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ל ק ו טי שי

חו ת

א.
כלקו"ש פ' תשא ש"ז ,מביא דברי המדרש דע"י שבירת
הלוחות היאשחברת זכו לקבל כהוספה ללוחות שניות הלכות מדרש
ואגדות כפלים לתושי',
הלכאורה צלה"ב:
דהנה במס' ברכות הזב ,עה"פ האתנה לך את לוחות האבן
והתורה והמצוה אשר כתבתי להורותם ,לוחות אלו עשרת הדברות,
תורה זה מקרא ,והמצוה זו משנם ,אשר כת אלו נביאים
וכתובים ,להורותם זה גמרא ,מלעד
שכולםבתניתנו למשה מסיני,
ודרש זה מובא בהקדמה למשנה תורהו וכן בפי' רבינו יונה
באבות א"א,
ובמסי מגילה יט,ב.עה"פ ועליהם ככל הדברים אשר דבר
הי
תורהעמכם בהר (דברים טיל  -מלמד שהראהו הקב"ה למשה דקדוקי
ודקדוקי סופרים :ומה שהסופרים עקירים לחדש ,ומאי
.

ניהו  -מקרא מגילה,

וראה טרשות הר"ן בביאור מאמר זה ,שגם כל הדרכים
השונות של מראש ההלכה והאגדה נמסרו למשה ,וגם במסרו לו
הבעיות והשאלות שבהם נחלקו לעתיד לבוא חכמי הדרררת,
ועדףז מובא בלקוטי לוי"צ  -אגרות עי ? 10שכל מה
שנאמר בתושב"כ ובתושבע"פ הן בהלכה והן באגדה( ,עיי"ש)
כולם ממש אמר ה' ובאותו הלשון ממש שנאמרו כמו שהוא ממש,
בלקו"ש חי"ט עי  252ואילד שמבאר באו"אל?בהערה
 24מבאר-דא"א לרמר שלמד בדרר ראיז ולכו מכריח בפנים השיחה,
שלמד את הכללים ,אבל באגרות הנ"ל ,מבאר שג"ש הפרטים וכו'
למד),
ויש להעיר ג"כ מלקו"ש ח"י ע'  194שמבאר דההמב"ם
בהקדמתו למשנה תורה אומר חידוש לגבי מה שכתוב במס' ברכות

~יראה

עיי"ש,

והנה כל דרשות הנ"ל מורפדימעל פסועים שעוסקים בנתינת
לוחוה ראשונות ,א"כ מה הפירדש בכפלים לתושיה שמובא בשיחה?
ואף אם נאמר שביאור השיחה קאי לפי שיטת המדרש בשמו"ר פמ"ו,
עדיין צלה"ב אם הי' עניר דכפלים לתושיה ,לפי כל הנ"ל,
ותנה ,במגילת אסתר על מהמ"צ בשרש ראשון (דף ט) מבאר
מימרא דמס' מגילה הנ"ל דאון הכוונה שניתנו לו זאת המצוה

-
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ה

למטרה אלינו ,שהרי הפסוק אומר" :תורה צוה לנו משה" דמשמע
מצות כמנין תרי"ג מסר לנו משה ואין המגילה בכלל ,,ומש"כ
במס' כרכות (הנ"ל) אין פירושו שכל אלה הדברים ניתנו לו
ליתנם לנו ,שאם כן למה כבש נבואתו  ,,,אלא פשט המאמר
י
כ
כל הדברים ניתנו לו למשה ונגלה לו כל מה שעתיד להתחדש אחר
זמן ,וגם הראה לו ה' ית' הכל בכתב ,אבל לא שיגלם ויאמר
אותם לישראל ורק החומש לבדו עם פיררשו נתן להראות להם
בדורו ,עיי"ש,
וראה הקדמת המשנה לתוס' יום טוב,
לפי"ז ,י"ל דהכפלים לתושי' הין שלאחר שבירת הלוחות,
הקב"ה נותן רשות למשה לגלות הלכות מדרש ואגדות לבנ"י,
אבל הלשון במדרש הוא "אני נותן לך שיהא בהם הלכות
מדרש וכו' דמשמע שעדיין לא ניתן גם למשה ,וכן ביאור הנ"ל
הוא מתרץ רק מהו הכפלים לתושיה לגבי בנ"י ,אבל לגבי משה,
אין שום ביאור עדיין ,איך נתינת לוחות שניות ,הוריד את
צערו של משה ,דהרי אף שחזרו הלוחות ,אבל לא באופן של כפלים

לתושיה ,לגביו,

הרב מיכאל לוזניק
 מיאמי-פלארידא -כלקו"ש תשא ש"ז( ,מ"ג) איתא" :און ווי פארשטאנדיק
ב:
אויר פון רעם מקור המאמך "יישר כחך ששברת" (מנחות צט,סע"א
ואילך) " -אמר ר"ל פעמים שביטולה של תורה זהו יסודה דכתיב
שברת  ,,,יישר כחך ששברת" :דער פירוש הפשוט אין "ביטולה
אשר
של תורה זהו יסודה" איו ,אז "ביטולה לל תורה" גופא סוט
אויף דעם יסוד (וקיום) פון תורה (ווארום אויב מ,זאל לעלנען
אז דער "יישר כחר ששברת" איז בלויי צוליב הצלת ישראל -
קען מעןיניט זאגן "זהו יסודה" של תורה)",
ובהערה  22שם" :ובפי' הבעש"ט (כתר שם טוב טל"ד)
במחז"ל זה ש"ע" אכילה ושתיז ועסק משא ומתן מתבטל האדם
י אז נחה הנשמה  ,,,ומתחזקת לשוב לדבוקות
מלימוד תורה ,,,
יותר עליון" (וראה לקמן הערה  ,)37וראה גם סיפור (ופתגם)
הצ"צ  4סה"מ תשי"א ע' ,242
~משא"כ לפי' רבינו גרשום שם "יסודה ,קיומה כדאמר
מבטלין ת"ת להוצאת המת ולהכנסת כלה" ,היינו שזהו"ע של קיום
מצוה  -אינו גלאטיק הלשוו "יסודה" ,שהרי קיום מצוה אינו
ענין של ת"ת ",,,לעכ"ל,
ולכאורה יש לבאר פי' רבינו גרשום דשפיר קיום מצוה

1
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הוא גם ענין של ת"ת  -דכתב אדה"ז בהל' תלמוד תורה (פ"ר
ה"ד)" :אפילו ת"ת של רבים נדחה מפני מצוה
אחרים כמו שאמרו (כתובות י"ז) על ר"י נר
י
א
ע
ל
א
לתלמידה ~ראו את המת או את הכלה הי' מפסיק מתלמודו ללות
המת ולהכניס הכלה לחופה  ,,,שבכל ענין אין ת"ת אפי' של
רבים דוחה שום מצוה שאצא לעשותו ע"י אחרים ואפילו היא
חכמה הם מעשים טובים
מצוה קלה של דבריהם ,מאחר שתכלית
והתלמוד הוא גדול מפ'3ישמביא לידי מעשה ,וכן עיקר " ,,,עכ"ל

שא"א לעשותה ע"י
כשהי' מלמד

עש"ב,

והנה בלקו"ש חלק י"ח (ע'  )154מבאר" :דער פנימיות'דיק,
פשט אין "לא המדרש עיקר אלא המעשה" ך4בות פ"א מי"ג] איו

[ניט נאר אז עם
י תלמוד און סיי מעשה (אלם
דארפןאוןזייפןוןמי
מעשה דער עיקר
באזונדערע ענינים),
זיי ביידע איז
 נאר',אז דער "עוקר" פור כללות עבודת ה' איז ,אז דאס זאלאראפקומען אין מעשה; דיה ,אויד אין מדרש עצמו ,ובסגנון
אחר  -אויך אין די אופני עבודה ביי וועלכע מ'איז אויסגעטאן
פון וועלט (און מעשה) ,איז וייער עיקר און תכלית ומטרה צו
פועל זיין אין דער עבודה פון מעשה וכמאמר חז"ל (קידושיר
מ,ב ,וש"נ) "תלמוד מביא לידי מעשה",
וע"ש שמבאר באורך הענין של "תלמוד מביא לידי מעשה",
שיש בזה ג' אופנים:

די
א) המעשה הוא ה"אבן הבוחן" שהתלמוד (שמביא לי
הוא כדבעי ,והבחינה שאייה סברא היא אמת לאמתו,

מעשה)
היינו כשהיא מתאימה ומגיע לפס"ד אליבא דהלכתא  -לפועל,
ובעבודת הנפש; הבחינה שההתבוננות הוא לאמתו ,היינו
כשמגיע לידי "בכן" בעבודה בפועל,
מקושר
)
י
ד
י
ל
ב) השלימות של תלמוד
ב"(מביא
מעשה",
כפי שרואים בפועלך שבכדי להחליט איזה מהסברות הסותרות
שבשכלו נכונה [ומפני שזה נוגע למעשה בפועל לכו מוכרח להחליץ
צריך ללמוד ולעבור שוב על כל הסברות אלא בעמקות יותר ויותר
עד שיגיע לידי החלטה בזה ,ולכן אומרים "תלמוד גדול" "שהתלמו,
מביא לידי מעשה" ,שהכוונה בזה [לא רק שהמעשה הוא ההבחנה
על התלמיד אלא) שהמעשה גורם ועושה את התלמוד גדול ,וזה
קשור במה שמעשה גוים גדלות בתלמוד,
ג) ה"תלמוד (מביא לידי מעשה)" איך שהוא (לא בגלל
"תלמוד" ,אלאן בגלל מעשה גופא  -שהוא מוריד את אור השכל
ב"מקום" של המעשה באופן שבשעת עשייתו ,האדם הדור באור השכל,
ע"ש באורך בכ"ז,

