
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ה למעשההלכמורנו ורבנו        
 מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל ותפארתנו עפ"י גאון עוזנו

 יצחק יוסף שליט"א ה"גובנו הראשון לציון הר        

"ראש השנה  -יום "ט"ו בשבט" הוא  א. :טו בשבט וערלההלכות 
ונוהגים , לענין שנות ערלה, תרומות ומעשרות ועוד וכדלהלן, לאילנות"

של אילנות בט"ו בשבט, ומנהג יפה הוא. )חזון  להרבות באכילת מיני פירות
 עובדיה ברכות עמ' א(.

ולא  אסור להתענות ביום זה, וכן אין אומרים בו וידוי ונפילת אפים. ב.
בתפילת המנחה שלפניו )ביום י"ד בשבט(. ואם חל יום ט"ו בשבט בשבת אין 

 אומרים "צדקתך צדק" וכו' בתפילת המנחה. )חזו"ע שם עמ' ד(.
, ולומדים במשניות ובזוהר ש נוהגים לעשות לימוד בליל ט"ו בשבטי ג.

וכן נכון ללמוד הלכות ברכות הקדושים, וכנזכר בספר "פרי עץ הדר" ועוד. 
 .ותרומות ומעשרות ועוד, כדי שיהא בקי בהלכות אלו ולא יכשל בהם ח"ו

הנכון הוא שלא לברך על הפירות בין הקידוש  כשחל ט"ו בשבט בשבת ד.
עדיף ונכון שיברכו על הפירות בסוף הסעודה, או אחרי דת שבת, אלא לסעו

 . )חזו"ע שם עמ' ה. וראה עוד להלן לגבי הברכה האחרונה(.ברכת המזון
א. ברכת "בורא מיני מזונות". ב. "בורא פרי  סדר הקדימה בברכות היא: ה.

הגפן". ג. "בורא פרי העץ". ד. "בורא פרי האדמה". ה. "ברכת שהכל". 
הכל, ומעיקר הדין יכול להקדים שדמה אץ עפן גזונות מסימנם: מג"ע א"ש ]ו

וכשאוכל את הנ"ל בתוך אם ברצונו לאכול את פרי האדמה לפני פרי העץ[. 
חוץ מהיין, ובשבת הסעודה ברכת "המוציא" פוטרת את העוגות והמשקים 

ברכת "הקידוש" פוטרת גם את היין שרגיל לשתות בסעודתו. )חזו"ע שם 
 עמ' ערה(.

, כפי הסדר שהוזכרו והוקדמו בפסוק "ארץ סדר הקדימה בפירות העץ הם ו.
חיטה" וכו'. ולכך פירות ז' המינים קודמים לשאר הפירות. ובפירות ז' 
המינים עצמם סדר הקדימה הוא: זתים, תמרים, )שהם קודמים לתיבת 

מהזתים "ארץ" השניה המוזכרת בפסוק, ואם הוא בתוך הסעודה ואכל כבר 
בסעודתו, יקדים לברך על התמרים(. ולאחריהם ענבים, תאנים, ורימונים, 

 ואח"כ שאר סוגי הפירות. )עמ' עדר(.
 בברכה אחת שמברך ברכת "בורא פרי העץ" פוטר את כל פירות העץ ז.

ואורח הסמוך שלפניו, או מה שהיה בדעתו לאכול אפילו כשלא היו לפניו, 
גם את מה שלא היה בדעתו.   ואפילו אם  , פוטר הואעל דעת בעל הבית

הקדים את הפרי המאוחר למשנהו מהסדר הנ"ל, וכגון שבירך בתחילה על 
הרימונים, פטר הוא את כל פירות העץ, )דהקדימה היא רק לכתחילה(. 

 )חזו"ע שם עמ' רעז(.
ואם כבר  אם הפרי הוא "פרי חדש", צריך לברך עליו גם "ברכת שהחיינו". ח.

ת "בורא פרי העץ" על פרי אחר וכנ"ל, יברך על הפרי החדש רק בירך ברכ
"ברכת שהחיינו" ויאכלנו. )חזו"ע שם עמ' ערה, ולכתחילה עדיף להקדים 
לאכול את הפרי החדש אפילו שאינו ממין שבעה, ויברך עליו ברכת בורא 

 פרי העץ ושהחיינו(.
שיש לברך את יש לזכור שהעיקר הוא ביום זה וכן בכל שאר ימות השנה,  ט.

 המשך בדף אחרון.....          ובהודאההברכות בכוונה הראויה לה' יתברך, 
 

 

 חברי בית הכנסת 'יביע אומר' מקדמים בברכה את
 

 ליט"א ש מזרחי גדעון בהר
 ושעורי התורה להלן זמני תפילות - המתארח עימנו בשבת

 

 אופק ירושליםיום זמני ה

 מוצ"ש ר"ת מוצ"ש כניסת שבת

71:00 71:25 71:51 

 

 

 333| גליון  בשלח
 תשפ"ג  שבט שבת שירה | יג'

