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ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלקים דרך ארץ  
פלשתים כי קרוב הוא כי אמר אלקים פן ינחם העם  

 )יג, יז(בראותם מלחמה ושבו מצרימה 
דרך   בפשטות מפרשים שהכל טעם אחד, למה לא נחם אלקים

ארץ פלשתים, מפני שהוא קרוב ונוח לשוב מצרים, על כן אמר 
אלקים שמא יתחרטו בראותם מלחמה ושבו מצרימה, ומפאת כן 
הוליכם דרך המדבר. אמנם כבר דקדקו בזה, כי לפי זה היה יותר נכון 
לומר 'כי קרוב הוא ואמר אלקים פן ינחם העם', שכן מאומרו מלת 

שני טעמים נפרדים, א' כי קרוב הוא,  'כי' פעמיים נראה שיש כאן 
 . )עי' פי' רמב"ן(ושוב טעם שני, כי אמר אלקים וגו' 

שאמרו, כי קרוב הוא, למה לא הביאן    )ריש בשלח(ויעויין במכילתא 
הקב"ה דרך פשוטה לארץ ישראל אלא דרך המדבר, אמר הקב"ה אם 
אני מביא עכשיו את ישראל לארץ מיד מחזיקים אדם בשדהו ואדם  

רמו והן בטלים מן התורה, אקיפם במדבר ארבעים שנה שיהיו בכ
אוכלין מן ושותין מי הבאר והתורה נבללת בגופן, מכאן היה רבי  
שמעון אומר לא ניתנה התורה לדרוש אלא לאוכלי המן, ושוין להם 
אוכלי תרומה, ע"כ, ונראה מזה שחז"ל אכן מחלקים את הפסוק  

עם בפני עצמו, אשר לכן ומפרשים מה שנאמר 'כי קרוב הוא' לט
סיבבם הקב"ה במדבר ולא הביאם תיכף לא"י, כי קרוב הוא, ואם  
יכנסו תיכף לארץ ויתחילו להתעסק בצרכי עולם הזה, איש תחת 
גפנו ואיש תחת תאנתו, ויהיה כ"א חורש בשעת חרישה וזורע בשעת 

, לפיכך השהה אותם במדבר )עי' ברכות לה:(זריעה, תורה מה תהא עליה 
שנה, שיאכלו מן וישתו מי באר, כדי שיהיו פנויים לקנות התורה  מ'

 כיאות. 
ודברים אלו המה מוסר השכל ולימוד גדול לדורות, שראשית  
כניסת האדם לעול החיים, טרם יתחיל לעסוק לפרנסתו, לסדר א"ע  
בסידורו הגשמי, צריך לקנות תחילה שלימות בתורה ויראת שמים, 

מת יהיה פנוי לגמרי מטרדות עולם הזה על ידי שבמשך תקופה מסויי
ובלבוליו, וכל חפצו וחשקו ומגמתו יהיו אז רק בתורה ועבודת ה', על 

ידי זה תהיה התורה נבללת בגופו, להיות עצם מעצמיו, וממילא יהיה  
לה קיום אצלו לכל ימי חייו, לנהל חיים של תורה, גם אם ביום מן 

מ"ד להביא טרף לביתו. הימים ההכרח יאלצו לצאת מבין כותלי ביה
ואל ידאג מנין יתפרנס אח"כ, כי עינינו רואות שדוקא בזכות ]

אמונתם ובטחונם של ישראל ביציאת מצרים זכו לקריעת ים סוף, 
כדאי היא האמונה שהאמינו בי שאקרע  )בשלח ג(כדאיתא במכילתא 

להם את הים, שלא אמרו למשה היאך אנו יוצאים במדבר שאין 
בידינו מחיה לדרך אלא האמינו והלכו אחרי משה, עליהם מפורש  

זכרתי לך חסד נעוריך וגו' לכתך אחרי במדבר  )ירמיה ב, ב(בקבלה 
שלימות בארץ לא זרועה, ככה בכל אדם, על ידי בטחונו בה', לקנות 

נפשו עד שלא סידר שדהו וכרמו, בזכות זה יזכה לפרנסה שהיא  
 . )עי' פסחים קיח.([ כקריעת י"ס 

וזהו כוונת ר"ש לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן ושוין להן  
אוכלי תרומה, היינו שהתורה נקנית לאנשים שאינם טרודים 

ה  )שמיט ז"ל  הרמב"םלמחייתם, כדוגמת הכהנים בני לוי, וכמו שכתב 

לא שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש מכל באי העולם   ויובל יג, יג(
אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להיבדל לעמוד לפני ה' לשרתו 
ולעובדו לדעה את ה', ופרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים אשר 
ביקשו בני האדם, הרי זה נתקדש קודש קדשים, ויהיה ה' חלקו 

ולמים, ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו ונחלתו לעולם ולעולמי ע
 כמו שזכה לכהנים וללוים, עכ"ל. 

