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שבועות כמו שמביא הכתוב בכל חגי השנה ................כ
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ד"ה אני ה' אלוקיכם כד,כב .....................ל
ברש"י
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מורעה נחוצה

הגיעו אליגו כו"כ הערות בפרש"י עה"ח עם קושיות
ע"ד הפשט בפשושו של סקדא ,אמבה
נכפי
הרי
רצוי בכתיבת
דרך
בהתוועד"ות),
מח"ק אדמו"ר שליט"א
ושאלה ה
שעלה ברעיונו,
הערות הוא לא רק לכתוב קושי'
רש"י  ,אם עמדו על תקושי' ואם
אלא לעיין
ע"דפרשי
בזה במ
הפשט ,ואם לאו להתייגע בזה בעצמו,
תירוץ

ששמענו .כמ"פ

יש

.

בהם

ליישב דברי רש"י ולבארם,

ומכיון שבכמה הערות שהגיעו אלינו (שדנו בהם
במפרשי רש"י) לא הובאו מהם בהערות לכן לא מצאנו לנכון
להדפיסם בהגליון ,וכמובן דכוונתינו בזה בעיקר להודיע
על להבא אמ"ה ויגעת ומצאת תאמין.
כן בקשתנו שטוחה לכאר"אע לכתוב כל הערת באופן
ברור ובכתיבה ברורה ושיהיי ריוח בין השורות ,נלא
הי,שבקושי יכנלים
י,
ש,
וו
לכתוב בין השורות ומך הצדדים נכ
לקראותם  .ורק הערות תמתאימות
כתובים באופו
ברור יודפסו בל"נ.

המערבת

-

אמור ה)תשמ'יו -

 5ק ו טי שי

ה

חו ת

א .בלקו"ש אחרי מבואר בארוכה הענין ד"עיצומון של יום
הכפורים מכפר לשבים" ,שאין הנוונה שהאדם צריך לעשות
תשובה על כל חטא וחטא שלו בפ"ע כדי שעיצומו של יום יכפר
עלצו ,כ"א מספיק זה שהוא 'שב" (בכללותו) לה' ,היינו שאינו
נשיר המנגד להכפתה של עיצומו של יום ,ואז חל עליו כפרת
היום .ועפ"ז מבאר ההבדל בין הכתרה דע"צומו של יום והכפרה
דשעיר המשתלח שהיא "על העבירות" ,דלא כהכפרה דעיצומו של
יום שהיא על הגברא .ע'ש באורך.
וכדאי להאיר מלקו"ש חי"ד ע'  ,428שבפנים השיחה איתא
שהמלחמה (מלחמת יוהכ"פ) "תהילה ביום דעיצומו של יום מכפר
ובמילא כל ישראל (ועאכו"כ החיילים שמסרו נפשם כו') הם
בדרגא דצריקים גמורים .ובהערה  6שם (על הנאמר בפנים
דעיצומו של יום מכפר) :על כל עבירות שנתורה  . .ואפילו
לדעת רבנן דצ"ל עם התשובה  -הרי הפס"ד הוא דהרהר תשובה
נעשה צדיק גמור  . .וביוהכ"פ אפילו קל שבקלים נתעורר כו'

ודבר זה נראה בחוש (קונטרס העבודה פ'") .וע"ש בהמשך
ההערה.
והנה לפום ריהטא הי' זה ענין של לימוד זכות לחוד
(ובפרט כעת המלחמה  -זמן אמירת שיחה זו)-שכן ,האם נראה
בחוש שביוהכ"פ שב כל או"א על כל עבירות שעשה במשך השנה
שעברה? ...והראי' מהרהר תשובה נעשה צדיק גמור" לכאורה
בתנאי ,דאזלינן בתר לשון
אינה מספקת ,שהרי שם אי
יריובהערות שם) ,ועוד ועיקר  -בנ'"
(ידאה לקו"ש חי"ז ע' 186
הענין דצדיק גמור שם אין פירושו שעבירות נתכפרו ,כ"א
רק שמכאן ולהבא הוא איש כשר כו' ,כמשנ'א בלקו"ש חי"ז

עי

( 198עייןבהערה  36שם).

אמנם ע"פ משניית בלקו"ש אחרי שנה זו יוצא שוהו"ע
בנגלה ,בהלכה כפשוטה .דמכיון שזה ברור שכאו"א מישראל אפיל
קל שבקלים (ועאכו"כ החיילים שמסרו נפשם להגן על בנ"י כו')
בודאי נתעורר ביוהכ"פ בתנועה כללית של תשובה ,הרי חל
עליו כפרת עיצומו של יום .ומה שמביא כ"ל אדמו"ר שליט"א
מהא דהרהר תשובה כו' ,הוא רק להוכיח שאין צריכים אריכות
זמן על התנועה דתשוכה ווי הרהר לחוד .ונמצא שהם צדיקים
גמורים לא רק מחמת כשרותם על להבא כ"א גם מצד שעבירות
נתכפרו ומצד כפרת הגברא דעיצדמו של יום).
והנה ראיתי בגליון שעבר שעמד הרב גערליצקי שי'...
'=
ושואל ,דלפי פירוש כ"ק אדמו"ר שליט"א בעיצומו של יום
ש הרמב"ם בהלכה ז 4לא קאי על
מפתר ,ולפי הביאור בהערהוש"
כפרת עיצומו של יום דהגברא,כ'ש מה שיוהכ"פ מוסיף בפעולת

1

-

אמור היתשמ"ו -

התשובה לכפר על החטא (ע"ש)  -לכאורה הו"ל להרמב"ס לפרש
על איזו עבירות מועילה כפרת עיצומו של יום כב'.
ולדעתי אין מקום לשאלה כזו כלל כי כאשר אומרים
"עיצומו של יום מכפר לשבים"  -הכוונה
פשוטו כמשמעו ,בלי
ה כלל.וכן מוכח מלשון
שוםממי
אדמו"ר שליט"א בלקו"ש
הי"די בהקערה ,שמתחיל "על כלכע"בי
ירות שבתורה"  -שזהו לשונו
של רבי  -וממשיך "ואפילו לדעת רבנן כו'" .ומוכח שלפי
מסקנת ההערה גם לרבנן הוא (בפרט זה) כדעת רבי ,שיוהכ"פ
מועיל "על כל עבירות בתורה" .ובמילא איך צריך הרמב"ם
להוסיף מאומה.
וכל הלכה ד'באה לכתחילה לבאר רק ענין הכפרה שעל
החפצא דהעבירות ,כמודגש בלשון הרמב"ם "יע עבירות שהף
מתכפרים לשעתן-ויש כוי" .אבל כפרת עיצומו של יום לשבים -
אין בה הגבלה כלל .כנ"ל.
מרדכי אליהו בן שמואל
 מאנסי -ב .בלקו שיחות שבת הגדול ש.ז .מקשה למה
שבת הגדול
"כדרך
שנקבעו כל
ביום
קבי
השבועטי(שבו הי' הנס) ולא ביום החודש נ

המועדים".

אח'ע ממשיך בזה ,עשו :ואדרבה :דער נס פון שבת
הגדול איז דאך געווען פארבונדן משט לקיחת השה לקרבן
פסח ,וואט ד" לקיחה איז בציווי ה' באשטימט געווארן אויף
דעם טאג בחודש ,כמפורש" :בעשור לחודש הזה ויקחו גו'" -
האט דאך די קביעות פון דעם יום זכרון הנס אודאי געדארפט
זיין געבונדן מיס דעם יום בחודש  -נאך מער ווי דאס איז
ביי די קביעות פון כל המועדים? עכלה"ק.
ולכאורה צ"ע בהדגש נאך מער ,דהרי גם במועדים אחרים
הרי כתוב בתורה מפורש היום בחודש ,כגוך פסח וסוכות,
מא"כ צ"ע מה מדגיש דיום זכרון זה היתה צריכה להיות נקבע
ביום
מער" מבכל המועדים".
החודש "נאך ---
א' מאנ"ש

--ברוקלין נ.י- .

--------------

גהפי' הוא דהסיבה מה שגרם החג הנה בשבת הגדול מפורש
בעשור לחודש ויקחו כו'  -משא"כ בחה"פ
לדוגמא לא הי' ציווי
מפורש שיצאו בסו בניסן אלא כפועל יצאו אז.
(

המערכת

-
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ז

ג .בלקו"ש פ' קדושים (סעי' ג' ז ביאר בהא דמצינו
דמשקלות שעוברים עליו משעת=עשי'  ,דהאיסור דמשקלות
אינו רק חסרון ממון של חבירו אלא עצם המציאות של המדה
חסירה ,ועפי"ז מבאר,ג'צ מ"ש הרמב"ם והחינוך דהאיסור
הוא בגל שהוא אעפ"י שבשאר גזילות לא הקפיצה התורה אלא
בפרוטה ,ביון דכנ"ל אין יסוד האיסור חסרון ממון חבירו
(דאז בעינן 'לפ-וטה) אלא עצם המציאות דמדה חסירה ,ומבאר
בארובה טעם הדבר , -דהתוכן של "מצות מדות " הוא לשלול
הערמומיות של האדם כלפי עצמו ,עיי"ש.
ועפי"ז נראה לתרץ בפשטות קושיית המנ"ח (מצוה רכ"ח)
שמקשה דאיך אפ"ל דהלאו דמשקלות הוא גם בפחות משו
א"כ מהו קושיית הגמ' בב"מ מא ,ב " לאו דכתב רחמנא
" ,היינו דזה נכלל בהלאו דגזל  ,הלא
במשקלותריךלמה לי
הלאו דמשקלות לחדש דבזה עובר אפילו בפחות
ודאי צ
משש"פ ? וכמ"ש התוס' בכתובות מו  ,א בד"ה אתיא להונית
דאין ריבית בפחות משו"פ מדאמר בריש איזהו נשך לאו
בריבית למה לי  ,ואי גימא דריבית עובר אפי' בפחות
משו"פ מהו קושיית הגם' עיי"ש ,וא"כ עד"ז יש להוכיח
לגבי משקלות דאינו בפחות משו"פ עיי"ש.
השיחה פשוט מאד ,דלפי השיחה יוצא כנ"ל ,דזה
אבל לפ
י שעובר עליו משעת עשי' מגלה לנו דגדרו של
גופא דאמרינן
לאו זה אינו רק בשביל חסרון ממון חבירו אלא לצם
המציאות שיש לו מדה חסירה ,וא"ב אפ"ל דאה"נ המקשךישהקשה
לאו דמקקלות למה לי ,חשב דגדרו דלאו זה הוא משום חסרון
ממון חבירו ,ולכן לדעתו הוא רק בשו"פ,יושפיר הקשה דלמה
"לץ נכלל בלאו דגזל ,אבל לפ תירוץ של התרצן "לעבור
כנ"לידאין חאיסור רק בשביל חסרון
עליו משעת עשי'" מתחדש
ממול חבירו ,ולפי"ז שפיר פסקינן לפי האמת שהוא גם בפחות

גלאי

משו"פ.

ועי' גם ברמב"ם הל' גניבה שם פ"ז ה"ח שכתב וז"ל:
אחד הנושא והנותן עם ישראל או עם גוי אם מדד או שקל בחסר
עובר על לא תעשה וכו' עכ"ל( .וראה גם בשו"ע אדה"ז הלי מדות
טעי' ב'ז ,משא"כ בהל' גזילה פ"א ה"ב כהב ההמכ"ם לגבי
עכו"ם דאסור לגוזלו ,וביאר בכס"מ שם דאין איסור זה מה"ת
עיייש ,ויש לבאר זה עפ"י הנ"ל דדוקא איסור גזילה דיסודו
"וא חסרון ממון חצירו ,הנה בעכו"ם אי"ז מה"ת ,אבל הלאו
דמשקלות דכנ"ל הענין הוא לשלול הערמומיות של הארם כלפי
עצמו אין הפרש בזה ,וגם בעכו"ם עובר מה"ת .וראה במהר"ם
שיק מצוה רנ"ט שכתב כעי"ז ובזה מתורץ ג"כ דמהו קושיית
הגמ' לאו דמשקלות למה לי ,הלא אפ"ל לרבות אפי' בעכו"ם,
כי זה יוצא רק מתירוץ הגמ' לעבור עליו בשעת עשיי',
רמזה מונד דאין יסוד האיסור מה שמחסר ממון חבירו ,ובמילא
הוא גם בעכו"ם.

