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י

ר ש מ 1ת
 - -- -מצות חליצה
הרב אברהם יצחק ברוך גערליצקי
 -ר"מ בישיבה-

בקונטרס רשימות חוברתז' (ע'  )33בשוחייג שנעתקה מרשימה
בפ"ע) ערך חליצה כתב וזלה"ק:אי חליצה מצוה גם כשאינה ו'וצה
להנשא  ...ולכאורה א"ת שאינה מצוה ,למה מלך חולץלר"י מטעם

דמצוה שאני ,תאמר לא בעינא להנשא ,ואז ליכא מצוה ,ולא תדחי
לעשה דשום תשים .ומצוה שאני קאי גם אחליצה ..אלא ע"כ דגנ)

אז ישנה למצוה ,עכלה"ק.

ולכאורה יש לעיין ,דהרי בפנים הרשימה מבואר הענין
ד"מצוה שאני" לפי רבנן דאין זה היפך ענינו של המלך שכל
ענינו הוא להמשיך יר"ש לכאו"א מהעם ,אלא דאדרבה בזה מראה
גודל היר"ש שלו שזה מועיל להמשכת היראה ,הנה לפי"ז לכאורה
מסתבר לומר דעד"ז הוא גם שיטתרבי יהודא ד"מצוה שאני" הוא
דאין זה מונע שום המשכת יר"ש נשזהו כלענינו של המלך] ,אלא
שחולק וסב"ל דאפילו באופן שמוחל על כבודו לאדם פרטי כמו
בחליצה וכבוד כלה] ,דגם בזה אינו מונע המשכת יר"ש כיון
שהוא עושה זהבשבילקיום מצוהבמילא אדרבה מראהגודלהיר"ש
שלו ,שמבטל א"ע אפילו לאדם פרטי בכדי לקיים מצוה ,ולפי"ז
מהוהראי' דחליצה הוה מצוהאפילו אםאינה רוצה להנשא דאל"כ
למה דוחה בהמצוה דשום תשים כנ"ל ,דלפי הנ"להריאין זהדין
דדחי' שמצוה דוחה כבוד המלך ,אלא דאדרבה שעי"ז שמקיים
המצוה ח"זמועיל להמשכתיר"ש ,וא"כ לעולסי"ל דאם אמרה לא
בעינא ליתא למצות חליצה ומ"מ שפיר מתיר רבי יהודא לחלוץ
כיון דסו"ס כשהוא חולץ ח"ח עושה בשביל המצוה ,במילא זח
פועל המשכת יר"ש.
ואפזיל שלא כהנפל ,דכלהביאור שמבוארבגוף הרשימהקאי רק
לפי דעת רבנן ,דסב"ל שהמלך אינו יכול למחול על כבודו לאדם

פרטי ,משא"כ לפי רבי יהודא שהמלך יכול לחלוץ כו' אף שמוחל
על כבודו לאדם פרטי ,הנה לשיטתו עכצ"ל הביאור באופן אחר
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שהמצוה דוחה כבוד המלוכה,כי כשמוחל על כבוד לאדם פרטי
ודאי הוא מונע המשכת יר"שעליו אפילו אם הוא בשביל מצותה,
ולפי"ז שפיר מובן הראי' דעכצ"ל דחליצה הוה מצוה לעולם
דאל"כ לאשייך שידחה כבוד המלךכיון דיכולה לותר לא בעינא
(ע"ד המבואר בכתובות מ ,א).

ואפ"ל עוד דמה שכתוב ברשימה זו קאי לפי שיטת הר"ן

בסנהדרין שם(יט ,ב) שתירץ הסתירה בדעת רבנן ,דבקריאת הקהל
סבייל דמותר לו לעמוד משום מצוה ולענין חליצה לא ,ותירץ
הר"ן בשם ר' דוד דסב"ל לרבנן שיש נפק"מ אם הוא עצמו מוחל
על כבודו או שאחרים מבזים אותו דזה בודאי אסור ,ובחליצה
היבמה מבזה אותו ברקיקת וכו' נעיי"ש( .וראה בגליון הקודם

מ"ש דלפי הביאור שבלקו"ש פורים תש"נ לכאורה צריך לתרץ
הסתירה כהר"ן) ולפי"זי"ל דרבנן סב"ל באופן שהוא עצמו מוחל
על כבודו במקום מצוה אין זה היפך כבודו כלל (ע"ד שכתב
בלקו"ש חי"ט ע'  )36משא"כ כשאחרים מבזים אותו ודאי הוא
היפך כבודו וזה אסור ,ולפי"ז שרבי יהודא מתיר אפילו שאחרים
מותרים לבזותו במקום מצוה כמובחליצה ,לא מסתבר לומר משום
דאין זה היפך כבודו אל הו"ע של דחי' ,שמצוה דוחה כבוד
המלוכה ,ולפי"ז שפיר תביא כ"ק אדמו"ר תכ"מראי' מזה דחליצת
הוה מצוה לעולם.
* * *

צילום גוכתי"ק אדהאמ"צ בתועלת עבודת האדמה

הרב אהרן חיטריק
 ברוקליןנ.י- .ברשימות כ"ק אדמו"ר חוברת ח' ע'  22בענין מכתב מכ"ק
אדהאמ"צ בתועלת עבודת האדמה נכתב "גוף כתי"ק המכתב לא
נמצא" ובהערה 166ציינו המערכת "בתקופה ההיא" .וכנראה נמצא
לאחרי זמן ,שכן ,בהתמים חוברת ב' כסלו תרצ"ו נדפס צילום

נוף הכתי"ק.

