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"יחי
נלציין

ההיש

שה"באקס" לשים הערות אשר בבית רבינו שבבבל ,770

נמצאת לצד צפון של הספר"לעניני גאולה ומשיה ,במערב].

כ"חמיון -ש"פ קרח ה" תהא שנת נפלאות דגולות

שי
שיטת הש"י

חו ת
במרות רונה

חות אברהם יצהל ברוך גערליצקי

-ר"מגישיגה-

בשיהת קודשפ' תבא תשמ"א נתבארבנוגע למ"שרש"י (שמות
) בנוגע לעריפת פטר המור דמיון שהוא הפסיד ממונו של
יג,יג
כהן לפיכךיפסיד ממונו ,דמוכה דסביללרש"י דאף קודם נתינה
י בהדין דמתנות כהונה י"ל בב'
ח"ז "ממונו של כהן" ,כ
אופנים :א) דזהו"ע של אישור והיתר ,היינו שיש רק מצות
נתינה ואם אינו נותן מבטל המצווה כו' ,ב) שהוא ג"כ דין
ממ31י ,דגם לפני הנתינה יש כאן ממון ששייך לכהנים ועי"ז
שאינו נותן " 1בזהענין של גזלעיי"ש ,וראה גם לקו"ש פ' בא

תנש"אמעייהי.

ול זה " 1לבאר גם שיטת רשפי בעניןמכירי כהונה שכתב
ןפיל,א ,ד"ח במכירי כהונה וז"ל :הילכך כיון דמילתא
בגיטי
דפשיטא הוא דלדידהויחיב לחו אסהי שאר כהני דעתייהו והוה
כנטשן דמטילידייתודהוי עכ"ל ,וצריך ביאור דלמה נימא דעי"ז
ששאר כהנים תתייאשו ח"ו כמטילידייהו דהני אף לפועל אכתי
לא נתן לחסו (וראה ב"ב קכג,ב ,שהתוס' בד"ה הכא נתארוהענין
באופן אחר) ,וי"ל בזח עפ"י המ'ל דרש"י לשיטתו דהוה ממון
כהנים גם לפני הנתינה ,דחנה בלקו"ש השב פ' ויקרא הביא
דברי המקנה לגבי קנין ד' אמות שכתב רש"י וב"מ י"א) דאמרו
חכמיםשאין אחרשאינו בתוך ד"ארשאי לתפסו ,וקשה למה אמר
הש"י בלשון שלילה ולא בלשוןחיובז וביאר שם דקניןבעינן רק
כש"כ גם אהר שיכול לזכות בו ,אבל במקום דליכא אהר שיכול
לזכות אי"צ זה לעשות אפילו קנין דבדרך ממלא ח"ז שלו,
ובמילא בהאשתיקנוהכמים בד"אדאין אהררשאי לקנותו במלא
ה"ז שלו ,והביא ראי' מאדם הראשון דאמרינן שהכל ה" שלו,
כיון שלא ה" אהר בעולם שיכול לזכות ,וביאר שם בהשיחה
דדברי המקנה אפשר לומר רקאינימא דהפקר הוהקנינו של כל
העולם ,דבמילא אפ"לדכיון דאהרים אינםיכולים לזכות נשאר
במילא קנינו של זה שיש לו בו קנין מעיקרא ,אבל אי נימא

כ"חסיון -ש"פ קרת הה חהא שנת נפלאות דגולות
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דהפקר אינושייך ל שהוא כלל אינו מובן סברת המקנה
כי
ש
אחרמייכול לזכות סו"ס במה קנה הוא עיי"
אפילו אם אין

ואכמ"ל.

.

דלפי"ן ",ל גם לענין מכירי כהונה ,דכיון שנתבאר דשיטת
רש"י דגם לפני הנתינה ה"נ ממון כהנים נדשייך לכל שבט
כהונכן במילא מובן היטבדעי"ז דאסהי שארענייםדעתייהו ח"ז
במלוא שלו כיון שיש לו קנין מעיקרא ,אבל אי נימא דלפני
הנתינהאין זה ממון כהן בכלל למה נימאבמכירי כהונה דהוה
כמטילידייהו.
ובב"ק סו,א ,איתא :אמר רבהשינוי קונה כתיבא ותנינא,
כתיבאוהשיב את תגזלה אשר גזל מה ת"ל אשרגזל אםכעין שגזל
יחזיר ואם לאו דמים בעלמא בעילגילומי ,תנינא הגוזל עצים
ועשאן כלים צמר ועשאן בגדים משלם כשעת הגזילה ,א"נ לא
הספיק ליתנו ולראשית הגז] עד שצבעו פטור אלמאשינוי קונה
כו' והנה בהא דהביא רבה גםמתניתין דראשית הגז דלא הספיק
ליתנו עד שצבעו פטורדשינוי קונה ,לכאורהאין זה אותו הדין
ממש שבגזילה ,דדין דשינוי קונח בגזילה הוא דין מיוהד
בגזילה ,משא"כ בראשית הגז דאין כ
רקאן דין גזילה ,כיון דאכתי
לא מטיליד כהן ,ובפשטותיש לו
ן
ה
כ
ל
ת
ו
צ
מ
"
נתינה"
וע"י
השינוי פקע מצוותו ,כיון דנעשה כהפך אהר ,נמצא שהראי'
מראשית הגז הוא רקדע"ישינוי נעשה הפץ אהר ובמילא בראשית
הגו נפקעדין נתינה ובגזילה ה"ה קונה החפץ ,וכן כתב הגרי"ז
בהל' גזילה ואבידה פ"ב הט"ו ,ובהי' בסוכה ל,ב.עיי"ש.
אלא דממ"ש רש"י הכא"דקנייהבשינוי" ,וכ"כ לקמן בריש
ן אהד ,אף דאל
הגוזל עציםעיי"ש ,לניחורה משמע קצת שהםדי
דלפועל דע"י השינוי נפקע ממנו דין נתינה נמצא שכל הגיזה
הוא שלו ושייך לומר בזה ד"קנייה בשינוי" ,ובפרט לפי מה
שנתבאר בקו"ש כאןדשינוי פועל דנפקע ממנוחיוב השבהובמילא

ח"ז שלו ,א"כ גם הכא שייך לומר עד"ז דעי"ז דנפקע היוב
נתינח נמצא דזהו שלו ,אלא דמ"מאין זהדמיון גמורכיון ששם
י
ח"ו קשה זה עכשיו ,משא"כ הכא הי' כל הזמן שלו ,גם הר
מבואר בכ"מ דלרש"י הפי' הוא שהשינוי עצמו הוא מעשה קנין
ולא כהקו"ש.
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כ"חסיון ש"פ קרה הי' ההא שנת נפלאות דגולות
-

ולפי מה שנתבאר בהשיחה דשיטת רש"י במתנות כהונה דגם
לפני הנתינה לכהן " 1בזה ממון כהן של שבט כהונה,י"ל הכא
קאי רש"י לשיטתו ששייך דין שינ קונה בראשית הגז כמו
זוליו משגט כהונה ולא ליתנו
י באופן שרוצה למ
בגזילה,כיאייר
ו ,ובמילאיש בזהדין גול ,אלא דכל ומן שלא
לכהן דלכן צובע
צבעו אכתי קנוי הגיזה להכהנים כיון דהות בעין ,אבל ע"י
שהינוי ה"ה קונה זה ,וע" רא"ש חולין פי"א סי'בי וז"ל :לא
הספיק ליתנו לו עד שצבעו פטור ,כיון שנתמיין לגוזלו מן
תכהן ושינחו קנאו בשינוי וכמאן דליתנחו דמי כו' עכ"ל ,וזחו
כפי שנת' ,נו
לבנקבאופן שלא נתכוון לגזול באמת נימא שהשינוי
מצות נתינה ולאקניח.
פועל רק

וע" חולין קלם ,המזיק מתנות כחונה או אכלן פטור לשלם
ומביא שםב'טעמים או משוםדכתיב"זה" דמשמעשחחיוב הוא רק
כשהםבעין ,או משום ממון שאין לו תובעין ,והתוס' שם בד"ה
ואב"א כתבו נפק"מלפיב' הטעמים דלטעם הא'שיש גזה"כ ד"זה"
 ,משא"כ לטעםהבי משום דהוה ממוןשאין
פטוראפילובידישמים
לו תובעיםחייבבידי שמיםעיי"ש ,אבלבהי' הר"ן שם חולק על
התוס' וכתב וז"ל :ומשמעלי דה"ק כיון דמתנות כהונה ממון
שאין לו תובעין הוא נהי דכי איתנייהו בעינייהו חייב משום
י ליתנייהו בעינייהו אין כאן מצוה ולא דין ממון,
מהציולהכ,ך כ
י שמים
לצאת
ו
ל
י
פ
א
ד
ה
א
ר
נ
,
י
ר
מ
ג
ל
ר
ו
ט
פ
ך
כ
י
פ
ל
ו
יד
לי
פטור כו' דהכאאי לאמחייב משום מצוה משום מאימהייבכו'
עכ"ל .וי"ל שהר"ן סב"ל דלפני נתינהאין שוםדין שהוא ממון
י שמים.
כהנים כלל ולכןאינוהייב אפילו לצאתיד

והנה הכא כתב רש"י" :דאין כהן יכול להזמינו בדין דיכול
לומר לאחר אתננו" דזהו טעםהשני שבחולין דחת ממוןשאיןלו
תובעין ,וכן "'ל הוא כוונת רש"י לקמן בריש הגוזל במ"ש
"דאכתי לא מטאליד כהן"דהיינודאין כהןשיכול לתבוע ממנו,
ולפי הנ"ל שנתבאר בשיטתרשויי דגםלפני הנתינהיש כאן ממון
י שמים ולא
כהנים מסתבר לומר דגםלרש"יחייב עכ"פ לצאתיד
כשיטת הר"ן,ולפ"'זיש לבאר הטעם במ"שרש"ידלפני שצבעומי

שחטפו זכה בו וכבר שקו"ט בקו"ש כאן בטעם הדבר,ולפי הנ"ל
י"לכיון דגםלפני הנתינת ח"ז ממון כהנים לכןמי שהטפו זכה
בו ,וא"ש ג"כ דאי נימא דסב"ל לרש"י כהר"ן למה הוצרך לומר
בכלל דקודם שצבעומי שחטפו וכה ,הלא אפ"ל בפשטות דלפני
שצבעוישעליו מצוות נתינה משא"כ אחר חצביעה פטור לגמרי,

