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מרבוה"ק זיע"א

גליון קכ"ו שנה ג'       ◆       פר' בשלח       ◆       שבט תשפ"ג

פרשת בשלח
אמונה

וירא העם את ה’ ויאמינו )יד, לא(.
הפרה  לינק  רוצה  שהעגל  ממה  יותר  אמר: 
בית  לו  להיות  העיקר  אבל  להניק,  רוצה 
לא  אמונה  בלא  כי  האמונה,  והוא  קיבול 
ים  הקריעת  גבי  במדרש  כדמצינו  כלום, 
סוף, שבאו במים עד חוטמם. וקשה וכי לא 
הוא הדבר  זה, אלא  בלא  הנס  יוכל לעשות 
קיבלו,  הבית  להם  היה  שצריך  שדיברנו, 
על  באמונה  חוטמם  עד  לבוא  היו  וצריכים 

הישועה.
)הרה”ק רבי יחזקאל מקאזמיר זצוק”ל(

גנות הגאווה
כי גאה גאה סוס ורוכבו )טו, א(.

פי’ כי גאה גאה היינו הבעל גאה הוא כדמיון 
להמלט  ובורח  רץ  שהסוס  ורוכבו,  סוס 
שכמו  מבין  ואינו  שעליו,  הרוכב  ממכות 
ובכל  עמו  רץ  המכהו  הרוכב  כך  רץ  שהוא 
מקום שהוא רץ מכות הרוכב שמה, אם לא 
במרוצה  אזי  מעליו  הרוכב  את  כשמשליך 
התורה  ידוע  הנה  וכמו”כ  מידו.  נמלט  קלה 
מכולם  ניצול  לתורה  והבורח  ומצלא  מגינה 
ע”ש.  בש”ס  וכ”מ  סוטה  במסכת  כמבואר 
אמנם אימתי כאשר עסק התורה היא בענוה, 
לעסק  בורח  שהוא  אף  גאה  הבעל  אבל 
ומה  עליו  רוכב  הגאות  מכות  הנה  התורה 
מועיל בתורה כזו, שהיא כטובל ושרץ בידו. 
אך צריך מקודם להשליך את הגאות הרוכב 
עליו ואזי במרוצה קלה לתורה התורה מגינה 
ומצלא. אולם כל גאה שוטה וכסיל לא יבין 
כנ”ל,  ורוכבו  סוס  כדמיון  היינו  זאת  את 
זפה”כ ‘אל תהי כסוס כפרד אין הבין’ היינו 

כאמור וד”ל.
)דברי ישראל(

אחדות בישראל
אמר אויב ארדוף אשיג אחלק שלל )טו, ט(.

דברים  שלושה  כי  רמז,  בדרך  לומר  יש 
שינו  לא  במצרים.  ישראל  שינו  שלא  הם, 
שינו  ולא  לשונם  אל  שינו  לא  שמם,  את 
פירוד  נעשה  השינוי  ע”י  והנה  לבושם.  את 
ידי  ועל  ארדוף’  אויב  ‘אמר  ז”ש  העם.  בין 
לשונו  ויש  שמו  את  משנה  יש  הרדיפות 
מזה  זה  מתחלקים  זה  ידי  ועל  לבושו,  ויש 
אויב  ‘אמר  שאמר  זהו  האחדות.  ופסקה 
שלל’.  ‘אחלק  כי  זה  ידי  על  ואשיג’  ארדוף 
ידי  ועל  ל’בוש.  נוטריקון ש’ם ל’שון  “שלל” 
זה אחלק ואפיצם. אבל פרעה לא עלתה לו. 

והיה אחדות ואהבה ביניהם, והבן.
)אמרי שאול(

הכרת הטוב
ויבקעו המים )יד, כא(.

באמת  אם  וק’  שבעולם.  מים  כל  ופירש”י 
כל מימות שבעולם נבקעו הרי לנו שגם ים 
סוף נבקע, והרי משה רבינו ע”ה במכת דם 
על  שניצול  כיון  היאור  את  להכות  רצה  לא 
ידו, ולכן עשה זאת אהרן. ולמה בקריעת ים 
סוף כן הסכים מרע”ה לבקוע את הים ועי”ז 

נבקע גם היאור. וי”ל בפשטות שכאן מרע”ה 
סוף  ים  את  אלא  היאור  את  הכה ממש  לא 
ועי”ז נבקע גם היאור. עוד י”ל, שבעצם שלא 
הכה כלל אל ים סוף אלא רק ע”י הטית ידו 
נבקע הים. ועוד י”ל שלהכות את היאור לא 
רצה מרע”ה בעצמו, כיון שניצול על ידו, אבל 
כאן הרי מדובר על הצלת כלל ישראל מיד 
עשה  לא  כאן  סוף,  בים  ומטביעה  המצרים 
מרע”ה שום חשבון עצמי אלא קרע את הים.
)נחלת דן(

ט”ו בשבט
עשר  בחמשה  פירות  אכילת  מנהג  בטעם 
)שמו"ר  במדרש  דאיתא  מה  פי  על  בשבט, 
נמצא  ימים,  חודש  נמשכה  מכה  דכל  יב(  ט 
דמכת ארבה השמינית קדמה למכת בכורות 
]וכן  שבט  בחודש  ואירעה  חדשים,  שני 
הרמז(,  וזהו  ד"ה  )בא  לוי  בקדושת  מצאתי 
יום  שלשים  שבט,  בחצי  זו  מכה  שהיתה 
ה(  י  )שמות  הרמב"ן  אמנם  לפורים.  קודם 
ואין  ניסן,  בחודש  חלה  ארבה  שמכת  כתב 
דברי המדרש.  עם  בקנה אחד  עולים  דבריו 
ולפי המבואר במדרש מדוקדק יותר לישנא 
דקרא 'ואכל את העץ הצומח' 'צומח' בלשון 
האילנות  מתחילים  חודש  באותו  כי  הווה, 
זה  דבחודש  הרי  פירותיהם[.  את  להצמיח 
נגלית בייחוד ספירת הבינה, ועל כן 'בעשתי 
משה  הואיל  וגו',  לחדש  באחד  חדש  עשר 
באר את התורה הזאת לאמר' )דברים א ג-ה(, 

דהיינו חודש שבט.
דחל  האילן  לפירות  השנה  ראש  ענין  והוא 
בט"ו לחודש זה, ומנהג אכילת פירות ביום 
זה, נגד מה שנאמר בארבה )להלן פסוק טו(, 
'ויאכל את כל עשב הארץ ואת כל פרי העץ', 
באזני  תספר  'למען  בו  שנאמר  מה  ולקיים 
במצרים,  התעללתי  אשר  את  בנך  ובן  בנך 
ואת אותותי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני 
עולה  שמתי'  אשר  'אתתי  לדבר,  ורמז  ה''. 
בגימ' ב' אלפים ששים ושתים, כמנין 'חמשה 
האותיות  עם  פירות'  אוכלים  בשבט  עשר 
והכולל, וכן ראשי התיבות מ'באזני' עד סוף 
הוא  בינה  ענין  וכאמור  ט"ו.  בגימ'  הכתוב 
בפריחת  מרומז  והדבר  החכמה,  התפשטות 
האילנות בחודש זה בו נתגלה ביותר ספירת 
החכמה  התפשטות  ענין  מרומז  וכן  הבינה. 
מלשון  דלי,  מזל  שהוא  שבט  חודש  במזל 

"דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים". 
עוד יש לומר בענין המנהג הנ"ל, דהנה בסתם 
קודם  יום  שלשים  חל  בשבט  ט"ו  שנים 
שואלים  החג  קודם  יום  ושלשים  הפורים, 
בגמרא  ואיתא  יום,  של  מעניינו  ודורשים 
)חולין קלט.( "המן מן התורה מנין, המן העץ", 
העץ.  מפירות  זה  ביום  לאכול  נהגו  כן  ועל 
אמנם עיקר דין שלשים יום לא נאמר לגבי 
פורים, אך אפשר דענין מחיית עמלק שאני, 
לפי שנזכר בפרשת בשלח הנקראת בשבוע 
שחל בו ט"ו בשבט. וכן חל בסמוך לפרשת 
ישראל  וקיבלוה  דקיימוה  התורה  קבלת 
בשבט  ט"ו  ואף  מרצון.  הפורים  בימי  שנית 
וכבחינת  תורה  לימוד  תחילת  עניינו  עצמו 

לוחות ראשונות כפי שנתבאר לעיל.
)נחלת דן(
ליקט וערך הרב יצחק קרימלובסקי

שיחה בלב מדבר
ַעְבּדֹו"  ּוְבמֶׁשה  ַּבה'  "ַוַּיֲאִמינּו 

)יד, לא(
כבר  אנחנו  זמן  כמה  “אבא, 

משוטטים בדרכים?”
“שלושים ושתיים שנה, בני”.

זמן!  מאוד  הרבה  זה  “וואו, 
התחלנו  מתי  זוכר  אתה 

ללכת?”
“לא, בן יקיר, אני נולדתי בזמן 
הקצר שבין המעבר בתוך הים 
קבלת  מעמד  לבין  בחרבה 

התורה”.
המעמד  את  זוכר  ואתה  “מה, 

הגדול הזה?”
מכדי  קטן  עוד  הייתי  “לא, 
שלי  הנשמה  אבל  לזכור, 
הנשמה  גם   - והאמת  זוכרת, 

שלך!”
כשאתה  אבא,  ותגיד,  “נכון. 
היית ילד עוד אכלת את הלחם 
שלי  חבר  מהאדמה?  שיוצא 
סיפר לי שהיו קוטפים לחמים 
לו  אמרתי  מהארץ.  שצמחו 
מה,  כי  להיות,  יכול  לא  שזה 
איך אפשר לברך ‘המוריד לחם 
מן השמים’ על לחם שלא בא 

מהשמים...”
“הוא צודק. כלומר, פעם פעם 
היה דבר כזה, לא שהיה יוצא 
לחם ממש מהאדמה, אלא היו 
טוחנים  והיו  חיטים,  צומחים 
הרבה  עוד  ועושים  אותם, 
שהיו  עד   - קשות  פעולות 
אוכלים את זה. והברכה היתה 
הארץ’...  מן  לחם  ‘המוציא 
את  אכלתי  לא  אני  אבל 
הלחם הזה, זה היה עוד לפני 

שנולדתי”.
מעניין,  נשמע  ממש  “זה 
חיטים  צומחים  איך  לראות 
שהיו  האנשים  בטח  מהארץ, 
פעם היו מסתכלים על השדות 
כל החיים, לראות את הניסים 
למה  ואבא,  והנפלאות האלה. 
כל  לצאת  צריכים  אנחנו 
אנחנו  למה  מן?  ללקט  בוקר 
אחת  פעם  נניח,  לוקחים,  לא 
מספיק  זה  וזהו,   - בשבוע 
צריך  למה  שלם!  לשבוע 

לטרוח בכל יום מחדש?”
לך שאלות  יש  יודע,  לא  “אני 
ככה  אבל  בני.  חכמות,  מאוד 
רבינו,  משה  אותנו  ציווה 
אנחנו  מקיימים.  ואנחנו 
יהודים! יהודים שומעים בקול 

הצדיקים!”
זה  הרי  אבא,  למה,  “אבל 
יכול להיות מאוד קל, במקום 
יום  כל  ולעבוד  להתאמץ 
לפעמים  לרוץ  במקום  קשה, 
פשוט  קרוב,  ולפעמים  רחוק 
 - שולפים מהקופסה קצת מן 

ואוכלים!”
פעם  היו  בני,  יודע  “אתה 
להתחכם  שניסו  אנשים 

ואספו הרבה מן, החביאו אותו 
קרה  מה  יודע  ואתה  בלילה. 

