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 מדועידועה קושית המפרשים, 
המתינו ישראל מלומר שירה עד 

א אמרו שירה מייד קריעת ים סוף ול
 כשיצאו ממצרים.

מבאר שיש  'ערוגת הבושםבעל '
שני אופנים של אמונה, אופן א' 
שאינו מתחיל כלל לחקור, כי יודע 
שאי אפשר להשיג את גודל רוממותו 

 יתברך. 
ויש אופן נוסף שחוקר ולומד עד 
מקום ששכלו מגיע, ומידי יום ביומו 
מגיע להכרה יותר גבוהה, ולידיעה 

ברורה שאי אפשר להשיג את יותר 
 גדולתו יתברך. 

לדעת שאי  - זהו תכלית הידיעה   
אפשר להשיגו, והיא האמונה 

 השלימה. 
ישראל במצרים היו במצב של    

האופן הראשון, שלא חקרו כלל, כי 
ידעו שלא ישיגו את גודל רוממות ה'. 
 ,ולכן חשבו שלא יכולים לומר שירה

ורק מלאכי השרת שמשיגים את 
 דולתו יכולים לומר שירה. ג

אבל בקריעת ים סוף שכתוב    
במדרש ש"ראתה שפחה על הים מה 
שלא ראה יחזקאל", והגיעו להשגות 
גדולות וראו שבכל אופן אי אפשר 

וכאופן ב' שכמה להשיג את גדולתו, )
הבינו שגם שחוקרים לא משיגים( 

המלאכים אינם משיגים גדולותו ובכל 
 זאת אומרים שירה. 

ולכן התחילו גם הם לומר שירה. כי    
ראו שגם מי שאינו משיג את 

כי אי אפשר להשיגו( רוממותו לגמרי )
 יכול לומר שירה.

 
 שבת שלום!            

 

 

 משה אמר" המדרש מביא", ישראל ובני המש ישיר אז"בפרשתינו  הפסוק על

 אני -' אז'ב, 'הזה לעם הרע פרעה אל לדבר באתי ומאז' שאמרתי, חטאתי -' אז'ב

 לשון באותו השירה את שאמר בזה יש תיקון איזה להבין יש ולכאורה", שירה אומר

 ?חטא שבו

 שעשה הטובה על ת"להשי והודיה שבח לתת שהבא 'הלוי בית'ה בעל ומבאר

 שמחה( א: אופנים בשני זאת לעשות יכול, בה שרוי שהיה הצרה מן חלצובה עמו

 בודאי הוא זה במקרה. הצער מן וניצל שקיבל הטובה עצם על יתברך לשמו ושבח

 היא שמחתו עיקר. כלל מלכתחילה צער לו היה לא אילו מאשר יותר עתה שמח אינו

 שמחה( ב. מקודם ול שהיה בצער לשמוח סיבה שום לו שאין וברור, ההצלה על רק

 .לו שהיה הצער עצם על גם והודיה

, סוף ים קריעת בעת ישראל ובני משה שמחת היתה השניה השמחהסגנון וכ

 אלא, המצרים מיד  שניצלו זה על היתה לא שמחתם עיקר. השירה את אמרו ועליה

 מיד הצלתם י"וע יתברך כבודו נתגדל ידם על אשר, כליכ להיות שזכו זה על שמחו

 .'גאה גאה כי' לה אשירה': השירה בתחילת שאמרו מה וזה. שמו נתפרסם ריםהמצ

 אלמלי שהרי. השעבוד על גם , אלאהגאולה על רק לא אמרו השירה שאת יוצא

 שאמר ובמה. הגאולה על כמו השעבוד על ושמחו. לגאולה מקום היה לא השעבוד

 אני ועכשיו, ודהשיעב כובד על התרעמתי בתחילה: לומר משה רצה ,חטאתי 'אז'ב

. בעבר עליו שהתלוננתי עבודיש כובד אותו על דהיינו 'אז'ה על גם שירה לומר בא

 .השיעבוד על וגם הגאולה על גם ולשיר להודות מקום היה גאולהל שזכו אחרי

 נותן אני - 'לישועה לי ותהי עניתני כי' ה אודך': ה"עוד המלך ד שאמר מה זהו   

 ועל. ידי על ברבים שמך ונתקדש, הישועה לי באה ויד שעל לפי, העינוי על הודיה לך

 .לך מודה אני כאחד שניהם

 

