
ערש"ק ט"ו שבט תשע"זערש"ק ט"ו שבט תשע"ז

שלמה רמת  התורה-  מדי  ללו במה 

בשלח - ט"ו בשבט

גליון
שנ"ב

הערות לפרשת השבוע

הערות לדף היומימאמרים

תגובות קושיא

על  להתפלל  מעלה  יש  מ"מ  בשבועות,  דינו  שעיקר  שאפילו  שכתבו  (מספר "אלא"). [ויש 
הפרי מתחילתו, וזה מתחיל בט"ו בשבט].

על איזה פירות מתפללים
חג  (סתרי  יעקב,  תולעת  ספר  בשם  כתב  י"ט)  אות  שבועות  (מסכת  של"ה  בספר  ואגב, 
השבועות) שמה שכתבו להתפלל על פירות האילן, (בחג השבועות) אין זה רק כפשוטו, על 
פירות הגשמיות, אלא, פירות מאילנו של הקב"ה, פירות הרוחניים שצריך האדם להצמיח 
על ידי תורתו ומעשיו הטובים, עכ"ד. (ושם כתוב ששבועות הוא יום הדין על לימוד תורה 

וביטולה, ושזה החיבור בין קבלת התורה והדין על פירות האילן).
***

חידה בענין קדימה בברכות
חידה: מתי לא הולכים אחרי סדר החשיבות שמזכר בפסוק?

הראשון  הוא  זית  ולכן  טפי,  חשיב  "ארץ"  למלת  שקרוב  שמה  ובשו"ע  בגמ'  מבואר  הנה 
שבפירות האילן, שהוא קרוב ל"ארץ" השני, ואילו אחרי זה בא דבש, היינו תמרים, ואחרי 

זה בא גפן תאנה ורימון. 
והשאלה מתי אומרים לאדם, שיש לו זית בפניו, וגם תמר, או גפן, או תאנה או אפילו רימון, 

"אל תתחיל עם הזית, אלא תתחיל מתמר, ואפילו מרימון?
התשובה בסעודת פת. שהרי אז לא יברך על זית, כי הוא מהדברים שבאים מחמת הסעודה, 
[כמבואר במ"א סי' קע"ד ס"ק י"ד]. ולכן יקדים התמר, ואפילו הרימון כדי לברך עליו. (שהרי 
עיקר דין קדימה הוא בברכות, ואם אינו מברך עליו, אין חיוב להקדימו, וכ"ש ממרן הגרי"ש 

אלישיב זצ"ל) [הגר"י זילברשטיין שליט"א] 

שירת הים
הרב קלמן קזצקוב

כמו  השירה,  סוף  שהוא  ימלוך...'  'ה'  כופלים  הים  שבשירת  האבודרה"ם,  כתב 
לכפול,   לא  שי"א  כתב  חיים  ובאורחות  פסוד"ז.  סוף  שהוא  הנשמה'  'כל 

דהוי כאומר שמע שמע. (ב"י או"ח נ"א) ובפרדס לרש"י סי' ה' כתב 
שכופלים, ואומרים אחריו 'כי לה' המלוכה'. וכן במחזור ויטרי 

ט"ו בשבט תפילות ודיני קדימות בברכות
הרב נחום באדנער

תפילה על אתרוג בשבת ובחול
בט"ו  ומוהודר  כשר  אתרוג  על  להתפלל  אפשר  אם  זצ"ל  אלישיב  הגרי"ש  מרן  את  שאלנו 
ורבנו  וכו'.  בשבת  בתחינה  מרבין  אין  ס"ט)  רפ"ח  (סי'  צרכיו  על  להתפלל  שאסרו  בשבט, 
גם  הט"ז. (והובא  כבר  שהתיר  וכמו  בשבת,  ומותר  רוחני,  בקשה  שהוא  עמו,  ונמוקו  התיר 

במ"ב)
[ומובא בס' ישא יוסף שהראו למרן זצ"ל נוסח תפילת הבן איש חי (לשון חכמים ח"א סי' 
ל"ו) ואמר שאפשר לאמרה בשבת. וגם מה שמופיע שם בקשה על היין, מותר, כיון שמבקשו 

בעיקר לצורך קידוש והבדלה.]
וע"ע בהליכות שלמה. [וכן מרן הגר"ח קנייבסקי לא התיר זאת בשבת, ואמר כי אין מבקשים 
היתירו,  ג']  ט"ו,  שבת  בירושלמי  [כמבואר  זמנו,  שאז  או  שנחוץ  מה  ורק  בשבת  בקשות 
פמ"ג  (ראה  שבת,  תוספת  בזמן  לאמרו  שהציעו  ויש  בסמוך.]  למטה  שמבואר  מטעם  וכן 
שפיר  זה,  ביום  דוקא  מעלה  איזה  יש  שאם  ס"ל  שהחלקים  [וכנראה  א').  ס"ק  רצ"ג  מ"ז 

מתפללים, או משום שהוא יותר רוחני משאר הדברים המוזכרים שם.]
בשבת  לשאול  אין  לכו"ע  פרנסתו,  לשם  ומכוון  פרדסים  בעלי  או  אתרוגם,  מוכר  זה  ואם 

כשמכוונים לפרנסתם. 
מתי זמן הכי מסוגל להתפלל על האתרוג

והנה בעצם יסוד תפילה על אתרוג ביום זה, משום שהיא ר"ה לאילנות, (שכ"כ בבני יששכר 
ועוד) פקפקו על זה, שהרי אין זה ר"ה של יום הדין אלא להתחלת תאריך שנה של האילן 
שנפק"מ לגבי תו"מ וערלה וכדומה, ואילו הפירות נידונים בחג השבועות, כמבואר במתני' 
במס' ר"ה, (פ"א מ"ב, דף ט"ז.). וקבעו מנהגים עפ"ז כ"כ המגן אברהם סימן תצד ס"ק ה 

פירות  על  נידונין  שבעצרת  שיזכירו  הטעם  ונ"ל  ובבתים  בבה"כ  אילנות  להעמיד  נוהגין 
חיים  [שנות  ט"ו  סע'  שם  הגר"ז  בשו"ע  גם  והובא  עכ"ל.  עליהם,  ויתפללו  האילן 

להגרא"ח נאה זצ"ל, (מקור חיים ל"א אות א') וכן ערער הגרח"ק שליט"א הובא 
בספר "אלא"]. עוד ערר הגרח"ק שליט"א שאתרוג גדל על כל מים ולכן 

שמבואר  מה  לפי  (ובפרט  לאילנות.  לר"ה  שייך  ואינו  כירק  דינו 
הגשמים)  רוב  שירדו  זה  על  מבוסס  בשבט  ט"ו  שתאריך 

"מנין אברכים" בבנין ישיבת מיר
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~~~~
שיחתו של המגיד מישרים