ומכאן מקור נאמן למה שהונהג אצל אבותינו מאז לגדל את  
צעירי הצאן בתלמודי תורה וישיבות, וצעירי האברכים בכוללים, 
קודם שיוטל עליהם עול פרנסה ודרך ארץ, כדי שיהיה לבם 

תורה, עד שתהא נבללת בגופן. וזה  ומחשבתם פנויים לגמרי לעסק ה 
יסוד גדול בחינוך הבנים וסידורם, שאף מי שרוצה ללמד את בנו  
אומנות, שיוכל להתפרנס ממעשי ידיו, ישתדל שיהיה פנוי תחילה 
 לזמן מה מכל טרדות העולם והבליו, לעסוק אז בתורה כראוי וכיאות. 
ת  וביותר אותם בני תורה אשר תורתם אומנתם, וחפצים לזכו

בכתרה של תורה, צריך להסיר מהם כל הטרדות והמניעות 
האפשריים, שיהיו בבחי' אוכלי המן, כדי שיוכלו להתמסר לגמרי  

זצ"ל אמרם ז"ל ריש   החסיד יעב"ץללימוד התורה, כמו שפירש 
והעמידו תלמידים הרבה, כלומר תעמידום על  )א, א(מסכת אבות 

ממונו של  סחים קיט.()פע"ד אמרם ]עמדם ותספקו להם כל צרכיהם 
כדי שיהיו פנויים ללמוד תורה, ופי' הרבה  [אדם מעמידו על רגליו

פרשת בשלח תשפ"ג    



היינו שיחזיקו אותם לזמן רב ובממון הרבה, כדי שיוכלו לגדול 
לתלמידי חכמים מופלגים, כי רק באופן זה אפשר לקנות התורה  

 כראוי, להיות מדורשיה ומוסריה לדורות הבאים. 
לתא, שלא די שתיכנס התורה לשכלו  ויש לדקדק מלשון המכי]

ולנשמתו של אדם, ותהיה נבללת 'במוחו' או 'בלבו', אלא צריך 
שתהא נבללת 'בגופו', היינו בכל איברי הגוף, שכולן יאירו במאור 
התורה, אז תתקיים אצלו, משא"כ אם לא תיכנס אל תוך הגוף, והגוף 

וכן  -ם ח"ו יעשה את שלו, בניגוד לתורה שלמד, לא יהיה לתורה קיו
זצ"ל הטעם שבזמנינו אין גדלים כל כך  משאץשמעתי מכ"ק הגה"צ 

בתורה בעוה"ר, זה בגלל שהתורה אינה נבלעת בדם, "עס גייט נישט 
ודומה לזה פירשו מה דאיתא בגמ'  -אריין די תורה אין די בלוט" 

הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם, מאי טעמא, יום  )פסחים סח:(
ורה הוא, לכאורה איפכא מסתברא, מאחר שהוא יום שניתנה בו ת

קבלת התורה, היה יותר נכון שיהיה כולו רוחני, כולו לה', רק הענין 
הוא על דרך האמור, כי עבור קיום התורה כראוי מן ההכרח לשתף 

 . [גם את הגוף, שאף הוא יהיה שמח ומאושר בשמחת התורה 
לקים דרך  וזה הוא הטעם הראשון שאמר הכתוב, 'ולא נחם א

כי קרוב הוא', כמבואר כי לא רצה הקב"ה שיפנו   -ארץ פלשתים 

תיכף לעסק המחיה והכלכלה, אלא יהיו מקודם במדבר כשהם  
אוכלים מן ושותים מי באר, ללא צורך לדאוג לבגדים ולבית דירה, 

 כדי שיהיו פנויים לעסוק בתורה כראוי, באופן שתהיה נבללת בגופן.
לא הביאן הקב"ה דרך פשוטה לארץ  ואח"כ אמר טעם נוסף ש

