
יום שרוב  הוא  ט"ו בשבט 
על  ומושתתים  בנויים  עניניו 
כאשר  ישראל,  מנהג  טהרת 
גם  תורה".  ישראל  "מנהג 
וכמובן  המשתה  ימי  בשבעת 
והנישואין,  החופה  בליל  גם 
בס"ד  צועדים  אנו  עליהם 
שמחה  ברוב  הקרוב,  בשבוע 
רבים,  מנהגים  ישנם  וששון, 
שמקורם ויסודם בהררי קודש.

הינו  הזה  שעלון  מפאת 
איש  החתן  לאבי  הפתעה 
והמעש,  הפעלים  רב  החסד, 

הר"ר צבי הרבסט - לא יכולנו לבקש ממנו להכין 
שכתב  תורני  מאמר  על  ונתענג  מאמר,  כדרכו 
הר"ר צבי שיחי' ופורסם בספר "ברכת ישראל". 

המאמר עוסק בדין ברכה על המנהג.

♦ ♦ ♦
מביאה  ע"א  מד'  דף  סוכה  במסכת  הגמרא 
מחלוקת מהו המקור של חביטת ערבה בהושענה 
רבה: "אתמר רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי, חד אמר 
ערבה יסוד נביאים, וחד אמר ערבה מנהג נביאים". 
וביאר רש"י שם:"יסוד נביאים הוא - תקנת נביאים 
אחרונים חגי זכריה ומלאכי, שהיו ממתקני תקנות 

ישראל באנשי כנסת הגדולה."
"מנהג - הנהיגו את העם, ולא תקנו להם, ונפקא 
מינה דלא בעיא ברכה, דליכא למימר וצונ, דאפילו 
בכלל לא תסור ליתא." ומתבאר שעל מנהגים לא 
מברכים.ותוספות שם בעמוד ב' הקשו איך מברכים 
בקיאים  אנו  היום  הרי  גלויות,  של  שני  ביו"ט 
בקביעות היום ואין זה אלא מנהג אבותינו בידינו 
מה  שכל  תוספות  ותירצו  מברכים.  לא  מנהג  ועל 
שלא מברכים זה רק ברכות שאומרים בהם וציוונו, 
שלא שייך לומר וציוונו על מנהג כמו שכתב רש"י, 
אומרים  לא  קידוש שבו  רק  שני שיש  ביו"ט  אבל 
וציוונו, אפשר לברך גם על מנהג. וביום טוב שני 
של ראש השנה שמברכים וציוונו על השופר, שם 
זה וודאי אינו מנהג כיוון שיום טוב שני של ראש 
לדורות  שהתקינו  תקנה  אלא  ממנהג  אינו  השנה 
א'  כב'  )דף  הר"ן  והקשה  דיומא.  מספיקא  ואינו 
בדפי הרי"ף( על תירוץ זה הרי יש ברכות שמברכים 
ביום טוב שני שכן אומרים בהם וציוונו, כגון על 
טוב שני של  ביום  מרור,  אכילת  על  אכילת מצה, 
ולומר  לברך  אפשר  איך  שוב  קשה  ובזה  פסח. 
וציוונו הרי זה רק מנהג. ולכן נקט הר"ן שיום טוב 
ואף  לדורות,  אינו מנהג אלא תקנה שהתקינו  שני 
בידינו'  אבותינו  'מנהג  בלשונה  נקטה  שהגמרא 
אין כוונת הגמרא שזהו מנהג אלא דין ותקנה ולכן 
שייך לומר וציוונו. ובדעת הרמב"ם לא שייך לומר 
את תירוץ הר"ן כיוון שהרמב"ם בפרק א' מהלכות 
בחוצה  עושין  שאנו  "זה  כתב  כא'  הלכה  יו"ט 
לארץ כל יום טוב מאלו שני ימים מנהג הוא, ויום 

שנתחדשו  ומדברים  הוא  סופרים  מדברי  שני  טוב 
בגלות, ואין עושין בני ארץ ישראל שני ימים טובים 
החדש  קידוש  ובהלכות  בלבד,  השנה  בראש  אלא 
מספר זה נבאר נבאר עיקר מנהג זה ומאי זה טעם 
עושין ראש השנה שני ימים בכל מקום." וכן בפרק 
ו' מהלכות יום טוב הלכה יד' כתב הרמב"ם: "כל 
דין  בתי  שהיו  בזמן  היו  שאמרנו  האלו  הדברים 
בני  והיו  הראיה  פי  על  מקדשין  ישראל  ארץ  של 
הגליות עושין שני ימים כדי להסתלק מן הספק לפי 
ישראל,  ארץ  בני  בו  שקדשו  יום  יודעין  היו  שלא 
החשבון  על  סומכין  ישראל  ארץ  שבני  היום  אבל 
ומקדשין עליו אין יום טוב שני להסתלק מן הספק 

אלא מנהג בלבד."
כלשון  מנהג  כתב  שהרמב"ם  נדחוק  אם  ואף 
הר"ן  כדברי  קבועה  תקנה  זו  באמת  אבל  הגמרא, 
ו'  פרק  תורה  תלמוד  בהלכות  כך  לא  מפורש  הרי 
דברים  שאר  על  שנידוהו  מי  "אבל  יד':  הלכה 
שחייבים עליהם נידוי אפילו נידהו קטן שבישראל 
חייב הנשיא וכל ישראל לנהוג בו נידוי עד שיחזור 
על  לו.  ויתירו  בשבילו  שנידוהו  מדבר  בתשובה 
בין  האדם  את  מנדין  דברים  וארבעה  עשרים 
אחד  את  הרמב"ם  מנה  ובהמשך  אשה,"  בין  איש 
שני  טוב  יום  "המחלל  עליהם  שמנדים  הדברים 
טוב  שיום  מבואר  מנהג".  שהוא  אע"פ  גליות  של 
שני אינו אלא מנהג, והדרא קושיית הר"ן לדוכתא. 
שכתב  מה  פי  על  הרמב"ם  בדעת  הגרי"ז  וביאר 

הרמב"ם )הלכות ממרים פרק א' הלכה ב'(:
"כל מי שאינו עושה כהוראתן עובר בלא תעשה 
ימין  לך  יגידו  אשר  הדבר  מכל  תסור  לא  שנאמר 
ושמאל, ואין לוקין על לאו זה מפני שניתן לאזהרת 
דבריהם  על  שמורה  חכם  שכל  דין,  בית  מיתת 
בזדון  יעשה  אשר  והאיש  שנאמר  בחנק  מיתתו 
וגו', אחד הדברים שלמדו אותן מפי השמועה והם 
תורה שבעל פה, ואחד הדברים שלמדום מפי דעתם 
ונראה  בהן  נדרשת  שהתורה  המדות  מן  באחת 
בעיניהם שדבר זה כך הוא, ואחד הדברים שעשאום 
הגזרות  והן  צריכה  ולפי מה שהשעה  לתורה  סייג 
והתקנות והמנהגות, כל אחד ואחד מאלו השלשה 

עשה  מצות  דברים 
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שבת שלום

להוציא  יתברך  האלוקים  שליח  רבינו,  משה 
את בני ישראל ממצרים, לא נאות לבצע את מכת 
ליאור,  טובה  ולהוקיר  להכיר  כדי  וצפרדע,  דם 
ביצע  לא  כינים  מכת  את  גם  במימיו.  שהסתירו 
משה, כדי להכיר ולהוקיר טובה לאדמת מצרים, 
הכרת  מידת  שהרג.  המצרי  את  בחובה  שטמנה 
הטוב היא בסיס אמונתינו, עד שהחובות הלבבות 
ומצוות,  תורה  לקיים  החובה  את  עליה  השתית 
חברו  של  בטובתו  ש"הכופר  חז"ל  אמרו  ועליה 

סופו לכפור בטובתו של מקום".
ומחוצה  באלעד  משפחות  של  מאות  מאות 
צביקה הרבסט  ידי  על  נעזרו במהלך השנים  לה, 
ידידי הטוב והאהוב. קלסרים עבי כרס של בקשות 
לעדנה,  וזכו  במסירות  טופלו  נענו,  ומכתבים- 
התושיה  הפנים,  ומאור  האיש  צביקה,  ידי  על 
"לשכה" של חסד אמיתי,  והאיכפתיות המרובה. 

סבלנות ואורך רוח, דאגה ורצון טוב.
חידשו  למדו,  ישיבות  ובני  אברכים  מאות 
בעומק הסוגיות, כתבו וביררו מערכות של חידושי 
ובירורי הלכה. מאות אברכים, עמלי תורה  תורה 
ולקשירת  התורה  ליקרת  וזכו  התרוממו  בטהרה, 
אונו  ופעלתנותו,  בעשייתו  הכל  לראשם,  כתרים 

והונו של צביקה.
מחו  והעדות,  החוגים  מכל  יהודים,  ספור  אין 
התרגשות,  בדמעת  והחליפוה  צער  של  דמעה 

בזכות סיועו החם של צביקה.
רואה  השנים,  כל  לצידו  שהייתי  ואני, 
ומשתומם, מעריך ומוקיר, וגם מכיר טובה, לאיש 
שעשה הרבה מעבר למה שהאנשים יודעים. אני, 
רואה  והשבילים,  הצמתים  בכל  לידו  שניצבתי 
ונפעם מגודל החזיון, חן ואהבת ישראל הפשוטה 

והלבבית.
צעירים  ונשים,  אנשים  תושבים,  מאות  ובשם 
אברכים  תשחורת,  ובני  ישיבות  בני  ומבוגרים, 
ותלמידי חכמים, מבקשי הנחות בארנונה, תוכניות 
וראשי  כנסיות  בתי  גבאי  כלכלי,  וסיוע  בניה 
והאדם הפשוט מהרחוב  מוסדות  מנהלי  כוללים, 
ממול, הנני מודה, מכיר ומוקיר טובה, מברך בכל 
היקרה,  ומשפחתם  ודובי  אהובה  צביקה,  את  לב 
ומאחל ומייחל לשפע אידישע נחת אמיתית, קשר 
של קיימא והקמת בית של תורה, כשאיפת ההורים 

היקרים מכל.
שיתוף  על  היקרים  המשפחה  בני  לכל  תודה 
שהוכן  זה,  עלון  של  לאור  בהוצאה  הפעולה 

כהוקרה והערכה לבעל השמחה.

