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  לק"י
  

  :השיעור נושאי
  . ערלה לעניין וכן עץ או אדמה, עליהם הברכה לעניין המסופקים פירות

  . טוב בדבר וסיום פתיחה ענייןב
  .ערלה לגבי דינם ומה, גויים בישולי דין בהם יש האם, חמוציות על הברכה מה

  .פסיפלורה לגבי ערלה ודין, ופסיפלורה פאפאיה על הברכה מה
  .פלאפל וכדורי) טחון משמש" (ֵלֵדר"ה על הברכה בעניין השלמה

, מדוע הוא "נכנס צרכיו לעשות" הפירוש ומה, הצדיק יוסף מעלתביאור נפלא בעניין 
  .נחשב צדיק יסוד עולם

 .א"שליט שרוני ניסן ג"הרה מאת" ולמסורת למקרא אם" הספר בשבח דברים
  ובעניין הטעם שלשלת.

  
  
  
  

�� 
  כל הזכיות שמורות

  יוצ"ל ע"י מוסדות יד מהרי"ץ בני ברק
  050-4140741. נייד: 03-5358404טלפקס: 

   yad@maharitz.co.ilדוא"ל: 
  

  להאזנה לשיעור דרך הטלפון:
  03-6171031 –קול הלשון 

  366 -קול הלשוןמערכת ב מספר השיעור
  240 -מספר השיעור בדיסקים 
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  להצלחת מוקדש השיעור 
   ,יצ"ו רצוןבן הרב משה  ֹנחהרב 

  ., אכי"רשיזכה לזרע של קיימא במהרה
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 ,יצ"ו רצוןבן הרב משה  ֹנחהשיעור להצלחת הרב 
  ., אכי"רשיזכה לזרע של קיימא במהרה

  
עץ או  עליהם הברכה לעניין המסופקים פירות

  . ערלה לעניין וכן אדמה,
מה שרצינו לסיים בשיעור בנתחיל  בעז"ה

הקודם, לא הספקנו לדבר על עניין כמה פירות 
מבחינת ו, עליהם מבחינת הברכה ,מסופקיםה

  ירק.  אועץ,  יםנחשב םאם ההדין ערלה, 
  

 נאמר,בבריאת העולם ביום השלישי  ,כידוע

אֶמר ֹ֣ ים ַוּי א ֱא�ִה֗ ְדֵׁש֤ ֶרץ֙  ַּתֽ ֶׁשא ָהָא֙ ֶׂשב ֶּד֔  ֵע֚
יעַ  ַרע ַמזְִר֣ ץ זֶ֔ י ֵע֣ ֶׂשה ְּפִר֞ ֹ֤ ר ְלִמי֔נֹו ְּפִרי֙  ע  ֲאֶׁש֥

ֶרץ זְַרעֹו־֖בֹו . אומרים [בראשית א', י"א] ַעל־ָהָא֑
 טעם העץש ,הקב"ה רצהכי  ,[רש"י שם]  חז"ל

עץ פרי עושה ' ,לכן כתוב .פריה כטעםיהיה שוה 
 ,טעם של פרי יהיהעץ בעצמו לשדהיינו , 'פרי
הארץ האדמה  ,פירות. אבל בפועלשיוציא וגם 

א כמו שנאמר את,זלא קיימה  ֶרץ ַוּתֹוֵצ֨  ָהָא֜
ֶׁשא ֶׂשב ֶּד֠ יעַ  ֵע֣ ַרע֙  ַמזְִר֤ הּו זֶ֙ ץ ְלִמינֵ֔ י ְוֵע֧ ֶׂשה־ְּפִר֛ ֹֽ  ע
ר הּו זְַרעֹו־֖בֹו ֲאֶׁש֥ עץ ה רק. ]ב"י שם שם[ ְלִמיֵנ֑

טעם  אתעץ בעצמו יהיה לאבל ש ',עושה פרי'
גם  ,דבר־לא נעשה. לכן בסופו שלהדבר  ,הפרי

  חטא אדם הראשון.ב ,תקללהנהאדמה 
  
 ,הקב"ה־של ומקיים את ציוויר שא היחידיעץ ה

[סוכה ' שטעם עצו ופריו שווה'עץ האתרוג,  וזה
 .באתרוג התימני ,דברים כפשוטםה .דף לה ע"א]

 בכךדנו  , כבראתרוגים האחריםלגבי ה
מהר"ם בן ' לכפות תמריםכגון בספר 'בספרים, 

[בשו"ת  החתם סופרוכן  ,][במס' סוכה שם חביב
פריו טעם לא מצאו שטעם העץ וכי , או"ח סי' ר"ז]

ואכן  זאת, אבל אני בעצמי טעמתי .שוה
גם נתברר לי ולאחרים כי באתרוג התימני, 

 ואפילו גםיש טעם מתיקות, בעצמו עץ ל
[וכבר הארכתי ע"ז העלים.  ם ולעוקצילשרשי

בבארות יצחק על פסקי מהרי"ץ כרך רביעי דף 
  "ה ודף רי"ג].ר
  

בשם ומלכות בא"י וכו' מברך  [מרן שליט"א
תימני].  על אתרוג טוב בפירות, ריחהנותן 

 מדברי הפסקה של בעיא בכך איןאח"כ נשאלתי אם [
 רק מותרהדבר  שהרי '?זה אילן נאה מה' ולומר תורה

. אבל כוונתי וברקים רעמים ברכת כגון, עוברת במצוה
בכך היתה להורות הלכה למעשה לעיני כל, שכך הוא 

, וכפי שהוא הנותן ריח טוב בפירותנוסח הברכה, 
מנהגינו. לאפוקי מדעת קצת אחרונים שנסתפקו בזה, 

ן ריח טוב ַת מצד שיש גורסים בלשון עבר, אשר נָ 
  ].בפירות. ואכמ"ל

  
האתרוגים  אתלפני הקהל הקדוש יצ"ו  הבאתי

 ְלַמַען התימניים הללו, בבחינת מה שנאמר
ֶחם ֶאת ִיְראוּ  ר ַהּלֶ י ֲאׁשֶ [שמות  ֶאְתֶכם ֶהֱאַכְלּתִ

נם גם כעת ישכי  ,ראותהל וזאת בכדי .ט"ז, ל"ב]
 . האחד,כל מיני מקומותב ,אתרוג פירות

 '.אבני חפץ'מ ,הרב אליקים בן שלמהשהביאו 
 '.כפר חטיםמ' ,הרב דרור גובני, שהביאו והשני

 שהביאוהאתרוג  ובשיעור הקודם הראיתי את
בכל  ',הרוך ב .תל אביבכפר שלם, אשר במ

, אתרוגיםבמציאות גם כיום  נםהמקומות יש
, ברכת שהחיינו כךעל לברך לא שייך  וממילא

 ,מי שירצהש וןכי כפי שדיברנו בשיעור הקודם,
ראויים ה אתרוגים בשלים יוכל להשיג בקלות

הברכה  לגבי, אין שום ספק ־כןכמו .לאכילה
הפרי ש וןבורא פרי העץ, כי שברכתם ,הםילע

להמתיק בכדי לא ע"י תיקון, שראוי לאכילה, 
  אותו. 

  
  

  . טוב בדבר וסיום פתיחה ענייןב
פרי ועל  ,לדבר על החמוציות ברצוני

את לא רציתי להתחיל אולם  .הפסיפלורה
 חז"ל אומריםש וןכי ,ישר עם חמוציותהשיעור 

ויצא  ,לעולם יכנס אדם בכי טוב ,[ב"ק דף ס ע"ב]
ם לֹא ֵתְצאוּ  ,שנאמר .בכי טוב ַתח  ,ְוַאּתֶ ִאיׁש ִמּפֶ

יתֹו ַעד ּבֶֹקר לא רציתי לכן,  .ב]"כ"ב, [שמות י ּבֵ
   .להתחיל עם משהו חמוץ

  
כי  ,שראינו את אבותינו ורבותינו כפי ,כמו־כן

 לאחראדם לא יכנס לבית הכנסת, רק ה
לפני שהוא נכנס, מה  ,קודםמישמע ו שיקשיב

פסוק בהוא נכנס  ,לפעמים .הציבור אומרים
כגון, אם סימן לא טוב.  וח"ו זהומתאים,  שאינו
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ל ְוֵאת בפסוק, אדם נכנסה ִעים ּכָ ִמיד ָהְרׁשָ  ַיׁשְ
פסוקים מ וכדומה, ,[תהלים קמ"ה, כ']

 ָיהּ ־ַהְללוּ  ,במזמור. וכן טובה ינהא םמשמעותש
י ַהְלִלי  הוא אם, ']א, ו"קמ תהלים[ יָ "יְ  ֶאת ַנְפׁשִ

ֵצא ,אומרים שומע את הציבור ב רּוחוֹ  ּתֵ  ָיׁשֻ
יֹּום ְלַאְדָמתוֹ  ֹנָתיו ָאְבדוּ  ַההּוא ּבַ ּתֹ [תהלים  ֶעׁשְ
ֵרי , עד שיאמרו, עדיף שיחכה קצתקמ"ו, ד']  ַאׁשְ

ֵאל ֶעְזרוֹ  ַיֲעקֹב ׁשֶ   .ואז יכנס '],ה, ו"קמ תהלים[ ּבְ
  

בפרט  '.כי טוב'לסיים ב גם צריךהדבר,  אותו
כיון  ,לפני חודש אדרזאת רציתי להדגיש כעת, 

מגילות כעת כותבים ה הרבה סופרים נםשיש
 כגון בפסוק, בכך. זהריצריכים להא"כ  ,אסתר

ִמיד ד ַלֲהרֹג ְלַהׁשְ ל ֶאת ּוְלַאּבֵ הּוִדים ּכָ [אסתר  ַהיְּ
 ,, לפעמים הסופר עלול לכתוב עד שםג', י"ג]

מעשה שהיה  שמעתי על  .ואז הוא קם לעסקיו
רשמתי את הסיפור  בזמנו , בענין זה.בזמננו

[עדיין זאת מן הכתובים  אקרא לכםו במדוייק,
ראוי להזהיר את המתלמדים לכתוב , בכת"י]

 ,תפילין ומזוזותו ־תורהספרי , דהיינום"סת
מגילת לכתוב שמרגילים אותם בהתחלה 

 ,מתחיליםסופרים הה לל,כ־רךבדהרי  .אסתר
מגילה שדין  וןמגילת אסתר, כי כותבים קודם
כי מה שכשר בספר  תורה.־פריותר קל מס

וגם  .לכתחילה ובדיעבד, במגילה זהרק תורה 
שמות רק  נםיש קודש. שמותבמגילה אין 

דין של קדושת  לכךאבל אין  אשי תיבות,בר
 אנשים לא כ"כה ,וגם מבחינת הכתב שם.ה

נחוץ ה שהמגילה היא דברכן, ו מקפידים.
 אהקפידמבחינת וגם  .כמעט לכל ביתוהנדרש 

יותר קל  , הדברמבחינת הדינים כתיבתה,על 
 ,שיתנו לב ,אופן בכל .כמה וכמה פרטיםב
להשמיד את כל 'לא להפסיק בתיבות, כגון ש

. מעשה היה בזמננו, במי שהפסיק 'היהודים
י ָכְלָתה ֵאָליו ָהָרָעה ֵמֵאת הַ  ,בפסוק ֶלְך ּכִ ּמֶ

ותוך  ., ויצא מביתוהמעשה היה כך ,[אסתר ז', ז']
הרעה מאת מלך מלכי תה אליו כל ,שעה

נפח את נשמתו בפתע והמלכים ברוך הוא, 
מבלי פתאומי, באופן נפטר  .רח"ל ,פתאום

זהר ולהזהיר בכל כגון ילכן יש לה. חולה שהיה
  חשוב מאד. הדבר .דא

בישולי  מה הברכה על חמוציות, האם יש בהם דין
  גויים, ומה דינם לגבי ערלה.

כבר אפשר לדבר על  ,ההקדמה הזאת אחרל
 ,השם הזה עצם ,ולמעשה ...החמוציות

 כיון שהפרי הזה אינו כ"כ פשוט, ,'חמוציות'
הרי  .גם בלי שממתקים אותו ,כ"כ חמוץ ינוא

או  ,סוכר וממתקים אותו, מוסיפים ל ,במפעלים
   .כדי למתקוב ,תפוזיםמ אחרות, כגון תוספות

'. בישולי גוים'משום  בכךאם יש , הנידון ישנו
לפי מה שראיתי ובדקו את הפרי הזה,  אולם

 ב"י קובץ[ בספר אסיפת חכמיםכגון  ,בספרים
 למידי חכמיםאפילו הביאו לכמה ת ,]ח"נ עמוד

בלי שום  ,הקב"הבראו ש , כפיאת מקור הפרי
היה  והפרי, י אדםשל בנהמתקה התערבות 

אבל  ,לא כ"כ נעים . אמנם הואראוי לאכילה
דין אין בו  א"כ,כ"כ חמוץ.  אינו .ראויהוא 

ראוי לאכלו כמו הדבר כיון ש, 'םיבישולי גוי'
, דהיינו .אין בו משום בישולי גויים ,שהוא חי

עשה אותו הוא לא הבישול לא שינה אותו, 
ראוי  ואה ,גם בלי זהש וןכי ,ראוי לאכילה

מבחינת בישולי  ,לכן .ת שהואכמו לאכילה
שבדרך  פיכ אותו,אם מקבלים  .אין חשש ,גויים

מיובש וראוי  , שהואאת היוםזכלל מביאים 
, לא נעשה ע"י יהודים הבישוללאכילה, גם אם 

  באכילה. מותר הדבר
  

בורא 'האם  ?ותברכ היא מההשאלה היא,  אבל
  '?בורא פרי האדמה'או  ',פרי העץ

  
מה ל אילן,נחשב שההבחנה בין מה  ,כידוע

[דף מ,  בגמ' מס' ברכות ת, מובאירקנחשב ש
 כי אם ,ראשוניםבגאונים וב וכמבואר ,ע"א]

אבל הרי הוא עץ.  ,הענפיםן הפירות יוצאים מ
כל שנה וגודל בחוזר  והפרי ,אם השורש מתכלה

 וברכתו, ירקהדבר נחשב  , אזימהשרשים
בין דברים  ,החילוק וזה '.בורא פרי האדמה'

לבין דברים  ',בורא פרי העץ'ם כתשבר
זה הוא  חילוק '.בורא פרי האדמה' שברכתם

 פוסקיםה םלוא. רא דלעילמוזכר בגמה
   בעניין זה. עוד כמה סימנים כותבים,
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בט"ו  אלה שנוהגים לאכול פירות ,אגב דרך
מובא שידע כי בשבט, מי שיש לו אפשרות, 

שלשים מיני  , לקחתבספרים בשם מהרח"ו
 מובא בספר חמדת ימיםהדבר ש כפי ,פירות

פרי ' כפי שהדבר מסודר בספרו ,]סוף חלק שני[
סדר עושים הספרדים את על פיו  אשר ',עץ הדר

  הלימוד והקריאה.
  

