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י

ר ש פ 1ת
----משהיתת צפונית בת גנזובני חשמונאי...א' מאנ"ש
 קראון השטס-

בהוברתג' של רשימות כ"ק אדמו"ר הכ"מ ,בע'

:25

ימדות פ"א מ"ו .ע"ז נב :באריכות) מורהית צפונית בה גנזו
בני חשמונאי את אבני חמזבה ששקצום מלכייון
(יו"ד הל' מגילה וחנוכה ג' א') ושלחו ידם בממונם
ובבנותיהם .ובשבת (כג ).שאף הן היו באותו הנס ,שגזרויונים
על כל בתולות הנשאות להבעל לטפסר תהלהוע"י אשה נעשה הנס.
פירש"י) .עכ"ל.

ובהערת המו"ל (הערה - )181שמצויינת עלב' קטעים הנ"ל-
שמתחיל רבינוענין בהעתקת לשון חז"ל ,אבל לא המשיך ביאור
הדברים.
עלהברעיוני שב' קטעים הנ"לשייכים זל"ז ומשלימים זא"ז
(כדלקמח ,ינתהזקה אצלי הסברא לאחרי הבירור אצל המו"ל
בחצילום מגכת"'ק ,שהקטע ד"ח מדות בולט מחוץלשולי העמוד,
ואלו הקטע ד"הי"ר הוא (ככל הקטעים)ביןשולי העמוד ,שמזה
נראה ,לכאורה ,שהקטע ד"הי"ד ,בא בתור המשך וביאור לקטע
ד"ה מדות (אף שקטע זה עצמואינו אלא התהלתענין ,כבהערת

המו"".

ואפרשדברי

:

"מזרחיתצפונית",היא אחת מארבעת הלשכות שבבית המוקד
הלשכותשתיו בחול:
שחיתההצי' בקודשוחצי' בהול ,ואחתמשתי
מזהרית צפונית -בהגנזובני השמונאי אתאבני המזבה ששקצום
יון ,וצפונית מערבית -בה יורדים (כהנים שנטמאו) לבית
מהלטכביילה ,וכמבואר במפרשי המשנה הטעם ששתי לשכות אלוהיו
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בחציי שבחול ,בגלל תעדר הטהרה שבהם (אבני המזבה ששוקצו
וכהן שנטלטל.

ועפ"ז,
י"ל שכוונת כ"ק אדמו"ר לבאר הטעם שבני
חשמונאי נמאווליאת אבני המזבח ששקצום מלכייון בקרן מזרחית
צפונית דוקא (ולא בקרן צפונית מערבית)  -כי ,היוונים שלחו
ידם שבמתיהם (שגזרו על כל בתולות כו' ) ,ולכן ,כשגנזו בני
השמונאי אבני מזבח ששקצום מלכייון ,בחרו בלשכה מזרחית
צפונית דוקא ,בגלל קירבתה לעזרת נשים (ראה רמב"ם הל'
ביהב"ח פ"ה ה"ט" :עזרת הנשים  ..ובית גדול ה" בצד העזרה..
וארבע לשכות היו בו ..מזרחית צפונית בה גנזו בית חשמונאי
כו"').

* * *

הטעם שאסור להשתמש בנייח
הרב יעקב משה וואלבערג
 ר"מ בישיבה-ברשימות (א) (חנוכה ש"ת) מביא ג' מצוות בנר :נרות
ביהמ"ק ,נר שבת ,נ"ה ומבאר שזהו כנגד תורה תפלה ומצוות,
ונ"ה מצוות "ולכן סיבתם מנרות ביהמ"ק כמו שהמצוות אנו
יטעמי מצוות לא
יודעים מהתורה אלא שאסור
להשתמש לאורם,כ
נתגלו ,משא"כ תורה בהשגה דוקא".
ולכאורה נראהמשיגרתהלשוןדמנורת המקדששהיאכנגדתורה
מותר להשתמש לאורה ודוקאנ"ה-מצוות אסור להשתמשכיטעמי
מצוות לא נתגלו משא"כ תורח.
אבל לכאורה צ"ע דמבואר בר"ן בהסוגיא דחנוכה (שבת כא"ב)
דהאדאסור להשתמשלאורהבחנוכההוא משוםזכר למקדשומשו"ז
ס"ל דאסוראפילו תשמיש של מצוההיינו שבמקדש פשיטאשהי'
אסור מטעםשאסור להשתמשבהקדש,ואףשבמראהאיןמעילההיינו
רק שאין מעילה אבל אסור ליהנות (רמב"ם הל' מעילה ספ"ה).
ולפזיז אין לנ"ה טעם שונה מנרות המקדש ואדרבה זהו המשך
לנרות המקדש.
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ואולי אפשר לומר דחנה בבעה"מ שם מבואר דס"ל דאיכא
פלוגתאאי מותר השתמש לאורה לדבר מצוה ,דמבאר דמ"ד אסור
להרצות מקום לפני נ"ח ס"ל דלדבר מצוה מותר ,ומ"ד אסור
להשתמשלאורחס"לדאפילולדברמצוהנמיאסור .ומבאר הבעה"מ
י
דאי האיסורהוי זכר למקדש אזי אסור אפילו לדבר מצוה וא
משוםביזוי מצוה או דוקא לדבר הרשות אסור ולא לדבר מצוה.
ולפיתי"ל דהביאור דהרשימהקאי לס"ד דהטעם הוא משום
מצוה ולא זכר למקדשולפיייז הא דהמנורההי' אסור לתשתמש
לאורה הוא מצד היותה חלק מהמקדש אבל לא מצדהיותה מנורה
והא דנייח אסור אינו שייך להאיסור דמנורה כיון דאין בו
קדושת המקדש ואינו זכר למקדש והטעם בפנימיותו הוא משום
נטעמי מצוות לא נתגלו".

