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 ]א[

איתא בספה"ק משמרת איתמר מהרה"ק רבי איתמר  ]א[

)מהדו"ח ירושלם תשס"ח, עמ' פר' שמות מקאנסקיוואלי זי"ע 

יש לומר על וזל"ק: וירא בסבלתם,  )שמות ב, יא( עה"פ קנז(

שצריך  )ראה של"ה הק' שער האותיות ערך בריות(דרך הידוע 

האדם לקבל הכל באהבה, ולסבול כל איש ואיש, ולאהוב 

אותם, וממילא יזכה לבחינת ראיה רוחנית, משום שאין 

מראין אלא לאדם שהוא סובל הכל והוא בעל סוד, כמו 

שהבהמה יק נ"ע בשם ספר חסידים אדומו"ר הצד שאמר

רואה הכל, משום שאין מגדת ומגלה מה שרואה, ולזה 

 עכ"ל.והבן.  .צריך להיות סבלן ובעל סוד

: ...ולולא שבני אדם (אות תתשמ"ו בתו"ד)ספר חסידים וז"ל 

היו רואים דברים הרבה כמו  ,היו מגידים מה שרואים

ראה ן מגידות, כי האתון ראתה מה שלא נ הבהמות שאי 

 ע"ש. .בלעם וכו'

מי יודע פשר וביאור דברי ספר חסידים הנ"ל, ולמי 

כמו " ]ההק"ב משמרת איתמר[מרבותיו התכוון במה שכתב 

"?. המחבר היה תלמידם של שאמר אדומו"ר הצדיק נ"ע

המגיד הק' מקאזניץ, החוזה הק' מלובלין, והיהודי הק' 

 ? )אולי הדבר מוזכר באחד מספריהם(מפשיסחא זי"ע 

  

בספר אשל אברהם תניינא מהגה"ק מבוטשאטש זי"ע  ]ב[

וזל"ק: שמעתי שי"א שביום כתב  מג"א סק"ד( )או"ח סי' רכ"ה,

שנעשה בר מצוה יתענה. וכמדומה שלא נהגו כן כלל, 

שבענו ")ששוה לגדלות בר מצוה מבחינת והרי בחתונה 

שייך מצד שעיין  כמ"ש במקו"א( " )תהלים צ, יד( בבוקר

עשרת ימי תשובה כי מוחלין לו וכו', משא"כ כניסה 

למצווה צריכה להיות בשמחה של מצוה, ועושין סעודה 

  עכ"ל.היטב. 

 "?כמ"ש במק"א 'שבענו בבוקר'בבחינת "א( מה הכוונה )

  איפה?

ב( האם ידוע שגם היום יש הנוהגים להתענות ביום הבר )

בתחילת הס' "חוט המשולש",  לעניות זכרוני כ"כ) מצוה?

 .המגי"ה(. "לזצמרן החת"ס  "נשכ, תולדות החת"ס

 

וז"ל:  )בסימן מח(עוד שם עוד איתא באשל אברהם הנ"ל  ]ג[

 'קושטא'משמע ש'קושט' שבקטרת לשון באליהו רבה ז"ל 

והשין ימנית, ובמק"א כ' כי בכוונות משמע שבסמך, ואני 

בלקוטי מהרי"ח גם  .אומר שני הלשונות מספק. עכ"ל

מביא אתכ שתי הנוסחאות, וכותב שיר"ש יאמר את 

הגמוהר"מ  "רממו)שתיהן., האם ידוע היום שנוהגים כך? 

בש'  לומר, המוגה בסידורו"ה וכ, שמעתימאזוז שליט"א, 

 .המגי"ה(ימנית. 

 ]נתקבל מהרב ברוך הכהן כ"ץ[ 

 

 []ב

' רמעביר פ : "וגם היה )או"ח, קנ"ד, אות ב'( לקט יושרכתב בס' 

דתו' משום  , ' פרהרוגם פ  ,זכור שנים מקרא ואחד תרגום

ואגב ' פרה מן התורה. רכתבו דאף פ  משנץ או פסקי תו'