כ"חסיון-

ש"פ קרח הי' ההא שנת נפלאות דגולות
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ולחנ'ל "'ל דכיון דגם אחר שצבעוחייב עכ"פ לצאת יד"ש ,לכך
ביאררה"י חנפק"מ דמקודם אם חטפו זכת או לא משא"כ לאחר
שצבעו ,ומל דסב"ל לרש"י דרק בהגיזה עצמה כשחואבעין שיש
בזח עצמתדין ממוןכחנים בכללמועילתפיסת ,אבל לאחר שצבעו
וישעליו רק חיוב דמים ובמעות אלו שחטףאין לו שום בעלות
לא מועיל שום תפיסה.
****
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4
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4

הערה בתורה פני

הרג פלופ יעקב חון
תושגהשנונת-
בלקוי'שחייב ל 506סיפר כ"ק אדמו"ר מח"משליט"א שבערב
שבת וערב יו"ט חי' כ"ק אדמו"ר מוחרי"'צ שם גפרור מתחת
לשפופרת חטלפון שבחדר
תתפלחאשבליוו.כ"ק אדמו"ר ימוחרש"ב) מ"עבכדי
שיוכל לשמוע את
באג"ק חכ"ב (חנמצא בדפוס)ע' תפא במענת לשאלתאולינוכל
ללמוד מזחחיתר עלמיקרופון בשבת אם אותו חמדבראינומכוין
לדבר לתוכו מבאר כ"ק אדמו"ר מח"מ שליט"אש"אינו דומת כלל
לענין חמיקרופון" וע"שג'ביאורים.

ולפלא שב"תורת מנחם" חתוועדויותהישי"תע'  6נעתקסיפור
ות ובהשמטתענין עקרי זחשחי' זח בש"ק?!

כ"ח,סיו 7ן ש-פ קוה הי' תהא שנת נפלאות דגולות
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היי
4

סמא

ד1

ת

4

תשתאישי
ט' שיא לאב שתא
גיאה
למטמא-
"-אי

בסה"מ תש'ד ד"ה ואםנתתי לךגו' מבארהענין דהמשהכלי
ן במלחמה הרוחנית בנפש האדם ,ומבאר שם (ע'  )102ההפרש
זיי
בין אלה לרומה וז"ל "...ויש ההפרשבין אלה לרומה,כי במדות
נה"ב "4ביבהי' הא' תאות היתר והב' תאותאיסור הנמשן מוע
י להכותו בשבט ...אבל בהי' תב'
ד13גה .ולנגד בה" הא' ד
צריכים להחרימה מכל וכלע"י הרב ורומה.
וצריךביאור במה שכתב דתאותאיסור נמשך מרע דאגהדהרי
בתניא פ"ה מבאר דכה חמתאוה לדברים האסורים הוא שדמשדין
נוכראין שהואיצר הרע של אומותעו"גשנפשותיהם משלשקליפות
הטמאות.

משמע משם ,דמצדקליפתנוגהמצ"עאיןשייךשיתאוהלדברים
האסורים ,ומה חכוונה "שנמשך מרע דנונה"?
הערת

תמער3ת:

ראה לקו"ש הלקה' במדברב' הערה  51וזלה"ק"ומה שגםאיש
הישראלי מתאוה לפעמים לדברים האסורים ,הוא מצד שההיות
שבדברים המותרים כשאוכל למלאות תאוותו "נכלללפי שעה ברע
גמור שבשלש קליפות הטמאות" (שם פ"ז),והרי המאכל נעשה דם
ובשר מבשרו  -לכן נטמאה נפשו הבהמית בטומאת "שד משדין
נוכראין" עכלה"ק.

הרי דזה גופא מה שנטמאה נפשו הבהמית בשדמשדיןנוכראין
הואמפני שאכל תאות היתר ,והרי תאות היתר נמשך מרע דנוגה
כמבואר בתניא פ"ז ,ומצד זה יש לו שייכות לג' קליפות
חטמאות ,ולהעיר מתניא פכ"ט (לוס) "שהרי כה המתאוה שבנפשו
הבהמית יכול ג"כ להתאוות לדברים האסורים שהם נגד רצונו

ית"'.

....

כ"חסיון-

ש"פ קרח הי' תהא שנת נפלאות דגולות
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ביאורית במניא סוף פמ"ה

הח'ייש
ף יצחק סילסולן
קבוצה תות"ל4

-170

בס'התניאסוף פמ"ה מבאר דרךישרלפניאיש לעסוק בתומ"צ
לשמןע"י מדתו של יעקבאבינו ע"ה שהיא מדת הרחמים לעורר
רחמים רבים במחשבתו תחלה לפני ה' ש ניצוץ אלקי המהי'
נפשו ,והוא סוד גלות השכינה.
ומסיים חט-ק שם וז"ל :והנהע"י זהיכול לבואלבהי' אהבה
רבהבהתגלותלבוכדכתיבליעקב אשרפדה את אברהםכמ"ש במ"א
עכ"ל.
והקשו בקונטרס לקוטים ביאורים לה"ר אברהםצבי ברודנא
ז"ל ובליקוטי ביאורים לתניא מה"ר יהושע קארף דלכאורהאינו
מובן ,דאהבת אברהם היא מדריגת אהבת עולם וכמבואר בלקוטי
תורה בהעלותך אות ג' החילוקבין האהבה של א"א ע"ה שהוא
בהי' אה"ע והאהבה של אהרן שהוא בה" אהבה רבה .ע"כ השאלה.

ועיי"ש מה שנדחקו לתרץ.

ולהעיר ,דלכאורה יש לבאר שאין הכוונה בתניא שם להביא
ראי' מהפסוק ליעקב אשר פדה את אברהם שיכולים לבואלבחי'
אה"ר דווקא ,כ"א שהפסוק הוא ראי' שע"י מדת יעקב יכולים
לגלות בהי ,אהבה בכלל בלבו וכן שמעתי מהרה"ה המשפיע ר'
יואלשי' כהן.
ויש להביא ראי' לביאור הנ"ל מדסיים בתניא שם "כמ"ש
בס"א".

וכוונתו בפשטות הוא להמבואר בסוף פל"ב בתניא (וכןציין

ה"ר שוחט שליט"א בהמראי מקומות לתניא).

והרי שם בסוף פרק ל"ב מ"כ אינו מבואר שע"י מדת יעקב
יכול לבוא לבחי' אהבה רבה ,כ"א שבכלל מדת יעקב מעוררת
האהבה.
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"4חסיון-

ש"פ קרח ה" תבא שנת נפלאות דגולות

' באור התורה פ' בהעלותך עמ' שלח
ועודיש לבאר דחנהעי
הובא דבריו בקונטרס ט"ו סיון היתנש"א הערה  35וזלה"ק:
ן שלא שאברהם לאהגיעלמדריגת אה"ר דאהרן ח"ו,
והמשכיליבי
אלא זהו כמו שבמ"ת נמשך הכה לישראלשיוכלו להמשיך אוא"ס
ל"י מצוות מעשיות מה שלא זכה לזה אברהם ,עכ"ל.
וע"ע בס' הערכים חב"ד שרךב' עמ' קכ" 0שהסביר שהאהבה
דאברהם,היא האהבה והתשוקהלבה" הסובבומכיוןשבחי' הסובב
יש לו איזה ערך ושייכות להעולמות ,לכן גם האהבה שבבה" זו
 אף שבאה מלמשה ,מ"מ המשכתההיאע"י קדימת האתעדל"תבבהי' אהבת עולם.

משא"כ האה"ר דאהרן היא -הדביקות בעצמותוית' ,ואהבה
זו באה מלמלטה באופן פתאומי מצד עצמה עכ"ד.
הרי דמבואר מכל זה דגם לאברהםהי' לו בה" אהבה רבה.

ועפי"ז מובןדשפירמביאראי'בתניא שם מהפסוקליעקב אשר
פדה את אברהםשבכדילהגיע למדת אברהםלהיות התגלות אהבה
רבה בלבו (פ"שיחיי אהבה ותשוקה לבהי' סובב) הואע"י מדת

יעקבאבינו ע"ה.

****

פ שו ט  1ש ל מ ק ר א
4

.. . . .
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4

-

ישע לקיחה אצלצניאים

הרב תעלוועל ואזעבכלום
תושבהשכונה-
בפירש"י ר" 1פרשתינו ד"ה ויקח קרה :ד"א ויקה קרח משך
ראשי סנהדראות שבהם בדברים כמו שנאמר קח את אהרן(ויקרא
ה,ב) .קחו עמכם דברים (הושע,יד,ג) ,עכ"ל.

וצריך להבין

:

ס"ה סיון-
04ענין זה ,שהלשון של קיהה הנאמר אצלבני אדם פירושו
הוא "בדברים" ,נבו פרש"י שתי פעמים קודש הפסוק קח את
אהרן שממנו מביא רש"י רא" לדבריובפרוותינו.
בפרשת בראשית ,%טו)ד,,הויקה :לקחו בדברים נאים ופתחו
ש"פ קרה הי' ההא שנת נפלאות דגולות
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ליכנס ,עכ"ל.

בפרשת לך לך (טז,חדייה ותקה שרת :לקחתה בדבריםגושריך
שזכית לידבק בגוף קדוש כזה ,עכ"ל.
ולמה לא הביא רש"יראי' לדבריו מפסוקים אלו.

ובפרט שבהפסוק שבפרשת בראשית נאמר"ויקה" ,שזהו ממש
הלצון שבפרשתינו.

ה בפרשתינומביארש"ישתיראיותש"ויקה" הוא "בדברים",
משא"כ בפירושו בפרשת בראשית ובפרשת לך לך (הנ"ל) לא הביא
אף ראי' אהד לדבריו.
ס חרא" שרש"י מביא מהפסוק קהו עמכם דברים,אינומכוון
כל כך ,לכאורה.
הפירוש של קהו עמכם דברים הוא כמו שפירש המצודת דוד,
ונ"ל :איני שואל מכם ובהים ועולות אלא קהו עמכנ) דברים
שתתוודו לפניו וכו' ,עכ"ל.
ועל דרך זה פירשו כמה מפרשים שם בהושעיד ,ג.

