והנה( ,נוסף ל"ז שכתבתי שזה רק
הנה)
בדרך
אפשרי
ס'כ האות(ות)
מצות ושמחת בחגיך לא מתבטא
כוונתי ה
היו"טי' של"י
 מצות המיוחד(ות) בהיו"ט ,ופשוט שגם מצותשל
הזה,
ושמחת הוא מצוה התלוי ביו"ט ,וא"כ נופל בהגדר של מצות
התלויות בהם ,ירק כתבתי לתרץ למה מביא אדה"ז (רק) מצות
פרטיות על כל יו"ט.
הפסוק
ובנוגע לראיותיו של הג'ל ,הנה
כי אות היא וגוי
כתוב בפ' כי תשא ,ששם מדובר אודות שבת והלכך כתוב בה אות
(בלשון יחיד) כיון שמדובר אודות דבר ששוה כל פעם (ושיום
טוב הוא גם אות .הג'ז רק לימוד משבת ,אבל פשוט שהפסוק
מדובר אודות שבת)_ משש'כ ביו"ט שקשור כל פעח עם סיבה אחרת
- - ,

-

-

-
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וכו' ,ולא הבנתי איך מצא בדבריו שזה אות כללי.
ובנוגע לראיתו השני' ,הנה בהשקפה הראשונה נראה שהוא
צודק ,אבל באמת יש כן מצוה התלוי בשבועות ,והוא מצות
אבלשתי
הלחם ,שהגם בזמפיז אינו ,כיון שהבהשיק אינו קיים,
האם כיון שהבהפ'ק אינו קיים נאמר שהמצוה בטל? והרי"ז מצוה
התלוי בשבועות וכפי שמביא בספר המועדים בהלכה (להרה"ג וכו'
ה ש.י .זעווין ז"ל) ע' שטז ,כנוגע להחקירה תדיק וחובת
הרי'ום מי קודם  -ובנדו"ד אם שבועות חל ביום השבת וצריכים
להקריב גם,לחם הפנים - ,מי קודם ,ומסיק שם "אומר לו הילך
מצה הילך חמץ ,הרי שתדיר (לחם הפנים) קודם לחובת היום
רי שרואים בפירוש ששתי היחם הוא חובת
(שתי הלחם) "...ה
היום ,וש"כ הרי"ז מצוה התלוי בשבועות.
מיהו לפי הטיל לנאורה יש להעיר משיחת יום ב' דחגפ'ש
חת טיפ נשא) ש.ז .שמביא ~שם הרלו"י מבארדיטשוב
(ובהמשכו בשי
זצ"ל ,שהטעם למה קוראים לחגה"ש בשם עצרת הוא ,כיון
שזה יו"ט שאין לה מצות מיוחדות ,והענין היחידי שיש
הוא מניעת עשיית מלאכה ,והסביר זאת ג'ק
אדמו"ר שליביא,
הלחם וכו' ,והסביר שכיון שאין ביהשיק
שלבאורה יש מצות שתי

קיים והלכך בטל ענין שתי הלחס וכו' ,הרי"ז מראה שלמפרע,
(בזמן שביה'%קהי' קיים) עצם היו"ט שבועות אינו תולה
בקרבנות (וכו') ,ומסיים שם( :שיחת ש"פ נשא ,הנחת הח' סל"ז)
קומט במילא אוים ,אז דער עצם יו"ט פון שבועות אין בעיקר
פארבונדן סיטן ענין פון "עצרת"  -דער ענין שלילי ,פון מונע
זיין זיך פון עשיית מלאכה ,עכלה"ק ,הרי לכאורה יש מקום
לומר.,שענין לחם הפנים לא בנפל בגדר מצות חיובית ועצם
היו"ט לא מקושר עם קרבנות וכו'?
אבל באמת י"ל שהפי' בהשיחה הוא ,שהגם שנתגלה (כשחרב
ביהפ'ק) דעיקר ענינו דשבועות הוא מניעת עשיית מלאכה -
עצרת ,אעפ'כ בטח שזה לא שולל מצות (היום) שתי הלחם ,ז.א.
שהגם שמניעת עשיית מלאכה הוא עיקרו של שבועות (גם היום
לאחר החורבו) ,אפיה יש עוד מצוות ,שהגם שאינם עקריים וכו'
(ואינם קיימים עוד) ,ואעפיכ הרי הם עוד שייכים (ותלויים)

בהיו"ט.

