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א .בלקו"ש וישב במכתב כללי דכ' כסלו ש.ז" :.לאחר שעבר
יום וקנה עוד חכמה וכו'" ,ובהערה על זה "ד"ימים ידברו
ורוב שנים יודיעו חכמה"  -איוב לב ,ז" .ע"כ .ועד"ז הוא
בלקו"ש כ' מנ"א תשד"מ מ"ג.
ולהעיר ,שהבירוש הפשוט בהמשר הכתובים באיוב שם הוא
להיפך ,ובלשון המצודות" :אמרתי  -כי אמרתי ,כמו שמרבית
היולד כן רוב שנים יודיעו חכמה
הימים ילמדו הדיבור להילר
לבעליהן ,..ולזה אמרתי מה ידעתי אשר לא ידעו המה  ...אכן
באמת אני רואה עתה כי רוח השכלי אשר היא באנוש היא המלמדת
חכמה הנער יהיה או זקן  ...הנשמה הבאה משדי היא המבינה
את כולם כנער כזקן",
שמשמעות הכתובים הוא ,שפסוק זה ("ימים ידברו גו'")
נאמר הרי אליהו ("ויען אליהו בן כרפאל גוי ויאמר") רק כתור
ע"י

קס"ד ,והמסקנא היא להיפך.

ומלבד זאת ,משמעות לשון ההערה כאן הוא שהימים הם

המוסיפים חכמה ,ולפי המצודות ,הימים מוסיפים בדיבור והשנים
בחכמה (גם לפי הקס"ד של אליהו באיוב שם).
ואת שכבר נתבאר בכ"מ (לקו"ש חכ"ג ע'  406בשוה"ג,
וש"נ) שלפעמים משתמשים בלשון הפסוק ,בניוון הפכי  -הנה

כאן לכאורה אין לומר כן ,כי
הכתוב ,אלא להביאראי' מתוכנו.
ואף שיש לומר ,שגם קס"ד שבתורה ,ובפרט בתורה שבכתב,
תורה היא ואפשר להביא ראי' ממנה  -מ"מ ,עדיין אינו מובן
למה צריך להביא ראיי מקס"ד בתורה ,כשיש מקומות רבים ששם
מפורש ענין זה ,שריבוי השנים והזיקנה מביא עמו חכמה לראה
המובא ונסמך בלקו"ש כ' אב שמן .ובאתי להעיר.

כאן הכוונה לא רק להשתמש בלשון

א' מאנ"ש

 ברוקלין נ.י- .בלקו"ש יו"ד כסלו ש.ז .בתחילהו מביא השייכות דגאולת
ב.
אדה"א ,עם פ' ויצא ,רתוכן כללי של הפ' הוא גלות וגאולה,
דהסדרה מתחיל עם ויצא יעקב ענין הגלות מא"י לחו"ל ,ובפרט
לחמנה שהוא חרון אף של מקים ,יבזה גופא אצל לבן ובאופן
דעבד עבדתיך וכו' ,ובסיום הסדרה מדובר על ענין הגאולה איך
שיעקב הלך מלבן לדרכו לא"י ,ואח"כ מבאר שייכות מיוחדת

-

וישב ה'תשמ"ו -

ה

עם גאולת אדה"א דווקא עיי"ש בארוכה,
ולכאורה צלה"ב למה רוב הסדרה מדברת על ההליכה לחרן,
והיותו בחרן אצל לבן ,ענין הגלות ורק סיום הסדרה מדבר
על ההליכה לא"י ,ענין הגאולה דיוצא דרוב הסדרה מדבר על
ענין הפכי מט' כסלו (חג הגאולה) ,וועי' בלקו"ש וישב  -י"ט
כסרו תשי'מ דשואל כעין זה),
ואף שיכולים לתרץ עפ"י המבואר בכ"מ (ראה לדוגמא לקו"ש
ח"ה ע'  )61דירידה לגלות ה"ה הכנה להעלי' ,ומכיון שכלא
הירידה א"א לבוא להעלי' הרי מובן שהירידה לגלות גופא הוא
חלק מן העלי' והגאולה שלאח"ז ,עיי"ש.וכן הוא בנוגע לפ'
ויצא דהירידה לחרן והעבודה אצל לבן ה"ה הכנה וחלק מהעלי'
דויפרוץ האיש וגוי וההליכה לא"י,
הרי מובן שתירוץ זה הוא דוחק ,וע"ד מ"ש כלקו"ש וישכ
י"ט כסלו הנ"ע דמקשה דפ' וישב מדבר על מכירת יוסף דבר
שגרם לירידת יעקב למצרים ,ומהי השייכות עם גאולת אדה"ז,
ואף שיכולים לתרץ עפ"י הידוע דגלות אינו ענין בפ"ע (עונש)
אלא חלק מהגאולה "ואחרי כן יצאו ברכוש גדול" וכמו שנח"ל,
עדיין אינו מובן לגמרי ,דמסורש בהפ' רק סיפור המכירה,
וענין התועלת והפנימיות שבא ע"י כתוב לאח"ז ,וי"ט כסלו
ההוא היום שחופשה ניתנה לאדה"ז בפועל ובגלוי ,ועיי"ש,
וכן הוא בנד"ד דט' כסלו הוא יום גאולה בגלוי,
*

*

כלקו"ש שם מ"ג ,מבאר שככלי (הנק' מחשכים) עד שבאים
למסקנא צריכים לשקו"ט שהקושיות ענינם הסתר ,וע"י
עמהם באים להמסקנא ,משא"כ בירושלמי אין כ"כ קושיות כיון
דעניני התורה מאירים שם יותר יכולים להגיע להמסקנא במהירות,
אבל אעפ"כ כיון שזה חלק מנגלה המדבר אודות עניני העולם
המסתירים על אמיהית התורה יש עכ"פ קצת קושיות ,משא"כ
בפנימיות התורה "לית תמן לא קשיא כו' ולא מחלוקת" שכיון
שמדבר אודות אלקות דהוי למעלה מחושר העולם אין מקום לקושיות
וב"0ו מסביר זה בעומק יותר שעיקר החידוש הוא בחסידות חכ"ד
שזה בא בשכל (ולא רק באמונה) ששכל מצ"ע יש מקום לקוים
חלוקים וכו' ואעפ"כ בא שמה באופן דלית תמן לא קשיא וכו',
ובהערה " 47וי"ל כי הקושיות שישנן בלימוד פנימיות
מתורה הן מצד האדם הלומד ולא מצד התורה עצמה  -כידוע הצ"ע
שגם בזוהר כו' מצינו דיעות חלוקות וכן קשיות וכו' ואכ"מ"
המלחמה

עכ"ל,

הרי כמובן אין כוונה בההע' לבאר הטעם שיש קושיות

ישב

ה'תשמ"ו

וחילו דיעות בחסידות עצמה,,הוא מצד המקבל (הלומד) ,כיון
דהצ"עקיוהמחלוקת הוא מצדיקים ונשיאים וכו' שאינו שייך לומר
שהאדם לא הי' מזוכך לקבלאור החסידות כמו שהוא כיון דמדבר
על צדיקים (ועי' בהמאמר המצויין לקמן די"ל שכשבחסידות כתוב
רק דיעה א' ,הי' ש"ו"ט לפנ"ז וכמה שיטות אצל הנשיא ,רק
שבהכתב כתב דרך א' ,ומביא דוגמא מן מאמרי אדה"א ,עיי"ש)
רק שבהערה מבאר כשאדם סתם לומד חסידות) למה יש קושיות,
הרי בחסידות האור הוא בגילוי וע"ז מתרץ מצד אדם הלומד,
וכשיחת כ"ף חשון ש.ז .ובמאמר ד"ה וישלח תשמ"ג (ולהעיר
מכמה ענינים המבוארים שט להמבואר בהליקוט) שהטעם שיש קושיות,
וצ"ע ,ומחלוקת ,בפנימיות התורה (ובהירושלמי) ,כדי שנוסף
על זה שיש להם המעלה דאור ישר ,יהי' להם גם מעין המעלה
דאו"ח (וכידוע דהלכה כבבלי) ולכן יש קושיות וכו' כדי לקבל
גם ממעלת אור ישר.
ייסף נמס
ישיבה גדולה  -חב"ד
 דרום אפריקא -בלקו"ש (דשבת זו) ש"פ וישב הע'  44כותב ע"ד קטנות
ג.
וביטול והנפילה בין מדריגה למדריגה שעי"ז נמשכת ההצלחה
שלמעלה ,באופן דמאת הוי' היתה זאת וז"ל :וראה בארוכה בזה -
לקו"ש ח"ה ע'  197ואילך ,ולכאורה שם לא מדובר אודות ענין
זה ומה גם בארוכה ,והוא טה"ד מחמת הדומות וכנצ"ל  397ששם
בסי'יא מבואר ענין זה באורך עיי"ש.
במכתב דכ"ף כסלו  -חנוכה ש.ז( .נדפם בלקו"ש הנ"ל)
לזכרי' ו,א .וכנצ"ל ז"א.
הע' ד"ה כסלו כותב :מנחת שי

הרב יוסף כהן
-

ברוקלין נ.י- .

