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ל ק ו טי שי

חו ת

א .בלקו"ש פ' וישב ש.ז .מבאר בסוף סעי' ב' ענין דמאסר
וגאולה של י"ט כסלו  -דער מאסר איו ניט געוועו א באזונדער
זאך און דערנאך איז געקומען די גאולה ,נאר די גאולה איז
געווען דער תכלית ענינו של המאסר גופא .ע"כ.
ויש להעיר מלקו"ד כרך די ע'  1436שמבאר כ"ק אדמו"ר
מהריי"ץ נ"ע ,דההסידים מנו עשר זכויות של אדה"ז ובען
 1428מנו עשרה יסורים שסבל( ,ראה ס' התולדות לאדה"ז ע'
רמ"ז).
ואחד מהזכויות הי' "הישיבה במאסר והגאולה" ,משא"כ
בנוגע ליסורים אין ענין המאסר נזכר בכלל,
הרי רואים ,דלא חלקו ענין זה לשנים" ,גאולה" כזכות
ומאסר כ"יסורים" אלא "המאסר וגאולה (ביחד) נחשב כא'
הזכויות ,והביאור הוא כביאור שיחה הנ"ל.
ויש להעיר ג"כ מלקו"ש יב תמוז תשמ"ב ,דמבאר
העילוי
שהי' במאסר גופא( ,בנוגע לכ"ק מהריי"ץ נ"ע וכן הוא לגבי
אדה"ז).
*

*

*

בשיחה הנ"ל הביא את המדרש עה"פ "ויוסף הורד מצרימה"
 כבישון...שלט בהון ,וביאר שזהו אופן הג' בענין גאולהופדי' מגלות ,דיש ירידה למקוק המנגד ,ואעפ"כ לא רק שגלות
לא פועל בו "אגאלתי" אלא הגלות גופא נתהפך למצב של גאולה,
ואז אין נתינת מקום יותר לגלות ,ע"ב.
ויש להעיר מלקו"ש ח"כ ע'  225מבאר דא' השיטות איך
מונים "שבעים נפש" שירדו למצרים ,הוא שנתייחסו כל הזכרים
ששים ושש ,ויוסף ושני בניו וה"אויפטו אין אן אופן של
כיבוש ,ביטיל מציאותם לשרי ,און ווי דער מדרש זאגט לגבי
און היות אז דאס
יוסף " -יוסף הורד'מצרימה שלט בהון
קומט מצד די בחי' וואט איז העכער פון וועלט ,דארף אין
דעם זיין די שלימות פון דער בחי' אלקות שלמעלה מהשתלשלות,
די נתינת כח פון הקב"ה  -בחי' סוכ"ע נכנס עמהם אדער עכ"פ
פון יעקב נשמה דאצילות
וממשיך לבאר שם  -דמצד בחי' מלכות וואס דער ביטול
איז אין אין מצד זייער מציאות גופא...האט זיך די שלימות
פון ע' נפש אויפגעטאן דורך יוכבד .עיי"ש.
כיבוש,
מביאור זה יוצא ,שעבודת יוסף פי' באופן

שי

-

ה

מקץ ה'תשד"מ -

ביטול מציאות ולא שהחושך גופא מצד עצמו נתהפך ,ולפי ביאור
זה אין לדמות אדה"ז לדרגת עבודת יוסף.
*

*

*

בשיחה הנ"ל בהערה  84כתב "דלפ"ז אלו שס"ל דצמצום
כפשוטו צ"ל שחולקים גם על שיטת הבעש"ט ,ודוחק קצת שהרי
שיטת הבעש"ט מיוסדת במדרש תהילים .ויותר נראה לומר
דלעתם התהוות בכל רגע הוא מהשגחתו ית' ולא מעצמותו עיי"ש.
ויש להעיר שמצינו עוד תירוצים על אלו שס"ל שצמצום
כפשוטו ,ואעפ"כ אין חולקים על עניו דהתהוות בכל רגע ורגע,
ראה לקו"ש ח"ח ע'  283לקונטרס השגחה פרטית).

מיכאל לוזניק
-

תות"ל - 770

ב .בגליון יב
ש.ז .דלכן לא פירש"י רשלם בתורתו היינו משום טורח הדרך
רזה נכלל כבר בהבטחת הקב"ה שישמרנו בדרך משא"כ זה שלא
שכח תלמודו בבית לבן אי"ז קשור עם הדרך דהרי גם אם הי'
עובד בא"י הי' שייך שישכח וכו' ושאל דסו"ס הא שהוצרך
לעבוד שם הוא משום שהי' בבית לבן ועבד משום רחל וכוי
ונמצא דגם עבודה זו היא משום לכו?
ולכאורה יש לתרץ בשני אופנים א) מה שמביא ראי' שעבד
בשביל רחל הוא תירוץ שאם אמר לו אחד בארץ כנען לעבוד
בשביל אשה הי' עובד וגם אם תאמר שרק לבן הי' עושה כן יש
לתרץ ב) שהשש שנים האחרונים הי' עושה בשביל עצמו כמו
שאמר "מתי אעשה אני לביתי" ואם הי' בארץ כנען היי צריך
לעבוד ג"כ ויכולים לומר שע"ז לא הולך ההבטחה .ועל מה
ששאל מפנימיות התורה אינה שאלה כלל שבהשיחה מדובר אודות
פשש"מ וד"ל.
בן-ציון קארף
הקשה הח' א.וו .על המבואר בלקו"ש וישלח

ג .בלקו"ש פ' ויצא ש.ז .בהערה  ,68מציין לדברי הרי"ף
לע"י על מס' ברכות ,דהפלוגתא אם תפלות אבות תקנום או
כנגד תמידין תקנום פליג אי תפלת ערבית הוי רשות או
תקנוםיהוי חובה ,ולמ"ד כנגד תמידין
חובה ,דלמ"ד אבות
תקנום הוי רשות ,אבל בזח"א קלג ,א מפורש "ומאי דאתקין

יעקב...רשות .ע"כ.
ואע"פ ,שיש לבאר מש"כ בזהר ,דאף שמשמע שתפלת אבות
תקנום ,ואעפ"כ אמרינן דתפלת ערבית הוא (לא חובה אלא)

1

-

מקץ ה'תשד"מ -

רשות ,ע"פ מה שמבאר בצ"צ בחידושי' לריש

ברכות ,דאפשר

לסבור דאבות תקנום ואעפ"כ ערבית הוא תפילת רשות ,עיי"ש,
וכן ביאר בארוכה בגליון יב (ריא) ,י"ל ,דלא ניחא לי'
לכ"ק אד"ש ,לבאר כן בזהר שם.

