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בירור השבעים לשון בתורה

הח' צבי הירש ראסקין
= תות"ל פדו

%

בשיחת שיים וישב ש.ז( .מוגה) בסייד ,שם מבאר כי,ק אדמוייר
שליט"א את ענין הבירור דאוה"ע ,ע"י הבירור דשבעים לשון,
ובסופו מביא יתירה מזו ,שבתורה ישנם תיבות משפות אחרות,
שנתעלו ונעשו לשון התורה ,וזלה"ק:

"...ועי
ד יתירה מזו (לפירוש שני ,שהתיבות "יגר שהדותא"
וכיו"ב ,הם כן מלשונות האומות) :בתורה ישנם תיבות משפות
אחרות ,שנתעלו ונעשו לשון התורה "...וכויעיי"ש בארוכה.
ולפלא שלא הובא בהערות ומ"מ ,ציוך לר"ד (מוגה) דנ"ק
אדמו"ר שליט"א עם הרבנים הראשיים שיחיו באה"ק ,ושם
בסי"ד ,סעיף שלם המדבר בענין זה דשימוש בלשונות דאוה"ע
בתורה.
ולהעיר ממשייכ שם בדברי כ"ק אדמו"ר שליט"א וזלה"ק:
"..ויתרה מזה  -שאפילו בתושב"כ מצינו תיבות בלשונות
דאוה"ע ,כמו "יגר שהדותא" ,וכיו"ב .וידועה השקו"ט אם
הפירוש הוא שתיבות אלו שייכות מלכתחילה ללשון הקדש ,אלא
שנבללו אח"כ בלשונות האומות ,או שהם תיבות בלשון דאוה"ע,
ואעפ"כ נכללו ונעשו חלק בתורה שבכתב (שעי"ז נעשה הבירור
והזיכוך דלשונות אוה"ש.

ומעיניין

הוא שאמר אח,,כ הרב אליהו שליט"א כמובא בר"ד שם
"דברי כת"ר  . .מהוים לימוד זכות על יעקב
וע"פ דברי כת"ר  -גרם שתיבות אלו יתעלו לקדושה.

:

אבינו".. ,

=מ=הש=

 -ויגש  -ההא שא נסים -
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"אמיתת המציאות דמצוי ראשון"  -הפי' בזה
הח' אלישיב קפלון
= תות"ל 770

ן

בגליון דשייפ וישלח מקשה חתי י"'צ פ .על כו"כ דברים
שכתבתי בגליון דש"פ תולדות בנוגע למשנ"ת בהדרן על הרמב"ם
י אלקות בימוה"מ (ולעת"ל) שיהי' זה
דבשא.וןפ.ן בשעינחידןורגילו
דרי ומציאות הנבראים .וקושייתו העיקרית
בג
שאין מדובר כאן על גילוי העצמות ,כ"א על גילוי הדרגא
ד"מצוי ראשון" כמבואר (להקורא בהבנה שטחתו) בהערה .31

יהנה

לגמרי

:

עצם ההנחה שבהדרן מדובר על טצוי ראשון  -מופרכת

א) ועיקר :היפך פשט הכתוב שם בלשון הקודש ,לכל מבין בשפה
זו .אלא שזאת נשאיר לקורא הישר (בהבנה ישרה כו') שישפוט

לפי דרכו.

ב) כפי שכתבתי שם "אור שלמעלה מגדרי העולם" פירושו:
למעלה גם מהגדר דאור שיש לו שייכות לעולמות (אור הסוכ"ע,
בל"ג) .וההכרה לזה בפשטות כיון שכמוזכר לעיל ,ההידוש
שבהדרן הוא שאלקות
שלמעלה מגדרי העולם יחדור בגדרי
אא"פ
כ"א
שלמעלה
מצד
ה
ז
אלקות
ימציאות העולם ,הרי
מגדרי
העולם ,שלגביו מתבטל היודע בתכלית עד שידיעתו נעשית
בירגא זו( .וכדלקמן אות ג').
ולביאור הענין נביא את לשון הערה
ונבארה פשש"מ ,דבר דבור על אופניו (ומהמת האריכות  -יבוא

זו שבהדרן (הערה )31

התוכן) :מקשה ,שנת' במ"א שבהלכה א' מדובר על אלקות
שבגדרי הנמצאים ,ובהלכה ב' "שהוא אינו מצו"'  -על אלקות
שלמעלה מגדרי העולם ,ואילו כאן בהדרן מבואר שכבר בהלכה
א' "לא נמצאו אלא מאמיתת המצאו" מדובר על אלקות שלמעלה
מגדרי העולם.

ויגש  -ההא שנת נסים -
ומתווו :נכי אמיתת המצאו קאי (גם) על דרגת האלקות שבערך
לגדרי הנמצאים ("מצוי ראשון") כפי שהיא מצד עצמת ,היינו
אמיתת המציאות ד"מצוי ראשון" ,תבלי גגה שבאלקות (גם
7

-

בבהי' האלקות שבערך להנמצאים") .עכ"ל.

דהיי ,13שכשאומרים "אמתת המצאו" הכוונה אינה דוקא על
אלקות שלמעלה לגמרי מגדרי העולם ,כ"א על אור "הבלי גבול
שבאלקות" ,שגם הוא ,כיון שיש לו שייכות לעולמות (כמוזכר
לעיל) לכן אפשר למנותו ולכללו ג"כ בדרגת "מצוי ראשון"
ושתוכנה  -התייחסות (וערך) לעולמות ,אם בדרך ממלא ואם
בדרך סובב (בל"ג) כנ"ל).

ולבוד הנ"ל פשט בזה ,שכיון שאומר אמיתת המציאות דמצוי
ראשון א"כ מדבר על בהי' ממלא בלבד "מצוי ראשון" (ובזח
גופא אמיתת המציאות ,איךשיהי' (לשיטתו) הפירוש בזה.
(ואין לפרש שהפשט בזה הוא ,שמדובר על כך שגם האור שבבחי'

ממלא גופא הוא בלתי משתנה ובלי
ניסן תשמ"ח בארוכה .ובכ"מ) .כי:
ודו"ק .ב) מהלשון "אמיתת המצאו" משמע ומוכרח שמדובר כאן
על דרגא באלקות שהיא אמתת האלקות ,ואם המדובר על בחי'
ממלא גופא (אפ" על פנימיותה) הרי אין מדובר על אמתת
גבול כו' (ראה בקונטרס ב'
א) לא משמע כן מהלשון,

י הדרגא היא (בגלוי) דרגא של ממלא)) .אבל לכאורה
המצאו ,כ
הפירוש הוא כמש"כ.

נראה המבואר בהדרן דתשלייה בהערה  - 34החילוקבין "מצוי"
ל'מצוי בראשון"" :א) מצוי ,אבל למעלה לגמרי מגדר מציאות
דהנבראים ,ב) ראשון  -שיש שני לו בענין מציאות זו ,עכ"פ
בריחוק הערך" ,עכ"ל.
1נוזה הוכחה שב"מצוי" גופא אפשר לדבר גם על סובב ,ועאכו"כ
"אמתת המצאו" דמצוי (ראשון)( ,שהרי כאן לא נחית לכאורה
להחילוקבין מצוי למצוי ראשון)).

' ובי' אבא נשדי בי' נרגא" (כמובן ,במקל
ואדרבא יימיני
מהערה
שהדרגא
ו
ז
שלמעלה
ה
ר
כ
ו
מ
מש"כ
נועם כו') -
מגדרי

 -הגש  -ההא שנת נסים

8

-

העולם ,פירושה :אור שלמעלה גם מבל"ג (כמיל) .כיון שכולל
(בהערה  )31את הדרגא דייבלי גבול שבאלקות" "בבחי' האלקות
שבערך שכנמצאים" ( -ההדגשה שלק .וממשיך בהמשך ההערה:

"אלא שמצד "אמתת המצאו" ד"מצוי ראשון" ,הביטול הוא באופן
ש"כל הנמצאים לא נמצאו אלא מאמיתת חמצאו ,,ואילו מצד
דרגת האלקות שלמעלה מגדרי הנמצאים "הוא אינו מצוי',
הביטול הוא באופן ש"אין דבר אחריכול להמצאות" .עב"ל.