צילום זה נדפסגם במקומותאחרים שזהוכתי"ק של אדהאמ"צ,
אבל אלו שעוסקים בכתביי
דיודעים שאינו לאדהאמ"צ,והי' להם
קושיות בזה ,עכשיו יש להם על מי לסמוך שאינו נמצא כתי"ק
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ממכתב זה .ומה שנדפס בהתמים (ומשם נעתקו למקומות אחרים),
הוא טעות העורך "התמים" שלא ראה כתי"ק מאדהאמ"צ.
* * *

מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול (גליון)

הח' יוסף יצחק סילברמן
 תות"ל  770קבוצה -בקובץ הערות וביאורים דישיבת אהלי תורה (גליון תרצ"א)
הביא הרה"ג הר"רר'גערליצקי שליט"אב'טעמים דמלך שמחל על
כבודו מחול ,א' מ"ש ברשימות ח"ז משום דעי"ז שמחל על כבודו
ואין בטלים אליו ח"ז מבטל הענין דהמשכת יראת שמים שזהו"ע
המלך ,וב' ,מ"ש בלקוטי שיחות פורים תש"נ בהערה  22שאין
המלך יכול למחול על כבודו משום שאין זה כבודו הפרטי אלא

כבוד המלכות ולכן אין זה ברשותו לוותר עליו
בקובץ שעורים כתובות דףי"ז סוף אות מז כטעם הב'.

עכ"ל .וכ"כ

ועי' בקובץ הערות וביאורים
י שרה שנת
עפמ"שאהלי תורת לש"פחי
י המלך ובס' סוכת דוד
בס'
תשנ"ד ,שביארנו טעם הב'
ח
י
(כתובות דף יז) שהדין של כבוד תמלך אינו תלוי בדיני המלך
עצמנו ,נ"א בהשם מלכות והיינו בהא דהמלך מולך בפועל על
הארץ ,וזה מספיק בכדי שיחולהדין של מלך שמחל על כבודואין
כבודו מחול.והיינו דמכיון שהאימה של המדינה מהמלך בא מצד
השם מלכות לכן החיוב דכבוד בהמלך תלוי בהשם מלכותוהיינו
בהא דהמלך בפועל מולך על הארץ .ועפת כתבנו שגם במלך
מאוה"ע הגם שאין לודיני מלך מצד עצמו ,אבל היות שהוא מולך
על העם בפועל ונמצא שיש כאן "שם מלכות" לכן אין כבודו
מחול.
וזהו כוונת קובץ שיעורים והלקוטי שיחות דפורים תש"נ,
שהדין של כבוד המלך תלוי בהשם מלכות דכשיש מלוכת והיינו
שהמלך בפועל מולך על העם אזי אין הוא יכול למחול על כבוד
המלוכה ועיי"ש .וע"ע במ"ש בקובץ הערות וביאורים שנת תשנ"ד
לפ' וארא .אולםעי' בס' חמראוחיי על מס' סנהדרין למחבר ס'
כנסת הגדולה ,קצ"ה ע"א בדפו"ח) שכתב שכמו שכתבו תוס'

סנהדרין כ :סד"ה מלך ,דפרשת מלך לא נאמרה על מלך שלא מלך
' בכלל מלך ליתן הבזיון עכ"ל.
מאת המקום ,ה"ה שלא יהי
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והיינו דס"ל שהדין של כבוד המלךאינותלוי בהשם ומלכות כ"א
בדיני המלך עצמו ,ולפ"ז נמצא דמלך מאוה"ע שפיר יכול למחול
על כבודו מכיון שאין לודין מלך.

והנה ע"פ הנ"ל נלפענ"ד דבהאמת גם להטעם שכתוב בהרשימות

דאין המלך יכול למחול על כבודו משום שעי"ז זה מבטל הענין
דמשרת יראת שמים ,אעפ"כ גם במלך מאוה"ע לאיהי' ביכולתו
למחול על כבודו ,והיינו די"ל דגם לטעם הא' שכ' ברשימות
איןהדין דכבוד המלךתלויבדיני המלך עצמו ,כ"א בהשם מלכות

והיינו בהא דהמלך בפועל מולך על הארץ,כי הרי השם מלכות
הוא מה שגורם האימה על המדינה וכמבואר בכמה מקומות בדא"ח
ואשר על כן אפילו כשהוא מלך מאוה"עאין כבודו מחול.
ולפמ"ש נמצא דבאמתאין כאן בב' טעמים מחולקים והכל הוא
ענין א' :דהטעם שאין המלך יכול למחול על כבודו הוא משום
שזהו כבוד המלוכה ואין זה ברשותו לוותר עליו -למהז מכיון
שהדין של כבוד המלך אינו תלוי בדיני המלך עצמו כ"א בהשם
מלכותדכשיש שםמלכותאזי הפעםמפחדים מהמלךויש להם המשכת
יראה שמים מזה ,ולכןאין המלךיכול למחול על כבוד המלוכה,
אז ח"ז מבטל הענין דהמשכת יראת שמים .ודו"ק היטב בזה.
כי
י שמי שאין לו דין מלך ,ה"ה
ורק לפי מ"ש בס' חמראוחי
חמרא
ק
ד
ו
מ"ש
'
ס
ב
וחיי
שלא הוי בכלל מלך לענין הבזיון לפי
שמי שאין לו דין מלך ,ה"ה דלא הוי בכלל מלך לענין הבזיון,
אזי י"ל דלשיטתו מלך ממלכי אוה"ע  -אכן יכול למחול על
כבודו מכיון שאין לודין מלך ע"פ תורה.
ונמצא דמ"ש בס' המקנה קידושין לב"ב ,שהדין שאין כבודו
ך רק במלכי ישראל ולא במלכי אוה"ע אינו תלוי בהב'
מחולשיי
טעמים שהובאלעיל ,כ"א בהחקירה באםהדין של כבוד המלךתלוי
בדיני המלך עצמו ועמ"ש בס' חמראוחיי הנ"ל או בהשם ומלכות
י המלך.
וכמ"ש בס' סוכת דוד ,קובץ שיעורים ,והסייח
* * *

