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נו נמצאים בשבת פרשת בשלח, שבת שירה וט"ו בשבט - שבת א
כל  הרגילות.  לשבתות  מעבר  בנשמות  מיוחד  באור  שמאירה 
אחד מכין לעצמו בט"ו בשבט את הפירות המיוחדים, ומשתדל 
לכוון באכילתם לשם שמים, לא תמיד הוא יודע למה לכוון אבל הוא מבין 
ומרגש,  ונפלא  שלם  טקס  זהו  משפחה  בכל  ה'  ברוך  משהו...  פה  שיש 
ביחד  מתכנסים  כולם  באמת  שאז  קודש,  בשבת  יוצא  כשזה  ובפרט 
בתוך  זאת  לעשות  הנוהגים  יש  המיוחדות,  ולברכות  הפירות  לאכילת 
הסעודה, ויש שאוכלים אחרי הסעודה, כיון שאין צריכים לחשוש בשבת 

לברכות שאינם נצרכות.

עניינים גדולים ועצומים
מרגיש  אחד  כל  מאתנו.  אחד  כל  של  ההתחדשות  הם  הפירות  בעצם 
באכילה הפרי את ההתחדשות שלו, כי הפירות טריים רעננים ועסיסיים, 

וכמובן מעבר לזה יש לבדוק מתולעים, שגם זה 
נושא לשיחה בדרך כלל בשעת אכילת הפירות... 
כן, מה מכוונים בשעת אכילת הפירות?  אז אם 
שיש  מדובר  האריז"ל  ובכתבי  בספה"ק  ובכן, 
שלושים פירות, כנגד שלשת העולמות - עשייה, 

יצירה ובריאה.
עשר  כנגד  פירות,  עשר  יש  הבריאה  בעולם 
ספירות שלה. ומפני שהם רחוקים מן הטומאה 
בפנים  לא  קליפה,  להם  אין  לאצילות  וקרובים 
ולא בחוץ, ונאכלין כמו שהן. ושמותיהם: ענבים, 
אגסים,  לימונים,  אתרוגים,  תפוחים,  תאנים, 

חבושים, תותים, שורב"אש, וחרובים. 
והן  היצירה,  בעולם  הם  פירות  מיני  ועשרה 

עולם  ובין  הבריאה  עולם  בין  בינוניות,  שהן  דיצירה,  ספירות  עשר  סוד 
כמו  רחוקות  ולא  העשייה,  עולם  כמו  לטומאה  קרובות  שאינן  העשייה, 
עולם הבריאה. ולכן גרעיני הזרע בתוך הפרי אינו נאכל, לפי שאינן רכים 
גודגניות,  תמרים,  זיתים,  הן:  ואלו  דבריאה.  הפירות  שבתוך  כגרעינים 
גינדא"ש,  לאשמשמישי"ש,  זירגואים,  פרישקו"ש,  שופאייפ"אש, 

אקאאני"ש, נישפ"ולאש. 
ועוד י' מיני פירות יש בעולם העשייה, לעומת עשר ספירות שבה, ולכן 
בינו  מחיצה  היא  הפרי  שקליפת  שבחוץ,  מה  ונזרק  שבפנים,  מה  נאכל 
ובין עולם התמורות, כדי שלא יקבל טומאה, וזה סוד היצר הרע והקליפה 
דבוקה בנפש. ואלו שמות פירות אלו: רימונים, אגוזים, שקדים, ערמונים, 
פריסין,  בלע"ז,  אלביו"טאש  הנקרא  אלונים  אלביאנ"אש,  הנקרא  לוזים 

פניוני"ש, פסת"וקיש, מאוזי"ז.
והנה עשר מיני פירות דבריאה נתברר מהם כל הפסולת ונשארו כולן טוב, 
דיצירה,  ועשרת מיני פירות  גרעין.  כולן רק פרי בלי קליפה או  ולכן הם 
שהמוח מלבר )מבחוץ(, והקליפה מבפנים שהוא הגרעין שבתוכם, כנגד 
זה בקליפה כשניצוץ הקדושה שנפל הוא גדול, ולא יכלה הקליפה לסבול 
הגרעין  שהיא  הקדושה  תוך  הקליפה  נכנסה  בקרבה,  האור  אותו  כל 

ונעשית הקדושה מקיף אליה. 
הקליפה  )מבפנים(,  מלגאו  הוא  שהמוח  דעשיה,  פירות  מיני  י'  כנגד 
בתוכה  הקדושה  ניצוץ  כשלוקחת  בקליפה  כנגדן  מבחוץ,  עליו  חופפת 
כי  ולמד  צא  המוח.  אל  כקליפה  מבחוץ  עליו  חופפת  והיא  אליה,  לחיות 
אין דבר גשמי פה למטה שאין דוגמתו למעלה, כי "גבוה מעל גבוה שומר 

וגבוהים עליהם", ואשר המה בעולמות התחתונים המה צל העליונים.

האריז"ל,  בכתבי  המובאות  עמוקות  מכוונות  עתה  עד  דיברנו  ובכן, 
מוהרנ"ת  שכותב  וכפי  כאן,  יש  ועצומים  גדולים  שדברים  לדעת  ועלינו 
בליקוטי הלכות, שבפירות יש הרבה ניצוצות קדושים המעוברים בהם, 
וזה שמברכים ברכת האילנות בראש חודש ניסן - בזה גם כן מעלים את 
הניצוצות שיש בפריחת הפירות שבהם, אך קודם כל אנו מקיימים את 
מנהג ישראל לשמוח בהתחדשות הפירות, ובמה שנוגע למעשרות ונטע 
רבעי, הקשורים לט"ו בשבט על פי פשט, ולשמוח במה שהקדוש ברוך 