ד .בלקו"ש י"ט כסלו ש.ז .מקשה מדוע מדגיש ארה"ז במנתבו
את הענין ד"ובפרט בעיני כל השרים וכל העמים אשר בכל מדינות
עיקר ההדגשה היה צ"ל בענין גילוי פתים
המלך וכו'",
דאורייתא ,הרי בגאולה העתידה יהיה הענין דוראו כל בשר
ומבארכי
בההכנה לגאולה העתידה" ,כימי צאתך מארץ מצרים"
יחדיו ,וכמ"כ
אני הוי'" וכך גם בגילוי תורת החסידות
היה "וידעו
מצרים
האויפטו דראו כהי
שרים והעמים  ...ואמרו כ"א מאת הוי'
היה

וכו'.

-
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ובהערה ט" :4ראה תניא ספל"ו לקו"ש חכים ע
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ואילך",

בתניא פל"ו מביא שכבר היתה כזאת (כהגאולה העתידה) בימי
מ"ת ,רק שאחי'כ נתגשמו הם והעולם עד עת קץ הימין  .,.ומיתרון
ההארה לישראל יגיה חשר האומות וכו',

וצ"ב דלכאורה לגבי מ"ת איננו מזכיר כלל מה היה בנוגע
לאומות העולם אלא במ"ת היה אתה הראע'.לדעת וגו ' ,וכל העם
רואים וגוי ועל כל דיבור ודיבור פרחה נשמתן וכו' ובמ"ת
היתה כזאת  -כהגאולה העתידה ,וא"כ רואים שעיקר הגאולה
חיא לישראל אלא שגם בנוגע לאוה"ע יגיה חשך האומות וכו',
וא"ב אף במכתם אדה"ז היה צריר להדגיש את פעולת תורת החסידות
בנוגע לגילוי החסידות?
בלקו"ש חכ"ג הנ"ל :דערביי איו יש מקום לשקו"ט :דער
עיקר גילוי דלעתיד איו צו אידן  ...און גאולת העולם כולו א
א תוצאה ודבר טפל צו דער גאולה פון אידן  ...און אין דעם
קען זיין צווי אופנים :דער מצב הגאולה אין וועלט ,כולל
אוה"ע ,הערט זיך אן ביי זיי אלם א פרט אין דער גאולה פון
אידן ,אדער
זיי איז נרגש לייער גאולה (אויך) כענין
כפ"ע ,ובהמשר (בס"ט) :עפי"ז קומט אוים ,אז אין הוכה ,לדעת
הומב"ם ועד"ז אין תורת החסידות ,איז מבואר כאופן הב' הנ"ל:
 ...אזוי איז אויך מובן פון דעם וואס דער אלטער רבי זאגט
אין תניא וכו' (ובהערהל סוף פל"ו) עיי"ש,
ונמצא דעיקר הגילוי דמשיח הוא בנוגע לכלל ישראל
א"כ צריך ביאור כנ"ל מרועאדה"ז איננו מזכיר את גאולת תורת
החסידות כלל?
רהנראה לומר בפשטות :דאדה"ז כתב המכתב להרלוי"צ
מבארדיטשוב והר' ברוך ממזיבוז' שהם ידעו בבירור את הקשר
בין אדה"ז לתורת החסידות ובזה שכתב להם שיצא לחרות הבינו
שיציאתו היא יציאת תורת החסידות גילוי פנימיות התורה לחרות,
ואדה"ז רק הוסיף להם שגם הענין השני נפעל ,והוא ,מה שגם
היתה זאת ,והיינו שהמין
השרים ועמי הארץ אמרו כי מאת הוי'
דהשרים ועמי הארץ הוא השלמה להענין דיציאת אדה"ז לחירות
ולפני שנתבאר בשיחה שראיית השרים ועמי הארץ הוא עניך של
הכנה לגאולה העתידה היה קשה האיך יתכן שבמכתבו הראשון
יתיחס אדה"ז ובאריכרת כזו לעמי הארץ וכו' אמנם לאחרי שנתבאר
הנ"ל מובןי משום שהיה צריך לפרט ,שהיתה ראיה עמי הארץ כי
מהוי' היתה זאת.
.

א' התמימים

 -תות"ל
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במכתב קודש דיום כ"ף כסלו הובאו ההוראות העקריות

המודגשות במצות נר חנוכה:
א) עצם הדלקת נרות חנוכה מראה  -אפיי לעיני בשר -
אשר קיום מצות הבורא ית' ממשיך אור אלקי בעולם הזה התחתון
כו' ,ב) מצות נר חנוכה היא באופן דמוסיף
בהוספת
והולדיהיא "על
נר ואור בכל לילה ולילה כו' ג) הדלקת נר חכוכה
פתח ביתו מבחוץ" ,והרמז בזה ,כמדובר כמה פעמים ,שאין להתספק
בהארת והחדרת ביתו בנר מצוה ותורה אור ,אלא מחובתו ומזכותו
להפיץ אור היהדות ,התורה ומצותי' ,גם מחוץ לביתו ,כו'.
וליי"ש עוד ובארוכה יותר,
ולכאורה יל"ע בסדר הענינים .שלכאורה הענין דמוסיף
והולר ,שבלילה הב' מדליק עוד נר וכוו מודגש רק מלילה הב'
והלאה .דבלילה הראשונה מדליק רק נר א' .ואילו הענין דהדלקת
הנרות היא על פתע ביתו מבחוץ הוא גם בלילה הראשונה ,ועד"ז
הענינים המובאים -שם אחרכ ,וא"כ מהו הטעם להקדים
אי
שנ
הע
ין דמוסיף והולך וכוי לפני שאר הענינים הבאיטאח"כ שהם
מודגשים גם בלילה הראשונה?
ואולי אפשר לבאר זה עפ"י מ"ש בלקו"ש חט"ז ע' 126
דאדה'ש מבאר בתו"א דמ"ש בגאולת מצרים "ואנמי אעלך גסעלה"
 ב' עליות  -הכוונה גם להעלי' השניה שתהי' בגאולה העתידה,ומבאר רכשם שגאולת מצרים יפעול גם בגאולה העתידה ,עד"ז
לאידך גימא הבגאולת מצרים צ"ל מודגש גם גאולה העתידה,
וההסברה בזה ,איך אפשר לפעול על עצמו דגם כשהרע הוא בתקפו
י לו התוקף להלחם עם הרע ולנצחו ,ה"ז ע"י ההכרה והרגשה
יהי
דסו"ס ע"י העבודה דאתכפיא יבוא גם לאתהפכא ,עיי"ש בארוכה,
וכעין זה אולי אפ"ל הכא דמתי אפשר דגם בהתחלה (בליל
א') יהי' עבודתו בשלימות ,רק כשיש לו אז הידיעה שביום
שני לא יהי' עבודתו רק כביום ראשון ,אלא יתוספו לו כחות
שעבודתו יהי' באופך נעלה יותר ,ועד"ז בנוגע לשאר הימים,
ולכן הובא ענין זה בתחילה ,דענין זה נוגע גם לעבודתו בליל
ראשון,
ה
ז
לקשר
ויש
גם בהלכה ,דאיתא באחרונים דאם השמן הוא
ביוקר ,מוטב שידליק בנרוח שעוה כדי להיות מהמהדרין מן
המהדרין (שיוכל להוסיף בכל לילה) ממה שידליק שמן זית נר
אחד בכל לילה ,היינו דגם בלילה זו כבר חל עליו הציווי
שלמחר יוסיף נר א' באופו דמעליו בקודש ,ולבן מוטב שעכשיו
ידליק בנר 11יה ולא בשמן זית( ,ראה ב '6חיי"א כלל קנ"ד אות
כד ,ובנשמת אדם שם ס"ד' ד' ובשו"ת בנין עולם או"ח סי' ל"ד
וראה לקו"ש הי"ט ע  73והלאה),

-
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ט

ובפרט אי נימא כמ"ש בס' יומיך דחנוכה סי' ט"ו שהביא
מ"ש רש"י בפרדס הגדול לענין מה שגומרים הלל בכל יום
וז"ל :ואמר אני מתוך שחנוכה חלוק בנרותיו שמוסיפיו והולכיו
בכל יום ,לפיכך גימלין אותו כל שמונה ,עכ"לנולכאורה המזה
דהלא מה שמוסיפין והולכין בכל יום אינו אלא למהדרין מן המהדרין
דעיקר מצות ההדלקה בנר איש וביתו ככל יום ויום ,א"כ אסו
משרם נרות ההידור שמוסיפין המהדרין מן המהדרין יהא חנוכה
דחנוכה

