


שנה,  מאות  לשלוש  קרוב  לפני  זה  יה 
ימים  שלושה  כבר  הרחוקה.  באוקראינה 
רב.  במרץ  דוהרים  הסוסים  נוסעת,  שהעגלה 
בעגלה,  יושב  זי"ע  ממיקולייב  דוד  רבי  הרה"ק 
דרוך  שלצידו,  החביות  על  עיניים  בשבע  משגיח 
וזהיר. לפי החשבון, בעוד כמה ימים ייכנסו לשערי 
יגיע המסע לסיומו ושליחותו  ואז  העיר מעז'בוז', 
החשובה תגיע לקיצה, בהצלחה מרנינה ומשמחת 

במיוחד...
דוד  רבי  חש  השליחות,  עליו  כשהוטלה  כבר 
אחריות כבדה רובצת על כתפיו. ידוע ידע כי רבו 
ביין העולה על  זי"ע מהדר מאוד  הבעל שם טוב 
שולחנו, ולכן כה נרגש כשהוטלה עליו המשימה 
החשובה, לנסוע לעיר טילנשט שבסרביה, לקנות 
בתהליך  לטפל  משובחים,  ענבים  אשכולות  שם 
כל  שבעיר,  הטובים  ביקבים  וההתססה  הסחיטה 
זאת, מתוך אחריות והשגחה מוקפדת על כשרות 
היין בכל שלבי ייצורו, לוודא שיהיה ראוי לעלות 

על שולחנו של הבעל שם טוב.
רבו  יראת  בדרכו.  דוד  רבי  התעכב  חודשים 
בכל  היין  על  היטב  השגיח  ולפיכך  עליו,  היתה 
שלבי ייצורו. בעצמו פיקח על כל פרט בייצור היין 
סחיטת  את  בוחנות  בעיניים  מלווה  ובשמירתו, 
להתססתו  בדרך  לחביות,  המיץ  וניקוז  הענבים 
והפיכתו ליין. כשהיין המהודר היה מוכן, שב רבי 
היין המהודרות,  ועלה על העגלה, כשחביות  דוד 
עודו  חזור,  בדרך  עתה,  עמו.  דשופרא,  שופרא 
יישברו   ייפגעו או  עומד ומשגיח על החביות לבל 
והשלג  הטובעניות  הביצות  הדרך,  מטלטולי 

הנוקש במרץ על גג העגלה.
למעז'בוז',  בשלום  העגלה  הגיעה  לבסוף, 
ממש,  העיר  בחוצות  למרקדת  דמתה  כי  ויתכן 
אל  הביט  בסיפוק  דוד.  רבי  הגואה של  משמחתו 
השמים הפרושים ממעל, מודה בלבו לבורא עולם 
בהתרגשות יתירה על שהצליח לקיים את רצון רבו 
בצורה המיטבית ביותר, ולהביא עד הנה את היין 
על מפתן  ניצב  כבר  הוא  הנה  הכשר ממרחקים. 
לקראתו  יוצא  טוב  שם  והבעל  רבו,  של  חצרו 
לקדמו בברכת 'ברוכים הבאים', מרוצה ושמח על 

היין המהודר שהגיע הנה ברוב עמל ויגיעה...
דוד  רבי  התנער  ממש,  רגע  שבאותו  אלא 
משמחתו בבעתה. מול העגלה התקרב קוזק גדל 
מידות, רכוב על סוס, ומבט נחוש וניצוץ של שנאה 
יוקד בעיניו. הקוזק חסם את הדרך לפני העגלה, 
ולבו של רבי דוד צנח בתוכו, שפתיו נקשו באימה 
ופחד. בשבריר שניה הבין, כי אם הקוזק יגע ביין 
שיהפוך  היין  כשרות  תיפסל  רגע  באותו   - היקר 
ליין נסך, וכל המאמץ הגדול, השליחות החשובה, 

ההתרגשות העצומה וההצלחה המרשימה - הכל 
יירד לטמיון בין רגע...

