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בענין ה’ מיני דגן ואם הם בכלל ז’ המינים
הרב יעקב פורייס

לעי”נ א”מ מרים ב”ר מרדכי ע”ה. יא”צ כ”ט טבת
נאמר  ]כח,כה[  בישעי’  אף  ט,לב[,  ]שמות  הנה”  אפילות  כי  נכו  לא  והכסמת  “והחטה  א. 
“ושם חטה שורה, ושעורה נסמן, וכסמת גבלתו” ומפרשים רש”י והמצודות שכסמת היינו 
כוסמין ממיני התבואה. אולם הרס”ג ]בחומש תורת חיים הוצאת המוסד[ מתרגם כסמת – 
אלכרסנה והם כרשינין שמפטמין בהם הפרות, ומיני קטניות הם. ויל”ע מהירושלמי פ”א 
נסמן  ושעורה  חיטה שורה  ושם  קריא,  מן אהן  כולהון  נחמן שמע  בר  “ר’ שמואל  דחלה 

וכוסמת גבולתו וכו’ וכוסמת זו הכוסמין” מבואר דכוסמת הוא כוסמין ממיני התבואה.
ובענין מין השבולת שועל מביא הערוך ב’ פירושים, ויעוי’ במאמרו הנפלא של סבינו הגאון 

ר’ יונה מרצבך זצ”ל בספרו עלה יונה ]תמח[.
ב. שנינו בחלה ]פרק א מ”א[ ובמנחות ]ע[ החטין והשעורין והכוסמין ושבולת שועל ושיפון 
הרי אלו חייבין בחלה, ובפסחים ]לה[ תנן דיוצא בהם ידי חובתו בפסח. ובגמ’ פסחים ]לה[ 
ומנחות ]ע[ “תניא כוסמין מין חיטין, שבולת שועל ושיפון מין שעורים” ונחלקו הראשונים 

אם הוא לענין תרומה ממין על מינו, או לענין כלאיים, או צירוף לחלה.
ויש לדון במקומות שהזכירה התורה בפירוש חיטים או שעורים כבכורים מנחות ועומר, 
האם בעי’ בהם דוקא חיטים או שעורים, או שגם בזה נאמר שכוסמין בכלל חיטים ושבולת 

שועל ושיפון בכלל שעורים.
הרש”ש בפסחים ]לה,ב[ מביא שנחלקו בזה המהרש”א והפנ”י, שלגירסת המהרש”א בדברי 
התוס’ מבואר שכל ה’ מיני הדגן נכללים בז’ המינים ונוהג בהם מצות בכורים, אולם הפנ”י 
ואף בחיטה  דגן דנכללים בהם,  ולא בשאר מיני  נוהג רק בחטה ושעורה  סובר שבכורים 
ושעורה מבואר במשנה שמביאים רק מהמקומות המשובחים כש”כ שלא מביא מהמינים 

שאינם חיטה ושעורה. אף המנ”ח במצוה צא מביא שנחלקו בזה המהרש”א והפנ”י.
ולכאורה גם במנחות דמבואר ברש”י פ”ב דסוטה דילפי’ מסלת חיטים שמביא מחיטים, וכן 
בעומר שמביא משעורים, למהרש”א יוכל להביא מהמינים שנכללו בחיטים ושעורים, ואילו 

לפנ”י מביא רק מחיטים ושעורים.
רק מחיטים  בכורים  ג מציין את דעת הפנ”י שמביא  בכורים משנה  א  בתורעק”א בפרק 
ושעורים, אולם בחי’ רבנו דוד לפסחים וכן בחי’ הר”ן משמע שסוברים שמביאים בכורים 

מכל חמשת מיני דגן.
הרש”ש מדייק מהנאמר בפ’ וארא ט,לב “והחטה והכסמת” שכשמוזכר חטה אין כוסמת 
בכלל ולכך הפסוק הוצרך לפרט ולהזכירו, אולם בבכורים שנאמר רק חטה ושעורה אין 
נכללים בהם שלשת מיני דגן הנוספים. וכן במנחה ובעומר, ושכן מוכח מהירושלמי פ”א 

דחלה ובשנו”א שם.
אולם מסיק הרש”ש שכל ה’ מיני דגן חייבים בבכורים, ומוכיח כן מדברי ר”ג עיי”ש.

אכן הרש”ש בברכות ]לז[ מדייק מלשון הגמ’ שם דכוסמין שיפון ושבולת שועל אינם בכלל 
וז”ל “פת כוסמין ופת שעורין מברך על פת  ז’ המינים, ושכן מוכח בתוספתא פ”ד הי”א 
שעורין, והלא כוסמין יפין מן השעורין, אלא שהשעורין ממין שבעה והכוסמין אינם ממין 
שבעה” וכו’. אף הירושלמי ברכות פ”ו ה”א מביא את התוספתא הנ”ל, והעתיקו להלכה 
הרא”ש פרק ו סי’ כא, והב”י בסי’ ריא,ו ד”ה כתבו, והואיל ואינם בכלל מין שבעה לא מביא 

מהם בכורים.
האמנם שמהטור בסי’ רח וז”ל “וחמשת מיני דגן שהם חיטים ושעורים וכוסמין ושבולת 
שועל ושיפון, שהם ג”כ חשובים שנשתבחה בהם א”י שכוסמין הן מין חיטים ושבולת שועל 
ושיפון מין שעורים, ועוד יש להם מעלה כי עליהם יחיה האדם, ואם עשה מהם פת מברך 
עליהם המוציא, הלכך אפי’ לא עשה מהם פת אלא תבשיל כגון מעשה קדירה או דייסא, 
ואפי’ עירב בהם דבש ושאר מינים מברך עליהם בורא מיני מזונות וכו’ הלכך תבשיל שהוא 
מחמשת המינים אפי’ עירב עמו דברים אחרים עד שנעשו רוב מברך עליהם במ”מ ולבסוף 
בחטה  ונכללים  א”י  בהם  נשתבחה  דגן  מיני  ה’  שכל  שסובר  מבואר  שלש”,  מעין  ברכה 

ושעורה לענין הבאת בכורים.
אולם צ”ב שהטור בסי’ קסח פוסק כתוספתא הנ”ל שפת שעורין קודם לפת כוסמין כיון 

שהשעורין ממין ז’, מבואר שכוסמין אינם בכלל מין ז’.
הנ”ל,  כתוספתא  ד  בסעיף  על השו”ע שפוסק שם  בסי’ קסח  והט”ז  וכן מקשים המג”א 

מדברי הטור הסובר בסי’ רח שכל ה’ מיני דגן בכלל ז’ המינים.
וברכתו  הואיל  שועל  ושבולת  כוסמין  מקמח  דתבשיל  שפוסק  ריא  בסי’  השו”ע  על  ואף 
דמבואר  ז’,  ממין  לאו  ואיהו  ז’  ממין  שהם  אע”ג  והתאנה,  הגפן  לברכת  מקדימו  מזונות 

שסובר שמיני דגן מלבד חטה ושעורה אינם בכלל מין ז’, מקשים המג”א והט”ז מהטור 
בסי’ רח.

