ר

"

קק

הערותוביאורים
בתורת

נבי

קדושת אדוננו מורנו ורבנו

בפשש"מ ,רמב"ם,נגלהוהסידות
כ ,מרחשון  -ש"פ
יי
ה
גליון (תרע"ה)

בי

שרה

יתא לאור

7עוננ (7(2נ?7ענ77//2נ7)7(2עי"/י((71אין((חייה
ברוקלין,ניויארק
417טרמיעואניו
שנה המשת אלפים ושבע מאוה וחמישים והמש לבריאה

ע

=-

ן

פ ת ה -ד בר
* * *

חננו בזח לחודיע שבעזח"'ת לרגליום חבהיר הבעל"ט,יום

"ר"ה פטלו טו"ב שנה" ,הננו מתכוננים לחוציא לאור גליון
חגיגי מוגדל ,ומבקשים אנו בזה לכלחיילי בית דוד חתמימים,
ואנ"ש,שיחיו ,לכתוב הערותוביאורים בכלל בתורת כ"ק אדמו"ר
הכ"מ (ליקוטי שיחות ,מאמרים וכו') "אזיף רעם האט ערזיע
אפגעגעבען אוןאין דעם האט ער דיך אוועקגעגעבען( "...שיחת
הישרה
ש"פ שלח ה'שי,,ת) ,ובפרטבעניני משיח וגאולת
י
ר
ד
ה
"
ש
להתגלות וביאת חמשיח ...בנוגע למעשה בפועל ..הוא לימוד
התורה בעניני מלך המשיה ובעניני הגאולה ...ובפרט בתורת
רבוהיט נשיאם ,ובפרט בתורתו (מאמרים וליקוטי שיחות) של
נשיא דורנו  -מעין ודוגמא והכנה ללימוד תורתו של משיח
"תורההישהמאתיתצא"...וההוטפהבלימוד התורהבענינימשיח
הישרה" לפעול התגלות וביאת המשיה
והגאולה היא
והגאולה בפועלה"דרי
ממש".

ע"מ שההערות וכו' יכנסו בחקובץ בזמן ,שיכניסו
בקופסת הערות שב ,770או למסרםלא'מחברי המערכת לאיאוחר
מיוםרביעי חשבוע בערב.
אותם

ויה"ר שזהיפעול בקשת כלל ישראלוחסידי חב"ד בפרט ואנו
חתמימים במיוחד אשר תיכף ומיד ממש "ונזכה זעהן מיטין
ינ" 1למטהאין א %ף ולמטה מעשרה טפחים והואיוחלנו".

יא

זיי

בנה

כי מרחשון  -שייפחיי
ה'תשנ"ה

שרה

גליוןבי (תרעייח)

תוק הענינים
עניני גאולה ומשיח

בענין ב' תקופות לעת"ל.................

שיטת הרמב"ם בגדר התקופח

פשוטו של מקרא

הערחבפרשייי ד"ה מצחק

רמב"ם

הראשונה דימות המשיח. .

פרשת וירא. . . . . . . . . .

פיטמא לחצאין . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

שולחן ערוך

בענין המתפלל בתורת

שונות

נדבה . . . . . . . . . . . . . . .

תורות תלמידי חה"מ בספרי חסידות חב"ד-גליון. . . .-
הערה בספר המפתחות לספר התניא. . . . . . . . . . .
* * *
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נענין  '5תקופות לשכ"ל

הח' טימא וילהלפ
-תלמיד 5ישי5ה-

בלקו"ש הט"ו כ' מר חשון (ע'  )142מבאר המארז"ל דצדיקים
אין להם מנוהה לא בעוה"ז ולא בעוה"ב ,דקאי על הזמן שלאחרי
תחהיימ ומבאר דבהזמן שלאחרי תחיית המתיםיש ב' תקופות,
' קיום המצוות בתכלית השלימות וע"ז
ובתקופה הראשונהיהי
.
ך
נ
ו
צ
ר
ה
פ
ו
ק
ת
ו
ת
ו
ו
צ
מ
כ
ך
י
אומרים ושם נעשחלפנ
שאזיחיי
שנ"
מצוות בטילות .וולה"ק" :פוןדי ראיות אויף דעם עםאיז ידוע
וואס חז"ל ואגן אזלעתייל משה ואהרן יהא עמנו "און מען וועט
מקריבזיין קרבנות  -קיום חמצוות ..זעט מען דאך אז אויך
ן דערענין פון מצוות ועליות".
תהה"מ וועטויי
וצריךביאור,דהרי מהמבואר בחלכות תורח שבע"פוכו' משמע
דמיד בתהה"מיהי' מצוותבטילות דלכן מותר לקבור מתבכלאים,
ו צינה דכלאים .ושם בהערה 24
כיון דמיד כשיקום אין עלי
דזח
.
ו
נ
מ
ע
א
ה
י
ומבאר
מביא מארז"ל הנ"ל דמשה
ן
ר
ה
א
ו
סיירי
בזמן חתהי' של הצדיקים שיהי' לפני תהה"מ דכל ישראל ואז
יהי' קיום המצוות בתכלית השלימות.
אבללפי המבואר בלקו"ש הנ"ל משמע דאף לאחר תהה"מ דכל
ישראליה" תקופה דקיום המצוות.

נולהעיר דבלקו"ש מציין להמשך תרס"ו ע' צז דשם מביא
ביאור מארז"ל דעוה"ב אין בו אכילה ושתי' וכו' ולאידך גיסא
איתאדיהי' סעודה דלויתן ושור הבר וכו' ומבאר שם דאלו הם
' ב'
ב' מדריגות בעוה"ב ,ומשמע שם דבעוה"ב גומא יהי
מדריגות .וראה ד"ח וחי ,עקב וגו' (סה"מ מלוקט בי עי עג)
דקאי על ב' התקופות דיסות חמשיה ותהיית המתים].
* * *

כ"ף מרחשון  -ש"פהיי
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שיטת הרמב"ם נגדר תתקופה הראשונת דימות"מ
הת' יוסף יצחק סילברמאן
תות"ל 0וז קבוצה
' שם
לא
א8 .תב הכמב"ש בסוף הל' מלכים ובאותו הזמן יהי

לארעבולא מלהמהולא קנאהותחרות שהטובהתהי'מושפעת הרבה
וכל המעדניםמצויין כעפר ולאיהי' עסק כל העולם אלא לדעת
אתהי בלבד.

וישלעיין באם הלכה זו קאי על התקופה השני' דימוה"מ או
על התקופה הראשונה דימוה"מ.

ב .ועי' בההדרן על הרמב"ם דש"פ לך תנש"א (ס"ט) דמ"ש
הרמב"ם בסוף הל' מלכים "ובאותו הזמן" קאי בתקופה שיהי'
שינוי מנהגו של עולם (והיינו בהתקופה השני').
ועי' בקונטרס "הלכות תושבע"פ שאינן בטלין לעולם" תשנ"ב
שכתב "דיש לומר ,שבהלכה האחרונה מוסיף (בקיצור וברמז) גם
ע"ד התקופה השני' דימות המשיח שיהי'שינוי מנהגו של עולם,
החל מהשינוי העיקרי דתחיית המתים".

