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נצבים ה'תשמ"א -

בקשר לההערה שנדפסה בקובץ הערות וביאורים דשבוע לפנ"ז
פ' תבא גליון לו (קב) סימן יג ,בנוגע לשעיר המשתלח  -מועתק
בזה קטע משיחח ש"פ חבא ש.ז .בה נתבאר תירוץ להערה הנ"ל.

הקטע הוגהה "9י כ"ק אדמו"ר שליט"א.
י

המערכת

נתבאר (בשיחת ש"פ שופטים ,וש"פ תצא) דרש"י צריך לבאר
למה היתה עריפת העגלה בחוץ  -דלכאורה כיון שהיא באה לכפר,
כמ"ש (שופטים כא,ח) "ונכפר להם הדם" ,א"כ היתה צריכה להעשות
במקדש (ומשכןן דוקא ,בדוגמת שאר הקרבנות שבאים לכפר ,ולכן
(אעפ"י שאין דרקו לבאר טעמי המצות
מבאר רש"י הטעם בזה בו,
בפשש"מ) "תבא עגלה
שלא עשה פירות ,ותערף במקום שאינו
עושה פירות כו ",ולכן נעשה בחוץ דוקא.

ושאלו ע"ז (בקובץ הערוה וביאורים גליון לו סי -יג -
אהלי תורה) הדי גם ב"שעיר המשתלח" שענינו הוא לכפר ,היתה

נעשית בחוץ כמ"ש "ושלח אח השעיר במדבר" (אחרי טז,כב) ומ"מ
לא ביאר רש"י (בפשש"מ) הטעם בזה למה לא נעשה בפנים?
לבשלמא בנוגע לפרה ארומה שמעשי' בחוץ ,לא קשה כנ"ל,
וכפי שנתבאר ,מכיון שכתוב "והזה אל נוכח פני אוהל מועד"
( הקת יט,ד) ופירש"י" :עומד במזרחו של ירושלים ומחכוין
ורואה פתחו של היכל ישעת הזאת דם " ,במילא הרי מודגש כבר
בזה שהוא קשור עם המקדש דוקא ,אבל בנוגע ל"שעיר המשתלח"
שנעשית במדבר ,קשה כנ"ל].
והביאור בזה :בנוגע לשעיר המשתלח כתוב (אחרי טז,כא)
"והתודה עליה את כל עונות בנ"י ואת כל פשעיהם לכל חטאותם
ונתן אוחם על ראש השעיר" ,ובפסוק שלאח"ז כתוב":ונשא הסעיר
עליו את כל עונותם אל ארץ גזירה ושלח את השעיר במדבר",
ובמילא מובן בפשטות ,דכיון שהשעיר הי -ענינו להיציא את כל
עוונות בני ישראל ,פשוט שזה צ"ל לחוץ ,ולא עוד אלא  -ל"ארץ
גזירה וגו'במדבר".
(ה,ב))
וכפי שכבר למדנו (פירש"י פ -נשא
שישנם חילוקים
בשילוח טמא מחוץ למחנה (לפי ערך חומר הטומאה) ,ישנה טומאה
הדורשת שילוח ממחוה שכינה לבד ,וישנה הדורשת שילוח בם ממחנה
לוי ,-וישנה הדורשת שילוח מחוץ לכל המחגות ,מובן בפשטוח זה
ששעיר המשתלח שיש עליו כל עוונות בנ"י ,הוא לארץ גזירה

במדבר.

נצבים ה,תשמ"א -

א.
בהקטע משיחת ב"ק אדמו"ר שליט"א שבתחילת הגליון בענין
שעיר המשתלח שצ"ל במדבר דוקא ,יש להעיר במ"ש הרמב"כ בסי
ג,
פרק מן וז"ל :וכאשר הי' שעיר המשחלח
מורה נבוכים חלק
לכפרת חטאים גדולים כולם ,עד שאין חטאת צבור שיכפר מה
שהוא מכפר ,וכאילו הוא נושא את כל החטאים ,מפני זה לא
נרצה לזביחה ולא לשריפה ולא להקבר כלל ,אלא הרחיקו תכלית
ההרחקה וישולח לארץ גזרה ,ר"ל שאין בה יישוב ,ואין ספק
לאדם שהחטאים אינם משאות שיעתקו מגב איש אחד לגב איש אחר,
אבל אלו המעשים כולם משלים לדביא מורא בנפש עד שתתפעל
לתשובה ,כלומר שכל מה שקדם ממעשינו נקינו מהם והשלכנום
אחרי נוינו והרחקנום תכלית
ההרחקה ,עכ"ל .ועי' ג"כ במאירי
ב'
בחבור התשובה משיב נפש
פי"ג שהאריך בענין זה ובדברי
מאמי אדמו"ר שליט"א בפשש"מ.
המו"נ .וזהוכעין שביאר ב"ק
ה.א.ג.
ל קד

טי שי

חו ת

פ,

ב.
תבא ש.ז :.משא"כ אידן ,איז דער תכלית פון
בלקו"ש
זייער באשאף אין זייער עצם פאראנענקייט (נאך איידער זיי
פירן דורך תפקידם בעולס).
ובהערה  :44ואין זה סתירה לזה דאגי נבראתי לשמש את
קוני (משנה סוף קידישין) ,כי אמיתית מציאות בנ"י היא למעלה
מעולס הבריאה ("נבראתי") ואפילו דעולם האצילות ("קוני")
ואדרבה במי נמלך (בנוגע להתהוות אבי"ע) בנשמותיהם של
צדיקים ,אלא שבירידתה לבריאה (אחה בראח)  -ה"ז לשמש את קוני
ועד"ז הוא בבריאת העולמות שהוא מפני שנתאווה להיות לו דירה
בתחתונים ולמכה מזה  -בכל עולם לפי דרגתו(ראה המעך הרכ"ו
ע' תמקו).
אבל
גם
בכאו"א
בעוה"ז
בהיות
עצם
נשמתו
הגשמי יס
בנ"י
("נשמה שנתח בי").
ע,
ע,
והל - ,וראה
ח"ו
2~5
לקו"ש
ח"ה
ובהערות
סם.
.246
שם צריך תיקון .ואב"מ .עכ"ל.
והנה תוכן הדברים המבואר בלקו"ש המצוין בהערה  -הוא:
כל הנבראים הם רק אמצעי  -בשביל למלאות הכוונג
העליונה (אבל לא שהם עצמם הכוונה); ואילו ישראל התכלית הוא
בהם גופא ,כי "ישראל וקודב"ה כולא חד".
בכ"ז
את
קוני",
לשמש
הרי
ומזה נמצא ,ד"אף שאני נבראתי
ישראל אינם רק אמצעי ,בשביל כוונה הליונה ,אלא שבהפ גופא
ישגו הכוונה ,והיינו ,דוה גופא מה שנבראו לשמש את קונס ,זהו

המציאות שלהם .ע"כ.