והביאו המשנ”ב סי’ קסח סקי”ב ובסי’ ריא סקל”ב  ומיישב המג”א 
מין  בכלל  אף שהוא  בפסוק,  מפורש  לא  דכיון שכוסמין 

חטה אפ”ה השעורים קודמים הואיל ומפורשים בפסוק, ומה שמבואר בתוספתא דכוסמין 
אינו בכלל מין שבעה פירושו שאינו מפורש בפסוק ביחד עם שבעת המינים ולכן מקדים 
שעורים שמפורשים בפסוק לכוסמין שלא מפורשים, אולם אף כוסמין נכללים בדיני שבעת 
רק  בכורים  כרש”ש שהוכיח מהתוספתא שלא מביא  בכורים, שלא  ומביא מהם  המינים 

מחיטים ושעורים.
שיפון  מכוסמין  בכורים  מביאים  שלא  פוסק  סקי”ט  ה”ב  בכורים  ב  פרק  אמונה  בדרך 
ושבולת שועל, ובציון הלכה סקל”א מציין שכ”כ הב”י בסי’ ריא, וכן דעת הפנ”י בפסחים 

ושכן מבואר להדיא בירושלמי ובתוספתא.
ז’  בכלל  דגן  מיני  ה’  שכל  והתוספתא  הב”י  בדעת  ביארו  והמשנ”ב  המג”א  שהרי  ויל”ע 

המינים כדברי הטור בסי’ רח וא”כ מביא בכורים מכל ה’ מיני דגן.
ג. השו”ע בסי’ רח סעיף ב פוסק דתבשיל מחמשת מיני דגן מברך בורא מיני מזונות, אפי’ 

עירב עמהם דבש או מינים אחרים והם הרבה יותר מהדגן.
ורוצה  או קניידלך  אמנם בסי’ רה מביא המשנ”ב בסקי”א מהמג”א שאם בישל אטריות 
לאוכלם ולשתות את המרק, מברך במ”מ ופוטר את הרוטב. אולם אם בישל מעט לביבות 
בהרבה מים, ועיקר כוונת תבשילו הוא רק בשביל המים, שהרוטב כמעט צלול, אין המים 
בטלים ומברך עליהם שהכל ועל הלביבות מברך מזונות, ומביא מהחיי”א שעדיף שיברך 
את  תפטור  לא  שהכל  שברכת  שיכון  כותב  מט  סי’  ח”א  ]ובאג”מ  אחר  דבר  על  שהכל 

המזונות[.
והמג”א בסי’ רח סק”ז, ומעתיקו השעה”צ סקכ”ו, שאף תבשיל מחמשת מיני דגן שברכתו 
בפה”א שנתן בהם מים הרבה מברך על הדגן בפה”א כיון שמיני דגן לא בטלים ברב, ומ”מ 
אפשר שגם המים לא בטלים ומברך תחילה שהכל. אולם השעה”צ סקכ”ז מביא שהאבן 
העוזר חולק ומוכיח מהטור בסי’ רח שהטעם שחמשת מיני דגן לא בטלים ברב הוא משום 
ז’  מין  מעלת  להם  אין  בפה”א  שברכתן  שלמים  בגרעינים  אולם  המינים,  ז’  בכלל  שהם 
להקדימו  ז’  מין  בו מעלת  אין  בפה”א  דכוסס חטה שברכתו  ה’  סעיף  ריא  בסי’  כמבואר 

בברכה, ה”נ אין להם מעלת מין ז’ שלא יתבטלו ברב של שאר מינים.
ובדעת המג”א נראה דס”ל שרק בדיני קדימה בברכה אמרי’ דכשברכתו בפה”א אין לו דין 
קדימה אף שהוא ממין ז’, אולם לענין בטול ברוב הואיל והוא מין דגן ונכלל במין ז’ אינו 
בטל ברוב. וכן נראה להוכיח מהמג”א בסי’ ריא ומובא במשנ”ב סקכ”ז בכוסס חטה ואוכל 
פרי עץ שאם שניהם חביבים החטה קודמת, הרי שאע”פ שמברך בפה”א יש לו מעלת מין 

ז’ להקדימו, ה”נ ס”ל שיש לו מעלת מין ז’ שלא בטל ברב.

כל שיש בו מה' מינים מברך עליו בורא מיני מזונות
הרב יוסף יצחק לוי

בגמ' ברכות ל"ו ע"ב איתא, שרב ושמואל דאמרי תרוייהו כל שיש בו מחמשת המינים מברך 
עליו בורא מיני מזונות, ומיירי בתבשיל שמעורב בו גם משאר מינים מ"מ כל שיש בו מה' 

מינים מברך עליו בורא מיני מזונות. 
וכתב הריטב"א שזה גם אם הה' מינים הוי מיעוט מ"מ משום חשיבותם נחשבים לעיקר 
ושאר המינים לטפל, ומברך במ"מ על העיקר ופוטר את הטפל. ושיטת הרא"ש והריטב"א 
שכל זה רק אם אוכל כזית מה' מינים בכדי אכילת פרס, דאל"כ הוי שאר המינים עיקר 
ומברך עליהם ופוטר את ה' המינים, אולם השו"ע בסימן ר"ח ס"ט כתב שגם אם לא אוכל 

מהה' מינים כזית בכא"פ מברך על ה' מינים שהם עיקר.
וכתב המג"א ר"ח סקי"ד שנחלקו בזה הרמב"ם והראב"ד בפ"ו מחמץ ומצה ה"ח, שהרמב"ם 
שם כתב שאם עירב קמח של דגן עם קמח אורז ועשה מזה מצה ויש במצה טעם דגן יוצא 
יד"ח מצה, ומיירי בפשטות גם כשלא אכל מהדגן כזית בכא"פ, וכמו שמביא המ"מ שס"ל 
לרמב"ם כשיטת הרמב"ן שכיון שיש טעם דגן במצה נחשב כל המצה למין דגן מדין גרירה, 
וא"כ הו"ה לגבי ברכת הנהנין כל שיש טעם הה' מינים בתבשיל מברך ע"כ במ"מ גם אם 
לא אוכל מהם כזית בכא"פ, אולם הראב"ד חולק וסובר שרק אם אוכל כזית מהדגן בכא"פ 
יוצא יד"ח מצה, ולדבריו הו"ה שלא מברך במ"מ על תבשיל שיש בו מה' מינים רק אם אוכל 

מהם כזית בכא"פ וכן כתב בספר הבתים.
ולכאורה י"ל שגם הראב"ד מודה שלענין ברכה מברך במ"מ גם אם לא אוכל מה' המינים 
כזית בכא"פ, ששאני מצה שצריך לאכול כזית מצה כדי לצאת יד"ח, וכיון שלא יוצא יד"ח 
מצה רק מכזית דגן ממילא צריך לאכול כזית דגן בכא"פ, שסובר שע"י טעם דגן לא נהפך 
החלק שאינו מדגן למצה, משא"כ לענין ברכה ראשונה שמברך גם על כל שהוא, אז כל 
שיש בתבשיל מה' מיני דגן הם נחשבים לעיקר התבשיל מחמת חשיבותם, ומברך עליהם 

במ"מ ופוטר בזה את שאר התבשיל גם אם לא אוכל מהדגן כזית בכא"פ.
ופירורי  דן בקציצות ששמים בהם קמח  ל"ח  נזר סימן  ובשו"ת אבני 

לחם אם ברכתם שהכל או במ"מ, וכתב שאם עושין זאת 



רוצה לאוכלו צריך לקלפו ולברך עליו במ"מ, ולכן כתבו שמספק יאכלם רק באמצע סעודה 
כשרוצה לאכול גם הקמח עמהם ויברך בפה"ע על השקדים, ועל הקמח לא צריך לברך 
נפטר  להם  טפל  לא  ואם  בברכתם,  נפטר  לשקדים  טפל  נחשב  הוא  שאם  נפשך,  ממה 

בברכת המוציא שפוטרת קמח שהוי הקמח כדברים שבאים מחמת הסעודה.
הט"ז מקשה מ"ט לא יאכלם גם חוץ לסעודה ויברך על זה שהכל ויפטר ממ"נ ששהכל 
פוטר את הכל, ומתרץ משום שיש ספק על ברכה אחרונה שלהם אם יברך על המחיה או 
בורא נפשות, וע"י שיאכלם בתוך הסעודה יפטר בבהמ"ז, ולפ"ז אם אוכל פחות מכשיעור 
ברכה אחרונה יכול לאוכלם גם שלא בתוך הסעודה ויברך עליהם שהכל. ובשעה"צ סקט"ז 
הביא מהמאמר מרדכי שתירץ שלכתחילה אין לסמוך על שהכל שיותר טוב לומר ברכה 

הראויה לכל מין, ולכן עדיף לאוכלם בתוך הסעודה מלברך עליהם שהכל.
ולפי ביאור הנצי"ב בתוס' לא קשה קושית הט"ז, שלפי דבריו פשוט לתוס' שצריך לברך 
בברכת  נפטר  או  במ"מ  הקמח  על  לברך  צריך  אם  מספק"ל  ורק  בפה"ע  השקדים  על 
השקדים, ולפ"ז גם שהכל לא יכול לברך על הקמח מספק שמא נפטר בברכת השקדים, 

ולכן כתבו שאם רוצה לאכול גם הקמח עמהם יאכלם רק בתוך הסעודה.

