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 שבועהפרשת בפירושים מתוך שיעור לקט 
 21:45ב"ב יום חמישי בשעה  4בביהכנ"ס "דברי שיר" רח' זכריה 

 473ספר ון מגלי                                         ז"תשע שנת בראשיתפרשת 
ִקים ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ"  א) ,(א "ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱא

י ִיְצָחק לֹא ָהָיה ָצִרי ְלַהְתִחיל ֶאת ַהּתֹוָרה ֶאָּלא ָאַמר ַרּבִ 
ֶׁשִהיא ִמְצָוה ִראׁשֹוָנה ֶׁשִּנְצַטּוּו ִיְׂשָרֵאל,  ,ַהֶּזה ָלֶכם ׁשדֶ חֹ הַ מֵ 

ֹּכַח ַמֲעָׂשיו 'ִמּׁשּום (ְּתִהִּלים קיא)  ?ַתח ִּבְבֵראִׁשיתַעם ּפָ ּוַמה ּטַ 
ֶׁשִאם יֹאְמרּו ֻאּמֹות  ',ֹוִיםת ָלֶהם ַנֲחַלת ּגִהִּגיד ְלַעּמֹו ָלֵת 
צֹות ִׁשְבָעה ְר ֶׁשְּכַבְׁשֶּתם ַא  ,ִלְסִטים ַאֶּתם :ָהעֹוָלם ְלִיְׂשָרֵאל

הּוא  ,ָּכל ָהָאֶרץ ֶׁשל ַהָקָּב"ה ִהיא -ֵהם אֹוְמִרים ָלֶהם  ,ּגֹוִים
ִבְרצֹונֹו ּו ,ָלֶהם ָנּהָת ִּבְרצֹונֹו נְ  ,ּוְנָתָנּה ַלֲאֶׁשר ָיָׁשר ְּבֵעיָניו ָאּהְּבָר 

 "י)רש( ֵמֶהם ּוְנָתָנּה ָלנּו ָלּהטָ נְ 
  ?"ַהֹחֶדׁש ַהֶּזה ָלֶכם"ָהָיה ָצִרי ְלַהְתִחיל מֵ , ְּבֶעֶצם ,ָלָּמה
ר פֶ סֵ , וְ 'תוֹוצְ ִּמ ת הַ ַא ָר הֹו'ְּכלֹוַמר  ,זֹו הֹוָרָאה 'הָר ֹוּת'ִּכי 

ֹוָרַאת ֵסֶפר ֶׁשֻּכּלֹו ה ,ִלְכאֹוָרה ,ַהּתֹוָרה ָהָיה ָצִרי ִלְהיֹות
ד ַעל ִעְנְיֵני ַהְּבִריָאה, ֲאָבל מֹ לְ ָחׁשּוב ַּגם לִ , ָנכֹון .ַהִּמְצוֹות

-לֹא ְּבֵסֶפר, רִלְהיֹות ְּבֵסֶפר ַאחֵ  ,אּוַלי ,ְמקֹוָמם ָצִרי
ּובֹו ִעְנְיֵני , ףב ֵסֶפר נֹוסָ ּתֹ כְ ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ָיכֹול ָהָיה לִ . ַהִּמְצוֹות
, ]ְלִפי ַאַחת ַהֵּדעֹות[ב ֶאת ֵסֶפר ִאּיֹוב ְּכמֹו ֶׁשָּכַת , ַהְּבִריָאה
 . 'טֹוב לֹוע וְ ׁשָ יק ְוַרע לֹו, ָר ִּד צַ ' תלַ ֵא ְׁש ּבִ ֶׁשעֹוֵסק 

ָּפָרַׁשת  :הְועֹונֶ , ֶאת ָּכל זֹאת ּכֹוֵלל ַרִּבי ִיְצָחק ִּבְׁשֵאָלתֹו
ְלִמְקֶרה ֶׁשָּיבֹואּו , ָתה ְלִהָּכֵתב ָּכאןַהְּבִריָאה ְצִריָכה ָהיְ 

ָתה ֶׁשל ים ַאֶּתם, ֲהלֹא ָהָאֶרץ ָהיְ נִ לָ זְ ּגַ 'יֹאְמרּו ִיים וְ ַהּגֹו
ֹ  !'ּוְגַזְלֶּתם אֹוָתּה ֵמֶהם ,ַהְּכַנֲעִנים ֹ ' -אַמר ַנֲעֶנה ָלֶהם ָאז ְונ א ל

ּוִבְרצֹונֹו , הּוא ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ,ַעל ַהַּבִיתהּוא ּבַ  "הָּגַזְלנּו, ַהָּקּבָ 
 !'ָלנּו ָנּהָת נְ 

ִטיִחים ַהּגֹוִיים ֶׁשְּמ , ַהַּטֲעָנה ַהִּצְדָקִנית ַהּזֹו ִאם ִנְבֹּדק ֶאת
 ... ה ָּדָבר ְמַעְנֵיןּלֶ גַ נְ , ֶנְגֵּדנּו

קֹום ְׁשֶכם ֶרץ ַעד ְמ ָא ָּכתּוב: "ַוַּיֲעֹבר ַאְבָרם ּבָ  'לְ  לֵ 'ְּבָפָרַׁשת 
 .ֶרץ" (יב, ו)ָא ַעד ֵאלֹון מֹוֶרה ְוַהְּכַנֲעִני ָאז ּבָ 

ָהָיה הֹוֵל ְוכֹוֵבׁש ֶאת  -ֶרץ ָא ְּכַנֲעִני ָאז ּבָ ְוהַ ": רש"י ׁשֵר פֵ ּו
ם ָנְפָלה ְּכֶׁשִחֵּלק ֶׁשְּבֶחְלקֹו ֶׁשל ׁשֵ  ,םִמַּזְרעֹו ֶׁשל ׁשֵ  לֵא ָר ְׂש ץ יִ ֶר ֶא 

 ',ּוַמְלִּכי ֶצֶדק ֶמֶל ָׁשֵלם' :ֶׁשֶּנֱאַמר ,ֹנַח ֶאת ָהָאֶרץ ְלָבָניו
 'ן ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאתֶאֵּת  ַוּיֹאֶמר ֶאל ַאְבָרם ְלַזְרֲע'ְלִפיָכ 

 ".םֶׁשֵהם ִמַּזְרעֹו ֶׁשל ׁשֵ  ,ָעִתיד ֲאִני ְלַהְחִזיָרּה ְלָבֶני
ָחְמסּו אֹוָתּה ִמַּזְרעֹו ֶׁשל , ַהְּכַנֲעִנים ָּכְבׁשּו ֶאת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

 -ל ְוַאַחר ָּכ ָיבֹואּו ַהּגֹוִיים ְוַיִּטיפּו ְלִיְׂשָרֵא , ם ְּבֹכַח ַהְּזרֹועַ ׁשֵ 
  ַאֶּתם'?! 'ַּגְזָלִנים

ים ָּגַבר. ֶהָחָזק ּגֹוֵבר ּלִ ָּכל ְּדַא  -ֶאָּלא ֶׁשָּכ ִהיא ֶּדֶר ָהעֹוָלם 
ְוָקמּו  ָּכ ָנְפלּו. ְונֹוֵטל ְלַעְצמֹו, מֹותִמְׁשַּתֵּלט ַעל ֲאדָ  ,ְוכֹוֵבׁש

, ְמַעטּכִ , ְולֹא ָהָיה,  ְׁשנֹות ַהִהיְסטֹוְרָיהְמִדינֹות ַרּבֹות ְלֹאֶר 
י ַהּגֹוִיים ָראּו ְּבָכ ֶאת ֶאָחד ֵמֻחֵּק  -ה ּוְמַצְפֵצף ּפֹוֶצה ּפֶ 

ְולֹא ֶהֱעלּו ַעל ַּדְעָּתם ְלִהְתלֹוֵנן ֶנֶגד , ַהַחִּיים ַהְּבִסיִסִּיים
 .ֶׁשהּוא ַּגְזָלןֶה'ָחָזק', 

, ֶרתָהִעְנָיִנים ִמְתַנֲהִלים ְקָצת ַאחֶ , ם ִיְׂשָרֵאלעַ ַּכֲאֶׁשר ְמֻדָּבר ּבְ 
'ַּגְזָלִנים  -ִאים ּוְמִטיִחים ּבָ , תמּוָסִרּיּו-ֶפֶרץּבְ , ַהּגֹוִיים. ַּכִּנְרֶאה
  !'ַאֶּתם
ַעְכָׁשו ְמֻדָּבר  עַ ּוּד? מַ ְׁשַּתָּנה ַהִּכּבּוׁש ַהֶּזה ִמָּכל ַהִּכּבּוִׁשיםַמה ּנִ 

, הלָ ְוַהְׁשֵא ? י ַהְיסֹוד ֶׁשל ַהִּקּיּוםְולֹא ְּבֶאָחד ֵמֻחֵּק  ְּב'ֶגֶזל'
ם ַרק לֹוֵקַח ִמּׁשּום ֶׁשַּזְרעֹו ֶׁשל ׁשֵ , ֲחָזָקה עֹוד יֹוֵתר, ְּבֶעֶצם

 ...ֶצֶדק-ל ִמֶּמּנּו ְּבֹכַח ַהְּזרֹוַע ּוְבֹחֶסרַּבֲחָזָרה ֶאת ֲאֶׁשר ִנְגזַ 
ֵהם !' ִיְׂשָרֵאל ֵיׁש ּתֹוָרה'ְלַעם  -? ּוַמִהי ְּתׁשּוַבת ַהּגֹוִיים ַעל ָּכ

ֶדֶר ֶׁשל ִּקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה לֹא ָיכֹול ִלְנֹהג ּבְ ׁשֶ , 'ּוִמי אֹוְמִרים
ֶאת ָהָאֶרץ ְּבֹכַח ַהְּזרֹוַע  ׁשבַ ַהְּכַנֲעִני ּכָ , ָנכֹוןָּגַבר'! ים ּלִ ְּדַא 'ָּכל 

ְוזֹו ֶּדֶר , ִקין ּוְמֻקָּבלְוֶזה ָהָיה ִּכּבּוׁש ָּת , םִמַּזְרעֹו ֶׁשל ׁשֵ 
?! ם ִיַּקח ֶאת ַאְדָמתֹו ַּבֲחָזָרהֲאָבל ֶׁשַּזְרעֹו ֶׁשל ׁשֵ , ָהעֹוָלם
ְוֶזה , ִקַּבְלֶּתם ֶאת ַהּתֹוָרה ִמּבֹוֵרא ָהעֹוָלם, ם ִיְׂשָרֵאלעַ , ַאֶּתם

ִאם ַאֶּתם ּכֹוְבִׁשים . ת ִּבְמיָֻחדב ֶאְתֶכם ְלַהְנָהגֹות מּוָסִרּיֹוַחּיֵ ְמ 
 !!' ַאֶּתם ַּגְזָלִנים, ֶאת ַאְדַמְתֶכם

ֹ ַעל ַהַּטֲעָנה ַהּזֹו ַנעֲ  ֹוָרה ּתּובַ  ,אַמר: ָנכֹון, ֵיׁש ָלנּו ּתֹוָרהֶנה ְונ
 ָנּהָת ְרצֹונֹו נְ בִ בּו ,' ָּבָרא ֶאת ָהעֹוָלםהׁשֶ  ,ַהּזֹו ֶׁשָּלנּו ָּכתּוב
  !ֵמֶהם ּוְנָתָנּה ָלנּו ָלּהטָ ִלְכַנַען, ּוִבְרצֹונֹו נְ 

, ַטֲעָנֵתנּו ֶאת ְלַקֵּבל ַהּגֹוִיים ֲאמּוִרים ַמּדּועַ , מּוָבןה זֶ בָ 
 ֶׁשָּלנּו ַהּתֹוָרה ְוִכי. ֶׁשָּלנּול ֵא ָר ְׂש ץ יִ ֶר ֶא ׁשֶ  ָּכתּוב ֶׁשַּבּתֹוָרה
, ְטָעָנה ֵאין ֲהֵרי ַהּגֹוִיית ַהַּטֲעָנה ֶׁשִּמַּצד, ֶאָּלא? אֹוָתם ְמַחֶּיֶבת

 - ּתֹוָרה ָלנּו ְוֵיׁש ְיהּוִדים ֶׁשֲאַנְחנּו ּוִמַּצד. ָּגַבר ְּדַאִּלים ֶׁשָּכל
 ל.ֵא ָר ְׂש ץ יִ ֶר ת ֶא כֶ ּיֶ י ׁשַ ִמ ב לְ תּום ּכָ ּגַ  ּתֹוָרה ּהָת אֹוּבְ ׁשֶ  ֲהֵרי

 
 (א, כ) "ְועֹוף ְיעֹוֵפף ַעל ָהָאֶרץ ַעל ְּפֵני ְרִקיַע ַהָּׁשָמִים"

עֹוף ַהחֹול ֻמְזָּכר ְּבֵסֶפר ִאּיֹוב (כט, יח): "ְוַכחֹול ַאְרֶּבה 
ְנָסה ָעָליו ָיִמים", ּוֵפֵרׁש רש"י: "עֹוף ּוְׁשמֹו חֹול, ְולֹא ִנְק 

ִמיָתה ֶׁשּלֹא ָטַעם ֵמֵעץ ַהַּדַעת ְוִלְבסֹוף ֶאֶלף ָׁשָנה ִמְתַחֵּדׁש 
ְוחֹוֵזר ְלַנֲערּותֹו". ּוַבְּגָמָרא (ַסְנֶהְדִרין קח ע"ב) ְמֻכֶּנה עֹוף 
ַהחֹול "אּוְרִׁשיָנה", ְוַגם ָׁשם ֵּפֵרׁש רש"י: "עֹוף ּוְׁשמֹו חֹול 

 ֵמת ְלעֹוָלם". ִּבְלׁשֹון ַהִּמְקָרא, ְוֵאינֹו
ׁש ֵמאֹות ַוֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה,  ּומּוָבא ַּבְּסָפִרים ֶׁשהּוא ַחי ְׁש
ּוְכֶׁשַּמִּגיַע ְזַמּנֹו הּוא ְמקֹוֵׁשׁש ֲעָנִפים ֵמֲעֵצי ְּבָׂשִמים ּוֵמִכין לֹו 
ֵמֶהם ֵקן, ְוִנְכָנס ּבֹו, ְוהֹוֵפ ָּפָניו ְּכֶנֶגד ַהֶּׁשֶמׁש, ּוְמַנְפֵנף 

ְכָנָפיו, ּוֵמָעְצַמת ֹחם ַהֶּׁשֶמׁש הּוא ַמְבִעיר ֵאׁש ַּבֵּקן, ְוֵאינֹו ָזז ּבִ 
ִמן ַהֵּקן ַעד ֶׁשִּנְׂשָרף ָּכִליל. ְוַכֲעבֹור ִּתְׁשָעה ָיִמים נֹוֶלֶדת ִמן 
ָהֵאֶפר ּתֹוַלַעת ְקַטָּנה, ְוִהיא ִמְתַּפַּתַחת ּוְגֵדָלה, ְוַכֲעבֹור 

ִׁשים יֹום ִהיא ַנֲעֵׂשי ת עֹוף חֹול. ְוָכ ְּבַמְחזֹוִרּיּות ְקבּוָעה, ְׁש
ׁש ֵמאֹות ַוֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ִנְׂשָרף ָהעֹוף ְוָקם  ַאַחת ִלְׁש

 ֵמֶאְפרֹו, ְוֵאינֹו ָּכֶלה ְלעֹוָלם. 
ְּתכּוָנה זֹו ַמְזִּכיָרה ֶאת ְּתכּוָנתֹו ֶׁשל ַהֶּנֶׁשר. ַעל ַהָּפסּוק 

"י: רשׁש ַּכֶּנֶׁשר ְנעּוָרְיִכי" אֹוֵמר (ְּתִהִּלים קג, ה) "ִּתְתַחּדֵ 
"ַּכֶּנֶׁשר ַהֶּזה ֶׁשְּמַחֵּדׁש ְּכָנָפיו ְונֹוָצה ִמָּׁשָנה ְלָׁשָנה". ְוֶזה ְמקֹור 
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ְׁשמֹו 'ֶנֶׁשר', ֶׁשַּמִּׁשיר נֹוצֹוָתיו ּוְמַחְּדָׁשן. אּוָלם ַעל ֵּפרּוׁשֹו 
 ֶנֶׁשרה ַעל ִמין ָהִראׁשֹון מֹוִסיף רש"י: "ְוֵיׁש ִמְדַרׁש ַאָּגדָ 

 ֶׁשְּכֶׁשַּמְזִקין חֹוֵזר ִלְנעּוָריו". 
ַעל ַהָּפסּוק (ְיַׁשְעָיהּו מ, לא) "ַיֲעלּו  הרד"קְוָכ מּוָבא ְּבֵפרּוׁש 

ָׁשִרים": "ָּכַתב ַרֵּבנּו ְסַעְדָיה ִּכי ַהֶּנֶׁשר ַיֲעֶלה ְלֶעֶׂשר ֵאֶבר ַּכּנְ 
ָׁשִנים ָּגבֹוַּה ְמֹאד ַעל ְּפֵני ְרִקיַע ַהָּׁשַמִים ְוִיְקַרב ְלֹחם ָהֵאׁש 
ְוַיִּפיל ַעְצמֹו ַלָּים ֵמֹרב ֻחּמֹו ְוִיָּמֵרט ְוִיְתַחֵּדׁש ַאַחר ֵּכן ְוַיֲעֶלה 

 ֲעלּוָמיו".ֵאֶבר ְוָיׁשּוב ִליֵמי 
ְּכלֹוַמר, ָּכל ֶעֶׂשר ָׁשִנים, ְּבַמְחזֹוִרּיּות ְקבּוָעה, ַהֶּנֶׁשר ׂשֹוֵרף 
ַעְצמֹו ּוִמְתַחֵּדׁש. ַא ְלֻעַּמת עֹוף ַהחֹול ֶׁשֵאינֹו ֵמת ְלעֹוָלם, 
ַהֶּנֶׁשר ְלַאַחר ַּכָּמה ַמֲחזֹוֵרי ַחִּיים ַמִּגיַע ְזַמּנֹו ָלמּות ִמן 

 ָהעֹוָלם. 
 

 ּוְׁשלִׁשים ָׁשָנה ֵמאֹות ְּתַׁשע ַחי ֲאֶׁשר ָאָדם ְיֵמי ָּכל ְהיּו"ַוּיִ 
 (ה, ה).ַוָּיֹמת"  ָׁשָנה

 ֶהְרָאהּו, ַהּדֹורֹות ָּכל ְלָפָניו ֶהֱעִביר - ָאָדם ּתֹוְלדֹות ֵסֶפר ֶזה 
, עֹוָלם ֶׁשל ִרּבֹונֹו, ְלָפָניו ָאַמר. ָׁשעֹות' ג לֹו ֲחקּוִקין ַחִּיים, ָּדִוד
 ָאַמר. ְלָפַני ְּבַמְחָׁשָבה ָעְלָתה ָּכ, ָאַמר. ָלֶזה ַּתָּקָנה ֵהאְּת  לֹא
? ַמָּתָנה ֵיׁש, לֹו ָאַמר. ָׁשִנים ֶאֶלף, לֹו ָאַמר? ַחַּיי ְׁשֵני ַּכָּמה, לֹו

 ָעָליו ְוָחַתם, ַמָּתָנה ְׁשַטר ָעָליו ְוָכַתב ַהְּׁשָטר ֶאת ֵהִביא
 ) מא ְּבֵראִׁשית ש"ילק( ְוָאָדם ּוְמַטְטרֹו"ן ה"ַהָּקּבָ 
, ָלמּות ָהִראׁשֹון ָאָדם ֶׁשל ְזַמּנֹו ִהִּגיעַ  ֶׁשַּכֲאֶׁשר, ַּבִּמְדָרׁש מּוָבא

ִׁשים ֵמאֹות ְּתַׁשע ֶּבן ְּכֶׁשָהָיה  ֵהם ָיָמיו ִּכי ָטַען הּוא, ָׁשָנה ּוְׁש
. ַהֶּזה ֵמָהעֹוָלם ְלִהָּפֵטר ְזַמּנֹו ִהִּגיעַ  לֹא ַוֲעַדִין ָׁשִנים ֶאֶלף

 ִהְתַחֵּיב ֶׁשּבֹו, ָעָליו ָחַתם ַעְצמֹו ֶׁשהּוא ְׁשָטר לֹו ֶהְראּו ָאְמָנם
 ָהִראׁשֹון ָאָדם אּוָלם. ַהֶּמֶל ְלָדִוד ִמְּׁשנֹוָתיו ִׁשְבִעים ְלַהֲעִניק

 ְלִאיׁש ָׁשָנה ִׁשְבִעים ָלֵתת ַמְסִּכים הּוא ְוֵאין, ּבֹו ָחַזר ִּכי ָטַען
, ַצִּדיק ִאיׁש ִמְּמ ָלֵצאת ָעִתיד ֲהֵרי, ה"ַהָּקּבָ  לֹו ָאַמר. ַאֵחר
, "ְלַיֲעֹקב ֱאֶמת ִּתֵּתן"): כ, ז ִמיָכה( ֶנֱאַמר ֶׁשָעָליו, ַיֲעֹקב הּוא
 . ָהֱאֶמת ַעל ִּתְׁשֹמר לֹא ֶׁשַאָּתה, ֵּכן ִאם, ָראּוי ְולֹא

 ָּדָברֶׁשהַ , ל"זצ ֵלִוין ַאְרֵיה ַרִּבי ַהַּצִּדיק ַהָּגאֹון ָּכ ַעל ְוָאַמר
 ִּתְבְטחּו "ַאלד) -קמו, ג (ְּתִהִּלים ַּבָּפסּוק, ִּבְתִהִּלים ָרמּוז ַהֶּזה

 ָאְבדּו ַההּוא ַּבּיֹום, ְלַאְדָמתֹו ָיׁשּוב רּוחֹו ֵּתֵצא, 'ְוגו ִבְנִדיִבים
 ֶׁשָּנַתן ָהִראׁשֹון ָאָדם ֶזהּו, ִבְנִדיִבים ִּתְבְטחּו ַאל - ֶעְׁשֹּתֹנָתיו"

 ִּבְנִדיִבים? ִּכי ִלְבֹטחַ  ֵאין ַמּדּועַ  ִבְנָדָבה. ַחָּייו נֹותִמְּׁש  ִׁשְבִעים
 ַּבּיֹום ֶעְׁשֹּתֹנָתיו, ָאְבדּו ַההּוא ַּבּיֹום ְלַאְדָמתֹו ָיׁשּוב רּוחֹו ֵּתֵצא

 ָאְבדּו ַההּוא ַּבּיֹום, ְלַאְדָמתֹו ָלׁשּוב ָעָליו ְוִיְהֶיה רּוחֹו ֶׁשֵּתֵצא
 ַהְּנָדָבה ֶׁשל ַלֹּפַעל ַההֹוָצָאה ֶאת ִלְמֹנעַ  ֶּסהְינַ  ְוהּוא, ֶעְׁשֹּתֹנָתיו

 ֶׁשָאַמר ְיֵדי ַעל ַרק ִּכי, ְּבֶעְזרֹו ַיֲעֹקב ֶׁשֵאל ַאְׁשֵרי ֲאָבל ֶׁשִּנֵּדב.
, ְלֵעֶזר ַהָּדָבר ַהֶּמֶל ְלָדִוד לֹו ָהָיה, ַיֲעֹקב ִמֶּמּנּו ֶׁשֵּיֵצא ה' לֹו
 .ָהִראׁשֹון ָאָדם לֹו ֵּדבֶׁשּנִ  ְׁשנֹוָתיו לֹו ִנְּתנּו ֶׁשָּכ

 

 תַׁשּבָ "ָמתֹוק ָהאֹור" ַעל  ַהֵּסֶפר ִמּתֹו - תַׁשּבָ ת ְזִמירֹו
 "ָּכל ְמַקֵּדׁש ְׁשִביִעי ָּכָראּוי לֹו"

ֶאת ַהָּפסּוק: "ֹעַלת ַׁשַּבת ְּבַׁשַּבּתֹו ַעל ֹעַלת ַהָּתִמיד" (ַּבִּמְדָּבר  
:ְרג ָהַאְדמֹו"ר ִמִּפְטְסּבּו כח, י) ֵּפֵרׁש  ְׁשִליָט"א ְּבֶדֶר ֶרֶמז ָּכ

ָהֲעִלָּיה ֶׁשָּצִרי ָאָדם ְלַהִּׂשיג ְּבַׁשָּבת זֹו,  -"ֹעַלת ַׁשָּבת ְּבַׁשַּבּתֹו" 
ֵאיָנּה ֻמֶּׂשֶגת ָּכל ָּכ ִּבְׁשָאר ַׁשְּבתֹות  -"ַעל ֹעַלת ַהָּתִמיד" 

 ַׁשָּבת זֹו. ַהָּׁשָנה, ְוָלֵכן ֵיׁש ְלִהְתַאֵּמץ ָּבּה ַּדְוָקא ּבְ 
ְּכלֹוַמר, ְּבָכל ַׁשָּבת ְוַׁשָּבת ֵיׁש ִלְראֹות ְּכִאּלּו ִהיא ַהַּׁשָּבת 
ָהִראׁשֹוָנה אֹו ָהַאֲחרֹוָנה, ְמיֶֻחֶדת ְוִנְׂשֶּגֶבת ְּבֹאֶפן ׁשֹוֶנה 

 ִמַּׁשָּבתֹות ֲאֵחרֹות. 
ָּכָראּוי ְלִפי ֶזה הֹוִסיף ְלָבֵאר ֶאת ַהִּפּיּוט: "ָּכל ְמַקֵּדׁש ְׁשִביִעי 

לֹו", ֶׁשֵּיׁש ְלַקֵּדׁש ָּכל ַׁשָּבת ְוַׁשָּבת "ָּכָראּוי לֹו" ַּדְוָקא, ִּכי ָּכל 
ַׁשָּבת ִּבְבִחיָנָתּה ּוַמְדֵרָגָתּה ְוִיעּוָדּה, ִהיא ְיִחיָדה ּוְמיֶֻחֶדת 
ִמְּׁשָאר ַׁשְּבתֹות ַהָּׁשָנה, ְוֵיׁש ְלִהְׁשַּתֵּדל ּוְלַהִּׂשיג ְּבָכל ַׁשָּבת 

 ָּבת ֶאת ַמְדֵרָגָתּה ַהְמיֶֻחֶדת ָלּה.ְוׁשַ 
 

. ָּכל ׁשֹוֵמר ַׁשָּבת ַּכָּדת ֵמַחְּללֹו. "ָּכל ְמַקֵּדׁש ְׁשִביִעי ָּכָראּוי לֹו
ִאיׁש ַעל ַמֲחֵנהּו ְוִאיׁש ַעל . ְׂשָכרֹו ַהְרֵּבה ְמֹאד ַעל ִּפי ָפֳעלֹו

 ִּדְגלֹו"
, ֶׁשֵהם ִלְכאֹוָרה סֹוְתִרים ַהְמָפְרִׁשים ִהְקׁשּו ַעל ִּדְבֵרי ַהַּפְיָטן 

ֵאּלּו ֶאת ֵאּלּו. ִּכי ִאם אֹוֵמר ַהַּפְיָטן: "ְׂשָכרֹו ַהְרֵּבה ְמֹאד", 
ַהַּכָּוָנה ִהיא ֶׁשהּוא ָאמּור ְלַקֵּבל ָׂשָכר יֹוֵתר ִמַּמה ֶּׁשַּמִּגיַע לֹו, 

ְּיַקֵּבל ְוִאּלּו ַּבֶהְמֵׁש ֶנֱאַמר: "ַעל ִּפי ָפֳעלֹו", ַהְינּו: ַהָּׂשָכר ׁשֶ 
 ׁשֹוֵמר ַהַּׁשָּבת ִיְהֶיה ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה, ַעל ִּפי ָּפֳעלֹו ְותּו לֹא.

ְמָבֵאר: ֵיׁש ְלִהְתּבֹוֵנן ִּבְתִחַּלת ִּדְבֵרי "ֵׁשם ִמִּׁשְמעֹון" ַּבֵּסֶפר 
ַהַּפְיָטן, ֶׁשַּגם ֵהם ִנְרִאים סֹוְתִרים ֵאּלּו ֶאת ֵאּלּו. ַהִּפּיּוט 

ִּמִּלים: "ָּכל ְמַקֵּדׁש ְׁשִביִעי ָּכָראּוי לֹו", ּוֵפרּוׁשֹו ַמְתִחיל ּבַ 
ִלְכאֹוָרה ֶׁשהּוא ְמַקֵּדׁש ֶאת ַהַּׁשָּבת יֹוֵתר ֵמַהִּדין ַהְמֻחָּיב, ְּכִפי 
ֶׁשָאְמרּו ֲחַז"ל (ֲחִגיָגה י ע"א) ֶׁשִּדיֵני ַׁשָּבת ֵהם "ַּכֲהָרִרים 

ְמַקֵּדׁש ֶאת ַהַּׁשָּבת ְּבֶיֶתר  ַהְּתלּוִיים ְּבַׂשֲעָרה". ְואֹותֹו ָאָדם
ְׂשֵאת ּוְבֶיֶתר ֹעז, ַּבְּסָיִגים ּוַבְּגָדִרים ַהֻּמָּתִרים לֹו, ְּכֵדי ֶׁשּלֹא 

 'ָּכָראּוי לֹו'.  -ִיָּכֵׁשל ְּבִאּסּוֵרי ַׁשָּבת, ְוזֹו ַהַּכָּוָנה 
ַהַּכָּוָנה ַמְמִׁשי ַהַּפְיָטן ְואֹוֵמר: "ָּכל ׁשֹוֵמר ַׁשָּבת ֵמַחְּללֹו", וְ 

ֶׁשֵאין הּוא ׁשֹוֵמר ֶאת ַהַּׁשָּבת ַאף ְּבֻמָּתר לֹו, ֶאָּלא ׁשֹוֵמר 
, ְוִנְמָנע ֵמִחּלּול ַׁשָּבת ְותּו לֹא.  אֹוָתּה ַעל ִּפי ִּדיֵני ַהֻּׁשְלָחן ָערּו
 -ִמָּכאן רֹוִאים ָאנּו, ֶׁשַהַּפְיָטן ִּדֵּבר ַעל ְׁשֵני ֲאָנִׁשים: ָהֶאָחד 

ָלה, ַהִּנְמָצא ְּבַדְרָּגה ְּגבֹוָהה ְלַקֵּדׁש ֶאת ַהַּׁשָּבת ַאף ִאיׁש ַהַּמעֲ 
 -ַּבֻּמָּתר לֹו, ְוהּוא ֶזה ַהְמַקֵּדׁש ְׁשִביִעי 'ָּכָראּוי לֹו', ְוַהֵּׁשִני 

, ְוִנְמָנע 'ֵמַחְּללֹו'.   ׁשֹוֵמר ַהַּׁשָּבת ָהָרִגיל, ַעל ִּפי ַהֻּׁשְלָחן ָערּו
ְיָטן ְואֹוֵמר ִּכי ַאף ְׂשָכָרם ֶׁשל ְׁשֵני ָהֲאָנִׁשים ַעל ָּכ ַמְמִׁשי ַהּפַ 

ַהָּללּו, ׁשֹוֶנה ֶזה ִמֶּזה. ָהִראׁשֹון ַהּׁשֹוֵמר ַׁשָּבת ִעם ָּכל ַהְּגָדִרים 
 .ְוַהְּסָיִגים, "ְׂשָכרֹו ַהְרֵּבה ְמֹאד"

ֹוֵמר ַּגם ְׂשָכרֹו ִיְהֶיה ַהְרֵּבה יֹוֵתר ֵמַהִּדין, ְוִאּלּו ַהֵּׁשִני, ַהּׁש
 ַׁשָּבת ַרק 'ֵמַחְּללֹו', ֲהֵרי ְׂשָכרֹו ִיְהֶיה "ַעל ִּפי ָּפֳעלֹו", ְותּו לֹא.
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  ""בראשיתבראשית""פרשת פרשת  
  ...הברכה השפע והישועות מקור –שבת  ה].ג, ב ["ויברך אלקים את יום השביעי"

בת גוררת מסביר שהברכה שניתנה ליום הש' אור החיים'ה. ה את יום השבת"ברכה שבירך הקבהמפרשים מאריכים כאן בהסבר ה
למרות שבחישוב , שהו תביאנו לעולם לידי הפסד גשמי כללא, עימה שפע רב כל כך עד ששביתתו של האדם מעבודה בשבת

 6מניבה רווחים יותר מאשר עבודה של ,  ימים בשבוע7סטטיסטי פשוט צריכים להגיע למסקנה שעבודה המתמשכת על פני 
והיא בחינת , כי להיות שהעולם הזה צריך הוא לשפע המקיים, כון במשמעות הכתוב הואוהנ': 'אור החיים'וזו לשונו של ה ...ימים

קדם , כשרצה לקדש יום השביעי' וה, וחולין היא, וכולן מושגים על ידי טורח ויגיעה הגשמית, האכילה והשתיה וצורכי האדם
אף על פי כן ברכו שלא , אלא מעסק חול, ן טובת העולם השפל מושגת מהפרישות והקדושההגם שאי, וברכו שלא יחסר בו דבר

  .'יחסר טוב
ואינו מתעסק , שיהודי השובת מכל מלאכה משבת, ולא זר, עינינו ראו, ובאמת. האומן של יהודים בכל הדורות-זו היתה אמונת

  .'אור החיים'כלשון ה', קדם וברכו שלא יחסר בו דבר'שהרי , רק מרוויח מכך, כלל בצרכיו הגשמיים
סיפר לנו מזכיר וועדת הרבנים , ז על הסכם לשמירת השבת"ן שלאחר שחברת התעופה בארץ ישראל חתמה בחורף תשסנציין כא

, זינקו מניות החברה בכמה אחוזים, מיד לאחר שמנהלי החברה חתמו והתחייבו שלא לחלל שבת .דבר מופלא, של גדולי התורה
מוצלח ' זינוק'יודעות ש, נסחרות בקנה מידה נרחבשמניותיהן , גדולותגם החברות ה. במחוזות הבורסה, כידוע, דבר שאינו מצוי

  .ולא יותר מזה, פירושו עליה של מחצית האחוז בערך המניות
כפי שקרה למניותיהם ביום שאחרי ,  ביום אחד7%-בחלומותיהם הוורודים ביותר לא ציפו בעלי חברת התעופה לעליה של כ

כדי לזהות את הסיבה לזינוק מניותיה של חברת , שר אנשי המקצוע בחנו את השוקהמופלא ביותר היה שכא. חתימת ההסכם
  .לא מצאו שום סיבה שתצדיק ותסביר את התופעה, התעופה
  ...'קורה'אבל זה , שככל שהיא אינה מובנת, פעמית-הפתעה חד: תאמרו
  .ת בעוד כמה אחוזיםוהמניות מטפסו, חוזרת שוב התופעה המופלאה, ביום השני שלאחר חתימת ההסכם, ברם

. ומניותיהן של כל החברות ירדו באופן משמעותי, ביום השלישי צנחה הבורסה בתל אביב מסיבות כאלו ואחרות, ואם לא די בזאת
  .אלא עוד המשיכו לטפס, לא רק ששמרו על כוחן, רק מניותיה של חברה אחת
  .המניות של חברת התעופה

לית דיברו המומחים בצורה מפורשת שהדבר נובע אך ורק כתוצאה מחתימת ההסכם הדברים הגיעו לידי כך שגם בתקשורת הכל
  .השבת שהושפעה בשל כך על חברת התעופה-וברכת, עם המגזר החרדי

' ר, הסיפור נסוב אודות דמותו של החקלאי שומר השבת והשמיטה.  הממחיש בעליל את ברכת השבתסיפור מופלאהגיע אלינו 
, לולים, מתפרנס מגידולים של פירות נשירים,  משפחותיו100על , מושב זה .המתגורר באחד המושבים בצפון הארץ, יעקב חזיזא

ייה והתרחקה האוכלוס הלכה, וככל שהצעירים גדלו, אך ברבות הימים, הלכה- רחוק היו החברים שומרי-בעבר הלא. ועוד
  . את עדות המזרחשאפיינה' הדמות היהודית'המקומית מ

מבלי לשנות , והמשיכו לדבוק במסורת אבותיהם, נותרו כשושנה בין החוחים, ועימו כמה משפחות בודדות נוספות, יעקב חזיזא' ר
, למשל, מובא' יעיתברכת השב'בקונטרס . מאבקים רבים ניהל חזיזא עם חברי המושב בכל מה שקשור לשמירת המצוות .מאומה

אבל קולו , בהיותם חוטאים ומחטיאים את הרבים, חזיזא התחנן לפני חבריו שיימנעו מכך. מאבקו בעניין שיווק פירות ערלה
  .קול קורא במדברכנשמע 

וכיום אף , הועילו הדברים, ואנשים הפסיקו לקנות את הפירות, את העובדה שהפירות הללו הם ערלהרק לאחר שפרסם ברבים 
  .אחד כבר לא מעז למכור פירות ערלה במושב ההוא

ובעל , ובהיותו חבר הוועד, חזיזא לא הסכים שיעשו זאת בשבת. מאבק נוסף ניהל בעניין קטיף הפירות ושיווקם בשבת קודש
  .וזכות הרבים היתה תלויה בו, לא היתה לחבריו ברירה אלא להסכים עימו, נכסים

יעקב . אירע בשנה אחת שכמה מחברי המושב עמדו בפני ניסיון קשה, דות החקלאיות בשבתלמרות שבאופן כללי לא התבצעו העבו
 4וכל , החלקות היו צמודות. קיבלו חלקת אדמה לגידול חציר שישמש למאכל לפרות, חזיזא ועימו שלושה חברים נוספים במושב

יוון שלחלקה זו של גידול החציר לא היתה כ .הכל נעשה במשותף, הזריעה והזיבול, החרישה. החקלאים עיבדו אותן בצוותא
, לא גדל החציר אלא מעט, בשל מיעוט הגשמים בשנה ההיא, עקא-דא. היו החקלאים תלויים ועומדים בגשמים, השקיה

  .והחקלאים ציפו לחסדי שמים
ה שבה לא החזיק כל אנחנו מדברים על תקופ. והנה מגיע הזמן שבו צריכים לקצור את מעט החציר שגדל, אבל הגשמים לא הגיעו
זה מה שעשו החקלאים  .וכשהגיעה עונת הקציר היו החקלאים שוכרים טרקטור מהחקלאים העשירים, חקלאי טרקטור משלו

ומיד לאחריו היו צריכים להשיב , רק ליום אחד וכיוון שההשכרה היתה, הטרקטור הגיע אליהם ביום ששי, ברם. במושב ההוא
והודיע , יעקב חזיזא התנגד לכך בתוקף' ר .ל"רח, ריו של חזיזא לעבוד עם הטרקטור בשבתהחליטו חב, את הטרקטור לבעליו

  .שהוא בכל מקרה לא יקצור בשבת
עד שיגיע שוב , נצטרך להמתין אחר כך עוד כמה שבועות, אם לא נקצור עכשיו; 'שלושת החקלאים האחרים פתחו בצחוק רועם

  ...'ולא יהיה מה לקצור בכלל, בש כל הקצירועד אז הרי יתיי, הטרקטוראת התור שלנו לשכור 
  .ובנוסף אני מוחה נמרצות על חילול השבת שלכם, אני לא מעז לחלל שבת. ומי ישיבנו, יעקב באחד' אבל ר

  .רק חלקתו של חזיזא נשארה כמות שהיא. ירחם האלוקים, שלוש החלקות נקצרו ביום שבת קודש
. כמקובל, חבילות-והחקלאים היו צריכים לאוספו ולעשותו חבילות, החצירהתייבש כמעט כל , ביום שני שלאחר אותה שבת

  .ולהשקות את פני האדמה, וגשם החל לירד ארצה, השמים בעביםבדיוק באותה שעה התקשרו 
  ...החל רק עכשיו לגדול ולגדול, ואילו החציר של חזיזא שלא נקצר, התרקב עד היסוד – כל החציר שנקצר

נא לשמור על קדושת העלון    
   .אין לקרוא בשעת התפילה
 !מומלץ לקרוא בשולחן שבת

 ל" זצוקיה'ורג' עובדיה יוסף בן גרבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"היאפרת מיכל בת דיאנה , ו"אורה בת מלכה הי ,ו"הישלמה אחיה בן הלן , ו" חביבה בת מוזלי הי,ו"הימהרנגיז בת טאוס , ו"הימונירה בת כורשיד לרפואת 



אלא יש בידו למוכרה גם , התברר שהכמות שנאספו אצלו מספיקה לא רק לרפתות שלו, עקב לקצורי' וכשהגיעה שעתו של ר
  !ונותרו ללא חציר, לשלושת שותפיו שהפסידו את כל החציר שלהם

לאחר . התבטא גם בקידוש שם שמים שנגרם עקב כך, אחד הרווחים הגדולים שהיו לחזיזא כתוצאה מהמקרה המופלא הזה
בעקבות  .כאשר החברים הבינו והודו בפה מלא שיש מנהיג לבירה, השתנו פני המושב לחלוטין,  בכל האזורשהתפרסם, המאורע

ועל , הוא גם יסד שיעור תורני במקום. ולפקוד מחדש את בית הכנסת, יעקב להשפיע על חברים רבים לחזור למוטב' הצליח ר, הנס
  ...שיעורוהיה זה בעת שהמושבניקים שהו ב, ידי כך נרשם נס נוסף

אבל לא , הנשימה-יתפעל אמנם מהנוף עוצר, יע למקוםעירוני שיג. המושב שעליו אנחנו מדברים ממוקם ממש ליד הגבול עם לבנון
אל פנים - למירדפים ולקרבות הפנים. בכל שעות היממה, כולם כאן במצב הכן. יאמין שהוא נמצא במרחק של מטרים מן הגבול

עוקבים . עיזיהם וההליקופטרים חגים מעל ראשיהםחולבים את ;  וצופים בקרבות הללוטעיםמהם עובדים ב .כבר התרגלו מזמן
  .המושבניקים האלה נולדו עם מטחי היריות הליליים. אחר כל תנועה חשודה בגבעות שממול

 חלק הם, והקומנדקרים השועטים בחוצות המושב ובשבילים הסמוכים לגדר המערכת, יפים הצבאיים הם חלק מהתמונה'הג
  .בלתי נפרד מהנוף

כשרבים מחברי המושב נהגו להגיע באותו , אחד האירועים הציבוריים הגדולים שנערך מדי שבוע במושב היה ביום רביעי בלילה
, כמעט ללא יוצא מן הכלל, כל החברים. אחד הלילות העמוסים ביותר במושב, תמיד, היה זה. לילה אל המועדון שבפאתי הישוב

  .בתיהם ובאים אל המועדוןהיו עוזבים את 
וזו בדיוק היתה הסיבה שכאשר תיכננו את אחד הפיגועים הגדולים באזור , גם המחבלים מן העבר השני של הגבול ידעו זאת

מה שלא ידעו  .ל"רח, ולהפילו על יושביו, התוכנית השטנית היתה להפגיז את המועדון. הם קבעו זאת ליום רביעי בלילה, ההוא
וכל החברים שנהגו לבלות את זמנם , הופסקה הפעילות במועדון, ק בשבוע שבו היה הפיגוע אמור לצאת לפועלהמחבלים שבדיו
  .שבמרכז הישוב, ונמסר בבית הכנסת, החליטו להגיע לשיעור התורני שנוסד על ידי חזיזא, וריק-בדברים של הבל

לא יכולנו להאמין שעד . "סיפר לנו אחד התושבים, "ווכל כך נהנינו מכל מילה עד ששכחנו מכל הסובב אותנ, ישבנו בשיעור"
  "!במועדון, השבוע שעבר בזבזנו את הזמן היקר על שטויות שכאלו

שכל כך רגילים בפיצוצים , קול הנפץ היה כה אימתני עד שגם המושב ההוא .ולפתע נשמע פיצוץ עז שהרעיד את כל הסביבה
  . וניתצו לחלוטיןרבים מחלונות הבתים במושב נשברו. נחרדו, שכאלו

אבל הפעם זה נשמע כל כך קרוב עד שחששנו שהמחבלים ביצעו חדירה , מה מאיתנו-תמיד אנחנו שומעים את הפיצוצים במרחק"
  .מספר האיש, "דרך גדר המערכת וניכנסו ממש אל תוך היישוב

שחברי המושב נמצאים , מידע שבידםעל פי ה, וכיוון שהיו בטוחים, המחבלים אכן חדרו. ובתוך זמן קצר יתברר שאכן כך היה
  .ונסוגו מיד אל מעבר לגבול, צצה לכיוון המבנהפהשליכו , במועדון

  .לא נפגע איש מחברי המושב, אך כיוון שלא היתה בו נפש חיה, המועדון נחרב עד היסוד
כילה . ים בבית הכנסתושהייתם של החבר, ברור היה לכולם שהנס הגדול התרחש רק בגלל ההתחזקות הרוחנית שנרשמה במקום

  . ולא בבני אדם, ה את חמתו בעצים ובאבנים"הקב
  .)ברכי נפשי( המקיים את מצוות התורה לא ניזוק לעולם, הרי לך עובדה

  !?באמת... מה כואב לך]. ו, ד[ "אל קין למה חרה לך ולמה נפלו פניך' ויאמר הה"
ה עניין ז. והנה קורבנו של הבל נתקבל ולא כן קורבנו של קין אחיו, התורה מספרת כי קין והבל התנדבו להביא קורבנות לבוראם

וכי איך לא " ?למה חרה לך ולמה נפלו פניך: "ה לקין"הבה נתבונן בשאלתו של הקב .עורר את כעסו של קין וקם על אחיו והרגו
הן עיניו רואות כי אש ירדה מהשמיים וקורבן אחיו מתקבל ואילו מנחתו נשארה כפי שהונחה ? יחר לקין על שמנחתו הושבה ריקם

  ?ניולא ירע בעי, אם כן, איך, בתחילה
בפנייתו ביקש . אלא קריאה לחשבון נפש נוקב, ה אל קין לא הייתה שאלה במובן הרגיל"שפניית הקב, מבאר" ם"חדושי הרי"בעל 
 הסיבה האמיתית לכעסך הוא  שמאוא, האם מפני שקורבנך לא נתקבל, מדוע חרה לך, קין, בדוק עצמך היטב: ה לומר לקין"הקב
  ?משמע שאינך חרד על קורבנך ורק הקנאה היא הבוערת בך, ך הדבר אם כ!?שקורבן אחיך כן נתקבל ...מפני

בבחינת , והוא קין לא מנסה להיות צדיק וגדול גם כן, אבל קין אינו יכול לסבול את העובדה שהבל גדול ממנו וקורבנו מתקבל
הוא , בל הצדיק בסביבתוהוא אינו יכול לסבול את ה. אלא הוא מנסה להקטין את מעלתו של הבל, "קנאת סופרים תרבה חכמה"

  .דוקר לו בעיניו
ויקנאו אותו ' מאוד וגו כי גדל  וילך הלוך וגדל עד)יצחק(ויגדל האיש ): "יג, כו(דוגמא נוספת מובאת במעשה אחר בפרשת תולדות 

  ".ויאמר אבימלך אל יצחק לך מעמנו כי עצמת ממנו מאוד' פלשתים וגו
 .כ"ע. ואין לך בזיון המלך כזה, גדולת המלכות ניכרת לפני גדולתך ואין – "מנו מאודכי עצמת מ: "הקדוש" אור חיים"מפרש בעל 

רק משום כך . משום שסביבתו לא ניכרת גדולת מלכותו, הנה אבימלך אינו יכול לסבול את יצחק בסביבתו אך ורק מסיבה אחת
  .נאהאנו רואים עד כמה קשה הקשוב . אבימלך מגרשו

 שאירע עם מעשהדוגמא נפלאה נוכל ללמוד מ".  התאווה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם,הקנאה: "במשנה באבות נאמר
 :היכול ללמדנו עד כמה מסוכנת היא הקנאה לאדם ועד כמה לא צריך להצטער האדם על מה שלא זכה בעולם הזה, ל"הרב שך זצ

  .ה שבאה עליול שישוחח עימו ויחזק אותו בצר"ילד יתום מאב ומאם הובא אל מרן הרב שך זצ
, גם אני התייתמתי בגיל צעיר ויודע אני את צרתך הגדולה? במה אוכל לנחמך על הצרה הקשה שפקדה אותך: "אמר לו הרב שך

  :אך אספר לך סיפור שיוכל לחזק אותך
חד שחזר וכל א', סידור מלא'היו מקבלים מהמחותן , הבחורים הטובים והמצויינים כשהגיעו לגיל הנישואין, בהיותי בישיבה

, אמנם אני .וזה היה מושג שכל חתן חוזר עם מטען גדול לאחר אירוסי' ...?מה הבאת איתך'מהאירוסין היו שואלים אותו כולם 
הרי בחור בעל שם כמוך '. באותה שעה אמרו לי חבריי שאעזוב את השידוך ואחפש שידוך אחר. כשהתארסתי לא קיבלתי דירה

  .אבל הבנתי שהשידוך מן השמים ולכן לא ביטלתי אותו?' ועוד כיצד תסתדר ללא דירה, 'סידור מלא'ודאי שראוי לו לקבל 
לעזוב את הוקשה עלי לא  ,דירה משלי וגרתי בדירה שכורהוכיוון שלא הייתה לי , רוץ מלחמההגיעו שמועות כי יתכן שתפ ,והנה

סופו של . ת דירתם ורכושם  ונשארו לגור בפוליןזוב אאך כל חבריי שגרו בדירה משלהם היה קשה להם לע ,י"מקומי ולעלות לא
  !... ולא נשאר מהם זכר ורק אני נשארתי בחייםכל חבריי נספו בשואה, דבר

אין דבר 'ללא ספק כל אחד היה אומר ,  דירה זה דבר טוב או לא באותו זמן האם לקבללו היו שואלים אותי או את כל בחור אחר
  !תברר למפרע שאי קבלת הדירה היה הדבר הטוב ביותראולם עתה ה', יותר טוב מלקבל דירה

   .)ברכת דוד( ..."אמנם לעתיד יתברר שהכל לטובה, לחיות ללא הורים ברור לכולם שאין זה טוב, כן במצבך
  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זבן מרים ויעקבחזני נוריאל ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות

  ,ל"ז רפאל בן שהין נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ" לע,ל"זר בת כשוו מרת מנסורה נ"לע, ל"זעזיזולה בן שרה '  רנ"לע
  , ל"זנ אלון בן אלברט "לע, ל"זנ חנה אסתר בת יצחק יעקב " לע,ל"זנ לידיה לאה בת רחל " לע,ל"זרשיד נ דוד בן כו" לע,ל"זנ יהודה בן מרים " לע,ל"זנ טובה בת כורשיד "לע

  .נפטרי עם ישראלכל נ "ולע, ל" זמולוק בת טורןנ "לע, ל" זשוקרוללה בן זילפהנ "לע, ל" זראובן בן דולתנ "לע, ל" זיונה בן אסתרנ "לע, ל"נ ציון סלים בן ננה ז"לע

  nati.hazani@gmail.com:  לשלחו בקשה, ל"לקבלת העלון בדוא. 0523188822: למעוניינים בהפצת העלון
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   עבודה דרכי, שמי� ויראת מוסר עניני של מרובה בתוספת

  ההפטרה מפסוקי הנלמדי� ,ואמונה חיזוק ומאמרי



 בס"ד
 
 
 
 

                                                                                     
 "איש את רעהו יעזורו" -פרשת בראשית 

אעשה לו  ""לא טוב היות האדם לבדועל הפסוק בפרשתינו 
יפרו (בראשית ב, יח) שואל רבי חיים שמואלביץ בס עזר כנגדו"

"שיחות מוסר" כיצד קבע בורא עולם ואמר "לא טוב היות 
הרי אדם  האדם לבדו" כאשר הוא ברא את אדם הראשון?

