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---------מפתח 3עני3י גאולת ומשיח משיחות רבנו
 .הח' בנציון פייפ

 תלמיד בישיבה -בתתאםלהשיחההידועתדש"פתזו"מתנש"א שח"דרךחישרה"
לזירוז תגאולח וכו' היא ע"י לימוד עניני יאולח ומשיח
בתורתו של נשיא דורנו ,ובמיוחד בעת תעלם כזח עלי' נאמר
בשיחת ש"פ בלק תנש"א ישגם כאשר מצד תרגש שלו נמצאעדיין
ח"ו מחוץ לענין הגאולה (כיון שלא יצא עדיין מחגלות
הפנימי) ,חרי ע"י לימוד חתורח בעניני הגאולה מתעלה למעמד
ומצב של גאולה ,ומתחיל לחיות בעניני גאולה ,מתוך ידיעת
והרגשה ש"חנה זה בא".

אשר ע"כ נלקט בזח מפתח ע"פ סדר חא"בבענין קיום כו"כ
י הלכה וכו' -למעט (רוב)
מצוות (וכמו"כ הכרעות בכמה ענ
ניהמשיח וב' תקופות וכיו"ב
דיוקים בהל' מלכים וכו' בענין מלך
 אשר "כל הספרים מלאים מדבר זה")לעתיד לבא ,מתוך שיחותרבנו במשך השנים (בעיקר :תשל"ח  -תשנ"ב) .רשימותמעין אלו
נדפסו בספר ומגולה לגאולהוי וכן בגליונות "תורתו של משיח",
אבל הרשימת המרוכזתביותר -לע"ע -התפרסמחבגליון "הערות
וביאורים אהלי תורה" (ש"פ אמור תנש"א),ע"י הרה"ת"'ישי'
ברוין .מחמתריבו חחוספות ,שולבה רשימת הנ"ל בזו שלפנינו.
ימה זו מלהיות מושלמת ,ואבקש מכל הקוראים
אמנם ,רחוקה רשי
שי' ,שבאם ידועים לחם או נמצאים בידיתם עוד מעין אלו -
בשיחות ,המאמרים וחיחידויות -שישלחו למערכת בחקדם ,ע"מ
שיתפרסמו בהמשך הרשימהבגליונות הבאיםאי"ה ,וזכות הרבים
תלוי בהם.

אות

א:

אהבתישראל-בתוקפתתעמודבימותהמשיח,כוללחחשפעהעל
כאו"א לחגיע לתכלית השלימותבחיי היוםיום -לקו"ש חכ"גע'
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אומות העולם  -ביטול ושבירת הקליפה דאוהייעיהי' לפני
קבלתפני משיח -ש"פ וארא תשמ"ב (התוועדויות תשמ"ב ח"גע'
.)741

אשרו חג (נשאר בצ"ש -אם משיחיבוא בוביום ,האםיחול,
או יבטלכיון שאגלאי מילתאשהי' כבר מאתמול -ש"פ בראשית
(א) תנש"א( ,תתוועדויות תנש"א ח"א עי  ,)207ולהעיר מהנס'
בערך יו"טשני שלגלויות.
י
',

אפוד  -לעיל יצטרכו ללבוש אפוד כבני הנביאים ,כמ"ש
"אשפוך את רוחי וגו' וניבאו גו'  -כמעלת כה"ג ש"מדבר ע"פ
האפוד והחושן ברוה"ק"  -ט"ו תמוז תשמ"ז (התוועדויות תשמ"ז
ח"ד ע'  ,)53ש"פ בהר תשמ"ט (התוועדויות תשתעט ח"ג ע'
.)156

ארץ יש
י
רכאשליו(א)  -לכ"א מישראליש חלק בארץקיניקניז
גם ע
מרחשון תשנייב (שיחות קודש תשנ"ב ח"א
-סי

וקדמוני

ע' .)274

ארץ ישראל (ב)  -יציאה מא"י לחו"ל  -ע"ע אתרוג.

אשה-איךיתקייםייעוד ישמע בערי יהודהוגו' קול כלה"-
והרי זהו היפך הצניעות וכו'  -לקו"ש חכ"א ע'  ,379וע"ע
תערובת.

אתרוג -גם לע"ל יצאו לחו"לויביאו אתרוגים מקאלאבריא,
ולכאו"איהי' אתרוג שלו -ש"פ נח תשמיט( ,התוועדויות תשמ"ט
ח"א ע' .)301
אות ב:

בגדי

כהונה  -כ"א מישראל ילבוש ח' (או ז') בגדי כהונה

י .)8
לע"ל -ש"פויחי תנש"א( ,רשימה פרטיתע

ביקור (ד' ימים) -האם יצטרכו ביקור ז,ימים באס יבוא
ךע"י נבואה שזהו רק
משיח סמוך לפסח (או פסחשני) -ואםשיי
בירור המציאות ,או ימצאו היתר שלא יצטרכו -ר"ד י"אאייר
תשמ"ט (התוועדויות תשמ"ט ח"ג ע'  .)131ר"ד ער"פ

תנשק
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כ ש"פ ויצא תנשף
(סת"ש תנשף ח"א ע' 26א .ועייג"

(התוועדויות תנשף ח"א ע' .)359

ביהכנ"ש (א) " -עתידין בתי כנסיות כוי שבבבל שיקבעו
בא"יי' עם האדמהשתחתיהם,ולכןאי"צתנאילהעתיקם ממקומם-
ש"פ ויצא תשמייט( ,התוועדויות תשמייט חיאעי 05א.

ביהכנ"ס " - )%עתידין בתי כנסיות וכוי -שבבבל שיקבעו
י גם בעצים ובאבנים שהיו פעם בתי כנסיות ,כמו"כ
בא"י"-יחי

הרסיני

וכו'  -ש"פ בחו"ב תשמ"ח (סח"ש תשמ"ח ח"ב ע' .)464

ביהמ"ק (א)  -כל ח"מקדש מעט" ,ובתיםפרטיים שמעין אלו,
ידבקו בבית המקדש  -ש"פ ויצא השמ"ב( ,סה"ש וכשנ"ב ח"א ש
ן בקונ' בית רבינו שבבבל  -דרגות בזח.
,154ועיי
י עץ מכוסח -ש"פ חוקת
ביהמ"ק (ב)  -בביהמ"ק דלעת"ליחי
תשדיימ (חתוועדויות תשד"מ ח"ג ע' .)2069
י משמיס אובידי אדם ,ועפ"ז  -אם
ביהמ"ק (ג)  -אםיחי
שייך להיות בלילה או בשבת  -ר"ד כ"ז אד"ש תשמ"ו
(חתוועדויות תשמ"ו ח"בע'  .)841ר"דו' מרחשון תשנ"ב (סח"ש
תשנ"ב ח"ב ע'  .)462קונ' וחחי יתן אל לבו סי' א
(התוועדויות תשמ"ח ח"בעי  .)544שם ,סיח (חתוועדויות שם ע'
י שרה תשמ"ז (תתוועדויות תשמ"ז ח"אע'
 ,559ועיי"ש) ,ש"פח
יג"כ משיחת ש"פ יתרו תנש"א (התוועדויות
 ,)536ובכ"מ .ולחעיר
תנש"א ח"ב ע'  .)270ועי"ע שערים בארוכה.