 להפצת העלון / הארות / הקדשות

 9895558050 -יעקב

 ר' שלמה בן שושנה |  | עמית בת תקוה | שיראל בת אורהעלון מוקדש לרפואת והצלחת הגאון הגדול הר' בן ציון מוצפי בן טובה שליט"א 
 צדוק בן חביבה, שושנה שוכהנדלר בת אליהו וחיה -לע"נר' רמיאל מני בן שרה| דניאל בן גזל| דוד יהונתן דניאל בן טובה | רוזה בת ג'מילה | 

 הי"ו לי בית כנסת 'יביע אומר' הר גילהמתפל -להצלחתורד פרחיה בת בתיה. שיר בת אסתר |  .תומר בן מזל-הגוןזיווג 
 

 

 יום שישי
 שיר השירים 61:54
 מנחה 61:00

 דרשת הרבוקבלת שבת 
 ערבית

 לכבוד שבת 'שירה'   
 
 

שעור תורה  02:22בשעה 

 ושירי שבת יחד עם הרב
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

דק' לפני שקיעה  00 -מנחה, 00:00שחרית בשעה כל יום בבית הכנסת, 
  שעור תורה ותפילת ערבית

 מתקיים השעור היומי –ולאחר מיכן  00:00ערבית נוספת בשעה 
 הלכה שולחן ערוך  -שליט"א הרב גדעון מזרחי -יום א'
 הלכה שולחן ערוך -שליט"א מזרחי גדעוןהרב  -יום ב'
 מוסר -שליט"אהרב ניתאי כדורי  -יום ג'

 מסכת תענית.גמרא  00:00בשעה                       
 הלכה שולחן ערוך -שליט"א הרב גדעון מזרחי -יום ד'

 פרשת שבוע -שליט"א הרב אהוד דהאן -ה'יום 
 

 12:00שעור תורה לנשים בימי שני בשעה 

 
 

 

 יום שבת      
 ודרשה הרב שחרית 01:00
 תהילים לילדים 65:64
 עם הרב שעור תורה 64:00
 בבית הכנסת 'יביע אומר'         

  שלישית סעודהואח"כ  מנחה 61:00
 יחד עם הרב בבית הכנסת         

 עם הרב שעור תורה 61:44
 לימוד תנא דבי אליהוו ערבית 61:40

 
 
 

 



 'מעלת הנשים'
ָים )טו, כא( ה' ִכי ָגֹאה ָגָאה סּוס ְוֹרְכבֹו ָרָמה בַּ ן ָלֶהם ִמְרָים ִשירּו לַּ עַּ  ְותַּ

 מה ראתה מרים להלל ולשבח דווקא על הנס שסוס ורוכבו רמה בים, והלוא
 הרבה נסים נעשו לאבותינו על הים? אלא, כשראו הנשים את הנסים

 :קריעת ים סוף, פנו אל מרים ואמרו  היההגדולים על הים, והגדול שבכולם 
 הלוא למעשה כל הנסים הגדולים האלו שנעשו לעם ישראל היו לשם מתן
תורה ולהקרבת קרבנות, וזה מיועד רק לגברים, אבל אנו שלא מצוות 

תורה ובהקרבת קרבנות, שמא אין לנו שום חשיבות, וממילא אין  בתלמוד
 -כל הגלות והסבל שסבלנו במצרים לכל הנסים הללו. ומה עם  אנו ראויות

עם הבעלים בשעבוד הנורא? הייתכן שלא מגיע לנו שכר  שנשאנו בעול
 ?המצוות תלמוד תורה ושאר

 אמרה להם מרים: מעלתכן לא פחותה מזו של הגברים, והראיה "סוס ורוכבו
רמה בים", אומר המדרש: הסוס ורוכבו היו קשורים זה בזה, והקדוש ברוך 

ותם בתוך הים, ואם הרוכב היה רשע, מה הסוס אשם? אלא הטביע א הוא
שהסוסים סייעו למצרים לרדוף אחר בני ישראל, לכן נענשו כמו  מכיון

שכן אתן שסייעתן לבעליכן לטובה, על אחת כמה וכמה  המצרים. כל
שהרי אמרו רבותינו: "מרובה מידה טובה ממידת  ,ששכרכן כפול ומכופל
 "פןרענןת פי חמש מאות

ה יתבאר יפה מדוע בחרה מרים לשבח את הקדוש ברוך הוא דווקא על ובז
כי בכך התכוונה לעודד את הנשים על הזכות  -שסוס ורוכבו רמה בים  כך

 .שנפלה בחלקן הנפלאה

ועל כך אמר שלמה המלך )שיר השירים א'(: "לסוסתי ברכבי פרעה דמיתיך 
כוונת שלמה וכי חסר למה לדמות את האשה, רק לסוסה? אלא  ."רעיתי

שהגיע לסוס פרעה על שסייע לרוכבו לרעה, למדנו כמה  המלך: מהעונש
 שכר מגיע לנשים שמסייעות לבעליהן לטובה.

כאשר הבעל עוסק בתורה, האשה מקבלת שכר מושלם  -וכבת האר"י הקדוש
כבעלה, ואינה מחסירה מהשכר המגיע לו. כדוגמת נר שדולק, ככל שידליקו 

 א שכר לימוד התורה.כך הו -ממנו לא יחסר

שבת שלום.