והאמתהואשפרש"ימסבירהטעםשאסורלהשתמשלאורהשיהא
ניכר שחוא מצוה ולא חענין דזכר למקדש ולפיייז י"ל

כנ"ל

דבמנורההי' אסור להשתמש מצד היותה הלק מהמקדש ולא מצד
ענינו הוא דהמנורח ותא זנ"ח אסור למשתמש לאורח חוא בפשטות
שיהא ניכר שהוא מצוה (ואפ"ל שזה שולל אפילו לדבר מצוה)
ובפנימיות משום שטעמי מצוות לא נתגלו.

ומדי דבריאולי אפשר להעיר שבהקטע חראשון שם מביא מ
י אתהנרי ה' ,נר ה' נשמת אדם ,נר מצוה ותורה
פסוקים מנרכ
אור .והקטע השני שמבאר ג' מצוות בנרות שתם כנגד תורה,
תפילה ,ומצוהשייכים זל"זכי תורה מלמעלמ"ט -כי אתהנרי
י נר מצוה
ה',
תפלהור.מלמטלמ"ע -נר ה' נשמת אדם ומצוות -כ
ותורח א

.

* *

הדין ד"ממושבותיכם" בשתי הלחם

הרב אברהם יצחק ברוך גערליצקי
 ר"מ בישיבה-בקונטרסרשימות (חוברתג') שנתגלהז"עמכ,,ק אדמו"ר הכ"מ
בעניני הנוכה ,ברשימה א' שם ענה כ"ק אדמו"ר הכ"מ לחרב

מהאראדאק על מה ששמעמחסידי הצ"צ שהצ"צ תירץ להגרא"פ
קושיית הב"י חידועח למח עושים חנוכה ח'ימים הלא הנס לא

יוםחפתיי

ן נצח"  -ש"פויגש
ה' טבת'ייי
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יימים? וענה הצייצ דעכצייל שגם ביום א' נשאר קצת
היי אלאז
מהשמן,דהרי קרא קאמר שמןזית ואם לאנשתייר כלום ח"ו שמן
נס ולא שמן זית ,ע"כ .וכייק אדמו"ר הכייס מקשה ע"ז דא"כ
הלא שמןהניתוסף הוא
אפילו אםנשתייר קצתביום הראשון
שלאמני
יוסף כלום בכמות השמן
שמן נס ולא שמן זית ,ועכצ"ל
ית
ממשיך דבכלליש לחקשות עלמה רשמן
אלאבאיכות חשמן,
ואחי
יי"ל בכוונת הפסוק "שמןזית" דבעינן
ה
ר
נסאינו כשר למנו
אטטת ה
יית אבל לאדבעינןמזית דוקא ,ובמילא
שלרז
שמן שיש בו
גם שמן של נס צ"ל כשרכיון שיש בו התכונות של שמן זית,
ומביא רא" ממנחות סט,ב ,דאיבעיא בגמ' חטים שירדו בעננים
אם כשר לנצתי חלהם ,ופירשו חתוס'דחיינו שירדו בנס ,משום
דכתיבבקראממושבותיכם"והואמיותר,הרימוכה משם שכל תטעם
שלאיה" כשר הוא משוםדכתיב יקורא"ממושבותיכם" אבלבלי
יתורא כשר,ועודדבודאי גם בחו"לישנם חטיםהדומים באיכותם
ל א"י ,ואעפ"כ קפיד קרא אמושבותיכם ,וע"כמיבעילי' אם
החקטפיידא שלאיהי' מהו"ל ,אושיהי' מא"י ,אבל בנדו"ד איצטריך
שמן זית למעוטי שאר שמנים ומנ"ל למעוטי שמן נס ,וממשיך
לבאר דאל דגם הכאישיתורא,דהרי סתם שמן הוא שלזית וא"כ
למה הוצרכה התורה לכתוב "זית" 1ואפ"ל שזהו לשלול שמן של
נס ,אבל מסיק דבאמתאינו כן דסתם שמן בקרא אינו שלזית
דוקאכדמצינו בכמה מקומות שכתב שמן סתם והכוונה הוא לשמן
אפרסמון וכו' ,ונמצא דליכא כאן יתוראדצריך קרא ד"שמןזית"
למעוטי שאר שמנים ,וא"כ צ"ל דגם שמן של נס כשר עיי"ש

בארוכה.

והנה במה שנתבארבייועוד" דשאלת חגמ' הוא אםבעינןא"י
להכשיר או דהו"ל הוא הפוסל ,ונפק"מ בהטים של נס שאין בו
הפסול דחו"ל ,אבלאין בו ההכשר דא"י ,כן ביאר גם הצפע"נ
בכמה מקומות במובא בס' מפענח צפונות פ"ו ס" ט' ,וכן בס'
זרע אברהםסי'ב' אות כ"ח (וכתב שוהו מקור לכל מקומותכשיש
אם הו"עשלילי או משום דבעינן דברהחיוביעיי"ש) וכ"כ
שבקונץ שיעורים פסחים אות ט"ו ,נובשו"ת הלקת יואב לחגאון
מקינצק ז"ליו"ד ס" ל"ג ביאר באופן אחר קצתעפ"י המבואר
בסנהדרין נט,ב,דאין דבריורד מן השמים ,וזהו משום הקדושה
שבשמים,איגימאדבעינןקיושתא"י דוקא ,אודבעינן שלאיהא
העדר הקדושהדהו"ל ,ושמן של נסאיןבו העדר הקדושה דאדרבה
כנ"לעיי"ש ,ועד"ז כתב בשטמ"ק מנהות שם ומתורץ מה שהקשה
בהערות שמן .דלפי"ז מובן דלולי טעם זה דבעינן מארץ ישראל

