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בריש מס' יומא אנו רואים כמה שמירה
היה צריך הכה"ג שלא יבא לידי טומאה ,אף
בהיותו במקום המקודש ביותר ,ועאכו"כ
כמה שמירה צריכים בשעה שיוצאים
בשווקים הטמאים ,וזה א"א רק בכח התורה

)זוה"ק בלק קפ"ו(.

מדברי רבינו שליט"א בסיום מס' מכות

)תצ"ח(

לאביהם שבשמים ,דהיינו על ידי שראו שמצרים נוסע

ויהי בשלח פרעה את העם וגו' ויסב אלקים את דרך ים

סוף ונראה לי לפרש דהנה כתב הרמב"ם דרך המיצוע הוא

הישר כי אם שנטה לקצה האחד אז צריך לילך עד קצה
השני וינהג בו זמן רב עד שיעקר ממנו מדה ראשונה ואז

יחזור לדרך המיצוע עי"ש וזהו רפואת חכמה לחולי הנפשות

שכ' הרמב"ם שם ובזה יובן ויהי בשלח פרעה את העם ור"ל
כי ערפה הוא היצה"ר כמו שכ' בזוהר והוא ענין פרעה

אתווין דדין כמו אתווין דדין ובשלח פרעה את העם שיצאו

איברי האדם מרשות יצה"ר כמו ביציאת מצרים שיצאו מן

מ"ט שערי טומאה אל הקדושה ולא נחם אלקים וגו' ר"ל

שלא נהגם כדרך הטבע גימטריא אלקים שהוא דרך המיצוע
פן ינחם העם בראותם מלחמה שהיא מלחמת היצר ושבו

מצרימה שיחזרו לקלקולם לכך ויסב אלקים ר"ל שסיבבם מן

מדריגה הנק' אלקים דרך הטבע שהיא דרך המיצוע רק
הוליכן דרך ים סוף שהיא סוף המדריגה בקצה שני עד שיכיר

מהם מדריגתם הרא שונה בזמן רב שהוליכן כך ואז יחזרו

לדרך המיצוע וק"ל.

תולדות יעקב יוסף

אחריהם צעקו אל ה' וחזרו בתשובה ,משמע הא לולא כן לא

היה צעקו ולא היו חוזרים בתשובה .ומעתה זאת היה טענתו

של השר של ים ,מה נשתנו אלו ,ר"ל מה שישראל נשתנו

ממה שהיה לשעבר ,כי לשעבר היה רעים ועכשיו נשתנו על

ידי תשובתם לצדיקים וטובים ,אינו אלא מאלו דהיינו
מהמצריים ,כי המה קרבו את לבן לאביהן שבשמים ,וממילא

יש גם להמצריים זכות שגרמו לישראל לעשות תשובה .וזהו
שמסיים הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה,

ר"ל העבודה של שניהם הן של ישראל והן של מצרים הוא
זרה בעיני המקום ,כי ישראל לא עבדו עבודה רצויה שהוא
מרצון הטוב אלא מחמת הכרח המצריים ,וכן המצריים לא

כוונו על ידי רדיפתם שיחזרו את ישראל למוטב ושיעשו

תשובה ,אם כן אין שום הבדל בין ישראל למצריים .ועל זה

שפיר השיב לו ה' שעתידים לקבל את התורה ,ר"ל אין

ישראל בבחי' גרועה כזו שיצטרכו תמיד התעוררות לתשובה
מפאת המצריים ,כי על ידי התורה שיקבלו יחזרו מפאת

עצמם לתשובה ,כי המאור שבה מחזירתן למוטב ,אם כן

ישראל המה במעלה הרמה ונשגבה יותר מהמצריים .וזה

שאמר כי כאשר ראיתם את מצרים היום ,לתכלית זה שעל

ויהי בשלח פרעה את העם וגו' פן ינחם העם בראותם

מלחמה ושבו מצרימה ויסב אלהים את העם דרך המדבר וגו'.

יתכן לפרש ענין מלחמה זו שרומז על מלחמת היצר )כדרך

שפירוש בזוה"ק פרשת כי תצא למלחמה יעו"ש( כי גם בני
ישראל לא נשתרשו אז עדיין באמונה שלימה ועי"ז הי' חשש

ושבו מצרימה ,ע"כ ויסב אלהים את העם דרך המדבר
שיקבלו את התורה וילמדו עם משה עד שיהיו דור דעה

וישתרש בהם האמונה בשלימות.

אהל תורה )קאצק(

ידם תתעוררו לתשובה ולתפילה ,לא תוסיפו לראותם עוד

עד עולם ,כי לא תצטרכו עוד להתעוררות מצדם ,אלא מצד
עצמכם תתעוררו לתשובה על ידי קבלת התורה ,וק"ל.

גבעת פנחס

שם שם לו חוק ומשפט ושם נסהו ,ופירש"י דהיינו שבת,

וסמיך ליה ויאמר אם שמוע תשמע לקול ה' אלוקיך וגו' ,כל
המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני רופאיך.

ונראה לפרש הסמיכות ,דהנה בסוגיא דהואיל )פסחים מו(
הקשו התוס' ,ואם תאמר אי אמרינן הואיל ,אם כן בטלת כל

מלאכת שבת הואיל וראוי לחולה שיש בו סכנה ,וי"ל כיון

דלא שכיח כלל לא אמרינן הואיל ,וזה שאמר הכתוב שם

וחמשים עלו בני ישראל מארץ מצרים) ,יג ,יח( .יש

שם לו חוק ומשפט ,שנצטוו במרה על השבת ,ולכאורה

לדקדק דתן ואבירם שהיו רשעים מתחלתן ועד סופן איך לא

יקשה אי אמרינן הואיל אם כן בטלת כל מלאכת שבת ,לזה

מתו בימי אפילה ,היעלה על הדעת דד' פעמים ס' רבוא

המשיך הכתוב ואמר ,כל המחלה אשר שמתי במצרים לא

שמתו היו גרועים מדתן ואבירם חלילה ,ועליהם נאמר ויאמן

אשים עליך ,וממילא לא שכיח כלל חולה שיש בו סכנה,

העם אתמהה .מיהו נ"ל דמאת ה' מן השמים הזמין הרשעים

ושפיר אסורין כל מלאכת שבת.

האלו לפני משה רבינו ע"ה בתחלת גדולו ,ואמר להם רשע

למה תכה רעך ,והלשינוהו ונתגרש וברח מבית פרעה ונתלש

ממצרים כמו ס' שנה ,ואז נתגדל ונתקדש ונתחכם עד שהיה

ראוי להיות גואל צדק לישראל ,כדרך שהקב"ה מזמין נחש
לחולל אילות ,כן הזמין נחשים האלו ,ואע"ג שלרשעות

כיוונו ,מכל מקום לא רצה להמיתם עד שיראו גאולת ישראל

על ידי משה רבינו ,והמתין להם עד שבסוף נטלו את שלהם

ונבלעו במדבר.

