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תשפ"ג

נה ודאי שהענין המרכזי ה
פרשת  דידן,  בפרשה 
בשלח, הוא ענין השירה 
שם  ועל  הים,  שירת   -
זה נקראת שבת זו שבת שירה, ויש 
מיד  שירה  אמרו  לא  למה  להתבונן, 
הוא הזמן  זה  כשיצאו, הרי לכאורה 
הגאולה,  רגע  היציאה,  רגע  הנכון, 
השירה  מפיהם  פרצה  לא  ולמה 
מיד באותו זמן, והרי יצאו ביד רמה 
שמצרים  ידעו  ולא  זקופה,  ובקומה 
מהנס  ידעו  ולא  אחריהם,  ירדפו 
בעוד  רק  להתרחש  שעומד  הנוסף 
ים סוף, א"כ  ששה ימים, נס קריעת 
לכאורה היה להם לאמר שירה בזמן 
ים סוף  נוסף בקריעת  ומה  היציאה, 

שרק אז פרצה השירה מפיהם.

של  שביעי  למה  להתבונן  יש  גם 
פסח הוא יו"ט, והרי אין שום הבדל 
חוה"מ,  ימי  משאר  זה  יום  במהות 
הקרבנות  אותם  הם  הקרבנות  וגם 
ואם  בפ"ע[,  רגל  שהוא  משמ"ע  ]לאפוקי 

ים סוף, מאי שנא  משום נס קריעת 
רבים,  ועוד  והבאר  המן  מנס  זה  נס 

שלא נתקן משום זה יו"ט מה"ת.

"למה  שמות  פ'  במד"ר  איתא  והנה 
קורא אותם עברים על שום שעברו 
ים", וצ"ל למה מה שעברו ים זו סיבה 
מהות,  מביע  שם  הרי  שם,  לקריאת 
וכאן רק נעשה להם נס בעלמא, ומה 
זה סיבה לקרא לישראל על שם זה, 
וכי נקראים אנו מן ושליו ובאר וכדו' 
עברים  אנו  נקראים  שאמנם  צ"ל  אגב,  ]דרך 

על שם אברהם העברי, הוא מעבר אחד וכל 

העולם מעבר שני )המילדות העבריות(, אבל 

מקריעת ים סוף נתוסף סיבה נוספת לשם זה, 

והוא מה שעברו ים[.

רוח  ומים  אש  יסודות,  ד'  יש  והנה 

ובראשונים  בחז"ל  ומבואר  ועפר, 
האש,  מיסוד  והשנאה  שהקנאה 
העצלות  הרוח,  מיסוד  הכבוד 
והתאוות  העפר,  מיסוד  והעצבות 
מיסוד המים, וצ"ל מה ענין התאוות 

ליסוד המים.

ומבארים רבותינו שהמים הוא חומר 
שעולם לא מקבל צורה, אינו מקבל 
עבר,  לכל  מתפשט  ותמיד  גבולות 
אעפ"כ  בכלי  אותם  שמים  אם  וגם 
הם  מיד  החיצוני  הגבול  בהתבטל 

הכיוונים,  לכל  מתפשטים 
כיון שהמים בעצמותם 

אינם  לעולם 
צורה,  מקבלים 

"לשייף"  א"א 
מים  "לנסר"  או 
להם  ולתת 
הוא  וכך  צורה, 

התאוה,  מהות 
גבולות,  לה  אין 

מתאוים  תמיד 
כן  על  ועוד,  לעוד 

התאוה  את  משייכים 
ליסוד המים.

ששטופה  אומה  היא  מצרים  והנה 
שנאמר  עד  יתירה,  במידה  בתאוות 
וגם  בשרם,  חמורים  בשר  עליהם 
שם  נדבקו  חלקם[  ]לפחות  ישראל 
וכו',  והללו  אף  וכו'  הללו  ]מה  זו  במידה 
ישראל  אמרו  לא  ולכן  גוי[  מקרב  גוי 

שירה מיד כשיצאו ממצרים, דאמנם 
זכו בזה לגאולת הגוף, אבל עדיין לא 
זכו לגאולת הנפש, לא קיבלו עדיין 
ולהציב  התאוות  נגד  לעמוד  כוחות 
שירה,  יאמרו  ואיך  גבולות,  להם 

ולשמחה מה זו עושה.

המים  שם  סוף,  ים  בקריעת  אבל 

בריאת  מאז  לראשונה  צורה  קיבלו 
ומה  חומה,  להם  והמים  העולם, 
משל  רק  הוא  חומה  נעשו  שהמים 
למה שנעשה אז עם הכלל ישראל, 
שם  צורה,  ישראל  קיבלו  ששם 
קיבלו את הכח לשלוט על התאוות 
"ראתה  וזהו  גבולות,  להם  ולהציב 
שפחה על הים" וכו', שזכו להתגלות 
לנפשותם,  עצומה  אלקית  והארה 
ובזה נהיו ראויים לקבל תורה אח"כ, 
גמר  היה  דזה  שירה,  אמרו  ואז 
שנעשו  ועיקרה,  גאולתם 
ולכן  חדשה,  כבריה 
על  שמם  נקרא 
שעברו  שם 
כיון  ים, 
ם  ש ש
ה  ש ע נ
בהם שינוי 
בכל  עצום 
 , ם ת ו ה מ
נקבע  ולכן 
ליו"ט,  זה  יום 
נס  זה  דאין 
כעין  אלא  בעלמא 
הכלל  כל  של  חדשה  ולידה  יצירה 
וזה  בים,  טבעו  המצרים  ]ואילו  ישראל 
מסמל שאבדו מחמת תאותם, שהים - מים, 

טבעו  והמצרים  וכנ"ל,  התאוות  את  מסמל 

בהם[.