פיל
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דוקאלהכשיר,ודאי כשרהטים שלנס ,משוםדהוימציאותאמיתי
של חטים ,וא"כ בעניננו ודאי צריך לומר דשמן של נס הוה
מציאותאמיתי של שמן שיש בו התכונות שלזית וכשר למנורה.
אבללכאורהצריךביאורבמ"ש ששםישיתוראדייממושבותיכם"
וכאןליכאיתורא,דהרי גם שםאצטריך ממושבותיכם לומר דמהוץ
לארץ פסול ,כמודבעינן שמןזית לומר דשארשמנים לא ,ופשטות
חגמ' לכאורה אינו משום יתורא אלא כנ"ל אם החיוב
ד"ממושבותיכם" חוא משום דהויכן הוא חפושן ,או דא"י חוא

המכשיר,וילייע.

בגדר דבר היורד מן חשמיפ
ק עודיש להעיר מסנהדרין נטיב ,דאדם הראשון נאסר לו
לאכול בשר ,ומקשה בגמ' ,מהאידהי' יהודה בןתימא אומר אדם
י והיו מלאכי השרת צולין לו בשר וכו'
הראשון מיסב בנ"עהי
הרי שה" מותר לו לאכול בשר? ומתרץ התם בבשר היורד מן
השמיםעיי"ש ,וצ"ל מהו התירוץ הגמ' הלא סו"סהי' אסור לו
לאכול בשרו והנה התוס' לעיל שם נו,ב ,בד"ה אכל כתבו שכל
האיסור בשר לאדםהי' שאסורלולהמית בהמה לאכול ממנה אבל
במתה מאליה ליכא איסור עיי"ש ,ולפי"ז מובן תירוץ הגמ'
י
דכיון שהבשרירד מן השמים ליכא שום איסור לאדם ,אבלע"
מהרש"א שם דרש"י לא כתבכן וסב"לשאפילו במתהמאלי' אסור
(וראה לקו"ש ח"כע'  8ובהערה  8שכתבדלרש"י בפשוטו של מקרא
האיסור הוא רק להמית ולא במתה מאליהעיי"ש) ולשיטת רש"י
אכתי אינו מובן תירוץ הגמ' דלמה הותר לו בשר חיורד מן
השמים.

ויש שביארו דרש"י סב"ל דדבר היורד מן השמיםאינו בכלל
אותו מציאות של הדבר עצמוכפי שהוא למטה אלא רק דומתלו
כו',וכיון שהאיסורהי' רק על בשראין בשר היורד מן השמים
מציאות אמיתי של בשר אלא רק דומה לו ,ולכן לא נאסר לו,
וזהוג"כ הטעםדרש"י לא רצה לפרש במנחותכתוס'דהטיםשירדו
בעביםהיינו בדרך נס ,דא"כאין זה בכלל מציאות חטים באמת
אלא רק דומה לו ובודאיאינו כשר למנחות דבעינן חטים ממש,
ולכן הוצרך לפרש דאיירי שירדו בעננים שבלעו מספינה וכו'
(וע" בלקו"ש חכ"ו פ' וארא סעי' ג')" דאי נימא כן לכאורה
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צ"ל שכל השקו"ט כאן בהרשימה הוא רקלפי שיטת התוס' ולא

לשיטתרשיי.

קיא מצוא בדמוים טבעיים
ס עוד"4להעיר במחשמביאים האחרונים הרד"ק (מלכים ב'
ד,ז) בשם חתוספתא דאותו השמן שנתברכה אשת עובד"הי' פטור
ממעשר דמןכיסא הוא ,ובחרבהאחרוניםביארו הטעם בזה משום
דחמצוותניתנולקיימם בדרך חטבע דווקא ובדבריםטבעיים ולא
בדברים של נס (וראה לקו"ש ה"ה פ' וירא א' ,וחלייא פ ,בא א'
ן לתוס' הנ"ל בנוגע לחטים שירדו בנס,
סע" ג' ובהערת 18ציי
י תנש"א סע" ג' שהאריך בענין זה
וראה גם בלקו"ש פ'ויח
שקיום.המצוותצ"לעפ"י טבע ונסתפק שם אם זהו מצדנדרי הטבע
דאין הקב"ה רוצה שקיום התומ"ציהי' באופן שיתבטלו גדרי
הטבע ,או דוחו משום גדרי התומ"צ דענין התומ"צ הוא לפעול
בטבע דוקא ,ומבארדפליג בזה ר' יצחק ורב נהמן בתענית ה,ב
י דשמן זה באע"י נס ליכא בו חיוב
עיי"ש בהשיחה) ,ולכןכיון
מעשרות( ,ראה בכ"ז בשו"ת קבחייםסי' ע"א ,וס' פרדס יוסף
וארא ז ,כא ,ופ' ויקהל לה ,כז ועוד) ,דלפ"'ז "'ל עוד טעם
דשמן של נס אינו כשר למנורה דקיום המצוות צריך להיות
בדבריםטבעיים דוקא ,אלא דא"כ עלצה לשיטת התוס'דאיך אפ"ל
דחטים שירדו בדרך נס כשרלשת הלהם? ועודדאטי משום הא,
י באיכות השמן ,מ"מ הלאאין
לכאורה אפילואי גימא שהנסהי'
זח קיום חמצוחעפ"י טבע?

