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א .בלקו"ש פ' בלק ש.ז .הערה  ,8כתב כ"ק אד"ש וז"ל
"ודוחק לומר שהוא לתרץ הכפל ...בלעם דיבר ממליצה
כיבמלות שונות" עכ"ל.
ושיר כו' שבזה רגיל לכפול הענין
ולהעיר מלקו"ש חי"ג ע'  78שיחה א' לפ' בלק הע' 4
שמבואר דגם בשירה וכיו"ב מפרש רש"י כפל הלשון וז"ל "...
"...ראה פירש"י בברכת יעקב ,בשירת הים ובכו"כ פסוקים
בפרשתינו וכו'  -שאפילו בשירה וכיו"ב מפרש הכפל לשון
 לענין אחר" עכ"ל.*

*

*

ב .בלקו"ש חוקת ש.ז .מבואר דיש ב' ענינים:
להיות אכז כ"כ שלא ימחול .ב)
ורתיאלא מחול בלב שלם וכו' וכו' עיי"ש.
זה אכזרי
ושם בט"ו מבאר דהלשון "מכאן למי שמבקשים ממנו מחילה
שלא יהא אכזרי מלמחול" מכוון לענין הב' הנ"ל ,והלשון
"שלא יהא המוחל אכזרי" שבגמ' מכוון לענין הא' הנ"ל.
ולא זכיתי להבין דלכאורה הל' "שלא יהא המחול אכזרי"
מתפרש יותר שגם כאשר מוחל ,לא יהא אכזרי מחילתו ,ובפרט
א)

שאין

שגם כאשר ימחול לא יהי'

אלא מדברים
שבהלשון אינו מודגש כלל שאומרים לו -
שימחולי
ל"המוחל" שלא
בא' שכבר מוחל ~אמוחל"  -ישוו הוה) ואומרים
יהי' אכזרי במחילתו ,ולאידך הלשון שבפרש"י "שלא יהא אכזר
כזרי  -וזה ימנע
מלמחול" משמע יותר דהאזהרה "יא שלא יהא א
אותו  -מלמחילל~וגם לפי הגירסא השני' המובא בלקו"ש שם
"אכזרי למחול"  -מתפרש שפיר כנ"ל ,ולא הבנתי איך מתפרשים
כמ"ש בלקו"ש שלא יהי' "אכזרי אין דער מחילה" כי אז
הול"ל "אכזרי במחילתו" אבל הלשון "אכזרי מלמחול" משמע
ג"כ ע"ד הנ"ל שלא יהו ,כ"ב אכזרי עד שלא ימחול) ומהו
הביאור בהשיחה שהוא להיפך?

הרב חיים

רפופורס

 -ברוקלין נ.י- .

בג ל ה
שבפרשתינו אומר הכתוב (בו ,נא)
ג .בנוגע למנין
שש בנ"י
מאות אלף ואלף שבע מאות ושלשים.
שהסך הכל הי:,
במנין של פרשת במדבר [א ,מן) ~קרוב
הסך
של
מי
ה"
הכלקודםבנ
ניו שבפרשתינון הי' :שש מאות אלף
לארבעים שנה
ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים- .

 -פינחס ה'תשמ"ה -

ד

וצריך להבין איך יתאים זה 'עם מה שפירש רש"י סוף
פרשת בלק (כה ,ה) ד"ה הרגו איש אנשיו :כל אחד ואחד
מדייני
ישראל הי' הורג שנים ודייני ישראל שמונה רבוא ושמונה

אלפים ,עכ"ל.

הרי לפי זה הרגו יותר מ 16-רבוא מבנ"י.
ובהסך הכל של השני מנינים מצינו רק חילוק של פחות

מג' אלפים איש.

בנוגע להכ"ד אלף שמתו במגפה מפרש

נד"ה לזרח

שן
רו
נכו ,יג) :אבל לפי החסרון שחסר משבט שמע
"יבמנין זה ממנין

הראשון

עכ"ל.

שבמדבר סיני

נראה שכל כ"ד אלף נפלו משבטו של שמעון

אכל מהו כנוגע לאותן שהרגו דייני ישראל וכנ"ל.
ולמה אין רש"י מפרש כלום בנוגע לזה.
ברש"י ד"ה ויהי אחרי מגפה וגו' (כו ,א) :משל לרועה
שנכנסו זאבים לתוך עדרו והרגו בהן והוא מונה אותן לידע
מנין הנותרות ,עכ"ל.
כרש"י (שמות ל ,טז) ד"ה ונתת אותו."..:משל לצאן
החביבה על בעליה שנפל בה דבר ומשפסק אמר לו לרועה בבקשה
ממשר מנה את צאני ודע כמה נותרו בהם להודיע שהיא חביבה

עליו ,עכ"ל.