חתם סופר

ברך משה

ד' ילחם לכם ואתם תחרישון .אפילו כשיהיה נראה כי

השי"ת "ילחם לכם" ,וח"ו נוקם בכם ,מ"מ תאמינו כי גם שם

יש הוי"ה מדת הרחמים ,וממילא עי"ז ואתם תחרישון בודאי

מלדבר סרה ח"ו כלפי המקום ברוך הוא וברוך שמו ,כי
תאמינו כי הכל לטובה ,יען כי השי"ת הוא מקור הטוב ומקור

הרחמים ,והוא בורא ומנהיג לכל הברואים והוא לבדו עשה

ועושה ויעשה לכל המעשים .וכמו שמפרש אא"ז המגיד

הקדוש רבי מיכל מזלאטשוב זי"ע על הפסוק שויתי ה' לנגדי
תמיד כי מימיני בל אמוט )תהלים טז( .פי' כי שויתי הוא

ופרעה הקריב וישאו בני ישראל את עיניהם וגו' ויצעקו

לשון השתוות ,והיינו שהוא שוה אצלי בין שהשם יתברך

בני ישראל אל ה' וגו' .ונ"ל דהנה במדרש )ילקוט רמז רלד(

הוא אצלי בבחינת הוי"ה רחמים ,או שהוא לנגדי ,פירוש

איתא דהשר של ים טען מה נשתנו אלו מאלו ,הללו עובדי

בבחינת התנגדות ,וזה תמיד ,כי מימיני בל אמוט ,ימין הוא

עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה ,ולכאורה יל"ד הא כתיב

חסד כנודע ,שאני מאמין כי אפילו בתוך מדת הדין טמון גם

ויצעקו בני ישראל אל ה' ,ופירש"י תפשו אומנות אבותם וכו'

וכדאי הצעקה שינצלו .וי"ל היות דאיתא במדרש רבה )פכ"א

ס"ה( ופרעה הקריב ,מה הקריב ,הקריב לבן של ישראל

כן חסד ,עכ"ד הקדושים.