ך
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ז

ולפי"ז מבאר שם ,שחטא המרגלים היה .,שלא רצו לעזוב את
המדבר ולהכנס לא"י ,היינו שרצו שעיקר העסק יהי' בלימוד
התורה ,ולא בעבדדה של מעשה המצות ,אבל כוונת הבריאה בעיקר
הוא ע"י מעשה המצות בדברים גשמיים ,ושרחש הנהגת המתגלים
הוא (לא שלא רצו מעשה בכלל אלא) שהסר להם תכלית השלימות

בתלמודם גופא ע"ש,

נמצא ,שבקיום מצוה ע"י"ביטולה של תורה זהו יסודה"
שבזה מתבטא תכלית השלימות בתלמוד  -והיינו שהמעשה הוא ה"אבן
הבוחן" שהתלמוד הוא כדבעי ,ולפי'ללכאורה קיום מצוה שפיר
הוא ענין של ת"ת והוא ע"ד פו ,הבעש"ט ויל"ע,
הרב ישכר דוד קלויזנר
 נחלת הר חב"ד -ג,
בלקו"ש פ' ויקרא (סעי' ו') מבאר החיבוק בין הדין
דהידור מצוה שבכל המצוות ,להדין ד"יביא קרבנו מן היפה
המשובח ביותר" ,דהדין דהידור מצוה הוא בעיקר בשביל קיום
המצוה של הגברא ,כלשון הגמ' "התנאה לפניו במצוות" ,היינו
דעי"ז שהדבר כמה שהוא מקיים המצוה הוא נאה ,הבה קיום

המצוה של הגברא הוא באופן של התנאה לפניו ,אבל בקרבנות
הבאת "היפה והמשובח ביותר" אי"ז רק משום הגברא אלא מצד
גוף הקרבן ,שעצם הקרבן הוא בשלימות יותר עיי"ש בארוכה,
ויש להעיר בזה במ"ש בביאורים לשטמ"ק (החדש) מבחות
ס"ד ,שמבאר ג"כ ההפרש בין הדין ד"מבחר נדריך" והדין
הכללי ד"הידור מצוה" ,דהדין דמבחר נדריך הוא דיו בעצם
הקרבן ,והדין דהידור הוא מצוה על הבערים להדר ,וכ"ל
דנפק"מ ג"כ עענקן,אם צריך לכזכז יותר משליש או לא,
דמצד הדין דהידור אמרינו בב"ק טיב ,עד שליש ,משא"כ מצד
הדין ד"מבחר נדריכם" ליבא שיעור( ,אבל יש יהעיררדהרמב"ם
לא הביא כלל להלכה דבהיוור מצוה עד שליש ,וי"ל בזה עפ"י
מ"ש בלקו"ש ח"ה ע 453 ,דמערבא משמי' דר"ז (ב"ק שם) אינם
מחלקים בזה עיי"ש ,ויפי"ז אפ"ל דהרמב"ם פסק כמערבא,
ואכ"מ) ,עיי"ש בארוכה שתירץ בזה כמה קושיות,
אבל אח"כ ממשיך לבאר שיטת הרמשים דהביא הדין ד"מבחר
נדריך" רק כפ"ב ה"ח לעבין ארבעה חוליים אחרים דאין
מקריבין אנתה לפי שאינה מן המובחר ,והכתוב אימר מבחר
כדריר ,משא"כ בפ"ז ה"א לעניו כחוש וכעור לא הזכיר הדין
דמבחר נדריר ,אלא הביא מ"ש וארור נוכל וכו' ,משמע מזה
דרק בארבעה חוליים יש הדין דמבחר נדריך שהוא מצד החפצא,
משא"כ בכחוש וכעור הוא רק דין דהידור מצוה מצד הגברא,
כהי שמשמע מאררר ניכל וכו' דקאי עי הגמרא (וראה כעי"ז

ה
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לקו"ש י"ב סיון תשד'ימ (מעיי גי) לעניך מחש הרמב"ם הפסוק
ד"נןגי ממועד אספתי" דזהו דיו על הגברא עיי"ש) ,ולכן
כתב בזה "לא יביא" ולא אין מקריבין ,כי כאן החסרון הוא
רק מצד הגברא ,ומתרץ 'עפי"ז' ג"כ מ"ש הרמב"ם לגבי ארבעה
חוליים "יראה לי שהורצו" אם הקריבן ,וקשה היא (גבי כחוש
מפורש בגמ' להלן דף פד שהורצו ולמה כתב כאן יראה לי? אלא
כיון דדיניהם חלוקים לגמרי זה מזה ,דארבעה חוליים חסרונם
הוא מדין מבחר נדריכם שהוא מצד החפצא ,משא"כ כחוש הוא
מדין הידור על הגברא ,א"ש
מ"ש הרמב"ם יראה לי ,כי אי
אפשר לפשוט זה מזה עייאש יותר,
וזה אינו כפי המבואר בהשיחה ,דלפי השיחה יוצא דגם
הדין דכחוש וכעור עא יביא הוא מצד מבחר נדריכם כמבואר
בהדיא בסעי' ב' ,ועוד:דלפי השיחה נמצא דאפי' הדין ד"מן
חלב להויי וכו' אי"ז.
היפה המשובח ביותר" דלמידין
שהוא מכי
בדין הידור שבכל המצית
מצד הגברא אלא מצד החפצא,
מפני עצם הקרבו ,וכנ"ע,
ואפ"ע דגם לפי המבואר בהשיחה דבקרבנות כל הדינים
הם מצד החפצא ,היינו מצד גוף הקרבן א"ש הכל ,כי גם אי
נימא שכולם הם דיבים מצד גוף הקרבן פשוט דשייך לחלק בזה,
דבארבעה חכיים הל פסול ען הבהמה ,ובכחוש וכעור לא חל
עליהם פסול אלא דלכתחילה אינם ראויים למזבח מפאת שאינם
מן המובחר ,ומציגו ביורב בכפות תמרים סוכה כטיב ,ד"ה
ומ"ש ,שמיישב שיטת רש"י מקושיית  .התוס' דואנוהו בעינן
רק לכתחילה וכו' ,כ הדבר נמסר לחכמים לקבוע באיזה
ביאיזה הוא לכתחילה ובלולב ראו חכמים
מהם ההידור מעכב ו
(ומר שמעכב עיי"ש ,וראה מקראי קודש סוכה וח"ב ע ,קכ"א)
שהאריך בזה רבלולב גופא לא ראו חכמים לומר שמעכב רק ברבר
מיוחדים שפסולין מחמת הדר ,אבל בשאר פגם של יופי והידור
דינם כשאר הידור בכל מצוה שאינו מעכב עיי"ש ,ובהררי
קודש שם ,א"כ גם הכא י"ל דאף דגם בחוש וכעור הוא מדיו
מבחר בדריכם מ"מ כזה אמרו דאינו פסיל ,רק שיא יביא מהם,
משא"כ בארבעה חוליים חל עליהם פסול דאסור להביאם(( ,ראה
אבר האזל סוף הל ,איכרי מזבח ואפי ,אם שחטן יא יזרוק
עליהם דם) ורק שהרמב"ם כתב יראה לי דבדיעבד הירצו,
ואי אפשר יפשוט זה מהדין דכחוש כיון שהם אינם פסולים,
ועפי"ז י"ל ג"כ דאף דעגבי כחוש וכערר,יא הביא
הרמל'ם הדיו ו"מבחר בדריכם" ה"ז פשוט משום שכבר הזכיר זה
יעיל ,והא דהבוא הפסוק דארור כוכך וגו ,,י"ל דקמ"ל בזה
דדין זה הוא רק אם אפשר לו להשיג עדיף מיני' ,וכסיום
הפסוק שם "ויש בעדרו זכר ונודר וזובח משחת לה'" היינו

ט

גו ה:תשמ"ו -

דבא לבאר בזה ולא חל פסול על כחוש

וכעור-ואלא' דאמ,-

שייך להביא עדיף ממנו חייב להביא (וראה באבו "אוו
בין נדר ונדבה) ובזה מתורץ ג"כ למה לגבי ארבעה-חוליים
כתב "איו מקריב7ם" ולגבי כחוש וכעור כתב "לא יביא"
דארבעה חוליים הוא מדין מבחר נדריכם
(דאי"ז כמ"ש המ'ל
שחל על החפצא ,וכחוש הוא מדין הידור של הגברא ,אלא)