דהנה ,לפי פי' המפרשים ,ראה לחם משנה ועוד ,שמפרשים
תפילה פ"א ,פסק כר' יוסי בר' חנינא דתפילות
דהרמב"ם בהל'
אבות תקנום ,אלא מבואר שם בגמ' ,דגם לריב"ח ס"ל ד"אבות
תקנום ואסמכינהו רבנן אקרבנות" ,לכן שפיר קאמר הרמב"ם

דכנגד תמידין תקנום ,עיי"ש.
והנה ,מה שהכריח את הגמ' לפרש שאף ריב"ח ט"ל
"אסמכינהו רבנן אקרבנות" ,הגא " -דאי לא תימא הכי ,תפלת
מוסף לריב"ח מאין תקנה? אלא תפלות אבות תקנום ואסמכינהו
רבנן אקרבנות.
מובן ,ראם לא הי' קושיא זאת ,לא היינו מוכרחים לפרש
כן בשיטת ריב"ח (דריב"ח רק אמר תפלות אבות תקנום ,והגם"
הוסיפה בדבריו ,בכדי שלא יהי' קושיא על שיטתו ,שיסביר
ד"אסמכינהו רבנן אקרבנות).
ויש להעיר מחי' היעב"ץ על מס' ברכות ,דמציין לספר
הזהר ,שמשמע שתפלת מוסף הוא בסוד יוסף( ,מ"מ לא מצינו
בהדיא ,ולא סמך בכתוב).
וי"ל ,דלפי הזהר ,אפשר לומר דאבות תקנום ,ובנוגע
לתפלת מוסף יש לתרץ ,דהוא בסוד יוסף ,א"כ אין הכרח שגם
ריב"ח ס"ל אסמכינהו רבנן אקרבנית; ולכן מובן מ"ש בהערה
הנ"ל ,משום דאין הכרח לבאר כנ"ל ,בשיטת הזהר.
מיכאל לוזניק
ד .כלקו"ש פ' חיי שרה ש.ז .בהערה  68כתב וז"ל :ומלכים
דבית חשמונאים  -ראה רמב"ם ריש הל' חנוכה "העמידו מלך
מן הכהנים וחזרה מלכות לישראל כו' עד חורבן השני" -
לכאורה אי"ז גדר מלך גם לא דשאר שבטי ישראל לדעת הרמב"ם
שהוא דוקא כשנביא העמיד מלר ,שלא הוו בימי בית שני וצ"ע
תות"ל - 770

...עכ"ל.

ויש להעיר ג"כ במ"ש הר"ו בדרשותיו (דרוש השביעי)
י
נ
בנוגע למלכות חשמונאי וז"ל :ובמלכים אשר מלבו בבית ש
לא היתה מלכותם מצד עצמם כלל ,אבל הם כפקידים למלך פרס
ורומי גם לזולתם מן המלכים כו' עכ"ל ,היינר דסב"ל שעניו
החשמונאים לא הי' בגדר מלכות ,רק ענין שררה שהיו פקידים
למלכי פרס

ורמי וזולתם ,עיי"ש.

אבל

באברבנאל פ' ויחי

מקץ ה'תשד"מ -

ז

-

(מטיט) חולק עליו וז"ל :וענין החשמונאים שזכרו הרב אינו
כמו שאמר ,כ מלכיס היו ,לא פקידים לפרס ורומי כי הם
םיעול היונים ולא היו נכנעים לפרסים ,ואמנם עם
פרקו מעליה
הרומיים עשו שלום וברית אחים ,אבל לא נשתעבדו להם ,עכ"ל.
והנה אף שבתבאר לליל בשיטת הרמב"ם שלא היו בגדר
מלך ,מ"מ לא נראה לומר דסב"ל כשיטת הר"ו הנ"ל ,כי ממה
שכתב הרמב"ט "וחזרה מלכות לישראל כו'" משמע דוהו כשיטת
האברבנאל ,שהי' להם מלבות מצד עצמם ולא היו נכנעים למלכי
אוה"ע ,כי אם היו רק פקידים למלך פרס ומדי ,לא שייך
לומר ע"ז שחזרה מלכות לישראל ,וכוונת ההערה נראה לפרש
דזהו כמ"ש בסי יד נאמן (לה"ר חיים אברהם ב"ר שמואל
מיראנדא ,שאלוניקי תקס"ד) "דהאי מלך דקאמר הרמב"ם ז"ל
לאו מלך גמור הי' כלומר שיהא נוהג במלר הלה כל משפטי
המלוכה כגון לכל דבר דבעינן מלך כיצד להוסיף על העיר

והעזרות ,ולכתוב לו ס"ת וכיו"ב ...וכן בכל האמור בפרשת
הדברות וכל האמירות הללו וכל הדברים
מלך מותר בו,
המעכבים בזולת מלך לא נאמרו כ"א במלך שהוא מזרע דוד או
שהושם עפ נביא ,שנהוגים בו כל דיני המלכות כמ"ש הרמב"ם
"ימלכים ,והאי מלך דקאמר שהעמידו עליהם היי כאחד
בפ"א-מהל'
ממלכי גויי הארצות שמעמידים להם מלך גבור ועריץ אשר יצא
ואשר יבוא לפניהם לנצח אויביהם וללחום מלחמותיהם ,וכיון
שהיו ישראל שבאותו הדור מעותדים כל שעה ללחום את היוונים
העמידו עליהם מלך רק לדבר הזה שיהי' עומד בפרץ ליום קרב
ומלחמה כו' וזה הי' להם מן הכהנים ,והם מלכי בית חשמונאי,
כיון שהנצחון הי' על ידם והמה הגבורים לעמוד בפרץ" ,וזה
ג"כ נראה לפרש בכוונת ההערה.
(אבל עי' ברדב"ז ברמב"ם הל' מלכים פ"ג ה"ח דסב"ל
בשיטת הרמב"ם דנביא אינו מעכב ,ואפשר גם בהסכימו עליו כל
ישראל ,יעו"ש ,ולפי"ז לכאורה אין הכרח דלא הי' להם גדר
מלר גמור).
והנה ידועה קושיית האחרונים שהקשו דבהרמב"ן בפירושו
עה"ח (בראשית מטיו) כתב דבמלכות חשמונאי הין איסור ,ולכן
נענשו החשמונאים שמלבר בכית שני ,כי היו חסידי עליון
ואעפ"כ נענשו עונש גדול כי ארבעה בני חשמונאי הזקן
החסידים המולכים זה אחר זה עם כל גבורתם והצלחתם נפלו
ביד אויביהם בחרב ,והגיע העונש בסוף למה שאמרו רז"ל כל
קאתינא עבדא הוא כו! וזהו משום
מאן דאמר מבית
חשמונאיהודא ומבית דוד ,והי' עונש מדה כנגד
שמלכו ולא היו מזרע י
מדה שהמשיל הקב"ה עליהם עבדיהם והם הכריחום עיי"ש( ,ועי'
ג"כ בס' אבודרהם בסדר תפלת חנוכה שכ"כ שלקחו להם המלוכה
שלא כהוגן ,וכן במדרש תלפיות ענף חשמונאים מביא כן משלשלת