הרה"ג רבי יוסף בנימין פינקוס שליט"א
בלילות שבת קודש בשעה 8.45

*
שיעור להשלמת הדף היומי של שישי שבת

מאת הרה"ג ר' יצחק שולזינגר שליט"א
בלילות שבת קודש בשעה 9.15

*
שיעורו של מרא דאתרא, מו"ץ "שארית ישראל"

הגאון רבי דוד מורגנשטרן שליט"א
בהלכות שבת

בכל יום חמישי בערב 9.35 {בעזרת נשים}
*

שיעורו של 

הרה"ג ר' יחיאל מיכל טיקוצינסקי שליט"א
במסכת ברכות בעיון

בימים ראשון שלישי וחמישי בערב בשעה 8.30 {בעזרת נשים}

שאו שערים ראשכם ושאו פתחי עולם

רגש שמחה עובר בקרב קהילת רמת שלמה ובכל בעולם התורה וההלכה
לרגל הוצאת הספר החשוב 

פתחי דעת ח"ב
למורנו ורבנו הגאון הגדול

רבי דוד אריה מורגנשטרן שליט"א

אשר כדרכו הולך ומברר בירור אחר בירור הדק היטב
ההלכה הצרופה והמסורה בדרכו של מרן פאר הדור הגרי"ש זצ"ל

והננו לברכו שיאריך ימים על ממלכתו לשאת את משא הקהילה על כתפיו 
כאשר ישא האומן את היונק במסירות אין קץ

ולהעמיד ההלכה הצרופה על תילה לבררה ולבארה עד קוצו של יוד,
וכמעשהו בספר הזה על שני חלקיו כך נזכה לראות יוצאים לאור עולם 

עוד ספרים ממשנתו הסדורה בשאר חלקי ההלכה
להאיר עיני עדת מרעיתו וכל בני התורה שוחרי ההלכה

והדרך אשר ילכו בה

הכותבים וחותמים לכבוד התורה
תלמידיו ומעריציו

בני קהילת רמת שלמה
 



מע"ש בירושלים מקרא של ואכלת לפני ה' אלוקיך מעשר דגנך וכו', והקשה מ"ט לא מנאה 
הרמב"ם, ותירץ שאולי דעתו שאין מצות עשה בקום ועשה לאכול פירות מע"ש בירושלים 
ורק יש איסור עשה לאוכלם חוץ לירושלים. וכן מביא המנ"ח מרש"י בכריתות ד' ע"ב שכתב 
שעשה של ואכלת לפני ה' אלקיך וגו' הוי לאו הבא מכלל עשה. ונראה שפירוש הגרי"ז א"ש 
לפי הרמב"ן שיש מצות עשה בקום ועשה לאכול פירות מעשר שני בירושלים ומקיים מצות 
עשה באכילתם, ולכן שפיר תקנו לבקש על כך בברכת מעין ג' שיזכנו הקב"ה לאכול פירות 
והרמב"ם  לרש"י  אולם  בירושלים,  מע"ש  אכילת  מצות  כך  ע"י  ולקיים  בירושלים  מע"ש 
שאין מצוה בקום ועשה לאכול פירות מע"ש בירושלים ולא מקיים מצות עשה באכילתם 
ורק יש איסור עשה לאוכלם חוץ לירושלים, לא שייך בקשה שנזכה לקיים מצוה באכילתם 
מאחר שאין כאן קיום מצוה באכילתם, ואיסור לאכול פירות מע"ש חוץ לירושלים יש גם 
בזמן שבהמ"ק וירושלים חרבים. וא"כ הרי"ף וכל השיטות שס"ל שמוסיפים ונאכל מפריה 
ס"ל כרמב"ן שיש מצות עשה לאכול פירות בירושלים ומקיים מצוה באכילתם, ולכן ס"ל 
שמבקשים שנזכה לקיים מצות אכילת פירות מעשר שני בירושלים, אולם הרמב"ם בפ"ג 
בחלק  ולא  הברכה  בתחילת  לא  מפריה  ונאכל  כלל  שם  בנוסח  הזכיר  לא  הי"ג  מברכות 
הבקשה, וא"ש לשיטתו שאין מצות אכילת פירות מע"ש בירושלים ולא שייך לבקש בקשה 
בנוסח  זה  לשון  כולל  לא  לכן  לבקש  נאה  אין  סתם  פירות  ועל  אכילת  לאוכלם,  מיוחדת 

הבקשה.
וכן בפירוש ר"ח מביא שנוסח ברכת מעין ג' זה על המחיה ועל הכלכלה ועל תנובת השדה 
שהנחלת  שלנו  הגמ'  כגירסת  כתב  ולא  וכו',  ותורה  ברית  ורחבה  טובה  חמדה  ארץ  ועל 
בנוסח  הברכה  בתחילת  גם  זאת  מזכירים  שלא  מטובה  ולשבוע  מפריה  לאכול  לאבותינו 
השבח, וכן בנוסח הבקשה כתב ובנה אותה בימינו ונחמנו בה ולא הזכיר שם ונאכל מפריה, 
ונראה שס"ל שגם בנוסח הבקשה בתחילה לא מזכירים את הפירות מכיון שנוסח הברכה 
בתחילה זה שהנחלת לאבותינו אם היו גורסים שם לאכול מפריה היה משמע שבשביל זה 

נחלו את הארץ, ורק בחתימה חותמים ועל פירותיה בתורת שבח על גידול הפירות.
ב) הריטב"א לקמן מ"ט ע"א וכן בהלכות ברכות פ"ו ה"ז כתב שהגם שצריך להזכיר ברית 
ותורה בבהמ"ז מ"מ זה רק מצוה לכתחילה מדרבנן אבל אם לא הזכירם יצא יד"ח ואינו 
צריך לחזור, וכתב שלכן לא הצריכו להזכירם בברכת מעין ג' הגם שהיא מהתורה, משום 
שגם בבהמ"ז אין הזכרתם לעיכובא וכן בנוסח מעין ג' המובא בגמ' שלנו לא מוזכר הזכרת 

ברית ותורה.
אולם בפירוש רבינו חננאל כתב שאומר ועל ארץ חמדה טובה ורחבה ברית ותורה ומבואר 
שגם במעין ג' צריך להזכיר בה ברית ותורה וגרס כן בגמ'. ונראה שסובר שחיוב הזכרת ברית 
ותורה בבהמ"ז הוי מהתורה וגם בדיעבד לא יצא כשלא אמרם, כמו שדייק הנשמת אדם 
מתוס' לעיל כ' ע"ב שכתבו שהצד בגמ' שם שנשים לא חייבות בבהמ"ז מהתורה זה משום 
שלא שייכים בהזכרת ברית ותורה, ובהכרח שסוברים שהוי חיוב הזכרתם מהתורה שאם 
הוי רק מדרבנן איך יתכן שיפטרו נשים מבהמ"ז בגלל שלא שייכים בברית ותורה שחיוב 
סובר  ולכן  מסיני,  למשה  מהלכה  נלמד  שזה  וכתב  מדרבנן,  רק  זה  לאנשים  גם  הזכרתה 
הר"ח שתקנו גם בברכת מעין ג' לאומרם דומיא דבהמ"ז, ואם ס"ל שברכת מעין ג' מהתורה 