נתאמץ בתפילה
הרב אבא קליינרמן

"ויצא משה מעם פרעה, ויעתר אל ה'". )פרק ח' פסוק כ"ו(, ופרש"י, "ויעתר אל ה', נתאמץ 
וירבה בתפלה עכשיו כשהוא  יכול לומר ומשמע  ויעתיר היה  וכן אם בא לומר  בתפילה 

אומר בלשון ויפעל משמע וירבה להתפלל.
להיות  צריך  היה  הערוב,  מכת  ויופסק  תתקבל  משה  של  שתפילתו  שבשביל  מבואר 
שתפילתו של משה רבנו יבוא מתוך התאמצות מיוחדת וכלשון רש"י "נתאמץ בתפילה". 
ואם התפילה היתה תפילה פשוטה בלא התאמצות מיוחדת תפילתו לא היתה מתקבלת, 
ומכת הערוב לא היתה מופסקת, ודבר זה כתוב רק כאן במכת ערוב, משמע שהיה במכת 
ערוב ענין מיוחד שלא הועיל כאן תפילה רגילה כדי לסלק את המכה, אלא צריך התאמצות 

מיוחדת.
ולכאורה לא מובן הלא מדובר כאן במשה רבינו ע"ה אדון הנביאים, שכח תפילתו הוא 
רם ונשגב וכשמוציא מילה אחת בתפילה, מיד הקב"ה נענה לו ועושה את בקשתו. כמו 
עליה  התפלל  הוא  צרעת,  קיבלה  אחותו  מרים  בהעלותך שכאשר  בפרשת  רואים  שאנו 
כמה מילים "קל נא רפא נא לה" ומיד תפילתו התקבלה. וכן לגבי כלל ישראל מצינו כמה 
וכמה פעמים שהתפלל והועילה תפילתו שינצלו מכליון, ופשוט שתפילתו משה רבינו ע"ה 
היא תפילה נשגבה שמיד עושה רושם. וא"כ למה כאן בשביל שיתקבל התפילה היה צריך 

להתאמץ ולהרבות בתפילה, הלא דבר הוא.

מדה כנגד מדה בעשרת המכות
ונראה לומר דהנה בדיני שמים הקב"ה דן מדה כנגד מדה וכמו שכתוב בתהילים )פרק 
ס"ב( "כי אתה תשלם לאיש כמעשהו", ואם האדם חטא חטא גדול הרי העונש מותאם 

במדה כנגד מדה, שיהיה כצורת החטא שהוא עונש גדול וקשה.
והנה המצריים במצרים חטאו בישראל חטאים גדולים מאוד, והעונשים שקיבלו היה ג"כ 
מידה במידה וכל חטא לפי גודל הפשע שהם פשעו בישראל, כך קיבלו את המכה שבאה 
כנגד זה. ובתנא דבי אליהו )רבה, פרק ז'( מאריך בזה, ולצורך ביאור הדבר הנני מעתיק 
לשונו, "עשר מכות הביא הקב"ה על המצריים וכולן לא בא עליהן אלא בשביל הדברים 
שהיו חושבין על ישראל לעשות, לפי שכל דבריו של הקב"ה אמת מדה כנגד מדה ואין 
מדה רעה יוצאת מלפניו אלא מדות טובות, ובשביל מעשיהן המקולקלין של בני אדם מדה 
רעה יוצאת עליהם, ואלו הם דם צפרדע כנים ערוב דבר שחין ברד ארבה חשך מכת בכורות 
וכו', ערוב מפני מה בא עליהן, מפני שהיו אומרים להם לישראל צאו והביאו לנו דובים 
ואריות והכניסו לבית מלחמתנו ונעשה בהן קניגאות כמו שאנו רוצים, כדי שיהיו ישראל 
במדברות החיצונות שלא יכנסו לתוך בתיהם וכו' ויפרו וירבו, לפיכך הביא הקדוש ברוך 
הוא עליהן כל חיות רעות שבעולם עד שאמרו חטאנו שנאמר ויבא ערוב כבד ביתה פרעה 
וכו', ועיין שם בפנים מה שהאריך והרחיב עוד בכל מכה ומכה כמה שהיה בזה מדה כנגד 
מדה. ושמעתי על צדיק מפורסם זצ"ל שבליל הסדר היה קורא את כל התנא דבי אליהו 

הזה לפרסם את ניסי הקב"ה.
והנה מכל הדברים שעשו מצרים לישראל, הרי המעשה שבעבור זה בא הערוב, שאמרו 
לישראל "צאו והביאו לנו דובים ואריות והכניסו לבית מלחמתנו ונעשה בהן קניגאות כמו 
עינו את כלל  יותר מכל שאר הדברים שהמצרים  גדולה  בזה אכזריות  יש  רוצים"  שאנו 
ישראל )בדברים שעליהם באו שאר המכות(, שהיו ישראל צריכים להיכנס בפחד פחדים 
לתוך גוב האריות בשביל להביא להם דובים ואריות, והמצריים לא איכפת להם מכל זה, 
ושולחים את ישראל למקום הנורא הזה בלב קר. ונורא נוראות האכזריות שיש במעשה 
הזה. ובדבר יש אכזריות עצומה יותר מכל הדברים שהיו המצריים מתעללים בכלל ישראל.
ומעתה מובן מאוד שכאשר באה עליהם מכת הערוב, כנגד המעשים האכזרים הללו הרי 
היא באה "מדה במדה", ובאו עליהם החיות טרף שטרפו בהם באכזריות גדולה ועצומה, 

ובדיוק כמו שהם התנהגו כאן באכזריות. וזה ברור כשמש בצהרים.
ונראה שהאכזריות שהיתה במכה לא היה רק במעשה המכה בפועל, אלא יסודו ושורשו 
היה כבר בכח הרוחני של המכה שהוא בא בתקיפות ואכזריות נוראה. וכשם שהמצריים 
עשו את הדבר הזה באכזריות, כך באה עליהם מכה שכוחה ושורשה הוא אכזרי. וכך המדה 

כנגד מדה שהיה במכה, היה בדיוק באותו משקל של המעשה שעשו המצריים.
וע"כ מובן בשביל לבטל את המכה הקשה הזו, לא היה מספיק שמשה רבינו ע"ה יתפלל 
את תפילתו הרגילה, אלא היה צריך לזה תפילה מיוחדת "נתאמץ בתפילה" ורק כך יכל 
ה'  אל  ויעתר  הזה  הלשון  את  רש"י  כתב  הזו  במכה  רק  ולכן  המכה,  את  להסיר  לפעול 

"נתאמץ בתפילה" שרק במכה הזו היה צריך התאמצות מיוחדת בשביל להסירה.

