
בסידורו  ביניהם  הקדמונים,  בספרי  מובא 

זי"ע:  עמדין  יעקב  רבי  הגאון  היעב"ץ  של 

"נוהגים להרבות בט"ו בשבט באכילת פירות 

האילן, ובפרט פירות שארץ ישראל נשתבחה 

בהן, והוא תיקון גדול בעולמות העליונים". 

שבעת מיני הפירות שארץ ישראל נשתבחה 

הש"ך  זי"ע  כהן  שבתי  רבנו  כתב   - בהן 

התורה  על  בפירושו 

הם   - ב(  כו,  )דברים 

חיותו של אדם, ולכן 

רק  ביכורים  מעלים 

מהם. לעומתם שאר 

אינם  הפירות,  מיני 

את  להשלים  אלא 

יהא  שלא  החסרון, 

כלום,  חסר  העולם 

יש  לפעמים  ורק 

כמו  לא  צורך,  בהם 

שבעת המינים שהם 

העיקר. לכך מברכים 

הפירות  שאר  על 

רבות  נפשות  "בורא 

וחסרונן".

זי"ע )שו"ע  יואל סירקיש  וכתב הב"ח רבינו 

ישראל  ארץ  קדושת  ר"ח(:  סימן  אורח-חיים 

יונקים  הפירות  כי  בפירותיה,  גם  נשפעת 

אנו  לכן  בארץ,  השוכנת  השכינה  מקדושת 

מברכים בברכה האחרונה על שבעת המינים 

עליה  ונברכך  מטובה  ונשבע  מפריה  "ונאכל 

הארץ  פירות  באכילת  כי  ובטהרה",  בקדושה 

ומטהרתה,  השכינה  מקדושת  ניזונים  אנו 

ושובעים מטובתה.

דוב  אברהם  רבי  הרה"ק  כתב  ביותר 

בהר(:  )פר'  עין"  "בת  בספרו  זי"ע  מאווריטש 

את  ברא  כאשר  יתברך  הבורא  כוונת  עיקר 

ישראל,  ארץ  בשביל  רק  היה  האכילה,  ענין 

ששבעת מיני הפירות שנשתבחה בהן  משום 

ארץ ישראל, יש בהם קדושה עצומה, וכשאדם 

אוכל אותם בקדושת הגוף, הוא נקשר ונדבק 

לבחינת  מגיע  שהוא  עד  עילאית  לקדושה 

'ואתם הדבקים בה' אלקיכם'!

ובזה מבאר את הכתוב 'כי תבואו אל הארץ 

לכם'  נותן  אני  אשר 

כאשר  ב(,  כה,  )ויקרא 

ארץ  מפירות  תאכלו 

מזהיר  אני  ישראל, 

שתאכלו  אתכם 

'ושבתה  בבחינת 

להשם'  שבת  הארץ 

שאכילת  )שם(, 

ישראל  ארץ  פירות 

אכילה  כמו  תהיה 

אכילה  היינו  בשבת, 

בקדושה.

בכל  יהודים 

אף   - הדורות 

בחוץ  שהתגוררו 

לא  והנסיעות  לארץ 

כבימינו  בקלות  באו 

אנו - הידרו להעלות על שולחנם בט"ו בשבט, 

פירות ארץ ישראל משבעת המינים.

מצאנז- חיים"  "שפע  בעל  הרה"ק 

ג(  כו,  )ויקרא  הכתוב  על  זי"ע שאל  קלויזנבורג 

'אם בחוקותי תלכו', ורש"י הק' מבאר 'שתהיו 

עמלים בתורה'. בהמשך כתיב בתוך שכר עמלי 

התורה: 'ועץ השדה יתן פריו', וקשה: האם זה 

תפוחי-עץ?  התורה?  עמל  בשביל  השכר  כל 

ארץ  בפירות  כאן  שמדובר  אלא  זאת,  אין 

והאוכל  מיוחדת,  קדושה  בהם  שיש  ישראל, 

פירות  אינו  השכר  מתקדש.  כן  גם  אותם 

בעלמא, השכר הוא התקדשות!

אז ישיר )שמות טו, א(. וברש"י: מכאן רמז לתחיית המתים.

אף אותם שהם בבחינת 'מתים' ברוחניות, שאין בהם חיות 

רוחנית, יכולים להחיות עצמם בכוח שיר ושבח להשי"ת.

