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לקוטי שיחות חלק י"ח שיחה ד' לפרשת קרח
[ראה הקונטרס שיצא לאור לקראת ש"פ תרומה תשפ"ב ,בקשר ללקו"ש חלק ט"ז שיחה ג' לפרשת תרומה]
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פענוח
מתוך ליקוט מענות קודש תשל"ו-תשל"ז
א.
[לאחר ש"פ דברים ,ד' מנ"א ,תשל"ו]
מענה להמזכיר הרי"ל גראנער על שאלתו בהמדובר בהתועדות ש"פ דברים" :הוקשה בדברי הרמב"ם שמזה
שכותב במק"א שבעה שערים היו בעזרה ואח"כ כותב על חמשה שערים של העזרה שמרו הלוים ,דלכאורה
זוהי סתירה בדבר שבמציאות וזה אי אפשר .ונתבאר שהמחלוקת בין התנאים לכמה הי' דין של שער וכו' .אבל
הרמב"ם (בפ"ח) לאחרי שכותב על חמשה שערים שמרו הלוים ממשיך "שהרי הכהנים שמרו" – על שאר ב'
השערים ,ועפי"ז מלכתחילה אין סתירה בלשון הרמב"ם" (מצילום כתי"ק – תשורה פלדמן י"ז סיון תשע"א ע'
:)12
על מה שכתב" :אבל הרמב"ם כו" – כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בעיגול תיבת "הרמב"ם ",וכתב:
ה"ז פי' הגמרא (ופיה"מ – לדעת חכמים שהוזכרו בההתועדות .ולא שייך כלל [זוהי סתירה בדבר שבמציאות]
ב.
[לאחר ש"פ דברים ,ד' מנ"א ,תשל"ו]
מענה להמניחים על שאלותיהם בהתועדות ש"פ דברים" :נתבאר במשנה דמדות (פ"א מ"ד) דשבעה שערים
היו בעזרה ,דלכאו' הוא בסתירה למשנה א' שם "חמשה על חמשה שערי העזרה ",וכקושית הגמ' (תמיד כז,
א) .ובפיהמ"ש להרמב"ם (משנה א') מפרש ד"מה שאמר כאן חמשה שערי העזרה הוא לדעת ת"ק כו'" (כתי'
דרבא בתמיד שם) .והיינו דאף שממשיך "ולדעת החכמים הי' המשמר על ה' שערים מן הז'" (כתי' דאביי שם),
מ"מ ,המשנה (דחמשה שערים) היא לדעת הת"ק.
ועפ"ז קשה ברמב"ם הל' ביהב"ח ,שבפ"ה ה"ד כתב דז' שערים היו בעזרה (כדעת חכמים) ,ובפ"ח ה"ח מעתיק
לשון המשנה (דקאי לדעת ת"ק כנ"ל) "על חמשה שערי העזרה"?
האם נרשם נכון – שהרי מפורש בפ"ח שם "שהרי הכהנים שומרים על שער המוקד ועל שער הניצוץ"?
(בהר המורי' פ"ח שם כתב דביד אזיל לתי' דאביי ,וחזר בו ממ"ש בפיהמ"ש).
וגם :איך מתורצת קושיא הנ"ל ע"פ הביאור בהשיחה (ע"ד מ"ש בתוס' כתובות קו ,א ד"ה שבעה?) שהמחלוקת
היא לא במציאות ,כ"א כמה מהפתחים הי' להם דין שער?".
מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א (מצילום כתי"ק – תשורה פלדמן י"ז סיון תשע"א ע' :)13
[ ]1על מה שכתבו" :ובפ"ח ה"ח מעתיק לשון המשנה" – סימן שני קווים תחת תיבת "לשון".
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[ ]2על מה שכתבו" :האם נרשם נכון – שהרי מפורש כו'" – מחק את התיבות" :האם" ",שהרי"; סימן בחץ את
התיבות "נרשם נכון" ,וכתב:
[נרשם נכון –] ואם משום דמפרש [בפ"ח שם "שהרי הכהנים שומרים על שער המוקד ועל שער הניצוץ"]
הולל"פ כן גם בפיהמ"ש ,ולא לאפושי מחלוקת (ובנדו"ד – לחדשה)
[ ]3על מה שכתבו" :וגם :איך מתורצת קושיא הנ"ל כו'" ,כתב:
[מתורצת קושיא הנ"ל] בהש"ס ופיה"מ [ע"פ הביאור בהשיחה  . .שהמחלוקת היא לא במציאות ,כ"א כמה
מהפתחים הי' להם דין שער] ובמילא צריך שמירה,
ועד"ז ברמב"ם דבפ"ח מדבר בדין שמירה משא"כ [שבפ"ה ה"ד] דמדבר בפרטי הבנין ,ובנוגע לשערים וגובה
כו' ובזה כל הז' שווין
עפכהנ"ל – יובן שינוי הרמב"ם בהל' ביהב"ח פ"ח ה"ח מלשון המשנה רפ"א בית הניצוץ כו' המוקד (וכביה"ב
פ"ח ה"ה) ,לשער המוקד כו' הניצוץ (כשם מ"ד) .ולכן לא פי' בפיהמ"ש כנ"ל – שהרי כתוב בית.
ועצ"ע המשנה פ"א מ"ה "והלוים מלמטן" דלא כפיה"מ (מ"א) ודלא כביהב"ח (ה"ח) ודלא  . .כאביי!
ועוד להאריך בכ"ז –
וכנראה לא שמו לב לכ"ז!
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הגהת הרבי על הנחת השיחה (בו נכלל גם מענה ב' הנ"ל)
[מצורף כאן רק חלק השייך לעניננו]

 . .לכו"ע זיינען געווען י"ג שערים אין גאנץ הר הבית . .
___
*) ואם משום ואף דמפרש בפ"ח שם . .
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 . .שבועות יז ,ב .וראה מנחות כז ,ב .מנ"ח מצוה שס"ג . .
___
*)  . .ועצ"ע המשנה פ"א מ"ה "והלוים מלמטן" דלא כפיה"מ (מ"א) ודלא כביהב"ח (ה"ח) ודלא  . .כאביי!
והרמב"ם לא הביאו וראה מל"מ (ביהבח פ"ח ה"ד).
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