והנה ע"ע שם (קובץ הערות אה"ת -תרצ"א) שהביא הקושיא
מהרשימות דאם כשעושה מצוה אין כאן פגיעה בכבוד המלכות
ויכול למחול על כבודו ,א"כ למה פסקינן דאין המלך חולץ
ואינו מייבם ,והרי הוא עושה משום מצוהז
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ולהעיר ,דבס' מנחה חריבה סוטה מא :תירץ ,דמצותיבום הוא
בזיון הנמשך בתמידות ואין המלך יכול למחול על בזיון כזו
הנמשךבתמידותאצלו כשהוא משום מצוה ,משא"כ בהקהלשזהו רק
בדרך עראי ואז ה"ה יכול למחול .עכ"ש .ולכאורה כוונתו דהגם
שחליצהאינובזיון הנמשך בתמידות אבל מכיון שכל שאינו עולת
ליבום אינו עולה לחליצה ,לכן כיון שאין המלך מייבם משום
דהוי בזיון הנמשך בתמידות ,א"כ ה"ה דאינו חולץ כיון שאינו
עולה לייבום .ומה שאגריפס המלך לא הי' לו למחול על כבודו
(במס' כתובות ין ).לעבור לפני הכלת ,אף דהגם שם אין הבזיון
(משך בתמידות י"ל משום דהררה יכולה למחול על כבודה ואין
המלךיכול למחול על כבודו ,ולכן כבוד המלך עדיף מכבוד הכלה
וממילא לא הי' לו לעבור לפני הכלה .וכן כתב בס' עינים
למשפט בברכות דףי'עיי"ש.
* * *

וע"ע שם שהביא קושית הערוך לנר בסנהדריןדלפי מ"ש הר"ן
דכשאין כאן בזיון גמור למלך כ"א שחסר בתוספת כבודו וא"כ
למה אין המלך יכול לצאת להלוויית המת ,והרי גם שם אין זה
בזיון אלא מחילה על כבודו בלבד ,ועיי"ש שכ' לתרץ עפמ"ש
הרע"ב במשניות דגנאי הוא למלך להראות עגומת נפש לפני העם
ולכןאין המלך יכול לצאת להלוויית המת.

ואולי יש להוסיף ביאור בזה דהרי יש דין של מלך ביופיו
תחזינהעיניך כשהמלך נמצא במצר של עגומת נפש ,י"ל דזה לא
מיקרי "מלך ביופיו" ואסור לימלך להראות את עצמו לפני העם.
(ולהעיר ,דצ"ע לפי הנ"ל באם המלך ילך בהלויה ברכב עם
חלונות שחורות ולא יצא מהרכב ונמצא שאין העם רואים אותו
' אסור משום לא פלוג .וצ"ע).
האם זהיהי' מותר ,ואולייהי
* * *

ע"ע שם שהקשה הרה"ח המשפיער' שלוםשי'חריטאנאוודלפי
פי' התוס' נמצא דבכדי להיות מלך שמחל על כבודו כבודו מחול
הוא דוקא
ינהבשישנו ב' דברים א) מצוה ב) שמבטל כבודו מפני
כבוד השכ
דלפ"ז צ"ע למה נאמר בגמ' סוטה מא:
דמצוה
שאני
ואינו מוסיף שזהו דוקא מפני כבוד השכינה!
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ולהעיר ,דבס' מנחה חריבה עמ"ס סוטה דף מא כתב לחלק
דשאנ מצות הקהל דהוי קידוש השם ברבים כשיראו היאך המלך
קיכבוד לתורה ולכן אמרינן מצוה שאני ,והיינו דמצוה זו
חול
דהקהל שאני,והיינו ע"ד מ"ש הר"ש חריטאנאוו שליט"א ובאופן
אחר קצת.
* * *

י

י

ל ק  1טי ט ח  1מ
 - - -- -- - -דבר שמפורש בתורה להיתר אם יכולים חכמים לאסור
הרב אברהם יצחק מרוך גערליצקי
 ר"מ בישימה -בלקו"ש חיוג פי צו הביא דברי רש"י בריש פ' צו היא העולה
וגו' כל הלילה" "בא ולמד על הקטר חלבים ואברים שיהא כשר כל
הלילה" דחלבים היינו מה שניתותרו מקרבנות של היום שלפני
תמידבין הערבים ואבריםהיינו מתמיד שלבין הערבים שכשרים
להקטיר כל הלילה ,וממשיך להביא פלוגתת הרמב"ם ורש"י בריש
ברכות,דבמתניתין שם מנהג' דברים שכשרים כל הלילה עד עלות
השחר ,ק"ש של ערבית ,קדשים הנאכלים ליום ולילה ,והקטר
חלבים ואברים ,וממשיך דא"כ למה אמרו חכמים עד חצות בכדי
להרחיק אדם מןהעבירה,ופירש"י שם דהא דאמרוחכמים עד חצות
רק עד ק"ש ואכילת קדשים אבל לא על הקטר חלבים דשם לא
קאי
ומידי ,והתנא הביאדין זה הכא להשמיע שכשרים עד עלות
גזר

השחרעיי"ש ,אבל הרמב"ם (הל' מעה"ק פ"ד ה"ב ,ובהל' תמידין
ומוספין פ"א ח"ו) סב"ל דגזירת חכמים עד חצות קאי גם על
הקטר חלביםואבריםעיי"ש ,ומבארשיטתרש"י משום דסב"ל ככלל
הט"ו (יו"ד סי' קי"ז ס"ק א' ,סי' תקפ"ח ס"ק ה' וחו"מ סי'

בי ועוד) דדבר המפורש בתורה להיתראי אפשר לחכמים לאסרו,
וכיון שכתוב "כל הלילה" ללמדך שכשר להקטיר כל הלילה לא
שייך לומר שחכמים גזרו בזה עד חצות ,אבל מקשה מזה לדעת
הרמב"םדכיון שכמה אחרונים הוכיחו שגם הרמב"ס סב"ל כהט"ז
' כלל י"ז) א"כ איךשייך שחכמים
(ראה שר"ח כללים מערכתי
גזרו עד חצות כשמפורש בתורה ההיתרו

'.-ג בעומר * ש"פ בהר * הקהל
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ומב-,

לב

בינובזבחיםיג,ב ,דאיתקשאכילת אדם בקדשים

., .