דהיינו שאמיתת המצאו ד"מצוי ראשון" (הבל"ג) עדיין אינו
אלקות "שלמעלה מגדרי הנמצאים" ,כ"א "הוא אינו מצוי" זוהי
דרגת האלקות שלמעלה מגדרי הנמצאים ,נמצא שמדובר כאן על
וק"ל.
דרגא שלמעלה גם מבל"ג,

(ולהעיף שלפי התיווך שבההערה (ועפהנ"ל) נמצא ~כאורה)
שדרגא זו שלמעלה מגדרים כו' המבוארת בהדרן  -מדויקת
(בעיקר) בלשון הרמב"ם "הוא אינו מצוי" ולא בהלשון "אמיתת

המצאו" שקאי על אלקות שבערך להנמצאים].

ועתה

אבוא על סדר

הערתו:

א) כותב שהקשיתי איזה כח יש לאור להבר עליונים ותחתונים,
לא כך הקשיתי ,כ"א ,שמצד דרגא זו ,לכאורה "עדיין לא יכול
להיות החיבור האמיתי בינו לבין גדרי העולם" ,אבל מובן
שכיון שהוא אור שלמעלה מגדרי העולם בכחו לחבר עליונים

ותחתונים (וכמו שהזכרתי בפירוש בהמשך ההערה) והקושיא
היתה שלכאורה אמיתת החיבור הוא מצד העצמות וא"ב בשביל מה
צריך את החיבור שמצד האור (שלכאורה אינו היבור בתכלית
השלימות).

ג) בהמשך בנוגע למשייכ שכיון שכאן מדובר על העצמות ,וכ"ז
חוא בימוה"ט  -מהו ההידוש לע"פ דאייה) בתקופה דלעייל -
הפריך הנ"ל את דברי ,וכתב שכאן אין מדובר על עצמות כ"א
על אמיתת המצאו דמצוי ראשך (וכמשנת"ל הפרכת דבריו),
ומש"כ בהדרן וכמ"פ) עצמות ,תכוונה רק לאור שממציא
הנבראים ,עכת"ד.

-

ויגש  -ההא שנת נסים

-
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יהנה לא במאמרי אדמוה"א וכיו"ב עסקינן הכא ,ששם אף בהי'
א"ק נק' לפעמים" ,עצמות א"ס ב"ה" .ולהעיר שבכתבי ר"ה
פאריטשער נ"ע "עצמות" ו"מהות" הם דרגות בעתיק! (שמעתי
מח"א) .משא"כ בכתבי כ"ק אדמו"ר שליט"א ,שמבואר בהם רבות
אודות ההגדרה וכו' של הגילויים ביחס לעצנ)  -הכוונה בתיבת
עצמות היא (בד"כ עכ"פ) להענין שלמעלה מהאור הכי נעלה
גדר).
(למעלה מכל

כנלענ"ד.

ילהעיר
 ,שבכ"ז אין כוונתי לומר שמדובר בחדרן דוקא על
עצמות נואפשר שי'עצמותו ית"' הכוונה  -למעלה מסובב כו']
כ"א לשלול הסברא שמדובר כאן רק על הדרגא של ממלא.
ג) כותב שעפהנייל (שכתב שאין החיבור בא ע"י העצמות)
החיבור בא "ע"י ביטולם וכמבואר בההדרן ולא מצד פשיטוה
האור דאין רמז לזה בההדרן" .עכ"ל.

יהנ
ה אנכי כן מצאתי רמז לזה ,וסבורני שאפשר
ן באות ז' בארוכה ,אלא שהבין שהנמצאים
כו"כ "רמזים" ,עיי
מצד עצמם יכולים להגיע ע"י ביטולם לאור שלמעלה מגדרי
העולם! ומלבד רזיאלה ,היכן והכיצד מצא רמז לזה ,הנה מובן
שלא שייך שמצד הביטול לגד יגיעו לאור שלמעלה מגדרי
הבריאה ,ובמכש"כ מהידוע ,שאין הנבראים יכולים להגיע כ"א
עד שורש הנבראים .ובפרט אוה"ע ששרשם בממלא .אלא הפירוש
בהדרן הוא שמצד הגילוי דאמיתת המצאו שקיים בהנבראים
בהעלם (ובכח) אזי ע"י הביטול לדרגא זו ,שעי"ז מתאחדים עם
למצוא ליה

דרגא זו  -נעשית הידיעה בדרגא זו גופא .אבל מובן
שאפשריות הנבראים להגיעע"י ביטולם לאמיתת המצאו ,ח"ז רק
מצד אמיתת המצאו שקיים בהם בחעלם כבר לפנ"ז.

ד) בסוף כותב שהחידוש דלעת"ל (ע"ג ימוה"מ) יה"
"הוא אינו מצוי" (ע"פ הערה (ג) ,אמנם ע"פ מש"כ לעיל
בפירוש הערה וו מובן ,ש"הוא אינו מצוי" זהו הגילוי של
ימוהןלמ (שבזה מדבר הרמב"ם) אלא שבפנים דההדרן קורא לזה
"אמיתת המצאו" ,וע"פ התיווך שבהערה ,קורא לזה 'יהוא אינו
מצויי (והיינו חד).
הדרגא של

10

 -ויגש  -מהא שנת נסים -

וראה גם הדרן על
שהחיבור דאינו מצוי ומצוי הוא מצד העצמות.

הרמב"ם תשלנה בהערה ( 109ובהערה )115

=

4

%

דרגות ב"כמים לים מכסים"  -ה"אטום" דוגמא ל"עצם"
לעצם השאלה בדבר החילוק בין ימוה"מ ללעת"ל ,יש להעיר
משיחת ש"פ ויצא (הנהה באידיש) בהשלמות" :און עולה זיין
מחיל אל היל ,כולל אין דעם ענין פון "כמים לים מכסים"
(פאס אויך אין דעם זיינען פאואן דרגשי) עד אין סוף ועד
אין קץ,ביז עצמות ומהות" ,עכ"ל.
ואואפ"ל הביאור בזה ,שכיון שאלקות ח"ז ענין של אין סוף,
א"כאין סוף לעליות מדרגא לדרגא .אלא שזהו באלקות שלמעלה
מגדרי העולם עד לאור הכי נעלה ,אבל לא בהעצמות (כפי
שהוא ,לא כפי שאנו מכנים עצמות ,וד"ק כיון שהעצמות אין
למעלה הימנו ,כיון שאינו בגדרים דעליון ותחתון ,שיוכל
להיות למעלה הימנו ,וראה שיחת ש"פ מצורע (שח"ג) ערב י"א
ניסן תשמ"ט בביאורענין תבוא לפניך תפלתי ובהערות שם.
(ואולי יש להביא דוגמא בגשמיות להבנת ענין זה ,ע"ד כדור
הארץ (או כל כדור וכל הומר) שהנקודה המרכזית שבטבורו
' לציין את (ולהצביע
לאמצע בדיוק( ,לו יצוייר שאפשר יהי
על) ה"אטום" הנמצא בדיוק במרכז חכדור) הרי אין פנימה
וכו' הימנו .נדלכאורה ,ה"עצם" של כל הומר גשמי ומהכמות
הכי קטנה ובולל גם עד הכמות הכי גדולה)  -הוא ה"אטום"].
(ואולי ראי' לזה  -שבכה האטום (בצירוף כמה גורמים
חיצוניים בערכו) לפרק ולהרס (היל"ת) חומר הכי גדול ,ולא
ה" זה בכה האטום ,באם לא הי' מרכז (ולמעלה מ)כל דבר,
ויל"ע ואכ"מ)).