ה
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ב)ועי' בתוס'((ב"ב פט ,ב ,בד"ה ובמשורה שכתבו וז"ל:
מ ר ז ה שלא ירתיח
. .א"ת פשיטא דגזל גמור הוא
משום לא תגזול'וי"ל ראתי קי
א להתחייב משעת הרתחה ואעפ"י .
גוונא אמרינן בריש איזהו נשך כוו
שעדיין לא מדדוכי האי
לעבור עליו משעת עשיי' עכ"ל (ולהרמב"ם שכתב בפ"ח ה"ז
"ולא ירתיח במדת הלח מעת שמודד" י"ל לכאו' ג"כ דהחידוש
הוא דעובר מיד בעת שמרתיח אפין לפני שנתנו לחבירו)
ולכאורה קשה דמה חידשו החוס! הא כן איתא בהדיא בגמ' לעבור
עליו משעת עשייה?
והנה בהשיחה ביאר ענין הערמומיות שבמוות שיש בזה
ב' תנועות הפכיות ,דמצד אחד מרדד ושוקל לחבירו וביחד עם
זה עושה מדה חסירה דמדידה זו גופא יביא חסרון מממון
תבירו ,ולפי"ז י"ל דיש מקום לזמר דווקא במדה חסירה כיון
רעצם מדה זו גורם החסרון לכן עובר עליו משעת העשיי',
אבל בהרתחה הנה שם עצם המדידה הוא טוב ,אלא דיש חסרון
מצד ענין אחר שמרתיח היין שיהא נראה יותר ,אבל לא שייך
לומר בזה רהערמומיות הוא דעצם המדידה גורם החסרון ,בזה
יש הו"א יזה דומה לגזל וכו' ואינו עובר משעת העשייי ,לזה
קמ"ל דגם בזה עובר משעת הרתחה .וראה בס! שורי מנחה לצוה
רנ"ח.
ואולי יש להעמיס הביאור שבהשיחה במ"ש רש"י (קדושים
יט ,להל (וכן בחינוך שם) 'שהמודד נקרא דיין כוי הרי הוא
כמקלקל את הדין" עיי"ש ,דמצד אחד נראה כדיין שרוצה לשפוט
בצדק וכו' ולפועל מקלקל.

ותיפוק ליה

ן

ג) ועי' גם בס' בתכת אהרן (מאמר צעד) ובהדרש
והעיון ויקרא (מאמר רי"ט) שביאר הקשר דיציאת מצרים ללאו
דמשקלות עפ"י שיטת הראב"ד ,שהמצריים עינו את ישראל יותר
ממה שהיו צריכים ,ולא דקדקו לתת המדה הנכונה בהשעבוד
כי
תחת לעבוד את ישראל אך במדה הנאותה עברו הגבול ויעבידו
אותם ביותר ,וזהו"ע דמשקלות שאינו נותן לו
משקל צדק כפי
שעליו לתת ,אבל בהשיחה נתבאר באופ"א לפי שיטת הרמב"ם.
*

*

*

ד) במה שהובא בהערה  47מ"ש התויר"ט (אבות פ"ב
מ"ו) גם ששיטת הרמב"ם ש"לא פעל ועשה לקיים מאמרו של הקב"ה
אלא זדון לבו השיאו לכך" ,הנה הרמב"ם בפועל הזכיר הטעם
משום שלא גזר על אותו פלוני לעשות רע ,נמצא לכאורה דדברי
התויו"ט הוא הוספה ע"ז ,היינו דבמקום שהוא לא נצטוה,
וגם אינו עושה לקיים-רצעו של מקום ,אז נענש ,אבל כשאיש

-

אמור ה'תשמ"ו -

ט

פרט נצטוה ואינו מקיים זה בשביל לעשות רצונו חש מקום
אלאיבשביל רוע בחירתו ,אי"ז מספיק להענישו ,וא"כ לשיטת
הרמב"ם בנוגע לפרעה דבלעדד לא הי' אפשר להיות קיום הגזירה
דועגדום וענו אותם ,צ"ל לכאורה דמחמת רוע בחירתו לבד לא
להא נענש ,ויל"ע יותר .וראה הערה .49
*

*

*

ה) במה שדייק בלקו"ש פי אחרי (טעי' ד') בלשון הרמב"ם
הל ,שגגות פ"ג ה"י "אין יוהכ"פ ולא החטאת והאשם מכפריר
אלא על השבים המאמקנים בכפריך" ולא נתב 'ההמאמינים" משמע
על החטאים ,אלא תנועה כללית
דאי"צ .גרר :של תשובה
מא
של תשובה שמתבטא בזה ש
פיונרוטימבעט ומאמין בכפרתן עיי"ש.
לכאורה .לפי"ז יל"ע בנוגע לחמאה ואשם ,דשם הלא בודאי
צקיך לשובה מפורטת על חטאיו ובדמובא בהערה  22דבעינן
שיעשו תשובה ,ואיך כלל הרמב"ם בתשובה כללית גם חטאת
ואשם?
ולכאורה בלאה"כ לכאו' צ"ע בדברי הרמב"ם שכתב שאם הי'
מבעט בקרבנו אי"ז מכפר לל עד שיחזור בתשובה מבעיטתו,
דלכאורה איך זה מספיק הלא בעינן תשובה על חטאיו?
ולכאורה הי' אפ"ל דהרמב"ם כאן סומך א"ע מה שכבר כתב
בהל' תשובה דבעינו תשובה על חטאיו ,וכאן לא נחית לזה,
ואייתי דבאמת עשה תשובה אלא דמ"מ מבעט ואינו מאמין
שהקרבן מכפר ,ובמבואר בהערה  40מתוס' שבועות יג ,א בסוף
דאי ,ומה שהזכיר "השבים" הוא רק בדרך אגב כיון
ב"
ד'
ד
המשיך לומר אבל אם אינו שב
עינו תשובהנ ולכן אח"כ
ומבעט כו' אלא הזכיר רק המבעט ,ולפי"ז י"ל ג"כ דלכן כתב
"השבים המאמינים" ולא "והמאמינים" כיון דלא נחית כאן לבאר
ענין התשובה ובא רק בדרך אגב ,וא"כ לכאו' גם לגבי יוהכ"פ
תשובה לענין
ליכא הוכחה מכאן ,כי י"ל דמומך א"ע אמ'ש בהלי
יוהכ"פ .ונוונתו כאן דאם מבעט כיוהכ"פ וחושב שאינו מכפר
לא נפסר מאשם תלוי ,וכשיחזור בתשובה (מבעיטתו ביוהכ"פ)

"%

,ביא אשפולוי.
(ועי' בס' מעיני התלמוד כריתות ז' ע"א שהביא
מהגרי"ז (מפי;השמוע4ט ,דאיןהפ"
 .דביוהג"פ יש דין כפרה
של אשם,תלוי ,אלא יוהכ"פ'גופא נחשב כהבאת קרבן אשם
תלוי ,ומביא ראי' לזה מהא דיש הו"א דיולדת שעבר עליה
יוהכ"פ לא חייתי קרבר,ושם אין עיקרו לכפרה ואיר יש הויא
דל"צ קרבן ,ועכצ"ל דיוהנ"פ גופא נחשב להבאת הקרבן ,ולפי"ז
ביאר שם אח"כ בסי הנ"ל דברי הערוך לנר ,הכן במוריה
הרממ'ם דכשיהזור מבעיטתו ביוהכ"פ
(שנה ו' גליון י"ב) דעת

ל

-
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יכוללוביאאשםתלוינ 471שודהלא בעט ביוה'צ ומה זה שייךלכפרתמבעיגהו
הגרי"ז ניחא דיוהכ"פ גופא נחשב להבאת קרבן
אבל
לפיוה"ז כאילו ביעט באשם תלוי ולכן בעינן שיחזרו
תלוי,
מבעיטתו ביוהכ'פ).

אשםביותך"

ו) במה שנתבאר בסעי' ז' שהרמב"ם דייק לכתוב אין
יוהכ"פ מכפר ולא כתב דאין שעיר המשתלח מכפר ,כיון דבזה"ב
עיקר הכפרה הוא ע"י השעיר עיי"ש ,לכאורה כיון דילפינן
הדין דחייבי אשמות תלויין פטורים ממ"ש "מכל חטאתיכם
ה' תטהרו" כמ"ש בהל' ט' ,דוהו קרא על עצם היום ,כמ"ש
לפנ
י זה כי ביום הזה כו' וכן הביאו הרמב"ם לענין הזמן הזה'
.לפני
בהל' תשובה ,משמע דכפרת אשם תלוי הואוטד גוף הוום ,וכמ"ש
ג"כ בהלל'"שכל היום מכפר"( ,וכן הוא גם במשנה כריתות
ובגמ' שם) משמע דדוין זה אינו קשור עם שעיר ה%?%ח והוא דין
בפ"ע ,ואי נימא דבהל' י' הזכיר יוהכ"פ רק משום ביעוט,
א"כ בהל' ט' דאיירי לענין כפרה למה לא הזכיר שם מענין
שעיר המשתלח ,ויל"ע יותר( .וראה בס' לב חיים ח"א סי' ב"ב
לענין אמירת יה"ר דאשם תלוי בזה"ז למחרת יוהכ"פ).
.

*

*

*

ז) לפי המבואר בהערה  44שיש הפרש בין זמן הבית לזה"ז,
דבזה"ז בעינן שיהא שם בכללותו ,ובזה"ב רק שלא יהא מבעט
עיי"ש ,לכאורה בהל' שגגות איירי בזמן הבית ולמה הזכיר
'"שבין" דכנ"ל במעיי ד' הו"ע של תשובה כללית עיי"ש.
*

*

*

ח) במה שנתבאר בסעי' ד' מהצפע"נ הטעם
דמודהה:רבי
דיומא משום דאין קטיגור נעשה סניגור וכלשון השיח
ווייל וויבאלד דער חטא רירט אן אין יוהכ"פ גופא" ,ופן
אז יוהכ"פ (שלילתו) ווערט ביים חוטא א סיבה וגורם צום חטא,
1
אין קטיגור נעשה סניגור ,ע"כ
שמחה
ח"ד
לפי"ז לכאורה יש לדחות
ש
"
מ
(סי'
בסי שלמי
כד ) לרבי ח~יהה דיומא אין יוהכ"פ מכפר ,הנה אם עבר על
עבירה רחצי שיעור ביוהכ"פ נגון שאכל פחות מכשיעור ,אי
בכרת

"ןוע::2ן:י::7:י:,1ן':ן"1,

"י"גניו".יהיי"

אבל לפי ובבוש -בהשיחה לכאורה אינו נוגע אם בפועל
הוא איסור של יוהכ"פ או איסור כללי ,כי סרק העבירה נגרם
ע"י יוהכ"פ ,דאם לא הי' יוהכ"פ לא הי' איסור לאכול ,וכיון
~יוהכ"פ עכ"פ גרם לאיסור כללי זה ,מסתבר גגם בזה נימא
אין קטיגור נעשה סניגור.
הרב אברהם יצחק כרוך נערלי""

-

יא
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שי

חו ת

"י
ד .בהתוועדות ש"פ קדושים ביאר כ"ק אדמו"ר שליט"א הרש
על הפסוק פ' י"ס פסוק ל"ב ד"ה מפני שיבה תקום :יכול זקן

אשמאי ת"ל כו' ללכא' המילה אשמאי הבן המש למקרא 46
יצע אף פעם ,ולא יודע פירושה ,ואם בגמרא רש"י צריך לפרש
זה ל' ש בחומש? וביאר שהסות שרש"י בא לומן שצריכים לקום
רק לפני זקן שקנה חכמה ,א"כ אין צורך לדעת הפי' של המילה
אשמאי כי בן חמש
יודע שצריך לקום רק לפני זקן שקנה
וכל מי שלא לש
ו"חכמה נכלל בגדר
מנה
של וקו אשמאי עכ"ל.
חכמה,עא)
ז מה ושי)
לל
~צל
ק
י
,
ך
ר
ו
צ
ן
י
ש
י
ד
ש
אצאי
לפי פשש"מ מכיוןאשלא"
ין חיוב לקום מלפפיו אבל עויין צ"ב
מה הכרחו של רש"י לכתוב מילה "אשמאי" בכלל ,ולא בלשון
פשחשה ע"ד "יכול כל זקן" או "יכול סתם זקן" ,ובפרט שא'
מכללי רש"י שאין דרכו להעתיק לשון הגמ' דוקא!*
א' התמימים

-

- 885

ה .בהתוועדות האחרונה ביאר כ"ק אד'ט שקשה לבן חמש למקרא
מהו החדוש בפסוק ומהו הלשון לא תעמוד (ולא עזב תעזוב
וכיו"ב) ,ולכן יש הכרח לפרש שמדובר באופן מיוחד שהי' מקום
לומר שיעמוד (ולא יציל) ואעפ"כ  -לא תעמוד על רם רעך.
ומפרש"י כגון שתבירו טובע בנהר ובו כזמן חי' או
לסטים באים עליו שאז ישנו ספק סכנה למציל והחידוש שאעפ'ע

חייב להצילו.
והביא רש"י דוגמא זו משום שהכתובים מדברים בהוה
והאריך לבאר שמקרה זה המצוי ביותר (באופן שיש ספק
סכנה למציל).