 

 

 'השגחת עמלי תורה'

, וכידוע פרשת המןהנה אחת הפרשיות המיוחדות שבפרשתינו היא 
יחסרו  ומפורסם שכל הקורא אותה בכל יום פרשת המן מובטח לו שלא

 מזונותיו )פרישה או"ח סי' א ס"ק יד בשם הירושלמי(

ת ְוֶתן ָשָמה ְמֹלא ָהֹעֶמר ָמן וה' ית' מצוה את משה )טז, לג(  ח ִצְנֶצנֶת ַאחַּ "קַּ
נַּח ֹאתֹו ִלְפֵני ה' ְלִמְשֶמֶרת ְלֹדֹרֵתיֶכם" , וברש"י הביא המדרש שבימי ירמיהו, ְוהַּ

סקים בתורה? והם אומרים היאך שהיה ירמיהו מוכיחם למה אין אתם עו
הוציא להם ירמיהו צנצנת נניח מלאכתינו ונעסוק בתורה, מהיכן נתפרנס? 

הרבה שלוחים יש לו למקום  המן ואמר להם: ראו, בזה נתפרנסו אבותיכם,
 להכין מזון ליריאיו!

כתב שזה הטעם שציוה ה' להניח צנצנת הָמן למשמרת,  "העמק דבר"וב
ה מסייע למי שמוסר נפשו לשקידת התורה, כי להראות לדורות שהקב"

השגחתו הפרטית ישנה בכל דור לאלו המוסרים נפש על התורה, שלא יהיו 
 הוא עסק הפרנסה! -להם מפריעים לשקידה, ומסירים מהם "עול דרך ארץ"

זצ"ל, שתמיד היה רבי זונדל מסלנט  תולדות הגאון הצדיקוכך מובא בספר 
זהיר להם על מידת הביטחון והחיזוק לתורה, חוזר לנכדיו ולתלמידיו, ומ

כל מי שיושב ולומד תורה, ואיננו דואג לפרנסתו, ויש לו אמונה  והיה אומר:
וביטחון חזקים בה' הזן ומפרנס לכל, מובטחת לו פרנסתו בכל אופן, ואפילו 

 שיפלו דינרי זהב מכתלי ביתו...

בהסכמה  אולם ההבטחה היא דוקא כשמקבל על עצמו עול תורה באמת
תקיפה שלא יתרפה ממנה בשום אופן, וביחד עם ביטחון חזק בה' יזכה 

 להתפרנס בהשגחה מיוחדת מאת ה' ית'.

)ח"א עמ' קע"ט(  "משנת ר' אהרן" להרה"ג רבי אהרן קוטלרוכן כת' בספר 
שאם אדם מקבל על עצמו עול תורה בהסכמה תקיפה והחלטה חזקה שלא 
למוש מאוהל תורה ויעבור עליו ויהי מה והוא לא ישנה דרכו, וכל רוחות 
שבעולם לא יזיזוהו ממקומו, אזי יסתדרו הדברים מלמעלה, שתתקיים 

 הסכמתו ויצליח דרכו!

ר אמנם אם חלילה הסכמתו רפויה, על זה נא ִפיָת ְביֹום ָצָרה צַּ מר "ִהְתרַּ
לעמוד ביום  ֹכֶחָכה", ואמרו חז"ל כל המרפה עצמו מדברי תורה, אין בו כח

צרה )ברכות סג.(, היינו שאם הקבלה היא ברפיון, אזי מתגברים הנסיונות 
 הקשים, ואין לו כח לעמוד בהם! עד כאן.

על מסכת אבות  חיים""רוח בספרו  רבינו חיים מוואלוז'יןועל דרך זה ביאר 
)פ"ה מ"ה(, גבי עשרה ניסים שנעשו לאבותינו בבית המקדש, ואחד מהם 

, וזה לשונו: שהנה לא ימנע שלא כיבו הגשמים האש של עצי המערכה
מהקב"ה שלא להוריד גשם במקום עצי המערכה, אבל הקב"ה הוריד הגשם 

ם הקבוע ללמדינו כי האדבמקום עצי המערכה, ובכל זאת הם לא כיבוהו, 
ע מפני כל, ועם כל הסיבות שיפריעוהו, בכל זאת על מקומו  בעבודה, לא ִישַּ

 יעמוד!

וממשיך שם: והנה טענות רוב העולם בזמנינו, שאינם יכולים לעסוק בתורה 
רק שיהיה בטוח בה'  והוא טעות גמורה!מחמת הדאגה וטרדת הפרנסה, 

, לפרנסההם רמז  םהגשמיויוכל לעסוק בתורה, וזה רמוז ג"כ בנאמר כי 

שהגשמים היינו הפרנסה, לא יהיה לך מזה , ולכן אמר לתורההוא רמז  האשו
 ודברי פי חכם חן.ח"ו שום ביטול ו"כיבוי" לעסק התורה שנקראת אש! 

על ההשגחה המופלאה לעמלי  "אוצרותיהם אמלא"סיפור נפלא מובא בספר 
 התורה:

רבי חכמי תימן, הגאון לפני כתשעים שנה התגורר בירושלים אחד מזקני 
זצ׳׳ל, שעלה לארץ ישראל בשנת תרנ"א. הוא היה עני מרוד  אברהם אלנדאף

ממש, והיה אוכל מלחמה של תורה ומֵמיָמה שתה כפשוטו... כאשר נוסד בית 
הדין לעדת התימנים הוא נקרא לשמש כחבר בית הדין, ומתוקף תפקידו זכה 

רבי יוסף חיים ן הגאון לקשרי תורה והלכה ולקרבה וחיבה יתירה ממר
 זצ״ל, רבה של ירושלים. זוננפלד

 הם היו יושבים מידי פעם בהרכבי בית דין, ומשוחחים רבות בדברי תורה
 וענייני השעה.