' של ר. אבל שאר פ ים היה מעביר כל הארבעתהש  אלו

כאשר כתבתי לעיל בהלכות שבת  ,יום טוב אינו מעביר

 ס"ל יצ"ו". מהר"םבכת' שא' , )נ"ו, אות א'(

התרומת ]לרבו[ לא ס"ל כן  )סי' כ"ג(יו ואמנם בתשובות

לעולם )ברכות ח.( הא דאמרינן  .לדינא, וכתב: "שאלה הדשן

עם הצבור שנים מקרא ואחד  ]יו[שלים אדם פרשיותי 

תרגום, מי מחייב נמי להשלים בכל יום טוב פרשיות 

 םשקורין שחרית ומוסף ובשבתות של ארבע פרשיות ג 

 ". ?לקרות או לאו אותן הפרשיות שמוסיפין

 

ואין בידי טעם  ן,יראה שלא נהגו להשלימ ."תשובה

אמנם נראה קצת ראייה מהא דכתב  ,וראייה כל כך ]וכו'[

פ "וז"ל: אע ,בהגה"ה במיימוני בשם רבנו שמחה ז"ל

אם לא עשה  ,שעיקר מצוה כל פרשה ופרשה עם הצבור

 ;שבו גומרים הצבור ,ישלים כולם בשמיני עצרת -כן 

ע"כ.  .שלא יקדים ולא יאחר יום אחד מן הצבור ובלבד

מהכא נראה מדקבע היום שבו גומרים הצבור חמשה 

משמע דעיקר חיוב דאצריכו רבנן  ,חומשי תורה בכל שנה

להשלים פרשיות עם הצבור היינו כדי שכל אחד מישראל 

יקרא לעצמו כל התורה מראש ועד סוף בכל שנה כמו 

ם ממש באותו היום מש"ה צריך לסיי ,שעושין הצבור

 -דאע"פ שלא קרא כל השנה עמהן  ,שמסיימין בו הצבור

דוכתא ]וכו'[. וכיון  (ה)אחר גמר מצות אזלינן בכולי

נראה דלא אצריכו רבנן אלא  ,דטעמא דהשלמה הכי הוא

 ,בשנה תשישלים פרשיות של כל התורה רק פעם אח

ט ושל ארבע "וא"כ לא צריכינן להשלים פרשיות של יו

 דהשלימו כל אחת בשבתו.  ,פרשיות ומוספין אחרים

 



דפליג  רבנו חננאלאמנם נראים הדברים דלפי פירוש 

ופי' אין טעם  ,התם ]וכו'[ בהגה"הכדאיתא  רבנו שמחהא

פרש"י, התורה בכל שנה כד את השלמה בשביל שיסיים

אלא אפשר כדי שיהא רגיל במה שהצבור קורין, וא"כ 

לפי )שלים פרשיות של יום טוב ומוספין צריך לה  (היה)

מתיישב המנהג לדעת  -, ומ"מ אפי' אי הכי הוא (טעם זה

וקרוב בעיני שלא נהגו רבותינו להשלים".  ,גאוניםאינך 

אין צריך לקרות פרשת ש וכן נפסק בשו"ע סו"ס רפ"ה  .ע"כ

  יו"ט.

 )זלאטשוב, ליקוטים, סוף פרשת יתרו( בספר מים רביםמובא 

 רבי יצחק מדראביטשבלה בידינו מהרה"ק מובא: "ק

שהי' מנהגו לקרות הארבע פרשיות שמו"ת ערב , זצ"ל

 .ש"ק כמו הסדרא, וכך אנו נוהגים עד היום"

, האם ידוע על הנהגת םאבקש לברר מהקוראים החשובי

פרשיות, וימים   בד'  שמו"ת צדיקים בזה, גבי קריאת 

 טובים.

 רבינוביץ[]נתקבל מהרב יחיאל יהושע 

 

 
 []א

ובני  בפרשתנו עה"פ 'דגל מחנה אפרים'מובא בספה"ק 

תרגומו: ובני ישראל נפקין ש  ,ישראל יוצאים ביד רמה

מוהר"ר ק המפורסם "פ עפמשאהרה"וזל"ק: יל בריש גלי.

באגרת הקודש של ועל דרך דאיתא  ליפא מחמעלניק

 ,ע"ה הרב מפולנאיק של ", הנדפס בספהאא"ז זללה"ה

תגלה תכש והשיב  ?אימתי אתי מר :משיחאת ששאל 

 ש."ע .תורתך ויפוצו מעינותיך חוצה

 -מן הגלות  -ובני ישראל יוצאים  :ל שמרומז בפסוק"וזה י

 -גלי  .ר'בי י'שראל ב'על ש'ם :ת"ר –ברי"ש  .בריש גלי

יפקון מן גלותא.  -תגלה תורתו ויפוצו מעינותיו תהיינו כש 

 והבן. 