בורא עולם בקנין, השלם זה הבנין
מזל טוב! מזל טוב!
בהערכה רבה
אביגדור קצבורג ומשפ'

| פתח דבר | אביגדור קצבורג

| מרן ראש הישיבה הגר"ש אוירבך שליט"א בשמחת האירוסין |



במה הוא "ראש השנה לאילנות"?
המשנה )1( אומרת שט"ו בשבט הוא "ראש השנה 
ערלה  למניין  שנים  שלוש  קביעת  לדיני  לאילנות", 
)שפירות  המעשרות"  "עונת  לעניין  האילן  פירות  של 
בשבט  ט"ו  לפני  המעשרות"  ל"עונת  שהגיעו  האילן 
של השנה השלישית משנות השמיטה, מפרישים מהם 
השניה  בשנה  מעשרות  הפרשת  כדין  שני"  "מעשר 
המעשרות"  ל"עונת  הגיעו  אם  וכן  השמיטה,  לשנות 
הם  נחשבים  הרביעית,  השנה  של  בשבט  ט"ו  לפני 
"מעשר  מהם  ומפרישים  השלישית  השנה  לפירות 
עני", ואם באו ל"עונת המעשרות" לאחר ט"ו בשבט, 
מעשרות  הפרשת  כדין  שני"  "מעשר  מהם  מפרישים 
בשנה הרביעית(, ללקיטת אתרוג )אתרוג שנלקט לפני 
ט"ו בשבט, לא תורמים ממנו תרומה על אתרוג שנלקט 
המצוות  בדיני  נוספים  ולדינים  בשבט(  ט"ו  לאחר 
התלויות בארץ )למשל, ישנה מחלוקת בפוסקים האם 
איסור  משום  האילן  בפירות  איסור  למנות  מתחילים 
וכן  השביעית,  השנה  של  בשבט  מט"ו  "שביעית", 
ט"ו  עד  איסורם  ממשיך  האם  השמיטה,  שנת  בצאת 
בשבט של השנה השמינית, או בצאת שנת השמיטה, 
השנה  של  בשבט  ט"ו  עד  איסורם  ממשיך  האם 
השמינית, או שמתחיל איסורם בא' בתשרי של השנה 
השביעית ושבצאת שנת השמיטה אסורים עד תחילת 

השנה השמינית ולא יותר )2(. 

מנהג אכילת הפירות- מנהג אשכנזי?
הקדוש  ורבנו  יוסף  הבית  מרן  של  בתקופתם 
האריז"ל חי רבנו יששכר סוסאן מערבי זצ"ל, הכותב 
בספרו "תיקון יששכר" ש"נוהגים האשכנזים להרבות 
בו במיני פירות של אילנות לכבוד שמו של יום". את 
ולמעשה,  להלכה  ציטטו,  יששכר"  ה"תיקון  דברי 
הפרי  רבא,  האליה  אברהם,  המגן  הגדולה,  הכנסת 

חדש, באר היטב ומשנה ברורה וכף החיים )3(. 
כתבו  אחריו  והבאים  יששכר"  שה"תיקון  מעניין 
המנהג  ואולם  אשכנז.  קהילות  של  במנהג  שמדובר 
גדולי  מספרי  רבים  ופסקים  מנהגים  בספרי  הובא 
ספרד, כמו בספר "שבט מוסר" של רבי אליהו הכהן 
זהיר לברך על הפירות  הווי  "בני!  מאיזמיר, הכותב: 
הספרדי  הגאון  הוא".  ותיקין  שמנהג  בשבט,  בט"ו 
רבי יעקב רקח זצ"ל הדפיס את ספרו "פרי הסמדר", 

1 בתחילת מסכת ראש השנה.
מהר"ם  ובמנהגי  ט"ו  בר"ה  חננאל  רבנו  דעת  ראה   2
מרוטנבורג ובשל"ה שער האותיות כלל פ"ט ובפני יהושע ר"ה 

ט"ו ובפאת השולחן ב"י סי' ג' ס"ק ג'.
3 כולם בהלכות "נפילת אפיים", סי' קל"א.

עץ  "פרי  סדר  על  וחובר  בשבט,  ט"ו  במנהגי  העוסק 
הדר", אותו קוראים הספרדים בט"ו בשבט. הגר"י רקח 
כותב כי כמנהג האשכנזים, כך נהגו חלק מהספרדים. 
ואכן, החרו והחזיקו במנהג זה רבים מקהילות ספרד, 
כעדותו של הגאון רבי חיים פאלאג'י )בספרו "מועד 
לכל חי"( ובניו רבי אברהם )בספרו "והוכיח אברהם"( 
"כף  בעל  הגאון  גם  ללב"(.  "יפה  )בספרו  יצחק  ורבי 
החיים", רבי יעקב חיים סופר זצ"ל, שהתגורר בבגדד 
הספרדים.  נהגו  כך  כי  כותב  ישראל,  לארץ  ועלה 
שולחן  לפניו  לערוך  נהג  זצ"ל  סופר"  ה"חתם  הגאון 
גדוש בפירות בט"ו בשבט )4( וכך נהג הגאון היעב"ץ 
ולומר  בפירות  להרבות  ש"נהגו   )5( הכותב  זצ"ל, 
בעולמות  גדול  תיקון  והוא  ותשבחות,  שירות  עליהם 

העליונים".
רבות  הוזכר  בשבט  בט"ו  הפירות  אכילת  מנהג 
בספרי החסידות, ומהם בספר "פרי צדיק" לרבי צדוק 
שלמה  לרבי  שלמה"  "דברי  בספר  מלובלין,  הכהן 
חיים  "דרכי  ובספר  קמארנא"  ב"מנהגי  מטשורקוב, 
צדיקים  מונקאטש.  בית  מנהגי  את  המביא  ושלום", 
בו  ולהרבות  בשבט  בט"ו  "טיש"  לערוך  נהגו  רבים 
באכילת פירות ובפרט פירות ארץ ישראל. הרבי בעל 
"שפע חיים" מצאנז קלויזנבורג זצ"ל סיפר שהחסידים 
זית  שמן  זצ"ל,  מרודניק  הצדיק  לאביו,  שולחים  היו 
בשבט  בט"ו  ממנו  טועם  היה  והוא  ישראל  מארץ 
ִמיט  ל"ִציּבל  קודש  בשבת  השתמש  הנותר  ובשמן 
בבוקר.  שבת  בסעודת  הנאכל  ביצים(  עם  )בצל  ֵהיי" 
מאלטונה,  ברש"ז  אפרים  רבי  שהגאון  לציין  מעניין 
אברהם",  ה"מגן  דברי  את  פז"  "אדני  בספרו  מזכיר 
שהאשכנזים נהגו להרבות בט"ו בשבט בפירות האילן, 
והוא כותב "ואני לא ראיתי ולא שמעתי ממנהג זה"...

אפשר לאכול מפירות שנשתבחה בהם תורכיה
רבים מזלזלים בשולחנות העמוסים פירות מכל סוג 
בהם  שנשתבחה  בפירות  "מדובר  כי  ואומרים  שהוא 
תורכיה" ולא ארץ ישראל. ונשאלת השאלה: אז מה?! 

מה הבעיה בזה?!
בכל הספרים שהזכרנו עד עתה, ה"תיקון יששכר", 
ה"מגן אברהם" ויתר הפוסקים, לא מוזכר כלל לאכול 
דווקא מפירות ארץ ישראל, אלא לאכול פירות האילן, 
מנהג  נוצרו.  והיכן  הגיעו  מדינה  מאיזו  משנה  לא 
אכילת הפירות, כפי שלמדנו, נהג בכל קהילות אשכנז 
הרחוקות, אליהם הרי לא הגיעו פירות מארץ ישראל 

4 מנהגי החת"ס, "ותומר דבורה" סי' ט' באות ב'.
5 סידור בית יעקב )עמוד תש"ה(.

אכילת  מנהג  מקור  בעצם  שאדרבה,  נמצא  הרחוקה. 
דווקא  לאכול  מוזכר  לא  כלל  בשבט,  בט"ו  הפירות 

מפירות ארץ ישראל. 
המנהג לאכול גם מפירות ארץ ישראל הוזכר במעט 
מספרי החסידות וברישומים של מנהגי קהילות שונות, 
הוא  המנהג  וטעם  יתכן  כי  מסביר  יער"  "שדי  ובספר 
להראות  כדי  האילן  פירות  אוכלים  שאנו  שמכיוון 
שט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות, ויום זה נקבע 
יד,  השנה  )ראש  שנה"  גשמי  רוב  יצאו  ש"כבר  מפני 
לאכול  הקפידו  לכן  ישראל,  בארץ  דווקא  והוא  א(, 
החסידים  הקדושה.  בארצנו  הגדלים  מפירות  דווקא 
פירות  עברו,  בשנים  שלחו,  ישראל  בארץ  שהתגוררו 
ט"ו  לקראת  לארץ  שבחוץ  לרבותיהם  ישראל  ארץ 
בהשתוקקות  לכך  מצפים  היו  והאדמורי"ם  בשבט, 
עליהם  מברכים  היו  הגיעו  וכשהפירות  עצומה, 
להט  ברוב  בשבט  בט"ו  בשולחנם  בשנה  שנה  מידי 

והתרגשות על שזכו לברך על פירות הארץ. 
בספר "פירותיך מתוקים" מסופר כי בשנת תרע"ו, 
בעיצומה של מלחמת העולם הראשונה, ערך הרה"ק 
רבי דוד מלעלוב זצ"ל את שולחנו הטהור בט"ו בשבט, 
אך איש לא הגיע ל"טיש". המלחמה השתוללה בחוץ 
במלוא עוזה, מגפות ומחלות הפילו חללים רבים בחוץ 
הדלת  נפתחה  לפתע  שולחנו.  ליד  לבדו  ישב  והרבי 
וילד קטן, בנו של אחד החסידים, נכנס פנימה. הילד 
הנבוך סיפר לרבי שאביו, אמו וכל בני משפחתו נפלו 

למשכב והם בסכנת חיים. 
פרץ רבי דוידל' מלעלוב בבכי מר ואמר: "רבונו של 
עולם! שמחתי בחגה של ארץ ישראל והיא הושבתה! 
הילד  אל  ופנה  מיהר  הרבי  די!".  לצרותינו  אמור 
ישראל  פירות ארץ  פרי מערימת  הוציא  פנים,  במאור 
שהיו מונחים לפניו והושיט לו אותו, באומרו: "הא לך 
את הפרי, הבא אותו לביתך, ובטוחני כי בזכות פירות 
ט"ו בשבט יזכה אביך לראות ממך פירות". ואכן הוריו 
ומתוקים  טובים  פירות  ראו  והם  הבריאו  הילד  של 

מאותו ילד. 

