
 

 

 

  

  

  165' גיליון מס                                                                               )1/2018(ח ה'תשע" שבט  יתרו

  

  ֹן!אמר: אמונ   
  

בארץ "משוררת ישראלית, לאה גולדברג, כתבה פעם: 
. "אהבתי השקד פורח, בארץ אהבתי מחכים לאורח

מסוגל  , יום ט"ו בשבט,צריך באמת לדעת שהיום הזה
אורח הגדול, שאנחנו כל כך - באמת לבואו של ה- באמת

הגאולה היום הזה מסוגל להביא את מחכים לו. 
ולמה? לפי  –שאנו מייחלים לה  הגדולה הזו

  לשפע.  –ע ׁשהמקובלים, היום הזה הופך את הּפ

 ושבי , שבו המוני אנשיםאותו לילהבהיה  "פשע"ה
ו וגינו את פירות ארץ ישראל. זה היה ליל חטא ובכ

תראו  .איכסההמרגלים, בו הם יושבים ומסתכלים: "
ואם כך מה זה הגודל הזה?  .איזה פירות מבעיתים

  הפירות, אז איך נראית הארץ שבה הם צומחים?"

(יום שלישי)  מה שעשינו אתמול בערב הואהתיקון ו
לשבת ולהלל ביעי). ומה שאנחנו עושים היום (יום ר
. "שפע", ֶׁשַפע...ב ֶּפַׁשעאת פרי הארץ, זה תיקון ה

ורש, פרי, אומרים המקובלים, זה ראשי תיבות: ש
ְּתַקע "רכת למה ּבִ מקריאה ממסכת מגילה: ענפים. ואני 

כך  נים?הּׁשַ ברכת אחרי  ,"ְבׁשֹוָפר ָּגדֹול ְלֵחרּוֵתנּו
כים על האדמה, מסודרת תפילת שמונה עשרה; מבר

", ומיד לאחר שנים הטובות לברכה"כברכת בעל פריה 
ַעְנְּפֶכם "שכתוב: . לחירותנו" תקע בשופר גדולמכן: "

הרי נרמז ביאת  1."ִּכי ֵקְרבּו ָלבֹוא ,ִּתֵּתנּו ּוֶפְרְיֶכם ִּתְׂשאּו
 .הגואל והגאולה, כאשר יתנו הענפים פירות טובים

בו צמיחת רף לאילנות, שבא הׂש  ,ביום הזה ,לכן
. כמו "עץ"ולכן משיח נקרא  .(הגאולה) פורקנא

   2."עץ אפרים"ו "עץ יהודה"שכתוב: 

ולשאול את השאלה  ךהערו ןמש לשבת ליד השולחמ
ימת ת שלו מאול. שאול מרגיש שהמלכּואל שאּוששוֹ 

דוד בורח מהשולחן הערוך המדהים של  ד.על ידי דוִ 
א ָבא ֶבן ִיַׁשי "שאול, ושאול שואל בכאב לב:  ַמּדּוַע 

   "איפה דוד? 3?ַהּיֹום ֶאל ַהָּלֶחם

כזה שולחן ערוך, כזה שולחן ואנחנו, יושבות סביב 
העמסנו על וברכות מדהים, כל כך הרבה תפילות 

                                                            
  יחזקאל ל"ו, ח.  1
  יז.-ויחזקאל ל"ז, טו מגילה יז, ע"ב 2
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א ָבא ֶבן ִיַׁשי ַהּיֹום ֶאל ַהָּלֶחםו הפירות האלה  ?ַמּדּוַע 
וא בארץ אהבתי מחכים לאורח, אז איפה הוא? למה ה

  לא בא, בן דוד, לשולחן הזה? 

כל . זה היה שולחן כל כך מלא תככים ומלא שנאהכי 
מה "; הזמן היה שאול שולח שליחים להקלטות סתר

ודוד מחפש את הקלטות הסתר של שאול  "דוד זומם?
איך יבוא, איך יבוא בן ו זומם לעולל לי?"מה הוא " –

   !דוד?

ואני רוצה שנבין אותו מבחינה  ו בשבטאנחנו ביום ט"
ההולך בדרך . תורנית. זה הרי לא יום של פולקלור

כאילו , "מה נאה אילן זה"שנתו ואומר ממִ ומפסיק 
לימוד אתה עוצר את איך למה? כי  – 4מתחייב בנפשו

כדי להביט בעץ ולהגיד כמה הוא יפה? זו שלך התורה 
  !הרי תורה

 תשל קיימּו שט"ו בשבט הוא עניין של ספרו ליאל ת
יש . הטבע הוא לא אלוקים. מה כן? או של פולקלור

זולת, : אהבת ות תורנית מהממתליום הזה משמע
כולו של -ה. כלאכפתיות מהזולת, אכפתיות מהסביב

מתן חישוב הזמן והשנים לעניין  הוא ט"ו בשבט
מתי בדיוק אני מתחייבת לתרום למישהו  :רותמעׂש

 ? אחר? לעשר מהפירות שלי עבור העני, עבור הכהן
במשמעות של אכפתיות  "אקולוגי"היום הזה הוא יום 

  מהבריאה וקודם כל מהזולת. 

