ן

הערותקי
ונבייאורים

ש

כלקו"ש,בנגלהובחסידות

ו
ש
ברוקלץ ,סוישרק
דש* טרשי עשקניו
שות חמשתאיייס 29ע מאות ארבעים וש9ינר,אח
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-

רמבחם

א .רמב"ם הלכות ממרים פ"ג הלכה ח' כתב 'יוארבעה צריכין
הכרזה זקן ממרא ועדים
ךאוז"ו,ממין והמסית ובן סורר ומורה שהרי
נאמך ישמעו ני

בכולו

אך חילוק בזה מצינובלשון הרמב"ם שבבן סורר ומרוה
(הל' ממרים פ"ז הלכה י"ג כתב "בן סורר ומורה צריה הכרזה
"כיצדמכריזין עליו כותנין לכל ישראל ככ"ד פלוני סקלנו
פלוני מפני שהי' בן סורר" ואילו בעדים זיממין (הל' עדות
פי"ח הלכה ז') כתב"עדיסזוממין צריכין הכרזה ,והיאך היא
המכרזה שלהן ,כותביך ושולחיך בכל עיר ועיר פלוני ופלוני
העידו וכו'",
וי"ל בדיוק נפלא בלי הרמב"ם ע"פ הא דאיתא בגמי מנהדרי
דף פ"ט ע"א " -ת"ר ארבעה צריכיו הכרזה וכו' בכולהו כתיב
בהו וכל העם וכל ישראל ,בעדים זוממין כתיב והנשארים דלא
כולהו עלמא חזו לסהדותא" ,ולכן גבי עדים זוממיר לא יכל
הרמב"ם לכתוב (כמו בבן סורר) "כותבין לכל
ק ישראל" ,מפני
ש"לא כולהו עלמא חזו לסהדותא" .וע'ע דיי וכתב 'עותבין
ושולחיו בכל עיר ועיר"( ,בדוגמת לשון הכתוב בעדים זוממין).

ב.

א' התמימים

תזת"ל - 770

ברמב"ם הלכות ודות פ"ח ה"ב וז"ל" :אחד הזוכר את

העדות ואחד שראה כתב ידו או שהזכירומו אחרים ונזכר אפילו
הזכירו העד השני שהעיד אם נזכר (הרי זה מעיד ,אבל אם הזכיר
אותו התובע עצמו אע"פ שנזכר אינו מעיד מפני שזה
דומה בעיני
בעל דין כאילו העיד שקר בדברלשלא ידע ,לפיכך אם היה התובע
תלמיד חכם והזכיר התובע הזה את העד ונזכר ,הרי זה יעיד
לו שתלמיד חכם יודע שאילו לא זכר הדבר לא היה מעיד" עכ"ל,
והנה מקור דברי הרמב"ם הם בכתובות דח כי ע'ש,
ושם" :אמר נבה ש"מ מדרבי יוחנן הני בי תרי דידעי סהדותא
ומנשי חד מינייתו ,מדכר חד לחבריה( ,ובלשון הרמב"ם :אפילו
הזכירו העד השני שהעיד אם נזכר הרי זה מעיד) איבעיא להו
עצמו . -מאי (אם בעל דין עצמו מזכירו עד שנזכר מאי -
רש"י)  ...והלכתא עצמו לא ,ואי צורבא מרבנן הוא אפילו
עצמו; (דצורבא דרבנן אי לאו דכי רמי אנפשיה מדכר שפיר,
לא הוה סמיך אספיקא למיקם ואסהודי  -רש"י) ,כי הא דרב אשי

אי
הוה ידיע ליה בסהדותא לרב כהנא ,אמר ליה מי דכיר מר ה
סהדותא ,אמר ליה לא ,ולאו הכי והכי הוה ,א"ל לא ידענא,
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ה

לסוף אידכר רב אשי ,אסהיד ליה ,חזייה לרב כהנא דהוה מחסם,
(מגמגם ,תמה על ר' אשי שהעיד בדבר  -רש"י) א"ל מי סברת
עלך קא סמיכנא אנא הוא דרמאי אנפשאי ואדכרי ,ע"ב.
והנה מהמשך דברי הגמי לפי פירש"י ,נראה ,דאה"נ דעד
מזכיר לחבירו משא"כ התובע בעצמו ,משום דחיישינן דהא
שמעיד העד אי"ז שזוכר העובדא רק סומך על התיבע,
העובדא-----
העד ת"ת ידעינן דודאי לא יעיד עד שנזכר על עצם משא'ע" אם
והגמ' מביאה לזה מעשה רב ,מר ,כהנא לר' אשי -
אולם הרמב"ם כתב ~אם היה
התובע ת"ח והקשו הכ"מ והב"י
בפיי בחה"מ סי' כ"ח - ,דאיזה ראי' יש מהא דהתובע ת"ת,
דהעד מעיד משכרונו ,ולא מסתמך על הבע"ד ובפרט שהוא ת"ח
יחשוב שיוכל להסתמך עליו? ,
והנה הנראה לומר בזה דיש ב' ביאורים למה התובע בעצמו
אינו יכול להזכיר העד ,א) כמובא לעיל משנם דחוששין דמסתמך
על התובע אבל גוף העובדא אינו זוכר.
ב) כפי שהובא מהרמב"ם :מפני שזה דומה בעיני בע"ד
כאילו העיד שקר כדבר שלא ידע ,ולכאורה משמע לא_שחוששין_בעצם

הענין --אלא-דמחזי-כשיקרא.
והנה רש"י שלמד דהחשש הוא בעצם על
העד,לומדרקדזה תלוי
ן
י
א
חשש
בהעד אם העד ת"ח - ,משא"כ הרמב"ם דבעצם
מחזי
כשיקרא ,כתב דזה תלוי אם התובע ת"ח.
ועיין עוד בכ"מ על אתר ,דעדיין קשה דמה מועיל לנו
שהתובע ת"ח ,אפל בעיני הנתבע וכוי נראה כשקר גמור ,ועיי"ש
שכתב דלפי גירסת הטור בסימן כ"ח יתיישב ,רבאמת קאי על
הנתבע ,ראם הנתבע ת"ח יודע שאין העד מעיד אא"כ זכר ולא
יחשור לעד שאינו זוכר.
ועיין בלח"מ על אתר שדחה לישוב הכ"מ ,דהבה הגב' שם
בכתובות מביאה מעשה רב ,מרי כהנא ור' אשי ,ושם מדובר על
התובע והעד ,ואם מדובר על הנתבע ,איזה ראי' יש לכאן ,ועייך
שם בארוכה ךובאמת צ"ב על מה שמקשה דלכאורה לכל מ שמעילן
י ,וישנו
יראה דהגמי לא מפרשת אס מדובך על תובע אנ על נתבע
א -
שמבי
העוות
עוד בב"י בפי' דל"ד תובע,
ואכ"מ).אלא תלוי במי
אם התובע או הנתבע,
עכ"פ מדברי הלח"מ משמע דקאי דוקא אם התובע ת"ח
כנז"ל - ,וא"כ ב"ב דלב' האופנים הנזכרים מה יועיל אם התובע
ת"ח ,עכ"פ לתנתבע מתזי פשוט כשיקרא,
והנה בב"ח יישב כל הקושיות (בסי' כ"ח) יעו"ש בארוכה

1
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דאם התובע ת"ח חוקר ודורש שהעד יזכור עצם העובדא ואם לאו
אינו צריך עדותו לתנציא ממנן בשק על פינ ,וזה רואין
יי ,דאעפ"י דשם הי' העד
מהעובדא (מעשה חם דרב כהנא ור' אש
ת"ח אעפ"כ חקר ובדק אותו התובע ועאכו"כ כשאין העד ת"ח,
התובע הח"ח יחקור וידרוש וכו'  -יעוי' בארוכה שם.
ולפי"ז מיישב כמה קושיות ,א) דלפי רש"
י.דההיתר תלוי
כמה שהעד ת"ח וא"כ למה בדק אותן ר' כהנא ,ועוד
והנה מכי' הב"ח יוצא דהחשש הוא דהעד יסתמך על הבע"ד,
וע"ז אומרים דאם הבע"ד (התובע) תרח לא יניח וכו' שיהי'
כזה ,אכל אעפ"כ ~לשון הרמב"ם מוכח ראין החשש דהעד יסתמך
על התובע ,רק מפני חשש דמיחזי כשיקרא ,ולא משום חשש על
העד ,ומדברי הב"ח נראה ההיפך.
דקאל
לפיכך לכאורה נראה
לומר
על
הכ"מ
הנתבע
כדברי
וקושיית הלח"מ המובא לעיל יש ליישב כנז"ל.

ואולי יש ליישב דברי הב"ח שיתאים עם דברי הרלב"ם
הנז"ל שהחשד הוא דמחזי כשיקרא וכו' משא"כ אם התובע ת"ח
אז אי"ז מחזי כשיקרא ,דהנתבע רואה דהתובע חוקר ודורש היטב
היטב. ,וכלשון בסוגיא "חזייה לר' כהנא דהוה
מחסם" ופרש!"י
מגמגם לחקור ולידע וכו' אם מגיד הגדתו מזכרונו וכו' -
ושפיר יתאים ב' הענינים דעי"ז שרואין דהתובע חוקר העד שלא
ישקר עי"ז א? 1זה מחזלכשיקרא בעיני הנתבע .ועכ"פ צ"ע בכ"ז.

הח' מנחסמענדל כהן
 תלמיד בישיבה -ג.
כותב אשה שטוענת
ברמב"ם פט"זהלכזתאישות הל'
מנה כ'
מאתיים והוא אומר אין לך אלא
אם"יש עדים שעשו לה כמנהג
הבתולות שכתובתם מאתיים נרטלת מאתיים וממשיך וז"ל" :ואם
אין לה עדים בזה הרי זו נוטלת מנה ואם הי' הבעל קיים יש
לה לתשביעו שבועת החררה שהרי הודה במקצת הטענה""עכ"ל.
והרא"ש פוסק במסכת כתובות פרק שני שאין לה להשביעו
התורהי .אלא היסח כיון שלאחר שחקינו רבנן דכתובה
שבועתממטלטל
גובה
וגם אינו יכול לטעון פרעתי כר"י דהטוען אחר
מעשה ב"ר לא אמר כלום (וכן פוסק הרמב"ם דבמקום שאין כותבין
כתובה אינו נאמן לאמר פרעתי בעיקר כתובה) הלכך האי מנה
דמודה כיה הוה ליה הילך ,כיון ראין לו טענה ליפטר ממנה
ואאידך מנה הוה ליה כופר בכל ופטור משבועה עכ"ל.
והרמב"ם פ"ר מה' טוען ונטען ה"ד כותב וז"ל "אין הלכה
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דמדדה במקצת חייב
עכ"ל ומבאך כיצר מאה'חנרין יש לי אצלך חמשים בלא שטר -
אין לך בידי אלא חמשים שבשטר אין זה מודה במקצת שהשטר לא
מועיל בו תפירתו  ...ואפילו כפר בו גי' חייב לשלם לפיכך
נשבע הימת על החמשים ולכאורה זה סתירה שהרמב"ם בהל' טוען
ונטען מבאו דבאין לו טענה ל"פטר הימנו פטור ששועת התורה
ובהלכות אישות כותב דאף שמדבר שם במקום שאין כותבין בו
כתובה~
ולשיטתו דאינו באמן לאמר פרעתי והוי ליה מקוס דאיך
לו טענה ליפטר הימנו אפ"ה אם הבעל קיים נשביעין לו שבועת
התורה.
והלחם משנה בהלכות אישות מתרץ דיש לחלק דהתם בהל'
טוען ונטען מדבר בשטר
השטר לשעיבוד קרקעות הוא
עשוי
אע"פ שגובה ג"כ מן המטלטלין מדין הגמ' אבל הבא בהלכות
אישות אין כאן שסר אלא הוי במקום שאיך כותביך כתובה
וכיון שגובה גם מן המטלטלין לא הוה כפירת שיעבוד קרקעות
בלבד אלא גם על המטלטלין והוי ליה ה
י-ל-ך -כפי' הרא"ש ולכן
-פטור .י
אבל הרמב"ם בהל' טוען ונטען בהלכה זו שאין מודה
במקצת חייב שבועה עד שיודה בדבר שאפשר לו לכפורבוכיצד ..
ממשים שבשטר וחמשים בלא שטר וכו' מפרש הלחם משנה על אתר
שהטעם שבאין לך בידי אלא חמשים שבשטר פטור הוה ליה מצד
הילך ביון דאי אפשר לכפור וכו'.
ולכאורה כיון שהרמב"ם סובר לפי' הלחם משנה שהטעם
שבשטר פטור הוי מצד הילך ,למה לא סובר כפי' הרא"ש דבכתובה
נמי פטור מצד הילך?
ועי' בקובץ על הרמב"ם שמתרץ שבאמת מן התירה במקום
שאיר כותבין כתובה יכול לטעון פרעתי ורק רבנן תיקון ודאינו
יכול למעון פרעתי דאם רבנן תקבו בגביית הכתובה לא תקנו
זאת אלא לטובתה ואם עיחז יפטור הבעל משבועת התורה כה"ג
אין כאן טיבה לה והניחו על דין תורה דהא מצד הדין לא גרע
מחוב בעלמא הנאמן לאמר פרעתי ולפ"ז מתורץ שפיר.
שבועה עד שיודה בדבר שאפשר לו לכפור בו"

ועיי

הח' שמואל גרשון בלאק
 -תלמיד בישיבה -

ד.
כתב הרמב"ם הל' הובל ומזיק פ"ה ה"ט" :אינו דומה
מזיק תבירו בגופו
ששלם מה שהוא חייב לשלם נתכפר לו אבל חובל בחבירו אע"פ
שנתן לו חמשה דברים אין מתכפר לו ואפילו הקריב כל א
יליוימחול
נביות אין מתכפר לו ולא נמחל עונו עד שיבקש מן הנחבל
'

שפשפש

למזיק ממונו שהמזיק ממון חבירו כינן

ח

 -ב"ו אד"ר  -ויקהל היתשמ"ו -

לו":

אולם בהלי תשובה פ"ב ה"ט כתב" :אין התשובה ללא יום
הכפורים מכפרין אלא על עב
יהרות שביך אדם למקום כגון מי
אבל עבירות
בעיל

אסורה וכיוצא בהן
שאכל דבר אסור או בעל
שבין אדם לחבירו כגון החובל את חבירו אב המקלל תבירו או
גוזלו וכיוצא בהן אינו נמחל לו לעולם עד שיתן לחבירו מה
שהוא חייב לו וירצהו אע"פ שהחזיר לו ממון שהוא חייב לו
לריר לרצות ולשאול ממנו שימחול לו" עכ"ל ,רסב"ל להרמב"ם
כאן דבגוזל מחבירו אע"פ שהחזיר כו' צריך לרצותו ולשאול

משא"כ בהל' חובל ומזיק הנ"ל מב"ל להרמב"ם דבמזיק ממון
חבירו כיון ששלם מה שהוא חייב לשלם נתכפר  -ודלא כמש"כ
בהל' תשובה.
והנה בלח"מ תירץ דשאבי גזלן דנתהנה מאותה עבירה
ועוד שצער הרבה לבגזל שלקח ממנו בעל כרחו אבל מזיק הממון
שלא נתהנה מהיזק ההוא אלא שהזיק לו ,ולמזיק לא באה הנאה
ממנו ,ולא נצטער כל כך הניזק כמו הנגזל כיון ששלם לו היזקו
די בכך  -ומה"ט כתב הרמב"ם בהל'  .חובל ומזיק שנתכפר לו
מיד משא"כ בהא דהל' תשובה דבגוזלו צריך לבקש שימחול לו,
עכת"ד.
ולכאורה צ"ע בתירוצו:
א) הרי להדיא כתב הרמב"ם בריש הל' תשובה (פ"א סה"א)
אוכן החובל בחבירה והמזיק ממונו אעפ"י ששילם לו מה שהוא
חייב לו אינו מתכפר עד שיתודה וישוב מלעשות כזה לעולם "...
וא"כ לכאורה עפי"ז אין מקום לתירוצו של הלח"מ דהרי מכאן
מוכח להדיא ,דלא די בכך כשהמזיק ממונו ,משלס לו מה שהוא
חייב אלא דעדיין צריך שיתוודה וישוב כוי ,משמע דבלא"ה כפרתו
מעוכבת ( -ובאמת יש להקשות כן על הרמב"ם גופא  -אבל
לפי תירוץ הלח"מ מתחזקת הקושיא ביותרז ואם יתרצו ע"ז תירוצו
של הלח"מ דבגזל ממנו יש לו להנגזל הרבה צער ,וכן בגוזל
מתהנה כוי הרי בנוגע למזיק ממונו כודאי ליתא הך טעמים,
וממילא הו"ל אפ"ה להיות נתכפר מיד בהחזרת הממון  -חזינן
דלא כן פסק הרמב"ם.
ב) הלא באותו הלכה כתב גם '"מקלל חבירו",וע"ז כתב
דאינו נמחל עד שיבקש ממנו כוי - ,והלא מקלל חנירד איירי
שלא ציערו ולא הזיקו כלל ,ואעפ"כ פסק הרמב"ם דמחוייב בבקשת
מחולף וא"ב הלא אין מקום לתירוצו( ,והאה מהמ"צ מל"ח שע"ז
דמבאר שם שאין החומר דמקלל שמזיק המקולל ,רק מדה רעה דמקלל'
מנקימה ומנטירה ,וא"כ עדייך יציבא הקושיא כו').
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ג) בהמשך ההלכה,

ט

שכותב דאין התשובה ויוה"כ

כתב" :אפ"לולאח
לאריהקניט את תבירו אלא בדברים צריך
מכפרין כו'
לפייסו ולפגע בו עד שימחול לו" עכ"ל ,והרי הצער בזה שהקניט
חבירו בדברים בודאי לא יותר מצערא דהזיקא נעכ"פ אם יש לו
מזה ,ואפ"ת פסק הרמב"ם דכשמקניט את חבירו
צער) וכן ההנאה
בדברים צריך לבקש ממנו שימחול לו ואם אית לי' מש"כ הלח"מ
דגדר בקשת מחילה תלוי אם מתהנה מזה כוי ושגורם לו צער
הרי בהקניט בדברים כו' הו"ל לפטור מבקשת מחילה ,וחזינו
דלהדיא כתב הרמב"ם דצריך לבקש כר' (והא דבמזיק ממובו,
דכתב הלח"מ דלא מיצער מזה כיון דמשלם לו הזיקו  -די בכך
וא"כ לכאורה בהקניט את חבירו בדברים דלא משלם לו ע"ז כלום
.
וא"ב הלא זהוא הטעם דבקשת מחילה  -י"ל :אז דזה גופא מת
שמבקש ממנו שימחול לו הוי כמו פרעון ההיזק ,נוראה גם שיחת
י"ס כסלו ש.ז .בלה"ק סי' ל"ב שכאשר החוטא מבקש מחילה
בכך את צערו ובושתו של חבירו יעויי'ש),
קטימ*
מ)חבירו -זהאז מ
וכיח ,דמכיון דאינו מחוייב לשלם לו כלל,
גופא
ב(עכה"ר
פיכמו דמי בושת  -ראה ב"ק צב,א) ת"ז מוכיח דלא שווה
לענשו בממון ,להשלים הזיקו שהיי רק בדברים  -רתא
יי
דא
רדץ
רת
לא הוי כמזיק ממון חבירו)יועפכ"ז לכאורה אין מקום ל