                     

 מודים על הכל                                            

 
 

 

 לעילוי נשמת –נא לכוון בלימוד ובהתעוררות בתפלה ובעשיית המצוות בכוונה 
 אשלגע"ה  יצחק שמואלבת הרה"צ  יודית חיה חנהמרת הרבנית 

 

אלתר שלום לעילוי נשמת הרה"ח 
  ברזלזצ"ל  אליעזרבן הרה"ח  יוסף

 נלב"ע י"ג שבט
  הונצח ע"י נכדו ידידינו

 שיחי' משה יוסףהרה"ח 

 לעילוי נשמת

  ע"ה ישראל משה"ר בן הר רחל מרת
 ע"בשבט תש בט"זנלב"ע 

 הונצח על ידי בנה ידידינו 

 שיחי' מרקישראל משה הר"ר 

 לעילוי נשמת
 ישראלי  ע"היוסף  בת הר"ר מריםמרת 

    נלב"ע בט"ז שבט
 הי"והר"ר שלמה צברדלינג  ע"י חתנהה הונצח

 לעילוי נשמת

  אשר אנשיל"ר הר 

  שפלרז"ל יהודה אריה  "רבן הר
 שבט דנלב"ע י"
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אם ה ,על המצות אותו ששואלים לפני ,ולכן שואלים תחלה   
כל המצות שעשה  , הריאם לא כןכי "נשאת ונתת באמונה", 

 .לא יקובלו לפני ה'ו ,בטלין ומבוטלין

לו ימי שנושא ונותן באמונה כא" וזהו שאמרו חכמינו ז"ל   
 ,דלולא זה ,מקיים את התורה שעל ידם -" התורהכל קיים 

 . כהלכתן המצות את לקייםכלל לא יוכל 

 רכתב סופ                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

והנח אותו  ,וגו' ,קח צנצנת אחת :ויאמר משה אל אהרן
 )טז, לג( לפני ה' למשמרת לדרתיכם

וא שורש הפרנסה אמר הרה"ק מקאזמיר זצוק"ל, שהמן ה   
ווי היה להניח אותו לפני העדות ליד ילכל הדורות, והצ

להורות שעיקר שורש הפרנסה הוא מכח התורה,  ,התורה
ועל כן ככל שדבוק יותר בתורה, כך יש בו יותר שורש 

 הפרנסה, עכ"ל.

וכן היה מרגלא בפיו הקדוש, כשהיה בן תורה מבקש    
שיב לו, הדבק עצמך ממנו שיתפלל בעדו שיהיה לו פרנסה, ה

בתורה ויהיו כל ישראל מתפללין עליך. כמו שאנו אומרים 
ועל כל מאן דעסקין ... "על ישראל ועל רבנן )בקדיש דרבנן( 

 ןחיישלמא רבא ... ו נא, להון ולכוןיהא ל ,וכו' ,באורייתא
 דברי ישראל                                     . רויחי" וכו' אומזונ ןאריכי

 

 )יז, ט( א והלחם בעמלק מחרצ

אחד מדרכיו של היצר הרע, שמסית את האדם שידחה    
מעשה יומו למחרתו. בתורה ומצוות שלא ילמד ולא יעסוק 

 .כרגע במצוות ומעשים טובים, ורק כשיפנה ישנה

שלא יתן לאחרים כי לא ישאר משכנעו בנתינת צדקה, כן ו  
 לו לעצמו מחר. 

מחר", ביצר הרע המסיתך  -וזהו "צא הלחם בעמלק   
  אמרי חיים                                       "מחר".  בטענת

                                                                   

 

 

 

 

 
ובפרט  לאכול ט"ו מיני פירות יש שנהגו )ספר עטרת ישועה ח"ד לשובבים ר"ח שבט(.בשם האר"י לאכול ט"ז מיני פירות  יש שכתבו

)ספר דרכי יוסף צבי ומועד שבתהלים שאמרם דוד  'שיר המעלות'כנגד ט"ו  והטעם:מפירות משבעת המינים שהשתבחה בהם א"י, 
  )ישמח משה(.ון מספר המינים למספר ט"ו בשבט ו: כדי לכטעם אחרלכל חי סימן ל,(. 