לאכילת לן  . .ובאכילת אדם ידוע שיש בזה ב' דינים:
אכילה שכי מין בו מצות אכילת קדשים וצריך לברך עליו,
ואכילה זו צ"ל כזית וצ"ל צלי למשחה לגדולה ולא אכילת חי,
ואח"כישדין ב' באכילת קדשים שזהו אכילה רק שלא יבואלידי
נותר (ועי' רא"ש נדרים ד ,ב ,ד"ה קשיא) וראה בזה גם בלקו"ש
א)

י (ד') בסופו בארוכה ועוד ,ומבאר
ח"ה ע'  ,439וחט"ו פ' ויח
דמצות אכילה מתקיים ביום שאז הוא זמן העבודה ,והאכילה
בלילה אינו אלא היתר אכילה בכדי שלא יבואלידי נותר ,ועד"ז
הוא גם בנוגע לאכילת מזבח דההקטרה ביום הוא משום מצות
הקטרה דאו הוא זמן העבודה ,משא"כ הוזקטרה בלילהאינו אלא
ן חלב חגי עד בוקר.
בכדי שלא יבואלידי נותר כמ"ש ולאילי

ולפי"ז מבאר שיטת הרמב"ם דבאמת גם הוא סב"לכעין סברת
הט"ז ,אלא דהרמב"ם סב"ל רזהשייך רק בנוגע למצוה שמפורש
בתורה ההיתר ,אבל אם נהו סתם היתר מפורש אבלאינוענין של
מצוה לא שייך כלל זה ושפיר יכולים חכמים לאסרו ,וכיון
שנתבאר דהקטר חלבים ואברים אינו אלאדין היתר שלא יבוא
לידי נותר שפיר סב"ל להרמב"ם דבזה יכולים חכמים לגזור
שצריך להקטיר לפני חצות( ,וראה תוס' ב"מ ע ,א ,בד"ה תשיך
די"ל שהתוס' שם סב"לכשיטת הרמב"ם דכלל הט"זשייך רק במצוה
ולא בהיתר ,שכתבודכיון דמצוה מן התורה לחסר ממון עכו"ם לא
הי' לחכמים לאסור ריבית עכו"ם עיי"ש ,משמע דזהו רק משום
שהוא מצוה עיי"ש).
ובהערה  4כתב דלכאורה נראה דאדה"ז לא סב"ל מכלל זה,

דבסי' תקפ"ח סעי' ד' כתב דיו"ט של ר"ה שחל להיות בשבת אין
תוקעין בשופר כו' ולמה אין דוחין איסור קל כזה (עובדין
דחויך כמו שדוחין אותו בכל יו"ט של ר"ה הואיל ואין בו שבות
גמור,לפי שהכלחייבין בתקיעת שופר ואין הכל בקיאין בתקיעת
שופר ,גזירה שמא יטלנו בידו וילך אצל הבקי ללמוד ויעבירנו
ד"א ברה"ר ,עכ"ל ,וממ"ש "ולמהאין דוחין איסור זה מפני מ"ע
של כמו שרוחין אותו בכל יו"ט של ר"ה הואיל ואין בו שבות
גמור" משמע דאילו הי' שבות גמור הי' דוחין אותו ,ולפי הח"ז
בכל אופן אי אפשר לדחות אותו עפ"י הכלל דכשמפורש בתורה
ההיתראי אפשר לחכמים לאסרו (כן נראה כוונת ההערה)וסיים
שם דעצ"ע.
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והנהאיתא בפסחיםכג ,א,והרי שרצים דרחמנא אמר שקץ הוא
לא יאכל ותנן צידי חיה ועופות ודגים שנזדמנו
טמאין מותרים למוכרן לנכרים נוקשיא להו להזקי' והן לר'
אבהו שהרי צ"ל אסורין בהנאה~ ,שאני התם דאמר קרא "לכם"
שלכם יהא ,אי הכי אפילו לכתחילה נמי שאני הכא דאמר קרא
"יהיו" בהוייתן יחו ,וכבר הקשו המפרשים בלשון המקשן "אי
הכי אפילו לכתחילה נמי" דלכאורה מהשייך קושיא זו רק לפי
תתרצן ,דלכאורה גםלפי סברת המקשן דלאיאכלהיינו רק אכילה
ולא הנאתיש להקשות דאפילו לכתחילהנמי ,ולמה רק כשתירץ
התרצן דכתיב "לכם" קשה דאפילו לכתחילה נמי.

להם מינין

והנהלפי הכלל של הט"ז מובן בפשטות כוונת המקשן"איהני
אפיל לכתחילה נמי" ,דבשלמא אי גימא דלא יאכל היינו
אכילה ולא הנאה ,נמצאדאין מפורש היתר הנאה בתורה לכןשפיר

רק

אפ"ל דחכמים גזרו ואסרו לכתחילה ורק בנזדמן להן מותר ,אבל
לפי התרצן שכתוב "לכם" שהתורה גופא התירה הנאה בהדיא א"כ
אפילו לכתחילה נמי כיון דאי אפשר לחכמים לגזור על מה
שמפורש בתורה להיתר ,ועי' גם בתור"פ כאן שכ"כ ,ועי' גם
בגליון המהרש"א כאן.

אלאדלפי הנ"ליוצא דלשיטת הרמב"ם ליכא לתרץ הגמ'ד"אי
הכא" כנ"ל,כיון דהא כתיב "לכם" אינומידי דמצוה אלא היתר
הנאה בלבד ,וא'!כ שפיר יכולים חכמים לגזור לכתחילה לעשות
עמהם סחורה וא"כ מהו "אי הכי" ,וכן לפי המבואר לעיל דגם
אדהייז לכאורה לא סביל מכלל זה וזהו אפילו במידי דמצוה
כתקיעת שופר הרי אין יכולים לתרץ כנ"ל ,וצריך לתרץ באופן
אחר ,וראה שפ"א שתירץדאינימא כסברת המקשן דלאיאכל כולל
רק אכילה ולא הנאה י"ל דמ"מ מונח בזה גם לעשות סחורה
לכתחילת כיון דזהו פרנסתו ובא עי"ז לאיסור אכילה ,משא"כ

בנזדמנו לו דאי"ן פרנסתו מותר ,אבל לפי התרצן דלכם עקר
לגמרי האיסור הנאה נמצא דליכא שום מקור לאסור סחורה ולכן
מקשהאי הכי אפילו לכתחילה נמי עיי"ש.