קידוש ה'
והרבה  התאמץ  באמת  רבנו  שמשה  שהסיבה  לומר  ויתכן 

ולא השאיר את  הזו,  כדי להסיר את המכה  בתפילות 

כדי  זאת  כשעושין  דן  ורק  ל"ט,  לקמן  כדמוכח  שהכל  רק  עליהם  מברכים  לא  לדבק 
לעבות את המאכל מה ברכתו. ומביא מהריטב"א לקמן ל"ט שכתב שכל ששם את הקמח 
בתבשיל לכונת אכילתו מברך במ"מ, דהיינו שאם שם כדי שע"י כך יתרבה מאכלו וישבע 
יותר מברך ע"כ במ"מ, ולפ"ז אם מוסיף קמח לקציצות כדי להרבות המאכל מברך במ"מ, 
אולם מביא בשם פסקי הריא"ז שכל שנותן קמח כדי לעבות את התבשיל מברך שהכל.

זה שכל  דין  בגדר  כתב שנחלקו הראשונים  הברכה  וזאת  זה שבספר  ונראה שסברתו 
וסולת  בו מה' מינים מברך עליו במ"מ, שהרשב"א כתב שדיסה שעשויה מדבש  שיש 
שמברך עליה במ"מ גם אם מיעוטו זה סולת, זה משום שהגם שעיקר התבשיל נעשה 
משום הדבש שבו, מ"מ כל שיש בו סולת כדי להטעימו ולהכשירו נחשב הסולת לעיקר 
ומברך עליו במ"מ. אולם הרא"ש בסימן ז' כתב כל שעיקרו מה' המינים אפילו רובו ממין 
אחר מברכין עליו במ"מ, ומבואר בדבריו שלא מספיק מה ששמים בתבשיל הה' מינים 
כדי שהתבשיל יזונו יותר או כדי להכשיר ולהטעים המאכל, אלא צריך שעיקר התבשיל 
יעשה בשביל הה' מינים, וכן מביא מהמאירי שכתב שמה שמברכים במ"מ זה רק אם 
מדברים  התבשיל  עיקר  אם  אבל  מינים,  ה'  של  המין  אותו  ע"ש  קרוי  התבשיל  עיקר 
מברך  התבשיל,  את  לעבות  או  הטעם  את  למתק  כדי  הרבה  קמח  בו  ומכניס  אחרים 
כברכת המין של רוב התערובת ולא במ"מ, ונראה שזה גם שיטת הריא"ז שס"ל שרק 
אם עיקר התבשיל נעשה בשביל הה' מינים מברך עליו במ"מ, אבל כשנותן קמח רק כדי 
לעבות את התבשיל, כגון שמערבב קמח בבשר ועושה מזה קציצה שעיקר התבשיל זה 
הבשר, והקמח בא רק כדי לעבות את הקציצה הגם שכונתו להרבות את המאכל ושיזון 

יותר, לא הוי הקמח עיקר ומברך כברכת רוב התערובת שזה שהכל.
וכן מביא שם מהחזו"א ומהקהילות יעקב שקציצת דג או בשר שמערבבים שם קמח 
כדי לעבות אותם מברך ע"כ שהכל, משום שעיקר שם התבשיל זה הבשר ולא הקמח 

וזה כהרא"ש והמאירי.
ב( תוס' ד"ה כל שיש בו מה' מינים כתבו שכשנותנים קמח לתוך שקדים שעושים לחולה 
כדי לסעוד הלב, הו"ל הקמח עיקר גם אם הוי רק מיעוט משום שהוי מה' מינים ומברך 
עליו במ"מ ופוטר את השקדים הטפלים, אבל אם עושה זאת לדבק בעלמא אינו צריך 
לברך במ"מ, שכיון שעושה את הקמח רק לדבק ולא לסעוד הלב הגם שהוי מה' מינים 
אינו נחשב לעיקר. ובפשטות ס"ל לתוס' כשיטת הריטב"א המובא בסימן הקודם שגם 
אם עיקר שם התבשיל זה לא מחמת הה' מינים, מ"מ כל שנותן את הה' מינים בתבשיל 

כדי לסעוד את הלב מברך על כך במ"מ.
וכתב הרעק"א בגהש"ס שלאו דוקא נקטו בלשונם שאינו צריך לברך עליו ברכת במ"מ 
שמשמע שיכול ורק לא צריך, אלא גם אינו רשאי לברך במ"מ שהוי כמברך על שקדים 
במ"מ שברכתו לבטלה, שכיון שבכהגו"נ השקדים הם העיקר ולא הקמח צריך לברך על 
השקדים בפה"א ואם יברך עליהם במ"מ הוי ברכתו לבטלה. ושמעתי מהרב זאב ברגר 
לדייק מרעק"א זה שפליג על החי"א שמביא מהכס"מ שאם בירך במ"מ על כל מאכלים 
חוץ ממים ומלח שיצא יד"ח מאחר שגם הם נקראים מזון, שלדבריו גם אם יברך על 
השקדים במ"מ אין זה ברכה לבטלה שיוצא בדיעבד גם בברכה זאת. וכן מובא ברעק"א 
אם  במ"מ  אכילתם  לפני  ותמרים  יין  על  בירך  אם  להסתפק  שכתב  סי"ג  ח"ה  בשו"ת 
יצא יד"ח מאחר שהם זייני יותר משאר מילי, ומוכח שבשאר מאכלים שלא זייני כל כך 

פשיטא ליה שלא יצא בבמ"מ ולא כהחי"א.
אולם נראה שגם א"נ כהחי"א מ"מ קשה קושיתו, שהרי גם אם יוצא בדיעבד בבמ"מ על 
שקדים מ"מ לכתחילה צריך לברך עליהם בפה"א, וקשה מ"ט כתבו תוס' רק שאינו צריך 
לברך עליהם במ"מ הוי להו למימר שאינו יכול לברך עליהם במ"מ מאחר שלכתחילה 

ברכתם בפה"א.
ואח"כ כתבו תוס' שטוב לאוכלו בתוך הסעודה לאחר ברכת המוציא ופטור ממה נפשך, 
וקאי בפשטות על אופן שעושים אותו לדבק ובכ"א ס"ל שעדיף לאוכלו בתוך הסעודה. 
ומקשה הרעק"א איך יפטר בברכת המוציא הרי שקדים זה דבר שלא בא מחמת הסעודה 
זה  וצריך לברך על מאכל  וכוונתו זה ששמא השקדים הם עיקר  ולא נפטר בהמוציא, 
פירות  כדין  המוציא  בברכת  נפטרים  לא  הסעודה  מחמת  באים  שאינם  וכיון  בפה"ע, 

באמצע הסעודה.
והנה השו"ע בסימן ר"ח ס"ג כתב שקמח שנותנים לתוך שקדים שעושים לחולה אם 
עושים כדי לסעוד הלב ברכתו במ"מ ואם לדבק בעלמא אינו מברך במ"מ, וטוב להחמיר 
לאוכלו בתוך הסעודה אחרי ברכת המוציא. וכתב המשנ"ב סקי"א מהא"ר שזה משום 
היתה  אם  לשער  וקשה  הלב,  לסעוד  כדי  והשקדים  הקמח  את  לעשות  הדרך  שבד"כ 
כונתו רק לדבק לכן טוב לאוכלו רק בסעודה. ובסקי"ג הביא את קושית רעק"א הנ"ל, 
ותירץ שכיון שהוא חולה וצריך לשקדים שיסעדו את לבו עיקר קביעת סעודתו לכתחילה 
והוי כקובע סעודתו על הפירות שנפסק בסימן קע"ז ס"ג שלא מברך עליהם  עליהם, 
שהקמח  לצד  שגם  זה  וכונתו  המוציא.  בברכת  שנפטרו  משום  הסעודה  בתוך  כשהם 
בא רק לדבק, מ"מ עיקר קביעת סעודתו זה על השקדים והוי כדברים שבאים מחמת 