במציאות חיים מופלאה שכזו, כשכל תענוגות גן  הראשון חי
עדן סוככים אותו מכל עבר. והלא בכל ההיסטוריה האנושית 
לא היה אדם במצב 'טוב' יותר מזה משלו באותה שעה? 

ברם של דברים נקדים יסוד חשוב. כידוע, מידת החסד להס
מושרשת באדם עמוק בעצם הווייתו. אומנם, ניתן לפתח מידה 
זו וניתן גם להתעלם ממנה ואף לדכא אותה, אולם מבחינה 
עקרונית היא טבועה במעמקי נפשו של כל אדם. מסתבר 
שיסודם של דברים בתכונת החסד אותה הועיד הבורא 

חילה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה לעולמנו. מלכת
. כאשר הבריות יעזרו זה לזה וייעזרו "עולם חסד יבנה"שבה 

זה מזה. ללא הסיוע ההדדי שבין איש לרעהו, קשה מאוד, 
וכמעט בלתי אפשרי, לאדם לכלכל את צעדיו עלי אדמות, ולכן 
שתל הקדוש ברוך הוא בבני האדם את התחושה העמוקה 

ן שצריך להיעשות, והעושה אותו ראוי שחסד הוא עניי
להערכה. אפשר שלנטייה זו הטבועה בעמקי נפש האדם 
שורשים עמוקים עוד יותר. הן האדם נברא בצלם האלוקים, 
ומשמעות עניין זה הוא, בין השאר, שהוטבעו באדם מידות 
אלוקיות מסויימות. ומאחר שאנו מכירים את הקדוש ברוך 

מכך הוטבע בכל אחד מבני האדם  הוא כטוב ומיטיב לכל, שמץ
והגרעין האלוקי שבנפש הוא המקור לכל השאיפות הטובות 

 והנאלצות, ובראשן מידת ההטבה לזולת. 
כאשר נתבונן מסביבנו נגלה כי רוב עיסוקם של בני אדם, יש 
בהם חסד והטבה לזולת. לדוגמא חנווני, המוכר מצרכי מזון 

לחם ושקית חלב שהוא לאנשי סביבתו, כמה חסד יש בכל כיכר 
מוכר. דרכה של תורה היא להדגיש את החסד שבדבר 
ולהתמקד בזה כדי שיוטב לבריות ולא מזיק כלום אם מתן 
שכרה ופרנסה בצידה. ברכה גדולה שרוייה בשאיפה אמיתית 
בעשייה. מלבד זה, שבעל המעשה בעצמו מתעלה על ידי כך 

רק בשעת  שהוא עושה מעשיו בכוונה להיטיב עם הזולת. אך
מבחן, ניתן להבחין, אם העשייה נעשית רק לשם עשיית רווחים 
או שיש גם כוונה להיטיב עם הזולת. חלילה, בשעת חרום, 
שקיים מחסור במזון, אז ניתן יהיה לראות אם קיימת כוונה 
להיטיב עם הזולת או לתועלת אישית. לאור האמור יובנו היטב 

"בורא את הברכה  דבריו של ה"חפץ חיים" המבארים נפלא
נפשות רבות וחסרונן על כל מה שבראת להחיות בהן נפש כל 

. כל היקום כולו עושה חסד. היות ויסוד הבריאה וקיומה חי"
(תהילים פט).  "עולם חסד יבנה"מותנה במידה זו, ככתוב 

משום כך ברא הקדוש ברוך הוא את ה'נפשות' עם 'חסרונות' 
את 'הטיפשים' כנגד  בדווקא, את העניים כנגד העשירים,

החכמים וכדומה, כיחיד כן הציבור, כולם עם מגרעות 
וחסרונות, במטרה להוות לעולם קיום, כי רק כך יכולה חברה 
להתקיים. שהאחד ישלים את חסרונו של השני, וכנגדו השני 
ייטיב לראשון במה שיוכל, ונמצא כי על ידי שניהם מתקיים 

. אם פשות רבות וחסרונן""בורא נהעולם. וזהו ביאור הברכה 
יכול שלמות בעולם (את כולם -תשאל למה לא ברא הבורא הכל

"להחיות בהם נפש כל חכמים, בריאים ועשירים...)? בשביל 
, שיחיו יחד חיי חברה מתוקנים מתוך אחדות והרמוניה. חי"

ומפני שחיותו של אדם תלוייה בחברו, ייטיבו זה עם זה 
ה. מעתה, לאור הדברים, יש לנו בגמילות חסד ויאהבו זה את ז

לתת את הדעת לנקודה מאוד חשובה ומעניינת. החסד, כאמור, 
יסודו של עולם, "עולם חסד יבנה" (תהילים פט). ה' מקור 
החסד ודרכיו דוגמא הם לנו "מה הוא רחום אף אתה רחום... 
מה הוא מלביש ערומים אף אתה...". נמצא שבתהליך עשיית 

משים תמיד מחציתם בתפקיד חסד בין הברואים מש
"מקבלים", כשותפים פסיביים למעשה החסד של הצד הנותן. 

רמז נפלא לרעיון זה נוכל למצוא כי אין נתינה ללא מקבל. 
בסיפור המובא במדרש רבה (פרשת נח לג, א) שם מסופר על 
אלכסנדר מוקדון, כובש העולם, אשר הגיע באחד ממסעיו 

 . הוא התיידד שם עםמעבר להרי החושך, לממלכת קציא
 
 

המלך, אשר הציע להראות לו את מערכת המשפט בארצו. שני 
בור -אנשים הגיעו לבית המשפט. התובע קנה חלקת אדמת

משכנו ומצא בה אוצר. לדבריו, התכוון לקנות אדמה ולא אוצר 
ולכן טען בתוקף כי האוצר שייך למוכר. המוכר, לעומת זאת, 

כל אשר עליה ולכן האוצר  סבר כי הוא מכר את האדמה ואת
שייך לקונה. מלך קציא פנה אל כל אחד מהם ושאל אם יש 
להם בן או בת. התברר כי לאחד היה בן ולשני בת בגיל נישואין. 
החלטת המלך היתה שהצאצאים יתחתנו והאוצר "יישאר 
במשפחה". כאשר ראה המלך את תדהמתו של אלכסנדר מן 

לא דנתי כראוי? איך  המשפט ומגזר הדין, שאל אותו "האם
הייתם דנים דין כזה בארצכם?". אלכסנדר ענה "אנו היינו 
הורגים את שניהם והרכוש היה מוחרם לטובת אוצר המלכות". 
שאל מלך קציא "האם זורחת השמש בארצכם? גשם יורד 
שם?". "כן" ענה אלכסנדר. "היש לכם בהמות?" שאל המלך. 

מר מלך קציא, הגשם "כן" ענה אלכסנדר. "כעת אני מבין" א
והשמש אינם בזכותכם, אלא בזכות הבהמות, כמו שכתוב 'אדם 

 בזכות הבהמות". –ובהמה תושיע ה' (תהילים לו, ז): אדם 
מדרש נפלא זה ממחיש היטב את ההבדל התהומי בין 

. כאשר שני ה"נותנים" הביאו את ה"נוטלים"לבין  ה"נותנים"
צה לקחת משכנו יותר משפטם לפני מלך הנותנים, איש אינו רו

ממה שנתן, וההחלטה היתה "התאחדו". זו ההחלטה המאפיינת 
את ה"נותנים". הם מתאחדים בנתינה וגם בקבלה וכך יוצרים 

כפי שאירע בזמנינו  עולם של שלימות. הסיפור הבא שלפנינו
ימחיש לנו  ממש כסיפורו של אלכסנדר מוקדון ומלך קציא

ל בית מלון תל אביבי, נפגשו בלובי מפואר שדברים אלו היטב. 
שני סוחרים יראי שמים שביקשו לבצע עיסקה גדולה ביניהם. 
כשהגיעו לעמק השווה והתכוונו לחתימה, כמקובל בעסקאות 
כגון אלה, מניח הלקוח חלק נכבד מסכום הכסף על השולחן, 
כדי לרמוז למוכר שברגע שתיחתם העיסקה, הוא יוכל לקחת 

היה בסכום עתק. והנה, בעיצומו של את הכסף לכיסו. המדובר 
המשא ומתן ביניהם, הודיעו לפתע במערכת הכריזה של בית 
המלון על חפץ חשוד שנתגלה במלון וביקשו מכל האורחים 
להתפנות מיד מחדרי המלון והלובי ולצאת אל הרחוב הסמוך. 
גם שני הסוחרים הללו קמו ממקומם, אלא שמרוב הבהלה 

הקונה את חבילת השטרות שהניח שהשתררה אז במלון, שכח 
על השולחן... כעבור מחצית השעה נשמעה הודעה במערכת 
הכריזה שאפשרה לשוב אל בית המלון. השניים חוזרים אל 
המקום בו ישבו ונדהמו להיווכח שהכסף נעלם כלא היה. כל 
החיפושים שנערכו אחר חבילת השטרות, עלו בתוהו. גם 

א הצליחה לאתר את הגנב המשטרה שהוזעקה כמובן למקום, ל
ו/או הכסף. הפרשה התפרסמה באזור המלון ורבים באו לחפש 
את חבילת הכסף הענקית שהיתה על השולחן בלובי, ולא עלתה 

יומיים הזדמן למקום יהודי נוסף, ששמעה -בידם. לאחר יום
של הפרשה העצובה הגיע לאוזניו וכאשר עבר בלובי הבחין 

בו במקום, עומד עקום שאחד האגרטלים הגדולים שניצ
קמעא... הוא התקרב אל אגרטל הפרחים וראה לתדהמתו שטר 
כסף מבצבץ מתחתיתו. לאחר שהביט אנה ואנה וראה כי אין 
איש, הרים את האגרטל הכבד ומצא את כל חבילת הכסף של 
הסוחר מונחת שם... הלה לקח את החבילה ובא לשאול רב 

ף לעצמו, מפני ומורה הלכה האם הוא יכול לקחת את הכס
שהבעלים התייאשו ממנו לכאורה, או לא. הרב ההוא פסק 
להיתר, אבל המוצא העיד שלא יכול היה לישון בלילה, כיוון 
שאחרי הכל מדובר בסכום כסף גדול מאוד, שאינו מתגלגל 
מידי יום גם אצל סוחרים גדולים וגם לא בעסקאות גדולות 

ש קם בבוקר, בירר והרגיש שאין הוא יכול לקחתו לעצמו. האי
את שמו וכתובתו המדוייקת של הקונה הנ"ל והזמין אותו 
לביתו. בבואו בישר לו שהצליח למצוא את האבידה הגדולה 
והניח את כל הכסף על השולחן... והנה, הוא היה בטוח 
שהקונה ישמח ויודה לו על כך במאוד מאוד. מה גדולה הייתה 

שהוא כבר התייאש  איפה הפתעתו כאשר האיש אמר לו שכיוון
מן הכסף, הוא אינו מוכן לקחת את האבידה... "הכסף שייך לך 
והינך יכול לעשות בו מה שאתה רוצה". סופו של הסיפור עדיין 

 לא נגמר. בתוך כדי השיחה העלה בעל הבית, מוצא האבידה, 
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 "אור שרה"
 ע"ש האישה הכשרה שרה בת לולוה ז"ל 

  השבת זמני כניסת
 נתניה
 17:35הדלקת נרות:  
 18:25צאת השבת :   

19:02:        ר"ת



רעיון מקורי. "יש לך בן?" שאל את הלקוח ששכח את הכסף 
והוא ממתין לי ברכב למטה" השיב. על השולחן בלובי. "כן, 

"ולי יש בת, אולי אתה מעוניין להפגיש אותם?" שאל המוצא. 
בתוך מחצית השעה אורגנה פגישה ולאחריה כמה פגישות 
נוספות, ו... נשברה צלחת. הכסף היה שייך עתה לשתי 

 המשפחות שהשתמשו בו לצורכי הנישואין. 
ינה אלוקית. והוא כן, העולם מתקיים בזכות החסד, בזכות הנת

"עולם הנתינה האנושית. כי  -גם ימשיך ויבנה בזכות החסד 
(תהילים פט, ג). אנשי סדום, למשל, שלא ידעו  חסד יבנה"

לתת, לא היה להם זכות קיום. הארץ הפוריה והטובה שבה 
ישבו, כל אחד על האדמה הפרטית שלו, עם הבית שלו והכסף 

הפכה  –משלהם  שלו, בלי לאפשר לאף אחד לקבל משהו
לאדמת סדום ועמורה, אדמה שעליה אי אפשר לגדל עוד כלום. 
לא בחינם, האגם הגדול והמלוח, ים המלח, השוכן בקרבת 
סדום, מכונה "ים המוות". ים שמקבל הכל, אבל אינו נותן 
לאחרים כלום. מימיו נאגרים ואינם נשפכים לשום מוצא. 

יו בו, ים המוות הוא! אין בו חיות. אפילו דגים לא יח –לפיכך 
כי החיים מותנים בחסד, סוד הקיום תלוי בנתינה. לעומתו ים 
כנרת מימיו מתוקים. וכל כך למה? שכל טיפותיו נמשכים 
וזורמים לאפיקי הנתינה. אל הנחלים שבערוצים ואל המעיינות 

 –שבנקיקים. אומנם, מקבל הוא את מימיו משלושת הנהרות 
 –ת מה שהוא 'מקבל' הוא גם 'נותן' דן, חצבני, והבניאס, אך א

כאשר זורמים מימיו דרך צינורות המוביל הארצי עד לבתינו. 
 משום כך מכונה הוא בשם "ים החיים".

מעתה, לאור הרעיון הנשזר עד כה, הרינו זוכים מכוחו להארת 
העמקה בביאור השאלה. הקדוש ברוך הוא הוריד את האדם 

די שיבנה את אישיותו מגבהי מרומים והניחו בעולם הזה כ
הייחודית, ישפר את תכונותיו ויתגבר על יצריו. כדי להגיע 
לשיפור עצמי בצורה מושלמת הוא זקוק לא רק להתמודד עם 

 –דחפיו האישיים, בבחינת 'סור מרע', אלא ל'עשה טוב' 
זוגו ולמשפחתו ולהוציא עניים -להעניק לסביבתו, לדאוג לבן

שותו זאת הוא מיישם את מעוניים וסובלים ממצוקתם. בע
תפקידו העיקרי בעולם להיהפך לאישיות טובה וחיובית, 

.  הסיפור הבא להעניקאלא גם  לקבלהמשתדלת לא רק 
מאז שרפי זכר את עצמו  שלפנינו יבהיר לנו דברים אלו היטב.

כשאביו קנה דג  בעלי חיים. כבר בגיל שנתיים וחצי הוא אהב
 ירות, הוריו הבינו שבנםטיפל בו במס זהב קטן, ורפי הקטן

מידי יום,  להאכיל אותו הפעוט אוהב בעלי חיים. הוא דאג
מצד לצד  שעות ארוכות ומתבונן בדג השוחה והיה יושב

 השנים החל לגדל בעלי חיים עם בקערת הזכוכית המבריקה.
אהבתו לבעלי החיים,  שונים. ככל שגדל רפי עצמו כך גדלה

 מחזירים לו אהבה.מעריכים זאת וגם  והיה נדמה שהם
עם הולכי הארבע  לפעמים היה נראה לרפי שהוא מסתדר

הוא  החברים שלצדו. אבל מכיוון שסוף סוף יותר מאשר עם
חבריו על אף שזה לא היה  'בן אדם', הוא למד גם להסתדר עם

דבר אחד בכל זאת העיב על יחסי החברות של רפי,  קל עבורו.
ששייך לו בשום אופן. לוותר על שום דבר  הוא לא היה מוכן

שייך לי!" נהג לומר,  -ששלי  לא לאחיו ולא לחבריו, "מה
הסובבים. במשך שנים  והדבר לא הוסיף לו נקודות זכות כלפי

כך, אבל הוא  ניסו הוריו ומוריו להסביר לו שאי אפשר לחיות
 אטם את אזניו מלשמוע, וכשחבריו סנטו בו על כך שהוא

 –פלט אצל חבריו האחרים אנוכי, התרחק מחברתם ומצא מ
והשפנים, "הם אף פעם לא מעירים לי..." חשב רפי  הארנבות

הימים והשנים חלפו  בהתנהגותו האנוכית. לעצמו והמשיך
'משתדל' לשמור  והילד רפי הפך לנער בוגר ואחראי, אך עדיין

זה  על מה ששייך לו, בלי להתחלק 'חלילה' עם חבריו. היה
הזואולוגיה וחקר החי, ואכן הוא  טבעי שרפי יצטרף ללימודי

לאוניברסיטה למסלול שכל כך אהב. הלימודים היו  נרשם
אבל רפי התפעל בכל פעם מחדש מהסדר  מעניינים ומפרכים,

כל בעל חי מקבל את מקומו  המופתי ששולט בטבע, שבו
בלימודים הקשים  הראוי לו ואת מזונו. הוא התקדם והשתלם

קרוב  היה כברהוא מצע הדרך, על אף שרבים מחבריו פרשו בא
היה זה ממש בסוף סמסטר  מאד לקבלת התואר הנכסף.

במשך כל תקופת  הקיץ. ד"ר ברקו שליווה אותם בהרצאותיו
שבשבוע  הלימודים הודיע לכיתת הסטודנטים לזואולוגיה

 הבא תהיה הרצאת חוץ מיוחדת שההשתתפות בה אינה
פי החליט שלא חובה. רוב התלמידים לא תכננו להגיע, אבל ר

ההזדמנות. הד"ר המבוגר היה אדם מעניין וחכם,  לוותר על
שבוע חלף  יכול לצמוח לו מסיור שכזה. ורפי חשב שרק טוב

 ויום ההרצאה הגיע. רפי ועוד מספר סטודנטים הגיעו אל
מקום המפגש שנקבע. זו הייתה חורשת יער ענקית בקצה 

 יום למדנוהנכבד כבר המתין להם שם: "עד ה העיר, והד"ר
 
 

אורח חיים ועל הסביבה שהם חיים  רבות על בעלי החיים, על
היום ננסה ללמוד גם  בה", פתח ד"ר ברקו את דבריו, "אבל

"זה בהחלט  מספר דברים שבעלי החיים מלמדים אותנו".
 נשמע מעניין", חשב רפי לעצמו, ונכנס אל החורשה יחד עם

נדמה שהוא  חברי הקבוצה, כשד"ר ברקו צועד בראשם. היה
אבן בחורשת הענק, והם צעדו אחריו פנימה בביטחון.  מכיר כל

והורה להם להתיישב על מספר סלעים שהיו  ד"ר ברקו עצר
התיישבו והמתינו למוצא פיו. ד"ר  פזורים שם. הסטודנטים

עטוף היטב, הסיר את  ברקו הוציא מתיקו גוש גדול של גבינה
"עכשיו נצטרך  העצים.העטיפה וזרק את גוש הגבינה ליד אחד 

בדממה.  להיות בשקט!" הורה לקבוצת הסטודנטים שהמתינה
 חלפו מספר דקות ורחש נשמע בין השיחים. היה זה עכבר גדול

שהריח את ריח הגבינה והחל לנגוס בה ברעבתנות. לאחר 
את סעודתו הוא נעלם בין השיחים, חלפו מספר  שסיים העכבר

מוני עכברים שכאילו חיכו מתוך השיחים ה דקות ולפתע הגיחו
לנגוס במרץ בגוש הגבינה שלאט  שמישהו יזעיק אותם, והחלו

זה?" שאל הד"ר את  לאט הפך לקטן יותר ויותר. "ראיתם את
ממש הבינו  חברי הקבוצה שהנהנו בראשם בפליאה, אבל לא
הם המשיכו  מה הוא רוצה מהם, אבל המשיכו אחריו בסיור.

 מתחת למספר עצי ענק ללכת במעבה החורשה והתיישבו
שהצלו על חלקת אדמה קטנה. "ששש..." היסה ד"ר מרקו את 

הסטודנטים הרעשנית, והם אכן נשמעו לו וניסו לשמור  חבורת
המתינו שעה ארוכה למרות שלא ידעו למה הם  על דממה. הם

הבחינו בענן לבן מעליהם. זו הייתה להקת  ממתינים, כשלפתע
קלה בחורשה השקטה. אחת למנוחה  חסידות ענקית שעצרה

שהם לא הצליחו לזהות מהו,  החסידות אחזה בפיה גוש ענק
שמסביבה עטו על  והורידה אותו אל האדמה. החסידות הרבות 

כאן  האוכל ונגסו בו בכל המרץ. "ראיתם את זה?" שאל גם
הדוקטור. אבל חלק מהסטודנטים כבר תהו בקול: "מה הוא 

עוד מספר מטרים מאתנו?" הם המשיכו בדרכם  רוצה
"אתם בוודאי תמהים לשם מה  עגולה. והתיישבו בחצי גורן

שהיום למדנו על החיים  סחבתי אתכם עד לכאן, אבל תדעו לכם
לרפי שהוא מביט  לא רק על בעלי החיים". והיה נדמה -עצמם 

לחבריו  דווקא לעברו: "ראינו בהתחלה את העכבר שדאג
 ה את חברותיה. אבללארוחה מזינה, וגם את החסידה המאכיל

נראה שיש כאן חוסר צדק משווע. בניגוד לחסידה המקבלת 
דמות של יצור לבן וטהור, ששמה מעיד על החסד שהיא  בצדק

הוא היצור השנוא ביותר על עקרות הבית,  עושה, העכבר
הזדמנות. מדוע זה כך?"  ומנסים להשמיד אותו בכל

 לתשובה. רקו והמתינומהסטודנטים הביטו בסקרנות בד"ר 
רקו בפנים מחויכות, "העכבר ב"התשובה היא" אמר ד"ר 

לאכול מסעודה שאינה שייכת לו, וזה רק  מזמין את חבריו
את רעבונו ולכן אינו ראוי  אחרי שסיים בשקט להשביע

כנרדף לדיראון  להיקרא בעל חסד, והוא קנה בצדק את מקומו
ה. שּלמלחמה אבל החסידה נותנת לחברותיה ליהנות  עולם.

 חסדה של החסידה". רפי שמע את הדברים -זהו חסד אמיתי 
והרגיש שהם מחלחלים לתוך לבו פנימה, הוא שמח שלאחר 

כך הרבה על בעלי החיים האהובים עליו, הוא למד  שלמד כל
 החשוב ביותר... מהם את השיעור

העולה מהדברים לעיל מלמד את שאמר דוד המלך בספרו 
מלאה הארץ". פסוק זה עשוי "תהילים" (לג, ה) "חסד ה' 

להתפרש בשני מובנים. האחד, שחסדיו הגדולים של הקדוש 
ברוך הוא מקיפים תבל ומלואה וחובקים זרועות עולם. אם 
יפקח אדם עיניו יוכל לראות על כל צעד ושעל את חסדי הבורא 
המלווים אותו תדיר. אולם הפסוק מתפרש גם במובן, שכל 

ונות החסד והעזרה ההדדית שבין עולמנו בנוי ומושתת על עקר
על ידי שאדם עושה חסד עם הזולת בונה הוא בכך , אדם לרעהו

 את עולמו שלו.
אותה  על, הבה ונראה מהסיפור שלפנינו המוביל אותנו לתובנה

מידה מופלאה של נתינה למען הזולת ללא  חשבון של רווחיות 
  ..וכבוד.

די שאין שני לו מאז ילדותי מלווה אותי התואר הסוחף והייחוו
"ירוחם אוהב ציפורים". היום, כשאני כבר נשוי ואב   -בעולם 

לילדים ומתגורר רחוק משכונת ילדותי, הכינוי שלי יחסית די 
שכוח, ורק פה ושם באירועים משמחים, כשפוגש אותי חבר ילדות 

"מה  -ומתחבק אתי, הוא שואל מרוגש במשובת נעורים מחויכת 
עד  ניםסקר םאין לי ספק שאת ורים?".שלומך ירוחם אוהב ציפ

, לדעת איך כיצד ומדוע, נולד הכינוי המוזר הזה, כםלמעלה מאוזני
שיש לי הרבה סימפטיה אליו וכל מי ששומע אותו מיד מתאהב בו 
והוא מתגלגל לו על הלשון, משל היה סוכריית שוקולד דשנה עם 

 אורז קריספים שמתפצפצים בלשון".-פיצפוצי
 
 



. כילד כבן שבע נסעתי עם הורי ושני אחי הגדולים "אז ככה...
לטיול בצפון. אינני זוכר את המקום במדויק, אבל בעודנו צועדים 

בין הרים וואדיות ונחלים קטנים, רגלית בשבילי עפר וכורכר ש
נעלמתי להם. כן, צעדנו ברווחים די גדולים במרחבים ירוקים 

הילד איננו ואנה הם באים?  -צפופי שיחים. הורי נתקפו חרדה 
הם צועקים, הם מתפזרים ומנסים לאתר את הילדון, אבל ירוחם 
לא עונה. אמא מספרת לי שהם כבר חשבו על הנורא מכל. אולי 

צוק, אולי סטה לדרך צדדית ונחש הכישו. אמא התיישבה נפל מ
על סלע ובכתה נסערת. אבא רץ להזעיק עזרה. השמש החלה 
שוקעת, ובאופק המערבי החלה להצטייר אדמימות פסטורלית 

 אך אין דובים, ואין ירוחם. של בין ערביים.
אבא מספר לי שמסוק  של חיל האוויר הוזעק, ושני צוותים 

אמא צדקה.  רקים הגיעו על ג'יפים לאתר הארוע.מיוחדים של סו
סטיתי מן השביל המרכזי, דוהר בעקבותיו של גוזל צהבהב 

, ילד עירוני לא נתקל הרבה בחיות יםיודע  םשדידה במדרון. את
ועופות, בטח לא בגוזלים. לאמיתו של דבר היה זה גוזל די בריא 

ו ממש וזריז, שכנראה חיפש את הקן של אמא שלו. תפסתי אות
בעומק הואדי. מסביבי השתרגו שיחי ענק, והדרך נעלמה מעיני. 

עלטה לקראת לילה די מפחיד ומסויט. -צללי ערב יצרו טרום
ליטפתי את הגוזל וניחמתי אותו. "אל תדאג, מתוק שלי, אל 
תדאג, ירוחם לא יעזוב אותך לבד". "צלילי פכפוך מים נקלטו 

סתי כף ידי למים, וקרבתי באוזני. עמדתי על שפת נחל זעיר. הכנ
את מקורו של הגוזל, שישתה, שיתאושש. הוא אכן לגם, צמא 
ומבוהל, ועיניו שידרו מצוקה. אבל אני, נאמן לעצמי, המשכתי 
לנחם אותו, מניח אותו על חזי ומלטפו. כשהוואדי השחיר לגמרי 
הבנתי שאני בבעיה. התישבתי על אבן קטנה, מיררתי בבכי 

ת פלומתו של הגוזל. כמה שעות אחר כך, ודמעותי הרטיבו א
"הנה ירוחם  -כשהגיעו המחלצים, הם האירו עלי בפנסיהם וצעקו 

"אחזתי את הגוזל בעדינות, דומע  המתוק ... בוא עלה איתנו". 
ומסויט, והתקרבתי לעברם. "תניח כאן את הגוזל", ביקש אחד 

 מהם, "תשאיר אותו שיגדל בחיק הטבע". 
"אני רוצה אותו אצלי בביתי, אני מאד אוהב "לא ולא", השבתי 

"יופי, יופי" הם  אותו. הוא עזר לי לעבור את שעות הפחד".
גיחכו, "ירוחם שלנו אוהב ציפורים, אבל מה לעשות ירוחמי, 
שמקומו של הגוזל בטבע עם הנוף והעצים ועם בני משפחתו 
המעופפים, ואתה חוזר לעיר, לאבא ואמא".חצי שעה אחר כך, 

ק עם הורי ואחי, סיפרתי להם דומע: "הם הכריחו אותי מחוב
"נו,  להשאיר את הגוזל שם בואדי, ואני כל כך אוהב ציפורים".

יופי", צחק אבא, "ירוחם אוהב ציפורים, אבל הלב שלנו כמעט 
נסדק לשניים עקב המרדף שלך אחרי גוזל אומלל. מי חשוב יותר, 

מעיני מעולם. הצער התמונה הזו לא משה  אנחנו או הציפורים?"
ושברון הלב של ילד קטן שהותיר "חבר" מאחור צרבה את 
אישיותי. סחבתי ואני עדיין סוחב עד היום, מעין צלקת מודאגת, 
מה עלה בגורלו של הגוזל ההוא אי שם בוואדי. הוא חי? הוא 
מת? האם הוא שב לחיק הוריו או שמא נטרף על ידי חתולי הבר. 

הזה נושא בחובו מסר לא פשוט, הרי כשגדלתי הבנתי שהמקרה 
לא בכדי גילגלה ההשגחה העליונה את העוף הזעיר ואותי, 

כן,  לתחתיתו של ואדי בראשיתו של לילה חשוך ומאיים.
כשבגרתי הבנתי שיש בעולם לא מעט גוזלים שנפלו מן הקן. 
לפעמים נשברה להם רגל, לעיתים התקמטה הכנף. לא פעם גם 

הלב התנפץ  לרסיסים, והגוזל  -קשה יותר ליבם נסדק, או במקרה 
האומלל הזה שגורר את עצמו בדרך לא דרך בין חיות טורפות 

ידי צמיגי ענק של משאיות -לנחשים מסוכנים, עלול להידרס על
בתאוצתן, ואיננו יודע לאן מועדות פניו ומה ילד יום. גוזל כזה, 

אל   כל גוזל שכזה מחכה לאיזה ירוחם קטן וחביב שיאמץ אותו
ליבו, ישקה אותו מים, יחבק אותו, יניח ראשו עליו, וינחם אותו 
במילים מלטפות, חמות ומעודדות, מילים עטויות כתרים וזרים 

כשבגרתי,  "אל תדאג, ירוחם לא ישאיר אותך לבד".  -של תקווה 
וזה קרה בשיעור ב' או ג' בישיבה קטנה, התחלתי להבחין 

לדרכי הישיבה. שלא מצאו את ב"גוזלים" אומללים שלא הסתגלו 
מקומם בעולם ונפלו מן העץ. אודה על האמת, לא הייתי מספיק 
מוכשר לקרב את הקרובים. עם הציפורים עוד איכשהו הסתדרתי, 

העשרה השנונים, התקיפים, שבועטים ומחציפים, -אבל את בני
"ירוחם, ירוחם", הייתי  לא היו לי כישרונות לחבק ולהחזיר לקן.

 מר לעצמי, "העולם אומר שאתה אוהב ציפורים, אבל עםחוזר ואו
 
 

כל הכבוד לציפורים, בני אדם, אחים שלך יותר חשובים. תציל 
אותם, קרב אותם. נכשלתי פעם אחר פעם, ותחושת ההחמצה 
והחידלון של הילד הקטן בוואדי חזרה אלי וחדרה ללב ולריאות 

ון לקרב בני ולא נתנה לי מנוח. "אתה אפס ירוחם, אין לך כישר
"היו לילות לא מעטים שבכיתי על צביקי ועל  אדם, בשר מבשרך".

מיכאל ועל רוני, עד שהרמתי ידיים ולא דיברתי יותר. אחכה 
 -שאגיע לפרק "האיש מקדש" ואחר כך אולי אצא למסע ההצלה 

אכן כן, לפני שבע שנים  גמלה החלטה כבדת משקל בליבי.
בישרתי לרעייתי: "את יודעת נישאתי. אחרי 'שנה יהא  לביתו' 

שאני אוהב ציפורים, אבל אנשים עוד יותר. הרשי לי פעם או 
פעמים בשבוע להקדיש  זמן לגוזליו של מלך שנפלו מן הקן, והם 
עמוק עמוק בביצה". היא הסכימה. יצרתי קשר עם אברך חשוב 
שנתן שיעורים באחד מבתי הסוהר הגדולים, והוא סידר לי אישור 

א, כניסה חופשית לכלא ומפגש רוחני עם אסירים, ממפקד הכל
צעירים ומבוגרים כאחד. הפעילות שלי נעשיית באופן פרטי ואישי 
לגמרי, לא במסגרת אירגון או עמותה, ואינני מתוגמל על כך. זה 
מין סוג של אושר ייחודי שממלא את החלל שנוצר אצלי בואדי. 

וגמרא, ומביא אני משוחח עמם מלב אל לב, מלמד אותם הלכות 
זה נמשך  להם בועה של אויר בריאה ונקייה, אל בין החומות. 

שנים. לאחרונה אשתי החלה לרמוז לי שארד מהסיפור. "ירוחם 
מספיק, הנסיעות לרמלה, הטרמפים, הכסף, העומס הנפשי, לדעתי 
עשית מספיק למען האומללים בכלא. חפש לך נתיב התנדבותי 

ך וכשרונך. יש בירושלים המון אחר. לא חסר למי לתרום מזמנ
המילים  ציפורים שהיו שמחות לקבל אותך ולהתבשם ממך...".

הללו ניקרו בראשי, וכבר חשבתי לעצמי להיפטר מן התפקיד שאין 
היה זה  בו לא הילה, לא כבוד, ובקושי מינימום של הכרת הטוב. 

ביום שישי בבוקר לפני שבוע, לאחר שבועיים שלא ביקרתי בכלא. 
תה בו, אך בת קול יקיץ ארוך. פתחתי את הארנק ופרוטה לא הי יום

"צא  -בקרבי לחשה לי בעודי מניף ידי למול המכוניות החולפות 
לדרך ירוחם, סע עד רמלה". קיבלתי אישור לא מאושר מהגברת, 
וניצבתי על כביש רמות, מייחל לטרמפ. הרמתי עיני לשמים 

מים, אינני יודע אם יש ודיברתי עם הריבונו של עולם: "אבא שבש
רוח מפעילותי למען הציפורים השבויות שלך שבין -לך נחת

החומות ברמלה. אשתי כבר לא כל כך מרוצה. יתכן שגם אתה לא 
מרוצה. האם הגיעה העת לסיים את פרויקט ההתנדבות? בבקשה 

מכונית מפוארת מאד  תן לי תשובה, אבא'לה, תן לי תשובה."
י צעיר עם עגיל באוזנו שאל: "כן אדוני, עצרה לידי, ובחור חילונ

"אני נוסע לרמלה"  לאן פניך מועדות, אשמח לקחת אותך".
אביב, אעצור לך במחלף המתאים, -"אני נוסע לתל השבתי.

"בסדר, תודה". התיישבתי. המזגן פעל  ותמשיך משם הלאה".
חרישית, הצעירצ'יק לחץ על הדוושה והנופים של שער הגיא 

"יש לכבוד  ו כאומרים "צאתכם ושובכם לשלום".ליטפו את פנינ
"תראה", ניסיתי להסביר לו, "אצלנו בעם  הרב משפחה ברמלה?".

ישראל, כולנו משפחה אחת גדולה, אתה בטח שמעת על כך, 
שהביטוי "כנסת ישראל" אינני שייך לאותה חברה צעקנית המונה 

ל קרייריסטים, הם פשוט גזלו את הסוד כמעט הכי נעלה ש 120
"תסביר לי מה  העם היהודי, ועשו ממנו חוכא ואיטלולא".

"ובכן 'כנסת ישראל' הוא ביטוי המגדיר  כוונתך?" הסתקרן הנהג. 
ומסביר, שעם ישראל הוא בעצם נשמה אחת גדולה, אלא שהיא 
התחלקה ברצון השם לרסיסים קטנים ורסיסי נשמות הטמונים בכל 

ים, כולנו מכונסים אחד מאיתנו. אך בשורש שבעולמות העליונ
באותו עולם מזהיר כגוף אחד, בלב אחד, כאיש אחד. זו "כנסת 
ישראל", המקום בו מכונסות הנשמות כך שבעצם אנחנו משפחה 
יהודית אחת גדולה, אלה שברמלה, לוד, עפולה מטולה ניו יורק 

הנהג צחק. "יש לי דוד ברמלה... ה' ירחם  פאריז וכל מקום".
"איפה ברמלה? בכלא. אני לא מכיר אף  "."איפה ברמלה? עליו".

רמלאי חוץ מדוד שלי, שנמצא שם בעל כורחו... עשה שטויות 
"בכלא רמלה? אני לא מאמין, אני נוסע עכשיו  ומשלם עליהן...".

לרמלה, לכלא, מדי שבוע אני מקפיד לבקר שם אסירים, ללמוד 
"הנהג הצעיר הפנה אלי  איתם תורה לעשות להם חברה טובה.

ט מופתע הנמיך את צלילי הכלייזמר, והסתקרן "אתה אמור מב
וני. יצחק זה שמו המקורי, ארמלהכיר את דוד שלי... שמו זיקו  

הוא יושב "שבעה" בכלא, על פטירת אביו, שזה סבא שלי מנוחתו 
עדן.. סבא נפטר לפני שלושה ימים, כולנו אהבנו אותו, היה איש 

 "זיקו? מכיר ועוד איך ".פשוט, עובד כפיים, אבל תמים להפליא
 
 



מכיר. זיקו, הוא אחד התלמידים המתמידים שלי בכלא בלי עין  
שעות הוא מאזין לדברי תורה, -רעה, הוא לא עוזב אותי, שלוש

 שואל שאלות, וברוך השם מתקדם מאד בשמירת מצוות... 
"סבא שלי נפטר" זיקו מספר לי.. ואני נזכר, בסבא שלי המאושפז 

כרם... כמה תפילות -כה בבית החולים הדסה עיןכבר תקופה ארו
 אנו בניו ונכדיו ואפילו ניניו הקטנים מעתירים לרפואתו..

חיוך של שביעות רצון נמתח על פניו של הצעיר. "שמי שלום 
 "שמי ירוחם". מוני, נעים מאד".אר

"תקשיב לי ירוחם, אני נוסע איתך ספיישל לרמלה, ואתה תדאג 
 י זיקו, לא סתם נפגשנו כאן בדרך".שאכנס לבקר את דוד של

"קשה לי להאמין שהנהלת הכלא תאפשר לך להיכנס יש זמני 
"לא נורא, גם אם  ביקור מסודרים, וצריך אישורי כניסה... צר לי". 

לא, אני מסיע אותך עד לשם, תכנס, תלֵמד אותם תורה, אני 
ממתין לך ומחזיר אותך לירושלים. תמסור דרישת שלום חמה 

 זיקו, וכמובן שתקיים את מצוות ניחום אבלים...".חמה ל
מוני דוהרת לה על פני נתיבי הענק, אר"המכונית של שלום 

חולפת גולשת ברחש על פני המחלפים, ותוך זמן לא רב עוצרת 
מול הכניסה. "אני ממתין כבוד הרב ירוחם, קח את כל הזמן 

 זמן".שבעולם, היום ארוך, השבת נכנסת רק בשבע וחצי, יש לנו 
אני די נסער מן הטרמפ המיוחד והמושגח הזה, השער , ובכן

נפתח ופני מועדות אל בית המדרש. הודעה על בואי נמסרת 
-לאסירים, ותוך פחות מרבע שעה ישובים מולי חבושי כיפות כ

אנשים שלא שפר עליהם מזלם, וכניעתם ליצר הרע הביאתם  30
"אביו נפטר,  עדר.מוני משום מה נאראל הדיוטא התחתונה. זיקו 

 הוא יושב שבעה בתאו, הוא שבור לגמרי" חבריו מסבירים לי.
"אני מביט בהם מלטף אותם במבטיי. לבי קשור אליהם בעבותות 
של רחמים וחיבה. באוזני מהדהדות מילותיה של רעייתי שתחיה 
"ירוחם מספיק... לדעתי עשית מספיק למען האומללים בכלא... 

אחר.." זהו, גומלת בלבי החלטה  חפש לך נתיב התנדבותי
"אחרי שעה של שיעור בפרשת שבוע, אני פותח את  לפרוש.

הספר "פלא יועץ" של רבי אליעזר פאפו זצ"ל, כדי להעניק להם 
עוד פרק מוסרי שהם כה זקוקים לו, ועיני צונחות על המושג 
"אהבת רעים" שם הרב מסביר ואני מצטט "...וכן צריך לקיים 

לדבר דברים  –עשה טוב" בדיבור ובמעשה, בדיבור במצווה זו "ו
טובים ונכונים, ולשמח אנשים, כגון בשורות טובות, עצות 
טובות, ולהרים מכשול מדרך חברו, להודיע לו אם יודע שיגיע לו 

עשות חסד  –שום נזק, ולנחמו בעת צרתו וכהנה רבות. ובמעשה 
חזקו בגוף ובממון, מאשר חפץ שיעשו לו ושירחמו עליו ושי

 –עצמם כדי לרחם עליו, ככה יעשה כדי... לקיים מצוות "ואהבת 
כמוך"... וכרחם אם על בנים ואח לצרה יולד, כן איש את  –לרעך 

י, ותכננתי את י"שתקתי, שאפתי אויר לריאות רעהו יעזורו...".
 נאום הפרידה שלי מהם, כי שלום הבית שלי חשוב לא פחות. 

