
  

 

   ������� נא לשמור על קדושת הגליון  �������

 פנינים לפרשה   
  

  )י, כא(                                                                                      "      "      "      "      בראשיתבראשיתבראשיתבראשית""""
רמזו , וה בתורהשהרא,  במלה זו–בראשית 

 –שכן בראשית . עקרוי היסוד לחיי האדם
יראה , שתיקה, אהבה, רצון, ביטחון: וטריקון

 )א"הגר(                                                   . תורה

 
ג 'שרגא יאיר מביאלובז' ר ר"אדמו – בראשית

: ירחמיאל' ה אומר בשם הסבא שלו הרבי ר'הי
 ראשית לכל צריך יהודי להיות –בראשית ברא 

שלושה אלה ". חיי ומזוי, בי"בריא ושיהיו לו 
פירושו בן " ברא". "ברא"מרומזים במלת 

גם פירושו " ברא", ")ברא מזכה אבא("
, מא, בראשית, ויצבו בר(וגם מזון , בריאות

  )אלף כץ(                                                     ). לה

 
.  סופי תיבות אמת– בראשית ברא אלקים

ה "חותמו של הקב): ה, שבת (ל אמרו "חז
דרכו של מחבר שהוא טובע חותמו וותן . אמת

ה את "וכך טבע הקב. את שמו בשער הספר
  .ורה ספר הת–חותמו אמת בראש ספרו 
  )ר בום מפשיסחא"הר(                                           

 
ומדוע רמז בסופי התיבות ולא בראשי 

  )בספרים שוים(  .לפי שחותמים בסוף, התיבות

 
  

כי הוא . ה אמת"חותמו של הקב: ל"לה
, וגם האמת אחת היא. יתברך אחד ואין שי
לשקר ביגוד , אמיתות' ואי אפשר שתהייה ב

  )ל"מהר. (שאין לו גבול
עד אות ' ג אותיות הן מן אות א"י: ל"עוד לה

' ומן המ, האות האמצעית של אמת', מ
שהיא האות , באלף בית' הפתוחה עד הת

ואחד . ג אותיות"גם כן י, האחרוה של אמת
  .ה"לכן אמת חותמו של הקב, ג"במספרו י

 )ל"מהר(

 
פר במס(אמת בגימטריא תשע : ובאותו עיין

' ל גאז כ', א מב"כשמתחילים אותיות ה. )קטן
וכן ', י' ט' ח', ז' ו' ה', ד' ג' ב: כגון, אותיות

הלאה הגמטריא שלהן תשע במספר קטן כמו 
אז כל שלוש ', ואם מתחילים מא, אמת

', ט' ח' ז', ו' ה' ד', ג' ב' א: כגון' האותיות מא
במספר , כמו שקר, הגמטריא שלהן שש', וכו

 )דורשי רשומות (.'מתחילה התורה בבלכן , קטן

        
  )ג, א(""""ויהי אורויהי אורויהי אורויהי אור, , , , אוראוראוראור' ' ' ' ויאמר אלקים יהיויאמר אלקים יהיויאמר אלקים יהיויאמר אלקים יהי""""

        

 
  
  
 

תהלים (יצחק פתח ' ר – ויאמר אלקים יהי אור
המדרש בא ). ר"ב(תח דבריך יאיר פ) קיט קל

הייו , לרמוז על פתיחת דברי תורתו הקדושה
ים של חמשת ספרי התורה והפסוקים הראש

סוק הראשון של ספר הפ. מרמזים על המורה
תיבות כגד שבעת קי ' בראשית יש בו ז

א " י– פסוק ראשון של ספר שמות ;ההמור
 פסוק ראשון של ;א כפתורים"תיבות כגד י

תיבות כגד תשעת ' ספר ויקרא יש בו ט
 פסוק ראשון של ספר במדבר עם ;הפרחים
ופסוק ראשון . ח טפחים גובה המורה"הכולל י

  .ב גביעים" תיבות כגד כב"של ספר דברים כ
  )א"הגר(

        
וירא אלקים את האור כי טוב ויבדל וירא אלקים את האור כי טוב ויבדל וירא אלקים את האור כי טוב ויבדל וירא אלקים את האור כי טוב ויבדל """"

  )ד, א(                         """"ם בין האור ובין החשךם בין האור ובין החשךם בין האור ובין החשךם בין האור ובין החשךייייאלקאלקאלקאלק
כאן רמז למה  – וירא אלקים את האור כי טוב

