בסיעתא דשמיא ,ערש"ק י"ד בשבט התשע"ג

שבת שירה  -ראש השנה לאילנות

ת
קבל
ש
ב
ת
מופץ ב 7500-עותקים בכל הארץ

פרשת "בשלח" – גליון מס' 193
שנה ז'  -עלון דו שבועי

העלון טעון גניזה

אין לקרוא בשעת התפילה!

"ּופ ְרעֹה ִה ְק ִריב וַ ּיִ ְׂשאּו ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאת ֵעינֵ ֶיהם וְ ִהּנֵ ה ִמ ְצ ַריִ ם נ ֵֹס ַע ַא ֲח ֵר ֶיהם" (יד ,י).
ַ
פנינה נפלאה נאמרה כאן על ידי שנים מאדמו"רי בית בעלזא.
לכאורה ,תמה האדמו"ר רבי יששכר דב זצ"ל  -המהרי"ד מבעלזא ,היה לו לכתוב
בלשון רבים" :והנה המצריים נוסעים אחריהם" ,או לחילופין" :והנה פרעה נוסע
אחריהם" ,ומדוע הכתוב פותח בלשון רבים ועובר ללשון יחיד?
אך הנה ,אמר המהרי"ד ,על הפסוק (שמות יג ,יז)" :ולא נחם אלוקים דרך ארץ
פלישתים כי קרוב הוא כי אמר אלוקים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו
מצרימה" ,תמה האדמו"ר ה'שר שלום' מבעלזא :הכיצד יעלה על הדעת שישראל
יחפצו לחזור למצרים ,לאחר השעבוד הקשה שהיה להם שם?
אך יש לבאר זאת ,על פי דברי הגמרא (יומא פו' :):היכי דמי בעל תשובה? אמר
רב יהודה :כגון שבאת לידו דבר עבירה פעם ראשונה ושניה וניצל הימנה ,מחוי
רב יהודה ...ובאותו מקום' ,כלומר :שיבוא לידו שוב חטא זה באותו מקום שחטא,
וכאשר יתגבר ולא יעבור עליו  -אות הוא כי שב בתשובה גמורה .ואם כן ,חשש
הקב"ה שמא יהיה בדעתם לשוב למצרים  -כדי לשוב בתשובה 'באותו מקום'...
לאור זאת ,הוסיף המהרי"ד ,מובן אף הפסוק שלפנינו" :והנה מצרים נוסע
אחריהם" ,דהיינו :ישראל ראו ש'מצרים' ,דהיינו :ארץ מצרים' ,נוסע אחריהם' ,שעם
פרעה נעקרה ארץ מצרים ממקומה ובאה לכאן ,וממילא היכולת בידם לשוב
בתשובה שלימה 'באותו מקום' ,ולכן "ויצעקו בני ישראל אל ה'"  -שעשו תשובה
(ושלל לא יחסר)
גמורה ושלימה! ודברי פי חכם חן!

