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ע ני נ-י- -ג-א-1-ל-ה -ו- -מ -שי
הלבתא למשיחא -

ה

גליון נאות מען

הח' בן ציון פייפ
 תלמיד כישיבה-אות מ':

מאכלות אסורות -אםיהי' עוד מאכלות אסורות לעת"ל,כיון

שאת רוה הטומאה אעבירגו'  -לקו"שחי"ד ע'  ,259-60ולהעיר
מבקהוננסי; תשובע"פ שאין בטלין לעולם ס"ה ,ושם הע'  ,42ועיי'
בערךגיד הנשה.

"מורח ודאין"  -אע"פ שהוא מדין אומדנא ,יהי'
תמידי -ולא רק בהוראת שעה ("לטובת העם")-כיון שמלך המשיח
אינו צריך לדון ע"פ ההרחה ,אלא פוסק בדרו ממילא  -ש"פ
שמיני תשכ"ג לגיהות קודש תשכ"ג ע'  276ואילך ,ועיי"ש
בארוכה) ,ולהעיר מהנס' בערך פס"ד (א).

באופן

מזבח  -האם יש לבנות את המזבח לפני בנין ביהמ"ק
שייךשיהי' כן)  -לקו"ש חט"ו ע'  457ואילך.

(אם

מהיית עמלק  -ע"י מלך המשיח דווקא ,א' מ"ג' מצוות
' שגשמיות וברוחניות) ,וגדר
שנצטוו ישראל כו"' ,מתי יהי
נצחיותה וכו'  -לקו"ש חט"ז ע'  301ואילך ,ובהע' שם בארוכה,
הכ"וע' 219ואילך ,ש"פ בשלח תשמ"א (שיחות קודש תשמ"א ח"ב
עי  - 209נדפס ג"כ בלקו"ש הכ"אעי  89ואילך) ,ש"פ ויקרא
תשמ"א (שיחות קודש תשמ"א ח"בע'  ,)641ובכ"מ .ולהעיר מהנס'
בערך מלתמה.

מים אחרונים -האם ומצדאיזה סיבהיצטרכולמים אחרונים
לעתייל -הגשייפ עם ליקוטי טעמים ומנהגים פיסקא ד"ה "ברך",

' בהנס' בערך מצוות ל"ת.
ועיי
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'גילוי העצמות לעת"ל  -והרי "המלך
מלך (א)  -היאךיהי
אינו נראה כשהוא ערום"  -עשרה בטבת תשמ"ז הע' 94
(התוועדויות תשמ"ז ח"ב ע' .)230

מלך (ב)  -שלימות מלכותו של מלך המשיח (והקב"ה) תהי'
דוקא ע" שילחום מלחמת עמלק  -חידושים וביאורים
יי' ב' ,ובהנס' בהע'  79שם בארוכה ,וראה לקו"ש חי"ח
ביהב"חס
ע'  279הע'  56ובשוח"ג שם ,ע'  281ובהע'  66שם ,ולהעיר
מלקף'שחייו ע ,104 ,וע"ע מלחמה.
בהל'

י חובת"ילחום מלחמתה'
מלחמה-שייך שמלךהמשיחיוצאיד
וכו"' ע"י מלחמתה של תורה  -ש"פ תשא תשמ"ה (התוועדויות
תשמ"ה ע' .)1498

תהי' הדלקת הנרות בביהמ"ק במנורה
מנורה (א) -
עתקי
ש"פ מקץ תש"נ (התוועדיות תש"נ ח"ב ע'
שעשה משה דוקאל-

.)89

מנורה (ב)  -מתי יחנכו

את המנורה  -ע"ע חינוך (א).

מסירת נפש  -לעת"ליהי
' כל העולם במעמד ומצד דמס"נ -
ר"ח שבט תשמייב (התוועדויות תש"ב ח"ב ע' .)768
מצוות בטילות לעת"ל  -מה ענינו ,מתי יחול ,ובאיזה אופן
וכו'  -קונ' הלכות תושבע"פ שאין בטלין לעולם  -בארוכה,
לקו"ש ח"ה ע'  244ואילך ,חי"ד ע'  ,83וע'  ,182חט"ו ע' 42
וע'  ,144חכ"ד ע'  93הע ,93 ,אחשייפ תשדיימ (התוועדויות
תשד"מ ח"ג ע'  ,)1529ועוד .ולהעיר משיעורים בסה"ת פ"נ
בהערה ,וע"ע כלאים וערךגיד הנשה1 .ולהוסיף מהמבואר בכו"כ
מקומות אודות השלימותדקיום המצוות לעת"ל "כמצוותרצונך",
ואכמ"ל.

מצוות לא תעשה -אופןקיומם ,והצורך בהם ,כאשר "את רוח
הטומאה אעבירוגו"' -ש"פ שלח תשמ"ה(התוועדויות תשמ"ה ח"ג
ע'  ,)2319ש"פ וארא תנש"א הע' ( 52סה"ש תנש"א ח"אע' ,)261
ש"פ יתרו תנש"א (שם ,ע'  305ואילך) ,וראה ג"כ לקו"ש חכ"ט
' בהנסי בערך מאכלות אסורות בארוכה.
ע( ,341ועיי
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מקדש מעט  -כל ה"מקדשי מעט" שבחו"ל ייעתקו לא"י
ויידבקו בביהמ"ק -ע"ע ביהמ"ק (א).
משה רבינו  -אופן נשיאותו של משה רבינו לעת"ל ,והרי

"הוא גואל ראשון הוא גואל אחרון" וכו'  -ש"פ פנחס תשמ"ה
(התוועדויות תשמ"ה ה"ה ע'  ,)2619וראה ג"כ ט"ז אד"ר תשנ"ב
י  ,)768ולהעיר מלקו"ש חי"א ע' 8
(שיחות קודש תשנ"ב חייבע
ואילך ,ובכ"מ.

 משיחה -האם יצטרך מלך המשיה למשיחה (-בשמן ,אורוחנית)ושלבים בזה  -לקו"ש חכ"ג ע'  ,196-7ובהערות שם בארוכה,
ולהעיר משיחת יו"ד שבט תשכ"ב לנייחות קודש תשכ"ב ע'
10-11א ,ועוד.

.

* *

בענין ערי

מקלט לעת"ל

הח'לוי יצחק הכהן זרחי
 תלמיד בישיבה-בלקו,,ש הכ"ד פ' שופטיםבי ,מבאר כגק אדמו"ר הצורךלערי

מקלט לעת"ל .דלכאורה לעת"ל לא ישאגוי אלגוי חרב ,ואע"פ
שעיקר ענין של ע מקלט הוא להורג נפש בשגגה,
ריהן מצד הנהרג והן מצד ההורג ,מצד הנהרג
מציאות זו לעת"ל-
 כיון דהנהרג הואמי שהרג במזיד ובלשון הלקו"ש שם" :וויגמרא זאגט אופן פסוק ואשר לא צדה והאלהים הנהלידו במה
די
הכתוב מדברבשניבני אדם שהרגו את הנפש אחד הרגבשוגג ואחד
הרג במזיד (ואין עדות וכו') ,הקב"ה מזמינן לפונדק אחד זה
שהרג במזיד יושב תחת הסולם כו' זה שהרג במזיד נהרג כו',
ן קיין פאל פון הורג
און וויבאלד אז לעת"ל וועט ניט זיי
במזיד וועט דאך במילא ניטזיין אזא איינער וואס זאלזיין
מחוייב מיתה ,אז ער זאל דארפן געהרג'ט ווערן בשוגג" .ומצד
ההורג כיון דכל השוגגין צריכין בפרה  -כיון דכדי לעבור
עבירה צ"ל איזהשייכות לההטא ולעת"ל "וועט נתבטל ווערן דער
ן קיין ארס אויף צו
רע אין ווושט וועט דאך במילא ניטזיי
באגיין אן עבירה אפילו בשוגג" .ע"כ תדה"ק,יעוי"ש.

