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 רקיע פני על הארץ על יעופף ועוף חיה נפש שרץ המים ישרצו אלקים ויאמר
 שרצו אשר הרמשת החיה נפש כל ואת הגדלים התנינם את אלקים ויברא: השמים
 כא) -(א, כ :טוב כי אלקים וירא למינהו כנף עוף כל ואת למינהם המים

 ברא, גשמי באור ולצאצאיה לארץ להאיר המסוגלים המאורות בריאת אחרי
 וחסרונן רבות נפשות בבריאת מיוחדת והתאמה נפלא סדר יש חי. כל נפש ה"הקב

 הראשון( לאדם מדגים וגדול הולך הברואים כי ערך בזה: נאמר נמרץ ובקיצור
 מזונות נותנים אין אמרו ל"וחז מאד מועטים צרכיהם הדגים) לברואים והאחרון

 עשבים שרשי אוכלים שהם מזונות בלא להם אפשר שדגים י"ופירש ט"ביו לדגים
 למעלה. ודירות במלבושים צורך לאם אין כ"כמו, הקטן את אוכל וגדול, וקרקע
 ויש לחיכם ינעמו לא וקרקע עשבים שרשי אשר והבהמות החיות העופות: מהם
 זקוקים כן בשר מאכלי דורשת וקיבתם, פירות ואפילו עשבים אוכלים שאינם מהם
 מכל למעלה. ועורות נוצות ולבגדים) ורפתים מאורות קנים( לדירות מהם הרבה

 פירות השדה שבירק והמובחר הטוב את אוכל שהוא האדם הוא הברואים
 תיקון צריך הזה החלב וגם, חלבו את מרים הוא דבר ומכל בשר וגם, והעץ האדמה

 מעורות מלבושים לו להכין זקוק הוא כן, לחכו ערב עד שהוא ובתבלין ובמים באש
 במערות או הסלע בחגוי מישיבה רוח קורת מוצא איננו האדם. האדמה מצמחי או

 .וארמונות בתים לו בונה והוא

 הדגים: החברה וחיי ומשטר סדר בעניני מוצאים אנו לאדם מדגים שניה עליה
 וחיים סדר שום ביניהם אין כי, אלה בענינים ביותר הנמוכה במדרגה עומדים

. מינו את מין אפילו, חיים חברו את ובולע, עצמו בפני עולם הוא דג כל, חברתיים
 והעופות החיות ואפילו עשבים אוכלים שרובם ובהמות חיות בעופות כ"משא

 קטן ארי ואוכל טורף גדול ארי שמענו לא ומעולם מינם את טורפים אינם הטורפים
 או החמות לארצות הגירה למטרת העופות בפרט, מהם הרבה מתחברים כן, ממנו

. וכדומה היונים ואשתו איש" משפחה חיי" החיים ויש, משותף טרף למטרת
 .ובמשטר בסדר ובין החברה בחיי בין ביותר הגבוהה המדרגה על עומד והאדם

 הדגים ששניהם ואף לאדם מדגים בברואים ירידה רואים אנו זאת לעומת
 גדולה היותר ורביה לפריה הדגים זכו ורבו בפרו העליון מפי נתברכו והאדם

" מספר ואין רמש" יוצאים ומהם ולרבבות לאלפים ביצים הם ומטילים, שבעולם
 אלפי ה"שס מעוברת היתה יונה את שבלעה שהדגה איתא א"ובפדר, ד"ק תהלים
 אבל מאוד ורבים פרים הם שגם שאף, העופות למטה מהם. קטנים דגים רבבות

: מהעופות למטה. ליום אחת ביצה רק מטלת, למשל, ותרנגולות, כדגים לא
 מכולם ולמטה. בשנה) דקה בהמה( פעמיים או פעם המולידות, והחיות הבהמות

האשה  אין כן ,)חדשים ד"כ( הנקה בימי רוב פ"ע מתעברת האשה שאין, האדם
 .ובזקנותה בילדותה ללדת ראויה

 לאדם מדגים העליות' ב בין והתאמה קשר למצוא אפשר ההתבוננות ואחרי
 למזונות זקוקים שאינם הדגים: ורביה פריה לענין" עליה"ה לבין ובינן שהזכרנו

 מיוסדת פרנסתם אדרבה -, ובמשטר ובסדר החברה בחיי צורך להם אין, יתרים
 עושים אחרים רק שלא ומפני). הקטן את בולע הגדול( משפט-ואי סדר האי על

 ביותר הגדולה ורביה בפריה' ה אותם ברך עצמם את מכלים הם אך שמות בהם
 מרובים שצרכיו והאדם. העולם מן הדגים מין יכלה ולא חסרונם את להשלים
 הרבה מצד רבה ויגיעה עמל ברוב ונקנים, האדמה פני על אשר החי מכל ועדינים
 להכין כדי ומשטר סדר חברה לחיי ואפילו משפחה לחיי זקוק הוא הרי, אנשים

 וזה נעלים תופר זה, ואופה טוחן וזה, וקוצר זורע זה, המרובים צרכיו את עם ברוב
 שורים ומשפט דין ומשטר שסדר ומכיון. רהיטים עושה וזה בתים בונה זה, בגדים

 יקומו' א אדם על חיה איזו תקום אם כי( האדם במין לרעה נוגע ואין האדם בחברת
 ומשפט דין יש נפש להרגו רעהו על איש יקום ואם, הארץ מן לבערה האדם בני כל

, מאד קטנה ורביה בפריה אפילו בטוח האדם מין קיום הרי) דמו את לנקום בעולם
 מצרכי ומועטים הדגים מצרכי מרובים שצרכיהם והבהמות החיות והעופות

 ורביה והפריה אחד מצד והחברה המשפחה וחיי והמשטר הסדר גם הרי האדם
 נמצאים אצלם במדרגה ממוצעת. שני מצד

 (אזניים לתורה)

 למינהו בו זרעו אשר פרי עשה ועץ למינהו זרע מזריע עשב דשא הארץ ותוצא 
 (א, יב) :טוב כי אלקים וירא

 היינו ונתקללה הארץ עוון על גם ה"הקב פקד ר"אדה כשחטא ל"במשאחז ל"י
 באמת ואמנם, באילן הנגיעה ואסר שהוסיף על נולד ר"אדה של שחטאו משום

 לתורה סייג משום בפסח חמץ כמו מדרבנן הנגיעה לאסור יש באכילה האסור בכל
 דיו אך, הנגיעה על ר"אדה גזר לתורה סייג דמשום נ"דר באבות בהדיא איתא והכי
 זה כל אך, לגזירה גזירה הוה באילן הנגיעה אבל הנגיעה איסור הפרי גוף על לגזור

 כטעם העץ טעם' והי הארץ חטאה לא אי כ"משא שוה ופרי עץ טעם ואין הואיל
 של חטאו עם הארץ לחטא שייכות יש נמצא באילן הנגיעה לאסור ראוי היה הפרי
 .ר"אדה

 (חתם סופר)

 ימי כל תאכל ועפר' וגו אתה ארור זאת עשית כי הנחש אל אלקים' ה ויאמר
 ) יד, ג( חייך

 מנחש חוץ מתרפאין הכל לבא לעתיד לוי' ר אמר) י, כ ר"ב( במדרש איתא
 יאכל כבקר ואריה כאחד ירעו וטלה זאב) כה, סה( ישעיה שנאמר נחש וגבעונין

 '. וגו ישחיתו ולא ירעו לא עפר לחמו ונחש תבן

 שמבואר מה פי על כתב א"הגר מתלמידי - מגיד משה' לר המיוחס יד ובכתב
 ימי זומא בן דדרש, בלילות מצרימ יציאת מזכירין) ה משנה א"פ( בברכות במשנה

 ימי כל, הזה העולם חייך ימי אומרים וחכמים, הלילות חייך ימי כל, הימים חייך
 כן אם חייך ימי כל תאכל ועפר כתוב כן גם וכאן. המשיח לימות להביא חייך

 המשיח  לימות גם מתרפא דאין כאן מרומז חכמים לשיטת

 (כרם חמד)

 (ג, יב) ואכל העץ מן לי נתנה הוא עמדי נתתה אשר האשה האדם ויאמר

יש להבין מה חשב לתרץ בזה הרי דברי הרב ודברי התלמיד וכו', ומאי קס"ד? 
כתב בספר מאמר אברהם לתרץ בדרך הלצה, שהרי הקב"ה קצב לו עונשו "ביום 
אכלך ממנו מות תמות", דהיינו שיקבל עונש מיתה באם יאכל, ובגמ' שאשה רעה 
יותר קשה ממיתה "ומוצא אני מר ממוות את האשה", וזה מה שאמר אדם 
הראשון שנח היה לי למות מאשר לא לשמוע בקול האשה שא היה מצב גרוע 

 ממיתה...

 (ילקוט האורים)

 ואת היום לממשלת הגדל רהמאו את הגדלים המארת שני את אלקים ויעש 
 (א, טז)וגו'  הלילה לממשלת הקטן המאור

' וכ הגדולים המאורות שני את אלקים ויעש כתיב רמי ע"רשב ס"ד ובחולין
 קטן קטן לא  מ"בב הגמרא י"עפ לתרץ' כ שלום ברית' ובס עייש הקטן המאור ואת

 וידוע, קטן נקרא גדול שהוא י"אעפ אביו שולחן על שסמוך כל אלא ממש
 שהלבנה לפי כ"א,, מהשמש אורה מקבלת רק כלל מעצמה אור לה אין שהלבנה
 הקטון המאור הכתוב קראה לכך ממנה אורה לקבל החמה שולחן על סמוכה

 )האורים ילקוט(

 :בך ימשל והוא תשוקתך אישך וגו' ואל עצבונך ארבה הרבה אמר האשה אל
 תאכל לא לאמר צויתיך אשר העץ מן ותאכל אשתך לקול שמעת כי אמר ולאדם
 תאכל אפיך בזעת חייך וכו' ימי כל תאכלנה בעצבון בעבורך האדמה ארורה ממנו
 יט) -(ג' טז וגו'.  לחם

 כי לנשייכו אוקירו מחוזא לבני רבא להו "דאמר א/נט דף מציעא בגמ' בבא
לכבד את נשותיהם בשביל שיתעשרו,  דתתעתרו" דהיינו שרבא ציוום היכי

שכשמכבד האדם את אשתו הרי זה סגולה לעשירות. ומה הטעם? שמעתי לפרש 
בזה שהיות והאשה נתקללה שהאיש ימשול בה, והאיש נתקלל בזיעת אפך תאכל 
לחם, אומרים מן השמיים אם אתה אינך לוחץ עליה את קללתה של "והוא ימשול 

דה כנגד מדה אף לא ילחצו עליך את קללתך של בך" והנך מכבדה ומוקירה, כמ
 "בזיעת אפך תאכל לחם" ותזכה לעשירות...

 (רבי אלימלך בידרמן) 

 

 ואל אתה עפר כי לקחת ממנה כי האדמה אל שובך עד לחם תאכל אפיך בזעת
 כ) -(ג, יט  :חי כל אם היתה הוא כי חוה אשתו שם האדם ויקרא :תשוב עפר

יסוד מוסד לימדנו אדם הראשון, היות אשר אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב 
ולא יחטא, והאדם בהתגבר עליו יצרו והכשילו ברשתו, נשבר בקרבו ומרירות 
ממלאת את ליבו, וצריך לשנן בנפשו להתחזק ביתר שאת וביתר עוז להמשיך את 

ן כמה חייו בלא הבט אל מכשולו. (ודאי שעסק בתשובה כדאיתא בעירובי
שהתענה וכו') והיכן לימדנו זאת אדם הראשון? דייקא אחרי המעשה של עץ 
הדעת שהאדם ואשתו נתקללו וכל העולם כולו נשתנה מעת חטאם ונתגרשו מגן 
עדן וכו', דווקא כעת בחר לתת לה שם חשוב של: "כי היא אם כל חי" אמר לה 

היא אם כל חי תפקידנו אדם הראשון: מה שהיה היה כעת אנחנו צריכים לזכור: כי 
 כעת לדאוג שיהיו כל חי כל יצורי העולם שייצאו מאיתנו. בלא הבט אל מה שהיה.

 (ציוני תורה בשם מפרשים)

  g.agedank@gmail.com בכל ענייני ‰‚יליון ני˙ן לפנו˙ ל„ו‡"ל:בס"„, 

  ח˙˘ע" בר‡˘י˙פר˘˙  
 .כל ‰זכויו˙ ˘מורו˙ למו"ל. ‡ין ל˜רו‡ בזמן ‰˙פיל‰ ו˜רי‰"˙ ©



 

ב 

 מאוצרות המגידים  
 "ואדם אין"

"וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח. [ולמה,] כי לא 
על הארץ. [ומה טעם לא המטיר, כי] ואדם אין לעבד את  המטיר ה' אלקים

האדמה". ואין מכיר בטובתן של גשמים. וכשבא אדם וידע שהם צורך לעולם 
התפלל עליהם, וצמחו האילנות והדשאים (בראשית ב, ה' וברש"י). וכך אמרו 
בגמרא (חולין ס ע"ב): שיצאו דשאים ועמדו על פתח הקרקע עד שבא אדם 

עליהם רחמים וירדו גשמים וצמחו, ללמדך שהקדוש ברוך הוא  הראשון ובקש
מתאוה לתפלתם של צדיקים. רב נחמן בר פפא היתה לו גינה, זרעה ולא הצמיחה, 
בקש רחמים וירד מטר והצמיחה. אמר, זהו ששנינו שהקדוש ברוך הוא מתאוה 

 לתפלתנו.

שבטים.  לאה ידעה ברוח קדשה שליעקב אבינו יהיו ארבע נשים, ושנים עשר
היינו, שלושה לכל אחת. ילדה את ראובן שמעון ולוי, והוסיפה וילדה את יהודה. 
וקראה כך שמו לאמור: "הפעם אודה את ה'" (בראשית כט, לה), שנטלתי יותר 
מחלקי (רש"י). נפלא. ואמרו על כך (ברכות ז ע"ב), שמיום שברא הקדוש ברוך 

הוא עד שבאה לאה והודתו,  הוא את עולמו לא היה אדם שהודה לקדוש ברוך
 -שנאמר: "הפעם אודה את ה'" 

 "ותעמד מלדת"!

למה, הלא הודתה. ובארו בו ("דברי תורה" ח"א אות י בשם החוזה מלבולין 
 זצ"ל), שעמדה מלדת משום שלא בקשה על העתיד!

 ואם לא מבקשים, לא נותנים!

ישראל. מרעיש הדבר: הקדוש ברוך הוא מטיל על משה שליחות, לגאול את 
משה רבינו מסרב: "בי ה', לא איש דברים אנכי, כי כבד פה וכבד לשון אנכי" (שמות 
ד, י). "כי לא יתכן לאדון הכל לשלוח שליח ערל שפתים למלך עמים" (רמב"ן). 
והקדוש ברוך הוא ענהו: "לך, ואנכי אהיה עם פיך" (שם, יב) "ובעת שתדבר יהיו 

מב"ן שם). ומשה רבינו מפציר: "שלח נא ביד דברינו נכונים" (שמות רבה ג, כ ור
תשלח" (שם. יג). "יאמר: שלח נא ביד אדם מדבר צחות, שיהיה כשר וראוי 
לשליחות נכבדת כזאת, ואל תשלח ביד כבד פה וכבד לשון ותהיה עם פיו בדברו 
אל פרעה, כי אננו דרך כבוד ומעלה להיות שליחך ערל שפתים, כי לא ישמעו כל 

אל המלך [ברהיטות], ויהיה זה חסרון בעיניהם" (רמב"ן). והודיעו העמים בדברו 
 -הקדוש ברוך הוא, שאהרן יהיה מתרגמנו 

 לא מובן: מדוע לא רפאו הקדוש ברוך הוא?!

היה מסיר את כבדות שפתיו, ולא היה עוד מקום לסרוב מחשש לחלול שם 
 שמים!

וכתב הרמב"ן (שמות ד, י): "והקדוש ברוך הוא, כיון שלא התפלל בכך, לא 
 רצה לרפאותו"!

 -נורא 

 בלא תפלה, לא נותנים!

כזו עת רצון היתה במעמד הר סיני, ונעקר יצר הרע מלבם (שיר השירים רבה 
א, טו), ואמר הקדוש ברוך הוא: "מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אתי ולשמר 

כל הימים למען ייטב להם ולבניהם לעלם" (דברים ה, כו). ואמרו  את כל מצותי
 -רבותינו (עבודה זרה ה ע"א), שבשמעם כן היה להם לומר: "תן אתה" 

 והיינו מצויים לנצח בדרגת היראה וקבלת על מצוות כבשעת מתן תורה!

 ומכיון שלא בקשו לא קבלו, וחלפה השעה!

, במלואים) בשם הגאון הקדוש והמהרש"ם מברזאן זצ"ל כתב ("גלוי דעת"
הרבי רבי שמעלקא מניקלשבורג זצ"ל, שמי שאינו מכון בברכת "אהבה רבה" 
ובברכת "אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה" לא יוכל לכון בלימודו באותו 
היום לאמתה של תורה. ופעם אמר לו תלמיד, שלא כון בתפלתו וחדש חדוש 

 אמתי. בקש לשמעו, וסתרו!

כבר אמרו (נדה ע ע"ב), מה יעשה אדם יחכם, ימעט בעסק וירבה והלא 
בישיבה. הרבה עשו כן ולא עלתה בידם, אלא יבקש רחמים ממי שהחכמה שלו. 
שנאמר: "כי ה' יתן חכמה, מפיו דעת ותבונה" (משלי ב, ו). מאי קא משמע לן, דהא 

 בלא הא לא סגי.

 -ה יש צורך בהתמדה ויגיעה, אך חובה להסמיך להם תפל

ולא תפלה שגורה בלבד, אלא: "אין לך דבר שמזכה לאדם להשיג ישרות 
התורה ולפענח מצפונים בדרכי יושר ואמת, אלא להתפלל לה' בדמע!" ("יערות 

 דבש", דרוש ד).

 -וידוע הספור 

כשיצא לאור הספר "עמודי אור" להגאון מסובאלק זצ"ל, עורר התפעלות רבה 
המופלאים. גם הדיין דקובנא לא שבע מהעיון  בעולם התורה. הכל סחו בחדושיו

בו, והמליץ לפני רבה של קובנא באותם ימים, הגאון האדיר רבי יהושע ליב דיסקין 
זצ"ל, "השרף מבריסק", שיעיין בו. התנצל בפניו שאין לו פנאי: כל עתותיו 
מוקדשות להתעלות בתורה ולעניני העיר. לחץ ולחץ: על הרב להכיר את דרך 

 מחודשת. הכל סחים בחדושים המופלאים, והרב צריך להיות מעודכן!הלמוד ה

 "הבא את הספר", אמר המהרי"ל דיסקין, והדיין עשה זאת בשמחה.

הושיט, והרב אמר: "הלא הודעתיך שאין לי פנאי. מה הנושא הראשון שהוא 
 דן בו".

 אמר הדיין: "הוא חוקר, האם על בתי התפלין להיות עשויים מעור אחד".

 שאל הרב: "ומה חדש בענין?"

הרצה הדיין את כל המהלך: בתחלה הביא ראיה מ"דבק שברי שופרות", 
ודחה. הביא ראיה מהדבקת קלף הפרשיות, ודחה. מהדבקת רצועות תפלין 
השנויה במחלוקת הראשונים, וחלק. והסיק להכשיר ממשנה במסכת כלים 

 ומסוגית זקן ממרא במסכת סנהדרין.

 ב: "ומה הנדון בסימן השני?"וכשסיים, שאל הר

 הקריא הדיין: "לבאר שיטות הפוסקים בדין איסור הסח הדעת בתפלין".

אמר הרב: "הוא פותח בקושית ה'שאגת אריה' מהגמרא ביומא על הסוגיא 
בשבת, ומוסיף להקשות כך וכך, ומביא דברי הרמב"ם בענין רצוי הציץ, ומחלק כך 

ואולי הביא גם דברי 'שער המלך'"  -ריה' וכך, וממילא מיושבת קושית ה'שאגת א
- 

 "כן, הביאם בהגה"ה".

 -"ניחא. והסימן הבא" 

 "בענין נשים ותלמוד תורה".

"ודאי הביא דברי ה'מגן אברהם' בסימן קכח, והמשיך לקושית ה'טורי אבן' על 
וכך, קו  -דברי רש"י בראש השנה לג, וחלק כך וכך מסוגית הגמרא בחולין פד" 

ת כל המהלך, לפליאת הדיין. והמשיך כך, סימן אחר סימן. הדיין לקו, טוה א
מקריא את הכותרת והרב אורג את המהלך. הרקע הקושיות, החילוקים, הראיות, 
ועד למסקנה. ולא ברוח הקודש, אלא בגאונותו העצומה ובקיאותו המופלאה 

 והבנת קו המחשבה של הגאון המחבר.

שיש בו סכנה, שמאכילים אותו 'הקל כך עד שהגיעו לסימן ל. בענין חולה 
 -הקל, תחלה' 

 -אמר הרב: "ודאי פתח בדברי ה"חכם צבי" סימל קל"ח" 

 "לא", אמר הדיין.

 -"אבני מלואים" סימן יח" 

 "לא", אמר הדיין.

 -"נודע ביהודה" מהדורה קמא אורח חיים לו" 

 "לא".

הרב קם ממקומו נגש לקופת הצדקה, נשא תפלה קצרה ושלשל פרוטה, 
מטבע נחושת של קאפיקה. פנה אל הדיין ואמר: "הוא פותח בדברי ה"פרשת 

 והכל זרם בשטף, עד סוף הספר! -דרכים" 

כשהגיעו הדברים לאזני ה"בית הלוי" מבריסק זצ"ל, התפעל וקרא: עד עכשיו 
'ראש' טוב, א גוטע קאפ. כעת נודע לי, ידעתי שאפשר 'לדעת ללמוד' כשיש 

 -שצריך לצרף 'קאפיקה' ל'קאפ' 

 לצרף תפלה לכשרון!

 כי אם לא מבקשים, לא נותנים!

 (והגדת) 

 

 "וערבה לה'"

גמרא מצינו ויש להבינה (פסחים קיח ע"א): בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא 
לפניו: רבונו של  לאדם: "וקוץ ודרדר תצמיח לך האדמה", זלגו עיניו דמעות. אמר

 עולם, אני וחמורי נאכל באבוס אחד?!

לאבד את גן עדן, ניחא. על חטא, יש לשלם. לעמול בפרך, ניחא. אבל שאני 
אעמוד בצד זה של האבוס, והחמור בצד השני, ונסתכל זה לזה בעינים, ונבלוס 

 תבן, וגרוס דרדרים, בבקשה, זה לא.

רק בוכים לפניו, וכבר מבטל הגזרה. והבורא יתברך, אב רחמן, קל מלא רחמים. 
שערי דמעות לא ננעלו. אמר לו: "בזעת אפיך תאכל לחם" לזה הסכים, נתקררה 

 -דעתו 

 אמר רבי שמעון בן לקיש: אשרינו אם עמדנו בראשונה.

 מדוע?!

 טעימים יותר, ערבים יותר? -ושאר המעדים  -האם הלחם 

צם ידו עשו את החיל: והתשובה: בלחם האדם עוד עלול לחשוב שכוחו ועו
הוא חרש וזרע, הוא השקה ודישן, קצר וזרה, ניפה וטחן, לש ואפה. אבל עשב 

 השדה, קוץ ודרדר, אכן תפל ומר, אבל כולו מהבורא יתברך, בלא חשש גאוה!

למרות שגם בתבואה ובלחם, הלא הכל מהבורא. הוא המזריח חמה ומוריד 
לקצור ולאפות. אך עוורון הוא, גשמים, הוא המצמיח אדמה ונותן כח לעבדה, 

 לתלות ההצלחה בעצמנו.

 ומה נעשה, ועוורים אנו!

מסופר, שהיתה משרה פנויה, משרת זבן בכל בו ענק. עלו ובאו מהירי צעד 
וזריזי דבור, ושוחחו בחדר ההמתנה. נכנס בחור מקרטע, צולע, ופנה אליהם: 

 "בב...בבקששה, תתנו לי להככנס ראששון"...

 והסכימו. הלא אך יפתח פיו וידחה, ויכנסו.רחמו, 

צלע פנימה, ונכנס. כצפוי, כעבור רגע יצא. המנהל יצא אחריו, והודיע: "אתם 
 יכולים ללכת. הוא קבל את המשרה!"

 הלם!

 הוא? המגמגם, הצולע, יגש ויסביר וימכור?

 שאלו אותו: "מה קרה כאן?" לא ידעו שהוא אחין של המנהל.



 

 ג 

 שזו הסבה. פניו נהרו: "צצרריך ללדעת ללדבר", ענה... אה, גם הוא לא חשב

 זזה "כחי ועצם ידדי"...

השתתפתי בחתונה בירושלים. יהודי השיא את בן זקוניו, ילדו האחד עשר. 
 כטוב לבו על השלחן הצהיר: "אחד עשר ילדים חתנתי, בלי עזרת שמים!"

 -לי נדהמו כולם, והסביר: "עזרה פרושה שאני עושה, והשני עוזר 

 -אבל כאן יכול אני לומר: מהראשון ועד האחרון 

 ה' עשה הכל!"

והמתבונן יראה, שאין זה בגשמיות בלבד, לא רק בעניני פרנסה ובריאות צריך 
אמנם  -לדעת "כי ממך הכל, ומידך נתנו לך" (דברי הימים א כט, יד). גם ברוחניות 

כמה עלינו לשבח שלא  "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים" (ברכות לג ע"ב), אבל
עשנו גוי, ושתלנו בבית ה', ופתח לבנו בתורתו, "גם כל מעשינו פעלת לנו" (ישעיה 

 כו, יב)! כמה סיוע ממרום לנו, ברוחניות!

וזה עומק מדרשם (ויקרא רבה ז, ד) "וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים כימי 
נו של נח "וכשנים עולם וכשנים קדמוניות" (מלאכי ג, ד). "כימי עולם" זה קרב

קדמוניות" זה קרבנו של הבל, שלא היתה עבודה זרה בימיהם. כלומר, לא היה כח 
אחר שאפשר לתלות בו חלילה את ההצלחה, גם לא כוחי ועוצם ידי. הבל נחל 
עולם מלא, ונוח נצל בנסים מן המבול. ושניהם ידעו שהם חייבים הכל לבורא 

 -יתברך 

 (והגדת)      רק עבודה כזו ערבה לה'!

 

 "עולם הפוך"

בעוונותי, נכנס חיידק באזני והציק נוראות. אלו כאבי תופת, לא עליכם. 
הרופאים ניסו להוציאו, ולא עלתה בידם. אמרתי להם: חכו בסבלנות. לא הבינו, 
למה לחכות. אמרתי: לטיטוס הרשע נכנס יתוש בחטמו ונקר במוחו (גטין נו ע"ב). 

היה לפחות כיתוש, ותוכלו לצודו. לא היתה להם סבלנות. אם תחכו יגדל החידק וי
 נסו בכה ובכה, ונכשלו.

יום אחד הופיעה סוללה שלמה סביבי, וראש המחלקה אמר: "הרב גלינסקי, 
 תראה כמה רופאים הבאתי להתיעצות!"

 לא התפעלתי מכל הדוקטורים. אמרתי: "הרי זה פסוק מפורש".

 "פסוק מפורש?" לא הבין.

כשחטא אדם הראשו, נאמר לו: "וקוץ ודרדר תצמיח לך האדמה" הסברתי: "
(בראשית ג, יח). "קוץ" זה החידק שהתית ואינו רוצה לצאת. "ודרדר" הינו דוקטור 

 ודוקטור: ד"ר וד"ר. הכל, כתוצאת החטא"...

טוב, יצאנו ידי הנהגת רבה שהיה פותח במלתא דבדיחותא ובדחי רבנן, 
בשמעתא (שבת ל ע"ב, פסחים קיז ע"א). נדבר על ולבסוף יתיב בימתא ופתח 

 פסוק זה.

כשחטא אדם הראשון, גורש מגן העדן. ובגרושו, נגזר עליו: "וקוץ ודרדר 
תצמיח לך האדמה" (בראשית ג, יח). ופרש ב"בני יששכר" (מאמרי חדש אדר ב, 
. ח) [על פי דברי הגמרא (ערובין יג ע"א), שרבי מאיר בא ללמד לפני רבי ישמעאל

אמר לו: בני, מה מלאכתך? ואמר לו: סופר אני. אמר לו: בני הוה זהיר במלאכתך, 
שמלאכתך מלאכת שמים היא. שמא אתה מחסר אות אחת או מיתר אות אחת, 
נמצאת מחריב כל העולם כולו. אמר לו: דבר אחד יש לי וקנקנתום שמו, שאני 

לומר, מה יועילו מטיל לתוך הדיו. ושאלו בגמרא: מה אמר לו, ומה ענהו. כ
הקנקנתום אם חסר או יתר אות. והשיב שכך אמר: אין צריך לומר בחסרות ויתרות 
שלא אטעה, כי בקי אני. אלא שאיני צריך לחשוש לזבוב שיבוא וישב על קוץ 

 הדל"ת וימחקהו ויעשהו רי"ש, כי יש לי קנקנתום שאני מטילו לדיו.]

ההבדל ביניהן, שלדל"ת יש זוית  והינו, ששתי אותיות דומות יש, דל"ת ורי"ש.
וקוץ, והרי"ש מעוגלת. והנה בפסוק היחוד, "שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד" 
(דברים ו, ד), הדל"ת רבתי. ובאזהרה: "כי לא תשתחוה לאל אחר" (שמות לד, יד), 
הרי"ש רבתי. ולכן נכתבו אותיות אלו גדולות, שלא יחליפן חלילה. בבחינת "הוי 

טוב ולטוב רע, שמים חשך לאור ואור לחשך, שמים מר למתוק האומרים לרע  
 ומתוק למר" (ישעיה ה, כ). שהופכים "אחד" ל"אחר", חלילה.

וההבדל המספרי בין רי"ש לדל"ת הוא כמנין קו"ץ. ורמז הבורא יתברך לאדם 
הראשון על הערבוב הנורא שגרם בחטאו באכילתו מעץ הדעת טוב ורע, וערב 

הרע לתוכו, ונוסף על הדל"ת של "אחד" מנין "קוץ" והפך חשך באור, והחדיר 
חלילה ל"אחר". וזהו: "וקוץ, וד"ר ד"ר, תצמיח לך", רחמנא לצלן. [וזהו שאמר רבי 

הוא היצר הרע הדומה לזבוב  -ישמעאל לרבי מאיר, שיש לחשוש שמא יבוא זבוב 
 -י, א)  (ברכות סא ע"א), שנאמר: "זבובי מות יבאיש, יביע שמן רוקח" (קהלת

 וימחק עקץ הדל"ת ויעשהו רי"ש!]

זהו שאמרו (בבא מציעא פג ע"ב) שהעולם הזה דומה ללילה. ופרש ב"מסלת 
ישרים" (פרק ג) שבחושך אין האדם יודע מה לפניו, חושב על עמוד שהוא אדם 
ועל אדם שהוא עמוד (וכמבואר לעיל, מאמר "יהי אור"). החטא גורם אפוא ללקוי 

המבט. להפוך את העיקר טפל ואת הטפל עיקר, ואת החיוב מאורות ולעוות 
 לשלילה והשלילה לחיוב.

זהו ששנינו (פרקי דרבי אליעזר כד) אודות דור הפלגה שכאשר בקשו לבנות 
את המגדל "אם נפל אדם ומת, לא היו שמים לבם עליו. ואם נפלה לבנה היו 

 "יושבים ובוכים ואומרים: אוי לנו, מתי תעלה אחרת תחתיה!

 עוות מושלם. סולם ערכים מעוות כליל!

ובענין זה, נספר: הגאון בעל "שאגת אריה" זצ"ל ערך כידוע 'גלות' ונדד מעיר 
לעיר כשבאמתחתו הטלית והתפלין וקומץ גריסים, כי נזהר מאכילת תבואה 
חדשה לפני שיתירה חג הפסח, שלא כהמון שהקל בכך בתבואת נכרים. בכל 

לת האכסניה שתבשל לו מגריסיו בכלי שנשא עמו.מקוםש התאכסן, בקש מבע

הגיע לעיר אחת ונקלע לחתונה. ישב לשלחן העניים לנוח מנדודיו ומובן שלא 
אכל מאומה. אילו היו מתענינים, היה בקש שיבשלו עבורו מעט גריסים בקדרתו. 
כיון שלא שאלו, לא רצה להטריח. כשאספו את הכלים, הוברר שנעלמה כף כסף. 

החשד על האורח היושב בצד ואינו אוכל מאומה. אם כן, מה מעשיו כאן?  מיד נפל
ודאי ארב להזדמנות לגנוב! צעקו עליו, גערו בו, הכלימוהו והלבינו פניו, חפשו 

 -בכליו ולא מצאו. תבעו שיגלה היכן החביא 

דוד המלך בקינתו: נשכחתי כמת מלב, הייתי ככלי  פתח ואמר: "עלי התכון
אבד (תהלים לא, יג). לאמר: כשהגעתי, איש לא התענין בי, לא שאל האם אני רעב 
ומדוע איני אוכל, והתעלמו ממני כאילו הייתי מת ובטל מן העולם. אבל 'הייתי', 

 !"...לפתע הבחינו בנכחותי ונזכרו בקיומי, אימתי? 'ככלי אבד', כאשר אבד כלי

ואנו, איך מצטערים אנו מהפסד כספי שארע לנו, ואיך אדישים אנו בבטול 
 (והגדת)      תורה שארע לנו...

 

 הואחותמת באיזה, רחמים של מידות ג"י ישנם ה"לקב, שמות הרבה יש ה"לקב
 ?!  חותם
 ? שמות איזה, כותב הוא מה?  י-ד-ש?   ם-י-ה-ל-א?  ה-ו-ה-י חותם הוא

 . אמת ה''הקב של חותמו חנינא רבי דאמר –} א, נה שבת מסכת{ הגמרא אומרת

 ' ? אמת' שנקראת בחותמת דוקא ה"הקב בחר למה – הירושלמי שואל

 עובר,  ף"באל מתחיל – אותיות ב"הכ כל את כוללת אמת – הירושלמי אומר
 . ו"בת ומסתיים ם"למ

 אל רבותינו שנו כך –} י אות, א פרשה,  רבה דברים{ במדרש מופיע דבר אותו
 ומי באחד והוא): יג, כג איוב( שנאמר, אחד אלא יחידי דן שאין, יחידי דן תהי

 . לעצמו וחותם דן הוא ברוך שהקדוש לקיש ריש אמר, באחד והוא ומהו. ישיבנו
 בו יש אמת, אמת ולמה, אמת הוא ברוך הקדוש של חתמו ומהו ראובן רבי אמר
 ישעיה( לומר, סופן ו''תי, אמצעית ם''מ, אותיות של ראשון ף''אל, אותיות שלש

 .אלקים אין ומבלעדי אחרון ואני ראשון אני): ו, מד

 ביערות, תמצאו דבר אותו. מאוסטרופולי שמשון' לר, שמשון ניצוצי הספר בא
 ? אמת במילה חותם ה"הקב למה – ואומר} י דרוש, א חלק{ דבש

 '. אמת= ' 9 מספרה, ט האות.    9 מספרה' , אמת' כי

 ? אמת מספרה למה

 .  9 -ל תגיעו, 9 הספרה סביב תעשו שלא חשבון כל כי

 : פירושו
2*9=18   =1+8  =9 . 

 .המספרים בכל זה כך... הדרך זה ועל...  9=  2+7=  27=9*3

 ? ככה זה למה

 !  אמת היא, הסוף ועד מהתחלה, אמת כי

 : נפלא רעיון עוד ניקח בואו, רבותי

 ? למה.  9 יהיה זה יחתום שהוא מה, ה"הקב של משמותיו אחד בכל

 ונשתמש בואו, כל קודם אבל, כולה התורה כל לגבי, הזה הכלל את נאמר אנחנו
 ' :ה שם לגבי, הזה בכלל

 ?  זה של' הגימט מה,  ה-ו-ה-י יחתום ה"הקב אם

 . 26 – יודעים כולנו

 . 17=  1+5+6+5 כלומר, הקטן המספר של' הגימט את 26 -מ תורידו

26-17  =9. 

 . 9' = אמת'ל תגיעו תמיד,  קטנה גימטריא ממנו שתורידו מספר כל

 .  86' = אלקים' שם -  לדוגמא ניקח

 : הקטנה' הגימט את ממנו נוריד
 . 1= א
 .3=  ל
 . 5=  ה
 .1=  י
 .4= מ

____ 
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 . אמת=  9=  7+2=  72=  14 – 86 נוריד

 :   6  -  מספרו.  להיפך בדיוק זה, שקר

 .3=ש
 .1=ק
 . 2=ר

____ 
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ד 

. למעלה והראש למטה הרגל, 9 בספרה כי,  הפוכים הם והשקר שהאמת רואים
 ההיפך בדיוק זה, למעלה והרגל למטה הראש, 6 שמספרו, השקר ממנו הפוך

 .אמת של מהמושג

אמתכי, באמתחותםה"הקבלכן–שמשוןהניצוציאומר, הדבריםפניאלהאם
 . לאמת מגיע תמיד 9 והמספר, 9 המספר זה, 

 כי', אמת' שנקראת בחותמת ה"הקב בחר – ביותר נפלא דבר ל"המהר אומר
 . בפנים האותיות כל את בה יש, סופה ועד מתחילתה אמת

 אותיות 13 כן גם לך יש, ו"הת ועד ם"מהמ. אותיות 13 לך יש ם"המ ועד ף"מהאל
 ? איך. 