"זֶ ה ֵא ִלי וְ ַאנְ וֵ הּו" (טו ,ב).
דרשו חז"ל בגמרא בשבת (דף קלג" :):אבא שאול אומר :ואנוהו  -הוי דומה לו ,מה
הוא חנון ורחום ,אף אתה היה חנון ורחום".
שעת חצות .מרן ר' צבי פסח פראנק זצ"ל ,רבה של ירושלים ,עלה על יצועו
לאחר שבני הבית עשו לו מספר טיפולים על פי מצות הרופאים.
עייף ויגע היה רבינו מעיצומו של יום ,היה זה יום רגיל של טרדות ושאלות הלכה
מסובכות ,דיני תורה וסתם עניינים שונים ,במילי דשמיא ובמילי דמתא ,פרנסי
העיר ישבו בביתו עד שעה מאוחרת בבעיות שהטרידו את מנוחת העיר.
אחרי ככלות הכל ,נצמד הרב אל ה"סטנדר" הנצחי שלו ,והגה בתורה שעה ארוכה,
להפצרת בני הבית ,עלה הרב על יצועו כדי לישון מספר שעות עד שיאיר היום.
לפתע נשמעים בחצר צעדים מהירים ודפיקות חרישיות נשמעו היטב על שער
הברזל .רבי תנחום בן רבינו שגר בבית ,מיהר אל הדלת ,והוא ראה לפניו אדם
שהיה מרבה לבוא אל הרב בשאלות הלכה ,לא מהמסובכות והחשובות ביותר .רבי
תנחום הסביר לאותו אדם ,כי הרב עייף מאוד ועלה כבר על יצועו ,וכי הוא יכול
לבוא בשעת בוקר מוקדמת לשאול את השאלה.
ברם השואל לא נכנע במהרה ,הוא ניסה לבקש מבן רבינו ,שהוא יציג את השאלה
לפני רבינו ויחזיר לו את תשובתו ,אך בן הרב ידע כי הרב אינו גורס דרך כזאת.
רבינו ששמע מחדרו את הויכוח קם ממיטתו חיש מהר ,לבש חלוקו ,ויצא אל
חדר הכניסה לבית ,והכניסו אחר כבוד לחדרו פנימה ושמע את מבוקשו בסבלנות
ובאורך רוח מופתי.
רק לאחר שאותו יהודי הלך מביתו שמח וטוב לב ,אז חזר רבינו ליצועו.
(פניני רבינו צבי פסח)

מֹוע ִּת ְׁש ַמע ...וְ ַהּיָ ָׁשר ְּב ֵעינָ יו ַּת ֲע ֶׂשה וְ ַה ֲאזַ נְ ָּת ְל ִמ ְצו ָֹתיו וְ ָׁש ַמ ְר ָּת ּכָ ל
ֹאמר ִאם ָׁש ַ
"וַ ּי ֶ
ֻח ָּקיו ּכָ ל ַה ַּמ ֲח ָלה ֲא ֶׁשר ַׂש ְמ ִּתי ְב ִמ ְצ ַריִ ם ֹלא ָא ִׂשים ָע ֶליָך ( "...טו ,כו).
'יש לדקדק'  -כתב הגאון רבי נתנאל הכהן פריד זצ"ל ,בעל שו"ת "פני מבין" -
מה זה שכפלה התורה הקדושה במילים שונות :לשמוע בקול ה' ,ולעשות הישר,

טל' המערכת03-9094245 :

ולהאזין ,ולשמור?
עוד יש ליישב מה שתמהו המפרשים :כיון שלא ישים ה' מחלה ,למה יהיה צורך
ברפואה?
אך הנה ,הוא מיישב ,מצאנו בתורה הקדושה שלושה חלקים :משפטים ,מצוות
וחוקים' .משפטים' הם מה שגם אם לא ניתנה התורה הקדושה היה השכל נותן,
כגון שלא לגנוב ושלא לגזול; 'מצוות' הן אלו שהתורה כתבה את טעמן ,כגון מצות
שבת " -כי ששת ימים עשה ה' את הארץ"; ואילו 'חוקים' הם ציווים שאין השכל
מבין כלל ,כמו שעטנז ובשר בחלב וכדומה.
ואמנם ,אף במצוות שאפשר להבין את טעמן ,אין הטעם ניתן להאמר אלא
למי שטעם את טעם מתיקות ועריבות ונעימות התורה הקדושה ,כמאמר הפסוק
(תהילים לד ,ט)" :טעמו וראו כי טוב ה'"  -רק לאחר ש'תטעמו' ,תוכלו לראות שהוא
טוב ,אבל לפני שמבקשים להבין  -יש לקיים את המצוות אך ורק משום שכך ישר
בעיני ה' ,ועלינו לעשות ככל אשר ציונו.
מעתה ,אמר ה"פני מבין" ,זו כוונת הפסוק" :אם שמוע תשמע לקול ה' אלוקיך
והישר בעיניו תעשה"  -למרות שאינך מבין את הטעם ,אלא רק משום שכך ישר
בעיניו שתעשה ,אז תזכה "והאזנת"  -שתאזין למצוותיו ,דהיינו :תשיג את טעמי
המצוות בדבר שהשכל משיג" ,ושמרת כל חוקיו"  -אף שלא תבין טעמם כלל בכל
זאת תעשה את החוקים ,כמו רופא שנותן סמים לחולה ,שהם פועלים את פעולתם
מבלי שהחולה מבין כיצד ,ויהיו המצוות כסמי מרפא :תפילין של יד  -רפואה
לחולי היד ,ושל ראש  -רפואה לחולי הראש ,ואל תתפלא :איך יועילו המצוות
לארוכה ומרפא? כי כמו שהנך רואה שהרפואות שרושם הרופא מועילות ללא
(פני מבין עה"ת)
הבנתך כלל  -כך ענין המצוות ,שהרי "אני ה' רופאך"!