שהרי מהמשל שמב
עצמו,יא רש"י
את בנ"י על דעת

והרי

הקב"ה אמר

כאן משמע שמשה (הרועה) סבה

למנות את בנ"י,

ומכוון בזה המשל

שבפרשת כי תשא... :אמר לו (הקב"ה) לרועה (למשה) וכו'.
מה שרש"י אינו מזכיר ענין החביבות כאן כמו שהזכיר

בהמשל שמביא בפרשתכי תשא ,עיין
הערה .9
*

*

בלקו"ש חלק ח פרשת במדבר
*

ואח"כ ממשיר רש"י באותו ד"ה נויהי
ד"א כשיצאו ממצרים ונמסרו למשה נמסרו לו במנין וכו',
עכ"ל.
וכן עד"ז בתחלת פרשת במדבר בפרש"י :כשיצאו ממצרים
מנאן וכוי עכ"ל.
וצריך להבין על איזה מנין כוון תשחי שהרי לכאורה
לא מצינו בפירוש בכתוב
את בנ"ב כשיצאו ממצרים.
אחרל המגתה):

שגמני

-

ועיין

פינחס היתשמ"ה -

שם כלקו"ש הנזכר הערה  13וז"ל... :משא"כ _,

כשיצאו ממצרים" י"ל שהי' מנין ממש כדמשמע בפירש"י פינחס
כו ,א.

ואולי כוון למה שכתב בפרשת בא (יב ,לז) :ויסעו
בני
מרעמסס סכתה כשש מאות אלף רגלי הגברים לבד מטף.
ישראל
*

*

*

דרר אגב:
על פירוש רש"י הנ"ל שבתחלת פרשת במדבר ,על מה שפירש
שם רש"י :וכשנפלו בעגל מנאן לידע מנין הנותרים,
מפרש שם השפתי חכמים וז"ל... :והכי פירושו כשנפלו
בעגל מנאן המתים לידע הנותרים בחיים ,עכ"ל.
ונראה שזה היפוך פירש"י בפרשתכי תשא (ל ,טז) ד"ה
"ל :למדת שנצטוו למנותם בתחלת
ונתת אותו שרש" מפרש שם וז
נדבת המשכן
אחרימעשה העגל וכו' עכ"ל:
הרי שהי' צווי מפורש למנות את בנ"י בתחלת נדבת
המשכן שזההיי אחר מעשה העגל.
ולא רק שמנו את המהים ,כפירוש השפתי חכמים.
הרב וו .ראיענבלום

 -ברוקלין נ.י- .

שלא מצאתי עדיין

ד .מה שהובא בגליון לז [רפת) אות ד'
ביאור הראוי לזה שהרמב"ם איבו חושב את השיניים שביו
הירח האמית ובין אמצע הירח המסובב מיה שיש לגלגל הירח
גובהירום ,הוא לפי שלפי המבואר בסי יצורת הארץ פתח
הגדול
ט"ו שריחוק מרכז הארץ ממרכז גלגל הירח הגדול ומהבקודה
הגורמת השינוים שבין אמצע המסלול ומסלול הנבון הוא בשוה.
לא יחכך לאמר שהשינוים שבין מקום הירח האמיתי ובין אמצע
הורח הנ"ל ,הם קסגים ,אלא שאפשר לאמר שהרמב"ם איבו סובר

מקום

כס' צורת הארץ בזה.
אולם גם

המבואר בפירוש על הרמב"ם הל' קדוה"ח

פי
ר
לו
פי"ד ה"א ,בשיע
האיץ ג"כ לא יתכן
לאמר דהרמב"ם אינו סובר בשיעור הנ"ל כפי מה שהובא בפירוש
ל

ריחוק מוצק גלגל היוצא של היצח ממוצק
לאמר שהשינוים הנ"ל הם קטנים ,אלא שאפשר

הנ"ל.

ב .מה שערך מנת גובה המדינה לגבי רוחב הירח

הראשון

פינחס היתשמ"ה
שוה בכל זמני השנה (יעוין גליור הב"ל אות הנ"ל שאלה ב').
הוא לפי שהקו שממקום הירח האמיתי ברוחב הראשון .עד מקום
הירח באורך השלישי נוהרכיעי) נזולת תקופת סבת ותמוז) גדול
מרוחב הירח הראשון ,וכל שמתקרב הקו הזה לקו השוה הוא
מתגדל אמנם ערך מנת גובה המדינה לגבי קו הנ"ל.מתקטן
בהתקרב הקו הנ"ל לקו השוה .ולגבי רוחב הירח הראשון נשאר
ערך מנת גובה המדינה לערך בשוה.
ן ג .מה שהרמב"ם אינו מפרט מצון האורך שבין השמש והירח
שבו תלוי גודל חרמש הירח ניעויין גליון הנ"ל אות הנ"ל
שאלה ג') הוא-לפי שלא רצה להאריך ,אלא שצריך ביאור מדוע
י קשת
אינו מתחשב בזה ,בקיצי הראי' ,שנותן גבול שבאם יהי
הראי' במספר כך מעלות ודאי יראה הירח כשיהי' אורך הראשון
במספר כך נה"זפנהייבו אפילו לא יהי' רוחב לירח) ובפחות
י רוחב לירח ,שהאורך שבו תלוי גודל
מזה (היינו אפילו יהי
חרמש"ירח מתגדל) לא יראה הירח ,ואולי יש דיוק בזה
שהרמב"ם איבו כותב תיבת "ודאי" אצל אופן שלא יראה הירח,
דלא כבאופן שיראה הירח שכותב הרמב"ם תיבת "ודאי".
הרב שלום מאראזאוו

 -ברוקלין נ.י- .