הלח"מ( ,נוסף ע"ז מה שדחה דבריו בכ"מ  -דאה לקו"ש חוקת
הע'  ,66חר דוד לב"ק צ"ב,א,מעשה רקח בהל ,חובל
בה'
תושמ
כישתי הלחם סס"רבארוכה ,ובמקראי קדש ,ומכתם
" "שובה שו"ת
ל'
לדוד ,הובאו ברמב"ם קאפח ועוד).
גיבדא"ג יש להעיר ,דעפ"י הנ"ל יובן דיוק לשון אדה"ז
עפ"י
בשולחנו הל' נז גוף ונפש ס"ו' :עג? הגוזל את חבירו א
קיאין מתכפר לו עד שיבקש ממנו וימחול לו
שהשיב את הגזילה
ייצערו שציערו כשגזלו ,אבל המזיק ממון חבירו מיד-ששלם
לו כו'").
ובנוגע למהוהקשינו ממש"כ הרמב"ם ריש הל' תשובה
להחובל בחבירו ,והמזיק ממונו צריך שיתודה ,ומזה .קשה לשיטת
הרמב"ם( ,ובפרט עפ"י תירוץ הלח"מ כנ"ל) ,הבה בדרך,המלך
יירי שם בבוגע (בקשת מחילה) ,שיתודה
(בפי' הקצה) תי' דא
מהשי"ת אולםעפי"ז מתורץ רק מריש הל' תשובה ,אבל מלקמן דהל'
תשובה עדדין אינו מתורץ.
והנה בלקו"ש חוקת תשמ'" ,תירץ קושיית הלח"מ דבנוגע
לממון חבירו לא בעינן בקשת מהילה ,ובהלי תשובה ,שמדובר
בנוגע לשלימות ריצוי האדם הנה אז י"ל דבעינן לרצותויולשאול
ממנו יכשול לו ,ואפי' בנוגע להזיק ממון חבירו באיזה אופן
שהוא( ,כראה ס' קובץ להרמב"ם כאך).
ואלי יש לומר ,גם באופן אחר ,דהנה בנוגע לגזלן הרי
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שאיבד ממונו ,ויש
בשעה שגוזל
ממנודריחןושי
(וכדאמרי" בסנה
נז,א נהתביא כותי
י
ע
ו
ר
ו
מעלין ולא מורידין כו' אלא לפועל בכרח ,פועל בכרם אימת
אי בשעת גמר מלאכה התירה הוא אי לאו בשעת גמר מלאכה גזל
מעליא הוא אלא א"ר פפא לא נצרכה אלאלפחות .משוה פרוטה ופריר
א"ה כותי בישראל אסור הא בר מחילה הוא ,נהי' דבתר הכי
מחיל לי' צערא בשעתי' מי לית לי' (וראה רש"י שם)ז ומשו"ז
מכיון שיש לו צער בשעתו ,ע"כ אפי' אם משלס לו אח"כ צריך
לבקש ממנו שימחול לו ,מפני שציעצוע (וכדיוק לי אדה"ז,
הובא לעיל) משא"כ גבי מזיק אין בו צער כלל מפני שבודאי
יתבע לדין וישלם לו ,א"כ הוי רק מה שחסר לו ממון א"כ אם
משלם לו אז א"צ למחול לו כלל (וראה כעין זה בחקרי הלכות
ח"ד בהל' נזקי ממון ס"ד לתרץ סתירה בשו"ע אדה"ז) ועצ"ע
לו צער בשעתו

בהמה דקה לא

בכ"ז.

,ת' אמרים שמואל מינץ
 -תלמיד בישיבה -

ה .ברמב"ם הל' אבל פ' י"ד
כתב וז"ל" :מלך שמת.
הלכה,כ'"
שנאמר וכבוד עשו לו
ומלשיבין ישיבה על קברו שבעה ימים
במותו זה שהושיבו לו ישיבה על קברו ",ע"כ וכתב הכסף משנה
וז"ל" :בסוף פרק קמא דבבא קמא (דה ט"ו ):אמרינן שעשו כן
לחזקי' מלך יהודה ומשמע לי' שלא עשו כן לשום מלך ,כי אם
לו מפני שהעמיד תורה הרבה בישראל  ....ויש לתמוה על רבינו
שסתם דבריו דמשמע דס"ל דלכל מלך עושין כן וקשה
דא"כע,מאי
רבותי' דחזקי' דמשבח קרא שהושיבו ישיבה על קברו" ע'
(ועיין בלח"מ דמתרץ אבל נשאר בצ"ע).
ואולי אפשר לומר דרבינו סובר כמו שהובא בשיטה מקובצת
(בב"ק טז ):צשס תלמיד הר"ר פרץ 'עיון שהוא למד הרבה תורה
ליבא משום לועג לרש" והיינו שהחידוש של חזקיי הי'  ,שלא
הי' צריך להרחיק ד' אמות משא"כ שאר המלכים צריכים להרחיק
ד* אמות ,אע"פ שאין משמע כך בלשון רבינו מ"מ סתם דבריו
כלשוו הגמרא ,ותפריו ע"ז כמה וכמה מהראשונים (תוס'
י"
יקורא'
ועוד) שזה מדובר רק על ריחוק ד' אמות ,דאם לא ירח
הי'
לועג לרש ,אבל בחזקי' היות והוא העמיד תורה הרבה בישראל
לכן יש לו חשיבות מיוחדת,
והנה בנמוקי יוסף מביא את
דמפני שהישיבה על
מן
רא
קברו הי' רק משום כבודו ולכן איןהב
'"לועג לרש ,כי הענין
של לועג לרש מדובר רק כשעבד י-עשי' ,נוזה המקור לההיתר
לומר פסוקים או דרשה בבה"ק ,ה לכבוד המת(,שו"ע יו"ד סי'
שד"מ י"ז) וגם הסעם'לזה שאומרים קדיש בבה"ק בקירוב ד"א,
(מעבר יעבוק מאמר ב' סופכ"ט ,נשר חיים ח"א עמוד קיא ,אבל
מ"מ יש חולקין) "וגם יש שיטת המהרש"א דהישיבה שהושיב שם
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יא

ולהספידו שם והשתא ניחא דהושיבו ממש
הוא רק לספר
משמעבכבודי
וק"ל" ובמילא רואים ששני השיטות שהחשיבות-של
על קברו
חזקי' הי' שהושיבו על קברו ממשל(ועיין כתערות וביאורים

ב' שיסות אלו).

גליון כס (רם) דרוצה שם לתרץ הרמב"ם עפ"י
רעיין בחתם סופר יו"ד ס' שמו ס' ז' וע"כ נ"ל ס"ל
להרמב"ם התם בש"ס מה ראו תנאי דפליגי במספר הימים ,ועיין
ומנא לן דלמא רק יומא קמא דהוה
בנמוקי יוסף סברת פלוגתם,
לדאורייתא והוא כיום מר אע"כ פשיטא להו דלכל מלך
קרוב
מושיבין ישיבה על קברו על שעכ"פ חותך את מחזיקי הדת ,ואך
חזקי' עשו לו כבוד יתר ע"כ יש מ"ך שסובר שלכל מלך מושיבים
ושיבה יומא קמא ולחזקי' ג' ימים ,ויש מ"ד שסובר שלכל מלך
לה לכל מלך ז' ולחזקי' שלושים ,ופסק
ג' ולחזקי' ז' ,ואמרי
להחמיר ,ע"כ ובמילא ר
הרמב"ם כאמרי לה
דאל"כי
לתורהפי דבר
ואים מזה של
ה שהושיב ישיבה הוא הי' לנחמה ולא
הרמב"םבי
למה אומרים שלחזקי' שלשים יום הוא מפני דמחמיר לי'נ ומ"מ
לכאורה קשה ע"ז א) במה שמסיים תעע"ש בהלכה כ"ה הנ"ל וז"ל:
"ונשיא שמת אין מבטלין ישיבפו יתר על שלושים יום" ע"כ,
שמזה רואים בודאי שמדובר על ישיבה של תורה ולא של נחמה,
צ)שאם נגידישהסעם הוא למה ההושיבו ישיבה על קברו מפני שהרבה
תורה א"כ צריךלהיות "מדה כנגד מדה"שמושיויז ישיבה של תורה
על קברו.
ועיי' בומב"ם עם ,פירוש קאפח שרוצה לתרץ שהרמב"ם
לא סובר משום לעוג לרש ,אלא משום שזה מקום טומאה ולכן אין
עושין מצות וכיו"ב בבה"ח (או בית המרחץ וכיו'צ ומטעם זה
כללם בהלכות ס"ת פ"י ה"ו) ומביא 'ראי' לזה ,משום שהרמב"ם
לא הביא בספרו הטעם של לועג לרש.
אבל לכאורה אפשר להקשות ע"ז א) היות וידוע שהרמב"ם
הוא ספר הלכות הלכות ,ולכן מובן למה חרמב"ם לא מביא "טעם
(וכן אמר כ"ק אד"ש כר"כ פעמיך בשיחותיו הק') .ב) ועוד
יותר א"כ למה בבה"ק גופא בריחוק ד' אמות מן המת כן מותר
נדמשמע בהלכות סדת ותפילין מלשונו.
ו
צ
ו
ר
י
ת
ועיין בשיטה מקובצת_(בב"ק
של
שם)
שמביא
"י
הר
שיגאלו ומרבא שם ג' תירוצים ע"ז שאין כאן לועג לרש א) שזה
מדובר הק בהדיוט ,אבל בחכם אין בו משום לועג לרש ואדרבא
כולם יודעים שהוא הי' חכם ובמילא למד ,ב)
זה לכבודו
כיכלומדים שזה לכבודו ,אלא שהם לומדים ביניהם
שאין הכוונה
ובמילא זה בזיון ואפילו לחכם ,אבל לכאורה ש התי' האלו
לאנימחלק כאן ,בין
לא יכולים לומר על הרמב"ם כי הר הרמב"ם
י לא מחלק אם לומדים בשביל
חכם להדיוט בנוגע ללועג לרש ,וכן
כבודו או לומדים בשבילח ,אלא פוסק הלכה ברורה (בפרק י"ג
הלכה ט') וז"ל ... " :וכן אין אומריר בפני המת אלא דברים

יב
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של מת ,אבל לעסוקבדברי תורה בפניו או בבה"ק אטור" ע"כ.
אבל התי' השלישי שהביא שם לכאורת אפשר לומר על
וזהו תוכן התירוץ שהכבוד מזה שמושיבים לומדים אצל הקבורה
זה לא רק אם מושיבים ישיבה משא"כ אחד או שניים שמתעסקים
הרמב-
לפניו ה"ז בזיון וע"ז נאמר לועג לרש.
וע' ,י"ל שהרבותי' לחזקי' הי' דהושיב הישיבה על קברו
מפני שזה דוקא הבבור בשבילו (ובמילא אפשר להושיב הישיבה
על קברו כמ"ש הרמ"א הנ"ל) וגם שהרמב"ם נקט שהגמרא אומרת
את הענין של שלושים יום דוקא אצל חזקי' (וזהו ההמשך ברמב"ם
שנשיא שמת אין מבטלין ישיבתו יותר משלשים יום ,ואולי אפ"ל
שזה דומה לתירוץ החת"מ הנ"ל ,אלא שהוא מדבר בנחמה) וגם
בהמשך הגמרא (דף י"ז ע"א) שעל חזקי' הי' מונח
מה
ס"תשכתבי
אע"פ שאצל שאר החכמימיא,ושין כן וכדפסק הרמב"ם בפירוש
(בפרק י"ב הלכה ג') וז"ל" :אין מניחין ספר תורה על מטתו
של חכם".

קבוצה מלומדי רמב"ם
 -בישיבה -

ו .ברמב"ם הלכות סנהדריד פ"ר הל' ג' כתב וז"ל :ואיך
סומכין סמיכה שהיא מינוי הזקנים לדיינות אלא בשלשה והוא
שיהי' אחד מהן סמוך מפי האחרים כמו שבארנו עב"ל,
מקור דברי הרמב"םאלי הוא בגמי סנהדרין וף יצג ע"ב
על המשנה סמיכת זקנים לדמשמעו סמיכת הזקנים על ראש פר
העלם דבר שהוא קרבן צבורן תנא סמיכה וסמיכת זקנים,
י
סמיכה? וכו' א"ר
א)
מי
מיסמך סבי (לקרות להם רבי רשא
וכזז בשלשה מבלן? אולימא מדכתיב ויסמוך את ידיו עליו א"ה
תסגו בסד ,וכטת משה במקום ע"א קאי אי הבי לבעי ע"א ,קשיא

יוחני

ע"כ,

כל השלשה צר והקשה בכס"מ מהיכי חיתי דסגי
יכים שיהיו סמוכין? ומתרץ דאגות שהגש ,הנ"ל
בקשיא-,
סיים
ופשיטא פלא בעינן ע"א וא"כ בחד סגי ,ולדחות
גה,ברייתא דצריך שלשה א"א אי"כ יש לנו לודר דכי קתנו בברייתא
לאו בכולהו סמוכין עסקינן ,ע"ש ,וכן מב"ל המאירי
באחד סמוך דלמא

דסוגין דאחד מהם סמוך סגי,
ולכאורה עדייו צריך להבין למה צריך ב"ך

של שלשה אם
-----

סגי באחד שהוא סמוך,
ה
ז
י
מ
דהנה רש"י והר
ם
י
ק
ל
ו
ח
.
על הרמב"ם וב"ל דבעינן
א
"
ע
דהנה
ד
"
י
שם
,
ן
י
כ
ו
שלשה כל אחד מהם סמ
ת"ש
'
מ
ג
ב
דרבי

(

-
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יג

סמבי'
יוחנן הוה מצטער עלי' דר"ש בר אבא דלא הוה גב
ליי,
ייילאדה
(משום) עא הוה מסתייע מילתא ופרש"י כשהיו אצלו
שנים שיצטרפו עמו לסומכו ואנן תלתא בעיגןנ עכ"ל ואי נימא
תי הדיוטות
דסגי בעוד שתי הדיוטות אי אפשל שלא מצא
בשוק עוד ש
ו
ז
אלא ודאי ומב"ל לרש"י דצייך עוד
ו,שני סמוכיך (ראי'
כתבתי
הרמ"ה מצא
(וא ע"ש) וגם
גב בשירי הקרבן על ירושלמי דף
כשהי' אצלו לא היו שנים סמוכיו מצויין אצלו להצטרף
מפורש ד
מוצא

עמו (וראה מרגלית הים על אתר),

מוכה ולא מב"ל כהרמב"ם בזה אלא לשיטתם מוכרתים
לומר שצריר שיהיו כולם סמוכים גוכן אמנם הקשה בשיריקקהבן
הנ"ל על הרמב"ם ומסיים שלבן הדיך עם רש"ין,
וממילא ,הא ניחא ערש"י והרמ"ה דצריך ב"ו של גן לסמוך
שכל א' מהבי"ד הוא חלק עיקרי מהסמיכה רבעינן שלשה פמוכין
למה לי .ב"ו של

דוקא,למיסמך ,אלא להרמב"ם (וכן המאירי)
ג' הא סגי בחד סמון ואפילו את"ל שיש מעין גזה"כ שצריך ע"ד
גופא
לסמוך חדא
מ,נ"ל ,כולהעיר ממש"כ המאיר וז"ל
י
י-
שמשה רבינוהא
חידי הי אין כל היחידים שוים ע"כ
"ו
פנ
עי
אא
י ,משמעוש
שיהי,

דין
שלשה אלא מצד אין כל היחיויפש~יםירתי'לצעוד
אפי ,נימא וצריך באד ,והשכל מחייב שיהוו כולם שוה דהיינו

סמוכין והב"ר יהווה הסמוכה מכח היותם סמוכים ,ולשיטת
הרמב"ם והמאירי דרק אחד מהם צ"ל סמוך מה תועלת יש לו
ינומהשני
הדיוטות ואיך יכולים למסור מה שהם עצמם חסרים  -והי
סמיכה?
ן ניד בסמיכה הוא גדד
א
מ
י
נ
אחר
בסגנוך קצתאי דיי
קבלה  -נקבל ,אלא ולא
משמע בן דהא משרע"ה פמר מפי עצמו
ואי נימא דיש לה שעם הגיוני הי' צ"ל כל אחד מהם סמוך,
הלוו עמד על דברי הכס"מ האלו
והסבירזהבה בחידושיהרמב"ם הגרי
"יזה:
באופן
דברי
דהא דבעינל אחד עכ"פ סמוך דוקא ,אי"ז כלל משיסר
דין ב"ד האמור בסמיכת זקנים הוה סגי גם בשלשה הדיוטות אלא
הח"דבעינך סמור הוא הק~משום עיקר דין,שמיכה דבלנין שיהי,
סמוך מפי סמוך-עד משרע"ה דזהו עיקר דין סמיכה ,ומש"ה_שפיר
פסק הרמב"ם דאג בחד סמור ושום דלעביך ע
יק.ראחהרסימםיכההם די
רק
בסומך אחד
שהנאיסמוך איש מפי איש ,והשנים
משום דון ב"ר ,כשרים גם בהדיוטות ע"כ,
ואף שלכאורה ביאר יפה דעת הרמב"ם בזה עדיתן נשאר
חובת הביאור בקושייתינו דלעיל מה כח בי"ד יפהבענין זה למסורג

סמיכה

כשהם אדיוטות;

יד
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ואשר נראה לבאר בזה הוא בהקדים ביאור ענין הסמיכה

רלבאורה יוקשה למה צריך ענין הסמיכה דוקא לו יצוייר

בכלל,
שיהי' איש בקי בכל התורה כולה ויכול להדמות מילתא למילהא
,כו' מה יחסר לו בלי סמיכת איש מפי איש,
אלא מוכרחים לומר שסמיכה ענינה וגדרה הוא פירסום
דהייבו דאיה"נ ד"האיש' עצמו המקבל סמיכה יתכן שלא יחסר כל
בו אבל מהימי חיתי שש"ר אנשים ידעו שהוא ראוי לכמוך עליו
לזה צוה הקב"ה למשרע"ת ענין הסמיכה וכדמפורש בתורה אצל
יהושע (במדבר כ"ז ט"ז-כ"ג וראה פרש"י שם פסול כ' ד"ה למען
ישמעו ובכ"מ) דממך אותו משרע"ה בפגי כולם כדי שידעו כולם
שהוא המנהיג ותוא הנשיא  -וזה ענין הסמיכה_(במובן שאין
כוונתי שאינו מקבל שאר ע
ניניםע"י הסמיכה אלא אכ"מ בזהי,
וזה המעם לבל הסמיכות שלאח"ז,
וראי' מפורשת לזה הוא מגמ' סנהדרין י"ד ע"א
בן בבא ימרות שגזרו מלכות הרשעה שכל הסומר יהרג וכוד'ר"יישב
בין שני הר
י,ס גדולים וסמך שם חמשה זקנים ,דלכאורת אינו
מובן למה הי צריך לישב בין שני הרים גדולים וסמך שם
,כול ן
והכביס עצמו לסכנת נפשות (ולבסוף הרגוהו) היי
לסמוך הזקניםנצמיא (וכמדומה בך הקשה פעם ב"ק אד"ש בשיחה)
אלא מיכרחיס לומר דתנא? עיקרי בסמיכת הוא הפייסום.,שכולם
~

' .

