
שירת המלאכים 
הגאון הגדול רבי משה קלזאן שליט"א

"ולא קרב זה אל זה כל הלילה".
כתוב בזוה"ק : אלו המלאכים )שנאמר עליהם בספר ישעיהו "וקרא זה אל 

זה ואמר"( שבקשו לומר שירה ואמר להם הקב"ה "מעשי ידי טובעים בים 
ואתם אומרים שירה"?

ויש להקשות, שהרי ישראל גם הם אמרו שירה )שירת הים(, ובפרט על טביעת 
המצרים בים, כמ"ש "תהומות יכסיומו וכו'", ולא מצאנו שד' מנע מהם לומר 

שירה ?!
ושמא תאמר שדוקא למלאכים מנע ד' כי הם עצמם לא ניצלו מהמצרים, אך 

ישראל שניצלו בעצמם יכולים לומר שירה. 
זה אינו, שהרי מצינו שישראל עצמם אין אומרים הלל שלם בשביעי של פסח 
מטעם זה עצמו שמעשי ידי טובעים וכו', ולא די בזה אלא שאפילו בחוה"מ 
פסח כולו, לא אומרים הלל שלם כדי שלא יהיה חוה"מ חמור מיו"ט, ונמצא 

שלא אומרים הלל שלם ששה ימים מטעם זה.
חזקיהו  נגד  כשבאו  וסיעתו  סנחריב  נהרגו  במה  חז"ל  ע"פ  לתרץ  ושמעתי 
המלך, ע"י ששמעו את שירת המלאכים, ו"נשאבה" נשמתם למעלה. ועתה 

רצו 
המלאכים שגם כאן במקום להטביעם בים, שישמעו את שירתם וימותו. א"ל 
ועוד שזרקו  ישראל בסכנת טביעה  בים, כלומר  טובעים  ידי  הקב"ה מעשי 
בניהם ליאור, מדוע שיסתפקו במיתה קלה כזו, אדרבה שיטבעו בים במיתה 
קשה כשם שהטביעו את ילדי ישראל מדה כנגד מדה. ולפי פירוש זה יוצא 

ש"מעשי ידי טובעים" מדובר על עם ישראל.

אך לא משמע כך, ממה שתקנו שלא לומר הלל שלם ביו"ט, בגלל ש"מעשי 
ידי טובעים בים", משמע שהוא כפשוטו ש"מעשי ידי" - מדובר על המצרים.

ונראה לתרץ, שישנו פסוק במשלי : "בנפול אויבך אל תשמח ובכשלו אל יגל 
לבך פן יראה ד' ורע בעיניו והשיב מעליו אפו" וכמ"ש בגמ', רבא כי הוה חלש 
לא מגלי דלא ליתרע מזליה למחר מגלי ואמר מאן דרחים לי מצלי עלי ומאן 

דסני לי ישמח ומיקיים בי והשיב מעליו אפו.

ולפ"ז י"ל שהמלאכים רצו לומר שירה עוד בטרם טבעו המצרים, וד' א"ל לא 
טוב שתשמחו עתה פן יתקיים בהם והשיב מעליו אפו, משא"כ ישראל אמרו 
שירה רק לאחר שראו את מצרים מת על שפת הים  ואין כבר החשש הנ"ל. 

ואדרבה קי"ל באבוד רשעים רינה.

ולא תקשי איך נאסר עלינו לומר הלל שלם אפילו עתה שעבר זמן רב מאז? 
די"ל שחז"ל תקנו אמירת ההלל לפני קריאת התורה שמסופר שם על בשלח 
כמו המלאכים שבקשו  והוי  בים  לא קראנו שטבעו  ועדיין  העם  פרעה את 
־לומר שירה לפני שטבעו המצרים, אך לאחר שקראנו בספר התורה על טבי

עתם - אין כל חשש לקרוא בס"ת את שירת הים.
          שבת שלום !

בכח מידת הביטחון - לשנות גזר דין
הרה"ג רבי דוד אטדגי שליט"א

העלון מוקדש לע"נ חכם יוסף ירושלמי בן 
זליכה זצ"ל.

ולהצלחת, ר' שלום קלימיאן הי"ו. וציון בן
אסתר הי"ו. ולרפואת מלכה בת שרה הי"ו.
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"ופרעה הקריב וישאו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים נסע אחריהם, וייראו מאד ויצעקו בני ישראל 
אל ה'...ויאמר יהוה אל משה מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו".

עם ישראל ניצב מול ים סוף ומאחור המצרים הולכים ומתקרבים בחיל כבד מאוד. כנגדם עומד 
משה וצועק לקב"ה. הקב"ה אומר למשה בתגובה, "מה תצעק אלי", "דבר אל בני ישראל ויסעו". 

ופה עולה התמיהה הגדולה, מה היה מוטל על משה רבינו לעשות בשעה כזאת אם לא לצעוק 
לקב"ה? הרי יהודי שנמצא בשעת מיצר, מיד מרים את עיניו וצועק לקב"ה. מה איפוא א"כ תשובת 

הקב"ה מה תצעק אלי. ועוד יש להבין, מהו "דבר אל בני ישראל ויסעו", לאן יסעו? הרי הרודף 
אחוריהם והים לפניהם. והיה צריך לומר למשה נטה ידך וכו'... יבקע הים, ורק אחר כך "דבר אל 

