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לקוטי שיחות
 - -- - -בגדתי כפרה בלאו ובעשה

הרב אברהם יצחק גרש גערליצקי
ר"מ בישיבה"בלקויוש חל"בפי ויקרא ע)עי  10מבאר כגק אדמו"ר מהיים
שליט"אהחילוקבנוגע לקרבן חטאת שבא רקעל לא תעשהשישבו
כרת ולא על עשה ,מפני שהמרידה במ"ע היתה רקע"י שב ואל
תעשהלכן
י
לאממסספפייקקה תשובהלחוד ,משא"כבל"תשהמרידההיתהע"
ן התשובה אלאצריך גם קרבן ,ובהערה *41
מעשה
עני
מציין להדא"ג מתרש"א יומא פו,א ד"ה עבר על עשה עיי"ש,
והמהרש"א שםביאר טעמו שלהברייתא שםדבחייבי עשהאמרינן
דאם עבר על עשה ושבאינו זז משם עדשמוחלין לו שנאמר שובו
בנים שובבים דתשובה בלבד מועלת ,משא"בבחייבילאווין תשובה
תולה ויוהכ"פ מכפר וז"ל :דמסברא מוקמינן האי קרא (דשובו
בנים שובבים) אקלה ביותר דתיינו עשה ,דמסברא להקל עונש
בעשת בעלמאדיושבואינו עושה ,מעובר בלא תעשה שעובר במעשה
כו' עכ"ל.

וברמב"ם (הל' תשובה פ"א ח"ד) הביא חברייתא דיומא (שם)
דעבר אדם על מצות עשהשאין בה כרת ועשה תשובהאינוזז משם
עד שמוחלין לו כו' ,עבר על מצות לא תעשה שאין בה כרת ולא
מיתת בי"ד ועשה תשובה ,תשובה תולח ויוהכ"פ מכפר כו'ודייק
מזה המנחת חינוך (מצוה שס"ד) דכיון שהרמב"ם לא חילק כלל
בעשה ובלא תעשה עצמם ,מוכח דסג"ל דתשובה מכפרתעל כל עשה
אפילו אם הואע"י מעשה ,וכן בלאו דאף שאין שם מעשה מ"מ
תשובה לבד תולהויוהכ"פ מכפרעיי"ש ,וכתב דמוכח מזהלשיטתו
דהטעם דעשהקיל מלא תעשהאין הטעם משום דעל עשה עבר בשב
ואל תעשה דהאישעשין דעובר בקום ועשה כמו בלאו הבא מכלל
עשה ,וכןיש לא תעשה שעובר בשב ואל תעשה כמו לאושאין בו
מעשה ,ועכצ"ל דלא תעשה בכלענין חמור מעשהעיי"ש.

וראחהניגח ח"א ,א"רחנינא בר פפא כל העושה דבר וטתחרט
בו מוהלין לו מיד שנאמר (מלאכי ג,ח) ולא יראוני ,הא יראוני
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מוהלין לו מיד ,ובתוס' שם ד"ה הא יראוני כתבו דפסוק זה
כתיבגבי עושק שכר שכיר דהוה לא תעשה ,ופליגא דר' ישמעאל
בפרק בתרא דיומא (פו,א) דאמר דבל"ת תשובה תולה ויוהכ"פ

מכפר כו' ,היינו דלפי הברייתא אין תשובה בלבד מועלת בלא
תעשה ,משא"כלפי ר' חנינא בר פפא ,אבל בטורי אבן שם כתב
י בלאו שיש בו מעשה ,דשם תשובה
דלאפליגיכי הברייתאאייר
תולהויוהכ"פ מכפר ,אבל עושק שכרשבירדאיןבו מעשה גם
י
פ
ל
ר' ישמעאל תשובה בלבד מועלתעיי"ש,הרייוצא מזח דבזה גופא
פליגי התוס'והטוריאבן אם ההומרא שבלאו הוא מצד המעשה שבו
אבל כשאין שם מעשח ה"ה כמו עשה ,משא"כ התוס' סב"ל הכא
דהומר שלא הלאו הוא מצד הלאו עצמה אפילו כשאין בו מעשה,
ולכן כתבו דפליגי על ר' ישמעאל ,דלפי זה נמצא לכאורה
דהמבואר בלקו"ש הוא כשיטת הטורי אבן ולא כשיטת התוס'
בחגיגה והרמב"םלפי המנ"ה.

מ"ע גדולה מלא תעשה
ובפ" רמב"ן על התורה נשמות כ,ה) כתב דמ"ע גדולה מל"ת
דעשה בא מצד מדת האהבה ,ולאו בא מצד מדת היראה ,וגדול
העושה מתוך אהבה מהעושה מתוךיראהולכן עשהדוהה לא תעשה
עיי"ש ,ולכאורה פשטות כוונתו משמע דעשה חמור יותר מלאו
ולכן עשהדוהה לא תעשהמשום שההמורדוהההקל ,אבלכבר הקשה
ע"זביד מלאכי (אות תקט"ו) דהרי מפורש בכל מקום דלא חמור
מעשה כדאיתא ביבמות ז,א ,דאף דעשה דוחה לא תעשה מ"מ לאו
המור מעשה ,וכן גם ביומא פו,א ,בברייתא תנ"ל דאם עבר על
מ"ע ושבאינו זז משם עדשמוחליןלו24 ,בל אם עבר על לא תעשה
תשובה תולה ויוהכ"פ מכפר ,הרי מוכח שלאו המור יותרו וראה
גם בס' תוס' יוהכ"פ יומא פג,ב ~ד"ה
בה" שהביא ג"כ דברי
ות רע"א שם הקשה
טג
הרמב"ן הנ"ל דעשה המוריותר מלאו ,ובה
מחך דיבמות דמפורש שם שלאו המור יותר?
ויש לבארדברי הרמב"ן ע"פ מ"ש רבנסים גאון (שבת קלג,א)
בגדרהענין דעשה דוהה לא תעשהוז"ל :ותבוא מ"ע ותדחה הל"ת
כי האזהרה של הלאו ע"ז התנאי נאמרה ,ובזה הפירוש שפירשנו
יסיר מלבך ספק גדול שמסתפקים בובני אדם ושואליםעליו והוא
שאומרים מאחר שאנו יודעים שאזהרת לאו קשה מציווי עשה,
והאיך יבוא עשה וידהה האזהרה של לאו שהיא חמורה ממנו כו'
והתשובה הוא מה שהקדמנו שהאזהרה של לאוכך נאמרהמיוהדת,
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וכי הציווי של עשה תנאי הוא בה וכו' והבן דבר זה ושמור
י הוא ספק גדול והריגילינו אותו כו' עכ"ל ,וראה גם
אותוכ
בס' הליכות עולם שער ד' שכ"כ ושל:כי העשה תנאי הוא בלא
תעשה כאילו תאמר דלא תעשה כך אלא בדבר פלוני כו' עכ"ל.
ולפ"זיש לבארכונתהרמב"ן שהטעם דרצה הקב"ה שעשה תדחה
לא תעשה דלכן התנה תנאי בחלאו דבמקום שיש עשה כנגדואין

