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 -צו ה'תשמ"ה -

א .איתא בהגדה של פסח מכ"ק אדמו"ר שליט"א ( -קה"ת
תשל"ט) ע' י
ב בענין "הא לחמא עניא"" :והתקינו זה המאמר
בל' ארמי כדי שיבינו גם עמי הארץ ,כי נתקן בעת שדברו -
כולם ארמית...ואין להקשות משאר ההגדה שהיא בלה"ק ,ובפרט
מזה דמה נשתנה שהוא שאלת התינוקות הוא ג"כ בלה"ק  -כי
חלק הגדה זה הי' כבר בזמן הבית כמובא במשנה (פסחים קטו,
א)" ,עכלה"ק.
והנה הא ד"חלק הגדה זה הי' כבר בזמן הבית" -
הכוונה הוא לבית שני ,ולפני זה כשהיו בנ"י במדבר ונכנסו
י הבית ראשון לא הי' נוסח
לארץ ישראל בימי יהושע וכל ימ
קבוע להגדה זו ,ודברי סיפור יציאת מצרים נאמרו ע"י כל
איש לבנו בחכמתו ובחכמת בנו וכו' ,עד שבאו אנשי כנסת
(ברכות לג,
הגדולה שתקנו מטבע קבוע לברכות ותפלות וכו'
א) ותקנו גם נוסח לסיפור - .ונוסח ההגדה שלנו .לא נתחבר
לפני תקופת האמוראים החולקים בביאור דברי המשנה (פסחים
קטז א  -קיז)  -ועי' בזה באורך ב"הגדה שלמה"  -מבוא פ"א-
ב - ,ועי' "סדר הדורות" (אלף הרביעי  -ג"א ת"ח) ד"ה אנשי

כנה"ג.

ועי' קונטרס אחרון נסק"ב) להל' תלמוד תורה פ"א (ע'
תתכט) שכתב אדה"ז" :אלא כל ימי בית שני היו ע"ה מספרים
ארמית כמ"ש בתי"ט בפ"ב דאבותעיי סוטה ד' ל"ג דלאשמועי'
כוי וכדמוכח מנוסח הכתובה ושטרי הדיוטות שבימיהםעיי ב"מ
דף ק"ד .רק ת"ח לבדם היו מספרים בלה"ק ומלמדים לבניהם".

עב"ל.
ועי' "אגרות קודש" (אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע) חלק ב'
סי' חנט (ע' תתיט) שכתב" :והנה העולם מדמיה שבימית
הקדמונים בימי חכמי התלמוד היו הכל מדבריח בלה"ק ,וטעות
הוא ,רק בזמן בית ראשון היוכלמ
דברים בלה"ק כדמשמע במלכיםב' סי' י"ח ב"ו .כי אז היו
עם ה' קדושים ,אבל בזמן
בטי עת ,המון עם לא היו מדברים בלת"ק וכמ"ש רבינו נ"ע
בהל' ת"ת פ"א בקר"א אות ב' וז"ל דכל ימי ב"ש היו ע"ה
מספרים בלי ארמית( ...וידוע דעה הארץ אינם הבורים כמו
שהעולם חושבים ,אלא הוא העוסק בישובה של הארץ וכמ"ש
הרע"ב באבות פ"ה מ"י וז"ל וזהו ל' עם הארץ בכל מקום,
שרוצה בתיקונה של הארץ אבל אין בו חכמה להבדיל בתיקונין

האאוין עכ"ל .והוא כפי' הרמב"מ שח ת"ב מ"ה ,ע"ה הוא
שאין לו מעלות שכליות ,אבל יהיו לו קצת מעלת המדות.
ירש"י פ' שהוא המתעסק במו"מ) ורק ת"ח לבד היו מספרים

-
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בלה"ק ומלמדים לבניהם כוי עכ"ל .והי' כן בא"י ובבל שרק
התחח שעסקו בתורה תנויד והן התנאים והאמוראים גם אחר
חורבן הבית שכל ענינם הי' רק כעסק התורה ,הי' יאורס
בלה"ק ,אבל המון העם שעסקו בעניני העולם לא היו מדברים
בלה"ק ,וראי' לזה מדאי' בגמ' בסוף סוטה ובב"ק דפ"ג ע"א"...

עכ"ל.

ולפי"ז לכאורה אינו מובן התירוץ ,שלכן "שאר ההגדה
היא בלה"ק...כי חלק הגדה זה הי' כבר בזמן הבית" ,והרי
גם בזמן הבית "המון העם שעסקו בעביני העולם לא היו מדברים
בלה"ק" ,וא"כ מאי שנא מ"הא לחמא עניא" ש"התקינו זה
המאמר בל' ארמי כדי שיבינו גם עמי הארץ"? וצ"ע.
[והנה בלשון כ"ק אדמו"ר שליט"א "כי נתקן בעת שדברו
כולם ארמית" יש לדקדק דלכאורה תיבת "כולת" מיותרת היא
ויתירה מזו ,שהרי לכאורה אח אפי' "רובם" דברו בארמית יש
לתקן לאמרו בל' ארמית "כדי שיבינו גח עמי הארץ"?
משמע שיש כאן ב' ענינים  -א) דאגה שיבינו גם עמי
הארץ .ב) מתי מבצעים שיבינו ע"ה? רק כשכולת דברו ארמית.
אבל אם חלק מהעם עדיין מדברים בלה"ק טרם משגים הנוסח
מלה"ק( - .ככה משמע לכאורה מדיוק תיבת "כולם" הנ"ל).
והנה ב"אגרות קודש" הנ"ל שם (ע' תתכ) כתב" :וכל
זה הי' בזמן בית שני ובזמן חכמי התלמוד ,אבל אחר הזמן
הזה גם בין החכמים לא הי' מצוי שידברו בלה"ק...ומשו"ז
גדולי הראשונים כתבו ספריהם בלשונות אחרית ,כמו הרמב"ם
שכתב ספריו (לבד ספר הי"ד) בל' ערבי מפני שלא הביסו כ"כ
בלה"ק כמ"ש החריזי בהקדמת העתקת פי' המשנה ,וכן כתבו
יתר המעתיקים ספריו (כמדומה שכ"כ הרמב"ם באגרת תימן שלו
שלא יבינו העם בקוצר ובדיוק לה"ק ,"...עכ"ל( .וע"ש בע'

תתכ"א ד"ה ואם).

נמצא שיש כאן ג' תקופות( :א) זמן בית ראשון ,שכולס
דברו בלה"ק ( -ב) זמן בית שני ותקופת חכמי התלמוד ,שרק
החכמים דברו בלה"ק ,משא"כ שאר העם ( -ג) אחרי הזמן הנ"ל,
שכולם דברו שפות אחרות ,ולא לה"ק.
ולפי"ז יבואר לכאורה ,דלמה שונה "הא לחמא עגיא" -
"משאר ההגדה"  -כיון דשאר ההגדה עדיין לא כולם דברו
ארמית לכו לא שינו מלה"ק ,משא"כ "הא לחמא" כו' ' נתקן
(אח"כ) בעת שדברו כולם ארמית" ,ועדיין יל"ע בכ"זו.
הרב ישכר דוד קלויזנר
 -נחלת הר חב"ד -
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כלקו"ש חלק יא עמ'  285מביא וז"ל... :ישנם כמה נשים

(ואין הזמן גרמא לחפש בספרים) האומרות ד(הדלקת ב' נרות

הם כנגד האשה ובעלה וכו' ובהערה  2כתב וז"ל :ז"ע
הןעירני
הוא בא"ר סרס"ג סק"ב ובמטי'מ ח"ד סקי"ד ואי

הסי

ח"א שכן

תח"י עתה .עכ"ל.
ולהעיר דבאלי' רבה שם כתוב וז"ל :וי"א נגד איש ואשה
כי נ"ר נ"ר במנין איברים שבאיש ואשה כי באשה יש ד' איברים
יותר מרמ"ח מבאיש ב' צירים וב' דלתות .ולשון זה מובא
במטה משה ודרך אגב בהערה כתוב מטה משה ח"ד סקי"ד צ"ל
ח"ד תי"ד .מצאתי ג"כ להעיר מספר פענח רזא רמז בתורה על
חיוב הדלקת ב' נרות כנגד איש ואשתו (שת בפירושו לבראשית
עמ' ה') ,ובספר נר שבת עמ' לג מביא גם במנהגי מהרי"ל
(עמוד לה ,ב( .דפוס קרמוני הבירה משנת ה ,שכו) .מדובר על
שתי נרות ,ויש מנמקים  -כנגד ליש ואשה.
שאול שמעון דויטש
 תלמיד בישיבה -ג .בלקו"ש חלק טו"ב בהשיחה של ערב פסח (עמ'  )67חקר
שם כ"ק אדמו"ר שליט"א בנוגע לער"פ שחל להיות בשבת ואי
נדחה התענית בכורות על יום החמישי דלא קובעים מלכתחילה
תענית ע 5ערב ש"ק משום כבוד שבת (עי' בהערות וש"נ) ,איך
יהי' הדין באם שכח  -או כיוצ"ב  -ואכל ,האם צריר להתענות
ביום ו' עש"ק או לא כי התענית כבר עבר ,ומבאר דתלוי איר
הוא גדר הדחיי' דתענית של ש"ק על יום חמישי דיש לבארו
.
בב' אופנים א) דעצם יום של תענית נשאר על ש"ק כי הוא
תענית
ערב פסח ,ויום חמישי הוא רק תשלומין לפטור את ה
דיום ש"ק כי אא"פ להתענות אז .ב) דהיות דאסור להתענות
בש"ק ע"כ אי"ז יום תענית כלל וקבעו יום התענית ליום
חמישי והוא היום הקבוע שמחוייבים להתענות משום ער"פ

והיינו

דבשנה כזו

במקום י"ד צריך להתענות י"ב

וזהו

יום של התענית בעצם,
לוי
ובזה ת
לומר
כאופן הא' אז מסתבר
להתענות
שכח
ם
ו
י
ב
דאם
חמיש
רקי :
צריך להתענות ביום שישי כי סוכ"ס יום חמישי הוא
תשלומין ליום ש"ק והיות דלא התענה מצד איזה סיבה
שתהי' הרי עוד יש החיוב להתענות ורוחין ליום ששי עש"ק,
אבל אם נאמר כצד הב' אז היות דכבר עבר יום התענית למה
יתעבה ביום שישי ,יומו של התענית עבר ,וע"ש באורך מכ"ז.
ובהערה  9מוסיף בזה"ל :מכיון שי"א (שו"ע סת"ע שם)
דבקביעות זו אין מתענים כלל אי"צ להשלים אחר זמנו עכ"ל.
והיינו דמבאר למה אם נאמר כאופן הב' אי"צ להתענות ביום
חקירה הנ"ל דאם נאמר

-

ז
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שישי הרי בפועל לא התענה ביום הצריך להתענות ע"כ אפשר
דצריך להשלים אח"כ ביום אחר וע"ז מבאר דמכיון שי"א
דאפי' ביום חמישי אי"צ להתענות בקביעות כזו ע"כ אין צריך
להשלים עכ"פ אם שכח וכוי.
ומזה ההערה רואים דכ"ק אד"ש מחפש לבאר למה אם עובר
זמנו (של התענית) בטל קרבנו ,והביאור הוא דאיה"נ ראם לא
היי נדחה ולא הי' שיטות הסוברים דאי"צ כלל להתענות ביום

חמישי (ה"ה האישור בחי' תשע"א ועי' בבית יוסף סי' ת"ע
ועי' בשו"ת מהרי"ל סי' קנ"ח) וכולם היו סוברים כהרמ"א
(ת"ע סעי' ב) וכהמהרי"ל (סי' ק"י וקנ"ח) ושו"ת תרומת
הדשן (סי' קכ"ו) וכפסק אדה"ז (ת"ע סעי' ז') ועוד ,אז
היו צריכים להתענות יום אחר וכל הקולר הוא משום די"א
דאי"ו להתענות כלל ע"כ מצטרף שיטתייהו לפטור היכא דלא

התענה.

ולכאורה צריך להבין מה צריכים לכל זה הרי
הוא ומוסכם לכו"ע להלכה למעשה דתעניתים שנקבעו על יום
מסויים אם שכח ואכל בו ביום אי"צ להתענות יום אחר (אם

דבר פשוט

לאו משום כפרה דלא מזה מדברים כאן כמובן ופשוט ובפרט

לפמש"כ בשו"ת זכר שמחה (סי' ל"ד) רעל תענית בכורות אי"צ
כפרה כלל ואיכ"מ) והיינו,
בירושלמי פ"ח דנדרים (הלכה א') איתא נדר להתענות
ושכח ואכל כזית איבד תעניתו כי בא בשם רבנן דתמן והוא
שאמר יום סתם הא אם אמר יום זה מתענה ומשלים וכן נפסק
ברי"ף ועוד עד פסק דין המפורש כשו"ע או"ח (סי' תקס"ח
סעי' א') :נדר להתענות יוח זה ושכח ואכל משלים תעניתו
והוא הדין אם הי' תענית חלום או שהי' תענית צבור או שהי'
יום ידוע לו להתענות ביום שמת בו אביו או רבו אבל אם
נדר להתענות יום א' או שני ימים וכשהתחיל להתענות שכח
ואכל כזית איבד תעניתו וחייב לצום יום אחר ע"כ,
הרי
רק
ל
ע
מבואר כאן הכלל דאם הוא יום שקבוע לתענית אפי'
ידי
אמירתו יום זה וכו' אז אם שכח ואכל אי"צ להתענות יום אחר
ומשלים זה היום בתענית ורק אס אמר סתם אתענה יום א' אז
.

צריך להתענות יום אחר אם שכח ואכל.

ולפי"ז בנידז"ד בתענית בכורות דמנהג חכמיח (תורה
היא) להתענות (כדאיתא במסי סופרים ועי' בטור כאן)
וא"ב
דהו ער"פ בשבת קבעו חכמים להתענות ביום
חמ
ויםשישמת בו הרי
הואייום הקבוע להתענות והוי כא' שמתענה בי
אביו או אמו או כיו"ב ,שג"כ מנהגו להתענות ביום זה דוקא
ולמה יגרע מהנודר יום זה וכו' דבכל אלו הדין הוא דאם
שכח אי"צ להתענות למחר וח"כ גם כאן פשוט דאם נאמר דהתענית
הוא נקבע בעצם על יום חמישי כהצד הב' מובן דאם שכח ואכל
אי"צ להתענות ביום ו'; ולמה צריך כ"ק אד"ש להוסיף בהערה

היבא

ח'
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טעם למה להקיל וכו' ,הרי דין מפורש הוא וכמ"ש.
וביאור הדבר בהגליון הבא בעה"י.
ק
ח
צ
י
בעלינאוו
יוסף
 תות"ל - 770ד .נשאלת מאת הרה"ג ר' א.ט .שי' אודות סיום ספר
אםיאפשר לסיים בערב פסח ויועיל לענין תענית
הרמב"ם,

בכורות.

הנה בשו"ת אבן משה ח"א דף ט"ז .נשאל בנוגע למס'
בהרי"ף אם יכול לסיים בערב פסח וידחה את התענית ,וכתב
בזה דלכאורה אפשר לומר בסיום מס' ברי"ף אעפ"י דקלה
קדושתה מסתם מסכת דנסדר ע"י רב אשי...תעגית בכורים דלאו
הוא להקל דגם '
כ"ע סברי תענית ממש אלא סתם עינוי ראוי
סעודת סיום מס' ברי"ף ידחה את התענית ,אמנם אפשר לגמר
דהנה הש"ך ביו"ד סי' רמ"ו סקכ"ז כתב בשם מהר"מ מינץ,
וז"ל :דכשבאין לסוף המס' ישייר בה מעט עד שעת הכושר,
יומא דראוי לתקן בו סעודה ,ע"כ .משמע מדבריו דקודם
שגמרה אינו ראוי לעשות בה סעודת מצוה ,א"כ מוכח מזה דגם
במסכתות צריך שיהא שלימה בתוכנן ובהווייתן שלא יחסר בה
מעט כמו שסידרן רב אשי...אבל במס' הרי"ף שתוא קיצר
לאי
א"כעפ"
דרכו ,וחסרה מתוכנן ומהוויתן דנסדר ע"י רב אשי,
מעט מהמסכת דנסדר
נתקיים סיום מסכת הזה ,ודומה לשייר
ע"י רב אשי ,דכתבנו לעיל בשם הש"ך דאין ראוי לתקן בו
סעודה עד שגמר כל מה ששייר ,עיי"ש בארוכה ,ומ"מ מסיק שם
דכזמנינו סיום מסכת ברי"ף דינה כסיום מסכת הנסדר ע"י רב
אשי לכל מילי ,כדכתב הש"ך והט"ז ביו"ד סי' רמ"ו דבזמננו
עיקר הלימוד הוא ברי"ף כו' דהמה ס הפוסקים ,ואינם
פרידסדר מסכתות הרי"ף
יוצאים בלימוד גפ"ת לחוד ,א"כ נראה
דינם כמסכת הנסדר ע"י רב אשי כו' ע"כ דוחה את התענית
בכורים כמו בסיום סתם מסכת.
ועי' גם בשו"ת נשאל לדוד חלק או"ח סי' כ"ב שנשאל
שהיו לומדים בחבורה אחת ספר רב אלפ"ס ובחודש תמוז הגיעו
סמוך לגמרה של תורה ,אי מותר לשייר פיאה באלפ"ס ולסיים
אחר ר"ח אב ,כדי שיהא נעשה להם היתר לאכול בשר וכו',
עיי"ש .וכל האריכות שם הוא אס מותר לשייר אבל משמע דזה
ברור לו דסיום הרי"ף הוה שפיר סעודת מצוה.
והנה כל מ"ש בשו"ת אבן משה הוא לגבי הרי"ף ,דענינו
הוא פסקי הלכות מהמסכת ,בזה עכ"פ הי' מקום לפקפק דאי"ז
מסכת כשלימות ,אבל בנוגע לספרי הרמב"ם שהם ספרים בפ"ע

-
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ט

לא כסדר המסכתות ,שייך בזה יותר ההיתר לענין תעניו
בכורים.
ועי' גם בשו"ת חות יאיר סי' ע' דסעודת חבורה
שלומדים יחד כשגמרו ספר ,ה"ז ודאי סעודת מצוה,
ועי' גם בס' תולדות קול ארי' אות ל"ג שכתב שם וז"ל:
שמעתי מכ"ק אאמו"ר זצ"ל שמרן זקנינו הגה"ק זי"ע פ"א
י דאב קודם הצום עשה סעודת סיום ואכלו בשר ,ושאלו אצ
ביומ
אותו על מה עשה סיום ,השיב כי סיים הספר הק' עשרה
מאמרות להרמ"ע מפאנו עכ"ל ,ואח"כ מביא מה ששמע מבעל
לבושי מרדכי שמצא בשם הגר"א דמ"ש הרמ"א באו"ח סי' תקנ"א
סעי' י' "וסיום מסכת יסעודת אירוסין" הנה ברמ"א הי'
כתוב אחר תיבות וסיום מסכת ,ר"ת "וס"א" וטעו המדפיסים
וכתבו "וסעודת אירוסין" אולם הוא טעות והוא ר"ת "וספרים
אחריי' וכוונת הרמ"א דגם כשמסיים ספרים אחרים הוה סעודת
מצוה ואוכלין בשר ,ע"כ .ולא קשה קושיית המג"א דהלא אין

עושין סעודת אירוסין כלל אז ,עיי"ש.
ועי' באגרות משה או"ח סי' קנ"ז ,ושו"ת משנה הלכות
ח"ו סי' קס"ו ,ושו"ת בית אבי ח"ב חאו"ח סי' נ"ב.
עכ"פ לפי הנ"ל יוצא דאפשר לסיים ספר הרמב"ם בע"פ
ולא יצטרך להתענות ,מיהו כל הנ"ל הוא להלכה ולא למעשה,
כי למעשה יש לשאול אצל רב מורה הוראה.
הרב גרשון קליערס

 -ברוקלין נ.י- .

ה .רמב"ם מן חתורה מנין? (ראה חולין קלט).
בשמות (יא ,ט)..." :רבות מופתי בארץ מצריה"  -ר"ת
רמב"ם.
והנה כשמונים מאות מ של משה (הכתובה בתחוק הנ"ל)
כל אות החמישים יעלה תיבת "משנה" (משה' ,שו בני ,הזה).
וכשאנו מונים תרי"ג אותיות מאות מ' הנ"ל מגיעים לאות ת'
של תיבת אתו (שם יב ,יא) ,ומשם כל אות החמישים כנ"ל
עולה תיבת "תורה" (אתו ,בחפזון ,בארץ ,יהי-ה)" .משנה
תורה" .ולהעיר מפרש"י שם "מופתי שניה ,רבות שלשה כו'" -
והרי שלשה ספרים כתב הרמב"ם במצרים (ספה"מ ,מ"ת ,מו"נ).
ולהעיר שזח מרומז בפרשת החדש הזה לכח " -שהיא מצוה
ראשונה שנצטוו בה ישראל" ,והרי ספר היד כולל כל

מצוות התורה.
-----

ו.

הוספה למראי מקומות להרמב"ח.

דיני---
שמעתי

י

-
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הל' עבודה זרה
פרק ב הלכה ה" :ואסור לספר עמהם" ,נדפס :שבת ל ,ב:
לא מצאתי שם.
פ"ג ,י" :ואיז אסור"; ראה בביאור הגר"א יו"ד סי'
קמ"א ס"ק כ"א.

פי"א ה"ד" :וכן המשים סימנים כאליעזר" :מצויין:
חולין צה ,ב .וראה
לחולין ,אבל קשה למה אין הרמב"ם מזכיר אקא שם אחד  -ך
אליעזר ,ובגמרא שם נזכר עוד שם אחד :יונתן.
יש אחרונים שמציינים לגמרא תענית ד ,א .שלשה שאלו
שלא כהוגן...ואלו הן :אליעזר עבד אברהם ,שאול בן קיש,
ויפתח הגלעדי ,ושם אינו מזכיר השם של יונתן.
בהשגת הראב"ד" :שבוש גדול" :בכמה כת"י הגירסא. :

פרשי הרמב"ם מציינים
בהשגת הראב"ד ,מ

חידוש גדול.
הלכות תפלה וברכת כהנים

-

א ,א" :מצות עשה" בארוכה בספר המצות להרמב"ם מצות

עשה יג.

"מפי השמועה למדו" :ספרי עקב פי6קא מא.
יראה ב"ק כב ,ב' :אולי צ"ל :צב ,ב.
"אמרו חכמים  -משנת ר"א ע'  :"228צ"ל  .238בספר

המנוחה מציין לספרי.
פ"ב ,ט"ז" :בנ%ד"א בארץ י11ראל" :כ"כ הר"ן בתענית
שם שכן דעת הרי"ף דאף לאחר החורבן שואלים בז' חשון ,אבל
יש שחולקים שזה רק בזמן שבית המקדש קיים ,אבל בארץ ישראל
בזמן שאין בית המקדש קיים מתחילין לשאול במוצאי יום טוב
האהרון של חג.

פ"ג ה"ז" :מתפלל תפלה קודם זמנה" :ראה תוס' ברכות
ל ,א .ד"ה אבוה .וראה ברכות שמ ב '6השלמה מכתב בשם רב
גאון שהמשכים לצאת לדרך מתפלל לכתחילה משעלה עמוד
האי
השחר ,וראה בהשגת הראב"ד על הרזינה.
"ובלבד  -אחר צאת הנוכבים"  -השגת הראב"ד .וכן דעת
תוס' ד"ה צלי.
הלכות ברכות
פ"ב ה" :או רחם" :ראה אבודרהם הל' ברהמ"ז בשם . ,
הראב"ד שאין אומרים בשבת רחם אלא נחמנו ,ראה טור או"ח
סי' רא.

-
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ה"ט" :בכל סעודה וסעודה שאוגלים שם" :מס' סופרים

ספי"ט.

"לא עבדים ולא קטנים" :חשוכת הגאונים  -קורנול סי'

נח.
הי"ב" :לאות ולברית קודש" :כגי' הרי"ף.
"ואם נזכר אחר שהתחיל" :וראה השגת הראב"ד על הרי"ף,
ובטור או"ח סי' ק-ח ועוד שכתב שאם נזכר אחר שהתחיל ברכה

רביעית חוזר לראש נחמה ולא לראש ברכת המזון.
פ"ח ,ז" :הפלפלין" :וראה דעת הראב"ד מונא כהי'
הרשב"א שם ,ובמאירי בשם גדולי המפרשים ,וראה גם שו"ת
הרשב"א ח"א סי ,ת.
הלכות תענית
פ"א הי"ג :השגת הראב"ד; ראה בהמכתב דברי הראב"ד

באריכות.

הרב אהרן חיטריק
 ברוקלין נ.י- .נגלה

ז.

במס' ב"ק מן ,א( .פרק שור שנגח את הפרה בתחילתו)

תוס' ד"ה דאפילו ,הקשה דלכאורה בשור שנגח את הפרה ואין
ידוע וכו' ,לשיטת חכמים שסוברים שהמע"ה ,לכאורה מדוע
אמרינן שהמע"ה הרי יש דין שבחמשים ידענא וחמשים לא
ידענא אמרינן שמתוך שאינו יכול לישבע משלם .וכאן זה אותו
דבר ,שהניזק אומר ברי והמזיק אומר שמא ,לכאורה מתוך
"המזיק אינו יודע ואינו יכול לישבע שישלם ,ומדוע אמרינן
לשיטת חכמים שחולקים ,ומתרץ התוס' כמה תירוצים :א .שיש
מ"ר שחולק על דין זה דחמשים ידענא וחמשית לא ידענא,

ב .שכאן בשור שנגח את הפרה שזה קרן ,ומדובר בשור תם
שחיוב החצי נזק הוא מצד קנס ,וכאן לא יהי' הגדר הזה,
כיוו שאם אנו אומרים שמודה כקנס פטור ,וכאן אס יודה
יהי' פטור ,א"כ ודאי שלא נוכל לחייב אותו ע"י הודאת עצמו
שבגלל שאמר איני יודע יתחייב( ,מכל שכן ממודה בכל ההיזק
שפטור מצד מודה בקנס) ולכן כאן לא אמרינן משיל"מ.
ותירוץ ג' מחלק התוס' בין כאן לחמשים ידענא וכוי ,ששם
הנפקד או הלווה הי' צריך לדעת ,וזה שהוא לא ידע ,הוא
פושע .אכל כאן הוא לא הי' צריך לידע ולא פשע בזה שלא ידע
ולכן אמרינן המע"ה ,ע"כ בהנוגע לענינינו.

יב
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והנה שיטת הרמב"ם בדין מתוך שאיבו יכול להשבע משלם
היא שתמיד אמרינן דין זה ואין מחלקיו בין אם פשע בזה של
שלא ידע ,בין אם לא פשע בזה ,תמיד במקרה שלא ידע ,אמרינן
שמתוך שאינו יכול להשבע (משום שאינו יודע) ישלם .עיין
ברמב"ם פ"ה מהל' שאלה ופקדון ה"ו .ובפי"ג מהל' מלוה
ולוה הלכה ד .ובעוד מקומות שנראה בבירור שיטתו.
שיטה זו דהרמב"ם ,יוצא שבשור שנגח את
ולכאורה לפי
ל"ור מועד הדין הוא שמתוך שאינו יכול לישבע
הפרה לכאורה
משלם :כיון שהתי' הראשון של תוס' שיש מ"ד שחולק ע"ז
וסובר שלא אמרינן משיל"מ ,זה לא להלכה ,וגם הרמב"ם עצמו
חולק ע"ז .והתי' השני מדבר רק על שור תם ,ולא מועד.
שמחלקים בין אם הוה לי' למירע או לא
והתי' הג' של תוס'
הרמב"ם המובאת לעיל שבכל מקרה אמרינן דין
זה לא לפי שיטת
מחלקינו בין אם הוה לי' למידע או לא.
זה ,ולא
ועיין בפני יהושע למס' גיטין ריש פרק הניזקין בד"ה:
רש" בד"ה המוציא מחבירו ...בא"ד שדן בגדר זה ,ומביא
ייטת הרמב"ם היא כנ"ל שתמיד אמרינן מתוך שאינו יכול
שש
לישבע משלם ולא מחלקים בין אם הי' לו לידע או לא .וממשיך
וז"ל :ומה שכתב הרמב"ם ז"ל והתוספות ענין שבועת התורה
לענין שור שנגח היינו משום דבתם איירי דמשתלם מגופו
דוקא ...עכ"ל .והיינו שמבאר שזה שהרמב"ם אומר בשור
שנגח את הפרה שישבע זה רק בשור תם .וכנ"ל.
ועיין ברמב"ם פרק תשיעי מתלכות נזקי ממון הלכה ג,
שפסק בבירור ששור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצדה ואין
ידוע וכו' ,המוציא מחבירו עליו הראי' (כחכמים) ולא חילק
הפנ"י ,מדוע אינו מחלק
בין תם למועד .ולכאורה אם
כדברי
בתם אמרינן המע"ה אבל במועד
בין שור תם לשור מועד שדוקא
משלם את הכל ,וצריכים בכלל באמת להבין דברי הרמב"ם
שאם גם במועד הוא סובר שהמע"ה צריך להבין ,דהרי הוא
סובר שאמרינן מתוך שאינו יכול לישבע משלם אפי' היכא
דלא הוו"ל למידע.
בחו"מ
הש"ך
זאת
לבאר
סי'
ולכאורה אפשר
בי
מר
וב
עפ"י ד
יא את דברי הרמב"ם
ע"ב ס"ק נא .שגם הוא דן בגדר זה,
ומכריח לומר שאפי' לשיטת הרמב"ם שגם היכא דלא הוו"ל
אמרינן משיל"מ ,אפ"ה הרמב"ם יודה במקרים מסויימים שלא
הרמב"ם סובר שאומרים ,במקרה
אומרים ,והוא מבאר:
וכך שמתי
והנתבע אומר אני לא יודע ,ואפי'
שהתובע טוען כך
במקרה שהוא לא פשע באי ידיעתו ,אבל התובע אומר לו אם
כדבריך שאינך יודע השבע לי שאינך יודע .ולכן אפי' במקרה
כזה עוד נשאר עליו חיוב שבועה .אבל במקרה שהתובע יודע

-
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ברור שהנתבע לא משקר ומה שאומר שאינו יודע זה אמת ,אם
כן מה שייך שבועה לכאן ה כל השבועה היא לאמת
י
רו
בנ
די
ריהתובע יודע שכך הוא וא
הנתבע שכדבריו הוא ואם כן
יודע ,א"כ אינו יכול לחייבו שבועה ואם ירצה לחייבו
,,
שבועה נאמר לו הרי אתה מחייבו שבועה לבטלה שבועת -
תוסיף כלום ,ובמקרה כזה .גם הרמב"ם
כיון שהשבועה לא
מודה שלא אמרינן משיל"מ כיון שאיו כאן חיוב שבועה

מלכתחילה .ע"כ בקיצור דברי הש"ך.
ר
ו
ר
י
ב
ב
שהנתבע
ועפ"י דבר הש"ך שבמקרה שהתובע יודע
י זה יודה גם הרמב"ם שאינו יכול לחייבו
אינו יודע במקרה
שבועה ,לכאורה אפשר לבאר זאת גם אצלינו ,שכיון שהמזיק
והניזק היו יחד באותה שעה והניזק יודע ברור שהמזיק לא
יודע אם משילדה נגחה או לפני"ז ,כיון שהמזיק הי' יחד
איתו במקום אחר ולא ראה ,ובמקרה זה הרמב"ם הרי יודה שלא
מחייבים אותו שבועה .כנ"ל עפ"י הש"ך .ולפי זה מובן מדוע

הרמב"ם פוסק בשור שנגח שהמע"ה ,בין בשור תם בין
מועד ,כיון שבמקרה זה הרמב"ם מודה שלא אומרים שנחייב
אותו שבועה ומתור שאינו יכול לישבע שישלם .ועפי"ז לא
צריכים לומר כדברי הפנ"י שהרמב"ם מדבר רק בשור חט וכנ"ל.
אלא הוא מדבר בין בתם בין במועד ,והדין הוא שהמע"ה.
בשור

ואפשר עוד להאריך ,ועת לקצר.

ח סי

חיים שאול שטיינמץ
 תלמיד בישיבה -דו ת

ח .בנוגע למה ששאלתי בגליון כב (רעג) בהמאמר לא תהי'
משכלה דבכל התורה הלשון כשלישי המדבר שהוא עצמות ומהות
וכשאומר והסירותי מחלה מקרביך הברכה היא מעצמות וזהו
מחלה מקרביך לכל המחלה אשר
החילוק בין
תי
מחלהוהסיר
וואסותיעס קאן זיין און עס קאן ניט זישימן
ששם הוא
וע"ז אומר לא אשים וכאן הוא אומר והסירותי שהמחלה היא
כאן ומ"מ והסירותי שכיוו שהוא משלישי המדבר שבכוחו
שלכאורה גם הפסוק "כל
להסיר גם מחלת כזו וע"ז הקשיתי
המחלה" הוא משלישי המדבר דמוכח מהלשון שם וא"כ מה הם
חלוקים שמזה מביא ראי' בהמאמר על העילוי בשלישי המדבר.
וע"ז תירץ הרב ד.פ .בגליון (כג) שהחילוק הוא
שוהסירותי הוא ברכה על ועבדתם את ה' אלוקיך שמכיון
שנוגע לעצמות ומהות הוא פיעל שהברכה יהי' בעילוי משא"כ
בהברכה שכל המחלה וגו'.
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לד

ולכאורה לא תירץ בזה מאומה שהרי מבואר שם במאמר
שדוקא ע"י עבודה שפועל ענין צירוף ה
בריות אז הוא ממשיך

ברכה מעצמות ומהות ומזה מובן דאם הברכה הוא בלשון נוכח
מעצמות ומהות הוא מפני דקאי על דבר שנוגע לעצמות ומהות
וזוהי הצירוף הבריות של עבודה וא"כ מוכרח לומר דכל המחלה
וגו' הוא ברכה על עבודה שפעל צירוף הבריות (אם תשמע
בקולי וא"ב הררא קושיא לדוכתא מהו החילוק בין כל תמחלה

לוהסירותי?

אברהם יהושע העשיל שטרנברג
 -תלמיד במתיבתא -

שי

חו ת

בזה הננו מעתיקים קטע משיחת כ"ק אדמו"ר שליט"א
בהשאלה בפירש"י דיג .בשבת פ' ויקרא ש.ז( .בלתי מזגה).
המערכת

ט .אזוי אויך איז דא אן ענין וואט מ'דארף פארשטיין
בדברי רש"י עה"פ "אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם"" :מדרשו
אינו חייב אלא בהעלם דבר עם שגגת מעשה כמו שנאמר לאשמת
העם ונעלם דבר מעיני הקהל ועשו .ופשוטו לפי אגדה כשהכהן
הגדול חוטא אשמת העם הוא זה
תלויין בו לכפר עליהם
ולהתפלל בעדם ונעשה מקולקל".
ע"פ הכלל וואס רש"י האט אליין ארויסגעגעבן "אני לא
באתי אלא לפשוטו" ,איז אפילו אויב ער דארף מאיזה סיבה
ם דרש ("מדרשו") האט ער לכל לראש געדארפט
ברענגעו יע
אגדה" ,אבער "ופשוטו") ,און -
"ופשוטו"
ברענגען"מדרשו"? ("לפי
דערנאך
דעם ביאור בשאלה זו וועס מען ,כרגיל לאחרונה ,לאזן
פאר אנדערע צו פארענטפערן ,און בזמן המתאים וועט מען "'

שהי

ווייטער רעדן אין דעם .ע"כ.
*

י.

*

*

בענין פרש"י פ' ויקרא ד ,ג י"ל:

*

*

*

בפשטות הקושיא על הפסוק הוא ,מהו הפיי ש"הכהן
המשיח יחטא לאשמת העם"; הרי לגבי הסנהדרין ("כל עדת
ישראל") ,נשיא (מלך) ונפש אחת כתוב מיד לאחרי שמזכיר

-
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טו

שחטאו ,מפרש איזה חטא עברו (כגוו "ונעלם דבר מעיני הקהל
וגו'" וכו') ובנוגע לכהן המשיח כתוב לאשמת העם שלכאורה
דורש ביאור ולזה מביא רש"י מדרשו (תו"כ ובהוריות ,ראה
חו"ש עה"פ)" .אינו חייב וכו' כמ"ש לאשמת העם,
(ולכאורה נראה דצ"ל ב אשמת העם ,וכגירסת הרא"ם.
דהרי רש"י רוצה להביא דוגמא מנדון דאשמת העם ,ולזה יותר
מתאים הלשון ב אשמת) ונעלם דבר מעיני הקהל ועשו.
דכוונתו ,לפרש דמש"כ לאשמת העם ,פירושו כאשמת העם,
שדינו דומה כאשמת הקהל ,שיהי' העלם דבר עם שגגת מעשה,
(וראה במפרשים) .והטעם מדוע אין רש"י מסתפק בפי' זה י"ל

ובהקדים:

הנה מובא כלל בפרש"י בלקו"ש חט"ז ע'  ,81דיש חילוק
כשרש"י משתמש בביטוי של "ופשוטו" ו"פשוטו של מקרא" :דער
אויסדרוק "ופשוטו של מקרא" מיינט ,אז יער פירוש איו
לויטן פשט פון רעם "מקרא"  -פון רעם כלליות'דיקן תוכן

הכתוב;
דאקעגן דער לשון "ופשוטו" (אן דעס סיום "של מקרא")
מיינט ,אז דאל איז דער פירוש הפשוט (בלויז) פון דעס
ווארט (אדער ענין) אויף וועלכן רש"י שטעלט זיך (הגם עם
קען זיין אז ס'איז ניט מתאים צו פשטות פון כלליות'דיקן
אינהאלט) ,ל"כ.
מובן מהנ"ל ,דהפי' שהביא מ"מדרשו" הוא "אויסגעהאלטן"
לפי דרך תפשט ,אכל מפני קושיא כתיבה(ות) צריך להביא פי'
י שמבאר דיוק זה אע"פ שלא מתאים לתוכן הכללי של הפסוקים
שנ
(או ענין) ,והביאור:
פירוש זה קצת דוחק ,ראם הפירוש הוא כנ"ל הו"ל
להפסוק להביא את הלשון כאשמת העם (ככ"ף הדמיון)
צורךדהרי
מדמין דין של כהך המשיח לאשמת העם ,ולכו יש
לפי'
שני "ופשוטו" שלפי זה יהי' מובן הלשון לאשמת העם והוא:
לפי אגדה :כשכהן גדול חוטא ,אשמת העם הוא זה וכו',
שפירושו ,שהפסוק מדגיש דהסיבה מדוע חטא הכהן היא לאשמת
העם ,בגין אשמת העם (ראה ספורנו ,אב"ע ובזח"ג יז ,ב),
כלומר בגלל שהם אשמים ,וכמובא בויק"ר ה ,ו ומפרש היפה
תואר ,שמפני חטאת העם הי' להם כה"ג חוטא ,ע"כ ,לכן יש
להם עונש ,שהמכפר שלהם נעשה מקולקל ,ונשארו בלי כתן גדול

שיכפר ויתפלל עליהם.
ניראה 9י' הש"ך דעפ"ז מתרץ קושיית הרמכ"ן מדוע לא
הזכיר בחטאת כהן "וכפר עליו ונסלח לו :כי הוא לא חטא,
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טז

ועוד כו"כ דיוקים ,עיי"ש].

אלא הם גרמו לו
עכ"פ ,מובן

דפי' זה מפרש היטב תיבות "לאשמת העם".
והביאור מדוע פי' זה ,אע"פ שהוא פשוטו מובא כפירוש
שני ,הוא משום
זו.דאינו מתאים לכללות התוכן (כפי פרש"י
לקמן) דפרשה
דנוסף שאינו מובן מהו הצורר להדגיש שחטא הכהן בא
באשמת העם; ואינו מפרש איזה סוג של חטא עבר כבשאר המקרים
(סנהדרין ,נשיא ונפש אחת) ,י"ל ע"פ פרש"י בפסוק יז זא"א
לפרש כפי' זה ,דהנה בד"ה את פני הפרכת מקשה רש"י מדוע
נאמר רק "פני הפרכת" ~בפסוק ו' כתוב "פני פרוכת הקדש"
ומתרץ לאחר שמביא משל "אף כאן ,נשחטא כהן משיח עדיין שם
קדושת המקום על המקדש ,משחטאו כולם ,ח"ו נסתלקה הקדושה".
מפרש"י מובן דהפרשה של כהן המשיח ,מכיון שכתוב

"פני פרכת הקדש" ,מובן שקדושת המקום עדיין על המקדש
וזהו משום שלא בולם חטאו ,ורק כהן המשיח חטא ,א"ב כל
יסוד דפי' הנ"ל ,שחטא הכהן הוא באשמת העם ,א"א לומר,
דא"כ ,הו"ל להשמיט גם בפרשה של חטא כהן הלשיח תיבת
"הקדש" ,ולכן מצד תוכן הפרשה ושאר הפסוקים פי' זה מובא
רק כפי' שני משום שמבאר רק את התיבות "לאשמת העת"
משא"בלפי
פשוטו ,אבל כללות הפסוק לא מתאים לשאר הפרשה
י'
פ
הראשון מתאים לתוכן הפרשה (ורק הדיוק שהו"ל לכתוב "כאשמה"
-קצת דוחק).
הרב מיכאל לוזניק

 -ברוקלין נ.י- .

 .בנוגע לשאלת כ"ק אדמו"ר שליט"א בש.פ .ויקרא אפשר
יא
לומר:
בפשטות רש"י רוצה לתרץ מהו הקשר של המילים "את הכהן
המשיח יחטא" להמילים לאשמת העם ע"ז מתרץ בב' אופנים.
בפרשה שזהו
אופן הא' הקשור תוכן הענין
עםומהו הקרבנותהמדוב
אופן החטא ,מיהו החוטא
י לכן מביא אותו
וכו',
פ' ראשון ועיקרי אף שזהו מדרשו ,משא"כ פי' השני הוא רק
תירוץ הקשור רק עם המילים כאלו ולא עם תוכן הענינים.
רש"י אומר "ופשוטו" ולא "ופשוטו של מקרא" שהחילוק
הוא כמו שמבואר בלקו"ש חט"ז ע'  81ואילך" .ופשוטו" פי'
רק של המילה" .ופשוטו של מקרא" ,פי' של תוכן הענינים
המובא במקראן ראה עך"ז כלקו"ש שם ע' .84
ומה שקשה דפי' הראשון שלכן מביא שזהו "מדרשו" כיון

יולכו

-
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זז

שקשה האות "ל" של "לאשמת" .הי' צחל כתוב "באשמת העם"
או כיו"ב (כמו שבאמת יש גורסים ברש"י "כמו שנאמר באשמת
העם) ודוחק.

-

שלמה הכהן טוויל
 תות"ל - 770יב .אולי אפ"ל הביאור בכתוב אם הכהן המשיח שרשפי מביא
כי לרש"י קשה למה כתוב לאשמת העם וע"ז מתרץ בתחילה מדרשו
ולא פשוטו כי עצם הדין שאינו חייב אלא בהעלם דבר זהו"ע

של דרש ולנן אומר רש"י מדרשו אבל זה קרוב לפשוטו יותר
מצד תוכן הענין שעפי"ז מובן מה שהכתוב אומר לאשמת העם
שזה בא להסביר את הדין
שגגתשל חטאת של כהן משיח שצ"ל תנאי
דוקא בהעלם דבר עם
מעשה.
אבל יש קושי מצד עצם הדין של העלם דבר שזה לא כתוב
בכתוב כ"א זה דרש ,אבל אחרי שיש לנו הדרש זה מתאים

לפי פשוטו שהכתוב מדבר בכהן המשיח גומא בדיני חטאת שלו
ואח"ז ממשיך רש"י מצד קושי הנ"ל עוד ביאור
העםי
פשוטו לפ
אגדה שבעצם זה פשוטו שאשמת העם כפשוטו שמדבר על
כמ"ש בפסוק אשמת העם אבל זח לפי אגדה כי עצם הענין שהן
תלויין בו לכפר עליהט וכו' זהו"ע של
אגדה ובפרט שלפי"ז
לא מדבר בכהן המשיח גופא כ"א בהעם.
הרב דוד אופן

 .בנוגע לשאלה למה הרמב"ם נותב הל' ממרים הרי רוב
יג
הדינים הוא לא בנוגע לזקן ממרא כ"א לשמוע בקול ב"ד וכוי
כיבוד או"א וכו'.

אולי אפ"ל כי הרי כל דין כיבוד או"א זהו מטעם כבד
אותו הכתוב בכבודו ובמוראו ואם ממרה בכבוד
את ה' וכו' שקל
או"א ממרה בכבוד ה' ועד"ז לא להוסיף ולא לגרוע זה גם ענין
של ממרים .ועפי"ז מובן למה כותב הרמב"ם הל' ממרים.
ולכן זה נקרא ממרה את פי ב"ד הגדול כי כל המעלה של ב"ד
הגדול שהשכינה שורה וכו' (עיין בשיחת ש"פ ויקרא ש.ז).
והיות וכיבדו או"א הושוו לשכינה ,וכן ב"ד הגדול כנ"ל
לכן נקראים הלכות אלו :הלכות ממרים.
הנ"ל
.

יד.

בהתוועדות דש"פ ויקרא ש.ז .ביאר כ"ק אד"ש בהנחה

בלה"ק סעי' כו דהחילוק בין איסורים דאורייתא לאיסורים
מדברי סופרים הם :איסור דאורייתא פירושו  -שהדבר בעצמותו
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ב

ואילו הגו"א מפרש בדברי רש"י ש'יויקרא בשם ה'
".קאי
על השי"ת  -פירוש המתאים יו
תר לפנימיות התורה .ע"כ
ק
ו
ל
י
ח
ה
בין
ויש להעיר מלקו"ש חי"ט עי  134ואילך
תרגום אונקלוס ותרגום יונתן :ל
ווערטער לפי פשוטו של מקרא ,און
"דער ת"א טייטשט
דיענינו אבער פשוטו של הענין ,אבער
אין געציילטע ערטער
י
פ
ל
דער תרגום יונתן איז בכו"כ מקומות טייטשט ער ניט נאר
ועם פשט ,נאר ער איז מוסיף ביאור ,בריינגט מדרשי חז"ל
וכוי" .ומוסיף ביאור בסעי' ד' שתרגום יונתן וירושלמי,
זיינען תרגומים פון ארץ ישראל  -וואס דארט איז ניט אזא
העלם והסתר מצד הגלות  -זעט זיך מער בגילוי די פנימיות
פון דער זאך (מתאים אויד להנ"ל ,אז זייער אופן התרגום
איז ע"פ מדרשי חז"ל ,וואט זיינען מגלה די פנימיות פון

תושב"כ) עיי"ש.

ולפי"ז צע"ק ,דעל פסוק ד"ייקרא בשם ה'" מצינו שני
פירושים בתרגום אונקלום וירושלמי .התרגום אונקלוס מפרש

שקאי על השי"ת והתרגום יונתן (ירושלמי) מפרש שקאי על
משה; ולפי ביאור הנ"ל ,הי' יותר מתאים אם הת"א הי' מפרש
כפי' הרא"ם שקאי על משה ,והתרגום יונתן כפי' הגו"א ,שקאי
על הי.
הרב מיכאל לוזניק

 -ברוקלין נ.י- .

סו .בהתוועדות ש"פ ויקרא ש.ז .הנחה בלה"ק סעיף ז'
עובר אודות מה שכתוב בפ' החדש מתניכם חגורים .נעליכת על
רגליהם ומקלכם על ידכם .שעבודה זו צריך להיות גם בזמן
הזה כדי שכשמשיח יבוא יהיו מוכנים תיכף ומיד ללכת אתו
לארצנו הקדושה.
ולהעיר מירושלמי כלאים פ"ט ה"ג" :ר' ירמי' מפקד

אלבישוני חורין חפתיתין ,יהבין
אנא ברגלי וחוטרא בידי
ממאני
ויהבוני על סטרי אי אחא משיחא הא
מעותד" תרגומי "ר'
ירמי' צוה (קודם מותו) הלביש בגדים לבנים מגוהצים
וניוהשיכבוני מעומד ,אם יבא
ותנו
ח מנעלים ברגל
מוכן"י(עוימיקןליבבאירדיי
כות מאמרו של ש.ח .קוק "האן
משי
י
נ
י
ר
ה
כ"ק אדמו"ר שליט"א
נקבר ירמי' מעומד?") והוא ממש
ר'

כדברי

*

*

*

בהתוועדות הנ"ל סי ,יט דובר אודות פרשת ויקרא שלדעת

רש"י נאמרה בר"ח ניסן והביא ראי' שזה המשך לפ' פקודי

-

כא
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שמפורש בה שהי' בר"ח ניסך ועוד שכן בפרשתנו כתיב ,הכהן
המשיח וכל המציאות של כהן המשיח נתהווה רק ,ביום השמיני
(מימי המילואים) ע"כ .וראה גם מכתב כללי דר"ח ניסן הערה
ד"ה פ' ויקרא אל משה.
פסוק
ב ,קח את
ועפי"ז יובן מ"ש רש בפ' צו פרק ח,
"יימים קודם הקמת המשכן שאין
אהרן "פרשה זו נאמרה שבעת
מרקדם ומאוחר בתורה" .שלכאורה קשה דהרי בפשטות פ' ויקרא
ופ' צו נאמרה לפני שבעת ימי המילואים.
הנ"ל.אתי
בפשש"מועפ"י
בר"ח ניסן
שפיר שכן פ' ויקרא ופ' צו נאמרו
ק
י
ס
ה
ו
שנאמר
והנכון
אבל הרמב"ן שם נחלק עליו
כי
נצטוה בהקמת המשכן בכ"ג באדר והקים אותו וכאשר עמד המשכן
על מעמדו מיד קראו לו הש"י וצוה אותו על מעשה הקרבנות
כל הפרשיות האלה מתחלת ויקרא עד כאן עיי"ש,
*

*

*

בהתוועדרת דש"פ ויק"פ הנחה בלה"ק סעיף בג .לד.
דובר בארוכה בענין איזה יום הי' הראשון לימי המילואים
כג אדר כדעת הש"י או ר"ח ניסו כדעת האבן עזרא (ועייג"כ
ש.ז .הע'  )261 23ויש להעיר שכן בפרשתינו
לקו"ש פ' ויק"פ

אם

פרק ח' פסוקים י-יא נזכר שלקח משה את שמן המשחה ומשח
את המשכן וכליו ואת המזבח והכיור ולא נמצא כזה בש' תצוה
מ,
בהצוואה על שבעת ימי המילואים ,אמנם נמצא בפ' פק
בפקוקים יב-יד .סדר רחיצת אהרן
ודיבמים,
ט-יא .וגם נמצא שם
וסדר הלבשת אהרן .ולא נמצא מכל זה (דהיינו משיחת אהרן
ובניו ומשיחת המשכן וכליו) בפ' שמיני בסדר שמיני דמילואים.
אשר ע"כ (דהיינו גם מזה שהנמצא בפ' צו לא נמצא בפ' תצוה
לא נמצא בפ' -
וגם מזה שהנמצא בפ'
כ"א בפ'
שמיני כ"אפקובדפ'י צו) נראה כמ"ש האבן פעקזורדאידהקמת המשכן הי'
בר"ח ניסן( .והנה לכאורה הי' אפשר לתרץ עכ"פ הקושי' הב'
דמכיון דסדר רחיצת אהרן והלבשת הבגדים ומשיחת המשכן
וכליו וכו'.כבר נאמר בפ' צו לא חש הכתוב לפרשה עוה"פ
בפ' שמיני  -אמנם לכאורה זה אינו בפרט עפ"י המביאר
ני
בלקו"ש פ' ויק"פ ש.ז .ולדר הלבשת הבגדים ביום השמי
הי' שונה מסדר הלבשת הבגדים בשאר הימים דלפי"ז הו"ל
להכתוב לפרט עוה"פ בפ' שמיני בגלל השינוי הזה ועדיין
,

צ"ע).

' הק' הרב א.ג.ב .שבפ'
והנה בגליון דפ' ויקרא אות י
צו כתוב שקודם רחץ אותם במים ואח"ז הלביש לאהרן את הבגדים
ואח"ז משח את המשכן וכליו וכו' ואילו בפ' פקודי נזכר
קודם משיחת המשכן וכליו ואח"ם רחיצת אהרן והלבשתו כו',

 -צו היתשמ'יה -

כב

ולכן רצה לומר דבפ' צו

בלא"ה .אין הסדר מדוייק

איך

שהר
עירומים
שהפשיט משה את בני אהרן (ורחץ אותם במים) והניחם
כוום הולדם (והלביש לאהרן את בגדיו) ומשח את המשכן ואת
כליו וכו' ודק אח"ז נתעורר להלביש לבני אהרן*את בגדיהם.
.ץ
ואשר ע"כ בלא"ה הסדר אינו מדוייק? ,עויי"ש בארוכה
(ו
ןעיי"ש שהסיק ב' הסדרים בין של פ' צו בין של פ' פקודי
יע י"ש)

י

.

אמנם באמת המעיין יראה ,ודוקא הסדר של פן צו הוא
מדויק יותר מהסדר של פ' פקודי .דהנה המעיין בפ' תצוה
בסדר הלבשת הבגדים ובפ' צו יראה שבפ' צו פירט הכתוב יותר
ולדוגמא בפ' תצוה כתוב רק "...ואת החושן ואפדת לו בחשב
האפוד" .ואילו בפ' צו פירט הכתוב יותר "ויתן עליו את
האפוד ויחגור אותו בחשב האפוד ויאפד לו בו וישם עליו את
החשן ,"...וכן י"ל גם בפ' פקודי (ומה שכתוב בפ' פקודי
ורחצת את אהרן וכו' אחרי משיחת המשכן י"ל בפשטות משום
דהכא לא נחית לפרטי הדינים דהלבשת כהנים רזה כבר פי'
בפרשת תצוה ובאריכות וכאן לא הזכירו אלא משום שרצה
להזכיר כל המשיחות כאחד (משיחת המשכן וכליו ומשיחת אהרן)
ודו"ק.
ועפי"ז מובן שכל הסדרים הם בדיוק גדול ועפ"י כל
הנ"ל מובן ג"כ למה כתוב כאן רק והלבשת את הכתונח (ועיין
כלקו"ש ש"פ ויק"פ ש.ז .באריכות) משום דכאן לא נחלת
למנינא) ויש להאריך עוד בכל זח.
ק
ח
צ
י
יוסף
קעלער
 -תלמיד בישיבה -

טז .בשיחת ש"פ ויק"פ (ס"מ  -בלה"ק) מבאר מעלת הקביעות
כששבת חל ביום כ"ג אדר ,כיון דהמוצאי שבת שלו כולל גם
כ"ה אדר ,שבו נברא העולם לדעת ר"י .רכותב בהע' "שו"ע
אדה"ז חאו"ח סרצ"ט ס"ת (מפסחים קו ,מע"א) ."...
השבת
ושמעתי שראלים למה צריך לזה ,דהמו"ש של
כולל
י השבוע שלאחרי' ,כמו
כ"ה אדר ,ה השבת בעצמו כולל
שמביא בהרבה
רישיחות בענין מיני'יממתברכין כולהו יומין.
ואולי הביאור הוא:
שהמברך עומד
בהשיחה (ס"ה) מביא בענין הברכה
למע' מהמתברך ,כפי שרואים דגדול מבררדידוי
לקטן( ,ועי' בשיחת
ש"פ יתרו תשד"מ (התוועדיות תשד"מ ח"כ ס"ע  940ואילך)
דעפי"ז מסביר אופן המשכת הברכה מיום השבת לימים שלאהביו
עיי"ש בארוכה ,ועפי"ז אף ששבת כולל (וממשיך ברכה ל)את ימי

-

כג

צו ה'תשמ"ה -

השבוע ,הרי השבח המברך למעי מימי השבוע ,ואינם שוים
שמתבטא בנוגע לעבודה דהעבודה בשבת שונה מהעבודה
(וכפי
בחול).
משא"כ מו"ש כולל (יום הב') באופן דשוים ממש וענינם
שמתבטא בעבודה ע"פ ההלכה שמובא בההע' דאותו
א' הוא (
כפי(הבדלה) דמו"ש שייר גם עד יום ג') ולכן במו"ש
הדבר עצמו

יותר בגלוי הענינים דיום ב'.
ועצ"ב למה דוקא בשיחה זו מרייק כך.

יוסף נמס

 תלמיד בישיבה -יז .בשיחת ליל שמח"ח ש.ז( .הנחת הח' ס"ט) מובא..." :
איינער פון די פירושים אין "(שמיני) עצרת" (עצרת דחג
השבועות ומזה מובן גם בנוגע שמיני עצרת) איז ,אז די .
יני עצרת פון ימי החול
איינציקע ואך וואס טיילט אוים ש
מ אן ענין שלילי אבער
איז "עצרת" ,עצורים בעשיית מלאכה
דער יו"ט האט ניט קיין ענין מיוחד וואס טיילט אים אויס
פון שאר הזמנים ,חוץ פון ד ענינים רגילים בכל יו"ט -
יתפלות מיוחדות ,קריאת התורה,
קרבנות (פר אחד איל אחדל,
שמחה (כשאר כל ימות חג החוכות) וכו'.
ניט ווי שאר החגים וועלכע האכן צוויי מיני עבודות:
העדר עשיית מלאכה ,און מצות מיוחדות... :בחג השבועות -
הקרבת שתי הלחם (דער איינציקער קרבן ציבור וועלכע מ'איז
מקריב מן החמץ)."...
ולא זכיתי להבין:
לכאורה נמצא אשר זה סתירה מיני' ובי' ,דהרי אומר
(בהתחלת הקטע שנעתק לעיל) שהפי' ב(שמיני) עצרת הוא כמו
שבועות שנקרא עצרת ,לפי שהדבר היחידי שיש בחגה"ש הוא
עצרת  -עצירה ממלאכה (לא רק
שמיני עצרת אלא גם
בנוגע ל
אח"כ ממשיך שבשבועות יש
בנוגע לחגה"ש (שנקרא עצרת)) ,אבל
כן מצוה מיוחדת  -מצות הקרבת שתי הלחם?
ואפי' אם רוצים לדחוק ולומר שתפי' הוא ,ששמיני עצרת
הוא כ"כ בלי מצוה עד שאפי' חג השבועות נחשב כחג שיש בו
מצות  -גם לא יהי' מובן:
דהנה פא אומר "...החגים האבן צוויי מיני עבודות:
העדר עשיית מלאכה און מצות מיוחדות,.. :בחג השבועות
הקרבת שתי הלחם" ,הרי שבכל יו"ט (כולל חגה"ש) יש
י
ותשת
מצות .א) העדר עשיית מלאכה .ב) מצות מיוחד
שתלויים

שוגי

בד

 -צו ה'תשמ"ה -

ביום (חג) זה.

אמנם זה לא יהי' מובן ,דהר בלקו"ש י"ב סיון
טיהאט מצות וועלכע זיינען
דאשתקד (מ"י) מובא" :יעדער יו"
ספעציעל פאר רעם יו"ט (בחג המצות  -סיפור ביצי"מ ,אכילת
מצה כו' ,בחג הסוכות  -ישיבה בסוכה ,די מינים) ,דאקעגן
חג השבועות האט ניט קיין מצוה מיוחדת (וואס דאס איז
איינער פון די טעמים פארוואס ער ווערט אנגערופן "עצרת"
 ווייל די ואך וואס טיילט אוים דעם יו"ט פון ימי החולאיז "עצרת" דאס אפהאלטן זיך פון סאן מלאכה וועלכע איז
דא בא אלע יו"ט)" .הרי אומר שם בפירוש שאין בשבועות
מצוה מיוחדת כולל אפילו מצות שתי הלחם.

והנה בשיחת ש"פ נשא תשמ"ג (הנחת הח' סל"ז) ביאר
כ"ק אדמו"ר שליט"א השיחה דיום ב' דחגה"ש תשמ"ג (הנחת
הת' סי"ב) ,ואומר שם ש"חג השבועות ווערט אנגערופן
"עצרת" און מ'האט מבאר געוועך...אז דאס איז דערפאר וואס
שבועות האט ניט קיינע מצות חיוביות ,נאר מער ניט ווי
דער ענין פון שלילת עשיית מלאכה " -עצרת" .אלע אנדערע
יו"ט האבן ענינים חיוביים ,לדוגמא פםח6...וכות...משא"כ
שבועות האט ניט קיינע מצות חיוביות...האט מען דערויף
געפרעגט מיס א שטורעם...בזמך שביהמ"ק הי' קיים איז דאך
הלחם .קומט אוים אז בזמן .
...פאראן דער קרב
םןאי-זשתדי
ער יו"ט יע געווען פארבונדן מיט
שביהמ"ק הי' קיי
ענינים חיוביים ...איז דער ביאור בזה אז לאחרי שחרב
ביהמ"ק איז מען ניט מקריב די קרבנות ,און אעפ"כ האט סעו
דעם יו"ט פון שבועות מיטל גאנצן שטורעם איז דערפון
גופא א הוכחה אז אפילו בזמן שבית המקדש ה-י' קיים איז

דער עצם היו"ט ניט פארבונדן מיטדי קרבנות...דער...יו"ט
פון שבועות איז בעיקר פארבונדן בלויז מיטן ענין פון

"עצרת"  -דער ענין שלילי ,פון מונע זיין זיך פון עשיית
מלאכה".

ועפ"ז (משיחת ש"פ נשא) אינו מובן לכאורה :הרי אפי'
אם הי' קס"ד עימר שבשבועות יש מצוה התלוי בה  -שתי הלהם
אעפ"כ אומר כ"ק אדמו"ר שליט"א שאי"ז תלוי בהיו"ט ,וא"ב
לא הבנתי שיחת ליל שמח"ח ש.ז - .דלכאורה איך אפ"ל
שיש מצות מיוחדות (גם) בחגה"ש  -איזה מצות?
ואול אפ"ל (בדוחק עכ"פ) ע"פ מ"ש בגליון שי"ל לש"פ
ךיסיון תשמ"ג (גליון ל"ת (קפ?)) ,שיש לומר בדרך
קרח ז"
אפשר-שהפי' הוא שתגם שנתגלה (כשחרב ביהמ"ק) דעיקר ענינו
דחגה"שהיא מניעת עשיית מלאכה  -עצרת ,אעפ"כ בטח שזה
הלחם ,ז.א .שהגם שמניעת עשיית
אינו שולל מצות (היום) שתי

-

מלאכה

כה
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הוא עיקרו דחגה"ש (אפילו היום

החורבן),

אפ"ה יש עוד מצות שאף שאינם עיקריים ל(אוחארפיי' אינם קיימים
היום) אעפ"כ הרי הם עוד שייכים להיו"ט.
ועפ"ז אולי י"ל דבהשיחה דליל שמח"ח מדבר ע"ז כאופן
הנ"ל ,דאעפ"י שהמצות התלויים בחגה"ש אינם עיקר ,אעפ"כ
שייכים לשבועות  -ועוד יותר כשיבנה ביהמ"ק
הרי הם עוד

ב"ב ,אז נראה איך שמקיימים מצות אלו בפו"מ ,משא"כ בשיחת
ש"פ נשא הנ"ל מדבר איך שהענין הוא בפו"מ ,דמצות אלו אינם

עיקריים בחגה"ש.
ועפ"ז מובן ג"כ שאינו סתירה בשיחת ליל שמח"ח עצמה
(כנ"ל) מכיון שי"ל בב' אופנים וכנ"ל.
ק
ח
צ
י
לו
יוסף
ישיבה גדולה  -ליובאוויטש
יוהניסבורג ,דרום אפריקה
ל

יח .במה ששאל כ"ק אדמו"ר שליט"א בההתווערות דש"פ ויקרא
ר"ח ניסן ,אודות נבואת יחזקאל ,דאה"נ דבפועל ידעינן

דהנבואה קאי על בית שלישי ,אבל מנין ידעו בזמן בית
בנוגעשני
שאין כוונת הנבואה על בית זה דכית שני? בשלמא
לבנין הבית אפ"ל דכיון שהיו צריכים לרשיון המלכות,
במילא היו מוגבלים בהתאם לרשיון המלכות ,ולא יכלו לבנות
כרצונם ,אב 5בנוגע לקרבנות הנשיא דבזה בודאי לא התערבה
המלכות ,מנין ידעו דהנבואה לא קאי על בית זה? (ראה הנחה
בלה"ק סל"ז).

לכאורה יש מקום לומר בזה ,דחנה זה ודאי ,דנבואת
יחזקאל מתכוון לבית שיעמוד לעולם ,וכמ"ש( :יחזקאל
"עתה ירחקו את זנותם ופגרי מלכיהם ממני ושכנתי בתוכם
לעולם וגו'" ואילו זכו הי' זה אפשר להיות גם בבית השני,
(וכדמובא בהשיחה ,וע"ד המבואר בברכות ד ,א ,האוים היו
ישראל לעשות להם נס בימי עזרא כדרך שנעשה להם בימי
יהושע בן נון אלא שגרם החטא) אלא דלפועל לא זכו ,במילא
נמצא דנבואת יחזקאל לא הי' על אז ,היינו דיחזקאל לא נתן
זמן לנבואתו מתי תתקיים ,ורק ניבא שיהי' בית נצחי,
י צורתו כך וכך ,וכן יהי' הקרבת הקרבנות
והבית נצחי יהי
ע"י הנשיא באופן כך וכך ,ובאמת בעת הנבואה הי' זה אפשר
להיות גם ע"י הכית שני ,אלא דלפועל לא זכו אח"כ שיוכלו
לבנות בית נצחי כו' ,והי' נבואה אחרת ע"י ח לבנות
גיעל בית זה
(עכ"פ) בית שני ,וידעו דנבואת יחזקאל לא קאי

מג ,ט)

כו
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(כדלקמן) ,וראה

נבחים נט ,ב ,בד"ה ונאמר וז"ל:

ר
בשל יחזקאל שנתנבא
ש"יעל בית שני או על העתיד כו' עכ"ל ,ויש

לפרש זה עפ"י,הנ"ל.
ואכתי מנא ידעו דנבואת יחזקאל לא קאי עלייהו כנ"ל?
אפשר לומר עפ"י מ"ש בשו"ת חתם סופר חאו"ח 6י' ר"ח
וביו"ד סי' רל"ו ,ובארוכה יותר בחת"ס על התורה פ' תרומה
(עה"פ ככל אשר אני מראה וגו') דקשה על כל בניבי המקדשות
הראשון והשני והשלישי שאין אחד דומה לחבירו ,והכל בכתב
מיד ה' עלי השכיל עפ"י דוד ושמואל
חגי
הרואה,הלאוהאשינוי עה"ני
זכרי' ומלאכי ,והשלישי ע"י חזקאל ,ועשה
ביא
רשאי לחדש דבר ,והי' להם לעשות כמדת חצר המשכן וכו'?
ותירץ דזהו פי' הפסוק ככל אשר אני מראה אותך כו' וכן
תעשו לדורות הייכו דהתנה הקב"ה בתחלה שיבנה ביהמ
"ק כפי
שאני מראה להנביא אז ,וכיון רכן התנה הקב"ה בתחלה
אין כאן שום
עו"חשידוש ע"י
בארוכה.הנביא דנימא בזה דאין הנביא רשאי
לחדש כו' י
היוצא מדבריו דבנין בית שני (כמו בית ראשון ובית
שלישי) הי' צורתו ובנינו עפ"י הנבואה ,והנבואה היתה
שיהיי כבנין שלמה ומעין דברים המפורשים ביחזקאל (רמב"ם
הל' ביהב"ח פ"א ה"ה) ,א"כ ע"י נבואה זו גומא כבר ידעו
לנבואת יחזקאל על בנין הנצחי לא לאי עלייהו ,כי לא זכו,
להקרבנות היחזקאל ,כיון דלא
ובמילא ידעו עי"ז גם

קאי עלייהו.

בנוגע

ולכאורה גם אם צורת הבנין לא היי

אפשר להיות

כמבואר בנבואת יחזקאל ,משום רשיון המלכות כו' כנ"ל ,מ"מ
עי"ז גופא ידעו דנבואת יחזקאל לא ק עלייהו ,כיוו
םאיאז ,ועי"ז גופא ידעו
דסו"ס לא הי' הנבואה יבולה להתקיי
דקאי על בית השלישי .ובמילא ה"ה לגבי הקרבנות.
וראה בעזרא ג ,ב ,ורבים מהכהנים והלוים גו' אשר
ראו הבית הראשרן ביסדו זה הבית בעיניהם בכיס בקול גדול
וגו' ,וביאר בפסיקתא רבהי (פל"ו ,א) שבשעה שנבנה הבית
האחרון לא שרתה שכינה ,שכך אמר הקב"ה אם עולים ישראל
כולם תשרה שכינה ,עיי"ש ,ולכן הזקנים שראו השראת השכינה
בבית ראשון בכו עיי"ש .נמצא גם מזה דידעו דלא זכו.
וראה בקובץ אורייתא (קובץ י"ד) ע' קמ"ב מ"ש בענין
זה הרה"ג ר' י,ק .שליט"א דקשה דנבואת יחזקאל לבי
ת שלישי
הי' זמן רב לפני נבואת חגי ,ולמה הי' הנבואה לבית
י
נ
ש
אחר הנבואה דבית שלישי? וביאר משום דנבואת יחזקאל הי'
אודות גאולת ישראל השלמה ,ובזמן ההוא היתה הנבואה
הראשונה צריכה לענות על משאלות אלו אימתי יגאל העם סופית
.

.

-
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כז

ואח"כ היתה נבואת חגי על בית שני שהיתה ארעי ,ובא לשרת
תקופה של גלות חלקית ,לכן נבואתו באה באחרונה ,יעו"ש
בארוכה.
ולפי הנ"ל אפשר לומר גם דבאמת נבואת יחזקאל הי'
אפשר להיות גם על כיח שני ,אלא דכיון דלא זכו באה אח"כ
נבואת חגי לבנות עכ"פ בית ארעי.
וראה מנחות מה ,א ,וס' העקרים מאמר ד' פמ"ב.
*

*

*

ב) במה שנתבאר לשיטת הרמב"ם ההפרש בין איסורי
דאורייתא לאיסורי דרבנן ,דאיסור דאורייתא הוא איסור
חפצא ,ויש לכל איסור שם מיוחד בפ"ע ,משא"כ איסור דרבנן
הוא על הגברא ,שהוא מחויב לשמוע לדברי חכמים ,והוא איסור
כללי ששוה בכל האיסורים שמחויב משום לא תסור( .ראה הנחה
בלה"ק סכ"ו).
לכאורה נראה לפרש דעפי"ז לא קשה כל הקושיות הרמב"ן
כגון מהך דספיקא דאורייתא לחומרא וספיקא דרבנן לקולא,
.

כיון דמה"ת יש כאן רק חיוב כללי לשמוע בקולם ,אבל עצם
המצוה היא רק רצון חכמים ,וכיון דהספק היא בדרבנן לכו
אזלינו לקולא ,כיון דסו"ס גוף המצוה היא רק דרבנן,
(ואי"כ חיוב פרטי מה"ת על דבר זה) במילא דנים בזה בחיוב
פרטי דרבנן ואזלינן לקולא ,ובמילא שוב לא חל ע"ז
לא תסור (משא"כ אם היינו אומרים דמשום לא תסור נעשה כאן
חיוב פרטי פאיסור זה נמצא דצריך לדון בו כספק מן התורה)
וכן האריך גם לתרץ בס' משך חכמה פ' שופטים (צויין
באנצקלופדי' שם) ,ועד"ז בשאר הקושיות.
וראה בקונטרס דברי סופרים להגר"א וואסערמאן הי"ד
אות ל"ב (צויין באנציקלופדי' שם) שביאר כנ"ל בשם הגר"ח
לשיטת הרמב"ן ,ואשר משום זה לא קשה עליו כל הקושיות
שהקשה על הרמב"ם ,משא"כ הרמב"ם מב"ל דמשום לא תסור נעשה
כאן איסור פרטי מן התורה ,ולדוגמא באיסור שבות מדרבנן,
להרמב"ן אי"ז איסור שבת כלל אלא שיש כאן ציווי כללי מה"ת
לשמוע להם ,משא"כ לדעת הרמב"ם יש כאן איסור שבת ,ומבאר
עפי"ז במה שנחלקו הרמב"ם והרמב"ן בענין זקן ממרא כשחלק
באיסור חמץ מדבריהם ,דלדעת הרמב"ם ה"ה נעשה זקן ממרא,
כיון דהוא חולק באיסור חמץ ובחמץ דאורייתא זדונף כרת
ושגגתו חטאת ,אבל לדעת הרמב"ן שהוא רק איסור כללי ,אין
זה איסור חמץ כלל ,ולכן לא שייך לומר בזה דזדונו כרת
כו' ,וזהו באופן אחר מהנ"ל ,וגם ממ"ש במשך חכמה.

כח
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אבל בפשטות מוכח כפי המבואר בהשיחה ,כיון דלא תסור
משמעותו הוא לענין כללי שצריך לשמוע לדבריהם ,ולא-כתוב
בזה יותר ,א"כ מהיכי חיתי לומר דנעשה כאן איסור פרטי
מה"ת ,וה"ז דומה למה שאמרה התורה שצריך לכבד אב ואם וצריך
לשמוע בקולם ,הכי נימא בזה דנעשה כאן חיוב פרטי על כל
דבר ודבר שאביו מצוה לו ,ועד"ז הוא בלא
והא דסב"ל להרמב"ם דגם בחולק על איסור חמץ דרבנן
ה"ה'נעשה זקן ממרא ,י"ל כמ"ש הכס"מ שם דזה נוגע לכרת אם
בחי' הר"ן
קידש בו אשה ואח"כ קידש בה אחר ,וכן כתב גם
תסור-
סנהדרין פט .א ,בד"ה ר' יהודה בביאור דעה הרמב"מ דנפק"מ
אם קידש אחד בחמץ דרבנן ,ואח"כ קידש אחר ,דיש כאן תוצאה
לענין כרת.
(אבל עי' ברדב"ז שם על הרמב"מ ,ובמאירי
סנהדרין פח ,א).
ולכאורה גם לפי מה שנת' דלדעת הרמב"ם האיסור מה"ת
הוא איסור כללי ,אין הכרח לומר דאיסורי רבנן הם איסור
גברא ,די"ל
דגם רבנן מצ"ע אסרו הדבר באיסור חפצא( ,וכפי
בארוכה
שנתבאר
ת
ח
י
ש
ב
ן
י
ד
מ
אחש"פ
תשל"ו,
נדר),
בהשני,וכפי
זכרוני לא הי' הנ"ל ביאור אחד
אלא היו
יטתדאחד תלוי
ב' ביאורים מה שאפשר לומר בש
הרמב"ם.
*

*

*

ג) במה שנתבאר בלקו"ש דשבת זו (סעי' ד') דלרש"י
הענין דסייג באכילת קרשים עד חצות להרחיק אדם מן העבירה,

מרומז בלשון הפסוק והוא מה"ת ,יש להעיר בזה גם במ"ש
הרמב"ם בפיהמ"ש (זבחים פו ,א) לענין הקטר חלבים ואברים
על המשנה שם דהוא עד חצות וז"ל :ומה שאמר קודם חצות ולא
אמר כל הלילה לפי שאמר הכתוב היא העולה על מוקדה על
המזבח כל הלילה עד הב"ר ,ואילו אמר כל הלילה לבד הי'
משמעו עד הבוקר ,ולפי שאמר אח"כ עד הבקר אמרו שהוא
ה..רמז',י
להרחקה מן הבקר ,הוא מה שאמרו תן בקר לבקרו של ליל
ועל כן אמרו עד חצות להרחיק אדם מן העבירה ,עכ"ל,
דלפי"ז נמצא דגם לדעת הרמב"ם יש רמז על ההרחבה בהחורה,
(ועפי"ז יש להעיר במה שהקשה בלקו"ש (ח"ג פ' צו) לשיטת
הרמב"ם דאיך אסרו חכמים הקטר חלבים ואברים אחר חצות
כשמפורש בתורה להיתר? יעו"ש בארוכה( .נדפס גם בכפ"ח

דשבוע זו) ולהנ"ל י"ל כיון דיש רמז לאסור מן התורה ,וכן
תירץ בס' ניצוצי אור להגר"ר מרגליות ברכות ב ,א).
אבל רש"י מב"ל בריש ברכות דבהקטר חלבים לא גזרו ,וע"כ
דלא סב"ל מהנ"ל ומפרש המשנה דזבחים באופן אחר ,וכמבואר
בעינים למשפט שם בריש ברכות.

-
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כט

ובכללות הענין שנתבאר לפירש"י ,יש להעיר גם ממ"ש
רש"י בקהלת יב ,יא וז"ל :דברי חכמים :שעשו סייג לתורה
עבירה כגוו אכילת קדשים עד
בגזירות להרחיק את האדם מן ה
השחר והם אמרו עד חצות ,וקריאה שמע דערבית כמו כן,
שעשו סייג לתורה ,וגח כללו ביחד עם
עכ"ל~.דלכאורה
דכאןמלשונ
סב"ליאיך שהוא בדרך ההלכה ,דוהו רק סייג
ק"ש ,משמע

דרבנן.

*

י

*

ד) בהמבואר בהערה  31דעך בוקר עדיין
בלילה ,רק בבוקר ורק אז מותר לשרפו ,יש להעיר

נקרא זמן

.י.ן

אכילתו ,שלכן לא נעשה נותר ,שפירושו נותר מן האכילי

בדרך ההזכה
מדעת ראב"ע דסב"ל דקרבן פסח נאכל עד חצות (ברכות ט ,א)
ומ"מ חל דין נותר רק בעלות השחר (כמבואר בתוספתא פסחים
ספ"ה) וראה גם בתוס' ברכות שם ,ובפסחים עא ,א ,מבואר בה
בהדיא דפסת אחר חצות לראב"ע אפסיל לגמרי לאכילה ,נמצא
מזה לכאורה דדיו ננתר אינו תלוי בזמן אבילה ,ויל"ע בזה

עוד.

הרב אברהם יצחק
ברוך גערליצקי
ה
ב
י
ש
י
ב
 ר"מש ונו ת

 .נסתפקתי אם צריכים לזמר (בדיבור  -קודם הסדר)
יט
"סימני סדר של פסח" ,דמצד אחד  -מה הענין בזה ,ומצד
ני
ש
 למה נדפסו ומנוקדים בהגש"פ באופן כללי לפני כל הסדר.ולאחרונה ראיתי בהגדה של פסח מר' אליהו כי טוב ע"ה,
שמביא מספר ענף יוסף" :ויאמר גם הסימנים "קדש" ורחץ" עד
"נרצה" כי נרמזו בסימנים אלה סודות גדולים",
ואולי י"ל שמדבר שם ע"ז שיש לאמרם נאו"א במקומם -
אבל לאידך אולי י"ל שזה הסיבה למה שכ"ל אדה"ז נקדם,
וא"כ צריכים לאמרם לפני כל הסדר.
ואבקש מקוראי הגליון שיחיו דאם יש להם מה להעיר
בענין זה  -שיעירו.
הרב שלמה יוסף ארמון
 -ברוקלין נ.י- .
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ל.

כ .בלקו"ת מ"פ ברכה בד"ה מזמור שיר חנוכת הבית
ז"ל :ולכן מנה הרמב"מ ז"ל ~ספר החינוך סי' תצ"ב בלאוין
לא תטע לך אשרה כו' שאסור לעשות בבנין בהמ"ק שום עץ
בולט ועובר על לאו לא תטע כו' ,רק עץ שקוע מותר כמו
.
שהי' דוקא מאבנים בחי' דומם ששרשם
התקרות כו' ,מפ
ן בולט לשוקע עמ"ש ע"פ .
ניוההפרש בי
למעלה מעלה כו',
כחותם ,ולכן ארז"ל על כורש שהחמיץ כו' .ע"ש בלקו"ת.
ונמצא ג"כ מאמר זה (בשינויים) :א) מירור כא ,ב.
ב) סה"מ הנחות הר"פ ע' פא (ושם ביאור הרמב"ם הוא בסיום
מניח נוסף  -ולא נדפס לע"ע( .וראה גם
המאמר) .ג
עבודת) בג
וכ"(ילקוטים פא ,ב) בכותרת :כי"ק בעת ששמע
מס'
י
ו
ל
ה
מרבו בעת חנוכת הבית .אמנם שם לא נזכר הביאור ברמב"ם).
וראה בארוכה על רמב"ם הנ"ל וביאורו בלקו"ת  -כלקו"ש פ'

(צט ,ד)

מסעי תשד"מ.

ובתאריר אמירת מאמר זה מצאנו ב' זמנים:

א) בהכותרת בסה"מ הנחות ה"4פ שם' :שמז"ט חנוכת בית
חומה ,כ' טבת ,ס"ז" .ובגוכ"י המניח הנ"ל (ממאמרי תקס"ז)
יום ג' פ' שמות בחנוכת בית חומה של
הכותרת" :בעזה"י
מהר"פ דשקלאב פה שקלאב"( .וכן מאמר הסידור נמצא בגוכי"ק

אדהאמ"צ דתקס"ז אלא שהתחלת המאמר ובו הכותרת קרוע שם).
ומבואר שהמאמר נאמר בחנוכת הבית אצל הר"פ רייזעס
ת"י
בשקלאב ,בכ' טבת יום הילולת הרמב"ם בתקס"ז~ .בהכ
הנ"ל הכותרת "יום ג' פ' שמות" .וקביעות כ' טבת אז
הי'
ביום ד' .וצ"ל שזה הי' בלילה אור לכי טבת~ .ובא אז
אדה"ז מעירו ליאדי לשקלאב ושהה שם גם בשרתות הסמוכות.
ונאמרו אז נשקלאב עוד מאמרים וביניהם ד"ה שימני כחותם
(שאליו מציין בלקו"ת הנ"ל בענין עץ בולט ועץ שוקע).
ב) ברשימת כ"ק אדמוהריי"צ נ"ע (נד' בסה"מ ה'תש"ט

בבוא כ"ק אאזמו"ר הזקן מפעטערבורג (בשנת תקנ"ט) אמר
תורת .
סיבת המאסר הוא קטרוג על אשר אינו מבאר את
כהי
השגה אשר הכל יוכלו להבין זאת ,ולאו
חסידות
י
ש
ו
ב
ל
ב
)
א
י
נ
ת
(
אס
ם
י
ר
מ
א
דוקא יחידי סגולה ,ואשר ספרו
עמוקלקבויטויתר ותופסים רק את כי
הכל מבינים אותו אבל הוא
השטחיות בלבד .ובכן החליט לעשות קביעות לאמר תורה רק
חמשה ששה שומעים ,והם שלשה בניו הק' ,ב"ק אאזמו"ר
מי
אנ
הפ
ב
צעי ,דודי הרח"א (ר' חיים אברהם)  -ואחיהם דודי הר'
משה ,ושנים או שלשה מקשישי תלמידיו היושבים ,בסגנון
מושכלי עם ביאורים משלים ודוגמאות ,בכדי אשר כל ענין

-

צו ה'תשמ"ה -

לא

ועניך יובן ויושב בטוב לכל אשר לו מוח בקדקדו .ההתחלה
הי' ביום השלישי לסדר וארא כ"ד טבת והמאמר הראשון אמר
דיבור המתחיל מזמורשיר חנוכת הבית ,הנדפס בשער התפלה
שבסידור .המאמר מזמור שיר אמרו כ"ק אאזמו"ר הזקן בשלש
פעמים ,פעם הראשונה מההתחלה עד שיבאר הג' ענינים מזון
לבוש ובית ,פעם שני' ביאר הג' ענינים מזון לבוש ובית
בתומ"צ .מצות שקיומן תלוי ברצון ,ומצות שקיומן תלוי
בשכחה ,שלמעלה מן הרצון ,ופעם השלישית ביאר ענין והקימות
לך בית נאמן שנא' בדוד עד גמירא ,ע"כ בהנוגע לעניננו.
ומבואר שהוא המאמר הראשון שנאמר אחרי ביאתו מפ"ב
בשנת תקנ"ט( .וראה ע"ד חזרת מאמרים כמה פעמים אצל
איה"ז  -ברשימת כ"ק אדמו"ר שליט"א שנד' בסה"מ תקס"ב ח"ב
ע'  .7וראה ג"כ בלקו"ש כ-כד טבת ש.ז .בארוכה ע"ד הקשר
שבין הרמב"ם לתורת אדה"ז והתניא כו').
*

*

*

התחלת המאמר שם הוא בענין מזון לבוש ובית ,שהמזון
נקנה בזול יותר כו' ולכאורה הי' נצרך להיות להיפך שא"א
לחיות כלל בלי מזון כו' ע"כ .ועי' מזה ברמב"ס במו"נ ח"ג
פי"ב .ובהמשך מים רבים תרל"ו בתחילתו (ובהערת כ"ק
אדמו"ר שליט"א שם מציין להמו"נ .וסיום ההמשך מים רבים
הוא בענין ביהמ"ק מאבנים שבסיום המאמר בלקויות שם).
ולקו"ש ח"ט ע' ( .139ועיג"כ רמב"ם הל' שבועות פ"ה הי"ח
שנקט מזון בית ולבוש).
*

*

*

בלקו"ת שם בההמשר מבאר הגמ' בר"ה (ד ,א) בכורש
שהחמיץ כי ציוה לעשות עץ בולט ,ומותר רק שוקע כשלמה
דשקעי' בבנינא .ועי' מזה ג"כ באוה"ת פסח ע' תמד וע'
תשעה .ולקו"ח צו יג .ג.
*

*

*

אחר שמבאר הרמב"ם הנ"ל ממשיך :אבל

בהמאמר בסידור
הנה עץ שוקע ולא בולט מותר כדאיתא בגמרא שלמה שקעי'
בבנינא וכמבואר ברמב"ם .ע"כ .ובהשינויי נוסחאות (בסוף
הסידור הוצאת ה'תשמ"א ואילך) נסמן שבגוכי"ק איתא רק .
"מותר כמבואר ברמב"ם" והתיבות "כדאיתא בגמרא שלמה שקעיי
בבנינא" ניתוספו אח"נ.

לב

 -צו ה'תשמ"ה -

ואולי טעם השינוי ,כי אמירת ורישום המאמר הי' בזמן
הילולת הרמב"ם כנ"ל ולכן נזכר גם זה ע"ש הרמב"ס ,אמנם
אח"כ כשנמסר לדפוס (בסידור בהקדמת התפילה) ניתוסף
המקור מהגמרא.
הרב אלי' מטוסוב
 -ברוקלין נ.י- .

לזכחן

"3ין %3~14ו"ו'שש"פיש14"1
והרבנית ששליט"א
לאריכותימיםושנים טובות
*

יהירצון שיראה הרבה נחתמתלמידיו,חסידיו
ומכלל ישראלוינהיג את כולנו מתוך בריאות,

הרחבה ונחת ,ובקרוב ממש נלך ,כל בנ"י
שליט"א ,קוממיות לארצנו הקדושה
(..
ש
נדפסע"י
א' מאנ"ש שתחי'
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*כותו ולזבות
בני משפחתושיחיו