ומדלאהזכיר כ"ק אדמו"ר הכ"מ כאן הרד"ק כלל,ישלחוכיה
דסב"ל דוהאינושייך כאן כלל ,וי"ל דסב"ל כמ"ש הכלי חמדה
פ' ויקהל בהטעם שאינוחייב במעשר משום דכיון דמעט השמן
שנשאר כבר ח" מעושר ושמן שנתרבה הלא בא ממנובמילאליכא
כאןחיוב הדש ,ובשו"תביתיצהקיו"ד ח"אסי' פ"דביאר הטעם
דדבר שבאע"י נס ה"ה כמו הפקר דליכא חיוב מעשרותעיי"ש
ובהאע"ז ח"ב בתהילתו ,וראה גם בס' נפש ח" להגר"ר מרגליות
סי' ר"ד סעי' ט' ,וסי' רצ"ב סעי' ב' ,ובס' ברכת אהרן מאמר
' ובס' בית אהרן חלק ה' ע' תפ"ד ועוד ,דלפי ביאורים אלו
י
ח"ודין מיוהד במעשר ואינושייך לשקו"ט הנ"ל( ,וראה לקו"ש
הכ"ז ע'  194בהערה  31דשקו"ט לדעת הרדב"ן בנוגע שאומרים
דעתידיןאילני סרק שיטענו פירות ,אם זהו בדרך נס או שיתבטל
מנהגו של עולם ,דלפי הנ"ל י"ל דכל זה נוגע גם לגבי היוב
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מעשרותכו' ואכ"מ) ,ומה שנתבאר בכ"מ כנ"לדקיום תומ"צ צ"ל
עפ"י טבעי"ל דזהו רק לכתחילה כו' אבלאינו לעיכובא ,שו"ר
שעד"ז כתב בלקו"ש ח"ה ע'  80הערה  ,27וע'  317הערה ,45
וראה גם חכ"ז ע'  201הערה .74

וראהלקו"שח"וע'  361שמקשהלהאומריםדכתיבת משהרבינו
י"ג ספרי תורה ביום פטירתו מן העולם הי' ע"י השבעת
הקולמוס ,דהידוש גדול לומר דכתיבה כזוע"י השבעת הקולמוס
כשרמ לס"ת ולי"ש ,וכאן נראה רשמן של נס כשר למנורה ,דיש
לחלק דבס"תשאני דכתובבהדיא"וכתבתמיידבעינןכתיבת הגברא,
והשבעת הקולמוסאינו כתיבת הגברא ,משא"כ בנדו"ד.
שמןזית שבש דבורים לענין הנשר

ד] ובמ"ש בהרשימהבנוגע לשמן ודבשלענין משקה,ישלהעיר
שהתויו"טמששירין שם הקשההקושיא מדבש ,ומהלקג"כביןלשון
בני אדםללישנא דקרא ,ובחזון נחום שם הקשה דא"כצריךלהיות
תלויבכל מקום ומקום מה נקרא שם דבש סתםבלשוןבני אדםע"ד
שהוא בנדרים ,ובודאיאי אחשר עומר כןעיי"ש ,ובמשנה אחרונה
שם הירץ דכל זה הוא מהלכה למשהמסיני דרקז' משקין אלו
י גם בסי שושנים לדוד ולחם
מטמאיך במילא לאעיצהעיי"ש,ועי
שמים שתירצו קושיית התויו"ט.

ובמה שביאר בהרשימהדכיון שהתנאירושלמי הוא לכןבא"י

חוח סתם שמן שמן זיתעיי"ש ,לכאורה הרי זהו "הלכה למשה

מסיני" ומה נוגע לשון התנא בזמן המשנה בא"יו

ולכאורה נראה לפרש הכוונה בזה שההלכה למשהמסיניהיתה
דרקו'משקין אלומטמאין ,אלא שהתאבתורת אסמכתאנתןסימן
שנדע דרק אלו מטמאים,כיון דרק אלו בזמנו ובמקומו לאהי'
להם שם לווי,היינו לא שהיי חללמ"מ בנוגע לשם הלווי ,אלא
התנא הוא שחידש הענין דשםלווי בתור סימן שנדע דרק אלו
משקין המטמאין ,ובמשא א"ש דבזמנו ומקומו ח"זסימן מעליא.
* * *
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שסע סתם  -שמןזית
הח' לימא וילהלם
 תלמיד בישיבה-ברשימות ה"נ שקו"ט האם שמן סתם נקרא שמןזית .ומביא
י אבל
ראי' מהא דתנן במכשירין ז' משקין הן כו' ומסיים שםי
הא דשמן אחראינו מטמא ש"כידעינן משום דרק ש"ז זהו שמן
סתם".
ומזה מביאראיי דסתם שמן דקרא שמןזית הוא.

ולאחר שמביא ראיות להיפך דחן בלשון תורה והן בלשון
חכמים שמן סתם איט שמןזית מבאר המשנהדמכשירין וזלה"ק
"ותנאדירושלמי הוא מ"ק  ):1ובא"י שמן סתם הוא שמן זית.

ושמעתימקשים ,דלכאורהאיךשייך לומר דהללמ"מדז'מקשין
מטמאין נאמרה רק בנוגעבניא"י והאם נאמר דבבל דסתם שמן
ו משקין אחרים המכשירים לקבל טומאה?
אינו שמןזית,יהי
והביאור בזהלכהוי פשוט .דההלכה נתקבלהאישמפיאיש עד
משהרבינו ,וכשמשה מסר ההלכהלבנ"י ,ההלכה היתהשז'משקין
ובכללם שמן-מכשירין ,ובלשונם אז שמן סתםהיינו שמןזית,
ולכן כשהזקנים וכו' מסרו ההלכה לדורות אחריהם עד לומן
המשנה ,אמרו ששמןזית מכשיר לקבל טומאה ,וזה ברור שההלכה
נתקבלה רקלענין שמןזית.