אני פוקד את הכלא. עשיתי כמיטב "אחיי, אהוביי, כשבע שנים ש
יכולתי להעניק לכם מן המעט שבנשמתי... אינני מחמיא לעצמי, 
אך האמינו לי שבאתי לכאן ללא תמורה, רק מתוך רצון טוב 

 ללמד אתכם, לקרב אתכם לאבינו שבשמים... וברוך ה'

התקדמתם, אבל אני מרגיש שלאשתי ומשפחתי כבר לא קל, 
במשך שנים... אז תבינו  –ושאר הימים  להקדיש את כל ימי השישי

אותי... אני מאד מקווה שתשתחררו בקרוב ותזכו לכל הטוב והיפה 
סגרתי את  שהתורה יכולה להעניק ליהודי, אבל מחוץ לחומות..".

הספר וקמתי לצאת. שלושים גברים נעצו בי מבט נעלב, והגברתן 
"ירוחם שבהם נלו המכונה "המאיים" תפש בשתי ידי בחום ואמר: 

אתה לא עוזב אותנו!!! ירוחם גם ככה אנחנו שברי כלים.. אנחנו 
הנשמות הפצועות של הדור הזה... חינכו אותנו עקום, מכרו את 
נשמתינו לשטן, המשפחות שלנו הרוסות, הילדים שלנו כמו 
יתומים... מה אנחנו? אפילו לא גוזלים שיודעים לעוף... צמאים, 

אדם כמוך... מה -ים חיבוק מבןרעבים, מחפשים משענת, מחפש
יש לנו בחיים חוץ מבן אדם כמוך?!  אל תלך ירוחם, תגיד לאשתך 
בשם כולנו שלא עוזבים ככה, גם ציפורים פצועות בשדה צריך 
לרפא אותן, אתה הרי לימדת אותנו על מצוות צער בעלי חיים... אז 

יתך, שמי שמטפל בגוזלים של יתגיד לה ירוחם... תגיד לה לרע
הוא  ורא עולם, בורא עולם מטפל ומטפח את הגוזלים שלו".ב

מדבר, ואני מרגיש את נפשי נקרעת לגזרים. אני עוצם את עיני 
ופוקחן, והם, הגוזלים האומללים הללו, שעדיין לא הפכו 
לציפורים, מחבקים אותי  חזק חזק, לא מאפשרים לי ללכת "אנא, 

וים אותי לתא של הם מלו ירוחם, תחזור אל תשאיר אותנו לבד".
 מוני לניחום אבלים, "תנוחם מן השמים" אני אומר לו.ארזיקו 

"תגיד לו זיקו, שלא יעזוב אותנו.. ירוחם רוצה להפסיק לבקר 
זיקו נשען על הקיר האפור ואמר בלחישה "ירוחם לא  אותנו".

-עוזב, ירוחם הוא צדיק, אבא שלי שנפטר לפני שלושה ימים בבית
רם, במחלקה פנימית, סיפר יום לפני פטירתו החולים הדסה עין כ

שהגיע אליו רב חרדי צעיר שבא לבקר את סבא שלו, באותה 
מחלקה. הרב האיר פנים ושאל את אבא שלי "כבודו הניח תפילין". 
אבא נענע ראשו בשלילה. הבחורצי'ק הניח לו תפילין ואמר עמו 
י, "קריאת שמע" מילה במילה. אחותי שהיתה לצד אבא סיפרה ל

שאבא ביקש מהבחור שיבוא אליו כל יום ויניח לו תפילין. ומה 
הוא ענה לו הבחור היקר "אל תדאג סבאל'ה, אל תדאג, ירוחם לא 

חשבתי שאני  ישאיר אותך לבד לעולם". עד כאן דברי זיקו.
מתעלף, הריאות שלי כמו עמדו להתפוצץ מהתרגשות, איזו 

למחלקה פנימית,  השגחה מופלאה. סבא שלי הועבר אחרי ניתוח
מוני, כשבקרתי את סבא שלי ניצלתי ארשם שהה החולה הישיש 

מוני הישיש, כשהגעתי שם אראת ההזדמנות להניח תפילין ל
נפרדתי  נודע לי שהוא הלך לעולמו. –כפי בקשתו  –למחרת 

מוני ארמהאסירים בלחיצות ידיים חמות ויצאתי מהשער. שלום 
ההשגחה העליונה, ואמר  פה את פלאי-הנהג הצעיר שמע פעור

"החוט המרובע לא במהרה ינתק. אתה הרב ירוחם, הסבא שלנו, 
וני התגלגלה ארמ מכוניתו המפוארת של שלום הדוד שלי, ואני".

כשנכנסתי הביתה   במשק גלגליה לעבר ירושלים עיר הקודש.
חתמתי את הסיפור לאוזני רעייתי "נו אז ירוחם אוהב ציפורים, מה 

על השולחן  –מאפה ידיה  –א הניחה את החלות הי תגובתך?".
וכיסתה אותן במפה קטנה ומוזהבת "תמשיך ירוחם שלי לבקר את 

 ..!ברמלה, ללא ספק, שם זה השובך שלך".שלך הציפורים 
 

 אחים יקרים!
יתהלל הגיבור כך דרש רבי אליהו לאפיאן זצ"ל (לב אליהו א, עמ' רסט) את הכתוב "כה אמר ה', אל יתהלל חכם בחכמתו ואל 

בגבורתו, ואל יתהלל עשיר בעושרו כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי כי אני ה' עושה חסד משפט וצדקה בארץ, כי 
כב). האדם לא נברא בעולם בשביל עצמו, כי אם בשביל להשפיע מסגולותיו וכישרונותיו -באלה חפצתי נאום ה'" (ירמיה ט, כב

אתה החכם אין בך שום יתרון ותהילה אם  –ולת. וזהו שאמר הכתוב "אל יתהלל חכם בחכמתו" הרוחניים והגשמיים על הז
חכמתך תישאר עמך ותשתמש בה רק לצורך עצמך. "ואל יתהלל הגיבור בגבורתו" אתה הגיבור אין בך שום יתרון ותהילה אם 

ים נופל, להציל נרדף מפני רודפו ועשוק מידי תשתמש בגבורתך רק עבורך ועבור בני ביתך ולא תשתמש בכוחך לסמוך כושל ולהק
עושקו. "אל יתהלל עשיר בעושרו" אתה העשיר אין לך שום יתרון אם "תאכל ושבעת ובתים טובים תבנה וישבת ובקרך וצאנך 

המתהלל יג), ואילו לעני ואביון תאמץ את לבבך ותקפץ את ידך. "כי אם בזאת יתהלל -ירביון וכסף וזהב ירבה לך" (דברים ח, יב
"כי אני ה' עושה חסד משפט וצדקה בארץ", מה אני משפיע על כל  –אם תשכיל ותדע לעשות כמוני, וכיצד?  –השכל ויודע אותי" 

העולם ועושה חסד משפט וצדקה, אף אתה תשתמש בחכמתך, גבורתך ועושרך להשפיע לזולת ולהיטיב להם בסגולות אלו שחננתי 
זהו חפצי וזהו רצוני שכל אחד לא יכבוש  –ויש על מה להללך "כי באלה חפצתי נאום ה'"  אותך, רק אז יש בך יתרון ותהילה

סגולותיו שנתתי לו לעצמו בלבד, אלא יפיץ אותם בעולם וישפיע כמוני חסד משפט וצדקה בארץ כי כל תכלית הבריאה זה "עולם 
 חסד יבנה". 

 התורהבברכת 
 הרב יואל ארזי

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 , טוהר חיה בת איילה, ויקטור בן חנה, עליזה בת מיסה  לרפואת:
 אסתרינה בת זולה, לאה בת רחל,רפאל בן אסתר, 

 בת סימי, דרור בן מזל. אסתר בת וסינה. שרה חיה חנה בת רבקה, 

 סעדיה בן אברהם, ג'ינה בת בובה.  :לע"נ כל נשמות ישראל ובכללם
 שושנה שמעה בת סעדה, יהודה בן אסתר, אפרים בן זו'רה, 

 ג'נט בת לונה, תמר בת סעדה, עדי בן חנה, רפאל (רפי) בן שלבייה,
 ,קלמנט עמוס בן אסתרינה, ניסים בן ליזה אה,חיים בן מיסה, רפאל בן ל

 052-3939551אברהם מלכה  -עלון זה יוצא לכבוד אבינו שבשמיים לזיכוי הרבים ולקרוב הגאולה ברחמים במהרה בימינו אמן.  לתרומות 



             
    

בראשית  •  105ר עלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  (א, א) בראשית בראא
  בשביל התורה שנקראת 'ראשית דרכו' (רש"י)

הבריאה כולה נבראה בשביל התורה שנקראת ראשית. זו המטרה 
  שלשמה ברא הקב"ה את העולם.

ן רוטשילד לפני סוכות ומציע לו ונצייר לעצמינו: אברך בא לפני הבר
קה: אתה תשקיע כסף ברכישת מאה אלף לולבים, אני אמכור עס

  אותם, ובסוף יצא לנו רוח של אלפים דולר, אשר יתחלק בינינו שוה בשוה.
הרי ברור שהברון רוטשילד ידחהו מלפניו, כי הוא לא מתעסק עם 

  סכומים כאלו.
רד דולר באיזה פרויקט הברון רוטשילד, למשל, ישקיע עשרה מליא

בניה יוקרתי. תוך זמן מסוים ישיב לעצמו את ההשקעה, ולפי הצפי, 
 –הרוח הנקי שלו עתיד לעמוד על עשרה אחוז מסכום ההשקעה 

  מליארד דולר!
  בהשקעות כאלו מתעסק איש עסקים עשיר בסדר גודל של הברון רוטשילד.

דולרים.  הקב"ה 'השקיע' לא עשרה מליארד ואף לא מאה מליארדי
הוא השקיע את כל העולם כולו, ברא עולם שלם, היבשות וכל אשר 
עליהן, הימים וכל אשר בהם, השמש, הירח וכל מערכת הכוכבים 

  והמזלות. כל ה'השקעה' הזאת, לשם מה?
וח שלי זו התורה, "בשביל התורה שנקראת ואומר הקב"ה: הר

של אותה  ראשית"! ואם כך, שומה עלינו להבין ולהתבונן מה ערכה
  תורה, שלמענה השקיע הבורא את כל הבריאה כולה!

  משל נפלא בענין זה שמעתי מהרב ראובן קרלנשטין זצוק"ל.
ברוסיה התגורר יהודי עשיר גדול, והוא היה בקשרי מסחר קבועים 

  עם גוי אחד, גם הוא עשיר מופלג.
יום אחד שואל הגוי את מזכירו: מתי חל אותו 'יום כפור' של 

? שמעתי שזה דבר מענין מאוד ואני חייב לבוא פעם לראות היהודים
זאת בעיני. תברר לי מהו התאריך המדויק של יום כפור וכמו כן היכן 

  היהודי. בית הכנסת בו מתפלל ידידי העשיר
המזכיר עשה כאשר נצטוה, ובהגיע יום הכיפורים הגיע לבית הכנסת 

את העליות יחד עם המזכיר הנאמן. היה זה בדיוק בעת שמכרו 
לתורה. הוא רק מתישב על מקומו והנה הוא שומע את הגבאי מכריז: 

  'חמשת אלפים רובל!'
היה זה הסכום ההתחלתי, שעלה ועלה, עד שידידו העשיר היהודי 
הכריז: 'עשרים אלף רובל'. כששמע זאת הגוי, לחש למזכירו: 

  "תאמר בשמי חמשים אלף רובל".
תת חמשים אלף רובל?' תמה 'האם ידוע לך על מה הנך מתחיב ל

  המזכיר, והעשיר ענה: 'שכך יהיה לי טוב, אין לי מושג'!
, כיצד הנך מציע סכום כה גבוה עבור דבר שאינך יודע אם כך   -

  אפילו מהו?!"
חייך העשיר ואמר: "אני עצמי אמנם אינני יודע על מה מדובר, אך 

הסכים  את ידידי היהודי אני מכיר כאיש עסקים ממולח, ואם הוא
להשקיע עשרים אלף רובל, הסחורה המוצעת שוה בודאי גם 

וכך, אומר ר' ראובן, לי עצמי אמנם אין מושג   חמישים אלף רובל"...
מה ערכה של תורה ומה ערכן של המצוות, אך אני משער שהרמב"ם 
כן ידע, שרשב"י כן ידע, ואם הם השקיעו כל כך הרבה בלימוד 

  סימן שההשקעה שוה! –התורה 
לפי יסוד זה באר את דברי הנביא ישעיהו (נה, א): "הוי כל צמא לו 
למים". ולכאורה, האם צריך את הנביא בכדי לדעת שכשצמאים יש 
  לשתות מים?!... ודאי שלא. אלא, אומרים חז"ל, אין מים אלא תורה.

כלומר, אדם צמא לרוחניות. יש באפשרותו להרוות את צמאונו 
ות, גמילות חסד, ושאר מצוות שערכן אכן באפנים שונים: לקיים מצו

  רב ביותר. 

עבורו. מכל המצוות, המצוה אולם לנביא ישנה הצעה אחרת 
היא למוד תורה! "הוי כל צמא לכו למים", לך והרוה את   החשובה

  (ומתוק האור)     צמאונך מבארה של תורה.
  (א, ט) ו המים אל מקום אחד ותראה היבשהיקו

מעשה שהיה ונתקשה הגר"א בביאור מאמר חז"ל בפ' בשלח, שתנאי 
התנה הקב"ה במעשה בראשית, שיהא הים נבקע לישראל כאשר 
יצאו ממצרים, דצריך עיון היכן מרומז תנאי זה עם מעשה בראשית, 

י חיים מוולאז'ין אל הגר"א יחד עם בנו ובאותה שעה נכנס רב
מוהר"י  בקטנותו, ואמר מוהר"י שהוא מרומז בפסוק זה, דכתיב 

אחד ותראה היבשה". וקשה דמאחר שנקוו מקום "יקוו המים אל 
המים אל מקום אחד, בודאי שבצד השני תראה היבשה, אכן נרמז 
בזה דאף בתוך הקוואת המים תראה היבשה בזמן קריעת ים סוף, 

  .ך הקוואת המים נראתה היבשה, קם הגר"א ונשקו על ראשושבתו
  (ב, כ)ויקרא האדם שמות 

: אותם שאלהוא ושוחח עם הילדים,  הרב כהנמןפעם, בשעה שישב 
  "האם אתם אומרים בסוף שמונה עשרה את הפסוק שלכם?"

  הקשה הרב. –'למה?'       מקהלת הילדים השיבה "כן" בקול רם. 
הפעם שתקו הקטנים, ורק הבוגרים שביניהם ידעו להשיב על כך 

ברי השל"ה הקדוש אודות יום המיתה, שבעת שיעמוד בצטטם את ד
האדם לדין על כל מעשיו, תכנס ללבו אימה נוראה, ומרוב פחד הוא 

  עתיד לשכוח את שמו, ואותו פסוק יזכיר לו.
ששמו יענקל'ה שומע את שמו  אולם הרב המשיך: "אינני מבין. ילד

עשרות פעמים בכל יום, ובכל זאת ביום המיתה הוא עתיד לשכוח 
זאת, איך יתכן, אם כך, שהוא יזכור את השם על פי פסוק שנאמר רק 

  שלש פעמים ביום, הרומז לשמו רק בתחילת תבותיו ובסופם?
דממה השתררה סביב. הכל הוגיעו את מוחם בחיפוש אחר תשובה 

  תניח את הדעת, אך לשוא.הולמת, ש
  כעבור דקות אחדות נשמע קולו של הרב:

"דעו לכם, כי ביום שבו אדם עוצם את עיניו הוא שוכח את כל מה 
שקורה בעולם הזה ולא נשאר בידו מהומה. הדבר היחיד שמשתמר 
לאחר מיתתו של אדם זו התורה. היא נצחית והיא מלוה את האדם 

ו מוזכר השם הוא נצחי, הוא למעלה. לפיכך פסוק מן התורה שב
  (שם)   יתלוה אל האדם ואותו בלבד הוא יזכור בעולם הבא".

  (ב, יז) ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו
הרבי ר' זושא מאנפולי פנה פעם לאחיו הרבי ר' אלימלך מליז'נסק 
ותמה בפניו: "הרי מקובלים אנו שבאדם הראשון היו נשמות כלל 
ישראל עד סוף כל הדורות, ואם כן איך הנחת לו לחטוא ולאכול מעץ 
הדעת"? השיב לו רבי אלימלך: "אחי יקירי, טוב היה לאדם שיאכל, 

היה שרוי כל ימיו בהרהורי הכפירה  שכן אם לא היה עושה כן,
תה אותו לאכול מעץ הדעת ואמר ישהטיל עליו בו הנחש בשעה שפ

, 'דעי טוב ורעו ונפקחו עיניכם והייתם כאלקים ילו 'ביום אכלכם ממנ
עבירה קשים מעבירה. לכן מוטב היה שאכל, וכך נוכח  והרי הרהורי

  (שבת טיש)   אדם לדעת שגם לאחר האכילה נותר כמות שהוא".
  (ב, כג)זאת לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה 

לכאורה מה החידוש בדבר, שבת זוגו של האיש נקראה אשה, הרי כך 
  ופילה, כלב וכלבה?פיל  –הדברים נהוגים בהרבה מבעלי החיים 

וראיתי בספר אוצר אפרים, שמביא בשם ה'נחלת יעקב', שהתורה לא 
, כי זה פשוט כאמור, אשה באה להסביר מדוע נקראה האשה בשם

. האדםכבת זוגו של  אדמהוע לא נקראה בשם אלא באה להסביר מד
", לזאת יקרא אשה, כי מאיש לקחה זאתכל כך אומר אדם הראשון: "

, ואין לכנותה אדמה, כי היא לקחה, כי מאיש אשהמדוע היא מכונה 
  (ומתוק האור)     לא נלקחה מן האדמה.

  

  : עירובין י"ח:)(רמז  שנה על חטא שעשה? 130מי האדם שהתענה                                
  

 מאוצרות הפרשה 

  בפר"ש חידה         



 השבוע סיפור    
  להיכנס לשבת "ברגע האחרון"  - לקראת שעון חורף                                     

ונכנסים בכך לספק חילול  לצערנו, אנו עדים היום לתופעה שאנשים מתכננים נסיעה בערב שבת לקרוביהם או לבתי מלון ומגיעים ממש ברגע האחרון
ואז מתחיל הלחץ ולעיתים "איבוד העשתונות"  שאינה ניתנת לתיקון מיידישבת. לעיתים יש "פקקים" בדרך שאינם נלקחים בחשבון, או תקלה ברכב 

בהגדרתו, והוא נאלץ לנסוע ליעדו גם לאחר השקיעה. חכם עיניו  בדקות הרות גורל שלפני השבת. ופעמים שהאדם נמצא במצב של "אין ברירה",
  כך ימנע עצמו ממצבים של ספק חילול שבת.יהיו תקלות וב בראשו ויכלכל צעדיו בתבונה ויקח זמן סביר של הגעה גם אם

שישי מנסיעות או  מעשה נפלא הופיע בעיתון "המודיע" בעניין עם מסר גדול בצידו, סיפור מדהים המהווה הוכחה ניצחת מדוע כדאי להימנע ביום
הייתה לי אסיפה שהייתי צריך להשתתף בה  והריהו לפניכם שסופר בגוף ראשון: –טיסות ארוכות, אבל גם סיפור נפלא של תושייה לשמירת שבת 

 זמן להגיע הביתה ועוד להספיק את ההכנות האחרונות לשבת. יורק (כשעה וחצי) כך שיהיה לי-ביום שישי בבוקר בשיקגו, והזמנתי טיסת חזור לניו
ההמראה ואז נעצר.  ט הגיע למסלולהמטוס איחר בחצי שעה, אבל עדיין לא נלחצתי מכך כי לקחתי זאת בחשבון. אבל המטוס יצא מהשדה וכמע

עבר. כאשר הנוסעים מסביבי איבדו  עדיין לא נלחצתי. פתחתי ספר ולמדתי בלי לשים לב כמה זמן –שיערתי שעליו לחכות לתורו להמראה, ושוב 
יתי לברר מה קורה, נשמע למעלה משעה! כאשר ניס ושמתי לב פתאום שאנו עומדים על עומדנו –את סבלנותם והחלו לרטון, הופר ריכוזי בספר 

בהמראה, אבל הדבר לא בידינו. מטוסו של הנשיא צפוי לנחות בכל רגע,  קברניט המטוס מודיע ברמקול: "רבותי הנכבדים, אנו מתנצלים על האיחור
תי את עיניי מספרי הרמ –"מה???"  שדה התעופה אסור לכל מטוס אחר להמריא או לנחות. ועד שהנשיא לא יעזוב לחלוטין עם פמלייתו את שטח

נוסעים אחדים דאגו לפגישות שאליהן יאחרו, או לטיסות המשך, ואני דמיינתי את  וראיתי אכן כוחות ביטחון רבים פרוסים בכל שטח נמל התעופה.
אחרי  גרדיה.- ל לההמטען שלי, ושוהה עשרים ושש שעות רעבות, עלובות ומסכנות, בשדה התעופה ש יורק, בלי - עצמי נישא על כפיים מהמטוס בניו

היה מאוד מבין אך מאוד  שעה נוספת של ישיבה מורטת עצבים, הבנתי שעלי לעזוב את המטוס ולהישאר אצל ידיד בשיקגו. פניתי לדייל הראשי, הוא
והדבר היחיד שנותר לי חזרתי למקומי  צוות!" החלטי: "אני מאוד מצטער, אבל אין לנו איך לעזור לך. אין לעזוב את המטוס בשום אופן, גם לא לאיש

יוצא ממטוס זה בזמן, אני מתחייב: לעולם לא לנסוע  עולם! אם אני-של-לעשות זה לשטוח את צרתי לפני האחד והיחיד שיוכל לעזור לי: "ריבונו
. טיילו במעברים, הציבור מסביב כנראה השלים עם המצב ונהייתה מין אווירה של מסיבה.. למרחק של יותר משעה מביתי, וגם זאת לפני חצות!"

הזמן... אני עשיתי חשבון קטן שגם אם המטוס ממריא הרגע ממש, איני יכול להספיק להגיע לביתי. החלטתי  קשרו חברויות חדשות, העבירו את
סמכים שלי בין הנחתי את תיק המ בשיקגו, ויהי מה. מה פירוש "אין יוצא ואין בא"? ואם יש למישהו התקף לב?... התקף לב! כמובן! שעלי להישאר

נשאלתי. לפתתי את החזה וניסיתי להיזכר  –"מה קרה, אדוני?"  רגליי והתחלתי לזוע ולגנוח על מקומי. האיש שלידי נבהל והזעיק מיד את הדייל.
במטוס, בבקשה "וכאב בזרועי השמאלית..." מיד שמעתי ברמקול: "אם יש רופא  – גנחתי –בסימנים מפחידים של התקף לב: "יש לי לחץ בחזה..." 

"יש לאדם  לפני שהספקתי להוציא עוד גניחות, ראיתי אישה שרכנה מעלי, שהוציאה מיד את הסטטוסקופ והאזינה להלמות ליבי. לגשת לדייל מיד!"
קה או כסא רפואה מייד! תביאו לכאן אלונ- "הוא חייב להגיע לבית אולי באמת?... –הכריזה בהחלטיות כזאת, עד שפרחה נשמתי  –זה התקף לב!" 

חשבתם שלא הייתי חיוור מספיק? חישבו שוב. הייתי ממש לבן! מה היא גילתה על מצבי  פסקה הרופאה. –גלגלים או שלא אהיה אחראית על חייו" 
הרופאה  הודיעה –מצאתי את עצמי בכסא גלגלים, מנסה להיזכר לגנוח מדי פעם. "אין מצב שאוכל לשלוח אותו לבד,"  הבריאותי שלא היה ידוע לי?

זה מספיק!  החל הדייל לסרב. הרופאה הביטה בו במבט חודר: "אתה לוקח אחריות על חייו?" –הרפואה!", "אבל..."  - "עלי לקחתו לבית – המסורה
כות שיא לטרמינל, שם אמור לח נצמדתי לתיק המסמכים שלי בחוזקה, כאשר שני הדיילים הורידו אותי בכסא למטה והרופאה הסיעה אותי במהירות

כאשר  ברגע שהיא נכנסה לטרמינל, התיישבתי בכסא, העפתי מעלי את השמיכה וקראתי בקול: "סטופ!", היא עצרה את הכסא ונבהלה האמבולנס.
חברי התפלא לראות אותי עומד בפתח ביתו עשר דקות לפני  הודיתי לה ונעלמתי... –קפצתי ממנו החוצה: "תודה רבה מאוד! אני מרגיש טוב מאוד!" 

  דלקת הנרות ואירח אותי בצורה מושלמת בחיק משפחתו ועודה
כעבור שנה התברר  הספקתי להגיע לביתי במוצאי שבת. ביום ראשון סיפרתי לרב שלי, ש"אוסף" סיפורי השגחה פרטית, את הקורות אותי, ורק

הוא סיפר לי בחיוך רחב שהוא הירצה בכנס רופאים כעבור שנה חזר הרב שלי מוועידה בשיקגו והזמין אותי למשרדו.  שהסיפור מתאים לאוסף שלו.
התעופה, עלול  יורק, והנה לפתע מודיע הדייל שכיוון שמטוסו של הנשיא עתיד לנחות בשדה-שם צעירה שסיפרה בהתרגשות: "טסתי לניו והוא שמע

ואז שמעתי  את המטוס בשיקגו. יתנו לי לעזוביורק בזמן והם לא - להיות עיכוב של שעה לפחות בהמראה. הייתי היסטרית, ידעתי שלא אגיע לניו
חבוש מגבעת, בשנות החמישים  'אולי נתקעתי במטוס כדי להציל חיים?' כאשר בדקתי את ה'חולה', יהודי –חשבתי בליבי  –קריאה לרופא. 'או.קיי, 

לב והאיש כמעט התעלף מפחד... הצבע  התקף שלו, ראיתי מיד שהוא משחק, אבל זאת הייתה ההזדמנות שעליה התפללתי! הכרזתי מיד שיש לו
הרפואה ואם לא, הם יהיו -כך שעלי להתלוות אליו לבית אזל לחלוטין מפניו, עד שחשבתי שאולי באמת גרמתי לו התקף... עמדתי בתוקף על

ת לטרמינל, הוא ציווה עלי אליו בהורדתו מהמטוס... כאשר הגענו במהירו אחראים אם ימות... וזהו. אף אחד לא העז לחסום את דרכי מלהתלוות
 הרפואה עם אדם בריא לחלוטין... הוא ברח מבעד לדלת הראשונה ואני מבעד לדלת השניה... - לבית לעצור. זה התאים לי מאוד. לא היה בדעתי להגיע
גע האחרון, אפילו אם זה "רק" סיפור זה ועוד רבים כמותו צריכים ללמדנו לא לצאת ביום שישי בר לא נסעתי מאז אף פעם מחוץ לעיר ביום שישי!"

ואולי כדאי לקבל מעין קבלה על עצמנו להיזהר מאוד בנושא זה  וכמובן כבוד השבת שווים הקרבת זמן נוסף ברוחב לב. מירושלים לבני ברק. הלחץ
ות שלפני הדלקת נרות שבת (ואף נהגים רבים נוסעים פשוט "בטירוף" בדקות האחרונ כיוון שקיימת סכנה נוספת והיא חוסר הזהירות בנהיגה בכביש.

"ככה לא נכנסים לשבת!" כאשר מגיעים ממש ממש לספק חילול  הכנסת.-הולכי הרגל שכבר הולכים לבית לאחרי הזמן) ומסכנים את חיי ילדינו וחיי
  (ברכת דוד).    שבת... וחבל!!!  שבת, ולעיתים כאשר יש תקלה ברכב יש סיכוי ממשי לחלל

  
שאלני גיסי הג"ר יצחק זילברשטיין שח מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א לידידו הג"ר אליהו מן שליט"א,                               

. והראיתי לו על הפסוק הזה מדרש שליט"א, באחד שיש לו תחביב לתפוס נחשים ולהרגם, אם מקיים בזה מצוה כנאמר "ואתה תשופנו עקב"
  (דרך שיחה)     ש בזה מצוה.בילקוט הספורים שמשמע קצת שי

     מי אני? אני מגיעה פעמיים בשנייה אבל אפילו לא פעם במאה שנה               
    נ"ידוד פיליפס  .   שם הזוכה: הסולמות נמצאים בשיפוע נגדי :תשובה לחידה משבוע שעבר

  

  

  לנשואי הבן רטופמשפחת רפ           הנכד –להולדת הבן  משפחות צ'רבוניץ  מרכז העיר:
  להולדת הבת הנכדהפוטולסקי  –ן הר אב משפחות        הרמן להולדת הבת הנכדה הנינה  –קמינסקי  -פלקוביץ ת ומשפח  -גני הדר

  להולדת הבן הנכד הניןדויטש  –אשכנזי  –משפחות דונט 

  משפ
 

ב שלישי  יום  עד  לשלוח  ניתן  חות  לשמ הודעות  ו לחידות  נות  תרו למייל  037608833פקס: פ  a7608833@gmail.comאו 
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 פינת ההלכה     



 

 

                                                                            

                                                          

  

       

                                      

  

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

       

  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                    
 הגדולה בעיר כשביקר ישיבתו לבני סיפר'' במיר המשגיח'' ל''זצ ירוחם רבי

 העיר את לראות החלון דרך פעם והציץ, חשוב אדם אצל התארח'' וילנא''
 שם שלמדו, גמנסיא ספר בית יש לרחוב שמעבר רואה הוא והנה, וילנא

 גויים, עשרה ושמונה, עשרה ושבע, עשרה שש בני ובנות בנים בתערובת
, דעת קלות, פריצות תוך ללימודים בבוקר באים אותם רואה הוא, וחילונים

 נתישבתי ירוחם רבי אמר.הבנין לתוך ונכנסים, פה ניבול, ליצנות, ראש קלות
 מסבירים, שאלות שואלים, הרצאות שומעים, משהו לומדים הם הלא, וחשבתי

 והם, תואר ומקבלים, מסיימים, מבחנים עוברים, החומר על חוזרים הם, להם
 בין, קדושה ישיבה של המדרש בבית האם לעצמי שאלתי.המקצוע את יודעים
 או שבחורה ו''ח קורה היה, ולומדים שיושבים ואברכים בחורים מאות ארבע
, ללמוד להמשיך יכולים היינו האם, המדרש לבית נכנסת היתה'' אחת'' אישה
 איך כן אם.הלימוד את לגמרי מפריע היה זה, לכולנו מזיק היה זה דבר הלא

 בכלל שזה יתכן זה איך, המקצוע את ולומדים בערובביא יחד יושבים, אצלכם
 תורתנו קדושת על'' ומופת אות'' זה ירוחם רבי אומר?להם מפריע לא

 לישיבה להפריע יכול'' אחד הרהור'' ולכן.טומאה סובלת אינה קדושה.הקדושה
 סובלת וטומאה טומאה בהם יש חיצוניות וחכמת חול בלימודי אולם, שלמה
 עוזרת האחת חמורה לטומאה קלה טומאה בין, טומאה אוהבת טומאה טומאה

 להם מפריע לא לגויים, הקדושה תורתנו קדושת על נפלא מופת זה, לחברתה
 בנבלה טובלים הם כי, בלימודיהם להם מפריע לא פה ניבול שום, דבר שום
 ומפסיק, מפריע הרהור כל אצלנו אבל, להם יפריע זה למה כ''וא, חייהם ימי כל

  .הקדושה התורה את לומדים שאנו'' סימן זה, ''אותנו
     )ל"זצ ברעוודה שלמה' ר צ"הגה שיחות(
 

 אפשר שיהיה בשעתו המדענים טענו לירח החללית את הרוסים שיגרו כאשר
? הדבר יתכן האם ל"זצ מבריסק זאב יצחק' ר הגאון מרן את שאלו שם לגור
 ְמֹאֹרת ְיִהי ֱאלֹוקים ַוּיֹאֶמר"  התורה כתבה ותפקידה הירח דבריאת: ז"הגרי ענה

ְרִקיעַ  ַמִים ּבִ ָ יל ַהׁשּ ין ְלַהְבּדִ ְיָלה ּוֵבין ַהּיֹום ּבֵ ִנים ּוְלָיִמים ּוְלמֹוֲעִדים ְלֹאֹתת ְוָהיוּ  ַהּלָ : ְוׁשָ
  ישוב מקום שם לבנות שייך לא כן ואם מזה ליותר ולא נבראו שלכך הרי

 )רבותינו נתיבות(
 

 ישיבה לבחורי ולדבר לבוא: שאמר זצ״ל פינקוס שמשון ר׳ מהגאון פעם שמעתי
 זה את הופך זה כי, גדול חורבן אחד מצד בזה יש, בישיבה לתפילות שיגיעו
 צריך זה נושא. ביחידות להתפלל או, לתפילה לבוא האם ונידון׳׳ ל״נושא
 נגד בישיבה לדבר צורך שאין מבין אחד שכל כשם, דיון מכל מופקע להיות
, מלך של לגיונו, ישיבה שבן פשוט להיות צריך כך, רח׳׳ל בשבת סיגריה עישון
! לדיון לנושא זאת להפוך צורך ואין קבוע באופן וק׳׳ו ביחידות מתפלל אינו
 תפילין הנחת לאחר ורבא דאביי בהוויות לדבר אח״כ ׳׳טעם״ בכלל יש וכי

 שבתוך מעץ תאכלי לחוה ויאמר יבוא שאם ידע הנחש. ביחידות חפוזה ותפילה
 אז! הבורא לציווי לשמוע לא ״מופקע״ אצלה כי, לו תענה לא בכלל היא, הגן
, הגן עצי מכל לאכול עליך אסר ה׳: מילה לה וזרק בא הוא?  עשה הוא מה
, לו לענות ניצחת תשובה לי יש, שם מדבר הוא מה: בלבה חשבה חוה ואז

 לא ה׳ הגן שבתוך מהעץ ורק הגן מעצי לאכול מרשה ה׳  לו ׳׳ענתה״ והיא
 הרויח כבר הנחש אבל, הנחש של לדבריו, לכאורה, ניצחת תשובה זו. מרשה

 אבל, ניצחת תשובה ענתה והיא לענות מה לה יש. לדיון לנושא זאת בהופכו
. תשובה עליו שיש לויכוח׳׳ ׳׳נושא, לדיון׳׳ ״נושא שזה מכרסם כבר תוכה בתוך
 בגלל זה, אלוקים שאמר מה שכל לשכנעה החל, זה לשלב הנחש שהגיע וברגע

 שהכשילה עד משכנעה וכך וכו׳ ורע טוב יודעי כאלוקים יהיו שהם שחושש
 שהוא ידע שהנחש ליישב נראה על דרך זה פשטות וביתר. בעלה עם ביחד
 שידע אלא, העליונה על כשידו מהויכוח יצא והוא חוה עם בויכוחו יצליח
 איסור על בדבריו פתח ולכן שכזה נושא על להתוכח תסכים לא כלל שחוה
 עמה שנכנס וברגע, )וכנ״ל( לו ״תענה״ היא שאז ביודעו, הגן עצי מכל אכילה

 )   משה שערי(מראש זאת שצפה כפי ניצח הנחש אזי להתוכח והתחילו בדברים
 

 היהודי.הפסיק ומיד עז גשם לרדת החל ולפתע א"החזו מרן עם לטייל שהלך יהודי סיפר
 שיעשה ממנו וביקש אותו עצר רכב במקום וכשעבר א"החזו מרן של לבריאותו חשש
 מרן.להסעה המכונית הנה א"לחזו היהודי אמר. לביתו איש החזון מרן את ויסיע טוב
 מכונית זו שכיר לא אני, רבי: ואמר הדברים את שמע הנהג... שכיר הוא הרי: ואמר סירב

  )איש מעשה... (למכונית לעלות הסכים ואז שלי פרטית

                                  

                                                                                                              

                      לקט פירושים על פרשת השבוע                
ית ֵראׁשִ ָרא ּבְ ַמִים ֵאת...  ּבָ ָ ֶרץ ְוֵאת ַהׁשּ  שמעתי: ָוֹבהוּ  ֹתהוּ  ָהְיָתה ְוָהָאֶרץ. ָהָאֽ

 אדם יתעורר אם — בראשית, מאלכסנדר זצ״ל העניך ר׳ הרבי של משמו
 אז הארץ ואת השמים את ברא שאלוקים וידע, היום בראשית, קרובב

  ...ובוהו תהו אצלו יהיו החומר צרכי וכל הארציות כל— והארץ
 )ישרים עיני מאיר(
 

ְיִהי ְיִהי ֶעֶרב-ַוֽ ד יֹום ֹבֶקר-ַוֽ  היום אצלנו כי, בוקר כך ואחד ערב קודם: ֶאָחֽ
 הוא וזה, היום אחר הולך הלילה האומות אצל כן לא, הלילה אחר הולך
 ותקותנו, קודם אצלנו הוא ליסורים המרמז הלילה, ישראל עם של גורלו
 כאמור, להיפך הוא האומות ואצל, ישועתנו יום יבוא היסוריםשאחר
 אצלנו זה ומפאת, להיפך והרשעים שלוה וסופן יסורים תחלתן צדיקים

 מנוחתן יום ואצלן, השבוע של האחרון ביום הוא השבת יום ישראל עם
 בסוף ואצלם, בסוף המנוחה תהיה אצלנו יען, השבוע בתחלת הוא

 ).שפראמרי(.יסורים
 

יֶצר  אשר העולם אמרת ידועה: ָהֲאָדָמה ִמן ָעָפר ָהָאָדם ֶאת אלוקים' ד ַוּיִ
 מסוגלים אינם בנים עשרה ואילו, בנים עשרה לגדל יכול אחד אבא"
 הנחיל הראשון אדם: מאוסטרובצה ר"האדמו מבאר". אחד אבא' לגדל'

 לבניהם העבירו ובניו,  לבניו שלו והתכונות הטבעים כל את אחריו לבניו
 שאדם  לבן אב של המסירות ואת הדאגה את גם וכך, הדורות בשלשלת
, להנחיל יכל לא הראשון אדם אחת תכונה אבל,  לבניו התמסר הראשון

 שהרי, אבא היה לא הראשון שלאדם משום, לאבא הבנים המסירות והיא
 העביר לא הוא אצלו השתרשה לא הזאת שהתכונה ומכיון, מהאדמה נוצר
 ...לבניהם זה את העבירו לא בניו וממילא לבניו אותה

 
ה אלוקים ה ַוּיֹאֶמר ָ ית ּזֹאת-ַמה ָלִאׁשּ  ציווה לא הקב״ה הלא ותמוה:  ָעׂשִ
? אותה העניש למה כן ואם. ממנו תאכל לא  ורע טוב הדעת ומעץ לחוה

 חלק אז היתה הדעת מעץ יאכל לבל לאדם הקב״ה כשצוה כי והתשובה
 היות טוב לא" , אז אמר הדעת מעץ לאכול שלא שציוה שאחר מגופו
 )יצחק תולדות(" מצלעותיו אחת ויקח" " לבדו האדם

 
ָחשׁ  ֶאל אלוקים'  ה ַוּיֹאֶמר י ַהּנָ יתָ  ּכִ ה ָארּור ּזֹאת ָעׂשִ  הוא כי מבואר... ַאּתָ
 מנת על נברא הוא הלא  נענש למה היא והשאלה הרע יצר הוא הנחש

 והתשובה?  שליחותו את עשה הוא והרי האדם את ומפתה מסית להיות כן
 ודחפה בידים חוה את שנטל במעשה גם פעל כי על היה שענשו  היא
 ולא בלבד בדיבור מסית להיות אלא נברא לא והוא  בעץ שנגעה עד

 על שהסית שנענש הסיבה שזה" זאת עשית כי" שכתוב מה וזה במעשה
 ) תורה רעיוני.(מעשה ידי

 
ֲעבּוֶרךָ  ָהֲאָדָמה ֲארּוָרה... ָאַמרּוְלָאָדם  של כבתו בצדקותה נודעה א"הרמ אשת: ּבַ

 בשערים נודע אשר ישראל נר] 'סה[ בתשובה א"הרמ  כתב עליו, שכנא שלום רבי
 אשתו וכשנפטרה'.ישראל נשיא הגאונים גאון הרבנים רב' ד משיח, הגבורים ראש
 הוא. דברי הספד אלועל  התפלאו והכל מר בקול א"הרמ הספידה, א"הרמ של

 וקברוה הזאת הארורה את נא פקדו'] ט, ב[ במלכים הפסוק את עליה ואמר פתח
 את וביאר המשיך א"הרמ אך'. ארורה' באומרו נתכוון למה'... היא מלך בת כי

 הארורה' - הראשון אדםשל   החטא מחמת שנתאררה האדמה: באומרו כוונתו
 שהיא בשעה רק', שרה את פקד' וד' מלשון, תיקונה על ובאה נפקדת -' הזאת
 את א"הרמ סיים, זו מלך ובת צדקת של גופתה. בקרבה צדיק של גופתו קולטת
 לא שכן, הראשון אדם של חטאו מחמת אלא מתה לא זו צדקנית אשה, דבריו

 נקברת ואם, אדם כל ועם עמי טוב אך גמלה ימיה שכל, אחרים חטאים לה היו
 .כולה האדמה ובעבור בעבורה הגדול התיקון זהו, הארורה באדמה היא

 

מרי תמוסרהשקפהמ הג ה

ת להסכואזשלפרט

 ולהפיץ לזיכוי הרבים אפשר לצלם

        

        

 בראשית דבס"
 651גליון מספר           
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לרפואת דוד בן 
 שושנה הי"ו
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 את ותראו ראשי בכביש פעם תיסעו: ל"זצ ברעוודה שלמה' ר צ"הגה שח
 אחד כל, בינינו" אדם פרא" זה מה' לראות תיוכחו ואז" אדיבים"ה הנהגים

 מישהו ואם לו אכפת לא" הוא" לשם להגיע צריך" הוא" בכביש היחיד הוא
 אפשר אי שם שנאמרת מילה שאף כזה מוסר לו מטיף הוא-במשהו לו מפריע

 היה", חיים חפץ"ה מרן שאם למישהו פעם אמרתי, יהודי של מפה להוציאה
 אני אז-ממהר שהוא רואה אני, או. "לירושלים להגיע יומיים לו אורך היה נוהג
 שיש כנראה בצד נעמד שהוא רואה אני" אותי יעבור שהוא כדי לשוליים ארד
 אדם זה מה רואים הייתם", הגלגל את לו אחליף ואני לו לעזור אלך, תקלה לו
 .חיה כמו להיות נורמה אצלנו נהיה היום אבל!. 
 