: עוד (בסוף אות מ) (סטרעליסק)אמרי קודש ומובא בספר 

זצ"ל  מסטרעליסק מו"ה אורישמעתי משם מורי הרה"ק 

אצל ש , מנעשכיז זצ"לרבי מרדכי הצדיק שם ב שסיפר 

אגרת האת ]זצ"ל[ היה 'חיוב' ללמוד  הצדיק מנעשכיז

ק לגיסו הרה"ג "זצל"ה לארה הבעש"ט הק'ששלח רבנו 

 "פורת יוסף"ס "הק' ר' גרשון זצ"ל מקיטוב והוא נדפס בסו

 ,ואמר .הנחת תפלין ממש( ]מ[כמו)לא יגרע  ;בכל יום  -

אע"פ שכתב באגרת שלמד שלשה שמות, אע"פ שלא ש 

באמת הם  - שלמדהללו השמות  שלשתמה הם הזכיר 

בהעלם ואפשר לידע על ידם קץ ]באגרת?[ רמוזים 

  "ל.עכ. הגאולה

 

 ]ב[

 אהבת שלום מהרה"ק מקאסוב זי"עאיתא בספה"ק 

בפרשתנו בשלח, עה"פ ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך 

 בספר הקדוש נועם אלימלך, וזל"ק: איתא )שמות   (הים 

וזהו תורף דבריו,  )ד"ה א"י הפך ים ליבשה(בליקוטי שושנה 

שישראל הלכו כל כך ברוממות אל ביבשה וראו והביטו 

השי"ת ונפלאותיו, כמו שהלכו בים, שבוודאי ראו  ניסי

וכמו כן שם ניסי השי"ת ונפלאותיו באתגליא ובפרהסיא, 

גם היום יש צדיקים כאלו שרואין ניסי השי"ת ונפלאותיו 

 עי"ש.  בכל מקום בואם והתורה נצחית

ועד"ז י"ל לאידך גיסא, שכל כך היו ישראל אז בגדר 

ולה כמו אדם שהולך הבטחון על שהלכו בים באמונה גד

ביבשה וזהו ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים פי' 

באמונה שהלכו ביבשה באמונה זו הלכו בתוך הים והיתה 

)פר' במדבר להם אמונה גדולה ופשוטה ע"ד שביארנו כ"פ 

 , שיש בטחון שהוא בעיניו כמזומן לפניו. עכלה"ק.ד"ה איש(

 

 ]ג[

 ש י ר ה "   ד ב ר י ם    א ח ד י ם   ל " ש ב ת 

רבנו הרה"ק : שמעתי בשם )פר' בא( ב"פרי צדיק"כתב  ]א[

היא כנגד  "שבת פר' בא"ש מלובלין זצ"ל ]"החוזה"[

כנגד  "שבת פר' בשלח", פסחהימים הראשונים של 

היא  יתרו"פר' "שבת , ואילו פסחימים אחרונים של 

קוראים מעין ]כי בשבתות הללו  השבועות"-"חגכנגד 

 שלהן[.המאורע 

 

להתחיל לטעום את טעמה של "שבת שירה",  א"א ]ב[

"מרכבת המשנה"  מבלי ללמוד את פירושו של בעל

  (.מהרי"ד מבעלז זצ"ל )הה"קבשלח... פר' למכילתא 

 

ב"שבת מצוה לכל אחד, להיות בשמחה גדולה  ]ג[

וראיתי  )רמתים צופים זוטא טז, ז(,בהרגשה נעלה שירה" 

בשמחה זו שבת -קבלתב רקדחי' הרי"ם[ ש]הגהק"ב 

 .)שם(מכל השנה  רבה ויתרה
 

" לר' יום, ליבשה...נוהגים לזמר את הפיוט "רבים  ]ד[

)החרוז הראשון )אות י' משמו הלילה או מחר  יהודה הלוי,

חסר בסידורים  של מחבר ה'גאולה' רבנו יהודה הלוי(

ַצר נכבדת, "ובמחזורים הנפוצים ונמצא במקורות:  יום ב ְּ

ֵאַלי  , מפי עוללים" וְּ ָּ ת  דְּ ַ )לענ"ד ראוי נחמדת, ולך עֹז ִיס 

"שבת לפרסם זאת גם למשוררים זמר זה בברית מילה וב

 .(שירה"

 

לזמר כחצות הלילה את  מעשה -מנהג חסידים ואנשי ]ה[

-)וכבר הערנו שזמנה לפנותכבשביעי ש"פ "שירת הים" 

 "מהשב "ברדת דגן שמים". גם החרוזים בקר, ואכמ"ל(

"תתה ו "יום ש"ק הוא"(שביפית", "ברכו וקדשו במן" )

ליום השבת, הם  "שיר היחוד"מ לעמך דגן שמים"

 מענינא דיומא. 