שכי

ח

 -מקץ ה'תשד"מ -

הקבלה ,וכתב" :לא איש אל ויכזב ובן אדם ויתנחם כבר נתן
המלכות לבית דוד כפי שורשו למעלה שדוד במלכות ,והמחליף
מלכותו נמצא נוגע בכבוד המדה ולכו נופל בו הכליון כי מדת
המלכות דין ממית ומחי'") ,ואילו ממ"ש הרמב"ם "והעמידו
מלך מן הכהנים וחזרה מלכות לישראל" משמע דוהו ענין
למעליותא ,שלא כהנ"ל ,ולכאורה הרי הרמב"ם גופא כותב בס'

המצות (ל"ת שמ"ב) דהמלכות זכה בה דוד וכל מי שהוא מזולת
זה הזרע הנכבד ,לענין מלכות נכרי קרינא בי' ,ומשמע שיש
איסור בהמלכתו ,וא"כ איך שייך לשבח מלכות חשמונאי דאו
חזרה המלכות לישראל כנ"ל ,בשלמא כשנביא העמיד מלר מישראל,
זה מצד ציו ה' ,וזהו לצורך מיוחד או על צד
הנה שם הרי
(כמ"שויהמאירי שבהערה  ,)54אבל בזמן בית
עונש שבט מיהודא
שלא הי' נבואה ,איך אפשר לומר דזהו למעליותא?
שני
וראה בס' תורת המלך (פ"א ה"ח) שחקר ביסוד האיסור
דהעמדת מלך שלא מזרע דוד ,אם הוא משום שדוד זכה למלכות,
ואחר שאינו ממשפחתו אם מולך ה"ה שולל המלכות מבית דוד,
או דהאיסור הוא מצד עצם המלכות ,דהרי עצם העמדת המלך
הי' בתחילה קצת איסור כמבואר בסנהדרין ב"ב ,ורק אח"כ
הותרה זה למשפחת דוד ולאחר לא הותרה ,והחילוק הוא אם לא
יהי' מלך מזרע דוד מאיזה סיבה ,ראם האיסור הוא מצד שלילת
המלכות מבית דוד ,לא יהי' בזה האיסור במקום שיש סיבה
שא"א להמליך מזרע דוד ,אבל אם סיבת האיסור הוא מצד עצם
המלכות יהי' איסור גם במקום שאין מזרע דוד ,ומבאר דבזה
מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן ,דהרמב"ן מב"ל דהאיסור הוא
תלו
מצדיעצם המלכות ,אבל הרמב"ם מב"ל דהאיסור הוא מצד זכות
משפחת דוד ,וכיון דבמלכות החשמונאים הרי לא היתה מלכות
דוד קיימת ,לכו לא הי' שום איסור להחשמונאים שמלכו על

ישראל עיי"ש.

אבל קשה לומר כן ,כי הא דהי' קצת איסור בהעמדת מלך
בתחילה אי"ז מצד המלך ,אלא לפי ששאלו בתרעומות ,ולא
הרמב"ם בפ"א הל' ב') ,וא"כ לא
שאלו לקיים המצוה (כמ"ש
מסתבר לומר דזהו טעם האיסור ,וגם דמסתימת לשון הרמב"ם
בספר המצוות משמע דאיסור זה הוא איסור תמידי ,ואינו דוקא
באם יש מלכות בית דוד ,וכמש"ש דזהו ע"ד שכל זרע אחר
שאינו מזרע אהרן לענין עבודה הוה זר וליי"ש.
הנ"ל ניחא ,דכיון דלא היו בגדר מלך רק
אבל ל
פי ללחום מלחמות וכו'  ,א"כ לא הל ע"ז כלל
הנהגת מלוכה
האיסור דלא תוכל לתת וכו' ,וע"ז אפשר לומר שלא הי' אז
איש משבט יהודא שהי' מסוגל למלוכה וכו' ולכן לא הי' בזה
שום חסרון ,ואדרבה זהו"ע למעליותא דחלה עליהם חובה לקום

-
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ט

ולהציל ישראל מיד צר ,ושפיר מובן מ"ש הרמב"ם.
ועי' כרמב"ם הל' עבודת יוהכ"פ (פ"ר ה"א) שהכהן גדול
הי' מתפלל כיוהכ"פ שלא יסוה שבט מבית יהודא( ,וראה יומא
נב,ב) וזהו גם בבית שני ,ולכאורה למה אין זה מרידה במלכות
בית חשמונאי שהיו מולכים אז? אבל לפי הנ"ל אפשר לומר,
מכיון דגם החשמונאים ידעו שאינס באמת בגדר מלכים,
כוי
ענינם הוא רק ללחום מלחמות ולנצח אויביהם וכו' ,אבל
ענין המלוכה שייך רק למי שהוא מבית דוד ,במילא אין בזה
שום ענין דמרידה במלכות.
ובס' יד נאמן הנ"ל מציין למ"ש במגיד מישרים פ'
בראשית (וצ"ל בפ' מקץ בד"ה ואית לך למינדע) שכתב וז"ל:
ובזמנא דבית שני לא הוה שלימו כולי האי ,דהא הסרו בי' ה'
דברים .ומש"ה אתיהיב תוקפא על מלכי דיון עד דסייעו קב"ה
ונצחו יתהוו בית חשמונאי ,וכיון דנצחום דחזו דלא הוה
שלימו בההוא ומנא ומסאבו אתתקיף ,אסכימו דימלכון כהני
קדישי בגין לאמשכא חוט של חסד דהא כהן איהו איש החסד,
וכיון דהוה מלך אשתכח דמייחד למלכות קדישא בחסד כו' עכ"ל.
הרב אברהם יצחק ברוך גערליצקי
 -ר"מ בישיבה -

