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בס"ד
בזה הננו מדפיסים משיחת כ"ק אדמו"ר שליט"א דש"פ
תשא בקשר לההערה ב
שליט"א.גליון הקודם סי' יט ,השיחה הוגהה ע"י
כ"ק אדמו"ר
המערכת

א .כאן המקום זי
ך צו אפשטעלן אויף דעם.וואס מ'האט .
געשריבן און
און געבראכט ראיות אין דעם וואס
געדרוקט~
מיהאט גערעדטנ אז
דער פירוש אין "עד מתי" איז ,ניט
היכי
מ
חיתי געזאגט וכיו"ב ,נאר אז מ'דארף דאס תובע זיין און
מאנען בא דעם אויבערשטן וכו'.
כמדובר כמ"פ ,בשעת גרויסע טומלען זיך אין אן ענין,
כדאי אמאל פרעגן דעם פשט ביי א בן חמש למקרא.
בשעת מ'וועט פרעגן בא א פיבף יאריקן קיבר צי "עד
מתי" איז א בקשה מהיכי תיתי ,מן השפה ולחוץ וכיו"ב  -וועט
ער גלייך ענטפערך אז פירוש המלות בפשטות אין "עד מתי"
איז אז מ'מאנט סיט א תביעה גדולה ווייל ס'איז נוגע  -ניט
מהיכי תיתי ומן השפה ולחוץ " -ביז ווען'ע
הפטורה3
אז
ב .און ווי עם שטייט אויך אין היינטיקער
בשעת אידן האכן עובד געווען לבעל,
האטסעיאפלייהםו".הנביא זיי
געזאגט" 4עד מתי אתם פוסחים על שתי ה
וועט מען דא א פרעגט טאן דעם פשט ביי א קינד; צי
האט אליהו הנביא געזאגט די אידן וואס האבן געדינט לבעל
די וועטער "עד מתי" גלייכגילטיק ,אלם א סיפור הדברים:
הערט זיך איין אידן ,אזוי ווי איר זייט ראך אן "עם חכם
ונבון" 5פאסט עס פאר אייך ניט אז איר ואלט זיין "פוסחים
על שתי הסעיפים"  -דינען לבעל און צו דעס אויבערשטו.

יעדערער וואס טראכט וועגן פשטות הכתובים ,און טראכט
אין "ואהבת לרעך" ובפרט "כמוך" 6ועאכו"כ ביי
 פארשטייט ,אז בשעת אליהו הנביא האט געזען אז "עזבכם אתמצוות ה' ותלך אחר הבעלים ,,האט ער זיכער געשריען מיט
דער גערסטער צעקה "עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים",
ווייל ס'איז אים געווען נוגע בנפש .און ניט אז ער האט עס

אליהו הנביא

-------------- )1הערות וביאורים  -אהלי תורה דשבוע זה (גליון כד
(רכג) סי"ט).
 )2שיחת ש"פ משפטים ,מבה"ח אר"ר סי"פ .

ואילך.
ד,ו.

")

 )3מלכים-א ח,כ  -לט.
קדושים יט,יח)7 .

 )4שם ,כא.

מלכיס שם ,יח.

 )5ואתחנן

געזאגט אלם מהיכי חיתי,

מן השפה ולחוץ ר"ל!

ועד כדי כך ביז אז דערפאר האט אליהו הנביא געדארפט
אויפטאן א חידוש און מקריב זיין בחוץ .8איז דאך פשוט אז
דער "עד מתי" איז אים געווען נוגע בנפש און ער האט עם
געשריען מיס רעם גרעסטן תוקף ,ביז גיין מקריב זיין בחוץ.
נאר דאב איז רער פירוש ע"ד הפשט  -און אזוי אייך
ע"ד הרמז ,ע"ד הדרוש ועאכו"כ ע"ד הסוד  -אין "עד מתי"
אז מ'שרייט עס מיט דער גאנצער שטארקייט ותביעה ,וניכאלד
אז ס'איז נוגע בנפש" ,עד מתי".
און ווי דער פירוש הפשוט (וגם ע"ד הרד"ס) איז אויך
אין דעם "עד מתי" וואט מ'האט געזאגט פרעה'ן - 9דאס איז
ניט אן אמירה מהיכי תיתי ,נאר ער האט עס געזאגט מיט א
תביעה הכי גדולה .ועד"ז וואו ע 0שטייט דער לשון "עד מתי".
ג .עד"ז איז אויך בנוגע צו "עד מתי" וואס שטייט (כמה
נוסחאות )10ב"תיקון חצות" ,וואס דאס איז דאך גענומען,
ווי אלע פיוטים אמיתיים ,פון תושב"כ ,תורה ,נביאים,
כתובים ,מדחז"ל וכו'  -אז דער פירוש בזה איז אז מ'מאנט
עס מיטן גאנצן תוקף ,ווייל ס'איז נוגע בנפש.
 ובפרט איינער וואס פראוועט בפועל "תיקון חצות"און וויינט אויפן חורבן ביהמ"ק וכו' ,דארף ניט האבן קיין
הסברה וואס ער מיינט מיט "עד מתי" .אז דאס איז ניט ח"ו
מהיכי תיתי און פון יוצא וועגן ,און דערנאך לייגט ער זיך
שלאפן ,נאר ער בלייבט אויף א גאנצע נאכט און לערנט
פנימיות התורה און נגלה דתורה עד אור הבוקר ,און דערנאך
גייט ער אין וואסער און דערנאך דאוונט ער "כעבדא קמי'
מרי'" 11און ער מאנט ווייטער "עד מתי"!
אבער אפילו אויב מיטראכט זיך נאר אריין קצת אין
ווערטער "עד מתי" ,קעך יעדערער פארשטיין
דעם פירוש פון די
פארשטייט בפשטות א בן חמש למקרא  -אז דאס מיינט
 ווי עסניט מהיכי תיתי נאר מיט אן אמת.
דעריבער איז ניט נוגע ברענגען ראיות לזה פון דעם
ארט צי פון א צווייטן ארט ,ווען דער פירוש אין "עד מתי"

-------------- )8ראה רמב"ם הל' יסוה"ת פ"ט ה"ג )9 .בא י"ג )10 .ומה
שאדה"ז לא הכניסם בסידורו  -י"ל שתוכנו כלול בריבוי
תהלים שהכניס אדה"ז בסדר תיקון חצות )11 .שבת
מזמורי
י ,רע"א .שו"ע אדה"ז או"ם מו"ס צה.

איז אזוי בפשטות .ראיות  -איז מהיכי חיתי.
אויב ער איז א איד אינגער בהבנה פאר פינך יאר אלט,
במילא פארשטייט ער נאך ניט רעם פירוש הפשוט איו "עד מתי",
און ער דינגט זיך אין דעם פשט בזה  -איז ער דאך אויד א
איד ,און עם רעדט זיך דאך וועגן פיר גאנצע יאר (ביז בן
חמש) ,ובפרט נאך אז שוין ווען התינוק מתחיל לדבר ואביו
מלמדו תורה - 12דעריבער רארף מען פאר אים ברענגען ראיות
מפורשות ,ווייל אויך אים דארף מען באווארענען; אבער
אויב ער איז שוין א בן חמש (עכ"פ) בהבנה עכ"פ בפשטות
הענינים  -דארף ער ניט האבן קיין הסברה וראיות וואס "עד
מתי" מיינט! דאס מיינט בפשטות אז א איד דארף מאנען און
תובע זיין כביכול בא דעם אויבערשטן :ביז ווען וועט זיך
שוין ציען דער גלות און וועט שוין קומען די גאולה?;
וכידוע דער ווארט פון כ"ק מו"ח אדמו"רנו בפי'
מארז"ל" 14אין לנו להשען אלא על אבינו שבשמים" ,15אז
ניט גוטע סימנים אויף עקבתא
דאס איז איינער פון
דיאז מ'דארף ניט סאן אליין און זיך
דמשיחא :מ'וועט ואגן,

"לייגן שלאפן"  -איז

דאס א

דבר היפך הטוב  -וואס איז

דער מדגיש זיין אז "אין לנו להשען אלא על אבינו שבשמים",
און א איד דארף גארניט טאן ח"ו ?...ומקרא מלא דיבר הכתוב16
וברכך ה"א בבל אשר תעשה ,נאר א איד דארף טאן כל התלוי בו,
ובכל מאדך דוקא .מקיים זיין תומ"צ אוך שרייעך אוך מאבעך
"ער מתי".

---------------

ת"ת לארה"ז בתחלתו )13 .סי

 )12ראה סוכה מב ,מע"א .הל!
השיחות הש"ב ריש ע' [ 17ושם הוא כאו"א) )14 .סוטה מט
ריש ע"ב )15 .כ"ה הלשון בס' השיחות שם - .גירסא זו ("אין
לנו להשען אלא") הובאה (מכת"י .וכ"ה באגודה) במסי סוטה
עם שינויי נוסחאות מתוך כת"י (ירושלים תשל"ט) .ובסוטה
שלפנינו" :על מי יש לנו להשען על אבינו שבשמים").
 )16ראה טו ,יח.

-
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ל ק  1טי שי

ז

חו ת

א.
כלקו"ש לפ' תשא ,מבאר בס"ב הג"פ שרשיי מפרש בפ'
תצוה ענין ואופן המשיחה ,והחילוק בין רקיקין לאהרן
והמזבח ,דלגבי הרקיקין (כט,ב) כתב רש"י "אחר אפייתן
מושחן כמיך כ"ף יונית שהיא עשויי כנו"ן שלנו" ,ובמשיחת
אהרן ,כט,ז) כתב" ,אף משיחה זו כמין כ"י" וכו'.
דהכוונה ברש"י מדוע כתב בל' חידוש אף משיחה זו
וכו'  -משום דכא בהמשך לרקיקין שמשיחתו בשמן זית ופרט
בעשיית הקרבן משא"כ משיחת אהרן שהיא בשמן המשחה,
ופעולתה "וקדשת...לכהן" .לכן הי' ס"ד לחלק ביניהס משו"ז
כ' רש"י אף משיחה זו וכו'.

