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ל ק ו טי שי

חו ת

א .בלקו"ש פ' זכור  -פורים .ש.ז .ב"0ח מדייק בל'
הרמב"ם (הל' מגילה ספ"ב) "כל ספרי הנביאים וכל הכתובים
עתידין ליבטל לימות המשיח חוץ ממגילת אסתר והרי היא
קיימת כחמשה חומשי תורה".
דלכאורה :לפי המשך סגנון הלשון ר'כל כו' עתייין
ליבטל כו' חוץ ממגילת אסתר") הי' צ"ל "שלא תתבטל -
כחמשה חומשי תורה כו' שאינן בטלין לעולם"?
ומבאר שעפ"י המבואר בהשיחה דבמגילת אסתר יש דין
מיוחד שלומדים ממ"ש "בספר" שהיא כתיבה מיוחדת וציווי
מיוחד יש בה על מעשה הכתיבה.
ובזה יובן ג"כ ל' הרמב"ם שגדר וטעם מה שמג"א אינה
היא קיימת ( -בל' הווה) שזה לא מציאות שהי!
בטילה והרי
ותוכנה שייך גם לאח"ז והוראותי' אינם בטלים.
פעם
אלא שזה מציאות שהיא עצמה "קיימת" תמיד שנאמרת תמיד
ולא שייך בה ביטול עיי"ש בארוכה.
וצע"ל לפי"ז המשך ל' הרמב"ם מיד לאחר שכתב ("והרי
היא קיימת כחמשה חומשי תורה " )-וכהלכות של תורה שבעל
פה שאינן בטלין לעולם" ,דבפשטות והרי היא קיימת בא גם
לומר שהיא קיימת כהלכות וכוי.
ולכאורה אי"ז מתאים למש"כ לפני"ז .ויל"ע.
א' התמימים
 תות"ל - 770בלקו"ש פ' יתרו ש.ז .סעיף וי-וי מבאר רכשם שאצל
ב.
בנ"י מובא במכילתא ,שבתחלה צריך להיות קבלת מלכותו
,
.
ת
י
(בין

ורק אח"כ קבלת הגזירות (מצות) ,שכע
ני
עו
ין זה ה
ן
י
מלכותו
גר תושב ,ובין כל גוי) שקבלת
עיקרי
הוי

באוה"ע

בקיום ז' המצות שלהם.
ושמעתי כמה אומרים שעפ"ז קשה המבואר בלקו"ש חלק ז'
(שיחה א' לפ' צו) שמצוה הוי מל' צוותא וחיבור ,וזה שייך
דוקא בישראל (ואפי' כשאינו מקיים המצוה) כיון שלהם יש
ענין הציווי ,משא"כ הציווי של ז' מצוות לאוה"ע הוי גדר
אחר לגמרי ,ובהערה " 18שלכן קיומם א"צ לקדימת קבלת
מלכותו ית'( ,ולא כבתרי"ג מצות (מכילתא ,יתרו) ,ש"הצוותא
וחיבור" נעשה דווקא ע"י הקיום בדרך ציווי (כנ"ל מ"ב)
 -קבלת עול)? ~ומה שמחלק בהערות הנ"ל לכאורה דוחק הואץ.

-
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ה

ה'תשד"מ -

ובאמת אין כאן שאלה ,דבסוף לקו"ש משפטים נדפס
השמטה להליקוט וז"ל" :אבל כמובן שאינו דומה לקבלת
מלכותו של בנ"י "...ועפי"ז לכאורה יש לפרש שני ענינים
בקבלת מלכותו ית' ,א .כדי שהמצווה יעשה המצות ,עליו לקבל
מרות המצוה שאם לאו למה לי' לקיים המצוה( ,וזה שייך בכל
מצוה כולל כמובן גם בשבע מצוות ב"נ) .ב .כשהמצווה מניח
עצמו להמצוה .אזי המצוה (הקב"ה) נותן את עצמו בהמצוה,
כדי שיהי' צוותא וחיבור ,וזה שייך רק באלו שה' רוצה
אוה"ע) ועצ"ב.
שיחבר אתו (ישראל ול"
יוסף נמס
ג .בגליון האחרון (כח) סי"ח ,מבאר הרב ש.ג.ו .מה
ששאלתי בגליון שלפנ"ז בענין מה שמציין במכתב הנדפס
כלקו"ש חכ"א בענין מדריגות בשינה לד"ה ואת האלף שלכאורה
לא נתבאר שם ענין המדריגות בשינה.
והנה אף שדבריו נבונים לכשעצמם ,אמנם המעיין במכתב
שבלקו"ש שם (ע' " )372אפילו אצל אלו שישנים בגלותא,
באיזה מדריגה של שינה שתהיי ,שהרי לא חילק הכתוב בזה",
יראה שמוכח מתוכו כי הכוונה היא לומר שלבם של ישראל ער
אפילו בדרגא הכי נמוכה של שינה ,וא"כ איך יתאים לפרש
למקום כזה שבו מבואר להיפך (לפי פירוש הרב הנ"ל),
שאחר שהיו כמה קיצים ,היינו שכבר היתה התנוצצות הגאולה
כמה פעמים ,הרי אין השינה עמוקה כ"כ .ובגליון הנ"ל
רציתי
שעובר קץ ולא באה הגאולה ה"ז מורה על תוקף
לומר שאחר
השינה ,אבל הוא דוחק גדול כמ"ש שם וכמ"ש הרב הנ"ל .ובאתי

רק להעיר.

הרב משה

ישראלי

 -ברוקלין נ.י- .

נ ג לה
ד .בטור סימן תכ"ט סעיף א' כותב "תניא שואליו ודורשיו
בהל' פסח קודם הפסח שלשים יום".
והנה הב"י שואל ע"ז דהלא הגמ' [מגילה לביא) אומרת
שמשה תיקן להם לישראל שיהיו שואלין ודורשין בהלכות פסח

בפסח הלכות עצרת כעצרת הלכות חג בחג .ומדוע הטור פוסק
ל' יום לפני החג?
ומתרץ ע"ז ג' תירוצים :א) שבאמת צריך לדרוש הלכות
החג בחג ומ"ש ל' יום לפני החג ,הכוונה דאם באים שני בני

1

 -שמיני

הותשד"מ -

ששואל כענין קגדל ,יהיינו

אדם לשאול בתוך ל' יום הרי שזה
זה ששואל בהלכות פסח קודם.
~מאמר המוסגר :משמע מזה שאיו זה מדובר דוקא באם
באי
שניהם כא' ,אלא אפי' באם א' בא לפני השואל בהלכות פסח,
ואחריו בא השואל בהלכות פקח ,השני קודם כיון שהוא שואל
כענין ויש לעיין בזה.ן
משא"כ מ"ש דצריר לדרוש הלכות החג בחג היינו שבדוקא
צריר ידרוש בזה ולא רק אם באים לשאלו.
תי' ב) מ"ש שצריר לדרוש לפני פסח ל' יום היינו בפרטי
הדינים .אבל מ"מ גם בפסח עצמו צריר לדרוש ,א' בטעמים של
ההלכות ,ב' בהלכות הנוגעות ליו"ט.
ל שמה שמוסיף את הענין הב' שצריך ללמד לא רק
~,ל'
הטעמים של ההלכות אלא גם הלכות הנוגעות ליו"ט .זהו משום
שאם דורש בטעמים בלבד א"כ אי"ז מתאים עם הלשוו בגמ' הלכות
חג בחג  -ועיין בקונטרס אחרון סימו תקכ"ט הל' י
' כדלקמן ]:
תיל ג) שהגמ' פ"ק דע"ז אומרת שצריר לי יום
החג כדי לבדוק הקרבן ממום ולכו צריר ידרוש בזה ל'לפנייום
קודם ,וע"ז מוסיף שאף שכעת אין קרבן עכ"ז תקנה לא זזה
ממקומה.
ובנוגע למ"ש הלכות פסח בפסח אינו כותב ע"ז בפירוש
בתי' זה ,ואכ"מ.
והנה אדמוה"ז מזכיר את ב' התירוצים האחרונים בלבד.
דהתי' הג' קאי בזמן שהי' ביהמק"ד קיים ,והתי' הב' זהו
אחר חורבן הבית ,אבל את התי' הא' אינו מזכירו כלל.
והנה בציונים לשו"ע מציין כציון ו') לב"מ צז,א ,וכן
לירושלמי פ"ק דפסחים  -ב"ב- .
ולכאורה אינו מובן דהלא שם מדובר כהתי' האי שאין
אדמוה"ז מזכירו כלל ,דהנה בב"מ (שם) איתא וז"ל" :ולא
היא איהו שאיל להו ביומא דכלה" וע"ז הרש"י בד"ה ביומא
דכלה מביא "כשדורשין לפני הרגל בהלכות הרגל ,דלא מצי

לאישתמוטי למילתא אחריתי".
וכן בירושלמי שם מביא שואליו בהלכות פסח כפסח
בבית וועד שואלין קודם לשלשים יום .ובקרבן הערה ד"ה
שואלין קודם לשלשים יום מפרש שזהו כששני תלמידים באים
לשאול ,שעונים תחילה לשואל כענין בהל' פסח.
ולכאורה הי' צ"ל הציון לב"י בתי'הב'?
ואפ"ל שמשם רואים שגם אחר חורבן הבית גם שואלין

וכו'.

-
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ז

בהלכות החג .ובפרט שהלשון בגמ' שם ביומא דכלה ולא ביומי,
דלא נחת לפרטים .אלא באופן כללי רואים שגם אחר החורבן

שואלים כנ"ל.

*

*

*

אחר כ"ז צ"ל דבסעיף ד' כותב "ועכשיו אין נוהגיו
לדרוש הלכות בחג עצמו (לפי שהכל כתוב בספרו אלא דורשין
באגדה מענינו של יום כמו שיתבאר בסימן תקכ"ט.
ובסימך תקכ"ט סעיף י' מביא בקונטרס אחרון "ודורשיו

באגדה כו'" רבגמ' דמגילה כתוב הלכות החג בחג ,והיינו
שלומדים הלכות ולא הגדה וע"ז מחלק בין קודם הסעודה ובין

לאחר הסעודה שקודם הסעודה מלמדים הלכות ,אבל לאחר
הסעודה דורשין באגדה.
וצ"ל דממ"נ אם הכל כתוב בספר מדוע צריך ללמד
ההלכות לפני הסעודה ,ואם בכל זאת גם אם כתוב בספר מ"מ
צריך ללמד ההלכות מדוע בסעיף ד' כותב שעכשיו אין נוהגין
לדרוש הלכות בחג עצמו (לפי שהכל כתוב בספר) וצ"ע.
שאול משה אליטוב

-
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ה .בהנ"ל י"ל דהפי' בקו"א הוא מדוע דורשין באגדה הא
בגמ' איתא שדורשיו בהלכה וע"ז מחלק בין לפני הסעודה
ואחרי' ,וכ"ז בזמן הגמ' אבל עכשיו שהכל כתוב בספר (וכמ"ש
בסי' תכ"ט) דורשין רק באגדה ופשוט.
הרב י.מ.וו.
 -ברוקלין נ.י- .

