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ל ק ו ט-י שי

ח ו-ת

לר"ה בלקו"ש ח"ט ע" 74ל מובא מכתב וז"ל:
א.
בהוספו"
שקו"ט בהא ראין חוקעין ביו"ט ער"ה שח"ל בשבת
..מביא כמה
גזירה שמא יעבירנו ,וחבל דאישתמיטחי" ,כנראה ,חדוש מפתיע
של רבינו הזקן (שו"ע או"ח תקפ"ח ס"ד) דהא דאין תוקעין הוא
משום עובדין דחול ,עיי"ש .ועי"ז יש ליישב אריכות הל'
ברמב"ם הל .שופר פ"ב ה"ו .ע"כ.
משו"ה כתב סופר על אורה חיים תשובה נח
ויש להעיר
כ,
הרמב"ם (הל' שופר מ"ב ה"ו) כלל דתק"ש
שמקשה :וצ"ע למה
שבות ואתי הל ודחי ,ושוב כ -למה אין תוקעין מה לו לאריכות
הזהר הול"ל מיד דאין חוקעין משום שמא יעבירנו? ואחרי
ביאורו
י .מפרש לשון הרמב"ם ד"הגם דחק"ש שבות ואתי עשה ודחי
ולא ה
ראוי להעמיד דבריהם במקום מצוה דאורייתא ,ולמה
אין תוקעין מפני גזירה שמא יעבירנו לכן העמידו דבריהם
שאסור לתקוע בכל שבחוח השנה ,עיי"ש.

מיכאל לוזניק
 ישיבה גדולה ניוהייווען
בלקו"ש פ .נצו"י הקשה דאיך קיימו כל ישראל מצוח כחיבה
ב.
מ"ח בעת הציווי בזמן קצר כ"כ ,ורוצה לתרץ דבאו"א הי' לו גם
לפני זה כה"ה חמה שכחבו מגילוח מגילות ,ובמילא עכשיו הוצרכו
רק לגמור ,אבל מקשה ע"ז דלמ"ד תורה חתומה ניתנה ,ופירש"י
דלא נכתבה כלל עד סוף ארבעים שנה ,א"כ לדיעה זו אי אפשר

לחרץ כן ,עיי"ש.
זו,
דזה אינו
קושיא על תירוץ
ולכאורה אפשר להוסיף עוד מהל,
ס"ת דלפי שאין כותבין
מתאים לשיטת הרמב"ם שכתב בפ"ז
פרשיות פרשיות ,לכן אי אפשר לכתוב אח השירה
בלבד ,וע"כ שצרי
לכתוב בל החורה ,עיי"ש .ואי גימא כהנ"ל ,הרי הי' לו להרמב"ס
לומר בפשטוח דדוקא להם הי' ציווי לכתוב רק השירה ,כיון דרק
זה חסר להם ,אבל לאלו שאין להס מהס"ת כלל ,הם צריכים לכתוב
כל התורה כולה ,וכיון דלא כתב הרמב"ם כן ,מוכח לא כהנ"ל.

ל.י .ד.

בלקו"ש ח"ז מקשה ב"ק אדמו"ר שליט"א מדוע ביו"ט של
ג.
ר"ה שחל להיות בשבת גזרו רבנן דלא ליחקע וביו"ט של פסח
לא גזרו רבנן ותירץ שם כ"ק אדמו"ר שליט"א דזה שברויה ביטלו
ההמשכה שנפעל תמיד ע"י תיש ,נפעל בשבת בלי ת"ש,
תיש כי
אבל ההמשכה שבא ע"י מצה ,אין השבת יבול להשלימו.
ולכאו' ע"פ הידוע בשיחת ב"ק אדמו"ר שליט"א וכמו שנח'
גם בשיחת ער"ה ש.ז ,.שזה גופא שע"פ חורה אין עושין דבר
הרי"ז מורה שנפעל הענין מעצמו ביום
מסוים שע"ד הרגיל עושין
זה בלי עבודה זו ואין הפי ,שדבר זה נחסר אצלו.

האזינו ה'תשמ"ג -

א"כ א"כ באם היינו אומרים שגם במצה אומרים גזרה
מזה גופא הי' מובן שההמשכה שע"י אכילת מצה נפעל
דרבה הרי
מעצמו ע"י שבת.
ויש לבאר ע"פ מה שנת ,בהמאמר דיו"ט של ר"ה שחל בשבת
ש.ז .דשבח ושופר ,ענינם אחד ,והיינו ענין התענוג ,ולכן
השבת יכול להשלימו להשופר ,דאי"ז מספיק מה ששבת מוכן מעצמו
כ"א שהיות ושניהם הו"ע התענוג ולכן יכול השבת להשלימו.
ומזה נמצא דאין מספיק מה שאומרים רמזה גומא שא"א לעשות
ענין זה-מוכח שזה לעשה לבד ע"י ההמשכה של אוחו יום כ"א
שצריך קשר ביניהם.
ועפי"ז מובן מה שיו"ט של פסח שחל בשבח לא גזרו חז"ל
היות שענין השבת וענין דפטח ,הם שני ענינים ולכן אינם
יכולים להשלים זא"ז ,שאין השבת יכול להשלים ענינו של

אכילת מצה.