ולא הבנתי דלאחר הביאור בהשיחה שרש"י בכל פעם שכותב
כ"ף יונית היא לא לתאר ציור האות אלא שאופן המשיחה שייך
לאות כ"ף המרמזת על ענין הכהונה ,ואח"כ בס"ת מבאר שגם
משיחת הרקיקין לא רק מכשיר הקרבן כנ"ל אלא המשיחה גומא
היא חלק מענין המילואים הפועלת קדושת אהרן "לקדש אותם
לכהן לי".
הדרא
א"כ
קושיא לדוכתא מדוע צריך רש"י לחדש אף
משיחה זו במשיחת אהרן ,דהא כ"ש שאם הרקיקין שהם רק קרבן
מ"מ מצד ענין הכהונה והמילואים הי' צ"ל דווקא בכ"ף יונית
א"כ עאכו"כ המשיחה של אהרן גופא שתהי' דווקא בצורה זו.
ואדרבה החידוש שצ"ל המשיחה בכ"ף מצד ענין הכהונה
והמילואים היא במשיחת הרקיקין ולא במשיחת אהרן ומדוע
כתב רש"י הל' אף על משיחת אהרן,
ועי' בהע'  17דלפ"ז הי' עדיין מקוס לחלק ,אבל לכאו'
זה דוקא קודם הביאור ,וכדמוכח משוה"ג להע'  ,51עיי"ש.

-

א' התמימים
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ב .כלקו"ש לפ' בא ש.ז .סעיף א' בא"ד מבאר הטעם למה-
מנה הר"ש מצות האמנת אלקות למצוה הראשונה וז"ל" :ווייל
די ידיעה וקיום פון כל המצות איו שייך נאכדעם ווי ס'איז
דא די ידיעה שיש שם אלוקה" (ומציין בהערה  12לסהמ"צ

להצ"צ מצות האמנת אלקוק בתחלתה).
וצ"ב דהא במצות האמנת אלקות שם מבואר בארוכה (פ"א
ה"ב שם) דעת מוני המצות כולל הרמב"ם שאין המצוה של האמנת
אלקות על מציאות ה' כי על זה לא שייך ציווי ואיו אנו
נצרכים לציווי כמבואר שם בארוכה בטעם הדבר אלא הציווי
הוא על ענין אחר והיינו (ע"פ נגלה  -ול האברבנאל)
פישנמצא וכו',
שהמצוה הוא להאמין שהוא ית' (שכבר ידענו
מחוייב המציאות וכל שאר הנבראים הם אפשרי המציאות ,או

ח

 -ויקהל ה'תשד"מ -

(לפי הקבלה והחסידות) להאמין שהוא למעלה מעלה ממדרגת
החכמה וכו' כמו שמבואר שם בארוכה ,וא"כ איך נאמר שהאמנת
אלקות הוא יסוד לקיים המצוות מאחר שמבואר שם גופא
שמציאותו והיותו מצוה מצוות אינו נכלל בזה הציווי.
חיים רפופורט
 -תות"ל - 770

נגלה

ג .בגמרא ב"ב לגיא בהסוגיא דקריבי' דרי אידי יש
בין ר' חסדא לאביי ורבא אם כשבסוף אודי לי' שהוא קריב
טפי אם חייב גם על הפירות .ובפי' הגמרא יש הרבה גירסאות
וכמה מהם מובא בתו .'0ולכאורה צריכים להבין שיטת הרשב"ם
שגורס הגירסא דלסוף אודי לי' דאיהו קריב טפי ,ויש עדים
שבכל הפירות כמו הגירסא השני' בתוס' אבל אינו מפרש כמו
שפי' התוטי שנאמן שלא אכל הפירות במינו שלא הי' צריך
להודות כלל ואודא ר"ח לשיטתי' דאמרינן מיגו במקום עדים
משא"כ אביי ורבא סברי דלא אמרינן מיגו במקום עדים .ואין
לפרש שהרשב"ם לומד כהפי' הראשון כתוס' שכאן מדובר שאמר
שנותן לו בחנם הואיל ואינו רוצה לחלוק עם ר' חסדא אבל
לא בשביל שהוא קרוב טפי ור"ח סובר שבזה שנותן לו הקרקע
אין שום הודאה על הפירות משא"כ אביי ורבא סברי כיון
דאודי אודי שזה הוי הודאה גם על הפירות .והרשב"ם יפרש
עד"ז גם אם אמר שהוא קריב טפי .שזהו דוחק גדול.
והנה הרשב"ם כתב וז"ל :וזה שמודה עכשיו הרי הוא
כנותן לר עכשיו את האילן מדעתו אף ע"פ שלא זכית בו מן
הדין עכ"ל וכן אח"כ כתב :כיון דאודי :דשלא כדין החזיק

מחלוקת

עד עתה ע"כ .ולכאורה לפי פי' הצפע"נ בהסוגיא (צפע"נ על
הרמב"ם נערה בתולה פ"א ה"א) יובן ויומתק הלשונות ושיטת
הרשב"ם .שמקשר זה בהאופנים שלומדים הדין דהודאת בעל דין
כמאה עדים דמי שהמהרי"ן לב לומד שזהו התחייבות והוה
כנותו מתנה והקצות החושן (סי' ל"ד ס"ק ד') לומד שזהו

נאמנות .ומפרש שזהו המחלוקת בין ר"ח ואביי ורבא שר"ח
סבר שהוא התחייבות והוה כנותן מתנה והיות שאינו רוצה לשלם
הפירות אינו צריך והנאמנות הוא רק אמכאן ולהבא משא"כ
אביי ורבא סברי שזהו דין דנאמנות וממילא מחויב הוא גם
למפרע ומחויב הוא על הפירות.
ולפי אופן זה יכולים לבאר שיטת הרשב"ם שכותב דכיון
דאודי דשלא כדיו החזיק עד עתה וממילא לאביי ורבא צריו
לשלם גם הפירות היות שהוא נאמן משא"כ ר"ח סבר שאע"פ
שאודי הוה כנותן לך עכשיו את האילן מדעתו והיות דהוה כמו

-
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ט

נותן והפירות אינו רוצה לשלם אינו מחויב על הפירות.

אברהם ווילשאנסקי
באגרות קודש לכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"ד אגרת תתקסד
ד.
כותב כ"ק אדמו"ר מהוריי"ץ נ"ע וזלה"ק :במצות החוקים אין
לנו רשות להרהר אחריהם ,זאת אומרת ,אשר גם באלו שאפשר
לבארם ולהסבירם גם בשכל האנושי הבה הוא דבר מותר ,כי
קיום מצות ה' אלוקינו צריכה להיות לא מפני חיוב השכל ,כי

אם לפי שהם ציווי ה' עכ"ל.
ולכאורה הרמב"ם בהלכות תמורה פ"ד ,הי"ג (וכן
בהלכות מעילה פ"ר ה"ח) כותב להיפוך וז"ל :ראוי להתבונן
בהם וכל מה שאתה יכול ליחן לו טעם תן לו טעם עכ"ל .ונמצא
מדבריו שביאור המצות (חוקים) בשכל אינו דבר מותרי אלא
אדרבא ראוי להתבונן בהם וכו'.
ומתרץ ע"ז כ"ק אדמו"ר שליט"א בהערה שם ,שזה שכתב
שביאור המצות בשכל אנושי הוא דבר מותרי היינו לגבי ענין
קיום המצות  -אך את טעמי המצות כולל רבינו בהלכות ת"ת.
ולכאורה צ"ל את דברי רבינו באגרות.
שיחות ,כ"ד טבת (ש.ז .מבאר כ"ק
ובפרט שבלקוטי
אדמו"ר שליט"א את המיוחד והמעלה שבש"ע האדמוה"ז  -שע"י
קיום ההלכות הפסוקות בלי ידיעת הטעמים אלא מתוך קבלת
עול  -כמובן שהוא מקיים את המצות ושומע לש"ע ,אבל זה
אינו מאיר בו ,וזאת חידש האדמוה"ז בש"ע שלו שזהו באופן
של "הלכות בטעמיהן" ,שהוא האיר גם את הענין של קבלת עול,
והיינו שגם בהלכה למעשה יש בה את טעמי ההלכות ,כדי שקיום
המצוה יהי' מואר בהבנה והשגה.
לפ"ז מצינו עילוי בקיום המצוות מתוך הבנה והשגה
רי
צר
ה
יך לבאר מה כוונת רבינו (באגרות) בכותבו שביאור
וא"כ
המצוות הוא דבר מותרי.
ולכאורה אפ"ל שרבינו אינו חולק על דברי הרמב"ם אלא
מדובר כאן על ב' מדרגות שונות ,ומר אמר חדא ומר אמר חרא
ולא פליגי.
דהנה בהמשך תרס"ו (עי שי,שכה) מבנאר שיש ב' דרגות
בעבד פשוט ,א .עבד פשוט שעובד רק מצד עול האדון שעליו
ולא מצד האהבה והתקשרות ,ולא בכדי לעשות נח"ר לאדון אלא
מצד יראת ועול האדון ,והעבודה היא בעול שאינו
חפץיןבזהלוכי
אין לו שום תענוג בעבודתו ,כמו"כ הוא ברוחניות שא
אהבה באלקות כ"א בחי' קבלת עומ"ש מפני יראת אלוקים שעליו

-

י
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ב .עבד פשוט שיש לו גם תענוג ונחויר בעבודתו ,אך אין זה
תענוג מצד אהבה אל האדון אלאזהו מצד שהפקיר את עצמו לגבי
אדונו ,ואין לו הח"ר של עצמו כלל ,כ"א הנח"ר של אדונו
הוא הנח"ר שלו ,כי אינו מציאות לעצמו.
והנה בלקו"ש הנ"ל דכ"ד טבת ,בהערה  22מוסיף כ"ק
אדמו"ר שליט"א - ,על הא רכתב בפנים ,שע"י הלכות בטעמיהן
מאירים גם את הענין של קבלת עול - ,ומוסיף בהערה שעפ"ז
ש לו תענוג .
תימתק האריכות בהמשר תרס"ו ע"ד עבד פשוט שי
לעבודתו  -דלכאורה מעלת העבד הפשוט הרא דוקא בהביטול
שאין לו שמחה ונח"ר לעצמו כלל ,וא"כ מהי ההוספה שמדגישים
שמעלת העבד הפשוט שיש לו תענוג בעבודתו? ומבאר כ"ק
אדמו"ר שליט"א שבביטול לחוד חסר ענין האור ,ובכל עבודה
נוגע ענין האור ,ולכן גם בעבר פשוט צ"ל המעלה שיש תענוג
בעבודתו ,אלא שכיון שהוא עבד פשוט לכן תענוג עבודתו אינה
שלו כ"א הנח"ר דאדונו.
ו
נ
י
ב
ר
ן
י
ב
ה
ר
י
ת
ס
ולפי הנ"ל יובן דאין
לדברי
דביי
הרמב"ם ,והיינו משום שהרמב"ם וכן ביאור כ"ק אדמו"ר
שליט"א בשיחה - ,הם להדרגא דעבד פשוט שיש לו תענוג
בעבודתו ,ולכן חשובים טעמי המצות כיון שהם מוסיפים אור

בהמצוה ובעשיית

המצוה.