בבוקר שלמחרת?”
“מה?”

והבאיש  הסריח  “זה 
בתולעים!”

אוספים  לא  אנחנו  לכן  “אה, 
יהיו  שלא  כדי  שלם!  לשבוע 

תולעים...”
“לא, ממש לא!”

רוצה  כן  אתה  מה,  “אבא! 
שיהיו לנו תולעים באוהל???”

זה שאנחנו  “ברור שלא, אבל 
לשבוע שלם,  מן  אוספים  לא 
יותר  קצת  להתאמץ  ומוכנים 
לא  זה   - הפרנסה  בשביל 
סיבות  או  התולעים  בגלל 
שמשה  בגלל  רק  זה  אחרות, 

רבינו אמר לא - אז לא!”
“אפילו שזה יותר קל?”

“אפילו”.
“אפילו שזה יותר מהיר?”

“כן”.
צריך  אתה  שלפעמים  “אפילו 
רחוק,  וללכת  מוקדם  לקום 
עליך  מצחקקים  ואנשים 
‘הנה,  ואומרים  הגב  מאחורי 
עצמו  את  שעושה  אחד  עוד 

צדיק גדול’?”
מי  בני:  תבין,  משנה.  לא  “זה 
נותן לנו את המזון והפרנסה?”

“השם!”
מרשה  לא  השם  ואם  “נכון! 
אפילו  ימים  לכמה  לאסוף 
שזה יהיה יותר קל - אז אנחנו 
מה  יודע  ואתה  לו!  מצייתים 
אני  אלי,  תתקרב  בוא,  עוד? 

אגלה לך סוד...”
“מה, אבא?”

“האמת, שזה עדיף ככה. עדיף 
שנעבוד קצת יותר קשה, ובכל 
עצמנו  את  נשאל  מחדש  יום 

מה יהיה מחר...”
“אבל למה, אבא?”

“כי ככה אנחנו מרגישים יותר 
לפני  שמעתי  בהשם.  תלויים 
שלנו  הרב  את  חודשים  כמה 
שהשם  מראה  שזה  מסביר, 
רוצה  הוא  כי  אותנו.  אוהב 
שנתפלל אליו בכל יום מחדש, 
את  שנפספס  רוצה  לא  הוא 

הקשר היומיומי הזה... 
איש  ממש  אתה  אבא,  “וואו, 

חכם!”
“בני, אתה כל כך מתוק... את 
אבא  לבד.  למדתי  לא  זה  כל 
להקשיב  אותי  לימד  שלי 
הצדיקים,  בקול  ולשמוע 
כל  לא  זה  שלפעמים  אפילו 
שאנחנו  מה  עם  מסתדר  כך 
ככה  רק  כי  בעיניים.  רואים 
אפשר להחזיק מעמד במדבר 
כחומר  )מוגש  הזה...”  הנורא 

למחשבה לקראת שבת ‘טהרנו’(

בשבילי המערכת ובאו כולם בברית יחדעלי דשא
נעשה ונשמע אמרו כאחד

היו נכונים
ליום השלישי

לאור קריאת קדשו של
כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
נקהל ונעמוד על נפשינו כלל אנ"ש 

כאיש אחד בלב אחד 
למעמד קבלת עול מלכות שמים

'נעשה ונשמע'
בראשות

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
אשר יתקיים

בליל יומ"ד דרבה"ק
ר' יחזקאל מקוזמיר זי"ע
ביום השלישי לסדר

'וירד משה מן ההר אל העם 
ויקדש את העם' ט"ז שבט
באולם שע"י ביהמ"ד הגדול 
בשעה 9:30 בערב,

מיד לאחר עריכת השוה"ט,
)עריכת השוה"ט בשעה 7:30 בערב(

לגדור גדר
ולעמוד בפרץ 
כנגד פגעי 
הטכנולוגיה 

ישאו דברים
הרה"ג ר' מאיר קסלר שליט"א

מרא דאתרא דמודיעין עילית

הרה"ג ר' אפרים נייהוז שליט"א
מו"ץ בבית הוראה דהגרמ"ש קליין שליט"א
וחבר ועדת הרבנים לענייני תקשורת

סיום הכינוס בשעה 10:45,
מיד לאחר הכינוס תצא תחבורה 
מאורגנת לריכוזי אנ"ש

)בהרשמה מראש בלבד אצל גבאי 
השטיבלאך בכל עיר(

איש בל יעדר



ב 

הרב שמואל קרימלובסקי

בשבילי ההלכה

1 ולדעתו גדר חביב הוא מה שחביב לו 
באותה שעה, ראה לעיל הערה ג'. 

2הביאו השו"ע ס"ב, וראה בשעה"צ ס"ק 
ח' ובבה"ל ד"ה וי"א דיש חבל ראשונים 

דס"ל כהרמב"ם. 
כתב  י"ג  ס"ק  שם  ובמ"ב  ס"א,  שו"ע   3
דמשמע מסתימת השו"ע דהעיקר כדעה 

זו שהיא דעת רוב הפוסקים.
שם,  ובנו"כ  ס"ד  בשו"ע  מבואר  הכל   4
וגובר  השני  לארץ  סמוך  הוא  וזית 
במעלתו גם על גפן שאינו אלא שלישי 

לארץ הראשון.
לגפן  וקודם  השני  לארץ  שני  הוא   5

שהוא שלישי. 
6 הוא שלישי לארץ הראשון.

ומה שחטה ושעורה לא נאמר בהם דין 
דהכוסס  ס"ה,  בשו"ע  מבואר  קדימה, 
האדמה  פרי  בורא  שברכתו  כיון  חיטה 
העץ,  פרי  בורא  לברכת  קודמת  אינה 

וע"ש במ"ב ס"ק כ"ז.  
תאנים  כי  כאן  להודיע  הראוי  מן   7
אין  ולכן  מחרקים  לבדקן  קשה  יבשים 

לאכלם.
הם  הלא  זה,  בדין  יש  רבים  פרטים   8
לידידי  דהרשב"א  דינא  בספר  כתובים 
שליט"א  שרון  בונם  שמחה  הרה"ג 

יעו"ש.
9 וכגון שבין הפירות היו פירות משבעת 
להקדימם  צריך  הדין  שמעיקר  המינים 
בברכה, או שהיה שם מין שחביב עליו 
והוא טעה  יותר שמן הדין חביב עדיף, 
שאינו  פרי  אותו  על  לברך  והקדים 
חשוב, כל שנתכוון בפירוש להוציא את 
פרי  בורא  ואינו מברך  יצא  כל הפירות 

העץ על שאר הפירות.
10 מ"ב סי' רי"א ס"ק ל"ב וז"ל ואפילו 
בעינן  ברכה  בשעת  לפניו  שניהם  היו 
בדין  דאינו  לפטרו,  בפרוש  לו  שיתכוון 
שיפטור מי שאינו חשוב את החשוב דרך 

גררא אלא בכונה עכ"ל.
11 רמ"א סי' רי"א ס"ה.

12 שעה"צ שם ס"ק כ"ב.
דכיון  וטעמו  ובלבד  ד"ה  בה"ל שם   13
כאילו  הוי  סמיך  הבית  דבעל  דאתכא 
שירצה  מה  כל  לפטור  בפרוש  דעתו 
בעה"ב ויביאו לו )חידושי רעק"א בשם 

תשובות גינת ורדים( עכ"ל.
14 מ"ב שם ס"ק ל"ב.

וז"ל היה  כתב המ"ב סי' רי"א ס"ק ל"ג 

דאתרוג  אף  וזית  אתרוג  לפניו  מונח 
דמברך  דקיי"ל  כיון  ביותר  עליו  חביב 
נפטר  שבעה  ממין  שהוא  הזית  על 
ברך  ואם  בסתמא,  אף  האתרוג  ממילא 
הזית,  נפטר  לא  בסתמא  האתרוג  על 
בביאור  שם  שהבאנו  מה  לפי  ומ"מ 
הלכה הרבה ראשונים דס"ל ג"כ כדעת 
אף  עדיף  דחביב  שם  המובא  הרמב"ם 
על  שברך  בדיעבד  שבעה,  מין  לגבי 
החביב כדעת הרמב"ם וסיעתו לא יחזור 
הט"ז  שם  כתב  וכבר  הזית  על  ויברך 

דמאן דעבד כרמב"ם שפיר עבד.
מברך  הוא  אם  דאפילו  לי  נראה  ויותר 
על הזית טוב שיכוון בהדיא לפטור גם 
לו  חביב  דהאתרוג  אחרי  האתרוג  את 
יותר ולדעת הרמב"ם וסיעתו אינו יוצא 
כהאי  כל  וכן  האתרוג,  על  ממילא  בזה 
גוונא היכא שיש דעות בפוסקים על איזה 
דבר יברך תחילה יהיה זהיר בשעת ברכה 
חשש  יש  דבלא"ה  שניהם  לפטור  לכוון 

דאוכל המין השני בלא ברכה עכ"ל.  
אחר  לו  הביאו  ואם  וז"ל  שם  מ"ב   15
שברך אבל עדיין לא כילה אכילתו, יש 
להקל,  ברכות  וספק  בפוסקים  דעות 
ולכתחלה מבואר שם ברמ"א דיש לזהר 
לכוון לפטור את אשר יביאו לו אחר כך 

עכ"ל.
לפניו  והביאו  הפרי  על  כשנברך  זה  וכל 
ושם  שייכות  להם  שיש  אחרים  פירות 
על  ברך  אבל  הפירות,  ממיני  שהם  אחר 
אחר  מין  שהוא  שכר  לו  והביאו  דגים 
אינם  מ"מ  שוות  שברכותיהם  אף  לגמרי 
היה  א"כ  אלא  בסתמא  בברכתן  נפטרין 
שהיו  או  בהברכה,  אותם  לפטור  בדעתו 
לפניו על השולחן בשעה שברך, מ"ב סי' 

ר"ו ס"ק כ"א.
אכילתו  כילה  לא  אם   - אחד  ובמין 
והביאו לו פירות מאותו המין אלא שהם 
כ"ו  ס"ק  ר"ו  סי'  המ"ב  כתב  יותר  יפים 
הפירות  אלו  נפטרו  לא  המג"א  דלדעת 
ולברך,  לחזור  וצריך  שברך  בברכה 
ולדעת הא"ר אינו חוזר ומברך כיון שהן 
מאותו מין, ולהלכה למעשה נראה דס"ל 
צריך  דאין  הא"ר  לדעת  לחוש  למ"ב 
ד"ה  רי"א  סי'  בבה"ל  וכמבואר  לברך 

עליו בברכתו ע"ש.  
16 במ"ב סי' ר"ו ס"ק כ' מבואר דלדעת 
השו"ע גם אם הביאו לו פרי אחר אחר 
בדעתו  היה  לא  אפילו  אכילתו  גמר 