[ויומתק ע"פ הנ"ל בהמאמר דער"ה בהשייכות דשבת ושופר
דשניהם ענינם תענוג משא"כ אכילת מצה ,שהוא אדרבא קטנות
האמונה היפך ענין התענוג ,ולכן א"א שיומשך מעצמו
אבא ענן]

ע"י שבוץ.

אך לפי"ז צ"ל מה שבהתוועדות דער"ה ש.ז .הקשה ב"ק
אדמו"ר שליט"א איך שוללים את ענין התחנון מער"ה ועד"ז
ענין
.
נעלה והי
התק"ש ע"ה שיש טעם לזה בכ"ז ,הרי תחנון הוא ענין
מתאים לומר את זה בער"ה ,ועד"ז ח"ש ,ובהמשך לזה גם הקשה
כ"ק אדמו"ר שליט"א מדוע אין אומרים בשבת שחל ביו"ט לכו
נרננה.
וביאר כ"ק אדמו"ר שליט"א ,כי ההמשכה שתחנון ותק"ש
עושים כל יום ,אז ער"ה יכולה לפעול זה מעצמו.
וא"מ בשלמא בנוגע ללכו נרגנה הסביר ב"ק אדמו"ר שליט"א
נרגנה לה,,
שזהו כל תוכן הענין דר"ה הכחדת המלך יש"ע דלכו בו,
ע"ד שאמר אדה"ר ביום שנברא כמו נשתחווה ונכרזה
(אף
שעדיין צריך ביאור דהרי בכל יו"ט שחל בשבת אין אומרים לכו
נרננה ולפי הנ"ל נצטרך לומר שבכל יו"ט ישגו טעם שונה בו),
 אבל בנוגע לתחנון וחק"ש ער"ה צריך ביאור לכאו' מהוהשייכות ביניהם בתוכן שלכן נמשכת הענינים מעצמן בלי עבודה
אמירת תחנון וכו'.
ויש לבאר ע"פ המבואר בלקו"ש ר"ה ש.ז .ע'  2ביאר כ"ק
אדמו"ר שליט"א דאי"ז שבער"ה סתם שוללים את ענין חק"ש כ"א
שעי"ז שהאדם רואה שאין לו אפשרות לתקוע בשופר הרי"ז מביא
את האדם להתעוררות ,תשובה פנימית ועמוקה ועוד יותר
מההתעוררות תשובה שבא ע"י תק"ש וע"ד התעוררות הבע"ת ,מאה"ר
שהי,
צי ,וגו,
מה ,וכלשון כ"ק
רחוק מה',
כשיודע
וגעגועים מארץ
דערהערט
אדמו"ר שליט"א און האט די מרירות על ריחוקו
זיך ביי א אידן אין א גאר שטארקן אופן דורר זיין
התבוננות אין דעם וואט מען איז פון אים-מונע די ענינים

-
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ה

טובים הנ"ל עכ"ל ,כדי לערבב השטן ער דערהערט זיין מצב ,אז
דער שטן האט כלפי אים אזא כח ,ביז אז מען מוז צוליב דעם
ביי אים צונעמן אן ענין פון תק"ש .עכ"ל.
ולפי"ז מובן הקשר בין ההמשבה של ער"ה לבין תק"ש ,שהרי
ענין החק"ש הוא ענין החרדה כמ"ש אם יתקע שופר בעיר והעם
לא יחרדו וכמש"כ הרמב"ם דרמז יש בו עורו ישנים משינתכם
וממילא כאשר אין תוקעים בשופר בער"ה יש בו גם ענין החרדה
וכנ"ל שעצם זה שאינו תוקע פועל בו ענין החרדה ועוד יותר
מאשר אס תוקע.
ועד"ז י"ל בתחנון *מכיון שאין-אומרים תחנון לפי זה
ע ר ל ולא להזכיר עוונות וממילא כשנזכר שאינו יכול לומר
תחנון זה גופא פועל בו ענין של הכנעת הלב וכו' תוכן הענין

