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בלקו"ש חכ"א בשיחה דפ' זכור (עמוד  )195מבאד את
א.
ענין מלחמת עמלק שהיא רק בבחי' ו"ה של שם הוי' ולא בבחי'
י"ה .וזלה"ק "עיקר מלחמת עמלק איו אויף דעם ענין פון
י
פועל ממש אויף מוחין אליין בחי' י"ה איז ער ניט אזו
שטארק דעם יודע את רבונו אז .
מנגד .אים ארט ניט אזוי
מ'האט (נאר) א פארשטאנד אין אלקות ער וויל אבער אז דאס
זאל ניט פועל זיין אויף מדות שבלב וואט ברענגען צו
מחשבה דיבור ומעשה (בחי ו"ה)" .עכ"ל.
(תשמ"א,
ה
ש
ע
ולכאורה במאמר ד"ה זכור את אשר
בלתי
מוגה) מובא בזה"ל "וכיון שלא היו שייכים לבחי' י"ה
ולבחי' ו"ה אלא היו רק מאמינים הרי אין לעמלק שליטה
עליהם" .ובהמשך מבאר שדוקא אח"כ שיצאו ממצרים והתחילו
לעלות בבחי' הגילויים ,אפשר שתהי' מלחמת עמלק בהם.
היינו משמע מהכי שמלחמת עמלק הייתה גם בבתיי י"ה .ועוד
מבואר בכ"מ שעמלק בגימט' ספק היינו שענינו לעשות ספקית
בקדושה ,וע"פ המבואר בשיחה הנ"ל שי"ה כולל (בנפש האדם)
י
ענין הבינה שענינו שכל ,א"כ מובן שענין הספק שייך בענינ
השכל שהרי מבין ויודע באלקות בשכל (וכמבואר בשיחה הנ"ל).
וא"כ מובן מכל זה שענין מלחמת עמלק הוא גם בנוגע לי"ה
שבשם הוי' ,שענינו חב"ד בנפש האדם( .שכל).
עמלק
ואפשר לומר שנכון שכל מטרת מלחמת
היא בנוגע
לו"ה שענינה בנפש האדם ענין המדות (אהבה וכו') וענין

המעשה ,בקבלת עול ~..שיודע את רבונו ממתכוון למרוד בו".
משא"כ בעני חב"ד (י"ה) שבנפש האדם שלא איכפת לו כ"כ
אבלניעם כ"ז נלחם גם בזה שענין הדעת לא יגיע ריפעל
(כנ"ל)
המדות .וכמבואר בתו"א מ"פ תצוה וז"ל ...שגם אם לבבו
בי
י
בעבודת הוי'...לא די שאינו מכריח את ליבו לכופו ולהטותו
לאהבת ה' אלא אף גם זאת שעושה להיפך...וזהו לשון עמלק
ע"ב מל"ק ...שהוא המכרית ומפסיק הקשר וההתחברות שבין
הראש ומוחין להתפשטות הלב .וכמבואר גם בדמ"צ מצוות "זכירת
מעשה עמלק" (עמוד  )190שמבאר שם שמלחמת עמלק באה דוקא
לאח"ז שענין נקודת הלב באה מהתבוננות בשכל משא"כ במצרים
שנקודת הלב באה מצד אמונה לא הייתה ע"ז מלחמת עמלק ומזה
יש להבין שענין מלחמת עמלק קשורה ג"כ עם עניו החב"ד (י"ה
שבנפש האדם שע"ז נלחם עמלק .וכן אנו רואים גם במאמר
זכור את אשר עשה הנ"ל שבהמשך מבאר את ענין מלחמת עמלק
שהייתה נגד ההליכה בדרך הוי' השייך לענין ואתה עייף ויגע
שי"ל שענין זה שייך לענין המעשה שע"ז הייתה מלחמת עמלק
ובמילא מובן שע"ז הייתה עיקר מלחמת עמלק .וכן גם יש

-
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לדייק משיחה הנ"ל שכתוב שם בזה"ל ...אויף מוחין אליין -
בחי' י"ה  -איז ער ניט אווי מנגד משמע שמשהו התנגדות יש.
מנחם מענדל פרידמן
ב .בלקו"ש חכ"א שיחת פורים  -תצוהרמסביר כ"ק אד"ש
החילוק בין דברי הבבלי (ריש מס' מגילה) דמגילה נק' בי"א
ובי"ב וכו' ודברי הירושלמי (מגילה פ"א ה"א) ד"כל החודש
כשר לקריאת המגילה" הכתיי החודש אשר נהפך וכו'" (דאף דכ'
הרמ"א באו"ח סי' תרפ"ח ס"ז דהכי נהוג יש לחלק דיום י"א
וי"ב וכו' יש להם יותר שייכות לי הפורים משום תקנת
מילאחיהם" ואם מכיון-
חכמים עצמם "כדי שיספקו מים ומזון
שמלכתחילה "זמנים הרבה תקנו להם" הרי נעשה יום י"א וי"ב
וכוי זמנו קריאת המגילה .ואל מקיים המצוה לא רק מצד
י
פ
הגברא אלא גם מצד חפצת הזמן .דקריאת המגילה משא"כ ל
הירושלמי רכל החורש כשו מקיים מצותו רק לגבי הגברא .אבל

לא מצד חפצא דומן.
ויש לבאר ענין זה יותר עפ"י הידוע מ"ש האחרונים
 193העי  )48בהחילוק בין
(כמצויין לעיל בלקו"ש חכ"ב ע'
איסורי תורה ואיסורי דרבנן דאיסו"ת הם גם בהחפצא ואיסוד"ר
הם רק בהגברא (שהגברא אסור) ,וחילוק זה הוא לא רק בנוגע
לענינים שליליים (איסור) אלא גם בענינים חיוביים דעניני
תורה הוא גם בהחפצא משא"כ עניני דרבנן הם בעיקר על הגברא.
(ואף שאין יכולים לומר זה בנוגע לכל עניני תורה
דהרי אאפ"ל שיש ענין בהחפצא של הלולב המתחייב לנענעו
וכיו"ב אלא שפיר י"ל כן בנוגע לכמה ענינים כמו זמן כדלקמן
ש חיוב .
דהנה מצינו בנוגע לזמני יו"ט דמה"ת י
ניסןיומבראר בלקו"ש חט"ז דמכיון
למשל לשמוח בליל ט"ו
שאז הוא היו"ט הרי משם נוגע שחיטת ק"פ ביום שלפנ"ז,
בסגנון אחר י"ל שמה"ת "מאנט זיך" לקדש אותו יום.
משא"כ בימים טובים דרבנן הרי כל גדרם רק על הגברא
ורק תקנו שצריך לעשות מה שציוו ביום מסויים .ולמשל
חנוכה תקנתם הי'
להדליק נרות וזה עיקר תקנתם  -ומתי
להדליק תקנו (כזכר לנס) בכ"ה בכסלו וכן י"ל בנוגע לפורים
שעיקר התקנה הוא לקרוא המגילה ותקנו שיקראו בחודש אדר
וביום י"ד (ט"ו) לזכר היום שנעשה הנס.
ועפי"ז יובן היטב ביאור הנ"ל בהשיחה  -דלנאורה לא
מצינו בשום מצוה שיכולים לקיים אותו לפני זמנו (ועיין
בקובץ דברי תורה מכולל האברכים חל' ט"ו (נמצא בדמום) מה
שמפלפל ח"א בזה).
אלא לפי הנ"ל אתי שפיר דמכיון דמדובר במצוה דרבנן
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והעיקר הוא חובת הגברא לכן "כל החודש כשר לקריאת המגילה"
אכן מובן דאפי' במצוות דרבנן יש לה ה"בשעתה" ולכן הכי
טוב הוא לקרוח בי"ד וט"ו ,ומפני תקנת בני הכפרים תקנו
שיכולים לקרות החל מיום י"א ובלית ברירה (המפרש ויוצא
בשיירא) כל החודש כשר .דעיקר המצוה נעשה ע"י הקריאה.
מענין לענין באותו ענין  -שמעתי מקשים בענין הנ"ל
דלמה לא תקנו ג"כ ענין משלוח מנות ומתנות לאביונים
שיכולים להקדים ,ועי' בלקו"ש הנ"ל הע'  33שמציין
ברי
ד
ל
בעל המאור בריש מס' מגילה בשם ר' אפרים שמתרץ שמכיון
שישראל מיוסרין בדקדוקי עניות אי יהבינן להן מתנות בי"א
ובי"ב וכו' יאכלו אותם ובטלה לה שמחת פורים ,ויש להסביר
תי' זה דבשלמא קריאת המגילה קודם לחג הפורים כולם יודעים
שזהו ה"מגילה של פורים" משא"כ צדקה ונתינת אוכל לא יפרסם
ענין הנס כלל דלא ידעי שזהו מצד חג פורים ,ולכן מוכרח
להיות ביום פורים ולא שייך להיות מקודמך
ויש לתרץ קושיא הנ"ל  -דלמה לא תיקנו גם משלוח מנות
וכו' שיכול להיות מוקדם כמו מקרא מגילה באו"א והוא דפשוט
רלהיות בלי מגילה או בלי ידיעת קריאת המגילה שכיח ,משא"כ
להיות בלי עניים ושאר אנשים לשלוח להם מנות לא שכיח ולכן
לא תקנו.

וכן הוא בנוגע לחנוכה  -שלא מצינו שתיקנו שיכולים
לעשותחנוכה מוקדם אלא כנ"ל דאין טעם שידליק קודם לזמן

התקנה( ,מחמת חוסר נרות וכו') ,משא"כ במקרא מגילה דיכול
להיות שיהי' בלי מגילה או כלי ידיעת קריאתה כנ"ל אתי

שפיר

תקנתם דכל החודש כשר.

הרב משה אהרן צבי ווייס
 ברוקלין נ.י- .נג ל ה

ג .ידוע מחלוקת החינוך והמנחת חינוך אם נשים חייבות
לשמוע קריאת פרי זכור שדעת החינוך במצו' תר"ג הוא דפטורח
"כי להם (הזכרים) לעשות המלחמה ונקמת האויב ולא לנשים"
והמנ"ח חולק עליו מצד כמה ראיות ובעיקר דבמצוה זו איכא
נמי לאו וגם הוי מ"ע שאין הז"ג.
ועי' בס' הליכות ביתה עמוד מ"ג ואילך שמביא הרבה
פוסקים ואחרונים זה מחייב וזה פוטר .ע"ש.
ויש להביא ראי' לדעת המנ"ח דנשים חייבות מהא דאיתא
כלקו"ש חכ"א שיחה דפ' זכור סעי' ג' (עמוד  )192ואילך.

-
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שמסביר שם שאע"פ שעיקר ענין זכירת עמלק הוא שיבוא אח"כ
לידי מחיית עמלק יש ענין בזכירת עמלק מצ"ע  -וההכרח הוא
שהיות ובזה"ז אין יכולים לקיים מצות מחיית עמלק כפשוטו
הרי נשאר מצות זכירת עמלק ,מוכרחים לומר שיש ענין -
בזכירה בפנ"ע.
ופעולת הזכירה הוא כמבואר שם אות ד' ש"זכירת עמלק
טוס אויף מחיית עמלק שבלב ,אין אים גופא" ומסביר אח"כ
שהיינו העמלק שבנפשו ,ע"ש בארוכה.
מזה רואים שאע"פ שבנוגע למחיית עמלק כפשוטו וכשיטת
החינוך "כי להם (למיזכרים) לעשות מלחמה הרי לפ הסברת
נישים חיוב
כ"ק אד"ש שיש ענין ב"זכירה" בפנ"ע שפיר יש ל
בזה.