פירות ארץ ישראל- סגולה ליראת שמים
על קדושתם ומעלתם של פירות ארץ ישראל למדנו 
ישראל  ארץ  קדושת  "הנה  שכתב:   )6( הב"ח  מדברי 
הושפע בה מקדושת הארץ העליונה, היא משפעת גם 
הארץ".  בקרב  השכינה  מקדושת  שיונקים  בפירותיה 
הב"ח מסביר כי אנו אומרים בברכת "מעין שלוש" את 
המילים "ונאכל מפריה ונשבע מטובה", כי "באכילת 
ומטהרתה  השכינה  מקדושת  ניזונים  אנו  פירותיה 

6 או"ח סי' ר"ח.

| מענייני דיומא |    הרה"ג רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א |

לארץ,  וחוץ  ישראל  ארץ  פירות  בשבט,  ט"ו  סדר  האילן,  פירות  של  המעניינים  והנושאים  המנהגים  ההלכה,  פסקי 
בתורת ההלכה, החסידות והדרש • מוקדש לידידי היקר והאהוב הרב צבי הרבסט הי"ו, איש האשכולות ואיש התבונות, 
מוקיר ומפאר את עמלי התורה, שפועל ופעל גדולות ונצורות למען בני התורה בעירנו ורומם את רוחם ותורתם. מזל 
טוב לרגל השמחה הגדולה, ותזכו לשפע חופנים נחת, ויהיו פירותיך מתוקים, צילך נאה ואמת המים עוברת תחתיך

אילן במה אברכך



| מקלסין לו לחתן |    מאת מיכל גליס

איך נפצח בשיר
וסופו עוד לא נכתב,
כי רבות התשבחות-

ואיך לקץ נקרב?

אז הסכיתו ידידים
ושמעו סיפור מדהים

על בחור מהולל
באופן יוצא מן הכלל

דובי,
בעל מידות אתה ולב זהב
נרתם לעזרה בכל מצב

תמיד מאזין, לשני קשוב
כל אחד מרגיש אצלך חשוב

את דיבורך אופפת אצילות
כל דמותך אומרת עדינות

חיוך לכל מקום אותך מלווה
בנוכחותך - רוגע משרה

מבחירי ישיבת חברון
בחור חכם ונבון

נפשך קשורה ועמלה בתורה
והצלחות מתוקות קוצר בלימודך

יד ימינם של בני המשפחה
בהצנע הולך ומגיש עזרה

בשעת הצורך גם לגיס ולאחות
מסייע בחן את ביתם ליפות

בכל אשר תיגענה ידיך תצלח
ידיים ימניות, כישרון מבורך

אהוד על כולם, משפחה וחברים
את שמך הכל משבחים ומפארים

וכעת, טרם בואך בברית נישואים
מלב כולם נשגר איחולים

שאת הטוב שבך תמשיך ותעצים
ובכך תבנה לביתך שורשים

של מידות, תורה וערכים נעלים
שיעברו הלאה לדורות מבורכים!

 :)7( כותב  היעב"ץ  הגאון  מטובתה".  ונשבע 
לאכול  משה  "וכי   )8( שנאמר  גב  על  "אף 
ודאי  אנו  צריך",  הוא  מטובה  ולשבוע  מפריה 
מוסיפים  ישראל  ארץ  פירות  כי  להם,  צריכים 
"אווירא   )9( חז"ל  שאמרו  כמו  וחכמה,  כח 
דארץ ישראל מחכים". ה"מקור ברוך" מסערט 
ויז'ניץ כותב באגרותיו כי מובא בספרי תלמידי 
הבעש"ט שמאכלי ארץ ישראל, ובפרט פירות 
אדם  שיד  בלי  חיים,  הנאכלים  ישראל  ארץ 
וליראת  לתורה  סגולה  הינם  בהם,  התערבה 

שמים. 

15 סוגי פירות
רבי חיים פלאג'י זצ"ל מביא מנהג, המובא 
עשר  חמישה-  לאכול  אליהו",  "ברכת  בספר 
ס'  יום חמשה עשר-  כנגד  )כנראה  פירות  מיני 
פרי  כל  אכילת  עם  יחד  וללמוד,  ישראל(  בית 
משניות  פרקי  איזה  אחד.  משניות  פרק  ופרי, 
לומדים? 8 פרקי משניות מסכת פאה, 3 פרקי 
השנה.  ראש  מסכת  פרקי   4 ו-  ביכורים  מסכת 
לפני למעלה מ- 200 שנה כבר התפרסם הספר 
לימוד  סדר  בתוכו  הכולל  הדר",  עץ  "פרי 
העוסקים  הקדוש  וזוהר  משניות  וקריאת 
אותו  על  מברכים  מכן  ולאחר  שונים,  בפירות 
הפרי, שעליו למדו זה עתה. רבי חיים פלאג'י 
 100 מ-  למעלה  לפני  הלזה  הספר  את  מזכיר 
פלאג'י  אברהם  רבי  הגאון  בכורו  ובנו  שנה 
"פרי  בספר  ללמוד  נהגו  וטובים  מעיד שרבים 
עץ הדר" בשעת אכילת הפירות בט"ו בשבט. 
הגר"י רקח, בן דורם של רבני משפחת פלאג'י, 
הספר  על  הסמדר"  "פתח  בשם  חיבור  חיבר 
"פרי עץ הדר" והוא מספר שבקהילתו לומדים 

בסדר זה בקביעות בכל ט"ו בשבט.
סדר הלימוד נפתח בפסוקי פרשת בראשית, 
שלישי,  ביום  והעצים  העשבים  בריאת  על 
וברכות  עקב  שבפרשת  המינים  שבעת  פסוקי 
בהמשך  בחוקותי.  שבפרשת  והעצים  האדמה 
לומדים פרקים מספר יחזקאל, ספר יואל וספר 
תהילים, הקשורים לדגן, תירוש ויצהר ופירות 
האילן. בהמשך לומדים קטעים מהזוהר הקדוש 
בלק,  עקב,  קדושים,  בראשית,  בפרשיות 
בעיקר  שונים,  לפירות  הקשורים  ועוד,  פנחס 
פירות משבעת המינים )10(. בנוסף נהגו חלק 
מהקהילות בני עדות המזרח להעתיק בתפילה 
על האילנות, ובפרט על האתרוג, מתוך תפילה 
המובאת בספרו של מרן ה"בן איש חי" זצ"ל, 
את  שאוכלים  אלו  ואגב,  חכמים".  "לשון 

7 מור וקציעה או"ח סי' ר"ח.
8 סוטה יד, א.
9 ב"ב קנח, ב.

משניות  לימוד  הדר":  עץ  "פרי  בסדר  ועוד   10
)ברכות  אגס  שני(,  פרק  )מעשרות  לתאנה  הקשורות 
פ"ו מ"א וכלאים פ"א מ"ד(, עוזרדין )ברכות פ"ו מ"ג 

ודמאי פ"א מ"א(, תורמוסים )ברכות ב,ה( ועוד ועוד.

הפירות לפי סדר "פרי עץ הדר", צריכים לשים 
בהלכה,  המובא  הקדימה  סדר  לפי  ולנהוג  לב 
בשולחן ערוך ובפוסקים, לאכילת הפירות, ולא 
נוספת:  ונקודה  כך.  סתם-  הפירות  את  לאכול 
ט"ו  בליל  הלימוד  סדר  את  עורכים  כאשר 
בשבט, יש לשים לב לאזהרת הקדוש האריז"ל, 
שאין לקרוא מקרא בלילה ולא יקרא את פסוקי 
אלא  הדר",  עץ  "פרי  בסדר  הכתובים  התנ"ך 
בספרי  המובאים  ההיתרים  על  סומך  כן  אם 
האחרונים )כמו לימוד תנ"ך עם פירוש רש"י, 
בדרך  לימוד  קבוצה,  עם  יחד  בצוותא  לימוד 

