 -יתרו ה'תשמ"ה -

ד

ל ק ו טי שי

חו ת

א .בלקוטי שיחות לפ' וישלח תשמ"ה ס"ו,
מי
אודות:דב"ר
ען
כתי לכרכי הים" או "לאפריקי"  -איתא
רע"ק "כשהל
פרטים וועגן אפריקי ,און אין וועלכן ארס
וריס ניט
באפריקי..יקעו זיין אז "אפריקי" איז געווען אן ארט פון
עניות "...משא"כ כרכי הים הו"ע של עשירות ,כרך גדולי

עיי"ש.

ולהעיר ממרז"ל "ארץ יפה כארצכם  -זו אפריקי"
שהתיישב שם הגרגשי מבני כנען  -שמתאים יותר ללשון כנען)
 עיין סנהדרין צד ,א .ויק"ר יז .1 ,במדב"ר יז ,ה .ועוד.הרב י.ש .גינזבורג
 -רב מקומי עומר -

(ובפרט

ב .בלקו"ש חכ"א בשלח ג' עי  92הערה " :30ולהעיר
שבפרש"ינ פשש"מ .לא נאמר שמשה הי' גיבור (כבש"ס נדרים
לח ,א) ומה שהקים משה את הקרשים "שאין כח באדם לזקפן"
לט ,לג) ,הרי ממשיך רש"י "א"ל עסוק אתה
(כפרש פק
יו" - .וצע"ק מנשיאת
ודיכמקימו והוא נזקף וקם מאל
"ינראה
בידיך
הלוחות ושבירתן ,וראה לעיל הערה  .4עכ"ל.
ובהערה " :4כמ"ש ברלב"ג סוף פרשתנו "יתכן שהי'
גדול הגוף והי' עם זה זקן" .ועד"ז באברנאל כאן - ,אבל
ראה ברכה לד ,ז ,פרש"י שם לד ,א .ועוד" עכלה"ק.
ולכאורה צ"ע מהמבואר בלקו"ש חי"ג ע'  21בפירוש
רש"י (סוף פ' נשא) "...ולכן משה שהיי גבור כמש"נ "ויבואו
הרועים ויגרשום ויקם משה ויושיעו"" .שמות ב .יג .ולהעיר
מברכה לד ,ז .פרש"י (שם ,א .וילר לא ,ב) .וראה גם ברכות
נד ,ב  -הובא בקיצור בפרש"י חקת כא ,לה ,".עכלה"ק.
ולאידר גימא יל"ע לכאורה אם מהכתוב "ויבואו הרועים
ויגרשום ויקם משה ויושיעו" ,ישנו הוכחה שמשה גבור הי'
(לא רק בזה) מדוע א"כ בגמ' נדרים שם (וש"נ) וערד לא
מוכיחים מזה שגבור היי וראה גם בתו"ש פקוד (מ ,יט)
לחלקיבזה בין לימוד
וש"נ שלא מובא הוכחה זו ,ולכאורה אין
ע"ד "פשט לבין ע"ד ההלכה.
הרב שלום דובער הכהן
 -נחלת הר חב"ד -

ג.

בגליון העבר (יט) סי' ז' מעיר הח' מ.מ.כ ,עמש"כ

-

יתרו ה'תשמ"ה -

ה

בלקו"ש חכ"ב ע'  107בהערה  32וז"ל" :אבל צ"ע אם אפ"ל
כן בכל איסורים זמניים כי דוחק לומר (ובפרט למ"ד דחמץ
לאחרי הפסח אסור מה"ת) שיש שינוי בחיות של אותו הדבר
~הדגשה בהערהן (משא"כ בנדו"ד ,שפירות ערלה איסורים
לעולם)" ,עכלה"ק.
!
והקשה ע"ז הח' הנ"ל וז"ל :וטעם הצ"ע נראה משום
שכיון שבמשך זמן קיבל חיותו מגקה"ט איר אפשר שיעשה היתר
כיון שבמשך זמן קיבל חיותו מגקה"ט וכו' .ולכאורה
הרי
זלו.ללי בשר וסובאי ייך דנכלל
בכ
בתניא מבואר במי שהואיו
פי
ל
לעלות לקדושה כמבואר בארוכה
שעה ברע גמור ולאח"ז
בתניא פ"ז ,ע"כ שאלתו על ההערה.
ותמיהני למה מוכרח להוסיף טעם על ההערה ,ואינו
מסתפק בדברי ההערה ועי"כ יסולקו כל התמיהות.
בהערה שם מפורש נטייתו ל"עיון" על האפשריות לבאר
הביאור "בפנים השיחה" על כל איסורים זמנים והוא ,ובלשון
ההערה :כי דוחק לומר שיש שינוי בחיות של אותו הדבר ,עכלה"ק.
ונראה בכוונתו ,בפנים השיחה מבאר איך אפשר שאילן
ערלה שבג' שנים הראשונות אסור פירותי' איסור עולם
אסורי
גם ועצמ
בגוף וחפץ הפרי וזה מכריח שגם האילן מקור הפר
ומגקה"ט ,ולאחר ג' שנים נעשה האיל
ין היתר
באיסור חפצא
וכו' ומבאר :דכיון דרק החיות היא מגקה"ט והחיות מתחלפת
מובן דלאחר ג' שנים מוחלף החיות עיי"ש.
וע"ז מאיר בהערה דביאור זה דה"חיות מתחלפת" "צריך
עיון אם אפ"ל כן בכל איסורים זמניים" ,פי' :להסביר אצל
כל איסורים זמניים איך דבר א' משתנה ממצב למצב מכיון

שהחיות
וממשיך בהע' מדוע מסתפק לפרש כך :כי דוחק לומר שיש
שינוי בחיות של אותו הדבר (הדג' בהערה) ובחצע"ג מוסין
ביאור(" :משא"כ בנדו"ד ,שפירות ערלה אסורים לעולם)",
עכלה"ק .ופיי הדברים :הביאור האמור בפנים השיחה אינו על
האיסור ממש כי האילן לא נאסר רק פירות האילן ,וכיון שכך
אפשר להסביר איך משתנה האילן ממצב למצב ואילו אכן על
פירות ערלה אין שום מצב בה מותרת לאכילה.
האיסור
כמו
וכיון שכך אין ביאור האמור מספיק אצל
חמץ בפסח~ ,זש"כ" :אותו הדבר" דבגוף האיסור ממש צ"ע אם
מתחלפת,

אפשר לומר כך.
ולפי"ז יובן בפשטות ראין כוונת הצ"ע דאיך אפשר
שדבר ישתנה ,וראה בשיח"ק תשליוו פר' קדושים דף כא .שמסביר
איך אפשר דיחול איסור רק על שבעה ימים ומבאר דהפה שאסר

1

-

בשלח היתשמ"ה -

ה

הוא הפה שהתיר עיי"ש בארוכה( ,הביאור בהשיחה מדבר בדרבנן
ומובן מכש"כ לדאורייתא שאפשר לשנות מציאות החפץ).
ועוד השאלה ששאל מתניא פ"ז איך דבר "ונכלל לפי שעה
ברע גמור שבשלש קליפות הטמאות" ,אפשרי לחזור למצבו
הטהור ,ובלשון התניא" :יכולים לחזור ולעלות עמו" .ראה שם
ן כשר מעיקרא ורק
פר' אחרי דף י"ג שמבאר ההפרש בין יי
י שעה לגקה"ט לדברים טמאים כגון מאכא"ס שהראשון
י
ורד לפ
מקבל חיות ואילו האחרון אסור וקשור בידי החיצונים
רק
וכמשנ"ת.
והנה מובן דהנ"ל הוא רק בערלה שהוא איסור חפצא כמו
שמבואר בהשיחה בארוכה לפנ"ז אולם לא בכל הדברים יש שאלת
אד"ש כמובן ממה שבהשיחה דוקא אערלה מקשה.
והנה לכאורה מה שכותב בחצע"ג (בהערה שם) "ובפרט
למ"ד דחמץ לאחרי הפסח אסור מה"ת".
(החצע"ג בא בהמשך ההסתפקות אם בכל איסורים זמניים
אפשר לבאר הביאור דחיות כדלעיל בארוכה).
פי' שבא לבאר ציור בה אפשר להסתפק כהנ"ל ומציין
לחמץ שעבר עליו הפסחך-ולנראה דלכאורה בכלל השאלה היא על
כל ענין של שינוי ואפילו מהיתר לאיסור.
ומה שכותב הת' הנ"ל הוכחה מהערה
19
שהרוגאצ'בי
ר
ו
ס
י
א
ר
מפרש להמ"ד חמץ שעבר עליו הפסח איסו
חמץ
הוא
בפשטותעצמי
מובן ממשניות לעיל בארוכה שלא קרב זא"ז ,דמובן
ראפשר להיות שינויים ,אולם כאן בההערה השאלה :אם אפשר
להסביר ענין השינויים כמו שמבאר בפנים השיחה מטעם שינוי
החיות וכמשנ"ת.
נחום גרינוואלד

 -תלמיד בישיבה -

ד .בגליון יט (רע) אות ה' כתב א' התלמידים וז"ל" ,על
מה שהק' הת' י.ה .בגליון שעבר מלקו"ש ח"ה ע'  176ועוד

שכותב שאצל רוב מכות ונסי מצרים (חוץ מן דם עיי"ש
בלקו"ש) הי' מוכרח לנס בהתחלת הפעלתה והן בחזירתה למצבה
הראשון בגלל שינוי הממשי שפעל הנס ולא פעולת המשכיות.
וזה סתירה להנרשם בהנחת אידיש סעי' נא שאצל המכות
זיינען געוועו נאר עשר מכות (נסים) ולא עשרים נסיי' עכ"ל
ולא מצאתי שהעיר י.ה.ולא מישהו אחר בגליון העבר,
העבר.

