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י

ר ש מ 1ת
 - ---מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול
הרב אברהם יצחק ברוך גערליצקי
 ר"מ בישיבה -ברשימה הנפלאה קונטרסז'(עי  35וחלאה) כתב כנק אדמו"ר
זי"ע דלפי מה שנתבאר דכל ענינו של מלך הוא להמשיך יראת
שמים להעם ,ולכן מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול משום
דעי"ז שמוחל על כבודו ואין בטלים אליו ה"ז מבטל הענין
דחמשכת יר"ש כוי מתורץ הסתירות שמצינו בענין זה ,דבסוטח
מא ,ב ,איתא דאגריפס המלך קרא קריאת הקהל מעומד ושבחוחו
חכמים ,ואילו בכתובות יז ,א ,איתא דמעבירין את המת מלפני
הכלה וזה וזה מלפני מלך ישראל ומעשה באגריפס המלך שעבר
מלפני הכלה ושבחוהו חכמים ,ומקשה בגמ' מכלל דשפיר עבדהרי
מלך שמחל על כבודואין כבודו מחול ומתרץ דפרשת דרכים הוה
ונמצא שלא מחל על כבודועיי"ש ,וקשהדמאי שנא דבבלהאמרינן
ראין רשאי למחול על כבודו אף שהוא משום מצוה ,ובקריאת הקהל
אמרינן דשפירעבידז ולהנ"לניחא דאם מכבד את הכלה ה"ה שולל
ממנההעניןדיר"שכיון שהוא מכבד אותה ,משא"כ בקריאת הקהל
הלאאינו מכבד שום בשר ודם אלא זהו לכבוד המקום וא"כ אדרבה
זה גופא מועיל להמשכת היראה שמראה שהוא בטל לה' כו' ולכן
אדרבה ודאי נכון לו לעשות כן.
וממשיך דבזה יש לתרץ ג"כ הא דמבואר בסנהדרין יט ,ב,
לדעת חכמים דחמלך אינו חולץ ואינו מייבם משום דאין זה
כבודו ,וקשה דלמה לא גימא גם הכא דמצוה שאני שהוא מותר,
ולפי מה שכתבו התוס' בכתובות שם לחלקבין כלה לקריאת הקהל
דאם מבטל משום כבוד השכינחשפירעביד משא"כ אם הוא לכבוד
כלה ,א"כ קשהביבום וחליצה הרי שםאינו מכבד אדם אלא שיש
מצוח לחלוץ אולייבנז וא"כ למה סב"ל לרבנן דאונו חולץ ואינו
מייבם! אבל להנ"ל ניחאדכיוןדע"י החליצה היבמה מבזה אותו,
במילא ח"ז סותר לביטול היבמה לחמלך ועי"ז להמשכת יר"ש
עליה ,ודומה לחך דכלה משא"כ בקריאת הקהל לא.
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ולפי"ו מבאר גם הטעם דהרמב"ם הל' מלכים (פ"ב ה"נ)פי'
דהמלך אינו חולץ ואינו מייבם משום דחליצה הוהבזיון להמלך
וכל שאינו עולה לחליצה אינו עולה ליבום ,אבל רש"י בסנהדרין
כתב דיבום הוהגנאי לו לקום ע"ש אחיו ,ולכאורה למה לא רצה
הרמב"ם לפרשכרש"י וכמבואר בקרא (בראשית לח ,ט)וידע אונן
' הזרע וזהו גנאיז ולהנ"ל ניחא דאי משום הא
כי לא לו יהי
את
שהוא מכבד
המת
בזה
שום
ם
י
ת
מ
ל
ד
ן
י
א
ן
ו
י
כ
ן
ו
ר
ס
ח
חפשיהרי
אינושייך שם הענין דהמשכת יר"ש ,ובמילא אדרבהכיון שהוא
מצוההיי צ"ל דבודאיימחול על כבודו במקום מצוה כמו בקריאה
דהקתל ,ולכן הוכרח לומר משום דחליצה הוה גנאי כנ"ל וכל
שאינו עולה לחליצהאינו עולה ליבום,עיי"ש עוד.

וחנהלפי זהיוצא טעם חדש בהא דמלך שמחל עעל כבודואין
כבודק מחול ,דכשמוחל על כבודו לאדם מסוים מונע ממנו המשכת
יר"ש ,אבל באופן שלאשייך טעם זה כמו במת ובהקהל כו' שפיר
יכול למחול על כבודו ,אבל ראה לקו"ש פורים תש"נ שביאר שם
בהערה  22הטעם דאין כבודו מחול משום שאין זה כבודו הפרטי
אלא כבוד המלכות ולכןאין זה ברשותו לוותרעליו עכ"ל ,וי"ל
דזהו כמ"ש רבינו יונה בסנהדרין שם (יט ,א ד"ה עמוד) דמלך
אינו יכול למחול על כבודו משום דכבודו הוא כבוד של כל
ישראל כולו שהמלך שלהם הוא נכבדואינויכול למחול כבודם של
ישראל עיי"ש ,היינו דאין זה ענין פרטי שלו אלא משום שהוא
המייצג את העם ,ואין זה בבעלותו למחולעליו.
וי"ל דהנפק"מ הוא בנוגע למלכי אוה"ע ,דלפי הביאור
שבהרשימה שהוא משום המשכתיר"ש ,ח"זשייך רק במלךישראל,
משא"כלפי הטעם שבלקו"ש ח"ז גם במלכי אוה"ע ,וכמבואר שם
בהדיא שלכןשייך הענין דמלך שמחל על כבודואין כבודו מחול
גם לגבי אחשורוש.
וראה בהמקנה קידושין לב ,ב ,שהביא הגמ' בע"ז י
 ,ב,
דאנטונינוס הי' משמש לרבי
וגדחין קמי' ,ומקשה בהמקנה דהרי
גם במלכי אוה"עישדין דכבו מלכות כמבואר בזבחים קב ,א,
ומנחות צח ,א ,וא"כ צ"ל דאפילו אם מוחל על כבודואין כבודו
מחול ואיך הניה רבי שהמלך ישמשנו כו'ו ומתרץ דדין זה דאין
כבודו מחולשייך רק במלכי ישראל ולא במלכי אוה"ע עיי"ש,
ולפי הנ"ל יוצא דזה תלוילפי ב' הטעמים הנ"ל.
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ולפי הטעם המבואר בלקו"ש משום דאיך זה בבעלותו למחול,
ומ"מ לגבי קריאת הקהל אמרינן דמצוה שאני ,לכאורה עכצ"ל
משום דבמצוהאינו פוגע כלל בכבוד המלכותכיון שעושה משום
מצוה( ,וראה לקו"ש חי"טפ' דברים בהסיום על מסכת ע"זע' 36
שביאר הענין דמצוה שאני דאין בזה היפך כבודו כיון שעושה
לשום מצוהעיי"ש) א"כאכתי יוקשה מחליצהדמאי שנא דפסקינן
דאינו חולץ ואינו מייבם הרי עושה משום מצוה וכפי שהקשה
בהרשימת לשיטת התוס'?

ואפשר לומר לשיטה זו כמ"ש בחי' הר"ן סנהדרין שם שיש
נפקעה אם רק מוחל על כבודו או שנוהג מנהג בזיון ,ובזה אף
שהוא לשם מצוה אסור ,משא"כבקריאה דמעומדח"ז רקמחילהעל
כבודר אבלאין שםבזיון ,עוד הביא בשם ר' דוד שיש נפק"מ אם
הוא ולעצמו מוחל על כבודו ,או שאדם אחר מזלזל בו ,ובחליצה
האשה מזלזלתבו ,משא"כלפי הביאור בהרשימהאי"צ לטעם זה.
(ומצינו סברא זו גם בנוגע לת"ח שאם מחל על כבודו כבודו
מחול ,ומ"מ כתב הרא"ש בב"מ ל ,ב ,בזקן ואינו לפי כבודו
שפטור מהשבת אבידה שאין הפי' שהוא רק פטור ,אלא שאסור
לזלזל בעצמועיי,ש ,וקשה דהרי כבודו מחול ,וביאר בכס"מ הל'
ת"ת פ"ז הי"ג בשם הריב"ש שהוא מותר רק למחול על כבודו אבל
לא לזלזל בכבודו).