)מועד שנתברכה בהם ארץ ישראל ח(  -דברים ח ז): יש שהקפידו לאכול דווקא משבעת המינים הכתובים בפסוק שבעת המינים
 לכל חי סימן ל ח, כה"ח קלא כו, ספר איתנות השדה מנהגי ט"ו בשבט(.

אמר ר' חזקיה )פרק ד הלכה יב( להדר ולאכול מכל מיני הפירות הנמצאים בשוק, והוא על פי הירושלמי סוף קידושין  יש שנהגו
ר' אליעזר חשש להדא שמועה והיה אוסף פרוטות כל השנה  .מה שראו עיניו ולא אכלעתיד אדם ליתן דין וחשבון על כל  :בשם רב

לחביבות  טעם אחר:(, 254מים חיים מספר  ן)גיליוואולי בגלל זה קבעהו לאכול כל מיני פירות בט"ו בשבט  .ואוכל מכל מין פעם בשנה
 )מקור חיים קיצור הלכות תרפד(.היום 

)וכ"כ באלף המגן הנדפס במטה אפרים סי' תר"ס קו"א ס"ק ו בשם שיש לאכול בלילה  יש אומרים: םזמן אכילת הפירות בלילה או ביו
כדרך שאוכלים את הסימנים בליל ראש השנה ה"ה יש לאוכל בליל התקדש חג  והטעם:א"א בשם ספר יל"ל, מועד לכל חי סימן ל אות ז(, 

שסימנא מילתא למען ימתקו מגדים את  שווים הם להדדי,ה( )בתשובה סימן ולדעת מהר"ם מרוטנבורג  .ראש השנה לאילנות
 )וילקט יוסף שנה ט"ו קונטרס י סימן טו(.תנובתם בכח הברכה שמברכים עליהם 

)שבט מיהודה להרה"ק  : כיון שענין ר"ה לאילנות הוא ביום כי שרף הפירות בא מכח השמשוהטעםשיש לאכול ביום,  יש אומרים
 "ו בשבט סעודת ליל שבת תרסח ד"ה נסתפקנו שנסתפק בענין זה(.רבי אברהם איגר מלובלין ט

 )שבט מיהודה שם(.ואין זמן תהילים בלילה ל(  ')מועד לכל חי סי: כיון שיש שנוהגים לומר ט"ו שיר המעלות טעם אחר
, ערלה ענייני כגון, בשבט ו"לט השייכות ההלכות את ללמוד ראוי בשבט ו"בט בשבט ו"לט הקשורות ההלכות את ללמוד ראוי
 שואלין שיהיו לישראל להם תיקן משה(: "א, ד מגילה) ל"חז שאמרו שם על :והטעם (.בשבט ו"ט ערך יהודה מנחת) ומעשרות תרומות
  (.שם)" בחג חג והלכות, בעצרת עצרת הלכות, בפסח פסח הלכות, יום של בעניינו ודורשין

 ים בפירות, שלא יצא שכרו בהפסדו. ללמוד הלכות תולעים ולהיזהר בעניני תולעים השכיח יש
 

 
 

 

 דינים מנהגים וטעמים
  ב -עניני 'חמשה עשר בשבט' 

 
 

  
 
 
 

 שליט"א יהודה לבהרב                       
 לב המועדיםי מחבר ספר

 

חם העם פן ינ ,וגו' ,ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלשתים
 )יג, יז( בראותם מלחמה

, לחםילהלא חמקו מבה, אחרת שהלכו הגם בדרך  לכאורה   
 והגיעה להם מלחמת עמלק.