משא"כ רבינו באגרות כותב להדרגא הא' דעבד פשוט שאין

לו שום תענוג בעבורחו ,ועבודתו היא רק מצד קבעומ"ש
גרידא בלי שום תענוג  -ולכן בדרגא זו טעמי
דבר מותרי.
ולפי הנ"ל יומתק עוד ענין ,דלכאורה תמוה מדוע כותב
כ"ק אדמו"ר מהוריי"ץ נ"ע שאפי' נשינולים להסביר את טעמי
המצות הרי זה מיותר  -ולכאורה אדרבה מה יגרע אם גם נדע
ונקיים גם מצו הטעם ,אך לפי הנ"ל יומתק ,שבדרגא של עבד
פשוט שאין לו עונג  -ענין טעמי המצות הוא מיותר כיון שאי
לו אהבה לאדון ,ואפי' לא עונג שבא מצד האדון (דרגא הב'
בעבד פשוט) ,א"כ כל עבודתו היא אך ורק מצד קבלת עול ולכן
כל טעם שהוא במצוה הרי הוא מיותר.
ולפי"ז יומתק גם לשון הרמב"ם שכותב ראוי להתבונן
בהם וכו' ,ולכאורה מדוע כותב הרמב"ם את הלשון ראוי וכו',
ולא מדגיש שצריך להתבונן וכו' ,אלא בודא גם להרמב"ם
טעמי המצות שייכים להלכות ת"ת ולא
לקיוםיהמצות (ועיין
בהערות וציונים לשו"ע אדמוה"ז ה' ת"ת להרב אשכנזי פ"א
המצות הוא

סעיף ד ,)22/ורק ראוי להתבונן ,והיינו שבודאי קיום
המצוה בלי הבנה והשגה זהו ג"כ טוב וכדרגא הא' בעבד פשוט,
וע"ז כותב הרמב"ם שראוי להתבונן ,והיינו כדי שקיום המצוה

-
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מואר בהבנה והשגה וכדרגא הב' בעבד פשוט.

מנחם מענדל גליצנשטיין
 תות"ל - 770ה.
הנה בענין נשיקת ס"ת כשמוציאין אותו מהארון מובא
בספר שערי אפרים שער י' סעי' ד' וז"ל" :וכל המתקרבים
אצלם נושקים הס"ת בפה...ואם אין יכול לנשק בפה ינשק
ביד" ובטעי' קטן ה' "אבל בספר עבודת התמיר כתב בשם ספר
ח"י שהוא מנהג בורות לנשק ביד ע"ש".
לנשקו
.
ד
י
ב
ולא
בפה
גם בספר החיים סי' י' כתב
(וא'
מהטעמים להסוברים בזה מצאתי כתוב כי הרי אין לומר
שקדושה מתדבקת בהיד כדי לנשקה ,או כדומה).
ולכאורה יש להביא ראי' שזה אין נקרא מנהג בורות ממה
שכתוב כלקו"ש ח"ו הוספות עי  415המסביר שם שיש אופן
נשיקה רק בתור "אות" ו"סימן" של קירוב ושל חיבה וז"ל:
ועפ"ז יובן זה מה שמצינו דגם בנשיקת מעיל ס"ת מתבטאת
חיבה גדולה ביותר  -אף שנשיקה זו היא רק כעין סימן בלבד
 כי הרצון לבטאות את החיבה באופן של "סימן" עכ"פ ,באהוא מצד האהבה עצמית שלמעלה מגילוי והרגש.
ועפ"ז שענין הנשיקה בס"ת הוא רק ענין של "סימן"
יש "סימן" לחיבת הס"ת
וייאות" ממילא מונן שגם בנשיקת
ואינה מנהג בורות.

היי

הרב ראובן שמואל לפידות
 ברוקלין נ.י- .ב" '0הליכות ביתה" על מצות האשה (שי"ל לאחרונה)
ו.
כתוב (סי' א' אות ד') שאשה שלא התפללה במשך היום שמו"ע
או לפחות ק"ש אשר לה לברך ברכת ענט"י דמכיון דעיקר ברכת
ענט"י נתקנה (לדעת הרא"ש או הרשב"א) לצורך תפלה או ק"ש
ולא לאמירת שא"ד שבקדושה ,מקור הדברים הוא משו"ת מחזה
אליהו סי' י"א ע"ש שמאריך.
הנה שיטת אדה"ז בזה הוא מפורש להיפך ,שהרי פסק
במהדו"ת סי' ד' סעי' א' וזלה"ק :כי כך היתה תקנת חכמים
ליטול ידיו במים בכל שחר לבד ולא בשביל נקיון כפים לתפלה
אלא מהטעם המפורש בזוהר. ..כדי להעביר רוח הטומאה. ..מפני
הסתלקות קדושת הנשמה בלילה ...ולכך תקנו לברך אשר קדשנו
כו' .עכלה"ק.
מפורש לדעתו שאפיי נשים שאינן מתפללות (מאיזה טעם
שהיא) מחוייבות לכרך ברכת ענט"י.
הרב משה אהרן צבי ווייס

 -ברוקלין נ.י- .

יב
ז .בגליון
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כד שואל הת' ד.ס.

בהרש"י די"

ובמה יודע איפה

(לג ,טז) כמה קושיות.
אך שגה בפירושו שפי' "ד"א" ברש"י הוא המשך ל"ועוד"
נשהשואל השמיט מלה זו) והפי' הוא ועוד דבר אחד (או אחר)
אני מבקש .והכוונה ברש"י לחבר ב' הבקשות של ובמה יודע
איפה כו' ונפלינו אני ועמך שלכאורה איך יהי' ונפלינו
ובזהע"י
שיהלוך אתם ,ע"ז מפרש שזהו (ונפלינו) עוד בקשה,
סרו כל תמיהותיו.
א' מאנ"ש

 -ברוקלין נ.י.

ח סי

דו ת

ח.
במאמר ד"ה השמים כסאי (ש"פ תרומה ש.ז ,הנחת הת')
וז"ל" :דגם כמשכן היו כ' הענינים רשמים וארץ ,יריעות
בחי' מקיף בחי' שמים תורה ,ונוסף לזה היו בו הקרשים
והכלים כו' בחי' ארץ ,מצוות .עכ"ל.
להעיר דפה מובא קרשים כמו ממלא לכאורה בניגוד
ליריעות שהוא בחי' מקיף (אף שלא מובא בפירוש) ,ובדרך
מצוותיך (מצות בניך המקדש בהתחלה) מובא הלשון "והיינו
היריעות והקרשים שבמשכן הם כדוגמת אורות מקיפים עליונימ
 ". . .ר"ל שהקרשים שייך למקיפים.

הם

ועוד יותר בתו"ח ויקהל תקעג,ב ואילך המצוין שם כתוב
וז"ל" :אבל בחי' היריעות הפרושות ע"ג המזבח הן הנה לנגד
אורות מקיפים העליונים וסובבים
למעלה שבלתי מוגבלים בכלי
וכך גם ענין הקרשים העומדים להקיף מן הצדדים",..

שלמה הכהן טוויל
 תות"ל - 770ט.
בהמשך למה שכתבתי בגליון העבר (כר) שיש טמטום המוח
שנפעל ע"י טמטום הלב ,יש להעיר מספה"מ ת"ש ע'  66שורה
א' ,וז"ל" :דהנה כללות המניעות והסתרים דטמטום המוח הבא
בסיבת שומן הלב וטמטום הלב" ...עכ"ל.
שלום משה פלטיאל

י.
התקשתי בהמאמר דבר מצוה איתא במדרש תלים .שבתחלת
המאמר מפרש שע"י קיום מצות ממשיכים אוא"ס בחכ ,וחסד,
ואח"כ בהביאור של מעלת התו' ותפלין ,מבאר שעי"ז ממשיכים

-
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מוחין (ובזה כמובן ,נכללת ,גם חכמה) במדות.
הרב משה לברטוב
 -ברוקלין נ.י- .

שי

חו ת

יא .כ"ק אד"ש מבאר כ"פ הענין דשבת מיני מתברכין כולי'
יומין ובאחרונה דיבר שגם שבת יש ענינים שמקבל משבת העבר.
ומעניך מה שכותב מאור ושמש בפ' תרומה ואעתיק לשונו
הק' בנוגע לענין זה :תחלה מביא מה ששמאי הזקן כל ימיו
הי' אוכל לכבוד שבת וכו' והלל כל מעשיו לש"ש ומקרים
הזוהר דשבת מיני מתברכין כולי יומי כו'.