הסעודה שנפטרים בברכת המוציא.
ותירוצו א"ש לפי השו"ע וכך שיטת הריטב"א לקמן מ"א ע"ב שגם אוכל פירות באמצע 
סעודה כדי לשבוע, נפטרים בברכת המוציא אפילו שלא מלפת בהם את הפת, אולם 
שיטת תוס' שם ד"ה והלכתא שרק דברים שרגילים ללפת בהם את הפת כבשר ודגים 
נפטרים בברכת המוציא גם בלי פת כשבאים לשבוע, אבל פירות שלא רגילים ללפת 
בהם את הפת גם אם אוכלם באמצע סעודה כדי לשבוע לא נפטרים בברכת המוציא רק 
באוכלם עם פת ממש, וא"כ גם אם כונת החולה לאכול את השקדים כדי לסעוד את לבו, 
לא נפטר עליהם בברכת המוציא כשלא אוכלם עם פת על הצד שהשקדים הם עיקר 

והקמח בא רק לדבק, משום שאין דרך ללפת בהם את הפת.
הנצי"ב כתב ליישב את קושית רעק"א שודאי פשוט לתוס' שמברך בפה"ע על השקדים 
כששם בהם את הקמח רק כדי לדבקם, ורק מספק"ל אם הקמח נפטר בברכת השקדים, 
שי"ל שמה שטפל נפטר בברכת העיקר זה רק שאוכל את הטפל בשביל העיקר, כאוכל 

פת אחרי מליח להעביר חריפות המליח, אבל כאן שם את הקמח בשקדים 
רק כדי לדבקם בשעת הבישול ואח"כ יכול לקלפו ולא צריך לאוכלו 

בשביל השקדים, י"ל שלא נפטר עליו בברכת השקדים ואם 

 



המכה הזו עד תומה, שהרי לכאורה היה ראוי לומר שכאשר משה רבנו רואה שהמכה 
יותר משאר המכות, וסתם תפילה אינה מועלת כדי להסיר את המכה, א"כ  הזו קשה 
שיעזוב את המכה כמות שהיא ולא יוסיף להתפלל עליה, ולמה באמת משה רבנו המשיך 

והתאמץ עד שתפילתו התקבלה והוסרה המכה.
ונראה לומר שהסיבה היה מפני "קידוש ה'", שהרי פרעה התחנן כאן למשה רבנו וביקש 
ממנו )פסוק כ"ד( "העתירו בעדי", א"כ כאשר פרעה וכל המצריים יראו שרק תפילתו 
של משה רבנו מועלת לסלק את המכה הזו, יתגדל ויתקדש שמו של מלך מלכי המלכים 
יד ה' הגדולה, וכדי לקדש את שמו יתברך בעולם,  בעולם, שיוסיפו לראות בחוש את 
משה רבנו התאמץ והרבה בתפילה, עד שבאמת התקבלה תפילתו והקב"ה הסיר את 

המכה.

טוב להודות לה'
והנה באמת בכל תפילה ובכל בקשה שאדם מבקש מהקב"ה, והקב"ה מאזין לתפילתו 
ועושה את בקשתו, הרי יש בזה קידוש שם שמים, שרואים את ההשגחה הפרטית ויד 
ה' שעשה ועושה את כל המעשים כולם, ואם לאחר שנושעים מהצרה מוסיפים להודות 
ולשבח להקב"ה שהושיע מהצרה וריפא את החולה מחוליו, הרי ההודאה הזו מוסיפה 

עוד קידוש שם שמים בעולם, שמספר בחסדי המקום, שעשה לו.
ודוד  באבדון",  אמונתך  חסדך  בקבר  "היסופר  כתוב,  פ"ח(  )פרק  בתהילים  ובפסוק 
ולזה  ה',  חסדי  את  לספר  כאן  שיוכל  בשביל  בעולם,  כאן  שיושיעו  מה'  מבקש  המלך 
אמר היסופר בקבר חסדך, כלומר האם המקום לספר חסדי ה' הוא בקבר בזמן שכבר 
אי אפשר לדבר, הלא בשביל לספר את חסדי ה' צריך לחיות כאן בעולם חיים בריאים 
ושלמים. וא"כ הוא מבקש מה' שבשביל זה יושיעו, כדי שיוכל לספר את חסדי ה', ומכח 

זה יתגדל ויתקדש שם ה' בעולם.
וממילא כאשר באה איזה צרה על האדם, אם חולי או שאר מרעין בישין, והוא מתפלל 
מעומק הלב לה' שיושיעו מצרתו כדי שיוכל להודות לה' ולספר את חסדיו שעשה עימו, 
זה עצמו סיבה שיזכה לישועה. שכיון שכל כוונתו בישועה הוא כדי לקדש את שמו יתברך 

בעולם, ממילא בעבור כבוד וקידוש שם ה' בוודאי שהקב"ה יושיעו ויצילהו מהצרה.
ודבר זה הוא סגולה בדוקה ומנוסה לכל מי שרח"ל יש לו חולה או צרה בביתו, לקבל על 
עצמו שכאשר יושיעו הקב"ה יודה לו על חסדיו הגדולים, ויאמר "נשמת כל חי" במנין 
של עשרה אנשים. ויעשה סעודת הודיה לה'. וידוע לי על הרבה שנושעו מכח זה מצרתם. 
המעשים  כל  את  ויעשה  ועושה  עשה  שהקב"ה  שלמה  באמונה  מאמין  אדם  שכאשר 
כולם, וישועתו תלויה רק בידי ה', הרי בזכות האמונה והתפילה כאשר מקבל על עצמו 
להודות לה', זוכה לניסים גלויים להיוושע מצרתו, ובפסוק בתהילים )פרק קי"ט( נאמר 
"סעדני ואוושעה", ויש לרמז ולומר שסעדני מרמז על הסעודה, שכאשר אדם מקבל על 

עצמו לעשות סעודה להודות לה', אז מיד הוא זוכה לישועה מידו יתברך.

בורא רפואות
נורא  רפואות  בורא  וכו'  גבורות  פועל  לבדו  הוא  "כי  אומרים,  אור  יוצר  בברכת  והנה 
מחלות  יש  פעמים  הווה, שהרבה  בלשון  רפואות"  "בורא  הוא  הברכה  לשון  תהילות", 
שלפי חכמת הרפואה אין על זה רפואה, אבל הקב"ה ברוב רחמיו וחסדיו בורא בהווה 
הרבה  היו  הקודם  שבדור  בחוש  שרואים  וכמו  מחלה,  לאותה  רפואה  ומחדש  רפואה, 
שמתו מדלקת ראות וטיפוס וכדומה, שלא היה רפואה למחלה הזו, וכל מי שנחלה בה 
היה בסכנת נפשות ממש. ואילו בדור הזה הקב"ה ברא לזה רפואה ע"י אנטיביוטיקה 
וכדומה, ואנשים מתרפאים וניצולים ברגע ממות לחיים, וזהו "בורא רפואות" שהקב"ה 

בהווה בורא ומחדש רפואות למחלות שאין להם תרופה.
משגיח  הקב"ה  וצרה  חולי  וכל  פרטית,  בהשגחה  הרי  הכל  ישראל  כלל  אצל  והנה 
עושה  לא מצאו להם תרופה הקב"ה  גם במחלות שעדיין  ולפעמים  בהשגחה פרטית, 
"רופא  וכמו שאומרים בתפילה  בנקל.  ומרפא את החולה מחוליו  ניסים  ישראל  לכלל 
חולי עמו ישראל", שלגבי כלל ישראל דרכי הרפואה הם שונים מהגויים, וגם במחלות 
קשות ומרות, ביד הקב"ה להמציא להם רפואה קלה ופשוטה. ובפסוק בפרשת בשלח 
)פרק ט"ו פסוק כ"ו( כתוב "כי אני ה' רופאך", והפ' שבמילה "רופאך" כתוב בלא דגש, 
שהיא פ' רפה, וי"ל שבה לרמז שכאשר הקב"ה שולח רפואה לכלל ישראל הרפואה היא 

רפה וקלה, כמעט ללא סבל.