אבלעדיין קשה ,דהריכיון דבזמן המשנה ,שמן סתם אינו
שמןזית ,א"כאיך אמר התנא שמן סתם ונתן מקום לטעותדאין
הכוונת לשמןזית ,וע"ז מתרץ כינק אדמו"ר הכ"מדכיון דהתנא
ירושלמי הוא ,ובלשתו שמן סתם היינו שמן זית ,במילא אין
כאן מקום לטעות.

ניהערני הרה"ג הרה"ת ר' ישראלשי' פרידמאן ,מהא דאיתא
בסוכת יג( .לגבי אזוב) "והני לא נשתנה שמייהו קודם מתן
תורהכלל"ובפרש"י"הני מררותא לא מנתנה שמם קודםמתן תורה
וכשניתנה תורה לאהיוקרויין אלא מרור סתם".
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ועדה אפשר לומר בנוגע לשמן זית ,דבומן מתן תורה לא
נשתנה שמם,וה" נקרא שמן סתם ,ולאח"ז נשתנה השם ונקרא שמן

זיוך.

אלא דלכאו'עדיין קשה ,דהרי כ"ק אדמו"ר מבאר דהתיבה
"זית" אינו מיותר ,ואיצטריך לאשמועינן רשמןהיינו שמן זית

דבלאה"כ לאחיינויודעיםכיון דשמן סתםאינו שמןזית.

אבלכיון דע"כ צ"ל דבזמן מ"ת שמן סתםהיינו שמן זית,
ואאפ"ל דכשמשה אמר ההלכה אמר שמןזית ,דא"כה ישלו שם
שמןריסתםהיינו
לווי ,וע"כ צ"ל דאמר שמן סתם ,ובלשונם אז
שמןזית ואיועדייןמיותר ,דלמהצריך התורח לכתוב שמןזית,
דאפי' ה" כתוב רק שמןהיו יודעים דהיינו שמן זית ,דהרי זה
הי' לשונם אז וכנ"ל בארוכה.

נואאפייל דהתורה כתבה שמןזיתבשבילדורות שלאה"ז כמובן
וגם פשוט].
וא"כ צ"ל דממ"נאיך נמסרה חהלכה אז בפעם הראשונה ,אם

נמסרה ההלכה דשמןזית מכשירהרייש לזה שםלוויי ,ואםיש

לו שםלווי הריאינו מכשיר ,ואם נמסרה ההלכה דשמן מבשיר-
א"כאיךידעובנ"י או דהכוונה לשמןזית ,וע"כ צ"ל דסתם שמן
אז הי' שמן זית וא"כ לא צריך התורה לכתוב זית והרי זה

מיותר.

ואולייש לומר בחנ"ל,דיש חילוקבין הלל"מ ותורה שבכתב,
דהלל"מ נאמרה בלשון (המובן קבני אדם ,ולכן כיון דבלשונם
אז שמן סתם היינו שמן זית ,לכן נאמרה ההלכה דשמן סתם
מכשיר ,משא"כ בתורה שבכתב,אינו מתחשב עם לשוןבני אדם,
י כתיב
וכיון דלשון התורה שמן סתםאינו שמןזית ,לכןאיהו
ו יודעים דהיינו שמן זית ,כיון דב16ון
רק שמן ,לא היינ
התורה שמן סתםאינו שמן זית .נאף דהמקור ע"ז הוא מהפסוק
בנהמייומלכים-כמושמביא כ"ק אדמו"ר,ברשימה -שנכתבה אחר
זמן מ"ת ,מ"מ לאחר שנתגלה דבלשון התורה שמן סתםאינו שמן
ו אומרים דגם בפ' תצוה אין תכוונה
זיתהיינ
16מן.זית ,וכדי
לשלול בפסוק טעות זו ,צריך לכתוב בפירוש שמן זית
* * *
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ואהבת לועך נעו " אפי' אינם יהודים
הח'יוסף יצחק סילברמן
 תות"ל  770קבוצה -י ע ,11 ,וזלה"ק :וזה נרמז ג"כ
ע" ברשינגות הוברת ג
בהאותיות יון ,מתהל ביו"ד ,נגד יו"ד דקדושת חכי .חכי
הפילוסופיא .וממשיכו מעט מעטשאינו נוגע בדו"מ מתהילה אלא
דעות נפסדות ,אח"כוא"ומידות ,ואה"כן' שממשיכו למטה מטה.
עכ"ל .וע"ע שםע'  27בביאור גרש ו"ן.

ולהעיר מהמבואר בקונטרס ערכי אליהו לה"ר אליהו ארי'
פרידמאן ע"ה וז"ל (ע :)90 ,והנח יון היא המסמלת חכמה
דלעו"ז ויגיל דרמוז בתיבת יון "יו"ד" נקודת ההכמה" ,וו"
המשכה למטה"נון" המשכה למטהיותר,כייוןמתהילה אמנם עם
י מטה.
הכמה עםיוד אךתכלית התמכהממשיכיםומנצליםעלענינ
ולכן ההכמה מרומות באותיודשהיא אות קטנהואילו מה שנראה
בגילוי זחח"ון" חחמשכח למטח.וכן החטעמחהיא מלרע החמשכח
בקו השמאל מלרע(יון עם הכולל
=ניבםינ"ה .ואוליקלזיהפתהרמז;בני
נ
ע
ר
בינה ימי שמונה קבעו שיר ו
ו
ר
ע
ב
ש
ן
ו
י
ע"י
התחזקות בבינה דקדושה) משא"כ ישראל נקראו ציון בכתוב:
ולאמר לציון עמי אתה".כיציון הוא ג"כ כולל בעצמו אותיות
יון כנ"ל אלא שמקדים לפנ"ז י
ר.אתו "ציי לחכמתו י,יון" ואזי
הכמתו מתקיימת וכו' עכ"לועיי"ש
* * *

עיי"ש ברשימות ע'  36וזלה"ק :וגהו שז"מ ב"ג וגם עשה"ד
ן תמיד ה' א' -הם דברים פשוטים ,אבל
שהם יסוד כה"ת -עיי
עיקריםגישור העולם .וכמאמר ה %חוקן (שבת) דמה דעלךסני,
להברך ל"ת הוא יסוד כה"ת.ובבייר ספכ"ד רעקייא ואהבת לרעך
כמוך זה כלל גדול בתורה .עכ"ל.