'כי אמר אלקים פן ינחם העם   -ישראל, רק דרך המדבר ים סוף 
בראותם מלחמה ושבו מצרימה', היינו כי רצה הקב"ה ללמדם אמונה  
ובטחון ע"י קריעת ים סוף וסיפוק צרכיהם במדבר ארבעים שנה, כדי 

למדו שיוכלו לעמוד בנסיונותיהם, כי בלי אמונה ובטחון גם אם י
תורה לא יוכלו לעמוד בנסיונות ח"ו, שכן אמונה ובטחון מוכרחים  
ביותר לעבודת ה', הן עבור קביעות עתים לתורה, לעסוק בה במנוחת 
הנפש, והן עבור משא ומתן באמונה, להימנע מאיסורי ריבית ואונאה  
וגזל, וכיוצא, וגם לקיים מצות צדקה, ולשמור שבת כהלכתה, וביחוד 

, שיהא  )שמות כ, ט(ועשית כל מלאכתך  )מכילתא יתרו ט("ל מה שאמרו חז
בעיניך כאילו כל מלאכתך עשויה, הנה זה שייך רק אם יודע ומאמין 

)דה"י א כט, שהכל נעשה על ידי השי"ת, כי ממך הכל ומידך נתנו לך 

 . )עי' להלן פר' ויקהל עמ' (, והינו סמוך ובוטח עליו (יד
וזה הוא יסוד כל הפרשה, לימוד האמונה והבטחון בהקב"ה מכח  

 ניסי קריעת ים סוף וירידת המן, שהכל הוא רק מאתו ית'. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 נחמדיםם דברישלב צריך לעל בטחון הרוצה לעורר 

ר' משה מו"ר הגה"צ כפעם בפעם באמצע ה'שמועס' היה 
אומר דברי צחות, ופעם סיפר שבחור אחד שאל זצ"ל  שניידער

אותו למה הוא נוהג כך, והשיב לו שהוא מתנהג כמו 'רופא', 
מרה מאוד, היא מצפה אותה  שכאשר צריך ליתן לחולה תרופה

בשוקולד וכיו"ב שעל ידי זה יתרצה החולה ליקח את התרופה 
ולהתרפא על ידה, וכמו כן הוא ב'מוסר שמועס', שאם ידבר באופן 
של נתינת מוסר בודאי לא יועיל, כי לפעמים הדברים קשים או 
מפחידים ואינם מתיישבים על הלב, אבל כאשר מערב בזה דברי 

מתקבלים הדברים יותר. ואמר אז שזהו המכוון  צחות וכדומה
, היינו שמי שרוצה "והבוטח בה' חסד יסובבנו")תהלים לב, י( בכתוב 

בטחון בה', או בשאר עניני קדושה, מוטל  לעורר אחרים בענין
עליו לסובב ולצפות את דברי ה"דין" שבדבריו ב"חסד", כלומר: 

 בדיבורים מושכים ונחמדים...
 צריכים תדיר לדבר בדברי אמונה

  זצ"ל  הג"ר שמחה זיסל מקעלםבשם  מו"ר זצ"ל היה אומר עוד 
, מפיהם"  "אבדה האמונה ונכרתה)ירמיה ז, כח( שפירש את לשון הכתוב 

שעל ידי ש"נכרתה מפיהם", כלומר שאינם מדברים בעניני אמונה, זה  
גרם ש"אבדה האמונה" מהם לגמרי, כי בכדי להיות מאמינים צריכים  

:  זי"ע  הרה"ק מקאברין לדבר תדיר דברי אמונה ]וכפי שאמר 
על  בר", איך אבוא לכלל אמונה פנימית, "כי אדבר"כי אד -"האמנתי 

 ידי שאדבר תמיד דיבורי אמונה[. 
 היא מציאותו של הבורא היחידההמציאות האמיתית 

'אין צור )ש"א ב, ב( על הפסוק זצ"ל אמר  הגרא"א דסלרמו"ר 
', והיה אומר 'אין צייר כאלקינו( .)ברכות יכאלקינו', דרשו חז"ל 

שהפירוש הוא, כי צייר אומן ביכולתו להטעות את 'חוש הראיה', 

דהיינו שהעומד מרחוק ורואה בציורו דמות אדם יכול לטעות 
ולחשוב שזהו אכן אדם חי, אמנם את 'חוש המישוש' אין 
ביכולתו להטעות, שהרי כשמתקרבים לציור וממששים אותו 

הקב"ה ברא את העולם רואים בחוש שזהו בסך הכל ציור, אבל 
הזה ונתן כביכול מקום להטעות גם את 'חוש המישוש', 

זה שממששים את העולם הזה הגשמי, ונראה שזהו אמת, אבל 
 איננו אלא דמיון.