באחד הבקרים, בעשרת ימי תשובה, בעת שישב בחדרו ולמד, נכנסה אליו 
 רעייתו הרבנית והתאוננה: "הנה עוד מעט חוזרים הילדים מהתלמוד תורה,
ופשוט אין לי מה להכין עבורם, הבית ריק״. רבי אברהם הרגיעה: "אל דאגה! 

ועד הצהרים בודאי יבוא אוכל עד פתח אני משליך יהבי על ה' יתברך, 
 ביתנו״.

כדי לא להטריד את בעלה מלימודו, החליטה רעייתו לפנות אל השכן רבי 
ה הכללית, יוסף חיים זוננפלד, שבין היתר היה גם ממונה על קופת הצדק

 בכדי להתייעץ מה עושים במקרה כזה.

הרבנית סיפרה לרב את מצוקתה, וכתגובה לכך ְשָאָלה: ״ומה אומר בעלך על 
 העניין?'׳.

"הוא טוען כי הוא פטור מחובת השתדלות, וליבו סמוך ובטוח על ה' יתברך 
 השיבה הרבנית. -שיזמין לו ה' את מזונו עד הצהריים״ 

 "אכן המתיני מעט, והתייצבו וראו את ישועת הֵשם"."אם כך״ הורה הרב, 

כשחזרה הביתה לאחר כמחצית השעה או שעה, ראתה הרבנית כי על 
 השולחן במטבח מונחים עופות שחוטים ובנוסף סך כסף מכובד והגון.

 היא השתוממה מהיכן הגיע כל זה, ובעלה השיב לה בפשטות:

מישוב מרוחק בארץ, ובידו  "לפני דקות אחדות דפק כאן יהודי יקר שהגיע
שני תרנגולים. הוא טען כי קרובת משפחתו מתקשה בלידתה, ובשל כך 
הביא את העופות הללו כדי שאשחטם עבורו בברכה, וזכות המצוה תעמוד 
לה לרפואתה. עשיתי כמצותו, וכשסיימתי השאיר האיש את העופות אצלי, 

השולחן סך כסף, ואמר כדי שאעשה עימן כטוב בעיני, ובנוסף הניח כאן על 
 ויהי לפלא!שאמסור זאת לצדקה לנזקקים". 

הנה כי כן, ה' ית' זן ומפרנס בהשגחה מיוחדת את עמלי התורה, ופרנסתם 
 לחם מן השמים כביכול. - "אוכלי המן"היא בבחינת 

אמן יתן ה' שנזכה לתמוך בלומדי תורה, ויהיה חלקינו עימהם בזה ובבא, 
 .ואמן

 .ומבורךשבת שלום 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ברק כהן שליט"א, מח"ס שו"ת 'דברי ברק' דיין הרבה

 

 הרב אהרון קצין -השקפה יהודית 

 

 

 , לרפואת דוד כהן בן יקוט הי"וחברי הקהילהלהצלחת 



 'השקעה מולידה התקשרות'
לַּח  ְיִהי ְבשַּ ְרֹעה ֶאת ָהָעם ְוֹלא ָנָחם ֱאֹלקים ֶדֶרְך ֶאֶרץ הפרשה פותחת "וַּ פַּ

ר ֱאֹלִהים ֶפן ִיָנֵחם ָהָעם ִבְרֹאָתם ִמְלָחָמה  ְפִלְשִתים ִכי ָקרֹוב הּוא ִכי ָאמַּ
 ְוָשבּו ִמְצָרְיָמה".

 ולכאורה , המילה "כי" אינה במקומה.

רך נחה את ישראל בדרך הקצרה לארץ דהאם רוצים לומר כי ה' לא 
 ארץ פלשתים מחמת המלחמה. היה צריך לומר "אף כי קרוב הוא".

ויש לבאר כי אכן הקירבה היא הסיבה שה' לא הנחה אותם בדרך 
 הקצרה.

 אנו נוטים לייחס חשיבות לדבר לפי ההשקעה שלנו בדבר.

למשל מכונית אינה נמדדת לפי שווי חלקיה אלא לפי מחירה. ככל 
את הרכב, כך הרכב יהיה שווה יותר שנצטרך לעבוד קשה יותר לקנות 

 בעינינו )לפחות בתחילה(.

דבר שלא מצריך  ממילא, כיוון שהאדם מעריך את הדבר לפי ההשקעה,
 השקעה, אינו מוערך.

 המשפט השגור בפי ההמון אומר "כסף שבא בקלות, הולך בקלות". 

מחקר שפורסם בהולנד טען כי הסיכוי של זוכי הלוטו לפשוט רגל הוא 
 מהאדם הממוצע. כפול

מחקרים שפורסמו הוכיחו כי האנשים שזכו בלוטו לא הפכו  כמו כן,
 מאושרים יותר. ובחלקם הגדול הפכו להרבה פחות מאושרים.