שלכאורה הפירוש בזה הוא שתקחו הדברים עצמת.

י דברים.
משא"כ בפרשתינו הפירוש הוא שקרה לקה עליד
ד] נוסף להיקלשה פעמים שרש"י פירש שלשון קיהה הוא
"בדברים" (פרשתינו ,פרשת בראשית ולך לך הנ"ל) ,פירש"יענין

ה עוד כמה פעמים
י

:

בפרשת צו (ה,ב)פירש"י הביא משםראי') ד"ה קה
קהנו בדברים ומשכהו ,עכ"ל.

את אהרן:

"3חסיון-
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ש"פ קרה ה" חהצ שנת נפלסות דגולות

בפרשת בהשותך (ה,ו) דייה קח את הלוים :קהם בדברים
אשריכם שתזכו להיות שמשים למקום ,עכ"ל.

בפרשת בהעלותך (יא,טז) ד"ה ולקחתם אתם :קהם בדברים
אשריכם שנתמניתם פרנסים עלבניו של מקום ,עכ"ל.
בפרשת הקת (כ,כה) ד"ה קה את אהרן; בדבריניחומים אמור
לו אשריך שתראה כתרך נתון לבנך מה שאין אני וכאי לכך,

עכ"ל.

בפורצת פנחסיכז,יב) ד"ה קה לך :קהנובדבריםאשריךשזכית
להנהיגבניו של מקום ,עכ"ל.
שם( ,כב)דייה ויקח את יהושע :לקחו בדברים והודיעו מתן
שכר פרנסי ישראל לעוה"ב ,עכ"ל.

ועיין בגור ארי' על
פירש"י
:

לקחו בדברים (הנ"ך ,וז"ל

בפרשת בראשית (ב,טו) ד"ה

פירוש שבאדם לאשייךלקיחהלפישעיקר האדם במה שהואחי
משכילובזה לאשייךלקיחה שאע"פ שהוא לוקתגוף האדם ברשותו
אין שכלו ודעתו יכול לקחת ולפיכך פ" שלקחו בדברים והשתא
אתי שפיר דלקה גם דעתו ברשותו בדברים וכן גחל מקוש שכתוב
י
אצל האדם לקיהה מפרש אותו הרבבענין זה שפתחו בדבריםכד
שיבא הלקיחהג"כ על דעת האדם שהואעיקר האדם ואם לאכן לא
הי ,בא לקיהה על האדם שעיקר האדם הוא דעתו ושכלו ,עב"ל.
וכן על דרך זה פירש הלבוש האורה ,הרא"ם והשפתי הכמים.

וכן על דרךיה

לעיל.

פירשו המפרשים על שארפירושירש"י הנזכרו

אבל מהשאינו מובן הוא ,שנוסף לתשעה פעמים אלו (שרש"י
פירש הלשון שללקיהה% ,א סמך על זה שפירש כברענין זה פעם
אחתאושתיםושלעל נאמר כמהוכמהפעמיםחמצון שללקיהה אצל

בני

אדנז:

בסוף פרשת נח (יא,לא) :ויקח תרח את אברם בנו וגו'.

כ"חסיון-

ש"פ קרה ה" תהא שנת נפלאות דגולות

וגוי.בתחילת פרשת לך לך (יב,ה) :ויקה אברם את שרי
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אשתו

בפרשת וירא (כב,ב).. :קח נא את בנךוגו'.
בפרשת וישלח (לב,כג)ן ..ויקה את שתינשיו וגו'.

וכן על דרך זה בכמה וכמה מקומות.

ובודאי שחלקיחה במקומות אלוהיו בהנהגתדברים ולאקיחה

ביר"ם ממש.

ואםהביאור במקומותשרש"י מפרש הלצון שללקיחה אצלבני
אדם ,הוא רק ביאור הכל הנזכר לעיל ,ואין
שםפיברישא.ור פרטי
ליירושו דוקא במקומות ש
צריך להבין למהפירש"י פ
ולכאורה מוכרחים לומר שיש ביאור פרטי (נוסף להביאור
הכללי הנ"ל) ,שמפני זה פירש פירושו רק במקומות אלו.

ה] גנל המקומות שרש"י מפרשפירושו מפרש שה" שםדיבור
של פיוס וכדומה ("אשריך"" ,אשריכם"" ,פתחו"" ,משכהו"),

אבלעיין בפירש"י

בפרשת

מקף ד"ה ואת בנימין

(מג,טו):

מתרגמינן ודברו ית בנימין ,לפי שאין לקיחת הכסף ולקיחת
האדם שוה בלשון ארמי בדבר הנקח ביד מתרגמינן ונסיב ודבר
הנקה בהנהגת דברים מתרגמינן ודבר ,עכ"ל.
והנה הפירוש של הנהגת דברים הוא לכאורה לאו דוקא
שמסיתים ומבתיםלילך ,אלא עצםהענין של הבקוצה אוהציווי

לילך.

וראי' שבר ,שבפרשת וירא נאמר (יה,ז) ...ויקח בן בקר
וגו' ,ומתרגם שם התרגום ודבר בר תורי ,ולא כמו שמתרגם שם
~פסוק ה) ש ויקח המאה והלב וגו' ,ונסב שמן וחלב.
ובבהמה לאשייך הענין שלפיתוי וכדומה כמו בבן אדם.
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כ"חסיון-

ש"פ קרה הי' ההא שנת נפלאות רעלות

ואם כן ,גם בנוגע לבנימיך אינם מוכרחים לומר שהי'
איזה הסתה אופיתוי רק סתם בקשה אוציווי בלבד לילך.

שם

ומהמכריהרש"י בכל שאר מקומות ,אם נאמר שבא רק לתרך
הלנגון של קיהה) שהי' שם איזה פיתוי או ריצוי ,אולי ה"
שם הנהגת דברים בלבד.
ולכאורה גם זהמכריח לומרשישלאר"י טעםפרטי בכל מקום
ומקום לפרש מה שמפהק ,ולא בא רק לתרך הלשון של קיחה.

(המשך יבא אי"ה).
****

.

4

-

הגבהת הפרשת ב33ישת הכהן גדול
הי 3יהודה קעלער
-מת"ס מגהת יהודה וירושלים

תושב
השטנה-
כתב הרמב"ם בהל' כלי המקדש פ"ה הל' וט] (יא) וז"ל:
"בזמן שכהן גדול נכנס להיכל להשתחוואה ,שלשה אוהזין בו,
אהד בימינו ואהד בשמאלו ואהד באבנים טובות של אפוד
מאחוריו ,ויכנס להיכל וישתחוה ,וכיון שישמע הסגן קול רגליו
של כהן גדול שהוא יוצא מגביה לו את הפרוכת ,ואחר שיצא
יכנסואחיו הכהנים ושתהוו ויצאו" ,עכ"ל.
ובתויו"ט הקשה ע"ז וז"ל":ועדיין קשה דלמה מגביה פרוכת
בצאתו ולא כן בבואו אל הקדש ,ונ"ל שה" הפרוכת כל היום
מוגבה ועומדע"י קשרים ויתדותליכנס ולצאת הכהנים הצריכים

לעבודת מנורה ומזבההפנימי אלא כשנכנס הכ"גמסירים הפרוכת
מהקשרים ויתדותכדישיהי' נתלה על עמדו וכבוד גדול נעשה לו
לכ"ג בזהלהצניעאחריו הקדשכאילו מתיהד שם עם השוכןבבית
ברוך הוא ולפיכך אחר שהזר ורוצה לצאת הוצרך להגביה ולא כן
בעת כניסתו ,כך נ"ל" ,עכ"ל.

כ"ח סיון -ש"פ קרח הי' ההא שנת נפלאות דגולות
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וכתב על זח במישח רוקה ,וז"ל :ואלו הי' מביא רא"
לדברים אלו החרשנו ,אך מצד הסבראאינו נראה ,אלא שבהכנסו
י מגביהו כדי ליכנס וזהו כבודו לחבב
להיכל הוא בעצמו הי
המצוה על דרך נקלותי עוד מזאת משא"כ ביציאתו שכבר כלתה
מצותו אינו דרך כבוד שהוא בעצמו יגביה אלא הסגן שעומד
לימינו תמיד ,וזה כפורפיי ,עכ"ל.

ואחרי הס"ר נראח לע"נ לפרש בפשיטות ,דהרי פסק רבינו
הל' נס (ד) וז"ל" :כל שהשלים עבודה
בהלי בית הבהירה
ייי
ואחוריו להיכל ,אלא מהלך אחורנית מעט
פא
ונסתלק לואינו יוצ
מעט ומהלך על צדו וכו"' ,הרי שביציאתו כשהוא הולך אחורנית
אין זה דרך כבוד לכהן גדול שיגביה את הפרוכת כשהוא נפנה
לצדו ,משא"כ בכניסתו ודו"ק.
****

העלאת המטריפ מעבש למזבח
.הנ"ל-
תנן נתמיד (פ"ו מ"ו) (פרק ז' מ"ג)) בזמן שכהן גדול רוצה
להקטירהי' עולה לכבש והסגןמימינו הגיע למחצית הכבש ,אחז
הסגן בימינו והעלהו ,והושיט לו הראשון חראש והרגל וסמך
עליהן וזורקן ,הושיט חשני לראשון שתי הידים ונתן לכהן גדול
וסמך עליהן וזורקן ,נשמט השני והלך לו ,וכך היו מושיטין
שאר כל האברים והוא סומך עליהן וזורקן" וכו'.