י

ולכאו' הי' אפשר לומר שמדובר'באופן אכול 6שזלרמהןד
לא מהחיה והלסטים שיתנפלו עליו כשינצל מהנהר ,והיי מקום
לו וה שיעמוד ולא יצילו ,וע"ז החדוש :לא תעמוד  -לראות
במיתתו (כל' רש"י) דכיון שראיתהו טובע עליך להצילו ,ומה
שאתה מחשב
י תהי' התועלת  -עשה מה שעליך ואני
חשבונותנ
שכר
ה' נאמן
.וצו שביאר כ"ק אדמו"ר שליט"א בהתוועדות

לשים

יב
ננוגע להוראה

 -אמור ה'תשמ"ו -

מהפתק שאף שחי' או לסמים באים  -הצי
לקידך
45פ
בחר ר**4ל
מאיליו

מהנהר וכו' .ואם נתרץ כר יובך
שבו שתי סכנת..

מדוע

"פאי*4ששוג,ין

יבתוו

4-ששש 7181%%כ

 .בשיחה א' דשבת הגדול ,ביאר כ"ק אד'ש תסעם מה שלא
ר
הביא כיק אדמוה"ז הטעם הב' לענין שבת הגדויג'8ש 81שבשעה
משמפליאים את המעלה שהטבע עצמו סמו שנוא ,מסבים לאלקות
שז 14נס גדול (וע'צ נק' שבת הגדול) אין מקוס להזכיר גם
.היעם הב" ,שהטעם כב' הוא מה שלא הפריעו המצרייםיפצות
,לקנאת השה אע"פ שהוא אלוקיהם ,שזה אינו נס ביש גדול פשוס
שלהיייו פש1ס שהעולם לא יכול להפשיע*ל'814אנ. ,ותפלאהייי שי')
אם העולם כן הי' פפריע לפופ"צ( .כהביא ע"פ התזרחכחיי
ולכאורה אייש (בכלל בשו'אג ובפרש ע"פ השיהה הנ"ל
לאל-ות
דבההפרש בין ב' הסעפים) מה הנס בזה ושגלבע עצמן מסכים
.
דהרי כפי תלשון חידוע מבע עצמו הוא למעלה מהסבל לראה ד"ה
בפו*
 .למען דעת תר"ץ בסופו ובכ'ש) ,ומבואר ענין זה
ש בעא'רותבקהיז ..,סב*
ולמעלה מן הטבע (ראה אגש אדמוהרי*ש נ"לחי
נדפס בשיחות קודש אדמוהריי'אב נ"ע 3פיא'תשמ'ש) דהנהגת
השבע הגשמי הוא סבערוחני הפועל בדרו נפלאה בהקמשה גפורה
במוך גל הבחגת )תסבע ,ו5פשיד שם רמזת גראה רפיון שכל
ש אנושי
פשיג ופשיג רק 94רושיצומוה; ,לגו כנ"לו
את
האפחצ,אהיונ
י4א?ש .ותחיים גצ* (וראה בארוכה ד"ח אחת
א
()*ףש"ש*לקח
*1אי עתיי)ותפיא הוא מה שחלמע' פהטנע(.סבע רוחני) יכול
בע אגשמי ואדרבא
""6עסובצורה כזאת שלא יורגש
דס
ל~אששההפנו שהוא הסבע הגשמי לבד שב5 ,1נהע א"ע,
.
וע"ל,כ"ז 'אי"ם פש פנס הגמול שזה שתטבע עצפו פסכים לאלקים
ההי זהו תאמת שלו וזחו פהותס (הלמע' .181הטגע)ע ובפרט
פ מה שביאר אדיש דתסעם הבי אינו נס כ"כ ודוקא זהו נס
ע"
גדול ופלא וכו'(
ואילי י"ל זעאחר וזהו ענין המבעלפה,שהוא לפע' פהסבע
המנע עצפו
וזה פיטבע בו ,ואיום קל רגר?ם נפרדים,
הוא סבעאיוקי ,א'כ הרי לא וכול הלפע' מו הטבע %6ות שגוש
ושהמנע ישאר סבע והית זהו מהותר של חסנע נולכן
במבעטבע כו') ,לכך זה שבפרז,גדר הטבע ושהוא %6ות יתלים
נק'
על ה5מע' מר חסבע) ומגלה אלקות (היפך עגילו ופהוקו
שתוא להסתיר כו') ,ועכיע נשאר *בעזחי נס צוול1(.י 1לעיין
ולהאריך בב"ז.
ע
זל"%ב קפלון
הפי -תום"ל .כפ"ח -

*"י

כיל

ש4י

א**

-

אמור ה 'תשמ"ו -

לג

ז .בהתועדות דליל י"ג ניסן ש.ז .כענין
מרהארי
במוצאי שבת
כ"ט מהלכות שבת וז"ל" :ולמה מברכים על הבשמים
מפני שהנפש דואבת ליציאת שבת משמחין אותה ומיישבין אותה
בריח טוב".
והנה
או"ח
אדה"ז
הל' שבת ריש סימן רצ"ז כותב:
בשו"ע
'"נהיגו חכמים להריח בבשמים בכל מוצאי שבת כדי להשיב את
הנפש שהיא דואבת ליציאת השבת בשביל הנשמה יתירה שהלכה"...
וע"ז שאל כ"ק אד"ש :מדוע במוצאי יו"ט אין לוקחים
בשמים? וביאר בזה :דלפי שפירוש הרמב"ם זה מובן מפני שבשבת
אין עשיית מלאכה ,משא"כ ביו"ט שיש מלאכת אוכל כפש( .ומשמע
בזה שלומד כ"ק אד"ש ברמב"ם דלא כהגהות מיימונית אות ע'
דמפרש ברמב"ם שהטעם הוא גם מצד נשמה יתירה ואכ"מ).
משא"כ לפי' אדה"ז שזה מצד הנשמה יתחרה שיש בשבת,
א"כ מדוע גם במוצאי יו"ט אין לוקחים בשמים דהרי ידוע
שביו"ט יש גם נשמה יתירה .וביאר שיש כמה דרגות בנשמה
יתירה וע"כ בשבת שיש דרגה נעלית בנשמה יתירה ,וצן יש
יותר דאבון על יציאת הנשמה יתירה ,משא"כ ביו"ט שהנשמה
יתירה איננה כ"כ בדרגה נעלית ע"כ אין לוקחים בשמים.
ולהעיר שבנגלה ענין הששמה
נוי
י)תירה ביום טוב הוא ש
במחלוקת דהנה התוס' בביצה (לג ,ב
כי הוינן דשואל
ו'
מפני מה אין לוקחים בשמים במוצאי יד
ם"סרב? ומתרץ שביום
טוב אין נשמה יתירה.
משארב הרשב"ם בפסחים (קב ,ב).
ושמואל אמר ינה"ק
'ו
דנ
ל
בסופו מסיים" :שהרי גם ביום טוב
" נשמה יתירה כשבת"
רב חולקים עליו.
ותוס' שם ד'"
ועפ"י הכלל דלא לאפושי מחלוקת אפש"ל בזה עפ"י ביאורו
של כ"ק אד"ש דאין זה מחלוקת במציאות  -האם יש נשמתן?תירה
ביו"ט או לא? .-
דעת התוס' היא "שאין נשמה יתירה" הכוונה שהנשמה
יתירה ביו"ט איננה
כהנשמה.יתירה שיש בשבת ,אבל אין הכי
נמי שביו"ט יש נשמה יתירה
מה שצ"ע בזה הוא  -דעפ"י ביאורו של כיק אד"ש שיש
דרגות בנשמה יתירה והכוונה לחלק בין הנשמה יתירה של שבת
ושל יו"ט ,ממ"ש ברשב"ם בפסחים (שם) "שהרי גם ביו"ט יש
לנו נשמה יתירה כשבת" משמע מהלשון שזהו אותה 4רגא של
נשמה יתירה.
ועפ"י מה שביארנו בדעת התוס' נראה שמח שאמר כ"ק אד"ש
בסוף פרק

יש

"י"

יד

 -אוי הש*מ'ו -

מתאים לדית התוס'*.
אהה כל הנ"ל נשאו עדייך חשון רטנה בשו"ע אדה"ז
תצא סעי' א' כותב במעם שלא 6ר*ה-
ים בשפים בפוצאי.יו"ס
וז'ע" :ביו"ט איו לאדם נשפת יפירה
אך עפ" ביאוי 4של כ'ק.אד'שומ:,בישרן מדוע כותב
דהלאינ"גאמ'שביו"ס יש בשפה **ידח אלא שאינה כה*שפה
"כלל".
אין נשפה יהירה?
יתירה דשבת-,אך פמישוו 'כלל" פשפע

מיי

צלי"

שבכלי

וצ"ע.
*,
ירה עוד סטא
ה .בהמשל למעם לקיבת בשייש
בשייש,יטוצאיגהקנם נשבם
יפצר ריפ-והיא :דבפרטה שבת -
סלי,סש 9התפטשו"
עפ"ז -שואל מוס' צטסכת
רע של גהיצה ע"כ נו
ביצה 3ע' לג ,ב .ד"הכי הוינו) יא'כ"צםבמוצאי יו'סהי'
צריך ייסול,בשפים פניוו,שבסגיי'ט איך גמינום שולט .ועד"ז
פביא הב"ח כריש סי' רצ"ז .ן
אך צ*ב=דהרי בספר;תליקושים ורך הזק ע' ליע;4טיא
*

;

שי

יץ

בההפוש וכיו=יו"ס לר'ח שבראש מודש איו

5

שאנם שולמי פשא'כ

ביו"ט הגהינום כך שולס"ועיייש השלעס?
אד"ש בנוגע לנשחח יתירה ביו"
ועפ"י ביאורו של
ט-.
תוגות ,עי"ז אפש"ל בנוגע לגיננום שיש בזה וכגנת
שיש בזה
גלעינםשוייג4יו"ט היינו
שפוס' (ניצה שם)
וע"ב
שולס ,ך4יאשופספד חליקוטים
*ש ככוום הול אבל
''
שאינומכ
ששולם הכוונם ששולסייתר שר"ח.
ואפש" 5קצת מקור לזה שיש_דרגות בגהיגם  -ע"פ מיש
בגמ' עאקצזו (ים ,א) יאריב"ל ז' שסות (יש לגהינום יאלו חך
פב* 4שעניו מספר
שאול ואבדון "...ובאגדות מהקושיא
תיימי בראשית שיש
אי
"ז
י,
עה
ז' הוא מפני שרועשי האדם נמשכים לפ

כ"י
תיי
צא
יש

חועד"ז

61יועבות ל*ן' פגים ל שעון,
שפישם .והפדיחה
'.שפות הפ שגד ז' מדורות שי
ץ תחמית שהיא הדיוסא התחפונה בגיתבום"
בגהיבום דרגות וביו"ט;שולס קצת פשא'כ
;
וש יותר.
'-הח' שאול פשה אליטוב
ב
תוחיל - 770
;

-------------------בהר"ב משס"ה שיחה ד'',וש"פ,גירבר* ראה שיחת ש"פ

פשמ'ה שיחה ד'.