ההפרש

דבארבעה חוליים ה"ז פסול בהקרבך ,משא"כ בכחוש וכעורלאינם
נפסלים ,אלא דלכתחילה אינם ראויים מצד החפצא להביאם,
(ובפרט אי נימא כמ"ש בס' משנת יעבץ או"ח סי' ס"ז
(מובא בהערות וביאורים גליון כ"ד ט"ב) וראה גם בהערה
בי
 28בהשיחה ,דהרמב"ם לא הביא כלל הדין דהידור מצוה לג
סוכה נאה לולב נאה כו' כי פסק כר" 7בן דורמטקית דהדיו
דהידור הוא רק במעשה המצוה מהמעשה צ"ל באופן מהודר,
ולא מצד עצם חפץ המצוה ג""ש ,ודאל איך לזמר רכחוש
וכעגה הוא מדין הידור מצוה ,כיוך דעה דומה ללולב נאה
וסוכה נאה וכו' דלא פסק בהם בכלל הדין דהידור מצוה ,וא"כ
צ"ל דוהו מדין מבחר נדריכם),
ב) במ"ש בהשיחה דהדין דהידור מצוה הוא בעיקר מצד
קיוט הגברא ,אפשר לפרש ייסודו הוא להראות שקיום המצוות
חביב אצלו ,וע"ד המבואר בריה דט"ז למה תוקעיו ומריעיו

כשהן יישבין יתוקעיו ומריעיו

כשהן עגמדון

לערבב

כדי
כשישמע ישראל
השטן וברש"י שם ד"ה כדי כתב ונ"ל :שלא ישטין
מחבבין את המצות מסתתמיו דבריו ,עכ"ל ,והיינו משום
דכשמקיימים בלי חיבוב עושיה-רק מה שמנכרח וגם בפ"א יוצאים,
אבל כשתוקעים וחוזר ותוקעיטיזה מראה על אחביבות ,וטו
הוא בלקו"ש חט"ז (פור7ם ב)) ע5,1ס 3דכשעושה דבר בעל כרחו
עושה רק כפי שמוכרח ,אבל אם יש לו רצין וחפץ עצמו אינו
מסתפק רק לצאת ידי חובתו אלא מוסיף ומהדר בזה עייקש,
וער"ז בעבדנלנו דיסות ענין ההידור במצוות הוא בעיקר
מצד הגברא דעי"ז מראה שקיום המצוה חביב אצל) עד שרוצה
שיהיז באופו דהתנאה לפניו וכו' לא רק מה שמספיק
לצאת ידי
חובתו ,ועי ,פסחים צט,ב ,דערבי פסחים סמוך למנחה לא
יאכל אדם עד שתחשך כד 7שיאכל מצה של מצוה בערב לתיאבון,
ועי' ברשויי ורשנ"ם שם דזהו מדין הידור מצוה ,וכן בחוסי
ברכות כאלב ,ד"ה עד כתבו דאעפ"י ששומע כעונה מחמ עינה
חשובה טפל הידור מצוה ,הר מוכח דאף דיכא אי"כ חפצא
י דהידור מצוה כי כנ"ל יסודו
שהוא נאה ,מ"מ יש כאן הדיו
הוא בהגברא שמראה שהמצוה חביב עליו,
ועי' ג"כ בביאור הלכה ר"מ תרנ"ו שכתב דבאתרוג

י

-

צו היתשמ"ו -

או לולב ש"ש בו חשש פסול שתלו 7בפלוגתא דרבוותא אף
שהלכה דכשר צריך לקיים הידור מצוה עד שליש לקנות אחר
לצאת כל הדיעות .עיי"ש ,דמשמע דלצאת כל הדיעות הו"ע
של הידור מצוה הנלמד מקרא דרה א-לי ואנוהו ודינו בשליש,
אף דגם הכא לכאורה אי"ז שייך
נאה ,דאפשר דאתרוג זה
שיש פוסלים אותו הוא הדר וכו'לחפי
מ"מ יש בזה הדין דהידור
מצוה ,כי כנ"ל כ"ז הוא מצד קיום הגברא שמראה חביבות המצו
אצלו ,ולכן הוא מחמיר ע"ע לצאת כל הדיעות,
ג) ועי' ברמב"ם הל' מילה מ"ב ת"ד רכל )מן שעעוסק
במילה חוזר גם ול צזצין שאינם מעכבין ,אבל במירש חוזר
ו המעכביו ,דוהו גם בחול ,דאחר שפירש אינו .
רק על ציצי
חוזר כלל לחקו ציצין שאינן מעכבון (לא כדעת הטור יו"ד
סי' רס"ו דאינו חוזר רק בשבת עיי"ש) ,ובס' בית הלוי ח"ב
סי' מ"ז ביאר שיטת הרמונים ,דזה ודאי דקיומו של המצוה
באופן היותר נאה ומהודר הוי הידור במצוה ובקיומה ,מ"מ
גבי מילה אחר שכבר פירש הרי כבר נגמרה מעשה המצוה לגמרי,
דהא המצוה למול את בנו וכבר מלו ,ואם יחזיר אח"כ על
ציצין שאינן מעכביו את המילה יתנאה בלי קיום המצוה ,דדיו
הידור שייך רק בעת שמקיים המצ,ה ,אבל אחר שבבר פירש אא"כ
מצוה בלא מצוה לא שמענו
שום מצוה וא"כ במה יתנאה דהידוי
עיי"ש( ,ועי; הגרי"ז על הרמב"ם הל ,חנוכה),
ויש לבאר-זה עפ"י הנ"ל דהדין דהידור מצוה "וא דין
בקיום,הגברא שקיומו הוא באופן מהודר ,ולכן טב"ל להרמב"ם
דאהר שכבר קיים מצוותו ,לא שייך כאן עוד הדיך דהידור,
משא"כ אי גימא שהוא דין מצד עצם החפצא י"ל דאין נפק"מ
בזה,
ס(,
וראה בשו"ת ההמבים פאר הדוך
קי"א דסב"ל לגבי
הדלקת נר חבובה דאם הדליק נר אחד שנוא עיקר המצוה ,ואח"כ
השיג נרות נוספות לקיים הדין דמהדרין חוזר ומברך אם לא
כוון בתהילה עיי"ש (מובא במג"א סי' תרנ"א ס"ק כיה ,ובסי
אבודרהם בסדר הדלקת נר חנוכה ,וראה לקו"ש ח"כ  209הערה
( ,)1וקשה דלפי הנ"ל יוצא דאחר שככר קיים עיקר המציה
אי"כ דין הידור כלל ,ובנ"ח מב"ל דגם חוזר אח"כ ומברר?
ולפי הב"ל אפיל דשיטת הרמב"ם הוא דחלוק הדין דמהדר
בניוח מדיו היהור שבכל המצוות ,דבכל המצוות הוא מצד קיום
הגברא ,משא"כ כג"ח הוא מצד החפצא דעצם הנרות הנוטפת
מוסיפים בפירסום הנס ,וכמפורש כלקו"ש שט בח"כ הנ"ל בשיטת
הרמב"ם שכתב דירות הנימפות נעשה חפצא דמצוה עיי"ש
בארוכה( ,וראה גם בהערות וביאורים גליון קי"ח ס"א בארוב

יא,:

-

צו ה'תשמ"ו -

יבזה חלוק הומבוים עט התוס' דהתוס; סב"ל דהדור רנ"ח הוא
מדין הידור שבכל המצוות משאחכ לדעת הרמב"ם ואכמ"ל) ,ולכן
י"ל דכאן שאנן האפי' אם כבר הדליק מקודם נר אחד וקיים עיקר
המצוה שייך הידור אח"כ מצד עצם החפצא ,כיוו דאי"? דדן
בהגברא דוקא שצריך לקיים חיובו באופו של הידור,
ג
*
*
ד) במ"ש בפערה  10דמ"ש הרמב"ם בריש ההלכות הדרן
"מובחריו" אפ"ל שהיא פרט בתמימים או שנוא עננן בפני עצמו
.
עיי"ש ,ראה באבן האזל שם דסב"ל הוא ענין בפ"ע ,כוונתו
למ"ש נפרק ב' ,אבל בס; משנת ראשונים בשביל "קודש ריש הל'
איסורי מזבח האריך לבאר י"מובחרין" כאן ,הוא דין אחד עט
ם וקאי על מ"ש הרמב"ם בפ"ב ה' י"א אם במצא אחד מאבריה
תמימי
הפנימיים חסר אע*"ישאינה טרפה ואינה בעלת מוס אסירה למזבח
שאין מקריביו חסר כלל עיי"ש ,דזה ידעינן מתמימיו שאינו
מובחר ,ויה פסול אפי'יבדיעבד לא כנדי חוליים דרק אינו
מובחר אבל הוא תמיט עיי"ש בארוכה ,וראה גם בס' משאת המלך
.