הוא מזכה אותנו בקיום מצוותיו ומנהגי ישראל בפשיטות ותמימות. 
חזי  לא  איהו  שאפילו  אמרו,  שחז"ל  מה  רואים  אנו  בשבט  בט"ו  ואכן 
רואים  שאנו  דהיינו  רואה(  מזלו  רואה,  לא  כשאדם  )שגם  חזי  מזליה 
שכולם מרגישים באכילה הפירות בט"ו בשבט שמחה מיוחדת בנשמה, 
כאן.  שיש  ההתחדשות  את  מרגישה  הנשמה  כי  וטף,  נשים  אנשים 
ואכן ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילן, וכמו שהאילנות מתחדשים כי 
השרף עולה באילן, כך מתחדשים בני האדם 
"כי האדם עץ  ומרגישים הארה בנשמותיהם, 

השדה"... 
שירת  את  שרים  אנו  זו  בשבת  ואכן 
ההתחדשות, "שירת הים", היא השירה שלה 
העולם,  מבריאת  הוא  ברוך  הקדוש  חיכה 
אור  לנו  יש  זו  בשבת  כן  ועל  במדרש.  כמובא 
שהיא  השנה  ראש  של  אור  בנשמות:  כפול 
התחדשות  שהיא  השירה  ואור  התחדשות, 

גם כן. 
ואכן צמיחת האילן ופירותיו והשירה מרמזים 
הרי  אחד.  כל  שבנפש  הפנימית  הצמיחה  על 
שהוא,  איך  וגדל  צמח  אוכלים  שאנו  פרי  כל 
גידל אותו, הרי לא רק האיכר ששתל אותו, אלא באמת מי  ומי באמת 
שגידל אותו זה הקב"ה, שהוריד גשמים ונתן כח לצמיחת העץ והפירות. 
ולכן בשבת זו אנו מתעצמים בכח הצמיחה הפנימית שלנו על ידי אכילת 
הפירות, שבתוכם הארה של ניצוצות קדושים, ושל כח הצמיחה שבהם, 
שהקדוש  בחז"ל  וכמובא  כידוע,  הנפש  את  שמעצימה  השירה  ידי  ועל 

ברוך הוא ברא את העולם כדי שישירו לפניו. 

הזדמנות לומר 'תודה'
העשבים  כל  אז  בשדה,  ומתפלל  שר  האדם  שכאשר  אומר  רביז"ל 
והצמחים שרים איתו ביחד, "ומשירת העשבים נעשה ניגון של הרועה" 
)ליקו"מ ח"ב תורה ס"ג(. בשבת זו, "שבת שירה", זה רמוז בכך שהפירות 
מונחים לפנינו ומזכירים לנו שכל הבריאה שרה לה' על כך שה' משקה 
לו,  מודים  אנו  כך  ועל  רגע.  ובכל  עת  בכל  אותנו  ומצמיח  ומגדל  אותנו 
שאומרים  כמו  הרוחנית,  צמיחתנו  את  גם  לנו  מצמיח  הוא  לזה  ומעבר 

בתפילה )בברכת יוצר( "מצמיח ישועות". 
נמצא שבשבת זו - "שבת שירה" וט"ו בשבט - זוכים להתחדשות עצומה 
ובכל החיים,  וצמיחה חדשה שתשפיע על כל מעשינו בכל השנה כולה 
ועל כן בשבת זו יש לנו הזדמנות עצומה לומר תודה, לשיר ולשבח על כל 
החסד והטוב, ועל הפירות הנפלאים ברוחניות ובגשמיות שהקדוש ברוך 
והאמיתית  השלימה  הגאולה  תבוא  זה  ובזכות  תמיד,  לנו  מצמיח  הוא 

במהרה בקרוב ממש, אמן.
"שבת שירה" שלום ומבורך!

כל אחד מכין לעצמו 
בטו' בשבט את הפירות 

המיוחדים ומשתדל לכוון 
באכילתם לשם שמים, 
לא תמיד הוא יודע למה 

לכוון אבל הוא מבין שיש 
פה משהו...

פרטי המערכת 
לפרטים ניתן לפנות:

02-6281142
148148a@gmail.com

האתר של ברסלב
www.levbreslev.co.il

הסוד הגדול בפירות ט"ו בשבט

על שפת הנחל

נחלי נצח
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י"ד שבט ה'תשע"ז

גליון מס' 515

דבר ראש הישיבה

אבותם'.  ֻאמנות  'תפסו  ופירש"י:  ה'",  אל  ישראל  בני  "ויצעקו 
שמשמעותה  'ֻאמנות'  בשם  התפילה  לכנות  מתאים  איך  לתמוה:  יש  ולכאורה 
בשעה  רק  היא  צרכיו  בקשת  שהיא  תפילה  ואילו  האדם',  של  התמידי  'עיסוקו 

שמצטרך?
שימלא  להקב"ה  תחינה  היא  בפשטות  'תפילה'  לשון  משמעות  בזה:  לבאר  ויש 
צרכי האדם. על פי זה, עיקרה של תפילה הוא לתועלת האדם, שעל ידי זה מקבל 

את כל הנצרך לו ברוחניות ובגשמיות.
אך באמת התפילה אינה רק לתועלת עצמו, אלא כמו שכתב הרמב"ם )בפתיחה 
בתפילה",  יום  בכל  ה'  את  "לעבוד  היא  דתפילה  שהמצוות־עשה  תפילה(  להל' 
שעיקרה אינה בקשת צרכיו אלא "לעבוד את ה'", שעל ידי התפילה מתקרב 
האדם ומתאחד עם הקב"ה. ולכן כינו את הצעקה להקב"ה בשם 'ֻאמנות', 
ללמדנו שאין התפילה והזעקה רק לתועלת המתפלל, שיושיעו 

 - התפילה  כי  עת,  בכל  מתפללים  ישראל  בני  אלא  מצרותיו,  הקב"ה 
ולכן  יתברך,  הבורא  עם  מתאחדים  ידה  ועל  היא,  יתברך  השם  עבודת  מעיקרי 

כי התפילה היא עיסוקם התמידי של  גבי תפילה,  'ֻאמנות'  וראוי הלשון  מתאים 
בני ישראל, ולא רק בעת צרה.                                                                )לקראת שבת(