בכל פעם שאדם מברך על פרי: בזוהר הקדוש כתוב, ש

  באילן , הוא נותן כוחינּו ֶמֶל ָהעוָלםקֵ ה' ֱא ָּברּו ַאָּתה
להשפיע על כל העולם פרנסה  )נמצא בכלל בשמים(ש

", ברכות הנהנין" אלא "ברכות הנהנה"ושפע. זה לא 
כלפי אכפתיות  מגלמתברכה עצם הבלשון רבים, כי 

שהמין הזה לא יתכלה  :משכיות של הבריאהההכוח 
ריבונו  ,שתביא שפע על כל העולםכשאני אוכל אותו. 

   של עולם.

                                                            
 משנה אבות ג', ז. 4



 

 

היא ביותר, הסביבתית ביותר,  אקולוגיתהמילה הו
. כשעונים אמן על ברכה, בעצם אומרים "אמן"המילה 

  . "הלוואי שיהיה לך, הלוואי"לאדם שמברך: 

שים נשהיו מרגשים מאוד, עלו  ,השבועשלי בשיעורים 
מעולם, -ובנות וחיילות, שלא בירכו ברכה מעולם

כזו בכאלה דמעות וב ,מילה במילה ,ייחזרו אחרופשוט 
למשל  ,התרגשות. והסברתי לבנות שכשהן עונות אמן

שזו ברכה שמכוונים בה על  –" בורא פרי הגפן"על 
אומרות:  זיווג ("ענבי הגפן בענבי הגפן"), הן בעצם

  . "הלוואי שיהיה לך "אמן שיהיה לך.

- פרגון, זו מילת האכפתיותמילת ה וז –" אמן"
כל א: לכן כתוב בגמרענקית ביותר שיש. ה מהסביבה
כי אם לך  5.מאריכין לו ימיו ושנותיו ",אמן"המאריך ב

אכפת לך שלאחרת יהיה שפע, אם אכפת מהסביבה, 
ענקי על  "אמן"את עונה כזה אז את אדם אקולוגי. כש

", אז אין, אמן שיהיה לך, הלוואי": של מישהי ברכתה
, כי אכפת לך יותר גדול מזה. יאריכו לך את חייךאין 

  מאיכות החיים שלה. 

   מתן תורה. היא-האכפתיות הזו, היא

איך  – 6"ַוִּיַחְּד ִיְתרוֹ " :יש שני פעלים מדהימים בפרשה
ם ישראל, הוא מתרגש מזה שקרה למישהו אחר, לעַ 

  !פרגן להםצטמרר מזה, איך הוא מאיך הוא מ !נס
היה תאיך אכפת לנו שלאחר  – "ַוִּיַחן ִיְׂשָרֵאלוגם: "
  ליד הר סיני. נוחה וטובה חניה 

ת הזו, האכפתיות הזו, היא תורה. בעולם של הערבּוו
ש, בעולם שמנסים להקליט אדם כדי שיימינג וביּו

לתפוס אותו בקלקלתו כל הזמן, מסתובבים גם 
להשפיע בו טוב.  .אנשים שרוצים לברך את העולם

לחשוף את היופי שלו, לפרסם אותו ברבים כך שכולם 
; ענו: אמן. וזאת כל התורה כולה על רגל  אחתי

  זה מתן תורה. . ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע

עבור  "אמן"כשנברך את הסביבה, נענה אז היום, 
  דוד אל הלחם. -. אולי היום יבוא בןהשפע של הזולת

  אמן שיהיה לך. בשורות טובות!

  

  

  

  

  

  

                                                            
 ברכות מז, ע"א. 5
 שמות י"ח, ט. 6

  

  

    זה רק קצה המזלג...

  מנוי לקהילת פרשה ואישה

  

בכל שבוע את יכולה לקבל לאימייל שלך 
  של הרבנית ימימההמלא את השיעור 

   עמודים!) ובו כל הפנינים 10-15(
  חי מלקטת עבורך.שהרבנית ימימה מזר

הסיפורים * כל העצות  כל החידושים * 
  הטובות לדרך

  - ןלחצי כא לכל הפרטים על המנוי
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