-

ויגש  -ההא שנת נסים -
דבר היורד מן השמים
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הרב אברהם יצחק ברוך גערליצקי

= ר"מבישיבה

כ

בחמבואר בשיחת ש"פ מקץ זאת הנוכה (סעי' ב') דלכאורה הי'
ההתהלה בנס חחנוכה אפשר להיות ע"י נס שירד פך שמן מן
השמיםעיי"ש הביאור בארוכה.
יש להעיר בזה בהמבואר בסנהדרין נט,ב ,דאדם הראשון לא
' לאכלה ולכל חית הארץ
הותר לו בשר לאכילה דכתיב לכםיהי
ולא הית הארץ לכס ,מיתבי אדם הראשון מיסב בנ"ע הי' והיו
מלאכי השרת צולין לו בשר וכו' ,התם בבשר היורד מן השמים,
ולכאורת צ"ב בתירוץ הגמ' דסו"ס הי' אסור בבשר ,וביארו
התוס' שם נו,ב ,בד"ה אכל דלא הותר לו לאדם לחמית ולאכול
אבל אם מתה מאליה שרי ,ולכןכיון דירד מן השמים ולא המית
מותר ,אבל עי' במהרש"א שם על התוס' שכתב דמדברי רש"י
י  8ובהערה 8
מוכח דגם במתה מאליה אסור (ועי' לקו"ש ח"כע
דבפירש"י על התורה משמע דאסור להמית דוקא) וא"כ שוב קשה
מהו תירוץ הנמיווביארו באחרונים דסב"ל לרש"י דבשר היורד
מן השמים אין זה מציאות אמיתי של בשר אלא דומה לבשר וע"ז
לא חל שום איסור ,ועיי גם מנחות סט,ב ,הטין שירדו בעננים
דרש"י לא פי' כתוס' דירד ע"י נס מן השמים ,אלא ע"י
עננים ,וי"ל משום דסב"ל בנ"ל דאם יורד מלמעלה אי"ז חטין
ממש כטל .ובודאי פסולין .וראה הערות וביאורים גליון ש"כ
' ז' וגליון תע"ןסי' ו'.
סי

י
דלכאורה לפי זה בשיטת רש"י ח"ז נקודה נוספת בטעם דא
אפשר להדליק ע"י שמן היורד מן השמים ,דאי"ז שמן זית ,אלא
דומה לשמן זית ,אבל גם לשיטת התוס' דהוה שמן זית ממש כו'
' באופן טבעי כפי שנתבאר
עכ"פ הי' צריך שהתחלת המצוה יהי
בארוכה בהשיחה ,וראה עוד לקו"ש פ' בא תשמ"ט בכל ענין זה

אודות קיום מצוה והכנת המצוה באופן טבעי ,ובהסיפור
דאדה"ז.

8

8

8
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 ויגש -תהא שנת נסים-ל ק 1ט
ש ה 1ת

י י

--4--....-4.-.-..--.-4--

הלינת יוסף לדותן אם יש בזה משום כיבוד אב
ט בלקו"ש וישב-חנוכה בסוף סעי' ג' כתב :וצ"ע בכל הליכה
זו :לאחרי שיוסף שמע מגבריאל שהסיעו עצמם מן האהוה לבקש
לו נכלי דתות שימיתוהו ,הרי בזה שהלך הרי לא רק שהעמיד
עצמו בסכנה כדי לקיים שליחות אביו ,אלא עוד זאת ,שהעמיד
בספק כל עצם קיום הציווי ,שחרי שליחות יעקב חיתח לא על
עצם ההליכה" ,לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן",
אלא העיקר הוא "והשיבני דבר" ,וא"כ מה מקום יש לילך כאשר
הצווי "והשיבני" לא יתמלא עיי"ש ,ולכן ממשיך לבאר שהליכת
יוסף היתה לקדש שמו ית' לבטל הפירצה בכיבוד אב וכו',
ובמילא לא איכפתלי' שמא לאיתקיים הציווי.

ויש להעיר עוד בזה עפ"י מ"ש בספר חסידים (הובא בבאר היטב
יו"ד סי' ר"מ ס"ק ש"ז ובכ"מ) דהי' אביו ישן ובא ריוח
לאביו ונפסד אביו ,וכשמקיץ מצטער יותר שלא הקיצו ,והבן
יודע דעת אביו ששמח כשמקיצו בשביל אותו דבר ,מצוה להקיצו
מאחר שאביו שמה על זה( ,ובמקור הסד שם העיר דע"ז אמרו
בירושלמי פאה פ"א ח"א רצונו של אדם זהו כבודו) ,וראה גם
בס' דברות משה קידושין הערה "'ז שחקשה על חך דדמא בן
נתינה (קידושין לא,א) דאף דזה הי' ריוח של הבן מ"מ ודאי
הי' האב רוצה שיקיצו אותו בשביל ריוה בנו ,ובודאי הצטער
למה לא חקיך אותו ,וא"כ איך שבחוחו חכמים ע"ז ואי"ז
אפילו מדת חסידות וכו' ,ועש מסיק דמוכרהים לומר שאביו
לא הי' שפוי בדעתו ולא הי' מבין ליהנות מזה אף שזה לא
הוזכר בגמ' אלא לגבי אמו כדמובא התוס' שםעיי"ש.
ולפיזוז לכאורה אפשר לומר גם בעניננו דלאחר שהמלאך הודיעו
שאחיו רוצים להמיתו ,א"כ בודאי חי' רצונו של יעקב במצב
זה שלא ילך אליהם כו' ויחזור אליו ,נמצא דבהליכתו אליהם
אין בזה מצוות כיבוד אב ,ואף שיש לחלק כיון דכאן הי'
י זה,
ציווי בפועל שילך אליהם א"כ מעולס לא נתבטל ציוו
מ"מ נראה דלא שנא ,כיון דכל קיום הציווי הוא משום דזהו

ויגש  -ההא שא נסים -
רצונו של יעקב ,וכאן ודאי אין רצונו בזה ,אבל לפי מה
דמסיק בהשיחה שהליכתו לא ה" מפני קיום המצוה בפועל אלא
מפני קידוש ה' לבטל הפירצה כו' א"ש ,ובפרט שחשבטים לא
ידעו שהמלאך הודיע ליוסף שמתנכלים להמיתו ,והוא הולך
לקיים מצוות כיבוד אב ,אף שהם שודוין אותו כו'.
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מלחמה ופקוח נפש
ג) במ"ש בסעי' ה' שם וז"ל :דאפילו את"ל שהליכה למלחמה
בכלל אינה בגדר מסירת נפש ,כיון שזהו תוכן כל מלחמה,
שמעמידין א"ע בסכנה (וא"כ בזה גופא שהתורה התירה הליכה
למלחמהיקפילו מלחמת הרשות) הופקעדין מלחמהמדיני מסירת
נפש כו' עיי"ש ובהערה  37ציין למנייח מצוה תכ"ה שתמה על
החינוך לגבי מלחמת ז' עממין ראם בא לידו ויכול להרגו
מבלי שיסתכן בדבר ולא הרגו ביטל עשת זו ,ותמוה דהרי
מלהמה שאני שהמצוה היא גם אם יסתכן בדבר כיון דזהו טבע
של המלחמה וחתורה לא תסמוך דינים על הנס עיי"ש ,ומציין
למ"ש בס' המדת ישראל דבאמת גם במלחמהאין לחסתכן ,דפקו"נ
דוחה כל חתורה כולה ,אלא דע"ז בעינן אורים וחומים דעי"ז
יודעים דליכא סכנה נו' וא"ש דברי החינוך.