ועי'ס'השיחות תשמ"ט ח"אע'  154דמ"ש בהלכות מלך המשיח

ש"באותו הזמן לא יהי'
ותחרות" וכו' קאי גם על שלילת רעב ברוחניות ,כמ"ש "לא רעב
י אם לשמוע דבר ה"' ,וכן שלילת מלהמה,
ללחם ולא צמא למיםכ
קנאה ותחרות ברוחניות" ,מלחמה של תורה"" ,קנאת סופרים",
וכיהב ,כי המושגים דרעב ומלחמת ,קנאת ותחרות( ,אפילו
בעניני קדושה ועבודת ה') שייכים רק כשנרגשת מציאותו של
האדא ,אבל כשמציאותו נעשית המציאות דאלקות" ,כמים לים
מכסים",אזי לאשייך "לא רעב ולא מלהמה ,ולא קנאה ותחרות".
עכ"ל.
שם לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה

ומבואר בקונטרס "הלנות תושבע"פשאינןבטלין לעולם" שזהו
מ"כ תטעם למח המצות יתבטלו לע"ל (חיות שמציאותו של האדם
' המציאות דאלקות ולכן יתבטלהציווי להאדם).
יהי

י שוח האשמיח
6
3וף מרחשון  -ש"פחי
וא"כ מכיון שמבואר בתניא אגה"ק ססכ"ו) שמצות יהיו
בטילות רק בתקופה השנ" דיסות חמשיה(כשיהי'תהיית המתים),
דמוכרח מזה דרקבתקופהשניייתבטלו הרעב והמלחמה וקנאה
ה
ורתיחרות ממצלימות)כי רק אויהי' מציאותו של האדם המציאות
דאלקות.

וע"פ כל הנ"ל ממצא שהחלכה חאחרונה שברמב"ם מדבר אודות
חתקופההשניידימוהיימ.

ג .אאפעי' בלקו"ש הכ"ז (הובא בשערי גאולה ה' ימוה"מ
ע' קסז-קסה) ונ"ל :ומובןלפי זה שאריכותדברי הרמב"ם בפרק
"'ב בענין מצב העולס בימות המשיה ,כ"ז הוא בענין וזמן
שבימותהמשיה שקשור עם מלךהמשיהוביאתו,היינו שבפרק"'א
מבאר הרמב'ים מהוענינו של מלך המשיח וכו' שחואיביא את
חשלימות במצות והלכות התורה ,לאחר מכן בפרק י"ב מדבר
הרמב"םעל מצבהעולםשישרור בהתאםלזה,וכפישמסייםשישראל

' שם לא
יהיו"פנויין בתורה וחכמתה כו' ובאותו הזמן לאיהי
רעב ולא מלהמהוכוי ולאיה" עסק כל העולם אלא לדעת את ה'
בלבד ולפיכך יהיו ישראל הכמים גדולים וכו' (ועיקר) שקיום
ו בעולפ שכמנהגו נוהג ,עכ"ל.
המצוות והלכות התורהיהי

להדיא שההלכה האחרונה בהרמב"ם קאי על התקופה
הרי
הראשונה דימוה"מ שהעולם כמנהגו נוהג.

וע"ע שם עמ' קע הערה  78שכתב וז"ל :משא"כ בתקופה הא'
' שם לא רעב ולא מלהמה" (רמב"ם
דימוה"מ ,אף שגם אז "לאיהי
הל' מלכים ספי"ב) וכו' עכ"ל-הרי שהרמב"ם מדבר בתקופה הא'

וכנ"ל.

וע"עכלקו"ש שםע' 237הערה6שביארמ"שהרמב"ם "שהטובה
תהי' מושפעת הרבה"דקאי ש חתקופה הראשונחדימוה"מ(דישבו
אכילה ושתיי) ויה" צורך בדברים משמיים כדי שיהי' הגוף
בריא ושלם.
' רפ"א) שכתב וז"ל:
וע"ע בשערי גאולה סי' נ הערה ( 3ע
ואולי אפשר עומר להוסרהענין (עכ"פ בדוחק) ,דגם להרמב"ם ב'
תקופות לאחרי שודא משיה הוא" ,ומלאה הארך דעה" גו'יה"
ילה ,וכל הפרק שברמב"ם מדבר בתקופהזו.
בעיקופה ראשונה דבלו

~3וף מרחשון
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י שפח היתש"3ה
ש"פחי

7

וכמ"ש בהל' תשובה פ"ט ח"ב
שמ"ש"ל.ומלאה הארץ דעהגו'מיירי
בהתקופה שהעקם כמנהגו נוהג עכ
ד .וע"ע בשערי גאולה שם ע'ריג שהקשה דכיצד תתכן לע"ל
מציאות של גואל חרם אשריחם לרבוכיון שהרמב"ם עצמו פוסק
' שם לא רעב ולא מלחמח ולא קנאה
שב"אותו הזמן לא יהי
' עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד,
ותחרות ...ולאיהי
כיצדייתכן שאדםיהרוג את זולתו אשר "לואין משפט מות" ,רק
מפני ש"יהם לבבו" עכ"ל.

ולכאורהאיגימא דמ"ש הרמב"ם דלאיה" קנאה ותחרותוכו'
קאי רק על התקופה השני' דימוה"מ ,א"כשפירשייך מציאות של
גואל הדם לע"ל אשר יחם לבבו  -בתקופה הראשונה דימוה"מ?
י גם בתקופה הראשונה שגם אז לא
אלא ע"כ דהרמב"םמיי
רר הקשהאיך יתכן מציאות של יחם
יה" קנאה ותרהות ולכן שפי
לבבו לע"ל.

ה .וע"ע בשערי גאולהע' רנא בשוליהגליון שהקשה על מ"ש
בסיבת ביטול הקנאה ותחרות לע"ל (שזהו מפני שמציאותו של
' המציאות דאלקות) ,דבמס' ב"ב (ע"ה) מבואר שלע"ל
האדםיהי
"כל אחד ואחד נכוה מחופתו של הבירו" ,משמע שישאר מציאות
האדם (נפרד) עכתו"ד.
ולכאורהאינימא שחהלכה חאחרונה שברמב"םקאיעל התקופה
השני' דימוה"מ ,א"כ מהו הקושיא די"ל שהגמ' במס' ב"ב מדבר
בתקופה הראשונה דימוה"מ שאז כל א' ננוה מחופתו של חבירו,
מכיון שלא יתבטל הקנאה ותחרות עד התקופה השני'! אלא ע"כ
י גם בתקופה ראשונה.
דהרמב"םמייר

ו.ולהעירעוד מפשטות משמעות הרמב"ם שהתחילברישפי"ב
מהל' מלכים ,ה"ב) :אין בין עוה"ז לימוהיימ אלא שעבוד

מלכויות בלבד".

ובהל'ה' כתב ובאותו הזמןוכו' דמשמע שהרמב"ם מדבר בהל'
ה' (גם) על אותו הזמן של התקופה הראשונה דימוה"מ.