וינוס",  ראה  ב"הים  הביאור  וזה 
נס  יוסף,  של  ארונו  ראה  ראה,  מה 
מפני הנס, כיון שיוסף היה שיא של 
צורה,  וקבלת  התאוה  על  שליטה 
יוסף  הוא  אביו,  אצל  יוסף  הוא 
ללא  חומר  שהוא  והים  במצרים, 

צורה נכנע ונס מפניו.

שמצינו  במה  הביאור  שזה  ואפשר 

בשמחה,  הים  שירת  שהאומר 
סקי"ז(,  נ"א  סי'  )מ"ב  עוונותיו  נמחלים 
שאם מתחזק בענין של קבלת צורה 
ושליטה על התאוות, הרי מונח בזה 
וממילא  להבא,  על  ותשובה  חיזוק 

נמחלים עוונותיו.

שנהגו  במה  הביאור  שזה  ואפשר 
יום  של  הפיוט  את  בברית  לזמר 
ליבשה נהפכו מצולים, דכשם ששם 
צורתם,  את  ישראל  הכלל  קיבלו 
את  הנימול  הרך  מקבל  בברית  כך 
לברית  הנכנס  יהודי  צורת  צורתו, 
ומקבל כוחות לעמוד כנגד התאוות.

משפטים  פ'  משמואל  והשם 
האבנ"נ  מאביו  הביא  תרע"א  שנה 
וגו'.  עברי  עבד  תקנה  "כי  להקשות 
למה  דקדק  זצללה"ה  אאמו"ר  כ"ק 
לשון  בשינוי  עברי  לשון  כאן  כתיב 
מכל התורה דכתיב בלשון ישראל", 
הוא  עברי  עבד  שהרי  י"ל  ולאמור 
ע"י  או  לו לשלם,  ואין  ע"י שגנב  או 
שעבר עבירות בעניני ממון ולא שב 
הגבולות  שפרץ  והיינו  כ.(,  )קידושין 

של חבירו ושל עצמו, ששלח בממון 
ועל  כדת,  שלא  שנו"נ  או  יד,  חבירו 
"עברי",  אתה  הרי  הטענה,  באה  זה 
נהיית  ואיך  לשלוט,  כוחות  קבלת 
עבד עברי. וזה גם עונשו, שהוא עבד 
לאחרים, ויש בזה בחינה של איבוד 
ונהיה  צורתו,  שאיבד  עצמו,  צורת 

טפל לאחרים, לאדונו.

ומעתה מה נכון וראוי שבזמן שאנו 
השירה,  לקריאת  ומאזינים  קוראים 
בהצבת  להתחזק  עלינו  נקבל 
התאוות,  על  והתגברות  הגבולות 
שהורנו  כפי  ד'  רצון  ע"פ  לחיות 
עי"ז  ונזכה  הקדושה,  בתורתו 
למחילת עוונות ולכל הברכות כולם.

"דכשם ששם 

קיבלו הכלל ישראל 

את צורתם, כך בברית 

מקבל הרך הנימול את צורתו, 

צורת יהודי הנכנס לברית 

ומקבל כוחות לעמוד 

כנגד התאוות"



בית המקדש הפרטי של כל יחיד

ליה  "ואבנה  אונקלוס  תרגום  מפרש  "ואנוהו", 
מקדשא". לכאורה, אומר הגר"י רפפורט שליט"א 
בספרו "שיח יהודה", נאמר כאן שבשעה שאמרו 
ישראל שירה, הם קיבלו על עצמם לבנות את בית 
המקדש. אך למעשה לא ראינו שפתחו במלאכת 

הבניה, עד שנצטוו.

ח(  )פרק  הדת"  "חומת  בספר  חיים"  ה"חפץ  אמנם 
נקט בפשיטות שאין הכוונה על בית המקדש, שכן 
כאן  יחד. אלא הכוונה  ישראל  כל  זה מצווים  על 

למקדש אחר.

וזה לשון ה"חפץ חיים", שם: ויש עוד בית מקדש 
קטן, שכל אחד מישראל יכול לעשותו לשמו וכו'. 
ביאור הדברים: ע"י התורה שאדם לומד בעוה"ז, 
נברא למעלה בית קדושה מהוד התורה! וכעין מה 
שכתוב במשלי "בנתה ביתה" וגו', שמאור התורה 
קדושה  בית  יתברך  לשמו  נברא  יהיה  שילמד, 

למעלה וכו'.

את  ומנשאים  מרוממים  אלה  קצרים  דברים 
עיסוקם היום-יומי של בני התורה, ושל בני ביתם 
על  ברכה  ומביאים  הקודש,  במלאכת  המסייעים 
ביתם. על זה אנו מבקשים בכל יום בסיום תפילת 
"שמונה עשרה": "יהי רצון... שיבנה בית המקדש 
בית  אנו  גם  נבנה  ובינתיים  בימינו",  במהרה 
מקדש קטן, וע"ז ממשיכים ומבקשים "ותן חלקנו 

בתורתך".

דרך ארץ קדמה לתורה

ניסהו",  ושם  ומשפט  חוק  לו  שם  "שם  בפסוק 
יסודיים  ענינים  הרמב"ן  פירוש  עפ"י  נכללים 
בעיצוב  רבה  חשיבות  להם  נודעת  אשר  ביותר, 
ובן תורה בפרט.  דמותו של האדם היהודי בכלל 
על כן חשובים הדברים להורים ולמחנכים וכמובן 

לכ"א לעצמו.

