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מענת כ"ק אדמו"ר שליט"א על קובז הערות וביאורים גליון מה
(קמח):

בתי וח"ח.
ודבר בעתו-
בימים שהמלך בשדה ומקבל את כולם
שוחקוה
לכולם
בסבר פנים יפות ומראה פנים
כו'*
אזכיר עה"צ.

ב"ה

פתח דב ר
בשמתה רבה מגישים אנו לקהל אנ"ש והחמימים ,את
הבליון הנוכחי של קובז "הערות וביאוריסא ,הגליון הראשון
דשנת הלימודים החדשה .ובודאי תוגדל עתה ההשתחפרת בו ע"י
תלמידי התמימים ,להגדיל תורה ולהאדירה.

בהזדמנות זו הננו להודיע ,שעל יסוד שיתת ב"ק
חומו"ר שליט"א בהתוועדות דח"י אלול ,ע"ד העדר *ימת מלב
לאחרונה אצל שואלי השאלות  -החלטנו ,שמכאן ולהבא לא
תודפסנה שאלות על שיחות ב"ק אדמו"ר שליט"א ,באם נכחבר
בסגנון *ל "סתם מקשן" .ורק אותן השאלות *ניכרת בהן
היגיעה למצוא תירוץ וביאור (בם אם לא עלה בידי השואל
לחרז שאלחו מכל וכל) ,תפורסמנה בקובצנו.

ויהי רצון שכל אחד ואחד מאחנו יזכה להבין ולהשכיל
בתורת נשיאינו כ"ק אדמי"ר שליט"א ,ובקרוב פפש נזכה

לגילוי

חורתו

של משיח.
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ל__2ב__9י___2י_פ_ב_פ
ז .כתוב בסופו וז"ל,
וז"ל" :דאר
אויך
א ,בלקו"ש פ' תבא שש.ז
"דארף ממען חוי
בזמן הגלות בכל עניני יהדות "ריידן" צו זיי מיטן תוקף
המתאים ,און דאם בריינגט אז נאך בזמן הגלוח ווערט די
הנהגה פון אוה"ע באופן פון 19היו מלכים אומניך ושרוחיתפ
מניקותיך" ,און ווי עם איז שוין געווען בפועל כמה פעמים
ביז א מעשה רב בפועל(...זבחים יט,א) אמר רב אשי א"ל
הונא בר נהזי..כי אחא קמי ,דאמימר א"ל אקיים בך והיו מלכיםאומניך  -אז א איד פירט זיך אז מ'זעט אז ער געהערט צי
כהנים וגוי קדוש  -זאגן כל מלכי ארז אז ער דארף זיין
ממלכת
בתפארת און זיי קומען פון זיך אליין ,העלפן אין דעם און
סאן אין דקם ,און עס ווערט מפורסם בכל קצווי תבל ",ע"כ.
מט,כג
שהצ:צ באוהדת על נב:אים,
ועש

להעיר
:
:
ע
ש
ב
:
ס
(
במדרש היעוד ד"והיו מלכים וכו'" ,וביניהם מציין לויקרא

רבה פכ"ז,ד "אני הוא שעתיד לעשות מלכים שישתחוו לכם
שנאמר והיו -
מלכים אומניך ושרותיהם מניקותיך ,כבר
ע"י דניאל שהשחחווה נבוכדנצר לדניאל שנאמר (דניאל ב,מ"ו
באדין מלבא נבוכדנצר נפל על אנפותי לדניאל מגידיך עוד
ראי' שיעוד ד"והיו מלכים אומניך וכו'" יוכל להתקיים עוד
בזמן הגלוח.

עשיתי

ק

ק

1להונא בר נתן ,ולא המעשה דדניאל שהי" לפני זה ,כי בשיחה
מודגש שיעוד ד"והיו מלכים אומניך ובו ,",נתקיים ע"י
שמחנהגים באופן שניכר ששייך לממלכת כהנים וגוי קדוש,
(המלך) למטה כדי
ובאים מצד עצמם לסייע לבנ"י ( הפשילו הי,
תלוי בזה ,שפתר
לנאותו ,רש"י) ,משא"כ המעשה בדניאל,
את תלומו של נבוכדנצר (בפשטות הכתובים ,וראה ב"ר פצ"ו,
ה"-ובן אתה מוצא בדניאל כיון שפתר את חלומו של נבוכדנצר
מה כתיב באדין מלבא נבוכדנצר נפל על אפוהי ולדניאל מגיד,
עיי"ש) ,וזה לא בא מצד עצמו ,ונבוכדנצר רק השתחווה לדניאל
ולא סייע לו בשוט דבר ,כמו אצל הונא בר נתן שהמלך סייע לו.
ועוד י"ל ,דלאחר שנבוכדנצר השתחווה לדניאל ,רצה
לעשותו (את דניאל) כאלוה ,ע"י ש"ומנחה וניחחין אמר לנסכה
לה (רש"י-,אבע"ז-,רט"ג) ,ומפני זה אמר דניאל "והיזיל מהכא
דלא ליקיים בי פסילי אלהיחים תשרפון באש (סנהדרין צג,א),
ולכן נקט דוקא המעשה דזבחיס ,כי אע"פ שאצל דניאל נתקיים
היעוד ד"והיו מלכים אומניר וכו'" אבל המלר עשה את זה משום
ע"ז ,משא"כ אצל הונא בר נחן ,הסיוע הי ,רק מפני שהי ,ניכר
אצלו שהי -מ"ממלכת כהנים וגוי קדוש".
מיכאל לוזניק
 -ישיבה גדולה ניו הייווען -

-
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ה

כלעו"ש פ' מבא ש.ו .בענין "ארבעה מתחרט עליהן הקב"ה
ב.
ההפרש בין שיטת הבבלי לשיטת הירושלמי שבבבלי
שבראן פעער שהד,
דברים אינן מציאות אמיתי ,ולכן מונה ג"כ
מודגש איך
גלות ,שיתבטל לגמרי לעתיד לבא; משא"כ בירושלמי מדגיש ג"כ
"ברא הקב"ה ,ולכן יש בהם ענין נצחר
,נין החיובי שבהם -
(רק שביחד עם זה מוסיף שיש בהט גם ענין שלילי " -תהא
שבראן") ,ולעקל יתהפכו לטוב ,ולא יתבטלו לגמרי ורק ענין
הרע שבהם יתבטל ,ולכן אינו מונה ענין הגלות ,כיון שהגלות
יתבטל לגמרי (ואע"פ שהגלות מביא את בנ"י  -זהו רק תוצאה
מהגלות ,אבל עצם הגלות יתבטל לע"ל) ,ע"כ מתוכן השיחה.
לבאו,
צ"ל איך לתווך את זה עם משג"ח בלקו"ש חס"ו
בהשיחה לעשרה בטבח בענין ביטול הצומות לעח"ל שיש בזה ג'
יו"ט ,ג)
בחינות :א)
יתבטלו ,ב) שימי
שהצומותיהי,
הצום יה
לא רק וימי הצומות
והאבל
יו"ט אלא שהצום
י -גופא יהפך
לששון ולשמחה ,עדמ"ש "אורך ד' כי אנפח בי" שה"אודך" יהי'
מפני ש"אנפת בי" וזהו מ"ש והפכתי אבלם לששון( ,ע"כ מחוכן

