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-------------------א .בלקו"ש משפטים ש.ז .מביא וז"ל; אינעם גדר און טעם
פון אט רעם דין ,אז כזמן הזה ווערט מען א גר (גמור)
בלויז דורך מילה און טבילה (כאטש אז בזמן הבית איז דער
כניסה לברית דורך דריי זאכן ,עכ"ל .ובהערה  8מביא....:
והיינו שהלימוד מ"לדורותיכם הוא  -שבזמן הזה אינה מעכבת
משא"כ בזמן הבית כל השלושה דברים הם לעיכובא וע"י מילה
וטבילה לא נעשה גר כלל אבל הרמב"ם. ..שגם בזמו הבית הקרבן
מעכבו להיות גר גמור רק בנוגע לקדשים אבל לשאר דברים הוה

כישראל לכל דבר ,עכ"ל.

וראה גם בספר אפר קדשים סימן נ' שמביא.וז"ל" :ראי'
דקרבן אינה מעכב בגירות ממשנה פסחים צב ,גבי גר שנתגייר

בערב פסח ב"ש אומרים טובל ואוכל את פסחו וב"ה אומרים
הפורש מן הערלה כפורש מן הקבר וצריך הנאה משום גזירת
שמא יטמא לשנה הבאה וכו' ואמאי לא תשיב מתניתיך קרבו .
דהא גר צריך להביא קרבן כדי להתירו לאכול בקדשים ,ואפי'
לב"ה הטעם רק משום גזירה אבל לא משום שחסר עוד לו הקרבן
ובע"כ דהא פסק הרמב"ם דהקרבן מעכב זהו דוקא בקרבן שאין
קבוע לו זמן ,אז אמרינן רקודם שיהא רשאי לאכול קדשים
מוכרח להביא קרבנו קרבן גירות ואח"כ יאכל את עצמו כחוכת
קרבן פסח שהוא קרבן שקבוע לו זמן ואם יעבור הזמן הוא
בחיוב כרת ,אז לפי הסברא מותר לאכול קרבן פסח אף שחסר לו
קרבן גירות שמא יטמא וכו' ,עיי"ש.
*

*

*

באות ד' שם"... :ויש לומר הביאור בזה :לשון הרמב"ם
"שקרבנו עכבו להיות גר גמור  -עם האלט אים אפ (און ניט
בלשון חיוב  -אז דער קרבן "עושה אותו גר גמור אדער
מגיירו וכיו"ב) מיינט (ניט אז הבאת קרבן מאכט אים פאר
א גר גמור ד.ה .אז דורך מילה וטבילה ווערט ער א ישראל
בלויז לשאר דברים און ב ער זאל האבען א דין ישראל
(אויך) לגבי קדשים ווערט
כדיעס געטאן ע"י קרבו נאר) אז זיין
ניט ברענגען דעם קרבן איז אים מעכב פון צו זיין אין דעם
ענין א גר גמור .ובהערה  24מביא :ואולי יש לומר שמטעם זה
שינה הרמב"ם בלשונו ,שכתב בהלכה ד' כמ"פ הרצאת הקרבן,
(ולא כמ"ש בהחלת הפרק בנוגע לבנ"י "בשלושה דברים נכנסו
ישראל לברית במילה טבילה וקרבן) כי הקרבן לדורות גם בזמן
הבית הוי נגדר הרצאה מעין גדר כפרה...משא"ב אצל אבותינו
(במ"ת) הי' קרבן לא רק בגדר הרצאה כ"א גם שעי"ז נכנסו

 -תרומה היתשמ"ה

ד

אבותינו לברית ,עכ"ל.
ועפ"י ביאור זה מובן ג"כ לשון הרמב"ם בפיה"מ בהקדמתו
לסדר קדשים שכתב :והגר אינו נכנפ לגמרי בדת להיות בבלל
ישראל אלא בג' דברים מילה טבילה והרצאת קרבן כמו שעשו
ישראל ג"כ כשנכנסו בדת הזאת שמל אותם הנביא...והקריבו...
ואז ניתנה להם תורה וכו' עכ"ל .וכאן מביא ג"כ לשון
הרצאה בנוגע לדורות משא"כ בדור המדבר מביא קרבן סתם.
*

*

*

באות ח' שם..." :אוו אויף דעם איז
דיכניסה פון זיין
ביי יעדער אידן איז פארן בכל יום ויום די

הוראה וויבאלד

נפש הקדושה (וואס דערפאר קעו יעדער איד און נאכמער
יעדער איד איז מחויב מאכך די ברכה שלא עשני גוי און
ל.בלי
ספק וספיקא בעולם אז ס'איז ח"ו א ברבה
עכ"

לבטלה".
ובהערה  49-50מביא :ובפרט להריעה דמעם נט"י
בכל יום הוא מפני שנעשה ברי' חדשה (שו"ע אדה"ז או"ח
(מהדו"ק) ס"א ס"א (מט"ו ומג"א) ראה עד"ז (בנוגע ברכת סלח
לנו) אגה"ת פי"א ,עכ"ל.
ועפי"ז אפשר לתרץ שאלה ששאלתי בגליון נה (הנד)
דכתבתי שם דבסידור אדה"ז (תפלות מכל השנה וכן נדפס
בסידור תהלת ה') בק"ש שעל המטה מביא בסדר רבש"ע הריני
מוחל וכו' בין בגלגול זה ובין בגלגול אחר לבל בר וכו'
וצ"ל למה אומרין זאת בכל לילה דהרי אם כבר מחל פעם אחת
למה חוזרין ומוחלין בכל לילה.
אבל עפ"י ביאור הנ"ל דבל יום יש כניסה פון זיין נפש
הקדושה והוא נעשה על דרר בריי הדשה במילא מובן דצריך
למחול לגלגול אחר עוד הפעם.
שאול שמעון דויטש
בבוקר

 -תלמיד בישיבה -

ב .בנוגע למה שהקשה הח' י.א.ב .בגליון יט
מלקר"ש חכ"א עמ'  63וז"ל :לדעת ר"ש...דער דין איז
"גרים...אין להם קריבה אפי' שני אחים שנתגיירו מעידים זה
לזה דגר שנתגייר כקטן שנולד רמי" איז באם תמצא לומר אז
בא יציאת מצרים האבען אידן געהאט א דין פון גרים אינו
מיבן :וואס איז די ראי' פון רעם וואם עדות זו תהא כשרה
בכם משה ואהרן וואס האבן געהאט א דין פון גריס  -צו לאחר
(אות ד)

אז

מ"ת קרובים? עכ"ל וע"ש.
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ועי' תוס' ר"ה כב ,א .ד"ה ופסלו וז"ל:
סברוידרשינן
כר"ש דמכשיר בקירוב והחודש הזה לכם היינו בכם
נמי כשריך ומיוחסין למעוטי גר וממזר ...ע"כ.
נמצא דלדעת ר"ש גרים פסולים להעיד בקדה"ח ,ולכאורה
לפי"ז הרי ממ"נ :אם משה ואהרן היו גרים הר פסולים
םישלכך העידו
מלהעיד על קדה"ח ואם הם לא היו גרים אמיתי
על קדה"ח א"כ מהו כל השקו"ט בהשיחה הלא מוכח מהם שפיר
דאחים כשרים? ע"כ לשון קושייתו.
ויש לתרץ קושייתו מתוס' (שם) :שיש חילוק בין רש"י
ותוס' מאיפה דורשין ,שרש"י סובר שדורשין "מהחודש הזה לכם"
ותוס' סובר הפסול של גרים הוא "ממשפט" "כי חק לישראל
הוא" ...והוא ע"פ מ"ש בס' ערוך לנר ד"ה
ופסלו וז"ל... :
ומשוחררים
ם
ולא ידעתי למה לא כת' התוס' דפסול גר
כ"ה):י דמשפט כתיב דדמי
לדיני ממונות כדאמרינן לקמן (דף
גי'
והרי התוס' לשיטתם לפי מה שכתבו בנדה (מט ,ב) גר שאין
אמו מישראל פסול לד"מ לדין לישראל וכ"כ ג"כ בסנהדרין
וא"כ ה"ה דפסול עבד משוחרר ,אנן לפי"ז יקשה לפי האמת
לדידן דפסקינן כמ"ד שקבלו לעבד משוחרר ושימאי כשר כיון
ש"י שהביאו
דפסול לדיני ממונות אע"כ יהי' מוכח כשיטת ר
התוס' שם דגר כשר לד"מ ויקשה על התוס' ,וי"ל דהט"א הקשה
דהכא משמע דמה דדרשינן מלכם היינו לענין עדות החודש
ולקמן ר"פ ראוהו ב"ד משמע דלענין דיינים כתיב ותירץ
דודאי קרא לעניך דייגים כתיב רמשה ואהרן דיינוס היו ומ"מ
יליף מיני' ג"כ דקרובים כשרים לעדות דכל הכשר לדון
כשר להעיד אכן התינח לענין הכשר דיינים אבל לענין פסול
הדיינים אין ראי' על העדים דהא תנן בנדה (שם) ויש שכשר
להעיד ואין כשר לדון ולכן שפיר י"ל דאף דגר פסול להיות
דיין בקדה"ח מ"מ להיות עד כשר .כך י"ל שלא יקשה לדידן
עפ"י הלכתא אבל על החוסי לא שייך תירוצינו שהרי האוס'
כתבו דפסול עבד משוחרר לעדות הוי "מלכם" בדומין ביחוס
כמותכם הרי שפשיטא להו דילפינן גם לענין פסול עדות
מדיינים וא"כ הוי מצי למימר בפשיטות דמשפט כתיב בי'
 -ולשיטתם גר ועבד משוחרר לד"מ .עכ"ל- .
עפ"ז י"ל שקושייתו אינו קושיא מפני שהשיחה מדברת
לפי שיטת ר"ש שדורש מהפסוק "לכם" שקרובים כשרים לקרה"ח
ותוס' סובר כרבנן שהם דורשין מהפסוק "לבת" מסורה לנם
לגדולי הדור שכמותכם מיוחסים שבכם .ולפי שיטת ר"ש גר
כשר להעיד בקדה"ח אף שפסול לדון ,משא"כ רבנן (ותוס')
שסוברים גר פסול להעיד בקדה"ח מפני שלומדים שפסולים לדון
פסולים גס להעיד.
ק
ח
צ
י
צירקינד
לוי