 
 

"  כלה" נקראת ששבת לפי, אחר בנוסח תפילה כל שבת של שהתפילות טעם
", קדשת אתה"וזהו, אותה מקדש הוא מתחילה, בכלה שנהגו מה תיקנו לכך

 תוספות לה נותן ואח״כ'', חלקו במתנת משה ישמח''וזהו, מתנות לה נותן ואח״כ
 )    איגרת הטיול("אחד  אתה" וזהו  היחוד ואח״כ מוסף תפלת זהו כתובה

 
 
 

  הזה האדם עלוב: "אומרים ל"חז.מגזל הזהירות, בנמלה חיובית תכונה ישנה
  ללמוד שצריך אלא היה עלוב ועשה למד אילו, הנמלה מן ללמוד שצריך
 ויש זריזות תכונת לה יש הנמלה? מגזל נזהרת הנמלה למה". למד ולא מדרכיה

 מממון מתרחק אינו שבתכונתו מי. הזריזות תכונת עם מגזל להתרחקות קשר
 רכוש בנטילת פסול אין פיה שעל שלמה שיטה לעצמו בונה הוא, שלו שאינו
. עצמו את להצדיק היתר הוראת של תירוצים של נרחב כר לו ויש. הזולת
 ערוך השולחן את ופותח מעשית הלכתית בשאלה נתקל כשאדם, לכך דוגמא

 את ימצא ולא לאמת יכוון שלא בעצמו לחשוד צריך, ספקו את לפשוט כדי
 יראה והוא לו הרצוי הפיתרון מראש כבר מוכן שבלבו מכיוון, הנכונה הדרך
 שהיא עקב מגזל זהירה הנמלה. כרצונו שסוברים הפוסקים דעות את תמיד
 ידיוממעשי ליהנות שמח, והשיג וכשעמל לעבוד ורוצה אוהב הזריז, זריזה
 מתנות שונא" של רגשה כי, אחרים של ורכוש ממתנות ליהנות חפץ ואינו
 כך, צרכיו את להשיג יותר ועמל יותר זריז שאדם ככל, באדם טבועה" יחיה
 לקבל ורוצים שמוכנים אנשים יש אמנם.חינם מתנות מלקבל יותר סולד הוא

 הטבעית בושה נעלמה והיכן' לי תן' בפה התובעים כאלה אפילו ויש, מתנות
 שלא החיובי האופי על גוברת העצלות תכונת אצלם אלא? מתנות מלקבל
 מתוך לא יד פושטים שאנשים תופעה קיימת.עמלם בפירות רק במתנות לרצות
 ולטרוח מלהשתדל עצלים שהם מכיוון אלא, אמיתית ודחקות ברירה חוסר

 שפיתחו כאלה היד פושטי בין ויש, מתנות לקבל להם נעים לכן, לפרנסתם
 השורש. וראוי חיובי מעשה נדבות ובקיבוץ בבטלה הרואה ושיטה השקפה
 עולם השקפת של בעטיפה אותה שמייפים העצלות מידת היא זו להשקפה
, זריזותה של תוצאה היא, השני מרכוש ליהנות הנמלה זהירות.כביכול מוסרית

 שלה שאינו מרכוש מליהנות מתרחקת ולכן צרכיה את לה לספק זריזה היא
 )ל"זצ פרידלנדר חיים רבי צ"מהגה חיים שפתי.( עליו עמלה ושלא

 
 

 ?במצוה להדר אסור שלכתחילה יתכן איך שאלה:

 קרבן הביא ואם דוקא עני קרבן יביא קרבן להביא שצריך עני כגון תשובה:
 בתפארת מ״ח פ״ו כריתות עיין[ בדיעבד. רק יצא לא שהידר כגון עשיר

)מנחםתפארת((.ישראל]

פעםתיסעו: ל"זצברעוודהשלמה
פ"זהמה' לראותתיוכחוואז"ם

ה", הגלגלאתלואחליףואנילוור
.חיהכמולהיותנורמהאצלנו

לפ,אחרבנוסחתפילהכלשבתל
אמקדשהואמתחילה,בכלההגו
'',חלקובמתנתמשהישמח''וזהו, ת

אחאתה"וזהו  היחודואח״כוסף

אומריל"חז.מגזלהזהירות,בנמלה
היעלובועשהלמדאילו, הנמלה

לללל

     

תורהשלבדרכהורעיונותמחשבהנצנוציפתגמים

ֵמי ְתּגָ  ְיָתאאֹורַ  ִמִּפְתָּגֵמיִמּפִ

י ֶדֶרךְ  ִעְוִרים ְוהֹוַלְכּתִ ְנִתיבֹות ָיָדעוּ  לֹא ּבְ ' ר צ"הגה סיפר :ַאְדִריֵכם ָיְדעוּ  לֹא ּבִ
 אוזניו במו ששמע מה שמים וירא חכם תלמיד לי סיפר:ל"זצ שבדרון שלום

 האשה. תשובה לבעלי סמינריון בפני סיפרה אשר, תשובה בעלת מאשה
, ב''לארה בנסיעה לבעלה נלוו, ובת בנים שני, ילדיה ושלושת היא כי סיפרה
 עשר בן אז היה הגדול הבן. ישראל מדינת של בטחונית בשליחות יצא לשם
 כל יצאה אחת פעם.וחצי שנתיים בת היתה והילדה שבע בן השני הבן, וחצי

 התרחש, מסויימת דרך כברת לעיר מחוץ שנסעו לאחר. במכוניתם לטיולהמשפחה
 נתקלה מטר 200 של שבעומק אלא, תהום לעבר מהכביש הידרדרה המכונית. אסון

 אבל, התעלפה האשה.עליה ונעצרה התהום מקיר שבלט ענקי בסלע המכונית
 בתחילה. התעוררה היא הצעקות ומקול'', אמא, אמא'' וזעקו מר בבכי פרצו הילדים
 להכרה וחזרה רגעים כמה חלפו אבל, עמה קורה מה תפסה ולא מבולבלת היתה
 המחשבה. באוויר תלויה המכונית איך וראתה המצב את לבחון התחילה מיד. צלולה

 לא אבל, הילדים את ולהציל לנסות היא צריכה כי, היתה במוחה שעלתה הראשונה
 לנפילת תגרום תזוזה שכל מחשש, לזוז אפילו פחדה היא. זאת לעשות כיצד ידעה

 משהו לעשות מוכרחה ואני, אמא אני, לעצמה אמרה מיד אך. למטה המכונית
 עומדת שהמכונית וראתה הדלת את פתחה ובזהירות באיטיות.הילדים להצלת
 אותם והושיבה החוצה הבנים שני את רבה בזהירות הוציאה מיד. הסלע על יציבה
 ששכבה הילדה את גם לחלץ וניסתה למכונית חזרה ואז, במקום שצמח לעץ מתחת

 לא זו אך, האחורית הדלת את לפתוח ניסתה היא. האחורי המושבעלבעריסה
 רחוקה היתה הילדה אבל הקדמית הדלת דרך למכונית ונכנסה חזרה, נפתחה

 ידעה ולא, בידיה נמצאת שהילדה הרגישה'' ולפתע'' אליה ידה את הושיטה היא.מדי
 שבו למקום אותה והביאה הילדה את נטלה מיד. קרה הדבר כיצד פנים בשום

 כדי למכונית וחזרה הילדה על לשמור להם אמרה היא. הבנים שני את הושיבה
 שוב. בכלל מגיב ואינו הכרה ללא שוכב שהוא ראתה היא.בעלה עםמה לראות

! אבא הנה, אבא הנה: הקוראים הילדים קולות למשמע התעוררה פעם ועוד התעלפה
 עוד כי מסתבר. הילדים לכיוון מתקרב זר אדם וראתה מסביב להתבונן התחילה היא

 כך כל תלול היה לא נפילתם שמקום אלא, המשפחה של המכונית ליד נפלה מכונית
 מצב את לבדוק כדי המכונית מן ויצא ברגלו רק נפגע שהוא כך, שטוח יותר אלא
 והזעיק הלך הזה האיש''. אבא הנה'' לצעוק והתחילו הילדים בו הבחינו ואז, רגלו
 סיפרה, הילדים אם, האשה. חולים לבית אותם והעבירו למעלה כולם את העלו, עזרה

. ניתוחים שמונה לה לעשות צריכים היו בלבד שבפנים עד פצועה כך כל היתה כי
 שהוא לה וגילו, בעלה איפה מיד שאלה, טוב יותר קצת להרגיש התחילה כאשר
 כאשר אך, הכרה בלי כך שכבה זמן כמה זוכרת היא אין.התעלפה שוב ואז, נפטר

, האירוע פרטי בכל נזכרה ואז, הילדים את לפניה הביאו קצת והתחזקה התעוררה
 כשהיא, הקטנה הילדה את לידיה קיבלה שבה הפלאית בצורה נזכרה ובמיוחד

 ששכבה הילדה לבין בינה גדול מרחק והיה מאחר, זאת עשו שמלאכים משוכנעת
, להם שקרו הנסים כל על בחושבה. המכונית של האחורי במושב בעריסה כאמור

 ברק לבני נוסעים, לארץ חוזרים הם, החולים מבית ותצא תבריא שכאשר החליטה
 קורותיה את ובספרה. עשתה אמנם וכך. אמתיים יהודים ולהיות בתשובה לחזור כדי

 ברק בבני בדירה מתגוררת היא כי, אמרה, תשובה לבעלי הסמינריון משתתפי בפני
 סיפור הוסיפה וכאן, בלימודיהם חיל עושים ה''וב דתי ספר בבית לומדים והילדים
: אמו לפני ובכה חדשים כמה לפני בא, עשרה השתים בן, הגדול הבן:נוסף מרטיט

 את יודעים כולם, הפרה את שנגח שור הפרק את לומדים אנו, גמרא לומד כבר אני
 ואמרתי אותו ניחמתי? בה אעמוד איך בחינה לנו יש ומחר, יודע לא אני אבל, הגמרא

 הוא ויתאמץ ימשיך הוא ואם, ללמוד התחילו קצר זמן לפני רק הן, ידע עוד כי לו
 האם המשיכה משנתו בבוקר קם כשהוא.שנרדם עד לבכות המשיך הוא אבל. יצליח

. הגמרא את יודע כבר אני, לבחינה הולך אני, אמא: לי ואומר אליבאהוא בסיפורה
 בכית בלילה הרי? יודע כבר שאתה פירוש מה. השינה מתוך מדבר שהוא חשבתי
 בא אבא... יודע אני, הגמרא את יודע אני: ואומר חוזר והילד? יודע שאינך ואמרת

: משהו לי לקנות ברחוב עמי והלך אלי בא שאבא חלמתי...אותי ולימד בחלום אלי
 אמרתי. יודע אני, כן: לי ענה והוא? דתיים כבר שאנחנו יודע אתה, אבא: לו אמרתי

 אתה ומנין. בחיוב לי השיב זה על גם? גמרא לומד כבר שאני יודע ואתה: שוב לו
 אותי הכניסו תשובה בעלי נעשיתם אתם כאשר כי, לי ענה והוא, שאלתי -? יודע
 לומד אתה. עדן בגן למעלה שם אותי מלמדים, למטה לומד שאתה והגמרא, עדן לגן

 תלמד, כן אם: אותו ביקשתי ומיד כן שאמרתי כמובן, שאל''? הפרה את שנגח שור''
 כל אותי ולימד הסכים הוא. לדעת מוכרח ואני בחינה לי יש מחר, הגמרא את אותי
 וטוב שמח הלך, האשה סיפרה, הילד!...הכל יודע כבר אני ועכשיו, ידעתי שלא מה
 האשה סיפרה כך. ביותר הטוב הציון שהוא, מאה ציון וקיבל נבחן, הספר לבית לב

 . והעצומה הרבה התרגשותם את להסתיר יכלו שלא הנוכחים כל לתדהמת
)מנחםתפארת((.ישראל] ) ויגדך אביךשאל( )ויגדךאביךשאל(

מלמתרחקתולכןצרכיהאתלהק
פרידחייםרביצ"מהגהחייםשפתי.(יו

במצוהלהדראסורשלכתחילהתכן

קרבןיביאקרבןלהביאשצריךעני
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  דבר העורך
שלא כמו ", גדולה היא שבת זו שנקראת "שבת בראשית

 אין "שבת נח", דהיינו שם מיוחד ןשאר השבתות שאין לה
  ."שבת בראשית" גם יש אבל יש", לך לך"או שבת 

ענייני  ומה שתיקנו בשבת ג': כתב )או"ח סי' רצב(הטור 
  .'אתה אחד' ,'ישמח משה' ,'אתה קידשת' [בתפילות];

 שבת כנגד - 'משה ישמח' בראשית; שבת כנגד - 'קידשת אתה'
שבעתיד  לבוא, שלעתיד שבת כנגד - 'אחד אתה' תורה; מתן של

של "שבת  וסגולתה זוהי גדולתה אחד ושמו אחד. יהיה ה'
לכל שבתות  - שהיא ממשיכה מכוחה קדושה, בראשית"

ואפילו לימוד  בשבת זו יש סגולה של התחדשות, .השנה
ורה מסוגל להבנה ולהעמקה יתירה לחידושי תורה נעלים הת

שננצל "שבת בראשית זו", שהיא  ,על כן מן הראוי ומועילים.
 מבחינת מנוף רוחני להתעלות לכל שבתות השנה. 'תחילה'

 חובה עלינו להקדיש בשבת זו יתר כוחות ללימוד התורה,
שהיא  לקדש שבת זו בקדושה ובטהרה, לגלות חידושי תורה,

 יה בבחינת מוליך ומביא לכל שבתות השנה.תה
בראש ובראשונה להאמין  ,חובה קדושה מוטלת על כל יהודי

באמונה שלמה ותמימה מבלי חקירות, שהשם יתברך ברא 
אזי  ,ורק אם נתחזקה אצלו האמונה בלב ונפש ,את העולם

ניתנה לו רשות לחקור ולהתעמק עד שיבין זאת גם מצד 
ֵאת  אלוקיםָּבָרא  ְּבֵראִׁשית: "השכל. וזהו שאומר הכתוב

בראש ובראשונה צריך האדם להאמין  - "ַהָּׁשַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ
 .שהשם יתברך ברא את השמים ואת הארץ ,באמונה שלמה

כיצד אפשר לומר שהשמים והארץ נבראו  ,י"שואל רשו
ראשונים, הרי בפסוק הבא נאמר שהעולם היה בתחילה מים 

והיתה גם אש, שהרי " ל פני המיםורוח אלוקים מרחפת ע"
הרי ביום  ,השמים נבראו מאש ומים? ועוד יש להבין

עד היום  נסתיימההשמים לא עשיית הראשון נברא האור, ו
השני, אם כן, איך שייך לומר שהשמים והארץ נבראו 
בראשית כל הבריאה, הרי השמים נגמרו רק אחרי בריאת 

י: אין המקרא "כתב רש על דרך הדרשהמים, הרוח והאור. 
ל בשביל התורה "הזה אומר אלא דרשני, כמו שאמרו חז

ראשית ", ובשביל צדיקים שנקראו "ראשית דרכו"שנקראת 
 .(ובהמשך דבריו רש"י עונה על השאלות ששאלנו) "תבואתו

 "אש-ברית"הם  "בראשית"נפלא שהרי אותיות  ,ויש בכך רמז
רמוז , ל"יתאשבר"לה ינמצאים בתוך המ" אש"והאותיות 

. התורה כולה אש "דת למו אשמימינו "לתורה שעליה נאמר 
אש  ביגל שאמרו שהתורה נכתבה אש שחורה ע ,ל"כדברי חז

לבנה, וכמו שהאש יכולה להתפשט עד אין סוף, ואין לה 
לות של גובה, רוחב, נפח ועומק, אלא ככל שיש עצים וגב

וחומר בעירה שנתפס בה, מוסיפה והולכת וגדלה עד אין 
ף ותכלית, שכן דרך האש שהיא כח רוחני שאין לו סו

הגבלות של החומר הנמצא בשאר כוחות הטבע. וכמו כחה 
של האש, כך גדול כח התורה. כשהאדם משקיע עמל ויגע 

מוסיפה לו עוד חכמה ודעת בלי גבול ותכלית, הרי היא בה, 
ֹפ ֶּבן ַּבג ַּבג אֹוֵמר, הֲ : "(אבות פ"ה, כ"ב) ל"כעניין מה שאמרו חז

דהיינו, , )ֶׁשַהֹּכל ִּתְמָצא ָּבּה(" ְּדֹכָּלא ָבּה (בתורה) ַוֲהֹפ ָּבּה ָּבּה
תורה ומתעמק בה, זוכה להוסיף ולראות  לומדשהאדם ככל 

עוד ועוד חכמה, והיא מרוממת את האדם בכל המעלות 
וזה יסוד גדול וחשוב  הנמצאות בין בגשמיות ובין ברוחניות.

 ל שבתות השנה."בראשית" לכ שבת של

 
 
 
 
 
 
 

ית ֵראׁשִ     תוכן ענייני הפרשה - ּבְ
 וארץ, והשבת. שמים מלאכת בריאת העולם, -בראשית  .א

סדר יצירת האדם, מעשה גן עדן, חטא אדם הראשון,  .ב
 .)כד-כה: ג, א-ב,ד( העונש, והגירוש מגן עדן

 . כו)-ד, א( , קרבנם, הריגת הבל, ועונש קיןוהבל לידת קין .ג
 ח)-לב : ו, א-ה, א( עשרה דורות - נח עד ֹוְלֹדת ָאָדםֵסֶפר ּת .ד
 חטאי דורו של נח, ונח הצדיק מצא חן בעיני ה'. .ה

            

 
 
ית" ֵראׁשִ ָרא ּבְ  (א, א)" ...אלוקים ּבָ

מלך אחד קרא ליועצו היהודי ושאלו מי ברא את העולם? 
 !?"ומניין אתה יודע זאת" השיב היועץ בפשטות. ,"הקב"ה"

אמונה איננה " המלך רטן: זוהי אמונה"!" נה יועצומיד ע
! לאחר "תשובה! יש לך שלשה ימים להביא תשובה הולמת

החל  שלושה ימים הגיע היועץ וביקש לשיר למלך פיוט,
כשסיים שאל  משורר ממש. -נין לשיר ומפיו קלח שיר מר

 "מי חיבר את היצירה המופלאה הזו"? המלך בתדהמה
 .הרי ממילא המלך לא יאמין לי" וב,"מה זה חש היהודי אמר

 ... "המלך דרש מיועצו לומר לו לאלתר מיהו היוצר
אמש ניגש אל שולחני עליו אני  "בביתי מתגורר עימי קוף,

תוך כדי משחק שפך את הדיו על  מניח את הקלף והדיו,
 שטויות!, "הקלף ונוצר השיר המופלא הזה... המלך התפרץ

! ואז !!"להיות משטות כזו יצירה מופלאה שכזו לא יכולה
"אם המלך מבין שיצירה כה פשוטה לא  יועצו השיב בחכמה

כיצד מאמין הוא שעולם שלם ומופלא נוצר  נוצרה מאליה,
הרי בהתבוננות פשוטה בבריאה מבינים שיש ?... מאליו

 מישהו שברא ומפעיל את היקום הענק והמדוקדק הזה... 
ת על בריאת נקרא בפרשת בראשיבה ווהנה, בשבת הקר

ַהּשַמִים ְמַסְּפִרים : ")ב ,תהילים יט( דוד המלך אומר העולם,
הבריאה לכשעצמה  - "ל ּוַמֲעֵׂשה ָיָדיו ַמִּגיד ָהָרִקיעַ -ְּכבֹוד אֵ 

מעידה על הבורא. הבה נתבונן קצת יותר מסביבנו ונתפעל 
בעולמינו ונגיע מתוך  המדהים שברא ה'ויופיו מגודל הטבע 

הוא  ת ושלמה במי שאמר והיה העולם...להכרה אמיתי ,כך
   הקדוש ברוך הוא. -מלך מלכי המלכים  -בורא העולם 

 
 

 

 

" ָ ה תֹוְלדֹות ַהׁשּ ְרָאםֵאּלֶ ִהּבָ   )ד (ב, "...ַמִים ְוָהָאֶרץ ּבְ
לשאלה מדוע העולם עגול, ענו המדענים תשובות למכביר 

ר ד (שעאולם הגאון רבי חיים מוולוז'ין בספרו "נפש החיים" 
אומר את התשובה הבדוקה והאמיתית: הרי  פרק כה)

יסודותיו של העולם בנויים על התורה שאנו לומדים, ואם 
לא תהיה לו זכות  ,חלילה יישאר העולם רגע אחד ללא תורה
כדי שלא תהיינה  ,קיום, לכן ברא הקב"ה את עולמו עגול

כל מדינה ומדינה, וכשבחלק בשעות היום והלילה שוות 
יעסקו  ,העולם ילכו בני הישיבות לנום את שנתםאחד של 

עמיתיהם בחלקו האחר בתורה וכך לא ייווצר מצב שבו 
 ]'טובך יביעו'[            ".יהיה העולם פנוי רגע אחד מלימוד תורה

 בס"ד

 זשע"ת כ"ז תשרי       בן גורג'יה זצוק"ל העלון מוקדש לע"נ מרן הרב עובדיה יוסף       'זשנה   280עלון מס' 

 ב' וםערך בינש 4404 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון
 ,19:00, בשעה 2 קוצרה ברחובברמת השרון 

 המרא בנשיאות", יקצורו"ברינה  במדרשת
   שליט"א. אדלשטיין יעקב רבי הגאון דאתרא

ית ֵראׁשִ   ּבְ
 בסימנא טבאא  

 שבת שלום



 

 

 שותפות קדושה –חינוך בפרשה 
 מופלא הבריאה שפרשת הגם'. בראשית'מ מתחילים ושוב

 אינו, עמוק סוד ראשיתב מעשה' ן"הרמב וכלשון, מאתנו
 עם, צריכים אנו וללמוד היא תורה', המקראות מן מובן

 ל."ז חכמינו דברי על הישענות
 ל"חז'. טוב כי אלוקים ראה' הבריאה מימי יום כל בתום
 הרקיע את' ה חיזק בו, שני יום מלאכת שבתום כך על עמדו
', טוב כי' נאמר לא, תחתונים מים לבין עליונים מים בין

' מלאכה גמר' על ורק, המים מלאכת הושלמה שטרם מפני
 כי' פעמיים נאמר ,השלישי ביום למחרת, ואכן. הטוב נראה
 וזו, היבשה ונראתה המים וּוקְ ּנִ ׁשֶ  לאחר האחת', טוב

, עצמו זה יום מלאכת על והאחת, השני יום מלאכת השלמת
 .ואילנות דשאים צמיחת
, וצביונו ומתובק מושלם שהעולם לאחר, השישי ביום, והנה
 לא כי ,יראה המתבונן אך. הבריאה נזר, האדם את' ה ברא
 ַוַּיְרא" בכללות נאמר אמנם! האדם בריאת על' טוב כי' נאמר

 יגרע מדוע אך "ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְוִהֵּנה טֹוב ְמֹאדאלוקים 
 '?מאוד טוב' בייחוד בריאתו על הוכרז ולא האדם של חלקו

 למלאכת בדומהר השכל לכולנו: אלא, יש בדבר זה מוס
 האדם. הושלמה טרם האדם מלאכת גם, השני ביום המים
 - ינקותו משנות החל באחרים תלוי הוא, פרא כעיר נולד

 במידותיו, ובדעתו בגופו הבשיל טרם, ארוכות שנים למשך
. ולחכמו לחנכו ,ללטשו האדם את הסובבים על. ובאישיותו
 מושפע ,המושלם תוצרה אך, ישר האדם את עשה האלוקים
והכלים שבהם  בו שהושקעה החינוכית העשייה מאיכות

 ביד כחומר וֹ ּנהִ  הילוד. הוא משתמש להשלים את עצמו
 !אחריותנו על הערכית ועתידוו, היוצר

 חכמים שטבעו מטבע על שואלים ז"והט ח"הב רבותינו
 עשני "שלא שלילה בלשון בוקר מדי מברכים מדוע, בברכות

 ש"עיי, ו"מ' סי ח"או(' ישראל שעשני' בחיוב רכיםמב ולא גוי"
 האדם את' עשה' ה"הקב כי, יובן הנאמר לפי. )הסבריהם
 מצד ובראשיתו, רב עמל לו צפוי פרווה'. עוד' של במצב
 איל, שור קרוי יומו בן שור' כי ,אמרו ל"חז. ומחנכיו הוריו

, שנים כעבור רק אדםִיָּקֵרא  האדם אך ,'איל קרוי יומו בן
. טוב' כי' להכרזת ראוי יהיה ואזי, מלאכתו שהושלמה לאחר
 בקרבנו נתן כי ',גוי עשני שלא' 'לה ומודים מברכים אנחנו
 ראויה אשר, קדושה תשתית בנו הכין הוא, טהורה נשמה
  !טוב כיבתוספת התואר:  'ישראל' להיקרא בעתיד

אלוקים  ַוֹּיאֶמר" המקרא: לשון על נאמרו רבים ביאורים
 ביאר זצ"ל 'משה ישמח'ה הרב. רבים בלשון -" ה ָאָדםַנֲעׂשֶ 

 אנחנו כי'. אדם נעשה' עצמו לאדם, כביכול, אומר ה"שהקב
 כי ,לומר ניתן. מושרך יתב בריאתו בשכלול ממשיכים

 כי, ומחנכים הורים, אלינו מופנה' אדם נעשה' קריאת
 בן עם שהלומד ,ל"חז כוונת גם זו. בבריאה אנו שותפים
, הושלמה טרם עשייתו. )צט סנהדרין(ֲעָׂשאֹו  ילוכא חבירו

 ולהוראה. להנחיה היא ממתינה
 חובת' בספרו אומר ד"הי מפיאסצנא קלמיש קלונימוס רבי

"צריך המלמד והאב לדעת שאת בני  רעיון נפלא: 'התלמידים
ואת הנערים אשר  וגדולי ישראל עליהם לחנך ולגלות,ה' 

ועליהם  ר עודן באבן,אש ,יראו לנשמות גדולות - לפניהם
ואף  מרה,שובדה ולולע גנן הוא בגן ה' להצמיחן ולהפריחן.

 (בעיני המלמד והאב)אם יראה בהם נערים אשר לפי הכרתו 
ידע שזה טבע של גרעיני  דות רעות להם,ימרי נפש הם ומ

  ".               מרים הם בחניטתם ומלאים עסיס בגדלותם - הנשמות
"! אדם נעשה ואתם אני! עמי תתפותש, "לנו קורא ה"הקב
 תנאי' את נזכור, וקשה רחוקה שהדרך נדמה בתחילה אם גם

 !טוב כי נראה -קץ  אין וסובלנות סבלנות', השותפות
 ]'מונדרוביץ מיכל [ר' יחיאל

ית" ֵראׁשִ ָרא ּבְ ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ אלוקים ּבָ ָ  "ֵאת ַהׁשּ
יר סלוניקי, עד לאחר גירוש ספרד, התיישבו יהודים רבים בע

הנמל היה סגור בשבת, גם  .שהפכו להיות בה הכח המכריע
הבנקים של הגויים ואף משרדי הממשלה לא פעלו, וזאת, 
משום שכל היהודים שבתו בשבת, וממילא שבתו חיי 

מושל מטעם  - המסחר והכלכלה כולם. ובסלוניקי היה פחה
ולטן, שהיה מכבד את היהודים וביותר את חכמיהם. סה
שהיה רואה תלמיד חכם קרב ובא, היה קם מפניו מלא כ

קומתו. והיו יועציו חורקים שן, כי לא יכלו לראות בכבודם 
של ישראל. באו ואמרו לפחה: "מילא, שהעיר שובתת 
בשבתם של היהודים, אין בפנינו ברירה, שכן המסחר נתון 
בידם. אבל מדוע נחלק להם כבוד ויקר". ענה להם: "ומדוע 

: "הבורא יתעלה השפילם, ואנו נרומם אותם, לא" אמרו
הלא בזויים הם ושפלים בכל המדינות, הכל מושלים ורודים 
בהם ונותנים אותם למרמס. המכבדם מפר את רצון 

 ההשגחה העליונה". אמר הפחה: "מחר אשיב לכם תשובה".
בערב שלח להודיע לכל שריו ויועציו, כי מזומנים הם לטיול 

ור מלכותית. באו כולם עם שחר, בספינתו, ספינת קיט
 לבושים במיטב מחלצותיהם. 

עלו כולם לספינה להתענג על הטיול ועל האירוח הנפלא. 
יצא הפחה עם יועציו אל הסיפון, נשען אל המעקה ואמר: 
"ראו נא, ראו, שמים מתוחים מעל, ותהום רובצת מתחת. 
ים משתרע עד לאופק, ובים כרישים ודגים טורפים, ומצולה 

לא חקר. מה חוצץ בינינו לתהום המצולה, כמה קרשים ב
קראו הכל  "חלילה"הקרויים ספינה. ואם תטבע הספינה", 

כאחד, "מלחים מנוסים מנווטים אותה", "ועליהם אתם 
שאל הפחה, "כלום מכירים אתם אותם". שתקו  ?"סומכים

    הכל.
אמר הפחה: "ברצוני לראות בידי מי נתון ביטחוננו". פנה 

לבטן הספינה, ויועציו אחריו. הגיעו לירכתי הספינה,  וירד
שה מלחים עומדים ולחדר הדודים והמכונות, וראו של

ומסיקים, פניהם לוהטות מחום הדודים, ובגדיהם וידיהם 
שחורים מהפיח והפחם ומרבבים בשמן המכונות. פנה 
הפחה אל שריו ויועציו ואמר: "לא אוכל להסכים לכך, וכי 

ות, ששלומו ובטחונו של הפחה, נציג זהו כבוד המלכ
השלטון, יהיו מופקדים בידי אנשים שחורים ומלוכלכים 
אלו, התכבדו נא, המשנה למלך, ואף אתה, שר האוצר ויועץ 
הסתרים, והחליפו מהרה את שלשת הפועלים". החווירו 

כדי להעביר את רוע הגזרה:  ,שה, ומהרו להכביר מיליםוהשל
ת. חייבים להכיר כל גלגל וכל בורג, "עבודה זו טעונה מומחיו

לדעת כמה דודים להסיק ובאיזו מידה. אדרבה, בידיהם 
נתונה הספינה בידיים אמונות. אם אנו ניטול את מקומם, 

 נרד כולנו למצולות".
"בואו", אמר הפחה, "חם ולוהט כאן, הבה נעלה אל הספון". 
כשעלו לספון, חייך ואמר: "דעו לכם, שהעולם כולו הוא 

ה הזאת, וכולנו נוסעיה. וכנוסעי הספינה, כולנו מצויים ָּכֳאִנּיָ 
בסכנה גדולה בכל רגע ורגע. אבל יש בספינה זו 'חדר 
מכונות' הם בתי המדרש של היהודים, ויש בהם 'הסקת 
דודים' הרי זו תפילתם לפני בוראם, ולימודם את תורתו 
שנתן בהר סיני למשה עבדו. 'מסיקי הדודים' הם חכמי 

יהודים וצדיקיהם. ואם אמנם נוסעי הספינה מתענגים על ה
רב טובה ועל הפלגה נעימה ובטוחה, הן חייבים הם להכיר 
טובה לאותם מסיקי הדודים שבמדור התחתון, הלבושים 
בגדים מרובבים ומוכתמים, ועמלים בפרך כדי להשיט את 
הספינה כולה אל נמל המבטחים". סיים הפחה את דבריו 

 ני היועצים חפו.הנחרצים, ופ
זהו שאמרו חכמים, "בראשית ברא אלוקים את השמים ואת 

 :(משלי ח, כב)הארץ" בשביל התורה שנקראת ראשית, שנאמר 
' קנני ראשית דרכו, קדם מפעליו מאז". ובשביל ישראל ה"

' ה"קדש ישראל ל (ירמיה ב, ג)שנקראו ראשית, שנאמר: 
כל העולם ניזון : "(תענית כד) ראשית תבואתה". וזהו שאמרו

בשביל חנינא בני, וחנינא בני די לו בקב חרובין מערב שבת 
 ]'אהבת חיים'[                                            לערב שבת". 

 מרגש...  סיפור



 

 

ׁש ֹאתוֹ  ֶאת יֹוםאלקים  ַוְיָבֶרךְ " ִביִעי ַוְיַקּדֵ ְ  )ג, ב(" ַהׁשּ
 :מובא (סוכה מד:) בגמרא - "להיכנס לשבת "ברגע האחרוןן

יותר משלש  (חוץ לביתו) "אל יהלך אדם בערבי שבתות
 . )ויכין לו סעודת שבת ואז ישבות בעוד היום גדול( פרסאות"

אשון לציון הרב וב"ילקוט יוסף" בדיני ערב שבת כותב הר
יצחק יוסף שליט"א: "ובכל אופן צריך כל אחד לתכנן את 
נסיעתו היטב ולקחת בחשבון כל אפשרות של תקלה בלתי 

יה בדרך, כדי שיוכל להגיע למחוז חפצו בעוד מועד ולא צפו
 ".יכנס, ח"ו, לספק חילול שבת ויום טוב

לצערנו, אנו עדים לתופעה שאנשים מתכננים נסיעה בערב 
שבת לקרוביהם או לבתי מלון ומגיעים ממש ברגע האחרון 

 עומסי תנועהיש  ,ונכנסים בכך לספק חילול שבת. לעיתים
בחשבון, או תקלה ברכב שאינה ניתנת בדרך שאינם נלקחים 

לתיקון מיידי ואז מתחיל הלחץ ולעיתים "איבוד 
בדקות הרות גורל שלפני השבת. ופעמים  ,העשתונות"

בהגדרתו, והוא נאלץ  ",שהאדם נמצא במצב של "אין ברירה
לנסוע ליעדו גם לאחר השקיעה. חכם עיניו בראשו ויכלכל 

גם אם יהיו תקלות  ,צעדיו בתבונה ויקח זמן סביר של הגעה
 .ובכך ימנע עצמו ממצבים של ספק חילול שבת

הופיע בעיתון "המודיע" מסר גדול בצידו עם מדהים סיפור 
שישי  מדוע כדאי להימנע ביום ,המהווה הוכחה ניצחת

שסופר  כפי יהו לפניכםמנסיעות או טיסות ארוכות, והר
תה לי אסיפה שהייתי צריך להשתתף בה בגוף ראשון: הי

יורק -ביום שישי בבוקר בשיקגו, והזמנתי טיסת חזור לניו
כך שיהיה לי זמן להגיע הביתה ועוד להספיק  ,(כשעה וחצי)

המטוס איחר בחצי שעה,  .את ההכנות האחרונות לשבת
כי לקחתי זאת בחשבון. אבל  ,ל עדיין לא נלחצתי מכךאב

המטוס יצא מהשדה וכמעט הגיע למסלול ההמראה ואז 
עדיין  -נעצר. שיערתי שעליו לחכות לתורו להמראה, ושוב 

בלי לשים לב כמה זמן  ,לא נלחצתי. פתחתי ספר ולמדתי
עבר. כאשר הנוסעים מסביבי איבדו את סבלנותם והחלו 

ושמתי לב פתאום שאנו עומדים  -כוזי בספר לרטון, הופר רי
על עומדנו למעלה משעה! כאשר ניסיתי לברר מה קורה, 
נשמע קברניט המטוס מודיע ברמקול: "רבותי הנכבדים, אנו 
מתנצלים על האיחור בהמראה, אבל הדבר לא בידינו. 
מטוסו של הנשיא צפוי לנחות בכל רגע, ועד שהנשיא לא 

אסור  ,תו את שטח שדה התעופהיעזוב לחלוטין עם פמליי
מה"??? הרמתי את ". "לכל מטוס אחר להמריא או לנחות

אכן כוחות ביטחון רבים פרוסים בכל  - עיניי מספרי וראיתי
דאגו לפגישות שאליהן  ,נוסעים אחדים .שטח נמל התעופה

יאחרו או לטיסות המשך, ואני דמיינתי את עצמי נישא על 
י המטען שלי, ושוהה עשרים יורק, בל-כפיים מהמטוס בניו

-ושש שעות רעבות, עלובות ומסכנות, בשדה התעופה לה
אחרי שעה נוספת של ישיבה מורטת  יורק.-שבניו גרדיה

י לעזוב את המטוס ולהישאר אצל ידיד יעצבים, הבנתי שעל
בשיקגו. פניתי לדייל הראשי, הוא היה מאוד מבין אך מאוד 

לנו איך לעזור לך. אין החלטי: "אני מאוד מצטער, אבל אין 
חזרתי  "!לעזוב את המטוס בשום אופן, גם לא לאיש צוות

זה לשטוח את  ,למקומי והדבר היחיד שנותר לי לעשות
עולם! -של-צרתי לפני האחד והיחיד שיוכל לעזור לי: "ריבונו

אם אני יוצא ממטוס זה בזמן, אני מתחייב: לעולם לא 
חצות"! ם זאת לפני לנסוע למרחק של יותר משעה מביתי, וג

הציבור מסביב כנראה השלים עם המצב ונהייתה מין 
אווירה של מסיבה... טיילו במעברים, קשרו חברויות 

שגם אם  ,חדשות, העבירו את הזמן... אני עשיתי חשבון קטן
המטוס ממריא הרגע ממש, איני יכול להספיק להגיע לביתי. 

 החלטתי שעלי להישאר בשיקגו, ויהי מה. 
ירוש "אין יוצא ואין בא"? ואם יש למישהו התקף מה פ

הנחתי את תיק המסמכים שלי בין  !לב?... התקף לב! כמובן
רגליי והתחלתי לזוע ולגנוח על מקומי. האיש שלידי נבהל 

מה קרה, אדוני"? נשאלתי. לפתתי . "והזעיק מיד את הדייל

את החזה וניסיתי להיזכר בסימנים מפחידים של התקף לב: 
... מיד "וכאב בזרועי השמאלית, "י לחץ בחזה"... גנחתי"יש ל

שמעתי ברמקול: "אם יש רופא במטוס, בבקשה לגשת לדייל 
לפני שהספקתי להוציא עוד גניחות, ראיתי אישה  "!מיד

שרכנה מעלי, שהוציאה מיד את הסטטוסקופ והאזינה 
! הכריזה בהחלטיות "יש לאדם זה התקף לב. "להלמות ליבי
הוא חייב להגיע ... "אולי באמת ,פרחה נשמתיכזאת, עד ש

רפואה מייד! תביאו לכאן אלונקה או כסא גלגלים או -לבית
  .פסקה הרופאה ,שלא אהיה אחראית על חייו"

חשבתם שלא הייתי חיוור מספיק? חישבו שוב. הייתי ממש 
שלא היה ידוע  ,לבן! מה היא גילתה על מצבי הבריאותי

גלגלים, מנסה להיזכר לגנוח מצאתי את עצמי בכסא  ?לי
הודיעה  ",מדי פעם. "אין מצב שאוכל לשלוח אותו לבד

הרפואה"! "אבל"... -עלי לקחתו לבית", הרופאה המסורה
החל הדייל לסרב. הרופאה הביטה בו במבט חודר: "אתה 

נצמדתי לתיק המסמכים שלי "? לוקח אחריות על חייו
כסא למטה הורידו אותי ב ,בחוזקה, כאשר שני הדיילים

והרופאה הסיעה אותי במהירות שיא לטרמינל, שם אמור 
ברגע שהיא נכנסה לטרמינל, התיישבתי  .לחכות האמבולנס

בכסא, העפתי מעלי את השמיכה וקראתי בקול: "סטופ"! 
היא עצרה את הכסא ונבהלה כאשר קפצתי ממנו החוצה: 
"תודה רבה מאוד! אני מרגיש טוב מאוד"! הודיתי לה 

   ...ונעלמתי
ות לפני דק 10חברי התפלא לראות אותי עומד בפתח ביתו 

ועוד הספקתי  ,בחיק משפחתו הדלקת הנרות ואירח אותי
להגיע לביתי במוצאי שבת. ביום ראשון סיפרתי לרב שלי, 
ש"אוסף" סיפורי השגחה פרטית, את הקורות אותי, ורק 

  .כעבור שנה התברר שהסיפור מתאים לאוסף שלו
חזר הרב שלי מוועידה בשיקגו והזמין אותי  ,כעבור שנה

בכנס רופאים  נאםשהוא  ,למשרדו. הוא סיפר לי בחיוך רחב
 והוא שמע שם צעירה שסיפרה בהתרגשות: 

יורק, והנה לפתע מודיע הדייל שכיוון שמטוסו -"טסתי לניו
של הנשיא עתיד לנחות בשדה התעופה, עלול להיות עיכוב 

היסטרית, ידעתי שלא  של שעה לפחות בהמראה. הייתי
יורק בזמן והם לא יתנו לי לעזוב את המטוס -אגיע לניו

, , חשבתי בליבי'קיי-ואז שמעתי קריאה לרופא. 'או. בשיקגו
'אולי נתקעתי במטוס כדי להציל חיים'? כאשר בדקתי את 
ה'חולה', יהודי חבוש מגבעת, בשנות החמישים שלו, ראיתי 

הזדמנות שעליה מיד שהוא משחק, אבל זאת הייתה ה
התפללתי! הכרזתי מיד שיש לו התקף לב והאיש כמעט 
התעלף מפחד... הצבע אזל לחלוטין מפניו, עד שחשבתי 
שאולי באמת גרמתי לו התקף... עמדתי בתוקף על כך שעלי 

הרפואה ואם לא, הם יהיו אחראים אם -להתלוות אליו לבית
לוות ימות... וזהו. אף אחד לא העז לחסום את דרכי מלהת

אליו בהורדתו מהמטוס... כאשר הגענו במהירות לטרמינל, 
הוא ציווה עלי לעצור. זה התאים לי מאוד. לא היה בדעתי 

הרפואה עם אדם בריא לחלוטין... הוא ברח -להגיע לבית
 ...מבעד לדלת הראשונה ואני מבעד לדלת השניה

 ".מאז לא נסעתי אף פעם מחוץ לעיר ביום שישיו
לא ש דוצריכים ללמ ,(שהיו צריכים לשקר...) הז שלילי סיפורמ

לצאת ביום שישי ברגע האחרון, אפילו אם זה "רק" 
שווים  ,מירושלים לבני ברק. הלחץ וכמובן כבוד השבת

ואולי כדאי לקבל מעין קבלה  .הקרבת זמן נוסף ברוחב לב
להיזהר מאוד בנושא זה כיוון שקיימת סכנה  ,על עצמנו

 ,נהגים רבים ש.ות בנהיגה בכבינוספת והיא חוסר הזהיר
בדקות האחרונות שלפני הדלקת  בחוסר זהירותנוסעים 

ומסכנים את חיי ילדינו וחיי  (ואף לאחרי הזמן)נרות שבת 
בדרך זו אין  ".הכנסת-הולכי הרגל שכבר הולכים לבית

נכנסים לשבת! כאשר מגיעים ממש ממש לספק חילול שבת, 
סיכוי ממשי לחלל כאשר יש תקלה ברכב יש  ,ולעיתים

 ']ברכת דוד['                                                                 שבת...

  עם לקח חשוב סיפור



 

 

 האם הירידה היתה שווה?
ישראל מאיר  רבי בוקר אחד לפני שנים רבות, בצעירותו של 

 , כאשר הוא נכנס לבית הכנסת בעיירתויים'חפץ הח' - הכהן
יטים לעבר אדם מסוים ראדין, הוא ראה שהמתפללים מב

לשמחה מה זו עושה? תמה הח"ח.  והם צוחקים ומחייכים.
בליל אמש, אחד  הוא הביט וראה, והבין את אשר התרחש.

מיושבי בית הכנסת הכעיס את "אברהמ'ל דער משוגינער" 
, היה זה בין מנחה לערבית, האיש חילק [המשוגע של העיירה]

אברהמ'ל כעס  טבק לכל המתפללים, ולאברהמ'ל לא נתן.
בצדק והכריז "מה אתה חושב שאין בידי להשיג הרחת טבק, 

יצא הוא בזעם  !אברהמ'ל אומר ועושה אתה עוד תראה"!
 -מבית הכנסת והחל ללכת רגלית לעיירה הסמוכה 

עד לאיישישוק, דפק  יםלומטריק האיישישוק. הוא צעד עשר
אצל אחד מידידיו וקיבל קמצוץ טבק, הידק את שתי 

תיו לשמור על קמצוץ הטבק, ומיד החל את דרכו אצבעו
חזרה לראדין במהלך כל הלילה. וממש עתה, לפני רגעים 

הוא נכנס תשוש ועייף  ,בסיום תפילת שחרית -ספורים 
כשבגדיו מלוכלכים בבוץ, אך כולו צוהל ושמח, בין 
אצבעותיו היו דבוקים גרגירי הרחת הטבק: "הנה! הנה יש 

 וא לכל את הטבק...ראה התוך כדי שמלי"! 
ילדי בית הכנסת שהיו עדים לכל המתרחש, החלו להתגרות 

ניסו להוציא את הטבק מבין אצבעותיו, והנה הוא בורח  ,בו
מהם, הם רצים אחריו מסביב לבימה, וכולם צוחקים: "הנה 

 מועטת"...  כדי להשיג הרחת טבק ,הלך המשוגע קילומטרים
ניו העלו הח"ח שמע את הדברים הרהר קמעא, ופ

עד שהח"ח  ,כוונתו לא הובנה ..."ואנחנו? ואנחנו" תוגה:
הוציא גמרא מסכת חגיגה, שם מתואר המרחק העצום בין 

[הכוונה היא למרחק רוחני עולמינו לבין העולמות הרוחניים 
: "והלא ).(חגיגה יג, כך מתארים שם חז"ל שמסומל במרחק פיזי]

ועוביו של רקיע מן הארץ עד לרקיע מהלך חמש מאות שנה, 
מהלך חמש מאות שנה, וכן בין כל רקיע ורקיע. למעלה מהן 

כנגד כל מהלך חמש מאות (ן רגלי החיות כנגד כולוחיות הקדש, 
, קרסולי החיות כנגד כולן, שוקי החיות )שנה שיש עד רגליהם
החיות כנגד כולן,  )עצם הירך הסמוך לשוק( כנגד כולן, רכובי

החיות כנגד כולן, גופי החיות  )במתנים עצם הקולית התקוע( ירכי
כנגד כולן, צווארי החיות כנגד כולן, ראשי החיות כנגד כולן, 
קרני החיות כנגד כולן, למעלה מהן כסא כבוד, רגלי כסא 

ים יוק הכבוד כנגד כולן, כסא הכבוד כנגד כולן, מלך אל חי
 רם ונשא שוכן עליהם".

אברהמ'ל  - הוא הגביה הח"ח את קולו ודמעה זלגה מעינו:
הלך עשרות ק"מ וקיבל לפחות קמצוץ טבק, אמנם הוא 
התלכלך והתאבק והביא איתו דבר מגוחך, אך לפחות הוא 

שהגיעו ממרחק רב  ,הביא אתו משהו, אך כמה אנשים יש
ושבים בחזרה את כל הדרך ולא  -מהרקיע עד לארץ  -כל כך 

 ...'טבק'מביאים עימם גם לא קמצוץ 
יוצאות לדרך  ,נחצבו מתחת כיסא הכבודנשמות ישראל ש

ארוכה מאוד, כשבסופה הם שבים למקורם, האם אנו 
דואגים שהיא תחזור מלאה? "מה הבאת"? נישאל לעתיד 

חתיכת סטייק בפיתה  על קמצוץ טבק? -לבוא, על מה נספר 
עכשיו הזמן עם חומוס או איזה קוגל טוב עם דג הרינג? 

 !להשקיע בנשמה
עם תחילתה של  אף פעם לא מאוחר מדי.תמיד מאוחר, אך 

השנה והשיבה לשגרה, זה הזמן "להתחיל מבראשית", ליישם 
את כל הקבלות הטובות שקבלנו על עצמינו בימים 

שליוו אותנו  - הנוראים, ולשאוב מאורות הקדושה והשמחה
  כל השנה כולה.האיר אל בימים קדושים אלו ל

 ]ר' יעקב גלינסקי זצ''ל[

ֵראשִׁ " ָרא יתּבְ ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ אלוקים ּבָ ָ       "ֵאת ַהׁשּ
 בשביל תורה שנקראת ראשית.

שאחר שהתפרסם  ,ל"מסופר על הגאון רבי יצחק אלחנן זצ
בכל מקום אליו  - כגדול הדור, חלקו לו כבוד בצורה מיוחדת

הגיע. פעם, פגש אותו החברותא שלו ושאלו: הרי למדנו יחד 
כ גבוהה "זכית לקנות מדרגה כ על אותו ספסל, וכיצד זה

בידיעת התורה, מה שאני לא זכיתי. השיבו: אגלה לך סוד, 
כשהיינו חוזרים מלמוד הישיבה למקום השינה, הייתי מלווה 

שבתי לבית המדרש  ,אותך לדירתך, אך מיד לאחר מכן
זיכתה אותי  ,להמשיך ללמוד, ודווקא תוספת הלימוד הזו

 ]פניני בית לוי[                                      במעיינות החכמה.