, במאמרו של )ח"ב עמ' תד( 'ספר הזכרון לבעל המכתב מאליהו'וב
הרב דוד כץ, כתוב: שעל נקודה זו סבבה גם השיחה הראשונה של 

בבואו לכהן כמשגיח בישיבת פוניבז', והשיחה  זצ"ל הרב דסלר
"הצייר האמן הזאת הכתה גלים. וראה שם את אופן הביאור: 

מצייר לנו ציור הבא לשכנע את 'חוש הראות'. הוא מצייר לנו 
, אך כאשר מתקרבים אל הציור רואים שאין זה אלא 'תרנגול'

שר ביותר, 'דימוי' של תרנגול. אבל אם נמצא צייר 'רב אמן', מוכ
יוכל לשוות לנגד עינינו תרנגול שגם כשנגיע קרוב קרוב אל 
הציור לא נבחין, ונחשוב שלפנינו תרנגול אמיתי. אבל גם הצייר 
רב האמן יכול להטעות רק את 'חוש הראות', אבל לעולם לא את 
'חוש המישוש', וכשנמשש את הציור ניווכח כי זה רק ציור ולא 

אמן, ומצייר לנו ציור המטעה גם את  יותר. אולם הבורא הוא רב
 'חוש המישוש'. אנו מדומים כאילו אנו נמצאים בעולם אמיתי

 'האמת כלפי כי יחסית', 'אמת אלא אינו זה כל אבל קיים,
האבסולוטית' אין כאן מציאות כלל. זהו רק ציור ודימוי. 

המציאות האמיתית והאמת האמיתית היא מציאותו של הבורא. "
הוא האמת, הוא הקיים, הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו 

. לא בכדי אמרו האומרים, חסידים ואנשי מעשה: לא )ב"ר סח, ט(
 אלא ברא אין מאין!". ע"כ. -ברא הבורא יש מאין 

 רק מי שלבו עקום יתלה עצמו בטעות 'לשון'
 זצ"ל הסבא מסלבודקאבשם זצ"ל  הגרא"אמו"ר  אמרעוד 

נעשה אדם בצלמנו  "ויאמר אלקים)בראשית א, כו( על הפסוק 
כדמותנו", וברש"י: ענוותנותו של הקב"ה למדנו מכאן, לפי 
שהאדם בדמות המלאכים ויתקנאו בו, לפיכך נמלך בהם וכו'. 
ואף על פי שלא סייעוהו ביצירתו, ויש מקום למינים לרדות, לא 
נמנע הכתוב מללמד דרך ארץ ומידת ענוה שיהא הגדול נמלך 

כי רואים מכאן דבר נפלא, ע"כ.  ונוטל רשות מן הקטן וכו'.
שכל כך חשובים בעיניו יתברך עניני המידות, עד שהוא מוכן 

 ויאמינו בה'

 ענייני אמונה ובטחון בה' 
ההכרה במציאותו יתברך והכל ממנו לטובה 



להניח מקום למינים לטעות, העיקר ללמד את הבריות מידות 
 טובות.

והוסיף וביאר, שעומק הענין הוא כך: האדם הישר לעולם 
יבין  -לא יטעה מפני לשון כזו או אחרת, כי אם לבו ישר 

ון נכתב לשון כזה ללמד איזה דבר, ורק מי שלבו מעצמו שבמכו
מעוקם ומקולקל, הוא 'יתלה' את עצמו בטעות הלשון, 'ויתרץ' 

"המידות את מעשיו המקולקלים בטעות הלשון הזאת. ובלשונו: 
הרעות הם הסיבות לטעויות, ואין הטעויות סיבה למידות 

 .הרעות"
 עוה"ז תאוותב יםשמשוחדפני מהכופרים אינם מאמינים 

והנה באמת יסודי הדברים מבוארים באריכות גדולה בסוף 
)דוגמאות הי"ד  ןארמעסאאלחנן וור'  ק"המהג קובץ הערותספר 