ב .בענין הנ"ל כתבו האחרונים (עי' בסי הנ"ל) שאפי'
להשיטה המחייבת נשים כמצות זכירת מעשה עמלק
מהינכשייםתיתי
לן לחייבן בשמיעת קרה"ת הרי לדעת רוב אחרונים
פטורות מקרה"ת ואפי' המג"א תמחייבם בקרה"ת זהו רק בשבת
(שהדין הכל עולים למנין הוא דק בשבת) א"כ לכאורה יהיו
מחוייבות רק בזכירה בפה ולא בקה"ת.
אולם בלקו"ש הנ"ל מסביר כ"ק אד"ש (שם סעי' ד')
שהטעם שהזכירה מקושר עם קרה"ת הוא שהיות שתורה הוא בעה"ב
על מציאות העולם (ע"ד מארז"ל הידועים לא-ל גומר עלי)
וממילא ע"י שמקשרים זכירת מעשה עמלק בתורה נעשה זכירה
שעושה מחיי' בנפש .ע"כ.

דהיינו מכיון שבארנו שמצוות זכירת עמלק שייך
לכאו"א בעצמו (בנפשו) ע"י שמקשרים אותו עם קריאת התורה
נעשה ענין זה יותר חזק ,וכל שהמחיי' של עמלק יהי' יותר
חזק הוא יותר טוב ,ומועיל ולכן לשלימות מצוות הזכירה
(שי"ל שנשים חייבות כדלעיל) מוכרח לשמוע קרה"ת.
הנ"ל

ד .בגליון כז (רכו) כותב הת' מ.מ.ג .אודות הערת כ"ק
אד"ש על אגרות כ"ק אדמו"ר הריי"צ אגרת תתקס"ד בענין
החוקים שטעמים ע"ז הוא דבר מותרי וס"ק אד"ש מעיר ע"ז
כמו שמעתיק הת' י.ג .בגליון כח ...דבר מותרי אולי ...
מותרי לענין קיום המצות" ,כי דעת הרמב"ם יד הל' תמורה
בסופו ש"ראוי להתבונן בהן ( -כל חוקי התורה)  -וכל מה
שאתה יכול ליחן לו טעם תן לו טעם" ,וכ"כ ג"כ בסוף הל'
מעילה ,וכנראה היא בכלל ת"ת" ,ועיי"ש ביאורו.
והנה זה פשוט שהפי' "וכנראה היא בכלל ת"ת" הוא לד'
הרמב"ם כמו שכ' הת' י.ג .כי אם לא כן הרי הקושיא במקומה

ח
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עומדת...",אולי...מותרי לענין קיום המצות .כי דעת הרמב"ם
שכל הסושיא היא מד' הרמב"ם
 ...וכנראה הוא בכלל ת"ת"
עצמם ואם כדברי הח' מ.מ.ג.הרישלדברי הרמב"מ היא עדיין בשביל
קיום המצות ,א"כ לא תירץ כלום( ,ומה שהנ"ל מחלק בין קיום
המצות שמדבר הרמב"ם ובין קיום המצות שמדבר בהאגרת ,הרי
זהו תירוצו אבל לא התירוץ שבהערת כ"ק אד"ש).
וגם לפי פירושו ש"היא בכלל ת"ת" זהו לד' כ"ק אדמו"ר
מהוריי"ץ הרי זה מיותר לגמרי דאינו מתרץ בזה כלום
כי,הרי כל הקושיא כנ"ל היתה מדי הרמב"ם ולהרמב"ם הרי זה
בכלל קיום המצות( ,ומה שבגליון כ"ז הוא מדייק זה מצד
דיוקים עיי"ש בדבריו הרי כמובן שאין בונים בנינים על
דיוקים).
ובעצם הביאור של הנ"ל בגליון כ"ה (על יסוד הערת כ"ק
אדמו"ר שליט"א בלקו"ש כ"ד טבת) שהענין שנותן תענוג עמוק
בעבודת עבד פשוט הו"ע טעמי המצות ולכאורה הוא טעות כי
הלא מפורש שם בההערה שהנח"ר אינו שלו כ"א של האדון ואם
מצד טעמי המצות הרי לכאורה ע"ז הנח"ר הוא שלו ,ולכאורה
ענין הנח"ר ותענוג של עבד פשוט מובא שם רק לראי' ודנגמא
איך שגם בעבודה של קב"ע שייך תענוג ,אבל באמת ענין
התענוג של טעמי המצות הו"ע אחר וצ"ע.
אחר כתבי זה ראיתי בפנים ההערה .ובהמשך ההערה כתוב
שם "ועפמ'יש במו"נ ח"ב פכ"ה כ"ו כ"ז ,אולי הוא ג"כ בכלל
ת שלימות המצוה" ,ועתה הוא נעלה מעל כל ספק שמ"ש .
ידיע
בתחלה "וכנראה היא בכלל ת"ת לדעתו" זהו לד' הרמב"ם שלכן
מוסיף אח"כ מהרמב"ם ממו"נ ששם משמע שזהו "ג"כ בכלל
ידיעת שלימות המצוה" ותו לא מידי.
הרב פנחס קארף

 -משפיע בישיבה -

ה .בגליון יח (ריז) אות כ"ב שאל ח.מ.ב .על מה שכתוב
בשו"ע אדה"ז סי' רס"ה סעי' ב' אם טעה והתחיל ברכותאמצעיות
של חול אם נזכר באמצע ברכה צריך לגמור כל אותה ברכה
ואח"כ מתחיל ברכה אמצעית של שבת בין שנזכר בברכה ראשונה
של אמצעיות של חול שהיא חונן הדעת ובין שנזכר בשאר ברכות
אמצעיות של חול וכן ביו"ט לפי שמן הדין היה ראוי לחקו גם
בשבת ויו"ט כל ברכות האמצעיות כמו בחול ולהזכיר קדושת
היום בעבודה כמו בר"ח וחוש"מ אלא מפני כבוד שבת לא
הטריחוהו חכמים ותיקנו ברכה אחת אמצעית לקדושת היום א"כ
זה שהתחיל ברכות אמצעיות של חול יש לו לגמור אותה ברכה
שהתחיל כיון שהיא ראויה לאומרה עתה מן הדין ,עכ"ל .ובסי'

-
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ט

רצ"ד סעי' א' כשתיקנו אנשי כה"ג לישראל נוסח הברכו' ותפלות
וקידושי' והבדלות תקנו הבדלה בתפלה לבדה ולא על הכוס לפי
שכשעלו מן הגולה היו דחוקים בעניות ולא ספק ביד כולם
ן להבדיל ותקנוה בברכת חונן הדעת מפני שההבדלה
לקנות יי
שאדם יודע להבדיל בין קודש לחול חכמה היא לו לפיכך
קבעוה בברכת חכמה ועוד מפני שאסור לתבוע צרכיו במ"ש קודם
הבדלה כמו שאסור בשבת עצמו לפיכך קבעוה קודם שאלת צרכיו
שבברכת אמצעיות עכ"ל ולכאורה ברמ"ח משמע דבאמת הי'
אומריו בשבת אלא לא רצו להטריחו ובסי' רצ"ד משמע דאסור
בשבת לתבוע צרכיו?
אולי י"ל לחלק דיש ב' דברים,ברכות אמצעיות ,ושאלת
צרכיובברכת אמצעיות כמו שמביא בסי' קי"ב ק"כ זקנים ומהם
כמה נביאים תקנו י"ח ברכות וכו' משאלת צרכיו ראם הוא
חולה מבקש בברכת רפאנו או לפרנסה מבקש בברכת השנים במו
שהביא בסי' קי"ט ושאלת צרכיו אסור בשבת משא"כ מן הדין
ברכות אמצעיות הי' צריכים לומר גם בשבת אלא לא הטריחוהו
וכו' ולפי"ז מובן ,עד"ז מהלק אור זרוע סי' צ"ה וכ"כ בסי'
קצ"ט ובשו"ת רב פעלים ועד"ז כתב הבני ציון חלק ג' על סי'
רצ"ד דבהברכות אמצעיות כיון שהן נוסח הברכה אין ע"ז איסור
אלא דלא רצו להטריחו אבל אם מבקש בפרטיות בנה יש איסור
ואולי לזה מתכוון בסי' רצ"ד.
שאול שמעון דויטש
כבר הארכתי יותר מדאי בגליון כו עמ"ש הח' מ.מ.ג.
ו.
שי' (בגליון כה) בדבר הכי פשוט לענ"ד ,ולכן מיותר לדעתי
להמשיך ולתרץ את שאלותיו בגליון ז"ך ,בפירוש הפשוט של
הערת כ"ק אד"ש במכ' (שבאגרות קודש מהוריי"צ נ"ע ח"ד סי'
תתק'%ד) ,וכן בהמבואר בהמשך תרס"ו ע' שי .אך ברצוני
להבהיר בזה עוד שתי נקודות ,שעדיין לא נתבארו כל צרכם:
א) אף אם נאמר  -לפי סברת הת' הנ"ל  -שלפי הרמב"ם
טעמי המצוות הם שייכים להמצוה ומוסיפים שלימות בהמצוה,
משא"כ לדברי אדמו"ר נ"ע ,מ"מ ,הרי הרמב"ם שספרו יד החזקה
הוא "הלכות הלכות" (כמ"ש בהקדמתו) כתב הלכה ברורה לכאו"א
מ(הסוגים ש)בנ"י ללא יוצא מן הכלל ,ולא חילק בין סוגים

ומדריגות שונות (ב' דרגות בעבד פשוט  -כלשון הת' הנ"ל שם).
ובכדי לחלק בכגון דא צריך להיות בר סמכא.
הנ"ל
שם
ב) גם אם ישנם ב' דרגות בעבד פשוט  -כמ"ש
א' שיש לו תענוג בעבודתו ,והשני שאין  -הרי החילוק הוא
רק בנוגע למעשה בפועל אם יש לו או אין לו תענוג מעבודתו,
אך אי"ז שייך כלל לטעמי המצוות ,ופשוט .כמבואר בהמשך

י
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תרסחו שם.

יהושע גאלדמן
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ז .בגליון יא (קם) הק' הח' ל.נ.ל .על זה שבשו"ע אדמוה"ז
סי' ח' סעי' כה כותב שאם פשט טליתו סתם שלא הלי בדעתו
כלום לא שיחזור וילבשנו מיד ולא שלא יחזור וילבשנו מיד
אזי יש נפק"מ אם יש עליו טלית קטן או לא שכשיש עליו ס"ק
מורה שעדיין לא הסיח דעתו ממצות ציצית ובסעיף בו פוסק
שאם נפל הטלית ממנו אזי צריך לחזור לברך ואינו כותב שום
תנאי ומוסיף "ובמ"מ על הסעיפים הנ"ל מצויין למנ"א ס"ק יט
אבל גם שם אינו מוסבר ההפרש כדינים הנ"ל" (ועי' מה
שהאריך הרב מ.י.).
והנה מקורו של סעיף כה הוא ממהרי"ל (שו"ת החדשות
סי' ה' אות ג' ,אגור סי' ל"ד) בשם מהר"ח או"ז מובא
להלכה ברמ"א סעיף י"ר (עפ"י פירושו של הב"ח דאיירי בפשט
סתם וכן הכריע המג"א ס"ק י"ס) ומקורו
והחילוק של סעיף כ"ו מהנ"י
שביביהם מפורש
בשם הריטב"א המובא בסעיף ט"ו
במג"א ס"ק כ' וז"ל ובזה כו"עמודי דהא נפלה בלא דעת ואודא
לי' מצותה כמ"ש סימן ב"ה ע"כ .וכ"כ בב"י וז"ל וכתוב בנ"י
בשם הריסב"א שאם נפלה טליתו שלא במתכוון וחוזר ולובש
ומתעטף י"א שאינו צריך לחזור ולברך וכן שמעתי בשם ה"ד
יונה אבל מורי הי' אומר שאף בזו חוזר ומברך ונ"ל כדבריו
עכ"ל ודעת רבינו כדברי האומרים שחוזר ומברך דהא יליף.
מתפילין ותפילין כל היכא דזזו ממקומו שלא במתכויו מברך

עלייהו ע"כ.