ביהמ"ק (ד)  -תחלתעשיית ביהמ"ק השלישיתהי' מהשערים
דווקא  -קונ' והחי יתן אל לבו ס"ה (התוועדויות תשמ"ח ח"ב
י בהנסי בערך ביחמ"ק ,ובערך שערים ,וש"נ.
ע' .)560ועי

ביהמ'יק (ח)  -גובהבית המקדש דלעתיד לבואיהי' כשלבית
וביאורים בחק ביהב"ח ע' קא ס"ת ,וראה ג"כ
שני -חידושים
לקו"שח"י ע' .211
ביהמ"ק (ו)  -חורבן ביהמ"ק הא' והב' ע"מ לבנות ביהמ"ק
חשלישי ,וגדר נצחיות ביהמ"ק הא' ותב'  -חידושים וביאורים

ש"פ יתרו  -ט"ב שבט
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בהל' ביהב"ת שיחות ד ,ה ,ח ,וש"נ .וראה מ"כ ש"פ מפשטים
תשמ"ב (התוועדויות תשמ"ב ח"ב ע' .)896

ביהמ"ק (ז)  -בנינו קודם לקיבוץ גלויות ,או להיפך ,ואיך
יתכןשיהיו שניהם -ש"פחיי"ש תשמ"ג (התוועדויות תשמ"ג ח"א
ע'  .)519 ,509ש"פ חיי"ש תשמ"ח (התוועדויות תשמ"ח ח"א ע'
 ,)491 ,487ש"פחיי"ש תשמש (התוועדויות תשמת ח"א ע' ,530
 ,)539ובכ"מ.
ע סנהדרין (ב).
ביהמ"ק (ח)  -אחרי חזרת הסנהדרין-עיי"

ביהמ"ק
שמירה.

(ט)

 -דיני שמירתו ומתי יתחימו לחול  -עי"ע

בית שמאי-איךתהי' ההלכה לעיל כביוש,והרי התורההיא
נצחית וכו'  -לקו"ש חכ"ב ע'  ,47חכ"ד ע'  8ואילך ובהע' 81
שם ,הערת רבנולשיעורים בסה"ת פ"נ בהערה ,קונ' "תורה חדשה
מאתי תצא" ,קונ' הל' תושבע"פ שאין בטלין לעולם ,ועוד,
ולהעיר מהנס בערך חנוכה מם.

בעליחיים טמאים-איךיהי
ולעת,,ל כאשר "ואתרוח הטומאה
אעביר וגו"'  -לקו"ש חי"דע'  ,259-60וע"ע חזיר.
בענעדיקטין -כשיבואו משה ואהרןיוכיחו שאין שום שאלות
וצד פקפוק ,וכולם יוכלו לשתות בענעדיקטין  -ש"פ נח תשכ"ז
(שיחות קודש תשכ"ז ח"א ע' .)132

ברכות :ברכה אחרונה א) -אםיבואמשיח באמצעהתוועדית
וילכו עם הביהמ"ד לא"י ,אי"ז הפסק (עכ"פ לכתחילה)
ברכה אחרונה  -ש"פויצא תשקט (סה"עו תשמ"ט ח"א ע' .)99
לעניי
ברכה אחרונת (ב)  -לע"ל יתברכו ברכה אחרונה על הגלות
(כמ"ש "אודך הוי' וגו"' ,וחיא "אחרונה"  -על הגלות
האחרון)  -ט"ו בשבט תשמ"ב (התוועדויות תשמ"ב ח"ב ע' .)874

ברכת המזון (א)  -שלימות המצוה ד"ואנלת ושבעת וברכת"
יהי' לע"ל (בסעודת לויתן וכו')  -ליל שמת"ת תש"נ

 8ש"פ יתרו  -כ"כ שבט * יום ה"יארצייט-הילולא" השביעי
(חתוועדויות תש"נ חישעי ,)220שייפוירא תשנ"ב (סח"ש תשנ"ב
ברכת המזון (ב) (נשאר בצ"ע)  -איך יה" ברחמ"ז לעי'ל
י אכו"ש אלא ייהנשמה ניזונית מן
(בתקופה הב ),כאשר לאיחי
הגוף"  -ב' דחה"ש תשמ"ב (התוועדויות תשמ"ב ח"ג ע' .)1561
ברכת תתורה -יצטרכו לברך ברכת חתורח~-לפנילימוד "תורה
חדשה" מחקב"ח או חתרגום ע"י משיח  -ב' דחח"ש תש"נ
(התוועדויות תש"נ ח"ג ע' .289

ו כלבמייבא"י -ש"פ
ברכת "חכם הרזים"-יברכו כאשריהי
י .)745
וארא תשמ"ב (חתוועדויות תשמ"ב ח"בע

ברכת כהנים (א) -יברכו ברכתכתנים כמח פעמים בכליום-
י .)17
י"ב תמוז תשמ"ח (התוועדויות תשמ"ח ח"דע
ברכת כהנים (ב)  -בברכת כהנים יאמרו שם המפורש בקול
ובגלוי-עיי"ע שם המפורש.

ברכת,ישהחייט" (א)  -עללידת והתגלות משיח (שזחו שמחה
מורגשת בלב על דבר נמצא בפועל ואפשר גם ליגע בו)  -ש"פ
תיו"מ תנשף (סת"ש תנשף ח"ב ע' .)503
ברכת "שהחיי13ע (ב)  -על השקדים (-כדוגמת "מקל שקד")
דהגאולח ,במכ"שמשקדים המתחדשיםמזמןלזמן -ש"פ קרח תש"נ
(התוועדויות תש"נ ח"ג ע' .)391

ברכת "שהחייב" (ג) יאמרו "שהחיינויי על ראיית פני
משיח צדקנו ,במכ"ש מראי-ית חברו שלא ראתו ל' יום  -ליל
שמחיית תשמ"ט (התוועדויות תשמ"ט ח"א ע' .)207
.,

ברכת "שהחיינו" (ד)  -יאמרו יישחחיינו" על שמחת ביאת
משיח והגאולה  -ש"פ וירא תשנ"ב (סה"ש תשנייב חיא
ש"פיתרו תשוינ (סה"שתשי,נ ח"אע.)284 ,ועיימ,כ ש"פ בראשית
ל ,)96

י  )209שנשאר שם בצ"ע.
(א) תנשק (חתוועדויות תנשק ח"אע

ש"פ יתרו  -כ"כ שבט
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ברכת "שתהיית" (ה)  -יאמרו "שהחיינו" על אכילת פסח
שני ,וכן הכהן יברך על
ההקרבה  -ר"ד י"א אייר
(התוועדויות תשתעט העג ..)131
ע'

תשמ"ט

ברכת שהחיינו (ו)  -מברכים שהחיינו בגאולה מדין פדיון

הבן ע"י האב (הקב"ה)  -לקו"ש חטא ע'  ,50וש"ג .ע"י הבן
(בנ"י)
יתן אל לבו סי' כו (התוועדויות תשמ"ח
 קונ' והחי .:ח"ב ע' .)603

ברכת שהחיינו (ז)  -אם יצטרכו לברך (גם) שהחיינו על
חנפלאותשיהיו (באופן דראיק בגאולה  -ע"ע ברכת הנפלאות.
ברכת על הנפלאות  -האם יצטרכו לברך ברכה על הנפלאות

שיראו ("אראנו נפלאות") לע"ל ,ואולי -גם שהחיינו -ר"ד י"א
אייר תשקט (התוועדויות תשמ"ט ח"ג ע'  ,131ועיי"ש
בארוכה).