'מה יש לך שם?' - זעק הקוזק למולו, 'מה אתה 
לייבא  איסור  שחל  יודע  אינך  וכי  שם?  מבריח 
 - הללו?'  בחביות  יש  מה  מבחוץ?  שיכר  הנה 
צווח הקוזק בחמת זעם. רבי דוד נתקף בפחד, אך 
ידע כי הרגעים הבאים קריטיים ביותר, והתעשת 
את  מלהמרות  לי  חילה  היקר,  'אדוני  במהירות: 
הוראות החוק. חביות אלו של יין הן ולא של שיכר 

חלילה!' השיב רבי דוד כששפתיו רועדות...
אלא שהקוזק הרשע לא נרגע, וכהרף עין, לנגד 
קפץ מסוסו האביר  דוד,  רבי  הנדהמות של  עיניו 
וניתר ישר אל תוככי העגלה. 'אם כנים דבריך' - 
הוא  - קבע.  מיד!'  'אבדוק אותך  פיו,  צחק מלא 
שלף את חרבו מנדנה ופתח את פי החביות, הביט 
ביין הצלול והריח ממנו מלוא ריאותיו, כשרבי דוד 

מביט בו באימה...
'באמת זה נראה יין' - אמר הקוזק בחיוך מתרחב 

והוסיף, 'אך אבדוק זאת סופית' - אמר 
וטבל את אצבעו ביין האיכותי, פעם 

חבית.  אחרי  חבית  פעם,  ועוד 
'יין הוא זה  'נכון,' אישר הקוזק, 
ומיהר  שנית,  קבע  שיכר!'  ולא 
ולדרכו,  לסוסו  בחזרה  לקפוץ 
וחפוי  אבל  דוד  רבי  את  מותיר 
שהפכה  החביות  יד  על  ראש, 

ליין נסך...
דוד,  רבי  עמד  ארוכות  דקות 

המום ושבור לב. את הון יגיעתו ומירב 
מאמציו השקיע ביין הזה, שייצא כשר ומהודר 

במיוחד. ועתה, שוד ושבר, ברגע האחרון, בעומדו 
כבר על יד רבו, אחרי חודשים של עבודה והשגחה 
צמודה, ברגע אחד ירד כל עמלו לטמיון והיין אינו 

ראוי לשימוש!
אנחה  נפלטה  מפיו  נפלו,  פניו  כשלו,  רגליו 
קולנית והוא פרץ בבכי מר. לא היה צורך לתאר 
הביט  הוא  שכן  קרה,  מה  טוב  שם  הבעל  בפני 
אלא  דוד  לרבי  לו  נותר  לא  בעצמו...  וראה 
לתאר את המאורעות הרבים שחלפו עליו, כיצד 
הייצור, כמה  ויגע לאורך תהליך  נסע, כמה טרח 
הוא  עינו.  כבבת  עליה  ושמר  החבית  על  השגיח 
הוסיף לתאר את שמחתו והתרגשותו עם הגעתו 
הוא כה שבור  ועתה כבר מובן מדוע  למעז'בוז', 
הרשע,  הקוזק  עם  הקצרה  מהפגישה  ומאוכזב 

אשר נגע ביין ואסרו בשתיה...
'על מה נענשתי כך?' פרצה מפיו של רבי דוד 
לא  למה  כזאת?  לי  מגיע  מה  'בגין  שבר,  זעקת 

ולהביא  באמונה  מלאכתי  את  להשלים  זכיתי 
לשולחנו  בתכלית  מהודרות  כתיקנן  החביות  את 
ומסירותי  הכנים  על אף מאמציי  רבי? מדוע  של 
המשימה  נכשלה  האחרונה  בשניה   - המופלגת 
כשדמעות  שאל   - לטמיון?!'  ירד  כולו  והמסע 

לחות זולגות מעיניו...
הבעל שם טוב נשא אליו את עיניו הקדושות, 
כה  טרחת  נפשך,  בכל  יגעת  יקירי,  'בני  והשיב: 
אך  אפשרי,  מאמץ  כל  השקעת  באמת  רבות, 
אולי כאן הבעיה... יותר מדי מאמצים ופעלתנות 
בתפילה  מדי  ופחות  היין,  בשמירת  הושקעו 
נרגשת ותחנונים מהלב לשלומו של היין וכשרותו 
אך  בכוחותיך,  הרבה  כה  התאמצת  המוקפדת! 
להצלחת  לתפילה  כוחות  מספיק  הקדשת  לא 