נגלה
בנוגע למה שכתב ראצז"צ בגליון יב שאין לפסול אם
ה.
נתפשט השרטוט כס"ת ומזוזה והביא ראיתו על זה שהרי רוב
פוסקים מכשירים שרטוט בעופרת .הנה עירוב הלכות קחזינא
הכא .עירב הלתות תפילין בהלכות מזוזה ,ועירוב המשרטט
בדבר הצובע למשרטט שרטוט שאינו בר קיימא.
דהנה מהפוסקים שהכשירו שרטוט בעופרת בהלכות תפילין
(כולל אדה"ז שהביא בראש המתירים) אין להביא ראי' .שהרי
בתפילין בדיעבד אם לא שרטט כלל ג"כ כשר .ואפילו הפוסלים
משום שאסור לכתוב ג' תיבות בלא שרטוט ,הרי כל השרטוט הוא
ליישר הכתיבה וא"ב לא איכפת לנו שימחק אחר הכתיבה,
משא"כ במזוזה שהלמ"מ הוא ,ומי יאמר שהוא רק בשביל ישור
הכתב ,וכמש"כ רע"א שהוא דין עצמי.
ואפילו אלו שמכשירים שרטוט כעופרת בס"ת ~שלרוב דעות
שרטוט בס"ת הוא גם כן הלמ"מ) .הרי בשרטוט בעופרת יש שני

אופנים:

א) שרטוט בלא חריץ ,והוא לא בר קיימא.
ב) שרטוט בעופרת חד ,שעושה חריץ וגם צובע והוא נשאר

י
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לעולם (החריץ) כמו שהובא במקדש מעט.
והמכשירים הנ"ל כתבו שהצבע של עופרת אינו גורע ,לא
בדקתי כל המ"מ ,אבל באלר שראיתי לא מוזכר שמדובר באופו

שאינו עושה חריץ.
והפוסלים שרטוט שאינו בר קיימא לא ספק כאמרי כמש"כ
הרב הנ"ל אלא ודאי נאמרי כמבואר בהערה הקודמת עיין שם.
וגם איני מבין איך נתברר שהספק של ב"י אינו מתייחס לשרטוט
שנמחק אחר זמן ,בזכו שהוא כותב בפירוש שזה הוא הספק,
וכאן המקום להעיר בנוגע למש"כ בשו"ת רדב"ז תש' קנו
הובא בפת תשובה יו"ד ס' רע"א .שאם גט כתוב על נייר
קשה,
אפשרחילקפל אותו יב קיפולים מאחר והקיפולים נשארים
עד אחר זמן כתיבת כל הגט ,וכל הענין של שרטוט בגט הוא
לי-שר הכתב וא"כ לא איכפת לנו שימחק אח"כ ,ובהמשך משמע
שבס"ת הוא גם כן.
ולכאורה בגט ודאי הוא כך ,שהרי אם לא שרטט כלל גם
כן כשר ,אבל בס"ת לאו דוקא כמבואר לעיל.
.שלום מיכל אלישביץ

-
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ו .בדין שליחות גוי לגוי אי איתא דין שליחות או לאו
הובא בש"ך חו"מ סי' א  7 7ס"ק ה' וז"ל" :נעשה שליח לעכו"ם
כוי אבל עכו"ם לעכו"ם נעשה ונ"מ לענין מכירות חמץ כ"כ
בתשובות משאת בנימיו בפשיטות" ע"כ .היינו דלהש"ך עכו"ם
לעכו"ם נעשה שליח.אך המשנה למלך בפ"ב מהלכות שלוחיו
ושותפיו הל' א' הביא דברי המשאת בנימין ודחה דברו מפאת
שני ראיות מירושלמי דלא משמע כן (ויעוין במחנה אפרים
הלכות שלמין ושותפין סי' י"ר שהביא ראי' לשיטת המשאת
בנימין מהבבלי) והנה אף לשיטת המשאת בנימין דעכו"ם
לעכו"ם נעשה שליח אך עכו"ם לישראל (וכן להיפך) לא נעשה
שליח וכדאותא בגמ' ב"מ ע"א ע"ב .דלמדים מתרומה מאתם גם
י
אתם מה אתם בכי ברית אף שלוחכם בני נריח אך כ"ז בגו
לישראל אך נכרי לנכרי לא הומעט כיון שמאתם גם אתם רק
רואים שהשליח צריר להדמות למשלח ובנכרי לנכרי הרי הוי
בדומה.

והנה לפי"ז נראה ליישב את הקישיא הידועה דאיתא בגמ'
יומא דף כ"ח ע"ב דאמר רב שקיים אברהם אבינו כל התווה
כולה עד שלא ניתנה וא"כ איר קיים את השבת להשיטות דלא
יצא מכלל ב"ג והלא גוי ששבת חייב מיתה וישראל שלא שבת

אף חייב

מיתה.