השיחה).
פנימי,
בכ"מ בדא"ח שלע"ל יתגלה
האהבה שהיתה
ע,
בהגלותוכן 4ח
(ראהעיבהנסמן בספר הליקוטים (צ"צ)
גלוח סל"א),
הרי משמע שהגלות עצמו נהפך לטוב ,וא"ב למה לא מנה הירושלמי
ענין הגלוח בין הדברים שברא הקב"ה ותהא שבראם.
וי"ל שבמארז"ל זה שבירושלמי מבואר בענין הפיכח
הדברים הבלחי רצויים לקדושה עחי ביטול ענין הרע שבהם
ושעי"ז ענין הטוב שבהם נשאר ,וכמשנ"ת בהשיחה שענין "ברא
הקב"ה" צד הטוב שבהם" .וחהא שבראם"  -צד השלילי שבהם.
משא"כ הפיכח ענין הגלות לטוב מרא ע"י שלילתו מכל וכל וזהו
ב"כ הסדר בהשיחה לעשרה בטבת הנ"ל שמקודם נתבטל עניז הצום
לגמרי ,ואח"כ מתהפך ליו"ט ,וזהו מפני שבההום והגלות במו"ש
בגלוי אין שום מעלה והפיכתם לטוב הוא ע"י שלילת סציא"חם
לגמרי (ע"ד משס"ת בד"ה נתת ליריאך נם הג"  -חשל"ו בענין
עבודת הנסיונות) ,משא"כ בענין אומות העולם ויצה"ר ,בם
כמו"ש בגלוי יש בהם ענין טוב ,שיעזרו לישראל_בעבודתם ,הכח
וחיות שיש בהיצה"ר).
אברהם זרח נאטיק
 תות"ל - 770.2
כלקו"ש דברים ש.ז .אות ג'.מחלק בין יום שנעשה בו
העגל ,למחרתוישעבדו את העגל.
וצ"ע שהרי כיוס שעשאוהו אמרו אלה -אלקיך ישראל ,היינו
שקבלוה עליהם לאלוה ,שהוא מהדברים שחייבים עליהם סקילה.
וי"ל לדוחק) ש"אלה אפקיך ישראל" אמרו הערב רב ,כמ"ש רש"י*
משא"כ למחר ,וגם ישראל עבדוהו.י(ויש לדייק בהלשון.הן
בתרגום התורה,והן במעשה הלל
ושמאי,קשה לישראל ולא קשה
סתם ,מפני שיום שנעשה בו העגל לא הי .קשה כל כך לישראל.
~שא"כ לערב רב).

ו
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שם ז.4קטע משא"כ,להעיר מפירש"י( ,יתרו כ"כ) שאם עשה
הכרובים של כסף ,או ד( ,או בבתי כנסיות ובתי מדרשות) הרי
הן כאלקות כאלקי זהב.
הרב שלום דובער נאפיק
 יער ,צרפת -ך .בגליון לה (קלח) אות ב) כותב הרב א.י.ב.ג .שאם פסח
מדבר הי' הוראת שעה ,אין ללמוד ממנו לדורוח שפסח דוחה
שבת .בשיחת אחש"פ תשל"ז ,אוח נט ,מקשה מדוע לא למדו בני
בחירא מפמת מדבר שפסח דוהה שבת ,והביא יש מתרצים שפכיון
שהי -עפ"י הדבור ,אין למדים ממנו ,ודחה זה.
ב,
כ ,,שאם מה שהקריב
איברא שבלקו"ש נשא ,ש
.ז .אות הי,
ממנו
יכולים
נשיא אפרים בשבת הי' הוראת -שעה ,לא
ללמוד
הי,
לחנוכת בית ראשון .ואולי יש לחלק ,דבנשיאים כל הקרבן
הודאת שעה ,קטרת של יחיד ,וע"ג מזבח החיצון ,וחטאת בליהי,
ידיעת חטא ,אין ללמוד ממנו ,משא"כ פסת ,שרק אותו פעם
הורחת שעה .ועצ"ע.
הרב שלום דובער נאטיק
* -ער ,צרפת -

ננ ל ה

תנן ברפ"ד דר"ה :יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבת במקדש
ה.
אבל לא במדינה .ומפרש בגמ" מנה"מ אמר ר"
היו
תוקעיז
לחמא כתוב אחד אומר (אמור כג ,כר) שבתון זכרון תרועה (ולא
תרועה ממש רש"י) וכתוב אחד אומר (פינחס כס ,א) יום
תרועה יהי- ,לכם ,לא קשיא כחן ביו"כ שחל להיות בשבת כאן
ביו"ט שחל להיות בחול .אמר רבא אי מדאורייתא היא במקדש
פקעיהן כו' אלא אמר רבא מדאורייתא מישרא שריכו,ורבנן
היכ
הואי דגזור בי" כדרבה כוי גזירה שמא יטלנו בידו
ויעבירנו ד' אמות ברה"ר כו' .ע"כ.
הגם,
והקשה בשו"ת כתב סופר (חאו"ח סק"ד) דלפי מסקנת
שמדתה דעת ר' לוי בר לחמא (שס"ל דמדאורייתא אין תוקעין
בשבת רק זכרון תרועה) ,אלא שמדאורייתא מישרא שרי בשבת,
א"כ ישאר קושיית ר ,לוי בר לחמא למה בפסוק אחד כתוב "זכרון
תרועה" ובפסוק א' בחוב "יום חרועה"" ,ובשום מקום בש"ס דילן
נמצא יישוב לסתירת המקראות ,והי' לי' לרבא לתרוצי קראי"
ומתרץ "דיש לבאר המקראוח דכתיב יום תרועה יהי'
והי,לכם
דצריך שיתקע כל אחד ואחד ואינו יוצא בתקיעת ב"ד,
צריך כל אחד לשקוע בעצמו ,ולא סגי בטליתות דהא הוא מצוה
אלא דלא בעי כ"א מעשה תקיעה דוקא
שבגוף דל"מ שליחות
אלא שיוצא גם בשמיעה והיא העיקר ועי' רמב"ם ריש הל'שופר
בשקיעה מקרא דזכרון תרועה
 4..ונראה לי דנפקא לן
דסגיתקיעה אלא בזכרון סגי והיינו
יהי ,לכם שא"צ לעשות מעשה

לוי צר

,א

...