 
 
ם" ׂשֶ י ַהּכֹות ֹאתוֹ ' ה ַוּיָ    )טו, ד( "...ְלַקִין אֹות ְלִבְלּתִ

 . )לשומרו( ַרב ָאַמר ֶּכֶלב ָמַסר לוֹ : ובמדרש (ב"ר כב, יב)
 בעל הקשה: א"זיע הראש"ל הרב עובדיה יוסף מרן ביאר

 כן אם, שומרול כלב ַקִיןל נמסר אכן שאם ',סופר כתב'ה
 ומדוע, שומר לו נתן ה"שהקב לכתוב צריכה התורה היתה
 ?  אות לו שם ה"שהקב נאמר
 טובה בכפיות חטא ַקִין שהרי -הוא  כך הדבר ביאור אלא
 תודה לאות משובח קרבן להביא שבמקום ,ה"הקב כלפי
 ומחמת, מזו טובה כפיות לך ואין גרוע קרבן הביא, ה"להקב
 שקינא הדבר נתגלגל וכך, קרבנו את ה"הקב קיבל לא ,זאת

, וחכמה בינה לאלפו ה"הקב ורצה. נפש שהרגו עד באחיו
 יודע - כידוע - הכלב כי יען, אְּבַדְוקָ  לשומרו כלב לו נתן ולכן

 וסימן לאות הכלב שיהיה ה"הקב ורצה, לאדוניו טובה להכיר
 לא כך ומשום, הטוב הכרת מידת מהי ממנו שילמד ,ַקִיןל

 לאות. לו שהיה נאמר אלא, לשומר לו היה בשהכל נכתב
 
 
 

 התורה   בברכת   
 ברינה ן  רוֹ  

 

 [משלי טז, א] "ְלָאָדם ַמַעְרֵכי ֵלב ּומה' ַמֲעֵנה ָלׁשֹון"        
 

 לע"נ מו"ר אבי : יעקב בן רחל וצדוק                               
 יוסףסרח בת שמחה ו-לע"נ מרת אימי: שרה            
 לע"נ חמי : מרכוס מרדכי בן רבקה ויוסף        

 : יהודה בן טובה נפתלי בן רוזה : לע"נ סמי בן שמחה :לע"נ               
 : לע"נ משה אהרון בן מאיר יצחק           חיים בן אסתר :נ"לע               
 ן סאלםיעקב ב -ומרים : לע"נ דוד אבא בן אריה לע"נ: צבי               
 רחמים בן חאורו אברהם -: לע"נ לע"נ: בנימין בן שולמית                
 יפה נדרה בת נעימה-מינה בת מרדכי שמואל : לע"נ -הרבנית  :לע"נ                
 כתון בת חביבה -מרים : לע"נ בת בלור רחל-מרים בת עזיזה : לע"נ :לע"נ                
 רחל בת חנה -נזימה בת טובה : לע"נ -מחה בת סרח : לע"נש: לע"נ                
  "נ אורה (שמעה) בת יוסף: לע לע"נ: אפרים בן ציון ורבקה                

 : אריה (לאון) בן מלכה : זהבה ועקנין בת אטולהצלחה  
 : מתנאל בן איריס. זיווג הגון  

        
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

3828752-050 -ולרי בסל ולתרומותלהקדשות  ,להזמנות
 Ronbarina@gmail.com:או במייל
  השרון רמת 2 קוצרה' רח: כתובת

 מצוה לתרום מכספי מעשר לזיכוי הרבים
רמת השרון2קוצררח' ה: ניתן לשלוח צ'ק לכתובת

 לזרע של קימא: 
 יהודה יחזקאל יוסף בן רחל מרים

 אהרן בן צילה: נפתלי שלמה בן לאה
 שושנה רייזל בת מינה

 שולמית בת שרה
 בן זכר)(: חן בת דלילה שמחה צביה בת רחל

 : אושר בת אורנה יובל בן שלומית
 הודיה בת ציפורה : רחל בת חיה

 כה בת אביגיליעל בר

 עם מוסר בצידו סיפור

 לרפואת: 
 ם    מו"ר הרה"ג יעקב בן מרי

                הרב מאיר בן כמסאנה : יהודה בן אסתר
 יעקב ישראל בן גלית : אורטל בת גלית

רחל בת שושנה אסתר:  פאולה בת דינה
      מרים קרן בת רבקה : אילה בת ציפורה   

 השרה בת רבקה : שרה תהילה בת חנ
  פיבי בת חביבה בן חמואברהם בן אנט : 

 הודיה : רחל בת נוארה נורית בת רחל: זהבה בת



 נוריאל בן זרובבלי חזקיה רבי ש"ע  "חזקיה דרכי"  ח"וגמ ערב כולל י"ע ל"יו

 050-4120812:ותרומות לפרטים ם-י 5711 .ד.ת             ל"זצ ואסתר

 ל"ז ומיכל אליהו     בן ומאיר   ,ואסתר נוריאל בן זרובבלי חזקיה רבי נ"לע
 

ל"זומיכלאליהו     בןומאיר   ,ואסתרנוריאלבןזרובבליחזקיהרבינ"לע

יהודי שמבקש מכל   קודש לשבת סיפור
 !מקבל –הלב 

 ?מהשם דבר היפלא
 

  :שנה כשבעים לפני ממרוקו יהודי על אמיתי מעשה
  נכנסו ההיא בתקופה .רב בעושר זה יהודי זיכה ה"הקב

 קשרי איתם קיים זה יהודי .שם ושלטו למרוקו הצרפתים
 .רב הון התעשר וכך מסחר
 לעשות הולך אני מה" עצמו את שאל שנים מספר לאחר

 "?ולאכול לעבוד רק לעולם מגיע האדם האם .הכסף עם
 הוא מה" הפסוק על המתבסס רעיון במוחו ניצנץ אז

 עם שנטיב רוצה ה"הקב "...רחום אתה אף רחום
 לפתוח רעיון במוחו ועלה בנושא התעמק הוא .הזולת

  היו זו בעיר .היהודים העיר לתושבי שיעזור ח"גמ
  קיבלו להינשא שעמדו יתומה או יתוםכל .רביםיתומים
 ביום האולם עבור ותשלום ,נדוניה ,ביגוד ,דירה ממנו

 .כלולותיהם
  .ליבם את והרנין ,להינשא יתומים לשישה עזר חודש כל

  מבנותיו אחת ע"ל נפטרה ,ח"הגמ הקמת לאחר שנתיים
 דרכי אחר חקר ולא שאל לא זה יהודי .עשרהשבע בגיל
  לטב רחמנא דעביד מאי כל" ,לעצמו אמרהוא .ה"הקב
."עביד
 נוסף ח"גמ ופתח בקודש להוסיף החליט ,זו מכה לאחר
 ."שבוע סוף" בשם
  צרכי" שבוע בכל משפחות מאות לכחמש נתן הוא

  ברשימותיו כלל הוא .מטעמים וכל דגים ,בשר ,"שבת
 כסף ובה מעטפה להם צרף כן כמו .ופירות ירקות ,יין

 .השבוע למהלך להם שיספיק
  יחידו בנו .נוסף אסון במשפחתו קרה שנים כמה לאחר
 .פתאומי באופן ע"ל נפטר שנים וחמש עשרים בן שהיה

 בו ולהילחם לשטן להיכנע לא החליט ,זו מכה לאחר גם
 כדי ,ריבית ללא להלוואות שלישי ח"גמ פתח הוא .בעוז
  אין" :לו אמר ,להחזיר בא וכשאדם ללוות יתביישו שלא
 סבל ,יותר מאוחר ."חובך את פרע כבר ה"הקב ,צורך

 כנסת בית להקים החליט הזאת בפעם .חזקים מכאבים
  לימדו רבנים .חכמים תלמידי הגיעו שלשם ,מפואר
 .למרחוק נשמע התורה וקול תוספות,גמרא ,הלכות
 .אלו באברכים מכספו תמך ,בנוסף

 מים עליו ושפכו ערביים פורעים נכנסו פסח של בשביעי
 .מכליותיו אחת וגם מעיניו אחת את איבד הוא .רותחים
 בתרופות בו טיפלו ואלו מצרפת מיוחדים רופאים הזעיקו
 .להצילו הצליחו שמים בחסדי .נדירות

 

 את הרים הוא .ושלש שבעים בגיל כבר היה שנתרפאלאחר
 לפנות – דהיינו( ה"הקב אל הישיר למספר הטלפון שפופרת

 לבית היהודי נכנס .)ומבוקשו חפצו את ולבקש ה"לקב
 ההיכל את פתח .בוקר לפנות שתיים בשעה ,שבנה הכנסת
 לי שנתת מה כל ,עולם של ריבונו" – ליבו מקירות וזעק

 בן רוצה אני ,ממך מבקש אני אחד דבר .בשמחה קיבלתי
 ולא ,הסעד מלשכת לא בן .מותי לאחר קדיש עלי שיגיד

 ."ממני אלא ,הכושים מצאצאי
 ולא הגיונית לא יהודי אותו של שבקשתו נראה ,פניו על

 ושלוש שבעים בגיל שאדם יתכן איך הרי .וכלל כלל מעשית
 נאמר כבר כך .זאת יבקש ,אשה וללא כליה ללא ,עין ללא

 ,ח"י בראשית( "ָּדָבר ֵמהשם אלֵ ֲהִיּפָ " ה"ע אבינו לאברהם
 מכן לאחר שנה .וארבע שבעים בגיל התחתן היהודי .)ד"י

 ואחד ישיבה ראש הוא שהיום בן לו נולד וחמש שבעים בגיל
 ומנהל ,שבשמים לאביהם טועים מקרב ,הרבים ממזכי

 )שמיני ,ויקרא/שלימה אמונה( .רבים תורה מוסדות
 

 ?מכונית חדשה או שיעור תורה
 .קלים עריכה תיקוני עם אלי שהגיע מכתב 

   
 נסיון על לכם לספר רציתי .18 בן מעט עוד ואני גולן שמי
 תורתו ואת הבורא את לאהוב לי ושגרם ,בו שעמדתי עצום

  .במילים אותה להגדיר שקשה ,אדירה בצורה
 שיעור ולשמוע לבוא חברים שני אותי שיכנעו כשנתיים לפני
 חילונית למשפחה בן אני כי ,זמן הרבה להם לקח זה ,תורה

 ,אמידים מאד אנשים הורי .ומצוות מתורה לחלוטין רחוקה
 באחת מפוארת בוילה מתגוררים הקטן ואחי הורי ,ואנחנו

 על בגדול עונה משפחתי .בירושלים היוקרתיות השכונות
  ."וכלב ילדים שני" התואר

 הכנסת לבית נכנסתי שכאשר ,מתורה רחוק הייתי כךכל
 ,הכיפות ,הרבנים .לברוח מיד רציתי ,בחיי הראשונה בפעם
 למקום ,בעיני דמה הכל ,האווירה ,הספרים ,הקודש ארון
 אותי דחפו ענקיות ידיים שתי וכאילו ,אליו קשר לי שאין

 על קרטון כיפת לי תקעו ,בכוח אותי הושיבו חברי .החוצה
  .תורה שיעור שמעתי בחיי לראשונה ואז ,הראש
 לדברי נפתח שליבי עד ,ושוב ,שוב באתי מסקרנות ,למחרת
 ,תורה לומד שאני מהורי שהסתרתי כמובן .והלכה תורה
 .הדת על יפה לא ומדברים ,אנטי ממש שהם משום

 במכוניתו עבר הוא ."חם על" אותי תפש שלי אבא מזמןלא
 לשם נכנס שאני בעיניו וקלט ,הכנסת לבית הסמוך בכביש

 

 ד"בס

  החזקת להמשך ויכולת כח לנו תנו אנא ,היקר הקוראים לציבור פונים אנחנו
 קודש יהיו שההכנסות משתדלים אנו ."חזקיה דרכי" והעלון ח"הגמ 'כולל'ה

 !עליון מפי תבורכו .'וכדו נקיון ,מזכירות הוצאות לנו ואין הללו למטרות

 גליון
344 

ניתן למצוא מידי שבוע את העלון באתר  
 לפרשת השבוע גליונות" לדעת"

  העלון בהפצת לסייע אפשר
  ניתן ,עותקים 7000-ב המודפס
  ,]₪ 100[ ש''רפו או נ''לע להקדיש

   ₪ 400 בסך אברך בהחזקת וכן
 פעמי בחד גם אפשר ,לחודש
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 המשך סיפור לשבת קודש
 .ליבי את מילאה אינסופית ושמחה ,קושיות הקשיתי
  .פני את ליטפו הבורא של וידיו ,בנסיון עמדתי
 .מכל מהנורא וחששתי ,הביתה נכנסתי חצות אחרי

 הורי .הפתעה קיבלתי וכאן .מהאשמות ,מבכיות,מצעקות
 במפורש לי ואמרו אותי וחיבקו נישקו ,קמו ,בסלון ישבו

 ."שתצליח ,בה שבחרת הדרך זו אם ,גולן"
 אם ,חדשה מכונית צריך מי ?החדשה המכונית לגבי ומה

 מלך את ומשמחת ,הורי על מקובלת בה נוסע שאני הדרך
 ?המלכים מלכי
 .תועלת ממנו שתפיקו מקווה ואני ,הסיפור כל זה

 )3קובי לוי קוטף סיפור (
 ל"יוסף זצ עבודיהרבינו 

 .ל"זצ עובדיה רבינו של הזיכרון יום יחול חשון 'ג-ב
 שספריו השם ברוך ,איתנו נמצא לא שמרן מאוד קשה

 .הזמן כל  אותנו מלווים והנהגותיו
 רבינו שמשה פנחס פרשת על מרן של מדרשותיו שמענו

-עם יהיה שלא ,י"לעמ אחריו דרכו ממשיך מנהיג ביקש ה"ע
 .רועה לו שאין כצאן השם
 על ושומר דואג צאן רועה :מרן אמר ?צאן רועה דוקא מדוע
 ,מהצמר שיהנה ,עצמו לטובת כוונתו וכל פגע מכל הצאן

 שיהיה ביקש רבינו ומשה הצאן של הבשר ומן מהחלב
 .באמת העם טובת את שרוצה מנהיג

 :דבריו את קים מרן כיצד ראינו הבא מהמעשה
 למרן קשור שהיה מי כל ראינו ל"זצ מרן פטירת אחרי

 החולים בית רב היה מהם אחד ,ולאחריו פטירתו בשעת
 זכיתי לא אך מרן על תמיד שמעתי" :שסיפר כרם עין הדסה
 ה"ר שלפני ,עוד וסיפר ."החולים בבית אלא בקרבתו להיות
 שישחררו מרן ביקש מרן של פטירתו לפני חודש ,ד"תשע
 שדיבר מי כל עם .החג במוצאי מיד ויחזור לביתו אותו

 שייך לא שהדבר אמרו ועסקנים רבנים ,הרופאים מצוות
 מהרב וביקש ויתר לא ל"זצ מרן אך ,הקשה מצבו בשל

 - שלילית תשובה ובפיו הרב חזר בירור אחרי .בענין לפעול
 :לו אמר בצער שמרן כשראה .לחג להשתחרר יוכל שלא

 למנין נדאג ,לתפילות בקשר אם ?חושש הרב ממה"
 אמר ."שדרוש מה כל נביא ,ה"ר מנהגי בשל אם ,מתאים

 והסביר "החולים בבית ולא בבית להיות רוצה אני" - מרן
 י"מעמ חלק ,החולים בבית אני שכאשר בגלל ;דבריו את

 – זה גדול ביום בצער שיהיו רוצה לא ואני כך על בצער
 דברי כאן עד ..בסדר שהכל שיחשבו עדיף .השנה בראש

 .החולים בית רב
 שגם י"עמ של אמיתי מנהיג מיהו זה ממעשה רואים אנו

 .הציבור על חושב בצער כולו כששרוי
 שלא לחברו אדם בבין ונתחזק זה מסיפור נלמד הבה
 .קטן ואפילו לשני צער לגרום

 
  
 

  רחל בת זהבה ,סביחה בת דליה ,עליזה בן שמעון :ש''לרפו
 בת מרים עדי חיה ,אסתר בן מארלי מיכאל ,רוניה בן דן

  שרה תהילה בן שלום יהודה ,דליה בת נרקיס ,רחל שולמית
  להצלחה ,שפיקה בן מאיר ליחזקאל: הישועות כל .מרסלה
  ,מלכה חנה בן יהודה אריה ,לוי משפחת :ובריאות פרנסה
 ש''בעילו התורם להצלחת .עבדל בן שלום ,גאולה בן צביקה
 בני ,יהושע ,שלמה ,ישראל :בתשובה לחזרה .ש''ברהוג
 .חיה בן אלכסנדר ,ילנה בת אורלי .תהילה

 036766049 :טל 22:30 - 21:00 :ה-א :שדכנית
 'ד ',ג ',א בימים "דוד חסדי" שידוכי
 058-3297225 :'טל 22:45 - 22:00 בשעה
תנית  החכמה אוצר בתוכנת ספרים לפרסם ניתן לפרסנ בתוכנתספריםפרסתן החכאוצרססם החכמהת

 

  )בחינם( שמים לשם מוסמך מוהל
  :א''שליט מחפוד ש''הגר בהמלצת

0775446726 
  גילה ''חמויי'' הכנסת בבית !טובה בשעה

  ואירועים לשמחות מפואר אולם הושלם 'א
  מקומות כמאה ',וכו בריתות חתן שבתות
 0502100123 :שמואל לפרטים ,ישיבה
  ,ל''ז מונירה בן חיים סעיד נ''לע העלון
 ל''ז אמלי בן מרדכי

  בת ורויטל ,חיה שרה בן שלמה 'ר להצלחת
 משפחתם וכל אשרס בן מוריס ניסן ,צוהלה

 ד"בס

 אליהו ,נרגס בן ומאיר נרגס בן משה ,ל''ז מונירה בן חיים סעיד : נ"לע
  מרסדס בת ומרים ויחזקאל שמחה בת חנה ,אירן בת סוזן אליס ,מזל בן
  הרב ה''זצוקללה ורגיה'ג בן יוסף עובדיה רבנו ג''רשכבה ע''ג מרן נ''לע

  בת דבורה ,דב יששכר בן שבתאי נ''לע וכן ל''זצוק מרגלית בן יוסף יעקב
 נורי ציפורה ,רביבו סעדה בן משה .דבורה בן אליהו .עזיזה בן נעים ,צבי
  בת מיכל ,מנחם הרב בן משה הרב .מועלם שמחה בן צלח ,רחל בת

 בן שי משה ,שמחה בן משה ,והר'ג בת אילוז פרחה צביה בן יאיר ,שרה
 פריחה פאני ,צביה בן יאיר ,סולטנה בן דוד יצחק ,חנה בן שמעון ,סמדר

  ציון בן הרב ,מרים בן דניאל ,הלן בן מאיר ,טליה בן רותם .מסעודה בת
 גהר בת כוכב ,מזל בת דליה ,חנה בן

  זוגות על התפללו אנא
 להפקד זכו שלא
 !קיימא של בזרע

  ,ורעייתו מהין בן יחזקאל
  מנשה ,שרה בת טַכְרְּכמי

  הרצל ,ורעייתו טובה בן
  בן יצחק ,ורעייתו כתון בן

  בן דוד ,ורעייתו תמר
  ודליה כמסנה ,שושנה
  וירון שפיקה בת שרה
 .ורעייתו פנינה בן מנשה

ן ק
 -נא להתפלל

 ,שושנה בת זילפה זהבה ,מילה'ג בתמרגלית :לרפואת
 שושנה ,שלום בת שרה ,חוה בת שושנה ,יצחק בן שלמה

 להצלחת .מזל בת ומרים אסתר בן בנימין ,מרים בת
 .שושנה בת לטליה הגון ולזווג להצלחה .לוי משפחת

 .פורטונה בן מיכאל לישי הגון לזווג 

 .בו הבחנתי לא אני .ראשיעל כיפה עם
 רגוע אלי פנה אבא ,שוב לצאת כשעמדתי ,בערב למחרת

 ,מתמיד רציניות היו פניו .איתו לשוחח שאשב וביקש ושלו
  החזרה תחילת על משהו שמע הוא שמא וחששתי
  אותי ראה הוא שאמש לי סיפר הוא .כן אכן .שלי בתשובה

 שאני האמת את לו סיפרתי .אותי וחקר כנסת לבית נכנס
  ושלמדתי ,אמיתיים דברים בה ושיש ,תורה ללמוד אוהב

   .להתפלל
 לא מאד וכמובן ,מבוהל או ,פגוע שהוא וראיתי ,שתק אבא

 .מרוצה
 את רוח בקור ,והחביבות הנעימות בשיא לי אמר אבא ואז

 לאבד רוצים ולא אותך אוהבים ואמא אני ,גולן" המילים
  ואני ,בתשובה שתחזור רוצים לא בפירוש אנחנו .אותך
 עשית מזמן לא .אותך תשמח שבוודאי הצעה לך מציע
  ,חדשה מכונית לך לקנות ואני אמא החלטנו ,נהיגה רשיון
  הקשר את מפסיק אתה ,אחד בתנאי אבל ,שיש טובה הכי
 שמכונית יודעים אנחנו .שלהם והלימוד הדתיים עם שלך

  תשמח אנא ,אותך לשמח רוצים שאנו וכשם ,אותך תשמח
 ."שם ללמוד ותפסיק ,אותנו

  כמו עלי נפל זה .לגזרים נקרע שאני דקות באותן הרגשתי
,אותםומכבד,הוריאתאוהבמאדאני.בהירביוםרעם
 רוצה אינני .ה"בקב ומאמין ,התורה את אוהב אני אבל
   .ה"הקב את לצער רוצה לא אבל,הורי את לצער
  אינני ...חדשה במכונית מעוניין בהחלט אני ?עושים מה
  עדיין רחוק הנני ,הזה העולם מתענוגי שמתנזר כזה אחד

  כמה ?תורה שיעור בלי אפשר איך אבל "צדיק" מלהיקרא
  ?חדשה מכונית .הירפה לא הוא גם הרע היצר אבל !!קשה
  לא .התורה משיעורי קצרה הפוגה אעשה אולי ,מתנה איזו
 ...נורא

 או חדשה מכונית ,עכשיו תחליט" תקיף היה אבא "גולן"
 ."תורה שיעור
 ,הדמעות את לעצור כדי חזק חזק העיניים את עצמתי
 ,לבכות רציתי .משם יפרוץ לא שהלב כדי החזה על לחצתי
  ,אבא" לו וללחוש אבא של הכתף על הראש את להניח
  גם ,בשמים בורא יש ,שלי רק לא ,שלך גם היא התורה
  שכלי פי על ללכת לי ותן עלי רחם אנא ...שלו הבן אתה

  ריאותי מתוך בשקט וצעקתי יתברך לשם פניתי .ורגשותי
 ."לאבא לענות אומץ לי תן ,שבשמים אבא"

 אוהב אני ,מצטער אני" לאבא והודעתי עיני פקחתי ואז
 מוותר לא אני אבל ,חדשה מכונית רוצה מאד אני ,אתכם

 ."אותי תבין אנא .בהשם ואמונה תורה שיעור על
 .שיעור לאין בתוכי רקדה פנימית ושמחה עצום רוגע חשתי
 גמרא לשיעור כך-אחר נכנסתי .לצאת לי הורה אבא

  ,מילה כל הבנתי .ובשכל בלב עצום אור והרגשתי
 

 אליס ,מזל בן אליהו מילה'ג יפה בת כהן יעל הרבנית התורה חכמי נשיא אשת :נ"לע העלון
 .שגי ניצה בן עידו ונחמן פנינה בן שאנן ,מרסדס בת ומריםויחזקאל שמחה בת חנה ,אירן בת סוזן
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סח אליהו הנביא זכור לטוב: מעשה בילד שלימדו אביו ספר בראשית. פעם אחת עלה הקיסר לאותה מדינה ונפל אותו ילד בשבי וספרו עימו. חבשוהו בבית 
האסורים, והכניסו את ספרו (בראשית) לגנזי הקיסר. מצאוהו (לספר) , ובאו כל גדולי המלכות לקרוא בו ולא ידעו. אמרו לו (לקיסר):

"זה הספר מספרי ישראל הוא, ויש כאן ילד אחד מהם שהוא חבוש בבית האסורים". הוציאו את הילד והביאו אותו לפני הקיסר. כיון שראה את ספרו מיד חיבקו 
ונשקו וקראו לפני הקיסר, והיה מפרשו מן "בראשית" ועד "ויכולו". כיון ששמע הקיסר שבחו של הקב"ה איך ברא את עולמו, מיד עמד מכסאו ונשקו לילד על 
ראשו ואמר לו: "יודע אני שלא מצאנו את הספר אלא בגללך, כדי להתירך מבית האסורים". מיד נתן לו כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות לרוב ושיגרו בכבוד 

גדול אצל אביו (תנא דבי אליהו זוטא, יז).

כלל!  בעולם  יאוש  אין  אותך!  אוהב  השם  התחזקות.  עם  ללכת  הזמן  כל 
ירידה לצורך עליה! השם חי את הצער שלך! מה שלא עובר עליך, תזכור בורא 
שאתה  הנסיון  את  מרגיש  הוא  אותך!  מלווה  עולם  בורא  איתך!  נמצא  עולם 
אותך!  אוהב  הוא  אותך!  שכח  לא  הוא  עליך!  שעובר  מה  יודע  הוא  בו!  נמצא 
ברצונות,  מתחזק  והוא  להילחם,  מפסיק  לא  אדם  אם  אליו!  תפנה  תתחזק! 
הרבה  כבר  ממתין  שהוא  אפילו  לוותר,  מוכן  לא  הוא  אם  בתפילות,  ומרבה 
מתייאש  לא  הוא  אם  שעובר,  מה  עליו  עובר  הזאת  ההמתנה  כדי  ותוך  זמן 
שאתה  כמו  לך  נותנים  היו  אם  כי  הקדושה.  אל  סוף  סוף  יכנוס  בודאי  הוא 
רוצה, היית מקבל גאווה ואין כמו הגאווה שמרחיקה את האדם מבוראו. לכן 
כדי  התרחקות,  זה  לך  שמראים  הדרך  אז  לקב"ה,  להתקרב  רוצה  כשאתה 

שתהיה לך ענוה.

ויהי ערב ויהי בוקר. אחרי הערב מגיע הבוקר, אחרי החושך מגיעים לאור, 
אין שום יאוש בעולם כלל. החיים הם נדנדה. פעם למטה פעם למעלה. ככה 
ישר,  אחד  קו  עליה,  רק  היתה  אם  וירידות.  מעליות  החיים,  של  הניגון  נוצר 

איזה  מין ניגון זה? זה כבר לא ניגון, זה כמו המוניטור, זה מוות ח"ו.

כמו שאתה סולח לאחרים, אתה צריך ללמוד לסלוח לעצמך. כמו שאתה 
ללמוד  צריך  אתה  כך  אחרים,  על  טובה  בעין  להסתכל  עצמך  את  מלמד 
בדיכאון,  תפול  אתה  עצמך  את  להאשים  תמהר  אם  עצמך,  על  גם  להסתכל 
בעצבות ועצלות וזה מעשה שטן. נכון, נכשלתי, כי אני בשר ודם, ואני נמצא 

בעולם התיקון, וצריך פה לתקן, וכשנכשלים צריך לעשות תשובה. 

העיקר להתחזק ולא ליפול לייאוש. לחזק אחד את השני. רבנו אומר: חזק 

ית ֵראשִׁ ְלַהְתִחיל ִמבְּ

אדם נפל, יתחיל מהתחלה. לא יתייאש, כי אם אדם מתייאש הוא מוותר 
על הכל ח"ו. תחזיק ברצון, לפחות במשהו, תעשה תשובה, בשמים אוהבים 

את העבודה הזו, הנפילה וההתחלה מחדש.

ואז  שנה   130 במשך  תשובה  עשה  היבראו,  ביום  כבר  חטא  ראשון  אדם 
נולד נוח, שממנו הושתת העולם.

שבירת  על  מרמז  שזה  ישראל"  כל  "לעיני  בפסוק  מסתיימת  התורה 
הלוחות, משה שבר את הלוחות לעיני כל ישראל וה' שיבח אותו על כך. ומייד 
וקם  נופל,  נשבר,  מהתחלה.  מתחילים  מייד  ה'"...  ברא  "בראשית   - אח"כ 
מחדש. כל הזמן לרצות, כל הזמן לנסות להתרומם. זהו בעצם סוד התנשאות 
מתרוממים,  הזמן  כל  מעלה,  כלפי  להתרומם  הנצחיים  בכיסופיהם  הים,  גלי 

מתנפצים, ועולים מחדש.

זה  מתייאש,  אדם  אם  כי  מתייאשים.  שלא  העיקר  שממשיכים,  העיקר 
יותר קשה מכל העוונות שהוא עושה. כי כשאדם מרים ידיים, מתייאש, עוזב 
מעצמו,  מתרחק  הוא  שלו,  הפנימיות  מכל  מתנתק  הוא  אז  שלו,   הרצון  את 
הוא מאבד את כל החיות שלו, הוא הופך לשבר כלי, אין עם מי לדבר. יאוש זה 

לאבד לגמרי את הרצון ואז האדם מתנתק מהקב"ה ובלי הקב"ה מה נשאר?

החטא  אחרי  אפילו  שלך.  הרצון  זה  שלך  הטוב  הרצון.  את  לאבד  אסור 
הכי חמור, אתה חייב להסתכל קדימה. הרי מה שאתה רוצה זה לא להמשיך 
מה  זה  הזה  והרצון  ה',  רצון  את  לעשות  בה',  להידבק  רוצה  אתה  לחטוא, 

שאתה!

בס"ד

שבת קודש   כז' תשרי, תשע"ז
פרשת בראשית

ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ." (א, א) ָרא ֱאלִֹהים ֵאת ַהשָּׁ ית בָּ ֵראשִׁ "בְּ
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 דברי התורה שבגיליון מוקדשים 

לרפואת והצלחת מורינו הרב אליעזר בן עטיא שליט"א 

והרבנית תהילה בת לאה תליט"א

לרפואה שלמה: הרב חיים אבישלום כהן בן בלנקא, ציפורה 
בת שושנה גורג'יה, שירלי בת יפה, הרב דוד חיים בן זוהרה, 

ישראל מאיר בן פנינה, פנינה בת נסריה, נתנאל בן רויטל, 
אורנה בת ציונה

להצלחה וישועה: שלום בן ליבא 

לזרע בר קיימא ובן זכר: דוד בן פורטונה, טליה בת פנינה,
הודיה סופיה בת שרה פרוין, בת אל בת ציפורה 

לזיווג הגון: שי שרגא בן אסתר, מיטל בת יפה, רבקה בת 
שרה, נאור בן הלן

לעילוי נשמת: רבקה בת איז'ה, דליה בת נחום זאב הי"ד, 
יעקב בן רבקה, שרה בת יקות, אברהם בן חביבה, בוריס 
בן סבטלנה, שלמה שלומי בן אילנה נאוה, יוסף יצחק בן 
יחיאל, ציון בן יונה ודוד, בניהו בן זכריה (יחיא) ומרים, 

ציפורה בת חנה, שלום בן לאה,  בנימין חי בן שרה

ת.נ.צ.ב.ה
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דבר שעושים זה פעם זה פעם ראשונה. כל רגע זה מציאות חדשה. אף פעם 
לא עשית מה שהינך אמור לעשות כעת, רק נדמה לך.

הופיעו  כך  אחר  אך  הצלחנו  אם  וגם  הצלחנו,  ממש  ולא  ניסינו  אם  גם 
קשיים ונכשלנו, אנחנו תמיד מלאי תקוות חדשות. כי אנחנו מאמינים באמת 
טוב אלינו, שהיסורים שאנחנו עוברים הם לטובה, שה' יודע בדיוק מה  שה' 

הוא עושה עם כל אחד מאתנו והכל כדי שנזכה להתקרב אליו.

להסתכל  זוכה  אתה  אם  פתוח  תמיד  נשאר  ההתחדשות  אל  השער 
האור  את  לראות  השני,  של  בטוב  להאמין  צריך  אחרים.  על  טובות  בעיניים 
בכל יהודי. ככל שאדם זוכה לצאת מן האהבה העצמית שלו ולחשוב על השני, 
ויש  שמחה  יש  אז  ה'  אל  וכשקרובים  ה'  אל  להתקרב  יזכה  כך  לשני,  לדאוג 

התחדשות.

מורנו הרב: "אדם רואה את האור של עצמו ולא רואה את האור 
אור  רואה  אדם  לפעמים  בבית.  זה  אם  חברים,  בין  זה  אם  השני,  של 
באשתו, ואילו האשה לא רואה אור בבעלה, או להיפך האשה רואה אור 
בבעלה אבל הבעל לא רואה אור באשתו, ובאמת צריך שכל אחד יראה 
העין  עיקר  בשני.  פגם  בשני,  חסרון  יראה  שאדם  אסור  כי  בשני,  אור 
הרעה שהוא לא יכול לסבול שהחבר שלו יותר טוב ממנו, שעינו צרה 
בהתנשאות של חברו, הוא רואה שהחבר שלו לומד יותר, מתפלל יותר, 
מה אכפת לך שהוא מתפלל יותר טוב? לכל אדם יש עין רעה ואף אדם 
לא מוכן שהשני יהיה יותר טוב ממנו. אם אדם היה מוכן שהשני יהיה 
יותר ממנו היה יכול לחיות לעולם, היה יכול לתקן את כל העולם כולו. 
אבל עין טובה זה משהו אחר לגמרי, עין טובה זה שאתה מפרגן לשני, 
אוהב את השני, שמח בהתנשאות שלו, שמח בהצלחה שלו. בכל אדם 

יש אוצרות רק שצריך להסיר את העפרורויות שמכסה עליהם.  

צדיקים  יותר  שכולם  בטוח  ענוותן  וביטול.  ענווה  עם  רק  זה  התחדשות 
ממנו, ויותר קדושים ממנו, ויותר נבונים ממנו, כל יהודי בעיניו הוא הכי נפלא, 

כל יהודי הוא הכי צדיק. 

חיים של ענוה וביטול הם חיים כל כך נפלאים. ענוותן יודע שהוא לא יכול 
חי  כשאדם  הקב"ה,  בלי  בכלום  להצליח  יכול  לא  הוא  ה',  בלי  כלום  לעשות 
דבר  אין  ה',  אל  מחובר  הוא  כי  בשמחה,  הזמן  כל  הוא  אז  הזאת  האמת  עם 

שמסתיר את אור ה' יותר מהגאווה.

היא  המיידית  התוצאה  אז  חשוב,  שהוא  מרגיש  הוא  מתגאה,  כשאדם 
לא  וכשהוא  רצוני,  את  שיעשו  לי  מגיע  אותי,  שיכבדו  לי  מגיע  לי".  "מגיע 
מקבל מה שהוא חושב שמגיע לו אז הוא נפגע, הוא קצת ברוגז. צריך כל הזמן 
בראש,  לנו  שמתרוצצות  גדלות  של  המחשבות  את  לזהות  להתבונן,  לעצור, 

צריך להילחם בהם. 

הכבוד  את  ולא  ה'  של  הכבוד  את  רק  ומחפש  מהגאווה  שבורח  אדם 
מחכה  הבא  עולם  איזה  לדבר  שלא  טוב  יותר  הרבה  פה  חי  הוא  עצמו,  של 
כשאתה  אפילו  מבקש,  כשאתה  כי  ההודאה!  זה  לה'  הביטול  של  והשיא  לו. 
מבקש על רוחניות, אפילו אתה מבקש להתקרב לקב"ה, יש איזו נקודה של 
"אני". בהודאה יש ביטול ה"אני" בשלמות! אתה לא מבקש כלום! אתה פשוט 

מתחבר להשם ע"י שאתה אומר תודה!

העיקר בעולם הזה זה להיות שמח. לעבוד את ה' בשמחה. ואי אפשר להיות 
שמחים אם אנחנו סוחבים איתנו את הכשלנות של העבר ואת הדאגות של 
העתיד. אדם צריך לחיות את ההווה, לשמוח עם ההווה, להיות שמח תמיד. 
רגע.  רגע  מהקב"ה  מקבלים  שאנחנו  וטובות  חסדים  באלפי  להתבונן  צריך 
העיניים רואות, האוזניים שומעות, הפה מדבר, הקב"ה נותן לנו בית, ילדים, 

ואמץ ומוסיף שהלוואי והיה מישהו שהיה טופח לו על השכם והיה אומר לו: 
חזק ואמץ. רבנו, כזה אור גדול, האור בעצמו, לרבנו היה חסר מישהו שיטפח 

לו על השכם ויאמר לו חזק ואמץ.

בצד  שמים  מיוחדת.  התחדשות  תחושת  בנו  מעוררת  בראשית  שבת 
שנראה  מה  כל  את  לנו,  שהתקלקל  מה  כל  את  לנו,  הצליח  שלא  מה  כל  את 
מחברת  מתחילים  מחברת.  גמרנו  ומקושקש.  ומחוק  ומרופט  משומש  כבר 
חדשה. זה בעצם מה שקורה לנו ביום יום שלנו. כל יום זה יום חדש. אתמול 
שטויות, אתמול היה כעס, אני לא זוכר כלום, הכל  היו בלבולים, אתמול היו 
מתחיל מחדש, אני לא הולך עכשיו עם הכאב של אתמול ועם הבלבולים של 

אתמול ועם הכעס של אתמול. אני מתחיל מחדש.

כל  אנחנו  (א,כז).  אותו"  ברא  אלוקים  "בצלם  ממעל.  אלוק  חלק  אנחנו 
הזמן נמשכים למעלה, רוצים להרגיש אלוקות. מודדים אותנו בדיוק בדברים 
השערה  כחוט  עצמנו  את  לנתק  להתרומם,  מצליחים  אנחנו  כמה  האלה, 
המבוזבזים  מהרגעים  מההקפדות,  מהמלחמות,  מהשטויות,  מהצרות, 
בדברים  ולהתרכז  בצד  הכל  להניח  בחירה  לנו  יש  ורגע  רגע  כל  החיים.  של 

האמיתיים, הדברים שמקרבים אותנו אל ה', שמכניסים שמחה בלבנו.

הכבדות,  בתוך  החושך,  בתוך  ה'  עם  החיבור  על  להיאבק  זה  יהודי  להיות 
הכל  למרות  מנסים  שלנו,  מסתדרים  שלא  הדברים  כל  בתוך  השיגרה,  בתוך 

להתרומם קצת, להרגיש משהו, להתחבר.

"ומה אם בן אדם לא מרגיש? אני לא מרגיש כלום. מה, אני אעשה 
את עצמי? מה, אני אהיה צבוע? אני אעשה ככה סתם? כן, תעשה ככה 
מי  מתפלל.  שאתה  עצמך  את  תעשה  תתאמץ.  אומר:  רבינו  סתם. 
שיסתכל עליך יחשוב שאתה יהודי הכי כשר והכי צדיק בעולם. שאתה 
מכוון בכל. הוא לא ידע שאתה לא מכוון. אל תשים לב לזה שאתה לא 
רוצה לקבל כבוד של שקר, שאתה לא רוצה שהוא יחשוב שאתה הכי 
צדיק. זה כמו שאתה הולך עם פיאות וזקן ולא מוריד אותם ח"ו – כי 
אתה לא מוכן לוותר על החיצוניות. החיצוניות זה גדר. זה מה ששומר 
פתאום  לפניומיות.  מגיעים  פתאום  הזו,  החיצוניות  מתוך  אבל  עלינו. 
באה לי כוונה בתפילה. אין לך כוונה אבל את התנועות של הכוונה אתה 
חייב לעשות. אתה לא צריך להגיד, בגלל שאין לי הרגשה ואני אטום, 
והכל סתום לי, אני לא אעשה ככה. אני כן אעשה ככה! בסוף פתאום 

תבוא גם הפנימיות." (באור פני מלך)

אני לא מוותר עכשיו על לנשק את המזוזה, לא מוותר ללכת עם לבושים 
בלי  גם  האלה  הדברים  את  עושה  אני  בבית,  ההנהגות  על  מוותר  לא  בסדר, 
זמירות  ולשיר  לשבת  כדי  הברכות,  את  לברך  כדי  לרגש  מחכה  לא  אני  רגש, 
שבת. אני צריך גם בלי רגש להושיב את כל המשפחה לזמר זמירות שבת. אין 
לי שום רגש, אני רוצה עכשיו לישון, אני לא מרגיש טוב, לא מרגיש קדושה, לא 
מרגיש כלום, אבל אני חייב. אדם אומר העיקר זה הפנימיות אבל הפנימיות 
אין לה ממשות, אין לה עמידה אם אין לה חיצוניות. פנימיות זה אלוקות. מה, 
אלוקים נמצא איתי כל הזמן? זה זכות שיש לי התנוצצות אלוקית. אז אני יכול 
מוכרח  זה  ממילא  כך  אחר  חיצוניות.  על  אבנה  אני  לא.  פנימיות?  על  לבנות 

להיכנס לפנימיות.

יש מי שתופס את יהדותו כמשא מעיק של פעולות חוזרות ונשנות. הוא 
יכול ללמוד, להתפלל, לקיים מצוות, אך חיות אמיתית, ממנו והלאה. לעומתם, 
יש אנשים אחרים שהחיים שלהם חיים תוססים, מלאי שמחה וחיות. חיים 

של התחדשות תמידית.

את  להפוך  יכולה  האמונה  אמונה!  התחדשות?  של  לחיים  השער  מהו 
עבודת הבורא לדבר החי והמתחדש ביותר. שום דבר לא חוזר על עצמו. כל 
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פרנסה, ספרים, מה לא? אם אדם ישב ויתבונן ולו לרבע שעה בלבד בכמות 
המתנות שהוא מקבל מה', בכמות האור שהקב"ה מאיר את חייו, הוא יקום 
ולשבח  להלל  לרקוד  ויתחיל  הרוח  והתרוממות  ושמחה  חיות  מלא  ממקומו 
את מי שנתן לו את כל זה, את מי שבאמת אוהב אותו, הוא פתאום יבין כי הוא 
זה שחייב לקב"ה ולא הקב"ה חייב לו. ממילא ככה לא תהיה לו תרעומת בלב, 
"כיצד התפללתי ולא נושעתי". כשם שאדם שמקבל טובה מחברו, הרי הטובה 
הראשונה שהוא יכול להשיב לו, היא לקבל את הטובה  שלו בפנים מאירות, 
להראות לו שהוא שמח על המתנה שקיבל, כבר אנחנו, כאשר מתהלכים כאן 
בעולם עם פנים מאירות שמחות ומאושרות, זה היישר כוח והשבח הכי גדול 

שאפשר לתת לריבונו של עולם.

הכל  להתחיל  צריך  ובאמת  ח"ו  הכל  אבדנו  אם  גם  רגע.  כל  מתחדשים 
מהתחלה. כמו בסיפור הבא:

שברי לוחות

שלום אדון לוי.

לפאר  נוהגים  שהדרשנים  וידוע,  שחוק  מאד  במושג  להתחיל  ראוי  אולי 
הבעלבתים  את  בו  לעטר  נוהגים  השכונות  רבני  הצעירים,  החתנים  את  בו 
התשחורת.  בני  של  תלתליהם  בו  עוטפים  והמלמדים  יומי,  דף  של  החביבים 
"אהבת תורה". "פלוני החתן" טוען הדרשן "הוא בעל אהבת תורה אמיתית, 
מנצל זמנו היטב, וכל רגע פנוי בתור לרופא או באוטובוס הוא מעיין במשנה 

ברורה או בספרי הלכה".

וכשלא  כשצריך  וריאציות,  באינספור  נאמרים  לוי  אדון  הללו,  המשפטים 
צריך, יש מאמינים להם ויש שלא מאמינים להם. לגופו של ענין, בוא נסכים 
ש"אהבת תורה" אמיתית יש במתי מעט. כמה אנשים אוהבי תורה אמיתיים, 

שלא נוטשים את הגמרא אנחנו מכירים?

מאז  אשר  ילדים  לתשעה  אב  חמישים,  כבן  אברך  הוא  סיפורנו  גיבור 
עומדו על דעתו עוסק בתורה יומם ולילה. כל היום שלו היה סדר אחד ארוך 
עד לאפיסת כוחות, ושינה על הסטנדר. כפשוטו. היה מי שסיפר עליו, שהוא 
מה  שליט"א,  קניבסקי  הגר"ח  התורה  שר  של  מסדריו  חלק  לעצמו  אימץ 
שמלמד אותנו שהוא סיים ש"ס בבלי פעם בשנה, גם ש"ס ירושלמי, בקיאותו 
ישיבות  בוגר  הוא  כן,  ורגל.  יד  לו  יש  בתנ"ך  וגם  ביותר  מופלאה  במדרשים 
עבודה  חלוקת  על  רעייתו  לבין  בינו  הוסכם  בית,  שהקים  ולאחר  קדושות, 
אותי  כשתצטרכי  דקה,  מאבד  לא  נפש,  במסירות  תורה  אלמד  'אני  ברורה. 
למשימה כזו או אחרת אני מבטיח לך שבהלוך וגם בחזור אשנן את תלמודי, 

כך שביטול תורה יהיה הדבר האחרון שידבוק בי'.

העזר נגדו השיבה באותה נימה:  'אני אטפח את הבית והילדים ואשתדל 
לפרנס. הנני מקבלת על עצמי שלא להטריד אותך, לא להפריע לך, אלא לתת 

לך אקלים רוחני הכי נוח שיש כדי שלא תתבטל דקה של תורה'.

דומני שיהיו כמה קוראים שיגחכו ויצקצקו שגיבורי סיפור שכזה נטועים 
להם באיזה עיירה חסידית או ליטאית בליטא או בפולין שלפני 220 שנה. לא 
ולא! הזוג הזה חי וקיים ונושם ומתפקד כאן, בזמננו, באזורנו, והבית שלהם 

על קירותיו ורהיטיו נושם תורה. ממש להתקנא.

לוחות  ושברי  לוחות  כי  אותנו,  מלמדים  חז"ל  כי  להזכיר  ראוי  ברשותך, 
מקודש  הוא  בו,  חפץ  אין  לכאורה  שבור,  לוח  גם  כי  ללמדנו  בארון,  מונחים 
וחשוב, ויש לנהוג כבוד כמו בלוחות השלמים. למה? כי על אף שנשבר, שורש 
מהלוחות  פחות  לא  ותפארת  לכבוד  ראוי  הוא  ועדיין  ממנו,  פג  לא  הקדושה 
חכם  תלמיד  כן  תלמודו...  ששכח  זקן  השבורים?  הלוחות  הם  ומי  שלצידו. 
שהבריק וזהר, ופיו הפיק מרגליות של הלכה ומוסר, ולשונו החריפה פילפלה 
בסוגיות הש"ס ושחתה בגאון על פני הגלים השוצפים של ים התלמוד, ועכשיו 

הוא שבור, וריק, ועזוב מן החוכמה... צריך לנהוג בו כבוד, צריך להניחו בארון 
הקודש, כשווה בין שווים.

