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מהתומכים החשובים של "הערות וביאורים אהלי תורה"

הנגיד החסידי הידוע
הרה"ח הרה"ת ר' יוסף יצחק הכהןשי' גוטניק

לרגל בוא בתו הכלה מרת שרה רבקה שתחי'
בקשרי הנישואין גשעטומ"צ
עב"ג התמים הנעלה שפעיי שיחי'
בן הרה"ח הרה"ת ממזכירי כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א
הרב ר' חיים יהודה שי' קרינסקי
יחי רצון שיבנו בנין עדי עד בישראל  -בית חב"ד אמיתי-
כרצו"ק ולנח"ר כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א

ויחיו מתוך עושר הרחבה אושר וכבוד תמיד כל הימים

בנה

שבת פי בהעלותך
הי' מהא שנת נפלאות דגולות
צ"ב שנה לכ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א

גליון י"ד

(תרע"ה)
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"יחי אדושו מורנו ורבנו מלך המשיה לעולם ועד"
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מספר הטלפון של משרד המערכת718-467-5194 :
מספר הפאקס לשלוה הערות718-771-4859 :

[כדאי לציין שמפני תנאי המקום ,ה"באקס" לשים הערות אשר
נבית רכינו שבכבל  ,770עכשיו נמצאת לצד צפון של הספרי'
לעניני גאולה ומשיה ,אשר במערב].
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זמן ביאת אליהו (גליע)
תת' אברתם קעלער
תות"ל-770

בהמשך למה שהקשה הרבוו.ר.בגליון דהה"שבעניןמתייבא
אליהו ,הנה בלקו"ש הכ"ז בחוקותי א' (ע'  )191מבואר שם
שקושיא זו אינו רק על ביאת אליהו ,אלא ג"כ על גל שאר
הדבריםשמצינו בש"ס ,מדרשוכו'כעין סתירות וראה הע'  90שם
שמביא שם מכרתי ופלתי שזה תלוי אם משיה צדקינו יבא בעת
אהישנה או בעתה ,שאםיבא בעתאחישנהאיזיבאאליהוביחד עם
משיה צדקינו אבל אם יבא בעתה אזי אליהו יבא לפני ביאת
המשיה לבשר לנו הגאולה.

הנהענין זה הובא גם במטעמים ההדש ,מערכתאליהו אותז',
להעתיק מ"ש שם:
ולהבהרת העניןהנני

שבחןאליהוהנביאיבא
"טעם שאנואומרים1בזמירות
למהונצבאייאיבא קודם שיבא משיה
אלינו עם משיה בן דוד והלא אליהו
לבשרלנו בשורת ביאת המשיה ,אך מהמתשידוע שבאם וה" זמן
הגאולה בעת אחישנהיבא אליהו עם משיה בן דודביהדכי היאך
יבא קודם לבשר ,הלאכתיבהיום אםבקולו תשמעוכדאיתא בגמרא
שאמר משיה בעצמו ושמא אתמול לא היו ראוים והיום הזרו
בתשובה ויבא משיה בן דוד היום ואז לא יבא אליהו מקודם
לבשר ,אך אםיהי' הגאולה בעתה בנמן הקץ המוגבל אז יבא
מקודם לבשר לנו ביאתו וע"כ אנו מבקשים יבא אלינו במהרה
בזמן אהישנח ואז יבא עם משיה בן דוד .עכ"ל.
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בדין דבר מצמא
הס'ליי"צ לאבקאווסקי
תות"ל-770

בלקו"שההיייע' 28ואילך מבאר כ"ק אד"ש מה"מ השקו"ט של
המלאכים עם משה "תנה הודךעל השמים" ע"פ הלכה ,דהוא משום
דינא דבר מצרא (כמ"שבספרים ,ע"ש הערה )6ומפריך שנז בארוכה
כו"כ ביאורים שהובאו בהמפרשים בביאור תשובת משה ,ובסוף
מתרץ שם בביאור תשובת משה ע"פ ההלכה ד"ישובעדיףולית בח
משום דינא דבר מצרא" ,ותכלית כוונת התורההיא משום הדירה
בתחתונים,עיי"ש בארוכה.
ובהערה 11מביא הטעם שהקב"ה אמר למשה שהואיחזיר להם
תשובה ולא השיב להם בעצמו ,משום דעיקרדינא דב"מ הוא על
הלוקה שצריך להסתלק ולא על המוכר וטענתם היתה על משה
(הלוקה).ומה שהמלאכים טענו לחקב"ה  -י"ל א] כיון שפו"פ
צריך משה לחחזירה לצמים ,א"כ הפוכי מטרתא למה לי ...ה
חהיוב שעל חלוקה מטיל על המוכר חאיסורדלפני עור (אבל עמ'ז
צ"ע  -דסו"ס יש על המוכר איסור (אף  -שאינו איסור דבר
מצרא) ,משא"כ הפוכי מטרתא  -טרהא בעלמא)" .עכ"ל .ושיש

בשוה"ג).

ולכאורהעדייןאינו מיושב כל צרכו דלפי"ז דטענת המלאכים
להקב"ההיא משוםהפוכי מטרתא ח11כ למה דהה אותם הקב"ה אצל
משה ולא השיב בעצמו הרי סו"סיש כאן טירהא( .וכמו הקושיא
שם על התירוץ הב' בהסוגריים).
וכןיש להקשות על כללותהענין דלכאורה למה ה"צריך כל
השקו"ט ,טענת המלאכים ותשובת משה ,ולמה לא אמר הקב"המיד
כששאלו "מה לילוד אשה בינינו" שהוא נותן התורה צמתנה
כתירוץ אחז ,או דחוי מטלטלין ,או שנותן לקריב ,או לשותף,
או לבנות בית וכו' כשאר התירוצים שם ,ובמילאאין כאןדין
דבר מצרא .ואף שוהדין על הלוקה כבתהלת ההערה ,אבלהרי א]
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מצד הפוכי מטרתא למהלי למה לו לחכות עד שישאלו ,הריידע
שזה מה שרוצים .וב'] מצדלפני עור וכמו שהקשה בההערה.
והנראה בזה דע"פ הביאור בהשיחה בתשובת משה,יובן תוכן
השקוי'טביתרביאור ,מאשרלפי שארהביאורים בהמפרשים שהובא

בהשיחה.