נקרא חלוק בנרותיו דומיא דסוכות דחלוק בקרבנותיו?
ומבאר דסב"ל לרש"י דהא דהמהדרין מן המהדרין מוסיפין
והולכין בכל יום  ,לא הוה כנרות הידור בעלמא ,אלא כך היתה
תקנת חכמים מעיקרא להדליק באופן כזה ,אלא כדי להקל על אלו
שאינם יכולים לקיים המצוה באופן זה ,תקנו עוד להדליק
מתצ,מאחרים ,ומביא ראיי לזה מס' הלכות קצובות המיוחם
לרביהודאיגאון ז"ל שכתב בריש הל' חנוכה וז"ל :בחנוכה חייב
אדם להדליק נר אחת בלילה הראשונה ,בלילה שניה שתיים כו'
ואם רוצה לעשות נר אחד בכל לילה ולילה כלילה הראשונה יצא
ידי חובתו ,עכ"ל .וזהו כנ"ל ,עיי"ש בארוכה שמתרץ בזה
לשון הטור והשו"ע דלפי"ז ודאי מסתבר לומר כנ"ל דטוב לו
להדליק בנר שעוה בלילה זה בכדי שיוכל למחר להוסיף בנר
כו' כנ"ל ,כיון דוהו מעיקר התקנה ,הרי דגם בהלכה נוגע
לדעת בתחילה שלמחר יצטרך להעלות בקודש ולהוסיף עוד נר.
ב) בההערות שם :ולהעיר אשר שלימות הגאולה דאדה"ז,
כשחזר מפטרבורג (עיר מאסרו) לוויטעבסק ,הי' "ביום ג' ב'
דחנוכה" ו"התעכב שמכל ימי החנוכה" ...וראה ברכות הנהנין
לאדה"ז (פי"ג ה"הן :לא יברך החולה לברכת הגומל) עד שיחזור
לבוריו לגמרי ,עכ"ל וכן הוא גם כלקו"ש ח"כ ע'  469ועוד,
לכאורה נראה דהא דהובא מברכת הגומל -ה"ז רק לדוגמא
מהמעלה רחזר לבוריו ,אבל בנוגע לדינא מיד שיצא מבית האסורים
ונשתחרר לגמרי ,צריך לכרך ברכת הגומל ,ואינו דומה קהולה
דאר דיצא מכלל סכנה מ"מ אכתי'לא נתרפא לגמרי ,ומצבו עכשיו
עדיין (משך מקודם ,משא"כ ביציאה מבית האסורים מיד שנשתחרר
ה"ה לגמרי במצב אחר,
עי' בשו"ת לב חיים ח"ג סי' נו ,שנשאל לו מי שבא מן
הדרך ים או ירך יבשה ולא נכנס"תיכף במדינה וחנה כלאזאריטו
ימים מספר (שחונים שם הבאים מן הדרך כשיש עיפוש האויר ח"ו)
אם יברר הגומל תיכף בהכנסו ללאזאריטו ,שמא יתעכב שם ג'
או ה' ימי
עדם ,וכפי דברי הפוסקים אינו חייב לברר כ"א עד ג"י
ולמרבה
ה' ימים ,או נימא כיון דעדיין לא הגיע למחוז
חפצו שלא נכנס לעירו ולא הגיע עדיין לביתו לשלום לא יברך
הגומל ,ומסיק שם דכיון דבלאזאריטו אין שום חשש סכנה ,ה"ז

וישב ה'תשמ"ו
כמי שכבר נכנס לעירו ולביתו תשלום ופשיטא דיברך אז ולא
ימתין עד הכנמו לעיר אפי אם לא יתעכב ג' ימים עיי"ש בארוכה
יותר ועד"ז י"ל בהנ"ל ,וראה גם בש' ארחות חיים או"ח סי'
רי"ט ס"ק חי.

ג) במה שנתבאר בההתוועדות יי"ט כסלו אודות הענין
להלן באימה וכיראה ברתת ובייעה שהובא בשו"ע לענין ק"ש (סי'
ס"א) דוהו גם בנוגע ללימוד התורה ,בי ק"ש הוא גם ענין לימוד
התורה כמבואר בירושלמי ,לברכות פ"א ה"ב "זה שינון וזה
דמה

שינון"),

לכאורה עפי"ז מתורץ הא דקשה דכ:ון דבברכות ככ,א ,וכשבת
ליב ,הובא הענין דמה להלן באימה וביראה כו' בנוגע ללימוד
התירה ,א"כ למה לא הביאו הטור והשו"ע דין זה בהל' ת"ת?
אבל לפי הנ"ל אולי י"ל דסמכו א"ע מה שכתבו בנוגע למצוות
ק"ש ,דגם זה הו"ע דלימוד התורה כנ"ל ,ויש להוסיף גם כהמכואר
במנחות צט,ב ונדרים חיא .שאפי' לא קרא אדם אלא ק"ש של
שחרית וערבי קיים לא
הרי מוכח ג"כ שק"ש הו"ע דד"ת,
המאררשי
בס'ת מנורת ימו
סין צ"ט שהביא הספרי" :לפי שאמר
ועיי גם
הקב"ה לישראל ויהושע א') לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית
בו יומם ולילה,וחזר ואמר ששת ימים תעשה מלאכה האיך יתקיימו
בי מקראות הללו .לפיכך תקו להם ק"ש שחרית וערבית כו'" עיי"ש
עוד ,ועיי גם שו"ע אדה"ז או"ח סי' מ"ז סעי' ו' אם קרא ק"ש
מיד אחר ברכת אהבה דבה אם זה פוטרו מברכת התורה,
אלא דאכתי יל"ע בדעת הרמב"ם ,דגם בהל' ק"ש לא הזכיר
הד דמה להלן באימה רביראה וכוי ,ולא הביאו גם בהל' ת"ת,
אם עא דנימא דלהרמב"ם אתי הך דרשה רק לענין בעל קרי,
'דאסור בת"ת ,ודרשה זו אינה מתקיימת להמסקנא ,כיון דבטלוהו
לטבילת עזרא ,ועי' גם במאירי בברכות שם שכתב עד"ז דלהמסקנא
דרשינן קרא זה להמלמד את בנו תורה שהוא כאילו קבלה מהר
סיני עיי"ש ,ועי' גם בשטמ"ק שם נבד"ה דאמר ריב"ל) דהדרשה
דבעל קרי אסות בד"ת אסמכתא בעלמא הוא ,ולכן אפשר לדרוש
באופן אחר ,ואכתי יל"ע.
*

.

*

) במה שהובא בהתוועדות הנ"ל דברי הרמב"ן אודות אלקים
י
נצב בעדת א-ל ,והובא זה גם בדיני ממונות דאמרינן כן ,יש
להעיר דהכס"מ להל' עדות פ"כ ה"ב) הביא זה בדעת הרמב"ם רק
לעניני מיתה ,אבל בנוגע לשאר דברים כגוך מלקות וכו' אדרבה
לא אמרינן כן ,ולכן מבירא ליי להרמנ"ם דבמלקות חייב אפי'

-
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יא

מיהו בתוס' יו"ט (מכות פ"א מ"ט) באמת הקשה על הכס"מ
הנ"ל ,דבאמת כוונת הרמב"ן הוא כין לענין מיתה ובין לענין
מלקות או ממון ,דבכולם כעינן רק כאשר זמם ולא כאשר עשה,
ואע"ג דהרמב"ן בפוען איירי לענין מיתה לא שנא ,ונקט מיתה
משום דהוא רישא לקרא שאמר נפש תחת נפש עיי"ש ,נמצא מזה
דהמבואר בתוס' יו"ט בדעת הרמב"ן מתאים למה שנתבאר בההתוועדות,
דקאי גם על ממון.
*

*

ה) במה שנתבאר אודות מודה בקנם פטור דבל הענין דקנס
אינו למלארת חסרון השני ,אלא בשביל לקנוס אותו ,ולכן אם
מודה פטור ,לכאורה הכוונה בזה ע"ד מה שביאר בס' קובץ שיעורים
ח"ב סי' י"ג (אות ד) שהביא מ"ש הרמב"מ בפיהמ"ש סוף מסכת
שביעית אהא דתנן אונס ומפתה אין משמטין ,הקנסות אינן כשאר
חובות ,אבל הם חיובים שהאיש יתחייב בהן ,והאיש ההוא לא
יהי' פטור עד שיפרעם ,עכ"ל ,ומבאר דבממון הוא חייב לשלם
חובו להניזק ,וכיון שנשמט חובו של הניזק ממילא פטור ,דכל
חיובו של הנתבע הוא מפ ~כותו של התובע ,אכל בקנס הוא
התובעניהוא מפני חיובו של הנתבע ,שהוא חייב
להיפך דזכותו של
להיות נענש ,והוא עונש ככל עונשים ,ובחיוב עונש לא שייר
דין שביעית לפוטרו מעונש ,וכיון שחיוב העונש נשאר עליו
גס לאסר שביעית ממילא צריך לשלם ,וטעמא דמ"ר מודה בקנס
ואח"כ באו עדים פטור ,אינו משום דהודאתו גורמת פטור ,אלא
רס"ל להך מ"ד דלא נשלם עונשו רק אס ישלם בע"כ נגד רצונו,
ושבירת רצובו הוא חלק מהעונש .ואם ישלם מרצונו אי"ז עונש,
ומתנה בעלמא יהיב ליי ,ואין עליו היום כלל לתת לו מתנות
עיי"ש בארוכה ,ולכאורה מהמבואר בהשיחה משמע עד"ז.