הלאו מתקיים ,ח"זמפני שיש רצון יותר בקיום מצות עשה מאם
אינו עובר על לא תעשהכיון שקיום מ"ע הוא מצד אהבה ,משא"כ
קיום לא תעשה ,וזחו כוונת הרמב"ן דעבודת קיום עשה גדולה
מקיום לא תעשה ,אבלבנוגע לאדם העובו על מ"ע ולא תעשה ,שם
ודאי ח"ז מרידה גדולה יותר בלא תעשה מעשה ,ובזה אמרינן
דלאו המור יותר מעשח ,וזהו ע"ד חמבואר באגרת חתשובה ר"4
פ"אעיי"ש.
ולפי מה שנתבאר לעיל י"ל דזה גופא דמרידה הוה גדולה
יותר בלא תעשה מבעשהי"ל בב'אופנים ,או משום דבביטול עשה
לא עשה שום מעשה נגד ה' ורק שב ולא עשה ,משא"כבעבירת לא
תעשה עשה מעשה נגד ה' ,וזהולפי שיטת ההו"י ,או משום דזה
גופאשיש בדבר זה לאו מגלה שהדבר נעשה חמוריותר מאםיש שם
רק עשה ,ולכן אפילו לאו שאין בו מעשה חמור יותר מעשה,
ולאידך גיסא בעשה אף שיש שם מעשה ח"ז קליותר כשאר עשה,
נועבד דמצינו באיסורי כהן גדול ,שבאלמנה לכהן גדול כתבה
התורה לאו דאלמנה לא יקח ,משא"כ בבעולה לא כתב התורה לא
יקהכי אם עשה שיקח בתולה ,אף שבשניהם עוברע"י מעשה
כשנושא אותן ,מ"מ זה גופא דבאלמנה הזהירתו התורה בלאו מגלה
שהוא חמור יותר] ,ויובן ע"פ מ"ש באגה"ת פ"א דבעבירת לאו
'ינדבק
כום ,וזהשייך אפילו אם לא עשה מעשה כגון
רעבנפש
דמ"מייש לו חמץ בפסח ,משא"כ כשלאקיים עשה חסר
בב"יוב"י
כאן המשכת אור כו'.

וראה זבחים ז,ב ,ואמר רבא עולה דורון היא,חיכי דמיאי
דליכא תשובה זבח רשעים תועבה,ואי דאיכא תשובה התניא עבר
על מ"ע ושב לא זז משם עד מוחלים לו אלא ש"מ דורון הוא
עיי"ש ,והנחאיגימא דעשהשישבו מעשה חמוריותר מעשחשאין
י בעשה
בו מעשה קשה מגל" לרבא דעולה דורון הוא דילמאסייר
תשובה ,אלא דזהמועיל רק בעשהשאיןבו מעשה ,משא"ככשיש שם
מעשה ח"ז המור יותר דתשובה לבד אינה מועלת והעולה הוא
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לכפרת ,ומנל" לרבא דעולה הוה רק דורון ,אבל אי גימא
דתשובה בלבדלעולנז מועלת לעשהאפילו אם עשה מעשה א"שכיון
שנמהל לוע"י התשובה.

(וכיו"ב כתב במנחת חינוך בהא דאיתא ביומא פה,ב ,לפרש
מתניתין דתשובה מכפרת גם על לאו הניתק לעשה ,וביאר המנ"ה
דברייתא דר' ישמעאל חולק ע"ז כיון דאמר דרקבחייבי עשה
תשובה לבד מכפרת ,ומקשה מדברי רבא הנ"ל דעולה דורון הוא,
דהרי מבואר ביומא לו,א ,דעולה באה גם על לאו הניתק לעשה,
וא"כ מנלי' לרבא דעולה דורון היא ,דהרי לפי ר' ישמעאל
דתשובה בלבד אינה מועלת על לאו הניתק לעשה א"כ "'ל דבזה
באה העולה לכפרה? ותירץ דרבא סב"ל כחךדיומא פה,ב ,דתשובה
לבד מועלת אפילו ללאו הניתק לעשה (ולא כר' ישמעאל) ובמילא
צ"ל דעולה דורון הואעיי"ש ,וראה גם בשו"ת אגרות משה או"ח
ח"אסי' קע"הבענין זה.

אלא דלפי דבריו אכתייש לתמוה על שיטת הרמב"ם ,דהרי
הרמב"ם סתם כנ"ל דתשובה לבד מועלת רקבחייבי עשה ,ומשמע
דבלאו הניתק לעשהאין תשובה בלבד מועלת,והרי חרמב"ם פסק
(הל' מעשה הקרבנות פ"נ ח"ד) דעל העולה מתודה עון עשה ועון
לא תעשה שניתק לעשה,ולפי הנ"ל נמצא דשובליכא הכרה דעולה
דורון הוא ,דהריי"ל שבלאו הניתק לעשה הוה עולה כפרהכיון
דתשובה לבדאינה מועלת ,א"כ למה פסק הרמב"ם (שםפי"ח ה"ט)
ד"עולה דורון היאש וצ"ע).
בזבוז מפ1נ 1לקינת מ"ע ולית

י
ובגמ' ב"ק ט,א ,א"רזירא אמר רב הונא במצות עדשלישמא
שלישאילימא שלישביתו אלא מעתהאיאתרמיליה תלתא מצותא
ליתיב לכוליהביתיה אלא אמר רב זירא בהידור מצוה עד שליש
במצוהכו',ועי' בשטמ"ק שם בשם הראב"ד שכתב וז"ל :קשיאלי
וכי " %דמים למצות ואיך יכול לומר שלא יקנה לולב ואתרוג
אלאכדי כך וכךומי שם להם דמים והלא מצוה אחת חשובה כל
ממונו? וי"ל עד כדי שלא יבואלידי עוני ויצטרך לבריות כמו
שאמרו המבזבז אל יבזבז יותר מחומש ,עכ"ל .ועי' גם בחי'
הרשבייא שםשהביאדבריווהוסיףדזהוע"ד שאמרו עשה שבתךהול
ואל תצטרך לבריות כו',ועי' גם רמב"ם בסוף הל' ערכין שכתב
וז"ל :לעולם אל יקדיש אדם ולא יחרים כל נכסיו ,והעושה כן
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עובר על דעת הכתוב ,שהרי הוא אומר מכל אשר לו ולא כל אשר

לוכוי שהרי הוא מאבד כל ממונו ויצטרך לבריות ואין מרהמין
עליו כו' אלא כל המפור ממונו כמצות אל יפזר יותר מחומש
י כמו שצוו חכמים מכלכל דבריו במשפט בין בדברי תורה
ויחי
ן בדברי עולם כו' עכ"ל ,ובלקו"ש חכ"ז פ' בחוקותי (ג)
בי
בהערה 35דייק בלשון הרמב"ם הנ"ל שכתב "חמצות" ופ"דבריו
(בפי' ראשון) דקאי על המצוות דערכין והרמין כו' ,ואה"כ
פירש באופן אחר דקאי על 3ל המצות ,דלפי פירוש הב' נמצא
דדברי הרמב"ם הם כדברי הראב"ד הנ"ל.
ובשו"ע או"ח סי' תרנייו כתב הרמ"א וז"ל :ומי שאין לו

