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גןיחות
מניות דרבנן

הא' עקיבא ג ,חגור
תאכל סרך

בהשיחהתדבריכבושין' של צוםגדלי'ש.ז.הזכירכיק אדמר'רשליט"א
ן מצוות מדרבנן ולמה אפז אסור מטעם לא תוסיפון?
השאלהאיןשיי
ותי' שהמצות דרבנן הם כמו הענפים והסניפים של המצות מה"ת
ואינם בגדר הוספה ,ושלמשל ד' הצומות שמדרבנן הם כמו ענפים
של התענית דמה"ת  -דיוה"כ .וע"ז שאל דאם הצומות הם ענפים
דיריכ הי' צ"ל בהם החמשה עינויים ,וגם לילם כיומם ,כמו ביר'כ?
ותי' דרבנן עשו רק כללות המצוה אבל לא כללו בהמצוה דרבנן
גם הפרטים של המצוה ,וגם שרבנן התחשבו בהטרחא של הדורות
הבאים(ולכ' הוא ע"דדאיןגוזריןגזרהשאין רוב הציבוריכולין לעמוד
בה ,עכתודה"ק.
והנהעי' ברין וריעש ליומארי'ח (עג ):ובנר'כ הרמב'ם הל' שביתת
עשור פ"א ה"ה ועוד ,דפליגי הראשונים אם הה'עינויים ביוה"כ הם
מה"ת או מדרבנן ,ומובן שהקושיא בהשיחה הוא לפי"ד אדה"ז בשר'ע
שלוסי' תרל'אכריב שכולם הם מה"ת.
שכ' מהקושיא והתי' בהשיחה יש להעיר ג"כ בנוגע לגדרם מה"ת,
ובהקדם :דהנה לכ' אף להדעות שהם מה"ת ,דאפ"ל דזהוחיוב אחד של
עינוי שמתבטא בחמשה אופנים ,והה'עינויים שבתורה (ראהיומאעו.
ואילן) הם רקגילוי מילתא בעלמאבענין מהוהפי' דמצות תענו ,אבל
נשארלגמריחיוב אחד ,אושנימאשהלימוד מהה'עינויין
גם אח"כ הוא
שבתורה הוא שהחיוב לרתענו" כולל תמשה חיובים (נפרדים),דהיינו
שהואחיוב אחד המתחלק לחמשהחיובים.

ובאותיות אחרות קצת ,אר"ל דהקראי דה'עינויים מגלים דבהאיסור
דתענו יש חמשה אופנים ,אבל בכולם שם האיסור הוא תענו (ולא
שעבר על איסור דרחיצה וכו' ורק שעבר על תענו ,וע"ד כיבוד אר'א
איזהוכיבוד(ראהקידושיןלב ):מאכלו ומשקהווכו' דשם פשוטדבכולם
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השם של המצוה הוא כבד את כו' ,וכיר'ב) ,או אפ"ל דהקראי מגלים
דהאיסור תתענו" מתחלק לחמשה שמות ,והעובר ארתיצה הרי עבר
בזה אאיסור דךחיצה (וול'ד המלאכות דשבת דלמדים (מהיקש למשכן
וכו') דאבות מלאכות מ' חסר אחת דהם שמות חלוקות ,ונ"מאי עביך
שתי טובותבהדיהדדי או אב ותולדהדידי'וכו').
ויכאורהיש מקום לומר נ"מ דהנה נסתפקו האחרונים במי שהוצרך
לאכול באמצע יוה"כ אם אמרינן בזה דכיוון שגדר החיוב הוא "מערב
עד ערנו' לכןאיןענין להשלים התענית (ראה בספר המועדים בהלכה
ליוה"כ ע' פג' וש"ג ,וע"ע בס' מקראי קדש ליוה"כ בהררי קדש ,מ"ש
בזה ,ועוד)דיש סברא לומר דמכיוון שכבראינומקייםהעניןי'תענר'
מערב עד ערב לכןאינוצריך להמשיך בזה לאחרי שאכל.

ולכ'יש מקוםלעי' עפהנ"ללהקנריד שהאוכל באמצעיוה"כ(או שנעשה
"'ג באמצע יוה"כ) אל'צ להשלים ,מהו הדין בנוגע לשאר העינוייז,
דאאפ"לדיהיהתלויבהנ"ל,דאי נימא דהגדר דהחמשהעינויין הם שם
אחד דתענו ,אז "'ל ראין חילוק (לאתרי שאכל) בין אכילה לשאר
העינויין ,דשוב לאשייך תענו מערב עד ערב ואליצ להשלים בכולם
(ומובן דגם לצד זהיש חילוק אם עבר אאחד משארהעינויין באמצע
היוםדעדייןצרעיך להתענות מאכריש ,ובפרט כפמשי"ת).
טשא"כ אם ננקוט כהצד שכ"א מהם הם שם בפנ"ע ,דאזי"ל דאם אכל
או שתה באמצע היום,עדיין מחוייב בשארהעינויין (משוו'כ בשתיי'
עצמה (אם רק אכל ,וכן להיפך) ,כמבואר בגמ' שם דבכלל אכילה
ובודאיהוי שם אחדוענין אחד) .דבהםעדיין אפשרלקיים מערב עד
ערב ,וק"ל.

והנהעי' בגמ' סוכה כח :דמקשה אמאי צריך קרא דהאזרח לרבות
נשיםבעינוייוה"כ,מדריי נפקא (דאמרלעילמיני' השווה הכתוב אשה
לאיש לכלעונשין שבתורה)? ומתרץ לא נצרכה אלא לתוס'עינוי סד'א
הו
י מעונש ומאזהרה לאנתחייבו קמ"ל
כאיל ומיעט רחמנא לתוס'עינו
י'
 .וע"ז הק' הרמב"ן עה"ת (פר' אמור) לשיטת הרמב"ם (פ"א מהל'
שביתת עשור ה"ה) ודעימי' דהד'עינויין דיוה"כ הם רק אסוריןואין
בהן חיוב כרת כו' ,א"כ למה לא קאמר בגמ' דאיצטרין קרא לרבות
ן (ועמ"ש בזהבמנייח מצוהשיג סק"א)?
נשים בד'עינויי

חג המכוה  -תהא שנת ארגונו נפלאות

?

אך לכ' אפ"ל דזה יהיה ג"כ נ"מ בהרגל ,דאי נימא דהד'עינויין הם
אז ליל דאף דגשים חייבות בהעינוים דאכריש
בגדר שמות
ייוחד לחייבן גם בהעינויין האחרים (שהם שמות
ו
ח
מ"מ נצטרךרמ
לקמ
י
ו
ב
י
שאין בהםחיוב כרת) ,אכןאינימאדהוי שם אחז ואיסור אחד דתענו,
אז א"שדנשיםחייבות בכל הה'עינויין דתענו,דהרי שםהאיסורישבו
אזהרה ועונש ,אף שעל מעשהזו (דרחיצה וכו')אין בו אזהרה ועונש
וק"ל ,וע"ד מ"שרוייא בשרית סנויזבעניןחיוב נשים באכילתעיריכ-
עי' המועדים בהל'ליוה"כ רפ"ב ,וש"ג.

(ולדוגטא ,לכ' פשוט דמכיון דנשים אסורות באכר'ש ביוה"כ ,מכיון
שיש בה אזהרה ועונש ,אסורות גם באיסור דח"ש (למ"ר ח"ש אסור
מהית) ,אף שעל ררשאין עונש ,אלאדיש לחלק בזהוי"ל בזה ואכימ).
והנה בהשיחהתי' כיק אדמריר שליט"א -במה שבהצומות דמדרבנן לא
נתחייבו בהה'עינוייןמכיון שחכמים לא גזרו על כל הפרטים.
ולכ'הי' מקום לומר דזהיהי'תלוי בהנ"ל ,דזהיהי' א"ש להאופן דהה'
עינויין הם בגדר שמות חלוקין ואיסורים נפרדים ,והיינו דהם בגדר
פרטיםשונים דהאיסור ,ובזה לאגזרו סכמים בהאיסורים דרבנן על כל
הפרטים ,אבלאי נימא דהוו בגדר שם ואיסור אחד אז לכ'ילה"באין
אפ"ל דבהאיסור דרבנן לא יש כל הפרטים ,מכיוון שכולםענין אחד
ואים בגדר פרטים נפרדים?

אך באמתי"ל דא"ש גם לאופן זה ואדרבא( ,ולכ' לפי אופן זה מובן
ומתחזקיותר הקושיא) דהנה לשון אדה"ז בס' תרל'א ס"ב.הוא "ומה הן
הדברים האסורים...אכילה ושתי' ..אבלאיןחיוב כרת אלא על מלאכה
ואכופש שנא' וכו' וסתם עינוי הוא מניעת אכחש כמ"ש וכו' אבל
רחיצה וכו' אל'פ שגם הם נקראיםעינוי לפעמים וכו' מ"מ סתםעינוי
לא נאמר ברוב הפעמים אלא כו' ומ"מכיון שגם הם נקראיםעינוי
לפעמים וכו'" והנהעי' בגמ' עד:דיליף מקראידהחיוב כרת הוא דוקא
באכר'ש(שיש בהאיבוד נפש ,או מגז"ש) ,אבל אדה"זמוסיף ומבארבזה
לכאורה דאף דגם שארהעינויין נקראים לפעמיםעינוי אבלאין הם

סתםעינוי.
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ועפ"וי"ל בפשטות דאף אם הוא שם אחד לגמרי של תענו מ"מ הגדר
בזה הואדישבזהעיקר וסתםעינוי,וישבזה הטפל מה שלפעמים נק'
-

עינוי.

ויכאורהלפ"ז א"שיותר הסבראדתכמיםגזרו רקבעניןהעיקריוהכללי
ולא בהפרטים הטפלים ,ולג'ל .ולפמשרת לכאורה יצא ג"כ שהסברא
לע"זיהי' שמל'ש דאם אכל ושתה באמצעהיוןם דלאיהיהשייך שאר
העינויין להמשךהיום (משא"כלהיפךכיוון שהאכרשעיקר).

וע"ע במניח מצוה שי"ג סע'ט הביא מחלוקת הרמב"ן והרא"שבענין
רחיצה וסיכה בערב תשעה באב :4סצריך להפסיק שעהלפני כןכיון
דהנאה דלאחר זמן הוא ,וע"ש שריל דבעיריכ גם הרמב"ן יודה דשרי

(ובפרטלפי הטעם שכ' "דנרא' דהוא לצורך ת"ב דבעיר'כ מצוה הוא
ותעיב").