-
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ז

ע"י שמיעה
מאחר ,ותרתי בעי מעשה תקיעה מאחד ואחרים ישמעו
עכ"ל.*.
כו'"
אבל יש לעיין אם ביאור זה מתאים לשיטת הרמב"ם בריש

הל -שופר ,דהנה הכת"ס דייק שמהפסוק "יום תרועה" בלבד הוי
אמינא שכל או"א צריך לתקוע בעצמו ,וקמ"ל הפסוק ד"זכרון
(אפי,ותרתי בעי :תקיעה (וזה לומדים מ"יום
תרועה" דסגי בשמיעה,
ע"י תקיעת אחר ,וזה לומדים מהפסוק
תרועה") ,ושמיעה
"דירוג חרוקה") .ואילו מהרמב"ם כחב" :מ"ע של תורה לשמועת
תרועת השופר ער"ה שנא" יום תרועה יהי' לכם" ,היינו שמפסוק
זה ילפינן שכאו"א חייב (ובמילא הוא יכול) לשמוע ע"י אחר.
(וראה גם ספר יום תרועה (למהר"ם בן חביב) לר"ה כס ,א
שמהפסוק "יום חרועה יהי" לכם" ילפינן שכל ישראל יוצאין
בתרועה אחת ע"ד מ"ש בסוכה כל ישראל ראויין לישב בסוכה

אחת) ,דלא כהכת"ס.
והנה ע"ד קושיית הכת"ס בנברא הקשה גם בלקוטי לוי"ג
 אגרות (ע" רפט) ומחרץ וז"ל" :ועפ"י נגלה י"ל שיתרצו כך .זכרון תרועה אינו כמו שפירש ר"ל בר לחמא שרק יזכיר את
..
התרועה ,דהיינו אמירת המקראות של החרועה אלא הפירוש דזכרון
הוא שצריך להיות זכרון שיזכור ששבח היום ולא יעבירגו ד"
אמות ברה"ר ואז מותר תרועה דהיינו לתקוע ,והחורה אינה
גוזרת שמא לא יזכור וישכח .או יתפרש זכרון תרועה היינו
שיזכור וידע את התרועה דהיינו שיהא בקי בה ואז מותר חרועה
דהיינו לתקוע כי אל"כ הרי צ"ל שילך אצל הבקי ויעבירנו ד"א
ברה"ר ,והחורה אינה גוזרת את הבקי משום שאינו בקי .ובזה
א"ש מנין להם לרבנן לגזור גזירה זאת לבטל בשבילה מצוח
חק"ש כשחל ר"ה בשבת .ועפ"י האמור אתי שפיר ,כי מן התורה
יצא להם זאת ,כי מאחר שהחורה אמרה זכרון שצריך לזכור ששבת
היום ולא יעבירכו כו' ואמרה שצריך לזכור והיינו שיזכור
וידע מהו תרועה שלא יצטרך ללכת אצל הבקי ,הנה סמה שהחורה
הי,מוכח שיש חשש שמא לא יזכור וישכח
מזהרת על זה,
גופא
מזהלא י
בקי בתרועה .אך התורה אינה גוזרת
ששבת היום ,ושמא
הזוכר משום האינו זוכר ,והבקי משום האינו בקי ,ורבנן
------------

*)
[מאמר המוסגר :ובענין זה יש להעיר במש"כ הלבוש
בטחקפ"ה מ"ב :וקודם שיתקע.צרך לשמוע קול שופר ולח לתקוע
דלאו בתקיעה תליא מילתא אלא בשמיעה דילפינן בגמרת שכל
ישראל יוצאין בתקיעה אחת וזה א"א אלא בשמיעה" .וצלה"ב
דהרי לא נמצע דרשת זו בגמרא אלא גבי סוכה ופסח? ואולי
כוונתו הוא ע"ד מ"ש הכתב סופר ויל"ע בזה.
(לאח"ז ראיתי בשו"ת הר צבי חאו"ח ח"ב 0פ"ה שהקשה
עד"ז בלבוש ,וכתב שכוונת הלבוש הוא וע"ד דילפינן בגמרא
גבי סוכה רכל ישראל ראויין לישב בסוכה אחת ה"נ ילפינן
מקרא שכל ישראל יוצאין בתרועה אחת .עיי"ש ועצ"ע בזה)
וראה ס ,יום תרועה לר"ה כט,א נעתק לקמן בפנים].

 -נצבים וילך ה'חשמ"ב -

ח

גוזרים מאחר שהחורה מזהרת על זה ".עכ"ל .וממשיך שם "אך
זהו לפי פשט הנגלה ,ועפ"י נסתר י"ל  "...עיי"ש בארוכה.
וראה גם אוה"ת דרושים לר"ה ע' אישה.

אהרן לייב ראסקין
 4תות"ל - 770

יג

בתשובות וביאורים קובץ יגדיל אור (איי ),בשו"ע סי'
נ"ו מביא שם שמנהגינו לומר תהלים עד שקה"ת ,אבל לא בלילה.

תהלים בין

שם וז"ל" :ובענין מה טנוהגין בהרבה מקומות לומר
מנחה למעריב והי' נ"ל שהוא כנגד המקובלים ז"ל שכתבו שאין
לומר תנ"ך בלילה ,אכן מצאחי בספר אשל אברהם ז"ל'סימן רל"ח
סעי ,ב'_שכתב שאין שום קפידה על מזמורי תהלים_בלילה לכו"ע,
דהור כלימוד משניוח שזמרה בתחילת הלילה ,ואולי אין קפידה
כשאומרים בעשרה ועיקר הקפידה הוא על לימוד המקרא יי"ש",
עכ"ל.
חיים יעקב דלפין
 ישיבת אור אלחנן חב"ד -ל.א .קאליפורניא

אודות מה שנתבאר בגליון קמח אוח י ,-בודאי פשוט שדעת
ז.
וכדאי ,דברה"ר גמורה אסור להתחיל לרוץ לאחר שקדש היום
רבינו
מי"ג ובקו"א סי -רם"ו מק"ג .וגם בהמג"א
בסי' רס"ו
כדאי ,שם בקו"א הנ"ל ,ומה שהמג"א (סי"
סובר
הכי
נרה"ר שלנו שצ
רס"ו סק"כ) מחיר לרוז בדא"א לשמרו ,היינווכדאי,
בקו"א
שסומכים בזה על הסוברים שדינו ככרמלית,
הנ"ל .ויש שם ס"ס (בסוף קו"א הנ"ל) דמציין לס"א סקכ"א
וצ"ל סק"כ (דאין לזה שום שייכות לסקכ"א) ,ודלא כדמשמע
שגם ברה"ר גמורה מתיר המג"א להתחיל לרוץ משחשיכה,
מהפרמ"ג
מדטבירא לי ,דמחולקים בזה הפרישה (דמדייק מרש"י דאסור
להחחיל לרוץ לאתר שקדש היום) והמג"א ,ומשאיר בצ"ע.
ב .כבר נתבאר שבקו"א הנ"ל איתא דהיתר המג"א בסק"כ הוא
להתחיל לרוז לאחר שחשיכה ברה"ר שלנו ,וזהו מה שמביא רבינו
בסעיף י"ז" ,ואם מתירא שלא יגזלוהו רשאי לרוץ עד לפני ביתו
כמו שנתבאר" (היינו מה שנתבאר בסעיף י"ג" ,ובזמן הדה שאין
לנו רה"ר אלא כרמלית יש להתיר אף אם מתחיל לרוז משחשיכה").
ובעת שרבינו הזקן בעצמו כותב בסוף קו"א הניל ,ש"כן פשמע
בהדיא בס"א סקכ"א (כבר נתבאר דט"ס יש כאן וצ"ל סק"ב) דאף
משחשיכה יש להקל? (נוסף ע"זי,שכן מוכיחים
(להחחיל
לערש את מה
והמחה"ש) בא בגליון קמ"ח אות
רווי
הפמ"ג ל
כנ"ל
שכותב רבינו בסעיף י"ז "ואם מתירא שלא יגזלוהו ממנו רשאי
לרוז עד לפני ביתו? (דמקורו הוא המג"א סק"כ הנ"ל) ממש

יבינו)

ההיפר.