 ן"נו, ן"הנו ליד. סופית ם"מ, ם"המ ליד( הסופיות האותיות את, ם"מהמ תוסיף אם
 . 13 כן גם, הסוף ועד ם"מהמ לך יצא'), וכו סופית

', אמת' באותיות ה"הקב בחר לכן – ל"המהר אומר.  13' בגימט הוא' אחד'
 . 13 – ו"ת ועד ם"וממ, 13 - ם"מ ועד ף"שמאל

 !לו שני ואין אחד הוא ה"שהקב, אותך ללמד, 13' בגימט' אחד'

 משהו שמשנה אדם – ואומר} שבת מסכת, אגדות חידושי{ א"המהרש בא
 .אמת לא כבר זה, האמת ממידת

 הכל,  אפיים ארך 99%,  וחנון רחום 99%, חסד מידת בעל 99%, אדם להיות יכל
 ! 100% רק זה אמת!  אמת לא הוא, אמת 99% הוא אם אבל.  בסדר

  קיבלת כבר,  מהאמת ף"האל את רק הורדת אם, מהאמת אחד אחוז תוריד אם
 '.מת'

 : נוסף נפלא יסוד נבין בואו, הדברים פני אלה אם, רבותי

 משפטי כל ולעולם אמת דברך ראש" - שופר לתקיעת בהקדמה ה"בע נאמר
 "  . צדקך

 ?  אמת דברך ראש זה מה – ל"חז דורשים

 את ומסיים, הארץ ואת השמים את אלקים ברא בראשית -ב פתח ה"הקב
 .  לעשות אלקים ברא אשר - השבת עם יחד,  המעשה ימי ששת של, העשייה

 אבר -ב ומסיים ",אמת" תיבות סופי – םאלקי אבר תבראשי -ב מתחיל הוא
 ". אמת" תיבות סופי – תלעשו םאלקי

. האלה המקומות בשתי" אמת"ל הגעת – בשבת, סופה ועד הבריאה מתחילת
 .העולם את ברא הוא וכך אמת מידתו, אמת ה"הקב לכן

 : ביותר נפלא רעיון ראיתי, שפר אמרי בספר

 התחיל הוא, העולם את לברוא התחיל ה"שהקב, הירושלמי בשם כותב הוא
 . ת"בבי אותו לברוא

 -ב התחילה, העולם בריאת תחילת אלא, ת"בבי מתחילה שהתורה רק לא
 .ת"בי באות גם, בראשית

 ? ף"אל באות פתח לא ה"הקב למה

 : כאן כתוב מה להבין כדי,  ראש להחזיק צריכים רק, ביותר נפלא יסוד אומר הוא

 ? למה.  אותיות שלש לאור הוציא, השבוע מימות יום בכל,  ה"הקב

 .  אותיות 22 בתורה ישנם כי

 אות איזה, אחת אות להוריד חייבים, וכך היות. 7-ל מתחלקות לא, אותיות 22
 ?  מורידים

 נכיא -ב שמתחילים או.  ראשיתב – ת"בבי ומתחילים, ף"אל האות את מורידים
 התחיל ה"הקב ככה.  ו"ת באות מסתיים לא זה ואז ף"באל ומתחילים,  אלוקיך' ה

 באות – תלעשו -ב השבת את ומסיים...  ברא בראשית - ת"בי באות העשייה את
 .ו"בת ומסיימים ת"בבי מתחילים.  ו"ת

 :  לב שימו, הדברים פני אלה אם

 . אותיות שלש של לעולם גילוי ה"הקב נתן, השבוע מימות יום כל

 ? הראשון ביום נתן הוא מה

 ? יצא כמה, אותם נחבר אם'  . ד' ג' ב – האותיות את נתן הוא, הראשון ביום

 9 זה ביחד  4=ד.  3=ג.  2=ב

 ? יצא כמה, אותם נחבר אם' . ז' ו' ה – האותיות את ה"הקב גילה, השני ביום

 9  זה ביחד 7=  ז.  6=  ו.  5=  ה

, אותם נחבר אם'. י'  ט'  ח -  האותיות את  ה"הקב נתן, לבריאה השלישי ביום
?יצאכמה

 9  זה ביחד 10= י.  9=ט.  8=ח

 ? יצא כמה, אותם נחבר אם' . מ'  ל'  כ – האותיות את נתן, רביעי ביום

 9  זה ביחד.  40= מ.  30=  ל.  20=  כ

, אותם נחבר אם'. ע'  ס'  נ – האותיות את, בבריאה ה"הקב נתן, החמישי ביום
 ? יצא כמה

 9  זה ביחד.  70= ע.  60=  ס.  50=נ

 ?יצא כמה, אותם נחבר אם'. ק'  צ'  פ – האותיות את ה"הקב נתן, השישי ביום

 . 9  זה ביחד. 100=  ק.  90=  צ.  80=פ

 ?יצא כמה, אותם נחבר אם'. ת'  ש'  ר – האותיות את ה"הקב נתן, שבת ביום

 . 9  זה ביחד.   400=  ת.   300=  ש.  200=ר

 אם אבל. ו"ת באות – לעשות -ב ומסיימם,  ברא בראשית -ב ת"בבי מתחילים
 מסיים היה לא הוא, בהתחלה' אלוקיך' ה אנכי'ב, ף"אל באות פותח היה ה"הקב

 . ן"שי באות אלא, ו"ת באות

 : קורא היה מה, ף"באל מתחילים היו אם, נראה בואו אז

 ' :ג'  ב'  א – האותיות את לנו היה, הראשון ביום

 .שקר=   6  זה ביחד.  3=ג.   2=ב.  1=א

 ' :                         ו'  ה'  ד – האותיות את לנו היה, השני ביום

 . שקר=   6  זה ביחד.  6= ו.   5=ה.  4= ד

 ' :ט'  ח'  ז – האותיות את לנו היה, השלישי ביום

 . שקר=   6  זה ביחד.  9=ט.  8=ח.  7= ז

 ' :ל'  כ'  י – האותיות את לנו היה, הרביעי ביום

 . שקר=   6  זה ביחד.  30=ל.  20=כ.  10=י

 ' :ס'  נ'  מ – האותיות את לנו היה, החמישי ביום

 .שקר=   6  זה ביחד.  60= ס.  50=נ. 40= מ

 ' :צ'  פ'  ע – האותיות את לנו היה, השישי ביום

 .שקר=   6  זה ביחד.  90=צ.  80=פ.  70=ע

 ' :ש'  ר'  ק – האותיות את לנו היה, השבת ביום

 .    שקר=   6  זה ביחד.  300=ש.  200=ר.  100=ק

, התורה את ה"הקב לקח, אמת תהיה התורה שתחילת כדי -" אמת דברך ראש"
 .ו"ת באות אותה וסיים ת"בי באות התחיל

 בלשון מילה כל, לנו נתן ה"שהקב אותיות ב"הכ.  אמת תורת,  התורה, רבותי
 המספר את כשתיקחו,  בהם נכתבה שהתורה באותיות אותה שתיכתבו, הקודש
 . 9 למספר הגעתם,  הקטן המספר את ממנה ותפחיתו,  הגדול

 : דוגמאות כמה נראה בואו

.                                                                9=  7+2=  72=  81-9.   81 ביחד  1=א.  60= ס.  20=כ=  כסא
=  18=  3+6+9=  369=  394-25. 394 ביחד.   50=נ.  8= ח.  30=ל.  6=ו.  300=ש=  שולחן

8+1  =9     . 

 : חיים לבעלי נלך בואו

.                                                  9=  1+0+8=  108=  126-18.   126 ביחד.  60= ס.   6=ו.   60=ס=   סוס

 .... הלאה וכן

,  אמת שפתו, אמת תורתו,  אמת ה"הקב, אמת הכל, יםרוצ שאתם מי את תיקחו
 ! אמת הכל

 (הגר"ב רוזנבלום)

 בדרך הדרוש  

 בדינך נעשה מה לו אמר בקין אדם פגע) יג, כב רבה( במדרש איתא
 תשובה של כחה גדול כך אמר ונתפשרתי תשובה עשיתי אמר
  ,ותמוה השבת ליום שיר מזמור ואמר פתח

 דם' דכא ת"ר דכא עד אנוש תשב במפרשים דאיתא וליישב
 אם אמנם, תשובה מועיל אינו עבירות' ג אלו דעל אשה' כפירה'

 כ"ג מועיל ממילא עבירות' מג אחד על מועיל שהתשובה מצינו
 בנחלת ואיתא ז"זל דומין דהא עבירות שני שאר על תשובה
 של ביחידו שכפר הדעת בעץ חטא אדם ק"מזוה והיא בנימן
 שבת השומר כל דשבת' בגמ ואיתא ז"ע חטא' הי וזה עולם

איניחאזהאמנםלומוחליןאנושכדורז"עעובדאפילוכהלכתו
 כ"ג מועיל ממילא עבירות משאר אחד על תשובה שמועיל מצינו
 של כחה גדול כך כ"א אדם שאמר בהמדרש הפשט וזה ז"ע על

 ז"ע על כ"ג מועיל ממילא כ"א רציחה על שמועיל תשובה

 שיר מזמור ואמר פתח כ"ע שבת שמירת היא ז"ע על והתשובה
 (מדרש יונתן)   :ק"ודו השבת ליום

 רק לבו מחשבת יצר וכל בארץ האדם רעת רבה כי ה' וירא
(ו,  :לבו אל ויתעצב בארץ האדם את עשה כי ה' וינחם :היום כל רע
 ה)

 לו נוח אומרים הללו ש"וב ה"ב בגמרא עירובין: נחלקו
 לאדם לו נוח אומרים והללו משנברא יותר נברא שלא לאדם
, משנברא יותר נברא שלא לאדם לו נוח וגמרו נמנו' וכ שנברא
 ג"כ מכות( א"מהרש' ופי' וכו במעשיו יפשפש שנברא ועכשיו

 מהעשין יותר הם שהלאוין המצות למנין שבאו ל"ר דנמנו) ב"ע
 נברא שלא וגמרו הסכימו כ"וע ה"שס והלאוין ח"רמ העשין כי

 קרוב הוא כי נברא שלא לו היה טוב ויותר עצמו בשביל האדם
 ש"עיי רבים שהם הלאוין מחמת להפסד

 ה"ד ו"מ' סי ח"או ח"ב( המפרשים' שכ מה כבר ובארתי
 אמרינן ולא גוי עשני שלא ברוך השחר ברכות המברכים על) ויש
 היה טוב והלא שעשני ברוך יברך איך כי, ישראל שעשני ברוך
, לכבודו שבראנו אלוקינו ברוך שאומרים מה וקשה. נברא שלא
 הבורא ייחוד עצמו על וקיבל האדם התפלל כבר כאשר כי אמנם

 אמרינן והנה . התפילה קודם כ"משא, שנברא לו טוב אז' ית
 כ"משא למעשה מצרפה ה"הקב טובה דמחשבה) א, מ קידושין(

 ש"וז. מההפסד יותר השכר המחשבה לפי כ"א, רעה מחשבה
 עליהם עובר שהוא שהלאווין דהיינו, האדם רעת רבה כי' ה וירא
שהמחשבה  משום רק נברא שלא לאדם לו טוב כ"א, מרובים הם

 וכל היה כאן אבל, שנברא לו נוח למעשה מצרפה ה"שהקב טובה
, כלל טובה מחשבה להם ואין היום כל רע רק לבו מחשבות יצר
    .בארץ האדם את עשה כי' ה וינחם לכך

(חתם סופר על הש"ס עירובין. ומובא כן ג"כ בשם הרה"ק 
 ר"ש מניקשלבורג זי"ע)



 

 ~1 ~ 
  

 וסיפורים ליקוטים
 בראשית -נפלאים 

 
בראשית ברא אלקים את השמים ואת "

 " (א, א)הארץ
 בשביל התורה ובשביל ישראל שנקרא ראשית (רש"י)

לפי זה אומר רבנו האור החיים הקדוש דבר מבהיל, שמי שאינו 
עוסק בתורה, או לפחות מחזיק לומדי תורה, אסור לו ליהנות 
מהעולם הזה, שכולו נברא רק בשביל התורה, ואם אינו לומד 

או לא מסייע ללומדי תורה, אין לו היתר להנות מהעולם תורה 
 הזה.
'מי שזכה בתורה, זכה בכל העולם, ומי שלא זכה בתורה,  "קהוזל

אין לו ליהנות מהעולם עד מדרך כף רגל זולת אם ישמש הכשר 
כלומר: שהוא ישמש לסיוע והכשר ללומדי תורה (עמליה' 

 ).שיוכלו לעמול בתורה
 

"ויאמר אלוקים יהי מארת ברקיע השמים 
להבדיל בין היום ובין הלילה והיו לאתת 

 ולמועדים ולימים ושנים" (א, יד)
כאשר שיגרו הרוסים את החללית לירח טענו המדענים בשעתו 

 שיהיה אפשר לגור שם.
שאלו את מרן הגאון ר' יצחק זאב מבריסק זצ"ל האם יתכן 

ותפקידה כתבה התורה  הדבר? ענה הגרי"ז: בבריאת הירח
"ויאמר אלוקים יהי מארת ברקיע השמים להבדיל בין היום ובין 
הלילה והיו לאתת ולמועדים ולימים ושנים" הרי שלכך נבראו 

 ולא ליותר מזה ואם כן לא שייך לבנות שם מקום ישוב.
 (נתיבות רבותינו)

 

 אדם" (א, כו)"ויאמר אלוקים נעשה 
מאחר שהקב"ה הי׳ נמלך עם המלאכים על תורת האדם אם 

מלך כלל עמהם רק עשה נלבראו או לאו, ועל האשה לבראה לא 
שים מברכים בכל יום "שעשני כרצונו", נמדעת עצמו, על כן ה

 (ישועת יעקב) היינו בלי רצון אחרים, רק ברצונו הבלעדי...
 

"ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל החיה 
 ח)הרומשת על הארץ" (א, כ

בתקופת מגורו של ה"אור החיים׳׳ הקדוש בעיר סאלי שבמרוקו 
לא רצה לעשות תורתו קרדום לחפור בר, ומצא את פרנסתו 
בהיותו חייט מומחה ואמן לשזירת חוטי זהב וכסף בבגדי פאר. 
נוהג היה להקדיש מעט זמן לפרנסתו, עשה תורתו קבע 

רכו, היה ומלאכתו עראי, וכאשר היה מרוויח בתחילת החדש די צ
סוגר את בית מלאכתו עד 
תחילת החדש הבא. פעם באו 
אליו שליחי המושל ובידם 
הזמנה לשזירת חוטי זהב 
בבגדים הרבים שהכינו לבני 
המשפחה לרגל חתונת הבת. 
סרב האור החיים לקבל את 

י המושל שהוא הרוויח כבר החדש די העבודה והסביר לשלוח
ו והורה לעבדיו צרכו. כששמע המושל את סירובו חרה אפ

להשליך את ה"אור החיים" לגוב האריות שבחצירו לאחר 
שהרעיבם כהוגן. לפליאת אנשי החצר לא נגעו האריות בטרפם 
לרעה, והאור החיים ישב ביניהם כשהוא מזמר פרקי תהלים 
בקול ערב, והאריות כאילו מאזינים לזמרתו, מהר המושל 

מתנות רבות וביקש להעלות את האור החיים מן הבור, העניק לו 
 את סליחתו על שפגע בכבודו ושם שמים התקדש ברבים. 

 

 "ויכלו השמים והארץ" (ב, א)
רבי צבי מיכל שפירא, מגדולי ירושלים בדור העבר חלה במחלה 
קשה, וכמעט הגיע עד שערי מוות, ונשקפה סכנה לחייו, ביום 
, שישי נאספו רופאיו והחליטו כי עליהם לנתחו בניתוח מסובך

שספק אם יתעורר ממנו, אבל זו הדרך היחידה שיוכל לשרוד 
מבחינת הרפואה. הרופאים באו אליו וסיפרו לו את מסקנתם 
וחיכו לאישורו. רבי צבי מיכל שאל, היות ויום שישי היום, האם 
אחר הניתוח אוכל לחזור לאיתני, לקדש על היין ולאכול את 

בוודאי שלא,  –סעודת שבת?! השיבו לו רופאיו בהחלטיות 
שלשה ימים לאחר הניתוח לא תוכל לנוע כלל, ורק עירוי נוזלים 

 כשתייה יוכנס כמזון לגופך. 
'אם כך אינני חפץ  –כששמע זאת רבי צבי מיכל השיב נחרצות 

עתה בניתוח, קודם אקיים את מצוות הקידוש וסעודות השבת, 
ס שכה חביבים עלי...'. בליל שבת קידש רבי צבי מיכל על הכו

בכוחותיו הדלים, אך בשמחה רבה, קולו נשמע ברמה אפילו 
בחדרי הרופאים שהביעו השתהות למול כוחותיו, לאחר מכן 
סעד רבי צבי מיכל את סעודות השבת שהוכנו לו, כשהוא אומר 
 לסובביו, כי סעודות השבת הינם מצוה, ומעונג שבת לא ניזוקים. 

צבו, והנה לפתע לאחר השבת, בדקוהו שוב רופאיו ובחנו את מ
דעתם השתנתה לחלוטין, הם רואים לפתע כי מצבו הוטב, ואין 
הוא נצרך כלל בניתוח, ויוכל להחלים לבדו תוך מספר ימים. 
'אכן, זכות עונג שבת זו שעמדה לי, שלא רק אוכל לשתות אלא 

 אף לאכול ולהתענג בשבת' סיים רבי צבי מיכל.
 (מתוך מסביב לשולחן)

 

 ד את האדמה" (ב, ה)"ואדם אין לעבו
וברש"י, 'ומה טעם לא המטיר, לפי שאדם אין לעבוד את 
האדמה, ואין מכיר בטובתן של גשמים, וכשבא אדם וידע שהם 

 צורך לעולם, התפלל עליהם וירדו, וצמחו האילנות והדשאים'.
 -מכאן למדנו כי כך העמיד הקב"ה אופן בריאתו של עולם 

ום לא יגיע לידיהם עד השפע מוכן לבני העולם, ומכל מק
שיתפללו על כך, וכלומר, אף שנכון הדבר שהקב"ה מכין מזון 
לכל בריותיו, גם כל צרכיהם 
משפיע עליהם מכל מקום 
לא יחסוך האדם בתפילתו 
לפני ה' על כל צרכיו ועל כל 
צרה שלא תבוא, כי לא 
ישיגנו השפע המוכן לו אם 

 לא על ידי התפילה.

 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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עשה בתינוק שאמו הפקידתו בידי בדרך משל ומליצה אמרו, מ

סיטר (שמרטפית) והיה התינוק בוכה לגודל רעבונו, -הבייבי
סיטר את הבקבוק שהכינה האם למאכלו -ותיטול הבייבי

ותשימהו בפי התינוק, אך הלה הגביר בכיו וזעקותיו עד לב 
השמים... ואין איש יודע על מה יצא הקצף והבכי, מכיוון שכך אף 

ה בבכי אחר שלא ידעה להשית עצות בנפשה, סיטר פתח-הבייבי
כך נמשך הבכי למשך כמה שעות... עד... ששבה האם לביתה 
וראתה את הנעשה, נטלה את הבקבוק וראתה שלא ניקב החור 

והיאך יאכל התינוק, נקבה האם חור קטן  -בראש הבקבוק 
הכניסה הבקבוק בפי התינוק שמיד אכל את מאכלו ואחר גמרו 

 ת ישרים וליהודים הייתה אורה... נרדם ויישן שנ
והנמשל פשוט, השפע מוכן ברוב טובה אלא שעל האדם לנקב 
בעצמו את ה'חור' דרכו יריקו עליו את השפע הגדול, ונקב זה 

 (באר הפרשה) היא התפילה ...
 

האדמה" "וייצר ד' אלוקים את האדם עפר מן 
 (ב, ז)

, ילדיםידועה אמרת העולם אשר "אבא אחד יכול לגדל עשרה 
אינם מסוגלים 'לגדל' אבא אחד". מבאר  ילדיםואילו עשרה 

האדמו"ר מאוסטרובצה: אדם הראשון הנחיל אחריו את כל 
הטבעים והתכונות שלו לבניו, ובניו העבירו לבניהם בשלשלת 

של אב לבן שאדם  הדורות, וכך גם את הדאגה ואת המסירות
הראשון התמסר לבניו, אבל תכונה אחת אדם הראשון לא יכל 

מסירות הבנים לאבא, משום שלאדם הראשון לא  :להנחיל, והיא
היה אבא, שהרי נוצר מהאדמה, ומכיוון שהתכונה הזאת לא 
השתרשה אצלו הוא לא העביר אותה לבניו וממילא בניו לא 

 העבירו את זה לבניהם...
 

 אכלך ממנו מות תמות" (ב, יז) "כי ביום
לכאורה, הלא לבסוף אדם הראשון אכל מעץ הדעת, ואף על פי 
כן לא מת בו ביום, אם כן איך נתקיים אזהרת ה׳ "כי ביום אכלך 
ממנו מות תמות". אכן, מובא במס׳ אבות (ב, א): "עקביא מן 
מהללאל אומר, הסתכל בשלושה דברים וכו׳ ולאן אתה הולך" 

 וכו'. 
 ,אורה אינו מובן, וכי סתם כל אדם בכל שעה עומד למיתהולכ

הרי היה לו לכתוב "ולאן אתה עתיד לילך", כיון שעכשיו אינו 
בבחינת הולך למיתה. אלא הביאור הוא שתמיד כן הוא, שמעת 
שנגזרה מיתה בעולם, האדם בכל חיי חיותו עלי אדמות, מרגע 

גע מתקרב שנולד, כל רגע שעובר הוא חלק ממיתתו, שבכל ר
ליום המיתה. וזהו אפשר לומר כאן, כיון שביום אכילת אדם 
הראשון מעץ הדעת נקנסה מיתה לעולם, קויים בו "כי ביום 

שהרי מרגע זה ואילך הוא מתקרב יותר  -אכלך ממנו מות תמות" 
 מודז׳יץ) -(אמרי אש  ויותר ליום המיתה. 

 

 "לא תאכלו מכל עץ הגן" (ג, א)
ר׳ שמשון פינקוס זצ"ל שאמר: לבוא שמעתי פעם מהגאון 

ולדבר לבחורי ישיבה שיגיעו לתפילות בישיבה, יש בזה מצד 

אחד חורבן גדול, כי זה הופך את זה ל"נושא ונידון׳׳ האם לבוא 
לתפילה, או להתפלל ביחידות. נושא זה צריך להיות מופקע מכל 
דיון, כשם שכל אחד מבין שאין צורך לדבר בישיבה נגד עישון 

גריה בשבת רח׳׳ל, כך צריך להיות פשוט שבן ישיבה, לגיונו סי
של מלך, אינו מתפלל ביחידות וק׳׳ו באופן קבוע ואין צורך 
להפוך זאת לנושא לדיון! וכי יש בכלל ׳׳טעם" אח"כ לדבר 
בהוויות דאביי ורבא לאחר הנחת תפילין ותפילה חפוזה 

 ביחידות. 
ץ שבתוך הגן, היא הנחש ידע שאם יבוא ויאמר לחוה תאכלי מע

בכלל לא תענה לו, כי אצלה "מופקע" לא לשמוע לציווי הבורא! 
אז מה הוא עשה ? הוא בא וזרק לה מילה: ה׳ אסר עליך לאכול 
מכל עצי הגן, ואז חוה חשבה בלבה: מה הוא מדבר שם, יש לי 

ה׳ מרשה לאכול שתשובה ניצחת לענות לו, והיא ׳׳ענתה" לו 
וך הגן ה׳ לא מרשה. זו תשובה ניצחת, מעצי הגן ורק מהעץ שבת

לכאורה, לדבריו של הנחש, אבל הנחש כבר הרוויח בהופכו זאת 
לנושא לדיון. יש לה מה לענות והיא ענתה תשובה ניצחת, אבל 
בתוך תוכה כבר מכרסם שזה "נושא לדיון׳׳, ׳׳נושא לוויכוח׳׳ 
שיש עליו תשובה. וברגע שהגיע הנחש לשלב זה, החל לשכנעה 

ל מה שאמר אלוקים, זה בגלל שחושש שהם יהיו כאלוקים שכ
 יודעי טוב ורע וכו׳ וכך משכנעה עד שהכשילה ביחד עם בעלה.

 (שערי משה)
 

    "ויאמר הנחש אל האשה לא מות תמותון" 
 (ג, ד)

פירש רש"י: דחפה עד שנגעה בעץ ואמר לה כשם שאין מיתה 
 בנגיעה כך אין מיתה באכילה.

הנחש שאין מיתה בנגיעה הרי עוד לא כלה היום, וצ"ב דאיך אמר 
 והקב"ה אמר שבאותו היום ימותון.

וי"ל שהנחש רצה לומר שכיון שהנגיעה והאכילה שווים על כן 
ותמות היום אם כן מה תפטר  בנגיעהממה נפשך, אם יש מיתה 

אם תאכל גם כן, אדרבה תרוויח האכילה עכ"פ, ואם לאו הרי 
שפיר יש לך לאכול ולא תיענש בכל. וז"ש "לא מות תמותון", 
פירש שלא שייך למות פעמיים, ואן כן שפיר תאכל מעתה ולא 

  תפסיד כלום...
 (ישמח משה)

 

"את קולך שמעתי בגן ואירא כי עירם אנכי 
 ואחבא" (ג, י)

לצאר הרוסי היתה מחלה  סיפור נורא סיפר הרה׳׳ק מרוז'ין זי׳׳ע,
נוראה הנקראת 'מחלת הרדיפה', והיינו שבכל עת וזמן דימה 
בנפשו שיש 'רודפים' אחריו בכדי להרגו, ולכך כל אימת שהיה 
יוצא לדרכו היו מעמידים שומרים על אם הדרך לשמור לבלתי 
יעברו שם אנשים בעת עבור הצאר ימ׳׳ש, זמן רב קודם עברו 

נים על הצאר ובעברו היו מראים לו כבר היו השומרים ממתי
שהדרך פנויה, פעם אחת הרגיש אחד מהשומרים שהוא צמא 
מאד אחר שכבר המתין זמן רב למאד, וכבר לא יכול היה 
להתאפק ובראותו נהר בסמוך לו התפשט חיש קל ממלבושיו 
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וקפץ  אל  תוך  המים,  בעודו  בתוך  המים  שמע  היאך  שפעמי 

קרבים מאד, מיד ניתר מן המים אף שלא מרכבתו של הצאר מת
היה סיפק בידו להתלבש בבגדיו ונעמד כך על משמרת, משהגיע 
הצאר וראהו, חרה אפו על חוצפתו הרבה לעמוד כך לפני המלך, 
ענהו השומר בקידה, אכן אין זה מן הכבוד לעמוד כן, אך האם 
משום זה יצטרך חלילה הצאר להתעכב בדרכו, כשמוע הצאר 

ו נחה דעתו. סיים הרה׳׳ק מרוז'ין ואמר, הנה אדם את דברי
הראשון לאחר שנחבא מאביו שבשמים הסביר את עצמו ואמר 

נשמתי  -'את קולך שמעתי בגן ואירא כי עירם אנכי ואחבא', 
ערטילאית לאחר שעברתי על רצונך, ועל כן התביישתי ממך 

לך  ונחבאתי, אמר לו הקב׳׳ה 'מי הגיד לך כי ערום אתה', מי אמר
שזוהי סיבה מספקת לפרוש מעבודתי, כי אפילו מי שעירום 
ועריה מכל מצווה ואין בו לא תורה ולא קדושה, עדיין עבודתו 

  חביבה עד מאד לפני כסא הכבוד.
 (באר הפרשה)

 

 "ולאדם אמר כי שמעת לקול אשתך" (ג, יז) 
ה היה צריך לאמר רק "כי אכלת" אלא עיקר החטא הוא לכאור

לא רק עצם החטא, שאינו יכול להתגבר על יצרו הרע, אלא 
שהוא מנסה להצדיק את עצמו ותולה את החטא באמתלה 
והתנצלות. וכן אדם לא אמר סתם חטאתי, אלא "האשה אשר 

, עצם ההתנצלות )ג, יב( נתת עמדי היא נתנה לי מן העץ ואוכל"
  טא חמור.הוא ח

 (מנחה בלולה)
 

"וקוץ ודרדר תצמיח לך וגו' בזעת אפך תאכל 
 כ) -לחם" (ג, יט

 לאחר שתטרח בו הרבה (רש"י) 
מה קללה היא בכך, שתצמיח האדמה קוצים ודרדרים, אם 
בנוסף לכך תצמיח גם תבואה ופירות, שלהם מצפה האדם. 
 אולם, גדול הוא הכאב כאשר את הקוץ והדרדר מוציאה האדמה
מאליה, ללא טיפול של האדם, ודווקא את מיני הפירות והירקות 
אינה מוציאה אלא לאחר עמל ויזע של האדם. קוץ ודרדר 
תצמיח לך האדמה, ללא כל פעולה מצדך. אך בזעת אפיך תאכל 
לחם, הלחם לא יבוא אלא לאחר עמל רב דהיינו שתטרח בו 

  הרבה.
 (הגה"ק רבי יעקב מליסא זי"ע)

 

 ועה צאן" (ד, ב)"ויהי הבל ר
ידוע מה שאמרו חז"ל במס' מגילה, כל מקום שנאמר "ויהי" זה 
לשון צער, וכל מקום שנאמר "והיה" לשון שמחה, ולפי"ז מה 
שכתוב כאן ויהי הבל רועה צאן שהיה להבל צער שכל היום 
עסוק עם הצאן ולא יכול לעבוד את ה' ולעסוק בתורה ומצוות 

אדמה לא די שעבד כל היום, היה כל היום אבל קין "היה" עובד 
עוד גם שמח מהמקצוע הזה ולא הצטער כלל שאינו פנוי 

  לעבודת ה'.
 מרוז'ין זי"ע)הרה"ק (

 "והבל הביא גם הוא" (ד, ד) 
מהר"ל מפראג זצ"ל כותב שלכך נענש הבל ונהרג, מפני שהביא ה

"גם הוא", היינו הוא לא התעורר מעצמו, אלא רק לאחר שראה 
וא מביא, הביא גם הוא. ולכאורה יש לתמוה, אם על את קין שה

"קנאת סופרים" כזו נתחייב מיתה, הרי קין שהביא זרע פשתן, 
היה בוודאי חייב מיתה. והתשובה, מכאן משמע שזה שלא שעה 

 .תהמווד' אל מנחתו, גרוע הוא מן 
 

"והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו ומחלביהן 
 ד)  וישע ה' אל הבל ואל קין... (ד,

כל המפרשים נתקשו מה נשתנה זה מזה, אבל החלוק היה 
 במחשבותיהם, קין ראה את עצמו ראוי להביא דורן למלך 
הקב"ה ולכן נאמר אצלו "מנחה לד'", אבל הבל הביא "גם הוא" 
אומרת לנו התורה. הוא הבין אשר אינו ראוי להביא דורונות 
להשי"ת, רק הביא גם הוא יען כל הנבראים עובדים את השם, 
צריך גם הוא להביא כל מה שביכולתו, אבל לא הרהיב בנפשו 

 אל קין.  לחשוב שזה מנחה לד', לכן שעה ד' אל הבל ולא
 (ישמח משה)

 

"ויאמר ה' לקין אי הבל אחיך ויאמר לא ידעתי 
השומר אחי אנוכי ויאמר מה עשית קול דמי 

צועקים אלי.... ויצא קין מלפני ה'"         אחיך 
 טז)-(ד, ט

 כגונב דעת העליונה (רש"י) -בהכנעה 
כידוע אחד הדברים שאינם נתפסים בשכלנו המוגבל הוא 
הבחירה, האדם יכול לבחור בטוב או ברע, אך היות והקב"ה צופה 
הכל ויודע מה עתיד להיות נמצא שלכאורה האדם מוכרח 

כן כבר ידוע לפניו יתברך שכך יהיה, נמצא לעשות כך או כך, ש
 שהוא כמוכרח.

אמר קין לקב"ה לא ידעתי, לי אין ידיעה אתה הוא היודע השומר 
אחי אנוכי, וממילא עליך מוטל לשמור שלא יארע לו רע ואם 

 הצלחתי להרע סימן שכך נגזר שיהיה ומה לך כי תלין עלי.
שכן  תשובת הקב"ה היא מה עשית, המעשה מתייחס אליך

הידיעה אינה סותרת את הבחירה, אבל קין לא אבה לשמוע 
ולקבל זאת ולכן הכניע את עצמו כביכול, אך יצא מלפני ה' 
כלומר יצא מעולמו, לא אבה להיות מחויב לקב"ה, וכך מדויק 
מהלשון ויצא שאינו שייך ביחס לקב"ה שהרי מלא העולם כבודו, 

רה וממילא הוא התמיד במחשבה שהידיעה סותרת את הבחי
 אין זה הוגן שיהיה שכר ועונש.

ובעצם כל אדם עלול במידה כזאת או אחרת לטעות בכך, אם 
האדם חושב שמידותיו אינן ניתנות לשינוי הוא בעצם משתמש 

 בטענה הדומה לכך שהידיעה מכרחת את הבחירה. 
לפעמים האדם יודע את האמת, הוא יודע אותה עד כדי כאב אך 

ותה, ואם הוא זוכה אז משמים מסייעים לו הוא בוחר להדחיק א
 להשלים עם הידיעה להבין אותה ולבחור בטוב.



 

 ~4 ~ 
  

 וסיפורים ליקוטים
 בראשית -נפלאים 

 

 com.LikutimNiflaim@gmail: במייל לקבלה

צעירה אחת, ניצולת שואה, ששרדה בעור שיניה, נסעה עם סיום 
המלחמה לפריז, היא החליטה לתת גט פיטורין לעם היהודי, 
לשרך דרכיה, ולרעות בשדות זרים. "אנשא לגוי, ורק כך אוכל 

 ות שעברתי" חשבה לעצמה. להדחיק את הזווע
היא נזכרה מצומררת באותה דקה שנמשכה נצח, כאשר הקצין 
הנאצי הבחין באביה הצדיק, עטור תפילין ועוסק בתורה. הנאצי 

 הרים את קת הרובה והרג את הקדוש היהודי. 
שש שנים עברו מאז והיא לא שוכחת. היא רוצה מאוד לשכוח. 

כמו כולם, הרחק מן  היא רוצה לצאת מן העם הזה ולחיות
 הזוועות. 

לאביה היה חבר, אף הוא רב וצדיק, והשמועה אודות בתו היחידה 
הפלוגתא שלו הגיעה לאוזניו. היא "הקדיש" היחיד שלו. -של בר

 אם היא נוטשת, אין לו שם ושארית בארץ, ליהודי הקדוש. 
הרב נסע לפריז מבלגיה והצליח לאתר את ביתה של הצעירה. 

הדלת, פעם ועוד פעם, וכשאמר נואש ופנה ללכת  הוא דפק על
שמע אוושה, אמר: "נסעתי יום שלם לכאן, ולא אזכה לכוס מים 
צוננים...?". הדלת נפתחה, רווח בגודל טפח. כוס מים הושטה 
לעברו, הוא דחף קלות את הדלת ונכנס. היא לא רצתה לשמוע, 

 אבל הוא השמיע. 
עולם, הוא בכה בעומק לבבו היא היתה קפואה וצינית. ריבונו של 

"תן לי מילים, תן לי חוט של חסד לשכנע אותה לחדול מן 
ההתבוללות". ואז שאל: "אמרי לי, עברת המון בשואה, ראית 
זוועות ודם, מי השטן הכי גדול שנתקלת בו?" השיבה: "הקצין 
הנאצי שרצח את אבא...". "ומי הכי צדיק וקדוש שנתקלת בו?". 

שלי. היה הכי צדיק וקדוש וטוב..." ואז זעק: ענתה: "אבא. אבא 
"היתכן? התתני ידך שהשטן ינצח את אבא שלך. את הולכת 
להינשא לשטן, וחלילה יוולדו לך ילדים שטנים. אם תינשאי 
ליהודי כמו אבא שלך... תזכי לבנים צדיקים וקדושים כמו אביך. 

רבא -לא חבל?! "אחר כך פרץ ים של דמעות. "היום היא סבתא
 עם עשרות רבות של נכדים ונינים. "אבא ניצח את השטן. 

 את הסיפור המצמרר הזה סיפר הרב משה חיים לאו שליט"א.
 (מן המים משיתיהו)

 

 "ויאמר קין אל ד' גדול עוני מנשוא" (ד, יג)
מה היתה תמיהתו של קין, וכי קלה לרצוח אדם, ולא עוד אלא 
אח מאב ואם, ובפרט כאשר היה הרוצח הראשון בעולם. אלא, 

, על )בניחותא(קין התאונן בפני הבורא ואמר, 'גדול עוני מנשוא' 
היות נע ונד, נעשה עוני גדול וקשה ידי הגזירה אשר גזרת עלי, ל

מנשוא, אילו לפחות היית מניחני במנוחה במקום אחד, כי אז עוד 
יכולתי לחזור בתשובה לפניך ולעבוד אותך, ואילו עכשיו, 
משגזרת עלי להיות נע ונד, לא תהא דעתי פנויה ומיושבת עלי 
לחזור בתשובה, ועל ידי כך הריני חוטא מחדש בזה שאינני חוזר 

  תשובה, ועוון זה הוא באמת גדול מנשוא.ב
 (אהל תורה)

 "וישם ה' לקין אות" (ד, טו) 
על  –שקין בא בטענה אל הקב"ה: אם גזרת עלי איתי מפרשים ר

"נע ונד תהיה בארץ", הרי שאתה דן אותי  -שהרגתי את הבל 
כשוגג, לכך גזרת עלי גזירת גלות כדין הורג בשגגה (סנהדרין 
לז.). אלא שכנגד זה טען קין "ומפניך אסתר", כיון שאגלה 
מלפניך וכבר לא תהיה עלי השגחתך, מפני חטאי, "והיה כל 

וצאי יהרגני". אם יותר דמי להריגה, הרי שאני נידון לפניך כדין מ
רוצח במזיד שמותר להרגו. לפיכך טען קין לפני הקב"ה: "גדול 
עווני מנשוא", הרי שלקיתי בכפליים: ראשית אצא לגלות כדין 

וזאת  -שוגג שגזרת עלי, ולבד מזאת אסתכן בהריגה כדין מזיד 
של קין, נענה לו הקב"ה: "וישם  כבר לא גזרת עלי. כנגד טענה זו

 (במחשבה תחילה)  ה' לקין אות לבלתי הכות אותו כל מוצאו"...
 

 "ויהי כל ימי אדם אשר חי" (ה, ה)
התוספת מילים "אשר חי" כתוב רק אצל אדם הראשון וכן אצל 
אברהם אבינו כתוב התוספת "אשר חי" והטעם כי באדם 

לדוד שבעים שנה ולכן הראשון היה לו לחיות אלף שנים רק נתן 
כתוב אשר חי, כי במציאות חי רק תשע מאות ושלושים אבל ימי 
חייו היו אלף שנים, וכן באברהם אבינו ימי חייו היו מאה ושמונים 
אבל במציאות חי רק מאה שבעים וחמש כי הקדים ה' פטירתו 

 חמש שנים שלא יראה בן בנו עשו יוצא לתרבות רעה.
 )(ישועות יעקב

 

 "וכל יצר מחשבת לבו רק רע כל היום" (ו, ה)
הגאון רבי יצחק הוטנר, ראש ישיבת ר' חיים ברלין בארצות 

די חברון. הם הברית, היה מתלמידי סלבודקא ומראשוני תלמי
לקחו קבוצה מסלבודקא לפתוח את ישיבת חברון בעיר חברון, 
והוא היה בין התלמידים, ואיתם הלכו הסבא ר' נטע הירש פינקל, 
המשגיח הגדול, האבא של ראש ישיבת מיר. אבל הסבא רצה 
 -לגדל תלמידים שיהיו נורמליים, לעשות דברים לא נורמליים

וב, וראה מרחוק את רבי הוא לא אהב. פעם הלך הסבא ברח
יצחק הוטנר הולך מולו, ורבי יצחק הוטנר מדבר לעצמו. מיד 
ניגש אליו ה"סבא" במורת רוח ואמר לו: "רבי יצחק, עם מי אתה 
מדבר?" אמר לו רבי יצחק: "אני מדבר עם החבר שלי". שאל 
אותו הסבא: "מיהו החבר שלך?" אמר לו ר' יצחק: "היצר הרע 

ל אותו הסבא: "אם כבר לקחת חבר, למה הוא החבר שלי". שא
לא לקחת את היצר הטוב, למה לקחת את היצר הרע לחבר?" 
אמר לו רבי יצחק חידוש מבריק: "ליצר הרע שני מעלות, מה 
שאין ליצר טוב. דבר אחד: מתי שרוצים אותו הוא נמצא, מתי 
שרוצים אותו הוא בא, והוא חבר שלך. דבר נוסף: הוא בעל 

גדול מהיצר הטוב . יש לו את כל הכישרונות... אני כישרון יותר 
 מדבר עם היצר הרע ומבקש ממנו שיעזוב אותי".

