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דיני ומנהגי ט"ו בשבט. סכנת רפורמת הכשרות, ורפורמת הגיור. קדימה בברכות, 

כשברכותיהם שוות, וכשאין ברכותיהם שוות. קבלת הוראות הרמב"ם, ומרן. ברכת הטוב 
חלומותיו הנפלאים של מרן זיע"אוהמטיב על היין. 

 ט"ו בשבט הגיע 
נדבר כמה דברים מענין ט"ו בשבט שיחול מחר. במשנה תחילת מסכת 1  א.

השנה   בשבט,    )ב.(ראש  בא'  שמאי  לבית  לאילנות,  השנה  ראש  מתי  נחלקו 
ולבית הלל בט"ו בשבט. כולם יודעים שהלכה כבית הלל, וכך נפסקה ההלכה, 

גאון   –   )סי' קלא ס"ה, די"א ע"ד( ויש בזה נפקא מינה לכמה ענינים. בספר אדני פז  
גזר  כתב, שט"ו בשבט הוא יום הדין לאילנות, בו נ  – שנה   300-אשכנזי מלפני כ 

רבי חיים נאה בספר   יהיו טובים. אבל כבר הגאון  הם  ואם  פירות,  יצאו  אם 
העיר שזה תמוה, שהרי מפורש במשנה ראש השנה   )סי' לא הערה א(שנות חיים 

חג השבועות   –  בעצרת ,  התבואה  על  : בארבעה פרקים העולם נידון, בפסח )טז.(
  ובחג   ,מרון  כבני   לפניו   עוברים   עולם  באי  כל   השנה  בראש,  האילן  פירות   על  –

נידונים בחג    .המים  על  הסוכות  הוא  האילן  פירות  של  הגין  שיופ  נמצא 
השבועות, ולא בט"ו בשבט. לכן זו טעות, כשגגה היוצאת מפי השליט. ומה  
ונטע רבעי,  זה לענין הלכות ערלה,  שט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות, 

 המדברים בזה.  ותרומות ומעשרות, וכפי שהסבירו בספרים
 תענית ווידוי 

בגמרא שלנו וגם בדברי הגאונים לא מוזכר שט"ו בשבט הוא יום טוב, אלא ב.  
על עצירת   –שלא גוזרים תענית על הצבור    )פ"ק דר"ה סימן תשא(  2שכתב המרדכי 

בט"ו בשבט, גם כאשר הוא חל ביום שני כמו השנה,   –גשמים או צרות אחרות  
כי הוא אחד מארבעה ראשי שנים, וכמו ששנינו בתחילת מסכת ראש השנה: 
ולרגלים, באחד   בניסן ראש השנה למלכים  שנים הם, באחד  ארבעה ראשי 
לשנים   השנה  ראש  בתשרי  באחד  בהמה,  למעשר  השנה  ראש  באלול 

ולירקות, לנטיעה  וליובלות  וכמו    ולשמיטין  בט"ו בשבט ראש השנה לאילן. 
שבכולם אין וידוי ולא גוזרים בהם תענית על הצבור, שהרי הם בראש חודש,  

 הוא הדין בט"ו בשבט. 
 תענית צבור על גזירות הממשלה 

בימינו מן הראוי היה לגזור תענית על הצבור על גזירת רפורמת הכשרות, ג.  
ו מדוע לא גוזרים תענית. אבל שהיא גזירה נוראה, ופנו אלי כמה חכמים ושאל

נדבקים רבבות אנשים בנגיף    –מפני שיש בימים אלה מגיפה   יום  לא   – בכל 
וכמו שכתבו האחרונים, אדם צריך לאכול טוב  גוזרים בדורות אלו תענית צבור,  

ולהיות חזק, ואז גם אם ידבק יעבור את זה בשלום, ולכן לא יתענה אפילו תענית  
צריכי  מקום  ומכל  וכן  שעות.  הכשרות,  רפורמת  כנגד  תפלה  עצרת  לעשות  ם 

שהקדוש ברוך   ושבת,  וחמישי  שני  בימי  לומר תפלה מיוחדת בפתיחת ההיכל 
 הוא יפר עצתם ויקלקל מחשבותם, כי הרפורמה הזו היא הרס גדול לכשרות. 

 
ברשות מורנו ורבינו הפוסק המפורסם,    דברי הרה"ג אלימלך בידרמן שליט"א:  1

המאיר לארץ ולדרים בכל העולם כולו בספריו ילקוט יוסף, ה' יאריך ימיו ושנותיו.  
יש לכם את הזכות הגדולה לשמוע בכל שבוע את השיעור של הרב. הקדוש ברוך  

ימי ירהוא יעזור שיא ושנות חיים, עד ביאת משיח    םך  על ממלכתו באורך ימים 
 בימינו.  צדקנו במהרה

חזק וברך ויישר כח להרב המשפיע הצדיק בנם של קדושים   דברי מרן שליט"א: 
רבי אלימלך בידרמן שליט"א, שהוא מזכה הרבים ומפיץ תורה, ויהי רצון שיזכה 
להאריך ימים ושנים. זכיתי להכיר את הסבא הגדול שלו רבי משה מרדכי מללוב,  

תל אביב ובבני ברק בשנים תשל"ב, הוא היה מגדולי האדמורי"ם, כשהייתי אצלו ב

 רפורמת כשרות 
וכך אותם רבנים  ד.   יכול לתת כשרות בכל הארץ,  לפי החוק החדש, כל רב 

לגבולם.  מחוץ  גם  יתחילו לתת כשרות  על הכשרות,  מקפידים כראוי  שלא 
בשבת שעברה הייתי בנתניה, ורב העיר הרב קלמן בר שליט"א הגיע לקבל את 

על פני, הוא פעיל ונמרץ, ויש לו קשר טוב גם עם הספרדים, ובזמנו הוא נתמך  
בנתניה מאפיה   סיפר שיש  הוא  דיבר לפני כמה דברים.  והוא  זצ"ל,  ידי מרן 
שהיה נותן לה כשרות, הכשרות שלו טובה ב"ה, והנה כשבא הרב לעשות שם  
ביקורת, ראה שהמגשים של הלחם והתנור מלוכלכים בגבינה בעין מהפיצה 

והקונ  כך כל הלחם נעשה חלבי,  ואחר  שעשו קודם,  גבינה  ים  ושאר מאכלי 
הרבים   את  שמכשיל  ונמצא  בשרית,  בארוחה  הלחם  את  לאכול  עלולים 
באיסור בשר בחלב. ואפילו לאכול את הלחם בארוחה חלבית אסור, כדין לחם  
לאכלו   יבא  שמא  לגמרי,  באכילה  חכמים  אותו  שאסרו  בחלב,  אותו  שלשו 