בני ישראל ויסעו"... 
החיים  האור  ומחזקת.  שבעתיים  מפליאה  עליהם  והתשובה  המפרשים  עמדו  אלו  שאלות  על 
הקדוש כתב, בלשונו הטהורה בזה הלשון, "והנה לצד שראה אל עליון כי ישראל קטרגה עליהם 
כנזכר",  מעשיהם  לצד  ברחמים  כח  אין  אבל  ישראל  לצדק  ה'  חפץ  כי  אמת  והן  הדין,  מדת 
והכוונה, שהקב"ה חפץ היה לעזור לעם ישראל בקריעת ים סוף, אבל קטרגה מידת הדין עליהם. 
בידי הגם  אין הדבר תלוי  כי   - פירוש  "מה תצעק אלי"  נצחת  כן אמר למשה תשובה  "אשר על 
שאני חפץ עשות נס, כיון שהם אינם ראוים מדת הדין מונעת, ואין כח ברחמים כנגד מדת הדין 
החסד  צד  להגביר  היעוצה  העצה  זאת   - פירוש  ישראל"  בני  אל  "דבר  אליו  ואמר  המונעת. 
והרחמים, דבר אל בני ישראל ויתעצמו באמונה בכל לבם ויסעו אל הים קודם שיחלק, על סמך 
וכן ביאר הרש"ר הירש "באמת  ובאמצעות זה תתגבר הרחמים".  נס  הבטחון כי אני אעשה להם 
ראוי  להיות  עליו  ועדיין  העם,  ידי   - על  שייעשה  צריך  הראשון  הצעד  בעם,  עדיין  תלויה  הישועה 
וזריזות מעשים  לב   - אומץ  לידי  בה' המביא  ידי ההוכחה המעשית שבליבו בטחון   - על  לישועה 
ללא פחד. תחילה יסעו הם וירדו לים בלא היסוסים וחששות, ורק אז יסלול ה' את נתיב הישועה". 
)וכן ביארו האלשיך הקדוש שם, ובספר משנה שכיר, והקדושת לוי. עיי"ש בדבריהם ותרווה נחת(.

שמים  ברחמי  בוטח  יהודי  כאשר  הביטחון"  "כוח  והוא:  בפניו  עומד  אינו  קטרוג  ששום  כח  יש 
משום  בנים.  על  אב  כרחם  הקב"ה  ירחמו  הגדול,  הקטרוג  למרות  זאת,   בצורה  ופועל 
להמשיך  טבעי  על  בכח  פעולה  כן  גם  להיות  צריכה  הטבע,  נגד  ופעולתו  הגמור  בטחונו  שכנגד 
כבר  רגילה  צעקה   , רחמים  ובקשת  תפילות  הרגילה של  הדרך  מועילה  לא  כזאת  בעת  הישועה, 
ובטחון. באמונה  ויסעו  טבעי,  על  בכוח  שישתמשו  ישראל"-  בני  אל  "דבר  ע"י  רק  מועילה,  אינה 

על כן אומר הקב"ה למשה אני רוצה להילחם בשביל עם ישראל אבל מידת הדין מקטרגת הדרך 
היחידה שינצלו היא על ידי שיקפצו למים! ויראו את מידת הבטחון שלהם וכך אני אהיה חייב להצילם!!!

וממשיך האוה"ח, "ותמצא שכן היה - וצדיק הראשון הוא נחשון בן עמינדב ונכנס עד גרונו ולא 
נבקע הים, עד שאמר כי באו מים עד נפש".

ומצאתי שורש לדברים אלו, בדברי רבינו בחיי )שמות פי"ג(, שכתב, "שרוב הנסים אשר נעשו לעם 
ישראל במדבר היו כדי לבחון את לבם, ולהביאם לידי נסיון, כענין קריעת ים סוף וכו'," ים סוף לא 

נקרע באחת לגמרי אלא בכל פסיעה ופסיעה שלהם נקרע הים מעט. ולמה זאת? להרגיל אותם 
במידת הביטחון, שהגם שלפניהם ים סוער, עליהם מוטל לצעוד קדימה לעבר המים ורק כך נקרע 
הים. וזה מה שאמר דוד המלך ע"ה )תהלים קיד, ג( "הים ראה וינוס",  שבכל פסיעה שלהם נקרע 
הים מעט מעט. "וכענין ירידת המן שלא היה יורד להם ביחד לחדש אחד, או לשני חדשים. אלא 

דבר יום ביומו", "ולמה הוצרך לעשות כן? כדי להרגיל את טבעם במדרגת הביטחון, ושיהיו עיניהם 
תלוים בכל יום ויום לאביהם שבשמים, וכדי להבחין את לבם לראות אם יהרהרו אחר מדותיו של 

הקדוש ברוך הוא". עכ"ד הנפלאים.
הנהגה זו של מידת הביטחון בצורה מוחלטת בישועה אף בשעת צרה של ממש, ליוותה את דוד 

המלך ע"ה, וכמו שהעיד על עצמו  בתהלים "מהלל אקרא ה' – ומן אויבי אוושע" )פי"ח פס' ד(, 
ופירש רש"י, "מהולל אקרא ה' - בהלולים אקרא ואתפלל לפניו תמיד כלומר אף לפני התשועה 

אני מהללו לפי שבטוח אני שאושע מאויבי". אדוננו דוד המלך, הגיע לדרגה של ביטחון שהביאה 
אותו להודות לקב"ה על הישועה, עוד לפני שהגיעה!!

ובספר קדושת לוי שם הוסיף, שזו הייתה מעלת הנשים הצדקניות שבמצרים, שהרי אחר קריעת 
ים סוף, מרים הנביאה וכל הנשים פצחו בשירה, "ותקח מרים הנביאה אחות אהרן את התף בידה, 

ותצאן כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות" )פט"ו, פס' כ'(, מניין היה להם תופים? וכי אדם 
שיוצא לדרך רחוקה במדבר לוקח עימו תופים? אלא מבאר רש"י, "מובטחות היו צדקניות שבדור, 

שהקדוש ברוך הוא עושה להם נסים, והוציאו תופים ממצרים".
ללוות  צריך  "ויסעו"...  ישראל  בני  אל  "דבר  אלו,  מפסוקים  למדים  שאנו  הגדול  המסר 
דרכים  בצומת  או  בסיכון,  הכרוכה  מעשית  רוחנית  הזדמנות  מול  שנמצא  אדם  יום,  יום  אותנו 
עמינדב"   בן  "נחשון  ממעשה  ללמוד  עליו  ברכתם,  את  וקבל  ישראל   בגדולי  נועץ  והוא  אישית, 
ו-לקפוץ למים!  בלי לחשוש כלל. אלא לפעול ולעשות ללא חשש פחד או מורא! , מתוך בטחון 
ונזכור שאף  עין בעין את הסעייתא דשמייא שתלווה אותו.  יראה  ורק אז  ואמונה שלמה בקב"ה, 
נפש. במסירות  שמלווה  מוחלט  ובטחון  חזקה  אמונה  מול  עצמו,  ולקרוע  להיכנע  חייב  היה  הים 