חייב להזכירם בה מהתורה.
אולם קשה שלקמן מ"ח ע"ב איתא כל שלא אמר מלכות בית דוד בבונה ירושלים לא יצא 
יד"ח ואילו במעין ג' לא הזכיר הר"ח שצריך לומר מלכות בית דוד, וצ"ל שס"ל שרק ברית 
ותורה חיוב הזכרתם בבהמ"ז הוי מהתורה מהלל"מ ולכן גם במעין ג' צריך להזכירם, אבל 
הזכרת מלכות בית דוד בבהמ"ז זה רק מדרבנן, ולכן הגם שס"ל בפשטות שהוי לעיכובא 
להזכיר  שצריך  הדברים  שבכל  ר"ח  בשם  שכתב  סכ"ב  פ"ז  לקמן  ברא"ש  שמשמע  כמו 
בבהמ"ז אם לא הזכירם לא יצא יד"ח, מ"מ כיון שגם בבהמ"ז הוי חיובה רק מדרבנן לא 
תקנו להזכירה במעין ג'. ולפ"ז יסבור שגם הזכרת מעין המאורע לא מזכיר במעין ג' משום 

שגם בבהמ"ז הוי חיוב הזכרתה רק מדרבנן.
אולם ראיתי בתורת רפאל סימן א' שר"ל שמה שלא תקנו להזכיר מלכות בית דוד במעין ג', 
זה משום שכיון שהזכיר בתחילת הברכה מלך העולם לאו אורח ארעא להזכיר שם מלכות 
בית דוד שלא יראה ח"ו כמשוה מלכות בית דוד למלכות שמים וכן יש סברה זאת ברבינו 
יונה לקמן וא"ש גם הר"ח, ולפ"ז שפיר יכול לסבור שמזכיר מעין המאורע במעין ג', וגם 
יכול לסבור שהזכרת ברית ותורה בבהמ"ז זה רק מדרבנן ומ"מ סובר שגם בדיעבד לא יצא 
יד"ח כשלא אומרם לכן תקנו לאומרם במעין ג', ורק הזכרת מלכות בית דוד לא תקנו בה 

מסברת התורת רפאל.
ברית  הזכרת  בלי  אצלינו  בגמ'  המובא  כפי  ג'  מעין  נוסח  את  מביא  שהרא"ש  קשה  אולם 
ותורה הגם שבפשטות ס"ל לקמן בפרק ג' שאכלו סכ"ב שהוי הזכרתם לעיכובא בבהמ"ז, 
ואין לומר שסובר שלא תקנו במעין ג' רק להזכיר עיקר ג' ברכות של בהמ"ז שזה מזון ארץ 
וירושלים וגם שהם מהתורה בבהמ"ז, ולא שאר הזכרות שאינם עיקר הברכה או שהוי רק 
מדרבנן בבהמ"ז, שהרי הביא מהירושלמי שמזכירים בה מעין המאורע הגם שאינה עיקר 
כתב  הי"ג  מברכות  בפ"ג  הרמב"ם  וכן  כך.  על  חלק  ולא  מדרבנן  רק  והוי  בבהמ"ז  הברכה 

שמזכירים מעין המאורע במעין ג' ומ"מ לא הזכיר שצריך לומר ברית ותורה במעין ג'.
לא  ולכן  בבהמ"ז  לעיכובא  ותורה  ברית  הזכרת  שאין  לרמב"ם  שס"ל  כתב  רפאל  ובתורת 
תיקנו להזכיר במעין ג' כסברת הריטב"א הנ"ל, ורק הזכרת מעין המאורע בשבת ויו"ט שהוי 

לעיכובא בבהמ"ז תיקנו להזכירה במעין ג' אולם בשיטת הרא"ש קשה.
ונראה עפ"י המובא מהגר"ח שהקשה על מה שמזכירים במעין ג' מעין המאורע שהרבינו 
משום  זה  הבדלה  בה  ומזכיר  במו"ש  הביננו  מתפלל  שלא  שמה  מבאר  כ"ט  בברכות  יונה 
שהבדלה אינה ברכה בפני עצמה אלא שכוללים אותה בברכת אתה חונן, ובברכת הביננו 
שהיא ברכה שכוללת הרבה ברכות מזכירים בה רק דבר שקובע בתפילה ברכה לעצמו ואם 
הזכרת  מזכירים  איך  וא"כ  עצמה,  בפני  ברכה  יש  להבדלה  שגם  יראה  הבדלה  שם  יאמר 
שקובע  דבר  רק  בה  להזכיר  וא"א  שכוללת  ברכה  היא  הרי  ג'  מעין  בברכת  המאורע  מעין 
ברכה לעצמו בבהמ"ז. ותירץ שהזכרת שבת ויו"ט בבהמ"ז מקרי שקובעים ברכה לעצמם, 
שהרי מבואר לקמן מ"ט שאם שכח להזכיר בברכת הארץ של שבת ויו"ט ונזכר לפני הטוב 

והמטיב אומרם שם בברכה בפני עצמה וא"כ קובעים ברכה לעצמם בשכח, ולכן א"ש 
(והגם  בבהמ"ז.  לעצמם  ברכה  שקובעים  שנחשב  ג'  במעין  להזכירם  שתיקנו 

שכשמזכירם בתוך ברכת ירושלים אין להם ברכה כלל מבאר הריטב"א 
לקמן מ"ט שזה משום שכלולים בברכה של בונה ירושלים 

ה'. ובכל בו ד'. ובמרדכי סוף לולב הגזול. משמע מהראשונים הנ"ל שאין אומרים 'כי בא 
סוס'.

וכבר נחלקו בזה מפרשי התורה. האבע"ז כתב: לפי דעתי גם זה הפסוק מהשיר, להזכיר 
הפלא שעשה בתוך הפלא. והרמב"ן כתב ע"ז: ואינו כלשון השירה וכו', להגיד כי בלכתם 
בתוכו ביבשה אמרו השירה. וכן כתב בר' בחיי: 'כי בא' נמשך למעלה, וכתב שבשירה יש 
י"ח פסוקים. וכן בפסיקתא זוטרתי. ומנין זה בלי 'כי בא'. וברש"י פירש 'כי בא' כאשר בא. 
ובגיטין צ. מפני שבא. וכן החזקוני, ובעלי התוס' בהדר זקנים,  ס"ל שאינו מן השירה. אלא 