וכן משמע מדנקט הרמב"ם ובאותו הזמן עם וא"ו החיבור.

8
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י שרה ה'פשנ"ת
ש"פהי

אולםיש להביאראי' קצת ממס' ברכות דףי"ז דאיתא התם
העוה"באין בו לא אכילת ולא שתי' וכו' ולא קנאה ולא שנאה
ולא תחרות וכו' משמע דדוקא בהזמן שאין אבילה ושתי' אז לא
' קנאה ותחרות (והיינו בתקופחשני' אחרי תחה"מ) ,משא"כ
יהי
בתקופה הראשונחכשיהי' אכילהושתי',יחיי קנאה ותרחות.ויש
לדהות.

היהואפ3לזהדפשטותמשמעותהרמב"םחואשחהלכההאחרונה
מדבר (גם) על התקופה הראשונהדימוה"מ,וכן לומד כ"ק אדמו"ר
הכ"מ ברוב השיחות ,ושאר השיחות הנ"ל מבארים את הרמב"ם
באופן "הדשי שההלכח האחרונה מדבר בתקופה השנ" דימהו"מ.
ודו"ק.

..

*

פ ש  1טו ש ל מ ק ר א
------הערה בפוש"י ד"ה מצחק פ' וירא
הרב וועלוועל רתנבלום
תושב הש13נה
בפרש"י פרשת וירא ד"ח מצחק (כא,ט) :לשון עבודת כוכבים
כמו שנאמר ויקומו לצחק ,ד"א ל'גילוי עריות כמ"ד
לצחקבי
ד"א ל' רציחה כמ"ר יקומו נא חנערים וישהקו לפנינו וגו'
עכ"ל.
בפרשת תשא ד"ה לצחק (לב,ו) :יש במשמע
א)עייןבפי
תרשכ"מיו שנאמר לצהקבי ושפיכות דמים כמו שנאמר
הזהגילו עריו
י הנערים וישחקולפנינו אף כאן נהרג חור ,עכ"ל.
יקומו נא

וצריךלהבין ,למה מפרש רש"י בפרשתוירא "ד"א לשון
וי
תשאגי
ש
"לי
עריות ,ד"א לשון רציחה" ,ולא אמר כלשונו בפרשת
במשמע הזה גילוי עריות ...ושפיכות דמים" ,דחיינו שניתם
ביהד .נמה שלא הזכיר שם עבודת כוכבים מובן בפשטות
נזכר שם קודם לזה בפירוש הכתוב).

שהרי

כ"ף מוהשון  -ש"פחיי
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ואולי אפשר לתרץ שהיות ויש מחלוקת בפרשת וירא מהו
הפירוש של לצחק ,דר' עקיבא אומראין מצחק אלאגילויעריות
ור' ישמעאל אומר שהוא עבודת כוכבים ור' אליעזר אומר שהוא
שפיכות דמים ,כמובא בבראשית רבה ,לכון אומר רש"י שיכולים
לפרש הכתוב
בשלשה אופנים אלו.

כאן

אבל לפרש שהשהוקהי' בכל השלשה דברים ביהד זהו דלא
כמאן,
משא"כ בפרשת תשא,שאין שם מחלוקת מהוהפירוש של לצחק.

אבללכאורה קשהלתרץכן,שהרימאמרשרש"ימביאכל השלשה
פירושים הם פשוטו של מקרא ,ואם כן למה לא אמרשיש במשמע
כאן כל שלשההפירושים כאחד ולמההביא השלשהפירושים בלשון
ד"א.

זה.

והלאאיןענינו שלרש"ילהודיע לנושיש שלש מחלוקת בדבר

ן בפירוש הרמב"ן בפרשת וירא ד"ה מצחק ,וז"ל:
אבלעיי
...כל זה לגגוןרזצ"י אף כאן הרב כותב המחלוקת כולם ,עכ"ל.

דהיינו שקשה לרמב"ן עלרש"י למה מפרשרש"יפירושו כשלש
תנאים שמחולקים זה על זה.

ועיי
ן בפירוש המזרחי וז"ל :וחרמביין ז"ל נתעורר על זה
ואמר אף כאן כותב המהלקות כולם ...ונראהלי שאין טענה על
דברי הרב דאיכא למימר שכל התנאים שדרשולגנאי מר אמו חרא
ומר אמר חרא ולאפליגי וכו' ,עכ"ל.
וכן כתב הגור ארי' ,וז"ל :אע"ג דבבראשית רבה שלגצה
מהלקות בדבר דעת רבי עקיבא ..ורבי ישמעאל ..ורבי אליעזר
אין טחלווחצ בדבר כלל ...אלא שכל אהדהוסיףלהעמיקואין כאך
מחלוקת רק שכל אחד הוסיף על הראשון ,עכ"ל.

ועיין שם בדבריו באריכות.
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י שרה היתשנ"ה
"5ף מראשון " ש"פהי

ואם כן לפי דבריהם של המורהי והגור ארי' שאין כאן
מחלוקת ,הדרקושיא לדוכתא למחמביארש"יפירושובלשון ד"א,
ולא כמו שפירש בפרשת תשא"יש במשמע הזה וכו"' ,או כלשון
דומה לוה שה" משמע מגה שחח שם כל הג'ענינים ביהד.

ועיין במשכיל לדוד ,וז"ל :וא"ש הרוממים ז"ל דכל שלשתןהיו
בו ולא משמע כן מלשון חמדרש ומלשון רש"י דכתב ד5ר אחו,
עכ"ל.
אבלאינו מביא לשון פירש"י בפרשת תשא ,שזה מגדיל עוד
יותר הקושיא ,כנ"ל.
ן בתורה תמימח שמאריך בפירושו על פסוק זה בפרשת
טועיי
וירא ובתוך דבו-יו מקשה ,וז"ל... :שעל כרחך אי אפשר לומר
דצהוק זה הוא דבר עבירה (דהיינו כרי עקיבא ור' ישמעאל ור'
אליעזר ,הכותב) שהרי אמרו בר"ח ש"ז ב' אין דנים את האדם
אלאשי מעשיו של אותה שעה שנאמר ובסמוך פ'י"ז,מיד אחרי
גרש שרה את הגר
כי שמע אלקים את קול הנער באשר
הוא שם ...והובאבופי
א"בסמוךשהיו המלאכים מקטרגים שלא
עי
מ"
שש
יר
ימציאלו הקב"הלשימעאל בארמיםמפנישעתידלהמית אתישראל
בצמא ,ואמר להם הקב,,חאיןאנידן את האדם אלאלפימעשיו של
אותה שעה ועכשיו מה הוא ,צדיק או רשע ,אמרו לועכשיו צדיק
הוא ,ש"כ.אי ס"דכפי' החכמים דצהוק שבכאן הוא דברעבירה,
ע"ז או גלע"ר או שפ"ד,וענין מציאת הבאר ה"תיכף אחר מעשה
צחוק זה במבואר בפרשה ,א"כ הלא גם באותה שעה רשעהי'ואיך
אמרו המלאכים עשכיו צדיק הוא ,עכ"ל.