בפלפולי ) שמח(ה חדי "הקב: שאמרו
וטריקון הוויות אביי " האור. "דאורייתא

 )בעלי רמז (                                                     .ורבא

 
ראהו  -  ירא אלקים את האור כי טוב ויבדלו

לו ישאיו כדאי להשתמש בו רשעים והבד
דבר זה מרומז ). י"רש(בוא ללצדיקים לעתיד 

. הוא לשון עתיד: יהי אור"כי . בפסוק עצמו
' ו, "ויהי אור"ולא אמר ויעש או ברא אלא 

 –" י אוריה: "וזהו. המהפכת מעתיד לעבר
, "ויהי אור"ומיד , ה בעתיד וברציפות או'שיהי

, ה ואיו עוד'לדבר שהי, האור עשה מיד לעבר
 )א"הגר(                .כי גזו לצדיקם לעתיד לבוא

 
ה "הקב – וירא אלקים את האור כי טוב ויבדל

לא . ראה את עצם האור ומהותו כי טוב הוא
 ומהותו וכבי אדם שמשיגים ומביים את טיב

של האור רק אחרי שרואים את יתרוו מן 
 )מלאכת מחשבת (                                       .החושך

        
, , , , לילהלילהלילהלילה    ויקרא אלקים לאור יום לחשך קראויקרא אלקים לאור יום לחשך קראויקרא אלקים לאור יום לחשך קראויקרא אלקים לאור יום לחשך קרא""""

  )ה, א(    "      "      "      "      ויהי ערב ויהי בקר יום אחדויהי ערב ויהי בקר יום אחדויהי ערב ויהי בקר יום אחדויהי ערב ויהי בקר יום אחד
 – ויקרא אלקים לאור יום לחשך קרא לילה

ושך לאור יום אלו מעשיהם של צדיקים ולח
  ).ג, ר"ב(הם של רשעים יקרא לילה אלו מעש

הה בתורה קראות השעות שלאחר חצות 
. אף שהאור עדיין בהיר וחזק,  ערב–היום 

שאמר , ומקריבין אז תמיד של בין הערביים
כמו ". את הכבש השי תעשה בין הערבים"בו 

ון חושך שבאי, כן בלילה השעות שלאחר חצות
  , גבי כמה דבריםכבר חשבות ליום ל, ואפלה

שמותר לקרוא מקרא שאין קוראים : כגון
כמו יום , ואם בדברים חושיים. בלילה וכדומה

, דקה ועמוקה, ולילה צריכים להבחה גדולה
, כדי להכיר מידת יום באמצע חשכת הלילה

בוודאי ובוודאי שבמעשה הצדיקים שקראים 
 יכול –יום ומעשה הרשעים שקראים לילה 

, וכן בהסתכלו על אשים. להיות ההיפך
יתכן , שלמראית עין הם רשעים גמורים

                           ..שלמעלה חשבים הם לטובים
 )תן צבי פיקל' ר (                       

 
 לפי סדר לשון – ויהי ערב ויהי בקר יום אחד

כמו שכתוב , ה לו לכתוב יום ראשון'הפרשה הי
למה כתב . רביעי, ישליש, שי: בשאר הימים

שלא , ה יחיד בעולמו"ה הקב'לפי שהי? אחד
ר "כך מפורש בב. 'בראו המלאכים עד יום ב

. ה"מוסב על הקב" אחד"הייו ש). י"רש(
ראשון , דהה. ואפשר גם לפרש לפי פשוטו

יום המתיחס , מקושר לעולם עם הבא אחריו
ל " חזיולפ. שהוא ראשון להם, לימים הבאים
שבו ברא , אשון משאר הימיםבדל היום הר

יצירה , בריאה שלעתיד לבוא, האור הגוז
 – האור –ראה שאיו כדאי . "יוצאת מן הכלל

ד יתעלהשתמש בו רשעים והבדילו לצדיקים ל
היום הזה , ואם כן). י בפסוק ד"רש" (לבוא

בדל מיתר וה במדריגה גבוהה יותר ומ'הי
יום יחיד , "יום אחד"ולכן אמר בו . הימים
  )משך חכמה(                                          .ומיוחד

        

ויעש אלקים את הרקיע ויבדל בין המים ויעש אלקים את הרקיע ויבדל בין המים ויעש אלקים את הרקיע ויבדל בין המים ויעש אלקים את הרקיע ויבדל בין המים """"
אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל 