 הרב יחיאל מיכל שטרן) -(מתוך מידות והנהגות טובות 
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  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                                
נמדדת אינה חכם תלמיד של אצילותו: א"שליט זילברשטיין יצחק רבי הגאון אמר
בדברים, בעיקר ואולי, גם אלא, ישראל כלל למען עושה שהוא הגדולים במעשים רק

הנגזרת, שלו האצילות מידת את מוצא הינך שם ודווקא. ערך לפעוטי הנחשבים
היה, זילברשטיין י"הגר מספר, אחד הכנסת לבית פעם נכנסתי. התורה מכח, כמובן

אבא ציון בן רבי הגאון את וראיתי מעריב תפילת להתפלל עמד שהציבור בעת זה
להצטרף ומבקש, הכנסת לבית הוא אף נכנס יוסף פורת ישיבת ראש ל"זצ שאול
לעצמו לקח בטרם עוד ואפילו, להתפלל ניגש בטרם עוד, והנה. המתפללים לקהל
בית קופת אל ניגש, שתיים או מטבע מכיסו הוציא, מתוכו להתפלל כדי סידור
שהרי ושאלוהו אנשים אליו שניגשו, כמדומני. לתוכה הכסף את ושלשל, הכנסת

ראש אך, ערבית לפני צדקה לתת צריך שאין מביא ה"רל בסימן' החיים כף'ה
לפני צדקה של בגדר הייתה לא, זו נתינה: 'ואמר, דבריהם את ביטל הישיבה
רצוני בגין הייתה הכנסת בית לקופת הכסף נתינת. כוונתי הייתה זו לא. התפילה
שהמקום וברצוני, כאן להתפלל נכנס אני הרי, הכנסת בית של באחזקתו להשתתף

הרי אני ובמציאות, הסידור מתוך להתפלל שאוכל כדי יפעל שהחשמל, נקי יהיה
 ) ברמה קול(?! כך על לשלם ולא ליהנות אפשר ואיך, זה מכל נהנה

 
בלתי בלבוש מלהופיע שיזהרו הבחורים על מקפיד היה ל"זצ דושינסקי ץ"המהרי
' בחינה' הנוקבות עיניו ערכו, לבחינה חדרו אל נכנסו כאשר. נקי ושאינו מסודר
מרושל כשלבושו שנמצא למי ואוי, ראש ועד רגל מכף בחור כל סקר הוא. נוספת
, ידיך שתי - נאמנים משמשים שני אדם ולכל לך נתן הלא ה"הקב: 'מאובקות ונעליו
ראה, השיעור לאמירת  בדרכו פעם?'. בגדיך על להשגיח בהן משתמש אינך ומדוע
באמירת לפתוח הסכים לא יום באותו, מפוזרות תפוזים קליפות המסדרון בפינת

. לעולם הישיבה בחדרי עוד יראה לא כזה שמחזה לו הובטח אשר עד, השיעור
אהוב נא ראה: נרגשת בצורה השתפך משיחותיו באחת: נפשו בציפור היה זה נושא
 מה... ידך על מתאהב שמים שם שיהא: "יומא במסכת ל"חז שאמרו מה, נפשי

לנפשו יעורר ולא הללו הקדושים הגמרא דברי יראה מי..." עליו אומרות הבריות
לבכות אדם כל וצריך'. ד קידוש היה באמת אשר באופן מעשיו כל באמת היו אם
 )' ו חלק האבות משל(! כך על נפשו במר

 
שהיה מסופר זצ"ל מבריסק הלוי חיים רבינוש משמו:ל"זצ ברים חיים רבי צ"הגהשח 
כיצד הדרשה ניגון עם חוזר והיה[ מספר שהיה בזמנו מישרים מגיד דברי על חוזר
והימים לשניה אחת מעיר שיוליכהו עגלה בעל ששכר באחד מעשה]: המגיד אמרו
של שעות כמה רק יש החורף שבאמצע רוסיא בערי שם ובפרט[ הקצרים החורף ימי
שעות כמה אחר  הלילה בתחילת. הלילה לתוך והמשיכו ביום נסיעתם והחלו] יום

ונפלה ש"י כוסיות כמה ולגם עצמותיו להחם השוכר ביקש המקפיא בקור נסיעה
, הלילה לתוך ונתעורר היום אותו כל עליו עבר כבר כשנתעורר. וישן תרדמה עליו

וישן, ש"יי כוסיות כמה שוב ולגם הקודם הלילה עוד שזה בלבו  דימה שישן ומאחר
העגלון אל פנה הלילה תוך אל שוב וכשנתעורר. הלילה בתחילת למחרתו עד שוב

, ואמר העגלון ענהו, הנוראה והחשיכה הלילה עוד ימשך זמן כמה, ואמר בתמיהה
האיר כבר לך דע, לדרך שיצאנו מאז הראשון הלילה עוד שזה בנפשך תדמה אל'

תסיח ואם, שניה פעם היום האיר ושוב, ערב צלילי נטו ושוב, אחת פעם היום
עם: "ואמר המגיד המשיך'.בשינה שלם יום עוד עליך יעבור, עוד ותשתה דעתך
, הזו האפלה לגלות וקץ סוף יבוא מתי בשנים רבות זה ומתחנן ומבקש עומד ישראל
אלי דומה משא, באפילה כעיוור ממששים אנו בו הנורא הלילה עוד ימשך זמן כמה
ואומר משווע ישראל כלל) יא כא' ישעי( מליל מה שומר מלילה מה שומר, משעיר קורא
הנורא הגלות, הלילה זה הוא ארוך לילה איזה', מליל מה שומר מלילה מה, 'ה"להקב
שומר אמר: 'ת"השי עונה זה ועל), י"ברש יעוין( החשכה  תמשך עוד זמן כמה, הזה
אור לכם מוכן היה כבר, )שם' ישעי(' אתיו שבו בעיו תבעיון אם, לילה וגם בוקר אתא
ותשובו הקץ למחר בקשתכם תבקשו אם. החשיכה כבר וגם, לזרוח העתיד  בוקר

  .הבוקר אור לכם ויאיר לישון תוסיפו אל, בתשובה

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

 )ד"ח איש מעשה(... למכונית לעלות הסכים ואז שלי פרטית

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

, בבקר אדם יתעורר אם — בראשית, מאלכסנדר זצ״ל העניך ר׳ הרבי של
 כל — והארץ אז הארץ ואת השמים את ברא שאלוקים וידע, היום בראשית
 )ישרים עיני מאיר...(ובוהו תהו אצלו יהיו החומר צרכי וכל הארציות

 
ְיִהי ְיִהי ֶעֶרב-ַוֽ ד יֹום ֹבֶקר-ַוֽ  הולך היום אצלנו כי, בוקר כך ואחד ערב קודם: ֶאָחֽ
 של גורלו הוא וזה, היום אחר הולך הלילה האומות אצל כן לא, הלילה אחר
 היסורים שאחר ותקותנו, קודם אצלנו הוא ליסורים המרמז הלילה, ישראל עם

 יסורים תחלתן צדיקים כאמור, להיפך הוא האומות ואצל, ישועתנו יום יבוא
 הוא השבת יום ישראל עם אצלנו זה ומפאת, להיפך והרשעים שלוה וסופן
 אצלנו יען, השבוע בתחלת הוא מנוחתן יום ואצלן, השבוע של האחרון ביום
  )שפר אמרי.(יסורים בסוף ואצלם, בסוף המנוחה תהיה

 
ְרִקיעַ  ְמֹאֹרת ְיִהי ַמִים ּבִ ָ יל ַהׁשּ ין ְלַהְבּדִ ְיָלה וֵּבין ַהיֹּום ּבֵ  וְּלמֹוֲעִדים ְלֹאֹתת ְוָהיוּ ַהּלָ

ִנים וְּלָיִמים  לוקין כשהמאורות: תותולא והיו: פירש י"וברש' וגו ִלְמאֹוֹרת ְוָהיוּ: ְוׁשָ
 בדברים: לעולם שיאירו ישמשו זאת עוד: למאורת והיו, לעולם הוא רע סימן
 דעתנו היא ומשונה שונה כמה עד לראות ניתן), עה״ת(חיים״ ה״חפץ אומר, אלו

 מטרה לאיזו בעולם ביותר הגדול החכם את שואלים היו אילו. התורה מדעת
 בריאתשל העיקרית שהמטרה היסוס ללא משיב היה בודאי, השמש נבראה
 קיום היה לא והחום האור אלמלי, שכן. העולם את ולחמם להאיר היא השמש
 יש ואם, הברואים לתועלת בעיקר היא אתה שברי הדבר ברור כן אם. לעולם
 לנו מגלה כאן.הנ״ל המטרה לעומת טפלים הם הרי, נוספים תפקידים לשמש
 עםמצב את לסמל היא השמש בריאת כוונת עיקר. הנכון הוא שההיפך התורה
 הלבנה חלילה ואם. העולם לאומות רע סימן, לוקה החמה אם. והעמים ישראל
 להם ניתנה, זו למטרה המאורות נבראו שכבר ומכיון. הפוך סימן הרי״ז, לוקה
 כמבואר, אגב בדרך רק הוא זה כל מ״מ. עליה ולדרים לארץ להאיר היכולת גם
 למלך״ ״מעשי שם ומוסיף.לעולם״ שיאירו, ישמשו זאת ״עוד: ברש״י כאן

 כל לפתור יכול, תורה דעת היא שדעתו ״מי: אומר היה זצ״ל חיים״ שה״חפץ
 תהיה שלו תורה שהדעת: התנה שתנאי אלא. ובפרט״ בכלל העולם בעיות
 תורה שדעת אדם לך יש ואם. שהיא כל נטיה או פניה כל ללא, וזכה צלולה

 ברחוב הרווחות ההשקפות כגון אחרות דעות עם מעט אפילו שמעורבת אלא, לו
 אינה כזו דעת. פסולת בה שמעורבת עכורה תורה דעת הרי״ז, וכדו׳ ובעתונות
 )טוב לקח ילקוט.(בו שגנוזה האמת כל את ולמצות הענין לסוף לרדת מסוגלת

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

 גם וכך, הדורות בשלשלת לבניהם העבירו ובניו,  לבניו שלו והתכונות הטבעים
 אבל,  לבניו התמסר הראשון שאדם  לבן אב של המסירות ואת הדאגה את

 משום, לאבא הבנים המסירות והיא, להנחיל יכל לא הראשון אדם אחת תכונה
 הזאת שהתכונה ומכיון, מהאדמה נוצר שהרי, אבא היה לא הראשון שלאדם

 את העבירו לא בניו וממילא לבניו אותה העביר לא הוא אצלו השתרשה לא
 ...לבניהם זה
 

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

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

 
ָחשׁ  ֶאל אלוקים'  ה ַויֹּאֶמר י ַהּנָ יתָ  ּכִ ה ָארוּר זֹּאת ָעׂשִ  הנחש הוא כי מבואר... ַאּתָ
 להיות כן מנת על נברא הוא הלא  נענש למה היא והשאלה הרע יצר הוא

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

 ) תורה רעיוני.(מעשה ידי על שהסית שנענש הסיבה שזה" זאת עשית

      

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

                       

 בס"ד  
 בראשית

 204:מספר  -גליון   

 ו"הי שושנה בן  דוד לרפואת  
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רופא על המליצו. עליכם לא, גב מכאב סבלתי :ל"זצ גלינסקי יעקב רבי סיפר
עשה התמחותו שאת סיפר. שיחה והתפתחה, נסעתי. תקוה בפתח מומחה
. תנ״ך חובב, גוי, דגול רופא. אפריקה בדרום, ביוהנסבורג נודע מומחה אצל

לשמוח הלה שמח. ממורו להפרד בא, ישראל לארץ לעלות החלטה בו כשגמלה
פרנסה לך תהיה שם! המקום זה - היהודים ארץ. טוב רעיון זה" :החלטתו על

הקודש שבארץ הפרופסור סבור מדוע אבל, טוב שהרעיון חשב הוא גם!"בשפע
כתוב שבתנ״ך משום, "הפרופסור הסביר", אה?"בשפע פרנסה לו מובטחת

יעמדו והם, תפוס שלהם שהצואר דבר של פרושו. עורף קשי הם שהיהודים
קשיות" במושג גוי של השגה: וחייך, זאת לי סיפר הוא!"אותו לשחרר כדי בתור
את: אחת היתה שלו הטעות, מצחיק לא זה אותי: "ואמרתי נעניתי".עורף

 )והגדת("... עצמנו בנו רק תלוי זה. ישחררו אחרים לא שלנו התפוס הצואר

 
 

 " כלה" נקראת ששבת לפי, אחר בנוסח תפילה כל שבת של שהתפילות טעם
", קדשת אתה"וזהו, אותה מקדש הוא מתחילה, בכלה שנהגו מה תיקנו לכך 
לה נותן ואח״כ'', חלקו במתנת משה ישמח''וזהו, מתנות לה נותן אחר כךו

  )הטיול איגרת("אחד אתה" וזהו  היחוד ואח״כ מוסף תפלת זהו כתובה תוספות
 
 

, הקטנות עד מהגדולות, מדינה כל. היהודים בשאלת עסוק כולו העולם, הנה
על סובבת שלהם הדיפלומטיה כל. זו בשאלה עסוקים כולם וחכמיה גדוליה

תוכם-תוך, היהודים עם שייכות להם אין שלכאורה בענינים ואפילו. זה ענין
ישתומם קצת מופשט במבט המביט .היהודים באמת הם, גרעינם, הענינים של

בהתעניינות בה הם שטרודים זו שאלה נולדה עתה זה האם? זאת מה, ויתמה
העולם להעסיק בידה עלתה לא שאלה ששום נדע העולם תוֹ רוֹ מק? גדולה כ"כ

ולא שנה כאלפים זה העולם טרוד היהודים שאלת ובפתרון, מרובה לזמן
הם הרעים, הישנות החקירות מתחדשות ודור דור בכל. כלל עליהם נמאסה
עתה זה כאילו, להיפך או העולם את הם מרעילים האם, טובים או היהודים

על לתהות מתחילים ועכשיו, שלשום מתמול ידעוהו לא זה עם נולד
נדמה', נתחכמה הבה' סוקבפ שמות רשתבפ ן"הרמב בדברי המתבונן.קנקנו

לדין מעמידים היו במצרים גם. אלה בימינו היוצא לאור עיתון קורא כאילו לו
והיה, הרציחה על עדים נמצאים היו לא שתמיד אלא, יהודי ילד הרוצח מצרי

ברוסיה הפרעות בימי בזמננו כמו ממש, בירורים מחוסר לחופשי יוצא הרוצח
ז"ובכ, שנה אלפים משלושת יותר עברו כבר מצרים שיעבוד מתקופת. וכדומה

את לעינינו העבירו כאילו חדש כה ההיא מהתקופה לנו ונמסר הכתוב כל
אויבי" ענין שכל, יראה היטב המתבונן.זה מדורנו חי ציור, אנו תקופתנו
הרע שנאת של סוד אותו הוא ליהודים האומות שנאת. סוד הוא" היהודים

בהכרח טוב כשיש - ).יד. ז קהלת(" האלקים עשה זה לעומת זה את. "לטוב
שבכל וכמו[ היהודים אויבי שיהיו מוכרחים, יהודים כשישנם וכן, רע שיהיה

דור בכל היהודים אויבי גם ישנם כך, )מה סוכה(" צדיקים ו"ל" ישנם ודור דור
, סיני שמו נקרא למה" - זו שנאה של מקורה לנו גילו ל"וחז[. מספיק בסכום
והשתרש התורה את ישראל כשקבלו ).פט שבת(" לישראל שנאה ירדה שמשם
מאומות  לישראל שנאה ירדה שעה באותה, הטוב סוד כל ישראל כלל בקרב

 )ל"זצ ליבוביץ ירוחם רבי המשגיח -ומוסר חכמה דעת(. ולםעה

  
 עשה ואם בכוונה שלא היא  המצוה עשיית שעיקר יתכן איך:  שאלה
 ?מצוה לא היא בכוונה
  "בשדה עומר ושכחת" שכתוב כמו לעניים העומר שכחת במצות: תשובה

 )שלום שערי(

 
 

 s3241625@gmail.com :במיילוקבלת העלון ,והארות ,הערות  ,תגובות

יל ִצְדקוֹ  ְלַמַען ָחֵפץ' ה יר ּתֹוָרה ַיְגּדִ  פעלו אשר המופת דמויות בין: ְוַיְאּדִ
, זצ״ל במברגר ציון בן רבי נמנה,חותמם את בה והותירו ברק בבני

 הגאון היה קומה בעלת אישיות'. פוניבז בישיבת כמשגיח שכיהן
 ככל עשהמצידו והוא לצרותיהם כותל בו מצאו רבים יהודים, הצדיק

 תושב יהודי. המיוחדת בדרכו ולעודדם סבלם מעול להקל שביכולתו
 הרב אל מקורב הוא גם היה, מינקותו רבות תלאות שעבר, ברק בני

 עקב מינקותו תורה ללמוד זכה לא יהודי אותו. זצ״ל במברגר
 קירבו הרב. בעקבותיהם שהתגלגלו והנסיבות ההם הימים מאורעות

 ונפל והזקין היהודי הלך, לימים.הרבים מכריו כל עם שנהג כפי ועודדו
 משהגיעה. והולך מדרדר הבריאותי מצבו כאשר, חוליו מיטת אל

 ביתו אל פעמיו את לשים החליט, זצ״ל במברגר הרב אל השמועה
 חולים ביקור מצוות בכך ולקיים ולסעדו לבקרו, חולה מכר אותו של

 חווה לא רב זמן, לקשיש לו היתה רוח קורת של שעה, ואכן בהידור
 והשתתפות לב שמחת, פנים והארת חכמה פניני, שעה אותה כמו

. מהודרת חולים ביקור למצוות להם חברו, המשגיח מפי שיצאו בצער
 מאחר מעט ימתין כי החולה ביקשו, הנערץ המשגיח של צאתו לפני

 לו האופיינית בלבביות נענה ציון בן שרבי כמובן. אליו לו ובקשה
 הכריתלעבר בידו החווה הקשיש. האיש של לדבריו והמתין

 קירב ציון בן רבי. שלי״ הזכויות ״נמצאים ־ אמר ־ ״שם״. שלמראשותיו
 היו וכה, סוד כממתיק שדיבר החולה של החלוש קולו את לשמוע אוזניו את

 להביא אצבעותי בעשר עסקתי תמיד מעודי כי יודע הרי הרב ״כבוד:דבריו
 זכיתי לא בעצמי ה׳ תורת ללמוד, אולם. כיכולתי ולפרנסם לביתי טרף

 בבוא עבורי זכות שישמשו מזומנים של קטנה קופה לי חסכתי, לכן. לדאבוני
 הגונה חבילה תוכה שהכילה עבה מעטפה הישיש שלף דבריו כדי תוך.יומי״
 ״בטוחני: מוסיף  כשהוא ציון בן לרבי אותה והושיט מרשרשים שטרות של

 והמועיל הטוב הדבר מהו נכון אל יידע הרב כבוד, הארץ כל בדרך שכשאלך
 יהי, כן ״אכן: וענה בראשו הנהן, נרגש עדיין שהיה, המשגיח.עבורי״ ביותר
 בהתרגשות נפרדו השניים. בשלמות״ רצונך אמלא כי ובטוח סמוך לבך

 הישיש את ציון בן רבי ליווה שליש ובדמעות מרובים ימים עברו ולא מרובה
 ביותר המועיל הדבר מהו בדעתו הרב חשב לביתו בשובו.האחרונה למנוחתו

 בלבו גמלה לבסוף. יקר יהודי אותו של לנשמתו בתכלית ייטיב אשר
. קידושין מסכת ללמוד החלו ובישיבה, ה״זמן״ תחילת ימי, הימים. ההחלטה

 לבני מספיקים הספרים אין כך הארי״ את משביע הקומץ ש״אין כפי, כידוע
 רכש בידו שהופקד הרב ובכסף, מעשה ועשה ציון בן רבי קם לכן, הישיבה

 רבות גמרות גם קנה בבד ובד, רבים מדפים בעל מידות רחב ברזל ארון
 של לשימושם נכבדה בכמות  וכדומה וריטב״א רשב״א כמו ראשונים וספרי

 הגיע, החדשים בספרים הישיבה בני הגו בהם, מספר ימים לאחר.הישיבה בני
 שמעו - יאמן״ לא פשוט ״זה. שלשום כתמול אינם ופניו לישיבה ציון בן רבי

, הספרים ארון אל ניגש ציון בן רבי. ושוב שוב לעצמו לוחש מקורביו אותו
 ״זה: ואמר וחזר מולו המדף על שעמדו החדשים הספרים אחד את וליטף
 של דמותו את בשנתי ״ראיתי - המשגיח סיפר ־ ״הלילה״.יאמן״ לא פשוט
 ללמוד החל,חיות ומלא נמרץ וכשהוא, עולמו לבית שהלך הקשיש היהודי
 אמר - בודאי. והחיות המרץ במלא בישיבה הנלמדת - קידושין מסכת בפני
 בספרים שלמדו הבחורים מאות בזכות – סביבו שהתאספו לקהל ציון בן רבי

, בהם הכתוב את ולימדוהו השמים מן זיכוהו, נשמתו לעילוי מכספו שנרכשו
 (לבוש יוסף).למדם לא שמימיו אף

המופתדמויותבין:ְוַיְאִּדירתוָרה
במבציוןבןרבינמנהחותמםת

ֵמי ְתּגָ  תאאְיָתארראוממ גגממִמּפִ

  "פרפראות"

 """מקום לשאלה

  "כתבםם מפי  "

  "טעםם של   ענין  "
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  דבר העורך
מתחילים מחדש לקרוא  בּה ,היא התחלה חדשה הכמה נפלא

  .""שבת בראשית -בשבת זו הנקראת את התורה, 
ואפילו לימוד התורה  בשבת זו יש סגולה של התחדשות,

מסוגל להבנה ולהעמקה יתירה לחידושי תורה נעלים 
היא שננצל "שבת בראשית זו", ש ,על כן מן הראוי ומועילים.

  מבחינת מנוף רוחני להתעלות לכל שבתות השנה. 'תחילה'
הקדוש ברוך הוא, ברא את העולם,  -לאחר שבורא העולם 

הכל שהאדם הראשון, שעליו נאמר  -ברא הוא את יציר כפיו 
  בראתי לכבודך. - שכל מה שבראתי - ברא לכבודו

בשעה שברא : )קהלת רבה פרשה ז, א(כפי שכתוב במדרש 
אדם הראשון, נטלֹו והחזירֹו על כל אילני גן עדן  הקב"ה את

ואמר לו: ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן וכל מה 
שבראתי בשבילך בראתי; תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את 

  .עולמי, שאם קלקלת, אין מי שיתקן אחריך
ִמֹּכל ֵעץ : "יז)-(ב, טזהקב"ה הניח את האדם בגן עדן וציוהו 

 "...ִמֶּמּנּו א ֹתאַכלּוֵמֵעץ ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע : ֵכלַהָּגן ָאֹכל ֹּתא
לאחר שעבר על הציווי ואכל מפרי עץ הדעת, הכיר בחטאו, 
התמלא בושה והסתתר. ואז התגלה אליו הבורא ית' ואמר 

 ".ֲהִמן ָהֵעץ ֲאֶׁשר ִצִּויִתי ְלִבְלִּתי ֲאָכל ִמֶּמּנּו ָאָכְלּתָ : "(ג, יא)לו 
שאכל, אך הטיל את האשמה על חוה,  האדם הודה על כך

ִמן  ִהוא ָנְתָנה ִּליָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ִעָּמִדי : "(ג, יב)שנאמר 
". כלומר מחד האדם הודה במעשה אך מאידך לא ָהֵעץ ָוֹאֵכל

 נתן חשיבות לחלקו שלו במעשה האכילה מעץ הדעת.
שקם קין והרג לאחר  ,והיא בפרשתנודוגמא נוספת נמצאת 

: (ד, ח) שנאמר פרק נרחב בנושא] 2[ראה בעלון בדף הבל אחיו את 
התגלה הקב"ה לקין  ,"ַוָּיָקם ַקִין ֶאל ֶהֶבל ָאִחיו ַוַּיַהְרֵגהּו"

א ָיַדְעִּתי ֲהֹׁשֵמר : "קין"? ענה ֵאי ֶהֶבל ָאִחי: "(ד, ט)שנאמר 
פתח להודאה  -הרי שלא ראה קין בדבריו של ה'  ".ָאִחי ָאֹנִכי
 הבל והתכחש בזה למעשה אשר עשה. בהריגת
 על האחריות את הטיל ,הראשון אדם מצבים, שני פה רואים
 לחלוטיןהתכחש  קין ואילו .בחטאו הודה ולבסוף חוה

הרי שיש צד מסויים של דמיון ביניהם, בגישה  למעשהו.
דא עקא, שעד עצם היום הזה, אנו מעשיהם. שלהם ל

 -שתמט מאחריות כדי לה ,י הטיעונים הללונמשתמשים בש
 שהו אחר, ולהתכחש למעשינו.ילהעביר את האשמה על מ

או /כלומר אנו מעצימים את חלקם של האחרים במעשה, ו
 שמתכחשים אליו לחלוטין.

שהסירוב לקחת אחריות על מעשיהם  ,מדברי רבותינו עולה
 הוא אשר החמיר את עונשם.

נטילת אחריות היא לא והנה יש לנו כאן לימוד מיוחד ש
 זכות, אלא חובה! כל אדם אשר חטא, ולא משנה איזה חטא

 ולקחת אחריות על מעשיו. שכן עליו להודות על חטאו -
יסוד לקיום האדם והעולם שהרי אדם חייב  אחריות זו היא

ליטול אחריות למעשיו בעוה"ז לצורך חיי העוה"ב וכן מעשיו 
 של אדם יכולים להשפיע על סביבתו ועל משפחתו.  

למדים כי לכל חטא יש מחיר, ואם אדם מעונשם אנו אם כן, 
את המעשה,  ןא מתקודה על החטא, הוולוקח אחריות ומת

 ומוחק את התוצאות השליליות שנבעו מהחטא.
 - שאול המלךמ שממנו אנו לומדים יסוד זה הוא מקרה נוסף

להרוג את עמלק (אגג) ואת כל רכושו,  הקב"הה ע"י ְּכֶׁשֻּצּוָ 
ואת , והשאיר את אגג במלואו את הציווי קייםושאול לא 

נקרעה מלכותו והורד מכס  והתוצאה ידועה, .בחייםהצאן 
המלוכה למרות שהיה בחיר ה'. ומסתבר שהסיבה מדברי 
רבותינו כי אי נטילת אחריות מחד, והטלתה על אחרים 

  הם שגרמו שלא תתקבל תשובתו, כי מתנאי ,מאידך

 
 
 
 
 
 

 

  דבר העורךהמשך 
בה הם: חרטה, וידוי (וקבלה לעתיד). שאול המלך לא התשו

התחרט, כי לא הכיר את חטאו כלל, ולא התוודה וזאת מפני 
אם שאול היה נוטל  סיבות שלא נתקבלו ע"י שמואל הנביא.

הוא היה נשאר על כס מלכותו, חטאו על ומודה אחריות 
 למרות שעבר על ציווי ה'.

לעצב  כיצד עלינוממקרים אלו שהובאו לעיל, ניתן ללמוד 
את חיינו ע"י מעשינו, וחלילה לא לברוח מאחריות. 

לקחת תמיד אחריות על מעשינו, וזהו  - והמשובח ביותר
היסוד של התשובה! חרטה, וידוי וקבלה לעתיד, ואם כל 

אין ספק שחטאו יתוקן, אלא אף ובעיקר  -כן  אדם יעשה
 יכול להגיע לדרגות רוחניות גבוהות.

 
 

   
 וארץ, והשבת. שמים מלאכת בריאת העולם, -בראשית   .א

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

 . כו)-ד, א( והבל, קרבנם, הריגת הבל, ועונש קין לידת קין  .ג
 ח)-לב : ו, א-ה, א( דורותעשרה  - נח עד ֵסֶפר ּתֹוְלֹדת ָאָדם  .ד
 חטאי דורו של נח, ונח הצדיק מצא חן בעיני ה'.  .ה

 
 

ובשביל הצדיקים , בשביל התורה שנקראת ראשית: וברש"י
 .שנקראו ראשית תבואתה

ככל שאדם לומד יותר וקובע עיתים לתורה ומעשיר את 
 בראשית עומד שעודנו מוצא הוא ,ובמכמניה בתורה ידיעותיו

ֲאֻרָּכה " :(איוב יא, ט) נאמר ועליה לימודיו. בהתחלת היינו
, בזכות לימוד התורה ברא "ֵמֶאֶרץ ִמָּדּה ּוְרָחָבה ִמִּני ָים

היה  ,שאילולא היו עוסקים בה, הקב"ה את כל העולם
כל אחד לקבוע עיתים יקבל לכן , העולם חוזר לתוהו ובוהו

כי התורה היא חיינו ואורך  ,ככל יכולתו - לתורה בכל יום
      ]תורת הפרשהע"פ [             והיא זו שמקיימת את העולם. ימינו

 

 :תורההלימוד  חשיבות
כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני בין עשיר,  .א

בין שלם בגופו בין בעל ייסורים, בין בחור בין זקן מאוד 
מן הצדקה ומחזר על  שתשש כוחו. אפילו עני המתפרנס
 . ]שו"ע יו"ד סי' רמו ס"א[הפתחים ואפילו בעל אישה ובנים 

 ,כל מי שאינו יכול ללמוד מפני שאינו יודע כלל ללמוד .ב
, יתרום בעין יפה למוסדות וישיבות של יואו מפני טרדות

ויחשב לו כאילו למד  )שו"ע יו"ד סי' רמו ס"א(תורה בלבד 
 ,טל לגמרי מלימוד תורהמ"מ לא יתבו )הרמ"א שם(בעצמו 

כדי שידע לקיים את  ,זמן ללמוד בכל יום אלא יקבע
 .]הליכות עולם ח"ח עמ' שמ[המצוות וימנע מעבירות 

סופו לבטלה מעוני וכל  ,כל המבטל את התורה מעושר .ג
 - ]שו"ע סעי' כ"ו[המקיים תורה מעוני סופו לקיימה מעושר 

מדים. לתשומת לב כל אלה שמרוב טרדות הפרנסה לא לו
סופו  ,שכל המבטל תורה בגלל פרנסה ,יש כאן אזהרה

 לו. תלך ותתמעט שגם פרנסה 
מלבד לימוד תורה  - אין שום תרופה לשבירת היצר הרע .ד

. )גמ' קידושין ל.(ואם עוסקים בתורה אין נמסרים בידו 
 )גמ' סוטה כא.(התורה מגינה גם מן היסורים  ,ועוד

 .)יט. גמ' ע"ז(ומצליחה עסקיו של הלומד 
 

 בס"ד

ית ֵראׁשִ   ּבְ
 

 חשע"ת י"ט   תשרי              זצ"ל הרה"ג יעקב אדלשטייןהעלון מוקדש לע"נ                 'ח שנה  331עלון מס' 

 בסימנא טבא

ב'וםערך בינש451שיעורנעסוק בתוכן בעלון
,19:00, בשעה 2ר קוצהברחובברמת השרון 

הגאוןמו"רשלמיסודו",יקצורו"ברינהבמדרשת
 .זצ"ל אדלשטיין יעקב רבי



 

 

 באמת?!... מה כואב לך  
 את ֶהבל אחיו.הרג קין על כך ש בפרשתנו קוראים אנחנו

כי קין והבל התנדבו להביא קרבנות  ,התורה מספרת
לבוראם, והנה קרבנו של הבל נתקבל ולא קרבנו של קין 

אחיו והרגו. לקום ולהרוג את . עניין זה עורר את קין אחיו
הבה נתבונן בשאלתו של הקב"ה לקין: "למה חרה לך ולמה 

יחר לקין על שמנחתו הושבה י? וכי איך לא "נפלו פניך
ריקם? הן עיניו רואות כי אש ירדה מהשמים וקרבן אחיו 

תקבל ואילו מנחתו נשארה כפי שהונחה בתחילה, איך, אם ה
 ירע בעיניו?   כן, לא
תה מבאר, שפניית הקב"ה אל קין לא הי" חדושי הרי"םםבעל "

שאלה במובן הרגיל, אלא קריאה לחשבון נפש נוקב. 
בפנייתו ביקש הקב"ה לומר לקין: בדוק עצמך היטב, קין, 
מדוע חרה לך, האם מפני שקרבנך לא נתקבל, או שמא 
הסיבה האמתית לכעסך הוא מפני... שקורבן אחיך כן 

תקבל?! אם כך הדבר, משמע שאינך חרד על קרבנך ורק נ
 הקנאה היא הבוערת בך?  

שהבל גדול ממנו וקורבנו מודע לכך שהעובדה אינו  ,אבל קין
"קנאת היא זו שהפריעה לו ובמקום שתיגרם לו מתקבל, 

גרמה קנאתו הנסתרת והבלתי סופרים תרבה חכמה", 
ה יכול לא הילהקטין את מעלתו של הבל. הוא מורגשת 

ועובדת קבלת קרבנו של לסבול את הבל הצדיק בסביבתו, 
  לו בעיניו.דקרה  הבל ע"י ה',

מה הביא אותו לכך? איך יכול להיות שאדם שלא חסר לו 
! מה !את אחיו! הורגקם ו ? והנורא מכל:הורגכלום קם ו

יכול להעביר את האדם על דעתו עד שמחליט הוא לרצוח 
 !!! הקנאה התשובה אחת היא? את אחיו

הקנאה מידה שפלה היא עד מאד ויכולה היא להשחית את 
נפשו של האדם עד שמוחקת היא כל רגש וכל הגיון, ולא 

 השפל ולו זממו את שיבצע עד זה קנאמל מנוחה תהא
ומלמדנו בעל החידושי הרי"ם, שאלמלא הקב"ה היה  .ביותר

מאיר את עיניו של קין בדבר לא היה עומד על כך בעצמו. 
ה מחמת מידת הקנאה שפועלת במעמקי הנפש מבלי וז

 שמרגישים...
: )כו, יג(דוגמא נוספת מובאת במעשה אחר בפרשת תולדות 

 ...וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאוד )יצחק("ויגדל האיש 
ויקנאו אותו פלשתים וגו' ויאמר אבימלך אל יצחק לך 

 מעמנו כי עצמת ממנו מאוד".  
ואין  -"כי עצמת ממנו מאוד"  " הקדוש:אור חיים"ה מפרש

גדולת המלכות ניכרת לפני גדולתך, ואין לך בזיון המלך כזה. 
אך ורק  - אינו יכול לסבול את יצחק בסביבתו ,הנה אבימלך

משום ו מלכותו. גדולת ניכרת לא שסביבתו משום אחת, מסיבה
 כך אבימלך מגרשו. שוב אנו רואים עד כמה קשה הקנאה.

בדה זו להפריע? אין זאת אלא משום וכי למלך אמורה עו
   שהקנאה מכלה ליבם של גדולים כקטנים.