ש לבאר עוד דבר ,דלכאורה קשה:
והשתא דאתינן להכי ,י
בשו"ע אדי'ז (וכן במקומות אחרות) כשמביא דוגמאות מהמצוות
התלויות בהיי"ט לא מביא דוגמא בשביל שבועות ,ולכאורה,
היו"ט שבועות דורש דוגמא יותר מכולם ,כיון שאין בה כמעט
שום מצות?!
בדרך
ל
"
י
פ
י
ט
כג'ל
ת
ח
י
ש
מ
אפשר
נשא,
שכיוו
ואולי
שמצות שתי הלחם (וכו') אינו מצוה עקרית בהיו"ט ,דלא 3מו
בחמץ בפסח וישיבה בסוכה וכו' ,אולי י"ל שזה הסיבה למה לא
מביא אדף'ז (וכו') דוגמא לשבועות.
ק
ח
צ
י
יוסף
לו

כ
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י
 .במס' גיטין ע"ח ,א ,מתניי :וכן לענין החוב אמר לו
בעל חובו זרוק לי חובי וזרקו לו קרוב למלוה זכה המלוה
קרוב ללוה הלוה חייב מחצה על מחצה שניהם יחליק
ו .ופירש"י
.
וזרקו לו  -ואבד עכ"ל דהיינו דהמלוה אינו בעי
ונראהן והמרדכי
הקשה על ר'9י ד~'כ אמאי לא נימא
הממליהאומר לוכדהפחיז'ירר'י
שפי' המלוה בעין וה"פ
למלוה
הלוה
קרובהגיע עדיין והמלוה אומר לאלי
ואפרע לך לזמן כי זמנו לא
כי
מאחד שזרקתי9ליזכיתי בו עכ"ל ,המרדכי.
נמצא דיש שני אופנים בלימוד מתני' אם המלוה בעין
כפי' המרדכי או כפירש"י דאבך ואינו בעין.
והנה בגמי מביא מחלוקת רי יוחנן ורבה ור' יוסף בפי'
"קרומ' ר' יוחנן פיל ביכול לשומרו ומחצה על מחצה הוא
ששניהם יכוליו לשומרו ורבה וריי דאמרי תרווייהו בשני כיתי
עדים.

ובתוס' ר"ה מחצה על מחצה שניהם יחלוקו וז"ל :הכא
לא שייך הממל'ה דאין כאן ספק ,והקשה המהרש"א דלר' יוחנן
דמוקי מתני' בשננהם יכולים לשומרו ניחא ,דלאו משום ספיקא
הוא אלא אמת הוא דהוא של שניהם לכן יחלוקו.
אבל לרכה וריי דמוקי לה בתרי כיתי עדים הו"ל ספיקא,
והדרא קושיא לדוכתא?

מייירוי
ומתרץ המהרמ"א דהתוס' סביל כהמרדכי דלעיל ד
תר
שבחוב בעין ,וכמו שכתב המהר'ם שאף דליכא חזקה לזה
מלזה וממילא יחלוקו.

ב) אולם כקרבן נתנאל (אות ו') הקשה על המהרש"א דאיכ
יהי' המחלוקת בין ר' יוחנן ורבה וריי בגירסת המשנה,
' גירסת משנתזנו קרוב למלוה
דלפירש"י דמיירי דאבד החוביהי
זכה הלוה (פי' זכה משמעו שזעה מאחר שפרע חובו) ולגירסת
י דמייךי כמיל שהחוב בעין ומיירי תוך זמנו,
המרדכי בשםרי
י הגיךסא קרוב,למלוה זכה המלוה (כי מאחר שהוא קרוב לו.
יהי
אל'פ שהלוה טוען תחזירנה לי .מאחר שלא הגיע זמנו עדיין
לא איכפת לן מאחר שהוא קרוב לו) ,ולא יתכן שיהיי מחלוקת
אמוראים בדבר שהוא גידלת המשנה ,ע"כ.
ויש ליישב דברי המהרש"א בפשטות די"ל דשני הגירסאות
יכולים לעלות בקנה אחד ולא יהי' חילוק בפשט המשנה והוא
.

דמייכ בהמשנה (והוא לפי גירסתינר) קרוב למלוה זכה המלוה
ולפירש"י דהסברנו לעיל צ"ל הגירסא זכה הלוה  -לא
קשה דיכולים לפרש להיפך שקרוב למלוה זכה המלוה לא מלשון
זכות אלא מלשון זכי' וקנין והלוה פטוך מלשלם .ועפי"ז יתכן
מחלוקת רכה ור'י כפי' המהרש"א.
ויומתק ביותר עפ'י מש"כ בריטפיא (החדשות) על אתר