ברכת יוסף ,קאברין

)(ã ãåîòá êùîä
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רוסיא והיה לו תעודת מסע ונסע תיכף לשם ,וכאשר עבר I
I
פעם כיון הילד מקום המכוון ,ואמר הרה"ק ר' יצחק שזה לא
דרך העיר טריסק נכנס להרה"ק רבי אברהם המגיד
היה שום רבותא כי הכל היה מכוחו של אביו ,כי יפה כח הבן
 Iמכח האב ,פי' ע"י כוחו של אב .כשהי' בין עשר שנים נתייתם לשתות אחרי אכילת הדגים ,ואמר לו אביו שיחכה קצת ,מטריסק זי"ע ושאל אותו לאן הוא נוסע ,ויאמר לו להרה"ק I
וכשפנה אביו ממנו לקח ושתה ,וראה אביו והוכיחו מאד,
מנעשכיז ויבקש אותו הרה"ק מטריסק לישאר אצלו על
מאביו ,ולמד אז עם הגאון ר' מרדכי מפאריצק זי"ע בעל
יום I
I
ואמר לו ,עכשיו אתה קטן אתה תאב רק לתאוה קטן כזה,
שב"ק ,וימאן רבי יוסף ברוך ויאמר לו את דברי הרה"ק
הביאור על מהר"ם שי"ף ,ולמדו שו"ע חושן משפט ,וצוה
ואם לא תגבר על תאוה קטן ,וכשתגדל לא תוכל
להתגברשדבריעל מצאנז ויאמר לו הרה"ק מטריסק עוד חזון למועד ועוד יוכל I
I
אחיו הרב מקאוולע לר' מרדכי שלא יקפיד על הילד על
תאות יותר גדולות ,והתחיל לבכות מאד מאד ,ואמר
כבודו להכיר אותו ,ורצוני עז כי תשאר אצלי על שב"ק ,ולא
התנהגותו.
אבה רבי יוסף ברוך לשמוע אליו ונסע משם ,באמצע הדרך I
I
תוכחה אלו של אביו הי' לו לזכרון תמיד.
האיש מקדש
וככה עלה ונתעלה עד למעלה מהשגות אנוש ודבר פלא
כשהי' עוד ילד קטן נעשה חתן עם נכדת הרה"ק ר' לוי ראו עליו שאם כי קיבל את רוב דרכו מהרה"ק מבארדיטשוב נשבר לו אופן אחד ממרכבתו ,וראה בזה סימן מן השמים I
I
שצריך לחזור לטריסק וכן עשה ,אחר השב"ק בא ידיעה אל
לו
הבטיח
מבארדיטשוב
ק
"
והרה
,
ע
"
זי
מבארדיטשוב
יצחק
זי"ע אבל דרך עבודתו הי' משונה אצלו כי דרך
התלהבות,הרה"אבלק הרה"ק מטריסק כי הרה"ק מנשעכיז חולה וצריך לרפואהI ,
I
רק ד' שנים "קעסט" ולא רצה בשום אופן להבטיח יותר מבארדיטשוב הי' ביגיעה עצומה ,ובתנועות
ונסע הרה"ק מטריסק ביחד עם הרה"ק רבי יוסף
ברוךI ,
I
ופלא שאחר ד' שנים נסתלק הרה"ק מבארדיטשוב לחיי דרכו הי' בהצנע לכת ולא ראו עליו שום תנועת התלהבות,
לבקרו ,וזכה עוד הרה"ק רבי יוסף ברוך להכיר אותו
עולם הבא ,וממנו לקח רוב חכמתו ,ומסופר שבשנתו אבל כשלבש אפי' טלית חדשה להתפלל ,אחר התפילה הי'
כשהגיעו לשם אמר המגיד מטריסק להצדיק מנעשכיז כי ילך I
I
האחרונה של הרה"ק מבארדיטשוב זי"ע קרא אותו אליו שחור מזיעה.
להשתטח על קבר אביו הרה"ק מנשעכיז ואחיו לבקש
ורצה ללמוד אותו כוונת ד' מינים ,ובניו של הרה"
לומדק ובמכתב קודש מהרה"ק משצוצין זי"ע להרה"ק בעל רחמים עליו וכן עשה ,וכשחזר שאל אותו הרה"ק מנעשכיז נו I
I
מבארדיטשוב זי"ע קנאו אותו היתכן שעמהם אינו
השפת אמת זי"ע כותב על הרה"ק מנעשכיז בזה"ל כי הוא
עלה
ימים
כמה
ואחר
,
ה
מאומ
לו
השיב
ולא
נשמע
מה
I
I
אביהם רק עמו ,ענה להם כשאפגש בעלמא דקשוט את איש סתום באין מבין לאישורו ,לבד זה מצאתי ,אפס קצהו
בסערה השמימה.
,
בנו
את
למדתי
מה
אותי
וישאל
,
מנעשכיז
מרדכי
'
ר
ק
"
הרה
מתורתיו הנפלאים ששמעתי מפיו ,אשר מעודו לא עבד
I
I
ויהי בעלותו השמימה
ואצטרך להשיבו ,ובגלל זה אני לומד אתו כוונת הד' מינים אדעתיהו דנפשיה לתקנה ,כי קדוש הוא מבטן הוא ,כי אביו
קוויטלעך
לקרות
שלמד
אמר
ולימים
להשיבו
מה
לי
'
שיהי
שמונים
עם
שנולד
פעמים
כמה
אמר
ז
"
תרכ
בשנת
הקדוש זצ"ל משך לו לבוש קדוש וכו' ,ורק עבודתו עבודת שנים ,אבל יעקב אבינו אמר קטנתי שמא יגרום החטא ח"וI ,
I
מהרה"ק מבארדיטשוב זי"ע.
קודש לייחד יחודים ולהמשיך שפע רב טוב לבית ישראל
ומה יאמר אדם כמוני ,וביום שקודם הסתלקותו שאלו אותו I
I
נשיאותו
עכל"ק.
על מימרא זו ,השיב שאין לחשוב על זה .בחורף שנת תרכ"ח
לא
ע
"
זי
מנעשכיז
מרדכי
רבי
הקדוש
אביו
פטירת
אחר
צורתו הק'
דיברו אתו ממצות שמורים על פסח ואמרו לו שאי"ה בחג I
I
רצו אחיו לקבל עליהם את עול ההנהגה וכשנתגדל באו אחיו
הרה"ק מנעשכיז העיד פעם על גדולת צורתו הק'
הפסח נאכל מחיטין השמורים ,אמר לפני השי"ת הכל
שבועות I
I
אליו לבקש שהוא יקבל את ההנהגה ,וסיפר פעם בעצמו שגם ומסופר בספר זכרון טוב בזה"ל פעם אחת בהיותו )מרן
ביכולת ,וראו מזה שיסתלק קודם חג הפסח .כמה
אביו בא אליו שיקבל עליו את ההנהגה ,ואמר להם שהיות
לבוא
היה
ודרכו
ח
"
תרי
בשנת
קאלק
בעיר
(
מנעשכיז
י
"
מוהר
 Iשהוא קפדן ומתיירא שלא יזיק ח"ו לאיש ישראל ,והבטיחו בעיר בלילה על הרוב ,ובאו כל בני העיר להביט דרך החלונות לפני הסתלקותו הי' מונע מלהכניס לפניו אנשים ,רק אחד I
לכמה ימים והי' דורש מהם פדיונות גדולים ,ולא רצה
במעת I
לו שבאם ירצה שלא יזיק לא יזיק ח"ו לשום איש ,ומני אז אל חדר שנתאכסן שם כאדמו"ר זצ"ל להביט עליו ,ורצו
I
בשבועות אלו לאכול ,ועשה מנהג שלא אכל רק פ"א
שקיבל על עצמו את ההנהגה נהרו אליו רבים וכן שלמים אנשים לסגור את הדלתות של החלונות שקורין לאדין כדי
לעת איזה שעות אחר חצות הלילה .ובימיו
האחרוניםת הירק' I
I