והתמוטט  ברע,  שלנו  האברך  חש  הגמרא,  על  שקוד  בעודו  היום,  בצהרי 
על הסטנדר, פניו החווירו, נשימתו כבדה, וגופו התמלא זיעה. הבהלה היתה 
בו  עשה  לבוא  שהקדים  "הצלה"  ואיש  מד"א  של  אמבולנס  הוזעק  גדולה, 
פעולות החייאה במלוא המרץ. ידידיו האברכים הנסערים אחזו ספרי תהילים 
איבחן  שם  המתאימה,  למחלקה  בזריזות  הובהל  הוא  לרפואתו.  והתפללו 
ימים  שבוע  אחרי  ביותר.  חמור  מוחי  שבץ  עבר  היקר  האיש  כי  הפרופסור, 
הוורידים,  דרך  ומוזן   החייאה  למכשירי  מחובר  הכרה,  מחוסר  שוכב  כשהוא 
לחשו הרופאים ובראשם הפרופסור הדגול למי שרצה לשמוע, שהנ"ל "צמח", 

וסיכוייו לשוב להכרה קלושים ביותר.

לא  המומחים,  טענו  כך  האנטומיות,  הפסיכולוגיות  המידה  אמות  פי  על 
שבועיים  אחרי  תכל'ס  שקרסו.  המוחיות  המערכות  את  ישחזר  שהגוף  יתכן 
הוא התעורר, פקח עין אחת, אחרי כמה שעות עוד עין, הצבע הסמוק חזר אט 
נעלם  הפסימי  הפרופסור  השתתקו,  הרופאים  לדבר.  ניסה  והוא  לפניו,  אט 
לכמה ימים מהמחלקה, ויודעי דבר סיפרו, שהוא חש מבוכה עצומה להסביר 
את עצמו בפני הרעיה והילדים. לא נורא,  העיקר הסוף טוב, ליתר דיוק כמעט 

טוב.

שלו,  הדיבור  יכולת  בהשבת  בעיקר  שעסקו  שיקום  חודשי  שלושה  אחרי 
שוחרר האברך לביתו בריא ושלם. גופו חזר לתיפקוד מלא, דיבורו היה חלק 
ומתגלגל, ונדמה היה שהעסקים כרגיל. מרוגש כולו לוהט מאהבת תורה ביום 
הראשון לשיבתו לכולל האברכים, הוא פתח גמרא, וניסה לקרוא ולעיין. אך 
כ-ל-א  נ-על-ם  שלו  התורני  הידע  שכל  לתדהמתו  גילה  אברכנו  ושבר,  שוד 
ה-י-ה!!! כן, הוא ידע לקרוא, אבל לא הבין מילה, כאילו עלטה נוראה תקעה 
לא  הוא  המאירות.  סוגיותיו  על  הש"ס  את  כנפיה  תחת  וקברה  במוחו,  יתד 
יודע מה טמא, מה טהור, מה אסור, מה מותר, שלא לדבר שלא זכר מה פירוש 
המילה "מיתיבי", או הוא "מפרק לה". גם המשניות הלכאורה פשוטות הפכו 
למחסום בלתי עביר... כאילו שהוא קורא סינית. שברי לוחות ממש. הוא פרץ 
בבכי, והסביר רועד כולו, שכל מה שידע, פרח ונעלם לו, המשקל המידעי שלו, 

שקול לידיעות של תינוק של בית רבן במכינה א', אולי ב'.

אחרי שנרגע, הסביר לחבריו "היום נולדתי מחדש, אני כמו תינוק בן יומו, 
הכל  ללמוד  בשמחה  עלי  מקבל  אני  תורה.  לדעת  מתשוקה  בוער  כולי  אבל 
הריני  השי"ת,  רצון  והכל  מאחר  אך  הזו,  העובדה  מן  המום  הנני  מהתחלה. 

מקבל עלי את הדין באהבה".

לקיים  האברכים  החליטו  ב- 9:16  בבוקר,  השעה 9:15  לב,  שים  לוי  אדון 
הלילה  שעות  עד  הבוקר,  מן  תלמודו,  ששכח  ידידם  עם  לימוד  משמרות 
התורניות  רגליו  על  לקוממו  ש"ס,  לסיים  לו  לעזור  המשימה:  המאוחרות. 
ולרוממו, עד כי אם ירצה השם, יאירו לו משמים את מה שטבע במצולות ים 

השכחה.

את  ללמדו  עליו  שנטל  היקר  האברך  מולו  התיישב  בבוקר   9:30 בשעה 
יותר  או  פחות  לב,  ושים  "ברכות".  הראשונה  שבמסכת  הראשונה  המשנה 
פירוש  "מה  בערבית?"  שמע  את  קוראים  "מאימתי  הלימוד.  התנהל  כיצד 
מצווה  זה?"  מה  שמע  "וקריאת  שמע.  קריאת  זמן  מתחיל  מתי  מאימתי?" 
"ערבית"  שמים.  מלכות  עול  ולקבל  וערבית,  שחרית  ישראל",  "שמע  לומר 
בירושלים  מקדש  יש  תפקידם?" –  מה  בערב. "והכהנים  המילה?  פירוש  מה 
הלויים  בקדשים,  בקורבנות,  עוסקים  הכהנים  ולויים...  כהנים  משמרות  ובו 

שוערים ומשוררים. "מה זה שוערים?" וכו' וכו'.

האברך שהאפיל בחכמתו על רבים וטובים, שאל שאלות של ילד בן ארבע... 
שיעלה  "עד  משמעות,  עוד  מילה,  עוד  לידע,  ובתשוקה  לוהטת  בסקרנות 
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ופה  משמעותן,  את  לעצמו  ולועס  המשנה,  מילות  את  משנן  ובעודו  השחר". 
ושם גם שוכח, ושוב חוזר על מה ששכח, ולא מרפה, עיניו דומעות, מאושר, 

לא מעצב, מיד תבין מדוע.

ותלמודו  משנתו  את  ששכח  האברך  פונה  צהריים,  אחרי  חמש  בשעה 
לחברותא שלו ומבקש: "משמונה אנו שוקדים על המשנה הזו, עכשיו אחזור 
אט  הבנתי".  אם  לי  תאשר  ואנא,  ממך,  ששמעתי  ההסברים  עם  בפניך  עליה 
ואיברים  חלבים  ומסבירה "הקטר  המשנה  את  קורא  הוא  מעות,  כמונה  אט, 
בעיניים  שואל  הוא  שעה,  רבע  אחרי  השחר".  עמוד  שיעלה  עד  מצוותן 
מסוקרנות "נו, איך הבנתי?" "הבנת מצוין, לא שכחת שום עניין, הפלא ופלא, 
סיפורנו  מגיע  לוי  אדון  וכאן  החברותא.  השיב  במשנה"  היטב  שולט  אתה 
על  קם  הוא  במשנה,  היטב  שולט  שהוא  היקר  אברכנו  כששמע  מיד  לקיצו. 
הקודש  לארון  סמוך  המלך  דוד  כמו  ומפזז  מכרכר  סוער,  בריקוד  ופרץ  רגליו 

ה ִפלָּ תְּ

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

דעתו,  את  לכבד  השני,  את  להבין  אותי  זכה 
אני  אם  גם  לדעתי.  בניגוד  פועל  הוא  אם  גם 
את  יודע  לא  באמת  אני  כי  טועה.  שהוא  בטוח 

התמונה בשלמותה. 
הרי כל כך הרבה דברים משפיעים על דעתנו, על 

עמדתנו, על התנהגותנו.
היום  ועד  שנולדנו  מרגע  שעברנו  מה  כל  הרי 
משפיע על האישיות שלנו ויש דברים שמקבלים 

בתורשה, שזה בגנים.

שלו.  והאמת  אחד  כל   - אומרים  אדם  בני 
האמת  שהיא  לאמיתה,  אמת  גם  שיש  נכון  אז 
אחד  כל  לא  אבל  האלוקית,  האמת  הצרופה, 
שבשמים  אבי  לי  תעזור  אז  הזאת.  לאמת  זוכה 

להתייחס בסבלנות ובסובלנות לדעות  של השני 
גם אם זה "משגע" אותי.

להסביר  לנסות  להתאפק,  הכוח  את  לי  תן 
להעליב  לא  ובטח  בכוחניות,  לא  ברכות,  בנחת, 
ולפגוע, ואם זה לא עוזר, אז להשלים שככה זה 
לא  ממנו,  להתרחק  נאלץ  אני  אם  וגם  בחיים, 
להתרחק בלב, לא לפתח כעס, או בוז, או שנאה 
ח"ו, לדעת לכבד את המסלול שהוא צריך לעבור 

בחיים.

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

תעזור לי להתחזק באמונה. שאתה אבא כל 
יכול שבשבריר שניה אתה יכול להפוך את המצב 

ולהושיע את הבן אדם.

שנים.  להם  מחכים  שאנחנו  דברים  יש  כי 

ולא מפסיקים להתפלל ולבקש ולהתחנן. מאות 
ואלפי פעמים. כל יום מחדש. כמה פעמים ביום. 
שמופיע  כמו  לישועות  מסוגלים  בזמנים  גם 

בספרים הקדושים.

המילים  את  שאמרנו  הרגשנו  פעם  ולא 
עם  דמעות,  עם  שלנו,  עמוק  הכי  מהמקום 
אבא,  לכבודך  יהיה  שהכל  רצון  עם  אמיתי,  כאב 
היה  זה  הפעם  לפעול,  חייב  זה  שהפעם  הרגשנו 
קרה  לא  זאת  ובכל  אפשר,  שרק  אמיתי  הכי 

הנס.

פועלת,  תפילה  שכל  להאמין  לי  תעזור 
שלמרות שעבר כל כך הרבה זמן והתפללתי אין 
ספור פעמים אתה תושיע אותי, כי אתה כל יכול, 
אתה  כי  חשוב -  והכי  לך,  קשה  לא  דבר  שום  כי 

רוצה להושיע אותי. ובודאי ובודאי שזה יקרה.

שבת שלום לכל אחינו בית ישראל!
מנחם אזולאי

זכיתי,  רוגלנו...  נעים  ומה  חלקנו,  טוב  מה  פלישתים. "אשרינו,  מארץ  שעלה 
זכיתי לדעת משנה, אני יודע משנה, אני מבין משנה ראשונה במסכת ברכות" 
ומצטרפים  המומים,  בו  אנחנו מביטים  במלואו,  מאירות כירח  ופניו  שר  הוא 
משנה  יודע  "חברנו  בעיצומה  תורה  שמחת  של  גדול,  מעגל  ועושים  אליו, 
ממשיך  הוא  והתיישבו,  התעייפו  שכולם  אחרי  אושר".  איזה  ברכות  במסכת 

לרקוד ולשיר, יהודי בן חמישים, שיודע משנה... אחת.

אמיתי,  יהודי  לפניי  רואה  אני  הנה  לעצמי,  וחושב  מרוגש  בו  הבטתי 
שמחולקת  זו  (לא  שלו  האמתית  התורה  אהבת  שמתוך  אמיתי,  תורה  אוהב 
בקומפלימנטים סתמיים) ומכוחה, הוא שואב כוחות ללמוד עוד ועוד, ואין לי 
ספק שעוד מעט שברי הלוחות הללו, יהפכו  למתן תורה, וכשזה יקרה, אחזור 

לעדכן אותך.

(מתוך סידרת ספריו של הרב יעקב (קובי) לוי)

להקדשות נא לפנות לטלפון: 050-4178148

תרומות ניתן להעביר לת.ד. 57943, ירושלים  - או לחשבון בנק הדואר 20685668. כל תרומה תתקבל בברכה.
r.m.azolai@gmail.com :ניתן לקבל את הגיליון בדואר אלקטרוני ע"י שליחת מייל לכתובת
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 לפ"ק ז| תשע" ורמ"| גליון  בראשית תשפר

 "איינעם אין טאנצין מיר בראשית שבת"

 בעל הגאון אצלזצ"ל  מקאמינקא שלום רבי ק"הרה ישב אחת פעם,  מסופר
 כי הדעת בבדיחות וסיפר אחד איש אצלם נכנס, זצ"ל מלבוב יעקב ישועות

 חסידי בין בראשית-בשבת לשבות לו נזדמן. חסידים בין חדש מנהג הכיר לאחרונה
 שבת" השבת כל במשך רוקדים אותם וראהזצ"ל  מבערשיד רפאל רבי ק"הרה

 אם מילא ואמר ,מלבוב הגאון התפלא]", כאחד כולנו" [=איינעם אין אלע בראשית
 בדברים השבת כל לבלות אבל, ותשבחות בשירות עוסקים בתורה עוסקים אין

 מפורש תוספות הוא הלא מקאמינקא הרב לו השיב! אתמהה, מעולם נשמעו שלא
 !מכנף ה"ד בע" לז דף סנהדרין במסכת

 שירה אומרים מעלה שמלאכי" הגאונים תשובת"מ מצטטים שם התוספות
 ימי מששת אחד ביום אחת שירה אומר כנף וכל לאחד כנפים ושש. בכנפיהם

 כנף עוד לנו אין, ע"רבש: המקום לפני המלאכים אומרים השבת יום ובהגיע, החול
 שירה לפני שאומר בארץ אחד כנף עוד לי יש להם משיב ה"והקב! שירה בו לומר
 נעשים ואז", שמענו זמירות הארץ מכנף) "טז, כד' ישעי( שנאמר ישראל והם

 .עמהם שירה ואומרים לישראל טפלים המלאכים

 אז ורק, השני ביום נבראו שהמלאכים) ד, א ר"בר( ל"חז אמרו הרי והנה
 שירה בה לומר כנף עוד להם נותרה בראשית שבשבת נמצא שירה לומר התחילו

 זו לשירה המקור ומכאן, עמהם ויםוש היו אלא לישראל טפלים להיות הוצרכו ולא
 ...כאחד כולנו בראשית שבת של

 )ז"תקט' עמ( נספחים - השלם פנחס אמרי
 

 אם הכוס רתח איני יודע פניו בערו כשלהבת אש...

 .ב, א)( 'וגו והארץ השמים ויכולו

 דוד רבי ק"הרהרבו הסתופף בצל  אבד"ק טארנאזצ"ל  אריק מאיר רבי קהגה"
 צ"ל.ז מטשארטקוב משה

 קידוש" היה אצלו הנשגבים הזמנים שאחד ל"זצ מטשארטקוב ק"הרה על ידוע
 אחת עין נשאר היה ולא, הקהל בקרב גדולה התעוררות אז ששרר", שבת בליל

 שהיה כדי עד. ותשובה התעוררות של דמעות הוריד אחד שכל, ד"ביהמ בכל יבשה
 . תוסס היין היה קידוש של הכוס החזיק שבעת, בעולם ידוע

 המשתתפים אחד סיפר, לעמבערג בעיר הרופאים גדולי של בכינוס פעם
 ק"הרה של קידוש שבשעת איך עיניו במו שראה זה דבר על, יהודי שהיה

 כזה שדבר העלו חקירתם שלפי הרופאים אמרו, מבעבע היין מטשארטקוב
 ! ורותח תוסס הוא אז -' גוסס' של בידו כוס שמניחים בעת מתרחש

 ! הגשמיות התפשטות' בבחי שהיה קידוש של ההוא זמן שגב את הבינו בזה
 ל"זצ מפראביזנא הגאון מאביו ששמע כרונותיויז בדברי כתב ל"זצ מבאנילא הרב[

 שלא הוא פלא, מטשארטקוב ק"הרה על שראו' ה הדביקות לפי: 'פעם שהתבטא
 .]'ביתו על חופף אש של עמוד ראו

 אחרי ויהי, בעולם מפורסם דבר היה קידוש בעת היין רתיחת של זה ודבר
 שהוא אריק מאיר רבי ק"שהגה ידוע והיה, ל"זצ מטשארטקוב ק"הרה הסתלקות

 אמת אכן אם לשאלו אנשים פנו לכן המובהקים חסידיו מבין נמנה הדור מגדולי
 ?!קידוש בשעת רתח שהיין העולם שאומרים מה הוא

 הרבה להיות זכה הלא פליאתם וכשהביעו', יודע אינו'ש מאיר רבי להם השיב
 רבו קידש שבעת ,להם אמר? מזה יודע אינו שבכלל זה ואיך קדשו בצל שבתות

פ"ק

 בעזהשי"ת

 המעשה שהי
 זצ"ל  ותדורעל פרשת השבוע מגדולי צדיקי העובדות ומעשיות 

 על רק היו ומוחו עיניו ,הכוס על להסתכל פעם אף בדעתו עלה לא שבת בליל
 יכולני אחד דבר אבל: להם והפטיר, לו שמסביב ממה הבחין ולא הרבי פני

 ...!יודע איני הכוס על אבל, אז ורתחו בערו הרבי שפני להעיד
 )ו"ע סוכות( הגן באר

 
 הוא אומר רחמנא ליצלן שקר

 עשה מה, יברא אל אמר אמת, העולם בריאת בשעת )ה, ח ר"ב( במדרש
 מארץ אמת' )יב, פה תהלים( שנאמר, ארצה אמת השליך הוא ברוך הקדוש
 '. תצמח

 מקדםימים העניות והדחקות ששררו זצ"ל:  רבי ישראל גרוסמןשח הגה"צ 
טונו הדל של אבי זקני, מאנשי ירושלים של מעלה, בירושלים, לא פסחו על קי

זצ"ל. עשרה  המקובל רבי יצחק דוד גרוסמןחסיד ועובד השם מנעוריו, הרה"צ 
ילדים גדלו בבית הקטן, והיה צריך לדאוג למזון ומחיה של המשפחה הברוכה. 

כשמעלה חיוך על שפתיו. כי יש  ,הסבא רבי יצחק דוד היה נוהג לומר בדרך צחות
פק תמיד, וחוכך בדעתו מה לעשות, כשכל בני המשפחה נמים את שנתם על לו ס

המזרונים השטוחים על הרצפה, האם להעיר אותם בבקר משנתם, ואז "כולם 
פותחים את פיהם" ויבקשו אוכל לפיהם כדי לשבור את רעבונם, או אולי עדיף 

ידך ב. אמנם לאעשימשיכו את שנתם העריבה, כך שעדיין לא מרגישים את הר
גיסא "העולם אומרים" כשישנים הרבה, יש זמן לגדול... וחושש הוא שהבית הקטן 

 יהיה צר מלהכיל את כולם...

באחד הימים גמלה בלבה של הסבתא הצדקנית מרת פערל ע"ה, לפתוח 
הדחוק מהיכן ישיגו  החנות קטנה למכירת כלי כסף ותכשיטים, אמנם במצב

טי הזהב שקיבלה בזמן כלולתה, כמה תכשיטים... הלכה וקיבצה את כל תכשי
טבעות זהב שרשרת פנינים ושעון הזהב, כמו כן אספה את פמוטי הכסף של שבת 

וסדרה אותם על שולחן קטן בירכתי  ,וגביעי הכסף, לקחה את כל "האוצר" היקר
הבית. על הדלת הפונה לרחוב העיר, תלתה פתק כתוב באותיות "קידוש לבנה" 

 .כאן מוכרים תכשיטים..

א היתה עסוקה בהכנות לקראת שבת, תהגיע יום ששי ערב שבת קודש, הסב
בדלית ברירה ביקשה מבעלה הגדול רבי יצחק דוד, שיואיל לשבת בחדר החיצון, 
אולי יתמזל מזלם ויבוא לקוח לקנות. רבי יצחק דוד נטל מארון הספרים את 

מקרא ואחד החומש והתיישב על מקומו, והחל לעבור על הסדרא, לקרוא שנים 
תרגום. כדרכו בקודש קרא בקול ובלבת אש, ומרוב התלהבות התנתק כולו ממה 

 שקורה מסביבו, וכך המשיך בעבודת הקודש.

והנה בדיוק באותה שעה, עבר על פתח הבית ישמעאלי אחד. "השייגץ" הציץ 
"עת רצון"... בעל הבית שקוע עמוק בספרו, ואינו  שעתה היאפנימה, ונוכח לראות 

הבליעל נכנס חרישית לתוך הבית, והחל  ןמה שמתרחש מסביבו. בבין כלל מבח
בהשגחה פרטית הסבתא נכנסה לחדר,  .לרוקן לתוך שקית מכל הבא ליד

וכשראתה את הגוי מכניס לתוך שקית את כל האוצר היקר, הרימה את קולה. הגוי 
הללו.  לא גילה סימני בהלה, וברוב חוצפתו השיב לה, שהוא קנה את התכשיטים

הסבתא פנתה לבעלה ושאלה, האם הגוי קנה את הסחורה? רבי יצחק דוד הרים 
קה קפץ ממקומו ומעומק הלב הרים קול זע –את עיניו, וכששמע את השאלה 

 "! הוא אומר רחמנא ליצלן שקר...!נטואמר: "ער זאגט רחמנא ליצלן א ליג

ת את גודל ל באותם הימים בחוצות ירושלים, לראוגלפלא התגהסיפור המו
ישרותו וזך ליבו הטהור של רבי יצחק דוד. על התגובה הספונטנית שנבעה מעומק 

 הלב, היתכן... הוא אומר רחמנא ליצלן שקר...
 לב ישראל
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 ...הוא טרחן ואינו מרפה מהאדםהיצה"ר 

 ).לא ,א( מאוד טוב והנה עשה אשר כל את אלקים וירא
 זה מאד, טוב יצר זה טוב :דרשו) ט ,ט רבה בראשית( במדרשו

 .הרע יצר
 הצדיק ישראל קדוש בשם ששמעתי הלצה פי על לי נראה

 באיזה מסופק האדם אם, זצ"ל מפשערווארסק ם"סת משה' ר
 דהנה, בעצמו להבחין צריך, להיפוך ו"ח או מצוה הוא אם דבר
 אינו ואם, פעמים' ב או' א פעם לאדם שאומר טוב היצר דרך

 לא ר"היצה אבל. עוד אותו ומסית תובע אינו שוב אזי שומע
, הזה השפל העולם תאות לידי מביאו אשר עד ישקוט ולא ינוח

 . זצ"ל ענסקמליז אלימלך רבי הקדוש של רצון ביהי כדאיתא
 ר"היצה מצד הוא אם, הוא מה מסופק שהוא בדבר כן על

 שתים או פעם אומר אם: כך הוא המבחן אזי ט"היצ מצד או
 ינוח ולא מאד מסיתו ואם, מצוה שהוא לאדם סימן, לו והולך

 נקרא כן ועל. ר"היצה מצד שהוא סימן הוא אזי, ישקוט ולא
 .הלצה דרך על והוא, מסית שהוא מחמת", מאד: "ר"היצה

 המוצנע דביר 

 

 ההבדל בין מתון לעצל

ויאמר ה' אלקים הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע 
(ג,  ועתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם

 כב).
ובמדרש (בר"ר פר' כא) ויאמר ה' אלקים הן האדם היה 

זה אדם  - (משלי כד, ל) עברתי כאחד ממנו. על שדה איש עצל
 הראשון. 

ויש להבין, עצלות הרי היא שלילת הפעולה, מי שמזניח 
ואינו עושה מה שעליו לעשות. אבל אדם חטא בזה שעבר צו ה' 
בפועל, על ידי מעשה ובמהירות (כדברי חז"ל סנהדרין ל"ח, 
שתים עשרה שעות הוי היום, תשיעית נצטוה שלא לאכול מן 

 רית סרח). ולמה נקרא עצל? האילן, בעשי

זצ"ל שאמר לבאר  האדמו"ר מקוצקוי"ל עפ"י דברי זקני 
ההבדל שבין עצל לבין מתון, אף שלכאורה תכונה אחת 
לשניהם. וביאר שמתון הוא זה העושה בישוב הדעת ולכן אינו 
ממהר לעשות דבר, והיפוכו הוא העצל שמתעצל להתעמק 

חשבה תחילה. שורש ולהתיישב בדעתו ועושה בפזיזות בלא מ
חטאו של אדם היה בזה שהתעצל לשקול ולהתיישב בדעתו, 

 ולכן מיהר בעשיית החטא.
 שם משמואל 

 

 מליצת הרה"ק מפרימישלאן על ישראל

 רובץ חטאת לפתח תיטיב לא ואם שאת תיטיב אם הלוא
 .(ד, ז) בו תמשל ואתה תשוקתו ואליך

 אם הלוא": אומר היהזצ"ל  מפרמישלאן מאיר רביהרה"ק 
 - בוודאי אז, והטוב הישר בדרך הולכים ישראל אם - "תיטיב

 שאת" גם אבל. חטאתיהם כל על להם ואמחול חטאו, "שאת"
 להם שאין מקראות מחמשה הוא כאן שאת כי ־" תיטיב לא ואם

 ובין" שאת תיטיב אם" למעלה בין ונקראת) נבדף  יומא( הכרע
 לסלוח צריך אתה אופן בכל ־" תיטיב לא ואם שאת" למטה

): יזדף  ברכות( ל"ז כמאמרם", רובץ חטאת לפתח כי" - להם
 .שבעיסה שאור - מעכב ומי, רצונך לעשות רצוננו
', לה רק היא ישראל תשוקת ־" תשוקתו אליך" - באמת כי
 שאתה רצונם", בו תמשל ואתה, "שבשמים אביהם רצון לעשות

 .ומושלם מלכם תהיה
 מאיר דברי 

 טעם בריאת הארץ בצורה כדורית

 . )א, א( את השמים ואת הארץ
 צד מכל אותה מקיפים והשמים כדורית בצורה הארץ בריאת בטעם הנה

 כי) יתבראש' פ( החיים אורה כתב ,בלימה על' תלוי העיגול בתוך כנקודה והיא
 ובאשר יותר רוחניים שהם השמים אל להתקרב החומרית הארץ תשוקת

 כי דבריו שם עיין, בלימה על התלוי באמצע נשארה כ"ע צד מכל שוה התשוקה
 . נעמו

 שרצתה ארץ שמה נקרא למה) ה"פ ר"ב( ל"חכמז מאמר לפרשיש ולדבריו
 החיים אור דברי לפי ויצדק, מהותו הוא דבר של ששם ידוע כי, קונה רצון לעשות

 לקראת ורצה משתוקקת שהיא התשוקה היא הארץ ויתוה של עצמה שכל
 מלת פירוש' ויהי, המרוץ ש"ע ארץ שמה נקרא כ"ע, רוחניים המה באשר השמים
 ברוחניות לדבק השתוקקות טבעה ובאשר, רצון מלשון ולא מרוץ מלשון שרצתה

 . קונה רצון לעשות משתוקקת היאכ"ע
 העולם צל הוא התחתון זה שעולם ידוע באשר הדברים ימתקו מאד ומה

 נמשך התחתונה הארץ וטבע, העליונה להארץ צל היא שלמטה והארץ, העליון
 בלתי ועכור עב גשם שהיא י"אעפ התחתונה הארץ כ"ע, העליונה הארץ ממהות

 .ל"כנ הוא בעליונים שורשו שהוא שבו בטבע מ"מ, דעה בעל
 ידוע כי בלימה על הארץ תליית בטעם שפירשו המפרשים לגדולי עוד וראיתי

, הארץ לעומת רוחניים שהם השמים כ"וע, גשמי דבר סובל אינו רוחני שדבר
 ודוחים מרחיקים הם, הארץ של ועכירתה גשמיותה לסבול יכולים אינם באשר
 דוחים שבמזרח השמים למשל, צד מכל נדחית היא ובאשר, הארץ את מהם
 נשארת כ"ע, צד בכל הוא וכן למזרח אותה םדוחי ושבמערב למערב אותה

 שלטעם, הפכים הם הטעמים שני ולכאורה, בלימה על' תלוי באמצע לעולם
 השמים מן נדחית היא השני ולטעם, צד מכל השמים אל נמשכת היא הראשון

 .צד מכל
. חיים אלקים דברי ואלו ואלו קיימין החכמים דברי כל שיהיו באופן לפרש ויש

 עוד התשוקה תגדל ממנו אותו ומונעין לדבר כשמשתוקק האדם בטבע ידוע כי
 הארץ במהות לומר יש כן. הענין זה לנו רמזו ל"שחכז אמרנו וכבר. יותר

 התשוקה תגדל אותה דוחים השמים וכאשר, להשמים להתקרב שמשתוקקת
 .נתכוונו אחד לדבר הפירושיםושני. ביותר

 באשר הוא התשוקה שתגדל כדי' בדחי הצורך דהנה זה בענין עוד לומר ויש
 בחיות היא כאשר אבל, והתלהבות בחיות כ"כ איננה העצמית התשוקה

 שני להעמיד יש ובזה. כמובן' לדחי נצרכת איננה אש רשפי' רשפי והתלהבות
 היא ביותר חמרית היא באשר הארץ דכלל. המקומות בהתחלפות הפירושים

 בה שיש ישראל ארץ אבל'. ילדח גורמת באמת שבה החמריות וגם' לדחי נצרכת
 מקומות בכמה הנצח בספר ל"מהר' ועי, חמרית כ"כ ואיננה עליונה קדושה

 ויש, בה כתיב צבי ארץ) א ז"נ גיטין( ל"חכז דברי שפירש ובמה בזה שמאריך
 חדשים חיים תמיד בה ששופעים החיים ארץ נקראת ישראל שארץ עוד לומר

 לה יש', וגו השנה מראשית בה ךאלקי' ה עיני תמיד) א"י דברים( כדכתיב
 זה ועם, ל"כנ' לדחי נצרכת ואיננה יתירה והתלהבות בחיות עצמית השתוקקות

 דוחים השמים אין בשרשה ודבוקה קדושה בה ויש חמרית כ"כ איננה באשר
 אור דברי יצדקו ובה, בעליונים שמתאחה קטנה לנו אחות נקראת והיא, אותה
 הקדושה מן רחוקה והיא החומר ועכירת תלגסו לארץ חוץ אבל. לבדם החיים

 שאר דברי יצדקו בה, השמים דחית י"ע זולת כ"כ התשוקה ואין העליונה
 .ל"כנ החיים אור דברי בצירוף המפרשים

 פרשת לך לך –שם משמואל 

 במשנת האור החיים הק'
 לחפצים להתענג בדברי האור החייםיעקב שלמה שיינברגר טור מיוחד מאת העורך הרב 

 במשנת הפרד"ס
 בדרך הפרד"ס הפרשהדברים נפלאים על 

 הי"ו רייזל ןב שלמה אליקיםר'  לזכותוקדש ממדור במשנת האוהחה"ק 
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 חומש בראשית לרגל התחלת

 במשנת רש"י ספר
 

 עד לדלת ביתך 

  ספרא:-צלצל כעת  ל

054-8539022 

 השיג בחנויות הספרים המובחרותלניתן  כמו כן
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אימתי ""): ראשית רבה א גאמרו במדרש (ב
נבראו  שניב ,יוחנן אמר ביר .נבראו המלאכיםם

 )תהלים קד גדא הוא דכתיב (המלאכים, ה
ם ָעִבים ְרכּובֹו ' ַהְמָקֶרה ַבַּמִים ֲעִלּיֹוָתיו ַהׂשָּ

עֶֹׂשה (שם פסוק ד) 'וכתיב ', ַהְמַהֵּל ַעל ַּכְנֵפי רּוַח 
נבראו  חמישיב ,חנינא אמר ביר'. ַמְלָאָכיו רּוחֹות

ְועֹוף ') כשם פסוק (מלאכים, הדא הוא דכתיב 
ָמִים וכתיב ', ְיעֹוֵפף ַעל ָהָאֶרץ ַעל ְּפֵני ְרִקיַע ַהׁשָּ

 .'"ּוִבְׁשַּתִים ְיעֹוֵפף') ב (ישעיה ו
רבינו כ"ק מרן אדמו"ר השפת אמת זיע"א, 
בחידושיו למסכת אבות, יצא בהערה מחודשת 
אליבא דרבי יוחנן הסובר שביום שני נבראו 

): ו"מ ה"פ(כת אבות במסהמלאכים, מהא דתנן 
 ,עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות"

עה (מסכת יומא בוהלוא אמרו ", והמן... ואלו הן
 - ' (תהלים עח כה)ֶלֶחם ַאִּביִרים ָאַכל ִאיׁש'" ):ב

, דברי רבי לחם שמלאכי השרת אוכלין אותו
ואם כן, מה אכלו המלאכים מיום  ."עקיבא

בריאתם בשני בשבת, אם מאכלם לא נברא אלא 
 בערב שבת בין השמשות.

ויש לומר "והגיד השפת אמת לתרץ: 
וכח זה  ,ת מזון זה שירד לארץ[ו]מציא ,הפירוש

. היינו, כל מה "נברא בערב שבת בין השמשות
המן נברא בערב שבת בין השמשות שאמרו ש

המן, כי אם על עניין ירידתו  אינו על עצם מהות
משמים לארץ. כך שהמלאכים המצויים בשמים 
ואינם זקוקים לירידתו ארצה, יכולים היו לאכול 

  ששת ימי המעשה. בתוךמזה עוד 
מצאנו כדמות ראיה לדברי השפת אמת ו

אודות עשרת הדברים  ושכתב הקדמוניםבדברי 
ריאת הדבר לבאין הכוונה , ששנבראו בערב שבת

כי אם בכוח גרידא, וראה מה בפועל  עצמו
' על משנה נחלת צבי – שכתבנו ב'פירוש הבהיר

ואם כן, שפיר איכא למימר גם  .זו (הערה סה)
בתוך ששת לאידך גיסא שבפועל נברא המן עוד 

נברא מציאות  ערב שבת, אלא שבימי המעשה
 ירידתו.

 

 להיות עליו שם לחם
להסמיך מהראוי לתירוצו של השפת אמת ו

בחידושיו על עצמו את מה שכתב השפת אמת 
רק דהמן כשבא למטה "): יומא עה בהש"ס (

 רתהשלאכי ומ ,נשתנה להיות עליו שם לחם
, "אוכלין אותו כמו שהוא קודם השינוי להיות לחם

 .עיין שם
השפת תירוץ לפרש את כוונת ומעתה יש 

בעניין נוסף, שבריאת המן בערב שבת כאן אמת 
ת לא הייתה רק עצם מציאות ירידתו בין השמשו

מהשמים לארץ גרידא, כי אם השינוי שנעשה בו 
בהיותו המן "להיות עליו שם לחם", שבעוד ש

שרת בשמים אין הוא נחשב ללחם ומלאכי ה
שהבריאה המיוחדת אוכלין אותו כמו שהוא, הרי 

בערב שבת הייתה שנעשה מאכל אנושי ובא עליו 
כך ששפיר אכלוהו המלאכים עוד  .שם לחם

 .אנושי שקודם שחל עליו שם לחם
 

 אינם אוכלים בכל יום
בנו, רבינו כ"ק מרן אדמו"ר בשמו של 

, הובא בפתח ספר 'פרדס האמרי אמת זיע"א
 "יוסף' (שמות, "הערות מאדמו"ר מגור שליט"א

שהמלאכים אינם   , תירוץ נוסף והוא,לד)אות 

יין שם מה שהוסיף . ועצריכים לאכול בכל יום
 עוד לכתוב סביב עניין זה.

גם אם ל כך, כי אפס כי תירוץ זה אינו נהיר כ
אין המלאכים צריכים נסכים ונאמר שאמנם 

בכל יום, הרי זה מפני שאכילתם לאכול 
, ואילו כאן מספיקה להם על כמה ימים

המלאכים מתחילת בריאתם לא אכלו ולא 
ומהיכן הם שאבו כלום, שכן המן עוד לא נברא, 

 את חיותם.

עם מה והנראה להשלים את דברי קדשו 
ר' יהושע בן "אמר ): ס א(מסכת חולין שאמרו ב

ראו, בדעתן כל מעשה בראשית בקומתן נב ,לוי
ויכולו השמים 'שנאמר  ,נבראו, בצביונם נבראו

, אל תקרי צבאם אלא 'והארץ וכל צבאם
, ומבואר כאן שכל ברואי מעשה "צביונם
ת נבראו בקומתם השלמה ובתכלית בראשי

יצירתם. וייתכן לומר שאף בעניין מאכלם כך 
ורוויים ולא  היה, שנבראו כשהם שבעים
 הוזקקו למאכל עד ליום השבת.

 

 השיטות החולקות
מצאנו  והנה בפרקי דרבי אליעזר (פ"ג)

דבר חידוש כי המן נברא ביום השני! וכך שנינו 
"ושמונה ביום השני, ואלו הן: הבאר והמן שם: 

והמטה והקשת והכתב והמכתב והכתונת 
 והמזיקין"..

וראה להגאון הרד"ל בהגהותיו על אתר 
שהעיר על השינוי שיש בכך מהמסורת הרווחת 

  כתב: בתוך דבריושהם נבראו בערב שבת, ו
תני לה כלישנא  )טרק יפש י(ר"לקמן 

דעשרה דברים דמתניתין בפרק ה' דאבות... 
נבראו ערב שבת בין השמשות... ואין נראה 
שיחלוק מאמר זה על הדבר הזה המקובל בכל 

גם אין שום  השמשות.המדרשים שנבראו בין 
נבראו ביום השני. ענין וסמך לגירסא דהכא ש

על כן נראה נכון שטעות סופר הוא שהיה כתוב 
, וטעה המעתיק 'נבראו ביה"ש'בראשי תיבות: 

, מפני שמיירי תחילה 'ביום השני': וחשב שהוא
 .ביום ראשון חשב שזה מעשה יום השני"

אמנם הגאון רבי מנחם מנדל כשר 
ערות בסוף ספר 'תורה שלמה' (פרשת בה

בשלח, עמ' שמז), הביא בשם הגה"ק רבי 
מנחם אלתר מפאבניץ הי"ד, בנו של רבינו 

עסק בקושית אביו הנזכרת , שהשפת אמת
ד לישראל נברא בין "שרק המן שירותירץ: 

השמשות אבל המן בשביל המלאכים שפיר יש 
הגרמ"מ וכתב  ",לומר שנברא מקודם ביום ב

לדעת הפרקי הרב מפאבניץ שבזה כיוון כשר 
"ולפי זה שפיר יש לומר שאין דרבי אליעזר: 

 'סתירה בדברי הפרקי דרבי אליעזר, שבפרק ג
ם שנבראו ביום ב', ימדבר ממן בשביל המלאכ

 ט ממן בשביל ישראל"."יובפרק 
הגרמ"מ ועיין שם עוד, ובסוף דבריו כתב 

"ובעיקר הערה הנ"ל יש לומר בפשטות: כשר 
על פי דמבואר בבראשית רבה שפליגי מתי 
נבראו המלאכים, חד אומר ביום שני וחד אומר 

פשר לומר , וכוונתו שאשנבראו ביום חמישי"
ביום שני סובר המלאכים הסובר שנבראו ש

מעאל החולק על רבי עקיבא שם שכרבי י
 שאין מלאכי השרת אוכלים לחם. וסובר

 

 כל מאכלי העולם היו רוחניים
והנראה לומר ביישוב הערת השפת אמת 

רבי מנחם מה שכתב הרה"ק  באופן נפלא בהקדם
 'אהבת שלום' (פרשת בא):  ובספרמנדל מקאסוב 

היו כל  אשוןרהם דהנה ידוע שקודם חטא אד"
לי ב ,תכלית השלימותבעולם מתוקנים בשרים בהד

ולא היו מגושמים כל כך כמו  ,עולםבשום חסרון 
ולם היו רוחניים כמו בעוכל מיני מאכלים ש ,עתה

ר חרק א ,וד יותרעהמן שהוא לחם מן השמים ו
 ".ולם הזהבערים שבהחטא נתגשמו כל הד

להראות באצבע  לא אדעוהאמת תאמר כי 
 ,תקפ"ו) -(תקכ"ח מקורו טהור של האהבת שלום 

כתב כי דבר זה 'ידוע', אולם נפלאתי לראות הגם ש
אצל בן דורו, הגאון רבי חיים מוולוזין, ממש כזאת 

, ופ"שער ב וילנא תקפ"ד. ( 'נפש החייםבספרו '
 : בהגהה)

היו מאכליו מבוררים  אשוןרהם קודם חטא אד"
ואמרו (סנהדרין נט ב)  .מכל סיג ופסולת םונקיי

ר ומסננין לו יין (וענין זה שהמלאכים היו צולין לו בש
ם גדלה כח נפשו של אד ךכל שכ ,והסינון ההצלי

חות ויותר מערך כל כ סוד אדם קדמאה ראשוןה
עליוני העליונים. עד שגם המלאכים צלו לו המאכל 

משאיב שאיב  ,אש אוכלה אש ,שיהא נורא עלאה
המאכל שלפי ערכו הגבוה מאד. וגם  כל שום עביות

שמחת היין העליון היה מסונן מכל שמרים שלפי 
גובה ערכו. וכענין יין המשומר בענביו). ואחר החטא 

זון העולמות כתיב קוץ ודרדר שעירב רע בטוב במ
 ".כו'

כא):  בראשית א(רבינו בחיי וראה עוד בדברי 
ואפשר שאותן המאכלים זכי הטבע מאד הוכנו "

 ."ת הבריאה להיות מרבים השכל בטבעמתחל
אתי שפיר שהביא האהבת שלום ועם יסוד זה 

, שבזמן בריאת המלאכים היו כל להפליא
המאכלים בבחינת 'לחם אבירים' ולאו דווקא המן 
היה ראוי למאכל המלאכים, ושפיר היו יכולים 

לאכול משאר מיני המלאכים לאחר בריאתם 
 המאכלים שבעולם. 

האהבת שלום יש להטעים עוד, ולפי דברי 
כל עוד לא חטא אדם הראשון לא היה צורך  שאכן

רק וכי כל המאכלים היו בזו הבחינה. בבריאת המן, 
הוא בערב שבת בין השמשות, היינו לאחר החטא, 

 ,מפני שלא היה בעולם בזמן החטאו נברא המן.ש
 ת מהחטא.הקלקול וההתגשמולכן לא היה בו את 

 

 פירות גן עדן
רבינו הרמב"ן  כעין זה יש לומר לפי מה שכתב

ויתכן שפירות גן עדן נבלעים " :)בראשית ב יז(
ומקיימים את אוכליהם, וכאשר גזר  ,כמן ,באיברים

עליו ואכלת את עשב השדה, ובזעת אפיו יאכל לחם 
האדמה, היה זה סבה להפסד, כי עפר הוא, ועפר 

וכך כתב רבינו יהושע אבן  ."יאכל, ואל עפר ישוב
 .)שועיב בדרשותיו (פרשת בראשית

אבן  בי יהושעומה דמספקא ליה להרמב"ן ולר
צדוק הכהן  בירהרה"ק יה לשועיב פשיטא ל

אות ( 'מחשבות חרוץבספרו ' , וכך כתב מלובלין
חוץ מעץ הדעת טוב  ,ונראה דפירות גן עדן"): יח

איברים ולא ורע, ודאי הם כמו המן שנבלע ברמ"ח 
 ".היו צריכים לפנות כלל
ה זו שיטן מהותי יש ביחילוק ואתה דע לך כי 

כי  מה שהבאנו לעיל מדברי האהבת שלום,בין ל
לדעת האהבת שלום, קודם החטא, כל הדברים 
שבעולם היו רוחניים כמו המן, ולאחר החטא הוא 

. ואילו לדעת הנפש החיים כתב, וכעין זה שנתגשמו
הם כמו המן, מאז ולתמיד גן עדן הרמב"ן, פירות 

אלא שקודם החטא היה אדם הראשון אוכל רק 
נגזר עליו  מפירות גם עדן ואילו לאחר החטא
 לאכול את עשב השדה ולחם האדמה.

ודעימיה דברי הרמב"ן ולנידון דידן הרי שעם 
זאת מפני יתורץ כמין חומר הערת השפת אמת, 

 מה אכלו המלאכים?
אם המן, שהוא מאכלם של המלאכים, נברא רק בערב שבת בין השמשות, מה אכלו המלאכים מאז 

   ?בריאתם ביום השני

 ערד', מזהב הנחמדים' ס", מח'האבות באר' המדרש בית ראש רוביץ,דנד ישראל הרב
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) שגן העדן נברא ביום השלישי, ואם בראשית רבה טושהרי אמרו (

המלאכים כן, שסגולת פירות גן עדן הוא כמו המן, שפיר היו יכולים 
 לאכול החל מהיום השלישי את פירות גן עדן.

 

 האכילה כתענוג

אודות אכילתו של  עוד כתב שם רבינו הרמב"ן חידוש נפלא
ודם היינו, שק. "נג[ו]האכילה היתה לו מתחילה לע"ואדם הראשון: 

חיותו, וכל האכילה לא החטא לא הוזקק אדם הראשון כלל לאכול 
וראה בשו"ת חתם סופר הייתה אלא לפי רצונו ולצורך תענוג גרידא. 

אגב, כדברי  ח"ו סי' קד מה שביאר בטוב טעם את דברי הרמב"ן.
ועניין אכילת אדם "הרמב"ן כתב רבינו יהושע אבן שועיב (שם): 

הראשון כבר כתב הרב רבינו משה בר מיימון ז"ל הטעם כי היתה לו 
ולא אדע אם טעות סופר נפלה בדבריו וצריך ", האכילה לתענוג

 לומר שכוונתו לרבי משה ב"ר נחמן.