ברכה על "טעימת"עניני הגאולה-צריכים לברך על"טעימת"
עניני גאולה בסוף זמן חגלות  -ש"פ במדבר תשמ"ט (התוועדויות
תשמ"ט ח"ג ע' .)233
אות ג

:

ךלהתקיים גם
גאולה -מ"שבגמ' "מיסמך גאולה לגאולה"שיי
בר"ח אדר (ולאו דוקא בפורים) ,במכ"ש מהיעוד ד"והי' אור
הלבנה גו"'  -ש"פ משפטים תשמ"ג (התוועדויות תשמ"ג ח"ב ע'

.)994

ר-ן

.

גיד הנשה  -באם ואיךיהי' האיסור בגיד
ה"./ה~שין%'.,,
תקופה  -מוצאי כגב שבט תשנ"ב (שיחות קודש תשנ"ב.ן,ייל'-עי י".
 ,)656וראה ג"כ עד"ז בקונ' "הל' תושבע"פ שאין בטלין

לעולם".

' גם אחרי קיום היעוד "אפסכי לא
גמילות הסדים -יהי
' בך אביון" -ש"פ משפטים תשמ"ב (התוועדויותתשמייב ח"ב
יהי

עי ,)916ועיי"ע צדקה.

"210פ יתרו  -כ"כ שבט * יום ה"יארצייט-הילולא" השביעי
גר -האם מותר באכילת קדשיםלפני
חכנועי  ,163ובהעי  28שם.
אות ה:

הבאת הקרבן  -לקו"ש

הוראה -תהוראותמעניני התורה (כנוןמימי הצומות) ישארו
ו -עשרה בטבת תשמנו (התוועדויות
גם כאשר המצוות עצמןיבטל
תשמ"ו ח"ב ע.)283 ,

הזאה  -המתים שיקומו (גם אלו שקמים מיד) אין צריכים
הזאה  -רפד י"אאייר תשתעט (התוועדות תשתעט העג ע' 2א,
י
ר"ד ו' מרחשון תשנ"ב (סת"ש תשנ"ב ח"ב ע'  ,)452קונ' והח
יתן לא לבו ס"א (התוועדויות וכשמ"ח חייב עי  .)544ולהעיר
מקוני (,הלי תושבע"פ שאין בטלין כו"' ס"ת,ועיי'ע פרת אדומה
(א).

תלל  -נס הגאולה מחייבת אמירת הלל  -כ"גאייר תשמ"ב
(התוועדויות תשמ"ב ח"ג ע' .)1484
אות ז:

זהב -לעת"ל לא ישתמשו בו לדברים בלתירצויים -ש"פ מקץ

י .)85
תשמ"ט (התוועדויות תשמ"טחייבע

אות

ה:

הזיר  -איךיקויים ייעתיד הזיר וייטהר" ,וחרי התורה היא
',
ד
"
י
ח
ש
"
ו
ק
ל
וראה
,
ה
ר
ע
ה
ב
נ
"
פ
בסה"ת
ת
י
ח
צ
נ
ם
י
ר
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י
ש
ע'
(,--ל,
וכו' -
ש הי"בע' .175
;,ןךןץ,ע,,..-..(/
חינוך (א)  -חנוכת תמנורה בביהמ"ק השלישי תהי ,בין
הערביים -ש"פ וישב תש"נ (התוועדויות תש"נ ח"ב ע'  ,)57ש"פ
י תש"נ (שם ,ע'  .)142קונ' והחי יתן אל לבו ס"א
ויח
ח"ב .)544
(התוועדויות תשמ"ח

ע'

חנ31ה (א)  -לעת"ל ידליקו נרות חנוכה בביחמ"ק (ב"הצרות
קדשיך") מלבד להדלקת המנורה שבהיכל  -כח כסלו תשמ"ט

ש"פ יתרו  -כ"כ שבט * יום ה"יצרצייט-הילולא" השביעטו
(התוועדויות תשמ"ט ח"ב עי  )57נר בי דחנוכח תשני,ב (שיחות
י .)449
קודש תשנ,יב ח"בע
חנוכה (ב)  -אופן תכנת והדלקת נרות חנוכה באםיבוא משיח
בערב חנוכה ,או לפנייז (כדעת בייש ,יועל פתח ביתו מבחוץ"
וכו')  -ערב חנוכח תש"נ (חתוועדויות תש"נ ח"ב ש  ,)33ש"פ
וישלח תשנ"ב (שיחות קודש תשנ"ב ע' 01א.

י

י י

ל ק 1ט ש ח 1ת
---------טעם אמירת פן המן

הרם אכרתם יצחק ברוך גערליצקי
 ר"מ בישיבה-בלקו"ש חכ"ופי בשלח מביא רבנו מ"ש אדה"ן בשו"ע אדה"ז
.

) כתב" :טוב לומר בכל יום ..
מחדו"ק (או"ח ס" א' סעי' י'
ופרשת חמןכדי שיאמין שכלמיונתיובאין לו בהשגחה ,שכןחי'

במן שהשגיח הקב"ה לתת לכל אחד עומר לגולגולת לכל נפשות
ביתו כמ"שוימודו בעומר ולא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר
כו"' ובמהדו"ב שם (סעי' ט') כתב" :ופ' המן לבטח בה' נותן
לחםביומו" ומקשח דלמהשינהאדה"ז הטעםדבמחדוייק כתב משום
אמונה ובמחדו"ב משום בטחון שהםביענינים שונים זח מנה!

וממשיך לבאר דענין האמונח שמנונותיו הוא בחשגח"פ הוא
עניןמפידי שצ"ל תמיד ,משא"כענין הבטחון צריך לחיות בעת
הצורך כשמבקשצרכיו מס'וכן כשהוא נמצא במצבשצריךלישועת
ח' וכו' דאז צריך שיהי' לו מדת הבטחון שיהי' בטוח דבודאי
יעורהו ה'.