  )ז, א(                                                                                                 """"לרקיע ויהי כןלרקיע ויהי כןלרקיע ויהי כןלרקיע ויהי כן
וב את המים התחתוים תכולמה הקדים ה

' אמר ר) "ה' ר פ"ב( דאיתא –? ים העליויםלמ
ה לא פרשו המים התחתוים מן 'רכיב

כי , וזו מדריגה גבוהה". ה'העליוים אלא בבכי
  .דמעות מאד חשובות בעייו כביכול

  )ישרש יעקב (                                                           
  

ויהי ערב ויהי ערב ויהי ערב ויהי ערב , , , , ויקרא אלקים לרקיע שמיםויקרא אלקים לרקיע שמיםויקרא אלקים לרקיע שמיםויקרא אלקים לרקיע שמים""""
  )ח, א(                                                                                 """"ויהי בקר יום שניויהי בקר יום שניויהי בקר יום שניויהי בקר יום שני

 הה כל דבר – ויקרא אלקים לרקיע שמים
קרא על שם תכליתו ולא על שם החומר 

וצרושממ  .ה צריך להיקרא 'באמת הי, אם כן
ולא שמים על שם , שהוא שם התכלית, רקיע

, דפירוורקיע מורה על הבדל , אלא. החומר
יע ויבדל בין קויעש אלקים את הר: כאמר
, בשם שמיםה ובחר "בלפיכך שיה הק, המים

שכן אף שעשו , המורים על שלום ואחדות
  .בכל זאת שלום בייהם, השמים מאש ומים

 )ישמח משה (                
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לפי שבו , "כי טוב"למה אין כתוב בשי 

ם שאמר ויהי מבדיל בין מי. בראה מחלוקת
גם כן ' הרי ביום א, וקשה). ר ד"ב(למים 

מה שם ול, היתה הבדלה בין אור לחושך
שהם , בין אור לחושך, אלא? "כי טוב"אמר 

, צריך להיות הבדל, במהותם שי יגודים
אפשר לאור -כי אי, וההבדל רצוי וטוב

מה שאין כן מים . ולחושך לשמש כאחד
יש ואם אצלם , שהם מהות אחת, ומים

אשים שהם . אין זה סימן טוב, פירוש והבדל
ה 'ות רצויד האח-בדעה ובמחשבה אחת

ולכן פירוד בייהם הוא סימן , בה להםוטו
או אשים , אבל צדיקים ורשעים. רע

 הפירוד –המוגדים בדעותיהם ובמעשיהם 
  ..וההבדל בייהם סימן יפה הוא להם דווקא

 )ממעין התורה(     
        

ויאמר אלקים יקוו המים מתחת השמים ויאמר אלקים יקוו המים מתחת השמים ויאמר אלקים יקוו המים מתחת השמים ויאמר אלקים יקוו המים מתחת השמים """"
     """"אל מקום אחד ותראה היבשה ויהי כןאל מקום אחד ותראה היבשה ויהי כןאל מקום אחד ותראה היבשה ויהי כןאל מקום אחד ותראה היבשה ויהי כן

 )ט, א(  
ה עם הים "אין היתה הקביוחן ת' אמר ר

) יד כז, שמות(ד "הה. שיהא קרע לפי ישראל
לתאין , וישב הים לפות בקר לאיתו

היכן מציו שהיתה ). ר פה"ב(שהיתה עמו 
ה 'התאי הי, ועוד? ה תאי זה עם הים"הקב

ובפסוק אמר " הא קרע לפי ישראליש"
 הוזה הרי לא הית, "לאיתו' וישב הים וכו"

שהתאי אמר בפרוש , ואפשר להסביר? עמו
וגם " ויאמר אלקים יקוו המים. "בפסוק הזה

יבוא יום שיצטרכו , כלומר, "ותראה היבשה"
שהים יקרע ותראה , שתתראה היבשה

לתאין ", ואחר כך ישוב הים לאיתו, היבשה
אל מקום ' יקוו המים וכו": שהיתה עמו

  )ין'חיים מוולוז' ר(                                    .אחד
  
ויברא אלקים את התיים הגדולים "

  ) כא, א(                                       "        'וגו
פירוש . זה יעקב ועשו: י"ק וכן בהאר"בזוה