(אמנם במחצית השקל כאן כתב "ואפשר אם נשאר עליו טלית
הין

קטן לדעת מהרר"ח א"צ לברך דלא גרע מפשטו סתם ולא
כוונתו להחזיר ואפ"ה א"צ לברך כנשאר עליו טלית קטן"
ובשו"ת מהרש"ם ח"ד סי' קמח" :ובנפל טליתו שלא בכוונה
ובשאר עליו ס"ק ספק ברכות להקל (כי המחצה"ש פסק שא"צ
לברך ע"שז" אבל בבאר היטב כאן ס"ק י"ז מפורש" :ובזה כו"ע
מודו דהא נפלה בלא דעת ואזדא לי' מצותא אפיי נשאר עליו
ט"ק לא מפני כמ"ש בס"ק דלפני זה").
הוי
וממשיך הב"י והיכא דנפלה רוב הטלית מעליו נראה ד
כאלו נפלה כולו ואפשר שכל שלא נפל כולו אינו צריך לברך
כדאשכחן גבי תפלה דשאני לן בין נפלה כולו לנפל מקצתו
כמבואר בסימן צ"ז וזה נראה יותר עכ"ל .וכן פסק בשו"ע
מט"ו שכל שלא נפל כולו א"צ לברך וכן פסק בשו"ע אדמו"ר
הזקן סכ"ו וז"ל בד"א שנפל כולו מעל גופו אבל אם מקצתו
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יא

נשאר על גופו אע"פ שנפל רובו א"צ לחזור ולברך כיון
עליו קצת מהמצוה ע"כ וצ"ע דהא במקור דין זה (ל' הריטב"א
המועתק בנימוקי יוסף) "פורש "אבל מורי ז"ל הי' אומר שאף
בזו חוזר ומברך אם נפלה מרוב גופו" ובן הקשה הט"ו ס"ק
י"ד וצ"ע.
יוסף יצחק קעלער
שנשאר

ח .במסכת בבא בברא כט,א כתב הרשב"ם בד"ה "אלמה אמר רב
נחמן" וז"ל" :לקמן בשמעתין גבי מחזיק בקרקע תבירו ואזיל
אידך ואייתי מהדי דאכלן תרתין שנין ולא יותר ואמר רב
נחמן הדרא ארעא והדרא פירי של שתי שנים" .עכ"ל.
ומשמע מדבריו דהמערער הוא דאייתי סהדי ,מדכתב
ואזיל אידך.
ולכאורה צריך להבין איך יתאימו דברי הרשב"ם אלו עם
מה שכתב לקמן דף לג,ב .דשם בד"ה אזיל כתב וז"ל" :אזיל
ואייתי סהדי דאכלה תרתין שנין ועדיין הי' מחזר לבקש עדות
של שנה שלישית ולא מצא" ,עכ"ל .ומוכרח שמחכוין לומר
שהמחזיק הוא דאייתי סהדי דאכלה תרתין שנין דהא המערער
אינו רוצה שימצא עדות של שנה שלישית דאז הוה הקרקע
להמחזיק.
חיים צבי הירש קאניקאוו

ח סי

דו ת

ט .בהמשך למ"ש בשבוע שעבר גליון כ"ז אות ז' .בנוגע
לאגרת התשובה פ"ב ,שמבואר הקשר שבין תענית לקרבן שבשניהם
יש מיעוט חלבו ודמו .ושאלתי ע"ד ,הצדקה שזה גם במקום
הקרבן וע"ז הבאתי ממ"ש בתניא שבשניהם מעלים את שאר
הדברים לקדושה.
ולכאורה כ"ז הוא ביאור מה השייכות בין צדקה לקרבן.
אבל בתניא שם ,מבאר שהצדקה במקום התענית וכמ"ש שם בפ"ג,
וע"כ צריך לבאר השייכות ביניהם?
וי"ל הביאור בזה בפשטות ,דהלא בצדקה הרי בכסף שנותן
יכל לקנות חי נפשו וזה ה"ה נהי' אצלו לדם ובשר שבשרו,
אתיזה לצדקה ,הרי שזה דומה הן לקרנן והן לתענית
ובכ"א נתן
באותו פרט.

ובהמשך לזה יש להביא מ"ש בתניא פרק ל"ז ,בביאור מעלת
הצדקה ,ומבאר שם ב' מעלות :אי שאדם נותן צדקה מיגיע כפיו

יב

-

צו היתשד"מ -

שבזה התלבשה כל נפשו החיונית ,ב' וגם מי שלא עבד על הכסף
מ"מ הואיל ובמעות אלו הי' יכול לקנות חיי נפשו החיונית
הרי נותן חיי נפשו לה' ,עיי"ש.
ולכאורה צ"ל דהלא ב' מעלות הנ"ל ישנם גם בשאר מצוות
ה-א' ישנה גם במצוות סוכה עד"מ ,ועוד יותר שהרי בכסף
שעבד והתייגע ע"ז קונה תפילין וכדומה הרי שגם כל נפשו
החיונית מלובשת בזה .וכמו"כ המעלה ה-ב' שיכל
לקנות חיי
נפשו ,עד"ז הוא בשאר מצוות ומה א"כ המעלה בצדקה?
והביאור בזה :דבמצוות יש ב' ענינים א' הכשר מצווה.
ב' המצווה עצמה .ולכן הן אמת שגם בשאר המצוות יש בי המעלות
הנ"ל ,אבל זהו רק בהכנות למצוות בלבד ,שהרי בשאר המצוות
מה שמתייגע לקנות הסוכה ,אי"ז חלק מגוף המצווה שהרי
יכול לצאת י"ח בסוכתו של חבירו .וכן מה שבכסף שמתייגע
קונה תפילין אי"ז חלק מהמצוה .משא"כ במצוות צדקה הרי
שבמצוה מצ"ע יש ב' מעלות הנ"ל.
שאול משה אליטוב
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שי

חו ת

י .בשיחת ש"פ פקודי ,פ' שקלים (ס"נ)... :דער גודל הזכות
פון סאן אין הפצת המעינות  -דהבעש"ט  -חוצה ,כמפורש
בהסכמת מהור"ר ר' יהודא ליב הכהן לספר התניא ,אז דורך
ספר התניא איו "ישמח ישראל (הבעש"ט) בהגלות דברי קדשו".
און דערצו  -תורת הבעש"ט אין אן אופן פון יתפרנסון מיני',
אין הכמה בינה דעת.
ויש לומר :ע"ד ווי מיהאט גערעדט בנוגע צו קבלה און
חסידות ,אז חסידות איז ניט (נאר) א ביאור אויף קבלה ,נאר
אן ענין חדש בפ"ע ,אזוי אויך איז קרוב לודאי ,ואת"ל -
ודאי  -אז תורת חסידות חב"ד איז ניט נאר א ביאור אויף
תורת הבעש"ט ,נאר (אויך) אן ענין חדש בפ"ע ,שנתחדשה -
ע"ד "תורה חדשה מאתי תצא"  -ע"י רעם אלטן רבי'ן ,א נשמה
חדשה,
י"ל שענין הנ"ל (שחררת חסידות חב"ד היא גם
ואולי
לתורת הבעש"ט ,וביחד עם זה היא ענין חדש) נרמז
ביאור
הביאורים בלשון ההסכמה הנ"ל; א) ביאור הנ"ל" :ישמח
בשני
אל" היינו הבעש"ט "בהגלות" היינו ביאור ב"דברי קדשו";
ישר
המלות
ם
ע
ד
ן
ס
י
ו
ו
'
י
פ
א:
ח"א
בלקו"ד
מא,
ב)
"אלע
פנימי
וואס הרה"ק רי"ל כהן זצוק"ל זי"ע שרייבט אין דער הסכמה,
וכעת ישמח ישראל בהגלות דברי קדשו .דער רבי מיס דעם
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גילוי

תורת החסידות חב"ד האט

יג

פאר חסידים געעפנט א נייע

וועלט".
ולכללות הענין יש להעיר גם מהמבואר בשיחת כ"ד טבת
תשמ"א (הובא בפתח דבר לתניא מהדו"ק הערה  )12שספר התניא
י"ל שהוא תורה שבכתב (לא רק של תורת חסידות חב"ד ,כ"א)
גם של תורת החסידות הכללית.
אהרן לייב ראסקין
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יא .בגליון דפ' ויקרא סי"ד העיר הרב צבי הירש נאטיק ע"ד
פתגם כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ ב"חנם מה הוא אומר"  -שבמשיחת
ש"פ תרומה צויין המקור להגש"פ עם לקוטי טעמים ומנהגים
(עי יז)  -שנמצא בסה"מ ה'ש"ת ע'  44בד"ה כי ישאלך.
ואולי יש לבאר מה שצויין בהשיחה רק לההגש"פ ולא
למאמר הנ"ל ,כי לשון השיחה הוא "וכפתגם ( -תורה) הידוע",
והיינו( :א) זהו לא רק "פירוש" ,כהא "פתגם" ,היינו דבר
שהי' שגור בפיו( .ב) "ידוע"  -כלומר ,לא נמצא רק במקום
אחד ,כ"א ידוע ומפורסם ,ובפשטות  -מפני שנאמר כמה פעמים.
ועל זה מציין להגש"פ ,כי שם כותב כ"ק אדמו"ר שליט"א
"שיחות  -ל' רבים  -כ"ק מו"ח אדמו"ר בתה"פ" .וק"ל.
הרב בנימין גדלי' דארפסמאן
 ברוקלין נ.י- .יב .בהתוועדות דש"פ תשא ש.ז .נתבאר בהנחה בלה"ק סעי' ל'
ואילך .שלכו"ע (הרמב"ם ושאר פוסקים) לא קיימת המציאות
של כישוף כלל וכלל ,היינו ,שנתבטל כל ענין הכישוף ,וכל
המחלוקת אינה אלא בנוגע לזמן מ"ת ,שבו הייתה קיימת
המציאות של כישוף  -אם אז הי' דבר שיש בו ממש ,או שגם
אז לא הי' זה אלא "שקר וכסב כוי תוהו והבל כו'".
~מבאר שם ,ראין לתמוה על כך שהפוסקים והשו"ע מביאים
להלכה ענין שאינו יכול להיות במציאות בהוה  -כי "הלכה"
אינה מוכרחת להיות אודות דבר שישנו בהוה דוקא ,כי אם גם
אודות דבר שאינו קיים ,היינו ,שההלכה היא שאם תהי'
מציאות כזו ,אזי תהי' ההלכה כך וכר ,עיי"ש.
ויש להעיר מכו"כ ספרים שדנים בעבינים אלו:
בס' החינוך ,מצוה מ"ב מבאר ד"ידועכי ענין הכישוף
דבר רע עד מאד וגורם כמה תקלות לבני אדם...וזהו שאמרו
זכרונם לברכה למה נקרא שמם כשפים שמכחישין פמליא של מעלה

יד

-
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ושל מטה ,כלומר שכחן עולה לפי שעה יותר מכח הממונים עליהם.
ענין הכישוף אפשר להעשות בלתי מעשה שדים ,ואמנם גם עם
השדים יעשו לפעמים אותן ,ואותם השדים שמשתמשין בהן
למלאכת הכישוף נקראים מלאכי חבלה. ..לפי שענין הכישוף
אינו נעשה רק לחבלה.