ועיין שם שדוחק את עצמו לתרץ קושיא זו וכותב "שצריך
עיון רבליישב דעת ההכמים מהערה זו".
ן בפירוש המזרהי וז"ל... :אבל יש לתמוה מהא
אבל עיי
דאמרינן לקמן אמרו מלאכי השרת וכו' ואם כדברי הדורשים
לגנאיאין לך רשע כמוהו ושמא "'ל דהאי צדיק הוא באותו עון
שעתידלהמית אתבנ"י בצמא הואדקאמרינן שעל אותועון קטרגו
~יו ועל אותו עון ענו לו שעכשיו צדיק הוא מאותו עון והשיב
להם הקב"ה באשר הוא שם כו' שאין זה דומה לבן סורר ומורה
שנהרג על שם סופו שבן סורר ומורה אע"פ שאינומחוייב מיתה
עכשיו מכל מקום כברהתחיללעשותהדבריםהמביאים אותולחיוב

נ"ףיחיוב " ש" 6ושי שרה הא~שנ"ה
מיתה אבלישמעאלעדיין לאהתחיל לעשות שםפועלהמביא אותו
ענין שעתיד להמית אתבניו בצמא ,עכ"ל.
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ן עוד בפירוש המורהי בד"ה אמרו לו צדיק ,ושל :אבל
ועיי
"ט לתמוה למה לא קטרגו המלאכים מאותן חעבירותשבידו אבל
קטרגו מן העבירהשעתיד לעשות ולא הוא עצמו אלאבנואחריו,
ושמא ש לומרשעכשיו ה"נידון בצמא אס למות בה ואםלהיות
קטרגושיו מעבירת הצמא שהיא מדה כעד מדה והניחו השאר,
עכ"ל.
ןבשפתיהגתים שמתרך באופן אחר ,ושל :לכן נראח שלא
ועיי
לקטרג שיו ממעשים שבידו כי אין בית דין
היו יכולין
מענישין אלא מבן כ' שנח ומעלה ולישמעאל לאהי'כי אםי"ז

שנה.

והא דלא קטרגו ממעשים שבידו ע"ש העתידי"ל דבמעשים
שבידו עכשיו עשה תשובה בסוףימיו כמו שפרש"י
לקמןמיבםפ'.היי
שרהגבי ויקברו אותו יצחק וישמעאל ,עכ"ל השפתי הכ
ופלא קצת על התורה תמימה שלא ראה כל זה.
* * *

ו מנ
---פטמה לחצאין
קן

ם

הופ יהודה קעלער
-מח"ש מנחתיהודה

הרושלים-

י ספר ארבעת המינים עפ"י שו"ע אדמו"ר
זה עתתהגיעלי
דקיע בה חמהברולאבאתיה1,,לקנטר ,אמנם
חזקן,ועבודת רבתהש
קצת ערבוב דבריםראיתי כאןבענין הפטמאותבין במציאותובין
בהלכה לע"ד ועל זה באתי להעיר ,ואת והב בסופה.
ביסוד הדברים אביא כאן מה שהעתיק המהבר בהתהלח עמוד
ס אתרוג שטעם עצוופריו
מ"א ,מההת"ס גמרא להש,א.וז,,לסיי
שוה .כלהפירותחהמוצים טעםמצרף] חעך שוהלקליפההחיצונה,
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ם

מרחשון  -ש"פחיי

שרה חיתשנ"ה

אך בשאר הפירותאין זה עיקר הפרי רק קליפתה ,אבל אתרוג
התוך(המיץ) הואטיעוט והקליפה העבההיאהפריוהיא הנאכלת,
וזהו טעם עצו ופריו שוה" ע"כ.

על מה שכתברבינו בשולחנו הטהור סימן תרמ"ח סעיףי"ז
וז"ל:חיש הרבהאתרוגים שעל ראש האתרוג גדלעץ אחד שמקצתו
נכנס לתוך גוף האתרוג ומקצתו בולט למעלה ובמקצת אתרוגים
איןקי זה נכנס כלל לתוך אתרוג אלא כולו בולט למעלת מראש
האתרוג ונקרא פטמא או דד ועל עץ זה גדל כמין פרה שושן
ונקרא שושמצא והוא (נחשב) מגוף העץ הנקרא פיטמא או דדויש
חרבח אתרוגים שאין לחם כלל פטמא זו ולא שושנתא שעליו והן
כשרין כיון שכך חיא בתהלת ברייתם וזהו דרך גדולן וניכרין
ייש לחן במקום הפטמא כמו
הן אותן שכך הן מתחלתברייתםכ
גומא מתהילתברייתו וכו"'.

ברור הדבר שמה שקורארבינו פיטם ושושנתא זה כמו שנפוץ
ברוב קהילות ישראל ,וכפי שנקראבפי ההמון.

אמנם להרמב"ם שטה אחרתבעניןהפיטם ובהלכותשופרוסוכת
ולולב פ"ה הל' ו' כתב וז"ל.." :נטל דדו והוא הראש חלטן
ששונת בו פסול וכו"'.
וכתב ע"נ הרב קפח בהערותיו וז"ל" :יב) זהו נסלח פטמתו
שבמשנה וכמ"שבפיהמ"ש .שהוא הדד הבולטבשפוליהאתרוג .וקרא
רבנו ראש האתרוג שפוליכפ שהוא משולשל בעץ ראשו למטה.
יונתו בו ,כדי לבאר היטב מה היא
וכת"ר שהוא הראש הקטן שש
פטמה ,וכפטמה שלדד ,וכפטמה שלרמון,וכדי שלא תשאל אם הוא
הראש שהוא הלק מן האתרוג צריכהלמיסר,הרי זה אתרוג חסר,
לפיכך כת"ר הראש הקטן.יש סוג מן האתרוגים הטבעייםשישלו
ראש קטן כמו ראש הדד ממש,והייתי אומרכיון שהוא נראהגוף
בולט לבדו אין נטילתו פוסלת לפיכך השמיעך שפסול .ורוב
האתרוגים אין להם דד זה .והשושנה עצמה אינה באתרוג אלא
בתחלתצמיחתובעודו אדמדם ,וכאשרמתחיללהצהירלפנישיוריק
היא נופלת .ובמורכביםיש עץ בולט בראשו ומשום מה הדביקולו
שם שהזנח,ואני אומר שהנשבע על אותו העץ שהוא שושנה כנשבע

לשנות את חידוע" עכ"ל.

כ"ף מרחשון י ש"פחיי שרה היתשנ"ה
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צאני תמה על הרב המהברדינן שאם לא ראהשיטת הרמב"ם
בפירושו של הרב קאפאחשי' ,הלא את ספר כשרות ארבעתהמינים

מביא בספרו כמה פעמים ,ושם בעמוד לג תביא את שיטת
חרמב"ם).