צבית '-תשמי'א

ה"לטמש אה קוני" הי' דבר

ולכאורה הכוונה :דאר ענין
נוסף על מציאותם של
י הי -נמצא ,דמכיון ש"אני
ישראל ,הרי א
התכלית הוא "לשמש את קוני",
נבראתי לשמש את ,וגי" ,הרי
וישראל הם רק אמצעי לזה; אבל מכיון והאמת הוא רזה גופא מה
שנבראו לשמש אח קונם  -זהו המציאות שלהם ,הרי נמגא שבהם

גופא הכוונה.
ומזה נמצא ,ד"אני נברכתי לשמש אח קוני" הוא אוחו
הענין מה שהכוונה הוא בישראל גופא.
ועפי"ז דורש ביאור:
בשיחה זו ובהערה מבואר דהכוונה הוא בישראל ,ומה ש"אני
נבראתי לשמש את קוני" הוא בדרגה תחתונה ,ומציין ע"ז גם
ללקו"ש הנ"ל ,ואומר שרק הלשון שם צריך תיקון ,שמזה משמע דשם
מבואר אוחו הביארד דכאן ,ולכאוי הם שני ביאורים שונים:

שם מבואר ד"אני נבראחי לשמש אח קוני" הוא אותו הענין
מה שהכוונה הוא בישראל גופא; ואילו כאן מבואר ד"אני נבראתי
לשמש את קוני" הוא במדריגה תחתונה ?
וגם דורש ביאור:
מכיון שהתכלית דבנ"י הוא בעצם מציאותם ,א"כ מחו ענין
החומ"צ ?
לבאו ,הי ,אפשר לומר :דענין החומ"צ הוא מצד ירידת
הנשמה למטה ,וע"ד המבואר בהערה ד"אני נבראתי לשמש את קוני"
הוא מצד ירידה הנשמה למטה.
אבל אי אפשר לומר כן כי ( -א) לפי"ז נמצא דבל ענין
התומ"צ הוא רק דבר חיצוני ח"ו (ב) מפורש לקפן בהשיחה אשר
מצד זה גופא שהתכלית דבנ"י הוא בעצם מציאותם,
בבתי,דישראל וקודב"ה
כולה חד ,לכן קיום התורה ומצות דבנ"י הוא
שלמעלה
ממדוהתג (דלא כבני נח עיי"ש)  -הרי אדרבה ,שמצד זה גופא
שהכוונה הוא בעצם מציאותם דבנ"י ,נעשה עוד יתרון בחומ"צ.
ואולי אפשר לומר בכ"ז:
ע,
מבואר בארוכה בלקו"ש חט"ז
 477ואילך ,דאמיתית
הענין ד"דירה בחתתונים" הוא
לדור
בנש"י,
מה
ולשכון
שנש"י
הם חד עם עצמוחו ית .-וענין זה מתבטא ע"י העבודה דתומ"צ
בתחתונים ,והיינו שעש העבודה מחגלה שהנשמות הס ה"דירה" והם
חד עם עצמוחו ית..
ועפי"ז נפצה ,שענין התומ"צ אינו ענין נוסף ח"ו ,אלא
שהוא אותו הענין מה שנש"י מושרשים בעצמותו.
ומזה  -שאין שייך לומר בנוגע לנשירי ד"אני נבראתי
לשמש את קוני" ,כי אדרבה :נש"י הס חד עם עצמותו ית ,,ו"הלשמש"
הוא הבימוי מה שהם חד עם עצמוחו.
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-

נצבים ה'תשמי'א -
נבראת

וע"ז מקשה בהערה :דלכאו -זה סותר למאמרז"ל "אני
לשמש את קוני"? ומתרז :שזהו בירידתה לעולם הבריאה (משא"כ
הנשמנה כמו שהם בצ"ע הוא אדרבה כנ"ל שהלשמש הוא הביטוי
דמציאותם האמיתי מה שהם חד עם עצמוחו).
ואולי י"ל ,דזה גופא מה ש"הלשמש את קוני" הוא הביטוי
מה שכש"י מושרשים בעצמות  -מתבטא ע"י שבתחלה נרגש שהלשמש
את קוני הוא דבר נוסף ,ועי"ז דוקא מתגלה שרש הנשמה המושרשת
בעצמיתו ,מה שאין בה הגבלה כלל.
בסגנון אחר קצת :דלאחרי שהעבודה דנש"י נעשה באופן
ד"לשמש את קוני" ,שהוא כמו דבר נוסף ,אזי מחגלה ה"פנימיות"
שבעבודה זו ,שהוא שהביטוי דזה שנשויי הם חד עם עצמותו ,וע"ד
ע,
 75ואילך.
המבואר בלקו"ש חי"ב
ועפי"ז נמצא ,דהמבואר בשיחה זו ד"לשמש אח קוני" הוא
בחי' תחתונה ,עם המבואר בלקו"ש שם דהלשמש את קוני הוא אותו
הענין מה שישראל וקובייה כולה חד  -עולה בקנה אחד ממש :כי
דוקא עי"ז מה שהלשמש את קוני הוא בחי -תחתונה ,הנה דוקא
עי"ז מתגלה אשר הלשמש את קוני הוא אותו הענין מה שנש"י
מושרשים והם חד עם עצמותו ית.,
שלום חאריטאנאוו
 ברוקלין נ.י- .פ,