אתרוג או שאר מצוה עוברת אי"צ לבזבז עליה הון רב ,וכמו
שאמרו המבזבז אליבזבזיותר מחומשאפילו מצוה עוברת ,ודוקא
מצוה עשה ,אבל לא תעשהיתן כל ממונו קודם שיעבור ,עכ"ל.
ומקורו הוא מהרשב"א הנ"לבסוגיין ,וראה גם ברמ"איו"דסי'
קנ"ז סעי' א' וז"ל :ואם יוכל להציל עצמו בכל אשר לו צריך
ליתן הכל ולא יעבור לא תעשה ,עב"ל .ובהגהות רע"א שם כתב
דמדברי תשובת הותיאיר(סי' קל"ט) מבואר דאם הוא לאושאין
בו מעשה הוי כמו לעבור על עשה ואי"צ ליתן כל ממונו ,אבל
בתשובת הריב"ש(סי' שפ"ז) מבואר דכל שהוא לעבור על לאו אף
שאין בו מעשה צריך ליתן כל אשר לו ולא יעבור עיטש .וביאור
פלוגתתםי"ללפי הנ"ל דההותיאיר סב"ל דכל החילוקבין עשה
ללא תעשה הוא דבעשהכשאינו מבזבזאינו עושה כלום והוא בגדר
שב ואל תעשה ,לכן רק בזה אמרינן שלאיבזבז כל ממונו ,משא"כ
בלא תעשה שיש שם קום ועשה נגדציווי התורה זהו המוריותר
ולכן שם יבזבז כל ממונו ,ולכן סב"ל דלאו שאין בו מעשה ,אף
שהוא לאו ,כיון שאינו עושה כלום נכסו הלאו דבל יראת ולא
ימצא שאינו משבית המצו וכיו"ב) ג"כ אמרינן שלא יבזבז כל
ממונו( ,וכן משמע מלשון הרשב"א הנ"ל שכתב שלא אמרו שלא
יבזבז כל ממונו אלא במצות עשה בשבונשל תעשה) ,אבל הריב"ש
נראה דסב"ל דאין ההילוק בזה משום דבעשהאינו עושה כלום
ובלאו עושה ,אלא משום דבכלל "לאו" המוריותר מ"עשה" ולכן
לא שנא אםיש שם מעשה או לא ,ולפ"זי"לדפליגי גם בלאו הבא
מכלל עשת דהוה עשה ,ששםהריעושה מעשהלעבור ,אבל מ"מאינו
עובר אלא על עשה ,דלשיטתהחו"יי"לדכיוןשיש כאן קום ועשה
כנגד התורה יבזבז כל ממונו ,משא"כ
רעשהלדעת הריב"ש דאינגוםתלוי
בכלל קל יותר
בזה
אםיש מעשה או לא ,י"ל דכיון
גימא שאי"צ לבזבז כל ממונו,
א
ת
ג
ו
ל
פ
ד
ו
ז
של
ל
"
י
ו
החו"י
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והריב"ש הוא אותו פלוגתא הנ"ל בנוגע לכפרה בלאו שאין בו
מעשח כו' ,וכפי שנת'.

יש נחביד חרמים לעקור דבר מהיית בשב וא"ת
וביבמות צ,ב ,איתאדיש כחביד חכמים לעקור דבר מן התורה
' כללי"ד) הביא שהפמ"ג
בשב ואל תעשה ,ובשדה חמד ומערכתי
כתב מס' שושנת חעמקים כלל ד) דאין לחלקבין ביטול מ"ע
לאו שהוא בלא תעשה ,דאף בלאו אם הוא בנצב ואל תעשהיש כח
ביד הכמים לעקור ,אבלבס'מעין החכמה כתבדיש כחביד חכמים
לעקור רק בעשה ולא בלא תעשהאפילו אם הוא בשב ואל תעשה,
והביא דבריו בס' לב שומע אות ד' וחולק עליו עיי"ש בשד"ח
בארוכח ,ולכאורה יש לתלות פלוגתא זו גם לפי הנ"ל מהו
החומרא שבלאו והקולא שבעשה.

אלא דביהיש לחלק ,וזהו ע"פ מ"ש בס' קובץ הערות יבמות
שם שחקרבענין זהדיש כחביד חכמים לעקור דברמן התורה בשב
ואל תעשה כמה חקירות :א) אם הפי' שע עקירתם נעקרדין
התורה לגמרי כגון כשפטרו סדין מציצי
ת"ינעקרה מצות ציצית
מסדין ונעשית טלית פטורה מן התורה ,או דבאמתדין התורה
במקומה עומדוהסדיןחייבבציציתמן התורה גםלאחרי עקירתם,

אלא שהתורה נתנה לרבנן רשות לצוות לנו שלא לקיים המצוה
להם טעם ע"ז .ב) הא דמחלקינןבין קום ועשה לשב
במקוםש
תעשה
ואל
היאם הדברתלויבמדריגת חומרהאישור ,דקום ועשה הוא
דבר המורואין כח בידם לעוקרו ,ושב ואל תעשהאינו חמור כ"כ
ויש כח בידם לעוקרו ,או דבאמת מצ"עאין חילוק כללבין קום
ועשה לששב ואל תעשה ,והא דמחלקינןבינייהו ח"ז מטעם הנ"ל
דדין התורה במקומו עומדומהיית הטליתחייבתבציצית גם לאחר
עקירת הכמים וצריך להטיל בהציצית ,אלא דכנגד זה מצוה ג"כ
מן התורה לשמועלד
יברי חכמים שאסורלהטילציציתבסדיןושתי
דינים אלו סותרים
ה לזה לכן אמרינן שב ואל תעשהעדיף וע"ד
המבואר בזבחים פ,א ,א"ר יהושע כשנתת עברת אל בל תוסיף
ועשית מעשהבידך ,כשלא נתת עברתעל בל תגרע ולאעשית מעשה

עיי"ש.

ומבארדחקירות האלותלויותזובזו דאם נאמרשע"יעקירתם
נעקרדין התורה לגמרי צריך לפרש טעם החילוקבין קום ועשה
לשב ואל תעשה משום חומרהאיסור ,דקוס ועשה שהוא דבר חמור
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אין להם הכח לעוקרו ,ושב ואל תעשה דאינו המור כ"כיש כח
בידם לעוקרו ,אבלאי נימא שבאמתדין התורה מצ"עאינו נעקר
כלל ממקומו אלא דנגדדין התורהיש לנו ג"כדין תורה שאסור
לעבור על דברי חכמים ,וכיון שסותרים זה את זה אמרינן שב
ואל תעשה עדיף ,נמצא דאין זהתלוי בחומרא וקולא אלא שכך
הואחדין בכל מקום רכשני דברים סותרים זה את זהאמרינן שב
ואל תעשהעדיףלדוהו הטעםדאין עשה דוחה עשה דשב ואל תעשה
ש בארוכה.
עדיהעיייי
דבריוי"לדאפילואיגימא בשאר המקומות דלאו לעולנ)
דלפי
המוויושו ואפילו אםאין בו מעשה ,וכשיטת הריב"ש כוח מ"מ
יש לומר דכאן שאני שיש כח ביד הכמים לעקור לאו בשב ואל
תעשחאיגימאשחחילוק חואדכיוןשסותרים זח את זהבמילא שב
י נימא בכל מקום דאף לאו הבא
ואל תעשה עדיף כנ"ל ,וכןא
מכלל עשה שעוברע"י קום ועשה קל כמו שאר עשה (וכפי שנת'
לשיטת חריב"ש) מ"מאין כחביד חכמים לעוקרוכיון דסו"סיש
כאן קום ועשה ולאשייך לומר שב ואל תעשהעדיף כשסותרים זה
את זה ,וכדעת הפמ"ג הנ"ל.