והנה במה שנתבאר בהרשימהדלגבי מת מותר למחול על כבודו
כיון דאיןשייך שם המשכת יר"ש ,לכאורה יש להקשות (כמ"ש
בהערות וביאוריםגליון הקודם) מחך דסנהדרין כ ,א ,מת לו מת
אינו יוצא מפתח פלטרין שלו וכן פסק הרמב"ם בהל' מלכים פ"ב
ח"ד ,והל' אבל פ"ז ח"ז ,ולכאורה כיון שזהו משום כבוד המת
דלמתים חפשי כו' והוה מצוה למה אמרינןשאינו רשאי למחול על
כבודו ,בשלמאלפי הביאור בלקו"שדאין זה קשור כלל עם האדם
שבשבילו מוחל על כבודו אלא שבעצם אין לו בעלות ע"ז א"ש
דאין נפק"מ אם מת ,אבללפי הביאור בהרשימה יל"עז מיהו גם
לפי מה שהובא לעיל מחידושי הר"ן קשה דהרי כאןאין זהענין
בזיון,אל
א מחילה על כבודו בלבד וא"כ למה לאיצא ללוות המתז
ובאמת כן הקשה בערוך לנר סהנדרין שם ד"ה מצוה שאני על
הר"ןז ואולי אפ"ל דכאןשאנידאין זה רק שמכבד את המת אלא
כמ"ש הרע"בבמשניות שם" :דגנאי הוא למלך להראות עגומת נפש
לפני העם"היינו שהמלך נמצא במצב מסויים דאינו ראוי שיראו
אותו העם במצב כזה ,וא"כ מתורץ גם לפי הביאור שבהרשימה.
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ועי' המקנה קידושין (ו%ם לב ,ב) שהקשהלפי מ"ש הרמב"ם
(הל' בית הבחירה פ"ו הי"א ,וכ"כ הר"ח ורש"י שבועות טו ,א)

שמשה ה' לו דין מלך ,איך מצינו במכילתא פ' יתרו (יח ,יב)
שמשההיא עומד ומשמשלפניהם בהסעודה כשבאיתרוחותנו,הרי

מלך שמחל על כבודואין כבודו מהוה

ויש לתרץ קושיית
פ"י
מלכותםו ע
ק
ו
ל
ח
בארוכה בגדר
משה
של
מכל
ע
ש
ו
ה
י
ו
שהי'
שארי
המלכיםשלאחריהם ,שכלמלכותם באהמצדנשיאותםבתורהבאופן
סכי נקלה ,לא כשארי המלכים שאח"כ שמלכותם לאהי' קשור עם
'מדרישתם יבתורה ,ולכן מצינו שביהושע הי' רק סמיכה ולא
משיחה ,דסמיכהשייך בתורה וזה גופא פעלענין חמלכות ביהושע
עיי"ש בארוכה ביאור נפלא.
המבואר בלקו"ש חכ"ג פינחס ג'

דלפ"'ז י"ל דכיון דבת"ח אמרינן דמלך שמחל על כבודו
כבודו מחולכיון דתורהדילי' הוא ,א"כ אצל משה ויהושע שכל
מלכותם באה מצד התורה ,לכן היו יכולים למחול על כבודם,
כיון דמלכותם הוה מסובב מצד התורה ,ומצד התורהיכול למחול,
ולפי"זיש לתרץ גם מה שהקשה שם בס' פרדס יוסף דהרי הדין
הוא דאין מושיבין מלך בסנהדרין וא"כ משה שהי' מלך איךהי'
ראש הסנהדרין ,ולפי הנ"ל י"ל ג"כ דהטעם דאין מושיבין מלך
בסנהדרין הוא משום כבוד המלך כמבואר שםדאפילו אםירצה שלא
יפסקו כמותו וימחול על כבודואין כבודו מחול ,וא"כ אצל משה
אין הטעםשייךכיון דכבודו מחול.

מיהו תירוץ זה אפ"ללפי הטעם שבלקו"ש דהא דאינו יכול
למחול על כבודוהיינו משוםשאין זה בבעלותו משא"כ אצל משה
כו' ,אבל לפי הטעם שבהרשימה לכאורה אין לתרץ כן כיון
דלפועל יש עי"ז חסרון בהמשכת יר"ש ,ואפ"ל כמ"ש בס' משך
חכמה שם(%,גם הוא הקשהכקושיית המקנה) שכלמלכותו של משה
' בישורון מלך -זה משה (שמו"ר
התחיג בעת מ"ת ,וכדכתיבויהי
סוף פרשה ה') בהתאסף ראשי עם זה קאי על מתן תורה שנקרא
"יום הקהל"(,וזהמתאים להמבוארבלקו"ששמלכותו של משה באה
מצד התורה) וא"כדיעה זו במכילתא יסבור שיתרו באלפני מ"ת
ובמילא עדיין לא הי' לו דין מלך אן ,ולמ"ד שיתרו בא אחר
מ"ת באמת חולק על המכילתא ולא סב"ל שה' משה משמש לפניהם
עיי"ש( .ואולי י"ל עוד עפ"י המבואר לקמן בהרשימה (ע' )38
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דלגבי ת"ח מותר למחול על כבודו כיון שהם אינם צריכים
המדריגת דיראה תתאחעיי"ש ,וא"כ אולי גם שםהי' כן).
* * *
בענין הנ"ל
',(,

הרב שלום חאריטאנאוו

ברשימות חוברת ז' ע'  28ואילך מבואר בארוכה בענין מלך
שמחל על כבודו אין כבודו מחול ביאור חדש בקושיית התוס',

עיי"ש.

ואולי אפ"ל שעפ"י הביאור שברשימות יתורץ עוד קושיא
שאפשר להקשות על ביאור התוס' ,דלפי' התוסי נמצא ,דבכדי
להיות מלך שמחל על כבודו כבודו מחול הוא דוקא בשישנו ב'
דברים א) מצוה .ב) ושמבטל כבודו מפני כבוד השכינה .ולכאורה
יש להקשות :א"כ למה נאמר בגמ' סוטה (מא ,ב) דמצוה שאני,
ואינו מוסיף שזהו דוקא מפני כבוד השכינה (דמשמע שגם מצוה
מספיק להיות כבודו מחול)? אבל עפ"י הביאור שברשימה י"ל
שיתורץ הקושיא .ובהקדים :דלפירוש התוס' זה שישנו מצוה
בהיפוך הכבוד בהקהל ,ת"ח ,כלה ,וחליצה,אין הפירוש שהמצוה
הוא בהיפוך הכבוד גופא ,דאין שום מצוה בההיפוך הכבוד,
והמצוה הוא הענין חיובי שניתוסף במצוות הנ"ל ,אלא שבדרך
אגביש בזח גם היפוך הכבוד .ואילולפי הביאור שברשימה הרי
בנוגע להקהל שקרא בעמידה ,י"ל שאין זה שהמצוה הוא כבוד
השכינה ,ובדרך אגב הוא מבטל כבודו ,היפוך הכבוד ,אלא
שהמצוה הוא בביטול כבודו גופא ,שצ"ל לבו חלל בקרבו כו'.
ועפי"זאתישפיר מה שנאמר בגמרא מצוהשאניכיון שהקהל
הוא המצוה היחידי שאפשר להיות מצוה בהיפוך הכבוד גופא,
' בסתירהלענין המלכות.
באופן שלאיהי

יום ב' אייר -סיום אסירת קדיש * ש"פ קדושים
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י י

ש ח 1ת
ל ק 1ט
--- -----תורת משה
הת' ישראל גאלדברג
 תלמיד בישיבה-בזקופת ס"פ קדושים בד"ה והדרתפני זקן .כותב כ"ק אדה"ז,
וזלה"ק" :אך ...ישתדל ...לקנות ולחקוק במוח הזכרון שבנפשו
ה' חומשי תורת משה אשר כתב מפי הגבורה".
י בזה
ולכאורה דייק בזה שכתב "ה' חומשי תורת משה",כ
מסביר זה שרוצה לומר שעי"ז שלומד בתורה ,הוא קונה אותה.
ז.א .זה שהתורה נעשית שלו ,עד כדי כך אשר נקראת על שמו,
וכמו שרואיםלגבי משה שנקראת תורת משה( .וע"דהענין דזכרו

תורת משה עבדי).

ואלי יש להוסיף ביאור בכל הנ"ל ע"פ שיחת כ"ק אדמו"ר
בליקוט שי"ל בש"פ תשא היתשנ"ב .שמצינו דבר זה להלכה שרב
שמחל על כבודו כבודו מחול .שואלת הגמ' והרי לכאורה איך
יכול למחול הרי התורה שלמד היא של הקב"ה? ומתרץ הגמ'
שלאחרי שלמד התורה נעשית שלו .והח"ד" :כי אם בתורת הוי'
חפצח'  -בתחילה לפני שלמד התורה נקראת תורתהוי'" ,ותורתו
יהגה,יומם ולילה" -ולאחרי שלמד התורה נקראת תוותו .וכמו
שכמק אדמחיר מסביר את כל הענין באריכות.