שחש כוותו ,  ס בבבא קמא"הדבר לפי הש
ועל כן יעקב ועשו , להזיק ולא בשביל האתו

כי יעקב . שיםשהם ח, שיהם קראו תיים
לא בשביל שהוא , ה שוא בעצם לצד הרע'הי

ה שוא את הרע 'אלא הי. מתגד לצד הטוב
. לפי שהוא רע והוא יעקב חש דקדושה

ה שוא את צד 'שהי, ה עשו'יולהיפך ה
  .כ קראו שיהם חשים"ע, הקדושה בעצם

בת וה חושש לט'יעקב לא הי, ויש להוסיף
אלא הכל , ב"עצמו כלל אפילו לא טוב עוה

 כל כוותו –והיפוכו עשו הרשע , לצורך לגבוה
     )שלח' שם משמואל פ(            .להשחית ולהרע

 
ויאמר אלקים נעשה אדם בצלמנו ויאמר אלקים נעשה אדם בצלמנו ויאמר אלקים נעשה אדם בצלמנו ויאמר אלקים נעשה אדם בצלמנו """"

כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמים כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמים כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמים כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמים 
ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש 

  )כו, א(                      """"הרמש על הארץהרמש על הארץהרמש על הארץהרמש על הארץ
 מתרת לגדול השפה העברית – עשה אדם

כמו שאמר בלק . יחיד לדבר בלשון רבים
כמו ". אולי אוכל כה בו) "ב, במדבר כ(

דה חלמא ) "לו, דיאל ב(שאמר דיאל 
וכמו שאמר מוח , "ופרשה אמר קדם מלכא

עצרה א אותם ועשה ) "טו, שופטים יג(
  ".לפיך גדי עזים

 )האמוות והדעות מאמר שי, ה גאון'סעדי' ר(     

              
מלשון דמיון והאלף " אדם" – עשה אדם

יתרון האדם על כל ברואי העולם הוא . וספת
כי כל מצא מן המצאים איו . בכוח דמיוו

ואילו האדם . משיג אלא את עצמו בלבד

והוא , גברא בכוח כולל מעליוים ותחתוים
מבין ומשיג גם דברים שמחוץ , רואה ומדמה

 -, " בצלמו כדמותועשה אדם: "זהו. לגופו
שיוכל , ה בו כוח מדמה'עשה אדם שיהי

להבין דימוי מתוך , לדמות דבר אל דבר
  .להשיג ולהשכיל מתוך דמיון, דימוי

  )בום משפשיסחא' הרבי ר(

  
). י"רש( מלך בפמליא שלו –עשה אדם 

הבריאה כבר היתה מושלמת ולא חסרה אלא 
-על-ואף, את האדם שהוא תכלית הבריאה

ה מקום 'כן מלך בפמליא שלו ועדיין הי-פי
שאפילו לאחר , לומר לך. לישוב הדעת

יש עוד מקום , בדיעבד, שעשה המעשה
המעשה שכבר עשה איו צריך . לשיקולים

גם אם צריך , להפריע למתיות ולישוב הדעת
  )אחד מגדולי המוסר( . להחריב מה שכבר בה

  
). ר"ב( מלך במלאכי השרת –עשה אדם 

, הזאבים והאריות, ביצירת החיות הטורפות
לא מלך ולא היסס , ביםרהחשים והעק

. כי בן האדם הוא יציר יוצא מן הכלל. כלל
 מגיע הוא לרום השמים ובאחרת תברגלו אח

אין גבול לגדולתו ואין קץ . ה'לשאול תחתי
  )בשם גדול אחד(                               . לשפלותו

