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 תש"ע

 
'ויבן ה' את הצלע וכו'  בפרשת בראשית

רק ב' פסוק כב( ובבעל פויביאה אל האדם, )

, כלומר, המלה 'ויביאה' ד' במסורה –הטורים 
 מופיעה בכל התנ"ך רק ד' פעמים, ואלו הן;

יביאה יצחק האהלה ויביאה אל האדם )כאן( ו
שרה אמו )בפרשת חיי שרה(, ויביאה אל עיר 
דוד )בס' מלכים א' בענין שלמה ובת פרעה(, 
וישקוד ה' על הרעה ויביאה עלינו )דניאל ט' 

 פסוק יד(.

בהקדם מ"ש חז"ל עזר כנגדו.  ונראה לבאר
זכה עוזרתו, לא זכה מנגדתו. והנה העזר 

הם  והכנגדו, הם ביחד שתים שהן ארבע, עזר
שתים, דהיינו השפעת האשה על חיי בעלה, 
בעזרה לטובתו הם, הן בעניני ארציות 
וחמריות, לצרכי חיי הגוף כמ"ש חז"ל 
שמאירה לו את החיים בכל צרכיו, והן לטובתו 
בענינים שמימיים ורוחניים באקרויי ואתנויי 

, ולמען יהי' לבו פנוי לעסוק בתורה אואמתוני
 ובמצוות.

, שתים רעות יש בזה אם לא דווכן בעניני כנג
זכה, א' שאינה עוזרת בעניני אכילה ושאר 
צרכי הגוף, ב' שגורמת לו ביטול תורה ורפיון 
ביראת ה'. דהיינו צרכים שמימיים לנשמה, 

 וכל זה מפורש ע"ד הרמז במסורה זו.

בעניני הגוף, אצל אדם וחוה,  זכה עוזרתו
כמ"ש בגמ' יבמות דף סג במה עוזרתו אדם 

 א חטין וכו', וזהו מ"ש ויביאה אל האדם.מבי

ויביאה יצחק וכו' כמ"ש יבמות  ועוד פסוק
ס"ב ע"ב, אדם שאין לו אשה וכו' שרוי בלא 

 תורה, וזהו כמו רבקה. 

כמ"ש ויביאה אצל בת  .מנגדתו אבל לא זכה
פרעה לשלמה שהיתה ירידה ממעלת דרגתו 

 העליונה בעניני הרוחניות.

ר דניאל דמיירי ויביאה, בספ ודבר שני,
בחורבן וגלות הגוף, דהיינו אם לא זכה, והרי 

                                                           
 י"ז כותברס"ג, ע"א.  יבמות א

ויה"ר מהשי"ת  הכל כמין חומר, ב' שהן ד'.
 שנזכה לזכה עוזרתו.

בזעת אפיך בזעת אפיך 

 תאכל לחםתאכל לחם
 

 נכתב ע"י מו"ר שליט"א ח' תשרי תשע"ז
 

עונש  - זו קללה בזעת אפיך תאכל לחם
ילא גם שהקב"ה העניש את אדם הראשון וממ

 לכל הדורות הבאים.

, כמות ואיכות העונש, לא אבל איך למעשה
כולם שוים ואמר ע"ז אאמו"ר ז"ל משל 
ממעשה שהי'ה )ואולי לא בדיוק( שני 

בדבר הנוגע לכבוד מלכות,  חטאומיניסטרים 
הזמין את שניהם והטיל עליהם עונש שוה, 
ואמר אני מחייב אותך ביום פלוני, לעסוק 

 היום, )מדה כנגד מדה(. בהובלת זבל כל

, ציוה המלך, שבסוף ויהי בהגיע אותו יום
להתייצב כדי שיקבל מהם  העבודה יבואו אליו

 –בבוקר  דיווח איך ביצעו את הפקודה, והנה,
השר א' החליף בגדיו הנקיים ולבש בגדי 

ה, לקח סוס ועגלה, ומגריפה וסל וכו', דעבו
והלך לאשפה אחת, והעמיס על עגלת הזבל 

 וביל לאן שצריך, וכך עבר היום.וה

אמר בלבו הרי המלך לא אמר כמה  השר הב',
זבל, גם לא אמר באיזה בגדים, וגם לא אמר 
צורת ביצוע הפקודה. מה עשה, קרא אל עבד 
אחד, נתן בידו ארגז של כסף, ואמר לעבד לך 
למזבלה, תמלא את הארגז זבל, וסגור טוב את 

ה כפי המכסה שלא ינדוף ריח רע. העבד עש
שנצטווה, והשר לבש בגדי פאר ועלה על 
המרכבה הרתומה לסוס שלו, ובצדו על יד 
מושבו הניח את הארגז, וככה טייל בחוצות 

 העיר, והוביל עמו את ארגז הזבל.