ואם כי לא נדע מה מהות אכילת המלאכים אחר החטא, אולם 
עבור חיותם ברור שקודם החטא אף הם לא היו צריכים לאכול 

לדון מה אכלו המלאכים קודם ערב שבת  צורךוקיומם, ואם כן אין 
 שלא שאבו את חיותם מהאכילה.בין השמשות, כיון 

 

 זיו האור העליון ותולדתו

תולדה כי המן הוא  רבינו הרמב"ןועוד יש לך לידע את שיטת 
אם דבר המתגשם מאור מופלא זה,  , ואין הוא כיזיו האור העליוןשל 
שדרגה נעלית יותר מאכילת המן היא להיות ניזון משורש ויסוד  כך

 ,ו שמות טזהמן, שהוא האור העליון עצמו. ואלו דבריו הנפלאים (
 ):וראה עוד בסגנון אחר בספרו 'תורת האדם' שער הגמול אות קד

חם : 'לודע כי יש במן ענין גדול, רמזוהו רבותינו במסכת יומא"
י השרת אוכלין, דברי ר' עקיבא. אמר , לחם שמלאכאבירים אכל איש
והענין הזה  '...טעית, וכי מלאכי השרת אוכלין לחםלו ר' ישמעאל 

ועליו  ...א, שקיום מלאכי השרת בזיו השכינהשאמר רבי עקיבא הו
, שישיגו בו באור טוב טעם. והמן 'ומתוק האור'נאמר (קהלת יא ז) 

ברצון בוראו יתברך, ונמצא  הוא מתולדת האור העליון שנתגשם
שאנשי המן ומלאכי השרת נזונין מדבר אחד. ור' ישמעאל תפשו 

ור שהרי קיומם באור מפני שקיומם אינו בדבר המתגשם מתולדת הא
 ...העליון עצמו

היום אין אתם מוצאים אותו אבל אתם ' :ואמרו במכילתא
יהיה . וזה יסבול שני פירושים, שנאמר ש'מוצאים אותו לעולם הבא

בבני העולם הבא מי שלא הגיעה מעלתם ליהנות תמיד מזיו השכינה, 
ור המדבר ויהיה קיומם בדבר המתגשם מן הזיו ההוא, כמעלת דד

ויותר נכון שרמז הכתוב לדברי ר' אלעזר ... שהשיגו לזיו השכינה בים
שבני העולם הבא יהיה קיומם ביסוד המן  'היום'בן חסמא במלת 

מו שאמרו (ברכות יז א) אין בו לא אכילה ולא שהוא הזיו העליון, כ
שתיה אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם והן נהנין מזיו 

השכינה בהדבקם בו  השכינה. ובני העולם הבא יתקיימו בהנאתן מזיו
 ".בעטרה שבראשם

ומעתה איכא למימר שכמו ש'יותר נכון' הוא שבני העולם הבא 
יו העליון' כך גם רבי עקיבא מודה יהיה קיומם 'ביסוד המן שהוא הז

הוא  'תולדת זיו העליון'שכל מה שהמלאכים אוכלים את המן שהוא 
רק לאחר חטא אדם הראשון, אולם תיכף עם בריאתם היו 

זיו העליון עצמו, ושפיר היה להם חיות המלאכים ניזונים מיסוד ה
 ומזון תיכף עם בריאתם.

 המלכות צריכה לי ולא להיפך...

 (ב, ב). עשה אשר מלאכתו למכ השביעי ביום וישבת

' רוטשילד פרנקפורטער דער' המכונה( רוטשילד וואלף שמעון רביהברון 
) מוחזק היה לירא שמים וירא חטא, זהיר אחד במקום וגדולה תורה אצלו שהיה

 בקלה כבחמורה.

פעם אחת, ובשבת היה מעשה, נזדמן למקום אחד עם רב אחד מגדולי 
תיו אינן סדורות לו, מחמת איסור תסרוקת הדור הציץ בו הרב, וראה ששערו

 בשבת.

מר ושכמותו מותרים לכל הדעות בתסרוקת  –אומר הרב  –אדוני הברון  -
 בשבת, הואיל וצריכים הם למלכות.

שאני איני בכלל היתר זה, שכן לא אני  –מחייך ואומר הברון  –חוששני -
 צריך למלכות אלא מלכות צריכה לי.

 

 תירוץ כנגדו...

 ). יח, ב( כנגדו עזר לו אעשה

 אין לפעמים כי, צחות בדרך לומר יש: ל"זצ מקאריץ פנחס רבי ק"הרה שח
 יעשה לא אם לו הוא שבושה מפני ורק, וחסד צדקה לעשות רוצה האדם
 תירוץ לו יש, אשה לו שיש עכשיו והנה. ברצונו שלא צדקה לעשות הוא מוכרח
 שהאשה לעזר לו זה הוי כ"וא, ומעכבתו כנגדו שהיא אשתו מפני, יכול שאינו
 .  כנגדו

 

 כתינוקות או כמלאכי חבלה?! -כרובים 

 מלאכי חבלה. –וברש"י כרובים (ג, כד)  וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים
מעלה אצל המשכן נאמר (שמות כה, כו): "והיו הכרובים פורשי כנפיים ל

כרביא,  –סוככים בכנפיהם על הכפורת" ועל כך אמרו חכמינו ז"ל?: כרובים 
 דמות פרצוף של תינוק היה להם".

בא ללמדנו, כי  -זצ"ל רבי משה מרדכי אפשטיין אומר הגאון  -דבר זה 
כשנותנים לילד חינוך טוב וראוי, עשוי הוא להיות אחר כך ככרובים המסוככים 

; ואילו כשאין מחנכים אותם כראוי, עשוי הוא להיות בכנפיהם על ארון הקודש
 מלאכי החבלה...  -ככרובים 

 

 על ידי שאמר לו "אחי" הצליח להרגו

 . )ח ,ד( 'וגו בשדה בהיותם ויהי אחיו הבל אל קין ויאמר

 בדברי דאיתאזצ"ל  הגר"א מוילנאוביאר , לו אמר מה בכתוב פירש לא הנה
 לקום רוצה קין היה שאם נמצא. מקין יותר ורגב היה דהבל) ח ב"פכ ר"בר( ל"חז
 מוטלת ואימתו ממנו הוא חלוש כי לו יכול היה לא להורגו ריב בדברי הבל על

 שלא כדי אחיו תמיד אותו וקרא ברמאות עמו הלך קין עשה מה לכן, עליו
 אחיו ל"ר" אחיו" הבל אל קין ויאמר וזהו. בדבר ירגיש ולא ממנו עצמו את ישמור

 קין ויקם ומאמם מאביהם רחוק מקום בשדה בהיותם ויהי" זה ידי עלו. ברמאות
 . עכ"ד 'וגו רעיהם עם שלום דוברי ו שנאמרכמ "ויהרגהו אחיוהבל על

' וגו אחיך הבל אי קין אל' ה ויאמר הפסוק' פי לן נהיר ל"זצ רבינו' פי לפי
 הבל לומר הוצרך ולמה אחר הבל בעולם היה לא הלא לדקדק יש ולכאורה

  .אתה אחיו כי תמיד שאמרת האדם איה, הוא כך הפירוש מעתה אבל, חיךא

 קול אליהו

 בדרך צחות
 לפרשת השבועדברי חידוד וצחות הקשורים 

 לקבלת הגיליון באימייל וכן לתגובות והערות: 

moL448@gmail.com  

  077-470-26-81או למספר פקס: 

  המשך מאמרו של הרב ישראל דנדרוביץ מעמוד ג

  אלעד – א"שליטפנחס גרינפלד  הרב י"ע נודב הגליון    

 הולדת בנו לרגל

 ט"ולמעש לחופה לתורה גדלול שיזכה ר"יה

054-8539022   
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  רב ברוך בוקרה שליט"אה   

  
  

 
 )2951228-073 - שמיעה חוזרת/  6171111-03 - חישידור  ('המרכז הרוחני' חדרה  18.45 -: ברביעי: השיעורים הקרובים

 אולגה בית הכנסת "בית יוסף" גבעת 03.51 בשעה ת קודש:שב

 

  (א', א')  לוקים את השמים ואת הארץ--בראשית ברא א
שואל רש"י הקדוש בשם רבי יצחק: 'מה טעם פתח 

החודש הזה '(ולא במצווה הראשונה שנצטוו עם ישראל בבראשית? 

הגיד לעמו לתת להם  מעשיוכח 'משום '...ומשיב: ) 'לכם
שאם יאמרו אומות העולם לישראל לסטים  'נחלת גויים

 (מנהיגי ישראל) הם ,אתם שכבשתם ארצות שבעה גויים

אה ונתנה  רהוא ב ,כל הארץ של הקב"ה היא' :אומרים להם
ניו ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם יבע ָיַׁשרלאשר 

 .'ונתנה לנו
  :דבר ראשוןמרש"י הקדוש למדנו שני דברים חשובים: 

 ישיבתנועל  המערעריםשיש להשיב לכל  ראויהתשובה 
ר ׁשַ לעם שהוא יָ  ה: ארץ ישראל ניתנדבר שניבארץ ישראל. 

אל. אם נדאג -לוקים ולכן אנו נקראים עם ישר-בעיני הא
התשובה הזו תתקבל בעיני  ל -ים בעיני האת ישרלהיו

   .בלתי מעורערתתהיה  ישראל ארץב אחיזתנוו אויבינו
   מתוק מדבש!  .'ספר הישר'חומש בראשית נקרא (אולי) ולכן 

***** 
 א', לא')לוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד (-וירא א

-דייק נפלא בעל ה'דברי ישראל זיע"א: אדם הרואה את א
לוקים בכל מעשיו ויודע שהכל ממנו אזי הכל יראה טוב  

 מתוק מדבש!  מאוד בעיניו.  
***** 

 (ב', ג') לוקים את יום השביעי ויקדש אותו...-ויברך א
כמו בכל  'ויהי ערב ויהי בוקר'ע לא נאמר ביום השבת מדו

 ששת ימי הבריאה?
: הערב הוא הקדמהזלאטשוב זיע"א: הרבי מנפלא מסביר 

 .לוקים-שולטת מידת הדין הרמוזה בשם אזמן שבו 
ים ה המורה על מידת הרחמ-ולו בשם הוייום השבת נברא כ

 השבת' ה) נתן לכם-'ראו כי ה' (הוי שנאמר
סמל את מהשייך לומר ביום השביעי ויהי ערב לכן לא היה 

 מתוק מדבש!  .רחמים מידת הדין כיוון שהשבת היא כולה
 ר מדהים בעמוד ב')וסיפחידוש נפלא וראו  הבעניין ז(ו

***** 
 (ב', ט') ועץ החיים בתוך הגן...

 סלהיכנאדם הרוצה לזכות באיכות חיים אמיתית חייב 
קבועים ללימוד  ם, לקבוע עיתילתוך עולם התורה הקדושה

לחיות  אז הוא יזכה או  ה,ראותיהתורה ולחיות ע"פ הו
 .באושר אמיתי

החיים בתוך   ועץ' ר אומר בעל ה'רשפי אש' זיע"א:רמז לדב
 יים היאתואיכו אמתייםלחיים  . העצההצמלשון עהגן' 'עץ' 

 דהיינו בתוך נ"ג פרשיות התורה הקדושה. 'בתוך הגן' רק
 מתוק מדבש!   

***** 
 (ג', טו') וא ישופך ראש ואתה תשופנו עקבה

כדי לנצח את  ע"פ הקדמה:חשבנו בס"ד  לבאר את הפסוק 
לסלק אותו מיד   , כלומריש להוריד לו את הראש היצר הרע

 (נתיב) B@Hadera.muni.il-Baruch מייל:   3137617-305להקדשה: 

  בסימנא טבא
 תשע"זבראשית  פרשת

 99גיליון  - שנה שלישית

בס"ד

  177.223  –  כניסת השבת
 18.30 –יציאת השבת 

   18.58 – דקות זמניות )  72( רבנו תם
 (אופק חדרה)) 

  מתוך שיעור פרשת השבוע שנאמרו ע"ילקט חידושי תורה 
 הרב ברוך בוקרה שליט"א

 נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

דריסת רגל  לו ןכי אם תית ,שהוא מתחיל להסיתברגע 
 קטנה אתה כבר בידיו.

 דרכו של היצר הרע להסית את האדם היא לאטמצד שני 
ממצווה קטנה שהוא גורם לו לבטל  ,לאט אך בעקביות

 ועד שהוא מחטיא אותו בקשה שבעבירות ל"ע. 
האדם 'ישופך  -'הוא' (היצר הרע) וזהו שאומר ה' לנחש 

ראש' בתחילת הפיתוי לעבירה 'ואתה תשופנו עקב' 
 מתוק מדבש!   בעקביות מדחי אל דחי.

 
: (ברכות ה', א'): מובא בגמרא פרת נאה בענייןועוד פרר

' ויש לשאול מה 'לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע
 הכוונה ירגיז?

ר' דניאל קרילוב מקיבלתי (הסביר הרב בועז שלום שליט"א 

ע"פ משל נפלא: היו שתי חנויות בגדים האחת מול  הי"ו)
 הוהשניימלאה בקונים  ההייתחנות אחת (משה)  ההשניי

הוא  ערמומי משום שמשה היה נוכל ?ומדוע .(אורי) ריקה
אליו  סלהיכנהיה עומד בחוץ ומפתה את הקונים 

 בפיתויים שונים ובהטבות.
ות השוממה של אורי והחל יום אחד נכנס עשיר גדול לחנ

לפתע נכנס משה מהחנות ממול לתוך  בסחורה, התענייןל
 ו.אלי סלהיכנהחנות של אורי והחל לפתות את העשיר 

אורי התרגז נורא וסילק את משה  ...בולזה כבר עבר כל ג
 ובצדק. מהחנות
 לא היה מתרגז הוא פשוט היה טיפש. ואם הוא
היצר הרע בחוצפתו מפתה אותנו השכם והערב  :הנמשל

הוא שעד שאנו אבל שיא החוצפה  ,לעבירות שונות
 ,לבית הכנסת או לשיעור - ר הטובנכנסים לחנות של היצ

(טלפונים הודעות וכו'...) ו ולפתות אותנ סלהיכנהוא דואג 

 וזו הכוונה לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע...
 ומי שלא מרגיז הוא פשוט...

 
 ובעניין זה מילתא דבדיחותא

ה פונ הוהגיע לחדר מיון, האיש נפל מסולםאחד טיפש 
' עונה הרופא גברת לרופא 'מה איתו דוקטור?' 'תראי
 .היה מוח היה זעזוע'המכה הייתה חזקה כל כך שאם 

***** 
 (ד', ד') והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו...

 לכאורה מיותרות? 'גם הוא'מילים ה
ושמעתי פעם שהכוונה היא שהבל הביא בנוסף לקרבן גם 
את עצמו דהיינו את החשק וההתלהבות בהבאת הקרבן 

 כי כידוע רחמנא ליבא בעי. ולכן קרבנו התקבל ברצון
ר לבישת ואחד הטעמים לאיס: לומר בס"דלפי זה חשבנו 

צמר ופשתים הוא כדי לא להזכיר את חטא קין  –שעטנז 
 .(צמר מן הצאן)והבל (הביא פשתן כמנחה לה') 

דרשה צמר ופשתים ותעש ' ':אשת חיל'ולכן נאמר בפיוט 
 רמצלאחר שהיהודי דורש את עניין ה 'בחפץ כפיה



 

ואז נקט בן דודי בצעד שהמיס את לבבי, הוא פשוט ניגש 
אני ואמר 'אלי, חיבק אותי בכל כוחו, פרץ בבכי סוער 

לוקים קדוש  -מדובר באיש א מתחנן לפניך, אנא עשה זאת,
 . 'שדבריו חוללו ניסים ונפלאות

כשרעייתי החלה גם היא לבכות ואמרה שהיא מסכימה 
 'כן' 'את מסוגלת להתפלל ולשמור שבת?'שאלתי אותה: 

 .  'אעשה הכל להצלת הילדה'היא ענתה והוסיפה 
וכך מצאתי את עצמי בפעם הראשונה בחיי מתפלל לבורא  

ביקשתי שהילדה   ,ק ליבי השבורהעולם על ביתי מעומ
 תשרוד ואני מבטיח לשמור את השבת.

שמרנו שבת בפיקוחו ובהדרכתו המלאה של בן דודי, ואז 
קרה הנס... הילדה שרדה. מיד במוצאי שבת שמנו לב 
שהילדה ממקדת יותר את מבטה. ובביקור הרופאים ביום 
ראשון  התבשרנו כי חל שיפור משמעותי במצבה,  מצבה 

 .ום חמישי שוחררנו הביתהיהשתפר עד שבהלך ו
 .'נס רפואי'הרופאים הגדירו זאת כ

פה קצרה חזרתי לסורי  ויצרי גבר עלי ותוך תק ,לצערי הרב
לא ארכו הימים והבת נפלה ל"ע והפסקתי לשמור שבת. 

הדבר אירע בשבת בה  ,את הכרתהה שניה ואיבדה מקומ
שני  מצבה הלך והחמיר וביום , התארחנו בבית חברים

  .אמרו הרופאים נואש לחייה
הנהנתי   'האם להתקשר לבן הדוד?'כאשר אשתי שאלה 

 אך התביישתי מאוד. ,הסכמהאות ל 'כן' בראשי
   .דודי שמע והזדעזע וביקש לשוחח איתיבן 

אתה ' :מיד כשנטלתי את הטלפון אמר בקולו הסמכותי
אל תתמהמה עלה מיד   ,בירלבית ה מידחייב לבוא איתי 

  'וא אליי!לרכב וב
בל אותנו במאור פנים, יוהוא ק ינסענו לבית הרב

כאשר בן  .לא מצאתי את המילים לדברוהתרגשתי מאוד 
תן לו לדבר אני רוצה ' :דודי ניסה לעזור לי אמר לו הרבי

 .'לשמוע אותו
ז פנה אלי  אוסיפרתי על נפילתה ומצבה הקשה של הבת, 

לשמור את איך אתה מסוגל לחלל ולא בני, ' :רמהרבי וא
   'תך?יהשבת ששמרה על ב

: עניתי ואיני יודע איך הוספתי 'ק כבוד הרבדוצאתה '
  '...ני מבטיח לשמור שבתמהיום ואילך א'
גם הפעם השבת תציל  ,אל תדאג'אמר לי הרבי  'אם כך'
 '...ה ישתפר בעזרת ה'בב את ביתך ומצוש

  ,הדרך חזרה לא הצלחתי להוציא מילה מפי  לי, כתנפעמ
י למחלקה פגשתי את אשתי שמחה תסיכנעם מיד 

שהילדה חזרה להכרה מלאה ויצאה מכלל כך וצוהלת על 
  '!ברוך ה' לעולמי עד'אשתי ע אמרתי לבאותו רג ,סכנה
התורה   רתמאוד התחזקנו ואנו מדקדקים בשמי ,מאז

 .  והמצוות
אנו מעבירים הלאה הסיפור האישי והמדהים שלנו את 

ה' רבים מהם התחזקו אף הם  לכל מי שרק אפשר וברוך 
 .בשמירת השבת

 
שיותר ממה שאנו שומרים את השבת  ובעינינאנו ראינו 
.ממש חיים לנו מעניקהשומרת עלינו ושבת הרי שה

 
 שבת שלום ומבורך!!!

  :לעילוי נשמתדברי התורה 
  זאב אופגנג בן ר' יהודה ז"ל/ הרב יורם אברג'ל בן רינה זצ"ל 
 /  שולה (סועד) בת נעימה ז"ל   יוסף אברהם (אליתים) בן ציון ז"ל

 רחל (רשל) בת נעימה ז"ל  / יונה עזרא בן צ'חלה ז"ל

שקרבנו נתקבל  שהבל זכהקין והבל  והפשתים בחטא
להבות ובחשק רב תכתוצאה מכך שהביא את קרבנו בה

יהודי לומד לקיים  ואות 'תעש בחפץ כפיה'והתוצאה היא 
הוא רצון ה' , כי את מצוותיו בחפץ לב ובהתלהבות יתרה

  . ה' יזכנו, אמן!רצון הלב – 'רעותא דליבאה'ביא לו את שנ

 
הצלחה  –רפואה שלימה / דקל מלכה  –גיטה בת מנטה  -אמי  הגיליון להצלחת:

ולזרע קודש של קיימא / יעקב  -בעסקיו / התורם בעילום שמו  לעליה ברוחניות  
 –/ ליאור בן זיוה לכל הישועות  –ה בת סלימה זיולמכירת הדירה /  –ואורי ישראל 

 ליישוב טוב ומוצלח בביתם. -לזיווג הגון /  יונתן בן אסתר וקרן בת מאיה  

השבת שהצילה... – רעיון וסיפור לפרשה

 (נתיב) B@Hadera.muni.il-Baruch מייל:   3137617-305להקדשה: 

  (ב', ב')  לוקים ביום השביעי...--ויכל א
לוקים זו -מסביר נפלא בעל ה'דגל מחנה אפרים' זיע"א: א

הדין. ובאה התורה ללמדנו שעל ידי שמירת  תהיא מיד
השבת כהלכתה יש בכוחנו לכלות ולסלק את מידת הדין  

 ולזכות לרחמים וחסדים גדולים ועצומים.
 

עד כמה עצום כוחה של השבת הקדושה נוכל ללמוד מן 
 :')'פניני עין חמדב סיפור שהובא עובד ע"פ(הסיפור הבא 

לצערנו  פון הארץ,ים בצרעייתי ואני גדלנו באחד הקיבוצ
 ,לא לימדו אותנו ולא ידענו מהי תורה ומהי מצווהמעולם 

אין זה המקום  ,שמענו על המסורת אך מעולם לא קיימנוה
 אם בכלל. ,להרחיב על עיוות המסורת שהנחילו לנו

אחר מכן נולדה פני כשלושים שנה התחתנו, שנתיים לל
אך לצערנו היא נולדה עם פגיעה מוחית  ,ביתנו הבכורה

קשה מאוד אשר בסיבתה היא לא שוחררה במשך תקופה 
 ארוכה.
צריכה  תינוקתהרופאים כי הלנו ימים הודיעו הד באח

הוסיפו ואמרו כי הם עם זאת  ,לעבור ניתוח דחוף ביותר
עם ' ,וחתהם אינם רואים סיכויים גדולים להצלחת הני

אשתי תוך כדי השיחה  'בסכנהו חייה יהניתוח או בלעד
 התמוטטה.

באותו היום הגיע אלינו לביקור בבית החולים בן דודי 
עם הגעתו הוא נחרד  שהוא אדם שומר תורה ומצוות.

מהדת הוא  רחוקיםעל אף ידיעתו כי אנו ממצבינו הקשה, 
האדמו"ר אני הולך לשאול בעצתו של ' :רצותחאמר נ

(זצ"ל) חיים ראטה הצדיק רבי אברהם  'שומרי אמונים'מ

 וככל אשר יאמר אלינו כך נעשה.
מה לי   ?וםאמה פתכאומר 'ינו במבטי התמוה חבהב

אתה חייב ' :ואמר יבזרועותיאחז  אלי, הוא ניגש 'ולרבנים?
להסכים! אני מבקש ממך אל תסרב לדבר! אתה תראה  

שהוא אמר את הדברים היא האמת  'שיצא מזה רק טוב!
 כנה.בתקיפות אך מתוך אהבה 

הלא הרופאים ממילא ' אמרה רעייתי 'מה יש לנו להפסיד?'
הסכמתי לדבריה והוא  'אומרים שבכל מקרה חייה בסכנה

 רץ לבית הרבי.
 ,צר ליאודות הילדה ענה לו הרבי: 'כשבן דודי סיפר לרבי 

אך יש גזירה קשה על הילדה וקשה מאוד יהיה להצילה, יש  
עבורה וישמרו את באם הוריה יתפללו ב ...רק סיכוי אחד

השבת הקרובה ולא יחללוה כלל, אזי אפשר שהגזירה  
 .'צורך בניתוח כלל ועיקר םתבוטל והילדה תחלים ללא שו

 בן דודי חזר אלינו במהירות עם תשובת הרבי.  
אני הולך לחתום על ' עניתי 'אין שום סיכוי שנעשה זאת'

 .'ניתוח
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  .אליהו משה בן דבורהי ובכללם ל"שלימה לכל חולי עמהעלון מוקדש לרפואה 

 .יעקב בן יפה ומשפחתם, אברהם בן רוזה, ולהצלחת מרדכי בן שרה

: ולהבדיל לעלוי נשמת בטלפונים. ורפואה, הצלחה, ניתן להקדיש את העלון לברכה 

054-8416719 /054-8444884 

שהסיבה שהתורה ) י, ר א"ב( ל"אחז )א, בראשית א(:  בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ
ם שהתורה רוצה לפתוח ומשו. ון שבו ארוריכף מ"ולא התחילה באל ,מכיון שבו ברכה ,ת"התחילה באות בי
 . ת"לכן התחילה באות בי ,בדבר שהוא טוב

פסוק  ישת והרי "ברכה התחיל באות בישאם זוהי הסיבה שבעבור ה )בהקדמתו לתורה( והקשה האבן עזרא
 ,"אור" :כגון ,ף דברי ברכה"ת זאת יש באות אלמולעו .שזה לשון קללה "בוקק הארץ ובולקה" )א ,ישעיה כד(
ומכח קושייתו הסביר  !?ת"מדוע התחילה התורה דוקא בבי ,ואם כן .הרבה דוגמאות דועו" אורך ימים"

 שני או, וצורה עצם שהם שנים והנבראים, אחד' ד כי להורות, בתחלה ת"בי ולמה: ל"האבן עזרא וז
 ד"ויו מאות' ד יעמוד הראשון שהבית רמז, ו"ותי ד"יו כ"ואח, ן"שי ף"אל ש"רי ואחריו, ת"בי ולמה. עולמות
 על וחשך ובהו תהו היתה והארץ הוא וזה. הבית ישום כך ואחר, והארץ השמים קודם היה הוא כי, שנים
) שם( המים פני על מרחפת אלהים ורוח. השכינה נסתלקה כאשר לעולם חשך שבא, )ב, א שיתברא( תהום פני

 אז. המשיח ימות על - )שם( אור יהי ובסוף. למים הנמשלת התורה מפרשי על והבינה החכמה רוח שנחה -
, מהאש היה שהכל מלות שתי בראשית, דרש :מעשיהם במחשך אשר ובין, לישועתו המקוה בין' ד יבדיל
 ראשי וחשבון. גוף לכל הנמצאות הקצוות שש שהם, )א, ג דניאל( שית אמין כמו, שית, אחר. היסוד והוא
 והאותיות. לכת כוכבי כשבעה או, מלכים כשבעה שבע והמלות, האותיות כל כנגד בראשית פסוק מלות
 השם כנגד, ם"מ וסופו ת"בי הספר ותחלת. בקהלת העתים מספר וכן, הלבנה מחנה כנגד, ועשרים שמונה

. )יח, סח יליםתה( בקדש סיני בם' ד: כתיב וכן, למשה נתן ובסיני, הכפורים ביום ג"כוה מפי היוצא המפורש
 :ל"עכ, סוף לדרש אין דבר וסוף, העולם בראשית במחשבה עלו הם כי, ישראל ולבסוף, בראשית ובתחלה

וכן את הכונה במספר  .ת"מדוע פתחה בבי ,הנה הרב אבן עזרא המתיק והסביר את כוונת התורה
ם אנו להבין את יכאך עדיין צרי. וכן קישר את תחילת התורה וסופה בטוב טעם ודעת .תיבותיה ואותיותיה

שעל זה הקשה האבן עזרא קושיות  "ברכהלשון  את משום שהו"מדוע פתחה בבי"ל במאמרם "כוונת חז
 .וצריכים ליישבם ,עצומות

ני העולם קשה לנו ישבכל עני ,וכן אנו מוצאים הרבה בספרי חכמי המוסר ,והנה הסבירו המפרשים
" אור" השהנ, והסבר הדברים .וכן על דבר שהוא רע מוחלט .להחליט על דבר מסויים שהוא טוב מוחלט

מכיון שיש בו  ,בר רעדמסמל לנו על  ,והחושך .שהוא מאיר לנו ,בו תועלת ששימכיון , ו דבר טובמסמל לנ
אמנם ישנם אפשרויות ומקרים שהדבר  .ולעשות שום דבר כאשר שורר חושך ן שאי אפשר לראותחסרו

ו יאם יש אנשים שרודפים אחר ,למשל .בה לטובוהחושך יהיה סי, סיבה לרע שהאור יהיה, תהפךשתנה ויי
שאם היה אור  ,ו החושך הוא טובהרי ל, יוכל לראותו בחשך שאף אחד לא ולך ומסתתרא ההו והוא ,להורגו

עקיבא שכשישן בשדה ' על ר:) ברכות ס( ל"וכמו שמסופר בחז .כיון שהיו יכולים לראותו ,זה היה רע בשבילו
 ,ובאותו לילה באו גזלנים על העיר .ושהלטובה הוא ע, ה"ושה הקבאמר כל מה שע, וכבתה הרוח את הנר

 . הו הגזלניםולא ראו, ובזכות שהיה חושך ניצל

כי כאשר שואלים את האדם . הוא רע מוחלט ,"רע"ו .הוא טוב מוחלט ,"טוב"גדרה האמיתית של אבל הה
טוב אבל זה עדיין אינו  .לו כוונתו שרע, "רע" מרוכאשר או .הכוונה שטוב לו ,"טוב"והוא אומר איך מצבו 

 .ב עד הסוףועית טפירושה חד משמ" ברכה" ,שר אנו רוצים להגדיר את הברכה והקללהכ כא"וא ,מוחלט
שאם  ,האחרוןפירושו רע עד הקצה  "להלק"וכן  .לא יחשב הדבר לברכה ,שאם ישנו איזה גורם שמפריע

רים מוכשאו ,פירושו דבר שהו רק רע "קללה"רים מולכן כשאו .יחשב לקללה לא ,כ דברים טובים"גבו  יש
 .הכונה היא דבר שהוא רק טוב שאין בו שום רע ,"ברכה"

משום שפירוש  ,ת היא ברכה"ל שאמרו בי"ת האבן עזרא על דברי חזיאפשר ליישב את קושיז "ועפי
ע בו רק ר הוא קללה בחד משמעי שיש "ארור"ו .שיש בו רק טוב בלי שום רע ,דבר חד משמעי אהו "ברכה"

וכן בוקה ושאר  .היא לטובה אבל לפעמים תצמח ממנו רעה "אור"אמנם גם משמעות המילה  .בלי טוב
רק "משום שפירושה  "ברכה"ת שהיא "ולכן התחילה התורה בבי .יכולה להשתנות משמעותן ,תיבות
דבר ל בלשון של ימכיון שהתורה רוצה להתח ,משום שכולו הוא קללה ,ף שיש בו ארור"ולא באל ,"ברכה
 .טוב

ר צבי פסח פראנרק "הג רבינו
מזכיר בפנקסו דבר מחריד , ל"זצ

' שאירע בפוזנא בעת שהגאון ר
עקיבא איגר בא לכהן כרבה של 

ז הלפרין בשם "סיפר הגרש: העיר
ושמע , שהיה רב בבערזן, זקינו

מפי איש שהיה נוכח בעובדא 
א "בזמן שהתקבל הגרעק: שלהלן

היה עדיין צעיר , לרב בפוזנא
וכמעט שלא ', בר שיתסר'לימים כ

וגם היה נמוך , היה לו חתימת זקן
רב חדש שבא לחון , וכנהוג. קומה

היה בא ביום חמישי , את פני העיר
ש הלך למרחץ לטבול "ובע, לשבת

ושם . ולהתרחץ לכבוד שבת
, היה שם איש בא בשנים, בפוזנא

שהיה רוצה להיות הרב , ח גדול"ות
היה לו קפידא , וממילא. בפוזנא

ואיתרמי מילתא . 'זעל הענין הנ
שבבית המרחץ ישבו שניהם 

ח "שהת, וכמובן. זה אצל זה, יחדיו
א שנתקבל "ידע שזהו רע, הישיש

 . לרב

בבית , וזאת לפנים בישראל
לא היו ברזים לקחת מים , המרחץ

אלא כל אחד היה , חמים לרחיצה
והיה שואב מים מתוך , לוקח דלי
 –א "אמר הישיש לרעק. המקוה

והבא לי דלי מלא , קח את הדלי"
א לא ידע מי "רע". מים מהמקוה

והביא לו , לקח את הדלי, הוא
בשעה שמסר לו את הדלי . מים

קחו את : "א"ל רעק"א, עם המים
". המים ורחצו היטב את עצמכם
, ואותו ישיש חזר לביתו מהמקוה

ולפני שבת כבר שכב . ונפטר תיכף
והעיר נעשתה , בקברו על מקומו

שנעשה  בראותם מה, כמרקחה
 .להאיש הנכבד פתאום

נתקבצו איזה אנשים נכבדים 
הן מפורסם : ל"א וא"ונכנסו לרעק

, בעולם גודל ענותנותו של רבינו
ומה חרי האף הגדול על האיש 

שמזה נראה שהרגיש , הנכבד
שהרי , קפידא וחלישת הדעת

השיב להם !" ?בשביל זה נענש
האמינו לי שאני מתפלל : "א"רעק

פשי כעפר לכל ונ'בכל יום תמיד 
אני רוצה שאני בעצמי ' תהיה

אבל , אחזיק את עצמי לעפר
, שהלה ידרוך עלי וירמסני כעפר

ספר יקר חכמים מתוך ( ".איני רוצה
 .)"עמוד ההוראה"

  מענייני הפרשה כבוד תורה
 א"שליט נסים יעקב עטייה מורנו הרב" יורה דעה"ד "ואב" זרע אמת"צ "בד ד"הגאון הגדול אב



 

 

ל"ר עזרא עטייה זצוק"הג" פורת יוסף"לימים התבטא מרן ראש ישיבת 
היו, שנות השגשוג שלו, כי למרבה הפרדוקס, באזני תלמידיו בירושלים

. בשעה שמלחמה עולמית עקובה מדם השתוללה בעולם, במצרים דוקא

כדי, שהכריח את עצמו להתנתק מכל הקורה בעולם, הוא הסביר
הוא. לא יפריעו לו בלימודו, שהמחשבות העולולות להטריף את הדעת

וזכה לסייעתא דשמיא מיוחדת, אמות של תורה' שיקע עצמו בד
 . וללימוד פורה

,יום וליל" ללמוד וללמד"ואכן מסכת חייו במצרים היתה רצופה ב
דושתו ופרישותו ואינו מסיח את הדעת בדבריםכשהוא שומר על ק

 . נסיונות רבים ארבו לו ושיחרו לפתחו, אך לא תמיד זה היה קל. בטלים

מתעתד לערוך, ב שאצלו הוא שוכר חדר"נודע לו כי בעה, באחד הימים...
הזמין אותו" כבודו יוכל להכנס אלינו אחר השיעור. "מסיבה גדולה

 . ב ברוחב לב"בעה

ועוד להכנס אל! ?וכי יעלה על הדעת לבטל תורה, תחלחלעזרא ה' ר
נפשו העדינה והברה לא תוכל לסבול דבר! ?מקום של שחוק וקלות ראש

 . שכזה

הוא גילה כי אינו יכול להשאר, לאחר שהסתיים השיעור, לעת ערבית
,גבאי בית הכנסת כבה את כל העששיות. .....בבית המדרש כפי שתכנן

עזרא' הכל התפזרו לבתיהם ורק ר. מנעול ובריחונעל את המקום על 
קולות הנגינה. להכנס אל חדרו כך ידע לא יוכל. נותר לבדו ברחוב

. כ מעולמו יפריעו אותו מלימודו שם"והשירים הצורמנים הרחוקים כ
וכבר מבחוץ גילה , בצעדים איטיים שירך דרכו אל הבית. .....וזה בטוח

גם אם יצליח . נה עולים ממנוקולות שחוק ונגי, כי אכן כצפוי
 . ללמוד לא יוכל, להתחמק מההשתתפות במסיבה

מוחו עסוק , עזרא להתהלך בשכונה האפלה בין השבילים' החל ר
שפתיו דולקות . בסוגיה שהוא אמור ללמד את תלמידיו למחרת

. 'י ותוס"והוא מעלה את דבריהם של רש', ומשננות את דברי הגמ
ואת השיעורים , השיעורים שכבר מסר עבר לשנן את, כשחלפה שעה

 .שהוא עתיד למסור

. ודומיה כבדה נתלתה בשכונה, בכל הבתים כבו האורות, השעות נקפו
אך , עזרא הקיף שוב ושוב את השכונה' ר. נפש חיה לא נראתה בחוץ

מתוך הבית פנימה עדיין עלו קולות מסיבה שרחוקה היתה 
שפתיו דובבות , עזרא להסתובב במקום' המשיך ר. מלהסתיים

שמורות עיניו כמעט נעצמות כי . ושרעפיו נתונים בעולמות עליונים
בכח רב . ומאז לא נתן מנוחה לגופו, הרי בעלות השחר השכים קום

!!! והמשיך להקיף את השכונה יותר מעשר פעמים, החזיק את עצמו
 . נגרסים במוחו' כשעשרות דפי גמ

עזרא ראה את ' ר. ת בביתכבו האורו, באשמורת האחרונה, סוך סוף
, ושחרר נשימת הקלה שקטה, אחרוני החוגגים עוזבים את המסיבה

שלאחריה שוב , הוא יכול לשוב לחדרו לשנת ליל קצרה וחפוזה...
 .)האיש על העדה( .ישכים קום ליום גדוש בעבודת הבורא

 

                   סיפור לשבת                                                    

  דעת רבותינו גדולי הדורותדעת רבותינו גדולי הדורותת      

שם , מצאנו בחוברת ישנה דבר נורא ואיום
ף שכטר מובא בשם ספר של הרב יוס

)oshpitzin ( שבבתי הגז באושביץ באותו
, לפני זה, מקום שהרגו מליונים של יהודים

שימש המקום כבית שחיטה גדול ששחטו 
בהמות לאלפים ולרבבות לכל מדינת גרמניה 

ואוי לשחיטה הפגומה . (ושאר כל המדינות
עד , המסחר גדל כל כך). הזו למה גרמה

נה שעשו שם ממש על יד בית השחיטה תח
מרכזית לרכבת מיוחדת בסיטונות להביא 

ובאותן רכבות שלקחו את . ...ולהוליך בהמות
, לקחו, הבהמות לשחיטה בעוונות הרבים

במידה כנגד מידה את כל היהודים לשחיטה 
וזרקו את היהודים בפנים הרבה יותר , כידוע

. ל"גרוע ממה ששמו את הבהמות בפנים רח
בשם ל אמר "ר מקלויזנבורג זצ"והאדמו

ת "בשו(זקינו בעל הדברי חיים מצאנז שכתב 
ובאר שם שאין  )'ז' א סי"ד ח"דברי חיים יו

עבירה כמאכלות אסורות שמטמטם הלב 
י "ר ראינו ע"והוסיף הרב שבעוה. הישראלי

ז "זה יצאו מן הדת כמה קהילות בארץ לוע
י "שאכלו ונתפטמו בנבילות וטריפות ע
מן השוחטים ובודקים הקלים עד שנאבדו 

לערך ארבע [ר שהוא "הקהל והוסיף האדמו
י עוון השוחטים "ושע] ל"מליון יהודים רח

הקלים היה מלחמת העולם הראשונה 
עוד שם מובא שזקן אחד מאותה . השניה

תקופה סיפר איך שבאסטרייך עשו מבשר 
ומכרו השניצל הזה לאכול ". שניצל"יהודים 
ומי יודע כמה יהודים אכלו השניצל , לאנשים

וזה מתאים , ה שעשו מבשר חבריהםהז
כ השבט מוסר מספר הגילגולים "למש

והשם הטוב . שאנשים מתגלגלים בבהמות
 )דובשה של תורה( .ל"עכ, יכפר בעד עמו ישראל

אין !!! אין שום מוחזקות!!! אין דבר כזה בתורה!!! ח"לא יכולים להיות ת, אם לא לומדים
 השאם הוא לא לומד הלא, הכלל הוא. והוא מוחזק בזה כבר, דבר כזה שעד עכשיו הוא למד
. ובלי שום הפסק, בלי בין הזמנים, יום יומי, וזה ענין תמידי. כל זמן שאינו לומד משכח

 ! אין מוחזקות, הוא משכח, כשהוא לא לומד

מה , אם הוא לא למד. הוא לא יודע את המסכתא השניה, וכן אם הוא יודע את המסכתא הזו
ם "אברך אחד הראה לי פירוש המשניות להרמב. ואין ל, ומה שלא. יש לו, שהוא למד ושינן

. 'אם כולו שאוב פסול מדאורייתא או מדרבנן'שם הוא מדבר על הנושא ) ד"ד מ"במקואות בפ(
והוא מביא כנגד זה שיטה של חולק והוא כותב מאוד , יש לו את השיטה שלו, ם"והרמב

דול רב העיון בארץ כבר חשב איש ג"וכותב שאת השיטה הזו , בחריפות על השיטה השניה
, ונהרג על זה. ואפילו היה המקוה כולו שאוב ונמשך, ששאובה שהמשיכוה כשרה, המערב

 ". בהיותו בלתי מבין זאת המשנה כלל, ודבריו בזה מפורסם בספרו, באמה ובזרוע

זו , ז מה שהוא פסק כאן בהלכה הזו במקואות"ועכ, ם מתאר אותו בתארים גדולים"הרמב
אבל , שהוא נהרג עליה באמה ובזרוע, כ מחזיק מהשיטה שלו"מרות שהוא כול. טעות גמורה

, שהוא כזה אדם גדול וידען גדול בתורה, ם"אומר הרמב, ואף שאני אומר לך. זו טעות גמורה
ואשר : "ם"ממשיך הרמב! ?מה קרה שבהלכה הזו הוא טעה, כ הרבה תורה"ואם הוא יודע כ

ומה נפלא מאמרם . למה שבא, רת המשנה והחקירההוא מיעוט שמי, יחייב זה הטעות כולו
את המשנה ". 'על משנתו שאינה סדורה בפיו, ח שלמודו קהה עליו כברזל"אם ראית ת'

 .ממילא הוא לא יודע בה פשט, והוא לא שינן אותה, הוא לא למד היטב, האחת הזו

מבלי שילמד  אין כזה דבר שבן אדם יודע בכל התורה כולה, ם"זה נורא מה שכתוב כאן ברמב
לאוקמי גירסא " –ועם הרבה סייעתא דשמיא , ומה שחוזרים, ומה שמשננים, מה שלומדים

פסחים (" אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו", יש לבן אדם -) :מגילה ו( "סייעתא דשמיא היא
היה לו , ואפילו האדם הגדול הנשגב הזה במשנה הזו. לא מועיל, אבל מה שהוא לא למד. ).נ
ואם הוא לא שינן את המשנה ולא , הוא היה צריך לשנן', ט שמירת המשנה והחקירהמיעו'

 !!!מה שלא לומדים לא יודעים. הוא לא יודע, הבין טוב

היא כל כך , והתורה. ואף אחד לא חי פעמיים. איננו חוזר, כל יום שעובר, צריכים לדעת
ב בסוף "שם עולם פי( מדייקהחפץ חיים . כפשוטו )ט, איוב יא( "ארוכה מארץ מדה", גדולה

שמודדים בו את ' קנה מידה'שה, שבספרים מבארים, ומביא! ?מיותר' מדה'שתיבה ) ה"ההג
 )מ שלוזינגר"חשקת התורה להגרמ(. אין בכלל קנה מידה למדוד, הוא ארוכה מארץ, התורה



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ולא , ראובן שלח סחורה לחוץ לארץ עם שמעון ::שאלהה
ושמעון נתפס במכס . התנה עימו שיתן לו שכר שליחות

, י החוק"מכיון שלקח סחורה יותר ממה שמותר לקחת עפ
דהיינו , האם המשלח. וקנסו את שמעון סכום כסף גדול

 !?חייב לשלם את הקנס שקנסו את שמעון, ראובן

י דברי "עפ) ו"ח ס"קפ' מ סי"בחו( ע"הנה מרן השו ::תשובהה
בריש (והגהות ראשונות דמרדכי ) 'כ' סי( ן"תשובת הרמב

מי שהגיע : ל"כתב וז) ד"ה מחודש ס"בשורש קנ( ק"ובמהרי )הפועלים
או שהעלילו עליו , לו היזק בממונו מחמת שליחות שולחו

לשלם אין המשלח חייב , מחמת השליחות והפסידוהו ממון
 א"סקי( ע"וכתב הסמ. כ"ע, )ח"מ' ו סעי"קע' ועיין לעיל סי(. לו נזקו

א פלוגתא אם נתפס "ששם כתב הרמ, שכונתו לומר )ועיין. דה
ואפשר לומר . אם חייב לפדות באם היה שלוחו בחינם, בגופו

משום דאמרינן , דיש פלוגתא, א"דדוקא שם הכריע ברמ
ד מאן דאמר דחייב ל ח"משום הכי ס, דהוה גופו כשאול לו

ע מודו "יש לומר דכו, כ דניזק השליח בממונו"משא, לפדותו
א ולא כתב כאן ויש "משום הכי סתם רמ, דפטור המשלח
 )א"חידושים סקי( כ נתיבות המשפט"וכ. ד"עכ, חולקים על זה
 . )ו"סקט( א"ובהגר :)דף קטו( ק"ועיין במסכת בב

ב בו אמנם במקרה שלנו שנתפס השליח על מס שמחויי
ע "יתכן ואינו דומה למקרה של השו, המשלח על סחורתו

, משום ששם מדובר בנתפס בעלילה ושאר אונס, א"והרמ
זה לא , אבל כאן שאין זה עלילה בעלמא אלא תשלום מס

' מ סי"חו( ע"אלא דומה לדין המוזכר בשו, דומה להנזכר לעיל

דאמרינן התם אין לך מי שנתפס על חבירו ויהיה  )ג"קכח ס
חוץ מן הנתפס מפני המס הקצוב על , בירו חייב לשלם לוח

או הנתפס על התשורה שנותן כל , כל איש ואיש בכל שנה
הרי זה חייב , איש ואיש למלך בעברו עליהם הוא או חיילותיו

. והוא שיקחו ממנו בפירוש בגלל פלוני בפני עדים, לשלם לו
 .ויתכן שנידון דידן דומה לנתפס מפני מס הקצוב שחייב

ח שאם "כתב הראנ) ה"צ' ב סי"ח( ת מים עמוקים"אמנם בשו
אם נאמר , ד"ובניד. הגביה שלא כדין אין חבירו חייב לשלם
כ לכאורה הוי "א, דינא דמלכותא לא דינא בארץ ישראל

 .שלא כדין וצריך עיון בזה

מ "שכתב שנחלקו במרדכי ר) ב"ק ק"ו ס"קכ' סי( ך"ועיין בש
אם יכול , י במציל פקדונו של מפקיד"עם הר, מפונטיזא

ונחלקו שם . מאחר שבאו לקחת למפקיד, לגבות מהפיקדון
פשוט , אמנם אם הוי מס. אם זה דומה למס הקצוב