י

התערפם

-

אמור היתשמ"ו -

סו

ט .בהתוועדות דש"פ קדושים ביאר ב"ק אדמו"ר שליט"א
"- -מזות במיתתו
פרש"י עה"פ  " :לא תעמוד על דם
ואתה יכול להצילו כגון טובע בנהר
ת"וחש או ליסטים באים
עליו "
לנקשח תןאור :ושגיון ,זהומן בנהר  )?:לא יבטח'~שיט
 ימות בודאי  ,והמציל נמצא רק בספק סבנה  ,לכן מצוה עלהמציל לילר ולהציל את הנטבע.
ויש להבין מהו הסכנה של המציל ?
אם הסכנה היא סחק סכנת נפשות ,היינו  :שיתכן שהחי'
או ליסטים יהרגהו ,א"ע צלה"ב א) מדוע צריך כלל לה"חייה
או ליסטים"  ,הרי מציאות כזו של ספק סכנת נפשות יכולה
להיות בטביעה בנהר גופא( .שהרי מרובר כאן שיש רוחות
וכיו"ב  -וא"כ יש ספק שגם המציל יפן) ? ב) עדיין
נשאר קשה קושית אדמו"ר שליט"א מדוע כתוב " חייה
סתם ולא " חייה רעה " שהמשמעות בחייה סתם היא שאין
ספק סכנת נפשות ? (ואולי י"ל בזה שב"חייה רעה " הרי"ז
וודאי סכנת נפשות  ,ודוחק)? ג) הרי כ"ק אד"ש הסביר שה"חיה
או לסטים אין כוונתן להרוג את הנטבע .וא"כ לכאו' שבמכ"ש
וק"ו אין כוונתן להרוג את הבא להציל את הנטבע? -
ב) עפי"ז צ"ע הלשון "ואתה יכול להצילו"  -דמשמע שאחה
יכול להצילו שישאר בחיים בוודאות ,וכאן שיש "חיה או
לציו'ווי הנטבע יחזור להיות טוב בסכנת חיים מהחיה
או
לסטים ,וא"כ אי"ז בוודאות ש"אתה יכול להצילו"? ה) הרי
בזה (ספק סכנת נפשות) יש מחלוקת בהפוסקים ,האם הדין אכן
כר?

אר אם נפרש ש"חיה או לסטים" אינם מסכנים סכנת נפשות
גדם או קטע וכיו"ב).
רק סכנת חבורה (שבזה נכלל ספק עתה
וזה מחדש הכתוב שכשיש ספק סכנת חבורה ולהשני מפק חיים
צריך לילך ולהציל .הרי עפי"ז יתורץ כהנ"ל( .ונקט חיה סתם
ולא חיה רעה בשכזה יש סכנת חיים).
אך עפי"ז הטעם שא"צ לילך ולהציל את ההולד בדרך ו"חיה
או לסטים באים עלנו"  -הוא ממ"נ :אם נמצא בסכנת חיים,
א"צ לילך ולסכן א"ע בסכנת חיים .ואם נמצא בסכנת חבורה,
א"צ לילך ולסכן עצמו בסכנת חבורה עבור אדם שבכ' מסוכן רק
בסכנת חבורה.
וא"כ  -מדוע פירש כ"ק אד"ש טעם אחר  -שאדם ההולך
י הוא אשם בזה ,ולכן אין מצווה להצילו .והרי א)
יחיד
הביאור הנ"ל ,הוא חלק מעצם הביאור ברשויי ,משא"כ הביאור
בהשיחה ב) ביאור זה תמוה קצת מדוע אדם כזה שאשם בזה
)

טז

שהלך יחידי -
ומשפט.

 אמור ה'תשמיו -לא יהי' מצוה לילך
*

*

ולהצילו  -מצד לעשות צדקה
*

 .שמעת כו"כ מאנ"ש מתקשים בהבנת החילוק מדוע רש"י כתב
י
י משא"כ אדמוה"ז כתב ב"ים" .ולפענ"ד נראה הביאור
טובע בנהר,
בזה פשוט; דבר ברור שמביס מצויים ב"ים" יותר משפת
נקט אדמוה"ז "ים".
הנהר הנמצא ליד מקום
ישרב..ומשו'"
אך מכיון ש"ים" אינו ב"הוה" לה"בן חמש"  -שהרי רגיל
לילך בנהר משא"כ ים אינו מצוי אצלו ,לכן אע"פ שלסטים

מצויים יותר ב"ים" מכיון ש"נהר" יותר מצוי אצלו מ"ים"
לכן כתב רש"י "נהו".
משה פרוכטר
 ברוקלין נ.י- .יא .בשיחת ש"פ קדושים (הנחת הת' בלתי מוגה ע' מג מל"ח
ומלך) מבאר כ"ק אדמו"ר שליט"א השייכות דפ"ב דפרקי אבות
עם "מלכתחילה אריבער""' :משה תלמידים היו לו לרבן יוחנן
בן זכאי הוא הי' מונה שבחם" רבי אלעזר בן ערך כמעין

המתתגבר".
וז"ל" :מעין המתגבר איו שלא על הסגר ,,ער ווארט ניט
כיז ער וועט ניט קענען ארונטער וועט ער גיין אריכער ,נאר
מלכתחילה (וועו ער האט בלויז א טפה אחת)  -גייס ער גלייך
אריבער און איז זיך מתגבר!'ע
בי
ולאח"ז מבאר השייכות דמלכתחילה אריבער לתורת ר
אלעזר בן ערך והביאור בלקושי לוי"צ ,וההוראה בעבודה.
ויש להמתקק הנ"ל ע"פ מ"ש באבות דר"נ פי"ד.." :
ואלעזר בן ערך קרא לו נחל שוסף ומעין
ניוי
ימ
יי
עמ
המתגברמש
מתגברין ויוצאין לחוץ לקיים מה שנאמר יפוצו
תיך
חוצה "...ועיי"ש.
א' התמימים
 -תות"ל -770

-

אמור היתשמ"ו -

יז

יב.

בגליון לד שאלתי איך אפשר לומר שהמלוי דפרשת וה )דומה
באה לאחרי האתעדל"ת של משה ע"י שנתכרכמו פניו ,מאחר
שמובא בפרש"י בפ' בשלח סו ,כה שבמרה כבר ידעו מפרשת פרה

אדומה.
והנה מצאתי בתו"ש במילואים לפ' בשלח ,פי' יא ,שמביא
כו'ע ספרים שמתפלפלים  ,מנלן תשקור
שבמרה קבלו
,ש
דיני פרה אדומה דאף שכמה ראשונים מפר
מיקםרישמובא במכילתא,
אבל בכל הכת שמצא בעל התו"ש לא מצא גירסא שמונא פרה
ובעל"יתורה תמימה רצה לבאר שזהו טעות הדפוס ,עיי"ש
אדומה,
בארוכה ,וכן מובא מה ששאלתי ובשם הפענח רזא.
אבל ,בהתוועדות דפ' בשלח תשכ"ח ,מבאר
בפסוק דהכרח רש"י
שקבלו דיני מז; אדומה במרה כי איתא
 ושםשם לו חק וגון ולשון חק מצינו רק בשני מקומות בתורה,
לגבי קרבן פסח  -זאת חקת הפסח ולגבי פרה אדומה  -זאת
חקת התורה ,ומכיון שקשה לומר שבמרה ניתן להם עוד פעם דיני'
פסח מאחר שכבר קבלו זה במצרים לפני כמה שבועות ,לכן
י על חק תוה אדומה.
מוכרחים לומר,וא
עכ"פ ,מובן דקושייתי דאיך מתאים ביאור הנת' בהתוועד'
דש"פ צו ש.ז .עם הא ,שבמרה יקו מדיני פרה אדומה ,הוא רק
לפני פרש"י (וסדר עולם זת" ,עיי"ש בתו'ט).
*

*

*

מ ס כ ת סו טה
 .בנוגע מס' סוטה הנה ברפים שלמדו בימים אלו ,הנה
יג
בדך
מגילתה ,ירושלמי ,שנחלקו ב"ש
כא מובא בתוס'
כמה צריך ינהק ד'"
ממגילת סוטה ,דלדעת ב'ש אות אחת
וב'"
שתים כדי לכתובי -ה והנה ,בהל' יסודי התורה
ולדעת ב'"
פוסק שהמוחקאגפ אחת מן השם לוקה ,הרי נתקיים מחיקת
פ"ו,
השם ע"י אות אתתו"? מצריכים
שתי אותיות.

ן

*

ב'"
*

 .בדף כב ,א וכשאר דיש מעלה
יד
ברחוק שאם יש לו לאדם שתי בתי
יותר מפני שיש לו שכר
כנסיות בעירו ילר להתפלל
פסיענת ,,ואיך זה מתאים עם הכלל לפין מעבירין על המצוות"?
ובפרט שמצינו כעין זה בנוגע להבאת העומר ,שאיתא במנחות
סד ,ב שמצות העומר לפרא מך הקרוב משום שאין מעבירין
על המצוות?

הרב מיכאל לוזניק
 -מיאמי-פלארידא-

.

ח

-
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פ ש  1ט  1של מ קר א
-----------------------

טו .בפרשונינו (כא ,א ).מעתיק רש"י התיבות "אמור אל הכהנים'
ומפרש" :אמור ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים".
וצ"ל מה המיוחד בזה שמדגישים שצ"ל הזהרה מגדולים
על הקטנים.
בפ)
ועד"ז מצינו
אחרי (יז ,יב ).עה"פ כל נפש מכם
מפרש רש"י גם להזהיר גדולים על הקטנים  -דשם מובן מדמע
מדגישים שיש להזהיר הקטנים ,כיון שזה איסור חמור כ"כ
שיש חיוב כרת על אכילת דם ,ובמיוחד שכתוב "ונתתי פני"
וכפירש"י שם (יז ,י.).
משא"כ כאן באיסור טומאה כבזה מיוחד יותר משארי ענינים
ל וצבים דהרי מפרש
גם צ"ל  -מדוע מעתיק בד"ה (אמור) י
דאמור ואמרת ? ועד"ז מצינו בספר שמות (כ ,י).
רק הייתור
בנוגע לשביתת שבת בקטנים ומפרש רש"י בזה"ל" :אלא לא
בא אלא להזהיר גדולים על שביתת העביטו ,וגם בזה צ"ב מה
המיוחד בזה ?
*

*

*

טז .בפרוותינו בעניו ספירת העומר (כג ,טו ).עה"פ "ממחרת
השבת" מפרש רש"י "ממחרת יום טובע והרי כבר ,ירש את זה
כאותו ענין בפסוק י"א וז"ל ממחרת השבת " -ממחרת
ביתר ביאור

יום טוב הראשון של פסח"...
ואת"ל שלפני"כ דיבר בנוגע לקרבן העומר וכאן מדבר
בנוגע ל-וספרתם ,אא"ל כן ,דהלא הפסוק כותב "וספרתם לכם
ממחרת השבת" ומפרש שמתי זה מחרת השבת" :מיום הביאכם את
עומר התנופה" ורש"י כבר פירשלעיל בנוגע לעומר התנופה.
הת' שאול משה אליטוב
 -תולל - 770

יז.

אשתו.

פרק כא ,ב  -בד"ה כי

אם

לשארו מפרש"י אין

שארו אלא

וצלה"ב:
 )1מדוע א"א ללמוד שתיבות אלו (כי אם לשארו הקרב
אליו) הם כעין הקדמה ומבוא לפרטי הקרובים שמונה הפסוק
אח"כ ?
)2
ק
י
ת
ע
מ
מדוע,
אם
צורך
ש
י
לפרש,
גם תיבות "כי אם"
בד"הנ אם רק מפרש תיבת "שארו" ?