ולפי מה שנתבאר בהשיחה דהקטר חלבים ואברים כל הלילה
הוא רק היתר ולא מצוה ,לכאורה יל"ע מלקמן עת ,ב ,אמר ר"ש
בא וראה כמהחביבהמצוה בשעתה דהקטרחלביםואברים אף דאפשר
כל הלילה מ"מ ה"ז דוחה שבת עיי"ש ,ולפי הנ"ל נצטרך לומר
דמזהישראי' רק במקום דאם לא יעשנה בשעתהיש רק היתר ולא
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מצוה ,וראהמאירי לקמן סח ,ב ,בהמשנה ובלח"מ הל' קרבן פסח
פ"אהי"ח שכתבודחביבה מצוה בשעתהאמרינן רקכשעיקר המצוה
הוא ביום ,ובתוספתא ערכין סופי,ב אמר דהקטר חלבים ואברים
כשרים במוצ"ש אמרה תורה ידחו את השבת בזמן ואל יקרבו
במוצ"ש בלא זמנו ,ורא אנצקלופדי' תל' כרך י"ב ע' תק"ה,
ויל"ע
 ,אם זה מתאים גםלפי המבואר בלקו"ש דבלילהאינו אלא
היהר; ונפק"מ להלכה מתי גימא חביבה מצוה בשעתה.
ובלקו"ש ח"ז ע'  210וכן בהתוועדות ש"פ בחוקתי תשמ"ט
ביאר פלוגתת רש"י והרמב"ם באופן אחר ,דרש"י סב"ל דבהקטר
חלבים ואברים לא גזרו חכמים כיון דכהניםזריזין הן ,וממשיך
לבאר שם איך טעם זה נרמז בלשון רש"י שם (משא"כ באכילת
קדשים י"ל כיון דוה כולל גם אכילת ישראל לכן לא חילקו
וגזרו גם באכילת כהנים ,כמ"ש בס' משנת רבי נתן ריש ברכות)
וראה גם בשו"ת הרמ"ע מפאנו סי' א' שכן ביאר דעת רש"י
שכהניםוריזין הן ,משא"כ הרמב"ם סב"ל דהכא גזרודהרי חלבים
אלו היו צריכים להיות נקטרים ביום לפני תמיד של בין
הערבים ,ואם נשתהו בלילה הרי מוכח דכהנים אלא אינם זריזין
לכן צריכים לגזור עד חצות ,והביא גס מלקמן פה ,א ,בתוד"ה
דבני חבורה עיי"ש.

ולפי ביאור זה ליכא הכרח דרשני סב"ל ככללו של הט"ז,
כיון שיש לומר דטעמו בברכות הוא משום דכהנים זריזין הן,
אבל מ"מ לפי הרמב"ם אכתי מוכח דלית לי' ככללו של הט"ז
י אפילואי סביל להרמב"ם דכאן
במידי שהוא היתר ולא מצוה,כ

ן הן כנ"ל ,מ"מ אכתי אין יכולים חכמים
לאשייך כהניםזרייי
בחלק
בתורה
ם
ג
,
ר
ת
י
ה
ל
מ"ש
לאסור דבר שמפורש
ל
"
צ
כ
ע
ו
ז'
לפי
שהרמב"ם חולק בנוגע להיתר וסב"ל דרקבידי דמצוהאיןיכולים
לאסורכפי שנתבאר.

ובלקו"ש חכ"ז פ' צו (ב) ע'  38בהערה 13ציין שם לפיהמ"ש
להרמב"ם טיט מ"ו שכתב דהקטר חלבים ואברים עד חצות להרחיק
מן העבירה נרמז בקרא ,דדריש שיש בוקר אחר וזהו חצות
עיי"ש ,ולפי"ז יש מקום לומר דבאמת גם הרמב"ם סב"ל לגמרי
ככללו של הט"ז דאפילואני הוא רק היתר בלבדאי אפשר לחכמים
לאסור ושאני הכא משום שיש ע"ז רמז בקראכעין המבואר הכא
ו בהוייתן תהא ,וכ"כ בס' ניצוצי אור ברכות
בגמ' דכתיב יהי
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שם ,ובלקו"שחייגאולי סב"ל דרמז זה הוא רק אסמכתא ולכן גם
עם זה לאהי' כח ביד הכמים לאסור.

ובשו"תבית הלוי ח"אסי' ל"ד חידש פירוש חדש ברש"יריש
ברכותדדייק למה נקט רש"י שם בלשונו רק "הקטר חלבים" דלא
גזרו כלום ולא נקט גם "אברים"! ומבאר דסב"ל לרש"י דרק
בחלבים לא גורוכיון דכנ"ל זהו החלבים מקרבנות של היום שיש
כבר עליהם הגבלת התורה דעליה השלם כל הקרבנות כולם לפני
שלבין הערבים ,אלא רק ניתותרו (כמבואר לקמן נט ,ב),
במילא בזה סב"ל דלא שייך שחכמים יעשו ע"ז סייג עד חצות
כשכבריש לו בזהסייג מדאורייתא ,משא"כ באברים דליכא עליהם
שוכסייג וכשרים כל הלילה בזה מודה רש"י שישסייג דחכמים
עד חצות ,ותירץ בזה כמה קושיות לשיטת רש"י ,ועי' גם באור
שמח הל' מעה"ק שם שדייק ברש"י דנקט חלבים ולא אברים.