וכתב ע"נ בתפארת ישראל" :ותמוהין דברי הרמב"ם ,דאיהו
פסק נבפ"ד ה"המתמידינו כרבנןדמפיסיןמי יעלה אברים מכבש
למזבח ,ובהל' כלי המקדש (פ"ה הי"ד) כתב שכל א' וא' נותן
האברים שבידו לראשון וכו' ,ומה ראשון ושנייש כאן ,הרי כהן
א' זכה ע"פ פייס בכולם ,ואשל שכשרצה הכה"ג להקריב לא
הפיסו להעלאת תאברים מכבש למזבח .ליתא ,דא"כ הסרו לחו
פייסות ,שהם הללמ"מ ,כקוי הש"ס (יומא כו,א).
ודוחק לומר דאףלרבנןשהפיסו להעלאתאברים מכבש למזבה,
הפיסו לכל אבר ואבר בפני עצמו ,וכמו שעשו בתהלה כשהעלו
האברים מהמטבהיים לכבש ,ולא תקשי דא"כפייסי להופייסות
סובא ,די"ל דה"ק ד' פעמים נכנסין לפייס ,וכמו שתי' הש"ס
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כ"חסיון-

ש"פ קרח הי' ההא שנת נפלאות דגולות

אדמי מעלהאברים מכבש למזבח ,משמע
(יומא כה,א) ,דעכ"פיישנ
טפי דא' זוכה לחדלות כולם" ,עכ"ל.
 ,שכשם שפסקרבינו בהלן
המקדש פ"ה הלי 1ק
ונראהלי
י
ל
כ
(יב)ו "בכליום שירצה להקטיר הקטרת מקטיר" ולא שנא קודם
הפייס או לאחריו,ומי שוכהבפייס בקטורת נדהה מפני הכהן
גדול ,כמו"כ כשהכהן גדול רצה להקריב ,הריאין זה כבודו של
הכה"גשיחכה עד שהמעלהאבריםירדויעלה כל אבר ואבר,לפיכך
נדהה הזוכהבפייס ,והכהנים שזכו בהולכת האברים לכבשמעלין
אותן בזו אחר זו ,ונותנין לראשון והוא נותנן לכה"ג ,מפני
כבודו של כהן גדול ,ושוב לא בצרי לחופייסי.
****

נג ל ה
4

4

4
-

בענין ע"פ דאמר רחמנא ל'א 1אעל"מ
הח' יוסף יצחק סילברמן

יתות"ל  - 770קבוצה-
א .בהידושי רעק"א (כתובות ל"א) הקשה על מסקנת הגמ'
דאיכאבינייהו בעולה לכה"ג (דלמ"ד דדריש ולו תהיה לאשה,
אשה ש" 1בה הוי' ,הא נמייש לההוי' וקידושין קרוסין ולכן
יש לה קנס ולס"ד דדריש ולו תהיח לאשה ,אשה הראה'לקיימה,
בעולה לכה"ג אינה ראויה לקיימה היא ,ולכן אין לה קנסן,
דאמאייש בההויה,לימא דכ"מ דאמר רחמנא לאתעבידאיעביד
לא מהני (לפי רבא במס' תמורה ד,ב)?
גיבוריםוביצה דף כ,בבדפיהרי"ף אות ד)

עוד הקשה בשלטי
על הגמ' במס' ב"ק דף ע"ב ,גנב ומכר בשבת (כגון דאמר ל"
זרוק גניבותיך להצרי ותקני לי הצרי גניבותיך) ,דמכירה
וקנין שנעשה באיסור אפי' באיסור דהיוב מיתה ,הרי המכר
והקניןקיים ,ולפי רבא דס"לאי עביד לא מהני ,א"כ היאך הל
המכירה?

כ"חסיון-

ש"פ קדח גי' ההא שנת נפלאות דגולות
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עוד תקשו האחרוניםממתני' דמס'חוליןיד,א ,השוחט בשבת
וביוה"כ אע"פשמתחייבבנפשושחיטתו כשרה,דלפי רבא דאמר כל
מילתא דאמר רחמנא ל"ת אעל"מ ,אמאי שהיטתו כשרה!
ב .ובט"ז (הובא בבאר ה"~ב חו"מסי' ר"ה סק"א) תירץ קו'
השלטיגיבורים דדוקא כשהאיסור הוא בהענין מצד עצמו אמרי'
איעביד לאמהני וכההיאדפ' האשה שנפלו רבותא דאמרי רבנן לא
לזבין בנכסי אחיו ,אי עבר וזבין לא הוי זבינא מטעם כ"מ
דאמר רהמנא לא תעבידוכו' משא"כ במוכר בשבת שהאיסור מצד
שהיום גורם וכו' ע"כאיעביד מהני וסברא טובה היא לחלק כך
דדוקאביש ריעותא בעיקר המעשההוי כאלו לא נעשה עכ"ל.

והיינו ,דדוקא בתמורה וכה"ג שהוצרך התורח לכתוב לאימיר
לאשמועינן ,הא אם המיר תמורתן תמורה ,לגלות ששם לא אמרי'
אעל"מ זבליגילוי חקראהיינו סוברים לומר אעל"מכיון שהוא
רוצה לעשות הלות שלאיסור ועצם ההלותישלוריעותא ,משא"כ
במוכר בשבת דעצם מעשההמכירהאינו אסור מצדעצמו ,כ"אמפני
שהיום הוא שבת ,אז לא אמרי' אעל"מ.

ולפגז מתורץ גם הקוי ממתני' דהולין דכיון שאין המעשה
שהיטה אסור מצ"ע ,כ"א האיסור הוא רק מצד היום ולכן לא
אמרינן אעל"מ ושחיטתו כשרה.
ג .איברא דלכאורה הקו' הא' מבעולה לכה"ג עדיין לא
מתורץ ,ברםי"ל דיסוד הדין דיומא קא גרים הוא דכיון שהוא
רק אסור היום אבל מהריהיה מותר לעשות המעשה ,לכןכיון
שאפשרלעשות המעשהבאופןדהיתרא,גםכשעושהובאופןדאיסורא
לא אמרינן אעל"מ כיון שהיה יכול לעשותו באופן דהיתרא
(דהיינו אחרי או קודם שבת ויוהכ"פ).
וסברא הנ"ל הוזכר בסמ"ע (הו"מסי' ר"ה סק"ג),ובשייך שם

סק"א.

ועפייזיש לתרץ גם קו' רעק"א למהקידושין תופסין בבעולה
לכה"ג ,דחנה בקידושין דף עח,א ,מבואר דרבא ס"ל דקידש ולא
בעלאינו לוקה(ואין האיסור רק בביאה) ,אשר לפ"ז נמצא דאם
קידוד בכסף או שטר באמת לאאמרינן אעל"מ ורק במקדשבביאה
דעביד איסורא בשעת הקידושין שייך להקשנת דנימא אעל"מ,
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כאחסיון-

ש"פ קרה ה" חהא שנת נפלאות דגולות

והקידושין לא יתפוס ,ולזה י"ל דכיון שאפשר לקדש באופן
דהיתרא ודהיינו בכסף או בשטר) ,א"כ אף כשקידש באופן
דאיסורא ובביאה) לא אמרינןא עביד לאמהני (כמו דלא אמרי'
ייון דסו"ס אפשר לעשות המעשה
אעל"מהיכא דרקיומאקגריםכ
באופן דהיתראוכנ"".
איברא ,דבקצות החושן(סימן ר"ה סק"א) הקשה על סבראזו
סמהדפריך בפ"ק דתמורהוהרי הקדים תרומה לבכורים דרהמנא
אמר מלאתךודמעך לא תאחרותנןהמקדיםאע"פ שהוא בלא תעשה
עשוי ,והתם נמי מצי עבד בהיתרא דהיינו לעשות
שוי
מה שע
אחרהביכורים ,ואעפ"כ הקשה הגמ' ש רבא אלא ע"כ
התרומה
דסברא וו ליתא.

מונרח עומרדיומא הוא דקאגרים כסברת הט"זדכיון
יר
ושה
ייעותא בעיקר המעשה רק מצד היום ,לכן לא אמרי'
שאין
אש"מ.
נשאר קו' רעק"א בהא דקידושין תופסין בבעולה
בביאה -לימא אעל"מ.

ועדיין
לכה"גכשקיומי

ד .והנה בס' חוות דעת אל' שהיטה סימן א' סק"ג) תירץ
הג' שלמה השוחט בשבת וביוה"כ שהטתו כשריה כו') וז"ל:
הקוי
וע"כ צ"ל דלא אמר" דלאמהני רק במקוםשמתקניןהאיסורבמאי
דלאמה כגון במוציא שם רעשגירש דאם נאמר דלאמהניואין
נינתקיים מה דאמר רחמנא לאיוכל לבלהה ונתקן האיסור
גיטו גט,
וכוי משא"כ בשוחט בשבת שהאיסור הוא רק משוס נטילת נשמה
ואפי' אם נאמר דלאמהניואין שחיטתו שהיטה ,אסורה ,דנטילת
נשמה דעבד עבד ,ביה לא אמרינן כלל דלא מהני וכו' עכ"ל,
נועד"ז תירך רעק"א במס'חולין (דף יד,אא.
ובספרונתיבות המשפט (הו"מסי' ר"ה סק"ב)הוסיףבביאורו

ותירך גם קו' השלטיגיבורים דדוקא במקום שאם אנומקיימין
מעשיו מבטלין מה דאמר רחמנא כגון בתמורה שאם אנומקימין
דבריו מבטל מה דאמר רהמנא לאימיר ,אז אמר" אעל"מ (לולי
גילויועקרא) ,משא"כבמכר ~שבתשאסרוחכמים רק מעשההמכירה
פהשש שלא יכתוב ,ולא הקפידו עלקיום המכירה ,רק על מעשה
המכירה ומעשה המכירה כבר עבר ולאמתוקניןדברי הכמים(ע"י

כ"חסיון -ש"פ קרח דה' ההא שנת נפלאות דגולות
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שנאמר אשיים) ,וקיום המכירה הוא בהיתר דאיסורא דעבד עבד
אכן לא אמרי' אעל"מ במכר בשבת) ,עכ"ד.