ה,

ב.
בלקו"ש
ישמעאל כתב
עבור אלו שהרגו בשוגג בזמן הזה ,ע"ד שמצינו
על פנקסו "כשיבנה ביהמ"ק אביא חטאת ומינה" ,ובהערה  41כתב
 .ואף את"ל עפ"י מיניית שאי"ז חיוב על כ"א ,ושלימות
וז"ל.. :
הכפרה נעשית ע"י החשובה שבזמן הזה ...יש לומד ,דשאני גלות
שהוא לא רק כפרה כקרבן ,אלא גם גדר עונש ,עכ"ל.
סעי ,נ,
וז"ל
ויש להעיר ממה שכתב אדה"ז בשו"ע סי' קכח
כהן שהרג את הנפש אפי" בשוגג לא ישא את כפיו שנאמר ובפרשכם
כפיכס אעלים עיני מכם גם כי תרבו תפלה אינני שומע ידיכם
דמים מלאו ,ואפי" עשה תשובה ,שהרי נאמר גם כי תרבו הפלה
שינני שומע וגו" ,וי"א שאס עשה חשובה נושא כפיו ולא מנעו
ממנו ג"כ אלא כשעומד במרדו ,ויש להקל על בעלי חשובה שלא
לנעול דלת בפניהם ,עכ"ל.
(ועי" ברמב"םפט"ו מהל' תפלה ,ובב"י
דאפי,
בשוגג ועשה תשובה איגר נושא
או"ח שם דשיטת הרמב"ם
כפיו ,ובס' כתר אפריס סי' לג מביא שמצא ברמב"ם מצולם
מדפוס ררמי ,שכתוב  09בפירוש כהן שהרג אח הנפש בשגגה ,עיי"ש
דאפי,
אם עשה חשובה
ולכאז" יש מקום לופר דמ"ש בההערה
עובש'דגלוח ,תלוי בבי הדיעות הנ"ל ,דלדיעה
מגין
עדייןראפי,
הא"
אם עשה ,חשובה אינו נושא כפיו ,אפ"ל דהתשובה לא
הב'
פעל לבסרי ממש ,ולכן צריך אח"כ לגלות ,אבל לדיעה
דאם

לי

שופטים סעי-

יצטרכו לערי
מבאר דלע"ל דר,

מקל

גצ:י~) ן.תשמ"א

עשה תשובה נושא כפיו ,נמצא רהחטא לא נשאר כלל ,במילא אינו
גולה אח"כ ,אבל אולי יש לחלק
יכתבתי רק לעורר לב
המעיין.
בפשיטות
מהשיחה
בזהידגולה לכו"ע).

(כי

משמע

ב,

מ.מ.ר.
דר"ה ש.ז( .חשמ"א) במעיז
א,

ח' כחב ועל:

בלקו"ש ריוח
ד-
הנזכר לעיל פון נחמי" אז ב(יוס
ד)ר"ה איז געווען "וילכו
כל העם לאכול גו" ולעוות שמחה גדולה"  -יש לקשר לזה וואט
כ"ק מו"ח אדמו"ר שרייבט אין סה"מ תש"ג בתחלתו ,אז מ'זעט
במלכותא דארעא אז בשעת מ'איז מכתיר א מלך איז "ההכתרה גאה
בשמחה גדולה בו ,",און וויבאלד אז "מלכותא דארעא כעין

דר,יעא -

מלכותא דרקיעא" 1איז אויך הבתרח המלך במלכותא
בשעת מ'איז מכתיר רעם אויבערשטן
ולכאורה יש לקשר זה עם מ"ש
וז"ל:
אסוריםשבעת ימי הפסח ושמונת ימי
בהספד
ותענית.
וחייב אדם
כו,
עכ"ל,
רבניו ואשתו ובני ביתו
שנאמר ושמחת בחגך
והנה מדכחב "עם שאר ימים טובים" בלשון רבים ,מוכרח מזה
דסב"ל דגם בר"ה יש מ"ע להיות בשמחה ,דמלבד
אין עוד
רבים,חגה"י
בל"
יו"ט מה"ת דצ"ל
עכצ"ל א,דגם
בשמחה ,וכיון שכתב סי,
ר"ה בכלל זה ,ועי'
ועי ,סעי'
או"ח
תקצ"ז
שכתב
ג"כ בשו"ע כו,
בר"ה",
המחבר "אוכלים ושותים ושמחים
ג"כ במרדכי
פ"ק דר"ה שכחב וז"ל :ועוד דר"ה אקרי חג ככל המועדים רבחיב
בכסה ליום חגנו ואמרינן איזהו חג שהחדש מתכסה בו הוי אומר
זה ר"ה ,ועוד במ"א קרי ליה חג וכתיב ושמחת בחגך וא"ר יוחנן
הוקשו כל המועדות זה לזה הא למדת ששוה לשאר יו"ט ,מדברי
קבלה מנין שכן כתוב בעזרא ויאמר להם לכו אכלו משמנים ושתו
ממתקים וגו' ענין זה בר"ה כתיב כו" וחלי טעמא בקדושת היום
כו,
עכ"ל ,ועד"ז מביא בגליוני הש"ס מו"ק יט,א ,בשם
השאילתות ,וכן ביראים סי' רכ"ז ,ובשו"ת מהרי"ל סי -קכח.
אבל עי' ברא"ש סוף ר"ה שמביא שרבינו יצחק בר יהודא
הנהיג במגנצא לומר והשיאנו בר"ה ויוה"כ וכו' בתשובת מר
שר שלוס כתוב ,בר"ה היו אומרים בשתי ישיבוח בין בחפלה בין
בקידושא ,מועדים לשמחה חגים וזמנים לששון ,את יום הזכרון
הזה ,שהרי כחוב אלה מועדי ה' בריש ענינא ,ובסוף ענינא וידבר
משה את מועדי ה ,,וקאי אבל ענ,נא פסח ועצרת ור"ה וכו' ורב
האי כתב שאין מנהג לומר חגים וזמנים לששון וכו' ובאשכנז
ובצרפת נוהגין שלא לומר והשיאנו בר"ה ויוה"כ כו -עיי"ש.
בהל,
ולבאו -יש לעיין דהרמב"ם
מביא כ,
שבת פכ"ט הי"ט בהל,
נוסח הקידוש ביו"ט שצ"ל מועדים לשמחה וכו ,,ואח"כ
מביא נוסח הקידוש של ר"ה ולא הזכיר ענין זה דמועדים לשמחה,
עיי"ש ,ב ר הנ"ל למה לא גימא זה גם בר"ה.