⋅⋅⋅
כוחנו בגלות

כן  גם  וגם הגאולה שתהיה במהרה תהיה  ניכר כח ישראל,  כי בגלות  והאמת,   ...
בזכות זה שסובלין הגלות כראוי. וזה צריך כל איש לידע, כי בוודאי הקב"ה יגאל 
אותנו בקרוב, אבל אופן גוף הגאולה זה תלוי בעבודתינו בגלות, כי 'מי שטרח בערב 
שבת' כו', ובגלות היא ההכנה להגאולה. והשי"ת יזכנו לעבדו בכל כוחנו כדי שיהיה 
לימות  כו'  חוקיך  שנשמור  רצון  "יהי  שאומרים  וזה  טוב.  היותר  צד  על  הגאולה 

המשיח כו'".                                              )שפת אמת, פר' ואתחנן, תרל"ה(

'
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מים עמוקים
להכניס בלב ישראל להתחזק בתפילה תמיד

02-633-8444

טיסות לכל היעדים רק תביאו מזוודה, אנחנו נדאג לכם לכל השאר!
בעולם

אומן

קברי צדיקים באירופה
נסיעות מאורגנות
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מדור זה בחסות
חברת

"נתיבים טורס"

לצעירי הצאן להיות בעל חוב...
...
...
... 

לאמר, " ה'  את  נסותם  ועל  ישראל,  בני  ריב  על 
היש ה' בקרבנו אם אין, ויבא עמלק" - כי עמלק 
כלול מכל המידות רעות, שהם כלל כל הצינורות 
גוים  "ראשית  שכתוב  כמו  העכו"ם,  כל  של  הרעים 
והוא  הגוים,  כל  של  הרע  מכל  כלול  שהוא  עמלק", 

הראש והשורש של כולם.

ועל כן, אף על פי ששבר משה הצינור הרע של פרעה 
ומצרים, ועל ידי זה הוציא את ישראל משם בגשמיות 
ורוחניות, כי אף על פי כן עדיין התגרה בהם הבעל־

דבר שיתלוננו על משה, וכל זה נמשך מחמת שעדיין 
לא נשבר שורש וכלל של כל הצינורות רעים שלהם, 

שהיא קליפת עמלק.

כי מחמת   - וכו"  "על ריב בני ישראל  וזה שכתוב 
שניסו את ה', ולא האמינו בשלימות, שמשה יכול 
הרוח  כל  אצלו  כי  החסרונות,  כל  להם  להשלים 
אמונה  של  הפגם  שזה  ח'(,  תורה  )ליקו"מ  חיים 
עמלק",  "ויבוא  כן  על   - עמלק  מקליפת  נמשך 
וכמו  עמהם,  להלחם  בגשמיות  גם  עליהם  שבא 
שפרש רש"י: 'סמיכות פרשה זו למקרא זה, לומר: 
ואתם  צרכיהם,  לכל  ומזומן  ביניכם  אני  תמיד 
אומרים, היש ה' בקרבנו אם אין - חייכם, שהכלב 

בא ונושך אתכם' וכו'.

ועל כן בא עמלק קודם מתן תורה, כי עיקר המשכת 
עשרת  שהוא  התורה,  ידי  על  הוא  חיים  הרוח 
ועמלק  דפיקין.  מיני  יו"ד  בחינת  הדברות, 
הרוח  בחינת  דקליפה,  הרב  בחינת  שהוא 
דסט"א, והרבה להתפלל לה' יתברך אז, 

כמו שכתוב "ויהי ידיו אמונה". 

וזהו "ויהי ידיו אמונה" - ידיו הוא בחינת הרוח חיים, 
בידיים,  שעיקרם  דפיקין,  מיני  יו"ד  בחינת  שהוא 
היינו  דפיקין,  מיני  היו"ד  כל  הדופק,  כל  ששם 
כך, עד שהמשיך הרוח חיים דקדושה  כל  שהתפלל 
דקליפה,  הרב  שהוא  עמלק,  קליפת  ולשבר  להכניע 
ויחלוש יהושע את  שמתנגד אל הרב דקדושה, ואז: 
כולם,  הרגם  ולא  וכו',  גבוריו  ראשי  חתך  וכו',  עמלק 
להכניע  אפשר  אי  כי  הדיבור,  פי  על  שעשו  מכאן 
את עמלק לגמרי בפעם אחת, כי הוא בחינת הס"מ 
והבע"ד בעצמו, שאי אפשר לבטלו לגמרי, כי אם כן 
נגד  פעם  בכל  מתגבר  הוא  כן  ועל  הבחירה,  יתבטל 

ישראל.

אבל ה' יתברך מרחם על עמו, ולוחם עמו בעצמו, כמו 
מֹדר  לה' בעמלק  י־ה מלחמה  יד על כס  "כי  שכתוב 
שלם,  וכסאו  שלם  שמו  שאין  הקב"ה  נשבע   - ֹדר" 
עד שימחה זכר עמלק, זה בחינת שכביכול ה' יתברך 
בעצמו מוריד אותיות של שמו לתוך הצינורות הרעים 

של קליפת עמלק כדי להכניעו ולשברו.  

⋅⋅⋅
"ועל  לפסוק  עמלק"  "ויבוא  פרשת  שנסמך  זה 
נסותם את ה' לאמר, היש ה' בקרבנו אם אין", כי זהו 
"היש  ואמרו  ה',  את  וניסו  ישראל,  שנכשלו  בעצמו 
המן  מקליפת  נמשך  בעצמו  זהו   - וכו'  בקרבנו"  ה' 
וילחם עם ישראל",  "ויבא עמלק  זה  ידי  ועל  עמלק, 
לב  מחליש  עמלק  קליפת  כי  היינו  בגשמיות,  גם 
האדם בעת הצרה ח"ו, עד שרוצה להכניס בו שכחה, 

ה'  עמו  עשה  שכבר  והישועות  הטובות  כל  שישכח 
יתברך, כמו שהיה אז, שזה סמוך הוציאם ממצרים 
ונתן  הים,  את  להם  וקרע  כאלה,  נוראות  באותות 
ואחר־כך  וכו',  המן  להם  והוריד  ממונם,  את  להם 
כשלא היה להם מים, החליש דעתם כל כך, עד שטעו 

ונסתפקו ואמרו "היש ה' בקרבנו אם אין".
והסט"א  הקליפה  כח  היכן  עד  והבט  והבן  ראה 
מגיע, וכל זה מעשה קליפת עמלק שהוא כלול מכל 
עד  כך,  כל  הלב  לעקם  שיכול  והסט"א,  הקליפות 
שיכול לבוא לטעות כזה, אם אין משתדלין להתגבר 

כנגדו בכח הצדיקים האמיתיים.