תמיד,

דלפי דבריו יוצא דגם לרש"י נצטרך לומרכפי שנתבאר בח"ג
לשיטת הרמב"ם דבדבר שהוא רק היתרואינו מצוהיכולים חכמים
לגזור ,ולכן גזרו באברים עד חצות ,ואכתי י"ל דבמידי דמצוה
סב"ל לרש"י דאי אפשר לגזור.
וראה רש"י קהלת יב ,י"א" :דברי חכמים שעשו סייג וכו'
כגון אכילת קדשים עד השחר והם אמרו עד חצות ,וק"ש דערבית
כמו כן" דלכאורה מדלא חשיב רש"י גם הקטר אברים דבא ביחד
במתניתין דברכות ,לכאורה משמע שלא כהבית הלוי.
* * *

הענין ד"ל"ג בעומר  -חי אייר"
הרב ברוך טראפלער
 -.ברוקלין גן- .

כ"ק אדמו"רנשיאדורנו מבאר בלקו"ש חכ"בשיחתל"ג בעומר
על הקשרבין הילולא דרשב"י בל"ג בעומר להא דבאותויום פסקו
תלמידי ר"ע למות  -שעבודתו של רשב"י ,אשר באותו יום
מתייחדים "כל מעשיו יחורתו ועבודתו אשר עבד כלימי חייו"
ומאיר בגילוי רב ,היתה עבודה שפעלה את הענין ד"פסקו
מלמות" ,היינו שאצל תלמידי ר"ע הי' רבוא בלי שוב משא"כ
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ברשבייי הנה הרצואשהגיעאליוע"י המערה פעלה אצלו דוקא שוב
וחפש לתקן העולם "אמר איכא מילתא דבעי לתקוני".
וממשיך שזהו הענין דח"יאייר שנותן חיות בהעבודה דחודש
אייר שכנגד מדת הגבורה ,היינו של"ג בעומר  -ח"י אייר-
נותן היות שתכלית ומטרת הגבורה ההעלאה וחרצוא תהי' ח"י

חיינו,השוב.

אמנם לכאורה צ"ע דהלא מבואר בגמ' המובא בראש השיחה
"שמתו מפסח ועד עצרת" (יבמות ס"ב) וא"כ נמצא שהפעולה דל"ג
בעומר לא תקנה בשלימות את ענין הטוב ורק לזמן קצר הי'
ן בשו"ע אדמוה"זסי' תצ"ג ,ובביאור הלכה
היפסקו מלמותיאיי
שם בשיטה חשני' עיי"ש) ,ועכ"פ ההלכה לדעה השני' היא ,ל"ג
בעומר ממשיכים בדיני חאבילות (ובשו"ע נפסק שאדם יכול

להחמיר כשני הדעות והמנחגים)ו

והביאור הוא שאכן ל"ג בעומר לא פעל תיקון שלם "עד עצרת"
שאז פסקו לגמרי כיון של"ג בעומר עיקר ענינו הי' הסתלקות
[עיין במאמרי אדמוה"ז תקס"ב עמוד ת"ל ,ודוקא בחג השבועות
שבחודש סיון שכנגד מדת התפארת ,ולא גבורה כמו חודשאייר,
נפעלה היישוב" בשלימות .וזהו הענין דחג השבועות שמוצאים בו
הסתלקותם דדהע"ה והבעש"ט ומיד פועל הרצוא הזה את חפצת
המעיינות של פנימיות התורה (עבודת הבעש"ט) כמעיין שנמשך,
היינו השוב ,שזהו הענין ד"וירד הוי' על הר סיני" שהוא עיקר
הענין ,דחג חשבועות.
ואגב יש לומר בנוגע להמבואר בהשיחה שענין המיתה הוא
הרצואוצ"ל השובדוקא,שזהוהענין דפרה אדומה שמטהר מטומאת
מת ענין הרצוא בלי שוב והיינו שמראה על גודל הענין דרצוא
כשמזה נמשך דוקא השוב וזהו הענין דשריפת הפרה וכו' רצוא,
ונתינת מים חים אל כלי דוקא,ענין חשוב ,ותמים מתערבים עם
האפר שצ"ל רצוא ושוב ודו"ק.
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נג ל ה
---החיוב דשלמי שמחה ברגלים (גליון)
הח' יהודה פלדמן
 תלמיד בישיבה-במאמר דאחש"פתשכיידבשוליהגליון (משיחת אחש"פ תשכ"ד)
נשיצא לאור לראשונה לקראת אחש"פ השתא] נדפס (מהנחה בלתי
מוגה) ביאור כ"ק אדמו"ר במ"ש רבינו הזקן בד"ה ויהי הענן
תקס"ח שלאהי'חיוב הקרבתשלמי שמחהבשביעי של פסח,ומביא
קושיית הר"ג מדובראוונא על זה ,ומיישב
חרמב"ן
בחידושין לסוכה ,שדוקא שמיני עצרת שהואלרפגיל בדפבנריי עצמויש
בו חיוב שמחה לעצמו (גם לקטן שנתגדל בחוה"מ) משא"כ בפסח

שכל הימים הם
תוש.לועמייין"ש.דראשון ,ושובאין חיוב שמחה בשביעי
פסח
עצמ

של

מצד

אמנם לכאורה עדיין צריך ביאור ,דכשמעיינים בלשון רבינו
הזקן במאמר דתקס"ח שם (ובאריכותיותר בדרוש אדמו"ר האמצעי
הנדפס במאמרי אדמו"ר האמצעי ויקרא) נראה שמביא שם מלשון
המשנה בסוכה "ההלל והשמחה שמונה" ,ומזהמדייק רבינו הזקן
דחיוב זה הוא רק בסוכות ולא בפסח ולכאורה צ"ב (א) מחו
מקור דיוק זה (ב) מהו הקשר להלל.

ואולםראיתי שהביא חראי"בגערליצקישי' מספר משנותיעבץ
לדב"צ זולטי ז"ל ,שפירש דברי המשנח הנ"ל באופן זה ממש,
דמלשון המשנה "ההלל והשמחה שמונה" מוכחדחיוב שמחח דומה
לחיוב הלל ,דכשם שיש חיוב הלל בסוכות בכליום כך גם חיוב
שמחח הוא בכליום ,כשם שחלוקים בקרבנות ,משא"כ בפסח דהוה
כיומא אריכתא .ולפי זה נמצא ,שרבינו הזקן רמז לביאור זה
ע"פ נגלה במאמר הנ"ל .והוא פלא.
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שו נ  1ת
---תיקון העירוב

ברחבת 770

-

חלק שני
הרב שלום דובער לוין
 -ברוקליןנ.י-.