ידעו מזה,
ומאחר דאתינן להכי שפיר מובן שוטת הרמב"ם וצריך
ב"ד של שלשה ואהד מהם צריך שיהין ממוך איש מפי איש נהשאר
סג בהדיוטות דביך עניבה הוא סמכות ופירסום
ובמפורש בגיטי
ףיפט ע"ב כל קעא דלא איתחזל בבי דינא לאו "לא וכתה
ד
ברמב"ם

הלז אישות פ"ט הל ,כ"ב ובכ"מ לגבי דיני ממונות שמעשה בי"ד
צריך שתו הנקודות
יש לה קול וכו' ואחר שידענו שסמיכה -
(כדלעיל) סמכות (שידעו בכלל שהוא ראוי לדוון ופירסום,
ממילא מובן בבדו"ד שפרט הסמכות נפעל ע"י האחר הסמוך איש
מפי איש ופרס" הפירסום נפעל ע"י הבי"ד
בכלל וסגי בהדיוטות
ככל דיני בי"ן,
וזאי' לדבר דסמיכה נכלל שבי הפרטים יחד ,פרסום
וסבוכות ,מצינו מפריש בפיהמ"ש
בכורות פ"ד מ"ג וז"ל
ודעבי ענון מומחה ,מוסמך
א
ה
י
ש
כלומר
אותו אדם שכבר נבחן
להרמב"ם-
יו
הת
ונוסה ונמצא בתכונה גדול ומובתק ,אם הי ,או
 ,שבחנו וכסתו
שנתפרסם
בית דין הרי הוא נק' מומחה בית דין ,ואם
זה נקז
,דיו
חכמתו,אצל רבים מבני ארם בלי שיסמכוהוצובמ
י
ר
ה
מריחה לרבים ,עכ"ל.חזיבן הסמיכה נכלל בו העניבים סמבות
י"ירמום

-
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סו

נמצא שמעשה בי"ד מהווה הלק מהסמיכה עצמו ואיבו
תנאי כללי שכל דבר צריך להעשות ע"י בי"ד( ,דא"כ יוקשה
כנ"ל שיהיו כולם סמוכים  -דכה בי"ד יפה רק מה שיש 5הם עצמם)
אלא כאן בי"ד מהווה גדר הפירסומשתואתנאי עיקרי בהסמיכה
וגדר הסמכות נעשתע"י הסמוך,
ן
ב
ר
ק
ואם כנים דברינו דלעיל בנכל לתרץ
יהושלמי
ב
וי
הש
תריוחד מומחה
דף ו ,א ,שהקשה על הרמצתם דסגי בבן הדיוט
דלכאורה קשהיכל ענין סמיכת הכמים למדים מסמיכת זקנים
המבואר אצל פר העלם דברבהולש,ם מפורש שצריך ב"ד ש 5שלשה סמוכים
' וז"ל :ושלשה
וכמו שכתב הרמב"ם עצמו
מעה"ק פיע הל' י
עליו ע"כ ,וא"כ יוקשה האיר פסק הרמב"ם
מן המנ
הידריבוב,סוהמדכייויטות? ומכהקהש
כאן
,יאיו כתב דהדיו עם רש"י
דסג
שצריך כל אחד מהם סמוכין
הסובר
כינו דלעיל ניחאיאיה"
ב דלמדים =. .
ו
העלםלפידברדר,
 ,דצייך ביד של שלשה אבל די כב' הדיוטות
מפר
דזיל בתר טעמא ,דפר העלם דבר הוא קרבן הציבור וסהנדרין
הם השלוחים של הצבור ,וממילא מובן למה צריר שיהיו השלשה מן
הסנהדרין ,משא"כ בסמיכה 6גי באחד שהוא סמוך איש מפי איש
והב"ך צריפם רק לפרסום וכג"לל---
רק

הרב משה אהרן צבי ווייס
 ברוללין ביי- ,ז .רמב"ם סוף הל ,ממרים(פהזהי"גן" :בן סורר ומורה צריר
כותביו לכל
הכרזה; כיצד מכריזיו
רה"י,שראל בבית דיו פלוני
לייבן סורר ומי
עה
סקלנו פלובי מפני שהי
מקור לדברי הרמב"ם "בן סורר נמורה צריר הכרזה"ציין
ומבואר שם ארבעה
הכס"מ" :ברייתא בפ' הבחנקיו (דף
פט,א)"רה וזקן ממרא ועדים
דברים צריכיו הכרזה המסית ובן סורר ומו
זוממין ווהביאו הרמב"ם בהל ,ממרים סמ"ג) והכס"מ ממשיר:
"ומ"ש כיצד מבריזיו עליו כן. ",בלי לציין מקור ,וכידוע
שלא מצא להם מקור ,וכנונתו
שכן דרכו לכתוב על הל' ברמב"ם
דבגמ' הנ"ל לא מבואר רק דין ההכרזה ,ולא אגפן ההכרזה,

וצ"ע בזה דבהלכות ערות (פי"ה ה"ז),כותב הרמב"ם כב"ל
בנוגע לענים זוממיו" :עדים כממין צריכיו הברזה ,והאיך
היא ההברזה שלהן כותביו ושנלחין בכל עיר ו
י
נ
ו
ל
פ
עירוהפ
בלשואנךייםוישמעו
העידו בכך וכך והוזמו והרגנום או כו ,שבאמר
וייראו" ,והכס"מ שם מצוין מקור גם על אותן ההכרזה",ולמו
רבינו שהכרזה צריכה שתהיה בכל המקומות ממה ששנו שם ~סנהדרין
כותבין ושולחין בכ5
פט,א ,במשנה דזקן ממרא אליבא

דר"י
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טז

המקומות איש פלו נתמייב מיתה בבי"ד  ...ודבר פשוט הוא
ניאיזו עבירה נהרג שאל"כהא?ריראו ויופרו
שצריכיו לכתוב על
"בשארים",
מובן למה בהלי ממרים לא מצא מקור לההלכה
ולפי"ז

צי
אינ
שבהל' עדות כבר
יין
*

מקורו?
*

*

ומש"כ הכס"מ סברא "ודבר פשוט הוא שצריכין לכתוב על
איזו עבירה נהוג" כי דבר זה לא נזכר במשנה ובברייתא ועל
כן כותב שחירש-כן מסברא  -אמכם יש לציין מקור מהתוספתא
סנהדרין פי"א ה"ג שיטת ר" יהודה בנוגע לכל הדברים שצריכים
הכרזה עוכותבין ושולחיו לכל המקומות איש פב"פ נגמר דינו
בבית דינו של פלוני ופליני ופלוני עדיו ,וכך
וכך עשו
לו",
(וצ"ע למה צריחיך להכריז "ופלוני ופלוני עדיו"
י
כ
לכאורה אין זה מוסיף ב"למען ישמעו ובואו" ,ואולי זהו הטעם
שהשמיטו הרמב"פ),

וכי

וראה מדרש הגדול (שופטיםיז יג) "איש פלוני בן איש
פלוני במחייב מיתה בבי"ד ,וכן עשה וכן עשו בו",
וןרש"הי
במכות גה,א) יד
ה להכרזה "דאמרינן בסנהורגן באלו ה
נחנקין

(פס,א) ארבעה צריכין הכרזה לאחר שבעבשו בב"ד צריבין ב"ד
להכריז כך ובך נהרג פלובי בב"ר על עבירה פלונית כדי לרדות

את השומעין",

א,ב ,היימזאהן

 ברוקלין נעי- ,".
רמב"ם הל ,עוות (פ"ט ח"ד)" :העבדים פסולין לעדות
מהפתע שנאמר .יועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו מכלל
שאחיו כמוהו מה אחיו בן ברית אף העד בן ברית ,ק"ו
לעכו"ם אם
שהן במקצת מצות פמוליו העכו"ם לא כל
עבדים-
שכן"
ובאה -שמח העיר :לאו דוקא,דעבד הוי בן ברית כדאמר בגיטיןכג,ב ,ועי' לעיל הלי שלוחינ_פ'צ ה"ב ,רק כוונתו שאינו בכל
___ן _____
,המצות כדאמר בגמ',.ויבואר
_--
אר
בי,רו
רת
"מ
פמ
עפ
הרגצובי (ראה-בללי התורא וע
י ע ט"ו מצפנת פענח
מהד"ת דף פ טור א) אהא דאמרינן בסנהדרין לנח ,בן
עבד יצא מכלל כותי (עכו"ם) ולכלל ישראל לא בא ר"ל
דבשאר מצוות דפטור ,הוא בגדר כמו בן נח ולא כמו אשה
שפטרתה התורה ,ועפי"ז א"ש דברי הרמב"ם בפשטם דבעדות
דצריך ולזחיו  -מכלל שאחיו כמוהו אז חסר בעבד "בני ברית"
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ול"ק מהגמי בגיטין ורמב"ם הל' שלוחין דעבד בכלל
שליחות ונכלל בכלל "שלוחכם בני ברית" כי שם אין ההרגשה
"אחיו כמוהו" בדומה לו ממש ,וע"כ גם עבד בשליחות כיון
שהוא חייב עכ"פ במצות כאשה,
וראה גם .ברדב"ז על הרמב"ם שם.
ן
י
י
ט
ש
נ
י
י
ו
הרב חיים
 גפני -אה"ק -

תנן במס' מדות פ"ג מ"ב היסוד הי' מהלך על פני כל
ם
כל המערב ואוכל בדרום אמה אחת ובמזרח אמה
הצפון
ל
ע
ו
אחת וכו פני
'
ופי' הרמב"ם בפיה"מ" :אחר שבונים את היסוד מקיף
שני
מארבע הרוחות במו שנזכר לעיל חוזרים וחותכים אותו מ
ומן
שיהא הקף היסוד למזבח כצורה זו וזו צורתו,
צדדי
ם כדי
הזה יתבאר לך מה שנזכר כאן ,ויתבאר לך שקרן דרומית
הציור
מזרחית לא הי' לה יסוד
ובהל' ביהב"ח פ"ב הל' י ,יסוד המזבח לא הי' מקיף
מארבע רוחותיו כמו הסובב אלא הי ,היסוד משוך כנגד כל
ואוכל בדרום אמה אחת ובמזרח אמה אחת
רוח צפון
מער
מבזירחית לא הי ,לה יסוד.
ות
וקרן דרומי
והנה בש"ס נדפס צורת המזבח לשיטת רבינו שרק בקרן
מזרחית דרומית ממש חסר אמה על אמה יסוד כזה:
ן

י
.
------------------

"

אמנם הרב התוי"ט בספרו צורת הבית פירש ששיטת
רבינו הוא כמו שצוייר במשניות הוצאת קאפה ,וז"ל" :ונמשך
מקרן מזרחית שבדרום כל רוח מורהי עד אמה אחת
הפנוי
הדרומי שבמזרח
הסמוכה לצפון וכן נמשך זה הפנוי מקרן
כל רוח דרומי עד אמה הסמוכה למערב ,הארכתי לבאר תמונת
הרמב"ם ז"ל ובמקום
היסוד בי טעו המדפיסים בציורים שבפירוש
ציירו היסוד באופן שכולה סמוך לקרן מזרחית דרומית
זולתו ש
וטעות הוא בידם" ,עכ"ל.
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הציור נצילום גוכת"י הרמב"ם)
והנה קובץ עזרת בהגים חולק על התוי"ט וסבר שציור
הבדפם בש"ס נכון הוא ,ומביא ראיי מלשון רבינו בהל'
ביהב"ח פ"ב ,הט"ז "ונותן בתוך הבנין גוף של עץ או אבן
בקרן דרומית מזרחית במדת היסוד ויסור הגופים שבתוך
הבנין כדי שתשאר קרן דרומית מזרחית בלי יצוד"
ובספר צורת הבית בחרתי בשיטת העזרת.בהנים והוא
משום שתי פבות א ,שלפי שיטת התוי"ט למה יחס האמה למזרח
ב,
ולדרום ובמציאות ה"ה הלק מיסוד
ודהמערבי והצפוני ,עפ"י
הציור
הזאת איך מחלקים בין יס המערבי והדרומי הרי
היינו הך?
אמנם כל זה דברל טעות הם ,יתנה איתא בזהר חלק א'
דף רנ"ט א ,בגין כך תנינן היסוד הי' מהלך על פני כל המערב
ועל פני כל הצפון אוכל במזרח חצי אמה ובדרום הצי אמה
יצחק הערות על הזהר ע ,רמז מבאר "במס,
ובלקוטי לוי
מדות פ"ג מ"א איתא הי ,מהלך על פני כל הצפון ועל פני כל
ותמערב .ואובל בדררם אמה אחת ובמזרח אמה אחת ,וכאו
נקט חצי
י האמה שנקט
אמה במזרח ובדרום ,אינם סותרים זה לזה ,כ
במס ,מדות הוא שהיסוד שתחת הסובב הבולט ממנו הין נמשר אחר
כלות הסובב,בצד המערבי לחוץ לצד דרום משך אמה אחת ,וכן אחר
כלות הסובב.בצד צפון לחוץ לצד דרום משר אמה אחת ,לכן
נקט שם אמה לדרום ואמה למזרח ,אך בעצם לא שייך לחשוב
כל משך האמה בדרום ובמזרח ,כי הרי האמות הללו 'עומדות
בקרן זויות ,האמה שבדרום בקרן מערבית דרומית והאמה שבמזרח
בקרן צפונית מזרחית ,והגע עצמך אם היסוד הי! מהלך על
פני
כל הרוחות ,מאי אולמי ,לחשוב האמה שבקרן מערבית דרומית

-
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יט

:דרום יותר מלמערב ,והאמה שבקרן צפונית מזרחית למזרח
יותר מלצפון ועל כרחך צריך לחלוק אותם לחצאין היי12
לחלוק האמה שבקרן מערבות דרומית לחצאיר בקו האלכסוני
שלה מהקרן שלה שאצל קרן מערבית דרומית עד הקרן
לחלקהגדלי
שבקרן צפונית מזרחית צריך שכנ
חצאי;
באלכסון ,וכן האמה
באלכסון מהקרן שלה שאצל קרן צפונית מזרחית עד הקרן
שכנגדו באלכסון ,א"כ גם כשהיסוד מהלך רל על פני הצפון
מזרח יוהד
ועל פני המערב ונמשך אמה לצד דרום ואמה לצד
מהסובב ,לא יתכן ולא שייר לחשוב כל האמה שבקרן
להלן
מערבית דרומית רק לדרום אלא חצי' למערב וחצי' לדרום
בחלוקת קו האלכסון ,וכן האמה שבקרן צפונית מזרחית ג"כ
רק חצי' לצפון וחצי' למזרח בחלוקת קו האלכסון ,וכמובן,
והיינו האמור כאן חצי אמה במזרת וחצי אמה בדרום"
 .ועפי"ז שוב אין צורך לדחוק ולומר שהרמב"ם חזר
בו בספר היד ממ"ש בפיה"מ.
וכאן רואים ג"כ איך שמתאים פנימיות התורה עם
נגלה דתורה והיו תואמים יעדיו.
הרב ?הודה קעלער
_,

-

ברוקלין נ.י- .