חמש  שמעתי כי צריך לקחת מהקהל: אלהש
  סוגים? עשרה

אומרים הנכון, יש כאלה  מרן שליט"א: שובתת
 מי שאין לוזה ל אבל .שתים עשרהאפילו 

חמש לו, שיקח אפי'  קשהאו אם , אפשרות
או  '.שיר המעלות'כנגד חמש עשרה  ,עשרה

 נםיש .שבטיםהשנים עשר שתים עשרה, כנגד 
עדיף מי שיכול,  אולם .בעניין זה כל מיני רמזים

כבר מוזכר  הדבר .שלשים מיני פירותשיקח 
כמה  ,שאל אותו נבוכדנצרש א,בספר בן סיר

אמר לו, יש לך שלשים מיני  ?בגן שלי פירות יש
 ,היה בעל רוח הקודש א,בן סירהרי  .פירות

שלשים מיני שם  ויש לידע כי בלי לראות, ומ
גם החיצון  ,ראויים לאכילהה ,עשרישנם  .ותפיר

 ,שיש להם קליפה ,עשר נםישו .וגם הפנימי
 .את הפנימירק ואוכלים  ,צריך לזרוק שאותה

בפנים ו ,חוץמה שבשאוכלים את  ,עשר נםויש
הוא מחלק . תמריםוזיתים  כגון ,גרעיןישנו 
', פרי עץ הדרספר 'וב .עשר עשר עשר ,אותם

, שעושים בט"ו בשבטלמה רמזים  מובאים
 בכךיש וכו',  'יצירהו' 'בריאה'כנגד  שהדבר

   .עניינים גבוהים
  

 נםישעל כך, כי כבר מעירים  ,למעשה אבל
כנראה במשך  .רותיפמשלשים מיני הרבה יותר 

שהביאו מארצות  ,התרבו מיני פירות ,הזמן
לא היו בא"י וסביבותיה בימים ר שא ,רחוקות

מה שאנו מדברים  ו,ללביניהם השמות ה .ההם
הפסיפלורה, ולאו כגון החמוציות ו, כעת עליהם
כל  וכדומה. מנגווגם אבוקדו אלא , הםדוקא 

א היו בדורות דברים אשר להם  לו,הפירות הל
מוזכר  ינוא ,הלימון אפילו .הראשונים
לפרי קרוב  לימוןלמרות שה. בקדמונים

 .אין זכר ללימון ,בספרי חז"ל אולם, האתרוג
 ,הרמב"ם וזה ,הראשון שמזכיר את הלימון
 בזמנו,כבר כי בספרי הרפואה שלו. רואים 

וכבר דן בזה הגרשז"א לגבי  נפוץ.הלימון היה 
דין שביעית בלימון, אם זה כמו באתרוג, מאחר 
שהרמב"ם במשנ"ת הזכיר רק אתרוג אעפ"י 

  שכבר הכיר את הלימון, ואכמ"ל.
  

מאז  וכן ,מארצות המזרח הרחוק פירות הביאו
 ,שם כל מיני פירות מצאו ,שגילו את אמריקה

לפחות  נםיש חושבני כי המינים. התרבו ולכן
לא ו ',עץ'הם מוגדרים כר שא ,ים פירותשש

  כירק. 
  

אינו גידולו כי  ,טועניםה נםיש ,קבַּ טַ  ואפילו
. אינני בטוח אלא מארה"ב מארץ ישראל,

 וןכי .שיש להם חוסר ידיעה ,יכול להיות בכך.
אצל הגר,  שנאמרמה  כתוב, כי מצאתיש

ֵלךְ  ,שהשליכה את ישמעאל ׁשְ  ַהיֶֶּלד ֶאת ַוּתַ
ַחת יִחם ַאַחד ּתַ ִ עץ  ושזה ,[בראשית כ"א, ט"ו] ַהׂשּ

מה שנעשה  דהיינו, ן בתימניתּתִ ן, ּתִ טוּ הטוּ 
 .בכת"י זאת בספרמצאתי  .הטבקמעלי 
, אלה שמתעסקים במדע ובמחקר ,כנראה

הרבה  נםישאבל  .לפי הכלים שלהם בדקו זאת
היו הם אם  .ידיעותבהם שחסר להם  ,דברים

כי  רואיםהיו  ,מהמקורות שלנו זאתיודעים 
 .היו בעבר לו כברהדברים הליש מן בעצם 

 והשולט בו הס"מ, הוא השר שלו. וז ,והפרי הזה
מצא ' שם, כי לכן היא השליכה אותוו ,הטבק

  . 'ן את מינוימ
  
  

מה הברכה על פאפאיה ופסיפלורה, ודין ערלה לגבי 
  פסיפלורה.

 מקוצרהרוך עלחן בשהבאתי בס"ד  ,אופן בכל
תמצית  את ,']ז' סעי ב"קע' סי ערלה הלכות[

עץ  בעניין ההבדלים ביןהכללים וההגדרות 
אין לך בכל האילנות  כתוב שם כך, .ירקלבין 

ויעשה פרי בתוך  ,מין שזורעים את הגרעין
איסור ערלה בכל כך אין נוהגים ־לפי .שנתו

החריף, שהם נחשבים ירק ולא  מיני הפלפל
 שהרי ",פאפאיה"והוא הדין לפרי הנקרא  .עץ
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 ם באותה שנההימגדלים פרי מגרעינ הם
   .וםשנטע

  
מוזכר בחז"ל,  ינואר שאעץ  זהו ,פאפאיהה פרי

 ינורבכגון זה, פרי בדורות האחרונים דנו ב םלוא
 ,[ח"ב או"ח סימן ל'] יוסף חיים בשו"ת רב פעלים

ו האם נוהג בו ?לדון אותו כיצד ,ובעוד ספרים
לפי הסימנים ו ?ותברכיא מה הו ?ערלהדין 

 ובעצם זהש למרות .דנו אותו כירק ,הכלליםו
גודל  והפריגודל הרבה שנים, העץ גדול, 

מצאו  כיון שהם אבל, לא מהשרשיםומהענפים 
 ,בכל העציםדנו אותו כירק. דהיינו, סימן אחר, 

הפרי בא רק  יאז ,זורעים מהגרעיניםר שאכ
דבר שזורעים  אולם .אחר שנתיים או יותרל

 וזהש , הריא פרי בתוך שנתוימוצוא הו ,אותו
בשו"ת [ נידונו ע"י הרדב"זכבר דברים ה .ירקות

לא  , אולםהרבה ספריםבעוד ו ,]ח"ג סי' תקל"א
ת מטרזאת לא ש כיון ,לבקיאות כאןאכנס 

רשימות ישנם הרבה  ,עור. מי שיראהיהש
וברכ"י או"ח , הלכות קטנותכגון בעל בספרים, 

גרמיזאן  שמואלורבי  סי' ר"ג ויו"ד סי' רצ"ד,
   ועוד רבים.  ,]הובא במחנה ישראל סי' נ"ד[
  

 ,ועוד יש סימן לירק ,כך כתבתיובהמשך 
 ,ועוד יש סימן לירק .ו חלוליםישגזעו וענפ

, משא"כ שמשנה לשנה פריו הולך ומתגרע
  האילן שהולך ומשתבח. 

  
 '. אלירק פה שלשה כללים יםכתוב ,כ"א
שהענף או  'שנה. בפרי בתוך המהגרעין יוצא ש

גם הגזע וגם בד"כ זה ביחד, חלולים.  ,הגזע
משנה  הפרי הולך ופוחתש 'ג .חלולים , הםהענף

הפרי שלו כי , ההיפך דברה ,אילןלגבי הלשנה. 
גם מבחינת  ,נהיה יותר טוב ,הולך ומשתבח

הולך  ואההטעם וגם מבחינת הכמות. אבל אם 
   ירק. וסימן שזה ,ופוחת

  
, וללהסימנים הושת הכללים לפי שלו ,ממילא

לדין  הפסיפלורה וכיו"ב מחשיבים את איננו
. 'בורא פרי האדמה' עליהםוהברכה  ,ערלה

  [וע"ע לקמן].

המציאות שלהם כי החמוציות, מתברר  לגבי
 ב"י קובץ חכמים אסיפת ספר מתוך, [היא כדלקמן

עץ נמוך  הואהחמוציות  ראשית, ],ח"נ עמוד
 ,אבל מצד שני .ס"מ 15-ל 10ו בין בהג, דומא
 אינו גודלפרי והעץ המחזיק הרבה שנים,  וזה

גודל יותר  העץ ,למעשה .מהגזעאו מהשרשים 
ס"מ.  20 לכל היותר הואבהו לצדדים, אבל ג

רק משנה  ,רותיפ העץ מתחיל לתת ,בנוסף
אורך  ,אבל וכו'. ,מהנטיעה והלאה שלישית
אם  עשרות שנים.ל אפילו להגיעיכול  חיי העץ

 שהעץ אם לדון אותו כירק, כיון ,כן הנקודה היא
פסקו  ,בעבראכן ו .הנימוק וזה .מאד נמוך הוא

בשנים  . כךבורא פרי האדמה כךלברך על 
פרי זה לא היה ידוע, בפרט ר שכא ,הראשונות

כבר  ואה ,בארה"באמנם  .בארץ ישראל כאן
התחיל  ואבא"י ה אבלהיה ידוע לפני כן, 

בעבר,  ולםא .האחרונותבשנים רק להתפשט 
בקושי ידעו מה  ,שלשים שנה או לפני עשרים

 יסרנברקבשם ז "זה נקרא בלעפרי  .זה
]cranberries[ .  
  
 היכן ?מה אם העץ נמוךלכאורה, אז  בלא

עץ  וזה ,פאפאיההרי  כזה? הבדל נושיש ,מצאנו
בורא פרי ' היאהברכה בכל זאת ו ,גדול

הברכה שלו  ,בגלל שהעץ נמוך וכי '?האדמה
כך כתוב  ם,לוא '?בורא פרי העץ'לא תהיה 

זה ש ואין לכך מקור, אלא ,במשנה ברורה
  .מנהג

  
 כך,הרמ"א  כותב ']ב סעיף ג"ר' סי ח"או[ ע"בשו

אבל  .אלא שמוציא עליו מעצו ,דלא מקרי עץ
 ,והני .לא מקרי עץ ,מה שמוציא עליו משרשיו

והדר פרח  ,כיון דכלה עציו לגמרי בחורף
בא  .מברכין עליו בורא פרי האדמה ,משרשיו

 כן אםו ,ואומר ]עציו דכלה ה"ד' א ק"ס[ המג"א
מביא עוד הוא ו ,רע"מבירוב יןבפרי שקור ה"ה

ופרי אדום  ,רותיפמיני של נוספים שמות 
 ,וכו' בורא פרי העץ יברך וכו', טררפע שקורין

ס גידע"וכן אותם שקורין בפולין י. וכו'וכן עיקר 
 גם. הזה בשםידוע אצלם ה ,מין נויש .השחורים

 '],ט סעיף אמצע, א"נ כלל[את זהחיי אדם מביא 
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פחות הוא ש אפילו ,העץ על שגדל מהכי 
ברכתו בורא פרי העץ. שהרי משלשה טפחים, 

בגלל שזה  . וכיקובעההגובה הוא כי  ,לא מצאנו
 חייב להיותוהעץ  ?חייב להיות נמוך הוא ,ירקות

  הנקודה.  את היאלא ז ?גבוה
  

מתקיים משנה  הואאם  בכך, תלוי הדבר אלא
עץ.  הוא יאז ,הענפיםן והפירות גדלים מ ,לשנה

מה שגדל על אילנות ו החיי אדם, כך כותב
כמו , פחות משלשה טפחים ןבהשג ףא ות,קטנ

 מגן אברהםכתב ה ,השחורים אגעדעס"י"
, אומרו הוא מוסיף אבל .לברך בורא פרי העץ

דלא  ,לברך בורא פרי האדמה ןהעולם נוהגיו
מנהג העולם לברך לדבריו, . כ"כ פרי יחשיב

 כךהוא מאריך על  .בורא פרי האדמה כךעל 
לברר את בכדי  ],ועל ה"ד ז"סק[' נשמת אדם'ב

ועל פירות הגדלים  , וז"ל,הנקודה הזאת
, כמו "יאגדעש" אילנות נמוכים מאדב

 וכו'. אילןלא נקרא ד, סבור הייתי השחורים
ברך על המג"א לויפה כתב  אולם הוא כותב,
 אבל וכו',בורא פרי העץ,  יאגדעס שחורים
 על וכו', העולם לברך ןכמדומה שנוהגי

וצריך לומר  .בורא פרי האדמה השחורים
   ו לא חשיבי כ"כ.הרי דידיפד ,הטעם

  
 ],עציו דכלה ה"ד' ג ק"ס[ אתז"ב מביא שנהמ גם
אף  ,אילנות קטנות לין עלופירות שגד ,ל"וז

 ,כמו יאגד"ש שחורים ,שגבהן פחות מג' טפחים
"א ועוד כמה אחרונים לברך עליהן גדעת המ

א. אך העולם נוהגין לברך בפה" ,בפה"ע
   .ואפשר דטעמם, דלא חשיבי כ"כ פרי

  
את  לתרץ כיצד ,היה להם ברורלא  ,דהיינו
בורא פרי לברך 'בפועל העולם נוהג  כי, המנהג

 ראשית, בעניין זה. הם מסופקים כ"א '.האדמה
 .המנהגהוא אם כך ההחיי אדם בכלל הסתפק 

 ינוא '. הדברכמדומה שכך המנהג'הוא כותב, 
יותר  , באופן"ב מביאשנהמו .ברור לו בהחלט

אולי  ?ומה הטעם .כך העולם נוהגיםכי  ,ברור
, כ"כ פרי. אין לזה חשיבות מפני שאינו נחשב

אלא  ,נמוך ואלא מצד שה ,של פרי. דהיינו כמו

עצם בגלל פרי עצמו אין כ"כ ערך. כנראה של
   .שהוא גדל כ"כ קרוב לאדמה הדבר,

  
, 'בורא פרי העץ'לברך  ,קבעו חז"ל מדוע הרי

על ירקות? , 'בורא פרי האדמהעל הפירות? ו'
 וןכי ?את הברכה שלו , ישנוכל דברלמה ל

רך על ילמרות שבדיעבד אם ב ,פירות העץש
אבל  יד"ח, יצא ',בורא פרי האדמה'עץ ה

מברך אתה כשאתה  ,יותר הוא השבח להקב"ה
ולכן,  לו. את הברכה המיוחדת הדבר על

 שבד"כפירות  ', עלבורא פרי האדמהמברכים '
 אילןעל  . ו'בורא פרי העץ',כ"כ חשוביםאינם 

ויש בהם יותר טעם,  ,ו יותר מעוליםישפירות
ברכה  לכך קבעו חז"ללכן  ה.ריית ומעלתו

אבל  .לתת להקב"ה שבח יותר גדולמיוחדת, 
 הםלמרות שלפי כל הכללים  ,הפירות האלה

   .אבל במציאות אין להם חשיבות ,עץ
  

 בהגדרהמסופקים בעצמם הם בכל אופן,  אולם
 , כיצדאבל לא היתה להם ברירה .הזאת

  כך. העולם נוהגמדוע להסביר 
  

מכחיש  ]ה"פ' סי א"ח ח"או[ משה אגרות בעלואכן 
 "שדאגעל היוגם  ,הוא כותבוכך  דבר,האת 

"ב כתב שנהמש שמדינותינו, אף השחורים
ן וכ ,האדמהלברך בורא פרי  ןשהעולם נוהגי

 .בחיי אדם, לא היה מנהג זה בכל העולם איתא
 , ואח"כ הואמליטאהיה מוצאו ש ,אג"מבעל 

אבות  וגידולו,הורתו ולידתו  .עבר לאמריקה
ועל מקום ליטא. מדינת בברוסיה, היו אבותיו 

 זה, ועכ"פ בארצות הקרובות אליהם, מדברים
 ו היוללשם הפירות הכי  ,ב"והמשנהחיי אדם 

לא היה מנהג זה  האג"מ, כי אומר אבל .מצויים
וכן  ,בהרבה מקומותד .בכל העולם

 ,בורא פרי העץ ןמברכיהיו  ,בסביבותינו
 שעשו הוא יודעכל ש ,כך הוא מעיד .א"גהמכ

והוא הכיר את  בורא פרי העץ, בירכו בפועל,
לכן במקום  ומסקנת דבריו היא, הפרי הזה.