, ותוכן דבריו שם, שבעצם כל הבריאה מעידה לביאורי האגדות סי' א'(
בעצמה שהשי"ת הוא הבורא והוא השליט, וכל אדם בעל שכל 

עת כלל רעיון אחר, וכפי מבין שאי אפשר להעלות על הד
שאין אדם שיעלה על הדעת )שער היחוד פ"ו(  חובת הלבבותבשכתב 

יצטיירו מעצמם צורת  -כי כאשר תשפך קסת הסופר על הקלף 
האותיות והתיבות, עיין שם. ומעתה, איך קרה כזאת שישנם 

אין זה אלא משום שלבם משוחד  ,'חוקרים' שאינם מבינים זאת
מתאוות העולם הזה, ורצונם לילך אחר תאוות לבם, וזהו הדבר 
שמונע מהם לראות את האמת. והלא דברים קל וחומר, אם 
שוחד של פרוטה קלה יכולה לעוור עיני 'חכמים' אמיתיים, כל 
שכן ששוחד של תאוות ותענוגי העולם מעוורים את עיני 

 'חוקרי' בשר ודם.
 האמת וגוברים על השכלב מטים מן הלות תאו

: (:)ברכות יבמה שדרשו חז"ל  הי"ד הג"ר אלחנןובזה מבאר שם 
, ומקשה על זה: "לכאורה זו מינות -'ולא תתורו אחרי לבבכם' 

, ומקום משכן הדעת 'מקלקול הדעת והשכל'סיבת המינות הוא 
, ואם כן היה ראוי להזהיר: ולא 'לב'בולא  'בראש'באדם הוא 

". אמנם המכוון הוא, כי באמת 'אחרי דעתכם וראשכם'תתורו 
מצד השכל יכול כל האדם לקלוט את האמת, אלא שהתאוות 
שבלבו מטים אותו מן הדרך הנכונה לדרך המינות. "ומעתה מובן 

, היינו 'לבבכם'היטב מה שהזהירה התורה: ולא תתורו אחרי 

ניע ולשעבד את רצונותיו, כדי שיהא השכל שהאדם מוזהר להכ
וממילא יכיר את האמת המוכרחת לכל בן חפשי מנטיות הרצון, 

. כי הכפירה אין לה שום מקום דעת שהקב"ה ברא את העולם
, כי אם ברצונותיו לתאוותיו. ואילו לא הגיעו בשכל האדם

תאוותיו למדריגה גסה, לא היה אפשר בשום אופן לבוא לידי 
כפירה או עבודה זרה. על כן גדול עוונו מנשוא שהגביר טעות של 

עד שלא יכיר אמת פשוטה כזאת".  -תאוותיו על שכלו כל כך 
 עד כאן דבריו היקרים.

 הגרים נקראים בלשון 'נדיב' על פרישותם מן תאוות עוה"ז
, "נדיבי עמים"ובזה מובן מה שקראו חז"ל לגרי הצדק בשם 

שמטעם זה נקרא גם אברהם אבינו ע"ה ( .)חגיגה גוכדאיתא בגמרא 
: שנדבו לבו להכיר בוראו, וכן שאר רש"יבתואר "נדיב", ופירש 

הגרים נקראים כן משום שהם 'המתנדבים מבין העמים לקבל עליהן 
עול מצוות'. ויש להתבונן, דלכאורה יותר היה מקום לשבח את 
הגרים על שכלם הישר ועל הכרתם השלימה במציאות ה', אך מה 
שייכות יש לגירותם דוקא עם מידת הנדיבות. אמנם הביאור הוא, 

אינו דוקא על עניני ממון, אלא מי שבכל ענין  'נדיב'כי התואר 
הוא הנקרא  -מוותר על רצונותיו ותאוותיו בכדי לעשות טוב וישר 

'נדיב'. ומעתה כיון שכבר נתבאר שתאוותיו של האדם מטין את 
כן הגרים שזכו להכרה שלימה שכלו שלא לראות את האמת, אם 

ולשכל ישר להתקרב אל האמת ולהסתופף בחצרות ה', על כרחך 
שאין להם שום נטיה לתאוות גשמיות, ולא נתן להם הגוף כל 
"שוחד" שהטה את שכלם, אם כן מעצם גירותם מוכרח שהם 
"נדיבים" במהותם ולא בעלי תאוות גשמיות, ולכן שפיר נקראו בפי 