ומבאר החילוק בין שמאי והלל ,ששמאי ע"י אמירתו הי'
ממשיך קדושה בהמאכל היינו מעין קדושת שבת (ומבאר שכן הוא
בכל דבר שאדם עושה ,ע"י אמירתו שעושה זה לשם שמים ממשיך
קדושה כהדבר) ,ואח"כ כותב בזה"ל :ויזכה עי"ז להניח ברכה
אל תוך ביתו ולהמשיך שפע אל ימי המעשה מברכאין דיומא
שביעאה וגם באם זאת כוונתו ודיבורו בכל מעשהו הוא גורם
לעצמו שכאשר יכנס לשבת תגדל השפעת קדושה אליו שהרי הכין
עצמו לשבת כל השבוע ועי"ז תגדל ג"כ השפעת שבת להריק אל
ימים הבאים ,וע"ז רמזו ז"ל באמרם מי שטרח כע"ש יאכל בשנת
היתה מדתו להביו עצמו בפיו
וזהו ענין שמאי והלל,
ששמאישאכל מחמת שהכין את הבהמה הזו
לשבת הבאה ,ועי"ז כל מאכל
בפיו מתחלה לכבוד שבת ,חלה עליו קדושה וקדושת שבת הבאה,
ובאכלו המאכל קיבל קדושת שבת הבאה מאחד בשבת ואילך .והלל
היתה מדתו בכל מעשיו לש"ש ומילא נמשך קרושה אל כל מעשיו,
וקדושת שבת קיבל משבת שעבר .וכמאמר הזוה"ק דכל חד וחד
ברכה דמתברכין ביומא שביעאה ,וזהו אמרו
יהיב ביומוי מהאי
ברוך ה' יום יום ,ואיש אשר אלה לו ,יש בו כח
ז"ל בה"א
להמשיך עליו ועל כל העולם כולו שפע וביכה מברכאין ריומא
שכיעאה( ,ונראה כוונתו שגם הלל המשיך בשבת מן ימות החול,
רק שמעשיו בחול לא היו צריכים להמשיך בהם קדושת שכת
באמירה ,כ"א היו (צ"ל) לשם שמים ,וקדושת השבת נמשכה
במילא בהם) .
מכל הנ"ל מוכו שמפרש ,ששבת העבר נותן קדושה לימות
החול ,ומהו נתוסף קדושה בשבת הבאה.
(ובנוגע לעבודה מפרש ,שמי שבוטח בה' ומאמין בו
ע"י הכנה זו שהאדם מכין
יתברך כי הוא המריק שפע ברכה
לכבוד השכח או לעשות צדקה וגמ"ח בכל עסקיו ,איש כזה
עצמו

יד
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הוא נותן נדבות בלב שלם ונפש חפצה ומקבל את השבת מתוך
רוב שמחה והא בהא תליא להגדיל קדושת השבת .משא"כ איש
אשר יעשה כל מלאכה בלי התבוננות ,כבהמה ,אז כשיגיעהשבת
יהי' עליו לעול ולמשא ,כי יפרעו ממעשיו וידמה אליו
שמפסיד בזה במה שמתבטל ממלאכתו ,גם במעשה הצדקה
ג"כ
אי
אפשר לו ליחן בטוב עין מאפשר התבוננות כי כל כבוד עשרו
הוא מתוסף ע"י הכנות הקדושה שהוא מכוין .עכ"ל בנוגע
לענין זה.
הנ"ל

יב .בהתוועדות דש"פ תשא ביאר כ"ק אדמו"ר שליט"א ,ברש"י
לד,א .שפי' "הראהו מחצב סנפירינון" וכו' דהא מנין ,אלא
משום דכתיב בפסוק שני לחות אבנים כראשונים ,ועל לוחות
הראשונים נאמר והלוחות מעשה אלקים המה (לב,טז) וכאן ה"ה
מעשה ידי משה ואיך מתקיים הכראשונים ,ע"כ מכריח רש"י
בפשש"מ דהיות דבמטה של משה שנק' מטה אלקים (ד,כ) פרש"י
(יז,ו) דהי' עשוי מסנפרינון כמו"כ כאן התקיים הכראשונים
בזה שהי' סנפרינון.
וצ"ל דהא עה"פ מעשה אלקים פרש"י ,מעשה אלקים המה:
"כמשמעו הוא כבבודו עשאן ,ד"א כאדם וכו'" ,והיינו שאין
התיבות מעשה אלקים מכריח שהלוחות מסוג סנפרינון ,וכדמוכח
גם מרש"י (יז,ו) שרק משום דכתיב והכית בצור ולא על הצור
מוכח דהי' מסנפרינון ,ולכן כ,
מכאן,
רש"י ----
ומה שנק' בפסוק מטה אלקים הוא לא משום שהי'
מסנפרינון אלא כפי' המפרשים שם ובתרגום ע"ש הניסים שנעשו
ע"י ,וא"כ מהי והיכן רואים השייכות המיוחדת והחשיבות של

סנפרינון דעש"ז יקראו המטה או הלוחות בשם אלקים.

-

א' התמימים
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יג .בשיחת ש"פ תשא ש.ז .ביאר כ"ס אד"ש הרש"י "פסל לך -
הראהו מחצב סנפרינון מתוך אהלו ,ואמר לו הפסולת יהי' שלך
ומשם נתעשר משה הרבה" ישאל כמה שאלות וב' מהם היו א) מהו
"מתוך אהלו" וכפרט ,שאינו מקום ראוי להקים בו אוהל ,ב)
"הראהו" ולא "ברא" כמו המדרש.
וביאר ,שכיון שדיבור ה ,למשה הי' מתוך אהלו ,וע"פ
פשוטו ש"מ לא הי' הפסק בין הדיבור להציבה מוכרחים להשיב
שהי' מתוך אהלו.
ועל שאלה הב' כיון שאון צורך לנס שיברא סנפרינון,

-
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טו

בפשטות כבר היתה מקודם והענן נעמד בדיוק במקום של
"מחצב סנפרינון".
הנה לכאורה צריך להבין :א) אם כבר נמצאת מקודם בגלוי
איך נטה האוהל .ב) (ועיקר) א"כ מה הפירוש "ומשם נתעשר
משה הרבה" פי' מהפסולת של המחצב סנפרינון ,הרי מיד שנטה
את האוהל כבר ראה אותו ולקח לעצמו ונתעשר .ג) א"כ מה
הפי' הראהו ,מיד שהקים את האוהל ראה את מחצב הסנפרינון.
בדוחק אפשר לתרץ כל זה שהסנפרינון הי' מכוסה קצת
עמוק בקרקע שמתחת לאוהל ,ובמילא לא הפריע לנטיית האוהל,
ולא ראה אותו מיד ובמילא לא נתעשר .והפי' הראהו שה'
גילה את הסנפרינון מהקרקע .או שהראהו המקום שמכוסה בקרקע.
שלמה הכהן טוויל

 -תות"ל
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יד .בהתוועדות דש"פ תשא ש.ז .ביאר כ"ק אד"ש (הנחה בלה"ק
סי' מ"ג) את דברי רש"י על הפסוק "פסל לך" (לד,א) הראהו
מחצב סנפרינון מתוך אהלו ואמר לו הפסולת יהי' שלך ומשם
נתעשר משה הרבה" ומדייק כ"ק אד"ש בהלשון "הרבה" דנוסף על
העשירות שהי' למשה מביזת מצרים וביזת הים ואע"פ שהי'
עסוק בארונו של יוסף ,התעשר משה "הרבה" מהפסולת דלוחות.
וממשיך ,לשם מה הין צורך למשה בעשירותו הרבה( ,ומבאר)
כדי שיוכל לתת עבור נדבת המשכן באופן הראוי לו ע"ד
שהנשיאים הביאו את אבני השוהם ואת אבני המילואים .ע"כ.
ולא הבנתי :א .מה ההכרח לומר שגם משה השתתף בביזת
הים וביזת מצרים ומהלוחות התעשר משה יותר ,למה לא נאמר
שבאמת משה לא לקח מביזת הים ומצרים (וכפי שמשמע לכאורה
מהפסוק (טו,כב) ויסע משה  -ומפרש רש"י הסיעו בע"כ שעטרו
מצרים סוסיהם בתכשיטי זהב וכסף ואבנים טובות והיו ישראל
מוצאין אותם בים וכוי לפיכך הוצרך להסיען בע"נ ,עכ"ל).
כי הין עסוק בארונו של יוסף (בזמן ביזת מצרים) להעלותו
מהיאור (שהכניסו המצרים) (ומובא זה ברש"י (לביד) שכתב
אל היו עסוקים
משה על טס עלה שור וכו' עיי"ש ).ועל ישר
בביזת מצרים ,ומש"ה אמר לו הקב"ה פסל לך הפסולת יהי'
שלך שיתעשר ,דוה הי' שכר ע"ז,שהקב"ה שילם ע"ז שלא השתתף
בביזת מצרים וביזת היםכיון שהתעסק עם ארונו של יוסף,
והלשוך הרבה לך משום דבאמת התעשר מזה הרבה.
ב .זה שאמר שמשה השתתף בהבאת המשכן לכאורה קשה ל"ז
(מלקו"ש ח"ו ויקהל ב' סי' ג') דמבאר שם דברי רש"י על
הפסוק זה הדבר וגו' לאמר (בריש פרי ויקהל) "לי  -לאמר
לכן" ומדייק הציווי מלאכת המשכן לא הי' למשה ,אלא בשביל

טז
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ישראל ומשה רק נצטווה לומר להם ומביא שם הוכחה מרש"י
(פקודי לט,לג) "שלא עשה משה שום מלאכה במשכן" ומדייק שם
בהערה  10וז"ל :בדוחק י"ל ,שכוונת רש"י ב"מלאכה" היא
ל"מלאכת עבודת הקדש (עשיית המשכן וכליו ),שזה עשו רק
"בצלאל ואהליאב וכל איש חכם לב" ,אבל ממ"ש רש"י שום
מלאכה מסתבר שכוונתו היא גם לההבאה (נדבת המשכן) שנקראת
ג"כ מלאכה (פרשתנו לו ,ו-ז) וכו' עכ"ל עיי"ש ,הרי מבואר
שמשה כלל לא השתתף בהבאת נדבת המשכן ,ולפי זה לשם מה
צורך למשה בעשירותו הרבה.
אברהם אלאשוילי
 תות"ל - 885טו .בביאור בפירש"י (הנחה בלה"ק סמ"ג) :ומשם נתעשר משה
הרבה :הבן חמש למקרא למד כבר אודות ביזת מצרים וביזת
הים שמזה מובן ,שכאו"א מישראל הי' במצב של עשירות,
ובודאי הי' במצב זה גם משה רבינו .במדרשי חז"ל מצינו
שכאשר בנ"י היו עסוקים בביזת מצרים התעסק משה רבינו עם
ארונו של יוסף אבל בפשוטו של מקרא מסתבר לומר שלמרות שהי'
עסוק ע 6ארונו של יוסף ,הגיע גם לו מביזת מצרים ולכן
מדגיש רש"י "ומשם נתעשר משה הרבה"  -נוסף על העשירות
שהיתה לפנ"ז ,מביזת מצרים וביזת הים .ע"כ.
והנה אפשר לומר דההדגשה הוא עפ"י פשוטו של מקרא
דייקא ,שהרי :א .בשמות רבה (פ"מ,ב) :ישראל שלא נתעסקו
במצות נתתי להן כל טוב ארץ מצרים שנאמר וה' נתן את חן
העם והעשירו ומשה שעסק בעצמותיו של יוסף יהא עני .אתן
לו את הפסולת שיעשיר .משמע שרק מזה הי' עשיר .ב .מלשון
הגמ' (נדרים לחיא)  -לא העשיר אלא מפסולתו של לוחות (עיון
יעקב שם) .ג .גמ' (נדרים) שלומד שאין השכינה שורה אלא על
עשית עשיר מפסל לך ,פסולתן שלך היינו לומדים את זה
וממילא מה שמשה הי' עשיר רק מפסולת הלחות ,משכיל לדוד
כאן).
היינו שממקומות הנ"ל ,שנתעשר משה רק מפסולת הלחות
ולא מביזת הים וביזת מצרים( .וראה במשכיל לדוד בארוכה),
וראה גם בשו"ת כנף רננה (בהקדמתו ליו"ד) שמפרש שחדוש
גמי נדרים הוא לומר שנתעשר מפסולת הלחות לאפוקי שלא נטל
ביזת הים ומצרים.).
אלא דקושיא על זה אם אין השכינה שורה אלא על עשיר
ועד אז לא הי' משה עשיר שלא נטל מביזת מצרים והים
ונתעשר רק מפסולת הלחות איך שרתה שכינה עליו" (וצריכים
לחלק שאין השכינה שורה בקביעות (רא"ש ,נדרים) משא"כ אם
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צריכים לומר שלא הי' בקביעות (ראה במשכיל לדוד) ועוד
חילוקים).