רמב"ם פ"ז דמעילה הל' א' מי ששגג ולקח
ט.
הקדש ונתנו לשליח וכו' שם הל' ב' בד"א כו' ובכל התורה
כולה אין שליח לד"ע אלא במעילה לבדה שלא יתערכ,עמה
איסור אחר ע"כ ונתפלא ע"ז הבו"ב ועוד אחרונים דהלא זהו
נגד סוגיא מפורשת בקידושין והרמב"ם עצמו פסק כן דבטביחה
ובשליחות יד אמרינן ג"כ אין שליח לדבר עבירה,
הנה הנ"ב תירץ דבשליח לדבר עבירה יש ב' ענינים
הא' דאי אמרינן דאין שליחות בזה אז פוטריר המשלח והב'
בטל המעשה דהיינו דהמעשה .אינו קיים כמעילה ישנו ב'
הענינ דלא רק דהמשלח חייב רק דהמעשה קיים דהיינו
דהדבריםיוצא לחולין ע"י המעילה שלו אבל בטביחה ושליחות יד
.
אי"ז שייך .כמו שמבאו שם,
אבל באמת קשה לי על התירוץ הזה דא"כ אז למה אמרינן
דוהו ב' כתובים הבאים כאחד דהרי ישנו חידוש במעילה דהמעשה
קיים ג"כ ,ואול אי"ז צריכותא גמורה מכיון דאצל,טביחה
ךיהענין "לא מכיור שהסברא דב' כתובים אין
רמכירה לא שיי
מלמדין היא מפני שאילו רצתה התורה שילמדו ממנה אז הי'
כתוב רק לימוד בכתוב אהד והסברא הזאת,
והנה.נתחבטו בזה הרמב"ם הרבה אחרונים,יוזבורני שכ"ל

י

כ
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אד"ש העיר ע"ז הרמג"ס ויישב אותו ענד הפשט שק העניך,
ולפי זכרוני הנקודה היה שאיו בכל התורה מציאות של פ"ע
באופן שלא יתערג איסור אחר ובא לאפוקי מאופל עולה אבל
אין זה בא למעט שאין בכלל מציאות של ד"ע חוץ ממעילה,
והנה הביאור של כ"ק אד"ש הי' רק כדי שלא יהיה סתירה
מטביחה ומכירה ,אבל בכל זאת הלשון של הרמב"ם הוא קצת
תמוה שהי' יבול עומר בפשטות שמעילה אינו מתערב עמו איסור
ו שאוכל עולה אינו דומה למעילה ,ולמה
אחר וממילאידייג
צריך בכלל אריכית
"שאין בבל התורה בולה שלית לד"ע
חוץ ממעילה" שאי"זהלנשווגיע לבידן דירן,

ומשו"כ י"ל שהרמב"ם מרמז בלשונו גם גדר בעצם
ענין של ד"ע שבזה יש חילוק בין מעילה וכל התורה כולה
אפילו בטביחה ומבירה ,ואין בהתירוץ הזה דלקמן משום פירוש
בגוף ההלכה ,רק שהרמב"ם גדרר "גבמלמדנו נמתק לשונו ענין נוס
והדברים מראיך לכאורה מכיון שנתקשו בזה מאד האחרונים נראה
ע"ד הרמז והחידוד.
ביאור בלשונו ועכ"פ י"יו
שאיישנ_הלדשיייכת כאן ואלו גלמוד ,ממעילהדבראיז צריכים ללמודשיהיי
אף המעשה קיים כמו כמעילה (ועיין בקידושין דף ל"ה דשם
ישנו פלוגתאגין רש"י ותוס' בהגדר דבי כתובין אין מלמדין
אם זהו רק דאי אפשר ללמוד מהם אבל אין מלמדיו להיפך ג"כ
או שלא רק שאין לומוין מהם רק לומדיו השלילה דדווקא הכי
ב' כתובים אין ולא אחריגי ואחת ההסברות בזה אם זהו מקובל
,מבראי כנ"ל או אי"ץ
בך בתור כלל דאין מלמדין
אם
אפשרלחלקזדהאי
יו זה צריכותא גמורה
סברא רק קבלה אז אולי
אף דבעצם אי"ז מיותרין הב"כתוגין)4
והנה
הגאון מוהר"ר יצחק הלוי ז"ל הביא ראי ,מהמשנה
קידושין דף נ ,במעשה בחמש נשום ובהן שתי אחיות וקידש
בכלכלה של שביעית וקיבלה אחת ע"י כולן וכוי דמשמע שם דהמעשה
קיים אף שהיתה ע"י עבירה והרי קודש בכלכלה של שביעית וא"כ
"יתה ע"י עבירה ואעפ"ג יכולה לקבל אחת מהן בשביל כולן
חזיגן דהמעשה קיים אף במציאות דשליחות
וא"כ
יי
ע"
תה
הריוהנו"ב דחה זה דהאשה שקיבלה הקידושין לא ה
עבירה,
שלוחו של המקדש רק שהחכירות שלה והם
עשו שום איסור,
לאי
ולכן יש להעשות דלכ ,מוכח מתוס' ב"מ דף
 ,וגם דבשעוברים
רק על לפני עור שייך אבל ד"ע בד"ה דאמר לישראל דהקשו
אפי ,אמר לבהן נמי ותרצו דהי בר חיובא הואיל ואם מקושה
לעצמו חייב ואע"ג דהישראל עובר על לפני אינו מקרי בר חיובא
מותר
הואיל ואם מקדשה לעצמי
ובפשטות ה"אע"ג" וכו' איו לו הבנה ומה בכך דעובר
על לפני עור אבל הלא אינו בר חיובא על איסור כהונה בשביל
כך ,ואם הכוונה היא דמ"מ כיון דהוא עושה איסור ועובר על
לפני עור אינו שייך שליחות מפני הסברא דדברי הרב ודברי

אי
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כא

התלמיד כו' א"כ ע"ז לא תירץ כלום דמה בכך דאינו בר תיובא
על האיסור
י ישנו הענין דדברי הרב-שהוא
שעובר המשעח"ר
לא יעשה זאת,

והנה לכאורה גובח מהתוס' שמכיון שישנן האיסור
דלפני
ערר שייך משו"ז גופא אשלד"ע וממילא כיון שהוא עובר על
לפני עור והבהן מצווה ע"ז ממילא ישנו השתוות רענין משותף
עם הכהר ,דאע"ג דהכהו עובר על איסור כהונה והישראל עובר
על לפני עור והרי הישראל הלא אינו מצווה על האיסור של
הכהן אבל מ"מ הכהן הוא בר חיובא בהאיסור של הישראל וע"ז
תיוצו' דמכיוו שהישראל אם רוצה לישא את הגרושת מותר לו
אי"ז,מקרי בר חיובאל ובעומק הענין נ"ל הבנת תיחצו של
תוס' ,דמכיון דעצם הפעולה של הנישואין איך בזה איסור
להיש
לקרואראל (אע"פ שישעליו עבירה בשליחות הזאת) לא שייר
על הקידושין האלה שם
איסור ותיינ על הישראל ,והנה
הבנה'לבאר התחלת התום ,דכד תעייר שפיר תראה דג"ז
אעידן'ץלורציתי
דהרי התוס' הקשו וז"ל וא"ת ואפי' אמר לכהן
נמי וי"ל דכהן מקר בר חיובא הואיל
ואםיןמקדשה לעצמו חייב
ין דראשית מה הקשו אפ
ע"ע ,ולכ' אינו מוב
אמד
ן
ה
כ
ל
בר חיובא במצוות בהונה,נמי
ר
ה
כ
הרי מובן בפשטות ד מקרי
רי
הה
פשוט מהסוגיא דמהדר על איסור כזה שאין כל ישראל שויןוב
משום דאם השליח חייב באותה מצוה כמו המשלח הרי זה מציאות
דבר חיובא ,וא"ב ע"כ צריך לומר דהתוסן סוברים דכהן אחד
אינו מקרי בר תיובא בהמצוה המופלת על כהו אחר ,וההסברה
בזה יש לומר דגל כהן מצווה שלא לחלל את הקדושה שעל עצמו
אבל אין איסור עליו שלא לחלל את הקדושה של כהר אחר ,ואי"ז
דומה כמו למשל איסור נבילה כירך שזה ענין שבעצם אסור,לכל
ישראל וממילא מובן שאי אפשר לחלק בזה שאיסור נבילה אצל
ישראל אחר אי"ז
אותו האיסור כמו בשני משא"כ איסורי כהונה
הרי אשה גרושה וכן ,אינבה בעצם ענין של איסור רק זה נצבע
מפני שהכהן אסור לו לחלל את קדושתו יממילא מכיון דכל כהן
יש לו בפרטיות את הקדושה שלו משו"ב אסור בהאיסורים האלה,
יב בהאיסור
וא"כ זה איסור פרטי אצל כל כהן ואין כהן זה מחוי
של הכהן האחר ,ולפי"ז צריך ביאור תירוצו של חוס ,ובראה
לבאר בזה דהתוסי חידשו פה ענין מחודש לגמר דהן אמת
דכהן א' אינו מקרי,בן חיובא בהחיוב של הכהן
י האחר אבל כיון
דהפעולה הזאת הם משתווים  -בהחפצא של האיסור והמעשה גופא
יש כאן מילתא ותיובא דשוויא לתרווייהו  -והיינו
הלשון
"
ו
י
ד
לא בצבו
ב
י
י
בתוס' דבתבו דכיו,ן שאם רוצה לקדש לעצמו יהיה ח
ההמשך בתום,
דכיון דישנו במצות .כהונה ועפי"ז יומתק
ששאלו "ואע"ג דהישראל עוברי
ל לפני עור" דבשטחיות זהו ענין
נוסף ואי"ז שייך להקושיא שלפני"ז אבל לפי הנ"ל זה בא
בהמשך להדיבור שלפני"ז כמשמעות הלשון שמכיון שהתוש' חידשו

.תם

כב

 -ויקהל ה'תשמ"ו -

דמצד ההשתוות של שניהם  -השליח והמשלח  -בזה דשניהם אסורים
בגוף הפעולה מקר השליח בר חיובא בהאיסור של המשלח הגם
שבאמת איבו שיי
ךילהאיסור שישנו על המשלח והאיסור שיש על
כהן זה אינו האיסור שישנו על כהן אחר בב"ל א"כ יש מקום
להקשות דגם בישראל והיה' ענין של בר חיובא במצות של כהן
כיון שעובר על לפכי עור וא"כ הרי לפועל אסור גם לו לעשות
הפעולה של הקידושין האלה שהוא שליח לעשו
הנ"ל הרי
הואתו ולפ
שגוף
הקובעיאע"פ
האיסור בגוף הפעולה  -ששוה בשביהם -
האיסור אינו שוה בשביהם ולפי"ז גם ישראל שייך להיות בר
חיובא וע"ז תירצו החוס ,דכיון .דלעצמו מותר לו לקדש האשה
א"כ אינו אסור גם בגוף הפעולה ,דאיו קורין לו בר חיובא
גם מצד גוף הפעולה רק אם יש איסור לעשות הפעולה גם לעצמו,
ונחזור על הראשונות דמובן מזה דשייך עניר של ד"ע
גם מצד לפני עור אם הוא בר חיובא על העניו (וגם לפי הנ"ל
גם אם אמר לכהן קדש לי גרושה דאז לכו"ע מקרי של ד"ע זהו
לכ' ג"כ מצד לפכי עור דבעצם אין כהן אחר מצוה שלא לחלל
אחר כבאלן א"כ בסתר התירוץ של הנו"ב  -שמדחה
הקדושה של בהן
ראייתו של הגאון ך' יצחק הלוי  -שהאשה שקיבלה הקידושין
בשביל כולו לא הלתה שלוחה של הבעל רק של חברותיה אבל אעפ"כ
שייך התירוץ של תוס' הנ"ל והרי הם נאסרים באיסור שביעית
כמובן,

אבל באמת עכ"פ בוריך הפלפול י"ל בכוונת התוס,
שם דמה שיש הווא-אתירא לומר רמצו לפני -עור מקרי בר חיובא
זהו עפ"י הסברא של אחרונים הידכעהרענין לפבי עור זהו חלק
של כל איסור פרטי דהיינו אם מכשיל את חבירו למשל באיסור
נבילה אז המבשיל יש לו חלק בהעבירה של נבילה ,ואי"ז
אי16ר כללי דהיינו שנאמר שהמכשיל איו  15שייו להאיסור
גופא ,סו למשל איסו
ר בבילה רק שעובר על לאו גרידא של לפני"ע,
וא"כ ההו"א של חוס ,היתה שישראל נקראו בר חיובא במצות
כהובה מפכי שעובר על לפבי"ע ואז משתתף בגוף העבירה של
כהונה ,ועפ"י הל"ל י"ל שזה גופא שוללים התוס' בתירוצם
רק איסור כללי והאיסור של לפני"ע אין לו שייכות
מזהו באמת
אל האיסור פרטי שהעור נכשל בזה,
שלוחין מבאר
וא"כ אין ראיה 2גו הבו"ב
שםל
ובקצוה"חה
בנועם סברותיו וליי"ש דבעצם הפי ,בהמשבה
יצדקו
שלי
שלוחוובר
הגאוך ר ,יצחק הלוי דבבידון כזה מקרי האשה
הנותן ולא של המלבלין ,אבל בכללות הענין אם של ד"ע מבטל
את כל החלות והקיום של המעשה אם לאו צדקר דברי החו"ב
שאי"ז שיש שליחות גס בבוגע לגוף המעשה ,ובנוגע להגאים נגד
הנו"ב מהמשנה חמש נשים וכן' מחדש דהיא יכולה
בקיבל,
לקבללנפגשםי'בשי
חברותיה אע"פ שזה שליחות לדבר עבירה דמנין דזבה

-
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כג

הקידושין בעדה זכתה נמי לחבירתה ,ויש בזה משום חידוש גדול
דשייך ממול שלד"ע באופן של מיגו וכו' ,ומה שיש לדקדק בזה
שייך לומר מיגו דוכתה הקידושיו לנפשה זכתה
הי
נמ
יינו
ולהחיבכיירתה ,דבשלמה אילו היתה היא הזוכה לחברותיה  -ד
וכו' אבל
נסנרת הנו"כ שהיא שלוחה של חברותיה שייר
מכיון שהקצוה"ח הכריע שהיא גם שליח -של הבעלמיהגניותן וע"ז
מה שייך לומר מיגו ,דהמיגו היא רק בענין זכיה שיכולה לזכות
לחברותיה אבע לא שתעשה שליח להמוכה ובסגנון אחר שיש כאן
שתי עוינים ופעולות שהיא עושה הא' מה שהגא מקבלת הקידושין
בשביל עצמה ובזה היא עושה פעולה של קבלה והבן שנעשית
שלוחו של הבעל ליחן קידושין לאחרות ומצו זה היא עושה
פעולה של נתינה שאין בזה שום שייכות לענין קבלת הקידושין
שלה ,ואיך שייר לומר מיגן שיכולה לעשות ענין זה יכולה
גם לפועל ענלן אחר בחמיה( ,בשלמא לסברת החו"ב שהיא רק
שליח לקבלה אז שייך מיגו ,דהיינו כיון שיכולה לקבל ולזכות
בשביל עצמה יכולה גם לקבל בשביל אחרות משא"כ כנ"ל),
----ואי"ז דומה לסי ,שמ"ח היבא שרוצה לגנוב לעצמו וגם
לאחרים שנעשה של ד"ע ששמה שניהם עושים אותו הענין ממש
בשיטת התוס' בע"ז דף ט"ו ומחלק
כנ"ל ,ומדי כותבי נזכרתי
דלפני ג"כ רק לבן נח לא מפקדיכן
דבישראל מפקדינן אלמנ
קשהיעוד יותר על תירוצו של הבו"ביכתב
אלפני דלפב מא"כ
אינעשית שליח לחברותיה אינו שייר אשלד"ע כיון
דכיון שהי
שהיא מבשלת אותן בלפני עור וגם היא בעצמה עוברת על
י
נ
פ
ל
עור ממילא שייך אתלד"ע עוד יותר מכמו אם היתה רק שליה אל
ישנו עבירה בין מצד השליח וביר מצו המשלח ,ואפילו
הבעל דהר
י ב"מ הנ"ל דהיכא דהישראל עובר על לפני עור מ"מ
לפי התרס'
אינו נקרא בר תיובא בהאיטור של הכהן אבל היכא רזה גנפא
המכשול שמכשיל השני בלפני עול א"כ.הרי בזה גופא הוא בוודאי
,

היא

תיובא,
וי"ל עכ"פ ע"ד הפלפול דונה אנו למדים מהתוס' ב"מ
הנ"ל חידוש גדול
רק דהסברא של וברי הרב ולברי התלמית וברי
הרב ע"י עבירה שהמשלח
אם השליח עובר על
שומעים שייך
י
ר
ב
ד
עובר אותה ,אבל אם זה דבר עבירה ששייכת רק להמשיח אינו שייך
לומר אשלי"ע ,ראם לא כן הנה מה בכך שהישראל אינו בר תיובא
בהעבירה של הכהן הרי הוא בעצמו עובר על לאו של לפני עור
תלמיו
כמבואר בתוס' שם וא"כ עדיין נאמר דברי הרב והברי ה
אומרים הסברא
דברי מי שומעים והאיד נעשה שליח ,ומוכרח שאין
רק אם העבירה שייכת להמשיח ,אבל באמת הרי צ"ב מה
המ'ל
"הסברה בזה וי"ל דהיא הנותנת דבשלמא אם השליח בעצמו אינו
בוחר ברע רק דרוצה לציית ולשמוע אל המשלח אז אומרים הסברא
דא"א לשמוע אל התלמיד דהיינו "משלח מכירן שהרב אומר להיפר,
משא"כ אם הוא בעצמו אומר להיפך ח"ו מדבר "רב מה שייך
ברעיבעצמו והבחירה
שומע"ן" הרי הוא בוחר
לומר "דברי מי

"י

 -ויקהה ה'תשמ"ו -

בד

נתונה ,וא"ב דאתינן להכי הרי אותה הסברא הנ"ל גופאשייך
כשהמשלח עובר ג"כ העבירה אבן מכיון שהשליח עובר אותה
העבירה ומשתתף בה אין שייר הסברא ודברי הרב וכו' מכיון

אפ'

התלמיד במקוו

שהוא עצמו בוחר ברע ואי"ז
בלל משום דשומע דברי
הרב רק זהו האשמה שלו כנ"ל,,
לפי"ז יובן היטב הגמרא ב"מ ח' דאם הוא גונב וגונב
לאחרים דמוכח עפ"י בש"י שם דיש שליחות משום דגם הוא
אי"צ לפי' הקצוה"ח נזה דהטעם בזה
משתתף באותה העבירה ,ו
משום מיגו דזכי לנפשי' כנ"ל רק עפ"י סברתינו זה מובן בתשטוו
רעפי"ז
סרה קושית רז יצחק הלוי מאת הבו"ב וזהו בהקדים
דלכ' אפי ,הנשים המקבלות ג"כ עוברים על איסור שביעית
שי
עפ"
מכיון שהם מקנים עצמם בשביל הנאת הפירות (הגם ד
שיטת הר"ן נדרים דף ע ,מבואר דאי"ז הקנאה ממש רק
מפקירה
עצמה והוא קונה אותה ממילא אבל בפשטות מבואר ברש"י דמדעתה
דבעינן דעת מקנה וגם יש מקום לומר דגם הפקר הוא ענין קנין
הארכתי בזה במק"א ומשו"ז צריך להיות לעביים ולעשירים ובפרס
לדעת הר"מ וזהו משום נור ועיין קצה"ח בזה
אבל היא
המקבלתיהקידושין
הנותנתמכיין שהם ,צמם עוברים הרי האשה ואג"מ
משתתפת באיסור א"כ באופן כזה הרי ישנה_שליחות לד"ע
באמתוא
אי"כ ראיה דהשליחו
ידך
"י
בנ
ת"עמ,תקיימת אע"ג דאשלר"ע דהרי
ישנו שלד
דידו

שפיי

ולפי"ז אפשר לתרץ הרמב"ם (עבףפ בדרך פלפול ולחידודא)
דנחזי אבן ובטביחה ומכירה הרי אי"ז עצם האיסור מה שהוא
טובח ומוכר שור ושה של תבירו ואין שום אזהרה ע"ז בתורה
רק עצם האיסור הוא הגניבה רק הטביחה ומכירה הוא התפשטות של
 ושלב נוסף  -איסור גניבה והה"ד שליחות יד זהו חיובשבא בצירוף לאיסור גזל וכון וממילא הגם דעצס הפעולה של
טביחה ומכירה מתייחם להמשלח אבל גוף האיתור של גניבה זה
עובר השליח ופשוט דבזה איבו שייך אשלד"ע וא"כ הלי אגן
כאן אמיתיות הענין דאשלו"ע דזהו רק כשאין שם איסור אחר
שעובר השליח ,וא"ש לשון הרמב"ם ראין בכל התורה כולה
שליח לדבר 'עבירה חיץ ממעילה שלא ותעלב עמה איתור אחר
הרי
שייך שליחות אפילו עפ"י "כלל דאשלד"ע ,והנה אעפי"כ לפרש
פשטות הענין אנו צריכין למודעי הפי ,של כ"ק אד"ש דהרי סוף
סוף הרי הענין של טביחה ושטיחות יד מציאות של שלד"ע ,והגע
הרי הגמרא מגדיר אותם כשני כתובים  ,או שלשה  -הבאין
בעצמר
כאחד ,רק שהרמב"ם במתק לשונו מוסיף כאן עכ"פ דרך אגב הגדרה
מחודשת בענין שלד"ע בנוגע מעילה וההבדל שבינה לבין כל התורו
כולה ואלן כאן אריכות יתירה ותמוהה בלשונו היהב ,וגם נתבאר
מזה כמה ענינים כנ"ל.
הרב דוד פרידמאן
 -ברוקלין נ"י- .