.

הערת המערכת :ראה בארוכה אודות זה בקובץ אהלי תורה
חוברת כ"ב שי"ל ז"ע ע'  ,245בענין תורהדילי' הוא.
* * *

לקט מחלוקות רשעני והרמב"ם המובאים בלקוטי שיחות
הת' יחזקאל הכהן ווילדאו
 -תלמיד כישיבה -

בחסדי הוי'

עהיית ,ע"י

עלינו וכה דורנו לאור חדש

בהבנת פירש"י

שכ"ק אדמו"ר הניח בשיחותיו אוצר מלא ביסודות
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וכללים בפירש"י ,ואחד מהם הוא "הענינים המופלאים שבפרש"י
על דרך החלכהי'.

רבו המקומות בלקו"ש שמפורט מהו שיטת רש"י עה"ת ומהו
שיטת שאר הראשונים,איך כתברש"יפירושו על הש"ס,ואיך כתב
על המקרא וכוי וכו' ומבואר בפרטי פרטים בטוב טעם.
אחד מהענינים שמופיעים בריבוי גדול בכל הלקו"ש חוא
מחלוקת רשיי (בפירושו עה"ת) והרמב"ם (בחיבוריו).

הרבת מחם (בעיקר המפורשים) נלקטו כברע"י מלקטיםשונים
ובספרים שונים כמו ביאורים לפירש"י עה"ת ועוד ,אלא שמ"מ
לשארןקלק,גדול מאוד ,שכ"ק אדמו"רהביא כדרך אגבבגוף השיחה
שג'.בחערוג;'
י.מקום ,שבעצם אף הוא הוי
או שרק מציין"כתרא
חלוקתךועוד לא נלקט בשום ספר
אשר על כן מוגש כאן ליקוט של כל מחלוקת רש"י ורמב"ם
עח"ת שמובאים או מבוארים בלקו"ש.

המחלוקותבין רש"י להרמב"ם נחלקים לג' סוגים

:

א .רש"י (או הכתובים) בדרך הפשט ,ורמב"ם בדרך ההלכה
(ובאמת אינם מחלוקת ,אלא שמכיון שכ"ק אדמו"ר טרח לפרטו,
ע"כ (לחביבותא דמילתא) הנני מפרטם.
ב .מחלוקתשאינם ע"ד ההלכה(כגון הדוגמאות המובאים להלן
בראשונה).
ג .מחלוקות ע"ד ההלכה ,ובמקום שהוצרך נפק"מ הובא גם
הנפק"מ.

הדרך לליקוט .1 :כל מחלוקת סודרהלפי סדרפירש"י עה"ת
ולאלפי סדר הרמב"ם .2 .הובא אך ורק החלק מהפסוק או מרש"י
ן במקורות.3 .
,ולהוצרך לגוף המחלוקת ,וליתר ביאור צריךלעיי
חמחלוקת חובא במקום העיקרי שחולקים ,ושאר מקומותצויינו
במקומם.

יום ב'אייר -סיום אמירת קריש * ש"פ קדושים
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מיותרלציין שמכיון שהדברים נלקטוע"ייחיד ,ברור שיכול
קיפולן טעויות בהבנת או הבאת הדברים וכיו"ב ,וזוהי אחת
5סיבןתשעויינו המקורותבכדישהמעייןילמד את המקור וישפוט
,וגם ועיקר שעל אף כל הזהירות וכו' שהי' ללקט כל
5עצמן:
חני,ל"אפשרשחסרתיאופסחתיעל כמה מקומות ואבקשמהקוראים

הנכבדים להעיר ולהאיר ע"מ להדפיסם בגליונות הבאים ועי"ז
להשלים הרשימה.

בראשית
א' א':

.1רש"י :פתח בבראשית משום וכו' שאם יאמרו או"ה לישראל
ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעהגוים ,הםאומרים להםכל הארץ
של הקב"ה חיא ונתנה לאשר ישרבעיניו וכו' .מזה שרש"י כתב:
פתח בבראשית משום כו' או"ה כו' אומרים להם כו' מוכח שגם
או"ח מאמינים שהעולם אינו קדמון .אבל מהרמב"ם משמע שלא
מאמינים בזה (מו"נ ח"ב פט"ו) .וצע"ק.עיי
ן בלקו"ש חט"ו ע'
 50הע' .19

2נ רש"י... :לסטים אתם

ם ...
שכבשתם ארצות ז'גוי

עזין פ' לד לךיג,יז.
א' ד':

רש"י... :ואין נאה לו ולחושך שיהיו משתמשין בערבוביי
וקבע לזה תחומו ביום ולזח תחומו בלילה.
לפירש"י ההבדלביך האור לחושך הוא רקבקביעות זמנם אבל
לא באור וחושך עצמם .אבל לדעת הרמב"םיש הבדלטבעי בצורה
ן לקו"ש חכ"ה ע'  2והע' .17
(מו"נ ח"ב פ"ל).עיי

אי

כוח:
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...ויאמר להם אלוקים פרו ורבו ומלאו את הארץ וגו'.עיין
נח
ט' א':

ן ט' ,ז'.
~..ויאמר להם פרו ורבו ומלאו את הארץ.עיי

י4
סיו

'רפ"י :ל פשוטו הראשונה לברכה וכאן לציווי .לפי רש"י
'פיורבי' הוא כאן .אבל לדעת הרמב"ם מצוות פרי'
הציוו? לפרי
ורבי' נלמד או מבראשית א' ,כח ,או מפרשתינו ט' א' (לכמה
גיל ,ובגי' שלפנינו ס"ל כרש"י (סהמ"צ מ"ע ריב) .עייך
לקו"ש ח"ל ע'  28הע'  43ובשוה"ג.

נ .רש"י... :ויאמרו לא קיים אברם את כבוד אביו שהניחו
זקן וכו' .רש"י כתב כבוד אביו ולא מצוות כיבוד אביוכי ס"ל
שאז עדיין לא היתה כיבוד אב כמצווה (בפ"ע) כ"א נכללת
ב"דינין" .אבל הרמב"ם ס"ל שמצוותדינין כולל אך ורק הפרט
ן ושופטים כו"' .הל' מלכים ספ"ט.
ש"חייבין להושיב דייני
ן לקו"ש ח"ה ע'  158והע' .68
עיי

 .2רש"י... :שהרשעים אף בחייהם קרוים מתים וכו' .רש"י
ס"ל שאם אביו רשעאין מצוות כיבוד אב ,ולכן כתב שהרשעהוי
כמתשאיןבו מצוותכיבוד אב .אבל לדעת הרמב"ם חל החיוב גם
על אביו הרשע (הל' ממרים פ"ו הי"א) .עיין לקו"ש ח"ה ע'

.302ן

יג,

ידיד
':
ז

והפרזי אז יושב בארד ולא זכה בה אברם
רש"י... :והכנעני
ראל לא נקנתה לאברהם ,ולכן בברית
עדיין .לדעת רש"י ארץ יש

אייר -סיום'.אמירח קדיש * ש"פ קדושים
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ק~10

]ן?,1,קבעך-םפי' ואמירתו של הקבייה כאילו היא עשוי' .משא"כ
~דעת,חרמבייםארדישראל נקנתה לאברהםבבריתביןהבתרים(הל'
בית חבחירח ספ" 1חל' תרומות פ"א ח"ח).עיי
ן לקו"ש חט"ו ע'
 204והעי .37

י"ד ,כי:
ן פ' תולדות כ"ח ,כ"ז.
...ויתנו לו מעשר מכל.עיי

ט"ו,יח

:

רש"י :אמירתו

ןי"ג ,ז'.
של הקב"ח כאילו היא עשוי'.עיי

וירא

3יינאמר

רש"י :לגדול שבהם אמר ...ד"א קודש וכו' .לפי רש"י
א
לאברהםיכול.ישמש כחול או כקודש ,ולכןהבי שני
שם

ן
'יים~(,משא"כ לדעת הר,מב"ם כל השמות האמורים באברהם
,
.
)
ו
"
פ
ס
ו
ל
א
חכ"ח
ה
ר
ו
ת
ה
י
י
ד
ו
ס
י
ף
א
ו
לקו"ש
ן
י
י
ע
ש
ע'
(חל'
נ .
.72ן
תולדות
 ,כז:
כייה