ו  . ולכן אנחנ )סימן צז סעיף א(בארוחה בשרית, וכמבואר בשלחן ערוך יורה דעה  
עושים בורקס חלבי משולש, כדי שיהיה היכר. אמר לו הרב: בכל בוקר אני  
אשלח את המשגיח שיראה שהתנור והמגשים נקיים, ויכשיר את התנור על 
ידי שידליק אותו על חום גבוה למשך שעה. בעל המאפיה התקומם: אני לא 

, אתה לא צריך להוסיף לו כסף מוכן לשלם למשגיח עוד כסף. אמר לו הרב: 
אני לוקח את זה על עצמי לסדר את הענין הכספי. בכל זאת בעל העסק לא 
הסכים, כי הוא יצטרך להמתין עד שהמשגיח יכשיר לו את התנור, ואמר לרב  
שאם כן הוא לא מעונין בכשרות שלו. הרב לקח את התעודה, והנה הגיע איזה  

ושאל: איך  רב מגוף כשרות פרטי ונתן לו תעודה. הרב קלמן בר התקשר אליו  
אתה נותן לו כשרות, הרי לא ביררת אצלי מה הבעיה?! הוא אופה לחם עם 
גבינה. אמר לו: הוא נאמן עלי. איך נאמן עליך, הרי אתה רואה שהוא אופה  

סיפר    כיוצא בזהלחם עם גבינה?! טוב, אני אחזור אליך. לא חזר ולא בטיך...  
ו  , הוא הוציא כשרות מחנות שהביאהגאון רבי משה צוריאל  הרב של נס ציונה

ונתנו להם כשרות למרות שמכרו   מאפים לא כשרים, ובא אותו גוף כשרות 
 שם מוצרים לא כשרים! 

 חרקים בכשרות 
ירק מגידול רגיל, ובכך מכשילים את הרבים,  ה.   נותנים כשרות גם על  צהר 

  – בדימונה ובירוחם ובעפולה וברעננה ועוד    –באים בעלי בתים בכל ערי הארץ  
ק רשמי של רב, ואינם יודעים מה מרן זצ"ל אמר על ורואים תעודה על גבי בלנ

כשרות וסיפר  אותו רב... הייתי ביום חמישי האחרון בנתניה, ניגש אלי משגיח  
ירק מגידול מיוחד, הם לא מנקים אותו, אלא שכ  ,צהרת  על כשרו יש  אשר 

הייתי   –תשל"ג, והיה מרגש לראות את הטישים שהוא היה עורך, כשהייתי מגיע  
הוא היה מושיב אותי על ידו. פעם התייעצתי אתו על ענין מסויים,    –בחור צעיר  

מה אבא שלך אומר? אמרתי לו. אמר לי: הוא גאון וצדיק, ואתה  והוא שאל אותי:
 יו בעינים עצומות. וכך עשיתי... יכול לסמוך על

אחינו האשכנזים אומרים מרדַכי, אבל זו טעות, כי אמנם שמו רבי מרדַכי, אבל   2
שם חיבורו הוא מרדִכי. הוא היה חתנו של רבי יחיאל מפריש, והוא ואשתו וחמשת 
מאות  כשבע  לפני  היה  ישראל.  שונאי  היו  הם  אז  כבר  בגרמניה,  נהרגו  ילדיו 

 נחשב כאחד מהראשונים החשובים שלנו. ושבעים שנה, ו 
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בגידול   תולעים  אין  אמנם  אפשר?!  איך  שהוא,  כמות  לסיר  אותו  מכניסים 
ל יש חרקים אחרים. כמו כן יש אצלם בעיה של בישולי גוים. וכן מיוחד, אב

מהן   יש  כשרות,  משגיחות  שיהיו  צעירות  אולפנה  בנות  כולן   –מביאים  לא 
שלא חזקות בדת בלשון המעטה, ואם יעירו לבעל המסעדה או המלון,   –כמובן  

 הוא יסתכל עליהן באיזה מבט, יפחדו וירעדו וישתקו, או לחילופין יאמר לה
איזו מילה טובה: איזו שמלה יפה יש לך, וכך יפתה אותה ותשתוק לו. ברבנות  
אומר   אני  מהם,  שיפחדו  וחזקים,  גבוהים  אנשים  לחפש  צריכים  אנחנו 
בבדיחותא כמובן... אנחנו עושים מידי פעם קורס למשגיחי כשרות, כדי שכל 

פעמים  אחד ידע הלכות כשרות כראוי, לא כל אחד ראוי להיות משגיח. כמה 
ואמרתי להם את ההלכות, אנחנו משתדלים להקל  אספתי את המשגיחים 

 כשאפשר, כמו בנ"ט בר נ"ט, אבל אומרים להם מה מותר ומה לא.
 כשרות למקום שפתוח בשבת 

צהר מאמינים לבעל הבית, ולא מצריכים השגחה צמודה כל כך כמו ברבנות, ו.  
דתי ואין לו נאמנות, אם לא אלא שיבוא לאיזה ביקור. אבל בעל העסק לא  

תהיה השגחה טובה, הוא עלול להכשיל את הרבים. אולי עכשיו יתנו גם הכשר  
לחנויות שפתוחות בשבת, כמה נלחמנו על זה ברבנות, הגישו עלי בג"ץ בענין 
הזה, יש איזו מסעדה שפתוחה בשבת ורצו כשרות מהרבנות, לא הסכמנו, יש  

קוחות שבאים למסעדה בנסיעה בשבת, שם חילול שבת בפרהסיא על ידי הל 
וגם אם יהיה שם משגיח בשבת, הוא צריך לצאת לתפלות, או לשירותים, ואם 
יגיע לפתע אוטובוס של תיירים שלא חשבו מראש שיגיעו, ולא הכינו עבורם  
אוכל מיום ששי, מיד יבוא בעל המקום ויוסיף מים למיחם, או יבשל בשבת 

ים שגם הקדירה נאסרת. איך אפשר?! איפה  עבורם, האוכל נאסר, ויש אומר
 היראת שמים?! 

 מטבח כשר ומטבח טרף 
הגישו נגדי בג"ץ גם בענין מסעדה בצפון הארץ, שחלק ממנה כשר וחלק ז.  