לא יהי'
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' ב'
לקמן (בסע' ג') מבאר זה עפ"י הידוע שלעת"ל יהי
' בתקופה הראשונה ,וזה
תקופות כו' והצורך לערי מקלטיהי
רא" לשיטת תרמב"ם ש"אין בין עוה"ז לעוה"ב אלא שעבוד
מלכיות בלבד" (כיון דצריכים ערי מקלט ראי' שיהיו הורגים),
ןשייךדי מציאות פון הורג
ומסיים "און במילא וועט אויךויי
נפש (בשגגה)" .ובהע'  28שם" :בש"ך עה"ת כאן" :אע"פ שהוא
(הרמב"ם) חולך לשי' שכתב כו' עולם כמנהגו נוחג ,עם כל זה
אין עולה על הדעת שיהי' באותו זמן רצחנים" .וצ"ע ,שהרי
עיקרעניןערי מקלט הוא להורג נפש בשגגה ,ולמהאין עולה על
הדעתשיחי ,חורג נפש בשגגה כשעולם כמנהגו נוהג" .עכלהייק.

ולכאורה צ"ע א) הוספתתי' בשגגה סותר הטעם להצורךבערי
מקלט  -דאם אומרים שיהי' רק הורג נפש בשגגה ,עדיין אין
הנהרג  -שהרג במזיד קודם לכוו נוא"כ ,לכאורה מזח גופא חויל
למיפרךשאיןזו הטעםלערי מקלט ולמהצריך להקשות מהא דכתב
תרמב"ם לאח"כ ואל יעלה על דעתך שהמלך המשיחצריך לעשות
אותות ומופתים ,שמשמע דלאחרדידעינןשיהי'ערי מקלט לעת"ל
י
מ"מ אפשר שצריך לעשות אותות  -שאין זה רא" שלאיהי'שינו
ממנהגו של עולם] .וכמו שמדגיש כמה פעמים בהשיחה (ובהערה)
שעיקר ענין ערי מקלט הוא להורג נפש בשגגה אבל מ"מ צריך
ההשתתפות של הבמזיד.

ב) והא דפריך על הש"ך -לכאו' תי' רצחנית פי' במזיד -

ואויכ שפיריכול השיך לומרשיהי' הורג נפש בשגגה ומ"מ "אין

עולה על הדעת שיהי' רצהנים נבמזיד]" .ואין לתרץ (אפי'

בדוחק) שבלשון הכתוב התורג בשגגה נקרא רוצהכיון דבהמשך
ההערה שם מסתפקרבינו בהורג בשגגה( .והול,,ל עודיותר -למה
אינו עולה על הדעת שיהי' הורג נפש נאפילו במזיד] כשעולם
כמנהגו נוהג") ,וצ"ע.
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י

ר ש מ 1ת
----בענין דבר שבמנין לא בטל
הרב יעקב משה וואלבערג
 -ר"מ בישיבה-

ברשימות חוברת ב'עי  ,12כותב כ"ק אדמו"ר הכ"מ בהמשך
להביאוראיך שמצדניצוץ בורא שבכ"א מישראלאין לחלקביניהם
יוהנה פרטים באי ביטול ,מפני החשיבות :בהולדה  -ברי',
איכות -חהרייל ,כמות  -דבר שבמנין" .עכלה"ק.

ולכאורה צריך ביאור דבפשטות הא דדבר שבמנין לא בטיל
פירושו -שהוא חשוב עד כ"כ שאין מוכרים אותו אלא במנין-
וא"כ -מהו ההבדלבין ההר"ל (חתיכה הראוי' להתכבד)  -שהוא
ראוי להתכבד ובמילאאינו בטל!
ואול יש מקום לומר שזהו חידוש בההבנה של דבר שבמנין,
יושו שזח רק מבטאהחשיבותשיש להדברהפרטי מצד עצמו
שאיןפיר
אלא מכיון שמונין אותו המנין ,מצרפו לעוד כמה וכמהיחידים
וע"י זה הכמות של המנין מוסיף חשיבות בהדבר הפרטי הזה -
נו שהמנין מצרף כל הפרטיםוע"י מיתוסף חשיבות בכל פרט
והיי
מכיון שהוא חלק מהכלל (וגםי"ל בפשטות כשחסר מספר מסוים
מכמות גדולה ח"ז ניכר וזה מוסיף בחשיבות הדבר שמשלים
המנין).
וראה לקו"ש חח"יע'  25וזלה"ק" :עםשסייטאין של"ה ,אז
י געווארן
דורך רעם וואס מען האט געציילטדי אידןזיינעןזי
א "דבר שבמנין" וואס דבר שבמנין לא בטיל .דאס וואס א דבר
שבמנין ווערט ניט בטל ,איד ניט אין דעם זעלבען אופן ווי
אנדערע דברים חשובים ווערען ניט בטל,ווי ברי' בע"ח וכיו"ב
 וואס דארטאן איז די חשיבות איו דער זאך גופא בגלוי,זיאיז אנדערש בגלוי פון אנדערע זאכן.
משא"כ א דבר שבמנין וואס לא בטילאיז -דורך דעם וואס
מעןציילט עם ,דערוויסט מעןזיך אז ער האט א חשיבות ובמילא
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 לא בטיל ,דיהדברי .עכלהייק.
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חשיבות זיינע איז ניט גלוי' וניכרת איך גוף

ובהערה  84כותב,1 :להעיר מלשון הרשב"א יבמות (פא ,ב)
דברים שחשיבותן מצד מנינן .ולהעיר מצפע"נ ריש הל' מאכא"ס
בסימני טהרה וכו' אם הוי רק סימן או גורמים הטהרה כו"'.
עכלה"ק.

ואוליי"ל שזה שכתוב שם "דורך דעם וואס מעןציילט עס,
דערוויסט מען זיך אז ער האט חשיבות" אין פירושו החשיבות
האיכותית שיש לו מצד עצמו ורק שלא ידעו מזה וע"י המנין
נודע חהשיבות ,אלא כנ"ל דע"י המנין נודע שפרט זה נוגע לכל
המניןוהיינו כפשוטוחשיבות שבאה מצד הכמות של שאר הדברים
הנמנים.
ועפ"ז מובן גם לשון הרשב"א הנ"ל כפשוטו (הגם שאפשר לפרש
הרשב"א שע"י שימת לב להדבר ההוא שמבטאבמניןע"י זהנהי'

השוב).

* * *

השייכות דקבלת הגארטיל להנשיאות
הרב שלום חריטאנאוו
 -משפיע בישיבה -

ברשימות חוברת ה' ע'  30ואילך מסופר בארוכה איך
שהנשיאים קבלו "גארטיל" בזמן הבר מצוה שלהם .ומשמעות
הדברים שענין הנשיאות שייך לגארטיל ויש לעיין השייכות
ד"גארטיל"לענין הנשיאותו
ואולי אפשר לבאר בזה עפ"י המבואר באוה"ת אחרי (ע'
תקסג-ד) ,שמחלק שםבין אבנטלאזור,ומביא דהמקובלים מפרשים
אבנט במל' ,והיינו כי משוים אבנט ואזור ,ועל אזור מביאים
ראי' מפסוק שהוא במל' כמ"שכי כאשר ידבק האזורבמתני איש
כן הדבקתי אתנם אלי בית ישראל ,ובית ישראל הוא המלכות
(שהיא בית לישראל דלעילא) ,ובאמת אינו כןכי האבנט הלוק
מאזור ,שהאזור חוגרים על המתני' כמ"ש כאשר ידבק האזור
במתני איש ,ואזור עור במתניו ,והאבנט הי' חוגר הכה"ג גין
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ו על ההזה .וגם בהפעולות הם חלוקים ,שהאזור מחבר
אציליידי
הלבוש אל הגוף בכדילחיק כח ההילוך וכמ"ש וישנסמתניווירץ

לקראת אחאב ,והאבנט פעולתו לחבר הלבוש אל הגוף לחמס הגוף
רק שבזה הםשוים שמחברים הלבוש אל הגוף.וביאור זה למעלה,
הוא כמ"ש ה' מלך גאות לבש שמל' הוא בחי' לבוש המעלים
ומסתיר לחוותיש מאין שיהי' יש ודבר נפרד בידיעתו וכשיהי'
ביטול היש ויקבל עומ"ש זרע מלוכה שתמאציל ב"ה הוא מלך על
עם ,וזהו מצד שהוא לבוש המעליםכי מצד אוא"ס ב"ה נולאקמי'
כלא וכאין ואיןשייך מלוכה .ואח"כ כתיב לבש ה' עוז התאזר
שיש עוד לבוש להש"י כבי' מאזר והוא עוז ,והיינו מה שיהי'
בנבראיםביטול מצד השגת אוא"ס ב"ה שאתהה'לבדך ואפסזולתו
וכולא קם" כלא וכאין ולבוש זה הוא עת וכוח .עכ"ל.