רשייי... :ושואלו אבא היאך מעשרין את המלח ואת התבןוכוי
רשייי ס"ל שמעשר אברהםהי' בגדר מצוות מעשר (ויתן לו מעשר
מכל  -יד,כ') ולכן כיוון שהמעשר הי' מכל ,שייך שעשו ישאל
היאד מעשרין את המלח ואת התבן .משא"כלפי הרמב"ם ,שכתב
ויצחקתפריש מעשר (ולא אברהם) ס"ל שמעשר אברהם לאהי' בגדר
מצוות מעשר (הל' מלכים פ"ט ח"א) .עיין לקו"ש חכ"ה ע'
.120-1

%פ '4.אייר סיום'אמינת קדיש * ש"פ קדושים
-

רי"י:

...כנגד כ"ב שפירש יעקב מאבותיו ולא כבדו וכו'.
ן פ' נח י"א ,ל"ב (.)1
עיי

וישב
ל"ז,

לב:

רש"י... :שלא קיים יעקב כיבוד אב וכו'.עיין פ' נח י"א,
מקץ

מ"א,ני

:

,,

.,
. .
יפירש"י
רשויי :מכאן שאסור לאדם לשמשמיטתובשנירעבון.ל
הטעם שאסור הואבגלל שאם ההנהגה מלמעלההיאהיפךישובו של
איהמקום להתעסק~'פרו ורבו ומלאו את הארץ"  -ישובו
י ישראלשרויים בצער
8ש)"ול"5משאייכ לדעת הרמביים אסורכ
- -.עניות פ"נ ח"ח) .הנפק"מ :אם האיסור חל גם בשנת רעבון
יאו רק בשני רעבון .לפי רש"י האיסור הוא בשני רעבון דווקא,
',
ן לקו"ש ח"כ .197-8
להרמב"ם גם בשנה אחת.עיי

,-

משא"כ

ע'

חל

ויחי
 ,כג:
נ'

רש"י( :גם בני מכיר גו' יולדו) ...גדלן בין ברכיו .מזה
שרש"י כתב שיוסף גידל אתבני מביר (שכולל גם לימוד התורה)
משמע שסגלשחייב אדם ללמד אתבןבןבנו אףשישגדול בחכמה
ממנו ,ואף שעוסק בצ"צ ופטור ללמדתלמידים .אבל הרמב"ם ס"ל
שמהפסוק והודעתם לבניך ולבניבניך (ואתחנן ד,ט) לומד החיוב
רק על בן בנו ,וחייב ללמד את בן בן בנו רק כשאין גדול
ן הל' ת"ת
בחכמה ממנו( .הל' תלמוד תורה פ"א ח"ב ,ועיי

לאדה"ז פ"א סייח-ט).עיין

לקו"ש ח"כ ע' .247-8

יום מ'אייר -סיום אמירת קדיש * ש"פ קדושים
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איתה שנה מעוברת פיתח (גליון)
הת'לוי הכהן זרחי
תלמיד בישיבה-

.
,

 8מ

-

שיים ל חיש

_יץ,וזל'"ולהעיר מירושלמ מגילה
יורים-הע'המעתיק] מעוברתהיתה
חתייע שם) אותה השנהנדשנתפ
וא"כ הנס דפוריםהי' באדר ראשון ע"כ .והקשתי א) א"כ הדרא
קו' קהת"ס לדוכתא  -ד"אטומי שנעשה לו נס בשבט יעשה לו
יו"ט 'סמוך לניסן משום מיסמך גאולה לגאולה אתמהה" .ובכלל
תקשתי(קויג' שם) דהמ"ד דמעוברתהיתה לא קאמר משום מיסמך
גאולה לגאולה וא"כ הו"ל להקשות עודיותראיזהנתינת טעםיש
כאן ,אא"כ לומדים שהפי' הוא כהקה"ע ופ"מ שם שהי' באדר
שני).
פ"א ה"ה (הובא בשו"ת

ולכאורה הי' נראה לתרץ דיש לחלק בין נס שבאדר ראשון
שסומכין אותו לגאולת מצרים ,ונס שבשבט-דכיון שהם מציאות
א' של ששים יום כו' א"כ אע"פ שבכלל אמרינן דבכגון זה
קובעין באדר"ר אבל אםיש טעם רבבא  -כגון מיסמך כו' שהוא
אלים יותר מאין מעבירין על המצוות א"כ דוחין אותו בחודש.

יעפי"ז מתורץ קו' החת"ס .אבל כנ"לאין לומר כן א) דאין
,טעמוןדמ,לוי משום מיסמך~כו.
.4באגרות מלך ח"א ע;"שסויב בהעידייה השנה שנת העיבור
%,.ץ,ב
(וכן הוא',בשערי המועדים על פורים) איתא :להעיר מירושלמי
מגילה שם ה"ה :אותה השנה (שנעשה בה הנס)היתה מעוברת (אלא
שדעת הבבלי לא משמע כן  -מדלא הביאו הסוגיא זו (מגילה ו,
ב) להכריע הדין) "...,עכלה"קעיי"ש.
היוצא מזה שדעתרבינו הוא לא משום דאד"ר לאד"שכי אם
דבאותו חודש שחל בשנת ג"א תר באותו החודש קובעין אותו
להבא (דאל"כ איך מכריעין הדין מאותה השנה היתה מעוברת).

ש להקשות (כמו
ואםכן ,אם ס"ללרבינו שנפל באד"ר אםכןי
שסיימתי שם) דר' לוי בא ליתן טעם על המתני' למה קורין

 ,ב' א"ר  -סיום אסירת קדיש * ש"פ קדושים
1ן5

ואמרדהי' בשנה מעוברת באד"ר וכןקובעין

מלךילי.ם
לעת

"814
מברוים ,ע"ד משנא ראשונה .דבלקוייש
למד,,שהי' באד"רודוחין אותו משום מיסמך
דלבאו'',אין זו טעמו של ר' לוי) .ובאגרות
(משנת תשמ" 0בא לומר דבאמת קרה באד"ש,וכןמכריעין

,

,.

אויעלללעופו אחר דהכוונה בהעי שם הוא דואי'כ הנסהי'
באד"ר בא בהמשך למ"שדהובאבשוייתחתייס שםדהיינודלאו דוקא
כוונתו של כגק אדמוייר הוא דקרה באד"רכי אם שמעתיק דברי
החת"ס (שכתחילת דבריו ,וצע"ג -דא"כ הנסהי' באדר ראשון
כו') ,ואח"כ ממשיך שבאמת מפ' החת"ס באופן אהר.
ומה שהקשיתי דלמ"ד שאכן קרה באדר ראשון איך לומדים
מהפסוק מיום ליום גו' שהי' שנה מעוברת  -אוי"ל שסגל דכתי'
לחודש שנים עשר שהי' (דברים ככתבן) בחודש הי"ג ,והוא חודש
אדר למ"ל -להדגיש שהי' עוד אדר.
'(%י?חעיה,שביקו"ש ח"ו ע'  375איתא :יי...ובפרט דחש"סדירן
פליגגל הירושלמי "...ושם יבהאגרות איתא" :אלא שדעת הבבלי

הערה בפירש"י פ' בא (גליון)

א' מהתמימים
 תלמיד בישיבה-בגליון הקודם עמד הרב רוזנבלום על מ"ש רש"י בפרשת בא
בפרקי"ב פסוקי"ב :כל בכור בארץ מצרים :אף בכורות אחרים
והם במצרים ,ובי"ב כ"ט כתב :כל בכור ואף של אומה אחרת והוא
במצרים.
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ומבאר הנ"ל (בדוחק) שבפעם הראשונה מדוברבבכור שהוא רק
מצד אחד מצרי,דהיינו אביו מאומה אחרת ואמו מצרית ,ובפעם
השני' כפשוטו.

והוכיח שמדובר כאן בשני דברים נפרדים משני טעמים

:

,.ל ,,,א .למס מדובר בדבר אחד למה חזררשיי לפרשו פעם נוספת

ע14ט,,,%ן'

בןעעק~אחת כתבבכורותאחרים ופעםהשני' של אומה אחרת.

שיחיל"מובן לבן חמש למקרא ,ולא רמזים וכיו"ב (ס' הכללים
פ"נ כלל  .)4והאם ממח שכתב רש"י בכורות אחרים ,יוכל חבן
חמשלהבין בכור מאמו מצרית ואביו מאומה אחרת במקום בכור
מאומה אחרת? ובפרט שרש"י לא סומך על מה שיפרש אח"כ.
ומח שתכריח חנ"ל שמדוברבשני דברים נפרדים ,ממה שפירשו
רש"י פעמיים ,קשה :ראינו כו"כ פעמים שדבר האמור בציווי
הקב"ה למשה אח"כ כשלפועל עשו כן מפרש רש"י גםבציווי וגם
' על הדבר ,ולדוגמא:
בעשי
בפרשת שמותג' כ"ב מפרשרש"י וניצלתם :כתרגומו ותרוקנון
וכו' .ובפרשת בא י"ב ל"ו על וינצלו מפרש רש"י :ורוקינו.