וע"פ קושיא זה הי' צריכים לומר שמשה כן הי' עשיר
לפני כן( .שנטל מביזת מצרים והים) אבל עפ"ז קושיא לאידך
מה הכוונה שנתעשר משה מפסולת הלוחות? שנתעשר עוד יותר,
נתעשר הרבה וכן מפרשים שזהו דיוק רש"י "ומשם נתעשר משה

הרבה".
הט"ו (בדברי דוד ,הובא גם בשפתי חכמים) :נקט לשון
הרבה דלא תקשה ,הא אמרינן אין השכינה שורה אלא על חכם
עשיר ועני וא"ב כבר הי' עשיר לזה הוסיף מלת הרבה.
(ביתר אריכות) בתורה תמימה :אך צ"ע לפי מ"ד אין
הנבואה חלה אלא על עשיר ,א"כ הלא גם קודם פסילת הלוחות
הי' עשיר ,שהרי כבר הי' נביא משכבר הימים ואפשר לומר
דלזה כיון רש"י בפסוק זה שכתב שנתעשר הרבה ,ולכאורה המלה
הרבה מיותרת היא וגם אינה מוכרחת ,אך לפי מה שהערנו דגם
קורם לזה היי עשיר ע"כ צ"ל דמפסולת הלחות נתעשר הרבה.
ודאתינן להכא :מפרשים הנ"ל (ט"ז ,תו"ת) מפרשים
שהוספת מלת "הרבה" בא לתרץ קושיא הנ"ל ,אבל ע"פ דרכו של
כ"ק אד"ש זה אינו דרש"י לא צריך לתרץ קושיא שאינו עפפש"מ.
אבל מה דיש להביא ראי' הוא דגם למדו שבהוספת "הרבה" רש"י
מתכוין שהעשירות מפסולת הלחות הי' בהוספה על העשירות
שהיתה לפנ"ז .בסגנון אחר  -ע"פ דרך פשוטו של מקרא לא
כפירושם בהקושיא שמפני זה הוסיף רש"י "הרבה" אבל כפירושם
בכוונת תיבת "הרבה"  -שהי' משה עשיר גם לפני כן (מביזת
מצרים והים) אלא נתעשר עוד יותר והרבה מפסולת הלחות.

*

*

י

(שם ממ"ד) :הביאור במ"ש רש"י "הראהו מחצב סנפרינון"
 אף שבפסוק נאמר "לחות אבנים" הקב"ה צוה למשה "פסל לךשני לחות אבנים כראשונים" .ולכאורה ,מכיון שהלוחות
וי
הראשונים היו "מעשה אלקים"  -כיצד נתקייקאיפוא ,ציו
הקב"ה "פסל לך שני לוחות אבנים כראשונים" בלוחות שהיו
מעשה משהק וקושיא זו מכריחה  -בפשוטו של מקרא -

שהלוחות היו מ"סנפרינון" ...ו"זהו ההכרח לפרש שגם הלוחות
היו מ"סנפרינון"  -מכיון שעי"ז הרי הם כראשונים" ,בדוגמת
הלוחות הראשונים שהיו "מעשה אלקים" ,כשם שהמטה של משה
שהי' מ"סנפרינון" הוא "מטה האלקים" .ע"כ.
יש להעיר מהספרי בהעלותך :מצינו שהספיר (-כמו
סנפרינון ,של לוחות של משה הי' שנאמר בעת ההיא אמר ה' אלי

יה

-
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ליי'ת אבנים והלא מעשה אלקים המה שנאמר ויראו
פסל לך שני
ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר מקיש מעשה
את אלקי
"
;
ר
ש
יע"ה האמור להלן של ספיר אף מעשה האמור כאן של
מה מ
למשה
ספיר. .י

..

*

*

*

שם הנחה בלה"ק מט"ו כתב וז"ל... :בדרך כלל מביא
י
וה"באר היטב" את דבריהם של נו"כ השו"ע (מנ"א ,ט"ז וש"ך),
ולכן ,לא מציינים (כל כך) לדברי הבאה"ט ,כי אם למקור
הדברים בנו"כ השו"ע  -הרי בכו"כ מקומות מוסיף הבאה"ט
עוד ענינים כו' ,ואז מציינימ לדבריו כו' .ומה גם  -שזכה
שפירושו יודפס על גליון השו"ע (ברוב הוצאות השו"ע)!
וז"ל הבאה"ט על דברי הרמ"א "טוב לב משתה תמיד":
במהרה יעמוד...נכון יהי' הר הבית
"תמיד  -בית תפארתנו
בראש הרים עד עד"... .ויש לומר ,שבזה מרומז שההוספה
בענין ד"טוב לב משתה תמיד" ממהרת ומזרזת את קיום היעוד
"בית תפארתנו במהרה יעמוד כן ן ".עכ"ל.
מסתבר לומר שגם דברי באר היטב זה (עכ"פ תוכן הענין
שמקשר) מקורו במגן אברהם ,וז"ל המג"א (סק"ב)" :וטוב לב
משתה תמיד .בשמחות מצות אלקינו להעמיד אזי מלא שחוק
פינו .במהרה בימינו אמן" .ובכרם שלמה מגי' במג"א (ומסתמא
ע"פ כת"י) שצ"ל" :וטוב לב משתה תמיד .בשמחה של מצוה
ונזכה פית אלוקינו להעמיד" שעפ"ז לשון המג"א הוא עוד -
יותר קרוח למש"כ הבאה"ט .אבל בכל אופו גם המג"א קישר את
זה וסיים בענין הגאולה (והבאה"ט נמשך אחריו).
יהודה שמשון גדאלאוויץ
-
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טז .בהר"ד בעת ביקור רפ"מ אלטר שליט"א בי"ג אדר ראשון
ש.ז .בשוה"ג להע'  38מדייק כ"ק אד"ש בלשון אדה"ז בסידורו
"ופסח ש שהוא י"ר כאייר"  -כי בזה חידוש גדול (וצע"ג
ניעיקר ענין פסח שני צריך להיות (לכאורה ,ע"ד פסח
ליישבו):
ראשון) בליל ט"ו ,ואפילו הקרבתו הוא לאחרי התמיד (מנחה)
 ולכן מוסיף (מחדש) "שהוא י"ד באייר".ואולי אפשר לבאר בהקדים דברי הריעב"ץ בסידורו שכותב
שגילו לו מן השמים טעם קביעת פסח שני באייר" .לפי שבו
כלתה חררה שהוציאו ממצרים . ..לפיכך ע"כ נמשך נס יצי"מ
ואכילת מצה ,ולכן פסח שני מצה וחמץ עמו בבית כמו שהי"
בפעם ראשון" ,וע"ש עוד טעם שדחהו אח"כ.

-

יט

ויקהל ה'תשד"מ -

והנה מבואר בקרא (בשלח טז,ב

ואילך) שביום ט"ו אייר

התלוננו בנ"י ,וזהו אחד מהעשרה נסיונות .וע"כ יתכן שאין
רצוי לקבוע יום שמחה ביום של נסיון וכו' ,ולכן אין
להדגיש "ליל ט"ו אייר" .וע"כ באה ההדגשה כיום "נכיסת
פיסחא זעירא" (ל' הריעב"ץ שם).
ועיין שיחת פסח שני דאשתקד ,שדן בענין אמירת תחנון
בליל ט"ו אייר ,וע"פ הנ"ל הדעת נוטה דמ"מ ליל ט"ו
בקדושתה עומדת ,ובמכ"ש .וילע"ע.
הרב לוי יצחק ראסקין
 -ברוקלין נ.י- .

יז .בהר"ר בעת ביקור רפ"מ אלטר שליט"א אות י"ר ש"ל
אד"ש דהיות שלכל חודש יש לו מזלו ,י"ב מזלות כנגד י"ב
חדשים ,איזה מזל יש לחודש העיבור ,ומה שיש אחרונים שכותבים
כ"ק

שאד"ר ואד"ש יש להם מזל משותף שהרי

עכת"ד.

שניהם נק' אדר צ"ע.