ה' יודע כי אם ישראל יכנסו ישירות לארץ ישראל במהירות ללא מאמץ, 
הם לא יעריכו את הארץ כלל. ובכל קושי קטן, יסוגו וישובו במהירות 

 .למצרים

לפיכך סובב אותם ה' דרך המדבר. על מנת שיתאמצו מעט להיכנס 
 לארץ ולא תבוא להם בקלות.

"רבי שמעון בן יוחאי אומר ג' מתנות טובות נתן הקב"ה  -וכך למדנו
לישראל, וכולם לא נתנם כי אם על ידי יסורין ואלו הן, תורה וארץ 

 ישראל ועולם הבא".

 קיבלנו ולא נוותר עליו בקלות.מטרת היסורים, שנדע להעריך את מה ש

המציאות מוכיחה כי ככל שהאדם משקיע בדבר הוא מתקשר אליו 
 וקשה עליו להיפרד ממנו. 

אם ניקח כדוגמא אדם שמחזיק מכונית לאורך שנים. מתחילה הוא שמר 
עליה מכל משמר והשקיע בה תיקונים כאלה ואחרים. שיפר אותה 
הוסיף לה אביזרים. ברור שהוא יתקשה להיפרד ממנה. בוודאי יותר 

 ממי שלא שמר על מכוניתו. 

ון התפיסה הרווחת היא כי מי שאוהב את הרכב שומר עליו. אך זה נכ
חלקית. החלק הנוסף הוא שהכל שהאדם שומר על רכבו הוא יותר 

 ויותר אוהב אותו.

וכך הדבר גם בזוגיות. ככל שהאדם ישקיע יותר בזוגיות, הוא יתקשה 
 לוותר עליה.

 לא מזמן נישאו זוג חסידי.

 הזוג הכיר בשידוך. ונפגש רק פעמיים טרם האירוסין.

הסרטן. משפחת החתן  בין האירוסין לחתונה חלתה הכלה במחלת
ביקשה ממנו לבטל את השידוך. ואף הכלה הצטרפה לבקשה. החתן לא 
שמע לבקשות וליווה את הכלה במשך שלוש שנים מאתגרות עד 

 שהבריאה ממחלתה.

במהלך החתונה כבר ניכר כי הקשר הנפשי של החתן והכלה הוא ברמה 
כלל  גבוהה מאוד. למרות שהם לא נגעו זה בזה מעולם ולא נפגשו

 פגישה זוגית. 

אך ההשקעה שהשקיע החתן וההמתנה שלו להבראתה גרמה לכך 
 שהקשר הנפשי שלהם התהדק.

אם רק נעריך את הדברים ונשקיע בהם, נוכל לראות את שווים 
 האמיתי.

 שבת שלום ומבורך 
.8648080250לייעוץ וסיוע ניתן להתקשר 

 
 

 

 

 
 

 

 'משולחן בית הדין'
: אבי הוא ספק אביזרי דקורציה לחתונות ואירועים. בחתונה  שאלה

 שנערכה באולמי תפארת הוא סיפק מנורות יחודיות למרכזי שולחן.

ין. לפיכך הודיע אבי ועדהמנורות יקרות ומצריכות טיפול זהיר 
עובדיו יכולים וצרים כי אסור להם לגעת במנורות. רק הוא ללמ

 להניחם ולהסירם.

לקראת סוף החתונה, אחד המלצרים הוריד את המנורה בשעת פינוי 
 השולחן. ושבר אותה. האם המלצר חייב בתשלום?

מידה והשאלה היתה על מלצר שחלק מתפקידו הוא ב: תשובה
המנורות, ותוך כדי עבודתו שבר את המנורה, היה מקום להסיר את 

 לדיון האם הדבר נעשה בפשיעה או באונס.

הדבר מתפקידו והוא הוזהר על כך, דינו ככל אדם  איןאמנם, כאשר 
המזיק. וכמופיע בשולחן ערוך חושן משפט סימן שעח סעיף א 
שציטט את לשון הרמב"ם כי אדם מועד לעולם בין אם הזיק במזיד 

 ין באונס.וב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חידה
 

 באיזה מדבר הלכו בני ישראל אחרי. 1

 ? קריעת ים סוף

ביטויים שונים  5מצא בשירת הים . 2

 .שמציינים פחד

עיין ברשי וציין מה שם בנה של מרים . 3

 ?ומה שם בעלה

 3וחמושים עלו ב"י מארץ מצרים." ציין ". 4

 פירושים למלה חמושים. )רש"י(

על איזה פסוק מזכיר רש"י את הפתגם . 5

 מוחו?"טוב שבנחשים רצוץ את 
 

 פתרון לחידה משבוע שעבר:
 .במכת הארבה -תשובה ?באיזו מכה, חוץ מחושך, נוצר חושך ביום. 1

להרוג את רשעי ישראל מבלי שיראו  א. -תשובה ?מכת החושךבמטרות ה 2מה היו עיין ברש"י . 2

 .זהב וכלים היכן שמים המצרים כסף,המצרים במותם. ב. כדי לאפשר לישראל לראות 

מהפסוק: "ושמרתם את המצות"  -תשובה ?"מהיכן נלמד הכלל: "מצוה הבאה לידך אל תחמצנה. 3

 (טז)י"ב, 

א. הארבה: "לפניו לא היה  -תשובה ?על אילו מכות נאמר בפרשתנו שלא היה ולא יהיה כמוהם. 4

אשר כמוהו לא נהייתה וכמוהו לא  .... להבמכת בכורות: "והיתה צעקה גדו ואחריו לא יהיה". ב.