על  שברך  רק  אלו  פירות  על  להדיא 
פירות אלו שהיו לפניו בסתמא ואמרינן 
שאם  בפירוש  התנה  כאילו  הוי  דזה 
משום  מהם,  עוד  שיאכל  עוד  לו  יביאו 
קטנה  מאכילה  לכנוס  האדם  דרך  שכן 
לאכילה גדולה, אלא אם כן היה בדעתו 
בהדיא שלא לאכול רק אלו הפירות שהן 
לפניו, או שבעת שגמר אכילתו הוסכם 
נמלך  ואח"כ  עוד  לאכול  שלא  בדעתו 
לאכול דבזה לכו"ע צריך לחזור ולברך 
שם  כתב  למעשה  להלכה  אמנם  עכ"ד, 
בס"ק כ"ב דכמה אחרונים חולקים בדין 
וס"ל דדוקא באותו מין  זה על המחבר 
אף  סתמא  בברכתו  דפוטר  הוא  ממש 
לאותן פירות שיביאו לו אח"כ אבל למין 
וצריך  בסתמא  ברכתו  מהני  לא  אחר 
דמסיק  כ"ג  ס"ק  בשעה"צ  וע"ש  לברך, 
דמין אחר צריך לחזור ולברך וכן פסק 

ג"כ הגר"ז.
ואם קבע עצמו לאכילת פירות אף שברך 
והביאו  לפניו  שהיו  הפירות  על  סתמא 
הראשון  המין  שכלה  אחר  אחר  מין  לו 
דקבע  דכיון  ולברך,  לחזור  צריך  אין 
מזה,  דעת  מסיח  אינו  לאכילה  עצמו 

מ"ב שם ס"ק כ"ב. 
ואם הביאו לפניו מאותו המין שברך עליו 
גמר  אחר  אותן  שהביאו  אפילו  תחלה 
ר"ו  אכילתו אינו חוזר ומברך, מ"ב סי' 

ס"ק כ"ב.
ובמג"א  ס"ו,  קל"א  סי'  או"ח  שו"ע   17
השנה  ראש  שהוא  לפי  ט"ז  ס"ק  שם 

לאילנות, וכ"כ במ"ב ס"ק ל"א.
למנצח  אומרים  שאין  ספרד  ומנהג   18
שייך  דלא  תחנון  אומרים  שאין  ביום 
לומר בו יענך ה' ביום צרה, והביאו הרב 

בסידורו, אבל אא"א אומרים לכו"ע. 
יראה  והמדייק  שם,  ומ"ב  מג"א   19
ולפי"ז  אילנות,  פירות של  מיני  שכתבו 
אין מנהג להרבות בהני פירות שמברכין 

עליהם בורא פרי האדמה.
20 בני יששכר מאמרי חדש שבט מאמר 
ב' אות ב', וע"ש שכתב כי הנה זה היום 
כפי  והוא  באילנות  השרף  עולה  אשר 
מה  הנה  מישראל,  אחד  כל  של  הזכות 
ביום  האדם  שיתפלל  נעים  ומה  טוב 
ההוא ראשית יסוד הצמיחה שיזדמן לו 
הש"י לעת המצטרך את הפרי עץ הדר, 

והנה תפילתו תעשה פירות ע"ש. 

דיני קדימה בברכות )ב(
א. היו לפניו כמה מיני פירות שברכתם ברכת 
בורא פרי העץ, נחלקו הפוסקים על איזה פרי 

יברך ויפטור את כל הפירות בברכה זו- 
כל  על  במעלתו  גובר  דחביב  ]דעת הרמב"ם 
אם  גם  החביב1  על  מברך  ולפיכך  המעלות 
אינו ממין שבעה ופוטר שאר המינים גם אם 

הם ממין שבעה2[. 
דאם  הבה"ג  כדעת  קיי"ל  למעשה  להלכה 
יש בפירות ממין שבעה יברך על מין שבעה, 
ואם אין שם מין שבעה יברך על החביב, וגדר 
עליו  חביב  להיות  שרגיל  מה  הוא  החביב 
מברך  עליו  חביב  אינו  שעכשיו  הגם  תמיד, 

על החביב3. 
שבעה  ממין  פירות  כמה  לפניו  יש  כאשר 
יקדים לברך על הקודם בפסוק וסמוך לארץ 
תאנה,  וגפן,  ושעורה,  חטה  ארץ  דכתיב 

ורימון: ארץ זית שמן, ודבש, 
תמרים  ב.  זית4,  א.   - מעלתן  סדר  הוא  וכך 
ד.  )ענבים(6,  גפן  ג.  דקרא(5,  דבש  )הוא 

תאנה7, ה. רימון.  
היו לפניו מיני פירות שברכותיהן שוות על מה 

יברך תחילה

 - היו לפני מיני פירות שברכותיהן שוות  ב. 
זו  בברכתו  פוטר  החשוב  הפרי  על  ברך  אם 
כל הפירות אפילו אם לא היה כונתו להדיא 
לפטור שאר הפירות, אבל אם ברך על אותו 
פרי שאינו חשוב אם לא כוון להדיא לפטור 
הפירות  שאר  נכללים  אין  פירות  שאר 
וצריך  זו  בברכה  זה  מפרי  יותר  החשובים 

לחזור ולברך8, וכדלהלן- 
ברך על הפרי שאינו חשוב

נתכוין  ולא  חשוב9  שאינו  פרי  על  ברך  ג. 

אם  אפילו  השני,  המין  את  לפטור  בפירוש 
היו שתיהן לפניו בשעת הברכה צריך לחזור 

ולברך על המין השני החשוב יותר10.
שאר  לפטור  בברכתו  נתכוין  אם  אבל  ד. 
הפירות אינו חוזר ומברך על שאר הפירות11, 
בשעת  לפניו  אינו  המין  אותו  אם  ואפילו 

ברכה אינו חוזר ומברך12.
   א. ואם הוא אוכל אצל בעה"ב הגם שברך 
בסתמא הוי כאילו דעתו בפירוש לפטור כל 

מה שיביאו לפניו13.
ברך על הפרי החשוב 

ברך  אם  אפילו  החשוב  הפרי  על  ברך  ה. 
בסתמא )והיינו שלא נתכוון בפירוש לפטרו(, 
שהיו  כיון  הפירות  שאר  את  בברכתו  פוטר 
הברכה14,  בשעת  השולחן  על  לפניו  מונחים 

וראה בהערה. 
היו  לא  הפירות  ושאר   - בסתמא  ברך  ו. 
מונחים לפניו בשעת הברכה, אם הביאו לפניו 
את הפרי השני כשהוא עדיין באמצע אכילת 
הביאו  אם  אבל  מברך15,  אינו  הראשון  הפרי 
לפניו את הפרי השני אחר גמר אכילת הפרי 

הראשון צריך לחזור ולברך16. 

מנהגי חמשה עשר בשבט
עשר  בחמשה  פניהם  על  נופלין  אין  א. 

בשבט17. 
אפים  ארך  וקל  למנצח18,  אומרים  ב. 
הוצאת  לפני  וחמישי  שני  בימי  )שאומרים 

ס"ת(.
ג. נוהגין האשכנזים להרבות במיני פירות של 

אילנות19. 
ד. קבלנו מרבותינו להתפלל בט"ו בשבט על 
אתרוג כשר יפה ומהודר שיזמין השי"ת בעת 

המצטרך למצוה20.  

הרה”ג יצחק שלמה פייגנבוים שליט”א
מו”צ בקהילתנו וראש כולל הוראה 

והגית בו יומם ולילה
אין שיור, רק התורה.

שהתחלנו  היסוד  בבירור  אנו  עסוקים  עדיין 
תלמידי  החסידות  מאורי  מספרי  להביא  בו, 
עבודתו  ותחילת  שראשית  זי"ע,  הבעש"ט 
בתורה  והיגיעה  העמל  הוא  יהודי  כל  של 
ולא  ולילה,  יומם  ובפוסקים  בש"ס  הקדושה 
אלא  כלל,  בזה  להקל  באו  שלא  בלבד  זו 
דרך  שום  שאין  מבואר  בדבריהם  שאדרבה 
שבעולם  פנימית  עבודה  לכל  להגיע  ומבוא 
– אהבה ויראה ודביקות הבורא – אם לא על 
התורה.  דברי  בפשטות  עצומה  התמדה  ידי 
מכמה  הקודמים  במאמרים  הבאנו  וכבר 
וכמה ספרים כדברים האלו, אך לרוב חביבות 
וחשיבות הדברים אמרנו להביא עוד מלשונות 
הספרים הקדושים אשר כל דבריהם בוערים 
כלפידים ומסוגלים ברוב קדושתם לחדור אל 
יתברך באמת  לתורתו  ולקרבינו  לבינו  אוטם 
ננסה  הבאים  במאמרים  ובעזהי"ת  ובתמים. 
לגעת בעוד עניינים שלימדונו רבותינו קדושי 
לענין  הנוגעים  דברים  בכמה  זי"ע  הדורות 

לימוד התורה.

אין דביקות לא תורה
הרה"ק  של  המופלא  לשונו  לך  הא  ובכן, 
מצותיך"  "נתיב  בספרו  זי"ע  מקאמארנא 
אחיי,  "ואתם  הראשון(:  שביל  התורה  )נתיב 
עצמו  שזיכך  הצדיק  אדם  שאפילו  תדעו 
לא  יוחאי,  בן  שמעון  וכרבי  רבינו  כמשה 
שזיכך  אף  תורה,  בלא  אחד  יום  להיות  יכול 
אלוקי  ואור  לדביקות,  ומחשבתו  עצמו 
בכל  יחודים  ומייחד  עת,  בכל  עליו  שופע 
רגע, אעפ"כ אי אפשר לחיות בזה בתמידות 
סוף  אין  באור  ודביקות  התורה  ידי  על  אלא 
שבתוך האותיות, )ענין זה של דביקות באור 
השי"ת הנמצא בתוך האותיות הוא ענין עמוק 
הוא  הענין  ותמצית  ספה"ק,  בכמה  המבואר 
מאורו  התורה  באותיות  וטמן  גנז  שהשי"ת 
יתברך, ועל ידי לימוד התורה מתדבק היהודי 
עיקר  כי  האותיות(  שבתוך  יתברך  באורו 

ושורש הוא התורה, תורה לשמה".
שמעון  מוהר"ר  השלם  החסיד  אמר  "ולזה 
מיערסלוב, 'כי הגדלת על כל שמך אמרתך', 
כי מה שאתה מתגדל מתייחד 'על כל שמך' 
'אמרתך'  הוא  ויחודים,  הקדושים  שמות   –
להגדיל  יכול  התורה  שע"י  התורה,  דיבורי   –

השם יתברך ביחודי שמות הקדושים".
נפשכם,  על  חוסו  וריעיי  אחיי  "והענין,   ...
ואין  ולילה,  יומם  בה  ולהגות  תורה  ללמוד 
ולתקנה,  אותה  להאיר  לנפש,  יקר  דבר  לכם 
דכל  בזוהר  כמבואר  התורה,  לימוד  אלא 
ירותא  למירת  זכי  באורייתא  דאשתדל  מאן 
עלאה  דמלכא  ביקרא  דלעילא  דאחסנתא 
הרה"ק  מדברי  מעט  הם  אלו  קדישא". 
הקדושה  שהתורה  המלמדינו  מקאמארנא 

ידה  על  ורק  האדם  את  המזככת  היא  היא 
של  הנפלאות  המדרגות  לכל  לזכות  אפשר 

קדושי עליון הנעלים ביותר.