סי'

א),

*

ג

*

ה) במ"ש בהעדה  20דלהרמב"ם מצד הרוצה היפה והטוב
יביא)תחילה מן השני שבראשון כדמשמע מפיהמ"ש (ע"ד שכתב
בהר המור7ה לשיטת התוס' בהיפר) יש להעיר דבס' טהרת הקדש
מנחות פו"ב בסוף תוד"ה שוויו הביא ג"כ הפיהמ"ש ודזיק ג"כ
דמצד הטוב והיפה באמת אינם שווים ,אלא דכתב ג"כ דכווננתו
עוי"ש ,וטעמו נראה דהראשון
דטוב יותר להביא הראשון
הוא זר יותר (ולכושבשנילמנורה) וזה הידור גם במנחות,
"נ
יש
וב
ש
י
ש
כ
לי כדמשמע במתניעיו שם פו,א ,דעביד ק"ו האם הוא לאכילה
כ"ש דצריך זך ,אלא דיש לימוד דבפועל אי"צ ,אבל משמע דעכ"פ
הוא הידור ,וכן הוא מעמד של הר המורי ,לדעת התיס' ,אבל
בההערה יוצא לתיפור דשני שבראשון קודם,
,
פ
תצוה
ויש לבאר מ"ש בההערהע עפ"י מ"ש רא"ם_נריש
שבא לאכילה אדרבה שני עדיף
(מובא בלח"מ שם) דלענין מנחות
שיש בו מתיקות 17תר ,ועפי"! מובן ג"כ דהשני שבראשוך טוב
יותר לאכילה מצד המתיקות ,מראשון שבשני ,אף שהוא זו יותר,
מ"מ לענין אכילה אינו נוגע כ"כ( ,ומה שהקשה הלח"מ דלהרא"ם
מחו הק"ו בהמשנה שם הרן מנחות שהוא לאכילה אי"צ זך ,כבר
תירץ בס' יד דוד מנחות שם וכן במעשי למלר שם) וזהו כעין
דעת רש"י שם שהחידוש הוא דהראשון שבשני שוה להשני שבראשון

עיי"של

הרב אברהט יצחק ברוך
בזשיבה גערליצקי
 ר"מ-

יב

-
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ד .בהליקוט דפ' ויקוא ש"ז ,מבאד שבענוןדהקרבנות יש
שני ענינים א) מצד החפצא ,בן מצד הגברא ,וז"ל" :בקרבנות
אבער איז דער גדר המצוה  -די קדושה דהקרבו גופא ,דאס
הייסט דאס וואס ער איז מקדיש און גיט די זאך אוועק לה',
ס'איז דערביי אויך דא זיין קיום המצוה ,ער איז דערמיט
מקיים רעם נדר וואס ער האט אויף זיך גענומען אויף ברענגען
א קרבן וכיו"ב ,אדער ער איז מקיים מצותו צו ברענגן דעם
באשטימטן קרבן וואס ער.איז מחוייב ,דא איז אבעה דער עיקר
ניט דער קיום המצוה של הגברא ,נאר בעיקר די פעולה אין דער
חפצא  -דער מקריב זיין א קרבן לה' ,אוועקגעבן די בהמה
וכו' כה'" ,וע"ז מביא הרמב"ם ראי' ממ"ש "מבחר נדריכם "
"דאס איז נוגע צום גוף קדושת הקרבן ,און דעריבער טאר
אין דעם ניט זיין קיין פחותות ,אפילו ניט (אין דעם מראה)
כחוש וכעור ",,,עיי"ש,
והנה בלקו"ש חט"ו (בראשית ( 117סוף עמוד  23מדייק
"לרבנו מן
ממ"ש הרמב"ם "הרוצה לזכות עצמו" זאל
י שמדיוק הלשון
היפה המשובח ביותר שבאותו המין שיביאברענגע
ממנו",
"שבאותו המין שיביא ממגו" "איז משמע ,-אז דער -ענין פון
"כל חלב-לה'" מיינט נאר דעם משובח [מובחרת פון דעם מין
וואס דער מענטש וויל ברענגער ,אבער ניט אז ער זאל
אויסקלייבן (אויך) דעם בעטטן מיס וואס ער ,קען ברעגגעו"ן.
ומקשה ע"ז "דארף מען פארשטיין" :כל חלב לה ",איז
מינים וואס
לכאורה כולל אויך דעם חלב ומובחר פון
מיקען ברענגען  -פארוואס זאגט מען אזדי"כל חלב לה'" מיינט
נאר "באותו המין שיביא ממנו? (רמתחיל לבאר שכן מצינו אצל
הבל (שמזה מביא הרמב"ם ראייתו) ,ושואל דהא גופא מעמא בעי,
"אין וואס באשטייט די מעלת המבתה "מן היפה המשובח ביותר
שבאותו המין" לגבי מנחה מן המובחר שבמינים?
ומבאר שם דהענין ד"כל חלב להז" הוא שבזה מראה-
שהכל הוא של הקב"ה ,ולכן מביא המובחר דוקא מאותו המין,
להראות שהקב"ה הוא הבעה"ב גם על אותו המין הפחות יותר,
ולכאורה כל הביאור שם הוא רק בפרט הגברא ,שהאדם צליך
המבואר בהלי!
להראות שהקליה הוא הבעה"ב על הכל ,אבל
עוד אינו מובך ימה לפי דעת הרמב"ם איבו צריך להביא ממין
המובחר ,וצריך להביא רק המובחר מאותו המין ,שהרי מבאר ב"ל'
שעגור הקרבנות היא ענין החפצא" ,דאס איז נוגע צום גוף
קדושת הקרבן ,און .דעריבער' טאר איר דעם ניט זיין
פחיתות ,אפילו ניט (אין דעם מראה - ",,,ולפי"ז למה אינו
צריך להביא ממזן המובחר?

יפי

חייי

י,ב,י,
 -תלמיד בישיבה-

-

צו ה'תשמ"ו -

שי
ה.

יג

ח1ת

א) בהתוועדות דש"פ ויקהל ש"ז ,בביאור פרשתי נת'

דבנדבת המשכן ,מי שהי' לו זהב ,הביא זהב ,ומי שלא הי'
הקשה :עשיית
אלא נחושת בלבד ,הביא נחושת וכו' ,ולפי"ז
המשכן הוא ענין הכי כללי ועיקרי אצל בנ"י ,וא"כ כיצד יתכן
שבענין כללי ועיקרי כזה יודגש לתמיד חילוק בין עשירים
בנדבת המשכו לענים שלא הי' ביכלתם ליטול
שנטלו חלק חשוב
לו

חלק חשוב בנדבת המשכן? ע"כ,

וכן בפ' ל' פסוק ט"ו כתוב העשיר לא ירבה

והדל לא

ימעיט ממחצית השקל וגו',
וצלה"ב:
דהנה מבואר בכו"כ מקומות בפרש"י שכל אחד מבנ"י יצאו
ממצרים עם ריבוי גדול של כסף וזהב ,והך:
 )1פרק ג ,כב (דברי הקב"ה למשה) ושאלה אשה משכנתה
ומגרת ביתה כלי כ6ף וכלי זהב וגו' ונצלתם את מצרים ומפרש"י
ופצלתם כתרגומו "ותרוקינון" ךובגמ' ברכות ט,ב.מפרשים
כמצדדה שאין בה דגן ,כמצולה שאין בה דגיטן *
 )2פרק יא ,ב-ג וישאלו איש מאת רעהו וגו' כלי כסף

וכלי זהב וגו',
 )3פרק יב ,לה מפרש"י אף מה
הוו נותנים להם וכו',
ד
ו
ע
ו
חמור
 )4פרק יג ,יג מפרש בד"ה פטר
שסייעו
,,,
"יאחד מישראל שלא נטל הרבה חמורים
את ישראל ביציאתן ,שאין לך
ממצרים טעונים מכספם ומיהבם של מצרים ,ומקור לפירוש זה
הוא מגמ' בכורות ה,ב" ,אין לך כאו"א מישראל שלא היו עמו
תשעים חמורים לובים טעונים מכספה וזהבה של מצרים'ק,
ונוסף על כל הנ"ל:
בד"ה ויסע משה  4הסיען בעל
 )5פרק ט"ו ,כ"ב
פרשב"תיכשיטו זהב וכסף ואבנים טובית
מם
כרחם ,שעטרו מצרנם סוסיה
מובהייזות.ישראל מוצאיך אותן בים  -וגרולה היתה ביזת הים
מצרים וכו',

שלא היו

שואלים מהם

וכן יש להעיר מפי ,אור החיים פרשת כה,ב  ,, -וגם
מביזת מצרים נטלו קטן שבכולך משא מי חמורים כסף
אמרו
וזהב כויאבנים טובות וכוי ואמרו עוד שביזת הים גדולה מביזת
מצרים הרי שהי' לישראל עושר מופלג,