בהיפך.

ג .ואם באנו לדייק מזת דעת רבינו ,הלא הדיוק הוא
איפה מוכח בהדיא מסק"כ שבהמג"א דמותר בכרמלית להחחיל לרוץ
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אף משחשיכה .אולי מקיל המג"א דוקא בשנזכר באמצע הילוכו,
אבל לא בשעמד לפוש( .ואם משום
דמד0תים המג"א משמע
הי,
דבכל גווני מתיר לרוז ,הי די אס
כותב רבינו בסוף קו"א
הנ"ל וכ"מ בס"א סק"כ ,אכל איך אפשר לאמר שהמשמעות הוא
באופן של "בהדיא" כיון דאפשר לפרש דמיירי בנזכר באמצע
הילוכו) .אלא וא"א ללמוד בהמג"א בשנזכר באמצע הילוכו שא"כ
מדוע אסור לרוז גם באפשר לשומרו בשוק ,וע"כ מיידי במתחיל
לרוז לאחר שחשיכה ,ומוכח מזה בהדיא שגס לאחר שחשיכה מותר
לרוץ בוה"ר שלנו הרי מוכח שהמג"א מיקל בכרמלית גם לאחר
שחשיכה ,הרי מוכח מזה דרבינו סובר דבנזכר באמצע הילוכו אין
צריך להניחו בשוק.
י
דבסי,
רם"ו מי"ג ובקו"א סי' רס"ו מק"ג סובר
ד .כבר נתבאר
רבינו דברה"ר גמורה אסור להחח?ל לרוז_אחר שקדש_היוס ,ואין
צריכים להוכחות אחרות .אמנם בגליון קמ"ח אות י' הביא מתחלה
לערער.קל ההוכחה ההיא,
הוכחה אחרת ,רק שכתב
בחצע"ג שיי
ההוכחה עם שיש לערער ע"ז,
אבל מ"מ מצא לנכון לכתוב את
היינו דוה בא לדיון אם יש משם הוכתה.
מסי,ותמוה .איזה הוכחה
היא
רס"ו קו"א סק"ה,
אטשר להיות משם .ההוכחה שהביאכו,
שכותב "בודאי אין כוונת הכ"א
אלא ודאי דכוונתו דגם
הכא שרי בכה"ג כו ,",מה רוצה רבינו בכל הקו"א הזה ,ומהו
הלשון "בודאי אין כוונת המ"א" "אלא ודאי דכוונתו דגם הכא
שרי" חיפה כתב רבינו דשרי שע"ז מביא דודאי כן הוא כוונת
הפג"א .והלא נראה בעליל רכל הקו"א בא לבאר מקור הדין
שבהחצע"ג דסוף סעיף ט"ו ,דדוקא בדאפשר לו שלא יעמוד כלל אז
אסור לו לעמוד אפילו לכתף .אבל אם אי אפשר לו אין אוסרים
לכחחלה לרוץ משום שבאמצע יצטרך לעבוד לתקן משאוי ,וזהו
מה שהוסיף רבינו בלשון המג"א ,שהמנ"א כתב ואם עמד לחקן
המשוי פטור והוסיף רבינו הזקן באמצע הלשון ,התיבות "באמצע
מרוצחו" (ואף אם עמד באמצק מרוצתו לחקן המשוי פטור) אשר
משו"ז מוחר לו לרוז גם באופן שיודע שבודאי יצטרך באמצע
מרוצתו לעמוד לתקן המשוי( ,וגם ברה"ר שלנו שמותר להתחיל
לרוז לאחר שחשכה אבל לח באופן שיצטרך לעבוד לפוש באמצע
מרוצתו (ואפילו אס נתירהו באופן שבכל פעם קורס שיעמוד לפוש
יורקנו כלאחר יד (אבל צ"ע אם מתירים זה) מ"מ אם צריך רק
לעמוד לתקן משאוי ,יעמוד לתקן משאוי ולא יזרקנו בבל פעם
כלאחר יד) ואפילו אם הי -דעת המג"א כדמשמע בהפרמ"ג
(כנ"ל אות א ).דגם ברס"ר גמורה מוחר להתחיל לרוו לאחר
(עכ"פ
שתחשך ,אבל לא באופן שבאמצע מרוצתו יצטרך לעמוד
יד)לטוי
אמנם אם
בולא יזרוק בכל פעם (קודם עמידתו לפוש) כלאחר
יצטרך שחוד באמצע מרוצתו לחקן משאוי (כיון ש)פטור (מוחר
לו להחתיל לרוז אחר שחשיכה אף שיצטרך באמצע לתקן משאוי).
אלא שכבר נתבאר דבקו"א מק"ג איחא דדעת המג"א הוא לאסור
ברה"ר גמורה לאחר שחשיכה_,אבל מקו"א סק"ה אין שום הללחה.
איך.סובר המג"א ,ואין שו 6הוכחה איך סובר רבינו הזקן רק
.

י

-
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ואין צריכים להוכחה ,כיון שכבר גילה רבינו דעתו נסעיף י"ג,
וכתב יותר מפורש ,בקו"א מק"ג.
הרב שלים "אראזאוו
 ברוקלין נ.ו- .ח סי ד ו ת
ה,

ח.
(ספר המאמרים
בד"ה זה היום תחלת מעשיך רצשד אות
 קונטרסים ח"ב ע )642 -דאברהם "הנה בעצם תולדתו הי -אישעבודתו
הטוב והחסד ונדיב בממונו גופו ונפשו ,א"כית,הרי כל הי,
בחסד של הכנסת אורחים ומה יפרסם אלקותו
זה
בעולם
מצד טבע מדותיו בארבה לד' וטבע תולדתו בעשיית הטוב -וחסד
עם כל אדם ,והגם דמי שלא חפץ לברך אחר אכילתו הי' מדבר
אתו קשוח כדאיתא במד"ר מכל מקום הרי כל זה במדת האהבה
וחסד ועדיין אינו ניכר בזה שא"נו טבע מדוחיו" ,ע"כ.
(בהנוגע לענינינו).
הי,
אאע"ה
מצד טבע
הרי מבואר אש שעשיית החסד שלית,
הי,
מצד טבעו,
הי,ב) שגם מה שפרמם אלקותו
תולדותו,
שבטבע.
אוהב ה ,,ומצד זה שטבעו הי' לעשות טוב וחסד עם

כל אדם לכן פרסם אלקות ג"כ בעולם .,ונמצא דעבודתו בהכנסת
אורחים ועבודתו לפרסם אלקות הם לכאו' שני ענינים נפרדים
ושניהם מצד הטבע שלו ,אלא שבפועל עשה שני הענינים ביחד.
ויש
להכין איך מתאים זה עם המבואר בקונטרס ומעין
מאמר א ,פ ,ב'
דיש.בזה
מבואר בהנוגע התענוג בעניני המדות ובו,
כמה מדריגות "שאם הטוב שלו הוא רק מצד הטבעי לבד