כי  למצוות.  כאן,  הכוונה  שאין  אומר  הרמב"ן 
יש  כאן  בסיני.  אח"כ  רק  ניתנו  כולן  המצוות 
את  איש  לאהוב  לנהוג  שיש  בהנהגות  הדרכה 
רעהו, להתנהג בעצת הזקנים. כמו כן, להצניע לכת 
שלום  ושינהגו  והילדים,  הנשים  בענין  באהליהם 

עם הבאים למחנה למכור להם דבר.

אמנה",  "מראש  בספרו  זצ"ל  שך  הרב  מרן  אומר 
עד  הרמב"ן,  של  אלה  מדברים  אנו  שלומדים 
והנהגות  כמה הקפידה התורה על מידות טובות 
דרך ארץ. שכן עוד לפני קבלת התורה, הדריכם 
הקב"ה בהנהגות הבית וביחסים טובים עם תגרי 

אומות העולם הבאים למכור להם סחורות.

שהולכים  בשעה  שאפילו  כאן,  אנו  למדים  עוד 
ועמוד  יומם  לפניהם  הולך  הענן  עמוד  כאשר 
האש לילה, ונמצאים במדריגה נשגבה של הליכה 
בהנהגה גלויה של הקב"ה מיציאת מצרים לקראת 

לפרטים  לב  לשים  חייבים  אז  גם  תורה,  מתן 
הנראים כל כך שוליים וקטנים.

בנויות  הגבוהות  שהמדריגות  הוא,  הדברים  יסוד 
אינם  אלה  קטנים  ומעשים  קטנים.  מעשים  על 
מפורשות  מצוות  של  לתחום  מצטמצמים 
יחסים  בתחום  גם  אלא  מבוארים.  ואיסורים 
והנהגות שבין אדם לחברו, בין איש לאשתו וכל 

היא  הזקנים",  בעצת  "להתנהג  גם  הבית.  הנהגת 
בענינים  ואפילו  התורה,  פי  על  הנדרת  הנהגה 
שאינם דברי הלכה. משום שזוהי הנהגת דרך ארץ 

נאותה!

והנהגת דרך ארץ נדרשת מהאדם השואף להגיע 
לשלימות! כי אין שלימות וגדלות בתורה וביראה, 
מבלי שלימות בהנהגת דרך ארץ! כל אלה דברים 
שאמר מנהמת לבו ומרום פיסגת גדלותו בתורה 
הראוי,  ומן  זצ"ל.  מרן  ברמה,  הדור  והנהגת 

שדברים שיצאו מן הלב יכנסו ללב.

חובת פיקוח תמידי על המעשים

רפידים  אין  אומרים  שנינו: "אחרים  במכילתא 
אלא רפיון ידים לפי שרפו ישראל ידיהם מדברי 
תורה לפיכך בא שונא אליהם, לפי שאין השונא 

בא אלא על רפיון ידים מן התורה, שנאמר וכו'".

יש לתמוה מאד, אומר הגר"מ רובמן זצ"ל בספרו 
"זכרון מאיר", כיצד יתכן שתוך זמן כה קצר מאז 
שיצאו ממצרים וראו אותות ומופתים והתעלו עד 
"ראתה שפחה על הים מה שלא  שנאמר עליהם 
ראה יחקאל". וכל אחד מעולי הים הראה באצבעו 
ואמר זה א-לי ואנוהו, התדרדרו עד שרפו ידיהם 

מהתורה?!

בעצמה  היא  העצומה  הקושיא  שעצם  ונראה 
השגותינו.  את  מעצים  אשר  העצום  התירוץ 
האדם,  שיפלות  גודל  את  התורה  כאן  לנו  גילתה 
שמים,  שמי  עד  להגיע  יכול  הוא  אחד  שמצד 
ועם כל זה הוא עלול ליפול ולרדת מאיגרא רמא 
שנאמר  כמו  רבה!!  במהירות  עמיקתא,  לבירא 

אחרי מעשה העגל – "סרו מהר".

דהיינו  גס".  החומריות  עפריות  כי  "יען  מדוע? 
עלול  שהוא  האפשרות  האדם  בטבע  מושרשת 
זוהי  אך  מובן,  לא  זה  אמנם  בנקל.  להתקלקל 
תורה  "דברי  טו(  )חגיגה  חז"ל:  אמרו  וכן  העובדה! 
קשין לקנותן ככלי זהב, וקל לאבדן ככלי זכוכית".

להתבונן  מחויב  אדם  שכל  ללמוד  עלינו  מזה 
אם  כי  דרכיו.  ועל  מעשיו  על  תמיד  ולפקח 
בסכנת  עצמו  את  ימצא  הוא  זאת,  יעשה  לא 
הדרך  קצרה  ומכאן  הרוחני,  מצבו  התמוטטות 

לירידה לשאול תחתית. ח"ו.