"פלשתים ליצנים )עבו"ז יט.( ובן על פי שאמרו חז"ל י ,אלא   
עמלקים העם  היה לעם ישראל להילחםמוטב  – היו", לכך

עם ליצנים המבטלים אותך  אשר להילחםהרשעים, מ
 ישא ברכה                               נותם כעפר הארץ.בליצ

 

 )יד, כא( ויבקעו המים

 - 'וינס הים ראה'")שוחר טוב תהלים קיד, ב( מובא במדרש    
 ."ארונו של יוסף ראה ?מה ראה

שגם  ,כי המים טענו לפני משה רבינו ע"ה :ביאור הדברים   
בטל הנהגת תתלהמשיך במרוצתם, ואיך  םהם מצווים ועומדי

  ?לפני בני ישראל -שהוא ציווי ממרום- הטבע

יוסף הצדיק זהו  - ארונו של יוסףאת  הים אולם כשראה   
שיבר את הטבע כאשר עמד בנסיון הנשגב במצרים, ש

כי בפני מי שמתנהג למעלה  ,ממילא הוכרח הים לבטל טבעו
כל הטבע צריך  - ומנצחו ,מדרך הטבע, ונלחם נגד טבעו

 זוטשקא -נחל יצחק                                                . להיכנע
 

 )טו, כו( תעשה והישר בעיניו ,ו'גו ,אם שמוע תשמע

הספרי: "אם משאו ומתנו באמונה בשם ברמב"ן מביא    
משא ומתן  איך על ידי :כאילו קיים כל התורה". וצריך להבין

 ?מקיים את כל התורהש באמונה, נחשב 

   :ה לומר על פי מה שאמרו חז"ל "תחילת דינוונרא   
כי ה' שונא גזל בעולה  ," היינו?נשאת ונתת באמונה :שואלים

שאינו נושא  (, והנה מיולמדו חז"ל מהב"ע פסול כי לא ירצה לה')
 לא –וכדומה  ונותן באמונה וקונה אתרוג, ציצית, תפילין

 כי הוא "בוצע ברך נאץ ה'". ,ירצה לה'
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וגו': ר' יהודה פתח  ",הנני ממטיר" :ויאמר ה' אל משה   

תהלים ) ואמר: "אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו ה'" וגו'

. מקרא זה העמדנוהו, בשעה שאדם שוכב בבית חליו, הוא (מא

נתפש לשליטים של המלך, ראשו בשלשלת, רגליו באזיקים, 

יברח,  כמה חיילים שומרים אותו מצד זה ומצד זה, שלא

 אבריו כולם במיצר, ולוחמים אלו באלו, אכילה הוסרה ממנו.

וכו': בזמן ההוא פוקדים עליו מליץ,  בההוא זמנא פקדין   

"אם יש עליו מלאך מליץ  :ללמד עליו זכות לפני המלך. שכתוב

בשעה ההיא, אשרי חלקו של אדם,  )איוב לג(. אחד מני אלף"

"אשרי  הו שכתובז !דיןשנכנס אליו ומלמדו דרך להצילו מן ה

 משכיל אל דל".

ואיך יכול להציל את  :וכו': שואל והיך יכיל לשזבא   

שילמד אותו דרך החיים לשוב לפני אדונו. אז  :ומשיב ?החולה

"ביום  :הוא ?נעשה מליץ עליו למעלה והוא נצול. מה שכרו

מפני  - "אשרי משכיל אל דל" :רעה ימלטהו ה'". פירוש אחר

 וא שכר של העוזר לדל לפני הקב"ה.שכמה תקיף ה

תמיהני על  מר רבי חייא:וכו': א ,תווהנא :חייא מר רביא   

וכי . )תהלים סט( מקרה הזה, שכתוב "כי שומע אל אביונים ה'"

משום שהם  :אמר רבי שמעון ?ולא לאחר ,אל אביונים שומע

"לב נשבר ונדכה אלוקים לא  :קרובים יותר אל המלך, שכתוב

ואין לך בעולם, שהוא לב שבור, כמו אביון. . נא( )שם תבזה"

בוא וראה, כל בני העולם נראים לפני  :שמעון מר רביעוד א

הקב"ה בגוף ונפש, ועני אינו נראה לפני הקב"ה אלא בנפש 

 לנפש יותר מלגוף. לבד, כי גופו שבור, והקב"ה קרוב

 וכו': עני אחד היה בשכנות של ר' ייסא, מסכנא חד הוה   

 