 .ברך בורא פרי העץיש ל ,שלא ידוע המנהג
נוהגים יש ל ,מנהגדהיינו, בסדר, במקום שישנו 

במפורש, כי אבל הוא אומר  .על מה לסמוך כך
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 הוא ההיפך. א"כ, מהשהמנהג  ,מקומות נםיש
 ,לפי ההלכה ?שאין להם מנהג ,מקומותהיעשו 
בקושי שהרי  '.בורא פרי העץ' הוא לברך הדין

 וכן .את מנהג העולם ,שביאתה מצליח לי
מג'  פחותים גדלים על אילנות אם ,יש ספקכש

  גבוהין, יש לברך בכ"מ בפה"ע. טפחים או
  

 מיני, ב כךותכ ]ג"ר בסימן[שו"ע הגר"ז ב מאידך
פירות  אם הם ,גדלים באילן גמורהתותים 
ס ע"דאגיבפולין י יןמין שקור גוןכ ,חשובים

הגר"ז  מברך עליהם בורא פרי העץ. ,השחורים
  .המג"א כותב כפי שכתבגם כן 

  
סתירה כ ,קצת הדבר נראה ,לכאורהו

פירות ' , כי אלוהוא אומרשהרי  .במציאות
אומר הוא והזה, , הוא מציין את הפרי 'חשובים

הפוך מהחיי אדם  .זה פירות חשוביםש
 י אפשרא ? הרימה הנקודה פה "כאומהמשנ"ב. 

זה ש ,כנראה אבל ?במציאות קתהיה מחלותש
 ,פירות סרקעל דהיינו, הרי  .ולא חשוב ,חשוב

, היינו פירות סרק '.שהכל נהיה בדברו'מברכים 
 וןלא מגדלים אותם, כי דםאי־אילנות שבנ

אבל  .לא שווה לגדל אותםו ,אין להם ערךש
סוף ש , כיוןאוכלים אותםר שא ,אנשים נםיש

 ,אדם שאוכל אותםה .סוף יש להם קצת טעם
לכאורה ש ', על אףעץהבורא פרי 'מברך  אינו

 ,והראיה .כ"כ חשוב אינועץ, כיון שהפרי  וזה
הברכה  ,לכן .רוצים לגדלם אינם דםאי שבנ

', דהיינו שהכל'מברך והוא  א דרגא,שלהם נחת
  הברכה הכללית.  את

  
הם יותר אמנם  יאגידע"ס הללו, הפירותא"כ, 

והראיה שנוטעים  ,חשובים מאילנות סרק
 אינם ,אבל יחסית לפירות האחרים .אותם

 ,פירות חשובים כי הם ,לכן הוא אומר .חשובים
לם וא '.בורא פרי העץכ'מחשיב אותם הוא ו

 אלו אינםפירות  "ב והחיי אדם,שנהמלדעת 
 ,אחריםההכוונה ביחס לפירות  ,חשובים
ביניהם כאן . לכן החילוק אזה נחת דרג וממילא

  הוא, כיצד להתיחס אליהם.
  

בורא פרי ' כךעל לברך בעבר פסקו  ואכן,
 הפסק לכך הואכנראה מקור  '.האדמה

כי  ,אבל טוענים זצ"ל. מהגרש"ז אוירבאך
 יתיכך רא .הדבר השתנה ,בשנים האחרונות

 ],דף נ"ח והלאה ב"י קובץ[ בספר אסיפת חכמים
שם  מהספר הזה.הביאו לי צילום של כמה דפים 

 בהערות בסופו[ וזאת הברכה ספרבשם  מובא
 שכתב דף ק"ל אות ט', ברכה ותן ספר בשם הביא ,ד"ק

שמברכין על ], ל"זצ אויערבך ז"הגרש בשםכך 
, וכן והם אומרים .בורא פרי האדמה חמוציות,
 ,כך כתבורובם  .נויזמנרוב ספרי העתיקו 
  בורא פרי האדמה. דברכתו 

  
 המציאותכי הם טוענים  ,מצד שני אבל

 ,ל"זצ ז"הגרש דכשנשאל ספק אין. התהשתנ
 ,יותר אוכעשרים שנה  לפני לפחות היה זה

בקושי  .מחמוציות אז שמע ומי, שנה 30 אולי
 ים,שנכשש שבע  לפני רק. שמעו על זה

 מחמוציות. שראליץ התחילו לשמוע כאן באר
 דפשוט, חשוב פרי זה לא היהובתקופה ההיא, 

 פ"אע. (מזה ידעו לא וכמעט שמעו לא
). נפוץ פרי היה זה אז גם כבר ,ב"שבארה
 ולםא .ל"זצ ז"הגרש כן פסק דלכן ,ומסתבר

, מאוד כרים מזה כמויות גדולותדנמ ,היוםכ
 דברכתו פוסק היה ל"זצ ז"הגרש דגם נראה
הברכה כי  ,לכן נראה להםו. העץ פרי בורא

הם ו. 'בורא פרי העץ'להיות  עליהם צריכה
בסין יש כמה וכמה ובארה"ב כותבים כך, 

כרים שם ונמ חמוציות,מפעלים שמעבדים 
בא"י הפרי  כן כאןעשרות אלפי טונות בשנה, ו

אלף  בסביבות באים לא"יימיו ,ד מבוקשומא
פרי  בודאי הוא נקראאם כן ו, בערךנה, טון בש
 להחיי גם( ע"דלכו ,נראה כ"עמאוד.  חשוב
ה ינטיה כך .ע"בפה היא הברכה ,)ב"והמ אדם

  .'בורא פרי העץ' החמוציותלברך על  ,שלהם
  

אשר , יצ"וידידנו אחד מכתב לי  ,דברה אותו
רר את הנושא הזה, הוא מביא מכמה יגם הוא ב

, ספר ישא יוסףאת ביא וה, בכךספרים שדנו 
שליט"א,  אפרתייוסף  ה"גשו"ת של הר זהו
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צמח  ,כךלי כתב  הוא דן בנושא. אשר
הענפים שלו  ,כמו עץ עם גזע מבנהו ,החמוצית

אשר "מ, ס 10-כנמוך מאד,  .דקים וקשוחים
רות רק אחרי ימניב פוחי במשך שנים רבות, 

יש לו כל ש הרי ע"כ. הזריעה.עת כמה שנים מ
   .סימני אילן

  
 ,לאור הדברים האלה כתב הגרש"ז אוירבך

פסק המשנ"ב  ,במקום שנהגו לברך אדמה
באנו לשאלה של  א"כ .א"הבפ יברךש

בדיוק  זאת ,החמוציותוכן , יאגידע"ס הללו
בורא פרי ' ברכתםמצד הדין ושאלה, האותה 

הזה, מי שיש את המנהג אולם ל '.העץ
בורא פרי ' א"כ שיברך, עליו "ב מדברשנשהמ

לברך בורא פרי יש  ,מספקכיום  '.האדמה
  . יצא ,רך עץיובדיעבד אם ב .האדמה

  
' סי ב"ח[ישא יוסף את שו"ת מביא הוא  ,מאידך

מכיון שעכשיו מגדלים את זה  ,כותבאשר  '],נ
 ,ודאי שחשיבי פרי ,היום לאלפים ולרבבות

הברכה שלו  ,"בשנדעת המלומסתבר שאפילו 
 שאינו"ב דיבר על פרי שנהמ עץ.בורא פרי ה

שמוכרים אותו  ,פרי חשוב וחשוב, אבל אם זה
בורא פרי  ברכתו "כא ,כאלה בכמויות עצומות

מקום דב ,הרי האג"מ כתבוהוא מוסיף,  .העץ
 ,ויש עוד סיבה .לברך עץ , יששאין מנהג ידוע

ת צמח צדק באו"ח "שודברי  אפשר להוסיףש
אלא  ,פרי שעיקר דינו לברך עליו עץדסי' כ"ו, 
 ,קטן ומתוך כך ברכתו אדמההוא שהפרי 

דהא  ,רך עץ יצאיפשיטא ופשיטא שאם ב
דין הפרי שהכי נמי ומק"ו  .באמת הוא פרי עץ

, מנהג לברך אדמההיה אלא ש ,הזה ממש עץ
יש ש והכא ,בפשיטותיצא העץ  ב"פרך יאם בד

עד  נברך עליו עץ לכתחילה.לנו כמה סניפים 
  .יישר כוחוו ידידנו הי"ו,דברי  כאן

  
גם מי שאומר לברך כי פשוט. ונכון הדבר  ואכן
ממנו , הוא לא עקר 'בורא פרי האדמה' כךעל 

אפילו לפי ו, 'בורא פרי העץ'ברכת את 
יצא  ,עץהרך עליו יב מנהגם, אם"ב ולפי שנהמ

רק  .עץ וסוף סוף זהכיון ש בדיעבד,יד"ח 

לכתחילה צריך לברך כי  ,הם טוענים ,בזמננוש
  . 'עץה כך 'בורא פריעל 

  
זאת ברור לי בכל העניין הזה, שאינו  הדבר

נקרא שבזמננו פרי זה  מה ,ההסתכלות שלהם
מה, לו ,חשובנקרא פרי מה  ,ני יודעינחשוב. א

 .כ"כ פשוט ינוא דברה זאת.להגדיר  וכיצד
 ,מביאים אלף טון בשנהכי הם אומרים  ,בסדר
חמוצית לאגס או  'מה דמות יערוך', אבל 
ועל ג, ני מדבר על אתרוינאוכבר  ץ,עח־לתפו

   ?פרי חשובנקרא וכי זה  '?גפן ותאנה ורימון'
  

ודאי ב חמוציות,החשיבות של הכי  ,נראה לי
אנשים בשנים שה אלא .מבחינת הטעםשאינה 

יש כי את בגלל שאומרים זלוקחים  ,האחרונות
ורק  .לצרכי רפואה ,בריאותיים טעמים םבה

יש כי  ,אומרים בחשיבותם. הנקודה את היאז
טוב לדם,  והדבר, ןומצימרים נוגדי חח ,זהפרי ב
 .אתזאנשים לוקחים לכן  .מועיל לפטריותו

 חמוציות, כל יום כף תאכלו להם, אומרים
ם יהידי שבאצבעות מועיל גם לפטריות דברוה

לאו דוקא זה  ,אבל בעצם .יםיהרגלואפילו 
רימון  כגוןאדום,  פרי שהואכל אלא הפרי הזה, 

לכן פטריות. נגד טוב  ואה, וכדומה דובדבן,ו
חמוצית החשיבות של פרי  כי מסתברא לענ"ד,

אנשים רוצים שהאת, וזשאוהבים אינה מפני 
 מועילוטוב כי הדבר שהם מבינים אלא  ו,תוא

 זאת,. אבל א"א להשוות מבחינה רפואית
  רות האחרים.ילפ

  
לבוא  ,כ"כ פשוט כי הדבר אינו אני אומר, לכן

ברכה שלו הכיום תהיה לכולי עלמא דולהגיד 
   .לכתחילה 'עץ'בורא פרי ה

  
רציתי . את, לדידןזבדקתי  מאידך, אבל

חכמי תימן וחכמי  כךמה אומרים על  ,לראות
יגידע"ש  ,הפירות האלההרי כל  .ספרד

רופה, יאשכנז, מאארצות מ יםבאודומיהם, 
, כי מצד אשכנזים כותביםה "כא .פוליןורוסיה מ

המנהג אבל , 'עץה 'בורא פריהברכה  הדין,
מה אבל יש לעיין, . 'בורא פרי האדמהלברך '
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פתחתי את  .הפוסקים שלנועל כך, כותבים 
ין יהתעלם בכלל מכל הענוהנה הוא  ,השת"ז

יביא את שבשביל מה  זאת. כי לא הביאוהזה, 
 ,את בכללז העלהלא הוא  ?הפירות של המג"א

אין טעם וממילא  הדבר,כי לא הכירו את 
 ,לנו ההלכה הנשאר ,את. אם כןזשיעתיק 
  .'בורא פרי העץ' שברכתם

  
  ם'?אוּ ַד  -ם וְ אולי זה דומה ל'ּדַ  מהקהל: אלהש
עץ  הוא ם'אוּ ַד  -ם וְ ה'ּדַ  מרן שליט"א: שובתת

 ',עץ'ה יורכו עליב'העולם' בתימן אמנם  .סרק
ויש להם על מה שיסמוכו, ובמקום מנהג אין 

ו תברכשאבל מהרי"ץ אומר אומרים סב"ל. 
  .וכן עיקר במקום שאין מנהג', שהכל'

אבל אם יגדלו עכשיו מבחינה  מהקהל: אלהש
   ?מסחרית

משהו אחר, יכול  וזה מרן שליט"א: שובתת
  .חשובהוא יהיה כן א כילהיות 

  
  מה לגבי ה'עינב'? מהקהל: אלהש
צריך לדון  ,כל דבר מרן שליט"א: שובתת

 אבּ נַּ ואכן ִע  ?לאשאו  ,עץ סרק הואאם ה .לגופו
. כי בּ אינּ ִע  אלא ב,ינָ עֵ  ינוא שמו הוא עץ סרק.

ְוַדם כמ"ש  בלשה"ק. ענביםהם ה אלו ינב,עֵ 
ה ָחֶמר ּתֶ ׁשְ ם , זה שֵׁ אבּ נַּ ִע  [דברים ל"ב, י"ד]. ֵעָנב ּתִ

תסתכל פרי אחר לגמרי, שנקרא כן בערבית. [
זאת . ן"נו באות דגש נויש ,בחלק הדקדוק

שלא יחליפו הוספתי בלשון מליצה]. 
, הוא מעין זית מאורך, אבּ נַּ [פרי הִע בלבלו. תיו

צבעו ירוק, וכשהוא בשל נהיה אדום. מתוק, 
וגרעין בתוכו. העץ גדל ישר, כמו עצים רבים, 

  לא כמו ענבים שמתפרסים לצדדים].
  
שהוא ספרדי,  ]ח ק"ס ג"ר סימן[ החיים כףה

דברי את  וכן בעניין זה, מעתיק את הפוסקים
מה שכתב וכן על  כך, הוא כותב .המג"א
 בורא לברך , שעל יאגידע"ש השחורים,המג"א

], כלל נ"א אות ט'[ דםאי חיכתב העץ,  פרי
בפה"א, דלא חשיבי כ"כ  לברךדהעולם נוהגין 

לא היה  ,כף החיים בעצמודהיינו, גם  .פרי יעו"ש
הוא לא הכיר את כיון ש, בעניין זה לו מה להגיד

והרי הוא היה בבגדאד ואח"כ , לוהפירות הל
בשתיקה הוא העתיק בירושלם עיקו"ת, לכן 

האשכנזים, והמשיך  מה שכתבו הפוסקיםאת 
  . בדרכו

  
כי כך היא ההלכה גם  ,אחרות יוצא במלים

 והיזו ספרד.ו תימןלפי חכמי לדידן, דהיינו 
דבר שלא היה על כל , כללית בעצם שאלה

היה הוא אחרים הבמקומות אילו ו ,מצוי אצלנו
שהיה באותם המקומות, מנהג האם המצוי, 
אבל בפשטות נראה שלא.  ?כלפינו גםקובע 

מנהג זה  ,םגם אצלכי  ,דבר מתברר־בסופו של
פשוט  כיודאי ב ,לדידן לכן .פשוט ומוסכם אינו

 וכך ,על החמוציות 'עץ'בורא פרי הלברך יותר 
  העיקר לדינא.