אבל כבר הרבו להקשות על החמדת ישראל בכמה מקומות וראה
בס' משפט המלוכה הל' מלכים פ"ח ח"ב דאי אפשר לומר דהיוב
מלחמה הוא רק מבלי להסתכן דזהו נגד כל תנ"ךעיי"ש.

והגרי"ז (חידושי הרי"ז הלוי עה"ת סו"פ בשלה) תירץ קושיית
המג"ח בפשטות דוה שאין משגיחין במלחמה על סכנת נפשות זהו
מדיני מלחמה ,דהרי יוצאין שם למלחמת הרשות אף שאין שם
מצוה כלל ,אבל המצוה היא ככל המצוות שבתורה שנדחין מפני
סכנת נפשות ,והחינוך הרי סיירי במי שבא לידו אחד מזי
עממין שלא במלחמח ,וזח שפיר נדחח מפני סכנת נפשות ונמצא
דגם לשיטת החינוך הנה מצד דין מלחמה אין משגיהין בסכנת
נפשות .ועי' גם בשו"ת ציץ אליעזר הי"ב סי' נ"ן שהאריך
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 ויגש  -תהא שנת נשים -בזה דגם אם גימא דבכלל אי"צ להכניס א"ע לספק סכנה בכדי
להציל חבירו מודאי סכנה מ"מ במלחמה שאני ,דכשם שהותרה
עצם המלחמה להכניס בסכנה עם רב ,כך אחד מהלכותיה היא
דבאו"א מאנשי המלחמה מחוייב למסור נפשו להציל את השני

מסכנה שנקלע בה מגרמת המלחמה ,וראח גם בשו"ת משפט כחן
סי' קמ"ג שהאריך בזה דדין מלחמה יוצאים מהבלל דוהי בהם
כו' ומביא שכן משמע גם בספרי דבי רב פ' תצא דיש במלחמה
דין מיוחד ,וכן מטין דברי השיחה כנ"ל.

לפני עוד באופן דנתכוון לאכול איסור ועלה בידו היתר
כתב די"ל יתירה מזו שגם
ל) בלקוייש פ' מקץ (בסעי'
ליוסף אסור להאכיל את אחיו מטבח זה ,דאף שנשחט כדין ,מ"מ
כיון שהם חושבים שהוא נבילה ,הרי אם יאכלוהו צריכים
כפרה ,כמפורש בגמ' (נזיר כג,א) מי שנתכוון לאכול בשר
הזיר ועלה בידו בשר טלה טעון כפרה וסליחה ,וכן הוא עפ"י
פשוטו של מקרא כמ"ש רש"י בפ' מטות עה"פ וה' יסלח לה,
וא"כ גם יוסף אסור להאכילם בשר זה משוס "לפני עור"

ג"

עיי"ש.

ויש להעיר שכ"כ נם בתוס' קידושין לב,א ,דאיתא שם בגמ'
י
דרב הונא קרע שיראי באנפי רבה בריה אמר איזול איחזי א
רתח או לא רתח ,ודילמא רתח ועבר אלפני עור לא תתן מכשול,
דמחיל לי' ליקריה ,וכתבו התוס' בד"ה דמחיל" :וצריך לומר
שהודיעו קודם לכן ,שלא יהא כמו נתכוון לאכול בשר חזיר
ועלה בידו בשר טלה דאמר לקמן בפ' בתרא שצריך מחילה
וכפרה" ,הרי מוכח מזה דגם בכה"ג ישנה איסור לפני עור,
וראה גם בס' חפץ חיים (הל' לשה"ר כלל ד' סעי' י"א) שהביא
זה להלכה דהמברר אצל חבירו על פלוני כדי להשתתף עמו
באיזה עסק וכיו"ב צריך להודיעו שדורש וחוקר לתועלת
דבכה"ג מותר לספר ,ראם לא יעשה כן הרי הוא מכשיל חבירו
לומר הדברים באופן שמתכוון ללשה"ר והוא עובר אלפני עור,

ויגש -שהא שא נסים -
דהרי זה דומה לנתכוון לאבול בשר הגיר וכו' דצריך כפרה,
וראה גם בס' מנחת שלמהסי' ל"ה בזה.
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-

יבמה שהקשה בסוף סעי' ד' דעדיין אין זה מתרץ הנהגת יוסף
דאיך הותר לו לשים לפניהם בשר נבילה הלא יש בזה משום
"לפני עור" ,לכאורה יש לדון בזה עפ"י מה שנסתפקו
באחרונים במושיט דבר שיש בזח ספק אם תבירו יעבור או לא,
אם יש בנה משום לפני עור ,וראה בשו"ת עין יצחק או"ח סי'
י"ג שרוצה להוכיח מלשון הגמ' לעיל "ודילמא רתח" ועבר
אלפני עור ,דגם בספק עובר ודהה זה דשם קרוב לודאי דרתה,
וחך ודילמא הוא כעין המבואר בגיטין דף מ' כו'  ,דאי נימא
דבספק אינו עובר ,א"כ הלא לכאורה אפ"ל דיוסף מצידו הכין
להם טבח כו' לעשות להם סעודה חשובה כו' ,אבל לאידך גיסא
חשב דאפשר שלא יאכלו מצד שנזהרין בזה ,וראה שביעית פייה
מוו ובציץ אליעזר ח"ד סי' ה' פ"ד ובכ"מ ,אבל דוחק לומר
כן ,שהטריח לטבוח טבח וחשב שלפועל לא יאכלו.

ובמ"ש בהערה 26דיל"ע להסברא דלקמן ס"ד שהותר להם בשר זה
מפני אימת המלכות אם יש בזה לפני עור כיון שלדעתם אוכלים
בהיתר מפני האונס ,ולפי חאמתחי' שחוט כדיןעיי"ש.

לכאורה הלא האיסור דנתכוון לאכול בשר הזיר כו' הוא מהמת
המחשבה לעשות עבירה לאכול דבר איסור ,אבל כאן שלא חשבו
לעשות עבירה כלל כיון דזהו מצד הדין ,נמצא דלפועל לא
עברו כלום ,וא"כ למה יעבור יוסף אלפני עור ,לא מיבעיא אם
אימת מלכות שהו"ע דפקו"נ הוא ענין של היתוה בודאי
מתכוונים להיתר גמור ,ואפילו אם דחייה מ"מ אין כאן שום
איסור מצד מחשבתם ,כיון דלפועל מותר לגמר מצד הדין ,ואף
לאישייך לומר שיש
דיוסף חוא הוא שפעל לכל זה ,אבל מ"מ
להם איסור על מחשבתם ,וא"כ איזה "מכשול"יש כאן.
וכשללוה הענין דנתכוון לאכול בשר כו' ועלה בידו בשר טלה
דצריך כפרה יש להעיר ממ"ש באור החיים בראשית (נ,כ) עח"פ
ואתם חשבתם עלי רעה אלקים השבה לטובה דזה דומה למתנוון
ן שאינו מתחייב כלום
להשקות חבירו כוס מוות והשקהו כוסיי
והרי הס פטורים וזנאים גם בדברי שמים עיי"ש ,דלכאורה ח"ז
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ויגש  -תהא שנת נסים -
סותר להנ"ל דנתכוון לאכול בשר כו' ,ועי' בשויית בית יצחק
י שם שרוצה
יו"ד ח"א סי' ה' מ"ש בזה ,ובכלי חמדה פ' ויח
לומר דנתכוון לאכול בשר כו' הוא רק בעבירה שבין אדם
למקום ,ולא בעבירה שבין אדם לחבירו ,ואכמ"ל.
4

שעמק"

שמירה תריז'ג מצות אצל השבטים
הרב שאול שמעון דויטש
מ

תושב השכונה=

שלקו"ש פרשת מקץ ש.ז .אות הי מביא שם" :ואעייפ שהסברא
נותנת ,שכיון שיעקב שמר כל התר"'ג מצות כאברהם בטח שגם
הוא "צוה את בניו ואת ביתו אחריו" לשמור "דרך ה"',
והשבטים שמרו תרי"ג מצות  -אולי יש לומר ,שהי' זה רק

בהיותם בבית יעקב (בסמיכות אליו) עכ"ל.