שנחלקו, אם פירושו ששיך ל'אז ישיר' או ל'ותקח מרים'.
מ'צידה  נראה  וכן  לשירה.  ששיך  משמע  סוס'.  בא  'כי  מפני  ימלוך'  'ה'  כתב:  במכילתא 
לדרך', ובהגהות צבי הירש בגיטין מפורש כן. (ועיין 'הר אפרים' פי' הזי"ר, ודבריו אינם 
אבל  מהשירה.  שאינו  מפני  ולכאורה  סוס.  בא  כי  לומר  אין  כתב:  רב  במעשה  מוכרחים) 
בדיוקים בנוסחי התפילה מהגאון ר"א כתב: אין לומר פס' 'כי בא' אף שהוא מן השירה, אך 
שלא תקנוהו בתפילה. והעד ע"ז שכופלים פס' 'ה' ימלוך' לסיום השירה. (וכונתו, לסיום 
השירה בתפילה אפילו שיש עוד פסוקים בתורה) ולפי"ז אין ראיה מהראשונים שכתבו 

לכפול ה' ימלוך שהוא סוף השירה. (חוץ מרש"י)
כלל  סופרים.  מסכת  והמקור,  השירה,  צורת  את  שכתב  פ"ה  ס"ת  הלכות  הרמב"ם  והנה 
פסוק  'כי בא' בצורת השירה. והקשה הדב"ח הלכות ס"ת ס"ה. ומכאן קשה לי על המנהג 
ובס"ת  כרמב"ן.  נוהגים  אנו  שבתפילה  והקשה,  השירה.  סוף  שהוא  ימלוך'  'ה'  שכופלין 
כרש"י  הראשונים  כל  האם  וקשה  ט'.  נ"א  ומחצה"ש  לדרך  בצידה  העיר  וכן  כרמב"ם. 
ומחזור  האשכול,  הרא"ש  המאירי  גם  שהעתיקוהו  סופרים  מסכת  על  חולקים  והרמב"ן 

ויטרי שהביא גם את המ"ס וגם כתב לכפול 'ה' ימלוך'.
ונראה ש'השירה' ופרשת השירה הם שני ענינים. הפרשה הכתובה בתורה יש לה הלכות 
בצורת כתיבתה. ובתוך פרשה זו יש את השירה עצמה ולא רק היא נכתבת בצורת שירה, 
אלא גם הפסוקים 'אז 'ישיר' ו'כי בא'. שכלולים באותה פרשה. ובמ"ס תחילת השיטות 
של השירה, 'אז' 'לאמר' וגו'. ובסוטה ל: נחלקו איך נאמרה השירה. אך לכו"ע משה אמר 
דלר'  פ"ו.  תוספתא  הביאו  תוס'  אמנם  במכילתא.  וכן  לו.  ענו  מה  והמחלוקת  'אשירה' 
נחמיה משה אמר 'אז ישיר'. משמע לדעתו שזו תחילת השירה. ועמד ע"ז ה'קרן אורה'. 
ובחסדי דוד תירץ שאינה תחילת השירה, אלא כמו זימון, שמשה התחיל בהזמנה לשיר. 
אך מ"מ לכו"ע אין פסוק אז ישיר מהשירה, אבל נכלל בפרשת השירה.  ולפי הנ"ל יתישב 

שפיר.
בשו"ת 'גינת ורדים' או"ח כלל ב' סי' ח'. דעתו שפסוק 'כי בא' מהשירה, ולכן נכתב כצורת 
השירה. אבל פסוק 'אז ישיר' אינו מהשירה אלא סיפור דברים, ולכן כתוב בשורה ראשונה 
ראשונה  כשיטה  במ"ס  נמנה  ראשון  שבפסוק  'אז'  תיבת  הרי  וצ"ע  שירה.  בצורת  שלא 
משלושים השיטות של השירה. ואולי כונתו שאינה מן השירה ממש אלא סיפור דברים 
של השירה. ולכן נכתבת בפרשת השירה אך בלא צורת השירה. אך לפי מה שנתבאר שגם 
'אז ישיר' וגם 'כי בא' אינם מהשירה מה החילוק בצורת הכתיבה ביניהם. וצ"ל שזו צורת 

השירה, ששיטה ראשונה נכתבת כדרכה.
המהרש"א בסוטה ל: הביא הגמ' בר"ה ל"א. שהלוים היו אומרים במנחה בשבת 'שירת 
הים' מחולקת לשני פרקים, מ'אז ישיר'. ומ'מי כמכה'. ולכאו' משמע שהשירה מתחלת 
פרשת  היתה  הלוים  ששירת  דיתכן  מוכרח.  זה  אין  אך  אורה.  בקרן  הבין  וכן  ישיר'  מ'אז 

השירה הכתובה בתורה, וא"א להחסיר פסוק ראשון ולהתחיל מאמצע הפרק.
לע"נ מרת הדסה ע"ה בת רבי יצחק יוסף זצ"ל      

ביאורים בנוסח ברכת מעין ג'
הרב יוסף יצחק לוי

א) הגמ' בברכות מ"ד מביאה את נוסח ברכת מעין ג' שמברך על העץ ועל פרי העץ ועל 
ולשבוע  מפריה  לאכול  לאבותינו  שהנחלת  ורחבה  טובה  חמדה  ארץ  ועל  השדה  תנובת 
ה'  רחם  של  הבקשה  נוסח  את  מביאה  ואח"כ  זאת,  שבברכה  השבח  חלק  וזה  מטובה 
אלוקינו וכו' ותבנה ירושלים עיר קדשך במהרה בימינו והעלנו לתוכה ושמחנו בה. והטור 
גירסת  וכן  מטובה  ונשבע  מפריה  ונאכל  אח"כ  שי"א  המצוות  מספר  הביא  ר"ח  בסימן 
מצוות  לקיים  אלא  וטובה  פריה  בשביל  הארץ  לחמוד  שאין  לאומרו  שאין  וכתב  הרי"ף, 
התלויות בה, שהגם שבחלק השבח אומרים שהנחלת לאבותינו לאכול מפריה מ"מ בחלק 
הבקשה אין לומר זאת, משום שמשמע שמבקש מהקב"ה שיעלנו לא"י כדי שנוכל לאכול 
מפריה וזה אינו שאין לנו לחמוד את הארץ בשביל פריה אלא לקיים מצוותיה. וכתב הטור 

שבה"ג ישנו וא"א הרא"ש לא היה אומרו.
וכתב הב"י לבאר את אלו שהיו אומרים כן שאין כונתם לבקש שיעלו לא"י בשביל האכילה 
ורק בשביל מה שאומר אח"כ ונברכך עליה בקדושה ובטהרה, ורק כיון שהברכה הוי אחרי 
הארצות  מכל  יותר  בה  שורה  שהשכינה  שא"י  מישבם  והב"ח  האכילה.  הזכירו  האכילה 
יונקים פירותיה מקדושת השכינה שבה, ולכן אנו מבקשים שנזכה לאכול מפירותיה כדי 