שליחותך וליד השם שתסייע בעדך!'
המשיך  לטמיון',  ירדו  באמת  לא  מאמציך  אך 
הבעל שם טוב ועודדו, 'כדאי כל המסע והמאמץ 
חשובה,  ההשתדלות  המסר:  את  להפנים  כדי 
להתפלל,  הוא  העיקר  אך  ראוי,  המאמץ 
לזעוק ולבקש. כי רק כך - המאמצים 

יצליחו ויישאו פרי!'
סיפור זה, המובא בספר 'בסוד 
לפעמים  ללמדנו:  בא  עבדיך', 
אדם עושה כל מאמץ, משקיע 
הון עתק בהשקעה כלשהי, את 
למען  מקריב  הוא  ולילותיו  ימיו 
חינוך ילדיו, ולוקח אינסוף תוספי 
תזונה להטבת בריאותו. כל זה טוב 
ויפה ומועיל ונחוץ - אם מתלווה לזה 
תפילה, אם לצד כל השתדלויותיו ומאמציו - 

הוא מוסיף ומתפלל שבורא עולם יעזור לו. 
אך אף אם נגזר על האדם כי יצליח במעשיו, ואף 
אם יתאמץ וישתדל ככל יכולתו, ישנו תנאי מקדים 
להצלחה והוא התפילה, ההכרעה האמיתית תלויה 
בתפילה. רק בהקדשת מירב ומיטב תשומת הלב 
בכוונה  עיקשת  וזעקה  הלב  מעומק  לתפילה 
ובהתלהבות להצלחת המאמצים, רק אז המאמץ 

יצליח ויביא את התוצאות הרצויות.
הבה ניקח את המסר הזה אל ליבנו, נשנן ונפנים 
הדברים  על  להתפלל  נרבה  הבה  היטב.  אותו 
החשובים לנו, נתפלל על הצלחתנו, על הלימודים 
שלנו, על הילדים, על הבריאות, על הפרנסה, על 
כל  ה'  ימלא  נרגשת  תפילה  עם  רק  כי   - החיים 

משאלות ליבנו לטובה ולברכה!

http://Rabenu.com



השבוע חל חודש שבט ואף שאין לנו חגים בחודש זה מ"מ חל בו ט"ו בשבט שיום זה 
הוא ראש השנה לאילנות, ולכן נבאר מה הוא ראש השנה לאילנות.

המשנה במסכת ראש השנה אומרת שיש ארבעה ראשי שנה במשך השנה:
1. אחד בניסן- ראש השנה לסדר החגים בשנה, ולמנין שנות המלכים של מלכי ישראל. 
2. אחד באלול- ראש השנה לענין מעשר בהמה, שיש מצוה להפריש אחד מכל עשר 
ראש  יום  זה  באלול  א'  ובתאריך  המקדש,  לבית  אותה  ולהקריב  לאדם  שנולדו  בהמות 
השנה למעשר בהמה ובהמות שנולדו אחר א' באלול אינם נחשבות ממנין השנה הקודמת 
ואי אפשר להפריש מהם על הבהמות שנולדו לפני א' באלול וכן להיפך (יש דעות במשנה 

שסוברים שב-א' בתשרי זה ראש השנה למעשר בהמה).
3. אחד בתשרי- ראש השנה לכל העולם כולו מי יחיה ומי ימות, פרנסה זיווג וכו' וכן 

מה יקרה כל השנה כולה.
יש  והיינו שכל שבע שנים  ויובלות,  לענין שמיטה  זה ראש השנה  ועוד ב-א' בתשרי 
שמיטה ואסור לעבוד בקרקע ואחר שעברו שבע שמיטות בשנת החמישים היא שנת יובל 

ואת מנין השמיטות והיובלות אנחנו מתחילים למנות ב-א' בתשרי.
ועוד מ-א' בתשרי מונים את שנות האילן לענין ערלה, והיינו שאסור לאכול פירות של 