תפילה ואמירה בעלמא ועוד(. 
אין  שבת,  בליל  חל  בשבט  כשט"ו  השנה, 
כל חשש וניתן לומר את פסוקי התנ"ך שבסדר 
האריז"ל  שאזהרת  מפני  זאת  הדר".  עץ  "פרי 
לא נאמרה על ליל שבת )11(. במחזור ליוורנו 
"בט"ו  כי  מסופר  התר"ל,  בשנת  לאור  שיצא 
כמעט  בישיבותיהם  הספרדים  ילמדו  בשבט 
פירות  מיני  מכל  לאכול  ויהדרו  הלילה,  כל 
ואחריה  פרי  כל  ולפני אכילת  בעיר,  הנמצאים 
מהתנ"ך  מלוקטים  מיוחדים,  לימודים  ילמדו 
ומהזוהר, וישוררו תהילות ופזמונים מיוחדים".
להביא  הילדים  נהגו  ובפולין  באשכנז 
מלמד  היה  והמלמד  פירות  מיני   15 לחיידרים 
על  אגדות  מספר  בברכות",  קדימה  "דיני 
של  בשבחה  ומרבה  לפירות  שנמשלו  ישראל 
ש"יש  כתב  פלאג'י  חיים  רבי  ישראל.  ארץ 
אם  כי  בשבט,  בט"ו  לומדים  שאינם  מקומות 
ונוהגים  שבתהילים,  המעלות"  "שירי  ט"ו 
כל  תלמידיהם  את  מלמדים  תינוקות  שמלמדי 
בשולחן  שיזמרום  כדי  המעלות",  "שיר  ט"ו 

אביהם בליל ט"ו בשבט"...
עיר  וירושלים  מיר  פוניבז',  של  רבה 
זצ"ל מספר לצאצאיו  הקודש, הגאון האדר"ת 
הלכות  למדתי  בשבט  ט"ו  בצוואתו:"ביום 
מעשר בספר הרמב"ם ובגמרא ראש השנה מדף 
י"ד ע"ב והלאה, וחזרתי לחדש דבר- מה כפי 
ערכי, ויהיה חשוב כקיום מצווה במעשר אילן, 
והתפללתי לה' שיזכני באותה המצווה בפועל 
ממש מן התורה". ובעדן שבתימן נהגו ללמוד 
פרק  את  יום  של  ובבוקרו  בשבט  ט"ו  בליל 
שט"ו  הוזכר  שם  השנה,  ראש  ממסכת  ראשון 

בשבט הוא ראש השנה לאילנות. 
כותב  זי"ע  מויז'ניץ  צדק"  ה"צמח  הרה"ק 
שנהגו  זצ"ל,  מרוז'ין  הצדיק  חותנו  בשם 
כי  בשבט,  בט"ו  שבת  בגדי  ללבוש  צדיקים 
"יום זה הוא ראש השנה, כי האדם עץ השדה". 
בספר "מעשה הצדקה" כתב: "מנהג טוב ויפה 
פרוטות  ואחת  תשעים  בשבט  בט"ו  להפריש 
"מים",  וכמניין  "אילן",  כמניין  לצדקה, 

כשביום זה נכנסים ה"מים" ל"אילן".

11 כפי שכתב בשו"ת רב פעלים )ח"א סוד ישרים 
סי' ט'(.



| מוסר מהפרשה |    הרב מרדכי הרבסט

תחי'  ואילה  נ"י  שדובי  בברכה,  הננו 
בהקימם ביתם בישראל והיו ממצים בו את 
סגולת  את  והן  העצמית  אישיותם  סגולת 
לכל  פנים  ולהארת  חסד  לעשיית  הכמיהה 
אדם שהם נוטלים מביתו של יקירנו ר' צבי 

ואהובה, והורינו מאורינו לאוי"ט.
במלכות  עולם  תקון  של  האלוקים  ומטה 
לתפארת  תמיד-  בידם  אחוז  יהא  שדי- 

הורים וזקנים וכל המשפחה כולה. 

♦ ♦ ♦

בענין  ונזכר  חוזר  האלוקים  מטה  של  קיומו 
"ואת  בסנה  למשה  הבורא  התגלות  מן  יצי"מ 
מטה האלוקים תיקח בידך" דרך האותות והמכות 
ועד ההכאה לבקיעתו של ים סוף. ובבאור ענינו 
זו של יצי"מ באור יקרות. וכך  תואר לנו פרשה 
מצינו בתרגום יונתן בן עוזיאל )בתרגום ללה"ק( 
"ולקח משה את המטה שלקח מגינתו של חמיו 
והוא מספיר כסא הכבוד, משקלו ארבעים סאה, 
ועליו חקוק מפורש שמו הגדול והיקר ובו נעשה 
משה  ויט  ולהלן  ד,כ(  )שמות  ד'  מלפני  ניסים 
את ידו על הים במטה הגדול והיקר שנברא בין 
השמשות ובו חקוק ומפורש שמו ועשר המכות 
שהכה את מצרים, ושלושת אבות העולם וששת 
האמהות. ובמסכת אבות פ"ה מ"ו "עשרה דברים 
נבראו בע"ש ביה"ש ואלו הן פי הארץ ופי הבאר 

ופי האתון והקשת והמטה והשמיר וכו'.
ושנינו רבי יהודה היה נותן בהם סימנים דצ"ך 
על  חקוק  היה  דכן  שם  ופרשו  באח"ב  עד"ש 
מטה האלוקים. חלקים בדווקא היא או באקראי 

בעלמא.
שינוי  על  עמדו  המקרא  מפרשי  רבותינו 
כאשר  השונות  המכות  שבין  בהתראות  הלשון 
במכת- דם הלשון "כה אמר ד' בזאת תדע כי אני 
ד'" ובערוב הלשון "למען תדע כי אני ד' בקרב 
הארץ" ואילו בברד הלשון "בעבור תדע כי אין 
כמוני בקרב הארץ". מכות אלו- דם, ערוב וברד- 
פשר  ומה  המכות  קבוצת  וכל  הראשונות  הן 

השינוי בהן.
לגאול  יתברך  רצונו  בין  וההתנגשות  המאבק 
את ישראל ממצרים ובין רצון המצרים היה עמוק 
מהנראה כלפי חוץ. מצרים ופרעה בראשה היה 
ואני  יאור  "לי  בעיקר  והכפירה  העבו"ז  סמל 
כפירה מוחלטת שאינה מכירה  זו  הרי  עשיתנו" 
כלל בהמצאותו של בעל הבירה, וכשבא הקב"ה 
לגאול את עמו הוצרך תחילה להלחם ולשרש את 
שאחרי  ואף  ששלטו.  והמינות  הכפירה  מושגי 
בריאת  מציאות  בברירות  למצרים  שנתגלה 
שאף  סוברים  היו  עדין  עולם,  בורא  ע"  העולם 
מתקיים  הבריאה  מאז  הנה  העולם  את  שברא 
הוא בדרכי הטבע בלבד ואין הבורא מתערב בזה 
כלל, וגם לאחר שהוכחה להם טעות זו עדין כפרו 
אין  אמנם  עתה  גם  העולם  שמנהיג  שאף  ואמר 
מעולם,  הבריאה  בטבע  שטבע  ממה  חורג  הוא 
ובסיום אף טעותם זו טפחה על פניהם. ולג' סוגי 

דהחלק  חלקים  לג'  המכות  נחלקו  אלו  מינות 
הראשון הוכיחם שידעו "כי אני ד'" וזה ע"י מכת 
דם צפרדע וכינים שבה הודו החרטומים דיד ד' 
מתנהל  דהעולם  בכפירתם  נשארו  אמנם  היא. 
לחלוטין לבד, ובזה באה הקבוצה הב' והוכיחה 
"כי אני ד' בקרב הארץ" ע"י ערוב דבר ושחין. 
שבהם נאמר "ושמתי פדות בין עמי ישראל ובין 
בניהול  הקב"ה  למעורבות  הוכחה  וזו  עמך" 
הבריאה אף עתה. אכן עדין לא נעקרה הכפירה 
ששלטון הקב"ה יחיד ושהוא מהווה ומחיה הכל 
וברצותו עושה דברים שממעל לטבע, וזה הוכח 
היו  שבו  בברד  המתחלת  האחרונה  בקבוצה 
שרויים האש והמים ביחד שהוא למעלה מגדרי 
לזוז  יכלו  שלא  עד  עב  שהיה  והחושך  הטבע. 
ואף  הטבע  לגדרי  מחוץ  אז  וגם  ממקומו-  איש 
מכאן  עולה  לזה.  ראיות  קיימים  בכורות  במכת 
וכל  הן  בדווקא  במכות-  המנויות  הקבוצות  דג' 
אחת התייחסה להליך מחשבה אחר של כפירה 

ומינות וביחד עקרו למינות מצרים.
מתאר  ירמיה  הנביא  מצרים"  יפיפיה  "עגלה 
את אלילי מצרים כעגלה שהיו עובדים לה, ואף 
והנביא  אחריו  נהו  רב  הערב  העגל,  במעשה 
כך  כל  דהיו  במצרים  והמינות  לכפירה  חושב 
מושלמת  ע"ז  כלומר  יפיפיה  לעגלה  מקיפים 
"וירא  נקראו פרעה  כולם  וברורה. מלכי מצרים 
אהרון  פרעה  כי  הוא  פרוע  כי  העם  את  משה 
לשמצה בקמיהם" וברש"י מגלה שנתגלה קלונו 
זוהי העבודה זרה דמצרים- הגילוי וההתפשטות 
ככל  ועשייה  האדם  בהנהגת  וסייג  גדר  מכל 
העולה על רוחו של אדם- הפקרות. ומנגד- מטה 
של  מוחלט  שלטון  אומרת  שמהותו  האלוקים 
אמונה בבורא עולם ומכח זה התנהלות תחומה 
וגדורה במצוות- באיסורים ובחיובים המכלכלים 

דרכו של אדם.
היסוד  השמשות".  בין  נבראו  דברים  "עשרה 
כלי  משמשים  היותם  הוא  לכולם  המשותף 
והשלטת  ובמינות  בכפירה  למלחמה  נבחר 
אוה"ע  נביא  של  התנהלותו  יתברך.  מלכותו 
בכחש  שיסובב  לעצמו  מדמה  כשהוא  בלעם- 
את הרבש"ע- אין התרסה ממנה- וכנגדה נשתנו 