ו .בגליון הקודם כח (רכז) כתבתי שבנפלה הטלית מעליו
אפיי נשאר עליו טלית קטן לא מהני וצריך לחזור ולברך
וכ"כ בשו"ת אמרי יושר ח"ב וכל זה הוא לדעת הב"ח והמ"א

דמה שהילק המהר"ח אור זרנע (דרשות פ' שלח הובא במהרי"ל
(שו"ת החדשות סי' ד' אות ג' ,סי' ה' אות ג' )).בין נשאר
עליו ט"ק ללא נשאר עליו ט"ק הוא דוקא בהסיר סתמא וכן
פסק רבינו הזקן בשולחנו אכל בסידורו פסק דאפי' פשטה על
דעת שלא לחזור וללבשה לאלתר א"צ לחזור ולברך ולפי"ז
נראה דה"ה בנפלה אם נשאר עליו טלית קטן א"צ לחזור ולברך.
ומענין לענין באותו ענין ,יש להעיר על מה שבסידורים
החדשים (בו הוא בהוצאת תשל"ט) "תקנו" במקום הדס (בקריאה
לת"צ) בפתח תחת הר' עשו קמץ תחת הד :אף שכו הוא לפי כל

ח

 שמיני היתשד"מ -הדקדוק .מ"מ בכאן

המסורה צ"ל פתח תחת הד' ,גם

כלל
לפיבברכת ההפטורה לת"צ טעמים אחרים
צ"עישבדפוסים הקודמים יש
מאשר בברכת ההפטורה לשבת ,ובדפוסים החדשים תקנו את זה
כמו ברכת ההפטרה לשבת .וצ"ע האם יש איזה טעם להשינוי
בדפוסים הקודמים.
יוסף יצחק קעלער

ז .כגליון העבר (כח (רכז)) שאל הרב ל.י.ר .מה לעשות
בנוגע למחצית השקל במדינה שאין שם מטבע של חצי -
א) ה"מנחת אלעזר" האריך בנוגע לשאלה זו (שו"ת מנחת
אלעזר ,ח"א ס"ל) ודעתו שאין צריך מטבע שיש שם מחצית עלי'
אלא מספיק ליחן מטבע אחד שהוא מחצית ממטבע שני אע"פ שבאמו
הוא מטבע שלם בפני עצמו אלא דנקרא מחצית מכיון שהיא חצי
מקום שאין מטבע שהיא חצי רק מטבע שלם אבל
מטבע השני ז.א.
חצי ממטבע האחרת שהיא כב' פעמים ככה .ב) אע"פ
הוא שוה
שפסק כן לפועל נהג אחרת (דרכי חיים ושלום ,סתתמ"ג)
שבמדינתו ( -אונגארען) לא הי' מטבע של חצי והחמיר ונתן
ממטבעות של מדינה אחרת שהיתה עליהן שם חצי.
וכן בס' "אדר ופורים" (שיצא לאור לאחרונה ,ירויית)
פ"ו מ"ב :במקום שאין מטבעות של חצי נהגו לתת מטבעות של
מדינה אחרת שהם מכונות בשם חצי כמו חצי דולר ,חצי פרנק,
וכדומה .ע"כ.
יהודה שמשון גדלוביץ
 תות"ל - 770ח .מה שסיים מ.ל .בגליון כה (רכז) א"כ מנלן המקור שכל
המחלוקת בין הרמב"ם והפוסקים הוא דוקא בנוגע זמן מ"ת
ובזה"ז פ"ע מודים דנתבטל... ,ועדיין צריך ביאור בכל הנ"ל
יכולים לציין מה שחסר באריכות שלו ,והיינו פותחים בדבר
מלכות כ"ק אדמוה"ז נ"ע בשולחנו הטהור או"ח סימן ש"ז סי'
ל"כ וז"ל :אפילו דבר שמותר לשאול מן השד בחול וכו' עכ"ל
שדין זה נובע מפרש"י סנהדרין דף ק"א ע"א שכשאמר הגמרא
אין שואלים בדבר כשפים (הגירס' שמובא בג"ש) בשבת וכו'
פרש"י בדבר שדים שכן עושים כשאובדים וכו'.
נמצא שדעת אדמוה"ז שענין שדים שייך ג"כ בזמן הזה
עד אפילו לשואלים וכו' וכן משמע יותר מאדמוה"ז כשולחנו
הקדוש בהלכות שמירת גוף ונפש ובל תשחית בקו"א סי' א'
כשסיים שם בצ"ע.
ובהשו"ת נחלת שבעה סי' ע"ו סיים וז"ל והוא הכישוף
הגמור כמ"ש הרמב"ן וכו' והיא הנקראת בלשון אשכנז דיע
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ט

שווארץ קינץ ,אבל מה שמכונה בזמן הזה בשם כישוף הוא
מעשה שדים עכ"ל.
ו
נ
י
א
אבל כל הנ"ל
שייך להרמב"ם ,לפי שהוא אינו
מזכיר שד בספרו יד החזקה כלל וכלל .אפילו במקום שמובא
בש"ס ,ועיין בהלכות סנהדרין פי"ב הלכה ב' בסופו
עכ"ל.בדיני
התראה וז"ל :אפילו שמע קול המתרה ולא ראהו,
וברדב"ז שם וז"ל :ואפילו מפי השד ורבינו השמיט דבר זה
לסיבה ידועה אצלו ואפשר שהוא בכלל מה שכתב אפילו שמע
קול המתרה ולא ראהו וכן דרך השדים שאינם נראין עכ"ל.
וזה מובא בכמה בעלי מחברים שהרמב"ם אינו גורס שדים
וכישוף .אבל שיטה זה אינו זר לגמרי .וגם מה שאמר כ"ק
אד"ש שאפשר שבזמן מתן תורה ג"כ לא היה לכישוף ממש .אינו
סברה זרה.
שהרי רבנו סעדיה בן יוסף פיומי בספרו הנבחר באמונות
ובדעות שכתב בשנת ד' אלפים תרצ"ג ברף קכ"ח וז"ל; ואם
ישאל שואל והאיך עשו המכשפים כמו משה באותיותיו?
נאמר
האחרות כי
ולא
האותות אשר עשה הוא עשר ,הפיכת המטה ,והתשע
הזכירה התורה שהם עשו כמותו כי אס בשלש ,ואף השלש לא
אמרה התורה שעשה כמוהו להשוות בינו לבינם .אלא הזכירה
את זאת כדי להראות השינוי שבין פעולתו ופעולתם ,והוא
שהיא אמרה בפירוש שמשה עשה דברים גלוים כאשר צוה הי,
ואלו עשו דברים נעלמים ונסתרים שכאשר חוקרים אחריו
מתגלות התחבולה כאמרו בשלש ,ויעשו כן החרטומים בלטיהם
ומלה זו בלשון בהחלט הדבר הנעלם הנסתר והמכוסה כאמרו
הנה היא לוטה בשמלה וכו' וכו' נתברר הדבר שהוא כדי
לדחות מעשיהם לא כדי לאמתו ,והנה זה כאומרם ראובן אמר
דברים נכונים ושמעון אמר טעות וכו' שאינך מחכוין אלא
להבדיל בין שני הדבורים והפעולות ,לא להשוותם ,ואחר
שהנחתי יסוד זה אסתפק בכך ,ולא ארשום פרטים היאך אפשר
לעשות תחבולה במקומות המים המועטים ולשנותו על ידי הצבע,
והאיך מניחים כמקצת המימות דבר מסויים ויברחו ממנו
הצפרדעים ,אלא שכל אלה פרטים שלא יתכו כמותן בדברים
הגדולים ,אבל מה שעשה משה הרי הפך את מי הנילוס בכללותו
ושעורו מהלך ארבעים פרסך מן "אלעלאק" ועד "מרויט" וכן
העלאת הצפרדעים מכולו מה שלא תתכן בו תחבולה ולא ערמה,
אלא הוא מעשה העזוז החכם היכול ,נאמרו לעושה נפלאות
גדולות לבדו כי לעולם חסדו .עכ"ל.
שבעליל נראה מהנ"ל שאפילו
בכוח
מפורסם
מקום
במצרים
ידי,
הכישוף ,אמר הרס"ג שלא עשו דם אלא הם צבעו המים על
צבע ,ולא העלו צפרדעים אלא עשו מעשה שעל ידה יעלו .
הצפרדעים ממקום ששמו דבר שמגרש צפרדעים ,שזה גרוע אפילו
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מאחיזת עיניסג ועל זה שייך לאמר עשה מעשה דהיינו זריקת
הצבע והדבר המגרש ,משא"כ באחיזת עינים אפילו מעשה קטנה
זו אינו עושה.
ור' אפרים אורבך בספרר חז"ל פרקי אמונות ודעות
בפרק ששי מיסד יסוד שבתורה אין כוח לכישוף מדברי ר' נתן
"אם יתקבצו כל חרטומי העולם וביקשו להפוך את הבוקר לערב
לא יוכלו" ועל פירוש רש"י סנהדרין ס"ז ע"ב כשאמר רש"י
"אין בהם כח לפני גזרתו שאין כח מלבדו" ור' א"א אורבך שם
מאריך לישב שאם אין לכישוף ממש איך ימצא בדין ואיך חששו
חז"ל לכישוף בכמה גדרים וסוגיות.
ועל מה שהביא מ.ל .מס' החינוך וז"לואותם השדים
שמשתמשים בהן למלאכת הכישוף
נקראיט מלאבי חבלה. ..לפי
שענין הכישוף לעולם אינו נעשה רק לחבלה .עכ"ל.
ועל זאת כדאי להעיר מדברי מוה"ר יהודה בן שלמה הכהן
נ"ע בספרו אשמורת הבוקר דף רע"ט ע"ב וזל"ש וזה הענין
מ"ש האריז"ל שפרעה נלקה במצרימיו"דמכות כוונתוכך
כי
אמרו בעלי קבלת מעשי' שיש ג' אלפים ור"פ מלאכי חבלה
הממונים להכות את הרשעים ולטהר מעונותיהם,
דםני
ואומר א
הכותב שזהו סוד פלא כאשר הוא נכתב במנין ובמספר
צפרדע כנם ערב דבר שחין ברד ארבה חשך מכת בכורות ,אלו
עשר מכות כאשר כתבתי אות באות עולים ג' אלפים ור"פ מלאכי
חבלה ממש מכוון אותיות דין כאותיות דדיו רמז על אלו ג'
אלפים ור"פ מלאכי חבלה הממונים לטהר את הרשעים עכ"ל שזה
א"א לאמר על השדים.
החילוק
ויש כמה ביאורים על
דכתבי האריז"ל והראשונים,
אבל הביאור השייך יותר לנו ההולכים בעקבות האריז"ל
י
"
ע
תלמידיו ובפרט כ"ל אדמוה"ז נ"ע שמשתמשים בנוסח תפילה של
האריז"ל אע"פ שזה שינוי מהנוסח דחכמי אשכנז וצרפת
תי
ו.
בו
אנ
עלי קבלה במו שהקשה החת"מ עלי
אבותינו ,וגם הם היו ב
והוא מה שכתב מוה"ר משה ב"ר מנחס בספרו ויקהל משה
בדף ג' ע"א וז"ל דהאר"י זלה"ה אשר לא הי' כמותו מי
מייותר
רשב"י ותלמידיו וכו' וכו' והוא נהאריז"ל) גילה לנו
ממה שגילה כל נביא וחוזה ,אפילו יחזקאל לא גילה לנו רק
סוד המרכבה שהוא בעולם הבריאה ,אבל בעולם אצילות ובעולמות
אין סוף עקודים נקודים ברודים עין לא ראתה וגו' מה רב
טובך אשר צפנת וגו' ומעלתו ומדריגתו היתה יותר ממדריגת
מלאר ומגיד וכו' וכו' הוא הראה לנו כמה וכמה פעמים
שהמקובלים הראשונים היו טועים בדבריהם .בענין ז' שמיסות
כידוע לנו אפילו המגיד שגילה להרב כמוהר"ר יוסף קארו לא
הי' יודע בחינת הזוהר והין
טועה מכמה השגות ובחיבות מפני
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שאמר שמלאך או מגיד הוא מעולם היצירה ונשמתו הוא מעולם
הבריאה ,ובחינת הזוהר הוא סוד עץ החיים וכו' וכו' לכן
אמר הרב ק"ק האר"י זלה"ה המלאך אי אפשר להשיג השגה זאת
שהוא למעלה מנשמתו אבל בחינת הצדיק יכול להשיג יותר
ממלאך .עכ"ל.
הרב אליעזר צבי זאב צירקינר
 -ברוקלין נ.י- .