ועפהנ"לאוליישלהוסיף דאם עיקרהעינוי הוא אכר'ש,י'כ לאשיין
ן קודם שמתחיל האיסור דאכר'ש,
שיותחל האיסור דשאר הד'עינויי
וקל,ולהעיר ממה שהשיגבהמועדים בהל'ע' פ' עמ"ש בס' ספר משנה
בשיעור תוס'יוה"כ ,ע"ש.

ועי"י

בכ"ז ולא באתי ל'אלהעיר.

שי)4
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א-4ותיורגע
דברים שככתב א-א רשאי לאשרן כעל 5ה לשיטת הרמכ"ם

ברלאתריס יצחק כרוךגעולילקי
ר"ל לישיבה
באגרות קודש ח"ט ע' צ'ט בנוגע להאיסור ד'דברים שבכתבאי אתה
רשאי לאומרן בעל פה כתב וזלה"ק :הנה "'לבהענין דקריאת התורה
דשני סוגים בזה א) חובת בצבור ולא חובתהיחיד וכסברת המלחמות
מגילה פ"אי'ה ועוד אמר ,וראה גם צפנת פענח להגאון הרגצובי על
הרמב"ם הל' תפלה פל'ב ה"ה .וכיון שזהו תובת הצבור ה"ה בדוגמא
דנתינת התורה שניתנה לכלישראל ,ולכןדברים שבכתבאי אתה רשאי
לאומרןבע"פוכו'כיצריןלהיותכנתינתה,עי' שר'ת הרדב"ז צלקרביעי
סי' א'ר"ה .סוג ב) שזהו חלק מהתפלה וע"ד ונשלמה פרים שפתינו
או הוספה להקרבת הקרבן ,וזהו כוונת התוס' ישנים דצורן עבודתו
הוא ,והוא מהירושלמי ובמילא אין זה בדוגמת נתינת התורה לכלל
ישראל ולכן לא תל ע"זהדין דדברים שבכתבאי אתה רשאי לאומרן
בל'פ ,וה"ה בכל קריאת הקרבנותביו"ט ר'ה ויוהכ"פ דמחולקים משאר
קריאת התורה ,וראה תוס' מגילה ל,ב ,וכן ברמב"ם הל' תפלה דחילק
ענין קריאת התורה בשני הלכות כו' עכלה"ק .וראה גם בחלק ח' ע'
רנ"ה שנתבאר כן בשיטת הרמב"ם ,ומביא ראי' לזה ,דלכן לא הובאו
ברמוסםדינים אלו (דדברים שבכתבאי אתה רשאי לאומרן בול'פ) בהל'
ת"ת בנוגע לת"ת דרבים ,ורק בהל' תפלה בנוגע לקריאת התורה,כיון
דלשיטת הרמב"םאיסורזה הוא רקבנוגע לקריאת התורה שהוא חובת
 ,ורק בזהבעינן שיהא דומה לנתינת התורה עיל'ש.
הצבויי

ויכאורה ירע בהראי' שהובא דהרמב"ם לא הזכיר כלל הך איסודא
דדברים שבכתב והיא רשאי כו' בהל' ת"ת והזכירו רק בהל' תפלה
(פ"'ב ה"ח) בענין קריאת התורה ,דלכאורה הרי הרמב"ם הקדים שם
בפי"ב ה"א" :משה רבינו תיקן להם לישראלשיהיוקורין בתורה ברבים
כו'כדי שלא ישהו שלשהימים בלא שמיעת תורה כו"' ולכאורה מוכת
מזה דכל יסודו של קריאת התורה הר'ע דתלמוד תורה דרבים וראה
בס' דבר אברהם ח"אסי' נג'ז אות ל"ז שנתב דפשוט דחיוב הקריאה
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דצבורהוא דוקאבאופן שבקריאתהמתקיימא מצוותי'תבציבור ,אבל
קריאה שאין בה קיום מצוות ת"ת אינה מועילה ,שהרי עיקר קריאת
התורה בציבוך משום מצוות ת"ת תקנוה כדאמרינן בב"ק פב,אוילבו
שלשתימים כו'כיון שהלכו שלשהימים בלא תורה נלאו כו' עיל'ש,
ועי' גם בציונים לתורה כלל ט' דנקט כן,ועי' גם בשרית חמדתצבי
ח"א סי' י"א ,וראה גם מ"ש הצפל'נ בס' פסקי תשובה ח"ב ע' 6
בענין זה ,וא"כהרי אפ"ל שהרמב"ם לא הוצרך להביא איסור זה בהל'
ת"ת בנוגע לת"ת דרבים,כיון שהביא איסור זהבדיני קריאת התורה
שיסודו הוא ת"ת דרבים ,וראה הערותוביאוריםגליון ת"ססי'ח'.

וראה גשרת גינת ורדים (קושטנדינא שנת תע"ו) אוית כלל ב' סי'
כיד שהרב השואל שם כתב דעיקר תקנת קריאת התורה הוא מצדדין
ת"ת ,ושיז כתב לו הרב המחבר וד'ל :ולענ"ד לא מיתוור דהא אמרינן
במנחות פ' שתי הלחם א"ר אסי מדבריו של ר'יוסי גלמוד אפילו לא
שנה אדם אלא פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית קיים מצוות
לא ימוש כו' וכיון דבקריאה קלה כל שהיא יוצאין ל'ח מצוות ת"ת
ומקיים קרא דלא ימושהיכי תיתי אדעתין שנשתהו ישראל שלשה
ן היו לקיים מצוה בקריאה קלה כו' ,
ימים בלא תורה ,והלאיכולי
ועכצ"ל דתקנת קריאת ס"'ת בציבור ליתא משום חובת ע"ת ,אלא
לפי שלאהיולומדין תורהברביםבכנופיא ובפרהסיא רקהיוקורין כל
אחד לעצמו ,לכן נתקנה תקנהזו שלא יעבורג'ימים מלקרות בתורה
בכנופיאובפרהסיא ,ובכה"ג התורה מתעלית ושכרם הרבה מאד ,עכ"ל,
עיי"שעוד.

הנהגםלפידבריודיסודמצוות קריאת התורהאינה משום מצוות ת"ת,
רזהמתקייםגם בפרק אחדשחריתוכו' אלאדבכדישיהי'לימוד התורה

ברבים דוקאיוצא דתית ברבים ובכנופיא הריע אחד עם קריאת התורה
וע"נ אכתיאייל דהרמב"ם לא הוצרך לכתובדין זה בהל' ע"תלגבי
ת"תדרביםכיון שכתב זהלגבי קריאת התורה.
ואפשר לומר בזהעפ"י מ"ש הגרל'ד סולוביצ'יק שליחיא בס'"שעורים
לזכר אבאמרי הל' ח"בבענין תקנת משה שמקשהדהרי תקנת קריאת
התורה הותקנהתיכף לקריעתים סוףלפני מתן תווהוכיוןדעדיין לא
ניתנה תורה ולאנתחייבו ישראלבלימודה מה רעשהליכתג'ימים בלא
תורה ואיזה איסוריש בדבר? ולאידך ,איזה מצוה יקיימו כשיקראו?
ומבאר זה עפ"י לשון הגמ' שם"כיון שהלכו שלשה ימים בלא תורה
מיד נלאו",היינו דלא הדאגה לביטול קיום מצוות ת"ת היא שגרמה
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לתקנתקריאתהתורהבשניובחמישי ובשבתכי הלא טרםהיומחוייבים

בת"ת ,כי אם הליאות שאחזה בהם ,העייפות והמרירות הנפשית,
תוצאת אי עסק בתורה שהביאה את הקהללידי תלונה ומרד היא
שהניעה להנהיג את קריאת התורה,כי כל חלות תקנה זו לא נבעה
מכח מצוות ת"ת כי אם ממצוות גמילות חסדים ,כי הנביאים רצו
להטיב עם הציבור ולהגןעליומפני הליאות הרוחנית והנפשית ,הצורך
הפנימי ללמוד ולשמוע את דבר ה' הואהמחייב בקריאת התורה ,העסק
בתורה תשוב לא רק כמעשה המצווהכי אם גם כפעולת פדיון האדם
מעניו,יש טיהור רוחני וקידוש הגברא בתלמוד תורה ,ולשם הישג זה
הונהגה קריאת התורה.

וטמשיך לבאר דעפל'ז מובן למה נקבעה קריאת התורה אחת לשלשה
ימים ,לוהי' הדבר תלוי במצוות ת"ת הכללית למה לא תיקנו קריאה
בכל יום עיל'ש .ומבאר גם דאז לא הי'עדיין חלות שם תורה אלא
החובה היתה התקשרות בדבר ה' ,ומבאר בזה לשון הרמב"ם שהוסיף
"ג'ימיםבלי שמיעת תורה"( ,ולא"בלי תורה" כדאיתא בגמ') ומקשר זה
למצוות הקהל שישענין דשמיעה אפילו לאלו שאינם מבינים כדכתיב
למען ישמעווגו' ,ועליזהיגע דקריאת התורה לשמוע דבר ה' ,וממשיך
לבאר שם עוד דקריאת התורה בציבור דומה לעמידה לפני השכינה
כבמעמד הרסיני ,והציבור בשמעו הקריאה צריךלצייר בנפשו כאילו
עכשיו התורה ניתנת בסיני כדכתיב "רק השמר לן וגו' פן תשכח
את הדברים האלה אשר ראו וגו' יום אשר עמדת לפני ה"א בחרב"
ולכן פסק הרמב"ם (הל' תפלה פי"ב הל'א)עפ"י הירושלמי(:מגילה שיד
ה"א) "ואין התורגמן נשען לא לעמוד ולא לקורה אלא עומד באימה
וביראה" דזהו כמו במ"ת ,וממשיך שם עוד להביא כמה ראיות לזה
עיי"ש בארוכה ,וראה גם בס' "מבית מדרשו של הרב" ע'ג' שכן כתב,

(וראה בלקרש חכ"ד ע'  ,250וע'  256ועוד בל'מ אודות הבאת הטף
לקריאת התורה דחג השבועות דזהו כקבלת התורה במעמד הרסיני,
ויש לקשר זה עם הנ"ל).