טבעי העולם ופתחה האתון את פיה להוכיחו.
ערעורו של קרח על הכהונה ובעצם על קבלת 
ערעור  היתה  דרכו  התורה  ומסירת  רבינו  משה 
על עיקרי אמונתנו- וכנגד פתחה הארץ את פיה 
והכריזה לכל באי עולם משה אמת ותורתו אמת. 
האותות  על  משה  ביד  נתנוסס  הוא  המטה  ואף 
הכזב  דעות  לכל  מוחלטת  כהתרסה  בו  שעשה 

והכפירה ששלטו בכיפה. 
הטבע  לגדרי  מחוץ  רבים  ניסים  שהיו  וודאי 
שנבראו כל אחד ביום שנברא עיקרו- קריעת הים 
ונהרות הירדן נבראה ביום שני שעמדו בו המים 
טבעיים  העל  הכוחות  בריאת  אמנם  רבים.  וכן 
ניסים  לעשיית  ולא  יתברך  מלכותו  לחזק  שבאו 
פרטיים יפה להם להיבראות סמוך לשבת שהיא 
ושביתתו  העולם  בריאת  על  הגדולה  המעידה 

בשבת. )תפא"י שם(

מטה האלוקים ביציאת מצרים

נבוא בזאת בברכה, בהודאה ובהכרת הטוב לידידנו עוז איש אשר 
רוח בו, המוסר נפשו, אונו והונו למען עמלי התורה בכוללנו, שלוחא 
דרבנן, יקר יקרים, המופלג והמופלא במעשיו הברוכים והנפלאים

כש"ת הרב צביקה הרבסט שליט"א ולנוות ביתו הרבנית תחי'

לרגל השמחה הגדולה השרויה  במעונם לרגל נישואי בנו הבה"ח דב 
ני"ו עב"ג בשעטו"מ

תזכו לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה וביראה 
בשפע ומלוא חפניים נחת

אברכי כולל ערב שבת קודש 
שע"י ביהמ"ד נוסח ספרד 
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לאחי ולאחותי לגיסי ולגיסתי הדגולים והנכבדים 
ולבבית  חמה  טוב  מזל  ברכת  בזה  שלוחה  ביותר 
מעומקא דליבא לרגל הנישואי הנסיך שיחיה עב"ג 
שיזכו  יה"ר  לבוא  ומשמשים  הקריבים  שתחיה 
להקים בית מפואר בישראל על אדני התורה והיראה 
ותזכו למלא חופנים נחת מהם ומכל יוצאי חלצכם 
ומירי  אברהם  וצהלה  שמחה  מלא  מלב  המאחלים 

גודינגר וכל בני משפחתם 

♦ ♦ ♦

תושבי  מחשובי  אחד  של  במשפחתו  שהיה:  מעשה 

פ"ת נערכה בשבת שמחה משפחתית. הוחלט שאת המנה 

הראשונה דג סלמון ברוטב פיקנטי תבשל בתו - הידועה 

מתלמדי  לאחד  -הנשואה  והאפיה  הבישול  כאשפית 

החכמים שבעיר. כידוע לכל אנין טעם אחד מהמרכיבים 

החשובים של הרוטב הינו יין אדום משובח. ואכן ,הרבנית 

תליט"א לא הכזיבה ואפתה מספר תבניות ובהן חתיכות 

עסיסיות של דגי סלמון. כשבעלה חזר בערב לביתו וטעם 

ושיבח את הרבנית תליט"א על כשרון  עיניו  מהדג אורו 

שהתמזל  ועל  אותה  חנן  עולם  שבורא  והאפיה  הבישול 

מזלו להיות בעלה. לפתע ,בלא הודעה מוקדמת החווירו 

הרבנית  לשאלת   . חידודים  חידודים  נעשה  ובשרו  פניו 

שהשתמשה  שהיין  ליבה  תשומת  את  הסב  הדבר  לסיבת 

אין  וטובים  רבים  שלדעת  מכירה  היתר  של  יין  הינו  בו 

יין  של  טעם  בדגים  מעורב  וא"כ  בו  להשתמש  היתר 

האסור בקדושת שביעית ויש חשש שהתבניות העמוסות 

בחתיכות עסיסיות של דג סלמון אינן ראויות לשימוש. 

שבתורה  האיסורים  כל  שכמעט  ידוע  הבעיה:  צדדי 
אפ'  אינה  בתבנית  היין  שכמות  נכון,  בשישים.  בטלים 

להיות  אמור  האיסור  וא"כ  לדגים  ביחס  משישים  אחד 

בטל ברוב אלא שהרמ"א ביו"ד סימן צ"ח פסק שכל דבר 

היין  שתפקיד  כיון  א"כ  באלף  אפ'  בטל  לא  טעם  הנותן 

לתת טעם בדגים לכאורה אינו בטל בשישים וכל התבניות 

אסורות באכילה.

מותרים  והדגים  חשש  כל  אין  הדין  מעיקר  תשובה: 

הדור  מגדולי  לאחד  השאלה  כשהובאה  אומנם  באכילה 

האסור  מהיין  מותר  יין  יותר  קצת  להוסיף  שכדאי  הורה 

ענווים  ויאכלו  בתנור  הדג  את  ולאפות  ולחזור  לתבנית 

וישבעו.

שישנה  הסוברים  פוסקים  א.ישנם   : התשובה  הסבר 
הנ"ל  ביין  ולדידם  המכירה  היתר  על  להסתמך  אפשרות 

שאין  שסוברות  לדעות  ב.  להשתמש.  בעיה  כל  אין 

להסתמך על היתר המכירה קיימות שתי בעיות א. שמור 

ונעבד ב. עבר זמן הביעור. 

יש להסתמך על מרן החזו"א  ונעבד  גבי איסור שמור 

שמקל להשתמש בפרות וא"כ היין אינו אסור בשימוש.

והיין  הביעור  זמן  שעבר  משום  רק  קיימת  הבעיה  כל 

נאסר באכילה)לרוב הפוסקים מדרבנן( ואוסר גם תערובתו 

משום שנותן טעם.  מה שיש לדון האם יין נחשב לדבר 

הנותן טעם או לא? 

 ברמ"א ביו"ד סימן צ"ח כתב שלמרות שרוב האיסורים 

בטלים בשישים איסור הנותן טעם אינו בטל אפ' באלף כל 

זמן שמרגישים טעמו אלא שהרמ"א הוסיף בגדר דברים 

הנותנים טעם "ולכן מלח ותבלין מדברים דעבידי לטעמא 

וכו' אינם בטלים בשישים". יש לדון האם כוונת הרמ"א 

בטלים  אינם  חריפים  דברים  שהם  ותבלין  מלח  דווקא 

בטלים  טעם  לתת  נתנן  אפ'  דברים  שאר  אבל  בשישים 

בשישים וא"כ במקרה דידן שנתן יין לתוך התבשיל בטל 

דדוקא  לאו  ותבלין  שמלח  נאמר  או  בשישים  היין  טעם 

וכל שנעשה להטעים את התבשיל אינו בטל בשישים. רוב 

האחרונים – הט"ז הפמ"ג החוו"ד ערוך השולחן - נקטו 

אינו חשוב  יין  אלו  ולדעות  דווקא  ותבלין  לדינא שמלח 

בכדי  אותו  מוסיפים  אם  אפ'  טעם  לתת  שתפקידו  כדבר 

שיתן טעם וא"כ הדגים מותרים ללא חשש ויאכלו ענווים 

וישבעו. אומנם לצאת ידי חובת דעות האחרונים שנקטו 

שגם יין נחשב כדבר הנותן טעם הוסיף אחד מגדולי הדור 

להוסיף יין היתר לתבשיל ולאפותו מחדש משום שבכה"ג 

הוי מין במינו ומתבטל ברוב.

מהן מעשה בדג סלומון אחד  כל  על  והעובר  להן,  לשמוע 
עובר בלא תעשה, הרי הוא אומר על פי 
התורה אשר יורוך אלו התקנות והגזירות 
לחזק  כדי  לרבים  בהם  שיורו  והמנהגות 
אשר  המשפט  ועל  העולם,  ולתקן  הדת 
יאמרו אלו דברים שילמדו אותן מן הדין 
בהן,  נדרשת  שהתורה  המדות  מן  באחת 
הקבלה  זו  לך  יגידו  אשר  הדבר  מכל 

שקבלו איש מפי איש."
ומבואר ברמב"ם שגם על מנהגות יש 
איסור לא תסור ולא כמו שכתב רש"י אין 
וצריך  תסור.  לא  של  איסור  מנהגים  על 
שהמנהגים  שאף  הרמב"ם  לפי  לומר 
תוקפם הם כמו התקנות הקבועות שהרי 
בשניהם עובר על לא תסור, ושייך לומר 
חז"ל  אופן  בכל  וציוונו.  מנהגים  על 
ולא  שתיקנו ברכות תיקנו רק על תקנות 
מצוות  על  רק  שתיקנו  כיון  מנהגות.  על 
יש  ובזה  מצוות.  בכלל  אינם  ומנהגים 
לחלק בין דברים שאינם אלא מנהג כגון 
לא  ובזה  מנהג  שכולה  ערבה  חביטת 
שני  טוב  יום  כן  שאין  מה  ברכה,  תיקנו 
מצה  לאכול  שבא  אולם  מנהג,  שהוא 
ומרור בא לקיים מצוה, ולמרות שחיובה 
הוא רק מן המנהג, אבל קיומה הוא קיום 

מצווה, ולכן בזה תיקנו ברכה, ורק
חיובם  גם  מנהג  אלא  שאינם  בדברים 
ובזה  מנהג.  תיקנו  לא  בזה  קיומם  וגם 
ביאר הגרי"ז את מנהגנו לברך על ההלל 
בראש חודש וציוונו לקרוא את ההלל, אף 
שחצי הלל אינו רק מנהג, ועל מנהג לא 
אינו  הלל  לומר  שהחיוב  מפני  מברכים, 
מקיימים  הלל  באמירת  אבל  מנהג  אלא 
מצוות תלמוד תורה, וכן בקריאת מגילות 
וסוכות,  בפסח  וקהלת  השירים  שיר 
אף  מגילה  מקרא  על  וציוונו  שמברכים 
שאינו אלא מנהג, אבל מכיוון שיש בזה 
לברך  אפשר  תורה  תלמוד  מצוות  קיום 

וציוונו.

נבוא בזאת בברכה, בהודאה ובהכרת הטוב לידידנו עוז איש אשר 
רוח בו, המוסר נפשו, אונו והונו למען עמלי התורה בכוללנו, שלוחא 
דרבנן, יקר יקרים, המופלג והמופלא במעשיו הברוכים והנפלאים

כש"ת הרב צביקה הרבסט שליט"א ולנוות ביתו הרבנית תחי'

לרגל השמחה הגדולה השרויה  במעונם לרגל נישואי בנו הבה"ח דב 
ני"ו עב"ג בשעטו"מ

תזכו לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה וביראה 
בשפע ומלוא חפניים נחת

אברכי כולל ערב שבת קודש 
שע"י ביהמ"ד נוסח ספרד 

 

  



| פניני הלכה |    הרב חיים זילברברג 

"אין כבוד אלא תורה"
אלו  תורה  דברי  להקדיש  לנו  ולכבוד  לעונג 

לרגל השמחה הגדולה בבית אחינו היקר לנו 
הרב ר' יעקב צבי ורעייתו אהובה שיחי'.

אחיינינו  מבנכם,  נחת  רוב  שתירוו  רצון  יהי 
המידות,  ואציל  ההליכות  נעים  המופלג,  החתן 
ה"ה אשר דב ומכלתו איילה. בורא עולם בקניין 

השלם זה הבניין. 
באהבה רבה, חיים ודיצה.

♦ ♦ ♦

שמעון  הטוב  ידידו  את  הזמין  ראובן  שאלה: 
להצטרף אליו ל "מנה אחרונה" בסעודת שבת. עקב 
זמן  שמעון  התעכב  שבת  באותה  הסוער  האויר  מזג 
שהמנה  לדעת  נוכח  ראובן  לבית  וכשהגיע  מרובה 
ומשפחתו  וראובן  ונאכלה  הוגשה  כבר  האחרונה 
להזדרז  יוכל  האם  המזון.  ברכת  לברך  עומדים 
ולטעום ממנת הלפתן שהוגשה לו וע"י זה להצטרף 
בדעתם  שאין  למרות  לזימון,  כשלישי  ובנו  לראובן 

לאכול עוד.     
כמו"כ יש לדון דאף אם יכול להצטרף, האם רשאי 
להיות המזמן בעצמו או רק לענות לזימון של ראובן.
תשובה: שנינו בברכות )מ"ז ע"א( רב ושמואל הוו 
יתבי בסעודה, אתא ר' שימי ב"ר חייא היה קמסהרב 
לזימון(  להצטרף  כדי  לאכול  )פרש"י- ממהר  ואכיל 
לן  אכלינן  אנן   – בהדן  להצטרף  דעתך  מה  רב  א"ל 
)פרש"י – גמרה לנו סעודתינו קודם שבאת ואין אתה 
לאבא  לי  מייתי  אילו  שמואל  א"ל  בזימון(  מחייבנו 
ארדיליא וגוזליא )כמהין ופטריות בגמר סעודה ולרב 
הוה חביבין גוזלות( מי לא אכלינן – )פרשי" – הלכך 

לא גמרה סעודה ומצטרף(.
לא  ושמואל  שרב  שאע"פ  הגמ'  מדברי  מבואר 
יכולים  שעדיין  האפשרות  מ"מ  באכילתן  המשיכו 

לאכול נחשבת להם כאילו עדיין הם בתוך הסעודה.
כלל  עוד  לדון בכהג שאין בדעתם לאכול  יש  אך 

מחמת שהם שבעים ביותר. האם מצטרפים או לא.
סימן  בריש  הלבוש  כ'  הפוסקים.  בדבר  ונחלקו 
סעודתן  וגמרו  יחד  שאכלו  שנים  לשונו:  וזה  קצ"ז 
ובא השלישי, אם הם עדיין לא שבעים דיים – דהיינו 
שאם היו מביאים להם דברים המושכים את הלב היו 
שלא  בדעתם  שהיה  אע"פ  לתיאבון,  מהם  אוכלין 
לאכול עוד, יכולין ליתן דבר מועט לזה השלישי כדי 
שיאכל ויצטרף עמהם לזימון ואדרבה מצווה עליהם 

שיתנו וכו'. עכ"ל.
 – הלבוש  עמש"כ  לחלוק  האריך  שם  ובדרישה 
שאינם שבעים וזה לשונו: חוץ מכבודו לא דק שאין 
הדבר תלוי בתאוותו דוודאי כל אדם תאב לאכול דבר 
מבושם שהוא טוב וערב, אף שהוא שבע הרבה. אלא 
הדבר תלוי באם יש לו רשות – כגון שלא אמר הב לן 
מידי  ליה  מייתי  אילו  והשו"ע  הרי"ף  ומשכ'  ונברך. 
עכ"ל.  לאכול.  רשות  לו  שיש  היינו   – למיכל  דמצי 
ויכול לאכול  כלומר דאם לא הסיח דעתו מהסעודה 
נמצא  כאילו  נחשב  זה  דווקא  לפניה  ברכה  ללא 

באמצע סעודתו.
אמנם מלשון הרמב"ם בפ"ה מברכות ה"ט משמע 
כהלבוש – שנים שאכלו וגמרו מלאכול ובא שלישי 
ואכל, אם יכולין לאכול עמו ואפילו משאר אוכלין – 

כלשהו, מצטרף עימהם. עכ"ל.
ומשמע דהחידוש הוא שיכולים לאכול דבר שלא 
אכלו בסעודה, ולכאורה לדעת הדרישה אין תלוי מה 

הדבר שאוכלין, אלא האם יכולים לאכול ללא ברכה. 
)ומצאתי שכן כ' להוכיח במאמר מרדכי(

ובאליהו רבה הביא מהסמ"ג שכ' וז"ל – אומדין 
דעתם אם לא אכלו כ"כ שאם היו מביאין להם מיני 
 – לאכול  יכולים  עדיין  שהיו  חביב  ודבר  מעדנים 

מצטרף. עכ"ל.
ומשמע בהדיא כהלבוש.

וכן משמע מלשון השו"ע )קצ"ז ס"א( שנים שאכלו 
כאחד וגמרו בא השלישי כל היכא דאילו מיתי להו 
מידי ומצי למיכל מיניה מצטרף בהדייהו והוא שבא 
עד שלא אמרו הב לן ונברך כמשכ' התוספות בברכות 
שם. מוכח דכונתו בריש דבריו הוא כהלבוש דלא"ה 

תרתי למה לי.
כהרי"ף   כתב  דלא  הטור  לשון  מסתימת  אמנם 
ונברך  לן  הב  אמרו  אם  תלוי  דהכל  אלא  והשו"ע 
משמע דלא תלוי כלל אם הם יכולים לאכול בפועל 

או שהם שבעים.
הסמ"ג,  הרמב"ם,  הדעות  דלרוב  כן  אם  יוצא 
הלבוש והשו"ע בעינן שלא יהיו שבעים כ"כ עד שלא 

יוכלו לאכול.
שבעים  שיהיו  שייך  דלא  בפרישה  שהקשה  ומה 
במאמר  יעויין  שכיח  לבסומי  רוחא  לן  קיימא  שהא 
מרדכי שכתב לחדש מכיון דיסוד דין זימון לא נתקן 
אלא על הפת, אם כן לא מספיק מה דחביב להם לאכול 
דבר מתוק לבד, פשיטא שהם צריכים לאכול פת עמו. 
ופת  יכולים לאכול תבשיל מבושם  והכי קאמר, אם 
עמו שכך הוא דרך בנ"א שאף שאינם יכולים לאכול 
מקום  מכל  בסעודה,  אכלו  שכבר  המאכלים  עם  פת 
אוכלים מעט פת עם המעדנים שהוגשו לפניהם בגמר 

הסעודה לקינוח.
ומהני מה שיכולים  טפי  דמיקל  ובמשנ"ב משמע 
מביאים  היו  אם  שכתב  לחודייה  הקינוח  לאכול 
פרות  כגון  הלב  את  הממשיכים  דברים  לפניהם 
וכמהין והיו יכולים לאכול מהם מעט ובשאר הציון 

שם הביא מקורו מהרמב"ם שכתב ואפילו כלשהו.
הן  לבדם  פירות  דאם  לדברים  לדון  יש  לכאורה 
בחילוק  נפ"מ  למאי  א"כ  וגודליא,  ארדליא  בכלל 
למאמר  נח  דהתי  לן  הב  כבר  אמרו  בין  השו"ע 
מרדכי דצריך לאכול מעט פת ביחד עם הפירות א"כ 
באמירת הב לן נתחייבו כבר לברך מחדש המוציא על 
הפת. וחשיב כסעודה חדשה ולא מצטרף בהדייהו.\
פירות  דמהני  ברורה  כהמשנה  דנפסק  למאי  אבל 
לחודייהו לכאורה גם ללא אמירת הב לן, צריך לברך 
בתוך הסעודה על אכילתן. ואם כן, איך הם מצרפים 

לסעודה?
ובאמת בגוף הדין דהאוכל פירות ודברים הבאים 
שלא מחמת הסעודה, שצריך לברך לפניהם, לכאורה 
מהטעם שלא נפטרין בהמוציא, למה יפטרו בברכת 

המזון?
על  דאף  לבאר  שליט"א  וחמי  ממורי  ושמעתי 
הנפטרת  פת  בכלל  ואינם  להשביע  באים  שאינם  גב 
להביאם  דדרך  כיון  מקום,  מכל  המוציא,  בברכת 
הסעודה  מסדר  כחלק  הו"ל  א"כ  הסעודה,  במשך 
וברכת המזון פוטרתם כיון דהווי ברכה על הסעודה. 
לברך  צריך  דבפירות  דאע"ג  לדידן  מובן  זה  ולפי 
נחשבים  עדיין  לן, מ"מ  הב  ללא שאמר  גם  לפניהם 
כבאים בתוך הסעודה ומה שאין כן כשאומר הב לן, 
הסיח דעתו מהסעודה ואכילת הפירות אינה קשורה 