והוא בהקדםדיוקבדברי הרמב"ם בהל' שכניםפי"ד סוף הל'
א' שהביא שם דין הנ"ל "הי' רוצה הלוקח לקנותה לבנות בה
בתים ובין המצר רוצה לזרעה ,הלוקח זוכה משום ישוב הארץ
ואין בהדין בן המצר" עכ"ל .דלכאורה למה לא הביאודין הנ"ל
בפי"ב אוי"ג שמביא שם שאר כל הדינים דליכאדין ב"מ כמו
במתנה ,או מכר כל נכסיו ,או החליף חצר בחצר ,ועוד כו"כ
דינים דאין בחם דין ב"מ ,ולמה הכניס דין זה בהלכה זו
שמדוברבדינים שהבן מצר מסלק עצמוע"ישאינו מביא הכסף או
שלא היו לא גווים טובים ,דאיזה קשרישבין זה להא דישוב
הארץעדיף ,שמביאם באותה הלכהי

והביאור בזה ,דבפרק זה קאי הרמב"םבדיןמי שרוצה למכור
שדהוויש לו בן המצר שיש לו כלהדינים של ב"מ ,וינול לעכבו
מלמכורללוקח שלכן בא עםשניהםלב"ר ,רק שאם מסלקעצמוע"י
שלא הביא מיד הכסף וכדומה ,אז איבד זכותו ומותר לו למכור
ללוקה ,דהרי סלק עצמו ,אבל לא שבעצם אין כאן דין דב"מ.
והיינו נמי הדין של ישוב הארץ עדיף ,דבעצםיש כאן ב"מ עם
כל התוקף ,ואם ירצה יכול לעכבו מלמכור ללוקח ע"י שיקנחו
לבנות בה בתים ,אלא בזה שאינו רוצה לבנות ,רק לזורעה -הוא
מסלק עצמו.

משא"כ בשאר כל ההלכות דאינו נוהג בהדין ב"מ בפרקים
הקודמים ,כמו במתנה וכדומה,אין הכוונה שהב"מ מסלק עצמו,
אלאהפירוש הוא ששם לא מתחשבים עם תב"מ,מכיון שזה מתנה
ולאמכירה ,וכן במכר כלנכסיו לא מתחשבים עם הב"מ ,והפירוש
הואדבמכירהכזו לא נקרא הלוקח מלכתחילהשלוחו שלבן המצר,
דליכא כלל הדין של בר מצראבנידון זה ,שלכןאפי' אם הב"מ
רוצה לקנות כל נכסיו אינו יכול לסלקו ,וכמ"ש המ"מ בשם
הרמב"ן פ"'ב ח"ו וכן נפסק בשו"ע ס" קעה סל"ו ,דבמכירה זו
ן בלקו"ש חי"ט ע' 55
לא מתחשבים כלל עם בן המצר .וועיי
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ואילך ובהערות שם בביאור שיטת הרמב"ם בהדין דב"מ ושייכותו
להמוכר).

וכן בהדין שהובא בהשיחה כשהלוקח דחיקאלי' שעתא ליכא
דין דביים ,הרי גם שם הפירוש הוא דבמכירה כזו ליכא דין
דועשית תישר והטוב להב"מ ,כיון שבזה הוא עושה טוב וישר
להלוקח ,ולא מפני שהב"מ לא דחיקא לו  -וזח רק לחרווהח לכן
הוא מסולק ,אלא אפי' אם הב"מ גם דחיקא לי' אינו יכול
ן בסמ"ע סי' קע"ה ס"ק מ"ר ,והיינו כנ"ל דבמקרים
לסלקו,עיי
אלו נפקע מתורת ב"מ והמכירה מתהילהיכול להיות ללוקח ,ולא
מתחשבים כלל עם הט"מ.

אשר עפ"ז מובן דהדין ד"ארעא לבתים וארעא לזרעא ישוב
עדיףי' הוא בדיוק לשון הרמב"ם" ,שהוא הביא בן המצר שלו וזח
שרוצה ליקח ממנו לב"ד...י' ומצד שהוא בעצם ב"מ ויכול לעכב,
צריך לברר למה הוא צריך ולמה לוקח צריך ,ואם הלוקח צריך
לישוב והוא צריך שדה אז מילק עצמי.
ועפ"ז מובן למה אמר הקב"ה למשה שהואיחזיר להם תשובה,
דאם זההי' מצד שאר הביאורים בהמפרשים,הר
יו.אז זה רקגילוי
מילתא דכאן ליכאדין דב"מ ולא מתחשבים אית

וא"כיש להקשות כנ"ל למה לא השיב להם בעצמו ,אבל לפי
הביאור בהשיחה שוה מצד ההלכהדיישובעדיףהרימכיון דאיכא
ב"מ שע"פדין הוא קודם צריך לברר אצל הלוקה למה הוא צריך,
ואצל חב"מ למה הוא צריך ,ודוקאעי"זהוי כמאן דהב"מ סילק
עצמו ,ובל"ז הרי הב"מ קודם (דבנדו"ז לא הוי דין במכירת
המוכר שיכול למכור לחלוקה בלי להתחשב עם הב"מ) .וא"כ כ"ז
שהלוקח לא אמר שהוא צריך לבנותיש להב"מ הזכות בו ,ועפי"ז
יומתק גם זה שהי' צריך לבל השקו"ט של המלאכים עם משה,
וכנ"ל ברמב"ם שמביא שניהם לב"ד ,וצריך לברר אצלם למה הם
צריכים ,ודוקאעי"ז נפסק ההלכהדאין בהדין בן המצר ,דסילק
עצמו.
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חתיי.ו.ד .מענדלובין
תות"ל-770
בקונטרס "הלכות תורה שבע"פ שאינן בטלין לעולם" מדובר
בנוגע למ"ש הרמב"ם "דברברורומפורש בתורהשהיאמצוה עומדת
לעד ולעולמי עולמים ,אין לה לאשינוי ולא גרעון ולא תוספת
כו"' ומבואר שם ,שלאשייך לומר שבעולם הבא יהבטלו המצוות
היות והמצוות הם וצוט של הקב"ה ,שאינו רצון בשביל מטרה
ותכלית אחרת שאו אפשר לומרשכשהיציגה המטרהאין צורך עוד
במצוות אלא הוא רצון מצד עצמו שלכן ,לאשייךשינוי גרעון
או הוספה.
י במצוות וז"ל:
ובהערה 31
שלאמובאת דעת העיקריםששייךשינו
' הוא יתברךמוסיף או גורע כשתגזור הכמתו
"מח המונע יהי
ית' ...השווי ההיקשי כבר אפשר שישתנהכפי הכנת המקבלים,כי
חמצון השוה אלהילד הוא ההלב ,והשוה אל תבהור הלהם והבשר
והיין ,וכן ישתנו המצוות האלוקיות ...כפי השתנות הכנת
המקבלים".