קיבלתם תוספת שבת לבריאות!
לקוחות כללית ברכסים
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 נוסח התפילה על האתרוג 
כפי שסידר מרן הבן איש חי בספרו לשון חכמים

אבותינו,  ואלקי  אלקינו  ה'  מלפניך  רצון  'יהי 
פירותיהם  להוציא  האתרוג  האילנות  כל  שתברך 
ומהודרים  יפים  טובים  אתרוגים  ויוציאו  בעיתם, 
ונקיים מכל מום, ולא יעלה בהם כל חזזית, ויהיו 
שלמים, ולא יהיה בהם שום חסרון ואפילו עקיצת 
בכל  אחינו  ישראל  ולכל  לנו  מצויים  ויהיו  קוץ. 
הלולב  עם  נטילה  מצות  בהם  לקיים  שהם  מקום 
ולשלום,  טובים  לחיים  עלינו  שיבא  הסוכות  בחג 
כאשר צויתנו בתורתך על ידי משה עבדך ולקחתם 
לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות תמרים וענף 
עץ עבות וערבי נחל. ותעזרנו ותסייענו לקיים מצוה 
כתקנה  ואתרוג  וערבה  והדס  לולב  נטילת  של  זו 
טובים  לחיים  עלינו  שיבא  הסוכות  בחג  בזמנה 
ולשלום בשמחה וכטוב לבב, ותזמין לנו אתרוג יפה 

ומהודר ונקי ושלם וכשר כהלכתו'.
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הקב"ה לא שוכח אף מעשה טוב

ַוֹּיאֶמר  ִּבְכֵבֻדת  ַוְיַנֲהֵגהּו  ַמְרְּכֹבָתיו  ֹאַפן  ֵאת  "ַוָּיַסר 
ָלֶהם  ִנְלָחם  ְיֹהָוה  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל  ִמְּפֵני  ָאנּוָסה  ִמְצַרִים 

ְּבִמְצָרִים" )שמות יד,כה(

ניסים  עשרה  מתארים  חז"ל  סוף  ים  בקריעת 
נכנסו  שהמצרים  עצמו  שזה  האמת  אך  שהיו, 
נבקע  שהים  גדול,  כה  נס  שראו  אחרי  לים 
נס  לכשעצמו  זה  להכנס,  פחדו  ולא  לישראל 
זכו ישראל לראות עין בעין, שכל  עצום. אח"כ 
מה שהיה למצרים היה מידה כנגד מידה כנגד 
העבודה  "תכבד  כתוב  לישראל:  שעשו  מה  על 
ונענשו  ועבדיו"  הוא  לבו  "ויכבד  האנשים"  על 
"וינהגהו בכבדת". הם רצו להשליך את ישראל 
דרך המיתה  גם  בים.  בזה שטבעו  ונענשו  לים, 
שלהם היתה מידה כנגד מידה, כתוב "וינער ה' 
את מצרים בתוך הים" ומבואר בחז"ל שהיסורים 
שכל אחד  סבל עד שמת היה לפי רשעותו. וכן 
וענן"  אש  "בעמוד  הפסוק  על  ברש"י  מבואר 
שהענן ירד ועשה את היבשה כטיט, כמו שהם 

העבידו את ישראל בטיט. 

ידעתי  "עתה  ואמר  יתרו  נתעורר  כך  משום 
זדו  אשר  בדבר  כי  האלוקים  מכל  ה'  גדול  כי 
עליהם", כי ראו השגחת ה' לא רק באופן כללי, 
מידה.  כנגד  מידה  ראו  העונש  בפרטי  גם  אלא 
בה'  והאמינו  ליראה  זכו  ישראל  וכתוצאה מזה 
אי  כי  מכשף,  סתם  ולא  עבדו  שהוא  ובמשה, 

אפשר לשלם מידה כנגד מידה על ידי כישוף.

ועוד, כיון שקריעת ים סוף היה לכל העולם ולא 
רק דבר פרטי בלבד זה ראיה שזה מכח ה', וכמו 
שמסביר המהר"ל את דברי חז"ל, מדוע חרטומי 
מצרים לא יכלו לעשות את מכת כינים, כי אין 
השד שולט על בריה פחותה משעורה, ומבאר 
ששיכים  דברים  על  רק  הוא  הכשוף  כח  שכל 
לכן  כח,  להם  אין  העולם  כלל  על  אבל  לפרט, 
הוא  עצמית  חשיבות  לו  שאין  משעורה  פחות 
הניסים  את  כשראו  לכן  העולם,  לכלל  בטל 
בזה  ים סוף שנעשו לכל העולם, ראו  בקריעת 

שרק ה' הוא המנהיג היחידי.

ילד  שישנו  פעם  חלם  באנגליה  חרדי  עסקן 
הוא  אותו,  להציל  ועליו  כלשהוא  במנזר  חרדי 
ידע שהחלומות לא מחייבים את האדם, ומשום 
אליו  נשנה  השני  בלילה  לכך,  לבו  שת  לא  כך 
החלום ושוב לא לקח זאת ללבו. אולם, בלילה 
אביו  בליווי  בחלום  הזה  האדם  הגיע  השלישי 
של העסקן הלז. אמר לו האב: בני! האיש הזה, 
הוא  הצבא  לעבודת  ברוסיה  ילדים  כשחטפו 
יש  עתה  להצילם,  מאוד  ומשתדל  עוזר  היה 
שלו  הנכד  את  להציל  שתוכל  הזכות  את  לו 
שנמצא כעת במנזר. רואים את השגחת ה', הרי 
הילדים לא חשב  אותו אדם את  בשעה שהציל 
בכלל שבמעשה הוא דואג לנכדו שבעתיד, אבל 

הקב"ה לא שוכח! 