בגליון הקודם ביארתי את השקו"ט שהיה בתיקון העירוב
ברחבת  ,770במדריגותהנגיסה הראשיתלביה"כ (היוצאת מהאולם
שתחת המרפסת).

נסקור הפעם את השקו"ט א) בקשר לתיקון העירוב להתיר
הטלטול במרפסת הגדולה שנבנתה בחזית בית הכנסת .ב) בקשר
לתיקון העירוב להתיר הטלטול ביציאה המערבית צפונית של
ביהכנ"ס (שמשם היה הרבי נוסע לאוהל).
בקשר למרפסת הגדולה ,שהיא פרוצה במילואה לצד רחוב
קינגסטון ,יש רבנים הפוסקים שהמדרגות עצמן נחשבות כמחיצה
גמורה ,כיון שהיא מתלקטת עשרה טסחים מתוך ד' אמות.

אמנם יש רבנים הפוסקים שהמדרגות אינן נחשבות כמחיצה
גמורה ,אף אם הן מתלקטות עשרה טפחים מתוך ד' אמות,כיון
שנוח להלך בו.

שהרי זה לשון שו"ע רבינו סי' שמה ס"ב" :אם הוא מגביה
י"ס מתוך הילוך ד"א הרי הוא כאלו זקוף ביושר ורה"י הוא
במקום גבהו  ...כיון שאין נוח להלוך בו .נראה מזה,
שמדרגות ,שנוח להלוך בהן ,אינן נחשבות מחיצה.
ויש רבנים המחלקים בין אם המדרגות הן רחבות פחות מג'
טפחים ,שאז אומרים לבוד ביניהם ,וכל המדרגות נחשבות
כמדרון ,ובין אם הן רחבות יותר מג' טפחים ,שאז אין
אומרים לבוד ,וכל מדריגה היא מקום בפני עצמו ,שאין בו
מחיצה עשרה טפחים.

וזה שנים רבות חיפשנו בספרים הקדמונים שיבארו דין
המדריגות ,ולא מצאנו .והוא פלא ,שהרי המדרגות היו

נהודות
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בכל התקופות ,וכבר בפרשת יתרו נאמר "ולא תעלו במעלות על
מזבחי" שמעמינה שהמדרגותהיו נהוגות ,ובמסכת מדות נמנו כל
המדרגות שהיו בבית המקדש ,ואיך זה לא אשתמיט שום תנא
ואמורא או פוסק ראשון או אחרון להודיענו דין המדרגות ,אם
נחשבות כמחיצה.

הראשונים שמדברים בזה הם הרבניםבני דורנו ,בס' נתיבות

השבת פט"ז ס"ה וס"ט .הוא כותב מדעת עצמו שזה תלוי אם
המדרגות רחבות ג"ט או לא ,וגם כותב מדעת עצמו שזה נוחלילך

במדרגות אין

מבטל את המחיצה .ובלשונו" :נראה  ...כן נראה

לכאורה  ...ולא מצאתי סיוע בזה.

אח"כ מביא שגם הגר"מ פרידמן שליט"א דעתו כן בקובץבית
תלמוד להוראה .ואילו הגר"י ראטה שליט"א דעתו שיש למדרגות
דין מחיצה הנדרסת מועיל.
והנה המדרגות של המרפסת שבחזיתבית הכנסת ,רחבות יותר
מג' טפחים .ולדעת כל הרבנים המנויים לעיל לא מהני.

נואפילו במדרגות שאינן רחבות ג' טפחים ,עדיין צ"ע איך
נחשבות למדרוןע"י לבוד .דבשלמטה אםיש בשיפוע שבין מדרגה
למדרגה פחות מג"ט ,אזי"ל דהוי כאילו נמתלא החלל שביניהם
והוי מדרון .אבל אם יש בשיפוע שביניהם יותר מג"ט ,איך נאמר
דהוי כאילו נתמלא .ואם רוצים לומר ,שע" לבוד נאמר שכאילו
למדרגהיהתחתונה ,זהיכולים
המדרגה העליונה בולטת לחוץ ושוה
לומר רק במדרגה אחת ,שעי"ז יצרפו שתי מדרגות להיות אחת,
ואין בזה גובה עשרה טפחים .ואם נרצה לצרף לזה גם את
ועדיי
המדרגה השלישית ,הרי היא רחוקה יותר מג' טפחים מהמדרגה
הראשונה .ויש להאריך בזה ,ואכ"מ].

כיון שהגענו לזה ,שבנידון דידן דעת רוב הפוסקים בני
זמנינו ,שאינה נחשבת למחיצה ,לכן השתדלו לעשות גם כאן צורת
הפתח .והיו בוט כמה קשיים ,ואח"כ נשבר ונשאר פרוץ.
אמנם כבר ביארנו בגליון הקודם ,שעכשיו הוסיפו באמצע
הכניסה לארכה ,הנקרא ייריילס" בלע"ן ,וא"כ נתחלקה הכניסה
לשני מבואות ,שכל אחת פחותה מרוחב עשר אמות ,וא"כ החליטו
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לתקן לכל אחד מהמבואות היתרשני פסים של משהו,וסגיבלי כל
חשש.

ב) עתה נבאר השקועם בקשר לתיקון העירוב להתיר הטלטול
ביציאה המערבית צפונית של ביהכ"נ (שמשם הרבי היה נוסע
לאוהל).

נתחיל עם התיקון שעשת הגרש"ז דווארקין ע"ח ,בכניסה
הראשית ל ,770-ששניהםהיו פרוצים במילואם לאיסטרןפרקוויי.
באופן שיבלטו טפח או פחות,ויהיושתי פסים של משהו שמתירים
הטלטול בחצר.