ישיבה גדולה מיאמי
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ג .בלקו"ש חלק ו' פ' תרומה שיחהיב' מסביר ברשוי
י היו
בפרשתינו כז ,יט .שלרש"י יש ספק אם היתדות רהמשכך
תחובין בקרקע ,או קשורין ותלויין וכובדן מכביד שפולי
היריעות שלא ינועו ברוח.
ומסביר שיהי' נפק"מ בין בי הסברות עד כמה הי' קדושת
הקרקע במשכן ,בזמן שהי' המשכן חונה שם ,וז"ל :לויט דעם
אופן אז די יחידות האבו אויפגעהאלטן דעם משכן בלויו דורך
זייער כובד ,דארף אויסקזמען ,אז אט די קדושה וואס ווערט
נשפע פון משכן אין קרקע המשכן איז נאר א מסובב ,האט
דורכגענומען דעם עפר נאר בחיצוניות ,עם איז ניט פארבונדן
מיס דעם שטח הקרקע אלם פרט ,נאר אלס קרקע סתם ,היות אז
אויך ווען ער איז געשטאנען איז דער משכן ניט געווען
איינגעפעסטיקט דורך חיבור ותקיעה בקרקע ,נאר זיך
אויפגעהאלטן אויף דער קרקע דורך אן אנדער זאך כובד
היתדות ,משא"ב לויטן פירוש אז די יחידות זיינען געווען
"תחובין בארץ" האט די קדושה פון משכו אריינגעדרונגען
אין רעם שטח הקרקע בפנימיות ,ע"כ.
ובהערה  36מציין וז"ל :ואולי י"ל דנפק"מ האם במשכן
אסורה חציצה בין רגלי הכהנים לקרקע .ע"כ .היינו
חי
ופ
מקודשתדל
הפירוש שהיו תהובין בקרקע הרי הקרקע עצמה
ציצה
אסורה משא"כ אם היו תלוין .י"ל שחציצה מותרת דהקרקע לא
קדושה מצד עצמה.

ולכאורה לפי פירוש רש"י על הש"ס בפסחים מה ,ב( .וע"ע
תשו' ר"י ב"ר יהודה בתשובת רש"י סי' לג ,דכתב "דאי"ז
עמידה מעליא") ,הא דאם הוי חציצה בין רגלי הכהנים לרצפת
העזרה עבודתו פסולה משום דכתיב "לעמוד לשרת" ואין זו
נקרא עמידה ,ולפי"ז דאם עומד על דבר המפסיק בינו לקרקע
אין זה נקרא עמידה ללמדים זאת מפסוק א"כ מאי נפלא מינא
יש בין מקדש למשכן הרי גם במשכן לכל הדיעות הי' צריך
להיות עבודתו פסולה.
והערני ח"א שהרש"ש בפסחים 6ה ,ב ,מעיר דבעצם הענין
הא דרש"י כותב דחציצה פסולה בעבודה משום דכתיב לעמד לשרת
ואין זו עמיתה (כדלעיל) אינו מובן דהגמ' עצמה בזבחים
כד ,א .לומדת זאת מג"ש מכלי שרת דהתם חציצה אסור כמ"כ
בעמידה ולמה צריך רש"י טעם אחר .וצ"ע.
מענדל פעווזנער
 -תלמיד בישיבה -
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ד .בגליון העבר דש"פ משפטים (כא) אות ד' הקשה הח' מ.א.
על מה שמובא בלקו"ש ח"א (ע'  )272שאע"פ שעומדים בזמן
שהמשיח אינו יכול לבא צריך לחכות לו בכל יום שיבא ,ואם
יבא ,כבר יתרץ אליהו הקושיא למה הגיע בזמן שאינו יכול לבא
והקשה ע"ז הנ"ל שהרי זה שאינו יכול לבא בזמן מסויים
זהו עפ"י תורה ביודעם שהמשיח הי' יכול לבא בכל רגע ומ"מ
אמרו רז"ל שלא יכול לבא ,וצריך ביאור איך יכול לבא בזמנים
שכתוב בהם שלא יכול לבא.
ואולי אפשר לבאר ,שיש ב' מיני עתים שהמשיח הי' יכול
לבא או באחד מן הקצים( ,וכידוע שכלו כל הקצים) או אם
ן .
ישראל עושים תשובה ,וכדאיתא ברמב"ם" :כשישראל עושי
חשוכה מיד הן נגאלין" ,אזי אם הי' מגיע בא' מן הקצית אז
ע"פ פשטות הקצים האלו אינם יוצאים כימים שאמרו רז"ל שלא
יבא ,כגוך אין בן דוד בא בשבת וכיוצא בו ,ואז מסתמא יום
השבת לא נכלל בא' מן הקצים ,אבל זה שיכול להגיע בכל רגע
מסתמא יכול להגיע אפילו כשבת או שאר הזמנים שאמרו חז"ל
שלא יבוא,
ל
"
י
ועו
הקושיא
עצמה
שזה
ץ
ר
ת
י
ו
ה
י
ל
א
הבביא ,אבל
מצדינו אנו צריכים לחכות לו ולקוות שיבוא בכל רגע ,ואם
תאמר הא לא יכול לבא בזמנים מסויימים ,זה אינו נוגע לך,
זה כבר יתרץ אליהו הנביא( ,וראה שיחת כ"ק אדמו"ר שליט"א
עם הרב פנחס מנחם אלתר ר"מ שפת אמת בענין זה ,ובעוד כ"מ).
ומה שהקשה אחרי זה הת' הנ"ל בתשובה שם שענה לו
פי פשטות
שכשיגיע יתרץ הקושיא הזאת ,שלכאורה צ"ל,
הענין של "תיקו" הוא רק כאשר יש קושיא בדבר שיש סברא -
לכאך וסברא לכאן ולא ידוע איך לפשוט ,משא"כ כשיש
מלכתחילה סברא לצד א' ,תמיהני על זה דהא
הוה כשיש סברא לשני
צדדים זה לא קושיא אלא אבעיא ,וקשיא
סתירה ממקום א'
לשני ,ועפי"ז יש לנו פה קושיא איך יכול לבא בזמן שאמרו
חז"ל שלא יבוא.

דעי

רסקי
חיים דניאל פיק
 -תלמיד בישיבה -

נג ל ה
ה .בנוגע למה ששאלתי בגליון הקודם( ,משפטים  -כא)
אות ט' למה באו הברכות; א) וברך את לחמך ואת מימיך,
ב) והסירותי מחלה מקרבך ,ג) לא תהי' משכלה ועקרה בארצך.