בר"ה  -בשמחה גדולה .עכ"ל.
הרמב"ם בהל' יו"ט (פ"ו הי"ז)
החג עם שאן ימים טובים כולם
וטוב לב הוא
להיות בהן שמחוגו,

 -נצבים ה'תשמ"א -

ח

ולכאורה אפשר לבאר זה עפ"י הנ"ל בהשיחה ,דהחילוק בין
כל הסועדים לר"ה הוא ,דגל המועדים ניתנו מעיקרא משום שמחה,
וזהו העיקר ,אבל בר"ה לא גיתן החג משוט שמחה ,אלא כהמבואר
לעיל בהשיחה ,דבעח הכתרח המלך צ"ל שמחה ,נמצא דהעיקר הוא
בשו"ע אדה"ז
הכחרת המלך ,והשמחה היא משום ההכתרה ,ועי-
מפני
סי' תקפ"ב סעי -י'" :בר"ה ויר"כ א"א מועדים לשמחה בו -כו,
שימים אלו לא ניחנו לשמחה וששון" .ולכן אא"ל ותתן לנו
מועדים לשמחה.
הל,
ועי,
חנוכה פ"ג ה"ו שכתב וז"ל :אבל ר"ה
ברמב"ם
לא
ופחד
ויוהכ"פ אין בהן הלל לפי שהן ימי תשובה ויראה
ימי
שמחה יתידה עכ"ל ,ומסה שכתב שאין בהם שמחה יחירה .משמע שבאמת
יש בהם חיוב שמחה ,אבל לא שמחה יתירה ,ואפשר לבאר זה כהחל.
(פ,
סי,
בס,
ב -שמביא מ"ש בזוה"ק
מקראי קודש
וראה
אמור דף צה) " אמר רב יהודא כולהו מועדין מקראי קודש קרינן
בהו ,אבל נפקי ר"ה ויוהכ"פ דלא אשתכח בהו חדוותא".
סי ,כהב
אבל אכתי יל"ע בשימת אדה"ז בשו"ע ,הבסי -תקפ"ב
חקצ"ז
כנ"ל דא"א מועדים לשמחה כי לא ניתנו לשמחה ,ובריש
ומצוה לאכול ולשתות ולשמוחי עיי"ש,
פסק דאסזר לההענות
חיוב בר""
שמחה ,ובסי ,תקכ"ט סעי'ו'כ' דבר"ה יש
משמע מיה שיש
רק מצוח כבוד ועונג ,וממשיך שם שיש בחוה"מ מה שאין בר"ה,
הפסח וכו'
והוא שכל ו' ימי
חייב אדם להיות שמח וטוב לב כו-
ושמחה זו היא מ"ע מה"ת שנאמר ושמחת בחגך ובו ,-משמע דבר"ה
ליכא מצווה שמחה כלל עיי"ש ,ניל"י.
ועי'
חיוב *מחה מה"ח,
שמסיק
דבר"ה
סי' ק"ב
ש
י
סי,
ועי ,בס ,ג"כ בשג"אסי,
קכח,
ל"ה ,ובם' מחזה אברהם
חרועת
מלך
סי,
גז שרנו בדבריו.
ובם -אזר גדול
הרב אברהם יצחק ברוך גערליצקי
 -ר"מ בישיבה -

נגלה
בגמ,

ה.
שבח (דף ד -ע"ב) זרק ונח ע"ג
מחייב וחכמים פוטרין ,התם כדבעי למימר לקמן כדאביי דאמר
העומד ברה"י ונופו נוטה לר"ח ,וזרק ונח
אביי ,הכא באילן אמרי,
שדי נופו בתר עיורו ,ורבנן סברי לא
אגופו ,דרבי סבר
אמרינן שדי נופו בתר עיקרו .ע"כ.
לי ,נופו) וז"ל" :והוי כמונח בר"ה על
ד'פירש"י (ד"ה שדי
לנוף" עכ"ל .משמע דסבר ד"שדי נופו
מקום
דעיקר מחשב
א שע"י העיקר שהיא מקים ד' גם הנוף חשוב מקול
בתר עיקרו" הי
ד ,-ז.א .שמציאות הנוף נשאר נוף והוא עומד במקומו כבחחילה
זיז כ"ש,רבי

-

נצבים ה'תשמ"א -

ט

ד,
דהיינו בר"ח ,אלא שהיא נחשבת למקום
כמו העיקר .ומחייב
רבי משום מעביר (זורק) ד' אמות בר"ה .ע"כ שיטת רש"י.
ובחוס,
(ד"ה באילן) פירשו ,ד"שוי נופו בחר עיקרו"
הוא שע"י העיקר שהוא ברה"י גם הנוף נ?הרא בר"ה~נחשב כמו
שהוא ברשות היחיד ,ז.א .שמציאותו של הנוף נשאר במציאותו
אלא שהיא אינו עומד במקומה אלא במקום העיקר .ורבי מחייבו

משום הוצאה מרשות לרשות .ע"כ שיטת התום.,

מרשב"א (מובא בחוס -הנ"ל) פי ,,ד"שדי נופו בתר עיקרו"
הוא שע"י העיקר שהוא במציאותו עומד (ברה"י ,מקום ד )-נקשה
הנוף כמו העיקר ממש .ז.א .שהנוף נעקר ממציאותו ונעשה כאילו
ממש .ורבי מחייבו משום הוצאה .ע"כ שיטה הרשב"א
הוא