כאשר בנינו את הספריה ,הוספנו עוד כנסיה שלישית לחצר,
וגם שם עשינו באופן המיל .וכן הוא שם עד היום.

כאשר התחילו לבנות את ביהכ"נ מחדש ,הרסו כותל אחד של
הכניסה ובנוהו מחדש בלי אווזה 3ליטח ,בצורה כזאת:
המדרון העולה למרפסת

המרפסת

הכניסהלביהכ"נ

לפי הנראה בפשטות ,אין צריך כאן שום תיקון ,כי
שבצורח החדשה חסרההבליטהשבפינת החצרהימנית ,וכאשר האדם
עומד באמצע החצראינו רואה שום בליטה אולחי לצדימין .מ"מ
הקיר החיצוני של המדרון העולה למרפסת ,הוא עצמו פס היותר
אף

מועיל ,אף אםאינו נראהלמי שעומד אצל הכניסה לביהכנ"סליד
הקיר.

וכיון שיש כאןשני פסים ,וביניהם פחות מעשרה אמצותנבין
הקיר,החיצוני של המדרון (כלומר ה"ריילס") ובין הבליטה של
הלבנים שלצד שמאל יש  466ס"מ ,שהוא לכו"ע פחות מעשרה
אמות] ,מהניבלי כל חשש.
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מ"מ רצו להוסיף תיקון נוסף ,ועשו צורת הפתח .וכבר נת"ל
בגליון הקודם שהתיקון מהני רק לכמה שיטות .ולכן היתה
ההחלטה להמשיך ה"ריילעס" שיבלטו קצת יותר מהכותל ,באופן
ששתי הפסים יבלטו באופן הנראה וגלוי לכל.
ג) אחר ביאור השקו"ט ותיקון העירוב ברחבת  ,770הנה כל
זה הוא רק תיקון הפסים וצורת הפתח .אמנם כיון שיש בבנין
ובחצר  770כמח דיורים צריך לתקן גם עירוב חצרותע"י פת.

בשנים הראשונות של  770היה

הר"ש ע"הלויטין דר ב770-

(במקום שעתההיאספרייתהישיבה) ,והואהיה מתקן העירוב בכל
שנה,,ובחדרו היתה מונחת הפת.

אחרי שבנו פתח בין בנין הספריה ב 766-ובין  ,770ורצינו

לטלטל בשבת מ 770-לספריה ,התחלתי לתקן העירוב חצרות בכל
שנה ,והפת (מצות) היתה מונחת בספריה.

כעבור שנים ,ביקש הרש"י שי' חדקוב לתקן שיוכלו בשבת
לטלטל גם מביתו ל .770-מאז הוא מתקן כל שנה את העירוב
חצרות ,שמונח בביתו.

והסיבהשראיתי לבאר זאת,כי סוכ"סעי"ז נחשבכאילו כולם
מעורבים יחד לביתו הנ"ל ,וראה שו"ע רבינו סי' שמו ס"ן כמה
דינים אודות הבית שמניחים בו העירוב ,לכן נראה שדבר זה
צריך להיות ידוע לאנשי החצר.

* * *

הבאת בתו הקטנה לבית הכנסת

הרב יהושע פרנקל
 ברוקלין נן- .בספר "החינוך והמחנך( ,1לקט הוראותבעניניחינוך מאת הרב
חמ"א חדקוב ע"ה) שיצא לאור לאחרונה ,בפרק יב בתחילתו

איתא

:

לפעמים מביא האב אתביתו הקטנהלבית הכנסת .הוא אמנם
עושה זאת מטעםחינוך נשכן האם אינה יכולה לבא לבית הכנסת],

,

!*7

אן"
1 4נ 1הנסוע

האטים,

ט גם הילדה הקטנהביותר גדולהביותר מאשר התמונה הגדולה
ביותר (של אשה) .עכ"ל.
ולכאורה צ"ע אם הוראהזונוגעת למעשה שכןראינו אשר כ"ק
אדמו"ר נשיא דורנו ח" תמיד מעודד ומהזק ילדות קטנות שהיו
בבית הכנסת בין האנשים .והענין השני שכותב אודות תמונה
לכאורהאין לו הבנה .ואבקש מקוראיהגיליון לבאר כוונתו.
* * *

"בענין ונאכל שם מן הפסחים ומן הזבחים
הרב דוד מרקוביץ
 - :ברוקליןנ.י-.
,
בןקו"ש הל"ד שזכינוין4צא לאור לאחרונה ,ב"פתה דבר",
'כתבו
ןהמערכתביייהי רצון"ל ש"כ"ק אדמו"ר מלך המשיה יקום
ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו הקדושה ,ו"נאכל שם מן
הפסחים ומן הזבחים" בשנה זו ממש" עכ"ל.

ובחערח ' :6יברכת אשר גאלנו בהגש"פ (כקביעות שנהזו שהל
במוצאי שבת  -ראח הגש"פ הוצאת קה"ת ע' לג)".
ולא זכיתי להבין כוונת המערכת ,שהרי זה שאוכלים "מן
הפסחים ומן הזבהים" הוא רק כשהל ערב פסה בשבת ,דכשיבוא
משיה צדקנו לאיקריבו את הפסה בט"ובניסן (יום השבת בשנה
זו) ,ומה שאנו אומרים כן בנוסה ההגדה הוא רק בהול לארץ
משום ספיקא דיומא ,אבל הקרבת הקרבנות בביאת משיה צדקנו
תהי' בארך הקודש ,ששםאין אומרים זהאפילו כעת בזמן הגלות.
וטע.

לע"נ

הרה"חרי אברהם בן ישראל מ
תשל"אאיר הלוי
נפטר י"טאייר
נדפס ע"י בני משפחתו שיחיו

לזכות

החתן הת' יואל זאבשי'דריזין

והכלה מרת דבורה לאה תחי' בעלינאוו
לרגל באו בקשרי השידוכין ביום ה' ח"י ניסן
ל"ג בעומר היתשנ"ה

נדפס ע"
יוגתו שושנה שיחיו דר
הרה"ח הרה"ת ר' שלום בער וז