ה'תורה' – מקור הקדושה
וכפי שבדבריו הביא שעצם הדברים מבוארים 
כמה  עוד  להביא  אמרנו  הקדוש  בזוהר  כבר 
מבואר  בהם  שגם  הזוה"ק  מדברי  מילים 
ולהתקדש  בהדיא שאין שום דרך להתעלות 
אם לא באמצעות התורה הקדושה, וזלה"ק: 
אלא  לעלמין  נש  בר  אתדכי  לא  חזי  "תא 
במילי דאוריתא. בגיני כך מלין דאורייתא לא 
לדכאה  קיימא  דאיהי  בגין  טומאה,  מקבלין 
לאלין מסאבי, ... ודכיותא אשתכח באורייתא, 
מאי  לעד,  עומדת  טהורה  ד'  יראת  דכתיב 
דכיותא  בההיא  תדירא  דקיימא  לעד  עומדת 
ולא אתעדי מניה לעמלין. ... ואורייתא קדושה 
אתקרי, דכתיב כי קדוש אני ד', ודא אורייתא 
מאן  דא  ועל  עלאה.  קדישא  שמא  דהיא 
וכו'.  אתקדש  ולבתר  אתדכי,  בה  דאשתדל 
דסליקת  קדושה  דאורייתא  קדושה  תאנא, 
בדבריו  מבואר  הרי  וכו'".  קידושין,  כל  על 
שאין דרך אחרת להתקדש ולהטהר אלא על 
ידי התורה. "לא אתדכי בר נש לעלמין אלא 

במילי דאורייתא".
גם הוא  ביאר  ובספר הקדוש "מאור ושמש" 
שאין דרך לבא לפנימיות התורה אלא על ידי 
התמדה בפשטות דברי התורה, ובלשון קדשו: 
"והנה עיקר והיסוד הוא פשטות התורה, שכל 
עוד שלא הזדכך נפשו כראוי על ידי פשטות 
התורה  בפנימיות  לעסוק  יוכל  לא  התורה 
רבינו  אדמו"ר  שאמר  וכמו  לו.  היא  שסכנה 
אלימלך זצוק"ל, 'בסודם אל תבא נפשי', מי 
שאין לו אלא בחינת נפש לבד אל יבא לעסוק 
נפשו  שמזדכך  ידי  על  רק  התורה,  בסודות 
בעסקו בפשטות התורה, זוכה אל הרוח ויכול 
לבוא לידי דרשות התורה, וזוכה אל הנשמה 
חיה  אל  זוכה  ואח"כ  התורה,  רמזי  ומשיג 

ומשיג סודות התורה".

קדושה בפני עצמה
ויש להבהיר שכל מה שאנו מאריכים להביא 
לכל  להגיע  ניתן  התורה  ידי  על  שדוקא 
מדעת  להוציא  בכדי  רק  הוא  המדריגות, 
הטועים לומר שישנם עוד דרכים להגיע אל 
שכל  לומר  הכונה  אין  אך  הבורא,  עבודת 
מעלת התורה היא רק שבכוחה ניתן להתפלל 
כי  אחרת,  מדריגה  לאיזה  להגיע  או  בכוונה 
אין  אשר  עצמה,  מצד  היא  קדושתה  התורה 
יהודי  כמו  יתברך  הבורא  לפני  החביב  דבר 
כל  "אפילו  הירושלמי  וכדברי  תורה,  הלומד 
אחד  לדבר  שוות  אינן  תורה  של  מצוותיה 
דבר  אין  רבי,  "אמר  ובזוה"ק  התורה",  מן 
ולומדיה",  התורה  כמו  הקב"ה  לפני  חביב 

בשלח  ובפרשת 

הרב יהודה מאיר ברד"נ קרימלובסקי
ירושלים

הלוקח כוס של מים ובירך ברוך אתה ה' אלוק' מלך העולם 
רוב  דעת  הגפן,  פרי  בורא  וסיים  ושהה  שהכל  לומר  ע"ד 
רט  ס'  )משנ"ב  להלכה  נפסק  וכך  יצא,  שלא  הראשונים 

ס"א( שלא יצא, ומחזירין אותו.
אמנם הרמב"ם )וכן פסק השו"ע שם( חולק וכתב בהלכות 
ברכות )פ"ח הי"א( וז"ל לקח כוס של שכר והתחיל הברכה 
ע"מ לומר שהכל וטעה ואמר בורא פרי הגפן, אין מחזירין 
על  והתחיל הברכה  פרות הארץ  לפניו  היו  וכן אם  אותו, 
מנת לומר בורא פרי האדמה וטעה ואמר בורא פרי העץ 
אין מחזירין אותו, וכן אם היה לפניו תבשיל של דגן ופתח 
המוציא  ואמר  וטעה  מזונות  מיני  בורא  לומר  ע"מ  ובירך 
שהן  ומלכות.  השם  שהזכיר  שבשעם  מפני  יצא,  לחם, 
עיקר הברכה, לא נתכווין אלא לברכה הראויה לאותו חמין 
והואיל ולא היה בעיקר הברכה טעות אע"פ שטעה בסופה 

ויצא, ואין מחזירין אותו, עכ"ל הרמב"ם.
שלא  הברכה  בסיום  שטעה  שאף  מבואר  ברמב"ם  והנה 
כדין, אזלינן  נתכווין  ומלכות  כיון שכשהזכיר השם  כדין, 

בתר עיקר הברכה, ויצא.
והנה יש לעיין בדעת הרמב"ם, דהרמב"ם מסיים בלשונו 
השם  שהיא  הברכה  עיקר  בתר  אזלינן  דכן  יד"ח  שיצא 
לכה"פ  כדין  שלא  ואמר  כשטעה.  שכן  וקשה  ומלכות, 
שבהלכה  אף  דכן  שוב,  ויברך  בברכה,  כהפסק  שיחשב 
לא מוגדר הפרק בברכות אלא ששהה כדי לגמור את כל 
הברכה מרישא ועד גמירא, מ"מ כשמפסיק בדברי חולין 
בוודאי שהוי הפסק אף כשלא שהה  שלא מענין הברכה 

כדי לגמור את כולה, 
וא"כ תיפוק ליה שכאשר בירך על הפת, וטעה ואמר בורא 
לברך  ונחיבו  בברכה  כהפסק  שיחשב  לכה"פ  הגפן  פרי 
שוב, ובאמת לפי"ז גם צ"ב מדוע להרמב"ם כשטעה ואמר 
שלא כדין יוצא יד"ח, משא"כ כשטעה ודיבר דברי חולין 
כשטעה  לי  ומה  כדין  שלא  סיים  בשניהם  הרי  יצא,  לא 
והפסק  כשטעה  לי  ומה  הפת,  על  הגפן  פרי  בורא  ואמר 

בדברי חולין.
שדעת  בוודאי  שהוא  לומר  יש  הרמב"ם  בביאור  והנה 
חכמים  שטבעו  ממטבע  המשנה  שכל  היא  הרמב"ם 
שבירך  שכל  להרמב"ם  ס"ל  רק  יד"ח,  יצא  לא  בברכות 
בירך  היין  על  בפה"ג  לברך  רק שבמקום  כתיקונה  ברכה 
שנתכוין  מה  הוא  הברכה  דעיקר  כיון  הפת,  על  אותה 
והוא נתכווין כדין לומר המוציא  כשהזכיר השם ומלכות 
ואמר  טעה  הברכה  לסיום  כשהגיע  ורק  הארץ,  מן  לחם 
בורא פרי הגפן, ולא הסתלקה מחשבתו מהפת דכן סיים 
בלשון ברכה רק טעה בפיו, יצא ולא מחזירין אותו, והינו 
כעין שהטפל נגרר בתר העיקר וכעין שסיים המוציא לחם 

מן הארץ, 
פת  על  שמברך  מי  בוודאי  שכן  היטב  מבואר  ולפי"ז 
יד"ח, שכן  יצא  לא  כלל,  סיים הברכה  ולא  כדין  ונתכווין 
לא היתה כאן ברכה, ורק הכא שהיה כאן ברכה רק במקום 
ולפי"ז מבואר היטב שכן  לסיים המוציא לחם מן הארץ, 
בוודאי מי שמברך על פת ונתכווין כדין ולא סיים הברכה 
הכא  ורק  ברכה,  כאן  היתה  לא  שכן  יד"ח,  יצא  לא  כלל, 
שהיה כאן ברכה רק במקום לסיים המוציא לחם מן הארץ 
טעה ואמר בפה"ג, כיון שאזלינן בתר עיקר הברכה, ועיקר 
זה אלא  ואין  עיקר  בתר  אזלינן  זה מה שנתכוין,  הברכה 
הוי  שלא  בוודאי  ולפי"ז  הארץ,  מן  לחם  המוציא  כמברך 

הפסק אלא חלק מהברכה ממש.
שהה  אם  הברכה  באמצע  שהמפסיק  הוא  הדין  והנה 
הפת  על  כשבירך  ולדוג'  יצא,  לא  כולה  את  לגמור  כדי 
זה  לחם  המוציא  )שכן  היין  מעל  ארוכה  יותר  שברכתה 
עשר תיבות, ובפה"ג זה תשע תיבות( כשהפסק בין מלך 
העולם להמוציא לחם לא הוי הפסק אלא אם שהה כדי 
לברך המוציא, ואי שהה כדי לברך בופה"ג לא הוי הפסק, 
שכן בשהיה זו עדיין לא יכל לברך ברוך אתה עד המוציא 
לחם מן הארץ, אמנם לפי מה שביארנו ברמב"ם דכאשר 
טעם וסיים בפה"ג על הפת יצא, אז די כששהה כדי לברך 
בפה"ג, שהוי כדי לגמור את כולה עד כמה שיצא יד"ח אם 

יברך ברכה זו, 
וטעם  אמנם לאחר שביארנו ברמב"ם שהמברך על הפת 
וגומר בפה"ג אין זה אלא כאומר המוציא לחם מן הארץ, 
לא נחמיר חומרא זו דליהו שהיה בין שהפסיק כדי לברך 
בפה"ג, שכן כל מה שיצא יד"ח, אין זה אלא דאזלינן בתר 
עבר הברכה והוי כאומר כתיקונה המוציא לחם מן הארץ, 

ע"כ.

בשבילי התורה הרב ישעי' רטייזר

בס"ד

פירותיך מתוקים.
"אם אתה משמח 

את פירותיו של הקב"ה, 

הקב"ה ישמח את פירותיך"

מצטרפים עוד היום ל"כל ישראל ערבים המושלם + לכלכלתם", 
להציל אלפי יתומים בדרך כבוד מהטרגדיה ועד אחרי חתונתם.

וזוכים מידה כנגד מידה - להבטחת ה': "אם אתה משמח את שלי אני משמח את שלך", 
לגדל את צאצאיכם לאורך ימים וטובים ולהובילם לחופה בבריאות תענוג ונחת יהודי.