הרב אברהם יצחק ברזן גערליצקי
 ר"מ בישיבה -שי ה ו ת
ו .בנוגע למה ששאל כ"ק אד"ש בהתוועדות דש"פ וישלח ש.ז.
(הנחה בלה"ק אות ז"ר) עמ"ש בפ' וישלח (לד"א) "ותצא דינה
בת לאה" שנק' כן ע"ש שיצאנית היתה ועליה משלו כאמה כבתה,
ולכאורה הרי הבן ה' למקרא למד שזכר צדיק לברכה? ועייש"ב.
ואפשר לומר  -שהיציאה דלאה היתה הרי לשם שמים שהרי
זה נאמר בפ' ויצא (ל,טז) 'ושתצא לאה לקראתו" ,ורש"י מפרש
(שם) בפסוק יז' "שהיתה מתאוה ומחזרת להרבות שבסים" ,א"כ

יב

-
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מובן מזה שיציאתה היתה לשם שמים ,וטבע זה של "יציאה" קיבלה
גם דינה ,וכמ"ש רש"י "כאמה כבתה" אך ח"ו לומר שכוונתה היתה
בשביל היפך הטהרה דהרי הפסוק אומר" :וישכב אותה ויענה".
ומה ששאל כ"ק אד"ש עמ"ש בפסוק "לראות בבנות הארץ" ולא
--

כתוב לראות בבנות שכם?
אפשר לומר בזה  -דהרי שכם זה גם שם העיר וגם שם של
שכם בן חמור ,וע"כ לפני פרשה דו דיציאה דינה הפסוק הזכיר
את שם המקום  -בפירוש שבם ,משא"כ כאן שהפסוק מספר על שכם
בן חמור שעינה את בת יעקב ע"כ כותב לראות בבנות הארץ ,והא
כותב לראות בבנות שכם ,דהי' אפשרלהכין כאילו רצתהלראות
את בנות שבם בן חמור ,שהרי הפסוק מיד אח"ם כותב וירא אותה
שכם בן חמור ,וע"כ כותב הפסוק יראות בבנות הארץ.

---

התת שאול משה אליטוב
 -תות"ל - 770

ז .ע"ד הקושיות בהתוועדות דש"פ וישלח טו"ב כסלו (הנחה
בלה"קסי' ז"ך) אודות פירש"י בפ' בשלח [לד"א) עה"פ ותצא
דרנה בת לאה "ע"ש שיצאנית היתה שנאמר ותצא לאה לקראתו
(ועלי' משלו המשל כאמה כבתה)" שלכאורה הבן חמש למקרא למד
בר"פ נח שזכר צדיק לברכה ,עיי"ש באורך,
ואפש"ל שזה שמזכיר את לאה אינו לגנאי שהרי יציאת לאה
היתה לש"ש ע"ד מ"ש פיהש"י (אודות רחל) עה"פ לכן ישכב עמך
הלילה תחת דודאי בנך  ...ולפי שזלזלה במשכב הצדיק לא זכתה
להקבר עמו ,עכ"ל ,וא"כ מ"ש ותצא לאה לקראתו הו"ע של שבח
שמשכב תצדיק הי' חשוב אצלה (ובפשטות שנתנה מדודאי בנה
שבזדזה) וכפירש"י (ל,יז) שהיתה מתאווה ומחזרת להרבות שבטים
הרי שיציאה זו היתה לש"ש שלכן זכתה שעי"ז יצא ממנה יששכר
כמ"ש בהמשר הפסוקים וישמע אלקים אל לאה וגוי ,וטבע זה
קיבלה גם דינה (כאמה כבתהל שהרי אאפ"ל שיציאתה של דינה
היתה שלא לש"ש,
(וכעין מ"ש באוה"ה ששכם הביא בבות הארץ סביב לאוהל
יעקב והיו משחקים בכלי נבל ויצתה לשמוע ,וראה גם בהכתב
והקבלה).
ואודות הקושי' מפני מה כתוב לראות בבנות הארץ ולא
בנות שכמאפ"ל שיציאתה זו של דינה לא היתה משום בנות שכם
דוקאאלא כיון שיצאנית היתה (כאמה ככתה) ואם היתה במקום
אחר היתה יוצאת כיון שיצאנית היתה ולכו לא כתוב בנות שכם

-

יג
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שאז היה משמעות הכתוב שיצאה משום בנות שכם.

עד"ז תיי הת' י.ב.י.

התי מנחם מענדל פרידמן
 -תלמיד בישיבה -

ח .בענין הנ"ל נראה הביאור בפשטות ,נוונת רש"י היא להדגיש
את שבחה של דינה ביציאתה (ולא את גנותה כפשטות הלשון ברש"י
שאף היא יצאנית הייתה) ,והיינו ,כשהבן חמש למקרא לומד את
החומש וקורא את הסיפור הרי מלבד הקושי שלו מדוע לא כתוב
בת יעקב וכשאלת כ"ק אד"ש קשה לו
ביותר איך מתאים כזה
דבר לדינה לצאת החוצה וכו' ועד שבפועל נראה התוצאת הגרועות
כמו שמסופר בחומש עם שכם וכו',
ועל שני שאלות אלו בא רש"י ומסביר ששאלה אחת מתרצת
את השני' והיינו שהיות שבת לאה הייתה מכאן אתה למד שיציאתה
הייתה למטרות חיוביות וטובות (ביציאתה של לאה שהיתה לטובה)
ולא יצאה כורך היצאניות  -ענין הגריעותא ,וכמו שרואים אצל

אמה לאה "ותצא לאה לקראתו" שמטרתה הייתה ביציאתה אך ורק
לקראתו והיינו להעמיד עוד שבטים ,והדבר ברור שלא היו ללאה
עוד יציאות מלבד זו (שאפי' א"ת שהיו לה עוד יציאות הרי
עצם העובדה שרש"י מביא לדוגמה ( -להסביר את יציאתה של דינה)
את הפסוק של "ותצא לאה לקראתו"ששםהסיפור הוא כנ"ל למטרה
של מצוה וכו' הרי מכאן ראי' שהדוגמה שדוצה רש"י להביא -
זה להסביר את הענין החיובי של יציאתה של דינה שגם אצלה
היה היציאה לטובה (ולא הייתה יציאה שלילית כהבנת הבן חמש
למקרא) ,ובפרט שבפשטות זו הייתה היצ,אההיחידה שלהן,
ולפי"ז יורדות בפשטות כל השאלות הנ"ל ,וכמו"כ השאלה
הא' מובנת דאם הי' כתוב "בת יעקב" הריהדבדעדיין היי תמוה
בעיני הבן חמש למקרא איך מתאים הדבר לדינה בת יעקב ,איך
מתאים לה יציאה זו וכוי כנ"ל ,אך הכיאור הוא כנ"ל כפשטות
שהיחוס אחרי לאה זה גופא מתרץ שהיציאה הייתה לכוונה חיובית
וטובה.
ולפי"ז מובן לשבח היותה קטנה ( )6שלמרות גילה הצעיר
חפצה לעשות דברים טובים (וא' מהן זהו יציאתה) דכך למדה
מאמא ("בת לאה").
ואפשר לפרש דלראות בבנות הארץ היינו לראות מצבם מה
אפשר לפעול עליהם כטוב (וכעין זה כתב גם בגרש כרמל
שולטי
על רש"
לראות מעשיהם המגונים והמקולקלים ותלך במקום שהיצה"ר
תגדל עי"ז שכרה).
והיא תפרדנה א"ע מהם,

כעין זה תי'

ואי

החי מ"מ כהן.

הת' מרדכי מישולבין
 -תות"ל - 885

שב ה'תשמ"ו
ט .בענין הנ"ל אפשר לתרץ שרש"י בא להסביר שטיבעה של
לאה הי' שהיא יצאנית וממילא דינה ירשה אותה תכונה אבל
לאה שהיתה צדקנית היתה יוצאת רק לדבר מצוה כמו שמפורש
בפסוק ותצא לאה שהיתה מתאוה למשכב של צדיק ולהרבות שבטים
אבל דינה בעודה קטנה לא יכלה לשלוט על טבעה.
ומה שהכתוב מילהס אותה ללאה ולא ליעקב אפשר להסביר
ע"פ הרש"י שבפרק לב ,פסוק כג ,שאומר שיעקב נענש בזה שדינה
נפלה ביד שכם משום שנתנה בתיבה ונעל בפניה שלא יתן בה
עשו עיניו ושמא תחזירנו למוטב.