ולהעיר מס' התודעה שכ' דממה שרואים שהשמות של כל
המזלות הם בל' יחיד (עקרב ,קשת ,דלי וכוי) והמזל של
חודש אדר הוא "דגים" בל' רבים מוכיח לנו שמזל דגים פועל
גם בחודש שני ,והוא אדר שני ,עכתו"ד.
מזה רואים שלא רק משום ששני החדשים נק' אדר נימא
שיש להם אותו מזל אלא משם של המזל גופא .וק"ל.
*

*

*

שם בשוה"ג להערה  38וזלה"ק :גם בנוגע לפסח שני
מדייק אדה"ז "ופסח שני שהוא י"ד באייר" כי בזה חידוש גדול
(וצע"ג ליישבו) עיקר עניו פסח שני צריך להיות (לכאורה
ע"ד פסח ראשון) בליל ט"ו ,ואפילו הקרבתו הוא לאחרי
התמיד (מנחה) ולכן מיסיף (מחדש) "שהוא י"ד באייר" עכלה"ק.
ולכאורה יש ליישב קצת מהא דאיתא כלקו"ש תט"ז בא (נ)
אות ד' בהטעם למה מנה הרמב"ם בי מצוות (שחיטה ואכילה)
בפסח שני ולא כלל מצות האכילה במצות האכילה דפסת ראשון
ומבאר שמצוות האכילה והשחיטה בפ"ר ובפ"ש הם הפכיים מצד
זמנם דבפ"ר ליל ט"ו ניסן הוא היו"ט ובפ"ש יום י"ד אייר
הוא היו"ט .וממילא ,בפ"ר מכיון שהיו"ט הוא ליל ט"ו (וצריך
לאכול הפסח בלילה אחר הקרבתו) עושים השחיטה ביום י"ר
ניסן .משא"כ פ"ש עיקר היו"ט הוא י"ר באייר (וי"ל עפ"י מה
שמביא כ"ק אד"ש בתחלת השיחה מהר"א בן הרמב"ם כהטעם למה
בכלל מנה הרמב"ם מצות שחיטת הפסח הלא האכילה הוא העיקר,

כ

 -ויקהל ה'תשר"מ -

אכל עדיין

אלא משום שע"י השחיטה נפטר מכרת משא"כ אם לא
אינו חייב כרת  -וכן י"ל בנוגע לפ"ש שעיקר ענינו
להפטר מחיוב כרת לכאורה יהי' היו"ט שלו אייר בזמן שחיטתו
י"ד אייר).
הוא

ומזמן שחיטתו נובע זמן אכילתו  -ואכלו את הבשר
בלילה ההוא .ובגלל זה מנאה הרמב"ם מצות האכילה  -בפ"ע

עכת"ד-
מזה רואים שבפ"ש עיקר היו"ט הוא יום י"ר אייר ומכיון
שמזה נובע חיוב לאכלו שהרי שחטו ביום י"ד ,יש מצוה
לאכלו בליל ט"ו אבל היו"ט הוא י"ד אייר ביום .ומן שחיטתו.
ועדוין צע"ג.

הרב משה אהרן צבי ווייס
 ברוקלין נ.י- .יח .בגליון י"ח אות לג הקשה הרב קלויזנער על מ"ש כ"ק
אד"ש בהתועדות ש"פ מקץ (הנחה בלה"ק אות כ"א)" ,בנוגע לבתי
כנסיות ובתי מדרשות אמרו חז"ל שעתידין בתי ננסיות ובתי
מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל משא"כ בנוגע לבתים הפרטיים

וכו'" ע"כ.

והקשה הנ"ל ממ"ש בהתמים חוברת ב' ע' קכ"ו ד"כאשר
יעשו ישראל תשובה כו' ויוליכבו עם בחיבו וכלי ביתנו
ל="י כוי" עכ"ל .הרי שגם הבתים הפרטיים יעברו לא"י.
הנה במחכ"ת לא עיין הנ"ל בהמשך השיחה דש"פ מקץ מיד
לאח"ז שממשיך שם בזה"ל; "וכמו כן (הדגשת המעתיק) בנוגע
לכסף וזהב :בנוגע לכסף וזהב שהרויחו בדרכים כשרות כו' -
נאמר "כספם וזהבם אתם" משא"כ בנוגע לכסף וזהב שהרויחו
בדרכים בלתי רצויים כו'" עכ"ל.
הרי מפורש בהשיחה בנוגע לכסף וזהב שאם הרויחו בדרכים
כשרות ילך אתם כיעוד הכתוב ,ולכאורה הכוונה גם על הבתים
שלפני"ז דמה לי קרקע מה לי מטלטלין .וכמ"ש בהתמים שם

"בתינו וכלי בתינו"י.

ח.ר.
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בגליון כ' סי'

ל"ב.

י
המערכת

-
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כא

שונ  1ת

יט .כהגהות שנתוספו ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א לספר "ליקוטי
תורה" שיצא לאור באחרונה יש הגהה על מה שמובא בהתחלת
מאמר ראשון ראו כי ה' נתן לכם השבת "אך הנה ידוע דביו"ד
מאמרות נברא העולם כו' ,ושרשם הוא יו"ד דברות בחכמה

ובתבונה ובדעת כו'" ,ובהגה מובא המילה "ספירות?" (בלשון
שאלה) ר"ל שלכאורה במקום דברות צ"ל ספירות.
לכאורה יותר מתאים להגי' במקום "דברות" המילה
עברים" כמאמר רז"ל (חגיגה יביא) בעשרה דברים נברא העולם
בחכמה בתבונה ובדעת (כמצוין בהערות וציונים כאן) ובפרט
שכאן מובא הלשון עם ב' בחכמה וכו'.
שלמה הכהן טוויל
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- 770

כ .הערות לאגרות קדש לכ"ק אדמו"ר הצ"צ:
עמוד שלה:
בשוה"ג כותב שהוא מענה לממשלה על שאלותי' (ע"פ
מלשינות?) בענין ההפרש שבין חסידים ומתנגדים ,וכיון שהבית
רבי מקשר זאת לאסיפת הרבנים תר"ג קבע כך התאריך (מקורות
והערות) .להעיר שאמנם נשאל אז מה חידשה החסידות וכד'
(תולדות הצ"צ להרב גליצנשטיין עמ'  .123אך לפלא ששם בעמ'
 164מקשר זאת למענה שנענה בשנת תר"ח!) וגם הי' משכיל
שבסופו של דבר סייע לחסידים  -הד"ר שטרו ,כמסופר שם,
וסביר להניח שתשובה זו אליו יותר מאשר לממשלה לפי רמת
ההסבר שמתאימה יותר ליהודי ,אע"פ שבסופו תוקף את המשכילים
כענין של נמאנות למל'.
עמוד שלח:
שור"ה חטא .צ"ל "בשרירות לבם".
עמוד שנא:
"מהדורה נוספת מהנ"ל" .הנה הנוסח הא' כמוכח מתוכו
הוא לפקיד (שר?) הממשלה ,וזו ל"יהודי המלומד" של בית
פקידות שר ההשכלה ,ולכן גם אין התנצלות בסופה .הביטויים
"אהובי ידידי" נכתבו מפני היראה ,שהרי כמוזכר בארוכה בס'
התולדות הנ"ל ,הי' א"ל מנדלשטם כופר להכעיס שמינויו בא
להביא המרת דת ישראל וכו' [עמ'  ,)92בעמוד  175מסופר מה
תכנו ועשה במענה זה לסלף ע"מ להלשין [אע"פ שהי' המתורגמן
הרשמי הועידה) ובעמוד  168שסופו לשימצה בישראל ואנד חינו

 -ויקהל היתשד"מ -

כב

גם בעיני המלוכה .ומעניין
השיב
ומעניין מתי ואיך הי'.

שבעמוד שנב כותב הצ"צ שכבר

לו "בהיותו במחנינו" ביקור שאינו נזי בספר הנ"ל כלל,

עמוד שנט-שם:
חבל שאף במקורות והערות לא נזכר ש"חותנך הרב" הוא
האדמו"ר ר! יעקב ישראל מטשערקאס גיסו של הצ"צ .כן כדאי
לבדוק הכי"ק עוה"פ (כפי שכותב שנדפס כאן מכי"ק) כי הנוסח
המתאים בכיו"ב צ"ל "הרה"ק ,הה"ק" במקום "הרה"ג ,הה"ג"
שנדפס  -והאותיות מתחלפות זב"ז,

הרב יוסף שמחה גינזבורג
רב מקומי עומר
כא .תורת לוי יצחק (ארבעים שנה להסתלקותו תד"ש  -תשד"מ).
קנו) ע' קכז (קידושין) ועיין ברשימה על מארז"ל ר'
הדדי ( )31בסעודתא (190
יצחק ור' נחמן [ )29הוו יתבן בהדי
קנז) ע' קלו (קידושין) וכמ"ש מזה ברשימה על מארז"ל
אמרי דבי ר' ינאי מ"ד ( )11כי מיץ חלב יוציא חמאה וגו'

ע"ש

(.)191

קנח) ע' קלו

שמך (.)192

קנט) ע'

קמט

(קידושין) ועיין
(קידושין) ועי,

ברשימה ובכן יתקדש
באהלות רפי"ג...

ועיין

ברשימה על המשנה הזאת בס"ד (.)193
קם) ע' קנו (קידושין) וכמ"ש במ"א ברשימה דשכירו
ולקיטו (.)194
קמא) ע' קעא (סנהדרין) והובא אצלי ברשימה ע"פ

[)195

וטובל בשמן רגלו (.)196

קסב) ע'

קפ

(סנהדרין) וכמ"ש ברשימה להבין מה שייך

הצלת יוסף לשר המשקים ושר האופים כו' ע"ש
קסג) ע' קפה (מנדרין) וע' לעיל ( )198ברשימה דביתהו
דרב הונא כו' ע"ש (.)199
(.)197

 )190נסמן לעיל סי"ז הערה
191ן נסמן לעיל ס"ז הערה .12
 )192נסמן לעיל סקט"ז הערה .159
.33

-
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כ,

קצב) ע' קצב (מכות) וכמ"ש ברשימה על סי' מ"ב משכיל
קרח (.)200

לבני
קצג) ע' קצך (מכות) ועיין ברשימה
קצד) ע' רא (מכות) וכמ"ש מזה ברשימה על מארז"ל
בסנהדרין ד"ז ההוא דהוה קאמר ואזיל טובי' דשמא ואדיש
דבקבק (.)201

ע"ש

(.)202

קצה)

ע' רז (שבועות) ו
()203עיין ברשימה העיד ר"י

כתריאל מערקת לבנה ע"ש

)193
)194

בן

.

נדפס לקמו תורת לוי יצחק
נסמן לעיל מי"א הערה .17

אהלות שם ע' שנד.

 )195ברכה לג,כד.
 )196לא נדפס לע"ע.