ואולי זהו השייכות דענין ה
י
שהוא"גארטיל" לענין הנשיאות כ
הוא
שבנבראים יורגש

בחי' עוז,
בהי' אזור
ה"גארטיל"
דכולא קמי' כלא השיב .והרי לכאורה מענינם של הנשיאים לגלות
אלקות בעולם באופן של כולא קמי' כלא תשיב -בח" אזור.

ולהעיר ,שהרשימות נדפסו בשנה זו השנה שאומרים הקאפיטל

לבש ה' עוז התאזר.

ואולי אפשר להוסיף בזה עוד :דחנה באוה"ת שם מבואר עוד

דעוז זה שבנבראים יורגשאיך שכולאקמי' כלא וכאין הואיותר

מהתהוותהנבראים(אףשגםהתהוותהנבראיםהואבכח הא"סשהוא
לבדו בכחו ויכלתו לברוא יש מאין) וראי' לזה ממארז"ל קשה
לזווגם כקרי"ס שמובן מזה שקרי"ס הוא קשה ,ואין זה מובן
לכאורחשבריאתשמים וארץויםויבשהאינו קשה כמאמר לאבעמל
ולאביגיעה ברא הקב"ה אתעולמו כ"א הכל במאמר עשה כמ"שכי
חוא אמרויחי וקרי"ס שהוא הפךים ליבשה הוא קשה ,אךהענין
כיים ויבשה הם עלמא דאתכסיא ועלמא דאתגליא בחי' יחו"ע
ויחו"ת ,ושני הבחי' לבדם אין זה קשה אצל השי"ת ,אבלשיהי'
התחברות ים ויבשה ובנ"י הלכו ביבשה בתוך הים שהואענין
' הביטול כמו שאתה ה' לבדך כו' ,זהו קשה שכח
שבנבראיםיהי
זה אינו במל' מצ"ע כ"א שזהו כח מעתיקו כמו קי"ס דעתיקא
תליא ...וזהו לבש הו" עוז.
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וראה בארוכה ד"ה מצה זו תרע"ה (בהמשך תערי'ב) המאמר
שבסמיכותלי"אניסן תרע"ה שנת הבר מצוה ,שמבואר שם בארוכה
בענין חחיבור דקשה לזווגם כקרי"ס.עיי"ש.
* * *

העוות קצרות ברשימות חוברת ת'
א' מאנ"ש
אוק פארק  -מישיגאן

ברתי בחפזי ושולח אני
ע
אפשר.

בזה אי-איזו תיקונים וכו' בדרך

ברשימות חוברת ה' ע'  :30להערה  94אולי להוסיף אג"ק
רבינו ח"ג ע' קלו.
שם הע'  115נדפס ר' משה ..הארינשטיין ואולי צ"ל הרה"ח
ר' משה  ..הארענשטיין (כ"ח בסה"ת והיוםיום שם).

בע'  35הע'  135נדפס ראה שו"ע  ...ואולי צ"ל ראה היום
יום ל' סיון וראה שו"ע.
* * *

מגילת אסתר

הרב אברהם יצחק ברוך גערליצקי
ברשימות כ"ק אדמו"ר הכ"מ (חוברתו'ע'  )8שולל מה שרצה
השואל לפרש במהרש"אחולין קלט ,ב ,שמגילת אסתר
נכתבהע"י
)
א
,
הפרסיים ,דחס ליה מכגון דא דהרי מפורש (ב"ב סו דאנשי
כנה"ג כתבו מגילת אסתר ,ובמגילה ז ,א ,איתא דאסתר ברוה"ק
נאמרה ,ומפרש כוונת המהרש"א שכשנכתבה ידעו שיעתיקוה
הפרסיים ולכן נמנעו מלתזכיר השם שלא לגרום וכו' וכן מפורש
בהקדמת הראב"ע למגילת אסתר שעליו סמך המהרש"אעיי"ש.
ש להעיר במ"ש בס' דורוה הראשונים (כרך ששי ע' )266
וי
שהביא דברי החוקרים שפירשו כוונת ראב"ע עצמו שכל המגילה
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היא רק העתקה ממחשהיתה כתובה כברבדבריהימיםלמלכי פרס,
וכדי לסתור טענתם אומר בעל דורות הראשוניםשאיןדברי ראב"ע
צודקים וכל משכיל על דבר ימצאשאיןהדין עמו ,וממשיך ואומר
שאפילו אם נקבלדברי האב"עהרי מרדכי הוא שכתבה אלא שלא
הי' יכול לשנותה מכפי שנכתבה במקור בדברי הימים למלכי מדי
ופרסעיי"ש.

ולפי המבוארבהרשימהמובן דכלדבריו של הדורותהראשונים
אינם נכונים כלל דבודאיאין כוונת דבריו כמ"ש ,אלא דמרדכי
כתבהוכיוןשידע שאה,,כיעתיקוההפרסייםלכן לאהכניס בתחלה
השם.

גםהרי מקורו של האב"ע הוא הרס"ג כמו שכתבבעצמו שם(ע'
 )26ודברי הרס"ג מובאים בספר האשכול ח"ב ע'  62וכאוצר
הגאונים מגילה ז ,א ,חלק התשובות ומפורש כנ"ל וז"ל :וכתב
הגאון מה שלא נכתב שמו של הקב"ה במגילת אסתרמפני שידע
מרדכישהפרסייםיעתיקוהמגילהולא רצה הקב"השיהאשמומונה
בין הפרסיים או שיעתיקוה לשם ע"ז שלהם עכ"ל ,ועי' גם
במרדכי שבת קטז ,א( ,אות שצ" 0וז"ל :אבל מגילה אין בה
איכרותמפני שנשתלחה לינתם בדתי פרס ומדי.

אבל ראה בהקדמהלמגילת אסתרמבעל העקדה(סוף ספר שמות
ריג ,ב) וז"ל :ואמנם צורתה כבר ביארנוה היותה בדיבור
ברוה"ק מהנלבש ממנו ,וזהכי לבקשת אסתראנשי כנסת הגדולה
העתיקוה מספרדה"י ממדי ופרס ובאמצעות התלבשותם ברוה"ק
ביכרו האמת מן השקר מהכתוב כמנהג הכתובים,ויעןכי העתיקום
מספרי עכו"ם לא הוזכר שמו של קדושה בתוכה ,עכ"ל ,ולפי
המבואר בהרשימה כנ"ל יוצא שלא כדבריו.

' תקנות עזרא
י
ב) שם בע'  11הקשה להמבואר ברש"י ברכות נד ,א,
ד,,חתקינו" קאי על עזרא(שיהיו אומרים מן העולם ועד העולם,
וכן משמע בנוגע שיהא שואל את שלום הבירו בשם) דא"כ למה
' תקנות תקן עזרא,
הוזכרו תקנות אלו בב"ק פב ,א שתשיב שםי
וכתבו התוס' בב"ב כב ,א ,בד"ה קנאת די' דוקא ולא יותר,
י תקנות
וכ"ק אדמו"ר הוסיף שכן משמע גם בב"ק שהוא דוגמתי

דיהושע,עיי"ש.
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וישלהעיר גם עד"ז תקשת המהרחלחיות (תורתנביאים מאמר
דברי הנביאים דברי קבלה פ"ט) ממגילה לא ,ב ,רשב"א אומר
עזרא תיקן להם לישראלשיהיו קורין כו' קודם עצרת ושבמשנה
תורה קודם ר"ה ,וכן ביבמות פו ,ב ,עזרא קנים ללוים שלא
יתנו להם מעשר ,וראה גם רש"י ברכות לג ,א ,ד"ה קבעוה על
הכוס שוהו תקנת עזרא ,וברמב"ם הל' תפלה פ"א ה"ה דעזרא
ובי"ד תקנוי"ח ברכותעיי"ש.