לסעודה וממילא הווי אכילה חדשה ולא מצטרף.
דתלוי  כהתוספות  דפסק  השו"ע  בדעת  והנה 
מחלוקת  דהווי  קע"ט  בסימם  יעוין  לן  הב  באמירת 

ראשונים האם יכול לאכול ללא ברכה לאחר שאמר 
הסח  דהווי  כיון  לברך  צריך  הראש  דלדעת  לן.  הב 
הדעת ולדעת הר"ן ורבינו יונה אין אדם מסיח דעתו 
מאכילה של לחם עד גמר הסעודה ובשו"ע שם לא 

הכריע לדינה.
תלוי  יהיה  זימון  לענין  לן  דהב  הדין  ולכאורה 

במחלוקת הראשונים הנ"ל. וכן כתב בבאור הגר"א.
ואם כן איך הכריע השו"ע כאן דהב לן הווי הסח 

הדעת כהרא"ש ודלא כהר"ן?
ויעוין כאן בשו"ע הרב שכתב בתוך דבריו ליישב 
זה וזה לשונו: דאף לאומרים שהסח הדעת מאכילה 
אין זקוק לחזור ולברך המוציא, היינו אם נמלך לחזור 
בסעודתו  להמלך  אדם  של  שדרכו  מפני  ולאכול, 

ולהמשך מסעודה קטנה לגדולה.
אכילתן  נגמרה  ואוכל,  חוזר  שאינו  כל  מ"מ  אך 

הראשונה, כיון שעומד בדעתו ואינו חוזר ממנה.
ונראה ליישב עוד דכתב הביאור הלכה סימן קע"ט 
ד"ה: אין צריך בסו"ד דמי שאמר הב לן יש להזהר 
מחלוקת  מחמת  ברכה  ספק  דהווי  לאכול,  שלא 
לדבריו  וא"כ  לפניה  ברכה  צריך  אם  הראשונים 
הב  אמירת  אחרי  לאכול  שלא  היא  בפועל  ההנהגה 
לן. ומובן מה דפסק השו"ע הכא דלא מצטרף דכיון 
דמסתפק לדינא בסימן קע"ט האם ההלכה כהר"ן או 
כהרא"ש ממילא אסור לו לאכול ולא שייך שיצטרף 

בהדייהו ודו"ק.
את  שהביא  קצ"ז  סימן  הלכה  בביאור  עוד  ועיין 
ונתחייבו  שאכלו  ג'  היו  דאם  שחידש  זרוע  האור 
לאכול  רביעי  יכול  מ"מ  לן,  הב  אף שאמרו  בזימון, 

ולהצטרף בהדייהו ואף לזמן עבורם.
ותמוה דמה שייך שיצטרף ועוד יזמן לאחר שלא 
שייך הטעם דאילו מייתי ארדיליא וכו' דאסורים כבר 

באכילה אחר אמירת הב לן ואיך מצטרף?
ועיין בצל"ח דישב את קושית התוספות בפסחים 
זימן שמעון בן שטח לינאי המלך  ק"ג עמ' ב': איך 
וכבר אמר ינאי מאן יהיב לן גברא דמברך לן דהווי 

כהב לן ונבריך ובברכות מוכח דלא מצטרפין כה"ג.
דין  דמועיל  דמצינו  דכמו  לחדש  הצל"ח  וכתב 
ערבות להוציא בברכה ה"ה דמועיל ערבות להוציא 
ערבות  מדין  לינאי  זימן  שטח  בן  בזימון.\ושמעון 

דינאי וחבריו נתחייבו כבר בזימון.
אבל  ולזמן  להצטרף  דהתינח  קשה  דעדיין  אלא 
הם  דגם  ומשמע  שמצטרף  זרוע  האור  כתב  איך 
יכולים לזמן עליו וכגון שאחד מהג' שנתחייבו הלך 
לו, משמע שמצטרף ומזמן עימם. ולכאורה איך שייך 

להצטרף אם לא אכל עימהם? וצריך לעיון.
סיכום ההלכות העולים לדינא:

ע"י  להצטרף  יכול  סעודה,  בגמר  הבא  אדם  א. 
אכילת פירות וכד' אף שהמסובין גמרו כבר סעודתם.
ב. בד"א שלא אמרו הב לן ונברך. וכמו"כ הם עדיין 

יכולים לאכול מעט מיני מתיקה ואפילו כלשהו.
ג. אם כבדוהו בזימון, לא יועיל אכילת פירות אלא 

צריך לאכול לכה"פ כזית פת.
רק  הוא  הנ"ל  הדין  האם  לדינא  להסתפק  יש  ד. 
ששנים אכלו יחדיו וגמרו סעודתן דאז יכול השלישי 
לבדו  האוכל  אחד  דגם  דנימא  או  עימהן.  להצטרף 
סעודתו  וגמר  ואכל  השני  בא  ואח"כ  סעודתו  וגמר 
דאילו  דמהדין  נאמר  ואכל, האם  ובא אח"כ שלישי 
עוד  כל  נחשב  דעדיין  כאחד  הצטרפו  כולם  מייתי 
סעודתם  בתוך  שהם  לן  הב  הראשונים  אמרו  שלא 
ולא  לעיון  וצריך  לזימון.  כולם  יצטרפו  וממילא 

מצאתי מי שעמד בזה.

צירוף לזימון בגמר הסעודה



ברכוש גדול

| פרשת השבוע |    הרב יוסף הרבסט

ורעיתו  שליט"א  צביקה  הרב  היקר  אחי  לכבוד  נכתבו  הדברים 
בנם- נישואי  של  הגדולה  השמחה  לרגל  תחי',  אהובה  הרבנית 
צביקה, שחלק  הרב  אחי  זכה  דובי שיחי'.  ה"ה  נפשי  ידיד  אחייני 
בזה  משתמש  שהוא  כולנו  וזכינו  לידיו,  הגיע  הים  מביזת  נכבד 
להרבות תורה, להחזקת הכולל, לעזרה לכלל הציבור, ומעל הכל 

דאגתו ועזרתו לבני המשפחה שאינה יודעת גבולות.
יתן ה' שמשמחה גדולה זו, יתרבו שמחות אצל כלל המשפחה.

בברכה ובידידות
אחיך י. ד. הרבסט

♦ ♦ ♦

"דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף 
וכלי זהב״. שמות יא׳ ב׳

וכתב רש״י "דבר נא - אין נא אלא לשון בקשה, בבקשה ממך הזהירם 
על כך שלא יאמר אותו צדיק אברהם ועבדום וענו אותם קיים בהם, ואחרי 
כן יצאו ברכוש גדול לא קיים בהם. ״ומקור דברי רש"י מהגמרא בברכות 

ט' א'.
אברהם  יאמר  שלא  כדי  משה,  אח  מזהיר  הקב״ה  למה  להקשות  ויש 
אבינו, שהקב"ה לא קיים את דבריו. וכי אם אברהם לא יאמר כלום, הקב״ה 

אינו צריך לקיים הבטחתו.
בספרו  דעת[  וחוות  המשפט  נתיבות  ]בעל  מליסא  יעקב  רבי  הגאון 
נחלת יעקב על ביזת הים, שהתקיימה לאחר שעברו אח הים, שאז נשלמה 
גאולתם ממצרים. ורק כדי שאברהם לא יאמר שלא קיים בהם ואחרי כן 
הזהירם  לכן  רכוש,  בלי  ממצרים  שיוצאים  שיראה  גדול,  ברכוש  יצאו 
יצאו  כן  ואחרי  של  שהקיום  מבואר  ולדבריו  רעהו.  מעם  איש  שישאלו 
ברכוש גדול התקיים בביזת הים, ומה שלקחו מהמצרים במצרים, היה רק 

כדי להפיס דעתו של אברהם.
והגאון רבי יעקב קראנץ )המגיד מדובנא[ מובא בהגדת כל בו, פירש 
באופן אחר, ודקדק אח המילים, ועבדום ועינו אותם קיים בהם, ואחרי כן 
יצאו ברכוש גדול לא קיים בהם, ופירש שהבטחת הקב"ה היתה שלאחר 
שיעברו ארבע מאות שנים יצאו ברכוש גדול, וכיוון שהיו רק מאתיים ועשר 
]ורק לאחר שיעבדו עוד מאה ותשעים  שנים, הקב"ה עדיין אינו מחויב, 
שנים, או לפי מה שמבואר בספרים שבגלויות האחרות השלימו את השנים 
החסרות, ואז תחול הבטחת הקב״ה לרכוש גדול[ ואולם כדי שלא יאמר 
אברהם ועבדום קיים בהם. ואת ההבטחה שאחרי כן יצאו ברכוש גדול לא 
יותר, לכן הקדים הקב״ה. וקיים את  קיים בהם. אלא בדורות המאוחרים 
הבטחתו אלה שעבדו בפועל במצרים. ולדבריו קיום ההבטחה שאחרי כן 

יצאו ברכוש גדול. הייתה ברכוש שלקחו מהמצרים במצרים.
ונראה שבפירושים אלו נחלקו תרגום יונתן ורש״י בברית בין הבתרים 
בראשית טו' יד׳ ״וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנכי ואחרי כן יצאו ברכוש 
גדול", ופירש רש״י ״דן אנכי -בעשר מכות. ברכוש גדול בממון גדול, כמו 
שנאמר וינצלו את מצרים.״, ומבואר ברש "י שההבטחה התקיימה בממון 

שלקחו מהמצרים במצרים. כדברי המגיד מדובנא.
דיין אנא במאתן  יית עמא דיפלחון להום  ״ואוף  יונתן פירש  ובתרגום 
וחמשין מחן ומן בתר כן יפקון לחירותא בנכסין סגיאין." ]וגם את העם 
שיעבדו להם דן אני במאתים וחמשים מכות ומן אחרי כן יצאו לחופשי 
בנכסים גדולים.[ ושינה התרגום יונתן מרש״י שפירש דן אנכי בעשר מכות, 
ופירש דן במאתים וחמישים מכות. והיכן מצינו מאתים וחמישים מכות, 
ובהכרח שכוונת התרגום למה שנאמר בהגדה של פסח ״רבי יוסי הגלילי 
חמשים  לקו  הים  ועל  מכות  עשר  לקו  במצרים  מעתה,  אמור  וכו'  אומר 
מכות. רבי אליעזר אומר וכו' אמור מעתה, במצרים לקו ארבעים מכות ועל 
וכו' אמור מעתה במצרים לקו  הים לקו מאתים מכות. רבי עקיבא אומר 
חמשים מכות ועל הים לקו חמישים ומאתים מכות.״ ולמד התרגום יונתן 
כמו רבי עקיבא, ולכן פירש שלקו מאתים וחמישים מכות. ומ״מ בפסוק 
נאמר וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנכי ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, וא"כ 
בהכרח שיצאו ברכוש גדול, שזה שלב אחרי 'דן אנכי' יתקיים בביזת הים 

כדברי הגאון מליסא.