שע"י כך ניזון מקדושת השכינה ומטהרתה.
ובהגדה של פסח מבית לוי הובא מהגרי"ז שהקשה על הלשון של ונאכל מפריה שמשמע 
שקאי על פירות ירושלים שהרי הזכיר קודם ובנה ירושלים ושמחנו בבנינה, מהא דאיתא 
בקשה  שהוי  ור"ל  פירות,  בה  יש  ומהיכן  בירושלים  נטיעות  נוטעים  שאין  דר"נ  באבות 
מהקב"ה שיבנה את ירושלים ובהמ"ק ונזכה לאכול פירות מעשר שני ורבעי בירושלים, 
שנאכלים  ורבעי  מע"ש  פירות  על  קאי  ורק  בירושלים  שגדל  מפריה  ונאכל  הכונה  ואין 
רק בירושלים, וביאר שזה גם הכונה ונברכך עליה בקדושה ובטהרה שלא קאי על עצם 
הברכה שלא מצינו שצריכה להיות בקדושה וטהרה, אלא קאי על אכילת פירות מע"ש 
ורבעי שאוכלים זאת רק בירושלים שיש בה קדושת חומה ובטהרה קאי על כך שאוכלם 

בטהרת הגוף.
את  לחמוד  לנו  אין  והרי  מפריה  ונאכל  מבקשים  שאיך  הטור  קושית  דבריו  לפי  ומיושב 
שני  מעשר  פירות  אכילת  מצות  לקיים  שנזכה  מבקשים  שאנו  פירותיה,  בשביל  הארץ 

בירושלים ולא סתם לאכול פירות להנאתנו.
ונראה שפירושו תלוי בזה שהמנ"ח בסוף ח"ג מביא מהרמב"ן שהוסיף 

פירות  לאכול  עשה  מצות  שזה  הרמב"ם  מנאה  שלא  מצוה 

 



וקאי הברכה עם שם ומלכות גם עליהם) וביאר לפ"ז את החילוק שבבהמ"ז מזכיר מעין 
המאורע קודם שחתם בונה י-ם, ואילו במעין ג' מזכיר אחרי ובנה ירושלים, שכיון שמה 
שמזכירם במעין ג' זה רק משום שקובעים ברכה לעצמם בשכח וברכה זאת נאמרת אחרי 

שחתם בונה ירושלים גם במעין ג' אומרם אחרי הזכרת ירושלים.
ולפ"ז א"ש הרא"ש והרמב"ם שס"ל שלא מזכירים ברית ותורה במעין ג' הגם שמזכירים 
בה מעין המאורע, שכיון שברכת מעין ג' הוי ברכה שכוללת כמה ברכות מזכירים בה רק 
בבהמ"ז  הזכרתם  שהוי  הגם  ותורה  ברית  והזכרת  בבהמ"ז,  לעצמו  ברכה  שקובע  דבר 
לעיכובא עכ"פ מדרבנן מ"מ לא קובעים ברכה לעצמם בבהמ"ז, שבשכח לאומרם ונזכר 
לראש  או  הארץ  לברכת  חוזר  אלא  עצמה  בפני  בברכה  אומרם  לא  והמטיב  הטוב  קודם 
בהמ"ז משום חסרון הזכרתם, ולכן לא תקנום לאומרם במעין ג' מאחר שהם לא קובעים 
ברכה לעצמם בבהמ"ז ולא תקנו לומר במעין ג' רק דבר שקובע ברכה לעצמו בבהמ"ז, 
ולא דמי להזכרת מעין המאורע שבשכח קובעת ברכה לעצמה בבהמ"ז לכן תקנו שפיר 

להזכירה בברכת מעין ג'.
והקשו לי על תירוץ זה שרק הזכרת מעין המאורע שאינה קבועה ואינה חלק מעצם ברכת 
ירושלים והוי רק תוספת הזכרה, אילולי שקובעת ברכה לעצמה בשכח לא היו מתקנים 
הארץ  ברכת  מעצם  הוי  קבועה  הזכרה  שהוי  ותורה  ברית  הזכרת  אבל  ג',  במעין  אותה 

לשיטות שהוי לעיכובא ושפיר נקראת קובעת ברכה לעצמה.
עצם  שאינם  משום  הארץ  ברכת  מעצם  אינם  ותורה  שברית  כן  לחלק  עוררוני  וכך  וצ"ל 
הזכרה לברכת  תוספת  תקנו שיאמרום בתור  ורק כיון שבזכותם נכנסו לארץ  א"י,  שבח 
הזכרתם,  את  שחיסר  משום  הארץ  בברכת  שיצא  הגם  חוזר  אמרם  כשלא  ורק  הארץ, 
וכיון שלא קובעים ברכה לעצמם בשכח וגם אינם מעצם ברכת הארץ שיחשב מחמת כן 

כקובעים ברכה לעצמם לא תקנו שיאמרם במעין ג'.
וכן צ"ל במה שלא תקנו שיאמר מלכות בית דוד במעין ג' הגם שס"ל לרא"ש וכן פסק 
לעצמה  ברכה  זאת  הזכרה  קובעת  שאינה  משום  שזה  חוזר,  כן  אמר  לא  שאם  השו"ע 
כששכח וגם אינה מעצם ברכת ירושלים, ורק כיון שדוד קדש את ירושלים תקנו שיבקשו 
שם על מלכותו או כמו שכתב הרמב"ם משום שאינה נחמה גמורה עד שתחזור מלכותו, 

לכן לא תקנו לאומרה במעין ג' שרק דבר שקובע ברכה לעצמו תקנו שיאמר.
חמדה  הזכיר  ולא  שבשכח  הגם  ורחבה  טובה  חמדה  ארץ  ג'  במעין  שיאמר  שתקנו  ומה 
טובה ורחבה חוזר לברכת הארץ או לראש בהמ"ז ולא אומרה בברכה בפני עצמה, משום 
שאמירת ארץ חמדה טובה ורחבה שזה שבח א"י הוי מעצם ברכת הארץ ואינה רק תוספת 
חמדה  ארץ  ג'  במעין  שיאמר  תקנו  לכן  לעצמה  ברכה  קובעת  הרי  הארץ  וברכת  הזכרה, 

טובה ורחבה.

פרשת שירה
הרב אבא קליינרמן

במעלת השירה - ובמעלת נשים צדקניות
בתופים  אחריה  הנשים  כל  ותצאן  בידה,  התוף  את  אהרן  אחות  הנביאה  מרים  "ותקח 
ובמחולות. ותען להם מרים, שירו לה' כי גאה גאה סוס ורוכבו רמה בים". (פרק ט"ו פסוק 

כ-כא).
יש לדייק בלשון הפסוק "ותען להם מרים" שהנשים באו בתחילה אל מרים ושאלו איזה 
דבר, ועל זה "ותען להם מרים" שהשיבה להם תשובה על שאלתם. ויש לעיין מה טענו 

הנשים למרים שמרים הוצרכה לענות להם באמירת השירה הזו.
השירה נאמרה מתוך רוח הקודש

ונראה לפרש בס"ד דהנה בשעת שירת הים כלל ישראל התעלו לדרגות גבוהות ועצומות, 
ושרתה עליהם רוח הקודש ורוח נבואה, וכמו שמובא בחז"ל "ראתה שפחה על הים מה 
א-לי  ב') "זה  פסוק  ט"ו  הפסוק (פרק  על  הים  בשירת  רש"י  והביאו  נביאים",  ראו  שלא 
ואנוהו", וכתב "זה א-לי, בכבודו נגלה עליהם והיו מראין אותו באצבע, ראתה שפחה על 