וראה באור שמח(הליאיסוריביאה פ"ד ח"ח) שכתב שם בתו"ד
דהמעיין יראה דלא חשבה הגמ' בהנך דעזראמידי דהוהסייג אל
התורה רק תקנות שחמהמועילים אלקיום האומהולחיי המשפחה
שיהיו מקושרין לנשיהם ולא יגרשו אותם וכו' ולכן תיקן

רוכלים וחפיפה וטבילה לבעלי קריין ומכבסים ואכלין שום וכו'
עיי"ש ,דלפי דבריו לכאורהיש לתרץ בנוגע לתקנות הנ"ל שאינם
שייכים לענין זה ,כיון שאין בהם
משוםרשק"ישוםשם.האומה וחיי
המשפחה ,וראה גם בס' כובע ישועה שם ו
* * *

מגילת אסתר נכתבהע"י פרסיים
א' מאנ"ש

 ר"מ בישיבה-ברשי
המהרש"אמות חוברת ו' ,מבאר כ"ק אדמו"ר דאין לפרש דברי
בחולין כפשוטן שהמגילה נכתבה רקע"י הפרסיים ולכן

לא נזכר בה שם ה' ,דמפורש בדחז"ל דברוה"ק נאמרה וכו'.
ומבאר כוונת המהרשייא שכשנכתבה ידעו שיעתיקוה הפרסיים,
ובהמשך לזהמציין בחצע"ג לגמ' ומדרשים דמבואר "כבר כתובה
אני" וכו' ,ובהשקפה ראשונה יל"ע בזה דנראה כמעשה לסתור
(ועי' בהערות שמבאר הכוונ
ה שכב"גכמ' ומדרשים מבואר שלא כדברי
מהרש"א ,אבל אי"ן מתיישב
בהלשון)ז

ואואפ"ל דהנה עמ"ש המהרש"אשידעושיעתיקוהו צ"ע דמנ"ל
שיעתיקוהוז אבל ממ"ש בגמי שכבר כתובה ,מובן שהי'ענין להם
שיהי' כתוב אצלם ,וא"כ מובן ג"כ לסברת המהרש"א שלא הי'
כתובה כבר ,שהי' ברור שיעתיקוהו אח"כ ,ועי' בחידושי חת"ס
שםשכ' שהקנאהה" מצד שלא כתבו שם הקב"הכו' כסברתהראב"ע
ומכיון שכבר כתובהאין מקום לקנאהזו .ועפ"ז א"ש מאד דמגמ'
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זו מבואר דמה שאמרה כבר כתובת אניהי' רק לצלול סברת
הראב"עכו' ,וא"כ מבוארשפיר דלסברת המהרש"א דלאהי' כתובה
כבר בוודאיידעו שיעתיקוחו
והנה תוכן הביאור בדברי המהרש"א הוא דאין כוונתו שלא
נזכר חשם במגילה משום שנכתבהע"י הפרסיים ,כ"א שלא נגברה
השם ע"י אנשי כנה"ג כשהם כתבו את תמגילה ,משום שידעו
שיעתיקוהו הפרסיים ,ושיחליפו שם ה' בשם תועבותיו ,ולא רצו
לגרום להזכרת שם ע"ז.

ולכי יל"ע בזה ,דהמהרש"א כותב שם "נראה דהמן ומרדכי
ואסתר שמות פרסיים הם,כי המגילה נכתבהע"י הפרסיים שלכן
לא הוזכרה שם הקב"ה במגילהיי ,וכמובא בקטע מיד אחת
ברשימות ,ולהנ"ל דהפי' ב"שנכתבה ע"י הפרסיים" הוא שידעו
שיעתיקוהו הפרסמם ,א"כ מהוהיסוד שהשמות הם שמותפרסייסז
והנה בדוחק הי' אולי מקום לומר בזה דכמו שהי' חשש
שיחליפו שם הקב"ה בשמות תועבותם ,כמו"כ הי' קיים חשש
שיחליפו השמות דמרדכי ואסתר והמן לשמות דע"ז אם לאיכתבו
בשמות פרסיים.

כמו"כהי' אפ"ל בדוחק דכיוון שידעו שיעתיקוהו הפרסיים,
לכן כמו שלא רצושייזכר שם ע"ז ,כמו"כ רצו כן שיתפרסם הנס
וכבוד היהודים ,וזה נגרםע"י כתיבת שמות מרדכי וכו' בשמותם
הפרסיים .אמנם לב' האופנים הנ"ל ,מלבד הדוחק ,לכ' העיקר
חסר מן הספר.
והנה לכ'הי' מקוס לומר דגםלהפי' במהרש"אייתכן שנכתבה
מקודםע"יהפרסיים (כמבוארבגמ'),וקושיית המהרש"א הוא למה
כשכתבו אנשי כנה"ג את המגילה אח"כ לא כתבו הם את השם.
והתי' ע"ז הוא דחששו שהפרסיים יעתיקו את זה עוה"פ( ,דאף
שהי' כבר כתוב אצלם ,מ"מ ידעו שיעתיקו בכדי שיהי' להם
הנוסח של היהודים ג"כ או כיו"ב) ,ולכן לא כתבו השם ,אבל
לענין השמות מרדכי ואסתר והמןאין שאלה מלכתחילה למה לא
יאין סיבה לשנותם .ובפשטות מה
שינו אותם מל'פרסי ללה"ק,כ
שנכתבה ברוה"ק הי' אפ"ל דזהו בנוגע להתוכן (ולכן לאייתכן
מצד זה השמטת שם הקב"ה) ,משא"כהלשון .אבלנמלבד מה דלפ"ז
' דוחק בל' המהרש"א ,דמ"ש "נכתבה ע"י הפרסיים" ,הנה
יהי
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' הפ" בזה שנכתבה
בנוגע למ"ש לפנ"ז דהם שמות פרסיים,יהי
לא
ר
כ
ז
נ
ן
כ
מלכתחילה על ידם ובנוגע למ"ש אח"כ "של
'
"
ו
כ
י
הו
הפ" בזה שידעו שיעתיקוה) מבואר בלקו"ש ח"ו ע' ( 190המובא
בהערות) דדעת האב"ע שחששו שיעתיקוה אח"כ הוא דלא כהגמ'
במגילה שאמרה אסתר כבר כתובה אני ,וא"כ לפי המהרש"א
שננתבה קודםע"י אנשי כנה"ג מהו היסוד שהשמות הם שמות

פרסייסו

והנה בפשטות הי' מקום לכ' לפרש בזה דכוונתו הוא משום
דבהעתקת הפרסייםיש ג"כ אותם שמות,ויהי'הפי' "שנכתבהע"י
הפרסיים" כלומר שהעתיקוה אח"כ וידעו שיעתיקוה ,ומ"מ גם
בהעתקתם הם אותםשמות.ואפ"לבזהיסודמהמגילהדכתי' "פרשת
גדולת מודתי  ..כתובה על דברי הימים" ,ומשמע דשם זה נמצא
שם.

אמנםאולי אפשר לומר דרך אחר בזה ,ובהקדם הגמ' במגילה
(ז ).דאיתא שם "שלחה להם אסתר לחכמיםקבעוני לדורות(ליו"ט
ולקרי' להיותלי לשם) ,שלחו לה קנאה את מעוררת עלינו לבין
האומות (שיאמרו האומות שאנושמחיןלהזכיר מפלתן) ,שלחה להם
כבר כתובה אני על דברי הימים למלכי מדי ופרס (ושם יחו
רואין מה שאירע להםע"י ישראל) עכ"ל הגמ' ופרש"י.