-
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והפרשת דרכים לבעל המשנה למלך מיישב דאברהם אבינו
הלך עם ציצית ד' אמות ברה"ר וממילא על הצד שהוא גוי עשה
מלאכה היות ואיתא בשו"ע או"ח סימו י"ג סעיף א' ,שהא דלא
נחשב הציצית כטלטול (מילא הטלית הוי מלבוש ולכך לא הוי
טלטול) הוא מטעם המצוה שלא נחשב כמשאוי אלא כתכשיט אבל
בגוי שאין מצוה לכן נחשב למשאוי וממילא מובן דאברהם
אבינו הלך ד' אמות ברה"ר ועל הצד שהוא יהודי לא הוי
טלטול מצד שהציצית מטעם מצוה נחשב כתכשיט ,ע"כ.
וממילא עפ"ז יש לומר דהאבות עשה שליח נכרי שיעשה
מלאכה וממילא על הצד שהוא נכר עשה מלאכה להשיטה דגוי
י לא עשה מלאלה היות ואין
לגוי יש שליחות ועל הצד שיהודי
ולומדים מאתם גם אתם שהשליח יהי'
שליחות גוי לישראל היות
ומשלח מה אתם בני ברית אף שלוחכם בני ברית.
בדומה
אמירה לעכו"ם שבות וכדאיתא בשו"ע אורח
אך קשה דהרי
והיינו דהוי אסור מדרבנן ליהודי לומר
חיים סי' תרמ"ג
לגוי לעשות מלאכה ויעוין בשו"ע אדמוה"ז דשם איתא דהוי
מטעם דיש שליחות לנכרי לחומרא ואין לחלק דהאבות ל ה כל
התורה אבל לא איסור דרבנן דבהמשך הגמ' יומא שם איתא
רביאשי שקיימו האבות כל התורה כולה ואפי'
אמר רבא ואיהימא
עירובי תבשיליו ,דקיימו גם דרבנו דהוי עירוב תלשילין
הוי דרבנן.
והנה בפתחי עיניים להחיד"א על מס' חולין דף ה' ע"א
בד"ה מיתיבי מכם כו' שמביא (תמצית דברו בקיצור) הא דמקשה
נספר אמרי נועם דבפ"ק דחולין איתא דמשומד לע"ז מותר
לאכול משחיטתו ומוכיח מאחאב ויהושפט שנלמד מיצחק שאכל
משחיטתו של עשו ועיי"ש במה שמישב והא דמקשה החיד"א לפי'
ועד שלבסוף מגיע למסקנא דהמחלוקת אם מומר לע"ז מותר לאכול
משחרטתו הוי בדין דרבנן כ' מהתורה רק מומר לכל התורה
אסור לאכול משחיטתו וא"כ אף שיצחק קיים כל התורה כאברהם
אפשר דגורות דרבנן דעתידין לגזור לפי שנות דור לא קיים.
~שאני עירובי תבשיליו והוא מצוה לכבוד שבת או לכבוד יו"ט.
ע"כ .היינו שמדברו מוכח דאפ"ל שלא שמרו דרבנן וממילא
לק"מ הא דהקשינן.
אך תי' זה הוי רק לשיטת החיד"א דרוב האחרונים לומדים
בפשטות דשמרו גם גזרות דרבנו ויעו"ש בפתחי עניים דבסוף
דברו כתב ואם נפשך לומר שהיו מקיימיו הכל הכא כו' ע"כ.
(והנה לפי"ז דלא שמרו על דרבנן לכאורה אפשר ליישב בפשיטות
הא דהקשינן לעיל איך ישמרו את השבת דעשו מלאכה דרבנן או
דאפ"ל דבכלל יום ולילה לא ישבוחו שמזה נלמדים האיסור
דבו נוח לשבות כלול שלא לשבכת ממלאכה חשוכה שנקראת עפ"י

יב
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תורה מלאכה ולכאורה בהכרח לומר כהצד הב' כי לכאורה אפי'
להשיטות דקיימו כל התורה ואפי' דרבנן אבל יש מלאכות שלא
עוברים בהם על שבת כמו להוזיו תפץ שאינו מוקצה ודכומה
וא"ב מה מקום להקשות איר קיימו כל התורה אלא בהכרח
דהאיסור לשבות הוא ממלאכה חשובה).
ועוד נראה ליישב אף להדעה שקיימו כל התורה אפיי
דרבנן דהנה הבית יוסף על הטור בסי' ש"ז ס"ק א' וז"ל:
י בדאורייתא נמי לא
וכתב עו"ש בשם ראקי"ה דאמירה לי'
אסורה אלא בדבר שא"א למצוא תקנה ע"י ישראל לעשותו כגון
להחם חמיך כו' ע"כ .היינו דקסבר דמלאכה אם יש בה לצורך
מצוה הותר לומר לנכרי לעשות אפי' מלאכה דאורייתא וכן
איתא בשו"ע בסעיף ה' ברמ"א דיש מקיליו אף בדאורייתא
ובט"ו שם איתא דהיש מקילין היינו בעל העיטור דמיקל לומר
לנכ לצורך מצוה לעשרת מלאכה דאורייתא והנה לפי"ז י"ל
דגםריאצל האבות הא דשלחו גוי שיעשה מלאכה הוי לצורך מצוה
כדי שלל יעברו על חילול שבת ולכו הותר אמירה לעכו"ם.
ויש עוד להאריך בכ"ז ויתבאר בגליונות הבאים.
פנחס טודרוס אלטהויז
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ת

בד"ה פדה בשלום דש"פ וישב ש.ז .בתחלתו אמר כ"ק
ז.
אדמו"ר שליט"א שיש מאמר (ד"ה) זה דשנת תש"ד ,ועד ארבעים
שנה לא קאים איניש אדעתי' דרבי' וכו'...
בהתוועדות הנ"ל ,וגם בהתוועדות י"ס כסלו (י"ל מוגה
בקונטרס לפ"ע ט"ב ,וראה הערה  27שם) דיבר אודות אמירת
הריני ...ואהבת לרעך כמוך קודם התפלה ,והפסוקים אל תירא
וגוי...אך צדיקים וגוי אחר התפלה.
וע"פ מה שאמר כ"ק אדמו"ר שליט"א בהמאמר ,אולי יש
להעיר בנוגע לעניו זה ,דבשיחת י"ט כסלו תש"ד בתחלתו (ס'
השיחות תש"ד ע'  )47איתא :עם איז א מנהג ביי אידן ר"ה
ביינאכט צו זאגן כל אחד לחבירו :גוס יום טוב ,לשנה טובה
תכתב ותחתם .דאס זאגט מען נאך עלינו און עו'י הרש"ל זאגט
מען דאך נאך עלינו דעם פסוק אך צדיקים וגו' ,און גלייך
נאכדעם איז דא די מצוה פון אהבת ישראל.
יוסף יצחק אלפרוביץ
ח.