שלנו   חיילים  והרבה  כשר,  לא  וספרדים    – ממנה  מסורתיים    – אשכנזים 
באותו   לישראל  טריפות  מאכיל  אדם  אותו  שם,  עוברים  כשרות  ושומרים 

יכניס מהמטבח הטרף לכשר מאכלים  מק ום, איך אפשר לסמוך עליו שלא 
וכלים, הם אומרים שישתמש בכלים חד פעמי, אבל היום החד פעמי ביוקר, 

זה, אמרתי  איך נסמוך עליו...   באים ראשי אגף הכשרות ומתייעצים אתי בכל 
ד  להם לא לתת לו כשרות, אין לו שום נאמנות, ואי אפשר שיהיה שם משגיח צמו 

מתחשב   לא  אני  איך  בג"ץ  והגישו  הלכו  המסעדה.  של  הפעילות  שעות  בכל 
 בחיילים, אבל ההיפך הוא הנכון, אני רוצה לשמור על החיילים שיאכלו כשר. 

 רק על כשרות של הרבנות   לסמוך 
בענין  ח.   גזירה  שעשו  כמו  הלכה,  של  בענינים  מתערב  בג"ץ  הרב,  לצערנו 

יכול לפרט כאן. וכי הם מתערבים לרופאים  הטבילה במקוה, בדברים שאני לא  
איך לנתח?! חבל שהם מתערבים לחכמים בהלכה, בשעה שהם לא מבינים  
לתת  ופועלים  צהר  באים  מיד  החדש,  החוק  לאחר  עכשיו  ובתורה.  בהלכה 
כשרות, שואלים כמה בעל העסק משלם למשגיח, ומציעים לו שישלם להם  

הכשרות שלהם! אחד הוציא עלי   פחות כדי שיקח אותם. לכן אין לסמוך על 
חוות דעת, שיוציא עוד חוות דעת... אנחנו מקיימים בעצמנו "לא תגורו מפני  
איש", לא מפחדים מאף אחד! התפקיד שלנו להזהיר את הצבור שלא יסמוך  
שלא  מעטים  יש  אבל  בסדר,  ב"ה  הרבנויות  רוב  מפוקפקות.  כשרויות  על 

ש להקפיד שיש שם תעודת כשרות  בסדר, ולכן כשבאים לקנות דברי מאכל י
יכנס   לסמוך!  לא  מאוד  פשוט  אחרת,  כשרות  זו  ואם  המקומית,  מהרבנות 
למסעדה וישאל: של מי הכשרות, של צהר? אני לא סומך! כך יעשה עוד אחד  
מהרבנות   כשרות  תעודת  צריכים  שהם  יבינו  אולי  כך  כשיראו  אחד,  ועוד 

לדבר לחשוש  צריכים  לא  ישראל  רבני  השבת   המקומית.  לצבור,  ולהסביר 
הייתי ברעננה ודברתי על זה, ובשבת שעברה דברתי בנתניה, ולפני כן הייתי 
בבת ים ודברתי, בכל מקום אני מדבר שלא לסמוך על הכשרות שלהם, ולא 
צריך לפחד מהם, יש הקדוש ברוך הוא בעולם, יש לנו את התורה הקדושה, 

 ולא מענין אותנו האיומים שלהם. 
 ית תביא לחזרה בתשובה כשרות אמית 

אחר, ט.   במקום  שבת  כל  הארץ,  רחבי  לכל  הולך  הייתי  שנים  הרבה  לפני 
ושאלתי את מרן האבא זצ"ל, אם רוצים להחזיר אנשים בתשובה, על מה צריך  

אמר   לדבר בעיקר, שמירת שבת כהלכתה? טהרת המשפחה? חינוך הבנים?
כלו חסה רגילה עם לי מרן: דבר ראשון, הכי חשוב שישמרו כשרות! אם יא

את הבשר הכשר   יחליף  והערבי  טובה  השגחה  שאין  במקומות  או  תולעים, 
לבשר לא כשר, המוח נעשה מטומטם, ואז הוא לא יכול לקבל שום דבר של  
קדושה. אבל אם ישמרו על כשרות השלחן, אז תוכל לשכנע אותם לשמור  

להעביר    תורה ומצוות. לכן כעת שהכשרות בסכנה, צריכים להתפלל הרבה
 את רוע הגזירה. 

 חוק הגיור חוק גרוע ביותר 
להרשות לרבני ערים וישובים ועוד לגייר    –צריכים להתפלל גם על חוק הגיור  י.  
שעומד לעבור, שהקדוש ברוך הוא יפר עצתם ויקלקל מחשבותם, רב אחד   –

הרבנות  בהסמכת  יהיה  שזה  בתנאי  רק  הזה,  לחוק  מסכים  שהוא  אמר 
עליו, הרי הגרי"ש אלישיב התנגד לגיור של רבני ערים, וכן הראשית. אני תמה  

מרן זצ"ל התנגד לגיור הזה, וכי אותו רב שוה למרן זצ"ל ולגרי"ש אלישיב?!  
איזה פער יש ביניהם! ואם כן מה אתה חולק?! הם רוצים שרבני הערים יגיירו,  

וב? כדי להרשות לרבנים שלהם כמו הרב של שהם שיגייר לפי דעתו. זה חוק ט 
מועצת  את  אכנס  אני  הזה,  החוק  את  יעבירו  הם  אם  ביותר!  גרוע  חוק  זה 

כדי לעשות ספרי יוחסין,   – בתיאום עם גדולי ישראל כמובן    –הרבנות הראשית  
 כי הם מחבלים בכרם ישראל! 

 גיור תלוי בקבלת כל המצוות כולן 
להצטרף יא.   כדי  שהוא  גיור  שיש  שהם,  של  מהרב  מאמר  לי  הראה  אחד 

  – ללאומיות של ישראל, ולכן גם אם הוא לא יהיה דתי, אלא מסורתי בלבד  
הוא מוכן לקבל אותו.   –כלומר שיבוא לבית הכנסת בשבת ואחר כך יסע לים 

)בכורות  מה השטויות האלה? אתה מגלה פנים בתורה שלא כהלכה! הרי הגמרא  

אחת    ל:(  ממצוה  חוץ  התורה  כל  את  עליו  ומקבל  להתגייר  שהבא  אומרת, 
מדרבנן, אסור לקבל אותו. וכן מה שכתב אחד מרבני הערים שלהם בהסכמה  
לספר זרע ישראל, שאפשר לגייר את כל הגוים העולים מרוסיה, בתנאי שלא 
ילכו לכנסיה כי זה עבודה זרה, וכן ישמרו "באיזו מדה" על קדושת השבת. אם 

הבעיות  ל אחת  וזו  מאמין!  הייתי  לא  בפירוש,  כתוב  זה  את  רואה  הייתי  א 
 ברפורמת הגיור, שכל הרבנים האלה יוכלו לגייר. 