דרישה ברופאים

ְלִמְצוֹ ָתיו  ְוַהֲאַזְנתָּ  ֲעֶשׂה  תַּ ֵעיָניו  בְּ ְוַהיָּשָׁר  ֱאלֶֹהיָך  ְיהָוה  ְלקֹול  שְַׁמע  תִּ שָׁמֹוַע  ִאם  "ַוֹיּאֶמר 
י ֲאִני ה' רְֹפֶאךָ". י ְבִמְצַרִים לֹא ָאִשׂים ָעֶליָך  כִּ ֲחָלה ֲאשֶׁר שְַׂמתִּ ל ַהמַּ יו כָּ ל ֻחקָּ ְושַָׁמְרתָּ כָּ

יחסו של הרמב"ן לרופאים | הרמב"ן כתב בפרשת בחוקותי )ויקרא כו, יא(: "והכלל, כי בהיות ישראל שלמים 
והם רבים, לא יתנהג ענינם בטבע כלל, לא בגופם, ולא בארצם, לא בכללם, ולא ביחיד מהם. כי יברך 
השם לחמם ומימם, ויסיר מחלה מקרבם, עד שלא יצטרכו לרופא ולהשתמר בדרך מדרכי הרפואות 
כלל, כמו שאמר (שמות טו, כו( 'כי אני ה' רופאך'. וכן היו הצדיקים עושים בזמן הנבואה, גם כי יקרם עוון 
שיחלו, לא ידרשו ברופאים, רק בנביאים. כעניין חזקיהו בחלותו )מלכים ב כ, ב-ג(. ואמר הכתוב )דברי הימים 
.... ומה חלק לרופאים בבית עושי רצון השם, אחר  ב טז, יב(: 'גם בחליו לא דרש את ה' כי ברופאים'. 

שהבטיח "וברך את לחמך ואת מימיך והסירותי מחלה מקרבך"... אבל ברצות השם דרכי איש, אין לו 
עסק ברופאים", עכ"ל הרמב"ן. 

והדרך  עונש,  בתור  ניתנה  שהמחלה  כיון  ושתיה  לאכילה  ממש  דומים  רפואות  שאין  ברמב"ן  ומבואר 
האמיתית להתרפאות הוא ע"י תשובה ופשפוש במעשיו, וברצות השם דרכי איש אין לו לדרוש ברופאים 
כלל. ועיין עוד בספר הצדיק רבי זונדל מסלנט )דף קטו(שמביא בשם ר"ג משידאווע שהתלווה לגר"א כשהלך 
לבקר את אחיו החולה ר' ישכר דוב והיו שם שני רופאים המטפלים בו. שאל הגר"א מה לך ולרופאים? הרי ה' 
רופא חולים! ואחד מן הרופאים העומדים שם התלונן, וכי לחינם ברא ה' רופאים ורפואות?! ענה הגר"א על אתר, 
וכי לחינם ברא ה' חזירים? אלא שהם מיועדים לערלים ולגויים, הוא הדין לגבי הרופאים שהם מיועדים לגויים, 
ואילו לישראל ה' רופא חולים ובורא רפואות. והובא המעשה בהערות הגר"מ שטרנבוך על ספר ‘מעשה רב החדש' 
)עמוד ריט הערה ט(, וז''ל: "ורבינו הגר"א מעולם לא דרש ברופאים וביטחונו בה' תמיד”. וע"ע בספר 'בד קודש' 
)פרשת בשלח עמוד רכג(שכתב: "וכן ראינו בעינינו אצל מרן בעל הקה"י שלא נתרצה לדרוש ברופאים”. וע"ע 
בספר 'דוגמאות מחיי אבי' )מרבי לייב בנו של החפץ חיים(, שלא רק על על עצמו לא דרש ברופאים, אלא אף 

על ילדיו.

|   הרמב"ם על המשנה )פסחים ד, ט(,  דעתו של הרמב"ם וייחסו לרופאים ולהשתדלות בדרכי הרפואה 
איתא: "ששה דברים עשה חזקיה המלך... גנז ספר רפואות והודו לו". שלל פירוש שחזקיהו גנז ספר 
רפואות מפני שראה חזקיה שלא היו בני אדם בוטחים בה' במחלותיהם אלא על ספר הרפואות, וגינה 
בחריפות רבה פירוש זה: ומלבד אפסות דבר זה ומה שיש בו מן ההזיות, הנה ייחסו לחזקיה ולסיעתו שהודו 
לו סכלות שאין ליחס דוגמתה אלא לגרועים שבהמון, ולפי דמיונם המשובש והמטופש, אם רעב אדם ופנה 
אל הלחם ואכלו, שמתרפא מאותו הצער הגדול בלי ספק, האם נאמר שהסיר בטחונו מה'?, והוי שוטים יאמר 
להם, כי כמו שאני מודה לה' בעת האוכל שהמציא לי דבר להסיר רעבוני ולהחיותני ולקיימני, כך נודה 
לו על שהמציא רפואה המרפאה את מחלתי כשאשתמש בה.ולא הייתי צריך לסתור פירוש זה הגרוע 

לולי פרסומו", עכ"ל.

וכשם שהרעב אוכל על מנת להפיג רעבונו, כך  ושתיה  הרמב"ם התייחס לדרישה ברופאים כאכילה 
החולה ילך לרופא על מנת להתרפאות מחוליו.