בתניא פרקים ז' וח' מבואר גדרט של מאכלות אסורות

-
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וכו' שחיותם מגקה"ט ולכן

אין להם עלי' אלא ע"י
איתא ש"איסורי

מאה"ר כו' ,וכלקו"ש חכ"ב ע' 106
היינו כשהחפץ מקבל חיות אסור ,מג'

תשובה
חפצא..,

קליפות הטמאות לגמרי

שאינן יכולות להתעלות לקדושה".
ויש לי מקום עיון לכאורה ,מהו גדרם של כל הדברים
האסורים מחמת קדושתם ,כגון איסור אכילת קדשים לזר או
אפילו לכהן
וכיו"ב  -האם בהכרח לומר שאינם אלא איסורי
גברא ,או נאמר שחל עליהם מ"ש בתניא שם שעצם המעשה והדבור
והמחשבה של כל שס"ה מל"ת מקבל חיות מגקה"ט (דלכאורה זהו
ככל איסור גברא) ,או שמא יש כאן איסור חפצא מסוג אחר
(שהוא אסור וקשור אבל לא בידי החיצונים) .ואבקש מקוראי

הגליון להעיר

בזה*.

הרב מרדכי רייס
 ברוקלין נ.י- .(ביאורים באגרת

ט .בליקוטי ביאורים לספר התניא חלק שני
התשובה) ע' מ"ב הע'  5כותב כ"ק אד"ש בנוגע לחציצה בטבילה
ש"הוארך תנאי צדדי ,שהרי כשדבר החוצץ חופה רק את מיעוטו
 ואפי' כשחופה את רובו באם אינו מקפיד עליו  -עלתה לוטבילה מן התורה (רמב"ס הל' מקואות י"א הי"ב)  -אף שכשטבל

כולו חוץ מראש אצבעו הקטנה ,הוא בטומאתו מן התורה (שם
ה"ב) דמזה מוכח שאף שיש חציצה ה"ז טובל כולו .ומה שלא
עלתה לו טבילה ברובו ומקפיד ,הוא תנאי צדדי" .עכ"ל.
וצ"ב דהבה רש"י בסוכה דף ו' ע"ב ד"ה אין מקפיד עליו
שהא דרובו ואינו מקפיד עליו אינו חוצץ הוא משום ד"הוה לי'
כגופי' הואיל ואין סופו ליטלו ובטיל לגביי ולא חייל",
עכ"ל .והיינו שכשאינו מקפיד עליו אינה חציצה בכלל בנחשב
כחלק מגופו ולא חל עליו שם חציצה בכלל וא"כ מהו הראי'
דחציצה אין הפירוש דהיי כאילו לא טבל דילמא כשיש חציצה
הוה כאילו לא טבל כלל והא דבעינן רובו ומקפיד  -דבלאה"כ
לא חל עליו שם חציצה בכלל וצ"ע'.%
חיים רפופררט
 -תות"ל 0דד -

--------------") ראה ציונים לתורה להגרי"ע כלל כ"כ.
הן
ע"ד
"*) ראה הערות וביאורים גליוו לח סי'
גליו*
ו
בכ"ז.
הביאור
סי' רן .והערות הת' 0דד גליוו צד סי' הי

ד
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שי

חו ת

 .בהתוועדות דש"פ וישב כ' כסלו ש.ז .ביאר כ"ק אדמו"ר
י
שליט"א גודל מעלת הגוף והגשמיות "ולכן גם בנוגע לידיעתו
של האדם בעניני אלקות שיודע מציאותו ...נאמר "ומבשרי
(בשר הגשמי) דייקא ,לא
אלוקה",

מנפשי ורוחי

אחזה
מבשרי
כו'"( ,הנחה בלה"ק סס"ב).
ואפ"ל הכוונה (דלכאורה הרי מבואר ברא"ח בכו"כ מקומות
(ראה בפרטיות בספרי המפתחות) ענין ומבשרי אחזה אלוקה על
כחות הנפש ,שכל ומדות וכו' ,ולא על בשר הגשמי) ע"פ מ"ש
דיבורים עי  ,674דשם מבאר הפי' דמבשרי ,שמחומר
בלקוטי
יודעים החיות האלקי ,דכמו שאינו דומה חומר המוח
הגוף
לחומר הלב וכו' ,הנה החיות שמחי' כל אבר הוא לפי ערכו,
כמו"כ הוא בעולם שהחיות אללי מחי' כל נברא וכו'.
מ.מ.מ .איידעלמאן
 -תות"ל - 770

יא .בענין מה שדיבר כ"ק אדמו"ר שליט"א בשיחת י"ט כסלו
ש.ז .שד"ה של המאמר זה היום (י"ט כסלו) תחלת מעשיך זה
מצד שחל ביום ו' ואז אומרים ה' מלך גאות לבש וגו'.
לכאורה יש להעיר שהמאמר זה היום תחלת מעשיך שמובא
בספר המאמרים תש"י י"ט כסלו חל כשב"ק ולא ביום ו' וכן
כשנכתב בפעם הראשונה המכתב של כ"ק האדמו"ר מוהרש"ב גם
הי' כשי"ט כסלו חל בשב"ק ובספר היום יום שמובא הלשון
מאותו מכתב גם חל י"ט כסלו בשבת.
גם מצד שהמכתב נקרא אז לפני קבלת שבת כמובא
ואולי
קונטרס ומעין עמוד  16ואז גם אומרים ה' מלך גאות
בספר
לבש.
ולהעיר שבכל י"ט כסלו בשיעור תהילים כפי שנחלק
י
מ
י
ל
החודש אומרים פרק צ"ג בתהילים ה' מלך גאות לבש וגו' .וכן
הפסוק באו ונשתחוה ונכרעה לפני ה' עושינו וגו'.
הרב משה הבלין

ראש הישיבה
תות"ל קרית גת

יב .ב"משיחת" אור לכ"ף מר-חשון ש.ז .שהוגה ע"י כ"ק
מלאל נוצן
אדמו"ר שליט"א..." :איז א דבר נכון ביותר אז
נאר ציורים ותמונות פון בהמות וחיות טהורות ,עופות ווגים