דתחנון.
והנה בתחלת המאמר בקושיא הל מקשה ב"ק אדמו"ר שליט"א
דהנה בחפלת מוסף דר"ה אומרים פסוקי מלביות זכרונות ושופרות
דפסוקי חופרות שייכים לתקיעת שופר כפשוטה ,ואעפי"כ הנה
ביו"ט של ר"ה שחל להיות בשבח הרי אעפ"י שאין תוקעים מ"מ
אומרים גם פסוקי שופרות בתפלת שוטף ,וא"ב צ"ל מדוע אומרים
כשאין תוקעין.
מובא
ד"ה
זה
בתרם"ו
ולהעיר דע"פ נגלה
יו"ט,
לבאו ,וכעין
סי,
הטעם בזה ע"פ מ"ש אדמוה"ז בשו"ע
חקצ"ג ס"א וז"ל:
ג' ברכות שאומרים במוסף של ר"ה שהן מלכיות זכרונות ושופרות
מעכבות זו את זו שאם אינו יודע כל הג' ברכות לא יאמר כלום
אפי' אותה ברכה שיודע ,ולכן י"ל שע"ה שמצד שאין תוקעין
בשופר לא שייך פסוקי שופרות מ"מ אומרים "סחי שופרות כי הם
מעכבים זא"ז ואם
עי ,לא יאמר שופרות אז
בסי,לא יוכל לומר זכרונות
ומלכיוח ,אבל
בשו"ע אדמוה"ז
תקצ"א ס"א שבר"ה תקנו
חכמים להתפלל במוסף של ב' הימים ט' ברכות דהיינו שבברכות
קדושת היום כולל פסוקי מלכיות כדי לקבל עליו עול מלכות
שמים ואח"כ אומרים ברכת זכרונות ואומר בה פסוקי זכרונות כדי
שיעלה זכרוננו לפניו לטובה וע"י מה ע"י שופר לפיכך אומר
אח"כ ברכת שופרות ואומר פסוקי שופרות וכן מוזכר בהמאמר
בד"ה וביאור (הראשון) ומזה משמע קצת שפסוקי שופרות שייך
דוקא כאשר תוקעין בפועל בשופר.
יוסף יצחק מ .טייכטל
 תות"ל - 885א,

(קנ) על זה שהבאתי דוגמא מדניאל שנתקיים
ך.
בגליון
אצלו היעוד ד"והיו מלכים אומניך" ,רצה הח' א.ז.נ .לחרץ
דהטעם מדוע ב"ק אדמו"ר שליט"א לא הביא דוגמא זו (זרק את
הדוגמא מזבחים) כי בפשטות "אומניך" והשתחווה הם דברים
שונים (וגם הפכיים) .ולפי ביאורו הקשה על גוף המדרש
(ויק"ר פכ"ז,ד) איך הביא המדרש הסיפור שנבוכדנצר השתחווה
לדניאל בהמשך ל"והיו מלכים אומניך" כשאצל נבוכדנצר הי'
לבאו,
רק השתחוואה ולא "אומניך" ,ורצה לחרץ שהיעוד הוא

1
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-

-

לדניאל ועוד

.
רק דרך משל ,וזה נתקיים כשנבוכדנצר השתחוה
אופן ,ש"שחתוואה זה יעוד שבכלל מאתים מנה ,עיי"ש ע"פ.

ולבאו; לא הי' צריך לכל האריכות לבאר שאומניך
והשתחוואה הם דברים שונים( ,ולבאר שהשתחוואה נכלל באומניך),
דהרי מבואר בפסוק (בישעי' מט) 'להיו מלכים אומניך ושרותיהם
מני-וחיך אפים ארץ ישתחוו לך"], ,ראה במצו"ד ש"והיו מלכים
קאי על מלכי עכו"ם ,ושרותיהם קאי על נשי השרים ואפים
ארץ ש"יפלו על פניהם לארץ להשתחוות לןם ,הרי מובן שהם
ענינים שונים ,עד כדי כך שהפסוק מפרידם .וענין זה של
היעי,ההשתחוואה נתקיים בשלימות לגבי דניאל ,ויש לומר שהפי
ד"כבר הקדים ועשה מקצתו הוא ,שהיעוד נתקיים אצל אדם א' ולא
לכל בנ"י ע"ד שמבאר באותו מדרש לגבי פקידת שרה ,עיי"ש כל
הדוגמאות ,וג"כ משום שרק חלק השלישי דהיעוד נתקיים ולא חלק
הראשון ד"אומניך" שהוא ענין של סיוע( ,ולכן מובן מדוע ב"ק
אדמו"ר שליט"א הביא דוקא סיפור של הונא בר נתן כי רצה
להביא ראי' לענין של סיוע ,עיין בגליון מו).
ויש להעיר ג"כ שיעוד הנ"ל כוונתו ג"כ לענין של
השתחוואה ,כמו שמובא בתוספתא סוטה פ"ד  -וכן אתה מוצא
באברהם שבמדה שמדד בה מדדו לו ,באברהם ושא אומר (בראשית
(בישר אח-הגהות
יח) וישתחוו אפים ,אף המקום ב"ה
גר"א) בניו לעתיד לבא שנא' והי ,מלכים אומניך ושרוחיהם
נ4ישראל~
,חניקותיך.
מיכאל לוזניק
 ישיבה גדולה גיו הייווען -ה .בהמשך למש"כ בגליון מו (קמט) על היעוד ד"והיו מלכים
אומניך וכו'" יש להעיר ג"כ עיעוד זה מתבטא ג"כ להלכה.
דאיתא בירושלמי ע"ז פ"ב ,ה"א "בת ישראל לא תניק
בנה של עכו"ם מפני שנותנה לו חיים..אבל נכרית מיניקת בנה
של בת ישראל דכחיב והיו מלכים אומניך ושרותיהם מגיקוחיך"
פא סעי' ז' ,בהגהת הרמ"א ,דאע"פ
יו"ד
אבל ראה
שו"עכחלב סי-
ישראלית מ"מ לא יניקו תינוק מן המצרית
שחלב מצרית
אם אפשר בישראלית ובו ,-וראה גם בביאור הגר"א שם.
הנ"ל
3