יד

-
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וההכרח לומר מדוע כל או"א קיבל זהב וכסף אפשר לבאר ע"פ
מש"כ בלקו"ש חכ"א ע' ,12ואילך דהרבהש הי' כתשלום לעבודתם
במצרים ,ולכן כאו"א שעבד וסבל במצרים הגיע תשלום( ויאה
רש"י ראה טו ,טו ,ובהמשך השיחה ,וכן יש להעיר בחכ"א ע'
 77ואילך ביאור בפשטות נוע"פ הלכה) עבין ביזת הים(
וראה רש"י תשא לב ,לא  -אתה הוא שגרמת להם ,שהשפעת
להם זהב וכו',
לאחר כל אריכות הנ"ל ,אע"פ שאולי אפשר לומר שא' הקרא
ענויבערך לא"ר*שיותר עשיר ממכו ,מ"מ ,איבו מובן איך אפשר
לומר שהיו כ"כ עניים ,שלא יכלו להשתתף בנתיבת
והגהותי
זהב? דלפ
הנ"ל ,משמע שלכל א' הי' כלי זהב? ךראה חידושים
היעבץ על מסכת בכורות ה,ב --שאיר לירכאו"א מישראל נ"ב
 ביאורהמיוהדים שבעם ראשים וזק2י 6אבל ע"פ פרש"? ,רכך לפי
בלקו"ש הנ"ל ,סובן שכאו"א לקח זהב]-דאה בפי' אוה"ח תרומה
כה,ב  ,,,תהי' לקיחה שוה מכולם ולא ירבה שנעיב ולא ימעיט
הכילי (ולא כותב הדל),
ואבקש מקרראי הגליון ביאור בכל הב"ל,
ב)
בפרק הנ"ל ישנלהקשות בפוגע סכרם הזהב שנדבו בב"י
לפילח,כד שכל הזהב הגיעיצטט ככר ו 730-שקל וסכום
דכתוב
הכסף הגיע ל 100-ככר ו 2775-שקל,
והנה סכום הנ"ל של כסף הוא ע"י שכל א' מבן עשרים
שנה ומעלה (רק האנשים) נתבו חצי שקל,
ומכיון שרק נתנו כט ככר זהב ,יוצא דבל א' נתו פחות
משליש מחצי שקל משקל של זהב (וזהו רק אם נאמר שהאנשים נתנו,
אבל אם נצרף גם את הנשום ותטף ,הרי יוצא שכל או"א נתן
כמות מועט .שבמועט),
ולפי הב"ל באו"ק א ,,אינו מובן איך אספו רק כט ככר

לי

זהב?

ג) וכן בשיחת ש"פ פקודי תשד"מ נת' דמכיון שכ"ט ככר
זהב לא הספיק לכל מלאכת המשכן ,לכן משה רבינו השלים מה

שהי' חסר,
ולכאורה :מכין שנת' לעיל ,שבנ"י הריקו את מצרים,
איך אפשר לומר שבכל מצרים לא הי' יותר מכ"ט ררכ זהב שלכו
משה רבינו
השלים את החסר מהפסולת של מחצב סנפיריבין (רש"י
בתשא לד"א)?
ד) בהמשך למה שנת' בש"פ ויקטל ש"ז ,שהשווה המקום,

-
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טו

את בצלאת ואהליאת למלאכת המשכן ,אע"פ שאהליאב הי' משבט
דן ,מן הירודין שבשבטים יש להעיר מפ' אמור כד,יא לד"ה בת
דברים מגיד שהרשע גורם גנאי,לו ,גנאי לאביו ,גבאי לשבטו,
כיוצא_בוןאהליאב בן אחיסמך למטה דן ,שבח לו ,שבח לאביו,
שבח לשבטו,

הרב מיכאל לויניק
 מיאמי-פלארידא -הרמב"ם ספ"ב מהל' תשובה הלבה ב' כתב ומה היא התשובה
ו.
הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בלבו שלא
יעשהו עוד וכו' ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה
החטא לעולם שנאמר ולא נאמר עוד אלהינו למעשהייללו וגוי
עכ"ל,
שבהלז
עדות נפסל להלכה
והקשה כ"ק אדמו"ר שלוט"א
שהמשחק בקוביא וחזר בתשובה ושבר פספסיו הוזר לכשרותו
ומוציאין ממון על פיו ולארחוששים שמא יחזור לחטא וכן המקדש
אשה ע"מ שאבי צדיק וכן' שמא הרהר בתשובה ומשמע אעפ"יישמיד
הוא שוב חוטא יש חשש שמא הרהר השובה ואז נעשה צדיק הגם
שרגע אח"ז כבר המשיך בחטא והרי חזר ואטוא א"כ לפי הרמב"ם
אין תשובתו תשובה וא"כ איך יבול להיות צדיק וכ"ק אדמו"ר
שליט"א האריך בביאור הרמב"מו
ויש לכאורה להוסיף עוד בזה לפי המובא במרביים פ"ג
שם הלכה ג' וז"ל כל מי שניחם על המצות שעשה ותהה על הזכיות
ואמר בלבו ומה הועלתי בעשייתן הלואי לא עשיתי אותן ה"ז
הרמב"ם בזה שכתב
איבד את כולן וכו' עכ"ל וי"ל שזה כוונת
שלא ישוב לזה החטא מעולזן ולא כתב ולא ישוב לחטוא שנית אלא
לא ישוב בזה החטא וכוונתו שלא יחשיב שוב את החטא בגדר תוהה
על תשובתו וזה מדויק מהפסוק שהביא הרמב"ם ולא באמר ערד
אלהינו למעשה ידיבו וגו' והפסוק מדבר בעובד ע"ז שחוזר
בתשובה ותשובתו תשובה כאשר לא שב שוב לחטוא באותה ע"ז
שחטא בה שאם שוב חוזר להחשיב הע"ז שעבו פעם",רי בזה תוהה
הוא על תשובתו ,כי מהי התשובה על ע"ז בזה שמבטל את הע"ז
~מאמין שאין עוד מלבדו ואין שום כח ומציאות מלבד הקב"ה
וכאשר שוב עובד את אותה הע"ז המכבדה הרי מוכרח לתהות על
ביטולה של הע"ז שבטל בתשובתו וממילא מתבטלת-התשובה וכה"ג
בשאר חטאים כאשר שב לאותו חטא הכוונה שבתשובתו לא הרג את
גוף הקליפה ונשמת הקליפה כמבואר בדרך מצוותיך מצות התשובה
כאז לאשר חוטא שוב אותו חטא מתגברת הקליפה של החטא הראשון
בבחינת עבר ושנה נעשית לו כהיתר ~קידושין מ) אולם כאשר
אדם עושה תשובה עם,חרטה על העבר וקבלהיעל להבא עם וידוי
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דכרי",6רי העביה את הקליפה מן העולם ואפילו אם חטא שוב חטא
דומה אין הוא בבחינת עבר ושנה כי החטא הראשון כבר איננוע
והגם שמובא בשם המגיד ממזויטש נ"ע שבעל תשובה אסור
בבשר חזיר אולם מה אעשה שהתורה
וי
יל
אסרהלהע
לו לומר רצ
ונירושם מחטאו שם י"ל שזה מדרכי התשרבה
ת
ומשמע שנשאר
בתשובה כל ישוו ומגדרי התשובה צריך למאס החטא וכמ"ש הרמב"ם
פ"ב שם הלי חי חוזר ומתוודה וכו' שנא' כי פשעי אני אדע
וחטאתי נגדי תמיד עכ"ל ואם לא יעשה כן יש סכנה שיחזור לחטא
מפסוק התשובה ,אולם כל זמן שלא תהה על הראשונות לא בטל
כי
את התשובה,
ולפי"ז יש ליישב שהגם בתוהה על הראשונות מבטל את
התשובה וממילא מתחדש החטא אולם כל זמן שלא תהה תשובתו
תשובה ולכן בעדות כאשר שב מחטאו נעשה כשר לעדות ואפילו
אם אח"כ ישוב לחטוא י"ל ראין חוששיםכי לאחר ששב יש לו
הראשונות לא נעכרת התשובה
חזקת כשרות ועוד י"ל דבתוהה על
למפרע אלא מעת התהיה נעקרת התשובה למפרע' בבחינת מעכשיו
ולשעבר אולם מאז שעשה תשובה ועד התהיה על העבר הריהואכשר,
הרב גדליה אקסלרוד
 -חיפה אה"ק -

ז.
במה שנת ,בהתוועדות רפורים רעל דהא דכתנ הרמב"ם
דצריך שיעיד עליו 'ודעגתעל,מלת כו' הוא דרגא נעלית בתשונם,
אבל און ז" תנא",בעצם התשונה ,ולכו כשר לעדות מיו_,לכאורה
יש לבאר זה עפ"י מ"ש בלקו"ש ח'"ז פ' אורי (ג) ע"  196במ"ש
אדה"ז דמצוות התשובה היא עזיבת החטא בלבד דכוונתו לומר
דעצם התשובה היא עזיבת החטא בלבד וזה עושנו להבא לצדיק
גמור ,משא"כ חרטה על העבר וענין הוידוי הם ענינים הניתוספיח
על ענין התשובה וזה נוגע לכפרתו ,אבל אי"ז עצם ענין התשובה
עיי"ש ,ולפי"ז י"ל גם ,בעניננו דיעיד עליו כו' הו"ע הניתוסף
על עצם התשובה ,ולכאורה עכצ"ל כן ,כיון דבהלכה זו הביא
הרמב"ם ג"כ הענין דהרטה על העבר ,תענין הוידוי ,ועכצ"ל
דכ"ז אינו מעצם התשובה( ,ואולי י"ל דהל' זה בא בהמשר להל'
א' שכתב איזהו תשובה גמורה) היינו דכאן לא מגירי מעצם
התשובה בלבד אלא תשובה גמורה שפועל גם כפרה,
*