הים מה שלא ראו נביאים".
ובזוהר מאריך על הנפלאות שהיה באמירת השירה, שכולם אמרו את השירה הזו באותו 
יחד  לומר  יכלו  זה  ומתוך  הקודש  רוח  רגעים  באותם  השיגו  שכולם  מילים,  באותם  רגע 
ישראל  קיימין  דהוו  שעתא  בההיא  שמעון  רבי  "אמר  וכתב  הזו.  הנפלאה  השירה  את 
על ימא והוו אמרי שירתא (באותה שעה שישראל היו עומדים על הים ואמרו השירה), 
אתגלי קודשא בריך הוא עלייהו וכל רתיכוי וחילוי (נגלה הקב"ה עליהם וכל מרכבותיו 
וצבאיו), בגין דינדעון למלכיהון דעבד לון כל אינון נסין וגבוראן (כדי שידעו ויכירו את 
מלכם שעשה להם כל אותם הניסים והגבורות), וכל חד וחד ידע ואסתכל מה דלא ידעו 
ואסתכלו שאר נביאי עלמא (וכל אחד ידע והסתכל מה שלא ידעו והסתכלו שאר נביאי 

עולם).
דאי תימא דלא ידעו ולא אדבקו חכמתא עלאה (שאם תאמר שלא היו יודעים ולא השיגו 
(מן  ואמרו  מלין  וידעו  אסתכלו  בחכמתא  דכלהו  תחמי  דא  שירתא  מן  עליונה),  חכמה 
שירה זו תראה שכולם הסתכלו בחכמה וידעו הדברים ואח"כ אמרו השירה), דאי לאו הכי 
איך אמרו כלהו מלין אחידן (שאם לא כן איך אמרו כולם דברים אחדים ושוים) דלא סטו 
אלין מאלין ומה דאמר דא אמר דא ולא אקדים מלה דא למלה דא (ולא נטו אלו מאלו 
ומה שאמר זה לא אמר זה ולא אקדים דיבור זה לדיבור זה), אלא כלהו בשקולא חדא 
(אלא כולם אמרו יחד במשקל אחד), ורוחא דקדושא בפומא דכל חד וחד (ורוח הקודש 
היה שורה בפה של כל אחד ואחד), ומלין אתמרו כלהו כאלו נפקין מפומא חד (ודברי 
השירה נאמרו כאילו יצאו מפה אחד), אלא ודאי כולהו בחכמתא עלאה אסתכלו וידעו 
בחכמה  כולם  שהשיגו  ראיה  מכאן  וחד (הרי  חד  כל  בפום  דקודשא  ורוחא  עלאין  מילין 

וידעו כל מה שאמרו).
ואפילו אינון דבמעי אמהון הוו אמרי שירתא כלהו כחדא (ואפילו התינוקות שהיו במעי 
נביאה  יחזקאל  חמא  דלא  מה  כלהו  חמאן  והוו  כאחד),  כולם  שירה  אומרים  היו  אימם 
(וכולם ראו מה שלא ראה יחזקאל הנביא), ועל כך הוו כלהו מסתכלי כאלו חמאן עינא 
כלהו  מלין  סיימו  וכד  בעין),  עין  רואים  היו  כאילו  מסתכלים  היו  כולם  כן  בעינא (ועל 

בנפשם),  מבושמים  כולם  היו  השירה  דברי  (וכשגמרו  בנפשייהו  מתבסמן 
עוד  ולהסתכל  לראות  מתאוים  (והיו  ולאסתכלא  למחמי  ותאבין 

מסגיאות  מתמן  לנטלא  בעאן  הוו  ולא  אלוקים),  במראות 

 

הזוהר  דברי  ע"כ  להתסכל),  התשוקה  גודל  מחמת  משם  ליסע  רוצים  היו  תיאובתא (ולא 
הק' עם פירוש מתוק מדבש.

ומבואר בכל זה שבשעת השירה נתעלו כולם עד כדי כל ששרתה עליהם רוח הקודש יותר 
של  המילים  אותם  ישראל  עם  כל  של  מפיהם  יצא  ממש  רגע  ובאותו  העולם,  נביאי  מכל 
השירה בלא שחשבו ובלא שתכננו קודם לומר את אלו המילים, ולא הקדים אחד לחבירו 
עלאי  פלא  הוא  זה  ודבר  ביחד,  השירה  את  כולם  שוררו  הרגע  באותה  אלא  אחת  במילה 

שכולם ביחד אמרו פה אחד ממש את השירה ולא זז אחד מחבירו בשום דגש או ביטוי!
שריוהו להקב"ה בשירות ותשבחות

ומצינו עוד בגמ' שאמירת שירה להקב"ה הוא ענין עלאי מאוד, דאיתא בברכות (דף ז' ב') 
לגבי רות "למה נקרא שמה רות, אמר רבי יוחנן שזכתה ויצא ממנה דוד שריוהו להקב"ה 

בשירות ותשבחות".
והנה דוד המלך היה בו את כל המעלות העליונות שהיה שלם ומושלם בהכל, ובכל זאת 
כשהגמרא מדגישה את מעלתה של רות שזכתה ויצא ממנה דוד המלך, עיקר ההדגשה היא 
בזה שזכתה ויצא ממנה דוד "ששריוהו להקב"ה בשירות ותשבחות". שעיקר מעלתו היה 

בשירות ותשבחות שזכה לשורר לפני מלך מלכי המלכים.
נבואה  עליו  שורה  כאשר  רק  הקב"ה  לפני  לשירה  להגיע  זוכה  שאדם  הוא  בזה  והפשט 
ורוח הקודש, וממילא אם דוד זכה לשיר שירה לפני הקב"ה, זה מראה שהוא הגיע לפסגת 

המעלות העליונות ומתוך כך זכה לשיר את שירותיו ותשבחותיו.
ראתה שפחה על הים

ומעתה מובן מאוד שבשביל להשיג את השירה העצומה והנפלאה הזו בשירת הים, ודאי 
שהם התעלו והשיגו רוח הקודש בצורה עליונה ונשגבה.