וזה לשון רש"י: 'סמך פרשה זו למקרא זה לומר תמיד 
אני ביניכם, ומזומן לכל צרכיכם, ואתם אומרים היש 
ה' בקרבינו אם אין, חייכם שהכלב בא ונושך אתכם 
וכו', משל לאדם שהרכיב בנו על כתפו' וכו', היינו שה' 
יתברך עושה עמנו נסים כאלה, בכלל ובפרט, בכל יום 
יום עמנו  "על נסיך שבכל  וכמו שאנו אומרים:  ויום, 
ועל נפלאותיך" וכו', והסט"א, בחינת קליפת עמלק, 
הדעת  וחלישות  כפירות  בלב  מכניס  בתחבולתיו 
עד שמסופק, אם יש ה' בקרבנו אם אין. ואז "ויבוא 

עמלק" עליהם וילחם עמהם גם בגשמיות.

ועל כן עיקר מלחמתו של משה רבינו עמו היה על ידי 
תפילה, כי עיקר הכנעתו על ידי משה, שהוא משיח, 
בחינת צדיקי הדור, שהם מתגברים כנגדו בתפילה, 
ומכניסים בלב ישראל להתחזק בתפילה תמיד, ולא 

ישמעו להסתתו והטעותיו ח"ו.          

)ליקו"ה, הל' שליח לגבות חוב ג, ו; והל' נחלות ד, יב(



עניים  בו  וסועדים  תמחוי"  "בית  לו  שיש  ראובן  ב':  שאלה 
בחינם באופן קבוע, אולם כשבאים אצלו אנשים זרים לאכול, 
מבקש מהם תשלום סמלי, ובאחד הימים נכנס שמעון לבית 
ואוכל  יושב  ובעודו  בחינם,  ניתנת  שהארוחה  וחשב  התבשיל 
ראהו ראובן ולא אמר לו דבר, אחר שגמר לאכול, תובע ממנו 

ראובן תשלום על הארוחה עם מי הדין. 

הוא  והטעם  הארוחה,  על  לשלם  חייב  אינו  שמעון  תשובה: 
משום שראובן היה צריך לומר לו לפני שיאכל שהארוחה היא 
וכגון שתלוי  יכול לדעת מכך  בתשלום. אולם אם היה שמעון 

מודעה שהארוחה בתשלום חייב לשלם.

איתא,  ב'(  סי'  קנ"ג  )סימן  חו"מ  בשו"ע  ונימוקים:  מקורות 
הוציא את הזיז ולא מיחה בו בעל החצר לאלתר הרי זה החזיק 
בעל הזיז. והקשה בנתיבות המשפט שם )ס"ק ג'( וזת"ד, דאף 
דאמרינן שהתרצה בהעמדת התשמישים, מ"מ הא אפי' אמר 
לחברו בפירוש שיכול לסמוך אצלו תשמישים אלו, יכול אח"כ 
לתבוע ממנו דמים ע"ז, כמו האומר לחברו דור בחצרי או אכול 
עמי שחייב לשלם, )כמבואר בסימן רמ"ו סי' י"ז ובסימן שס"ג 
סי' י'( וה"נ בזה אף שגילה דעתו בשתיקתו שמרשהו לקבוע 
תשמישים, מ"מ יצטרך לשלם לו שוויו, ותירץ הנתיה"מ דיש 
חילוק בין אם המהנה פתח מתחילה ואמר לחברו שיהנה ממנו, 
דבזה אמרינן שכונתו על דעת תשלום, משא"כ הכא שהמחזיק 
רק  היתה  שדעתו  דמוכח  אומדנא  הוי  והשתמש  בא  בעצמו 
כוונת  ע"פ  שהסכמתו  והסכים, אמרינן  וכיוון ששתק  בחינם, 
המחזיק, דהיינו בחינם. זולת בדבר העומד למכירה דאז תלינן 
פתח  שהמקבל  אף  ובזה  לתשלומים,  היה  הנותן  דעת  שגם 
ע"ד  היתה  הבעלים  שתיקת  וגם  לתשלומים,  הייתה  כוונתו 

שישלם לו עכ"ד. ודון מינה לנידון דנן ודו"ק.

להוציא מרפסת  ראובן שנתן רשות לשמעון שכנו  ב':  שאלה 
לתוך חצרו, ולא חשב בתחילה לבקש ממנו תמורה ע"כ, ולאחר 
ששמעון הוציא את המרפסת נמלך ראובן בדעתו ודורש ממנו 

תשלום הדין עם מי.

תשובה: ראובן אינו יכול לדרוש תשלום ע"כ, אולם אם חשב 
ע"כ,  לו  מחל  אם  להסתפק  ויש  תבעו  ולא  מתחילה  לתובעו 
וגם אם האמת שמחל  יכול ראובן לתבוע את התשלום,  מ"מ 

לו, הדין הוא שדברים שבלב אינם דברים ולא הוי מחילה.

