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 0545776016מערכת / 2128 גליון מס'                             ג"משנה  ג"פ" תשבשלח' "ר"ק פבש
 "ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה" ]י"ד, כ"ב[

"בתוך הים שואל "הכלי יקר" מדוע נא' כאן שבנ"י הלכו 
ביבשה י ישראל הלכו ואילו בפסוק כ"ט נא' "ובנ ביבשה"

" מלא חומה, וכמו כן אצלנו נא' "והמים להם בתוך הים"
" חסר בלי 'ו' חמהובפסוק כ"ט נא' "והמים להם "ו" עם 

י שהיו פלשון אף וחמה, ל אשהו"ולשון זו נא' בילקוט 
 "טבע עם המצריםיישראל נתונים בדין אם להינצל או לה

דרגות  שיתכן שהיו בישראל יקר הכליוע"פ זה אומר 

שונות של בעלי אמונה ובטחון, מקצתם צדיקים, ומקצתם 
נה. הצדיקים בעלי הבטחון נכנסו לתוך הים וקטני אמ

ועליהם נא' נו בה' שעתיד הים להיבקע, ימשם שהאמ
ולהם היו המים  "בתוך הים ביבשה"ויבואו בני ישראל 

מונה לא נכנסו עד שלא אלהגן בעדם, ואילו קטני ה חומה
ולהם היו " ביבשה בתוך היםועליהם נא' "ראו יבשה, 

 מה עזה כי היו נתונים בדין אם להנצל או להטבע.יהמים ח
 "ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים" ]ט"ו, י"ט[

מה משמיענו פסוק זה שנא' בסוף השירה, הרי כבר קודם 
מר ופס' כט נא' "ובני ישראל הלכו ביבשה בתך הים" אבפרק יד 

עה היה טובע, ועוד נשארו ישראל בים האבן עזרא "כי פר
עוברים" באותו זמן שהמצרים טבעו בתוך הים, היו בני ישראל 
הולכים ביבשה, וזה היה פלא בתוך פלא, ולכן כתוב בסוף 
השירה שוב פעם "וישב עליהם ]על המצרים[ את מי הים ובני 

ע בפרק יד פס' "ישראל הלכו ביבשה בתוך הים" ]כך פרש הא
יר את מכת הדם שמאותם מים למצרים היה דם כט[ וזה מזכ

 4המאמרים  וליהודים מים מתוקים. לסכום הדברים בשני
ה "פעם ראשונה בציווי של הקב ,י ליםפעמים מוזכר כניסת עמ"

למשה ]יד, טז[ נא' "ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה" וכך 
 עיללזכר טו, כב, כפי שנ-אמנם עשו הצדיקים כפי שנא' ב

יקר" וכן מובא ב"קול אליהו", ואילו קטני האמונה נא'  מה"כלי
בפס' כ"ט "ובנ"י הלכו ביבשה בתוך הים". ושוב נא' בסוף 

ובכל ארבע יט "ובנ"י הלכו ביבשה בתוך הים",  ,השירה טו
 כפי שבארו המפרשים. חזרה התורה לצורך מה שהתחדשהפעמים 

מעשה ברבי יהודה בן בתירא ורבי מתיא בן חרש ורבי 
חנינא בן אחי רבי יהושע ורבי יהונתן, שהיו יוצאים 
חוצה לארץ הגיעו לפטוס וזכרו את ארץ ישראל.  זקפו 
עיניהם וזלגו דמעותיהם, וקרעו בגדיהם, וקראו 
המקרא הזה: "וירשתם אותה וישבתם בה, ושמרתם 
לעשות את כל החוקים" ]דברים י"א[ וחזרו ובאו 

שקולה כנגד כל  מם.  אמרו:  "ישיבת ארץ ישראלולמק
 ת שבתורה".  ]ילקוט שמעוני[והמצו

מה ראו רבותינו לקבוע מנהג  -תמה הרה"ק ישראל מצ'ורטקוב זי"ע:  
ין מעשר. הרי אפילו יום יטוב בט"ו בשבט, שאינו קובע רק לענ-יום

כל  -נו: "בעצרת נידונין על הפירות"? והסביר דין לאילן אינו, שכן שני
פראה גם ובעיקר מהכוחות הרוחניים היקום שואב ויונק מיץ ה

ני ישראל מברכין על הפירות יניקתו של בהמחיים אותם. וברכות ש
האילנות הן. לכן קבעו לשמוח ביום זה ולהרבות באכילת פירות 

ובמיוחד בעת החניטה. בברכה, כדי שהשרף יעלה יפה באילנות 
 מתמציתה שותים. רצותאה ישראל, שכל-פירות ארץ

 פירותהלכות ברכת ה
על ממתק קוקוס, כתב בספר "וזאת הברכה" לברך שהכל,  א.

אבל מסתבר שברכו בורא פרי העץ, משום שהממתק מכיל 
השותה  ב. ניכרת, וצריך עיון למעשה.  וקוקוס מגורד, וצורת

את מי אגוז הקוקוס בפני עצמו, מסתבר שברכתו שהכל, כפי 
למרות שלא  מי שאוכל אגוז קוקוס, ג.שתקנו על כל המשקים.  