ואמנם כן הוא שיטת הרמב"ם והרי"ף בענין פטמא ,ומ"מ
תמוהיםדברי חרב קאפאח שליט"אמכיון שחרמב"ם גר משך זמן
בעיר פאס אשר במארוקו ,וכש"כ הרי"ף ,ואתרוגי מרוקו כולם
בדלים עם כטמאות אשא"כ אתרוגי קלאבריא
ושושנתות
"
"
א
ו
ם
י
ס
ד
הבולטים מן חאתרוג! (ומימי לאהייתי בפר
של
אתרוגי
תימן,ולפיכךיתכןבאתרוגיתימן מה שכתב הרב קאפהשי' בקטע
הבא) ,ומה שכתב ",ובמורכבים יש קי בולט בראשו ומשום מה
הדביקולו שם שושנה" אםדעתוהיא שכלהאתרוגים חוץמאתרוגי
תימ
רןכבימםורכבים המה ,ניחא ,ואם מודה שיש אתרוגים בלתי
מו
הול מאתרוגי תימן ,או יש ויש אתרוגים הגדלים עם
העץ הנ"ל והם בלתי מורכבים.
וממשיך הרב קאפה בהערותיו "וכתב המ"מדברירבינו בפסול
זה הם כדברי ההלכות וקצת מן הגאונים שפירשו ניטלה פטמתו
פסול בדדו של אתרוג והוא חוטמו ובו חיא השושנה ,ומלשון
רבינו נראה שאינו פוסל בנטילת ההנושנה (כי לא יתכן בשום
אופן שתשאר בו אפילוכשיהי' כשקד) (א.ה .אולייש לחלקבין
אתרוגי
 ,תימן לאתרוגי מרוקו ושאר חמדינות ,ויתקיימו דברי
שניהם
בלבד אלא בנטילת הדד והוא העץ שהשושנה בו
נאין זהונאככוןמ"כ"
י אותו העץ שהמורכבים אינו דד ואינו פטמה]
וכן עיקר .וכן ראוי להורות.

כתב חלח"מ,עיי
ן מ"מ שדעת רבינו כדעת ההלכות שפירשו
וכו' ,ומלרווך זה נראה שהבין בדברי ההלכות שלאדי בנטילת
השושנת אלאצריךנטילת חדד .וכמ"שהב"יבסי' תרמת .אבל קשה
לזה מדכתב ומלשון רבנו נראהשאינו פוסל בנטילת השושנה וכו'
משמע דההלכות פוסלים בנטילת השושנה הפך האמור.קודם .לכן
נראה ודאי דהבין כמו שהבין הר"ן בהרי"ף דבנטילת השושנה
להודסגי ובאתרוג של הרחף לא היתה דמתקריא שושנה] (ושוב
מנלןו)  ...ושותי' דמר לא ידענא .וכל דבריו נובעים מזה שלא

הכיר ולא ידע מזה אתרוג .ובאמת בגוונא דפסול בפטמא כשר
בעוקץ כפשט חמשנח ,חפסול בפטמת הואנטילת חדד חבולטעלפני
שטח האתרוג .וכךניטל העוקץ הבולט עלפני שטח האתרוג כשר

"5ף 5והשט
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ש"5היי

שרת חאצשנווה

ורק כ4"4ר נעקר מה שבתוך האתרוג כלומר אותו הכדורון או
הככתור שבתוך חאתרוג והוא שקראר'יצחקבוכנתו שחוא כבוכנא
דאסיתא ושקך של מה שמכונהבפיחם אתרוג הואחיצוניואיןלו

בוכנא,ודברירבינו ברורים פשוטים.

בהיות שאש יודע המציאות מהי המה אתרוגי מצרים ,שוב
הצפת הראשונים על ספר לולב הגדול של חראב"ד
מרצחרי
ראאיתתריוגביפי
ים הםבליפיטם,ואולי הרקקםבמצריםהי' משתמש
שאתרוגי תימן ,ודבר זהאי אדשא לברר ,מ"מאין אנו יכולים
ב
לשלול דמה שאצלנו קןראים פיטם ,אולי להרי"ף והרמב"ם הי'
נקרא שושנתא ולא מפסלי אם נפל.

ואחרי ההקדמות חארוכות ,אטהבגליון הבא נבאלדוןבדברי
הרב המהבר ש".

המשךבגליון חבא אי"ה.
* * *

ש  1ל חן ע ר  1ך
 --- - -בעריו תתפלל צהורת נדבה
החייוסף יצהק ש5וקלער
תלמידבישיבה-
בשו"ע אדה"זסי' קז סע' א' מובא דאם אחדיודע (בודאות)
שכבר התפלל והוזר ומתפלל בתורת נדבח צריך לחדשאיזה דבר
בתפילתוכדי להודיע שהוא נדבת ולא יהא כמקריב ב' תמידין
אובר טשו 5בל תושיף שתפילת חובהחיא במקום עולת התמיד
וכו' אבל אס הוא מסופק אם התפלל אם לאו א"צ להדש שום דבר
בתפילתו הב' שכשהתר ומתפלל על הספקאין לךחידושגדול מגה
4

ע"ש.

והנה בר"ח טז .איתא אמר ר' יצהק למח תוקעין ומריעים
משהןיושבין ותתקיןומריעין כשהן עומדים ,כדי לערבברהיטן
"צלאישטן משישמעישראלמהבבין את חמצוות מסתתמיןדבריו,
רש"

י שרה ה'תשנ"ה
ש"פהי

נאף מרחשון
ובתוס'עלהמקום מקשהתימה האקעברמשוםבלתוסיףומתרץ
וי"ל דאיןשייך בל תוסיף בעשיית מצווה אחת ב' פעמים כגון
כהן אם מברך וחוזר ומברך אותו צבור עצמו או נוטל לולב
והוגר ונוטל וכן תוקע והוגר ותוקע וגבי מתנות (דם) בכור
נמי אם נותן בקר א' ב' פעמיםאין זה בל תוסיף ,ע"כ.
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וצ"עאיך זה מתאים עם מ"ש אדה"ז
המקורועםמהרי"ףזבהפ?'מי
שמתו) דעובר על בל תוסיף במקריב תמידין
ב'

תוס'

וע" בהידושי הרשב"א שם שתירץ קושית התוס' באו"א,
דמכיון שזהוע"פ תקנתהכמים וכתוב בתורהדצריכים לשמוע להם
(ע"פ תורה אשר יורוך) ליכא בל תוסיף ובתקיעות מעומד וכו')
ועפ"ז
בזהת הוא מבאר היאך אוכלים נויושנים) בסוכה ביום השמיני
י (והעיר משו"ע אדמוה"ז ס" ל"א ב')
ועפ"ז מהויכם יכו
י"ל דאדמוה"ז סובר כתירוצו של הרשב"א ובתמידיןוראין
תקנת הכמיס יש בל תוסיף.

וכו"

אבל באמת

א"א לתרץ כן:

' במנ"ה מצוה תנ"ד "דהמנ"המונית שם דבאמת הרשב"א
4קעי
סובר כתוס' ורק מוסיף ע"ש.

ה (ועיקר) דהא אדמוה"ז בסי' קכה סע' א' פוסק להדיא כדברי
התוס' וז"ל "כהן אינו רשאי להוסיף מדעתו יותה עלג' פסוקים
של ברכת כהנים ואם הוסיף עובר בבלתוסיף ...אבל אם אומרג'
פסוקעים אלו כמ"פ ביום אינו עובר על בל תוסיף דלאשייך בל
תוסיף אלאבמוסיףעל המצוה עצמהולאבעשיית המצווה עצמהב'
פעמים" והדק"ל.