-
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סו

ובהערה  2כ'" :ראה קב הישר פ"ב .ושם ,שאף שי ,לאדם
רשות לראות בריות משונות הבאים ממדינות מרחקים וע"ז תקנו
חז"ל ברכה ברוך משנה -הבריות ,מ"מ לא יראה בהם כי אם דרך
עראי כו' - .ועפ"ז מובן ההליכה לגו חיות וכיו"ב ,ואין
לזה סתירה מהמדובר בפני .'%עכ"ל שם.
ובגליון הקודם כותב א' מאנ"ש דברוקלין דכגליונות
הקודמים (י (רט); יא (רי)) כתבתי לחדש דהפירוש בההערה
הוא לא כפי שלומדים בפשטות שההיתר הוא מצד כדי לברך
משנה הבריות (כמ"ש בתחילת ההערה "שיש לאדם רשות לראות
בריות לראות בריות משונות...וע"ז תקנו חז"ל וקבעו ברכה
ברוך משנה הבריות") אלא ההיתר הוא מצד מה שכתוב בסוף
ההערה "לא יראה בהם כי אם דרך עראי".
אינני נכבס כאן לשקו"ט באריכות דבריו כו' ,אמנם
נראה שהוא קרא ההערה שלי רק בדרך "ראי' (באופן עראי)"
ולא באופן ד"הסתכלות";
הכוונה במה שכתבתי (וכל אחד יכול לעיין בגוף ההערה)
היא ,לא שההליכה לגן חיות וכיו"ב היא רק מצד דרואה באופן

"עראי",

לומר דההליכה לגו חינה היא

אלא ,דלכאורה הי' אפשר
רק מצד שחז"ל תקנו כרכת משנה הבריות.
והנה בהשקפה ראשונה הרי"ז נכוו ,דכשמעיינים
בשו"ע
הבריות וכיו"ב לא כתוב דהראין
טרכ"ה בדיני ברכת משנה
צריך להיות באופן מסויים.
אמנם בההערה שבהשיחה שם מובא מ"ש בספר קב הישר,
וממ"ש שם משמע מפורש דתקנת חז"ל בברכת משנה הבריות היא
מלכתחילה באופן שהראי' תהי' באופן "עראי" ולא באופן

ד"הסתכלות".

),ז"ל הקב הישר" :וצריך שתדע כי לכל עון יש גרם
וסיבה המביאה אותו לידי כך...והסיבה הראשונה כשאדם מסתכל
בדברים טמאים עד שהשביע עינו בהסהכלותו אף שיש לאדם רשות
לראות בריות משונות הבאים ממדינת מרחקים וע"ז תקנו חז"ל
וקבעו ברכה ברוך משנה הבריות מ"מ לא ישביע עינו ולא
יראה בהם כי אם דרך עראי" ,וממשיך שם דאם יסתכל "הוא
הגורם אח"כ להסתכל בדבר היותר גרוע המביא האדם לידי
מכשול" .עכ"ל ועיי"ש בארוכה.
באופן
דמזה משמע לכאורה דכשאי אפשר לו לראותם
עראי
כי אם בדרך הסתכלות  -לא יברךק.
ועפי"ז יובן מה שמביא הקב הישר ,דלכאורה הי' אפשר

טז
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לומר דהליכה לגן החיות הוא (רק) מצד ברכת משנה הבריות,
ומה מוסיף הקב הישר;
ולפי הנ"ל יובן  ,דמ"ש בההערה "עפ"ז מובן ההליכה לגן
החיות וכיו"ב" היא לא מצד ב' ענינים (א) מצד ברכת משנה
הבריות( ,ב) דהראי' היא באופן עראי ,אלא דההליכה היא
מצד (עניו אחד) :ברכת משנה הבריות על ראיית חיות כו'
באופו "עראי" (ולא "הסתכלות").
הרב ש"נ בלאכמאן

 ברוקלין נ.י- .ש1נות

יג.

ספר המנהגים  -חנוכה

הבנות אין מדליקות בפ"ע .אשה בעלה מוציאה .העי
וכבר תמהו למה נשתנו בזה נשים מאנשים דכל אחד מדליק בפ"ע.
ותירצו דאשתו כגופו דמיא ואין נכון שתדליק הבת כשהאם
אינה מדלקת .ולפענ"ד דוחק גדול הוא .ומחוורתא כמש"כ
במשמרת שלום ס' מ"ח סק"ב דיש הרבה שאין יכולות לברך ולכן
)2

נהגו כולן לצאת ע"י אחרים.

הנה ,החתם סופר נתן טעם אחר ,וז"ל (חדושיו לשבת כא,ב
בתחלה כשתקנו נר איש וביתו על פתח ביתו מבחוץ ונמצאו
בישראל מהדרין שיצתו לחוץ והדליקו כעצמם נוסף על הדלקת
של בעל הבית אז לא נמצא שום אשה שתהי' מהמהדרים כי אין
כבודה לצאת בחוץ בר'ה לעתותי ערב ולהדליק בין האנשים נהי
אם אין האיש בביתו ועלי' מוטל מצות הדלקה על כרחה תצא
לחוץ להדליק מ"מ אם יש כאן זכר המדליק אין מן החסידות
שתחמיר על עצמה בזה ותביא עצמה לידי חשדא והשתא אע"ג
שכולם מדליקיו בפנים מ"מ מנהג הראשון לא זז ממקומו .ע"כ.
ואפשר י"ל הטעם שכ"ק אד"ש לא תפס כתירוצו ,שכתירץ
הנ"ל הא דגשים אינן מדליקות (בפ"ע) הוא רק משום מנהג
הראשון שבזמן שהדליקו בחוץ לא הי' מדרכי הצניעות שתדליק
אבל לאח"ז לא הדליקו רק משום שכבר נהגו הכי משא"כ כביאור
המשמרת שלום גם לאחרי שנתבטל ההדלקה בחוץ (ע"פ הרוב) לא
הדליקו לא רק משום שלא הי' מתאים בזמן שלפנ"ז אלא גם
אח"כ לא הי' אפשר מצד דהיי הרבה שלא הי' יכולות לברך.

מדליקים בשמן זית ,ו"השמש"  -נר של שעוה.
בהע'  3מבאר טעם הדבר (שמש של שעוה); כמנהגינו
שהשמש תהי' ?ר שעוה כ"כ גם בס' דרכי חיים ושלום סתתי"ד.