: "ַרִּבי ֶאְלָעָזר ַהַּקָּפר אֹוֵמר, (ד, כא) במשנה באבותכתוב 
 ְוַהַּתֲאָוה ְוַהָּכבֹוד, מֹוִציִאין ֶאת ָהָאָדם ִמן ָהעֹוָלם".  ַהִּקְנָאה

אינן  במשנה, ותשמוזכר מידות מושחתות אלוכאמור, 
אלא יוצאין הן מתואר בני , בכלל הבריות שבעולםיות מצו

הם את ההבנה והרגש וההגיון בעליהעולם, כיון שאין ל
השולטים במוסכמות החברה האנושית, ולא ירפו עד אשר 

זה מה . יבצעו את מזימתם הנובעת ממידות מגונות אלו
שקרה לקין בראותו שבורא העולם דחה ולא קיבל את 

את מנחתו של ֶהֶבל אחיו וקיבלה,  מנחתו האישית והעדיף
ו קינאה הרסנית שמחקה אף את רגשות ליבמיד בערה ב

. האחווה שביניהם ולא נחה ולא שקטה עד ששפך את דמו
ואף לאחר שרצח את אחיו עדיין לא מצא קין מנוח לנפשו 
והשתוקק הוא להיות כֶהֶבל אחיו בדיוק, לכך לקח את אשתו 

ה עם ֶהֶבל ונשא אותן של הבל, וגם את התאומה שנולד
על כך והענישו בעונשים  חרה אפו . הקב"הלנשים

 .המפורשים בפרשתינו
 

זצ"ל,  הרב שךשאירע עם  ממעשהדוגמא נפלאה נוכל ללמוד 
היכול ללמדנו עד כמה מסוכנת היא הקנאה לאדם ועד כמה 

 לא צריך להצטער האדם על מה שלא זכה בעולם הזה: 
שישוחח  ,מרן הרב שך זצ"ל ילד יתום מאב ומאם הובא אל

אמר לו הרב שך: "במה ימו ויחזק אותו בצרה שבאה עליו. ע
אוכל לנחמך על הצרה הקשה שפקדה אותך? גם אני 
התייתמתי בגיל צעיר ויודע אני את צרתך הגדולה, אך אספר 
לך סיפור שיוכל לחזק אותך: בהיותי בישיבה, הבחורים 

שואין, היו מקבלים הטובים והמצויינים כשהגיעו לגיל הני
היו  ,מהמחותן 'סידור מלא', וכל אחד שחזר מהאירוסין

שואלים אותו כולם 'מה הבאת איתך'?... זה היה מושג שכל 
חתן חוזר עם מטען גדול לאחר אירוסיו. אמנם אני, 

לא קיבלתי דירה. באותה שעה אמרו לי  ,כשהתארסתי
בחור שאעזוב את השידוך ואחפש שידוך אחר. 'הרי  ,חבריי

ודאי שראוי לו לקבל 'סידור מלא', ועוד כיצד  ,בעל שם כמוך
מן השמים ולכן  תסתדר ללא דירה'? אבל הבנתי שהשידוך

כי יתכן שתפרוץ  ,והנה, הגיעו שמועותלא ביטלתי אותו. 
מלחמה, וכיוון שלא הייתה לי דירה משלי וגרתי בדירה 

רץ שכורה, לא הוקשה עלי לעזוב את מקומי ולעלות לא
היה קשה לעזוב  ,כל חבריי שגרו בדירה משלהםל, אך שראלי

את דירתם ורכושם ונשארו לגור בפולין. סופו של דבר, כל 
ם זכר ורק אני נשארתי חבריי נספו בשואה ולא נשאר מה

 בחיים!... 
 ,או את כל בחור אחר באותו זמן - לו היו שואלים אותי

אחד היה  האם לקבל דירה זה דבר טוב או לא, ללא ספק כל
אומר 'אין דבר יותר טוב מלקבל דירה', אולם עתה התברר 

 היה הדבר הטוב ביותר!   ,שאי קבלת הדירה ,למפרע
מצבך, לחיות ללא הורים ברור לכולם שאין זה טוב, הוא  כן

 אמנם לעתיד יתברר שהכל לטובה"...
והיא פועלת בעומק ה"קינאה" מגונה היא מאד, לסיכום, 

חייו אינם חיים ואין  ,וכל הלוקה בהדם כוחות נפשו של הא
לו מנוחה לא ביום ולא בלילה, ואינו יודע שום טעם של 

להביא לעצמו חלילה 'מרעין בישין' כאלו הנאה, ועלול 
וכל עוד שלא ... לבאר שחתואחרים, ויכולה אפילו להביאו 

מסוכן הוא ביותר, כיון שאין לו שום  -תסור קינאתו ממנו 
, והחמור וגל הוא לעשות את הגרוע מכלגדר או סייג ומס

שאדם המקנא בחברו (ולא משנה מהי הסיבה)  ,מכל הוא
הוא הקנאי, כמה -משדר לסביבתו ולחבריו שחברו שהוא

עונשו חמור על כך שהוסיף חטא על פשע ושדיבר לשון הרע 
כל פעולה הנעשית על ידי האדם בגנותו. עלינו לדעת ש

לרועץ ולא יהא תיקון  מחמת קינאתו בחברו תהא היא לו
עד אשר ישוב גמולו בראשו ויסבול אף הוא את  ,לנשמתו

 ! הסבל שגרם לחברו, מידה כנגד מידה בדיוק
 'הקינאה והתאווה והכבוד'מאד מ-צריכים אנו להתרחק מאד

המשחיתים כל נפש ומביאים על הרודף אחריהם צער 
וכל הזוכה ומתעלה מעל . ויסורים בעולם הזה ובעולם הבא

בו ריקמידות מגונות אלו ומשתדל בכל יכולתו לעוקרן מ
לחלוטין, זוכה הוא לחיים שלווים ושמחים מתוך עדינות 

למעלה כה ונפש מופלגת ומזוככת ביותר, וברוב הימים ז
המגדלתו ומרוממתו על כל  - "אהבת ישראל"אמיתית של 

  .המעשים, עד אשר כל מכריו יחפצו בקרבתו



 

 

המפרשים מאריכים כאן בהסבר הברכה שבירך הקב"ה את 
שהברכה שניתנה  ,מסבירהקד' ' אור החייםםיום השבת. ה'

גוררת עימה שפע רב כל כך עד ששביתתו של  ,ליום השבת
האדם מעבודה בשבת, לא תביאנו לעולם לידי הפסד גשמי 

': 'והנכון במשמעות ה'אור החיים של לשונו כלשהו, וזו
הכתוב הוא, כי להיות שהעולם הזה צריך הוא לשפע 
המקיים, והיא בחינת האכילה והשתיה וצורכי האדם, וכולן 

י טורח ויגיעה הגשמית, וחולין היא, וה' כשרצה "מושגים ע
לקדש יום השביעי, קדם וברכו שלא יחסר בו דבר, הגם 

דושה, שאין טובת העולם השפל מושגת מהפרישות והק
 ברכו שלא יחסר טוב'.   עפ"כאלא מעסק חול, א
האומן של יהודים בכל הדורות. ובאמת, -זו היתה אמונת

עינינו ראו, ולא זר, שיהודי השובת מכל מלאכה משבת, 
רק מרוויח מכך, שהרי  - ואינו מתעסק כלל בצרכיו הגשמיים

 'קדם וברכו שלא יחסר בו דבר', כלשון ה'אור החיים'.  
מופלא הממחיש בעליל את ברכת השבת.  ,לינו סיפורהגיע א

הסיפור נסוב אודות דמותו של החקלאי שומר השבת 
והשמיטה, ר' יעקב חזיזא, המתגורר באחד המושבים בצפון 

משפחותיו, מתפרנס מגידולים של  100הארץ. מושב זה, על 
היו החברים  ,רחוק-פירות נשירים, לולים, ועוד. בעבר הלא

הלכה  גדלו, שהצעירים וככל הימים, ברבות אך הלכה,-שומרי
שאפיינה  היהודית' מ'הדמות המקומית האוכלוסייה והתרחקה

 משפחות כמה ועימו חזיזא, יעקב ר' המזרח. עדות את
לדבוק  והמשיכו החוחים, בין כשושנה נותרו נוספות, בודדות

במסורת אבותיהם, מבלי לשנות מאומה. מאבקים רבים 
רי המושב בכל מה שקשור לשמירת ניהל חזיזא עם חב

המצוות. בקונטרס 'ברכת השביעית' מובא, למשל, מאבקו 
 ,חבריו לפני התחנן חזיזא ערלה. פירות שיווק בעניין

שיימנעו מכך, בהיותם חוטאים ומחטיאים את הרבים, אבל 
 את ברבים שפרסם לאחר רק במדבר. קורא כקול קולו נשמע

העובדה שהפירות הללו הם ערלה, ואנשים הפסיקו לקנות 
את הפירות, הועילו הדברים, וכיום אף אחד כבר לא מעז 
למכור פירות ערלה במושב ההוא. מאבק נוסף ניהל בעניין 

לא הסכים  ,קטיף הפירות ושיווקם בשבת קודש. חזיזא
שיעשו זאת בשבת, ובהיותו חבר הוועד ובעל נכסים, לא 

ו ברירה אלא להסכים עימו, וזכות הרבים היתה היתה לחברי
 תלויה בו.  

למרות שבאופן כללי לא התבצעו העבודות החקלאיות 
בשבת, אירע בשנה אחת שכמה מחברי המושב עמדו בפני 
ניסיון קשה. יעקב חזיזא ועימו שלושה חברים נוספים 
במושב, קיבלו חלקת אדמה לגידול חציר שישמש למאכל 

החקלאים עיבדו אותן  4יו צמודות, וכל לפרות. החלקות ה
בצוותא. החרישה, הזריעה והזיבול, הכל נעשה במשותף. 
כיוון שלחלקה זו של גידול החציר לא היתה השקיה, היו 

עקא, בשל מיעוט -החקלאים תלויים ועומדים בגשמים. דא
הגשמים בשנה ההיא, לא גדל החציר אלא מעט, והחקלאים 

שמים לא הגיעו, והנה מגיע הזמן ציפו לחסדי שמים. אבל הג
שבו צריכים לקצור את מעט החציר שגדל. אנחנו מדברים 

שבה לא החזיק כל חקלאי טרקטור משלו,  ,על תקופה
וכשהגיעה עונת הקציר היו החקלאים שוכרים טרקטור 
מהחקלאים העשירים. זה מה שעשו החקלאים במושב 

וון ההוא. ברם, הטרקטור הגיע אליהם ביום ששי, וכי
שההשכרה היתה רק ליום אחד, ומיד לאחריו היו צריכים 
להשיב את הטרקטור לבעליו, החליטו חבריו של חזיזא 
לעבוד עם הטרקטור בשבת, רח"ל. ר' יעקב חזיזא התנגד 
לכך בתוקף, והודיע שהוא בכל מקרה לא יקצור בשבת. 
שלושת החקלאים האחרים פתחו בצחוק רועם; 'אם לא 

טרך להמתין אחר כך עוד כמה שבועות, עד נקצור עכשיו, נצ
שיגיע שוב התור שלנו לשכור את הטרקטור, ועד אז הרי 

 יתייבש כל הקציר, ולא יהיה מה לקצור בכלל'...  
אבל ר' יעקב באחד, ומי ישיבנו. אני לא מעז לחלל שבת, 

 אני מוחה נמרצות על חילול השבת שלכם.   ,ובנוסף

ת קודש, ירחם האלוקים. רק שלוש החלקות נקצרו ביום שב
חלקתו של חזיזא נשארה כמות שהיא. ביום שני שלאחר 
אותה שבת, התייבש כמעט כל החציר, והחקלאים היו 

חבילות, כמקובל. בדיוק -צריכים לאוספו ולעשותו חבילות
באותה שעה התקשרו השמים בעבים, וגשם החל לירד 

רקב נ -ארצה, ולהשקות את פני האדמה. כל החציר שנקצר 
עד היסוד, ואילו החציר של חזיזא שלא נקצר, החל רק 

וכשהגיעה שעתו של ר' יעקב לקצור,  עכשיו לגדול ולגדול...
מספיקה לא רק לרפתות  ,התברר שהכמות שאספו אצלו

שלו, אלא יש בידו למוכרה גם לשלושת שותפיו שהפסידו 
את כל החציר שלהם, ונותרו ללא חציר! אחד הרווחים 

שהיו לחזיזא כתוצאה מהמקרה המופלא הזה,  הגדולים
התבטא גם בקידוש שם שמים שנגרם עקב כך. לאחר 
המאורע, שהתפרסם בכל האזור, השתנו פני המושב 

שיש מנהיג  ,לחלוטין, כאשר החברים הבינו והודו בפה מלא
לבירה. בעקבות הנס, הצליח ר' יעקב להשפיע על חברים 

את בית הכנסת. הוא גם רבים לחזור למוטב, ולפקוד מחדש 
יסד שיעור תורני במקום, ועל ידי כך נרשם נס נוסף, והיה 
זה בעת שהמושבניקים שהו בשיעור... המושב שעליו אנחנו 
מדברים ממוקם ממש ליד הגבול עם לבנון. עירוני שיגיע 

הנשימה, אבל לא יאמין -למקום, יתפעל אמנם מהנוף עוצר
ול. כולם כאן במצב שהוא נמצא במרחק של מטרים מן הגב

אל פנים -הכן, בכל שעות היממה. למירדפים ולקרבות הפנים
כבר התרגלו מזמן. הם עובדים במטעים וצופים בקרבות 
הללו; חולבים את עיזיהם וההליקופטרים חגים מעל 
ראשיהם. עוקבים אחר כל תנועה חשודה בגבעות שממול. 

. נולדו עם מטחי היריות הליליים ,המושבניקים האלה
 הג'יפים הצבאיים הם חלק מהתמונה, והקומנדקרים

ובשבילים הסמוכים לגדר  המושב בחוצות השועטים
המערכת, הם חלק בלתי נפרד מהנוף. אחד האירועים 

היה ביום  ,הציבוריים הגדולים שנערך מדי שבוע במושב
רביעי בלילה, כשרבים מחברי המושב נהגו להגיע באותו 

ישוב. היה זה, תמיד, אחד לילה אל המועדון שבפאתי ה
הלילות העמוסים ביותר במושב. כל החברים, כמעט ללא 
 יוצא מן הכלל, היו עוזבים את בתיהם ובאים אל המועדון.  

גם המחבלים מן העבר השני של הגבול ידעו זאת, וזו בדיוק 
היתה הסיבה שכאשר תיכננו את אחד הפיגועים הגדולים 

רביעי בלילה. התוכנית באזור ההוא, הם קבעו זאת ליום 
השטנית היתה להפגיז את המועדון, ולהפילו על יושביו, 

שבדיוק בשבוע שבו היה  ,רח"ל. מה שלא ידעו המחבלים
הפיגוע אמור לצאת לפועל, הופסקה הפעילות במועדון, וכל 

וריק, -החברים שנהגו לבלות את זמנם בדברים של הבל
נמסר י חזיזא, והחליטו להגיע לשיעור התורני שנוסד על יד

"ישבנו בשיעור, וכל כך בבית הכנסת, שבמרכז הישוב. 
נהנינו מכל מילה עד ששכחנו מכל הסובב אותנו", סיפר לנו 
אחד התושבים. "לא יכולנו להאמין שעד השבוע שעבר 

 בזבזנו את הזמן היקר על שטויות שכאלו, במועדון"!  
הנפץ ולפתע נשמע פיצוץ עז שהרעיד את כל הסביבה. קול 

עד שגם המושב ההוא, שכל כך רגילים  ,היה כה אימתני
בפיצוצים שכאלו, נחרדו. רבים מחלונות הבתים במושב 
נשברו וניתצו לחלוטין. "תמיד אנחנו שומעים את הפיצוצים 

עד  ,מה מאיתנו, אבל הפעם זה נשמע כל כך קרוב-במרחק
כנסו דירה דרך גדר המערכת ונשחששנו שהמחבלים ביצעו ח

ובתוך זמן קצר יתברר אל תוך היישוב", מספר האיש.  ממש
שאכן כך היה. המחבלים אכן חדרו, וכיוון שהיו בטוחים, על 
פי המידע שבידם, שחברי המושב נמצאים במועדון, השליכו 
פצצה לכיוון המבנה, ונסוגו מיד אל מעבר לגבול. המועדון 

גע נחרב עד היסוד, אך כיוון שלא היתה בו נפש חיה, לא נפ
 התרחש הגדול איש מחברי המושב. ברור היה לכולם שהנס

שנרשמה במקום, ושהייתם  הרוחנית ההתחזקות בגלל רק
של החברים בבית הכנסת. כילה הקב"ה את חמתו בעצים 
ובאבנים, ולא בבני אדם. הרי לך עובדה, המקיים את מצוות 

 ]כי נפשיבר[                                 .התורה לא ניזוק לעולם

מדהיםסיפורהשבת מקור הברכה השפע והישועות...



 

 

 .ה פיתוח, מנהל חברה מצליחה מאדאני תושב הרצלי"
משפחתנו  את הפכהוש ,אבי הקים אותה - שבבעלותי החברה

נקלעה לקשיים שאיימו על קיומה  - לאמידה בכל קנה מידה
ועל עתידה הכלכלי של המשפחה. הדבר שכאב לי ביותר 

שמשמעות הדבר היא הוצאת אבי הקשיש מהבית  ,הוא
סיעודי של המדינה. לא  אבותלבית  ,ו הוא נמצאהמוגן ב

ישנתי לילות, ובוקר אחד כאשר ידעתי שהחרב מונפת עליי, 
קמתי מוקדם בבוקר, לקחתי את התפילין שאותן הנחתי רק 
במסיבת בר המצווה שלי ונסעתי לבני ברק להתפלל שחרית 

אבל הגעתי למקום שידעתי כי אין  ,לאלוקים. לא הייתי דתי
ה אחרת. שאלתי עובר אורח היכן אפשר להתפלל שום תקוו

בשעה כזו? מיד הוא אמר: "באיצקוביץ", בו יש הרבה 
 חדרים שבהם יש מניינים בזה אחר זה.   

הגעתי לשם, הנחתי תפילין והתחלתי להתפלל. לפתע החלו 
הדמעות לזלוג מעיני, בכיתי כמו שלא בכיתי מעולם. לא 

ה כר. תוך כדי תפילאין לי כאן שום מ התביישתי מאיש,
שבכה אף הוא בתפילתו, , 30שמתי לב שלידי ישב חרדי כבן 

בכיו היה מאופק יותר, אך נראה שמשהו מציק לו, חשבתי 
שאולי אושיט לו עזרה ואז הקב"ה יעזור לי. בסוף  ,לעצמי

תוך התנצלויות  - בעדינות הוהתפילה ניגשתי אליו ושאלתי
עליו, שכנעתי אותו  מה מעיק - על חדירה לחייו הפרטיים

לספר לי, בסופו של דבר הוא נעתר וסיפר כי נקלע שלא 
לו ואין ₪  46,800 באשמתו למצב כספי קשה והוא חייב

מושג מהיכן יחזיר ולכן הוא מתפלל לה' שישלח לו כסף 
להחזיר את החובות המעיקים עליו כל כך, היות והוא אברך 

פנקס שיקים,  הוצאתי ,כולל ורק אשתו עובדת. מבלי לחשוב
אלף שקל ואמרתי לו: "תפדה את  50מלאתי בו סכום של 

תנאים: אחד  2הצ'יק ותחזיר את החובות שלך, אבל יש לי 
תרשום את המס' של המזכירה שלי, תתקשר אליה להצהיר 

מכפי  יותר הכנסה מס עם אסתבך שלא - צ'יק ממני שקיבלת
ם כדי שאני מסובך, ושנית תתפלל עלי ללא הפסק במשך היו

שהחברה שלי תיחלץ מהמשבר אליו נקלעה". להפתעתי הוא 
אמר: "איני רוצה לעבוד עליך, איני מתפלל כול היום, אני 

תפילות. יש לי עוד  3לומד גמרא בכולל רוב היום, מתפלל 
שאולי אוכל לבטלו ובמקום זה לומר תהילים  ,כולל בערב

ר לך עליך, הסכום שאתה נותן לי מציל אותי, אבל לא אשק
שאני מתפלל כל היום, אני לומד". זה ריגש והפעים אותי, 

 ,שלו כבש אותי לגמרי, הייתי מספיק חכם להבין היושר
שווה לי כמו תפילה, אולי  ,שלימוד הגמרא של האדם הזה

אפילו יותר. ואמרתי: "עזוב, תמשיך את הלימוד שלך כרגיל, 
פון אבל תקדיש אותו בשבילי". לקחתי ממנו את המס' הטל

בשביל להודיע לו מתי החברה עומדת על הרגליים והוא 
משתחרר מהמחויבות שלו. והלא יאמן קרה, באותו יום 

 .  23בצהריים קיבלתי שיחת טלפון מבחור בן 
שנים קודם פנה אלי אביו ואמר לי: "יש לי בן גאון  3

שממציא משהו במחשבים, בוא תשקיע בהמצאה שלו 
יון וחצי שקל ומאז לא שמעתי ותקבל אחוזים", שילמתי מיל

ממנו וגם לא התעניינתי, וכעת הם קיבלו הצעה מחברה 
בארצות הברית תמורת ההמצאה שלו, הוא מתקשר לעדכן 
בהתפתחויות, "אתה רואה, כנראה היה לך כדאי להשקיע", 
זה לא המיליון וחצי אלא החמישים אלף שנתתי לאברך הזה 

אבל , א יצא לפועלבליבי. העסקה עדיין להבוקר, חשבתי 
ידעתי שלפחות יש מישהו שלומד ומתפלל על זה. אחרי 

בוצעה העסקה שפורסמה בכל העיתונים, החברה  ,חודש
שבבעלותי נעמדה על הרגליים ואני נשמתי לרווחה. כמה 
שנים חלפו, בני וכלתי לא זכו עדיין לפרי בטן, כל הטיפולים 

ש לשוחח שעשו לא צלחו. ערב אחד הגיע אלינו בני וביק
אתנו, הוא אמר שהרופאים ייאשו אותם ואמרו שאין סיכוי 

 וכעת הם חושבים לנסוע לחו"ל כדי לאמץ משם ילד. 
רגע לפני שיצא לפתע אמרתי לו: "חכה רגע", ובפעם 
הראשונה סיפרתי להם על המשבר אליו נקלעתי... לפני 
מספר שנים, אפילו לאשתי לא סיפרתי, הם לא ידעו כלל על 

שריחפה מעל ראשם, הם ישבו מולי המומים, "נסה  הסכנה

לנסוע לבני ברק, תמצא שם חרדי שלומד כל היום, תבקש 
ממנו שילמד ויתפלל עליך, אולי זה יעזור". הוא חשב קצת 
ואז אמר: "אין שום בעיה, אעשה זאת, אבל אני נותן חלון 

 זמן של חודש, את הטיסה איני מתכוון על בטל".   
עדיין לא נסעו, שבוע נוסף חולף, התקשרתי  חלף חודש והם

אליו כדי לשאול אותו מתי הטיסה שלהם והוא השיב: 
"אבא, אנחנו בדרך לבדיקות, יתכן שלא נצטרך לנסוע...", 

 ...?"? הייתי בהלם מוחלט, "איך זה? למה לא סיפרת??""מה
  ."אבא, נבוא בערב, ונספר לכם"

פר: "נסעתי לבני חיכינו במתח לערב וכשהם הגיעו בני סי
 בבוקר וביקשתי מאנשים להוביל אותי לכולל, 10:00-ברק ב

הובילו אותי לכולל שנקרא "כולל חזון איש", וראיתי שם 
אנשים יושבים ולומדים, איש לא הביט בי, הם פשוט היו 

 30שקועים בלימוד שלהם. התבוננתי וננעלתי על איש בן 
ליו ושאלתיו אם לערך כשניגש להכין לעצמו קפה, ניגשתי א

אפשר לדבר איתו משהו אישי, וכשנעניתי בחיוב שאלתי 
אותו אם יש לו חובות שהיה שמח להפטר מהם, הוא השיב: 
"כן, יש לי משכנתא עליה אני משלם, חוץ מזה אני מסתדר", 

 אמרתי לו: "בוא איתי לבנק ואני פורע לך את המשכנתא". 
ך, תבוא איתי הוא הסתכל עלי ולא זז, "אני לא עובד עלי

ותראה, אני משלם לך את המשכנתא רק תתפלל עלי שיהיה 
לי ילד". "אני מאמין לך אבל אם לא אכפת לך אנחנו לומדים 

". חיכיתי כמו ילד טוב 13:30הבנק פתוח עד ו ,13:00עד 
שמישהו יגרום  ,, לא חשבתי שיגיע יוםכשלוש שעותבמשך 

  .ף אחריבמקום לרדו - לי לחכות לו כדי לתת לו כסף
הלכנו לבנק ופרעתי לו את המשכנתא כולה,  13:00בשעה 

מיד אחר כך נכנסנו לטיפול נוסף ולפני שבוע התברר 
חיכינו שבוע  ,אך כדי להיות בטוחים ,שכנראה הוא הצליח

 נוסף, היום הלכנו לבדיקות והנסיעה כנראה מיותרת". 
קשה לתאר את ההתרגשות והדמעות שנשפכו באותו מעמד, 

בכך שפתחתי את סגור ליבי  ,שתי שיש לי חלק בנס הזההרג
לסיפור  וסיפרתי מה הציל אותי. "אמץ אברך" הייתי קורה

 .הזה אף שאיני בטוח לגמרי מי כאן מסייע למי
       ]7[אנשים מספרים על עצמם                   

 
 

 ברינה                ן רוֹ   
 

 [משלי טז, א] "ָדם ַמַעְרֵכי ֵלב ּומה' ַמֲעֵנה ָלׁשֹוןְלָא"        
 

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

 לע"נ סמי בן שמחה : גורג'י בן שמחה  נפתלי בן רוזה : :לע"נ               
 יוסף חיים בן לאה : יהודה בן טובה: לע"נ  חיים בן אסתר :נ"לע               
 ומרים : לע"נ יעקב בן סאלם דוד אבא בן אריה לע"נ: צבי               
 : לע"נ רחמים בן חאורו אברהםאשר מסעוד בן זוהרהלע"נ:                

 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 -שמחה בת סרח : לע"נ: לע"נ                
 : לע"נ סמי בן חנה  עופר בן יחיא"נ : לע ורבקה לע"נ: אפרים בן ציון                

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

        
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 מעשר לזיכוי הרביםמצוה לתרום מכספי 
 רמת השרון 2 קוצררח' ה: ניתן לשלוח צ'ק לכתובת 

  מי מחזיק את מי?! סיפור מרגש לשבת

 
 לזרע של קימא:

 ה יחזקאל יוסף בן רחל מריםיהוד
 אהרן בן צילה: נפתלי שלמה בן לאה

 שושנה רייזל בת מינה
 שולמית בת שרה : מיטל בת לולו

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

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

 יעל ברכה בת אביגיל : עדי בת מזל

 לרפואת: 
 הרב מאיר נסים בן כמסאנה שליט"א  

 גלית  קב ישראל בן : יע יהודה בן אסתר
 : הדסה בת מרים   אורטל בת גלית

 דוד בן שמחה : מנחם בן עליזה
 זהבה בת הודיה : פאולה בת דינה

      מרים קרן בת רבקה : אילה בת ציפורה   
 השרה בת רבקה : שרה תהילה בת חנ

  פיבי בת חביבה בן חמואברהם בן אנט : 
 רחל בת נוארה: נורית בת רחל 



                                                                                         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

    
 17:54 18:44 19:23 

17:51 18:41 19:20 
17:52 18:42 19:21 

 
17:53 18:43 19:23 

"" " 

      נקודה למחשבה
 בסך משפחתו לבני בצפון" צימר" הזמין ברק מבני אברך

 המקום את לו תיאר המשכיר ימים לכמה,  דולר 600
 אפשרות יפה נוף,  , ,  התנאים

 . ומרתקים מיוחדים" מסלולים"ל
 

 בדיוק היה הזמן אבל,  קבלה קיבל,  הכסף תא שלח
 לבטל התקשר הוא ואז"  "" מלחמת שפרצה

 לו שולח שהוא לו אמר מיד"צימר"ה בעל,  העיסקה את
 . היה וכך,  שעות 48 תוך הכסף את

 היה הכל עיסקה עשיתי" האברך חשב ואז ימים כמה עברו
 אני, תזא בכל אולי."  מצוינים תנאים כסף שלחתי בסדר

 אפשר איך כן, התקשר,  ר אתקשר
 .אותך לפצות רוצה אני לי נעים לא תיראה? לך לעזור

  שויתרתי שבגלל חושב אתה צריך לא
 

" צימר"ה את השכרתי. טועה אתה?  ז אז
 בזמן ועוד? למי?  להיות יכול זה איך. דולר 1200 ב

 ." ..עיתונאים" לקבוצת?   מלחמה
 

מה שאדם עושה, עושה  , אדם לא קובע, 
 (העורך)לעצמו 

זצ"ל מקאליש התארח פעם אורח שנכשל בגניבת  אליהו רוגלרבביתו של הגאון רבי 
,  תטבעת משובצת יהלום שהייתה שייכת לרבנית. כאשר גילתה הרבנית 

ת הודיעה למשטרה (שלא בידיעת בעלה) וזו רדפה אחר האורח ואכן מצאו את הטבע
 הגנובה בכיסו, לקחו ממנו את הטבעת והכניסו את האיש למעצר. 

 

 דנעשה רעש גדול בעיר. כשנודע לרבי אליהו את אשר אירע, פנה מיד 
וכך אמר לו: "אני תמיד מפחד שמא יקרה ומאן דהו יגנוב מביתי חפץ כלשהו ויעבור בזה 

שלא יכשל אצלי אדם בחטא של  על הלאו של "לא תגנובו" ככתוב בתורתנו, ולכן כדי
, ואז הכל הפקר. ן גניבה, אני נוהג מדי ערב, קודם לכתי לישון 

"יוצא, איפוא, שאדם זה כלל לא גנב, שהרי הטבעת  –הפטיר רבי אליהו  –"ומכיון שכך" 
הייתה הפקר. לפיכך אסור להחזיקו במעצר כי לקח מן ההפקר..." נאלץ מפקד המשטרה 

 .רות כפי שאמר לו רבי אליהו, ושחרר את העצולעש

ושקידתה הרב  אהבת התורה
זצ"ל אשר  יוסף עזרא זליכא

פעמה בקרבו הייתה אדירה. פעם 
אחת ראה שבתקופת שעון הקיץ יש 

. ת לו שעה מיותרת 
 

במקום לנצל אותה למנוחה שכה היה 
חדש זקוק לה החליט לנצלה לשיעור 

שפתח בביתו. פעם אחת מאחת 
מנסיעותיו לקברי הצדיקים אמר לבנו 

הגדול: "בא נלמד מסכת עוקצין", 
 ת ולמדו את המסכת 

ואכן זכו לסיימה. לפעמים אף חזר על 
עוד בהיותו ברחם אימו, נהג אביו  יהודה מוצפי רבי דברים מאה ואחת פעם.

סלמאן הגה"ק הבלתי נשכח איש האלוקים חכם 
 זצ"ל, לערוך לעיתים תענית הפסקה,  מוצפי

 כשהינו צם משבת לשבת, 
 

והנה באחת השבועות של תענית ההפסקה, הבחינת זוגתו 
ביום השלישי לצומו כי חכם סלאמן הצדקת ע"ה 

וחייב הוא לשבור את צומו, היא שחה לו  
את דאגתה, אך הרב סירב כי מצבו מאפשר לו להמשיך 
להתענות, הרבנית בדאגה לבריאותו אמרה, כי אם לא 

יאכל להשיב את נפשו, הרי שגם היא תצטרף איתו 
 ותצום ברציפות בשבוע זה, והרי היא מעוברת.. 

 

אולם חכם סלמאן השיב בחיוך,אדרבה, שהבן הנולד 
יהיה צדיק מאוד בזכות כך.. ואכן זה היה מיודענו חכם 

 יהודה שנולד להוריו הצדיקים.

בתורת הנגלה, זצ"ל של רבי יצחק כדורי  גאונותו
בתלמוד ובפוסקים, הייתה עצומה, גם אם היא לא 

נודעה ברבים. בהקשר לכך סיפר מקורבו רבי ישראל 
אל ביתו ומצאתיו גליס שליט"א: באחד הימים ירדתי 

, אמרתי לו, אולי כבוד הרב ילמד 
 איתי קצת בנגלה ולא בנסתר? הסכים. 

 

ומיד שאל, מה לומדים בישיבה. עניתיו מס' סנהדרין. 
הוא ישב על הספה ואני יושב מולו פותח את הגמ' 
ולומד,לאחר מכן הוא אומר לי:כעת תקרא רש"י, 

וון שלוש שורות. כשקראתי את רש''י דילגתי במתכ
 ?!, הוא מיד אמר לי: תחזור, 

זצ"ל זכה  ראובן שרבני רבי
להסתופף בקודש אצל דור דעה, רבותינו 
 הקדושים אשר בארץ המה, מרנן הגאונים

מנצור בן  חכם, עזרא עטיה הרב
 חכם, עמרם אזולאי חכם, שמעון

לבחורי  ןחכם ששו, יהודה צדקה
 ישראל, במשך עשרות בשנים.

 

כך שב"ה ישנם כיום מאות או אלפיים בני 
תורה שזכו דרכו לקבל מרוח בינתם 

 .וקדושתם של רבותינו זצ"ל
 

 נסיונות לפעמים יש אדם לכל
 , והשגחה ביטחון באמונה ומבחנים

 

 ? הז את ועובר עומד אתה איך
 

 תגן עלינו זכותם       זצ״ל  יב ירב                   זצ״ל  י ירב          העלון לעילוי נשמת: 

היה תלמיד  זצ"ל החתם סופר: בישיבתו של זצ"ל בעריש ווידענפלדון רבי דב הגא סיפר
שאהב לקנטר את החתם סופר בקושיות שאין בהם ממש. פעם בשעת שיעורו של החת"ס הקשה אותו תלמיד 

,אך לא ידע להציע את השאלה כראוי,  קושיא שראה בספר, כאילו היא קושייתו,
. הוכיחו החת"ס על כך בשבט פיו. לאחר השיעור הצטער החת"ס מאד על שהוכיחו ברבים, על כן 

, ובכך לפייסו. אך עדיין לא ב הזמין את התלמיד לסעוד על שלחנו בשבת קודש שהיה נחשב 
כיצד להקשות את הקושיא ההיא באופן הנכון וביקשו שיחזור על  נחה דעתו. הוא קרא לתלמיד ולימדו

שאלתו זו בשיעור הבא. ואכן כך הוה. אותו תלמיד שוב חזר על קושיתו כפי שלימדו, ומיד נענה החת"ס 
 בהכנעה ואמר לו: "האם קושיא נפלאה זו התכוונת לשאול בשיעור הקודם? 

קושיא עצומה..." רק אז לאחר שמובטח היה החת"ס כי א לי, זו אכן נ, אנא מחל ן אם כן 
 אותו תלמיד נתפייס, נחה דעתו הקדושה.

 הזכות להתפאר 
 מגיע רק למי שלעולם 

 לא ישתמש בה .
 

כל עוד יש לילד 
 חברים לא טובים , 

 הוא לא יצליח בלימודיו .

 חיים מצאנז עני לפני הרה"ק רבי בא
והראה לו את נעליו הקרועות. סיפר לו  זיע"א

כי אין בידו די כסף לקנות נעלים. אותה עת 
יחזקאל  נכנס בנו של הרבי הרה"ק רבי

זיע"א. בקשו הרבי כי יחלוץ את  משינאווה
מגפיו ויתן לעני למדוד כדי לדעת מהי מדת 

עשה כן רבי יחזקאל, העני מדד ואמר:  מגפיו.
 הן תואמות בדיוק את מדתי.

 
ח הרבי ואמר: "במצוה גדולה זכית בני. שמ

 ילמיטתאין נעלים לרגליך, הכנס שוכיון 
, ואל חדר הרבי נכנס . ושכב בה".

אחד החסידים. ראה את בן הרבי שוכב 
פר הרבי יטת אביו ושאלו אם חלה? סיבמ

. שאין לו מגפים.
 מכיסו ושלח לקנות זוג מגפים. 

מצוה גוררת מצוה, כמה  שמח הרבי ואמר:
 יהודים זכו במצוות!



 

הבוקר הלך הזקן -באשמורתת
להתפלל עם "הוותיקין" ובדרך 

פני ביתו של -הילוכו עבר על
"הגביר". שלא מדעתו הציץ 
לתוך החלון הפתוח וראה: 

"הגביר" ובניו וחתניו ואורחיו 
יושבים בחבורה ומשחקים 
 בקלפים. כעס הזקן ותהה:
 משוגעים, רחמנא יצילנו! 

 השחר -עם עמוד
 הם קמים לקלפים...

hamaor.netכל העלונים: 

 אסתכל באורייתא וברא עלמא (זוהר תרומה, קס"א ע"ב), הקב"ה 
תחילה ה' יתברך ברא את התורה הקדושה וכל מה שנוצר בעולם זה מחמת הכתוב בה, 
א ָבּה (אבות פ"ה מכ"א), ורגיל היה הגר"א לומר שאם יש משהו  ֹכּלָ ּה, ּדְ ּה ַוֲהֹפְך ּבָ ֲהֹפְך ּבָ

 שלא כתוב בתורה סימן שאין באמת דבר כזה.. 
 

ית   ֵראׁשִ בפרשה זו מנפץ את כל תורת הכפירה בשתי מילים "ּבְ
ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ" (בראשית א, א), כל "את" שבתורה בא לרבות  ָ ָרא ֱאלֹקים ֵאת ַהׁשּ ּבָ

לרבות  -לרבות את כל הדברים חוץ מהשמים, את הארץ -(פסחים כב ע"ב), את השמים
לכן גם כל הדברים שהמדע גילה בעבר כגון הפחמן את כל הדברים חוץ מהארץ, ו

 והמימן ומגלה בהווה כבר כתוב בתורה, הכל נברא מששת ימי בראשית 
 ונתרבה במילים "את השמים ואת הארץ". 

זצ"ל שימש את החפץ חיים שנים אחדות והתפעל מאמונתו  
, הטבע עצמו נגזר בעיניו החושית, כל הנעשה בעולם ראה החפץ חיים במבט התורה

מכח התורה. פשוט היה בעיניו שאם נשאל אדם מהיכן יודע אתה שמחר תזרח השמש, 
ּבֹתּו" (בראשית ח, כב).   יענה: משום שהבורא הבטחנו כי "יֹום ָוַלְיָלה לֹא ִיׁשְ

אותו ביטחון חייב להיות בעניין הגאולה, שהרי גם עליה הובטחנו: "ְואּוָלם ַחי ָאִני 
ל ָהָאֶרץ..." (במדבר יד, כא). הרי שמבחינה זו חיים אנו עתה ְויִ  ֵלא ְכבֹוד ה' ֶאת ּכָ ּמָ

ְך ִויִהי ָלְיָלה (תהילים קד, כ).  ת חֹׁשֶ ׁשֶ  בלילה, בחשכה, ּתָ
 ועוד יאיר כבוד ה' ויכירו כולם בכח מלכותו!

 

 סיפר רבי מרדכי, היה לומד החפץ חיים בבוקרו של כל יום לפני, 
תפילת שחרית את פרשת הבריאה, באומרו שבתקופתנו ירדה לעולם רוח קרה וקפואה, 

 לקרר ולכבות זיק האמונה, וחייב כל אדם לחזק עצמו באמונה כנגדה. 
וכשלומדים פרשה זו, ורואים כיצד ברא הקב"ה עולמו והכל נהיה בדברו, מתחזקת 

  האמונה כנגד המשחיתים.
 

 היה רצון שיהיה זמן מוצלח של שקידה בתורה את זמן חורף, י 
ֲהִגיִגי ִתְבַער ֵאׁש,  י ּבַ ִקְרּבִ י ּבְ  ויראת שמים, שנהיה חמים כל הזמן, ַחם ִלּבִ

ֶרְך (דברים כה, יח),  ּדֶ ר ָקְרָך ּבַ  ולא נהיה קרים, לא נתקרר, ֲאׁשֶ
 אלא תמיד נהיה חמים לעבודת ה' יתברך.  

 

 אללכל בית ישר שבת שלום ומבורך

ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנה, ששון בן טיפחה,  נשמת:לעילוי 
 סעידה מזל בת יעקב,  לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, שולמית חיה בת אסתר,  חיא בןישמחה בת לולו, 

 יחזקאל בן שמחה,   אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס, יגאל בן מלכה, דוד ומרים אלבז, 
, אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, ב יוסף בן מרגליתיעקהרב דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה, 

 שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה סבג,  אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,
 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב אואסינה בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה זכאי    

רשימת תפוצה 
hamaor.net@gmail.com

ִמִּצָּדּה יְִּקָרה ָּכל ַּדָּקה ִמַּדּקֹוָתיו ַהָּגאֹון ַרִּבי  הרבניתת
יָרא ּפִ מוֵּאל ׁשַ ה ׁשְ זצ"ל ְוָׁשְמָרה ָעָליו ִמָּכל  מֹׁשֶ

ּוָתּה ְלִלּמּוד ַהּתֹוָרה ָהיְָתה ִׁשעּור מּוָסר ְלָכל ְּבנֵי ִמְׁשָמר. ְמִסיר
ָרֵאל. ְּכָבר ַהַּביִת, ֵהיַא ְצִריָכה ִלְהיֹות ְּדמּוָתּה ֶׁשל ֵאם ְּביִׂשְ 

, ִהְסִּכיָמה ָהַרָּבנִית ְּבָרצֹון ּוְבִׂשְמָחה ְלָכל עֹל, ִּבְצִעירּוָתם
ְׁשקדֹ ַעל ַּתְלמּודֹו ְּבֵאין לֹו לִ   

ַמְפִריַע.ָּכ ָהיָה ְּכָבר ַּבְּתקּוָפה ָהִראׁשֹונָה ֶׁשַאֲחֵרי נִּׂשּוֵאיֶהם. 
ַּכֲאֶׁשר נְִקָרא ָלבֹוא ְוִלְמסֹר ִׁשעּוִרים ִּביִׁשיַבת קֹול ּתֹוָרה 

ֹוָתיו ִּבירּוָׁשַליִם, ִהְסִּכיָמה ָהַרָּבנִית ְּבָרצֹון ּוְבִׂשְמָחה ִלנְִסיע
ִלירּוָׁשַליִם. ָׁשבּוַע ַאַחר ָׁשבּוַע ָהיָה עֹוֶלה ִלירּוָׁשַליִם, ְוׁשֹוֶהה 

 ְּבֶמֶׁש ָׁשבּוַע ָׁשֵלם ְּבִעיר ַהּקֶֹדׁש, 
ְּכֶׁשָהַרָּבנִית נְִׁשֶאֶרת ְלַבָּדּה ְּבֵביָתם ְּבֵתל ָאִביב ּוְמנֶַהֶלת ֶאת 

ָפה ֶׁשָּבּה נֹוְלָדה ִּבָּתם . ַּגם ַּבְּתקּו
ַהְּבכֹוָרה, ְוָהֲעיֵפּות ְוַהְּקָׁשיִים ָהיּו ַרִּבים, נֹוְתָרה ָהַרָּבנִית 

א נְִׁשְּבָרה  ַּבֲעָלּה ָאְמנָם נְִמָצא ַהְרֵחק  –ֵאיָתנָה ְּברּוָחּה ְו
ֵמַהַּביִת ְוחֹוזֵר ַרק ִלְקַראת ַׁשָּבת, אּוָלם ַמה ְּמתּוָקה ַוֲעֵרָבה 

 .ֵהן זֹוָכה ִהיא ִלְהיֹות ֻׁשָּתָפה –יא ַהַהְרָּגָׁשה הִ 

ים ִּ : ְּכֶׁשָהִאָּׁשה זצ"ל ֶהָחֵפץ ַחי
ֶֶכת ְּבַדְרֵכי ַהְּצנִיעּות, ָאז ִהיא  הו
ִיד ָּבנִים ַצִּדיִקים, ָּבנִים  ָֹה ְלהו זוכ
ָם  ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַהְּמִאיִרים ָלעו

ָתם ּו ָֹ  ְבִצְדקּוָתם, ְּבתור
 

ָּכל ְּכבּוָּדה : “ְוִכְדִאיָתא 
ַבת ֶמֶל ְּפנִיָמה ִמִּמְׁשְּבצותֹ זָָהב 

ִאָּׁשה ְצנּוָעה ְראּויָה  -” ְלבּוָׁשּה
ִים  נִים ְּגדו ֲֹ ָלֵצאת ִמֶּמּנָה ּכה

ַהְמֻלָּבִׁשים ִמְׁשְּבצותֹ זָָהב... ְוַעל 
ָם ַהּזֶה, ְוגַם ָּבעו  יְֵדי זֶה 

ָם  ְּבַאֲחִריָתּה ִּתזְֶּכה ֵליֵׁשב ָּבעו
ָהֶעְליוןֹ ְּבֵהיַכל ה' ְּברבֹ עזֹ ְוָהָדר...