ֹאמר מ ֶֹׁשה ְּב ֵתת ה' ָלכֶ ם ָּב ֶע ֶרב ָּב ָׂשר ֶל ֱאכֹל וְ ֶל ֶחם ַּבּב ֶֹקר ִל ְׂשּב ַֹע" (טז ,ח).
"וַ ּי ֶ
אומרת הגמרא ביומא (דף עה" :):בתחילה היו ישראל כתרנגולין המנקרים באשפה,
עד שבא משה וקבע להם זמן סעודה".
יש להבין מה הרבותא .וכי זה שבחו של משה ,מנחיל התורה ,שהעלנו מתהום
מ"ט שערי טומאה להיותנו "דור דעה" ,עד ל"ראתה שפחה על הים מה שלא ראה
יחזקאל בנבואה" ושבחו שתיקן זמן סעודה?!
ונבאר ע"פ הסיפור הנודע :בני המשפחה שמעו קידוש ,וקמו ליטול ידיים .לאחר
הארוחה צררו את המפה על כל אשר בה ,ונפנפו הכל לאשפה .כולל הטבעת,
כנהוג.
אה ,היתה זו שעתו הגדולה של התרנגול .הידס על ערמת האשפה וניקר שאריות
חלה ובולבוסין ,ברבורים שלו ודגים .העלה במקורו טבעת זהב ובה יהלום זוהר.
נגס אחת ושתים ,נוקשה וחסרת טעם ,אין בה ענין .שמטה ומצא אוצר ,קיטנית
בשלה ותפוחה! והוא צודק ,בתרנגולותו.
ואנו נזכרים בדברי הגמרא .גם מומר ,אם מומר לתאבון הוא" ,לא שביק התרא
ואכיל איסורא" .אם יש לפניו התר ואסור ,לא יעזוב את ההתר ויבחר באסור .שאם
כן יעשה ,הרי הוא מומר להכעיס (חולין ד!).
ואנו ,כשלפנינו ספרי קודש ,ארון מלא ,ועיתון .במה נבחר?!
לא ,לא .איננו מומרים להכעיס ,חלילה ,אלא רק תרנגולים .זה אומנם יהלום ,אבל
אנו מתמוגגים מבולבוסין.
ומשה רבינו ביקש להפכנו לבני אדם" :אדם אתם ,ואני אלוקיכם" (יחזקאל לד ,לא).
תורה ,תלמדו כל היום" :והגית בו יומם ולילה" (יהושע א ,ח) .לכך ,נצלו כל דקה .בכך,
(והגדת)
יהיו מעיניכם .לאכול ,תאכלו פעמים ביום ודייכם!

יש לקרוא את החסויות לאחר השבת

המכון לסת"ם
עבודת הקודש

גם אם קנית מוצר מהדרין?!

אין הכשר על

תולעים!
אנציקלופדית תולעת שני!

מכירת ס"ת ,תפילין,
מזוזות וכל צרכי הסת"ם.

קולקציה חדשה
במבצע חסר תקדים!