 ו( תוסיף" )י"א,

 ?על התפילין נאמר: "והיו לאות על ידך". אילו עוד מצוות נקראים בשם "אות" ומה הרמז לכך". 5

 .מילה, תפילין-ברית שבת וברית מילה. הרמז לכך במילה שבת ר"ת: שבת, -תשובה

  יצחק פרייהרב  -בניין הבית

 הרב יצחק פריי -משפטחושן 
  

  
  54:02שיעור תורה לנשים ונערות ימי שני בשעה 

 אמונה, השקפה, הבית היהודי, חינוך ועוד.  -בנושא

  

 



  חברי הקהילה שואלים
 למה נקראת השבת פרשת שירה?

השבת היא שבת מיוחדת מאד, היא נקראת על 
שם שירת הים שאנו קוראים בתורה בשבת זו, 
עם ישראל יוצאים ממצרים מגיעים למצב מאד 
לא ברור, מוקפים בחיילי מצרים שבאים להרגם, 
בחיות רעות, והים לפניהם, והם מתמלאים 

נה שלימה בקב"ה, ובבטחון מלא נכנסים אל באמו
הים, והים נקרע בפניהם שזה נס אחד מכל 
הניסים הגדולים שזכו לראות בקריעת הים, כמו 
שמפורש באריכות גדולה על הפרשה, מכח 
אמונתם הגדולה, זכו לראות אפילו הפחותים 
ביותר, אפילו השפחה, מה שלא ראה יחזקאל בן 

רצת השירה, אז ישיר בוזי במעשה מרכבה, ואז פו
 משה ובני ישראל, אשירה לה' כי גאה גאה.

בספרים הקדושים כתוב כי בכל שנה בזמן יציאת 
מצרים וכן בשאר זמנים שהיו נפלאות לישראל, 
מתגלה אותו האור שהיה באותו זמן, כלומר ביום 
ט"ו בניסן, חג הפסח, מתגלה האור הגדול של 

פסח, וכן בחג יציאת מצרים, וכן ביום שביעי של 
 השבועות.

אבל רבותינו מגלים לנו חידוש נפלא, שבשבת 
שאנו קוראים בה מעניין מסויים, גם אותם 
אורות, ואותם ההשפעות הטובות, שהיו באותו 

 דבר מתגלים עלינו, ואנו מקבלים בזה שפע גדול.

וצריכים אנו לדעת, כי כל אדם, עומד לפעמים 
מרגיש  באותו מצב, שעמדו בהם ישראל, הוא

שלא הולך לו דבר, שהכל מקיף אותו, והוא לא 
מצליח לצאת לישועה, אבל ברגע שמחזק את 
עצמו באמונה, ברגע שמתמלא בבטחון בבורא 
יתברך, אז כבר מתחילה הישועה, כי אשב בחושך 

ה' אור לי, ואז זוכה לראות את הבורא יתברך, 
 וזוכה לשיר שירה חדשה.

אנו קוראים בה אם כן שבת זו מעלתה גדולה, ש
על השירה, אבל לא שירה רגילה, שירה שהגיעה 
אחרי אמונה גדולה ובטחון שלם בבורא יתברך, 
זה מביא שמחה עצומה, לראות את המלך האהוב 
והגדול ישתבח שמו, ולכך יש לקרוא שירת הים 
בשמחה גדולה, ולשיר ולרנן לבורא יתברך, שכל 

שיר שבת היא בחינת שירה, כמו שנאמר, מזמור 
 ליום השבת, ובפרט בשבת זו.

ובגודל מעלת שירת הים ראיתי להביא מה שכתב 
רבי אליעזר פאפו זצ"ל בספרו חסד לאלפים, 
שבכל פעם שאנו אומרים שירת הים בשמחה 
מתעוררת אותה אהבה, לפדות את נפשותינו 
שלא ישטפונו המים הזדונים, ומטהרינו 

ם, מעוונותנו וחטאתינו, ושופך חמתו על הגוי
כאמור בשירה בלשון תפילה שאנו מתפללים, 
וברוב גאונך תהרוס קמך, שמרוב אהבתו אותנו, 
הקמים עלינו זה כאילו קמים עליו, תפול עליהם 
אימתה ופחד, וכשיתן לב אל דברי השירה הזאת 
ימצא בכל תיבה ותיבה מקום לשמוח, אפילו לפי 
פשטן של דברים ובפרט כשאומר מי כמוך, 

גוי גדול כמונו אשר בחר ה' בנו, יחשוב: ומי 
והבטיחנו על ידי חכמי ישראל ישראל הקדושים, 
שהאומר שירת הים בשמחה מוחלין לו על כל 
עונותיו, כמו שמבואר בזוהר הקדוש, ולמה זה 
דומה? למי שנתחייב ראשו למלכות ובאהבתו 
אותו אומר לו שמח בני ותשורר לפני בשמחה, 