דןפידבריויש לבאר היטב מ"ש בהמכתבדכיון דקריאת התורה הריע
מיוחד שתקנו בכדי לשמוע דבר ה' וכו' וחלוק ממצוות ת"ת ברבים,
א"כ למה לא הזכיר הרמב"ם הן דין גם בנוגע לת"ת ברבים ,דאין
ללמודדין זה בת"ת דרבים מקריאת התורה ,ולכן ביאר כ"ק אדמו"ר
שליט"א דאדרבה זה עצמו מוכיח דלשיטת הרמב"ם איסור זה הוא
רק בקריאת התורה כיון שזהו חלות על הציבור והוא כמו במתן
תורה שהי' נתינת התורה לכלל ישראל לכן צ"ל כנתינה( ,ומבוארעפ"י
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הנ"ל ,דקריאת התורה הוה כמעמד הרסיני) ,משא"כ בת"ת דרבים לא,
כיוןדאי"ז מצוות הציבור ואי"ז דומה למ"ת ,ובח"ח הובא גם ירושלמי
הג'ל דמגילה להוכחה להנ"ל ,וזה מתאים למה שנת'.

ובס' ברכת שמואל יבמות סי' כ"א הביא בשם הגבח להסתפק אם
מהני רוב מדין רובו ככולו לצרוף עשרה בקריאת התורה ,ומבאר
דזה תלוי במה שיש לחקור אם החיוב של קריאת התורה חל על
יחד דוקא ,וכל זמן דליכא עשרה ליכא חיוב כלל של קריאת
עשרה ב
התורה ,או נאמר דהחיוב של קריאת התורה חל אפילו על אחד
אלאדדין הוא דאינה נקראת אלא בעשרה ,דאי נימא דהחיוב נעשה
דוקאע"י עשרה ביחד אז לאשייןהדין דרובו ככולו דהאליכאחיוב
כלל ,ואפילו מיעוטטיוב ליכאדהרי החיוב חל דוקאע"י עשרה ,אבל
אם נאמר דהחיוב חל אפילו על אחד אלא דדין הוא דאינה נקראת
אלא בעשרה ,אזשייךהדין דרובו ככולודהרי איכא רובחיוב ומיעוט
פטורודין הוא בכל התורה כולה דאמרינן רובו ככולו עיטש .ומתכתב
הנ"ל(לפישיטת הרמב"ם)דקריאת התורההיא חובתהציבור ולא חובת
היחיד ,משמע כאופן הא' שהחיוב חל מעיקרא רק כשישציבור.

ויהלכה כבר פסק בשו"ע אדה"זבסי' צ'ט (לא כשיטת הרמב"ם הנ"ל)
דהאיסור דדברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן ב(ך'פ הוא לא רק
בקריאת התורה אלא בכל מקום ,רק אם הוא שגור ורגיל בפי הכל
י חובתן ,אבל לעצמו
מותר ,או דהאיסור הוא רק להוציא אחריםיד
מותר עיפוש ,והוא מהטור שם בשם הרועש ותוס' תמורהיד,ב.

ובמ"ש בהמכתב בהסט וחזהו כוונת התוס'ישנים דצורן עבודתו הוא"

בפשטות הכוונהלהריב"אבתר יומא ע,אד"ה ובעשור עיפש,וכמצויין
יה לפל'זיתיישבקושייתהתריי שםעליו
להריב"א בהף'ח שם ,הנה לכאור
דמהריביא משמעדזהו רק אםמגיד סדרו ועבודתו שליום(דלכן מותר
לו להכהן גדול ביוהכ"פ לקרות פ' ובעשור שבחומש הפקודים על פה,
דזה לא נכלל בהאיסור דדברים שבכתב א"א רשאי כו') דא"כ אכתי
קשה מפרשת קרבנות שאנו אומרים בכל יום בעל פה ואינו מגיד
י
סדרו שליום ,ולכן תירץ התרי שהאיסור הוא רק להוציא אחריםיד
חובתן כו' עיטש ,אבל לפי המכתב נמצא דכוונת הריב"א הוא דרק
בקריאת התורה'שהיא חובת הציבור ישנה איסור זה ,משא"כ קריאת
כהן גדול ביוהכ"פ אינו חובת הציבור ורק מגיד סדרו של יום כו',
הנה זה לא נכלל בהאי איסודא ,ולפל'ז לא קשה כלל מפ' הקרבנות
שאנו אומרים בכליום דכל שכן שזהאינו חובת הציבור ובמילאודאי
אין זה נכלל בהאיסורדדברים שבכתבכו'.
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גל "שב" על"פיעל שליטות הקדושה כאי(גליי)
בנתם למה שכתבתי בגהק הקודם"' ט דבהמכתב דל דסליחות
נתבאר תכל יושבי' עלי"' פועל שלימות הקדושה בא"י ,ובחי' הג"ח
על הרמב"ם (הל' שמיטה ויובל פי'ב הט"ו) נתבאר רכל יושבי' עלי'
אינו קשור עם קדושת הארץ אלא הוא תנאי בדין יובל דבעינן כל
יושבי' עלי' ,ורק הדין י'ביאת כולכם" הוא גדר בגוף קידוש הארץ
עיי"ש ,ובאבן האזל ודגל ראובן סב"ל דגם הדין ד'ביאת כולכם" אינו
קשור עם קדושת הארץ אלא הואתנאי בעלמא עיל'ש בארוכההעירני
הרבנ.שי' שפירא של'ק אדמר'ר שליחיא הזכיר פעם (מוצש"ק פ' ראה
תשל'ח)דברי הג"ח אלו והקשהעליו.

והנה לפי המבואר בהשיחה שם יוצא דאדרבה דהדין תכל יושבי'
עלי"' אינודין בקדושת הארץ אלא הוא תנאי צדדי ,וז"ל שם (הנחת
הת'בלתי מוגה,ע'כז) ש'דוויס'זיינען דא מצוות וואסזיינען פארבונדן
מיס כליושבי' עלי' ,אוויווי דערדין פון יובל וכיר'באיז דאך נישט
דערטייטש אזווען ס'איז כליושבי'עלי' קומט צואין קדושת הארץ..
נאר ס' איז א תנאי אין דער מצוה ,וגז"דווי ס' זיינען דא ענינים
וואסזיינען פארבונדען מיט ערים מוקפות חומה ,ועליז בנוגע צו נאך
כמהוינים ,און דאס וואס מ' זאגט אזאין חידושי דת הלוי שטייט
י כמה גדולי ישראל אז אמאלאיז מען
באופן אחר ..געפינט מעןבי
מפרשבאופן כךאון אמאלאיז מען מפרש באופן אחר ...וואס דערפאר
דארף מען זאגן אז קדושת הארץ האטזין אופגעטאהןגלייךוועןמ'איז
ארייןאין א"י ...און דערנאך קומט צו א תנאי בנוגע לכמה מצוות
..אזזייער חיוב איז דוקא ווען כל יושבי' עלי' ..דאס מאכט אבער
ניט קיין שינוי אין קדושת הארץ ,עכ"ל( .ומ"ש דבחי' ר"ח נתבאר
באופן אחר ,הנה גם הוא כתב כן בנוגע להדין דכליושבי' עלי' כנ"ל,
ורק סביל דהדין וצביאת כולכם" הוא דין בגוף הקידוש ,ולכאורה
לזה נתכוון בהשיחה).
וראה גם לקריש חמ'ו ע'  105שנתב דמיד בכניסת הארץ נשלמה
קדושת הארץ ודל :נאר בנוגע לכמה מצוותאיזגעווען א תנאי נוסף
כיבוש וחילוק וכו' אלם תנאי לחיוב פוןדי מצות (ע"ד מצות יובל,
וואסאיז חל וועל "כליושבי' עליא) :דאסאיז אבערניט אזענין וואס
קומט צו אין קדושת הארץ וואס דאס איז געווארן בשלימות תיכף
בא כיבוש יריתו ,על'ל ,ולפי כל זה ודאי צריך ביאור לתוון במ"ש
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נהמנתב תכל יושבי' עליא פועל שלימות בקדושת הארץ ,ולכאורה
מכל זה מוכרח לומר כמ"שבגליון הקודם דיש לחלק בגדרי הקדושה,
רכל האמורלעילאיירי בקזושתגוף הקרקע ,שנתקדשהלגמרי בתחילה
וכו' ,אבל מ"מ זה גופא שיש תנאידבעינן "כליושבי'עליי ל'ל שהוא
משום דבלי כליושבי'עלי' חסר קדושה כללית בכללות ארץ ישראל,
ומחמת זה חסר שם כמהדינים וכו' ,ובזהאיירי בהמכתב.

*
הנחת תפילין לאחר שהתפלל ערכית (גליון)

בנוגע למ"ש הת' מ .שי' צירקינד בגליון הקודם (ע'  )30לפרש דברי
שניע אדה"ז בסי' ל' סעי' ה' דויש מי שחולק קאי על הרישא דאף
ת עי"ש,יש להעיר במ"ש בס' תהלה לדוד שם
אם התפלל ערביתיני
דבתחילה מביא דיש לפרש כוונת אדה"ז בשני אופנים ,ושהי' מסתבר
יותר לומרדקאיהסיפא ,אבל לבסוףמסיים דכעת נראהלויותרדקאי
על הרישא דאף אם התפלל הוא ערבית יניח ,וכן נראה לו להלכה
עיל'ש ,וזהו כמ"ש הת' הנ"ל.

~י
הערות שיונים כאגרות קודש ס"ק אדמו"ר שליט"א
חלק ט"ז עמודים א  -מא

רעו'שיואלומירוכיקי
תחויל סדך

באגרות קודש כיק אדמריר שלינו'א חלק טז ,בע' ד' מדובר בענין
"יאותר ,ובכרך זה גופא מובא עודבענין יאוש :ע' כ"ת ,אגרת ה'תתה.
ע' לז ,אגרת ה'תתטו .ע' רלב ,אגרת ו'ח .ע' רצה ,אגרת ו'ע .ע' שכו,
אגרת ו'קא.

חג הסכות  -תהא שנתארכינו נפלאות

15

שם,בע'ותיו מובאבענין שבצבאצריךלהיותזהירות וקדושה בהוספה,
וראה גם בענין זה ע' מו ,אגרת ה'תתכג ,לנצל את ההשפעהבעניני
יהדות .ע' קכו ,אגרת ה'תתקג,והי' מחנך קדוש .ע' שבז ,אגרת ו'קא,
שהקיום המצוות זה נוגע לכל הצבא.

שם ,בעמ'י"ר מובא בענין "היסח הדעת" כפשוטה .וראה בענין זה

גם בע' כו ,אגרת ה'תתב ,אם הסיח דעת מזה סימן שבריא .ובע' ע',

אגרת ה'תתמו ,ובע' עד ,אגרת ה'תתנא( ,ובע' עט ,אגרת ה'תתנו).
ובע' שסא ,אגרת ו'קלה ,להסיח דעתלגמרי.