פל'054-8484945 :

רב מכר סדרת "תולעת שני"
מאת הרה"ג שניאור זלמן רווח

חובה בכל בית יהודי!
לאיש ,לעקרת בית ,מורי הוראה,
משגיחי כשרות ,ובתי עסק ליצור וממכר מזון.

רפאל ש.

מקצוענות ואיכות ללא תחרות!!!
אצלינו
אמינות מעל לכל!!!

חדש כרך רביעי!
למשלוח עד הבית חייגו:

08-9216829
בהוצאת המכון למצוות התלויות בארץ.
להשיג ברשת יפה נוף ובחנויות הספרים המובחרות.

עבודות גמר ושיפוצים

שבת שלום ומבורך!

משרד03-9747444 :
אתרW W W . H D E K E L . C O M :

סיפור לשבת
עשרים שנה חייתי חיי שלוה יחסית .במשך למעלה מעשור
חינכתי בתלמוד תורה גדול ,ואותן שנים של עבודה קשה,
הניבו פירות בשלים ויפים של מאות תלמידים ,שדרבנו אותי
להמשיך בתפקיד החשוב שנתן לי הקב"ה .ומאות מכתבי
התודה שאני מקבל מידי שנה ,ההזמנות לבר המצוות של
התלמידים שאותם אני כבר לא מלמד ,וכיום גם ההזמנות
לחתונות יכולים להעיד יותר מאלף עדים כי עשיתי את
עבודתי נאמנה ,וכי יש מי שמרגיש וחש ומכיר טובה.
משכורתי כמחנך כבר לא הספיקה לצרכי המשפחה
הגדלים ,אך לא עלה בדעתי ולו לרגע אחד לחפש עבודה
אחרת .החינוך היה תמיד בראש מעיני ולא הייתי מחליף
עבודה בטורי חשבונות למשל ,בעבודה עם נשמות ,דבר
ששווה יותר מכסף.
לאחר מחשבה רבה ,עלה בדעתי רעיון לנסות לחפש
פרנסה בתחום אחר בתחום התחביב שרכשתי מימי נעורי
תחום המוזיקה .כילד ,הייתי מקשיב לשירים הישנים ולפרקי
החזנות של החזנים המפורסמים ביותר .עקבתי אחרי כל
שיר שיוצא ,חסכתי כסף כדי לקנות תקליטים ,וכשתחום
הטייפ הביתי התפתח השקעתי את כל דמי הבר מצוה ,דמי
החנוכה וכל פרוטה נוספת שהיתה לי בקניית טייפ קצת יותר
משוכלל ,כדי לשמוע וגם להקליט את עצמי .כבר ידעתי
'להתחזן' לא רע וחיקיתי חזנים ידועים בכישרון לא מבוטל.
כך במשך שנים שימחתי בקולי בהזדמנויות רבות ,ואף פעם
לא סירבתי לבוא לשמחות על תקן של זמר ,חזן או סתם
מישהו שיעשה שמח .במהלך השנים הללו התמקצעתי בנושא,
למדתי לקרוא ולכתוב תווים ,השתלמתי בניצוח ,אך אף פעם
לא חשבתי לעשות מהתחביב מקצוע .עד שכאמור הגיע הרגע
שבו נזקקתי להכנסה נוספת ,והחלטתי להרוויח את הכסף
בצורה הכי מהנה וטובה שאני מכיר ופשוט לשיר ,אך הפעם
כבר לא בחינם.
צד נוסף שנפתח היה חזנות אמיתית בבתי כנסת .לא
רציתי לעזוב את בית הכנסת הותיק שלי ,אבל בחגים ,עת
הוזמנתי לבית כנסת להיות חזן בתשלום יפה לא סירבתי.
בזכות הכנסה זו הצלחנו לגמור את החודש ואפילו לחסוך
לא מעט .לאחר שנים של חיסכון דולר לדולר ,גיליתי כי אני
עומד לפני נישואיה של בכורתי ,והדירה שאותה הבטחתי
שולמה רק בחלקה הקטן ,כי את רוב כספי החסכונות
השקעתי ב'מגדלים פורחים באויר' ,כל הכסף שהושקע
התנדף לאנשהוא .והתברר שאת יתר ההוצאות אצטרך לשלם
בקרוב .ובדיוק אז ,כשכבר הייתי בעל חוב והחתונה קרבה,