ח סי

ד1ת

ה .בכ"מ בחסידות נתבאר ע"ר אמונת אוה"ע שהיא
אלקים ,דהיינו באלקות כמו שהוא מלובש בנבואיס
'
י
ח
ב
בעי
טם
אבל בשם הוי' שלמעלה מהטבע אינם יודעים ,וכמו"כ שיטת
בהשגחה הוא ש"רם על כל גוים הי על השמים כבורו" ,היייו
שהשגחתך ית' "רא על הכבראים העולים  -צבא השמים .ולא על
הנבראים התחתונים צבא הארץ ,שההשגחה עליהם היא בחי'
הטפלא לגבי' ית'.
ז
ע
ויש להעיר ע"ז מסה"מ תרמ'זג
טז וי"ל :והנה אוה"ע
אופיום רם על לל גיים ה' על השמים כבודו; אבל על.הארץ.,
הוא היפלה לגבי' שישפיל להשגיח על הנבראים-שבארץ,
ואומריה עזב הי את.הארץ בידי המזלות, ,ורק
י השמים כבודי;
וכופרים בהשגחה פרסיות והייבו שכופרים בשם
עאלקים...וזהר
שאנו בב"י מאמינים באמונה שלימה בהשגחה פרטירת שכל דבר
נעשה .בהשגחה העליונה ואין שום דבר זולתו כלל ,וזהר שאבו
מאמיבים בש 6אלקים ,ונהו אלקיבו נאלקים
כוחינו

,ח"ואילו

דוקא ,עכ"ל'.

רק בשם

מלשווי

ואולי י"ל הביאור בזה ,אמונת אוה"ע הוא בשם אלקים

היייו

בדרגת האלקות ששייכת

לעולמות ,אלקם מלו

כח בהי'

4

ז

פינחס'ה'תשמ"ה -
-

טבע ,אבל בשם הוי' בחי' האלקות שלמעלה ~עולמות ,שלמעלה
מהטבע בזה אינם מאמינים כלל.
האמת הם כופרים בשם אלקים ,שהרי אלקים הוא
אבל
י וחיותינו היינו שכל דבר נעשה בהשגחתו ית',
פו
לנ
מלשון כוחי
והאלקות מלובש בכל דבר ,אבל לשיטתם שעזב ה' את הארץ
וכופרים בהשגחה פרטית ,א"כ הם כופרים בשם אלקים.
א' מאנ"ש
 ברוקלין נ.י- .ש
י
--

ח1ת

ו .בהתוועדות דש"פ בלק י"ז תמוז (נדחה) שאל כ"ק אדמו"ר
שליט"א בענין שם העיר פעטערבורג שכתוב בכותרת מאמרי
הגאולה (כדלקמן) זכינו שכ"ק אדמו"ר שליט"א הגיה זה ע"מ
לפרסמה בהגליון ,יהננו מדפיסים השאלה לקמן).

המערכת

יש להעיר אויף א דבר פלא אין די מאמרי הגאולה די"ב
וי"ג תמוז (וואס איז איצטער נאכאמאל
אפגעדרוקט געווארן):
אין דעם כותרת פון די מאמרים (קובטרס יד  -בסה"מ
לך .סה"מ תרפ"ז ע' קצה ואילך)
קונטריסים ח"א קעה ,א ואי
 וואס דאר האט אויך געשריבן דער בעל המאסר והגאולה -ש
י דער תאריך (זמן) און
י דער מקום ווער און וואו
טרייסמ
דע
יף די ערשטע רריי מאמרים
סי
מאמריאיז געזאגט געווארן :או
(מש"פ כלק ,י"ב און י"ג תמוז) שסייט אז דאס איז געזאגט
געווארן אין 'קאסטראמא" ,און אויף די לעצטע צווי מאמרים
ברוך הגומל דש"פ פבחס ,וד"ה שאו ידיכם דש"פ פנחס)
שטייט אז זיי זיינען געזאגט געווארן אין "פעטערסבורג".
איז אינגאנצן ניט פארשטאנדיק :ע"פ חוקי המדינה האט
די שטאט דעמולט געהייסן "ליענינגראו" און ניט "פעטערסבורג".
ובמילא ,ע"פ דין הורה ווען מ,האט דעמאלט געשריבן א שטר
האט מען אין אים געדארפט שרייבן "ליענינגראד" (ווי דאם
הייסט ע"פ חוק המדינה) און ניט "פעטערסבורג" .ובפרט אז
די מדינה האט בפירוש מקפיד געווען אז דאס זאל היימן
דוקא "ליענינגראד" על שם "ליענין"און ניט "פעטערסבורג"
ווי
על שם דער צאר "פעטער" .ד.ה .אז דער שטאט האט ניט צ
נעמען ,און מען קען שרייבן וועלכע האמען מ'וויל ,נאר
ס'האט בפירוש געהאט נאר איין נאמען " -ליענינגראד".

(י"

ח

,

-
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ובמילא ,אויב מ'שרייבט דעמולט אין אשטר "פעטערסבורג" איז

דאס ניט קיין

שטר כשר (טושוי'ע אה"ע סקכי'ח).