נורא תהילות
ונראה להוסיף ולומר, דהנה מיד אחרי שאומרים "בורא רפואות" מסמיכים לזה ואומרים 
הרפואה  את  כשמקבלים  ואנו  רפואה,  ומחדש  בורא  שהקב"ה  וי"ל  תהילות",  "נורא 
והישועה צריך מיד לעשות תהילה והודאה ולהלל ולשבח לה' שעשה לנו את כל הניסים 
והנפלאות. וזהו "נורא תהילות", לרמז על התהילה שאנו צריכים לעשות למען כבוד ה' 

יתברך, ולהגדיל ולהקדיש את שמו בעולם.
והנה בתפילת שמונה עשרה אומרים, "וכל החיים יודך סלה", שמעתי מהגה"צ ר' שרגא 
פייבל פראנק זצ"ל, שכאשר הקב"ה מושיע אדם מישראל מצרתו, יש בזה קידוש ה', 
ולכן צריך להודות ולהלל להקב"ה. וזהו וכל החיים שכל אחד שנושע מצרתו וחי, צריך 

להודות לה' ולקדש את שמו יתברך בעולם.

עימו אנכי בצרה
והנה באמת בכל תפילה ותפילה כאשר כוונת האדם בתפילתו למען כבוד ה', הרי זה 
סגולה בדוקה ומנוסה שתפילתו מיד תתקבל. שהרי כאשר אדם מישראל נמצא בצער 
הקב"ה מצטער עימו, כמו שכתוב בפסוק בתהילים )פרק צ"א( "עימו אנכי בצרה". וא"כ 
ומיד  רקיעים  בוקעת  הזו  התפילה  השכינה,  צער  ה'  כבוד  למען  מתפלל  אדם  כאשר 

מתקבלת.
הכוונה  תכלית  "אמנם  וכתב  בזה,  מאריך  י"א(  פרק  ב'  )שער  החיים  ובנפש 

צריכה שתהיה רק צורך גבוה, כי במקום שיש חילול שמו יתברך כגון 
צרת כלל ישראל באמור עם ה' אלה והמה מוכים ומעונים, 

 

מחוייבים לבקש ולשפוך שיח לפניו ית"ש על חילול שמו יתברך, ואך למען שמו יעשה.
יתברך  לפניו  לבקש  ג"כ  מקום  יש  בדבר,  השם  חילול  אין  אם  אף  צערו  על  היחיד  וגם 
פ"ו  במשנה  ז"ל  כמאמרם  למטה,  בצער  שרוי  בזמן שהאדם  מעלה  של  הצער  גודל  על 
דסנהדרין אר"מ בזמן שהאדם מצטער שכינה מה הלשון אומרת קלני מראשי קלני מזרועי 
מגודל  מיסוריו  צערו  מרגיש  אין  וכשהאדם  וכו',  בצרה  אנכי  עמו  הקב"ה  אמר  כן  וכו'. 
מרירותו מצערו כביכול, המרורות הללו הן הן עצם מירוק פשעיו, ומתכפר בזה עד שיסורי 

עצמו בדלין הימנו וכו'".

)השמטה(
החושד בכשרים לוקה בגופו לפי אופן החשד

הרב אברהם מאיר הכהן קפלן
לרפואתו השלימה ולהחלמתו המהירה של 

הגאון רבי רפאל משה בן גיטל קרליבך שליט"א בתושח"י 
במס' שבת )צ"ז א'( פליגי תנאי במעשה דמרים אם גם אהרן נצטרע או לא, והנה בפשטות 
אהרן לא דיבר אלא רק קיבל את הדברים, וא"כ אפשר דפליגי במאי דמספק"ל להח"ח 
ג' בבמ"ח( אם גם המקבל ששותק נלקה בצרעת, אך צ"ב לפי"ז מדוע לא תלה  )לאוין 

הח"ח את ספיקו בהך פלוגתא. 
והיה נ"ל דמה שלקה אהרן להך מ"ד הוא מחמת שגם הוא דיבר על משה רבנו כמבואר 
בספרי, ורק דמרים פתחה בדיבור תחילה, והיינו דלעולם גם אהרן היה מספר לה"ר ולכן 
לקה גם הוא בצרעת, ולאידך מ"ד דלא לקה נראה דהטעם הוא דבערכין )ט"ז א'( מבו' 
דנגעים באים רק באהנו מעשיו, ואהרן לא היה אהנו מעשיו דרק מרים בדיבורה היה אהנו 
מעשיו, וכמש"כ הח"ח )לה"ר כלל ג' במ"ח סק"ו( דלענין לה"ר סגי לאהנו מעשיו במה 
שע"י סיפורו יסכים חבירו לדבריו וידבר גם הוא עליו, ומרים פתחה בדיבור וגרמה שאהרן 
גם ידבר והוי אהנו מעשיו, אבל באהרן לא. אך יל"ע דלפי"ז מבו' דהמ"ד דגם אהרן נצטרע 
לא א"ש עם הגמ' בערכין דבדלא אהנו מעשיו ליכא צרעת, ולא מצינו בערכין פלוגתא בזה.
אינו משום לה"ר  נצטרע  לדון בדבר החדש, דלעולם להך מ"ד דאהרן  יש  דאולי  ונראה 
שסיפר או קיבל, אלא מדין החושד בכשרים לוקה בגופו, דהמספר או המקבל לה"ר ודן 
לכף חוב במקום שצריך לדונו לכף זכות עובר על מצות עשה דבצדק תשפוט עמיתך כמבו' 
ו' ס"ז(, וממילא הוי נמי חושד בכשרים, והח"ח  בח"ח )עשין ג', לה"ר כלל ג' ס"ז וכלל 
כתב עוד )לה"ר כלל ג' במ"ח סקי"א( דע"י שלא דנתה מרים למשה רבנו לכף זכות לומר 
דמסתמא כדין עשה מה שפירש מאשתו, חשבה הכתוב למדברת לה"ר ממש ונענשה על 
זה בצרעת, דבודאי אצל מרים זה היתה עליה עיקר העוולה. וא"כ י"ל דגם אהרן נצטרע 
מחמת כן. וא"ש לפי"ז מה שהגמ' בשבת שם סמכה להך פלוגתא האם אהרן נצטרע, את 
המימרא דר"ל דהחושד בכשרים לוקה בגופו, לומר דזה סיבת צרעת דאהרן, ואולי זה הוי 