 גיור ע"י רבני ערים
לפני כשבע או שמונה שנים היה אצלי סגן שר הדתות מהבית היהודי, אז  יב.  

ים  החרדים היו באופוזיציה ולא היתה לנו השפעה, הוא הכין חוק שרבני ער
יוכלו לגייר, אבל הסברתי לו את הבעיה בזה, שהרי הרב המקומי מכיר את 
גבאי בית הכנסת, הגבאי נותן לו פתיחת ההיכל, עליה חשובה לספר תורה, 
ספר כל נדרי, ואחר כך הוא בא לרב ואומר לו שהבת שלו או הבת דודה שלו  

אותה.   צריכה להתגייר, תראה כמה אני עושה לך כבוד, תעשה טובה תגייר 
היא לא דתיה ולא מקבלת עליה לשמור מצוות, אבל קשה לרב לסרב לגבאי. 
אליהו   מרדכי  הרב  בתקופת  שנה  שלשים  לפני  נוראים,  לדברים  פתח  זה 
כשרבני ערים יכלו לגייר, היה רב אחד שקיבל אלפיים דולר כדי לגייר, וחבירו  

זצ"ל   ומרן  אלישיב  שהגרי"ש  פלא  לא  דולר.  אלפים  חמשת  שהיו    –קיבל 
התנגדו לגיור של רבני ערים.   –באמת גדולים בתורה כי כל ימיהם היו בתורה  

לכן אנחנו צריכים להלחם בזה, ואני מודיע, שאם החוק יעבור, נשקול לעשות 
ספרי יוחסין, כדי למנוע כניסת גוים לכרם ישראל. לא מדובר באחד או שנים,  

לעמדת הרבנות הראשית, וכן יש קרוב לחצי מיליון שהם רוצים לגייר בניגוד  
לגייר קטנים שהוריהם נשארים גוים, איך אפשר?! הרי אמו הולכת לכנסיה, 

 ואולי היא תקח אותו אתה. 
 גם רבני הציונות הדתית נגד הרפורמות 

הרבה רבנים מחזקים אותנו לעמוד מול הרפורמות המסוכנות הללו של  יג.  
ראשי ישיבות סרוגות אומרים לי: הכשרות והגיור, לא משנה מאיזה חוג, גם  

וכן בענין מה   אנחנו אתך, ועם הרבנות הראשית, כך דעת רוב ככל הרבנים. 
אותנו   מחזקים  הרבנים  כל  לרפורמים,  הדרומי  הכותל  את  לתת  שרוצים 
להתנגד לכל השינויים הללו, זו הדעה הרווחת בקרב כל רבני ישראל. וכאמור, 

תעני  גוזרים  היינו  אפשר  היה  טוב  אילו  לא  המגיפה  מחמת  אבל  צבור,  ת 
נוסח   איזה  לתקן  וכן  תפלה,  עצרת  לעשות  צריכים  מקום  ומכל  להתענות, 
בפתיחת ההיכל כנגד כל היוזמות הללו. וכן אסור לשתף פעולה עם האנשים  
זה חכם שלום כהן שליט"א, הם   וכפי שהכריז על  ולא להזמין אותם,  הללו, 

 לעמוד בפרץ.  מחריבי הדת והיהדות, ואנחנו צריכים 
 סדר ט"ו בשבט 

היה מקובל גדול    –  )דל"א ע"ב(נחזור לענין ט"ו בשבט, בספר תיקון יששכר  יד.  
יוסף   הבית  מרן  של  האילן,   –בדורו  פירות  במיני  להרבות  המנהג  את  הביא 

 )סימן קלא הגב"י סק"ה(לכבוד ראש השנה לאילנות. והביאו דבריו הכנסת הגדולה  
. בעיקר נהגו להביא שבעת המינים, אבל אנחנו  קלא ס"ק טז()סימן  והמגן אברהם 

לה'   להודות  ועוד,  עץ  ותפוח  ותפוז,  מנגו,  כמו  אחרים,  פירות  גם  מביאים 
 יתברך על כל הפירות הטובים שנתן לנו.

 ארץ זבת חלב ודבש 
וגפן  טו.   ושעורה  חטה  ארץ  בפירותיה,  ישראל  ארץ  את  משבחת  התורה 

מובא על   )קיא סע"ב( ותאנה ורמון ארץ זית שמן ודבש. בגמרא מסכת כתובות  
אמוראים שראו במוחש מהו זבת חלב ודבש, היה מקום אחד שהעזים רועים  
יוצאים   היו  העשבים  וכך  דבש,  נוטפים  היו  והתאנים  התאנים,  תחת  באחו 

נוזל מהם חלב, והיה מתערב  שמנים, ו כשהעזים היו אוכלים מהעשבים היה 
הדבש עם החלב, וכך נעשה נהר של חלב ודבש. ואמר רבה בר בר חנה, לדידי  
ושנים   עשרים  באורך  והוא  ישראל,  ארץ  כל  של  ודבש  חלב  זבת  לי  חזי 
של   הזה  השבח  שנפסק  גרמו  עוונותינו  אבל  עצום,  שבח  איזה  פרסאות. 

על כמה אמוראים שהגיעו למקום אחד, הביאו    )קיב.(ופר שם  הפירות. וכן מס
לפניהם אפרסק אחד, אכלו ממנו שליש, והפקירו שליש, ונתנו לפני בהמתם  
שליש. מכאן נבין כמה היו הפירות גדולים ועסיסיים. וכן מסופר שם על רבי  
יהושע בן לוי שהגיע לכרם וראה שם ראשי בקר, התפלא איך מכניסים עגלים  

כמו  ,  לכרם היה  כל אשכול  ענבים,  שאלו  יאכלו הכל, כשהתקרב ראה  הרי הם 
ועושים חור בענב ויוצא    –נקי כמובן    –ראש של פרה, היו לוקחים קיסם שינים  

 ממנו יין ושותים מיד. מרוב שהיה להם יין בשפע, היו מכבסים את הבגדים ביין. 



 

 סדר ט"ו בשבט של מרן זצ"ל 
התיקון של ט"ו בשבט, במשך עשרות שנים    מרן זצ"ל מעולם לא אמר את טז.  