שם ,בעמ' סו מובא":ויהי רצון אשר יומשכו כל העינינים כמבואר
בדא"חבימי שמחתינו הבקיל ועל כל ישראל לטובה ובאופן דקליטה
וקליטה כל השומן עדשיקוים בקרוב היעודבענין המלוכה ומלן אחד
ן המשך ר'ה תעף'חהיר'ל עתה".
יהי' לכולם.יעויי

 הוא קונטרס קב שיצא לאור אז ,והתאריך הוא מוצטו'ק כיה אלולתשל'ז .ולאח"ז יצא לאור בספר המאמרים תטריח בתאריךיג תשרי

ה'תשוי'י.

שם ,בע' כב ,מובא" :און וואס איך געפין פאר נויטיג צוצוגעבען,
לויט דעם באוואוסטען ווארטפוןרבי'ןמיין שווער פ"ק מרח אדמינו
זצוקללה"ה נבג"מזי"ע ,אז עסאיזקיינמאלניט שפעט".

 ראהב"היוםיום"ידאייר ,פסתשני.שם,בע' כד בסופו ,מובא":וכפי דרישת הבעש"ט עזב תעזב עמו מתוך
בריאות הגוף ובשמתה ובטוב לבב".
בעניןזה ראה באגרות קודש כיק אדמו"ר שלינרא בחלק נוע,ע' קמז,אגרת ה'תסג.ע' קסה ,אגרת ה'תעת.ע' רמב ,אגרת ה'תקסב .ובחלק זה
גופא ע' צדל'ק ,אגרת ה'תתסט .ע' רכז ,אגרת ו'ג .וראה ב"היום יום",
כ"ח שבט (עמוד כ"ג) את תורת הבעש"ט על הפסוק הזה.

שם ,בע' כז מובא..." :ובמעלת הצדקה עצמה הרי גמ"ח היא הנעלית
ן ג"כ בד'ה כל המרחם על הבריות ,נדפס
בזה וכפסקדין השפיע,ויעויי
בקונטרסנר'א".

חג הסכות  -תהא שנת ארעו נפלאות
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 זהו קונטרס "'ט בסלו תסריט ,ולאח"ז נדפס בספר המאמרים תפריטע' 7ואילן,ויצא לאור בתאריך ל'גאייר התשיב.
שם בע' לה מובא...":ידוע הפתגם ששמענו ע"פ מכ"ק אדמריר "טובה
פעולה אחת מאלף אנחות"".

ראה גם עכ"ז ע' נז בסופו ,אגרת ה'תתלד .וראה ג"כ ב"היום יום" ח
אדרשני.
שם,בע'לו מובא...":וויסאיז באוואוסט דער פסק דלמעלה ,אז וואס א
חסידות'שערפאבריינגען אויפטאן מלאןמיכאלניטאויפטאן'.

קעי

קעי

ראה גם בע' עד ששם מובא...":וכידוע הפתקא דמן שמיאנחיתבגודל
הענין שפועלת ההתועדות".

יכ

וראה בע' קכב ששם מובא...":וכברידוע פתגם רבנו הזקן אודות
הפתקא שמשמיאנתיתבגודלענין דהתועדותתסידותית".ועיי
ן במקו-
מות שנסמן בהערה שם.

שם ,מובא...":ולפי פתגם ב"ק מר'ח אדמר'ר ,צו א געזונטען ווינטער".
 ראה עד'ז בע' צדי"ק ,אגרת ה'תתסט בסופו( .ד.א .נשמטו במפתחענינים ,ערן פתגמים ,אדמו"רמוהריי"צ).

(שם ,בע' מא ,מובא משיחת שמהרת תרץ אותיא ,וכדאי להוסיפו
במפתחענינים ,ערךשיחות ,אדמו'רמוהרי"'ץוכן את שיחות (שמס"ת)
תרצ"ג שמוזכר בע'פג).
שם ,מובא...":הנקודההשני'(הועתקבהיוםיוםכגסיון) שבלהתבוננות
המונעת פעולות טובות ,לא ממקום טהור מקורה".

ראה בע' מד ששם מובא...":והרי ידועה הבחינה (הועתק בהיום יום
כגסיון) שבאם ההתבוננות מונעת מפעולהטובה ...לא מהטובהאמיתי
באה".

חג הסכות  -תהא שנת אראנו נפלאות

17

וראה נ"נ בע' רכב ששם מובא...":ויש מקום לומר שהחלטה בהנ"ל
הנהתלוי' היא באבן בוחן אודותו סיפר כ"ק מריח אדמו"ר(מיוסד על
הסיפור הידוע אודותו הרה"צ כו' הרמ"נ מטשרנוביל ,הועתק בהיום
יום)".ועיין בהנסמן בהערה ד"הבהיוםיוםבשוליהגליון.

שם ,מובא...":וכידוע פתגםנשיאינו אשר הנה זה עומד אחרכתלינר'.
(ד.א.צריךלהוסיפו במפתתענינים ,ערך פתגמים ,אדמו"ר מהוריל'ץ).
שם ,מובא...":ועוד רגע ויבואוימים ,ובלשון ל"ק מר'ח אדמריר ,אז
מ'וועטזין כאפען פארן קאפ ,וואס מ'האט דורכגעלאזען אזא זמןיקר
וואס מ'האט געקאנטאזויפיל אויפטאן וק"ל"
 והוא משיחת "תה"פ צרד ח"ב ".אות כג ,ונדפס בלקוטידיבורים רר'אע' קלג,ב.]266[ .

וסובא ב"היום יום" ג' מנחם אב ,ובזה הלשון" :משיחות אאמויר:
יעמאלט ווען משיח וועט קומען בב"א וועט מען ערשטביינקען נאן
די גלות טעג .יעמאלט וועט ערשט פארדריסען פאר וואס מ'האטניט
געטאןאין עבודה .מען וועט ערשט דערהערען דעם גרויסען ווייטאג
י העבודה
פצוון העדר העבודה .איצטער איןדיימ
יל'הכג.לות ,איזדיימ
ך צוביאת המשיח בלא".
מכיןזייןזי

,ש)4

18

חב הסכות  -תהא שנת ארגונו נמלאות

נגיה
אמירת וידבר ה' כו' לפני כרכת כהנים ,גליון)
הת' יוסף ילחק רגיכרשסאס
כלשירכישירה

בגליון ב (תקנח)העיר הת'ח.ב.בענין מנהגו של כ"ק אדמררשליחיא
שאומרוידבר ה' כו'לפני ברכת כהנים (שבברכת התמימים ,בעיוהל'פ
וכדומה (ובשנה זו גם בברכה לאנ"ש בבית הכנסת לאחרי תפלת
המנחה)) ,ותירץ בד"א שהיות וכ"ק אד'ש רוצה להדגיש שאינו רוצה
למצוה אלא לאמירת הפסוקים ,לכן מתחיל מוידבר.

לכויי

והנה בהתוועדויות ל'ק אדמרר שליט"א (הנחות בלה"ק תשד'מ)ליל
שמחת תורה תשד"מ סעי' כו ,וויל" ,בהמשך להמדובר לעיל שכארא
יברך את רעהו ואת כללישראל בכלעניני ברכה ,הכלולהבפסוקי ברכת
כהנים -הנהאני הק' המתחיל,ומכיון שמדובר אודות אמירת פסוקים
שלמים בתורה,יכולים לאומרם בהזכרת השם:

"וידבר ה' אל משה לאמר דבר אל אהרן...יברכך...יאר...ישא...וישם
לך שלום ..ואני אברכם.
ובשיחת ~'פ בראשית (ב) המשך לשמח"ת סעי'יג ,אומר ל"ק אד'ש
ל "ישנוענין נוסף שעורר תמיהה -בנוגע להמדובר לעיל (שיחת
וי"
ליל שמהרת בסופה) אודות הענין הנברכת כהנים" ,שבה אמרתי את
ג' הפסוקים"יברכךגו'""יארגו""ישאגו'""וישם לך שלום"ואילובנוגע
לפסוק שלאחוז ,ושמו אתשמיגר' -אמרתי רק אתסיום הפסוק"-ואני
אברכם" ,תוךכדי השמטת התיבות "ושמו את שמי עלבני ישראל"?
וס"ק אד'ש הסביר אז כמה דברים בנוגע הענין דזר שמברך ברכת

כהנים.
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א) "אע"פשציווי זהשייך לכהנים דוקא"-איש חסידף ,אעפ"כ,מכיון
שמדובר סורס אודות פסוקים בתורה,הרי כשם שכאסא מישראליכול
לומרפסוקים אלו בתורלימוד התורה ,כמוכןיכול כאחא מישראל(לאו
דוקאכהנים)להביע את ברכתולחבירובנוסח המקובל לנברכתכהנים.'.

ב) כ"ק אדמו"ר שליגו'א שם שישענין גדול שיהודי אחדיברךיהודי
שני ובמקום לחפש נוסח משלו עדיף שישתמש עם נוסח זה דברכת
כהנים.

ג) מסביר שם שישנם כמהענינים שבזמןשבית המקדשהיהקייםהיו

שייכים רק לכהנים ,ובזמן הזה הםשייכים לכאו"א מישראלכגון תפלה
(שכנגד קרבנות) ,וכן ברכת כהנים שהברכה שייכת לכאו"א מישראל
(אל'פשאין זה מ"ע) אבל בל'ז מותר לברךבו.

אח"כ מסביר למה רקסיים במלים ואני אברכם ,משוםשאין זהשייך
לענין שרצה לומר,שהרי הואבירך את ברכתיברכן ,וגומרואני אברכם
 שנוסף על ברכה זו ,ישנה גם המשכת ברכתו של הקב"ה " -ואניאברכם" ,ולכן לאשייךלעניננו תחלת הפסוק "ושמו את שמי עלבני
ישראל' שזה קאי על שם המפורש ,וזההרי אסור ,ומותר רק לכהנים
בזמן שבהמ"קקיים( ,ע"כ משיחהזולענינינו).
היוצא מכל האמורלעיל שהענין דברכת כהנים הוא כאמירת פסוקים
בלבד,וכמו שמותר לאחד ללמוד בתורה כן מותר לו לברך את תבירו
בברכת כהנים ,וגם לולא אמירת הפסוק ד'וידבר ה' כו"' לפני ברכת
כהנים גם כןהי' מותר לברך אתתבירו בברכת כהנים.
אבל לכאורא מפה אכתי יל'ע למה אמר פ"ק אך'ש אז את הפסוק
וידבר,הרי הסביר אז שתחלת הפסוק "ושמו את שמי עלבני ישראל'
אינושייןלהענין(כי קאי על שם המפורש) א"כ גם הפסוק וידבראינו
שייךלהעניןכי זה רקציווי לכהנים (אהרןובניו) לברך את ישראל.