היינם פארולאס האט דער בעל הגאולה בדוקא געשריבען
"פלטערסבויג" און ניט "לעניגראד"?!
נאכמער.,
אין אנהויבס קונטרס  -לפני די מאמרים  -איז געדרוקט
רשיפה פון דעם בעל הגאולה וועגן דעת מאסר וחופש וואס
די
ר האט עם אליין געשריבו [נאר מפני סיבה הידועה לכותבו
ע
האט ער עס געשריבן אין א סגנון ווי א צווייקער שתייבש
וועגן דעם] .און דארטן שרייבט ער (צוויי'מאיז "ליעניגראד"
(ניט "פעטערסבורג")!
הגאולה
ק
ו
י
ד
ה
פון דעם בעל
='י",יר ,וויסנדיק דער גודל
כידוע-ווי ער ,האט מדייק געווען (אגרות קודש שלו ח"ד
ע' ,ס"ה לקו"ד ח"א'-ן ,א .ועוד) אז מ'זאל דערצייללן א
סיפור ,ניט ווי די וואם מיינען אז מיקען עס רערציילען
בכללות וווניל דער עיקר איז כללות תוכן הסיפור ,נאר מיט
פרטים ודיוקים ,דעס זמן אוו דעם מקום וכו' (אויך די וואס
לבאורה ז
יינען זייאנייןט נוגע לתוכן הסיפור) ,און האט אלייר
א
האט
ל
י
פ
ש
י
י
ב
ן
י
י
ל
א
ט
ל
י
י
צ
ר
ע
ד
ן
ב
י
ר
ש
ע
ג
בעוועיו
ן
ו
א
די
פארשטאנדיק
מאורעות מיס אלע פרטים (זמן ומקום וכו')  -איז
אז דאס רואם ער האט געשריבן מכותרת המאמרים במוקא
"פעטעהסבורג" אור [יט "ל?עניגראד" ,אע"פ וואס איר דער
רשימה רופט'עה,על יע "ליעניגראד" ,איז דאס פתללית הדיוק

'אהה איר דעם איז דא" כולנה.
יברניל קמה פעמים ,וווט מען איכעיל"זן רקס ביאור

בזה4.אל די שומעים אז זיי'זאלו זיך משתדל זיין
ביאורו,

זוכן א

ז .בעניו הנתל יש להעיר משיחת י"ב תמוז תשכ"ו:
"ובזה מקבן למה הביא בסוף המאמר מאגה"ק ומוסיף:
שאמרו ,בבואו'מפעטערבורג לדי לדמות הביאה מפעטערבורג להביאה
מקאסטיאמה ושגס אז"צרי
ך ליזהר שלא לשרוק ח"ו ולא לאמר
;.
אה!ץ'

'

- ,

ח... .בענין הנ"לייאויי;",ל ובהקדים :נתי בשיחת ש"פ
חוקת ,ש.ז .נם"א) דגאולה י"ב-י"ג תמוז "יא בדוגמת גאולת
אדה"ז בי"א נסיו ,וזה,שכתב כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ שי"ט
כסלו הוא "חג ההגים";היי עי"ז פסק גם ע"ע די"ב-י"ג
תמוז הוא "חג החגים"-(," .
~,ולהעיר גם ממכתב ב"ק אדמו"ר מוהריי"צ (אגרות קודש

-

פנחס ה'תשמ"ה -

ט

ח"ב ע' קפב):
י הגאולה י"ב וי"ג המוז הבע"ל,
כאשרי ימ
אנקש "בשנ
הוקבע מאת אבינו הראשון הוד ס"ק
יתוועדו
אאזמו"ר ,רבינו הזקו']
ועפ"ז אולי י"ל דבזה שכתב בהכותרת דשני המאמרים
שלאחרי הגאולה שמקום אמירתם הוא ב"פעטערסבורג" ולא
"ליענינגראד" דבזה מרמי גם לאגרת כ"ק אדה"ז לאגה"ק סי'
ב) שכתבו "אחר ביאתו מפ"ב (פעטערפבורג)".
גם יש להעיר מהשייכות של ד"ה דאגה"ק
"ברוךי
הנ"ל "קטנת
מכל החסדים כו'" עם ר"ה (הא') של אחרי הגאולה
הגוהק לחייבים טובות כוי" ךדמבואר בד"ה ברור הגומל
דש"פ בלק ש.ז .ד"גומל" הוא השפעת החסד דלמעלה מסדר

השתלשלות.

ולהעיר גם משיחת כ"ק אד"ש הנעתק לעיל סעיף ז'.
הרב אהרן ליב רסקיו

 -ברוקלין נ.י- .