ך.

גלה

בצפע"נ קונטרס השלמה (ג,ג)

כ,

"דכותבת ביוהכ"פ הוא

רק לכרת אבל למלקות די בבזית" .עכ"ל.

ולכאורה חידוש גדול הוא דהרי בשלמא סחם אכילה האמורה
בתורה  -שיעורה בכזיח ,אבל ביוהכ"פ שלא נאמר בו לשון אכילה
רק לשון ?עינוי"-שיעור חיובו הוא בכותבת שבכך מתיישבת
דעתו של אדם ,ופתוח מזה לאו כלום (ראה יומא עג,ב עט,ב
ואילך .פא,א ובפרש"י שם  -ד"ה אכילה).

-
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ז

ואולי י"ל בזה עפ"י מה שנרשם בר"ד דסעודח מוצאי
יוהכ"פ תשכ"ז (הגחה בלתי מוגה) שאמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:
תמה אני אודות מי שאינו יכול להתענות ביוהכ"פ מדוע לא
יתנו לו לשתות אם אפשר ,כי אכילה הרי מפורשת בתורה ,ושתי'
אינה מפורשת רק שהוא בכלל אכילה.
והעיר שם אחד שגם אכילה אינה מפורשת בתורה?
וענה ב"ק אדמו"ר שליט"א שהלימוד דעינוי הוא מויענך
גו' ,ושם הרי נזכר אכילה.ע"כ.
ואולי הכוונה למ"ש בירושלמי יומא פ"ז ה"א בתחלתו
(וראה גם שו"ע או"ח סתרי"א ט"ב ובמ"מ וציונים לשם) "נאמר
נפשוחיכס ונאמר להלן (עקב חיג)
כאן (אחרי טז,כט) תענו את
שנא,
להלן עינוי רעבון אף עינני
ויענך וירעיבך מה עינוי
שנא,
כאן עינוי רעבון" .וכיון שבהמשך הכתוב נזכר אכילה
("ויענך וירעיבך ויאכילר")  -ישנו גם איסור אכילה (שהוא
בבזית) ביוהכ"פ.
ועד"ז יש לבאר גם מ"ט בצפע"נ שם .דאימור כרת הוא
בכותבת ,דרק בזה מתיישבת דעתו של אדם ,אבל מכיון ש(לדעת
הירושלמי?) ישגה גם איסור אכילה ביוהכ"פ ,שהוא בכזית לכן
"למלקות די בכזית" ועדיין צ"ע בכ"ז.
ל
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סי ,י,