מי שישגיח עליו. והוא היה מתבייש, ולא התקיף בני היה  אול

אדם. יום אחד היה חולה, נכנס אליו ר' ייסא, שמע קול אחד, 

שאמר צדק צדק, היינו שמסר דין לשמים, הנפש פורחת ממני 

ועוד לא הגיע הזמן, אוי לבני העיר, שלא נמצא בהם מי 

ם ומדה של נתן בפיו מי תאני ,קם רבי ייסא !שישיב נפשו אליו

 יין מרוקח. בקע זיעה בפניו ושב רוחו אליו.

חייך  :וכו': אחר כך בא ושאל לו. אמר לבתר אתא ושאיל   

רבי, הנפש יצאה ממני, והגיעה לפני כסא המלך, ורצתה 

עתיד  :להשאר שם, אלא שרצה הקב"ה לזכותך, והכריזו עליך

הוא ר' ייסא להעלות רוחו, ולהתקשר באדרא קדושה אחת, 

שעתידים החברים להעיר היינו באדרא רבא, ולא באדרא זוטא(, )

בארץ, והתקינו שלשה כסאות העומדים לך ולחבירך, ר' יוסי 

)כמ"ש בזוה"ק  ברבי יעקב ור' חזקיה. שיצאו נשמתם באדרא זו

 . מיום ההוא והלאה, היו משגיחים עליו בני עירו.נשא שנג(

 ,יצחק בילפני רוכו': עוד עני אחר עבר  תו מסכנא אחרא   

השלם לי " :יצחק ביאמר לו לר .והיה בידו חצי מעה כסף

 ?ואיך אשלים את נפשכם" :אמר לו !"ולבנותי את נפשינו

 ,בזה אשלים אני" :אמר לו !"שהרי אין אצלי רק חצי מעה

 . הוציאה ונתן לו."בחצי מעה אחרת שיש אצלי

עובר וכו': הראו לו בחלומו, שהיה  אתחזיאו ליה בחלמיה   

שמעון  ביבשפת ים הגדול ורצו להשליכו בתוכו. ראה את ר

 בישהושיט ידו כנגדו, ובא עני ההוא, והוציאו ונתנו בידיו של ר

"אשרי משכיל  :וניצל. כשהקיץ, נפל בפיו מקרא הזה ,שמעון

 " !ביום רעה ימלטהו ה' ,אל דל

 שעא-ירוש הסולם פרשת בשלח סעיפים שסדפ        

 

 

 

רצה שש אחד כמפורסם בעולם. פעם בא אליו אי ות,בספר דברי ישראל כותב: אדוני אבי זצוק"ל מקאזמיר לא היה מהדר אחר התעני  
רק  ...ועתה רוצה לקבור גם את הגוף ,הנשמה כבר הניח באדמה : אתחק מאוד ואמרצעצמו ביותר, אז את להתענות על חטאיו ולסגף 

 העיקר להיזהר מהיום והלאה שלא יקלקל עוד ויקבל עליו עול מלכות שמים ובשמחה.
 .רק כפי שיוטב בעיני המחותנים והזוג ,שאין לומר שום דעה בשום שידוך)כמדומה בשם רבינו הק' מלובלין זצללה"ה( בענין שידוכים אמר   

על כרחך שאין אלא  ,ומדוע לא אמר למי ינשאו ,שאמר השי"ת לבנות צלפחד "לטוב בעיניהם תהיינה לנשים" ,ואמר שמפורש בתורה כן
 . )נחמד מזהב(לומר בזה שום דעה

לוחש היצר הרע לאחד  ,שהיצר הרע אינו מניח שיתחברו שני אנשים יחד. ואפילו שני חייטים שבאים להתחבר יחד ,דרך צחותאמר ב  
עושה היצר מפרידם. ככה כך ו ,לכן אתה מיוחס ואין זה לפי כבודך שתתחבר עם פלוני ,מהם באזניו איך שהרבנית מלאנדן היא דודתך