 -תרומה ה'תשמ"ה

ח

ד) את מטפר ימיך אמלא .לכאורה באופן של צמצום ובהעדר
הרהבה בניגוד לזה כמו שהם כתובים כמה פעמים בתורה,

אולי

אפשר לתרץ:
שהיות שבפרשה זו

כתיב ...אל תמה בו כי לא ישא
אם
בקלו וגו',
לזה כתיב

שמוע תשמע
לפשעכם ,ובהמשר
לבאורה מכל זה משמע שעיקרכיההדגשה כאן הוא על
תעשה .וגם אח"כ כתיב ועבדת את ה' אלקיכם ,שכמו שנתבאר
כהשיחה הנ"ל זהו ציווי על שלילת עבורה זרה.
ולכן היות שברכות אלו באו לשכר (עכ"פ בעיקר) ,על
קיום מצות לא תעשה ועל העדר השייכות לעבודה זרה ,שהענין
בזה הוא שיש כאן מציאות של רע והוא פורש ממנו .וידוע
הוא מדה כנגד מדה.
שמדתו של
מצות ל"

הקב'"

לכן נתבטא ענין זה בכל הברכות דהיינו כמו שהוא
פירש מרע (קיום מצות לא תעשה והעדר עבודה זרה) .כן משמרו
השי"ת מכל דבר רע א) וברך את לחמך ואת מימך  -שלא יחסר
דברים המוכרהיט לו .ב) והסירותי מחלה מקרבך  -שלא יבא
עליו חולי רע ,או אם בא עליו יסיר השי"ת החולי ממנו.
ג) לא תהי' משכלה ועקרה  -שלא יחסר הבנים שיש לו.
יחסר בימיו הקצובים לו.
ד) את מספר ימיך אמלא
 של"ולכו אין קושיא משאר מקומות שבכל התורה כולה שהברכות
באים בהרחבה גדולה יותר ,ששם הם על כללות קיום התורה
ומצות ,אבל כאן ההדגשה הוא על קיום מצית לא תעשה.
הרב וו .ראזענבלום
 -ברוקלין נ.י- .

ת סי

ד1ת

ו .במאמר לא תהי' משכלה תשי"ב (בלתי מוגה) מבאר שכל
התורה היא כשלישי המדבר שהוא בחינת עצמות ומהות א"ס ב"ה
שלמעלה מבחי' דשת ראי' ומשה ...נאר ער דארציילט וואט איז
פאר געקומן אין סדר השתלשלות...ועל זה אומר ועבדתם את
הי אלוקיכם רעלידי העבודה הנה לא זו בלבד אשר וברר את
לחמך ואת מימך ,שהוא ברכה משם הוי' ,אלא עוד זאת דלהיות
שבעבודתו פעל ענין צירוף הבריות שהוא עניו האתהפכא,
לזאת הנה והסירותי מחלה מקרבך מבחי' "עצמות" ,ובזה יובן
מה שאומר והפירו מחלה מקרבך דלפעמים איתא כל המחלה
במצריםתילא אשים עליך גו' .והיינו שהיא מחלה כזו
אשר שמתי
וואס עם קען זיין און עס קען ניט זיין וע"ז הוא אומר לא
אשים עליך שלא תהי' המחלה ,וכאן הוא אומר והסירותי מחלה

-
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ט

מקרבך ,היינו שהמחלה ישנה אלא שמכל מקום והסירותי,
דלהיות שוהסירותי לשון נוכח קאי על שלישי המדבר בהי'
העצמות הנה בכחי להסיר גם מחלה זו ,עכ"ל.
ולא הבנתי דלכאורה כל המחלה אשר שמתי במצרים לא
"אשים" עליך הוא גם לשוך נכח וא"כ למה כאן מדובר אודות
ע זיין און עס קען ניט זיין וע"ז אומר
מחלה אשר עם קען י
לא אשים דמכיון שמדובר כאן בלשון נוכח דקאי על עצמות
ומהות שבכוחו להסיר גם מחלה אשר ישנה כבר.
אברהם יהושע העפיל שטרנברג
 -תלמיד בישיבה -

שי

ח

1

ת

ז .בהנחת הח' דשיחת ש"פ משפטים מנ"ט ,בהשאלות לפרש"י
"ושתי את גבולך גו'" ,וז"ל" :ארץ אדום וארץ מואב (ועמון)
געפינען זיך על הגבול המזרחי פון ארץ ישראל ,מעבר לירדן.
משא"כ נהר פרת איז א מאך ווייטער לצד מזרח .במילא קומט
אוים אז "ושתי את גבולך גו' ממדבר עד הנהר (פרת) כי אתן
בידכם את יושבי הארץ וגרשתמו מפניך ,איז כולל אויד ארץ
אדום ומואב  -היינט ווי שרייבט רש"י בפי בשלח בנוגע צו
אדום ומואב אז "לא עליהם הולכים"?" עכ"ל ההנחה.
ולא הבנתי:
מפורש בפרש"י [מסעי לד ,ג)" :שלש ארצות יושבות
למציע
ה של ארץ ישראל זו אצל זו .קצת ארץ מצרים ,וארץ אדום
כולה וארץ מואב כולה ,ארץ מצרים במקצוע דרומית מערבית...
וארץ אדום אצלה לצד המזרח (כלומר ,דרומית לארץ מצרים,
אבל בהמשך דרומה של א"י) ,וארץ מואב אצל ארץ אדום בסוף
הדרום למזרח...נמצא.י.מקצוע דרומית מזרחית שלה (של ארץ
בנען) אצל ארץ אדום" .כלומר :ארץ אדום וארץ מואב הם
כצדה הדרומי של ארץ ישראל (מזרחה לארץ מצרים).
ואילו נהר פרת הוא בגבול הצפוני של ארץ ישראל,
(כמפורש במדרש הגדול עה"פ" :עד הנהר  -זה צפון ארץ ישראל"
וכ"ה בפי' הרשכ"ם עה"פ" :עד הנהר  -נהר פרת בצפון).
וא"כ ,העובדה שגבולה הצפוני של ארץ ישראל מגיע עד
לנהר פרת ,אינה מוכיחה מאומה ~ם ארץ אדום וארץ מואב
שבדרומה של ארץ ישראל  -בתוך הגבול או מחוץ הימנו?!
ולפענ"דו הקושיא בהשיחה לא היתה מהגבול ד"נהר פרת"
דוקא ,כי אם מהגבול ר"ים סוף" ,שהוא בדרומה של ארץ ישראל,

י

-
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דרומה מארץ אדום ומואב שישבו בדרומה של ארץ ישראל
(כמפורש בפרשוני (דברים א ,מ .ב ,א) שים סוף הי' דרומית
להר שעיר שבאדום) ,ולכן ,אם גבולה הדרו של ארץ ישראל
ומואבמי(צפונית לים סוף)
מגיע עד ים סוף ,הרי בודאי שאדום
בתוך הגבול ,כפשוט.
*

*

*

בשיחה הנ"ל ,בקטע הבא ,וז"ל :אפילו אויב מ'וועט
ואגן אז דער בן חמש ווייסט ניט וואו ארץ אדום ומואב
געפינען זיך  -וועט ער דאס אבער שפעטער לערנען בפ' חוקת,
וועטביי אים דארטן ווערן די שאלה ,וויבאלד אז כיבוש
שטח עד נהר פרת (ווי עם שטייט
הארץ איז כולל דעם גאנצן
בפ' משפטים) ,במילא איז דאס אויך כולל אדום ומואב -
היינט ווי שרייבט רש"י "לא עליהם הולכים"? עכ"ל ההנחה.

ולא הבנתי:
.
ו
נ
י
א
יודע היכן ארץ אדום ומואב ,וצריך.
אם הבן ה'
להמתין עד שילמד פ' חוקת[ .דרך אגב :כשמחפשים בפ' חוקת
למצוא את מקומה של ארץ אדום הנה :בפסוק "וישלח משה
מלאכים גו'" עד לסיום הענין " --ויט ישראל מעליו" (כ ,יד
ואילך -כמצויין בהערה  ,)120לא נתפרש מאומה אודות מקומה
של ארץ אדום.

ואולי הכוונה שכאשר ילמד אודות הליכת בנ"י בסמיכות
מקום לארץ אדום  -בודאי יתעניין אצל המלמד היכן היא ארץ
אדום ,ואז ישיב לו המלמד על כך.
ויותר מסתבר ,שהכוונה לפסוק אחר " -ויסעו מהר ההר
דרך ים סוף לסבוב )"! 4ע ,אדוי' (כא ,ד) ,שמכאן רואים
שארץ אדום היא בסמיכות לים סוף ,ומכאן ראי' נוספת (אם

להאמור לעיל שארץ אדום קרובה יותר לים

יש צורר בכך)
מאשר לנהר פרת.
ועכ"פ בנוגע לעניננו] הנה כשילמד הבן ה' פ' חוקת -
תהי' קושייתו להיפך ממש:
בפ' חוקת נב ,יד ואילך) מסופר שמשה שלח מלאכים אל
מלך אדום בספרו לו על כל התלאה אשר מצאתם עד הגיעם הלום,
ולכן מבקש ממנו שיניח לו לעבור דרר ארצו" ,לא נטה ימין
ושמאל עד אשר נעביר גבולך" ,ובסופו של דבר  -הודיע אדום
בהחלטיות "לא תעבור בי" ,ולא עוד ,אלא ש"ויצא אדום לקראתו
בעם כבד וביד חזקה" ,ובפרש"י" :במה שהורשני אבי ועל חרבר

תחי'".