ועי' בשרת ארץצביסי'כ'.

ואבקש מקוראיהגליוןלעייןבעניןזה.
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שופר כתוך שופר

הרע דוד שרגא פאלטער
תושע השכווה
בשו"ע אדה"זסימן תקענו (הלכות ר"ה) בסעיף ט' מובא בזה"ל ,שכל
' בזה"ל דיבק שברי שופר זה עם
הקולות כשרים בשופר ...ובסעיףי
זה ועשה מהם שופר א' שלם פסול ,לפי שאין זה קרוי שופר ,ואפי'
יש בשבר שכנגדפיו שיעור שופר שלם מכלצדדיו ,אעפ"כ הוא נפסל
מחמת השברים הנוספים על שבר זה ,שהקול יוצא דרך שם ,והתורה
אמרה קול היוצא משופר א' ולא היוצא מב' שופרות ,ובסעיף כעז
בזה"ל אבל אם יודע שנשתנה הקול מחמת הציפוי ,ואע"פ שהשינוי
הוא מעט פסול,לפי שאין קול שופר לבד אלא קול שופר וקול דבר
אחרדהיינוהציפוי( ,ובסעיףי"ח בזה"ל וכל הקולות כשירים בשופר),
ובסעיף כ' בזה"ל נתן שופר בתוך שופר אם שמע קולפנימי לבד כגון
שבצד הקצר הוא בולטיותר מן החיצון ונתןהפנימיבפיו ותקע ובצד
הרחבאין החיצון בולט יותר מן הפנימי אלא הפנימי בולט יותר או
ששניהםשוין דנמצאשאין בתקיעה זו שום תערובות קול מן החיצון
אלאמןהפנימי לבד,לפיכןיצא ג"חשאין כאן אלא קול שופר א' ,והוא
שלא נשתנה קולו מתמת שהוא נתון בתוך החיצון אבל אם נשתנה
קולו או שהחיצון בצד הרחב שלו בולט יותר מן הפנימי או שבצד
הקצר שלו הם שווים דאו א"א שלא שמע אלא קול שניהם לא יצא
דקול שופר א' אמרה תורה ולא קול ב' שופרותע"כ.
טובןלכאורה מכל המקודותהנ"ל כמהענינים א) שכל הקולותאיזה קול
שישתמע בשופר (גופא) כשר ,ואינםצריכים קול מיוחד(סעיף ט') ,ב)
שקול השופר צריך לצאת בפועל רק מן ,ועלידי ,שופר אחד ולא
היוצא מב' שופרותביחד ,שקול זה פסול שהואהיפךדין התורה(סעיף
י') ,ג) שקול השופר צריך להיות רק משופר ולא מעורב עם קול של
דבר אחר( ,לדוגמאציפוי זהב על השופר) שאז הפסול הוא בפשטות
כלשון אדה"ז שזה קול שופר עם קול של דבר אחר ,וזה גם פסול(סעיף
טף'ז).

ועכשיויש צורךלהבין מגו'כ בסעיף כ' הנ"ל ,באם שופר נתון בתוך
שופר אחרתוהפנימי בולטיותר משני הצדדים צד הקצר והרחבהדין

הואיצאם נשתנה קולו מחמת שהוא נתון בתון החיצון אז א"א שלא
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שמע אלא קול שניהם ולא יצא דקול שופר א' אמרה תורה ולא קול
ב' שופרות ,שלכאורה מובן לבן חמש ועפיי פשטות שבכזה אופן אף
שהפנימי נתון בתון החיצון ,אבל מכיון שהפנימי בולט יותר מב'
הצדדיםבודאי שהקול היוצא הוא רק ממנו ולא מהחיצון,שאין להקול
שייכות כלל עם החיצון ,רק זה שהחיצון סובבהפנימי ,ובודאי שאינו
דומה לדיבק שברי שופרזול'ז (כנ"לסעיףי') ,שבזה מובן שהקוליוצא
י כמה שברים של כמה שופרות ,וזה אסור ,משזו'כ כאן,
בפיעל עליד
וע"כ יש להבין לשון וסיבת אדה"ז בסעיף כ' "שלא שמע אלא קול

שניהם ולא יצא דקול שופר א' אמרה תורה ולא ב' שופרות" ויש

להאריך.

ואולייש לבאר שיש כמהענינים בזה:

א) קול היוצא בפז"מ משופר אחד ולא היוצא מב' שופרות שזה פסול.

ב) קול שופר אחדביחד ומעורב עם קול של דבר אחרכנ"ל ,שב"ז פסול
מצד סיבה אחרת.

ג)ואוליהי' אפשר לבאר שאדה"ז מרמז כאןלדין המובא כברבפוסקים,
(שעד כאן דיברנו בקול היוצא משופר א' ולא היוצא מב' שופרות,
וגם קול שופר וקול דבר אחר ביחד ששניהם פסולים) ,וכאן בסעיף
כ' מוסיף ומרמז רבינואיךהדין בקול שופר וקול דבר אחר(איזה דבר
שיהי' לדוגמא קול הברה וכיריב) אבל זה הקול מהדבר האחר רק
ל'י שופר אחרת ,ואולי זהו הפירוש בסעיף כ' ,שכנ"ל קשה
נגרם ו
לומד שנחשב כקול של ב' שופרות ,שבמוחש רואים שאינו כן ואינו
נוגע כלל שופרהחיצוני ,רק כנ"ל שמחמת השופר החיצון נשמע קול
חוץ מקול השופר הפנימי וביחד אתו ,וזהו הפירוש נשתנה קולו ,וגם
בזההיינו חושבים שכשר (עכ"פבדיעבד) שהלא לכאורהאינו נופל זה
בגדר של קול היוצא בפועל מב' שופרות שכאן בפשטות אינו כן ,וגם
אינו נופל בגדר של קול שופר מעורב עם קול דבר אחר סתם (לדוגמא
הציפוי) שדבר אחד זו אינו קשור כלל לשופר אחרת ,אעפ"כ מבאר
אדה"ז שאף שהקול דבר אחר קשור וגם נגרם מקול שופר אחר ,ז.א.
שזה עודבגדרי שופר ,עכ"ז פסול.

וביאורזהישלהוכיחמסגנוןלשוןרבינובסעיףי',ובסעיףכ',שבסעיף
' כשמדברעלדיבקשברי כמה שופרות פוסק שפסול מאתר"שכלשונו
י
התורה אמרה קול היוצא משופר א' ולא קול היוצא מ"ב שופרות"
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לב ,שכאן מודגש היוצאז.א .בפשטות שהפסול הוא היציאה בפועל

מב'שופרות ,משא"כבסעיףכ' שכנ"ל מדוברבאופןשישקול אחרמעורב
בקול השופרהפנימי אבל קולזו נגרם ובאל'י ,ובגלל השופר החיצון,
כאן מדגיש אדה"ז דקול שופר א' אמרה תורה ולא קול ב' שופרות,
ובסגנון אחרכאןאינונוגעלנועניןהיציאה מב' שופרות בפועלשאינו
כן ,רק הקול(ות)הנגרמיםוך'י קול השופר,וכג'ל.

היוצא לנו מכהל'ל הוא שבשינוי קול שופר יש ג' ענינים וסיבות,
א) שהקול יוצא (בפועל) מב' שופרות וזה בד"מ גורם שינוי בהקול
ופסול ,ב) קול שופר מעורב עם קול של סתם דבר אתר (לדוגמא
ציפוי) וזה גם משנה הקול ופסול,ג)ביאורינו כאן בלשון אדה"ז ,שקול
שופר מעורב עם קול אחר ,וקול (אחר) זו נגרם ,ובא ,ונתהווה,ע"י
שופר אחרת ,שפועלהשינוי ,אבל בפרמאינויוצא הקול מב' שופרות
כבנדרד ,ג"כ פסול.

תוספות מן התול אל הקודש

ארלוו.רוויגלוס
תושג השלווה

עיין בהלכות שבתסימן רעאסעיף ט ,וז"ל:

אמרו חכמים לטעום כלום אפי' מים משהגיע זמן הקידוש דהיינו
משהגיעביה"ש שנתקדשהיום מספק ..וכן בהבדלה החמירויותרלפי
שעיקר מצותן הוא בתחלת זמנםדהיינו סמוך לכניסת שבת וסמוך
ליציאתו ,עכ"לבנוגעלענינינו.
צריךעיון,שלפי הנ"ל ,שיש מ"ע מן התורה להוסיף מחול אל הקודש
בין מלפניובין מלאתריו גם בשבת ,אם כן איך יתאים זה עם מה
שכתב אדמרר הזקן בסעיף ט הנ"ל ,שעיקר מצותן הוא בתחלת
זמנם ...וסוך ליציאתו ,ולמה קפדו חכמים כל כך שלא יטעום כלום
משהגיעביה"ש,בכדי שיאמר הבדלה בזמנה ממש.

חג הסכות  -תהא שנת ארגזנו נפלאוה
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ולכאורה בזהשיבדיל בתחלת זמנו ממש יבוא לעשות מלאכה תיכף
אחר זה ולאיוסיף מחול על הקודש ,והגם שנתבאר בסימן רצגסעיף
ג' שמי שהוא אנוס שע"א לו להבדיל על הכוס בלילה יכול להתפלל
ערבית ולהבדיל על הכוסבביתו מבע"י,הרי שם הוא אנוס ,אבל למה
נקבע לכתחילה לומר הבדלה בתחלת זמנה ממש ,עד שאסרו חכמים
גם טעימה ,בה בשעה שיש מצוה להוסיף מחול על הקודש.
ואולי אפשר לומר,היות שתוספת זהאיןלושיעור כמ"שבסימן תרח
סעיף ג ,הרי ברגעים אלו שאומר הבדלה ואינו עושה מלאכה הוא
מוסיף מן החול על הקודש.

וי

טעימת מים לפני קידוש (גליון)

בקובץ הערותוביאורים שיצא לראש השנה שאלתי מסימן רעאסעיף
ט הנ"ל ,ששם משמע לכאורה שגם מים אסור לטעום קודם הבדלה,
אמר שכתוב בסימן רצט סעיף א' ,וי'ל :אסרו חכמים לאכול שום
דבר או לשתות שום משקה חוץ ממים במ"ש עד שיבדיל על הכוס...

ואפי' לטעום מעט אסור מטעם שנת'בסי' וע"א.