 .וכן בפרשת תרומה כ"וי
ב מפרש רש"י :יריעות האהל הן
העלירנורנ שלעזינ)שלנרוים אתל כמו שנאמר בהן לאהלעל המשכן.
ובפרשת ו?קתל ל"ה "'א מפרשרש"י :את אהלו,היא אהליריעות
ועוד ועוקדן,.

עג,

"'81

שרש"י מפרשפעמיים ,נאמר שאחדמה"וינצלו" הוא
5א כלשוטו ,או שהאהל הוא לא אותו אוהל שפירש לפמ'זז

וכן בנדו"ד פירש רש"י פעם אחתבציווי הקב"ה למשה ,ופעם
שני' כשלפועל כן עשה( .ובכל מקום שמפרש פעם נוספתיש לרש"י
סיבה בדבר ,אבל פשוט שלא מדברבשני דברים) .ומהשרש"י כתב
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ש לומר:
"בכורות אחרים" ,ואח"כ שינה ל"אומה אחרת" ,אוליי
דבי"ב י"ב מכיון שאחייכ ממשיך רש"י :ומנין אף בכורי מצרים
שבמקומות אחרים ת"ל וכו' ,ושם אינו יכול לכתוב שבאומות
אחרות -כמובן -לכן גם בהתחלת פירושו כתב בכורות אחרים ולא
~,אומה~חרת.

.ן

4,.
 35ג ל ה

.

.

החיוב דשלמי שמחה ברגלים
הרב אברהם יצחק ברוך גערליצקי
,-ר"מ בישיבה-

,

במח שנתבאר בשוה"ג דמאמרכימי צאתך תשכ"ד שיצא לאור
ז"ע ,בביאור כוונת אדה"ז דבשביעי של פסח ליכא שלמי שמחה,
שחמקור חואמחי' חרמב"ן וחמאירי וחריטב"א (סוכה מח,א) כו'
עפ"י חתוספתא שתובא בתוס' חגיגח ו,ב (בד"תיש כשמחח) דשלמי
שמחח באים בכליום בתורת תשלומיןליום ראשון ,משא"כבשמיני
עצרת שהוא רגל בפ"עיש בו חיוב מצד עצמועיי"ש-

יש להעיר דבאמרי ברוך על הטורי אבן חגיגה שם כתב שיש
לבארתחיובדשלמי שמחחבב'אופנים א)שחחיוב שמחה בכליום
חואע"יאכילת בשר שלשלמי שמחה ,אבלאי"צ להקרבה דוקא בכל
יום דיכול לצאת בכל בשר שלמי שמחח גםע"י קרבן תבירו ,אלא
שיש חיוב להקריב עכ"פ קרבן אחד דשלמי שמחח משלו ,ובזה
איירי
 ,חתוספתא דבחהקרבת יש תשלומין .ב) שאין חיוב כלל
4,העקןבעלמי שמחח משלועחחיוב חוא רק באכילת בלבד ,ויכול
חובתו לגמריע"י אכילה מקרבן של חבירו אלא דאם
ן לו ,בשר משל אחר אז צריך להקריב משלו בכדי שיחי' לו
לאכו.ן'(וכתב דלפי"ז יש לפרש התוספתא דקאי לענין אכילה,
!

יא,-ידי.

דיגל דחאאמרינן שהלל והשמחה שמונה,קאי על שאר שמחות לאו
דוקא בבשר שלמים אבל עכ"פצריך לאכול פ"א בשרשלמי שמחח,
ובזה קאמר התוספתאשישע"זתשלומין),וממשיךדמהרמב"ם בספר
המצוות עשת נ"ד שכתב כלהקריב" משמע כאופן הא' שיש חיוב
הקרבהוכ"כבחינוך מצוחתנ"א ,וכ"כ הרמב"םבפיהמ"ש בהקדמתו
לס' קדשים וז"ל :והחלק הד' שיתחייב בקרבן בהגיע זמן ידוע
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ן הואגי רגלים שכאו"א מישראלחייב ברגל קרבן עולה
אותו,הזמ
כו' קרבן שלמים והוא הנקרא הגיגה ,וקרבן שלמים שנים מלבד
והוא,הנקרא שלמי שמחה כו' וחן כולן הובח ר11ל הראי'
והחגיגה'והשמחה עכ"ל הרמב"ם ,אלא דמהרמב"ם הל'חגיגה פ"ב
חל'י' דאפשר לצאתע"י נדרים ונדבות משמע כאופן הב'עיי"ש
המרוכה ,ור"ל דב' אופנים אלו תלוי בפלוגתא בירושלמי ריש
חגיגה .ועי' גם בטורי אבן ר"ה ו,ב ,דמשמע דסב"ל כאופן הב'
שהמצוההיא רקבאכילת בשרשלמי שמחהואי"צ הקרבהכלל ,אלא
שאםאיןלו משל אחרצריך להקריב משלו ,ובצל"חחגיגה שם כתב
בהדיא כאופן הא' שהשמחה בכליוםהיא באכילה ופ"א ברגלצריך
להקריב קרבן לשם שלמי שמחה ,וראה גם באור שמה סוף הל'
חגיגה דמשמע כן ,ובערוך לנר סוכה מח,א ,על המשנה דההלל
והשמחה שמונה נסתפק ג"כ אם החיוב הוא ההקרבה או האכילה
ג"מאיפו הב' 'ע,יי"ש.
(
י~~=,

תגיג"

הא

.,,,
,,, ,והנה1פי אופן הא' ליכא שום הוכחה מהרמב"ם (הל' יו"ט

~ ח " ז (סי' תסתייט סעי' ו') שלא כהתוספתא ,כיון
י לענין הקרבה בלבד ,משא"כ הרמב"ם
א
אןייר
אכילהו אלא דמ"מ אין אופן זה מתאים
לעני
בביאןר המאמר,דהרי בהמאמראיירי אודותאבילה ,דבשש"פליכא
חיוב אכילה ,ובאכילה הרי נתבאריש חיוב בכליום בפ"ע.
אבל לאידך גיסאלפי אופן הא' יש לכאורהיש לפרש דזהו
י הפסח
כוונת הרמב"ןוהריטב"אוהמאירי הנ"ל שכתבו דבשארימ
חוח החיוב דשלמי שמחה רק מצד תשלומין ,ואם ה" פטור ביום
ראשון אי"צ תשלומין ,משא"כבשמיני עצרת שהוא רגל בפ"ע יש
בו היוב מצ"ע ,דלפי"ז י"ל שכוונתם לענין הקרבה ,דבזה הו"ע
של תשלומין ,משא"כ לענין אכילה גם לשיטתם יש חיוב אכילה
מצ"ע בכליום וא"כ אין זה מקור להמאמר דליכא מצות אכילה
בשש"פ.

משא"כ אי גימא כאופן הב' דבהקרבה ליכא חיוב כלל וכל
המצוה היא רק ע"י אכילה בלבד ,נמצא שהפירוש בתוספתא -
.1במי~א גם בהי' הרמב"ן וכו'  -הוא לענין אכילה דסב"ל שיש
הצוחן רק לאכול פ"א (והאדאמרינן דהשמחה שמונה ח"ז קאי על
כדפירש באמרךברוךועי' ג"כ בערוך לנר שם שכ"כ)
וצאה
ל החג ,משא"כ בשמיני עצרת שהוא
אהגדרדתשלומין.,בי
,שייךהיוב מצ"ע גם אז,ולפי"ז א"ש הא דנקט בהמאמר

יקוווה

.
*

 20יום ב'אייר -סיום אמירת קדיש * ש"פ קדושים

.
"
,4
שלי,,,י
(

י אם מצד תשלומין ,ונמצא
"ג'4גיכאחייב אכילה מצ"עכ
ק,,
ש.
בשוה"ג שבהמאמר לכאורהיוצא דסב"ל כאופן הב'
~*,קרבח'כללץ41,ק ,1עכצ,ל דהתוספתא וחרמב"ן כו'
אנייה שילםבם,תשלומין אבל ליכא חיוב אכילה
ש לדחות
'4משאייכו8מ8אשזמא כאופן חא,,הר.4י
משא"כ באכילה
הרמב"ן-כו'4איזיי רקלענין הקרבה
,

ו8י

ם מצ"עלי,%ר
.יו

',

ז

ו ש להוסיף בכל זה גם במ"ש בחי' והגהוק מהג,ימ יהודא
בכרך פסחים פ"א ,שמבאר תוספתא הנ"לעפ"י מ"ש התוס' בתוס'
ח4,,",ן',,ה ושמחתדילפינן שמחה בפסח מחג השבועות ,א"כ
הלימוד הוא רק עליום ראשון בלבד כמו שהוא בשבועות ,והשאר
ג
"אלא מדין תשלומין וזהו כוונת התוספתא דקאי רק לענין
יו
גנ
חי
א
פסח בלבד עיי"ש בארוכה שביאר עפ"ז הסוגיא שם (אבל ראה
הגרי"פ על הרס"ג עשה ג"ח),דלפי דבריו בשיטת התוסייש לבאר
ג"כ כוונת המאמר.