וע"פ דברים אלה של הרמב"ם כתב המהר"י עייאש בספרו שבט יהודה )סימן שלו(: "דע, דעניין בקשת 
הרופא לרפאות הוא דבר מוכרח ויש לו עיקר מן התורה, וכמעט שיש חיוב חזק על החולה והקרובים,  
לחזר על הרופא המובהק, ולחזר אחר הסממנים המועילין לרפואת אותו חולי. וכל המתעצל ומתרשל 
בדבר זה, ולא יחוש על הרפואה בדרך טבע, אלא יסמוך על דרך נס, לומר שהקב"ה ישלח דברו וירפאהו 
בחינם, אין זה אלא מן המתמיהין, ודעת שוטים היא זו, וקרוב הוא להיות פושע בעצמו, ועתיד ליתן את 

הדין", עכ''ל.

החולה  וחייב  הנס,  על  לסמוך  אין  "ונראה דהאידנא  א(:  דין  שלו,  סימן  יו''ד  )ברכ"י  החיד"א  כתב  בו  כיוצא 
להתנהג בדרך העולם לקרות רופא שירפאנו, ולאו כל כמיניה לשנות סוגיין דעלמא ולומר, כי הוא גדול 
מכמה חסידי הדורות שנתרפאו על ידי רופאים. וכמעט איסור יש בדבר, אי משום יוהרא, ואי משום 
לסמוך אניסא במקום סכנה ולהזכיר עונותיו בשעת חוליו, אמנם ינהוג כדרכן של בני אדם, ואורח כל 
ארעא להתרפאות על ידי רופא, ולבו בל עמו, רק ידבק בקונו למתקף ברחמי בכל לב, ובו יבטח דוקא", 

עכ"ל.

וכן מצינו עוד לחזו"א ז"ל, בקובץ אגרות (אגרת קלו), שכתב: "וכשאני לעצמי, הנני חושב את ההשתדלות 
הטבעית במה שנוגע לבריאות, למצוה וחובה. וכאחת החובות להשלמת צורת האדם, אשר הטביע היוצר 
ב"ה במטבע עולמו. ומצינו מאמוראים שהלכו אצל רופאים מאוה"ע ומינים להירפא, וכו' עכ"ל. )וע"ע 

שו"ע שלו א, ובט"ז שם באריכות(

ולמעשה אף בעל הקהילות יעקב שלא דרש ברופאים בעת חוליו  - בהוראה לרבים כתב )נדפס בספר 
תולדות יעקב, דף קמו'(  שיש להשתדל ברופאים וברפואות וז"ל: ז"ל "והנה ודאי מי שיש לו בטחון באמת 

לאמיתו שלא יארע לו שום דבר רע, עליו ללכת בדרך הבטחון כשיטת הרמב"ן ז"ל, אבל תמיהני אם 
מצוי בדורנו מי שיש לו בטחון באמת, זולת יחידי סגולה מועטין, ובדרך כלל ההנהגה הוא כדעת ה"חובת 
הלבבות" עם השתדלות. ואשער שבעניני פרנסה כבודו משתדל כנהוג, וא"כ מאי שנא השתדלות זו 
מזו? והרי אפילו יעקב אבינו שכבר היתה לו הבטחה מהקב"ה חשש שמא יגרום החטא. וכדי שיהיה 
ניצול מכל דבר רע בלא שום השתדלות צריכים לזכויות גדולות ביותר. ומסתבר שאין הרשמה לקופת 

חולים שונה משאר עניני השתדלות..

ויהי רצון שיקויים בנו "ובירך את לחמך ואת מימך והסירותי מחלה מקרבך...

מדיני תפילה

 שאלה: מה עדיפות יותר להיות מעשרה ראשונים ולא מעוטר
 בטלית ותפילין או מעוטר בטלית ותפילין ולא להיות מעשרה ראשונים.

תשובה: עדיף לבא לבית הכנסת כשהוא מעוטר בטלית ותפילין אפילו 
שיפסיד שלא יהיה מעשרה ראשונים מחמת כן.

יהוידע  בן  שבספר  חי  איש  הבן  בדברי  סתירה  מצינו  זה  בדבר  ביאורים: 
לבית  אדם  ישכים  לעולם  לוי  בן  יהושע  רבי  ואמר  הגמ'  על  מז:  ברכות 
לעולם  הלשון  שביאר  הראשונים  עשרה  עם  וימנה  שיזכה  כדי  הכנסת 
שכוונת הגמ' שאפילו אם יפסיד מצוה אחרת לבא עטור בטלית ותפילין 
יקפיד להיות מעשרה ראשונים ואילו בספר בן איש חי פרשת וירא סעי' ה' כתב 
הפוך שיש להקפיד לבא עטור עם תפילין וזה עדיף מעשרה ראשונים ורבים 
עמדו על סתירה זו ואין תחת ידי ישוב לסתירה זו ולמעשה דעת מרן הגרע"י 
הביאו בילקו"י ח"ב עמ' שלז' ששאל למרן הגרע"י והשיבו שיש לנהוג כדברי 
ראשונים. מעשרה  מלהיות  בתפילין  מעוטר  שעדיף  ג'  בדף  הכוונות  שער 

   

שאלה: ישן בלילה לא מספיק ולא שבע מהשינה האם יברך המעביר חבלי שינה.
מהדברים  חלק  עשה  שלא  אפילו  השחר  ברכות  כל  המנהג שמברך  תשובה: 
שעליהם נתקנה הברכה, כיון שברכות אלו על עצם הנהגת הבורא לכל צרכי העולם.