 )197לא נדפס לע"ע.
)198
)199

)200
)201
)202
)203

לקמן .

אוצ"ל
נדפס לקמן תורת לוי יצחק שבועות ע' רד.
נדפס לקוטי לוי יצחק תהלים ע' סג.
נסמן לעיל סקנ"ב הערה .784
נדפס לעיל תורת לוי יצחק סנהדרין שם ע' קמט.
נסמן לעיל ס"ה הערה .8

המשך יבא בעזה"י.

י.א.י.
 -ברוקלין נ.י- .

כב .בקשר להאמור בהתוועדות ש"פ תשא בשיחה ראשונה ע"ד

ואח"כ מח' יש

שההתחלת העבודה הוא במעשה ואח"כ יש דבור
להעיר ממ"ש במאמרי ארה"ז  -על פרשיות התורה ח"א ,ע' שנח
(פ' תשא); צריך האדם להביו מזה להתנהג בתורתו ועבודתו .
...דהיינו שיהי' דבר הצריך להיות קודם דהיינו מעשה...
הרב י.ח.ע.
 -ברוקלין נ.י.
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כד

כג .בקשר להאמור בההתוועדות ש"פ תשא ע"ד הלקו"ח  -כדאי
להעיר בזה שתאריך ה"פתח דבר" לס' הלקו"ת הוא טו בשבט והיום
שהגיעו טופסים הראשונים מהלקו"ת הוא יד אדר א  -פורים קטן
 ויש להעיר שבהפתגם ליום טו שבט מבואר;(ע"פ רצונו
כשנגשו הק
להדפיס
" חלק שני של ה"תורה אור"  -כבר נודע
להחסידים אשר ישנם ביאורים מהצ"צ על המאמרים...ואז הסכים
להדפיס גם הגהותיו וביאוריו לחלק שני ויקראו לו בשם
"לקוטי תורה".

ובהפתגם ליום יד אדר א :אאזמו"ר סיפר לאאמו"ר :די
מאמרים וואט זיינען געדרוקט אין לקוטי תורה האט רער טאטע
(הצ"צ) אויסגעקליבען פון צוויי טויזענט מאמרים.
הרב מיכאל אהרן זעליגזאן
 -ברוקלין נ.י- .
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כד .בהמשך למ"ש בגליון כב (תרומה) בהערות ללוח היום יום..
ע"ד מה שכערך ד'-ה' שבט הוא לערך שבעים יום לפני חגה"פ
ואז זרעו את העומר וכמ"ש במנחות פה,א .וע"ז שאל א' הח'
שי' שבקביעות שנת תש"ג (שנה מעוברת) הרי שבעים יום לפני
חגה"פ הוא בתחילת אדר א' [ולא שבט) .
ויש לומר ובהקדם :בקשר לשנה מעוברת הרי הכלל בזה
שלא עברו את השנה אא"כ היו כבר באמצע אדר אי  -ואז  -אם
ראו שאיך מתאים עדיין להכנס לחודש ניסן (כמבואר הפרטים
ותנאים בזה ברמב"ם הל' קדוה"ח פ"ר בתחילתו) אז עיכרו את
השנה והיינו שהוסיפו אדר שני .והיינו שאז הי' גם אפשריות
בפועל שיחוגו חג הפורים באדר א' (יד אדר) ואחר איזה ימים

יראו שאיך מתאים עדיין להכנס לניסן מפני התנאים הקשורים
בזה וכמ"ש ברמב"ם הנ"ל לכן יעברו את השנה ואז צ"ל עוה"פ
פורים כו' .ונמצא שעד חודש אדר א' (באמצעיתו) לא ידעו
כבירור (ואדרבה ע"פ הזקה ורוב) סמכו שיכנסו מאדר לניסן.
ועפ"ז מובן שבהנוגע לפועל נהגו שבכל שנה כשנכנסו
לחודש שבט (התחלתו  -זמן זריעת העומר) העמידו הדברים על

חזקתם שלפי הרגיל יהי'
זרעו אז את העומר.

באופן טבעי (שנה פשוטה) ובמילא

ועפ"ז מובו שייכות זריעת

העומר לד'-ה' שבט.

הנ"ל
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כה

כה* .כשיחת קודש ש"פ תשא נתבאר לשון אדה"ז בסידורו שאיך
אומרים תחנון ב"פורים קטן שהוא י"ר וט"ו באדר ראשון",
דלכאורה למה לא כתב רק פורים קטן ,או רק י"ד וט"ו באדר
ראשון? ונתבאר דלא מספיק לומר פורים קטן סתם ,כיוו שישנם
כמה סוגים בזה ,שנקבעו עבור נס מיוחד למדינה או עיר
וכו' ,ולכן צ"ל בפירוש דהכוונה לי"ד וט"ו אד"ר ,ולאידך
גימא מוסיף גם פורים קטן ,דאז ה"ז מילתא בטעמא ,דלמה
א"א אז תחנון ,כיון שהוא פורים קטן[ .וראה הנחה בלה"ק
סי' ל"ד ,וברשימת דברי כ"ק אדמו"ר שליט"א עם הגרפ"מ
שליט"א בהערה .)38
והנה איבא במגילה ו,ב ,אין בין ארבעה עשר שבאדר
ראשון לי"ד שבאדר שני אלא מקרא מגילה ומתנות ,הא לענין
הספד ותענית זה וזה שוין ,..ועיי"ש דרבי אליעזר ברבי
יוסי סבר דמקרא מגילה וכו' הוא באדר ראשון ,ורשב"ג אמר
משום רבי יוסי דהוא באדר שני ,ואיתא בגמי שם :אמר רבי
חייא בר אבין אמר רבי יוחנן הלכה כרשב"ג שאמר משום רכי
יוסי ,אמר ר' יוחנן ושניהם מקרא אחד דרשו ,בכל שנה ושנה,
ראב"י סבר בכל שנה ושנה מה כל שנה ושנה אדר הסמוך לשבט,
אף כאן אדר הסמוך לשבט ,ורשב"ג סבר בכל שנה ושבה מה כל
שנה ושנה אדר הסמוך לניסן ,אף כאן אדר הסמוך לניסן,
בשלמא ראב"י מסתבר טעמא דאין מעבירין על המצות ,אלא
רשב"ג מ"ט ,אמר רבי טבי טעמא דרשב"ג מסמך גאולה לגאולה
עדיף ,רבי אלעזר אמר טעמא דרשב"ג מהכא דכתיב לקיים את
אגרת הפורים הזאת השנית ,ואיצטריך למיכתב השנית ,ואיצטריך
למיכתב ככל שנה ושנה ,דאי מבכל שנה ושנה הו"א כי קושיין
קמ"ל השנית ,ואי אשמעינן השנית הו"א כתחילה בראשון ובשני

קמ"ל בכל שנה ושנה ,עיי"ש.
והנה בשפת אמת שם הקשה דכיון דילפינן מבכל שנה
ושנה דפורים הוא בראשון בלבד ,או בשני בלבד ,א"כ מנלן
לומר דלכו"ע זה וזה אסורים בהספד ובתענית?
ומתרץ דאיסור הספד ותענית באר'ר הוא משום מגילת
תענית ,דבל הימים האמורים במגילת תענית באדר נוהגין
בשניהם ,ואף דעכשיו בטלה מגילת תענית ,מ"מ כיון שאיסור
הספד ותענית הכתוב במגילת תענית לפרזימ בט"ו ולמוקפין
בי"ד לא בטלו( ,כדאיתא לעיל ה,ב ,לאסור את של זה בזה
בהספד ותענית) דזהו בכל שנה ,א"כ ה"ה דאיסור הספד ותענית
שכאדר ראשון לא נתבטל ,עכתו"ד ,ועי' ג"כ בביאור הגר"א
או"ח סי' תקס"ח ס"ט שכ"כ וז"ל :בטעם הספד ותענית שאסור
----------------

*) שייך

למדור שיחות.

כן
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בראשון לאו משום קרא ,דקרא לא אסיר אלא בשני ,כמ"ש השנית,
אלא משום דכתיב במגילת תענית ,וכתיב שם במג"ת ואין בין

אדר הראשון וכו' עכ"ל ,וזהו כנ"ל ,ועי' ג"כ בשו"ת חת"מ
או"ח סי' קס"ג ,ובקובץ מורי' שנה ששית גליון ח-ט
מהגרי"ח זוננפעלד בענין זה.
קשה
דלכאורה
אחר
בזה,
ביאור
ואח"כ כתב בשפת אמת
דכי
דכיון רמ"ס משום אין מעביריו על המצוות ,ומ"מ משום מסמך
גאולה לגאולה ,א"כ למה צריך קרא ד"כל שנה ושנה" יאמר
כ"א טעם שלו ,ומוכח מזה רמצד הסברא הי' ראוי לומר דנוהג
בשניהם כיון דשניהם הם חורש אדר ,רק דמכל שנה מוכח
דאי"צ לקרות אלא פחא כמו בשנה פשוטה ,וכיון דבעינן קרא
ע"ז מוכח דעיקר הנס והשמחה הי' שייך בשניהם ,אלא דרצו
להשוות היו"ט בכל השנים שיהי' רק פ"א ,ממילא עכ"פ בהספד
ותענית אסוריו בשניהם ,ע"כ.
(ועי' ג"כ בלבוש סי' תרצ"ז :אין עושים פורים אלא
באדר הסמוך לניסן כדי לסמוך גאולה לגאולה ...ושמא תאמר
נעביד בתרווייהו ת"ל בכל שנה ושנה מה כל שנה ושנה פ"א אף
בעיבור פ"א ,ומה כל שנה ושנה באדר הסמוך לניסן אף בעיבור
באדר הסמוך לניסן ,וכי תימא אדרבה מה כל שנה ושנה באדר
הסמוך לשבט ...סמיכת גאולה לגאולה עדיף ,ע"כ .הרי דגם
קרא הו"א רנעביד לתרווייהו. ,
הוא כתב כנ"ל בשפ"א דבלי
נמצא דהקרא מגלה לן דצ"ל רק פ"א ובזה נחלקו באיזה חודש
באד"ר משום ראין מעבירין על המצות או
מסתבר יותר אי
משום מסמך גאולה לגאולה ,ועי' ג"כ בטורי אבן שם).
באדר שני
ואפשר לבאר דבריו ,ע"ד מ"ש בס' מעגלי צרק  -מגילה
דף ק"ז והלאה ,דכיון דנתבאר דבלי מיעוטא דקרא ,הי' צ"ל
י הפורים בין באדר ראשון ובין באדר שני ,משום
רמתירווייהו הם ימי אדר ,א"כ אנו אומרים ,דגם לאחר שיש
מיעוט דצ"ל רק פ"א בשנה ,הנה האי מיעוטא קאי רק על עשיית
המצות שבפורים שהם בקום ועשה ,וכמ"ש בקרא זה דבל שנה ושנה
"להיות עושים וגו'" ,היינו דאיירי אודות עשיית המצוות.
אבל לענין איסור הספד ותענית דוהו איסור בשב ואל תעשה,
בהם ליכא כלל האי מיעוטא מעיקרא שהם רק פ"א בשנה ,ובמילא
נשאר בהם האיסור מצד שהם ימי פורים כעצמם ,בין באדר
ראשון ובין באדר שני ,ועי' בס' הנ"ל בענין זה בארוכה,
ועי' בס' טורי אבן מגילה ש"ב ,בד"ה סעודת פורים
בלילהי
שכתב ג"כ לחלק בין מצות שמחה דפורים דזהו ביום ,אבל לגב
האיסורים שהם בשב ואל תעשה כגון הספד וכו' זהו גם
עיי"ש ,וזהו ג"כ ע"ד הנ"ל דאפשר לחלק ביניהם גם לגבי