כל  במשנה,  איתא  ע"א  ק"ד  דף  בכתובות  ונימוקים:  מקורות 
זמן שהיא בבית בעלה גובה כתובתה עד עשרים וחמש שנים 
כתובתה  על  שמחלה  משום  הוא  לך  שהטעם  מבואר  ובגמ' 
ומכאן מוכיח המהרש"ל )בביאורו לסמ"ע עשין מ"ח( שמחילה 
הוי  ואעפ"כ  כלום  אמרה  לא  אלמנה  שהרי  מחילה  הוי  בלב 
מחילה ועיין בקצוה"ח )סי' י"ב ס"ק י"ד( שתמה על המהרש"ל 
ולכן מסיק  דלא מצינו בשום מקום דמחשבה מועילה לקנין, 
דברי המהרי"ט )חו"מ ח"ב סי' מ"ה( דלא מהני מחשבה בכל 
הדברים, וכן במחילה משום שדברים שבלב אינם דברים, ומה 
משום  זהו  כמחילה,  שתיקתה  שמפרשים  מצינו  שבאלמנה 
דמוכח  אומדנא  הוי  אדם  לכל  ניכרת  שבמחשבתו  דבמקום 
נראה  וכן  בלב.  מחילה  מועילה  ולכן  מחילה,  שהיתה  לכו"ע 
לחברו  מחל  וז"ל  ב'(  הלכה  פ"ג  ומתנה  )זכיה  הרמב"ם  דעת 
וכ"כ ב"משנת  וכ"ו, הרי זה מתנה בדברים.  לו עליו  חוב שיש 
ולא  ב"דברים"  היא  שהמחילה  הר"ם  בדברי  לדייק  אליהו" 
בשער  ועיין  רמ"א(.  סי'  )חו"מ  בשו"ע  פסק  וכך  בלב.  מועיל 
המשפט )סי' צ"ח ס"ק א'( שכתב שדין זה תלוי במח' הרשב"א 
מחילה  הוי  בלב  מחילה  דברים  האם  ע"א(  נ'  )קידושין  והר"ן 
כ'(  )דיני דיינים סי'  ועיין באמרי בינה  כשאינו סותר לדיבורו, 
שכתב לתלות דין זה האם מחילה הוא הוי קנין שמקנה לו או 

הסתלקות ואכמ"ל

הריקוד שגרם לנחת רוח
חוות דעתסיפור השבוע

הנושא: הנהנה מממון חברו: )ב'( שם ש  הבעל  תלמידי  ישבו  אחת,  בת 
בשמחה  והבחינו  במחיצתו,  טוב 

עילאית האופפת את רבם.
"לא דבר רגיל הוא זה", לחש ר' זאב קיצעס, תלמידו 
של הבעל שם טוב הקדוש, לבני החבריה היושבים 
מוקסמים  ברבם,  התלמידים  מביטים  לידו. 
עינו של הבעל שם טוב מביטות  ממראהו הנאדר. 
יהלומים.  כשני  וזורחות  מאירות  והן  מעלה  כלפי 
מסמן  טוב  שם  והבעל  נפתחו  השמחה  מעיינות 
וחדוה  התלהבות  מתוך  השבת  בזמירות  להמשיך 

עילאית.
והניגונים  הקצב,  במלוא  החסידים  מזמרים 
חוזים  רעהו.  את  איש  וסוחפים  מתמשכים 
הדין  מעלמא  שלא  ששמחה  ברבם  התלמידים 
פורצת  גיל.  רגשי  מתמלא  ולבם  אותו,  אופפת 
הרינה גבולות של מקום וזמן. נותנים התלמידים יד 

אל יד, מטים כתף לכתף, ויוצאים בריקוד נלהב...
לאלכסי  טוב  שם  הבעל  מורה  השבת,  צאת  עם 
תלמידו  אליו  מתלוה  במסעו  לדרך.  לצאת  העגלון 

ר' זאב קיצעס.
מרחקים  וגמאו  הסוסים  דהרו  הלילה  אותו  כל 
קצף  נחיריהם  כשהעלו  החסונות.  ברגליהם 
ורגליהם אבק דרכים, נעצרה העגלה מעצמה בכיכר 

העיר.
"כאן קוז'ניץ" העיר הבעל שם טוב. ירדו הבעש"ט 

ותלמידו מן העגלה, ופנו לבית הכנסת.
ר'  גר  היכן  אתם  היודעים  שבתאי,  ר'  "מיהו 

שבתאי?" שואל ר' זאב בפקודת רבו.
"ר' שבתאי?" מקמט אברך צעיר את מצחו.
"לא מכיר אדם כזה בעיר", עונה אדם אחר.

לא התייאש ר' זאב, ופנה לשאול תושבים נוספים.
"ר' שבתאי?" תמהים הכל.

"שפסל!" מריעים פתאום בתרועת נצחון. "שפסל, 
יהודים של צורה,  ובור הוא. מה לכם,  יהודי פשוט 

וליהודי כורך ספרים זה?"
"אפילו את תוכן הספרים שכורך אינו יודע לקרוא, 

שפסל הבור", לעגו לו קבוצת צעירים.
לכיוון  ותלמידו  הבעש"ט  פסעו  מדודים  בצעדים 
מבני  רבים  השתרכו  מאחריהם  שפסל.  של  ביתו 
הזרים  באורחים  סקרניות  עיניים  שנעצו  העיר 

המבקשים לפגוש את שפסל.
"מחכים לך, שפסל, מחפשים את ר' שבתאי", קרא 

אי מי.
לרווחה.  דלתו  את  שפסל  פותח  רוח  ושפל  כפוף 
בעיניים נבהלות סוקר הוא את פניו המאירות של 

הבעש"ט ואת תלמידו.
"דבר לי אליך, ר' שבתאי", פונה אליו הבעל שם טוב 
בבת צחוק נלבבת, המשככת את חרדו של שפסל.

זכיתי  במה  קורתי,  בצל  בואכם  ברוך  רבי,  "הכנס, 
באורחים שכאלו?" מתרגל שפסל.

"אמור לי, ר' שבתאי, מה עשית בשבת שעברה?" 
נועץ הבעל שם טוב עיניים חודרות ביהודי הפשוט, 
רקדת  מדוע  אמור,  שבתאי,  ר'  דבר,  תסתיר  "אל 
בקול  הבעש"ט  שואל  זו?"  בשבת  פעמים  שלוש 

תקיף.
"את כל האמת אספר, אך אינני מבין מדוע בשביל 
לכאן", אמר  לבוא  זה מטריח הרבי את עצמו  דבר 
פשוט  יהודי  "ובכן:  מספר:  והתחיל  שבתאי  ר' 
הנני, מעודי לא ידעתי ללמוד, ורך כורך ספרים אני 
במקצועי, ממנו מתפרנסים אנו בדוחק רב. השבוע 
האחרון היה שבוע דל במלאכה עבורי. התבטלתי 
לא  אף  השתכרתי  ולא  הימים,  כל  ממלאכה 

פרוטה אחת..."