  
 אינני .יותר מסובכת אהפסיפלורה, הבעי לגבי

בזמן ש וןכי ,זהעניין צריך להאריך כ"כ ב
 שליט"א, אורן צדוק ה"גידידנו הר ,האחרון

מרבני בית ההוראה 'פעולת צדיק' בקרית ספר, 
 לת צדיק'פעו', בעלון על עניין זהמאמר פירסם 

זאת אפשר לראות , ו]ד"התשע כסלו ,60' מס עלון[
כי  אוהמסקנ ,כל השיטות שם יםמובא .שם

בכך ולא נוהג  ',בורא פרי האדמה' היא הברכה
  ערלה.  דין

  
 שהרה"ג וןכי ,לנושא זהשוב התעוררתי  אולם

שגם הוא מרבני בית , שליט"א נתנאל עומיסי
שלח לי ההוראה 'פעולת צדיק' בקרית ספר, 

ואחרי עיון חוזר חושבני זה,  בענייןחומר נוסף 
 עיון כהצריעדיין ש ,נקודה ואיזישנה אולי כי 

, 'מבחינה מציאותית'ה, אולי יותר בנושא הז
  .ההנקודהיא מה  כעת ואסביר

  
האם  ,הפסיפלורה על דנים כאשר, בעצםרי ה

כי צריכים לדעת  ,ירקשהוא עץ או  הוא
גבי או ל ,ערלהגבי דין לאו דוקא ל הנפק"מ היא

 אלא שיש בכך גם, 'בורא פרי העץברכת '
כידוע, את הרי  ."מ לדיני כלאי הכרםקנפ
ששה  , שיעורהגפןן צריכים להרחיק מירקות ה

שיעור ארבע צריך להרחיק  ,כרםן הומ .טפחים
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ואחד יוצא זה כנגד זה  היינו, 'שנייםכרם  .אמות
עץ אם  "כ,א .יחידיהיינו, גפן גפן זנב'. ו

 הרחקה שתהיהצריך  יאז ,ירקהפסיפלורה הוא 
מתי  ,מעשרגבי ל ,"מקנפכמו־כן ישנה  ממש.

ין ילענ ,"מקנפ כמו־כן ישנהו ?שלו שנההאש ר
שתבוא עלינו  יטהבשנת השמ ,ספיחים איסור

להגדיר  לדעת, כיצדצריכים  "כ. אלטובה
  אותו?

  
 פשוט ,קודםמהכללים שאמרנו שלשת  לפי

בורא פרי ' היאהפסיפלורה שהברכה על 
 וןערלה, כידין לא נוהג בה שו ',האדמה

   .תוך שנהבהגרעין שלה עושה פרי שהתברר כי 
גם עץ הפסיפלורה,  ,הנוספים הפרטים לגביכן ו

בעץ כמו  ,גדול . אמנם אין החללהוא חלול
 ,דברהיש לו חלל קטן. אותו  בלא ,הפאפיה
גם לו הפלפל החריף,  ', דהיינוסאביסבלגבי ה'

 ישנו חלל, ולכן ברכתו בפה"א, וכן שהפרי
 ינואחר כמה שנים כבר אול ,הולך ומתמעט

 .ות שנוהג בו דין ערלהלא יכול להי "כמחזיק, א
לֹשׁ התורה אמרה שהרי  ִנים ׁשָ  ָלֶכם ִיְהיֶה ׁשָ
אסור  ש שניםשלואם  ,[ויקרא י"ט, כ"ג] ֲעֵרִלים

, אסור באכילההפרי  נויוצא שיש "כא לאכלו,
לכן,  .אסור באכילההפרי  כי ישנולא מצאנו ו

אין מציאות אם נאמר שיש בו דין ערלה, הרי 
נחשב  ואשה ,על כרחך .כלאָ יֵ  שהפרי הזה

הוא ש הנוסף,דבר לגבי העניין ה אותוירק. כ
על  וכבר כתבנו וכו', פרי מהגרעיןאת המגדל 

בכל  ].א"רכ סימן ב"ח[יצחק  עולתבשו"ת  כך
, שהוא פשוט הדברלשיטתנו כי  ,אופן יוצא

נחשב  אינושהחלל  ,גם אם נגיד נחשב כירק.
בספר אבל שהוא חלל דק,  כיון ,כ"כ חלל

[בסימן רווח שליט"א וכיח הרב החלקת השדה 
מבחינת ו .נחשב חלל ,אפילו חלל קטן כי י"ז],

  ט שהדבר כך.פשו ,התנאים האחרים
  

 בכל זאת אינומה ש הנוספת, הנקודהאולם 
 ,שא זה, מה יהיה לפי שיטת החזו"אבנו ברור

של מוציא פרי  ,לא מספיק כלל זהכי האומר 
אלא אם כן אין קיום לפרי,  ,מהגרעין תוך שנתו

אולם  .מתקיים יותר משלוש שנים דהיינו שאינו

מורידים אותו אחרי כמה אמנם  ,הפסיפלורה
 אינו ,מה שמורידים אותוכי שנים, אבל התברר 

 זאתאלא מסיבות אחרות.  ,עצמובמצד הפרי 
מורידים כלומר, . כ"כ ברורה שאינההנקודה 

ת שבאים בגלל כל מיני מחלו ,את הפסיפלורה
מצד אבל  .גידול שלוהאו בגלל תנאי  ,לעץ

הוא יכול לחיות הרבה שנים, אולי עשר  ,עצמו
 ,הוא מתמעטש . א"כ מהחמש עשרה שנה או

   בגלל שלא מגדלים אותו בצורה הנכונה.זהו רק 
מאמר  שליט"א,הרב עומיסי ידידנו לי  שלח

 עמ' ה' חלק[' ארץוהתורה קובץ 'השהתפרסם ב
 פרשיח זה יכול לחיות מסשם כתוב כי  ],144

 ,אבל מקובל אצל המגדלים .רב של שנים
בגלל  לחדש את הגידול אחרי שלוש שנים,

אבל זה לא נובע  .שהיבול פוחת והולך
אלא משיטות הגידול  ,מתכונות הצמח

 .צריך הרבה שמש הוא ,דהיינו .והטיפול בו
 עליו שיהיה, הנכונה בצורה בו יטפלו אם אבל

 .יפחת שהיבול סיבה שום אין, שמש מספיק
 ,יש כל מיני מחלות ,שניתאחת. הסיבה ה זאת

לכן אחרי  .שגורמים לו שהוא מת ,וירוסים
רגילים לעקור את  ,שנים שלושה יבולים

כן יכל אמצד עצמו הוא א"כ, כי יוצא  .יםהמטע
הוא לא  ,במציאות . אמנםלחיות הרבה שנים

אם תטפל  אבלמהסיבות הנ"ל.  ,חי הרבה שנים
ממילא  .כן יכול לחיותאהוא  ,בו בצורה הנכונה

 אולם כבראת. זלדון  כיצד ,שאלהישנה כבר 
 ,חלקת השדה כתבספר בכי  ,אמרתי לכם

אם כי  ,פשוטונכון  דברודאי שהבולשיטתנו 
נותן פרי בתוך הגרעין ל מקבלים את הכלל ש

   ה, אזי הוא כירק.שנ
  

כפי  ,החזו"אלדעת  היא, כי השאלהאולם 
 שהפיחות, ארץוהתורה ה שמובאת כאן בקובץ

 אך. הצמח מתכונות אחד להיות צריך, ביבול
 תנאי כגון, צדדיות מסיבות נובע זה פיחות אם

 זו שאין ודאי אזי, מתאימים שאינם גידול
 בארץ דהיינו. כירק המגדירתו בצמח תכונה

 '.וכדו מחלות של הסיבה את שאין, ישראל
 עד ביבול הפחתה ישנה, ל"בחו שגם התברר

 סיבות הן לכך הסיבות שם גם אך, תמותה כדי
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גם  ,דהיינו '.וכדו מחלות וירוסים כגון, צדדיות
  ל לגדול יותר. ויכהיה  הוא בחו"ל

  
 תשיטדאליבא  ,צריכה עיוןהנקודה  זאת

 .מתקיים העץכמה שנים  שהקובע הוא, ,החזו"א
על טענה זו, לא ראיתי תשובה ברורה בספר 

אבל אם נקבל את הכלל של חלקת השדה. 
אין הכי  יאז ,מביא פרי בתוך שנתול ש ,הרדב"ז

  . נמי
  

נוהג  לא ,מעיקר הדיןכי , יוצא אחרות במלים
ואולי  '.בורא פרי האדמה' וברכתוערלה, דין בו 

אבל מצד  .ספקן המ לכו"ע ברכתו בפה"א,
מי שיחמיר תבוא עליו  ,החזו"אאליבא ד ,ערלה
  ברכה.

  
בתור  ,מי שמגדל אותו בגינה מהקהל: אלהש

  בו? גדרלשיח 
 . כיפשוט שאין דין ערלה מרן שליט"א: שובתת

 ולצורךמסחר,  לצורךאם לא נוטעים אותו 
שאין בו דין  ודאיב ,בשביל גדר אלא אכילה, 

, ולקורותהנוטע לסיג  ערלה, כפי ששנינו,
  .[ערלה א, א] פטור מן הערלה

  וגם לגדר? הוא גם לאכילהואם  מהקהל: אלהש
 כיון שהוא גם לאכילה, מרן שליט"א: שובתת

חייב. [ועי' דרך אמונה על הרמב"ם פ"י ממעשר 
המציאות  , כילכן אני אומרשני אות י"א]. 

מסוגל  הוא ,לפי דבריהםש . משוםעיון כהצרי
אם תטפל בו בצורה  ,לחיות הרבה שנים

  נכונה.ה
  
  

ר" (משמש טחון) דֵ השלמה בעניין הברכה על ה"לֵ 
  וכדורי פלאפל.

 ףבד .דבר אחדלהזכיר בקיצור, עוד  ברצוני
זה מקרוב ממש [מצורף כאן בסוף רסמנו ישפ

 'לדר'ה לגבי כתבנוהברכות,  החוברת] בעניין
 '.בורא פרי העץ'ו תברככי ממשמש,  העשוי

זיע"א בשו"ת  ברנו בעיקר לפי שיטת מהרי"ץיד
לו  הדבר שעדיין נשארכי אומר ה, פעו"צ
השתנה לגמרי מהמקור  ינושא ,הפרי תמצור

ו תמעט, ברכניכר צורתו רק באפילו ושלו, 
   כפי שהיא. נשארת

  
שהזקנים טוחנים  ',וקקמד'מדבר על ה מהרי"ץ

קצת. צורתו בכל זאת ניכר ועד אשר דק,  אותו
עצמו כמו  וזה ,רואיםש כפי לגבי ה'לדר', לכן

רק  .המהות שלו אתניכר שז ,פרי המשמש
טוחנים ש ע"י נעשה דברהכי  ,התבררו שאלנוש

. מזה את הפרי עושיםבסוף ו משמשים,את ה
 ,היה במשך כל הזמן במצב הזה הואאם  אולם

והיה כלא ' ,לא שהשתנה טעמו וריחושדהיינו 
 ,כמו לגבי הבמבהאזי מצבו לא השתנה. , 'היה

 בכלל,השתנה המצב  כי, אחרת אבעי נהישש
איבד את טעמו וריחו העיקרי. כנראה  והוא

פשוט  יאז ,אם המציאות היא כך שלגבי הלדר,
שאפשר  כיון בפה"ע, ותנשארת ברכלדעתנו ש

  .להכיר שזה משמש
  

ביאור נסביר, כי לפי שיטתנו אין הבדל  ביתר
בין אם נעשה הלדר ע"י שלקחו פירות משמש 
שלמים, הוציאו את גרעיניהם ושמו עליהם 
מכבש ללחוץ ולרדד אותם, לבין אם ייבשו 
טחנו וריסקו אותם ואח"כ רידדו תחת מכבש. 
ר"ל שאפי' אם ריסקו אותם, מ"מ נשארת 

הכל. ברכתם העיקרית בורא פרי העץ, ולא ש
[וע"ע מה שכתבו בזה, בס' מועדים לשמחה דף 
רפ"ב אות י"א, ופסקי תשובות כרך שני סי' 
ר"ב אות ט"ז דף תרצ"א ע"ב, וברכות אליהו 

  דף ת"י, ובשאר ספרים].
  

 ינוזה א ',ניכר צורתו'הכלל של  ,לדעת צריך
 ושזהלדעת  ,לפי הפריולנחש שצריך להבין 

 ץ,עח פומתוך תמעט  תחתוך , אםלמשל .הפרי
 ?או אגס ,האם זה תפו"ע ?מה זה ,ותשאל אותי
מראה שאבין לפי  אין צורךאבל  .אני לא אדע

שהו יקח מתוך האתרוג ימש מה הוא. נניחהפרי, 
ניכר  ,תסתכל ,הפנימי, ויגיד לי וחלקאת 

 ,אני אטעם . אבלני יודעינא ?לאשאו  ,צורתו
אתה  .אתרוג או תפו"ע ואם זההאדע מה זה, 

ורואה, כי אני מסתכל ואתרוג,  וזהשאומר לי 
סימן.  וזה , א"כאתרוג שהוא יהיהמתאים 
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 ,מתוך הפרי ,צריך להבין לבד איננידהיינו, 
ואני  ,אני יודע מה זהשאלא זאת. שיגיד לי 

נחשב אז זה  ,מקשר אותו עם המקור שלו
  לפחות קצת.  ,שעדיין ניכר צורתו

  
אנחנו אומרים  ,לכדורי פלאפלגבי אפילו  לכן

בגלל  '.בורא פרי האדמה' עליהם היאשהברכה 
לא תדע שזה עשוי מחומוס אם שאפילו 

אבל אחרי  ,לחלקים קטנטנים הופוררוש
שאתה יודע שזה מחומוס, אמרו לך שזה 

כן זה דומה, כי אואתה מסתכל ורואה  ,מחומוס
 הנשאר יאז ,לא איבד את הצורה שלוהוא 
  ו בורא פרי האדמה. תברכ

  
 צבעו?אם שינו את מה הדין  מהקהל: אלהש

  ?עושים שינויי צבעיםה רבים,היום  נםיש
יכול  ,שינוי צבעאם ישנו  מרן שליט"א: שובתת

   '.שהכל' כךעדיף לברך על  כילהיות 
שאלה מהקהל: מה לגבי אם השתנה צבעו, כגון 

  אננס ירוק?
את זמקשר  אינך אם מרן שליט"א: שובתת

כי באננס ירוק,  ניאבל חושבהוא הדין. למקור, 
לפי מהות  לדעתאפשר וצבע, שינוי רק  זה

  .אננס ומראהו, שזהוהפרי 
צורת עלים, בעושים אותו אבל  מהקהל: אלהש

  ?נתנו לו צורה אחרת בכלל
 שהוארואה  אם אינך מרן שליט"א: שובתת

בד בכלל את כל מהותו יאוהוא דומה למקור, 
  .'שהכל' תהיה ברכתו, , אזי אה"נהראשונה

  
 זאתמערבבים  ,פלאפלאבל ב מהקהל: אלהש

   ן?עם כל מיני תבלי
 ,נכון, אבל החומוס מרן שליט"א: שובתת
ודאי ב החומוס .עיקרה ברכתו בפה"א, הואש

ואפשר להבחין  ,נטחן עד הסוף כי אינומורגש, 
  חומוס. ושזה

  
 עלמה הברכה  :]השיעור מסוף[מהקהל  אלהש

  ?במבה
ואם  '.שהכל'עדיף לברך  מרן שליט"א: שובתת

ים, יותר טוב. דהיינו, אחר במאכליםאת זיפטור 

אם אפשר שיקדים לברך תחילה על דברים 
שברכתם בודאי אחד האדמה ואחד שהכל, 
לצאת ידי חובת כל הדעות, תבוא עליו ברכת 

  טוב.
  