מועטות אחרי התנאים  תתשעוו
נעלמה הכלה. ביקשוה ומצאוה 

יושבת בחדר לפנים מחדר ובוכה. 
מה אירע לך? שמא  אמרו לה:

החזירה  חתנך אינו מקובל עלייך?
 חלילה! יפה ונחמד הוא. הכלה:

אם כן, למה  חזרו ושאלו אותה:
זלגו עיניה שוב דמעות  את בוכה?

 למה אני בוכה?  ואמרה:
 

ם, אבא אבא ואמא שלי חיי
ואמא שלו חיים, ועל שם מי 

 אקרא את ילדי?
  

לא מבין את  ילד גדולל
העולם, רוצה ולא יודע איך להיות

 . חכם . 
פור , ומדמה כנפים לרחף כמו צי

 .ואז נופל אחור
מוסיף משתעשע באשליותיו . 

ופעם אחר פעם נופל הוא על פניו.
 ,הובשניה  ת ביד אחת 

 בדרך לא דרך עדין מחפש

א הֹוִדיַע ְּבֵביתֹו ֶׁשּיְַאֵחר, ֲאָבל  התלמידד
ַרֲעיָתֹו ְּבַוַּדאי ִּתְׂשַמח ַּכֲאֶׁשר ִּתְׁשַמע ֶאת ִסַּבת 

ף. ָהִאחּור... אּוָלם ָהַרב עֹוֵמד ְּבֵסרּו ֶֹ בֹו ְּבָכל ּתק
ַעל ָּכל ִעּכּוב, ְּתֵהא  "ָעֶלי 

א  ַהִּסָּבה ֲאֶׁשר ְּתֵהא", ָאַמר ְּבָכל ָהְרִצינּות, ְו
ִהְסִּכים ְלַהְמִׁשי ַעד ֶׁשּיְֻסַּדר ָהִענְיָן. ְוָאֵכן, ַּכֲאֶׁשר 

ָהַאְבֵר ִּבֵּקׁש מֵ  ,ִהִּגיעּו ָסמּו ְלֶטֶלפֹון ִצּבּוִרי
  ָלגֶֶׁשת ּוְלִהְתַקֵּׁשר ְלֵביתֹו ְלהֹוִדיַע ַעל ָהִעּכּוב.

 
ַרק ַּכֲאֶׁשר ָחזַר ָהַאְבֵר ַהּנֶָהג, ְוֻכּלֹו ְמַחּיֵ ּוְמֻרֶּצה 

ַֹ ִאּתֹו  – ֹו ִהְסִּכים ְלַהְמִׁשי ִלנְסע
?" ָׁשַאל אֹותֹו  ."ַמּדּוַע ַאָּתה ְמַחּיֵ ָּכל ָּכ
ָּבחּור ֶׁשּנְִלָוה ְלַרֵּבנּו, ְוָהַאְבֵר ֵהִׁשיב: "ִאְׁשִּתי 
א ֵהִבינָה ֶאת ֵּפֶׁשר ְׁשֵאָלִתי... ָאַמְרִּתי ָלּה  ְּכָלל 

מוֵּאל ֶׁשרֹאׁש ַהיְִׁשיָבה, ַרִּבי  ה ׁשְ מׁשֶֹ
יָרא ּפִ , ָאַמר ִלי ִלְׁשאֹל אֹוָתּה ִאם ִהיא ַמְרָׁשה ׁשַ

 ֹות, ְוִהיא ִהְסִּכיָמה..ִלי ְלַאֵחר ְּבַכָּמה ַּדּק
 

ר ַהִהָּגיֹון ַּבְּטָענָה ׁשֶ  ַנְמִחישׁ   ֶֹ  ""ְּבָמָׁשל נֶָאה ֶאת חס
" ַּכֲאֶׁשר ְמֻדָּבר ְּבִהְתנֲַהגּות ַהחֹוֶרגֶת ִמְּכָלֵלי ַהֲהָלָכה, ְולּו ַּגם  ָּכ ְוָכ
ְּכֶׁשָהָאָדם ֶׁשָעָליו נְִתִלים הּוא ַּתְלִמיד ָחָכם ָּגדֹול: ִאם נֱֶאָׁשם ֶׁשָעַבר 

 ה ׁשֹוֵטר עֹוֵברְּבַרְמזֹור ָאדֹם יְִטַען ַלֲהגָנָתֹו ֶׁשֵאינֶּנּו ָאֵׁשם ִּכי ָרָא
ְוִכי ּתֹוִעיל לֹו ַטֲענָתֹו? ֵאין ָסֵפק  –ְלָפנָיו ְוָחַׁשב ֶׁשַהָּדָבר ֻמָּתר  

 ֶׁשַהּׁשֹוֵפט יְִדֶחה אֹוָתּה ִמּכֹל ָוכֹל. 
 

א ָהיְָתה  א ָהיָה ְּבַתְפִקיד ִמְבָצִעי ְו הּוא יְַסִּביר ַלּנֱֶאָׁשם ֶׁשִאם ַהּׁשֹוֵטר 
א  –ָּבה ֻמְצֶּדֶקת ִלְפעֹל ְּכִפי ֶׁשָּפַעל, ֲהֵרי ַּגם הּוא יְַקֵּבל ֶאת ָענְׁשֹו לֹו סִ  ְו

  עֹוד ֶאָּלא ֶׁשּיֵָענֵׁש ְּבֶכֶפל ִּכְפַליִם, ִמּׁשּום ֶׁשהּוא ָאמּור
ֶׁשל  ֵּבין ִאם ָהיְָתה ַהְצָּדָקה ְלַמֲעֵׂשהּו –ִלְׁשִמיַרת ַהחֹק; ְּבָכל ִמְקֶרה 

ַֹ ִּדין  –ַהּׁשֹוֵטר ּוֵבין ִאם ָלאו  א ָהיְָתה ָּכל ַהְצָדָקה ִלְקּבע ַלּנֱֶאָׁשם 
 ְלַעְצמֹו ּוְלָהֵפר ֶאת ַהחֹק ְּבִעְקבֹות ַהּׁשֹוֵטר. 

 

ָּכ ַּגם נֹאַמר ְּבִענְיָנֵנּו: אֹוָתּה ִאָּׁשה ֲחׁשּוָבה ַהחֹוֶׁשֶבת ִמּׁשּום ָמה ֶׁשִהיא 
 ִאם ָאְמנָם יֵׁש ִלְכאֹוָרה –י ְּבָלְבָׁשּה ֶאת ַהֶּבגֶד ַהְמֻדָּבר נֹוֶהגֶת ָּכָראּו

ֲהֵרי ִהיא זַָּכִאית, ְוִאם ְּבֵעינֵי ַהקב"ה, ַהּבֹוֵחן , 
ֲהֵרי ִהיא ֵּתָענֵׁש, ּוְבִכְפַליִם  –ִלּבֹות ּוְכָליֹות, ַמֲעֶׂשיָה ֵאינָם ֻמְצָּדִקים 

 ֲאמּוָרה ְלַׁשֵּמׁש ֻּדגְָמה ְלִקּיּום ְרצֹון ה' ּוְלַהְקָּפָדה ָעָליו. רח"ל, ֶׁשֵּכן ִהיא
 

 שמואל פריימןלגיל מצוות גמר בדעתו רבי  בהגיעוו
קום תורה,ועבר ללמוד בישיבה קטנה "בית לקיים הוי גולה למ

נובהרדוק" שב"ב. הגיעו הדברים עד כדי כך שכאשר –יוסף 
 החוז"אהקציבה הישיבה דירת מגורים עבור ראשי הישיבות מרן 

והגאונים חששו מהנאה מכספי הישיבה, ע"כ  הסטיפלרומרן 
מהנהלת הישיבה שהיות ובדירה יש שלושה חדרים, באופן שחדר 

 עבור החוז"א והחדר השני עבור הסטיפלר, אחד הוא 
 

רע"כ ביקשו שהחדר השלישי יתייחד עבור 
ובכך לא יהיה חשש, כמובן שלצורך זה היו צריכים  

לברר את המיוחדים מבין בחורי הישיבה, ואכן לשם כך נבחר בנו 
שנמנה אז מבחורי הישיבה שליט"א חייםשל הסטיפלר והוא רבי 

 היה רבי שמואל דוד פריימן שנבחר לדור בדרתם.ומשנהו 

אדם המפנה מביתו כל 
דבר רע יקבל שכרו 

 בכפלי כפליים

זיע"א  יעקב יצחק זורוביץ של הרה"ק רבי אשתוו
שיסחא, הייתה מציקה לו לעתים קרובות בחירופים וזלזולים,  מפ

   אך הוא שומע חרפתו ושותק. פעם אחת יצא הרבי מגדרו,
תלמידו רבי שמחה בונם שהיה נוכח על ידו  כמה מילים. 

 תמה ושאל לרבו: וכי מה יום מיומיים? 
 

 השיבו הרבי: ראיתי שאם אמשיך ולא אשיב לה שום פעם, 
 מרוב צער ועגמת נפש,  י הרי

 כאילו אינני מחשיב את מציאותה בבית, לכן כדי להפיס דעתה
 .והשבתי לה כמה מילים 

טבע האדם שבמה 
 שהוא רגיל אליו, 

 

 הוא בז לו .
 

 הלב והאוזניים 
 הם הכלים ללימוד התורה

ילדיך    של  לחברים  לב   שים 
חברים. אותם  של  לחברים   וגם 

זצ"ל  יוסף אבורביע רביי
תורה  מחכמי ורבני מרוקו. הרביץ

בטיטאן היה מפורסם בחסידותו 
 וביושרו ובענותנותו הגדולה. 

 

הוא הרביץ תורה ברבים ושימש 
ספרא דדיינא בבית דינו של הגאון 

ב''ר  שמואלנר המערבי רבי 
 זצוק''ל. יצחק נהון

 

בשנת תרס''ו עלה רבי יוסף עם 
אבורביע  עמרםנכדו הגאון רבי 

זצ''ל וקבע את מושבו בירושלים 
 רה והעבודה.  על התו

 

ר ביום ה' לחודש אדר שנת ניפט
 וניטמן בהר הזיתים.תרע''ח 
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!שנה לחורבן בית מקדשינו שיבנה במהרה בימינו 1949 ל
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בימינו v.hayom@gmail.com!מהרה

האור החיים הקדוש

,ֵהםֵעיֻרִּמםִּכיעּוַוֵּיְד ְׁשֵניֶהםֵעיֵניַוִּתָּפַקְחָנה
)'זגפרק(.ֲחֹגֹרתֶהםלָ ַוַּיֲעׂשּוְתֵאָנהֲעֵלהַוִּיְתְּפרּו

בדבר.ממנושאכלוהעץהוא.תאנהעלה
שאראבל,):עסנהדרין(נתקנובושנתקלקלו

.עליהם]את[מליטולמנעוםהעצים
זהותולגבידעותכמה).מברכות(מביאההגמרא
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רבי.)'זגבראשית("ְתֵאָנהֲעֵלהַוִּיְתְּפרּו":שנאמר
יודעהתינוקשאין,היתהחטהאומריהודה
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היא,הבריאהכלשלהכותרתגולת
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ובכל,הרעיצרשלמציאותבושוכנת

מלחמותעמולעשותהואעתידחייומשך
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העולםשלהזוהמציאותלשמחתנואך
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.בבריאה
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נשמותכלהריכי,בוחלקהיהלנושגם

אדםשלמנשמתוניצוצותהםישראל
בהצלחהלהגיעהיאהמטרה.הראשון
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!בשבתיאכל–שבתבערבשיטרחמיו
שהעולםהימיםיגיעואזורק).גזרהעבודה(

עצוםרוחניעונגשלימים,למענםנברא
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ְורּוחַ ָחָדׁשֵלבָלֶכםְוָנַתִּתי":יחזקאלהנביא
ֵלבֶאתַוֲהִסֹרִתי.ְּבִקְרְּבֶכםֶאֵּתןֲחָדָׁשה
"ָּבָׂשרֵלבָלֶכםְוָנַתִּתי,ִמְּבַׂשְרֶכםָהֶאֶבן

.)'כופסוקלופרק(
להיכנס לימים אלו  ה"בעזשנזכה 

..בקרוב

)'לאאפרק(.ַהִּׁשִּׁשייֹוםֹבֶקרַוְיִהיֶעֶרבַוְיִהי!ְמֹאדטֹובְוִהֵּנהָעָׂשהֲאֶׁשרָּכלֶאתֱאלִֹקיםַוַּיְרא

)'אפסוקאפרק(!ֱאלִֹהיםָּבָראְּבֵראִׁשית
."ֱאֶמת"תיבותסופי.אלוקיםבראבראשית

קיטתהילים("ֱאֶמתְּדָבְררֹאׁש":שנאמרזהו
נרמזהתורהובתחילתשבראשיתלומר.)'קס

התורהכי.האמתשהוא,ה"הקבשלחותמו
יסודההעולםבריאתוגם,אמתתורתהיא

שהעולםהעמודיםמיןאחדהואכי,באמת
ְוַעל,ָהֱאֶמתְוַעל,ַהִּדיןַעל":עליהםעומד

.)'יחאאבות("ַהָּׁשלֹום
ולאהתיבותבסופיהאמתנרמזהומדוע

דברשלשבסופו,לךלומר?התיבותבראשי
אנשיםתראהואם.האמתתתגלהתמיד

ואנשי,מצליחיםואינםטובהבדרךשהולכים
לאורךאחריהםעקוב,מצליחיםומרמהשקר

שלובסופורגלייםלואיןשהשקר,ותראהזמן
ֱאֶמתְׂשַפת"ואילו,ומתמוטטקורסהואדבר
.)'יטיבמשלי("ָלַעדִּתּכֹון

בשעההשישיביום
כניסתאומנם[.18:45

מאוחרתהכיהשבת
-בהיאהלוחותפיעל

35-מפחותקצת(19:34
יודעיםאיננואך,)שנה

שבתכניסתאיזופ"ע
.]בשמיםיחליטו
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ר  כֹל ֲאׁשֶֶ ַמְרּתָ ַלֲעׂשֹות ּכְ יייייייייייזזזזיזםםםםםםםםםםםדברים ((((((((((((( יֹורּוךָ ררררררררְוׁשָ )'''''''''יייייייייייייי' זזזזזזזזז

ּבֹון  ִלים ּבֹאּו ֶחׁשְ ן יֹאְמרוּ ַהּמֹׁשְ )''''''''''כככזזזזזכככככככככזזזזזזזזזזזזזזזזזזזז'כככככככככזכאאאכאאאאאאאאאאאאאאאאאאאכאברררררררבבבבררררבמדבר ((((((((((((((((((((ןןןןןןןןןַעל ּכֵ ר   ים ּתֹוְכחֹות מּוָסֽ )ג''גגגגגגגג'גגגגגגגגגגגגגכגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגג' ככככגגגגכככגגכמשלי ו כג((((((((( ֶדֶרְך ַחיִּ

הלא,האחרוניםרבותינומגדוליאחדפסקהאמורולאור
שאסור,)גאותשמסימןז"מש("מגדיםפרי"ההגאוןהוא

עלכשיש,הקורבימיותזכוכיתשלחלוןעלאותיותלרשום
קולהעביראולם.והקורהחוםהפרשימחמתלחותהחלון
רבותינושאסרוכתבבגדרזהשאין,מותר,החלוןעלבלבד

חזוןבספרול"זציוסףעובדיהרבינומרןפסקוכן.לעשותו
לגביהדיןשהוא,נלמדהאמורומן.)קמחעמודה"ח(עובדיה

בצורהאדםשעושה,וכדומהפרצוףשלתמונהכגון,ציור

בָֹת ֶאל ְלָבֶבָך   )'''''''''טטטטטטטטטטטטטטטטט' ללללטטטטלללללללללטטטלללללללללטלללללללללללללללללללללללללללטללללללללדברים ד ל((((((((( ְוָיַדְעּתָ ַהיֹּום ַוֲהׁשֵ

"הלכה יומית: "מתוך
-הרב יעקב ששון -

האם  , כשיש על החלון לחות של אדים, בימות החורף
?מותר לכתוב או לצייר באצבע על החלון

מלאכתהיא,בשבתהתורהמןהאסורותהמלאכותאחת
מןאיסורשאין,ל"חזבדברימבוארמקוםומכל."כותב"

עםשכותבמיכגון,שמתקייםדברכשכותבאלא,התורה
להתקייםעשויהזהשהכתבשבודאי,ניירגביעלעט

.רבזמןלמשךולהישאר
רבותינוובדברי):קדדף(שבתבמסכתבמשנה,מקוםומכל

ָהֵעץְוֶנְחָמד,ָלֵעיַנִיםהּואהַתֲאוָ ְוִכי,ְלַמֲאָכלָהֵעץטֹובִּכיָהִאָּׁשהַוֵּתֶרא
)'ופסוקגפרק(!ַוּתֹאַכלִמִּפְריֹוַוִּתַּקח,ְלַהְׂשִּכיל

עםויכוחהטובליצרישחטאבכלכי":יקרהכליכותבזהפסוקעל
,הבאלעולםהרוחנישכר]לאדם[מבטיחוהטובהיצרכי.הרעהיצר
המומחשותהתאוותאחרלילךטובכיוטועןעליומשיבהרעוהיצר

חמדותאחרמלילך,כללעיןנראיםהזההעולםתאוותכי,הרואהלעין
ראתה"!ָהִאָּׁשהַוֵּתֶרא":נאמרולכך..ראתהלאעיןאשרהבאהעולם

ְוִכי,ְלַמֲאָכלָהֵעץטֹובִּכי-טענותיובעיניהוישרו,הנחשדברי]את[
כמושלא.בעיןעיןנראיםהזההעולםשתאוות..ָלֵעיַנִיםהּואַתֲאָוה

.ל"עכ."ראתהלאשעיןהבאהעולםחמדות

השקראתמראההואשבעזרתםראווהחלונותהרבהישהרעליצר
ומציעראווהחלונותאיןהטובליצראך.הזההעולםשבתאוותהנוצץ

חייהםטוביםכמהלהביןניתןלאלטעוםבלי!לטעוםלךהוא
חייאתבלבדהראייהפיעללשפוטתרצהאם.והמצוותהתורה
והתקשורתחבריךשלהעצותאחרשוללתלך,והמצוותהתורה

תהילים("'הטֹובִּכיּוְראּוַטֲעמּו":ה"עהמלךדודאומרכךועל.החילונית
אלהכליעידוכךועל!בלבדראייהפיעלטעםלהרגישניתןלא)לדפרק

.טעמושכבר

ַכלּתֹאְוָעָפרֵתֵלך ְּגֹחְנך ַעלהַהָּׂשֶד ַחַּיתּוִמֹּכלַהְּבֵהָמהִמָּכלַאָּתהָארּור
)'ידפסוקגפרק(!ַחֶּייך ְיֵמיָּכל

טורחכלללאתמידלומצוימזונוהרי?,הנחשאצלהקללהמהי
:דומההדברלמהמשל,אלא?ובשפע
ולא,ומבוקשיוצרכיוכללומספקאביווהיה.בןלושהיהאחדלמלך
והוכיחואביועליוכעס.אביוכנגדהבןחטא,לימים.דברממנוחסך

וביקש,הקרוביםמשריולאחדהמלךקרא.הועילללא,אך.בדברים
.מחסורוכלאתלבנוייתןהואכי,ממנו
חטאאם,מחסורוכללבנוהואנותןמדוע,המלךאתושאלהשרתמה

הלךחביבובנועודשכל,ואמרכוונתופשראתהמלךהסביר!?לו
צריךשהיהפעםבכל,ולכן.ולראותולפוגשותמידרצה,הטובהבדרך
.מבוקשוכללונותן,המלך,אניוהייתי,ומבקשאליובאהיה,מהלדבר

,ממךאנימבקש,ולכן,כלללראותוחפץאניאין,לישחטאעתה,אך
.בארמונילבקרניכלליבואשלא,צרכיוכללושתיתן

כללאליויפנהשהנחשמעונייןלאה"הקב:בענייננוהנמשלהואוכך
יהיהשעפראותומקללהואולכן.חמורכךכללחטאשגרםלאחר
לפנותהנחשיצטרךלא,בעולםמקוםבכלמצוישהעפרובגלל.מזונו

..מעליויסתלקובכך.אוכלכמובסיסילדבראפילובוראואל

)'פרק א פסוק ט(!ִיָּקוּו ַהַּמִים ִמַּתַחת ַהָּׁשַמִים ֶאל ָמקֹום ֶאָחד ְוֵתָרֶאה ַהַּיָּבָׁשהֱאלִֹקיםַוּיֹאֶמר 
אחתיבשתעלמדברבתורהזהפסוק

כדורכלפניאתכיסושהמיםלאחרשנראתה
אוקיינוסכלומר.אחדמקוםאלונקוו,הארץ
שהייתההיחידההיבשתאתהקיףאחדאדיר

גמורבניגודוזאת.הארץכדורפניעלקיימת
האוקיינוסיםמיכי,בברורכיוםלנולידוע

:הארץכדורפנישעליבשותשבעמקיפים
)אסיה-אירופה(אירואסיה1.
אפריקה2.
אוסטרליה3.
גרינלנד4.
הצפוניתאמריקה5.
הדרומיתאמריקה6.
אנטרקטיקה7.

עלמדווח,)'איבחדשזהר(הקדושהזוהרוהנה
ביותרמשמעותייםגיאולוגייםשינויים

.העולםבריאתלאחרהארץבכדורשהתרחשו
הוציאוממשאחתארץ":שםנאמרוכך

".ארצותשבענתהוווממנה,המים
אחתיבשתהייתההבריאהבשעת:כלומר
התחלקההיאמסויםבשלבאולם,בלבד

כאשרמזוזווהתרחקושהלכויבשותלשבע
בניהםשנוצרהחללאלחודריםהאוקיינוסמי

יבשתשלהחוףקווישביןהמדהיםהדמיון
יבשתשלהמזרחיהחוףלקויאפריקה
פאזלחלקישניהיוכאילו,הדרומיתאמריקה
,שערךנוספיםבמחקרים.מזהזהשנפרדו

שתישלהחיבורמקוםביןדמיוןהראה
מבחינתוגם,הצמחייהמבחינתגםהיבשות

שלהגיאוכימיוהמבנההחיים-בעלי
..השוניםהמחצבים

והדעותהמחקריםוהתרחבוהלכומאז
מדעייםומאמרים,זובתיאוריההתומכות

.לחלוטיןאישרוהרבים
יכולהיהמי,היקוםבוראמלבד.נתבונן,ועתה
בידיהיובטרםעוד,שניםאלפילפנילדעת

כלכי,היבשותצורתתרשימיכלשהואדם
שנחלקה,אחתיבשתפעםאיהיוהיבשות
?מזהזהוהתרחקונעואשרלחלקים

המדעאנשיאזמגיביםהיוכיצד.מכךיותר
לפני,הקדושהזוהרקביעתעלהרציונאלי
,בעולםיבשותשבעשיש,שנהכאלפיים

אמריקהיבשותהתגלולאעדייןכאשר
?ועודאוסטרליהיבשת,והדרומיתהצפונית

ָחְכַמְתֶכםִהואִּכי,ַוֲעִׂשיֶתםּוְׁשַמְרֶּתם"
.)'ודדברים("...ָהַעִּמיםְלֵעיֵניּוִביַנְתֶכם

.השוניםוהימיםהאוקיינוסיםאתבכךויוצרים
בנו,פלגשללידתובעתהתרחשזהומאורעיתכן[

התורההולדתושבעת.)העולםלבריאת1757שנת(עברשל
"ָהָאֶרץִנְפְלָגהְבָיָמיוִּכי,ֶּפֶלגָהֶאָחדֵׁשם":מציינת

].)'כהיבראשית(
גיאולוגייםשינוייםעלזהתורנישדיווחלצייןמיותר

התקבל,הארץבכדורבעברשהתרחשודרסטיים
היהכאילומוחלטאמוןבאיהמדעאנשיבקרב
.עובדתיביסוסשוםללאעם-אגדת

התפניתחלהשנה70-מיותרמעטלפנירק
היבשותנדידתעלשדיברהראשון.המדעבעולם

-1880(וגנרר'לותאלפרדהגרמניהגיאולוגהיה
עלבדבריוהצביע"היבשותמוצא"בספרו,)1930

הרב זמיר כהן| " המהפך"מתוך 

מיוכגון,להתקייםעשוישאינוכתבשאפילו,מבוארהראשונים
אסרו,בזהוכיוצאהשולחןגביעלתותיםמיץבאמצעותשכותב
.בשבתכךלכתוברבותינו
אסורוכן.אפראוחולגביעלהאצבעידיעללכתובאסורולפיכך
עלשכותבמיולמשל,רבלזמןנשמרשאינודברגביעללכתוב

לעשותשאסור,)ב"פישבת(בתוספתאמבואר,בצלשלקליפהגבי
שלקליפהגביעללכתובמותרהתורהשמןפיעלואף,בשבתכן

מכל,רבזמןלמשךלהישמריכולהאינההקליפהשהרי,בצל
.בשבתכזוכתיבהאפילואסרורבותינומקום

שהדבר,מלוכלכתרכבזכוכיתגביעלאו,החלוןגביעלמכוונת
בשבתהאסורהכתיבהבכללזהשגם,בשבתבהחלטאסור

שלחןגביעלאצבעלהעביראבל.)רבותינומגזירת,כלומר(.מדרבנן
מותר,דבראיזהלמישהולרמוזכדי,באויראו,לגמריומנוגבנקי

.כללכתיבהבגדרזהשאין,בשבת

עליושישחלוןגביעלבשבתלכתובאולצייראסור:לסיכוםו
מלוכלכתזכוכיתגביעללצייראולכתובאסורוכן,הקורמןאדים

.בזהוכיוצא



 .ם ישראל את התורה הקדושה והמתוקה מראשיתההנה בסימן טוב ובשעה טובה מתחילים כל ע
הלא התורה היא ספר הוראות וחוקים כיצד ינהג היהודי בחיי היום יום וכיצד עליו לעבוד את : ל"שואלים רבותינו ז

פותחת התורה בספר , אך במקום זאת. ואם כן היינו מצפים שהתורה תתחיל מיד בסדר המצוות וההוראות', ה
 !...?מדוע! כמעט ללא מצוות או הוראות, כולו מעשי אבותינו ופעולותיהם ספר בראשית אשר, שלם

 יתברך אינו רוצה אנשים שיעבדו אותו ויקיימו מצוותיו ' ה –עונים בעלי המוסר תשובה אדירה ומחייבת 
לב  רוצה הוא אנשים שמלבד קיום המצוות יהיו בעלי, יותר מכל. בשביל כך יש לו מלאכים עושי רצונו, כרובוטים

 .רק באנשים כאלו תתקיים התורה. ורגש המלאים במידות ודרך ארץ הנזהרים בכבודם של סובביהם וקרוביהם
ספר בראשית וזאת על מנת שנלמד תחילה את דרכי ההתנהגות , הקדיש הבורא יתברך ספר שלם בתורתו, על כן

אז נוכל לקיים את , הטובותורק אחר שנקנה בנפשנו את הדרך ארץ והמידות , והמידות הטובות של האבות
 . אמיתי' כעובד ה', התורה כפי שרוצה ה

 !.הם המפתח ליהודי האמיתי –הליכות והדרך ארץ , המידות
 היה מניין קבוע בביתו ', חזון איש'ה, מספרים כי לגאון הקדוש

 . 13:00לתפילת מנחה מידי יום בשעה 
 ף כשביניהם נמנו א, אל המניין היו מתאספים אנשים שונים

 , ל"יעקב ישראל קנייבסקי זצ' הלא הוא ר, הקדוש' סטייפלר'ה
 . 'חזון איש'שהיה גיסו של ה

 ובעוד כמה דקות , כאשר היתה השעה רבע לאחת, יום אחד
 הקדוש ועמד ' סטייפלר'קם ממקומו ה, תחול תפילת המנחה

 שהרי היה הוא , הכל הביטו זה בזה וניסו לעצור בעדו. לעזוב
 . למנייןבדיוק העשירי 

 ובלעדיך , אנא הישאר לתפילה שהרי אתה עשירי, כבוד הרב"
' הסטייפלר'אמר , "אני מצטער!". "ושאר המתפללים יצטרכו להתפלל ביחידות' חזון איש'לא יהיה המניין וה

הסטייפלר הקדוש –הכל היו המומים ". אך קבעתי בשעה אחת עם אינסטלאטור האמור להגיע לביתי", לסובבים
 . הרי שדבר כזה לא אופייני למי שידוע לכל כאחד מגדולי הדור! ?לבטל תפילה מניין בשביל אינסטלאטורמוכן 

ובכך נרוויח כולנו תפילת מנחה במניין הקבוע בה אנו רגילים , אולי ידחה הרב את האינסטלאטור ברבע שעה"
הוא לתור אחר מניינים במקומות הקדוש אשר יוכל להתפלל כהרגלו ולא יצטרך ' חזון איש'ובפרט ה, מידי יום
כאשר בעל מלאכה , אך אני לא חושב שמותר לי להתפלל כך, אני מצטער. "ניסו הכל להפציר ברב, !"שונים

תפילה כזו אינה עושה נחת רוח . שהזמנתי ימתין לי לריק ויצטער בינתיים שבטל הוא ממלאכה ומפסיד הוא כסף
כששאלתם בפיהם מה הנכון לעשות , והציעו לפניו את המקרה' אישחזון 'מיד רצו כמה מהמתפללים אל ה". 'לה

וודאי כי במקרה שכזה אסור להישאר ולהתפלל על : "לא חשב פעמיים ואמר מיד' חזון איש'ה. במקרה שכזה
 )'דרשו'מתוך ארגון (                                                     ".חשבונו של האינסטלאטור הממתין לשוא ומצטער מכל רגע של עיכוב

עכשיו זה ... עכשיו יש לי מניין: לא לחשוב תמיד על עצמי –וכך צריך לשאוף לנהוג כל יהודי , כך מתנהג גדול דור
 !.כ תתפלל"קודם תהיה אדם ואח .כאשר יש יהודי שבעקבות כך יצטער או יוזק... הזמן שלי

 . ועל כן שלחו לו מונית שתקח אותו למקום, דק בברית מילהלהיות סנ' סטייפלר'אף פעם אחת הוזמן המספרים כי 
 !".היא למטה, המונית הגיע, הרב: "אלא שלפתע הודיע אחד מבני ביתו, החל להתארגן לברית' סטייפלר'ה
יד כשהוא לא גרב את הגרביים וירד מ, נעל את הנעליים במהירות, שלא הספיק להתארגן בשלמות' הסטייפלר'

אך ללא גרביים , כשהגיע לברית ראו הכל את גדול הדור יושב כסנדק עם נעליים. יתלמטה אל נהג המונ
יכלתי לגרוב גרביים : "ענה הוא ואמר, כששאלו את הרב על כך, לאחר מכן. והשתוממו על המחזה הלא נעים

מתין לנסיעות כי כיצד אני יכול לצער נהג המ, אבל לא הייתי מסוגל, ולגרום לנהג המונית שיחכה לי עוד חצי דקה
 !.נלמד מכך ונזכה לשנה של ברכה ואושר!. איזו גדלות". רבות ולגרום לו להמתנה נוספת וצער

 

 פרנסה, רפואהל    
א מיכאל "מ: הוהצלח

מנשה  .וציפורה אחיאל
מרים בת . ואורה אחיאל

. ה הדר בת נחמה"א. גליה
ליאורה , ברוך בן גורגיה

ירין . שולמית בת חתון
אורטל חנה . אליה בן בטי
פנינה בת . ב"בת הדסה וב
אפרת בת . ב"שושנה וב
אושרית בת . ב"פנינה וב
ירון שמעון . ב"פנינה וב
זוהר יעיש . נהבן שוש

נעמי בת . ובני ביתו
ב "רחל ובעלה וב. חביבה

. יעקב בן לינדה. וצאציהם
משה שמואל בן זלדה 

. אסתר בת מזל. ב"וב
עדי בת . יעקב בן רינה

 .ויקי ויהודה יעיש. רויה
 

תקוה בת  – לזיווג הגון
דורין בת , ב"גמאלה וב

. אורטל בת ציפורה, שרה
אסי בן , שלומית בת אסתר

אוקסנה , ניצחונה שולמית
 . בת דורה

 
אלינור אורה בת : ק"זש
  .יעל

 
הרב : נשמת-לעילוי

, יה'עובדיה יוסף בן גורג
 .ריהחהרב שמעון בן ב

מלכה , ס צדוק בן נור"מ
מזל בת דוד  ,בת אסתר
אברהם בן . ובת שבע

. רות בת נוסרת. אלה
יצחק בן . ישעיהו בן יצחק

' ר. אפרים בן רחל .עליזה
, י סופיהשמעון בן סאס

זוהרה טימסטית בת 
 .שמעון בן זוהרה .מרים

. אליהו מאיר בן סימי
רחמים . יוסף בן אנגלינה

 .בכור בן רחל. חלה'בן צ
טליה בת  .יריב בן גאולה

סימי שמחה בת . שרה
) אבלין(אוסנת בתיה . חנה

יוסף חיים בן . בת תקוה
שרה רדה בת . סלחה
. אהובה בת טובה. סאלם

משה  ישר. עזרא בן פרחה
שלום סאלם בן . בן צביה
. סבח בן סלימה. שמעון

שלום . רועי בן צדוק
בת שבע . מדמון בן דוד

. אשר בן יחיא. בת ורדה
יפת צבי . אוסנת בת מרים

ניסים . בן יששכר אפרים
אליהו . בן מרים ואהרון
נעמי בת . בן חנה וכדורי

. יי'יחזקאל בן גורג.  יחיא
שרלי . עליס בת אסתר

יוסף . אכן רישלום הלוי ב
דוד בן . י'בן פני קמחג

 .מלכה
 
 

     17:51     :הדלקת נרות
 18:41     :יציאת השבת

  19:20          :רבינו תם



 !לברכה ושמירה בביתסגולות 
הרוצה " :ל"נתן מברסלב זצ' כותב ר )1 

 .ישבר תאוות האכילה –לזכות בדירה נאה 
 ".אינו נחרב –כל בית שנשמעין בו דברי תורה 

הרוצה " :ל"מובא בשם הרבי מבעלז זצ )2
לא יאמר את הקטע , שישרור השלום בביתו

בעת אמירת , בליל שבת' בצאתכם לשלום'
 .'שלום עליכם'

, וכמו כן מצווה עצומה להסתכל בנרות שבת
אריכות  *: סגולות עצומות 3אשר יש בהם 

 ".שלום בית *. הצלה מחיבוט הקבר *. ימים
 
 
טוב לפנות קורי " :ל"כתב הבן איש חי זצ )3

כדי , עכביש שבבית בכל ערב שבת קודש
ל מפי "וכתב הרב כף החיים ז, לגרש הקליפה

 ".דנכון לפנות זה קודם חצות דוקא, השמועה
הסרת קורי "( :ה הקדוש וכתב"והוסיף השל

הוא סוד הקליפות ) העכביש בערב שבת
והם המה העכביש , שרצונם למנוע שלום בית
וכן יתקן נרות הית ... שצריך לפנותם מהבית

 ).'הידברות'". (ויציע מיטתו בערב שבת
זהו , פחד ואינו יודע ממה מפחדהמאדם  )4

   רחץ לאצא מהשירותים וי: מאחת הסיבות
 .נטל ידיו לאאו הרג כינה ו ונגע בנעלי ,ידיו  
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ואולי , מסוגל לשאת את העול על גבו במשך שעות רבות חמורה
ומסוגל , הוא מוכן לסחוב בעלייה מטען כבד. אפילו ימים שלמים

החמור לא מנסה . כשהמשא הכבד על גבו, אפילו לישון בעמידה
 .אלא מקבל את המצב כמו שהוא, הוא אפילו לא מקטר. להתמרד

. יף מבט על הסוסכדאי להע, כדי להעריך כראוי את התכונות הללו
עד כדי כך שהדבר , אף האוכף שעל גבו נראה לסוס מטרד מעצבן

 על סחיבת משא אין. מצריך הברשה הגונה של גבו לאחר מכן
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

באופן  בעת הנישואין' עול'כאשר בן אדם מקבל על עצמו את ה
 .החיים העול מקל עליו במידה רבה מאד את עול – הנכון

אדם שזכה להכיר את התורה והמצוות מבין ויודע כמה הם עוזרים 
כך הוא , למרות ההגבלות שיש בה, לו לחיות חיי אושר וסיפוק

לטפח ולבנות חיים , דוקא הצורך לדאוג –' עול אשה'בדיוק ב
תרומם ולהפוך להיות לאדם גורם לאדם לה, משותפים עם האשה

!...?ך הוא לוקח זאתהשאלה רק אי. מאושר וטוב יותר, בעל ערך
 .במובן החיובי זהו סוד האושר של החיים' חמור'לכן להיות 

בביתסגולות  !לברכה ושמירה
הרוצה ":ל"נתן מברסלב זצ' כותב ר)1

.ישבר תאוות האכילה–לזכות בדירה נאה 
".אינו נחרב–כל בית שנשמעין בו דברי תורה 

הרוצה ":ל"מובא בשם הרבי מבעלז זצ)2
לא יאמר את הקטע , שישרור השלום בביתו

בעת אמירת , בליל שבת'בצאתכם לשלום'
.'שלום עליכם'