"כשהגיע יום שישי, נוכחתי לראות כי אין בידו ולו 
מטבע אחת, בשביל לקנות צרכי שבת. התעצבתי 
"ורוחי  מושפלות,  בפנים  שפסל  ממשיך  מאוד", 
את  לענג  אני  משתדל  תמיד  מאוד.  עלי  נעגמה 
גם,  מה  מאומה.  לקנות  בידי  אין  והנה  השבת, 
שנדרתי נדר שלא להזדקק למתנת בשר ודם, כך 

שהייתי מנוע מלבקש צדקה ואפילו הלוואה."
הכנסת,  לבית  הלכתי  שבת  לקראת  שישי  "ביום 
אמרתי שיר השירים בניגון ובהטעמה. לא היתה 
לי הזכות לטרוח בהכנת צרכי השבת... בין כה וכה, 

נכנסה שבת והתפללנו ערבית של שבת."
ללבי.  דרך  מפלס  הדכדוך  החל  התפילה,  "בסיום 
זוגתי העצובה  איככה אגיע כך לביתי ואצער את 
והתקרבתי  הלכתי  לעצמי.  חשבתי  ממילא? 
שתי  המשתאות  לעיני  נגלו  ולתדהמתי  הביתה, 
הכסת.  פמוטי  משני  הבוגעות  אור  של  אלומות 
צער  מרוב  שמא  חשבתי  כי  לבי,  אל  התעצבתי 

הפרה זוגתי את הנדר, ונטלה מעות בהלוואה."
"ועטיתי  שפסל,  סיפר  כוחי",  בכל  "התאפקתי 
לפני  נגלה  הביתה,  כשנכנסתי  רחב.  חיוך  פני  על 
היו  ריחניות  חלות  שתי  טעם.  בטוב  ערוך  שולחן 
מכוסות במפה, ומן הקיטון עלו אדים של תבשילי 
שבת משובחים. זימרתי 'שלום עליכם' וקידשתי 

על היין".
זוגתי  לי  סיפרה  ידיים  ונטילת  הקידוש  "לאחר 
בהתרגשות, כי במאמציה למצוא בבית חפץ בעל 
שהיו  ישנים  כסף  בכפתורי  נתקלה  כלשהו  ערך 
היא,  מיהרה  לובשת.  אינה  שכבר  לבגד  תפורים 
שקיבלה  ובכסף  הכפתורים,  את  למכור  איפוא, 

עבורם קנתה צרכי שבת ביד רחבה".
שפסל  המשיך  לבי"  את  מילאה  עצומה  "שמחה 
לספר בביישנות, "עד שיצאתי בריקוד של הודיה 
על כך שזיכני ה' באשת חיל, המוכנה למסור את 

כל ממונה על השבת!"
נלהב?", חקר  יצאת שוב בריקוד  "ולמה אחר כך 

הבעל שם טוב.
חששתי  לאורה.  מאפלה  עלי  נהפכה  זו  "שבת 
שתהא לי שבת קודרת והנה - נגלה לפני שולחן 
עמוס בכל טוב על ידי מציאה מן השמים. ובפעם 
"חשתי  בהתלהבות  שפסל  אמר  השלישית", 
שלבי מלא שמחה ועונג שזכינו ביום מיוחד כזה. 
יום שבת קודש. רגלי נשאו אותי מעצמן. פיזזתי 
ורקדתי לכבוד השבת עצמה!", קרא שפסל בקול 

חזק.
"דע לך, ר' שבתאי, הריקודים שלך עשו נחת רוח 
עצומה בשמים, מקנא אני בך על הזכות הגדולה 
בעיניים  טוב  שם  הבעל  אמר  בחלקך",  שנפלה 
ברכה  עליך  ימשוך  כזה  ריקוד  "כל  בורקות, 
והצלחה. שמע גם אתה ר' זאב, את הסוד הגדול", 

הנמיך הבעש"ט את קולו.
ללחישתו  להקשיב  התקרבו  שבתאי  ור'  זאב  ר' 
הראשון  הריקוד  "בזכות  הבעש"ט:  של  הנרגשת 
הריקוד  ארוכים.  לחיים  וזוגתו  שבתאי  ר'  יזכו   -
השני - שידד מערכות הטבע, ור' שבתאי ורעייתו 
יזכו בבן זכר, למרות שנגזר עליהם להיות חשוכי 
בנים. ובזכות הריקוד השלישי, יזכו שבנם זה יאיר 
בכל העולמות! ובשכר בשורה זו, מבקש אני מכם 
סיים  ישראל".   - כשמי  הילד  שם  את  תקראו  כי 

הבעש"ט את דבריו, ופנה לעזוב את קוז'ניץ.

לא ארכו הימים, ולתקופת השנה חבקו ר' שבתאי 
 - הבעט"ש  בשם  קראו  אותו  זכר,  בן  ורעייתו 
קדושתו  חכמתו,  גדלו  ועמו  הילד,  גדל  ישראל. 
וצדקתו, עד כי נודע בשם רבי ישראל הופשטיין, 
המגיד מקוז'ניץ )נלב"ע י"ד תשרי תקע"ה( זיע"א.

 מלונית
״בית הארחה לנדאו-הבית שלנו באומן״

רחוב פושקינה 19 אומן. טלפון להודעות 972-528541090 
+380986141122 | +380930873050 

טלפון בישראל 050-4141497  050-4144210

מאת הרה"ג ר' בצלאל נהרי שליט"א  
חבר הבד"ץ "חושן - משפט" עיה"ת אלעד

נערך ע"י הבה"ח דניאל ראובן נ"י 



מאת: א. צמחשיחת חבריםבזמן הזה

הדרכה וזהירות באכילת הפירות

השנה פ ראש  בשבט,  ט“ו  ביום  ירות 
לאכול  נוהגים  רבים  לאילנות, 
מפירות שבעת המינים שנשתבחה 
בהם ארץ ישראל. רבינו האריז“ל גילה את 
להשפעת  גם  המסוגל  היום,  קדושת  סוד 
יום  שמים,  וליראת  לגאולה  רחמים, 

שבכוחו להשפיע ברכה לכל ימות השנה. 