העיקי
שמובא
בתוס.,

(ע ,עפ"י מ"ש בקונטרסים חורף ה-תשל"ח
להסביר כ"ז
ולבאו ,יש
ה,
מקומות בלקו"ש)
,)57
מוצאי ש"פ לך לך אות
(ובכס""שלש (אופנים )
בנוגע להשלש מדריגות בשליחות ,וזלה"ק:
מדריגות בענין השליחות:
א) גם בשעת קיום השליחות ,השליח הוא מציאות לעצמו,
ומעשה השליחות מתייחס אליו (לשליח) .ענין "שלוחו של אדם
כמותו" מתבטא בכך שעשייתו נחשבת כאילו עסה זאת המשלח.
ב) מדריגה עליונה יותר :העשי' עצמה מתייחסת למשלח,
זאת אומרת ,ש(לא השליח עושה זאת ,כי אם) המשלח עושה זאת
הוליח~.
על ידי
ג) מדריגה עליונה עוד יותר :ש(לא רק עשיית השליח וכח
המעשה שלו ,כי אם גם) השליח עצמו הוא המשלח.
הנה (אופן)מדריגה הא ,שם הוא כמו שיטת רש"י (הנ"ל)
שהנוף נשאר נוףהא,במקומו אלא שנחשב כמו העיקר .והוא מתאים
בהשיחה שם "שעשייתו נחשבת כאילו עשה זאת
ממש לפי אופן
המשלח"
הב,
שם הוא כמו שיטת התום( -הנ"ל) שהנוף נשאר
ואופן
נוף אבל במקום העיקר* והוא מתאים לפי אופז הב" בהשיחה שם*
העשי ,עצמה מתייחסת להמשלת  ...שהטשלח עושה זאת ע"י השליח.
ובן אופן הג'
(הנ"ל) שהנוף נחשב
הוא כמו שיטח הרשב"א הג,
ממש כמו העיקר .והוא מתאים ממש לפי אופן
בהשיחה שם*
שהשליח עצמו הוא המשלח.

גרשון אייכהארן
שי,

.1
שאלני הרב ר.ש.ד.
בנוגע לתקיעת שופר שבמשך חודש
אלול ,אם התקינו ארתה על הציבור ,או דילמא אפי" על יחיד
המתפלל בביתו הוא ג"כ בכלל התקנה הזאת ,וצריך לתקוע לו
בעצמו*

י

-

נצבים ה'תשמ"א -

והנה בתחילה השבתי לו שגם היחיד הוא בכלל חקנה זו,
ראי ,עחז ממ"ש במנ"א בסי' תקפ"א ס"ק יחד שכותב על
והבאתי שב,
שאין תוקעין בער"ה ,שבביתו מותר לתקוע להתלמד
הרמ"א
דדי כשמפסיק בביהכנ"ם ,עיי"ש .ואי נימא דליחיד לא ציוו
כלל לתקוע בימי אלול ואינו בכלל החקנה ,א"כ מה משמיענו
המנ"א דיחיד מותר לתקוע בביתו ,הא לזה לא ציוו כלל לתקוע,
ואין לו סמה להפסיק ,אלא מוכח מזה שגם היחיד הוא בכלל התקנה
והיי לו להיות אמור לתקוע בער"ה בביתו ,ומשמיענו המג"א
דמכיון שהפסוק בביהכנ"ס די לו בזה ואיבא היברא יסותר לו
לתקוע בביתו.
סי,
אבל אח"כ מצאתי בשו"ת ציץ אליעזר חי"ב
מ"ח שדן
בשאלה הנ"ל ומסיק להיפך ,שתקנח התקיעה היתה רק בציבור ולא
ביחיד ,ומטעמא דבל דתיקנו מעין המאורע חיקנו ,ותקנת התקיעה
הרי היתה מפני שככה התנהגו נשעה שעלה משה להר בר"ח אלול,
ושמה כתוב מפורש שהעבירו שופר במחנה ,ובמחנה פירוש בציבור
ולא ביחיד ,וגס להטעם שהוא להזהיר על החשובה ,הרי ג"כ
למדים זה ממ"ש אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו ובעיר
היינו בציבור ,ולכן תיקנו ג"כ באופן זה ,על הציבור דוקא.
ובנוגע להמג"א הנ"ל הוא מביא ראי' להיפך ,דאי נימא
הי,בביהכנ"ס ,א"כ
שיש חיוב על כל יחיד ,ומ"מ מספיק ההיכר
צ"ל תיובא לכאו"א
למה רק מחיר המג"א לתקוע להתלמד ,הרי
לחקוע בביתו ,כיון דההיכר כבר ישנה מצד הביהכנ"ס ,מוכח
מזה דיחיד אינו בכלל החקנה ,ומ"מ קם ל המג"א דאף דהי-
מקום לומר שכשאמרו שלא לתקוע בער"ה משום הכירא ,הכוונה
שאפי -יחיד לא יתקע לעצמו ,כיו7דהמכוון הוא שלא ישמע תקיעות
בער"ה ,קמ"ל דמוחר לתקוע להתלמד עיי"ש.
ולענ"ד יש לפקפק במה שכתב ,דהנה מצד המעם ויעורו
ישנים משינתכם וגו' לא מסתבר כלל לואר שיש חילוק בין יחיד
לרבים ,דכיון דענין זה שייך גם ביחיד ,מסתבר דגם יחיד
חייב לתקוע לעצמו ,ועד"ז מה שכתב דאי נימא שיש חיוב על
היחיד ,למה רק התיר המג"א לתקוע להתלמד ולא כחב שיש חיוב
לתקוע ,כיון שיש היכירא מצד ביהכנ"ם ,לענ"ד אין זה מסתבר
כלל לומר דכיון שיש כבר היכר בביהכנ"ס ,במילא היחיד יתחייב
לחקוע בביתו ,כי מובן דלא רצו להטיל חיוב נכלל לתקוע בער"ה
משום הכירא ,אפי -בביתו .ורק אם צריך להתלמד ,מותר.