הרה"ק רבי חיים מאיר מוויזניץ זי"ע ]"אמרי חיים"[

זה א-לי ואנוהו )טו, ב(.

כשיהודי הולך בדרכי בוראו ומצטיין במידות מפוארות, זהו 

נוי של הקב"ה, כי מיהודי הָנֶאה במעשיו ניכר בעולם הדרו של 

המקום ברוך הוא

מהר"ל מפראג זי"ע

מן הוא )טז, טו(.

מן הוא אותיות אמונה, המן החדיר את האמונה בליבם של 

ישראל.

הרה"ק רבי יצחק אייזיק מקָאמַארנע זי"ע ]"שולחן הטהור"[

למשמרת  ד'  לפני  אותו  והנח  וגו'  מן  אחת  צנצנת  קח 

לדורותיכם וגו'. ויניחהו אהרן לפני העדות למשמרת )טז, לג-ד(.

להניחו  ד'  וציוה  הדורות,  לכל  הפרנסה  שורש  היה  המן 

לפני העדות - ע"י התורה, להורות לנו שהפרנסה היא מכוח 

התורה, וכל הדבוק יותר בתורה יש לו יותר פרנסה.

הרה"ק רבי יחזקאל מקָאזמיר זי"ע ]"דברי ישראל"[

וצא הלחם בעמלק מחר )יז, ט(.

הילחם בעמלק המפתה אותך בכל עת לאמור: 'מחר' תשוב 

לאלקיך; 'מחר' תעסוק בתורה; 'מחר' תקיים מצוות - רק לא 

עכשיו.
הרה"ק רבי אברהם מסלָאנים זי"ע ]"יסוד העבודה"[

ממעיינות החסידות

ונכתב בספר
ואומר אעלה אתכם מעני מצרים וגו' אל ארץ 

זבת חלב ודבש )שמות ג, ז(.
חפץ  הנה  ודבש.  חלב  זבת  ארץ  הארץ,  בשבח 
הקב"ה להביא את ישראל לשם, להקדישם לחלקו, 
קדושים  אורות  השתלשלו  הזאת  הארץ  ואל 
מלמעלה, עד שנעשה למטה ארץ זבת חלב ודבש. 
והאוכל מפירות הארץ בכוונה הראויה והרצויה לפני 
יוצר כל, בהכנעה, בשבירת התאווה, באימה וביראה 
כל  עליו  שיאירו  זוכה  הוא  ה',  לפני  אשר  בשולחן 

האורות העליונים.
והאוכלם בידיים מסואבות, לא בקדושה ובטהרה, 
הוא  הזה,  עולם  בתענוגי  תאוותו  למלאות  ומכוון 
אבל  ויבעט".  ישורון  "וישמן  בבחינת  להיות  עלול 
להפלגת  שיעור  אין  ובטהרה,  בקדושה  האוכלם 

האורה שיוכל לקבל מפירות ארץ ישראל.
"באר מים חיים" להרה"ק רבי חיים מטשערנוביץ זי"ע

"קדושת פירות ארץ ישראל"
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5:19  ...................... שקיעה: 
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מוצש"ק זמן רבנו תם: .... 6:31

זמנים לשב"ק פרשת בשלח

ליקוטים יקרים



חיפשו  בירושלים,  להתגורר  רבנו  עבר  טרם 
מקורביו קונה לדירתו בתל-אביב כדי שבממון זה 
יוכלו לרכוש דירה בירושלים. רבינו ביקשם לחפש 
קונה שיהא שומר תורה ומצוות דווקא, באומרו: אף 
גבוה מדאי, כדאי  שיתכן שלא נקבל עבורה מחיר 
הדבר, ובלבד שיהודי נאמן לה' ולתורתו יתגורר בה. 
ואחד  בסופו של דבר שאיפתו של רבנו התגשמה 

מרבני תל-אביב קנה אותה.

טרם נפרד רבנו מהבית, פנה לאותו רב ואמר לו: 
"אמנם על פי ההלכה, הבית הוא שלך מעת הרכישה 
זאת,  עם  בעיניך.  כטוב  בו  לעשות  אתה  וזכאי 
משאלתי שטוחה בזאת, כי בחדר שבו שפכתי צקון 

לא  תורה,  ולמדתי  ית"ש,  הבורא  לפני  ושיח  לחש 
תעשה כל שימוש לצרכי חול, ותשמור על קדושתו. 
אם תציית לי, אני מבטיח לך שתרווה נחת מילדיך 

שלא כדרך הטבע".