לקבל לקח של תורה ועבודת ה' מפיו הק' גם נהרו אליו רבים שלא יביטו בו ,והוא ז"ל ציוה שלא לסגור אותם ,ופתח את
חלוש מאד ושכב על מטתו ולא הי' בכוחו להתפלל בטו"
עם בקשות ליפקד בדבר ישועה ורחמים והרבה ניוושעו ממנו
ופניו
החלונות
משקופי
על
נשען
ועמד
החוצה
לגמרי
החלונות
 Iפ"א אמר שמי שאינו רואה על השמות שכתוב בקוויטל את החוצה ,ואמר הנה בני ישראל רוצים להכיר אותי הנה יכירו נא ק"ש ושמו"ע אבל האריך בשאר התפילה כמה שעות וכמה I
פעמים הי' נראה כאילו ישן אבל אח"כ ראו שמרחשין
המגיד I
I
כל האדם עם רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו זה אינו יכול לקרות אותי ,וסיים שאמר כבוד אביו הגאון מהר"ם מנעשכיז הנה
שפתותיו ,ביום ה' קודם הסתלקותו בא לפניו הרה"ק
קוויטל ,והי' אומר שמי שקשה לו לבוא אליו ,ומזדמן אליו כמו שעתה זכייה גדולה למי שהכיר את הבעש"ט הק' כן יבואו
 Iאיזה בקשה יפריש בביתו פדיון עבורו ,ויועיל לו ,וכמ"פ הי' עוד יום שיהיה זכיה גדולה למי שהכיר אותי ,וישאלו העולם מטריסק זי"ע ,ושאלו היכן הי' מע"כ ,ענה המגיד ,הייתי על I
הבית העלמין ,שאלו שוב ומה עשיתם שם ,ענה שביקש
מצוה לחולה שיפריש צדקה עבורו ,ויתנו מתחת לראשותיו אם יש מי שהיה מכיר את הרב מנעשכיז היינו את אביו זי"ע,
כולם אתאל I
I
חמיו וזקינו שילכו אל הבעש"ט הק' זי"ע ,וילכו
של החולה ,פ"א בא אליו אדם פשוט עם בקשה שהי' לו חוב של הרה"ק מהר"י מנעשכיז ,וכן שמעתי סיפור זה מכאדמו"ר
אליהו הנביא זכור לטוב ,שיודיעו להאבות הק' מחולשת מר,
 Iמהחצר שקנה ואינו יכול להתפשר עם בעל חובו ,וענהו בהיותו בראטנע שציוה גם כן שלא יסגרו את החלונות בלילה ושיתפללו שישלח לכם רפואה שהעולם צריכים לכם ,ענה לו I
אברכך בג' אופנים ,או שיעשה עמך כך או כך או כך ,ואח"כ שבא לשם קודם השינה וסיפר גם כן מעשה זו.
"רעכט האט איר געטאן" .בליל שישי צוה שיושיבו אותו על I
I
נתפייס בעל החצר והבטיחו אופן הראשון שאמר לו הרה"ק
בשפתי צדיקים
הכסא שישב תמיד עליה ,ובלילה ההוא עמדו אנשים על
ב
באופן
לעשות
ואמר
החצר
בעל
"
ואח
,
מנעשכיז
',
נתחרט
כ
 Iואח"כ שוב נתחרט ועשה כאופן ג' .הרה"ק ר' שלום מבעלז פ"א הי' לו יסורים גדולים על עיניו ,והי' לו מזה ביטול פתחו כל הלילה ,ובאמצע הלילה נבהלו מאד שראו עליו I
תורה ותפילה ,ובאותה זמן נסעו אנשים מסביבו להרה"ק
התעוררות יתירה ,ואח"כ דממה ,והי' סבורים
שנסתלק I
I
זי"ע הי' לעת זקנתו סגי נהור ר"ל ,ורצה לעסוק ברפואות החוזה מלובלין זי"ע ,שאל אותם על בריאותו של הרה"ק
ונכנסו אצלו ,ואחר כמה רגעים פתח עיניו ,ואמר "נישט ביי
ע"ז ,שלח אליו עם שליח לומר לו בשמו שלא ישתדל לרפאות מנעשכיז ,אמרו לו הן ועיניו כואבות אמר הרה"ק החוזה
 Iעצמו על עיניו ולאחר זמן סיפר שאחד מצדיקים שישב שאכן נודע לו שכמה ימים אין רואה אור תורתו ותפילתו ,דע נאכט" וצוה לפתוח הדלת מהסוכה לכמה רגעים עם כי I
הי' קר מאד בחוץ .ולפנות בוקר הרבה לדבר מעניני צדקה
בסנהדרין של מעלה נתעלה למקום גבוה והי' צריך צדיק ועוד לפני חתונתו כשנסע אל הרה"ק מלובלין זי"ע להתברך
התיבותI ,
I
כמה ליתן לכל אחד ,ונשמע באותו זמן כמה פעמים
אחר למלאות מקומו ונתנו בשמים עיניהם בהרה"ק מבעלז ממנו וכשהניח ידיו עליו אמר "אוי איך האב זיך
,
מפיו
דבר
להוציא
קשה
'
הי
כי
עם
,
נפשך
ובכל
לבבך
בכל
והניח יד ימינו תחת לבבו ,ואחר כמה רגעים עלתה נשמתו I
I
ומחמת שידעתי שהעולם צריך לו לכן פעלתי בתפלה שיטלו אפגעבריעט".
.
ז
"
בעוה
שיתקיים
כדי
נפטר
כאילו
'
ויהי
עיניו
מאור
וכשחלה הרה"ק מקאברין על רגליו אמר
משמשו לגנזי מרומים יום ועש"ק כ"א שבט תרכ"ח לפ"ק ,בן פ' שנהI .
I
עובד את ה'
שישלחו לכמה צדיקים שיתפללו עליו ,ענה הרה"ק מקוברין
עוד משחר טל ילדותו עלה ונתעלה בעבודת ה' עד שישלחו להנעשכיזער הוא אמת'ער צדיק בלא דמיונות ער זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן I
I
להפליא ,ומסופר שפ"א כשישב אצל אביו בסעודה ,ורצה איז אונז איין אמת'ער גוטער פריינד )כתבי ר"י פראגער(.
I
I
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בתשובה מאהבה אפשר דמהני גם על חטא זה .אמנם I
I
לפי זה נפל פיתא בבירא ,כי רחוקים אנחנו מאד מבחינת
çñô øùà 'äì àåä çñô çáæ íúøîàå ,íëì úàæä
תשובה מאהבה שהוא למעלה מדרך הטבע ,וצריך I
úàå íéøöî úà åôâðá íéøöîá ìàøùé éðá éúá ìò I
לאהבת
רק
יכוונו
שלא
זו
למדריגה
להגיע
רבה
יגיעה
 .ååçúùéå íòä ãå÷éå ìéöä åðéúáפירש"י על בשורת
הקב"ה ולא לאהבת עצמו כלל ,וראיתי בני עליה והמה I
I
הגאולה וביאת הארץ ובשורת הבנים שיהיו להם ,והנה
 Iהבעל הגדה מותיב שאלה זו לבן הרשע ,אמנם א"ז מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מועטים ,ומי הוא זה אשר יכול להגיע למדריגה גבוה I
כזה לעשות תשובה מאהבה ,ואם כן איך יועיל
זללה"ה בייטב לב האריך לבאר שהבן שואל כענין
שכתב א"לנוז I
תשובה על חטא זה .אכן יש לומר על פי מה
ויקוד
 Iבהשכל ובדעת ,ומסתברים דבריו לפי סיפא דקרא
ñâðéøôñ
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"