הת' חיים

שאלט

 -תלמיד בישיבה -

י.
בהתוועדות די"ט כסלו ש.ז .שאל כ"ק אד"ש בענין המקדש
"ת האשה ע"מ שהוא צדיק ובמצא רשע  -מקרדשת מספק שמא הרהר
תשובה בלבו,
כ"ק
ושאל ע"ז
אד"ש שהרי מצינו דין אחר בקידושין,
המקדש את האשה ע"מ שהואעני ובמצא עשיר אינה מקודשת ,והטעם
בזה :משום שהאשה מוכנה לחלות עם א' שטבע שלו כטבע העני,
ולא עם אי שמזגו כמזג העשיר.
ועפ"ז ,שאל ב"ק אד"ש  -מדוע במקדש את האשה ע"מ שהוא
צדיק מקורשת דהטעם מפני שמא הרהר תשובה בלבו  -שזהו בעל-
תשובה  -דהתשובה יכולה להיות בשעתא חדא וברגעה תדא ,והרי
חז"ל אמרו "במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים
יכולים לעמוד שם" ,דהיינו שעבורת הבעלי תשובה נחשבת ל-
"עשירות" לעומת עבודת הצדיק ,וא"כ מה הטעם של הגמרא שמקודשת
שמא הרהר תשובה לא לזה התכוונה היא התכוונה להתקדש לצדיק?
וביאר כ"ק אך"ש :שזהו משום שכדי להגיע לדרגת בע"ת
,ש לעבור תחילה דרך דרגת הצדיק ,ו
ע"כ מקודשת משום שהתנאי
התקיים שהיה צדיק לפני שהגיע לדרגת הבע"ת( ,מפי השמועה).
ולכאורה צ"ב בשאלה  -דאפש"לשיש הפרש גדול בין המקדש
עעמ שהוא עני ,להמקדש ע"מ שהוא צדיק ,דאף ששניהם שוים שהרי
גם צדיק לגבי הבע"ת נחשב עני כנ"ל],
דהסיבה כמקדש ע"מ שהוא עני ונמצא עשיר מוכנת מדוע
אינה מחודשת ,משום שהיא מבינה שיותר טוב לה
ועשירני
לחיות עם ע
שטבעו רך ,משא"כ עשירל וכמ"ש" :בתהנונימ ידבר רש
ידבר ערותך ,וע"כ אינה מקודשת שהתנאי לא התקיים וזה היפך
.

-

וישב ה'תשמ"ו -

טו

כו1נתה,

משא"כ בנוגע לדרכי התורה שזהותיבן הענין דצדיק ובע"ת
שהם הולכים עפ"י דרכי התורה ,הרי כתיל" :דרכי' דרכי נועם
וכל נתיבותיה שלים" וא"כ כבל שא' יותר נעלה בדרכי התורה,
הדרכי נועם שלו צ"ל ביתר שאת וביתר עז ,ובעניננו כאשר מקדש

ע"מ שהוא צדיק ונמצא בע"ת צריכה להיות יותר בשמחת שתהי'
עם א' שהדרכי נועם שלו יהיר ביתר שאת ויתר עז ,ולכן מקודשת
שבכלל מאתיים מנה ,וכמובן בפשטות שהמקדש את האשה ע"מ שיתו
מנה ונתן מאתיים מקודשת? וצ"ב בזה.
הח' שאול משה אליטוב
 -תות"ל - 770

יא .בהביאור שנתבאר בהשיחה לכאורה כשאחד נותן לחבירו

זוזא זוזא עד אלף זוז ,האם נימא דלפני שנתו לו מאתיים
מתקדשת? הרי הוא באמצע הנתינה והוא עומד להיות עשיר ,וא"כ
גם הכא כיון שהוא באמצע העליות ועומד להתעלות לדרגת בעל
תשובה ,איך יחול הקידושין מעיקרא?
א' התלמידים
ה סי ד ו ת
-----------

יב .באגה"ת בסופה (פי"ב)" :לפי שעוה"ז חסד יבנה וביסורין
קליו בעוה"ז ניצול מדינים קשים של עוה"ב כמשל הילוך והעתקת
הצל בארץ טפח לפי תילוך .גלגל השמש ברקיע אלפים מילין וכו'".
להעיר בזה ,שמשל זה
בחובת הלבבות סוף
שער ורא
יך שום טובה שתעשנה
רי
ונ
קי
מע
חשבוןיתיהנפש וז"ל" :ואל ימעט ב
לשמו אפילו במילה או ראי' .כי המעט ממך רב אצלו ,וכן בענין
העבירות ,והקרוב שבדמיונם בזה העתקת השמש בארץ שיעור אמה
תעתק בגלגל מילין הרבה ,וכן העתקת הצל באצטרולב" (והובא
גם כראשיא חכמה שער
וענין סור מרע).
היראה פ"ר ש'"
ואגב למדנו
מהשוואת
המשלים
:
ן
י
נ
ע
לשון החוה"ל הוא
עוד
בי
"העתקת השמש  ...בגלגל" ,ולשון התניא "הילוך גלגל השמש
ברקיע"  -ומזה עוד הוכחה כפירוש ב"ק אדמו"ר שליט"א (שיעורים
כספר התניא ע 028נ הערה  )6שאדמו"ר הזקו בהניא "סתם כמ"ר
שלכאורה "גלגל" נכמה מקומות פירושו
גלגל חוזר ומזל קבוע"
כדור השמש ,כמו בלשון רז"ל "עקיבו של אדם מכהה גלגל חמה"
ועודן וכן יש לעיין בשינוי "טפח" לגבי "אמה" ועוד.
אי מאנ"ש
 -ברוקלין נ.י- .

,אף

 -וישב ה'תשמ"ו

טז

נגלה
----י--

בפרשת וישלח ד"ה חואת אחד עשר ילדיו" (לב,
יג .בפירוש
י היתה נתנה בתיבה ונעל בפניה שלא יתן בה
"ן
שכ
רי
כג)" :ודינה ה
עשו עיניו ולכך נענש יעקב שמנעה מאחיו שמא תחזירנו למוטב
ונפלה ביד שכם" .עכ"ל,
והנה כמה מפרשי הש"י מקשים כאן ,שמנ"ל לרש"י שדינה
היתה חסרה דלמא אחד מהשבטים הי' חסר ,ומתרצים בתירוצים

שונים,

הי' אפשר לתרץ שלפי פירוש רש"י אין זה קושיא,
ואולי
מפרש בפרשת נח בד"ה נפלגה (י,כה) ... :ואם
מי
י"
תאמר שהרי רש
יו לא בא הכתוב לפתוס אלא לפרש וכוי ,עכ"ל,
באמצע
גם בעניננו ,אם היינו אומרים שאחד מן
כן,
ואם
הרי
היי העניך סתום ולא היינו יודעים מי הוא.
השבטים הי' חסר
בנוגע למה שכתב
הנזל :נתנה בתיבה ונעל בפניה
רש"י בד'"
וכו' ,צ"ל:
)
ד
י
,
ב
י
(
ענין בדומה לזה פירש רש"י בפרשת לך לך
ד"ה
ויהי כבוא אברם מצרימה ... :אלא למד שהטמין אותה בתיבה
וכו! עכ"ל,
אבל שם לא אמר ונעל בפניה ,וגם שם הלשון הטמין אותה
בתיבה וכאן הלשון נתנה בתיבה ,ולמה משנה ומוסיף כאן רש"י,
והנה מהלשון נתנה בתיבה ,ונעל בפניה ,וכן מהלשון:
(ולכך נענש יעקב) שמנעה מאחיו ,לכאורה משמע שכל זה הי'
שלא לפי רצונה של דינה ,דהיינו שהיא רצתה להנשא לעשו,
אבל לכאורה קשה לומר כן שלמה תרצה דינה בשידוך כזה,
שהרי היא היתה בת שמונה שנים ועשו הי' יותר מתשעים שנה,
ולמה תרצה להנשא לאיש רשע שרוצה להרוג את כל משפחתה,
ועל פי פשטות צריכים לומר שבודאי לא רצה בשידור כזה
והלשון "נעל בפניה" " -שמנעה" ,צריך כיאור) ואם כן,

צריכים

להבין למה נענש יעקכ,
והרי פירש רש"י בפרשת חיי שרה (כר ,נז) ד"ה ונשאלה
את פיה :מכאן שאין משיאין אשה אלא מדעתה,
ועוד צריך להבין ,מה הי' סברהו של יעקב שדיבה שהיתה
בת שמונת שנים תפעול למוטב על עשו שהי' יותר מתשעים שנה
ונתגדל אצל אברהם ויצחק והם לא הצליחו להחזירו למוטכז

וכי

טעה יעקב ח"ו במהותו של עשו?