 . שההפסד על המפקיד

כ "דמש: ל"שכתב וז) ו"קנ' ב סי"ח( ט"ת המבי"ועיין בשו
היינו , בתשלומי נזק של השליח א שאין המשלח חייב"הרשב

שאם היה , כגון שנשבה בדרך, שהוזק שלא מחמת המשלח
אבל אם השובים . היה גם כן נתפס, הולך שם לצורך עצמו
וכן אם עשאו שליח למכור לו סחורה ' שונאים למשלח וכו

בזה , ז העלילו עליו והוזק"ונמצא זיוף באותה סחורה ועי
ש לומר דהגהות מרדכי וי. חייב המשלח לשלם לו היזקו

. א"ג ולא חולק על הרשב"מיירי בכה, דבשלח בחינם חייב
שגם אם היה בשכר חייב מכיון שנתפס על ידי , ונראה עוד

 . ד"סיבת המשלח עכ

ועיין שם שכתב . )ח"ו סמ"קע' סי( והביאו במשפטי שמואל
א "משמע בפירוש מלשון הרשב, דהיכי דהמשלח פשע

שם ( ז"וט, )נ"ט ססק"קס' ד סי"ביו( ך"בשועיין עוד . שהמשלח חייב

 .)כ"סק

שכתב בתורף דבריו ) ח"שם בסימן קפ( ט"ת המבי"ועיין עוד בשו
, כמו מי שעושה שליח לקנות לו איזה דבר מפלוני: ל"וז

ולאחר זמן נודע הדבר שהוא בגניבה אצל פלוני המוכר . וקנה
, והפסיד מעות, י זה העלילו על השליח"וע, שקנה גניבה

כי מסיבת השליח בא לו , בודאי המשלח חייב בהפסידוד
כל שיארע לדיין או לנאמני , וגם המנהג בכל המקומות. היזק
וכן . ד"עכ, י הדין"ומנהג זה עפ. הציבור פורעים בעדם, הקהל

 .ש"עיי )ז"סי 'ש טור בבחוט המשול( ץ"פסק התשב

שהשליח העביר , שלמה קלוגר בכעין נידון זה' כ הגאון ר"וכ
י זה נקנס השליח בתורת "וע, חורה יותר ממה שמותרס

אמנם במשפטי . ופסק דחייב המשלח דהאחריות עליו, קנס
דדוקא אם נתפס בפשיעת המשלח , צידד לומר) שם( שמואל

ונשאר . או שעלולים לתופסו, שידע שיתפסו את השליח
 .ע"בצ

שאם נתפס מחמת  )ב"נ' מ סי"חו( ס"והביא שם תשובת חת
ובאופן זה . הוי כמתה מחמת מלאכה ופטור, תעסק השליחו

אבל אם בא שלא בסיבת . ל"ח הנ"ס קפ"ן שבס"הרמב
ועיין בנתיבות . דלא הוי כמתה מחמת מלאכה, המשלח חייב

 .כ בזה"מש )ו"ס קע"סו( המשפט

שגם לפוטרים את  )ו בסופו"קע' מ סי"בחו( וכתבו הפוסקים
, שמים מ לצאת ידי"מ, ח"מ' א סעי"המשלח וכמובא ברמ

 .יש חיוב לשלם מה שגרם לו רעה

תפיסה מועילה לצאת ידי ) א"ק' בסי( ם מינץ"ולסברת מהר
 ,ח"כ' בסי( ך"ש הש"וכמ, ל הכי"ואפילו שאנחנו לא קיי. שמים

 .פ הוא בעצמו מחויב בדבר"אבל עכ )ב"קפ' וסי ,ה"ע' וסי

 ).ח"כ' סי( עיין בקצות החושן, ולענין תפיסה בלצאת ידי שמים

שכתב במי ששלח שליח ) ה"קכ' סי( י וייל"ת מהר"ועיין בשו
ועיין . שמחייבו לקבל תשובה, בשכר ונהרג השליח בדרך

ן דבכל "שדן במה שכתב הרמב) 'סימן ו( ת צמח צדק"בשו
פסול לעדות עד שיעשה , מקום שצריך לצאת ידי שמים

 .שנקרא רשע, תשובה

ת שכשהיה הקנס מסיב, ונקט המשפטי שמואל לדינא
יש , ט חייב המשלח"או זיוף הסחורה דלדעת המבי, המשלח

 .לבית הדין לפשר ביניהם

אם ידע  ,אם השליח עשה בחינם ::היוצא מכל האמור לעילל
ץ "ט והתשב"דעת המבי ,המשלח שעלול השליח לקבל קנס

וצריכים  .פטור ,ס"ולדעת חת .שחייב ,לוגרר שלמה ק"והג
ואם עשה  .ניםלחייב שני שליש על כל פ ,לעשות פשרה

חייב  ,פ בין בחינם בין בשכר"ועכ .פטור המשלח ,בשכר
וכל שכן אם היה לו  .לא ידע ואפילו אם ,לצאת ידי שמים

 .לברר

אופן למעשה,ובכל הלכה היה הדין,אם לבית לבוא צריכים
או אם היה  ,אם המשלח ידע מזה ,בכדי שיחקרו ,המומחה
ולאחר דרישה  .וכיצד בית הדין צריך לפשר .או בשכר ,בחינם
 .  יפסקו בית הדין לאמיתו ,וחקירה

ויהי רצון שנזכה להגדיל תורה ולהאדירה ולאסוקי  
 .ר"שמעתתא אליבא דהלכתא אכי

   ת בעניינים שונים"שוו

  !?האם המשלח צריך לשלם את הקנס, סחורה יותר ממה שמותר בחוקשליח שנקנס במכס משום שהביא כמות של 

 א"שליט יעקב נסים עטייההרב " זרע אמת"צ "ובד" יורה דעה"צ "ד בד"ג אב"הרהמורנו 



 

  

מדובר במשרד גדול , מעשה בבחור שהחל לעבוד במשרד מסויים
ובתוקף תפקידו הוצרך להנפיק . ל במימדי ענק"שעובד בארץ ובחו

כך מחייב המשרד כשעל הכרטיס יופיעו כל פרטיו (כרטיסי ביקור 
כולל אפשרות למשלוח דואר אלקטרוני שזהו פרט מאוד חשוב 

דוש לבנה בהנחיות ושם מצויין באותיות קי, לעבודה מסוג זה
שתי  ל עם "ברורות איך צריך להיראות כרטיס הביקור כולל דוא

 ).'פה ושם וכו נקודות

נתן את כל הנתונים לחבר , והיות ויש לו ידיד שעוסק בגרפיקה
על . שכשיסיים יראה לו דוגמא אחת וישלח להדפסה, וסמך עליו

ל הכרטיס בשורת המען של הדואר האלקטרוני היה מודפס שמו ש
ועוד , כ נקודה"אח, כ שם משפחה"אח, כ נקודה"אח, הבחור שלנו

 .פרטים אותיות ומספרים

לידיד מהגרפיקה נראה היה מיותר עוד נקודה אחר השם הפרטי 
. וכבר שלח להדפסה, את הנקודה' השמיט'ועל דעת עצמו 

והנה כשמגיע כרטיס ). כנראה שלא ידע עד כמה חמור הדבר(
 .חסרה נקודה...בחור שלנו שרואה ה, הדוגמא היעודה

ואחר שבירר . פרצה קריאה מפיו לעבר ידידו, !!!"?מה עשית , אוי"
טוב עוד לא אבדה תקוותנו מהר ", את הבעיה גם לידידו אמר

ברוך אומר ..., "נתקשר טלפונית לבית הדפוס ונבקש שלא ידפיסו
החומר : "...בבית הדפוס נענתה שיחת הטלפון באדישות. ועושה
 .נשמע הקול מהעבר השני, "ודפס כולוכבר ה

סוף סוף היתה זו הוצאה לא קטנה בשבילו ולכן פנה למנהלת 

' גבוהים'שתבדוק ותברר לו בחלונות היותר , המשרד בו הוא עובד
 .לו על הנקודה" לוותר"אם אפשר פשוט 

, "חבל לבזבז זמן. הם לא יסכימו", פסקה המנהלת, "שום דבר"
 !" ?...אולי בכל זאת"סה שוב הוא ני. חתמה את דבריה

כאן החלה בסדרה של , ..."'זה לא עובד כך וכו, לא לא תבין"
 .הסברים

אני כבר חוזר ", קטע הבחור את השיחה הטלפונית, "רגע, רגע"
ניתק את השיחה ופנה , כאן עצר את כל ההשתלהבות...". אלייך

יני בא א, אני יודע שהכל לטובתי, ריבונו של עולם. "למי שבידו הכל
אז . אבל לבקש מותר לי, בטענות ואני מקבל עלי הכל באהבה

אתה כל ! ?אחת בשבילך' נקודה'מה זאת , ריבונו של עולם, באמת
אבל אם אני צריך להוציא את , יכול ואני מבקש שתעזור לי כאן

 ".ההוצאה הזו אני מקבל עלי באהבה

אלה ש, !"?מה קרה. "נקטעה קודם....כאן חזר לשיחת הטלפון ש
 !"?לאיפה נעלמת", המנהלת

אבל תבדקי לי את . בדיוק הייתי צריך לדבר עם מישהו.... אה"
המנהלת הסכימה באי רצון ופנתה לברר . ביקש, "העניין בכל זאת

 .את העניין

אני לא יודעת איך "..., אחר כמה דקות היא מתקשרת לבחור שלנו
אישרו לך אבל ...אף פעם לא היה דבר כזה , להסביר את זה

 ...".להשמיט את הנקודה
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את  עברנומלמד אחד אמר לתלמידיו: לא אומרים  .התחלה טובה
 וב"ה גם הרבה מצוות.  חגים וימים קדושים, ב"ה הרווחנוהחגים רק 

, מקורו בילקוט ר' יצחק וכו' אמררש"י התחיל פירושו עם המאמר 
שמעוני, וכתב ה"באר מים חיים" שהתחיל מהמאמר הזה לכבוד 

 כדי לקיים מצות כיבוד אב. , ר' יצחק אביו שנקרא
' פמר ר' יצחק וסיים פירושו בא א'פירושו עם אות  רש"י התחיל

, לרמז שרש"י כלל תישר כח ששברי' תזאת הברכה עם האות ו
 .ד .ולא החסיר כלום (הגאון ר' מ 'ת עד 'אאת כל הפירוש מ

 .הלפרין זצ"ל)
את  עיני כל ישראל, ורבינו הקדוש התחילל ל'אות ב סיום התורה

מיד  'ב-'אימתי, באותיות של האמ' מאות בהתורה שבעל פה 
לרמז שאין הפסקה בתורה, ומיד אחר שגומרים  מ' בא' לאחר 

 תורה שבכתב מיד צריכים להתחיל עם תורה שבעל פה. 
, והארץ היתה תהו בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ

מים ואת ראשית כל צריך כל יהודי להאמין שה' ברא את הש .ובהו
 .תוהו ובוהוומתוך כך יבין שכל העולם  ,הארץ

, חז"ל אומרים בתחילת הספר כותב רמז לשמו כל מחבר ספר
בראשית ברא התורה  הלימתח, ולכן אמתשחותמו של הקב"ה 

  ."אמתשסופי תיבות " אלקים
מתי, שבשניהם כתוב בהתחלה י'אמ'ראשית ב" ר"ת בם" ודברת

מתי יומאשהוא יסוד האמונה,  יםבראשית ברא אלקענין האמונה, 
הוא ענין קריאת שמע שהוא קבלת עול מלכות שמים,  קורין וכו'

 מפני שזה ראשית דבר לפני הכל.
 רמזים על פסוק ראשון של בראשית

 יש שבע מילים כנגד ימי השבוע.  בראשיתשל  בפסוק ראשון
 כנגד ששת ימי המעשה.  אותיותיש שש  בראשיתבמלה 

שנות ששת אלפים כנגד  א'ש שש פעמים האות ובפסוק ראשון י
 קיום העולם. 

שבועות שיש בחודש (דעת  4כנגד  אותיות 28ובפסוק ראשון יש 
 .זקנים)

 ראשי תיבות על בראשית
הם ישראל שנקראים  ראשיתשביל ב, זה התורה, וראשיתשביל ב

 .ראשית
 כל המצוות שבתורה.  ותבמלה בראשית מרומזש הגר"א אומר

 פדה.תום ילושים שחר אאשון רן ב
 שובה. תראה יתיקה שהבה אצון רטחון ב
 מיד. תתברך ימו ש ךְ ֵר בָ אַ ם רקול ב
  מול.תמים יבעת שחר אך ר ןב

'בי ר'נו ב-ברא'וחאי. י'ר ב'מעון ש'בי ר'לוקי א'נא ת-בראשית
  .'לעזרא

אלא בהבל פיהם של תינוקות של בית רבן.  אין העולם מתקיים
בן, אז רית בל שינוקות תלמדו ים א ראשיתבויש בזה רמז במילה 

 . ברא אלקים שמים וארץ
 מעלות אדם הראשון ומוסר השכל שבדבר

ובעל הזכרון וההבנה והעמקות  שבעולםהכי גדול הבעל כשרון 
, וגם יציר כפיו של הקב"ה, מכח שהוא אדם הראשוןוהתפיסה היה 

ירה צריך שמ ההירשו אותו מגן עדן יבעל כוח גדול היה, וכשג
גדולה שלא יכנס שוב בכוחו האדיר, והם הכרובים, מלאכי חבלה, 

, ואם לא היה אוכל מעץ הדעת היה חי להט החרב המתהפכת
, זו מצות עשה, לעבדהחז"ל אומרים  ,לעולם. ומה עשה בגן עדן

ה, זו מצות לא תעשה, והיה לומד תמיד, אנו רואים מזה דבר לשמר
תורה שהכי בעל כשרון  נורא שתורת ה' אין לה קצבה וסוף,

שבעולם וחי לעולם למד בה תמיד בכל זאת היה לו עוד תורה 
 .ללמוד תורת ה' (בשם החפץ חיים)

 יומזונרמז על בני חיי 
לשון בריאות, והכוונה דראשית כל צריכים להיות בראשית ברא 
לשון  בראלשון בן, כמו בר יוחאי, וזה בני,  בראבריא, וזה חיי. 

, שהוא לשון תבואה, וזה ויצבר ברפרשת מקץ תבואה, שכתוב ב
 .ימזונ

מרמז שאצל ישראל הולך תמיד היום אחר  .ויהי ערב ויהי בוקר
הלילה ואצל הגוים הולך הלילה אחר היום, ורמז יש בזה גם שכלל 

להם  היהיישראל בהתחלה הם בבחינת לילה והוא הגלות ואח"כ 
יש להם עולם שם ואור וטוב, ואצל הגוים בהתחלה הם בבחינת י

 הזה ובסוף יהיה להם לילה כמוש"כ לעשות נקמה בגוים.
 ירא שמים

 םהשמים היו רופפים ביום הראשון, גער בהשאומר רש"י יהי רקיע 
בפחד עד היום, בגלל זה  יםמדועמזה הם הקב"ה ביום השני ו

כמו שהשמים עומדים ביראה תמיד כך שאומרים ירא שמים, 
 הצדיק תמיד ביראה. 

, אומר רש"י שלא נגמרה מלאכת כי טוב וב ביום השנילא כת
חז"ל אומרים מפני שכתוב בו הבדלה בין  .יום השני עד יום שלישיה

ך ישיש הבדלה לא שי המים העליונים למים התחתונים ולכן איפ
 לומר טוב, שמחלוקת זה היפך הטוב.

בא ממפרשים שהקשו ומ עץ יוסףבסידור  .קראת וחמדת ימים אות
, ויש מפרשים מפני חמדת ימיםוב בתורה ששבת הוא איפה כת

" וחמדתרגום ירושלמי " ויכל, ויכל אלוקים ביום השביעישכתוב 
ֶלְך ָלֵצאת ֶאל  ]ש"ב יג, לט[כמו שכתוב אצל דוד  ִוד ַהּמֶ ַכל ּדָ ַוּתְ

כמו שכתוב בתהילים  ,ותאוה חמדהומפרש רש"י לשון שלום ַאבְ 
 .נכספה וגם כלתה נפשי

לו הרבה ויכוחים בזמנו עם אפיקורסים  והי ינו בחיירב: הסיפור
עשה ציור יפה שלמיניהם, פעם אמרו לו שיש איזה צייר עולמי 

נעשתה בלילה  הזאת מאוד, והראו לו את זה, אמר להם התמונה
ע"י שבא קוף והיה לידו שם בקבוק עם דיו ונשפך על הטבלה 

מדבר אמרו לו פיקח שכמוך איך אתה  …התמונה הזאת הויצא
זה עשה קוף, אמר להם גם את דברים כאלו, איך זה יכול להיות ש

אתם אומרים כך שעולם כזה עם שמש וירח וכל הנבראים עם כל 
לבד בלי שיש בורא ומנהיג לעולם,  ההצמחים ובעלי החיים נהי

 צחם.יובזה נ
ז"ל שהיה לו שכן גוי  רבינו יהודה הלוי כמו כן מספרים על

אתו על אמונה בה', ופעם אחת הגוי כתב  חיםלו ויכו ומשורר, והי
שיר על שולחנו בחצר ולא יכל לסיים את השיר בסיום יפה, 

רבי ובינתיים הלך לטייל ביער אולי ימצא איזה סיום יפה, ראה 
זאת שגם הוא היה משורר גדול, והיה שם על שולחנו  יהודה הלוי

הגוי חזר עט עם דיו, לקח את העט וסיים את השיר בצורה יפה, וכש
 רבי יהודה הלויראה סיומו יפה מאוד, וחשב לעצמו בוודאי סיימו 

לו  אמר .נעשה לבדזה שכנו, ושאלו האם כתבת סיום זה? ענה לו ש

  בס"ד
  זע"תש בראשיתפרשת 

 זצ"ל הגה"צ ר' גרשון שטיינברגל דברות גרשוןך ספר מתו 



 ךאוזניפיקח שכמוך איך אתה מדבר דברים כאלו? ענה לו ישמעו 
ליכתב לבד ועולם יפה  ותשתי שורות לא יכול ,מה שפיך מדבר

 צחו. י? ! ! ! ונ כזה איך נברא לבד ? ?
 עובד להיות מפרש התרגום יונתן. ולשמרה לעבדה עדן בגןוינחהו
  .מצוותיה ולשמור בתורה

מרוב פחד לא הראשון אומרים חז"ל שאדם  .היא נתנה לי מן העץ
יש  םידיילהחזיק בעצמו את הפרי והיא נתנה לו בפה, בגלל זה 

ומעשה ידינו כוננה עלינו, חשיבות מיוחדת, כמו שאנו אומרים 
, ולכן אין כפה פרשה לעני, ויפרוש כפיו אל ה', ונשיאות כפים

הקב"ה מביא תקלה על ידי צדיקים, וחלילה אם לא שומרים 
 .ח"ו (מפרשים)הידיים ידי עשו התורה והידיים אז 

שה' שאל את אדם שאל אותו המלמד  ,קטן השהיכ הבן איש חי
היה יודע איפה מתחבא אדם הראשון?  וכי ה' לא הכָּ יֶ אַ  הראשון
 נסתרות.הל כ ודעיני אר"ת  הכָּ יֶ אַ ענה לו 

בגללך ישראל יאמרו איכה, בגלל שחטאת  הכָּ יֶ אַ  חז"ל אומרים
ולקונן בלשון איכה  ,בעץ הדעת יצטרכו בני ישראל להיות בגלות

 על חורבן ביהמ"ק. 
טובה  לכאורה הרי זה ,עפר תאכללנחש  ה' נתן עונשועפר תאכל. 

באמת התירוץ שיש לו מספיק אוכל בכל מקום ומקום? שבשבילו 
רשו יבנו ונתן לו הרבה כסף וג על כעסזה רעה, משל למלך ש

משולחנו, ואמר לו אני לא רוצה לראות אותך, יש לך כסף מספיק, 
לך והתפרנס בכל מקום שאתה רוצה, אבל אצלי לא תבוא 

לי חיים יש להם קשר כל הבעשא, וותדרוך רגליך עוד, והנמשל ה
הקב"ה לעם ה' ומבקשים מהקב"ה תמיד אוכל אבל עם הנחש אין 

יש לך אוכל בכל מקום שאתה רוצה אבל לא  שאומר לו קשר,
 ממני.
מפרש  .בניה זרע ובין בניך זרע בין, האשה ובין בינך אשית ואיבה

 יהיו התורה מצוות שומרים האשה של בניה כשיהיוש התרגום יונתן
 מצוות את וכשיעזבו, ראשך על(הנחש)  אותך ומכים מכוונים
, רפואה יהיה להם אך, בעקביהם אותם ותשךמכוון תהיה התורה

 מלך בימי ופיוס שלום לעשות הם ועתידים, רפואה יהיה לא ולך
 .המשיח

חז"ל שרבו ביניהם על אומרים  .ויהרגהו הבל אחיואל ויקם קין 
לחלקו את הקרקעות,  חלוקת העולם, והסכימו ביניהם שקין יקח

והבל יקח את המטלטלין, ולכן רבו שקין אמר להבל שיעוף באויר 
יתן לו שולא ידרוך רגלו על הארץ השייכת לו, והבל אמר לקין 

שאל מה באו  זצ"למרן הגרא"מ שך את מלבושיו שלבוש בהם. ו
לומר לנו בזה חז"ל, אלא כדי שנתבונן בזה שאע"פ שכל העולם 

הגדולות והקטנות, ובכל זאת אם לא עובדים שלו, כל המדינות 
להגיע לדיוטא התחתונה שלא יכול לסבול  יםעל המידות יכול

 שעוד אדם דורך על אדמתו. 
שאל את התלמידים האם נשאר מצאצאי קין איזה  מלמד אחד

, השנמחעל שם  מחויאלזכר, שהרי כולם מתו בדור המבול, 
לם וכן כל השבע שיצא ממנו, על שם שהושתת מן העו אלתושמו

 ואחות תובל קין נעמהדורות? ענה התלמיד רק בת אחת שנאמר 
 אומר רש"י שהיא היתה אשתו של נח.

מפרש התרגום  .הים-אל אתו לקח כי ואיננו וגו'חנוך יתהלךו
 ,הגדול הסופר מיטטרון שמו ויקרא לרקיע ועלה נלקח כי יונתן

אונקלוס  תרגוםשב ,) מביא דזה מחלוקתב עמוד טז יבמות( 'תוסוב
ן לג דנכנס משמע ארץ דרך מסכת תחילתוב ,מת דחנוךמפרש 

 .בחייו עדן
אצל אדם הראשון  ,"אשר חי" תיבותהכתוב בתורה  שתי פעמים

והיה כל ימי , ואצל אברהם אבינו ע"ה ויהי כל ימי אדם אשר חי
חייהם  קצבתוהמכוון בזה ששניהם לא גמרו את  אברהם אשר חי,

שנה מחייו לדוד המלך ע"ה, ואברהם  70ם נתן אד ,שהוקצבו להם
 175שנה וחי רק  180שהיה צריך לחיות  ,מת חמש שנים מקודם

אשר  כדי שלא יראה את עשו יוצא לתרבות רעה, בגלל זה כתוב
 .ולא שהיה באמת צריך לחיות (הגר"א) חי
לבריות הוא  נחאומר המדרש מי שהוא  .נח מצא חן בעיני ה'ו

 .מוצא חן בעיני ה'
 דיני משיב הרוח

 משיב הרוח וכו' , אם שכח לומרמשיב הרוח ב"ה התחלנו לומר
רק אם נזכר לפני שאמר ה'  ,לא צריך לחזורמוריד הטל ואמר 

אם אמר מוריד הטל ממשיך כרגיל,  ואם סיים הברכה .חוזר ואומר
 ,אומר אחרי הברכה לפני אתה קדוש מוריד הטלואם לא אמר 

או  אתה קדוש אפילו תיבת אתה לבדאבל אם כבר התחיל ברכת 
 . חוזר לראש התפלה וגם לא אמר מוריד הטל נקדש
את של ישיבה בא אל צדיק ואמר לו שהוא רוצה לסגור  מנהל

, משיב הרוח ומוריד הגשםענה לו  ,הישיבה מפני שאין לו כסף
תן לכם מן השמים שפע של ינרו את הרוחניות יפירוש אם תגב

 גשמיות.
שמעון  ,הצדיק שמעוןשל  ופטירת יחול יום ט תשרי"כ יוםב

חי בתקופת בית המקדש השני, ומשירי כנסת הגדולה, הוא  הצדיק
היה כהן גדול אחר עזרא הסופר, הוא היה אומר על שלשה דברים 

 העולם עומד על התורה ועבודה וגמילות חסדים.
, שבמשך ארבעים השנים שבהן חכמינו זכרונם לברכה מספרים

מדי שנה ביום הכיפורים, . 1ככהן גדול:  הצדיקשמעון מש יש
כשהיה מטיל את הגורל בין שני השעירים תמיד היה עולה הפתק 

גם חוט . 2דבר שהיה בו סימן טוב לכלל ישראל. -לה' בידו הימנית
השני שהיו קושרים ביו"כ על ראש השעיר שנשלח לעזאזל, היה 

ונר אחד מן . 3מלבין כל שנה כסימן שה' מחל את עוונות עמו. 
ר גם אחרי ששאר הנרות כבו, עד למחרת היום ולבעוסיף ההמנורה 

ם יכאשר שב הכהן להדליק שוב את הנרות, והספיק להכין פעמי
 אפר מפרה אדמה. 

כי קרב יום  שמעון הצדיק אחרי יום הכיפורים הודיע בשנה אחרונה
אותו על כך, סיפר: כל שנה כאשר היה  כששאלו ,מותו, וכיצד ידע

נכנס לקודש הקדשים ראה דמות לבושה לבנים ועטופה לבנים, 
לו בשנה זו הופיעה יאתו, ואיציותה אותו בכניסתו וביוהדמות ל

הדמות אלא הדמות לבושה שחורים ועטופה שחורים ולא זו בלבד 
ותה אותו בבואו את הקודש אך לא יצאה עמו... (הדמות היתה יל

כי אכן קרב יומו  הצדיקשמעון השכינה הקדושה). מתוך כך הבין 
אחרי חג הסוכות באותה שנה חלה  תאמבו ,ללכת בדרך כל הארץ

ושבעה ימים אחר כך החזיר נשמתו  שמעון הצדיקהכהן הגדול 
יום פטירתו של שמעון הוא יום כ"ט תשרי שבל וליוצרה. לפי זה מק

  הצדיק.
 

 . ב"מ ישעיהו" כה אמר ה'הפטרה: " פסוקים. 146פרשת בראשית 
בשעה  ליל ב', המולד: 'ד 'ג מיםשבת מברכים: ר"ח מר חשון, בי  
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סיפור השבוע

המעשה מתרחש באחת מערי המחוז של רוסיה. באותה 
יין  ליצור  חרושת  בית  שמואל  ר‘  היהודי  לו  הקים  עיר 
את  שחייב  חוק,  ברוסיה  קיים  היה  ההם  בימים  שרף. 
מס  לשלם  חריפים  למשקאות  החרושת  בתי  בעלי 
כדי  ומכרו.  שיצרו  המשקאות  כמות  פי  על  לממשלה 
לפקח על כך, הצמידו לברז המרכזי, שדרכו זרם היי“ש, 
בית  בעל  שחייב  המס  גובה  את  הורה  והוא  מונה,  מין 
החרושת לשלם לשלטונות. ר‘ שמואל שהיה אדם ישר, 
בין  ואולם  השלטונות.  של  מצותם  את  למלא  הקפיד 
פועלי בית החרושת שלו היה גוי אחד, שמצא דרך לנקב 
נקב קטן בדוד שבתוכו מיוצר היי“ש ולגנוב מן המשקה 

בלי שבעל בית החרושת או השלטונות יחושו בכך.
אלמלא  רבות,  שנים  זה  במעשהו  להמשיך  האיש  יכול 
איים  הלה  החרושת.  בית  של  אחר  עובד  בכך  הבחין 
ורק  החרושת,  בית  בעל  שמואל,  לר‘  הענין  את  לגלות 
הנקב,  דרך  הניגר  מהשלל  מחצית  לו  שהובטחה  לאחר 
הסכים לשתוק. כך המשיכו השנים לגנוב ממעבידם בלי 
שהדבר יתגלה. לימים פרצה ביניהם מריבה. האחד חשד 
בחברו, שהוא מרמה אותו ופנה להלשין במשטרה. חיש 
האיש  את  אסרו  הללו  המשטרה.  אנשי  למקום  הגיעו 
שנאשם בגנבה, אך הלה טען ”מנהל בית החרושת ציוה 
עלינו לגנוב. הוא רצה להונות את השלטונות ולהתחמק 
מתשלום המס. כל הרווח זרם לכיסו!“ דבריו של האיש 
אותו,  שחררו  הם  השוטרים.  של  לליבם  מסילות  מצאו 
שמואל,  ר‘  החרושת,  בית  מנהל  את  אסרו  ובמקומו 
על  השלטונות.  הונאת  היתה  שהאשימוהו  והאשמה 
חמור  עונש  שמואל  לר‘  היה  צפוי  שכזה  חמור  מעשה 
ביותר גלות לערבות סיביר עם עבודת פרך. זאת בנוסף 
לשלם  שיאלץ  גדול,  כספי  וקנס  רכושו  החרמת  על 
לשלטונות. לא יפלא אפוא, שמשפחתו של ר‘ שמואל, 
שבה  לעת  עד  לפחות  הכלא  מן  אותו  לשחרר  ניסתה 
כספית  ערבות  תמורת  ואכן,  להתקיים.  משפטו  עתיד 

ענקית שוחרר ר‘ שמואל ממעצרו עד ליום המשפט.
אל  ללובביץ,  שמואל  ר‘  נסע  מהכלא  בצאתו  מיד 
עצה  ממנו  לבקש  המהר“ש,  שמואל  רבי  האדמו“ר 
ותושיה. כשהגיעה העת להיכנס אל חדרו של הרבי, היה 
לפלוט  הצליח  רב  בקושי  לחלוטין.  ורצוץ  שבור  האיש 
מפיו את סיפור העלילה שהעלילו עליו. ”ועתה צפוי לי 
האיש, ”עלי  בכה  ומר“,  רע  להיות  עלול  שסופו  משפט, 
ישראל,  שונאי  עלי  שמעלילים  שקר,  בעדויות  להלחם 
יבוא  מאין  ליבו,  מעומק  נאנח  אוי!  לנפשי.  המתנכלים 
עזרי?!“ כל אותה עת ישב הרבי והקשיב לדברי היהודי 
האומלל, וכשסיים את דבריו, אמר לו האדמו“ר ”כאשר 
יבוא לפניך יהודי ויאמר מאין יבוא עזרי? עזור לו למלא 
את מבוקשו, וכאשר תמלא אתה את ה“אין“ של הזולת, 
ימלא ה‘ את ה“אין“ שלך!“. דברי הרבי נסכו עידוד רב בר‘ 
שמואל. הוא שב לביתו בטוח ומאמין בתשועה שישלח 
לו ה‘ יתברך. והנה בהגיעו לעירו, לאחר שכולם קידמו את 
פניו בשמחה ואחלו לו הצלחה במשפט, פנו אליו בשאלה 
מידידיו  אחד  היה  חיים  ר‘  חיים?“  לר‘  ארע  מה  ”שמעת 
של ר‘ שמואל. איש ישר דרך, המטופל במשפחה גדולה 
ומסועפת. את פרנסתו מצא ר‘ חיים ממסעדה, שהיתה 

ההצלה הפלאית בזכות הצדקה
לו בסמוך לנהר שבקצה העיר. ”מה קרה לר‘ חיים?“ נבהל 
ר‘ שמואל, האסיר המשוחרר. ”מטה לחמו נשבר“, נאנחו 
נותרו  ועתה  באש,  עלו  שלו  והמסעדה  ”ביתו  האנשים, 
הוא ומשפחתו ללא פרנסה ואפילו ללא קורת גג. מסכנים 
הטוב.  ידידו  על  שמואל  ר‘  של  רחמיו  נכמרו  שכאלה!“ 
שמואל  ר‘  הריח  מרחוק  כבר  הנהר,  לעבר  ופנה  קם  הוא 
את הריח החרוך שהותירה אחריה הדלקה. משהתקרב, 
ראה את ר‘ חיים בין החרבות החרוכות, ראשו היה מורכן 
ר‘  כשהבחין  העצובה.  פניו  בהבעת  להבחין  היה  וניתן 
חיים בידידו, ששוחרר ממאסרו, אורו עיניו. לרגע נשכחו 
שזכה  ידידו,  בשמחת  שמח  והוא  שלו,  מצוקותיו  ממנו 
ולו גם לזמן מוגבל – בחופש. ”הוי, ר‘ שמואל, כמה שמח 
של  פניו  דוקא  אך  אסורים!“.  מתיר  ברוך  לראותך!  אני 
החורבן  על  מצר  היה  ליבו  עתה.  קודרות  היו  שמואל  ר‘ 
למצוא  וניסה  סביבותיו  על  הביט  הוא  ידידו.  את  שפקד 
ופרנסתו.  רכושו  אבדן  על  האיש  את  לנחם  מילים  כמה 
לבסוף שאל ”אמור לי, ר‘ חיים, איזה סכום דרוש לבנות 
מחדש את ביתך ולשקם את פרנסתך?“ ר‘ חיים הביט בו 
נקב  לבסוף  שמואל??  ר‘  של  כונתו  למה  קמות.  בעינים 
הזה“,  הסכום  את  לך  להלוות  אני  ”מוכן  הדרוש.  בסכום 
אמר לו ר‘ שמואל בלי להסס. היה זה סכום גדול ביותר. 
חיים.  ר‘  קרא  גדול?“  כה  סכום  ממך  ליטול  אעז  ”כיצד 
עצום  חוב  לפרוע  אוכל  מתי  יודע  איני  כלל  ”ראשית, 
במצוקה,  כעת  שרוי  עצמך  אתה  הן  לכך,  ונוסף  שכזה. 
לא  ידידי,  שמואל  ר‘  לא,  קשה.  משפט  בפני  ועומד 
בודאי  בשמים  היושב  הנדיבה.  הצעתך  את  לקבל  אוכל 
עזרי?  יבוא  מאין  בתהילים  אומרים  אנו  כיצד  לי!  יעזור 
ויוסד  השמים  בורא  וארץ!  שמים  עושה  ה‘,  מעם  עזרי 
”מאין  המילים  יעזרני!“  בודאי  והוא  יכול,  כל  הנו  הארץ 
ר‘  באזני  לפתע  צלצלו  חיים,  ר‘  מפי  שיצאו  עזרי“,  יבוא 
האדמו“ר  של  בדבריו  נזכר  הוא  ערבה.  כמנגינה  שמואל 
”כאשר יבוא לפניך יהודי ויאמר ”מאין יבוא עזרי?“ עזור 

לו למלא את מבוקשו“...
התחנן  הכסף!“  את  קח  אנא!  בך,  מפציר  אני  חיים,  ”ר‘ 
נשרף  שביתו  האיש  חיים,  ר‘  אך  ידידו.  בפניו  שמואל  ר‘ 
לקבל  רוצה  הוא  אין  שלו  על  עמד  נתקפחה,  ופרנסתו 
לא  ההלואה!“  את  ”קח  בצרה!  הנתון  שמואל  מר‘  כסף 
לך  אסור  הדבר!  בנפשי  ”כי  להתחנן,  שמואל  ר‘  חדל 
ותחנונים  הפצרות  לאחר  רק  ריקם!“  פני  את  להשיב 
מרובים נאות ר‘ חיים לקבל את הסכום. נרגש עד דמעות 
את  ישקם  בו  הכסף  את  לידיו  שקיבל  בעת  חיים  ר‘  היה 
מאחל  אני  לב  ”מקרב  שפתיו,  רחשו  שמואל“,  ”ר‘  חייו. 
מעלילת  זכאי  ותצא  אתה  גם  תוושע  ה‘  בעזרת  כי  לך, 
לא  והן  לאט  טוחנות  הצדק  טחנות  נגדך!“  שחרשו  שוא 
רב,  זמן  חלף  שמואל,  ר‘  של  במשפטו  גם  ממנהגן  שינו 
בית  אל  הובא  שמואל   ר‘  המשפט.  יום  הגיע  לבסוף  אך 
המשפט והושב על ספסל הנאשמים. בעודו יושב אל מול 
בבית  ומכריו  קרוביו  ישבו  המושבעים,  וחבר  השופטים 
בבקשם  תהילים  פרקי  וקראו  דמעות  שפכו  המדרש, 
רחמים מלפני ה‘, שיוציא את הצדק לאור. המשפט החל. 
דבריהם.  את  והשמיעו  לדוכן  העדים  עלו  זה  אחר  בזה 



”בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ“
בתורה  מצווה  אין  מידות?  על  בכלל  מדברת  לא  התורה  מדוע  ב‘):  שער  א‘-  קדושה (פרק  שערי  בספרו  ויטאל  חיים  הרב  שואל 
למשל, על ענווה או אין איסור המורה על כעס (וזאת למרות שחז“ל אומרים בפירוש: שכל הכועס, כאילו עובד עבודה זרה)? מדוע 

אם כך, המידות הללו לא כתובות במפורש בתורה?!
או  בקיומם  המצוות,  תרי“ג  אל  העיקריות  ההכנות  הם  ואמנם  מצוות,  התרי“ג  מכלל  המידות  ”אין  כך:  ויטאל  חיים  הר‘  משיב 
בביטולם, כי המידות מוטבעות באדם ואין כוח בנפש השכלית, לקיים את המצוות, ע“י תרי“ג איברי הגוף, אלא באמצעות הנפש 
היסודית המחוברת אל הגוף. ויותר, צריך להיזהר האדם, ממידות רעות מאשר מקיום מצוות ’עשה‘ ו‘לא תעשה‘, כי בהיותו בעל 

מידות טובות, בנקל יקיים את כל המצוות“. 
הרב אליהו לופיאן (בספרו ’לב אליהו‘) מביא משל למה הדבר דומה: כשאדם מגיע לרכוש דירה מקבלן, הוא מביט בקפידה על 
התוכניות של הדירה, היא למעשה זו שמעניינת אותו. אך מעניין שאין הוא מסתכל על איך בנוי המקלט, איך בנויים היסודות, 

כמות הברזל וכמה קוב מלט נשפך עליהם.
ונשאל אותו: ”סליחה אדוני היקר, למה אתה מסתכל על התוכניות של הדירה ולא מסתכל על היסודות?!“

מסביר ר‘ אליהו לופיאן – כיוון שכל אחד מבין, שאם יש דירה, מוכרח שיהיו יסודות קודם, כי אם אין יסודות - אין דירה!
כן הוא הנמשל: היסודות של האדם, אלו המידות שלו, לכן התורה לא מדברת על יסודות. 

התורה כביכול, מדברת על ’הדירה‘ עצמה...  לכן, מפרשת בֹא, שם מופיעה המצווה הראשונה: ”החדׁש ַהזה לכם רֹאׁש חדׁשים“ 
מכאן מתחילה ההוראות - התוכניות, זאת התורה מלשון הוראה. כל מה שנאמר קודם לכן (בכל חומש בראשית עד פרשת בֹא), 

כל אלה יסודות שמקדמות את קבלת התורה, אלו היסודות שמונחים במצוות... 
היות וכך, המצווה שלנו ללמוד את הפרשות הללו של חומש בראשית, כי שם מונחים כל היסודות לעבודת האדם...

פרפראות לתורה

בין העדים בלטו, כמובן, אותם שני פועלים גנבים, אשר 
העלילו על ר‘ שמואל את עלילת השוא. ”מזמן ידענו על 
אודות הנקב בתחתית הדוד, אך לא גילינו את הדבר, כי 
איים  לאו  ואם  לשתוק,  עלינו  ציוה  החרושת  בית  מנהל 
תורו  בא  העדים  דברי  לאחר  מהעבודה!“  אותנו  שיפטר 
של הקטגור, נאום מלא ארס ושטנה פעפע מפיו. ”לפנינו 
את  ניצל  ”אשר  דבריו,  את  סיכם  פלילי“,  פושע  יושב 
פועליו המסכנים, במטרה להונות את הממשלה. אי לכך 
הקטגור כחכח בגרונו, ”אי לכך, תובע אני להענישו בכל 

חומרת הדין!“
להגנתו.  מילים  לשאת  שמואל  ר‘  של  תורו  הגיע  ואז 
הם  המושבעים  חבר  לעבר  הביט  ממקומו,  קם  בטרם 
גזר  את  לחרוץ  דבר  של  בסופו  האמורים  אנשים,  אותם 
דינו. הללו הביטו בו בשנאה ולעג, וכבר ראה ר‘ שמואל 
בעיני רוחו את גזר הדין שהם חורצים... לא יפלא שהוא 
קם ממקומו שבור ונדכא, ובקושי רב הצליח לומר בקול 
עלי  העלילו  מפשע,..  חף  אשם...אני  ”אינני  מקוטע: 
גזלתי  לא  מעודי  שווא.  לעלילת  קרבן  עלילה...נפלתי 
מאיש, ומעודי לא עשקתי איש!“ ובסיימו, צנח בכבדות 
לאחר שנשמעו  בידו.  בו  ותמך  ראשו   הרכין  מקומו,  על 
הסיכום.  נאום  את  לשאת  השופט  קם  הצדדים  כל  דברי 
מהלך  כל  את  המושבעים  חבר  באזני  סיכם  זה  בנאום 
המשפט, ועל פי דבריו אמורים הם לחרוץ את פסק הדין. 
”לאמיתו של דבר“, אמר השופט, ”יש להכריע עכשיו למי 
להאמין  ליהודי היושב לפנינו, או לשני הפועלים, אשר 
הם בעצמם הודו כי היו שותפים למעל ולגנבה. אך בטרם 
יחליטו המושבעים את החלטתם ברצוני לספר באזניכם 
פתח  והשופט  קשבת,  אוזן  היטו  הכל  ארוך“.  לא  סיפור 

בסיפורו:
לדרך  פעם  יצא  אצילים,  למשפחת  בן  צעיר,  ”בחור 
ארוכה. באחת התחנות, כשהתכונן לרדת מהרכבת, גילה 
כל  מהרכבת  אפוא  ירד  ריקות  בידים  נגנבה!  מזודתו  כי 
באותה  היו  שלו  הנסיעה  כרטיסי  ואפילו  חפציו  כספו, 
היום  שעות  כל  הצעיר  סבב  כל  ובחוסר  בערום  מזודה! 
בבית הנתיבות. רעב היה ומדוכא, אך איש מבין הנוסעים 
הנחפזים לדרכם לא נתן דעתו עליו. ברדת הלילה נשכב 
באותו  ישן  ושם  שבתחנה,  הספסלים  אחד  על  הצעיר 
ולקבץ  יד  לפשוט  החליט  כמעט  המחרת  בבוקר  לילה. 

נפשו,  את  להחיות  מזון  מעט  לקנות  שיוכל  כדי  נדבות, 
הייאוש,  סף  על  כשהיה  ואז,  בנפשו.  עוז  הרהיב  לא  אך 
הרכבת  מן  שירד  סוחר,  זה  היה  אחד...  אדם  לעברו  קרב 
הניצב  האומלל,  הצעיר  אל  ליבו  ושם  תחנה  באותה 
שמע  מה?“  דבר  לאכול  רצונך  ”האם  התחנה.  בפאתי 
הצעיר את הזר פונה אליו. הוא הנהן בראשו, והניח לאיש 
להוליכו אל מסעדת הרכבת. הלה הבחין, שהצעיר איננו 
משביעה,  בארוחה  אותו  כיבד  הוא  פשוט.  איכרים  בן 
וכששבה רוחו של הצעיר, סיפר למטיבו את אשר ארע 
להמשיך  יכול  איני  בה,  אשר  וכל  המזוודה  בלא  לו. ”וכך 

בדרכי“, סיים את סיפורו בשפל קול.
לא  שלפניו,  הצעיר  את  כה  עד  הכיר  לא  אשר  ”הסוחר, 
הרהר. הוא שלף מכיסו סכום כסף, וקנה בעבורו כרטיס 
כיס.  ובדמי  במזון  לציידו  דאג  כן  דרכו.  להמשך  נסיעה 
”אמור לי את שמך וכתובתך כדי שאוכל להשיב  לך את 
הסוחר  אך  הצעיר,  ביקש  אבי“,  לבית  לכשאגיע  כספך 
פנה  מהם  אחד  וכל  לצעיר.  איחל  צלחה!“  ”דרך  סרב. 
לדרכו. ”שנים חלפו מאז אותו יום“, המשיך השופט את 
סיפורו. ”אותו צעיר התבגר והיה לאיש. והאיש הזה אינו 
מי  לדעת  בודאי  רצונכם,  לפניכם!  פה  הניצב  אני,  אלא 
אגלה  ובכן  עימי.  היטיב  שכה  לב,  טוב  סוחר  אותו  היה 
לכם גם זאת, הסוחר הזה גם הוא נמצא כאן באולם. זהו 

הנאשם, היושב לפניכם, ר‘ שמואל היהודי!
למוצאו  קויתי  ולשוא.  אחריו,  חפשתי  השנים  כל  ”משך 
הכספי  החוב  את  הן  לו,  חב  שהנני  החוב,  את  ולפרוע 
על  עברו  אנשים  מאוד  הרבה  המוסרי.  החוב  את  והן 
נתן דעתו  פני באותו יום רחוק, ורק הוא הסוחר היהודי 
האיש.  את  הכרתי  לפני,  משפטו  כשהובא  ועתה,  עלי. 
אומרים, כי ניכרים דברי אמת. אכן אדם הגון ועדין נפש 
הוא  שאין  וחומר  קל  שקרן,  שאינו  עליו  חזקה  שכמוהו 

גנב!“ השופט סיים את דבריו והתישב על מקומו.
דקות  להתיעץ.  ופנה  האולם  את  עזב  המושבעים  חבר 
המושבעים:  קבעו  ובשובם  ההתיעצות,  ארכה  אחדות 
הנאשמים  ספסל  על  מקומו  על  מפשע!“  חף  ”הנאשם 
בראשו,  תמכה  ידו  שזוכה.  הנאשם  שמואל,  ר‘  ישב 
ובאזניו הדהדו המילים ששמע מפי האדמו“ר מלובביץ: 
”כאשר תמלא אתה את ה“אין“ של הזולת, ימלא ה‘ את 

ה“אין“ שלך!
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