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"אדם כי יקריב מכם" פירש"י מה אדם הראשון לא הקריב מן הגזל שהכל היה שלו
אף אתם לא תקריבו מן הגזל וקשה דהא בסנהדרין נ"ו ב' אמרינן מכל עץ הגן ולא
מן הגזל א"כ שייך גזל באדם הראשון ואין לומר דבשעה שהקריב הקרבן עדיין לא
נולדו קין והבל דהא הקרבן הקריב למחר בשבת כמ"ש בע"ז ח' א' דלאחר עה"ש
הקריבו )ויותר נראה שהקריבו למחרתו ביום א' שהרי נדרים ונדבות אין קרבין
בשבת( וקין והבל נולדו ביום הששי כמ"ש בסנהדרין ל"ח ב' ,וי"ל דבהמות וחיות
כיון שהקב"ה א"ל בהדיא ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חי' וגו' א"כ הכל
היה שלו ולא שייך לקין והבל מאומה ול"ש גבי' גזל בזה אבל שאר דברים שלא
ניתנו לו שייך גבי' גזל.
)טעמא דקרא(

äøåúä ìò ùøã
ויקרא אל משה וגו' מאהל מועד .ביום שהוקם המשכן והוא בר"ח ניסן )ספרי זוטא
נשא ז' י"א ועי' גיטין ס' א' דל"מ כן ועי' רמב"ן ויקרא ח' ב' ועי' חזקוני ס"פ נשא(.
)למכסה עתיק(

çñôä âç éðéðòá ú"åù
ש .האם יש להעדיף יין שנעשה מענבים שגדלו בארץ ישראל לקידוש וארבע כוסות,
כיון שכבר נעשה בהם מצוה של הפרשת תרומות ומעשרות.
ת .יש לעשות על יין מענבים שגדלו בארץ ישראל.
)חמודי דניאל(

ש .מה הטעם שלא מזכירים בסימני הסדר ד' כוסות והסיבה וחרוסת.
ת .סימני הסדר תוקנו על ידי הראשונים ז"ל )עי' מחזור ויטרי הלכות פסח סי' ס"ה(.
והם תיקנו לומר את הפרטים שנוהגים משך הסדר כגון קידוש ואח"כ רחיצת
הידיים ,ותיקנו הסימנים כדי שידעו מה להקדים ומה לאחר ולעשות כל דבר
במקומו .ולכן ,דבר הנוהג כל שעת הסדר ,כגון ד' כוסות ,לא הזכירו בסימנים
)דהזכירו רק מה שיש לנהוג עכשיו כמו מגיד רחצה וכו'( .וזה גם הטעם שלא נאמר
הסיבה ,כי נוהג בכל הסדר ולכן לא הזכירו פרט זה )שמענו מרבינו(.
ומה שלא הזכירו חרוסת ,אמר רבינו מפני שאין זה דבר בפני עצמו אלא רק טיבול
להמצה ומרור )וראה עוד בספר הסדר הערוך ח"א פרק מ"ח(.
וטעם שלא נזכר מים אחרונים בסדר הסימנים ,אמר שהוא מפני שכבר יש סימן
"ברך" ,ומים אחרונים הוא חלק מברכת המזון )שהרי הוא חובה ,כמו שנפסק
בשו"ע סי' קפ"א ס"א( ,ומה שבנטילת ידיים קודם הסעודה יש סימן רחצה ,אף
שהוא חלק ממוציא מצה ,יש לומר ששם מצינו שקבעו ברכה בנפרד על הנטילה אם
כן שפיר ראוי לעשות לזה סימן בפני עצמו )מר"י אוהב ציון(.
)שיח הפסח(

בימים אלו מתחילים בסדר
הדף היומי את לימוד מסכת
עירובין ,וד' סייע בידי לקבל
מידי הרה"ג ר' שמואל דוד
הכהן פרידמן שליט"א את
ספרו החשוב "שדה צופים"
על מסכת ערובין ובהקדמה
מביא כמה פנינים מרבינו
שליט"א וכך כותב" :כשסיפרו
לרבינו על הסופה הגדולה
שהיתה בארה"ב תיאר המספר
שהפגיעה היתה מאד קשה כיון
שלכל אחד מהבעלי בתים יש
דירה פרטית גדולה מאד בת ג'
או ד' קומות עם הרבה חדרים,
וכששמע רבינו זאת שאל מיד:
"אם כן מה הם עושים עם
בדיקת חמץ" .והדברים
פשוטים למי שיודע ומכיר
איזה טירחא ויגיעה עצומה
משקיע רבינו בליל בדיקת חמץ
בדירתו הקטנה ,והוא בודק
במס"נ והנר שבידו סובב הולך
כמה שעות רצופות מפינה
לפינה .ולכן תמה ואמר כיצד
יש להם דירות גדולות כ"כ,
ומה יעשו עם בדיקת חמץ.
היאך יוכלו לבדוק כהלכה
דירה גדולה כזו .ואתה קורא
נעים ראה גם ראה מה עמקו
מחשבותיו ואיך הוא מודד
ושוקל כל דבר במשקל ההלכה
והמצוה".
לומדים אנחנו מסיפור זה היכן
שקוע רבינו ואיך בכל שאלה
שנשאל התורה עומדת לנגד
עיניו וכל תשובותיו הם
ממקרות בתורה ובחז"ל.
יהי רצון שנזכה להגיע לחג
הפסח כיאה וכראוי מתוך נקיות
הבית ונקיות הדעת.
בברכת שבת שלום
י .ג.