(משא"כלפיביאורו הא'שתלוי בהומרא וקולאשפיריש מקום
לומר הן כהפמ"ג והן כדעתהמעין החכמה ,דזהתלוי אם ההומרא
דלאו והקולה דעשה הוא מצדדבלאועובר במעשה משא"כבעשה,או
דלאו מצ"ע חמור לעולם ואין כהביד חכמים לעקור אפילו לאו
שאין בו מעשה).

וראה שו"ע אדה"זסי' תמצהסעי'הי במוצא חמץ בפסהבביתו
ביו"ט דשא דאפילו אם לא ביטלו ועובר עליו בל יראה ובל
ימצא מהיצע לא יבערנהביו"ט משוםאיסור מוקצה ,ואףשאיסור
מוקצהחואמדרבנן"מ"מחכמיםהעמידודבריהם במקום עשהול"ת
שיש כהביד הכמים לעקור דבר מן התורה בשב ואל תעשה כלומר
שאינו עובר מצות התורהבידים אלא הואיושב בטלוהיא מתבטלת
מאלי"' ,הרי מפרש דסב"ל לאדה"ז דזהואפילו בלא תעשה,כיון
דחות בשב ואל תעשה (וראה גם בשושנת העמקים שם) ,אבל דעח
הראשונה שם חולק דאם לא ביטלו צריך לבערח אפילו ביו"ט
עיי"ש .וראה גם בתוס' יבמות שם בד"ה כולהו שהקשו דאיך
ביטלוחכמיםסדיןמציציתהרי זהו בקום ועשהדכי מכסהבטלית
דבת היובא היא ואין בו ציצית הרי עובר גידיפז (ותירצו
דליכאאיסור להתעטףבטליתשאין בהוציצית ,אלא דאחר שנתעטף
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הל עליו חיוב ציצית עיי"ש ,וראה גם בשו"ע אדה"ז סי' י"ג
סעי'  '1שכ"כ לגבי ציצית בשבת) ,ומוכה מקושיית התוס' דבדין
זהדיש כהביד הכמים לעקור כו' החילוק הוא רק אם חוא בשב
ואל תעשה או בקום ועשה ,ואין נפק"מ אם הוא לאו או עשה,
כיון שהקשומציצית שאינו אלא עשה.
**...
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וזיווובין דמוי הצ"צ והפרע"ח בענין ד' כוסות
הרב ברוך טואפלער
תושב השכונה"בלקו"ש חי"א ע'  ,21מביא כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א מה
שמבואר באור התורה %הצ"צ) שהד' כוסות הם כנגד ד' בחינות

התשובה המרומזות בהפסוק "סור מרע ,ועשה טוב ,בקש שלום
וגו"' כמבואר בלקו"תומציין שם בהערה 44לביאוריו על אגה"ת
פ"א ,שמבאר באריכות את פרטי הר' דרגות דתשובה איך הם
מרומזות בהד' אותיות דשם הוי'.

וממשיך לבאר ולתווך את דברי הצ"צ עם דברי הירושלמי,
ועוד ,שהד' כוסות הם כנגד די לשונות של גאולה ,ש,יוהוצאתי
אתכם" מטומאת מצרים הואהענין דסור מרע ,והצלתי שהוא מל'
י
צלבהי' המקיףהיינו סוכ"ע הוא הענין רועשה טוב שהריע"
עשיית המצוות נמשך הענין הצל והמקיף וכו' וכו' עי"ש
בתמיהה.

אח"כ מביא מ"ש בפע"ח שהד' כוסות הם כנגד הד' בנים
שסידורם הוא חכם רשע תם ושאינויודע לשאול שהם כנגד הד'
עקמות אבל בסדר זה :אצי' עשי' בריאה יצירה" ,ולמה אצי'
סמוך לעשי'ו לפי כמו שהחכם צריך לפעול על הרשע ..עייי'ש

בהשיחה.

אמנם לכאורה צ"ע סובא איך אפשר לתווך דברי הצ"צ
והפרע"ה? דמה השייכותבין אצילות לסור מרע? ,ובהשיחהאינו
מעיר על נקודה זו.

וי"ל ובקיצור ,ע"ד מה שמבואר בפ"ק דקידושין" ,ע"מ שאני
צדיקגמורונמצא רשעגמורח"ז מקודשת מספק שמא הרהר תשובה

~יג בעומר  -ש"פ אמור -פי'
בלבו ,דמצות התשובההריהיאעזיבת החטא בלבד ,כמבוארבריש
ן בזהבביאור כ"ק אדמו"ר מה"משליט"א ,על אגה"ת:
אגה"תועיי
ה
ו
"היינו בכ
ת
ו
ל
ע
ל
התשובה
ל
ו
כ
י
הוא
י בהיי חסור מרע
עיי
שהי' האצילותע"י עזיבת החטא ממעמקים ,ואה"כ ממשיך מן
האצי' לעולם העשי'ש"י חעבודח דועשח טוב והוא והוא הביאור
המבואר בהשיחה,ויש להאריך בזה.
ויש לקשר זה עם הקאפיטל צ"ג שבתהילים שהתחלנו לאמרו
ביום הבהיר י"א ניסן דהאי שתא "אף תיכון תבל בל תמוט"
שהתכלית חיא להמשיך מן האצי'לעשי' מן החכם לרשע ,להעלהו
ולהפכואליו,ועי"ז זוכים שמתבטליםמיד ממש ממש כלהדינין
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שבאים משם אלקים שהוא עם הכוללבגי'צ"אומתחיל משנתהטיב
דכייק אדמו"רמהיים שליט"א נראהבגלוי אך טוב וחסד ורחמים
שהוא הענין דשם הוי' וגהו שבשנה וו הנה "הויי מלך גאות
לבש" בהתגלות כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"אלעין כל תיכףומיד
ממש",יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד".
י****

נג ל ה
---האם יש היוד על האב למול (לפדות) נאו בנו כשהגדיל (גיליון)
הרגגדלי' אגעולאנדער
מח"טמדיון הבן כהלכתו-בגיליון יא העיר הרב בן ציון רבקין שי' על המנחת
חינוך ,מצוה ב' אות ב') שדן בענין מצות האב למול את הבן
וז"ל "ואני מסופק אם הגדיל תבן שמצוה ג"כ עלי' רמי'
ומחוייב למול עצמו או ג"כ מצווה על האב ולא נפק המצווה
מאתו או דלמא דמצווה על האב רק בקטנותו אבל כשהגדילאין
היוב מצוה על האב רק עליו" עכ"ל.
והעיר הרבהנ"למלשוןהרמב"סבפיהמ"ש שמפרשבדבריו שאחר
שהגדיל הבן האב נפטר מכלהיוב ע"ש.