ואפוגר לומר בזהדמכיון שהם כברהקריבו התמיד פ"א בבוקר
א"כ שוב אין זמנו ~בוקר) (דאין כאן "אילו מתרמי וכו"' ע'
ן למצוה יעבור בבל
ר"מ כ"ח ):ולכן אם יקריב עוד תמידויכוי
תוסיף (וכן בתפילה דכנגד תמידין תיקנת והידושו של תוס'
דאין בלתוסיף בעושה מצוה א' כ"פ הוא לכאורה רק בזמנו .ו"1
להביא לזח ראי' דבר"ה ס"ה" ):א"ל אביי אלא מעתה הישן
בשמיני בסוכה ילקה" (דרבא סובר דמצוות אין צריכות כוונה
י שיטתו הישןבשמיני ולא מכוין למצוה
ואביי מקשהעליו עלפ
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שוף היחשק-

י שרת ת'תשנ"ת
ש"פהי

לקהוחתירוץ למסקנא הוא דשלא בזמנוצריךכוונה לעבור בב"ת
עי"ש).
ולניגורהלפי שיטת התומי מאי קשה הא עושה מצוה אחתב'
פעמים אין ב"ת ,אלא צייל דמתי אין ב"ת רק בזמנו אבל שלא

בימנו איכס.

' שו"ע אדמוה"זסי' לא סע' א' ע"ש.
ועודראי'עי

(וההסברח בזה הוא לכאורה דכשעושה מצוה אחת ב' פעמים
בנמנואיןוו הוספה אבל כשהוא עושהשנית שלא בזמנואין זה
(המצוה השניק אותו גדר ,דעכשיו הוא כבר לא זמן המצוה ולכן
איכס תוססה ועובר בב"ת נ*).
ע במה שהבאנו לעיל (משו"ע אדה"זסי' קז סע' א')
ועודירי
דכשנסתפק אם התפלל א"צ לחדש דאין לך חידוש גדול מזה
(דמקורו מרייונה בברכות שם) דחנה אם א' כבר התפלל ורוצה
להתפלל עוד פענז נדבה אע"פ שכוונתו להתפלל (תפלתו הב') נדבה
אעפ"כ פוסק אדמוה"ז (דלא מהני כוונתו) וצריך להדש דבר
בתפלתו (ואם לאויהא כמקריבוכו') א"כבמאיעדיף זה שנסתפק
ומתפלל עכשיו על הספק בתנאי (ע"ש בתחילת הסע') שאומרים
"שכחוזר ומתפלל על הספקאין לך חידוש גדול מזה אם בפועל
הוא לא חידש וצ"ע בכ"ז.

ל) ועוד יש לתרץ קושיתינו (החילוק בין תמידין
ו
נ
י
מצות)ע"פ מ"ש במנ"ה שם "ובאמתא"י מההכריחלרבות בעלי
תוס' וכו" ע"ש .ועפ"ז יבואר לנו ג"כ (באו"א) ההילוק שכתבנו
בפנים בשיטת התוס' ודו"ק היטב.
לשאר

"5ף מרחשון
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ש1נ 1ת
---השש בטפרי חסידתו חב"ד-גליויי

ת5באלי' מטוסיה
.תושג

תש315ה-

ה5ה"צ ר' אהדן מאטאמיר
בפלח הרימון בראשית קלא,א :ויובן ע"פ מה ששמעתי בשם
הצדיק ר"אז"למזיטאמיר ששבטחצירוףשלו בטש והואבהי' חלא

בטישבטישין.

הרה"צ ר ,ברוך ממעז'5וז
בס ,פלה הרימון על שמות ע' שנט :כמו ששמעתי בשם חרב
הקדוש ר"ב אשר לבנה הוא ר"ת ליב נתיבות החכמה.

' זאב מזיטאמיר
הרת"צי
 04באוה"ת לך לך (כרך ד') תרפ"ז,
לאור המאיר ע"פ אשר לא תבוא ושתי.

א בענין המילהמציין

 %שם בדף תשא,ב ז"ל :בספר אור המאיר ע"פויחיבימי
אהשורוש תקשה מה שתלההימים באחשורוש ואמרפלולאבמרדכי
ואסתר ואברהם ,ותירץ ב' תירוצים ,האחד לפעמים נמשך הטוב
שישראל עושים בא מחמת המנגד ע"ד אעשה לו עזר מבה" כנגדו,
וכמ" 11ופרעה הקריב ,וזהוויחי בימי אהשורוש שבחי' היומין
והתגלות אבקות בחם נמשךע"י אהשורושכו' ,ר"ל שהוא גרם לזה
כנ"ל ,ולכן ויה לשון צער כו' .חב' פי' שבבחי' זי ימי
ישםהי' מושרשענין אמרפל ואחשורוש כו' ,ר"ל
הבנין שהם ז"ת
שיש הלם יניקה מיומין הנ"ל .ונראה דהיינו ע"י שבח"כ שהי'
בז"ת כו'.

 %באוה"ת חיי"ש תשפ,א ע"ד מארז"ל עד אברהם לא הוה
זקנה ,מביא :ובאוה"מ בדרוש ר"הד"ל ע"אכ' ששמע מהמגידנ"ע
לחיות מדתו של אברהם אע"ה מדת החסדהכנוי בשםא-ל ,ראשית

כ"ףמוחשין-
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י שוה ה'תשנ"ה
ש"פחי

התיקומססיגת"דעילאח ,וכבא אברהם במדת ההסד נתגלהבחי'
א-ל ,וזחו עד אברהם לא הוה זקנה כו' .ועד"ז כ' בס' מאור
עינים ס"פ היטש בד"ה ואברהם זקןכו' .ואפ"ל שאברהם המשיך
התגלות ישמיד בז"א דחנה מבואר בפע"ה כו'.
וכן הובא בסה"מ תרנ"ז ס"ע ל'.
ד) שםבדףתש"צ,אבמ"שבזוחרע"ד שם אהו"ח שהואגושפנקא
דהתיםבי' שמיא וארעא :וענין דהתיס ב" משמע בדברי אוה"מ
ר"פ וארא שהוא ע"ד החותם דנעילת יוהכ"פ.

והובא ג"כ ענין זה מאוה"מ באוה"ת תצא ע' תתקנו .וע"ש
תוס' ביאור ע"ז.

ה) שם בדף תשצב ,א :באוה"מ פי' הנה אנכיהיינו דיבור
אנכי התהלת עשרת הדברות הוא נצב עלעין המים היינו ע"י
זווג שימשך מעובדא זו כו',ויגן לפרשכיעין המים הוא חכמה
כו' ,ע"כ.

וכן הובא גם באוה"ה היי"ש קלה,א.