ש מתוק מזה? היש ובזה הריני מוחל לך הכל, הי
אהבה עזה מזו? באמת אי אפשר שלא לשמוח 
בלבו!!! והאדם יתן אל ליבו שיעשה קצת 

התעוררות, שמחה חיצונית בקול רנה ופנים 
שוחקות כי התעוררות החיצון מעורר את הלב, 
ושמח בלבו, אמנם לא יכווין להנאתו כדי שימחלו 
לו עונותיו, אלא כדי לעשות נחת רוח לבורא 

 , שזה הרווח הגדול ביותר למי שזוכה בזה.יתברך

וכל זה כתב הרב, בכל יום ויום בשירת הים, כל 
שכן בשבת שבא מתעוררת השירה, שיש לשמוח 
יותר ויותר, וכמו שכתב החיי אדם שיקרא שירת 

 הים וירגיש בליבו, כאילו היום עבר את הים. 

ונראה בזה גודל מעלת השירה, שנהגו ישראל 
והובא בספרים לקרוא לשבת על שמה, שאין את 
זה בשאר שבתות שיקראו על שם המאורע 

 שקוראים בה. 

בשבת זו אנו קוראים גם את פרשת המן, שעליה 
אמרו רבותינו בשם הירושלמי, שכל האומר 
פרשת המן בכל יום, מובטח לו שלא יתמעטו 

קר שמבין מה שקורא, שה' הוא מזונותיו, והעי
הזן והמפרנס לכל, וההשתדלות של האדם אינה 
מביאה את הפרנסה, כי אדרבא המרבה לא 
העדיף, והממעיט לא החסיר, נבין למשל: פלוני 
עשה שעות נוספות וחבירו מיעט, ושניהם בסוף 
הרוויחו אותו דבר, כי הזן והמפרנס זה ה' יתברך 

 ו זוכה לשפע גדול.בלבד, וכשהאדם מבין זה הריה

עוד בשבוע זה יש סגולה נפלאה, לזכרון בתורה , 
מה שכתב הרב פלאג'י, שיקח יין לבן וישימו 
בארון הקודש, עד לשבת, וצריך להשתדל לקבוע 
עיתים לתורה ולהרבות בלימוד, שיהיה מה לזכור, 

  והעיקר הוא לימוד התורה ובשמחה.

 ך. שבת שלום ומבור

 

  ה למעשההלכמורנו ורבנו  -המשך
לה' על בריאת הפירות וטיב המאכלים וכיוצא בזה. 

, לבל וכן יש להיזהר לבטא את האותיות כתקנן
ויש שהמליצו לחלק כל יבלע תיבות או אותיות. 

"ברוך אתה  .1, בסדר כדלהלן:     חלקים 8ברכה ל
. "בורא מיני מזונות" 8. "אלהינו מלך העולם". 4ה'", 

או "פרי העץ" וכיוצא בזה. וכך יהיו מעשינו רצויים 
 ומתוקנים לכבוד ה' יתברך.

כ"תאנים",  פירות שמצויים בהם תולעים י.
חובה "תמרים" וכן פיצוחים כ"קשיו" וכדומה, 

קודם שבא לאוכלם ולברך  לפותחם ולבודקם היטב
שהאוכל תולעת אחת! ל"ע הריהו עובר על ליהם. ע

והרי  חמש לאוין, ]כדין חמש פעמים בשר חזיר ל"ע[.
הוא משקץ ח"ו את נפשו, ומטמא את ליבו מעבודת 

וכן מוטלת על ההורים החובה לבדוק גם ה' יתברך. 
לבניהם הקטנים. וחיוב זה מוטל עלינו בכל ימות 

לים למניהם וכן הוא הדין לענין כל סוגי העהשנה. 
"ממולאים".  -כ"חסה", "כרוב", "נענע", "עלי הגפן" 

ויש שנמנעים מחמת זאת וכן ב"תות שדה" וכדומה. 
מאכילת תאנים ועלי הגפן מחמת הקושי 

 שבבדיקתם.
ודמי ט"ו  -כדאי ומומלץ לחלק לילדים "פרסים  יא.

וכך  בשבט" לכל ילד שימצא תולעים בפירות,
יסור והחומרה שיש להחדיר להם מקטנותם את הא

וכמו כן לחנכם מקטנותם באכילת התולעים ב"מ. 
לברך על דבר ודבר בברכה יפה ברורה וזכה. ועיקר 

שרואים  החינוך בזה הוא על ידי ה"דוגמה האישית"
כשנזהרים הם מאיסור  הילדים אצל הוריהם,

התולעים, ומברכים את כל הברכות לאט, ובשפה 
 ברורה ובכוונה רבה.

יש להזהר כשקונה פירות וירקות במשך כמו כן  יב.
כל ימות השנה, לקנותם מחנות הנמצאת תחת 

המעידה שאין בפירות חשש טבל "השגחה מהודרת" 

וערלה ושביעית, ומפרישים בהם תרומות ומעשרות 
 כדת.