                   בקטן ובגדול.הרע 
ולחלקם הנסיעה ממש סכנת נפשות, חלילה לומר  ,וחלקם עשר פרסאות ,הסביר הענין שיש חסידים שנוסעים לצדיק רק שני פרסאות   

ואנשי דורם היו משחקים  ,שזה הוא במקרה. אכן האמת הוא שכל זה צריך להיות קודם ביאת הגואל. כי בזמן בית שני היו נביאי אמת
את ולפי הצער שציער  ,לנביא, תיקונו שיסע לנביאאז ומי שציער  ,הוא שיתגלגלו אותן הנביאים בדורות הללו לכן התיקון ,ומהתלים בהם

 )דברי ישראל, ליקוטים בסוף הספר(ובזה יתקן.  ,עצמו בנסיעה שלו את יצער ,נביאה

 פתחהיר "אסדר לסעודתא", פתאום נהשאת שרו שאחר לשבת עם גדולי חסידיו המסובים על שולחנו, של  שחריתישב בסעודת שפעם כ   
תפוח שהיה  רבי יחזקאלקח לכי בנה הילד נפל ארצה וידום דום ואינו מדבר, וצעקה להושיע לה, באומרה הדלת ואשה נכנסה בבהלה, 

לפלא. שאלו תרפא ושב לו הדיבור מיד, והיה הה שיה ךוכ .לתת לילד לאכול מן התפוח ויתרפא ;מונח על השולחן, ואמר לה: הרי לך סגולה
הלא עכשיו זמרנו את השיר "אסדר לסעודתא", ואמרנו "קדם רבון עלמין במילין  :השיב להם ?ענין בסגולה זוהמה  :אותו מגדולי חסידיו

ידושא. לומר לך, אם כי ה"מילין" נעשו "סתימין", חתימרון ותגמין פגלון תנוטריקון  תפוחסתימין תגלון פתגמין ותימרון חידושא", הרי 
 באמירה מחדש. -יתגלה כוח הדיבור, "ותימרון חידושא"  -ל זאת "תגלון פתגמין" בכ
                                                                               נסתלק בי"ז בשבט שנת תרט"ז   

 

 

 הרה"ק רבי יחזקאל מקוזמיר זצוק"ל                                     
 
 

 

 
 

 

 שכרו של העוזר לעניכמה גדול                                     

 
 



    

  
 

 4מתוך    4 עמוד.   גה'תשפ" שירה   –  בשלח  פרשת"שבי"ל  הפרד"ס"  

  ()תשפ"ג יאמחזור הסולם  עם פירושלוח הדף היומי בזוהר 
 

 סעיפים עמודים  שתזוהר פר תאריך יום
 קעב-קסא מח-מה מקץ שבט יג שבת

 קצא-קעג נג-מט מקץ שבט יד א'

 רח-קצב נז-נג מקץ שבט טו ב'

 רכד-רט סא-נז מקץ שבט טז ג'

 רלז-רכה סד-סא מקץ שבט יז ד'   

 רמה-רלח סח-סד מקץ שבט יח ה'

 רסט-רמו עד-סט מקץ שבט יט ו'

 יג-א ד-א ויגש שבט כ שבת

 

 עם פירוש רש"יבפרשת השבוע שאלות 
 

 . חוץ מעם ישראל; מי עוד שתה מה"מן"?א   
 תשובות  ד(( אומות העולם.  גהצבאים.   ב(האילים.   א( 

 א, ב, נכונות.
 

ב. חוץ מהמן שירד מהשמים; במה עוד הרגישו    
 היהודים טעם מן?

( בעוגות שהוציאו ג( במים מן הסלע.  ב( בשליו.  א 
 במרה.מהם ששתו ( במים שהומתקו דממצרים.  