שפשט  והתוס'  והרא"ש  הכלבו  שיטת  את  הביא  מו'  בסי'  הב"י  ביאורים: 
הנהיגו  וכן  הסדר  על  השחר  ברכות  את  לומר  הארצות  באותם  המנהג 
עשה  לא  אפילו  כולם  את  לסדר  הגאונים  ושאר  עמרם  ורב  נטרונאי  רב 
המעשה כיון שלא על עצמו בלבד הוא מברך אלא על כל העולם מברך את 
השם שעשה כל הטובות והחסדים האלו תמיד לכל. מאידך הרמב"ם קרא 
ערינו  ברוב  נהגו העם  ה"ט  בפ"ז מהלכות תפילה  המנהג שכתב  על  תגר 
לברך ברכות אלו זו אחר זו בבית הכנסת בין נתחייבו בהם בין לא נתחייבו 
בהם וטעות הוא ואין ראוי לעשות כן ולא יברך ברכה אלא אם כן נתחייב 
כן  אם  אלא  ברכה  לברך  אין  בדבר  מחלוקת  שיש  וכיון  הב"י  וסיים  בה. 
נתחייב בה ונראה לי שטוב לאומרה בלא הזכרת השם. וכ"פ בשו"ע בסי' מו' 
סעי' ח' כל הברכות האלו אם לא נתחייב באחת מהן כגון שלא שמע קול 
בלא  ברכה  אותה  אומר  חגר  לא  או  לבש  לא  או  הלך  שלא  או  תרנגול 
הזכרת השם. וכתב הרמ"א ויש אומרים שאפילו לא נתחייב בהן מברך אותן 
דאין הברכה דוקא על עצמו אלא מברכין שהקב"ה ברא צרכי העולם וכן 
ועוד פשט  י' שלהפר"ח  סי'  ח"ה  יבי"א  בשו"ת  וכתב  לשנות.  ואין  המנהג 
המנהג כדברי הרמ"א לברך כל הברכות הללו אפילו לא נתחייב בהן וכן דעת 
המקובלים וכמבואר בשעה"כ דף א' ע"ג ובספר נהר שלום דף כ' ע"א וכ"כ 
במט"י והברכ"י שם, וכידוע במקום מנהג לא אומרים ספק ברכות להקל.

שאלה: האם מותר לשמוע שיעור תורה בבוקר לפני נטילת ידיים ולפני ברכות 
התורה וכן שיעור ברדיו.

תשובה: לשמוע דברי תורה מרב אסור ללא ברכות התורה אבל להרהר או 
לשמוע שיעור מוקלט יש מקום להקל לפני ברכות התורה.

תורה  בדברי  להרהר  שאסור  שסבר  מי  יש  מצינו  ביאורים: 
ר'  להמקובל  כהן  שמחת  בספר  כ"כ  ידיו  שנטל  לפני  מסואבות  כשידיו 
מבואר  כג'  סעי'  ד'  בסי'  מהשו"ע  אבל  כד'.  סי'  הכהן  אלחדאד  מסעוד 
אלא  ידים  נטילת  תיקנו  לא  שם  שכתב  חשש  ללא  להרהר  שמותר 
קודם  לברך  יכול  דשחרית  ברכות  אבל  ולתפלה  שמע  לקריאת 
נטילה אלא אם כן הוא ישן על מיטתו ערום שאז אסור להזכיר את השם 
לפני ברכות התורה מבואר  תורה  ולגבי הרהור בדברי  אותם.  שינקה  עד 
ועיין  לברך.  צריך  אינו  תורה  בדברי  שהמהרהר  ד'  סעי'  מז'  בסי'  בשו"ע 
בהלי"ע ח"א עמ' נז' שכתב שלשמוע שיעור מרב אסור ללא ברכות התורה.



הרימון שהציל

   על שפת ים הכנרת, בבקתה קטנה לא הרחק מטבריה, התגורר לו יהודי 
בשם ניסים כנורי.

ניסים זה היה יהודי עני מרוד. לא היו לו שדות או כרמים, כי אם עץ רימון בודד 
אחד שעמד ליד הבקתה הקטנה. במשך השנה כולה הוא היה יושב ולומד בצל 

־ענפי העץ העבים. כאשר הפירות היו מבשילים לא היה קץ לשמחת ניסים ומשפח
תו. הם היו אוכלים מן הפרות ומתפרנסים ממכירת רימונים. מובן מאליו כי פרנסה 

בשפע לא היתה לו, לניסים.
כאשר הגיעה תקופת "שלושת השבועות" שבין שבעה-עשר בתמוז לתשעה באב, 
בהם עם-ישראל מתאבל על חורבן הבית וירושלים, היה העץ כבר מלא בפירות 

עסיסיים. ניסים ומשפחתו היו ממתינים בסבלנות עד לאחר שחלפו ימי האבל 
הלאומיים. אז, הם היו יוצאים אל העץ, קוטפים מפירותיו המתוקים וב"שבת נחמו" 
מברכים ברכת שהחיינו ומודים לבורא העולם על הפירות. את הרימון הטוב ביותר 

היה ניסים שומר לקראת ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות.

לרימונים של ניסים יצא שם טוב בכל הסביבה, ויהודים כערבים נהרו לחצרו כדי 
לרכוש מתוצרתו.

ילדים היו לו כמעט כמספר הרימונים על העץ. הם גדלו והתפתחו יפה, ממש כמו 
הרימונים, אך הגיע היום ובתו הגיעה לפרקה. כפי שנהוג היה באותם הימים, היה 

על ההורים להעניק "נדוניה" מכובדת לחתן הטרי. אך מנין לו, לניסים העני המרוד, 
כסף לנדוניה?

ואם לא די בכך, הרי שתקופת שלושת השבועות הלכה והתקרבה, והעץ עמד ריק, 
ללא פירות, כשענפיו שמוטים למטה, כאילו התבייש במה שאירע לו.

חלף-עבר לו תשעה באב, וניסים המסכן 
עמד ליד העץ, מחפש אולי ימצא בכל 

זאת רימון או שניים? "אברהמ'לה" 
הוא קרא לבנו הקטן, "בוא ותטפס על 
העץ, אולי תגלה בין העלים איזה רימון 

מסתתר"?

אברהמ'לה מיהר לטפס על העץ כשהוא 
מזיז לצד ענפים ועלים, ולפתע בקעה 

מפיו קריאה: "אבא, מצאתי רימון! ועוד 
אחד, ועוד אחד"! הוא ירד מן העץ ובידיו 
'שלל' רב: שלושה רימונים עסיסיים ויפים.

"תודה לא-ל" אמר ניסים. "מעולם לא ראיתי רימונים יפים כאלו".