ובההערותהביא שם (הערה  )28שמ"שבתו"כ דרשת רע"קעה"פ
"ואמבת לרעך כמוך" היא בנוגע לבנ"י דוקא " -לאחיך בתורה
ובמצוות" (רמב"ם הל' אבלפי"ד ח"א) .נאבל לאלבני נח].
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וגם בשול הגליון כתב וז"ל :וראה קרבן העדה לירושלמי
יתודלות אדם ,שכלבני אדם באים מאב אהד ,הוא
שם" :זה ספר
כולל גדול מואהבת לרעך כמוך ,דלא קאי אלא על רעך" .עכ"ל.

שם (ויקראי"ט ח"ק
ולהעיר מהמבוארבפירח ליקוטי אמני
יך כמוך שבכלל ואהבת לרעך כמוך
והובא בקונטרס ואהבת לרע
כלולים כלבני אדם לרבותבני נח ,פרטלאמיים שאינם עוסקים
ביושבו של עילם כמו תשגטים תנודדים במדבר ,וכן האנשים
המשחיתים את העולם כגזלנים וגנבים.
וטעמאדמילתאשיש לאהובאפי'גויים משום שהואנברא בצלם
ודמות כמונו ,כמו שכתוב באבות פ"ז משד "הביב אדם שנולד
בצלם כמו שנא' כי בצלם אלקים וגו"' ,וגה מכוון הן כלפי
ישראל והן כלפיבני נה וכו'.

י אזהי' משמע רק
ולכן לא אמרה התורה "ואהבתלאחיך",כ
לישראל ,אלא אמרה "רעך" שזה כולל גם גויים .ותא ראי'
שגויים נקראו רעים בלגיון הכתוב שנא' "רעהו העדולמ"'
שראשית ל"ה "'ב)" ,ויקהו שלשים מרעים" מנופטים יד ,יא)-
והםהיו מפלשתים ,עכ"ד.

הרי דגם הפסוק ואהבת לרעך כמוך וגו' מתפרש על כלבני
אדם אפילוגויים.
* * *

בא שבת בא מטחה
הרב שלום חריטאנאוו

 -משפיע בישיבה-

ברשימות הוברת ג' ע' " :46המרכז  -נקודת השבת .מל'
נקודה א' בסוד שרש ,משא"כ ז"א ו"ק .שבת למעלה מזמן שהו"ע
רצו"ש ,אבל שבת כלענינו שהעולם ה" הסר מנוהה בא שבת בא
מנוחה "%ר) ,אבל מינ" מתברכין כל יומא ,כמו שהעגול תלוי
במרכו".
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ולכאורהישלעיין בזה ,מנוהה ורו"ש הםשני הפכיים .ואיך
זה דשבת פענוחה) מינ" מתברכין כל יומא (רצו"ש)? ומשמעות
הדברים שהמנוחה הואכעין מקור לרצו"ש.
ואוליי"ל בנה עפ"י המבואר בלקו"ש הי"ו ע'  60בפירוש
"בא שבת בא מנוהה" שהחידוש דשבת הו"ע המנוחה -דלכאורה:
חגדר דעולק' הוא ומן בכל פרטיו ומקום ,א"כ הרי קודם שה"
זמן דיום השביעי ,הריהי' חסר בעולם (לא רק "מנוחה" ,אלא
גם) חמציאות דוום תשביעי -זמוז
ומבאר בזה ,שמזח מובןשהיינו חך:אי אפשר לחלקבין עצם
יום השביעי זמן וענין ח"מנוחה" שבו ,הזמן דשבת מהותוענין
המנוהת ותביאור בנה :זמן הוא מורכב מעבר הוה ועתיד -ובזה
~החילוףושינוי דעבר חוח ועתיד) משתווה הומן דכל ששתימי

בראשית .אבל ה (חידוש ד) זמן חשבת הוא "מנוהה" (בזמח -
למעלה מהשינוים דעבר הוה ועתיד.

וזהו "באת שבת באת מנוחה" ,שהזמן דיום השביעי ,שהוא
מוגדר בהשינוים דעבר הוה ועתיד,יון בו גם זה  -ואדרבה זהו
ההידוש והעיקר -שהוא נהפך ונ
שם.תעלה בתור ומן שלמעלהמשינוי
 שבת ומנוחה ,ע"כ המבוארועפ"ז דזה ששבת הוא מנוחה שלמעלה מהזמן הכוונה בזה

שהזמן דשבת הוא באופן דמנוהה ,ולא שהואבאופן דלמעלה מהזמן
לגמרי ,אולי לכן נעשה עכ"פ בגדר מקור להיותמיני' מתברכין
כל יומא.

אבלעדיי
ן צריך עיון גדול אם אפשר לפרזה כןביה שהמל'
נאצלה נקודת בסוד שרש .נעיי
ן ביאוה"ז (להצ"צ) ע' תצו
ושילך .המשך תער"ב ח"גע' אישנז ואילך] .ובפרטעפ"י המבואר
בכ"מ (חמשך תער"ב ח"אע'ריא( .ה"ג שם) .סח"מ תש"זע' .143
ד"השיר המעלותממעקים תשמ"ז) דזה שהמל' נאצלה בסוד נקודה
שרש רק הוא מפני ששרשא ברדלא .שאינו בגדר מקור כו'.
ואבקש מלומדי הרשימות לבאר הדברים.
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שתוא מפני דק"ל

הח' שלום הידיגספעלד
 תלמיד בישיבה-ברשימות הוברת ג' ל  4מבאר האדבעירובין מבקש הש"ס
סיבות לוהשבניגליל לא ולקיימה תורתןבידן שהואמפני דק"ל
דאיפכא ה" צ"ל וכו' .ובהערה 16פי' הר"ת  -דלא קפדי לשונם
היינו שזהו התירוץ דחגמ' ואה"כ מבאר הקושיא.

ולכאו' קשה לפרש כוה ,דהא בגמ' שם" 1גםתירוצים אחרים
וגם למתיאמרהתירוץלפני שמבארהקושיא ובפרטשמסיים"וע"ז
מתרץ" וכו' ולכאו' נראה יותר לומר דהפי' בהר"ת הוא דקשה
לי' ומבאר הקושיא( .וכמובן גם שהר"ת הוא דק"ל ולא דלק"ל,
ופשוט).
* * *

פ ש 1ט 1ש ל מ ק ר א
---------אין דרך עשו עתיות שם שמים שגור גפיו
הרב ישכר דוב קלויזנר
 נהלת הר הב"ר -בסי המאמרים -מלוקט -הלק ד'(ע' סד)  -קונט' ר"ה כסלו

תש"נ ,איתא

;

"דזה שרצהיצחק לברך את עשו אףשידעשאין שםשמים שגור
בפיו,כי יצחק ראה שבעשויש ניצוצות דקדושה גבוהים מאוד,
ולכן רצה לברכו ,להמשיך עליו אור עליון ,שעי"ז יתבררו
הניצוצות שבו" .עכ"ל.
ובהערה  14שם נתב כ"ק אדמו"ר הכ"מ במ"שרש"יבפ' תולדות
(כז ,כא) ד"ה נשה נא ואמשך" :אמר בלבואין דרך עשו להיות
י הקרה ה' אלקיך" עכ"ל- .
שם שמים שוגר בפיו ,וזה אומרכ
בב"ר פרשתינו (פס"ה,יט)" :שאין עשו מזכיר שמו של הקב"ה".
ולכאורה צ"ל שכ"ח גם הכוונה בפירוש רש"י שם.כי באם נאמר

ן נצה"  -ש"פ וימן
יום תבהיר ח' טבת"ייד
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שכוונתרש"י הוא רק "שאין שם שמים שגורבפיו" (אבל לפעמים
הוא מזכירו)  -זה שאמר (פעם אחת) "כי הקרה ה' אלקיך"
(פרשתינו שם כ) לא הי' מטיל ספק אצל יצחק אם זה עשו.
וחלעיד שבד"ת ויתן לך תרנ"ד (סח"מ תרנ"ז ע' סח) מביא
מפירש"י "דאין עשו מזהיר שם שמים" .עכלה"ק.

אולםישלחבין ,ראם כוונתרה"י במ"ש "שטו"-שאין עשו
מזכיר שמו של הקב"ה ,כמ"ש בב"ר (ולא שלפעמים כן מזכירו),
למהרש"יאינו כותב כמלשון בהמדרש רבה"מזכיר" ,אלא משנה
וכותב"שטי" ,שגם "מטעה" ,שלפעמים כן מזכירו?

ואמנםבמדרש אנדחאיבאן אמריצחקאיןדרכו שלעשושיהי'
שם שמים שסר בפיו ,ונסתפק לו הדבר ,לפיכך אמר גשת נא

וגוי .ע"כ.

והנה קשה ,איך יתכן שעשו לא תזכיר כלל שם שמים שגור
בפיו ,הרי עשו איש יודע ציד הוא ,ומפרש רש"י (תולדות כ"ח,
כו) "לצוד ולרמות את אביובפיו ושואלו אבא היאך מעשרין את
המלה ואת התבן ,כסבוראביו שהוא מדקדק במצוות" ,ואםאינו
מזכיר כלל שם שמים ,איזה "יודע ציד הוא"ז ובפשטות אם הוא
דאג לשאול אפילו כיצד מעשרין את המלח והתבן ,בודאי שהי'
מזכיר תמיד שם שמים בפיו!

ונראה לבאר ,שבאמתהי' עשו מזכיר תמיד שם שמים בפיו,
ומ"ש רש"י שאין דרכו להיות שם שמים שטר בפיו,י"ל עפמ"ש
חנינא בן דוסא,
ביישנה ברכות (לדיר)" :אמרו שיו על
שהי' מתפלל על ההולים ואמר זהחי וזה
רבימת .אמרו לו ,מנין
אתה יודעו אמר להם ,אם שגורה תפילתי בפי ,יודעאני שהוא
מקובל ,ואם לאו,יודעאני שהוא מטורף" .עכ"ל.

והגמ' שואלת :מנא הנימיליו (מנין המקור ממנו למד ר'
חנינא סימן זה) ,אמר רבי יהשוע בן לוי ,דאמר קרא" :בורא
ניב שפתים שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר ה' ורפאתיו"(ישעי'
נז,יט).
ומפרשרש"י ד"ה אם שטרה" :אם סדורהתפלתיבפי מרוצה
ואינו נכשל" עכ"ל - .והיינו לשגור ניתן לפרש מלשון "רגיל",
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דלפעמים מזכירו ולפעמים אינו מזכירו ,אבל כאן הפירוש הוא
מלשון רהוט שוטף ומהיר ללא כל מכשול ובלי תקלות.