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ñ
זללה"ה בישמח משה )פ' האזינו( דתשובת הרבים
 Iהעם וישתחוו ,דאם נתבשרו כאן על בן הרשע לשמחה
לתשובהאף I
מה זו עושה.
נתפרסם ע"י ועד להוצאת ספרי כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א אם הוא מיראה מקבלו השי"ת ומחשיבו
מאהבה ,וזדונות נעשות כזכיות ,והוכיח כן מקרא I
I
 (áויאמר ה' אל משה ואל אהרן זאת חקת הפסח
)הושע יד ה( ארפא משובתם אוהבם נדבה ,עי"ש .על
במאמרם שמצטרף לחשבון השעבוד גם הלילות ,דהיינו
כל בן נכר לא יאכל בו ,איתא במדרש רבה )פי"ט ס"א(
 Iזש"ה )משלי יד י( לב יודע מרת נפשו ,וצ"ב הקישור .קישוי השעבוד בנפש ,מה שהביאם לידי טומאה רח"ל כל פנים יש מציאות לעשות תשובה מאהבה ,כאשר בני I
 øùôàåלומר על פי מה שהקשה הרמב"ם ז"ל
ישראל מתאספים יחד ,וכל ביה עשרה שכינתא
שזה לא היה בכלל הגזירה ,ועל כן השלים הזמן.
שריא I
I
)הלכות תשובה פ"ו ה"ה( מפני מה נענשו המצריים על
)סנהדרין לט ,(.הקב"ה מרחם עלינו ומקבל תשובתינו
 äðäåכתב בנועם מגדים )פ' טהרה( על מאמרם
 Iששעבדו בישראל ,והלא כך גזרה חכמתו יתברך ועבדום )תמורה יד (.בקדשים לילה הולך אחר היום ,כי דרשו בבחינת תשובה מאהבה ,וימים אלו מסוגלים לתשובה I
על חטא זה ,ועל כן נכון שיתאספו בני ישראל יחד
חז"ל )עבודה זרה כ (:ונשמרת מכל דבר רע )דברים כג
וענו אותם .ותירץ הראב"ד שם כי הבורא יתברך אמר
בבתי I
I
כנסיות ובתי מדרשות להרבות בתורה ובדברי תוכחה
י( ,שלא יהרהר אדם ביום ויבוא לידי טומאה בלילה,
וענו אותם ,והם עבדו בהם בפרך ,כענין שנאמר )זכריה
 Iא טו( אני קצפתי מעט והם עזרו לרעה לפיכך נענשו ,וידוע )זוהר שמות דף ג (:ששמירת הברית נקרא ובתפלות ותחנונים לפני הקב"ה ,ויהיה תשובת הרביםI ,
עכ"ל .והקשה על זה א"ז זללה"ה בעצי חיים )פ'
אולי יחוס השי"ת ויקבל תשובת
קדושה ,וזהו ירמוז במאמרם בקדשי"ם בעסק שמירת
עמו ישראל ,עכ"דI .
)ועיין בייטב פנים תוכחת מוסר אות א(.
הברית שיחול על ידו שם קדשים ,אזי הלילה הולך אחר
 Iבשלח( לפי מה שכתבו המפרשים )בינה לעתים דרוש
כה( דקישוי השעבוד השלים הזמן ,הדרא קושית
 ìòåפי זה יש לפרש מה שנפסק הילכתא
היום שעברה ,וכמעשהו ביום כן תהיה הלילה בו לטהרו
בקרבןכי I
I
הפסח )פסחים צא (.דאין שוחטין הפסח על היחיד,
או לטמאו ח"ו ,ואם נשמר ונזהר מכל הרהור ביום אזי
הרמב"ם לדוכתיה מפני מה נענשו המצרים אע"ג
תהיה לילה בו לקדושה ,עכ"ד.
 Iשעבדו בהם בפרך ,שהרי גם זה היה בכלל הגזירה כדי
כבר נתבאר דשחיטת הפסח ואכילתה היה בא לכפר על I
הרהור היום וטומאה בלילה ח"ו ,והנה בני ישראל
שיוכלו לצאת ממצרים קודם הזמן ,עי"ש מש"כ
 ìòåפי זה יש לומר בענין הקרבת קרבן פסח ,שבא
לדרכו.פ' לזכך את נפשות בני ישראל מטומאת מצרים ,לכן בהיותם במצרים בשפל המדריגה לא היו מבקשים מהם I
I
 êàכ"ק מרן אאמו"ר זללה"ה בברך משה )
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 Iאותם בשעבוד הגוף ,והמצריים הוסיפו לשעבדם גם לתקן פגם העינים ומחשבות שביום ,ומצות אכילתו הוא וכמבואר במדרש רבה )פ"א סל"ו( וירא אלהי"ם )בחינת I
 Iבנפש להכשילם ולהחטיאם ,ועל זה לא היתה הגזירה ,בלילה כמ"ש ואכלו את הבשר בלילה הזה ,וביום לא יראה( את בני ישראל ,שעשו תשובה הבינונים וגם I
ועל כן נענשו ,עכ"ד .ולפי זה יש לומר גם על דברי
הרשעים הרהרו לעשות תשובה ,וידע אלהים,
אכלוהו כלל ,כי מצות אכילת הפסח בא לתקן פגם
שאפילו I
 Iהראב"ד שכתב שנענשו מחמת קישוי השעבוד ,דקישוי
אחד בחבירו לא היה יודע אלא הקב"ה לבדו ,זה מכוון
הקדושה במעשה שהיה בלילה ,וכמו במצרים היה
 Iהשעבוד היה בזה ששעבדו את נפשם והחטיאו אותם,
את לבו וזה מכוון את לבו ועושין תשובה.
החטא ביום ובלילה שלאחריו ,כך עשו תשובת המשקל
תשובהולזהברבים,היו I
ששחטו את הפסח ביום ואכילתו היה בלילה שלאחריו,
וכמו שפירש השל"ה הקדוש )מסכת פסחים דרוש מצה
שוחטין את הפסח בחבורה ,כדי שיהיה
ועל ידי זה היה נחשב כתשובה מאהבה לכפר העוונותI .
וכדקי"ל דבקדשים הלילה הולך אחר היום.
 Iשמורה( וירעו אותנו המצריים )דברים כו ו( ,שעשו
אותנו רעים וחטאים לה' .וחטא זה נקרא רע כנודע,
 äæáåיתבאר שאלת הבן מה העבודה הזאת לכ"ם,
 äæåשדרש המדרש זאת חקת הפסח ,לב יודע מרת
 Iוהיינו שרצו להחטיאם בחטא הידוע ,וכן האריך בזה נפשו ,ובא לרמז על עבודת הקרבן פסח שהיה בא לתקן כי שואל כענין על הלכתא דפסח למה אין שוחטין I
 Iכ"ק מרן דו"ז זללה"ה בדברי יואל )פ' שמות עמוד קה(
הפסח על היחיד ,כמו קרבן חטאת וקרבן עולה
כתמי הנפש של הימים וגם לרבות הלילה ,ועל ידי
דיחיד I
מה שאמר פרעה הבה נתחכמה לו למושיען של ישראל,
מביא קרבן לעצמו ,ואמרתם זבח פסח הוא לה' אשר
שחיטת הקרבן פסח ביום ואכילתו בלילה ,היו זוכים
פסח על בתי בני ישראל במצרים בנגפו את מצריםI ,
לתקן הרהורי החטא של יום ועשייתו בלילה.
 Iהיינו להחטיא את ישראל בחטא הנורא ,ובזה נתחכם
שנענשו המצרים על ששעבדו בנפש וטמאו את בני