-
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הנפק"מ בין ב' הביאורים של השפ"א הוא ,ראם נימא
דהאיסור דהספד ותענית הוא משום הא דמגילת תענית ,נמצא
דבאמת לא חל באד"ר עצם ימי הפורים של אדר שני,כי לאופן
זה אמרינן דמיעוטא דקרא מפקיע לגמרי "ימי פורים" באדר
ראשון ,ויש איסור רק משום מגילת תענית ,אבל לפי ביאורו
הב' וכנ"ל ,נמצא דבאמת גם בארר ראשון יש
דהספדי
חלות דימ
הפורים כמו באדר שני ,ומשום זה נובע האיסור
ותענית בשב ואל תעשה ,אלא דלגבי המצוות שהם בקום ועשה יש
מיעוט מיוחד דאין מקיימים אותם כאד"ר.
ולפי זה אולי אפשר לבאר ג"כ הטעם שאדה"ז אינו מסתפק
בכתבו רק בי"ד וט"ו באדר ראשון אלא שמוסיף ג"כ "פורים קטן"
להורות כאופן הב' דבעצם הם ימי פורים ממש כמו באדר שני,
אלא דמ"מ ה"ז רק פורים קטן ,כיון דהמצוות שהם בקום ועשה
אין מקיימים אז.
הרב אברהם יצחק ברוך גערליצקי

 -ר"מ בישיבה -

כו .ברשימת דברי כ"ק אדמו"ר שליט"א עם הגרפ"מ שליט"א
(סעי' ג') אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א בנוגע לאלו שאינם עושים
סיום על מסכת בירושלמי :דבר זה הוא חידוש גדול אצלי -
שהרי כו"כ אחרונים מקילים בנוגע לסיום .ועד אפילו על
אבות דר"נ ,וישנם אחרונים שהגזימו ומקילים לעשות סיום
אפילו על פרק אחד בלבד ,עכלה"ק.
וכדאי להביא בזה מקצת אחרונים שמצאתי כענין זה,
בשו"ת מים חים או"ח סי' קע"ט פסק דעל סיום פרקא יכול
לאכול ,זה פשוט לדעתי המעט ,דמה לי סיום מסכת אר סיום
פרקא ,העיקר הוא סיום ענף אחד בתורה ,וכל פרק מפרקי
המסכתות הוא ענין אחר מסוים ,וכן תמצא בכל הדפוסים של
הש"ס בסוף כל פרק "הדרן עלך וכוי" כי הוא ענין מסויים
וענף אחד מהמסכת ,ובשנים הטובות היינו עושים סעודה על כל
סיום פרקא ,ואך אח"כ כשנתקלקל הזמן עבדינן רק על סיום
המסכת ,ופה תלמסאן אנו עושים סעודה קטנה על כל סיום
פרקא ,כי גם סיום פרקא הוא מצוה גדולה בפ"ע ,ועבדינו
עלי' יו"ט ,ובו אמרו בש"ס דבתרא אכאיב ,שמשום "תבר מגל"
קבעו יום ט"ו למשתה ויו"ט ,וכתב רשב"ם ז"ל וזל"ה :ואותו
היום היו שמחים ,לפי שבאותו היום היו משלימים מצוה
גדולה עכ"ל ,משמע שאף על השלמת מצוה ראוי לשמוח ולעשות
יו"ט ,וא"ב כ"ש בסיום פרקא דתלמוד תורה עדיף ,וא"כ
ליכול מר ולידחי'.
אבל עי' בשו"ת יביע אומר ח"א או"ח סוף סי' כ"ו
דחולק עליו דאין להקל בסיום פרקא אף אם הי' פרק גדול,

כח
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רכל שלא השלים המסכת לא חשיב סיום ,וכן בס' יסודי
ישורון ח"ו עמוד ת"ד תמה עליו ממה שהביא ראי' מגמ' ב"ב
"ופלא ששם מדובר במצוה גדולה כזאת דעכ"פ מסכת עם גמרא
ומפרשים משא"כ בפרקא חרא" עיי"ש.
ולענין מסכתות קטנות ,ראה מ"ש במהרש"ם בדעת תורה
סי' תקנ"א סעי' י' ,רבסיום מסכת דרך ארץ אין היתר לאכול
בשר ,ובשו"ת בית אבי ח"ב סי' נ"ב כתב "אולם המסכתות
קטנות כמו כלה או מסכת דרך ארץ וכדומה כיון דלא נכלללו
בכלל המסכתות ונסדרו זמן רב אחר חתימת התלמוד אעפ"י שאנו
קוראים אותם בשם מסכת ,מ"מ כיון שאין בהם משנה צ"ע בזה".
ועי' בס' נחלה לישראל סי' ל"א שהביא ששאל הגאון רבי
שלמה קלוגר לגבי חודש אב וער"פ מסכת קטנה אם מהני ג"כ,
והשיב "לחלק דהיכי דהוי דרך לימודו אז אף אם לומד רק מס
מסכת קטנה..,די בזה ,אבל כשלומד בכוונה כדי שיעשה סיום
אז אם הוא לימוד גרול דעכ"פ יש כאן מצות לימוד אז יוכל
לסמוך אף בכהאי גוונא ,אבל כשאין בו לימוד גדול וגם אינו
דרך סדר לימודו לא מהני עכת"ד" ,וכ"כ בס' הדרת קודש דף
כ,ב ,ששאל לרש"ק בנוגע למסכת כלה והשיב לו כנ"ל .ועי'
בשו"ת בית ישראל ח"א או"ח סי' מ"ז שכתב על אביו ש"לפעמים
כשלא הי' לו פנאי לסיים מסכת גדולה הי' מסייס מסכת קטנה
מסכת כלה וכדומה" וכן מסיים ש 6להלכה.
הרב שניאור זלמן מארגאלין
 ברוקלין נ.י- .כז .בענין המדובר בר"ד כ"ק אדמו"ר שליט"א עם הגרפ"מ -
שליט"א אות י"ר אודות הצירופים דחודש אדר ראשון ואדר שבי,
כדאי להביא בזה מ"ש בס' יפה ללב או"ח סי' תרצ"ז והטעם
שישנם ב' אדרים משא"כ בשאר החדשים :כתב הרב קדושת לוי פ'
תשא משום דידוע די"ב חדשים בשנה הם כנגד י"ב שבטי י"ה,
והנה אדר דהוא מזל דגים הוא נגד יוסף דנמשך לדגים דאין
שולט בו עין הרע ,כמ"ש בן פורת יוסף בו פורת עלי עין,
והנה יוסף הוליד ב ,שבטים מנשה ואפריס ,ולכך יש שני אדרים,
וכ"כ הרנ לקט שמואל ערך ר"ח דף לה,א ,והרב יעב"ץ בס'
עמודי שמים ח"ב רף קנ"ה רע"ב ,ע"כ.
יוסף גאלדמאן

כח .בר"ד כ"ל אדמו"ר שליט"א עם הגרפ"מ שליט"א
בשוה"ג כתב וז"ל :גם בנוגע לפסח שני מדייק אדה"ז "ופסת
שני שהוא י"ד באייר"  -כי בזה חידוש גדול (וצע"ג ליישבו)
עיקר ענין פסח שני צריך להיות ולכאורה ,ע"ד פסת ראשון)
בליל ט"ו ,ואפי' הקרבתו הוא לאחרי התמיד (מנחה)  -ולכן
בהערה 38
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כט

מוסיף (מחדש) שהיא י"ד באייר .עכ"ל.
ולכאורה הרי אפ"ל כמ"ש בס' שער ישכר להאדמו"ר
ממונקאטש זצ"ל במאמר פסחא זעירא שהביא ממחברת הקודש
(מכתבי האריז"ל) דהעיקר הוא רק יום י"ד בלכד כיון דאכילת
פסחים לא מעכבא עיי"ש ,ועי' ג"כ בס' מעשה ניסים סי' הי
שר"א בן הרמב"ם כתב כן בשיטת הרמב"ם ,וכן בלח"מ הל' ק"פ
פ"ג ה"ד ,וא"כ הרי כל ענין פסח שני הוא בשביל קרבן פסח
דרק בזה טענו למה נגרע וגו' ,ובקרבן פסח גופא העיקר הוא
השחיטה ,כי אכילת פסחים לא מעכבא ,ובמילא העיקר הוא ביום

י"ד.

הרב ירחמיאל וויינבלום

לזכות

הילד והודה ליב הלוי שיחי'
לאורך ימים ושנים טובות
לרגלי הכנסו לבריתו של אאע"ה
יום ג' ד' אדר ראשון
תהי' שנת דברי משיח
ולזכות

אחיו ואחיותיו שיחיו
*%
הרה"ת

ר'

נדפס ע"י הוריהם
שמואל הלוי וזוג' רחל לאה שיחי
הבר