יח,

לפי"ז לכאורה צ"ב מ"ש רש"י במעשה תמר
כד) ד"ה ותשרף
"אמר אפרים מקשאה משוםרבי מאיר בתו של שם היתה שהוא כהן
לפיכך דנוה בשריפה" עכ"ל .ואא"ל מ"ש בשפתי חכמים שם "אך
מיתתה היתה כדי לאיים על הדור ,וכיון דדנוה במיתה דנוה
בשריפה לפי שמצינו שרפה בבת כהן" ,שאין הכרח שזהו פשוטו
של מקרא.

ראח לקריש חייתעי
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הנהגת אורח בבית
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"

המארה

הח'צבי הירש ראסקין

ט תוח"ל " 770

בליקוט ש"פ מקץ ש.ז .בס"ח מבאר כיק אדמו,יר שליט"א ע"ד
המוסר ,מהנהגת יוסף "וטבוח טבח והכין" שלפירש"י זלה"ק:
"בא ללמדנו את חדרך הרצוי' בההשתדלות בהכנסת אורחים. .
שהמארח  . .אין לו לערב החומריות שלו בהשתדלותו בתכנסת
אורחים ,אם עי"ז יוגרע מטוב צרכיהם".

ויתיפה מזו :יתכן שאורחיו יחמירו ע"ע כמותו ,ייוהבהירה
בידם אם להחמיר על עצמם ועד כמה" .ע"כ מהנוגע לעניננו.
והנה בקשר לזה שמובא בלקוייש שיתכן שהאורחים יחמירו ע"ע
כמו המארח יש להעיר משיחת כ"ק אדמו"ר שליט"א בהתוועדות
ש"פ מטו"מ מבה"מ מנ"א תשמ"ו (הנחות בלה"ק ,התוועדויות
ח"ד ע'  )149סי"ז ,וז"ל:
ההוראה מהחיבור ד"מטות" ל"מסעי" (הפעולה ד"מטות"
ב"מסעי") היא  -שגם בהיותו במצב ד"מסע"' ,שלא במקומו,
עליו לעמוד בכל התוקף דיימטות" ,כמו בעת שנמצא במקומו.

ילייגפא-

בענין של מעשה שפועל:

לאשר י נוסע מביתו ומתארח בביתו של יהודי אחר  -אינו
הואדוירה ,להתנהג כמו בביתו ,עם כל ההידורים
יכול ,לכ
ותהומרות כו' ,שכן ,כיצד יוכל לומר ל"מארח" שיכול הוא
לאכול אצלו דגים בלבד ,אבל לא בשר  -היתכן לפגוע בכבודו
י שמקיים מצות הכנסת אורהיס...!1
שליהודי ,ומה גםיהוד

על כך באה ההוראה מהחיבור ד"מטות" ל"מסעי"  -שגם בהיותו
שלא בביתו" ,מסעי" ,בתור אורח ,עליו להקפיד על כל
ההידורים והחומרות כו' בכל התוקף שמטות") כמו בעת שנמצא

בביתו.
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 ויגש  -מהא שנת קים -ובנוגע לחשש דפגיעה בכבודו של המארח  -הרי כשיסביר שאינו
עושה זאת מפני וצונו (ואדרבה :דבר זה גורם לו רגש של אי
נעימותן ,כי אם ,מצד ציווי והוראת התורה ,החיבור
ד"מטות-מסעי" ,אזי לא יתפרש הדבר כפגיעה בכבודו של

המארח ,ואדרבה -

המארח יכיר

לו טובה על כך שמנע ממנו

ענין שהוא בגדר "לפני עור לא תתן מכשול" ,בבחינת "יותר
מסה שבעה"ב עושה עם העני העני עושה עם בעה"ב" ,אשר ,עי"ז
יוסיף אהבה על אהבתו (ע"ד סיפור הגמרא "כל שכן שהוספתי
בו אהבה").

8

8

8

א ג רו ה קו ד ש
-------------------03

השמן בנרות הנוכה
הח' שביאור זלמן פבזנר

= תלמיד בישיבה=

באגרות קודש של כיק אדמף,ר שליט"א ח"אע' קל"ה" :ה) מש"כ
אני במכתבי הקודם בת"י הב"י דחלקו השמן שהפך לה' הלקים
דצ"ע מהא דזבחים (פה ,א) דכ"ש (ר"ת כלי שרת  -המעתיק)
אין מקדשין אלא מלאין וא"כ לא חיו נרות המנורה מלאין שוב
ראיתי שטעות הוא בידי כי השמן למנורה נתקדש לא ע"י נרות
המנורה כ"א ע"י מדת חצי לוג שהי' במקדש ונדאיתא במנחות
(פ"ה ב) ועכצ"ל כן כי גם בכל יום לא היו נרות המנורה
מלאים כי היו מחזיקים יותר מהצי לוג כדמוכה שם (פט ע"א)
דאמר מלמעלה למטה שיערו" עכלה"ק.

ילנאורה צ"ל מהו התירוץ על השאלה שאין כלי שרת מקדשין
אלא מלאים בזה שיודעים שמדת הצי לוג הי' מקדש הרי גם
במידות אין מקדשין אלא כשהם מלאים (כדמוכח ברש"י זבחים
פח ע"א ד"ה ואין מקדשין שניתנה בכלי) ומה החילוקז (וא"א
לומר שהי' אפשר לשים כל השמן ביום הראשון בבת אחת והי'
מקדש שא"כ א) במנורה ג"כ הי' שייך לעשות זאת לשים הכל

-

ויגש  -ההא שא נסים-
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בנר א' כדי להתקדש ועוד ב) שהרי נפסל בלינה שמי כיור
לולי המוכני) משא"כ בנרות המנורה ששם אין פסול לינה
כקדשים שנשרפים ע"ג המזבח).

ואולי י"ל ע"פ מ"ש בגמ' זבחים שם יאייר אסי א"ר יוחנן לא
שנו אלא שאין דעתו להוסיף אבל דעתו להוסיף ראשון ראשון
קודש" ועד"ז כאן בכלי שהחזיק חצי לוג לא נתנו כל השמן
בבת אחת (שא"כ יפסל בלינה) אלא נתנו שמינית והי' דעתם
להוסיף (אפ"ל שביום הראשון הי' דעתם להוסיף עוד שמן שהי'
ברשותם ובשאר ימים לא שייך ואפ"ל שכיון שאם היו מוצאים
עוד שמן היו מוסיפים נקרא דעתם להוסיף) אלא שקצ"ע
שבמנורה ג"כשייך זה ומהאגרות קודש משמע שאם ה" במנורה
כן ק' (ואולי כי במנורה יש דין של תן לה מדתה ויש דעות
ן לקו"ש חט"ו עמוד  185ובהערה 25
שאפילו בדיעבד מעכבעיי
ובשוה"ג שם).

גפ"="=

פתיחת הארון בחודש התשיעי
הרב שאול שטעון דויטש
 4חושב השכונה

פ

בתשובות וביאורים בשולחן ערוך ,הוצאה שלישית) עמ' 445
מביא שם" :ומהנכון הי' שבלי בליטות ישתדל בפתיחת הארון
בימי הקריאה בס"ת ,עד לאחר הלידה בשעה טובה ומוצלחת"...
עכ"ל.

ולהעיף מספר אוצר הברית עמ' סו "נוהגין שמי
לחירש התשיעי לעיבורה ,עולת בעלה לפתיחת הארון כל אותו
הודש ,והיא סגולה בדוקה להקל מעליה חבלי לידה" .עכ"ל.