-
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כא

"קרוב למלוה זכה הלוה להפטר עכ"ל ודו"ק.
ובגוף קושיית המהר'9א יש לתרץ עפיי מאב בחי' ח'%ס
ועוד לחרונים על אתר דמכיון דבגיטין דין הוא שתהי' מגורשת
ואינה מגורשת (מחצה ,על מחצה) א"ב הוא קיבל ע"ע גם בממון
כן באומרו זרוקלי חגבי בתורת גיטין קיבל על עצמו דין
גיטין ממון ואין כאן ספק וכפוס'.
נמצא ררש"י אזיל רק אליבא דר' יוחנן ותוס' (גם)
י והנה הקצות סי' '9ב סק"ב ביאר הטעם
אליבא דרבה
ף'מוכרח לפרש דמתני' מיירי שאבד החוב משום
מה שלר' יחונון
דאי קרוב משמעו ד' אמות שפיר מצינו לפרש הא דר' יוחנן
מרדכי דתוך זמנו הוא ושלא יהא הלוה יכול לחזור כיון
כה
דקבר זקה המלוה בד' אמותיו אבל ר' יוחנן דמפרש קרוב
ן
ו
י
כ
ל
ו
כ
י
ב
דאינו חצירו ביכול לשומרו
לשומרוולוז'הכ זכייבויחי
י באבד .וכבר הגיע זמן
אלא
ן
נ
.
ן
י
ט
י
ג
ב
ר'
מייר
הפרעון וממילא מהני מדין מחילה ,ומה שפי' ר'9י דוקא בר'
יוחגו משוס דאנן לוויל
יוחנךי עכ'%ד,
דזרוק
לי חוב בתורת גיטין
ג) ובנוגע לעיקר הדין
ניים (קצות סי' ע"כ
ונאבד דאמרינן דהלוה פטור ,מבואר באחרו
סע'ב שו"ת רע'9א ח"ג סי' '%ג) שזהו מדין מחילה ומחילה
אי"צ קנין לכן אף שהמלוה לא עשה קנין דנאבד או נשרף
הלוה פטור.
ויש לעייך דהא דיך ?ה אי מחילה צריך קנין או לא
במחלוקת שנוי' והוא בשו"ע חו"מ %ים י"ב ושיט
ת הר"ר ישעי'
הזרוק
הוא דמחילה בשטר צריר קנין ,א"כ בנדו"ד
ל
י חובי
אמאי פטור הלוה ראף שהמלוה מחלו הא חסר לו קנין.
הנה הלח"מ הל' מלוה ולוה שיה הל' אי תירץ ,דלהשיטה
דמצריך קנין במחילה י"ל דמיירי במלוה על פה ,ובמלוה על
פה לכו"ע מועיל מחילה בלי קנין.
ויש ליישב באופן דנוכל לומר דסוגיין מיי גם
במלוה בשטר והוא ,דמי שמצריך קנין במחילה ס"
לריבנדו"ד
דמיירי שהחוב בעיך ולכן י"ל בנדו"ד
בשיטה המרדני דלעיל
שאכן עשה המלוה קנין ,וזה דוקא בעובדא דקרוב למלוה דבמחצה
על מחצה הרי אמרנו לעיל דאין חזקה לזה יותר מלזה.
הרב משה אהרן צבי ווייס
 ברוקליך נ,י- ,יא .עי'פ קרח יז ,דא ,ויאמר משה וגו' קח את המחתה וגו'
ושים קטרת וגו' וכפך קליהם וגו' ,מפרש רש"י "רז זה מסר
המגפה כדאי' במסכת
לו מלאך המות כשעלה לרקיע שהקטרת עוצר
שבת" .עכ"ל.

לד.

כב
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ולא הבנתי ,למה אמר לו המלאך המות דבר כזה שמונע
מה שהוא נעצמו עושה?
ואפשר שרש"י בעצמו מיישב זאת בזה שמוסיף התיבות
"כדאי' במסכת
שנא' ,שלנאו' תיבות אלו מיותרות הן היות
שךש"י מפרש רק מה שנוגע לפשוטו של מקרא ,אבל כטיל שי"ל
שבזה מפרצת קושיא הטיל ,שבמסכת שבת '9ח ,ב ,מסופר
שהמלבינים בקשו תנה הודר על השמים ,שהקם'ה יתן התורה בשמים,
ומשה החזיך להן תשובה כמסופך שם באריכות ,ואפ'כ מספר
הגמי (9יט ,א ),דהמלאכיס הודו להקב"ה ו"כל אחר ואחד נעשה
לו
אוהב (למשה) ומסר לו דבר" ,באף מלאך המות משר לו דבף'
והגם ,מביא רז זה של הקטרת.

ישראל הלוי העלער
 .א) בגליוך לא (קי) אות יא אות קטן ג' כתבת דבשו"ת
יב
מהר"רימיישטרלין
מהרי"ל.סי' קטיב איך תשובה ברורה על שאלת
(שבסי''94נ אות י"ב) ,למה אין אומרים בפירש"י עירוביו

נו,א9),שמתמעט היום (בחורף) חציו נתתלתו וחציו
מסתפקבסופו ,ולפי
בספקו של
הנראה בשו"ת מהרי"ל סי' קנ"ב הוא דהמהרי"ל
ר"י בת*ספות עירובין נ"ו,א ,אי חשבינן טעות התקופות בשעות
זמניות או בשעות בינוניות ,אבל חשבון השעול הבינוניות
בראה שהמהרי"ל סובר כר"י בתוספות שם ,שחושבים מתחלת
הלילה ,ולא כהוכחת מהר"ר מיישטרלין מפירש"י עירוגיו
נ"ו ,א ,שתחלת הלילה להשבון השעות הבינוניות משתנה מתחלת
הלילה ממש ,ברבע השיבו שבין אורך היום ואורך הלילה בזמן
העולםישהביא מהר"ר מיישטרלין שתחלת הלילה
ההוא ,ולא כמנהג
לחשבון,שעות הבינוניות משתנה מתחלת
האל.ילה ממש ,בחצי השינוי
שבין אורך היום ואורך הלילה בזמן ההו
אולם בשו"ת ל"צ שראשון מפרש
סובר שתחלת
שהמהרי
מתחלץ
הלילה לחשבון שעות הביגוניות משתנה
"יהלילה ממש ברבע
השיגוי,שבין אורך היום ואורך הלילה בזמן ההוא ,והיינו
כהוכחת מהר'ר מיישטרליו מפירש"י התזל אלא שלא החמיך אלא
לעצמו ,לחשוב שעת התקופה בין כפי מנהג העולם ובין גפי.מה
שהוא באמת היינן כהוכחת מהר'ר מיישטרלין מפ1ר 1'9הטיל,
אבל לא החמיר להעולם והגיחם להתנהג כפי מנהגם ,לחשוב
השעות "תחלת הלילה ממש (היינן לא כמנהג העולם שהביא
מהריר מיישסרליו ,אלא שמה שהג
יא (הצ"צ
שי
בו
וק
ביןהראשון) מל
מהרי"ל שהי' (המהרשל) נזהר ג ,שעות
ין
מלפני'
מלאחרין* פירש (הש"צ הראשון) שבשעות היום הי' חושב
(המהרקיל) השעות מתחלת היום והי' חושש ג' שעות לפני או
לאחרי" ותמוה למה חשב מתחלת היום) ,ותמוהכי הרי בשו"ת
מהרי"ל סי' קטיב לא משמע כן.
ן
ו
י
ב) בדבר מה שכתבתי בגל
הנ"ל
אות
הט'ל
אות קטן ד'
בדעת ה'9כ ,הנה ה'9כ בספרו נקודות הכסף סי' ק'9ד כתב
דבתקופת סבת שהיום אינו אלא ט' שעות מתחיל עונת היום
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בג

-

שעה ומחצה קודם היום עד שעה ומחצה בתחלת הלילה ,אבל זה
כתב בספרו נקודות הכסף אגל יספרו שפתי כהן ,לא גילה דעתו
איך הוא חשבון י"ב שעות העונה לפי דעת האביאסף שהעונה
גיא והשע"צ שחשבון שעות
הוא לעולם י"ב שעות .ולפי דעת המ
גם בדעת האביאסף ,אלא
השוות ההןאבימאתסחלףתשההלביילאה,ה9גיוכיסברי
שבתקופת תמוז וטבת העונה היא
שלשרן
היום וחצי הלילה ,מדמקדים יום ללילה מורה יותר דדעתו
חכצמי
נהג העולם שהביא מהר"ר מיישטרלין בשו"ת מהרי"ל סי' '9נ,
ן
י
ב
ו
ר
י
ע
(אמנם לשון האגור מורה יותר כר'י בתוספות
ט"ו ,א,
שזהו דעת השל'צ והמביא ומנהג
העולם בלבוש החור סוף סי'

תל'ח).
ומה שרבינו הזקן פירש בקו"א סיג (יו"ד סי' קש'ד)
את דעת ה'9כ כהלבוש ,גם לולא דבריו שבספרו נקודות הכסף
הוא כיון דלא נחית רבינו לפרש איך הוא דעת הי'כ אם כהלבוש,
או כר'י בתוספות עירובין וכדומה ,אלא לפרש שמה שכותב הש"כ
הלשון שעות זמניות אין כוונתו לשעות זמניות ממש אלא לשעות
בינוניות וקורא לשעות בינוניות בשם שעות זמניות ,וכיון
דרבינו סובר דחשבינן לתקופות כפי המבואר בלבוש החור רהיום
מתחיל משש שעות קודם חצות היום (עת היות השמש באמצע הרקיע)
וכיון שאין מפורש בי'כ דסובר אחרת ל'נ פירש אותו י'כ
כדעת הלבוש ,אבל לא לאמר שיש הוכחה ממה שכתב בי'כ
(זולת דבריו שבנקודות הכסף) דה'9כ אינו סובר כהמריא.
הרב שלום מאראזאוו
 -ברוקלין נ.י- .