-
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כה

העירני הרב מרדכי שי' תהלים על הרמב"ם הל' שבת
י.
(פכ"ו הכ"ג)" :מת שהסריח בבית ונמצא מתבזה בין החיים רחם
מתבזים ממנו מותר להוציאו לכרמלית ,גדול כבוד הבריות
שדוחה את ל"ת שבתורה ...ואם היה להם מקום אחר לצאת בו אין
מוציאין אותו אלא מניחין אותו במקומו ויוצאין הם",
ובמגיד משנה" :פי' הראב"ד ז"ל דכבוד החיים קאמר
מפני שהיה מבריח וכדי למלק מהם ריחו התירו ,וזה דעת
רבינו ועיקר" דלא
משום "כבוד (הבריות" של) המת התירו,
אלו משום כבוד החיים,
ן ומשום זה ס"ל להרמב"ם דדוקא אם כבר הסריח מותר
להוציאו (ולא כשי' הטור או"ח סי' שיא דבקרוב להסריח גם
שמן  -ראה מג"א ומחצית השקל סק"ז וביאור
מותר  -ראה
ל" ומשום זה אם יש להם מקום לצאת אין מוציאין
הגר"א שם מ"ב,
אותו דאין כאן משום כבוד החיים  -ראה מג"א וביאור הגר"א
שם],
ולפי"ז יוקשה הלכה פסוקה ברמב"ם הל" מגילה (פ"א
ה"א)" :אין לך דבר שנדחה מקרא מגילה מפניו חוץ ממת מצוה
שאין לו קובריו שהפוגע בו קוברו תחלה ואח"כ קורא ,והטעם
כמבואר בגמ' מגילה (ג,ב ).משום דגדול כבוד הבריות שדוחה
את ל"ת שבתורה (ראה ביאור הגר"א או"ח סי' תרפ"ז מ"ב
"דהבעיא דוקא במה מצוה כנ"ל ,אבל הדר דפשטה גדול וכו'
ה"ה בכל מת" ולהעיר דגירסת רוב כתהויי ברמב"ם (ראה
מהדורת פרנקל)",חוץ ממת" ולא נזכר "מת מצוה"),
ואם כנ"ל לשי' הרמב"ם כבוד הבריות הוי רק כבוד
החיים ולא כבוד המת למה ידחה כבוד המת מקרא מגילה עכ"ק,
ואף ש"הקושיא טוב  -התירוץ פשוט" (לקו"ח ד נג גן
דודאי גם לשי' הרמב"ם יש ענין של כבוד המת ,ור
בבוי
"י
יר
איהופמ
הלכות בהל' אבל שהם משום כבוד המת ,ראה פ"ר ה"א
ה"א ההספד כבוד המת הוא לפיכר כופיו את היורשיו וכו'
ועוד הרבה הלכות שם עד"ז,
ותירוץ הקושיא בפשטות דיש חילוק בין כבוו (-ובזיון)
גשמי היינו הנעשה עם הגוף עצמו ,שבזה אין ענין של כבוד
המת לכבול (-ובזיון) רוחני שכך יש ענין כבוד המת דענין
סרחון המת י"ל דאינו בזיון להמת מצ"ע כי הרי מת היא...
או כלשון המחצית השקל "דהא רוב בני אדם מעותדים לסרחור
אחר מותם" ומשום זה מת שהסריח מותר להוציא רק משום כבוד
.
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כו

נ

החיים ,כי אין כאן ענין של כבוד המת אבלעיין
ים (קרוביו ,משפחתו ידידיו) מראים את צערם על
שבזה החי
מותו או שארי ההנהגות של כבוד עם המתים המבוארים שכן
י
ר
ה
בזה יש אפי' לשי' הרמב"ם דין כבוד המת (ויש להאריך בסברא

ההספד לדוגמא

זו),

ומשום זה דוחה קבורת המת קריאת המגילה ד"אין משהין
ר
את המת אלא מדחין מטתו~ מיד" (רמב"ם שם פ"ר ה"ז) וכביאו
ולהתאבל~

הש"ך יו"ד (סי' שבז סק"א) לפי שאין דרך להפסיד
עליהם הרבה הלכך יותר כבוד להם כשנקברים במהרה משיעמדו הרבה

ולא יספידום,

אמנם דברי המגיד משנה הנ"ל לכאורה קשים כי אם לשיי
הרמב"ם יש רק דיר כבוד החיים ,למה כתב הרמב"ם "ונמצא
מתבזה בין החייט (והם מתבזים ממנו)" הרי בזה שהמת מתבזה
אין מתחשבים כלל?
ונראה

הרמב"ם מבוארים בלשונו הזהב של אדה"ז

שדבר
י אם הסריח כבר בבית ורוצה להוציאו
שם (סי' שיא ס"ד):
איןכדי
לסלק ריחו מבני הבית אם יש להם מקום אחר לצאת לשם
מוציאיו אותו אלא מניחין אותו במקומו ויוצאים הם ואם לאו
מותר להוציאו שגדול כבוד הבריות ,וכן אם רוצה להוציאו
משום כבודו שלא יתבזה בין החיים מותר להוציאו אם אין להם

לצאת ישם",

מקום אחר
נמצא
שמתבזה בין החיים מותר משום כבוד המת,
וראה מראה מקומות וציונים לשו"ע אדה"ז שם.
א' התמימים

שאף שעצם הסרחון אינו בזיון המת אבל היות

,-ברוקלין נ.י- .

-

כ"ו אד"ר  -ויקהל ה'תשמ"ו

-

כז

ה ד רן
יא .שמעת שואלים בההדרן על הרמב"ם ,שי"ל בשנה שעברה
ריי"א נ'יסך שמבאר שם בארוכה בסעיף כה ההבדל בין
לוום הבהי
טוב ותענוג ונקודת העניך הוא :תעבוג הוא דווקא "כשתאדם

מרגיש" משא"כ טוב הוא גם כש"אינו רואה את הטוב",
(באותיות אחרות :תעננג  -הוא ענין
בהגברא ,לפי
הרגשת האדם וטוב הוא ענין בהחפצא שהדבר טוב),
ובהמשך ההדרן מבאר שבימות המשיח התענוג מדברים
גשמיים יהיו חשובים כעפר,
ולכאורה אינו מובן :באם ענין התענוג תלוי בהרגשת
האדם ,איך יתכן שלע"ל התענוג יהי' חשוב כעפה (היינו שלא
יהי' נחשב לגבי האדם כתענוג) ,ועכ"ז יקרא .תענוג?
וי"ל הביאור בזה ע'פ הביאור שבלקו"ש חכ"ג ע' 29
בהנוגע לאיסור התענית בשבת וז"ל" :דערפון איו פארשטאנדיק
אז דאס וואס תורה זאגט אך אז שבת (אדער יו"ט) דארף זיין
אידן (לכמן מיינט עם 3יט ,אז (נאר)
א זמן פון עונג
ביי
תענוג (רוחני) פון יום השבת (ויו"ט),
די נשמה' ואל האבן
נאר אז (אויך) דער גוף זאל פילו אן עונג דערפון וואס דאס
איז יום השבת (ויו"ט) ,ואדרבה :דער עיקר המכוון פון
דער מצוה איז דוקא דער ללצרף דעם) גוף,
ז
י
א
פון
און וויבאלד אז דער תענוג טב פון א גוף
בעיהעונג איז דורך אכילה
אכו"ש ,דעריבער ,זאגט תורה אז חיו
דוקא :ווייל דוקא באופן זה ווערט אויפגעטאן אז דער עונג
שבת איז מצרף ,נעמס דורך דעם גוף ממש",
שבנפש כן,
ב)נהתלוי
הי
נמצא שיש בתענוג א) תענוג הרוחנ
עדר האכילה
בהרגשת האדם) ,וכמ
מאכו"ש,ג התענוג בשבת ע"י
תענוג הגוף
ועפי"ז יובן בנדו"ד ,דכיון שהתענוג התלוי בהרגשת
האדם הוא התענוג הרוחני שבנפש כו' ,משא"כ תענוג .הגוף
נמאכד"ש) לכו לעת"ל שהגוף ישאר במבעו כמו עתה (כמ"ש
בההדרן) ,הנה מה שהתענוג מדברים גשמיים (אכו"שן יהיו
וי
חשובים בעפר היא לגבי תענוג הרוחני שבנפש כוז [התל
תענוג
בהרגשת האדם ,),ומה שנקרא תענלג הוא  -להיותה
גשמי
בטבע הגוף.
פ.ר.ח.
 -כפ"ח אה"ק -

כח

-בדפקו

אד"ר  -ויקהל היתשמחו

יב .בהפתיחה לההדרן על הרמב"ם שי"ל לקראת יום הבהיר
י"א ניסן ה'תשמ"ה (משיחות י"ט כסלו (והתוועדיות שלאח"ז)
תשל"ה) כותב כ"ק אד"ש כפירוש בברי הרמב"ם "לידע שיש מצוי
ראשון וכו'" " -שהחיוב הוא (לא
רק להאמין בה' ,אלא) לידע

בידיעה שכלית",
ובהע' 5ז "בסהמ"צ (של הרמב"ם) מ"ע א' כתב "שנאמידע,

אבל( :א) ספר היד הוא משנה אחרונה לגבי מהמ"צ ,שנכתב בתור
הקדמה ליד החזקה (הרמב"ם בהקדמתו לסהמ"צ)( ,ב) בסהמ"צ
י
ל
לא דק הרמב"ם כ"כ בתלמוד המצות ודיניהם (יד מלאכי כל
הרמב"ם כ"ג)( ,ג) בסהמ"צ אפשר שאירע קלקול במלות ההעתקה
ע"י המעתיק (יד מלאכי שם כ"כ) ,משא"כ ספר היד שנכתב בלה"ק,
(ד) עפ"י כת"י הערבי של מהמ"צ שנמצא עתה ,י"א שגם בסהמ"צ

יש להעתיק לידע ,"....

ולכאוז כוונת אד"ש בריבוי התירוצים הוא :תי'
מהמ"צ וספר היד צריכים
מבאר שגם באם נמצא סתירה בין

הא'

לנקוט

כהיך שהוא בתראי ,תירוץ הב' מבאר שבאמת איצ"ל שדברי הרמב"ם
סותרים זא"ז ,רק שבספר המצ' לא נחית לפרט (ולא שהרמב"ם
ח"ו סתם "לא דק" ,וכמשי"ת) ,ותירוץ הג' והד ,מבארים שאפש"ל
שקושי' מתחילה ליתא ,שהרי אפשר אשר גם בסהמ"צ יש להעתיק
"לידע" ,נמצא שהתירוצים הם בסדר דלזא"ז,
מתור ד ,תירוצים אלו ,הנה לכאורה תירוץ הותר אלימתא
לתי' האן
מחלוקת
הוא  '(%הב' ,שהר בנוגע
תנה "אפ
ושיובנוגע תירוצים
י המחבר עצמון לא מפשינן",
(ובפרט בנוגע אותו
ג' וד' הרי'מידי ספק לא יצא" ,ועדיין אינו ברור אם כתב
בסהמ"צ "לידע" או "להאמין",
ובנוגע תירוץ הב' ש"בסהמ"צ לא דק הרמב"ם כ"כ ,הנה
לכאו' הכוונה בזה אשר,סהמ"צ שונה בגישתו
"למנותרי
מספר היו שה
הרמב"ם עצמו מבאר בהקדמתו לסהמ"צ ,שענונו הוא
תחלה בהקדמת הספר נדיד החזקה) מנין המצות" ,והיינו שעיקר
מטרת הספר הוא ענין המנין ,משא"כ ספר היד מטרלל הוא "לקבץ
קבץ שיכלול את כל דיגי התו' ומעשי' עד
(ל,שלא ידח,ממנו(נדח"
הרמב"ם בהקדמתו
(שם) ,והוא "מקבץ לתושבע"פ כולה"...

לספר היד),

נחית

ופשוט הדבר שכשהעיקר הוא "לידע את מנין" המצות לא
לפרט "שהחיוב הוא לא רק להאמין בה' אלא (גם) לידע",

משא"כ בספר היד שענינו לברר המצוות בכללות ובפרטיות,
(ואולי אפשר לומר שהרמב"ם מרמז זה ג"כ בהתחלת וסיום

-

כ"ו אד"ר  -ויקהל ה'תשמ"ו -

כס

ספרו היד ,בהתחלתנ :שצ"ל לא רק ענין הכל ראמונה אלא
םליספרו עם המלים
גם פרטי הידיעה ,כנ"ל ,בסיומו :מה שסיי
"ברוך שאמר והי' העולם בפרטו ובכללו"  -והיינו שמטרת
העולם  -הב' ראשית שבשבילם נברא העולם, ,ש"י ע"י לימוד
(וקיום) התורה וכו'  -צריך להיות (אופן) לימודם בתורה
(כמו) בספר היד שאופנו הוא "בפרטו ובכללו" ,ומקדים הפרט
אל הכלל ,לרמז על הלימוד שצ"ל בפרוטרוט ,וכמו שבהתחלת
ספרו מתחיל עם הפרט " -לידע" וכו' ),
ויובן ?ותר עפ"י מה שמבאר אד"ש (לקו"ש ח"ו ע' 8
ואילר ,ובכ"מ) אשר ענין המנין מורה על ענין שביטול ,גדול
שבגדולים וקטן שבקטנים נמנין בשוה וכו' ,והרי לפי"ז:
בסהמ"צ שענינו מנין וביטול ,הנה כשמדברים ע"ד אמונה או
ידיעה והשגה ב באם לכתוב "להאמין" או "לידע"  -הרי אמונה
מורה יותר על ענין הביטול מהשגה כמבואר בדא"ח ,וקרובה
יותר למטרת הספר שענינו מנין המצות  -המצות כפי שהם
מבטאות תנועת המנין והביטול וכו' ,משא"כ בספר היד שכוונתו
"לקבץ קבץ שיכלול את כל דיני התורה ומעשי' עד שלא ידח

ממנו נדח" והוא "מקבץ לתושבע"פ כולה ,"...והיינו
הספר להורות בפרטיות ,הרי אז צריכים לפרקט (לא רק ענין
האמונה ,אלא גם ) ~לידע" ,לוצע"ס ,כיון שענינו להורות
בפרטיות מדוע אינו מזניך ענין האמובה בפירוש),

שכוונת

45ג,בלקו"ש חב"ד
וע"ד הצחות (שהרי עיי בשוה"ג להע'
ע'  84בנוגע לדיוק בתיבה בסהמ"צולובתירוץ ה דהע' 5
שהובא לעיל)" :לקבע קבץ שיכלול ...עד שלא ידח ממנו נדח",
מרמז על כל ספר היד עד סיום '"ל' מלכים" ,שמדובר שם על
זמן ביאת המשיח ,ש"יכוף כל ישראל" וכו' ,ויקוים אז "לא
ידח ממנו נדח".
הרב שלום דובער וויינבערג
 -קנזס סיטי -

ל ק ו סי שי

חו ת

בארוכה
יג .כלקו"ש פרשת ויקהל דשבוע זה ל"ו ואיל
פאי
"ו
עב
המשכןך מ
המבואר
מה שבפרשה זו מודגש נדבת הנשים למלאכת
~ם לפנ"ז ,דבפרשה זו מודגש המעלה דתרומה המשכן בנדבת הלב
לא מצד חציווי מלמעלה ,והמעלה הזו הוא בגלוי בנשים שבהם
בגלוי יותר העבודה שמצד המקבל ,וכפי שרואים שעניני אמונה
וכו' ותורה ומצוות בכלל מונח אצלם בפשטות יותר מהאנשים,
ובקיום המצוות שלהם מודגש יותר שהם עושיו זאת מצד עצמן

-

כ" 1אד"ר  -ויקהל היתשמ"ו -

מלמעלה ,וזהו בהדגשה בנדבתם למלאכת
ולא ב"כ
בי
הו
שהםיו
מצד הצ
יאו לא הי' מצד הציווי ,כ"א נדבה שבאה
המשכן ,שמה
לגמרי'מצד המקבל ,עיי"ש בארוכה,
,ולהעיר שעפ"ז לכאורה יש לבאר גם הא דהנשים היו
מחבבות ,את הארץ ?ותר מהאנשים (פועתי שיבתר בו ,פ"ר וראה
ספרי שם כזלב ,ועור) כי ארץ היא בחי' מקבל התורה שבע"פ
ר"פ בראשית ועוד ,וראה גם מדרש הגדול
כמבואר בארוכה בתו"א
ויקהל (לה ,כב) שהיו הנשים מקדימין לאנשים (בנדבתם להמשכן
לפיכר זכו נשים של אותו הדור וותר מן האנשים שאלו נכנסו
לארץ ואלו כו',
ועולי יש לבאר גם ע"פ ההסברה בחסידות דהרי החילוק
בין ההנהגה במדבר לההנהגה דא"י הוא דבמדבר הי' להם הכל
מן המוכן ,בין ברוחניות בין בגשמיות (מן ,מים כוי),
דוגמת ענין ההשפעה מלמעלה למטה ,ובארע הוצרכו לעבוד
ולברר בירורים דוגמת עבודה שמצד המקבל ,אמנם צ"ע אם פרט
זה שייך אמבואר בהליקוט שאין מודגש פרט זה דעבודה שמצד
המקבל ,והוא שייך לכאורה להמבואר ביבמות סג ,א :אדם מביא
חטין חטיך.כוסס ,פשתן מביא פשתן לובש ,אלא שהוא ע"י עזר
כנגדו ,האשה ,שמצד עבודתה בדברים שהבעל (המשפיע) מביא,
היא פועלת בזה למעלה יותר מפעולתו ,וכמו שמסיים בגמ' שם
שמצאת מאירה-את עיניו ומעמידתו על רגליו,
ולכאורה בהליקוט לא אומר פרט זה במעלת האשה-מקבל,
ואני אמרתי בחפני ויל"ע בזה עוד.
הרב שמואל שלום ברגמן
--ברוקלין נ.י- .