ונקודת הביאור בלקו"ש שם הוא דמהדו"ק שכתב עפ"י גמ'
ופוסקים ,הנח אם היה מזכיר הטעם של בטחון ,לאחיו יכולים
לומרפ' המן בשבת,כיון דכמ'ל זת קשור עם בקשתצרכיו שאסור
בשבת ,וגם בחול חיה צריך לאומרו אחר חתפילח כיון דלפני
בקשתצרכיו באתענין דשבחו של מקוס,ולכן תוצרך לכתוב הטעם
דאמונהדשייך אפילו בשבת כוי ,משא"כ מהדו"ב שכתב והכריע

בא"פ יתרו  -כ"כ שבט * יום ה"יארצייט-הילולא" השביעי
עפ"י דעת המקובלים דזה כולל גם מדריגות נעלות יותר ,הנה
ך בשבת ,דבשבת האדם הוא
אפילו מצד הטעם דבטחון הייןשיי
במדרגת נעלית יותר ששייך בקשת צרכיו אפילו בשבת כעין
שמצינובריייסא סבאשהי' בטל לאלקות ולא השב אודותצרכיו
שלו אלא בכדי שיהי' הענין דמיחלים לחסדו שלכן הי' יכול
אפילו בשבתעיי"ש בארוכה.

והנהעפ"י דרך זח:אמבואר בלקו"שיש מקום לשקו"ט לתרץ
קושיא הנ"ל למה שינה אדה"ז ממהדו"ק למחדו"ב באופן נוסף,
וכידוע שזה היי רצונו הק' שגילה כמ"פ הן בדיבור
בהתוועדויות והן בכתבשיחי,הענין דלאפשה לת וכו'.
דחנה איתא בברכות כא ,א ,ראם התחיל בשבת להתפלל שמו"ע
של חול גומר הברכת ולאאמרינןשיפסיקמיד ע"דשהדין הוא אם

נזכר שכבר התפלל דפוסקמידאפילו באמצע הברכה ,ומבאר הטעם
שם משום ד"גברא בר תיובא הוא ורבנן הוא עלא אטרחוה משום
כבוד שבת"דבפשטותהפירושהואבכדישלאלתטריח האדם להתפלל
י"ח ברכות בשבת לכן תיקנו שבע ,אבלכיון דבעצם בר חיובא
הוא לכן גומר תברכהעיי"ש.

וכבר העיר הגריי ענגל שם בגליוני הש"ס דבירושלמי
פט"ו) איתא דאסור לתבוע צרכיו בשבת ,וכן הוא בירושלמי פ"ה
ח"ב ,שיש בזת איסור ,ומשמע דהבבלי והירושלמי חולקים בזה,
דבבבלי מבואר רק שהוא משום טירחא,ובירושלמי מבואר שהוא

(שבת

איסור.

אלא דבס' אור זרוע (ח"אסי' צ"ת) תקשה קושיא זו ותירץ
דבאמתאיןכאן שוםסתירה ,דחנהבירושלמי שבת שם לאחר שאמר
שיש איסור לתבוע צרכיו בשבת איתא יר' זעירא שאל ר'חיי'
בר בא מהו סימר רעינו פרנסינו א"ל טופס ברכות כך הן"
ו אם יכול לומררעינו פרנסינו בברכת רחם בברכת המזון
נהיינ
כיון דהות בקשת צרכיו ,וענה לו שיכול כיון שזהו מנוסח
הברכה) ובאור זרוע לאחר שהביא גמ' הנ"ל דלא אטרחהו רבנן
כתב ון"ל :ואע"ג דקי"'ל אסור לאדם לתבוע צרכיו בשבת ,ה"מ
ומתפלל ,אבל הכא טופס תפלה
שלאיעשה
תפלהריאנוןתחנתמע
יפי אלו עוצרים) וכו' א"ל טופס
הוא ושרי כדאמ
צמ(
י
מ
ל
ש
ו
ר
י
ב
ברכות כך הוא,הילכךאילאו משום דלאאטרהיה משום כבוד שבת
הי' נכוןלצלויי כל "'ה עכ"ל ,וכ"כ בסי' קצ"ט דטופס תפלות

י

ש"פ יתרו  -כ"כ שעט * יום ה"יארצייט-הילולא" השכיעסו
שקבעולהתפללבכליוםמותרלהתפללגם בשבת אלאדלאאטרחוהו
חכמיםעיי"ש ,וכןפי' ביפה מראהבירושלמי שבת שם דלא אסרו
לתבוע אלא דבר מחודש שאינורגיל לתבוע ,ומה שאין מתפללין
יפת משום דלא אטרהוה רבנן עישש ,וכייר בשו"ת הריבייש ס"
תנקתי'".ב ,דלפי"ז יוצא דליכא פלוגתא בין הבבלי והירושלמי כפי
ש
ן אחרוז"ל:
אבל בקרבן העדה שם מפרש'כוונתהייושל~לד~אופ
א"ל טופס ברכות ,נוסח הברכת כך הואואין לשנות מחול לשבת
שלא יתבלבלו בברכתו עכ"ל ,דמשמע דמתי יש ההיתר דטופס
הברכות כך הוא רק כאשר אומר ברכת זו ,אלא משום האיסור
לבקש צרכיו ישנו נוסח הברכה ,בוה.אמרינן שאין לשנות בכדי
שלא יתבלבל בברכתו ,אבל בנוגע לשמו"ע שאיז,צ כלל לומר
הברכות האמצעיות ואפשר לדלג ,לא שייך הענין דיתבלבל כו'
ובמילא שם ליכא ההיתר דטופס הברכות כך הוא.

וראה גם באורחותחיים (הל' תפלה אות ק"ו) שכתבו ז"ל:
בשבתות ויו"ט מפני טורח הציבוראין מתפללין בשום תפלה רק
בג' ראשונות וג' אחרונות ואין או
שמהראימןצעהיאומתצעניקןבעוכתלל ,מפני
טורה הציבור,וי"א טעם אחר משום
ל
ע
צרכי
האדם ואסור לאדם לשאול צרכיו בשבת וכן כתב בירושלמי,
ומקשינן והא אמרינן רוענו זוננו ומ נוסח הברכה כן הוא.
שניעצב ועצבון בשבת ויו"ט
והטעם שאם יצטרך לאחד מהןויהי'
ם
נ
ש
י
ש
אות
אסור כוי עכ"ל .וכ"כ בסדר תפלת
ת
י
ר
ח
ש
ו'
ב'
טעמים למהאין מתפללין האמצעיות בשבתעיי"ש מוכח מזה דגם
חארחות חייםפי' הירושלמי כהקרבן עדה ,ומשמע שיש פלוגתא
בין הבבלי והירושלמי ,דלפי הבבלי ח"ז רק משום טירחא בלבד,
ולפי הירושלמי ח"ן משום האיסור דבקשת צרכיו ,וראה ברכות
מח ,ב ,בתוד"ה מתחיל שהביאו הירושלמי הנ"ללגבי ברכת רחם
בברכת המזון.