,וכמו כן מצווה עצומה להסתכל בנרות שבת
אריכות *: סגולות עצומות3אשר יש בהם 

".שלום בית*. הצלה מחיבוט הקבר*.ימים

טוב לפנות קורי ":ל"כתב הבן איש חי זצ)3
כדי , עכביש שבבית בכל ערב שבת קודש

ל מפי "וכתב הרב כף החיים ז, לגרש הקליפה
".דנכון לפנות זה קודם חצות דוקא, השמועה

הקדוש וכתב"והוסיף השל הסרת קורי "(:ה
הוא סוד הקליפות ) העכביש בערב שבת

והם המה העכביש , שרצונם למנוע שלום בית
יתקן נרות הית ... שצריך לפנותם מהבית וכן

).'הידברות'". (ויציע מיטתו בערב שבת
זהו , פחד ואינו יודע ממה מפחדהמאדם )4

הסיבות  רחץלאצא מהשירותים וי:מאחת
וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווויויויויולאאו הרג כינה וונגע בנעלי,ידיו  ............נטל יד
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אתאאתתתאאתתתאתתתאאתאתאאתתתתתתתתאתאתאתאתאתאתאתאתתאתאתאתאת את העול על גבו במשך שעות רבותחמורה ללללללללללללללללשל ואולי ,מסוגלל
ומסוגל ,הוא מוכן לסחוב בעלייה מטען כבד. אפילו ימים שלמים

החמור לא מנסה . כשהמשא הכבד על גבו, אפילו לישון בעמידה
.אלא מקבל את המצב כמו שהוא,הוא אפילו לא מקטר.להתמרד

.יף מבט על הסוסכדאי להע, כדי להעריך כראוי את התכונות הללו
עד כדי כך שהדבר , אף האוכף שעל גבו נראה לסוס מטרד מעצבן

על סחיבת משא אין.מצריך הברשה הגונה של גבו לאחר מכן

באופןבעת הנישואין' עול'כאשר בן אדם מקבל על עצמו את ה
.החייםהעול מקל עליו במידה רבה מאד את עול–הנכון

ויודע כמה הם עוזרים  אדם שזכה להכיר את התורה והמצוות מבין
כך הוא ,למרות ההגבלות שיש בה,לו לחיות חיי אושר וסיפוק

לטפח ולבנות חיים, דוקא הצורך לדאוג–' עול אשה'בדיוק ב
תרומם ולהפוך להיות לאדם גורם לאדם לה, משותפים עם האשה

הוא לוקח זאתהשאלה רק אי. מאושר וטוב יותר, בעל ערך !...?ך
.במובן החיובי זהו סוד האושר של החיים' חמור'לכן להיות 

     
  

מותר לחתוך , חתוך טואלטכשאין נייר 
אך יעשה , בשבת נייר טואלט כדי לקנח בו

 .ברגלו או, כגון במרפק, כן בשינוי
, ומעיקר הדין יש להקל בזה גם בלא שינוי

 ובלבד שלא, כשאין לו נייר אחר חתוך
 . !!!יקפיד לחתוך במקום הנקבים

אולם אם נקרע במקום הנקבים בלי 
מיר בזה והמח. כלום אין בכך, שהתכוין לכך

 .תבא עליו ברכה, לקנח עצמו במים בלבד
*** 

 טיטולים בשבת
וכן , מותר להשתמש בשבת בטיטולים *

לים בחיתו מותר להסירם כדי להחליפם
 החדשים ואין איסור לא בהדבקת, נקיים

 .מפני שאינם עשויים לקיום, ולא בהפרדתם
ומכל מקום יש להזהר שבעת שמסיר את 

, לאט לאטיסירו ויפרידו  – הטיטול מהתינוק
כדי שלא יקרע מהבגד , ולא בבת אחת
 .ולא ידביק הטיטול הישן !בעת הפרדתה

 צמר גפן בשבת
יש להכין מערב שבת צמר גפן תלוש במדה 

על פי שיש פנים להקל  ואף. מספקת
בתלישת צמר גפן בשבת לצורך בדיקת 

 .ולהחמיר מכל מקום נכון לחוש, טהרה

הסוס נוטה להתעצבן . כמעט מה לדבר
 .ולהשתולל עם כל רמז לעול

ללמוד כדי להצליח בנישואין צריך , ידידיי
כי  ?ומדוע, לדעת לשאת עול –מהחמור 

אין זה , שלא תבינו לא נכון. נישואין הם עול
עול אשר הוא מטרד וצער אלא משהו אחר 

: נאמר )ז"כ', ג(בפסוק במגילת איכה . לגמרי
ומבארים , "טוב לגבר כי יישא עול בנעוריו"
ל כי מדובר בעול של תורה ומצוות ואף "חז

, ראים כנטל ומשאשאומנם הם נ, עול אשה
 .אך הם טומנים בתוכם אושר ושמחה עילאית
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 ".?מה זה אתוןתגיד , אבא: "ילד אחד ניגש אל אביו ושואל אותו
שמע זאת הבן והחל ". וראשתו של החמזו ", האב מעדכן את בנו

 ,"בוא נדייק"... "?גם חמורים מתחתנים, מה" -להיות מופתע 
 ".חמורים מתחתניםאנשים עם תכונות של  רק", אמר האב
ל "יש פה רעיון עמוק הטמון בדברי חז, זו לא בדיחה, לא רבותיי

 : ד לבארו"וכעת נראה בס
אלמלא  :יוחנןאמר רבי : "אומרת )ב"ע' ק(הגמרא במסכת עירובין 

 לא ניתנה תורה היינו למדים צניעות
 ".ועריות מיונה, גזל מנמלה, מחתול

 . מהחתול ניתן ללמוד צניעות
 שעושה את צרכיו  –בשונה מהכלב 

 האםוממש לא אכפת לו , לעיני כל
 החתול עושה  -רואים אותו או לא 
 .מכסה אחריו אףו, את צרכיו בצנעה

 .ל.ת.שורש ח –מכאן גם שמו חתול 
 ומכאן גם, שעניינו כיסוי ומלבוש

 .'חיתול'המילה 
 הנמלה אמורה להיות המדריכה 

 . הגנבים והתככנים למיניהם, הרוחנית של כל הנוכלים
אם נמלה  –על הזהירות מגזל , בעצם התנהלותה, הנמלה מלמדת

ובכך הכריזה  ,מוצאת גרגר מזון שכבר נגעה בו נמלה אחרת
גם אם היא תרצה בו , היא לא תיקח את הגרגר, בעלות עליו

 ...?ומה אפשר ללמוד מחמור -וכעת נבוא ונשאל . מאד
" אלוף"הוא . שהוא לא מתלונן, ייאמר לזכותו של החמור

 .הוא סוחב, לא משנה מה תשים עליו. בנשיאת עול
 ...".סוחבים": הוא ענה, "?איך החיים: "שאלו פעם חמור

 עשיית מיונז בשבת
שמערבים , לעשות מיונז בשבת מותר *

, ביצים ושמן וחרדל וסוכר וקצת מלח
לאכול לאלתר  ובתנאי שיעשה כן על דעת

 ,בכחוגם לא יטרוף לערבם . באותה סעודה
ואין לחוש משום  .בנחתאלא מערב בכף 

 .לישה ויזהר שלא לטרוף לערבם בכח
*** 

 הכנת טחינה בשבת
טחינה שומשמין שכבר הכינוה מערב  *

ורוצים להוסיף בה מים בשבת כדי , שבת
בשבת  מותר להוסיף לה מים, יותר לדללה
ויש אומרים שאף מותר להכין . ולבחוש

הוספת מים  י"טחינת שומשמין בשבת ע
ולימון ומלח על גבי טחינה גולמית שנילושה 

 . ונעשית בלילה עבה, כבר בבית החרושת
 .סמוך לסעודהכן  בלבד שיעשהו

שמאחר ובתוך כדי , ויש חולקים ומחמירים
יש , הלישה נעשית הטחינה כמו עיסה קשה

 .לחוש לאיסור שנראה כלש
*** 

 נייר חתוך בשבת
לכתחלה יש להכין מערב שבת נייר  *

  ומכל מקום בשעת הדחק, טואלט חתוך



ר "נעמד האדמו, בשבת בראשית
על , ע"נח מלכאוויטש זי' ר, הקדוש

מרכז הבימה ועורר את קהל שומעיו 
: בדברי חיזוק יוקדי להבות אש ואמר

ויאמר אלוקים יהי ' –כתוב בפרשה "
כי לעיתים נמצא היהודי , ופירושו. 'אור

עד אשר אינו , בחשכות וקושי גדול
 . רואה שום קצה אור ושום תקוה

, כבן של מלך מלכי המלכים, אך אז
מרים הוא את עיניו לשמיים ושופך 

אני , אבא, רבונו של עולם: "שיחו
עד מתי !... מבקש ממך שתרחם עליי

אנא קלי , כה גדולהאהיה שרוי בחשכה 
האר עיני וליבי להרגיש את אורך 

ואז , "ורחמיך בתוך החושך הגדול
כשיוצאת תפילה שכזו מתוך עומק ליבו 

מתקבלת התפילה ועולה עד , הטהור
, ואף אם אינו נושע מיד, כסא הכבוד

הרי שבוודאי ובוודאי שהבורא יתברך 
מאיר לו אור גדול בתוך החושך אשר 

אלא , יתברך לא עזבו' מנחם אותו כי ה
 . נמצא עמו בתוך הצרה והצוקה

וזהו כוונת : "או אז חתם הצדיק ואמר
כאשר אדם , "ויאמר אלוקים: "הפסוק

אזי מיד , נמצא בחושך וצועק לבורא
יתברך מאיר ' שה, "יהי אור" –מתקיים

לו באורו הנעים חסד ורחמים מתוך 
 .החושך ומתמתקים מעליו כל הדינים

אשר התקבל הים לפנינו מעשה מד
אותו מספר בעל , במערכת העלון
, מתל אביב. משה י, המעשה בעצמו

היה זה : "אשר אירע בשנה האחרונה
.                  לפני כשבעה חודשים בדיוק

אחר , חזרתי לביתי שבצפון תל אביב
עליה אני , יום עבודה ושעת לימוד
' פתח הדביר'מקפיד מידי יום בכולל 

, י ארוחת ערבאכלת. שבבני ברק
ישבתי קצת עם המשפחה ועליתי לישון 

                                 .כמו בכל ערב רגיל
אני חולם , לאחר כמה שעות שינה, והנה

חלום מפחיד שמצליח להעיר אותי 
אינני טיפוס שחולם . לחלוטין מהשינה

אלא , חלומות ובטח לא מתרגש מהם
, וסדירהבדרך כלל אני ישן שינה רצופה 

הצליח , אלא שדוקא באותו לילה
. החלום להפסיק לי את השינה לחלוטין
אני מבין שזה היה חלום וניסתי לחזור 

 אני מרגיש , אלא שבאותם רגעים. לישון

 

 

 התפרצות התקף הלב ולרוץ 
 שאלו הרופאים , "?אל בית החולים

 הלא תדע ", בהלם לאחר שהתעוררתי
לאחר , כי אם היית ממשיך בשינה כרגיל

ובבוקר היתה , כחצי שעה היית כבר מת
כיצד , אם כך, !צריכה להיות הלוייה

 ". ?התעוררת וידעת להגיע הנה
' סיפרתי להם את יד ה, רועד ונרגש כולי

גחתו הפלאית אשר העיר אותי בפתע והש
למרות שאין זו , פתאום מתוך חלום מפחיד
ולמרות , דרכי להתעורר מחלומות

' האמנתי שאם ה, שרציתי לחזור לישון
ואני חש לפתע , העיר אותי באופן מוזר

 . עליי לרוץ הנה, בכאב
לאחר בדיקה קצרה  –אחזור אל המעשה 

 גילו הרופאים כי אחד הצינורות המתחבר
וכי בעוד רגעים , אל הלב אטום לגמרי

 . ספורים עתיד אני לסיים את חיי
מיד הובהלתי לחדר ניתוח במחלקת טיפול 

שם גילו כי אטימה שלימה של שומן , נמרץ
בעקבות , חסמה את מעבר הדם אל הלב

עישון וכדומה שסתמו , הצטברות שומנים
פתחו לי את . את מעבר הדם ללב

 .אותי כנס רפואיכשהם מגדירים , הסתימה
חשבו  –כשאני נזכר בכך אני רועד כולי 

שהעיר אותי ' כמה ריחם עליי ה, לרגע
ואף יותר , מהשינה בזמן ולא יותר מאוחר

כיצד נתן הוא לי את הרעיון לנסוע , מכך
כשאני רועד , בטיסה וללא הפסקה

מלחשוב מה קורה אם הייתי מתעלף כמה 
כשנסעתי בכבישים , דקות לפני זה

הלא שהיה זה נגמר בטרגדיה  –ירים המה
 . נוראית עוד יותר

נתן לי לתפקד , יתברך הרחמן והטוב' ה
ולחיות עד לרגע ולשניה בו הונחה כף רגלי 

שם נסתם המעבר , על מפתן בית החולים
ושם מיד קרסתי , אל הלב לחלוטין

וכמה יש , וטוב' כמה גדול ה. ונפלתי
יו של להודות על כל רגע בו זכינו להיות בנ

 –הבורא אשר יש עלינו דבר נפלא הנקרא 
ואף , אף בשעת השינה' השגחה פרטית'

יתברך לא עוזב אף ' ה. בשעת הנסיעה
, יהודי גם שנראה לו שהכל חשוך ומעורפל

, יתברך' שם נמצא ה –כי גם בתוך האפילה
הוא אך ורק , אשר כל מה שהוא עושה לנו

וכל אשר נותר לנו הוא רק לסמוך , !לטובה
עליו ולהודות לו על כל הניסים הגלויים 
 .      והנסתרים שעושה הוא עימנו מידי יום

 
      

 

היתה זו הרגשה . לחץ חזק ביותר באיזור הלב
כאילו לוקחים מלקחיים ומנסה לכווץ לי את 

 . הלב בכל הכח וללא הפסקה
מפני שידעתי כי , לא התרגשתי מכך כלל

כמעט כל אדם מרגיש לפעמים רחוקות 
הנחתי את הראש על . תחושות דומות בגוף

אך הכאב , הכרית כשאני מנסה להירדם שוב
 . והלחץ באיזור הלב לא הפסיקו

כשכולם בבית , בלילה 01:00השעה היתה 
ואינני יודע האם להתייחס להרגשה הזו , ישנים
אדם שלא לוקח דברים קשה  אני. או לא

אבל , אך אל תשאלו אותי למה, בדרך כלל
העיר אותי פתאום ' הפעם הרגשתי כי אם ה

דבר שלא קורה  –ככה באמצע הלילה מחלום 
 . כנראה יש פה משהו משמיים, כמעט בכלל

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ירדתי לרכבי והחלתי , לא חשבתי פעמיים
כשאני ', איכילוב'בדהירה אל בית החולים 
אלא נוסע במהירות , לא עוצר ברמזור אדום

כשהלחץ החזק בלב לא , אל בית החולים
 . פוסק

אך אני לא עוצר , הכבישים היו כמעט ריקים
מפני שאיני יודע מה , כלל ונוסע ללא הפסקה

לאחר כחצי שעה  ,הקשיבו היטיב. קורה איתי
הגעתי עם הרכב עד דלת הכניסה , של נסיעה

יצאתי מהרכב ', איכילוב'של בית החולים 
וברגע שדרכתי על , אפילו בלי לסגור אותו

פשוט , מפתן הכניסה של הבית החולים
 . התמוטטתי ונפלתי במקום

צוות שלם של הצלה רץ לעברי , באותו רגע
, והחל לבדוק את מצבי ולערוך בי טיפול

 –כשלאחר כמה דקות מתברר הפלא הגדול 
הרופאים מגלים כי עברתי התקף לב בשעה 

אשר לא ניתן לחוש אותו או , שהייתי ישן
 . לדעת על קיומו בשעת השינה

 בשעת, איך ידעת לקום באמצע השינה"
 
 
 

    

    

 מרגישי האדם כי חייו ממש נראים כתוהו ובואו אחד גדול ושום דבר  אשר בה, גם בשעות של חשכות              
 ברגע זה הוא שנרים את העיניים לשמיים ונצעק אליו מתוך אמונה שאנו מאמינים' עליו לדעת כי כל אשר חפץ ה, מסתדר    

 ! באה הגאולה -"ויהי אור" ומיד נראה כי, "ויאמר אלוקים: "או אז מיד יתקיים בנו דברי הפסוק, רק בו                 



ה את "ביום השני לבריאה ברא הקב
 . הלא הוא השמיים ,הרקיע

יע הינו בצבע קהר ל אומרים כי"רבותינו ז
ועל כן , כדמות כסא הכבוד, התכלת

על גופנו בכדי שניזכר לובשים אנו ציצית 
והרקיע יזכיר לנו את , על ידי כך ברקיע

 .המושל בשמיים ובארץ' ה כסא כבוד
גדולה ": )'כד' ח סי"או(כותב הטור , על כן

. מצות ציצית ששקולה כנגד כל המצוות
כל הזהיר בציצית זוכה : י אומר"רשב

ואמר ריש לקיש כל . רואה פני שכינהו
 2,800הזהיר בציצית זוכה ומשמשין לו 

מפני שמצוה זו ? וכל זאת מדוע". עבדים
 .בכל עתמזכירה ישירות את הבורא 

מעשה שהיה באחד מחסידיו של הרבי 
ע אשר "ד מבעלזא זי"המהרי, הקדוש

. צרה גדולה ונוראה תקפה את משפחתו
והיה  בנו יחידו אשר זכה לו אחר שנים

נפל ברשת היצר , נער טוב ועלם חמודות
, אבא: "מטיתובא לאביו בהודעה דר

החלטתי כי חפץ אני לישא לאשה את 
אביו נתקף בהלם ובהלה ". בת שכננו הגוי

 . ולא האמין למשמע אוזניו
וכשדמעות , הוא לא חשב פעמיים

רותחות של צער ניגרות מעיניו על בנו 
: צעק עליו בקולי קולות, האהוב והשקדן

 ". יותרבני אינך , צא מביתי"
. יו ויצא מהביתהבן ארז את מטלטל

היעלה על  –ההורים היו שבורים ורצוצים 
הדעת כי בנם היחיד אשר תמיד צעד 

אותו גידלו ', בדרך העולה בית ה
חמד לצאן לרעות בשדות זרים , מקטנות

 . והולך לאבד את כל יהדותו
היו ההורים בצער גדול , ככל שעבר הזמן

יותר וגעגועיהם לבנם יקירם גבר עוד 
יצא האב לטייל ברחובה , ערב אחד. יותר

הוא את רואה של עיר והנה לתדהמתו 
בנו יחידו זרוק ברחובות כשהוא רעב 

ומחפש בין האשפתות דבר מה , ללחם
 . את רעבונו שביעלה

 

 
 
 
 

  
   

 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
   

 
 

 

 אך , יודע אתה שדבר זה הינו אסור"
, השיב הצדיק, "לא אמנע ממך זאת

אני אף אצוה על אביך שישתתף , אדרבה"
הצדיק מדוע  –ה בהלם הבחור הי". בחתונתך

אך דבר אחד !. "?לא מתנגד לכך בכל תוקף
, חתם הצדיק ואמר, "ני מבקש ממךכן א

והוא שתקבל על עצמך מרגע זה והלאה "
ואף בשעת החתונה , להקפיד במצות ציצית

 .הבחור השיב, "בשמחה". "ם הגויהע
יצא הבחור מבית הצדיק והחל לקיים את 

  .כל עתציצית בלבש  –הקבלה שקיבל 
שמע האב כי הצדיק לא ביטל , לבינתיים

מחייב הוא , אלא להיפך, לבנו את החתונה
חתונת בנו והיה כולו באף אותו להשתתף 

אך קיבל עליו את דברי רבו , נרעש ונבהל
. הגיע יום החתונה, והנה. כקודש קודשים

ערלים רבים גויים  –הכל התאספו באולם 
ואף כמה יהודים מבני משפחתו , מצד הכלה

, מצד החתן שהסכימו לבוא ולכבדו
החתונה התנהלה . כשביניהם אף האב

חה כשהשמ, כחתונת גויים לכל דבר
מתנהלת ברובה בשתיית משקאות חריפים 

, באמצע החתונה, לפתע. וליצנות לרוב
כשהיו רוב הגויים בחתונה שתויים ואף השקו 

החל החתן לעשות מעשי , את החתן לרוב
, אף הסיר את בגדי חתונתו העליוניםשטות ו

עד שלפתע ראו כל המשתתפים את הציצית 
  .תחת בגדיו בהוראת רבו שלבש

כשראו זאת כל הרשעים הארורים החלו  מיד
: ו באומרםו ולבזותלהכות, לשאוג על החתן

רימית אותנו ואת הכלה בכך שהבטחת לנו "
והנה אף בשעת , כי עזבת לגמרי את היהדות

החתונה לבוש אתה בבגדי יהדותך בלא 
השמחה הגדולה שהיתה באירוע ". בושה

כשהחתן בורח מהמקום , לקטטההפכה 
 ילוצשה' הודה הבחור לה. החתונה בוטלהו

ה מידם בזכות הציצית ושב לחיק היהדות ובנ
 .בית לתפארת

מצוות הציצית שהמקיימה במסירות גדולה 
 !.נפש זוכה לברכות גדולות ועצומות

גאולה בת : פרנסה, הצלחה, העלון מוקדש לבריאות
יואב חי , מרים בת גאולה, אבשלום בן ויולט, דבורה

 .משה בן לילה, אטדגי' משפ, ב וצאצאיו"אברהם ב
אורית בת  .ידידיה בן נחמה, נחמה תב תהילה :זיווג הגון

 .מיה שיראל
, אמיר בן שרה, וליה'מלכה בת ג, מינה בת שושנה :נ"לע
 .ניסים בן משה, מה בת זלפהנאזה של, שעיו בן רינה דוד

 .גלית רבקה בת חנה
 
 

האב לא יכל לעמוד בזה ורחמיו נכמרו על 
בני : "אמר לוובדמעות  יוהוא ניגש אל. בנו

חזור אל ביתנו ואתן לך את כל אשר , יקירי
אך , מאומה לא אחסוך ממך, תחפוץ בעולם

שתעזוב את רצונך  –אחד כל זאת בתנאי 
 !". להינשא לנכריה

ואמר  יואבהבן הביט בעיניו הדומעות של 
אמשיך להיות זרוק ברחובות ולרעוב : "לו

 ".ובלבד שאנשא לה, ללחם
אף  –האב לא ידע את נפשו מרוב צער 

אשר בא הוא לקראת בנו לא , ההצעה הזו
 . הועילה במאומה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

את נפשו אצל רבו  שפוךל הלך הוא, בצר לו
ד מבעלזא וסיפר לו את "ריההקדוש המ

. וכי מבקש הוא עצה וישועה, מצבו של בנו
שמע זאת הרבי וציוה עליו שיקרא לבנו 

דיק קורא כששמע הבן כי הצ. שיבוא אליו
לחלות מהערצתו אל הרב הסכים הוא , לו

אך הודיע בכל לשון כי אם יבקש , את פניו
לא הוא  –ממנו הרבי שלא להינשא לנכריה 

  .מתכוון למלא זאת
ונישק  נכנס הבחור ביראת כבוד אל הצדיק

הצדיק פתח עמו בשיחה על שלומו . את ידו
, ואף על מצב בריאותו ופרנסתו ,ומצבו

 . ל שאלה לענייןכשהבחור עונה על כ
לפני הצדיק  חורבההכריז , תוך כדי השיחה

ידע כבוד הרב כי מתכוון אני בקרוב : "ואמר
וחן את כשהוא ב, "כריהנלהינשא לאשה 

 . ובת הרביתג
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ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ ָ ָרא ֱאלִֹהים ֵאת ַהׁשּ ית ּבָ ֵראׁשִ   (א,א) ּבְ
כבר במילה הראשונה בתורה, "בראשית", כותב רש"י: אין המקרא הזה אומר אלא 

דרשני! כמו שדרשוהו רבותינו ז"ל, בשביל התורה שנקראת ראשית ובשביל ישראל 
מרן הגה"צ רבי אליהו לופיאן זצ"ל: בשביל התורה שנקראים ראשית. ומבארים בשם 

יון שיש בתורה מצוה של לולב כ שנקראת ראשית, שכל הבריאה נבראה בשביל התורה;
לכן  -לכן ישנם בעולם לולבים ואתרוגים, כיון שיש בתורה לאו של "לא תגנוב" -ואתרוג

ברא הקב"ה בעולם את תאוות הגניבה, וכן הלאה. וכן בשביל ישראל, שכל מה שיצטרך 
שנן דוגמאות רבות בדברי י .בשבילו נברא הדבר - לקיומו של עם ישראל בכל הדורות

והראשונים, וכדברי הרמב"ם שכתב, שיתכן שגוי בונה בנין שלם, ארמון מפואר,  חז"ל
והוא לא יודע שכל בניינו הוא רק כדי שפעם אחת כאשר יעבור שם צדיק, ויהיה לו 

   .יוכל להנות מצל הבניין -חם
  

מדוד המלך, שהיה מתפלא  זצ"ל הגאון רבי ראובן קרלנשטיין דוגמא נפלאה מביא לכך
ע ברא הקב"ה בעולמו משוגעים, מה יתרון לעולם במחלת השיגעון? ומה תמיד, מדו

ד שבא מעשה לידיו והבין תועלת שניהם: ע ?תועלתם של קורי העכביש ליישוב העולם
כשהתחבא דוד במערה מפני רודפיו, כיסו העכבישים את פתח המערה בקוריהן, עד 

שביקש לתופסו, והנה היה שלא נראה פתחה כלל, וניצל, וכשהביאוהו לאכיש מלך גת 
נראה לאכיש שדוד המלך 'משוגע' ואמר "החסר משוגעים אנכי?" וגרשו מלפניו, וכך 

   .ניצל
  

מרן הרב מבריסק זצ"ל היה רגיל להביא את אחת הדוגמאות הבולטות לכך בדברי ימינו אנו, 
 והה כל כך של מסילת הרכבת הארוכהבבנייתה התמ[הובא בספר ילקוט לקח טוב], 

   .ולם לסיביר. היה זה ברוסיה הסובייטית, שהייתה נתונה תחת שלטון הצארבע
  שטחה של רוסיה משתרע על שטח עצום של מאות אלפי קילומטרים מרובעים,

וצידה המזרחי, שנקרא 'סיביר', היה מדבר שומם מלא קרח וכפור, החליט הצאר יום 
מסילת ברזל לאורך עשרת אחד, שיש ליישב חלק זה של המדינה, ולכן החליט לסלול 

ממרכז המדינה עד נקודת הסיום שלה בערבות סיביר הקפואה לחופי  -אלפים קילומטר
לא היה כל הגיון בהקמת מסילה ארוכה שכזו במקום שומם כל כך, אבל הפקודה  .יפן

 ניתנה! אלפים רבים גויסו לעבודה מפרכת זו, בתנאים קשים של קור וסופות שלגים.
פחו את חייהם בעבודה זו, שהושלמה כעבור שנים של עבודת פרך פועלים רבים קי

 קשה ורצופה.
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   .כאשר נחנך קו הרכבת הארוך הזה היה מספר המשתמשים בו מועט מאד, כצפוי
היום יודע אני מדוע נבנתה  אמר הרב מבריסק זצ"ל:כמה עשרות שנים אחרי חנוכת הקו 

מסילה זו! היה זה בשנות השואה האיומה, כאשר ישיבות רבות נסגרו ונחרבו ורבנים 
ותלמידיהם הובלו לטבח. נדמה היה שיד הכורת עלתה, ח"ו, על עולם התורה, ובלבבות 

אך כיון שהובטחנו ? כיצד תישמר גחלת התורה לדורות הבאים - פנימה ריחפה השאלה
וח והצלה יעמוד ליהודים, השאלה הייתה רק "כי לא תשכח מפי זרעו", היה ברור שרו

היכן וכיצד? והנה, נתגלתה יד ה' באופן מופלא ביותר, בישועה שהייתה לבני ישיבת 
מיר. בשרשרת נסים מופלאה הורשו לצאת ממדינתם כמה מאות בחורים, ובכללם 

המדינה היחידה שהסכימה לפתוח את שעריה בפני  .בחורים ששרדו מישיבות אחרות
הייתה מדינת יפן, אך כיצד יגיעו מאות הבחורים לקצה זה של  -הפליטה הזו שארית

העולם? נמצא הפתרון! מסילת הברזל הארוכה לסיביר, שהגיעה עד למול חופי יפן! בני 
 .הישיבה עלו על הרכבת שנסעה על מסילה זו וכך הגיעו אל חוף מבטחים

את מאות הבחורים מן התופת אלמלא מסילת רכבת זו, אין לשער כיצד היו מצליחים לצ
וגיא ההריגה!! עד עצם היום הזה אין הגויים יודעים מה הייתה נחיצותה של המסילה 

 , אבל אנחנו, מאמינים בני מאמינים, יודעים היטב! היא היית!הארוכה והמבוזבזת הזו
העולם נברא בשביל התורה ובשביל ישראל, והנה, על ידי  ,נחוצה להצלת התורהה

מסילה זו ניצלה ממלכת התורה של ישיבת מיר. הם שהו ביפן במשך תקופה  הנסיעה על
של כחמש שנים, ולמדו שם בהתמדה עצומה עד יעבור זעם. מאוחר יותר, עברו חלק 

מהרבנים ותלמידיהם לארצות הברית, וחלקם האחר עלו לארץ הקודש. כך שוקם ונבנה 
)הרב בנימין בירנצוויג(. ימיםמחדש עולם התורה המשגשג ומלבלב כהיום הזה עד קץ ה  

ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם ָ   (ב,א) ַוְיֻכּלּו ַהׁשּ
בשבת (קיט:) איתא "כל המתפלל בערב שבת ואומר ויכולו מעלה עליו הכתוב כאילו 

שם כתוב כי האומר  ובמהרש"אנעשה שותף להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית", 
ויכולו הרי הוא מעיד על מעשה בראשית והרי הוא נעשה שותף עם הקב"ה כי בלתי 

 .עדותו לא יוודע עשייתו וכמו שהעשיה לא היה רק במאמר כן עדותו במאמר
וכיון שהוי עדות כתב המשנ"ב (רס"ח,יט) שהטעם מדוע אומרים אותו בעמידה הוא 

 .עשה בראשית, ועדות דינה בעמידהמשום שבזה אנו מעידים להקב"ה במ
במכתב מר' ישעיה אשר מרגליות זצ"ל (נדפס בסוף ספר עצי עדן מאביו ר' יהודה לייב 
מרגליות זצ"ל) כתב ששמע שהאור החיים הק' בכל ערב שבת למד הלכות עדות ואמר 
כי מטרת לימודו שידע שעל פי ההלכה הוא ראוי להיות עד כשר ונאמן לעדות שבת, 

  )קב ונקי ( ישועות יעקב או"ח (ס' רס"ח סק"א) ודרך פיקודיך ריש הקדמה ו'][ועי' 
  

י לֹא ִהְמִטיר  ֶדה ֶטֶרם ִיְצָמח ּכִ ָ ב ַהׂשּ ֶדה ֶטֶרם ִיְהֶיה ָבָאֶרץ ְוָכל ֵעׂשֶ ָ יַח ַהׂשּ ֱאלִֹהים ַעל  ה'ְוֹכל ׂשִ
המטיר? לפי שאדם אין לעבוד ולמה לא "רש"י: (ב,ה)  ָהָאֶרץ ְוָאָדם ַאִין ַלֲעֹבד ֶאת ָהֲאָדָמה

את האדמה ואין מכיר בטובתן של גשמים וכשבא אדם וידע שהם צורך לעולם התפלל 
מנין לרש"י שתפילת האדם הייתה חסרה והיא ". עליהם וירדו וצמחו האילנות והדשאים

:  מובא בגמרא (ברכות כו',ב') אומר בעל ה'דברי ישראל' זיע"א:? שגרמה להצמחת האילנות
יוסי ברבי חנינא אמר תפילות אבות תיקנום...' והגמרא מדייקת זאת מן הפסוקים.  'רבי

ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב' ואין שיחה ''יצחק תיקן תפילת מנחה שנאמר 
: אומר ה'דברי ישראל'  שיחו'.אלא תפילה שנאמר: 'תפילה לעני כי יעטוף ולפני ה' ישפוך 

דֶ 'אצלנו נאמר  ָ יַח ַהׂשּ 'שיח האדם ומכאן שמה שהיה חסר זהו  'ה ֶטֶרם ִיְהֶיה ָבָאֶרץְוכֹל ׂשִ
אם נמלא את המילה  מוסיף ה'בן איש חי' ואומר נפלא:. דהיינו תפילת האדם 'על השדה

ם)  –לת  –ם. ואם נחבר את החלק הנסתר (לף -לת. מ-לף. ד -נקבל דבר מדהים: א 'אדם'
לא מתפלל אז 'ואדם אין' אין כאן ומכאן שאם האדם  'מתפלל'נקבל בחילוף אותיות = 

  .בכלל אדם
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ר ֶאָחד ּתֹו ְוָהיּו ְלָבׂשָ ִאׁשְ ן ַיֲעָזב ִאיׁש ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאּמֹו ְוָדַבק ּבְ   (ב,כד) ַעל ּכֵ

  פעם סיפרתי את הסיפור הנ"ל בדרשת ליל שבת בבית כנסת איצקוביץ'. 
   .במוצאי שבת מטלפן אלי יהודי, ואומר לי שיש לו להוסיף על כך ספור משלו

  החברותא מחכה, .אחד האברכים בירושלים מיהר לכולל בבוקר. הוא לא רצה לאחר
  י סלים כבדים, אולם בדרך הוא שם לב שאשה אחת סוחבת שנ יש 'שמירת סדרים'.

  .היא מתנשפת בכבדות, פוסעת כמה פסיעות ונעצרת למנוחה, ממשיכה מעט ושוב נעצרת
  רחמיו נכמרו על המסכנה. העולם בנוי על חסד, אבל מה עושים? הוא ממהר לכולל.

  מה עם החברותא הממתין לו, מה עם שמירת הסדרים?  ומה עם ביטול תורה?
הכל נכון.  .באברך ירא שמים, שומר עיניו מראות ברעויש גם שיקול של צניעות. מדובר 

  זו ממש אכזריות..., מצד שני, אם יתעלם וימשיך בדרכו אבל
  אין הרבה מה לחשוב. גם אין אפשרות לגשת ולשאול מורה הוראה.? מה עושים

  לאחר מחשבה קצרה החליט כי "לא תוכל להתעלם" גובר על שאר השיקולים.
תודה לו על הרצון הטוב, אף תסרב בנימוס לבקשה שלו הוא ידע שמן הסתם האישה 

 .לסחוב עבורה את הסלים, לכן החליט להיות עקשן, ולא לותר על המצווה שנקרתה בדרכו
  בעיניים מושפלות ניגש אל האישה והציע לה לשאת עבורה את הסלים הכבדים. 

תם והחל לצעוד להפתעתו, האישה נענתה ברצון. היא הניחה אותם על הארץ. הוא הרים או
  תוך שהוא שואל את האישה: "לאן צריך להביא אותם?"

   ...אך האישה לא עונה
  ם?" ל בקול רם יותר: "היכן להניח אותהוא שב ושא

  ך? זו אני!"..ואז הוא שומע את האישה משיבה לו: "מה קרה ל
  ...!ומתברר לו שזו אשתו, הוא נושא את עיניו

  ואז הוא אומר לה: "אוי, באמת לא שמתי לב. חשבתי שזו מישהי זרה. 
  "... ודאי תוכלי להסתדר בעצמך... אני מאחר לכוללואם ככה, ב

  שוטה! שוטה גמור! אדרבה, החסד מתחיל בבית!  -א
כל מעשה שאדם עושה בתוך ביתו עם בני ביתו, שיתכוון לשם חסד, שיעשה זאת בשמחה, 

  ? ם מצוה! וכי קלה היא בעיניךהרי הוא זוכה לקיי
  

בימים ההם ? שפעם באו אליו איש ואישה לדין תורה. ועל מה הדין תורה רבי אייזיק מספר,
התריסים בבתים היו כבדים ומסורבלים מאד, וקשה היה לפתוח אותם. בני הזוג רבו ביניהם 

   ...על מי מוטל לפתוח את התריס בבוקר, הוא מצביע עליה והיא מצביעה עליו
אמר להם רבי אייזיק: "מה עושה הקב"ה בכל יום? 'המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים'. 

'והלכת בדרכיו', אדם יכול  –הקב"ה מאיר לעולם. והנה, יש לנו מצוה חשובה ויקרה מאד 
  ויהי אור! הרי זו זכות ללכת בדרכי ה'!  לעשות פעולה שעל ידה יאיר את הבית...

  הם המשיכו לריב, אלא שהתהפכו היוצרות: –מאז !" זו זכות להאיר את הבית
  ...כל אחד רצה לזכות בזכות הגדולה ללכת בדרכי ה' ולהאיר את הבית

  )רבי ראובן קרלנשטיין זצוק"ל 'יחי ראובן'מתוך (
  

ם  ׂשֶ   (ד,טו) ְלַקִין אֹות ה'יָּ
   .כלב מסר לו לשומרו –ובילקוט נאמר: רב אמר 

  הקשה בעל הכתב סופר שאם אכן נמסר לקין כלב לשומרו,  זיע"א: עובדיה יוסף ביאר מרן
? אותומדוע נאמר שהקב"ה שם לו , שומראם כן היתה התורה צריכה לכתוב שהקב"ה נתן לו 

שבמקום להביא קרבן , שהרי קין חטא בכפיות טובה כלפי הקב"ה – אלא ביאור הדבר כך הוא
פיות טובה מזו, ומחמת זאת לא משובח לאות תודה להקב"ה, הביא קרבן גרוע ואין לך כ

ורצה הקב"ה . וכך נתגלגל הדבר שקינא באחיו עד שהרגו נפש, קיבל הקב"ה את קרבנו
הכלב כידוע יודע להכיר טובה יען כי  ,לאלפו בינה וחכמה, ולכן נתן לו כלב לשומרו בדוקא

 ,הטובורצה הקב"ה שיהיה הכלב לאות וסימן לקין שילמד ממנו מהי מידת הכרת לאדוניו, 
  .לאות, אלא נאמר שהיה לו לשומרומשום כך לא נכתב שהכלב היה לו 
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אסתר, גיא בן אמיר וענבל בני פנינה, הילה בת  עוז בן מרים, לירון בע"ה זיווג הגון:

  חוה, חמוטל בת ויקטוריה, אפרת בת מזל, נועה בת יעל, קרן בת רחל.
  מוריה בת אורנה.לזרע בר קיימא: 

  אירנה, מורן בת רותי, אלכסי בן, לשגיא בן מרים הצלחה ופרנסה טובה:
  לירון בן פנינה, קורל בת סיגל.

  
בת מלכה, אייל בן שרה, ציפורה בת מורוור, לציפורה בת מרים, אורלי  לרפואה שלמה:

יחזקאל בן אידה, רבקה בת מסעודה, אלכס בן רימה, יצחק יעקב בן  שי בן רחל,
יוסי בן ציפורה, יוסף בן ציפורה, עזיזה בת שוליקה, שולה בת  יפה, אילן בן מסעודה,

  עזיזה.
  