וראה גםמאירי (פסחים עא,א) שכתב וז"ל :שלמי שמחה,יש
אומרים שאין חובתן בשום רגל אלא ביום ראשון אפילו בסוכות,
ב בתשלומיהן ,אלא שאם בא לעשותם
ומשעבריום ראשוןאינוחיי
4כליום שירצה עושה ואףביו"ט אחרון כו' ולדעת זה מה שנראה
שמחה כל שבעה ומדכתיב חג הסוכות
~-סוגיא.זןשחייב
ימיםבכשול'מיושמחת בחגך ולא עוד אלאשמרבינןליל
השעקה,שב4ת
.

'8

מחה ,ר~.שלשחוט בשביעי כד לשמוח לאכול
ינת מיהא חיובה
כן ,ומ"מ,גשיטתינו בחג הסונ
שאמרו במסכת סוכה (מב,ב ),פרק לולב וערבה,
מונה עכ"ל ,דבמ"ש המאירי דלשיטתו עכ"פ
בנוגעןלסוכותיש חיובכו"
בכל שמונה משא"כ בפסח,יש לומר ג"כ
שזה מתאים להמבואר בהמאמר דבשש"פליכאחיוב דשלמי שמחה
משא"כ בסוכות.
ובס' משנתיעבץ (מועדיםסי' מ"א) ביאר דעת המאירי במ"ש
דבחג הסאות מיהא יש חיוב בכל שמונה כדתנן ההלל והשמחה
שמונה ,דסב"ל דרק שם יש חיוב שמחה בכל יום דזהו כמו
דאמרינן בערכין י,ב ,לענין הלל דכיון דחלוקים בקרבנותיהם
הוה כליום יו"ט בפ"ע ולכן גומרין הלל בכליום ,משא"כ בפסח
דאין חלוקין בקרבנותיהן הוה כל חג כיום אחד אריכתא וע"י
שגמר הללביום ראשוןיצא בזה כל חגה"פ דהוה כיומא אריכתא,

-%
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למשיטתוג*'"''""ןעגיג,קרבנותלץלרקןבחג
ל הסוכות יש
,.

י

,.,,,

גכליום ויום מצנעכיון שכליום הואיו"ט מצ"ע,
;"גח'דההללולהצמקה שמונה ,משא"כבחג הפסחסבייל
.לביוםראשוה4.יבדועי"ז ידלח גם לשאר,הימים כמו
מבאר בזהכווגפ תתוספתא הנ"ל דקאי'רקלענין חג
,נולכן נקט שבעה ולא שמונה] דעכ,יפיש בו תשלומין
בשאו'חימיםעיי"ש ,דלפ?בנאור זה נמצא שהטעם דבשש"פליכא
חיובדשלמי שמחה משוםויום הראשון הוהכיומאזאריכתא,ויל"ע
7כ1

1חקאעחזם,

י"

א,

תיקון העירוב תוחבת ס7ע

הרב שלום דובערלוין
 ברוקלין נו- .עם תוםבניית המרפסתבחזיתבית הכנסת ב 770-התחילהדיון
עלתיקוןה"עירוב" ,צורת פתח שתתיר את ההוצאה וההכנסה :א)
אל גבי,המרפסת הגדולה שנבנתה בחוית בית-הכנסת (ופתוחה
1קילואת לרהוב קינגסטון) .ב) עלגבי מדריגות הכניסה הראשית
שגית,הכנעת'(חיוצאות מהאולם שתחת מרפסת הנ"ל) .ג)ביציאת
(שמשםהי' הרבי נוסע לאוהל).
,חמארוימ12פינית
ביהכמ~

י-

שי
פ ק ק ך
בסוכמהת
ית",י
ן שנתעוררו
",%זיעופ

הנתחבאיין הישיק ,חמי,

שאלות .דנו בזה כמה רבנים

ובסוף.הוחלט להחמיר ולתקנו באופן שאין בו שום חששות.

היו אז כמהקשיים ושאלות,וברצוני לבארכאן אחת מהשאלות
שעמדו אולפנינו ,ואנסה לברר את הנושא הזהעל-פי המקורות.

מדובר במדרגות הכניסת הראשית לבית הכנסת ,שמשניצידי'
הוגבהההריצפה בכמהאמות,כלומרנבנתה המרפסת
המוגבהתםמשני
צידי הכניסה .היו קשיים טכניים להעמיד את שני הקני של
צורת הפתח למטה ורצו להעמידם

ש ---ש
למעלה ,בצורה זו:

?55בו'
אייר-
שנכיו להה1ש%וה העירוב באופן זח ,שהרייש כאן
הלכתוה,ע8ש?%כאן וקנת;מכאןיוקנה((חוט) על
סיום אמירת קדיש*
 ,ש"פ קדושים

י

 .*11נ%8מנ
,משי%ץררנמס

שי

5

'4

נ על הארץ ,ולש4שחטוא עומד על
י4צלהי ,שהואחייג1גהייי

_%
י

9

4אימז'שמי,י,ג"עמ':י

,תל,א",ל,

אם נחשב את צורת הפתח כמחיצה גמורה,תהי' המחיצה במקום
שעומדים הקנים ,כלומר בגובה הכתלים ,בצורה כזו:

,,,ן;,!;!1,ן,,,,,,,
ן1,,
,,,,,,,,שינת,,,ן,,

4י"ת

ן,הויש,השי".

?הקנים אינם תלויים רק עומדים על הרצפה הגבוהה,
עליחמרפסת ,מ"מ המחיצה עצמה היאתלוי'באוויר ואינה
לוועמלי
ו כלמבואר בשו"ע רבעגסי' שמה ס"ד).
בפ
ו
"'%שו (הנט 15א מ"מ מור,,ה ,מש"ש גש",ע
5נו5תל המבוי בעצמו אינו יכול להחשב כמו קנה לצורת

'חפתהף5שכך כותב רבינו",זקן (סי' שסג סלת ,והוא ממ"א
',.ק44
סקכ"ח
):
%י.'4
כשאיןקנים תחת החבלאיןכתליהמבוינחשביפ במקוםקנים
להיות צו"פ ,שאל"כ למההצריכו קורה רחבה טפה הלא בקנה כל
שהוא שע"ג כתלי המבוייש צורת פתח.

.

וכשם שהכותל עצמו אינויכול להיות הקנה של צורת הפתח,
כמו"כי"ל שגם הקנה העומד עלגבי הכותלאינו מספיק להיות
הקנה של צורת הפתה ,שצריך להיות קנה נוסף העומד על הארץ.

דרך בעיר העוברת
ובאמת כבר דנו הפוסקים בכעין זה,
%4י1שו?"1,ךים ,אם אפשרלהעמיד תקנים בגגבויבה ההריםוע"ייותר
שקלטג,בדרדשביניהם למקח.

ו
,
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כמה פוסקים כתבו בפשיטות להחמיר ,ובראשם חגר"ש קלוגר

שכותב בשף'ת האלף לך שלמח(סי' קנד) יכל צוח,יפבעינןשיהי'
חקנים_מתורת מזוזה למטחביו"ד טפחים הסמוכים לקרקעשבני
ליו...אין תקנה רק שיעמידו אותם למטח ממש".
'

",י"ץץץי'

:
,
.9

ש-י,.

מ"ש"

".

.כתבולהתירן ובראשם בשו"ת שואלומשיב (מהדורא
ל,עי~ק-".18לךסי' ב') שכותבי"לא ידעתי:מקום הפקפוק דכיון
ן
כארעא סקעבהא ,ואף דהוה מחיצה תלוי' שאינו
ם ,כ"ז אשיתרע"י המחיצה אבל כאן העיקר
י
קנים והוה%,ט-ת הפתח ,וא"כ מה בכך דבין שנ
ללכת מ"מ זהו פתח ובמקום תקנים סותר דכשר".
ן

.