עץ חדש שנטעו אותו שלוש שנים בגלל איסור ערלה.
ועוד מ-א' בתשרי מתחילים שנות המעשר לענין תבואה וירקות, והיינו שהרי בשמיטה 
יש שבע שנים ובשנים א' ב' ד' ה' של השמיטה מפרישים מעשר שני ובשנים ג' ו' של 
הירקות  למעשר  השנה  ראש  זה  בתשרי  א'  ובתאריך  עני  מעשר  מפרישים  השמיטה 
והתבואה, וירקות שגדלו אחר א' בתשרי אי אפשר להפריש מהם על הירקות שגדלו לפני 

א' בתשרי וכן להיפך. 
4. חמישה עשר בשבט (ט"ו בשבט) - ראש השנה לאילנות לענין מעשר, וכמו שביארנו 
אצל ירקות כך גם הדין אצל אילנות שפירות שגדלו עד שליש לפני ט"ו בשבט הם לשייכים 
לשנה אחת ופירות שגדלו מעל שליש בט"ו בשבט הם שייכים לשנה הבאה ואי אפשר 

להפריש אחד על השני.
הטעם שבט"ו בשבט קבעו חכמים שהוא ראש השנה לאילנות כיוון שבתקופה זו רוב 
ופריחה של  והוא חג של התעוררות  ורוב פירות הארץ מתחילים ללבלב  ירדו  הגשמים 
ולהראות את  פירותיה  להוציא  כוח האדמה  בו  יום שמתחדש  וזה  והצמחים,  האילנות 
שבחה של ארץ ישראל שנאמר עליה "ארץ חיטה ושעורה וגפן תאנה ורימון ארץ זית שמן 
ודבש" (דברים פריק ח' פסוק ח'), ויום שאדמת ארץ ישראל מתחדשת להוציא את טוב פירותיה 

יום של שמחה לעם ישראל שאוהב ונוחל את ארצו.
לזכרון של יום ט"ו בשבט שהוא ראש השנה לאילנות נוהגים לאכול את פירות האילן א. 

ובפרט את פירות שבעת המינים ונוהגים גם להדר ולקחת פרי חדש כדי לברך עליו ברכת 
"שהחיינו", ויש שנוהגים לערוך שולחן עם פירות שבעת המינים ולומדים משנה או זוהר 

שמדבר בענין הפרי ואחר כך אוכלים אותו.
אכילת הפירות ביום ט"ו בשבט היא מעין שבח לה' יתברך אשר ברא בעולמו אילנות ב. 

טובות כדי שיוכלו בני אדם ליהנות מהם, ויום זה שמסמן את השגשוג של האדמה הוא יום 
חשבון נפש לאדם שיתבונן על מצבו הרוחני ועליו להיות כמו האילנות שהולכים וגדלים 
כך הוא צריך לדאוג שיהיה במצב תמידי של עלייה ושגשוג ברוחניות וכמו שנאמר "כי 

האדם עץ השדה" (דברים פרק כ' פסוק יט'). 
כתוב בספר התודעה בשם ספר בני יששכר "שקבלנו מאבותינו להתפלל בט"ו בשבט ג. 

על אתרוג כשר ויפה ומהודר שה' יתברך יזמין לו לצורך חג סוכות, כי ביום זה עולה השרף 
באילנות והוא כפי הזכות של כל אחד מישראל, ולכן מה טוב ומה נעים שיתפלל האדם 
ביום זה ראשית יסוד הצמיחה שיזמין לו ה' יתברך את פרי העץ הדר (אתרוג) ותפילתו 

תעשה פירות". 
יום ט"ו בשבט אסור להתענות בו, ואין אומרים תחנון ונפילת אפים בשחרית וגם לא ד. 

אומרים אחר תפילת שמונה עשרה מזמור "יענך ה' ביום צרה", וגם לא אומרים מזמור 
ונפילת  אין אומרים תחנון  וגם בתפילת מנחה  לציון,  ובא  לדוד" שנמצא אחר  "תפילה 

אפים, וכן במנחה של לפני ט"ו בשבט (היינו מנחה של יום י"ד בשבט).