ובשו"ע אדה"זסי' קפ"חסעי' ד' כתבלגבי נוסח ברכת רחם
שאין לשנותו בשבת דכיון דנוטח הברכה כך הוא ליכא בזה

האיסור דבקשת צרכיו ,ובסי' רס"ח סע" א' לגבי אם התחיל
להתפלל בשבת תפלתחוליגמור הברכההיות והואמחוייב בה אלא
דמשום כבוד שבת ויו"ט לא אטרחוה רבנןעיי"ש ,ולכאורההי'
אפ"ל דאדה"ז סב"ל כפי' האור זרוע דלגבי תפלת חול ליכא
האיסור דבקשת צרכיוכיון שהוא נוסח הברכה ,ולכן כתב הטעם

~ש"פ יתרו  -מ"ב שבט * יום ה"יארצייט-הילולא" השביעי
איך ביטול מועיל כלום ,ורק בטעם השני כתב הצרכהו לבדוק
עכתיוד.

ואע"פ שהאמת אתו שאדמוהיוז כתב שגזרו לבדוק רק בהטעם
הבי ,ולכאוי איייז נוגע לעצם הביטול ,מ"מ,ית שכתב  -וכפי
שמעירלפי תומו שכןי"ל להגרע"א -דאי רק משוםאין דעת כו'
תייגו יכולים להפקיר בדבור ודברים שבלב אינס דברים  -זח
אינו דכבר פסק אד16ה"ז בסי תל"ד סויים חי וז"ל :ייעיקר
הביטול וההפקר הוא בלב שאםאינו מפקירו בלבו ,אע"פ שהוא
אומר שמפקירו אין זה כלום שכל הפקר צריך להיותפיו ולבו
שוין" עכלה"ק ,וזהו מש"כ אדמוה"ז בסי' תל"א סעיף ג' "אבל
חכמים גורו שאין ביטול והפקר מועלל כלום" ובסעיף ד' "ומפני
כו'אין דעת בנ"א כו"' ואיך יעלה על הדעת שאם רק משוםאין
דעתהיינו יכולים להפקיר (בדיבור)?!
--ובסי' תמ"ה סי' ב' (הובא בלקוייש חטיוז עי  )132כותב
אדמוהויז לפירוש) "אפילו הניחו במקום המופקר לכל צריך
' בדעתו בשעת ההפקר
שיפקירנו לגמרי בפיו ובלבו ולא יהי
לחזור ולזכות בו לאחר הפסח אם לא יקדמנו אחר שאםיש בדעתו
כן אינו הפקר גמור והרי הוא כשלו ממש"(וכמ"ש בקו"א שם
(הובא בלקו"ש הער'  ),31,23דלדעת הרא"ם כלג'ימים ראשונים
עובר עליו בב"י מן התורה  -אע"פ שהצ"צ בפסקי דיגים הניחו
בצ"ע וע"ש בלקו"שדאפי' חמץ מושלך במקום הפקרכוי אסור לכל
אדם מישראל להנות ממנו).

[ואולייש מקום לומר שזה דאדמוה"ז כתב בסוגריים בסוף
טעם האיייעיי
ןסי' תמ"ה" כוונתו בזהיאע"פ שבלקו"ש הע'
א
י
צ
ו
י
ש
את
מכל
ד
ע
"
החמץ
שהוא
ל
ע
מוסב
שםביאר
תי'
גבולו"-
ל' הר"ן  -ולא כתב לבערו שבס' תמ"ה ס"א כתב "דקודם שעה
י לו שמבערו מרשותו" (ואינו שורפו) ,ר"ל בזה (ג"כ))
ששיתד
דהא דנזרו שביטול אינו מועיל כלום ,עד שיוציא את החמץ
מרשותו  -דלכא' אזי לא גזרו על (הבטול ו) ההפקר דמזה
שמוציאו מרשותו מוכח שגם בלבו מבטלו ומפקירו (וע"ז כתב)
עיין סי' תמ"ה ד"אפילו הניחו במקום מופקר לכל צריך
שיפקירנו לגמריבפיו ובלבו" (אא"כ היכא דלא אפשר כמו שכתוב
18

בקו"אשסי.

אלא כך לפעמיד נראה לבאר שיטתו

של אדמוה"ז:

ש"פ יתרו "3 -ב שבט *יום ה"יארצייט-הילולא" השביעות
דאם רק משום טעם הראשון אין דעת בבנ"א שווין) אע"פ

הואיל וגזרו חכמים על הביטול וההפקר שמוכרחיםלביעורוכיון
דלשיטתו שלאדמוהי,ז ימההיא השבתה האמורה בתורה"קאי על
ביעור) ,למה צריך ללכת לבדוק אחרי החמץ ,וכמו שביאר
הקובץ שיעורים קו' התוסי למהצריך בדיקה שהמץ) כלל דאע"פ
שכל איה"נ יש להםדין ביעור אבל איש בדיקה -וע"ז הוסיף
אדמוה"ז הטעם דמשא יבוא לאכלת.
ולולי דמסתפינא,הייתי אומר דאפי' מצד טעם האי צריכים
בדיקה כמ"ש בלקו"ש העי  18ע"ד לי הריין "הצריכהו בדיקה
י אומר
וביעור" -וזה כתב בטעם הראשון -וגם לטעם השניהיית
שאין ביטול מועיל כלום -כיון דהצריכהו לחפש ולבדוק משום
שמאיבוא לאוכלה-אזי הוא תקנאעצמית ולאמשגהינןעל הטעם
ולכן מפקיעין הביטול (שהרי מחוייב לבדוק מצד שמא וכו'),
אבל כיון דלא הזכיר אדמוה"ו ת" לבדוק בטעם הא' וענין
ביטולאינו מועיל כלום בטעם הב' מחוורתאכדמשנינן מעיקרא-
דטעם הא' הוא טעם על הביעור -המץ ידוע (דבחמץ ידועאין
שייך בדיקה) ,וכמ"ש בס' תמ"ה דגיירה הנ"ל היתת על חמץ
ידוע ,משמע דאי משום חמץ שאינו ידוע לאהיו גוזרים שביטול
אינו מועיל כלום כיון דאי"ז לפניו (שאז צריכים לחשוש) שלא
יפקירנו בדעה שלימה ,והטעם הב ,הוא למה צריכים לבדוק
חמץ שאינוידוע.
אבלעדייןיש להעיר ממשעם אדמוה"ז בס ,תלעה סו"ס ד'
"שגורו הכמים שאיןביטולמועיל כלום מטעמיםידועים -תרתי
משמע,וי"ל שזה שכתב אדמוה"ז חלקא' שלהגזירהאינומועיל
כלום) אצל טעם הא' והלק השני של הגזירה (לבדוק) אצל טעם
הב' (שמא יבוא) הוא משום שחלק זהשייך יותר לטעם הנ"ל
ודו"ק ועצ"ע.
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שו נ  1ת
---בנוסח תפלת שבת  -גיזבר למעשה בואשיה"
הרב אליהו וואלף
 ביתר  -ארה"ק -,,.
,...
.,י
בשער חכולל לחרב אברהם דוד לאוואוט פרקי"ז (תפילת מנחה
לע"ש וקבלת שבת)סעיףכ"טד"הזכר למעשהבראשית מבאר הטעם
מדוע בתפילת שחרית לא מזכירים בנוסח חתפילח "זנר למעשה
בראשית" ,ובקבלת שבת ובמוסף כן אומרים זח.
,

ומבאר :וע"פ פשוט י"ל דחנת בקידוש ליל שבת אומרים
"זכרון למעשה בראשיתתחילה למקראי קודש זכרליציאתמצרים"
 ומחלק(עפ"ידברי חמט"מ)בין "זכרון למעשת בראשית" -שזוחיא חשבתכפי שנתנח במרח -קודם מעמד הרסיני,לבין "מקראי
קודש  -זכר ליציאת מצרים"  -שזה השבת שנצטוו במעמד הר

סיני.