כל ישראל עֵרבים "לכלכלתם"כל ישראל עֵרבים ה"מושלם"כל ישראל עֵרבים ה"בסיסי"

200,000 ש"ח
לכל יתום!

400,000 ש"ח
לכל יתום!לכל יתום!

1,500 ש"ח - כל חודש +

מיסודם של
 ועד הרבנים לעניני צדקה בארה"ק

וקופות הצדקה בארץ ישראל

להקמת 
קרנות ליתומים בדרך כבוד

לכלכלתםהמושלם

נציגי אנ"ש <<<
בני ברק................ הרב יעקב יהודה בוק הי"ו
........................ הרב אריה ניימן הי"ו ירושלים 
אשדוד ....................... הרב אורי בקנרוט הי"ו

ברכפלד.........  הרב יצחק קרימלובסקי הי"ו
..................  הרב משה אגסי הי"ו ביתר עילית
...............  הרב אפרים פרלמוטר הי"ו טבריא
.................. הרב הרשי לרנר הי"ו פתח תקוה 

המשך בעמוד ד' <<<
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והגית בו יומם ולילה
ידה  על  ורק  האדם  את  המזככת  היא  היא 
של  הנפלאות  המדרגות  לכל  לזכות  אפשר 

קדושי עליון הנעלים ביותר.

ה'תורה' – מקור הקדושה
וכפי שבדבריו הביא שעצם הדברים מבוארים 
כמה  עוד  להביא  אמרנו  הקדוש  בזוהר  כבר 
מבואר  בהם  שגם  הזוה"ק  מדברי  מילים 
ולהתקדש  בהדיא שאין שום דרך להתעלות 
אם לא באמצעות התורה הקדושה, וזלה"ק: 
אלא  לעלמין  נש  בר  אתדכי  לא  חזי  "תא 
במילי דאוריתא. בגיני כך מלין דאורייתא לא 
לדכאה  קיימא  דאיהי  בגין  טומאה,  מקבלין 
לאלין מסאבי, ... ודכיותא אשתכח באורייתא, 
מאי  לעד,  עומדת  טהורה  ד'  יראת  דכתיב 
דכיותא  בההיא  תדירא  דקיימא  לעד  עומדת 
ולא אתעדי מניה לעמלין. ... ואורייתא קדושה 
אתקרי, דכתיב כי קדוש אני ד', ודא אורייתא 
מאן  דא  ועל  עלאה.  קדישא  שמא  דהיא 
וכו'.  אתקדש  ולבתר  אתדכי,  בה  דאשתדל 
דסליקת  קדושה  דאורייתא  קדושה  תאנא, 
בדבריו  מבואר  הרי  וכו'".  קידושין,  כל  על 
שאין דרך אחרת להתקדש ולהטהר אלא על 
ידי התורה. "לא אתדכי בר נש לעלמין אלא 

במילי דאורייתא".
גם הוא  ביאר  ובספר הקדוש "מאור ושמש" 
שאין דרך לבא לפנימיות התורה אלא על ידי 
התמדה בפשטות דברי התורה, ובלשון קדשו: 
"והנה עיקר והיסוד הוא פשטות התורה, שכל 
עוד שלא הזדכך נפשו כראוי על ידי פשטות 
התורה  בפנימיות  לעסוק  יוכל  לא  התורה 
רבינו  אדמו"ר  שאמר  וכמו  לו.  היא  שסכנה 
אלימלך זצוק"ל, 'בסודם אל תבא נפשי', מי 
שאין לו אלא בחינת נפש לבד אל יבא לעסוק 
נפשו  שמזדכך  ידי  על  רק  התורה,  בסודות 
בעסקו בפשטות התורה, זוכה אל הרוח ויכול 
לבוא לידי דרשות התורה, וזוכה אל הנשמה 
חיה  אל  זוכה  ואח"כ  התורה,  רמזי  ומשיג 

ומשיג סודות התורה".

קדושה בפני עצמה
ויש להבהיר שכל מה שאנו מאריכים להביא 
לכל  להגיע  ניתן  התורה  ידי  על  שדוקא 
מדעת  להוציא  בכדי  רק  הוא  המדריגות, 
הטועים לומר שישנם עוד דרכים להגיע אל 
שכל  לומר  הכונה  אין  אך  הבורא,  עבודת 
מעלת התורה היא רק שבכוחה ניתן להתפלל 
כי  אחרת,  מדריגה  לאיזה  להגיע  או  בכוונה 
אין  אשר  עצמה,  מצד  היא  קדושתה  התורה 
יהודי  כמו  יתברך  הבורא  לפני  החביב  דבר 
כל  "אפילו  הירושלמי  וכדברי  תורה,  הלומד 
אחד  לדבר  שוות  אינן  תורה  של  מצוותיה 
דבר  אין  רבי,  "אמר  ובזוה"ק  התורה",  מן 
ולומדיה",  התורה  כמו  הקב"ה  לפני  חביב 

בשלח  ובפרשת 

הרב יהודה מאיר ברד"נ קרימלובסקי
ירושלים

הלוקח כוס של מים ובירך ברוך אתה ה' אלוק' מלך העולם 
רוב  דעת  הגפן,  פרי  בורא  וסיים  ושהה  שהכל  לומר  ע"ד 
רט  ס'  )משנ"ב  להלכה  נפסק  וכך  יצא,  שלא  הראשונים 

ס"א( שלא יצא, ומחזירין אותו.
אמנם הרמב"ם )וכן פסק השו"ע שם( חולק וכתב בהלכות 
ברכות )פ"ח הי"א( וז"ל לקח כוס של שכר והתחיל הברכה 
ע"מ לומר שהכל וטעה ואמר בורא פרי הגפן, אין מחזירין 
על  והתחיל הברכה  פרות הארץ  לפניו  היו  וכן אם  אותו, 
מנת לומר בורא פרי האדמה וטעה ואמר בורא פרי העץ 
אין מחזירין אותו, וכן אם היה לפניו תבשיל של דגן ופתח 
המוציא  ואמר  וטעה  מזונות  מיני  בורא  לומר  ע"מ  ובירך 
שהן  ומלכות.  השם  שהזכיר  שבשעם  מפני  יצא,  לחם, 
עיקר הברכה, לא נתכווין אלא לברכה הראויה לאותו חמין 
והואיל ולא היה בעיקר הברכה טעות אע"פ שטעה בסופה 

ויצא, ואין מחזירין אותו, עכ"ל הרמב"ם.
שלא  הברכה  בסיום  שטעה  שאף  מבואר  ברמב"ם  והנה 
כדין, אזלינן  נתכווין  ומלכות  כיון שכשהזכיר השם  כדין, 

בתר עיקר הברכה, ויצא.
והנה יש לעיין בדעת הרמב"ם, דהרמב"ם מסיים בלשונו 
השם  שהיא  הברכה  עיקר  בתר  אזלינן  דכן  יד"ח  שיצא 
לכה"פ  כדין  שלא  ואמר  כשטעה.  שכן  וקשה  ומלכות, 
שבהלכה  אף  דכן  שוב,  ויברך  בברכה,  כהפסק  שיחשב 
לא מוגדר הפרק בברכות אלא ששהה כדי לגמור את כל 
הברכה מרישא ועד גמירא, מ"מ כשמפסיק בדברי חולין 
בוודאי שהוי הפסק אף כשלא שהה  שלא מענין הברכה 

כדי לגמור את כולה, 
וא"כ תיפוק ליה שכאשר בירך על הפת, וטעה ואמר בורא 
לברך  ונחיבו  בברכה  כהפסק  שיחשב  לכה"פ  הגפן  פרי 
שוב, ובאמת לפי"ז גם צ"ב מדוע להרמב"ם כשטעה ואמר 
שלא כדין יוצא יד"ח, משא"כ כשטעה ודיבר דברי חולין 
כשטעה  לי  ומה  כדין  שלא  סיים  בשניהם  הרי  יצא,  לא 
והפסק  כשטעה  לי  ומה  הפת,  על  הגפן  פרי  בורא  ואמר 

בדברי חולין.
שדעת  בוודאי  שהוא  לומר  יש  הרמב"ם  בביאור  והנה 
חכמים  שטבעו  ממטבע  המשנה  שכל  היא  הרמב"ם 
שבירך  שכל  להרמב"ם  ס"ל  רק  יד"ח,  יצא  לא  בברכות 
בירך  היין  על  בפה"ג  לברך  רק שבמקום  כתיקונה  ברכה 
שנתכוין  מה  הוא  הברכה  דעיקר  כיון  הפת,  על  אותה 
והוא נתכווין כדין לומר המוציא  כשהזכיר השם ומלכות 
ואמר  טעה  הברכה  לסיום  כשהגיע  ורק  הארץ,  מן  לחם 
בורא פרי הגפן, ולא הסתלקה מחשבתו מהפת דכן סיים 
בלשון ברכה רק טעה בפיו, יצא ולא מחזירין אותו, והינו 
כעין שהטפל נגרר בתר העיקר וכעין שסיים המוציא לחם 

מן הארץ, 
פת  על  שמברך  מי  בוודאי  שכן  היטב  מבואר  ולפי"ז 
יד"ח, שכן  יצא  לא  כלל,  סיים הברכה  ולא  כדין  ונתכווין 
לא היתה כאן ברכה, ורק הכא שהיה כאן ברכה רק במקום 
ולפי"ז מבואר היטב שכן  לסיים המוציא לחם מן הארץ, 
בוודאי מי שמברך על פת ונתכווין כדין ולא סיים הברכה 
הכא  ורק  ברכה,  כאן  היתה  לא  שכן  יד"ח,  יצא  לא  כלל, 
שהיה כאן ברכה רק במקום לסיים המוציא לחם מן הארץ 
טעה ואמר בפה"ג, כיון שאזלינן בתר עיקר הברכה, ועיקר 
זה אלא  ואין  עיקר  בתר  אזלינן  זה מה שנתכוין,  הברכה 
הוי  שלא  בוודאי  ולפי"ז  הארץ,  מן  לחם  המוציא  כמברך 

הפסק אלא חלק מהברכה ממש.
שהה  אם  הברכה  באמצע  שהמפסיק  הוא  הדין  והנה 
הפת  על  כשבירך  ולדוג'  יצא,  לא  כולה  את  לגמור  כדי 
זה  לחם  המוציא  )שכן  היין  מעל  ארוכה  יותר  שברכתה 
עשר תיבות, ובפה"ג זה תשע תיבות( כשהפסק בין מלך 
העולם להמוציא לחם לא הוי הפסק אלא אם שהה כדי 
לברך המוציא, ואי שהה כדי לברך בופה"ג לא הוי הפסק, 
שכן בשהיה זו עדיין לא יכל לברך ברוך אתה עד המוציא 
לחם מן הארץ, אמנם לפי מה שביארנו ברמב"ם דכאשר 
טעם וסיים בפה"ג על הפת יצא, אז די כששהה כדי לברך 
בפה"ג, שהוי כדי לגמור את כולה עד כמה שיצא יד"ח אם 

יברך ברכה זו, 
וטעם  אמנם לאחר שביארנו ברמב"ם שהמברך על הפת 
וגומר בפה"ג אין זה אלא כאומר המוציא לחם מן הארץ, 
לא נחמיר חומרא זו דליהו שהיה בין שהפסיק כדי לברך 
בפה"ג, שכן כל מה שיצא יד"ח, אין זה אלא דאזלינן בתר 
עבר הברכה והוי כאומר כתיקונה המוציא לחם מן הארץ, 

ע"כ.