שהיה עושה סדר ט"ו בשבט עם הבנים והנכדים, האמא ע"ה היתה מקפידה  
ולומד,   יושב  היה  זה מגבש, מרן  ט"ו בשבט,  לליל  המשפחה  להביא את כל 
אותנו   בוחן  והיה  אתנו,  ויושב  נכנס  היה  הגיעו,  שכולם  לו  אומרים  וכשהיו 

מאכל בשלחן  יש  בהלכה,  העץ, בשאלות  מזונות,  שונות,  ברכות  עם  ים 
האדמה, שהכל, והיה שואל מה מברכים על כל דבר, ברכה ראשונה ואחרונה, 
ומה קודם למה. האבודרהם כתב בדף הראשון בהלכות ברכות, שמה שאמרו  

שהנהנה מהעולם הזה בלא ברכה כאילו מעל, זה כשלא בירך    )ברכות לה.( בגמרא  
שהכל  בירך  העץ  במקום  אם  אפילו  כלומר  לו.  המיוחדת  אותה הברכה  את 

"ברוך ה' יום יום",   )תהלים סח, כ(ויצא ידי חובה בדיעבד, נחשב שמעל. שנאמר  
ויום תן לו מעין ברכותיו, וכן כל מין ומין תן לו מעין ברכותיו. אמנ יום  ם  כל 

לא כתב כן, אבל אני מזכיר את דברי    )כ"ה ע"א מדפי הרי"ף ד"ה מאי תקנתיה(רבינו יונה  
האבודרהם, כדי שנראה כמה חשוב לברך על כל דבר כברכתו. לכן מרן זצ"ל 
בעיקר   אבל  ותירוץ,  קושיא  בדרך  חידושים  בשבט  ט"ו  בליל  לנו  אומר  היה 

בור על הספרים של מרן  בהלכה, מרן בא לעולם הזה בשביל הלכה. כל אחד יע 
שורר   איש  כל  להיות  אחרונה,  וברכה  בברכות,  קדימה  דיני  יוסף  ובילקוט 

 בביתו, ולא יאמר אגדה בלבד. 
 מג"ע א"ש 

מי שיש לפניו כמה מיני פירות, וכולם ברכתם העץ, וביניהם פירות משבעת יז.  
יהם  המינים, כגון שיש לפניו מנגו, חבושים, תמרים, רימונים, מכיון שברכות 

שוות יש דין קדימה, ומברך על פירות שבעת המינים תחילה, יקדים לברך על 
האדמה,   פירות  גם  שם  שיש  דהיינו  שוות,  ברכותיהם  אין  אם  אבל  התמר. 

איזה מהם שירצה יקדים, גם לפני פרי    )סימן ריא סעיף א(לדעת מרן השלחן ערוך  
גם קדימה  על  מקפידים  האשכנזים  אחינו  המינים.  משבעת  כשאין   עץ 

מזונות גפן עץ אדמה    –ברכותיהם שוות, יש להם ראשי תיבות "מג"ע א"ש"  
ומקדימים עץ לפני האדמה, אבל אנחנו מקפידים רק להקדים מזונות    –שהכל  

 ראשון, ושהכל האחרון, ואילו גפן עץ האדמה יכול לשנות הסדר ביניהם. 
 קדימה כשאין ברכותיהם שוות 

מקדים את החביב עליו באותה שעה,   כות הי"ג()פ"ח מהל' בר לדעת הרמב"ם  יח.  
ואפילו קודם שבעת  בין אם ברכותיהם שוות ובין אם אין ברכותיהם שוות, 

)פ"ו סתם בזה כדעת הרא"ש    )סימן ריא סעיף א(המינים. אולם מרן השלחן ערוך  
כה( יקדים לברך על   – שניהם פרי העץ    –, שאם ברכותיהם שוות  דברכות סימן 

ו המינים  יקדים  שבעת  המינים  שבעת  שם  אין  אם  ורק  חביב,  אינו  אפילו 
ואם אין ברכותיהם שוות   אין דין    –יש שם פרי העץ ופרי האדמה    – החביב, 

כתב: ולהרמב"ם בכל אופן מקדים החביב. והרי זה    )בסעיף ב(קדימה. ואחר כך  
בברכי  החיד"א  מרן  שכתב  וכמו  כסתם,  שהלכה  וידוע  אומרים,  ויש  כסתם 

שדעתו לפסוק כדעת   3שמרן אמר בעצמו   )או"ח שיורי ברכה סימן סא סק"ב(יוסף  
)עמ'  בילקוט יוסף מועדים  –שנה   35-בשנת תשמ"ז לפני כ –הסתם. כך כתבנו  

עובדיה ברכות  רנב( זה בחזון  על  חזר  זצ"ל  מרן  וגם  שאם אין )עמ' ערה, רעו(,   ,
אם אינו חביב ואינו  ברכותיהם שוות, אין דין קדימה ויברך על מה שירצה, גם  

 משבעת המינים. 
 הלכה כרוב הראשונים נגד הרמב"ם

יש לנו כאן מחלוקת בין   –כאמור    –ראיתי אחד שהקשה על דברינו, הרי  יט.  
הרמב"ם להרא"ש, ואם כן יש לנו לפסוק כדעת הרמב"ם. אבל זה לא נכון! זו  
עמודי כשלשת  פוסק  שהוא  בהקדמתו,  כתב  יוסף  מרן הבית  שהרי    טעות! 

והרא"ש    – הוראה   הרמב"ם  לדעה   – הרי"ף  מסכימים  מהם  ששנים  במקום 
אחת, ובמקום שאחד מהעמודים לא גילה דעתו, ושנים מהעמודים חולקים  

הנה הרמב"ן והרשב"א והר"ן והמרדכי וסמ"ג לפנינו, אל מקום אשר  ביניהם, " 
יהיה שמה הרוח רוח אלהין קדישין ללכת נלך, כי אל הדעת אשר יטו רובם כן 

והוא הדין במקרה שלפנינו, הרמב"ם והרא"ש חולקים ביניהם,  נפסוק הלכה".  
ודעת הרי"ף לא ברורה, מרן פסק כדעת שאר הראשונים. אפשר ככה מהר  

 חלוק על מרן?! ל
 ביעור פירות שביעית 

)פ"ז מהל' שמיטה פירות שביעית, לדעת הרמב"ם    4כמו כן הערתי בדין ביעור כ.  
הוא כמו ביעור חמץ, אלא שקשה לשרוף פירות, לכן ישליך אותם לים    ויובל ה"ג(

ויתנו לו קנס... אני לא  זורק לים  יראו אותו  המלח או לים התיכון, רק שלא 
מדבר על פירות של היתר מכירה, אלא פירוש שיש בהם קדושת שביעית. 