 
 

 

 סימן נ"ב"קיצור שולחן ערוך" בספר שאלות 
  ?ג. גרעיני פירות מרים שהמתיקן, מה מברך עליהם   
    .לא מברך ד(   ."העץ" ג(  . "אדמה" ב( . "שהכל" א(
אם בירך בטעות "בורא פרי העץ" על פירות . ד   

  ?מרוסקים, שלא ניכרים מה הם, מה יעשה
  .יברך כעת "אדמה" ב( . יברך כעת "שהכל" א( 
 כל התשובות אינן נכונות. ד(  .יצא ג( 

 
 

 

הרה"ח ר' אייזיק רוט זצ"ל, שהיה מקורב מאוד לכ"ק 

, אשלג( -בית מדרשינו  ומרבני) האדמו"ר מקלויזנבורג זצ"ל

סיפר שבהיותו ברוסיה נשמעו פעם דפיקות חזקות מאוד 

על הדלת, דפיקות שהיו מתאימות לקציני המשטרה 

ניסטית, ה"נ.ק.וו.ד", שהיתה החשאית של רוסיה הקומו

 ידועה באכזריותה הנוראה.

באותו בית היה מוהל ושוחט, וכיוון שברוסיה של הימים 

ההם אסרו השלטונות באיסור גמור למול את התינוקות 

ולשחוט את הבהמות כדת ישראל, הרי שברור היה מעל 

לכל ספק שה'ביקור' של קציני המשטרה נועד לתפוס את 

 קים ולהענישו בכל חומרת הדין.מי שעבר על החו

ציווה ר' אייזיק על השוחט לקחת את כל הסכינים 

ולצאת דרך פתח צדדי. "אני כבר אסתדר עם הקצינים 

הללו", אמר. כשהמוהל יצא את הבית, פותח ר' אייזיק את 

הדלת ומוצא את עצמו מול קצין בכיר ביותר, שכיהן כסגן 

 הקצין המחוזי של המשטרה החשאית.

ן ביקש לדעת היכן המוהל והשוחט, והרב גלינסקי הקצי

שהיה אף הוא בחדר הכחיש בתוקף את 'המידע המוטעה' 

שנמסר למשטרה. "היעלה על דעתך, אדוני הקצין, שאנחנו 

נמול את ילדינו כאשר המשטרה שלכם אסרה עלינו 

 היתמם. -לעשות זאת"? 

אבל הקצין אינו מרפה. דורש לדעת במפגיע היכן אפשר 

וא את המוהל. בשלב מסויים העיף האורח הלא קרוא למצ

מבט אל כל פינות הבית, ומשראה שאין איש פנה אל הרב 

 שהוא בעצמו יהודי, גלינסקי בשפת ה...אידיש ואמר

 

 

  

 

 

 

וכיון שנולד לו תינוק הוא מחפש מוהל כדי לבצע את המילה 

 בסתר.

ברור מעל כל ספק שאם היו תופסים את הקצין הבכיר 

א כשהוא מל את בנו, היו תולים אותו על העץ הגבוה ההו

ביותר בככר הגדולה ביותר של מוסקבה. איך קוראים לזה אם 

 לא מסירות נפש לקיום מצוות?

ומול הכוחות המאירים הללו, קם לו סנחריב ומבקש להקריב 

את בניו לעבודת זרה, וקמים להם במהלך הדורות רשעים 

להשחית כל חלקה טובה  מזרע עמלק ומזרע ישראל ומנסים

 בעם ישראל.

אין לנו אלא לדבוק באומנות אבותינו ואבות אבותינו 

ולהמשיך לעבוד את בוראנו במסירות ובנאמנות, ולהתפלל על 

אחינו התועים שישובו בתשובה שלימה ויכירו את כוח מלכותו 

של אבינו שבשמים, ויראו אותו כל המעשים וישתחוו לפניו כל 

 הברואים.

 "טובך יביעו"במובא 

 

 

 

 מסירות נפש למצוות               
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 אתרוג ממרן ה'בן איש חי' פירות וההתפילה על 
 ( לאומרה בחמשה עשר בשבטה'בני יששכר' דעפ")

 

ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ה' ֱאֹלֵקינּו ֶוֱאֹלֵקי ֲאבֹוֵתינּו ֶשְתָבֵרְך ָכל 
ִאיָלנֹות ָהֶאְתרֹוג ְלהֹוִציא ֵפרֹוֵתיֶהם ְבִעָתם ְויֹוִציאּו 