הרב גרשון קליערס
סי,

ירושלים

ז.
בשו"ע אדה"ז
תקפ"ח סעיףכו 1,קטן התוקע.
באותו ההעיף מובא אס התוקע פטור
אינו מוציא אחרים.
וקשה לי הנה בשו"ע של הב"י וכן בטו"ר .אלו הדינים שמי שהוא
פטור אינו מוציא אחרים ,הם בסימן חקפ"ם וב"ק אדמוה"ז הכניס
וכו' ושם

נצבים ה'תשמ"א -

,א

-

אלו הסעיפים בסימן זה ואפי' בסעיף אחד עם דין קטן התוקע
דלכאורה אלו הדינים אין להם שייכות זל"ז ולמה שיגה מהשו"ע

של הב"י והטו"ר בענין זה.
וכן בכימן תקצ"ב סעיף ז' כולל -3דינים .המהפלל מוסף
ביחיד אינו מפסיק להקוע וכן לשמוע בו .-ושם באותו הסעיף
אעפ"י שתקיעות מעומד בו" ושלא להפסיק בשיחה בין תקיעות מיושב
לתקיעות מעומד ובשו"ע של הב"י הם בב -סעיפים וגחכ צריך
להבין טעם השינוי.
הרב אלי -חיים רויטבלאט
 -כשפיץ בישיבה -

ח סי

דו ת

מביא המשל מאביו ,שאמר לו
ח.
בפוקח עררים אות סו-
מהבעש"ט ז"ל:דער בעש"ט זאגט א משל אויף תקיעח שופר,
קינדער אין א 3רויסן וואלד
א מלך האט געשיקט
פיינגען חיות ,די זייני
קינדער האבן פארבלאנדזעט ,האבן זיי
אנגעהויבו ריידן צום פאסער און ניט באקומען קיין ענטפער,
האבן זיי געטראכט אפשר האבן זיי פארגעסן זייער אייגענע שפראך
האבן זיי גענומען שרייען פון סיפן הארצן צום פאטער ,אי אי
ששימע אליין ,האט זיי דהר פאטער געענטפערט
אן ווערטער נאר די
הבעש"ט) סי,
ועיין בתר שם טוב (הוספות תירות ופתגמי
,ח ושם מביא המשל מהבעש"ט ג"כ על תקיעת שופר,ושם הלשון הוא:
גת ,משל ע"ז בשם הבעש"ט ז"ל :למלך שהי ,לו בן יחיד מלולד
היטב שהי' חביב אצלו כבבת עינו ממש ועלה בדעת האב ובגו
שיסע למדינות אחרות ללמוד חכמות ולידע הנהגת בנ"א אז נתן
לו אביו המלך שרים ומשרתים והון רב שילך ויתור במדינות
ואיי הים למען יגיע הבז למעלה יתירה יותר מכמו היות אצל
ברבות הימים רכל אשר נחן לו אביו הלך
אביו בביתו וי
הי מהצטרכזת תפנוקו שהי ,מורגל והעיקר במה
על הוצאות הדרך
שהוסיף תאוה .על תאותו בענינים רבים שעלה לו זה להוצאה
מרובה עד שמכר כל אשר לו ,ובין כך הלך למדינה רחוקה עד שגס
א'3ויא נודעתם כלע יבאמרו שהוא בן מלך פלוני מלבד שאינו
מאמיני .לו ,לא נודע כלל שם אביו ,ו-אשר ראה שכלתה כל
כל תרופות תעלות להחיות אח נפשו בצר לו עלה בלבו לחזור
למדינת אביו ,אבל מחמת אריכות הזמן שכח גם לשון מדינתו,
ובבואו למדינתו מה יכול לעשות מאחר שגם הלשון שכח ,והתחיל
לרמז להם שהוא בן מלכם והי ,אצלם לשתוק היתכן שבן מלך
אדיר כזה ילך קרוע ובלוי כ"כ והבז אותז על קדקדו ונעשה
מלא פצעים רחבורות ומכה טרי ,עד שהגיע לחצר המלך והתחיל
לרמז להם שהוא בז המלך ולא השגיחו עליו כלוט עד בהתחיל
לצערק בקול גדול בכדי שיכיר'המלד קולו ,זכשהביד המלך
:

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

יב

 -נצבים ה'תשמ"א -

קויו אכה הרי זהו קול בני
אצבה בנו וחבקו ונסקר ובו.,

צועק מחוך דחקו ונתעורר אצלו

וצ"ע אם יש חילוק גם בתוכנום בהנוגע להבכן היוצא
כהב לתקיעת שופר ,או שהחילוק הוא רק בהמשל ותוכנם שוה.

מ.ך.

שי

חו ת

ט.
בשיחת ש"פ תבא ביאר ב"ק אדמו"ר שלים"א לשון רש"י בפ-
"הוא הפסיד ממונו של כהו לפיכך יפסיד ממוגו"
בא
(יג,יג~החיוב דנתינת השה לכהן ,הרי גם קודם הנתינה לכהן
שמצד עצב
נחשב השה ל"מכונו של כהן" .ועד"ז א,מובן בנוגע לשאר מתנות
שכ"ד מתנות כהונה) ,ולכן
כהונה (שהרי פדיון פטר חמור הוא
כשאינו נותנו לכ"( 7אינו-רק ענין הקשור עם איסור והיתר,
אלא זה) נחשב לענין של גזילה (הפסיד ממונו של כהן)  -אלא
שאין  17גזילת כהן פרטי (מאחר שיכול לתתו לאיזה כהן שירצה),
אלא בדוגמת גזל השבט ,וזהו חידוש להלכה המובן מפירש"י זה.
ואפשר להביא דוגמא לזה בשיטת רש"י ביבסוח פו,א ,דרש"י
מפרש שם דאיסור טבל הוא במיתה ,דהא תרומה מיתה כחיבא בי',
היינו דהאיסור דטבל הוא מצד שיש בו תרומה אף לפני ההפרשה,
בס ,ליחסר טבל לכהן ,כיון
ועי' בתוד"ה מה שהקשו ע"ז דא"כ לא
אחוון דאורייהא כלל
שכהן כותר בתרומה ,עיי"ש ,ועי
ו ,שהאריך לבאר שיטת רש"י,
נמצא דשיטת רפ"י גם הכא בתרומה (שהוא א מכ"ד מתנות
כהונה ,וראה חולין קלג,ב) דאף שלא הפריש עדיין ,כבר יש שם
תרומה שהוא שייך להכהן ,וזהו ע"ד הנ"ל דאף לפני הנתינה הוא
ממונו של כהן.
ואפזיל ג"כ דעפ"י מה ונתבאר בהשיחה יובנו היטב דברי
רש"י בגיטין ל"א ,דהנה שיטת רש"י שם דבמכירי כהונה הרי
זה קנין גמור של הכהן ,וכמ"ש שם בד"ה במכירי כהונה וז"ל:
הלכך כיון דסילתא דפשיסא הואדלדידהו יהיב להו אסתי להו
שאר כהני דעחייהו ,והוה כמאן דמטו לידייהו דהני עכ"ל.
(ועי -ב"ב קכג,ב ,בתוד"ה הכא דסב"ל דמכירי כהונה הוה רק
מוחזק אבל לא נחשב שלו ואכ"מ).
ולכאורה אינו מובן דגן אמת ששאר הכהנים הסיחו דעתן,
אבל הרי מו"ס לא הגיע עדיין ליד כהן זה ,ולמה אמרינן דהוה
כמאן דמטו לידו דמי ונחשב לשלו?
פ'
ויקרא מביא דעת המקנה
ואפשר לומר דבלקו"ש חי"ב
שכשישנו דבר שאין לו בעלים ,ורק אדם אחד בעולס יכול לקנותו
בדרך ממילא.
אי"ז אותו אחד לעשות קנין ,אלא נעשה שלי
הפי'
שאינו
וכחב שם ע"ז דוה תלוי בגדר ענין ההפקר ,אם