?1

 :במנעל כל (ענייל (זשיבו'4ככ(ח רבנינ) ,דלכאורי~לוידין זח
במחלוקתהבכורשור והתוספתשבת ,אם הקנהשלצורת הפתחחייב
לחיות באופן' המועיל ללחי או לא ,ואף שכמח פוסקים פסקו
כהבכור שור שמחמיר ,רבינו הזקן והנצמת צדק" פוסקים
כהתוספות שבת שמקיל ,וא"כ גם כאן אפשרשיועיל.

והמחמירים טענו שבאופן זה גם רבינו הזקן והצ"צ יודו
שאינו מועיל ,מכמה טעמים.
וכדילהבין את הסברות לכאן ולכאן,עלינו להביא תחילה את

ךבהן,הבכור שור(עירובין

יא,ב
):

. , ; 8

דאותן קנים צנינים שלאיהי
ו להוקים מהכותל ג'
להאלחיבעי' פסות משלשה טפחים לכותל..
 .ומח"ט
'נמי אין'להגביה הקנים ג' מהקרקע..
.אין להגהיק הקנים ג'
גטפהיף מהכותל או מהקרקע..
.וכןיש להחמיר מהקההזו שלא
הקנים
ם
י
נ
ק
ה
הכותל
ם
י
נ
פ
ב
מ
ך
ו
ת
ן
י
א
ש
'
ר
נ
המבוי
,%8נגדאויר המבאוחיוריכמ"ש "-עגבילחי.

עהע-יד,

%ל"1,י

,.

וך פסק גם הפרי מגד-ם (א"אסי' שסג סק"ח) ועוד כמה
' שסג סק"י) כתב על זה:
פוסקים ,אמנם בתוספת שבת(סי
ואני תמה דבשלמא כשהוהיק הצוה"פמן הארץ נ"טדינא הוא
דלאמהני דלאעדיףממחיצה ממש דלאמהניכשהגדיםבוקעיםבו,
אך כשהרחיק את הצוה"פמן הכותל ג"ט למה לאיתיר ,דבשלמא

""י,ש
י-יני

8י"

."1.י 'חש"

י

.ילי"(.,ל.

י?!8,4שסין נמ"שסי' שס"ב.
תן
ול
כע
לנ
מ
ל''.יש88מך'
) כתב ע"ז:
ובשו"ת.רבינו הזקן (סי' ג'

,

י

אבל צוה"פדמקרימחיצה ממש למה לאנועיל לאטומיגרע

%,

'?%,.,'%ן"י

תמנהגתפשוט שלאלדקדקכללבהעמדתקנים שלצוה"םשיהיו
סמוכים לכותל בפחות מג"טולית רחש לה למ"שהבכור שור(ריש
עירובין) ...וראייתו מל יש לדשה דחתם ה"ט משום דלחי
צחתי אלא בצירוף מחיצות גמורות שתים
אינו נידון משום מחי
לפחות גגמשא"כ בצוה"פ שא"צלצירוף מחיצות כלל שהרי נעץ

ש-------
נ'

ע,',%י'884%1

' - -

%9~88מ4,'1,2ו(ח' צדקי' (.שגצמ',או"ח סי' מ') דן בשאלה הזו,
44יוי]114נה שלא ראפ,א%לתשובתרבינו חזקן ולנזכרת ,שאינו
%ןתומ?נםאחרישמביא וידיעותהמחמיריםוהמקיליןבזה,
ו הזקן להקל:
%ך%ן4ףה4ימימסיק גם הוא כדברי רבינ

"ת

4,.ש

וכ"זבעניןלחי ,אבל צורת הפתח שחשוב מחיצה גמורה מצד
עצמו א"כ אף להתוספות אין הפלגתו שלשה טפחים או יותר
פוסלו ,משום דאףבלי סמיכתו להכותלים חשוב
מב
מכותלי ה
 .וז"ל הריטב"א ד"י ע"ב ,ומיהו מסתברא רכל
צותי..
שפיר מחי
היבא דאיבא צוה"פ לא אתי אוירא ומבטלא לי' עכ"ל ,י"ל
דנתכוון לזה שאינו נפסל מחמת שהפליגו מן הכותל.
גס הרה"ק מהרי"ל (שארית יהודה שף'ת או"חסי' ו) דן בזה,
ונראה מדבריו שגם תוא לא ראח את דברי רבינו חזקן ,מדלא
הביאו ,ואחר שמאריך בהוכחות לכאן ולכאן ,מסיק גם הוא דלא

%מ?,יוח"פללחי
השמיט כביט הג'אחמי"ר זצלל"ה נ"ע דעת הבכ"ש
:

8נ

צין)י,

יתק כזעת התו"ש.

ראת שכוונת%סי' שסג סל"ח,שרבינו חזקן בסתם
4י,צורת הפתחביו הבתיםוביו הנחר ,אע"פ שאצל הנחראין

,,
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~*שצ
,
ו
ל
א
ה
סמוך למחיצה .אמנם את הדברים
כותברבינו הזקן

ביןקצאי,עיגול ,וכותב ע"ז בשארית יהודה

הקז"

25

,

שם:

אלאדדין זה העמיד בתוך חצאי עיגול משום דמספקא לי',
נמו ששמעתימפי קדשופעמיט רבות דגל ספקהעמידבתווחצאי
היתה לחזור ולשנות פרק זה לראות אם צדקו
עיגול

דבריו.ודעתי

",,לאכל,חני,ל רואים אנו דעת רבותינו הקדושים ,שהקנה של
 ו מ ה ללחי ואינו צריך להיות סמוך למחיצה .וכיון(שהקנים עומדים על
ע,
הר שכך הוא גם בנידוןדירן
ל,
גבוהה ,דהיינו שעומדים
גבי כותלי המבוי
יה מועיל להיות צורת הפתח להתיר הטלטול במבוי
י4ע'ץ'

,שעיא

שי

.ת אין מכא~ראיה לנידון דידן ,שהרי סוכ"ס גם
נ"ט מהכותש,הוא התחלה של מחיצת המבוי ,ומה
היות לחי,יחוא מטעם האמור בגמרא (ערוביןי,
ירא דהאי גיסא ודהאי גיסא ומבטללי"' ,משא"ב
בצוה-פ שהואמחיצה ממש:,לאאתיאויראדהאיגיסאודהאיגיסא

ומבטי.

אמנם באופן שהקנים עומדים עלגביכותליהמבוי ,אפשר שגם
לדעת רבותינואין זה מועיללענין צורת הפתח.
ולכאורה דומה זה לדינו השני של הבכור שור הנ"ל ,שכנזכר
) בשלושה אופנים:
לעיל אסר מהאי טעמא (שהקנה צ"ל דומהללחי
א) שהקנה מרוחק מהכותלג' טפחים .ב) והס"טנמיאין להגביה
הקנים ג' טפחים מהקרקע .ג) וכןיש להתמיר מהוכחה זו שלא

:להעמיד הקנים אחורי הכותל שאין הקנים נראים מבפנים תוך
:המבת או נגד אויר המבוי כמ"ש ש"עגבילחי.

 %ן
י
,8וען,4.כך
ב בעל ההוות דעת בספרו מקור חיים (תיקון

[---4-סמ:ג:ג
קואע',כ',4הלחי
בעינן שתעמוד בחוו בשביל היכר ,דמה שעומד

ם
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.

ל*444ה
'
יאן דמליאדמי,
בתוך דבו המוקף לאו כלום הוא דדבר המוקף כמ

וזהו פשוט א"זלראי'.

מ-
ום ריהטא נראה שבמקורהיים חולק בזה על הבכור
והנה לפ
י הבכור שור אוסר בכל מקוס שהקנה עומד אחורי הכותל,
שור,כ
ואילו במקור חיים אינו אוסר אלא מטעם "דדבר המוקף כמאן

דמליאדמייי.

ינות

יופסי
םהפוסקיםבפשיטות ,שלדעת המקורחיים לאמהני
אףץכירקנה הוא אחורי הכותל ,וכתחלת דבריו"כי הלחיבעינן
4עקן14יעשוךבשבילחיכר" ,אלא שאחויכהוסיף עוד טעם,יכמאן
ומלוץנד.כנ4ד(,ראה האלף לך שלמהלהגרייש קלוגרסי' קנה .שע"ת

,

חזון א %שם).