עוד היה מעשה ל"ע, בילד בעייתי שאמו רצתה 
שהתנגדה  אחרת  אמא  היתה  אך  לגן,  להכניסו 

על  לרעה  ישפיע  שזה  כיון  תוקף  בכל  לכך 
לאמא  גם  מה,  זמן  לאחר   וכו',  הגן  של  הרמה 
נולד  לגן,  הילד  להכנסת  שהתנגדה  הזאת, 
עצמה  שהיא  ילד  לאותו  בדומה  בעייתי  ילד 
אשה  שהיתה  האמא  לגן.  שיכניסו  רצתה  לא 
צדיקה כהרבה בנות ישראל ראתה והבינה כאן 
"ברוך ה'  את ההשגחה העליונה, פתחה ואמרה 
זה  דבר  לדעת  מחובתנו  בעוה"ז".  לי  ששילם 
שכל מעשינו והתנהגותנו כאן בעולם, הם שכר 

ועונש.

'תפקיד האדם זה להיות ספר תורה חי' 

גזירות  עלינו  לגזור  כעת  חלילה  רוצים  הנה 
שנתגייס. הרי דבר זה תלוי בנו! אם חלילה הם 

יצליחו להפיק  את זממם, הרי שלא תפגע רק 
תהרס  אישיותנו  כל  אלא  בתוה"ק,  התמדתנו 
אותנו  לעורר  רוצה  שה'  בודאי  מכך.  ותתלכלך 
עצמנו  על  שנקבל  בתורה,  בהתמדה  שנתחזק 
לחברו,  אדם  בבין  המצוות,  בקיום  תורה,  עול 
התורה  ידי  על  שלנו  האישיות  את  ושנרומם 
לרומם  היא  התורה  תפקיד  הרי  הקדושה. 
אותנו, כמו שאמר פעם רבי שלמה וולבה זצ"ל 
איך  חי.  תורה  ספר  להיות  זה  האדם  שתפקיד 
נזכה לזה ? על ידי שלא נזניח את לימוד המוסר 
וכן  האדם,  את  מרומם  בעיקר  שהוא  שבתורה 
בקרוב  שנזכה  ה'  יעזרנו  ההלכה.  לימוד  את 
לראות בביטול כל הגזירות, ושנזכה להיות בני 

תורה מרוממים. 

משנת המוסר
מאוצרו של מרן המשגיח זצוק"ל

'בשעה שהציל אותו אדם את הילדים לא חשב בכלל שבמעשה הוא דואג לנכדו שבעתיד, 
אבל הקב"ה לא שוכח!' • מרן המשגיח רבי דב יפה זצוק"ל

ys9040508@gmail.com :להערות - הרב ידידיה שוורץ

ia0527658778@gmail.com :להערות

אליבא דהלכתא
נידוני הלכה לעורר המעיינים

אכילת האתרוג והתפילה עליו בט"ו בשבט
הרב ישראל ארלנגר

המקור לאכילת אתרוג בט"ו בשבט

נוהגים לאכול בט"ו בשבט את האתרוג שיצאו 
היפה  שכתב  וכמו  הסוכות  בחג  המצוה  ידי  בו 
ט"ו[  אות  תרס"ד  סי'  או"ח  ]ח"ב  פלאג'י  לגר"י  ללב 
מרקחת  רוקח  אותו  עושים  'האתרוג  וז"ל, 
בליל  השולחן  על  להעלותו  החג,  אחר  בסוכר 
בכלל  שזה  לאילנות,  השנה  ראש  בשבט  ט"ו 
או  איש  הבית  אנשי  עליו  שיברכו  הפירות 

אישה'.

ועיין בחמדת ימים ]ט"ו בשבט אות ט"ו עמ' רנו[ מה 
צריך ללמוד ולכוון בעת אכילת האתרוג.

שנת השמיטה

זצ"ל, שבמוצ"ש  ליברמן  ]להגר"י  יוסף  בשו"ת משנת 
דן  ס"ג[  סי'  חי"ב  לפטירתו,  השלושים  יום  חל  שבט  י"ד 

באורך איך לנהוג עם האתרוגים לאחר השמיטה 
לגבי אכילתם בט"ו בשבט. והעולה מדבריו כך: 

מהאתרוגים  ]ריבת[  מרקחת  לעשות  מותר  א[ 
המקובל  ביעור  זמן  ב[  בשמיטה.  שגדלו 
לכתחילה  ולכן  שבט,  חודש  הוא  באתרוגים 
ולט"ו  סוכות,  אחרי  המרקחת  כל  את  יאכל 
מעט,  ביום  בו  שיאכל  קצת  ישאיר  בשבט 
הפקר.  ע"י  יבער  בשבט  ט"ו  לאחר  והנשאר 
אין  לארץ,  מחוץ  הבא  ובאתרוג  באורך.  עיי"ש 

שום חשש כיון שאין בו קדושה כלל.

והנה לכאורה בשנה זו יש עוד ענין נוסף לאכול 
בו  ויש  ישראל  בארץ  גדל  הוא  ]אם  מסוכות  האתרוג 
אסתר'  ה'מגילת  שלפי  מכיון  שביעית[.  קדושת 

מצוה  יש  ג'[  מצוה  המצוות  ]בספר  הרמב"ן  בדעת 
לאכול פירות שביעית. ]ברכת דוד עמ' רכ"ה[.

ברכת שהחיינו על האתרוג

'שהחיינו'.  מברכים  אין  האתרוג  אכילת  לפני 
והטעם כתב בשו"ת 'האלף לך שלמה' ]או"ח ח"א 
סי' צ"ב[ משום שכבר בירך שהחיינו על האתרוג 

בשעת נטילתו, ואם יברך הוי ברכה לבטלה, כי 
לדינא עיקר ברכת שהחיינו על פרי חדש הוא 

בשעה שרואהו כשו"ע ]סי' רכ"ה ס"ג[, אלא שנהגו 
שלא לברך עד שעת האכילה כמגן אברהם ]שם 
ראיה  בשעת  האתרוג  על  שבירך  ומכיון  סק"ג[. 