קצת סמך לדבר.
יל"ע בזה, דא"כ מדוע לקה אהרן דוקא בצרעת והלא מצד חושד בכשרים אפשר  אולם 
ללקות בכל דבר. ולביאור הדבר נראה להקדים מנלן דהחושד בכשרים לוקה בגופו, וז"ל 
הגמ' שם: אמר ר"ל החושד בכשרים לוקה בגופו דכתיב )שמות ד' א'( והן לא יאמינו לי 
וגו', וגליא קמי קוב"ה דמהימני ישראל, אמר לו הן מאמינים בני מאמינים ואתה אין סופך 
להאמין, הן מאמינים דכתיב )שמות ד' ל"א( ויאמן העם, בני מאמינים )בראשית ט"ו ו'( 
והאמין בה', אתה אין סופך להאמין שנאמר )במדבר כ' י"ב( יען לא האמנתם בי וגו', ממאי 
דלקה דכתיב )שמות ד' ו'( ויאמר ה' לו עוד הבא נא ידך בחיקך וגו'. ובפשוטו צ"ב איך 
הראיה ממשה רבינו שהחושד בכשרים לוקה בגופו מהא דלקה בצרעת, והלא רש"י כתב 

בפר' שמות דהצרעת באה לו בגין מה שדיבר לה"ר על בני ישראל. 
ויש לתרץ הדבר ע"י קושיה נוספת, דלכאו' מדוע באמת לקה בצרעת מחמת הלה"ר והלא 
ולא אירע כלום לישראל  לא אהנו מעשיו של משה, שהרי הקב"ה לא קיבל את דבריו, 
ומה  אהנו מעשיו,  לא  דהא  בצרעת  לקה  לא  עצם הלה"ר  על  דלעולם  צ"ל  ובע"כ  מזה. 
שלקה בצרעת הוא רק משום שחשד בכשרים, אלא שמצד הדין של חושד בכשרים לוקה 
בגופו היה יכול ללקות בכל עונש שהוא בגופו ולאו דוקא בצרעת, דלא אמרו חז"ל במה 
לוקה, ומה שלקה בצרעת היה משום שלמעשה הוא חשד את ישראל ע"י סיפור לה"ר, וזה 
היה הרמז בצרעת. ומעתה שפיר איכא ראיה ממשה רבינו שהחושד בכשרים לוקה בגופו, 

דלקה בצרעת בגין מה שחשד את ישראל הכשרים.
ועד"ז י"ל דגם אצל אהרן היה העונש בזה האופן, דמצד הלה"ר בעצמו לא היה ראוי ליענש 
בצרעת דהא לא אהנו מעשיו, אלא היה ראוי ליענש בגופו מחמת שחשד בכשרים, ומה 
שלקה בצרעת דוקא, הוא משום שהוא חשד את משה רבינו ע"י דיבור של לה"ר. ומבואר 
מאד בזה מאי דאיתא בגמ' שבת שם: תנא שפנה מצרעתו ופרש"י שקדם אהרן ונתרפא. 
דכיון שלקה בצרעת מצד שחשד בכשרים בלבד, אין שיעור לזמן העונש ויכול להיות אפי' 
רגע אחד, ודלא כמרים שהיתה מסוגרת ז' ימים, וכן מצינו אצל משה רבינו שמיד אח"כ 
שבה ידו להיות כבשרו, והוא מהטעם הנ"ל. ולפי"ז לא רק שהביאה הגמ' ראיה ממשה 
רבינו על עצם הדין דהחושד בכשרים לוקה בגופו, אלא גם על צורת העונש שזה בא לפי 

האופן שחשד בחבירו. ]ויש עוד הרבה להאריך בסוגיא זו ואין כאן מקומו[.  

הערות לפרשת השבוע
"והפליתי ביום ההוא את ארץ גושן וגו', למען תדע כי אני ה' בקרב הארץ"

מתקיימת  גזירתי  בשמים  ששכינתי  אע"פ  הארץ,  בקרב  ה'  אני  כי  תדע  למען  פרש"י 
בתחתונים, צ"ב מהו האי רבותא דאע"פ ששכינתי וכו', וכי ס"ד דמשום דשכינתו בשמים 
יהא זה מן הנמנע לגזירתו בתחתונים, גם יל"ע מפני מה נאמר האי רבותא במכת ערוב 

ולא במכה אחריתי.
והנה יעויין בחינוך מצוה קס"ט דכתב על ענין השגחת השי"ת בעניני העולם, דיש 

כתות בנ"א יחשבו שהשגחת השי"ת בין בבע"ח או שאר דברים, שלא יתנועע 
דבר אחד קטן בעוה"ז רק בחפצו ובגזרתו וכו', וזה רחוק מן השכל, 

ובעלי הדת האמיתית מאמינים שהשגחתו על כל מיני 



דברי חזוק
לע"נ הילדה רחל בלומה בת משה יעקב

הנמצא בברכות ק”ש שהציבור קורין שמע- אם הוא במקום שלא רשאי 
ק”ש  בברכות  דהיינו  הציבור,  עם  שמים  מלכות  עול  ולקבל  לפסוק 
בשעה  כעת(  )שהוא אומר  לומר התיבות  הוא  צריך  בין הפרקים,  אפי’ 
כאילו  נראה  שיהיה  הציבור,  בניגון  ראשון,  פסוק  אומרים  שהציבור 
הוא קורא עמהם. ]שו”ע סי’ ס”ה סעיף ב’ ומ”ב ס”ק י”א, ולשו”ע אף 

בפסוד”ז אין רשאי להפסיק[

שעת עניית אמן ע”י הציבור- לא יחטוף וימהר לענות אמן קודם שיסיים 
כל  הש”ץ  שיסיים  עד  שימתין  ר”ל  ח’(  סעיף  קכ”ד  סי’  )שו”ע  המברך 
שהש”ץ  בעוד  לענות  שמתחילין  אנשים  ויש  לגמרי,  האחרונה  התיבה 

עומד עדיין בחצי תיבה אחרונה וזה אסור ]מ”ב ס”ק ל’[.

ולא מעומד ]שו”ע סי’ קל”א סעיף  נפילת אפיים- נפילת אפים מיושב 
ב’[ ובשעת הדחק נוכל לסמוך על הריב”ש הסובר שאין קפידא במיושב, 
ולכן אם אחר עומד נגדו ומתפלל שמו”ע ואסור ליש אומרים לישב נגדו 

אפי’ כמלא עיניו, יפול על פניו מעומד וכן כל כה”ג ]מ”ב ס”ק י’[, 

וראוי לומר “ואנחנו לא נדע” בישיבה, “מה נעשה” בעמידה ]ס”ק ט’[.

ומילת  רבים,  נוסח תפילת הדרך בלשון  כל  לומר  צריך  הדרך-  תפילת 
“ותתנני לחן” יאמר הלשון יחיד. ]שו”ע סי’ ק”י סעיף ד’ ומ”ב ס”ק י”ט[ 
ויברך  וצריך להסמיכה לברכה אחרת כגון שיאכל או ישתה איזה דבר 
ברכה אחרונה או יטיל מים ויאמר אשר יצר ואח”כ יאמר תפילת הדרך 
]סעיף ו’ מ”ב ס”ק כ”ח[ ובמקום שאינו יכול לעשות כל זה כגון שאין 
לו על מה לברך אעפ”כ מותר לומר תפילת הדרך. ויעסוק בתורה בדרך, 
דביושב  ואפשר  בנפשו..  מתחייב  לבטלה  ליבו  ומפנה  בדרך  דהמהלך 

בעגלה ואיש אחר מנהיג הסוסים, שרי אפילו עיון ]מ”ב ס”ק כ’[.

לחשוב על שידוכים של אחרים- הרבה מהשכנים או החברים הקרובים 
לנו זקוקים לשידוך לבנם או לבתם המתבגרים מול עיניהם, וכל אחד 
ישתדל ע”י מחשבה קטנה לחשוב אם יכול לסייע להם בעצה כלשהיא 
שידוע  כאלו  לאנשים  לפנות  יכולים  וכדו’  להציע  המתביישים  ]גם 

שעושים את הדבר יותר בקלות[.