ועץ זה ענה המערכת שם,וי'ל:
נראה שהדמיון הוא רק לכללות הדבר ולא בהפרטים,והרייש חילוק
גם בנוגעלדיני הפסק עיטש ,עכ"ל.
אבלעדין צריכים ביאור מהו החילוקבין קידוש להבדלה ,הרי נאמר
שם שבין קידוש ובין הבדלה עיקר מצותן הוא בתחילת זטנן ,ולמה
קודם קידוש אסור לטעום אפילו מים ,משא"כ בהבדלה.
וזה שכתבו שם המערכת"והרייש תילוק גם בנוגעלדיני הפסק".

הנה חילוק זה מובן ופשוט ,כמו שאמר שם בפירוש באותו סעיף"לפי
שעיקר הקידוש נתקן במקום סעודה של שבת וקודם לה ולא לאחריה"
משיו"כ בהבדלה ,ולכן צריך להפסיק אפילו בהיתר ,משא"כ בהבדלה,
שלא נתקן במקום סעודה.
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שיונות

ד"ה חייבאיניתי עטר"ת,גליון)
ף יצחק קעלער
התיייי
(אהד
סוך

בגליון מד (תקנה) עמוד  22ואילך הביא הת' יהונתןרייניץ שבהערות
למאמרים ד"ה חביבין ישראל תרפ"ט וד'ה אתה הראית תרפ"ט (ע'
פ שיחת פורים תרצ"ו (סה"ש תרצ"ו ע'
 ,191וע'  )227העיר העורךי'
 )128שד'החייב אינש לבסומי עטרתמייסד על ל'ה זה לאדמו"ר הזקן
משנת תקמ"ז.

והעיר שבשיחת פורים הנ"ל ,לא נזכר שהמאמר דשנת עטר'ת מיוסד
על המאמר משנת תקמ"ז ,ולכאורה אין מסתבר לומר כן,כי מאמרי
רבינו הזקן בשנים ההםהיו קצרימביותר (וגם כר'כ שנים לאח"זעדיין
היו המאמרים קצרים) ,והמאמר דשנת עטורת הוא מאמר ארוך מאד,
וכנראה שהמאמר דתקנויז שהובא בשיחת פורים הנ"ל ,וגודלו כעשרה
שורות(אינו רק תוכן מהמאמר,כי אם) ,זהו כל המאמר שנאמר בשנת
תקמ"ז שכנראההי' מאמר קצר.

וכנראה אשר המאמר דשנת עטית מיוסד על ד'ה זה לאדמריר מהריש
ה זה להצ"צ באוה"תמגילת אסתר (הוצאת
משנת תרל'ט,המיוסדעליי
תש"נ)ע' רצגואילן ,אשר (כנראה)מיוסדעל ל'הזהלרבינו הזקן משנת
תקמ"ז ,ל'כ תוכןדבריו,עייעד'ב.
אךבסי'ש תרצ"ו שם אודות המאמר דתקט'ז:

"בפורים אמררבינו המאמדחייבאינישלבסומי בפזריא,והביא הפסוק
בלילה ההוא נדדה שנת המלך שנת מלכו של עולם ונתבארענין אוא"ס
שהוא אור ולא שפע שאורמעין המאור וממילא אינו בערך העולמות
וע"זהי'ענין הצמצום ,וזהו בראשית בשביל ישראל ,ומזה הואענין
השינה ,ובכדי שיהי' עורה למה תישן ,הוא ל'י מסירת נפש שעמדו
כל השנה ,וזהר'ע בלילה ההוא נדדה שנת המלך  -שנת מלכו של

עולם".

חג הסכות  -תהא שנתארסינו נמלאות
ואודות שנת תרופט "אח"כ בשבת קודש אמר אאמריר המאמר זכור
הנ"ל [שאמררבינו בשנת תקנו'ז]וגםבפורים אמר המאמרחייבאיניטו',

עייש"ב.

ולהעיר שפרק א' וב' ותחלת פרק ג' מד'החייבאיניש עטרת מיוסד
על ד'ה עולת תמיד דשנת תקמיט [נדפס בסה"מ תקמיט ע' רה ואילך
ובתוס' הגהות באוה"ת פנחס ע' א'קכה ואילך] (הנזכר באורו'ת מגיא
שם ע' רדיד) [לבד מהתחלת פ"א בענין חייב איניש המיוסד על ד"ה

חייבאיניש שבאוה"ת הנ"ל].

ואילו ד'ה חייב איניש שבאוה"ת שם מיוסד על ביאוה"ז לאדמו"ר
האמצעי סז,א-ב[.מצויין באוה"ת שם ע' רצג] שנאמרבתקס"'ז[כמצויין
בביאוה"ז להצ"צ ע' שיט] והנוסח שבאוה"ת הוא כהנוסח בביאוה"ז
להצ"צ ע' שכה.

ובד"ה חייב איניש שבאוה"ת לא נזכר ענין שאוא"ס הוא אור ולא
שפע .שכמסופר בשיחת פורים תרגעו הנ"ל נתבאר וך'י רבינו הזקן
בשנת תקמ"ז ונתבאר בארוכה ביהחייבאיניש עטופת ,ודריק.
[במה"ש תרפ"ט שם ע' 235צויין על ד'ה גדוליהי' כבוד הבית שחלק
מהמאמרמיוסדעלד'החייבאינישלבסומיעטי'ת פרקג-ד.ולכאו'ג'ל:
פרק ג( .ומיוסד על ד"ה עולת תמיד הנ"ל ותר'א פ' וישב ד"ה שיר
המעלות)].
ו]

כענין הנורה למגלה
הרג אליעזר לגי זאב לירקינד
תושבהשכיות
ן ה"חמש מאות"גליון מא (תקל) הרב ש.פ.שי'באגאמילסקי שאל
בגייו
ממניאין אוכל לפרשדבריחכמינו בכללודברי הששה הק' בפרט,שיש
תמונה למעלה,כיון שזה נגד דעת הרמב"םז"ל.ועדיין לא השבתי לו
ע"ז ,וכעתאעתיק נמהמילידחכמינו '1ל שאקוה שעלידם הרב ש.פ.ב.
יביןהענין ,ואע"פשאיני כדאי לדברים הרמים האלו ,ועאכר'כשאיני
מבינם ,מ"מ מעשה עץ השדה בעלמאעביד.
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זה לשון הטהור דהר"מ בהזהר הק' פ' בא דף ביב ל'ב "ובגין דא
יימא איהו אשג דאנא אדמה לכו בדיוקנייכו אל מי תדמיוני ואשוה
דהא קדם דברא קביה בעלמא וצייר צורה הוא הוא יחידאי בל'א
צורה ודמיון ומאן (נ"א ואית) דאשתמודעליה קדם בריא' דאיהו לבר
מדיוקנ' אסור למעבדליה צורה ודיוקנ' בעלמא לא באות ה' ולא באות
י
'ואפילו בשמא קדישא ולא
בשום אות ונקודה בעלמא והאיאיהוכי
לא ראיתם כל תמונה מכל דבר דאית ביה תמונה ודמיון לא ראיתם.
אבל בתר דעבדהאי דיוקנא דמרכבה דאדם עלאה נחית תמן ואתקרי
בההואדיוקנאיהווהבגיןדישתמודעןליה במדותדיליה בכל מדה ומדה
וקרא א-ל א-להים ש-די צ-באות א-הי"ה בגין דישתמודעון ליה בכל
מדה ומדה איך יתנהג עלמא בחסד ובדינא כפום עובדיהון דבני נשא
וכו' ובוא ,עכ"ל.
ובכפר עץחיים בדף נו'ו ל'ד בענף ז' מביא המאמר הנ"ל ואמר וז"ל
"הרי מפורש היות י"ס בצורת אדם בעל רמ"ח אברים הנקרא כלים
ובתוכם העצמות של האורות הנקרא נשמת אדם והכל כדמיון אדם
התחתון שיש בו גוף ונשמה כן אדם העליון כלול מל'ס שהם עצמות
וכלים" וכו' ,עכ"ל.

כל הנ"ללענין בחינת ל'ס דיושר ,ובצורתעיגולים בדף ט"וטויב בענף
א' הוא כתב וז"ל "השתלשלות הסס דרך עיגולים עניינם הוא שכבר
נודע שהחלק התחתון שבחמש מדריגות הנשמה שהוא הנפש כנודע
ממנה נתפשטוהי"סדעיגולים בראשונה דרך הקו והצינור מפאת הא"ס
כדמיון אדם תחתון החומרי וכו' וכו' ,עכ"ל.
המאטר הזהר הק' הל'ל מובא ג"כ בספר יושר לבב מהבעל משנת
חסידים לראי' שצמצום כפשוטו ,מ"מ בדף ט' ש'ב קודם שהביא
הזה"ק הנ"ל הוא אמר וז"ל "ולא מפני זה אנו מדמים אותו בצורה
ח"ו וכמו שאסר הרב האריי זלה"ה והזכירו הרב חביבי הנ"ל בספרו
שכתב בשמו שאין בנו יכולת לעסוק קודם אצילות עשר ספירות
ולא לדמות שום צורה ודמיון ע"ככי במקום,הרק אנו נותנים דמיון
צורתעגולי לא בו יתעלה המקיפו ומתפשט בו וכמ"ש בפ'י"ב משא"כ
בפרצופים שנאצלו ממנו שבפרצופים עצמם אנו נותנים דמיון צורה
ודמיון פעולה כדמיון צורתנו ופעולתנו ואף זה הוא דרך משל ודמיון
וכמ"ש הרבהארייוהזכירו הרבחביבי בספרו הנ"לכיאיןדמיון צורתם
ודמיון פעולתםכדמיון צורתנוודמיון פעולתנו ממש אלאשינוי כמעט
הבלתי מתדמה כללישבינינו וכו' עכ"ל.

חג הסכות  -תהא שנהארכינו כמלאות
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כ 5המיל רק מעטמהעניןראין מקום תמונה וצורה למעלה ,והשייכות

להתמונה והצורה דלמטה.
וגם משם נראה השייכות דהשמות קדושיםלענין תמונה וצורה.

וגם משם נראההשייכות להאותיות והנקודותלענין תמונה וצורה.

וגם משם נראההשייכות מהתמונה דלמעלה להתמונה החומרי.
וגם משם נראהשאינו רק מלמעלה למטה אלאאפילו מלמטה למעלה.