-

יתרו ה'תשמ"ה -

ז

ולתועלת הקוראים אביא בזה לשון שאלתי שע"ז נסבה

תשובתו וז"ל
כ"ק שאלתי" :בשיחת ש"פ וארא (הנחה"ת אידיש סעי'
נא) אמר
אד"ש שישנפ"ב' סוגי נסים א) נס שהיא פעולה
נמשכת ומשנה המציאות לעולם .לדוגמא נס של הולדת דינה בת
ותי
יעקב -שדנה לאה דין בעצמה אם זה זכר לא תהא רחל אח
רק
כאחת השפחות והתפללה עליו ונהפך לנקבה" .ב) נם שהוא
למשך זמן כרוגמת העשר מכות (מתחיל ממכת דם) שהי' רק
לשבעת ימים ולאח"ז הי' הנס בטל בדרך ממילא (ע"פ פשוטו של
מקרא) ואין צריך נס נוסף לבטל הנס הראשון (ולכן היו רק
עשר מכות (נסים) לא עשרים נסים).
והנה קודם כל אינו מובן מנא לי' שבאמת לא היו עשרים
נסים ,הרי רק כתוב שמספר המכות היו רק עשר ומה הראי' על
מספר ,הנסים ובפרס שבלא"ה הנה היו מכות שבהם יותר מנס א'
לדוגמא מכת שחין ("הרי כאן נסים הרבה" לשון רש"י על אתר)
ומכת ברד ("נס
בתוך נס" לשון רש"י על אתר) ועוד שהרי
בלקו"ש ח"ה
176
 27כתוב להיפך וז"ל(..." :ולא

ע'

הע'

שנתבטל ממילא ע"י הפסק נס הראשון) ...צפרדע אשר גם לאחרי
שסרו הצפרדעים ממך ומבתיך ,נשארו ביאור (וארא ח ,ז) .וגם
בהבתים חצרות ושדות נשארו מתים וצברו אותם חמרים חמרים
(שם ,ס-י) :וכן בארבה  -שבכדי שלא ישאר ארבה בכל גבול
מצרים ,הוצרך להיות רוח ים חזק מאוד (בא י ,יט)".
ובשוה"ג שם "משא"כ במכת דם  -מכיון שהנס (שינוי
הטבע) הי' בעצם המציאות (שהרי גם לאחרי שנהפכו המים לדם,
נשארו מים בעצם מהותם (ועד אשר "גיגית מלאה מים...ישראל
שותה מים והמצ דם וכשהי' לוקח מישראל בדמים (דוקא)
הי' שותה מים".
רי (שמו"ר פ"ט ,י)) ובמילא מה שהיו המים
(בנוגע למצריים) לדם הוא שינוי תמידי במים).
בהפסק הנס  -נתבטל השינוי לדם ממילא (שהרי לא מצינו
שהיו צריכים להריק האגמים וכל מקוה מימיהם ובעצים
ובאבנים לאחר המכה)" הרי שבכל המכות ,לא נפסק ממילא רק
בדם וצע"ג" .ע"כ.
וע"ז כתב הח' הנ"ל שזה לא קשה רק לפי הנחת אידיש
אלא גם לפי תנחת לה"ק .דוהו שאלה יסודית שהרי בהנחת
לה"ק סעי' לט כתוב שאצל המכות לא הוכרח נס מיוחדת לבטל
את המכה שמלכתחילה הי' רק למשך זמן וזה דלא כבלקו"ש ח"ה
הנ"ל עכתו"ד.
אמנם באמת לפי הנחת לה"ק לא קשה ולא מידי ,שהרי
כתוב שם בהנחת לה"ק שגם בנסים שהם רק למשך זמן ישנם ב'
אופנים א) שהוא משנה את המציאות ואז לאחר זמן ממילא
מתבטל הנס ואין צריך לנס נוסף כדי לבטלו ב) שאיפו משנה

ח

 -יתרו ה'תשמ"ה -

את המציאות הקודם ואז צריר נס נוסף כדי לבטל הנס הראשון,
ע"כ .והנה בכל המכות הנס היחיד ששינה את המציאות הקודם,
הי' דם שמקודם הי' מים ואח"ז נהפך לדם .משא"כ בשאר מכות
למשל ערוב וארבה הנה לא הי' כאן שינוי במציאות החיות
והארבה כ"א שמקודם היו במקום אחר וע"י נס באו למצרים,
וכן עד"ז בשאר המכות (ולכאורה זהו כוונת הח' הנ"ל במ"ש
ואולי וכו' אמנם הוא כתב שזה מתרץ את השאלה היסודית אמנם
באמת אי"ז תירוץ כ"א לפי הנחת לה"ק ולא לפי הנחת אידיש)
וכן מ"ש שבזה מתורץ רק שאלה הראשונה כנ' כוונתו ששאלה
השני' (שהרי א"כ שממילא בטל מיד אחרי שעברו ז' ימים ""כ
למת אחרי כל מכה הוצרך משה להתפלל לה' שהמכה תעבור)
עדיין לא מתורץ אמנם לפי הנ"ל הרי"ז כן מתורץ שהרי באמת
רק במכת דם ,אחרי עבור ז' ימים הי' בטל המכה ממילא,
משא"כ בשאר המכות כנ"ל .ולכן רק במכת דם לא כתוב שמשה
התפלל לה' שהמכה יעבור ,ובשאר המכות כן התפלל משה לה'
שהמכה יעבור ,אמנם כ"ז מתורץ לפי הנחת לה"ק אבל לפי
(זכרון השומעים מהשיחה וכן הוא ב)הנחת אידיש עדיין צ"ע.
איברא דלכאורה עדיין קשה מלקו"ש ח"ה שהרי מפורש שם
שאף במכת דם כל הסיבה שבהפסק הנס נתבטל השינוי לדם ממילא
הוא מכיון שאף בשעת הנס עצמו הי' זה שינוי תמידי שאם
נמצא ברשותו של ישראל הרי"ז מים ואם נמצא ברשותו של
י
ר
צ
מ
הרי"ז דם ,וממילא בנס דתנין שבאותה שעה שנשתנה ממטה לתנין
הי' תנין לכל דבר צריך נם מיוחד וי"ל שמ"ש שם בשוה"ג
הוא רק לפי המדרש .משא"כ לפי פשש"מ (עי' שיחת ש"פ וארא
תשמ"א בארוכה) הרי אף בנ"י לקו במכת דם ועאכו"כ שלא הי'
מצרי שותה מצד זה והוא דם רישראל שותה מצד אחר מים ודו"ק.

יוסף יצחק קעלער
 -תלמיד בישיבה -

ה .רמב"ם פ"ו מהל' תשובה ה"ג" :לפיכך כתוב בתורה
"ואני
אחזק את לב פרעה"  -לפי שחטא מעצמו תחלה והרע לישראל
הגרים בארצו...נתן הדין למנוע התשובה ממנו עד שיפרע ממנו"
והנה פסוק כזה לא נמצא ,כ"א הפסוק שעליו דנו כל
המפרשים (רש"י ,ראב"ע ,רמב"ן ,ספורנו ועוד) " -ואני אקשה
נתכוין הרמב"ם לפעם -
את לב פרעה"
(שמותןז ,ג) ואולי
אחזק את לבו ולא .
שנזכר
י
נ
ע
ה
ז
ו
נ
י
י
ה
ד
הראשונה
"ואני
ישלח את העם" (שמות ד ,כא) ואדרבה צ"ע על כל המפרשים שלא
העירו שם וחיכו עד הפעם השני' הנ"ל .במדרש רבה נזכר הענין

-

יתרו ה'תשמ"ה -

ט

ג"פ :עה"פ הראשון בקיצור נמרץ (פרשה ה ,ז) ,עה"פ (ח ,טז)
"השכם בבוקר"( ,פי"א ,א) ,ועה"פ (י ,א) "הכבדתי את לבו"
(פי"ג ,ג) .ועה"פ השני דלעיל אין כלום ,ועייג"כ ביפ"ת
פרשה ה' שם (סי המ"מ לרמב"ם (קה"ת תשד"מ)  -אינו תח"י).