התל,

ז .ראיתי בהערות וביאורים גליון צ"ט
שמואל גלאסמאן על הרמב"ם דיליף שמצוה לכתוב ס"ת ממ"ש ועתה
כחבו לכם אח השירה הזאת ואין כותבים פרשיות פרשיות ,דלפי"ז
למ"ד דכותבין פרשיות פרשיות (גיטין ס"א) הכי גימא דלדידי'
ליבא מצות כתיבת ס"ת? והיא קושיא אלימתא.
סי,
ומצאתי בזה תירוץ נאה בשו"ת נטעי נעמגים יו"ד
ל,,
(פיעטרקוב תרס"ת) ואביא כאן תוכן דבריו ,דהנה מבואר במהרש"א
נדרים ל"ת במימרא דר"י ב"ח
תהי,לא ניתנה תורה אלא למשה ,ופריך
לו השירה הזאת לעד ,ופי' מהרש"א
ועתה כתבו לכם כו' למען
דודאי התורה והמצות גיחנה לכל ישראל ומעיקרא נמי לא קאמר
רק למדה מתוך הכתב דלא ניתנה זה רק למשה ,וע"ז פריך מפסוק
למען תהיי השירה הזאת לעד ,וכיון דגם השירה דלא הוי רק לעד
הוי בכלל כתיבה ,כ"ש כל התורה כולה דהוי בכלל כתיבה ולימוד
מתוך הכתב ,עיי"ש הרי מבואר במהרש"א דאפשר ללמוד חיוב
מי,
כתיבה בכל התורה כולה בק"ו משירה ,והגה הקשה בשאג"א
ל"ד
על הרמב"ם הנ"ל דהרי לכו"ע מותר לכתוב חומש חומש ,וא"ב
דילמא צריכים לכתוב רק משנה חורה ולא כל התורה כולה? ונראה
בישוב הקושיא דבאמח גם הרמב"ם מפרש סוגיא הנ"ל בנדרים שיש
ק"ו מהשירה לכל התורה כמ"ש במהרש"א הנ"ל ,ראם השירה דאינו
אלא לעד הוה בכלל כתיבה כ"ש כל התורה ,אבל לפי השורש שהניח
הרמב"ם בספר המצות שלו רכל דבר הנדרש באחד מהי"ג מדוח לא
מיקרי דברי תורה רק מדברי סופרים ,ומלשון רבה בסנהדרין כא"ב,
שהקשה
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ח

כו,

אעפ"י שהניחו לו אבותיו
מצוה לכתוב משלו שנאמר ועתה כתבו
לכם וכו' ,משמע שהיא מ"ע מן התורה לא רק מד"ס ,ואם גימא דבל
היסוד הוא רק הק"ו הנ"ל כמ"ש המהרש"א אנחי אין זה מן התורה
אלא מדברי סוטרים ,ולזה בא הרמב"ם וכתב ראין כוחבין פרשיות
פשטא דקרא בשירה לחוד ואנן
פרשיות ,וכוונתו דבשלמא אי הוי הי,
זה רק מד"ס ,אבל כיון
למדין בק"ו לכל התורה אז בודאי
שאין כותבין פרשיות פרשיות ,אז כוונת החורה לא רק השירה כיון
דאי אפשר ,רק דאגן לא ידעינן אם הכוונה לבחוב המשנה תורה
בלבד או כל החורה ,ולזה בודאי מהגי הק"ו לבלות לן בווגת
החורה דהוה מ"ע מן התורה לכתוב בה"ח ,וזה
כו ,אומר הרמב"ם מ"ע
כוי כלומר כו" לפי שאין כותבין פרשיות
דמזה מוכח דאין
לפר* קרא אשירה לחוד ,ובמילא מוכרת לפרש על כל התורה
כולה מצד הק"ו ,והוי שפיר מ"ע מן התורה ,ולפי"ז נמצא דגם
למ"ר דכוחבין פרשיוח פרשיות יש מצוה לכתוב ס"ת ,אלא דלבריו
הרי זה נקרא טדברי סופרים עפ"י שיטח הרמב"ט.
הרב דניאל וויינבערצער

ח םי

דו ת

ח"א הערני ביום א' דר"ה ,דע"פ המבואר בדא"ח ,הטעם
ח.
דאין תוקעים בשופר כאשר יו"ט של ר"ה חל להיות בשבת ,כיון
שההמשכה שע"י תק"ש נמשך אז מעצמו ע"י שבת ,לפי"ז נמצא אשר
בכל שבת שבמשך השנה נמשך תוכן הענין שגמשך ע"י כק"ש והיינו
פלא קצת
שבכל שבת נעשה המשכת התענוג ובנין המלכות,
ולכאו-
לומר כן.
ובהשקפה ראשונה נראה לומר בזה ע"פ המבואר בד"ה יו"ט
של ר"ה ש.ז .רכל הענינים שעומדים בוכניס נמשכים ע"י שבח
ולכן בכל שבת דבליל שבת אין הסילוק לגמרי אז נמשך בשבת רק
מה שנסתלק אבל ביו"ט של ר"ה שתל להיות בשבת ,שבר"ה לפנות
ערב הוא סילוק ועלי' לגמרי ,א"כ בשבח של ר"ה נמשך בחי' זו
דעונג ובו ,,שנמשך המלכות משרשה ומקורה ,אבל צ"ע אם אפשר
שבחי,במשנת ,בהמאמר כל הענינים שמוכן למע .נמשכים,
ליישב זה
בליל ר"ה א"א
למע ,לומר
כיון
זו דמלכות כפי שהיא מסתלקתוהעלי,
עד
להתגלות כיון שהסילוק
היא
ע"ז שהיא
לשרשה ומקורה לפגי הצמצום .וצ"ע.