-

ין

וישב ה'תשמ"ו -

והגם שיכולים לתרץ שאשתו של אדם יש לה השפעה חזקה
על בעלה ,ולכן סבר יעקב שדינה לאחר שישאנה עשו תשפיע על
עשו אפילו יותר מאברהם ויצחק,
אבל עוד צריך להבין וכי טעה יעקב במהותה של דינה
שהיתה יצאנית ודעתה קלה להתפתות וכמו שהי' המעשה בפועל
עם שכם,
ן
י
ה
יעקב ירא שעשו ישפיע לרעה על דינה?
ולמה לא
ועוד צריך להבין למה לא פירש רש"י שהטעם שיעקב נענש
הוא מפני שלא מנעה לדינה ולא עיכב לה כשיצאה לראות בבנות

הארץ,
והלא
לא
ה
ב
ש
י
בבית
בודאי אם
אירע לה כלום,
ועיין בפרש"י פרשת כי תצא (כב ,כג) ד"ה ומצאה איש
בעיר :לפיכך שכב עמה פרצה קוראה לגנב הא אילו ישבה בביתה
לא אירע לה,
*

*

*

בפירוש כש"י ד"ה כת לאה כלד"א) :ולא בת יעקב
יציאתה נקראת בת לאה שאף היא יצאנית היתה

אלא

ע"ש

שנאמר ותצא לאה

לקראתו ,עכ"ל,
ולכאורה אין זה מובן ,שהרי לא דמי האי

יציאה להאי

יציאה,
שהרי רש"י מפרש בפ' ויצא בד"ה וישמע אלקים אל לאה
(ל.יזן :שהיתה מתאויה ומחזרת להרבות שבטים ,עכ"ל,
הרי היתה יציאתה של לאה בכוונה קדושה לשם שמים ,ולולי
יציאה זו לא הי' יעקב בא לאהל שלה (ועיין בפרש"י (שמ,טו))
ד"ה לכן ישכב עמך הלילה :שלי היתה שכיבת לילה זו וכו',
עכ"ל,

ועוד ,שגם אופן יציאתה לא הי' כמו יציאתה של דינה,
שהרי כתי' (שתימון ויבא יעקב
וגו' ,והפירוש הפשוט בזה הוא שיעקב כבר בא מן השדה ,וקודם
מן השדה בערב ותצא לאה

שנכנס לאהל רחל יצאו לאה לקראתו,

הרי לכאורה הי' יציאתה של לאה רק כמה פסיעות חוץ
לאהל
שלה לקרות ליעקבי ואין זה בדומה כלל ליציאתה של דינה
שהיתה לראותבבנות הארץ,
משום יציאה כזו נכון לקרות ללאה יצאנית .שזהו ן
וכישם של היפך השבח (ועיין בפרש"י פרשת וירא (יח,ט)
לכאורה

יח

-

וישב ה'תשמ"ו -

ד"ה הנה נאהל :צנועה היא)?,
ולכאורה יש תירוץ פשוט למה נקראת דינה בת לאה,
שהרי רש"י מפרש בפ' ויצא לל,כא) בד"ה דינה :פירשו
רבותינו שדנה לאה דין בעצמה אם זה זכר לא להא רחל אחותי

כאחת השפחות והתפללה עליו

ונהפך לנקבה ,עכ"ל,

ה זה מה שנולדה דינה הי' זה מצד שלאה (ולא יעקב)
ריבעצמה ,וע"כ מובן בפשטות למה נקראת דינה בת לאה
דנה דין
ומצינו ע"ד זה בפרשת בשלח בפירוש רש"י בד"ה ותקח מרים
הנביאה (טויכן ... :דבר אחר אחות אהרן לפי שמסר נפשו עלי'
כשנצטרעה נקראת על שמו,
והרי כאן הוא עוד יותר מזה ,שכל מציאותה של דינה היא
מצד תפלתה של לאה.
הרב וו ,ראזענבלום
 -ברוקלין נ.י- .

ש ונו ת

יד.

הוספות למ"מ בתו"א פ' וישכח
כד"א

וישלח יעקב :ב' נוסחאות אחרות בסה"מ תקסה ע' פב,
---------ע' " 5אודות מאמר זה ,בד"ה
ולהה בספר השיחות קיץ
וישלח יעקב תשמ"ג מציין דבמאמר זה ביאור כל פסוק ופסוק
על הסדר בדרוש אחד ,הוא דבר בלתי רגיל בדרושי חסידות
ישכי
בדרך כלל רוב הדרושים הם על פסוק אחד ,נאף שבסידור
גם כן דרושים המביאים כו"כ פסוקים על הסדר ,מ"מ נראה
שדרושים אלו נאמרו כמה פעמים על כל פסוק בפ"ע ,ואחדכ נתחבר
יחד בדיבור' או בכתב ,משא"כ בדרוש זה וישלח גוי נראה
שמלכתחילה היה הביאור על כל הפסוקים הנ"ל,
ולא יכלו להתלבש בתוך הכלים :ראה סה"מ  -תרמג ע' קמו,
כג,ג
אל בחי' שלמעלה  ...בחי' מלכין קדמאין דתהו :ראה
לקו"ש  -ח"ה ע'  ,402חט"ו ע' ,299
מן די מאות שקל כסף :ראה וח"ג קכח,ב ,רפח,א,

יש

-

יט

וישב ה'תשמ"ו -

כה,ב

רק ר"ע נכנס כשלוס :כגירסת העין יעקב בחגיגה יד,ב

ירושלמי

ש 0פ"ב ה"א,

ולכן היה ר"ע מקור כל התורה :ראה לקו"ש  -חכ"ב ע'
להמשיך אא"ס למטה דוקא בתומ"צ :ראה ד"ה כתוב באוה"ח
בסה"מ אדה"ז אתהלך לאזניא מ"ע 5ג ,ובארוכה  -ד"ה וכל הלבבות
באוה"ת אחרי (כרך  -ב ע' תקלח) ,ד"ה אחרי מות תרמ"ט ,לקו"ש
ח"ג ע'  988ואילך  -לקו"ש  -חכ"ב ע ,140
,140

כה"ג
ע' ס,

ויקח מן הבא בידו :ב' הנחות אחרות נדפסו בסה"מ הקס"ה
כהוד

ע"י

צפור המדברת :ראה בד"ה אם בחוקתיתחיי
ך ע'

קלג,

כול

נדרש בזהר שה"ש :ראה מדרש הנעלם בזהר וירא צח,ב לקו"ח
תצא ל ז ל לקו"ש  -ח"ט עי ,208

הרב אהרן חיטריק
 ברוקלין נ"י- ,סו .בד"ה ויספו ענוים לכ"ק אדמו"ר האמצעי (קה"ת תשמ"ה),
שי  23נאמר':ישתלב ושאבתם מים בששון ממעייני
הרי יש ב' מדריגות ששון ושמחה" והערתי שם בשוה"ג "ומ"ש
בשמחה צ"ע מקרא (ישעי' יב,ג)" שהרי בפסוק לא נזכרת תיבת
"בשמחה" ,והעירני הרה"ח ר' אלי' מטוסוב שי' כי י"ל הכוונה
כאילו נאמר "בשמחה הרי יש ב' מדריגות ששון ושמחה" ,ואין
הוא משנה מלישנא דקרא ,ולק"מ.
והנה אף כי קשה להעמיס כוונתו כלשון המאמר (שכ"ה
בעוד כו"כ כת"י שראיתי מאז) ,אך ה' האיר עיני למצוא מאמר
בכת"י נוסף של דרושיאדמוה"א (כ"י ירושלים  )1898ושם אמנם
נאמר (בדף מחיב)" :כתיב ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה
,
כי בשמחה הרי יש ב' מדרגות ששון ושמחה וכו'".
אך ראה זה פלא ,באותו כוך (בדף עב,ב) נמצא מאמר
אחרי
והוא ד"ה "ושאבתם מים כששון ממעייני הישועה בשמחה כו'",
ועפי"ז נ"ל שגם בד"ה ויספו ענוים הנוסח המקורי הוא "ושאבתם
מים בששון ממעייני הישועה בשמחה" (וכפי שהואגס ברוב כתה"י).
וצ"ע,

הישועהונשמחה

,

יהושע מונדשיין
 -ירושלים ת"ו -

וישב ה'תשמ"ו

טז .קונטרס "תולדות התמימים" כמשמעו תולדות ישיבת תומכי
תמימים ,כתבו בכתב ידו החסיד ר' משה רוזנבלום ז"ל ,משתרע
על יותר ממאה ( )100דפים ,מחולקים לחמישים ( )50פרקים,
בו הוא מתאר תולדות הישיבה מזמן מה קודם הווסדה עד