מחלוצי תחום בדיקת המזון 
על  בו  להתפלל  מסוגל  זה  שיום  ידוע  גם 
למצוות  לו  שיזדמן  ומהודר  כשר  אתרוג 
הבעל“ט.  בסוכות  המינים  ארבעת  נענוע 
הגדולות  הסגולות  שמלבד  לדעת  ”חשוב 
שבאכילת הפירות, טמון גם מכשול גדול“, 
אומר הרה“ג ר‘ משה ויא שליט“א, מומחה 
ההלכה,  להנחלת  המכון  ויו“ר  לכשרות 
מחרקים,  המזון  בדיקת  תחום  מחלוצי 
המזון  ”בדיקת  הספרים  סדרת  ומחבר 

כהלכה“. 
תש“ד,  בשנת  בברזיל  נולד  ויא  משה  ר‘ 
למד  בתחילה  לארץ.  עלה  צעיר  ובגיל 
נישואיו  לאחר  בנתיבות.  הנגב  בישיבת 
ולמד  בנתיבות  שנים  מספר  עוד  התגורר 
להתגורר  עבר  מכן  לאחר  אברכים.  בכולל 
בישיבת  כאברך  למד  שם  בירושלים, 
של  בכולל  ללמוד  עבר  זמן  כעבור  מיר. 
בהתיישבות  להלכה  הגבוה  המדרש  בית 
בישיבות  לימודיו  בתקופת  החקלאית. 
החל לעסוק בנושא כשרות המזון, בעיקר 
בפירות  והתולעים  החרקים  בתחום 
וירקות, והגביר רבות את המודעות לנושא 
בקרב הציבור הרחב, כשהחל במתן סדרות 
שקופיות,  בליווי  ושיעורים,  הרצאות 
לאברכים ולקבוצות. סיכומי שיעוריו הועלו 
על הכתב והופצו ברבים, ולימים שימשו לו 
”בדיקת  כבסיס לסדרת ספריו המבורכים 

המזון כהלכה“. 
בבירור  משה  ר‘  עסק  שנים  מספר  במשך 
הבולטים,  הפוסקים  אצל  ההלכות  פרטי 
ובראשם הרה“ג ר‘ שלמה זלמן אוירבך זצ“ל 
והרה“ג ר‘ יוסף שלום אלישיב זצ“ל. סדרת 
כוללת  בהלכה“  המזון  ”כשרות  הספרים 
ובדיקת  תולעים  הלכות  כרכים:  שלושה 
הדגים;  וכשרות  פירות  בדיקת  ירקות; 
בדיקת מזון יבש. בספר משולבות תמונות 
רבות, והוא תורגם לאנגלית. כמו כן הוציא 
הרב ויא את החוברת ”קיצור בדיקת המזון 
ספרדית  לצרפתית,  שתורגמה  כהלכה“, 

ופורטוגזית ועוד.
 הוא מייעץ לחברות ולגופים שונים 

בתחום כשרות המזון ועוסק במתן כשרות 
על מוצרי ירקות ללא חרקים. יברך ה‘ חילו 
דוגמאות  נביא כאן מעט  ירצה.  ידיו  ופועל 
ומושגים על אופן בדיקת הפירות: למשל, 
התאנים מלאים בתולעים וקשה לזהותם; 
ופעמים  האור,  כנגר  לבדוק  יש  תמרים 
מומלץ  יבשים  בפירות  נגועים;  הם  רבות 
מבחוץ;  זבובונים  נדבקו  שלא  לבדוק 
ליד  להסתכל  מומלץ  מיובשים  בשזיפים 
הגרעין, וכן בדובדבנים; בתקופה האחרונה 
הזיתים  את  ואף  נגועים,  רימונים  נמצאו 
פיצוחים  אכילתם;  לפני  לבדוק  כדאי 
או  רב  זמן  ומיני קליות, במיוחד אם עמדו 
להיות  יכולים  ולח,  חם  במקום  שאוחסנו 
נגועים, ובעיקר בגרעיני חמניה)!(, במיוחד 
מלך  באגוזי  גם  קלופים;  הנמכרים  באלו 
אגוזי  לעומת  תולעים,  הימצאות  תיתכן 
אבטיח  גרעיני  גם  נקיים;  היחסית  הפקאן 
ודלעת, שבדרך כלל נקיים, יש לבדוק, אם 
אוחסנו בתנאים לא נאותים. לבדיקה כנגד 
האור מחזיקים את הפרי הנבדק מול החלון 
השמש  מול  )לא  היום  לאור  במרפסת,  או 
ממש(, או מעל שולחן־אור, או מול מנורה 
טובה )לא מסנוורת מדי, ולא רחוקה מדי(. 

שנזכה לאכילה בכשרות ובקדושה 
לבדקם  משה  ר‘  ממליץ  קטניות,  לגבי 
נגועים  כבר בחנות, בכדי לראות אם אינם 
שעועית  כמו  קטניות  גרוע.  אחסון  מחמת 
להמצא  יכולים  התולעים  בהם  וחומוס, 
רותחים  במים  לשים  יש  הקליפה,  תחת 
בכמות פי 2־3, לכבות את האש, ולהשרות 
שאפשר  )או  כשעתיים  עוד  מכוסה  בסיר 
 8 למשך  קרים  במים  אותם  להשרות 
ובוררים.  בודקים  מכן  ולאחר  שעות(, 
במאכלות  לעולם  ניכשל  שלא  רצון  יהי 
אסורות חס ושלום, ונזכה לאכילה בכשרות 

ובקדושה הראויה, אמן ואמן.