מבי מדרשאבשבילי התורה
מיהו ‘השטיבל’?

האם כדאי להמתין שיקרו לנו דברים טובים? • ולמה הנוחיות לא תמיד כל כך נוחה?
העצים נסו אחורה במהירות, כמו רודפים 

זה אחר זה ולא משיגים. 
הדרך  הקדמי,  החלון  מן  הביט  בערל’ה 
הסלולה־מעלה התפתלה אל תחת רגלי 
קרוב  נראה  והאופק  האבירים,  הסוסים 
הציצה  השמש  נקפו,  השעות  מתמיד. 
את  שכיסו  העבותים  לווילונות  מבעד 
מעט  עוד  המערביים,  העגלה  חלונות 
קט והירח יחליף את מקומה של החמה, 
הנסוגה מפני הלילה הקרב ובא. בערל’ה 
על החלון המפריד  ונקש  הזדקף קמעא, 
“אני  העגלון:  למושב  העגלה  חלל  בין 
לי  ונראה  קרוב,  הארחה  בבית  מבחין 

שהגיעה העת לתפילת מנחה”, אמר לו. 
זה  היה  מרוגש.  בערל’ה  היה  בכדי  לא 
בה  העיירה  לתחום  מחוץ  הראשון  יומו 
מכל  עליו  שמר  הגביר  אביו  התגורר. 
לצאת  הורשה  לא  הוא  מעולם  משמר, 
חבריו.  בבית  ללון  או  רחוקים  לטיולים 
זו הפעם הראשונה שסביו וסבתו הזמינו 
אותו לבקר בביתם בעיר הגדולה, והעגלון 
הנופים  את  לו  הראה  עמו  שנשלח 
המשכרים שנראים מחוץ לד’ אמותיה של 

העיירה המנומנמת.
סמוך,  לעץ  הסוסים  את  קשר  ָהַרָּכב 
ההארחה.  בית  אל  פנה  הצעיר  והעלם 
לאחר תפילות מנחה וערבית, לימוד מענג 
השניים  פנו  וכדין,  כדת  ערב  וארוחת 

למנוחת לילה בחדר שהוקצה להם.
קר היה בחדר, קיפאון חודר עצמות. “אי 
אפשר לישון כך”, התלונן בערל’ה, “נצא 
מכאן בתכריכים! למה הם לא מדליקים 

אש באח?”
“הא”, גיחך העגלון וסנט בו, “האם נדמה 
אצלכם  כאביך?  עשירים  שכולם  לך 
בבית האח בוערת כל הלילה. כאן, פשוט 
מתכסים בשמיכת פוך עבה – שמחממת 
לא פחות מהסקה, ומפליגים אל מחוזותיו 

של שר החלומות”.
אמיתי!  במסע  הוא  התרגש,  בערל’ה 
ניגש  מהבית!  אחרת  בצורה  ישנים  כאן 
השמיכה  את  הניף  המוצעת,  למיטתו 
“שיקרת  גלויה:  באכזבה  ּוְשָמָטּה  לגובה, 
עלי! השמיכה קרה לחלוטין!” קרא בכעס.

צחוקו הבריא של העגלון התגלגל בחדר: 
“החושב אתה שככה זה עובד? אל תדאג, 
ובתוך  היכנס למיטתך, התכסה בשמיכה 
מספר דקות היא תתחמם ותחוש בחומה 

הנעים”.
נחירותיו  החדר  בחלל  נשמעו  מהרה  עד 
ובעודו  שמע,  קרא  בערל’ה  העגלון.  של 
חולץ את נעליו ערך חשבון פשוט: “לשם 
המחממת  אפודתי  את  לפשוט  עלי  מה 
קרירה?  השמיכה  בעוד  למיטה  ולהיכנס 
הרי העגלון אמר שבעוד כמה דקות היא 
לבוש  תתחמם. אמתין אפוא כמה דקות 
אפנה  תתחמם  וכשהשמיכה  באפודה, 

לישון”. כמה פשוט, ככה חכם...
ומידי ארבע  יד המיטה,  ישב בערל’ה על 
השמיכה,  תחת  אל  ידו  את  ִׁשרבב  דקות 
חפץ לדעת, האם התחממה כבר?  -  -  -

• • •
מוישה-מנדל הוא פיינער יונגערמאן, על 
כך אין חולק. לומד חצי יום, נוח לבריות, 
בראנפען  בקבוק  כמו  רעיונות  ושופע 

במסיבת מרעים חסידית.
שחרית  תפילת  אחרי  יום  בכל  וכמו 
והשמיע  עמד  הוא  בשטיבל,  לוהטת 
מהגיגי ליבו, להנאת חבריו המשתאים כל 
פעם מחדש איך הוא מצליח להגיח שוב 
לו  היה  הפעם  לקופסה.  מחוץ  אל  ושוב 
רעיון איך לחזק את המתמידים לילדים. 

כמה  כבר  זה  על  מדברים  כולם  הרי 
הקולה  כוס  עם  הסיפור  ואחרי  חודשים, 
שמשהו  ברור  היה  האחרון  בַׁשֶלִשיֶדעס 

חייב להשתנות.
החברים  את  אותם,  מכיר  כבר  הוא 
ולא  מהרעיונות  לצחקק  אוהבים  שלו. 
יודעים לעשות כלום. )“אני אומר לך, גם 
כשהמשיח יבוא לא ידאגו פה להלחין שיר 
כלום”.(  לעשות  יודעים  לא  אנחנו  חדש, 
הרעיון  את  שמעו  כולם  היום  גם  הנה, 
שיעורים  ימסרו  שהילדים  שלו  הגאוני 
לזקנים,  סוכר  ללא  פעקאלאך  ויחלקו 
איך  לחשוב  בלי  לעבודה  הולכים  וכולם 
מבין”, שאל  לא  “אני  זה.  עם  מתקדמים 
בערב,  אצלו  כשביקר  אביו,  את  בכנות 
שאחת  מבין  אני  רק  אכפת?  זה  לי  “רק 

ולתמיד מישהו צריך לטפל בזה?”
אבא,  התיישב  מוישה-מנדל”,  “תראה, 
“כמו שאני מבין ממך, אף אחד לא רוצה 
כולם  בחוץ.  יסתובבו  שלו  שהילדים 

מבינים שמישהו צריך לעשות משהו.
“אבל תגיד לי: מי זה ‘מישהו’?”

“מה זה מי זה ‘מישהו’?” התבלבל מוישה 
מנדל.

הזה  ה’מישהו’  זה  מי   – מאד  “פשוט 
שצריך לעשות משהו?”

“מה זאת אומרת? השטיבל!”
“ומי זה השטיבל?”

“לא הבנתי”, סובב מוישה-מנדל את ידיו 
כל  ֶאהם,  “השטיבל,  קדימה,  הפרוסות 

השטיבל, כלומר - אנחנו”.
לך  “אוַמר  האב.  התלהב  מאד!”  “יפה 
משפט חכם, שאחד מידידיו של אבי ז”ל 
שבת  בכל  שלהם,  בשטיבל  אומר  היה 
שלישית.  סעודה  של  המזון  ברכת  אחרי 
ומכריז:  השולחן  על  דופק  היה  הוא 
את  לסדרת  מהשטיבל  מבקש  ‘השטיבל 
להתפלל  יוכל  שהשטיבל  כדי  ההיכל, 

מעריב’.
בדיוק כמו  כי  נכון.  כך  כל  זה   – “הבנת? 
הוא  אתה,  אתם.  זה:  השטיבל  שאמרת, 
אם  מכם.  אחד  כל   – והרביעי  והשלישי, 
כולם יגידו ש’חייבים לטפל בזה’, ושהגיע 
לזה’,  דואג  ו’נו, למה אף אחד לא  הזמן, 
בני  סוד,  לך  אגלה  כלום.  יקרה  לא  אז 
אדמה,  תפוחי  מכניסים  לא  אם  יקירי. 
יהיה  לא  לעולם   – לסיר  וקטניות  בשר 
תיקח  לא  אתה  אם  כך  ובדיוק  טשולנט. 
על עצמך להסדיר את מה שצריך – זה לא 

יקרה לבד.
בפינתך  תשב  אתה  שאם  נכון  “אז 
יעשה  הוא  אולי  לפניך,  יתעורר  וחברך 
באותה   – ראשית  אבל  בנידון.  משהו 
יחכה  הוא  גם  לו  מחכה  שאתה  מידה 
חלקו  את  צריכים  ככלל  והציבור  לך, 
ופעילותו של כל יחיד ויחיד. אבל יתירה 
מזו - ‘השטיבל’ זה אתה בדיוק כמו שזה 
הוא. זה שלך, זה הסביבה שלך, זה מקור 
זה   – ילדיך  של  העתיד  וזה  שלך  החיות 
שלך! לא יתכן שאדם ישב מן הצד, ימתין 
הוא  ואז  טובים  דברים  ויחכה עד שיקרו 
ירצה להצטרף אליהם. אבל מה לעשות, 
המציאות היא שדברים טובים לא קורים 
מאליהם, צריך לעשות אותם. ואם אין אנו 

לנו – מי לנו?”
את  והאהוב,  היקר  בני  לעצתי,  “שמע 
קח  דורש.  אני  צאצאיך  וטובת  טובת 
מתרדמתך  התעורר  אותה,  ַקֵדם  יוזמה, 
שהמרוויח  ותראה  לפעילות,  וכנס 
הראשון יהיה אתה בעצמך. כי מלבד זאת 
האחריות  תחושת  החיובית,  שהפעילות 
חבריך  של  הטוב  והכרת  הציבורית 

יעניקו לך עושר פנימי עצום, אבל בראש 
ובראשונה השטיבל שלך, השטיבל שהוא 

בעצם אתה בעצמך, יצליח.
בעיית  את  לפתור  שהדרך  סבור  “אתה 
ימסרו  שהם  היא  החוצה  הילדים  יציאת 
שיעורים זה לזה, או יארזו חטיפי־בריאות 
למבוגרים. מבלי להיכנס לגופו של ענין, 
לעשות!  להתחיל  פשוט  לך  מציע  אני 
הגבאי,  עם  מראש  זאת  שתתאם  כמובן 
בעיה  עוד  על  לו  לספר  במקום  אבל 
שמישהו צריך לפתור, תבשר לו שבחרת 
שכולם  ‘מישהו’  אותו  להיות  בעצמך 
בוגרים  ילדים  כמה  עם  שב  לו.  מחכים 
והכן עמם סיפורי צדיקים, אחרי מנחה – 
יגבו אותך! – דפוק על  אל תהסס, כולם 
הבימה ותודיע לכל הילדים שיש פעילות 
מעניינת. כנס עמם לעזרת הנשים הריקה 

ותראה כמה הם צמאים לכך.
האשפה  שפח  תראה  מעריב  אחרי  “אם 
תבחין  למחרת  אם  אותו.  תפנה  גדוש, 
שחסר חלב, גש למכולת ותקנה. אם ביום 
במדף  מונחים  שמות  פרשת  של  שלישי 
אתה  אותם.  החלף   – בראשית  חומשי 
למקום,  חיבור  תרגיש  נפלאות!  תראה 
הנפש,  את  שמרוממת  אחריות  תחוש 
וכמה סיפוק יהיה לך כשתראה עוד אברך 

ושניים לומדים ממך.
לא  זה   – שלי  הלבנות  לשערות  “תאמין 

יקח הרבה זמן!”
• • •

נוח  והכי  קל  הכי  האמת.  על  נודה  הבה 
לעשות מה שעשה בערל’ה. לחכות.