ïñéð ùãåç éðéðòî
כתוב בפרק שירה ,תפוח אומר )שה"ש ב( "כתפוח בעצי היער כן דודי בין הבנים צלו חמדתי וישבתי ופריו
מתוק לחכי" .ומבאר רבינו בביאורו לפרק שירה שנקרא פרק בשיר":טבע התפוח שמתחיל לפרוח הפרי בניסן
וגומר אחר חמשים יום בסיון כמ"ש חז"ל בשהש"ר פ"ב ממש כמו במתן תורה שהקב"ה הוציאנו ממצרים
בניסן ואחר ג' יום נתן התורה וזה מורה להדיא על מתן תורה שישבו בצילו של מקום וזהו השירה שהתפוח
אומר שמתוך טבעו נראה שבראוהו להיות משל על הקב"ה ועל מתן תורה.

øãñä ìéì éðéðòî
שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה )קידוש(
הקשו המפרשים מפני מה אין מברכים בליל הסדר שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה וכמו
שמברכים בחנוכה ובפורים ,ואמר רבינו דאין כאן קושיא כלל ,דמצוה שעיקרא דאורייתא כגון קידוש ואכילת
מצה ומרור לא שייך לומר עליה "שעשה ניסים לאבותינו" משום שקיום המצוה לא תלוי כלל במה שהיה ,כיון
שהיא מצוה דאורייתא ,ואחרי שהיא דאורייתא מה לנו אם היה נס או לא היה נס ,הרי אנו מקיימים כי כך צוותה
תורה ,ואם כן אין מצוה שאפשר לברך עליה ברכה זו בליל הסדר ,משא"כ מצוה שעיקרא דרבנן דרבנן תקנוה
כגון הדלקת נר חנוכה ,שייך לברך קודם ההדלקה ולומר שעשה ניסים ,שמודים קודם קיום המצוה על ניסים
שעשה לנו ,וכן על קריאת המגילה מברכים שעשה ניסים כי ראוי לברך על מצוה שנתיסדה כולה רק לזכר הנס
)מפיו(.
)שיח הפסח(

שו"ת לפרשת ויקרא
ש .העושה מצות גמ"ח וצדקה וכדומה ולא כיון לשם מצוה האם קיים המצוה ,שהרי קי"ל דהרי מצות צריכות
כונה.
ת .עי' רש"י ויקרא ה' י"ז] .וז"ל רשי שם" ,ולא ידע ונשא עונו .ר' יוסי הגלילי אומר כו' ר' אלעזר בן
עזריא אומר )דברים כד ,יט (.כי תקצור קצירך בשדך ושכחת עומר בשדה )שם יג ,(.הרי הוא אומר למען
יברכך וגו' ,קבע הכתוב ברכה למי שבאת על ידו מצוה בלא ידע ,אמור מעתה היתה סלע צרורה בכנפיו,
ונפלה הימנו ,ומצאה העני ונתפרנס בה ,הרי הקב"ה קובע לו ברכה" עכ"ל[.
)תשובות הגר"ח(
ש .בחומש שמות מצינו שהמקום ששם השרה הקב"ה את שכינתו נקרא בשם משכן .מדוע בחומש ויקרא יותר
לא נקרא המקום הזה בשם משכן כי אם בשם אוהל מועד .וכן בפרשת תצוה מוצאים פעם משכן ופעם אוהל
מועד.
ת .היינו הך ואחר שנגמר נקרא בשם אוהל מועד.
)קונטרס עזרת אליעזר על התורה(
ש .בויקרא פ"א פ"ב "דבר אל בני ישראל וכו' מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכם הבקר לצאן,
ואילו בשמות פ"ב פכ"א כתיב " מזבח אדמה תעשה לי וזבחת עליו את עלתיך ואת שלמיך את צאנך ואת
בקרך" והקדים הצאן לבקר.
ת .דיש מקרים צריך להקדים המובחר והגדול ,וכשמקריב צריך להקדים החשוב )שדרך להקריב מהם(.
)חידושי הגר"ח קניבסקי על התורה(
ניתן לקבל את העלון בפקס 077-2092005 :או במייל 0573145900@okmail.co.il :ניתן לשלוח בקשה להצטרפות קבועה.
נשמח לקבל עובדות מרבינו שליט"א )ממקור ראשון בלבד( וכן מכתבים עם תשובות כדי שנוכל לפרסמם ולזכות את הרבים.
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