ולפי"זי"ל ,דעשו באמת ח"מזניר תמיד שם שמיםבפיוכדי
לצוד ולרמות אתאביו (ובק"ו משאלותיו,כיצדמעשרין את המלה
ואת התבן כנ"ך ,אבלכיון שלאהי' אצלו הדבר אמיתי שנובע
מלבו אלפיו ,לכן הוכרת השם לאהי' אצלו שגורבפיו ,כלומר,
רהוט שטוף ומהיר ,משא"כ אצל יעקבאבינו ,שהזכרת השם ח"
דבר אמיתי שנובע מלבו אל פיו ,לכן ה" אצלו שגור בפיו,
(וזה לא קרהאפילו לפעמים אצל עשו) ,ולכן ה" מטיל ספק אצל
יצחק אם זה עשו.
ועפי"זמדויקהיטב למה לא כתברש"י"מזכיר" אלא "שגור",
שמים ,אבל רק "בפיו",
כיאפ פששיש 8שפיר הנכיר תמיד שם
י מן השפה ולהול ,באופן מלאכתי ,אבל לא "שגור" ,דזה
כלומר,
הי' רק אצל יעקב ,ומיושב ב' חקושיות הנ"ל.
ויתכן גם לפרש דלפי"ז המשך דברי רש"י" :וזה אומ
הדבררכי
מובן
מיותר

הקרה ה' אלקיך" ,דלכאורה זה

כפי
שגור

שהרי

שנאמר בפסוק ,אלא שהכוונה בזה ,ד"זה אומר" באופן
רהוט שוטף ומהיר ללא כל מכשולועיכוב זכי הקרה ה' אלקיך",
וזה הטיל ספק אצל יצהק אם זה עשו.
* * *

ש  1נו ת
 ---חסרת תלמידי חה"מ במאמרי הע"ד (גליוח
הרב אלי' מטוסוב
 -קראון הייסט-

הרה"צ ר' יעקב יצהק ה"הוזה" מלובלין
4מ באוח"ת ושלה רלז,ב;בעניןעזים מאתים שלהעיר ממ"ש

בס' דברי אמת בשםכוה'.מגיד נ"עבענין גדיאיאי או איסרייאי
שהם בע"תוצדיקים

יום תנהיר ה' טבת "דירן נצח"  -ש"פ ויגש
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ף כרך ב' בהשמטות) :בגמרא
ובארוכהיותר באוה"ת שםיסו
י בס ,דברי אמת
ספרד דפסהייצםחקמלכא ומלכתא הוויתביכויואי
ל בשם חה"מ נ"עשהיו מתווכחים אם
מהרברבי לאנצטרי"
צדיקים גדולים אם בע"ת גדוליםואיני זוכר האיך עכ"ל ונראה
דמבואר בס"א ע"פ האזינו השמים כו' .ע"ש ההמשך באוה"ת.

 %באוה"ת בלק ע' אינב מציין לכמה ספרי חסידות ע"פ
אראנו ולא עתהוביניהם ס' דברי אמת.

ט,בביאטו'וו להצ"צ ח"ב ע' תרלד :ובזוהר דצדק הואבהי'
גבורה'כוי והקשה בספרדגרי אמתפ'שופטיםדע"פ צדק משמעותו
שער"ה בצדק ויושראיך אמרו דהואדין כו'.
הרה"צ  '1ישראל מלאזמל

4ק באוח"ת לך לך
תשלב,א ז"ל :וראיתי בס' א'
שרךדידט"
כמדומה בשם הרה"ג מבר
שוב ע"פ והי' עקב תשמעון שזהו
מאמרז'ל בכ"מוהיי הוא לשון שמחהכי זהו כענין נצחוני בני
דהיינו מה שבהי' ו"ה קודם לבהי' י"ה וע' כענין זה בשמו בס'
עלבאולדקתים.ישראל פ' ויצא בד"ה וידר יעקב נדר כו' וה" הו"לי
והובא בקיצור יוהר באוה"ת נ"ך כרך ב' ע' תשסה :ובשם
הח"ק רל"י מברדיצוב ז"ל שאמר על והי' כו' וע' מזה בספר
עבודת ישראל להה"ק מקאזניץ ז"ל .ע"כ.

 %באוח"ת ויקרא ע' רצג על הגמ' יומא דל"ב מנין לחמש
טבילות ועשרת קיזושין שטובל כחייג כו ,,מביא :ופי' בספר
עבודת ישראל להרה"ק מו"ה ישראל מ"מ דק' קאזניץ זצ"ל אשר
חמש טבילות ועשרה קדושין הם נגד שם "'ה כו' .ע"ש ההמשך
באוה"ת.

והובא ג"כענין זה בקיצור באוה"ת דרושי שבועותע'
ובעובדת ישראל פ" כו'.

קצט:

לעילוי נשמת

חרח"ג חרה"ח מרדכי זאב הכהן ע"ח

גוטניק
נפטר "'ט כסלו תרצ"ב

נדפסע"י

חרה"ת ר' מאיר הכהן ומשפחתושיחיוביטניק
לעילוי מנמת

חרה"ח הרח"ת חר"ר ישע" ב"ר אהרן ע"ח

גופיו

נפטר כ"ב כסלו תשמ"א
נדפסע"י בנו

הרח"ת ר' גבריאל ומשפחתושיחיו טפין

לעילוי נשמת
הר"ר ישראל ב"ר משח ע"ה שנייד
נפטר ח' טבת ה'תשמ"ה

נדפסע"י
אשתו מרת יהודית תת"שנייי
.בנוסף

מרת שרה גיטל ובעלה ר' שמואלדוי הכהן ומשפחתם שיחיו
כהן
מרתרייזל ובעלת הת' ר' שמואליחיאל ומשפחתםשיחיו
מלמד
מרת עטיל שתחי'  -מרתדרייזל שתחי'