בעשיית הטוב אחו הרי התענוג בזה
ובלי שום כוונה פנימי-
כ"א כל מדת בנ"א צ"ל ע"פ השכל,
הוא ג"כ תענוג בהמי
וכו-
וכמו במדח החסד להבחין בין טוב לרע ,ולפעמים צריכים
בשביל הכוונה והתועלת
להשפיע ח6ד גם למי שאינו ראוי ,אךשהי,
מאכיל ומשקה גם
שיהי' מזה ,וכמו אברהם אבינו ע"ה
לערביים ,והי' הכוונה בכדי להודיע אלקותו ית' בעולם ולקרב
אח הבריות לאלקות" .ע"כ.
הי,
מצד טבעו
הרי מבואר א) שעשיית החסד של "אי"ה לא
הבריוח
אלא "בבדי להודיע אלקותו יחי בעולם ולקרב את יח,
לאלקות" ,ב) שהכוונה שלו 'לכדי להודיע אלקותו
וכו",
זהו חלק השכל בעשיית החסד שלו.
ונראה לומר בזה ,דבקו ,ומעין הלשון הוא "שאט הטוב
שלו הוא ר 2מצד הטבעי לבד...ובלי שום כוונה פנימי' בעשיית
הטוב אתו הרי התענוג בזה הוא ג"כ תענוג בהשי...כ"א כל מדת
ע"פ
י,
בנ"א צ"ל ע"פ השכל" .הרי משמע מזה ,רזה שהמדות צ"ל יה
הי ,מצד הטבע שלו
השכל הכוונה דנוסף לזה שיש לו מדה זו
דהי,
אצל אאע"ה
איש
לו ג"כ כוונה פנימית בזה ,ונמו"כ
הטוב והושד שצם תולדוחו ,אבל הי' לו ג"כ כוונה פנימית בזק
ועד כ"כ שבלי כוונה פנימיח לא הי' עושה טוב וחסד ,שהרי
עשיית חרב וחסר רק מצד הטבע לבר בלי שום כוונה פנימיח הוא

-
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תענוג בהרי ,והכוונה פנימית
אלקות-הי ,הי' לפרסם עי"ז אלקות בעולם,
והגם שגם זה-לפרסם
טבעו ,אבל מ"מ זה הי' הכוונה
פנימיות בעשיית הטוב וחסד שלו ובלי כוונה פנימית לא הי'
עושה טוב וחסד.
בד"ה
מבואר
יותר
ועוד
בבאר
אשל
תש"א
ויטע
בסופו
שבע
וז"ל!
"וזהו
ויטע אשל בבאר שבע דמעלתו של אברהם היתה מה
ית,
שפרסם אלקותו
בעולם ,אבל עם זה
הגשמי ,הנה גם אופן הפרסום
דע"י אש"ל שהוא בירור הדברים
להעלות ניצוצי תהו
דוקא הקריא לשמו
הוא עיקר ,וזהו ויטע אשל בבאר שבע ועי"ז הי,
של הקב"ה בפי כל עובר ושג כמאמר עד אברהם
העולס מתנהג
באפלה שתפסו רק בהגשם ,וועלט און אלקות איז בא זיי געווען
צוויי ענינים ולא קרב זא"ז ומכיון שבא אברהם התחיל להאיר
ולפרסם אלקותו ית' בעולם ע"י דברים הגשמים דוקא,
הרוחני,והיינו
שביאר והסביר כי כל ענין הגשמי' הוא בשביל
והראה
לכל את הרוחני' שבגשמיות" .עכ"ל.
*
*
*
בדאה זה היום תחלת מעשיך רצ"ד אות ב'
(ספה"מ
קונטרסים ע' שיט) מבאר דתפלה "הוא דרך סלולה ורחבה אשר
בה ועל ידה עלה יעלה כל הבא להתקרב אל הויי" ,וממשיך
לבאר דבכלל בהילוך' -בגשמיות  -לאיזה מקום צ"ל כמה תנאים
לההולך א) ידיעת הדרך ,ב) בעל כח ,ג) לבושים מתאימים,
ובפרטהג,בהילוך בהר ,וז"ל" :ובפרט בהילוך בהר ומקום גבוה
דבל
ביתר שאת ויחר עז,
תנאים הנ"ל צריכים א,להיות וא,
בהר
העומדים
וכידוע במשל שנים
בבקעה הנה ענין
בב,
התחברותם יכול להיות
אופנים אם שהעליון ירד להתחתון
או שהתחתון יעלה להעלווז הנה בעליית התחתון הרי זה תלוי
הרוחנית,
בהג' תנאים הנ"ל...אשר כן הוא כהעבודה
למררי,דכל הילוך
ממדרי,
ממדריגה למדריגה בכלל ,ובפרט העלי'
שצריך

הכנה רבה ...עכ"ל.
ולא הבנתי בזה ,מה מוסיף המשל של שנים העומדים א"
בב,
לבאו,
וא,
כשהי,להיוח
הק ,יבול
אופנים,
בהר
בבקעה ,ושהתחברותם
הי,
אומר רק דכשהולכין בהר
מובן בפשטות כוונתו
צ"ל ג -תנאים הנ"ל ביתר שאת ויתר עז.
*

*

*

ד' (ע,
שכא) אומר "דלכל נשמה ונשמה פרטית
שם אוח
שתהי'
נותנים לה כחות מלמעלה
במדריגת צדיק דמשו"ז הרי
באו"ח מישראל יכול לאמר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אביהם

יצחק ויעקב" .עכ"ל.
ולכאו' ,הרי מבואר בחסידות ,ולכל לראש בתניא פרק י"ד
דרק מדח הבינוני שייך לכל אחד ואחד ,משא"כ להיות צדיק זהו

מתנה מלמעלה ולא לכאו"א?
לאמר
ע"ז שכאו"א יכול
יגיעו...למעשי
"מתי
אבותי
וכו-
אין קושיא כ"כ ,שהרי בינוני שוה לצדיק במ?2פ'

יב

-

נצבים דילך ה'תשמ"ב -

ולכאו' ,א"א לפרש דכווגתו "שחהי' במדריגת צדיק" הוא
שתהי -בינוני וצדיק הוא במעוה ,ובפשטות כשאומר התואר צדיק
כוונתו לצדיק של תניא.

א" מאנ"ש

-

ברוקלין נ.י- .

בד"ה זה היום תחלת מעשיך חרצ"ג קונטרס כא .סוף סעיף א'
ט.
מבאר דמצות היום דד"ה הוא גס מצוה פרטית דתלוי בזמן ומקום.
דזמן דתק"ש ביום ולא בלילה ,ומצותה משעה "גז החמה ,ואס
שמע מקצת תקיעה קודם שעלה עמוד השחר לא יצא .ואינו מוב
למה מביא משל שאם שמע מקצת תקיעה קודם שעלה עמוד "שחר לא
יצא ,למה אינו מביא הדין שאם שמע כל התקיעות קודם ע"ה שלא

יצא?

חיים
ישיבת אור אלחנן חב"ד
 ל.א .קאליפורניא -יעקב דלפין

י.