הרב י.ש .גינזבורג
 -רב מקומי עומר -

נ גלה
 .1בגליון יא אות ט' רציתי לבאר קושיית הרב פ.ק.
בגליון ט' אות ו' דלפי מה שכותב ארה"ז בסי' רסג סעיף א':
"שתקנו חכמים שיהיי לכל אדם נר דולק בשבת בכל חדר וחדר
שהולך שם בשבת משום שלום בית שלא יכשל בעץ או באבן" כו'
א"כ למה אין נוהגין כן היום.
ורציתי לבאר שם דלפי הטעם ד"שלום בית" (שהוא עיקר
טעם לחיוב ההדלקה  -עיין בגליוך יז אות ו') א"כ בהחדרים
המוארים ע"י אור החשמל (בזה"ז) לא צריך להדליק נר מיוחד
דהא לפי הטעם דמשום "שלום בית" העיקר הוא שיהי' אור
ועי"כ שלום בית  -שלא יכשל בעץ ובאבן  -א"כ מספיק אור
החשמל כו' עיי"ש.
וראיתי להעיר (ולעיין ,עפ"ז) ממ"ש כ"ק אד"ש בלקו"ש
חי"ז תזריע (ג) ע'  ,142וז"ל" :מען קען אבער איך דעת-
י נר שבת ווערט אויפגעטאן דורך
פרעגן :דער שלום בית על יד
דער גשמיות'דיקער ליכטיקייט  -ולכאורה יעדער אנגעצונדענער
נר ,אויך ווען ער איו ניט קיין נר מצוה באלייכט דעס בית
"שלא יכשל בעץ או באבן" און כרענגט דורך רעם צו שלום
בית  -היינט אין ובאס באשטייט דער יתרון פון "הדה"נ
י
ב
ד
שמשי" (ערב שבת) ,וואט דוקא די הדלקה ווערט דער עיקר אין
ניט דערלאזן אז אין בית זאל זיין (היפך השלום  -און
דערפאר אויך ניט) התפשטות הטומאה? איז אבער דער אמת ניט
אזוי :סתם ליכטיקייט ניט זייענדיק פארבונדן מיס "נר מצוה"
איז ניט (תמיר) זיכער אז דאס וועט זיין א סיבה צו שלום;
עם קען אמאל זיין להיפך :און דער ליכטיקייט דערזעט מען
אמאל א מענטשן (אדער א תנועה און א שסריך אין א מענטשן)
וואס מ'קען ביט פארליידן ,אזוי אז די ליכטיקייט קען גאר
ארויסרופן דעם היפך פון שלום" כו' ,עכ"ל.
דעפ"ז צריך לומר (לפעמים ,עכ"פ) שג"כ באלו החדרים
צריך להדליק נר שהודלק לכבוד שבת ,דוקא ,ולא מספיק אור
החשמל כו' .ועצ"ע.

יוסף בנימין ציפל

 -תות"ל מאריסטאון -

י

-

יתרו ה'תשמ"ה -

ח סי

דו ת

ז .במאמר ד"ה היושבת בגנים י"ג שבט ה'תשל"ה (הנחת הח'
בלתי מוגה) מבואר הענין שהנשמות בג"ע והקב"ה שומעים
תורה מישראל למטה לפי שעיקר בירור ההלכה אינו יכול
להיות אלא בנשמה בגוף דוקא ,ומביא ראיי מהא דאיתא בגמ'
ב"מ פו ,א .דפליגי בה מתיבתא דרקיעא והקב"ה ,אם בהרת
קודמת לשער לבן טמא אם שער לבן קודם טמא ,ספק מתיבתא
דרקיעא אמרי טמא הקב"ה אמר טהור ,ומאן נוכח נוכח רבה בר
נחמני ,ומובא שם שבא מלאך המות לקחת אותו ,ולא הי' יכול
לשלוט בו דלא פסיק פומי' מגירסא כו' .עד כדקא ניחא
נפשי' אמר טהור טהור ,ומזה מובן שאפי' מתיבתא דרקיע
והקב"ה לא היו יכולים לברר את הדין מפני שהם לא היו נשמה
בגוף ,ודוקא ישראל כשהם נשמה בגוף ,אז הם יכולים לברר
ולפסוק את הדין.
ולכאורה אינו מובן דמזה משמע שרבה הי' צריך לפסוק
דוקא כשהי' במצב של נשמה בגוף כדי לברר ולפסוק את הדין,
א"כ לפי"ז למה היו צריכים לשלוח את מלאך המות להביא
אותו לב"ד של מעלה ,כיון שכשיגיע לב"ד של מעלה כבר אינו
במצב של נשמה בגוף וכבר אינו יכול לברר את הדין ,וממה
שמפרש המהרש"א על אתר משמע שלהכריע את הדבר שלחו בשבילו.
ואולי י"ל שזה שאינו יכול לברר לנו את הדין למעלה
אחרי שאינו כבר נשמה בגוף לא איכפת לן ,רק אנו צריכים
מישהו שהי' נשמה בגוף וכשיגיע למעלה יברר לנו איך הוא
פסק את הדין כמו שהי' למטה ,אבל לפי"ז ג"כ אינו מובן אם
אנחנו כבר יודעים מה הדעה של רבה אז למה צריכים שיספר
לנו איך הוא פסק למטה ,ועוד מהכס"מ בפירושו על הרמב"ם על
דין זה אינו משמע כן ,דהרמב"ם פוסק שספק טמא (לא כמו
הקב"ה) ומסביר שם הכס"מ שכיון שתורה לא בשמים היא לא

פסקו כמו הקב"ה ,וגם לא פסקו כמו רבה מפני שפסק את הדין
בשעת דקא ניחא נפשי' וזה כבר גם כן בגדר תורה לא בשמים
היא ,ולפי"ז לא נזקק הרמב"ם לפסוק שספק טמא ,משמע לפי"ז
שאדרבה כשהי' למטה הי' יכול לברר ולהכריע את הדין ,אבל
כשהי' כבר במצב דקא ניחא נפשי' אז כבר לא היי יכול לברר
את הדין ,והדרא קושיא לדוכתי'.
מיהו מצאתי בעין יעקב בפירוש עיון יעקב שמסביר שם
פסק טמא אין זה סתירה ,דמה שכתב שספק טמא זה
שזה שהרמב"ם
מדבר בזמן שכבר נזקק לטומאה ,אבל כשלא נזקק לטומאה הרי
הוא בחזקת טהור ,ולפיכך מפיקו ג"כ טהור ,ולפי"ז אין כ"כ
קשה זה מה שפסק בשעת כדקא ניחא נפשי' שלשיטתו הי' עוד

-

יתרו

יא

ה'תשמ"ה -

במצב של נשמה בגוף והכריע את הדין כדבעי( ,וראה מס'
נגעים וסנהדרין פ' הנחנקין בפרטיות דין זה) ,אבל זה
שכשהוא למעלה,
ששלחו את מלאך המות להביאו עוד קשה מ
פניבודאי אינו יכול
במצב של נשמה בג"ע (ולא נשמה בגוף) אז
לברר ולפסוק את הדין( ,ובודאי לפי מה שהמהרש"א פי'
שלהכריע את הדבר שלחו בשבילון.

רסקי
חיים דניאל פיק
 -תלמיד בישיבה -

ח .בגליון יח (רסס) כתבתי על מ"ש בספר המאמרים תרנ"ט
ד"ה לולב וערבה עמ' לה שמביא וז"ל :ממה שאלם אינו ינול
לדבר הגם שמאירים אצלו כוחות הנפש כו' (ומה שנחשב ללא
בר דעת ופטור מן המצות זהו מפני שאין הגילוים כדבעי
למהוי כמאמ' דעתא שגישתא אית לי' וכו') .עכ"ל.
ואלמתוכתבתי
דצ"ע דהרי הגמ' ביבמות קד ,ב אמר רבא אלם
י
נ
ב
דיעת נינהו ופומייהו בוא דכאיב לי' וכן הגמי בחגיגה ב,
ב .שומע ואינו מדבר זהו אלם זה וזה הרי הן כפחקין .וליתא
מאן דפליג עלי' וכן להלכה מביא ברמב"ם הל' אישות פרק ב'
הל' כ"ו הלכות גירושין פ"ב הל' טז( .ראה בגליון שם כל
המקומות בשו"ע) .מביא בפשטות דאלם הרי הוא כפקח לכל דבר
וחייב בכל המצות וא"כ צ"ע מהו המקור למ"ש בהמאמר?
שוב מצאתי דבגוף כחי"ק של_כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע
כתב :ומה שנחשב חרש ללא בר דעת ופטור מן המצות וכו' אבל
תיבות חרש נמחק וכתב על גביו אלם .ועכשיו תגדל הקושיא
דהרי לכתחלה נכתב חרש וזה מובן דסתם חרש הוא חרש שאינו
שומע ואינו מדבר והוא לאו בר דעת ופטור מן המצות ומה
שמביא כמאמר דעתא שגישתא אית לי' ג"כ מובן דהרי בגמ'
יבמות שם שמביא זה מדבר רק בנוגע לחרש ולא אלם משא"כ
אח"כ דמחק תיבות חרש וכתב אלם א"כ מה שאמר אח"כ שהוא לאו
בד דעת ופטור מן המצות קאי על אלם .וצ"ל מהו הביאור,
ועוד צ"ל מה שאומר אח"כ כמאמר יעתא שגישתא
אית לי' שהרי
בגמ' כתוב זה רק בנוגע לחרש ולא בנוגע לאלם?
שאול שמעון דויטש

.

 -תלמיד בישיבה -

שי

ח1ת

-

ט .בהתוועדות דש.פ .בשלח ש,ז .שאל כ"ק אד"ש על הפסוק
"אז נבהלו אלופי אדום אילי מואב" ורשויי מסביר "שהיו
מתאוננים ומצטערים על כבודן של ישראל" מה החילוק אדום

יב

 -יתרו ה'תשמ"ה -

ומואב לשאר העמים שדוקא הם היו מתאוננים ומצטערים ,והרי
גם קודם כחרב "שמעו עמים ירגזון" וזה קאי על כל ע' אומות.
וביאר שיש חילוק ביך רוגז לאנינות (מתאוננים
ומצטערים) רוגז פי' רק שאינו יכול לסבול כבודן של ישראל
וזה הי' אצל כולם ,אבל אנינות פי' קינאה ,וזה שייך
למישהו שחושב שגם הוא שייך לאותו דבר לכן רוצה אותו ,לכן
אדום ומואב חשבו שגם הם צריכים לקבל אותו כבוד של ישראל,
ן שהם קרובים של ישראל אדום מזרעו של עשו בן
והטעםכיי
בנו של אברהם מואב מזרע לוט בן אחיו של אברהם.
א"כ נשאלת השאלה דישמעאל ועמון הם גם קרובים ,ע",
קודם שעשה ישמעאל תשובה (הפי' בפשטות שאף
תירץ
י"
בש
ור
מפ
םימכירים מעלת ישראל שלהם דוקא מגיע להם הכבוד)
שהם קר
ועמון שהם רוצים להעלים קירבתם עם אברהם ,מפרש"י לפני זה,
ע"כ תוכן הביאור.
הנה בש.פ .מקץ בשמ"א שאל כ"ק אדמו"ר שליט"א על
הפסוק למה תתראו (מקץ מב .א) ורש"י מסביר "למה תראו
אילו אתם שבעים" למה
עצמכם בפני בני ישמעאל וב עשו כ
ניולא בני כנען איפה שהיו גרים
מזכיר בני ישמעאל ובני עשו
משפחתם בני עמון ומואב .ע"ז השיב (בזאת
אז ,או שאר
חנוכה תשמ"א)בנישהבן ה' למקרא כבר יודע שבאברהם ויצחק הי'
להם ברכה מרובה למעלה מהטבע באברהם כתוב (לך יג .ב)
ואברהם כבד מאד בכסף ובזהב .ביצחק כתוב (תולדות כן ,יב)
ויזרע יצחק...מאה שערים ויברכהו ה'...עו כי גדל מאד
(ובפרש"י) א"כ מובן שגם .ביעקב הי' ככה לגבי כל עמי הארץ
רעב ,והטעם יעקב בעצמו ביאר ללבן (אומות
אפי'
יויצא לא .מב) לולי אלוקי אבי אלוקי אברהם ופחד
בימ(
העולם)
יצחק שבזכותם הי' לו כל הברכות א"נ בני ישמעאל ובני עשיו
שיש להם אותו זכות יבואו בטענה שגם להם מגיע ברכה און
במקנה וכיו"ב משא"כ השאר הבינו מעצמם .ע"כ תוכן הביאור.
א"כ לכאורה למה בסיפור דיעקב עם בניו למה
ישמעאל יבואו בטענה שמגיע להם הברכה ,ובנוגע לקברנייעת ים
סוף הם הבינו שלא מגיע להם הכבוד בזכות האבות.
(בנוגע למואב א"א שיבואו בטענה למה לא מקבלים ברכה
אבי" משא"כ מואב הוא רק
כמו יעקב כיון שיעקב אמר "אלוקי
בן אח של אברהם).
אולי אפשר לחלק שבנוגע לדברים הכרחיים כמו מקנה ל.
בשנת רעב יכול להיות שיש להם עוד פתחון פה לטעון
ותבואה
משא"כ לענין של כבוד ,שזה לא דבר הכרחי.
שלמה הכהן טוויל
 -תות"ל - 770

-

יתרו ה'תשמ"ה -

יג

 .בנוגע למה שאמר כ"ק אדמו"ר שליט"א בהתוועדות דש"פ
י
בשלח ,שמה שלא הזכיר הכתוב ישמעאל ,כמו שהזכיר הכתוב אדום
ומואב נאו נבהלו אלופי אדום אילי מואב יאחזמו רעד) שהרי
גם הם (בני ישמעאל) הי' להם להתאונן ולהצטער על כבודם של
ישראל (כמו שפירש רש"י) .וע"ז תירץ כ"ק אד"ש שאין זה
קושיא שהרי מצינו שעשה ישמעאל תשובה.
והנה לא הבנתי מהו השייכות לזה שעשה ישמעאל תשובה
לאיך שהתנהגו בני בניו קרוב לשלש מאות שנה לאחר מיתתו.
שה ישמעאל מת כשיעקב אבינו הי' בן ס"ג שנה (כמו
קבשפרש"י
סוף
ריפרשת תולדות) ,ויעקב ובניו ירדו למצרים כשיע היי
בן מאה ושלשים שנה ,ואח"כ הי' בנ"י במצרים מאתים ועשר
שנה ,וכשיצאו ממצרים הי' הנס דקריעת ים סוף.
ועוד שהרי מצינו שבני ישמעאל בדורות אחר חייו של
ישמעאל לא התנהגו כישמעאל (כמו שהי' לאחר שעשה תשובה),
כמו שאמר רש"? באריכות בפרשת וירא (כא ,יז) ד"ה באשר
הוא שם... :מי שעתיד זרעו להמית בניך בצמא וכו'.
וגם קודם זמן זה (שזה הי' בזמן נבוכדנצר) ,מצינו
ברש"י בפרשת ויחי (נ ,י) ד"ה גרן האטד... :שבאו
שבפועלי
והגם כל מלכ
כנען ונתח)"' ישמעאל למלחמה ....וכו' עכ"ל.
לא עשו מלחמה ,זהו מצד כתרו של יוסף כמו שאומר רש"י שם.
הרי מצינו שגם אז תיכף אחר מיתת יעקב הי'
הנהגות בני
מעאל בהיפוך להנהגת ישמעאל לאחר שעשה תשובה.
יש
וא"כ לכאורה אין זה פלא כלל אם מאתים שנה לאחר זה
יצטערו בכבודם של ישראל.
וגם לא הבנתי ,זה שעשה ישמעאל תשובה ,לבאורה הי'
צריך להגדיל צערם על כבודם של ישראל .שבשלמא אם ישמעאל
לא הי' עושה תשובה הי' מובן לבניו למה הגיע כל הכבוד
הזה לבנ"י ולא להם ,והגם שגם אז יש להם צער אבל אין הצער
גדול כ"כ כשיודעים שבאמת אין מגיע להם כבוד בזה .שהרי
יצחק הי' צדיק לכן עשה ה' נסים גדולים כאלו בבניו וישמע
וישמעאל היות שלא הי' צדיק לא זכה בניו לכל הכבוד הזה.
אבל אם עשה ישמעאל תשובה הרי גם הוא "מיוחס" ,וא"כ
למה לא יגיע כל הכבוד הזה גם לבניו.
גם לא הבנתי בפירוש רש"י ,שהרי בכתוב כתיב נבהלו
אלופי אדם ,אילי מואב יאחזמו רעו ,ולכאורה לשונות אלו
מורים על פחד גדול .ולפי פירוש רש"י לא הי' זה ענין של
פחד ובהלה אלא עניו של צער .ולפי פירוש רש"י הי' מובר
יותר אם הי' כתוב ,אז הצטערו או התאוננו וכו' ,או לשון
כדומה לזה ,המורה על צער והתאוננות.

יד

 -יתרו ה'תשמ"ה -

עוד לא הבנתי בפירוש רש"י ,שרש"י בד"ה ישבי
(סו ,יד) אומר :מפני שהרגו את בני אפרים וכו' ,עכ"ל.
ולכאורה גם כאן בא רש"י לתרץ למה חיל אחז ישבי פלשת,
"והלא לא הי' להם לירא כלום שהרי לא עליהם הולכי
בד"הם"- .
וא"כ למה לא הקשה זה רש"י בפירוש כמו שהקשה
פי
ו
ל
א
מובן בלא שיפרש זה למה אמר זה
אדום אילי מואב .ואם זה
בד"ה אלופי אדום ,ולמה לא התחיל פירושו :מפני אנינות
כ"
רוש
י.
ו'
הרב וו .ראזענבלום
 ברוקלין נ.י- .פלשת

יא .בנוגע למה ששאל א! מהתלמידים (בגליון יט אות יג)
מהנחות המביא שם סיפור הגמרא "אמר רב אשי אמר לי הונא
בר נתן זימנא חדא הוה קאמינא קמי' דאיזגדר מלכא (הוה
מידלי לי הימנא ותיתיי' ניהלי'( .אבנטו הי' גבוה חגור
מלמעלה מכנגד אצילי ידיו והפשיטו למטה כדי לנאותו) ,ואמר
לי ממלכת כהנים וגוי קדוש כתיב בכו .ועט מען דערפון אז
ווען א איד פירט זיך בגלוי ובתוקף ווי א איד דארף זיך
פירן וואס דאס דריקט זיך אוים אויך אין דעם וואס ער
טראגט-א גארטל ,ווי עם שטייס אין שו"ע אז דער טעם אויף
טראגן א גארטל (בשעת התפילה) איז "משום שנאמר הכון לקראת
אלוקיך ישראל" איז ניט בלויז וואס ער רייצט ניט דערמיט
דער גוי ,נאר אדרבה ...וכו' ע"כ בהנחה שם.
והקשה הנ"ל דהא לכאורה הרי רב הונא בר נתן כשעמד
לפני מלר פרס ,לא הי' בעת התפילה ,וא"כ זה שלבש חגורה לא
הי' מצד הכון גו'?
וראה בהנחה בלה"ק השמטות לשיחת ש"פ וארא סעיף יגע:
(יהודי צריך להיות חגור אבנט (גארטל) ,וטעם הדבר  -משום
"הכון לקראת אלוקיך ישראל" ומכיון שבמשך כל היום כולו
(לא רק בעת התפלה) צריך יהודי לעמוד מוכן לשמש את הקב"ה
 הי' אותו יהודי חגור אבנט במשך כל היום ,ולכן כאשר -די שנמצא במעמד ומצב ד"הכון לקראת אלוקיך
מלך פרס ראה
ו הדבר ,וכו' עיין שם בההנחה .ולפי זה
הו
יי
ישראל" פעל על
הוסרה השאלה.
יצחק הומינר
 -תלמיד בישיבה -

' דחג הסוכות תשמ"ה (הנחה בלה"ק ס"ו) .
,ב .בשיחת ליל ב
איתא" :ע"פ המבואר בכמה מירז"ל גודל הפלאת מעלתו של שלמה
המלך ,ועד כדי כך שעליו נאמר "וישב שלמה על כסא ה'" לא

-

יתרו ה'תשמ"ה -

סו

מסתבר לומר שנטרד ממלכותו...וכן משמע מפשטות הכתוב...
ומטעם זה ועוד טעמים נוספים  -נראה לומר שבענין זה
מדרשות חלוקות" .עכ"ל.
עיינתי במובא מדרז"ל בספר "אישי התנ"ך" נלהרה"ח ר'
יש"י חסידה ,ירושלים תשכ"ד) בערך "שלמה" ,ולא מצאתי סמך
לזה ,אדרבה מירושלמי (סנה' ב ,ו) מובא שא"ל הקב"ה "רד
לקוראים אם יואילו למצאו המקור למש"כ--
מכסאי"! ואודה

בהשיחה.

הרב י.ש.
 -רב מקימי

גינזבורג

עומר -

יג .בשיחת ש"פ בשלח בתחילתו מביא שאדה"ז אמר "מען דארף
לעבן סיט דער צייט" ,ולאח"ז ביאר בנו אדמו"ר האמצעי
שהכוונה ב"מיט דער צייט" הוי לפרשת השבוע ,וכן הובא בכ"מ,
ולהעיר שבהיום יום ב' חשון וכן בכמה שיחותו הובא זה בשם

המהרי"ל.

ויש להעיר מספר השיחות ה'תש"ב עמוד  ,28-29וזלה"ק:
אין די ערשטע יארן פון דעם אלמן רבינ'ס נשיאות  -האט ער
גיזאגט ברבים" :מען דארף לעבן מיש דער צייט".
די אינגערע חסידים האבן דאן געפרעגט בא די עלטערע
וואס האט דער רבי גימ?ינט מיט די דאזיקע ווערטער ,עלטערע
חסידים האבן גירעדט וועגן דעם צווישן זיר - ,אין כמה
יארן ארום האט דער מיטעלער רבי מבאר געווען ועם ווארט .
אין זיין סגנון מיטן אמת'ן בינה דיקן רוחב  -אבער דאן
בעו דער רבי האט דאס גיזאגט  -האבן זיך אפילו די גרויסע
חסידים שטארק געמאטערט אויסגיפינען דעת רבינ'ס מיין מיט
ווערטער מען באדארף לעבן מיט דעם צייט ,ענדליך _,
זיינע
האבן די זקני החסידים  -דורך דעם האט ער הרה"צ הרה"ג
מהרי"ל ,דעם רבינ'ס ברודער  -אויסגיפונען וואס
דער רבי
האט גימיינט מיטדי ווערטער ,עכלה"ק .ולפי זה א"ש.
יוסף נמס
ה
ב
י
 -תלמיד ביש -

 .בגליון הקודם (יט) הקשיתי דאי הוי שני מטות א"כ מהו
יד
הפי' בהכתוב (ד ,יז) אשר תעשה בו את האתת  -לשון רבים,
הרי רק אות אחד נצטוה משה לעשות במטהו ,וזה היפך פסוק
מפורש (יד ,טז) דבקרי"ס צוהו הקב"ה להשתמש במטהו (אע"פ
שכפועל רק כתוב (שם כא) ויט משה את ידו) ,וא"ב בדוחק הי'
פני
אפ"ל שקאי ע"ז ג"כ ,ועפי"ז מדוייק שדוקא האתת שעשה ל
נצטוה לעשות במטהו (וכמ"ש כבר בגליון רפט) ,ואשר
בנ"י

 -יתרו ה'תשמ"ה -

טז

עפי"ז מדוייק למה בהכתוב (שם כו) לא צוחו להשתמש במויה אלא
"נטה את ידך" ,כי שם מדובר אודות מכה למצרים משא"כ
בהכתוב דלעיל מדובר בקרי"ס בעד ישראל (אע"פ שמפרש"י (יז,
ה) משמע שהשתמש במטה) ,ויש להאריך בכ"ז וכבר הארכתי יותר

מדאי.

*

*

*

וי
בגליון הנ"ל תירץ הח' י.י.ק .את קושייתי דאי ה
שני מטות א"כ איזה סימן יש ב"אשר נהפך לנחש" הרי קרה
לשניהם ,דבפשטות הכוונה לאותו מטה אשר נהפך זה עתה לנחש,

ובאמת יש להוסיף עוד הסברה דבפשטות בששולח אותו לפני
פרעה ~שלח אותו עם מטה אשר פרעה מכירו ,ובפרט אם נתעבה,
ועוד יש להוסיף כמה הסברות.
אבל לפענ"ד כ"ז אינו מספיק כי קושייתי לא הי' איך
ידע משה שהכוונה למטה אהרן ,קושייתי הי' איך הקב"ה נותן
למשה סימן שאינו מובהק (ועי' רש"י בראשית יב ,ב ,ד"ה אשר
אראך ורש"י שם כב ,פסוקים א ,וב) ,כי תיבות אלו "אשר
נהפך לנחש" הם לכאורה רק מבלבלים( ,כי גם מטחו נהפך ,וגם
שהקב"ה מפורש אמר לו (ד ,יז) שהאתת יעשה במטהו ,גם.
בפשטות כמו דבשליחות דאהרן השתמש אהרן במטהו גם בשליחותו
ישתמש במטהו ,גם א"כ למה שינה לשונו מתנין לנחש ,ועוד
כמה הסברות).
אלא
ם
י
כ
י
ר
צ
ש
לומר שבתיבות אלו יש הוכחה ברורה
חא
מד
מטהבו
לאיזה
יין.
כו
והנראה לומר בזה דכשאמר הקב"ה למשה "והמטה. ..תקח
בידך" זה עצמו כבר הוכיח שכוונתו הוא לא למטה משה ,כי .
א"כ הי' לי' לומר ומטך כמ"ש לעיל גבי אהרן (ז ,ט) "קח את
 :יט .ח ,א .יג-יד-טז) ,וא"כ מוכח לו
מטך"( ,וכן לקמן ז
שזה מטה אחר והנשאר לו רק לומר אשר נהפך שיוכל להיות רק
מטה אהרן (כי מהחרטמים כבר בלע כולן)( ,ועפ"ז יש לבאר
למה רש"י לא הקשה כאן כמו שהקשה לקמן (יז ,ה) ד"ה ומטך
כי כאן מובן ,משא"כ שם לאחר שאמר ומטך מה עוד
נשאר ,כי
באם קושייתו הוא רק מה ענין זו לזו לא הי' מעתיק
בהד"ה
תיבת ומטך) ,והא דלא אמר א"כ בפירוש ומטה אהרן כי בתיבות
אשר נהפך לנחש נכלל הן איזו מטה והן הטעם לזה( ,משא"כ
במטה משה אפי' אם הין רוצה ליתן הטעם ג"כ לא הי' מוסיף
תיבות (ואדרבה הי' מגרע באותיות) אי הוי אמר ומטר).
ויש להעיר למה לא אמר הקב"ה למשה "והמטה אשר בלע
מטות החרטמי ,'%ובפרט אם רשומו ניכר כי אכן הועבה.