לא חלף זמן רב והנשים החלו מתדפקות על דלתו של ניסים, כדי לרכוש רימונים 
כרגיל. אך ניסים נאלץ להשיב את פניהם ריקם. "נותרו לי רק שני רימונים" הוא 

הסביר. "על אחד מהם נברך בראש-השנה ונבקש שירבו זכויותינו כרימון. את השני 
נאכל בט"ו בשבט. אני מצטער, בואו בשנה הבאה" הוא אמר, והם איחלו לו יבול 

טוב יותר בשנה החדשה.

* * *
שבת נחמו חלפה בששון ובשמחה על משפחת כנורי. ראש השנה חלף-עבר אף הוא, 

אך לאחר מכן החלה אשתו לדאוג: מה יהיה על בתם שהגיע לפרקה? היא החלה 
להפציר בבעלה שיצא לחוץ לארץ כדי לעורר את רחמי היהודים ולקבץ נדבות.

לאחר הפצרות רבות נעתר ניסים לבקשתה. הוא עבר דרך עיירות וכפרים, עד 
שהגיע לעיר קושטא הגדולה. היה זה בליל ט"ו בשבט.

כרגיל, הוא עשה את דרכו לבית-המדרש המקומי, שם תיכנן ללון ולאכול ממעט 
המזון שהיה ברשותו. מיד כשנכנס הוא הבחין שהיהודים מודאגים במיוחד 

ומשוחחים בינם לבין עצמם. "מה קורה כאן", הוא שאל וקיבל את התשובה הבאה:

בנו של הסולטן חלה במחלה אנושה, אביו החליט כי היהודים קיללו אותו. הוא הציב 
בפניהם תנאי: עליהם להתפלל לרפואת בנו. אם עד תאריך מסויים בנו לא יבריא, 
כל היהודים יגורשו מן העיר. מחר, ט"ו בשבט, זהו המועד האחרון לרפואת בנו של 

הסולטן.
קהל רב התקבץ בבית-הכנסת כדי להתפלל ולומר פרקי תהילים. ניסים התיישב 
לומר תהילים עם כולם, כשלפתע ניגש אליו השמש המקומי. "האם אתה מארץ 

ישראל"? נשאל ניסים המופתע שהשיב: "כן, כיצד ידעת"?
- "הרב שלנו הוא יהודי קדוש. הוא אמר כי הוא מריח ריח של ארץ הקודש בבית-

המדרש. בוא נא עמי".
השמש הוביל את ניסים לחדרון קטן, שם ישב הרב, ישיש מופלג ובעל הדרת פנים. 

הוא שאל במאור פנים את ניסים: "מה שלום היהודים בארץ הקודש"?

"אני מתאר לעצמי כי הרב מריח את ריח הרימון מארץ-ישראל אשר ברשותי" 
אמר-שאל ניסים.

"יש לך רימון מארץ ישראל"? שאל הרב בקול נרגש.

"כן, רבי" השיב ניסים. "ואני חושב לאכול אותו כעת, לרגל ראש השנה לאילנות. לכבוד 
יהיה לי אם הרב יתכבד לאכול מרימון זה".

הרב הישיש קפץ ממקומו וחיבק את ניסים בשני ידיו. "בורא העולם שלח אותך לכאן כדי 
להציל את הקהילה הקדושה מסכנת הגירוש המרחפת עליה".

ניסים הביט בו בחוסר הבנה מוחלט.

"אתמול ישבתי והתעמקתי בספרים הקדושים על סודות הפירות" סיפר לו הרב. "משום מה, 
המילה "רימונים" שבה ועלתה מול עיני. הבנתי כי כאן נעוץ הפתרון...

"האם אתה יודע מה ראשי התיבות של המילה רימונים"? המשיך הרב בהתרגשות. "רפואת 
מלך ובנו ניסים יביא מהרה"! בוא עמי, חיש מהר, לארמון הסולטן. אסור לנו לאבד זמן"!

כשהוא עדיין מבולבל מהמתרחש מיהר הרב לגשת בזריזות אל ארמון הסולטן. הם הוכנסו 
מיד פנימה, שם מצאו סולטן מיואש ובוכה. "הכנס אותנו לחדר בנך" אמר הרב "בעזרת 

השם אנו נרפא אותו תיכף ומיד"!

במיטה מלכותית שכב הנסיך הצעיר, חיוור וללא כל סימן חיים.

רבי ניסים הוציא את הרימון מהעטיפה ונתן אותו לרב. הרב חתך את הרימון לשניים, וסחט 
מחצית מן הרימון לתוך כוס קטנה. את המיץ נתן טיטפף לשפתותיו של החולה ולתדהמת 
כל הנוכחים, פתח החולה את עיניו! חיש-מהר הבחינו הנוכחים כיצד הנסיך מבריא והולך.

הסולטן נישק את ידיהם של הרב הזקן וניסים. "הצלתם את בני" – אמר – "לעולם לא 
אשכח לכם זאת".

"את החצי השני השארתי לברכה" אמר ניסים לרב בחיוך, והם מיהרו לשוב ולבשר ליהודי 
העיר על הנס שאירע להם.

לטבריה שב ניסים כשהוא עמוס בכסף וזהב, מתנת הקהילה היהודית בקושטא. מובן מאליו 
כי דאגות לא היו לו.

ובבית, קידם את פניו עץ הרימון העתיק, כשהוא שוב מלא בפירות אדומים ועסיסיים.

)עפ"י ספר חגי ישראל ומועדיו, מתוך א' בית חב"ד(

ט"ו בשבט – ר"ה לאילנות
יום ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות, לענין 
תרומות ומעשרות ודיני ערלה. אולם יום הדין 
של האילנות הוא בחג עצרת. )ר"ה טז. ובספר אדני 
פז כתב, שבט"ו בשבט נידונים האילנות. ולא משמע כן בגמ'(.