בחניא חלק רביעי אגרת הקדש %1ח
הוא דבר פלא ולכן כמו שהאין אינו מושג להנבראים לכן נדמה
להנבראים שיש לו יסורים אבל באמת אין רע יורד מלמעלה להכל
טוב רק שאינו מושג ,והיינו שהכלל אין רע יורד מליעלה קאי
על האין .וי"ל איך שזה מתאים להמבואר בד"ה תקעו תרם"א
וז"ל :סוף עמוד ג" -והיינו דמשם ליה לא יבוא לעולס שוט
שפע לחיצונים וכמאמרז"ל אין רע יורד מלמע ,-מלמע' דייקא
היינו בחי' שם מ"ה שלא הי -בו חיבירה להיותו בחי -מה וביטול
בו..-אבל משם ב"ן ימצא
בבחי ,גם מותרי השפע לחיצונים בעה"ד טו"ר,
כי שם להיותו שבא
ש
י
והגשמה לכן היי בו השבירה עד
יכול להיות בחי.
שבריבו ההשתל'
רע כו."-עב"ל בנוגע
לענינינו והיינו שהאין ענינו להוות יש נמצא שהאין "קרוב"
להיש משא"כ שם מ"ה ענינו שלוי העצם שהוא מובדל מהמטה
אע"פ שנמצא למטה?
ואולי אפשר לבאר עפ"י המבואר בד"ה צעקו חרפ"ח שמבואר
שם באורך שהאין ענינו להוות יש ואעפ"כ הוא מובדל מהיש,
והייבו שהוא באותו סוג מציאות של עולמות (יש) אלא שהוא
מרוחק מהם ,וא"כ *פ" 4שהאין שוה לשם מ"ה ,בזה ששניהם
.
מובדלים מעולם ,ועיין בד"ה צעקו תרפ"ח בארוכה.

מבואר שכיון שיש מאין

י

חיים יעקב דלפין

?_ד

 -ישיבח אור אלחנן חב"ד -

חר ת

ל.א .קאליפורניא

יאי בהא דאיתא בכ"מ והובא בהתוועדוח ח"י אלול ש.ז.
אדה"ז היתה נשמה חדשה (עי..בס -השיחות תש"ה ע' ? 12ואילך)
רציחי לברר מהו הפירוש "נומה חדשה".

דגשמח

-

נצבים וילך ה תשמ"ב -

יג

'~

דהגה בלקויית שיר השירים ד"ה כי כאשר השמים איתא וז"ל:
"ודע כי יש שני מיני כשמוח א' אוחם שנבליו בארם הראשון,
ב' אותם שלא נכללו באדה"ר ואלו הנשמות הם יותר גבוהים
ומעולים מכל הנשמות שנכללו באדה"ר ,ובאלף השביעי יתעטרו
אלו הנשמות שנכללו בארה"ר באותם הנשמות היותר גבוהים מהם
כו'" עכ"ל.
ולסאו.
יש לסקור כשאומרים על אדמוה"ז דנשמחו היתה
"גשמה חדשה" האם הכוונה לנשמה שלא היתה כלולה בנשמת אדה"ר
או לנשמה שהיתה כלולה בנשמת אדה"ר אך עדיין לא ירדה לעולם.
ע,
והנה בספר המאמרים
תער"ב ח"ב
אירו איתא :אך הענין
ב,
הא'
הוא דבנשמות ישנות ישנם
מדרגות,
בריאת
שנבראו בעת והב,
העולס ועדיין לא יצאו לעולם ,והם נקראים ג"כ חדשות,
אותם שכבר יצאו לעולם וחוזרים ובאים .עכ"ל.
ולפי"ז דנשמה שהיתה כלולה בנשמח אדה"ר הגם שעדיין לא
יצאה לעולם נכללת בכלל נשמוח ישנוח ,עדיין יש מקום לומר
דנשמת אדמוה"ז היתה חדשה ממש דהיינו שלא נכללה בנשמת אדה"ה
בחסי,
אמנם מכו"ב מקומות
נראה ראי אפור לומר כן ,דהנה
בביאורי הזהר לצ" 9איתא וז"ל :אך נשמוח חדשות היינו מה
מתוהו
י ,ותיקון דהיינו שלא היו בשבירה כלל ועיקר
שלמעלה יה
גילוי זה
לע"ל ,והנה אין עתה נשמה חדשה כלל כ"א
הזיווג זו"נ הוא לחדש נשמות ישנות ,ואף שיש נענות חדשוח
בכחי ,שבעת
אינם חדשות לגמרי שלא היו כלל בתחילת מע"ב כי אם
אצילות
בריאת האדם בהכתיב נעשה אדם בצלמנו היו אז
(כמ"ש בספר הגלגולים שכל הנטמות נכללו באדה"ר ועיי"ש שיש
שלא נכללו ומ"מ אינם חדשות ממש רק משבירת הכלים) ונפלו
לשבירה ,ועתה נתבררו ומתחדשים ,אבל חדשוח ממש שלא היו כלל
במע"ב אינם כלל עתה כ"א לע"ל בביאת המשיח אזי יומשכו
נשמות חדשות לגמרי( ,עיי"ש בביאורי הזהר תתי"ח ואילך,
ועד"ז ג"כ במאמרי אדמוה"ז תקס"ז ע' ל"ט).
ומלשונו "אין עתה נשמה חדשה כלל" "אינם כלל עתה כ"א
לע"ל" נראה ראאץל דהכוונה בנשמה חדשה דארמוה"ז שלא היתה
כלולה בנשמת אדה"ר ,אלא שהיתה כלולה ועדיין לא יצאה לעולם
או מהמדרגה הגבוהה יותר כמ"ש בספר הגלגולים ,ואבקש
מהקוראים לברר ענין זה.
עוד צריך לברר
חדשה
אודות
נשמה
מכיון דנמשכה משבירת
הכלים ועניינה לברר בירורים (כמ"ש באריכות בביאורי הזהר)
איך מבררת נשמה חדשה שבאה לעולם
לאחר .חורבן הבית את בל
באגה"ק סי
תרי"ג כוחות נפשה דהא איתא
כ"ט בשם האריז"ל
שכל אדם מישראל רריך לבא בגלגולים רבים ער שיקיים כל תר
תרי"ג סטות התורה ,לבד מצות התלויות במלך שהוא מוציא

ישראל ,עיי"ש.
שירדה
ומכיון
הנשמה לעולם רק לאחר החורבן א"כ איך
תברר אח הצריך בירור ע"י המצוות שאין לגו עתה יאחר החורבן.

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

ד.ח.ש.

-

חוח"ל

חדד -

-

נצבים וילך ה'חשמ"ב -

יב .שההתוועדות דח"י אלול ש.ז .העיר ב"ק אדמו"ר שליט"א
שכל הר"ת דאלול ,בכולם יש עבודת המטה ג"כ משא"כ ומל ת"א
את לבבך ואת לבב ,ולדוגמא הביא הר"ת חנה לידו ושמתי לך,
שהניסה היא של האדם.
אך צ"ע והסבר דהליה הניסה אינה בכלל הר"ת ,וגם בומל

ה"א גו -ג"כ מסיים לאהבה את ה"א שהוא עבודת האדם*,
הרב משה לברטוב
 -ברוקלין נ.י- .