שאשתו (כנסה

והמ"מ הוא מעבוהי,ק לההיד"א (הלק מורה באצבע סי' ג' אות
ד') וכן בעמודי הוראה (לחרב יעקב הל".
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 ויגש  -ההא שא נסיטולהעיר ג"כ מטפר ההיים לר"ח פלאג'י סי' א' אות ח' "דמה
שנותגים לעשות פתיחת ההיכל בחודש הס' לעיבורה ומניחין
פתוח וכן בחזרה נמנעים מלסוגרו אין טעם בזה דכיון שהתחיל
במצוה צריך שיסגור הדלתיים של היכל כי זהו כבוד הס"ת,
ועוד ואת כשם שעושה סימן יפה למבעי רחמים דיפתח ה' את
רחמה כן יעשה טימנא סבא דאחר הלידה יסגור ה' בעד רחמה".
8

מאמרי

8

8

נ '1ק

אדייש

הערה בקונטרס זאת חנופה
חרב שאול משה אליטום
מ שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א=
בואנוס אתרעם ארגענטינא
במאמר ד"ה ביום השמיני קונטרס זאת הנוכה ש.ן .מביא באות
ב' וז"ל:

"יששמיני

הוא מלכות שלמטה משבעת המדות".

וצ"ע שהרי ספירת המלכות היא אחת משבעת המדות ,ומהו שאומר
מלכות שלמטה משבעת המדות?

ואפש"ל בזה עפ"י המבואר בכ"מ בענין ספי' המלכות שיש
בי פרטים :א) כפי שחיא שלימות של הספירות דאצי' ,והיינו
כפי שהיא בעצמה .ב)כפי שנמשכת להיות עתיק לבריאה.
ובנפש האדם אפשי,ל שזהו עיד בי הפרטים בדיבור שבו :א) כח
הדיבור (חיינו לא הדיבור בפועל ,אלא זה שביכלתו לדבר).
ב) הדיבורכפי שיוצא לחוץושייך לזולת.

בה

עפי"ז

הגש  -ההא שנת נסים -
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אפש"ל גם בעניננו  -מה שמלכות נחשבת לאחת משבעת

המדות הכוונה בזה על הבהי' הנעלית שבמלכות  -כפי שהיא
בעצמה.

ימה

שאומר שמלכות היא השמיני שלמטה מז' מדות ,הכוונה
לבח" התחתונה שבמלכותכפי שמשתייכת להול.
כ ש ק " ג

העילוי לשבר המצוות בעוה"ז
הח'יוסף יצחק סויסא
ש קרית-גח=
מקוצץ הערות במאמרי כ"ק אדמו"ר שליט"א ט"ו-ח"י אלול
' הערה ז' תמה הרב צ.י.ב .על הא דכתוב בקונטרס
גליון י
שבת חזון היתשמ"ט בסוס"א "...הרי גם ע"י ההתבוננות
בהעילוי דשכר המצות (בעוה"ז) "...דלכאורה צ"ל בעוה"ב ולא
בעוה"ז דשכר מצוות בעוה"ז מאן דכר שמיה!

להסגיר זה יש להקדים תהילה מדוע זה בלתי אפשרי לומר
בעוה"ב אלא בעוה"ז ולאחר מכן איך שייך שכר מצוות בעוה"ז.
דחנה באות ב' מתרץ כיק אדמו"ר שליט"א "ויובן זה בהקדים
שבכדי שבכל יום יהיו בעיניך כחדשים
הגילוי
י
הואב".ע"
.
ל
"
כ
ע
ב
ו
ס
ה
דאוא"ס שלמעלה מהתלבשות בעולמות אור
ואי
גימא ששאלת כ"ק אדמו"ר שליט"א כפי שהנ"ל מציע דצ"ל
בעוה"ב דהיינו מדוע שבכדי שיהי' לו היות בקיום המצווה
שיהי' בעיניו כחדשים ,צריך להתבונן איך שאנוכי מצווך
היום דהוא גילוי שלמעלה מלמהר לקבל שכרם עוה"ב ,מספיק
שיתבונן בהעילוי דתשכר בעוה"ז וכבר יהי' בעיניו כחדשים
ויהי' לו היות בקיום המצווה ,אם זו השאלה מה מת' כ"ק
אדמו"ר שליט"א שבכדי שיהי' כחדשים צריך להתבונן בדבר
שהוא למעלה מגדר זמן ומקום דהוא אור הסובב הרי אדרבה
התבוננות בשכר עוה"ב הוא גם גילוי אור הסובב שלמעלה מגדר
זו"מ כפי שמבואר בתניא אגה"ק ס"'ז "אבל גילוי ההארה
שבתחה"מ יהי' מבחי' סובב כ"ע שאינה בבה" צמצום ושיעור

22

 -ויגש  -תהא שנת נסים

4

וגבול אלא בלי גבול ותכלית" עכ"ל ,עי"'ש .ובפי שכ"ק
אדמו"ר שליט"א כאן באות א' בסוגריים מביא "ובפרט שהכוונה
בעוה"ב כאן היא לא רק לנ"ע אלא גם לעולם התהי'"...

עכ"ל.

א"כ בהכרח אי,א לומר כלל בעוה"ב אלא בעוה"ז ודקא קשי'
שכר מצוות בהאי עלמא ליכא לפום ריהטא הי' אפש"ל דשאלתו
היא שמספיק שיתבונן בשכר המובטח בעוה"ז וכלשון הכתוב
(דברים ה') ל' "בכל הדרך אשר צוה ה' אלוקיכם אתכם תלכו
למען תהיון טוב לכם והארכתם ימים בארץ אשר תירשון"
עיי"ש .ועיין בספר גבורות ה' למהר"ל בהקדמה ראשונה
בזה"ל "כי החטא מביא לאדם הפסד ובקיום המצוה זוכה לאורך
ימים שזה נזכר בתורה תמיד (דברים כ"ב) והארכת ימים (שם
ה') למען תהיון ,וכאשר יהא לו חיים אז מעצמו בא לעוהייב
נמצא אין התורה סיבה בעצם לעולם הבא רק לאריכות ימים"
עיי"ש.כידהיינו שהתורה והמצוות הם סיבה בעצם לאריכות ימים
בעוה"ז ומסובב במקרה עוה"ב (ועיין עוד בלקו"ת פ' נצבים
נ' ע"ב) .א"כ יוצא מהנ"ל ששאלת כ"ק אדמו"ר שליט"א שמספיק
שיתבונן בשכר המצוות בעולם הזה (למען ייטב לך והארכת
' בעיניו כחדשים וזה לא משמע כ"כ בהמאמר
ימים) וכבר יהי
דא"כ מדוע העוה"ז הוא בסוגריים אדרבה זה עצם השאלה וצ"ל
מודגש( .ועוד בכלל מלשון השאלה לא משמע כן דהרי
מ"דלכאורה עד לאחרי הסוגריים" לא נוגע כלל לשאלה).