ט .בשו"ע אדמוה"ז הל' פסח סימן תנה מסעי' כ"ט עדבןסעי'
ל"א ,מבואר הדין שנוהגיו שלא ליחן מלח בעיסה מצד
טעמים .א .יש דעה שמלח כרותח ומחמם את העיסה מיד ,ב .יש
דעה שמלח יש לו דין כמי פירות כשמערבו בעיסה שנילושה
במים היא ממהרת להחמיץ ,אבל בדיעבד אם עבר ונתן מלח
בעיסה ואפי' מיד מותר באכילה משום שלפי הדעה שמלח כמי
פירות אז אפייתה מיד מציל אותה מידי חימוץ ,ולפי הטעם
מלח כרותח ,יש דעה שלא אמרינן מלח כרותח אלא דוקא מלוח
הרבה אבל לא מעט מלח .ואם לא אפאה מיד אז אסורה באכילה,
הגם שעיקר כדעה שמלח אין לו דין מי פירות ,מ"מ יש דעה
שמלה כרותח ע"כ.
ולהלן בסעי' ל"א מבאר אם העיסה נילושה במי פירות
לבד אז לכתחילה לא יתן מלח משום שמלח יש לו דין מים וזה
העיקר ,אבל בדיעבד אפי' נתן הרבה מלח וגם לא אפאה מיד
מותרת אפי' באכילה,
לכאורה באמת למה יהא מותר כאכילה והלא העיקר שמלח
יש לו דין מים ,וצ"ע.
ודוחק לומר משום שהדין שמים עם מי פירות ממהר
להחמיץ אין זה המץ ודאי אלא ספק חמץ ולכן אנחנו מצרפים
את הדעה שמלח יש לו דין פירות ,א"כ מדוע בסעי' כ"ט אם
העיסה נילושה במים ועירב בה מלח ולא אפאה מיד ,אוסרים
אותה .וצ"עי.
הרב פרץ פייגענסאהן
 ברוקלין נ.י- .---------------

*) לכאורה שאני התם דטעם האיסור הוא כמ"ש "שהמלח
מחמם את העיסה" משא"כ אם נילוש במי פירות  -אי נקטינן
שמלח כמי פירות א"א לבוא לידי חימוץ,
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ח סי

דו ת

י .בחסידוה בכ"מ מבואר עה"פ ראשית גוים עמלק וגו'
וכמבואר גם במאמר של כ"ק אדמו"ר שליט"א שבת פ' זכור ש.ז.
שגוים הולך על שבעה עממין הכנעני החתי וגו' שזה מרמז על
שלהם ,לכן השבעה גוים
שבעה מדות ועמלק הוא הראשית ומקור
יש להם בירור ותיקון משא"כ עמלק אחריתו עדי אובד וכפי

הביאור בחסידות ע"ז.
ולכאורה על שבעה אומות כתוב בתורה ג"כ לא תחי' כל
נשמה וגו' ואיך אנו אומרים שיש להם בירור ותיקון.
הנה לפום ריהטא גם עפ"י פשטות מוצאים חילוק גדול
באופן מחיית עמלק שאפי' על הבהמות וכל דבר השייך להם
צריכים למחוק וכו' משא"כ בשבעה אומות*.
חסידות יומתק יותר ,דוה שאנו אומרים
שהשבעההנה עפ
מדות"ירעות יש להם בירור זה רק הכח של המדה ,כמר
כח המתאוה שיכולים להפוך לקדושה אבל התאנה רעה צריכים
לדחותה ולשברה לגמרי ,כמבואר בכ"מ בדא"ח ,ובכן זה שכתוב
לא תחי' כל נשמה זה על הרע של המדה שנתלבשה כבר בציור
רע אבל עצם המדה יכולים לברר ,אבל עדיין אינו מתיישב
לגמ שאנו מוצאים שאפי' המן יכול להתברר שבני בניו
ריתורה בבני ברק ,וגם בתו"א דרוש מג"א איתא בהנוגע
למדו
שאמרו להמן מהר קח את הלבוש וגו'

תיקון עיי"ש.

שאם ימהר אז יהיי

לו

הנ"ל

יא .בד"ה בלילה ההוא ה'ש"ת בתחלתו מביא וז"ל" :ואיתא
מהרי"ל דמבלילה ההוא צריכים להגביה את קולו
במנהגי
שזהו עיקר הנס ,וצ"ל מהו זה שנדדה שנת המלך
בקריאתו
י
פ
ל
והי' ער הנה זהו עיקר הנס ,ולכאורה הנה עיקר הנס הוא
בקשת אסתר ותחנוניי כי נמכרנו אני ועמי כו'" .עכ"ל.
ולא הבנתי כ"כ למה יחשב בקשת אסתר ותחנוניי כי

----------------*) בפשטות החילוק שעל ז' אומות החיוב לא תחי' הוא
כואין רוצים לעשות שלים לשיטת הרמב"ם)
רק אם גר
פנוים בא"י
והלכו אין חיוב להרגם ,משא"כ עמלק.
אבל אם
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נמכרנו אני ועמי כעיקר הנס ,ומה זה שייך בכלל להנס .אמנם
יתכן לומר שהתוצאות מבקשת אסתר ,שפעל שתלו את המן על העץ
ושלאח"ז יחשב כעיקר הנס ,אבל איך אפשר לומר שעצם כקשת
אסתר ותחנוני' כו' הוא עיקר הנס.
והנה בהמאמר הובא ממנהגי מהרי"ל בנוגע לבלילה ההוא
לפי שזהו עיקר הנס ,אבל במהרי"ל לפנינו בהלכות פורים:
הר"י סג"ל שמקובל היה בעיניו מנהג של הר"ר שלום כ"ץ
אמ
ש"צ כשהי' מגיע לומר בלילה נדדה אז הי' מרים קול קריאתו
ביותר ממה שעשה עד עתה ומסתבר מנהגו משום דשם התחלת
גאולת אסתר .עכ"ל.
תרצ
או"ח
בטור
להרמ"א
משה
'
י
ס
השאלהי
הגאולה) ועל זה מתאים לכאורה כ
(ועד"ז הובא בדרכי
מכאן ואילך התחלת
ל'
שבהמאמר דהתחלת גאולת אסתר הוא בקשתה ותחנוני' כי נמכרנו.
אבל במג"א או"ח שם סקי"ז הובא הלשון כי שם עיקר הנס,
וכבפנים הערה ,מלשון הגמרא.
(ולכאורה מקור הלשון הוא ממגילה יט,א" ,ומ"ד מבלילה
ההוא תוקפו של נס") .ובנוגע ללשון זה צ"ע לכאורה איך
מתאים זה על בקשת אסתר.
בקונטרס פורים ,תש"ח שצוין בהערת כ"ק
שוב
בד"העיינתי
בלילה ההוא) ,וז"ל... :ולהבין זה צ"ל ענין
אד"ש
הבס דפורים דכתיב בלילה ההוא נדדה שנת המלך ואי' במנהגים
ממהרי"ל ז"ל שצריך הקורא להגביה את קולו לפי שזהו עיקר
הנס ,והוא כדאיתא במשנה (מגילה פ"כ מ"ג) מהיכן קורא אדם
י חובתו ,יש בזה ד' דעות...
את המגילה ויוצא בה יד
ואמרינן בגמ' (שם יט,א) וכולן מקרא אחד דרשו...ומ"ד
מבלילה ההוא להודיע תוקפו של נס ,ומשו"ז דעת מהרי"ל שצריך
שזהו עיקר הנס .וצ"ל מהו"ע הנס בכללות-
להגביה קולו לפי
בפרט ואשר בלילה ההוא נדדה כו' ויאמר להביא
ותוקפו של נס
את ספר הזכרונות דברי הימים זהו תוקפו של נס .ולכאורה
עיקר הנס הי' ע"י אסתר שאמרה כי נמכרנו כו' ואלו לעבדים
ולשפחות נמכרנו החרשתי .עכ"ל.
ויש לפרש שם עיקר הנס הי' ע"י אסתר הוא לא עצם
הבקשה ,ועצ"ע .ובד"ה בלילה ההוא דפורימ ש.ז .אמר כ"ס
אד"ש :ואיתא במהרי"ל אז דעמולט דארף דער קורא המגילה
יגביי את קולו ,דערפאר וואט דא הויבט זיך אן דער תוקף
הנס ,און שטעלט אויף דערוף צריך להבין וואס איז שייכות
דער תוקף הנס צו דעם ענין פון בלילה ההוא נדדה שנת המלך
לכאורה איז דאך דא 6פארבונדן צו פעולת אסתר און צו די
צומות ותעניות ודברי אסתר ומעשי' און דערנאך אויכעט
די
ז
כמסופר באגרת הפורים הזאת ,און דא אי
לנוס כל היהודים

יד

 -שמיני

ה'תשד"מ -

מען מחדש אז דאס איז פארבונדן מיט
ב) שם מ"ב מבאר החילוק דזמן הבית וזמן הגלות דבזמן
הגלות "כאשר האור הוא בהעלם אינו מאיר במוחין העליונים
היינו נש"י ואינו מאיר בגילוי בעולם"...וכאשר האור הוא
בגילוי אז ניכר מעלת המוחיו שהם נש"י .וכמו בימי שלמה...
וכמו בזמן הבית שהי' גילוי אלקות במוחש...וראו הענינים
שלמעלה מהטבע במוחש בהעשרה נסים שהיו בבית המקדש .וכללות
נדדה שנת המלר."... .

ישראל עמדו במעלה ומדריגה גבוה.
ובהערת ב"ק אד"ש :בהעשרה נסים :אולי י"ל דבדוקא נקט
הם היו נסים ידועים לכל כעיין יומא כא ,א),
אלו,
משא"ככיבזמן הגלות שאפילו בעל הנס אינו מכיר בנסו .ע"כ.
ולא הבנתי :מה צורך להסביר הטעם דנקט בדוקא אלו
עשרה נסים ,ולא אלו בזמן הגלות ,הרי זהו כל תוכן הסעיף
החילוק דבזמן הבית מאיר האור בגילוי לא ינום ולא ישן,

ובזמן הגלות אינו מאיר בגילוי ,בחי' שינה למעלה כביכול,
ומה מקום להביא נסים בזמן הגלות.
כיון שהביא לפנ"ז בהמאמר בהמשך לבימי שלמה:
ואולי

"וכן הי' בימי מרדכי ואסתר דכתיב ורבים מעמי הארץ מתיהדים
כי נפל פחד היהודים עליהם" ,הרי שגם בזמך גלות מצינו
אלקות .אבל בכל אופן א) אי"ז נסים ,ב) מו"ס הלשון
גילוי
בהעשרה נסים בא בהמשך להלשין וכמו בזמן הבית שהי' גילוי
אלקות במוחש כו'.

ואבקש מקוראי הגלינן להסביר פי'

הפשוט בדברי ההערה.
הרב נ .יצחקסאהו

 -ברוקלין נ.י- .