סוף

-

יא
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וא"כ ,מפ' חוקת  -לא זו בלבד שאין שום קושיא על

פרש"י בפ' בשלח שאין לאדום מה לפחד מכיון שלא עליהם
הולכים ,אלא אדרבה ,מכאן ראי' הכי גדולה שאדום לא פחדו
מבנ"י ,שהרי לא הניחום לעבור דרך ארצם ,ולא עוד ,אלא
שיצאו נגדם "בעם כבד וביד חזקה"?!
ואם יש להקשות מפ' חוקת  -הרי הקושיא היא להיפך:
מכיון שבפ' משפטים הבטיח הקב"ה לבנ"י "ושתי את גבולך מים
סוף וגו' עד הנהר" ,שבזה נכלל ארץ אדום ומואב  -היתכן
שכאשר בנ"י מגיעים סמוך לארץ אדום ,שולח משה רבינו מלאכים
לבקש שיתנו לעבור דרך ארצם ,לכאורה ,הי' להם לכבוש את
ארץ אדום (כהבטחת הקב"ה "ושתי את גבולך גו'")?
ועד"ז בנוגע למואב  -כפי שמזכיר רש" בפי חוקת
אלאיהקיפום סביב,
(כא ,יג) "שלא נתנום לעבור בתוך ארצם
אף מואב כן".
וקושיא זו תגול עוד יותר  -כשילמד בפ' דברים (ב,
ה-ט) שבנ"י נצטוו "אל תתגרו בם" (באדום) ,וכן "אל תצר את
מואב" ,הלכאורה ,כיצד יתאים הדבר עם ההבטחה "ושתי את
גבולך מים סוף גו' עד הנהר"?
*

*

*

בהמשך ההנחה שם ,שהקושיא על דברי רש"י בפ' בשלח
ש"לא עליהם הולכים" ,אינה קושיא שנתחדשה בפ' משפטים ,אלא
בעצם קשה כבר מפ' לך" :לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר
מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת את הקיני את הקניזי ואת

הקדמוני" ,ובפרש"י :אדום ומואב ,וא"כ ,שואל הבן ה'ג כיצד
מפרש רש"י בפ' בשלח ש"לא עליהם הולכי ?'%ע"כ תוכן הדברים.
ולא הבנתי:
מפורש בפרש"י כפ' לך" :עשר אומות יש כאן ,ולא נתן
להם אלא שבעה גוים ,והשלשה אדום ומואב ועמון ,והם קיני

קניזי וקדמוני עתידים להיות ירושה לעתיד".
וא"כ ,לא זו כלבד שמכאן אין קושיא על פרש"י כפ'
בשלח ,אלא אדרבה :מכאן תירוץ גם על הקושיא מפ' משפטים -
שהרי הבן ה' יודע כבר מפ' לך שהכיבוש דאדום ומואב (ועמון)
יהי' לעתיד ,ולא באותו זמן שבו יכבשו ארץ שבע אומות,
ובמילא :אתי שפיר מ"ש רש"י בפ' בשלח שאדום ומואב לא הי'
להם לירא כלום ,שהרי לא עליהם הולכים.

תרומה ה'תשמ"ה
שוב ראיתי את הקושיות בפרש"י זה בהנחה בלה"ק ,ושם
הוא כאו"א קצת .ושם ראיתי שלא הוקשה מפ' לך ,ואדרבה,
שמשם אין להקשות מכיון שי"ל דקאי על העתיד (אגב :לפלא
שלא ציינו לפרש"י שם ,כי אם באופן ריש לומר) ,והקושיא
מפרשתנו  -בי בפרשתנו
מדובר אודות "ונחלת את הארץ" מיד
(ולא מה שיהי' לעתיד).
ומתוכן הדברים שם מוכח להדיא שעיקר הקושיא היא -
שבפועל
גבולךלא כבשו את ארץ אדום ומואב מיד ,אף שנאמר "ושתי
את
גו'".
והתירוץ (בסל"ז)  -שהיו סיבות שגרמו לשינוי בדבר,
בדוגמת השינוי שמשה לא הכניסם לארץ ,עיי"ש ודו"ק.
הרב משה אהרונוב
 -ברוקלין נ.י- .

ח .בגליון הקודם (כא) אות י"א עמד הח' י.י.ק .על מה
שחלקתי בין מכת ברד לשאר המכות ,דמכת ברד הופסק באמצע
זמנו ומשו"ז הי' מוכרח לנס להפסיקו ,משא"כ שאר המכות
ששמשו רביע חודש ומשו"ז בטל ממילא ,והעיר דהסברה זו
אינה מובנת כי מצד הכלל דלא עביר קוב"ה ניסא למגנא
שניהם שווים ובכל אופן הי' צריך להבטל ממילא.
וכדי לבאר הסברתי (שלפענ"ד מובן מעצמו לכן חמש
למקרא) ,אמשול לזה משל ( -ובודאי וועט מען זיך ניט
צוטשעפען צו א ווארט כי איני חושב ח"ו שאני כשלמה המלך
ש אדום שנצרך לאור '
ע"ה וכו' ,והמשל הוא רק בכללות)  -י
שיאיר עד עולם וממילא כשנותן שמן בהנר הוא נותן כל השמן
שיש לו (או שהכלי יקבל ,וכדומה) ,ויש אשר אינו נצרך לאור
לי
עולם רק לשבוע ואז יש לו שני ברירות או שישים שמן ב
גבול ובסוף השבוע יכבה הוא הנר ,או שלכתחלה ישים שמן
המספיק רק לשבוע ובסוף השבוע יכבה הנר מעצמו כי אין עוד
שמן בהנר ,ומוגן מעצמו שהאדם שיש לו ב' הברירות יבחור
באותו אופן וואס מאנט ~וינציקער ארגעט ,דהיינו שלא יוצרך
לכבותו אלא יכבה ממילא( ,חוץ באם שיש לו כוונה מיוחדת
בהכיבוי (או כוונה אחרת)) ,ויש אשר כבר הדליק נר שמספיק
רק לשבוע ובאמצע בא סיכה חיצונית (או איזו סיבה אחרת)
שאין לו עוד צורך בהנר ,הרי אז מובן מעצמו שככר אין לו
אותו הברירה שיכבה הנר מעצמו כי יש שמן מספיק לשבוע,
וממילא מוכרח הוא לעשות פעולת הכיבוי ,ובכיבוי זה יכול
להיות ג"כ אופנים שונים ,או שמכבה הנר ,והשמן נשאר
במקומו רק שאינו מאיר ,או שמסיר השמן וממילא אין מה
להאיר( ,או שמכבה תחלה הנר ואח"כ מסיר השמן ,או שמעביר
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הנר כמו שהוא דולק (או גם כשהוא נכבה) למקום אחר).
ויש עוד אופן והוא אשר נר שיכול להאיר לעולם כבר
דולק במקום אחר ומביאו לכאן ,ואז כשאין צורך בו יכול
להיות ג"כ ככל אופני הכיבוי דלעיל.
ועכשיו להנמשל ,הנס דדינה הוא בדוגמת הנר שנצרך
לעולם ,והמכות הם בדוגמת הנר הנצרך לשבוע ,ואופן הפסקת
המכה אם ע"י פעולה (חיובית או שלילית) או ממילא הוא
בדוגמת מדת השמן שנתן בהנר ,ומכת ברד (~כן מכת צפרדע .
ואכ"מ) הוא דוגמת הנר שכבר נדלק לשכוע ומצד סיבה אין לו
עוד צורך בזה ,בהוספה שיש ג"כ כוונה מיוחדת בהכיבוי,
ואופני הפסקת המכה אם ע"י שמטר לא הגיע ארצה או ע"י
שהמטר בטל הם בדוגמת אופני ההכבה אם ע"י כיבוי הנר או
ע"י הסרת השמן( ,ומכת ערוב וארבה הם בדוגמת אור עולם
הדולק במ"א (אבל בלא"ה הרי בפשטות הפסיקו ג"כ באמצע הזמן))
ועפיכהנ"ל לפענ"ד סרה האי הבנה ,כי אין הפי' שבכל
נס צריכים פעולה כסופו להפסיקו ,וחושבים אז אם להפסיקו
ע"י נס או להפסיקו ממילא (שמושג זה הוי סתירה מיניי ובי'),
אלא הכל הולך ווי אזוי מען האט אויסגעשטעלט המכה מעיקרו,
(וכאן להעיר שלפענ"ד אין בזה שום סתירה ח"ו להמבואר
בשהיחוה"א בענין התחדשות תמידית ,ואכ"מ והמ"י ,ואם
שגיתי ה' הטוב יכפר - ),ועפי"ז אין להקשות לפענ"ד סתירה
לא בדברי כ"ק אד"ש ,כי בהכתוב מוכח דהברד הופסק ע"י נס
(תפלה  -לשנות מצב ההוה) ולא ממילא ,ובשאר המכות היכא
דלא מוכח כן ,מוכרח מצד הכלל דלא עביך וכו' דלא הופסק
ע"י נס אלא בדרך ממילא ,ואין אפי' להעתיק הסתירה אל
הכתוב כי מאחר שהמכות היו משתמשים לרביע חודש א"כ
כשמפסיקו באמצע הזמן מוכרח (כביכול) לפעולה (חיובית או
שלילית) להפסיקו .כ"ז הוא הנראה לי בפשטות הענינים,
והבוחר יבחר.
הרב יוסף יצחק צ.