וזה הפשט במה שפרש"י על הפסוק "זה א-לי ואנוהו", "בכבודו נגלה עליהם והיו מראין 
אותו באצבע, ראתה שפחה על הים מה שלא ראו נביאים". ובמקום אחר הלשון הוא "ראתה 
שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי". שכדי לזכות לומר את השירה עלו ונתעלו 
ושרתה עליהם רוח הקודש בצורה מופלאה ביותר, ומתוך כך השיגו כאלו מעלות גבוהות 

ונשגבות.
ותען להן מרים

ומעתה י"ל שהנשים הרגישו את עצמן כפחותי דרגא כלפי האנשים, וחשבו שאינם ראויות 
לקבל ולהשיג כאלו דרגות נשגבות, וממילא אינם ראויות לומר את השירה, שאינם ראויות 
מרים  אל  באו  ולכן  שירה.  לומר  שיוכלו  נעלית  כזו  בצורה  הקודש  רוח  עליהם  שתשרה 
וטענו, "איך אנחנו יכולות לומר שירה", הרי עיקר מעלת השירה הוא במה שאמרוה מתוך 
פחותה  בדרגה  שהם  כיון  הנשים  חשבו  וזה  ועצומים,  נשגבים  גלויים  ומתוך  הקודש  רוח 

מהאנשים וטפלות לבעליהן אינן ראויות לכך.
ולזה "ותען להם מרים" מרים השיבה להם תשובה ניצחת על טענתם, שבוודאי שזכותם 
סוס  גאה  גאה  כי  לה'  "שירו  להם  אמרה  וכה  שירה.  לומר  ראויות  הם  ובוודאי  מאוד  גדול 
בים",  רמה  ורוכבו  ו"סוס  המציאות  שהשתנה  ראינו  מצרים  שביציאת  בים",  רמה  ורוכבו 
שאע"פ שהרוכב הוא העיקר והסוס הוא רק טפל לרוכב, והיה צריך להיות שרק הרוכב יענש 
שהוא החוטא העיקרי, אבל הסוס שלא עשה כלום לא יענש. בכל זאת מצינו שלמעשה גם 
הסוס נענש וסוס ורוכבו רמה בים, הרי שגם הטפל התעלה ונעשה שווה לעיקר, וקיבל את 
העונש כמו הרוכב שהוא העיקר. שכיון שהמעשה הזה לא היה יכול להתקיים בלא הסוס, 
שהרוכב לא היה יכול לרדוף אחרי ישראל בלא הסוס. ממילא אע"פ שתמיד סוס הוא רק 
טפל, בכל זאת לגבי העונש הוא מקבלו כמו העיקר. שהמעשה הזה נעשה מכוחו בדיוק 
כמו הרוכב שהוא העיקר, וע"כ הוא מוגדר כשווה דרגה לעיקר ומקבל את העונש בשווה 

ערך לרוכב.
וממילא אם לגבי העונש הטפל נעשה שווה לעיקר, כל שכן לגבי שכר שהטפל יקבל שכר 
טפלות  שהנשים  אע"פ  וממילא  מרובה,  טובה  מידה  שהרי  לעיקר,  דרגה  בשווה  מצווה 
לבעליהן, אבל גם הטפל מקבל זכות כשווה דרגה לעיקר. וכיון שכל המעלות של האנשים 
נגאלו  צדקניות  נשים  ובזכות  ומעלתם,  בקדושתם  נשארו  ובזכותם  הנשים,  מכח  נעשה 
לכל  לזכות  ראויות  הם  שגם  ודאי  השירה,  של  והמעלות  השכר  לגבי  ממילא  ממצרים. 
המעלות העליונות של השירה. ולכן גם הם מעלתן גבוהה עד למאוד, וכאשר יאמרו שירה 
יזכו לכל הגילויים שאפשר לזכות באמירה השירה. וזהו מה שאמרה להם "שירו לה' כי גאה 
גאה, סוס ורוכבו רמה בים", כלומר "שירו לה' כי גאה גאה - גם אנו הנשים ראויות לשיר 
לה' על הנסים והנפלאות שעשה לכלל ישראל וגאה גאה. וגם אנו ראויות שתרשה עלינו 
רוח הקודש ונזכה לומר שירה. והטעם לכך הוא משום שסוס ורוכבו רמה בים - שכאן ראינו 
חידוש שהקב"ה מעניש את הסוס הטפל כמו העיקר, ושניהם יחד קיבלו את העונש ונפלו 
לים. ממילא מידה טובה מרובה ואנו הנשים אע"פ שטפלות אנו לבעלינו בכל זאת נזכה 

לקבל את אלו המעלות, ועלינו לומר את כל השירה אל הקב"ה.
ולפי זה אפשר להוסיף דהנה שירת מרים כתובה בפרשה נפרדת, שיש פסיקא בין שירת 
חזרה  רק  היה  לא  הנשים  כל  עם  יחד  מרים  ששירת  לרמז  שבא  וי"ל  מרים,  לשירת  הים 
בעלמא על דברי האנשים ולא השיגו בה את המעלה העליונה של השירה, אלא השירה הזו 
כתוב בפסיקא נפרדת כי היא קובעת מעלה וחשיבות בפני עצמה, שגם הנשים השיגו בה 

את כל המעלות של שירה.

הערות לפרשת השבוע
"נחית בחסדך עם זו גאלת נהלת בעזך אל נוה קדשך"

אמרו במכילתא, נחית בחסדך, חסד עשית לנו שלא היו בידינו מעשים וכו', אל נוה קדשך 
בזכות בית המקדש שהן עתידין לבנות וכו', ובפשטא המכוון הוא דגאולת מצרים וישועת 
שהן  בהמ"ק  בזכות  נעשה  זה  וחסד  מעשים,  בידם  היו  לא  דהא  בחסד  זה  היה  סוף,  ים 

עתידין לבנות. 
יתכן דזהו המכוון בפייט הטבעת בתרמית רגלי בת ענמית ופעמי שולמית יפו בנעלים, 

[דהעליה  לרגל  אליו  דיעלו  בהמ"ק  בזכות  היתה  היא  סוף  ים  דישועת  כלומר 
לרגל היא מעיקר בהמ"ק יעויין ברמב"ם ריש הל' בה"ב]. 

הרב יצחק זאב דיסקין



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:
*

יתרו - שביתת בנו
משפטים - השבת אבידה

דברי חזוק
לע"נ רחל בלומה בת יבדלחט"א משה יעקב הי"ו

בעצמו  שהמברך  המנהג  המזון-  בברכת  ירושלים  בונה  ברכת  סיום  א. 
עונה אמן על בונה ברחמיו ירושלים אמן- בקול רם. [סי' קפ"ח ס"ק ב']. 
לא יאמר "בונה ירושלים אמן" בנשימה אחת, רק ימתין קצת אחר תיבת 
מסיום  האמן  שגם  משמע  יהא  שלא  כדי  אמן,  יאמר  ואח"כ  ירושלים 
שהה  שאם  ל"ד]  ס"ק  קכ"ד  [סי'  המ"ב  וע"פ  שם].  [מ"ב  הוא  הברכה 
לאחר הברכה יותר מכדי דיבור ה"ז אמן יתומה, ולכן צריך להזהר שלא 