וע"פיסוד הנ"ל של הנתיבותהיה נראהליישב גםקו' רעק"א
מבעולה לכה"ג דכבר חוכרנולעיל דרבא ס"לבקידושין קידש ולא
בשאין לוקה ,ולפ"ז כל הקושיא של רעק"א רק מדובר בכנון
שקידש בביאה .ואז ג"כ לא אמרינן אעל"מ לפי יסוד הנ"ל,
דכיון שלאיתקן האיסורע"י שנאמר אעל"מ ,דהא כבר באעלי',
לכן לא אמרינן אעל"מ לבטל הקידושין.
ה .איברא דצ"ע ,דחנהע" בס'בית יעקב בתד"ההילולן הוא
עושה וז"ל (בא"ד) :לכאורה קשה בהא דמקשה הש"ס בתמורה
יבאלמטת לכח"םלימאאיעביר לאמחני ,הא רבא סיעבקידושין
דף ע"ה בכ"ג שקידש אלמנהדאינו לוקה אם לא בעל וא"כ בשעת
קידושין לא עשה איסור כלל ,והיאך שייך לומר אי עביד לא
מהני ,גם אין סברא לומר דאם בעל אח"כ שיתבטלו הקידושין
למפרע ,עכצ"לדקושיית הש"ס הואבקידוש ביאהדעביד איסורא
י שפיר לומראי עביד
בשעתקידושין דעבר על לא יקה בזהשייך
לא מהני עכ"ל.
הרילחדיאמהביתיעקבדאע"פ דאםקידשהכ"גבכסףאו בשטר
בביאה לא הל הקידושין,
שפירהי' הל הקידוש
לאין ,אבלאיקהוי
ההו"א בתמורה באלמנה לכה"ג),
דאמרינןאי עביד מהני (לפי
וא"כ כמו"כ בבעולה לכה"גאי קידש בביאה גימאאי עביד לא
מהני וכמו שהקשה רעק"א.
ודוחק לומר שכונת הגמ' בכתובות הוא דוקא אם קידש בכסף
או שטר (דאזיגצ בה הו" דלא אמרי' אעל"כ ,0דא"כ ח"ל לפרש
כן בהדיא ,ומסתימת הגמ' משמע דבכל אופןסייריאפי'אי קידש
בביאה.

אולם באמתישלעיין היטב בדברי הבית יעקב ,דמה שכתב
דאמרינן אי עביד לא מהני בביאה צ"ע ,דלכאורה כיון שלא
יתוקן האיסורע"י שנאמראיעביד לאמהני דהא כבר באעליה,
תו לא שייך האי דינא דאי עביד לא מהני וכדמוכה ממתג"
דהולין הנ"ל דחשוהט בשבת וכמו שהרב בית יעקב עצמו הביא
סברא זו בספריו מוות דעת ונתיבות המשפט.
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כזחסיון-

ש"פ קרח ה" תהא שנת נפלאות דגולות

ולאידך גיסא ,לפי היסוד של הנתיבות צ"ע איך לתרץ קו'
הביתיעקב דמה הקשה הגמ' בתמורהעל רבא מאלמנה לכה"ג והא
איחו ס"ל דקידש ולא בשאינו לוקה ,דא"א לתרץ שהגמ' הק'
מקידושי ביאה דלפמש"נ מהנתיבות לא אמרינןאיעביד לאמהני
בביאה וכנ"ל.

אעל"מ היכש דכא מתוקן תאיסט

מ3ל 31ל

 .1ומצאתי תירוץ בהגהות המעשה הושב (ר' היים שמואל
בירכתים חתנא של הגרעק"א) לס' שער המלך (שג"כ עמד על קו'
הבית יעקב) בפ"ג מחל'גירושין האט אות ר"צ וז"ל:יש לומר
בפשיטות דמהבכך ללאו דלאיהלל א"א לתקן מ"מאמאיהקידושין
תופסין בהכיון דלאו דלא יקה אפשר בתקנה דנימא דלא מהני
וניחו דלוקה משום דעבר אמימרא דרהמנא ,מ"מ אמאי יחולו
הקידהיין לרבא וכו' וא"כ הא שפיר פריך (הגמ' בתמורה) אמאי
י הילול ולמה לא נימא דאי עביד לא
חלו הקידושין כשבאליד
' הולד ממזר משום דאלמנה
מהני ולא יתפסו הקידושין ויהי
לכה"ג לאו בת קידושין היא ,דהא האי לא יקה תלוי וקאי עד
שיהלל ,ואף שעוברעליו משעתקידה~ין ,מ"מאינימא דלאמהני
הרי נתקן האיסור והו"ל כאילו בעל אלמנה בלא קידושין ומאי
איכפתלן במאי דלאו דלאיהלל א"אבתיקון ,מ"מ הא הלאו דלא
יקה אבוצר לתקן (ושפיר הק' הגמ') ואימא מהני ודו"ק ,עכ"ל.
י הנ"לי"ל שהבית יעקב ס"ל דדוקא היכא דא"א לתקן
ועלפ
האיסור כלל לאאמרינן אעל"מ כמו בשוחטאו מוכר בשבת ,משא"כ
בביאה דאףדליכא לתקן המעשהביאה דהא כבר באעליה ועבר על
האיסור דלא יהלל ,אבל כיון דאפשר לתקן האיסור דלא יקה
ולומר שהקידושיןאינן תופסין ,לכן שפיר אמרינן אעל"מ ושפיר
הק' חגמ' בתמורה על רבא מאלמנה לכה"ג ,דשפירשייך לומר
בביאח אעל"מ מצד הלאו דלא יקה וכנ"ל.
איברא דלפי כל הנ"ל הדרא קו' רעק"א לדוכתא דלמה לא
אמרינן בבעולה לכה"ג אעל"מ (כשקידש בביאה).
ז .ובס' בית אהרן על מס' כתובות תירץ קו' רעק"א וז"ל:
לא אראה בזהקושיאוכוי דהא כברהביא הנו"ב במהדו"ת האה"ע
ס"ס קכ"ט בשם הרשב"א ז"ל דלאאמרינןאיעביד לאמהני לבטל
הקידושין,דכיון דגילתה התורה באלמנה לכה"ג מקרא דלא יהלל

כ"חסיון-
דרק הילולין הוא עושה אבל הקידושין תופסין ,והרי גילתה
התורה דאע"ג דעבר על מימרא דרהמנא,איעבידמהני ,א"כ בכל
אופן שעשה מעשה זהאפילו בדבר שאזהר רחמנא ואמר לאתעביד,
אי עביד מהני ,ולפ"ז אין מקום לקו' רעק"א ,דחנה מביאת
האיסור פשיטא דלא קשה,כיון שלא יתוקן האיסורא גימא לא
מהני ,דהא כבר בא שי' וכמ"ש רעק"א עצמו דמה"ט
י לאשייך
לומר בביאת מצריאי עביד לא מחניכיון שלא יתוקן האיסור,
ורקעיקרקושיתו הוא רקבבעולהלכה"ג שנאמר בת בתולהמעמיו
יקה אשה דמשמע דהעבירח הואבקידושין וא"כנימאאיעביד לא
ש"פ קרח ה" חבא שנת נפלאות דבלות
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מהני ,והא בקידושין לא אמרינןהכי ,עכ"ל.

והנה ,מ"ש שבביאה לא אמרי' אעל"מ ,ליתא לפמשנ"ל בשם
חמעשח הושבדסו"ס אפשרלתקן הלאו דלאיקהע"י שנאמר אעל"מ
ולא יתפוס הקידושיןועי' לקמן.

ובקיצור הבית אהרןתירץדכיון שהתורה גילתה דלא אמרינן
אעל"מ בהקניןקידהיין כשקידש כה"ג אלמנה ,א"כ ה"ה בבעולה
לכה"ג לא אמרי' אעל"מ מצד הגזה"כ דלאיחלל דרקהילולין הוא
עושה אבל קידושין תופסין.
ח .וחנח ,אולי יש לומר דלל הדין של רבא בקידושין ע"ח
דקידש ולא בעלאינו לוקה אשום דכתיב לא יקח ולא יהלל ,מה
טעם לאיקח משום שלאיהלל ,הואמפנישאיחו ס"ל דלאאמרינן
אי עביד לא מהני באלמנה לכה"ג (מגזה"כ דלא יהלל הילולין

הואעהיהואינו עושה ממזרין) ותפסי הקידושין.

ולכן דרש רבא מ"ט לא יקח משום שלאיהלל ,משא"כ קודם
שחידש חגמ'דשאני אלמנה לכה"ג דאיכא גזה"כ ,באמתהדיןהיה
ולא בעל לוקה,דכיוןדאיעביד לא
צריך להיותלפי רבא
קהוי
שח
מהני ,על כרחך לא יק
דבר בפנ"ע הוא ,ולא משום לא יהלל,
דאי משום לא יהלל הוא ,משמע שעכ"פ קידושין תופסין ואיחו
ס"לדאיעביד לא מהני וקידושין לא תופסין.
ואה"נ המקשןבתמורהה"מלפרוךעל דרשת רבאבקידושין (מה
טעם לא יקה משום לא יהללדאי ס"ל אעל"מחיכי ס"ל דקהחש
%א בש אינו לוקה( ,אלא דניחא להמקשן להקשות ממתני'
מלהקשותדידי'אדירי ,או בלא"חפריךשפיר דחקשחממתני' או
דיותר מוקשה ממתני' מדברי רבא בקידושין ע"ה).
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כ"ח סיון-

ש"פ קרח ה" ת"א שנת נפלאות דגולות

ולפיז מתורץ קוי הבית יעקב אפי' אי נימא דלא אמרי'
אעל"מ בביאה ,דלס"ד דהמקשן באמתהיהצריךלהיותהדיןלפי
רבא קידש ולא בש לוקה וכנ"ל.
ולפא "'ל דלמסקנא שחידש הגמ' דאיכא גוה"כ דבאלמנה
לכה"ג לא אמרי' אש"מ ,א"כ בכלקידהיין לא אמרי' בהקנין
אעל"מכיון דסו"ס לאיתקןהאיסור דלאיחלל ,ורקהיכא דמתקן
הכלובין האיסור דלא יקה ובין האיסור דלא יחלל) אז אמרי'

אעל"מ.

ועפ"ז מתורץ קוי רעקיוא מבעולה לכה"ג וכנ"ל דכיון דס"ל
קידש ולא בעל אינו לוקה ,א"כאי קידש בכסף או בשטר לא

אמר" אעל"מ.