 ברוקליך נ.י- .ט .בשיחת ש"פ יתרו ש.ז .הנחת התמימים סעיף יג :מביא
וזלה"ק... :איזמען מציע ,אז שטייענדיק בשבת זה קומענדיק
פון דעם יום ההילולא פון יו"ד שבט זאל יעדערער און
יעדערע איצטער אננעמען א החלטה טובה ,אז בכל חודש וחודש
וועט מען ,בלי נדר ,טאן די עבודה פון "המר ימירנו והי'
הוא" מיטאיןן אידן לכה"פ אם איבערבייטן פון מצבו בהוה
ער זאל ווערן א "בן אחר" ...אז יעדערער און יעדערע זאל
איצטער אויך אננעמען א החלטה (בקשר מיס דעת יום ההילולא

יד
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אין דער עבודה פון בעל ההילולא במיוחד די עבודה הנ"ל),
אז ער וועט מוסיף זיין בשיעור הצדקה שלר ,ומה טוב -
הוספה במספר ל"ו ,כנגד זה וואט שנה זו איו התחלת שנת
הל"ו פון דער הילולא עכלה"ק.
(והגם שזה רק בכדי שיצליח כענין ה"בן אחר" מ"מ
לפועל יש לו ענין השייך לעצמו ג"כ ובשייכות לב"ק אדמו"ר
בעל ההילולא)
ולהעיר דהצעה מעין זה הי' בשנה הראשונה לנשיאות
כ"ק אדמו"ר שליט"א( ,ועכשיו זה הרי חלק הב' של הל"ו)
עיין ספר השיחות השי"ת (ר"ד דליל ב' אייר ת"ת שבת"ת)
מביא :וסיים אשר להיות שאצל כ"ל אדמו"ר הי' העיקר העבורה
בפועל ע"כ הוא מציע אשר כאו"א יקח ע"ע ב' דרכים א' בנוגע
לעצמו ובפרט לקחת ע"ע איזה ענין שתחזק את התקשרותו לכ"ק
אדמו"ר הכ"מ ,ב' בהנוגע להזולת ,והוא שכ"א יקח ע"ע לקרב
את א' לכה"פ ,יהי' מי שיהי' בחור או אברך לקרבו לכ"ק
החסידות והתחלה אפ"ל בענינים שונים
אדמו"ר הכ"מ ודרכי
אבל התכלית צ"ל לקרבו שיהי' מעמיק בדא"ח ועוסק בעבודת
התפלה ,עכ"ל.
*

*

*

במה שהעיר הרב וו .ר .בגליון כא אות ט' על ביאור
בהשיחה ,ברש"י ד"לא תהיי משכלה" ופרש"י "אם תעשה רצוני"
.

ומבאר כ"ק אד"ש דע"ד הפשט "ועבדתם את ה"א" בא בהמשך
להפסוק "ולא תשתחוה לאלקיהם ולא תעבדם" גו' שפסוק הנ"ל
הולך על ע"ז בלבד ,משא"כ "לא תהי' משכלה" איזה שייכות יש
לה לע"ז ולכן זה הולך על התחלת הענין "הנה אנכי" וגו'.
ושאל הנ"ל דשאלה זו אפשר לשאול ג"כ על וברך את לחמך
ואת מימך והסירותי מחלה מקרבך ,ע"כ.
ואפ"ל דהביאור פשוט דהבן חמש למקרא הרי יודע מה
שכתוב בק"ש "השמרו לכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים ועצר
את השמים ולא יהי' מטר והאדמה לא תתן את יבולה ואבדתם
מהרה מעל הארעל ,ולכן כאשר הכתוב אומר ולא תשתחוה אלא
ועבדתם את ה"א אומר וברך את לחמך דהיינו שלא יהי' ועצר
את השמים אלא וברך שאם היו עובדים אלקים אחרים הי' צ"ל
ולא יהי' מטר ,יבול ,ואבדתם ,משא"כ כאשר יהיי לא תשתחוה
ולא תעבדם ,משא"כ לא תהי' משכלה זה ברכה שלא נוגע כלל
לועצר ,ולכן רש"י מפרש את תעשה רצוני והיינו על כללות
ענין המצות ולא ע"ז בפרט.

ג.נ.

-
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 .בשיחת ש"פ יתרו ש.ז( .הנחת הח' סכ"ו) נתבאר תוכו
שיעיר הרמב"ם בהל' עבדים בעבודת האדם :דאמה העברי' כנגד
(בריאה) ,עבד עברי כנגד בינוני שעליו נאמר "זה וזה
שופטן" כבעולם היצירה שחציו טוב וחציו רע .אמנם ,בפועל
בינוני הוא מי ש"לא עבר עבירה מימיו ולא יעבור לעולם"
אבל בכח קיים אצלו הרע .ולכן זה נחשב כמחצה טוב ומחצה

צדיי

רע ,עכתו"ד.

ולהעיר שבדרך זו נתבאר בענין אחר בשיח "י ",בטבת
ש.ז .במ"ג אודות הכוונה בבריאת העולם ש"כמבואר בדרושי
חסידות בארוכה בביאור טעמי בריאת העולם ,שא' הטעמים הוא -
"בכדי שיתגלו שלימות כוחותיו ופעולותיו כו'" (כלשון הע"ח
בתחלתו") ,כלומר :הקב"ה בודאי שלם בתכלית השלימות ואינו
חסר כלום ח"ו ,אבל אעפ"כ ,עלה ברצונו שכוחותיו ופעולותיו
יבואו בפועל ובגלוי בעולם דלמטה ,עד לעוה"ז התחתון שאין
החתון למטה ממנו" ,עכתו"ד.
ובמילים אחרות :ידוע המבואר בהניא בנוגע לבינוני,
שאי"ז כהפירוש הפשוט שענינו מחצה על מחצה ,והרי"ז רק שם
התואר וכו' וכו'  -הנה מחדש בהשיחה ,לכאורה ,שגם הפירוש
הפנימי מבינוני מונח בהמילים ד"מחצה על מחצה" אלא שאיך
הכוונה רע בפועל כ"א רע בכחן
ועד"ז בתענין השני כהפעם על בריאת העולם דידוע מה
שמקשה בהמשר תרס"ו בתחלתו על הע"ח הנ"ל דאיך יתכן לומר
שזה בשביל שיתגלו שלימות כוחותיו והרי למע' אין כח חטר
פועל כו' וכוי ומסיק שם שזה רק מפני שנתאוה הקב"ה כו' -
הנה בהשיחה ,מחדש ,לכאורה דהענין דנתאוה כו' מונח בהלשון
דהע"ח "שיהגלו שלימות כוחותיו" היינו דמה שרוצה שיתגלו
כוחותיו אינו מפני שחסר מה ,כ"א מפני שכך עלה ברצונו
דנתאוה הקב"ה כו'.
שמעון גוטליב
 -תות"ל - 885

יא .בגליון כ' אות יד מתרץ א' מאנ"ש על מה שהקשה בגליון
י"ס שלכאורה "יש מחלוקת במציאות בין פשש"מ ובין המד"ר,

אי בליעת התנינים ע"י תנין אהרן הי' נחשב לנס או לא",
שיכולים לתרץ (בדוחק עכ"פ) דודאי הכל מודים דנחש בולע
נחש  -לשון יחיד ,מנהגו של עולם הוא ,והכל מודים דבליעת
כמה תנינים הרי זה נס גדול ,המחלוקת הוא  -לפי פשש"מ מצד
הבלל דלא עביך קוב"ה ניסא למגנא א"כ הי' די בנס זה דבליעת
כמה תנינים משא"כ עפ"י המד"ר מאחר דעצם ענין הבליעה לא

טז
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הוי נס א"כ זה כבר מכריע להחזירו למטה ולבלוע אז (שהרי
כפשטות סוכ"ס יחזירו למטה) דבזה הוי עצם הבליעה נס ג"כ,

ע"כ.

ולא הבנתי כי במסכת שבת צז ,א .וז"ל :ויבלע מטה
אהרון את מטותם א"ר אלעזר נס בתוך נס ופירש"י לאחר שחזר
ונעשה מטה בלען ולא כשהוא תנין דלא כתיב ויבלע תנין אהרן
ובח"א מהרש"א כתב וז"ל :עיין פירש"י נראה מפירושו דנס
אחד היא הבליעה גופא גם4-ם הי' תנין ועוד נס שני שלבעו
אחר שנעשה מטה אבל בתנחומא קאמר דאב הי' בלעו כשהוא תנין
לא הי' זה נס כלל שאמר נס גדול נעשה במטה שאלו בלע תנין
את התנינים הוצרך לבלוע זה את זה ...ויתישב השתא שפיר
לישנא דנס בתוך נס כי בתוך נס הבליעה כשנעשה מטה הי' עוד
נס אחר בתוכו שלא נתעבה המטה ...עכלה"ק( .ומובן שזה היפך

דבריו!).