שוכי

הרב נח קלאפמאן

שי

חר ח
דו,

 -ברוקלין

נ.י- .

ט.
במה שהוקשה בההחוועדות
תשרי על הרמב"ם שלא הזכיר
הך דין לגבי חפלות ר"ה שצריך שישמע התפלה מראש וער סוף,
כמבואר בירושלמי? לכאורה הרי ברמב"ם (הל -חפלה פ"ח ה"ט)
כחב דין זה לגבי כל השנה במי שאינו בקי ,וז"ל :ש"ז מוציא
אח הרבים ידי חובתן .כיצד בשעה שהוא מתפלל והם שומעיו ועונין
אמן אחר כל ברכה וברכה הרי הן כסתפללין .במה דברים אמורים
כשאינו יודע להתפלל אבל היודע אינו יוצא ידי חובתו אלא
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י,

בתפלת עצמו .עכ"ל ובהל'
ממשיך דכ"ז בשאר ימות השנה ,אבל
היודע כשם שמוציא מי שאינו יודע" ,וכיון
בר"ה "ש"ץ מוציא את מיני,
מובן דוהו באותו האופן
שזה בא בהמשך ללעיל
י
ר
י
י
א
ד
לעיל בשאינו בקי שצריך לשמוע ולענות אמן על כל ברכה וברכה,
וא"ב מה קשה על הרמב"מל(ויעויין רמב"ם הל -ברכוח פ"א הי"א).
ב) בלקו"ש ר"ה (סעי' ה ),רצה לבאר הענין ד"לערבב
השטן" במה שאין מזכירין גר"ה ראש חודש ,ומה שאין מתחילין
לקרות פ' בראשית בר"ה ,שהשטן יחשוב שאין צורך לענינים
וזכיות אלו ,כי בלאה"כ כבר זכו ברין ,ובמילא לא יבוא
לקטרג ,אבל אח"כ מקשה ע"ז דלפי"ז הי -צריך להיות מודגש
הפי ,גם הצד חיובי שהעבודה היא בשלימות,
לא רק צד השלילה ,אלא
באופן אחר דכשהשטן רואה שחסר בישראל
עיי"ש .ולכן מבאר
ענינים אלו ,חושב שאינו צריך להתאמץ לחפש חסרונות על ישראל,
כי בלאה"ב חסר בעבודתם עיי"ש.
הב ,לבאו,
יותר אינו
ואינו ברור לי ,כי לפי ביאור
מובן הלשון "שלא ידע שהיום הוא ר"ח תשרי" והלשון "כדי
שלא יבין את ראשית השנה או אחרית השנה" שכחוב בענינים
הנ"ל ,דלכאו' איך אפשר לפרש ביאור זה בתיבות אלו?

ג) עוד יל"ע ,דלפי המבואר בהשיחה יוצא דמצד אחד רוצים
שהשטן יחשוב שהעבודה היא כ"כ בשלימוח שאינו יכ
ול לפעול עוד
הב,
כלום( ,ע"י התקיעות בחודש אלול וכו ,)-ומצר
רוצים
שיחשוב להיפוך שחסר העבודה בישראל (ע"י העדר הזכרת ר"ה
וכו') ובמילא אינו צריך להתאמץ לחפש חסרונות ,דלכאורה הלא
אחד מגרע השני? דאיך יחשוב שהעבודה היא בשלימות כ"כ ,שאינו
יכול לפעול כלום ,הרי הוא רואה שאינו בשלימות מצד העדר
ר"ח ופ' בראשית ,ולאידך גימא איך יחשוב שאינו צריך להתאמץ
לחפש חסרונות כי בלאה"כ חסר בעבודתם של ישראל ,הרי הוא
רואה שעבודתם הוא בשלימות מצד חביבות המצוה שבתק"ש בחודש
במה נסתר גוף
אלול וכו' ,ובמילא יתאמץ וכו" ,ועוד דאכחי פ,
הסברא הראשונה שע"י העדר הזכרח ר"ח וקריאת
בראשית ,יחשוב
שעבודתם הוא בשלימות ולכן אין צורך לזה ,ואה"נ למה לא ביארו
וכו,בערבוב השטן במה
ה באופן אחד
הנך ראשונים טעם זה ,שאז הי' י
וכו'.
שתוקעים בחודש אלול ,ואין תוקעים בער"ה

י.