 .''נדיבי עמיםחז"ל 
 התאוות המגונות בלבו של אדםן טעויות נובעות מה

שהטעויות אינן  ואמר: מכל זה חזינן רבנו הקוה"ט זיע"אוסיים 
נובעות מלשון כזה בתורה או לשון כזה, אלא מסיבת התאוות 
המגונות שבלבו של אדם, ולכן במכוון העדיפה התורה ללמד מידות 

, ולא חששה לטעות שיכולה לצאת 'נעשה'טובות והגונות בתיבת 
, 'לב קשה'מ, אלא 'לשונות קשים'ממזה, כי אין הטעויות נובעות 

במידותיו ותאוותיו אין לחוש כלל שיטעה  וכאשר מתיישר האדם
 .'אמונה'ב

  
 

 
 
 
 
 
 
 

ארבעה ר"ה הם וכו' באחד בשבט ר"ה  )ב.(במס' ר"ה 
הך  .לאילנות כדברי ב"ש וב"ה אומרים בחמשה עשר בו

דין לפלוגתא דבית שמאי ובית הלל נפק"מ הלכה למעשה 
, לב"ש זמנה בא' שבט, ולב"ה נגמרת שנה שלישיתמתי  'ערלה'

תרומות לענין כן ו זמן גמר שנה ג' דערלה בחמשה עשר בשבט.
משנה לשנה, כמו שפסק הרמב"ם  מעשרות שאין מפרישיםו

על פירות שנה אין תורמין מפירות שנה זו  )פ"ה מהלכ' תרומות הי"א(
שעברה ולא מפירות שנה שעברה על פירות שנה זו ואם תרם 

אם ליקט אתרוג בערב ט"ו בשבט עד שלא וכו' אינה תרומה 
בא השמש וחזר וליקט אתרוג אחר משבאה השמש אין תורמין 

וט"ו בשבט ראש השנה וכו' מזה על זה מפני שאחד בתשרי 
 עכ"ל. למעשרות האילן

דלענין ערלה ב"ה מחמירים   (משניות ליון ג ב) הגרע"אוכבר הקשה 
 טו"א , ותי' בשם )עדיות פ"ה מ"א( וא"כ לחשבי' בין קולי ב"ש וחומרי ב"ה

ובזה ל"ש חומרא  ,דכי איתשלי לענין מעשר לחדש וישן איתשיל 
   .וקולא

דיני ערלה רק לגבי ר"ה לאילנות חמשה עשר בשבט עכ"פ 
)ר"ה פ"ב תני' הוא בעצרת כדתנן במ דאילנות "יום הדין"וטבל, אבל 

וכו' , בעצרת על פרות האילן, וכו' בארבעה פרקים העולם נדון מ"ב(
יתפלל אדם בשבט דבחמשה עשר בני יששכר והא דאיתא בע"כ. 

אלא  ,לאו משום שהוא יום הדין דאילנותצ"ל ד ,על אתרוג נאה
י"ל דבזכות שישראל מקיימים מצות התלויות בארץ מתפללים 

 )פ"ד מ"ב(בשכר זה לאתרוג נאה, כההיא דתנן באבות כה שנז
לקיים מצות , ועי"ז שנזכה לאתרוג נאה נוכל ששכר מצוה, מצוה

 ד' מינים בהידור. 
ולפי הנ"ל צריך ליזהר ביותר ביום הזה לקיים מצות התלויות 

בפירות שאוכלים ביום הזה באיסור טבל  ולא ליכשל ,בארץ
אכילת פירות עצם הרי  ,ספק ערלהלא ליכשל אפי' בו ח"ו, וערלה

 (סי' קל"א בה' נפילת אפים ס"ק ט"ז) במג"אאינו מדינא רק נזכר ביום זה 
דנוהגין האשכנזים להרבות במיני פירות  תיקון יששכרבשם ס' 

לויות בארץ פשוט דח"ו להקל במצוות התעל כן  ,של אילנות

 
 
 

 

חמשה עשר בשבט  



 ע"י מערכת "משולחנא דמלכא"  "ליו 
 , הערות והארותהנצחותלתרומות ו
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  .משום מנהג זה
ללמוד חמשה עשר פרקי  דיש שנהגו בחמשה עשר בשבט  ,ודע

, והוזכר מנהג זה בספרי המלקטים  משניות שהם ר"ה ביכורים ופאה
 . עיי"ש 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 האם הכרתם את אחי? מרן הגרמ"ד:

 הייתי אצלו, והוא גם הגיע אלי. מרן רבנו:
 האם הבנים ימשיכו בהנהגת הישיבה? מרן רבנו:

 !מקווה שאכן יהיה כך !כך צריך להיות מרן הגרמ"ד:
 האם זוהי ישיבה גדולה? :ר' עמרם שפירא שליט"א( ג)יבלחט"א הרה" משב"ק 

 ?'קטנה'ומהי  'גדולה 'מהי  מרן הגרמ"ד:
 הרבה תלמידים. משב"ק:

הינה שמוציאה תלמידים  'גדולה'אינכם אומרים נכון! ישיבה  מרן הגרמ"ד:
 'לומדים' ויראי שמים.

ואין שם למדן  ,ישנם כהיום ישיבות גדולות שיש שם אלפים מרן הגרמ"ד:
 !...אחד

 "בריסקע'ר ישיבה" ידועה שהיא ישיבה טובה.  מרן רבנו:

 דער כמה היו? הכל תלוי בפירות!אצל הרב שניי מרן הגרמ"ד:
אצל האבא בבריסק היו אצלו בשיעור אולי חמשה עשר,  מרן הגרמ"ד:

שש, וברוך השם בכל העולם לומדים דברי  -בירושלם היה חמש כאן ו
ישנם ראשי ישיבות שיש להם אלפיים ושלושה אלף תלמידים, ואף  .תורתו

 ...אחד אינו אומר בשמם שום דבר!
אומר תמיד שהוא מכיר טובה לראש ישיבה  )מרן רבנו הקוה"ט(' 'דער רב משב"ק:

 שבזכות ראש הישיבה פתח את הכולל.
ישיבה לפתוח בית הביום הראשון שהגעתי פה אמר לי ראש  מרן רבנו:

 תלמוד.
 ראש הישיבה הציע לו כך כדי שלא יהיה עסוק רק בדברים אחרים.   משב"ק: 

ברוך השם שהקב"ה נתן לי את השכל להציע עצה טובה,  מרן הגרמ"ד:
 הכל מן השמים.

   
 זה הרי נותן חיזוק לכולל. מרן הגרמ"ד:
 את כל זה עושה הקב"ה.  מרן הגרמ"ד:

אומרים 'ה' ֶמלך', הפירוש של ה' מלך הוא שונה  והמשיך מרן הגרמ"ד:
ממה שאנו חושבים, מה פירושו של מלך? ישנה מדינה עם אנשים והכל 
בה, ובוחרים באדם שהוא יהיה השולט עליהם, אצל הקב"ה זה הרי שונה 
לגמרי! הוא ברא את העולם והוא מנהיג את העולם, וכל אחד קיים במאמרו 

, זה הרי פירוש אחר ב"מלך", 'עשה בראשיתהמחדש בטובו בכל יום מ' -
לא מה שנחשב אצלנו למלך, סתם מלך עשה משהו? הוא פעל משהו? 
הקב"ה קבע שיהיה כח לאותו אדם, אבל הוא לא עשה ולא פעל מאומה, 

 
אמרתי  ברוך השם הכניס בי את השכל לייעץ את העצה, 'אני' -הקב"ה 

 משהו? הקב"ה עשה כן, ברוך השם על כך!!!     
 המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים. רבנו: מרן 

 

 יש נוחלין ומנחילין 

 הגאון הגדול ר"י בריסק מרן  
 זצוקללה"ה  סאלאווייציקהלוי  משולם דודרבי  

 תשפ"ג  -יו"ד ח"י שבט תשפ"א 
 להלן שיחתן של תלמידי חכמים 

   ניחום אבלים של מרן רבנו הקוה"ט זיע"א
 זצוקלה"ה  אצל מרן הגרמ"ד הלוי

 שבעה על פטירת  הבעת  -אדר תשע"ו 
   זצוקללה"ה ר"י בריסק הגאון הגדול רבי מאיר הלויאחיו 

 י"ג שנה. 'דער רב' יושב בעצמו כל יום בכולל.ב"ה  הכולל כבר קיים    משב"ק: 

 !'ואתה מחיה את כולם' -שה את הכל ואבל הקב"ה הרי ע

 

 

 
 

 
 

  
 

  

 

  

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 הוצאת הגליון נתרם 
 לעילוי נשמת 

 יניק וחכים הילד
 שלא טעם טעם חטא 

ז''ל   רפאל מאיר דוב העלם  
שיבדלחט''א  חיים אהרןבן הגאון רבי 

 נלב''ע  
 בשבט תשס''טחמשה עשר  

 ת.נ.צ.ב.ה. 