יי"ש

דהשאלה חיא בפשטות מדוע בלקו"ת מבואר שבכדישיחיי
המצוות בעיניו כחדשים צריך להתבונן שע"י קיום המצוות
בעוה"ז הוא המשכת העצמות והוא למעלה משכר המצוות לעוה"ב
דלעוה"ב הוא רק זיו משא"כ ע"י קיום המצוות בעוה"ז הוא
המשכת העצמות מספיק שיתבונן רק בשכר המצוות בעוה"ז
שממשיך את העצמות בלא שיתבונן שיש בזה עילוי על עוה"ב
ועפ"ז יובן השאלה שפיר במלים שם בהמאמר וע"ז מת' כ"ק
אדמו"ר שליט"א מדוע צריך להתבונן ג"כ בשכר בעוה"ב וגם
איך שישעילוי בהמשכת העצמות בעוה"ז על עוה"ב דהעולם הוא
' בעיניך כחדשים ות
בגדר זמן ומקום ובכדי שבכל יום יהי
ע"י גילוי בחי' שלמעלה משינויים שהוא אור הסובב זה מבואר
באות ב' ועי"ז מת' את השאלה הא' דלכאורה מדוע בכלל צריך

ויגש ההא שנת נסית
תתבוננות הרי אפי' אם זח כדיוטגמא אינה אפשר שיקיימת
בהיות ועד שזה יהא העיקר ועת מתרך שבכדי שיהי' כחדשים
צריך גילוי בחי' שלמעלה משינוי שהוא אור הסובב .ואה"כ
באות ג' מתרץ את השאלה הב' מדוע צריך להתבונן ג"כ בשכר
עוה"ב וג"כאיך תמשכת תעצמות הוא למעלה משכר עוה"ב דבכדי
שיהי' גילוי אור הסובב שזהוא למעלה משינוי וזמן ומקום
זה לא יחיי
כ
יחיי אצל מקיים המצוה בפנימיות ,
י זבהלעדשייהי' לו היות
בעינינו כהדשים כי בעיניו כהדשטים
במצוות והיות זה פנימי ,עיי"ש) הוא ע"י העצמות שאינו
מוגדר בשום גדר ועל ידו נעשה היבור בל"ג עם הגבול יסוד
סובב וממלא ועפ"ז יובן שפיר מדוע צריך גס להתבונן בשכר
בעוה"ב וגם איך שממשיך עצמות בעוה"ז שהוא למעלה משכר
בעוה"ב
י ע"י העצמות נעשה היהוד של הבל"ג עם הגבול
ועי"ז יש
כ את ההיות בקיום המצוות עד שנעשה בעיניו
"

23

-

כהדשים.

1

8

8

פ ש  1טו ש ל מ  9ר א
.
...........................

הערות בפירש"י בקשתינו

הרב אהרן היטריק
ט תושב השכונה

כ

ויגש מז .ב
וכן לזבולון וכן לאשר זה לשון ב"ר

ברפוש א בבשינויים.
בדפוק א הגירסא :ולזבולן אמר שמה ובולון ,ולאשר אמר ברוך
מבניס אשר זהו ב"ר.

ויגש מהא שנת נטים
-
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טיפוס ב ,חגירסא :ולזבולן אמר וגו' ולאשר אמר ברוך מבנים
אשר וגו' זה ב"ר.

ברלינר ושעוועל לא העירו ע"ז.

וראה בלקוייש חטייועי  391ואילך.

ויגש מז,י
ומברכתן של יעסב  . .עולה למראתו

בדפוסי

א

ב .ג ז וכן בכסח כתויי ליתא

בגליון בכת"י).

(ובדפוס ז' נכתב

שעוועל ובס' יוסף הלל כתבו שזהו דילוגבתי' הדומות.

ויגש מז,י
בא אל נילוס
ע"ה ברוב כל הדפוסים.

אבל בדפוס ה בא על נילוס.

ברלינר
נילוס.

במהדורא

תניינא

ושעוועל גורסים בא נעומד) על

ויגש מז3 ,ז

ויאחזן בה לשון אחיזה.

ברפוש א ב ד ה  1ה ט וכמהכתייי ליתא.
בדפוש ז הוא כבדפוסים שלנו.

ויגש " ההא שנת גסים-
ג ובכתי,י רומי "ויאחזו בה קנו בתים ונחלות ועשו
בחרופ
ות
זו
א
י .ויפרו וירבו
25

-

על העתיד.

אבל פי' זו לא מצאתי עד עתה רק בדפוס זה ,וגם צ"ע על
פ" זה כי לשון
י כל הארך
ראה"ראיחבי"ישה ".אינו לשון קנין ,וגם כ
היתה לפרעה,

ראה בלקחיש הטתעי  405ואילך.

ייפרויירב
ו :על העתיד.
גם עלפי' זהיש כמה קושיות.
בימה מדרשים מובא שבעת שיעקב מת היו שלשים רבוא ,ראה
בתורה שלמה בסוף הפרשה.
8

8

8

3ג ל ה

.-.-4.4-4

בענין אפרעיר הנייחת
הרב שלום דובער וולפא
מ שלים כ"ק אדמו"ר שליט"א
קרית גת
%

באחד הגליונות האחרונים שאלתי ברמב"ם הל' ע"ז פ"ד הלכות
י-
ה שכתב בהא את האיסור להנות מעיר הנדחת ובה"ח את
האיסור לבנותה .ושאלתי למה הפך הרמב"ם את הסדר סמה שמנה
במנין המצות שבריש הל' ע"ז ,ששם כתב האיסור לבנותה במצוה
יא ,והאיסור להנות במצוהיב.

ונראה לומר שבזה רצה הרמביים לרמז להלכה מחודשת ,דחנה
בסוף הגח שם כתב; ומותר לעשותה גנות ופרדסים ,ולכאורה
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קשה

 ויגש  -ההא שנת נשים -למה מותר לעשותה גנות הרי בזה נהנח מעפרת ,ואע"פ
לכאורה גם אפרה אסור
השריפה,

שכבר קיימו בה מצות
בהנאה כאפר אשרת שמפורש בפסחים כז ,ב .שאסור ,וכ"כ
הרמב"ם שם פ"ז ח"י .וכמו"כ קשה למה צריך פסוק ללמד שאסור
לבנותה שנאמר לא תבנה עוד ,והרי ע"י חבניה נהנה גם
מהעפר.
אבל

ן בסנהדרין עא ,א .שאמר רבי יונתן שהוא ראה בן סורר
ועיי
ומורה וישב על קברו ,וכרבינו בהיי פ' תצא הביא גירסא שגם
ראה עיר חנדחת וישב על תילה .והנה בענין שישב על קברו
דבן סו"מ העיר בגליון הש"ס משו"ע יו"ד שס"ד ,א .שאסור
לישב על הקבר שאסור בהנאה .ובאחרונים נדחקו לישב ,עיין
עינים למשפט ומרגלית הים לסנהדרין שם .ולפי גירסת רבינו
בחיי קשה כנ"ל גם איך ישב על תילה דעיר הנדחת .והרי אפר
ע"ג אסור (ואם המקום ההוא לא נשרף ודאי אסור ולהעיר מל'
הרמב"ם שם פ"ד ח"ו "ושורפין  . .שם המדינה" ,והל' "על
תילה" מורה על מקום שריפתה "והיתה תל עולם".

אבל כבר כתבנו במקום אחר (קובץ קרית מלך  -קרית גת תשמ"ח
ע' קסט ,ובקובץ אור תורה אשקלון סיון תשמ"ט ותשרי תש"ן)
שבאמת לדעת הרמביום רק אפר אשרה אסור ,אבל אפרעיה"נ מותר
בהנאה( ,ועיי"ש שהארכנו בטעם הדבר ,ובישוב הסתירה לזה
מחולין פט ,א).

ז מובן שלאתר שנשרפה העיר מותר לישב על תילה ,ולולא
יעמי"
הפסוק דלא תיבנה עוד היה מותר לבנותה .ולכן מותר לעשותה
גנות ופרדסים( .ובקרקע הקשה שתחת העפר תיחוח (שאינה אפר)
לא נאסרה מלכתחילהכי היא "מחוסר קביצה" .כמבואר בחולין
שם).

ועפי"ז יש לומר שלכן שתק הרמב"ם מדין זה שאסור לבנותה
ושמותר לעשותה גינות ופרדסים ,עד שכתב קודם את חדין
שאסור להנות ממנה ,וזאת בכדי להורות רמז לדעת הרמב"ם
שאפרה מותר בהנאה ,שלכן אע"פ שאסור להנות ממנה מ"מ מותר
לעשותה גנות ופרדסים והי' מותר לבנותה לולא הדין המיוחד
שלא תיבנה עוד.