ה.א.י.ב.ג.

בהתוועדות דו' תשרי ש.ז .בהסיום ,ביאר ב"ק אדמו"ר
שליט"א על פי הכלל ,דירושלמי מדבר בכללות ,ובבלי בפרטות,
דלפי"ז יש לבאר מדוע הירושלמי מהחיל מנא ה"מ דזה ר"ה
למלכים ,היות שזה ענין כללי ,אבל בבלי מתחיל למאי נ"מ
שזה ר"ה לשנים היות שזה בפרטות,
וצ"ל דלכאורה אפ"ל ג"כ להיפך דאם השאלה למאי נ"מ
הרי"ז דבר כללי ,דבכלל למאי נ"מ כל ענין זה ,משא"כ מנא
ה"מ זה כבר פרט מאיפה לומדים זה ,מכאן או מכאן ,שזהו כבר
פרט באותו הדבר אי ילפינן מהבא או מהתם.

האזינו ה,תשמ"ג
א,

מהחי על מ"ש (בגליון דש"פ
יאה בגליון מו (קמט) העיר
תבא) בנוגע לההדרן דכ' מנ"א ,שבסיומו הובא הלשון בנוגע
לענין הציפוי " -זיי האבן געלערנט תורה און תורה איז מצפה
ציפוי פון מזבח הזהב..און מציל מאורו של גיהנם".
ווי דער
ולכאורה ,בגמ ,שם איתא שהציפוי (על ריקנין) הוא המצוח
מלאין מצות כרמון ,ואילו מה שתורה מצילה מאורה של
שעושיז -
גיהנם נאמר בגס ,שם בנוגע לת"ת .והעיר הנ"ל שהציטוט הנ"ל
הוא מסיום הענין ,ואילו בתחלת ההדרן נאמר מפורש שהציפוי
הוא הענין דמלאין מצות כרמון.
ואיני יודע כלל מה רוצה בזה :הרי כל שאלחי מעיקרא
היא רק על הלשון שבסיום השיחה ,ואיך מחורצת שאלה זו עי"ז
שבתחלת השיחה אכן אמר ב"ק אדמו"ר שליט"א "מלאין מצות
כרמון"? ובאמת ,הרי אדרבה ,זה מגדיל הדיוק .דלאחרי שבתחלת
ההדרן הובא הלשון דמלאין מצות כרמון ,ולא רק כפי שהעתיק
שהי ,מצות כרמון"
הת ,הנ"ל "שבהתחלת הענין נאמר מפורש_..מלאין
ביאור ארוך
(כאילו נזכר רק פעם אחת) ,אלא עוד זאת,
בטעם ההשוואה לרמון דוקא (עיין בההנחה (לה"ק) סעיף )
 הרי זה מעורר עוד יותר על הדיוק ,שבסיום הענין שינה ב"קאדמו"ר שליט"א ,ואמר דוקא "לערנען תורה".
ומה
שממשיך לתרץ שהכוונה בזה היא ללימוד התורה כפי
שזה בחור א ,מרמ"ח מ"ע  -הרי גם אני כתבתי כן ,וזה לשוני:
"ואף שגם לימוד התורה הוא מצוה ,מ"מ ,לכאורה צע"ק למה
הובא דוקא הלשון "לערנען תורה" ולא "מלאין מצות כרמון"".
ובכל מ"ש עדיין לא העלה ארוכה לחרץ דיוק זה .דאם הכוונה
להענין דמלאין מצות ברמון ,א"ב למה תפס דוגמא ממצות ת"ת
דוקא?
ועלה בדעתי לתרץ ,שאולי כיוון ב"ק אדמו"ר שליט"א
לבאר  -בדרך אגב וברמז וקיצור  -הענין דמלאין מצות כרמון
הוי ציפוי על רשעים ומגין עליהם מאורו של גיהנם .דבשלמא
זה שאין אורו של גיהנם שולטת בח"ח ,מובן _הטעם ,כי מכיון
שמצינו בסלמנדרא שאש הוי הגנה על האש ,לכן ,התורה שהיא
"דברי כאש" מגינה על ת"ח מאורו של גיהנם .אבל בנוגע למלאין
מצות כרמון ,הרי הק"ו ממזבח הזהב מלמד רק שהציפוי של דינר
זהב מגין מאש ,אבל מנא לן שבמצות יש תכונה זו של הגנה?
במס ,מצינו הפרש בין תורה ומצות בנוגע להגנה והצלה,
ובאמת
סוטה (כא,א) דתורה מגנא ומצלא בין בעידנא
כדאיתא
דעסיק בה ובין בעידנא דלא עסיק בה ,משא"כ מצות דמצלא רק
בעידנא דעסיק בה .אלא שאין זה קושיא ,כי כאן הכוונה להגנה
מן אורו של גוהנם ,ובנוגע למגנא הרי גם מצוח מגנא אף
בעידנא דלא עסיק בה .ע"ש בפרש"י.
ונראה לומר ,דבתיבוח הנ"ל בהשיחה רמז ב"ק אדמו"ר
שליט"א ,שכח ההגנה במצות הוא מצד כח התורה שבהן .כידוע
שמצוח נמשכות מן התורה ,וגם בפשטות כן הוא ,כמשנ"ת בכו"כ
שיחות ,שכדי לקיים המצות צ"ל תחלה לימוד התורה לידע את
המעשה אשר יעשון כו ,,והוא הוא המגין מאורו של גיהנם.