ה בנימין בן סולי ז"ל, חביב בן סולי ז"ל, בתיאהרון רפאל בן רבקה ז"ל,  לעילוי נשמת:
בת סולי ז"ל, גבריאל בן מורוור ז"ל, מיכאל בן מורוור ז"ל, רחמים בן מורוור ז"ל, 

 דבורה בת מרים ז"ל. ,יחזקאל בן יהודית ז"ל, דבורה בת טובה ז"ל, ישראל בן חנה ז"ל
ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי בן רפאל ז"ל, חנה בת שמחה ז"ל, דוד אמנו בן 

"ל, שרה רוסיקו מנשרוב בת תמרה ז"ל, ז'קלין לוי בת מזולה ז"ל, משה בן שושנה ז
זהרה ואסתר ושמחה  מסעודה ז"ל, יוסף בעדאש בן נוארה ז"ל, ירושה בת רות ז"ל, 

  ומכלוף בר חנינה למשפחת בן שבת ז"ל, אליעזר בן אסתר ושמשון שריקר ז"ל.
  

יָך ּתֹאַכל ֶלֶחם ֵזַעת ַאּפֶ גביר, תומך  .שמעתי סיפור מופלא, שהיה בירושלים עיה"ק -) (ג,יט ּבְ
ידוע במוסדות ירושלים, בא לבקר בארץ הקודש, וגבאי המוסדות ליווהו והראו לו את "עץ 
חיים", את בית החולים "ביקור חולים", ומוסדות הצדקה והכוללים. בגמר הביקור הביאוהו 

. הרב ישב ושוחח עמו. תוך כדי שיחה, נכנס סלאנט שמואלרבי לבית רבה של ירושלים, 
ובא לשאול את רבי שמואל סלאנט שאלה בהלכה, מיד הפסיק רבי שמואל אברך צנוע 

הגביר נפגע מאד מיחסו  .לדבר עם האורח הנדיב, וישב ושוחח בארוכה עם האברך הצנוע
של רבי שמואל, ועזב את הבית בכעס גדול. הגבאים ניסו להרגיעו, אך ללא הועיל. החליטו 

הצנוע. הם אמרו לגביר: "לכשתראה מי הוא  ביניהם הגבאים להראות לגביר את חיי האברך
לעת ערב הגיעו לחלון ביתו של האברך, שהיה גר במרתף ". האברך, אולי תשנה את דעתך

כאשר חצי מקומת הדירה היה בתוך האדמה וחציו השני נמצא מעל האדמה. הם ראו איך 
מזג להם  יושבים האברך עם שבעת בניו סביב השולחן, ואוכלים לחם עם קצת שמן. אח"כ

בגמר האוכל, נטלו סידורים ובירכו ברכת המזון  .כוס חלב שרק שליש מהכוס הכיל חלב
כולם כאחד, ולאחר ברכת המזון נטלו כולם ספרים: זה גמרא, זה חומש וזה  - בקול ושירה

משניות, והילד הקטן נטל דף שיש בו צורת האותיות, וישבו ביניהם ולמדו, לאט לאט נרדם 
הדף, והאב נטלו והשכיבו על המיטה, פשט את בגדיו וכיסהו במעטה קל של הילד הקטן על 

צמר, כך חלפה לה שעה עד שכולם נרדמו, ואז ישב האברך עם הגמרא והמשיך ללמוד. 
לאחר שלוש שעות שוב חזרו אליו  .לגביר, לא היה כח לעמוד זמן רב, והלך לבית מלונו
יר וראה איך יושב האברך על הרצפה הגבאים, ואמרו לו בא וראה את האברך. שב הגב

ומזיל דמעות ועורך תיקון חצות. הגביר התרגש מאד ואמר: "עכשיו אני מבין את רבי 
  למחר חזר הגביר לבית רבי ". שמואל, אברך כמותו ודאי שחשוב ממני פי כמה וכמה

שמואל, ביקש לפייסו, ואמר: "אני מוכן לתת לאברך פרנסה בשפע לכל ימיו!" שלח רבי 
שמואל לקרוא מיד לאברך. אמר האברך: "ב"ה, לא חסר לי כלום! יש לי בית, יש לי לחם 
 !?"ושמן, ומה לי לצרה הזאת של עשירות אשר תמנע ממני מלעבוד את ה' מתוך דעה צלולה

 )יחיאל מיכל שטרן ר' –מתוך מידות והנהגות טובות (
  

י ֲאָכל  יִתיָך ְלִבְלּתִ ר ִצּוִ ּנּו ָאָכְלּתָ ֲהִמן ָהֵעץ ֲאׁשֶ   (ג,יא) ִמּמֶ
מתרץ נפלא רבי אליהו חדאד זצ"ל '?  המעץ הדעת אכלת'מדוע האריכות? היה יכול הרי לומר 

יש לשאול: נאמר על הקב"ה שהוא 'מעביר ראשון ראשון' דהיינו שעל ': חדוות אליהו'בספרו 
היא: והתשובה ? הראשון אז מדוע האדם נענש על חטאוחטא ראשון הקב"ה לא מעניש 

הקב"ה לא מעניש על חטא ראשון רק כאשר האדם עבר על מצוות שנאמרו ע"י שליח, אבל 
על מצוות שהקב"ה ציווה בעצמו אין את הכלל של 'מעביר ראשון ראשון' (כדוגמת עבודה 

ולכן  ה'זרה שה' ציווה ולא משה) הציווי לאדם הראשון שלא לאכול מעץ הדעת היה מפי 
ר "חטאו הראשון. ולכן הקדים הקב"ה ואמר לאדם  הוא נענש למרות שזה היה ֲהִמן ָהֵעץ ֲאׁשֶ

יִתיךָ  ּנוּ ָאָכְלּתָ "(בעצמי ולא ע"י שליח) " ִצּוִ י ֲאָכל ִמּמֶ  .וכיוון שכך תיענש על כך"? ְלִבְלּתִ
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 שנברא העולם לפני

 ה״הקב רק נמצא היה לא העולם בריאתטרם 
לא  .עמו אחר ולא ,לבדו היה אחד, בעצמו בכבודו

 לא ,שרפים ולא מלאכים לא ,ארץהיה שמים ולא 
 לא ,מזיקים ולא רוחות לא ,מלכים ולא שרים
 לא ,נטיעות ולא אילנות לא ,נהרות ולא ימים

לבד ברך בתרק ה׳ י ,עופות ולא חיות ולא בהמות
  אצלו אמון. אשר בתורה ושמח מתענג

 בריאת העולם

ברצונו יתברך שמו לברוא את במחשבתו וכשעלה 
איו, היה זה בכ״ה אלול, העולם כדי להיטיב לברו

, שזה היה יום אבל בפועל לא נברא עד כ״ה אדר1
, הראשון של ששת ימי בראשית

ואותו יום היה יום שמחה לפני 2
הראשון  הקדוש ברוך הוא כיום

יתברך 3ה׳ המשכן, של חנוכת 
, םימי ברא את העולם בששה

אבל עיקר הבריאה היה ביום 
שבו יצר ה׳ יתברך את  הראשון,

העולם יצירה שהיא ״יש מאין״ 
כלומר לא כמו הסנדלר שעושה 

הבנאי , ולא כמו קיים נעל מעור
שבונה בנין מלבנים שהם כבר 

ברא את העולם ה׳ קיימים, אלא 
בלבד ְּבַמֲאָמרֹו , ה׳ יתברך י הּוא ָאַמר ַוֶּיִהיּכִ  ,מכלום

בריאת החומר הראשון שהוא יש 4. ָּבָרא ְׁשָחִקים
, והצורה שהלביש השם יתברך ֹתהּומאין, נקראת 

על החומר שהם ארבע יסודות אש, מים, רוח, עפר, 
  .ֹבהּונקראת 

 ארבע יסודות

הם  עפרהללו שהם אש ורוח ומים ו5ארבעה גופים 
דות כל הנבראים למטה מן הרקיע, וכל שיהיה יסו

מח ומתכת ומאדם ומבהמה ועוף ורמש ודג וצ
ואבנים טובות ומרגליות ושאר אבני בנין והרים 

גולמן מחובר מארבעה יסודות  וגושי עפר הכל
וכל המחובר מארבעה יסודות אלו הוא . הללו

                                                 
 אןראש השנה כ״ז. תוס׳ ד״ה כמ 1
 מגילה י: 2
ידוע ומפורש בהרבה ספרים וכנ״ל , ועיין בשמים ראש בתחילת סידור אוצר התפילות. ושער היחוד  3

 והאמונה להתניא, פרדר״א פ״ג.
 רמב״ן ורבינו בחיי 4
 רמב״ם הלכות יסודי התורה פרק ד  5

נפרד בסוף, יש שהוא נפרד לאחר ימים אחדים, 
אחר שנים רבות, וכל שנתחבר ויש שהוא נפרד ל

מהם אי אפשר שלא יפרד להן, אפילו הזהב 
והאודם אי אפשר שלא יפסד ויחזור ליסודותיו, 
וישוב מקצתו לאש, ומקצתו למים, ומקצתו לרוח, 

 ומקצתו לארץ. 

 רק הבורא יש מאין, יכול לעשות אין מיש.

כמו שאין בכוחו של אדם לעשות יש מאין, כמו כן 
שות אין מיש, כלומר להחזיר דבר אין בכוחו לע

הנברא לאין המוחלט, אלא כמו ששובר שולחן, 
הוא רק מפריד חלקים, כמו כן כששורף עץ הריהו 

של הארבעה יסודות, או מפריד את ההרכבה רק 
בו שהיה  םהמי יסודמשנה אותם, ש

 נתאדה ונכנס לאויר.

 סודות הבריאה

אין יצור אנוש יכול להשיג את סודות 
הנביא נותן וכמו שירמיהו  הבריאה,

, כמו שבלתי בנבואתו לנו דוגמא ומשל
לבן אדם למדוד את גובה אפשרי 

ִאם השמים, ולחקור את יסודות הארץ 
ֵדי ִיַּמּדּו ָׁשַמִים ִמְלַמְעָלה ְוֵיָחְקרּו מֹוְס 6

כך לא יתכן שה׳ חלילה ֶאֶרץ ְלָמָּטה 
ימאס בזרע ישראל על אף כל העברות 

ל ֲאֶׁשר י ֶאְמַאס ְּבָכל ֶזַרע ִיְׂשָרֵאל ַעל ּכָ ַּגם ֲאנִ שעשו, 
כי אהבת ה׳ יתברך אלינו היא גם  .ָעׂשּו ְנֻאם ְיֹדָוד

, ולא יתכן שתתבטל האהבה כן ללא תכלית וגבול
 על ידי עברות שיש להם גבול.

 ֹּכַח ַמֲעָׂשיו ִהִּגיד ְלַעּמוֹ 

בכל זאת ה׳ הגיד לנו את סדר הבריאה, וחובה 
ִּכי 7 כמו שכתוב; מעשה בראשית,  עלינו ללמוד

ן ַהּיֹום ְׁשַאל ָנא ְלָיִמים ִראֹׁשִנים ֲאֶׁשר ָהיּו ְלָפֶניָך ְלִמ 
ויש דברים שאין  ,ים ָאָדם ַעל ָהָאֶרץִק ֲאֶׁשר ָּבָרא ֱאלֹ 

לנו רשות להתבונן בהם, כמו שנאמר בספר בן 
סירא שהיה בנו של ירמיהו הנביא, [סירא 

ופלא ממך אל תדרוש במ9בגימטריא ירמיהו] 8
ובמכוסה ממך אל תחקור במה שהורשית התבונן 

                                                 
 ירמיה פרק לא  6
 דברים ד לב 7
 ליקוטי מהרי״ל אות ג׳ 8
 יג.חגיגה  9
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יהיה לנו ולכל הפחות תרות, אין לך עסק בנס
  קצת ידיעה במה שאנו רשאים וצריכים להתבונן.

 בריאת הזמן -ים ִק ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאלֹ 

בתלמי המלך שכינס שבעים ושנים זקנים 10מעשה 
ה להם על והכניסן בשבעים ושנים בתים ולא גיל

 ;מה כינסן ונכנס אצל כל אחד ואחד ואמר להם
נתן הקדוש ברוך הוא  !כתבו לי תורת משה רבכם
והסכימו כולן לדעת  ,בלב כל אחד ואחד עצה

את התורה עם כמה וכמה וכתבו לו  , אחת
שינויים, ואחד מהשינויים היה בפסוק הראשון, 

ופירוש הפסוק הוא  ,ים ברא בראשיתקאלשכתבו; 
הזמן הראשון שה׳ ברא הוא בריאת הזמן,  שהדבר

הוא ראשון לבריאה, כי התחלת הבריאה הוא 11
כמו  מציאות הזמן, וקודם לזה לא היה זמן כלל,

, לא כתוב י ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָעָׂשה ְיֹדָודּכִ 12שכתוב; 
בששת ימים, אלא ששת ימים, עצם הזמן, הימים 

מתחילה לא היה הפרש והיכר בין עבר 13 עשה ה׳ 
וה ועתיד, זה הפירוש בראשית ברא אלקים, הו

הקב״ה עשה שיהא ניכר בין ראשית לאחרית, 
כיון והאמת שזה דבר שאין ביכולת האדם להבינו, 

שאנו חיים במסגרת של זמן, ואין לנו חוש והשגה 
ֶהן להשיג דבר שהוא למעלה מן הזמן, כמו שנאמר 

, בכל ֵחֶקר ע ִמְסַּפר ָׁשָניו ְוֹלאַׂשִּגיא ְוֹלא ֵנדָ 14ֵאל 
 .זאת נביא כאן סיפור כדי להבין שאנו לא מבינים

 מעשה שהיה

בעיר  גיסו של הבעש״ט הר״ר גרשון קיטובער שהה
התיידד עם רבה של העיר חכם ספרדי פעם ו ,צפת

 את מר לבו לפני הרב רבי גרשוןאחת השיח 
וסיפר לו כי כלתה אצלו הפרוטה ואין לו 

 ׳ גרשוןרף ורהדבר היה ביום חו ,להוצאות שבת
ד ללמוד ״התפילה בביהמשסבל מקור נשאר אחרי 

התהלך אנה  ,את שיעורו עטוף במלבוש עליון
ריחה ברגע מסויים כאשר ל ואנה ושאף טבק

 הוציא מטפחת מאחד הכיסים נגרר עמה ארנק
ספרדי הבחין ההחכם  ,קטן ונפל לארץ כסף

בארנק הגביהו מישמש בו ומצא כי יש בו חמש 
לא החכם על ידידו שהוציא מפיו התפ ,מטבעות

                                                 
 .מגילה ט 10
 דרוש יב ב׳ יערות דבש  11
 רבינו בחיי שמות כ׳ י״א 12
 ליקוטי שושנים להרה״ק ר׳ משה מסווראן פ׳ בראשית 13
 איוב לו כ״ו בפי׳ המלבי״ם 14

דבר שקר באומרו כי אין לו פרוטה בשעה שנראה 
לו שבתוך הארנק שהיה נעול ונבצר היה ממנו 

בי הרב ניגש לר ,לפתוח אותו יש חמשה אדומים
בי גרשוןואילו ר , שהוא משקר גרשון והוכיחו

הוויכוח בין השניים , על שלו שדיבר אמתעמד 
עד שגברו הקולות, , ר כךנמשך זה אמר כך וזה אמ

הקהל התאסף, והתלהטו הלהבות, ורבי גרשון 
כי המטבעות אינן כסף עובר לסוחר עמד על שלו 

בסופו של דבר  ,כסף אלא הן כאלו הדומות לכלי
 בי גרשון.פייס החכם את ר

בי גרשוןבאחד הימים קיבל רלא תם, יפור הס
ספר לו שראה הבעש״ט מבו  ,מכתב מהבעש״ט

זאת מפני  ,למיתה ר״ל בשמיםדנו אותו בשמים כי 
הליץ בעדו הבעש״ט ו ,ד״שהעז פניו נגד אב

על מכתבו של הבעש״ט שכוונתו היתה לטוב, 
הוא אכן הכל נכון אבל ש בי גרשון השיב לו ר

תמה מאוד כיצד ראה שדנו אותו לפני שארע עצם 
המעשה יען כי התאריך שהיה רשום במכתבו של 

...קרה הדבר עם הרבהבעש״ט אליו היה לפני ש
 והסיבה לכך כי בשמים הם למעלה מן הזמן.

 בריאת המקום -ַהָּמקֹום, ָּברּוְך הּוא  ָּברּוךְ 

יחד עם בריאת הזמן, ברא השם יתברך גם בריאת 
ן ְלָך ְוֵאי ,ֶׁשֵאין ְלָך ָאָדם ֶׁשֵאין לֹו ָׁשָעה15המקום, 

, כל דבר גשמי תופס מקום, ָדָבר ֶׁשֵאין לֹו ָמקֹום
ם דבר זה בל דבר רוחני אינו בגבול המקום, וגא

אינו בשכל האדם להבינו, אך בכל זאת נתן לנו ה׳ 
דוגמא בעולם הזה, בבית המקדש, כמו שאמרו 

דבר זה מסורת בידינו מאבותינו מקום 16חז״ל 
ארון אינו מן המדה, פירושו שהארון בקדש 
הקדשים לא תפס מקום, מדת הקדש קדשים היה 

לקיר, אם היינו מודדים מצד ימין עשר אמה מקיר 
עד הארון היה חמש אמש, וכן מצד שמאל עד 
הארון חמש אמה, והארון עצמו שארכו אמתים 

כמו כן לפני כניסת בני וחצי לא תפס מקום. 
ישראל לארץ אסף יהושע בן נון את כולם שישים 

ריבוא וצמצם אותם בין שני בדי הארון; ואמר  
 ל ַחי ְּבִקְרְּבֶכם ְוהֹוֵרׁש יֹוִריׁש-אֵ ְּבֹזאת ֵּתְדעּון ִּכי 17

 וגו׳.ִמְּפֵניֶכם ֶאת ַהְּכַנֲעִני 

                                                 
 אבות ד׳ ג׳ 15
 יומא כ״א 16
 יהושע ג 17
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"בר‡˘י˙ בר‡ ‡ל˜ים ‡˙ ה˘מים ו‡˙ ה‡רı: וה‡רı הי˙ה ˙הו ובהו  
   וח˘ך על פני ˙הום ורוח ‡ל˜ים מרחפ˙ על פני המים""

 

אשית בשביל התורה שנקראת ראשית ובשביל ונ"ל לפרש דהנה ידוע דרשת רז"ל "בר
ישראל שנקראו ראשית", והטעם שעלו במחשבה שניהם, מפני שדבר אחד הוא 
שהקב"ה בראנו כדי שנתקן את כל הבריאה, וזה אפשרי רק בכח התורה, דהיינו לתקן 
את הניצוצות שנתפזרו בעולם משבירת הכלים לפני שברא הקב"ה עולמו, וע"י כלל 

ומיד בגמר התיקון, כשיהיה  ,ו ויקיימו את התורה יבוא העולם על תיקונוישראל שילמד
 הכל על מכונו, אזי מיד בוא תבוא הגאולה.

דהיינו שישראל והתורה עלו במחשבה  –וזהו מה שרמוז בפסוק "בראשית ברא אלקים" 
כדי שנתקן בכח התורה את כל העולמות שמים  –תחילה, "את השמים ואת הארץ" 

אן שע"י שבירת הכלים נהיה כרמוז  –רץ היתה תהו ובהו וחשך על פני תהום" וארץ, "והא
חשך בכל העולמות, וגם רומז לחטא אדם הראשון, שהרי הקב"ה צופה ומביט עד סוף 
כל הדורות, ויודע היה שאדה"ר יחטא ואעפי"כ בראו מפני שיודע היה שיתוקן הדבר על 

אך בכח התורה וישראל יבוא  –מכונו. וזהו מה שרומז כאן בפסוק "וחשך על פני תהום" 
ואמרו  –לם על תיקונו השלם במהרה. וזהו "ורוח אלקים מרחפת על פני המים" כל העו

 חז"ל "זהו שמו של משיח", ויהי רצון שנזכה לראותו במהרה.
 

"ıבר‡˘י˙ בר‡ ‡ל˜ים ‡˙ ה˘מים ו‡˙ ה‡ר"  
 

"את  -התורה שנקראת ראשית כנ"ל, דהיינו שאם יזכור האדם תמיד שבראשית בשביל 
שכל הבריאה נבראה בשביל התורה שיעסקו בה ויקיימוה, והרי  –השמים ואת הארץ" 

"מפני שהתורה כוללת כל הטובות  –האור החיים כבר כותב שאין טוב אלא תורה 
שבעולם, ואם היו בני אדם מרגישין במתיקות התורה היו משתגעין ומתלהטין אחריה", 

י כל הארציות דהיינו שבכח עסק התורה אז –וזהו מה שכתוב לאחר מכן "והארץ" 
לא היו נחשבים כלום נגד מתיקות התורה,  –והגשמיות ותאוות עוה"ז "היתה תהו ובהו" 

 ויה"ר שנזכה לכך.
 
 

  "ורוח ‡ל˜ים מרחפ˙ על פני המים"
 

הנה כלל ידוע הוא שבכל מעשה המצוות ובפרט בלימוד התורה, צריך לזכור תמיד למה 
יבים ללמוד בקדושה ובטהרה ובאהבה לומדים התורה ולמי לומדים ומי נתנה לנו, וחי

שבלא זה התורה לא פרחת לעילא, וזהו מה שרמוז כאן בפסוק "ורוח אלקים  ,ויראה
"הוי כל צמא לכו למים", "ורוח אלקים  –"מים" רומז לתורה  –מרחפת על פני המים" 

שצריך תמיד לזכור שיש דברים שנמצאים מעל התורה  –מרחפת על פני המים" 
א שווה התורה כלום, וכידוע שהיו הרבה תלמידי חכמים מופלגים שהיו ומבלעדיהם ל

ואפילו לאחר שירדו המשיכו לעסוק בתורה רח"ל,  ,עוסקים בתורה כל היום וירדו מהדרך
ם, ויה"ר וולכן צריך לידע שיש דברים שקודמים לתורה, שבלי זה לא שווה התורה כל

 "ולעבדו בכל לבבכם", אכי"ר.הפסוק שאומרים בקריאת שמע:  ושנזכה שיקוים בנ

   "ויב„ל ‡ל˜ים בין ה‡ור ובין הח˘ך"
 

בעבודת ה' צריך הרבה להשתמש בעזות דקדושה, ולפעמים היצר מפתה לאדם לעבור 
על רצון קונו עם כל מיני טענות ואמתלאות, וצריך להתלבש אז בעזות דקדושה, ואם 

 –ז כאן בפסוק "ויבדל אלקים" לא, וזהו מה שרמו - ואם לאו ,אעשהו – הוא רצון השי"ת
שצריך לפעמים להתלבש בעזות דקדושה כדי להבדיל "בין האור"  עזות, –רומז לגבורות 

 רומז לעבירות. –רומז למצוות, "ובין החשך"  –
 
 

 5:34...........................ירושלים...

 5:48...........................תל אביב.
 5:39..................................חיפה..

 5:51..............................אשדוד..

6:45...........................ירושלים...  

6:47...........................תל אביב.  
6:45..................................חיפה..  

6:48..............................אשדוד..  

השבוע התחלנו הכל מ"בראשית" 
לאחר שעברנו את החגים 
המרוממים והנעלים, לאחר שעברנו 
במשפט והתנקינו ביום כיפורים מכל 
חטא ועוון ולאחריו שבעת ימי 
הסוכות בו התרוממנו מעל הקרקע 
ושמחנו עם הקב"ה ויצאנו מדירת 
קבע לדירת ארעי במחיצתו של 

ולאחר מכן בשמחת תורה  ,הקב"ה
בו שמחנו בשמחת גומרה של תורה. 
בחגים אלה קיבלנו אורות וכלים 
עצומים היורדים מלמעלה כל חג 
וחג בעניינו, עכשיו אנחנו פותחים 
את הכל מבראשית כאילו עכשיו 
נולדנו, הדף חלק ונקי מכל שמץ רע 
שעשינו בשנה שעברה וניתן לנו 
עכשיו שנה חדשה, הזדמנות חדשה

ברא העולם נכאילו היום 
 מ"בראשית".

הכוחות שקיבלנו בחגים שעברו 
ובה, דומים הם לחומר גלם טעלינו ל

שמבלי לעבד אותו וליצור ממנו 
משהו, הוא ישאר חומר גלם. לכן 
צריך עכשיו להוציא את הכוחות 
שקיבלנו בחגים, לקחת את החומר 
גלם ביחד עם ההזדמנות של 

חיל להתחיל הכל מ"בראשית" ולהת
לייצר כמה שיותר סחורה, לשבת 
ולהגות בתורה בכל רגע פנוי 
ולהתפלל על כך הרבה תפילות 
שנזכה להרגיש טעם אמיתי בתורה 
ושנזכה שישאר הדף נקי כמו 
שקיבלנו אותו, ושנגיע בסוף השנה 
עם דף מלא מצוות ומעשים טובים 
ונקי מכל חטא ועוון, כמו שקיבלנו 

 אותו בתחילת השנה.

י"ת שנזכה במהרה שיחזור יעזור הש
העולם כמו שהיה ב"בראשית" 
ושיבוא העולם על תיקונו במהרה 
בימינו וכל צדיקי הדורות בראשינו, 

 אכי"ר.

44, גליון מס' חתשע" בראשיתפרשת 

 נדבת
 הר"ר שמואל שטרן הי"ו
 לעילו נשמת אמו מרת מלכה

 ת הגה"צ ר' יעקב שמשון זצ"לב

נדבת
מאיר רובינשטיין הי"והר"ר 

 להצלחה בכל העניינים
 



  כספם) מבי˙ם, וזכו לע˘ירו˙!!--הוˆי‡ו ‡˙ העבו„ה זרה ((
 

 

 ללינת דרכים בדרכו לאכסניית פעם הגיע, ל"זצ מטאלנא דוד רביי ק"הרה
 .לילה

, יפות פנים גדול ובסבר בכבוד וקבלו, לקראתו חרד הפונדק בעל היהודי
 מעט בפניהם הגיש שם', האורחים חדר'אל  המלווים עם הרבי את והכניס
ניתן  אם ובירר, הבית לבעל החרוץ הגבאי ניגש בינתיים .ומיני תרגימא משקה
 לעבוד יוכל בו, חדרי האירוח משארי נפרד צדדי חדר הרבי עבור כאן לקבל
 .כדרכו בהשקט בוראו את

, השניה למעלה בקומה] סוויטה[ מפואר חדר יש שאכן, ענה אינהאכס
 שזה אלא, הראשונה בקומה הממוקמים כולם החדרים משאר הנפרדת
 אמור לשהות והוא, כספו במיטב עבורה ששילם נכבד כאן גביר הגיע אתמול

 לסדר עבור וברצונו, וויתר לא, גבאים של כדרכם, הגבאי אך .ימים כמה כאן
, יפה' מטבע' הבית בעל ידו של תוך אל תחב, ביותר והנוח הטוב את הרבי

כאשר , הרבי לכבוד לוותר בטובו יואיל שמא, הנגיד ולבקשו אל לגשת וביקשו
 לו תפרע כדי שלא, הדעת ומנוחת לשקט הוא הצדיק שנצרך מה עיקר

 .מעבודת קדשו הראשונה שבקומה ההמולה

 אל האכסנאי חזר זמן מה לאחר ואכן, פירות הניבה הגבאי של שתדלנותו
 על הסתדר הכל' ה שברוך ואמר. הרבי ופמלייתו עדיין המתינו שם, הלובי
 שהיה מפורסם ל'דוד ר הרבי של שמעו את ידע שכבר הנגיד. היותר טוב הצד

 מסדרים כבר למעלה והחדרנים ,לב בחפץ נענה, הדור צדיקי מגדולי כאחד
 .).סב גיטין( רבנן מלכי מאן, מלך של לכבודו כראוי ,החדרים את ומנקים

 שהוכן הצימר מלוייו אל עם הרבי עלה, ומצוחצח מסודר היה שהכל לאחר
 בעל ביקשו ,שבמלונית הקטן הכנסת בבית מעריב תפילת לאחר .עבורם

, כנהוג' פתקא' להם רשם הגבאי ,פנימה בקודש להתקבל וזוגתו האכסניא
 ,ברתת הקוויטעל את האיש הגיש הצדיק אל משנכנסו .הרבי אל נכנסו והם

 צרתם את שטחו לאחר מכן. הפתקא בתוך ועיין מה זמן בנינוחות ישב והרבי
 את להם ענה הרבי, עליהם המעיק דוחק הפרנסה על וסיפרו, הרבי בפני

 .בשקט החדר מן יצאו והם ,תשובתו

 התאכסן שבו דרך החדר חלפו, הראשונה הקומה אל בחזרה למטה בדרכם
 הזוג בני את הגביר שומע והנה. הרבי חדרו עבור את שפינה נגיד אותו עתה

 האכסניא אומרת בעלת כשהגברת, המסדרון פני על בשיחתם בהילוכם
 :בנחרצות לבעלה

 אז, ווערטער גיזאגט קלארע האט עהר, מוותר ניט דאך איז רבי דער אבער"
 הוא, מוותר אינו הרי הרבי אבל!". [אונדערט רובל צווי גאנצע דאס וויל עהר
 הזה המשפט !].רובל המאתיים כל את רוצה שהוא, במילים ברורות אמר

 סכום בזמנם היה' רובל מאתיים, 'אותו מאוד סיקרן, אגב בדרך הגביר ששמע
 .אמורים דברים במה לדעת מסוקרן והוא היה, ביותר נאה

, הקפה לפינת קלה כשיצא שעה ולאחר, הכושר לשעת אפוא המתין הוא
 בעל את פגש, הלילה ללינת בטרם יפרוש חם' תה כוס' לעצמו למזוג

 ושאלו לפשר, במקום בשהייתו מעט עמו להתיידד שכבר הספיק, האכסניא
 .מהם דרש שהרבי רובל המאתיים

, הפרנסה בדבר מהרבי הברכה כשביקשנו :כהווייתן דברים המלון בעל לו שח
: הרבי באומרו אותנו הפתיע. פנימה בפתקא גם בקצרה שכבר הזכרנו כפי

 לחלות הכלים בשביל אבל !],ברכה גוטע א' [טובה ברכה' לכם אעניק
 מתעסק שהנני הצדקה לצרכי', רובל מאתיים'לתרום  אתם צריכים, הברכה
  !כעת

 הסכום בדיוק זה כי היה, בסיפורו האכסנאי ממשיך, ואשתי אני, נדהמנו שנינו
 בדיוק כיוון קדשו ברוח הרבי, הצורך לעת 'חיסכון קופת' בתוך אצלנו המונח

 !שבקופה הסכום המדויק אל

 שחסכנו הקופה כל אחת את בבת ארוקן כיצד, בדבר מאוד נבוכתי מתחילה
 ובאמונתה, בדבר מתעקשת מה אשתי משום אך –. שנים של בעמל

 והוא ,מוותר אינו הרבי שהרי, ואומרת חוזרת' גוזר צדיק' בכוחו של התמימה
 !המאתיים רובל כל את רוצה שהוא ברורות במילים אמר

 שוב נכנסו, הרבי לדרכו יצא בטרם, שחרית תפילת לאחר בבוקר למחרת
 החיסכון קופת תכולת כל את השולחן והניחו על, אשתו עם האכסניא בעל

 ברכת את להם העניק הצדיק !נפש לפדיון במזומן' רובל מאתיים' ,בשלמות
 .לדרכם הפמליא כל עם הרבי את יצאו ללוות והם, לב בטוב קדשו

, עבורו הכרכרה שהמתינה אל' הק הרבי עלה בטרם, האכסניא מן בצאתם
. הסמוכה ובשדה בחצר בנעשה והתעניין ,וסביבותיו הבית על מבטו את נתן
 מעט לפשר התפלא כי אף, הרבי של שאלותיו על ענה הבית מצידו בעל

 ...אחוזתו בשדה הרבי של המוזרה ההתעניינות

 נא שמע :ואמר בעל הבית אל פנה ולאחר, בדבר מספר רגעים הרהר הרבי
 מדוע, כדבעי מנוצל זו באחוזה קטנה כאן שיש השטח שאין דומני, לעצתי

אתם  יכולים הרי? בלבד דרכים פונדק של כזו קטנה 'אכסניא' כאן שתעמוד
 יותר בו שיהיו, את הבנין ולהרחיב להגדיל... קומות כמה עוד כאן להוסיף
 המקום הרי'. וכו ומחודש מפואר מטבח ,ידיים רחב אוכל חדר עם! חדרים
. ידיים מלון רחב לבית וביקוש גדול צורך כאן יש, דרכים נמצא בפרשת הזה

 די מקום יש, שלפניהם השדה הפתוח על הרבי הצביע בשדה כאן הנה –
לכל  למכור שתוכלו כדי, לרוב וכבשים פרות עם' רפת'להקים  בשביל והותר
 דומני החצר ושם בפאתי. לשחיטה ובשר, למשקה חלב הסביבה תושבי
' תרנגולים לול' להקמת, המיקום את ננצלשלא  למה, מיותר' מחסן' שעומד
 המבורך שתמשיכו השדה גידולי לכל, כלום יפריע לא זאת כל הרי ...משובח
 !הרבה ברכה ת"השי בעזרת בו ולמצוא, בו לזרוע

, דעתו על העז להעלות לא מעולם הוא, משתומם עמד הפשוט האכסנאי
 אך –... ספורות במילים הרבי כאן הענק שהציע מתכנית' עשירית' לא אף
, חלילה דבר לבטלה שום מפיהם מוציאים אינם שצדיקים, ידע נאמנה זאת

 כל את הכתב על והעלה אשתו התיישב עם, לשלום הרבי מן שנפרד ולאחר
 !למעשה הלכה במלואה לקיימה כדי, שהציע הרבי התכנית

 האמין לא הוא, אל המקום גביר אותו הזדמן שוב והנה, שנים חמש חלפו
 נכנסים רבים אורחים, ומפואר ענק' מלון בית'לפניו  ראה בהגיעו, עיניו למראה

 לה הצד עמדה מן. רבים משרתים של נאמנות בידיים ויוצאים ומתקבלים
 התפלא לחצר ובכניסתו. וכבשים לרוב בפרות ומבורכת גדולה, חדשה' רפת'

 .הסמוך הלול מן שעלה של תרנגולים קרקורם קול לשמוע

 מגוהצת בחליפה היה לבוש הוא, רב בכבוד המלון בעל קבלו פנימה כשנכנס
 והגביר, לשלום ברכו הוא... כולה ל האחוזה"למנכ וכיאות כראוי, ומכובדת

 הלא בביקורי. "הזו הקטנה האחוזה שבכל הגדולה המהפכה תיכף על שאלו
! קטן' דרכים פונדק' איזה אם כאן כי עמד לא, שנים מספר לפני כאן הקודם

 תרנגולים בחצר כאן הגיעו איך? הזו הגדולה מהיכן הרפת? כאן קרה מה
 .התפעלותו ופליאתו את מסתיר כשאינו, הגביר תהה –? כך רבים כל

 הקדוש הרבי תכניתו של פרי בדיוק היא זה שכל, בפניו גילה המלון בעל
 ובדקות, שנים כחמש לפני בלינת הלילה יחדיו עמו כאן שביקר מטאלנא
 !הזו המפורטת התכנית כל את פרידתו הגה לפני מספר

 הרבי נצרך מדוע, ניקרה במוחו אחת שאלה אך, רעהו בהצלחת שמח הגביר
  ?השנים כל רב בעמל וחסכו שצברו הרובל כל מאתיים את הזוג מבני לקחת

 לא מדוע .הרבי שאלתו בפני את והציג', טולנא' העיר אל נכנס דרכו בהמשך
' רובל מאתיים' אותם הרי, אלקים שבקרבו בחכמת ל'דוד' ר הרבי ענה, תבין
באותם  חייהם לעתיד יהבם כל את השליכו הם! שלהם 'זרה עבודה'ה היו

 אל להיכנס ת"השי נתנו לברכת ולא, הצינורות את סתמו ובכך! רובל מאתיים
 נאלצתי לפיכך –. ביתם

 והשליכו, הקופה את שפינו וניקו ולאחר, מביתם הזו זרה העבודה את להוציא
 להשפיע מחודשים כלים פתחו, עבדיו הצדיקים וברכת' ה על יהבם כל

 . מרובה וברכה רוב עושר אליהם
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   זכותנו על ארץ ישראל
מאבק מתמיד יש לעם היושב בציון, עם 
שכניהם הערבים על אותה פיסת 
קרקע. מלחמת דמים אכזרית שגבתה 
קרבנות רבים והרטיבה את רגבי הארץ 

שנים נקפו מאז  בנחלי דם ודמעות.
תחילתו של אותו מאבק עד שדווקא 
במחנה ה"ישראלי", היו שהחלו 
תוהים: על מה אנו נלחמים? אולי, היו 

יניהם, יש צדק בטענתם של שחשבו ב
הערבים. הרי הם טוענים לבעלות 
במשך אלף שנים ויותר. מדוע, איפוא, 
קוראים אנו לארצנו בשם החיבה 
"מולדת", שעה שבני ישמעאל נולדו 
בה, ואילו רוב היושבים בה מהצד 
היהודי הגיעו לכאן הם או אבותיהם 
 מגלויות פזורות בארבע כנפות תבל?