*

*

כ) עוד יש לעיין בהלכה זו דמתחיל בענין עזיבת החטא
להבא ,ואח"כממשיך בענין חרטה על העבר וכן יתנחם וכו' ואח"כ
שוב חודר לענין הראשון שיעד עליו יודע תעלומות שלא ישוב
לזה החטא לעולם ,דהו"ע בעזיבת החטא ,וראה בס' כוכבי אור
מו"ס ז' שכתב דרק כשיש חרטה גמורה אז שייך ויעיד עליו -

-
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יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם עיי"ש אבל עיי בחידוש
וביאורים לש"ס (כ"א) מו"ס י"ח דבדיבי התשובה המבוארים בחו"מ
מיד
שנעשה כשר לערות נזכרת רק הקבלה ע 5להבא כלשון הרמ"א
לי' ,משמע.
שקיבל עלקו בבי"ד שבעירו שלא יעשהי-עו
עג
דס
גם בלי חרטה על העבר אי"ז עיכוב בהקבלה
לילצבא עיי"ש,
מולי אפ"ל עפ"י הנ"ל דלעיויעלוו יודע תעלומות הוא מדריגה
נעלית יותז מסתם תשובה ,ולזה ודאי בעינן חרטה על העבה(
.
*
*
ג) והכה בגוף השאלה ששאל כ"ק אדמו"ר שליט"א דלפי
מ"ש הרמב"ם יוצא ראם יעביר אח"כ נמצא דלמפרע לא עשה תשובה,
יעויין בס ,התשובה ע ,קמ"ד שהקשה כן והוסיף ממ"ש רס"ג ,,,
באמונות וויעדת (מאמר ה' פ"ה) ועד"ז בחבור התשובה יהמאירי
(מאמר א ,ש"ס) לכן בם' בית אקקים להמבי"ט (שער התשובה פ"ו)
דאם בעת התשובה גמר בלבו לעזוב דרכו הרעה בתכלית ,ואח"כ
יכריחהו יצרו לשוב לחטוא שכבר היתה תשובתו תשובה בעת עשותה,
לחטואי,יצה"ר
והועילה על החטאים הקורמים כו' ךאם אח"כ חוזר
שפיתה אותו מחדש עיי"ש ,משמע מזה דתשובתו הועידה אפ ל

שכתב הרמב"ם ויעיר

לכפרה שבשללמות התשובה ,וא"כ מהו
יודע תעלדמות שלא ישוב לחטא זה לעולם?
אור שם דמ"ש הרמב"ם ויעיד עליו
וביאר בזה בר'
והכיב'י תוקף התשובה כ"כ מה שיגמור ביבו
כי
יודע תעלומות ,היינו ש
שלא יחטא ,עד כי יעיו עליו יודע תעלומות ,כי לפי ערך התשובה
עפ"י דרכי השכל (של בני אדם) לא ישוב לזה החטא לעולם,
ול~י"ז תתיישב ג"כ קוש
יית הלה"מ" מצד ענין הבחירה עיי"ש,
לי באמת הבחירה עדיין בשארת בידן אנא שהקב"ה מעוד עליו
שלפי מצבו הרוחני כיום לא ישוב לחטא זה עפ"י דרכי השכל
של בנ"א ,ובזה מדויק ג"כ מה שכתב הרמב"ם "יודע תעלומות"
(הוינו הבוהו בבבות) ולא כתב "יודע עתודות ,וכניו זה
נת' ג"כ בהשיחה ,וזה ,ג"כ כביאור כ"ק אדמו"ר שליט"א בתניא
פי"ב (מובא בליקוט פירושים] דבינוני לא יעבור לעודם ,דהפי'
הוא שמצבו כעת הוא כזה שמושללת עשיית עבירה בעבר או בעתיד
(אף שאז נסיונות ומיחמת היצר באופן שונה משל עתה) עדליש,
אבל אכתי קשה מהדין ועדות דסו"ס איך מתכשר" ועי' רמב"ם
הלן
עדות פי"ב הל' ו ,שכתב :אבל שאר מטילי עדות שהן פסולין
משום ממרן שחמסו או שגזלו אעפ"י ששלמו צ
ריכים תשובה ,והרי
הן פסולין עד שיודע שחזרו בהן מדרכן הרעה ע"כ,
ולכאורה י"ל עפ"י המבואר במכות יגיב ,דחייבי מיתות
בי"ד ,,,אם-עשו תשובה איו כי"ר שלמטה מוחליך להם ,והטעם
היא כיון דתשובה עיקרא בלב אי אפשר לבי"ד להתחשב בזה כי
ללוו

יח

-

צו ה'תשמ"ו -

אין לו לדיין אלא,:מה שעיניו רואות (ראה נוב"י או"ח מהדופק
סל"ה ,מובא בןקו"ש ח"ט עי  ,106וראה לקו"ש פי שלח תשמ"ה,
ובהערות וב7אורים פ' קרח תשמ"ה) ,א"כ גם בנרו"ד כן היא,
דכיון דבי"ד אי אפשר'.לו לדעת אי יעיד עליו יידע תעלומות
לכן הדין הוא דתלוי רק כפי ראות עיני הבי"ד שנראה להם
שעשה תשובה במירא מתכשר לעדות ,דבזה הוצרך התורה לקבוע
הדיך דתלוי רק בעיני בי"ד דאי אפשר באופ"א( ,אבל יל"ע,
דבעונש בי"ד אתריהן רבי"ד אינו יכול לרעת אם עשה תשונה
ו7כן נענש ,משא"כ בנוגע,.לכשרותו, ,ויש לחלקן,
בכלל יש להעיר מפי' הלח"מ שם שמייחד עליו הקב"ה לעד
דזה מוכיח על רצינות דיבורו שמקבל ע"ע שלא ישוב לזה החטא
דלפי פי' זה לכאורה לא קשה ,כיון דאי"צ בפועל שהקב"ה
יעיד עליו שלא ישוב לחטא הזה לעולם,
.

הרב אברהם יצחק
ברוך געלליצקי
 ר"מה
ב
י
ש
י
ב
ה ד ר ן ע.ל ה ר מ ב " ם
ח.
בבוגע .למה שהערהי על ההדרן בגליון
(אות ה) ,אפשר להוסיף בזה:

הקודם כח (של)

נקודתהפןאחד החתה :השייכות במ"ש בהל! תשובה להרמב"ם
לדרגה הא' באמונה וידיעה ,דהבע"ת שייך לדרגה הא' יותר,
ואפשר להוסיף לזה עפ"י מ"ש בפרק ה' ("לכה ד') "הוא
שהנביא אומר" כ שמבאר בההדרן אות וי ,שהוספה זו באה
פישלמעי מהשכל ,והמקור לזה הוא מה שהנביא
להדגיש שזה ענין
אומה ,כהדרגה הא',
ועד"ז מרייק ב"ק אד"ש בביאורים על שעהיוה"א פ"ז
(של הר' ווינברג) בהערה .12עמ"ש בתניא פ"ב בשם הרמב"ם
ודבר אין בלב האדם (איזה שיהי') להכירו על בוריו -
משמע דאפילו אנשי מעלה אין מכדו"ם וכו'! ובפרט עפמ"ש בהל'
תשובה ספ"ה הוא שהנביא אומר כו' כיון שזהו עננן שלמע'
מהשכל,

יה

שאול משה אליטוב
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ניצו ,ה'תשמ"ו -
פש1ט1

בפרק ז ,יח כתיב

של

מקרא

פגול יהי' וגו' איו

רשאי מפרש

ט.
תיבת "פגול",
והנה מצינו שבבראשית טו,יא מפרש פגול מלשון פגר,
ואולי משום זה אין מפרש כאן תיבת פגול,
אבל ,לפי זה ,מדוע לקמן בפ' קדושים יט,ז ,מפרש"י
תיבת פגול מתועב כמו ומרק פגולים בליחם ,ואם הטעם' מדוע
מפרש כי הבן חמש למקרא אין זוכר ממה שלמד בבראשית מדוע
לא פירש בפ' צו,
הרב מיכאל לוזניק

יל

שמיני

הבע"ל,
בפרשתנו-

,,,

 מיאמייפלארידא=-יש ענין בפירוש רש"י שיש-לו שייכות גם לפרשת

ד"ה התנופה התרומה (ז,לד) :מוליך ומביא
בפיררש רש"י
מעלה ומרריו-עכ"ל,

והנה להבן חמש למקרא מתעררר שאלה כאן כשלומד פסוק
שלומד פירוש רש"י ,והוא:
זה (ז,לד) ,גם לאחרי
אם זה שכתיב כאן חזה התנופה ואת שוק התרומה הי'
בדוקא כאופן זה דהיינרשהחזההי' רק מוליך ומביא ולא מעלה
ומוריד והשוק הי' רק מעלה :ומוריד ולא מוליך ומביא ,כמשמע
מפשטות הפסוק,
או אפשר שניהם  -החזה והשוק  -הי' מעלה ומוריד ומוליך