לעולם
וכן יש להעיר
מביאור הרדב"ז בספרו מצודת דוד ,טעמי
המצות ,מצוה ס"ז  -שלא לכשף. ..וא"ת איך יש כח באדם
להכחיש פמליא של מעלה ,ככר כתכתי לך שברא הקב"ה עשר כתרין
תתאין דלא קדישין כדי שייראו מלפניו וכל בני קדים היו
משתמשין בהם...וע"י השבעות בכתרין הנז' ויופין את חיילותיהם
להם השדים הנמשכים מכחם לעשות שאלתם ,אותן השדים
המשתמשים בהם נקראו מלאכי חבלה ,כי לכר נבראו ליסר בהם
הרשעים כדי שייראו מלפניו...וחד אמר מן הנקבות באות כל
מיני כישוף וכל הרהורים רעים ואלמלא שאסורים ידי' ולא
שבקו לה היו הורגין וממיתין כל בני העולם בכל עת ובכל
זמן...עיי"ש בארוכה .וכן כתב במצוה ס"א ... -אבל רחוק
אצלי לקבל שתתחייב התורה מלקות על התחבולה וקלות הידים,
אבל הוא מפעולת השדים שיש בכח ההשבעות אשר עושים להם
לאחוז את העינים להראות לאדם דבר של תמהון ואינו ולכן

חייב עליו מלקות ,עיי"ש.
וכן יש להעיר ממש"כ בשו"ת שלו ח"ג סי' תתמ"ח,
בשאלה אם מותר בזה"ז השאלה בשדים ,באיזה דרך מותר ואיזה
דרך אסור( ,וכדאי לעיין שם) ,ומסיים שם...ולא תחשדני
מפני שכתבתי לשון המאירי שאני מכחיש מציאות השדים כי אני
קלה
חז"ל אפילו
שהכתובים
מאמין

שיחה
שלהם כ"ש
ככל דברי
פשטיהם מורים על מציאותם ,ולא יזבחו עוד ,את זבחיהם
,שעירים וגו' יזבחו לשדים וגו'( .והוא ע"ד דברי האברבנאל
על שופטים יח,ט מובא בגליון כג סעי' י' ,וכן ראה בארוכה
שו"ת רשל"א ח"א סתי"ג).
ולכאורה משמע מכו"כ מקומות (נוסף על הנ"ל) שענין
שדים ,כשפים עויין קיים .ומהן:
תשובת הרמב"ן (הוצאת מוסד הר' קוק  -שאוועלו ע' קנז
 ...ואני תמה מאד כי שמעתי בבירור שמנהג אלמניי'ו לעסוקבדברי השדים ומשביעים אותם ,ומשלחים אותם ומשתמשים בהם
בכמה ענינים...אבל מעשה שדים שרי ,וזהו דעתם שנהגו בו,
ועשו כמה מעשים.

וכן בזמן ר"י החסיד ז"ל ,דהנה בשו"ע יו"ד סי' יאיד
מובא דין מהרמ"א ד"מקצת שוחטין נזהרין שלא לשחוט שום
אווז בטבת ושבט אם לא שאוכלים מלבה משום שקבלה היא שיש
שעה אחת באותן חדשים אם שחט בו אווז ימרת השוחט אם לא

-
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טו

אוכל ממנה ונוהגין לאכול מן הלב" ומפרש בס' כרתי ופלחי
ד"תמי' תהי'" שהדבר יצא מפי החסיד ר"י ז"ל ,ובימיו היו
באווזות כנודע בכתבי מעשיות שיש על
הרבה מנחשים ומכשפים

זה מר"א מגרמיזא לבטל נחם ,ואפשר דאף זה היי לבטל כחם,
אבל בזה"ז דלא שמענו ענין זה ,ודאי אין להקפיד ולאכול
לסעודת מצות שבת ברית מילה וחתונ' ,פשיט' דיש לו לשחרט
ושומר מצות וכו' ,ועיין עוד בענין זה בדרכי תשובה.
ויש להעיר שג"כ מובא ,מקרים של מחלות שבאו ע"י כשפים.
ראה דרכי תשובה סי' העט אות ו' שכותב...עכ"ז אין אנו
צריכין להרחיק ולחוש שמכיח הטומאה נעשה ,שהרי לפי
המבואר בפוסקים וכו' מותר להתרפאות ע"י לחש ע"י עע"ז
כשאינו בודאי שיזכיר שם ע"ז על הלחש ,והרי בלחש בודאי
אין מבוא להטבע שיפעל על חולי...ואפי' להתרפאות ע"י

כישוף יש מהפוסקים שמתיריו יכו'.

וכן בשו"ת דבר שמואל טיי שנ"ט (הובא בדרכי תשנבה
סי' קנ"ה אות ח) ,שכתב בדבר החולים הנכפים ר"ל או שכפאן
שד ,שאסור לילך לגלחים הכומרים כפעם בפעם לקראת לחשים
המשביעים את הרוחות בהזכרת שמות ,עיי"ש.
(ויש להעיר שם ,בדר תשובה סי' קעט אות ו' משו"ת
כישנשאל בדבר הנעשה בבישוף אם הואגור ארי' יהודה סי' עת
דבר הנאכל ,אם מותר לאכלו).
ומצינו ג"כ מקרה שילד מת משום כישוף ,בשו"ת חות
יאיר סי' צב .והמעשת שהי' כך הי' שאמר הולידה בן ועמנו
הי' גר לעת הזאת עכו"ם פועל העושה מלאכת י"ש שנהג
בארצות האלה ,ובשעת לידת אמך ,הגיע גם עת לידתה של סיכותיי
ליל שלאחרי' ובליל שקודם המילה שקורין רוא"ך נאטט כידוע,
והי' בחצי הלילה נתכשף הילד ,שקורין בינו"מין וכאשר
אמך ונער' משנתה כי מת הילד (עיי"ש בפרטיות כל
הקיצה
הסיפור).

וכן ראה ,שו"ת בית שלמה אבך העזר סי' טו ,בשאלה על
אשה שנפרדה מבעלה ולאחר י"ג חודשים הולידה (אומרה שבעלה
עשה לה כישוף ע"י נכרי שיעצור הולד כדי שתמות היא וולדה
בסוטה ד' כב עובדה דיוחני שע"י כישוף
עי"ז ומציין למעשה
יכולים לעצור הלידה ,עיי"ש (ולא דחה סברא זו משום זה שאין
לכישוף כח בזמן הזה ,אלא משום טעם אחר).
פ"ח
ן
י
ל
ו
ח
סי'
וכן יש להעיר מ"ים של שלמה" על מס'
יג ,בדין חולה שיש בו סכנה ,מותר לשאול במכשפים...והחולי
ע"י כישוף מותר אפי' אין בו סכנה ,ומבאר שם...מ"מ הכא
י כישוף כ"ע מודי' שאינה חכמה אלא ענין רע הוא שניתן
גב

טז
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לב"א...והיינו שהוא דבר רע להשחית ולחבל...ומ"מ לפעמים
יראה להתיר אפי' דברים שאין הוא סכנת נפש אלא סכנת אבר
וכגון שידוע שבא החולי לאדם ע"י מקרה ורוח רעה דשרי לשאול
בהן לפי דברי הרמב"ם דעל אותן ענינים וכיוצא בהן רוב
המכשפים יודעים ומוצאים עזר ותרופה ואפשר אף לדברי -
הרמב"ם יראה למצא היתר ולומר שלא אסרה תורה כישוף כה"ג
דאינו בא אלא לגרש ולבטל כישוף ורוח רעה הדומה כי לא
אסדה תורה אלא לשאול בהן ולרדוף אחריהן ולהאמין בהם שיש
ממז בעניניהם וראי' קצת לדבר שהסנהדרין היו לומדים כושוף
כדי לבטל כישוף של המחוייבים מיתה.. .
(וכן יש להעיר ממש"כ על מס' יבמות פ"ב סי' י"ח
בסופו...ומ"מ כל שאר חסרונות כגון שמצא בה מומין שנוכל
לומר שמא קיבל ופייס או שמזמין באו מאח"כ או שנעשה כישוף
גדול ביניהם שלא יכול לראות בפני'.)_..
וכן מובא בשו"ת היים ביד סי' לד (דף לחיב) ...אמנם
מה שנהגו הנשים בעירנו אזמיר וע"א לעשות מתוק או לזרוק
מים וכדומה כדי לפייסם ילשוחדם (מדובר שם על שדים) ,לבל

יריעו ולבל ישחיתו והכל עושים בשם ה' אלקי ישראל והשם
אבותינו הקדושים בזה ,אין איסור כלל(...ומציין שם למעם
לועז סי עקב וז"ל) לעשות מיני קיטורים לשדים כדי לכפות
אותם למלוי שאלתם זה נקרא עע"ז אבל מה שעושים הנשים
כשיש איזה חולה לקטר את הבית ולהניח מתוק מדבש וחלב בבית
הוא מותר כי כוונתם הוא לפייסם כדי שלא יזיקו לחולה
ולרפואתו מחולייו ,עיי"ש.
ובשו"ת חת"מ יו"ד סי' ז'כותב "כי אין שדים ורוחים
שולטים על צורת אדם השלימה אא"כ חסירה בצורת אדם ,היינו
בדעתו ושכלו מש"ה רוב משוגעי' מזיקים ב"א מריעים ולא
מטיבים ,דמתוך שנטרפה דעתם נעשו מרכבה לשד ורוח המזיק,
י"ש.

עי

רכך יש להעיר מס' מעשה טובי' (מר' טובי' הרופא)
שמציין כו"כ פעמים למחלות הבאים ע"י כישוף ,כגון בחלק
הנק' ס' פרי בטן פרק שני מדבר בילדים דלים בדקות הבשר
מחמת כשפים.
עכ"פ ,לאחר כל אריכות הנ"ל ,לכאורה משמע שענין
מי
הכשפים ושדים ,עדיין הי' קיים בזמן הראשונים עד לי
האחררנים ,כמוכח מכו"כ תשובות שהי' נוגע בזמנם ,וכן
מובא כמה סיפורים שאירעו אז (וכן להעיר מס' השיחות תש"א
ע'  ,137שהובא בגליון כד ,סעי' כד) ,א"כ מנלן המקור שכל
המחלוקת בין הרמב"ם והפוסקים ,הוא דוקא בנוגע זמן מ"ת,
ובזה"ז כ"ע מודים דנתבטל .,ועדיין צריך ביאור בכל הנ"ל.

-

יז
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ומענין לענין באותו ענין ,צ"ע מענין "עין הרע".
דהרי ידוע ומפורסם כון'כ דינים ומנהגים (מובא בשו"ע ,וכן
בספרי מנהגים) שעדיין נוהגים עד היום משום חשש "עין הרע".
ולכאורה ענין "עין הרעי' הוא ענין ע"ד כח הכישוף ,ואעפ"כ
חזינן דעדיין מתחשבים עם כח של "עין הרע".

.

.

1

בהשמטה ל"משיחת" אור לכ"ף מרחשון (נדפס בסוף "משיחת"

י"ס כסלו וש"פ וישב

ש.ז).

מובא בסופו "ולהעיר שכו"כ אישים

הי' בחותם (וכיו"ב) שלהם צורת ארי'".
ויש להעיר משלטי גיבורים על מס' ע"ז מגיב (בדפי ר"ן

הוא יט,א)...ותניא בתוספתא טבעת שיש עליה פרצוף מותרי
לחתום בה...ושמעתי ממורי הרמב"ן ז"ל שהי' עושה אותו צורת
ארי' כמו שאמרנו ואינו חושש לכלום".

מיכאל לוזניק
-
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יג .בגליון כז (רכו) מקשה הרב מ.א.ס .דע"פ ביאור כ"ק
אד"ש הנה משה הוא זה שהשלים את הזהב לנדבת המשכן ,ועפ"ז
יוצא דמשה השתתף בנדבת המשכן ,ולכאורה הוא בסתירה להמבואר
(לקו"ש ח"ו ויקהל (ב)) שמשה לא השתתף בנדבת המשכן כיון
דלא הי' לו כל שייכות לחטא העגל שע"ז הוצרכו למשכן.
הנה בפשטות לא קשה מידי ,דהרי זה שמשה השלים את
הזהב ,לא הי' בשביל נדבת המשכן כנדבת בנ"י ,אלא ,כיון
שראה שלא מספיק ,אז השלים מהזהב שהי' לו .ופשוט שלא מצד
זה שאין לו כל שייכות לזה הנה אף שחסר ,לא ישלים את החסר.
באותיות אחרות :משה רבינו שהוא רועה נאמן ,הנה
כשרואה שעדיין לא נשלם סכום הזהב הצריך למלאכת המשכן,
הנה הוא משלים את החסר ,ואולי אפשר לומר עוד יותר ,דאף
שלא הי' לו כל שייכות לחטא העגל ,מ"מ מצד שהוא רועה
ישראל ומנהיגם ,הנה כשהי' לו הזדמנות להשתתף עמהם( ,ע"י
שהי' חסר בהזהב) הנה נצל הזדמנות זו והשלים את החסר.
אבל מובן שזהו לא בתור נדבה וכנ"ל.
*

מה

*

שלכאורה עדיין צריכים

*

להבין הוא ,היתכן לומר

יח

-
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שלכל בני ישראל הנה כמות הזהב שהי'
העגל) לא עלתה על כ"ט ככר זהב.