מנחם מענדל פעלער

 ישיבה גדולה לונדון אנגלי' -יא .במה שנתבאר בההתוועדות דש"פ משפטים מבה"ח אדר
אודות המל"מ (הל' ביאת המקדש פ"ב ה'") ,יהרמב"ס סב"ל
דפקו"נ דוחה עבודה ,והא דלא כתב זה בהל' ביאת המקדש

היינו משום דממך על מ"ש בהל' יסודי התורה דפקו"נ דוחה כל
התורה ,וכהסוגיא ביומא פה ,א ,יש להעיר רכן כתת ג"כ בס'
הר המרי' בהל' ביאת המקדש שם ,וכן בס' שיח יצחק ביומא שם
("והנה הדבר פשוט שלא הוצרך להביא שם דלהחיות אפי' מעל
כבר השריש לנו ברפ"ב מהל!
שנת שאין משפטי
מזבחי שהרי
התורה נקמה בעולם מקרא דוחי בהם ואפי' ספק סכנה דוחה את
השבת ,וה"ה לזה") ושם האריך לבאר דאף דהרמב"ם מב"ל דאם
הוא רוצח במזיד מורידים אותו אפי! מעל מזבחי ,מ"מ אי"ז
סותר להמבואר ביומא שם כטענת המל"מ עיי"ש ,ובהר המריה
הוסיף ג"כ דמ"ש המל"מ ,דכאן ישנה חידוש מיוחד דכיון
שנגמר דינו גברא קטילא הוא ואין כאן אפי' ספק פקו"נ
קמ"ל קרא דלהחיות אפי' מעל מזבחי ,וא"כ כיון שהרמב"ם לא
הביא חידוש זה מוכח דסב"ל ראין פקו"נ דוחה עבודה ,הנה
(כתב בהר המריה) אין זה נראה כלל ,כיון שזה יש לו ללמד
עליו זכות א"כ איגלאי מילתא דלאו בר קטילא הוא ,ואדרבה
הכרוז יוצא מלפניו כדאיתא בסנהדרין מ ,א ,מי שיודע זכות
יבוא וילמד עליו ,ובירמא פה ,א ,מבואר דאפיי כמה ספיקות
מחלליו עליו את השבת ,והא התם הוי סברא טפי דהוי גברא
קטילא ,ואיך יעלה על הדעת כיון שנגמר דינו הוה כגברא
קטילא כיון דוה יודע לו זכות כו' יעו"ש ,וכ"ז הוא
כהמבואר בהשיחה.
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אפשר להוסיף בזה ג"כ דהרמב"ם בהל' רוצח

?ז

(פחז

ואולי
ה"ח) כתב דהגולה אינו יוצא מעיר מקלטו לעולם כו
יי
פ.
אי
וא
ב'הדי
להציל נפש בעדותו עיי"ש ,הרי דכאן כתב הרמב"ם
דאינו יוצא אפי' לפקו"נ ,ולא כהב זה ג"כ ביין

השריש
מוכח דבעבודה באמת יוצא לפקו"נ ,וכנ"ל
שכברגם במנ"ה מצות.
הרמב"ם מקודם דפקו"נ דוחה לכל התורה ,ועי'
קנ"א.
עבודהג-
ובמה שנתבאר אודות המכילתא ראין מקור לשנות הגירסא
יש להעיר גם ממ"ש בזית רענן (פ' משפטים) דבתחילה מביא
ג"כ הגירסא במכילתא דסב"ל דפקו"נ דוחה עבודה ,ואח"כ יתר?
ג"כ הגירסא דהמכילתא פליג על הש"ס שלנו ומב"ל דאין,ש". . .
פקו"נ דוחה עבודה ,עיי"ש ,וזהו כמבואר בהשיחה ,בדעה-,,
המכילתא.
ועי' ג"כ בפי' מאיר עין על המכילתא שם בנוגע לזה
שהגיהו במכילתא דפקי"נ דוחה עבודה שכתב :ואני תמה על דרך
הגהתם בספרים מפני שמאמר או ענין חמיה בענינינו ומתנגד
אל מה שהורגלנו בו ניזיל ונמחוק בספרים ,הרי בל הגהה
ומחיקה שרשאין אנו בה היא היכא דאיבא למתלי בטעות סופר
בחילוף חסרון ליתרון כו' אבל לשבש מאמר מחסרון הבנתנו
מבלתי שנכיר באיזה מכשול נפל הסופר היתכן כזאת ,אתמהה
כו' וממשיך דהמכילתא סב"ל דאין פקו"נ דוחה עבורה ,ומביא
ראי' לזה ממה שמסופר ביוסיפון (פל"ט) שכשבאו פומפיוס
וחיילותיו לבהמ"ק לא בטלו נהנים עבודתם לעמוד על נפשם
וז"ל :ויאמרו הכהנים איש אל רעהו חזקו ונתחזקה כהני ה'
מזבח ה' כי טוב לנו במשמרתו ולא נעזוב את
ונהרג ל
פניולא נשליך
את עבודתו מנגדנו ויעשו כן כו' והיי
משמרת ה'
כנפול הכהן המקריב את זבחו יבא בהן אחר תחתיו ויקח מידו
את הקרבן ויקריבהו הוא ,עכ"ל .וכי הכהנים הללו יעברו על
שפיכת דמים ,אלא ודאי מכ"ל ראין פקו"נ דוחה עבודה כו'
עיי"ש עוד בזה.
ולדידן ,אולי אפ"ל דכאן שאני דכיון דבאו הגוים על
ירושלים דינו כשעת השמד ,וזה דומה למ"ש הדמב"ם בהל'
יסוה"ת פ"ה ה"ג ,אבל פקו"נ להעיד זכות להציל ישראל כו'
פסקינן דפקו"נ דוחה עבודה.

,

,

,

*

*

ב) בהשאלה בענין מצוות הלוואה דמהרמב"ם משמע דהמצוה
היא רק לעניים ולא לעשירים ,הנה בס' פתחי חושן דיני
הלואה פ"א צויין להרי"פ פערלא מ"ע כ"ה (וכן באנציקלרפדי'
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תל' ערך הלואה) ושם הביא כמה דיעות בראשונים דסב"ל כן,
הרמב"ם בריש הלי מלוה ,ובספר המצות( ,קצ"ז) וכן הסמ"ג
עשיו צ"ג ,ובסמ"ק סי' רמ"ח ,ובחינוך מצוה ט"ו ,ובשאילתות
פ' בהר שאילתא קי"ד ,ובפ' ראה קמ"ז ,ובה"ג ,ועי' גם בסי
החרדים פ"ה מ"ע כ"ד ,דכולם הזכירו רק עני ,אלא שהביא
מרבינו ירוחם (נתיב י"ט ח"א) שכתב דמ"ע להלוות לישראע
רכתיב אם כסף תלוה את עמי ,וכן ברא"ש בשו"ת כלל צ' סי'
י"א ,ועי' גם בס' פלא יועץ ערך הלואה שכתב" :ידוע שהוא

אי מתרי"ג מצות להלוות ל שצריך ללוות בין לעני בין
מיחדשה על החינוך שם ,וכן במנחת
לעשיר" ,ועי' גם בס' מנחה
סולת שם.
רק בעני,
ולכאורה אפ"ל דסב"ל דפשטות הכתוביםאי
יריובאמת יכול
היינו ע"ד ששיערו חכמים דאין לו מאתיים זוז,
הוא ליטול מן הצדקה להחיות א"ע ,אלא דאינו רוצה ליטול מן
הצדקה ,לכן רוצה ללוות ולהחזיר אח"כ ,ויסודו ג"כ מעין
מצות צדקה שמחיי את העני ,אלא דהיא עוד גדולה יותר
וכמ"ש הרמב"ם דבאדם כזה שאינו רוצה ליטול מן הצדקה צרת
עניו היא גדול יותר כוי ,משא"כ בעשיר שאינו רשאי ליטול
מן הצדקה ,כי ינול למכור מה שיש לו להחיות את נפשו כו'
כשיו הלוואה לצורך כו' הנה כיון דיש לו יותר
אלא דצריך ע
ממאתיים זוז דלכן אסור לו ליטול מן הצדקה ,הרי זה גופא
מוכיח והלוואה אליו הוא בגדר אחר ,וזה לא נכלל במצות
הלואה דמן התורה (דכנ"ל הוא כעין מצות צדקה) אלא דזהו
מדיו מצוות גמילת חסדים מדבריהם דילפינן (בב"מ ל ,ב)
ממ"ש הדרך ילכו בה ,ועי' רש"י סוכה מט ,ב ,גמ"ח בממונו,
כגון מלוה מעות ,משאילו כלים כו' ,וכעי"ז כתב הגרי"פ שם
לבאר דעת הטור ריש סי' ב"ז ,אלא דמביא שהסמ"ע שם סק"א
הביך דזהו מ"ע דאורייתא .ובסי הנ"ל צויין ג"כ לס' אבו
האזל ברמב"ם שם ,עיי"ש בזה.
*