 הפירוש ומה, הצדיק יוסף מעלתביאור נפלא בעניין 
נחשב צדיק יסוד , מדוע הוא "נכנס צרכיו לעשות"

  .עולם
לעמוד עליה  שעלינו ,גדולה שאלהישנה 

צריכים לנצל בספרים כי כתוב  ,ידועכ נה.להביו
 ,שלא יעברו עלינו סתם ,את ימי השובבי"ם

 ,הימים הקדושים האלה .בפרט בשנה מעוברתו
 ָבִנים ׁשוּבוּ  ,בת קול מכרזת ואומרתר בהם 'שא

 את לפנינו נשארו, [ירמיהו ג', י"ד] ׁשֹוָבִבים
כדאי  ולכן ',תצוה' ',תרומה' ',משפטים'

   .שנתבונן בעניין יוסף הצדיק
  

סוטה  כתמסבהגמ' אומרת ומפורסם מה ש ידוע
ַהיֹּום ַהזֶּה ַויָֹּבא  הפסוק על ,]ב"ע לו דף[ ַוְיִהי ּכְ

ְיָתה ַלֲעׂשֹות ְמַלאְכּתוֹ   ,[בראשית ל"ט, י"א] ַהּבַ
מלמד ששניהם לדבר עבירה  ,אמר רבי יוחנן

רב  'ויבוא הביתה לעשות מלאכתו' נתכוונו.
חד אמר לעשות מלאכתו ממש, וחד  אל,ושמו

ן אליבא דחד מ אמר לעשות צרכיו נכנס.
מלאכתו היינו 'גדולי ישראל,  ,האמוראים

כָתֵבי ְלִמבַדק ,כמו שהתרגום אומר'. ממש  ּבִ
היה שהוא  ,עבודות הביתכלומר , הּ ינֵ בָּ שְׁ חֻ 

 , הואאבל לפי המאן דאמר השני .משרת
י ְוֵאין ִאיׁש ֵמאַ התכוון ח"ו לדבר עבירה.  ְנׁשֵ

ִית  ּבָ ם ּבַ ִית ׁשָ גדול כביתו אפשר בית  ,[שם]ַהּבַ
תנא דבי רבי  ?אישו לא היה ב ,רשע של־אותו

 ןוהלכו כול .יום חגם היההיום,  ישמעאל, אותו
 ן,והיא אמרה לה .שלהם בודה זרהלבית ע

 ,יוסף היום שנזקק ל האין ל ,אמרה .חולה היא
ִבְגדֹו ֵלאֹמר  .יום הזהכ הוּ ּבְ ׂשֵ ְתּפְ  .[שם, י"ב] 'וגוַוּתִ

ונראתה  ,אביו־דיוקנו של הבאת ,באותה שעה
אחיך שיכתבו  ןאמר לו, יוסף עתידי .לו בחלון

רצונך שימחה  .ואתה ביניהם ,פודיעל אבני א
דכתיב  ות,עה זונוקרא ריות ,שמך מביניהם

ד הֹון  ב  ,מיד .[משלי כ"ט, ג']ְורֶֹעה זֹונֹות ְיַאּבֶ ׁשֶ ַוּתֵ
ּתוֹ  ֵאיָתן ַקׁשְ   וכו'.  [בראשית מ"ט, כ"ד]  ּבְ
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מפורסם וידוע הרי שחייבים לבררה,  שאלהה
ראש  ,נחשב יוסף הצדיקכי  ,בכל הספרים

תלוי  הדבר ,לכאורה . אולםוראשון לצדיקים
לעשות 'למאן דאמר הזאת. אכן במחלוקת 

אבל למאן  .נכוןהדבר  אזי ,ממש' מלאכתו
לא כ"כ א"כ הוא , 'לעשות צרכיו נכנס'דאמר 

מי הרי שאנחנו היינו חושבים ח"ו.  כפי ,צדיק
באה דמות דיוקנו של אביו, נעשה  ?הציל אותו

 יוסףנו, זה נקרא והוא ניצל מן החטא. נס, 
 ,אדם רצה לעשות עבירההאם  '?הצדיק'

לא עשה הוא ו ,דת אדמהה רעיתופתאום נהי
 ,צדיק נאמר שהוא כךבשביל  ,עבירהאת ה
הרי הדבר קרה,  ות זאת?עשיכל ללא כיון ש

נעשה נס והוא  את הטבע, הקב"ה שינהבגלל ש
הוא אמנם  ,בסדר את העבירה? לא יכל לעשות

צריכים ? לא עשה, אבל זה נקרא שהוא צדיק
נחשב ראש  ,יוסף הצדיקהרי את. זלהבין 

, צדיק יסוד עולם. ־קודשוטרי בריתוראשון לנ
הוא לא חזר בו ש ,איך מבינים את העניין הזה

ו הציל אותו, דמות יעקב יאב , אלאמעצמו
  ?אבינו

  
 נםישו .כמה תירוצים לשאלה זאת נםיש

 כינראים לי כלל,  ינםשאאחרים תירוצים 
 של יוסף אשהם מקטינים את הדרג ניחושב

בהתחלה את התירוץ  לכן אומר הצדיק.
שהוא  ,מתיישב על הלבהתירוץ כשנראה לי 

גדולי מהרבה לדעת מוסכם ההתירוץ העיקרי 
  ישראל.

  
 ִמְצָרְיָמה הּוַרד ְויֹוֵסףעל הפסוק  אומר רש"י

 של אשתו מעשה לסמוך כדי, [בראשית ל"ט, א']
תמר  מעשההרי אחרי  .תמר למעשה ,פוטיפר

אח"כ ו ,זרח ופרץ ונולדכי  כתוב ,עם יהודה
למה נסמכה  ,כ"א'. ְויֹוֵסף הּוַרד ִמְצָרְיָמה'כתוב 

 ,לומר לך ?למעשה תמר ,מעשה אשת פוטיפר
 ,תמר .אף זו לשם שמים ,מה זו לשם שמים

משבחים אנחנו  . הריהיתה צדקתשודאי ב
ֵבית ֵביְתךָ  ִויִהיבמגילת רות,  אותה ֶרץ ּכְ ר ּפֶ  ֲאׁשֶ
אין  ,תמר לגבי .[רות ד', י"ב] ִליהּוָדה ָתָמר ָיְלָדה

למרות  .שהיא היתה צדקת ,לנו שום ספק

ברור שהדבר אבל  ,עשתה מעשה נועזהיא ש
. מיםשם כוונתה היתה לשודקות, יצנבע מ
, הזה את כל הענייןלנכון מבינים  איננו אמנם,

ויש בזה  ם,לקחת את הדברים כפשוטלנו אסור ו
 אתן זאבל בכל אופדברים נוספים על־פי הסוד. 

אבל, . התחתונה', שהיא היתה צדקתשורה 'ה
אשת פוטיפור, התכוונה לשם שמים.  גם

שעתידה להעמיד  ,שראתה באצטרולוגין שלה
 .ואינה יודעת אם ממנה אם מבתה ,בנים ממנו

ממנה,  כי הדבר יהיההיא טעתה, היא חשבה 
  מאמר אחד בחז"ל. ולא מבתה. זהו

  
ָבִרים ַאַחר ַוְיִהי על הפסוק, נוסף,מאמר  נויש  ַהּדְ

ה ֵקה ָחְטאוּ  ָהֵאּלֶ  ְוָהֹאֶפה ִמְצַרִים ֶמֶלךְ  ַמׁשְ
מה  .[בראשית מ', א'] ִמְצָרִים ְלֶמֶלךְ  ַלֲאדֵֹניֶהם

ששמו את יוסף בבית  שלאחר ,העניין הזה
שר האופים ושר נכנסו גם הסוהר, פתאום 

[מובא  לאומרים חז" ?בית הסוהרלהמשקים 
לפי שהרגילה אותה  ,א'] ברש"י בראשית מ',

 בגנותו, לדבר בו ,צדיק בפי כולםה תארורה א
 שיפנו, אלו של סורחנם ה"הקב להם הביא

הוציאה על  ,ארורהה אותה. אליו ולא אליהם
 . לכןברו עליוייוסף שם רע, וכל האנשים ד

שיפסיקו לדבר  , בכדיהקב"ה עשה איתו חסד
נושא להתעסק בוהביא להם  ,על יוסף הצדיק

המשקים ושר שר  דיברו על עכשיו .אחר
ממילא פרשה אחרת, וכעת ישנה האופים, 

  הפסיקו לדבר על יוסף. 
  

נראה כי לכאורה ר שא ,שני מאמרי חז"ל אלו
היינו אולי  האחד את השני. הם סותרים

 למד"א אחד, כי. דעותי תש כי אלו ,אומרים
יא ה. ולמד"א השני, היא התכוונה לשם שמים

בפירושו רש"י מאידך, הרי אבל  .ארורההיתה 
 .גם את הרישא וגם את הסיפא ,מביאלתורה 

 , עשתהאשת פוטיפר אםה ,צריכים להבין א"כ
מסתדרים  כיצד ?ארורהשהיתה או  ,לשם שמים

  ו?ללשני הדברים ה
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התחיל לשם כי אמנם הדבר  ,היא התשובה
יצר , כי הכלל הוא ,אתם יודעיםאבל שמים, 

רק פעם אחת.  ,לעשות מצוהטוב אומר לאדם ה
וותר מ ינוא ,יוםויום בכל בא אליו  ע,הרר יצאך 
אומר פעם אחת  וב, רקהטר אבל יצ דם.אן לב

א"כ אשת לא יותר. ולעשות מצוה,  לאדם
אבל  מים,שם לש במקור כוונתה היתה, פוטיפר

 נאמר, לכן .כבר לא היה לש"ש דברה ,אח"כ
ָרהּ  ַוְיִהי ַדּבְ ַמע ְולֹא יֹום יֹום יֹוֵסף ֶאל ּכְ  'וגו ׁשָ

זאת  ראתההרי היא  .[בראשית ל"ט, י']
כיום מה שנקרא מעין  ,שלה באצטרולוגין
היא אכן ו ,הכוכבים תחכמדהיינו  ,אסטרולוגיה

אולם נכון,  ראואצטגניני פרעה  גם .ראתה נכון
כי ראו  . כלומר, הםולא נכון ,ראו נכון הם

חשבו הם ו ,מושיען של ישראל לוקה במים
הוא לקה  ,בסוף . אולםשישליכו אותו ליאור

 אולם. האסטרולוגיה טועה א"כ,במי מריבה. 
שעתיד לצאת  ,באסטרולוגיהכן  ראהיוסף  גם

יותר ההפלא  ,מכך ויתירה .מהם מנשה ואפרים
כל מלכות  .יצא משיח בן דוד כי מתמר ,גדול

ומיוסף עתיד  .פרץמיצאה מזרח ו ,בית ישראל
ממנשה ואפרים.  , שהואיוסףמשיח בן  ,לצאת

מדברת עמו הארורה הזאת כי  ,יוסף רואהו
מה קורה  ,רבש"ע "כא .יום יוםומפתה אותו 

 ?מצוה בכךאולי יש  ?היא צודקת ? אולי אכןפה
 אבל ,אשת איש שלעבירה  יש בכך אמנם

 ,יבוא לעולםטוב שדבר  ,יןיענ נויש לפעמים
   .אצל יהודה ותמר כפי שהיה ,ע"י עבירה דוקא
לגבי אברהם  ,כתוב בספרים הקדושים הרי

למה נקרא היה רשע גדול, תרח ו יאבשאבינו, 
 עיין[ שהרתיח את כעסו של הקב"ה ?שמו תרח

הוא היה הרי  ,]ב"ע קיא דף בהר פרשת מהימנא רעיא
, שלא במצבים שפלים מאדוהיה  עובד ע"ז

אברהם  , נשמתו שלבכל זאתו נפרט כעת.
ומאבא  ,אבינו ירדה לעולם דוקא בטומאה

בספרים שכתוב והסיבה היא, כפי רשע גמור. 
מקטרגים ה ,נשמות גדולותבכיון שהקדושים, 

הקב"ה  לכןנותנים להורידם לעולם,  אינם
ומביאם בדרך ומערים עליהם, מתחכם 
 מכך , כיהמקטרגים אומרים וממילאמטונפת, 

 מכךשיצא לא יצא כלום, לא יכול להיות 
  לכך. הם לא מתייחסים ולכןאברהם אבינו, 

  
שם  המעשה של בועז ורות, , לגבידברה אותו

ֲחִצי ַוְיִהי נאמר ְיָלה ּבַ ֵפת ָהִאישׁ  ַויֱֶּחַרד ַהּלַ ּלָ ִּ  ַוי
ה ְוִהּנֵה ָ לָֹתיו ׁשֶֹכֶבת ִאׁשּ מי אמר  .[רות ג', ח'] ַמְרּגְ

של  ,ויכוחההרי אח"כ היה  ?שהיא בכלל יהודיה
, הרי אפילו בזמן שאול '.מואבי ולא מואבית'

ן נאמר ַער ֶזה ִמי ּבֶ תבדוק , [שמואל א' י"ז, נ"ה] ַהּנַ
בן  שהוא התחילו להתוכחומי הנער הזה, 

[דברים  ּומֹוָאִבי ַעּמֹוִני ָיֹבא לֹא ונאמרמואביה, 
 מבית מקובלני כך ,הלכה שיצאה עד .ד'] ג,כ"

 ,ולא מואבית 'מואבי' ,הרמתי שמואל של דינו
אבל למה  ].א"ע עז דף יבמות[ ולא עמונית 'עמוני'

ְקֶראָנה , מרות דוקא? כפי שנאמרעובד נולד  ַוּתִ
מוֹ   שאינהבדרך דוקא  מדוע ?[רות ד', י"ז] עֹוֵבד ׁשְ

כדרך חיצונית בצורה לכאורה נראית  ?מכובדת
כיון שאי  ? אלא כפי שאמרנו,ח"ו פריצות

בדרך  ,לעולםנשמות כאלה אפשר להוריד 
זאת,  כוחות הטומאה לא יתנוש וןכי ,רגילהה

   .הקב"ה חייב להתחכם לכן
  

היה לא  הדבר ,עובדכבר אחר שנולד ל ואפילו
כי באותו הזמן,  ,חז"ל אומרים. הרי כ"כ פשוט

 ארבע מאות שנה,זקן מופלג, בן היה כבר  זבוע
למחרת ו .שנה חמש מאותבן  יש אומריםו

אחר שייבם ל ,מת הוא ,אחרי החתונה ,בבוקר
נשו, קיבל את עהוא הנה  ,כולם אמרוו .אותה

כמה מיד לאחר לא חיכה לו הרבה זמן,  הקב"ה
 ."ד של מעלהישעות כבר יצא עליו פסק מב

ְקֶראָנה ,ולכן כתוב ֵכנֹות לוֹ  ַוּתִ ְ ם ַהׁשּ  ֵלאֹמר ׁשֵ
ד ן יֻּלַ  דוקא השכנות? למה. [רות ד', י"ז] ְלָנֳעִמי ּבֵ

 ,לפני כן כתוב אשר בשער? הריאיפה הזקנים 
ל ַויֹּאְמרוּ  ר ָהָעם ּכָ ַער ֲאׁשֶ ַ ׁשּ ֵקִנים ּבַ ן ֵעִדים ְוַהזְּ  ִיּתֵ

ה ֶאת "יָ יְ  ָ ָאה ָהִאׁשּ יֶתךָ  ֶאל ַהּבָ ָרֵחל ּבֵ  [רות ד', י"א] ּכְ

כתוב פתאום ש ,מה קרה אח"כא"כ  .
התבדלו וכולם התרחקו אלא, ש '?השכנות'

משהו  ',עיון גדולצריך ' כאןיש  ,אמרומכך. הם 
 ,עד שישבו על המדוכה .פה כנראה לא בסדר

  והחליטו וכו'. 
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כי  ,זה היה השיקול של יוסףה"ה בנ"ד, ו ן,כם א
בדרך שנראית  ,לפעמים באים דברים לעולם
בדרך שנראית  ,מכוערת, בדרך של פריצות

יום יום,  כי היא מדברת עמו הוא ראה, .איסור
 ,שנים עשר חודש היא משגעת אותו יום יום

ואפילו באיומים קשים, כפי  ,בכל הדרכיםו
כי  ,של יוסף ובינכנס בלא"כ  .חז"לב שמבואר

לעשות ' ,מה שכתוב וזהו .מצוה כאןיש אולי 
ו, דזה תפקיכי  ,חשבהוא  ,דהיינו '.צרכיו נכנס

 הדבר זרע קודש.ממנו יהיה  בכךשדוקא ו
כך כותב בעל מכתב מאליהו,  .ופלא הפלא
הדברים יהיו ברורים, אקרא לכם את ש ובכדי

  לשונם.הדברים לפי הסדר וכ
  

ס ח כך,] ו"רכ דף ב"ח[המכתב מאליהו  כותב
שהיה צדיק  הצדיק, על יוסףכך לחשוב  שלוםו

שכתב  כמו ,הביאור אלא .עולם ו שליסוד
, 'וכו מים עשתה אשת פוטיפר,שם לשש ,רש"י

כמש"כ  הרבה, בדבריםוככשידלתו 
 .שראתה במזלותמה  ג"כטענה במדרשים, 

 ,לה אליויש הוא ידע מהשייכות שגם ו
והיה כאן מקום גדול שתעמיד תולדות ממנו. 