-

נצבים ה'תשמ"א -

יג

שייך לשום אדם שבעולם ,או שהוא שייך לכאו"א בעולם ,דאי גימא
שהוא שייך לכאו"א שבעולם ,וע"י הקנין צריך רק להפקיע
זכותו של כאו"א ,הנה כיון שא"א לשום אדם לזכות בו אי"צ
קנין ,דבדרך ממילא הוה שלו ,אבל אי נימא דלא שייך לשום
אדם שבעולם ,א"כ אפי' כשא"א לשום אדם לזכות ,צריך קנין
שיהי' שלו ,עיי"ש.
ועפיי כהנ"ל מובן ג"כ במשטות שיטת רש"י למה במכירי
כהונה הרי זה כשלו  -כיון דשאר עניים הסיחו דעתם כנ"ל ,כי
מכיון דשיטת רש"י כנ"ל דבמחנות כהונה גם כשהוא ברשות ישראל
זה ממונס של הכהנים ,וא"כ כששאר הכהנים מסיחים מזה
הרי
דעתם ,נפקע עי"ז בעלותם ,ונשאר בדרך ממילא רק בעלותו של
זה ,וא"כ הרי זה במילא שלו ,ואי"צ לעשות שום קנין.
הרב אברהם יצחק ברוך גערליצקי
 ר"מ בישיבה -בההתועדוח דש"ק פ' תבא בביאור הרשויי כ"ח ה .ברוך
י.
טנאך .פירותך והקשה ב"ק אדמו"ר שליט"א לפי פירוש זה מהו
ומשארתך .שלא פירש"י ע"ז .ותירץ שזה אנו יודעים מפ בא
(י"ב ל"ד) משארותם שגס הפירוש העסה .וקשה לי ,זה חינח לפי
פירוש התרגום שם "מותר אצותהון" אבל רש"י פירש שם שירי
מצה ומרור.
וכן בוארה (ז,כח) ומשארותיך והתרגום מפרש שם באצותך
ורש"י לא פירש כלום אף יזה פעם הראשונה.
אלי,
הרב
חיים רויטבלאט

 מופיע בישיבה -מה שנתבאר בהתועדות דש"ק פ תבא שלמה אינו צריך לזמר
יא.
"אמר הקב"ה" בפטר חמור מפני שלבעל החמור אין קושיא לכתחילה
ובו ,דעריפת החמור כי זה טבעו כי הוא הפסיד ממונו
על האכזריות
וכמו שנתבאר באריכוח בההתועדוח.
של הכהן
י' לא הבנתי כי
אף שלבעל החמור לא יהי' קושיא אבל לאחרים יה
קושיא ,וגם
לכאורה גם לבעל החמור יהי'
קושיא כי אף שזהו טבעו באכזריות
אבל
יהי ,הוא יודע שזהו לא טוב והראי .שהרי מענישים לו ע"ז וא"ב
לו קושיא איך שייך שהתורה תצוה לו על אכזריות,
מה צריכים בכלל
ואפשר יש לבאר ,ובהקדים :כי לבאו-
לומר "אמר הקב"ה" כי הרי זה פשוט שכל מה שנאמר בחורה אמר
הקב"ה וגם כי הרי יש טעם לזה ואינו חוקה וא"ב למה אומר אמר
הקב"ה" אלא שהפי' הוא שזה שהמקיים הציווי עושה זה הוא מפני
שאמר הקב"ה אבל מצ"ע לא הי' יכול לעשות דבר כזה כי זהו
אכזריות ,וא"ב מובן כי בפטר חמור אין שייך לומר זה כי אצל
בעל החמור ענין האכזריות הוא בפשטות וכנ"ל( ,אלא שב"ז איגר
במשמעות השיחה).
וגם לא הבנתי הביאור למה נקרא השה של פדיון פטר חמור
ממונו של כהן שזהו ע ד נחל אשכל שנק -ע"ש העתיד .כן עד"ז

יד

 -נצבים ה'תשמ"א -

נק' כאן ממזנו של כהן מאחר שצריך ליחנו לכהז* ולבאו -מהו

הדמיון.
לבאר זה ובהקדים :דבענין ד"3ברא ע"ש
ואפטר יכולים בב,
אופנים א)כי מאחר דבשעה שנכתב זה
העהיך" יכולזם לבאר
בתורה בשם זה ,אר
העגין בהורה כבר נקרא בשם זה לכן נכתב הי,
זד דענין בפועל,
בסוף
מגיד מראשית אחרית ,ב) כי
כפני כי הי,
נק,
גם מתחילה ע"ש זה,
זה גם מתחילה בכוח לבן
א"כ הרי
לא שייך כאן .אבל טעם הב'
והגה מעם הא ,לכאו'
בודאי
יכולים אפסר לומר גם כאן ,כי מאחר שמזה ציווי הקב"ה צריך
ליתן השה לכהן הרי מצ"ע עומד הדבר להיות כן ,אלא שבעל החמור
מצד רוע בחירתו קלקל זה ,אבל זה הענין צריך בירור וביאור,
הרב פנחס