בשמחה ובגיל אנו משגרים הזאת 
את ברכותינו המאליפות מעומק 

הלב, למעלת כבוד ידידנו ומכובדנו 
הנעלה והנכבד, ראש וראשון לכל 

דבר שבקדושה, עוסק בצרכי ציבור 
באמונה, המשפיע מטובו עלינו 

לילות וימים בלא גבול, בעין טובה 
וברוח נדיבה, למען כל אחד ואחד 
מאברכי הכולל להרבות תורה  

עמליה ולומדיה בשמחתה 
ובטהרתה. פועל גדולות ונצורות 

למען בני התורה, ותושבי העיר זה 
שנים רבות

הר"ר צבי הרבסט שליט"א

נשיא ומייסד הכולל, 
ועמו נו"ב מרת אהובה תחי'

לרגל השמחה הגדולה בנישואי הבן  
החתן החשוב כמר דב ני"ו

מבחירי ישיבת כנסת ישראל- חברון 
עב"ג אילה תחי'

יהי רצון שמשמחה גדולה זו יושפע 
שפע רב ואך טוב וחסד יהי מנת 

חלקם, ששון ושמחה ישמע 
מאהליכם כל הימים

בהכרת הטוב מרובה

ראש הכולל 
הרה"ג ר' יוסף הרבסט שליט"א

מראשי ישיבת באר התלמוד- אלעד
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הדגול  הסבא  המשפחה,  ראש 
ב"ר  אריה  מנחם  ר'  הרה"ח  והנערץ 
נולד לאחר  זצ"ל,  יעקב צבי הרבסט 
בחלם  הראשונה  העולם  מלחמת 
כשעלה  הזעם  בשנות  שבפולין. 
יהודי  מיטב  את  והשמיד  הכורת 
להינצל  ה'  בחסד  הצליח  אירופה, 
ועלה לא"י בעזרת סרפטיקט שארגנה 
הדסה  מרת  המשפחה,  אם  עבורו 
מאורס  היה  לה  כץ,  לבית  שתחי' 

בתקופה זו. 
משפחתו,  כל  את  שאיבד  למרות 
איבד  לא  ולרגע  רוחו  נשברה  לא 
בטחונו בבורא עולם והקים את ביתו 
דגלו  כשעל  הדגולה,  הסבתא  עם 
והחסידות.  התורה  דרך  את  חרט 
לפרנסת  היום  רוב  שעמל  למרות 
עראי  מלאכתו  עשה  משפחתו, 
נתון  היה  פנוי  רגע  כל  קבע.  ותורתו 
למשוש חייו לימוד התורה בקדושה 
ובטהרה, כשחוט של שמחת התורה 
לתורה  ילדיו  חינוך  פניו.  על  משוך 
ויראת שמים עמד כל העת לנגד עיניו 
והמוסדות  הישיבות  לטובי  ושלחם 
בצניעות  חי  ימיו  כל  התורניים. 
הרחיב  שה'  בתקופה  וגם  ובפשטות 
גבולו ונעשה קבלן, לא שינה מאומה 
מאורחות חייו. מידת האמת היתה נר 
לרגליו ולא אחת ספג הפסדים כספים 
יושרו  בהתחייבויותיו.  לעמוד  כדי 
המסחרי היה לשם ולתהילה בפי כל 
ודוגמא  סמל  והיווה  אותו  הסובבים 
שותף  היה  ה'.  קידוש  על  לחיים 

לבניית שכונות רבות בירושלים ואף 
נבחר ליקיר ירושלים. אהבתו ודאגתו 
ידעה גבול  למשפחתו המורחבת לא 
ותמיד מצאו אצלו אוזן קשבת וסיוע 

בעצה בתבונה ובכלכלה.
נצרך  לכל  פתוחה  היתה  דלתו 
ובעיקר  בגלוי  מכספו  ופיזר  ונזקק 
נעים  זיכהו בקול  בסתר. בורא עולם 
ציבור  כשליח  בקודש  ושימש  וערב 
ובימים  מברכין  בשבת  במיוחד 
ישרים  דורות  לראות  נוראים. זכה 
ובמצוות  בתורה  עוסקים  ומבורכים 
התורה  בדרך  צועדים  צאצאיו  וכל 
דורות. מדורי  לנו  המסורה  והיראה 
נפטר בשם טוב ביום בקשת הגשמים 
המאירה  דמותו  מרחשון תשס"א.  ז' 
לנגד  עומדות  התרומיות  ומידותיו 

ענינו ולא תשכח לעד 
ת.נ.צ.ב.ה.

הדגולים  החכמים  מתלמידי  אחד 
ראש  היה  בו,  התברכה  שירושלים 
המשפחה, הסבא רבה של החתן דנן, 
הגאון הגדול רבי מרדכי גימפל ברג 
שער  בישיבת  רוחני  מנהל  זצוק"ל, 

השמים. 
הנ"ל  הגאון  היה  מפורסם 
תורני  ספר  בכל  הרבה  בבקיאותו 
שרצה  תורני  ספר  מחבר  כל  קיים. 
את  מביא  היה  חיבורו,  שיתפרסם 
כשרונו  וברוב  הנ"ל  לגאון  חיבורו 
היה סוקר בסקירה מהירה את תוכנו 
היה  כתיבתו  ובכישרון  הספר  של 
את  ומתומצתת  קצרה  בלשון  כותב 

תוכנו של הספר. 
סיפרה בתו, אם המשפחה הסבתא 
היה  אביה  של  שראשיתו  שתחי', 
ביותר  מצער כשהתייתם מגיל צעיר 
ע"ה  הרבנית חשה  וקרובת משפחה 
הכניסהו לביתה ודאגה לכל מחסורו. 
כל  טובה  כך  על  לה  הוקיר  הרב 
ולשאול  לבקרה  והתמיד  חייו  ימי 
ללכת  נדרש  אם  אפילו  בשלומה, 

רגלית מרחק רב. 
כאחד  התבלט  לישיבה  כשנכנס 
מהמצוינים, עד שהגאון ר' אשר דב 
- שהחתן  זצ"ל  )דילאון(  זוסמנוביץ 
דנן נקרא על שמו - לקחו לחתן לבתו 
הגאון  ע"ה.  שרח  מרת  המצוינת 
של  לרבה  מאוד  מקורב  היה  הנ"ל 
ונבחר על  זצוק"ל  קוק  א"י הראי"ה 
ידו- לאחר שביקש את אישורה של 
- להפיץ את  הרעיה מרת שרח ע"ה 

תורתו בניכר. 
הנ"ל,  הכשרונות  לכל  בנוסף 
מרדכי  רבי  הגדול  הגאון  התברך 
מפיק  בפה  זצוק"ל  ברג  גימפל 
רהוטה,  עברית  ובצירוף  מרגליות 
בכל  שבת  מידי  מבוקש  היה 
ישראל  שבארץ  הדתיים  הקיבוצים 
כדי  בשבת,  עימם  ולשהות  לבוא 

להתבשם מתורתו המאירה.
לדאבון ליבנו לא זכה הגאון הנ"ל 
בצעירותו  ונפטר  ימים  לאריכות 
התורנית.  פריחתו  בשיא  כשהוא 
 - ראשון  מכלי  לקבל  זכינו  אומנם, 
אם המשפחה שתחי' - עדות נאמנה 
על אהבת התורה נדירה, על מידותיו 
נדירים  כשרונות  ועל  התרומיות 

ששכנו בקרבו. 
ת.נ.צ.ב.ה.

| לאורם נלך |    הרב אברהם גודינגר

הרה"ח ר' מנחם אריה הרבסט זצ"ל הגאון הגדול רבי מרדכי גימפל ברג זצוק"ל

מתפללי ביהכנ"ס "נוסח ספרד" לומדי ובאי בית המדרש

לידידנו היקר איש רב פעלים

הרב צבי הרבסט שיחי'

מייסד ונשיא בית הכנסת המרכזי "נוסח ספרד" אלעד
ברכות חמות מקרב לב לאדם היקר, אשר מוקיר רבנן 
ומקיים צדקה וחסד בגופו וממונו בכל עת ובכל שעה

לרגל שמחתו ושמחת משפחתו
בנישואי הבן יקיר הבה"ח אשר דב עב"ג שתחי'

נברכהו שיראה נחת ממנו ומכל יוצאי חלציו והברכות ילווהו בכל מעשיו 
הטובים לאורך ימים ושנים, והוא ומשפחתו יראו שמחות ואושר תמיד

מלב אוהב ומעריך