טד ...בענין הנ"ל, ,ראת  -דטעם שינוי
לפעטערסבורג הוא :מכיון שהרי האדמו"ר הזקן ישב במאסר
ויצא לחרות בפ"כ ,רצה האדמו"ר הקודם להזכיר ולקשר את

השם ,מלעבונ%ראר

"שתי הגאולות".
שהישיבות במאסר היו על אותו עוון  -שהרי אדה"ז
נאסר בעוון הפצת החסידות ,ואדמו"ר הקודם נאסר בעוון
הפצת היהדות.
הרך מנחם קאהן
בקת חלקי'ה
אה"ק

 ... .בענין הב"ל  ,כדאי לציין במה ממכתבי כ"ק
י
אדמו"ר הקרדם כנוגע למאסרו ,שלפעמים כותב "פעטערסבורג"
ולפעמים "ליעביגגראד" ופ"א (שראיתי) כותב שנדהם:
באגרת מט"ו אייר תרפ"ת" :וככ"ד תשרי .שנה זו

יצאתי מן העיר פטרבורג ובחסדי אל עלי
ון ניתן לי
.
הרשיון לקחת אתי עמי את עקד הספרים ..מפטרבורג"
באגרת מי"ט אייר תיפ"ח( :בנוגע לחופשה שניתנה
לו בין המאסר לגלות) "ששה שעות חסר עשרין מיגוטין
ניתן לי להיות במעוני בלענינגראד  ...בשעה  8עזבתי
את נ"ב שי' בלענינגראד"
באגרת מט"ו סיון תרפ"ח" :אשר אסרוני...בעיר

פנחס ה'תשמ"ה -

באגרת מט"ו סיון תרפ"ח" :אשר אסרוני...בעיר

לענינגראד".

באגרת מג' תמוז תרפ"ט..." :הוציאני השי"ת מבית

האסורים הכי כבד בפטרסבורג"
באגרת מז' אייר תרצ"ב..." :לדאבוני ,בשנים
האחרונות לרגלי הרדיפות שסבלתי בראסטאוו ובלניגראד"
באגרת,מי"ז אייר תרצ"ד" :המאסר הותחל...ונמשך
עד...בעיר לענינגראד  -פטרסבורג"
הרב ב .אהרונסון
 ברוקלין ,נ.י- .יא*.. .בענין הנ"ל ,י"ל דרצה לקשר הגאולה שלו עם גאולת
ב"ק אדה"ז ,דבשניהם היה ההפצה דלאחרי המאסר שלא בערך
יותר מלפני"ז ,ואדרבא אחר המאסר נתגלה שפעולותיו הם
ברשות הממשלה ,וכדי לקשר ב' הגאולות נקט שם זה פ"ב.
הרב יוסף יצחק וילימובסקי

 -ברוקלין ,נ.י- .

יב... ..פענין הנ"ל ,אואפ"ל דהרי כללות הגאולה היה
ניצחון נגד שיטת הקומניסטים ובראשם "לענין" שעל שמו
נקראת כל העיר ,ולכן לא כתב את שם העיר על שמ
די
במאמרו כ
שזה
להדגיש את הנצחון נגדו ,והדגיש זה
דוקא שזה סיעתן.
תורת כ"ק אדמו"ר הקודם נ"ע ,ולא בהקדמה
המאורע (אף שגם הוא תורה והוראה) ובסיפור צ"ל בדיוק
משא"כ במאמר מדגיש את נצחון התורה והיהדות.
הח' שלמה הכהן טוויל
-
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יג... .בענין הנ"ל ,י"ל דהרי בעל הגאולה הדגיש כמ"פ
לי
שהוא עמד בתוקף נגד המלוכה ולא נתפעל מהם כלל ,ואו
זה הטעם שהדגיש במאמרי הגאולה השם "פעטערסבורג" שזה
בפירוש נגד המלוכה( .משאקכ בהרשימה לא נוגע כ"כ
להדגיש נקודה זו כמו במאמרי הגאולה).
הרב גדליה פלדמן

-

יא
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יג* ... .בענין הנ"ל י"ל דהנה השינוי מפעסערבורג ללעביגראד
בא עם המהפכה הקומוניסטית וטעם השיבוי הוא לבטא את שלטון
הקומוניזם שהוא נגד ה' ותורתו והתגברות חשך הגלות .והשם
פטרבורג מבטא את השלטון הקודם,
וידוע פתגם כ"ק אדמו"ר הריי"ץ אשר רק הגופים שלנו
הלכו לגלות ולא הנשמות ,וע"כ כשכותב אודות ענין המאסר
שענינו גלות מזכיר השם "לניגרד" שכאמור ענינו תוקף הגלות,

אך לפני מאמר חסידות השייך לנשמות (שלא הלכו בגלות) מזכיר
השם "פטרבורג".
ישראל דוב זוהר
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יד ... .בענין הנ"ל י"ל בב' אופנים  :א) כי בכותרת
אז נאך פעטערסבורן
המאמר חסידות נוגע השם פעטערסבורג ,כמאמר "
איז גאר אנדערש"  -בנוגע להפצת החסידות .ב) כדי להזכיר
המאסר והגאולה דאדה"ז ,ולהדגיש שזה ענין אחד עם הנצחון
דאדה"ז.
*