אמצע _"השנה התשיעית תר'%ר'  -הוא מסיים ביעד כאן ניתן

להעתיק),

למרבית הפלא זכרונות חשובים אלו לא נתפרסמו ,וכמעט
שלא השתמשו בו,
(ראה '"משפיע" ע' שיג-שטו מעתיק "קטעים מתוך רשימות
לתולדות ישיבת "תומכי תמימים" וסניפיה שנרשמו בידי הרב
משה רוזנבלום ז"ל"1
ובלויובאוויטש וחייליה ,ע' " 99-111ואביא בזה קטע
מירמנו שלי' משה רוזנבלום ז"ל על מקרה מאלף אחד" והוא
מעתיק הדפים האחרונים של הקונטרס),
אעיר בזה  -על פי דבריו  -כמה הערות בספר אגרות קודש
כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב ח"א:

מכתב פד ע' רה "ךלתלמידי זעמביןק"
הנה מתוכו המכתב נראה שלא נכתבה להבחורים אלא
אודותפ~.
כותב :מאד הנני נהנה מהידיעות שאני מקבל בדבר הבחורים יחי'
ע"ד מכתב זה אנו קוראיםבתולדותהתמימים (פרק י):
ובימים ההם עבר דרך ליובאוייטש רב נכבד אחד וירא את הבחורים
וסררי למודיהם התנעותיהם וישא ויתן אתם בלמודים ויתפעל
מאד מכל אשר ראה רשמע ,מפה נסע לפ"ב ויספר בשבח המוסד
לבנולפני
הוד כ"ק אדמו"ר שליט"א ,ויכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א
המנהל שי' כדברים האלה לאמר:
"מאד הנני נהנה מהידיעות שאני מקבל"  -ע"כ העתקה.
מהנ"ל יוצא  )1שאינו קשור בכלל לתלמידי זעמביך אלא
על הישיבה בליובאיויטש ראה אג"ק אדמו"ר מהריי"צ ח"
,,
א

אגרת
דש ובמבוא לאג"ק אדמו"ר
הועתק
המהדיר
עא
שם
גם
בהערות
ר
י
ע
ה
ל
ו
מהמשפיע ע'
שכנראה כתבו אדמו"ר הריי"צ "טבת תחנט מענה על הרצאתי כדבר
שקידה התלמידים יחיו בלימודם (ברכה)",
מכתב צו  -ע' רכז ,חורף תר"סק מכתב אל כ"ק אדמו"ר

מהרש"ב ע' ~~קי

-
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כא

תאריך המכתב מפורש ב"תולדות התמימים'י
ואעתיק דבריו הנוגע להבנת הענין : -
בחדש כסלו,

בראות המנהל שיי כי

(פרגן טו) -

נתרבע התלמידים ,ראה
במקצוע.

זה ויודע
לנכון להעמיד משגיח יר"ש ולמדן הבקי
בהדרכה אשר ימצא תמיד עם התלמידים וישגיח בעינא פקיחא על
כל אורחותיהם ויחליט אומר לחקור ולתור אחרי איש כלבבו
ובמצאו את האיש יציע את הדבר,
ויכתב המנהל שי' מכתבים רבים בזה למכיריו ויתאר להם
מבוקשו  ...ומבין כל אלה בחר המנהל הי"ו באחד אשר מצאו
מתאים ביותר אל הכוונה הדרושה ואז הציע הדבר
כ"ס
אדמו"ר שליט"א ,וזאת תשובת אדמו"ר שליט"א ע"ז:לפנויהשאיר
מקום פנוי  -ולא העתיק המכתבק,
במרוצת המוו המכתבים הנזכרים עוררו רביממידידי המנהל
שיי אותו להקים ולמנות "ראש מתיבתא" ,ושיוגד בכל יום "שיעור"
בגפ"ת לפני התלמידים ,ולפני הגדולים שבהם ,שכבר הם בקיאים
רמומחיםבלימוד הש"ס  -יוגד שיעור בפוסקים,
כ"ק
אדמו"ר שליט"א
 ...ע"כ מצא המנהל לנכון להציע לפני
ויצרף למכתב הצעתו גם את המכתבים הנזכרים כשבח ענין זה,
וישיב כ"ק אדמו"ר שליט"א על המצעה זאת לאמר:
פרק

יום ה' כח טבת תר"ס חארקאוו
מש"כ בדבר לאמר שיעור כו' ותבקש אותי להשיב בהקדם
(מהעתק לשון זה משמע שאדמו"ר הרש"ב ישיב לו בהקרם -
אמנם בנדפס ע' רכט :ותבקש אותו שישיב בהקדם ,שהרז"ו ישיב
בהקדם לאדמו"ר הריי"צ),
במכתב זה השיב כ"ק אדמו"ר שליט"א גם על א' הפרטי-כלים
ששלח לו בנו המנהל שי' מעניני התלמידים ,ואלו דברי קדשו:

אודות התלמיד  ...שי' כבר כתבתי לך (בצעטיל מיוחד)

שהעיקר
ע"כ העתקה מתולדות התמימים,
ולפי"ז התברר לנו לכאורה תאריך מכתב זה "יום ה' כח
דרוש לו,

טבת תר"ס"  -אמנם מאד
 )1אדמו"ר הרש"ב
כותב במכתבך מיום א'
ליום א' ער"ח שבט ,בו

קשה לקבלו בצורתו זו:
כותב לו וע' רכט) על דבריו "שאתה
ער"ה" שלפי הקביעות דשנת תר"ס הכוונה
כזמן שתאריך מכתב זה הוא יום לפני

כב
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 )2בהמשר [שם) הוא מזכיר פטצ :יותר מאוחר של אדמו"ר
הריי"צ דיום יו"ד לחו"ז ז.א .יו"ד שבט  -ולא מתקבל על
הדעת לפי"ז שאכן התחלת הכתיבה היתה בכח טבחו
 )3זאת ועוד לפי הקביעות דשנת תר"ס א"א שיהיה "יום
.
כן
ה'  -כח טבת" יום ה' של סוף החודש יוצא
(ראה שם מכתב
צא" ,יום ג' כו טבת"),
ואם לקיים את התאריך צריכים אנו לתקנו בשתים  )1שטעה
הכותב בכתיבה וכתב "טבת" במקום "שבט"  )2שטעה גם (בקריאת
או עכ"פ בכתיבה) במקום 'עה שבט" ,נכתב "כח שבט",
וא"כ השתלשלות עניך זה (התמנות המשגיח) הוא כזה:
במכתב "מיום ג' (היינו יז טבת) הציע אדמו"ר הריי"צ
ע"ז התמנות משגיח ,ובמנתב צי (ע' ריח ואילך) מ"יום אי כב

סבת" מסכים עמהע

ובמכתב "מירט ה'" (היינו כו טבת)
עוד פעם בעניה זה וע"ז בא המענה מכתב צב (ע' רכא) מ"יומ
ד' ג' שלן"  -אמנם מה שהשיב לו על
ענין זה לא הועתק בדפוסי
אמנם היעתק בתולדות התמימם פרק טז,

כותב אדמו"ר הריי"צ

ואח"כ "ביום ה' כה שבט" באה מענה כללי (כי במשך זמן
יג כתב לו אדמו"ר הויי"צ עוד כמ"פ בענין זה מיום א' ער"ח
למיוס יו"ד לחו"ז) וארוך בכל ענין זה גם לקבל "ראש ישיבה" ו
"משגיח" וגם את מי לקבל כמשגיח,
אמנם עדיין נשאר לא מוכן עפ"י מכתב צג (ע' רכך) ה"אור
שי' על מכתבך הארוך
ליום ועש"ק כו שבט" שבו כותב:
הושבתי לך באריכות ,ושלחתי אותובניביום ג' בקר  ...היית
צריך לקבלו תמול ערב ,אשר  141מסתבר שהכוונה כ"הושבתי לך
באריכות" למכתב צו ,וא"ב מוכרחים לומר שהתאריך "יום ה'
כה שבט" הוא תאריך של קבלת המכתב ,ןואם בחבו לפי "יומן

המזכיררת" כדלקמן

ניחא,י

עוד יש להעיר :כי לפי הנעתק לעיל מתולדות התמימים
הרי מש"כ בע' רכס ,אודות הבחור  ...כתבתי לך" הרי"? (בצעטיל
מיוחד) ולפי"ז יש לשער ככה ,שהנאמר בסוף מכתב צ (ע'רכ)
"מוטג"פ צעטיל מיוחד" הכוובה להנדפם במכתב ק [ע' רלב) אשר
צורתו מעיד שהוא אינו מכתב לעצמו ,ולזה התכוון בכתבו [כעבור
חודש שכתב הצעטיל המיוחד) במכתב צו' כאן על "אודות הבחור"
אודותו כתב ב"צעטיל מיוחד"  -ולכשנבדוק לפי התוכן הרי הם
זהים*ויש לברר ב(צילום) כחי"ק
(שלא נעתקו בדפוס) זהה.