באו שניהם אל המלך בשעה  ויהי לעת ערב,
שנקבעה כמצווים. כאשר המלך מרגיש כבר 
ממרחק את ריח הזבל הדבוק אל בגדי השר 

', שני השרים הראו למלך את הדבר שעסקו א
בו, שר א' הראה את המגריפה המלוכלכת ושר 
ב' הראה את הארגז המוכסף, ופתחו והראה לו 
את מה שיש בתוכו, ועומד בפני המלך 

 בלבושי ההוד וההדר של מיניסטר.

של שניהם, לשר ב' אמר  המלך חרץ המשפט
אתה תשאר מיניסטר עם הבגדים שעליך, 

אמר, אתה באמת מתאים לעבודה  ולשר א'
שעסקת היום, מכאן והלאה תמשיך להיות 
עובד מדינה, במשכורת יפה בתפקיד שבחרת 

 לך.

גם בעונש של אדם הראשון. הממון  ככה זה
לגבי עולם   -הוא חפצא של עוה"ז. כסף 

האמת הוא בגדר זבל, אלא שאין ברירה, צריך 
 אותו כדי להתפרנס.

ע הזמן לעסוק כאשר הגי ולכן אם אדם,
לפרנסתו, מכניס את עצמו לכל שעות היום 
לטירחא של הרווחת ממון, אז כך דנים אותו 
בבי"ד של מעלה, לעמל וריצה יום יום, כמו 

 שר א'. 

קבע לעצמו שעות של  אבל אם מתחילה,
לימוד תורה, והן קודש אצלו, שאינו מבטל 
בשום אופן, אז יקבל פרנסתו ג"כ בפחות 

 ורפת.טורח וריצה מט

 

  נחש הקדמונינחש הקדמוני
 בענין שליחות לדבר עבירה לצאת ידי שמים.

 
שיעור בביהמ"ד מחלק  –מו"ר שליט"א 
   .כ' חשון תשע"ו רמה"ש, הגבוה להוראה

 

סימן ל"ב ס"ב נפסק השוכר  בשו"ע חו"מ
עידי שקר להוציא מנה מראובן לשמעון פטור 
מדיני אדם וחייב בדיני שמים. וכתב שם הש"ך 

ום שאפילו אם לא שכרן ורק שלחן חייב, מש
שאף שאין שליח לדבר עבירה, מכל מקום 
בדיני שמים יש שליח לדבר עבירה, ומשום כך 
חייב המשלח בדיני שמים. ומובא שם הגה''ה 
על דברי הש"ך שכתב להקשות על דבריו 
שהרי הסברא ש"אין שליח לדבר עבירה" 
מבוארת משום שאומרים דברי הרב ודברי 
התלמיד דברי מי שומעים, ומעתה נמצא 

ברי הש"ך שבדיני שמים אין אומרים סברא לד
מיד דברי מי זו של דברי הרב ודברי התל

 שומעים, וחייב המשלח.

שמבואר בגמרא  וקשה על כך מהנחש,
בסנהדרין )דף כ"ט ע"א( מנין שאין טוענים 
למסית מנחש הקדמוני, שהקב"ה שאל אותו 

זה, ואפילו שיכול  מה עשית, למה עשית את
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 רחמןישראל שנקראו בנים למקום של אב  חביבין