ומביא,

הכתוב ,שבחזה כתיב

אבל לפי זה אינו מבין
תנופה ובשוק כתיב תרומה.,
ואין רש"י מסביר לו כלום בנוגע לזה,
ר
י
ב
ס
מ
רש"י
והתמי' היא יותר גדולה ,שבפרשת שמיני
את כל הענין ,כדלקמן,
ד"ה שוק התרומה וחזה התנופה
והנה בפרשתישמיני בר
ש"יואשר הורם תנופה מוליד ומביא
(י,טו) מפרש :לשון אשר הונף
למה חלקן

תרומה מעלה ומוריד רלמה חלקן הכתוב תרומה בשוק ותנופה בחכה
לא ידענו ששניהם בהרמה והנפה ,עכ"ל,

וצריר להבין:

א) למה לא פירש ר בפרשת צו שאינו יודעןל"ה
פ"יבחזה ,וששניהם בהרמה והנפה,
הכתוב תרומה בשזק ותנופה

חלק

 -צו ה'תשמ"ו -

ב

ב) למה בפרשת צו מעתיק רש"י רק תיבת
ותו

התנופה התרומה

מן הפסוק,
ובפרשת שמיני מעתיק גם תיבת שוק התרומה וחזה התנופה,
ג) למה בפרשת שמיני אומר רש"י" :לשון אשר הונף ואשר
הורם" ,ובפרשת צו אין אומר זה,
ד) זה שרש"י מפרש בפרשת שמיבי" :ששניהם בהרמה והצפה",
מהינד ?ורעים זה מפשטות הכתובים,
ה) זה שה"4ייאומה בפרשת שמיני" :לא ידענו" הוא לשון
לא,

בלתי רגיל ,בפיש"י ,שכשרש"ייכותב-שאינו יודע איזה ענין
כותב "לא ידעתי" או "איני יודע",
כמו בסוףהפהשת תולדות (כחיה) :איני יודע מה מלמדני,
פירושו,

בפרשת תזריע"(יג,ד) :לא ידעתי
בפרשת הקת (כא,יא) :לא ידעתי למה
וכן עד"? בפרשת תצוה (כח"ד) :בד"ה אפוד :לא שמעתי ולא
מצאתי-
 )1למה לא מפרש רש"י כל זה בפסוק שלפני זה ניד) שגס
שם בחיב ,,, :ואת חזה התנופה ואת שוק התרומה וגו',
ז) לפי מה שפירש"י כאד ששוק התרומה וחזה התנופה הוא
ןלשון אשר הונף ואשר הורם ,שזהו לשון מפסוק בפרשת תצוה
(כט,כז) צריך להבון:
פסוק
מאחר
שנבר
למה כתיב בטותו
אשר הוצף ואשר הורם,
כתיב שם :שוק התרומה וחזה התנופה הרי לכאורה הלשון אשר
הונף ואשר הורם מיותר,
אחרי כתבי הנ"ל ראיתי בחומש שכבראה -הוא יותר מדויק,
ושם בפרשת שמיני כל הדחה הזה של רש"י מסוגר בחצאי ריבוע,
ובמקום שבחומשים אחרים נדפס "לא ידעתי" נדפס כאן:
"להודיענו ששניהם בהרמה והנפה ,עכ"ל,
וצ"ע-בכל זה,
וגם בחומש אחר ראיתי שחסר כל העניך הזה בפירש"י,
י ,והבה"לשלימות הענין (בנוגע למה שאינו מובן בענין
זה) יש להביא עוד ד"ה בפירש"י וגם שם מתעורר כמה שאלות,
והוא:
בפרשת תצוה נכא,כד) ד"ה תנופה מפרש רש"י :מוליך ומביא
למי שארבע -רוחות העולם שלו ותנופה מעכבת ומבטלת
נקראןשמם עייטן.

-

כא

צו ה'תשמ"ו -

פורעניות ורוחות רעות תרומה מעלה ומוריד למי שהשמים
והארץ שלו ומעכבת טללים רעים ,עכ"ל,
ואח"כ מפרש רש" 1בפסוקישלאחרי זה (כה) בד"ה תנופת:
לשון הולכה והבאה,
ואח"כ בפסוק שלאחרי זה (בז) בד"ה הורם :לשון מעלה

ומרריך,

א) וצריך להבין גם כאן למה לא פירש רש"י כאן שאינו
יודעללמה חלק הכתוב תרומה בשוק ותנופה בחזה ,וששניהם בהרמה
והנפה,
ב) לאחר שפירש רש"י בפסוק כד ,את כל הענין ,למה
חוזר ומפרש בפסוק כה בנוגע לענין תנופה שהוא לשון הולכה
והבאה ,וגם בפסוק כז ,חוזר ומפרש שתנופה הוא לשון הולכה
והבאה,

*

*

*

ברש"י ד"ה ויחבש (חייג) :ל' קשירה ,עב"ל,

יהבין למה לא פירש רש"י
תיב  ,,,וחבשת להם מגבעות,
צריכי
כא,ט ו
ששם

זה בפרשת תצוה בפשוק

הרב וו ,ראזענבלום
 ברוקלין נ"י- ,יא .בגליון כח ושל) שאל הרב פיק ,בדברי רש"י ד"ה הפסקות
היו משמשות ליחן רוח למשה להתבונן בין פרשה לפרשה ,,,ק"ו
דלכאורה אינו מובן מהו הפי' "הלעד
להדיוט הלמד מן
טיהוא זה כי אפשר לומר שדוקא כשלומדים
ק"ו
מן ההדיוט" ,איז
ההדיו
מפי הקב"ה צריכים להתבונן משא"כ כשלומדים מן ההדיוט,
הנה מבואר זה בהרא"ם על אתה וז"ל :אם
לי
בפ
תמ
הלימודיש
בלו
הגבורה שיש בידו למסור הדברים כהווייתן באופן שלא
הענינים לאותו השומע מפיו הוצרך לתת ריוח בין פרשה לפרשה
להתבונן בין פרשה לפרשה ובין ענין לענין ק"ו הלמד מן
כדי
ההדיוט ואין כח בידו למסור הדברים כהוייתן ויתבלבלו לו
הענינים שצריך בהכרח ריוח בין דיבור לדיבור כדי להתבונן

בהם עכ"ל,

מנחם מענדל סופריו
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כב

יב.

השימת ביאורי ב"ק אדמו"ר שליט"א בפרש"י  -פ' שמיני
3תי בהתוועדות

פלק ופסוק

ד"ה

ט,א

ויהי ביום השמיני
מדוע אין רש"י מפרש מדוע
אמר משה
בנ"י
שכללאהרן לאמר ל
בשעה
התורה
אמרם
ציוויי
?
י
"
נ
ב
ל
משה
שמיני
למה אין רש"י מפרש מהו
הדבר 'שעשו בב"י שע"י בראה
"כביד ה'"
שמיני
הל,
למה אין רש"י מבאר
שינוי
"ויקריבו""-וימציאו"
שמיני
ואת הבשר ואת העור וגו'
שמיני

תשל"ז

טייב

ממציאו

תשמ"ב

ט,כב

ויברכם

שם

וירד

ט,כג

ויבא משה ואהרן וגו,

י,ב
י,ד

ותצא אש

שאו את אחיכם וגו'

י,ט

יין

י,טז

שעיר

י,יט

הייטב בעיני

ט,א ואילך

ט"ו

טיט-יב
ט,יא

שמיני

ושכר

תשכ"ה

תשמ"ה
תשל"ב
תשמ"ב

שמיני
שמיני תשל"ד
שמיני תשל"ד
שמיני תש"מ
4
שמיתי תשכ"ו
שמיני ,תשל"51
יעי
שמיני',תיר
מצורע,תשמיא

החטאת

אחש" 1תשלטט

ה'

(אחש"פ) ,ומוצאי

אחש"פ* שמיני
תשמ"ב'

-

צו היתשמי'ו

דייה

פרק ופסוק

נת' בהתוועדות
תשכ"ט8
שמוני
תשל"טאי
אחש"פ ,ומוצ
שמיני
שמיני תשמ"ב

וייטב בעיניו

י,כ

למה אין רש"
נאמרהיפוי?ו
י מיד

יא,ב

מפרש מדוע'לא

לאחר מ"ת?

שם

דברו אל בני ישראל

שם

זאת החי' (הא')

.

כג

שמיני
שמיני

תשד"מ
תשל"א

שמיבייתשל"א,ת

יאיד

זאת החי'
תשל"א
זאת החי' מכל הבהמה
למה אין רש"י מפרש למה
צריך לפרט
אלו (החיות) שיש
ן
מ
להם רק מי
אחד
ש"פ
שמי
מוצאי
תשל"ט

יא,ח

ובנבלתם לא תגעו

יא ,יז

השלך

שם.