הוא שיפסוק כאן  שרצונו יתברך ,לטעות
היה במצב שאמר בהוראת שעה להיתר. וכבר 

למצוא מאד למעשה, כי היה קשה  ךלפסוק כ
עשה יהודה ותמר, הן מ .את הטעות שבדבר

צמחו ו ובועז ורות, היו מכוונות מן השמים,
 ,במצבים כאלה. ו'וכוגדולות תוצאות מהם 

יש  כאן דוקא. דהיינו, היצר מסתתר ומטעה
גדולה עבירה ' ,כתובש כפי מים,שם לש

דול כ"כ הג ,אפילו יוסף הצדיקו '.לשמה
 עכ"פעלה על דעתו  ,יתברך' בה, קותיבדב

דבר זה כי גם  ,טעות לו היתה זה ביום ,לרגע
 , מצוה לעשות אותו על פי הדין.הוא קודש
 לאחר אך? צדיקאכן שהוא  ,מה הראיהא"כ, 

 דהיינו, אביו יעקב של האמת במדת שהסתכל
 אז, עניו לנגד שהופיעה אביו של דיוקנו דמות
 כי .יצרו את וניצח, הברורה האמת את הכיר

כמו  הוא מיד ברח, ,ברגע שנודע לו הטעות
   .[בראשית ל"ט, י"ב] ַהחוָּצה ַויֵֵּצא ַויָָּנס שנאמר

 אתהוא חשב שז ,הרי עד עכשיו .ההוכחה אתז
כנראה אני  ,יום הוא החליטהתו ובא אולי .מצוה
זה ב וישנכון,  הדברלא בסדר, אולי באמת  אכן

את ברגע שראה היא צודקת. אולם  .מצוה
בא ואומר ר שא ,אביו בחלון־דמות דיוקנו של

נכון,  "כ הדבר אינואה, א וכו', עתידין אחיך'לו 
מחפש  אינוהוא מיד בורח.  לכןאני טעיתי,  "כא

לימודי כל מיני ן לש"ש, ישהוא מתכו ,תירוצים
מיד כי  ,הראיה את. זנמלטהוא  אלא מידזכות, 

ת צאהיה צריך להוא רח"ל  ',וינס ויצא החוצה'
בזכותו ו .הוא ברח ונס ,בצורה מאד מבויישת

[תהלים קי"ד,  ַויָֹּנס ָרָאה ַהיָּם, למה שנאמר זכינו
  .ג']

בעל  , שכותבהפלא ופלאתשמעו דבר  אבל
 ,בחלון יוסףיעקב אבינו מגיע ל. יערות דבש

יכתבו על אבני יִ ש 'עתידין אחיך ,אומר לוו
'? הדבר רצונך שימחה שמך בניהם ,פודיא

פוד לא יכתבו ישבא א?הבעי אתזוכי  תמוה,
לכאורה היה צריך שיגיד לו, כי זהו  שמו?את 

 ? למה הוא אומר לו,אסור ושהדבר ,פשע ורשע
כתב על י, אתה לא תרח"לאת זאם תעשה 

   ?פודיאהאבני 
  

 ה"ד' ב דרוש א חלק[ יערות דבשעל ב אומר
 הם ,פוד והאסטרולוגיהיהא ,הרי בעצםש ],אמנם
על ידי  ,ותומיםאורים דהיינו, ע"י הדבר. האותו 

מה אולם  .עתידות יכל דברמתגלים  ,פודיאה
 ?פודיאהלבין  ה,בין אסטרולוגי ,ההבדל

לך דברים  היא אומרת , כיטועה האסטרוגלישה
 .קילא מדוי אבל דומהדבר , 'בערךרק '

 דף[יומא מסכת אומרת הגמ' ב ,פודיאה משא"כ
 '?אורים ותומים' םלמה נקרא שמ ],ב"ע עג
 ',תומים' .שמאירין את דבריהן ',אורים'

אורים ה ,אם כן .שמשלימין את דבריהן
 ,ברורודבר אמיתי  וזה ,פודיאה ,ותומים

 ה,מקבלים תשובה ברורה. אבל מאסטרולוגי
שאתה יכול  ,אתה מקבל תשובה עמומה

 ,משהו דמיוני וזה זאת. ולא תדעבה, לטעות 
לא ברור  ,תפתור אותו שגם אם ,כמו חלום

  . לאשאו כון, נהבנת האם 
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לשיטתך  יעקב אבינו ליוסף הצדיק,אומר  לכן
אתה סומך על אם פוד, יצריך א אינך

 וז"ל,אמיתי.  ו דברזהכי חושב ו ,אסטרולוגיה
 כי, בזה יבטח שאל, לו והוכיח בא יעקב אמנם

 מהטעות בהם ויש, אמת וגזירתם הוראתם אין
 זה כי, החלום פתרון כמו, בעלמא והדמות

 שיחטאו לא אבל, וכדומה זרעה על יורה
 ולזה .בעל בעולת והיא אותה ליקח ,יםד'לאל
 בגזירת אמונה שיש חושב אתה אם ,לו אמר

, לעתיד כן אם, וטעות שגיאה מבלי הכוכבים
 תהיה לא ואתה, פודיא על אחיך יעמדו

 כי .כלל פודילא צורך אין ,לדעתך כי .בתוכם
 משפט על הבנויים ,אדם ידי מעשה ,התרפים
 ,איפוא כ"וא .כזה כ"ג מורים ,ל"כנ הכוכבים

 .מתוכן שמך ימח כ"וא ?ותומים אורים לו למה
 בגזירת אמונה אין כי ,יוסף השיג ומזה

 כ"ואח, מִאתה פירש הוא ואף, הכוכבים
 בפתרון באסנת הכוכבים גזירת נתקיימה

  כך זה הפירוש שלו.. החלום
  

מהספר פרי  הוא ,לפירוש זה המקורכנראה 
 וישב פרשת בראשית על[ צדוק הכהןלהר"ר  צדיק

 "יהבנה עפהאין  כותב כך, אשר ,']ב אות
אף  היה נפתה חלילה,ישיוסף הצדיק  ,פשוטו

ודאי היה לו בלמרות שדהיינו,  .'וכולפי שעה 
, [בראשית ל"ט, ח'] ַוְיָמֵאן כפי שנאמר,נסיון, ו

 לעשות זאת. צדאיזה היה לו משמע שכביכול 
בודאי זאת ראה  ,הצדיקכל שכן שיוסף 

זה ו .עמיד מנשה ואפרים מבתהעתיד להש
כידוע , 'לעשות צרכיו נכנסעניין אמרם ז"ל '

 ת הברכהשורש השפע ,זה עיקר מדת יוסףש
ל וכמו שנאמר, לכלל ישראל  יֹוֵסף ַוְיַכְלּכֵ

 שכל, אפרים את הוליד ולכן, [בראשית מ"ז, י"ב]
יר ֲהֵבן שנאמר, שמו על נקראו ישראל  ִלי ַיּקִ
גודל היה  בעצמו זהו ].ט"י, א"ל ירמיהו[ ֶאְפַרִים

נדמה לו לפי שעה שיעשה מצוה ש, שלו נסיוןה
עד ולה ימתח ,יוסף היה צדיק א"כ מובן, כי .בזה
 ,אתזברגע שהבין וה לו טעות, תהיש , רקסוף

  ההוכחה. את היאהוא ברח. ז

מהקהל: הטעם שלשלת על המלה  אלהש
  'וימאן', גם מוכיח זאת. 

כי מראה  הדבר, אכן מרן שליט"א: שובתת
הוא לא ידע מה וש ,הוא היה ממש מזועזע

   .להחליט
  

לכם בהתחלה, ישנם כאלה  שאמרתיכפי 
אולי אתחיל ואחרים, זאת באופנים המתרצים 

 זצ"ל הרי֗צאיחיא  מהר"ר .חכמי תימןמש"כ עם 
כי נראה  ],ט"פ דףפר' וישב [בספר צידה לדרך 

ללמוד ם, כפשוטלדבריו יש לקחת את הדברים 
 .אדם לא יכניס את עצמו לנסיוןהש ,מזה מוסר

יוסף הצדיק התכוון לדבר עבירה, למה הוא 
אלא נתכוון  ?כשאין איש מאנשי הבית נכנס
שמא לא  ,שיכנס שם לו ראוי היהואין  .לכך
 אחרי שאין שם איש. ,לכבוש את יצרו יוכל

למקום של אדם ללמדנו תועלת שלא יכנס 
לֹא ִתְקְרבוּ ְלַגּלֹות  . ונפקא לן מדכתיב,פריצות

דמות יוסף שראה  ילולו .[ויקרא י"ח, ו'] ֶעְרָוה
היה חוטא רח"ל. א"כ , של־אביו דיוקנו

יוסף הצדיק אמרו אם ומה  ראיה,לעצמנו ניקח 
א נניח אנו על אחת כמה וכמה של ,עליו כך

למד הוא  "כ,א התעות אותנו.ל ליצה"ר דרך
  מוסר השכל וכו'. מכך ולימד

  
אקרא  ,מתרצים נםישכי שמעתי  ,דברה אותו
 ?הוא נקרא צדיק למה, ששמעתימה את לכם 

 כוחו ומאמצי לתושביכ מה כל עשה הוא כי
 באהוא ש אפילו לבסוף שאירע מה, להימנע
 לעמוד יכל לא כי הוא כבר זה, הביתה מעצמו
 דף יומאמס' ב אומרת' שהגמ מצאנו .בניסיון

 ,אם אמר .הרשעים את מחייב יוסף כי ,ב"ע לה
אינך  ,אומרים לו, נאה הייתי וטרוד ביצרי

אשר עשה את כל  ,יוסף לא אתה .יוסף
 ,יוסף היה במצב ,במלים אחרותהמציאות. 

  כך הם אמרו. . כשלישייך לא לההיה שלא 
  

 ,וסף יוסףי' על דברי חז"ל, שהו אמרימ עוד
עתידין אחיך שיכתבו על אבני אפוד ואתה 

, מכאן יש דרך ללמוד להתגבר על 'ביניהם
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בזיון,  ומניעתהיצה"ר על ידי השגת כבוד 
אחרים לבלתי ילכו אפשר ע"י זה לשכנע 

שהרי יוסף נמנע לחטוא  ,רחות עקלקלותבא
 שזאת הם אומרים, . דהיינו,בשביל כבודו

לא כדאי לך, יהיה לך בזיונות, לו, תגיד  .שיטה
  המהלך שלהם. וזה .כך להתגבר על היצה"רוב

אני חושש מאד כי יש  ,עניות דעתי לפיאולם 
 אין ראוי .הטלת מום בקדשים בכך משום
גם ו האחרונים. הדברים האלהשני להגיד את 

שהקב"ה יעמיד את יוסף  ,לא יכול להיות
ומסתבר  בו. יכול לעמוד ר אינושא ,בניסיון

שאם היו רואים הם עצמם את ההסבר של פרי 
צדיק ויערות דבש ומכתב מאליהו דלעיל, היו 

  מקבלים אותו.
  

  ? רבי עקיבאומה עם  מהקהל: אלהש
ואכן יכל לעמוד, הוא  מרן שליט"א: שובתת

כמובא באדות דרבי , בנסיון קשה עמדהוא 
מה שמובא בסוף מסכת  ,. אבל אולינתן

בגלל שהוא היה שונה, מצב השם קידושין, 
התלוצץ בעוברי עבירה. בזה כנראה הוא 

 'גירא ות בו, זה כמותגרלה אסור שטן.התגרה ב
אבל  .כעונשוא"כ הדבר בא , 'בעינא דשטנא

, שבא כעבד חטא , במה הואיוסף הצדיק בנ"ד,
  ?למצרים וכו'

  
  ?היה מסלסל בשערואבל הוא  מהקהל: אלהש
 אתמסלסל בשערו, ז מרן שליט"א: שובתת

שהוא היה יפה  הדבר בגלל, .פריצות אינה
היה עושה שהוא 'כתוב  .אהתואר ויפה מר

 זה לא ראוי. אבל זאת אינה, 'תרוּ ְע מעשה נַ 
  פריצות ח"ו.

  
הרי  .יוסף הצדיק מי היה ,ונראה שנתבונן כדאי

 נאמר שם, לקראת יעקב, עשיו בא כאשר
שׁ  ְוַאַחר ֲחווּ  ְוָרֵחל יֹוֵסף ִנּגַ ּתַ ׁשְ  .[בראשית ל"ג, ז'] ַויִּ

 .יוסףזהו  ?להסתכל ברחלמ ,מי מנע את עשיו
שנים. בן שש  ?בן כמה היה יוסף באותו הפרק

 של המעשה הזה, מי שיראה בסדר הדורות
, ב'ר"ה ה בשנתתהי ,פגישת יעקב עם עשיו

שנים בן שש "כ נולד בשנת ב'קצ"ט, א יוסףו

ילד  היה. הוא היה יוסף באותו הפרקבלבד 
וכיצד ילד קטן כזה  .עוד כשהיה ילד קטן ,צדיק

? כמה הוא כבר סתיר את אמא שלולה הצליח
הוא  ,אבליכול לעשות בכדי להסתירה? 