שוב אין לו לברך בשעת האכילה. 

]סי' רכ"ה ס"ק ט"ז[ כתב טעם אחר, משום  והמ"ב 
הנאה  ואין  לשנה  משנה  העץ  על  דר  שאתרוג 
]ס"ו[ שכל פרי  נרגשת בחידושו, ואיתא בשו"ע 
עליו  מברכים  אין  לשנה  משנה  העץ  על  שדר 

שהחיינו.

תפילה על האתרוג

אות  ב'  מאמר  שבט  חודש  ]מאמר  יששכר  בני  בספר 
ב'[ כתב 'קבלנו מרבותינו להתפלל בט"ו בשבט 

בעת  ה'  שיזמין  ומהודר  יפה  כשר  אתרוג  על 
המצטרך למצוה'. 

השרף  עולה  הזה  ביום  כי  שם,  כתב  והטעם 
באילנות, והוא כפי הזכות של כל אחד מישראל, 
ביום  האדם  שיתפלל  נעים  ומה  טוב  מה  ולכן 
ההוא ראשית יסוד הצמיחה שיזמין לו ה' לעת 
תעשה  ותפלתו  הדר  עץ  הפרי  את  המצטרך 

פירות. עכ"ד.

'ידוע  ל"ו[  סי'  ח"א  חכמים  ]לשון  חי  איש  הבן  וכ"כ 
שצריך  אשכנז  חכמי  בידי  קבלה  שיש  הוא 
האתרוג  על  בפרטות  בשבט  ט"ו  ביום  לבקש 

שיזדמן להם לישראל אתרוג טוב'.

זמן התפילה

שטוב  כתב  שם[  חכמים  ]לשון  חי  איש  בבן  והנה 
לאומרה בשחרית. וכן הביא בקונטרס 'פסקים 
דינים ומנהגים' ]עמ' צ"ט סכ"ט[ שהגר"ש דבליצקי 
נהג לומר תפילה זו לאחר תפילת שחרית בכדי 
]אולם  הציבור.  עם  ביחד  זו  תפילה  להתפלל 
לילה  בחצות  זו  תפילה  להתפלל  נוהג  היה  בצעירותו 

שם  כתב   ]22[ ובהערה  לאה',  'תיקון  אמירת  לאחר 

הטעם, משום ששעה זו היא עת רצון כדאיתא 
א'  ]סי'  אברהם  ובמגן  ]ע"ב.[  ביבמות  במהרש"א 

סק"ד[ בשם הזוהר[. 
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- מהדורה מוגבלת - 

יוצא לאור ע"י:

© כל הזכויות שמורות

הדפסה:

"רק שלא יתייבש המלט"
הרב ישראל אלטמן

לייבזון  יהושע  מהרב  כשביקשנו 
לו  שגרם  במקרה  אותנו  לשתף 
לא  הוא  עליו,  והשפיע  להתפעל 
ובחר במקרה שהתחולל לפני  היסס 
דשמיא  ושבסייעתא  שנה,  כעשרים 

יצא לו להיות עד לו… )מתוך 'דרשו'(.

שמש  בבית  החרדית  “ההתיישבות 
הראשונות  בשנים  אז  היתה  עוד 
בבית  "העירייה  מספר,  הוא  שלה", 
על  נשלטה  ימים  באותם  שמש, 
את  אהבו  מאוד  שלא  אנשים  ידי 
לתת  רצו  מאוד  ולא  החרדי  הציבור 
המעטה.  בלשון  בעיר,  להתבסס  לו 
לתשתיות  היחס  כל  לכך,  בהתאם 

בנושאי הדת היה די רופף.

בבית  החרדיות  השכונות  “באחת 
במקוואות.  מחסור  היה  שמש 
וביקשו  לעירייה  פנו  התושבים 
נוספים,  מקוואות  לבנות  היתרים 
אבל התהליכים התקדמו בעצלתיים, 
ובאחד מבתי הכנסת החליטו לעשות 
להמתין  בלי  מקווה  והקימו  מעשה 
מכן  שלאחר  בתקווה  לאישורים, 
את  ולהכשיר  היתר  להוציא  יוכלו 

הבנייה בדיעבד.

שכן  איזה  שם  היה  מזלם,  “לרוע 
ולא  הזאת  לשכונה  נפל  שבטעות 
)וכמובן עזב אח"כ  התאים לצביון שלה, 
שבונים  ראה  וכשהוא  השכונה(  את 

מקווה בלי היתרים הוא 'לבש קנאה' 

לעירייה  ופנה  הטוב,  ולסדר  לחוק 
בהלשנה.

קנסות  הטילו  העירייה,  פקחי  “באו 
בית  צו סגירה, אבל הנהלת  והוציאו 
והמקווה  לצו  שעתה  לא  הכנסת 
את  השכן  הזמין  שוב  פעיל.  נשאר 
הדלת  את  הלחימו  ואלו  הפקחים 
התושבים  אבל  המקווה,  את  וסגרו 
וכך  הדלת,  את  ופרצו  דיסק  הביאו 
ועכבר',  'חתול  של  תהליך  התחיל 
עד  העירייה,  ובין  התושבים  בין 
שחרה אפו של מישהו בעירייה, והוא 

החליט לעשות לזה סוף.