 5וציאדי להפקיר את הפירות וזהו ביעורם, י  )שביעית פ"ט מ"ח( אולם לדעת ר"ש  
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שצריך תמיד לחוש לדעת היש אומרים, לדבריו מרן היה צריך   במבוא ענף א אות ד(
 לומר לנו שכוונתו שיש לחוש לדעת היש אומרים, ויש עוד ראיות לכך. 

ידיעת   התורה, צריך  כל  את  שהקיף  כמוהו  היה  לא  זצ"ל,  כמרן  לנו  מי  התורה, 
צריך  לכן  מולו.  לעמוד  יכול  לא  אחד  אף  הכללים,  ובעלי  ואחרונים,  ראשונים 
להתבטל לדעתם של גדולי הדור, כמו מרן זצ"ל, הגר"ש ואזנר, הגרי"ש אלישיב, 

 הגרש"ז אוירבך. 

אותם לחדר המדרגות, ויאמר לחברים שלו שהוא מפקיר את כל ארגזי היין 
יוסף   בילקוט  בהם.  לזכות  וירוץ  לביתו,  א(שמחוץ  סעיף  פכ"א  פסקנו    )שביעית 

הלכה כר"ש שאין צריך לבער את הפירות מן העולם, אלא יפקיר אותם. ואילו  
יך לבער הפירות מן  פסק כדעת הרמב"ם שצר  )שביעית פ"ג אות ד(באור לציון  

העולם, לפי הכלל שהלכה כדעת הרמב"ם נגד הר"ש, והסתייע ממה שכתב 
שהרמב"ם היה מרא דאתרא בארץ ישראל.   )סימן י, לב(מרן בשו"ת אבקת רוכל  

יוסף   תקעב(בילקוט  עמ'  חביב    6הערתי  )שביעית  בן  מהר"ם  שכתב  ממה  עליו 
יום הכפורים פג:( וכן הערנו ממה  )בתוספת  ולא לבער.  , שמנהג ירושלים להפקיר 

עמודי   שני  בין  מחלוקת  שכשיש  הנ"ל,  בהקדמתו  יוסף  הבית  מרן  שכתב 
הרמב"ם,  אחרי  שהולכים  כתב  ולא  הראשונים,  רוב  אחר  הולכים  הוראה 
והבאנו שם בנידוננו שדעת רוב הראשונים כדעת ר"ש, והרמב"ם לבדו מחמיר  

יעקב לבדו'.  'ויותר  ישראל    בזה,  זצ"ל במאור  נב:(ומרן  ובעוד ספרים   )פסחים 
חיזק את   )בשו"ת חזון עובדיה סימן ח אות יא, ובשו"ת יביע אומר ח"ט חאו"ח סימן קח אות ח(

 הדברים הללו, שהלכה כרוב הפוסקים שבזמן הביעור מפקיר את הפירות. 
 קבלנו הוראות מרן הבית יוסף בהקדמתו 

על שביעית לפני כשלשים שנה, מישהו הלך כשיצא ילקוט יוסף הראשון כא. 
לחכם בן ציון אבא שאול ואמר לו: הוא מקשה כאן על כבודו ממה שכתב מרן  
הבית יוסף בפירוש בהקדמתו. חכם בן ציון ביקש לראות את הקדמת הבית 
יוסף, וראה שהעתקתי נכון, לקראת סוף ההקדמה כתוב בפירוש שפוסקים  

ם. חכם בן ציון שתק, ואז אמר: אני לא רגיל  הלכה כרוב הפוסקים ולא כהרמב" 
לפסוק ככה, אני פוסק כדעת הרמב"ם. אני תמה, מה זה "אני לא רגיל"?! זו  
של   הקדמה  לא  זו  בהלכה,  כללים  לנו  שכתב  יוסף,  הבית  מרן  של  הקדמה 

 מחברים שכותבים ברכה לסבא ולסבתא... 
 אין להחמיר כהאור לציון 

ויאכב.   ישיבה  בחור  יבוא  אם  לציון  גם  האור  כדברי  להחמיר  רוצה  אני  מר, 
שאסור   לו  נאמר  ישיב'ש...  אני  הביעור,  בזמן  שביעית  פירות  את  ולשרוף 
חכמים   ודרשו  לאכלה",  "לכם  נאמר  שביעית  פירות  על  כי  בזה,  להחמיר 

לאכלה ולא להפסד. לכן צריך לסיים את אכילת פירות שביעית   )בפסחים נב:(
ואם נשארו   יפקיר אותם ולא ישרוף, כדי שלא קודם זמן הביעור,  לו פירות 

שביעית. אמנם להרמב"ם אין איסור הפסד   על איסור הפסד פירות  יעבור 
בביעור פירות שביעית, אבל לפי שאר הראשונים הוא עובר על איסור זה, לכן 

 אין להחמיר בזה. 
 העץ והאדמה 

יש עוד מחלוקת בראשונים בדין קדימה בברכות, כשיש לפניו פרי העץ  כג.  
ופרי האדמה, אם צריך להקדים ולברך על פרי העץ תחילה, אחינו האשכנזים  

)סימן ריא  , אבל מרן השלחן ערוך )ברכות פ"ו, ח ע"א(מקפידים בזה, זו שיטת בה"ג 
אשונים, ר"ח  פסק בסתם שאיזה מהם שירצה יקדים, וזו דעת רוב הר  סעיף ג(

)פ"ו דברכות  , והרא"ש  )ברכות דכ"ח ע"ב מדפי הרי"ף(, והרי"ף  )הובא בשבלי הלקט סימן קס(
, והאשכול  )הובא ברא"ש וברשב"א שם(, ורב האי גאון  )ברכות מא.(, והרשב"א  סימן כה(

סז( עמ'  כט  סימן  והריא"ז  )ח"א  ג(,  אות  ה"ד  דברכות  יודעים,  )פ"ו  לא  הרבה  ועוד.   ,
מי שרוצה להראות שהוא  וחושבים ש פרי העץ, אבל  על  חובה לברך קודם 

 תלמיד חכם, מברך דוקא על פרי האדמה קודם, כדעת מרן ורוב הראשונים.
 שבעת המינים קודם

הפרי  כד.   המינים,  משבעת  פרי  ביניהם  ויש  העץ,  פירות  כמה  לפניו  יש  כאשר 
. וגם בתוך שבעת ף א()סימן ריא סעי משבעת המינים קודם, וכמו שפסק מרן השחן ערוך  

בברכות   שאמרו  וכמו  קדימה,  דין  יש  מוקדם )מא.(המינים  בפסוק  המוקדם  כל   ,
 לברכה, שנאמר "ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורמון ארץ זית שמן ודבש". 