וגםאי קידש בביאה לא אמרי' אעל"מכיון שכבר בא עליה
וכמ"ש בס'בית אהרן ובשם רעק"א וא"א לתקןהאיסור דלאיחלל,
ונמצא שממ"נ לא אמרי' אעל"מ בבעולה לכה"ג ודו"ק.
****

בענין בוכת הנפנין
הרבבנציוןריבקין
ס .לואיס,מיזורי-לאחרונת ראיתי במדור "הערות והארות" בקובץ מורי' של
מנהם אב תשמ"ט הערת הרה"ג ר' זלמן נהמי' גולדברגשיהי'
בדברי הביאור הלכהסי' ס"ב,לגבישתייבבית המרחץ אשר כתב

שם הביאור הלכה וז"ל" :ובאמת לענ"ד דבר זה פשוט מאדראין
להתיר משום שהוא אנוס על הברכה שאינויכול לברך ,דזההי'
שייך לומר אםהיו אומרים חז"ל דהוא מצות לברך ,ובאמת חלא

אהז"ל דאסור ליהנות מעוה"ז בלא ברכה".
והעיר הנ"ל דמדברי רש"י בר"פמי שמתו (ברכות יז,ב) לא
משמעהכי דאיתא שם ברייתאלגבי אונן:מי שמתו מוטללפניו
אוכל בבית אחר וכו' ואינו מבוך ואינו פזמן וכו"' ,ע"כ.
ופרש"י בד"ה ואינו מברך  -ואינו צריך לברך ברכת המוציא,
ע"כ .הרי מבו' מדבריו הק' דבמצב של אונן שאינו יכול לברך
שהעוסק במצוה פטור מן המצוה כמבו' שם ברש"יבסוגיא
ומשום
דחתם) מותר לו לאכול בלי ברכה ,ואם הי' איסור לאכול בלא

ש"פ קרה ה" ת"צ שנת נפלאות דגולות

ת"חסיון-
ברכה בודאי שהי' אונן צריך שרך וכמו כל הלאוין שהאונן
חייב בהם,והוסיףלהעיר מל'רש"י ברכותל"ה" ,אלא סברא הוא
דמיון דנדונהצריולהודיעלמי שבראם" ,ע"כ.
ומשמע מלשונו שאין איסור ממש לאכולבלי ברכהויש רק
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מצוה שרך ולכך שינה רש"י מלצון הגמ' (דקא' דאסור ליהנות
מעוה"זבלי ברכה).

והנה אף שיפה העיר כפי שאוסיף ביאור להלן ,אין הענין
כייןישוט דחנה הר"ש במס,דמאי א,ד)פליג עלדברירש"י אלו
וי"ל ובדייה וזמניו שיו) "ולא כמו שפ" הקונטרס דמותר
לאכול בלא ברכה דא"כ מאיאין מברכין שיו וכו' לכך נראה
י לפטור אחרים דאין מברך חמוציא לפטור
רכולה מלתאאייר
אהריסיי ,עכ"ל הרי מבו' מדברי חר"ש דס"ל דבאמת אסור לאונן
לאכול בלי ברכה ,והיינו משום דס"ל דיש איסור לאכול בלי
ברכה וכבשטות לשון הגמ' ברכותל"ה "אסור לאדםשיהנהמעוה"ז
בלי ברכה" ,ולכך גם אונןחייב לברך דהוי ככולהו לאוין דאו'
ודרבנן שהאונןהייב בהם (דרקלקיים מ"ע אמרי' שפטור משום
שהעוסק במצוה פטור מן המצוה),וכן שמעתי ממו"ר הגר"אהלוי
שליט"אסולובייצ'יק דבזהפליגירש"י והר"ש אםישאיסור ממש
לאכול בלי ברכה וכבשטות לשון הגמ' וכרס"ל להר"ש ,או דיש
מצוה לברך וכשיטת רש"י.
אולם ,בעיקר ההערה על הביאור הלכה,בודאי שצדק בהערתו
שהרי המהבר ביור"דסי' שמ"א ס"א פסק כשיטת רש"י ,ומבו'
דס"ל להלכהדאיןאיסור ממש לאכולבלי ברכה ,ודלא כמו שתפס
הביאור הלכה.
****

גל התיקל בארץ הלכה כמותו גהוצה לארץ
יהנ"ל-
איתא במס' ברכות ~ו,א לפי הכלל שנאמרה בעהלה יכל
המנקל בארץ כהלכה כמותו בהוך לארך" וז"ל רשויי בד"ה ערלה
בהוצה לארך  -מדברישיפוים היא ,ובד"ה הלכה כמותו בהוצה
לארך ,זכיון ואינה מן התורה אלך אהד הסיקל" ,ע"כ .ולכאו'
ן לה,ב) אבל
זה אתיאאלי' דמ"ד דערלה הלכתא מדינהיקידושי

ע"חמיון -ש"פ קרח סי' תחא שנת נפלאות דגולות
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לס"ד דערלה הלכה למשהמסיני (וכן פסק חרמביים בפ"י מהל'
מאכלות אסורות והמחבר ביור"ד ס" רצ"ד ,ע"ש) ,משמע דלא
נאמרה כלל זה ,וע' ר"ך סי"פ האשה נקנית "ו" 1שלמדו מכאן
דמאי דאמר" ספיקאדאו' להומרא ד"תחיא ולא ד"ס דהא אמר"
הכא שהוצרכה הלכה להתיר ספיקא ,ואי מהא לאאיריא דהכא
איצטריךלמשרי כל שנולדבו שום ספק בעולם ואע"פשאינוכדאי
להתיר זבש"ה אמר" דבלהתיקלבארץ תלעהכמותו גהוצה לארץ
1ח 6יהוד במקוש וב"מ" ,סיב .חרי מבוי בר' הר"ן דנם לס"ד
ערלה
" הלכה למשהמסיניאמרי' כללזה ,שובראיתי שהצל"ההעיר

בזה.

ולענייד אולייש מקום לומר ולחוכיה דס"ל לרש"י כשיטת
תוס' ב"ב כ"ד דאי אזלי' בתר רוב ילגבי רוב וקרוב) הוי
כודאי ערלה וע' שערי "4ר שער א' פרק ו' שביאר דתוס' פליג
על הר"ן שהתיראפי' ברוב משום ספק ערלה(וידועים דברי תוס'
והרא"ש בשטמ"ק ב"מ דףו' ומה שדנו אחרונים ,אם רוב נחשב
לודאי גמור אם לאו) וכיון דאמרו "גל התיקל וכו"' דמשמע
אפי'יהיד נגד הרבים ,לכך הוכרה רש"י דאתיא כמ"ד הלכתא
מדינהנוע' שערי ישר פרק הנ"ל שכ'דכיחיכי דס"ל לתוס' ב"ב
הנ"ל דרוב נהשב כודאי ברוב דמציאות כמו"כ ס"ל ברוב שיטות
י קצרתי קצת.
דהוי כודאה ודו"ק חיטב בכל*ז**ה.כ

הערות בשו"ע אדה"ז הל'תפילין
-הנ"ל-

 )1בשו"ע אדה ,סי כה סל"דייומן התורה אדם יוצא י"ה
,ןיאפי'עדיין לא נתייאשו וכו' אבל הכמים
אפי' בתפילין גוולי
תפילין גזולין כ"ז שהם ברשות חגזלן וכו' .מפני שחיא
פשלי
מצא הבאהבעבירהוכו"' ,משמע דס"ל כרש"י ד"ה ההוא (סוכה
ט')
מדרבנן.

דמהב"עהוי

 ]2בס" כ"ט מבאר אדה"ז שאין לברך ברכה כשחולץתפילין
ומבאר משום שבעצם לילה לאו זמן תפילין הוא וכו' .וכוונת
אדהייז לאפוקי מבני מערבא שהיו מברכין לשמור חוקיו וכו'.
ן צ"ע דסו"ס איזה סוג ברכההוי זה.
כמבואר בטור ,אךעדיי

כאחטין-

ש"פ קרה ה" תהא שנת נפלאות דגולות
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 ]3בשו"ע אדה"ז ס" ל ס"ג הביא ההלכה דאם הניהתפילין
קודם שיאיר היום ממשמש כשיאיר היום .ע"כ .והיינו משום
שמשמושהוי במקום הנחה ,וש"ע קצת בזה דלא הביא אדה"ז
חילוקבין תש"י לתש"ר וקצת משמע שאין לחלקביניהם ,ודלא
כד' הצפנת פענח פ"ד הל' תפילין שתש"י הוי מצותו קשירה
והנהה וכמ"ש וקשרתם לאות עלידיך ותש"רהוי מצותושיהיו על
ראשו וכמ"ש והיו לטוטפותביןעיניך ובכןיש הילוק אם הניה
קודםשיאיר היום ואה"כ האיר היום אם צריך למשמש אם לאו
דבתש"יצריך למשמש ובתש"ראינוצריך למשמש .וכן כ"ק אד"ש
מה"ממביא הידוש זה בלקו"שפ' ואתחנןלפני כמהשנים .וצע"ק
וישליישב.
 %ריש חל'תפיליןסי' כ"ח ס"ד מביא אדה"ז טעם קדימת
טלית לתפילין משום תדיר ושאינו תדיר ,ולאו משום מעלין
בקודש ,כמו שהביא המהבר.ויש לבארואולי זה פשוט משום קו'
השאגת אר" סי' כה דמהשייך זה לענין מעלין בקודש שהו"ע
לגבי מכירת חפצים וכה"ג .וש"ג שכתב כן הרב ישראל מאיר
אלטיין שלמד"א בקובל שלוחים תשמ"ז.
****

שו נ 1
9

ת

4

הערה יפר "שמחת עולי"
התו אשא שוסטערמאן

פוטסדאםבריין " ביה"כבית ישראל-
בהספר ושמהתעולמי'שי"לבימים האחרונים,ישלהעיר אשר
בע'  45בזמן דקביעות זמן החתונה ,כתוב שם ,אשר בהורשאייר
"בימי הספירה אין עורכים חתונות ,ומי שסיבות חשובות
מאלצות אותו לערוך בל"ג בעומר ,יערכם ביום וא"ו ,אך לא
בליל אור ליום וא"ו".
ולכאורה ח"ז טה"ד ,שאין מובן כאן הכוונה.

ונראה אשר הכוונהעפי הנכורלי) שא' ההתנים שאל את כ"ק
אדמו"ר מה"מ שליט"א בענין זה ,וקביעות אותה שנה ה" ל"ג
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בעומר ביום וא"ו ,וענה כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א אשר באם
אפשר  -לערוך החתונה אחר שבועות ,ובאם מסיבות וכו' אינו
יכול,הרי שיתחתןביום ל"ג בעומר שקביעות אותה שנה חלביום
ששי ולא באורליום וא"ו.