כתוב  שביכולתו.מה כל עשה והשתדל, 
כי יוסף , [דף ר"ב ע"ב] בזוה"ק פרשת בלק

כך הוא הצליח ר, ולכל סט אמיןת יהתרחב ש
 אותה. ראה עשיו בכלל לאעד ש, הלהסתיר

 ,מה שיעקב אבינו לא חשב על אפילו לכאורה
כן לגבי ו .הסתיר את אמוחשב על כך, ויוסף 

נותנים 'אחיו כי אומר  שיוסף ,כתוב אח"כשמה 
שהיה  זמןהבאותו זה היה , 'עיניהם בבנות הארץ

  ת עליו מקודם.בריבמצב שד מסלסל בשערו,
  

 גם כאשר ,עד הסוף עם יוסף נמשיךבואו  אבל
בן שלשים שנה, כמו שנאמר  הוא כבר היה

ן ְויֹוֵסף ים ּבֶ לֹׁשִ ָנה ׁשְ ָעְמדוֹ  ׁשָ ְרעֹה ִלְפֵני ּבְ  ֶמֶלךְ  ּפַ
 למלוך יוצא הוא ,מ"ו] בראשית מ"א,[ ,'וגו ִמְצָרִים

כל בנות המלכים,  כי כתוב, ומצרים ארץ על
וזורקות  ,בנות מצרים היו עומדות על החומה

הוא כדי שבזהב, כסף ועליו תכשיטים וטבעות, 
הרי כולם יודעים שהוא רוק בן  .יסתכל עליהם

מי תזכה א"כ מחפש שידוך, הוא בטח ושלשים, 
מי תזכה להיות  ?מצרים של שליט להיות אשתו

 היכןמ ?מאין יבוא עזרו ,הואגם ו ?מלכהכמעט 
? מצריםארץ בנמצא הרי הוא  ?יבוא לו שידוך

אבל  לו? אובהדבר ידע, מאיפה והוא לא י
עיניו, לא הרים ו ,הוא לא הסתכלכי  ,כתוב

הפסוק  אולם .אפילו שזרקו עליו תכשיטים
ןאומר,  ן יֹוֵסף ּפָֹרת ּבֵ נֹות, ָעִין ֲעֵלי ּפָֹרת ּבֵ  ּבָ
דהיינו, הן  .[בראשית מ"ט, כ"ב] ׁשוּר ֲעֵלי ָצֲעָדה

, 'צועדות'אבל לא כתוב  .צעדו על החומה
אסנת בת זוהי  '?צעדהש'מי זאת  '.צעדה' אלא
יעקב אבינו נתן ר שא ,היה לה קמיעש ,דינה

פחדו, לא  כיון שהםזרקו אותה, אחיה הרי  .לה
כתב לה קמיע  ,עקב אבינווי .רצו שיהיה שם רע

שאף אחד לא  ,מר אותהר ששא ,עם שם קדוש
, 22היא היתה בת , באותו הפרק . הרייגע בה

עם כל בנות  . א"כ היא היתה30היה בן יוסף ו
, תכשיטיםליוסף כולם זרקו ו, על החומה ריםמצ

היא זרקה את לכן לה לא היה מה לזרוק,  אולם
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שהיה כתוב בו, חוץ מהשם הקדוש שהקמיע, 
שבזכותו אף אחד לא היה מסוגל להתקרב 

דבק ימ ,דבק בזויכל המ' ,אליה, היה גם כתוב
ראה את הקמיע,  יוסףוכש. 'בזרעו של יעקב

כל  .תענייןההוא  בכךרק  ?מי זאתהוא שאל, 
ו אליו לא דיבר ,הדברים האחריםו התכשיטים

לא הסתכל, לא הרים  ולא עשו עליו רושם,
לכן ראשו ועיניו. רק לקמיע הזה התייחס. 

רומז  הדברעלי שור,  "צעדה"ות בנ ,כתוב
  .לאסנת

  
לאורך כל של יוסף, רואים את צדקותו  "כא

 , בהםכמה וכמה מעשים וישנם עוד .הדרך
 ,דהיינו .במדרגות גבוהותהוא היה שרואים 

אפילו כי  ,משמע מחז"ל .לו כוחות ושהי
 ת צידקותמדרגב לא היו ,אבותינו הקדושים

יכלו הם אם  ,ח"ו מי יודע .שלושהיתה כמו 
לא על לא כתוב כן,  .לעמוד בניסיונות כאלה

וכו' ק"ו השבטים,  ,ולא על יצחק ,אברהם אבינו
במדרגות  עמדוהם ש אחר, ולא על אף אחד

אנחנו  '.צדיק יסוד עולם'נחשב  ,לכן יוסף .כאלו
נקרא יעקב ו ,מאנקרא רחיאברהם  , כירואים

הוא יצחק ו . אברהם הוא מדת חסד,שלימא
המעלה של הם לא היו, כפי אבל  .גבורהמדת 
   .יוסף

  
 ,אפילו ראיות מפורשות בחז"ל נןויש

 , היתהשהמדרגה של יוסף מהבחינה הזאת
 אינו פירושה .אברהם אבינויותר מאפילו 

ודאי שהוא בצדיק, היה לא  בינואברהם שא
 ,חסדהוא  ברהםשא הדבר, כפיאבל  .צדיקהיה 

 אינושיצחק  ו,פירוש יןא .גבורההוא ויצחק 
לא  , זהאמתהוא יעקב ש . ומהעושה חסד

היא, הכוונה אלא  ח"ו. אחרים שקרניםהש
 בעניין זה, .שהוא עומד בשיא של המדה הזאת

הוא בשיא  ,יוסף . א"כהוא במדרגה הכי גבוהה
נגד כל כצדקות, והוא יכל לעמוד ־של

כל הצדיקים נחשבים ונקראים  ,לכן .הפיתויים
 בא ק"מוצש בשיעור[ שאמרנו כפי ,על שמו

יוסף וישנו  ,יוסף בעליונים שישנו ,]ד"תשע'ה
 'לּכֹ ', 'לּכֹלְ כַּ 'לכן הוא נקרא בשם ו .בתחתונים

וזאת למטה. שיוסף ו ,למעלהשיוסף  '.לּכֹ ועוד '
  היא הזכות שלו.

  
יהיה אפשר להבין דברים  ה'בעזרת  ,זה פי על

 ו רקללאמרתי את הדברים ה ,נוספים
מה שיוצא את בלי נדר עוד נסביר וכהקדמה, 

[בשיעור מוצש"ק פרשת כי . הללוהדברים ן מ
  תשא]. 

  
 אלו הדברים ,שאמרתי לכם כפי ,אופן בכל

פרי בעל  כגוןגדולי ישראל, מכותבים כמה ש
נראה והיערות דבש, והמכתב מאליהו, וצדיק, 

ֶרךְ  ֶזה ,הדרך הסלולהכי זאת היא לי   בוֹ  ְלכוּ  ַהּדֶ
ברוך הוא  , המקוםה'בעזרת ו. ]א"כ', ל ישעיהו[

 ,ללכת בארחות צדיקים ובדרך ישרים ,יזכנו
  .איכ"ר

  
  
  

דברים בשבח הספר "אם למקרא ולמסורת" מאת 
  ובעניין הטעם שלשלת. ניסן שרוני שליט"א.הרה"ג 
אם למקרא 'לדבר על הספר ברצוני  לסיום,

הוציאו ש ,זכות לדור שלנו את, ז'ולמסורת
בזמנו אשר , הי"ו ידידנו הרב ניסן שרונילאור 

ומאז , מכאןכרתי אותו יה ,ב"בעיר היה גר ב
ספר זה  .אשדודעיר ב גר הואהאחרונות שנים ב

בזמן האחרון יצאה ומהדורות,  יצא בכמה
כל  הוא מביא את .הזאת א החדשההמהדור

 והדברבלשון שוה לכל נפש.  ,כללי הדקדוק
שהוא מביא גם את מסורת  ,חשוב במיוחדה

תימני, בעצמו אינו למרות שהוא  ,התימנים
ביא הו ,אתזאבל הוא מאד מעריך ומחשיב 

 ,תימנים־המנהג של אתכמעט לאורך כל הדרך 
חשוב  דברה זיע"א. ובפרט לפי שיטת מהרי"ץ

זה  כם,חלמיד אברך ת . כתב את הספר,מאד
 "ילא ח"ו אנשים עם דעות זרות, אלא הכל עפ

מתוך ידיעה ברורה,  ,מקורות קדושים
כיצד  מע,שרית קם בכל הדקדוקי .בפרוטרוטו

הפטרה, ובקריאת התורה וכן בלקרוא,  צריך
 אדורהמה וכעתוק, הערות חשובות בדקד

  .המושלמתהיא הזאת 
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 , בשםמאמר שליגם  כאן נדפס ,אגב דרך
אות הארכה בהן יעניב, 'למען יאריכון ימיך'

, הוא ביקש ממני ל"ת שבמלה 'אחד' בק"שד
 ת היההקודמ אגם במהדור .ספרלאת זלצרף 

 ל"תהארכה בדהין יענמברר את ה מאמר זה,
אין אפשרות לקיים את דינא  ,דהיינו .רפויה
אלא רק כשהיא , ל"תדאות להאריך ב ,דגמ'

צריך כי  ,[בגמרא ברכות] הרי כתוברפויה. 
להמליך את הקב"ה בד' של 'שיעור ב ,להאריך

 ? הריאפשר להאריך כיצד "כ,א '.רוחות העולם
אי אפשר  ,לפי מבטא הספרדים הרגיל

הם ר שא ,חוץ מהבבלים והתימניםלהאריך. 
 זאת בדל"ת רפויה. כבר כתבו זאתקוראים 

הם ו ,הם היו בבליםשכף החיים, וההבן איש חי, 
ב'אחד', אי אפשר להאריך  , כיאתזידעו לבטא 

 ,דהיינו אלא רק אם תאמר זאת בדל"ת רפויה.
צריך ו ' בדל"ת דגושה,אחד'אומר  אם אדם

 יאמר ?יאריך א"כ כיצד, ל"תלהאריך בד
 יאמר ?רייצב אבל האות דל"ת אינה '?הּדֵ חָ אֶ '
 ,האפשרות להאריך .שגיאה גםזאת  '?דאֵ חָ אֶ '

זה רק  ,דקדוק המלהמבלי לקלקל את 
, קדמונים אומריםהוכבר  .ְד ְד ְד אחְד באמירת 

 האות דל"ת .דבורה־כמו הזמזום של ושזה
   .אתה מאריךובה שוא נח, ב תנשאר

  
זו הדרך כי להוכיח  ,מאמר שלםכאן  כתבתי

 זאת, כל מה שניסו לתרץ .הברורה והפשוטה
 כיצדלא ידעו , אפילו גדולי תורה אשכנזים

 .להאריך בכוונה ,אמרו ולכן הםאת, זלהסביר 
 תיכול להיות. אח ינוא דברשה ,הוכחנו אולם

[ברכות דף סא בגמרא  כתוב למשל, ההוכחות
. 'אחד'יצאה ב ,נשמתו של רבי עקיבאכי  ,ע"ב]

 ,מאיפה אתה יודע ?איך יצאה נשמתו באחד
מה הוא  ,אתה צריך לשמוע ? הרימה הוא כיוון

וכו'  ?אולי הוא מכוון בדברים אחרים ?אומר
אין כי  ,ות ברורות כשמשפה ראוי נןיש .וכו'

גם  ,אגב ודרך ומר זאת, בדל"ת רפויה.מנוס מל
והוא  ,הכיר את האמתזצ"ל, ך אהגרש"ז אוירב

אפילו שהיה אשכנזי. גם אמר כך, בעצמו 
כאן  שליט"א, אשר גר יצקילשריה דב ה"גהר

לפני עשרות מעוד  ניזוכר כך. קוראהוא  בב"ב,

משמיע לנו  , הוא היהשהיינו באים אליו ,שנים
אם הוא אומר ה ,רוצה לדעתכיצד הוא אומר. ו

ם האשכנזישכאשר  משוםהוא פחד,  ?נכון
 ל"ת רפויה, הדבר נשמע כמוד רוצים לומר

 אם הואה לכן הוא רצה לברר, א"ן.ז האות
הוא  שמא הוא חשש, '.אחז'או  ',אחד'אומר 

 נויש ,ב"ה .נכוןזאת קורא  ינולא מדייק, אולי א
  זה. ענייןלברר ולהוכיח  ,מאמר שלם כאן

  
  

ר שא ,דברים חדשים , נוספוהזאת במהדורא
את  . ישנו כאןלא היו במהדורות הקודמות

מישהו שכתב מאמר זהו , 'מאמר התגלית'
ברנו לפני כמה יקשור למה שד דבראחר, וה
ין יענב [שיעור מוצש"ק שמות ה'תשע"ד],שיעורים 

, בזמנו על הפסוקברנו יד .האתנחא טעם
 ,]ז[שמות א', י" אןָ ַהְמיְַּלדֹת ֶאת ָהֱא�ִהיםַוִּתירֶ 
 כאן נויש .במקום ינוהאתנחא אטעם  מדוע

, בזמן השיעור .הנושא הזהכל על  ,מאמר שלם
 כאן על כך, דן הוא .זהה המאמרלא ידעתי על 

האתנחא כי טעם  ,הרבה מקומותברואים ש
לפי  .אתזלהסביר  וכיצד ,במקום ינוא כביכול

שלמרות  ,מקומות נםישש ',תגלית' וזה ,דבריו
טעם צריך להיות  , היהיןילכאורה לפי הענו

אל ויאמר 'אם כתוב לדוגמא אבל  ,אתנחא
 .רק להמשךאלא לא מתייחסים לזה,  ',פלוני

אבל  זאת. אולי אפשר ליישב ,לפי דבריו
כבר  ני, כי אינו הראשון שעסק בזאת.חושב

דומה לזה, המשהו  כתב ,מאה שנהלפני כ
נדפס , "חספר טעמי תורה של הרב ברדב

והוא גם בירר עניינים  ,ת"ח גדול בוילנא, שהיה
התעמק מאד בנושא רבים הקשורים לכך. הוא 

 ,ועשרים הארבעהשל כל האתנחות בכל  ,הזה
ממש דברים  ,כללים וכללי כללים כךב על וכת

 נםכדי להסביר למה ישעמוקים ונרחבים, ב
 ינוהאתנחא אבהם נראה כי טעם  ,מקומות
נושא  , כגוןהוא כותב שם הסברים .במקום

שכבר  מאהדוגעניין קטן הוא כגון  וכו'. נשוא,ו
ים ֶאת־ דיברנו עליה, בפסוק א ֱא�ִה֔ ַוּיְִבָר֣

 ֹ ם ַהְּגד ֶׂשת ַהַּתּנִיִנ֖ ת ָּכל־ֶנֶ֣פׁש ַהַֽחָּי֣ה׀ ָהֽרֶֹמ֡ ים ְוֵא֣ ִל֑
ת ָּכל־֤עֹוף ָּכָנ֙ף  ם ְוֵא֨ ינֵֶה֗ יִם ְלִמֽ ֲאֶׁש֩ר ָׁשְר֨צּו ַהַּמ֜
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ים ִּכי־ֽטֹוב הּו ַוַּיְ֥רא ֱא�ִה֖ , [בראשית א', כ"א] ְלִמינֵ֔
את  ,האתנחא בא להראות כי שם טעם

. חמש הם גדוליםשכמה ההתפעלות מכך, 
  עיין רמב"ן.מאות פרסה, 

  
 זאת כאןהזכירו ראיתי כאן נושא נוסף, ש אבל

במכתבים לגבי טעם שלשלת. קודם, בשיעור מ
שאלו את הרב ניסן  ],ו"כ מכתב[ בסוף הספרש

, מה הסוד הטמון בטעם זה שרוני, מחבר ספר
 , ישנו טעם שלשלתלמה בתורה ?שלשלת

ו? ללמלים הבדוקא מדוע ו ,ארבע פעמים
ּהוַ  הוא בפסוק, ראשוןמקום ה  ַוּיֲַחִזקּו ׀ ּיְִתַמְהָמ֓

 אצל לוט,, [בראשית י"ט, ט"ז] ְּביָדֹו ָהֲאנִָׁשים
ר׀ יְ  בפסוק, אח"כ .פרשת ויראב  ֱא�ֵהי֙  "יָ֗ ַוּיֹאַמ֓

ם , באליעזר עבד [בראשית כ"ד, י"ב] ֲאדִֹנ֣י ַאְבָרָה֔
ֶׁשת השלישי,  אברהם. ֹ֙אֶמ֙ר ֶאל־ֵא֣ ן׀ ַוּי ַויְָמֵא֓
יו  גבי יוסף הצדיק.  [בראשית ל"ט, ח'],ֲאדֹנָ֔

ה מקומות. שלש , ישנםבראשיתחומש ב
חוץ  ובחומש ויקרא, מקום אחד, כדלקמן.