וע"פ חילוק זה תוא מבאר הטעם שאנו אומרים בשחרית זכר

למעשה בראשית-היות
י
רא"ד:ובנוסח תפילת מוסף אומרים "אזמסינ
כמו קדם

"אז  -הוא לשון הקדמה,
נצטוו"  -ומפרש
מפעליו מאז ...לכן בערבית שאומרים תכלית מעשה שמים וארץ
ויכולו וגו' הוא זכר למעשה בראשית ,וכן במוסף שאומרים אז
מסיני (היינו לפני סיני) נצטוו  -דהיינו שבת שנתנה במרה -
שייך לומר זכר למעשה בראשית ,אבל בשחרית( -אומרים בנוסח
התפילה) ישמח משה (דקאי על מעמד חרסיני) ושני לוחות כו'
וכתוב בהם שמירת שבתדהיינו עשרת הדברות מן פרשת ואתחנן
(שבפ' יתרו כתוב זכור ,ובפי ואתחנן כתוב שמור) א"א לומר
י בפרשת ואתחנן כתוב בפירוש שמור וגו'
זכר למעשה בראשיתכ
וזכרתכי עבדהיית באמ"צ.

ע"כ בנוגעלענינינו.

וע"פ פשוט י"ל שחוא מדייק מלשון נוסח התפלח ,חיות
ובנוסח התפילה אומריםושני לוחותאבנים ..וכתוב שמירת שבת
' חדברות דבפרשת ואתחנן ששם
ולכןחייבים לומר שכוונתו עלי

ש"פ יתרו  -ע"ב שבט *יום ה"יארצייט-הילולא" השביע19
ו בפר'יתרו כתוב זכור),
נאמר הלשון שמור אתיום השבתיואיל
ושם  -בפר' ואתחנן כתוב וזכרתכי עבדחיית בארץ מצרים (ולא
זכר למעשהבראשית)ולכןאייאלומרבשחריתזכר למעשהבראשית,
י לא מוזכר בנוסה התפילה על מעשה בראשית ,ואדרבה -מוזכר
כברמן (שמירת :ושמרו..בארמ"ט ע"ד מעמד הרסיני.

אךלהעיר שעפ"ן לכאורה נצטרך לשנות את המובן הפשוט של
הוא וכתוב'בהם
"וכן כתוב בתורתך" נתמלא המשך נוסה
י
ל
י
פ
ת
ה
.
.
.
ת
ב
ש
ה
את
ל
א
ר
ש
י
י
כ
שמירת שבת וכן כתוב בתורתך ושמרובני
ששתימים עשה ה' את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת
וינפש'י -שלכאורתעפ"י פשוט  -זהו ההוכחה על מה שנא'לעיל
"וכתוב בהם שמירה שבת וכן בתש בתושך ושמרו בנ"י- ...
ועפי"זאין זה מתאים ששורו של ראל"לכי הוא מפרש שמירת
שבת על שמור אתיום השבת לקדשו ,ושם נאמר וזכרת ...בארמ"צ
כנ"ל בארוכה ,ואילו בנוסה התפלה כתובכי ששתימים עשת ה'
את השמים ואת הארץ,ועפי"ז אפשר לומר בשהרית זכר למעשת
י הוכחתו של הרב אד"להיאמדיוק הלשון שמירת שבת
בראשית,כ
 שמור  ..באמ"צ כנ"ל בארוכה ,אך עפ"י פשט הסידור פירושהשמירת שבת הוא ושמרובנייי..כי ששתימים עשה..השמים ואת
הארץ.

רק אפשר לדחוק ולומר שפירושהמילים "וכן כתוב בתורתך"
הוא"וכויי -ועדייז .אך זהו דוחק לפרש כך.
אולי אפ"ל שהכרה הרב אד"ל לפרש כנ"ל הוא מדיוק לשון
התפילה "ושני ליחות אבנים הוריד בידו וכתוב בהם שמירת
שבת" -היינו ששמירת שבת כתובה בלוחות הברית,ואילו "ושמרו
י ה'
בנ"י את השבת"
תשא.וכוי לא כתוב בלוחות הברית אלאציוו
לבנ"י בפרשת
אך עפ"ז קשה מהו הלשון "וכן כתוב בתורתך" שפירושויהי'
"וכן  -ועד"ן" וצ"ע בכ"ן.

..

*
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באופן התנהגה על הציון (גליון)
הרב משה לברטוב
 תושב השכונה -י  ,36דייה באופן ההנהגה
י שבטע
בגליון האחרון (תרפ"ד)י
על הציון .והנה אחר המילים ,שלא להזכיר שם א' צריך להוסיף
תמילים כבאותו יום".
,-

* * *

תורות תלמידי הה"ם בספרי מאמרי חב"ד
נמאמר שביעי בסדרהן
הרב אלי' מטוסוכ
 -ברוקליןנ.י-.

הרה"צ ר"מ מבאר

א במאמראדה,יז נשאמרב-י"בתשרי תקע"ב] שהובאבס' דרך
מצותיך דף קצ"ו ע"ב נבהוצאה חדשה דקת"ת תנש"א] ז"ל :בשפ
הח"קרי פענדיל בערער נ"ע שת" נוהג א"ע שלאהי' אומר ד"ת
כ"א במקוםשנותניםלו נדבת ,וסמך לדברע"פ שלח תשלח את האם
ואת הבנים תקח לךפי' תומ"צ נקראים בנים ובחי' אם הואבחי'
הסיבה ...משחרב בהמ"ק ואזי סוכת דוד הנופלת מטה מטה
ונתלבשה בגשמיות ,לכן גם הסיבה לתומ"צ הוא בבחי' סיבות
גשמיים שהמוכיח והדורש צריך לפרנסה ומוכרח להיות מקבל
מהתמון( ...ולכן הר' מענדיל נ"ע הנ"ל אתרחיש שנסעבעיר אחת
שלאהי' מתליתן לו רק שהעבירו סחורהעניששהי' מוליך בלא
מכסאזי דרש להם שם הגם שהדרוש שלו הואענינים שעומדים
י אזיודע שבמקום זהראוי לו להוציא ההבל
ברומו של עולם)כ
והאותיות הקדושים ,ואפשר ששם"1מישיתפעל מות ואזיש צורך
בזה וד"ל .עכ"ל שם נודילגנו כמה קטעים נכבדים למען
הקיצור].
י אדמו"ר הצ"צ בס' חחנהות
למאמר זה דשנת תקע"ב נרשםעיי
שלודשנת תקע"א-תקע"ב,ומשםנדפסבדרמ"צ,ובסוף המאמר שם
הוסיף הצ"צ ביאור משלו לתמאמר :שרש הענין אפשר כו' ע"ש.
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ובתערותוציונים מכ"ק אדמו"ר הכ"מ אשרבסוייסדרמייצמציין
לכ"מ ע"ד הר"מ מבאר].