יד .בעקו"ש ח"כ ע'  547נרפס מכתב אודות אופן כתיבת
המשנה תורה וז"ל ,ובכלל תמוה קצת לומר שנכתב הספר קודם
להתקדמה --והסתירה שבין השנים ,בהל' שמיטה ויובל
עי
פ"
יר
ה"ו) אלף ק"ו ל"ורבן ובהקדמה  -אלף ק"ת  -הרי כבר(ה
עבלאה"כ צריך בירור ,מה שבהל' קדה"ח (פי"א הט"ו) נמצא
"לף ק"ט (כצ"ל) לחורבן,
 -.ויש להוסיף-ע"ז מה שבהל ,קדה"ח עצמן משמע קצת
שנכתבו בשנת אלף קי הלכאורה צ"ל אלף ק"א לחורבך ,המתאים
לשות תתע"ל שכתב הרמב"ם = ,המעתיקן לחורבר (פ"ט ה"ה),
וכל הנ"ל מובן ע"פ הידוע ,שהרמב"ם כתב ספר היד
ותקנו וחזר ותקנו וכו'  -וראה בזה רמב"ם הוצאת שולזינגער
סוף כרר חמישי)  -ומובן שלא שינה במהדורא ב' אלא הלכות

-

כ"ו אדר

י

ויקהל ה'תשמ"ו -

לא

הצריכות תקון ,אבל לא כל הכת"יובפרט שכבר נתפשטו ההעתקות
ממהד"ק וכמבוא באגרות הרמבים ובנו וכו'.
ולכן אפשר ,אשר פ"ט מהל' קדה"ח נכתב במהדפק בשנת
אלף ק' ונכנס הפרק כמו שהוא במהדורות שאחריו ,ופי"א חלו
בו שינוים או תיקונים באחר זמן ,ועריכתו הסופית הייתה
בשנת אלף ק"ט.
וההקדמה הרי נכתבה לאחר שכבר יכול היי הרמב"ם לקבוע
לא רק מספר הספרים ,אלא גם ההלכות והמצות שנת' בכל ספר
וספר ,וכמו שמפרטן בסוף ההקדמה  -היינו שכבר הי! כל
ה"חומר" מוכן אצלו ,אבל  -קוום לכתיבת הספר ,וכמו שמסיימה
ועתה אתחיל לבאר משפטי כל מצוה וכו'.
וע"פ כהנ"ל מובן ג"כ ,שיש מקום לכל הדעות ע"ד שבת
התחלת עסק הרמב"ם בספרו משנה תורה (הובאו במה"ד ובכ"מ,
והמוקדמת שבהם  -שנת אלף ק' ,וכב"ל).עכלה"ק.
נמצא לפי מ"ש בלקו"ש שפ"ט מהל' קדה"ח נכתב בשנת אלף
ק' ופ"י ,מהלה שמיטה ויובל נכתב בשנת אלף ק"ז ופי"א מהל'
קדה"ח נכתב (במהדורא הסופית) בשנת אלף ק"ט.
ולכאורה יוקשה איך זה מתאים למה שכתב שההקדמה נכתב
קודם לכתיבת הספר הלא ההקדמה נכתב בשנת אלף ק"ת ,שבע שנים
אחר כתיבת פ"ט מהליקדה"ח( ,ופשוט שלא שינה התאריר של
ההקדמה במהדורא מאוחרת שהרי לא שננה רק ההלכות הצריכים

תיקוו),
אע"כ שהכוונה הוא שכשהרמב"ם אסף את ה"חומר" (להלן:
נוסח הראשונה) קודם כתיבת הספר כתב את ההלכות בהסגנון
שהם נמצאים לפנינו ,ומשויה כשכתב את המהדורא קמא הי' זה
בעיקר העתקה מנוסח הראשון שכתב לפני זה ,ומש"ה בשכתב
במהד"ק היי זה בעיקר
העתקה מנוסח הראשון שכתב לפני זה,
ומשייה כשכתב במהד"ק פרק ט ,מהל' קדה"ח ,השאירו כמו שהי!
כתוב בהנוסח הראשון (שנכתב בשנת אלף ק ),וכן פרק י
' מהל'
שמיטה ויובל ,אבל בפרק י"א מהל ,קדה"ח שינה את דעתו אחר
שכתב הנוסח הראשון והי! צורך לתקנו כשכתב המהד"ק ועריכתו
הסופית הין בשנת אלף ק"ט,
וראה גם מ"ש הר"י קאפח בהמבוא לפיה"מ ע'  15וז"ל
"דרכו בכל חבוריו היתה לכתוב נוסח ראשון או מחשבה ראשונה.
כפי שנראה בעליל מטיוטות .שנמצאו בגביזות מהיד החזקה,
המולה  ,פירושו לירושלמי ,פירוש המשביות ,מוחק ותולה,
גורע ומוסיף ,מבטל ומשנה פעם אחר פעם ,ורק לאחר שבא לידי

לב
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הכרה שהעניך הגיע לנסוחו הסופי המשוער מחליט להעלותו על
הניר באופן מסודר בצורת ספר ,נאמן לשטתו
שבאה'לי
י בטוי
ד)
יב
באחת מאגרותיו (תשובות הרמב"ם לייפציג ח"ב עמ
"...שהאדם אין ראוי לו לדבר ולדרוש באזני ,העם עד שיחזור
מה שברצונו לדבר פעם ושתים ושלש וארבע וישנה אותו היטב,
ואחר כך ידבר .,.אבל מה שיחוק האדם בידו ויכתבהו על הספר
ראוי לו שיחזרהו אלף פעמים אלו יתכן זה" אחרי שהעלה רבינו
את דבריו על הספר ,לא חדל מלבקרם ולהגיהם פעמים רבות ,עכ"ל
וזה שמקדים שהרמב"ם כתב ספר היד ותקנו וחזר ותקנו
וכו' ודרכו לשנות רק הלכות הצריכות תיקון (וראיי לזה
השינוים בין מהד-ק למהד"ב* . ,הוא בכדי לתרה
למה פ"ט מהל' קדה"ח נכתב באלף ק' ופי"א מהל' קדה"ח נכתב
באלף ק"ת (והרי כתב ספרו על הסדר) והטעם הוא משום שפ"טי
נשאר כמו שהוא מהנוסח הראשון אבל בפי"א חלו בו שינוים
ועריכתו הסופית בתור מהד"ק הי' באלף ק"ח (מעין הביאור
בהנחה (לה"ק) ש"פ חוקת תשד"מ אות ט"ו),
ומובן בזה מ"ש הרמב"ם בתשובה לחכמי לוניל [פריימו
קג"ב ,בלאו שמ"ה) וז"ל והנוסחא הראשונה הילדה שחברתיה
תחלת שההצתה מלבי (שחברתי תחלה מלבי נכי"פ ב) )),שם

כתב כשיטת הכמי לוניל ,אב( ילא הע
תקתיה דהלכה זו אח"כ--,י
בעת שהעתקתי ודקדקתי כל שמועהן וכתב מהדורא מאוחרת
שהגיע לחכמי לוניל ,שינה דעתו ולא כתב כשיטתם ,עכ"ל,
בתוספות ביאור בחצאי ריבוע ,דהיינו שיש ב' נוסחאות א)
"הניסחא הראשונה הילדה" = נוסח הראשון=בן הנוסח "שהעתקתי"
שהי' לפני חכמי לוניל דהיינו המהד"ק שהוא העתקה מהנוסח
הראשון ,ובתשובה.אחרת (פריימאן ר"מ ,בלאו רי"ז) מתאר
ו"",
המהד"ק של פיה"מ "הנוסח הראשונה אשר יצאה מתחת ידינ
בניגוד להתיאור "הנוסחא הראשונה" ,הילדה" שבזה הכוונה
לנוסח הראשון שלא כתב לפרסם ,ובתשובה לתלמידי רבינו אפרים
-------------------נואינו מסתפק בהציון לרמב"ם הוצאת שולזינגער ,שאנו רואים
שהכניס תיקונים על הגליתן במקומות הצריכים תיקון ולא כתב'
נוסח חדש של כל'ההלכות (שחל

בהם שינויים) ,שהרי אין

שום

הוכחה שגוף ההלכות,עם ההוספות ותיקונים שעל הגליון מהווים
נוסח שלם של המשנה תורה ,כ"א שמשם ראי' שהרמב"ם לאחר שכתב
גוף ההלכות תיקנס וחזר ותיקנם ,ודו"ק,
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'לג

(פריימהג ר"מ ,בלאו קכ"ח) מתאר כתיבת המשנה' תורה" ,ועתה
כשהיטבנו לעיין ולדקדק בכל הלכה והדכה בחבררנו" וחזר ממח
שכתב בפיה"מ ,ואינו משתמש בהלשון "ועתה כשהטבנו להעתיק"
לוניל הנ"ל ועוד (פייימן ב' ,בלאו רפ"ז)
כמו
בהתשובה לחכמ
אודותיהנוסח הראשון שאז חזר ממ"ש בפיה"מ,
משום שמדבר
*

*

*

מקומות ילאחרונה

והנה ידוע דברי ב"ק אד"ש (:בכמה
חנוכה) שרק בנוגע למספר הפרקים במשנה
בהתוועדות דזאת
תורה שינה הרמבי'ם להוסיף ולגרוע ,אבל לא בנוגע להלכות
שהם דוקא פ"ג הלכות ,והעיר בזה הרב ש.ז .בגליון ט"ז (שיח)
יד הרמב"ם של הל' שאלה ופקדון (צילום ממנו
שמגוף
ברמב"םכתבי
הוצאת שולזינגער הנ"ל) נראה שמתחילה כתב פראש
.ההלכה באותיות גדולות "הלכות שאלה" ומתחתן'"מצ~ת .עשה אחת
והיא דין השואל וביאור מצוה זו בפרקים אלו" ואח"כ כששינה
דעתו) הוסיף לכותרת העליונה באותיות רגילות "ופקדון"
י
והעביר קו על המילים "מצות עשה אחת והיא ...וכתב "שת
מצות עשה אן דין השואל ב) דין שימר חיבם וביאר מצות אלו

בפרקים אלו" ,ע"כ,
אבל באמת אין משם קושי' על דברי כ"ק אד"ש ,שהרי זה
שהרמב"ם לא שינה ההלכות כ"א מספר הפרקים,
הכוונה הוא שבמהדורא בחרא לא שונה ממהדורא קמא כ"א הפרקים,
אבל איר הכוונה שמעונם לא עלתה במח' הרמב"ם לסדר ההלכות
באופן אחר,
וכמו שמצינו שנסתפק איך לסדר המשבה תורה כמ"ש
בהקדמה לספר המצות וז"ל "כאשר כונתי בדעתי אל התכלית
הזאת ,תרתי במחשבת באלו פכים רצריכה להיותן חלקתרהחיבור
י אם אחלקנו כתלית המשנה ואליי בעקבותיה,
הזה וסדורו לשערים:
או אחלק חלקה אחרת ואקדים ואאחר כפי מה שיחייב העיון,
שחלקתו הטובה
שהוא הראוי והקל.ביותר ללמוד ,אז נתברר
ה שיסדר הלכות הלכות במקום המסכתות שבמשנה" עכ"ל,
ביותר תפי
וכן עלתה בדעתו לחלק ההלכות באופן אחר כמו שממשיר שם וז"ל
רק שיאמר בו הלכות סכה ,הלכות לולב ,הלכית מזולה ,הלכות
ציצית ...בהלכות תפילין פרק האשון
ופרקעשלני ופרק שלישי
דיביה בשלמות,
ורביעי ...ולא תשאר מהר מצוה שלא נדבר
אם בנפרד  -כגון הסוכה והלולב והציצית והתפילין כיון שכל
אחת מהן אפשר לדבר עליה לבדה ,עכ"ל ,אבל לפועל חילתם באופן
אחר דהיינו הל' תפילין ומזוזה וספר תורה ביחס נהל":שופר
וסוכה ולולב ביחד ,וכן שינה את הסיר של ההלכות,

יי

לד
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ן ! (,.והנה עפ"י מה שכתבנו לעיל שמקודם כתב הרמב"ם הנוסח
תב המהדלק ,י"ל שכתבי יד הרמב"ם אינם המהד"ק
הראשון ואח"כ כ
של המשנה תורה כ"א הנוסח הראשון ,ויתכן שבשעה שכתב הנוסח
הראשון עלתה במח' לנתוב הל' שאלה בפ"ע והל' פקדון בפ"ע
(ונמו הל' תפילין מזויה וס"ת הנ"ל) ואח"כ כשכתב המהד"ק
צירפם ביחד !לכדי שיהי' פ"ג הלכות דוקא?].או באופן אחר
שכשכתב הל' ש"לה בנוסח הראשון עדיי
ן לא החליט על צורת ל
הספר ,איזה מצות יהי' נכללים בכל הלכה ואיזה הלכות
בכל ספר,
וכן משמע מכמה מקומות בהכת"י ,שהם הנוסח הראשון,
ולדוגמא מ"ש הרמב"ם בהגליון של התחלת הלי שאלה ופקדון י
וז"ל "ינקל ך5העתיקן מן הל' מתנהןהלכה תמתחילותהיה
ראובן חייב לשמעון מנה וירחב פי מוצעה (ולסדרה במקומה
הראוי לה)" עכ"ל עם התרגום בחצאי ריבוע ,ודוחק לומר שסמך
על המעתיקים להעביר הלכה מן הל' מתנה ולהעתיקו במקום .,
הראוי ,וכ"כ המהדיר שם באחרית דבר אות ב' שהכת"י הם ראשית
נסיונו של הרמב"ם לסדר ולהעתיק את ההלכות,
אמנםעיין בקונטרס "בדבר לימוד ספר הרמב"ם" (ספר
וז"ל בכלל אפשריות
התוועדווות תשד"מ ע' )1622,הע'
וסיבת השינויים בין מספרי הפרקים
ט~שבסוף הספרים (לדוגמא
בסיום הספר  -תתקפ"ב פרקים ובכמה כת"י תתקפ"א ,,,אין
מתאימים למספר הפרקים שלפנינו אלף)  -י"
וכן!ללע"פ הידוע
שהרמב"ם כתב ספרו בכמה מהדורותי ושינה
מזל"ז -
שהרמב"ם העביר (בכמה
ראה בצילומים מכת"י הרמב"ם,,,
ומותי
ק"
מר
קו על כח"י שלו ,ובפרט " -שמיני" וכתב כמעלה "אחד עש
ובפרק שלאח"ז לא שינה מספר הפרק עכ"ל ,ובמו שנתבאר בש"פ
חוקת (ספר התוועדויות תשד"מ-ע! 75ט )2ש"אפילו עבינים ,ך
המוכרחים ההשתנות בהתאם לשינוים ששינה הרמב"ם לא.תיקנם
ך
הרמב"ם בעצמו מפני שסמך שיבינו זאת לבד ,וכיו"ב ,וכפי
שמצינו בצילומי כת"י תרמב"ם שהעביר קו על כת"י שלו וכתב
באופן אחר ,ואעפ"כ לא שינה בהתאם לכך בפרקים שלאח"ז",
משמע 'שכת"י אלו הם המהד"ק (שהרי העתיקו ממנו),
ר
י"ל שכשהרמב"ם כתב המהדקק העביר דפים מהנוסח הראשון
(שלא הי ,בהם כ"כ שינוים שיהי' צורך להעתיק כל הדף) יתך
להמהד"ק (עיין בכתתי של פיה"מ.ברמב"ם הוצאת שולזינגער
שם שמחק כל שורה בנפרד ואח"כ מחק כל העמוד) ,וכמ"ש הרמב"ם
בתשובה (פריימן ש"מ ,בלאו תל"ג) "שהספר הראשון יצאו
דברים בגל?ונים שלא במקומם".
מנחם מענדל שפירא
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טו .יבהתוועדות פורים קטן ביאר כ"ק אד"ש אפ הטעם שמצינו
כמה לכמה דינים מיוחדים בעדדת שקר ,ואחד מהם "וא הדיך
שמצינו בעדים זוממין " -עדים זוממין צריכים הכרזה ,והיאך
היא ההכרזה וכוי" ,שמזה רואים את החומר המיוחד דעדוה שקר,
מכוין
שאע"פ שאחרי שקבלו את העונש "הרי הוא אחיך",
אעפ"י
שהוא הופך.
י
נ
פ
שעדות שקר חמור כ"כ כמו הענין דחילול השם מ
כגלות ענינו-של יהודיישהוא עדות על הקג"ה ,לכן מוכרחים
לעשות כל מה שאפשר שדבר כזה
לאו"י,חזור שוב ,שדה נעשה ע"י
ההכרזה " -והנשארים ישמעו וירא
ולהעיר מהרדב"ז (הל' ממרים פ"ג החח) "תדר "רבעה
צריכין הכרזה מסית ובן סולר ומורה וזקן ממרא ועדים זוממין
וכוז ויש עיתן טעם לפו שמיתתן של אלו נראהןבעיני העם דבר
זר ,זקן ממרא לא עשה דבר אלא שהוהה להחמיר ,ולא עודי מומת
וכן בן סויר ומורה מומת על מה שעתיד לעשות שסופו ללסטם
את הבריות ,וכן עדים זוממין מומתין על מה שיזמו לעשות ולא
על מה שעבר וכן המסית וכו' וכייג שהדבריח.
השומע,
בעיוזייראו" ,והיינו
לטבעךהצריד בהם הכתוב תכרזה ,וכל העם ישמעו
שההכרזה היא לא בגלל חומרת המעשה של העדים זוממין וכו'
ושלכן מוכרחים לעשות כל מה שאפשר שלא יחזור שוב ,אלא אדרבה
בגלל "שהלבר זר בעיני השומע" ויבוא לזלזל בזה ,ולכן צחיך
להכריז כדי שלל העם ישמעו ויראו.