 מןתורה שניתנה במדבר לאוכלי  אוהבי

 מרןיעקב בן אדוני מו"ר ר' צבי יהודה  ויאמר

 כהמןבנסים ונפלאות ניצלנו מרוסיה ממלכי רשע  ראש

 נאמןישראל הקדושה עזרנו ה' לתקוע יתד  ובארץ

 הזמןמה ולשם מי הגענו כולנו בזה  לשם

 עידןאתם לכבוד מה, לכבוד התורה, הנצחית בכל  יודעים

 דןקודשא בריך הוא, אשר במישרים את כל העולם  ולכבוד

 וקטןם נערים, גדול לשמוח ושמחת בחגך, זקנים ע וציונו

 בבניןלמקדשנו, בהיותו על מכונו, שם שכינה שורה  זכר

 תוקןנשי דזכיין באקרויי ובאתנויי, תיקון גדול  ולהני

 ניתןהאולם, להן יציע בנו, מגרעות סביב שמה  בצלעות

 יוזמןהמעלות לדוד בן ישי, אשר לברך בסעודת משיח  ובשירי

 חתןה, כמשוש כלה עם , רינה, דיצה וחדוה, ששון ושמחגילה

ונשמחה בו, ככתוב בשירי שלמה, נגילה ונשמחה בך,  נגילה

 ולהלןמעתה 

ישראל, מי מטהרכם, ולפני מי אתם מיטהרים, כמקוה  אשריכם

 וכמעין

 רבןאת העולם, שמים וארץ, בזכות תינוקות של בית  המקיים

 ואיתןטוב אומר כן לשנים רבות, במזמורי שיר כהימן  ומלאך

 גןיעקב בן מרים בת גיטל, השמח בשמחתכם כבעדן  הכו"ח

על דברי תורה, הנחמדים מזהב, ומתוקים מדבש, כמטה  ומתענג

 יהונתן

 

 אתגר לקוראי העלון: -כהצעת מו"ר שליט"א 

למצוא את המקורות לכל ביטויי הלשון במאמר, הן מן התנ"ך והן 
פרטי הקשר ] ,למערכת יבדקו ת השולחיםמן ספרי חז"ל. תשובו

 קרוב המקורות המלאים אי"הויפורסמו ב בראש העמוד[

 

 
 

היה לטעון טענות לנחש, אעפ"כ נתן לו את 
העונש בלי כל אפשרות לטעון טענות, ומקשה 
הגמרא וכי איזה טענה יכול היה הנחש לטעון, 
ומתרצת הגמרא שיכול היה הנחש לומר, מה 
אתה מאשים אותי על כך שאני שלחתי את 
אדם הראשון לאכול מעץ הדעת, הלא אני רק 

רק בעל חי, ודברי הרב ודברי  תלמיד, אני
התלמיד דברי מי שומעים?! וא"כ נמצא 
שהפושע הוא אדם ולא אני. והנה שם הרי זה 
בדיני שמים, שהרי לא היה שם סנהדרין אלא 

הקב"ה בעצמו דן בבי"ד של מעלה, ולדברי 
הש"ך הרי בדיני שמים יש שליח לדבר עבירה, 
ולא אומרים את הסברא הזו של דברי הרב 

 ',וכו

כתב תירוץ פשוט,  ובספר אורים ותומים
שאמנם בדיני שמים יש שליח לדבר עבירה, 
אך העבירה הזאת של לא לאכול מעץ הדעת, 
הנחש אינו מצווה עליה, וא"כ אפילו אם נאמר 
שנחשב הוא כאילו הוא עצמו עשה את 
המעשה, מכל מקום הרי הנחש לא מצווה על 
כך, ומותר לו באמת לאכול 

ורואים שהתומים מעץ הדעת. 
הבין שבדיני שמים באמת יש 

 שליחות גם לדבר עבירה.

נראה לבאר בזה  אך באמת
על פי מה שכתב אבי מורי 
זצוק"ל בספר "הוד צבי" 
שבאמת לעולם גם בדיני 
שמים אין שליח לדבר עבירה, 
וחיובו בדיני שמים אינו מדין 
שליחות, אלא מדין מזיק 
בגרמא, שבדיני שמים חייב 

יק על ידי גרמא, אף המז
וכדוגמת כל מקום שהובא 

בש"ס שלא הזיק בידיים אלא על ידי גרמא 
 שחייב בדיני שמים. 

כלל מהנחש, משום שדווקא  ולפי"ז לא קשה
בשולח עדים שהוא מזיק, שם שייך לומר 
שחייב בדיני שמים משום שהוא מזיק בגרמא, 
אך בנחש הרי הוא לא הזיק כלום, ומה שאמר 

שיאכל מעץ הדעת, בזה יכול  לאדם הראשון
הוא לטעון ולומר שלא היה לו לשמוע בקולו 
משום שדברי הרב ודברי התלמיד דברי מי 

 שומעין, ואין כאן שום נזק בגרמא.

היה רגיל הרב דסלר זצ"ל לומר,  ובענין הזה
שכשם שמחייבים בדיני שמים על גרמא 
בנזיקין, כך גם מזכים לאדם, שאדם שנמצא 

ור, דוגמת ישיבה וכדו', הלא במקום של ציב
הוא משפיע על כולם, משום שטבע האדם הוא 
לחקות אחרים, ואם אדם יושב ולומד הרי הוא 
משפיע שעל ידי כך ילמדו אחרים, ובדיני 
שמים זה נחשב לו לזכות, ונחשב כאילו לומד 
הוא בעצמו, וזה מחייב כל אחד שנמצא בכל 

 מקום שיש ציבור.