האפודה  כרגע  הרי  צודק.  הוא  לכאורה 
אבל  מספיק,  לא  אמנם  אותו.  מחממת 
המיטה  בלעדיה.  מאשר  יותר  הרבה 
‘עם  להיכנס  לו  למה  קרירות.  והשמיכה 
ראש בריא למיטה חולה’? הרבה יותר נוח 
לא?  שהוא,  כמו  המצב  את  להשאיר  לו 
ברור שלא. הרבה יותר נוח להשקיע כמה 
לישון על מיטה מוצעת תחת  ואז  דקות, 

שמיכת פוך איכותית.
ולמרות זאת אנחנו  הוי, זה כל כך ברור, 
מתחבטים. טייערע חסידים – הבה נפנים: 
יתחמם,  ש’השטיבל’  ולחכות  לשבת 
יעשה  ש’מישהו’  תתלהט,  שהאווירה 
משהו ויסחוף את כולנו אחריו – זה נראה 
נוח. אבל זה לא מוביל לשום מקום. אם 
נשכיל לצאת לרגע מאזור הנוחות, לקחת 
עול ואחריות ולהיות ה’מישהו’ הזה, נגיע 

למקום טוב באמת.
הדרך   – ה’  בעבדות  גדול  כלל  זהו  כי 
בחבורת  להתאחד  הינה  לקדושה  לזכות 
להתעורר  ויחד  שמו,  וחושבי  ה’  יראי 
לעובדו יתברך. “להשיג הקדושה העליונה 
אנשי  אל  עצמו  שידבק  עד  זוכה  אינו 
ולהשתתף  באמת,  השם  עובדי  השם 
והן  בתפלה  הן  רבה  בעבודה  יחד  עמהם 
יהיה  הכל  המצוות  ועקר  התורה  בלימוד 
יוכל  אז  ה’,  מבקשי  עם  יחד  בכנסיה 
להשיג הקדושה העליונה”. )מאור ושמש 

קדושים(
אם השטיבל אינו אלא מקום להתאספות 
חי  מהם  אחד  שכל  אנשים  של  טכנית 
ומעיין  ברכה  מקור  איננו  הוא   – לעצמו 
הדברים  כי  עצמו.  בפני  קדושה  של 
התלכדות  מעצמם,  יקרו  לא  הטובים 
הלבבות וה’ברען’ לא יגיעו משום מקום. 
אולם אם כל אחד מבין שהוא זה שצריך 
אחד  כל  אם  ורעיו,  אחיו  למען  להשקיע 
נוצר פסיפס מרהיב  ויחד  נותן את חלקו 
של ‘שטיבל’ תוסס, יוצאים כולם נשכרים 

ברוח ובגשם.

הרב ליפא וגשל בשבילי השטיבעל

בס"ד

פירותיך מתוקים.
"אם אתה משמח 

את פירותיו של הקב"ה, 

הקב"ה ישמח את פירותיך"

מצטרפים עוד היום ל"כל ישראל ערבים המושלם + לכלכלתם", 
להציל אלפי יתומים בדרך כבוד מהטרגדיה ועד אחרי חתונתם.

וזוכים מידה כנגד מידה - להבטחת ה': "אם אתה משמח את שלי אני משמח את שלך", 
לגדל את צאצאיכם לאורך ימים וטובים ולהובילם לחופה בבריאות תענוג ונחת יהודי.

כל ישראל עֵרבים "לכלכלתם"כל ישראל עֵרבים ה"מושלם"כל ישראל עֵרבים ה"בסיסי"

200,000 ש"ח
לכל יתום!

400,000 ש"ח
לכל יתום!לכל יתום!

1,500 ש"ח - כל חודש +

מיסודם של
 ועד הרבנים לעניני צדקה בארה"ק

וקופות הצדקה בארץ ישראל

להקמת 
קרנות ליתומים בדרך כבוד

לכלכלתםהמושלם

נציגי אנ"ש <<<
בני ברק................ הרב יעקב יהודה בוק הי"ו
........................ הרב אריה ניימן הי"ו ירושלים 
אשדוד ....................... הרב אורי בקנרוט הי"ו

ברכפלד.........  הרב יצחק קרימלובסקי הי"ו
..................  הרב משה אגסי הי"ו ביתר עילית
...............  הרב אפרים פרלמוטר הי"ו טבריא
.................. הרב הרשי לרנר הי"ו פתח תקוה 

המשך בעמוד ד' <<<
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התורה בנתיבי המהר”ל – פרק ח       .
אנו ממשיכים בס”ד את הלימוד בספר “נתיבות 
עולם” של רבינו המהר”ל, ואנו מתחילים היום 
עסק  הקודם  בפרק  התורה.  נתיב  של  ב’  פרק 
רבינו בנושא של ערך התורה מול ערך המצוות, 
האדם  שעל  בהכנה  לעסוק  עובר  הוא  ועתה 
להכין את עצמו להיות ראוי לקבל את מעלות 
התורה, וההכנה הראשונה היא לרכוש את מדת 

הענווה. על כך נלמד בס”ד בפרק הבא.

קנין התורה דורש הכנה עמוקה

אי אפשר לרכוש את התורה בלא הכנה. מכיון 
במצבו  והאדם  עליון”,  “שכל  היא  שהתורה 
טבעי  חיבור  לו  ואין  מאד,  גשמי  הוא  הרגיל 
האדם  על  עליון.  שכל  כאמור  שהיא  לתורה 
רוחני  לכלי  עצמו  את  ולהפוך  עצמו  את  לעדן 
כולל  זה  התורה.  את  לקנות  שיוכל  כדי  יותר 
כמה וכמה הכנות, שהמשותף להם הוא להיות 
רחוק מן התכונות המגבירות את הצד הגשמי 
ולחזק את התכונות המגבירות את הצד הרוחני 
שבאדם. המדה שהכי מקרבת את האדם למצב 
שום  אין  ולכן  הענוה,  מדת  היא  ורוחני,  שכלי 
בעל  שאינו  למי  התורה  את  לקנות  אפשרות 

ענוה.

משה מקבל התורה היה עניו מאד

במסכת תענית )דף ו' עמ' א'(: אמר רבי חנינא 
בר אידי למה נמשלו דברי תורה למים, דכתיב 
'הוי כל צמא לכו למים', לומר לך מה מים מניחין 
מקום גבוה והולכין למקום נמוך, אף דברי תורה 

אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה.  
הכי  המדה  היא  מה  לבאר  בא  הזה  המאמר 
נצרכת כדי לזכות לתורה, שבלעדיה אי אפשר 
שזו  כאן  ויתבאר  לתורה.  שיזכה  אופן  בשום 
את  שקיבל  רבינו  שמשה  מצינו  הענוה.  מדת 
תכונתו  ישראל,  עם  עבור  סיני  מהר  התורה 
מאד  עניו  משה  "והאיש  ענוה.  הייתה  ומהותו 
ולהדיא  האדמה".  פני  על  אשר  האדם  מכל 
הענוה  אלא  במקרה,  זה  שאין  בחז"ל  מצינו 
היא זו שזיכתה אותו בתורה. וכך אמרו במסכת 
שבת )דף פט עמ' א'( שאמר לו הקב"ה למשה 
על  התורה  תיקרא  עצמך,  את  ומיעטת  "הואיל 
כלומר  עבדי".  משה  תורת  זכרו  שנאמר  שמך, 
היא  משה”,  “תורת  נקראת  שהתורה  הסיבה 

משום הענווה של משה רבינו ע”ה.

התורה השכלית איננה יכולה לשכון בבעל גבולות

על  א’(  עמ’  נה  )דף  עירובין  במסכת  נאמר 
הפסוק “לא בשמים היא” – לא בגסי רוח היא. 
ומגושם.  לעבה  נרדפת  מילה  היא  גס  המילה 
גס רוח הוא אדם שאפילו הרוח שלו מגושמת 
וגסה. עומק הדבר הוא שכל דבר גשמי מעצם 
הגדרתו הוא בעל גבולות מוגדרים. הוא מתחיל 

תמיד  עסוק  רוח  גס  אדם  שם.  ונגמר  כאן 
בתודעתו במדידת עצמו כביכול. כמה אני גדול. 
את  לעבור  שואף  ואני  מפלוני  גדול  יותר  אני 
בממדים של  הזה  העיסוק  אלמוני.  הגודל של 
גודל מגדיר אותו לדבר גשמי, שכאמור הגדרת 
הגשם היא שהוא דבר המוגדר ומוגבל למידות 
רוחני,  רעיון  על  גבולות.  אין  לרוח  מסויימות. 
לאו דוקא תורני, אלא על כל דבר שכלי, כל ידע, 
אי אפשר לדבר עליו במונחים של קנה מידה. 
לכן גס הרוח העוסק במדידת עצמו, הוא מגביל 
ומגדיר את עצמו לתוך מגבלות של מקום, וזה 
איננה  התורה  זו  ומסיבה  לגשמי.  אותו  מגדיר 
יכולה להיקשר לגסי הרוח. התורה היא רוחנית 
ושכלית לגמרי ואינה יכולה לשכון באדם שחי 

בתוך ממדים.
למים.  נמשלה  שהתורה  הענין  עומק  זה 
ואינם  עבר  לכל  המים מצד עצמם מתפשטים 
כמו  מסויים  למקום  עצמם  את  מגבילים 
המים  את  כשמכניסים  רק  המוצקים.  הדברים 
מגבלות  בגלל  למקומם  מוגבלים  הם  לכלי, 
הכלי העוצר בעדם. עומק הרעיון שמים יורדים 
ההסבר  מלבד  נמוך,  למקום  גבוה  ממקום 
הוא משום  וכדומה,  כח משיכה  הפיזיקלי של 
שמקום גבוה, זה מקום שההתייחסות אליו היא 
פיזית.  והגבלה  הגדרה  אל  שלו.  ה”גובה”  אל 
זו  כלל.  זה שאינו מתגבה  הוא  הנמוך  המקום 
שלילת הגובה. זה הכי קרוב לחסר גבולות. לכן 
את  עוזבים  גבול,  חסרי  הם  שמטבעם  המים 
המקום  אל  ויורדים  המוגבל,  הגבוה,  המקום 

הנמוך, הפחות מוגבל.
שהמים  כשם  למים.  נמשלה  התורה  ולכן 
כך  והגבלה,  גובה  אוהבים  אינם  כביכול 
גאווה.  בעלי  אצל  לשכון  אוהבת  אינה  התורה 
סובלת  איננה  הרוחנית  והתורה  מוגבלים,  הם 
התורה  לכן  גבולות.  במסגרת  להיכבל  כביכול 
מחפשת את בעלי הענוה, שאינם מחשיבים את 
והם כאילו בלתי מוגבלים, שם  עצמם לכלום, 