ר׀ יְ , פסוקב נוישכגון ש ,נביאיםבמ  "יָ֨ ַוּיֹאַמ֓
ג  לפני בפסוק כתובשם  .']ב', א עמוס[ ִמִּצּ֣יֹון יְִׁשָא֔

ַעׁש ,כן יִם ִלְפֵנ֥י ָהָרֽ ונותנים בכך , א'] שם[שם  ְׁשנַָת֖
  .רמז שהשלשלת מתנגנת בהרעשה

  
יודעים  שאינם ,הרבה אנשים נםיש ,אגב דרך

ולצערי אפילו  ,שלשלתטעם את הנכון לקרוא 
 טעם שלשלת,הם עושים את  .אתזכבר הדפיסו 

 .נכון אולם הדבר אינו .זרקאפעמיים כאילו זה 
אבל  .זה זרקא, סלסול ,זרקא .זרקאלא כלל זה 

זה לא סלסול  .זה רועד, כמו תרועה ,שלשלת
הולכת ועולה הרעדה זאת אלא  ,של זרקא

או תגדיר זאת כרעש, לפי הנז' כלפי מעלה. 
לעיל. [אפשר לומר גם רעם, יש ספרים 

ים, וכדלקמן]. ִע ְר שקוראים לשלשלת בשם מַ 
ט׀  בפסוק, דברהאותו  ח מֶֹׁש֙ה ִמָּד֔מֹוַוּיְִׁשָח֓  ַוּיִַּק֤

  . בפרשת צו, ש]כ"ג[ויקרא ח', 
  

דלעיל, ותשמעו  שאלה הזאתאותו את ה שאלו
 הוא אומר .שהוא עונההמעניינת התשובה  את
 ,לא באתי לעסוק בסודות ]517-518 דף[ כך

שתפקיד  ,דע .לפי הפשטבס"ד אלא אפרש 
 .לחלק את הפסוק לשני עניינים ,האתנחא

היה  ,שיש בו שלשה עניינים פסוק ארוךוב
מפני שלא שאבל ראוי להניח אתנחא נוספת, 

הונח  ,אנה שתי אתנחתות בפסוק אחדותב
הטעם  )ן הראשוןיבסוף העני(במקומו 

ועל כרחך  ,שגם הוא מפסיק גדול ,סגולתא
 הפסוקים כלש ,ובדוק צא .תקדם לו הזרקא

 מסיימים א, הםוסגולת זרקא בהם יםשמופיע
 ,האתנחא תבוא םאחריהו .ראשון ןיעני
 ייםתמס ,שלישיה ענייןהו .שני עניין מסיימתש
   .פסוק סוףב
  
' הגמדברי מ ,לכך ראיה ישנהמביא כי  הואו

 שראלירץ באש ],א"ע ל דף[ קידושין מסכת
 לשלשה ,כזה מפרשת יתרו פסוק לקויח

, שקראנו בשבת זופרשה ה אתז .פסוקים
אֶמר יְ  ֹ֨ ב  "יָ֜ ַוּי א ֵאֶליL֮ ְּבַע֣ י ָּב֣ ה ָאנִֹכ֜ ה ִהּנֵ֨ ֶאל־מֶֹׁש֗

 Lְ֖וַגם־ְּב O י ִעָּמ֔ ע ָהָע֙ם ְּבַדְּבִר֣ ֶהָֽעָנ֒ן ַּבֲע֞בּור יְִׁשַמ֤
 ֽ ה ַי ד מֶֹׁש֛ ם ַוּיֵַּג֥ ינּו ְלעֹוָל֑ ם ֶאל־ֲאִמ֣ י ָהָע֖ ֶאת־ִּדְבֵר֥
ֽ יְ   , דהיינו בא"י,במערבא .[שמות י"ט, ט'] "ָי
א"כ  .לשלשה פסוקים ,סקו את הפסוק הזהיפ

 ,סגולתא נוכי יש עשו זאת? למה ,הוא אומר
נני בא אליך בעב ה' . ממילא,אתנחא נוויש

בעבור ישמע העם ' .ן הראשוןיעניה וזה ',ענןה
ין יענזהו ה, 'אמינו לעולםיוגם בך בדברי עמך 

זה  ',י"יויגד משה את דברי העם אל ' .שניה
לשלשה  ,אתזלקו יהם חלכן  .ן השלישייהעני

  זה פשוט וברור וידוע.  .פסוקים
  

שהם היו מוכרחים  ,אומריםהכאלה  נםיש
הם היו מחלקים את התורה ש וןכילעשות זאת, 
, הרי כתוב בגמרא כי אחרת .לשלש שנים

כל פסוקא  [מגילה דף כב ע"א, ותענית דף כז ע"ב],
 "כא .אנן לא פסקינן ליה ,דלא פסקיה משה

שהיה להם הכרח ? אלא אתזסקו יהם פ כיצד
, כי אכן ישנה אומריםהכאלה  נםישו לכך.

לא ניכנס לזה,  פסוק זה. לפסק כיצד ,מחלוקת
  כי הוא נושא בפע"צ.
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 הפסקל באההסגולתא כי  ,אופן רואים בכל
 אךוהוא מוסיף ואומר,  .אתנחאהכמו  העניין,

 שבפסוק, ן הראשוןיבעניאם  ,הכל טוב ויפה זה
 ןניתן להניח עליהאז ש ,שתי מלים לפחותיש 

אתה יכול  ,ליםשתי מ נןאם יש .וסגולתא רקאז
 בשנייה. סגולתאגם ובראשונה לעשות זרקא 

לא  ,ין הראשון הוא רק מלה אחתיאם הענ אך
קדם לה תכי צריך ש ,סגולתא הנוכל להניח ב

, במלה אחת אזרקא וסגולת ולהניח .הזרקא
באה  ,זהכלכן במקרה  זה בלתי אפשרי.

 שוהה כח הפסקת שבאמת ,השלשלת
אולי גם צורתה דומה לזרקא ו א,סגולתל

שבכל הפסוקים  ,ווכחיצא ובדוק ות א.וסגולת
היא מופיעה במלה  ,שבהם שלשלת

ין יוענ ,ין ראשוןיוהיא מסיימת ענ ,הראשונה
   והשלישי בסוף פסוק. ,יים באתנחאתהשני מס
 לדבריו, .מבריקכדבר זה נראה  ,לכאורה

במלה  השלשלת באה במקום זרקא וסגולתא
  . אחת

  
טעם אבל שלשלת, אינו  מהקהל: אלהש

  ?מפסיק
בני יפה מאד, אשריך  מרן שליט"א: שובתת

 וז . הרימטרהה לאקלעת הי"ו, שאול  הרב
 ,אומר הוא ,הרי לפי דבריו .מיניה וביה ,סתירה

וכי השלשלת  . אבל,מעמיד ו טעםזהכי 
'ויתמהמה',  במלה איך עושים ?מעמידה

. יש שם גם מפסיקמעמידים? הרי זה רק טעם 
, לא 'ויאמר' ',וימאן'בכולם,  פסיק. וכן

רצית  אם כביכול ,לפי דבריךו זאת. מעמידים
לעשות את הזרקא וסגולתא במלה אחת, אם 

  זאת? צריך להעמידהיה כן 
  

שלוש  , ישנםויקראחומש , הרי בשנידבר 
ואחד  ,אתנחבואחד  ,רביעבאחד  '.וישחט'

 ,הסיבההיא  אתאם ז ו,כ לפי דברי"שלשלת. א
ישנה  ות,פשטבאת זשהוא רוצה לקחת  כפי

', ח ויקרא[' וישחטקושיא אחרת. הרי בפסוק '
אצלנו זה גם בראש  .שלשלת נו טעםיש ],ג"כ

 ,פסוק נולפני כן ישבספר תורה. אבל  ,הדף
ט ח ַוּיְִׁשָח֗ ה ַוּיִַּק֨ ּיִֵּתן ֶאת־ַהָּדם֙  מֶֹׁש֤  ַעל־ַקְר֨נֹות ַו֠

חַ  א ְּבֶאְצָּב֔עֹו ָסִביב֙  ַהִּמזְֵּב֤ חַ  ַויְַחֵּט֖  ֶאת־ַהִּמזְֵּב֑
ם חַ  ֶאל־יְ֣סֹוד יַָצק֙  ְוֶאת־ַהָּד֗ הּו ַהִּמזְֵּב֔  ַוֽיְַקְּדֵׁש֖

ר יותר אפילו פסוק  זהו ],ו"ט שם שם[ ָעָלֽיו ְלַכֵּפ֥
 אלא ,וק"ו שאין שלשלת ,זרקאשם ואין  ,ארוך

, הדבר לפי דבריו "כ קשהא .רביע כאן נויש
 נםישלמה אין שם ג"כ שלשלת? ומובן.  אינו

באה  ,הרי בד"כ .אחריםנוספים עוד פסוקים 
לחלק  יםחייב כיפסוק ארוך, ב ,סגולתא וזרקא

מה הטעם לעשות  ,אבל בפסוק קצר .אותו
על דבריו.  קושיותכמה  נםיש ,בקיצור ?אתז

בפועל היא, כי העיקרית  אאבל הקושי
זה למרות ש ,טעם שהוא מושך זהוהשלשלת 

, אבל זה כמו קמץ בזקף 'טוישחַ 'ולא  'טוישחָ '
אומר  בקמץ, אינו 'טוישחָ ' . זה שכתובקטן

, טעם מפריד וזה ,בכל זאתו .קמץ לא מחברהש
  . ולא מעמיד

  
בכל ארבעת היא, למה הסיבה העיקרית  אלא

ישנו  ,וכנראה בכל המקומות ו,ללהמקומות ה
ין יכל מקום שהיה בו ענשבטעם שלשלת? כיון 

 שמו טעם זה. דהיינו, של פחד והזדעזעות,
הביאור הוא כי , 'תמהמהיו' ,הראשוןבפסוק 

הרי מצד  ?להחליט כיצד ,לא ידעלוט עדיין 
 .הוא ראה כתוב שחתניו היו צוחקים עליו ,אחד
אוּ  קּומוּ   ,להם אומר הוא קֹום ִמן ּצְ י ַהזֶּה ַהּמָ  ּכִ

ִחית הוא  .[בראשית י"ט, י"ד]  ָהִעיר ֶאת י"י ַמׁשְ
 ? הואלא ללכתשאו  ,ללכת , האםיודע ינוא

 הוא לא רואה שום דברמצד אחד  .היה מתלבט
עד  ?מה .חוגגיםו, כולם רוקדים מיוחד שקורה
? אין שום סימן. עולם כמנהגו הפךימעט סדום ת

תפסו עד ש .לא מאמיןומאמין,  נוהג. הוא היה
היה  ,כי הוא מעצמו .והוהוציאוהמלאכים אותו 

. אבל פתאום סדום קשה לו מאד להחליט
ַהֲהפּוָכה  [איכה ד', ו']התהפכה, ועל זה נאמר 

  .וגו' ְכמֹו ָרַגע
  

ר׀ ,דבר אצל אליעזר עבד אברהםה אותו  ַוּיֹאַמ֓
י ֱא�ֵהי֙  "יָ֗ יְ  ם ֲאדִֹנ֣ י ַהְקֵרה־ָנ֥א ַאְבָרָה֔  ַהּ֑יֹום ְלָפַנ֖

ֶסד ם ַוֲעֵׂשה־ֶח֕ י ִע֖ [בראשית כ"ד,  ַאְבָרָהֽם ֲאדִֹנ֥
הוא צריך ש כעת, מה לעשות הוא לא ידע,. י"ב]

רצה הוא  ,בהתחלהליצחק? הרי  לעשות שידוך
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לקחת את השידוך לעצמו, לבת שלו, ועכשיו 
נגד כבעצם הוא ש ,הולך לעשות שידוךהוא 
היתה מתוך פחד  ,לכן האמירה שלו .רצונו

  .רעדה, מתוך קשייםו
  

, קודםמברנו ישד כפי ,אצל יוסףדבר ה אותו
הוא היה מזועזע, כי , כתוב 'וימאן' בשלשלת

או אסור  , האם הדברמה להחליטאינו יודע 
נו בחיי וכבר רבי .היה מבולבל הוא ?מותרשמא 
  .על הפסוק הזה ,אתזמעיר 

  
  '?וישחטמה לגבי הפסוק ' מהקהל: אלהש
כך, אצל מצאתי טעם ל מרן שליט"א: שובתת

למה , כותביםהם  .הראשוניםחכמי תימן 
יש  ,דרך אגב .שלשלת הוא בטעם 'וישחט'

 ים'.מרִע ' ו, קוראים לנוסף עוד שם לטעם זה,
 ואשה תו,לפי צור ,אנחנו קוראים לזה שלשלת

מלשון  ים,מרִע  והם קוראים ל . אבלמשתלשל
. כך כתוב בספר אור האפילה, לרבי' רעם

יו"ד, נתנאל בן ישעיה. אמנם הוא כותב בלא 
בספרים  כי ניזוכראולם  ם',כנראה קרא 'מרעָ 

   .לא משנה ים.כתבו מרִע  ,בתיגאןכגון אחרים ה
כיון והביאור הוא,  .לשון רעם ושזה ,העיקר

שחט, ושחיטה בקדשים בעי אהרון הוא זה שש
ראשונה שאהרון היה צריך הפעם ה וזאת ,כוונה

אם ח"ו הוא יטעה  ,לשחוט, לכן הוא פחד
לכן  .בצורה הנכונהזאת ולא יעשה  ,במחשבתו

זאת הסיבה  .היה ברעד ובפחד וברטטהוא 
את הפחד  ' בשלשלת, להראותוישחט' שכתוב

 ,פשט אלא ,סודות אינם . הטעמים הללו,שלו
כי נראה לי בכל אופן,  ים.מתקבל והדברים
   .אינו מתקבל ,כתבהוא הטעם ש

  
הזה, אם למקרא ולמסורת,  הספר עכ"פ,

שמעון יצחקי נר"ו,  שמפיץ אותו ידידנו הרב
בכלל אוצר ספרי תימן שבהנהלתו, בירושלם 

 ְוטֹוב ְלַמְרֶאה ֶנְחָמד עיקו"ת, רובו ככולו
יאורו  ו,מי שילמד ב .[בראשית ב', ט'] ְלַמֲאָכל

 ובהרבה פרטים ועניינים ,ניו בקריאה נכונהיע
  .נוספים

ברוך הוא יסייענו על דבר כבוד שמו,  המקום
  אכי"ר.
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