 

"מחנה  ר"י חח"ס, " לגהצרי"ש אונגרתורת אישב" ]ו[

'נפש כי נאנחה,  זצ"ל, כתב: בב"בחח"ס  ורב ק'אברהם" 

)זמר 'יום שבת  באה מנוחה, גיל וששון ושמחה' -באה שבת 

יחד עם  הרפואה. כלומר, בשבת כבר באה קודש הוא'(

, 'תורת איש') רפואה לכל המחלותהיא  שמחה, כי המנוחה

 .ח"א עמ' ש"ה(

 גנוט בעל לוח 'דבר בעתו'[ ]נתקבל מהרב מרדכי

 

 



  
 []א

האם ניסיתם  )מי יודע אות א'(ת"פ  לגליון הרב מ. צ.  = 

כבנו  - בי אפרים המגיד מבראד"ר"זהותו של את לבדוק 

 הלך - התגלותו לפני -' הק ט"הבעשש ,צבי החכםשל 

 ?כידוע  ,לשמשו

תרון זהותו של רבי אפרים מ"מ פ הבהרת המערכת:

שנשאלה בשבוע שעבר  , בעקבות השאלהמק"ק בראד 

העלתה פולמוס גדול של מכתבים , (א אות יודע מי ,ת"פ גליון)
כמובן שאין אפשרות לפרסם אותם במסגרת זו,  .באריכות

ציונים ומ"מ שצריכים לפענח אותם עוד  נםובפרט שיש
לקטעים, אי אפשר,  את כל המכתבים הללו לחלקגם . תחילה

כי אז נאבד הקשר וההמשכיות שביניהם, לכן, בלית ברירה, 
לערוך במשך הזמן אי"ה אנו מתכוננים נבהיר שלעת עתה 

, ופונים אנו בזה בקריאה להבהרת הנושא מאמר מיוחד
להוסיף לנו הי"ו, נאמנה לקוראינו הנכבדים והחשובים 

עם הכותבים אי"ה.  ,, כדי שנוכל לפרסם אותםידיעות בענין
  מקוים שיקבלו זאת בהבנה מלאה.אנו הנכבדים סליחה, ו

  
 ]ב[

)מי יודע אות ג'( לגליון ת"פ   ביתר  = –אדמו"ר מראזלא 

שמעתי ממו"ר  ,אם יש תשעה בודאי יהיה עשיריבענין 

, שאין מקור מוסמך שליט"א כ"ק אדמו"ר מתוא"י

 זי"ע. הבעש"ט הק'בשם  ול'מסורת' ז

 

 [ג]
אות )מי יודע גליון ת"פ ל   הרב יחיאל יהושע רבינוביץ  =

מקור שהיה  יםמחפש  עליו השם האחרוןעל אודות  :(ד'

  - ר' צבי מקראטי זי"עהרה"ק  זי"ע, הבעש"ט הק'מתלמיד 

 (.'ד הערה ג"נ' )עמ ו"כ קובץ צבי נחלתב יועל  מובאהלא 

 

 ]ד[
=  מונקאטש[]הוצאת אמ"ת  הרב ישראל זאב גוטמאן =

אור ולי הכוונה לספר א :()מי יודע אות א'לגליון ת"פ 

גאון המקובל רבי ישראל יפה אב"ד שקלאוו ישראל ל 

 סדר ועל פירוש על הזהר, (נדפס בפפד"א תס"ב)

ספר תפארת ישראל ויפה . וכן נדפס ממנו ערוך שלחן

 .(שם תקל"ו) עינים

 בספרו.אחדות פעמים מביא ממנו עוד  הר"י חריףאגב, 
=-=-=-=-=-=-= 

 לזכרון  עולם  ולע"נ

 האשה החשובה

 מרת הינדא צירל כץ ע"ה

 אשת הרה"ח רבי יוסף ארי' כ"ץ ז"ל

 בת הרה"ח רבי ברוך הערלינג הי"ד

 ת.  נ.  צ.  ב.  ה.