*

*

סו .בשיחת כ' טבת ש.ז .בהערה בשוה"ג ממענה כ"ק אד"ש,
איתא דזה שכ' אדה"ז דשוגג צריך כפרה מטעם "התגברות נה"ב"
וכו' מתאים למ"ש הרמב"ם פ"ה מהל' שגגות ,דשוגג צריך כפרה
מפני שהי' לו לבדוק ולדקדק וכו' ואילו בדק וכו' לא הי'
לבדוק ולדקדק" ועבר ע"ז
בא לידי חטא ,דמכיון ש"הי' לו
ועי"ז בא לידי חטא בשוגג מורה שהי ,תתגברות נה"ב וכו'
דאלה"כ איך הי' בא לידי זה.
ולהעיר מנתיבות המשפט חו"מ סרל"ד שכ' דאע"פ שהאוכל
איסרר תודה בשוגג צדיך כפרה ותשובה להגן מן היסורים מ"מ
באיסור דרבנן א"צ שום כפחה והרי הוא כאוכל כשר ע"ש.
וצ"ע דמ"מ כיון שהי'לו לבדוק ולדקדק שלא יבא לשום
איסור (אפילו דרבנן) ולא עשה כן הרי"ז ודאי מפני התגברות
דנה"ב וא"כ לכאורה לפי ביאור אדה"ז (והרמב"ם) למה לא
יצטרך כפרה גם באיסור דרבנן.
וכן מבואר בתרומת הדשן או"ם קנ"ו שכ' דאבל בי"ז
תמוז בשוגג א"צ להתענות יום אחר לתקן ,אם לא שכוונתו
"להתענות לכפרה על שגגתו" עיי"ש ,מבואר דצריך ושייר כפרה
גם על שוגג באיפור דרבנן (ועי' באה"ט או"ח סתקמ"ט סוסק"א).

יב

 -פינחס ה'תשמ"ה -

ועייג"כ ביור"ד סקכ"ג סכ"ו ברמ"א שכ' שהשוהה יין

נסך בשוגג צריך להתענות ה' ימים ,ועיין בשו"ת אבני
חאו"ח סי"ז וסמ"ה שכ' דהטעם הוא דגם בשוגג צריך כפרה
~אף בסתם יינם דהוה איסור דרבנו .1ועיין בתשו' ראב"ן
סכ"ו .ובשו"ת חים שאל ח"ב טל"ח אות ל"ט .ובקיצור של"ה
מבואר להדיא רצריר כפרה גם על סתם יינם דהוא מדרבנן וע'
גם בשו"ת זרע אמת ח"ב סי' מ' ד"ה אשר.
ן נסך,
ונראה דאין צורך לומר דהוא משום חומריי
ואפי' סתם יינם וכיו"ב ,אלא דע"פ ביאור אדה"ז (והרמב"פן
צריך כפרה על כל איסור דרבבן ודלא כהנתיבות.
הרב חיים רפופורט
 ברוקלין נ.י- .טז .בהשאלה אודות שלמה המלך שנמשח בחיי דוד דלכאורה
איך זה מתאים עם הענין דאין שייך בי מלכים בכתר אחד
וכו' ונתבאר בארוכה אודות שליחות כו'.
רק
ולא הבנתי מהו השאלה דהלא שלמה נמשח
משום
מחלוקת בכדי שיהי' מלך אחר מיתת דוד וכל המשיחה וכו'
הי' רק שיהי' מלך אח"כ ומהו השאלה בזה מעיקרא ,וראה
שבת ל"א ,לגבי דוד ושלמה דאין מלכות נוגעת בחברתה
עיי"ש ,ואיפה מוכח שגםבחיי דוד הי' כמלך ?
הרב יוסף גינזבורג
צדק

 -ברוקלין ,נ.י- ,

שו נ  1ת

.

יז .בס' "צורת הבית עפ"י שיטת הרמב"ם" עמ' לו הביא
קושיית התוס' ביומא על מ"ש במשנה מדות פ"ג מ"ה שולחנות
של שיש שבין העמודים ,ממ"ש בפ"ה דמדות מ"ג שהי' ד'
אמות בין העמודים (הננסין) לשולחבות ,ותירצו התוס' ב'
תירוצים ,הא' דהני שולחנות אחריני נינהו ואינן אותן
השולחנות שבין העמודים ,והב' דאעפ"י שהיו רחוקים ד'
אמות שפיר קרי לאו בין העמודים עייש"ב.
וכתב הרב הנ"ל דלשיטת רבינו בע"כ צריכים לומר
שהני אחריבי בינהו ,משום שכתב בהל' ביהב"ח פ"ה:
"מקום השולחנות שמונה אמות ובו שולחנות של שיש
שמניחים עליהן הנתחים ומריחיו את הבשר לבשלו ושסובה
שולחנות היו" ועל השולחנות שבין העמודים כתב בפיה"מ
שהוא מ"ש בשקלים שעליהם מדיחין אח הקרבים ש"מ דאינם
אותם השולחנות ע"כ תוכן דבריו.

-

יג
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אמנם באמת לא רק שאין שום ראי' מהרמב"ם
הני
צריך
שכ
אחריני נינהו אלא דאדרבא כפי שיטת הרמב"ם בע"
לומר דהני לאו אחריני ניבהו.
ראשית כל ,דהנה ז"ל התוס' ביומא דף ט"ו ע"ב ד"ה
מן השולחנית לנבסין ד'" :תימא דתנו במסכת תמיד פרק
אמר להם הממונה בית המטבחיים הי' לצפונו של מזבח ועליו
שמונה יעודים ננסין וכו' עד שבהן תוליו ומפשיטיו על
השולחנות של שיש שבית העמומים ,והכא משמע שיש,רילח
והתם עומיים'.
ד' אמות ביביהן וי"ל הני אחריני נינהו
ים והבהמה
הבימוכחת על
בין העמודים שבהן תילין ומפשיט
השולחנות כדי שלא ההא בגררת על גבי הקרקע והני דהכא
היינו ח' שלחנות של שיש דאמר פ ,לא היו כופתין שהיו
מדיחיו-עליהם הקרביים מיהו קשיא דבפ' לא היו כופתיו
תנן הקרביים מדיחין אותם במעוטן על שולחנות של שיש שביר
העמודים אלמא דהני נמי ביבי עמודין הוי קיימי מיהו
ת המטבחיים
ר"י בר ברוך גרס התם במעוטה של שולחנות שבבי
א"
נ י"ל אע"פ שהיו רחוקים ו! אמות קרי ליה בין העמודים