יג .בגליון ב"ה בסופו כחבה ה"מערכת" אודות מ"ש
(בגליון מ"ד) בענין ד"עפרן חסר"  -אשר המעיין בהשיחה
יראה שחלק זה הוגה ע"י ב"ק אדמו"ר שליט"א.
ברצוני להעיר שב"ק אדמו"ר שליט"א אמר כמ"פ (גס בנוגע
א,

מאנ"ש

לשיחות מוגהוח) שכאשר נופלת טעות מ"מראה מקום" (ולדוגמא:
במקום ברכות כח ,ב ,נדפס ברכוח כה ,ב ,וכיו"ב) ,אין זה על
אחריותו ובו ,,כמובן ופשוט .והרי יתכן שגם כאן נפלה טעות
במראה מקום ,שבמקום לציין לפסוק "וישקול אברהם לעפרן",
צויין הפסוק "ועפרון ישב" ,כי (לכאורה) הרי זה טעות דמוכה
כי בפסוק "ועפרון ישב" לא נכתב "עפרן" חסר ,אלא "ישב" חמר
מענין לענין  -ברצוני להעיר ששאר השאלוח ששאל הנ"ל
בגליון מ"ד (מלבד בנוגע לענין ד"עפרן חסר")  -יש לתרץ
עליהם בקל .כדלקמן:
א) בנוגע לשאלה אודות הפירוש במ"ש "משכני אחריך
נרוצה" ,שמבואר בשיחה הנ"ל שזהו מאמר הנה"א לנה"ב .דלא
כהמבואר בכ"מ בחסידות שזהו מאמר כנס"י להקב"ה  -אע"פ
שפירוש זה הוא חידוש גדול (ויתכן שבשיחה נאמר כפי שמבואר
בכל מקום בחסידות (כפי שכותב הנ"ל שכן הוא בזכרונו)),
מ"מ ,בעצם הגישה לענין ,אין להקשות על פירוש זה מסה
שמצינו בחסידוח פירוש באופן אחר ,כידוע שישנם ריבוי
ענינים המתבארים בחסידות באופנים שונים
(ואפילו-הפכיים),
א,
ויתכן שכז הוא בנדו"ד ,שישנם ב' פירושים בדבר :פירוש
 -מאמר כנס"י להקב"ה ,ופירוש שני  -מאמר גה"א לנה"ב.

-----------)9
בפשטות יש לפרש הכוונה ,דב"אנה לידו ושמתי לך"
והעבודה
אלול
דחודש
הוא
שבזה
הענין
כאשר
הוא "נס שמה",
היינו שהארם נכנס במקלט זה דחודש אלול הבפרט ע"פ הידוע
בשיחת כ"ק אדמו"ר שליט"א שקאי על קו התורה ,דר"ח קולטים),
משא"כ ב"ומל ה"א את לבבך
פעולה בשלימותו שבא בררך
את ה"א הוא בהמשר להחחלח
זרעך (שוה יפעולן לאהבה

ואח לבב זרעך" ,שבזה גופא נאמר
גילוי מלמעלה ,והמשך הכתוב לאהבה
הכתוב "ומל ה"א את לבבך ואת לבב
את ה"א ,ועצ"ע.

סו

-

נצבים וילך ה,תשמ"ב -

ב) בנוגע למה ששאל הנ"ל אודות הדרגות ז"א ומלכות -
הרי מובן בפשטות שגם בעתיק ישנם הבחיגות ז"א ומלכות

שבעתיק.

'הלשוגות בענין ר.
ג) בנוגע
עזרי ,למה שנעמד הנ"ל על דיוקי
שאמר הרי אני כבן שבעים שנה  -לדעתי ,אין
אלעזר בן

להקשות מדיוקי לשונות שבשיחה בלתי מוגה,
שתוכן הדברים הוא בדיון.

והעיקר

הוא

א ,הח'

-

תות"ל ~דד -

יד .בסיחת א" דר"ח אלול (הנחה בלה"ק סכ"ח בשוה"ג) מבאר
ע"ד סדר הנקודות_,ע"פ קבלה הקבוץ בא לפני השורק ,אבל
בסידור (ע"פ פשט) צ"ל השורק לפני הקבוץ.
ובשיחת ח"י אלול נתבאר שזהו ע"ד העגין שבאתרא דרב
נוהגין כרב ובאתרא דשמואל כשמואל.
ויש להעיר ע"ז משיחת ב"ק אדמו"ר שליט"א שפסה ב"המיר"
אלול תשל"ט ס"ד וז"ל :דובר כמה פעמים שכל הענינים שבגליא
שבחורה משתלשלים מענינם בפנימיות החורה.
ובהערה 6ל שם ,וז"ל:
שבכמה
אין סתירה לזה ממה וכו,
ענינים יש מחלוקת בין הקבלה (הזהר וכו') לש"ס
 כיבשניהם (נגלה ופנימיות) ישנם שחי הדעות ,ואלו ואלו דברי

אלקוט חיים.

א' מאנ"ש

נ.י- .

 ברוקליןסר .בגליון.מ"ה אות י"ב הקשה ז.ב .על מש"ג בהתוועדות
מנ"א ב"הדרן" שלימוד התורה הוא בדוגמת הציפוי דמזבח הזהג
שמציל מאור של גיהנום ,מדוע נקט לימוד החורה דוקא ולא
קיים המצוות ,הרי בנוגע ל"רקנין שבך" הובא בגמרא העניך
דקיום המצוות ("מלאין מצוות כרימון") ,ואילו לימוד התורה
הובא בנוגע לת"ת דוקא.
להעיר שהנ"ל ציסס מה"טייפ" מה שנאמר בסיום הענין,
ובהאחלת העגין נאמר מפורש "וויבאלד אז זיי זיינען מצופה
זהב" ,מלאים מצוות כרימון" ,פארגלייכט ריי די תורה צום
מזבח הזהב ,וואט נקרא ע"ש הזהב" לציטוט הוא מה"טייפ").
ובנוגע למש"נ בסיום הענקן שיי האבן געלערנט תורה"
 הרי לכאו' ,בהכרח לומר שהכוונה בזה היא ללימוד התורה כפישזה בתור אז מרמ"ח מ"ע ,שזה שייך אצל כאו"א מישראל ,כולל
"רקנין שבך" ,ולא לענין דלימוד התורה שלמעלה מקיום המצווך
ענינם,הוא לימוד התורה נכפי שביאר
משייך (בעיקר) לח"ח שכל
ב"ק אדמו"ר שליט"א כמ"פ שישנם ב ,פרטים בלימוד החורה:
לימוד התורה שלמעלה מקיטס המצוות ,ולימוד התורה נתור
א-
מרמ"ח מ"ען כי:
דב,

-.

-

נצבים וילך

ה,תשמ"ב -

בשורה א' לפני התיבות "זיי האבן געלערנט תורה"
מדגיש כ"ק אדמו"ר שליט"א שזהו ענין של ציפוי בלבד" ,לכאו'
איז ראם ניט זייער ענין ,ווארום זיי ווערן אנגערופן
"רקנים" ,אבער זיי האבן געלערנט תורה ,און די תורה איז
מצפה כר"" ,וא"כ ,בודאי שאין הכוונה בזה ללימוד התורה
רת"ח .שכל מציאותם היא " -תורה" ,כל ג פו אש ,רכתיב הלא
כה דברי כאש" (ולא ציפוי בלבד) ,אלא ללימוד התורה בתור א'
מרמ"ח מ"ע ,שזה נכלל בקיום המצוות (ובודאי  -לא רק מצות.
ת"ת ,אלא כל המצוות ככפי שנתפרש בתחלת הענין)).
.