וכנראה ,שפשוט חוא ,שח"ז גם כשהל ל"ג בעומר ביום אחר
מימות השבוע  -אם להתחתן ביום ולא בלילה.
****

אמירת יקע פורקן הבי ומי שברךביחיד (גליוח
הת~ אברהם קעלער

-תית"ל

-770

בגליון "'ג הקשה הת'י
 .מ .על סיבתשינוי הנוסחאותלפני
יקום פורקן הב' בין סידור תף'א ותהלת ה' ומהזור ליום
כיפור.
ולהבין כ"ז צריך לבאר תחילה החילוקבין יקום פורקן הא'
והבי ,למה יקום פורקן הא' אומריםביחיד משא"כ הב'.

דחנה בסידור אוצר התפילות מביא דיקום פורקן הא' תקנו
עבור המרומי עםוהשני הוא עבור ההמון עם .ובסידור חתם סופר
י
כתב יקום פורקן השני הוא תפלה על הקהל ואין בו שינו
מהראשון אלא שהוא לנוכח מדברעל הקהל והראשון באלתרעל כל
ישראל והמתפלל בלאמנין לא יאמר יקום פורקן זה (השני) ולא
מי שברך.

ולפי"ז יובן למה היקום פורקן הא' כו"ע מודים דאומרים
אותו אפילו ביהיד ,אבל עדיין צ"ל החילוקים בהסידורים
השונים.

הנה הנוסחאות בסידור תהלת ה' ומחזור של יוהכ"פ אינם
מדוייקיםלפי נוסה אדהם (מכיון שהם רק צילומים מהסידורים
שהדפיסו אותם (וכמדומה לי שזה סידור דרך ההיים ועבודת
ישראל) ורק סידור תורה אור וסידור (תפילת כל השנה) דא"ה
הם המדוייקיםלפי אדה"ר.

כ"חסיון -ש"פ קרה דה' תהא שנת נפלאות דגולות
הנוסה בסידור תורה אור הוא
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"י
חיד המתפלל אינו צריך לומר יקום פורקן זה ולא מי
שברקיי.
וכל הסידורים חאחרים הם קצתבשינוי לשון.

ואולי"'לעפ"י מ"ש בפתחי שערים בשערי אפרים הביא מ"ש
הקיצור שלסחשאין לומר היקום פורקן הבי שאמר קהלא קדישא
הדין דמשמע שהם נקהליםסביב והםאינם שם .והקשה מ"משייך
לישנא דהדין כמו בעירוב תבשילין דאומר לכו ולכל ישראל
הדרים בשכונה הזאת ומבאר דאין לחלק ,עיטש .ומסיים דמכל
מקום לא יאמר הסתום פורקן השניביחיד אלא שיכלול היקום
פורקןרהטני בהראשון.

ועפש אולי י"ל בדרך אפשר שזהו מה שכתב אדה"ז אינו
צריך ,דאולי לא רצה להכריע לומר אותו ,מכיון שרוב הפוסקים
אינם סוברים כך ,וכן לא רצה להכריע שי
יי
חנ
יפ
כ"ל,לו אותוחבייוהבד,למ
ד
שזה רק דעת יחיד ,וכן כתב "אינו צריך שאין
לאמרו ,אבל באם רוצה יכול לאמרו .וכן אוי"ל שכ"ק אדה"ז
אינו מחלק אם מתפלל בבית או בביהכנ"ס ,וכ"ז הוא רק בדרך
אפשרולפי כ"ק אדה"ז.
****

הערות וציונים לשערי

תשובה

תום יוסף יצחק קעלער
תושבהשנונה-
(ג.א)כתיב אםיהי'נוגהך בקצה השמית ראה סה"מ תקס"דע'
תתלג.

(ה.ב) פ"ו  -פי"א (נאמר בשנת תקע"ז בהתחלה:כי
ראה מאמרי אדמו"ר האמצעי דברים ח"ב ע' תשכח הע'  .24ע'
י תצא מש"פכי תבא תקס"ה (סה"מ תקס"ה
תשלו).מיוסדעלד"הכ
עיתתכה) וביאורו (שם ע' תתלא).

תצא -
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ע גם 3ן שובשענין אלה תולדתן נח ראה
מב.ם ו33ל זהיוש
מאמיץ אדמו"רהאמצעיבריאליתע' קדשיוסד על ד"המיםרבים
מש"פ נה תקסי,ה).

אדא שערהבהירהכתיב ראהמטתילפניךההייםוהטוב ראה
ד"ה בזהר 1וירא ר' יצחק פתה והוא מסובו' תקס"ה (הנחת ר'
משה בן אדה"ו בסה"מ תקס"ה ע' ט).

מנ"ב.ם שער התפילה אחרי ה' אלקיים תלכו מיוסד על ד"ה
זה מש"פ ראה תקס"ד שנדפס בסידור כג.ד.

(מט.א)פיה בשלוםנפשימיוסדעל ד"ה זח בסה"מהקצריםע'
רטו.
(נו.א) והיה תעטופים ללבן מיוסד על ד"ח זה (מיום ש"פ
ויצא תקס"ה) שנדפס בסה"מ פרשיות ע' קסט.

(ס.ג) ששים תמה מלכות מיוסד על ד"ה זח (מליל ש"ק ויצא

תקס"ה) שנדפס בסח"מ תקס"ה ע' תכת.

(ע.א) אתה ישראל הוא ד"ה זה דשנת תקס"ב שנדפס בסה"מ
תקס"בע' רנט.
(עב.ג) ו3לבניך חוא ד"ה זה דשבת נחמו תקס"ז .נדפס ג"כ
בסה"מ תקס"ז ע' שיט.
ח"ב ב.ב אימא בר"מ בגלותא פ"א -פ"ו מיוסד על ד"ח וכל
בניך שנדפס בסה"מ נביאים ע' קסד.

שם .1ד  -פ"'גדהיה ארז"ל ר"מ צדקת פרזונו מיוסד על
"ז
פר
ד"ה צדקת פ
יונומיום שסה"ת תקס"ו (נדפס בסה"מ תקס"הע'
ם ע' א').
תתקפט) וביאורויוז

שם י.ד פי"ד מיוסד על דע",ה להבין ענין

תקכ"ח .שנדפס בסה,,מ פרשיות

רמז.

ערב רב משנת

שם יא.ג פט"ו  -פכ"ג מיוסד על ד"ה ועיקר חענין משבת
הוון תקכ"ה שנדפס בסח"מ פרשיות ע' רמה.

כיחסיוז -ש"פ קרח ה" תהא שנת נפלאוהיגולות
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שם יז.א פכ"ד  -פל"ד מיוסד ש ד"ה הבאים ישרש יעקב
שנדפס בסהיימ נביאים ע' קד.
שםכו.אלהבין ההפרששגיןתפילהלתורה פ"א-פל"דמיוסד
על ד"ה ואתחנן אלה' מש"פ ואתהנן תקס"ג לדפס בסה"מ תקס"ג
ע' תרסנו).
שם מד.ד פל"ד .פל"ה -פס"דמיוסד על ד"הוהי' עקב מש"פ
י תרעז).
עקב תקס"ג (נדפס בסהיימ תקס,יגע
נשם מביאפלייו -פל"ו .נעתק בדפה וכל העם רואים תרנ"ה
יסה"מ תרנ"הע' קצא  -קצג .סה"מ תרס"ו ע' שצח  -שצו].

....

הערות ל"היופ יום"  -מהדורת תשנ"ג
הרב שלום יעקב הזן
תושגהשנונה-

בלוההיוםיום הוצאת תשנ"ג נדפסה בסופהרשימתדפוסילוח
 ,ברשימה שם חסרים כו"כ הוצאות כדלקמן:
היוםיום

א) לוההיוםיום מהדורת לה"ק :א) כפ"ה תשמ"ט ,ב) כפ"ח,
תש"נ ~נוסף על המצווין באות טז שם) ,ג) הנדפס בספר הת"ת,
הוצאת תשנ"א ,ד) שם  -תשנ"ב.

ט היום יום בכתבברייל ,תשמ"ה.
 0באות ה' שם נדפס תשתאב ,וצ"ל :תשמ"א.

כאןיש להעיר :א) הראשי פרקים לתולדות רבותינו נשיאנו
שנדפסה בראשי הלוה הנערכהע"י כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ וכ"ק
י
אדמו"ר מה"מ שליט"א ,היא כשמה ראשי פרקים מתולדותימ
הייהם ולכן כנראה רק נרשים ענינים כללים וכיו"ב ,ולפלא
שבהראשי פרקים לתולדות כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א והעיקר
בעסקנותו דשנים האחרונות ,הרגו ממסגרת וו ,ומראשי פרקים
ו!
הפך לספר התולדות ולוחיוםיומי
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ב) מהו הכלל שלאורו חלך העורך הראפ,כי כו"כ ענינים
שמטו בר"פ אפשר לקהת את גליונות 'שיתחיינו" ושבועון "כפר
חב"ד" ולמצוותביניהם
?!
****

אי הזכרת שם הס"מ
תתי שניאור זלמן דרוקמאן
תא"ל  110בית ישואל--

בספר פלההרימון (להרה"המפאריהם מהדורתקה"ת)בראשית
נדפס בסופו הערות וציונים מכ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א ושם
בערך חה"ממציין למקומות שהובאו דבריו בספר זח.

ולפום ריהטאישלעיין מדוע לאצויין
א) פא,ג נושם
יאיןמוסרין ס"ת אלאלמי שלבו דואג בקרבו
גם:

וכמ"ש בקונט' ההתבוננות נהכוונה לשער היהוה בשם הרה"מ

נ"ל.

ם פג,דנחים
י יראת ה'להיים שסבה" הביטול הנמצא בהם
ל
כ
ו
ם
י
הםהייםוקיימ
י וקיום יותר (כידוע בשם
ר
ת
ו
י
שבטל
הי

הרה"מ נ"ל].

ג) קה,א נושם :ובה" מל' דא"ס שזהו בחי' אאיש (כמבואר
בשם הרה"מ מ'ל).