-

יז
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מניחים המנורה בעובי המזוזה בחלל פתח הדבר.
בנוגע למנהגינו להניח אצל פתח אחד החדרים ולא כהרבה
שמניחים על החלון משום פרסומי ניסא (בדוגמא לפתח ביתו
מבחוץ) ראה בארוכה בלקוטי שיחות ח"ה הוספות/חנוכה ע' .456
נוסח הברכה להדליק נר חנוכה.
הע'  )11רבנו הזקן בסידורו - .כ"כ הרוקח .שו"ע ר"מ
תרע"ו .האריז"ל בשעה"כ ופע"ח .סי" האריז"ל .סי" יעב"ץ.
ברכי יוסף .של"ה בחלק תו"א דחנוכה (רנט,א).
בדאי להוסיף:
להדליק
נר
חנוכה כתב בפרי חדש (שם):
על מש"כ בש"ע
כן הוא עיקר הנוסחא (של) המדוקדקים ונוסחת...להדליק
נר של חנוכה אינה עיקר.
בכתר שם טוב להר' גאגין (ח"א ,סתקע"ח):
והנוסחא (של ברכת הדלקת נ"ח) בארץ ישראל ,וסוריא,
תוגרמא ,מצרים להדליק נר חנוכה.
וכן הי' נוסח ,וכן נהג ,הגר"א (סדורו (אשי ישראל),
שערי רחמים ,מעשה רב (ה' חנוכה ,סרל"ט)).
יהודה שמשון גדאלאוויץ
 -תות"ל - 770

יד .לקוטי לוי יצחק  -זהר במדבר  -דברים (ארבעים שנה
להסתלקותו תד"ש  -תשד"מ).
לח) ע' שסג (נשא) ועיין מזה ברשימה ע"פ ( )69ועשו
ארון עצי שטים ע"ש (.)70
ל"ט) ע' שסט (נשא) ועיין ברשימה דגזירה דרבה ()71
בענין מגילה לולב שופר ע"ש (.)72
מ
 ,ע' שעד (בהעלותך) עיין ברשימה על המשנה ( )73השוע
)69

)70

תרומה כהיי.

נזכר ג"כ תורת לו"י תעניתי-

לא נדפס לע"ע.

 )71ר"ה כט"ב

 )72נזכר ג"כ לקלו"י מחז"ל מגילה קפ (וראה ג"כ לקלו
אגרות ע' רטב-ג) - .לא נדפס לע"ע.
 )73מנחות פה ,מ"ג

יח

-
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אלפא לשמן (.)74
מא) ע' שצה (בלק) ועיין ברשימה דמעשר בהמה (.)75
מב) ע' תת (בלק) ועיין ברשימה ע"פ עתה איעצך ()76
ויהי אלקים עמך (.)77
מג) ע' תכח (פנחס) ועיין ברשימה מעשה ( )78באמה של

יומטי' (.)79
מד) ע' תלת (פנחס) ועיין מזה ברשימה ( )80דר'
ורי צדוק הלכו לעבר שנה ( )81ושבתו באונו (.)82

מה) ע' תנג (ואתחנן) ברשימה על

המשנה ()83

מימאי

אר"ע מני

לכו"ם שמטמא במשא כנדה (.)84
מז) ע' תנד (ואתחנן) ועיין ברשימה על מארז"ל ()38
ת"ר מבטלין ת"ת להוצאת המת ולהכנסת הכלה (.)85
מז) ע' תעה (המשטות  -ויגש) ועיין ברשימה על מאמר
המד"ר ( )86בפסוק ( )87הכי אחי אתה ועבדתני חנם חנם זה
הוה פעלא ( )88בעשרה פולר~ן כו' (.)89
)74
לע"ע.
לא נדפ"
 )75נזכר ג"כ תורת לו"י נזיר מו (תמורה וכן מעשר
בהמה הוא בלאה)  -לא נדפס לע"ע.
 )76דילוג בלשוך הכתוב
 )77נסמן לעיל
 )78ערכין רפ"ה
 )79טה"ד וצ"ל ירמטי'  -נדפס אגרות לו"י ע' רי.

)85
)86

חולין נו,ב
בחולין שם בלוד
לא נדפס לע"ע.
שבת פב,א ובמשניות שם לעבודת ככבים
לא נדפם לע"ע.
נסמן לעיל סכ"ב הערה 39
ב"ר ויצא ע,יד.

)87

ויצא

)80
)81
)82
)83

)84

כט,טו

יט

-
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 )88בב"ר שם פועלא.
 )89לא נדפס לע"ע.

המשך יבוא בעזה"י
-

הי ו ם י

י

.,
..א

ברוקלין

1ם

טו .י' אייר" :נהגינו להטביל פרוסת המוציא שלש פעמים במלח
ולא לזרוק המלח על הפרוסה"... .
"ולא לזרוק"  -ראה שו"ע אדה"ז סי' קסז ,מ"ח :נהגו
להניח מלח על השולחן לפי שהשולחן יומה למזבח והאכילה
איסורי מזבח פ"ה הי"א; מצוה למלוח
בקרבן .וראה רמב"ם הל'
הבשר יפה יפה כמולח בשר לצלי שמהפך את האבר ומולח.
עפ"ז נראה ששם הי' באופן שזרקו המלח על הבשר וי"ל
ברא"פ שזהו הדיוק וחידוש (באן) מ"ש "ולא לזרוק" .ומה
צ"ל "יפה יפה" (ל' הרמב"ם)
שבביהמ"ק היי באופן הנ"ל שהרי
ולכן זרקו בכדי שיגיע המלח לכל מקום.
י"א אייר" :אומרים בתפלה :וכן  -בצירי ולא בפתח -
שני כתובים"... .
ראה סידור השל"ה .ר' שבתי.
"...ולא בפת"ח - "...להעיר מכלבו .תשב"ץ.
",..זכר  -זיין בסגול ולא בצירי  -רוב טובך"...
ראה רד"ק .ס ,שערי רחמים.
"...משליך קרחו  -בפתח ולא בקמץ  -כפתים",..
יעב"ץ .וסידורי ספרד.
י"ב אייר ..." :ונטלתני  -טית פתוחה ,למד בשבא ,תיו
דגושה פתוחה"... .
כ"כ ברוב הסידורים וכן נוסח הרזייה.
"...ואהבתך לא תסור  -ולא אל תסיר "..,-

נוסח ר"ע.

הרב מיכאל אהרן זעליגזאן
 -ברוקלין נ.י- .

לזכותו ולזכות
בני משפחתושיחיו
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