ישראל לעשות  בני  נצטוו  ליציאת מצרים  כהכנה 
'קרבן פסח' ובאותו ענין נאמרו כמה פרטי דינים על 
מצוות חג פסח. אחד הדברים שניצטוו שם "ושמרתם 
את המצות" מכאן למדו חז"ל שצריך להזהר ולהזדרז 

בעת עשיית המצה שלא תבוא לידי חימוץ. 
אל  אומר,  יאשיה  רבי  נוסף:  לימוד  מביא  רש"י 
תהי קורא את המצות אלא את המצוות, כדרך שאין 
המצווה  את  מחמיצין  אין  כך  המצה  את  מחמיצין 
אלא אם באה לידך עשה אותה מיד. ע"כ. ויש לברר 
מה ההשוואה בין הזריזות הנחוצה בעשיית המצות 
לגרור בעקבותיו  חימוץ העלול  קיים חשש של  בהן 
הזריזות  לבין  המצה,  באכילת  איסור  של  חשש 
הנדרשת בעשיית המצוות ואיסור החמצת זמנן. הלא 
'מצות'  המילה  בין  החזותי  הדמיון  מלבד  בפשטות 

לבין המילה 'מצוות' אין כל שייכות בינהם. 
בספר 'מקדש הלוי' מבאר כי עומק גדול לימדונו 
חז"ל בדרשה זו. שכן הם ביקשו להבהיר לנו שכאשר 
אנו דוחים ומחמיצים את המצוות, אין כאן רק איחור 
באופן  לשנות  הדבר  שעלול  אלא  חובתנו.  בקיום 
מהותי את כל טיבה של המצוה מן הקצה אל הקצה. 
כשם שאדם המשתהה באפיית המצות עלול לגלות 
לקיים  הוא  יכול  בה  מצה  בידו  שתהיה  שבמקום 
גמור  איסור  בידו חמץ אשר  יש  בוראו,  מצוות  את 
האדם  גם  כך  כרת,  עליו  חייבים  ואף  באכילתו  יש 
לפעמים  כי  לגלות  עלול  המצוה  בקיום  המשתהה 
והיינו שעצם מהותה  יש כאן עבירה.  במקום מצוה 

של המצוה משתנה ולא רק פרט מפרטי קיומה. 
השיהוי  במיוחד  שכיח  בהן  דוגמאות  כמה  ישנם 
והעיכוב שהוא מפסיד את המצוה. 'מצוות התפילה' 
לכל תפילה יש את ה'לכתחילה' ויש את ה'בדיעבד'. 
את  ויש  הסוף,  עד  מתחילה  שלימה'  'תפילה  יש 
'הדילוגים'. אף שנראה שזה לא כך נורא קצת לאחר, 
בינהם  נראה שההבדל  חז"ל  בדברי  כשנתבונן  אבל 

הוא תהומי.
והנה לפנינו דברי הגמ' (ראש השנה דף יח ע"א) 
היה רבי מאיר אומר שנים שעלו למטה וחוליין שוה.. 
זה ירד וזה לא ירד. ומפני מה זה ירד וזה לא ירד ? 
זה התפלל ונענה, וזה התפלל ולא נענה. מפני מה זה 
נענה, וזה לא נענה ? זה התפלל תפלה שלימה נענה, 

וזה לא התפלל תפלה שלימה לא נענה. ע"כ.  
דוגמא נוספת: לעניין 'קבלת שבת' והדלקת נרות 
בזמן, הרי לפעמים בזמן קצר אדם יכול להפסיד את 
חילול  לספק  אפילו  ולהכנס  שבת',  'תוספת  מצות 
ויכין  יתבונן  לא  אם  גמור,  שבת  לחילול  או  שבת, 
התפילה  תהפך  ואז  לשבת.  הראוי  בזמן  עצמו  את 

מ'מצוה' ל'עבירה'. 
'חמץ'  האותיות  בין  להוסיף  ניתן  הדרוש  (ובדרך 
ל'מצה' יש רק קו קטן שמשנה את ה' ועושה אותה 
חמץ  בין  שמבדיל  תהומי  הבדל  נעשה  ומזה  ח'. 
שעונש האוכלו בכרת לבין ה'מצה' שמקיימים על ידה 
את מצות היום. ללמדנו כי הבדל קל כקוצו של יו"ד 

הוא המבדיל בין פסגת המעלה לתכלית החסרון).
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