*

*

ג) במ"ש בגליון הקודם סי' א' אודות המבואר בלקו"ש
"ש,
פ' בא דקטן חייב בקטנותו להכשיר א"ע להזמן שיגדיל עי
י-
כדאי להביא בזה ג"כ מ"ש בשו"ת ארץ צבי מו"ס י"ז לענין
ספירת העומר ,דכיון דהספירה דקטנותו נוגע לגדלותו שיהי'
לו תמימות ,לכן חייב (מה"ת) לספור גם בקטנותו ע"ש סופו,
וזהו כמבואר בהשיחה ,ומביא ראי' לזה מהך דסנהדרין (סח,
בז דאדתא שם בן סו"מ קטן פטור ,שלא בא לכלל מצות ,ובגמ'
שם קטן מנלן רפטור כו' ומקשה היכא אשכחן דקטן יענש
דאיצטריך קרא למיפטרי' ,ומתרץ אנן הכי קאמרינן ,אסו בן
מו"מ על חטאו נהרג ,ע"ש סופו נהרג ,וכיון הע"ש סופו
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נהרג הו"א אפי' קטן נמי ,ובסנהדרין סג ,א ,איתא אזהרה
לבן סו"מ משום שנאמר לא תאכלו על הדם ,הרי רבן מו"מ צריך
אזהרה ,ולכאורה איך שייך אזהרה לקטן ,ומוכח מזה דכיוך

דנהרג ע"ש סופו שייך אזהרה גם בקטן,
לספור ע"ש סופו עיי"ש( ,אבל עי ,המועדים בהלכה ע' רצה
שהביא זה וכתב ע"ז דבמובן אם לדין יש תשובה) ועי' בחי'
ר' חיים הלוי הל' גרושין פ"ו ה"ט.
הרב אברהם יצחק
ברוך גערליצקי
ה
ב
י
ש
י
ב
 ר"מ-

וא"כ בספה"ע מחוייב

ש ובו ת

יב .בגליון דפ' משפטים (כא) העיר הרב שמואל ד.ח .הכהן
עוה"פ משער האמונה פמ"ו בנוגע למרז"ל שבים נדמה להם
כבחור ובמ"ת נדמה להם כזקן ומוסיף אדהאמ"צ "במלחמתה של
תורה" .ושואל האם כוונתו להמכילתא שבמ"ת נגלה "כזקן מלא
רחמים" שלכאורה קשה להעמיס גה "מלא רחמים לענין מלחמה".
ומסיים "וכנראה שהרב ח.ש.ל .הבין בענין אחר".
ואמנם נראה שלא תפס מה שכתבתי בגליון דפ' יתרו,
ולכן הנני חוזר על דבריי ביתר ביאור קצת ,והוא בהקדים
שאדהאמ"צ לא העתיק כאן לשון המכילתא ולא כותב ע"ז
"כמרז"ל" ,רק לשונו שם" :שבזה יתרון מעלה לקי"ס...יותר
ממלחמה שבמ"ת שנדמה להם כזקן במלחמתה של תורה" .ולענ"ד
הכוונה פשוטה ,דמבאר יתרון המעלה דקי"ס שהיא מלחמה להציל
מיד הקמים עליהם כו' לגבי מ"ת שהוא ג"כ ענין של מלחמה -
מלחמתה של תורה .וכמובן שפרט זה אינו מעתיק ממכילתא הנ"ל
אבל הוא ענין ידוע ממקום אחר .וראה חגיגה יד ,א :ואיש
מלחמה זה שיורע לישא וליחן במלחמתה של חורה (.ובמילא -ש",
מכיון דמ"ת הוא ג"כ ענין של מלחמה מהו החילוק בין קי"ס
למ"ת? וע"ז מבאר בהמאמר החילוק דהצלה מיד הקם עליו כו'
שצ"ל בעמידה כו' .וכאמור :בהמאמר קאי על הענין דמ"ת
ולא על לשון חז"ל.
ודא"ג :באותו גליון מעיר הנ"ל בארוכה אודות ד"ה
להבין ענין ק"ש בס' תקס"ה .ובאות ג' כותב אודות מאמר
ד"ה להבין ענין ק"ש (תקס"ו  -שנמצא בס' תקס"ה) שנדפס
בסה"מ פרשיות ח"ב ע' תשח .וכן באות ד' וה'  -אודות
המקביל לד"ה פתח אליהו כוי וציון בסה"מ ארס"ט) מאמר
בסה"מ פרשיות ח"א ע' צז ואילך.
נפלאתי קצת על הרב הכותב ששקו"ט אודות מאמר בס'
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תקס"ה ,שכמו שהוא כותב ,זה כולל גט מאמרי שנת תקס"ו -
ולא טרח לעיין אם נדפס מאמריה הנ"ל בסה"מ תקס"ו (שע"כ
י"ל ע"י מערכת אוצר החסידים .)...והמציאות היא ,שד"ה
להבין ענין ק"ש תקס"ו שנדפס בסה"מ פרשיות ח"ב הנ"ל -
נדפס בסה"מ תקס"ו ע' י
ב ואילך בד"ה שמע ישראל (והוא נוסח
אחר דהמאמר) .וכן ד"ה המקביל לתו"א כו' (הנ"ל באות ד'
וה' שבהערתו)  -נדפס בסה"מ תקס"ו ע' כט ואילך (וג"כ
הנחה אחרת).
שוב ראיתי שבהערות לסה"מ פרשיות צוין להנ"ל  -אבל
לדעתי ,מן היושר.,דכאשר מפלפלים אודות מאמר משנת תקס"י
 לכל לראש יש לציין לסה"מ תקס"ו ,ואח"כ להוסיף ציוןלעוד מקומות .ולא באתי רק להעיר.
הרב חיים שלמה ליס
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יג .במ"ש א) (בגליון כ  -ש"פ יתרו) אודות אילפא נדפס
שהי' תלמיד רב (והוא פליטת קולמוסי) וצ"ל :תלמיד רבי;
ב) מ"ש שם אודות קו"א דוד זמירות טעיתי בפי' האוה"ת,
והנכון כמ"ש חרב א.מ( .בגליון כא  -ש"פ משפטים) .ג)
בנוגע אודות ד"ה לה"ע ק"ש (בגליון כא  -ש"פ משפטים) ס"ד
נדפס ד"ה המקביל לד"ה פתח אליהו שכתו"א ,ונמצא בס' תקס"ה
נדפס ושם (והוא פליטת קולמוסי) וצ"ל :נדפס בסה"מ פרשיות
ח"א עי צו ושם...
הרב שמואל דוד ח .הכהו
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יד* .בלקו"ש חכ"א בהוספות לפ' משפטים (ע'  )447נת' בענין
לשון אידיש ומעלתו ושייכותו לפנימה"ת כו' (ונדפס ג"כ
בתחילת ס' שיעורים בספר התניא  -הוצאה הב') .ובתוך הדברים
שם :ביז אז ער ווערט אנגערופן "אידיש" .ובהעי  11כותב
ע"ז :ולא מצינו זה בארמית (בזמן הגמרא) ,ערבית (בזמן
הרמב"ם ולפניו ולאחריו) ,צרפתית (בזמן רש"י וכו'
שקו"ט -שרש"י
עצמו קוראה "לעז" או לע"ז" .ועוד) .וידועה
חוקרי
הלשונות בכ"ז .ואכ"מ .ע"כ.
ולכאורה הפי' שאידיש נק' ע"ש יהדות ,משא"כ צרפתית
שרשויי קורא לעז כו'.
---------------