[~אולי
משו"ז לא העחיקו בהנחה בלה"ק לשון זה  -כי
לכאו' היתה הכוונה בשיחה
להדגיש את הענין דקיוס
המצוות
א,
דוקא, ,כולל לימוד החורה בתור
מרמ"ח מ"ע ,ולכן לא הרגישו
בהנחה את העגין דל~מוד התורת ,כדי שלא תתעורר קושיא הנ"ל,
שתשובתה בצדה ,כנ"(ן.

ועפ"ז מובן מדוע הובא ב"הדרן" רק המאמר "אין אור של
גיהנום שולטת בפושעי ישראל" ,ולא המאמר שלפנ"ז "ת"ח אין
אור של גיהנום
הציפוי
שולטת בהן"  -כי ב"הדרן" הודגש ענין אצל.
דוקא ,וענין זה שייך אצל "רקנין שבך" דוקא ,משא"ב
ח"ח
ש"כל גופן אש" ,כנ"ל.
א-

מהת"

 מות"ל 885טז .בשיחת ש"מ דברים ,שבת תזון ש.ז .סעי -ל"ת מבאר כ"ק
אדמו"ר שליט"א שעצם שילוח המרכלים חסרון בס לולי חטא
המרגלים היות שהמרגלים הרגישו שיש צורך לעשות פעולה
טבעית לכבוש את הארז ,וכיון שהקב"ה מביא בנ"י לא"י ע"י
כנפי נשרים שזה למעלה מטבע לגמרי ,א"כ לא היו צריכיפ לחפש
אופן של כיבוש א"י בדרך המבע.
פ,
ואינו מובן איך זה מתאים להמבואר בלקו"ש
שלח ש.ז.
שאע"פ שיש ע
דהקדמת נעשה לנשמע אעפ"כ צריך להיות גם
ניזוזה הי,
הענין דנשמע,
כוונת משה בשילוח
שבשכלם
המרגליםהי,
יסכימו
בכיבוש.א"י ,וא"י עצם שילוח המרגלים לא
חסרון
החסרון הי
ורק
חטא המרגלים?
----

חיים יעקב דלפין

ישיבת אור אלתכן חב"ד
 ל.א .קאליפורניא -ד,
יז
 .בשיחת ש"פ לך לך ,ש.ז .הנחה בלה"ק ,אות
מביא
*מבאושדביי הרמב"ם ,כי אצל.הצדיק אי אפשר לדעת בבירור
שעבודתו תהי -כן בתמידות...אבל הבעל תשובה...בודאי שימשיך
בעבודתו בפמידות ובאופן נצחי ,עכת"ד .וצ"ע
וצ"ע חיך לחוור זה ע 0מ"ש הה"מ (הובא בלקו"ת ,ואתחנן
ט,ד ובכ"מ) שמה שחרז"ל אל יאמר אדם אי אפשי כו :זה בצדיק
אבל הבע"ת צ"ל אי אפשי כדי שלא יכשול מכיון שהי'*ייך לרע,
צריך שמירה יתירה.
.

-

נצבים וילך ה'תשמ"ב

ודוחק לומר שהרמב"ם מדבר במדריגת תשובה כזו ,שהרי
כ' בהלי תשובה ,עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב עוד
לזה החטא לעולם ,והה"מ אומר שאצל הבע"ת צ"ל כל מיני רע

ואיסורים מאגסים.

הרב שלום דובער נאטיק
 -יער ,צרפת -

ש ננו ת
הערות ללוח היום יום

שבט "א מאנש רארץ מרבה זיין אין זאגען אוחיות
יח.
התורהה(-זאגען ההליס ,תזר,ן משניות) ווען און וואו ער קען,
בכדי צו שטארקען רעם קיום העולם ,בכדי מציל צו זיין זיך
פון חיבוט הקבר און כ 5הקלע ,און זוכה צו ,יין צו אלע
העכסטע גילוים".
להל,
שופר סיכה ולולב.לשהרי ע"פ
להעיר משייכותו
המבואר בזהר ר"פ בא אשרי העם יודעי תרועה וגו -ושם דל"ג
קיימא חד זכאה כו'
ע"ב :ולזמנין דעלמא שריא באמצעיתא אי
וכו' שזהו בר"ה (והיינו ענין קיום העולם).
לולב ענינו "לעצור טללים רעים ורוחות רעות" (מתאים
להצלה מחיבוט הקבר ובו ).,וסוכה הרי ענינו ג"כ הכנה
לגילויים דלעתיד ועד למוכח עורו של לויתן  -לעח"ל.
והקדמה מגם,
ולהעיר
ע"ז ד"ג ע"א :מי שטרח בערב שבת יאכל בשבח מי
שלא טרח בערב שבת מהיכן יאכל בשבת (ובפשטות הגמרא ע"ד שכר
בשביל המצות שקבלתם ביום ה"שבת" -.לעת"ל  -הערת המעתיק)
אלא אעפ"כ מצוה קלה יש לי וסוכה שמה עכ"ל הגמרא.
שעפ"ז מובן שיש ענין מיוחד בסוכה שבזה מתבטא שכר מצות
דלעח"ל (והיינו כהלשון בהלות כאן" :העכסטע גילויים").
ועפ"ז יומתק מה שג ,ענינים אלו נכנסו בפחגם (יום)
אחד שהרי גם ברמב"ם נכנסו בולם במצין אחד של פרקים .הרי
גם זה הוא מפני שתוכנם מבטא ענין אחד והמשך אחד.
ולהעיר מתקו"ז תיקון ע' שמזכה ענינו גם קיום העולס
והגנה בו.,
ועל כללות הפתגם הנ"ליש להעיר גם מזח"ב ויקהל ר,א:
וכד ב"ג עסיק באורייתא  ...אשתזוב...מתלת דינין מדינא
יכיל-לשלטא.עלי' ומדינא-
דהאי עלמא ,ומדינא דמלאך המות דלא
ענינים המנויימבהפתגם שוללים (באופן דזלעו"ז)
דגיהנם .והג-
הנ"ל ,לטוב.
ג' ענינים
? שבט "בהיות אדמו"ר הזקן בן תשע שנה למד חכמת
חמש עשרה שנה.
ההגרסה והתכונה .בן עשר  -סדר לוח על הל,
קדוש החדו
בהיותו בל שנים עשר נזדמן שלמד ברבים
להרמב"מ ,ולא מצאו הגאונים ,שהיו באצתו מעמד ,ידיהם
ורגליהם' בכיח המדרש".
.
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נוביס וילך ה'תשמ"ב -

בנוסף עמ"ש בקובז לפנ"ז הרי י"ל
 ויהוו הרי ידוע ,הרמב"םכ"ק אדמו"ר שליט"א ענין מסויים
כותב הל' "דוה"מ הוא (גם) מיוסד על חכמה יונית (ס"ט ה"א
פי"א ה"ב) וכו ,ולכן מדגיש כאן מעלת המחברים וספריהם
שכולם עשו חיבורים שלהם ברוה"ק.
הרב מיכאל אהרן זעליגזאן
 -ברוקלין .1י- .

שבפתגם זה באווארנט

לוכוחו ולזכות בני משפחתו שיחיו
נדפס ע"י

א' מאנ"ש