ָדִרים ּוְנִקִיים ִמָכל מּום ְוֹלא ֶאְתרֹוִגים טֹוִבים ָיִפים ּוְמה  
ַיֲעֶלה ָבֶהם שּום ֲחָזִזית, ְוִיְהיּו ְשֵלִמים ְוֹלא ִיְהֶיה ָבֶהם 
שּום ֶחְסרֹון ַוֲאִפלּו ֲעִקיַצת קֹוץ, ְוִיְהיּו ְמצּוִיים ָלנּו ּוְלָכל 

ָלה ִיְשָרֵאל ַאֵחינּו ְבָכל ָמקֹום ֶשֵהם, ְלַקֵים ָבֶהם ִמְצַות ְנִטי
כֹות ֶשָיֹבא ָעֵלינּו ְלַחִיים טֹוִבים  ִעם ַהלּוָלב ְבַחג ַהס 
ּוְלָשלֹום ַכֲאֶשר ִצִּויָתנּו ְבתֹוָרְתָך ַעל ְיֵדי ֹמֶשה ַעְבְדָך 
ּוְלַקְחֶתם ָלֶכם ַביֹום ָהִראשֹון ְפִרי ֵעץ ָהָדר ַכֹפת ְתָמִרים 

 .ַוֲעַנף ֵעץ ָעֹבת ְוַעְרֵבי ָנַחל
יִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ה' ֱאֹלֵקינּו ֶוֱאֹלֵקי ֲאבֹוֵתינּו ֶשַתַעְזֵרנּו וִ 

ּוְתַסְיֵענּו ְלַקֵים ִמְצָוה זֹו ֶשל ְנִטיַלת לּוָלב ַוֲהַדס ַוֲעָרָבה 
כֹות ֶשָיֹבא ָעֵלינּו ְלַחִיים  ְוֶאְתרֹוג ְכִתְקָנּה ִבְזַמָנּה ְבַחג ַהס 

ְבִשְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב, ְוַתְזִמין ָלנּו ֶאְתרֹוג טֹוִבים ּוְלָשלֹום 
ָדר ְוָנִקי ְוָשֵלם ְוָכֵשר ְכִהְלָכתוֹ   .ָיֶפה ּוְמה 

ִויִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ה' ֱאֹלֵקינּו ֶוֱאֹלֵקי ֲאבֹוֵתינּו ֶשְתָבֵרְך 
ם ָכל ִמיֵני ָהִאיָלנֹות ְויֹוִציאּו ֵפרֹוֵתיֶהם ְבִרבּוי, ְשֵמִני

ְוטֹוִבים, ּוְתָבֵרְך ָכל ַהְגָפִנים ֶשיֹוִציא ֲעָנִבים ַהְרֵבה ְשֵמִנים 
ְוטֹוִבים, ְכֵדי ֶשִיְהֶיה ַהַיִין ַהיֹוֵצא ֵמֶהם ָמצּוי ָלֹרב ְלָכל 
ַעְמָך ִיְשָרֵאל ְלַקֵים בֹו ִמְצַות ִקדּוש ּוִמְצַות ַהְבָדָלה 

ים, ְוִיְתַקֵים ָבנּו ּוְבָכל ִיְשָרֵאל ְבַשָבתֹות ּוְבָיִמים טֹובִ 
ַאֵחינּו ִמְקָרא ֶשָכתּוב: ֵלְך ֱאֹכל ְבִשְמָחה ַלְחֶמָך ּוֲשֵתה 
ְבֶלב טֹוב ֵייֶנָך ִכי ְכָבר ָרָצה ָהֱאֹלִקים ֶאת ַמֲעֶשיָך, ָבאִתי 
י ְלַגִני ֲאֹחִתי ַכָלה, ָאִריִתי מֹוִרי ִעם ְבָשִמי, ָאַכְלִתי ַיְעִר 

ִעם ִדְבִשי, ָשִתיִתי ֵייִני ִעם ֲחָלִבי, ִאְכלּו ֵרִעים ְשתּו 
ְוִשְכרּו דֹוִדים. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלָפֶניָך ה' 

 .צּוִרי ְוֹגֲאִלי
 