,,. ,

ב] והובא ג"כ ענין זה בשינוי סגנון בס' מאמרי אדה"ז
הקצרים ע' קטז וז"ל נבמאמר קצר שמתחיל עה"פ אחרי ח"א
תלכו] :דחנהכתיב שלח תשלח את האם ואתהבנים תקחלךואמרו
בשם מהר"מ (באריי) שכל העולומות חם מעורבים טו"ר ,ואנחנו
עמובני ישראל מהוייבומילברר הטוב מכלתדברים שהאדם עושה
ולהעלות אותו לשורש כידוע והאדם אינו יודע איזה חלק הוא

משרשו שצריך לתקן לפיכך תמיד הוא צריך להיות עומד על
משמרתו ולהיותעיני
ו בראשו ולהסתכל עלאיזה סיבות שמזמן לו
ת
' עיקר מהם להשי"ת ולברר הטוב ,וזהו
השי"ת,ולפי הסיבו יהי
שלח תשלח את האםדהיינו הסיבת שאתתצריך לעשות ואתהבנים
תקח לך דהיינו התולדה והכוונה שלזה הזמין הקב"ה דבר זה
לידך לברר חטוב בזהתתי' כוונתך ולאצריך הנאתךעיקר תסיבה
וגשמיותה ע"כ.

ונמצא ג"כ ענין זה (קרוב להביאור דתקע"ב) בס' מאמרים
הקצרים ע' קנ נד"ה אלביש שמים קדרות שנדפס ג"כ בס' מאה
שערים סמנו) וז"ל :והנה ידוע אעפ"י שפסקה הנבואה נשאר
עדיין רוחויקוידיעת העתידות בצדיקים המופלגים בכל דור ודור
כו' ,והענפים המסתעפים מרות"ק הוא בחי' ראשי אלפי ישראל
שבכל דור המלמדים תורת ברבים ותם הרועים הזונים ומפרנסים
לנש"י בתורה כו' ,והמסתעפים שהם המלמדים ליראה את ה'
ומכניסים שפע יראת ה' בלבבות ישראל והם המוכיחים כו' ,ואנו
רואים שהת"ח הם כפופים לע"ה והם נצרכים לבריות בפרנסה
ומזונות עד שנשכרים בעבודתם בקודש עבור קבלת פרס השכירות
הקצובה ,וא"כ מההכרח להם להשפיע ...אך הענין דבאמת צריך
האדםלהיות שפל רוחבפני כל אדם וא"כאיךיגבה לבבולחוכיה
לזולתו ...אמנם כמו שהי ,הצווי אלקי אל הנביא סיבה אלקיי
לשפע הנבואה עליו בעת זו דוקא וכנ"ל כמ"כ סיבה טבעי' של
הפרנסה לת"ח מע"ה הוא אשרציוחוה' לדרושולהוכיח והוא ע"פ
ח' ממש רק שהולבשהצווי בסיבה טבעי'; ..והטעם לזת ע"פ הנ"ל
שבזה"ג התלבשות כל שפע אלקו'בלבושיםזרים מאד ותו"עתיקון
חצות כידוע ולנן נתלבש בסיבה טבעי' כו' וד"ל ,וזהו שהיו
גדולי הצדיקים נזהרים מאד מלהשפיע תורה ויראה כ"א כשיקרה
סיבה טבעית
י דורש כ"אבעיר שנתנו לו
מעטכמו הלר"מענ""כע .לאחי
נדבה אף
מזעיר כו'
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הרה"צ רס"מ מהאואדאק וויטפסק
-

גי'

אן בס' מאמרי אדה"זהקצרים עי-רנ"ט תורה בש 6אדת"ז
ע"פ ומארז"לכי מיץ וחלביוציא המאה במי אתה מוצא כוי,
ואיידי דזוטר כעתיקת בשלימותח ,וז"ל:כימיך הלביוציא
חמאהבמי אתה מוצא המאה שלתורהבמישהקיא חלבשינקמשדי
אמו .חמאה הוא שומן ההלב הצף למעלה ובתוי היאבחי' הארה
מסוכ"ע ,וכשבא הרה"ק ומנ"מ אאראדאקער מרבו חה"מנ"ע עסק
בתעניות והפסקות ולא משום הסאים ועונות ח"ו אלאכדי להקיא
חלב שינק משדי אמו לזכות בחמאה של תו' (שיאיר בו הכרה
י
מסוכ"ע) .ובדורותינו שהחלישות גברה ואין בנו כח להתענותמ
שרגיל לאכול בשעתשמיניתיאכל בשעהתשיעיתומישרגיל לאכול
בשעה ט' יאכל בשעה יו"ד וג"ז לסיגוף יחשב .ש"כ.

נבלקויית סוכות דף פא,ב מובא ג"כ מסו"ס

הארץבענין

הלשון בגמ' ספ"ק דסוטה שביקש משהליכנס לארפץריכדישיתקיימו
כל המצות עלידו דתול"לואקיים כל המצות  -והעתקנו זהלעיל
בחתורות של הרויא מקאליסקכי לשםשייך].
ב] בסוף סה"מ תקס"בע'תריאנהגמות הצ"צ לד"ה שמעישראל
תקסייב ז"ל :ולכןי"לאבנישיי"שב,יפי"שע' בכתבים דמעזריטש

או האראדאקש"י עולומות .ע"כ.

ג) בדרמ"צ קפו,ב לד"ה אחרי ח"א תלבו) ז"ל :ובזהית'
מה דקשיא סובא מדועיחס הכתובנסיון דעקידה לאברחם הלא
יותר היה נסיון ליצחק וכדאי' קושיא זו בזהר שהרי יצחק
הי' אז בן ל"ז שנה ,ואילו לא רצה כו' .ותירץ הח"ק ר' מענדל
מהרדאק ז"ל דעיקר הנסיון בעקדה אינו ענין המס"נ דלגבי
אבותינו הקדושים שהןהן המרכבהמילתא זוטרתאהיאאע"ג דדבר
גדול הוא בישראל ,אלאעיקרהנסיוןהי' שלא הרהר אברהם אחר
מדותיוית' אתמול אמרתכי ביצחק יקרא לך זרע ועכשיו אומר
כו' וח"ז יכול לחשוב שזהו שינוי רצון וכתיב לא שניתי כו'
ואברהם נתחזק ולא הרהר כלל .ע"ש ההמשך.