הרוצה לקבל כל 
שבוע את ה"עומקא 
דפרשה" במייל נא 

לפנות לכתובת:
shira9945@gmail.com

חידו"ת ובירורי הלכה,  ]עד 700 מילים[
יתקבלו בשמחה בדוא"ל: 
haym@mehadrin.net

או בתיבת "עומקא דפרשה" שבכניסה לביהכ"נ חזון איש.
ע"ג דיסק עד יום רביעי 8:30 בבוקר, 
ובדוא"ל עד יום רביעי 12:00 בלילה.

יתקבל רק חומר עם שם מלא.

נושאי הגליונות הקרובים:
* * *

בא – אין מעבירין על המצוות
בשלח – קריאת התורה 

יתרו – כבוד חמיו

בע"ח בכלל שיתקיים כל מין מהמינים ולא יכלה, ובמין האדם השגחתו בפרט והוא המבין 
אל כל מעשיהם וכו' ע"ש.

והנה כתב הרמב"ן והפליתי ביום ההוא את ארץ גושן, בעבור היות המכות הראשונות עומדות, 
איננו פלא שיהיו בארץ מצרים ולא בארץ גושן, אבל זו מכה משולחת, וכאשר יעלו החיות 
ממעונות אריות מהררי נמרים וישחיתו כל ארץ מצרים, ראוי היה בטבעם שיבואו גם בארץ 
גושן אשר היא מכלל ארץ מצרים בתוכה, לכך הוצרך לומר והפליתי את ארץ גושן וכו', ואומר 
ושמתי פדות בין עמי ובין עמך, שאפילו בארץ מצרים אם ימצאו החיות איש יהודי לא יזיקוהו 

ויאכלו המצריים וכו'. 
מבואר דבמכת ערוב היתה כאן השגחה בפרט על הבע"ח להפלות את ארץ גושן דלא יבוא 
שם ערוב הגם דזו מכה משולחת ]ואי"ז משום השגחה כלפי מין האדם דהיינו כדי דלא ינזקו 
שם ישראל, דלזה בלא"ה הרי אף ישראל הנמצא במצרים לא היה ניזוק כדכתיב ושמתי פדות 

וגו' כדפי' הרמב"ן[.
מעתה י"ל דזהו כונת רש"י במש"כ אע"פ ששכינתי בעליונים וכו', דר"ל דהגם דבעלמא אין 
ושכינתו  מהארץ  הקב"ה  מסולק  כביכול  דכלפיהם  ונמצא  הבע"ח,  מין  על  בפרט  השגחה 
גזירה  כאן  דהיתה  כלומר  הארץ,  בקרב  ה'  אני  כי  תדע  למען  הכתוב  אמר  לכך  בעליונים, 
והשגיח בהם בפרט להביא הערוב למצרים, וזה המכוון במש"כ גזירתי מתקיימת בתחתונים, 
זאת  ואמר הכתוב  גם בתחתונים,  ולהשגיח  לגזור  בידו  יש  אזי  ר"ל דתדע כשהרצון מלפני 
לאחר דאמר והפלתי ביום ההוא וגו', משום דהערוב היא מכה משולחת ויבוא מאליו גם בארץ 

גושן, אלא דהשגיח בהם בפרט אף לענין דלא יבואו כלל לארץ גושן.
הרב יצחק זאב דיסקין

"והחיטה והכוסמת לא נוכו כי אפילות הנה"
 פירש"י  כי אפילת הנה, מאוחרות, ועדיין היו רכות, ויכולות לעמוד בפני קשה, ואע"פ שנאמר 
בקלחם  העומדים  בעשבים  מקרא  של  פשוטו  לפרש  יש  הברד,  הכה  השדה  עשב  כל  ואת 
הראויים ללקות בברד. ומדרש רבי תנחומא יש מרבותינו שנחלקו על זאת, ודרשו כי אפילות, 

פלאי פלאות נעשו להם שלא לקו, עכ"ל.
ויש לעיין דלכאורה מאחר שהחיטה והכוסמת היו רכות א"כ איך נאמר במדרש שהוא פלאי 
פלאות שלא לקו, והרי כן הוא הרגילות שהרך מתכופף ונכבש תחת הקשה ולא ניזוק, וא"כ 

מה פלאי פלאות יש כאן.
ואולי יש לומר דמכיון שבברד היה גם אש מלקחת בתוך הברד א"כ הפלא הוא שלא נשרפו 

באש ועדיין צ"ע כפל הלשון פלאי פלאות.
ושמעתי מאאמו"ר שליט"א ליישב דהנה יש לחקור האם ניסי מכות מצרים היו הרבה ניסים, 
או נס אחד בלבד, והוא שהטבע נתהפך לעשות רצון הבורא, שכל מה שהוא להעניש את פרעה 
ע"פ ציווי השם נעשה ממילא כטבע גמור, ונס אחד הוא שכל הטבע נתהפך ונקבע בסדר חדש.
כי  נוכו  לא  והכוסמת  בכך שהחיטה  נס  אין שום  דרך העולם  לומר דבאמת מצד  יש  ולפ"ז 
אפילות הנה, אלא אדרבה מאחר שכנתבאר שיש לומר שכל טבע ארץ מצרים נשתנה ונסדר 
באופן חדש שכל מה שהוא רצון השם להכות את פרעה ואת המצרים כן הוא נהיה ממילא 
באופן טבעי, לפיכך היה צריך להיות שהחיטה והכוסמת אפילו שהם רכות ולא עלולות להינזק 
בברד בכל זאת ינזקו שהרי נשתנה טבע ארץ מצרים לפעול באופן שהוא עונש למצרים ולא 

להיפך.
ובזה מיושב היטב לשון המדרש פלאי פלאות נעשו להם, דהיה זה נס בתוך נס, והיינו דהנס 
ומצרים,  רצון השם להכות את פרעה  נתהפך להיות עושה  הראשון שכל טבע ארץ מצרים 
והנס השני שאפי' שכן נעשה הטבע החדש,  לינזק,  והכוסמת היו צריכין  ולפ"ז גם החיטה 
בכל זאת נעשה נס בתוך נס שטבע זה לא הצליח להכות את החיטה והכוסמת, והיינו פלאי 

פלאות שהוא נס בתוך נס.
הרב שרגא קוגל 

תגובות
מה ששאל הרב שמואל מנחם כהן על התרגום יונתן איך היה יכול משה רבינו לישבע שלא 
ימול את בנו, י"ל כיון שיתרו עדיין לא נתגייר כראוי וכן בתו לכן היה בנו גוי, וכן מוכח ממה 
שטען זמרי בן סלוא למשה רבינו בת מדינית מי התיר לך, ומפרש שם רש"י בסנהדרין פ"ב 
ע"ב שזה היה קודם מתן תורה, ולא כתב שהיא נתגיירה, ומה שהקשה על שבחה של צפורה 
עבור מצות מילה י"ל דהרי ידוע שאחרי שבא העונש קשה כבר לתקן ולזה אמרה שמצות 
מילה גדולה שהיא מצלת אפילו אחרי שבא המקטרג, ומה שכתב שאכן יש ראיה כי מצות 

מילה היא חשובה ממה שנגזר עליו למות, הוא משנה מפורשת בנדרים ל"א ע"ב.
הרב דוד אריה שלזינגר

מפאת ריבוי הכותבים שליט"א
ועקב ההוצאות הרבות המשתרגות ותופחות

הננו להודיע שמכיון שמלכתחילה המאמרים הם 
במתכונת של 700 מילים בלבד

וכפי שרשום ליד כתובת הדוא"ל,
לפיכך החורג מסך 700 מילים

מתבקש לשאת בהוצאות בסך 40 ₪