יב .במאמר ד"ה בלילה ההוא ש.ז .מביא בזה"ל" :וכמבואר
בדרושי סוכות בענין מעלת האתרוג הדר באילנו משנה לשנה
דשנה ענינה לשון שינוי היינו שהיא כוללת את כל שינויי
הזמנים וכו'" .ע"כ.
ולכאורה אי"ז מובן דהלא כשמבארים בדא"ח ההפרש שבין
"שנה" ל"חדש" אומרים ש"חדש" מלשון חידוש ושנה מלשון
חוזר ושונה .והיינו שאין ענין של חידוש .ואיך אפש"ל
ששנה מלשון שינוי*.

--------------*) בהנ"ל אולי י"ל באו"א קצת שחודש פי' חידוש ממש
שלפנ"ז אין אור הלבנה כלל ואח"כ נתחדש אור הלבנה מחדש
משא"כ במהלך השמש אין חידוש שהרי השמש מאיר בכל יום ולכן

-
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טו

והביאור בזה .שזהו משום דיש בי ענינים א' השמש ב'
הארץ והדרים עלי' .וא"כ מצד ענין השמש  -שעל ידי השמש
נקבעת השנה  -אין שינויים דהשמש אינה משתנית ,אלא שיש
מניעות מהחוץ שיכולים להפריע לגילוי! .משא"כ הלבנה -
שע"י נקבעים החדשים  -הרי שיש בה שינוי ,ואף שאין בה
בעצמה שינוי ,אבל מ"מ באופן דלהאיר על הארץ הרי שיש
שינוי בין תחילת החדש לאמצע החדש .שהרי זה כל ענין
המאורות להאיר על הארץ (אבל בחמה מצ"ע תמיד היא בגילוי).
אבל מצד הענין הב' הארץ והדרים עלי' הרי שבעולם יש
שינוי מהתקרפות ,וזהו שנה מלשוו שינוי שסוכל את כל
השינויים של השנה.
שאול משה אליטוב
 -תות"ל - 885

שי

תו ת

יג .בנוגע למה שהעיר הרב ל.י.ר .בגליון כז (רכו) אות
יג ,בענין "שמיעה מראדיא באם אפשר לברך ע"ז ברכת התורה.
ומביא שם "ואולי י"ל שזה דומה לדין הכותב דברי-תורה,
שי"א שצריך לברך ע"ז ,וי"מ שזהו לפי שעושה מעשה ,ע"כ
שייך לברך ,וה"ה בנדו"ד ,בזה שמפעיל ומדליק הראדיא
מיחשיב מעשה לחייבו ברכה ע"ז ,וא"כ ה"ה במי שמפעיל "טייפ
ריקארדינג" של

דברי

תורה.

 ודוחה א"ע  -אך גם זה לא יתכן שהרי פיק אדמוה"ז(סי' מ"ז מ"ג) שאין לסמוך ע"ז לברך על כתיבה לחוד .וה"ה
בנדו"ד" עכ"ל.
והיוצא מדבריו שלפי הדעה הא' בנוגע לכתיבה שיש
לברך ע"ז  -שאין אדמוה"ז פוסק כמותה  -הרי כזה שמפעיל
ומדליק הראדיא זה נחשב למעשה ,ולכאורה זה חידוש גדול,
שכ"ז מדובר במקרה שהוא בעצמו מדליקהראדיא שיש מעשה ,אכל
באם מישהו אחר הי' מדליק ,אזל אף ששומע הדברי-תורה אי"צ
לברך .וא"כ זה דחוי מעיקרו.
וכן בהמשך שאומר "הערן און לערנען" והיינו שבעת

--------------נק' שנה מלשון חוזר ושונה אבל מ"מ הרי יש שינויים במהלך
השמש כפי שרואים מענין התקופות ולכן שפיר י"ל ג"כ שנה
מל' שינויים ,אבל אינו ענין החידוש.
המערכת

טז

 -שמיני

ה'תשד"מ -

שמיעת השידור אומר בעצמו המלים ביחד עם המשמיע .ע"כ,
ויש להדגיש בזה מ"ש אדמוה"ז בסימן מ"ז מ"ג וז"ל:
"ולענין מעשה נבנוגע לכותב ספרי תורה וכו') איו לסמוך על
דבריו לברך על כתיבה לבדה ,בשום ענין .שהר אינו רק
בדברי-תורהישיוציא מפיו
מהרהר בת"ת ,אלא ראוי לכל כותב
קצת תיבות להנצל מברכה לבטלה.
וא"כ ה"ה בנוגע לענינינו שהשומע ד"ת מהראדיא אי"צ
לומר מילה במילה מה ששומע אלא מספיק שאומר קצת מלים.

בהמשך לזה יש לעיין מה (הדין בנוגע לאלם .שהרהור
לכאורה נחשב אצלו כדיבור .והיינו שצריך להרהר בתורה
ובתפילה וא"כ יוצא מזה שלפני הרהורו צריך להרהר בברכת
התורה ואכ"מ.
*

*

*

בהתוועדות דש"פ צו פ' זכור (הנחה בלה"ק ש.ז .מביא
באות ל"ה בזה"ל "ועד"ז מצינו בגמרא "רב יצחק בר אמי
איקלע לבי רב חסדא ,וחזא ההוא אווזא דהוו קא מטלטלו לי'
(בשבת) משמשא לטולא( ,שלא יסריח) ,ואמר רב חסדא חסרון
כיס קא חזינן הכא" ,היינו שרב חסדא ראה שבמקרה זץ מדובר
אודות חסרון גדול ("חסרון כיס") ,ולכן התיר לטלטלו בשבת
וע"ד שמצינו בכ"מ שמתירים דבר מסויים מפני הפסד
מרובה כו'" ע"כ לשון ההנחה.
ולכאורה צ"ל מה הראי' מזה ,דלמה נאמר ששם מדובר
בהפסד כה גדול עד לאופן דחסרון כיס שאין צורך בכיס.
ובפרט שלעיל בנוגע לביאור ברש"י מבאר באות ל"ג ,שאף
שבקרבן יחיד משלם על כבש ושני גזרי עצים אין זה נחשב
לחסרון כיס משום שזו הוצאה חד כעמית ,וצ"ל דמה א"כ
ההפרש שבין כבש שאינו נחשב לחסרון כיס ,לאווזא הנחשב
לחסרון כיס?
ועוד יותר צ"ל דהלא הגמ' במועד קטן דף כחיא מספרת
"רבה ורב חסדא תרווייהו רבנן צדיקי הוו ,מר מצלי ואתי
מיטרא ומר מצלי ואתי מיטרא ,רב חסדא חי' תשעין ותרתין
שנין ,רבה חי' ארבעין .בי רב חסדא שיתין הילולי ,בי רבה
רב חסדא סמידא לכלבי ולא מתבעי ,בי רבה
שיתיו תכלי .בי
נהמא דשערי לאינשי ולא משתכח.
א"כ רואים מזה שרב חסדא הי' עשיר ,ועל א"כ ערול

שמיני
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זה נחשב  -הסיחרון של האווזא  -לחסרון כיס

לגביו ,ז"א

שצ"ל מה הראי' מהגמ' שם?
ואפש"ל שבגמ' שם לא מדובר על אווז של רב חסדא ,אלא
על אווז של מישהו אחר עני שבאם יחסר לו האווז ,יהי' אצלו
חסרון כיס והיינו שיחסר לו בזה כל ממונו .ויש לעיין בזה.

הנ"ל

יד .בהתוועדות דפורים ש.ז .שאל ב"ק אדייש שלפלא שמישהו
לא העיר על זה שהביא בההתועדות קודמת על הדפסת תניא בכל
מדינה .ושיש חילוק בהנהגה בין מדינה ומדינה וראי' ע"ז
ממג"א" ,מדינה ומדינה גו'" ,שלכאורה יש להביא ראי'
יותר פשוטה מזה שדינא דמלכותא דינא ,ובדיני מלכותא יש
חילוק בין מדינה ומדינה שכל מדינה יש לה הלכותי'.
ולי הקטן קשה בכלל ,אם צריכים להביא ראי' שעפ"
י' יש
הלכה דתורה יש חילוק בין מדינה ומדינה ,הנה איזה ראי
מהמגילה ,שכן הי' בפרס ומדי ,האם היתה הנהגתם עפ"י
הלכות התורה.
הרב משה לברטוב
 -ברוקלין נ.י- ,

טו .בענין הנ"ל יש לזמר שהנדון הוא שיש חשיבות "במדינה
שלמה" ע"פ תורה ,וע"ז הביא ראי' ממג"א שהמגילה נותנת
חשיבות לכל מדינה בפ"ע "מדינה ומדינה ככתבה" וע"ז הקשה
שיש ראי' חזקה (יותר) מהלכה מצר "דינא דמלכותא דינא" הרי
שע"פ הלכה ללא רק ע"פ תורה) יש חשיבות מיוחדת למדינה
שלמה שההלכה בכל המדינה ההיא הוא כך וכך (דינא דמלכותא)
וק"ל.

הרב אפרים פיקארסקי
 מנהל בישיבה -טז .בהתוועדות דש"פ פקודי הסביר כ"ק אדמו"ר שליט"א ג'
דרגות באמונה ממכ"ע סוכ"ע וכולא קמי' כלא תשיב ,והסביר

(הנחת הח' סעי' מ"ג) שדרגת הממלא הוא מובן ע"פ שכל ,ולא
רק זו ,אלא גם האמונה בסובב כ"ע הוא ג"כמחוייב ע"פ שכל,
וז"ל ... :וואט דאס איו די אמונה אין סוכ"ע ,אז דער
אויבערשטעה איז העכער פאר וועלט כו'; אבער דאב איז פארט
אמונה בסובב כל עלמין ,ד.ה .אז דאב האט עפעס אן ערך צו
עלמין  -ווייל אויך דער אמונה בסובב קומט ע"י (און איז
א חלק פון) שכל הנברא.
דערנאך איז דא די העכסטע דרגא אין אמונה  -אין בחי'
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כולא קמיי (כ)לא חשיב .וואס דאס איז די דרגא פון די
אמונה פון אברהם " -ראש אמנה" ,ווי עם שטייס אין מדרש
"זה אברהם שכתוב בו והאמין בה'" ער איז געווען ראש לכל
המאמינים  -ד.ה .אמונה אין די בחינה שלמעלה מסובב וממלא,
כולא קמי' (כ)לא חשיב ,וואס איז לכתחילה העכער פאר אלע
ענינים ונבראים כו'.
:
ב
י
י
ח
מ
שכל
ך
י
ו
א
וואס די דרגא באמונה איז
לאחרי
ז רער שכל מחייב אז דער אויבערשטער איז
התבוננות אי
העכער לגמרי פאר אלע ענינים ,אויך פאר סובב וממלא  -אז
ער איז (בלשון הרמב"ם) " -אמתת המצאו" וואס "כל הנמצאים
כו' לא נמצאו אלא מאמתת המצאו" ...עכ"ל.
ולא הבנתי שאם נאמר שגם הדרגא דכולא קמי' כלא חשיב
הוא מחוייב ע"פ שכל ,א"כ מהו החילוק בין האמונה בסוכ"ע
לוכולא קמי' כלא חשיב ,הרי שניהם מובן ע"פ שכל.
ועוד יותר :בד"כ מבואר [לקו"ש חי"ט ע'  ,191ספה"מ
תשא תרנ"ד ,עטרת ,ועוד) .שהדרגא השלישית של
ד"ה
כיהיא אמיתית ענין האמונה היות "ער איז אינגאנצען ניט
אמונה
בגדר פון שכל" (לקו"ש שם) .ועפ"ז גם מבואר בספרי מאמרים
הנ"ל מה שבאברהם אבינו הי' תכלית ההשגה ולכן אמונתו היי
הדרגא השלישית.
הנ"ל אינו מובן מעלת אברהם אבינו שאמונתו
אבל
הדרגאלפהי
שלישית ,הרי"ז מובן ע"פ שכל ,כמו הדרגא בסובב
הי'
כ"ע ,שבזה מאמינים כל ישראל.
ושמעתי מבארים בזה :ובהקדים ביאור בדרגה השנית -
האמונה בסוכ"ע.
הנה מבואר בזה :שכשמסתכלים בהעולם הרי השכל מחיוב,
ש"לא זו עיקר האלקות מה שהעולמות מתהווים ממנו" ,ולמשל
בנפש האדם ,כשרואים איזה פעולה מהאדם ,כמו שמדבר ,כותב
מוכרח לאמר שיש העצם של אדם זה שהיא למעלה
וכוי ,הרי
ילויים ,והנה בזה יש ב' פרטים ,היא למעלה מכחות
מכחות הג
הגילויים ,אבל לאידך היא העצם של כחות הגילויים - .היינו
שהיא בערך שלהם .ועד"ז השכל מחייב כאלקות.
אבל יש דרגא שלמעלה מזו ,שהשכל מחייב שצריכים להאמין
בה ,והיא דרגא באלקות  -עצמות ,שלמעלה משניהם היינו
שאינו שייך כלל לבריאת העולמות .והנה לפוקה היא אמונה,
אבל אעפ"כ ,השכל מחייב את זה.
אבל עדיין צ"ע ,דלפי"ז שהשכל מחייב אותה למה דוקא
אברהם אבינו "ראש האמנה" שייר לדרגא זו ולא שאר בנ"י

-

שמיני
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ה'תשד"מ -

ל ועצ"ע.
יהודה שם-טוב

יז .בהמשך לקושית כ"ק אד"ש בהיחירות כללי ט"ז אדיש,
דמאחר דהחיוב לדרוש בהל' החג ל' יום קודם החג הוא משום
הקרבנות ,ועפ"י שיטת אדמוה"ז (כעצרת) דהוי ל' יום חוץ
מיום המעשה ,א"כ היי לכאורה צ"ל התחלת החיוב מיום קודם
פורים( .הנה מחמת קוצר הזמן אכתוכ בקיצור).
עי' תוס' ד"ה בפרוס הפסח בכורות נזיב( ,וכעין תירוץ
זו בפרי חדש  -אעפ"י שיש לו שיטה אחרת בהענין  ,)-ובטורי
אבן כמגילה דף ל' ד"ה רב אמר תירץ באופן אחר.
ואעפ"י שהנ"ל אינו לפי שיטת אדמוה"ז דהל' יום הוא
מחמת הקרבנות שבאים בהרגל [ולא הקרבן פסח) וממילא הקושיא
הוא למה אין חוששין גם להקרבן פסח (ואין הקושיא דאין ל'
יום) ,אבל עפ"י התירוצים הנ"ל יש ליישב גם עפ"י שיטתו
כד דייקת שפיר.
וגם דג' קרבנות לגבי קרבן א' הוא בדוגמא דהלכות
מרובות שחוששין יותר.
א' מאנ"ש
 ברוקלין נ.י- .יח .ביחידות כללי ט"ז אד"ש ש.ז .שאל ב"ק אד"ש שאלה
בנגלה .דהנה אדמוה"ז בשו"ע כותב של' יום לפני הרגל
דורשיו בהלכות הרגל ופוסק שמפורים ואילך דורשין הלכות
פסח ,לכאורה היות שבי"ד ניסן מקריביו קרבן פסח וגם אור
לי"ד כודקין את החמץ לאור הנר הי' צ"ל שבערב פורים
מתחילין לדרוש הלכות פסח ,ע"כ.
בשאלה מודגש שהשאלה הוא על אדמוה"ז דוקא ,ואפ"ל,
היות שיש בכלל מחלוקת אם מ"ש ל' יום לפני הרגל דורשין
בהלכות הרגל האם זה רק בפסח או בשאר מועדים .ואפי' לאלו
שסוברים שגם בשאר מועדים דורשין בהלכות הרגל אבל הם לא
אומרים בדיוק את הזמן .ממילא הי' אפשר לתרץ כמו שהאבני
נזר מביא בספרו ,שמה שכתוב ל' יום לאו דוקא ל' יום אלא
הכוונה חודש ורק החכמים אמרו מספר מלא של ל' כמ"ש ארבעים
חסר אחת או תספרו חמישים יום ולא כתוב מ"ט יום .כיון
שתמיד מדברים על מספר מלא ,אבל אדה"ז כותב בפירוש
שמחמשה באייר ידרשו הלכות עצרת ומי"ד באלול ואילך ידרשו
הלכות החג ,משמע שמ"ש ל' יום הכוונה ל' יום ממש,
ובנוגע לעצם השאלה כבר תוס' בבכורות ,שואל כעין

כ

 -שמיני

ה'תשר"מ -

אותו שאלה והוא דן אם יום המעשה נחשב או לא נחשב ומביא
הוכחות לכאן ולכאן ולבסוף אומר שיום המעשה לא נחשב אבל
לא ילקו חכמים בין פסח לשאר מועדות והלכו בכל מקום אחרי

עיקר היו"ט.

הטור האבן במגילה דף ל .שואל ג"כ הקושיא הנ"ל
ומתרץ שבררך כלל לא נחשב יום המעשה אבל לגבי קרבן פסח
היות שזה ס"ה חצי יום אז יום המעשה ג"כ נחשב לשלשים יום
ע"כ.
ובהשאלה שאור לי"ד בודקיו את החמץ י"ל שעיקר התקנה
הוא בשביל קרבנות כמו שתוסי כותב וג"כ אדה"ז כך סובר,
שכותב הסיבה לפיכך תקנו חכמים לדרוש הלכות הרגל ל' יום
לפניו כדי להזכיר העם את הרגל שלא ישכחו להכין בהמות
הכשרים לקרבן ויהי' להם שהות כל הל' יום.
דוד משה ערנטרוי

-

יט.
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בהמדובר בהתוועדות ש"פ צו  -פ' זכור ש.ז.

בביאור

הלשון "חסרין

לשון חסרון "כיס" נאמר (הנחה בלה"ק נל"ד):
כיס" מורה על חסרון גדול ביותר ,שכדי להדגיש את גודל
החסרון  -בא הביטוי ד"חסרון כיס" ,היינו שנחסר לו ממנו
רב כל כך ,עד ששוב אין לו צורך ב"כיס" שבו מחזיקים את
הממון ,וכאילו נחסר אפילו ה"כיס" עצמו! משא"כ הלשון
חסרון "ממון" וכו' ובסעיף ל"ה שם :חילוק זה מוכרח הוא
בלאה"כ  -מדברי חז"ל וכו'.
ולכאורה ,הבימוי חסרון כיס מצינו בהל' שבת סי' ש"ח
שם מבואר דיני מוקצה למיניהן וא' מהך מוקצה מחמת חצרון
כיס ,והדוגמאות שמביאין ע"ז :סכין של שחיטה או מילה,
נייר חלק העומד לכתיבה  -הם מוקצה מחמת חסרון כיס (שו"ע
אדה"ז שם סעיפים ה-ט.
והרי "סכין" אינו חסרון ממון רב כ"כ עד שאין לו
ס ,וכש"כ "נייר חלק"  -שאין נפק"מ גודלו וכיו"ב
צורך בכי
 שלפעמים שוה רק פרוטות אחדות או פחות מזה ,ועד"ז שארהדוגמאות בדין מוקצה מחמה חסרון כיס ,ולא אמרו חז"ל
שזוהי מוקצה מחמת חסרון "ממון" אלא נקרא חסרון "כיס".
ב) בשיחה שם סל"ה מובא מחז"ל (קה"ר פ"ז,כו) "ג'
קשין הן "וחסרון כיס קשה מכולן".
ואולי הביאור למה קשה מכולן ,עפ"י הספרי עה"פ בכל
מאדך (הובא גם בפרש"י  -פשש"מ  -דברים ויה) :ויש לך אדם
שממונו חביב עליו מגופו לכך נאמר בכל מאדך.

-

שמיני היתשד"מ -

כא

מזה מובן שבאם מכת הלב או מכת חולת המעים (חלקים
בגופו ,קשין לו ,חסרון כיס (ממונו) קשה מכולן ,כיון
שחביב עליו מגופו ,ולהעיר אשר עד"ז מצינו חומר במוקצה
מחמת חסרון כיס שאסור לטלטלו בשבת אפי' לצורך מקומו או
לצורך גופו משא"כ בשאר מיני מוקצה ,ואולי זהו ג"נ מפני

שממונו חביב מגופו.
וכמו שמרת הלב או המעים הם רק חלק מגופו ,עד"ז
חסרון כיס היינו רק חלק מממונו ואעפי"כ קשה לו מבולן.
ג) בשיחה שם מובא ג"כ משבת (קכח,אן בר אווזא דהוו
קא מטלטלו...ואמר רב חסדא חסרון כים קא חזינא הכא -
היינו שרב חסדא ראה שבמקרה זה מדובר אודות חסרון גדול,
עפ"י המובא בדין מוקצה מחמת חסרון כיס הנ"ל  -שאפי'
פיסת נייר נקרא חסרון כיס ,אין הכרח שכאן הי' חסרון גדול
דן מבואר בשיחה שם אשר רב חסדא התיר הטלטול בשבת
כיון שהי' בזה חסרון כיס  -היינו הפסד גדול .וכמו שמצינו
בכמה דברים שמתירים הטלטול משום הפסד מרובה וכו'.
י פירוש זה בגמרא שם אינו מובן :א)
ולכאורהמרבעל פ
חסדא
מהי הקושיא
ארב
ץ
ו
ר
י
ת
ה
חסדא,
פשוט
הרי
 אימתיהתיר רב חסדא טלטול מוקצה  -רק כשיש בזה חברון כיס (הפסד
מרובה) ,משא"כ כשאין חסרון כיס אסור לטלטל מוקצה .ב)
בגמרא שם מתרצים שאני בר אווזא דחוי לאומצא  -דמזה מובן
דחפץ שאינו חזי אסור לטלטלו אפי' בחסרון כיס ,ומה מועיל
זה שאמר רב חסדא חסרון כיד קא חזינא הכא.
ועפ"י פשטות  -הקושיא משם היא  -דאב חסדא מתיר
טלטול מוקצה ,ולזה אמר להם; כיון שמותר לטלטל ,בלאה"כ,
אין להשאירו במקום השמש שיגרום חסרון כיס.
א' מאנ"ש
 -ברוקלין נ.י- .

כ .בהתוועדות דש"פ פקודי ש.ז .שיחה א' [הנחות בלה"ק
סעי' ג')" ,בשבעת ימי המילואים ,הנה לא זו בלבד שאין בו
מעלת הנצחיות ,אלא אדרבה :מודגש בו היפר הנצחיות ,שכן,
בו ביום שהעמיד משה את המשכן  -פירקו:
דהנה ,כל יום הוא ענין בפ"ע " -ויהי ערב ויהי בוקר"
ולכן ,כאשר הדבר נמשך במשך כל היום כולו  -הרי זה ענין
של תמידיות ונצחיות בנוגע ליום זה עכ"פ ,במשך כל רגעי
היום .ועפ"ז ,מכיון שבשבעת ימי המילואים ,העמיד משה את
המשכן ופירקו בו ביום  -הרי בזה מודגש היפך ענין הנצחיות

שמיני

ה'תשד"מ

משא"כ ביום השמיני למילואים...נפעל בו מעלת הנצחיות
בתכלית השלימות (לא רק בנוגע ליום א' בלבד) "...ועיי"ש
יותר.
בלה"ק
ת
י
נ
ע
ת
(מוקדם)
אעתר
ת
ח
י
ש
ב
ו
ש.ז.
נהנחות
סעי'
ז')" ,דהנה ,עוד לפני הקמת המשכן בר"ח ניסן ,יום השמיני
י המילואים...
למילואים ,הקים משה את המשכן בכל שבעת ימ
וכבר הקריב בו קרבנות ,ועד שהי' גם ענין המשיחה  -משיחת
אהרון ,ומשיחת המשכן וכליו ,שעי"ז נפעל ענין הנצחיות -
שזהו"ע של שמן המשחה שנאמר בו "לדורותיכם".. .
ומובן ,שהנצחיות שנפעלה ע"י משיחת המשכן וכליו היא
בהוספה על הנצחיות שבמעשה ידי משה ,שענין זה ישנו תיכף
ומיד כאשר הוקם המשכן (ע"י משה) ביום הראשון למילואים,
וזאת  -למרות שהקמה זו לא היתה אפילו למשך יום שלם,
מכיון שהי' מפרקו בו ביום עכ"ל.
ויש ליישב בזה ,שעניו הנצחיות בפועל נעשה כשהמשכן

עומד לזמן ארוך וכיי ,אבל גם כשהעמידו
י משה ,אף
מעשה
הי' התחלת ענין שהוא נצחי דהיינו -
יד
שבפועל לא עמד לנצח עד יום הח' וכו' .וזהו "למרות
שהקמה זו לא הייתה אפילו למשך יום שלם" ,מ"מ התחלת עניו
נצחי ,דהיינו דבר שבאיכותו הוא נצחי ,הוה מיד.
שלומ משה פלטיאל

משה לזמן קצר מאד,

כא .בהתוועדות דש"פ צו ,בהנחה בלה"ק סעי' ל"א ,נת' הכרח
של רש"י לפרש שהענין ד"אלפים אמה של תחום שבת" מרומז
"
י
בפסוק "שבו איש תחתיו אל יצא איש ממקומו ביום השביע כי
לכאורה ,כאשר לומדים שהכוונה אינה אלא ללוקטי המן ,הי'
צריך לכתוב "אל יצאו ללקוט ביום השביעי" ומכיון שנא'
לשון בלתי רגיל  -מובן שהכוונה בזה לרמז על "אלפיים אמה
של תחום שבת ע"כ.
יש להעיר שהכרח זה מובא בלקו"ש חי"ג פ' במדבר (א)
בשולי הגליון להערה  ,38ושם מובא עוד הכרח ,ראם כוונת
הכתוב היא רק על לוקטי המן הו"ל לכתוב "בל' נוכח כשאר
הפרטים שבכתוב" ,ומזה ששינה הכתוב מוכח שכוונתו להגיד
דין כללי ,ולא רק ללוקטי המן.
*

*

*

אח"כ ביאר החילוק בין הלשון "חכמים" ו"דברי סופרים"
המובא בדברי רש"י ,ובהערה מובא קושיא מפרש"י תשא לד,כו.
ויש להעיר בענין זה ממש"כ בלקו"ש ח"ו פ' תשא (ב),

-

שמיני
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כג

שמבאר שם בסעי' ח ,דמדייק רש"י מלשון הכתוב
סופרים איסור בישול חל ג"כ על בשר עוף
להעיר בענין זה מהערה  33שם.

ש"מדברי
ש
וחלב ,וכן י

*

*

*

בלקו"ש פ' זכור  -פורים ש.ז .ביאר בסעי' ו' ואילך,
דמה שכתוב במגילת אסתר ,הוא ע"ד "מה שכתוב בחמשה חומשי
תורה ,דענין הנצחיות של המגילה הוא באופן של נצחיות של
חמשה חומשי תורה ,דברים שבכתב ספר ,ועפ"ז ג"כ מובן דיוק
הרמב"ם "כל ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידין ליבטל
לשון
לימות המשיח חוץ ממגילת אסתר והרי היא קיימת כחמשה חומשי
תורה" ,כי גדרה כמו חמשה חומשי תורה ,משא"כ שאר ספרי
הנביאים הם ענין של זכרון עיי"ש.
ויש להעיר מביאור דומה קצת להנ"ל כבזה שמג"א כחמשה
חימשי תורה) משו"ת להורות נתן ח"א או"ח סי' ל"ב ,דמתרץ
קושיית הראב"ד ,דאיך אפשר שיבטל דבר מכל
דמבוארי
הספרים" .דודא
לא יבטל שום דבר הנלמד מן הנביאים וכתובים ,אלא
ברש"י תענית ט,א אהא דאמרו שם מי איכא
וב
סי
ית
הנאדכ
מידי
דינביאים
בכתוב דלא רמיזי באורייתא וז"ל" :שהחומש
וכתובים וכולן יש סמך למצוא מן התורה" ...נמצא דהנביאים
לא חידשו כלום מה שלא נאמר באורייתא דמשה ,אלא שהם גילו
במפורש מה שנאמר בתורה ברמז בלבד..,ומה שהוצרכו הנביאים
לגלות מה שנמצא ברמז היינו בגלל קוצר דעתינו להבין
בעצמינו את רמזי התורה...אבל לימות המשיח...יהיו ישראל
חכמים גדולים ויודעים דברים הסתומים וכו' (הלי מלכים
פי"ב ה"ה). ..ממילא לא יצטרכו לדברי הנביאים שיגלו את
רמזי התורה ,שהר כל אדם מישראל יזכה למצוא בעצמו דעת
אףיהדברים הסתומים שבתורה .נמצא דלא יבטל
קדושים וידעו
חלילה אף לימוד אחד מדבר הנביאים ,אלא שלא יהי' צורך

בדברי הנביאים כדי לדעת אותם הלימודים.
אבל מגילת אסתר (ע"פ מש"כ במס' שבת פח,ב שהדר קבלוה
בימי אחשורוש וכו') שנא' בו עיקר קבלת התזרה מרצון ,לכן
מג"א א"א שיבטל דא"כ בטלה ח"ו קבלת התורה ,ומג"א אינה
כשאר דברי נביאים הבאים לגלות את רמזי התורה ,אלא שהיא
תורה עצמה שהרי במנ"א נגלה לנו קבלת חמשה חומשי תורה
ברצון ,וזה שדייק הרמב"ם "והרי היא קיימת כחמשה חומשי
תורה וכו' ורצונו לומר דמג"א היא כתורה עצמה שכל התורה
תלויה במה שנא' במג"א וקיימו וקבלו וכן יובן הא דמגילה
טז,ב דברי שלום ואמת מלמד שמגילה צריבה שרטוט כאמיתה של
תורה (ראה הערה  45בליקוט) ,ועיי"ש ההמשך.
,.

מיכאל לוזניק
-
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כב* .בגמי בבא בחרא כט ,ב אמר
דמורה
דס"ל דחזקת
בגמ'מודה הואר'"
ג' שנים צריך להיות דוקא רצופות,
בחנותא דמחוזא
(חנויות שמוכרין בהך לחם ויין  -רשב"ם) ,דליממא עבידא
ללילא לא עבידא ,ובמילא כיון שאין דרך ליעבד בלילה
בחנויות לכן אין צריך להיות שם בלילה ולא מיקרי מפוזרות.

ופי' התוס' שם ד"ה ומודה ר"ה וכו' דמ"מ צריך שש
שנים של ימים ניון שיש גם בני אדם שאינם חנוובים ררים
בהן ביום ואותן צריכין ג' שנים רצופות ימים ולילה ,ולכן
גם החנוונים צריכין ג' שלימות (בזמן) שהם שש שנים של
ימים אלא שבלילה אין נקרא מפוזרות כשאין שם כיון דללילא
לא עבידא .והרא"ש שם בסי' ב' כתב כשיטת התוס' ,אלא
שהתוסי כתב "לפי בני אדם שאינן חנוונים דרים בהן בין
ביום ובלילה" ,משמע רמתי צריר החנוונישיעורשל ג' שנים
שלימות (שהוא שש שנים של ימים) דוקא אם הב"א ררים שם
עמו בשעת מעשה ,אבל הרא"ש רק כתב "כיון שאם היו דרין בהד
בני אדם שאין חנוונים ,היו דרים בהם ביום ובלילה"
ובהשקפה ראשונה משמע דפליגי בזה.
אבל י"ל לכו"ע ס"ל שגם אם אינו דרים שם עמו ,אלא
שראוי שדר שם אחרים ימים ולילה ,כבר די שגם החנווני
יצטרך ג' שנים שלימות כשיעור ג' שנים ימים ולילה ,אלא
שהתוס' כתב שאיירי שדרים שם עכשיו עמו בא לתרץ קושיא
אחריתי ,ובהקדים ,דהא הקשה התוס' שם ,דלכאורה כמו שהקשה
הגמ' לעיל ,על הא דקאמר הגמ' ומודה ר"ה באתרי כמוברי
ואח"כ ממשיכים)
באג (שדה שדרך בנ"א שמפסיקיו לזרוע שנה
י צריך בזה רצופות ,ופריך הגמ' פשיטא ,א"כ גם הכא הוה
ראין
ליי למיפרך פשיטא ,ומה-חידוש נוסף יש בדין זה בחנותא
דמחוזא ,וע"ז תי' החוסי דכאן לפי שיש בני אדם הדרים שם
בין ביום ובלילה א"כ הו"א דהוא הדין יהי' להחנוני קמ"ל
הגמ' ,ולכן לא פריך פשיטא ,אבל לכאורה עדיין אינו מובן
דהא גם לעיל באתרי דמוברי באגי כל הטעם שצריך להשלים
ג' שנים שלימות דהיינו שש שנים ,הוא גם לפ שסתם בני
י שלהם צריכין
אדם גם זורעים נאותו שנה שהפסיק ,במילא במו
ג' שנים שלימות ולכן גם הוא המפסיק מלזרוע צריך להשלים
גי שנים דהיינו שש שנים ,א"כ הדרא קושיא לדוכתא דהא לעיל
פריך פשיטא וכאן אינו פריך פשיטא ומה חידוש יש כאן על
לעיל?
----------------

*) שייך

למדור נגלה.
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כה

וי"ל שלכן כתב החוסי דכאן איירי ,שהם דרים שם בבית
בשעת מעשה שהוא שם בחנוותא ,משא"כ באתרא דמוברי באגי,
בשעת שהוא בשדה ,אין אחר בשדה אלא הוא בלבד ,ולכן כאן
הוא חידוש גדול יותר דאעפ"י שהוא עמהם ביחד מ"מ אין
צריך להיות בלילה אבל מ"מ צ"ל שם ג' שנים שלימות.
אבל הרא"ש שכתב כנ"ל "שאם היו דרין בהם" ,ולא שדרים
עמו בשעת מעשה ,הוא תי' קושיא הנ"ל בדופן אחר שכתב דשם
בשדה "רגילין רוב העולם להובירן" ולכן שם פריך פשיטא
משא"כ בחנותא דמחוזא אין רגיל ורק מיעוט ולכן כאן הוא
חידוש גדול יותר ולא פריך פשיטא.
יוסף לרמן
כגי .יש להעיר שהי' כדאי שבהקובץ יהי' שימת לב והשתדלנת
מיוחדת לדון בהבנת מאמרי כ"ק אדמו"ר שליט"א .כי המאמרים
שכ"ק אדמו"ר שליט"א אומרם רובם מתחילים אשר עניו זה כבר
מבואר במאמרי רבותינו נשיאינו ולפעמים גם מוזכר מאמר
מיוחד שהמאמר של כ"ק אד"ש מיוסד ע"ז והי' כדאי לעיין
ולהעיר איזה ענינים נתחדשו בהמאמר שאמרו ב"ק אד"ש על מה
שכבר נאמר ובודאי עי"ז יתוסף חיות בלימוד המאמרים של
שליט"א לברר החידוש המיוחד שבהמאמר ולהתעסק
ב"ק אדמו"ר
בזה.
וכידוע אצל חסידים שכל מאמר שרבי אומרו הרי"ז אור
חדש ולא סתם חזרת ענינים לבד וכמובא לאחרונה גם בהליקוט
"משיחת ש"פ תשא" ש.ז .בהערה  4וז"ל... :שידוע פתגם חסידים
הראשונים שכאשר אדמו"ר אומר מאמר הרי"ז דברי אלקים חיים
כתורה מסיני"...
וגם בהליקוט דפרשת זכור  -פורים ש.ז .אות ט' וז"ל:
ויש לומר בדרך אפשר  -אז דערפאר געפינט מען אזא ריבוי אין
די דרושי רבותינו נשיאינו אין וועלכע מען איו מבאר
בארוכה דעם ענין פון "ראשית גוים עמלק ואחריתו עדי אובד"
און מחיית עמלק בפנימיות התורה אוך אין עבודת ה' און מען
האט עם איבערגע'חזרט ,אע"פ שאין ביהמ"ד בלי חידוש) בכל
שנה כל זמן מ'געפינט זיך נאך אין גלות ,אפילו לאחרי כל
העליות בעבודת ד' איז נאך דא בחי' עמלק בכל מקום..,
ולמחרתו  -ווידער מלחמה בעמלק לויט דער דרגא פון מחר און
מצב העולם פון מחר.. .
והובא סיפור בספר ליקוטי סיפורים מהרה"ח הררמ"פ ז"ל
-----------------
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במדור אדמהאמצ"ע סיפור יד' :החסיד המפורסם הרה"ח וכו'
ר' זלמן זעזמיר הי' פעם בליובאוויטש בזמן של כ"ק אדמו"ר
האמצעי וג"כ ר"ה פאריטשער זצ"ל הי' אז בליובאוויטש הרבי
זצ"ל אמר חסידות כנהוג ונזרקה מפיו של רי זלמן זעזמיר
הנ"ל אין היינטיקע חסידות איו ניטא קיין נייעס .הגיעו
הדברים לכ"ק אדמו"ר זצ"ל ואמר ער וועט זאבן אז אין מיינע
חסידות איז ניטא קיין נייעל איך וועל אים אין סיביר
פארשיקן...ראה שם המשר הסיפור.
פעם מא"ז הרה"ח הר"ר ישראל נח זצ"ל
גם שמעתי
שפעם נכנף הרשב"ץ להואל ואמר דער וואס וועט
בעלעני
צןקידעם חידוש וואט איז געוועו אין היינטיקען
מיר זאג
מאמר וועל איך עם א קוש טאן אוירון שטערן...שמזה רואים
איך שאצל חסידים הי' נעימות ועריכות מיוהד להבין המירוש
של המאמר ,ולהתעסק בזה.
ועד"ז יש כו"כ סיפורים ושיחות בנדו"ז.
והנה בהשיחה דאור לי"ז אדר ש.ז .ביאר כ"ק אד"ש
המאמר ד"ה בלילה ההוא ש.ז .דלכאורה בהמאמר מדובר איך
שבעת השינה וחלום ישנו גם הכחות דעונג ורצון ובהמאמר
ד"ה בלילה ההוא ת"ש לא נזכר כ"א שכל ומדות ,וביאר כ"ל
אד"ש ששם מדובר בנוגע לענין הפנימיות וכחות פנימיים ולכן
לא נזכרעונג (רצון אבל כדי שלא לטעות (לחשוב שכוונתו שם
לשלול רצון ועונג לכן דיבר בהמאמר דפורים ש.ז .שגם עונג
ורצון ישנו בעת השינה וחלום.
ולכאורה צ"ל הלא בהמאמר שם מדובר ג"כ באריכות איך
שבעת השינה אינו ניכר מעלת הכחות וע"ז ובנד"ז הי' מתאים
ביותר להזכיר הכחות עונג ורצון ,שאפילו כחות אלו אעפ"י
שהם כ"כ נעלים ובאי"ע מהכחות שכל ומדות מ"מ כל הכחות
כולם הם בשוה ,כולל רצון ועונג?
ולכאורה י"ל הביאור בזה דבהמאמר שם כ"ש מבאר ב'
חילוקים בין ער וישן :א) בעת השינה אינו ניכר מעלת הכחות
אחד על השני .ב) בעת השינה אעפ"י שהכחות נמשכין מ"מ
בזה שישנו פעולתן בהאברים
ה"ה בחלישות ,וזה ניכר ומתבטא
ומ"מ פעולתן ה"ה בחלישות.
והנמשל לזה למעלה הוא ג"כ ב' ענינים :א) יניקת
החיצונים מצד המקיף דשם כחשיכה כאורה .ב) יניקת החיצונים
מהאור פנימי שנמשך בריבוי צמצומים.
ולפי"ז י"ל שכל האריכות והראיות איך שהכחות פועלים
בעת השינה ה"ה בעיקר בשביל ענין הב' הנ"ל .דהנה הראיות
אינם להוכיח סתם שישנו הכחות בעת השינה ,דלכאורה מאי

-

שמיני

ה'תשד"מ -

כז

קמ"ל והלא ה"ה חי?! אלא בא להוכיח שבעת השינה נמשך הכחות
ופועלים בפנימיות ואעפ"כ נמשך רק חיצוניות הכחות ביותר
ובחלישות וזהו דוגמא להנמשל למעלה ,שכן נמשך האו"ש אבל
נמשך בריבוי צמצומים ,ואפוא ניכר שהכחות נמשכין ובחלישות
בזה שרואים שפועלים על האברים דזהו פעולה פנימית ,אבל
בחלישות ביותר ,ובענין זה אינו מתאים להביא שיש עונג
ורצון בעת השינה ,כי הם אינם נמשכים בפנימיות,
משא"כ ענין הא' הנ"ל שכל הכחות נראין שוים ,בזה
אינו נוגע כ"כ הראיות איך שכן נמשכין בעת השינה ולא
הובא בשביל ענין זה ,ולכן לא נזכר איך שגם רצון ועונג

ישנם בעת השינה.

הרב שלמה זלמן מאועסקי
 -ברוקלין נ.י- .

כג .בלקו"ש פ' זכור  -פורים ש.ז .מבאר החידוש שבכתיבת
המגילה דאינה רק הכשר ל"זכרון" ,אלא שיש דין ד"בספר",
היינו שהציווי הוא על גוף מעשה הכתיבה ,שיהי' ספר ,משא"כ
הא דכתוב ענין עמלק בנביאים ,וכן בשאר נביאים וכתובים,
הנה כל ענין כתיבתם הוא רק הכשר בשביל "זכרון" ,ומבאר
בארוכה ההפרש בזה ,רכתיבת ספר הוא דבר הנמשך תמיד,
והציווי הוא תמיד ,משא"כ בנביאים וכתובים רק ההוראות
שלהם הם נצחיים ,אבל הציווי גופא אינו נמשך תמיד ,עיי"ש

בארוכה.
ולכאורה
ממ"ש הרמב"ם ד"כל ספרי הנביאים וכל הכתובים
עתידין ליבטל לימות המשיח" משמע דלע"ל יתבטלו ,ואם
החילוק הוא רק כהנ"ל ,מה יתחדש לע" ,5דהרי הפרש זה הוא
גם בזמן הזה ,ולכאורה לפי המבואר בהשיחה דכל הכתיבה
דנו"כ הוא רק משום זכרון ,אבל במגילה הכתיבה מצ"ע הוא
החיוב ,היי אפשר לבאר דעת הרמנ"ם ,דכל נו"כ ,כיון
שכתיבתם הוא בשביל זכרון ,נמצא שיש תנאי בכתיבתם רזהו
רק כשצריכים לזכרון וכו'( :,ע"ד המבואר בגמ' שהוצרכה
לדורות דוקא) אבל לע"ל שנוכל לדעת הכל מן התורה כמו
שכתוב בהערה  ,33במילא שוב בטל ממנו ענין הכתיבה ,ולא
יהיו נכללים עוד בכתבי קודש( ,כמו שפירשו המפרשים)
משא"כ מגילת אסתר דנאן עצם הכתיבה הוא החיוב ,ואין בזה
שום תנאי דלזכרון ,במילא גם לע"ע לא יתבטלו( .ולפי"ז
אפ"ל דהראב"ד חולק ע"ז דגם לע"ל "אין ספר שאין בו לימוד"
ושייך גם אז "זכרון" לכן גם הם לא יתבטלו אח"כ) ,ובהשיחה
לא הוזכר חילוק זה ,ויל"ע דאי לא נימא כן ,א"כ מהו הפי'
דלע"ל יתבטלו.

כח

 -שמיני

היתשד"מ -

ב) בישוליי ליח ,כתוב "עתה בוא כתבה על לוח אתם ועל
ספר חקה ,ותהי ליום אחרון לעד עד עולם" (וראה ג"כ בירמי'

,5ב ,וברד"ק שם) ולכאורה כיון דגם כאן הי' ציווי
שהנבואה יהי' נכתב על ספר א"כ למה לא נימא גם בזה דהוה
נמשך תמיד ע"ד מגילת אסתר ,ולא רק שההוראות הם נצחיים.
ואולי אפשר לומר עפ"י המבואר בסוף מעיי וי דרק
במגילה ד"בספר" כתוב אצל "כתב זאת" דהיינו חמשה חומשי
תורה ,רק בזה אמרינן דבספר היינו שיהי' נמשך תמיד ,כמו
בחמשה חומשי תורה ,אבל כשכתוב "ספר" בעצמו לא אמרינן כן,
ויל"ע( ,וראה ג"כ באלשי"ך דכיון דהתורה גופא לא תתבטל,
במילא גם מה שצותה התורה לכתוב לא יתבטל ,משא"כ בכל
ספרי נו"כ שלא צותה התורה לכותבם (מובא בסעי' ד) .ואנתי
יל"ע דסו"ס ממ"ש "ספר" משמע דהוה נמשך תמיד) .אבל ראה
הערה .38

ג) בספר משנת יעבץ (מועדים) סי' ע"ח הביא מ"ש
הרמב"ם בפ"ט מהל' אבות הטומאה" :ומגילה שכתוב בה מן
התורה שמונים וחמש אותיות כפרשת ויהי בנסוע הארון הרי
אלו מטמאין את הידים ,ולא דברי תורה בלבד ,אלא כל כתבי
קודש ,אפילו שיר השירים וקהלת שהן דברי חכמה מטמאין את
הידים" ומקשה דלתה לא הזכיר הרמב"ם גם שמגילת אסתר
מטמאה את הידים ,ואין לומר משום שמגילת אסתר היא בכלל
כתבי קודש שמטמאין את הידים ,דא"כ למה הזכיר קהלת ושיר
השירים ,הלא גם הם בכלל כל כתבי קודש ,אלא משום דפליגי
בנה תנאי אם קהלת ושה"ש מטמאין את הידים כמבואר במגילה
ז"א ,ולכן כתב שההלכה היא שמטמאין את הידים ,א"כ הי' לו
להזכיר גם מגילת אסתר ,כיון דגם בזה פליגי? ומבאר שם
בארוכה דהרמב"ם פסק דבאמת אינה מטמאה את הידים ,דה"ז
כתורה שבע"פ אלא שניתנה לכתוב משום קריאה ,עיו"ט
באריכות גדולה.
אבל מובן דזה אינו מתאים כלל להשיחה ,דלפי השיחה
מבואר דאררבה דהכתיבה של המגילה הו"ע מצד עצמו לא כשאר
נו"כ שהם רק לזכרון וכו' ובאמת בכלל נקטינן בשיטת הרמב"ם
דסב"ל דמטמאה את הידים ,וראה שפת אמת מגילה ז"א ,ועלר.
ולפי השיחה אולי אפשר לתרץ קושייתו דאדרבה ,דכיון
דהרמב"ם כבר כתב בהל' מגילה ,דהכתיבה דמגילה הו"ע מצ"ע
והרי היא קיימת כו' ,במילא לא הוצרך הרמב"ם אח"כ לפרט
עוד דמגילת אסתר הוה כתבי קודש דמטמאין את הידים וכן,,
דק"ו הוא מכל נו"כ ,כיון דזה איעקש ל"כתב זאת" דהיינו
חמשה חומשי תורה.

-

שמיני
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כט

ד) בהערה  38כתב וז"ל :באברבנאל בהקדמתו לפי'
לנביאים הראשונים ד"ה ואומר שהיתה וד"ה ואומר בתשובת,
שבנביאים הי' ציווי ה' לנביא שיכתוב כל ספר (ועיי"ש שכתב
שזהו א' מהחילוקים בין נביאים וכתובים ,דבכתובים לא בא
אליהם ציווי אלקי לחברו) ,אבל אעפ"כ י"ל שתוכנו ענין
כתיבה (בשביל) זכרון לולהעיר מירושלמי שם :זכרון אלו
הנביאים ויכתב בספר זכרון לפניו ליראי' הז וכו') ולא
כמגילה שתוכנה  -כתיבת ספר ,כבפנים .עכ"ל.
ויש להעיר בזה גם במ"ש הגר"ח (בס' חידושי הגרי"ז
הכתובים אין
על הש"ס ח"ג בסוגיא של ח' פסוקים) ששאל מדוע
נקראין ג"כ נביאים ,דהרי קדושתן שוה והא ראיי דמניחין
זה ע"ג זה ,כראה ריטב"א ר"ה לביא ,רכן הוא שיטת הר"י)
א"כ במה חלוקים דזה מקרי נביאים וזה מקרי כתובים ,ותירץ
שנביאים היינו שהנביא הי' צריך לומר את הנבואה בע"פ,
ואח"כ הי' כותבה ,אבל כתובים הי' הדין שמתחילה הי' צריך
לכתוב את הנבואה על הספר ,ואח"כ הי' אפשר לקרות מתוכה,
וכן איתא בירמי' שנאמרה לו ב' נבואות למסור למלר
יהויקים אחת אמר לו מיד בע"פ ,והשני' צוה את ברוך לכותבה
על ספר ואח"כ מסר אותה בכתב אל יהויקים ,והיא מגילת קינות
שהיא מכלל הכתובים ,דדינו שצריך לקרות מתוך הכתב דוקא,
עיי"ש .ועיי ג"כ באברבנאל בפי' לדניאל "מעיני הישועה"
(מעין ג' תמר ב') שכתב ג"כ כעי"ז דנביאים היו שלוחים
לדבר לישראל ,אבל כתובים הוא מה שהיו חוזים חזיונות,
ולא הי' ענינם כי אם לכתוב מה שראו ושמעו ,וליי"ש.
דלפי הגר"ח נמצא דבנביאים העיקר הוא האמירה ,ובכתובים
העיקר הוא הכתיבה (לא כהנ"ל) ויש מבארים כזה דוהו מה
שאימרים בתפלת מוסף דר"ה "ועל ידי עבדיך הנביאים"
ובכתובים אומרים 'עבזצרי קדשך כתוב לאמר" לי בנביא
העיקר הוא הדיבור ,אבל בכתובים העיקר הוא הכתיבה( .ראה
בס' אהל רבקה ע' קל"ט) ,הנה לפי"ז נימא ג"כ כמ"ש בההערהי
דאף שכל ענינם הי' רק הכתיבה ,מ"מ הי' זה בשביל זכרון
הבאה מהכתיבה ,משא"כ במגילת אסתר דהחיוב הוא עצם הכתיבה
מצ"ע.
ולפי דבריו אפשר לפרש מ"ש בירושלמי "ובספר אלו
הכתובים" ,דכיוו דבכתובים העיקר הוא הכחיכה ,במילא שפיר
יליף כתובים מבספר ,אבל נביאים יליף מזכרון.
ה) בהערה  45כתב וז"ל :להעיר ממגילה טז,ב :דברי של
שלום ואמת ...מלמד שצריכה שרטוט כאמיתה של תורה (ובפרש"י
שם "כספר תורה עצמו") .וראה גם חדא"ג מהרש"א שם יטיב,
ד"ה מ"ד ,עכ"ל .וראה ג"כ הערה .57

שמיני

ה'תשד"מ

ויש להעיר במ"ש הגרי"ז על הרמב"ם בהל' מגילה דמבאר
דישנם ב' דברים נפרדים ,הא' מה דכו"ע מודי בזה גם שמואל
דמצות קריאת המגילה צ"ל רק מתוך הכתב ,דקראה בעל פה לא
יצא ,ובזה ישנם הלימודים דבכדי לצאת חובת קריאה צריך
שרטוט וכו' וכו' כאמיתה של תורה ,ונהו כמ"ש הריטב"א
מגילה שיא ,להמובא בהערה  )41ודין אחר דפליגי בזה הוא,
אם מגילת אסתר הוא מכלל כתבי קודש שמטמא את הידים ,דזה
תלוי אם מפרשים "בספר" על מ
גילה או על מה שכתוב בנביאים,
כמבואר במגילה ז"א ,דלפי ההלכה דבספר קאי על מגילה נמצא
דהוה מכלל כתבי קודש ולכן מטמאין את הידים ,אבל לשמואל
איו מגילת אסתר מכלל כתבי קודש ,ולכן אינה מטמאה את
הידים ,עיי"ש בארוכה מה שתירץ בזה שיטת הרמב"ם.
דלפי דברים אלו נמצא רכל המבואר בהשיחה
רי
ין
ינ
אי
נין הב' דהוה מכלל כתבי קודש ,דזה ילפ
בנוגע לע
מ"בספר" ,וע"ז אמרינן דלא יתבטל כוי ,וא"כ לכאורה צריך
לומר דמה שהובא כאן הענין דאמיתה של תורה (רזהו גס
לשמואל) הוא בדרך דוגמא.
ועפ"י הנ"ל מובן ג"כ דאיך להקשות דכיוו דנתבאר
בהשיחה דהכתיבה של מגילה ה"ז כתיבה מצ"ע ,ע"ד חמשה
חומשי תורה א"כ למה מצינו חילוקים בדין כתיבת המגילה
לכתיבת ס"ת ,דבמגילה כשר אפי' אם חסר כו' כמ"ש ברמב"ם
בהלי מגילה פ"ב ה"י ,דלהנ"ל מובן רדין זה דבעינן מגילה
לצאת חובת קריאה הוא ענין אחר לגמרי ,ואינו קשור
להמבואר בהשיחה בארוכה דהוה מכלל כתבי קודש וכו' כמו
כחמשה חומשי תורה.
כל הנ"ל כתבתי בחפזי רק להעיר ,וצריר לעיין יותר.
ו) במה שפי' כ"ק אדמו"ר שליט"א בההתוועדןת דש"פ
זכור ,דחסרון כיס מורה על הפסד גדול ,דוהו הלשון חסרון
כיס ,יש להעיר ממ"ש רש"י בפ' תצא (דברים כב"ז) לגבי
מצות שילוח הקן "אם מצוה קלה שאץ בה חסרון כיס אמרה
תורה למעך יטב לך והארכת ימים ק"ו למתן שכרן של מצות
חמורות" ,דלכאורה אם הפיי בחסרון כיס הוא הפסד גדול
דוקא א"כ מהו הק"ו דהוה מצוה קלה וכו'? וכלקו"ש ח"ט פ'
תצא ע'  136נתבאר דבפשוטו של מקרא אין במצוה זו חסרון
ממון כלל אפילו מניעת הריוח ג"כ לא ,כיון ראם שלחה פ"א
קיים מצוותו ובודאי תחזור ויוכל לקחתה יעו"ש ,וא"כ הי'
לו לרש"י לומר דאין כאן "חסרון ממון"? ויל"ע.
ז) במ"ש בגליוך הקודם (סי' י"ט אות ב') דממ"ש
במכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"ץ נ"ע דבסיום ס"ת יש קריאה

וכו' מוכח דאפשר לקרות בס"ת ברבים בלי

ברכות ,הנה הן אמת

-

שמיני היתשד"מ -

לא

דבס' תולדות קול אריי בקונטרס חינוך ס"ת מביא באות י"ב
בפשיטות דזהו בלי ברכה תחילה וסוף ,עיי"ש .אבל שמעתי
ינד שישנם שמברכים על קריאה זו ,ולפי"ז
אליעזר שי' צירק

מהרב

אין ראי' מהמכתב לענין

זה.

הי

הרב אברהם יצחק ברוך גערליצקי
 ר"מ בישיבה -ום ום

י

כד .ט"ז תמוז" :הרב המגיד אמר :הלואי היו נושקים הס"ת
באותה האהבה שהי' מורי מנשק את הילדים בהוליכו אותם אל
ה"חדר" כשהי' "באהעלפער".
להעיר מרמב"ם הלי שכירות ספ"י :ומלמד תינוקות שפשע
בתינוקות ולא למד או למד בטעות( ...כמובן בנידון זה -
באופן הפכי לגמרי) .וראה ספי"ג :חייב לעבוד בכל כחו כו'.
י"ז תמוז" :חלוק לוחות הראשונות ולוחות האחרונות:
...מעלת לוחה"ש ...כפליים לתושי'.
להעיר מרמב"ם הל' שאלה ופקדון רפ"ח... :תשלומי כפל כו'
י משה
י"ח תמוז" :דער אלטער רבי האט געזאגט אויףר
ווילענקער :משה האט מוחין דגדלות און אין די צען יאר האט
ער אויסגעהארעוועט מוחין רחבים"....
להעיר מרמב"ם הל' מלוה ולוה פכ"א ה"ג; ...שהמוכר
כותב ללוקח בשטר מכירה שאני מחוייב לך בקרן ובעמל שתעמול
ובשבח שתשביח ועלי אחריות הכל.. .
י"ט תמוז " :מהנהגות אאמו"ר :כשנסע מביתו אף שנשאר
במקום אחד כמה חדשים הי' אומר בכל יום אחר התפלה תפלת
הדרך  -בלא שם ומלכות".
להעיר מרמב"ם הל' טוען ונטען פט"ו הי"א :מי שהלר
למדינת הים ואבדה דרך שדהו ...ואם החזיק בדרך - .וראה
סידור אדה"ז ע"ד תפלת הדרך :צריך לאומרה משהחזיק בדרך.

תיקוו טעות

בגליון העבר (כח) בהערות להיות יום בענין הרמזים
משמות הספרים לשמות המחברים ,בהספרים אמרי בינה ,קונטרס
עץ החיים ,לקוטי דיבורים ,לקוטי שיחות נדפס שהם מרמזים
לשמו הב' של האדמו"ר שחיברם ,והוא טעות וצ"ל שמו הלי
(דהיינו שמו המלא).
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