?-י-ם-1-פ

יג .בשיחתי'
פ שלח ש,ז,,

הקשה כ"ק אר'ש על פיר'9י נשלח
9יו לי) ,שבהביאו הוכחות לפירוש מגדל שזהו מחרף ,מביא
תחלה מספר יחזקאל ואת'ז מספר ישעי' ,והרי ,כידוע ישעי'
קדם הרבה ליחזקאל ,ללמה שיגה הסדר .ע'כ מהנוגע לגדו"ד.
ויש להמוה לכאי' ,שה גגמ' ם'ב (י"ר ליב) שנינו
רייחזקאל יוקי' תרי עשף' ,וכן
סדר ספרי קידש ,ושח
הובא
להלכה גשו"" 7ירמסיו'"סדייג.
ול'כ ראיתי להעתיק פהקדמת הרדיק לסתר ירמי'" ,זה
הספר מצאנוהו מסודר כסדרן של נגיאיס אחר *פר ישעי,
י
ו
כ
ואל'פ שאינם מסודרים כך בדברי רבותינו דיל כו' ונתנו טעם
כיון דמלכים אפי' חורבנא וידמיי כוליי חורבנא ויחזקאל

יי"ד

אפי' נחמתא וישעי' כולי' נחמתא ,טמיר חורבנא לחורבנא
ונחמתא לנחמתא ,אעפ"כ ,בבל הספךיס הטובים אשר ראינו
שנכתבו בספרם מכמה שנים ,סדרם לפי זמנם ,ישעי' קודם
לירמוי כו' ירמי' קודם ליחזקא-ל' ,ע"ש במילואו.
מבואר דלא רק לענין הלימוד ,שהי' אתיל דלתועלת

כד
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התלמיד ,שלא להתבלבל בסדר המאורעות ,למדו אז נסדר הזמנים,
וכמש"כ הרד'ק ,שהוא כתב פירושו לירמי' אחר ישעי' ,הנה
העיד אף על סדר הכתיבה שהוא י'כ ל'כ ל'פ סדר השנים ,א'9פ
שזהו בניגוד לכאו' להמבואר בפיס ופוסקים .ולכאו' הוא דבר
תמוה הדורש ביאור*.
הרב לוי יצחק ראסקין
 ברוקלין נ.י- .יד .בשיחת ש"פ נשא (הנחת הח') מכ"ט נתבאר שאף שאדהיז
פסק בתניא (שעהיוה"א פ"ז) שהצמצום אינו כפשוטו (וח"ו
לומר שהוא כפשוטו) קשה להסביר זה בשכל (ולל'ע לא
י
ת
א
בזהמצ
בתכלית
אף א' שיכול להסביר זה ע"פ שכל) ,אף שמאמינים
כיון שאדה"ז פסק כן (ובטח שאדה"ז וחסידים הראשונים הבינו
את זה בשכל).
ונתבאר מדוע קשה להסביר זה  -כי קשה להבון איך שייך
לומר שעצמותו ית' נמצא במקום אשפה ,ולמטה מזה  -בבית של
ע"ז ,ונמצא שם לגמרי (שהרי אא'פ לומר התחלקות בעצמותו ית'),

בדיוק כמו שנמצא בקדה"ק בביהמיק.

ואם תופסים כן בפשטות ,נראה איך יכולים לפארקריכן
לווילדע ממקנא :כיון שעצמותו ית' נמצא בבית
הרי אף ששמות הקדושים אסור להזכיר שם ואסור ללמוד תורה,
שם ,אבל יכולים לחשוב שם ל'ד עצמותו ית' ,ועי"ז לאחד
עצמו עם עימותו ית' שנמצא שם (שבמקום שמחשבתו של אדם שם
הוא נמצא) " שהרי עצמותו ית' נמצא שם בפשטות! ומובן
שממקנא כזו מפרר בתכלית ,שהרי אסור לחשוב שםי'
ד העצמות
והזכרת שמות הקדושים) ,ואף
(במכ"ש מאיסור לימוד התורה
אחד וועט אים סיט איינפאין לומר כן ,ועם צוגאנג כזה
מהרסים כל יסודות האמונה כו'.
וההסברה שיש לחלק בין עקם הרבך ותואך הדגך ,שתואר
ש הנבךא ק'ל
של ל'ז הוא ע'ז ,משלק עגם הדבך הוא י
הקב"ה שאין לו עילה וסיבה שקדמן לו ג'ו ןזכהדין בכמה
איסורי ל"ז ,שבשעת שמבטלים התואר
(שנתבטלימחשבת הגו
ונשאריעצם
שדבר זה ל"ז ,ששוברים חלק מהדבר)מבטלים הליז,
הדבר שיש לו אורך רוחב וגובה ,שהוא יש הנברא ל"י הקמיהן
 הרי ביחד עם העצם יש תואר העצם ,ואאיפ לחלק בין העצ-5והתואר ,לומר שהתואר (שהוא של ע"ז)-מנגד להעצם (שקשור עם
עצמותו ית') .ע"כ התוכן מהשיחה,

ל'ז (בפשטות),

---------------

') עיין באריכות גדולה בהקדמת הרב אברבנאל לנביאים

אחרונים

המערכת

-
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כה

לכאורה היתה הכוונה בהשיחה לא (רק) להפרט בשיטת
אדה"ז שהצמצום (אפילו אינו כפשוטו) אינו כלל בהמאור היו
(תר"א דיה פתח אליהו .ובכהמ) ,כ"א (גם) להפרט בשיטתו
שהצמצופ אינו כפשוטו אפילו באור ,כ"א רק העלם (ובאור
גופא רק בבחי' התחתונה שבאור לפני'צ) (כמשם'ת במכתב כ"ק
אדמו"ר שליט"א מתרצ"ט שנדפס בלקו"ש חטיו ע'  ,)470היינו