א' התמימים

 תות"לטז בהתוועדות דפררים קטן (תנחה בלה"ק סי' לתהל הביא
כ"ק אד"ש את שיעור הרמב"ם  -בפיק י"ח מהלכות עדות הלכה
דים .זוממין" :עדים זוממין צריכין
ז'  -בנוגע לדין ההכריה בע
הכרזה ,והיאך היא ההכרזה שלהם ,כותבין ושולתין בכל עיד
ועיר פלוניוופלוני הענדו בכך וכך והוזמו והרגבים או לקו
בפנינו ,או ענשנו אותם כך וכך דינרין ,שבאמר והנשארים
ישמעו ויראו" ,והביא שמזה רואים את החומר המיוחד בעדים
זוממין שצריכים להכריז עע ענשם אע"פ שלאחרי קבלת העובש
"הרי הוא אחיך" ובוז ,יעו"ש,
ובהערה שם" :משא"כ בשאר הדברים שצריכין הכרזה משוס
שנאמר בהם "ישמעו ויראו" (רמב"ם הל' ממרים ספ"ג) .-אין
ההכרזה באותו אופן כמו בעדים זוממין( -ראה רמב"ם וכס"מ '
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שםסיף הלי ממרים)",
וצריך ביאור :אן
ה הרמב"ם .
הרי הברזתם באותו אופן כמו בעדים זוממיו :יהנ
בהלכות ממרים לפ"ג כתב "וכיצד דנין ממרא וכו' ועד הרגל
משמרין אותו וחונקין אותו ברגי ,שנאמר -וכל ישראל ישמעו
ויראו ,מכלל שצריך הכרזה ,וארבעה צריכין הכרזה וקו ממרא
ועדים זוממין והמסית ובן סורר ומורה שהני בכוכן נאמר
והוי ידוע שאין
שם
"ישמעו ויראו";ווכתב ע"ז הכסף
משתמ"שמרין"אותו עד היגל
"כרזת אלו והארבעה שוה שזקן ממרא
כמ"ש רבינו בסמוך ,והשלשה האחרים נמיאין אותן מיד ,ותכרזתר
היא ששולאין בכל המקומות איש פלוני נתחייב מיתה בב"ר ,וכן
ו בסוף הלכות אלו על בן סורר ומורה.ובפרק ו"ח ל
כתב רבינ
ההכרזהיבעדים
מהל ,עדות גבי עדים זוממין וכון" ,וא"כ
זוממין שווה להכרזה של בן סורר והמסית ,אופי
שבכולם "כותבין
לכל ישראל וכו'",
ם
י
ד
ע
ו
מ
כ
ן
פ
ו
א
ההכרזההבאותו
ן
י
א
ב) אלו ש"
זוממיו"
=,
הרי"ז לכאורה רק זקן ממרא (כמ"ש הרמב"ם ובכס"מ שם)
אותו בהגל" ,ואופן -
הכרזה
ש"משמרין אותו עד הרגל
יזוממיך) ד"שולחין לכל .
ם
מההכרזה ו(חבוענדקיי
זו חמורה יותר
,
י
י
ע
ו
ישראל" ,כדמשמע בגמז
,
ט
"
פ
ן
י
ר
ד
ה
נ
ס
לחם משנה שם "דר"ע
,דייק מדשבי קרא גבי זקן ממרא סכו ,משמע דאתא קרא לומר
הכרזה אלימתארגבי זקן ממרא",
-------הת ,שניאור זלמן גורליק

דלכאורה "שאר הדברים שצריכיר הכרזה"

 תות"ליז .בשיחת ש"פ משפטים (מבה"ח וער"ח אדר) ש"ז .אמר ב"ק
אדמו"ר שליט"א :ידוע הדריש של רבינו הזקן (כ שכותב
אדמו"ר הצ"צ באוה"ת (משפטים ע' א'קכזן שהדרוש
פיהזה מרבינו
'  -לשון שאינו רגיל כלל,
הגדול כו' הוא דרוש נכבד מאדכי
ובפרט ע"פ מאמרז"ל (עירובין סד,א) "האומר שמועה זו נאה
כו"") ,עכ"ל בנוגע לעניבנו,
וכדאי להביא בזה קצת מהשקו"ט שמצינו בענין זה ,הנה
בעירובין
שם איתא א"ר יהודא אמר שמואל אפילו שכירו ולקיטו
נותן עירובו ודיו ,א"ר נחמן כמה מעליא הא שמעתתא ,א"ר
א"ר יהודא אמר שמואל שתה רביעיתיי
ן אל יורה ,א"ר נחמן
לא מעליא הא שמעתתא ,דהא אנא 3ל כמה דלא שתינא רביעתא
דחמבא לא צילא דעתאי ,א"ל רבא מ"ט אמר הכי (זו נאה וזו
אינו נאה ,רש"י) והאמר רב אחא ב"ר מאי דכתוב ורועה זונות
יאבד הון ,כל האומר שמועה זו באה ושמועה זו אינו נאה
מאבד הונה של תורה ,א"ל הדרי בי( ,ופירש"י רוע זונות,
נוטריקון זו .נאה וארענה ואעסוק בה כדי שיתקיים בידי
- 885

".

-

כ"ו אדר  -ויקהל ה'תשמ"ו -

לז

עכ"ל) ומפרש"י משמע;.קצת שהקפידה היתה משום שאמר ג"כ "זו
אינו נאה" אבל זו נאה בלבד שפיר ומי ,ולכן לא פריה לי'
רבא לר"נ כשאמר בתחיה זו נאה ,עד שאמר ג"כ זו אינו נאה,
מצינו בכמה מקומות בש"ס אמוראים שאמרו
"ה"נ
מסתבראהאדהרי
שמעתתא (ברכות יד,ב ,כתובות כא,א ,שבוערת
כמה מעליא
מה,ב ,ועי' ב"ק כ"א ,וב"ב נא,א ,וזבחים ביב ),ולא חיישינן
שיבואו לדייק דשמעתתא אחריתי לא מעליא,
אנץ עי' מהרש"א בעירובין שם בחדא"ג דמשמע דוו נאה
ג"כ לא יאמר ,דבהכי איירי קרא דאייתי רועהלזונות נוטריקור
זו נאה ,ומשום דמשמע מיני' שיש אחרות שאינם נאות עיי"של
"י
ועי' ג"כ בדברי דוד להט"ז ר"פ קורח שהקשה ,על מ"ש רש
נדרשת במדרש תנחומאץ שהרי האומר שמועה זו
"פרשה זל יפה
נאה מאבד הונה של תורה ,וזו נאה לבד ג"כ אסור עיי"ש,
ולפי"ז וכאורה קשה מכל המקומות הנ"ל
דהאמוראים היו משבחיו
איזו שמועות ולא חשו לזה ,ולולי דברי הט"ז הין אפ"ל
לשיטתו בעירובין דרק כשאומר ג"כ זו אינו נאה אז
לי
רש"
ד
הקפיד אבל כשאומר רק זו נאה שפיר דמי ולכן שפיר כתב
יש
פרשה זו יפה נדרשת כו' ,ומה דדייק המהרש"א ממלת זונות
דהוא נוטריקון זו נאה משמע דבזה לבד ג"כ יש להקפיד ,אפ"ל
דאה"נ אם אמרו ספניו ב' שמועות ושתק על שמועה הראשונה,
ושוב שיבח שמועה שניה ששמועה זו נאה ,הנה כיון דחשב ג"כ
.

במחשבתו ששמועה הראשונה אינה נאה אה"נ דאיכא קפידה בהכי,
הואיל ומחשבתו ניכרת מתוך מעשיו ,וה"זגאילו אומר בפירוש
ששמועה הראשונה אינה נאה ,אבל אםיא נתכרון בלל לאפוקי
משמועה אחרת ,רק אומר סתם דרך התפעלות ששמועה זר נאה ותו
לא מידי שפיר דמי ,וקרא מיי אם מתכונן ,לגנרת שמועה=,
דישהעיר על דברי המהרש"א ממח
אחרת ,ועי' גם ברש"ש עירובין
דמצינו "מוראים ששיבחו שמועות מסויימות כנ"ל,

ועי' בס' בן יהוידע ,עירובין שם שהקשה דהא אם אומר
שמועה זו נאה אדרבה הוא משבח ,שמועה כו' ותירץ כי זה
י
אלא ה
מן
ומ
אד
יז
זו נאה ודאי שלא על כל הלכה שהוא שומע אומר כן,
שלא יאמר בן על כמה הלכות ,וכיון שיודעים שדרכו לומר '"
שמועה זו נאה ,ועל שאר הלכות אינו אומר כן ,נמצא שהוא
מבזה לשאר ההלכות עיי"ש ,ומשמע דסב"ל דאפי' שמועה זו נאה
ל 4יאמר (כשרגיל בן) וק"ק למה לא העיר מרש"י דמשמע דזהו
רק אם אומר ג"כ שמועה זו אינו נאה ,עכ"פ גם ל דבריו
פילית לן -
יוצא דיש להקפיד רק ברגיל לומר כן ,אבל באקראי
בה ,ועי' ג"כ בס' עיני כל חי להג"ר חיים פאלאגיי כתובות
הרמת שמואל דסב"ל דזו ~נאה בלבד ג"כ ך_,
פה,א ,שה
ברי
ביא ד
חיים פאלאגיי חולק עליו דלא אסרו אלא
הג"ר
אסור ,אבל
שאומר ג"כ שמועה זו אינו באה ,וכן משמע מהמאירי בעירובין
שם שכתב :אסור לאדם שיעשה עצמו מכריע בדברי תורה לומר זו
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הגונה וזו אינה הגונה ,שמתוך כך ישפיל בהכרעתו את שאינן
הגונות בעי1יו~דשמא טעה בעיננו וגרם לשכח הלכות גדולות
נו' וכל השמועות .אין ראוי לדחותן אלא להתיישב בטעמך
וכשיעיין בדבר ימצא הכל נאה ומתוקן עכ"ל,
עוד "1ל דאפי' לדברי המהרש"א וסיעתו שסוברים
שגם באמירת שמועה זו נאה בלבד ג"כ יש להחמיר ,אין
בשומע דין והלכה כההיא דרב בהמן ,אבל .השומע איזה חידוש
של פלפול או דרשה ,ומרוב התפעמותו משביח ואמר זו נאה1 ,
אין בזה שום חשש להחמיר ,ולפי"ז יש ליישב קושיית הט"ז
ברש"י פ' קרח ,דשם "ותר לכל הדיעות כשאומר פרשה זו יפה
נדרשת כו' ,דשם ליכא נפק"מילהלכה ,והדבר תלוי ביופי הדרשה,
וכמו"כ בישוב קושיא ופלפול נאה ,דשם לכו"ע לדכא שום איסור,
ודוקא בענין הלכה מב"ל להמהרש"א דאין לומר כן כיון דנוגע
בפועל וכמ"ש המאירי דאולי ישכ
ח הלכות גדולות כו ,,ולפי"ז
מובן בנוגע לדרושים כנ"ל דאפי ,לדעת המהרש"א ליכא שום
זה אלא

קפידא,

ובכלל נהאה דאי"ז איסור גמור ממש ,רק מדת דרר ארץ
ומנהגליפה שלא לעשות כן ,ולכן הרמב"ם והטושו"ע השמיטו
זה להלכה ,אעפ"י שהרי"ף והרא"ש הביאו זה ,דעי' בלקו"ש
חי"ד ע'  111דמשמע דהקפידה הוא סמה שהוא מפריד חלקים
בתורה,
ובסיכום יוצא המותר לומר שמועה זו נאה כשאינו
מסיים וזו אינה נאה ,ובלבד שלא יתכוין לפגוע בשמועות
אחרות ,ומובן דבל הנ"ל הוא אם אינו חולק בדין על פס"ד
זה ,אבל אם הוא חולק בדין ה"ז ענין אחר ,ואינו שייך

לעביננו.

הרב יוסף גיניבורג
 -ברוקלין נ.י- .

דידי
יח .בגליון שכה (פ' תרומה) ראיתי אריכות דברים מי
הרח"ר בעניו סעודת שבת במיני מזונות ,ומסתמך על הגהת
מהרי"ל בש"ע סי' קפח שאדה"ז חזר בו בסוף ימיו ,ולא הצריך

לאכול שיעור קביעות סעודה ממיני מזונות ,הואיל וגם בברכה
מעין ג' ישנה הזכרה של קדושת היום ,ועפ"ז כותב "אין שום
מקור לומר דאע"פ שקיים מצות סעודה ואכילה בשבת ,עויתן
יש מצוה לאכול כשיעור קביעות סעודה" ...ומוסיף ע"פ הגמ'
סוכה "הואיל ונפיק כו'"" ,יש מקום גנהוג דוקא כ"משנה
אחרונה" דאדה"ז" וממשיך שנאלץלכתוב דבריו 'ליישב" מנהג
הרבה חסידים שאוכלים סעודת ש"ק אחרי ההתוועדות ,וע"כ
בחורף מוכ
ההתוועדות,רחים לצי"ח סעודת שבת בה"קיכליה" שאוכלים לפני
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והנה אחרי בקשת מחילת מכת"ר ,אביע דעתי שמחמת רוב
תשוקתו לקיים דברי השו"ע ככל הדיוק כראוי נעלמו ממכו
כמה דברים ,והעבירוהו מדרך ההלכה והסברא הישרה,
א) בלקו"ש חכ"א ע' ( 84שציין בסוף הערתו) בהערה 7
מב מסה"ש תש"ב מנהג אדמו"ר מהורש"ב בשבתות החורף לקדש,
יאתפלת שחרית להתפלל מנחה קלפני שקיעת החמה ליטול-ידים
אחר
לסעודה ,וי"ל שיצא י"ח סעודה שלישית באכילת
מזונות שאחרי
הי ,קרוש במקים סעודה-,ומציין שקו"ט
הק
פיסד"ודש ,שהר
להצ"ציע ,שנז ,ובשו"ת דברי גחמי' סי ,טז ואילך,
ב
מסקנת כת"ר ,למה לו למיחת להכי כלל,
ולפ
.
י הרי יצאי"ח סעודה בהקידוש שאחר שחרית,
דהרי לדעתו
ובתכלית ההידור (הואיע ונפלקן ,מבואר דלמעשה לסמור על
הגה הנ"ל לכתחילה עכ"פ ב) מעולם לא ראינו ,אפילו באבשי
גדולים ,שיצאו י"ח סעודת ליל שבת במיני מזוכות
מעשה הכי
(הואיל ונפיקן( ,ואם תרצה ליישב ,ש65דבה לכך היא מפני

שאז הי' נגרם להם ספק בשיעור קביעות סערדה ,ע"י צירוף
יתר המאכלים ,וע"כ להסתלק מן הספק ,היו מוכרחים לאכול
לחם  -ה בזה נוסהה גם הערתו בהמאמר ד"ה ואברהם זקן,
רילאכול בשבת סעודה המחייב ברהמ"זת ,דמצדעונג שבת
"שחייבין
מהד"ביהוא להוסדה בלפתן וכו' ,רבמילא יתחייב בביהמחזן,
ג) תינח סעודה ב' ,סעודה ג' מאי איכא למימר,
ובכדי להרגיע רוחו ,ה יש לדעת שכמו שיש בש"ע
ריהלכות התוועדות ,בסי ר"צ,
הלכות סעודת שבת ,כמו"כ ישנן
"אמר הקב"ה למשה רד ועשה לי קהלות גדולות בשבת ...ע"כ
צריך לקבוע מורש להוד
יע לעם את חקי,להאלקים ,ילדרוש בדברי
אגדה?"כניס יר"ש בלבבם
שלימודועוד שם "לא יניח הדרשה בשביל סעודה שלישית ,לפי
ויר"ש לרבים קודם לכל המצות שבתורה" ,וברור
תורה
דה"ה בנדון סעודה-שנין,
וכמדומני ברור שאף האנשי מעשה שלא ראו דברים
הרי ההסברה להם-ודאי כמותר פשטא,
הרב לוי יצחק ראסקין
לונדון אנגלי'
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ח סי

ד

1

ת

יט .בקונטרס אחרון שבתניא נעמוד ק"מ סע"א)
י,ד"ה דוד
ש ב' בח  -א)
זמירות קרית להו וכון מבאר שבתורה י
"פנימגות התורה"  -שמיא למעלה
מהעולמות
ע
"
י
א
ב
רי
מ
כו',לג
)
ב
וכל העולמות כלא ממש
ת
ו
י
נ
ו
צ
י
ח
"
התורה"
חשיבי
שהיא חיות כל העולמות,
מבאר בתניא שם  -מדוע נענש דוד על זה שאמר
שמעלת ועפי
ת שבחין זמירות ,
התורהיהיא בהי' "זמירות"  -והיו
הו"ע חיצוביות התורה נענש ע"ז שלא תפס מעלת פנימיות
התורה  -שזה למעלה לגמרי מבחי' "זמירות" ,ועיי"ש בארוכה,
ובתור ראי' שפבימיות התורה הוא למעלה לגמרי מהעולמו
מביא הפסוק וז"ל :ואהי' אצלו שעשועים אצלו דוקא ,משחקת
לפניו דוקא דהיינו בבחי'דפנימיותה וע"ז אמר ואהיה אצלו
אמון אל תקרי אמנו אלא אומן-כו'" עכ"ל,
ל
"
ז
ו
",,,ומה
ומקשה בלקו"ש הס"ז ע 538 ,הערה 24
שהובא ע"ז ממאמחז"ל (ב"ר בתחילתו וש"נ) א"ת אמון אלא
אומן  -שפירושו אומן לברוא העולמות  -צ"ע ,ואכ"מ ",עכ"ל
בלקו"ש שם והוכן השאלה היא איך מביא התניא
על
חי'
בז
פנימיות התורה ממאמחז"ל א"ת-אמון אלא אומך" ראיה'"ז מאי
לסתור  -ואדרבא פנימיות התורה אין לה שייכותכילעולמות?
והנה בספר "שיעורים בספר התביא" על אתר (שי"ל
לאחרינה)  -כנראה הרגיש הקושי ,שבלקו"ש הנ"ל  -ושינה
הניקוד דתיבת "אומן" במקנם אוימן ובשורוק) לניקוד אומך
(בחללם) ועיי"ש,
"מנם פי' זה דחוק :אן,שאי"ז ע"פ דרך הפשט וחידוש
גמור  -והוא היפך מכפו שלמדו כולם עדדשהופיע הביאור בספר
"שיעורים בספר התניא",
בן כי מבואר בכו"כ מאמרים בפירוש שהפי' הוא אוימך
(בשורוק)*,
---------------:
* ועיין ג"כ בספר המאמרים ה,ת"ש ד"ה ואהי' אצלו
אמוו ,שמביא המשו ישון המדרש אמוך אומך התורה אומרת
אני הייתי כלי אומנתו של הקב"ה ,עכ"ל ,רואים מזה בפירוש
שהכוונה הוא נבשורוק),

-כ" 1אד"ר ויקהל ה'תשמ"ו . --

מא

והנה בתו"ח שמות (עמוד ת"ד מע"א ונדפס
תשמטאמרי
ג"כ במ
אדה"ז תקס"ה ח"ג עמוד תתמח בסופו וממשיך בעמוד
בתחילתו) וז"ל" :אבל שרשה של תורה באמת הוא מבחי' עצמות
אדר הא"ס
שלפני הצמצום וכמ"ש ואהי' אצלו אמון כו' ואסתכל
באררייתא בו ,וד"ל" עכ"ל,
הנה מזה אנו רואים שאפי' כשמדבר בבחי' תורה שהיא
מבחיי עצמות אוא"ס שלפג ,הצמצום מ"מ מביא ראי' מהזהר
(זח"ב קס"א ,א) אסתכל באורייתא בוז ,ואמנם הצליח לבאר
"בביאורים לתניא" ע"י שמתקן קהנקודות" אבל :מה יעשה כאן
להסביר התו"ח שלפי דעתו אין לזה הבנה כלל,
והביאור בכ"ז :שבאמת כבר הקשה קושי' זו בהמשך תער"ב
ח"א עמוד.שנו גאות קע"ה) וז"ל" :והנה באגה"ק הנ"ל ד"ה .
זמירות היו לי חוקיך מבואר,
יזדבחין התורה כמו שהיא בבחי'
שעשועעים העצמיים עז"נ ואה
אצלו אמון א"ת אמון .
אלא אומן כו' ,וצ"ל איך התורה במדריגה זו נק' בשם
אומן-ת
מאחר שזהו למעלה לגמרי מהעולמות_כו'ו_דהנה בחי"חיצוניו
התורה שבה וע"י הוא תיקון העולם שיך לקרוא
בשם אומן כו'-,
אבל פנימיות התורה שכל האור והגילוי דעולמות
אינו תופס מקום כלל לגבי מדריגה זו איך שייך לקרוא
 בשםאומן כו"" עכ"ל השאלה שם,
וממשיך (בהמשך תרע"ב שם) וז"ל :ףוי"ל להיות דכללות
ענין התורה הוא להיות התחברות אוא"ס עם עולמות בכלל