וכו'-

. .
ש"ש

העולה מכר שלשיטת התום'  :א) על השולחבות של
שבין העמודים היו חולין ומפשיטים .ב) הדחת הקרבים
לא היתה על השולחנות של שיש שבין העמותים .ג) בין
השולחנות לעמודים היו ד' אמות.
אבל לפי שיטת הרמב"ם א) לא היו תילין ומפשיטיו
על השולחנות שבין העמודים (ומ"ש במשנה שבהם תללין

ומפשיטים
אדלעיל סיביה דתיינו האונקליות והרביעיך
של ארו) ב)קאיהדחת הקרבים היתה על השולחנות שבין העמודים
(כך מפורש בנוסחת הרמב"ם בתמיד פ"ד מ"ב  ,ובפיה"מ
ד,ים
וי
מפ
תמיד פ"ג מ"ה) ג) והוא העיקר :בין השולחנות לעה

לא הי' ולא כלום (ומ"ש מן השולחנותללננסין ד'
מאמצע השולחנות עד תחלת הבנסין ד').
התוו
אשר ע"כ לא קשה כלל קושיית
ואי אפשר לומר כלל
כתירוץ התוס' לשיטת הרמב"ם.
ואיות נוספות ע"כ שלשיטת הרמב"ם א"א לומר דהני שלחבות
שבין העמודים אחריני נלנהו ואינו השלחברת שבין הטבעות
לנססתן ,הן:

א) לפי"ז תמוה שבס"ה דמדות מ"ב כתוב שתם "מן הטבעות
לשלחנות ד'_ מו השלחנות לכנסיו ד'" דהיינו שכברידענו
באיזה שלחנות מדובר כאן ,וכל השאלה היא רק מהו מהן השטח
של השלחנות .אמנם לפי דבריו הרי לא נזכרו שלחנות אלו בכל
המשנה חוץ מכאןן אמנם לפי-דברינו שהן הן השלחנות שבין

יד
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העמודים שכבר נזכרו לפנ"ז ד' פעמים במשנה לא קשה מידי
במשנה זה שכתב סתם "מן הטבעות לשולחנות...מן השולחנות
לננסים "...סמך על המשנה בפרק ג' משנה ה' ששם פירשן כל

שכן

צרכן.

ב) לפי"ז יוקשה מהו מקור הרמב"ם במ"ש "שולחנות של
שיש שמניחין עליהן הנתחים ומדיחין את הבשר לבשלו ושמונה
שולחנות היו" מנין המקור לכל זה.
ג) לפי"ז תמוה" :שמונה שולחנות של שיש שעליהן
מדיחיו את הקרביים" שמפורש במשנה השמיטו הרמב"ם ודוקא פ
"שולחנות של שיש שמניחין עליהן הנתחים ומדיחין את הבשר
לבשלו" שלא נזכר במשנה הביאן הרמב"ת ואף מוסיף "ושמונה
שולחנות היו"?
אשר מכל הנ"ל מוכח ששולחנות שבין העמודין והשולחנות
שבין הטבעות והננסין היינו הך וכן "מדיחין את הקרביים"

ו"מריחין את הבשר" היינו הך .ומה שהוסיף הרמב"ם "לבשלו"
כבר כתב הרב מ .הערשלער בהערותיו לספר הבתים שבזה מתרץ
הרמב"ם הקושיא שהר את הבשר הדיחו בלשכת המדיחיו ,ובזה
י לבשלו שאז הוצרכו להדיחו פעם נוספת
מתורץ דכאן הי' כדי

אד התלמידים
ספרי
יח .בגליון מא (רצב) הקשה א' התלמידים ע"ז שבארתי ב
"צורת הבית עפ"י שיטת הרמב"ם" שרק בסרו הל חסר אמה ,מ
שצייר בפי' המשניות הוצאת קאפת כזה ------------והנה
בפי' המשניות אמנם משמע ג"כ מהלשון --דבצ------2שזהו
ציורו.
2ף?