היא מתאווה ומוכנה לשכון.
להכלת התורה צריך כלים פשוטים

רבי  ואמר  תענית[:  במס'  הסוגיא  ]ממשיכה 
אושעיא למה נמשלו דברי תורה לשלשה משקין 
צמא  כל  'הוי  דכתיב  ובחלב,  וביין  במים  הללו 
לכו למים', וכתיב 'לכו שברו ואכלו ולכו שברו 
בלוא כסף ובלוא מחיר יין וחלב', לומר לך מה 
שלשה משקין הללו אין מתקיימין אלא בפחות 
שבכלים, אף דברי תורה אין מתקיימין אלא במי 

שדעתו שפלה. 
המשקין  שלושת  נוספת.  נקודה  יש  כאן 
הנזכרים, לגודל איכותם הם עלולים להשתנות 
עליהם  חיצונית  השפעה  כל  לרעה.  בקלות 
שבכלים",  ה"פחות  אותם.  לקלקל  עשויה 

דהיינו כלי פשוט ובלתי מורכב, בגלל פשטותו 
הוא כאילו לא משפיע משלו כלום ולא מתערב 
ראוי  הוא  לכן  דוקא  בתוכו.  שנותנים  במה 
וזהב,  כסף  כלי  ואילו  וחבריו.  היין  את  להכיל 
משלהם.  משפיעים  הם  "פשוטים".  אינם  הם 
כשמניחים בתוכם יין וכדומה, הם ישפיעו עליו 

ויגרמו להחמצתו. 
כך התורה לגודל עדינותה, הכל צריך להישאר 
גאוה  בעלי  שינוי.  ללא  במקור  כמו  בדיוק 
לכן  אותה.  ויקלקלו  ממהותם  עליה  ישפיעו 
פשוטים  אנשים  פחותים,  בכלים  רק  משכנה 
וענוים. הם לא ישפיעו משלהם כלום וישמשו 

כלי נאמן להכיל את התורה כמות שהיא.
בן  יהושע  לרבי  דקיסר  ברתיה  ליה  כדאמרה 
חנניה אי חכמה מפוארה בכלי מכוער, אמר לה 
אביך רמי חמרא במני דפחרא, אמרה ליה אלא 
במאי נירמי, אמר לה אתון דחשביתו רמו במאני 
דהבא וכספא, אזלה ואמרה ליה לאבוה רמייא 
לחמרא במני דהבא וכספא ותקיף, אתו ואמרו 
ליה, אמר לה לברתיה מאן אמר לך הכי, אמרה 
ליה  אמר  קריוהו  חנניה,  בן  יהושע  רבי  ליה 
אמאי אמרת לה הכי, אמר ליה כי היכי דאמרה 
לי אמרי לה. והא איכא שפירי דגמירי, אי הוו 

סנו טפי הוו גמירי. 
היה  שלא  יהושע  לרבי  לועגת  הקיסר  בת 
מפוארה  כה  שחכמה  מתאים  זה  איך  נאה, 
את  לה  ממחיש  והוא  בו.  תשכון  התורה  כמו 
התשובה בכך שהוא מייעץ לה להעביר את היין 
מכלי חרס לכלי כסף וזהב והיין מחמיץ. כלומר 
הוא  זקוק  איכותו  לגודל  דוקא  שהיין  כשם 
לכלי פשוט, כך החכמה מתקיימת ביותר באדם 
נוסף  משהו  בו  יש  כבר  נאה  אדם  "פשוט". 
מכוער  אדם  הראשוני.  למצב  מעבר  כביכול 
הוא במצב יותר בסיסי בלתי מורכב, והוא יותר 

מסוגל לקנות את התורה.
דברי תורה צריכים זהירות מהיסח הדעת

נפסלין  אין  הללו  דבר אחר מה שלשה משקין 
אלא בהיסח הדעת, אף דברי תורה אין משתכחין 
אלא בהיסח הדעת. שוב, היות שהמשקה עדין 
מאד וקרוב להתקלקל ולהיפסל, לכן הוא צריך 
כך התורה  היסח הדעת.  ללא  שמירה תמידית 
מן  רחוקה  היא  ומטבעה  שכלית,  שהיא  מכיון 
האדם הגשמי, ובקושי היא נשמרת בו, לכן עליו 
לא להסיח דעת ממנה. אם יסיח דעת, מיד היא 

תעזבנו והוא ישכח מה שלמד.
היין  ח”ן.  ליודעי  דקה  ברמיזה  מסיים  ]רבינו 
ממוצע.  הוא  החלב  חסד.  הם  המים  דין.  הוא 
חלב”.  ונעשה  נעכר  “דם  בבחינת  מוחלש  דין 
שהיא  לפי  תליתאי”,  “אוריין  נקראת  והתורה 
מים  ליין  נמשלה  ולכן  המדות,  ג’  מכל  בלולה 

וחלב. והמבין יבין[.

איתא: "כמה חביבא אורייתא קמי קוב"ה, 
הוא  רחים  באורייתא  דאשתדל  מאן  דכל 
אצית  קוב"ה  לתתא,  הוא  רחים  לעילא 
עלמא  בהאי  ליה  שבק  לא  למילולוי,  ליה 
רבות  ועוד  דאתי",  בעלמא  ליה  ולא שבק 
ויקרת  מעלת  בגודל  חז"ל  בדברי  מבואר 
הדורות  גדולי  ע"ז  חברו  וכבר  התורה,  
חז"ל  מדברי  ללקט  מיוחדים  חיבורים 
באנו  אנו  אך  התורה,  קדושת  עצם  על 
להיות  אפשרות  שאין  אחת  לנקודה  רק 

"חסידישער יוד" בלא עמל התורה.

אין חיבור ללא תורה
וכבר היה מעשה עם אחד מצדיקי הדורות 
שאחד  זי"ע(  אמת"  ה"שפת  )כמדומה 
להגות  חסידות  ספר  באיזה  אותו  שאל 
תקיעת  ולמצוות  הנוראים  לימים  כהכנה 
מנה  מיינער,  "קינד  הרבי  לו  אמר  שופר, 
כלום  בידי  לך  אין  אומר  והלה  בידך  לי 
הוא ההכנה הטובה ביותר לימים נוראים". 
וכפי שידועים דברי רביה"ק מקאזמיר זי"ע 
עצמו  את  אדם  שמכין  גמרא  דף  שבאותו 
להכין עצמו לאכילת  יכול  לתקיעת שופר 
מן  למעלה  היא  התורה  כי  בפסח,  מצה 
האמיתית  שהדרך  למדנו  ולעניינינו  הזמן, 
ידי  על  רק  הוא  למצוות  פנימי  לחיבור 

לימוד התורה הקדושה.
רבותינו  הזהירו  כמה  ידוע  גיסא  ולאידך 
לחשוב  ולא  מההיפך,  להישמר  הקדושים 
שניתן להיות קרוב להשי"ת באמת ולהזניח 
מובילה  זו  דרך  כי  התורה,  לימוד  את 
לאבדון והיא כולה עצת היצר. וערממיותו 

לנשל את האדם מכל מעשיו כולם.

'ערבות' רק ללומדי תורה
מקאצק  הרה"ק  שאמר  מה  נודע  וכבר 
בשעת פטירתו: "מי שישקיע מוחו בתורה 
את  שיזניח  ומי  ובבא,  בזה  לו  ערב  אני 
הבורא  את  לעבוד  ויחשוב  התורה  לימוד 
בדרכים אחרות יגיע לנוקבא דתהום רבה". 
זו היא הדרך והמהלך המקובלנו מרבותינו, 
להגיע  יוכל  לא  אחרות  בדרכים  וההולך 

לתכלית הרצויה.
השי"ת יעזרינו על דבר כבוד שמו.

ויאמר אל העם היו נכונים ליום השלישי
מתוך דברי כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א לחברי ועדת הרבנים דקהילתינו הק' השבוע ביום ד' עת כניסתם לקו"פ לקראת הכינוס הגדול

עצם ההתאספות והרצון לשמוע יועיל לכל אחד למצוא את הדרך והפתרון לכל דבר בענין שהוא נצרך באמת... וכל אחד אף מאלו שהתירו לו, 
שיוסיף גדרים לעצמו בקדושת המחנה בבחינת 'קדש עצמך במותר לך' יזכה לסיעתא דשמיא ופרנסה, ויראה יידישע נחת מכל יוצאי חלציו.

לע"נ
הגה"ח רבי מרדכי ב"ר אורי ז"ל בקנרוט נלב"ע כ"ו אב תשפ"ב

הונצח ע"י בניו שיחיו

לע"נ
הרה"ח משה ב"ר עלי ז"ל לרנר

נלב"ע י"ז שבט תשפ"א
הונצח ע"י בניו שיחיו

לע"נ מרת מירל ב"ר חיים יהודה ע"ה גרוסמן
נלב"ע י"ח שבט תשס"ג

הונצח ע"י בנה הרה"ח חיים יהודה שליט"א

לע"נ
הר"ר שלום בן ששון ז"ל שירזי נלב"ע ט' סיון תשפ"ב

הונצח ע"י בנו הר"ר יעקב הי"ו

לע"נ
מרת חנה ב"ר בצלאל ע"ה סלושץ

נלב"ע ט"ו שבט תשפ"ב
הונצח ע"י בעלה הרב צבי אברהם שליט"א

לע"נ  הר"ר חיים ב"ר משה אריה )לייב( ז"ל
גליק

נלב"ע י"ג שבט תשפ"א

תודותינו וברכותינו נתונות לאלו שנדבו הוצאת הגליון

הבה"ח גלעד מלצר הי"ו קדומים
לאירוסיו

YZaZb
הר"ר שלמה קרימלובסקי הי"ו בני ברק 

להולדת הבן

YZaZb
הר"ר יהודה מאיר קרימלובסקי הי"ו בני ברק

הרב שלמה הלוי נבנצל הי"ו ירושלים
להולדת הבנות

YZaZb
הרה"ח דן שויצה שליט"א בני ברק

לנישואי הבן

YZaZb
הרה"ג ישראל פלנר שליט"א ירושלים

הרה"ח גרשון סמט הי"ו רמת גן
מרת מלצר תחי' קדומים
לאירוסי הבן/ת

YZaZb
הרה"ח שאול ידידי' אלעזר קרימלובסקי הי"ו בני ברק

הרה"ח אברהם גולדפינגר הי"ו בני ברק  
להולדת הנכדים/ות

YZaZb
הרה"ג עוזי שויצה שליט"א כפר יונה

הרה"ח ישראל שטרנשוס הי"ו טלז סטון
לנישואי הנכדים

YZaZb
הרה"ח אליהו פולק שליט"א ירושלים

בהכנס הנכד לעול תו"מ

YZaZb
הרה"ח משה דוד קרימלובסקי שליט"א בני ברק

להולדת הנינים

שהשמחה במעונם

בשבילי המהר"ל הרה"ג יעקב שכטר
המשך בשבילי התורה מעמ' ב'