משטרה  של  כח  הגיע  בהיר  “ביום 
וארבע  בטון  משאבת  ואתו  למקום, 
את  כיוונו  פועלים  מלט.  משאיות 
המקווה,  תוך  אל  המשאבה  צינור 
והמשאיות החלו לשפוך את תכולתן 
את  העבירה  שבתורה  המשאבה  אל 
המקווה  חדרי  לכל  הישר  המלט 
והבורות שהם רוקנו קודם לכן ממים.

גדותיו,  עד  במלט  התמלא  “הכל 
את  והציף  החוצה  נשפך  והמלט 
לצד  מצד  המאולתר  המבנה  רצפת 
בגובה של כמה עשרות סנטימטרים.

פנו  המלאכה,  את  שסיימו  “לאחר 
וגם  המשאבה  המשאיות,  הפועלים, 

המשטרה ועזבו את המקום…

“התושבים החסידים באזור, הסתכלו 

נחושה  החלטה  וקיבלו  זה,  על  זה 
את  לסגור  הזוממים  עצת  את  להפר 

המקווה ויהי מה!

שהמלט  עד  שעתיים  עוד  לנו  “יש 
מתחיל להתייבש", אמר אחד האנשים 
לחבריו, אח""כ זה סיפור אבוד.  ואז 
ראיתי מחזה מרהיב,  בתוך זמן קצר 
מתנדבים,  של  גדולה  קבוצה  הגיעה 
מריצות  דליים,  להביא  הצליחו  הם 
שעות  ובמשך  הנדרש,  הציוד  וכל 
ועמלו  הרטיבו  מים,  מילאו  ארוכות 
מהמקום,  הרטוב  המלט  את  לשאוב 
מריצות  מילאו  דלי,  ועוד  דלי  עוד 
בקצה  הנוזלית  התכולה  את  ורוקנו 
מילאו  ושוב  בנוי,  לא  לשטח  הרחוב 
כשהם  כך  ועבדו  ומריצות  דליים 
גם  בו  שיש  וכשמלט  מתלכלכים 
מתחיל  חריפים  כימיים  חומרים 
שהיו  וברגליים  בידיים  להם  לצרוב 

שקועות במלט עד הארכובות.

המלט  את  שפינו  שעות  “אחרי 
הנוזלי, הם הביאו צינורות של כיבוי 
בצורה  המקום  את  ושטפו  אש, 
שאריות  יישארו  שלא  כדי  יסודית 

של מלט.

מצדם  הפקחים  פלא,  זה  “וראה 
הפסיקו להגיע. הם ראו את "מסירות 
והבינו  לעניין,  התושבים  של  הנפש" 
של  בצווארה  תלוי  הקולר  שאכן 
זקוקים  כשהתושבים  העירייה, 

ובמקום  מקווה  של  למבנה  נואשות 
לתת להם את המגיע להם, העירייה 
ועוד.  עוד  הבנייה  את  מעכבת 
מסירות הנפש הזאת אכן פעלה את 
פועל  הזה  היום  עצם  ועד  פעולתה, 
וחוקית,  מסודרת  בצורה  מקווה  שם 

להרבות טהרה בישראל.

יצא לי להיות  “בדרך מעניינת מאוד 
הללו  מההתרחשויות  לחלק  עד 
זוכר  ואני  הסיפור,  את  וללוות 
שם  החסידים  של  נפש  שהמסירות 
אנשים  חזק.  מאוד  אותי  תפסה 
לא  הם  הכל,  לעשות  שמוכנים 
לא  הכספי,  הנזק  על  מסתכלים 
שנגרמו  הכוויות  על  מסתכלים 
חדורי  היו  הם  וברגליהם,  בידיהם 

מטרה והשיגו את מה שרצו להשיג.

“זה לימד אותי הרבה. כשאתה רוצה 
להשיג משהו, לך על זה! על תחכה!! 
יתחיל  המלט  שעתיים  תמתין  אם 
מאז  הרכבת.  את  ותאחר  להתייבש 
אומר  פעם  מדי  עצמי  את  מוצא  אני 
המלט".  יתייבש  שלא  "רק  לעצמי 
מבינים  תמיד  לא  שסביבי  האנשים 
איך קשור מלט לקביעת חברותא או 
פתיחת שיעור חדש, אבל מי שמכיר 
מדבר.  אני  מה  על  מבין  הסיפור  את 
חם",  בעודו  בברזל  להכות  "צריכים 
לפני  המלט  את  לרוקן  "צריכים  וגם 

שיתייבש.”…

משנת המעשה
מעשים נחָמדים

a0548496676@gmail.com :להערות והארות

שם  חולקת  סוף  ים  שקריעת  כשם 
ישראל  גאולת  בתהליך  לעצמה 
ממצרים ונקראת בפרשה בפני עצמה 
חולקת  יציא"מ  זכירת  במצות  כך   –
קריעת ים סוף שם לעצמה ולה הלכות 

מיוחדות ומסוימות.

