הא הד האחרו במסכת נחשב ל"ד יומי"?
]תשובתו של מייסד הד היומי הרב מאיר שפירא[

סימ עה
ב"ה כ"ג חשו תרפ"ד.

אל הלומדי החרדי לדבר ה' ותורתו
קיבו לומדי ד יומי הי"ו בעיר בערלי
הבירה יצ"ו
מכתב הגיעני ושמחתי להודע כי ג בחוג
החרדי באר אשכנז מצאה החלטת הכנסי'
גדולה ק בלבות לקחת חבל בשיעור
העולמי של הד יומי ותיתי לי בעלמא דאתי
כי זכיתי להיות בי מזכי הרבי בס"ד:
וע"ד שאלת מה יעשו ע הד האחרו
בסיו המס' שאינו ד של אי חשיב זה לד
או כיו שקיבלו עליה הו"ל כנדר
ומחוייבי ללמוד ד של דוקא:

תשובה
א( אמת שיש בו ג מטע נדר כהא שאמרו
בנדרי האומר אשכי ואשנה פרק זה נדר
גדול נדר לאלקי ישראל וכ"ה בשו"ע יו"ד
)סי' רי"ג ס"ב( דהוי כאלו נדר לתת צדקה
והרי בצדקה קיי"ל )בסי' רנ"ח ס"ב( דירבה
לית עד שיאמר לא לכ" נתכוונתי ואכ כא
שבדעתינו הי' למחשב זה לד שכ על חשבו
זה עשינו לסיי הש"ס כלו אי"ה בר"ה
לאילנות תרצ"א א"כ אדעתא דהכי נדרו
מתחילה ועי' בשו"ע יו"ד )סי' ר"י ס"א( בהא
דא נדר על דעת אחרי דאינו תלוי בלבו
ועי' בש"" בש הרמב" ז"ל ש:
ומלבד זה נ"ל ראי' דד האחרו אקרי
לעול ד א שהוא קצר מהאחרי דבש"ס
דמנחות )ל' ע"א( בהא דעושה אד יריעה
מבת שלש דפי ועד בת שמנה דפי אמרינ

בד"א בתחילת הספר אבל בסו הספר אפי'
פסוק אחד בד אחד וכ' התוס' והרא"ש ז"ל
ש דאע"ג דכל ד בעי להיות לו שיעור ה'
שיטי כמבואר במס' סופרי מ"מ בד
האחרו ליכא למיחש להאי ע"ש ודו"ק:
ויש להעיר עוד בזה מש"ס דגיטי )פ"ז ע"ב(
ושייר מקצת הגט וכתבו על ד השני ע"ש,
וג מסוטה )י"ח ע"א( כתבה בשני דפי וע'
מנחות ל"ג ודוק:
ב( ובאגב אציי למו מהא שאמרתי כעת
בד יומי ברכות )נ"ד ע"א( במשנה על הימי
אומר עושה מעשה בראשית רי"א על הי
הגדול אומר ברו" שעשה הי הגדול וכ'
הרמב" ז"ל בפהמ"ש ש דאי הלכה כר"י
ומבואר דמפרש דר"י פליג בהא ארבנ
ואמרתי לבאר טע הפלוגתא דאזלי לשי'
ע"פ המשנה דמקואות )פ"ה מ"ד( כל הימי
כמקוה ר"י אומר הי הגדול כמקוה והנה
בגמ' דברכות )מ' ע"א( מבואר דר"י דאמר על
הירקות אומר בורא פרי האדמה ועל
הדשאי בורא מיני דשאי היינו משו
דס"ל לר"י דכל מי בעי מעי ברכותיו וא"כ
ה"ה י הגדול דלר"י הוי כמקוה ושאר
הימי כמעיי א"כ צרי" ברכה בפ"ע משא"כ
לרבנ דלא ס"ל מעי ברכותיו לכל מי וג
ס"ל דכל הימי שוי משו"ה ס"ל עושה
בראשית בכל .וע' עוד ברמב" ה' ברכות
דפ' הלכה כר"י וע' במג"א סי' רכ"ח בזה וע'
בב"י בטוי"ד סי' ר"א לעני שי' הרמב" ז"ל
בהא די הגדול לעני מקוה ודו"ק:
לכו הלאה בכחכ זה לקבוע שיעורי
כסדר מדי יו ביומו ויהי חלקכ בי לומדי
ד היומי שבכל קצוי תבל כי עבודה חשובה
היא לפני המקו ב"ה:
ידיד הדו"ש:

]אור המאיר ,ח"א ,הרב מאיר שפירא[
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