 מתי חטה קודמת 
זהו  כה.   הפירות,  לשאר  קודמים  שהם  ושעורה"  "חטה  בפסוק  שנאמר  מה 

תבשיל או עוגה שמברכים עליה מזונות, אבל אם  דוקא בחטה שעשה ממנה  
עשה בירה מחמשת מיני דגן ברכתה שהכל, שהרי רובה מים, ולכן מברך על 

 הפירות ואחר כך על הבירה. 
 יין פוטר שאר משקים

יש שהדפיסו סדר ט"ו בשבט, וכתבו שיברך על היין בורא פרי הגפן, ואחר  כו.  
היין  על  בירך  שאם  להדגיש,  צריכים  אבל  בירה.  על  שהכל  ברכת  כתבו  כך 
ושתה ממנו, אינו מברך על הבירה, כי היין פוטר את שאר משקים, ואם יברך  

ם, וכן שתה יין יברך על שאר משקי  7עליהם זו ברכה לבטלה. אבל אם הוא לא
 אם שתה יין ויש שם מאכלים שברכתם שהכל, יברך עליהם.

ולראות בכל פרי מתי זמן צריכים לעקוב אחר הפרסומים בעיתונים החרדיים,    4
של   היין  ביעור  זמן  למשל  הבית,  מן  כלה  השדה  מן  שכלה  מתי  שלו,  הביעור 

 שביעית הוא בערב פסח של שנה שמינית.
היה אחד שהתעצל להוציא את היין החוצה, והפקיר את כל הבית בפני חבריו,    5

את הבית, רץ אחד מהם וזכה בבית שלו... והלכו לדין תורה על זה. לכן לא יפקיר  
 אלא יוציא את היין החוצה ויפקירנו. 

האור לציון היה אדם גדול, אבל אחר המחילה, בידיעת התורה אין לנו כמו מרן   6
 זצ"ל, אף אחד לא הגיע אליו. 

 לא כולם אוהבים יין, מרן זצ"ל לא אהב לשתות יין.   7

 



 

 גם מיץ ענבים פוטר 
אלישיב  כז.   הגרי"ש  דעת  משקים.  שאר  שפוטר  כיין  דינו  ענבים  )הובא  מיץ 

שיש לחוש שמיץ ענבים לא פוטר שאר משקים, כיון    בשבות יצחק פי"א אות ב(
שאינו משמח לבב אנוש, כמה שישתה ממנו לא ישתכר. אבל דעת מרן זצ"ל 

דינו ככל יין שפוטר שאר משקין,   –והוא הדין יין מפוסטר    –שגם מיץ ענבים  
 שהרי סוף סוף הוא יין.

 ברכת הטוב והמטיב לאחר מיץ ענבים
כל דבר, גם לענין ברכת הטוב והמטיב, שאם עשה  מיץ ענבים דינו כיין לכח.  

ברכת  עליו  מברך  אחר,  יין  שותה  בסעודה  כך  ואחר  ענבים,  מיץ  על  קידוש 
הטוב והמטיב. מי שלא רגיל לשתות יין אלא שנמלך לשתות בסעודה, יברך  

. אבל )חאו"ח סימן מט(עליו הגפן בלבד, וכמו שכתב בשו"ת בית יהודה עייאש  
שתות יין בסעודה, יברך הטוב והמטיב, כל שנתקיימו כל אם רגיל לפעמים ל 

 התנאים לכך. 
 ברכת הטוב והמטיב למעשה 

יש הרבה תנאים לברכת הטוב והמטיב, שישתה עמו עוד מישהו, אפילו  כט.  
וישתו בתוך הסעודה דוקא, יש אומרים   יש  אשתו או אחד מבני משפחתו. 

אומרים שגם אם קבעו לשתות גם אם הם לא בתוך סעודה, מברכים הטוב  
. יש  והמטיב, אבל זה לא נכון, כי לא מברכים הטוב והמטיב רק בתוך הסעודה

ומרים שצריך שהיין השני יהיה משובח יותר, אבל להלכה די שלא ידוע על א
תנאי נוסף, אם נגמר היין הראשון, והביאו לו יין אחר  השני שהוא יותר גרוע.  

וכן אם שני סוגי היין  טיב.  אפילו הוא משובח מן הראשון, לא יברך הטוב והמ 
מרן זצ"ל לא נהג כל כך בברכת הטוב    וב והמטיב.היו על השלחן, אין לברך הט

והמטיב, פעם הייתי נוכח כשאחד מראשי הנציגים שלנו ביקש ממרן שיברך  
ויכל לבקש ממנו, מרן  אתו הטוב והמטיב, הוא היה מקורב וחביב אצל מרן 

יו ואמר לו: בשבילי זה לא הטוב ולא המטיב. אמרו לי שהיה פעם הסתכל על
והמטיב,  יש כאלה שמברכים הרבה הטוב  ראיתי.  בירך, אבל אני לא  שמרן 
מברכה  להזהר  צריכים  זו?!  ברכה  של  התנאים  בכל  בקיאים  הם  האם  אבל 
שנתקיימו   ורואה  התנאים  בכל  שבקי  מי  אבל  לברך.  נהגנו  לא  לכן  לבטלה, 

איסור לברך. אבל מי שנמלך, כגון שכבר הסתובב לו הראש מהיין  אצלו, אין  
ואינו רוצה לשתות עוד, או שכבר עשה מים אחרונים, ולפתע השכנים הביאו  

ונמלך לשתות עוד, יברך    –מי שמבין ביין יודע להבחין בזה    –איזה יין משובח  
 עליו רק ברכת הגפן.

 תמרים ויין 
התמר  ל.   ויין,  תמרים  לפניו  יש  שמן  אם  זית  "ארץ  בתרא,  לארץ  שני  הוא 

ודבש", לא מדובר על דבש דבורים, אלא על דבש תמרים. אבל יש אומרים  
שהיין יותר חשוב, כיון שהוא קובע ברכה לעצמו, מברכים עליו כוס של ברכה 
בברכת המזון, בחתונה, בברית מילה, בשבע ברכות, ובקידוש. וגם בדרך כלל 

, אבל היין עלה בדרגה לברכת הגפן. מטעם זה  מיץ הפירות יורד לברכת שהכל
מברך קודם על היין ואחר כך על   )בהגהות סמ"ק מצוה נא אות כא( לדעת רבינו פרץ  

כתב שמנהג העולם   )שם(. אבל מרן הבית יוסף  )סימן ריא(התמרים, והביאו הטור  
לא כן, כי אם אין ברכותיהם שוות אין דין קדימה, ורשאי להקדים את התמר  

פסק הלכה כרבינו פרץ, שיקדים    )ח"ג פ"ט סעיף ד( ולברך עליו. בספר ברכת ה'  
יין לתמרים, כי מרן בבית יוסף כתב ליישב דברי רבינו פרץ, ומשמע שמסכים  

 )ח"ג עמ' תקכה(על מה שכתבנו בילקוט יוסף  )בעמ' רל( להלכה כדבריו, ולכן העיר 
לפני הרבה שנים שיין לא קודם לתמרים. אבל הוא לא צודק, שהרי מרן כתב 
שהעולם לא נוהגים כדברי רבינו פרץ, וגם בשלחן ערוך השמיט דברי רבינו  

 פרץ, ולכן להלכה ולמעשה רשאי להקדים תמרים ליין.