אם שם התלמיד

(במכתב צו וק)

-
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כג

לסיכות :מכתב ק מקומו אחרי מכתב צ  -ומכתב צו מקומו
לפני מכתב צג.
מכתב צט  -ע' הלא
תרס
"אור יום גי י"ט
אר"ש
חארקאוו"
ובשוה"ג שנעתקה מתוך תולדת התמימים והוא בפרק יח,
ולהעיר שבתולדות התמימים נמחק הארקארו".
מכתב קט ע' רנה "(תרס"א)"
ובשוה"ג :נראה שנכתבה בסוף החורף או בתחילת הקיץ.
וראה אגרות קודש אדמו"ר הרייצ ח"ט מכתב ה  -ע' יח  -בהערה
כותב על מכתב זה :וא"כ נכתבה אותה אגרת בתחלת חורף תר"ס
(לתקן :תרס"א),
ק
י
ת
ע
מ
(פרק
כז)
בתולדות התמימים
התחלת מכתב זה עם

תאריך:
"ב"ה יום ב' אי שבט תרס"א וועריסהאפן
מכתב ידידנו הר"מ מנעוול
והוא הוסיף להסביר סיבת מכתב זה:
 ...הוסיף ידו לפעול ולעבוד לטובת ההכנסה ,עדי רבד
עליו הטרדות כ"כ ,עד כי לא יכל עוד להקציע זמן לבא בפרטי-
כלים ארוכים להוד כבוד אביו מרן אדמו"ר שליט"א והמלאכה
הזאת נעשהה בידי המשפיעים והרב -המשגיח שי' ששלחו מכתביהם
בהודעת שלום התלמידים ושבחו למודיהם כאשר הואנ ונעתיק
בזה תשובת כ"ק אדמו"ר שליט"א על א' ממכתבים הנזכרים (ובכ"ז
עלו ספיקות בלבו הט' מפני שלא הגיעו לו הפר"כ מהמנהל בעצמו
.

כנהוג),
השווה במיוחד מש"כ בד"ה ואחר כל הדכרימ (ע' רנת):
"ואחר כל הדברים האלה הנני מבקשך להשיבני על כל זה באר
היטיב להרגיע רוחי במקצת כשאדע שכל הדכריס המה תחת השגחה

טובה."...
ולהעיר גם מש"כ בסוף מכתב זה ,אודות העתקת המכי ליק"א
וראה מכתב קד  -ע' רלז  -בהערות ,ומזה מתברר שכשנת תרס"א

עדיין הי'

עסוק בזה.

הערה כללית :י"ל שמקורותיו של ר' משה רוזנבלום בכתבו
את "תולדות התמימימ' היה (נוסף על מה ששמע(?) מ כ"ק
פיתמימים -
אדמו"ר מהריי"צ בעצמו) "יומן המזכירות" של תומכי
דוגמת מה שהועתק במבוא לקונטרס ומעין ע'  - 24בו נרשמו

כד

~ -ישב היתשמ"ו

המכתבים שהגיעו לתוכנם ,ופפרט של כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב,
ועפי"ז יומתק מאיפוא ידע להוסיף תאריכים ופרטים אחרים
למכתבים של אדמו"ר הרש"ב הנמצאים בידינו מ"צילום כחי"ק".

הרב זלמן בערנשטיין
 ברוקלין נ.י- .ה ין מסי ו ם
יז .י"ט כסלו:
מתעטף
בטלית למנחה או למעריב לא כשויו"ט
"אין הש"ץ
ולא בר"ה".
ת
י
ב
ר
ע
דשבת רפ"ב" :אח"כ בלא
ראה משנת חסידים מס'
טלית גדול כי אסור להתעטף בו בערבית אעפ"י שהוא שבת ."...
כ"ב כסלו:
"אמירת תהלים"  -ראה מאמרי אדה"ז כתובים  -א ,ע' צה.
א' חנוכה:
מה שהיום (וכן שאר הימים דחנוכה) נק' בשם א' ...
חנוכה ולא דחנובה ,יש להעיר (גם) משדי חמד אסיפה דינ'ס
מערכת חנוכה ,אות כי ,ע' אי רלר" :אינל ראוי לומר נר של
חנוכה  ...בחנוכה אין בה מצות אחרות כי אם הדלקת נר בלבד
נמצא ש"נר בחנוכה היא החנוכה עצמה לכך שייך לומר נר חנוכה.
כ"ט כסלו:
"די עבירות פון די אידען (אין דער צייט פון די יונים)
זיינען געווען :דאס חבריו ויד מיט די יונים לערנען זייער
נפש איז געקומען די גרויס
קולטור  ...דורך תשובה און מסירת
ג-טליכע וואונדער ישועה דעך נס חנוכה".

ויש להעיר שהיות שהתיקון צ"ל מעין הענין (שצ"ל תיקון
על זה) ומכיון שהענינים שעברו  -אז  -היו ענינים שעליהם
ציוו חז"ל יהרג ואל יעבור (ראה רמב"ם הל' יסוה"ת פ"ה ה"ד),
במילא גם התיקון והתשובה על זה הי' באופן של מסירת נפש,

ב' סיון:
"ופרוש עלינו
 בקבלת שבת  -בעמידה".בהלכה
שמציבו
ויש להקדים בזה ,בהקדם מה
וכן בכתהאריז"
מתי מתחיל כבר ענין השבת ,יש דיעה שזהו לאחרי אמירת בואי
כון

-

וישב ה'תשמ"ו -

כה

בשלום (האריז"ל ,4דיעה שני' שזהו באמירת מזמור שיר ליום
השבת (ראה שו"ע אדה"ז סי' רמ"א ס"ז ,שיחת ליל גי דחה"ס

תשמ"ה (הנחה בלה"ק  -בלתי מוגה  -ס"א) ,בהחסמן בסידור
הגאונים והמקובלים ח"ד ,שער שני פרק
שזהו באמירת ברכו (ראה שו"ע אדה"ז  -שם).
ע"פ כל זה נמצא שלאח"ז הרי לכל הדיעות כבר הי' קבלת
שבת ואז כבר התחילה "תפלת ערבית" דשבת ךוכמר שמסומנים
הכותרות על העמודים כשיוור דא"ח של אדה'ת (לאחרי מזמור
שיר גו') בשם "ערבית דשבת" (משא"כ עד שם מודפס הכותרת ל
בשם "קבלת שבתיק ועפ"ז צ"ל בהנוגע ל"ופרוש עלינו" מדוע
מציין אד"ש שזהו בקבלת שבת (ולא בתפלת ערבית דשבת) ,וי"ל:
 )1ש(גם) בשמו"ע אומרים "אתה קדשת" והיינו קידוש היום,
נמצא שבאמירת ופרוש עלינו נמצאים עדיין באמצע הענין דקבלת
(וקידוש היום ד)שכת.
2ן עחפ המבואר בפע"ת שהטעם לעמידה בשעתאמירת ופרוש
הוא מפני קבלת תוספת נשמה יתירה ועוד יותר מזה" :דהשגת

ראשון ס"ת) דיעה שלישית

תוספת נפש היא בבואי כלה ובברכו תוספת רוח ובפרוש תוס'
נשמה וכאם שכח לקבל תוס' נפש ורוח כנ"ל יכוון בפרוש לקבלמץ
(שער הכולל) .ע"פ המובא לעיל שבבואי כלה וכן בברכו הרי
על שניהם יש מקור שזהמן נקי בשם "קבלת שבת" (וכנ"ל בהלכה)
היינו שלשיכה א' "קבלת שבת" (היינו איסור מלאכה כוי) מתחיל
מ"בואי כלה" ,ולשיטה שני' מ"ברכו" ובצירוף לזה הרי ע"פ
קבלה מקבלים אז תוס' נפש ורוח במילא מובן שמזה שבאמירת
ופרוש (שע"פ הקבלה) מקבלים אז תוס' נשמה יתירה (בהוספה
ובהמשך לנפש ורוח) במילא מובן שיש בו צד השוה עם "בואי
כלה" וכן "ברכו" גם בזה שבשניהם יש ענין של קבלת שבת (וכנ"ל)
ואדרבה באופן נעלה והוספה יותר שהרי"ז קבלת תוס' נשמה
יתירה (שזהו למעלה מרוח ועאכ"ו מנפש וכמבואר בדא"ח).
ועפ"ז י"ל שזהו מה שאד"ש מבאר "ופרוש עלינו" כו' בשם
"בקבלת שבת" שהרי אז עסקינן כקבלת שבת בזה שיש בו הענין
דקבלת נשמה יתירה כמילא ה"ז קבלת שבת (תוכן ענין השבת)
באופן נעלה.

הרב מיכאל אהרן זעליגזאן
 -ברוקלין נ.י- .

לזכות
כ"ק אדמו"ר שליט"א

והרבנית שתליט"א