ובסיום אקוה שנראה בפירוש שהענינים המובאים בהשגה הק'אינו
סתירהלדברי הרמב"ם ואפשראפילו לאמרשדברי הראב"דאינוסתירה
לדברי הרמב"ם שהרי הכלתלוי במקום וזמן.
"1
אודות (הניגון) שאמיל

ריב'א.נומגיאי

תהוייה סדר

ץ שמול'ת תשייט לימד כיק אדמו"ר שליחיא אתהניגון "שאמיל'.
ביי
ולפנ"ז סיפר מ"ק אל'ש את הסיפור הקשור בזה .ביום שמת"ת ציוה
לנגן את הניגון שוב ,וסיפר עוה"פ את הסיפורובשינויים קליט .הבא
לקמן מועתק משיחתיום שמח"ת:

"סים איאר הונדערט ,הונדערט און פופציק פריער,זיינעןגעוועןאויף
די קאווקאזער בערג שבטים פראים למתצה ,וואסזיינען געוועןפריי

כצפור דרור,ניט האבנדיקדי הגבלות פון חוקי המלוכה און אפי'ניט

די הגבלותפוןבני תרבות.

ן מלוכה ,האט
בשעתדער צאר האטאנגעהויבן מתפשטזייןזיךמיסזיי
ער געוואלטאיין נעמעןאוין  ?7קאווקאזערבערג .אבער ער האטניט
געקענט ,כאטש אז ער האט געהאט מיטזיך א מאך סאלדאטן ,און
יזיינען געווען מתי מספר ,אויך האט ער געהאט כמובן בעסערע
זי
יזיינען געוועןאויף הויכע בערג ,האט
געווער פוןזיי ,מ"מ וויבאלדזי
יניט געקענטאיינעמען.
מעןזי
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ביז מען האטזיך געכאפט אויף א המצאה ,מען האט געמאנט מיט
י שלום ,מען האט צוגעזאגט רעם ראשזייערן -שאמיל האט ער
זי
געהייסען -כמה וכמה הנחות  ,בשעת מען האט בא
י צוגענומען
י
ז
דעם געווער ,איז דערנאך האט מען גענומען שאמילין און פארשיקט

איןסיףראסיי".
זייענדיק פארשיקט,איז מזמןלזמןווען ער פלעגטזין דערמאנעןאויף
דיהרים הגבוהים ,וואו עראיזגעוועןפרייניט האבנדיקדי הגבלותפון
אתפיסאאוןאפי'ניטדי הגבלותפון אעיר מקום מושבאוןדי הגבלות
אוןכבליםפון תרבות ,האט אים אנגעכאפט אטיפעביינקעניש צודי
הרים הגבוהים ,וואס דארטן איז ער געוועןפריי כמו נשר בשמים,
און ער האטגעזונגען דעםניגון שהתחלתואיזגעגועים אוןדי לעצטע
תנועה תקוה".

[ושיי"ש בארוכה ההוראה בעבודת ה'].

בתחילת השיחה אומר כ"ק אד"ש ששמעהניגון עם הסיפורמחסידים.
וכדאי להעיר שו"ע מצאתי ספר בשם "מחקרי ארץ רוסיא" (וילנא
תתל) עמוד  142ואילן ,שבו גם מתוארת באריכות מלתמת שאמיל עד
למפלתו בכמהשינויים ,ומועתק בזה .במקום בו בולטת ההשוואהבין
המסופר שם להמובאלעיל ,הודגשו המלים.
"בשנת  1587החלו הרוסים לשאת חרב על הקו-קזים היושבים מהלאה
לפאת דרומית מעבר לנהר טערעק ,ושם על נהר קאייסו בנו מצודה
שניה מבלי פנות אל גבורות העמים העזיםיושבי המקום ההוא.
אחרי מות יאהאן האיום התפשטה ווסיא לאט לאט הלאה הלאה,
וברוח עצה וגבורה הלכה הלוך וקרוב אל תופעותהררי קו-קז,ויושבי
ההרים פעם נבהלו נחפזו מפני הרוסים ויכנעו תחת ידיהם ,ופעם
חלף רוחם ויחליפו כח ,ויתפרצו ויתיצבו לפניהם בעבי גבי מגינם
ובמלחמות תנופה נלחמו בהם .ככה יעשה כל הימים .אמנם הסיבות
הראשיות אשר עמדו לשטנה לפניהריסים לבל יבצעו את מעשיהם
בהוי קו-קז,היו הוכסים והעמקים ,היערים והכפים והחתחתים אשר
במקומות ההם אשר לאיצלחו למערכת מלחמה ...אן גם אחריהדברים
ההם ,כבדה מאד המלחמה על הרוסים בגבורת הקוזקיםיושבי ההרים,
י הם גבוריםעריציםומרי נפש מאד כדובים שכולים ,גם שרי צבאם
כ
היואנשי מלחמהומזי קנאת דתם ,דת מחמד ,והגדול מכולםהיה

הגבויי
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המדע בשם שאמיל .האיש הזה נולד בכפר גימראן (בנוף דאגעסטאן)
בשנת  1799אביו היה רועהעני מדלת עם הארץ ,אן הוא (שאמיל)
התיער מעפר שפלותו ,וברוח חכמתו וגבורתו הורם והונף לשבת עם
נדיבי עמו ,וכסא כבוד הנחילוהו עדכיהיה לכהן ראשי (אימאם) על
שבטיםרבים משבטי קו-קז ,ובהיותו כבן חמש ועשרים שנה חשף את
זרועעזו וילחם עם הרוסים בגבורה נפלאה.
אטנם עודימים רבים לפני שאמיל ,קם נביא שקר בקו-קז ויטל רוח
מרד בלבות יושבי הארץ להתנפל על הרוסים ולהתרימם במלחמה...
היתה עוד מגמת פניהם להיות גם שליטים בארץ ,וראשית מבטם
היתה לחבר את נפוצותעמי הקו-קז לאגודה אחת תחתדיגלם ולעשות
מלחמה אתהרוסים .אןשניהם כשלוונפלואישאחריאחיו ...אולם אף
אם הם ספו תמו מן בלהות ,אך מזמתם לא ירדה אחריהם קבר.כי
המזמה ההיא מצאה קן לה בלבב שאמיל ועודביתר שאתויתרעז,כי
הוא העביר אותם ברוח קנאתו לדתו ,וברוח גבורתו ותבונתו ,וכל
ישעו וכל חפצו להגן בעד קו-קז ולעשות את יושביה חפשים בארץ
...ימים רבים התיצב שאמיל בזרוע תשופה וחרב שלופה ומלחמות
תנופה על מרום הרי קו-קז ויתן חתיתו על לוחמיו .אמנם הרוסים
התאוששו ויתאזרו עוז ויעופפו את 3רק חרבם עלפני הגגור העריץ
הזה עדכי רפתה ידו וחתתה עזותו ,פעמים רבות הכה מכות חדרי
בטן ,ובשנת  1839האחרי נפול אכולגא בידי הרוסים ,היו כפשע
בינוובין השביה ,וילחץ לתת את בנו לערבון ביד המנצחים ,בשנה
ההיאהכניעו הרוסים תחתידם גם את נפת צעצנא .אן עוד באחרית
השנהההיא ובראשית שנת  1840שבו הצעצנים ויתפרצומפניהרוסים
וישובוויעשו איתם מלחמה בחמה שפוכה ובגבורה נפלאהיתר הרבה
מבתחלה ,ושאמיל דאה כנשר מהררי דאגעסטאןויבא אל המתפרצים
ויעמוד בראשם ללחום את מלחמותיהם ולעשותם חפשיםובני חורים
כבראשונה .וצעצנא היתה דרושה מאד לחפץ שאמיל לערון משם
מלתמה על הרוסים ולהפליא את מכותיהם מבלי אשריוכלו להשיב
מכה אל חיק מביהם.כי שדרותתלפיות הרים ותועפות סלעים וכפים
גםיערים עבתים אשר לאיחקרו ,יחסמו כל מעבראנשי הצבא ,ובעד
כל מערכת מלחמה יחתומו.

..
.יושבי ההרים התאספו המונים המונים עד עשרים אלף אישגבורי
תיל ,וצבאות הרוסים נפלו למאות כעמיר מאחרי הקוצר.כי שאמיל
בחר לו בכל פעם מקומות דרושים לחפצו :תועפות סלעים נשגבים
וצלעי הרים גבוהים אשר גם עוף השמים לא יוכל להגביה עוף על
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מרום קיצם .מקומות ההם היו בתחלה מסבי הכפר דארנא ,ואחרי
כן וועדען (בנפת צעצנא) וגוניב (בנפת דאגעסטאן) .אל מבצרי עז
ומצדותסלעים ההם ,נלוה עוד רוח גבורה ורבבותגבורים שובביםמזי
אש קנאת הדת ולתומי רשף השנאה אל הרוסים.
וכל אלהיחדהכבידו מאד את המלחמהעלרוסיאימיםרביםלהגיע אל
מחוז חפצם ,נלחצו הרוסים לעשות להם מסלה חדשה גדולה ורחבת
ידיםיותר מתשע מאות אמות(סאזשען) ,והמסלה ההיא עשו להם בעת
אשרהמטירועליהםאויביהם אש פלדותבליהפוגה .ובעת אשרהפליאו
לעשות מסלה כזאת,כוננוידיהם גם מבצרים וסוללותוצריחיםובחונים
לאורך המסלה העולה להררי קו-קז.יושבי ההרים אשר פחד הרוסים
נפל עליהם,ירדו אל העמקיםויתנויד להרוסים ,ובזה הפרידוביניהם
וביןיתרבני עמם ,גם המעיטו את מספראויבירוסיא .במקומותרבים
וביחוד בנפות נהר קובאן וטערעק ,נאחזו הקאזאקיםויבנו להם תצרים
וכפרים ,והםהיובעלי הקולוניות הראשונות בקו-קז כאשרהיולפנים
גםבסיביר,באופנים כאלה ובעמל רבאין חקר גם בהשלן נפשם מנגד
על מרומי שדה קטל,יכלוגבורירוסיא לרד לפניהם את העמים העזים
י הררי קו-קז ,וילכדו בסערת מלתמה את דארגא (בשנת ,)1845
יושב
את וועדען ואתגוניב (בשנת  .)1859ורבים מצבאות שאמילומעריציו
ומקדישיו ,בראותםכי אזלתידםויד הרוסים רוממה ,נלאו נשוא עוד
את תלאות המלחמה ועוצם מצוקותיה ,ויעזבו את שאמיל נגידם
וקדושתםויפלו אל הרוסיםויכנעו תחתידם .גם שאמיל הגבור הנערץ
ובעל התחבולות והמזמות העמוקות ,נפל פעמים רבות במהמורות,
ורק באורח פלא נמלט כצבי מיד שבי ,עדכי לאחרונה בנפולגוניב
בידי הרוסים ,נתןלשביעוזוביד שר צבא הרוסים ,אתרי מפלת הגבור
הזה ,לכדו הרוסים את צעצנא ,את דאגעסטאן ואת כל נפות קו-קז
המערבית ,עדכי בשנת  1864נשבתה המלתמה בארץ ההיא ,וקיסר
רוסיא ספח אותה לארץ רוסיא .ע"כ מהספר הנ"ל.
[יסיום,מענייןלציין ,שעפהנ"ל שנשבהבנפולגוניב,דהיינו  ,1859נמצא
של'ק אנ"ש לימד הניגון כעבור  100שנה ל'מיט א יאר הונדערט..
פריער') מאז הושרהניגוןלראשונה.ולהעיר מהמבוארבכ"מ שהניצוצות
מחכיםלבירורים [בנדנוד -העלאתהניגון] מאותבשניםכו' .ואויל שזה
גופא שמחכים לבירורם ,זהו גופא חלק מתיקונם ,ולכן בדרך ממילא
באים אח"כ לתיקונם המושלם ל'יבנ"י .ועלז אל'ל שמאה שנה הם
תקופת זמן בזה .וע"ד משפט רשעים בגיהנם ליב חודש דזמן גשמי
(שעליז נעשה תיקונם)כדינולענין קדיש .ואל"מ .ומסיים בטוב].