-

אמור ה'תשמ"ו -

יט

 )3אפי) אם נפרש שפי) "שארו" הוא אשתו ,מדוע לא
הובא בפסוק בפירוש ,כעין שאר ששה הקרובים ,ורק נזכר ברמז ?
ובפרט שלמד בפ' בראשית ב ,כד  -שלכן ועזב איש את אביו
ואת אמו "ודבק באשתו
בפ) והיו לבשר אחד" הרי מובן דזהו המשפחה
הכי קרובה?! וכן
חיי שרה כד ,מז מפרש"י בד"ה
י
ר
ח
א
אמו (בנוגע לנשואי יצחק ורבקה) ש"דרך ארץ כל זמן שאמו
של אדם קיימת כרוך הוא אצלה ומשמתה הוא מתנחם באשתו
הרי שאשת במקום אמו ,וכן רואהלהבן חמש מביתו ,שןוב הזמן
אביו ביחד עם אמו ולא עם שאר משפחתו .וראה רמב"ן עה"פ,
שמבאר שבעיני הבעל "אשתו קרובה לו מהם".
במס)  )4מהו הלשון "אין וכו) אלא" (לשון שלילה) ?
די
ה
ב"ב קח ,ב .דורשים שארו הוא אביו ואף שהוא בענין
אחר( ,וראה
קרוי)פרש"י במדבר כז ,יא .בד"ה לשארו הקרוב ,ואין
משפחה
אלא משפחת האב) ,אבל משום זה הו"ל לפרש בלשון

חיובי

?

 )5אם יש סברא מדוע לא מוזכר בפרוש בפסוק ,אם כן
אפי) רמז זה ד"כי אם לשארו" אין צריך ,כי אפשר לדייק דיו
זה מפסוק ד' שמפרש"ק "וכן משש"מ לא יטמא בעל כשארו ,באורו
שהיא להחלו להתחלל הוא מכהונתו" ,הרי ,דוקא לאשתו פסולה
אינו מטמא אבל לאשתו כשרה כן מטמא ,ע"ד המובא ביבמות כב,

ב.

בהל)

אבל פ"ב ה"ב פוסק יטומאת כהן לאשתו
 )6הנה,
הוא מדבריהם ,ואף שיש מחלוקת מהו שיטת הרמב"ס בנוגע אשתו,
אבל מפשטות לשונו משמע שהוא מדרבנן ,ומפרש"י משמע שהוא
מדאורייתא ,וצלה"ב במה פליגי ?
*

יח.

שקנוי

*

*

בפרק
לגופו,כב ,יא בד"ה וכהן כי יקנה נפש מפרש"י עבד כנעני

וצלה"ב:

הרי רש"י בא לפרש איזה סוג עבד מדובר כאן ,והכרחו
הוא מתעות "קנין כספו" כי סתם "יקנה" יכול להיות גם עבד
עברי (מעגים כא ,ב) א"כ:
 )1מדוע לאהוב ,גם תיבות "קנין כמ)ל' שמכריח טזה
קנין גופו ובמילא דוקא עבד כנעני (ראה רש"י במשפטים כא,
כ).
ועוד :הרי בפסוק זה גופא בד"ה ויליד ביתו לומדים
שגם אשת כהן אוכלת תרומה משום שהיא קנין כספו!
 )2מהו הציעך ל"עתיק בד"ה תיבות "וכהן כי (יקנה
נפש) ?

'ין

"~.

כ

-

אמור ה)תשמ"ו -

ה)
לי
ע"
פרש
יט .בפרק כג ,ב בד"ה דבר אל בני ישראל מועדי מ
עשה מועדות שיהיו ישראל מלמדין בהם ,שמעברים את השנה
גליות שנעקרו ממקומן לעלות לרגל ועדין לא הגיעו לירושליסנ

וצלה"ב:

 )1מה לא מובן בפסוק שיש צורך בכלל לפרשו ?
 )2מבלן מדייק רש"י את דבריו מהפסוק ?
 )3רש"י מפרש ש"יהיו ישראל מלמדין בהם" ,והרי

ידעינן

שדיני קדוש החודש ועבור השנה ניתן ביד הממזדין בית דין,
ולא ביד כל .אחד מישראל (ראה ר"ה כב ,א שלומדין דתפקיד
1

זה ביד בית דין מפסוק "החדש הזה לכם").
 )4בטעם עבור השנה מובא עודכם; טעמים כגון
ני
ינ
אפ
ים:שמ
התקופה ,ועל האביב ,ועל פירות האילן ,מפני הדרכ
ם
מתקנים ,על הגשרים שנהרסו ועל תנורי פסחים (סנהד
ואפי)רין יא,
לא רמז
א) ,ומדוע מכל טעמים אלו בחר דוקא טעם הנ"ל
ב"וכו)" שישנם עוד טעמים ?
ועוד בהל) קדה"ח פ"ר מובא כל הטעמים שמעברים שנה,
ודוקא הטעם שרש"י הביא ,מובא כטעם אחרון בהלכה ה'.
*

*

*

שבכל חג יש ענין

כ.
בפרק כ"ג שמתאר כל ועי השנה ,מובן
מיוחד ,כגון בחודש הראשון חג המצות ,בחדש השביעי זכרון
תרועה ,יום כפור  -יום
 .בחמשה עשר יום לחדש השביעי
שמכפרי
 חג הסוכות ולקיחת ד' מיניםמשא"כ בשבועות (שם זה לא מוזכר בפסוקך לא מובא
שום ענין מיוחד ,רק שממחרף הפסח יש לספור המשים יום "והקרבת
מנחה חדשה לה)" ,ועוד הקרבת קרבנות החג וכוץ אבל לא ענין
מיוחד שמבטא את גדלות ועילוי יום זה.
נח)והנה ,בהתוועדות דש"פ נשא תשמ"ג הנחה לה"ק,
כח,
רעצם העובדה שגם לאחר תרבה ביהמ"ק נשאר היו"ט
דחג השבועות בכל התוקף (בנוגע לאיסור מלאכה) ו גהו יחוטא,
שעיקרו של יו"ט זה אינו הענינים החיובים שבו (יין בזמן
הבית  -כגון קרבנות החג ,שתי הלחם וכו') ,שהרי הם נתבטלו
לאחרי החורבן ,אלא עיקרו של יו"ט זה הוא -איסורעשיית

"י~:

מלאכה" ,עצרת".

אבל הא גופא קשיא ,לבן חמש למקרא  :הרי למד בחומש
שמות שביום חמישים לספירה ,קבלו את התורה ,את איצר ה',
תכלית ברה"ע (ראה פרש"י בראשית אנ א) ,עם כל המעלות שבזה,
ובפרס שבתפלת יו"ט דשבועות מזכיר "זמן מתן חורתינו" א"כ
מקשה הבן חמש למקרא:
,

אמור ה'תשמ"ו
-

-

כא

מדוע לא מצינו שבתורה תדגיש ענין מיוחד ליום זה
כדי לחגוג את זמן מתן חורתינו ,ורק מצינו ענין של עצרת,
ואף שחיוב לימוד התורה הוא כל יוסי אבל [ע"ד שמצות זכירת
יציאת מצרים הוא ג"כ בכל יום ,אעפ"כ בפסח יש ציווי מיוחד
לספר באריכות סיפור יציאת מצרים (ראה לקו"ש חי"ז חגה"פ),
וכן אכילת מצה כדי לזכור במעשה ענין של יצי"מ ,אעפ"כ]
"כ איזשהו ענין מיוחדי (מצוה) ביום זמן
הי) צריך להיות ג
מתן תורתינו שהוא העיקר יטוד של כל המצוות ?ן ולץ שמצינו
מנהג לומר "תיקון ליל שבועות" ,ללמוד תורה בעיון וכו'
כמנהג המקום ,אבל בתור גבוה ,אין מובא שום ענין בתורה
מלבד ענין דעצרת ,ועד כדי כך ,שחג זה נקרא עצרת בתורה ?!
ומבקש ביאיר מקוראי בגליון בענין זה ,ע"פ פשש"מ ?
*

*

בפרק כד ,יא בד"ה ויקב מפרש"י כתרגומו ופרש שנקב
כא.
שם המיוחד וגדף והוא שם מפרש ששמע מסיני.
וצלה"ב:
א)
ו
ש
ו
ר
י
פ
ב
תרגום
מבאר
ם
י
נ
י
נ
ע
יז-
ו
ותיבת  )1ר
ש"ישהוא שםשני
א"כ מדוע מובא בד"ה א) ?
"השם"
יוחד
המ
לאימוזכר בד"ה.
ולאידך ,מדוע תיבת "השם"
 )2מדוע א"א ללמוד שניקב שם השם כפשוטו ,ולא שם
המפורש ?
 )3רש"י מבאר מנלן יודע את שם המפרש ,כיון ששמע

מסיני.

וצלה"ב:
מנלן
ששמעו
א-
הי) ב  -בפסוק יב מפרש"י בד"ה ויניחהו שמעשה דמקשש עצים
באות זמן של מעשה דמחרף ובפ' שלח טו ,לב מפרש"י בד"ה
במדבר וימצאו  -בגנותן של ישראל דבר הכתוב
ויהיו ב
נ"יאלא שבת ראשונה ובשניה בא זה וחללה הרי שמעשה
שלא שמרו
מ"תנ א"כ איך אפשר לומר שידע את
זה אירע
המפרשבערך חדש לפני
י 'יצע .מסיני ?!
שם
כ
 )4הנה ,מקור פרש"י הוא בספרא ושם הלשון "ששמע בסינ
ולא מסיני ,וצלה"ב טעם השינוי.
על לשון הספרא ,מפרש שצ"ל ששמעו בסיני,
ר"ל השם[פגמ'"
הנודע לישראל בסיני אבל זה גופא בעי ביאורי מנלן
ידע את השם המפורש ?
והי) אפשר לכאר'זצשינו בפ' שמות ב ,יא  -יד .שמשה

שם המפרש בסיני.

אמור ה'תשמ"ו -
-

כב

ראה איש מצרי מכה איש עברי ומפרשניי שהאיש עברי הי) בעלה
של שולמית בת דברי ,ובפסוק יד מפרשניי שמשה הרג את איש
המצרי בשם המפורש ,א"כ אפשר לומרנ שבעלה של שלומית שמע
את שם שביטא משה ,וזכרו בע"פ או כתבו על ניר וכיוצ"ב,
ולמד שם זה לכנו.
אבל אף שיש לפרש כן במלבינים ,אבל ברש"י א"א לפרש
כ 11דמבאר שידע את השם כי שמע מסיני].

הרב מיכאל לוזניק
 מיאמי-פלארידא -כב .ברש"י עה"פ כ"א ה' ד"ה לא יקרחו קרחה אומר וז"ל:
והיא אף ישראל הוזהרו על כך אלא לפי שנאמר בישראל בין
עיניכם יכול לאיוש חייב על כל הראש תלמוד לומר בראשם וילמדו
ישראל מהכהנים בגז"ש נאמר כאן קרחה ונאמר בישראל קרחה
 ,מה כאן כל הראש אף להלן כל הראש במשמע כל מקום שיקרח בראש
ומה להלן על.מת אף כאן על מתנ כמובן אין צורך להביא כאן
כל דברי רש"י .עכ"ל.
בקושיית רש"י "והלא אף ישראל הוזהרו על כך" כוונתו
בפשטות הוא דא"כ (דאף ישראו הוזהרו ע"כ) למה מזהיר ע"ז
בפרשת כהנים ,וא"כ דורש ביאור בתירוצו של רש"י שהרי אע"פ
ד"יכול לא יהא חייב על כל הראש" ולכן "תלמוד לומר בראשם",
הרי בזה עדיין לא מתורץ למה מזהיר על זה באמצע פרשה שמדובר
בכהנים ,הרי (אם רוצה לומר צווי זה עוד פעם) יכול לאומרו
במקום אחר ועדיין צ"ב למה הזהירה בפרשת כהנים.

[ועיין נצי) כלי יקר

חיץ) כאן]

*

כאן ,ובפי)
*

באר מים חיים

(על

*

כג .רש"י פרק כ"ב פסוק י"ד בד"ה כי יאכל
רש"י  -תרומה.
)
י
וצ"ע ]זרא רק לפני זה בפסוק פירש"י עה"פ לא יאכל
קודש וז"ל' :לתרומה הכתוב מדבר שכל הענין דיבר בה" ,עכ"ל,
וא"כ למה צריך
ר לפרש עוד הפעם ד"קודש" פירושו תרומה ,הרי
כל הענין דיב בה.
(ועוד זאת :ה"שפתי חכמים" אומר [בפקוק י"ר] "דכל
רי דתלי טעמא דמפרש רש"י שזה תרומה
הפרשה נאמרה בתרומה",
מצד זה שכל הפרש נאמרההבתרומה ,וכמו שאמר רש"י בעצמו לעיל
כנ"ל).
שכל הענין דיבר בה ועפי"ז
קודש ,מפרש

צ"ע

-

י.י.ח.