כוס וינשוף

שם

(הב')

שם

יא,
יא,

מד

יא,

מה

מב

שמיני
שמיני

ל

ה' המעלה אתכם

שם
שם

הולך על ארבע

שם

כל

שמיני
שמיני תשמ"ג
שמיני תשמ"ג
למיני הש"ל
תש"ל12
שמיני

שמיני

מרבה רגלים

בין הטמא ובין

שמיני
שמיני,אחי"ק ת
תש"ל10

ולא תטמאו וגו'
כל הולך

תשל"ה

שמובי,אחוקק ה

הולר על גחון

כי אני

תשל"א,ת

הטהור

שמיני
שמיני

תש"ל

12

תש"ל12

תשכ"ה13
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כד
פרק ופסוק

ד"ה

שם

הביך החי'

הנאכלת

 )1ה"יינה של תורה" בהפרש"י :לקו"ש ח"ז ע,
)4
חכ"ב ע' .)3 ,46-39לקו"ש חכ"ב ע ,46-41
לקו"ש חי"ב ע'
 )5 ,56-49לקו"ש,חי"ז ע  )6 ,108-100שם ע'  ,107-106זן,
לקו"ש שמיני תשד"מ )8 ,לקו"ש חי"ז עי )9 ,116-109,לקו"ש
ח"ז
 )10 ,64-54לקו"ש חי"ז עי )11 ,124-117.שם ע' -[18
 )12 ,124שם ע'  )13 ,124-119לקו"ש ח"ז ע* ,73-63

עי

הרב יוסף יצחק שללוב
 ברוקלין נ"י- ,בפ' ויקרא ג,ט כתוב והקריב מזבה השלמים אשה לה' חלבו
יג.
האלי' תמימה 'לעמת העצה יסירנה וגו ,ומפרש"י בד"ה לעמת
העצה למעלה מן הכליות היועצות,
ובפ' תצוה כא,נכ כתוב "ולקחתי מן האיל החלב והאלי'
ת ולמטה כמו שמפורש בויקר
וגו' ומפרש" בד"ה והאליי מך הכליו
איג) לעמת העצה יסירנה מקרם שהבליות יעצות,
שנא' [ויקר
הרי,,בפ' תצוה מפרש שהאלי' הוא למטה מן הבליות,
ומדייק את זה ממ"ש בפ' ויקרא ,מקום שבו מפרש שהאלי' הוא
למעלה מן תכליות,

:

ה סי

דו ת

הרב מיכאל לוזניק
מיאמי-פלארידא -
-

יד .באגרת התשובה פ"ג בא"ד כתוב בסוגרים וז"ל גם יכול
לאכול מעט כג"ש לפני ה"ה ואעפ"כ נחשב לתענית אם התנה כן
ה'יל,

וי"ל המקור לג"ש קודם נ"ה מהגמ' תענית כ"ד ע"ב
ת"ר היו מתענין וירדו להם גשמים קודם הנץ החמה לא
ישלימו וכו' וברש"י שם ז"ל דאכתי לא חל עלייהו תענית
חצותכי
נחתי גשמים ר"מ אומר קודם .חצות לא ישלימו לאחר
ישלימו ר' יוסי אומר קודם ט! שעות לא ישלימו לאחר ג'
שעות ישלימו שכן מצינו דאחאב מלך ישראל שהתענה מתשע
שעות ולמעלי ע"כל"

כה

צו ה'תשמ',ו -

הרי מצינו מקור בגמרא שג' שעות יש עו דין תענית
וזה משתעב בהסבר שהובא בספר ביאורים באגרת התשובה,
ומקורו במכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א,
הרב גדלי' אקסלרוד
עלחיפה,אה"ק -

סו.

ה-י

ו-ם--י-ו ם

א' אד"ש-זכרונו ה"א בו  -ראה עקו"ת פרשתינו
(פקודי ג,ב ),בענין ביאור בחיי זכרי כוי,
ופקדנו בו  -נתי בלקו"ת -שם -ד ,ג-ד :עניןיפקודי,
ופקודה כו',

ב' אדר שני  -ברכה והא כעין גשם ומשפיע רק כשיש
וזרועה משא"כ על שדה שאינה חרושה וזרועה  -נת'
שדה חרושה
בלקו"ת פרשתינו (פקודי ד,ב :),שברכה ענינו מצות עשה,
עשיית כלים ,היפך (כקו"ח פרשתיבו ד,ב ),היפך רארץ לא
זרועה דקדושה (לקו"ח -שם -ויד,),
הי אדר שני  -לימוד הבגתה והחסידות וקיום המצות
כולם כא' מוכרתים המה  -ראה עקו"ת פרשתכן (פקודי היד,

ן

לא עם הארץ חסיד  -נת' בלקויית האזינו עג,ב,
ז' אד"ש  -אז מעןי געהט אין גאס דארף מען טראכטן
וברי תורה ,,,אבער אז ער גייט און איו ניט פארנומען אין
ד"ת זאגט אים דער שטיין ,,,מיט וואט ביסטו העכער .פאר

מיר?-
להעיר מתוכן שיעורי תניא דיונים אלו שמדובר ע"ד
תכלית בריאות העולמות ואין הכוונה על ענין הגילוי שהרי
הם ירידה מאור פניו ית ,כ"א הכורנה דירה בתחתונים ,וכמ"ש
בפל"ג שזהו כל האדם ותכליתו כו',
ט' אד"ש " -גודל התשוקה להתקשרות יכול להשביע רק
כאשר לומד מאמרי החסידות שאומר הרבי וכותב"  -ראה
ום זה (ויקרא ב ,יג ) :ברית ,ובפירש"י,,,
שיעיר חומש די
"שהובטחו המים התחתונים ליקרב במזבח במלח (ניסוך ממים
בחג ,וראה בכ"מ ע"ד מים התחתונים שתשוקתם הוא אנן בעינך
להוי קדם מלבא,

י' אד"ש " -טרם הנסיעה ממקום מדורו יסדר א חפידעשר
פארבריינגן "חסידים געזגענען זיך ניט ווייל מען פארט

'בו

 -צו ה'תשמ"ו -

וואו מ'איז  -איז מעולן איין

זיך קיינמאל ניט פאנאנדער
משפחה" -
ראה שיעור חומש דיום זה (ויקרא ג,אן :שלמים ובפירש'
שיש בהח שלום למזבח ולכהנים ולבעלים  -והיינו מתאים
למ"ש " -איין משפחה",
עמלק
יג אד"ש  -ע"ד
 להעיר מקביעות שנה זו ששבתזכור הוא ערב פורים ואז הוא סמיכות זכירה (זכור) לעשי'
(פורים  -מחיית עמלק)
קרובה בפשטות ,וכן קריאתו
הוא מה"ת לכל הדיעות ,והערפי"ז אפ"ל שזהו הטעם מה שאדייש
הדגיש בגלוי ע"ד פ' זכור בפתגם מיוחד והרי"ז היחידה
מהד' פרשיות (שמודגשת בגלוי בהלות),
טו אד"ש " -אאזמו"ר אמר אשר אדהאמ"צ כתב בשביל כל
סוג וסוג ,,,אשר בעדת-החסידים ,,,ספר מיוחד,לבו שער
היחוד ושערי אורה שהם כלליים"  -ראה שיעור חומש דיום זה
(צו ונ יג) :זה קרבן אהרן ובניו ,ובפירש"י :אף ההדיוטות
מקריביו עשירית האיפה ביום שהן מתחנכין לעבודה אבל כהן
גדול בכל יום ,עכ"ל
והיינו שאף שישנם חילוקים בין כה"ג וכהן הדיוט
בכמה דברים אעפ"כ יש ענין כללי (בדוגמת הנ"ל  -בהפתגם)
שכל הכתגים משתווים בזה - ,ולהעיל".כהנים נק' חסידים .

נת' בכ"מ,

עוד יש להעיר מיום זה עצמו " -שושן פורים"  -שאף
שזה שייך רק תאנשי שושן או ערים המוקפות חרמה אעפ"כ
כל ישראל חוגגים אותו במה שא"א תחנון וכו,,
טז אד"ש " -מעבודת בעל עסק :לעורר ,בעצמוו האמונה
ובטחון גמור בהזן ומפרנס לכל בשר כי הוא ית' יתן לו
פרנסתו בריוח וצריך להיות בשמחה ובטוב לבב באמת כאלו
פרנסתו כבר מוכנת לפניו" -
ולהעיר משיעור חומש דיום זה (צו ז,יא) :אם על
תודה יקריבנו ,ובפירש"י :אם על דבר הודאה על נס שנעשה לו
כגון יורדי הים והולכי מבבריות וחבושי בית האסורים וחולה
שנתרפא שהם צריכים להודות עכ"ל,
ולהעיר.מדרושי חג הגאולה יב-יג תמוז תרפ"ז (סה"מ
תרפ"ז ע' רח ,ריג ,רסד) שד' עבינים הנ"ל  -בעבודה -
הם הטרדות בענין הפרנסה כן,,
אהרן זעשלגיאן
הרב

מיבאי
 -ברוקלין נ"י- ,

לעילוי נשמת

הרה"ג הרה"ח התמים
מוהר"ר זלמן שמעון בהר"ר ירוחם ז"ל
דווארקין
רב ואב"ד ומרא-דאתרא

דקהלת ליובאוויטש שבליובאוויטש נשבברוקלין)
במשך שנים רבות
עסק רבותבעניני מקוה-טהרה וכשרות
קירב בנ"י לאביהם שבשמים ורבים השיב מעון
נפטר במוצש"ק פ'כי תשא את ראש
(אחרי הבדלה)
אורליוםי"ז אדר ה'תשמ"ה
תנצב"ה

ש

נדפס עלידי

הרה"ח התמים ר' יהושע וזוג' אסנה דבורה שיחיו
דובראווסקי