להם (אף לאחר חטא

ואולי י"ל( ,אף שהוא דוחק גדול),
היתה כפי "אשר ידבנו לבו" "אשר נשאו לבו"
רוחו" ,ועפ"ז הנה אף שהי' להם עוד זהב ,הנה נדבת לבם
היתה כ"ט ככר .ואין להקשות דלפ"ז מדוע הי' משה צריך
להשלים את החסר .דהרי מובן בפשטות דמלאכת המשכן לא יכולים
לעשותו מזהב (וכיו"ב) שישנו אצל בנ"י ,אלא ממה שנדבו
למלאכת המשכן.
עוד יש להעיר ,דכשבאו החכמים העושים את כל מלאכה
הקדש ואמרו אל משה מרבים העם להביא מדי העבודה למלאכה,
וכמו"כ אח"כ כשויצו משה וכו' אל יעשו עוד מלאכה לתרומת
הקדש וכמו"כ אח"כ כשויכלא העם מהביא ,הנה בכל זה לא מסתבר
לומר שבהרגע שהי' מספיק (לדוגמא) נחשת הנה באותה הרגע
הביאו בנ"י את כל שאר הדברים בדיוק כפי הנצרך ,אלא ,שבכל
דבר כשראו שכבר מספיק אז הכריזו שלא להביא עוד מזה ,וכן
בכל דבר.

נ"י
דהרי נדבת ב
"אשר נדבה

*

*

*

בגליוך שם העיר הח' ש.ה.ט .דזה שנתעשר משה הרבה היי
מפסולת הסנפרינון ולא מהזהב ולקנות זהב מבנ"י אי אפשר
כיון שכבר נתנו כל מה שהי' להם,
אבל כשאומרים שנתעשר הרבה ,פשוט שאיך הכוננה דעושרו
הוא הפסולת של הסנפרינון ,אלא דמהפסולת של הסנפירנון
הנה ע"י שקנה כו"כ דברים נתעשר משה הרבה.
ועל קושיתו מאיפה קנה הזהב ,הנה ראה בלקו"ש חי"א
עי  130בהע'  ,20דמשמ משמע דחוץ מהארזים שהביאו אתם
ממצרים הנה שאר הדברים קנו מתגרי או"ה .וי"ל שזה גופא
הוא הטעם שהביאו אתם רק ארזים דהרי שאר הדברים הנה
אי
שישנם אצל בנ"י או שיקנו מתגרי או"ה ,משא"כ ארזים של
עשר אמות וכו' לא מסתבר שתגרי או"ה יסתובבו עם זה במדבר.
ולהעיר מלקו"ש חכ"ב ע' ... :182האבר זיי זיך געגרייט
צו דער גאולה פון מצרים ,און צום בויען פון דעם משכן אין
יענע צייטך ,דורך מיטנעמען מיס זיך פון מצרים אידישקייט,
תורה ומצות ,און הייליקע ברעטער און הייליקע "זהב וכסף
ונחושת ותכלת גי'" אויף בויען דעם משכן.
1

בשיחת תענית

.

.

אסתר (מוקדם) דאשתקד (הנחה בלה"ק מ"ב):

-

יט
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מבאר כ"ק אד"ש דאף שההפטרה דומי התענית שייכת היא לכל
"תענית אסתר"( ,הנחה בלה"ק
התעניות  -יש לה קשר מיוחד עם
מ"ב) :בהפטרה דיום התענית נאמר" :תחת הנעצוץ יעלה ברוש
ותחת הסרפד יעלה הדס" .וע"פ מ"ש כמדרזחל (מגילה י ,ב.
ולוד)" :יעלה ברוש זה מרדכי. ..יעלה הדס זו אסתר"  -מובנת
השייכות המיוחדת דפסוק זה עם ימי הפורים.
ולהעיר ,דפסוק זה אומרים אותו ב"סליחות" לתענית
אסתר.
*

*

*

בלקו"ש בהעלותך תשמ"ב מבאר (מסעי' ד' ואילך)
בפרש"י (ט,א) ולמה לא פתח בזו מפני שהוא גנותן של ישראל
שכל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר לא הקריבו אלא פסח זה
בלבד .דאף שקרבן פסח תלוי בביאתם לארץ היי להם לתבוע
שיעשוה אף במדבר .וזה שלא בקשו הוא גנותם של ישראל. .
ואח"כ במ"ח מקשה לאידך ,איך זה שמשה ואהרן וכיו"ב לא
בקשו ולא פעלו אצל הקב"ה שבנ"י יקריבו קרבן פסח במדבר
במשך כל זמן היותם במדבר.
ומבאר בפנימיות הענינים שנשיאי ישראל דואגים לכל
לראש עבור צאן מרעיתם עד למס"נ .ולכן אם היו משה ואהרן
מבקשים אצל הקב"ה שיקריבו קרבן פסח עוד בהיותם במדבר,
הנה זה גופא הי' מבטא את גנותן של ישראל עוד יותר מכמו
שזה עתה שלא בקשו .כי אז הי' בבירור יותר שזהג ענין

שיכולים לפעול ,ובנ"י לא בקשו.
אכל עדיין לא נתבאר איך יתורץ
י"ל ע"פ פרש"י בפי ויקרא א ,א .ד"ה לאמר.. .:
ואולי
שנה שהיף ישראל במדבר כמנודים מן המרגלים ואילך
שכל ל"ת
לא נתייחד הדבור עם משה שנא' וכו' .ולפי"ז כיון שהדיבור

בפשש"מ.

לא הי' באופן דנתייחד עמו ע"כ לא יכלו
ענין כזה.
וע"פ המבואר בפנימיות הענינים כלקו"ש הנ"ל ,י"ל בן
לבקש מאת הקב"ה

לכאורה בפרש"י ויקרא הנ"ל .ג"כ.

משה מנחם מענרל איידלמאן
 -תות"ל - 770

יד .בגליון כ"כ (רכא) הערה כד שואל בנוגע למה שאמר כ"ק
אד"ש בהתועדות שבת פ' משפטים ש.ז .שאם משיח הי' בא לפני
שבת מברכים הי' יכול להיות שלא יעברו את השנה וע"ז שאל
הרי לפי החשבון יוצא ששנה זו מעוברת וע"ז אומר; ואולי

כ
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אפ"ל בזה...אין הכי נמי שמעברין...בכדי
האביב ,אבל מהו ההכרח שיעברו

שחה"פ יהיי

שנה זו דוקא.

בזמן

וזה לא מובן שהרי תקופת ניסן הי' יוצא בה' אייר אם
לא היו מעברין ובגלל שעברו יצא בה' ניסן ומתי שיוצא תקופת
ניסן אחרי ט"ו ניסן אז מעברין מצד חודש האביב( ,כמובא
ברמב"ם פ"ד הלכה ב').
וגם מה שכותב אח"כ ,ואולי אפשר לקשר זה עמ"ש
בסנהדרין והובא להלכה ברמב"ם שאין מעברין אלא מפני
גליות שנעקרו ועדיין לא הגיעו הרי הרמב"ם אומר שמצד תקופת
ניסן מעברין וגם מה שהי' קשה על הרמב"ם מהגמ' סנהדרין דף
יא,ב .שמעברין רק בגלל שתי סימנים הרי ע"ז פי' ה"פירוש"
מתי שיוצא תקופת ניסן אחרי ט"ז ניסן כדרר ממילא יש עוד
סימן.

אבל לכאורה יכולים לבאר הפירוש בהשיחה עפ"י השגת
הרמ"א שאין מעברין מצד התקופה לבדה.
קארף
מנחם
ישיבתמענדני
תות"ל לוד
סו .בשיחת הענית אסתר (מוקדם) דאשתקד (כנדפס ז"ע ללמוד
בתענית אסתר (מוקדם) ש.ז( - ,הנחות הת') סי"ב כתבאר
ש"הקנאה והתאוה והכבוד" ש"מוציאין את האדם מך העולם"
(אבות פ"ד מכ"א) הם לעומת השלשה קויו "תורה עבודה
וגמילות חסדים" שעליהם "העולם עומד" (שם פ"א מ"א) .עיי"ש.
ושאלני אחד מהו ההסבר בזה.
וז"ע ראיתי בהקדמת המו"ל סל' מטה משה (ירושלים
תשל"ח) שמבאר השייכות בין גי אלו (ולהבדיל לג' אלו,
"תורה" לעגמת "כבוד"" ,עבודה" לעומת "תאוה"" ,גמ"ח"
לעומת "קנאה" וז"ל:
תורה .היינו לימוד התורה ותכלית זאת המצוה היא לקנות
ו .
לעצמו דעת תורה ,לידע שרק דעת התורה מכרעת בכל חיינ
ושלא נתור ח"ו אחר לבבנו ,היינו לבטל יצרא דעבודה זרה כו'
לימוד התורה היא מצוה בפני עצמה .כי חוץ מה שאנו מחוייבים
ללמוד חלקי התורה שנוגעים להלכה למעשה ,אנו ג"כ מחוייבים
ללמוד אפילו חלקי התורה שאינם נוהגים בזמן הזה .ואפילו
מה שנאמר רק לשעה ולא לדורות .דרוש וקבל שכר .תורת ה'

תמימה .כידוע ישנם מאמרי חז"ל לאלפים המדברים במעלת
לימוד התורה.
עבודה .להיות מוכן להקריב כל כוחות נפשו לעכורת

-
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כא

השי"ת .עיין רמב"ן בתחלת פ' קדשים מה שאומר שם על ענין
קדושה ,משם תבין שעבודה ,קדושה היא ההפר של "תאוה" היינו
מי שהולך אחר תאות לבו.

גמילת חסדים ההפך של קנאה .במקום לקנא את חברו במה
שיש לו .מדת גמילת חסדים מלמדת אותנו להיות שמח בטובת
חברו ולעשות כל מה שבכחנו ומאדנו לעזור לו בכל הענינים
הן בגשמיות הן ברוחניות .בקיצור לסור ולהתרחק מן הג'
מדות הרעות הללו היינו קנאה תאוה כבוד .בכל מיני התרחקות.
זהו חלק "סור מרע" ,ובהם כלולים כל שס"ה לא תעשה שבתורה,
אשר תכליתם וכוובתסהם לשרש ולעקור מלבנו ומנשמותינו כל
המדות הרעות .עיין ספר החינוך איך הוא מפרש כן טעם כל
מצוה ומצוה .וכן כל ספרי חקירה ,מוסר ,וחסידות מפרשים את
המצוה בדרך זה .ע"כ.
ויש לחפש בעוד ספרים עד"ז.
הרב שנ"ז ליבו"ר

 -ברוקלין ב.י- .

הי ו ם י

ום

טז .ט"ו בשבט" :כשנגשו להדפיס חלק שני של ה"תורה אור"
 כבר נודע להחסידים אשר ישנם הגהות וביאורים מהצ"צ עלהמאמרים .ויפצירו בהצ"צ אשר ידפיסם. ..עד אשר גם משלשה
בניו
תורה".חלמו החלום הזה...ואז הסכים...ויקראו לו בשם "לקוטי
ויש להעיר ע"פ הכלל מובא בשם סי הרוקח ששם המחבר
רמוז בשם הספר הרי לקוטי תורה (מספר קטן) עולה= ,37
שניאור זלמן=  37מנחם מנדל= ( .37ועפ"ז יומתק מה
ש(בהשגח"פ  -ראה היום יום  -ג' שבט) חלק השני של תורה
כולל גם הגהות וביאורים של
אור נק' לקוטי תורה ש
להנ"להרייש להעיר (ע"פ הרוקח הנ"ל); הצ"צי
בתור המשך
אמרי בינה ( -מספר קטן) בגימט' שמו הב' של מ"ק
אדמו"ר האמצעי (מספר קטן)
קונט' עץ החיים ( -עם השתי תיבות (בהנובע לצירוף
כולל (אחד או יותר)  -יש להעיר ממ"ש בעל השריוח בהקדמתו -
"התבצלות המחבר" )).בגימט' שמו הב' של כ"ל אדמו"ר
(מוהרש"ב) נ"ע (מספר קטן).
לקוטי דיבורים ( -מספר קטן) בגימט' שמו הב' של
כ"ק אדמו"ר (מיהריי"צ) נ"ע (מספר קטן).