שגס:אור (העצמות) ,אואיס ,נמצא (בהעלם) בכל מקום ,גם למסה
במקום שפל'9 ,ז וכו' .וזה קשה למבין איך זה נמצא במקום
ע"ז כמו שנמצא בקדי'ק.
באם היתה הכוונה רק היעצמותו ית' שהוא נמצא
למטה שהר
כמוילמעלה אי"מ לכאורה :מהו הסתירה שהקפיה נמצא
 הרי הוא ית' נמצא שם לא במציאות נמצאבמקום ל'ז להליז,
ואינו נתפסל בזה כלל כוי ,ואין אומרים שיש כביכול "יותף'
מעצמותו ית' בדבר שבקדושה מבשאר דברים ,טיא כל החילוקים
הוא (לכאורה) בגיל אלקות כו' (ובאמת גם זה צריך
שאטורוילחשרב ל'ד עצמותו ית' במקום '9ז ,הוא
ביאור) .ומה
 מפני שהמחשבה הוא כבר תפיסא (וגילוי) בהענין שבו חשב,ד אאיפ להאדם לחשוב ל'ד
עצמותו'זית' כפי שהואבאבלתי
במציאות
מהצרייאות נמצא ,שתיכף כשהוא חשב עד הרי הענין
נמצא של המחשבה (שהיא מציאות נמצא) ושל אדם החושב .וכיון
שהמחשבה קיד עצמותו ית' היא כבר תפיסא וגילוי בעצמותו ית'
הרי"ז סתירה לנג'ז .משא'כ בנוגע לעימותו ית' שנמצא שם לא
במציאות ומצא וכן אי"מ לכאורה (באם מדברים רק ל'ד עצמותו
ית' ולא מצד אוך העגמות) מהו הקשך דתואר הדבר לעצמותו
' שנמצא בבלתי מציאות נמצא לא קשור
ית' ,עימותו ית

עם הר
תואריכו',

אבל באם הכוונה היתה לא (רק) להענין דצמצום ביחס
פסק אדי'ז לא שייך כלל צמצום בעצמותו
לעצמותו ית'
יי
לפ
ן הצמצום הוא ביחס להאור) ,שלא כדעת אלו
שנ
יתי ה'ו ,וכל(ע
שהצמצום כפשוטו גם בהמאור ,כ"א (גם) לזה שהצמצום אינו
כפשוסו אפילו בהאור (כ"א רק העלם)  -מובן השוועריקייט
להבין השיסה דצמצום אינו כפשוטו,
שהרי מצד גילוי העצמות '9י האור (לא עצמותו ית' מש"ע
כביכול) ,ש"האור קוא כקין המאור הוא מהותו ועצמותו של
המאציל ליה שמציאותו הוא מעצמותו ואינו עלול מאיזה עילה
שקדמו לו ת'ו ולכן הוא לבדו בכחו ויכלתו לברוא יש מאין
ואפס המוחלט ממש כו'" (אגה"ק פ'כ .ונתבאר בד'ה ויולך
תרפ'ו ,ובטימ)  -הרי קשה להבין איך נמצא אור (שענינה
לגלות) עצמותו ית' (שהוא (האור) במציאות נמצא) במקום
שנמצא במקום קדה"ק .ומובן שמצל האור
ל'ז ,בדיו
ק כפי
' במקום זה .ואא"פ לחלק
אשיפ לחשוב
ל'ד (אור) עצמותו ית