-

יז

יתרו ה'תשמ"ה -

בגליון הנ"ל העיר הח' י.י.ק .להשיטה דשנ מטות היו
י ואכן יפה
כאן מהכתוב (יז ,ה) ומטך אשר הכית בו את היאר,
העיר ,אבל מה שכתב שזה קשה גם עפ"י השיטה דמטה א' הי'
דהר לא משה הכה את היאר ,לפענ"ד יש לתרץ דמאחר שהקב"ה
אמרילמשה (ד ,טז) "הוא יהי' לך לפה ואתה תהי' לו לאלקים"
וכן (ז ,א) "ואהרן אחיך יהי' נביאך" ,א"כ כל מעשי אהרן
מתייחסים ג"כ למשה ,ועפ"ז מובן ג"כ איך אמר הקב"ה למשה
לאמר לפרעה (ז ,יז) "הנה אנכי מכה במטה אשר בידי" כשאהרן
הי' המכה ,אלא ודאי כנ"ל ,ואשר אפיי פרעה ראה והבין זה.
*

*

*

בגליון הנ"ל הקשיתי דעפ"י פין כ"ק אדמו"ר שליט"א יש
מחלוקת במציאות בין פשש"מ ובין המד"ר ,אי בליעת התנינים
ע"י תנין אהרן הי' נחשב לנם או לא.
והנראה לתרץ בזה (בדוחק עכ"פ) דודאי הכל מודים דנחש
בולע נחש  -לשוו יחיד ,מנהגו של עולם הוא ,והכל מודים

דבליעת כמה תנינים הרי זה נס גדול ,המחלוקת הוא -
ל פשש"מ מצד הכלל
דלא עביד קוב"ה ניסא למונא א"כ הי'
פיבנס זה דבליעת כמה תנינין משא"כ עפ"י המד"ר מאחר דעצם
די
י נס א"כ זה כבר מכריע להחזירו למטה
ענין הבליעה לא
י
ה
ולבלוע אז (שהרי בפשטות סוכ"ם יחזירו למטה) דבזה הוי

עצם הבליעה נם ג"כ.
*

*

*

עכ"פ שהרבה

בגליון הנ"ל
כמ"שהקשית
דלמה לא אמד רש"י
במכתישחין.
נסיק היו כאן
והנראה לתרץ בזה דלא ד הנידון לראי' במכת שחין
נמסיים בעצם עשיית המכה ,היינו
הוצרך להיות הצטרפות דכמה
דבלא אפי' א' מאותן הנסים לא הי' המנה כלל (כי כן צוה
הקב"ה (אע"פ שמצד הכלל דלא עביד קוב"ה ניסא למגנא צ"ל

למה הוצרך ג"כ לחפר אהרן ,אלא כמ"ש בגליון הנ"ל ממ"ש
כ"ק אדמו"ר שליט"א דאין לעשות מזה קושיא כ"כ)) ,משא"כ
כאן דהיו נסים הרבה הי' השני לאחר הראשון ,ובאם לא קרה
הנס השני הי' הנס הראשון קיים בלא"ה.
א' מאנ"ש
 ברוקלין נ.י- ./

יח

 -יתרו ה'תשמ"ה -

שו נ  1ת

טו .בכמה שיחות הוזכר שהלשון עקרת הבית פירושה עיקר
הבית (ראה מכתב וא"ו תשרי ש.ז .לנשי ובנות ישראל .ושנ"מ)

ואולי י"ל המקור לזה:
ב"ר פע"א ,ב :רחל היתה עיקרו של בית כמה שנאמר ורחל
עקרה ,עיקרה רחל.
ובזהר ח"א קנד ,א :מושיבי עקרת הבית אם הבנים שמחה
הללוי' ,מושיבי עקרת הבית דא רחל דאיהי עקרא דביתא.
וראה גם אוה"ת נ"ך (כרך ב) ע' תתנח ואילך.
*

*

*

מבואר בכמה שיחות (ראה שיחת ליל ד' דחגה"ס תשד"מ
ס"ז .ובכ"מ ).ע"פ המבואר בתו"א (מקץ מא ,א .סה"מ תקס"ח
ח"ב מ"ע תרמס ואילך) שבזמן הזה אין אותו העם הארצים .
שהיו בזמן הבית.
[,כבר העירו שבתו"א וסה"מ שם מדובר ברשעים,
שבזמה"ז אינם כמו שהיו בזמן הבית .ואכ"מן.
ויש להעיר יענין זה מתבטא גם להלכה בנגלה דתורה:
בשו"ע אה"ע ס"ב ס"ת "עם הארץ לא ישא
כהנת" ובפתחי
ן
מ
י
ס
תשובה שם מק"ט כ' :עיין בתשובת חות יאיר
'
ע
'
כ
ש
בעור אחרונים .דאי
לנו ע"ה שדברו חכמים פה .עכ"ל .וכ"ה
אהרן לייב ראסקין
 תות"ל - 770טז .בפתח דבר ל"דרושי חתונה  -תרנ"ב" על ד"ה כל הנהנה
נסמן בהע' " 6לא נודע לע"ע" (זמן אמירתו).
במוצש"ק
ולהעיר מלקו"ד ח"ד ע'  1318שנאמר זה
בחצי
שעה השתים עשרה.
אלעזר רייטשיק

 -תות"ל

- 770

יז .ד"ה קול דודי נדפס בתורה אור לפ' שמות נ ,ד.
ולהעיר א) שבמאמרי אדה"ז  -הקצרים ,מציין שהוא משנת
תקנ"ז (ע"ש ע' תריו ובהערה  ,77ש"מ ר"ח שבט ,ורוצה להגי'

יט'

-

יתרו ה'תשמ"ה -

טבת .אבל להעיר שתוכן המאמר שייך או לדרושי פסח .או
לפרשת שמות ,שבשנת תקנ"ז הל בש"מ שבט .ולהעיר ג"כ מהערות
התמימים  -תורת אמת גליון'י"ג ע' כ :הגהות ישנות שנמצאו
עה"ג דתו"א קאפוסט תקצ"ז :ר"ח שבט תקנ"ר).
ב) באור התורה שיר השירים נדפס ביאור :לבאר הדברים
ע"פ קול דודי ולכאורה זהו ביאור על ד"ה זה שבתורה אור.
וראה הכותרת שם שה"ש ,שמות.
*

*

*

יש לעיין אם בן נח מוזהר על קריאת השם ככתבו.
ואפילו בישראל יש לעיין (עכ"פ לפי פשוטו של מקרא) שאולי
התחיל האיסור בזה משעת ציווי ה' אל משה בפרשת שמות ולא
לפנ"ז ,אבל להעיר מלקו"ש שמות ש.ז.
*

*

*

בתורת חיים שמות שעט ,א ,וז"ל :דאברהם קיים כל
המצות...איך קיים מצות תרומות ומעשרות לכהן (וגם נתן
מעשר מכל למלכי צדק זה הי' כד"ת של תורה בדיני תרומות
ומעשרות).
להעיר שלכאורה חסר תיבת לא קודם תיבת הי' וצ"ל לא
הי' כדת של תורה?
.

*

*

*

בהגדה ע' לג ד"ה שיר חדש  -לשון זכר מכילתא (אולי
כוונתו למכילתא בשלח (מסכתא דשירה) טו ,א) הובאה בתוד"ה

ונאמר פסחים קטז ,ב.

ולהעיר שמכילתא זו לא הובאה באור התורה ישעי'
שם מ"ע רלח.

ע' רה

שיחות כרך יז מ"ע  :516אין ספר טוב הארץ
בלקוטישאפירא (בעל מחבר הס' מצת שמוריס) וואס ספריו
פון ר' נתן
בויינגען זיך אין חסידות.
הספר טוב הארץ מובא בספר המאמרים ענינים ע' רצז.
הספר מצת שמורים מובא באור התורה תצוה ע' א'תשכט.

עקב כרך ו' ע' בישו.

 -יתרו

כ

ה'תשמ"ה -

בלבוש על רש"י בנימין זאב יטרף (הובא גם כלקו
גילה לבנימין...ויצערנו ענין פלגש
ויחי ש.ז :).ולמה
בגבעה ושהוא פורענות...ודוחק לאמר שזה ג"כ ברכתו וטובתו
שהותר שבטו לבא בקהל שטוב לו שתיקתו מכל וכל ולא יגלה
לו כלום ע"כ.
ויש לעיין לכאורה (וגם בפשוטו של מקרא) ענין הברכה
היא.,שלולא הברכה ,אפשר שהענין שאודותו מדובר יתעכב ,או
לא יתקיים כלל .או לא יתמלא במילואו וכיו"ב .ולזה בא ענין
הברכה ,שהענין יבוא בפועל .ואם הי' יעקב שותק .אפשר שלא
הי' בא הענין רחטיפה בפועל ,ויוכל להיות שימחה ח"ו שבט
בנימין מכלל ישראל (ולהעיר מאתן שהתחתנו עם יבש גלעד
ואכ"מ).
*

*

*

באור התורה שמות ע' כ :מה שאיז"ל פלגשים הם בלא
חופה וקדושין; לע"ע נעלם ממני מקומו .ובסנהדרין כא ,א
בלא כתובה ובלא קדושין.
*