כב
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לקוטי שיחות ( -עם שתי תיבון "לקוטי שיחות") (מספר
קטן) בגימט' שמו הב' של כ"ק אדמו"ר שליט"א.
הגדה של פסח (עם גי תיבות "הגדה של פסח") (מספר קטן
בגימט' שמו של כ"ל אדמו"ר שליט"א.
ועד"ז היום (יום) במילוי יודי"ן (עם הבולל) הוא
בגימטי שמו הראשון של כ"ל אדמו"ר שליט"א.
ומכהנ"ל רואים עד כמה מדוייקים דברי רבותינו נשיאנו
הרב מיכאל אהרן זעליגזאן

 -ברוקלין נ.י- .

יז* .בלקו"ש יתרו ש.ז .בסעיף ד' מאריך להונית שיש גדר בן
נח אף בלא קבלה בב"ד ,שאז נהי' גר תושב ,וגם בלי קבלה
בב"ד ,יש מצוה להחיותו בל שמקיים הז' מצות שלהן.
וכעת ראיתי בשו"ת צמח צדק היו"ד סי' פ"ג ,וז"ל:
והנה גר תושב הוא שקבל עליו שלא לעבוד עבודת כוכבים
ושבע מצות כמ"ש במס' ע"ז (דס"ד ע"ב) .וע"כ הא"י (-האינם
יהודים) עתה שמאמינים ביחוד הבורא .רק שאוכלים מאכלים
האסורים לנו .ואינן נימולים .אנו מצווים בהם וחי עמך
כמו בישראל .וכ"ש שאסור להונות אותם כו'...לכן לענין
וחי עמך הם ג"כ בכלל כיון שאינם עו"כ ומאמינים בבורא
עולם והשגחתו וגומלים טוב וחסד .ע"כ חייבים אנו לדרוש
שלומם וטובתם .ע"כ.
ולנאורה מפורש דעתו כפי שהוכיח כלקו"ש.
*

*

%

רציתי להעיר בענין מהצית :השקל שנוהגים לתרום בהענות
אסתר ,שראיתי נוהגים פה מדקדקים לתת חצי דולרי כסף  -כסף
ממש ,ולא חצי דולר הרגיל ,שהוא חיבור כמה מיני מתכות.
ואמנם בכף החיים סי' תרצ"ד ס"ק כי כתב "וע"כ מי
שידו משגת יש לעשות זכר למחציה השקל בשלימות דהיינו שיתן
מטבע שמצוי באותו מקום ששמו מחצית ויש בו כסף מזוקק
שיעור מחצית השקל או יותר...ושיעורו ג' דראה"ם כסף...ואם
לא נמצא כזה במקומו ,אז יתן מטבע כסף שיוכל לקנות בו
מתה"ש ,דהיינו ג' דראה"ם כסף ,דלא עדיף זכר בזה"ז מפדיון

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

*) שייך

למדור לקוטי שיחות.

-
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כג

הבן דאו' ,דיוכל לתת כסף או שוה כסף. ..אלא דעכ"פ יש ליחן
כסף אם אפשר זכר למחה"ש שהי' כסף" ,עכ"ל בהנוגע לענינינו.
אך לכאורה לא נתפשט המנהג להקפיד על כסף
דוקא ,והדי
הזכירו האחרונים שנהגו החצי גראשין ,וכמדומני שהוא מטבע
של נחשת .וגרול

א' תרם מטבע של זהב( .עיין ב"ה כמש"ב שם).
ומאידך ,יש גם חסרון במטבעות תכסף ,והם א) כפי
שכבר העיר המש"ב שם" ,אין רשות להגבאי להחליפם ( -ג'
חצאי רו"כ) תחת ג' חצאי ג"פ .והרי ג' חצאי דולרי הכרף
שוים כהיום בערר  20דולר (בפי ששמעתי) ,והרי זה כחוכא
ואטלולא כשקונים אותם בדולרים אחדים.
ב) גם (בגלל סיבה הנ"ל) אין זה מטבע הנהוג במקום
זה ,ולכאורה הוי שוה כ6ף ולא כסף.
ולפי"ז אולי ראוי להעדיף ולתרום דוקא ג' חצאי דולר
הרגיל עכשיו במדינה זו ,ולהעיר משיחת ב"ק אד"ש פ' פקודי
ש.ז.

ואבקש מקוראי הגליון להעיר בזה ,וגם בנדון מדינות
שאין שם מטבע בשם חצי ,אם להשתמש במטבע מדינה אחרת ,או
עדיף לתת מטבע  50פרוטות של אותו מקום ,אף שאין לו שם
מחצית.

הרב לוי יצחק ראסקין
 ברוקלין נ.י- .יח בגליון דש"פ ויקרא (כז) אות ב' העיר הרב מ.י .על
מכתב הנדפס כלקו"ש חכ"א ,שמדובר שם בפנים המכתב אודות
מדריגות בשינה ,ובהערה שם מציין כ"ק אדמו"ר שליט"א :ראה
ב"ר פי"ז,ה .ובמאמר הידוע ד"ה ואת האלף כו' .ומעיר הנ"ל
שעתה כבר נדפס מאמר ד"ה ואת האלף (בספר מאמרי אדה"ז
פרשיות) ולכאורה לא נמצא שם אודות דרגות בשינה שבגלות.
ושוב מעיר מבת"י דא"ח ישן (לא נודע למי) שהובא בכ"מ
בשיחות שבזמן הבעש"ט היו ישראל במצב של התעלפות ,ומסיים
וצריך בירור מדוע לא צויין במכתב הנ"ל לכת"י דא"ח ישן זה.
וכפי הנראה לא פירט הרב הנ"ל הערתו כל צרכה ,כי
בודאי כוונתו לא רק לפתגם הנ"ל שבזמן הבעש"ט היו ישראל
במצב של שינה ,כ"א לתוכן המאמר שבכת"י דא"ה הנ"ל (שכבר
נדפס בשלימותו בספר מגדל עז (ע"י הרה"ח ר' יהושע מונדשיין
ע' שחז ואילך) אשר בו מבואר שיש ד' מדריגות בשינה (ע"ש
באורך)  -וה"ז ממש הענין שאודותו מדובר בב"ר (שמציין
בההערה) ,אלא ששם "שלש תרדמות הן".

כד
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והנה הרב הנ"ל כותב שאולי הכוונה ע"פ המבואר במאמר
שם שהי' קץ לשנת תר"ג ולפ"ז הרי זה שעדיין ישנים בגלותא
מורה על שינה חזקה יותר ,ומסיים "ודוחק" .וכמובן מעצמו
הדוחק שבפירוש זה.
ולפענ"ד אפשר לבאר הכוונה בדרך פשוטה יותר ,וע"פ
המבואר בהמשך הכת"י דא"ח הנ"ל (שהועתק בס' מגדל עז -
בנוסף על מקום הנ"ל  -ג"כ בהמשך לד"ה ואת האלף (שנדפס שם
ע' תפד ואילך)  -שם ע' תצא) רכשם שיש די מדריגות בשינה,
"כך הייתה לכלל ישראל שהם נצרכים לקום משינת הגלות הייתה
ג"כ ד' זמנים שונים" (והולך ומבאר שם ד' הזמנים :א) שנת
ת"ק ,ב) שנת תקנ"א ,ג) משנת תרכ"ו ,ד) מתרס"ו  -ע"ש).
והיוצא מדבריו שכל הזמנים שיש בהם ענין של התעוררות
לגאולה  -ה"ה כמו קיצה מן השינה (כלומר ,מדריגות בשינת
הגלות) .ע"ש.והרי גם בד"ה ואת האלף גו' מבאר ע"ד התחלת
ניצוצי הגאולה בשנת ת"ק ,ועד שנת תר"ג עיי"ש .וזהו מה
שמציין בלקו"ש שם ,בהמשך להמבואר בפנים המכתב ע"ד השינה
בגלות (ושיש בשינה זו מדריגות) ,לד"ה ואת האלף גו' שבו
מבואר ע"ד התקופות בהתנוצצות הגאולה .ואף שבמאמר הנ"ל לא
נזכר בפירוש ענין השינה  -הרי זהו דבר מפורסם שהגלות
נמשל לשינה (כמבואר בתו"א שמות (נ,ג) ובכ"מ).
ואולי אפשרגוןלומר רמה שהעדיף כ"ל אדמו"ר שליט"א לציין
לד"ה ואת האלף
מלציין לכת"י דא"ח הניל (הגם שרק שם
מפורט המדריגות בשינה) ,כי כת"י דא"ח הנ"ל הרי "לא נודע
למי" ,ואילו ד"ה ואת האלף גוי ברור שהוא לאדמו"ר הזקן.
ולא באתי רק להעיר.
הרב שמעון גרשון ווייסבוים

 ברוקלין נ.י- .יט .במכתב קודש מכ"ל אדמו"ר שליט"א (תשי"ט) כתב וזלה"ק:
...לעצם השאלה .אלו הקורין פ' הנשיאים בס"ת  -האם נכון
אשר בש"ק יסמכו קריאה זו לקרה"ת של הצבור ,ובס"ת זו עצמה
 היינו שיגוללוה לפ' נשא  -בכדי למעט בטלטול ס"ת - .ואףשלא העיר כת"ר עד"ז  -מובן שהספק הוא גם בהנוגע לר"ח

ניסן ולימי ב' וה! .ומטעם הנ"ל.
לפענ"ד אין לעשות כן :א) נראת כמהסיף על קרה"ת
דהציבור .ואף דמוסיפין על הקרואים אבל ,לא מצינו בשום
מקום דיוסיפו על הקריאה .ואף שיש היכר (ואפילו להנכנסים
באמצע) עי"ז שאינו מברך (לאחרי')  -הרי גס בקריאה דחיובא
מצינו אופן דאין מברכין (שערי אפרים ש"ח מכ"ט).

-

ב) אין

קמ"ר).

בג
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גוללין ס"ת בצבור,

כ"א בלי ברירה (או"ח סי'

והנה אולי אפשר הי' לחתר למצוא היתר
א) מו"ס מאי איסור ישנו להוסיף על קריאה דחיובא.
והרי בברכת כהנים צריך לימוד מיוחר שאסור להוסיף (ר"ה
כחיב) .וכמו ששם יש סברא להוסיף שצריך לשוללה  -הרי גם
כאן הוא הענין דת"ת( .מובן שהנ"ל הוא רק באם אין מוסיף
בברכות ואין טורח העכור) .וכדמות ראי' דמוסיפין מהא
דלקרה"ת בצבור מספיק לגמור התורה בג"ש וחצי (וכבמערבא
(יש"ש סוף ב"ק)) ובכ"ז מנהג הפשוט להשלים בשבה אחת- .
אבל כעין ראי' להיפך מהא דבשמח"ת כופלין פרשה א' כמה
פעמים אבל אין מוסיפין מפרשה הקודמת .ועי' שו"ת אאזמו"ר
הצ"צ חאו"ח בסופו דעדיף לקרות דבר חדש כו'( .ויש לדחות,
שהכוונה שתהי' הקריאה בענין ברכות דוקא) .כן ראי' לאסור
בהנ"ל:

מהשקו"ט והתנאים בהשלמת קרה"ת .שהחמירו הצבור (נקבצו
הדעות בשערי אפרים ש"ז ונ"ב) .ולא אמרו אשר בכל
לקרות בלא ברכה וכמו בדיעבד משלים שמו"ת עד שמח"ח .וצ"ע
בכ"ז ואכ"מ.
ב)
הובא
בשו"ת
על
ם
מי
רח
אפרסמון
נהרי
שערי
בשערי
אפרים ש"ט סקכ"ג  -דגוללין ס"ת בצבור בשביל למנוע טלטול
ס"ת .אבל יש לדחות ,דהיינו דוקא כשהצבור עצמו משתכר
מניעת טלטול ס"ת  -ועדמ"ש מג"א סי' קמ"ד סק"ז .משא"כ
בנדו"ד.
באם הי' עי"ז ריוח במק"א ,אבל ג) חשש טלטול ס"ת
באופן הנ"ל  -ז.א .בביהכנ"ס עצמו  -לאלו הנוהגין לטלטל
ס"ת לקריאת פי הנשיאים  -עכצ"ל אשר החשש אינו כלל ,כיון
שמטלטלין ס"ת לצורך קריאה שאינה אלא מנהג ,ומבהג שלא
הובא בשו"ע ורמ"א .וע"כ דלדידהו רק מבית לבית אין
מטלטלין .ועיין וח"ג עא,ב :מביהכנ"ס וכ"ש לבי רחוב.
ובשערי רחמים שם סקכ"ב הביא דעות דמחדר לחדר אפילו אין
חשש כ"כ בטלטול.
ד) ועיקר ,לפענ"ד :בכלל אין לקרות פ' הנשיאים קודם
למוסף  -שהרי הקריאה זכר ולעורר הקרבת קרבנותיהם וקרבן
מוסף שהוא תדיר ומקודש  -קודם לקרבנות הנשיאים.
לצרף קריאת פ' הנשיאים לקריאת מנחה ,צ"ע  -מלבד
הנ"ל  -בהנוגע להקדיש ...עכלה"ק,
והנה במ"ש ד"נראה כמוסיף על קרה"ת דהציבור" ,יש
להעיר במה שהביא המג"א סי' קמ"ד ס"ק ה' (מכנה"ג סי' רפ"ב)
שיש נוהגין שמוציאין לחתן ספר שני וקורא ואברהם זקן וגו'

אופן יש

.
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עד ולקחת אשה לבני משם עיי"ש ,ומשמע בפשטות שהיו קוראין
מיד אחר קריאת התורה דחיובא( ,יעי' בשו"ת בית יהודא
(לר"י עייאש) סי' סי שנסתפק שם אם החתך הוא ממנין וי
קרואים ,וכתב דבודאי אינו ממנין ז' קרואים ,עיי"ש בארוכה.
אבל הקריאה גופא בא מיד אחר קריה"ת) ,ועי' ג"כ בריטב"א
יומא ע"א שכתב וז"ל; ויש מקומות שמוציאין ספר תורה
לפרשת ואברהם זקן ,ואין החתן קורא בפרשת היום ,והוו להן
תרי בתרי ספרי .וקשיא על זה האיך יברך החתן לפניו ולאחריו
על פרשת ואברהם זקן ,עכ"ל ,הר דגם הריטב"א שלא מב"ל
ואברהםיזקן כו' הנה כל קושייתו
מהאי מנהגא לקרות בס"ת
הוא מצד דאיך אפשר לברך ע"ז ,אבל אם לא משום ברכה נראה
דאין שום חשש לקרות אחר קריה"ת ,ועי' בשו"ת התשב"ץ (ח"ב
סי' ל"ט) דמבאר מנהג זה דאיך בזה איסור דכיון דקיימ"ל
דבשבת מוסיפין על הקרואים ,נראה דה"ה דאגו רשאין להוסיף
תורות לכבוד חתונה עיי"ש ,הרי מכל זה מוכח דלא הוזכר בזה
איסור דנראה דמוסיף על הקריאה דחיובא.
אבל החילוק הוא פשוט ,דשם הרי ידוע לכל דקריאה זו
הוא מצר ענין פרטי של חתן ,ואיך בזה שום השש דיאמרו
דנעשה זה לקריאה דחיובא ,משא"כ בנדו"ד שהו"ע כללי הקשור
עם קרבנות הנשיאים ,בזה שייך שיאמרו דה"ז קריאה דחיובא,
ולכן לא הוזכר ענין זה כלל בנדו"ז בהמכתב.
ב) ועיי בשו"ת משיב דבר להנצי"כ (סי' ט"ו) שהקשה
על מנהג זה דלמה קוראין להחתן רק ביום קריאה ולא ביום
שאין בו קריה"ת? ומבאר עפ"י דעת הירושלמי דאסור לקרות
ס"ת בציבור בלי ברכה ,וא"כ רק ביום הקריאה שמברכים
ברכה"ת על קריה"ת דחיובא הנה יוצאיו בברכה זו גם על ס"ת
אפשר -
השני' ,אבל ביום שאין בו קריה"ת דחיובא ,הרי אי
לברך על קריאה זו כיון דקריאה זו לא תקנו חז"ל ,ואם
יקרא בלא ברכה יש חשש איסור מצד הירושלמי (ועיי ג"כ
בשו"ת תורת רפאל סי' ב' אודות קריה"ת בציבור בלא ברכה),
ולדבריו נמצא דלפי מנהג זה אין מברכיך על קריאה זו שלא
כדעת הריטב"א הנ"ל.
והנה לפי דבריו הי' צ"ל בנוגע לשאלה הנ"ל ואדרבה
שצריכים לקרות פ' הנשיאים מיד אחרי קריה"ת בכדי שהברכוה
דחיובא יוציא ג"כ הקריאה על פ' הנשיאים לפי דעת הירושלמי.
אבל מוכו רזה אינו ,דהרי אלו הקוראים פ' הנשיאים
בס"ת הרי עכצ"ל דלא מב"ל כמו שכתב שיש חשש לקרות בס"ת
בציבור בלי ברכה ,דהרי קוראים בס"ת בכל יום גם בשאינו
יום הקריאה ,ועי' בנמוקי או"ח מו"ס תרמ"ט שאחד פקפק על
מנהג זה לקרות פ' הנשיאים כס"ת משום דאסור לקרות ס"ת

-
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כז

בציבור בלי ברכות ,אבל הוא כתב ע"ז דאין בזה שום חשש
עיי"ש ,ועי' ג"כ בס' דברי תורה להנ"ל מהדורא ז' סי' י"ז
בזה ,ובמילא לא שייך לדון בזה כלל כנ"ל ,ועי' ג"כ במכתב
כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע (ביגדיל תורה שנה ג' סי' ל"א)
אודות סדר סיום כתיבת ס"ת דלאחר סיום כתיבת ס"ת קוראים

בפסוקים האחרונים כו' מוכח מזה ג"כ דליכא איסור לקרות
ברבים בלי ברכות.
ועוד דבכלל צריך להבין יסודו של הנצי"ב דלמה אין
קוראים הפ' להחתן גם באם אינו יום הקריאה? דלפימ"ש בשו"ת
התשב"ץ בטעם מנהג זה וז"ל :ונראה שנהגו כן מפני שני
דברים הא' משום שרוב חתנים הם ע"ה ואינם יודעים לקרות,
והרגילו אותם לקרות פ' ידועה אפילו לעם הארץ .והשני
שלפעמים אין בפרשה הפסקה טובה לחתן כגון בפ' האזינו
וכיו"ב ,ומשום ניחוש אינם רוצים לקרות לחתן פ' שיש בה
קללה ותפסו להם מנהג זה בכל פ' כו' עכ"ל ,הר לפי"ז
םישאינו יום
מובן דכ"ז שייך רק ביום הקריאה ,אבל לא ביו
הקריאה.

ג) ובמ"ש בהמכתב דאין לקרות פ' הנשיאים
משום דתדיר ומקודש קודם ,יש להעיר בזה דבשו"ת מהרי"ע
(למהרי"צ דושינסקי ז"ל) ח"א סי' ל"ב נשאל לו ג"כ כשאלה
הנ"ל ,וכתב בזה ג"כ דטוב יותר לקרות אחר מוסף ,כי תדיר
ושאינו תדיר תדיר קודם ומוסף הוה תדיר ,וזהו כהנ"ל ,אלא
דאח"כ כתב ע"ז דכבר העלה בשו"ת שאגת ארי' (סי' כ"כ)
דברשות לגבי מצוה לא שייך כלל זה ,וכתב אפילו דרבנן נגד
תורה הוה כרשות לגבי חובה ,ומכ"ש מנהג בעלמא נגד חובת
תפלת מוסף ,עיי"ש דמסיק ג"כ כהמכתב לקרות ארר מוסף,
ומוסיף עוד כ' טעמים.
אבל כשמעיינים בשאגת ארי' שם נראה דבאמת גם בנדו"ז
צריר לומר דתדיר קודם כמ"ש בהמכתב ,דהנה בתהלה כתב שם
דלכאורה צריך לומר דאם צריך לקיים מצוה דאורייתא ומצוה
דרבנן ,מצוה דאורייתא קדים דכל המקודש מחבירו קודם,
ומביא ראי' מברכות דף נ"א דאינו כן ,ומבאר הטעם בזה רהא
דכל התדיר והמקודש דקדמי אינן אלא בב' מצות דצריך
להקדים תדיר או מקודש לחבירתה ,כגון הא דאמרינן בהיו
לפניו ב' תפלות מתפלל של מנחה קודם לשל מוסף ,והיינו
דוקא ברוצה להתפלל צריך להקדים התדיר ,אבל באינו רוצה
להתפלל עדיין הרשות כידו ,ואם רוצה להתעסק בדבר הרשות
לית לו בה ,נמצא אין מעלת תדיר ומקודש אלא במצוה על
חבירתה ,אבל לא לגבי דבר הרשות ,וכיוך דשל סופרים קליו
קודם למוסף

משל תורה ה"ל נגר ד"ת כדבר הרשות ,הלכך אם מקדים של ד"ס
ההלין לשל תורה החמורים אין כאן זילותא לשל תורה ,דה"ל

כח
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כמקדים דבר הרשות לשל מצוה עיי"ש ,אבל מסיים
הילכך כל דתיקנו רבנן כעין דאורייתא תקון ,דליקדם תדיר
דדבריהן לשאינו תדיר של תורה כיון ראין באן זילותא לד"ת,
דהא ה"ל ברבר הרשות לגבי מצוה ,רל"ל בה בהקרמתה ,וכיון
שנתברר דד"ס התדיר קודמין לד"ת שאינו תדיר ,ה"ה ד"ת
קוים לד"ה שאינו תדיר ,עכ"ל ,וכוונתו דאף
התדיר לא גרע ו
דעיקר כלל זה לא -שייך לגבי דאורייתא ודרבנן ,כיון
דהדרבנן ת"ז כרשות ,אבל מו"ס בפועל תיקנו כן דבל התדיר
קודם ,וכן הוא כשהדאורייתא הוא התדיר ,כמ"ש בהדיא ,וא"כ
מובן שפיר גם לנדו"ר ובפועל צריך להקדים תפלת מוסף
לקרבנות הנשיאים כמ"ש במכתב ,גם לשיטת השאג"א.
נוסף לזה דעל עצם היסוד של השאג"א דדאורייתא לא קדים
לדרבנן ,ישנם החולקים ע"ז ,וראה בשו"ת נוב"י מהדו"ק או"ח
סי' מ"א ,ובפרי חדש או"ח סי' "6ז ,ועי' ג"כ בשו"ת חסד
לאברהם (מהדו"ק) סי' ב' שחולק על השאג"א ומפריך כל הראיות
אח"כ וז"ל:

שלו ,ועי' ג"כ שדה חמד מערכת ת' כלל מ"ט ,ועיי בדעת
תורה למהרש"ם או"ח סי' תפ"ס סעי' ט' שהביא מ"ש בקובץ על
הרמב"ם פכ"ט מהל' שבת הלי ו' ,ועור.
ר
י
ע
ד) ובנוגע לעצם השאלה בדאי לה
הר
בשו"ת
שגם
צןבי
ח"א סי' ס"ט נשאל עד"ז אודות ביהכנ"ס
בחודש ניס
יי
רג
נה
ך גם פ' הנשיא,
שו
שאין מהזירין הס"ת (ביום הקריאה) עד שק
וישנם מתפללין חדשים שרצונם לשנות מנהג זה ,ולהחזיק הס"ת
.
אח"כ להוציא הס"ת שנית אחר התפלה לקרוא פ' הנשיא איך
ינהגו ,וכתב שלא ישנו ממנהגם ,ומוסיף דכיון דהס"ת מוכנה
לקריאה בטרם החזירה ,יש בזה משום אין מעביריו על המצות,
וכעי"ז דאמרינן במנחות סד,ב ,דמצות העומר להביא מן הקרוב,
ובגמ' איתא הטעם משום דאין מעבירין על המצות כו' וממ"ש
להחזיר את הס"ת בשעה שהם צריכים לקרות בה ,עיי"ש ,ובן
כתב בספרו מקראי קודש (פסח ח"א) 6י' מ"ב בארוכה יותר,
ובהררי קודש שם ר"ל ג"כ דכיוו דאפשר לקרות מיד אחר קריאת
התורה הוה הוצאת ס"ת אח"כ שנית הוצאת ס"ת שלא לצורך
עיי"ש בארוכה ביה ,ודבריו אינם כמ"ש במכתב הנ"ל ,וכן לא
כמו שכתב בשו"ת מהרי"ץ הנ"ל ,וכן האריך בכ"ז בשו"ת דבר
יהושע ח"א סי' ע"ח והלאה ,ומסיק '1כ שטוב ינתר לקרנת אחר
מוסף ,כמ"ש במו"ס פ"ז שם ,ועי' ג"כ ב '6שערי הלכה להרב
ז"ד סלונים שי' ח"ב סי' ק"ת וק"ט.
הרב אברהם יצחק ברוך גערליצקי
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כט