והנה שאלח זו של המנ"ה אפשר להסתפק גם במצוות פדיון
הבן אם האב נפטר מחיובו כשהגדיל הבן או לא .והיינו דאפשר
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לפרש שהחיוב דלפדות אתבנו חוא בעצם על הבכור אלא שמאחר
שאינו יכול לפדות את עצמו בקטנותו ,חטלה התורה על האב
לקיים את מצוות בנו ולפדותו .אויוד לגמר גם דבעצם החיוב
הואעל תאב מהמת עצמו ולא מחמתבנו,כלומרשעיקרגדר המצוה
הוא שהאביפדה אתבנוהבכור ומהשמצינו שבמקום שלאפדה האב
חייב הבן לפדות את עצמוכשיגדיל זהוחיוב אחר שנלמד מפסוק
אהר ולא משם אהד.
א,

והנהבספרי"פדיון הבן כהלכתו" (פרק חערה  )16הארכתי
בוה ,דשאלה  11היא בעצם מחלוקת הראשונים הרשב"א החינוך
"
והרמב"ם ,דהחינוך (מצוה שצב) והרשב"א בתשובותיו (ח"ב ס
שכא) סוברים דחיוב חאב אינו בא מחיוב הבן אלא חיוב מצד
עצמו ,ומשו"ה גם אחר שהגדיל הבן נשאר חיוב על האב וכל
הקודם בפדיונו זכה .משא"כ הרמב"ם סובר (כפי שביאר שיטתו
בשו"ת הריב"ש ס" קלא) דעיקר מצוות פדי' הוא על הבן
ו מצד שבקטנותו
כשיגדיל ומה שהטילה תורה חיוב על האבהיינ
בזמן הלות החיוב אין הבן יכול לפדות את עצמו .לכך חייבה
תורה את האב לפדותו ונכנס במקומו בחיוב זה (וראה בספרי
הנ"ל מלואים ס' א מה שביארנו בזה שיחת כ"ק אדמו"ר מה"מ
שליט"א בלקו"ש חי"א פ' בא-ב).
ולפי כל הנ"ל א"ל דהרמב"ם בפיה"מ (לגבי מצות מילה) הוא
לשיטתובחיוב מצות האבעל הבןלגבי פדה"ב דהרמב"ם סובר רכל
מצות חאב על הבן הוא בעצםהיוב הבן ורק משום דבקטנותואין
הבן בר היוב הטילה התורה החיוב על האב ,וא"כ כשהגדיל הבן
והוי שפיר ברחיובו נפטר האב מהמצוהוחוי רק מצות הבן.

ולפי"זלשי'חהינוך והרשב"אלגבי פדה"ב אפשר דהם סוברים
כהנ"ל גם במצוות מילה ,דאפיי כשהגדיל הבן נשאר החיוב על
האב ולא נפקע מעולם.
היוצא לנו מכל הנ"ל ,דבספיקות המנזיה יש לנו מחלוקת
ראשונים,לשי' הרמביים כשהגדיל הבן נפקעחיוב האב ונשאר רק
על הבן.

ולשי' החינוך והרשב"א נשאר חיוב האב ,דחיס האב וחיוב
הבן הם ב'חיובים נפרדים.
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יוראה עוד בזח לגבי מילה בשו"ת הת"ס (יו"ד סי' רצו),
ובחי' עמ"ס חולין (פז ,א) .שו"ת אבני נזר (יו"ד סי' שלט).
צפע,ינ (חל' ברכות פי"א ח"ח).כלי המדח על חתורח %ך לך).

*....

מצה "בער"פ שוחל בשבת" מוקצה
שלום דובער זלמנוב

-תלמידבישיבה-

לפום ריהטאישלעיין אם לדעת אדהייז בשנה זו (שערב פסח
הל בשבת) אםיש על חמצתדין מוקצהכי לכאורח
א) במצה זועושיןעירובי הצרות על כל רוצנה,

ב)אינה אסורה לאכול בער"פ אלא מעמוד השחר,שו"ע אדה"ז
הל' פסח סתע"א ,ס"ד).ולפי זה מותרת מצדהדין באכילהבליל
שבת (אלא שמנחגנו שאין אוכלין),

נ) יכולים ליתנח לקטן ולקטנה שאינםמבינים מספוריציאת

מצרים (שו"ע אדה"ז שם ס"י),

ד) לכאורהיכולים לצרפה ללחם משנה ביום השבת.
****י

רשימות ריש פ' ר' אליעזר דמיעה
-

(משבתא שבת)

הרבבנציוןריבקין
-שט .לואישמיזורי-

(קל).מתני' 3לל אמרר"ע 3ל מלאכה שאפשר לעשותה מע"ש
אינהדוהה את השבתושאיאפשרלעשותהמע"שדוחה את השבת-
ופרש"י בד"ה כלל אמר ר"ע "נחלק עלר' אליעזרבמכשירי מצוה
שאין דוחין הואיל ואפשר לעשותן מע"ש"  -וכוונת רש"י דר"א
במתני' ס"ל דאם לא הביאכלי מע"ש מביאו בשבת מגולה ,וע"ז
פליגר'עקיבא וס"ל דכל מלאכה שאפשר לעשותו מע"שאינה דוחה
את השבת .אך ,מלשוןרש"י שכתב"הואיל" מבו' דס"ל דהא דקא'
ר'עקיבא ד"כל מלאכח שאפשרלעשותן מע"שאינו דוחה את השבת
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וכו"'אינו רק סימן אלא סיבהדכיון שאפשר לעשותו מערב שבת
לכך אינו דוהה את השבת .והנה בגמ' לקמן יקלב ):מבו' דכ"ז
י מקראי .אד ,מ"מיל"פ דהפסוק מגלח לנו סברא זו וק"ל.
ילפי

ן רש"ש שכתב
גמימ עדיםשראוייתלהעיד כמקום אחר-עיי
אילאפוקי אם הם קרובים זל"זדפסילי לעדותביהד בכל
"נ"ל דר"ל
מקום .וכעין זה בהגהות מהר"א הורווינו "נראה דאתי לאפוקי
פסול וקרוב" ,ע"כ .ובעיקרענין זה דעדות מהני להוריד מראית
בימורי שליט"א
עין אף דלא אשכחןהכי בכל מקום ,ביארלי א
הטעם לזהשהרייש כאן עצהזו שלעדים משא"כ בשאר מקומות,
הרי בדרך כללאין עצה כזה.

וע"עבהידושי אדמו"ר הצ"צ נ"ע שכתבדאול יש מכאןראי'
לייח לקבלה אינו
לדין הנזכר בשו"ע אבה"עסי' קמ"א ס"ט שש
מצטרףלהיות עד במסירת הגט ,ע"ש במחברבישיטות .אך ,מחלק
אדמו"ר הצ"צ נ"ע דכאן בנדו"דהרי נוגע בעדות שאם לאיאמינו
לו נראה כמהלל שבתות וכו' ,לשפנינו מוציא מרה"י לרה"ר אלא
שאומר שזהלצורךהמילה מש"חהשובנוגעכיון שהמלאכה האסורח
גלוי' וההיתר אין ידוע לנו אמיתתו כ"א על פיו חשבי' לי'
' נאמןעדיין לא
שמא מוציא לצרכווכו' ,משא"כ התם אם לאיהי
עבר עבירת.

ובעיקר המחלוקת שם במהבר ,הערתי לאבי מורי שליט"א
דלכאו' כ"ז תלוי בהחקירה הידועה בגדר שליחות אשר כידוע
נחלקו בזה האחרונים אם נאמר ששלוחו של אדם כמותו ממש אז
לכאו' פשוטשאין השליה נאמן משא"כ אם לאהוי כגופו ממשיש
לדון ולומר דנאמן.

גמי אמ לא תשמחינהו ע' רמב"ם בפ"ו מהל' תלמוד תורה
שכתבאי"על עשרים וארב-עהדבריםמודין את האדםביןאיש
השד
בין אשה וכו"' ובאות ה' "המזלזל בדבר אהד מדברי סופרים
ואין צריך לומר בדברי תורה" והיא כוונת הגמ' כאן שאחרי
בחלב שהוא אסורמד"סאמאי לאתשמתינהו
שראתו אוכל בשרעוף
ונעיז עונה חגם ,רס"ל כריה"ג ,וע' כסף משנה שציין לכמה
מקורותלדין זה וה" יכול ג"כלציין גמ'דידן.
גמי א"ר יצחקעיר אהה היתהכא" שתיועושין כד"אוהיו
יי' הכוונה דכיון שהיו
מתים בזמנן  -ע' חד"א מהרש"א שפ
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מדקדקין לעשות מילה בזמנה כר"א לבך מתו בזמנו ואח"כ הביא
סימן שיצחק שנימול בזמנו מת בזמנו ,ואברהם שנימול שלא
בזמנו מת שלא בזמנו.
גמי ולא עוד אלא שפעם אהה גזרה
הרשעת גזרה על
ישראל על המילה ועל אותה העיר לאמלכגווורית  -ע' עיון יעקב
שפירש דברמעניין וז"ל" :לאו שנעשה לחם נס זהכיון שעשו כן
דהאעשו שלא כהלכתא אלאע"פ טבע נעשה להג)כיוןשהעכו"ם ראו
שהם מהללי שבתע"י המילה יותר משארעיירותהי' ניחא להם
לחלל השבת ברצון מלבטל אותם ממילה באונס" ע"כ.
תד"ה שש אנכי  -ע' מהר"מ ,ועפ"ד תוס' וביאור מהר"ם
מבוארים חיטב גמ' זו דהא דאמרי' "כל מצוה שקיבלו עליהם
בשמחה כגון מילה וכו"'ילפי' מאברהם אבינו ,ותא דקא' הגמ'
"עדיין עושין אותה בשמחה"ולפיי מדוד המלך שאמר גשש אנכי
על אמרתך כמוצא שלל רבי דקאי על מילה ,ומנין אנו יודעים
שדוד שש על מצותהמילה -מהמדרש שוחר טוב שדורש "למנצהעל
השמינית" על מצות מילה.

כש"י ד"ה בשמחה -פירש רש שעושין משתה -וע'חידושי
האניגם בכתובהעושין משתהיותר
אדמו"ר הצ"צנ"עשביאר "וקשה
סעודתנישואין וצ"ל דהכא איכא תרתי שמחה וליכא קטטה כ"א
הדוחוגיל" ע"כ.
גמ' דא"רינאיתפילין שצריכין גוףנקי כאלישע בעל כנפים
 ע' פרש"י שכ' "אלמא לא והירא בהו ושמעי' מיג" דלא מסרועלי' אלא אלישע לבדו" וכוונתו דאגו למדים ב' חלקים של
המאמר הקודם מכאןשהרי אמר"וכלמצוה שלא מסרוישראלעצמן
עליהם בשעת גזירת המלכות כגון תפילין עדיין היא מרופה
מידם" דההלקהראשוןדכלמצוה שלאמסרוישראלעצמןלמיתהזה
אנו למדים מזה שדוקא אלישע בעל כנפים מסר נפשו עלי' ,וזה
שאנואומריםש"עדייןהיא מרופהבידם" למדים מזה אנואומרים
"שצריכים גוףנקי כאלישע בעל כנפים" משמע דדוקא אלישעהיי
זהיר בזה וק"ל .אך ,עדיין צלה"ב מגלן שאלישע הי' לו גוף
נקי .וע' חד"א בשם תוס' בפ' במה טומנין שכתב "להכי נקט
אלישע דמסתמאכיון שנעשה לו נס בתפילין הי' זהיר בהןוהיי
לו גוף נקי" ע"ש.
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הר"ן בפ' במה טומנין שהוכיח מזה שלא
והנהידועים דברי
דה"ט משום שהוא מ"עשאי"צ למסור נפשועלי'
מסראלישע נפשו
דדוקא מל"תחייב למסור נפשועליי ,אך,עיי
ן כ"מ בפייה מהל'
חתורת שכתב ראין חכרע דשאני הכא שכברקיים מצות
לי
יד
פו
תס
י
ין באותויום ,וע"ע תד"ה נטלים (שבת מט ).ואכמ"ל בזה.
זה) תד"ח ו' אליעזר  -ע' מהרש"א שביאר דכוונת
~פני
ו להביאסכין ולא להביא
להקשות למה נתנה המשנה עצהי
תוס'
התינוק ולא הק' צצד מימרא דר"ל דכל מקום שאתה מוצא עשה

ול"ת וכו' אלא סתם הקשו דלמההציע המשנה לנו עצה זו דוקא
וק"ל ,ועי"ז תירצו תוס' ב' תירוצים ,תירוץ א'  -דבדרך לשם
' איסור דרבנן עכ"פ משום טלטול הסיברת "החי נושא את
יהי
עצנגו" מהני רק לפוטרו מדאו') ובהזרת כיון דהוא כפותיהי'
איסור מדאו' ,א"כ לאירויה יותר ,תירוץ ב'  -יותר קל להביא

האיזמל מלהביא התינוק.

(עמוד ב') לד"ה שלא ברצון "3א  -ע' תוס' שהק' ממימרא
דר"ל דכל מקום שאתה מוצא עשה ול"ת אם אתהיכוללקיים את
שניהם מוטב וה"נ אמאי לכ"א יהי' מותר אפי' ברה"ר דהוי
לטלטלו דרך גגות הצירות וקרקיפות,
אם יכול
איסור
ך חך
דתוס' נדקאטוו' כדבר פשוט שאםיש רק איסור מרבנן ג"כשיי
כללא דריש לקיש דסו"ס לא יעבור איסור דאו' ,וע' מהר"מ
שהעיר דלכאו' תוס' היו יכולים לתרץ דא"ז מצב ש"אתה יכול
לקיים את שניהם" דכיון שעי"ז שיטלטל ברה"ריה יותר מהר
"י אתהיכול
מלטלטל דרך גגות הצירות וקרפיפות כבר זה מצבש"א
לקיים אתשניהם" ,ומזחחוכיה חמהר"םייונראה רס"ללחרשבייא
,של תוס')דעייכ הא דקאי ריש לקיש כל מקום שאתה מוצא וכו'
אם אתה יכול לקיים את שניהם מוטב וכו',איירי אפי' חיכי
דממהר המצוה כשמקיים העשה ודוהה הל"ת אפ"ה הואילויכול
לקיים אתשניהם אסור לדהות הלאו דאל"כמאי קמ"לפשיטאכיון
דיכול לקיים את שניהםואין נפקותא במה שדוהה הלאומחיכי
תיתי לן למיסר לדחות הלאו" ,ע"כ.

ן הידוש הרשב"א שתירץ כן בתירוצו הב' וז"ל:
אולם,עיי
שלאיהי' יכול להביאו דרך גגות במהרה כ"כ
"ויש מי שאומר
כדרך שהוא מביאו ברה"ר אפי' ר' אליעזר מודה דמביאו דרך
גגות אבל כשדרך הרבים קצרה ובלא טורה ובלא עכוב ודרך גגות
בערוב קצת לא משני' כלל" וע"ש שתירץ בתירוץ הראשון באופן
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אחר וז"ל" :י"ל דשאני חכא דאי אפשר שלא לדחות מיהאלגבי
מילה עצמה והלכך אףהיאומכשירי'כמילה אריכתאדמיא" ,ע"כ.
וע'חידושי מצפה איתן שהביא ד' הרשב"א בזה.
*****

ש1נ  1ת
---תק3יע1ת דשנת תקצ"ב

הרביוסף יצחק קעלער
-תושב

השכ31ה-
הנה בענין קביעת הלוחות ידוע שישנו חילוק בין החשבון
ג מחזורים שקביעותם
שנדפס בטור או"ח סי' תכח המיוסד עלי
חוזרים חלילה ,לחשבון שחישב מחבר ספרפרי חדש ונדפס בפר"ח
על או"חסי' תכח.

ולהלכה נקטינןכפי החשבון שלפרי חדש כידוע.
ולכן מן הראוי להעיר על שגיאה שנפל בפר"ח או"חסי' תכח

~פר"ח שנדפס בסוף שו"ע דפוסווילנא) על הקביעות דשנת תקצב
שהיא שנה מעוברת .נרשם :השא .כלומר שר"ח חל ביום חמישי
והוא שלם שגם חדש מרחשון וגם חדש כסלו מלאים ור"חניסן חל
ביום א' .ודבר זה אי אפשר להיות שהרי שנה מעוברת כשיחול

ר"הביום חמישי וחדש חשון וכסלו שניהם מלאים לאיחול ר"ח
ניסן ביום ראשון אלא ביום ג' .והרי ר"ח ניסן דשנת תקצ"ב חל
ביום א' שהרי ר"ה דשנת תקצ"ג חלביוםג' כמבואר בלוח .אלא
יש כאן ט"ס וצלל :חחא .שחי' חדשי חשון וכסלו שניהם חסרים
בשנת תקצ"ב.
*****

הערה בבה"ז להצ'יצ

הנייל-בבה"זלהצ,יצעי תתקפט נדפסדי,הזחויגרייפ חוקת דף עט עב.
ושםעי תתקצא בשוה"ג נסמן :ו) ...ז) :כ"ח בגוכתי"ק.
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ולכאורה הכוונה בזה דשםע' תתקצ נדפסואותיות ו-ה ,וא"כ
צ"ע בזה שכאן בע' תתקצא נסמן עוה"פ אותיות ו-ז.

ולהעיר דלכאורה מאמצע אות הי ובעי תתקפט שהה שני-
וכתיב עורה למה תישן ה') עד סיום אות ה' אינושייך לד"ה
זה"גר"פ חוקת .רק מבארעניןהשליךמשמים ארץ תפארתישראל.
ד שנדפס באוה"ת נ"ך ע' א"ע.
וכנידשייך לד"ה איכהיעי
ולפי"זיובן מה שבע' תתקצא נסמן אותיות ו-זכי זה המשך
לאותיות א-ה שבע' תתקפט .יעו"ש.
*****

"3קאדמיי~ר (מהורשתו) נ"ע וקבלת תופ"ק
הרב שלוס יעקב חזן
-תושב

הש3ונה-
בתקופת הייו האחרונה של כ"ק אדמו"ר נ"ע בעלמא דין
ברוסטוב ,רשם הגהות על כמהספרי קבלה (אודות תקופהזו ראה
ן :)519
מש"כ בכפר חב"דגיליו

א] בספר הפרדס להרמ"ק רשםריבוימראי מקומותוציונים על
סדרהדפים ,אלאבגלל ההסתלקות לאהספיקלסיים אתההגהותעל
עעל אהדהדפים:
כל הספר,וכפי שרשם כ"ק אדמו"רמהוריי"צנ"
נכפיהסימן שנמצא הנה בכאןהניה והפסיק כ"ק אאמו"ר הרה"ק
זצוקללח"ה נבג"מזי"ע קודם ההסתלקות בערך עשרהימיםראיתי
כי כתב בגליון ספר זה" (צילום מגוכ"'ק ב"ספריית
ליובאווינה~" ע' סח).

ב] בספרי הזהר "עשהציונים בבתק מהמאמרים המתבארים
בפרדס"ימרשימות כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע על ספרי הזוהר).

ס בס' שיעור קומה בדף כ"ח ע"א מונה נייר-סמני' ,ועליו
רשום בגוכי"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע" :הסימן שהניח הוד כ"ק
אאמו"ר הרה"ק זצוקללה"ה נבג"ם זי"ע קודם הסתלקותו" ,וכן
רשם על הדף" :בזה סימן שהניח ...הסתלקותו" ,ואולי למד אז
את הספר על הסדר.

ל"ג בעומר  -ש"פ אמור -סי'
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ו האחרונה בעלמאדין עסק
מהנ"ל נראה לכאורה שבתקופתהיי
במיוהד בלימוד קבלת הרמ"ק.
אודות ההלוקבין קבלת הרמ"ק וקבלתהאריז"ל ,ראה הגהות

אדמו"ר נ"ע על הסידור (שיט ,ד) שיחת ש"פשמיני היתשמ"א.
****.

הצלת אברהםע"י גבריאל
ישראל שניאורסהאן

-תצטידבישיגה-

בס' מאמרי אדה"ז עלענינים אומר "הנה אנו מוצאים בדברי
רז"ל שכל הצלות של הסד נעשהע"י גבריאל כמו בהצלת אברהם
בכבשן האש".

ן מפסחים קיה ,א בשעה שהפיל נמרוד..
ולפום ריהטאישלעיי

אמר גבריאל ..ארד ואצנן ואציל ..אמר לו

הקב"ה אני יחיד

בעולמי והואיחיד בעולמו נאהליחיד להציל אתהיחיד.

ואולי אפצל שלולי מענת הקב"ה "נאה ליחיד להציל את
היחיד" היתה ראוי להיות הצלת א"אע"י גבריאל.