המחנך טס לחו"ל בכדי לנסות לשמש כחזן
ולאכזבתו מגלה שלכאורה חסר כל סיכוי
וכשאני לא מצליח לעמוד בהתחייבויות ,אז סיפר לי חבר
על המכרז שהוציא בית כנסת גדול המשתייך לקהילה גדולה
ועשירה ,בעיר רחוקה לחיפוש אחרי חזן לתקופת החגים.
אמנם כאמור לא רציתי כלל לעזוב את תפקידים בתלמוד
תורה ואיני מתכונן לעזוב בזמן שיש לי אירועים וממילא אין
לי שום כוונה להוציא את כל המשפחה ממסלול החיים .אבל
כשהדבר נשמע הגיוני יותר לעזוב רק לתקופת החגים ,זה
כבר היה פיתוי גדול מידי והחלטתי להירשם.
התנאים היו פשוטים :במשך כמה חודשים הוזמנו החזנים
שנרשמו למכרז ,להגיע כל אחד לשבת אחת ,ולהוכיח קבל
עם ועדה את יכולותיו .הקהל השומע היה אמור להקשיב,
להצביע ולהחליט מי מהם יקבל את המשרה לכל חודש
החגים.
לא היה לי הרבה מה להפסיד חוץ ממחירו של כרטיס
טיסה סביר לעומת ההכנסה שהוא יכול להביא .הבעיה שלי
היתה יותר בחומר שנדרשתי להכין ,בניתי תפריט לתפילות
שבת עם רפרטואר נרחב של כל החזנים הידועים ,כתבתי
תווים ליצירות והתאמתי אותן לעבודת מקהלה קוליות,
ייחדתי תשומת לב מיוחדת לשירתם של קולות הסופראן,
האלט ,הטנור והבאס שבאין תזמורת ירכיבו בקולותיהם את
היצירות .עמלתי לילות ארוכים על כתיבת התווים למערכת
הקולות המרכיבה את המקהלה ,עד ליצירת הפרטיטורה
המתאימה .וכך ,מצוייד בהשתדלות שנעשתה מתוך עמל
רב ,ובתפילות מעומק הלב ,יצאתי אל אותה ארץ לשבת
שנקבעה למבחן שלי .כשביד אחד אחזתי את התיק האישי
לבגדי השבת ובידי השניה תיק נוסף ,ובו הפרטיטורות
היקרות מפז ,הגעתי לאחרי כמה שעות טיסה ,בבוקרו של
יום שישי לנמל התעופה .עצרתי מונית ,והוריתי לנהג לאן
לנסוע .לאחר ששילמתי לנהג את כספו והתחלתי ללכת
לכוון הכתובת ששם אתארח בשבת ,גיליתי לפתע שהתיק
החשוב ביותר שהחזקתי כל הדרך ביד נשאר במונית ואני
אבדתי אותה ואת הפרטיטורות היקרות...
הלכתי לבית הכנסת כאוב ומרוקן ,מה אשיר עכשיו עם
מקהלה שלא הכרתי ,לא התאמנתי ואין לי מושג אפילו מה
הם יודעים לשיר?! בשערי בית הכנסת קידמו אותי ראשי
הקהל בשמחה ,הם חיכו לשבת מענגת ,עדיין לא ידעו את
מה שקרה .חשתי חולשה גופנית ונפשית כפי שלא חשתי
מעודי .הכישלון היה רשום מולי ,ועוגמת נפש של הקהל
הגדול גם היתה חזויה כבר.
ואז ברגע חסר כל תקווה ומצב רוח נזכרתי ששבת היום