כ" .באגה"ק רסכ"ח "למה נסמכה פ' מרים לפי פרה אדומה
לומר לר מה פרה מכפרת כו'" .וזה מזמן שלא הבנתי דהרי
מפורש בריש מסי יומא (ב,סע"א) בנוגע הפסק דפרשתינו פי צו
(חילד) .הובא גם בפרש"י עה"פ) "כאשר עשה ביום הזה צוה ה'
לעשות לכפר עליכם לעשות אלו מעשי פרה לכפר אלו מעשי יום
הכפורים בשלמא כולי' קרא כפרה לא מתוקם לכפר כתיב ופרה
לאו בת כפרה היא כו"ע
שוב ראיתי במהר"ץ חיות ליומא שם שכ"ה עי' (מועד
קטן כט,א) למה נסמכה וכו' למיתת צדיקים מה פרה מכפרת כו'
ועי' תוס' שם ד"ה מה כפרה מכפרת על מעשי העגל ,וצ"ל כיון
ראין מכפרת על חטא פרטי של המקריב אין נופל ע"ז שם כפרה
בלשון תורה ...והביא ראיות לזה וכו' עיי"ש.
ואולי יש לבאר זה באופן אחר ע"פ מ"ש באגה"ק ,החילוק
דקרבנות בכלל ופרה ,דפרה מכפרת גם על גקה"ט ,כו' עיי"ש
שלכן נסמכה פ' מרים לפ' פרה ,כי גם מיתת צדיקים פעל
ישועות בקרב הארץ לכפר על עון הדור אף גם על הזדונות שהן
מג' קליפות הטמאות שלמטה מנוגה כו'.
ועפ"ז אולי י"ל דלשון כפרה בכלל מתאים על חטא בשוגג
כיון שבאה עם התשובה (כידוע בדרושי דרמ"ז ואוה"ת הובאו
בלקו"ש חי"ז שיחה ב' לפ' חקת ובכ"מ) .ואז הרי"ז מכפר ממש
(ראה אגה"ק שם בתחלתו ולא נסמכה לפן חטאת הנעשה בפנים על
גבי המזבח כפרה ממש) רפי' כפרה שמכפרת לכלור החטא עי'
אגה"ת פ"א .משא"כ פרה אדומה הרי זה סוג אחר של כפרה

לגמרי.

או י"ל דבאגה"ק שם משמע דעיקר הדמיון דמיתת צדיקים
דמכפר כמו 3רה אדומה הוא לא עשיית הפרה אלא טהרת מי חטאת
ראה שם (קמח ,רע"א) "אכן בשריפת הפרה אדומה הנה ע"י
השלכת עץ ארז ואזוב וכו' ונתינת מים חיים על העפר נקרא
בשם קידוש מי חטאת במשנה כו' ,ולזאת מטהרת מטומאת המת אף
שהוא אבי אבות וכו' ולמטה מטה מנוגה" .ושם בסוף הסי'
"ובילקוט פ' שמיני הגי' חטאת" .ולפי"ז מובן כפשטות
דמעשה הפרה אינו ענין של כפרה ובמילא מתאים ע"ז הלשון
"ופרה לאו בת כפרה היא" ,משא"כ מי חטאת וטהרתה.
---וראה גם לקו"ש פ' שופטים תשמ"ג ט"ב דמפורש שם דזה
שנק' חטאת הרי פרש"י "לשון חטוי כפשוטו ולפי הלכיתיו
קראה הכתוב חטאת לומר שהיא נקדשת להאסר בהנאה" ,ורק ע"פ
מדרש אגדה מיסודו של ר"מ הדרשן מעתיק רש"י פרטי ועניני

--------------*) שייך למדור חסידות.
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ל

כפרה דפרה

אדומה עיי"ש .ואני אמרת? בחפזי ואם שגיתי
הרב מ.

את"ו.

אייזיקמאן
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אודות הענין

כאי .בענין המדובר בשיחת קודש דתענית אסתר,
רעד דלא ידעי דמובן ופשוט דאסור לעבור עי"ז שום איסור
וכו' יש להעיר במ"ש המהרש"א בחדא"ג ב"מ כג,ב ,דאיתא שם
צורבא מדרבנן מ מילייהו בתלתא מילי במסכת ופוריא
שניהמהרש"א "בפוריא" היינו בפורים מותר לו
ובאושפיזא ,ופי'
לשנות לומר שהשתכר ואינו יודע בין ארור המן לברור מרדכי
אף שאינו שיכור כ"כ עיי"ש ,ולכאורה אינו מובן דמהו

המעלה בזה שאומר שמשכר אף שלא הגיע עדיין לשכרות? ואפשר
לבאר דניון דמצוה לבסומי עד שהוא שיכור ואז מדבר כמה
דעת ופעמים מביא לידי קלות ראש וכו'  ,ומזה בא
פעמי
רי
ול
םםפב
ים נעשה לשחוק והבל כו' ,לכן יש מעלה שאינו
שיו
שיכור כ"כ דבמילא לא יבוא לידי שחוק וכו' לבטל עומ"ש.
ועי' ג"כ במאירי מגילה ז.ב" .שלא נצטוינו בפורים על
שמחה של הוללות ושל שטות ,אלא על שמחה ותענוג שמגיעים
לאהבת הי ,עכ"ל .ועי' ג"כ במטה משה סי' תתרי"ב דענין
השחוק והיתול בפורים הוא רע ומר ועון פלילי הוא שלא
הותר לנו בפורים אלא שמחה של מצוה ולא שחוק וקלות ראש,
וכן בנימוקי יוסף מגילה שם שלא הותר אלא בשמחה של מצוה
ולא שימשך אחר שחוק וקלות ראש וניבול פה כו' עיי"ש.
ועייג"כ בשו"ת קנין תורה בהלכה ח"ב סי' קכ"ה.
ובענין שהוזכר אודות מה דאיתא בשו"ת אם הזיק ממון
חבירו מחמת שכרות ,ראה ביש"ש ב"ק פ"ג סי' ג' ,ועי'
בשו"ת הב"ח 6י' ש"ב ,ובשו"ת חוות יאיר סי' קס"ט ,ועי'
ברמ"א סי' תרצ"ה ובמג"א סק"ח ,ובפמ"ג שם.
הרב ג .צימערמאן
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שו נ  1ת

כא .על מ"ש הח' ש.מ.פ .בגליון הקודם שהרבנית רבקה ע"ה
סיפרה לאדמו"ר הריי"צ בשם הצ"צ שסיפור חסידי הוא הנפש של
די
חסידות ,ניגון חסידי הוא הרוח של חסידות ,התוועדות חסי
הוא נשמה של חסידות ,ולימוד חסידות ותפילה עם חסידות הן
----------------

*) שייך

למדור שיחות.

-
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לא

החי' יחידה של חסידות .והעיר הנ"ל ממ"ש בשיחת כ' כסלו
תרצ"ד (לקו"ד ח"א ,ע'  ,)204שכשחוזרים ד"ת מיוחדים עם
הנר"נ של בעל השמועה ,וכששרים ניגונו מיוחדים עם החי'
יחידה של בעל השמועה .והקשה לו איך לתווך ביניהם .ע"כ.
הנה באמת יש להוסיף קושיא על קושייתו ,והוא ,שבשיחה
הנ"ל (ע'  ,)198וז"ל" :ווען מיר האבן גיהערט א תורה פון
רעבין איז דאס ביי אונז גיווען תושבע"פ ,און ווען מיר
האבין גיהערט א מעשה פון רעבין ,איו דאס ביי אונז געווען
תושב"כ ".עכלה"ק .ואיך זה מתאים לדברי הצ"צ?
ועוד יש להעיר שם (ע' ק"ג)" ,א ניגון ,א חסידות,
און יחידות ,ויינען מחשבה דיבור ומעשה ".עכלה"ק .שמכ"ז
רואין אנו שיש מעלה בסיפור וניגון חסידי על לימוד החסידות
עצמו.

ויש לבאר כ"ז בדא"פ שיש ב' ענינים נפרדים ,ענין
הוא עבודת האדם ,והב' התקשרות חסיד לרבו .שבעבודה,
העיקר הראשון הוא לימוד החסידות .שבלי לימוד החסידות לא
אבל הכוונה האמיתית אינה הלימוד בעצמו
שייך שום
א'

עבודה.

אלא הפועל יוצא ממנו ,דהיינו ,מעשה ועבודה בפו"מ .שזהו
כוונת כל הבריאה ,וכוונת כל ענין החסידות ,וכמ"ש בלקו"ד
ע' נ"ו" ,כל ענין החסידות הוא לשנות טבע מדותיו" וכו'
עיי"ש בארוכה ובכ"מ
וענין התקשרות הוא שכשעושין רצונו של הרבי .מקושרים
עם הרבי .וזה דווקא (או עכ"פ יותר) כשעושין כוונתו האמיתי
של הרבי .וא"כ ,י"ל  -שלימוד החסידות הו"ע חי' יחידה,
שלימוד חסידות פועל על חי' ,יחידה שלו ,אבל לפו"מ עדיין
לא בא ,ואח"כ בא ענין התוועדות חסידי ומביא החסידות
שלמד לפני"ז לפעול גם על דרגת הנשמה שלו ,וניגון חסידי
פועל שיפעול גם על דרגת רוח שבו ,עד לסיפור חסידי -
(מעשה רב וכו') ,שפועל על נפש שבו ממש ,שהו"ע מעשה בפו"מ
 שהוא כוונת בל הבריאה וכל החסידות שלו מעודם.ולפי"ז יובן ,שבהתקשרות קשורין יותר ע"י ניגון וכו'
מע"י לימוד תורתו .לפי שרבי הו"ע עצמי ,ולכך כדי להיות
הגבוהות שבו ,צריכים לעשות מה שבעצם
מקושר להרכי בדרגות
אלא
ם
י
י
ו
ל
י
ג
ה
שגבוה
מכל
ממש,
הפועל
כוונתו .וזהו"ע
עצמי
שנוגע לעצמות של הרבי ,ואז מקושרים לו באמת.
ומ"ש שם שניגון הוא מחשבה ,חסידות דיבור ,ויחידות
מעשה ,הא מסיק שם בהדיא מ"ש כאן .וז"ל" :דורך חזר'ן דעם
רעבינ'ס חסידות ווערט א יחוד פון דיבור ,דורך א ניגון  -א
יחוד פון מחשבה" עכלה"ק .הרי כתב שבהתקשרות מקושרים יותר

לב
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ע"י ניגון .ועי"ז יובן ג"כ מ"ש אדמו"ר הריי"צ שסיפור
הוא תושב"כ.
ולפי"ז יש ג"כ לבאר מעשה מכ"ק הצ"צ שאמר לחסידיו
שיבתור באם רוצים לשמוע מאמר חסידות או לשמוע סיפור,
ובחרו בסיפור ,שסיפור קשור עם עצמות של הרבי יותר מאשר
חסידות .כ"נ לפענ"ד.
א' מאנ"ש
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לאורךימים תסנעז טובות
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