 äæáåיתבאר שאלת הבן שהוא שואל בהשכל
למושיען של ישראל לעכב את גאולת ,דבזה תליא
 Iהגאולה ,עכ"ד .ומאחר שזה לא היה בכלל הגזירה ,על ובדעת ,כי הוא רואה באופן שחיטת הפסח שהלילה ישראל ביום ובלילה ,ולכן היה צורך לשחוט את הפסח I
 Iכן נענשו המצרים.
הולך אחר היום ,על כן הוא תמה ואומר מה העבודה בחבורה ,כדי שיהיה התשובה ברבים ,ובזה יתכפר I
 øáãåזה יש להעמיס בהא דאיתא בפרקי דרבי
ויכבס הנשמה הן מן הטומאה ביום והן מן הטומאה
הזאת לכ"ם ,היינו בישראל דבכל מקום היום הולך אחר
I
 Iאליעזר )פרק מז( בטעם שיצאו ישראל ממצרים קודם
בלילה כמו בתשובה מאהבה.
הלילה ,וגם מה נשתנה הפסח הזה שאכילתו הוא רק
הקרבנות
משאר
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בלילה
מכלחז"דברל שלאחריו ,ואמרתם זבח פסח הוא לה' אשר פסח על בתי השובבים המיוסד לתשובה ובפרט על החטא המר I
I
)עבודה זרה כ (:עה"פ )דברים כג י( ונשמרת
 Iרע ,שלא יהרהר אדם ביום ויבא לידי טומאה בלילה .בני ישראל במצרים בנגפו את מצרים ,שנענשו המצרים שגילה לנו האריז"ל שבשבועות הללו שיצאו ישראל I
והנה כ"ק מרן אאמו"ר זללה"ה בברך משה )פ' שמות
אע"פ שהיה גזירת הגלות משום שהחטיאו את בני
ממצרים וקורין בו הפרשה של יציאת מצרים מסוגל
מצב I
 Iעמוד כה( ביאר גזירת פרעה שצוה לא תאסיפון לתת
ישראל ,וכדי לתקן מה שהחטיאו את בני ישראל ביום
לזה ,והחי יתן אל לבו ,לב יודע מרת נפשו באיזה
 Iתבן לעם ,שלא היתה הכוונה להכביד רק את השעבוד
ובלילה שלאחריו ,שוחטים את הפסח ביום ואוכלים
שנמצאים ,כמה זהירים בשמירת העינים
וטהרת I
הגופני על ישראל ,כי יצר מחשבות לבו רק רע ,וחשב
אותו בלילה שלאחריו ,כדי לעשות תשובת המשקל על
המחשבה ,וכאשר מתחילים לעשות חשבון הנפש במצב
שעומדים נפשו עליו תאבל ,היום קצר והמלאכה מרובהI ,
מה שהחטיאו אותנו המצרים.
 Iמזימות להכשיל את ישראל בטומאת מצרים כדי לעכב
ויש הרבה מה לתקן ,ואיך יכולים לזכות לתיקון תשובה
á
את גאולתם ,ולכן גזר לא תאסיפון לתת תבן לעם ,כי על
 åàיאמר באופן אחר קצת ,לפרש שאלת הבן מה הראוי ,הלא רחוקים אנו מאד ממדריגת תשובה מאהבהI ,
 Iידי זה יפוצו בני ישראל בכל ארץ מצרים לקושש קש
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 Iלתבן ,ועל ידי שישוטטו בחוצות מצרים
תתעכבשהואגאולתם ,מפליג מאד שאין מועיל תשובה על חטא זה ר"ל ,אמנם השגה באפס מה פירושו של תשובה אמיתית בלב נשברI ,
הארץ יכשלו בהרהורי עבירה ,וככה
 Iעכ"ד .ומעתה כיון שהכריחו המצרים את בני ישראל במקו"א )ויקהל דף ריד (:מבואר שגם על חטא זה מהני ואיך יכולים לבקש להגיע למדריגה גדולה של בני עליהI ,
שיפוצו בכל ארץ מצרים ,נפגמו קדושת העינים רח"ל
וכבר אמרו חז"ל )סוכה מה (:ראיתי בני עליה והמה
תשובה רק צריך תיובתא סגי ,ומרן דו"ז זללה"ה בדברי
הרי I
I
כמ"ש )דברים כט טז( ותראו את שיקוציהם ,וכבר אמרו
מועטין ,וזה נאמר כבר בדור דעה ,ובדורינו אלה
יואל )פ' ויחי עמוד תקע( יצא לחלק דיש ב' אופני
 Iהעין רואה והלב חומד וכלי מעשה גומרין ,ובכן על ידי תשובה ,וכמבואר בגמרא )יומא פו (:דתשובה מאהבה איכא מיעוטא דמיעוטא ,ואיך יכולים לבקש זה ,אולם על I
גזירת פרעה בקישוי השעבוד להכשילם בהרהורי
ידי שמתאספים ברבים ועוסקים בתורה ובתפלה ובאמירת
זדונות נעשות כזכיות ותשובה מיראה זדונות נעשות
גדול I
 Iעבירה ,זה גרם להם להכשל בטומאה חמורה בלילה,
תהלים ברבים ,הוי תשובה ברבים ויש בזה כח
כשגגות ,והנה סתם תשובה הוא מיראה ,ואפשר שעל זה
אמרו בזוה"ק שאינו מועיל לחטא זה ,מה שאין כן
והלילות השלימו החטא ר"ל .ודבר זה כוונו חז"ל
ונשגב להפוך הזדונות לזכיות.
I
I
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דברות קודש מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א )המשך מעמוד ג(
I
I
 äæáåיל"פ מה שאמר משה רבינו וגם מקנינו ילך עמנו כי ממנו נקח לעבוד את ה' ,כי
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 Iלזכיות ,וממנו נקח לעבוד את ה' ,הדרך ילכו בה והמעשה אשר יעשון לשוב בימי השובבי"ם .בירורי הלכות ,נערך ונסדר ע"י מערכת "בית וועד לחכמים" שע"י מבצר הכוללים קרית יואל I
והיו למראה עיניו של הגה"צ דומ"ץ קרית יואל שליט"א
I
 ú"éùäåיהא בעזרינו שנזכה להרהור תשובה אמיתית ,ואף אם ביחיד כמעט אי אפשר
I
או ע"י הפעקס:
להערות והארות:
להגיע לתשובה מאהבה ,עכ"פ נזכה למדריגת תשובה מיראה ברבים ,והוא על ידי שיתאספו
I
 Iבבתי כנסיות ובבתי מדרשות לפשפש במעשים ולהתחרט על העבירות שעבר ובקבלה טובה
t ò"äôåá úëøáì íã÷åî éøô äæéà T
 Iעל להבא ,וגדול כח תשובת הרבים כתשובה מאהבה ומכפר על כל החטאים ,ובשובה ונחת
I
תושעון )ישעיה ל טו( ,וכמו שפסק הרמב"ם )הל' תשובה פ"ז ה"ה( אין ישראל נגאלין אלא
èáùá øùò äùîç ãåáëì
 Iבתשובה ,ובודאי שצריך להיות תשובה בשלימות ,ועל ידי שהוא תשובה ברבים יחשב א( אם מונח על השלחן כמה מיני פירות ,ודעתו לאכול מכולם ,צריך להקדים לברך I