מדוע דווקא ט"ו בשבט
ר"ה  לתאריך  בשבט  ט"ו  שנקבע  הטעם 
ימות  רוב  עברו  שכבר  משום  הוא  לאילן, 
זה  ומזמן  כבר.  באילן  עלה  והשרף  הגשמים 
"חניטה".  של  תהליך  הפירות  מתחילים 
בשבט  ט"ו  שעד  בירושלמי,  הובא  טעם  עוד 
שעברה.  שנה  של  מהגשמים  ניזונים  האילנות 
ניזונים מגשמי השנה הנוכחית. ומ-ט"ו בשבט 

אמירת תחנון
אפים,  ונפילת  וידוי  זה  ביום  אומרים  אין 
והמנהג שגם במנחה שלפניו לא לומר תחנון.

והשנה תשע"ט - החל מתפילת מנחה ביום ראשון המנהג שלא לומר תחנון. )שו"ע סי' קלא ס"ו. 
ובפר"ח שם אות ז'(.

מנהג אכילת פירות • נהגו בפוצות ישראל ביום ט"ו בשבט, להרבות באכילת פירות האילן 
ובפרט בשבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל. )כן הבוא בספר תיקון יששכר. וכ"כ הגר"ח 

פלאג'י בספרו מועד לכל חי סי' ל אות ז', ועוד(.
• בצוואת רבי אליהו הכהן מאיזמיר, ציווה את בנו כך: "בני, היזהר לאכול פירות בט"ו 
בשבט, כי מנהג וותיקין הוא", ויש לדייק בכוונתו לא רק לפירות הגשמיים אלא לפרות 

הרוחניים שהם תורה ומצוות כראוי.
• על ידי מנהג ישראל שאוכלים פירות בט"ו בשבט ומברכים עליהם מכניסים קדושה בכל 

הפירות שיהיו רק מסטרא דעץ חיים. )פרי צדיק(.
• יום ט"ו בשבט הוא זמן מסוגל לבקש על פירות טובים שהם זרע של קיימא בנים ובני בנים 

עוסקים בתורה ומצוות. )עטרת ישועה(.
• בשם ה'אהבת ישראל' מובא כי אכילת האתרוג ביום ט"ו בשבט מסוגל לפקידת עקרות.

מנהג נתינת צדקה ביום זה
מנהג טוב ויפה להפריש בט"ו בשבט תשעים ואחת פרוטות כמנין "אילן", וכן כמניין "מים" 
עם הכולל. משום שביום זה נכנסים המים לאילן. )כ"כ בספר מעשה הצדקה והביאו הרב מועד לכל חי שם אות י'(.

ענייני 
 ט"ו - בשבט

הרה"ג רבי דוד אטדגי שליט"א



 
 

 זמני התפילות והשיעורים ל"שבת קודש"
 זמני התפילות

 16:30 -מנחה ערב שבת

 07:00 -של שבת  שחרית

 13:30  -מנחה מניין א'

  16:10  -מנחה מניין ב'

 17:23 -ערבית צאת שבת

 

 זמני השיעורים

שלמה רבי שיעור עם  - 14:15
 .עובדיה שליט"א

שיעור עם רבי יעקב אלמליח  -14:45
 שליט"א.

שיעור עם הרב שליט"א  -15:25
 ב"הלכות שבת".

חלב "שיעור בהלכות  -17:10
 .עם הרב שליט"א "נכרי

12:30שיעור תהילים לילדים: 

  

     :בימי החולשיעורים 

 . ומפי ר' לירז הי"ו.הרב שליט"אמפי  -כל יום בין מנחה לערבית

דק' קודם תפילת מנחה עם ר' לירז תובל  30  -: שיעור א'יום שני

 הי"ו.

 אחר תפילת ערבית. ,ב"הלכות ברכות" עם הרב שליט"א -שיעור ב'

: שיעור בהלכות "איסור והיתר" מפי הרב שליט"א יום רביעי

בשעה ( 13)רח' אלעזר בן יאיר בבית הכנסת "תפארת ישראל" 

20:00. 

 באולם בית הכנסת. 20:00: ביום שני בשעה שיעור לנשים

 

-המשך מעמוד קודם-
 -ענייני ט"ו בשבט -

תפילה על האתרוג
נהגו להתפלל ביום זה שיזכה בחג הסוכות לאתרוג נאה ומהודר. והרב בן איש חי 

זיע"א תיקן תפילה מיוחדת על כך המובאת בסידורים. )כ"כ בספר בני יששכר חודש שבט. 
והבא"ח הביאה בס' לשון חכמים ח"א סי' לח(.

שלושים מיני פירות
רבינו חיים ויטאל ביאר, שיש שלושים מיני פירות האילן, עשרה מהם בעולם הבריאה- 
תאנים  ענבים,  כגון,  שהן.  כמות  ונאכלים  מבפנים  ולא  מבחוץ  לא  קליפה  להן  ואין 
תפוחים וכו'. עשרה נוספים – בעולם היצירה – שהגרעינים שלהם אינם נאכלים והחוץ 
נאכל, כגון: זיתים, תמרים, משמשים, וכו'. ועשרה אחרונים – בעולם העשיה – שנאכל 
וכו'. ונזרק החיצון – הקליפה. כגון, רמונים, אגוזים, שקדים  החלק הפנימי של הפרי 

אלינות סרק עתידין ליתן פירות - והקשר לגאולה
בספר  וכ'  פירות.  להוציא  סרק  אילנות  עתידין  לבוא  לעתיד  חז"ל  אמרו 
יזכו  האם  האילנות  נידונים  בשבט  ט"ו  ביום  שנה  שבכל  עתיך",  "אמונת 
לעם  גאולה  תהיה  האם  המשפט  ועיקר  הסרק.  אילנות  ובכללם  פירות  להוציא 
זה  ביום  ולכן  לא.  חלילה  או  פירות  הסרק  אילנות  יצמיחו  וממילא  ישראל 
במהרה. וגאולתינו  פדותינו  שיחיש  עולם  בורא  לפני  שיחם  הסרק  אילני  כל  שופכין 