הלכה לשבת

ועת לשמוח ,והפרטיטורות? והמקהלה? והפרנסה? מי שדאג
לי עד היום ידאג הלאה איתן ובלעדיהן .אני לא צריך לתת
לריבונו של עולם עצות ורעיונות כיצד לסדר את פרנסתי.
אולי לא זו הדרך שבה ריבון העולמים רוצה שארוויח? אולי
תפקיד החזן עם המשכורת השמנה מגיע דווקא למישהו
אחר ולכן איבדתי את הפרטיטורה היקרה? עלי רק לדאוג
שהקהל ייהנה מהתפילה ושהשבת תהיה שבת מרוממת
ושמחה ככל שזה תלוי בי ,שאר העניינים לא נתונים בידי.
החלטתי שאעשה מה שהייתי עושה בכל מקום שבו היו
מזמינים אותי לשיר עם מקהלה שאיני מכיר ,ואעשה זאת
כמובן על הצד הטוב ביותר שאני יכול .כך בתפילת ערבית
של ליל שבת ,כך בשחרית של שבת ובמוסף ,במנחה,
בסעודה שלישית ועד להבדלה כל בית הכנסת רעד מקולות
השירה .כאיש אחד בלב אחד שרו כולם .לולי ידעתי כי
מאחורי השירה המרוממת הזו מסתתר סיפור עצוב ,הייתי
יכול לומר שזו היתה אחת השבתות היפות ביותר שהיו
לי בחיי .שרתי מכל הלב ,והקהל היה שותף מלא לשירת
התפילות ושר גם הוא בשמחה ובכל הכח .ניתן היה לראות
שהם נהנים ,מתעלים ומתרגשים ,ואילולא ידעתי שאיבדתי
את הצ'אנס להרויח מקהל זה סכום מכובד ביותר ,ניתן היה
לומר שהשבת היתה אחת המוצלחות ביותר שהיו לי אי פעם.
לחצתי עשרות ידיים באותו מוצאי שבת ,חייכתי מכל
הלב ,כבר השלמתי עם ההפסד והשתדלתי להתגבר על
טעם ההחמצה ,בידיעה שהקב"ה גלגל אותי למקום זה כדי
שעשרות יהודים ייהנו מאוד ,וגם זו זכות גדולה .חייכתי
אליהם וידעתי שזו הפעם האחרונה שאני רואה את האנשים
היקרים הללו ,עוד באותו לילה אעלה על טיסה ואשכח
מסיפור זה לתמיד.
טסתי לארץ .הגעתי הביתה לפנות בוקר ,ובשעה שמונה
התייצבתי לעבודת חיי בתלמוד תורה .אחר הצהריים חזרתי
הביתה ומהקהילה אותה עזבתי בליל אמש ,חיכתה לי הודעה
בתא הקולי" :החלטנו שאין טעם להמשיך במכרז יותר,
הקהל הצביע פה אחד ,ומבקש לראותך בחגים אצלנו .צלצל
לקבלת פרטים".
נמצאנו למדים ,שהקב"ה מראה לאדם ,עם כל ההשתדלות
שאתה עושה אתה תלוי רק בי בלבד!
(האמנתי כי אדבר ,יישר כח למחבר שליט"א)

הלכה לט"ו בשבט

מאת הרה"ג שניאור ז .רווח שליט"א

העלון מוקדש  -להצלחת

שלום אפל ורפי בן טינו מגנזי הי"ו וכל משפ' ,אילה בת פורן שושנה וכל
משפ' ,שמעון בן דבורה שירה ושירן תהילה בת שרה אורלי הי"ו ,פנחס
ואיתמר (תומר) הי"ו בני אביגיל תחי' ,יצחק בן לבנה הי"ו ולימור בת מרים
תחי' ,מיקי (מיכאל) אפל הי"ו בן שמעה ,שרה ומעין בנות אילה תחי' .יהודה
משה בן אלזולאי ובתיה בת שושנה לזש"ק.

"יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו ,שתברך כל אילנות האתרוג להוציא פרותיהם
בעתם ויוציאו אתרוגים טובים יפים ומהודרים ונקיים מכל מום .ולא יעלה בהם כל חזזית,
ויהיו שלמים ולא יהיה בהם שום חסרון ,ואפילו עקיצת קוץ ,ויהיו מצויים לנו ולכל ישראל
אחינו בכל מקום שהם לקיים בהם מצוות נטילה עם הלולב בחג הסוכות שיבוא עלינו לחיים
טובים ולשלום ,כאשר ציוויתני בתורתך על ידי משה עבדךּ" :ולְ ַק ְח ֶּתם לָ כֶ ם ּבַ ּיֹום הָ ִראׁשֹון ּפְ ִרי
ֵעץ הָ ָדר ּכַ ּפֹת ְּת ָמ ִרים וַ ֲענַ ף ֵעץ ָעבֹת וְ ַע ְרבֵ י נָ ַחל" .ויהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו
שתעזרנו ותסייענו לקיים מצווה זו של נטילת לולב והדס וערבה ואתרוג כתיקונה בזמנה
בחג הסוכות שיבוא עלינו לחיים טובים ולשלום בשמחה ובטוב לבב ,ותזמין לנו אתרוג יפה
ומהודר ונקי ושלם וכשר כהלכתו .ויהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שתברך כל
מיני האילנות ויוציאו פרותיהם בריבוי שמנים וטובים ,ותברך את הגפנים שיוציאו ענבים
הרבה שמנים וטובים ,כדי שיהיה היין היוצא מהם מצוי לרוב לכל עמך ישראל לקיים בו
מצוות קידוש ומצוות הבדלה בשבתות וימים טובים ,ויתקיים בנו ובכל ישראל אחינו מקרא
ֹלקים ֶאת ַמ ֲע ֶׂשיָך" [קהלת
שכתוב" :לֵ ְך ֱאכֹל ּבְ ִׂש ְמ ָחה לַ ְח ֶמָך ֲּוׁש ֵתה בְ לֶ ב טֹוב יֵ ינֶ ָך ּכִ י כְ בָ ר ָר ָצה הָ ֱא ִ
מֹורי ִעם ּבְ ָׂש ִמי ָאכַ לְ ִּתי יַ ְע ִרי ִעם ִּדבְ ִׁשי ָׁש ִת ִיתי יֵ ינִ י
אתי לְ גַ ּנִ י ֲאח ִֹתי כַ ּלָ ה ָא ִר ִיתי ִ
ט' ,ז'] .ונאמרּ" :בָ ִ
ּדֹודים" [שיר השירים ה' ,א'] .יִ הְ יּו לְ ָרצֹון ִא ְמ ֵרי פִ י וְ הֶ גְ יֹון לִ ּבִ י
ִעם ֲחלָ בִ י ִאכְ לּו ֵר ִעים ְׁשתּו וְ ִׁשכְ רּו ִ
צּורי וְ ג ֲֹאלִ י" .ויהי רצון מלפני אלוקי השמים ,שיתברכו כל פירות האילנות למטה,
לְ פָ נֶ יָך ה' ִ
ויושפע שפע ברכה והצלחה ממקור האיל"ן למעלה ,עלינו ועל כל עמו ישראל בכל אתר ואתר".