כתשובה מאהבה ובשלימות ,ובזכות זה נזכה להוושע בכל מילי דמיטב ,והשי"ת יעזור על שבעת המינים שיש בזה חשיבות מיוחדת שנשתבחה בהם ארץ ישראל] ,
והסבה I
I
שהקריאה יעורר הזמן בשבועות הללו שאנו קורין בו הפרשה של יציאת מצרים ,ומתאמרא שמברכין על החשוב הוא משום הידור מצוה לברך השי"ת על מאכל החשוב ביותר
 Iמשמיה דרביה"ק מלובלין זללה"ה דפרשת בא הוא מעין ימים הראשונים של חג הפסח ,שרוצה לאכול[.
I
פרשת בשלח הוא מעין ימים האחרונים של חג הפסח ,ופרשת יתרו הוא מעין דחג השבועות
ב( פירות של שבעת המינים חשובים יותר משאר פירות ,אע"פ שפרי האחר הוא
הרע ,.שלם וגדול וחביב  ,לדוגמא אם יש תמרים וטענדזשערינ"ס על השלחן ,והתמרים אינם I
 Iובכן בימים הללו שיש בו מעין זמן חירותינו ,נזכה להיות חירות משבי ומאסר היצר
והתפלות יתקבלו ברחמים וברצון לפני הקב"ה ,וכימי צאתנו ממצרים יראנו נפלאות ,וכמו
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שלימים
 Iשריחם הקב"ה על בני ישראל במצרים והוציאם משם ,כן ירחם הקב"ה עלינו ,ועוד יבא הזמן אוהבם יותר מהתמרים ,אפ"ה צריך להקדים ולברך ברכת בורא פרי העץ על התמרים I
I
 Iאשר תחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים ,ועינינו תראינה מלכותיך ,יזכינו ה' לראותו בעינינו כיון שהוא משבעת המינים.
כאשר יהיה התגלות כבוד שמו יתברך בעולם ,והשי"ת יעזור שנזכה
ג( כשיש על השלחן כמה פירות משבעת המינים צריך להקדים הברכה על החשוב
לתשובהאמן.בשלימות ונזכה ביותר .והילך סדר החשיבות זה אחר זה (1 :זיתים  -איילבירטן (2 .תמרים  -טייטלעןI (3 .
 Iלהתרוממות קרן התורה וישראל בהתגלות כבוד שמים עלינו במהרה בימינו
ענבים  -טרויבן(4 .
תאניםהנ"-ל(.פייגן (5 .רמונים  -מילגרוימן) .ועי' בהערה מהיכן ילפינן I
I
ממעיין השבוע )(à ãåîòî êùîä
סדר החשיבות של פירות
úàéø÷ äéäé ïùøãä äùî 'øìã øîåì êøã íåù ïéà éàãåã äàøð äàøð éìå áúë (æ"èäî) ãåã éøáãáå
 ,úåìéìä íò à÷åã íä úëìì úåùø íäì ïúðù íéîé 'âã àåä ïéðòäã àìà ,íìåòä âäðî ïî øçà íåéá äøéùä Iד( סדר החשיבות הנ"ל הוא גם באופן שפרי האחר הוא שלם וגדול וחביב ,לדוגמא I
 ïåùàø íåé ïéàù òé÷øì äùî äìòù íåé 'îá øáãì àîâåã,åîò åìéì ïéàù ïåéë ïåáùçä ïî ïåùàø íåé ïéà ë"àåזיתים חתוכים וקטנים מוקדם לברכה ,אף שהתמרים שלימים וגדולים יותר ,וגם
אוהב' I
I
 åøæç 'ä íåéá àìéîî íéîìù íéîé 'â ãò øáãîá ïéøåè÷àä åðéúîä ë"òå ,åîò åìéì ïéàù ïåéë ïåáùçä ïîהתמרים יותר מהזיתים ,אפ"ה צריך לברך על הזיתים ,וכמו שנתבאר לעיל בסעיף ב
 ïúðù íéîé 'â êåúá 'à íåé áùçð àìù äæ ìëå ,'åëå íéì åãøé 'ç ìéì ,åôãø 'æáå éùéùáå ,äòøô ìà íäéøåçàì Iלגבי קדימת השבעת המינים לשאר
פירות.המינים אז סדר הקדימה הוא כך (1 :שלם I
íåé íò 'æä íåéá äøéùä íéøîåà åðà íéîé 'æ çñô ïéùåòù åðçðàå .ïåùàøä íåé ãò íéîé 'ç åäùå äòøô íäì
ה( אם אין לו כלל פירות משבעת
íåé úîàá äéäù íäìù éòéáùä íåéì øëæ ïåùàøä I
] .úåòù å"ì íéîé 'â åîë êåøà íéøöî úàéöé íåéã ùøãîá.'çàúéàãשפרי שלם מוקדם לברכה אף שפרי האחר גדול יותר וחביב יותר  (2חביב ]שאם כל I
áúë (çìùá úùøô ùéø) úåø÷é øåàáå
 ìò äøéù åøîàù é"ùø 'éô ïàë ìáà ,íéîé 'ç øéôù éåäå ,úåòù ã"ë óåñ íé úàéø÷ì äàéöé ïéá ïåøúé ùé àöîðהפירות שלמים או אינם שלמים ,אז מברך על החביב לו יותר אע"פ שפרי האחר
בשוה,גדולאז I
I
יותר[  (3גדול ]שאם כל הפרות שלימים או אינם שלימים ,והכל חביבים לו
.úåìéì 'æ ÷ø äéä àìå ,äìéìá íéä
 ééçá åðéáø ë"ùî é"ôò ïùøãä äùî 'ø éøáã áùéì äàøð ã"ðòìå áúëå äãùá øàáá õøéú äæ ïéòëåמברך על הגדול יותר[.
I
I
úåòùä ïúåàá úåòù á"éä åøáòù øçà äøéùä åøîàù øùôàå ,úåòù â"ë äéä íéä úà ìàøùé åøáòù íåéã
ו( וכן הדין בפירות של שבעת המינים ,שאם רוצה לברך בורא פרי העץ על התמרים
íåéî úåòùä ïúåà úåáùçðå ,íåéå íåé ìëáù á"éä ìò úåôñåðä I
] úåòè àåä ,'åëå íéîé äðåîùãâðë äáù íéèåç.'çääðåîùåכגון שאין לו זיתים על השלחן ,או אם אין בדעתו כלל לאכול זיתים שאז אי"צ לברך על I
çìù úùøôá é"ùø ë"ùîã ,õøéú äîëç êùîáå
 úèéùë øáåñå ,'åëå íéøöîî åàöéùî ìàøùé åäùù íéîé äòáù ãâðë äáù íéèåç äòáùå ì"öå øôåñהזיתים כמו שנתבאר בסעיף ה'[ ,ויש על השלחן כמה מיני תמרים ,שלימים ,וחתוכים
וקטניםI ,,
I
 äòáùå øîà ë"çàå , úìëú ìéúô íãå÷ 'éô ïëìå úìëú ìù 'à èåçå ïáì ìù äåä íéèåç äòáùã ,í"áîøäחביבין ושאין חביבין )לדוגמא שאוהב יותר תמרים ממדינה מסויימת( גדולים
אז סדר הקדימה הוא כמו שנתבאר בסעיף הקודם  (1שלם (2 ,חביב (3 ,גדול.
I
.íéîé úòáù ãâðë äáù [ïáì ìù äðååëä] íéèåç I
אמאי רדף פרעה אחר ישראל
ז( דיני קדימה הוא דוקא באופן שממילא רוצה לאכול מכל המינים ,אבל אם אינו
 éë åðéùò úàæ äî åøîàéå ,íòä ìà åéãáòå äòøô ááì êôäéå ,íòä çøá éë íéøöî êìîì ãâéå ÷åñôá Iרוצה לאוכלם כלל אי"צ לברך עליו אף שמונח על השלחן ,לדוגמא מי שאינו אוהב I
,éîò êåúî éàö åîå÷ íäì øîà éøäù ,äéäù äîî êôäð .êôäéå áúë é"ùøáå .åðéãáòî ìàøùé úà åðçìù