יציאת  מזכירין  מ"ה(  פ"א  )ברכות  דתנן 
הימים  חייך  ימי  וכו'  בלילות  מצרים 
חייך  ימי  וחכ"א  הלילות  חייך  ימי  כל 
לימות  להביא  חייך  ימי  כל  העוה"ז 
מצות  אם  דנחלקו  ומבואר  המשיח. 
וביום  בלילה.  נוהגת  יציא"מ  זכירת 
נוהגת לכו"ע, ובפשוטו משמע דנוהגת 
)פ"א  ברמב"ם  משמע  וכך  התורה  מן 
והרא"ש  הרי"ף  אולם  ה"ג(.  מק"ש 

השמיטו משנה זו. וכן מוני המצות לא 
יג:( דמסיק  )ברכות  מנאוה ועיין בצל"ח 
דטעמם לפי שלא נאמרה בלשון ציווי 
תזכור  למען  דממילא  בלשון  אלא 
לא  לכן  מצרים,  מארץ  צאתך  יום  את 
הנדרשים  התנאים  בה  מתקיימים 
מצוה  היא  לכו"ע  אך  המצוות  למנין 
דגם  נקט  י"ג(  )סי'  ובשאג"א  גמורה. 

לדעת  דלילה  מצרים  יציאת  זכירת 
ראב"ע ובן זומא נוהגת מן התורה.

יונה  רבינו  ]תלמידי  בראשונים  אולם 
ורא"ה ועוד[ מבואר דנקטו דבלילה הוא 

מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא.

איתא  ה"ו(  פ"א  )ברכות  בירושלמי  והנה 
"הקורא את שמע צריך להזכיר יציאת 
צריך  אומר  רבי  ויציב  באמת  מצרים 
אומרים  אחרים  מלכות  בה  להזכיר 
ומכת  סוף  ים  קריעת  להזכיר  צריך 
בכורות ריב"ל אומר צריך להזכיר את 
כולן. וכ"ה בטור וז"ל ותקנו לומר אמת 
ויציב שחרית על החסד שעשה עמנו 
הקב"ה שגאלנו והעבירנו בים בחרבה 
בירושלמי  ואיתא  בתוכו  צרינו  ושקע 
צריך להזכיר באמת ויציב וכו' וקריעת 
ומבואר  עכ"ל.  בכורות.  ומכת  סוף  ים 
דיש תקנה להזכיר את קריעת ים סוף. 
כתב  סק"א(  סוף  ס"ח  )סי'  במג"א  והנה 
הלכה  אמר  שאם  בגמרא  ואיתא  וז"ל 
)יד"ח  יצא  מצרים  יציאת  בה  שמוזכר 
אם  שכן  דכל  לי  ונראה  יציא"מ(  זכירת 

אמר שירת הים דיצא. עכ"ל. ובהגהות 

הגאון  חתני  וז"ל  זה  על  כתב  רעק"א 
מו"ה משה סופר נ"י וכו' השיג על זה 
צאתך  יום  את  תזכור  קפיד  דרחמנא 
בפיו  אמת  ולענ"ד  קרי"ס  יום  ולא 
וז"ל  כב'(  )שמו"ר  במדרש  אי'  דלהדיא 
צריך  שמע  את  הקורא  רבותינו  שנו 
לא  ואם  וכו'  סוף  ים  קריעת  להזכיר 
הזכיר אין מחזירין אותו. אבל אם לא 
שנאמר  אותו  מחזירין  יציא"מ  הזכיר 
דרעק"א  והיינו  ע"כ.  תזכור  למען 
מוכיח מהמדרש דהזכרה דקריעת ים 
סוף לא מועילה במקום הזכרת יציאת 

מצרים.

שני  דיש  י"ל  המג"א  דעת  וליישב 
הוא  הראשון  הדין  נפרדים.  דינים 
המג"א  סובר  ובזה  יציא"מ  זכירת 
מועיל  סוף  ים  קריעת  זכרון  דגם 
הלכה  הזכרת  דגם  מהגמ'  וכדמוכח 
והביאור  מועילה  יציא"מ  בה  שיש 
הוא דכל אמירה שמעוררת את זכרון 
יציא"מ מתקיימת בה המצוה. והמג"א 
בשם  שכתב  סק"ב(  ס'  )בסי'  לשיטתו 
הגדול"  "לשמך  שבאמירת  האריז"ל 

עמלק,  מעשה  זכירת  מצות  מקיימים 
מרים.  מעשה  זכירת  לך"  ב"להודות 
הוא  והביאור  בעלמא.  רמזים  ואלו 
זכירת  מתעוררת  אלו  רמזים  דע"י 
בסי'  המג"א  שיטת  וכ"ה  הדבר,  עצם 
זכירת  י"ח  דיוצאים  סק"א  תרפ"ה 
ויבא  פרשת  בקריאת  עמלק  מעשה 
לא  זו  שבפרשה  אף  בפורים  עמלק 
דין  ויש  עמלק.  מעשה  כ"כ  מפורש 
נוסף והוא להודות להקב"ה על החסד 
אמת  בברכת  ביציא"מ  עמנו  שעשה 
חיוב  והוסיפו  הנ"ל(  הטור  )וכלשון  ויציב 
זה  ואין  סוף.  ים  קריעת  על  להודות 
ובדין  מצרים.  יציאת  זכירת  מענין 
ים  קריעת  על  הודה  דאם  אמרינן  זה 
סוף ולא על יציא"מ לא יצא י"ח. ואם 
הודה  ולא  מצרים  יציאת  על  הודה 
דיציאת  י"ח  יצא  סוף  ים  קריעת  על 
בחובת  ועיקרית  כללית  יותר  מצרים 
ומצינו  חכמים.  דעת  בפלס  ההודאה 
כיו"ב בהלכות ברכות דהודאה כללית 
שברכת  כגון  פרטית  הודאה  פוטרת 
מתיר  ברכת  פוטרת  כפופים  זוקף 

אסורים.

קהילות קודש
מתורת יושבי בתי המדרש

הזכרת יציאת מצרים
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