כו

 -קרח היתשטיג -

בין העצם והתואר ןואולי זה ל"ד משנ"ת בשעהיוה"א שם בשלילת
השיטה דצמצום כפשוטו  -ש"הקביה יודע כל היצורים שבעוה"ז
השפל ומשגיח עליהם ול'כ אין ידיעתו אותם מוסיפה בו
מהותוריבוי
וחידוש מפני שיודע הכל בידיעת עצמו הרי כביכול
ועצמותו ודעתו הכל אי" ,היינו '9ד שהעצם והתואר (של העצם)
'1ל חד ?ן ,שהרי גם התואר (אור עצמותו ית')
תוארנמצא שם (כי
צמצום אלנו כפשוטו גם בהאורז ,ולזה מנגד
דל'ז.
כל המיל נכתב בדרך אפשר .ומבקשים אנו מקוראי הגליון
----להעיר על זה.
קבוצה מלומדי שיחות
סו .בשיחת טיפ נשא ש.ז .הרבא ,שלהשיטה דצמצום אינו כפשוט
אפשר לבוא לידי ממקנא שמותר לחשוב במקומות המטונפים אודות
עצו'%ה ,ונאמר הלשוך בזה שזהו בניגוד ליסודות האמונה.
והנה כבר ציינו בגליונות קורמים '%ש בזה בחכמת שלמה
למהר'9ק ,שמותר לחשוב על הקב"ה במקומות המטונפים.
ויש להוסיף עוד ציון ,מספר מקור חסד להריר מרגליות,
לספר חסידים סי' קנז צ'ק ז ,שהביא שם מספר נחל אשכול
כמיל ,והביא (הנחל אשכול) ראי' לדבריו מנוסח שיר היחוד
ליום ג' "אף כל טנופת לא תטנפר' .ובמקור חסך שם הקשה עליו
שם ממאמר רז"ל גבי רוד שמצא עצמו במרחץ ערום ממצות,
ולכאורה קיים מצוה זו של "שויתי".
ןויש להוסיף על דבריו לית דיוק כלשון החינוך כהקדמתו
ששש המצות דיחוד ה' וכו' חיובן תמידי לא יפסק מעל האדם
אפילו רגע בכל ימיו ,אבל בגוף הדבר
אולי יש לומר ,דהלשון
"ערומי מן המצות שייך דוקא במצוה מעשית ,הניכרת בגוף
הארם ,ובזה החלדוש',דגס מעות מילה .היא בכלל זה .ולהעיר
מהשקו"ט איך אמך כן רוד ,והדי בטח קיים באותו רגע מצות
מזוזה בכיתו וכו' .ואתימן,
ובגוף הענין נראה ,דמה שנאמר הלשון שזהו בניגוד
ליסודות האמונה ,הוא כאשר הטעם לדבר שנזהרים מהזכרת החלפת
פרה בחמור במקום מטונף ולא-מ~תשבת שם שמים ,מיוסד על
--.-..
איזו טעות ביסודות האמונה כו' ,וע1יע,
משה קלאפמאן
 -ברוקלין נ.י- .

הי  1ם י

ום

טז .י"ז אייר" :ב'9ש שיש אומרים בבוקר  -קודם התפלה -
כדי לצאת חובת '9ש בזמנה ,ג"כ כופלים ג'
בתיבת "אמת"". ..

התיבות ,מסיימים

-

קרח ה'תששיג -

כז

והנה בנידון קדימת '9ש קטנה אם שיל בתפלין יש להעיר
מזוויג קנג,ב :דאתגבר עלי' ע"ש של שחרית וקשור לי'
דתפלין( ,קדימת ע"ש (בסיע) לפני תפלין).
וכן יש להעיר מפירש"י בלק כג ,כד" :חוטפיו את המצות
ללבוש ציצת לקרוא את שמע ולהניח הפלין" ,שמזה לכאורה יש
להעיר שייש הוא לפני הנחת תפלין .ובזה גופא יש להעיר טה
שציצית הוא לפני קיש משא"כ תפלין הוא לאחרי קיש ,וי"ל
"כשהן עומריך
בב' אופנים )1 :בהקדם ל' רפ"י (לפנ"ז):
בפשטות :לובשים אז הלבושים עדיז
משינת .'%ה כמו שהוא
הוא גרוחנ
ירוית לבישת הניצית וזהו פ'ש ר'9י; ללבוש ציצית.
בקשורא

 )2רפי כבר פירש ב'%פ שלח שמצות ציצית הוא ענין
בללי שמזכי
ריעל כל המצות וא"ב הרי במצות ציצית מפבטא ענין
כללי של המצות ופכן נקט ר'9י מצות ציצים לראשונה,
ות.שהרי
כשחוטפון רועיך לחטוף בזמן מועס(.במצות) רב האיכ
ואה"כ בא ענין ר"ף"ו' ענינו הוא קבעופ'ש ראח"כ
 .מתלת
"תפלין" שעגינו הוא שעבוד הלב והמוח (שהם -ש-ר-י-ן
שלימין דשלטין בגופא),
ובכללותהרי גס מה ש'9ש הוא לפני תפלין יש להעיר
שמצינו י'כ בשו"ע אדה'ז סט'ח ס"ו (גסיומו):
ובכללות הרי מה שנקט ר'9י ציצית עיש ותפלין יש לומר
(בפשטות) :ציצית  -זמנם הוא
בעמוד השחר (שו'ע אדה'ז סי"ח,
ט"ו), .ף'ש  -לפני נה"ח (שו"ע אדה"ז שט'ח סשה) ,תפלין אחר
חילה:
נה"ח( .שו"ע-אדהיז סי' ל ,סעי' א) .ולכן דייק ר בת-
'9יואח"כ
ללבוש את הציצית שאז כבר יכולים לקיים המצוה בזה

ע'ש ותפלין (בזמנם המתאימה ל'פ תורה).
יז .כ'נ :טבת" :הכבזת אאמו"ר באחת ההתועדות :אט
י ווי
ון
זע
אד
הנחת תפילין בכל יום איז א מצוה דאורייתא אויף יע
אידען"... ,
ראה מכתב י"ד כסלו ,תרח"ץ (אל'ק אדמוהריי"צ ח"ד- ,
נמצא בדפוס -סי' תתקסא).כ"ה טבת" :משיחות אאמו"ר :יציאת מצרים איז דער
ארויסגעהן פון מצרים וגבולים"...,
ממכתב חגה"פ ,תרצ"ט (שם ע' תפס).
' שבט" :תו"א ד"ה למען תהי' סוף סעיף המתחיל אמנם..,
י
ממכתב ט' ניסו ,תרח"ץ (שם סי' א'יז).
שבט" -:בא כ"ק אבוהינו רבותינו המדושיה איז
-י-"-ר-----