יהיה ההפסק הנ"ל יותר מכדי דיבור.
ב. ההנהגה בסיום ברכת המזון אחר ברכת הטוב והמיטיב- אחר הרחמן 
יש לענות אמן [סי' קפ"ח מ"ב ס"ק ה']. ומתחילת "הרחמן" ואילך כתבו 
הפמ"ג (מש"ז ס"ק א') והבא"ח שאין איסור להפסיק כשיש בכך צורך, 
ה']  ס"ק  קצ"א  [סי'  הכה"ח  וכתב  חולין.  שיחת  שם  לדבר  אסור  אולם 
שאין ראוי לקום ממקומו ב"הרחמן" אלא ישב עד שיאמר עושה שלום, 
הרגליים.  את  בו  שעוקרים  העמידה  שבתפילת  שלום  עושה  כמו  שהוא 
אלו שעונים אמן אחר הרחמן, ואינם אומרים אמן אחר על יחסרנו טעות 
בידם (ערוה"ש קפ"ט סעיף ז') כיון ששם הוא סיום ברכת הטוב והמיטיב.
ג. שכח לומר רצה בסעודה שלישית- שכח לומר רצה בסעודה שלישית 
שנתן  אמ"ה  "בא"י  אומר  והמיטיב  הטוב  ברכת  שהתחיל  קודם  ונזכר 
בא"י  חותם  ולא  ולברית"  לאות  באהבה  ישראל  לעמו  למנוחה  שבתות 
ואע"פ  כ"ה,  ס"ק  ושעה"צ  בסופו,  ל"א  ס"ק  קפ"ח  [סי'  השבת  מקדש 
אם  אולם  ובשעה"צ].  במ"ב  כמ"ש  ההלכה  בזה  מסתפק  שבביה"ל 
נמשכה סעודתו למוצ"ש [וזו הרגילות בדר"כ אצלינו] אין לברך ברכה זו 

בשם המלכות אף לא בפתיחה [ביה"ל שם ד"ה "מזכיר"].
ד. עניית אמן אחר מי שבירך של העולה לתורה- איתא במדרש כששומע 
חייב  השם  הזכרת  בלא  אפילו  לישראל  מברך  או  דבר  מתפלל  שאחד 
אחר,  עבור  שבירך  מי  שעושים  ולכן  ט'].  ס"ק  רט"ו  [סי'  אמן  לענות 
כתב ערוך השלחן [שם סעיף א'] שנכון לענות אמן, ובזה מקיים מצוות 

"ואהבת לרעך כמוך".
ה. איך ניצלים ממיתה משונה- "שתי צדקות הללו למה אחת שמצילתו 
ממיתה משונה... ואי זו היא שמצילתו ממיתה משונה נותנה ואינה יודע 
למי נותנה נוטלה ואינה יודע ממי נוטלה... היכי ליעביד ליתיב לארנקי 
של צדקה... דממני עלה כר' חנניא בן תרדיון [בבא בתרא דף י' סוף ע"א 
וריש ע"ב]. ובתוס' שם איתא דממונה עליה כר' חנניא בן תרדיון דהיינו 
שנאמן כמותו אבל צדיק כמותו אין צריך דהא גבאים דבימי אמוראים 
לא היו צדיקים כמותו. [וא"כ בימינו שבקופות הצדקה השכונתיות יש 

גבאים נאמנים הרי אפשר ע"י נתינה להם להנצל ממיתה משונה].

2]
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קושיא
הרב יאיר יעקב קרמר

בכבדות – מדה כנגד מדה
להם  נלחם  ה'  כי  ישראל   מפני  אנוסה  מצרים  ויאמר  בכבדות  וינהגהו  מרכבותיו  אפן  את  ויסר 
במצרים. (שמות יד,כה ) וברש"י שם ד"ה וינהגהו בכבדות ז"ל: בהנהגה שהיא כבדה וקשה להם. 

במדה שמדדו- ויכבד לבו הוא ועבדיו (שמות ט,לד) אף כאן וינהגהו בכבדות.
והנה יעוין לעיל (ז, ג) ואני אקשה את לב פרעה והרבתי את אתתי ואת מפתי בארץ מצרים. וז"ל 
רש"י שם ד"ה ואני אקשה, מאחר שהרשיע והתריס כנגדי וגלוי לפני שאין נחת רוח באומות לתת 
לב שלם לשוב, טוב לי שיתקשה לבו למען הרבות בו אותותי ותכירו אתם את גבורתי. וכן מדתו 
של הקב"ה מביא פורענות על האומות כדי שישמעו ישראל וייראו שנאמר וכו', ואעפ"כ בחמש 

הראשונות לא נאמר ויחזק ה' את לב פרעה אלא ויחזק לב פרעה. (תנחומא) 
דהיינו בחמשת המכות הראשונות פרעה חזק בעצמו את לבו ובחמשת המכות האחרונות הקב"ה 

חזק את לבו.
והנה הפסוק ויכבד לבו הוא ועבדיו שמשם נלמד במדה שמדדו, שאף כאן בקריעת הים וינהגהו 
א"כ  איך  לבו.  את  חזק  שה'  מהמכות  דהיינו  השביעית,  המכה  ברד,  מכת  אחרי  נאמר  בכבדות, 

אפשר ללמוד מדה כנגד מדה.

הרב שמואל מנחם כהן
א. "זה אלי ואנוהו" (שמות טו, ב) ובגמרא שבת קלג: דתניא זה אלי ואנוהו התנאה לפניו במצות 
עשה לפניו סוכה נאה ולולב נאה ושופר נאה ציצית נאה ספר תורה נאה וכתוב בו לשמו בדיו נאה 
בקולמוס נאה בלבלר אומן וכורכו בשיראין נאין. ויש לעיין אמאי נקט מצוות אלו דוקא [ולא נקט 
גם תפילין ומזוזה], ומדוע הוצרך למנות כולן ולא סגי במאי דיאמר בכללות דיעשה מצוות נאות, 

ומשמע דאיכא רבותא בכל אחת ממצוות אלו.
ב. עוד יש לעיין במאי דנקט ספר תורה נאה, ושוב קאמר דיכתוב בדיו נאה, בקולמוס נאה בלבלר 

אומן, דהא כל זה בכלל ספר תורה נאה הוא, ואמאי לא סגי במאי דקאמר ספר תורה נאה.
ג. עוד יש לעיין במאי דקאמר דיכתוב בו לשמו בדיו נאה, דהא דין כתיבה לשמה, אינה מדין זה 

קלי ואנוהו לכאורה, ואמאי הזכירו בהך ברייתא.

תגובות
בדברי חיזוק הובא לעשות קפנדריא כשבאין לבית הכנסת להתפלל, ויש להעיר דשם ביחזקאל 
מבואר דרק ברגלים שיש מצות עשה ליראות עשו כן ולא בכל השנה, וא"כ למה כאן בבית הכנסת 
יש לעשות כן בכל השנה, ומזה מוכח כהגירסא בגמרא דמותר לעשות כן ולא שהוא מצוה, ועכ"פ 

ברגלים יש לההדיר בזה יותר.
לגבי ניחום אבלים בשבת, יש להעיר דבמ"ב הביא עוד דיעה שיש לומר הנוסח כבימות החול.
הרב דוד אריה שלזינגר
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