 )%שייך למדור לקוטי שיחות.
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והנה אף שגם בנוגע לאידיש נמצא כ"פ לשון לעז או
לע"ז  -ראה אוה"ת וישב רעח ,א" :שקורין איש מוצלח בר
מזל גליק בלע"ז" .ביאוה"ז ע' תקסז" :שהפיי באני ואנכי הכל
שוה דר"ל איך בלשון לעז" (וראה בענין זה סה"מ תינ"ט ע'
קלו :ומחזיק עצמו ליש ודבר הנקרא בל"א איך ובלה"ק אני).
ובד"ה יונתי תר"מ ע' יט" :ולועזים אותו בל"א ליכט" .וכך
נמצא עוד באוה"ת נ"ך כרך ב' עז תתקלד .אוה"ת על סידור
ע' קבה וע' שסד ,וכמה פעמים בס' החקירה צא-צט -
מ"מ הפי' כאן פשוט ,וכמפורש ג"כ בשיחת ש"פ וישב
תשד"מ (בס' התוועדויות תשד"מ ח"ב ע'  )661שאחר שהובא שם
האוה"ת וישב הנ"ל ,נאמר במאמר המוסגר שעל אידיש רגיל
י
בדא"ח הביטוי "בל"א" ורק על צרפתית רגיל ברש"י הביטו
"בלע"ז"( .ויל"ע בלשון ההנחה שם) .ולפי"ז מובן החילול
כאן ,שעל אידיש הביטוי הרגיל הוא "בל"א" (אף שלפעמים גם
נמצא "בלע"ז") משא"כ צרפתית שרש"י קוראה "בלע"ז".
(ולרווחא דמילתא אולי גם י"ל דהנה בביטוי "בלעז"
כמה פירושים :כל שאינו לה"ק נק' לועזית (ראה מגילה רפ"ב
ורש"י שם .ורש"י ושאר מפרשים תהלים ר"מ קי"ד) .בלע"ז
בתור ר"ת" :בלשון עם זה" או "בלשון עם זר" (ראה לוח
הר"ת שבסוף ס' המפתחות ללקוטים דהצ"צ) .ולפי"ז אולי תיבת
בלעז שעל ל"א שובה פירושו מזה הרגיל בפרש"י).
ולהעיר גם :באגה"ק סכ"ה" :הבעש"ט הי' אומר ד"ת .
בל"א" .ובאחדים מהכת"י דאגה"ק זו במקום "בל"א" הגירסא
היא "בלשון לעז" (וע"ה גם בהכת"י הנסמן בהוספות בסוף
התניא דף רב ,א (בהוצאות די"א ניסן כו')  -אות ה').
ובהנדפם באה דוקא הגירסא "בל"א".
*

*

*

בענין זה יש לציין ג"כ ללקו"ש חכ"ג ע'  :415אמר
כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ באחת משיחותיו ,אשר לפעמים ,כאשר
דברו בענין פנימי ולבבי ביותר ,השתמשו דוקא בלשון א,ידית,
והביא לדוגמא מה שכותב אדה"ז באגה"ק הוכח תוכיח את
עמיתך :גוואלד גוואלד .ע"כ בלקו"ש( .ולהעיר ג"כ מהנזכר
בבמה שיחות מלקו"ח פ' שמיני (יח ,כע"א) שהעבודה כו'
אינה נוגעת "אן רירען בל"א").
ובאגרות קודש דכ"ק אדהריי"צ נ"ע ח"ד ע' מה :הוד
כ"ק אאמו"ר הרה"ק אמר לי :רעם טאטענס זשארגאן ווערטער
*בעת זאגען חסידות ,דארפען ווערען חקוק לעד .ע"כ.

 -תרומה ה'תשמ"ה -

כב

ובאגרות קודש שם ח"ט ע' שמז ז"ל :די כלע"ז ווערטער
וואט אין די מאמרי חסידות איז די כוונה דורך זיי
איבערגעבן דעם ווארט אז ער זאל קלאר פארשטאנען ווערן אן
קיינע ספיקות ,אז מען זאל ניט בעדארפן קיינע דערקלערונגען.
ווארום דער נפה"ב...מבלבל זיין דעם מענטשן...און די עצה
היעוצה וואס חסידות גיט צו דעם איז אז מען זאל יער
ער ענין
אין חסידות מסביר זיין זיך אליין אויף דער שפראך וואס
מען רעט וועגן אלע לעבנס ענינים ,במילא איז מען מחליש
דעם איינפלוס פון דעם נפה"ב בכלל און פון דעם יצה"ר בפרט.
ע"כ.
*

*

*

ובמכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א (נדפס באוה"ת דברים כרך
וא"ו מ"ע ב'רנו) ז"ל :שמאז השתמשו האדמו"רים בל' המדוברת
 אידית  -דמלבד דכל התורות ומאמרי דא"ח נאמרו בל' זה~וראה בזה בארוכה בשיחה בלקו"ש חכ"א הנ"ל בתהילת דברינו],
הנה אחדים מהמאמרים גם נכתבו וניאינו להעתקה ופרסום באידית
דוקא וכמו פוקח עורים לאדהאמ"צ ,שמע ישראל ,מזמור שיר
ליוה"ש ,אחת שאלתי להצ"צ (רשימותי רצב ,פולין) .ע"כ.
ויצויין רשימת "מאמרים בל"א שנדפסו ע"ע (ובכת"י יש
עוד הרבה) :מחיתי כעב פשעיך (ראה ס' מאמרי אדה"ז הקצרים
מ"ע קמו) .מזמור שיר ליוה"ש (ראה שם ס"ע רכג) .שמע ישראל
(אוה"ת דברים הנ"ל) .קונט' פוקח עורית .קונט' עיון תפילה
לכ"ק אדהאמ"צ (ראה סוף קונט' בד קודש הוצאת תש"ז ואילך
ע'  23וע'  .)28סה"מ תרכ"ז ע' תעא (ד"ה מהיכן זכו ישראל).
סה"מ תרמ"ד ע' רעג (ד"ה ארז"ל כתיב ועמדו זרים) .סה"מ
אידיש .כמה מאמרים בסה"מ קונטרסים .קונט' מאמרים משנת
הש"ת (י"ל בשנת תשל"ח).
*

*

*

ודא"ג להעיר :באוה"ת ויחי כרך וא"ו תתשכז ,ב" :כמ"ש
במ"א בענין איתמר בן אהרן הכהן ובענין איתמר שבגמרא".
ובהערת המו"ל שם" :איתמר (שבגמרא) :בגוכי"ק מנוקד א-חיריק,
ת-שווא ,מ-סגול" .ע"כ.
ולכאורה איתמר שבגמ' ניקודו המ' בקמץ .ורק כשלומדים
בל"א רגיל לשנות מהקמץ לסגול (ע"ד תורה  -בקמץ ,ובל"א
בסגול .וכיו"ב .וראה גם בהתוועדויות תשד"מ ח"ג ע' .)1548
ונקטן כאן הביטוי כמו שהוא בל"א.

-

תרומה ה'תשמ"ה -

כג

ויובן ע"פ המבואר במקור הענין (המ"א שאליו מכוון
אהרן] הוא מלשון
כאן) בלקו"תינשא כה ,ב וז"ל :שאיתמר
איתמר שבגמרא שהוא לשון דבר הנלמד מאליו כו' (בל"א עש
איז גילערינט גיווארין ,שהוא לשון איתמר שנלמד ממילא).
ע"כ .ואולי בזה מרמז הניקוד להביטוי בל"א.
הרב אלי' מטוסוב
 -ברוקלין נ.י- .

ד4ן

י)-

בבוגע להשאלה מפרש"י פ' לך
בענין הנ"ל (סעיף
סו*.
עתידים להיות ירושה  -הנה כנראה לא תפס
י
נ
ו
מ
ד
ק
ו
י
ז
י
נ
ק
שקיני
השואל כל תוכן הענין והמציאות בפועל:
אדום ומואב (ושאר אוה"ע) לא יודעים מה שפרש"י עה"פ
ם שהקב"ה
קיני קניזי וקדמוני .להם ידוע רק מה ששמעו מאבותיה
הבטיח לאברהם שבנ" יכבשו כל השבעה
ארצותעלויגהםםקיני
יי
פז
אי
פחד,קנ
לו
םיזאת  -הרי בפשטות נפל
וקדמוני .וששומעי
באם יש להם ספק מתי יהי' קיום הבטחה (אחר יצי"מ או זמן אח"ז).
מזמן
על משך זמן לאח"ז,
כלומר אפילו באם ההבטחה
ההבטחה כבר עבר מאות שניםק,איובמילא לא ידוע להם הברדייוק יהי'
קיום הבטחה ,וכלן הי' להם לפחד.
ותוכן תירוץ כ"ק אדמו"ר שליט"א הוא  -שמוסיף עוד ענין
עיקרי :כל המאות שנים לאחרי ברית בין הבתרים שמעו האוה"ע
י ששמעו אודות דברי משה במצרים,
ר .2ע"ד כיבוש ארץ 2נע
נ (כפ
אודות כיבוש קיני קניזי וקדמוני,
ודברי יעקב וכו') ,ולא
במילא חשבו הם שההבטחה בברית בין הבתרים נתבטל (שמעשה גרם
כו') או שיתקיים לא עתה כ"א באחרית הימים .כלומר :התירוץ
בהשיחה שקיום ההבטחה ע"ד קיני קניזי כו' אולי יהי' באחרית
הימים הוא לא מ"ש לש"י בפירושו עה"פ קיני קניזי וקדמוני -
מדבר על המציאות אמיתית ,ואילו בהשיחה מדבר
לפ
כי
א"וי
דעתרש
תיבין
ה"ע ,שהיות ששמעו רק ע"ד הבטחת ארץ כנען (ומברי
ו
א
נתבטל
שההבטחה
ו
ב
ש
ח
הם
מאות
שיהי'
הבתרים כבר עברו
שנימן,

באחרית הימים.

הרב שמעון ראטה
ל

-

-

-

-

*) שייך למדור שיחות.

-

-

-

-

-

-

-

-

לזבוחו ולזכות
בני משפחתו שיחיו
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א'

נרפס ע"י
מאנ"ש שיחי'