 פרי חדש ושבעת המינים
וגם פירות    – כגון סברס    – פרי חדש שאינו משבעת המינים    אם יש לפניו לא.  

תלמיד חכם גדול מרבני    –  )סימן ל( משבעת המינים, כתב בשו"ת לב אברהם  
ושהחיינו, ויפטור את הפירות משבעת   8שיברך על הפרי חדש העץ   –אמריקה  

המאיר   שרגא  בשו"ת  אולם  ד(המינים.  סימן  שפרי    )ח"ו  וכותב  זה,  על  חולק 
כתב   )ברכות עמ' ערה(משבעת המינים קודם לפרי חדש. מרן זצ"ל בחזון עובדיה  

זה ממש נס חנוכה שמרן לא  –  )בחידושיו לברכות מא.(מה שכתב. אבל יש רשב"ץ 
אותו   להקדימו  שכתב  – הביא  ראוי  שהחיינו  עליו  שמברכים  חדש  שפרי   ,

במקום שחביב קודם. ולפי מה שאנחנו פוסקים ששבעת המינים קודם לחביב  
, הוא הדין ששבעת המינים קודם לפרי חדש. ואמנם  )סימן ריא סעיף א(כדעת מרן  

כתב כדברי הלב אברהם, אבל   )סימן קעד(גם בספר עובר אורח להגאון האדר"ת  
 כבודם לא ראו דברי הרשב"ץ שמוכח ממנו להיפך. במחילה מ

 ציפי לבני היתה המומה 
השבת הייתי ברעננה, וסיפרתי להם סיפור יפה על ספר לב אברהם, יש  לב.  

מי   בענין  כתב  זצ"ל  מרן  שנה  כארבעים  לפני  באמונה.  חיזוק  הזה  בסיפור 
הנה  שעבר לפני דלת שנפתחת אוטומטית על ידי חיישן תנועה, הוא לא ידע, ו 

'שאו שערים ראשיכם', הדלת נפתחה, האם מותר לו לעבור שם, או שאסור  
ליהנות ממעשה שבת, ויצטרך להשאר שם, 'ומרדכי יושב בשער המלך'... מי  
והנה   מצא.  ולא  חיפש  כאלו,  דלתות  בזמנו  היה  לא  הרי  הרשב"א?  בזה?  דן 

בוקר  כשמרן עלה לישון ראה בחלום הלילה שבספר באר אברהם דן בזה, קם ב
וטיפס על הכסא להגיע לאצטבא למעלה שם הספר באר אברהם, פתח וראה 
שזה ספר של בנו של הגאון מוילנא, הוא ודאי לא ידבר על הנושא הזה, לא 
היה בזמנו דלתות נפתחות, התאכזב, עד שחלם ועלה... חלומות השוא ידברו.  

, זה  כשבא להחזיר את הספר למדף היה משהו שמעכב ומפריע לספר להכנס
היה ספר לב אברהם, הוציא אותו ופתח בדיוק במקום שראה בחלום שהוא  

היא יותר   –מדבר בו. לפני כמה שנים היתה אצלי שרת המשפטים ציפי לבני  
מאחרים...   אותה   – טובה  להחזיר  רציתי  יעקב"...  "בית  של  לבוש  עם  באה 

הית  היא  באמונה.  חיזוק  בו  שיש  הזה  המעשה  את  לה  סיפרתי  ה בתשובה, 
ודאי  אבל  חלמתי...  לא  מעיד,  אני  כן  זה?  על  מעיד  אתה  ושאלה:  המומה 

 שהמעשה הזה היה במאה אחוז. 
 החלום עם הריב"ש 

סיפרתי לציפי לבני עוד מעשה שהיה עם מרן זצ"ל, עוד כשהיה גר ברחוב  לג.  
וראה סתירה   הריב"ש,  לילה אחד למד בשו"ת  מסימן אחד  אלקנה,  בדבריו 

ראה  לישון  כשהלך  התירוץ,  את  וכתב  דבריו  את  לתרץ  וחשב  אחר,  לסימן 
בחלום אדם עם זקן ארוך עד טבורו, אמר לו: אני הריב"ש, תנוח דעתך שהנחת 
ורץ   קם  הוא  בבוקר  פלוני.  בסימן  שכתבת  התירוץ  את  רמזתי  דעתי,  את 

ריב"ש ועיין בו בכמה  למטבח ליטול ידיו, ואחר כך רץ לספריה ופתח בשו"ת ה
מקומות, סגר את הספר והתחיל לשמוח. אנחנו הבנים היינו בבית ולא הבנו  
מה זה, אחי חכם יעקב היה גם כן בבית עוד לפני החתונה, היה סקרן ושאל את 

מה זה? אמר לו, מה איכפת לך... אנחנו האחים עזרנו לו ולחצנו על הרב   הרב:
לילה ראה סתירה בדברי הריב"ש מסימן  לספר לנו, ואמר לנו שבשעה שתים ב 

לה לסימן שצ אם מותר לבטל מנהג, וחשבתי על תירוץ, ובלילה הריב"ש אמר  
לי שזה תירוץ נכון, כמבואר בדבריו בסימן אחר, בדקתי עכשיו וראיתי בדיוק  
בתשובה...  חזרה  לא  היא  למה  יודע  אינני  לא...?!  או  עולם  בורא  יש  ככה! 

הזה בסמינר של ערכים, זה מחזק באמונה ויראת צריכים לספר את המעשה  
שמים.

 

 
יש שעושים להיפך, קודם שהחיינו ואחר כך העץ, כדי שלא יהיה הפסק בין ברכת   8

בזה  ואין  קודם,  תדיר  כי  העץ,  ברכת  להקדים  יותר  עדיף  אבל  לאכילה,  הנהנין 
וכן בפרי האדמה חדש, יברך קודם ברכת בורא פרי  הפסק, כי הוא צורך הענין. 

 האדמה ואחר כך שהחיינו. 
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