*

*

בהגדה ע' יד :עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו
ה' אלקינו משם ביד חזקה ובזרוע נטוי' - .מיוסד על הכתוב
(דברים ו ,כא) ובהוספות התיבות אלקינו ,ובזרוע נטוי'.
ולהעיר שחלק מהנ"ל .הובא ג"כ בחבוא כן ,ח.
מ"ויוציאנו ...נטוי'" (בהשמטת תיבת אלקינו) .וא"כ אפשר
לומר שהדרוש הנ"ל מיוסד על ב' הפסוקים ביחד (דברים י
ותבוא) .ונרויח בזה שלא נצטרך לומר שהתיבות ובזרוע נטוי'
הם הוספה.
אבל מ"מ דעת כ"ק אדמו"ר שליט"א שיותר טוב לומר
שמיוסד על פסוק אחד מלומר כנ"ל.
*

*

*

מבואר בכ"מ שכל אחד מחוייב לקיים כל התרי"ג מצות
חוץ ממצות המלך שהוא מוציא כל ישראל (וראה לקוטי שיחות
קרח כרך יח ע'  192ובהערה  55שם).
ולהעיר מספר המאמרים תרס"ח סוף ע' רלו :אבל כשחטר
מצוה א' מפנ שלא הי' בידו לעשות כגון שלא קיים מצות
בארץימפני שאינו דר בארץ ,אבל מצות התלויות בכהנים
תלויות

-

ולוים ובמלך
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כא

המה מוצאים כל ישראל י"ח.
*

*

*

בתורת חיים
ולע"ע נעלם ממני מקורו.
בהמשך תער"ב ח"ג ע' א'שעא :וכמו שא' אילפא מי איכא
מידי בברייתא דלא פשטינא לה ממתניתא .ולהעיר
ג שבלקוטי
תורה שיר השירים מא ,ב .תורה אור שמות נא ,ובמס'
שמות כ ,ב :באילפא שהי' תלמיד רב.

תענית כא ,א :במתניתין.

*

*

*

בשער האמונה פמ"ו וז"ל :שארז"ל בים נדמה להם כבחור
ומר מלחמה כמ"ש ה' איש מלחמה...ובזה יש יתרון מעלה . --
לקי"ס להיותו נלחם בעמידה יותר ממלחמה שבמ"ת שנדמה להם
כזקן במלחמתה של תורה.
ואולי כוונתו להמכילתא בשלח טו ,ג .מכילתא ורש"י
יתרו כ ,ב :לפי שנגלה בים כגבור מלחמה ונגלה כאן כזקן
מלא רחמים .אף שקשה קצת להעמיס לשונו ברש"י ובמכילתא.
*

*

*

הגאון המחבר לס' התניא וז"ל :ומה גם-...
בהסכמת בני
קונטרס אחרון...אשר כתב בעת חיבורו הס' לק"א...ספו תמו
כתבי ידו הקדושה בעצמו...ולא נשאר...מהעתקות המפוזרים
אצל התלמידים. ..שגיאות יבין.

מי

מזה משמע שהקו"א הוא מהעתקת מכי"ק אדא"ז .ולהעיר
מסה"מ אתהלך .כולל "דרושים דלאזניא כ"י מו"ח והוגהו מר'
ליב מאהליווער (שם ע' רסג).
בין המאמרים שנדפסו שם נמצאים גם קו"א (שנדפס כתניא)
רעפ"ז לכאורה א) הוגה הספר ~מר' ליב הנ"ל) קודם הדפסת
התניא .ב) ר' ליב הנ"ל חשב (לכאורה) שאיך זה העתק מכי"ק
כ"ק אדה"ז רק שהם הנחות ולכן הגיהם.
ויש להעיר (שעכ"פ קו"א דוד ומירות הוא הנחה מאמר
אדה"ז) מאור התורה שבת שובה ע' א'תקלח וז"ל :ועיין
באגה"ק דוד זמירות...ודברי הכותב אינם בדקדוק כ"כ.
ודוחק גדול לומר אשר כורנתו בתיבת "הכותב" הוא שזה
"מהעתקת המפוזרים אצל התלמידיס...שגיאות מי יבין",
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כב

ולהעיר
המפורש בכי"ק...דוד זמירות...וכמבואר שם בכי"ק.
ויש לעיין בהניא בביליוגראפי' אם תעיר בהנ"ל.
הרב שמואל דוד ח .הכהן
מדרך מצותיך מצות משא הארון בכתף פרק א-ב:

 ברוקלין נ.י- .יח... .שאלתו בשער האמונה תמוה חיא בעיני ,ואינני יודע

מדוע "קשה קצת להעמיס לשונו ברש"י ומנילתא" .בשער
האמונה מעתיק לשון חז"ל דבים נדמה להם כבחור עושה מלחמה
ותו לא .משם ואילך הרי הוא ביאור אדהאמ"צ ,והלשון אח"כ
"במ"ת נדמה להם כזקן" הוא ג"כ לשון חז"ל ,אלא שאדהאמ"צ
מוסיף ביאור מדילי' ,דאף שמ"ת הוא ג"כ ענין של מלחמה,
מלחמתה של תורה ,מ"מ מכיון שאינה מלחמה ממש (לשם הצלה

כו') לכן אינו בעמידה כו'.

ומה שהעיר אודות קו"א שנמצא בס' אתהלך לאזניא,

ומכיון שר' ליב מאהליווער הגי' ביכל זה הרי מוכח שר' ליב
הנ"ל חשב שאין זה העתק מכי"ק אדה"ז רק שהם הנחות ולכן

הגיהם.

וגם זה תמוה היא בעיני  -מאין לקח הכותב שר' ליב
םכת"י
הנ"ל הגי' גם עמודים אלו שהם מקו"א? האם יש תח"י ה
עם הגהות ר' ליב הנ"ל? כפי המובא בקונטרס המילואי לס'
אתהלך ישנם כו"כ מאמרים מביכל אתהלך בגכי"ק אדהאמ"צ ומהם
אפשר לראות התיקונים של ר' ליב הנ"ל .אבל האם ישנו _-
בגכי"ק עמודים אלו המכילים הקו"א? אתמהה.
ועד שימצא ראי' ברורה שאכן ר' ליב הנ"ל "הגי'" גם
מאמרים אלו ,מה מקום לומר שלא ידע שמאמרים אלו ה"ה העתק
כי"ק אדה"ז .ואף שיש מקומות שכ"ק אדמו"ר שליט"א מעיר
ע

(בהערות לסה"מ הנ"ל ע' רסד) שהלשון באתהלך "נוח יותר'
וכיו"ב מהלשון הנדפס בהניא  -הרי בפירוש כתבו בני הגאון
המחבר שהם רק מהעתקות ושגיאות מי יבין.
ומה שהעיר אודות
דוד זמירות  -יפה העיר בסתירה
דברי הצ"צ שבמקום אחד ד'"
(אוה"ת) כותב "ודברי הכותב אינם
בדקדוק כ"כ" ובסהמ"צ שלו כותב שהוא כי"ק .אלא שאינני
יודע מדוע החליט ע"פ האוה"ת ש"עכ"פ קו"א דוד זמירות הוא
הנחה מאמר אדה"ז" ומקשה מדרמ"צ; ולענ"ד תהיפך הוא הנכון,
שמסתבר יותר כמפורש בדרמ"צ והקדמת בני הגאון המחבר שהוא
כי"ק (או עכ"פ העתקה מכי"ק) .ומ"ש באוה"ת "וסברי הכותב
אינם בדקדוק כ"כ" (שזה קאי על מניח ,ולא מעתיק) צ"ע,
ואולי יש השמטת הדפוס שם וכיו"ב .ובכל אופן אינו נראה

-
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כג

שהצ"צ יכתוב על הנדפס בתניא "ודברי הכותב כו'".
אבל לכאררה יש לעיין ,אולי ד"ה דוד ומירות אינר חלק
מקו"א כ"א הוא אגרת (וכמו הבא לאח"ז שאינו חלק מקו"א

ןי מהי השייכות בין

כ"א הם גי אגררת)
להמבואר בחלק ראשון דתניא?

תוכן ד"ה זה

אבל להעיר שמזה גופא שבסה"מ אתהלל נעתק דוד זמירות

בהמשך לקו"א מוכח שהוא חלק ממנו.

הרב חיים שלמה ליס
 -ברוקלין נ.י- .

יט* .בקשר עם כללות הביאור דענין התמורה ("אם המר ימירנו
והי' הוא ותמורתו יהי' קודש") בעבודת השם  -בלקו"ש דשבוע
שעבר (פ' בשלח)  -יש להעיר:
א) מאו"ת להה"מ מ"פ בחוקותי (מד ,ד) ,וז"ל" :ואם
המר יחידנו והי' היא ותמורתו יהי' קודש.היינו אהבת
הגרועים בנפלו למטה בסוד שבירת הכלצה ועלו אותו למעלה,
ויקח אותה אהבה לעבוד את ה' ,וזהו והי' ,לשון שמחה ,הוא
ותמורתו יהי' קודש
וראה גם אוה"ת נ"ך ח"ב ע' א'כז (הובא שם או"ח הנ"ל,
ועוד ענינים בענין התמורה).
ב) מעמק המלך שער רישא דלא אחידע בתחלופו (ע"א):
"גמר תיקון הערלם הזה לעשות מרע טוב עד שיהו' כולו טרב
והי' הוא ותמררתו
שנאמר לא ימיר טוב ברע ואם המר
ר
מ
י
ניהמלך (שער א') ספנ"ג
יהי' קודש כו'" .וראה שם שער שעשועי
הרב יוצף ארמון
 ברוקלין נ.י- .כ** בד"ה באתי לגני (דשבת שעברה)
במקומות ספורות בחסידות ,שגם לפני
מדבר בעץ חיים בתחלתו (שהי' אוא"ס
וסילק אורו על הצד כו')  -הי' עות
הענין בזה.
והנה ,בהערת כ"ק אדמו"ר שליט"א בד"ה החלצו תרנ"ט
(סה"מ תרנ"ט ע' עז)'איתא וז"ל( ,ההדגשה שלי)" :מקום
פנוי זה אינו החלל ומקום פנוי שבו מדבר בע"ח בתחלתו

הובא מבקבלה ,והובא
צמצום הראשון שבו
ממלא כל מקום החלל
צמצום ,ונתבאר בהמאמר

---------------") שייך למדור לקו"ש.
**) שייך למדור חסידות.

המערכת

כד
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באוצ"ח מבג"ש מ"ח ושהובא בכ"מ
בדא"ח ,כי
רי רבותינו ע' עד
שבבחי' עגול מרובע ולא עגול
.
'
ו
כ
ו
ובדב
עד"ז ד"ה העושה סוכתו רדע"ת".
וכמבואר בעמה"מ (שהובא בהערה שם ,ובד"ה העושה סוכתו)
שער ב' פרק ב' שצמצום המלבוש הוא מרובע.
בד"ה
 ולהעיר שעמה"מ הנ"ל הובא גםויהי בנסוע
תרס"ט (נוסף לד"ה העושה סוכתו הנ"ל).
אבל עדיין צריך
י בד"ה העושה סוכתו וד"ה .
מפורשעיון ,כ
שצמצום המלבוש ,בבחי' מרובע ,הוא
ויהי בנסוע הנ"ל
רי צמצום הראשון בבחי' עיגול ,כמבואר שם (ע"פ מ"ש
לאח
במק"מ לזח"א ה ,ב) שעיגולא וריבוע הוא עיגולים ויושר,
ועיגולים למעלה מיושר (ובלשון הזהר שם  -עיגולים וריבועא
דלגיו ,כמבואר כמק"מ שם) .ומבאר שם שעיגולא הוא בחי'
האור מקיף דאוא"ס שלפני הצמצום ,בחי' עיגול הגדול שלפני
הקו ,וריבוע הוא אור המלביש שאחר הצמצום ,ובדרך כלל לאחר
הצמצום עיקרו בחי' יושר (ריבוע) ולפני הצמצום עיקרו בחי'
עיגולים .ואח"כ מוסיף (בד"ה העושה סוכתו) שי"ל שכ'
הבחינות דעיגולא וריבוע הם גם באוא"ס לפני הצמצום ,וגם
שם הרי עיגולא למעלה מריבוע.
וזהו מילתא בטעמא ,כמבואר שם ,שעיגולא (בחי' סמ"ך -
כציור דאות סמ"ך בעיגול) מורה שאין לו אחיזה והתיישבות
כלל בהפנימי ,היינו שזה מובדל לגמרי מהעולמות והשתלשלות,
משא"כ ריבוע (בחי' מ"מ סתומה)  -מורה שיש מזה אחיזה
והתיישבות בהפנימי ,לכן יש לו ד' קצוות (ריבוע) ,כנגד
ב' אותיות דשם הוי' וכו'.
וכן משמע באוה"ת בהעלותך ע' חד ,עיי"ש .ממאו"א אות
ע' סעיף ו'.
ועפ"ז צריך ביאור במ"ש בהערה הנ"ל שצמצום בבחי'
הוא לפני הצמצום

מרובע הוא לפני צמצום בבחי' עיגול.
ואולי כדי לברר זה  -יש לעיין בהמבואר בהמשך הענין
בס' עמה"מ ,שאולי מובן מתוכן הענין שם שצמצום דבחי'
מרובע (צמצום המלבוש הנקרא אויר קדמון כו') בא לפני
צמצום בבחי' עיגול( .ולהעיר שבד"ה ויהי בנסוע הנ"ל כ'
ש"מבואר בעמה"מ בענין הצמצום דהצמצום שבאוא"ס הוא בבחי'
עיגול דוקא ~כמ"ש בע"ח",
ואולי זהו הפירוש במ"ש בעמה"מ שם (שער ב') פ"ג
שכדור הטהירו הוא עיגול שעומד בתוך המרובע (דאויר קדמון),
לכן עודפי' על העיגול די קרנות ש 5אויר קדמון" .ועיי"ש

-

יתרו ה'תשמ"ה -

כה

גם בשער כדור הטהירו פ"א ופ"ו .ואם בחי' טהירו (כדור
הטהירו שהוא עיגול) הו"ע דצמצום בבחי' עיגול  -נמצא
שצמצום בבחי' מרובע הוא לפני דצמצום בבחי' עיגול (שהרי
העיגול הוא בתוך הריבוע) .ועצ"ע גדול בזה.
[ובכלל  -לימוד הקבלה (בלי ביאורו בחסידות) אינו
לאנשים כערכנו ,כידוע הזהירות בזה ,וכמדובר בהתוועדות
באור לט"ו בשבט ,שחסידים לא עסקו בספרי הקבלה ,כ"א מה
שהובא משם בתורת החסידות ,אבל לאידך  -הרי ענין הנ"ל
הובא בהערת כ"ק אדמו"ר שליט"א ובמאמר ד"ה באתי לגני ש.ז.
ובטח הכוונה לעיין ולפלפל בזה עד כמה שאפשרי].
ולהעיר שבד"ה ויהי בנסוע הנ"ל כ' ש"מבואר בעמה"מ
בענין הצמצום דהצמצום שבאוא"ס הוא בבחי' עיגול דוקא
וכמ"ש בע"ח ,וצמצום המלבוש הוא בבחי' ריבוע דוקא"  -אבל
שם מבאר שעיגול הוא למעלה מריבוע ,כנ"ל.
עוד יש להעיר  -מאוה"ת ברכה ע' א'תתמה ואילך,
שהובא שם פי' המק"מ הנ"ל בענין עיגולא וריבוע ,שזהו
עיגולים ויושר ,ומבאר שם שיש בחי' עיגולים שלמעלה מן
היושר (ושרשן הוא עיגול הגדול) ,ועפ"ז הרי עיגולא הוא
למעלה מריבוע (יושר) ,ויש עיגולים (הנמשכים מיושר) שלמטה
מיושר ,ועפ"ז הרי ריבוע הוא למעלה מעיגולא [ובל' חז"ל
גול דנפיק מגו ריבועא...ריבועא דנפיק מגו
(סוכה ה .א) "עי
עיגולאהן .וראה גם ספר הערכים חב"ד מערכת אותיות  -אות
סמ"ך ע' רכא ואילך בתיווך ב' הביאורים אם סמ"ך הוא גבוה
ממ"מ סתומה או מ"מ סתומה גבוה מסמ"ך ,וש"נ.
אבל צ"ע באם יש לבאר כן בנוגע לצמצום דעיגולא
וריבוע  -כי באוה"ת הנ"ל לא הובא זה בקשר עם צמצום
יבוע ,ובנוגע לצמצום  -מפורש במאמרים הנ"ל
דעיגולא ור
שצמצום דבחי' עיגול הוא למעלה מצמצום דבחי' מרובע .אבל
לאידך גימא  -במאמרים הנ"ל מקשר המק"מ (לזח"א ה ,ב)
שעיגולא וריבוע הוא עיגולים ויושר עם ענין דצמצום בבחי'
ויגול וצמצום דמלבוש (מרובע).
וראה גם מאו"א הנ"ל (הובא ונתבאר באוה"ת בהעלותך
הנ"ל) ,וז"ל :עיגולא וריבוע ,כי בל דבר מרובע בנקבה...
וכן הארץ היא מרובעת די כנפות הארץ ,אך השמים זכרים
עגולים עגולא רהיט ,וכן בחי' העיגול יותר שלם במרכזין
מהריבועא (ונתבאר באוה"ת שם בקשר עם צמצום בבחי' עיגול,
למעלה ממרובע) ,וזהו בחי' ריבועא ועיגולא.
אך בערך יושר ועיגול אז הנקבה בסוד העיגול נקבה

תסובבל עיי"ש באוה"ת.
ועצ"ע גדול בכ"ז ,כנ"ל.

הרב חיים רוט
 -ברוקלין נ.י- .

חש
דוב שיחי'

התפים ישראי

ירגז הכנסו
מפנות
בשם מ' ס"ז שבס
השנם תח 8שנת פלך הפשיא

יעי

וישבות
אחיו :משה שפוצל ,מנשה יצחק ואביהם אבא שיאיו
שיחיו
אאיותי :רצי ,שרם ,חנה ,מניש ,ברכה

ורייזי

נדפס *9י חוריפפ
מרח"ת ר' דוד וזוגתו מרת צבי' שיאיו
פרידפאן