והובא ג"כעניןיה

מהירמ"צ כאן באריכות הביאור בסח"מ

פרש לכ"ק אדמו"ר מוהרשייבנייעעי קח וזול :והלא לכאו,היי

הנסיון יותר ליצחק וכמו שתקשה בזהרדקיייטעייב יצחק מבעי

ש"פ יתרו -ע"ב שבט *יום ה"יארצייט-הילולא" השביע23
לי' שחמ בן ל"ז שנה כוי ותי' הרה"ק הר"מ פהרדאק זצ"ל
דעיקר הנסיון בעקידת כו' .ע"ש בסה"מ באריכות.

ובחערותוציונים מכ"ק אדמו"ר הכ"מ בסוי'ס דרמ"צמציין
ע"ז:תירוץ תה"ק ר"מ מתאראדאק בארוכת במכתב הרה"ק הרמ"מ
משנת תקמ"ה (בביכל מכתבים ח,א) ונדפס בס' פרי הארץ פ'
וירא .ובס' לקוטי אמרים  -להר' הורוויטץ ,לעמבערג תרע"א -
ולאת עוד שקו"ט בדברי תרמ"מ אלו בלקוטי שיחות:ח"יע'

י .73
 .46חי"געי .209חייכע

ד]
המהפכתבאוהלת חנצודכיהק וכרך זע דף תתתנג,ב ז"ל:מציו
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יסורים ע' בפרי הארץ .ע"כ.

לחט

ה] באוח"ת שה"ש ע' קסה ז"ל :וכןראיתי ככתבים מתלמידי
הח"מ ז"ל נ"ע ע"פ ויסב שפי' שנמשך מבחיי הסיבה הראשונה
כו'והיינו כנ"ל שהואבחי' סוכ"ע .ע"כ.

וקאי על תנדפס בס' ליקוטי אמרים להרמ"מ דף ה,א.נויש
לציין כאן אשר מאמר זה שבס' לקו"א נדפס גם בס,מאמרי אדה"ז
הקצריםע' לד ,ובהערת המויל שםמציין להלקו"אומוסיף שנדפס
:415
גם בס' מאמרי אדה"ן "על יסוד כותרות תעמודים בכת"י
תורת אדמו"ר מחרש"ז שי"נ" .אמנם באמת לפי דברי חאוה"ת
המובאים כאןהרילפנינו עדות מפורשתמהצייצשמייחס מאמר זה
לתלמידי חה"מ ולא לאדה"ז.
ואגב לשלימות הדברים יצויין כאן עוד דרושים אחדים
אדה"ז ובמנא מיוחסים ע"כ להרמ"מ:
שנדפסו בספרי
ד"הויגש בס' מאמרי אדה"ז עה"ת ח"א ע' רה ,ונדפס ג"כ
בס' פרי הארץ דףי,ב נהמאמר נדפס בס' מאמרי אדה"ז מכיון
שנמצא בכת"י מובהק שכולל מאמרי אדהם ,ואח"כ בהוצאתשני'
של תספר בשנת תשמ"ט אכןצויין שהמאמר כבר נדפס בס'פרי
הארץ].

~א"פ יתרו  -כ"כ שבט *יום ה"יארצייט-הילולא" השביעי
ד"האיתא במדרשקדושים,בס'מאמריאדה"זהקצריםע' שעא
(ע"פ סי' בונה ירושלים סי' סגו) שנדפס ג"כ בשלימות יותר
בס'פרי עץ להרמ"מ.
ראה גם ד"ה עלת העלות בס' מאמרי אדה"זענינים ע' רצד,
ובהמ"מ שםבע' תקיט מסתפק המו"ל אם מאמר זה הוא לאדה"ז.
ה מהרר"ה מפאריטש ז"ל:
ו] במאמר המתחילענין מצותמיל
ענין מצותמילהביאר הרמב"םנמויינ הפג פמוט] הטעםלהתיש כח
המתאוה כו' מס' פרי הארץנפ' לך לך] אמרעליו הוציא מפיו
דהרים העומדיט ברומו של עולםאעפייי שלאכיוון בהם ,וביאור
הענין תנה כח המתאוהבבחי' אלקות הוא המתאוה לצאתמגדרי
הכלי ולהיות כלה שארי ,כו'...וזהו הכוונה להתיש כח המתאוה
דאהבה רבה לבוא לבתיי יראה עילאה בהי' י"ה כו' וד"ל.
נהעתקנו כאן רק התחלת וסיום המאמר].
'

ז] בס' פלח הרמון להר"ה כרך שה"ש לד,א ון"ל :ע"ד העבודה
הוא ענין הביטול דיראה מצד השפלות בעצם ,ובפנימיותו הוא
בתכלית השמחה ,וליאת עכשיו אינם זוכים רק גדולי הדור
ויחידי סגולת (כידוע בשם הרה"ק ר"מ האראדאקער) ,ולעת"ל
יזכו אליו כל ישראל ביתר שאת וביתר עז .ע"כ.

לזכרון
הרה"ח הוותיק אי"א גומל חסד בגופו
עוסק בצ"צ באמונה תצנע לכת
ר' אברהם אבא (הרופא) ע"ה ז"ל
בנו של חרה'ץ) ר' מיכאל אהרן בן
מרת שטערנה סלווה בת
מרת מוסיא הינזא בת
כ"ק הרח"ח ר'חיים אברהם בן
כ"ק אדמו"ר הזקן
נ"ע ז"ל
,

במשרתו בתור רופא זכה להציל אלפי יהודים
בעיר שנגחאיסין
חמשיך במשרתו תנ"ל מעת בואו לארה"ב
וזכה לשמש בתור רופא פרטי בביתחיינו
במשך ארבעים שנה
נפטר ביוםשלישי לסדר ורפא ירפא
כה שבט תשמ"ט

נדפסע"י

ולזכות
אשתו מרת הינדא
כהל
שתחי'
הרה"ת ר' מיכאל אהרן ורעייתו הנה

ובניהם :מרדכיוהיי סילאשיחיו

חתמים ינשף יצחקשי'

-

לזכרון

הרבנית הצדקנית

י מושקא
מרתחי
בת כ"ק אדמו"ר
אור עולם
נזר ישראל ותפארתו
צדקת ה' עשת ומשפטיו עם ישראל
ורבים השיב מעון
מרנא ורבנא

יוסף יצחק
ובת הרבנית הצדקנית
מרת נחמה דינה

ע"ה ז"ל
נפטרה ביום רביעי פ' משפטים
כ"ב שבט שנת ה'תשמ"ת
ת'ניצ'ב'ה'

אשתו של  -יבלח"ט -ב"ק אדמו"ר שליט"א