כח

 -קרח ה'תש'%ג -

לבד דער ענין

פון התעוררות רחמים.. ,

ממכתב א' חשון ,תרצ"ט נשם ע' תקיא).
כ"א שבט" :חובת נשי ובנות החסידים יחיו לעמוד בשורה
ראשונה בכל מפעל של חזוק הדת "...
ממכתב רוז '%ח ,תרל'ז (שם סי' תתע"ג),
שיו שבט" :אהבה איז דער רוח החיים אין עבודת החסידות,
דער חוט המקשר"...
ממכתב אי חשון ,תרצ"ט (שם ע' שיל).
אר'א" :רבינו הזקן אמרו מצות אהבת ישראל הוא
ליליד עם ישראל אשר מעולם לא ראה אותו ,ומכל שכן לחבר
עדת ישראל אשר במקום מגורו ,שהוא בן או בת עדתו".
ממכתב ג' טבת ,תרמ"ץ (שם ע' קצ"א).
"'ב אד'א" :כתיב מתן אדם ירחיב  15ולפני גדולים
יגחנו .יש לך אנשים שהם גדולי השם בחכמתם או בעשרם ,אבל
מתן אדם"...,
ממכתב ה' טבת ,תרחיץ (שם ע' ר'ד).
ב' אד'ש" :הברכה צריכה לאיזה רכר שתאחז בו ,וכמו
המטר על שדה חרושה וזרועה ,או היורה ומלקוש על תבואת השדה

ג.

והכרם"...

ה' אטש" :לימוד הנעלה לימוד החסידות ועבודה בפועל,
כולם -לאחד-מוכרחים המה .ולא זו בלבד דאינו שייך לומר שהאחד
ידחה או ". ..
ממנתב י"א שבט ,תרחיץ (שם ע' רב"ב).
י' אד"ש' :טרם הנסיעה ממקום מדורו יסדר א חסידישען
פארבריינגען ,ויקבל ברכת הפרידה מחבריו הטובים"...,
ממכתב ט"ו אד'ר תרף'ץ (שם סי' תתקצ"ט).
כ' אד'ש" :רבינו הזקן סיפר :מהתורות שאמר
אשרי
הפסוק מו
(הרב המגידן לפני ביחידות ,היתה תורה על
תמיד"...

ממכתב פיג סיון תרי'ז (שם ע'
ב"ה אדיש" :החסיד ר' מרדכי האראדאקע סיפר :פתגם
הראשון ששמענו מרבינו הזקן כשבאנו לליאזנא הי' :וואס"...
ממכתב כ"ד סיון ,תרצ"ז (שם סי' תתייז).
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כ"ט אר'ש "באחת ההתועדות אמר אאמו"ר :הקב"ה ברא את
העולם וכל הדברים הגשמיים מאין ליש ,און אידען דארפען

-

קרח היתשמיג -

כט

מאכען מיש לאין"...,
ממכתב ד' משיא תר~'ו (שם ע' תקנג).
ה' ניסו "אאזמו"ר אמר במרז"ל לא מקומו של אדם מכבדו
ן
אלא אדם מכבד את עצמו ". ..
ממכתב כה ניסן תרח"ץ (שם סי' א'כב).
ז' ניסן "כינוי משפחה של רבינו הזקן :ברוכאוויטש.
כינוי משפחה של בנו אדמו"ר האמצעי :שניאורי .כינוי

משפחה של הש"צ :שניאורסאהן"
ממכתב ו' אייר תרטיט (שם ע' תקד).
' ניסן "ברבך התעמולה בענין טהרת המשפחה במושבן,
י
יתבונן בזה :אילו יצוייר ,אשר ה' אנה לידו להציל מושב
יהודים מכליון".,.
מכתב ט' שבט תרף'ץ (כנ"ל ע' רבא)
כ' אייר "ניטא בא וועמען איבערנעמען זיך .מען בעדארף
הארעווען ,מיט סבלנות און קירוב הדעת קען מען ,בעזריי,
אלם אלס דורכזעצון ,מיט ביטול הזולת והגבהת עצמו ווערט
מען חלילה אלץ אן"
ממכתב י"ב אדיר תרת'ץ (שם סי' תתקצז)
הרב מיכאל אהרן זעליגזאן
 - .ברוקלין נ.י- .

לעילוי נשמת
התמים הקדוש אברהם אליעזר הי"ד
בן הרה"ח הרה"ח ר' משה פסח שיחי
גאלדמאן
נרצח בימי עלומיו בן י"ז שנה
ז"ך סיון תשל"ז
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נדפס ע"י

משפחתושיחיו