בדיקת המזון כהלכה: הרב ויא שליט”א בהסבר על פירות 

להצלחת הרב אליעזר בן עטיא שליט”א

טל משה בן בת שבע ואדל בת דבורה ציפורה רחמים לכל הישועות

רח‘ מלכי ישראל 16 ירושלים | מוקד אירופנים:  02-800-80-80

מגוון קבוצות 
חורף לאומן  

במחירים 
המשתלמים 

   אירופניםביותר
שירות אירופאי בכל העולם EUROPNIM

לטוס לכל מקום בעולם
בסטנדרט שירות אירופאי

בס“ד

“לא ימיש עמוד הענן יומם, ועמוד האש לילה לפני העם” - נראה לי על דרך זה, 
כי ידוע שיש באדם שני בחינות שהיצר הרע רוצה לתפשו בהם.

בחינה אחת הוא, שיש לפעמים שהוא מטיל את האדם למרה שחורה ולעצבות, 
ומחמת  בוראו,  בעבודת  כלום  עדיין  עשה  שלא  רשע,  שהוא  לאדם  לו  ואומר 
העצבות ומרה שחורה הוא בא לידי עצלות ואינו יכול לעשות שום מצוה ואינו 
יכול להתפלל ולא ללמוד. וכשהיצר הרע בא אצלו בבחינת זאת, אזי צריך להציל 
זה, היינו שיחשוב בעצמו שזה שקר הוא מה שהיצר הרע  ידי  עצמו ממנו על 
אלא  רשע  אני  אין  אדרבה,  מצוה,  שום  עדיין  עשה  ולא  רשע  שהוא  לו  אומר 
עשיתי כמה מצוות ולמדתי תורה הרבה, ואני חשוב אצל השי”ת, ואין אני נפסק 
ח”ו לגמרי מהשי”ת, אלא אני מקושר בהש”י, ויתחזק עצמו לעבודת בוראו ולא 

ישגיח כלל על היצר הרע כלום - זהו בחינה אחת.
ובחינה שניה הוא כן: שלפעמים היצר הרע עושה לו גדלות ואומר לו שהוא איש 
תם וישר שעשה מצוות הרבה ולמד תורה הרבה, ולפעמים בשעת עשיית מצוה 
עושה לו איזה פניה ורוצה להפסיק לו הן המצוה בשעת מעשה או משה שעשה 
כבר, ובבחינה זאת צריך להשפיל את עצמו, ויחשוב שהוא עדיין לא עשה שום 

מצוה כתיקונה - ביראה ואהבה הצריכה לאותה מצוה.
בעצמו  גדול  שיהא  לפעמים  באדם,  להיות  צריכים  בחינות  ב’  שאותן  נמצא 

ולפעמים יהא חשוב בעצמו כלא ממש. וזהו בחינת “עמוד אש” ו”עמוד ענן”.
וזה כוונת הכתוב: “לא ימיש” - לשון ציווי, שלא ימיש ממנו, אלא יהא בתמידות 
 - יומם”   - הענן  “עמוד  הנ”ל:  מהבחינות  בחינה  איזה  לו  לכשיצטרך  באדם 
בבהירות,  דהיינו  ‘יומם’,  בבחינת  שהוא  לו  מראה  הרע  כשהיצר  בזה,  הכוונה 
שיסתכל   - החשכיות  דהיינו  נגדו,  ענן  עמוד  להעמיד  צריך  אז  הגדלות,  היינו 
 - אש  “ועמוד  ממש.  כֹלא  בעצמו  ויהא  כנ”ל,  כתיקונה  מצוה  שום  עשה  שלא 
לילה” - היינו כשמטיל אותו לבחינת ‘לילה’, היינו המרה שחורה כנ”ל, אז צריך 
זה, כי זה דרך גדול  והבן  נגדו את עמוד האש, דהיינו הבהירות כנ”ל.  להעמיד 

בעבודת השם יתברך, ודוק.                                     
מאת  אגדות,  חידושי  וליקוטי  אבות  פרקי  ותהלים,  נ”ך  התורה,  על  החכמה”  )“מעיין 
הרה”ק רבי אשר צבי המגיד מאוסטרהא, מגדולי תלמידי המגיד ממזריטש. כיהן כמגיד 
האדמו”רים.  מגדולי  כאחד  ונודע  בקוריץ,  כרב  כיהן  האחרונות  ובשנותיו  באוסטרהא, 
הסכמותיו מופיעות על ספרי חסידות וקבלה רבים, משנות התק”מ־תק”נ, זיע”א. מהדורה 
ראשונה של ספרו נדפסה בקוריץ בחנוכה תקע”ז, שבועות ספורים לפני פטירתו, בט”ז 
אלקי...  איש  המקובל  “הרב...  בהסכמתו:  כתב  מאפטא  ישראל”  ה”אוהב  תקע”ז.  שבט 

בוצינא קדישא... הרב החסיד המפורסם... כי ידוע שכל דבריו נאמרו ברוח הקודש”(.

ענוה והתנשאות - כל דבר בעתו

054.844.1858 | tate.odel@gmail.com

צילוםטאטע
סטודיו לעיצוב גרפי

מתנות ומזכרות

בס"ד
בר"ה

אלף עלונים נוספים
מבצע

השבוע זכו בזכות הפצה של עוד אלף עלונים 
להצלחת משפחת שילר
להצלחת משפחת שרון
להצלחת משפחת אוקן
להצלחת משפחת שיין

לעילוי נשמת אריאלה בת שרה מזל כ"ה שבט
צלצלו 054-8475902

ותתפסו זכות זו לשבוע הבא

דימונה
יום שני י"ז שבט בשעה 20:00 בבית ספר אפלמן

ראש העין
יום שלישי י"ח שבט בשעה 20:30 ברח' אבן עזרא 16

חומש
ביום חמישי כ' שבט בשעה 19:00

מפי הרה"ח רבי שמואל שטרן שליט"א

לפרטים נוספים ולקביעת שיעורים: 
052-7679638

בעזרת ה' בשבוע הקרוב יתקימו שיעורים בניגון