-

ויגש  -תהא שנת נטים -

27

אגל בסדר המצות כתב קודם הלאו דלא תיבנה עוד כי עפ"י
הסדר ההגיוני בא לאו זה מיד לאחר העשה של שריפתח ,וכן
הוא גם בפסוק ושרפת באש גו' והיתה תל עולם לא תיבנה עוד,
ואי אפשר להפסיק בטנין המצות בין מצות שריפתה לבין איסור
בנותהע"ידין צדדי של איסור ההנאה ממנה.
אלא שעדיין צריך להבין ,שעפי"ז הי' לו לרמב"ם לכתוב
בהלכות את דין איסור ההנאה לפני דין השריפה ,שהרי אנו
אומרים שלאחר השריפה כבר מותר האפר בהנאה.
וי"ל בזה ,דחנה בתוסי תמורה ל"ג סעי,ב חידשו שטעם הדבר
שהנשרפין אפרן מותר (חוץ מע"ז) הוא משום שנעשה מצותן,
ועיי
ן בצפע"נ
האחד ,הלי מאכא"סלבפעאר,ו ב .דיש שני גדרים בהאיסורי
הנאה,
כיון דצריך
לכן הוא אסור ,והשני כיון
שהוא אסור לכן צריך לשרפו,עיי"ש.
וי"ל שלכן כתב הרמביים את איסור ההנאה דעיה"נ באותה ההלכה
שבה סיים את מצות שריפתת ,להורות שאיסור ההנאה דעיה"נ
נובע (גם) ממצות שריפתה( .וגם משום זה ,לאחר שנשרפה,

אפרה מותר).

ואע"פ שהתוס' בתמורה שם כתבו שאפר ע"ז אסור מהפסוק ולא
ידבק (וכ"ח ברש"י פסחים כו ,ב .וביצה לא ,א ).ופסוק זה
נאמר בעיה"נ ,כבר כתבנו בקובצים הנ"ל שלדעת הרמב"ם איסור
אפר אשרה הוא מדין הליפי ע"ג מהפסוק והיית הרם כמוהו
(דמהפסוק לא ידבק בידך מאומה מן החרם א"א לאסור אפר,
שהרי אין הוא אפח מאומה מהחרם ,דפנים חדשות באו לכאן -
תוס' פסחים כט ,רע"ב) .וזה נאמר רק בע"ז ולא בעיה"נ
שהליפיה מותרין לדעת הרמב"ם ,וזה עתה ראיתי בצפע"נ הל'
ע"ז פ"ד ח"ן שכתב בפירוש שאפר ע"ז אסור מאותו הטעם
שתופסת דמיה (אלא שהצפע"נ הביא שם תוספתא שגם עיה"נ
תופסת דמיה ,אבל הרי הרמב"ם לא הביאדין זה להלכה).
ממ"מישג
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 ויגש  -ההא שטו נסים -בור ע"ג בור
הח' ישראל הלוי העלער

 1תות"ל " 770

מהשיעור ימב"ם של יום ו' ה ,טבת פ' כייב מהלכות שבת הי

כ"א וזי,ל :שתי מטהרות זו על גב זו נוטל את הפקק וכו',
ומקורו מובא בכסף משנה והמגיד משנה תוספתא דעירובין
פ"ח.

הנה בהלכות מקואות לא מביא הרמב"ם הדין שמקוה ע
רקל גבי
מקוה טהור נמשום שתוא דבר פשוט] והרמב"ם מביאו
דרך
אגב לענין סחיטה בשבת אבל עצם הדין ששתי מקואות זו על
גבי זו כשרות הוא דבר פשוט ,ולכן אלה הפוסלים מקוה על
גבי מקוה כדרכם ראו רק את הלכות מקואות ונעלם מהם דבריו
שבת.
כאן ,בהל'

והחידוש שלכייק אדמו"ר מהורשייב הוא רק בזה שכשיש מקוה על

גבי מקוה אז ה,יז הידור מיוחד.

ואלו שפוסלים חולקין על הרמב,ים ועל המקור של הרמב"ם
בתוספתא דלעיל.
1מ1=1מ

שפח ב' פעמים עירוב המשילין
הח' מרדכי פארקאש

= תלמיד בישיבה=

שו"ע הלכות יום טוב סי'
ב
ר
ע
ל
ו
ל
ל
כ
ל
ע
ר
י
ע
ה
ש
י
ל
ו
ד
ג
חייב לערב בביתו מ"מ כל
 . .בני
ד
ו
ר
ט
ה
י
ה
י
ש
אבל
ו
א
ב
ר
ע
ל
ן
ה
עירו כדי שאם ישכח א' מ
י
מ
שהי' לו פנאי לערב ומחמת עצלותו שאינו חרד על דבר ה' שכח
ולא עירב כיון שלא הי' אנוס בשכחה זו אלא עצלותו גרמה לו
לשכוח ח"ז פושע ואינו יוצא בעירובו של הגדול ,עי"ש.
תקכ"ז סעי' יגד :אע"פ שכל אדם

ויגש -תהא ש3ת שים-
י שם סעי' ז' ,אבל בבאר היטב ס"ק
דין זה הוא ג"כ בשו"עביי
29

-

ודוקא אם שכח פעם א' ,אבל פעם ב' פושע הוי,

ו' כתב:
גמרא .עכ"ל.

ומפשטות מקורו בגמי ביצה ט"ז ע"ב ההוא סמיא דהוה מסדר
מתניתא קמיה
דמר שמואל הזיה דהוה עציב אמר ליה אמאי
עציבת א"ל דלא אותיבי עירובי תבשילין א"ל סמוך אדידי,
י
לשנה הזייה דהוה עציב א"ל מאי עציבת א"ל דלא אותיב
עירובי תבשילין א"ל פושע את לכוייע שרי לדידך אסור.
ועיי"
ש בט"ז ס"ק ט~ ,אכ"מ.

וכ"כ המשנה ברורה שם ס"ק כייב:מי ששכח .וכ"ז בפעם ראשון
אבל אם ברגל השני שכה עוד פעם הוי כפושע שניכר שאינו חרד
לדבר מצוה ודינו מבואר בסוף הסעיף ,עכ"ל .ועיי"ש בשעה"צ
ס"ק ל"בשמציין מקורו מעובדא דההוא סמיא ,כנ"ל,

אבל בשח,ע אדהייז לא הובא דין זה דבשכח ב' פעמים אינו
יכול לסמוך על עירובו של גדול העיר ,אך ראיתי בשוע"ר
הל' שהיטה סימן ב' קו"א ס"ק ה' כתב רבינו וז"ל :ובאותה
טרפות עצמה שהוציא בפ"א אע"פ שלא קבל ד"תבנתיים שובאין
קבלת ד"ת מועלת לו נשיצאה ב' פעמים משום דבתרי זימ3יהוי
חזקה שהוא פושע כמ"ש בא"ח ס' תקכ"ז גבי השוכח עירוב
תבשילין ב' פעמים וה"ה הכא אףשהיי נראה שהיא שגגה ושכהה
ושהוא אדם כשר מיקרי פושע בב"פ וכו'עיי"ש.
ודין זה צ"ע להלכה .דבשו"ע הל' יו"ט
היטב ,וכאן בקו"א מביאו כסמך לענין הנידון.

לא הביא ד"ז של הבאר

8

8

8

8

8

לזיוה

שוק אדמו"ר שליט"א
נשיא דורנו

לאריכות ימים ושנים טובות מתוקות ושמחות

ויהי רצון שיראה הרבה נחת משלוחיו ,תלמידיו ,חסידיו
ומכלל ישראל וינהיג את כולנו מתוך בריאות הנכונה,
ושיתקיים עידן נצח בכל ,עד לדידן נצח הכללי -
ונזכה בקרוב ממש לעלות ,כל בנ"י שליט"א,
קוממיות לעורצינו הקדושה ,ומלכנו בראשינו,
בהתגלות מלך המשיח  -נאו!