-

האזינו ה-ההמ"ג--

יא

שוב ראיחי בחדא"ג חגיגה שם שכתב שמצוח שהם הדמיון
הזהב כמ"ש הנחמדים מזהב (בדוגמת עובי דינר זהב) .אבל לבאו
צ"ע .כי לפ"ז הו"ל להש"ס להביא הפסוק הנ"ל כמו שהביאו
לפי"ז הפסוק הלא כה דברי כאש בנוגע לח"ח .ולהעיר ג"כ
מתוד"ה שאין בו חגיגה שם ובמפרשים שם.
ועפ"ז מובן למה לא העתיקו לשון זה בהנחות בלה"ק,
כי מתוכו מוכח שבתיבות אלו רמז ב"ק אדמו"ר שליט"א לביאור
ענין בדרך רמז ( מבלי לפרט ולבאר זה בפירוש); ומכיון
שאינו נוגע לנקודת הביאור בההדרן ,השמיטו זה .מכיון שביל
כך תיבות אלו כשלעצמן מעוררות שאלה.
הרב זאב בענדער
 ברוקלין נ.י- .בפי,
יב
 .בגליון מו (קמט) הערה יא מפלפל
וענין נשמוה
חדשות

עיי"ש.

אבל ראה קונטרס ענינה של תורת החסידות ט"ו וז"ל:
הזקן
תורת חסידות חב"ד ע"י ה"נשמה חדשה"  -ב"ק אדמו"ר ע,
בעל השמחה והגאולה עכ"ל .ובהערה  45שם "סה"ש תש"ה
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ואילך .וראה לקו"ח שה"ש (נ"א) בפירוש ענין נשמות חדשות.

וש"ג".

כו,יומשכו נשמות חדשות שלמעלה גם
ובלקו"ת שם :ולע"ל
יעויי"ש.
ממדרגת יחידה שבאדה"ר

א ,הת,

ש ונ,ו ת
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ראיתי בספר אגרות קודש של ב"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע
יג .ב' (ע,
תקכח) ,שבהערות שם מציין לספר "חורת חב"ד
כרך

(תניא)".

והנה אף שרגיל בכ"מ לקצר שם ספר כאשר השם ארוך ביותר
מכל מקום ,בנדו"ד כבר העיד לנו המחבר במאמרו בעתון כפר
חב"ד (חודש ניסן תשמ"ב) שכ"ק אדמו"ר שליט"א הקפיד שלא
לקרוא הספר בשם זה ,רק שיוסיף אח"כ תיבת "ביבליוגרפיות".
וכפי הנראה אין זה רק לשם יופי וכיו"ב ,כי אם להוציא מידי
טעות בחוכן הספר .וראה מאמרו של ט .מעלעל בעתון כפר חב"ד
בחוברת שלפני הנ"ל.
הי'
מן הראוי ,לכאורה ,להקפיד לקרוא
ומכיון שכן,
ספר זה בשמו המלא ,ולא להסתפק בקיצור שם הנ"ל .ולא באחי
רק להעיר.
יעקב שמואל בערקאוויץ

לזכות

הילר צבי הירש שיחי'
לאורך ימים ושנים טובות
לרגלי הכנסו בבריתו של א"א ע"ה
ביום ב' ב"ה אלול
תהי' שנת ביאת משיח
שמונים שנה לב"ק אדמו"ר שליט"א
ולזכות
אחיו :משולם זוסיא ויצחק שיחיו
אחיותיו :רחל וחנה תחיינה

שס
נדפ
~ע"י
הוריהם
הרה"ת ר' דוד ארי' וזוגתו מרת שרח גיטל שיחיו

רימלער
זקניהם
מרת יענטא בריונע תחי' רומלער
הרה"ת ר' יחזקאל חנוך הענאך וזוגתו מרת אסתר שיחיו
לאנגזאם