והנה בר"ח שם פי' דמה שאמרו קנאה את מעוררת עלינו
"כיוון שתינתב ותקבע לדורותיהיו האומות שומעין ומתקנאין
ואומרים נשלם גמולכם",והיינו שחששו שהקנאהיבא מעצםידיעת
הסיפור (ומדוייק בלשונו שכ' כיון שתיכתב) ,וע"ז השיבה שכבר
ידוע להם מספרדבריהימים ,אמנם מל'רש"י משמע דהשמחה הוא
ממח שעושין יו"ט ושמחין במפלתן ,וכן משמע לכ' בהמדרש
והירושלמי שהובאו בהרשימה ,א"כ לכ' צלה"ב מהיועיל לזה מה
שכבר כתובהז (ועי' בזה בחידושי החת"ס הנ"ל שסילוק הקנאה
הוא משוםשכיוון שכבר כתובהיבינו שהעדר כתיבת השם הוא לא
מטעם הראב"ש.

ולכ' אפ"ל בזה ,דלרש"י הקנאה הוא שיחשבו שהשמחה הוא
ממפלתן שלהם ,משא"כע"י שכבר כתובהאני וכו'וידעו הסיפור

שהשמחה הוא מהצלת עצמם ,ושוב לאיהי' בזה קנאה .ועפ"זיל"פ

הכוונה בחציון להגמ' מגילה וכו' בהרשימה ,דלפ"ז הנה מסוגיא
זו מובן שהעתקת המגילהע"י הפרסיים לאהי' רקענין צדדי,
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י
כ"א שזה הי' ענין עיק שאיפשר את חגיגת היו"ט ע"
רילומר גם אליבא דמהרש"א והראב"ע
היהודים .וע"זי"ל דהכוונה
כנה"ג כתבו מקודם ,מ"מ הי' ידעו ורצו שהפרסיים
שאנשי
ו את זה .וא"כ מובן שהשמות וכיו"ב נכתבו בשמותם
יעתיק
שיהי' הסיפור מובן להפרסיים ,שזההי' לטובתם
,
ם
י
י
הפרס כדי

של ישראל ,וכנ"ל ,משא"כ בנוגע להשמטת שם הקב"ה רזה צריך
תסבר ,אף שידעו מההעתקה ,וזהו מה שמבאר בהרשימה.
* * *

שאילת שלר בשם

הח' לימא ווילהלם
 תלמיד בישיבה -ברשימות חוברתו' ,מבאר כ"ק אדמו"ר כמה מתקנות עזרא,
ומביא שיטת הש"י בברכות נד .דמה שהתקינו לומר במקדש "מן
תעולם ועד העולם" ,הוא מתקנת עזרא ,ומבאר שם שבפשטות כן
הוא גם בנוגע התקנה המובא במשנה בהמשך לזה שהתקינושיהיו
שואלין שלום בשם ,שהוא מתקנתעירא ,ומקשה למהאין מביא
הרמב"ם הדין דשאילת שלום בשם.

ואולי

כאן המקום לבאר קצת מהות התקנהדשאילת שלום בשם.

מכות כג :ד"ה ושאילת מפרש וז"ל "דמותר לאדם
הנה ברש"י
בירו בשם כגוןישים ה'עליך שלוםואין בו משום
לשאול בשם ח
מוציא שםשמים לבטלה,מרבי ,ל"אשאילת שלום בשםדחייב אדם
לשאול בשלום חבירו בשם ואנו נמיבישיילינן מהדדי מצרכינן
שם ,דשלום שמו של הקב"ה דכתיב ויקרא לו ה' שלום לשם ה"'.

 ,ב) דהוא
חרי דישנם בי פירושים בהתקנה .א) דהואחייב

היתר.

ושל דב'הפירושיםתלוי מהו התקנה ,אם התקנה הוא שמותר
דהוא רק היתר ,משא"כלפי הב' דאינו
להזכיר שם ה' אז י"ל
מזכיר שם ה' רק דשלום גופא הוא שמו של הקב"ה ,אזי"לדהוי
חיוב.
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אבל בפי' המשניות להרמב"ם ~רכות) כתב "שהזכיר בכלל
התקנות שהתקינו שיהא אדם שואל בשלום חבירו בשם ה' ,לפי
שמלתשלום עשאוחמשמותיו של הקב"הלפיכך באלהביאראי' שזה
מותר מבועז"( .עפ"י פיה"מ הוצאת קארמה).
היינו שכאן רואים ב' ענינים :א) שלפי הרמב"ם מלת שלום
ונשאותמשמותיו,היינו שזהגופא הוא חלק מהתקנה שכשאדםשואל
' המלה "שלוס" מכוון לשמו של הקב"ה .ב)
בשלום חבירו,יהי
שאעפ"כ הוא רק היתר ולא חיוב.

והטעם למה רצו חכמים שכשאדם שואל בשלום חבירו,יהי'

נכלל בזת ג"כ שם ת',י"ל בפשטות עפ"י התוספתא שמביא כ"ק
אדמו"ר "בראשונה כשהיתה תורה משתכחת מישראלהיו זקנים
מבליעין אותה ביניהן" וא' הפי' בזה הוא שמבליעין  -היינו
מהזירין ,שהחכמים רצו שלא ישתכח ש"ש מישראל ,לכן תקנו,
שבשאילת שלום מא' לחבירויהי' מוזכר בזה שם ה' ולכן עשו
שלום אי משמותיו של הקב"ה.

ואולי אפשר לומר שזהו גם הטעם שבהל'יסוה"תפ"ו ח"ב ושם
הל' ה' לא מנה הרמב"ם השם שלוםבין שמות הקדושים ,כיון
דהשם שלוםאינו באותו גדר דשאר שמות הקדושים דהם קדושים
בעצם ,רק הוא ענין בפ"ע מצד תקנת חכמים .ואעפ"כ לא
עשאוה כחיוב רק כהיתר.

ועפי"ז אוליהיי אפשר לומר שלכן לא הביא הרמב"ם הדין
דשאילת שלום בשם ,דכיון דהוא רק היתר ולאחיוב ,והרי כבר
כתב הרמב"ם בהל' דעות פ"ה ח"ז "שת"ת מקדים שלום לכל אדם
כדי שתהא רוחן נוחה הימנו" היינו שהוא דבר רצוי להקדים
שלום ,ובזה הרי כבר נכלל ההיתר דשאילת שלום (ועד"ז כתב
בעינים למשפט ברכות נד.).

ואולי י"ל דלכן ג"כ לא מנו אותו בכלל תקנות עזרא ,כיון
שבתקנת עזרא נכללו רק דברים שהם בגדרחיוב אבל תקנה שהיא
בגדר היתר בלבד ,לא נכלל בתקנות דעזרא ,ועצ"ע.

נבענין מלת "שלום"איהוי שם קדושיש להעיר משו"עיו"ד
ג ברמ"א שם ,דיש נזהרין לא לכתוב תיבת שלום
סי' רעו סע"י
באגרות .וראה בארוכה בנו"כ שם .ובשו"ע או"ח סי' פ"ד וראה
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ר"ד כ"ק אדמו"ר עם הרפ"מ אלתרי"ס טבת תשמ"ב ,דאדה"זהי'
נזהר מלכתוב שלום באגרות( .נדפס בס' חתוועדיות תשמ"ב ח"ב
ע' 671א.
* * *

הגהות והערות ברשימות
א' השלוחים
מדינת ארצה"ב
"במ"מ ,הגהותוהערותקצרותלסש"ב"-מרשימותכ"קאדמו"ר
שחולקב"כינוס השלוהיםרא המדינות",הדפיסו המו"ל -משום
שיונפלו איזהאידיוקיםלגבי התניא
מה  -את דף ה"תניא" מהדש
המקובל והרגיל אצלנו ,וכדלקמן:
בעמוד  10בתניא ,שו"ה הבינוני כתוב אפילו עון ..וצ"ל
אפי' עון..

שו"הצדיקין ובינונים  ..צ"לצדיקים ובינונים..
בכמה מקומות מובא הסימנים ( ):( ).מיד לאחר המילה
(לכאו' סימן לסיום ענין) ,ובתניא שלנו מובא בין שני המילים
עם רוהודומ"לקפ.ניו ולאחריו (לכאו' סימן לפיסוק בין שני
ענינים).
למותרלציין גודל הדיוק בתניא קדישא ,וכידוע הסיפור עם
חסידא' שנכנס לאדה"ז והזר לאחר ששה שבועות וראה את אדה"ז
יושב ושוקל על אותו אות ו' ,וראה בזה עוד סוף שיחת ש"פ
ויצא תשכ"ה ,ואכ"מ.

ולא באתי אלא להעיר.
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ם ש 1ט 1ש ל מ קר א
--------3הן גדול 13טל חלק בראש
הרב וועוועל ראזענבלום
 ברוקלין נן-.בפירש"י ד"ה לאחרך ולבניו (ב ,ג) :כהן גדול נוטל חלק
בראש שלא במחלוקת והדיוט במחלוקת ,עכ"ל.
נולכאורה מקורו של רש"י הוא בתורת כהנים ,וז"ל :לאהרן
ולבניו ,לאהרן תחלה ואח"כלבניו ,לאהרן שלא במחלוקת ולבניו

במחלוקת ,ומה אהרן כה"ג אוכל שלא במחלוקת אףבניו כה"ג
אוכלים שלא במחלוקת ,עכ"ל התורת כהנים].

ועיין בתורה תמימה

שמפרש וז"ל:

טעם הדרשות כאן משום דבכל מקום שרוצה הכתובלייחס דבר

אל הכהנים כתיב בני אהרן הכהנים ,וכאן הקדים אהרן לבניו
משמע שלדיוק אתא.
ודריש דאהרן יקח חלקו תחלה ואח"כבניו ,וכן שכל הכהנים
י
נוטלים עלידי חלוקה  ...ואהרן נוטל חלק בראש שלא עליד
חלוקה  ...ונראה דהכוונה שנוטל חלקו שבורר לו כמ"ש ביומא

יד .כה"ג נוטל הלק בראש.

וכן אשמעינן דאין מעלת אהרן כאןמפני יחס עצמו ,ושהוא
אחי משה אלא מפני שהוא כה"ג ,וכיון שכןיתחייב שכל הכה"ג
לדורותיזכו גם כן בזכיות אלו ,עכ"ל התורה תמימה.

אבל צריךעיון

:

א) אם הכרחו של רש"י לפרש פירושו הוא כמו שכתב התורה
תמימה" ,משום דבכל מקום שרוצה הכתובלייחס דבר אל הכהנים
י
כתיב בני אהרן הכהנים ,וכאן הקדים אהרן לבניו" הי' ד
לכאורה אםהי' רש"י מפרש בקיצור "אהרן נוטל חלקו תחלה".
ותו לא.
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ובזההי' מובן למה הקדים אהרןלבניו.

ושצאלה הוא עוד יותר

:

זה שאהרן נוטל תחלה ,לא הוזכרבפירש"י ,שהרירש"ימזכיר
רק "ניטל הלק בראש שלא במחלוקת" ,והפירוש בזה הוא כמו
שפירש"י ביומא יד .במשנה ד"ה בראש :מנה יפה שיבחר לו.
עכ"ל.

ומה נוגע זה לתרץ למה הקדים אהרן לבניו ,ומהיכן יודע

רש"י זה מפזצטות הכתובים.

ב) וכן מה שכתב רש"י "כהן גדול" ולא "אהרן" ,לכאורה
נוונתו למה שאמר בתורת כהנים "מה אתרן כה"ג אוכל שלא
במחלוקת אףבניו כה"ג אוכלים שלא במחלוקת".

ומה נוגע זה לתרץ למה הקדים אהרן לבניו ,ומהיכן יודע
רש"י זה מפשטות הכתובים.
ן בפירש"י פרשת תרומה ד"ה וכן תעשו
ועוד,עיי
לדורות וכו' עכ"ל.

(כה ,ט):

ן בפרשת אחרי ד"ה וכפר הכהן אשר ימשח וגו' (טז,
וכןעיי
לב)... :לפי שנאמרה כל הפרשה באהרן המוו לומר בכהן גדול
הבא אחריו שישא כמוהו ,עכ"ל.

הרי כשלומדים מימי אהרן כל דורות הבאים צריכים לימוד

מיוחד על זה.

וכאן אומררש"י בפשטותשהכהניםהגדוליםשהיואחרי אהרן
היו דינם כמו אהרן.

ג) גם במנחת מרחשת נאמר (ב,י
) :והנותרת מן המנחה לאהרן
ובניו וגו'.
וכן בפרשת צו נאמר(י ,ט) :והנותרת ממנה מן המנחהיאכלו
אהרן ולבניו וגו'.
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ולמהאין רש"י מפרש שם למה נאמר "לאהרן ולבניו" ,ואם
ללמדנו שהכהן גדול נוטל חלק בראשהרי 3בריודעים זה.

ועייןבפירוש התורה והמצוהלהמלבי"ם שמפרש התורתכהנים
המובא לעיל ,וז"ל:

ודרשו חז"ל שמה שכתוב במנחת סולת והנותרת לאהרןולבניו

מורה שאהרן יקח את חלקו תחלה ואחר כךיקחובניו את חלקם.

...מה שאמר שנית במנחת מרחשת והנותרת לאהרן ולבניו
מוסיף להודיע שהגם שבניו נוטלי
י הלוקה  ...אהרן
במחלוקת.ם עליד
לוקח 3ל מה שירצה שלא
...מה שאמר שלישית בפרשת צו והנותרת ממנה יאכלו אהרן
' גם לדורות ,עכ"ל התורה והמצוה.
ובניו בא ללמד שדבר זהיהי

ידי

וצריך להבין
למה.אין רש"י
זה השאלות הנ"ל

מפרש על דרך זה ,וחי' סר על

ד) כל הפסוקים חנזכרו לעיל נאמרו על כל פנים לאחר
הפסוק' שפירש"י (ב ,ג) .ובדוחק גדול עכ"פ נאמרו שהכתוב חזר
עלדין זה כמה פעמים מאיזה טעם שיהי' ,ורש"י סמך על מה
שפירש כבר.
אבליש פסוק שנאמר קודש פירש"י זה .והוא בפרשת תצוה
להק עולם מאתבני ישראל וגו'.
(כס ,כח) והי' לאהרן

ולבניי

ולמה לא פירש"י שם מה שפירש בפרשתינו.

וגם המלבי"סבפירוש התורה והמצוה הנ"ל על התורת כהנים
אינו מזכיר פסוק זה.
ה)

וגו'.

בפרשת צו נאמר (ה,י) ויקרב משה את אחרן ואת בניו

וכןנוים יד) ...ויסמך אהרן ובניו וגו'.
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ואם השאלה הוא למה כתיב אהרן ובניו ולא בני
הכהנים ,למהאין רש"י מתרץ זה בפסוקים אלו.
וכאןאינםיכולים לומר שסמך למה שכברפירששהרי פסוקים
אהרן

אלו אינם מדברים בנוגע לאכילה.

* * *

נג ל ה
---בגדר שומע כעונה

הת' אפרים הלל הלוי העלער
 תלמיד בישיבה-' וז"ל :וריב"א היה מחלק דמצווה
כתב הרא"ש בפסחיםסי'י
דאפשר לעשותע"י שליח מברך על ,אבל מצוה שהוא בעצמוצריך

לעשותה מברך בלמ"ד ...ולקרוא את הלל אע"פ דשומע כעונה כמו
גבי מקרא מגילה ,מ"מ מצוה לענות בראשי הפרקים אע"פ דשומע
כעונה עכ"ל .מבואר מדברי הרא"ש דס"ל דשומע כעונה ,הוה
מטעם שליחות (דלכן הק' דיאמר "על" קריאת הלל דהרי אפשר
לעשות שליח ,והיינו ע" שומע כעונה) ,וכידוע השקו"ט בזה
ינה הוה מטעם שליחות ,היינו שמעשה
באחרונים ,אי שומע כעו
י חובת
א
י
צ
ו
ה
ל
ח
י
ל
ש
א
ו
ה
ו
,
ע
המצווה נעשה המשמי
"
ן
י
ע
כ
"
יד
השומע בתנאיע"שיישמע השומע או שיוציא ע"י שמיעתו ,היינו
שהגזה"כהיתה שעצםענין השמיעה הוא מעשה המצווה ,ובזהיוצא
' שיה השדה בשער ברכת ה' (סימן ד').
השומעידי חובתו.ועי

וי"ל דבזהתלוי ספיקת התוס'רישערבי פסחים (דף צט ע"ב
ד"ה לא יפחתו לו מארבע וכו') בדין קידוש על הכוס כשאחד
מוציא את הרבים ,אםצריךשיהי' כוס לכל אהד ואחדמהשומעין,
או דסגי כשיש כוס להסברך בלבד,אי גימא דשומע כעונה הוה
כעיןשליחות,שהמשמיע הברכה הואשלוחו של השומעלעשות מעשה
המצומ ,א"כ לאצריך כוס לכל אחד ואחד ,דהרי כוס הוא תנאי
במעשה הקידוש ,אולםאינימא ,דכאןתיקנו חכמים ששומע לחוד
הוא המצוה ,ולא בעי' דיבור בפה ,א"כ הרי כל שומע עושה
מעשה הקידושע"י שמיעתו ומצריננן כוס לכאו"א.
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וז"ל אדה"ז בשולחנו סי' רי"ג ס"ו :שהשומע כעונה מ"מ
המברך הוא עיקר שהוא נעשה שליח לכולם להוציאםי"ח וכולם
מקיימים מצוות הברכה עלידו וכאילו כולם מברכים ברכה אחת
היוצא מפי המברך שפיו כפיהם וכו' עכ"ל עי"ש .והוא שיטת
הרא"שכנ"ל,דעיקר תקנתשומעכעונההיתהשהמשמיע הואשלוחו
של השומע ,ומעשה המצוה נעשתה עלידו,ובתנאי שהשומעישמע.
 .3והנה הרא"ש הנ"ל הק'דלפי שיטת ריב"א דבמצוה דאפשר
לעשותהע"י שליח מברכין ב"-על" ,א"כ למה מברכינן "ל"קרוא
את ההלל ,הרי אפשר לצאת ע"י שומע כעונה כמו גבי מקרא
מגילה ,ות" דמ"מ
לצאתמצוה לענות בראשי הפרקים ,פי' דבראשי
הפרקים א"א
ן לקרוא בפה
י"ח ע"י שמיעה לחודוחייבי
דוקא ,ולכן מברכין ב"-ל"י ,לקרוא את ההלל.

ובהמלך במסיבו ח"א ע' סח ,הובא דברי הראגאצובי בהדין
ד"עשרת בני המן צריך למימרינהו בנשימה אחת" דרק עצם
הדיבורים(הקריאהגרידא) אפשר לצאתבשמיעה מאחר (מצד"שומע
כעונה") אבל אופני הדיבורים והתנאים המיוחסים להדיבורים
ככתנה (31י"1ב) א"א לייחסם להשומע .ומכאן מקור למנהג
ישראל שכל הקהל קוראים עשרתבני המן .עיי"ש.

הנה מלבד דצ"ע דמ"ש התנאי דנשימה אחת ,דא"א לייחסו
להשומעין ,להתנאי דבעינן קריאה מתוך הכתב דוקא ,דדין
הוא גם תנאי באופן הקריאת ,ולמה בזה אמרי' דמהני ויוצא
זה

בשומע כעונה ,הנה מלבד זה קשה מדברי הרא"ש הנ"ל דמבואר
בהדיא דמהני שומע כעונה בכל פסוקי המגילה ,וכדחילק הרא"ש
דין הלל למגילה ,דהגם דמהני שומע כעונה בהלל כמוגבי מקרא
מגילה ,מ"מ מצווה לענות בראשי הפרקים ,ולכן מברכין ב"ל"-
לקרוא את ההלל ,משוס דבראשי הפרקים לא מהני שומע כעונה,
ולפי דברי הראגאצובי דבעשרת בני המן לא מהני שומע כעונה
צע"ג ,דמ"ש הלל דמברכין ב"-ל" משום דא"א לצאתע"י אחר
בראשי הפרקים ,מקריאת המגילה ,דמברכין ב"-על" הגם דא"א
לצאתע"י בעשרתבני המן ,וצע"ג.

ג .והנה כתב הבית הלוי (בספרו עה"ת בסוף הקו' לחנוכה),
מ"ש חכם אהד בברכת כהנים דכהן אחדיכול לומר ברכת כהנים
ושאר הכהנים ישמעו ושומע כעונה וכו' ,עיקר הדבר לא נהירא
כלל דשומע כעונהשייך בדבר דאין צורך בו אלא אמירה לחודא
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אבל ברכת כהנים דצריך כאדם האומר לחבירו וכמו דנפקא לן
בסוטה מקרא דאמור להם ובזה לאשייך שומע כעונהוכו'עיי"ש,
אולם בשו"ת משיב דבר להנצי"ב ח"א סי' מז' ובעוד אחרונים
כתבו דמהני שומע כעונהאפי' בברכת כהנים.
ולכאורה הדברתלויבגדרי שומע כעונה הנ"לדאיגימא דהוה
כעין שליחות ,הר שפיר התקיים כאן הענין דקול רם ,דהרי
ייים רקע"י אחד הקורא בקול ,ובמילא שפיר
מעשה המצוה נתק
קיימו "אמור להם" ,דהוה בקול רם ,אולםאי נימא דהשמיעה
עצמה היא קיום מעשה המצוה עצמה ועיקר התקנה היתהשע"י
שמיעתו יתקיים המצוה ,הרי כאן חסר קול "האמור להם" של
כאו"א ( -דגם הם בכללעושי המצה) ,דאין כאן קול רם.

שו"רדאין כוונת הביתהלוי בלא מתייחס "אופני הדיבורים"
להשומע ,דאין קול רם תנאי בהדיבור ,אלא עיקרהדין הוא שכל
הקהל שומעין את דיבורו ,וכדאי' בסוטה ל"ח אמור להם כאדם
שאומר לחבירו ,ובספרי "אמור להם שיהיו כולם שומעין" ,הרי
זה דין מיוהד בברכת כהנים דצריך דיבור בפה דוקא ,דצריך
שיהיו כולם שומעין ,אבל אי"ז תנאי בהדיבור דאינו מתייחס
להשומע.
אמנםלפידברי הרא"ש הנ"ל דכל מצוה דא"א לעשותע"ישליח
מברכין ב"ל" ,ו"על" מברכין במצוה שאפשר לעשות ע"י שליה,
לפי"ז יוקשה דברי המשיב דבר והאחרונים הנ"ל דס"ל בברכת
לצאתע"י שומע כעונה ,דלמה מברכין ברכת כהנים
כהנים אפשר
ב"-ל" ולא ב"-על" דשפיר אפשר לצאתע"י אחר! נושמעתי לתרץ
דהגם דאפשר לצאתע"י אחר ,אמנם רקע"י כהן אפשר לצאת ,ולא
ע"י אחר לגמרי ,דהרי מ"מ מצות ברכת כהנים ניתנה לשבט
כהונה ,והוה חיוב רק לאנשים פרטים ולא לכל ישראל ולכן
מברכין ב"-ל" הגם דאפשר לכהן אחד להוציא את חבירו ,ועצ"ע
בזה].

ועי' בריטב"א סוכה ל"א דברכת כהנים "תיובא דכהן הוא",
דהמצוה אינה רק על הכהנים לברך את ישראל ,אולםעי' בפי'
הראב"ד סוףתמיד (פ"ז מ"ב) דחביא בשם ס' המוקצעותלגבי כהן
טמא המברך את ישראלהרי תפילתו על ישראל תועבה "ולא עוד
י חובתן" (ובדברי החרדים
אלא שאינו מוציא את ישראל יד
הידועים כתב דגם לישראל הוה ומצוה" ,אבל לא חובה להם
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להתברך וכוי ואנ"ש הרי דפליגי הריטב"א והראב"ד אם איכא
חובה לישראל לחתברך בברכתכהנים .ולשיטת הראב"ד קשה לומר
דמהני שומע כעונה ,בברכת כהנים ,דע"י עניית ושמיעת הכחן,
י חובתן של ישראל" .ועצ"ע.
"יוציאיד
* * *

ש1נ  1ת
---תורות תלמידי חה"מ בספרי חסידות חב"ד -גליון
נמאמר שמיני בסדררהן

הרב אלי' מטוסוב
 -ברוקליןנ.י-.