כי האדם עץ השדה – העיקר שהוא עוד צעיר, ומי נקרא צעיר?
חסידיו  מבין  הצאן  לצעירי  פעם  אמר  זי"ע  מבאבוב  מהר"ש  הרה"ק 
ועול  צעיר  עדיין  שהוא  עת  בכל  השדה  עץ  כמו  כי  השדה,  לעץ  האדם  של  בהקישו 
אותו בשלשלאות בדרך  ולקשור  ביושר  עדיין אפשר להעמידו  יתעקם  ימים, אף אם 
גזעו  עומד  כבר  מזקין  משהוא  אך   , ושנים  ימים  לאורך  לתפארת  ויגדל  שרוצין, 
 - השדה  עץ  האדם  הוא  כך  הנימה.  כמלא  ממקומו  להסיטו  אפשר  ואי  בחוזקה 
מידותיו  ואת  טובים  שאינם  טבעיו  את  לשנות  לאדם  אפשר  עדיין  הנעורים  בימי 
מאד  קשה  מזקין  שהוא  ככל  אך  הישר.  דרך  על  עצמו  להעמיד   – המגונות 
צעיר  האדם  נקרא  כמה  ועד  התלמידים,  שאלוהו   . רעה  מידה  כל  לעקור 
לימים, ענה ואמר, כל כמה שהוא נותן לכוף את עצמו הרי הוא עוד צעיר...". הרה"ק 
אלימלך בידרמן שליט"א סיפר מעשה זה, באמרו: "ומכאן לימוד לכל אחד אף למי 
שכבר אינו מצעירי הצאן לכוף את עצמו , ויום חמשה עשר בשבט מסוגל לעניין זה".

הנותן מעצמו לאחרים – כאילן הנותן פירות
'טוב  שהיה  גדול  ה'  'עובד  היה  זי"ע  ה'תניא'  בעל  הרה"ק  מחסידי  אחד 
הנה  לו,  ואמר  רבו  לו  קרא   , כלל  לבריות  מיטיב  היה  לא  אך  לשמים', 
כמו  כי  השדה,  לעצי  האדם  שבין  והדמיון  השדה',  עץ  האדם  'כי  אומר:  הכתוב 
נותן  אינו  אם   - ולתפארת  לשם  והדר  ביופי  גדל  שהוא  העץ  אף  השדה,  עצי 
אם  אף  האדם,  כיו"ב  כלום,  ולא  נחשב  ואינו  סרק',  'אילן  אם  כי  אינו  פירות 
כ'סרק'... הוא  הרי  לאחרים  'פירות'  משלו  נותן  אינו  אם  ועבודה  בתורה  יתעלה 

אין צורך לעשות מדידות כל הזמן – אלא לפעול
ר' אריה מסטרליסק זצ"ל היה אומר, לעולם יעבוד אדם עבודה שלמה ותמה, ויעלה 
ממדרגה למדרגה בעבודתה. אבל אל ירגיל את עצמו להביט בכל עת ולהסתכל אם 
הרף  בלי  בו  ותסתכל  אצלו,  תעמוד  אם  זה  עץ  מה  לעץ,  דומה  האדם  כי  התקדם. 
להשתעמם  וסופך  כלום,  ולא  תראה  לא  גדל,  הוא  וכמה  גדל,  הוא  איך  לבחון 
בעמידה זו. אלא עליך לעבדו ולשמרו לגזמו, ולזמרו לזבלו ולהשקותו, לשמור עליו מן 
ויאדיר. כך צריך אדם  יגדל  וישגשג  ילך העץ  ואז  ורוחות רעות.  והמזיקים  המחבלים 
להסיר כל המניעות המפריעות לו ולסגל כל המידות המסייעות לו בעבודת השם, למען יפרח 
וישגה. אבל אין זה מן המידה לבדוק ולמדוד בכל שעה כמה גדל )ר' אריה מסטרליסק(.

חשיבות נטיעת אילנות
"וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל" )ויקרא יט כג( אמר להם הקב"ה לישראל 
אף על פי שתמצאו אותה מלאה כל טוב לא תאמרו נשב ולא נטע אלא הוו זהירים נטיעות, 
כשם שנכנסתם ומצאתם נטיעות שנטעו אחרים אף אתם היו נוטעים לבניכם )ויקרא רבה כ"ה(.

שירת העשבים
רבי נחמן מברסלב היה אומר "דע כי כל רועה ורועה יש לו ניגון מיחוד לפי העשבים 
ולפי המקום שהוא רועה שם כי כל עשב ועשב יש לו שירה ומשירת העשבים נעשה 

ניגון של רועה.
הוא היה אומר הלוואי והייתי זוכה לשמוע את כל השירות והתשבחות של העשבים איך 

כל עשב ועשב אומר שירה לה' יתברך בלי תהייה ובלי מחשבות זרות ואינם מצפים 
לשום גמול כמה יפה ונאה ששומעים את השירה שלהם וטוב מאד ביניהם לעבוד את 

האלוקים ביראה )ליקוטי שיחות רבי נחמן מברסלב(.
כי האדם עץ השדה

"כי האדם עץ השדה", העץ עומד ערום חשוף וקפוא, בחורף עליו נשרו כשלכת, 
חיצי הכפור פגעו בו למכביר, סופות עזות טלטלו אותו ואמרו לעוקרו, כשמביטים 

בו - נדמה שאין לו סיכוי ללבלב ולפרוח. ובכל זאת כעיצומו של החורף אנו שמחים 
בו וחוגגים לכבודו מתוך אמונה שילבש עלים ופירות לתפארת, כך ישראל הנתונים 

בצרות הגלות ומצבם הרוחני נראה כמעט על סף התמוטטות, אך דווקא בתוך הסבל 
הזה נרקם אור הגאולה אורו של משיח )האדמו"ר מצ'ורטקוב(.

תיקון המאכלים של כל השנה ע"י אכילת הפירות
כתב הרב 'פרי צדיק' שבכוח אכילת הפרות מתקנים את כל האכילות שיהיו בקדושה. 

)פרי צדיק ט"ו בשבט אות ב'(.

את הגיליון ניתן להוריד מידי שבוע באתר "לדעת"
http://www.ladaat.info/gilyonot.aspx?view=1 :בכתובת