ובהערה  32מתווך ב' הד
ערויתם)הנ"ל וזלה"ק" :ותל שבספרי
חקירה (הדישת הכותב) (כהעיק
מבואר דרגת הרצון שנתלבש

בחכמה משא"כ בספרו של הרמב"ם ספר הלנות (הדגשת הכותב)-
רצון באופן שלאשייך בושינוי".

מבואר דלכו"ע אין שייך שינוי במצוות מפני רצונו העצמי
של הקב"ה אלאשהעיקרים שכתבששייךשינוי ,זהו מצד שבספרי
הקירה מבואר דרגת הרצון המתלבשת בהכמה.
והנהידועה מחלוקת הרמב"ם והמהר"למפראג שהרמב"ם סובר
"שהוא המדע" והמהר"ל סובר "שעצמותו פשוטה לאיוגדר במה",
וידוע התיווך בזה ,כמבואר בתניא ,ובדרמ"צ שרש מצות התפילה
באריכות ,דהמהר"ל דיבר בעצמותו ומהותו ,והרמב"ם דיבראיך
שמתלבש בהכסחדאצי' (אבלגם הרמב"םמודהשהואבעצמופשוט).
שכאורה כאן ,המהר"ל (ספר הקירה) מדבר על הקב"ה בעצמו,
והרמב"ם(ספרהלכה)מדברבהתלבשותובהכמה,היפךסמהשמבואר

בהשיחהלעילז
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והביאור לכאורה פשוט ,דחן אמת שבספרי הקירה מבוארלפי
התלחשות בחכמה אבל הנה סוף סוף גם בספרי חקירהצריך לבאר
על הקבצה בעצמו שהוא מופשט ומושלל מגדר חכמה שלא יטעו
לחשוב שהוא (מצד עצמו) המדע ,ובנגוע לספרי הלכה הנה מה
שמבוארלעיל שבספר הלכה מדוברלפי רצון העצמי זהו ~כאורה)
מפני שהלכה ענינה למעשה בפועל ושינוים במצוות בפועל לא
שייכים מצד הרצון העצמי שבמצוות (ז"א הכוונה בזה שבספר
הלכה מדובר לפי רצון העצמי זה מפני שחלכה היא למעשה
בפועל) ,אבל לעומת זאת בנוגע לידיעת הי חמבוארת בהל'
יסוה"תהנה להלכה למעשהבפועלצריךלידע שהוא מתלבש בחכמה,
דכאן "גדרת" של הלכה (למעשה בפועל) מחייבת לבאר את זה.
ואתיל ,זה מדויק בהערה הנ"ל וזלה"ק" :שבספרי חקירה
מבוארדרגתהרצוןשנתלבש בהכמה משא"כבספרו של הרמב"ס ספר
הלכות  -רצון באופן שלא שייך בו שינוי" שעל ספרי הקירה
כתוב "מבואר" ,הכוונה ,שענינם חוא לבאר בדרגא זו משא"כ
בספר הלכות לא כתוב המילה "מבואר" מפני שאין ענינו לבאר
לפי הרצון חעצמי אלא ענינו הוא הלכה  -למעשה בפועל ,ולפי"ז
במקום א' זה דורש שיבארו לפי רצון העצמי ובמקום אחר זה
דורש שיבארו את הרצון כפי שמתלבש בחכמה.
* * * *

אג
ר .1ת ק ו .ד ש
.
4

אמירת הלל לפני התפילת
תתי שבתייונה פרידמאן
קבוצה תות"ל-

-770

בלקו"ש חכייד עי ( 412וכן באג"ק התז ע' סז) כותב כ"ק
אדמו"ר מה"מ שליט"א ,וזלה"ק :במ"ש אודות אמירת הלל לפני
התפילה -הוראה מפורשת לאשמעתי בזה ,אבל מסופרבפיהסידים
שאף שרבותינו נשיאנו בתפילת שבתהי' מאריכים בתפילה אפילו
כמה שעות לאחרי גמר הציבור את תפילתם הנה ביו"ט הי'
מסתדרים באופןלגמור תפלת השחר עםהציבור ולאמר הלל עמהם.

עכלה"ק.

ש"פ בהעלותך  -ת" מהא שנת נפלאות דגולות
10
(וי"ל בדא"פ הא דנקטיו"ט דווקא ולא ר"ה ,הוא משוםשאין
להביאראי'מסיום תפילתם עם בהתצפייבלותרם)ב.ר"ח שזה מצד ההלל,כי
בכליום חול לאהיו מאריכים
והנה בהשקפהראשונהלכאורההי' אפשרללמודשה"מענה"הוא
שרואים שרבותינונשיאנו ה" אצלם השתדלותמיוחדת לאמר הלל
עם חציבור ,ואייכ לפחז גם כשאוהד לפני התפילה והציבור
אומרים הלל יאמר איתם יהד.

אבלכשמעיינים בזה יותר רואים לכאורה שאין זאת כוונת
כ"ק אד"ש מה'4מ במענה הנ"ל ,וזאת מכמה טעמים:

א] דחנה בשו"ע אדה"ז (סימן תפ"ח ס"ט כתב וז"ל" :וכל
היום כשר לקריאת ההלל ..ומצוה מן המובהר לקרותו עם הציבור
מיד אחרתפילתשחרית ..ואם באלביהכנ"ס אהר שהתפללוהציבור
שהריתועומדים לקרות הלל והוא לא התפללשהרית,ישמי שאומר
שאםאין לחוש שמאיעבור זמן ק"ש טובלו שיקרא תהלה הלל עם
הציבור ואה"כ יתפלל ..עכ"ל .וא"כ לפי"ז צ"ע במ"ש כ"ק אד"ש
מה"מ "הוראה מפורשת לא שמעתי בזח"והריזוהי הלכה מפורשת

בשו"ע.

(ואת"ל שזהו משום דכתב אדה"ז "ישמי שאומר" ,הנה דעה
זאת היא דעת ה"הק יעקב" ו"המגן אברהם" ולית מאן דפליג,
ועיין לקמח.

נס לכאורה צ"ע בפסקאדהייז הנ"ל מדועבתהילה כתב "ומצוה
מן המובחר לקרותו עם הציבורמיד אהר תפילת שהרית" ולאה"ז
כתב ש"אם באלביחכנ"ס...ישמי שאומר ..טובלו שיקרא תהלה
הלל עם הציבור ואח"כיתפלל" .דלכאורה אם המצוה מן המובהר
חיא לקרותו עם הציבור ,והרי זה לא רק "טוב לו" אלא "מצוה
מן המובהר"(ועיין לקו"ש חכ"ז ע'  52ביאור בהלשון 'ומצוה מן
המובהר").
נולהעיר גם שהמלון (באדה"ז) "ישמי שאומר כו' טוב לו"
נוהי הוספת של אדה"ז ,שאינה מופיעה בנו"כ השו"ע  -ה"חק
יעקב" על אתר וה"מגן אברהמיי בסימן תכ"ב  -שכתבו "יקרא
תהילה הלל"),

ש"פ בהעלותך -תי'
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פ צע"ק בכללות הנהגת רבותינו נשיאנו מדוע הי' צריכים
למהר בתפילתם בשביל לומר הלל עם הציבור ,הם יכלו לעשות
באופן כוה שיאמרו הלל עם הציבורלפני תפילתם ואה"כ יתפללו

באריכות.

ולכן צ"ל ש"מענה"כייקאדיישמהיים הנ"ל הוא לאע"זשישנו
ענין לאמר הלל בציבור שהרי הלכה מפורשת היא בשו"ע ,אלא
ה"מענהיי הוא על השאלה האםצריך לומר הלללפני התפילה אע"פ
שעי"כיוצאשאין אומרים זאת כסדר התפילח,שתיקנו לאמר הלל
לאחר (ובסמיכות ס תפילת שהרית (דווקא -עיין שאילת יעבטו
ח"א ס" מ' ,ובשו"ת מהרש"ם ח"אסי' א').
וע"ז בא ה"מענה" הנ"ל ש"הוראה מפורשת לא שמתעי בזה"
~קשרלענין הסדר בתפילה האםענין ההלל בציבור ידחה ואת),
אבל מרבותינו נשיאנו ראינו שאע"פ שבד"כ הי' מאריכים
בתפילה ,הנהביו"טהי' מסתדרים באופן לגמור תפילת תשחר עם
הציבור ולאמר הלל עמהם ,שאצלםהי' דגש מיוהד שלא לשנות
מסדרהתפילה ,ולכן גמרותפילת השחר עםהציבור ו(אה"כ) אמרו
הלל עמהם.
וענין זה שישנו ענין לאמר ההלל כסדר התפילה ,מודגש גם
בפסק אדהייז הניזל שכתב ומצוה מן המובהר לקרותו עם הציבור
מיד אחר תפילת שחוית" שהמצוה מן המובהרהיא לא רק בקשר
לענין הקריאה בציבור ,אלא גם בקשר לזה שיהי' מיד אחרי
תפילת שהרית (שכך תיקנו) ,ולכן "אם בא לביהכנ"ס אחר
שהתפללו הציבור שחרית ועומדים לקרות הלל והוא לא התפלל
שחרית,ישמי שאומר שאםאין לחוש שמאיעבור זמן ק"ש טוב

לו" שבלשון זה רצו"לשאין זה חובה כ"כ ,אלא שחטוב לו" מצד
ענין האמירה בציבור שעדיף מענין הסדר בתפילה  -לפסק

השוייע),

ולכן כותב כי,ק אדייש מהיימ שהיות ומרבותינו נשיאנו ראינו
השתדלותמיוהדתלקרוא הללדוקאאהריתפילתשהרית א"כרואים
שצ"ל השתדלות מיוהדת על סדר התפילה דוקא.
וא"כ היוצא מכל הנ"ל שאחד שאוחזלפני התפילה והציבור
קוראין הלל לא יקרא עמהם ,אלא יקרא לאחריתפילת שהרית עם
ם מצוה מן המובהר ,ואם אין מנין אחר
ציבור אחר ואזיקיי

ש"פ בהעלותך  -ת" תחא שנת נפלאות דגולות
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עדיף להקפיד על סדר התפילה ויתפלל תהילה ואח"כ יקרא הלל

ביחידות.

והנה בעצם אפשר לפרשה"מענה"הנ"לבאופן אחר קצתמהנ"ל,
שאפ"ל ששאלתההנואלהייתה האםבשבילהאפשרותלהאריךבתפילה
כדאי לומר הלל עם הציבורל התפילה ו"המענה" הוא שבקשר
הפצנייבורלפני התפילה -אע"פ שעי"כ
להענין האם לומר הלל עם
יחסר בסדר בתפילה -ע"ז "הוראה מפורשת לא שמעתי" שהלכה
מפורשת היא בשו"ע כנ"ל ,בכ"ז לא שמעתי האם הסידים היו
מקפידים ~ענין זה) יותר על סדר התפילה ,ובמילא (היות ולא
שמעתי) כשאין ברירה ונמצאיםלפני התפילה והציבור קורא הלל
(ואין מנין אהר) צריך לקרוא עמהם יהד כמ"ש בהשו"ע ,אבל
לנהוג כרבותינו נשיאנו שהיו מוותרים עלעינן
לכתחילה
התפילהבאכרדיאכיותומסתדרים באופן כזהלגמורהתפילה עםהציבור
ואה"כ לקרוא הלל ועי"כ להרויה ב' הענינים גם הלל בציבור
וגם כסדר התפילה (וכנ"ל שדוקא אז זה מצוה מן המובחר).
וא"כ הסיפור מרבותינו נשיאנו אינו ראי' מה לעשות במצב
כזה שאוחזלפני תהפילה האם יקרא עמם הלל או לא ,אלא עצה
טובה שלכתחילהכדא לעשות השתדלותמיוהדת שלאלהגיע למצב
יפילה) ולוותר על ענין התפילה באריכות,
זח מייאהוז לפנ הת
י למצב שיצטרך לשנות מסדר חתפילה שתיקנו
העיקר לא להגיע
לכתחילה ,ועצ"ע בכל הנ"ל למעשה.
* * * *

י

ח ס זו ת
.
4

קבלת הממ"ק והאויז"ל
הופ מיגאל חנוך גאלאמב
תושבהשבונה-
ו של
א .בגעיוך העבר העיר הרב ש.י .ה .שי' שלסוףימי
כ"ק אדמו"ר מהרש"בנייע עסקבלימוד ספר חפרדס להרמ"ק בפרט
וגם כתב הגהות וכו'.

ואולייש להעיר

:

ש"פ בהעלותך -תי'

מהא שנת נפלאות דגולות

13

דהנח בכלל מצינו שהעיקר הואנפי קבלת חאריז"ל ושבנוגע
י קבלה וסתרי תורה ,האריז"ל הוא הפוסק האחרון
לכל ענינ
י קמב ,חאג ע' קמה).
(-אג"ק ח"אע
וכן תמיד במקום שישפי' הרמייקופי' האריז"ל באופן אחר,
סומכים על האריז"ל (הורת מנהם תפארתלוי יצחק שמות ע'
קצה-ו הע'  ,)2וא"כיש לשאול על זהשמביאים בדא"ח גם מקבלת
הרמ"ק.

ב .ותנח בהגהות כ"ק אדמו"ר מהרש"ב נ"ע על הסידור עם
דא"ח ואציי
ן המיל בהערתו בגיליון העבר ,בל
מכתביכינקאדמו"רתתמצעי אודותנוסה לכחדודי"-שיסדה ר"ש
אלקלק ע"פ קבלת הרמ"ק ז"לואין תפרשבינו לקבלת האריז"ל,
' ספירות ולא שתחלק
אלא שזהו בסוד נקודות לבדדהיינו רקי
שאז
שבהכמה
הנקודה לאס כמו כתר שבחכמה וחסד
כו' נק'ספי'
וכשכלולים מבי"ע נקרא פרצוף כו' שזהו עיקר קבלת האריז"ל
אבל בכלל מאתיים מנה דממילא יש בו כוונת האריז"ל וד"ל"
(ועד"ז גם בסה"מ תרמו-ן ע' שלד) .וראח לקו"ש חכ"ד ע' 133
ובהע' .22

 )638מביא

בסגנון אחר איתא נראה שיחת ש"פשמיני תשמ"א (גםציין

הנ"") :הרמ"ק דיבר בדרגת תהו ,והאריו"ל בדרגת תיקון.

נראין הכוונה תהו ממש (שהרי הוא עולם הנשבר וכו') אלא
הכוונה לדרגת תהו שבתיקון (כי בתיקון גופאיש כו"כ דרגות),
והאריז"ל דיבר בדרגת תיקון שבתיקון (ע"כ) .ולכאורה הכל
עולה בקנה א' ,כי עולם התהו נק' עולם הנקודים ,להיות

הספירות שם בבחי' מקיפים וכו'.

עוד הובא שם לדוגמת הנ"ל בעבודת האדם :בתהילת היום
עבודת האדם היא בבה" נקודות ,ואח"כ במשך היום בבהי'
פרצופים שלמים.
וגם עד"ז בההפרש בין תהו ותיקון ,שהוא ע"ד העבודה
במדידת וחגבלח ,ולמעלת ממדידח וחגבלח) .ע"כ ע"ש.

הרי שבאמתאין המהשבין
קבלת הרמ"ק והאריאל,כי
באיזה אופן הם מגלים תורת הקבלה.

אם

מהא שנת נפלאות דגולות

 14ש"פ בחעלותך -חי'
מעין דכ"ז נת' ובשיחתלילי,,ט כסלו תשח"י) בנוגע לההפרש
שבין חסידות הכללית וחסידות חב"ד ,שהוא נגס] ע"ד תהו
ותיקון -מקיףופנימי.
וראח גם באג"קחי"דע' תו במענה על הצורך בחסידות חב"ד
דוקא ולא מספיק חסידותפולין ,וזלה"ק:

'יונקודת חמענחבזהחיא ,בדוגמת השאלה -מהו ההכרחללמוד
גם הגמרא נוסף שלימוד המשנה ...שעד"ז חוא החילוק בהנ"ל-
הבעש"ט וכו' באו הענינים נקודות נקודות...
שבתורת תלמ
ידיחב"ד ששמה מורה על מטרתה להבין ולהסביר
ובאח חסידות
הענינים הבא במשנה דתורת חחסידות .וכמו שבגמרא נתוספו כמה
ענינים ..עדת גם בהנ"ל ,ופשיטא שבתורת חב"ד נעתקה ג"כ
המשנחדתורתחבעש"ט ,זאתאומרת שבאה בה המשנהוגם ההסברה
ויש בכלל מאתים מנה "...עכלה"ק.

ג .אבלישלהעיר ,שכאן הל'"יש בכלל מאתים מנה" ,המאתים
קא על חסידות חב"ד ,שיש בו [גם] המשנח דתורת ההסידות-
י (היינו שהאריכות וההסברה שבחסידות חב"ד כולל ממילא
מנה
הקיצור דהסידות הכללית).
משא"כבכתביכ"קאדמו"רהאמצעיהנ"לסמהשכתב"..דממילא
יש בו כוונת האריאל ,"...משמע להיפך ,שקבלת הרמ"ק שהוא
בבחי' נקודות (ע"ד המשנה דחסידות הכללית כנ"ל) הוא המאתים
שכולל ממילא כוונות האריז"ל (שהוא ע"ד חסידות חב"ד כנ"ל).

י שבט תשכ"ג שמשמע (אם אפשרלדייק
ולחעיר גם משיחתי
ו שקבלת הרמ"קנכלל בקבלת
משם) שאמר כ"קאדמו"ר מה"משייט
חאריז"ל ע"ד בכלל מאתים מנח .וזח מתאים עם אג"ק הנ"ל אבל

אינו מתאים עם כתבי כ"ק אדמו"ר האמצעי הנ"ל.

ד .ואול "'ל בזה ,שהחילוקבין ב' האופנים ובהגדרת קבלת
יס לקבלת האריז"ס הוא ,שבהסידור שם (מכתבי כ"ק
הרמ"קביח
' שבט
אדמו"ר האמצעי) ,מדובר בהנוגעלכוונות ,משא"כ בשיחתי
שם ובאג"ק הנ"ל מדובר בנוגע להבנה והסברה.
והביאור בזה בד"א ע"פ המבואר בתורת מנחם תפארתלוי"צפ'
י שרה (ס' בראשית ע' קח ואילך) בנוגע להמושג ד"קיצור"
הי

ש"פ בהשותך -סי' מהא שמי
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ו"אריכוהנ"בעניניםשכליים ,שלפעמיםמצינושיש מעלה בהקיצור
לגבי האריכות ולפעמים להיפך.
וכמו שרואים החילוקבין הראשונים להאהרונים ,שהאחרונים

צריכים להאריך בפלפול וכו' עדשמגיעים למסקנא ,וגם אז אינה
באותה הפשיטות והאור כמו בספרי הראשונים ,שהם בשורות
ספורות ,מבארים דבר הקשה עד להלכה כו' והדברים מאירים.
והוא ע"ד החילוק בין ראי' לשמיעה ,ואינה דומה וכו' .עיין
בהמכתב המצויין שם( .ואגב ,כתיב שם שחוא פתנם כ,וק מופה
אדמו"ר .ואולי להעיר מסה"מ ליקוט ח"בע' רסס,מעין מ"ש
במכתבזו ברשימות כ"ק אדמו"רמהריי"ץנ"ע ובשם כ"ק אדמוי'ר
הצייצ).

"י

הרי שיש מעלה בהקיצור לגבי האריכות ע"ד מעלת הראי'
לגבי שמיעה.
ולאידך אמרו חז"ל (פסחים ג ,ב ,וש"נ)" :לעולם ישנה אדם
לתלמידו בדרך קצרה".היינו ,שמצד קוצרכלי השכל של התלמיד
זקוק לקיצור .הרי שעיקר המעלה הוא בהאריכות.

ומבאר בנה ,נעתק משםע' קט'?-
"כבהצר מדובר אודות היחסביןב'מדרי' שונותלגמרי בהבנת
השכל ,שנ עולמות שונים( ,כמו :משנה וגמ' ,ראשונים
יכיו"ב) הרי שבמדריגה העליונה והיכל הוא בקיצור
ואחרונים ו
:

יותר,

(ולהעיר וע"ד שבעולם היצירה "נכללים ט"ו שנים בסקירה
אחת" -דרמ"צ נט ,א ועוד -משם הע' ,)14
מכיון ששם נמצאתבג עצם הסברא,ומידרואים את האמת
כיללוישהשכל יורד למדרי' תחתונה יותר,
(ראה מכתב הנ"ך .וכ
זקוקים לתוספות אריכות וביאור כדי שיוכלו להבין את השכל,
נוע"ד החילוק שביןראי' לשמיעה :דבר שבחוש הראי' רואים את
כולו "כהרף עין"  -צריכים אריכות זמן כדי לקלוט בחוש
השמיעה (שם הע' )16ן.
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שזפ בהעלותך -תי'

מהא שנת נפלאות דגולות

משא"כ כאשר מדובר אודות היחסבין ב'מדרי' מאותו עולם
שכלי חרי אדרבה :סברא נעלית ועמוקה יותר זקוקה לתוספת
אריכות וביאורכדי שיוכלו להשיג את העומק שבה ואילו סברא

פשוטה יותריכולים להסביר בקיצור" ע"כ.

ובהרי  17שם,
"ועדיה בהשפעת השכל מרבותלמיד ,שנמשכה בזה רק הפשטות
שבהשכל,ולכןהייה כבלשון קצרה" נמשא,,כ "ברבחמשפיע חשכלח
לבי תלמידים א' הכס וא' תם ,שמה שהחכם מבין בדיבור א'
יצטרך התם ריבוי דברים נדרך מצותיך קיד ,ב ובכ"מ)  -כי
מכיון שלגבי התם ח"ז שכל עמוק לפיכך צריך"ריבוי דברים").
ע"כ ,וע"ש חמשך הדברים בארוכה.
ואפשר לומר ,שע"ד הנ"ל הוא גם החילוק בין כוונות כו'
והסברה,וחיינו שבדרגה עליונה ,למי ששייך לכוונת חרמ"ק הרי
בהנקודה רואה כל האור .והקיצור הוא רק מיעוט בכמות אבל
ריבוי באיכות (מיעוט המהזיק מרובה -וע"ד רגעא הדא המבואר
לעיל שם וע"ד ענין הראי' .וע"ז שייך לומר שהנקודה הוא
המתאים הכולל ממילא האריכות (מנה) בהסברת הכוונות.

משא"כ בדרגא נמוכה יותר ,ב"עולם ההסברה" (וכל' הידוע
"מצוה לגלות זאת החכמה" ,עד לחוצהע"י חסידות חב"ד) .בזה
' מובן
חעיקר חוא אריכות חחסברח,כי מקיצור לחוד לאיחי
כדבעי והאריכות כולל ממילא גם הקיצור לכלל מאתים מנה)
כו' -.וכ"ז בדרך אפשר בלבד.
(וישלהעירמענין מספר המרובהומספר המועטשלפעמים מספר
המועט הוא בדרגהעליונה דוקא כמו אחדים בכתרואלפים ורבבות
במל ולפעמים להיפך שהרבבות בכתר ואלפים במלכות .ובד"ה
ביום השמע"צ תער"ג (המשך תער"ב פפ"ו ועוד) מבואר שהחילוק
הוא ג"כ
שלמעלה לי'ושת.רהריבוי הוא בהאור ולמטה יותר הריבוי
הוא בהכלים וכו'

והרי מהחילוקים בין ראי' ושמיעה הוא ע"ד ההילוק בין
אורות וכלים ,כי בראי' העיקר הוא ה"אור" ולא נרמז כ"כ
התחלקות הפרטים (כלים) ,משא"כ בשמיעה (דרגא נמוכה יותר
כנ"ל) צריכים ריובי דיבורים כדי לקלוט הכל .ועד"ז אפ"ל

ש"פ בהעלותך  -ת" מהא שנת נפלאות דגולות
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בנוגע לקיצור ואריכות שבדרגא עליונה יותר (היינו "בעולם
הכוונות") הקיצור הוא רק קיצור ומיעוט הכלים אבל האור הוא
בריבוי גדול  -ע"ד ראי' .משא"כ בדרגה נמוכמ יותר ובעולם
"ההסברה") צ"לריבוי כלים -אריכות בכדי לקלוט כל האור -

ע"ד שמיעת).

ה קשר בהנ"ל לזה שהעיר הרב
ומעתהישלעיין האםישאיי
ו .בעלמא דין עסק כ"ק
הנ"ל בגליון העבר שדווקא בסוףימי
אדמו"ר מהורש"ב נ"ע בקבלת חרמ"ק  -ואולייש להעיר (עכ"פ
בדרך אפשר) שבשיחת "'ט כסלו הנ"ל נת'בחענין דקבלת הרמ"ק
שמדבר בעיקר בתהו כנ"ל ,ושבעבודת הנפש הוא ענין הרצוא
והצמאון לצאת מהגוף.

גם יש להעיר משיחת י"ס כסלו דשנת תש"י ,חהתוועדות
האחרונה ברבים של כ"ק אדמו"רמהוריי"ץ נ"ע (ראה פתה דבר

בלקו"ד ע'  )1154בסעי' ג'" :בד"כ רעט מען דאךקיצורידיק".
* * * *

הממוצעבין בעלהי

למדבר

י יהונתןד.רייניץ
הי
-תושב

השכונה-

באוה"ת בשלהע' ולא"ע מבואר בארוכהבענין חד' בה" דומם

הי צומה מדברשיש מדריגה ממוצעתבין כל אהד מהם" ,וכןבין
ילמיצו הממוצעהיא הקוף".עי"'ש .ומקור הדברים הוא בשיה
ח
שער דרושי אבי"ע פ"נ .וכ"ח גם בהמשך מים רבים תרל"ו ע'
קנה .ובסהיומ תרנ"ט ע' קצ.

אמנם בסה"מתרכ"חע'קעזכותבכ"קאדמו"רמהר"ש":ציפור

המדברת כו' שהיא ממין הבעלי הי ועכ"ז היא מדברת ,והיינו
להיותת הממוצע בין הבע"ה ובין המדבר" .וכ"ה בד"ה תקעו

בחודש בסה"מ תרל"ג ח"ב (נמצא בדפוס) .ובאגרות קודש לכ"ק
אדמו"ר מהר"שע' צח ונעתק לקמח.

ובסהיימ תרלייו חייב עי תעט נשם הוא הנחת כייק אדמוייר
מהורשיוב מהמשךמיםרביםהנ"טמביא אתב'הענינים שבהממוצע
בין הי למדבר .וז"ל שם" :ובין בע"ה למדבר יש ג"כ ממוצע
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שייפ בהשותך -תי'

ההא שנת נפלאות דגולות

והוא קוף שעושה כל מה שרואת שהאדםנעושה] ,ומ"מ הוא בע"ח.
או עוף חנקיגרפיקאי שהואיכול לדבר ועיקר מעלת האדם הוא
מה שהוא מדבר ,נאמנם חעוף)אינו בעל שכל כ"א מדבר ,וה"ה
ממוצעיםבין בע"ח למדבר".

אפ ציפור המדברת הממוצעבין הי למדבר
והנה בגוףהענין מ"שכייקאדמויירמהרייש שהציפור המדברת
הוא הממוצעבין החי למדבר,יש להעיר מהמשך תערבב הגבעי
י
תתקה ,וז"ל שם :יועיקר מדריגת המדבר שיש בו כח הדיבור,ב
חדיבור שמצד המוצאותיכול להיות גם לא במדבר ,וכידוע שיש
ציפור המדברת ע"י שמלמדים אותה תנועת המוצאות ,ואינה
במדריגת המדבר ,ואינה נמנית בהממוצעים שבין הי למדבר
תמבואר בע"ה שער דרושי אבי"ע פ"נמפני שאין בה כח הדיבור,

ומעלת המדבר הוא כה הדיבור".

ויש לבאר אתדברי כ"ק אדמו"רמחרייש שכותב שחממוצע הוא
ציפור חמדברת (ולא הקוף),כי עיקר טעלת האזם הוא בזיכורו
שלכן נקרא "מדבר",ובענין זה הציפורהיא הממוצעת דאף שמובן
שהדיבור שלה אינו כדיבור האדם ,מ"מ היא נחשבת כמדריגה
ממוצעת ,שכל ממוצע הוא למעלת מדרגה התחתונההימנו ,ולמטה
מדרגה העליונה ממנו ,וכמו"כ הציפור המדברתהיא למעלהממין
חחיכיון שיכולה לדבר ומ"מ אינה מגעת למדריגת דיבור האדם.

אמנם מ"ש בע"ה שהקוף הוא הממוצע ,שבפשטות הכוונה לזה
שהקוף מהלך על שתי רגליוכבני ארס,אינו מובן כ
האדםמהלי
מעלת"ככי
אינה
מהלךעלשתיים או מהלךעלארבע ,דסו"סעיקר
י אם מה שהוא מדבר ,ובענין זה
במה שהוא מהלך עלבי
קרובהריגולתירוכ
להיות הממוצעת ביניהם.
הציפור המדברת

האם לציפור המדברה יש כוה הדיבור בנפש
באגרות קויש לכייק אדמוייר מחריישנייעעי צח כותב :יאנו
רואים שיש ציפור המדברת כמו פופיגאי וכו' ,כי גס כל הבעלי
היים יש להם נפש וקקה מע"ס דנונה ,ועכ"ז אינם מדברים
שאינו מאיר בהם כח הדיבור בגילוי שיפעול פעולתו כ"א רק
בהעלם או דרךמקיף ,אבלהציפור המדברתלפי שהיא ממוצעבין
הי למדבר מאיר בה הדיבור דנוגה ג"כ כו' .ובאמת יכול להיות

ש"פ בהעלותך -סי'

מהא שנת נפלאות דגולות
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זה גם בכל הבע"ה רק שאינו מאירבגיל כנ"ל ,ולעת המצטרך
וי בבהמה כמו שמצינו
יכול להיות שיאיר ויתגלה הדיבור גם
י האתון כו' ,זהו מהכ'
באתונו של בלעם כמ"ש ויפתה ה' אתפ
דנונה כו' ,לכן יכול להיות לפעמים התגלות ההכמה והדיבור
כף .וגם אנו רואים שיכולים ללמד הבע"ה שיבינו מה שידברו
אליהם ,שבעצם טבעם אינם צריכים להביןכו' ,אךלדברינו הנ"ל
אתי שפיר" .עכ"ל.

 4בנפשם כח
היוצא מדבריו הוא שבאמת לכל הבעליהייםי,
הדיבור דנונה רק שחוא בהעלם ,ובציפור המדברת כוה הדיבור

דנוגה הואבגילוי.

אמנם באוח"ת בשלה ע' שצא מבואר (לכאורח) באופן אחר,
וז"ל שם" :רק חאדם נקרא מדברולא הבע"ה ,ואע"פ שנמצא מבטא
לעוף הזרזיר והפופגאי ,אין זה כלל ענין הדיבור ע"ד הנ"ל
באדם שאותיות הנפש מתגלים בהמוצאות ,משא"כ צפצוףעוף הוא
שמתנועות המוצא מתהווה צפצוף ולכן לא יוכל רק המילות
שלמדוחו בנ"א לבדו ולא זולתו ,והיינו מפני שאין בנפשו
האותיות כלל ,זולת נמה] שמלמדים [אותת להוציא התנועות
והצפצוף ע"י המוצאות ,כהוצאת הקול מהכינור שההכאה על
הכינור הוא הסיבה והקול הוא המסובב ,וכך הוא בצפצוף עוף
שזחו היפול מדיבור האדם ,ולכן א"א להציפור לדבר רק התיבות
והמילות שמלמדים אותה לעשות בהם התנועות בהמוצאות שהם
הסיבה לדיבור שלה ,וע"כ אף הציפור המדברת לא נק' כלל נפש
המדברת מטעם הנ"ל שאין זה ענין דיבור כלל ,כי עיקר פי'
דיבור הו"ע כוח הדיבור שבנפש שבו קבועים צורת הכ"ב אותיות
רוחניים ומשם נמשכים למוצאות הפה ,וזה אינו ר"ק באדם".

יה

עכ"ל.

וכויה באוהדת מצורע (כרך גי) ע' תתכא" :איך מלמדים
הציפור לדבר שאין בה אותיות בנפשה שהרי היאחי ולא מדבר,
אלא צ"ל דבציפור באמת הדיבורבענין אהר ע"ד הוצאת הקולות
מכלי זמר ,ולאיוכל לדבר רק ע"ד הכנה כמוכלי זמר שמכוונים
איךלהוציאקול ,משא"כ באדם המדבר כשרוצהלומראבגיידממילא
מדבר כו' ,ולכן נק' זה הדיבור שלעוף רק' צפצוף ולא דיבור
אמיתיי' .עכ"ל.
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י תהא שנת נפלאות דגולות
ש"פ בהעלותך -חי

ואוליישלומר שמ"שכ"קאדמו"רמחר"ששלציפור המדברתיש

כה חדיבור חנה אי"ז כוה הדיבור הרגיל דבמ'א נשבנה מדובר
יהריאין לה את
באוה"ת שם] אלא חוא באמת סוגדיבור אחרכ
היכולת לדבר מעצמה ,רקשע"י חמוצאותמוציאהקולותשמלמדין
אותהנוכסו בהדוגמא שמביא שם מאתונו של בלעם שהדיבור שלה
י האתוח ,אלא
לא ה" מצד עצמהכי אםע"י שויפתה ח' אתפ
שמ"מיש בנפש שלה כחלהניע את המוצאות כשמלמדים אותח או
ע"יציוויוע' ,ולכן אף שאין דיבור זה כמו דיבור דבנ"א מ"מ
כיון שא'דמיון ביעיהם לכן אבשר לקרוא ממוצע בין חבש'ה

לבה" המדבר .ועצ"ע בכ"ז.

נולהעיר מלשוןכינק אדמהיר מהריששלציפור חמדברתיש כח
"האבור דטגה" ,משא"כ באוה"ת שם מדבר בנוגע לכח חדיבור
ע"ד תרגיל .אך עצ"ע מהובחי' חדיבור דנונה).

...

*

שו נ  1ת
אמירת יקום פורקן הב' ביהיר (גליון)
הס' לוי"צ הזקלבייץ
-תלמיד בישיבה-

בגיליון העבר (הה"ש  -ש"פ במדבר ןתרד"ט) כתב הת' י.ו.
ד .מ .בנוגע לאמירת "יקום פורקן" חשניו"מי שברך" בציבור.

שגסיי וס"א ,תפלית כה"ש ומהיור ר"ח כ'"יחיד המתפלל
אינו צריך לומר יקום פורקן זח ולאמי שברך" ,ומשמע שאין
חיוב ,אבליכול לאומרם.

בסי' ההילת ה'":יהיד חמתפללאינו אומר ,"...משמע שאינו

אמרם גם כשרוצח.

כמהזור יוהכ"פ":יחיד המתפלל בביתואינו אומר "...משמע
שדווקא בביתואינו אומר...

ש"פ בהעלותך -הי' שהא שנת נפלאות דגולות
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והעיר מסידור הרוקח "..יפיש הייכון ,הכל יאמר כאדם
המדבראליהם" ,וכןמסי' המקובל הר' הירש ש"ץש"והשני בנוכח
מדבר של קהלף'.

ולכאורהיש לתווך ע"פ מח שחביא בעצמו משני חסידורים
דלעילי
שבשיןההיאמדובר שנמצא בבהכנ"סויש שםציבור רקשאינו
מתפלל עמהם ,שאז יכול לאומרה ע"ד "כאדם המדבר אליהם",
ומפלל על "קהלא קדישאהדין ,"..וכן"מי שברך ..את כל הקהל
הקדוש הזה"...

ובסי' תהלות ה' מדובר כשמתפלל ביחיד ואין
ציבור ,ומשו"עאינו אומר (גם כשרוצח).

נמצא אתו

ובמחווריוהכ"פ עפצם מדובר שנמצאבביתו (ובפשטותאיןעמו
מנין -והואיחיד) ג"כאינו אומרם.
* * * *

בת היענה (גליון)
הר5אליי מטיסוב
-תושד

הש15נה-

בגליון הערות וביאורים (ח שבט תשנ"ד) ע' 40מציין לכ"מ
ע"ד 2ןוהיענה :שערדרושי נקודות פ"א .באוצ"ה ובהגהתהרמייז
~דרוש המקביל לע"ה שם) .מדרש תלפיות .סידוריעב"ד .מאמרי
אדה"ז עת"ת ח"א ע' קא .שע"ת ח"ב כט ,ג .ס' תורת מנחם
(התוועדויות תש"י) ע' .167

ויש להוסיף

:

רמ"ז לזה"ב דרכ"ה ע"ב :שב' סגולות הן אלהעינים א' חיא
הראי' והכרה שהדבר הנראה מצטייר כאישון בתעין של רואה
והמביט ,ב' היא שחרואה שולה ניצוצי אורו שיש בהם עצמיות
גמור כמ"ש הרב ממשל בת היענח כו' .והובא באוה"ת תשא ע'
איתתלא .ובאוה"ת יוהכ"פ ע' א'תתקצה.

 22ש"פ בהעלותך -תי'
וכןישלציין עוד :במאמרי אדהייז עה"ת ח"ב ע' תשעז .ס'
מאמרי אדמהאמ"צ בראשית ע' תקיד .המשך תער"ב ח"ג ע' אית
לז"ל שגז :בע"ח שער א"א פי"ד שע"י הסתכלות או"א או זו"נ
בא"אכוי זהו שהואבחי' הארה בלבד כו' אך ממ"ש בע"ח בשער
הנקודים פ"א ממשלביצת בתהיענהשנולד האפרוחמן ההסתכלות
וכו' וזח יורה היות כח ממשית בהסתכלות העינים כו' הרי
שאור חרא" חואבהי' אור ממש כו'].
מהא שנת נפלאות דגולות

ובסח"מ תקס"ט ע' קיב ,ז"ל :וגס בע"ח מבואר אות ומופת
לזהמןהעוףהידוע ששמו ראה והטעם שנק' בשם זה הוא מצד חוש
כה הראי' שבו כו' שיש התגברות בחוש הראי' שלו להוליד כו'

ע"ש.
רא.

וראת עוד ע"פ עימך יונים

בסח"מ תקס"ד ע' קמב .קנז.

* * * *