חג המכוה  -תהא שנת ארגננו כפלאות
הערות כענינים שוניה

הרג אכרהסגערושטיין
תושר השכונרו
תעניות כעשי"ת

נאוה"ת דברים (דרושי לטד'ש) ע' א'תקז מביא "ולכן מתענים בעשי"ת
אףשאיןמשלימיי" ולפום ריהטא לאראיתי נוהגים כן.

*

השתחזן כג' רגלים
בתפלת מוסף דיר'ט אנו אומרים ואין אנו יכולים לעלות ולראות
ולהשתחותלזינין ולעשות חובותינו בבית בחירתן (ועד'ז לקמן שם
"ושם נעלה ונראה ונשתחוהלפנין בשלש פעמירגלינר').

ולכאו'לפיסידור הדבריםענין "השתחואה" שסודרביןעלי'וראי'ובין
עשיית הקרבנות (חובותינו) ששניהם הם מ"ע מת"ת משמע שגםענין
ההשתחואהבג'רגלים הוא מ"ע מה"ת ,וגם אם נאמרשענין השתחואה
הוא מדרבנןישלעיין איפה הובאחיובזה.
טצינו בכמה פסוקיםענין ההשתחואה ומהם:
א 4בשמר'א א,ג "ועלה האיש..מימיםימימה "להשתחוות".

ב4בישעי' סו ,כג"מדי חדש בחדשו ומדי שבת בשבתו יבוא כל בשר
להשתחוותלפני".

ג) (ע"ד הנ"ל) יחזקאל מו,ג 1השתח 11עם הארץ ..בשבתותובחדשים.
ד) ביחזקאל שם פסוק ט ובבוא עם הארץ ..במועדים ..להשתחוות.
ה) ובזנרי'יד ,טזהגוים ..להשתחוות ..ולחוג את חג הסוכות.
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ועד"זמצינו במס' מדות ט"ב מ"ג -השתחוואות ,ובאבות פיה מ"ה
עומדים צפופים ומשתחוים רוחים (להדיעות שקאי עלג'רגלים).

אבץ כלהנ"ל לא הובא ברמב"ם .ומה שמצינוחיוב השתחואה ברמב"ם
הוא רק א) בעבודה פרטית בביהמ"ק ,ב) הלוים בשיר :הגיעו לפרק
תקעו והשתחוו כל העם שבעזרה (הל'תמידין ומוספין ט"ות"ז).

ג) כל הכהנים והעם העומדים בעזרה כשהם שומעים את השם..
כורעים ומשתחוים (הל' עבודתיוהכ"פ ספ"ב).
ד) המביא אתהביכורים ..וישתחוה ויצא (הל'ביכורים ר"ג הרב).

4י

טשל הבעש"ט לתקיעת שופר

באגרות קודש אדמו"רמהוריי"ץנ"עוז"גע' תצמביא משל מהבעטו'טעל
תקיעתשופרוזלה"ק:דערבעל שם טובזאגט א משלאויףתקיעתשופר.
א מלן האט געשיקטזיינע קינדעראין אגרויסן וואלדפיינגען חיות,
דיקינדער האבן פארבלאנדזעט .וכנראה שכאן חסר? -המעתיק] ,האבן
יאנגעהויבןריידן צום פאטעראוןניט באקומעןקיין ענטפער .האבן
זי
י געטראכט אפשר האבן
י פארגעסעןזייעראייגענע שפראך ,האבן
י
ז
זי
י גענומעןשרייען פון סיפן הארצן צום פאטער,איאי אן ווערטער
י
ז
י דער פאטער געענטפערט.
נארדי שטימעאליין ,האטזי

הנה כנראה שחסר כאן כנ"ל,ומי שיודע איפה מובא משל זה בספרי
רבותינונשיאינו או בשארספרים מטובו לפרסם בקובצים הבאים ות"ת
מראש.

חג הסבות  -תהא שנתארכינו נפלאות
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הערות כענינים שונים

התיאלכמידרגראדיקי
דלייו כישיבה

מלכות שלמה המלך (גליון)

בגייוןדריה (א-תקנו)ע' 50הביא הרב ש.ר .מ"ש בסה"מ תקס'צשבימי
שלמההיו כל העמים והשרים בטלים אליובלי שום מלחמה ונצחון
כלל; ומקשה הנ"ל מכמה מקומות שנראה מהם שכןהיו מלחמותבימי
שלמה .והם:
א) דה"ב ח ,ג" :וילך שלמה חמת צובה ויחזק עלי"' ,ומפרש מצר'ד

"למלחמי'.

אך מי אומר שלבסוף הוצרך למלחמה? אולי הי' ברין רק להפחיד
אותם שיכנעו אליו (כמו שעשה למלכת שבא  -תרגום שני למגלת
אסתר א,ב).
ב) שם פסוקיז":אז הלך שלמהלעציון גבר ואל אילות" ,וגם שם מפרש
מצר'ד שזההי' למלחמה.

אך בנה באמת תמי' קצת על המצר'ד שהוצרך לפרש כזה,הרי מפורש
(מלכים א' ט ,כו) ששלמה וחירם שלתו אניות לאופיר מעציון גבר
ואילות; ולמה לא נאמר שהלך שם לפקח על זה?

ג) במלכים א'יא,יד ושם פסוק כגמצינו שהדד האדומיורזוןבן אלידע
מלך ארם הציקו לשלמה.
אבל זה הי' ממש בסוףימי שלמה (שהרי ל'זהי' רק משום שחטא
בזה שלא מיתה בנשיו ,וזה הי' לעת זקנתו כאשר לא עצר עוד כת
למתות בהן כראוי)( .סמך לזה  -רטוני שם פסוק לט אומר שאחר
ל"ו שנה היו מלכות ישראל ויהודה ראויים להתאחד; ובדה"ב טו,יט
אומר שאחר ל"ו שנה הי' ראוי מלכות ארם לבוא חזרהלידי מלכות
יהודה .א"כ ,מוכח שמלכות רזון (וכן גבורת הדד) הי' ממש בסוף
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חג הסכות  -תהא שכת ארגונו נפלאות

י שלמה ,זמן קצו לפני שנחלקה המלוכה] .ופשוט ,שבסה"מ הנ"ל
ימ
מדבר על רובהמכניע של מלכות שלמה ,ולאימיו האחרונים.

*
אליהו עומד ומקריב קרבנות (גליון)

שם,מביא הנ"ל מ"ש בס' עמה"מ שאליהו עומד ומקריב עתה בביהמ"ק,
והאומות אינם רואים אותו וכו'ויש לו מעות מתרומת הלשכה לזה,
ושואל הנ"ל מהו העוונה באמרו שהאומות אינם רואים אותו ,ושישלו
מעות מתרומתהלזיינה.

הנה ל'ז שכתב שהאומות אינם רואים אותו וידועים בו  -אפשר
שזהו משום שאםהיו רואיםויודעים אותו,היו ח"ו עושים איזה דבר
לבטלו מזה .ובזה מצאתי מקום להעיר מדברים נפלאים בא' הספרים
בדורינו ,שמעיר שא(ך'פ שבעוה"ר מקום המקדש נתוןבידי אוה"ע-
מחסדי השל'ת הוא שהוא נתון דוקאבידי הערביים ,שאינם עובדים
קנז.

ובימ"ש שיש לו מעות מתרומת הלשכה  -כמדומני שהרב הנ"ל יודע
שקרבנות ציבורצריכים להיות מתרומת הלשכה דוקא ,ואם לאואין
בהקרבתם כל תועלת.

*
הערה על

השיחה למחנ"י

בהשיחה לקרן לטובתמתנ"ידז' תשריש.ז.דיבר ל'ק אדמו"ר שליט"א
בארוכה עה"פ "שמח זבולון בצאתן גוב ,שהוא מהשיעור חתית דיום

זה-יום ד' פ' וזאת הברכה.

ולהעיר,שיוםזה-ז' תשרי -הוא גםיוםלידת(ופטירת)זבולון(ילקוט
שמעוני עה"פ (שמות א,ו)וימתיוסף וכלאחיו).

מיצים

התודה והברכה
נתונה בזה להת' הטאנקיסם
אייהו שמואליופףשי'
רופרמאן
8

שבזכותו ראהקובץזה אתאור הדפוס

*

ויה"רשיזכה להצלחה רבהבגו"ר
ובפרפבעבודת הקודש  -ונפצתהמעיינות חוצה
ינח"ר פ"ק אדמו"רשייפ"א

,
א..י"
החתן התמיםחייםאיחנןשיחי'
141ן*

א שתחי'
והכלה ריקלייב
פוגלמן

לרגלנישואיהם בשעטומ"צ
ביום א'י"א תשריה' תנש"א
ארבעים שנהינשיאות כ"ק אד"ש
9

נדפסע"יהוריהם
הרה"תר'

שמואי

אליהווזוגתו מרתשיינאדרייזאשיהיו

פוגיטן

הרה"תר'דןיואלוזוגתו מרתשיינדץ טלכהשיחיו
ליווי
8

זקניה
מרת תמרמיכה שתחי'ליווי
מרת היצל שתחי' דויטש
 -באדיבות,
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