אותו רב הבטיח למלא את הבקשה במלואה.
חכמים  תלמידי  הינם  ובניו  רב,  אותו  זכה 
בכותל  יושבים  כוללים,  וראשי  רבנים  מובהקים, 
רב,  אותו  נפטר  המזרח של הציבור החרדי. כאשר 
קרובות,  לעיתים  לומר  נהג  אביהם  כי  בניו,  סיפרו 
שהוא תולה את העובדה שבניו זכו להיות תלמידי 
מביאלא,  הרבי  של  ברכתו  בזכות  רק  חכמים, 

ומדבריו לא נפלה שערה ארצה.

לזכר עולם יהיה צדיק

נתינת מזונות לציפורים
כתב  ז'(  ס"ק  שכ"ד  )סי'  אברהם'  ה'מגן 

שהמנהג לתת מזון לעופות בשבת שירה. 

להאכיל  שאסור  המנהג  על  הקשו  רבים 

אך  עליו,  מזונותיהם  אין  כי  עופות,  בשבת 

ב'ערוך השולחן' סעיף ג' כתב שמנהג ישראל 

מבערזאן  להגאון  תורה'  ב'דעת  וכן  תורה, 

סעי' יא מתיר לקיים המנהג. ב'אשל אברהם' 

שנכון  כתב  קסז(  )סי'  מבוטשאטש  להרה"ק 

לעשות זאת ע"י קטן. אך בוודאי מותר לנער 

שהציפורים  אף  שעליה,  הפירורים  מן  מפה 

תאכלנה אותם )'שמירת שבת כהלכתה'(.

ואבירם  דתן  כי  טעם,  נתן  מלובלין  החוזה 

שבת- בליל  ברחוב  ופיזרו  מהמן  השאירו 

רבנו  משה  דברי  את  להכחיש  בכדי  קודש, 

צאו  לעם:  ואמרו  בו',  יהיה  לא  כו( 'שבת  )טז, 

ללקוט  העם  מן  יצאו  בשדה.  מן  שיש  וראו 

ולא מצאו, מפני שהצפרים אכלו אותם לפני 

שבאו. לכן בשבת שירה נותנים להם מזונות 

בשכרן.

טעם,  הביא  ]אלכסנדר[  ישראל'  ה'ישמח 

המן,  פרשת  את  קוראים  זה  בפרשה  כי 

באמונה  מתחזקים  זו  פרשה  שבקריאת 

הזאת  האמונה  וע"י  לכל,  מפרנס  שהקב"ה 

נמשך שפע. וכדי שנעורר רחמים עלינו, אנו 

חיים  בעלי  אותן  עם  אף  חנם  חסד  גומלים 

שאין מזונותם עלינו.

הרה"ק רבי יחיאל יהושע מּביאלא זי"ע
בעל "חלקת יהושע". כ"א בשבט תשמ"ב, 35 שנה להסתלקותו

ההבטחה שהתקיימה

סאראגוסה  יהודי  ה'ק"פ:  בשבט  י"ח 
לאחר  מפורענות,  זה  ביום  ניצלו  שבספרד 
שהמלך יצא לבקר את בני הקהילה, והיהודים 
יצאו עם ספר תורה לקבלו. בימים רגילים היו 
ואת  הגיע,  ריקים כשהמלך  תיקים  מוציאים 
הספרים היו משאירים בארון הקודש. מומר 
שהיה שם, גילה לפני כן את אזניו של המלך 
שיבדוק את התיקים בשעת קבלת הפנים, כי 
לגילוי  זכו  המקום  שיהודי  אלא  ריקים.  הם 
פעם  באותה  והכניסו  כך,  על  השמים  מן 
אותם  הוציאו  בטרם  לתיקים  הספרים  את 

לקבלת הפנים.
לזכר הנס חגגו את 'פורים סאראגוסה'.

נולד  זה  ביום  קצ"ו:  אלפים  ב'  בשבט  כ' 
אשר בן יעקב אבינו וזלפה ע"ה. חי קכ"ג או 

קכ"ו שנה, ונטמן ב"קדש נפתלי".