הרה"צ ר' מנחם נחום מטשערנאביל
א] באוה"ת בראשית נד,א ז"ל :וע' מזה במא"ע ב=במאור
עינימן בלקוטים דקמ"ט ע"א בד"ה יעקבאבינו לא מתפי' לפתח
חטאת לעשות פתח וכניסה אל החיכמה ,חטאת רובץ,כי יתרון
האור נמשך מהחושך כו' .ואפ"לע"י שנשמר מבחי' לפתח חטאת
רובץ כו'.

ס באוה"ת נחיכרך ג'] תרסב,ב :והנה ע"י שהיו מדברים
שפח אחת בלה"ק הי' מסייע על ידיהם ונותנים כח בכוחותיהם
למעלה היו נ"ב הכוחות מתייחדים כ"כ בזח"מ =7בזהרי חכמה)
ן כמא"ע בלקוטים דקנ"א ע"בבענין טסבכתפי שתים פת
שם,ועיי

באפריקי שתים.

ם באוהדתחיי"ש ןכרך ד') תשפ,א על מארז"ל עד אברהם לא
חוח זקנה ,כותב :ובאוה"מ נ=אור המאיר) בדרוש ר"ה ד"ל ע"א
כ' שמע מהמגיד נ"ע להיות מדתו של אברהם אע"ה מדת החסד
הכינו בשם אל ראשית התיקונים מיגת"ד עילאה וכשבא אברהם
במדת החסד נתגלהבחי' אל ,וזהו עד אברהם לא הוה זקנה בו',
י שרה בד"ח ואברהם זקן כו'.
ועד"ז כ' בס' מאורעינים
לבארסז"הפ.חי
וממשיך שם באוה"ת
וכן מובא בתורת שמואל סה"מ תרכ"ז ע' ל.
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דן באוה"ת תולדות דף תשצט,ב מביאפי' הר"מ אלשיך ע"פ
אלה תולדות יצחק ,וכותב :והנה עם היות דפח"ח אך סוףפירושו
בענין ואלה מוסיףאינו נכון לומר ואלה מוסיף שגם מיצחק יצא
זוהמא כדי שיצא יעקב נקי כו' ...שהוא קצת לגנאי ,אף שי"ל..
עכ"ז נראה יותר כמו שפ" בזה הרב החסיד ר' נחום ז"ל בסי
מאור עינים בענין ואלה תולדות הוא"ו מוסיף היינו שמוסיף
ומרחיב גבול הקדושהע"י הוצאותובירור הניצוצות חקדושות מן
הקליפה ומעלה אותן להכלל בקדושה וזהו מה שפירש"י ואלת
תולדות כוי יעקב ועשו האמורים בפרשה דחיינוע"י יעקב הוא
מברר גם את בהי' עשו ומעלה ממנו ניצוצי הקדושה ,ואיךיהי'
מעלהיובן עפמ"ש בתו"א בד"ה בשלח פרעה ...ע"ש ההמשך.
וכן מובאענין זה בהמשך תער"ב ח"אע' קצט :והנה במאור
עינים פי' ואלה מוסיף שמוסיף ומרחיב מקום הקדושה והיינו
ע"י הבירורים כו' ,ע"ש באריכות.
וכן בתער"ב ח"ג ע' א'שיד ז"ל :וכמ"ש במ"א בענין ואלה
תולדות יצהק דוי"ו מוסיף על ענין ראשון ,ופי' הרה"צ מהר"ג
ז"ל מטשערנאבל שמוסיף ומרהיב גבול הקדושה ע"י הוצאות
ובירור הניצוצות הקדושות מן הקליי ומעלה אותן להיכלל
בקדושה כו' ,והיינו בהי' תוס' אורות שנמשך ע"'ז כו'.
וממשיך שם בתער"ב :וכידוע שיש מה שבסוד שרש ובסוד תוס'

כו'.

ה] באוה"ת ויקהל ע' ביפו :לענין ויקהל משה ...במאור
' שהקהיל העטריןעילאין כו'.
עינים בליקוטים ד"מ ע"בפי
ו) באוה"ת שמיני ע' נ ז"ל :וע' במאוו עינים פ' מטות
מענין לא יהל כו' ,והמכווןכיע"י שנש"י עלו במח' כו'.

ז) באוה"ת אחרי ע' רפט :ונ' להעירבענין המכנסים עדמ"ש

בספר מאורעינים פ' בשלהבפי' הפסוק רפאותתהילשריךהענין
י איתא פ"ד דסנהדרין שאמר המין מפלגא ולעילא כו' ונמצא
כ
באמת צריך אדם ליזהר שלא יהא ח"ו חלוקבחי' מפלגא ולתתא
ג"כ ,פי
' שלא יהא פגם הברית ח"ו וזהו ע"י התורה ולכן נא'
בה רפאות תהי לשרך שאפי' מהטבור ולמטה מרפאשיהי' שלם,
עכ"ד .וממשיך באוה"ת :וההפרש בשרשוביןבהי' מפלגא ולעילא
ובין בהי' מפלגא ולתתא כו'.
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ועדת מובא באוהבת נ"ךעי תקנב :בספר מאוועינים לחר"פ
י שאל המין מפלגא
ז"ל פ' בשלחפי' רפאות תהי לשריך ,העניןכ
דלעילה כו' ,והשיב לו כו' ,כמ"ש בגמ' ספ"ד דסנתדרין דף
ל"ט ,ונמצא באמת צריך האדם לראות שלאיה" מפלגא ולתתא,
פי' שלאיהי
' פוגם בברית כו' ,וזהו רפאות תהי לשריך ,שאפי'
מהטבור ולמטה ירפאשיהי' שלם עכ"ל ,ודפח"ח ,וביאורענין זה
יובן ממ"ש ע"פ ששים המה מלכות כו'.
ומובא ג"כענין זה בקצרהבלקויית נשא כד"אנאך שם בסתם
שלא בשםסי מאורעינימן.

הן באוה"ת אמור ע' קנא ז"ל :וגםי"ל שאעפ"י שהואבחי'

כלה נק' בתולה דצ"ל בכליוםיהי'בעיניך כחדשים ממש ,חדשים
לבקריםכי המחדש בכל יום מע"ב ,וע' באג"ח סי' "'ד בענין
אור חדש בר"ח,וכיון שכן גם כנס"י נק' בתולה שהואיחוד חדש
בכל יום משא"כ תענוג תמידי אינו תענוג כ"כ במאו"ע פ' תשא
ע"פ ככלותו לדבר אתו.

טן באוה"ת אמור ע' שכד ז"ל :והיינו כמ"ש בביאור אלה
מסעי שמהמדות יש יניקות החיצונים משא"כ בינה נק' עלמא
דהירו והיינו כשהמדות בלולים בשכל אין מהם יניקה ולכן לא
ו תהלה שבעתימים תחת אמו,
יחפוץ כסיל בתבונה כו' ,וע"כיהי
וזהוענין חג הסוכות כמ"ש בספר מאורעינים פ' האזינו.

י
] באוהבת במדבר הוספות (לפי בהעלותך) ע' א,תעה :וע'
י אל מולפני המנורהיאירו שבעת
3מאו"ע
דקכ"ט,
בליקוטי'
פ
הנרות היינו ששת
י המעשה ויום השבת ,ומול פני המנורה
מ
י
היינו יראה ,זהו שתי שבתות כהלכתן ,ואולי ר"ל יר"ע ,מול
פני י"ל =1יש לומה שבת עלאה ,לנגדו יאירו ו' הנרות ששת
י המעשה ושבת תתאה.
ימ
יאן באוה"ת בלק ע' אדבמציין לספרי החסידות ע"פ אראנו
ולא עתה ,וגם למאורעינים1 .ההמשך בגליון הבא אי"הן.
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