ועם נש"י בפרס ,דלא יש דבר שתוכל לקבל בחי' עצמות א"ס או
שיוכל העצמות להתלבש בו כ"א התורה שבה דווקא יכול להיות
התלבשות העצמות והיא ?כולה לקבל כו' ,וזהו לפי שהתורה
היא בח
יז עצמות כו' ,דבאמת התורה גופא הוא בחי' עצמות
א"ס כו. ,ואיך שנא' בענין התורה אם היא בחי' חכמה או
תענוג ה"ה בחי' עצמות כו' וכמשי"ת ,וע"פ ביכולתה לקבלבחיי
בחי' העצמות כוץ וע"י התורה יש בכא נשמות ישראל לקבל
בחי' עצמות א"ש כו ,,,,,ועל שם זה נק' אמון אומן כוי,
לפי שע"י התורה הוא ההתחברות דעצמות א"ס עם העולמות בכלל
ונשמות ישראל בפרט כו'" ע"כ נקודת השירוץ,
ולמלא דמסתפינא חשבתי למוסיף ביאור בכל הנ"ל בדרך
אפשר עכ"פ ובהקדים תמי :,דמ"מ נשאר מוקשה מדוע הי' נחוץ
בתניא להוסיף המאחז"ל "א"ת אמון וכו.",שאפי' עם נתרץ
(כנ"ל בתער"ב) מ"מ אין זה מוסיף ביאור בהענין המתבאר
ל

בתניא שם?*
----------------* ואפשר שבזה יש לבאר הצ"ע שבלקו"ש שהביא לעיל,
שאף שבהמשך תער"ב הנ"ל ה"ה מסביר השייכות ,אבל עדיין צ"ע
מה זה נוגע להביא שם,

מב

כ"ו אד'.ר  -ויקהל ה'תשמ"ו -

מכ"ז צריך לומר שאדרבא ע"י הוספת המאחיאל חא"ת
הטעם שנענש דור ע"ז שאמר
אמון" וכו' ,מבואר בעומק יותר

"זמירות",

והביאור בכ"ז יובן בהקדים עוד',קושי' ששואל בהמשר
תער"ב ח"א עמוד שנב (אות סעד) וז"ל" :ולכאורה צריך להבין

מאחר דהתורה בבחיי זו היא רק שמחת לב ושעשוע המלך כו'
והנ"ע שעשוע המלך בעצמותו כו' וגע ידע אנוש ערכה כו',
אלב מה-נענש-דוד בזה שהי' משבח את התורה ומשמח בה בבחי'
שמחת לבב אנוש ושעשועיו כן' ...ויש לומר רכמו"כ הוא גם
בתורה רעם היות שאינה בעשי' בפועל רק בבחי' ידיעה והשגה
ידיעת התורה,היא גופא מצוה וכמוש"כ באגה"ק
כו',
בקו"אהר
די"ה להבין מ"ש בפרע"ח ,ע"כ יכול להיות בזה בהגי'
התענוג העצמי בבחיז שעשועי המלך בעצמותו שמתענג עם
התורה כו ,",עכ"ל,
ולכאורה עדיין צלה"ב הרי סו"ס דוד שיבח את התורה
איך שהיא בבחיז חיצוניות ,אפילו באם באמר שיכל להגיע
למדריגה בעלית יותר מנוע נענש ע"ז?
אלא,שי"ל.שזהו עומק כוננת התביא בהוספת המאחז"ל
האתת אמון" וכוי ,שבזה רצה להדגיש ענין המיוחד שדש בתורה
 שאפי' כפי שהיא נמצאת פעוה"ז הגשמי מ"מ אינה משתניתמתעילם
דומהותה" היא אפי) כפי שהיא למטה  -היא
תער"ב הנ"ל (בעמגד שנ)נג וז"ל:
וכמ"ש בפירוש בהמשך
גם_בהתורה שירדה למטה כו' ,רק
תענוג
דבאמת יש בחי'
העצמי
שבתורה שלמטה אי"ז מאירבגילויכו'" עכ"ל שם,
וזהו הי" ,הטעות" של דוד שלא הדגיש המעלה המיוחדת
שיש בתורה (שאפי ,כפי שהיא למטה מ"מ היא למעלה מהעולם),
ואם שגותי הי הטוב יכפר בעדי.

ייעלה

-=-

פ.ריח.
_-כפ"ח ארה"ק -

בקונטרס' לימוד החסידות פ"ג (שנד' לאחרונה באגרות
כ.
קודש מאדמו"ר מוהריי"צ ב"ע ח"ג ע' שלא ואילך) כתב וז"ל:
"..,ואיתן לשון יושן ,בלתי מחודש והוא שם ע"ב שאינו מחודש
הוא מחודש ונק ,שם מ"ה החדש ,וכן שם ס"ג הוא
דשם מ
'"ומ"ג ומ"ה הם תהו ומקוןי_דשביהם מחודשים" ,עכ"ל
מחודש,
עיי"ש ועל המילים "ס"ג הוא,כחודש"העיר כ"ק_אדמו"ר שליט"א
השבירההיי _משם_ס"ג" מתעמד בונה ע"מ לסתור
וז"ל" :שהרי
(ל'תאריב"ל_תפר"ח) ויש לפרש הראי' דכיון
יסותר ע"מ לבנות"
רבנין התהו הי' בשביל הסתירה וסתירת התהו הי' בשביל בנין

-

כ"ו אד"ר  -ויקהל היתשמ"ו

מג

-

התיקון והתיקון עצמו מחודש ,א"כ ע"כ גם התהו מחודש
הוא" ,עב"ל,
ואולי יש להעי' מד"ה שופטים ושוטרים תרפ"ב (נד'
שלכאו' מפרש הראי' מבונה ע"מ
בסה"מ תרפו-ת4פ"ג ע'
מטדויז"ל" :והפי' הב' איתן ל' יושך
לסתור וכו' באו"א קצת,
.
וזקנה ,הנה בל' הקבלהיהוא שם ע"ב ,דהענין הוא מה שאינו
מחודש ,דהנה שם מ"ה ה"ה מחודש ,ונק" מ"ה החדש ,וכן בשם
מ"ג הי' השבירה וכמארז"ל בונה ע"מ לסתור וסותר ע"מ לבנות,
בנין וסתירה הוא קדימה ואיחור ,שהו"ע הזמן "...עכ"ל,

עיי"ש ,ויש לעי' בזה.

י.ב.

 ברוקלין נ.י- .כא .בגליון יז (שיט) לפי וארא אות יב העיר הח' דובער
שיחי' לברטוב בהמבואר בס' מאמרי אדמו"ר האמצ ויקרא
עיהתנאים ו,
ב' ,בתחילתו ד"ה איתא בגמ' ,אודות החילוק בין
תאוראים ובין נביאים ,שהתנאים עשו הרבה מופתים נולא
נחשב להם לנס ולמופת) והנביאים (כולל משה רבינו) שהניסים
שעשוונחשב להם למעלה גדולה ומבאר במאמר שם שלנביאים
הי' להם מס"ה בכלל אך לא עליהתורה בפרס ,משא"כ התנאים
כאמוראים שהי! להם מט"ב הק על התורה כמו רע"ק וכו',
ומשום שהי' להם מס"נ על התורה דוקא שהוא ממקום גבוה יותר
על כן לא נחשב להם לאות ולמופת ,כי התורה מחכמה נפקת וכו',
והעיר הנ"ל דלכאו ,איך אפ"ל כן על משה רבינו (בכלל
תורה
הנביאים)  -דהרי ידוע שעיקר ענינו של משה רבינו
ומסר נפשו עלי' עד שנקראת על שמו וכוי וראה בלקו"ש פר'
שמות ש.ז .בזה,
ונראה שהדבר פשוט הוא ,דהנה ,אף שבד"כ מוצאים ~נו
מצינו במשה עוד3",ך
במשה בעיקר את ענין התורה,
הנבואה,מכ"מ הרי
ובמאמר הרי מדבר גבי ענין
ענינים ובבדו"ד ענין
הנבואה ולא גבי ענין החירה שבו ,וכידוע שענין הנבואה
התורה,
במשה לא רק שהיז ענק  ,-בו בנוסף לענין
,
מ
ג
ב
אלא גם ענין עיקרי (אמי לא כחתורה) ,וראה
מגילהי
משה -בינו "שהי ,אב בתורה אב בחכמה
יג ,א ,דאיתא שם
י
ב
ג
 .ואב בנביאות ,ובנבואה גופא ,הרי הי' רבן של כל הבביאים
כל' הרמב"ם בפ"ז מהלי יסוה"ת ה"וג
וראה שם שהיז במעלהי
יותר גדולה משאר הנביאים שהיועלאחריו,

יה

מד

-.כ'ש

אד"ר  -ויקהל ה'תשמ"ו -

(ואולי כעין זה נמצא בסה"מ תר"ס ד"ה,תפלה למשה,
בסופו ,שמבאר שם שתפלה למשה שנק' תפלת עשיר מסייע לבחי'
תפלת דוד שנק' תפלת ענג ,אע'פ שבד"כ ענינו של משה הוא
ענין התורה ולא עגגגיהתפילה ,אולם ראה שם שכותב מיד לאח"ז
"שי"ל שזרע מה שהתורה מסייע לתפלה כו'" ואכ"מ להאריך).

ננמנחמ"מעלדללפסוס

 -יתות"ל ברוקלין נ.יי-נג לה

כב .בפרשתינו פרשת ויקהל פירש רש"י בד"ה ואהליאב
;ל ,5לד)9~1:בט'דן מך הירודין שבשבטים מבני השפחות ו
והוא'מגדול השבטים ל
והשוהו המקום לבצלא-ל למלאכת המשכן
לקיים מה שנאמר ללא נכר שוע לפני דל ,עכ*ל,
א) וצף(דלהבין הרי גם בפרשת כי תשא נאמר (לאיון:
ואני הנה נתתי אתו את אהליאב בן אחיסמך למסה דן הגו',
ולמה לא פירש רשיי שם  -בפעם,הראשוו שנזכה אהליאב  -את
בל הענין שמפרש כאן,
ב) מה חסר כאן בהבכת הפסוק לולי פירוש רש"י ,ומה
מכריח רש"י לפרש כל זה,
ת
ב
י
ת
את
ן
מ
"למטה
הכתוב,
דן"
י
ג) למה לא העתיק רש"
רק מתחיל פירושו :משבט דן",
ולכאורה הי' מתאים יותר אם הי' מעתיק מן הכתוב:
ואהליאב בן אחיסמך למסה'דן ,ועל זה הי ,ממשיך בפירושו:
מך הירודין שבשבטים וכו',
,
י
ל,
שהרי זה שאהליאב ה משבט
בפסוק,דן זה אין צריך רש"י
להשמיעבו שהרי כתוב בפירוש
ד) מהו הפירוש במה שכתב רש"י" :לקיים מה שנאמר"
וכוי ,שזה לשון בלתי רגיל* ולא אמר "וזה מה שנאמה" או
"והוא מה שנאמר"( 1עיין בפירוש רשזי פרשת ויצא (לי כב):
דרך זה בפרשת תרומה (כו ,סו)!
הוא ששיייססדד הפייס יכו
הוא
הבבלי),
י או "והיינו מה שבאמר" (עיין בפרשת וירא
(כא כא) :היינו האמרי אינשי).
הרב וו ,ראזענבלום

עי

-----------------מובן בפשטות.
*וגם אינו

ברוקלין נ.י.

-

כנו אד"ר  -ויקהל ה'תשמ"ו -

מה

שו נ  1ת
כג .א) בילקוט ראובני ויגש 1מו ,כג (עה"פ פינחס כו ,ח)
דודובני
פלוא אליאבך מביא מכנפי יונה ח"ד סכ"טן :משיח בן

שאמו מדן

1

ב) בזהר שלח קעג ,ב :חפצי בה אתתא דנתן בר דוד אימא

איהי דמשיחא,
=----בחמדת ישראל (במפתחות יד ,א) מביא :דעת העה"ק,
דמשיח יהי' מזרע נתן ,דמזרע רחבעם נהרגו כולם (אבל בניצוצי
הי וכן
זהר שם העיר שבהוריות יא ,ב נקטו דיואש בן המלך
חח
אי
מזרע שלמה) וראיתי מקשין מד ,הר"מ בפיה"מ  ,,,שמש
זייהי'
מזרע שלמה? ולענ"ד מדחזינן דהר"מ ז"ל בהלכה לא זכר זה,
וכ' סתמא דמשיה יהי' מזרע דוו נראה דהור בי' (ועפ"ז צ"ל,
 1דהדר גם ממ"ש  )1באגרת תימן 2ן בחה"מ ,ששניהם בכתבו
קודם ספר היד),
אבל עיין בביצוצי זהר שם ,שחידש שנתן מת בלי בנים
ושלמה יבם אשתו עיי"ש,
ג) זהר וירא קי ,ב :בכירה אמרה מואב מאבא הוא ,,,
דזמין מלכא משיהא לנפלא מיבין .,,,ובאחרא (והצעירה גם הלא
ילדה ותקרא שמו בן עמי)  ,,,דלא נפק מיבה חולקא להקב"ה,
הרח"ו (הובא בורך אמת לזהר שם  -ובתום ,אריכות באור
החמה לזהר שם) פין המשיח לא יצא משלמה ונעמה אשתו  ,,,אלא
מן רות ,אבל הקןה ממ"ש בזהר שם יתמוך" :וכל שאר מלכיו
ומלבא משיהא" ומחפצי בה לא מצינו שיצאו ממנה שאר מלכין
אלא מנעמה וצ"ע,
כמה ממפרשי הזהר תירצו זהר זה כמה אופנים ,אבל לא
העירו מזהר שלח הנ"ל,
החיד"א מביא בשם הרמץ (הובא בניצ אורות שם :בי"ב
וצינעלם ממני ----
(לעיל כתב בסימן י"ב ,זהוא פיז הר"ת ,אבל
כוונתו) כי העיקר ווו ,ונעמה לא מלקא בחושבנא במו שאר
נשי מלכי ב"ר,
הצ"צ באוה"ת נ"ך ע' בה מביא את זהר וירא הנ"ל:
דזמוו מלפא משיחא לנפקא מנין  ,,,מואב שהוא מאב ,א"כ למעלה
באצי' בחיז זו היא גבוה מאד ,י ,ונתו מעלת המשיה  ,,,ולבן
יצא מרות המואבי ,וכן ,ע"ש,

י

---וראה ג"כ בד"ה אל תצר (כן צויין בסוף אוה"ת דברים
כרך ו' שזהו ד"ה חדש) אוה"ת דברים ע' כז שמביא את הב"ר

כי שת לי

אלקים זרע אחר  ,,,וזה מה"מ (מלך המשיחן שהוא בא

 -כ"ו אד"ר  -ויקהל ה'תשמ"ו

מו

ממואב ,ועד"ז באוה"ת ויצא ע' תתתכז,
אף שלכאן' משמעע מדעתו (במקומות אלו לעכייפ) שמשיח
יצא מרות ולא מנעמה העמונית (אשת שלמה) אבל אין הכרח בדבר
שכן דעתו ,ויכולים לפרש דבריו בדברי שאר המפרשים שם,
בלקו"ש מובא בכ"מ:

מזרע דוד ושלמה אבל בכל פעם צוייו

לפיה"מ וכו' קבמקומות שראיתי לא הוזכר אם זה מתאים לדעת
הרמב"ם בי"ד  -כנ"ל בחמדת שלמהג
הרב שמואל דוד ת ,הבהו
 ברוקלין נזי--,כד .בגליון כה (שבז) העיר הר' יצחק אייזיק לוין למ"ש
במפתחות אנשים לאגרות קויש אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע הנרפס

בסוף הי"ב:

אקסילרוד ,הרב ,יא קלו :כיון.שה"ר אברהם אליז אקמיל
היה רב בבאלטימרף לכן יש לשעו שגם כאן הכוונה ל"אקסילרוד,

אברהם אלי,",
המעיין בתובל האגרת יראה שבודאי .לא נכתבה א 5הרב
אברהם אלין אקסילרוד ,לא רק בגלל השפה ,שנכתבה באבגלית,
אלא גם בגלל התוכן ,שמודיע לו שטהרת המשפחה היא אחת
םעקרי
אימ
היסודות של דת ישראל ,התוכן והסגנון בודאי אינו מת
באגרת לאחר מגדולי החסידים התמימים בארה"ב,
הלל ,יא כ :הכוזבה היא להלל הזקן,
ואשר על כן ??? וכן הוא בשם שמאי דלקמן האיש_
ווייס ,י"ר ,ו קם; ווייס ,יא קי :זה אותו
היא מנין לך ??? וע"פ התוכן נראה שאין כל קשי:ביניה
תתרכג ,יב ריו :בחלקבב מדובר על
ווינטער,
אי
ות
ר,מר
חת האחיות היא "וויבטער חנה",
האחיות ווינטע
חמשה אחיות הן ,וכאן מדובר רק בשתים מהן ,מבלי לזהו
בשם ,ומנין לו מי הן???
זוין משיקגו :והכוונה היא ל"זוין מרוכי",
----------וין משיקגו נפטר בתחלת תרפ"ו ,כמבנארהר' מרדכי ז
י ,,,
באג"ק ח"א אגרות קלו-ז ,א"כ איפוא" ,מר נעוין שי
מטשיגאגא" הנזכר באגרת י"ב תמוז תרפ"ו אינו הר' מרדכי ז
-

-

כ"ו אד"ר -לויקהל ה'תשמ"ו -

מז

יחד עם זאתן,הריני מביא הערבתי להשתדלותו לתקן
ודאי יהיה לתועלת,
הטעויות שבסדרת אגרות קודש ,שחלקם ב

הרב שלום דובער לוין
 -ברוקלין נ"י- ,

לזכות הילד
משה אלכסנדריושא
שיחי' לאורך ימים ושנים טובות
לרגל הכנסו לבריתו של א"א ע"ה
ביום ראשון ,כ"א אד"ר תשמ"ו
ולזכות

אחיו ואחיותיו שיחיו
",נתק

נדפו) עלידי

הרה"ת שלים הלוי וזוגתו מריס בריינדל שיחיו
הורביץ