תות"ל מאנטרעאל -

,כד .בפרשתנו גכא ,יז) "לחם אלקי
י"ס -
קלוי .להם כ6ו (דניאל ה ,א) עבד;לח
רב.
!ועד"ז להלן בפש (וא* כא) י"לה 6אלקיו"  -גל מאכל
;.,
קרוי לחם.

מאכל אלקיו כל סעודה

,

'

וצלה"ב:
* )1עש מפרשר*'י ג '5אעור הצלים "לחם אלקיו" ב"? 9
1 )2קוגקורדנפי* (מנדלקורו) מביא שהמלה "לחם" חוכא
בהרבה פקומופ כמנ"ך,
' 'בכל הסיומות רואים שרשאי
"פפיש,הפלה
בפקופ1ת
יו
על
וכשלא
י:ני
"לחפ"
,
ד
כ
"אשר יאצל להם"י= בל מאגל
א) בשפואל א' (יד,
'""

ב6שסע,כמו .נ81יפה עץ בלחמוו(ירמי' יא ,ים).
.ב) בתלמער,וששם*םד6א***מ*חס" "-ן=19ם1תה(-דנ***=ד=,
.ומע;
ה,

א) בלשצר פלכץ.עבד לח6
ג) בקהלת (י ,יס) _לשחוק עושים לח - '4לחדוות מזמוטן
חתנים ופלכים עושים סעודה;,וסתם'6עודהיגדול* קרוי' להם
ראת אמר (דניאל ה ,א)
מלכא עבד לחם רב.
י
צ
ש
ל
ב
כ6י
ר) בדניאל (ה" )% ,עבד לחם רב"  -עשה סעודה גדולה

וכו'.

וצלה"ב:

-

=

דוקא מפיש וש"י

הסלה "לחם" ?

 )1לפה במקומות אלו
(כא,
בתהלים
 )2למה
ובקהלח,סביא רש"י
א הפסוק מירמי' ?
ה06וק פדניאל,בפוראשיתליוביבשפואל א'.מבי
 )3למה בפז ויצא ,ויקרא דלקמן ואמור ,פביא רש"י ;
מדניאל רק המלים "עבד לחם רב" ,ובתהלים וקהלת מביא ג"כ

יז,,

המלים "בלשצר4 .לכא עבד לאם
,,

*

.

רב" ? *

*.

*.

-----------

*) וי"ל נקשטות דלהיכיח שכל מאכל נק' לחם מספיק
להעתיק "לחם 3,ב" ומה שהעתיק בההלים "בלשצר מלבא" הוא
כי
שמה' בא לפרש מ"ש שאוים הבלא קראו ומפרש רש"י שפדובר
בטקודת.קישצר שאז אכלו לחם 5שי.לא קראו" ודו"קל
=ופה.שהעתיק בקהלת "בלשצי,םלכא עבד לחם רב" היינו
כי וש בא לפרש "פשוק לשחוק עושים לחם ופי
"לחדות
רש רש"י
גדולה קרוי)
זפוטג,פפ(3ם וכללז -עדטש;6עווה'רסתם פעורה
4
לחם כ; 14דאת"אמר בלשצר מלכא עבד לאם רב" ומפסוק ההוא
4ישטיעת' מזמוטי התנים ובלות עמהם ס4בבה_רדוחק.
-י--

*תאי

,

 -אמור הזתשמ"ו -

כד
כה.

ומענין לעניו באותו ענין:
ל)
מאכל
וכן השחיתה
יי ויקרא (ג ,יא) "לחם" -
בלחמופרש("
עץ ב
רמי) יא ,יט) .עבד לחם רב (דניאל ה ,א) .לשחוק
עושים לחם (קהלת י ,יט).
והנה בפרש"י זה ישנם כמה דברים הצריכים ביאור,
ומהם:
א)
בפ)למה בכלל צריך רש"י לפרש זה כאן ,והלא כבר פירש
ויצא (לא ,נד) "לאכל לחם"  -כל דבר
לעיל
רי
מאכל ק(ריו
מי)
לחם כמו עבד לחם רב (דניאל ה ,א) .נשחיתה עץ בלחמו

יץ ,יט).

בפ)

ויצא רק ב' הוכחות לפירושו,
ב) למה מביא
רש"לי
וכאן מביא ג' הוכחות
פירושו.
בויקרא
עכ
ג) ואת"ל שרש"י צריך (מפני סיבה) לפרש זה ג"
ושי)
וכן צריך להביא ג"כ הוכחה לפירושו מהפסוק "לשחוק
הפסוקים "נשחיתה
לחם" (שלא הביאו בפ) ויצא) ,למה מביא ג"כ
לפ)
ויצא ?
עץ בלחמו"" ,עבד לחם רב" שכבר הביאם בפירושו
ד) למה משנה רש"י בפ) ויקרא מפירושו לפ' ויצא,
דקם מביא הוכחתו הראשונה מהפסוק "עבד לחס רב" ,ולאח"כ
מביא הפסוק "נשחיתה עץ בלחמו"  ,וכאן משנה ומביא לראשונה
הפסוק "נשחיתה עץ בלמו" ,ולאח"כ מביא הפסוק "עבד לחם

רב".

?
ה) למה כאן

מביא רש"י הוכחה מהפסוק "עבד לחם רב" שהו
שמביא הפסוק "לשהוק עושיז
עווא בקהלת,
בדניאל,
לפני
ספר דניאל ,וא"כ הי)
א
י
ה
והלא
קהלת
ספר
בסדר
התנ"ך
"לשחוקני
לפ
צריך להביא לראשונה הפסוק
עושי) לחם" שהוא בקהלת,
ורק לאח"כ הפסוק "עבד לחם רב" שהוא בדניאל ?
ו) ועד"ז צלה"ב בפרש"י לפ) ויצא,
ל,למה מביא רש
שמביא"יהפסוק
תוכחה מהפסוק "עבד לחם רב" שהוא בדניא לפני
יתה עץ בלחמו" שהוא בירמי)נ והלא בסדר התנ"ך ספר
"נשח
ירמיז היא לפכי ספר דניאל ,וא"כ היז צריך להביא לראשונה
הפסוק "נשחיתה עץ בלחמו" שהוא בירמי' ,ורק לאח"כ הפסוק
"עבד לחם רב" שהוא בדניאל.
כעלץ ("ב הח' ואגח דוד
הרב יוסף יצחק שגלוב
גח,ואאידבישימה.
 -ברוקלין נ.י- .

,יט'

כן .בפרשתינו פכ"א פי"ז" :דבר אל אהרן לאמר איש מזרעך
כדרתם אשר יהי בו מום לא יקרב לחם אלקיו" .מעתי
וי
ר"
קש
קר
יה
מהפסוק "לחם אלקיו" ומפרש "מאכל אלקיו" ,כל סעודה
~לחם כמו (דניאל הז) עבד לחם רב" [ושם (בדניאל) מפרש רש"י:

;_,,
אמור

ה'תשמ"ו -

כ1ע

ליושב סעודה גדולא"ן.
וצ"ב:

א) פה לקשה לרחליי ווהיבות'"*עאים צלקתי" שצריך לפרשם ?
 בשפ"ח מפרש של'ל משווי וולא יקרב להקריב לחם אלקיו"(שזה מבריח לומד,שאיו ".כוכה ללחם הפנים); אבל קשה לפרש
כן ברשיי,
איה צריך להעתיק מהפסוק (עכ"פ) תיבת "להקריב

דא!.כ

להם אלקיו"
ב) בפששו '9נראה שרש"י מפרק רק תיבת "לחם" שפירושה
מאבל ?
-.

ולפי"ז:

 )1היה מספיק שיעתיק
בפירושו יכתוב רק "מאכל") ?
ש"לחם",הוא ל'
 )2בפ' .כבר פירש רש"י כמה פעמים
ל
ואוכל וכן
מאכל; מך הרי ויששו פ"נ פל" ,שכותב "לחם

מהכתוב רק תיבת "לחם" (ועד"ז

בשאשיתה עץ בלחמו ,עבד לחם וב ,לשחוע עושים לחן *(מו"כ
לפנ"ז בפ' ויצא פל"א שנ"דג שכותב" :כל דבר
מאכל ק
חוזר
רויומפרשו
להם כמו עבד להם רב ,נשחיתה ע? בלחמו" .ומדוע

בפרשתינו

?

א*ע

(שפעם
הוכחות,ירוש רש"י
כמו"כ צ"ב בטעמ
יעםהשבי,נויים בפ
ים ג' הלדלל,%
מביא רק הוכחה אחת ,ופ
ופע
'ופעם אעו משא כלל ותסי ,וכמו"כ צ"ב,בסרר ההוכ14אג

ועוד*.

ג) אצ"ל שקשה לרש"י הצירוף של "5חם אלוקיו"(איר

שלא יהיה הביאור בזה),

הרי כסה פסרקים
וש%%4%
,
"
ך
י
"
ל
א
 .ופסוק ז ),כתוב "לחם אלקי- "6%להפ
ו
י
ל
י
פ
ב
%יי*
וש"י כלום?
16,נו 'דולההוכחה'טגשבאבזי,:,יש%סיטג::טזנס,ל"ט%ך

כדלקמן בפירושו

לפנו"ז)

נ"א?

בבללי
ת) מדוש לפסו
"כל *עודה קרויה לחס"
ייזמר' :מאכל .אלקיו כסו עבד
ויתר
כצ
יאינו משתפק *ש%בך,גקי
לחם רב" (כדרכו בכ'
'
*
)
מ
להלן בפסוק כ"א" :את לחם אלקיו לא'יגש להקיעם".

פעפיק רש"י מהפסוק "לחם איקיו"'ומפרש ?כל אאכל קרוי לחפץ.

וצ"ב (בבוסם לזה שגם כאן קשה ע"ד
,
"
ו
י
ק
ל
א
נגש  -באם 1ש
בתיבות "לחם
לי
הר
י"לזאיזנהבפקסווש
קיי"ז) ,ומדוע הוזר שוב ע
י גמוש י"9ילפ

הנ"ל (א) (ב)

י?
*ייוש
------------

כבר

או%ה%יקטי

כן

-

אמור ה)תשמ"ו -

*

*

*

כז .בפרוותינו פכ"א פי"ח" :איש ...שרוע" .מעתיק רש"י
תיבת "שרוע" ופרש "שאחד מאיבריו גדול מחבירו עין אחת.
גדולת ועינו אתת קטנה או שוקו אחת ארוכה מחברתה" ולהלן
ברס"ב פכ"ג" :ושור ושה שרוע" .מעתיק רש"י ,תיבת" .שרוע"
ומפרש "אבר גדול מחבירו".
:
ץ
י
ח
ו
ת
ב
י
ת
פי"כ מפרש
וצ"ב :א)
שרוע
מאחרמיש"
מובן,זהיב
זוהי פעם הראשונה שכתוב תיבה
*(ובאריכות)
חוזר ומפרשה שוב כמה פסוקיה
זו ,אבל אחר שכבר פירשה
'

ן

מדוע

לאחדו?
ובפרט שנראה שרש"י שניחשו בפכ"ב פכ"ג סומך על מה
שפירש לפנ"ז ( בפכ"א פי"ח) ולכן מקצר .וא"כ צ"ב מדוע
בכלל מפרש פעם ב)?
ב) מדוע בפירושו הראשון (בפכ"א פי"ח) מביא רש"י.
5.שם מה זקוק .הבן חמש למקרא לדוגמא?
ב :דוגמאות? ובכללי
בעי"ז כתב ג"כ הת) שאול
אליטוב תות"ל .770

משה שי'

ב .אהרונסון

בי וקטן נ.י.