אכל פרי כזה יותר משנה, לא יברך שהחיינו, משום שברכת 
שהחיינו נוסדה על חידוש גידול הפרי, ולא לפי זמן אכילת 
האדם.  ד על מיץ גזר, תפוחים, וכיו"ב מברכים שהכל, כיון 

פה"ע או ע"י סחיטה, ואפי' בדיעבד אם ברך בשרוב אכילתן  לא 
אכל פרי  ה.כדמוכח לקמן.   ,בפה"א, לא יצא וחוזר ומברך שהכל

"ע, מברך מעין ג', אין צריך לברך על התפוחים פומז' המינים ות
בורא נפשות, אבל אכל פרי מז' המינים ושתה מיץ תפוחים, 

 ו[מברך בנ"ר, ולא נפטר במעין ג', כיון שהמיץ אינו פרי כלל.  
על מיץ תפוזים טבעי, יברך שהכל, ואם ברך בפה"ע אפשר שיצא 

, לפי שי"א שבזה"ז הרבה תפוזים עומדים לסחיטה ]עי' דיעבדב
ליפתן פירות, מברך בורא  ז.חזו"א או"ח סי' ל"ג, ס"ק ה', וצ"ע[.  

פרי העץ, והמים נפטרים בברכה כדין עיקר וטפל, אבל אם יש 
מים מרובים וכוונתו לשתותם לצמא, יברך תחילה עליהם 

בפה"ע על הפרי שוב  אם בירך כבראבל שהכל, ואח"כ בפה"ע על הפרי, 
 (5708673לבירורים ) לא יוכל לברך על המים די"א שכבר פטר את המים.

*    *     * 
במבט שטחי, אומר הרב שמשון רפאל הירש זצ"ל ]במעגלי 

טו בשבט ב[, רואים שהטבע עוד לבוש בגדי חורף,  –שנה 
אביב ו בשבט על ה"והחורף עוד לפנינו. בכל זאת מצביע יום ט

]עי' ר"ה יד. וברש"י ד"ה הואיל וכו'[, מצביע  ש ובאהממשמ
להחליף כח ולחדש את פני א הורף וומראה שמטרתו של הח

ביב...  א. מורגשת כבר בשורת הףך סערות החורובתהאדמה...
שתילים חדשים מתחילים להתכונן לתקופת הפריחה והצמיחה 

וקא כשבחוץ העצים נראים חשופים, ללא עלים, וד לאביב. –
וחות סערה מטלטלות את צמרותיהם עד כי נראה לפעמים ור

קא ודו –שבר, כשהכל נראה קודר וחסר תקוה ישהם עומדים לה
אז אפשר לראות את התקוה העתידית. אמנם עתה עדין לא 
נראה שום דבר כלפי חוץ, אבל במעמקי האדמה כבר הונחה 
"אבן הפינה" להתחדשות שאת תוצאותיה נראה באביב שיבוא 

 –גבורי הרוח בישראל תקנו שחמשה עשר בשבט חורף. הלאחר 
ראש השנה לאילנות, ]ר"ה דף ב.[ יום הולדתה של תקופת 

 'נחוג אנו חג ד –ההפרחה ויציצו אלפי פרחים כמבשרי האביב 
. מצביעה המחשבה היהודית על ףשל אביב. כבר באמצע החור

ר.  העצים העירומים, נטולי עלים וענפים ולוחשת לנו דברי מוס

ביום זה אנו חוגגים את יום הולדתו של האביב הקרוב. מתחת 
התחדשו כבר חיים לחים  –לקליפה הקשה, הקרה והאפלה 

איזה מוסר טמון בבשורת האביב, בפי העצים  ורעננים!
כי האדם עץ העטופים עדין בקור החורף?  התשובה היא: "

ן, בני האדם מתהלכים מלאי צער ויגו –" ]דברים כ' ט'[ השדה
את עתידם תארו להם בדמיונם באופן יפה ואידיאלי, והנה 

שגיהם נהרסו, בטרם נתבססו. באו ינתחלף המצב לרעה, וכל ה
ו את גאון תקוותיהם סערות החיים וחליפות הזמנים, ושבר

 –ביום ט"ו בשבט, ביום הולדתו של האביב ושמחותיהם.  
ות החורף, הסתכלו באילנות ביום זה... אמנם הפיר עבאמצ

נקטפו והעלים נשרו, סערות הסתו והחורף השירו את העלים 
הכמושים, ושברו את הענפים הדקים והיבשים וזרמי הגשם 
נשפכו אל תוך לשד החיים של העצים! מארבע רוחות הארץ 
התנשאו הסערות ונענעו את האילנות הנה והנה, השיחו אותם 

ם את ארצה, בכל זאת האילנות לא נשברו וביום זה הם חוגגי
כל זמן שהוא נצמד  כך הוא האדם עץ השדה,חג ההתחדשות! 

לשרשיו הרוחניים שום רוח לא תעקור אותו ממקומו ונהפוך 
 )מרוה לצמא(  הוא: הסערות תעוררנה את כח ההתחדשות.    

לע"נ הרב יעקב   יעקב ז"ל, הרב אהרון שמעון ב"ר יצחק שלמה ז"ל, לע"נ הרב משה דוד ב"ר שלום העשל ז"ל, לע"נ הרב דניאל ב"ר"נ לע
 ב"ר אהרן שמעון ז"ל, לע"נ מרת שרה ב"ר יעקב ז"ל, לע"נ מרת צפורה ב"ר אליעזר יצחק ז"ל,  לע"נ מרת דינה ב"ר שלום ז"ליצחק   