ד) קכט,א נושם :במי נמלך בנשמתן של צדיק" כו' כידוע
בשם הרה"ם נ"ט.
****

אנקמ"ו בפצותוהיקים

של א"א

הח' מנחם
צימערמאן
י
מענדנ
ת
י
ב
110
 ישואל-תותחיידועים דברי הרמב"ם בפיה"מ למס' חולין ספ"ז "ושים לבך
על העיקר הגדול..אין אנו עושים אלא במצות הקב"הע"י משה

כ"ח סיון-

ש"פ קרה הי' תהא שנת נפלאות דגולות
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רבינו ע"ה לא שהקב"ה אמר זה לנביאים שלפניו ...אין אנו
מולין מפני א"א ע"ה ...וכן גיד הנשה אין אנו הולכים אחר
איסור יעקב אבינו אלא מצות משהרבינו ע"ה".

וראה בענין הניל בלקו"ש ה"ל שיהה ג' לפ' לך ע'

ואילך.

54

ולהעיר משו"ע הלק אבן העזר חלכות הליצח סקס"טנונסמנו
שםנוסעיפים .ולאחרי זה באה כותרת סדרהליצה בקצרהובונז
סעיפיםוכבסעיףנז מתחיל :מצאתי כתוב בסדר אשכנז וכשיעמדו
נ=הדיינים) יאמר הרב :בא"י אמ"ה אקבמ"ו במצות וחוקים' של
אברהםאבינו ,והטעם מדאמרינן בפרקכיסוי הדם** בשכר שאמר
אברהם ועד שרוך נש זכו בניו למנעל של חליצה .ויש לאמרו
בלא הזכרת שם ומלכות.

*בסדר חליצה ..מחר"מ סצ"ג "קדשנו במצותיו וחוקיו".
**בפתה,
י
תשובה כאן ס"'ז" :שם לא נמצא לצון זה וכפ
הנראה ס"ס הוא וצ"ל ב"ר (והוא שם בפמ"ג אךבשינוי קצת)".
****

ד"ה ולא עמד איש אתו תרי"ג
הח' יהסהלייט רבינוביץ
תית"ל 0וע  -בית ישראל-בז' כרכי אוה"ת על ס' בראשית לא נמצאדייה בהתחלה זו.

בסי לקוטי ביאורים על שעה"י (ווארשא תרכ"ה) בביאורסי'
כד ~,א"עניןשני הבהי' דמ"ת המבואר במאמר ולא עמד איש
אתו כו' שהוא מ"ת לצדיקים ומ"ת לבע"ת" עכ"ל.
טיפ פשטות כוונתו "שני בה" דמ"ת" היינו מ"ת דשבועות
(לוחות ראשונות  -צדיקים) ומ"ת דיו"כ (לוהות אחרונות -
בע"ת).
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ציוך המיל למאמר עולא עמד א" 4אתור אינו מוכרה אם
הכוונה למאמר רבותינו או למאמר שלו ,אבל זאתיכולים לשער
שהכוונה למאמרדפיויגש שבסדרהזומופיע הפסוק(מבלי להכנס
לתוכןתענין לבאר עמן מ"ת בפ~,יגשש).

בש' לקו"ב הנ"ל ,%ועג) ממשיך "והמשל להבין בחי' הכ'
דגולגלתא ..וחכ' זאת היא בה" הוי הא'
ן בביאור שעל מאמר הנ"ל".
השכיעיי

שאמר בו וה' יגיה

בס' פלה הרימון בפ' תשאוע' שג) נדפסביאור והתחלתו הוא
"להבין בתוס' ביאור ענין ההפרש בין אחה"ר לבהי' לוחות
האחרונות" ה4ם באח כותרת "אורליום ג' פ'ויחי שנת גרתי".

בביאור הנ"ל מתחיל לבאר הפסוקכי אתנרי הי וה'יגיה
השכי ושם בע' שיא מבאר "הוי' הא"' וה'יגיה חשכי ,שאליו
לכאורה נתכוון בלקו"ב הנ"ל.

ביאור זה הוא מאמר הצ"צ עם הגהותר' הלל.ולפי"ז הנה גם

המאמר שעליו הוא הביאור הוא מהצ"צ.

ולכאורה כיון שהביאור בפי תהי מדבר בענין לוחות
ראשונות ואחרונות מסתבר לומר שזהו ביאור על מאמר שלפנ"ז
בפ' הגש שגם בו נתבאר ענין הנ"ל .והוא ד"ה ולא עמד איש
אתו הנ"ל ולפחז הוא משנת תר"'ג .ואםשגיתי אתי תלין.
***.

תורות של ר' זלמן זעזמער
הת' אפריס רוזענפעלד

-תלמידבישיבה-

ר' זלמן זעזמיר נולד לערך בשנת
ונפטר כ"ח טבת
ג~
דרים שיסד אדה"ו
"ה
תקפ"ז .2בשנת תקמ"דג נתקבל לחדרג'תקמכה
והי' מגדולי 3תלמידי אדה"ז ואח"כ של אדהאמ"צ.
להלן תורות אחדות מהנ"ל:

בשם

הבעש"ט:

ש"פ קרח ה" חהא שנת נפלאות דגולות

ד"ח סיון
הא להמא עניא האאיז בינה ,נובהערת כ"ק אדמו"ר מה"מ
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י בכ"מבכתבי האהיז"ל נתבאר הא להמא
שליט"א-הידוש כאן
עניא ,הא אחרונה מלק
כ דאס להמאעניא ,אז מען פארשטיי
חכמה.4טדי
עניות פון השגה דאן פארשטייט מעןדי עשירות פון

פסהאיז פה סחנובהערת כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א -בכ"מ
האריז"ל .וראה סה"מ להצ"צ מצות המץ ומצה ספ"ב].4
בכתבי
בשנז

אדהה:

שמקובלים ראשונים דברו רק בהביהשע".מאין ליש לכן כלמי

שגבוה בבה" האין הוא גבוה בבה"
שהלל ריקןאינו מוזכר במקובלים הראשונים רק שהאריז"ל
הידס זאת ,וא' שזהו דילוג אמיתי ,וא' שמצד בחי' ואת כל
ביותרנמוך כמשל המדלג בחלל העולם שכל מה
הגבוה
ךיולתדרלגמתלבני
למרחוק יותר צריך להוציא הכה הפנימי' העלם
שצרי
עצמותו יותר.5
 1ראה אג"ק כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע ח"דע' רסה.

 2ראה שו"ת וכריוהדה" -אהלי שם"ליובאוויטש תשנ"אע'
 8-9ושםבאריכה אודותיו.
וראה זח פלא מביא שם מכו"כ מקומות וכמדומה שלא נכשל
לחביא משיחות וכו' של רבותינו נשיאנו.
 3הערה  85בספר השיחותקיץ היש"תע'  - 104אבל בסה"ש

תש"אעי " 34פוןדיצעירים".
 4סה"מ תש"י ע' .183

 5פלה הרמון שמות ע'תיג.

* * *

הוד כ"ק אדמו"ר הרה"ק זצוקללה"ה נבג"מ ז"'ע באהד
מהמאמרים 6מביא בשמו ,גולל אורמפני חושך וחשךמפני אור,
גולל אורשלפני הצמצום,מפני השך הצמצום והשך תצמצוםמפני
שיתגלה אור העצמיך.
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שהאדם 8בטעותו הושב עצמו לבעל מעלתומדריגהגבוה ,אמנם
כאשר בודק א"ע בכל פרט דעותיו ומדותיו ומתבונן
בהם ,אוי
הוא מכיר את חסרונותיו
.יוזהו סדר המא' לעולם ירגי
ז אדם
יצייט על יצה"ר ,אומר תואר אדם שהוא תואר השכל,דמי שהוא
באמת במשת אדם הנה הואמכיר את עצמושאינו במדריגתצדיק
ולא במדרגית בינוני ולא במדריגת עובד הוי' באהו"'ר שכלי'
כ"א הלואישיתי' ירא חטאויזכיר לעצמו תמיד אתיום המיתה,
אשר אז לאיוכל לתקן אתמעשיו ולאיוכל להתחרט על העבר ורק
היום לששותם.9
ז'תיקוני גולגלתא שהם בחינת חושים שלמעלה מהשכל.10

אובטצא דלתא הוא מקורלבהיי גולגלתא.11
6
י שיודע מקומויועיל מטובו לפרסמו בקובצים הבאים
ושכרומכפול מן השמים.

 7לקו"ד ח"ד ע' תשסה .ושם :דער אלטעררבי האט געזאגט
זלמניס א ווארט מעג מען לערנען.

8ביאוררז"ז על מאמר אדה"ז משנת תקע"א נדפס בלקו"דח"ג
ע' תקכד ואילך.
 9לקו"ד שם תקכה ,ב.
 10לקוטי ביאורים לשער היהוד פ"א (א,ג).

 11שם (ד,ט.

לעילוי נשמת
התמים חקדוש אברהם אליעזר

הי"ד
בן הרהייח חרה"תרי משה פסח ש"
גאלדמאן
נרצחבימי עלומיו בןי"ז שנח
ז"ךסיון חיתשל"ז

נדפסע"י הרמי"ם ,המשפיעים ,והתמימיםשיהיו
בביהמ"ד אחלי תורח

.

*

*

לזכות

'.

מ"ק אדמו"ר מה"ד שיל"ו
ולזכות
רי שלמה בן שטעדנאפייגל לרפואח שלימה וקרובה
נדפסע"י
משפחת רייטערשיהיו
* * *

לזכות

כ"ש אדמו"ר תה"פ שיל"ו
החתן חרה,ית שמואלגדליישי' הכהן כהן
ותכלה מרת זינה הודל שתחי'דריזין
לרגל נישואיהם בשעטומ"צ

ביום א' ג' תמוז
הי' ההא שנת נפלאות דגולות
נדפסע"י הוריתם
א
נ
י
חרחרתריבנימין הכהן וזוגתו מרת שי
ו
י
ח
י
ש
רבקה
בהן
חרה"ת ר' מנחש מערדל וזוגתו מרת חנה ביבאשיחיודריזין

לזככם

נאק אדמרר מלךהמשיה
שיליו

.

לרפואהשלימהוקרובהתיכףומי"רממ"ש
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