לאכול זיתים ואין דעתו
כזיתים .לאכלו ,אי"צ לאכלו משום הברכה ,ויכול לברך על מין האחר אף I
íäéøçà óåãøì åëôäð åéùëòå ,ù÷åîì åðì äæ äéäé éúî ãò åì íéøîåà åéä øáòùì éøäù ,åéãáò ááì êôäðå I
שאינו חשוב כ"כ
.íåìéàùäù íðåîî ìéáùá
 åðçìù éë áéúë àø÷ã â"òà áúëå ,íðåîî ìéáùá åôãøù áúëù é"ùø éøáã ìò äù÷äח( ואם עדיין לא מונח על השלחן כל המינים ,יכול לברך על מין שמונח על השלחן I
I
ãåãì ìéëùîáå
 àìà íéãáåò åéä àì éøäù àãç ,äòøô éãáò éøáã íä åìàù ïë ùøôì äéì àçéð àì ,åðéãáòî ìàøùé úàאף שאינו משבעת המינים ,ואף שיודע שאח"כ מביאין על השלחן משבעת המינים
I
 úéáî ä"ã íù é"ùøáå) íéøöî õøàî 'åëå êéúàöåä øùà ('á ,'ë ïìäì) ÷åñôá é"ùøéôãëå ,ãáìá äòøôì Iודעתו לאכלן ,שדין קדימה הוא דוקא כשהכל מונח על השלחן .
àìà ,'åëå åðçìù úàæ äî øîéîì äéì äåä ,'åëå åðçìù éë åðéùò úàæ äî ,äùøôá ìôë ùé ë"àã ãåòå ,(íéãáò
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"
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הברכה
ט( כל דין קדימה הוא רק בפרי הראשון שעליו מברך
I
úúì íäì åðéùò úàæ äî øîåì äöåøå ,íäéøáã ùøôî éùåøô åäá éà÷ãàã åéãáò éøáã íä ,åðéùò úàæ äî I
 éòúùîã àòøà çøåà ,íéáø ïåùì åðãáòî áéúëã â"òàå ,'åëå åðçìù éë äòøô éøáã ùøôî øãäå ,åðéðåîî íäìקדימה ,ויכול לאכול תחלה מה שהוא רוצה.
י( כתבנו כאן הדינים כשיש לפניו רק פירות שברכתם בורא פרי עץ ,אבל אם יש I
.éëä àëìî I
 åèàã ,'åëå åðçìù éë åðéùò úàæ äî åøîàù äîá é"ùøì äù÷ã ì"éå áúë êìîä ÷îòá äøåú ìù äëìîáלפניו גם פרי האדמה אז יש עוד דינים בענין קדימה שכמ"פ מקדימין האדמה להעץ ,וכן
I
I
 éîò çìù àìà äòøôì øîà àì äùîã ,øîà÷ éëäã àìà ,åèøçúð äîáå äéä çøëäá àìäå ïåöøá ïë åùòיש עוד דינים אם יש גם מזונות ,ועוד חזון למועד לבאר דיניהם בעזהשי"ת.
,åðîî ù÷éá àì ïåîî úìàù ìáà ,'ä úà ãåáòì àìà åðì íúãåáòî íúåà áåæòðù ù÷éá àì àìéîî éðåãáòéå
I
I
ìàøùé úà åðçìù øáë éë ,åðìù ïåîî úìàùá 'éô ,åðéùò úàæ äî åøîà ë"à ,åúåà åðéùò åðéîöòî åðçðà àìà
.úåøúåî åðéùò åðçðàå ,ä"á íå÷îä úáåç éãé åðàöéå 'ä úà ãåáòì àìà ,åðãáòî
I
I
ìàøùé åàöéù äéä äòøô ìù åúòã éà ð"îî íéù÷î ùé ,æìä é"ùø ìò áúë 'á úåà íéîëç éúôùá
àìà ,ïéøåè÷éà çìù äîì äù÷ ë"à ,'åëå äéäù äîî êôáðù 'åâå êôäéå é"ùøéôãëå ãåò åáåùé àìå íéøöîî I
I
éðá íâ íúà íâ éîò êåúî åàö åîå÷ àø÷ òîùîãëå åáåùé ë"çàå øáãîá íéîé 'â åðçéù åúòã äéä éàãå
äìéçúî äéä ìàøùé úåçéìùã ì"éå ,êôäð êôäéå é"ùøéôù äæ äî ë"à ,'åâå êøáãë 'ä úà åãáò åëìå ,ìàøùé I
I
åà ïåîîä ïéøå÷èéàì åðúé ìëå ìëî åàöé íàù çìù ïéøå÷èéàå åáåùé àìù ïä åáåùéù ïä ,åîò êåúî åàöéù
ïåéëå ,íðåîî ìéáùá íäéøçà óåãøì åëôäð åéùëòå é"ùøéôù äî ë"â àçéð æ"éôìå ,åìàùù äî øéæçäì åáåùéù I
I
íúåà áéùäìå íäéøçà óåãøì íáì úà 'ä êåôäéå åéãáòå äòøôì øáãä åòéãåä çåøáìå êìéì íéöåøù åàøù
.åáåùéù íúòãá äéä àì äìçúîù óà ,äìçúáë ãåáòìå íöøàì I
I
éë ìò àåä êë íòèä äòøô ìöà àîìùáã ì"éå áúëå ,àéùå÷ä õøúì 'â úåà íéîëç éúôùá ãåò áúëå
,'åâå éúî ãò åøîà íìåòî äòøô éãáò ìáà ,äãåáòä ìéáùá íà éë åöøàî ìàøùé úà çåìùì äöø àì íìåòî I
I
.íðåîî ìéáùá éàãå àìà ,'åâå åðéùò úàæ äî åøîà åéùëòå
I
I
 © úåøåîù úåéåëæä ìëעל פי דין תוה"ק אנו אוסרים להעתיק בכל אופן שהוא מאמרים שלמים או חלקם שנדפסו בגליונינו בלי רשות כתב מהמערכת
I
I
הרוצה לנדב גליון ,לפרסם מודעות ,להאיר ולהעיר ,יתקשר עם המערכת(845) 781 - 0153 :
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א( מג"א )סי' רי"א סק"א( וכ"כ התניא )בסדר ברכת הנהנין פרק י' הלכה ח'( ומשנ"ב )סק"ד(.
ב( כן הוא דעת הרא"ש המובא בשו"ע )סי' רי"א סעיף א'( ,אבל דעת הרמב"ם המובא בשו"ע )שם
סעיף ב'( שבאופן זה צריך להקדים החביב ,ולדינא כ' הטו"ז )סק"א( שיכול לעשות כמו שירצה וכן פסק
התניא )שם( ,אבל המשנ"ב )סקי"ג ושעה"צ סק"ח( פסק להלכה כדעת הרא"ש וכ' שכן נראה דעת המחבר
שהביא שיטת הרא"ש בסתם ושיטת הרמב"ם בשם י"א ע"ש ,וכן סתמנו בפנים מכיון שגם לדעת הטו"ז
והתניא יכול לעשות כמו שירצה.
ג( כן מבואר בשו"ע )סי' רי"א סעיף ד( דכל הקודם בפסוק ארץ חטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון
ארץ זית שמן ודבש ,וארץ בתרא הפסיק הענין וכל הסמוך לו חשוב מהמאוחר ממנו לארץ קמא ע"ש ,ויש
בזה אריכות בפוסקים ואכמ"ל ,ואחת נציין מה שציין הדומ"ץ שליט"א מהפנים מאירות )ח"ב סי' י'(
הובא במהרש"ם )ח"א סי' קס"ט( שסובר דבענבים ותמרים יכול להקדים איזה שירצה ע"ש טעמו .גם
ידוע שמרן הקדוש בעל דברי יואל זי"ע בירך על ענבים) .עיין זמירות דברי יואל שנדפס בשנת תש"מ(.
ד( מג"א )סק"א(.
ה( רמ"א )סי' רי"א סעיף ה'(.
ו( תניא )בסבה"נ פרק י' הלכה ט"ז( משנ"ב )ס"ק ל"א(.
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