פסוק כ) ד"ה ילפת כתב רש"י "ולמה נקראת ילפת
כח.
"
י
ש
ט
והולכת עד יום המיתה"  -ולהלן בפרשתנו (כא-כב)
שמלפפת
מומי בהמה בד"ה גרב כז "ולשון ילפת כמו וילפת שמשון
גבי
שאחוזה בו עד יום מיתה שאין לה רפואה".
לא הביא ר~'י התזה זו מוילפת שמשון
וצלה"ב ,מדוע
דלכאור) גם במומי אדם צריכם להוטן שפי'
גבי מומי אדם,
א מלשון אחיזה  -ואדרבה ,הרי מומיע)אדם מוקדמים
ילפת הי
)55
בפרשה ועפ"י הכלל הידוע (ראה
י
ל
ל
כ
י
"
ש
ר
ש
י
"
ש
ר
כו)
בפעם הראשונה שנכתב בפסוק ואח"כ סומך
מפרש מתיבה
רש"י להוכיח כן
על מה שכבר ומנו לפני"ז  -א"כ הו"ל
,
י
פ
ב
ל
הראב"ע לפסוק
גבי מומי אדם הקודמים בפרשה (וכ"ה
זה).
כ)

"מלפפת ,דבוקה בו
 וברש"י בכורות (מא,א)כדמתרגמי
לו) ולפיף"  -וי"ל דלכן בפי' עה"ח לא הביא
ויחבר (שמות
ראי) זו ,משום דעציף להוכיח כן מלשון הכתוב גופא (וילפות
בפי)שמתרגמים כן (ולפיף)  -אלא שצ"ב להיפוך
שמשון) ולא רק ממח
על הש"ס הך דוילפות שמשון .-
מדוע לא הביא

ועוד צ"ב דיוק הלשונות  -יבמתי אדם ב' מלפפת והולכת
עד יום המיתה  -וגבי מומי בהמה הוסיף "שאין לה רפואה".
ב) במומי אדם נקט לשון מלפפת והולכת ולא לשון אחיזה

-

כז

אמור ה)תשמ"ו -

 ובמומי בהמה נקט לשון שאחוזה בו עד יום מיתה  -וצ"עבכ"ז,.
ש"ץ תעה שירק וד) י.ח.
א) התמימים

תויל מצנויאל .י
בד"ה ונכרתה וגו) (כב"ג) :יכול מצד זה לצד זה
כס.
'כרת ברש"י
ממקומו ויתישב במקום אחר ת"ל אני ה) בכל מקום אני,
עכ"ל.
וצריך להבין:
א) זה שכרת פירושו "בכל מקום"נ אין זה דוקא כאן,
אלא שכן פירושו לכאורה בכל מקום שנאמר כרת,
אם כן למה המתין הכתוב עד כאן להודיע לנו זה.
בד"ה ונכרת (יז,ט) :זרעו
ב)
פירש
בפרשת אחרי
רש"ניכרתין ,עכ"ל.
נכרת וימיו
והנה רפ"י בא כאן לכאורה לפרש מהו כרת .ואם כןנ
מלקא דעתך " -יכול"  -שיכרת ממקומו ויתישב
אם יש איזה
במקום אחרנ גי' לו לרש"י להביא ראי' שאין הפירוש כןנ
פות"ל - 770

אלא שימיו נכרתין,
אני ה' .רק מעמיו( ,ואדרבה
נאמר:
שהרי שם לא
מ
לפנ"ייכול"  -שכרת אין פירושו
זה מחזק יותר המלקא דעתך -
בכל מקום).
ג) ברש"י פרשת בא (יביטו) בד"ה מישראל פירש :שומע
אני תכרת מישראל ותלך לה לעם אחר ת"ל נצקום אחר מלפני
בכל מקום שהוא רשותי ,עכ"ל.
והנה מה שאמר רש"י כאן :ת"ל כמקום אחר מלפני.
לכאורה כוונתו לפסוק (כב"ג) שבפרשתינו שאנו מדברים
בו,
אבל צריך להבין:
נח

בפרשתינו אוש -רש"י" :ת"ל אני ה'".
ובפרשת בא אומת רש"י" :ת"ל מלפני".

בד"ה אני ה) ילקיכס

(כג,כב :,נאמן !'אגם שכרנ עכ"ל.

=ל.
וצריך להבין:
בפרשת קדושים כתיב (יט,י) לעני ולגר תעזב אתם
ני
ה)
ני הז אלקיכם :דייאן
אלקיכסנ ורש"י פירש שם על תיבת א
להחרת

כח

 -אמור הזתשמ"ו -

%,שוא ,יכולים לתרץ בפשטות ,שהיות
רששנאמר שתי
פעמים ,אותו ענין אני ה' אלקיכם ,לכן
פי רש"י
הראשוך דייך להפרע ובפעם השני נאמן
לשלם
שכרי

בפעם

אבל השאלח הוא ,שמצינו שרש"י מפרש פעמים על תיבות:
אני ה' :נאמך לשלם שכר ונאמר להפרע .כמו שפירש בפרשת
קדושים (יט,טז).
באם כן למה נאמר שתי פעמים ביותו ענין אני ה' ,אחד
למודיע שדיין 51,חגחיד להודיע שנאמן לשלם שכר ,הלא נפש) אח
 *12ועל זה הוה לי' לרש"י לפרש נאמן לשלם שכר ונאמן להפרע.
דרך אגב צריר להביו למה פעמים מ
צינו הלשוו ברש"י
דיין להפרע ,כמו בפרשת קדושים (יט,י).

י

ץ ופעמים מצינו הלשוו טלל להפרע ,כמר בשזסווואם

(יט,סז).

*

לא .ברש"י ד"ה שבעת ימיב
שם דבר
הוא טבוע של ימיט
עב"ל.

*

*

(כג"ח) :כל מקום שנאמר שבעת
וכן כל לז שמונת ששת חמשת שלשת,

וצריך להבין:

ע
הלשון קצשזלנאמר כמה פעמים לפני פסוק זה ,וגם ששת
נאמר רק
ם*.כמה פסוקים לפצי-פסוק זה ,ולמה לא פירש רש"י
שם כלו

די
ו"
יש
לב .בר
ע
ואיני

*

*

*

ע"ה והאבדתי ' (כגיל)לפי שהוא ,אומר כרת בכ"מ
בדתי למד על הכרת שאינו
מה הוא כשהוא אומר והא

אלא אבדין ,עכ"ל.
במה
שאמר" :ואיני יודע מה הוא,
א) מהו הפירוש ברש"י
הלא לכאורה הפירוש של כרת מובן.
ב) אס אין אנו יודעיפ מהו הפירוש של כרת ,וזה בא וצתה
באן לפרש ,צריך להבין ,למה המתין הכתוב עד כאןלפרשו.
ג) אפילו אם תמצא לומר שיש טעם למה לא פירש הכתוב מהו
הפירוש של כרת עד כאן ,אבל אינואסץו.1מובן למה 1לא פירש רש"י
,דנאן שהפירוש של כרת הוא
בד"ץ
בפרשת
ונכרת (יז 1ט) זרעךי
ועוד רש"י פיל
ש עכ"ל .אח
,
*'מדץ וימיו נכרתיו
רי לו ו~שץ יפרש שם.:זרעו
והי
נאבד וימיו נאבדין.
ל

') לקו"ש חי"ז ע'  244ואילך ראה פרש"י כא,יב,טו ,פרשתנו
וראה הביאור.

י"ג,ח

המערכת

-

כס

אמור ה.תשמ"ו -

ל)-למה אזמר רפ"י :למד על הכרת שאינו אלא אבריך,
ואינו.אומר :למד,על הכרת שהוא אבדין.
ברפ"י בד"ה ושמרתם (כבנלא) :זו תאנה ועשיתם :זה
המעשה ,עכ"ל.
יצריך להבין:
א)-בפרשת קדושים כתיב( :כנח) :ושמרתם את חקתי ועשיתם
אתם וגו) וכן כתיב שם (כנכב) :ושמרתם את כל חקתי ועשיתם
אתם וגו).
ולמה לא פירש רש"י שם כמו שפירש כאן
ב) בפרשת ואתחנן (דיו) כתיב :ושמרתם ועשיתם וגו'.
ושם מרש רש"י:
ושמרתם :רזו משנה( ,ובפרשתינו :זו ההשנה).
ועשיתם :כמשמעו( ,ובפרשתינו :זה המעשה ולמה לא
אמר גם כאן כמשמעו).

כפעמינו.

*

*

*

בד"ה באספכם את תבואת הארץ (כג ,לט) :שיהא חדש
לג .ברש"י
בא בזמן אסיפה מכאן שנצטוו לעבר את השנים שאם אין
שביעי זה
העבור פעמים בא באמצע הקיץ או החורףנ עכ"ל.

וצריך להבין:

א) למה אמר רש"י" :מכאן שנצטוו וכו) ",הרי רש"י כבר
ישראל וגו' מועדי ה' (כג ,ב) :עשה
פירש בד"ה דבר אל
בני
מלומדיו בהם שמעברים את השנה וכו),
מועדות שיהי) ישראל
הרי משם ככר אנו יודעים שמעברית את השנה ,והי' לו
לומר שם :מכאן שמעברים את השנה וכו'.
לרש"י
שם (גם) הטעם שאומר בפסוק שלנו
ב) למה
לאןאמר רש
העבור"יפעמים בא באמצע הקיץ או החורף".
דהיינו" :שאם אי
*

*

*

עץ הדר (כגנם):

עץ שטעם עצו ופריו

לד.
ל.בד"ה פרי
יי
ו"
שוהנברעשכ
וצריך להבין:
רק
ץ
ע
ת
ו
ב
י
ת
רש"י מפרש
1
מעשוקי
פרי
תיבת הדר מהפסוק.
י

-

*

לה .בד"ה
הדר מפרש רש"י
אתרוגנ עכ"ל.

*

ולמה מעתיק

גט

%

וז"ל :הדר באילנו משנה לשנה וזהו

ל
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וצריך להבין:
למה אין רש"י מפלש כפשוטו ,דהיינו הדר מלשוו הידור,
לפרש לכאורה שלא כפשוטו?
ומה מכריח

רש"י

*

*

*

לו .ברש"י ד"ה אני ה) אלקיכם (כד,כב) :אלקי כולכם בשם
שאני מיחד שמי עליכם כך אני מיחד שטי על הגרים ,עכ"ל.
ה'
וצריך להבי בפרשת קדושים פירש
י בד"ה אני
אלקיכם (יט,לד):
".
של
ר"
ו*אלקיך ואלקיו אני ,עכ
פ)
אמור,
מפרש
הבא
בפרשת
א"כ
ם
י
ש
ו
ד
ק
למהר ,ובפרסתינו מארזך,לפנויאינו מסתפק לומר:רש"י
ו
צ
י
ק
ב
הענין
אלקי
כולכם ,או אלקיך ואלקיו אני ,ותו לא.
ולמה בכלל צריך רש"י לפרש הענין עוד פעם ,מאחר שכבר
גידש זה בפרשת קדושים.
הרב וו .רוזנבלום
 ברוקלין נ.י- .לץ .בפרשתנו קאפ .כא פ"ו רש"י מעתיק קדושים ימו :על
כרחם יקדישום ב"ר בכך ,עכ"ל רש"י וצריך להבין איך משמע
בעל כרחם מהמלים קדושים יהיו ,הש"ח מפרש מהמילה יהיו
ולא כמב הם מטמע על כרתם אבל לכאורה יותר מתאים לפרש סמו
שרש"י פירש על המלים קדושים שהזו (בפ' קדושים) הוו ...וגב
כאן אפשר לרפ"י לפרש היו פדויים סו הטומאה כמו שמבארים
במו שרש"י מפרש באותו
המפרשים שקאי על פסוקים ד
יהליעוילא
אשה
ד"א בפ' קדושים 'קדושים
י זונה
וחללה" ר"ל שהמילים

קדושים יהיו קאי שיש
*

אח"כ.
*

*

לח .בפרשתינו כא ,ח רש"י מעתיק תמילים קדוש *הי'
ומפרש "נהוג נ 4קדושה לפתוח ראשון בבל 3בר ולברך ראשון
כסעודה" (ת"כ) עכ"ל רש"י.
הנה מה וצצוייה.
ה
ז
לת"כ
(תות סופרים שאין דרשה כזאת
בת"כ כמו שעמד על זה בפי' תורה תמימה על הפסוק אלא
המקור הוא בגמ' גיסיך נט :ושם הלשון וקדשתו לכל דבר
שבקדושה לפתוח ראשוך ולברך ראשון וליסול
יפה ראשוו

לך,

ע"כ.