4-,ש.4;44

מברר שיטת הפוסקים בזה,
היתר נפתה בגדולים החת"ס
'השוען'י"אפ"ח העיקר כשי ,המחמירים ואוסרים כשהקנה עומד
הגדר".
"

אחורי

,.

וגם מה שהקיל החת"ס(סיי צא) ,הוא רק בדוחק ,אם מתקנין
היכר מיוחד הנראה גם במבוי ,אבל בלא"ה מסכים גם הוא לדעת
הבכו"ש.

ואף אם נאמר שחמקו"ה חולקעלהבכורשורוסובר שאםהעמיד
הקנת אחורי הכתלים שפיר דמי ,ורק בהעמידם בתוך הבית לא
מהני .מ"מדין העמיד הקנה ע"ג הכותלדמי להעמידו בתוך הבית
או בתוך גדר המוקף מדי רוחותיו ,שגם המקו"ח מודה שפסול.
והנה כבר נתבאר שרבנו הזקן הולק על הדין הראשון של
הבכוך שור .בקשר לדין השני של הבכור שור ,שהקנה גבוה ג'
ספהיס מהארץ ,פוסק גםרבינו הזקן דלאמהנילענין צורת הפתח

י
ירחי
1ביריו"
יבינו
קת
מק
%ו
%ש
הו
%ת
4

חמ,,לקת ,ממח לן 1הרמזת התמס גת 1,חננה ,שטווב הדגית

ייהי.5י?1ך'1,ירק
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אינו מועיל .ואין לנו כל הוכחה שרבותינו אדמו"ר חזקך
ואדמו"ר הייצמח צדק" יחלקועליו גם בזה.

ג) מכל הלין טעמי הוחלט שלא להניח את הקנים על גבי
הכותל ,וניון שהיו קשיים טכניים בהעמדת קנים על הארץ,
חוחלט לבטללגמרי את הקנים
שבאמצע ,ונשאר החוט עלגבישני
והשלישית.
לפנוק
שביציאה הראשונה

עולגםבמבויפאמצעי .ואפשר שגםלשיטת הבכורשור

הלחי בעינן שתעמוד בהול בשביל היכר" ,משא"כ כאן ,אשר
להיוצאים במבוי האמצעי לא נראה להם שום קנה ,מ"מ כיון
שהקנה נראה במבוי הא' והג' ,לכן מהני לצורת הפתח עבור
שלשה המבואות .ובאופן זה הי' העירוב מכושר במשך חצי שנה

האחרונה.

אמת נכון הדבר ,שבפשטות נראה שאין חששבעירוב זה ,אבל
ב מוכשר:
מ"מיש איזה דיעות שלדעתם גם זה לא עירו

(א)עדיין לא נתברר בפוסקים אם מהני צורת הפתח אחד
לשלושה מבואות סמוכים זהליה ,ובשו"ת מנחתשי (רס"י מב)
תופס בפשיטות דלא מהני.

(ב)'נידון דידן

,
'היוק~י"י,לבית
ו

הן

לא דמי ממש לשלושה מבואות הסמוכות זה
המפסקתבין המבואות .שזהו ציור השלושה

1%

*וא"א?ךאייר'י סיומלאמירת קדיש *זש"פ קדושים

יבהאלר(זיו*שימה

.ייאם

ובית)מפסיק
(סיי(-קנו)
"פ ,רזה אינ~לפתה ,דפתחא כהאי לא עבדי אנשי,
זוז פתה בעינוי,ויובשף'ת מנחת שי (סי' מב) כותב
ים" ובסי' מג "אך
,,לפע"ד העירוב הוה פסולן4כ"ע מכמה טעמ
לאשל לא נמצא הדבר מפורש בפוסקיםאיננימהליט חדבר לפוסלו
איטינגא
דיעבך~ע~%מך מד מב-א דברי הגאון רי יצחקל~אהרן
אבד"ק5בוג*תיה';"4י%,

ד) והנה הטעם שבמשך כל הזמן הזה הוצרכו דוקא לצורת

הפתח ,ולא הסתפקו בבי פסים של בי משהויין,היינו בב' קנים
לבד,כי הכניסה היא רחבה יותר מעשר אמות ,ובזה לא מהניכי
אם צורת הפתח.

אמנם במשך החורף הוסיפו מחיצות באמצע הכניסה לארכה,
הנקרא ייריילסוי בלע"ז .ובזה אומרת הגמרא (עירובין י,ב):
קושה פס גבוה עשרה במשד ארבע אמותומעמידו לארכו שלמבוי,
%זהולחלק אתהכניסהלשנימבואות ,שכל אחת מהן פחותה מרוחב
משל,
שכךהחליקו לתקן לכל אחד מהמבואותהיתרשני
פס-ם,של~משהו .וסמ בזם(
י כל חשש.
בל

אמיתגוייו

י

ח ס ד 1ת
-----,

הערה בשער היחוד והאמונה פ"א

הת' ראובן גרינבערג
 תלמיד בישיבה -בשער היחוד והאמונה בתניא קדישא פרק א' מסביר אדה"ז
בנוגעלענין החיות שבעשרה מאמרות שמהויםומחיים את העולם
בכל רגע ורגע ,וז"ל" :ואפי' ארץ הלזו הגשמית ובחינת דומם
ממש אילו היו מסתלקות ממנה כרגע ח"ו האותיות מעשרה
מאמרות ...היתה הוזרת לאין ואפס ממש" וכן י'כי אילו היו
האותיות מסתלקות כרגע ח"ו וחוזרות למקורן" ,וכן כתב בפרק
'4לגבי הנס דקרי"ס"ואילו הפסיק ה' את הרוח כרגעהיו המים
סוורים ונגרים" ,עכ"ל.
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והנח בחערות ותיקונים על ספר התניא מכ"ק אדמו"ר מתקן
בדרך(אפשר ,דבשני המקומות בפרק א' צריךשיה" לרגע במקום

"ואכקמ אותם כרגע" ,שכוונת ,
הפסוק לומה%.ביגצ'אחד יכלה
 ,ושמ"ש מאץ ההחס עג אחר.
אנה,

א
היתה

משא"כ בפרק בן ששם מדוברבנוגעלקרי"ס ,דאם
מפסיקח כרגעהיו המים חוזרים ונגרים ,שם אפשר לומר שהמילה
כרגעאינה הולכת על הפסק הרוח שההפסקהי' כרגע ,אלא הולכת
על מח שמדובר אחרי זה ,היינו "ואילו הפסיק ח' את הרוח,
כרגעהיו המים חוזרים ונגרים" ששם מתאים הלשון כרגע ,משום
ששם אפשר לומר שמדובר אודות זה שהמיםחיו חוזרים לטבעם
ברגע אחד ולזח שפיר מתאים הלשון כרגע.
הרוח

,,,4ל

משא"כ בפרקאי ששםאי אפשר לומר שהמילה כרגע הולכת על
9%שדגחקדובר'חיינו שהביטול הוא כרגעמפני שמפסיק שםבין
המשך,באופ~וצחייבים לומר שהמילח כרגע הולכת
%ש%,91,ט(1ל
8ממ1הואממשסודם לכן,היינו,על הפסק חחיות.

,
'

וששש%
שושןןןןןןן;4'"8י;
בספר התניא" בקטע זה מפסיק את
נספר
;
?11]1,;4%88ש,%
"שיעוי,,,ע4
~%ו1שש'
שהמילקף'יכרגע חולכת לעיל "ואילו הפסיק ה'

5נ1"1גע היי

)באופיהמים חוזרים ונגרים" .וצ"ע.

י

*

לזכות

הילדה חנה טויבא תי'
לרגל הולדתה
ולזכות אחיו ואחיותיו
שיינא חיי ,מושקא ,אפרים שמואל ,רחל
הוריהם
נדפס
הרהרת ר' זאב וואלף וזועג"תיו בתיי בריינא שיחיו
זקניהם
הרה"ח הרה"ג ר' אברהם וזוגתו רבקה שיחיו קארפ

קארפ

מרת פעסיל תי' מינך
* * *

לע"נ
הרה"ח הרה"ת ר' ישראל ע"ה
בן הרה"ח ר' שניאור זלמן הלוי ע"ה
דוכמאן
נפטר ביום ו' אייר ה'תשמ"ט

נדפס ע"י בני משפחתו שיחיו
* * *

לעילוי ושמת
הרבנית שרה ע"ה
בת ר' חיים לייט הלוי ע"ה
שניאורסאהן
נפטרה ביום י"דאייר פסח שני תשמ"ז

נדפס ע"י בני משפחתה שיחיו