 כל דבר שאוכל ושותה ממנו אפילו מעט כגרגיר, יג.
ו את כל שנהנה ממנו חייב לברך עליו קודם שיאכלנ

ברכתו הראויה לו.  ואמרו חז"ל "כל הנהנה מן 
כאילו גוזל להקב"ה  –העולם הזה בלא ברכה 

אבל לגבי "ברכה אחרונה" יש ולכנסת ישראל".   
גרם,  42שהוא  - לברך רק אם אכל "כזית" מאכל

 - או שתה "רביעית" משקהדקות,  0עד  2בתוך 
 גרם בבת אחת. )עמ' רס(.  01שהיא 

, ומיני מאפה בעוגות נה היא:והברכה האחרו
 חוץ מתבשיל "אורז""על המחיה". ] –ואטריות 

ובפירות משבעת שברכתו האחרונה "בורא נפשות"[. 
ברכת "על העץ" וכו' )מעין  -מברך אחריהם  המינים
מברך ועל שאר הפירות והירקות והמשקים שלש(. 

ברכת "בורא נפשות", חוץ מהיין שמברך  -לאחריהם 
וכשהדברים נאכלו לפני ברכת גפן". אחריו "על ה

]ללא סילוק השלחן[ אין צורך לברך לאחריהם  המזון
ברכה אחרונה, כי "ברכת המזון" פוטרת כל את 
הדברים שאכלו ושתו אותם באותה הסעודה. )חזו"ע 

 שם עמ' רסא(.           
נאמר בתורתינו הקדושה "ְוִכי  א.   -  הלכות ערלה

ְלֶתם ָתֹבאּו ֶאל ָהָאֶרץ ּו ֲערַּ ֲאָכל וַּ ְעֶתם ָכל ֵעץ מַּ ְנטַּ
ָעְרָלתֹו ֶאת ִפְריֹו ָשֹלש ָשִנים ִיְהֶיה ָלֶכם ֲעֵרִלים ֹלא 
ֵיָאֵכל".  וערלה נוהגת בכל מקום ובכל זמן, בין בשל 
ישראל, ובין בשל עובד כוכבים, אלא שבשל ארץ 
ישראל היא מן התורה, ובחוצה לארץ הלכה למשה 

 "ד סימן רצ"ד ס"ח(.מסיני. )שו"ע יו
כל הנוטע עץ מאכל, מונה לו ג' שנים מעת  ב.

נטיעתו, וכל הפירות שיהיו בו בתוך ג' שנים אסורין 
באכילה ובהנאה לעולם, בין עיקר הפרי בין 

 הגרעינים ובין הקליפות. )שו"ע שם ס"א(.
הענפים והעלים מותרים משום ערלה. ולכן אין  ג.

איסור ערלה נוהג בלולבים בהדסים ובערבות וכדו'. 

וכן הפרחים הנטועים לנוי או לריח טוב אין בהם 
 איסור ערלה, ומותרים הם מיד. )שו"ע שם ס"ב(.

שלש  שנים הללו אינם נמנים מיום ליום, אלא  ד.
הולכים בהם אחר שנות העולם שהוא מתחיל 
מתשרי. כיצד: נטע מקודם ט"ז באב )תשס"א(, 

יום עד ר"ח תשרי, כיון שהגיע  22שנשארו עדיין 
ר"ח תשרי )תשס"ב( עלתה לה שנה, ומונה עוד שתי 
שנים. ולאחר ר"ח תשרי של שנה הרביעית 
)תשס"ד(, כל הפירות שיחנטו בו קודם ט"ו בשבט 
)תשס"ד( יש להם גם כן דין ערלה, אע"פ שנגמרים 

ואסורים הם באכילה ובהנאה. והנחנטים בו  אח"כ,
עד ט"ו בשבט של שנה  -מט"ו בשבט )תשס"ד( 

החמישית )תשס"ה(, נקראים "נטע רבעי", ומותרים 
הם כיום באכילה בכל מקום, ]לאחר שפודה את 
קדושתם על מטבע של פרוטה[. ולאחר ט"ו בשבט 
של שנה החמישית )תשס"ה( הם חולין גמורים. 

. ]ומיהו אם נטע מיום ט"ז אב )שו"ע שם ס"ד(
)תשס"א( ואילך, מונה מראש חדש תשרי )תשס"ב( ג' 
שנים שלמות. ולאחר ר"ח תשרי של שנה רביעית 
)תשס"ה(, מסתיימות שנות הערלה, ואינו צריך 
להמתין עד ט"ו בשבט. )שם ס"ה ע"ש. וחזו"ע שם 

 עמ' יג([.
אילן שעברו עליו יותר משלש שנים, ולאחר מכן  ו.

אותו ממקום גידולו והוליכו למקום אחר,  עקר
אומדים אותו אם היה יכול לחיות בעפר הראשון 
שבא עמו בלא תוספת עפר אחר, הרי זה כנטוע 
במקומו ופטור מהערלה. ואם לאו, חייב. )שו"ע שם 

 סי"ט(.
והקונה שתילים של עצי פרי ממשתלה, ורוצה 
להעבירם לגינתו, עליו לעשות שאלת חכם בנוגע 

פן העברת השתילים ממקום למקום, כדי לדעת לאו
ממתי למנות את שנות הערלה. )עיין יב"א ח"י יו"ד 

 סימן לג(.

  

 הרב גדעון מזרחי 