ות ענות חלושה, נשמעו, אמנם, קול
כאילו בהסכמת אומות העולם ניתנה 
פיסת קרקע זו לעם היהודי, לאחר 
שהקיז שליש מדמו בחורבן יהדות 
אירופה, אך לא די היה בתשובה זו כדי 
להרגיע את מצפונם של אלו אשר סברו 
כי אין לתקן עוול על ידי יצירתו של 
עוול אחר, וכי אין לקלוט עם שרידי 

 ל אחרים מבתיהם.חרב תוך גירושם ש
 ושוב ממלחמה תהיות אלו עולות שוב
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נא לשמור על קדושת 
הגיליון נא לא לקרוא בזמן

 התפילה

 צ"וליון שג
 התשע"ח

אליהו  אמי מורתי עדינה חנומאג'א חנומג'אן בת ג'והר,הילדה בת חווה   רוחאוללה בן חוה   ולרפואת כל החולים בכללם ולהצלחת משפ' בן ישי ברוחניות ובגשמיות ובחינוך הילדים  לצלחת כל עם ישראל
לע"נ אברהם בן  לעלוי נשמת כל הנפטרים והנפטרות בשנה זו בכללם  רצון. ולפצועים בכל מערכות ישראל, רפואה שלימה רפואת הנפש ורפואת הגוף רפואה קרובה לבוא כן יהי בן שמחה 
 תנצב"ה אסתר בת רחל ע"ה לע"נ חנה כהן בת נזימה לע"נ   רבקה ז"ל

1

  
 

 הכובע המרופט של רבי גדליההסיפור: 
לאהוב את הרב גדליה צנעני? איך אפשר? איש תמיר, עיניו בורקות, לשונו שזורה ועולה על גדותיה בפסוקים ממשלי איך אפשר שלא 

וקוהלת, שפתיו דובבות חידושי תורה מרתקים ומאירי עיניים. חמש של יהודי. כל כך לבבי, כל כך מאיר פנים, גם המושבניקים הקשוחים 
ודה בשדה, ולבם עכור משהו, לא יכלו שלא להיכנע לקיסמו הכובש של הרב גדליה, שממרום ביותר, אלה שכפות ידיהם מיובלות מעב

גובה הדקל היה מתכופף ומחבק ומלטף ואומר מילה טובה. משפט של עידוד עם יותר מקורט של אהבת חינם. כן הרב גדליה צנעני הוא 
בשנים סמוך ונראה לקו הירוק, הרוחש תדיר עיניים זוממות  רב אזורי של מספר מושבים לא דתיים במיוחד, הנטועים להם מזה עשרות

של טרוריסטים ערלי לב שופעי שנאת ישראל. המושבניקים בזכותו הרגישו היטב את החגים, את השמחות והאבל, כי רבי גדליה היה 
ומים ושולט ביד רמה במבצע בכל מקום ובכל עת נע ככספית מפינה לפינה. לוחש לאבלים את מילות הקדיש, מניח כיפות על ראשי ית

המזון למשפחות קשות יום באזורו. "אחד כמו גדליה, זה שטאנץ חד פעמי. הקב"ה לא שיכפל רבים כמוהו" היו מתלוצצים  -חלוקת 
מזכירי המושב וראשי הוועדות, שתמיד נעתרו לבקשותיו בענייני דת. "מי יכול להגיד "לא" לגדליה? לסרב לגדליה זה כמו לעמוד מול 
 צונאמי עם אקדח ולנסות לעצור אותו... "היו גועים בבת צחוק. הרב האזורי שלנו, התגורר עם רעייתו ושמונת ילדיו בבית צנוע בפאתי
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ימלא ד' כל משאלות ליבם  להצלחת אבי בן רחל ברוחניות ובגשמיות להצלחת גדי בן יהודית ברוחניות ובגשמיות ובגשמיותלהצלחת אליהו בן שמחה וחיים בן חנה ברוחניות   
 בעבור שתרמו להדפסת העלון  לטובה לעבודתו יתברך כן יהי רצון

אין לנו כוונה לחפש תשובה שאותה 
נענה לבני ישמעאל, שכן אלו מבינים רק 

שפת החרב. כוונה אחרת יש כאן. מה  את
נשאל את עצמנו  נענה לעצמנו, כאשר

על זכותנו בארץ הזאת. על כך משיב רבי 
יצחק, כי הארץ ניתנה לנו מיד הבורא 

זכותנו בה באה מכח  שהארץ שלו.
התורה. ללא התורה אין לנו זכות קיום. 
לולא זאת אין להבין מדוע הובא עם 

דווקא ישראל לאחר שיצא ממצרים 
לארץ ישראל. וכי נבצר מהקב"ה למצוא 
שטח אדמה ללא שונאים שיערערו על 
השתלטותו של העם היהודי? וכי שטח 
משטחי אירופה, שהיתה ברובה בלתי 
מאוכלסת באותם ימים, לא היו טובים 

"ויתן להם ארצות גויים  לעם ישראל?
ועמל לאומים ירשו, בעבור ישמרו 

 לים ק"ה, מ"ד).(תהי חוקיו ותורותיו ינצרו"
מדוע, מלכתחילה בחר הקב"ה לתת 
לעמו דווקא ארצות גויים ועמל לאומים, 
מקומות שעליהם תתקיים מלחמה 
מתמדת ועקובה מדם? "בעבור ישמרו 
חוקיו ותורותיו ינצורו", כדי שתמיד 
יזכרו את טיבו של הקושאן המבטיח 
להם את הארץ הזאת. כך יזכרו כי זכותם 

בראשית ברא "על הארץ היא מכח 
על ארץ ישראל אין לדבר  אלוקים".

 יהודי יקר קראת נהנית !!! זכה לזכות זקוקים לתרומות להוצאת הגליון אפשר לעלוי נשמה, לרפואה, הצלחה,
 0526766390כל תרומה תתקבל בברכה מס' פל' לתרומות: 

 עורך ומלקט רפאל יעקב בן ישי  נ"י

למלחמה ומפיגוע לפיגוע. אבות הציבור 
החילוני, מתקשים להתמודד עם האתגר המוסרי 

לנו,  שהיא מציבה ועם התשובות שהיא תובעת.
המאמינים בקדושת תורה, אין כל קושי 
להתמודד עם שאלה זו. רש"י בתחילת פירושו 
לחומש, כותב: "אמר רבי יצחק לא היה צריך 
 להתחיל את התורה אלא מ'החודש הזה לכם', 
שהיא מצווה ראשונה שנצטוו בה ישראל. ומה 

 'כח מעשיו הגיד טעם פתח בבראשית? משום 

שאם יאמרו  נחלת גויים', לעמו לתת להם
אומות העולם לישראל ליסטים אתם, שכבשתם 
ארצות שבעה גויים, הם אומרים להם: כל הארץ 
של הקב"ה היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר 
בעיניו, ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם 

אנו מאמינים  א', א').(רש"י לבראשית ונתנה לנו" 
באמונה שלימה, כי הבורא נגלה לאברהם אבינו 

 "לזרעך אתן את הארץ הזאת".הבטיח לו: ו
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 קורא יקר!!! תרום להוצאת העלון על מנת שנוכל להמשיך בהוצאת העלון לרפואת יעקב גולדמן בן יהודית  להצלחת כל התורמים להוצאת הגליון 

אחד המושבים, ונע תדיר על אופניו. לא טרמפים, לא טרנטה, שומכלום, 
גדליה היה לוחץ על הדוושות וכובש את הכבישים ממושב למושב כמעט 

רים. היה לו רשיון נהיגה אבל מבלי להרגיש, קילומטרים על גבי קילומט
מכונית מעולם לא רכש "אין לנו מילים על האיש הזה, כולו חן, כולו חסד, 
כולו אופניים, אבל רק דבר אחד מוציא אותנו מדעתנו. מדוע הכובע שלו 
רחב השוליים תמיד תקוע על ראשו, עמוק עמוק בפדחתו כמעט עד גבות 

לא בדיוק כובע שאומר כבוד". עיניו, ותמיד אותו כובע מיושן, דהוי, 
שנה את  25התמיהה הזו על הכובע של רבי גדליה מעסיקה מזה 

המושבניקים, וכל הנסיונות לשדל אותו להסביר מדוע הוא צמוד לכובע 
מהשחרית ועד קריאת שמע על המיטה, עלו בתוהו. הוא היה מחייך חיוך 

". אתם לא "מכובע כזה לא נפרדים -למי שרצה לשמוע -מסתורי ולוחש 
תאמינו, אבל בביתו של רבי גדליה היו מונחים להם על גבי ארון הבגדים 

בעל  -באופן קבוע, חמישה שישה כובעים חדשים שרכשו לו מפעם לפעם 
מזכירי המושבים, אבל אלה היו עושים דרכם לראשיהם של חתנים  -כורחו 

י צעירים בוגרי ישיבות, במסגרת גמ"ח הכנסת כלה של משפחת צנענ
שתחיה. מכיוון שאף אחד מאיתנו לא חתום על חוזה של הצלחות בחינוך 
הבנים, בעיקר בעידן רווי פיתויים ומותרות כשלנו, אזי גם רבי גדליה, לא 

 יכול להציג חוזה כזה שמבטיח לו שכל גוזל בקנו יעלה ויפרח כאחד 

הצורבים בארץ.הרב שמרל ברנגולד ראש הישיבה של ששון, בנו השלישי, הודיע לו בוקר אחד לקונית: "צר לי רבי גדליה אבל ששון 
וחי את חייו  יורד מן הפסים, ההתראות לא עזרו, שיחות הנפש התמסמסו להן, ששון בקושי מתפלל, השיל מעליו את החליפה והכובע

לעצמו. מה עושים? אני עוד סבלן אבל אם החבל יימתח עוד קצת, אזי אאלץ להוציאו מן הישיבה. תבין אותי ר' גדליה" רבי גדליה נסע 
בלילה ששון הגיע לחדרו מאיזשהו מקום... בוודאי לא מסדר שלישי. אביו סימן לו  11לירושלים, והמתין ליד חדרו של ששון. בשעה 

. "אני רוצה לשוחח איתך בארבע עיניים מחוץ לישיבה" רבי גדליה הניע את המכונית המיושנת שהשאיל לו מזכיר המושב, לרדת עמו
מטר  300ונסע צפונה. נע בפיתולים החדים לכיוון רמאללה, סמוך לאחת ההתנחלויות הוא סטה ימינה לדרך עפר צדדית ונעצר אחרי 

מים וירח זחוח משהו ניסה לחייך ולעדן את המפגש המתוח. "כן אני שומע אותך ששון" "אבא בש מול סלע בגודל בינוני. כוכבים נצצו
קשה לי, אני לא מצליח להתחבר לסוגיות, הראש שלי בחוץ, אני כבר לא צדיק כל כך כמו פעם. קשה לי עם התפילות, קשה לי עם 

ה פתח את דלת המכונית צעד כמה צעדים הסיר את כובעו החליפה והכובע, אולי אחפש לי עתיד אחר. אל תכעס עלי אבא" רבי גדלי
וכבר שמעת המון שיחות  19המרופט מעל ראשו, והניחו על ראש הסלע. "ששון בני היקר, לא באתי להטיף לך מוסר אתה עוד מעט בן 

י התרחש כשהייתי בן מוסר. רציתי לספר לך סיפור קטן אבל מאד משמעותי בחיי, שכל המושבניקים היו רוצים לשמוע. הסיפור של
, ולמדתי כאן בישיבה "תפארת ירושלים". כמוך בני, חוויתי משברים לא קלים, אבל חרקתי שיניים והמשכתי ללמוד. ענין אחד גרם 19

לי אי נוחות גדולה וכמעט גרם לסילוקי מן הישיבה. הכובע, הכובע הזה הוציא אותי מדעתי, לא יכולתי לשאת אותו על ראשי הוא העיק 
לי, הוא היה כבד מנשוא וביקשתי דרך להיפטר ממנו. התחננתי לראש הישיבה שיתיר לי להסתובב בלי כובע, אך הוא סרב נחרצות ע

ואלו המדים של חיילי צבא השם, חליפה וכובע. מי שמוותר על היצוגיות הזו, מקומו לא בישיבה" השיב לי.  "אתה בן תורה גדליק'לה
החלטתי לצאת למרחבי צפון ירושלים להתבודד עם בוראי, לעשות חשבון נפש. החזקתי את הכובע בידי אותו יום היה עבורי מכריע, ו

מטר ממני, מחבל ערבי עם זוג עינים רעות אוחז אקדח והחל  20ותכננתי את צעדי אל מחוץ לישיבה לפתע צץ מאחרי אחד השיחים 
ות. התכופפתי רצתי כאחוז תזזית למצוא מחסה מאחורי הסלע הזה, כולי לירות לעברי, כדור ועוד כדור. אימה וחלחלה אחזתני. אימת מו

לפתע עלה במוחי רעיון, הנחתי את הכובע על ראש הסלע כאילו אני זוקף ראשי, והערבי ירה קליע ועוד  אחוז אימה מתפלל לישועה.
א סיים לירות את הכדורים שבתוף האקדח קליע, ושניים מהם חדרו וניקבו את הכובע. המחבל היה בטוח שנהרגתי כי הכובע נפל. הו

ופתח במנוסה לעבר הואדי. רק אחרי חצי שעה התאוששתי מן ההלם, הרמתי את הכובע המנוקב מול עיני, ולא מאמין בגודל הנס. הכובע 
לם התורה שכל כך רציתי להיפטר ממנו היה המגן והחומה שלי, הוא הציל את חיי. חזרתי לישיבה עם החלטה ברורה אני נשאר בעו

שנה אני צמוד לכובע המרופט הזה. חוץ  30לנצח, ומאמץ לעצמי את הכובע הזה שכובען מומחה הצליח לאחות את שני נקביו. כמעט 
ממך ואמא שלך, אין לאף אחד מושג מה הסיבה שאיני מחליפו. ראה ששון יקירי, אני אומנם רב של מושבניקים, אבל בנפשי אני איש 

תטעה בדרכים, אשאר אביך, עם חיבוק ואהבה, אבל בקשה קטנה לי אליך בני יקירי, קח את כובעי  ך. גם אםפשוט ולא אעמוד בדרכ
הישן, הוא שלך ורק שלך, ולאן שתלך שא אותו עמך, הבט בו ותזכר באבא שלך, בדמות דיוקני, תזכר בהשגחה הפרטית שלי ותהרהר 

את החיים במתנה. זה הכל". רבי גדליה חיבק את בנו חזק חזק, והשניים  בעובדה המדהימה שדבר שכה רציתי להיפטר ממנו, נתן לי

פעמים  נמסרה אלא בתנאי שכירות מסויימים."נחלה היסטורית", שכן, גם לאבותינו היא לא  במונחים הרגילים של "זכות אבות" או
רבות חוזרת התורה ומדגישה כי השרדותו של העם היהודי בארץ ישראל מותנית בשמירת התורה והמצוות. מאידך גיסא, כאשר יעבוד, 

לא היה עם מאז שגלו ישראל מארצם,  עם ישראל, חלילה, אלוהים אחרים, אזי "ואבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר ה' נותן לכם".
ולא היתה כל קבוצה אתנית אחרת שהצליחה להכות שורשים ולתקוע יתד בחבל ארץ זה. משך קרוב לאלפיים שנה, החליפו כאן 

מהצלבנים למוסלמים וממוסלמים לנוצרים אחרים. היו בה ממלוכים וביזנטים, יוונים ותורכים.  הגמוניות בזה אחר זה. הארץ עברה
 שלט כאן קרוב לארבע מאות שנה, קיפל את דגליו מפני אלנבי הבריטי. בעקבותיו באה תקופת המנדט העותומני, ש אפילו השלטון
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 זצ"ל תנצב"ה מלכה בן הרב אליעזר שלמה שיקלע"נ לע"נ רחל סעד בת מרים ע"ה תנצב"ה

 בס"ד
 להצלחת דויד בן רינה רמש ה' יבטל מעליו כל גזרות קשות ורעות מהרה יפר עצתם ויקלקל מחשבתם

 אמן

  מדוע על האדם לא נאמר
על השאלה הזו ניסו  הים". מה משמעות המושג "בצלם"?-כאשר בורא הקב"ה את האדם נאמר עליו שהוא נוצר "בצלם אלו

 האדם.לענות מפרשים רבים, וגישתו של הרמב"ם מציעה לראות במה דומה האדם לקב"ה ולהבין שבכך התייחד גם 
הרב סולובייצ'יק אומר שמה שאנו רואים בפרקים הראשונים של התורה, הינו שהקב"ה הינו יוצר ובורא. זה מה שמייחד את 
הקב"ה בפרקים אלו ומה שאנו לומדים עליו, מכאן שיחודו של האדם, מה שהופך אותו להיותו "בצלם", הינה העובדה שגם 

מהצד השני, אנו רואים שעל ברייתו של האדם לא נאמר  ם (גם אם לא יש מאין).הוא יכול ליצור ולברוא דברים חדשים בעול
ישנו עוד מקרה אחד  מדוע על העצים והאבנים, על השמים והארץ נאמר "כי טוב" ואילו על בריאתו של האדם לא? "כי טוב".

הבדלת המים מעל ומתחת לרקיע.  שבו נמנע הקב"ה מלומר "כי טוב" וממנו נוכל ללמוד. ביום השני, לא נאמר "כי טוב" על
הסיבה הינה שהפעולה עדיין לא נסתיימה בכך. רק ביום השלישי כאשר המים נקוו אל מקום אחד, סיים הקב"ה את מה מלאכת 
המים, ולכן אמר אז "כי טוב". כלומר אנו רואים שלא נאמר "כי טוב" על דבר שעדיין לא נשלם. רק כאשר תהליך היצירה 

זו הסיבה שעל האדם לא נאמר "כי טוב". תהליך יצירתו של האדם עדיין לא הושלם בבריאה. הוא  טוב". נשלם, נאמר "כי
מוטל על האדם עצמו, אשר נוצר בצלם, ואשר חלק מתפקידו הינו להשלים ולשכלל את עצמו ואת מהותו. אלוקים ואדם 

ובעיות במין האנושי. יש תרבויות שזה גרם להם יש פגמים רבים  שותפים במעשה בראשית, והאדם הוא גם בורא וגם נברא..
להתייאש מהאדם. התורה אומרת לנו ההיפך יש באדם את היכולה להשלים וליצור את עצמו, וזהו דווקא תפקידו. רק כאשר 

 ישלים האדם את השלמת עצמו, נוכל לומר גם עליו "כי טוב".

קמה המדינה, אשר גם היא לא ראתה יום אחד של מנוחה במשך כל שנות הבריטי שהסתיימה לאחר כשלושים וחמש שנה. לאחר מכן הו
נשכרים. יחד עם זאת, בכוחה להזיק  -ארץ ישראל מטיבה עם אלו הגרים בה בקדושה ובטהרה, והשומרים את חוזה שכירותה  קיומה.

  והו במצוות.לאלה המזלזלים בקדושתה, בקדושת המצוות שהם תנאי למגורים בארץ. שכן מתנחלים הם. לא שכר

  ביל גייטס: "בכספי אני יכול לקנות כל מה שאחפוץ, חוץ משבת אחת של יהודי"
הרצאת פתיחת כנס מייקרוסופט שאמור מרצה יהודי מבוקש מאוד סירב לסכום כספי עצום תמורת 

ביל גייטס הגיב: "בכספי אני יכול לקנות כל מה שאחפוץ, חוץ משבת • היה להתקיים ביום השבת 
 אחת של יהודי"

 
קיווי ברנהרד, יהודי שומר מצוות מדרום אפריקה, הוציא לאור לפני מספר שנים ספר, בו הוא מלמד כיצד ניתן ליישם תכונות 

לם הנמרים ולתרגם אותם להצלחה בעולם העסקים הקשוח בעידן המודרני. הספר זכה להצלחה רבה והפך מהר מאוד מסויימות מעו
 ל"רב מכר" בקנה מידה בינלאומי, במקביל קיווי הפך מהר מאוד למרצה מבוקש בהרצאות עסקיות ברחבי העולם.

 
אחד הסמנכ"לים הבכירים של חברת מייקרוסופט, הוא מזמין  יום אחד מצלצל הטלפון במשרדו של קיווי, מעבר לקו מציג עצמו ג'ון,

 את קיווי לשאת את נאום הפתיחה בכנס חשוב למנהלים של החברה מכל רחבי העולם, כולל מייסד החברה מר ביל גייטס.
 

נס היום בו הוא קיווי ששמח מאוד על ההזדמנות הזו, בדק מיד את התאריכים של הכנס, להפתעתו הוא גילה כי יומו הראשון של הכ
, מיד השיב לג'ון כי הוא לא יוכל לשאת את הנאום אמור לשאת את נאום הפתיחה נופל לא פחות ולא יותר על שבת קודש

 מכיוון שהוא יהודי שומר תורה ומצוות והוא בשום אופן לא עובד בשבת.
ים מהסכום המקורי שהוצע לקיווי עבור הנאום, מיד החל מסע שכנוע מצד ג'ון, נזרקו לחלל האוויר הצעות בסכומים כפולים ומשולש

והוא בשלו. ניסיונות השכנוע לא פסקו, הוצעו לו סכומי כסף אדירים בכל קנה מידה, אך קיווי לא מוותר, הוא לא מוכן לשמוע על 
 להרצות בפניהם.עבודה בשבת, ויהי מה. בלית ברירה הנהלה דחתה את פתיחת הכנס ליום ראשון בשבוע. כדי שקיווי יוכל להגיע ו

חודשים ספורים לאחר הכנס קיווי מקבל טלפון מאותו סמנכ"ל בכיר שהזמין אותו להרצאה, הוא מספר לו שלפני כמה ימים הוא נסע 
יחד עם ביל גייטס במטוסו הפרטי ובמהלך הטיסה הם דיברו על ההצלחה של הכנס ועל נאום הפתיחה המיוחד אותו נשא קיווי וג'ון 

 פר לבוס שלו על שקרה עם קיווי, על סכומי הכסף האדירים שהוצעו לו, ועל עקשנותו המיוחדת על שמירת השבת.בשיחתו הוא מס
כששמע זאת מר גייטס הוא אמר, "היום אני מבין שבכספי אני יכול לקנות כל מטוס, יאכטה או בנין שארצה, בכספי אני גם אוכל 

 אפילו לקנות כשרונות של אנשים, 
 לא אוכל לקנות בכסף שבת אחת של יהודי".אבל אני לעולם 
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   םפניני  

  "ויאמר אלקים"
והלא במאמר אחד  ,ומה תלמוד לומר .בעשרה מאמרות נברא העולם' )אבות פ"ההמשנה אומרת: (

הרי יכל  ,אמירהבך ורלמה בכלל היה צ'. ולכאורה קשה מדוע לא שאל התנא יכול להבראות וכו'
א את ורביקש הקב"ה לבהדבר יובן ע"פ מאמר חז"ל נוסף: ' ?א את העולם במחשבהולברה הקב"

ומה היא מידת  .'רב בו מידת הרחמיםילכן ע ,העולם במידת הדין וראה שאינו יכול להתקיים
לקיים מצוות עשה של כדי זמן אדם נותן לאלא  ,לא מעניש מידשממתין בעונש ו ,הרחמים
מידה זו שייכת רק כשעוברים על אמירתו של הקב"ה שהיא הציווי שציווה אותנו לנהוג ו .תשובה

 ,של הקב"המחשבה זהו הרצון ך א .יש לו ציווי חדש של תשובהולא אחרת, ואם עבר האדם, כך 
שבריר שניה. לפילו ונש אעם העואין אפשרות להמתין  ,ללד רצון השי"ת לא שייך קיום כנגוכ

במסרקות של בי עקיבא כשראה שסורקים את בשרו של ר יובן מה שאמר משה רבנו זה ולפי
כיון שזה עלה  '.כך עלתה במחשבה לפני ,שתוק'הקב"ה ענה לו  ,?!'זו תורה וזו שכרה' ,ברזל

הרי לא שייך שישתנה הרצון כלל ולכן אינה מועלת של הקב"ה, דהיינו שזהו הרצון  ,במחשבה
שאנו מודים לקב"ה שברא את  ',ברוך שאמר והיה העולם וכו''וזהו שאנו אומרים בתפילה  .תפילה

ברוך מרחם על הארץ ' :משום -ומדוע עשה הקב"ה כן?  ,ולא במחשבהדווקא העולם באמירה 
 )ברוך מרדכי. ('ברוך מרחם על הבריות

~ ~ ~ ~ 
 "ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע"

מבואר במדרש, שלכן לא נאמר ביום השני "כי טוב", משום שד' עשה בה הבדלה ובמקום שיש 
תה הבדלה, בין האור לבין החשך ילכאורה קשה, שהרי אף ביום הרביעי היהבדלה לא שייך 'טוב'. ו

ומדוע ביום זה כן נאמר "כי טוב"? אלא, שבאור וחושך המנוגדים זה לזה מטבעם, יאה וראוי 
אי אפשר לומר "כי טוב".  -אחד הם, וכאשר מבדילים ביניהם  -. אבל מים ומיםםההבדלה ביניה

על בעלי דעה אחידה להתאחד והפירוד ביניהם הוא סימן לרעה, וכך צריך לומר אף בבני אדם, ש
 אך בין הטובים והרעים מצוה להפריד.

~ ~ ~ ~ 
  "ויביאה אל האדם"

אדלר את תלמידו בעל ה'חתם סופר' כשהיה כבן שש שנים את  מסופר ששאל הגאון ר' נתן
ללא עדים אין  קדשמההלכה אומרת שהת אשתו, והרי אאדם הראשון ך קידש יאההשאלה הבאה: 

קידושין כאן היו רק האדם ואשתו יחידים בעולם? השיב הילד החריף: הגמרא (קידושיו קידושין, ו
. בדיני ממונות אף אומרים שהודאת מדיני ממונות לומדת ששני עדים נאמנים לגבי קידושין )סה.

הודאת בעל דין ין בעל דין כמאה עדים דמי, ואם כן שואלת הגמרא מדוע שלא נאמר שאף בקידוש
? ומתרצת, שבשונה מדיני שהם נשואים יאמרוים וישניבואו ספיק אם יתהיה נאמנת, דהיינו ש

ע"י הודאתם זו הם נאסרים  שבקידושיןממונות, בקדושין ישנו עניין של 'חב לאחריני'. דהיינו 
לכן, במקרה של על סמך הודאתם לאסור על אחרים. ואי אפשר  לקרובים אחד של השניה ולהפך

אדם וחוה שהיו יחידים בעולם, לא נאסרו על אף אחד מכח הקידושין שלהם, ולכן לא היו זקוקים 
   הייתה מספקת.  והודאתםלעדים 

~ ~ ~ ~ 
 ון"לא מות תמת האשהויאמר הנחש אל "

 ' (רש"י)דחפה עד שנגעה בו, אמר לה כשם שאין מיתה בנגיעה כך אין מיתה באכילה'
: ״ביום אכלך ממנו״, והיום אמראולי תמות בהמשך היום שהקב"ה  מכך שלא מתה מיד,ראיה המה 

אם לא תמותי  :רי העץפנפשך צריכה את לאכול מה ה: ממחוהנחש לאלא כך אמר  ?עוד גדול היה
ם תמותי מחמת הנגיעה הרי נאמ םמחמת הנגיעה, מן הסתם לא תמותי גם מחמת האכילה, וא

 וכה כה בין ואם, תלמו יכול אדם אין פעמיים -מות תמותון" בודאי צריכה את לאכול, שהרי ״לא 
החטיא במקצת  רהרע, שלאחרי שכב אכלי לפחות מן הפרי הנחמד הזה... כך דרכו של יצר תמותי

את האדם, הריהו אומר לו: בין כה וכה כבר אין לך תקנה, התענג לפחות בתענוגות החיים כל עוד 
 )פנינים יקרים בשם בני לוי(אתה חי... 

 את הפרשה לסדר
 לפניכם רשימת נושאי הפרשה בסדר מעורבב, 

עליכם לסדרם מחדש לפי סדר ההתרחשות 

בפרשה. כשתצליחו, תקבלו מהאותיות חלק 

 מפסוק מהפרשה.
לידת קין והבל ומנחותם            .הה

 חטא עץ הדעת והעונשים ו.

מעשה ששת ימי בראשית           ו.

 לידת שת וצאצאיו עד נח י.

 השי"ת שובת ביום השביעי  י.

מעשה גן עדן והנהרות היוצאים  כ.

 ממנו

 יצירת האשה ל.

האדם משחית דרכו וד' מתנחם  מ.

 עליהם

צאצאי קין עד למך ותובל קין       מ.

 קין הורג את הבל ועונשו ש.

" _ _ _  _ __ _ _ _ _" 

 

 ראשיתב       פרשהב טמונה

 בס"ד 

 עלון שבועי לעידוד העיון והבקיאות בפרשת השבוע

 שאלה לשולחן השבת

 "ים כי טובקוירא אל"
 

על כל יש לבאר מדוע 
הבריאה נאמר 'כי טוב', ורק 

לא  ,על האדם, פאר היצירה
 ?נאמר לשון זו של 'כי טוב'

 

מטרת השאלה הינה לעורר דיון 
 סביב שולחן השבת.

 ערכתניתן לשלוח את תשובותיכם למ
 (בצרוף מקורות, אם ישנם),

  מןובל"נ אכתוב 
 .חודשבעוד כ התשובות

 

 387ית, גיליון מס' ביעשנה ש   חתשע" תשרי
 נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

 העלון מוקדש לרפואת
 שלמה ראובן בן שיינא
 לרפו"ש בתשחע"י

  ץ לקבל את העלון לקהילה שלהם.ישנו ביקוש רב בבתי כנסת ברחבי האר
 ההזדמנות שלכם לזכות בהפצת תורה! ניתן לתרום: זו 

 . לשלוח שיק למערכת.2 .1355197חשבון  798סניף  )10. בהעברה בנקאית לבנק לאומי (1



      

 
  הפוך    --  חידון א' ת''

 באות המופיעה בראש השורה. מסתיימתהתשובה לכל שאלה 
 א. נברא ביום השלישי

 ב. "וירא אלוקים כי _____" 
 ג. "כל  __  קין  שבעתיים יוקם"

 ד. בנו של חנוך
 ה. בתו של למך

 ם לא מצא עזר ___"ו. "ולאד
 ז. השי"ת __  את האור שברא בשביל הצדיקים

 ח. נמצא בארץ החוילה
 ט. "ואת  ___ החרב  המתהפכת"

 י. "כי איש הרגתי ל_____"
 ך. שם בנו של קין

 ל. שני אחים בפרשה
 ם. נבראו ביום החמישי: "___  ___"  (לשון הפסוק!)

 ן. במקום זה שם ד' את האדם
 (רש"י)  -הר הס. הפישון הוא נ
 את האשה   מאיבר זה ,ע. השי"ת ברא

 ף. "ואת כל  ___   ____   למינהו"
 -ץ. האדמה קוללה להצמיח

 ק. העופות נבראו מן ה___ (רש"י)
  ר. נברא ביום הראשון

 ש. נהר גיחון מקיף ארץ זו 
 ת. "ורוח אלוקים ____"

    ' ת''חידון אא
 באות המופיעה בראש השורה. מתחילההתשובה לכל שאלה 

 א. נמצאת בארץ החוילה
 ב. מהם הביא הבל מנחה להשי"ת

 ג. עונש שנענשו בו אדם וקין
 ד. סוג של קוץ

 ה. שאלת הקב"ה לאדם לאחר שחטא
 ו. "עץ הדעת טוב   __"
 ז. כך ברא ד' את האדם

 ח. נבראו ביום השישי, ורצים בשדות חופשי
 . "וכל שיח השדה ___ היה בארץ"ט

 י. בנו של מהללאל
 כ. כלי נגינה

 ל. "בזיעת אפיך תאכל ______"
 )2מ. אביו של למך (
 , כי למיתת האדם איוהנ. פיתה את חוה

 ס. "הוא ה____  את כל ארץ כוש"
 ע. את הדרך אליו שמרו כרובים

 פ. שניים מארבעה הנהרות היוצאים מגן עדן
 צ. אחת מנשות למך

 ק. בנו של אנוש
 ר. נברא ביום השני

  ש. אחיו של קין
 ת. הוא היה לוטש כל חורש נחושת  וברזל

 מן המדרש
אמר רבי סימון בשם רבי יהושע בן לוי, מנצפ"ך צופים אמרום 

א בר אבא אמר, יהלכה למשה מסיני. רבי ירמיה בשם רבי חי
 מעשה היה ביום סגריר, ולא נכנסו .מה שהתקינו הצופים

וקות ואמרו בואו ונעשה בית חכמים לבית הועד, והיו שם תינ
ב מ"ם מ"ם, נו"ן נו"ן, צד"י צד"י, פ"א ואמרו מה טעם כת. הועד

שנשתנו אותיות אלו בין אמצע מילה לסוף ( פ"א, כ"ף כ"ף
דיק, צדיק לצאמן, ומנאמן לנאמר, וממאמר למ. אלא מ)המילה

 ב"הומפה לפה, מכף לכף. ממאמר למאמר, ממאמר של הק
שנקרא אל מלך  ב"ההקלמאמר של משה. מנאמן לנאמן, מ

. 'בכל ביתי נאמן הוא': שכתובמן, ה שנקרא נאנאמן, למש
' בכל דצדיק ': שכתובשנקרא צדיק, ב"ה מצדיק לצדיק, מהק

. מפה '' עשהדצדקת ': שכתוב, למשה שנקרא צדיק, 'דרכיו
לפיו של משה. מכף לכף, מכף ידו של  ב"הלפה, מפיו של הק

מו אותן, ועמדו חכמים גדולים ילכף ידו של משה. וסיב"ה הק
בישראל, ויש אומרים רבי אליעזר ורבי יהושע ורבי עקיבא היו, 

גם במעלליו יתנכר נער אם זך ואם ': קם את הפסווקראו עליה
  )רבהע"פ מדרש . ('ישר פעלו

 מילה בפרשה
 

 \החיות שבכפרבאחוזת 
 \האם רכבה על גב הפר
 \התנסה בכך לראשונה
 וחייבת לו את הונה.

 

  3המונח המבוקש הינו מילה בת 
 אותיות המופיעה בפרשה,

 אשר כל שורה בחידה רומזת 
  .להקשר שונה שלה

(יתכן כתיב חסר וחילופי אותיות בעלי 
 הגיה דומה)

 

 התשובה תתפרסם אי"ה בגיליון הבא

 ראשיתב          פרשהב טמונה
 בס"ד 

  ואלה שמות:
 "ים ושמנים שנה ומאת שנה ויולד בןויחי למך שת"

 (התשובות במדור התשובות] ?איך קראו לאמא של נח



 

 תשובות
בכל פעם שקוראים בתורה אומרים כשמוציאים את הספר תורה מההיכל את  לשבוע שעבר:תשובה  - ושפני טמוני חול 

הפסוק 'ויהי בנסע הארון וגו', וכשמחזירים את הס"ת אומרים "ובנחה יאמר וגו', שלפני ואחרי שני הפסוקים האלו יש נונין 
 . הפוכים בפרשת בהעלותך, הבאים לסמל שזהו ספר בפני עצמו

 . מרים שקראו לה אשמוע בת אלישוע. וי"א בת אנוש, וי"א ברונוש בת ברכאליש או – ואלה שמות
 ". ויכלו השמים" - לסדר את הפרשה

גלות, דרדר, המן העץ, ורע, זכר ונקבה, חית הארץ, טרם, ירד, כינור, לחם, \אבן שהם, בכורות צאנו, גירוש - חידון א' ת'
 ת, צילה, קינן, רקיע, שת, תובל קין.   מתושאל ומתושלח, נחש, סובב, עץ החיים, פישון פר

דשא, טוב, הורג, עירד, נעמה, כנגדו, גנז, בדולח, להט, פצעי, חנוך, יבל יובל, תנינים הגדולים, גן עדן,  - חידון א' ת' הפוך
  .כנף, קוץ, רקק, אור, כוש, מרחפת נילוס, צלע, עוף

. היחיד שלא ב , לשם השוואה)105בפרשה. (אחריו שת בגיל , הכי זקן 500ילד את בכורו בגיל  א. – שעשועי דאורייתא
. הבל, 5 ".בכורות. "שבת", "מ4 . "עירד ולעירד ילד".3 . "ולמועדים".2 . "בזעת אפך... עפר תשוב".1 כתוב עליו שילד גם בנות.

 חנוך, למך.
העם מופת לחה', "כשדבר לח מתייבש אז 'נס  –" הנהר תם והתייבש. "נס - וזאת הברכהמילה בפרשה פרשת 

 ברח=נס. –" ומיד ברח משם ברגלעמוד גבוה ודגל נקראים גם נס, " –" עלה לתורן וקשר דגלמופת=נס, " –" ביקש
"לא . 3 "את המאור הגדול... הקטן... ואת הכוכבים" (א,טז). 2 "ויכלו השמים.." (ב,א) -. קידוש שבת 1 - טמונות בפרשה

. "ויתפרו עלה 7 )א,ד" (בין האור ובין החשך ל...ויבד. "6 ישופך ראש" (ג,טו) . "הוא5 "ארץ החוילה" (ב,יא). 4 שעה" (ד,ה)
 בתוך עץ הגן" ...ויתחבא". 11 )ב,י" (לארבעה ראשים". 10 . "וקוץ ודרדר" (ג,יח)9 . "ותפקחנה עיני שניהם" (ג,ז)8 תאנה" (ג,ז)

. "נע ונד תהיה 15 )א,כא( תמונה ללא פתרון, תחשבו!-? 14 "כתנות עור" (ג,כא) .13 חדק+דקל= "חידקל" (ב,יד) .12 )ג,ח(
 . "רועה צאן" (ד,ב)18 . "ועפר תאכל" (ג,יד)17 )ב,יג( "גיחון" -תאגיד המים של ירושלים . 16 בארץ" (ד,יב)
להבה לא . "כי תלך במו אש לא תכוה ו3. "להוציא ממסגר אסיר" (מב,ז) 2 )יאמב," (שבי סלעוי". 1 - ההפטרטמונות ב

 . "כי תעבר במים אתך אני ובנהרות לא ישטפוך" (מג,ב) 4 תבער בך" (מג,ב)
, והרי ממדותיו של הקב"ה שהקב"ה ותרןמדוע אסור לומר השאלה בקצרה: ' - האזינושאלה לשלחן השבת פרשת 

  כמה מעיקרי התשובות שהתקבלו במערכת בקצרה: '.ובמה זה שונה ממדת הוותרנות?, נושא עון ומעביר על פשע'' :הן
  . 'ותרן' הכוונה שמתעלם לגמרי מהחטאים, אך הקב"ה אינו שוכח דבר אלא שומר הכל ליום דין

 שעשועי דאורייתא
 

 "ויולד נח את שם את חם ואת יפת"
 ?מובנים היה נח אבא יוצא דופןבאלו שני 

 * * * * 
 מצאו נא בפרשה: 

 . פסוק שמתחיל ומסתיים באות ב'.1
 אותיות. 8. מילה בת 2

 מילים רצופות שמסתיימות באות ד'. 3. 3
 מסכתות בש"ס. 2. שמות של 4

 . שלושה אנשים שמתו בחיי אביהם.5
 

 "זיכרון" סימן
 ורמזים לזכירת מספר פסוקי הפרשה גימטריאות

 בפרשת בראשית מסופר על בריאת העולם.
 פסוקים, ואפשר לזכור זאת ע"י זכירת המילים: 146ישנם  בראשית בפרשת

 146= בגימטריא =  "עולם"

 ראשיתב          פרשהב טמונה

 בס"ד 

 ושפני טמוני חול
 

 1500מעל מילים רצופות בתנ"ך כוללות  9אלו 
 שנה?
* * * * 

אם נמנה כל אות שביעית החל מהיו"ד של "יום הששי", 
ו רמז נאה למה שנאמר נקבל את האותיות "ישראל", וזה

במדרש שלכל ימות השבוע מצא הקב"ה בן זוג מלבד 
שבת, ואמר לה הקב"ה ישראל יהיו בני זוגך. (פניני 

 דניאל) 
* * * * 

שבת בראשית היא השבת היחידה שתמיד תהיה שבת 
 מברכים!

 

העלון מגיע מדי שבוע לעשרות אלפי משפחות וילדים, המשתמשים 
 להקדיש את העלון לכל מטרה?  םבו בשולחן השבת. מעונייני

 052-766-5775צרו קשר עם המערכת, או טלפנו: 

 כל הזכויות שמורות לאהרן ביין.  ©
 ניתן לשלוח תגובות רעיונות והערות למערכת: 

 temunabaparashah@gmail.com - ירושלים 17קויפמן 
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     בראשית      פרשהב ותנטמו

 בס"ד 

כה אמר הקל        בראשיתהפטרת          הפטרהב ותנטמו  

מג' י')   -(ישעיהו מב' ה'  
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 מקרא רמת קושי:    רגיל   קשה

 . (תוכלו למצוא תשובות בדף המצורף)אין הכוונה להמחיש את הפסוקים כלל, אלא רק בדרך רמז וכפל לשוןזהו חידון משעשע העשוי מתמונות הרומזות על פסוקים ומושגים מהפרשה. 

 כמו"כ להצטרפות לרשימת התפוצה ולהקדשות ניתן לשלוח בקשה למייל הנ"ל אשמח לקבל רעיונות, חיזוקים והערות:  

12 