ו) באוה"ת ויצא רכב,ב :באוה"מ פ" מקל לשון קול שלקח לו
להמשיךבהי' קול והמשכה כו'.
ז) באוה"תויצא תתסט ,א :מ"ש בשם חה"מ נ"ע (והובא באור
המאיר) דמש"ה רדף לבן אחר יעקב לפי שיעקב אבינו השאיר
אחריו אותיות התורהשעדיין לא הוציא אותם מלבן ולזאת רדף
לבן אחריעקבליתן לו את חאותיות שנשארו אצלו וניתוסף פרשה
א' בתורה באלו האותיות עכ"ל .וממשיך באוה"ת להקשות ולתרץ
חה"מ ,ומסיים :וא"ש דברי חה"ק המגיד נ"ע ע"פ
על דברי
הקדמתרבינו ז"ל.

ה] באוה"ת ויגש תתקפה,א :באור הלמדיאביורר.פי'כיפי

שהוא בה" יסוד הממשיך מבחי' חכמה

המדבר

ט) באוח"ת בשלה ע' שפב :ובזהיובן מה שאנו מבקשים אל
תשליכנו לעת זקנח והקשה באוה"מפ'יתרו בשם הבעש"ט אטו בעת
נעורינו א"צ לעזרתו ית' ,ולפי הנ"ל יש ליישב דכד הוינא

"3ף מרחשון
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י נער ישראל ואוחבו וחי חולך לפניהם וא"כ
זוטרי ודאי כ
עזרתו מצו" אבל לעת זקנההרי אמרהנני שולח מלאך כו'.

ק באויף'ת תשאע' שעט :והוא ע"ד מ"ש באור חמאיר ס"פ
י בשם המגידנ,,ע דאיתא בחז"ל שנטל הקב"ה מלאהפניו אור
הי
ובראבו את העולם והצאר נשארשירייםכו'שחשיריים המה אשר
לא באועדיין לכלל בריאה כו' והם למעלח מהזמנים עכ"ל.
יא) באוה"ת ויקהלע'ביפומצייןבענין ויקהל משה לאוה"מ

פ' ויקהל.

יב] באוה"ת שם ע' ביקמבמציין לאוה"מ פ' תשא ע"פ ראה
קראתי בשם בצלאל.

י
ם באוה"ת נשא ע' רפ :בן צוערפי' באוה"מ להקטין א"ע
והיינו ע"ד הלא מצער היאכו'.

יד] אוה"ת בלק ע' נותקיו :שדד ישכון ובגוים לא יתחשב
פ" באה"מ שלעת"ל יה"עליית ישראל שלא מצד בירורים כמו
עכשיו וזהו ובגוים לא כו' .ול'ש הגהת הצ"צ.
טח באוה"ת בלק ע' א'נבמציין אדמו"ר הצ"צ ע"פ אראנו
ולא עתה להספרים :אור תורה ,נועם אלימלך ,פנים יפות ,אור
המאיר ,מאורעינים ,קדושתלוי ,דברי אמת.

סק באוה"ת פנחס ע' איקנו :וכן משמע בס' אור המאיר
בדרוש ר"ה דמ"אע"גוז"ל ותקב"ה טעם בתולתטעיםלחיותשאנו
בונים את תעולם מהדש ומן הקבלה שאנו מקבלים עתהשינו עול

מלכותו ית' כו' מקבל הקב"ה תוספת תענוג כאלו עתה תהלת
הבריאה ולא קבלעדיין תענוג מעולם כ"א עתה מחדש וזהו מלכא
טעם בתולה טעים עכ"ל.

יז] אוה"ת עקב ע' תקד :באוה"מ פ" וה" עקב להיותכי
באחריתהימים ממרה שתשמעון את כל התורהכי קוב"הוארייתא
ואוראל הדאינוןנג'חיינו מתקשרין דא בדא) רק שירדו למטה
כדי לברר הניצוצות ובתשלום גמר הבירור יתעלו,ונמצא סוף כל
סוף בהכרח יבואו לקיים כל התומ"צ ,וזהו והי' עקב משמעו
לשון סוף ותכלית ודאי תשמעון וכיון שכן בא לחוכיהם

כ"ף מרחשון  -ש"פחיי
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שוח ת'תשנ"ה

שיתעוררו מעצמםלחיות ושמרתםכו' ,וע"ש בהחמשךביאורהצ'יצ
ע"ז.
יח] באוה"ת נ"ך ע' תלת על מארז"ל תשכים ותעריב לד"ת
כו':וישלחעירלענין תשכים ממ"ש באור המאיר דרוש ר"ה דל"ח
ע"א בשם המגיד נ"עדהיינו להשכים לבהי' קדמות השבל כו'.

יט) שם בע' תקעד:וי"ל כשמשים עצמוכשיריים בבהי' כתית

נפטר מן היסורים וכמ"ש בס' אוה"מ.

ט בחוה"מפי'יודעיבינה לעתים העתים נמש
כפר"תכיכום'.משבעהימי
הבנין שהם ז"ת שהם שבעה כפולות בג"ד

כא) באוה"ת נ"ך ע' אילד :גם בדד שבהיפוך ותלכנה שניהם,
שתי ההשן,ע' באוה"מ ברות.
כב) באוה"ת שה"שע' ה על מאחז"ל למה הדבר דומה למלך
י מתוכה
שנטל סאה חטים ונתנה לנחתום אמר לו כו' וסליתל
גלוסקא אחת מנופה ומעולה כך כל הכתובים קדש ושה"ש קדש
' בספר אור המאיר ומקור דבריו מבואר בזח"ב
קדשים .וז"ל:פי
תרומה קמ"ד סע"ב וקמ"ה רע"א שדוד המלךעליו השלוםהי' כל
מגמתו לבנות קומת בנין המלכות ,וזהו ענין תהלים שהוא
ענין הדיבור ,וכאשר בנהבנין המלכות אזי שלמה המשיך היחוד
ן שהוא תכלית המכוון וזהו וסליתלי מתוכה גלוסקא אחת
חיסיו
כו' .וע"ש באוה"ת שממשיך לבאר זה בעבודת כל אדם.

כס שם (כרך ב') ע' שפו :ועיין בספר אור המאיר במגילת
אסתרבענין להביא את ושתי ערומה שהיא ק"ג ולא באהכיאי
אפשר כו'.

הרה"צ ר"ז מאניפאלי
באוה"ת על מארז"ל ע' גג מביא על הגמ' בחולין דף ז' ר'
פנחס בן יאיר הוה אויל כו' שמע רבי נפק לאפי' א"ל רצונך
סעודאצליכו' א"ל כמדומה אתהשמודר הנאהמישראלאניישראל
קדושים חן " 1רוצה ואין לו ויש שיש לו ואינו רוצה כו'.
ותקשו ע"זאיך נקרא קדושמי שיש לו ואינו רוצה ,ובתוס' שם

נ"ף מוחשך
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כי :ע"ש לוואינו רוצה ואפ"האיקרי קדושים שמומן את הברו
לאכול אצלומפני הבושת.

וכותבש"זבאוירית
י וכשלמד הרב הקדושריזוסי'מאנעפאליע
זאת בכה בב" רבה למה אינו מבין את התום,כי תירוץ התו'
ג"כאינו מובן כ"א אינו נותן רק מפני הבושת ולא בלב שלם
למה מך קדוש .וגם קשה למה כתבו התומי בלשון רבים איקרו
קדושים כנ"ל .ובאאליו הר"י בעל התוס' בחזיוןלילה ואמר לו
בני אל תבכה ואגלה לךכוונתי בזההיטב,כי באמת הקושי' ג"כ
י שרוצהואין לו למה נק' קדוש אם לא עשה המצוה בפו"מ
על
מ
האדם.
הוא
שהמעשה
כמ"ש
ר
ק
י
ע
ה
ה
ז
ע
ו
ד
י
וכ
ל
כ
ך
א
ן
י
נ
ע
ה
י
כ
כי
ע"י כל מצוח שא"עמישראלעה"ח בורא מלאך אחד וחמלאדישלו
גוף ונפשכידוע שגופות המלאכים הן מב'יסודות רוה ואש כמ"ש
עושהמלאכיו רוחותמשרתיו אש לוהט ,ונפש המלאך נבראמכוונת
חמצוח ברעותא דלבא וגוף חמלאך נברא מעשית המצוה בפו"מ.
וידוע דכל ישראל ערבים זה בזה בתערובות אהד והם כולם כמו

איש אחד .וכמו למשל כאשראישא' עושה
המצוה בכוונה הנהע"י
הלב בכוונת המצוה בורא נפש המלאך

וע"י אברי העש"
אברי
בורא גוף המלאך ,כן ג"כיוכל להבראות מלאך בהצטרף רעותא
דליבא ממי שאין לו ורצה וגשם העשי' ממי שיש לו ואינו רוצה
ואעפי"כ נותןמפני הבושה ,מאמצעות שניהם נברא המלאך בגוף
ונתש .ובזהיובן כו'.

ואח"ז אמד הר' הקדוש שוהו ג"כ כוונת הפיוט והוא באהד
ומי ושיבנו ונפשו איותת ויעם נורא וקרושכי ידוע מאמר רז"ל
גדול העונה אמןיותר מן המברךפי' שהמברךאינו בורא רק גוף
המלאך והעונה אמן שהוא פנימיוה הכוונה מהברכה בורא נפש
י ואין לומי שיענה אמן על ברכתו
המלאך ,וא"כ המברךיחיד
נשאר המלאך בלא נפש ,אבל באמת אם מברך הברכה ברעו"ד נברא
ג"כ ע"י כוונתו נפש המלאך .וזהו כוונת הפיוט והוא באחד
בשעת הברכהומיטייבנופי'ואיןמישישיב אמן ונשאר המלאך
בלי נפש ,והשיב תירוץ ע"ז ונפשו אותהוהיינו השתוקקות הנפש
בברכתו ברעו"ד ,ויעש נורא וקדוש היינו שברעו"ד שלו בורא
הוא בעצמו גם נפש חמלאך כו' וד"ל .ע"כ באוה"ת.

~המקור שם באמצעישפיסקאנוספת שלא העתקנוכאן מחמת
הקיצור ,וגם אפשרהיא הוספת אדמו"ר הצ"צ .וראה מהשמצויין
על המאמר הזה בהמ"מ שםבאוה"תבשוליהעמוד .וכאןישלהוסיף

כ"ף מרחשון
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ש"מהיי

שרת היתשנ"ה

אשר מאמרהזחהוארשימת(תנחת)הרח"הר'בערקליסקערשרשמה
כפי עהעכוע מחצ"צ .ונמצא בכת"י מחנחותיו מס'  - 466ראה ס'
י ל'].
ספריית ליובאוויטשע

*י

*

הערה בספר המפתההע לספר התניא
הח' דוד פשה גארד
"שליה "3ק אדמו"ר הנ"מ -ווילנא-
בספר חמפתחות לספר התניא מכ"ק אדמו"ר חכ"מ כ'בענין

"יגיעה"

:

 .בשר) מם (בנ"ל)דיח(י .ביראת) ".ע"כ.
"אל(י .נ5שוי
י בפ' מ' כלל לא מדובר אודותיגיעה ,משא"כ
ולפ ראות
י מבוארעינבאריכות עניןי .בשר וי
בפ58 ,
 .נפש .ופרק זח לא
צוין .ולולי דמסתפינא חף'א דצריך להוסיף אחרי אות "מ" (מס)
אות "ב".
* * *

לזכות

ההתן הרהרת יוסף יצחקשי' מינך
והכלה מרת שטערנא שרת שתחי' עסטולין
לרגל בואם בקשרי השידוכין למז"ט
ביוםרביעי כ"א השון היתשנ"ה
נדפסע"י הוריהם
מרת פעשל שתח" מינך
וזוגתו מרת פייגא שאשאשיהיו עשטולין
חרה"ת ר' נפתלי

הדי

זקניחם

הרה"ת ר' זלמןלייב וזוגתוהייזלשיהיו עסטולין
הרה"ת ר' צמח וזוגתו חנה רבקהשיהיו גורעוויטש

...

לזכות
ולחיזוק ההתקשרות
לכ"ק אדמו"ר מה"מ
נדפסע"י
הרה"ת ר' יצחק מאיר וזוגתו לאהשיחיו שכאלטר

...

לזכות

חבר מערכת חערות וביאורים אהלי תורה
בשנות היתשמ"ט  -היתנש"א
הת' חנעלח הרב אברהם הייםבנימיןשי' הכהן כהן
והכלה מרת נחמה דינה שתהי' לישון
לרגל בואם בקשרי השידוכין למז"ט
ביום א' ד' מרחשור היתשנ"ה
יה"ר שיבנחבניןעדי עד בית חב"ד אמיתי בישראל
כרצו"ק ולנחייר ב"ק אדמו"ר הכ"מ

לזכות
כ"ק
אדמו"ר מח"מ
המי חנשח עוסק במוץ בכלעניני
בעל מדות תרומיות ,מהמיוחדים שבחבורה וכו' וכו'

התמים שלום דומעה שי' שפירא
לרגליום הולדתו ביום חמימי כ"ב מרחשוך
לאורך'ימים ושנים טובות
ישנת הצלחה בט"ר

נדפסע"י הברי המערכת
אחיו חתי הנעלה משהזימן ש" שפירא
הת' ל %יצחק ש" אטמאת
חת' יושף יצחק ש" עמאר
חת' מאיראריישי' שמערלינג
* * *

בשמחה והודי' לחשי"ת אנו מקדמים בברכח את חברנו חיקר
ראש וראשון לכל דבר שבקדושה
מסור ונתון בלב ונפש לכלעניני כ"ק אדמו"ר מהי,מ
התמים הנעלה נהום שמריית שי' ששונקין
עם חורתך לספסל הלימודים בישיבתינו
הננו לעודדךשיהי' לך הצלחת בבל מכל כל
ותזכח לגרום רוב נח"ר לכ"ק אדמו"ר מח"מ
"ונזכה זעהןזיו מיט'ן רב"ן דא למטהאין א גוף

אסטה מעשרה טפחים ,והוא יגאלנו".

נדפסע"י תלמידי בית

המדרש אהלי תורה שיעור ג'  -ד'