קורא הדורות

יַאֶלע-שעדליץ, בן ה"דברי בינה" מביאלע  רבנו נולד בשנת תרס"א לאביו הרה"ק רבי ירחמיאל צבי מבִּ
ומצאצאי היהודי הק' מפשיסחא, ולאמו הרבנית חוה בת הרה"ק רבי ארי' לייבוש מאוז'רוב. הוא נקרא 
ע"ש זקניו רבי יחיאל מאוז'רוב ורבי יהושע ה'תולדות אדם' מאוסטרובה. בצל זקניו הגדולים צמח ובלט 

ביראתו וקדושתו כבר בהיותו רך בשנים.
כבן חמש היה רבנו כשהתייתם מאביו, ואמו האלמנה הצעירה עמלה במסירות נפש לגדלו ולחנכו. 
כמה פעמים הגיעה העניות עד כדי כך, שלא היה אפילו לחם בבית, אך משכר-הלימוד עבור המלמדים לא 
קימצה מאומה. את עיקר חינוכו קיבל בימים ההם בבית זקנו הרה"ק מאוז'רוב, שהתפרסם כגדול בתורה 

ועובד ה' במסירות נפש.
בשנת תרפ"ד החלו רבנו בהנהגת עדת חסידי ביאלא, על אף גילו הצעיר בלט בגדלותו ובקדושתו בין 

אדמו"רי פולין בימים ההם.
רבנו עבר את שנות הרעה בשואה תחת שלטון הנאצים בפולין והרוסים בסיביר, בכל מקומו טלטוליו 
חיזק את היהודים שהיו סביבו, והם ראו בו אב, מדריך, ורועה. במסירות נפש טיהר עצמו לפני ד' בסיביר 

הקפואה, והלך לטבול כשהוא שובר את הקרח בנהר, בטמפרטורה של ארבעים מעלות מינוס.
וכל  נדודים בפולין ובצרפת עלה רבנו לארה"ק, לשמחת חסידי ביאלא אודים מוצלים מאש  לאחר 
הציבור החרדי בארה"ק. תחילה קבע מושבו בתל-אביב, ובשנת תשט"ו עבר להתגורר בירושלים, שם 
הנהיג את העדה הק' ברח' יוסף בן מתתיהו. בית מדרשו היה אבן שואבת לכל מבקשי השם, המונים נהרו 

לחזות את עבודתו הק'.
רבנו זכה להערצה עצומה מגדולי ישראל, כששמע הרה"ק ה'בית ישראל' מגור על עבודתו הגדולה של 
רבנו בקידוש בליל ש"ק, עזב את שולחנו הק' והלך לשמוע את הקידוש של הביאלער רבי. וכשחלה רבנו, 

ביקש ה'בית ישראל' שתשב"ר יתפללו לרפואתו, באומרו 'עמוד התפילה של דורנו נחלש'.
ר' זאב צ'ציק: עליך ללכת פעם לבית מדרשו של הרבי  הגרי"ז מבריסק אמר פעם למקורבו הגאון 
מביאלא, ולשמוע איך קורא הוא קריאת שמע, כדי לדעת איך יהודי צריך לקבל על עצמו עול מלכות 
שמים! והוסיף: גם אני משתדל לפעמים לעבור על יד בית מדרשו ולכוון את השעה לזמן קריאת שמע 

שלו, כדי לשמוע את הרבי מביאלא קורא קריאת שמע!
מופלג היה רבנו בטהרת המידות, בעבודת הצדקה והחסד. פעל ישועות לישראל, ורבים נהנו ממנו 

עצה ותושיה ברוחניות ובגשמיות.
בכ"א בשבט תשמ"ב נתבקש רבנו לישיבה של מעלה ובהלוויה ענקית נטמן בהר הזיתים. בהלוויתו 
קרא הרה"ק ה'לב שמחה' מגור על הכתוב "הצדיק אבד ואין איש שם על לב" - אין מי שישים דברי תורה 

ועבודת ד' בליבם של בני ישראל!
ספרי רבנו "חלקת יהושע" נלמדים עד היום בהערצה ובשקיקה בהיכלי התורה והחסידות.

מתולדותיו

למען דעת