איהוא
אמנם הרי ידוע שהיד החזקה
י' המשביות ,ובהרבה דברים חזר בו רבינו
בתראה לגבי פ
ממח שכתב בפיה"מ .והמעלות בזה הציור שכתבתי "וא .א'
ל'פי
המצויר בפיה"מ
כולא חד הוא ב
שהםהר יסוד הדרומי והמע
רבישלא במקום היסוד,
י הרי חצי של כל הוא
בשתי מתנות
ד'
ובזה אחא שפיר מ"ש ופורח אמה על היסוד ולא כנגד היסוד
עיין גמ' זבחים נ"ר וכבר ביארנו שהניקוד לפי"ז אינו

ואיכל ,אלא ואו-כל.
כבר כתכתייבהקדמת ספרי אשר שיטת רבינו היא שיש
ף~ כללות הענין על דיוקי הלשונות .והנה ראינו למעלה
להעדיב
במקום המערכה שהי' כח' אמה וד' טפחים  -היינו יותר מחצי
אמה ולא קחשיב שברי אמה ,ולא כתב כ"ט אמה אף שקרוב יותר
מחצי אמה .א"כ מה שפירש רבינו שבשיפועו יש ל"ב אמה ע"כ
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סו

זה כולל מה שפורח אמה על היסוד ואמה על הסובב והשברי אמה
שיותר על לחב לא קחשיב .משא"כ בהל' ביהב"ח אשר שם קחשיב
אינו שברי אמה .מוכרחים לפרשויחשיב ל"ב אמה יחד עם אמה
יסוד ואמה סובב ואינו נותן שיעור השיפוע ששברי אמה אלו
הספר ,ויותר
אינו עולה בחשבון טפחים בדיוק ,כמ"ש בפנים
טוב להשאר עם תירוץ דחוק מקושיא חזקה ,ודו"ק.
ג) הקשה על מה שפרשתי שם שלהרמב"ם מוכני הוא תיבה
חם גלגל מפיה"מ הוצאת קאפת שפירש מוכני מגירה פשוטה,
והנה לפני כחמש שנים כאשר פרסמתי מאמרי זה (בהמאור אב
אלול תש"מן עוד לא ידעתי מפיה"מ הוצאת קאפח ,ולכן
רי
ית
גכ
ממ
הוא ס
ה
על פיה"מ הנדפס .ואעפי"כ א"א לומר
מוכני
פשוטה.
מהנה בהל' כלים פ"גיה"ה כתב רבינו וז"ל" :הי'
בתור הכלי תיבה קטנה כגון מוכבי שבתור השידה וכו'" ובהל'
ו' כותב "הרי ברור שמוכני לחוד ומגירה לחוד ,ותו דהמקור
להלי ו' הוא מתוספתא דכלים פ"ח דב"מ תניא "שידה שהמגורה
שלה בפנים נמדדת עמה ומבחוץ אין נמדדת עמה...מוכני שומט
ומודד" הרי ממקומו מוכרע שמוכני אינה מגורה.
ץ
מ
ע
ז
י
נ
וזה דבר פשוט וברור "מובני" פל' "מעכא
ולפי'
רש"י והראב"ד וכו' גם גלגל ואופן נכלל בזה ,ולפי רבינו
הוא תיבה שנמשכת בגלגל .וכמו שלשיטת רבינו
"רובד"
פי' אחד ויחיד לו .דהייבו אבל שבולט מן הכותל ,ולא כשאר
המפרשים שפעם זה אבן הבולט נכמה בבית המוקד) ופעם שורה
מאבני הרצפה (רובד רביע שבעזרה ,רובד הרביע של היכל) ופעם
קירוי הגג (התחתונה חמש אמות ורובד שיש) ופעם מעלה ומדריגה
(אמה אמה ורובד ג' וכו') וכמו"כ מוכני יש לו רק פי' אחד
ויחיד .והיות שמפורש פה שתמוכני תיבה עם גלגל ,הוא הדין
להלכות כלים והכל עולה בקנה אחד בכפתיר ופרח.

דפי.

"רי

הרב יהודא קעלער
 ברוקלין נ.ד- .יט .בקשר לדברי כ"ק אד"ש בבמת הזדמנויות על התואר "ממשה
עד משה לא קם כמשה" שניתה להרמב"ם גוראה,באווכה בשיחות
אד"ש בהפלאת התואץ וכו') ,כדאי לציין שאחר תקופת הרמב"ם
השתמשו בתואר זה גם על גדולי ישראל אחרימל ומובא בזה
רשימה חלקית ( -כמובן שיתבן,
שבתואר "ממשה" לא מוכרח דקאי
על משה רבינו ,ופשוט).
א) הרש"ל להרמ"א (שו"ת הרמ"א סם"ז).

טז
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ב) בהקדמה ל"ילקוט שמעוני" (דפוס פארנקפורט דאודר,
תס"ט) על הרמ"א.
ג) על מצבת הרמ"א בקראקא.
ד) על השר משה רימון (חי בתורגמה בזמן הרמ"א) ,נדפס

ב"סדר זמנים" לסעדי' לונגו.
ה) על ר' משה אלמושניבו ,ור' משה גראסון ,בספר
"מאמץ כח".
זן על ר' משה קורדיווארו כותב ר' שעפטל הורוויץ
בספרו "שפע טל" (בסוף ההקדמה).
ז) אביו של הש"ך  -רי מאיר כ"ץ  -על ר' משה לימא,
"בחלקת מחוקק" סי"ז.
ח) על החת"מ ,והמהר"ם שיק ("ספר היחס משפחת שיק").
ט) על ר' משה לוריא.
י) על הרמח"ל (בהקדמה ל"דרך עץ החינם").
יא) על ר' משה מקיטוב ("מכתבים  ,מהבעש"ט לתלמידיו
 לבוב תרפ"ג ע"ו").הרב ג .קלייבמאן

 -ברוקלין נ.י- .
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