ולהעיר מספר "נר מצוה ותו"א~ ,בחלקשני "שער היהוד"יח,

ב "וכמו גבריאל שהציל לאברהם".

אבל שם (לולא מאמר הנ"ל) אפ"ל שהכוונה להמבואר במעשה
דא"א (אוצר המדרשיםלאייזענשטיין ס"עד' ואילך) "שצוה המלך
(נמרוד) לכל השרים ולכל אנשי המלהמה ..להביא לאברהם.
וכראות אברהם ..אחזו רעד ופחד גדול ..וישמע אלקים ..וישלח
לו מלאך גבריאל להציל אותו מידם"
*****

18ל"ג בעומר  -ש"פ אמור -פי'
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ראב"ד התניא ולקו"ח
-

מאירווייסבערג

-שלפידבישיבה-

בתניא ספמ"גוע'  )124הובא כמעשה דר"אבןדורדיא ובמפתח
ענינים לשם מכ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א ,נכנס זה בערך אלעזר
נבלאיו"ד-היינו שפינוה הר"ת הוא אלעזרן.

בלקו"ת פ' אחרי כו ,ג (ס"ד) כענין ר' אליעזר בן דורדיא
וביו"ד] .ובמפתחענינים מכ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א שם נכנס
זה בערך אליעזר.
כמובן שאין להביא רא" איך הוא דעת כ"ק אדמו"ר מת"מ
שליט"א מכיון שהמפתה ענינים הוא מפתה להשפר שבו מופיע
הענין(ובעינינו השם) .אמנם להעיר שמפתהעניניםשבלקויית שם
נסמן עוד מקום מבומופיע השם והוא דנדב= והוא שם בדרושים
לר"ח ושם "וכמעשה דר"א בן דורדיא" וכאן כתוב בר"ת ואעפ"כ
נכנס בערך אליעזר.
אבל כמובןשאין להביאראי' מזהכיון שכברמופיע פעם אחד
י להקל על המחפש!).
הערך (השם) אליעזר נכנס גם זה שם,כד
ולהעיר שבלקו"ש הובא כו"ו פעמים בשם אלעזר (כבגמרא ע"ז).
במ"מ שבסוףלקו"ת שנדפסוע"ש הר"אשי'תטריק(לאחרי שם)
מעתיק מבפנים הלקויית ר"א (בר"ת) בן דורדיא (ואולי כוונתו
היתה להתחמק מכל הנ"א.

ולכללות תעניןיש להעיר גם מס' מאמרי אדה"ז אדה"ז על
פרשיות התורה ח"ב ע' תתקב ושם "כמו רב אליעזר בןדורדי"'
כבלקויית אהרי הנ"ל.

ל"ג בעומר  -ש"פ אמור -הי'
שערי
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טומאה

נח בראנשטיין
תלמידבישיבה-בס' שע"ת בתחלתו ד ,ב אומר "דבהי' עומק הרע הנ"ל הוא
הנקי כהר דקלפיה ובל' הזוהר כתרין דמסאבותא ובל' הגמרא
שערי טומאת כמונ'שערי טומאה דמצרים וכמו פותחין לושערי
טומאה".
ן מה מביא מהגמרא (וכלשונו הק' :ובל' הגמרא).
וישלעיי

ואיפה מובאים חלשונות הנ"ל )1 ,שערי טומאה )2 ,נ' שערי
טומאה דמצרים )3 ,פותחין לו שערי טומאה.
*****
אדם  -אג'

היושע בלומינפעלד

-תלמידבישיבה-

בס' שערהיחוד לאדהאמ"צבפ"גמביא "התהוותישמאין הנק'
כה הפועל האלקי בנפעל כו' והוא בהי' שם אדם או שם אלקים
לשון כח כידוע".

ולפום ריהטאיגולעיין מהפי'

שם "אדם".

ברשימה קצרה בס' תו"ח בראשית (מהדורת תשנ"ג)
איתי
ור
שכותב המו"ל כל התיבות שכתברבינו בקיצור עם סימן
שמז ,ד
של קיצור ..הרי המעתיקים מעצמם הדפיסו התיבה בשלימותה
ופיענחוה כהבנתם ..ולאדייקו בזה עב"ל.

ולפי"ז אולי אפשר לומר שגם כאן ה" כתוב התיבה עם סימן
ני" אלא שהמעתיקים
של קיצור "אד"' והכוונה לשם "אד
(המדפיסים) לא דייקו בזה וכתבו שם אדם .ואם שגתי אתי
תלין.
*****
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שמעוןחיימשון
-תלמידבישיבה-

בס' דרךחיים בפ" (יג ,ד) :כותב "וכל שאינו מיצר ודואג
בבכ" בדמעות על גלו
ית חשכינה בזמן חצות לילח ודאי אין
נשמתו שליטה" (ובפירושאין נשמתו שלימה נכתב בסמיכות שם

לפנ"ז).

וישלעיין אם נמצא עד"ז בעוד ספרים.
ולחעיר משו"ע אדח"ז בתחילתו אחדו"ת) ס"א ,ס"ב ,1ראוי
ה
לכלירא שמים וכל החיל אשר נגע ה' בלבו לקום בחצות ליל

ולקונן מעט ..על חורבן ביהמ"ק וגלות חשכינה .וראה גם
בסידור אדה"ז (הערה לתיקון חצות) קנב,ב.
****.

לעילוי

נשמת

ולעילוי

נשמת

הרה"ח התמים ר' מיכאל יתודהאריילייב ע"ה
בן הרה"ת ר' ברוך שלום ע"ה
נפטר שש"פ היתשל"א

י ע"ה
זוגתו מרתהי
בת חרה"ג התמים ר' אהרן הומארקין ע"ה

'אייר ה'תשל"ו
נפטרהי
ת.כ.צ.ב.ה.
נדפסע"י בנם
חרה"ת ר' דובער וזוגתו מרת ח" פריידא ומשפחתם שיהיו כהן
* * *

לעילוי נשמת

הרה"ת ר' שלמה ע"ה
בן מרת צביא ע"ה מלמד
נפטר י"סאייר היתשנ"ג
ת.נ.צ.ב.ה.

נדפסע"
י מרת רייזל ומשפחתם שיחיו
בנו הרה"ת ר' שמואל יחיאל וזוגתו
מלמד
* * *

לעילוי נשמת
מרת איטא דבורה ע"ה
בת הרה"ת ר' מאיר ע"ה

לוין

נפטרה ביום ועש"ק ד'אייר ה'תשל"ד
ת.נ.צ.ב.ה.
בתה מרת פייגא רבקה ובענלדהפסע"י
הרה"ת נחס"יום טובשיחיו
קעשלער

לזכות

לתוי

אדמו"ר מה"פ שליט"א

לרפואה שלימה וקרובה תיכף ומי"ד ממ"ש
בכל רמ"ח איבריו ושס"הגידיו הקדושים
בבריאות הנכונה ולחיים נצחיים
ויוליכנו קוממיות לארצנו השלימה והקדושה
ויבנה מקדש במקומו ויקבך נדחי ישראל
תיכף ומייד ממ"ש

*יי

נדפסע"י
הרה"ת ר' רפאל שלמה וזוגתוהי' ומשפחתם שיחיו דרימער