 

 

 

 

 ]ה[
 :מי יודע אות ג'(מדור )ת"פ גליון ל  [א] הרב יואל ווייס  = 

שאם יש  הבעש"טת השואל שיחי' למקור למאמר לשאל 

מצאתי בס"ד מקור נאמן  ,תשעה בודאי יהיה עשירי

ומנין  :הקדושים ל"חז לשון ואצטט )ברכות ו.(בגמרא 

  (פב, א)תהלים  שנאמר ?לעשרה שמתפללין ששכינה עמהם

ומנין לשלשה שיושבין בדין  .ל-אלקים נצב בעדת א

אז נדברו יראי ה'  )מלאכי ג, טז(שנאמר  ?ששכינה עמהם

אמר  "?ולחושבי שמו"מאי  .איש אל רעהו ויקשב ה' וגו'

 -חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה  ,רב אשי

ומנין שאפילו אחד  .מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה

 )שמות כ, כ(שנאמר  ?שב ועוסק בתורה ששכינה עמושיו 

 .אבוא אליך וברכתיך -בכל המקום אשר אזכיר את שמי 

מכתבן מלייהו  -תרי  ?!תרי מבעיא ,וכי מאחר דאפילו חד

 .לא מכתבן מליה בספר הזכרונות -חד  ,בספר הזכרונות

 מהו דתימא דינא ?!תלתא מבעיא ,וכי מאחר דאפי' תרי

קמ"ל דדינא נמי  ,שלמא בעלמא הוא ולא אתיא שכינה

 ?!עשרה מבעיא ,וכי מאחר דאפי' תלתא .היינו תורה

עד דיתבי. ופירש"י:  -תלתא  ,קדמה שכינה ואתיא -עשרה 

קדמה שכינה ואתיא. קודם שיהיו כל העשרה, ע"כ. ואם 

 הקודם שיבא כל העשרה, דהיינו עכ"פ תשעה, כבר בא 

השכינה בבית הכנסת, זהו הגורם שיבא עוד עשירי שלא 

ח"ו. ועוד י"ל קצת בדרך אחרת,  נית,היה ביאתו ריק ת

בביהכנ"ס כל  נםשיש  לפניהשכינה  השאם כבר בא 

כל  והשכינה שבודאי יהי השידע א לפיהו – העשרה

  העשרה.

 

בענין מה שנלקט : )מדור הידעת אות א'(גליון הנ"ל שם ל  ]ב[

 ,רמי"ל מסאסוב זי"עעיון בתורתו של הרה"ק בנוגע ל שם

 שם וונתבאר , עדן לגן בדרכו מי מן הצדיקים הולך לגהינם

 שנתבאר מהפ[ "]ע מהלך עוד להוסיף יש .אנפין כמה

וזל"ק:  (עמ' עד, ב ,תרע"ב)פר' וישב  בספה"ק שם משמואל

שפירש דברי  ר' אברהם המלאך מהרה"קוכעין ששמעתי 

 איני ואמר בכה זכאי בן יוחנן שרבן :(כח ברכות) גמראה 

 לומר ו"ח כי, ותמוה', וכו אותי מוליכין דרך ובאיז יודע

, ל"ז ואמר. דחושבנא ממארי' הי לא זכאי בן יוחנן שרבן

 בדבר פגם אם אשר צדיק נויש  .צדיקים מיני שני נםשיש 

 נוהפגם. ויש את תקן תיכף שמ עד משם זז אינו ח"ו, ,מה

אינו  ,ח"ו]מה[,  פגם בדברצדיק עוד גבוה מזה שאפילו אם 

פונה מעבודתו לתקן את הפגם, כי באותו רגע שהוא עוסק 

לתקן את עצמו, הרי הוא עובד את עצמו, אלא הוא הולך 

הלאה ועובד את הש"י, ואינו משגיח על עצמו כלל, וזוהי 

אד. ומ"מ הפגם צריך תיקון, וע"כ צדיק מעלה גדולה מ 

כזה יוכל להיות לפעמים שיצטרך ללכת לגיהנם, למרק 

ולתקן את הפגם. וצדיק גדול כזה הי' ריב"ז, ע"כ אמר איני 

 .עכת"ד .דרך מוליכין אותי ויודע באיז
 

 

 