 הוצאת הגליון נתרם 
 הנכבד  על ידי ידידנו

 שליט"א שלום מילער      הרה"ג רבי 
 שליט"א    שלמה אליהו  ביהגאון רבן 

 טאראנטא יצ"ו אב"ד וראה"כ 

 השמחה במעונו  לרגל 
 הכלה שתחי'   ישואי בתובנ

 זכות הרבים תעמוד לו  
 ליבו לטובה  כל משאלות במילוי להתברך

 תמוש טובה וברכה מביתו לעולמים. ולא

 הוצאת הגליון נתרם 
  הרה"צ המשפיע  הנכבד על ידי ידידנו

 
 שליט"א   ערלאנגער   שמשון רפאל   רבי 

 ברק  בני "אריה קול" למצוינים כולל ראש

המזכה את הרבים   הגאון הגדול   לעילוי נשמת אביו 
   

זצוק"ל   סענדר יצחק   חזקיהו אלכסנדר רבי  
 

 זצוק"ל  חיים ארי'הרבי המקובל בן הגה"צ 
   בעל "תורת העבודה והתשובה" 

 .ה .ב.צ.נ .נלב"ע ח"י שבט תש"פ ת
  כל משאלות במילוי זכות הרבים תעמוד לו להתברך

 תמוש טובה וברכה מביתו לעולמים. ולא ליבו לטובה

 הוצאת הגליון נתרם 
 הנכבד  על ידי ידידנו

 שליט"א   אהרן שפרינגער     הרה"ג רבי 
 מתלמידי מרן רבנו הקוה"ט זיע"א

 " בית שמש הר סיניוראש כולל "

 במעונו  השמחהלרגל 
 למז"ט החתן  ונישואי בבנ

 זכות הרבים תעמוד לו  
 ליבו לטובה  כל משאלות במילוי להתברך

 מביתו לעולמים.תמוש טובה וברכה  ולא

הוצאת הגליון נתרם
 גדול הגאון המרן  לע"נ

הלוי  משולם דוד רבי

זצוקללה"ה סאלאוויציק
   ר"י בריסק

הגאון החסיד  רשכבה"גמרן בן 
הלוי זצוקללה"ה יצחק זאב רבי

   גאב"ד בריסק 
נלב"ע ח"י שבט תשפ"א 

 ת.נ.צ.ב.ה. 

 הוצאת הגליון נתרם
 הרה"ג על ידי 

 שליט"א מוהחפץ בעילום ש
  הי"ו היכנס בנולרגל 

 נועם עול תורה ומצוות ל
יזכה לרוות ממנו רב נחת דקדושה לתורה לחופה  

   בבית ישראל לאילנא רברבאולמעש"ט ויתעבד 

 זכות הרבים תעמוד לו ו
 ליבו לטובה כל משאלות במילוי להתברך

 תמוש טובה וברכה מביתו לעולמים. ולא

 

 

 הוצאת הגליון נתרם 

 שליט"א   חיים ווייס   רבי   הגאון 
 גאב"ד ביתר 

 לע"נ חמיו הגאון הגדול 
 זצק"ל   ליברמן   ב"ר טוביה יוסף    רבי 

 " משנת יוסף בעל " מגדולי הפוסקים ו 

 ככלות השלושים להסתלקותו 
 י"ד טבת תשפ"ג ת.נ.צ.ב.ה.  

 כל משאלות  במילוי זכות הרבים תעמוד לו להתברך
 .תמוש טובה וברכה מביתו לעולמים ליבו לטובה ולא

מעלת כבודעל ידי  
 הוצאת הגליון נתרם

   הנכבד ידידנועל ידי 
שליט"א קדיש בלויא יוסף  'הרה"ח ר

 לע"נ אביו 
 זצוק"ל  בלויאישעיה  בי רהרה"צ 

 בן לוחם מלחמת השם 
 זצוק"ל  בלויאעמרם  הרה"צ רבי 

 י"ג שבט תשע"ט ביום שב"ק נלב"ע 
  ת.נ.צ.ב.ה. 

 זכות הרבים תעמוד לו  
  ליבו לטובה משאלותכל  במילוי להתברך

 תמוש טובה וברכה מביתו לעולמים. ולא