לרפואת

שושנה פורן בת טווס,
סעידה בת סאלם תחי',
מיכל בת אסתר תחי'.
בנימין בן מרים

לעילוי נשמת

מוסא בן יחיא ואהרון בן יחיא אהפל ז"ל ,מאיר אהרון
ז"ל בן עישה הי"ו ,שמואל רפאל ז"ל בן אהובה אסתר
תחי' ,דוד בן אלימלך ז"ל ,יעל בת רבקה ע"ה ,עדיה
ע"ה בת סיון תחי'
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ט"ו בׁשבט הוא ראש השנה לאילנות ,ויום זה הוא יום שבו פירות האילן עוברים משנת
מעשר אחת לשנת מעשר שניה ,כלומר אם חנטו הפירות לפני ר"ה לאילן  -ט"ו בשבט
שייכים לשנת המעשר הקודמת ואם חנטו לאחר ט"ו בשבט שייכים לשנת המעשר הבאה .וכן
ביום זה יש שייכות לדיני ערלה ,שפעמים וביום זה מסיים העץ את שנת הערלה שלו ועובר
לשנת הרבעי [כגון אם הרוויח שנה בתחילת שני ערלה שנטע  44יום קודם ר"ה אז הוא יוצא
מהערלה לאחר שנתיים ו  44יום ביום ט"ו בשבט] וכיון שיום זה הוא שמחת האילן המשפיע
גם על שמחת האדם ,אין אומרים בו תחנון .ונהגו לא לומר תחנון גם במנחה שלפניו.
מנהג ישראל להרבות באכילת פירות בט"ו בשבט ,ומנהג זה כבר הוזכר בפוסקים מקדמא
דנא .ובאחרונים הובא שיש הנוהגים לאכול משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל .ויש
שנהגו לאכול שלושים מיני פירות על פי חלוקה מסוימת של עשרה שאין להם לא קליפה
ולא גרעין .ועשרה שאין להם קליפה ויש להם גרעין .ועשרה שנאכל רק הפנים שלהם ולא
הקליפה .ויש שכתבו לאכול י"ב מינים שהם כנגד י"ב צירופי הוי"ה.
יש להקפיד במיוחד ביום זה על הברכות שמברך על הפירות שיהיו כדין ,ויהיו בכוונת הלב,
כיון שבהם מביא האדם ברכה לפירות האילן.
יש נוהגים ללמוד בליל ט"ו בשבט בסדר "פרי עץ הדר" .ויש נוהגים להרבות בלימוד עניני
מעלת פירות הארץ ומעלת ארץ ישראל .ונוהגים בכל מין שאוכלים להזכיר פסוקים ודברי
חז"ל הקשורים לפרי זה.
כשמברך על הפירות יברך על הפרי החשוב ביותר ,והחשוב הוא זה הכתוב קרוב ביותר
למילה "ארץ" בפסוק "ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון ארץ זית שמן ודבש" .ולכן
הסדר הוא :עוגות ,יין ,זית ,תמר ,ענבים ,תאנה ,רימון ,שאר פירות העץ ,פירות האדמה ,ברכת
"שהכל" ,ברכת הריח .אחרי הברכה כנ"ל  -אין חשיבות לסדר האכילה.
השנה שט"ו בשבט שחל בשבת ,הטוב ביותר לאכול את הפירות אחר ברכת המזון ולא
לאחר הקידוש כדי שיהיה לו תיאבון בארוחה .ולא בתוך הסעודה ,שלא יכנס לספק ברכות.
ואין בזה חשש ברכה שאינה צריכה ,כיוון שצריך להרבות בברכות בשבת.
על מנת שהמנהג והברכות יהיו כתקנן ולא חלילה מצווה הבאה בעבירה ,על כן חובה

לבדוק ולנקות היטב את התוצרת שלא יהיו בה כל חשש של איסור ,הן איסור "טבל" או
כל חשש "ערלה" .וכמו כן שלא יהיה כל חשש חרקים ,ובפרט מזיקי מחסן המצויים לרוב
בפירות היבשים .דיני חרקים וכל המידע הנחוץ בדבר אופן בדיקת הפירות מובאים בהרחבה
באנצקלופדית "תולעת שני" בהוצאת המכון למצוות התלויות בארץ.
נוהגים להתפלל על האתרוג ביום ט"ו בשבט .ורבנו יוסף חיים זצוק"ל אף חיבר על כך
תפילה מיוחדת[ .ויאמרה בשחרית ביום ט"ו בשבט]:

