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ם ישראל לארץ ישראל דרך ה לא הכניס את ע"מדוע הקבהטעם לנו  מבארתהקדושה  תורתנו

ואם מנסים לבאר את פשט הדברים שדרך ארץ ! "כי קרוב הוא" ,"קרוב"בגלל שזה  יםארץ פלשת
, מה הבעיה שיכנסו בדרך זו, אם כן אז, ים היא הדרך הקצרה ביותר להגיע לארץ ישראלפלשת

, "כי אמר אלוקים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה"ואם נקשה על המשך הפסוק 
ואם נקשה שאולי , "ילחם ואתם תחרישון' ה"הרי , נגד מצרים" נלחם"עדיין יקשה וכי עם ישראל 

אנשים וצא הלחם בחר לנו "הרי גם בעמלק מצווה משה את יהושע , הזכות לא תעמוד להם
יתברך ' וה, מדוע שעם ישראל לא יכנס לארץ ישראל, חוזרת הקושיא למקומה, ואם כן"! בעמלק

 . 'לדוגמא נקבל אותה בהר המוריה וכו, יבחר לנו יום אחד שבו נקבל את התורה
 

זה פונה , ה אם אני מכניסם לארץ מיד"אמר הקב" :במדרש ל"דברי חז לתרוץ זה ניתן להסביר את 
הריני מוליכם במדבר ארבעים שנה עד שתהא  -? !רמו וזה פונה לפרדסו ותורה מה תהא עליהלכ

 ."התורה נבללת בגופם ואני מכניסם לארץ
 

למרות חטאם , תגרום שאש התורה תכנס היטב לבני ישראל מטרת ההליכה במדברש הכוונה
יום יום מפי משה שנה יזכו ללמוד תורה  04היא היא המטרה לגרום שבמשך , בחטא המרגלים

ננסה ? "נבללת" הסבר ללשוןמהו ה, "נבללת בגופם"ולשון המדרש , רהאשר מקבלה מהגבו
לאף אחד לא צריך להזכיר שהוא צריך לאכול או , שהגוף דורש מזוןד בהמשלה כמו "להסביר בס

. למזון רוחניהוא גם יש בו מותר מן הבהמה זקוק  ,האדם שנברא בצלם ומבחינה רוחנית. לשתות
ביחס לעתיד מצאנו . לצערינו זה חסר לנו, והיה זה טבעי אילו היה האדם מרגיש רעב למזון רוחני

" 'לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמוע את דברי ה ,והשלחתי רעב בארץ: "בדברי הנביא
שהרעב לתורה יהא טבעי כמו הרעב  -" שתהא התורה נבללת"חכמים  תכוונזהו אולי (. 'עמוס ח)

ה את צרכינו במדבר ארבעים שנה בלחם מן השמים "ואולי משום כך כלל הקב. ון גופנילמז
ודבר זה יכול להיעשות  רק כשמשה נמצא על , ילהחדיר בנו את הרעב למזון רוחנ, שנבלל בגוף

ואף אם , ואילו היו ישראל נכנסים לארץ ישראל, "דור דעה"ידם ולכן עם ישראל במדבר נקראו 
הרי אחד נמצא בצפון ! ?כיצד ניתן בדיוק ניתן ללמד את עם ישראל תורה, משה גם היה נכנס

כי "לכן התורה חסה על ישראל באומרה ', ממי יקבלו מוסר וכו, מי ילך ללמוד תורה, ואחד בדרום
, "דרך המדבר ים סוף"עם עולם לא הופך להיות מציאות שכזו אלא באמצעות העמל , "קרוב הוא

בשביל הגאולה צריכים אנו לטיהור והזמן את שלו עושה , העולמית בגאולה' ואף גם בעזרת ה
 .בעבורנו

  

 עבד לווה לאיש מלווה
לא פעם ולא . ל"מצב כספי דחוק היה דבר שבשגרה אצל הצדיק רבי אריה לוין זצ

אריה ללוות ' אולם באופן עקבי נמנע ר. פעמיים לא היה ברשותו ממון כדי מחייתו
ולא רצה להזדקק לחסדם , "ה לאיש מלווהעבד לוו: "שהרי ידוע הפסוק, כספים

 . של בני אדם
נאלץ לחרוג , והיה חייב סכום כסף בדחיפות, אולם יום אחד כשהגיעו מים עד נפש

בידיעה כי בערב עתיד הוא לקבל את , ממנהגו ולפנות לחנווני בשוק מחנה יהודה
 .הוא להתחייב לחנווני כי עוד באותו היום יחזיר את חובו לוכך יכו, משכורתו

לעת . ככל שנקפו השעות השלג הלך ונערם במהירות, אותו היום יום מושלג היה
ישב עם רעייתו והתלבטו האם יהיה זה נורא , אריה' כשהכסף היה בידו של ר, ערב

' ור, רמפני שביתו של החנווני היה מרוחק ביות, לדחות את השבת הכסף למחר
או לחילופין להתקרר ולחלות , אריה שכבר לא היה צעיר היה עלול למעוד בשלג

 ! את ההבטחה יש לקיים, אולם החלטתם הייתה מהירה. מהקור העז
אולם הוא בעקשנות נאבק ברוחות המצליפות , אריה שעה ארוכה' הדרך נמשכה לר

מבעד לדלת את כשהגיע לביתו של החנווני שמע . ובשלג הכבד שהצר את צעדיו
מי ערב ! ?כיצד זה העזת להלוות לו סכום כה גבוה: "אשתו מרימה את קולה כנגדו

וקולו של החנווני נשמע מתגונן !" ?ואם לא יחזיר מה נעשה! ?לך כי אכן יחזיר לך
ברור לי כי , אריה שאם אמר כי יחזיר את הכסף היום' סומך אני על ר: "כנגדה

, אריה ששמח כי אכן עמד בדיבורו' ר". זיר את הכסףועוד היום יח, יעמוד בדיבורו
בשביל ההלוואה , אריה' ר: "אמרה, בעלת הבית שפתחה את הדלת. נקש על הדלת

להמתין עם הכסף עד  ווכי לא יכולנ? הייתה צריך לצעוד במזג אויר קשה כזה
 "...?למחר

 

 ו בשבט"רעיון לט
השבח והאמונה בבורא   את  לסוגיהן בעת אמירת הברכות על הפירות  לחזק  בשבט יש' בטו

 ". מי ברא כל אלה ראו" בחינתעולם ב
ה נוהגים לומר את הפיוט  "דהרי בר. שמעתי רעיון יפה בשם ידידי הרב שמעון ליפשיץ מחיפה

כידוע על  ,"מלכותך  א"תנש  ובו"  :ושם נאמר, (ד"לרבי אמנון ממגנצא הי) "ונתנה תוקף"

 ,שרי'ת ,לול'א ,יסן'נ: אש שנים שהם בחודשיםארבעה רם שקיימי ,ה"במסכת רפי המשנה 

האלו המוזכרים  השנים  אש השנהר  לרמז שבעת ,א"תנשאשי תיבות ר  שהם-בט'ש

 . ןוהב ,כל הבריאה  על ,ת"ממליכים את השי  אנו בעצם ,במשנה

לבקש  האתרוג שיש אילן  המרמז על ,לשון יחיד" לאילן"ה "ענין ר  בר דייקו בספריםכ ,כמו כן
 כל ,בענין חיזוק בעבודת השם  אבל ,עדיף  כח רבים  מרמז שאומנם וכן זה .ל"ולהתפלל כנ

 ,מעשיו י"זכות ע  לכף  כל העולם כולו  והוא מכריע ,יחיד" אילן"שהוא   יהודי צריך לדעת
עצמו  תומך בפני  ולכל אחד שמים ,בפני עצמו  גודל  וכל עץ ,עצים  ששותלים  כמו  בדיוק
 וכך כל ,אבל גדילתם היא כל אחד בפני עצמו ,למרות שיש הרבה עצים בשדה ,ל ישרשיגד

 .לדעת  יהודי צריך

 

 .אמן..." מתוקים  פירותיך אילן במה אברכך אילן" רא שיקויים בנו מאמר הגמ יהי רצון
 

 אוהבי רבנן ותלמידהון, רב פעלים לתורה ולתעודה, ת להצלחת ידידינו היקרים"ד
 העורך, ם שם שיזכו לכל משאלות לבם לטובה ולברכההחפצים בעילו

 

 ר לשבתסיפו -קומי אורי

 עטרת פז
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גים להרבות באכילת נוה (רביעי בערב)השבוע ביום חמישי שיחול , ו בשבט"בליל ט
 .את סדר הברכות הנכון ר'ת האומ'בקצירולכן נבאר , פירות

 
ארץ חיטה .( ח. דברים ח)ככתוב , פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל הם שבעה מינים

וכמבואר . תמרים": דבש"ופירוש . )ארץ זית שמן ודבש, ושעורה וגפן ותאנה ורימון
ת המינים קודמים לברכה לכל שאר מיני ופירות שבע.( ג"א דביכורים ה"בירושלמי פ
או , (שהתמרים הם משבעת המינים)וכגון שנמצאים לפניו תפוחים ותמרים , פירות העץ

מברך תחילה  ,(שהרי הם באים מהגפן, םשהצימוקים הם משבעת המיני)שקדים וצימוקים 
מרן וכתב . ואחר כך אוכל מה שירצה, ואוכל ממנו, על אותו מין שהוא משבעת המינים

, חביב עליו יותר, שאף אם אותו המין שאינו משבעת המינים, א"הרב עובדיה יוסף שליט
לעולם , או השקדים יותר מן הצמוקים, כגון שחביבים עליו התפוחים יותר מן התמרים

משום שקדימתן בברכות היא לא מחמת )לברך עליהם תחילה , שבעת המינים קודמים
 .(רו בפסוקאלא מחמת חשיבותן שנזכ, חביבותן

 
התאנה קודמת , דהיינו למשל, קודם לחברו, וכל הקודם בפסוק בשבעת המינים עצמם

כי התמרים נכתבו , ותמרים קודמים לענבים, שכן בפסוק היא מוזכרת ראשונה, לענבים
והגפן נכתב שלישי למילת ( ,"דבש"ארץ זית שמן ו)שבפסוק " ארץ"שניים אחרי מילת 

ולכן התמרים קודמים גם לתאנה  ,("גפן"רץ חיטה ושעורה וא)שבפסוק  הראשונה" ארץ"
 .שבפסוק" ארץ"על פי קרבתו למילת , משום שחשיבות הפרי נמדדת, ולרימון

 
" המוציא לחם מן הארץ"ברכת : נמצא משפט הקדימה בברכות שבעת המינים כך הוא

להראות , טובומפני כך מכסים את החלות לפני הקידוש ביין בשבת ויום ), קודמת לכל דבר
כי כל דיני  ,כבר בהלכות קידוש וכפי שביארנו, כאילו אין כאן פת לפנינו בכדי להקדימו

אבל אין צורך , הקדימה הם דווקא כשנמצאים שני המינים לפניו וברצונו לאכול משניהם
, "בורא מיני מזונות"ולאחר מכן ברכת .( לפניו המין שמוקדם לברכה אשיבולהמתין עד 

, קודמים ללחם או לעוגה שעשויים מקמח שעורים, ולחם או עוגה שעשויים מקמח חיטה
, ואחר כך ענבים, ואחריו תמרים, ואחריהם זית. שהרי חיטה נכתבה בפסוק לפני שעורה

וברכה אחת שמברך . מיני פירות העץ ואחריהם שאר, ואחר כך רימונים, ואחר כך תאנים
 .פוטרת כל מיני פירות העץ שבדעתו לאכול כעת" בורא פרי העץ"

 
, על רימון" בורא פרי העץ"כגון שבירך , אם טעה והקדים פרי עץ המאוחר בפסוק לחברו

ויש לפניו , כגון תפוח, או אפילו בירך על פרי שאינו משבעת המינים, ויש לפניו תאנים
שאין משפט הקדימה . יצא ידי חובת הברכה ואינו חוזר לברך שוב, עת המיניםפירות משב

 .אלא לעניין לכתחילה ולא לעכב בדיעבד, של שבעת המינים כסדרן
 

 
 
 "ויקח משה את עצמות יוסף עמו, שראל מארץ מצריםוחמשים עלו בני י"

וזאת כדי להגן על עצמם מפני , זה מצוידים בכלי מלחמה" וחמשים"י מפרש את המילה "רש
: ובוודאי שואלים אנו את עצמנו, (שכעת יצאו משם, בפרט מצרים)האויבים המזנבים אחריהם 

כלי מלחמה " חטפו"האם הם  ?מלחמתםכלי בכלל ומה היה , בני ישראל עלו חמושיםכיצד 
ואכן .." ואחרי כן יצאו ברכוש גדול"ה לעם ישראל "הרי בברית בין הבתרים הבטיח הקב, ממצרים

' וה, ובני ישראל עשו כדבר משה וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלות"עם ישראל זכו לזה 
ישראל יצאו עם כלי  כיצד ניתן להסביר את הקושיא שאכן עם, אם כן, "'נתן את חן העם וכו

היא ש, עצמות יוסףמסביר כי עם ישראל יצאו עם   "תורת משה"האלשיך הקדוש ב, מלחמה איתם
 ."גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהם"ו, על העם ןהצדיק מגיכי , הזכות

 
 "ויקח שש מאות רכב בחור"

מהם כאשר האויב מתגבר על ישראל הרי שנים , ברם -?מה הטעם דווקא שש מאות
וכיוון שמספר בני (. ''איכה ירדף אחד אלף ושנים יניסו רבבה'')יניסו רבבה מישראל 

הרי צריך היה , שש מאות אלף, כלומר, ששים רבוא, ישראל היוצאים ממצרים היה
באמת הרי היה מספר בני ישראל , אולם. פרעה לרדוף אחריהם במאה ועשרים רכב

ורק כאשר יצאו משם נשארו מהם , ןשלשה מליו, כלומר, במצרים פי חמשה מזה
לאחר (. ''אחד מחמשה'': י''אומר רש -''חמושים עלו בני ישראל'')ששים ריבוא בלבד 

אבל פרעה הרי לא ידע דבר על כך והיה סבור . שהיתר מתו בשלושת ימי אפילה
 (.ל"רפפורט ז ח"הגר) .לפיכך שלח שש מאות רכב, שמספר בני ישראל מגיע לשלושה מליון

 
 ר האמהות בחינוך שכ

   ".לסוסתי ברכבי פרעה דמיתיך רעיתי" ('ט' א)נאמר בשיר השירים 
ספרים , חיבר משלים רבים ,כיצד שלמה המלך החכם מכל האדם, וצריך ביאור

כל השירים קודש ושיר  (ר א יא"שהש)ל "שאמרו חז, השירים-שיר ביניהם אתך ו"שבתנ
אולי נניח  ,ידמה אשתו לסוסה ה"שלמה המלך ע האיך , השירים קודש קודשים

שאם היה מדמה את רעייתו לחמורו של רבי פנחס בן יאיר או לחמורו של משיח  אנו
, אבל לדמות אשתו לסוסה של פרעה, אולי יש כאן כוונה נסתרת, היינו מבינים

 ?אתמהה
כי ' שירו לה"ונראה להסביר על פי מה שאמרה מרים הנביאה לאחר קריעת ים סוף 

נניח שהרוכב קיבל עונש מכיון שהוא , ולכאורה קשה" סוס ורכבו רמה ביםגאה גאה 
אלא שמוכח מכאן שלסוס יש דין מסייע לדבר עבירה ? אבל הסוס למה נענש, בר דעת

 .ולכן הסוס נענש, שדינו כעובר עבירה
זה אינו קשה כלל כמו שמצינו אצל חמורו של רבי , ואולי תקשה הרי לבהמה אין שכל

ונראה להוסיף  ,יר שאכל רק מעושר מכיון שהושפע מיראתו של בעליופנחס בן יא
' דהרי בכל המכות שהיכה ה? מהיכן היה לפרעה סוסים כדי לרדוף אחרי בני ישראל

מכת ב וכבר תירצו במכילתא שהסוסים ניצלו', במצרים כמעט ולא נשארו בהמות וכו
הושפעו מכך והיה להם  ממילא הבהמות', שהיו יראים את דבר ה ,ברד בזכות בעליהם

ומדה טובה מרובה שהמסייע לדבר מצוה נחשב כעושה , שלא לרדוף אחר בני ישראל
יוצא איפוא שהנשים המסייעות לבעליהם ללמוד תורה יש להם שכר , מצוה גופא

של פרעה לכן שלמה המלך מדמה ס ואם זה למדים מהסו, כאילו בעצמם למדו תורה
 .(א"ח פינטו שליט"להגרד" פחד דוד"י הספר "ובד עפמע). לסוסה של פרעה ת רעייתוא
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