-

קארי
משפיע בישיבה -

בהתועדות ש"פ תבוא (כי"ב  -הנחה פרטית בלתי מוגה).
יב.
הובא הפהגם כחק אדמו"ר מהרייץ שהי"ב ימים האחרונים דחודש
אלול .מח"י אלול ועד כ"ט אלול (שהדי חודש אלול לעולם חסר),
ד2? :גד ידב חדשי השגה,ותפקידם  -לתקן ולהשלים אח כל
הענינים שהיו במשך י"ב חדשי השנה ,יום לחודש יום לחודש
כו' כנראה שכצ"ל ,בהנחה שם "יום לשנה יום לשנה" והוא
לכאור' טעות הדפוס דמוכח).
חדשים אדר א'
ויל"ע איך זה בזנה מעוברת דיש שני
זב ,,כהי משלימים ומתקנים האדר הב'?
א' התמיליס
 -ישיבה גדולה ניו  -הייוון

ש ו נו ת
הר,

בגליון לו (קב) מעיר
יג.
ל.ג .על אמירת תחנון בח"י
אלול :דבספר השיחות תש"ב מובא שאדמו"ר מהורש"ב אמר לבנו
אדמו"ר כהריי"צ בי"ז אלול תרנ"ג שלמחר נח"י אלול לא יאמר
תחנון,
ובריום יום לא הוזכר עד"ז עי"ש.
וע"ד אפשר היו יכולים לבאר מה שלא הוזכר זה בהיזם
יום כי היום יום יצא לאור קודם השיחה לח"י אלול תש"ג היינו
קודט שנתגלה זה העניז.
כנר,
.
שאין הוראה מפורשת שלא
אבל ממה ששמעתי בע"פ
לומר החנון בת"י אלול .ואפשר שזהו הטעם מה שלא הובא בספר
המנהגים.
הרב פנחס קארף
 -משפיע בישיבה -

י"ד כסלו  -באחת משיחותיו ביאר אאמו"ר ...חסיד...
יד,
מ"ש בת"ז :איזהו חסיד המתחסד עם קן דילי ופי -בסש"ב שזהו
ליחדא קובו"ש בתחחוניס ולא לרווח נפשו הצמאה בלבד.
והנה ע"פ המבואר בקבלה וחסידות הרי יחוד קובייה
ושכינתי,
הו"ע דחתזנת הקב"ה ע" כנסיי ,ועמ"ז יובן שייכותו

סו

-

נ צ ב א ה'תשמ"א -

ליום זה  -יום חתונתו של  -כיק אדמו"ר שליט"א.
 הרב מיכאל אהרן זעליבזאן -ברוקלין נ-יד

פ,
טר * .בכה שהערתי בגליון העבר ע"ד המובא בלקו"ש
תצא ש.זי
הערה  69על הפתגם "אציבעלע ז"ל פון דיר ורירן" להעיר שטעמו
בפ"ע סר ,אבל מחבל המאכל ושאלתי מה הכוונה בזה.
והערני א' שנתבאר פעם בשיחת ב"ק אדמו"ר שליט"א שזהו"1
שח"ח צ"ל נו שמינית שכשמינית.
אבל עדיין צ"ע קצח כי אם זוהי הכוונה א"כ העיקר חסר.

הרב פנחס קארף

 משפיע בישיבה -טז * .בגליון לו (קב) שואל הר" א.י.ב.ג .על המבואר בלקו"ש
סע,
הרמב"ם שפסק שרק ביד גואל
ו' ששאל שט
פ שופטים
לד-
 ,אין שייך שיחם
לע"ל
שייך
ה
ז
א"כ
הרוצח
הדם להמית אח
ן
י
א
כי
י
ד
י
לא קנאה ולא
לבבו דהרי הרמב"ם גופא פסק דבימוה"מ לא
תחרות בו ,עי"ש.
ושוגל הנ"ל דהרי להרמב"ם לא יבטל דבר ממנהג העולם
וא"כ איך שייך שתיכף ומיד בביאת המשיח לא יהי -לא קנאה
ולא שנאה ולא תחרות אלא שבודאי שיהי .לאט לאט עיי"ש.
ונפלאתי על השאלה כי הלא זה פשוט שזה שהרמב"ם
אומר שלא יבטל דבר מהנהג העולם היינו רק הענינים
ששייכים לטבע העולם כמו וגר זאב עם כבש שזהו טבע אצלם
כי הרי הם לא שייכים להבנה אבל אצל בנ"א בודאי שישתנה
תיכף ומיד כי זה תלוי בדעת והשיגו דעת בוראם ושיהי-
רוב השפעה בעולם ושלכן לא יהי' קנאה ושנאה ותחרות מומ"י
וכדמשמע מפשטות לשון הרכב"ם.
הרב פינחס קארף

 -משפיע בישיבה -

) שייך

למדור לקרסי שיחות

לזכות

הילד שניאור זלמן שיחי'

לאורך ימים ושנים טובות
לרגלי הכנסו לבריתו של א"א ע"ה

ביום

א',

א' דסליחות כ"א אלול ה'תשמ"א

ולזכות

אחיו :יוסף יצחק ומרדכי שיחיו
אחיותיו :חנה עסקא ,נחמה דינה ודבורה לאה שיחי
5
נדפס ע"י הוריהם

הרה"ח ר' גימפל אברהם וזוג' הני' נעמי שיחיו
הירש
זקניהם
הרה"ח ר' דוד וזוג' בלומה מרים שיחיו הירש
הרבנית שרה הדסה תחי' זילבערשטיין