פ"

וצריך להבין :למה רש"י משמיט הדבר השלישי שבגמ'
"ולטולך מנה יפה ראשון" ששייך גס בדברים שבקדושה .וכפי'
ה"וס' ' -נתצה .יפה ראשון קאי בצדקה וכדומה .וגם מהו הדיו
"נהוג" כו' ,ולא קיצר כלשון הגמרא?
הרב שלמה הכתו טוויל
=-
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לא

ושמרתם וד"ה ועשיתם (כב  -לא) צריך
לט .בפי
מה' רש"י
'
ד
"י בפירושו,על '~עששם " זה המעשה?
כוונת
להבין
רש"
וכמובן שאין להסתפק בפי' רש"י בזה שהוא העתק לשונו
הת'ע.
של

ובפרט שבת"ב ממשיך "וכל שאינו במשנה אינו במעשה"
שזה מכניס הבנה ,צחונת פירוש הנ"ל שלפניו .הת"כ שהוא
לבן עשר למשנה ולמעלה צריך לזה ורש"י שהוא (גם) לבן
חמש למקרא מקצר ומשמיס המשך דבריו של התו"כ שהם לכאורה

מסייעים לתפוס כוונת פי' הנע שהם בהמשך אחד.
ומעניגן פטת"ל בפי' "גור ארי'" שלו מאריר בביאורם
ש 6דברי רש"י על ד"ה כשמרתם שזו "משנה" ואינו יורד כלל
לשאלת הצורך של פי' רש"י על "ועשיתם"?
יצביא דבריו) שהוא כן
עוגם לפי פי' הרא"ם
"ועשותם" ,אינו(והש
נכנס לבאר
מובן
'"כוללת וש"ץ בפ,רושו,.ל
"ועשותם" ,שלכאורה דברי רש"י נראים כחזרה על מה שנכתב
מפורש בפסוק?
יוסף וולדמאן

,-ברוקלין נ.י- .

מ .רשימת ביאורי כ"ק אדמו"ר שליט"א בפרש"י פ' בהו
פרק ופסוק
ד"ה
נת' בהתוועדות
בהר תשכ"ה
בהר סיני
כה ,א
2
כה ,ב
בהו"ב תשכ"ו
שבת לה'

כה,י

וקראתם דרור

כ"ה ,כ

למה
לא פירש רש"י
הפסוק:

כה ,כג

למה לא פירש רש"י
התיבות" :כי גרים
ותושבים אתם עמדי"

יכי
"
מה נאבל".
(

כה ,מ"א
שם

.

בהו"ב תשמ"ג

תאמרו

נבן תא'ע3

הדורשים ביאור לכאו' .בהו"ב תשמ"ה
בהו"ב תשל"א4
הוא ובניו עמו
4
הוא ובניו עמו  .בהו"ב תש"מ
,

.,

ן

לב
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שם

ואל אחוזת אבותיו

בהו"ב תשל"א4

כו :ב

אני הי

בתר תשכדא(פ).

------------------
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הרב יוסף יצחק שגלוב
 ברוגליך נ,1,-

ידב

החודש פ"ו ה"י הטעם שעושין
מא .כתב הרמב"ם בהל'
בבל מחזור של י"ט שנים ז' שנים מעוברים וי"ב שנים פשוטות
וז"ל  ...שבזמן שאתה מקבץ מנין ימי שתים עשרה שנים פשוטות
ושבע מעוברות רשעותיהן וחלקיהן יכו' תמצא הבל תשע
עשרה שנה משני החמה עכ"ל ,ובפירוש שם מבאר איך עושים החשבון
הזה (בדרך הא') ונמצא שיש במחזור של י"ט שני החמה ששת
אלפים ותתקל"ט ימים וי"ח שעות (ש  )6939 18ובמחזור של
י"ט שני לבנה (ז .מעוברים ,וי"ב פשוטות) יש ששת אלפים
ותתקל"ט ימים וח"ז שעות
חלקים (ח  595ש .46939 16
ותקצ'"
והחשבון הזה הוא על פי מה שכתב לעיל בה"ד דיש בשנת
החמה שלש מאות חמשה וששים יום ושט שעות (ש  )365 6ובשנה
של לכנה אם הוא פשוטה שלש מאות יום וארבעה וחמישים יום
ושמוגה שעות ושמנה מאות וששה ושבעים חלקים (ח  876ש 8
 )354ואם הוא מעוברת יהיה שלש מאות ושמונים ושלשה יום
ואחת ועשרים שעות וחמש מאות ותשעה ושמונים חלקים (ח 586
ש 21
.)383
אולם בפ"ח הל' ו-ח מבאר הרמב"ם אודות החדשים מרחשון
וכסלו ודרך ידיעת השנה אם היא מלא ,כסדרן ,חסר .והחשבון
שכתב הרמב"ם לעיל הוא רק אם השנה (או שנים) חסרים דהיינו
שיש למחחשון וכסלו רק כ"ט יום ,דאב לא כן אפשר שיהיה
במחזור של י"ט שני לבנה לא
רק .גרוע ממחז ור של י"ט שני
החמה אלא יותר בכמה ימים וצ"ע

י

י

י

י

י

הח' מרדכי טלזנר
 מחלקת הישיבהלונדון
פב .עכשיו שזכינו להגיע ללימוד הל' קירויך החודו
ן
ה
הצחור השלישי ,נזכרתי על כמה שאלות ששאלשני כוי מלומדי

-
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השיעורים במחזור א' וב'  -ומפ חוסר הזמן לא עניתים
ניומי הם השואלים .והיות
לעלות מעי
ועפשיו זכרתי השאלות ושכחתי
ל דעת הרבה אנשים הנני להזכיר
אשר שאלות אלו עלולים
כאן השאלות יחד עם תירוצם.

בשעתם

בהל' קדה"ח פי"ג הל' ד' כתב הרמב"ם מנת מסלול
השמש לכל עשר מעלות עד ק"ף מעלות ,ובהל' ה'
יותר על ק"פ מעלות תגרע אותו מש"ס מעלות ותדע מנתו".
שמק"פ עד ש"ס חוזרת המנה חלילה לעלות
והטעם הוא
לפימדה אשר מאפס עד ק"פ ,ועל זה שאלו ,הלא
ולרדת באותה
במסלול מצ' מעלות עד ק"פ תרד המנה באותה מדה אשר תעלה
ההמלול מאפס עד צ' מעלות ולמה כתב רבינו מנות אלו בפירוש,
הרי יכולים לחשוב מנות אלו באותה הדרך אשר חושבים מנות
מסלול רוחב הירח בפ' ט"ז הל' י"ג" :שאם יהי' המסלול יותר
על צ' עד ק"פ תגרע המסלול מק"פ והנשאל תדע בו המנה".
(וכן נראה נכון למביני קצת מחכמת המשולשים~ :מנת המסלול)
 .וכל המנות למסלול השמש הם קרוב
= 1:59
מהשואה הזאת).
מאד למה"שיוצא
(מסלול)או~
אבל כאשר נדייק היטיב במנות נרגיש אשר כל המנות
למסלולים מאפס עד צ' מעלות הם פחותים מעט מן מבות המסלולים
המקבילים מצ' עד קפ' ולמשל  -מנת מסלול מ' מעלות היא
מעלה אחת וט"ו חלקים ,ומנת מסלול ק"מ מעלות היא מעלה אחת
המסלולים
וי"ט חלקים ,וכזאת עניתי ,ושונישאלובי  -מה
ומה זכו חטאי
המסלולים שבין
שבין אפס ועד צ' שיחסר ממנותיהם -
צ' ועד ק"פ שיתוסף על מנותיהם? ובאמת כשנשגיח בציור ל'
הנדפס בסוף הל' קדה"ח (ואפילו בהוצאת "פרנקל" אשר שם,
בדרך כלל ,הציורים הם מדויקים יותר) לא יופיעו החסרונות
והיתרונות האלו ,והוא מחוסר דיוק ע"י המציירים.
מעלות
ושורש הובר הוא אשר בהיות המסלול פחות מצ'
וי
יז
המזלות ובהא
ת
תהיי החמה רחוקה ממרכז הארץ וקרובה לגלגל
המסלול יותר על צ' תהי' החמה קרובה למרכז הארץ ורחוקה
מגלגל המזלות. .ובזה תראה בציור א' המצויר ע"י מכונת מחשב
והוא מדויק .וכשתשגיח בציור הזה תחזינה עיניך אשר אמנם
כן הוא  -שהמרחב של קשת י'-י"א (המנה למסלול של קל"ה
מעלות) הוא גדול ממרחב קשת חי-ט' (מנת מסלול מ"ה מעלות).
השיעורים על מה שכתוב בפ'
ושוב שאלות כמה מ
מסלוללומהדיירח .רגם שם כל המנות ~7סליים
ט"ו הל' ו' במנות
בין אפס לצ' מעלות הן חסרות והמנות למסלולים המקבילים
שבין צ' לק"פ הך יתירות  ,ובמידה גדולה מאשר במנות
מסלולנ,השמש ,ולמשל  -אם יהי' המסלול הנכון עשר מעלות תהי'
חלקים ואם יהיז ק"ע תהי' מנתו מעלה אחת ונ"ט
מנתו

כתב '"י'

המסלול
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לד

חלקים (ירתר מכפליים) .וגם זה יתורץ כשתשים על לב שכאשר
המסלול יהי' יותר על צ' מעלות אזי יהי' הירח קרוב אל
הארץ ,וכאשר המסלול יהי' פחות מצ' מעלות אזי הירח רחוק
מן הארץ בנראה בציור בן .המרחב בין קו א'-ה' לקו א'-ב'
נמנח מסלול ק"מ מעלות) הוא יותר מן המרחב בין קו אעד'
לקו אן-ג' [מנת מסלול כ' 'מעלות).
ועוד שאלו באותה ההלכה  -לכאורה הי' צריר להוות
גדולה ,ולמת תהי' מנת ק!
מנת מסלול צ! מעלזת המנה הכי
מעלות גדולה ממנת צ' מעלות? "ואם יהי' צו  -תהי' מנתו
ה' מעלות וה' חלקים ,ואם יהיי ק'  -תהי ,מנתו ה' מעלות
וח' חלקים" .וגם לי הי' זה תמוה עד אשר ציירחי ציור מדו
ע"י המחשב .ובציור ג' נראה שבמהלך הירח ממסלול צ' עד
מסלול ק' יתקרב לארץ במדה יותר גדולה מאשר יתקצר מרחבו,
וראה בעיניך אשר המרחב ביך קו א'-ד' לקו אי-ב' (מנת
מסלול ק' מעלות) הוא יותר מן המרחב בין קו א'-גי לקו
אי-ב' (מנת מסלול צי מעלות).

ציור הא'

(
,א

(ג~

א) גלגל השמש .בג גלגל המזלות .ג) ~קידת גובה השמש .ד)
מרכז גלגל "שמש, .
) מרכז דור הארץ .ו) הירח במסלול של
מי" מעלות,.ז) הירח כמסלול של קל"ה מעלות .ח) מקום הירח
האמיתי במסלול מ'" .ט) מקום הירח האמצעי במסלול מ'" .י)
מקום הירח
האמיתי במסלול קל'" .יא) מקום הירח האמצעי

במסלול וע'".

-
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לה

ציור הב'

1

"ד-4י

/
1

ג

.4ן

א) מרכז כדיר הארץ .כ) נקודת מסלול ק"פ מעלות שהיא נוכח
הארץ וין ש; מנה .ג) נקודת מסלול ש"ס לאו אפס) מעלות
שהיא נוכח הארץ ואיו לה מנה .ד) הירח במסלול של כ' מעלות.
ה) הירח במסלול של ק ~מ מעלות.

ציוי

הג'

ד ג

ן
א) מרכז כדור הארץ .ב) נקודת מסלול ק"פ מעלות שהיא
הארץ ואיל לה מנה .ג) הורח במסלול של צ' מעלות .ד)
במסלול של ק' מעלות.

.

נוכח .

הירח

הרב שמעון ניובארט
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מפת
הילד יוחנן שיחי'
לאורך ימים ושנים טובות
הכנסו יכרית
ו של א"ת ע"ה

לרגי

ביום ג' ד' אייד

ה'תשמ"1

נדפם ע"י וקניו
הרה"ח ר' שמעון וזוגתו מרת אסתר שיחיו
גאלדמאן
הרה"ח ר'

יעקב יצחק וזוגתו מרת שרה מלכה שיחיו
סיימאן