  
' יהושע בשם ר' ר? מי מלך ב–עשה אדם 

'   ר;במלאכת השמים והארץ מלך: לוי אמר
חמן אמר במעשה כל יום ויום ' שמואל בר

מן המידות הטובות : כלומר). ר ח"ב(מלך 
, הטבועות ביצורים שוים עשה אדם

מלפי מבהמות ) ק, עירובין(ל "כמאמרים ז
, )יא, איוב לה(הארץ ומעוף השמים יחכמו 

חן אילמלא לא יתה תורה הייו יו' אמר ר
למידין ציעות מחתול וגזל ממלה ועריות 

  )א"הגר(                                          .'מיוה וכו

  
סימון '  אמר ר–ויאמר אלקים עשה אדם 

, ה לברוא את אדם הראשון"בשעה שבא הקב
ואמת . חסד אומר ייברא שהוא גומל חסדים

צדק אומר . ולו שקריםאומר אל ייברא ש
 שלום אומר אל ,ייברא שהוא עושה צדקות

טל ? ה"מה עשה הקב. הה קטט'ייברא דכולי
  ).ח' ר פ"ב(אמת והשליכו לארץ 

הרי " אמת"מה התועלת שהשליך רק את ה
לא "שגם הוא אמר , "שלום"שאר ה

 –כשמשליכים את האמת , אלא? "ייברא
, ה שלום שורש המחלוקת הוא'ממילא יהי

אבל אם . כל אחד לוחם למען האמת שלוש
דוחים את האמת הצדה שוב אין על מה 

ואין לו לשלום מה , אין מחלוקת, לריב
  )מ מקוצק"שמעתי אומרים בשם רבי מ(. לקטרג

  
ה האמת שארה והיתה תלו הי: באופן אחר

שכולו , אל ייברא"עומדת על טעתה 
ה מכריעה את טעותיהם של תהי" שקרים

" גומל חסדים"שהוא , "צדקה"ו" חסד"ה
כולו "ה ש'כי לפי דברי, "עושה צדקות"ו

הרי גם החסדים והצדקות " שקרים
  ...כשלעצמם אים אלא שקר

  )מ מקוצק"רבי מ(

  
יהם–ל "לההשלום",  אליבא דאמת ש "

: ם באמרםההפריזו קצת בדברי" האמת"ו
שהרי בכל ". וכלו שקרים" "כולו קטטות"

אלא שבוגע . לוםזאת יש קצת אמת וקצת ש
לשלם אין פגם בקורטוב של הפרזה בשעה 

, כך דרכו של שלום. שזה לטובת העיין
אבל אם מגזימים . ט שלא ייתכן אחרתעוכמ

. הרי חדלה היא להיות אמת, באמת
הרי בעצמה , "כולו שקרים"ובטעתה ש

  . אמרה שקר לכן השליכה לארץ
  )בשם משל ומליצה, מגזו העתיק(

        
, ותמוה). יב, דיאל ח(רצה ותשלך אמת א

ה "חותמו של הקב, מרגלית טובה זו, לכאורה
מתגוללת בעפר ואין איש מרים אותה מן 

  !?הארץ
אפשר להעלות את המרגלית מן -אי, אלא

ואין . האדמה מבלי שהאדם יתכופף תחילה
  )ט"הבעש(  .   ..איש רוצה להמיך את קומתו

        
האמת . השליך אמת ארצה? מה עשה

 באים בי אדם ומגביהים אותה .הושלכה
הם עצמם רחוקים מן . ועושים בה סחורה

ורק סוחרים בה ומבקשים לזכות , האמת
אמת "והוא שאמר החכם . אחרים באמת

קה בשביל עצמך ואל , "קה ואל תמכור
  )פרדס יוסף(                .לצרכי אחרים, תמכור

  
 המגיד הגדול –עשה אדם בצלמו כדמותו 

אדם . הסביר את הדבר דרך משל' ץממזרי
פילו הלך הבן ממו עדיין א, שיש לו בן

אדם שמעולם , אך. חקוקה צורתו במחשבתו
תוחקק במחשבתו שאפשר -אי, ה לו בן'לא הי

  .רת בן שיוולד לו בימים יבואווצ
אף קודם שבראו : ת"לא כן מידת השי

כי העבר , ישראל חקקה צורת במחשבתו
עשה : "זה שכתוב. והעתיד אחד הם אצלו

, ישראל הקראים אדם,  הייו–" אדם
 באות הצורה שחקקה –" בצלמו"

לפי הדמיון " כדמותו", כביכול, במחשבה
  . כן עשהו, שצטייר מראש

  )מאוצר המחשבה של החסידות(

  
 מכל –בצלמו בצלם אלקים ברא אותו 

הברואים האדם לבדו יכול לעשות כטוב 
ויבעי ,ובזה מתדמה הוא ליוצרו. ולפי רצו .

רק ".  אין–ומותר האדם מן הבהמה "
וזהו ". לא"הכוח להתגד ולאמור , "אין"ה

  )הדרוש והעיון(                      . כדמותו וכצלמו

        
              " " " " ''''ויאמר להם אלקים פרו ורבו וכוויאמר להם אלקים פרו ורבו וכוויאמר להם אלקים פרו ורבו וכוויאמר להם אלקים פרו ורבו וכו""""

  )כח, א(  
המצווה הראשוה של התורה היא מצוות 

 כתיבת ספר האחורה היא, ה'ה ורבי'פרי
רמז שעיקר תכלית האדם להוליד ביו . תורה

  .למקום ולחכם לתורה ולתעודה
  )ליקוטים יקרים (                                               

  

שה והנה שה והנה שה והנה שה והנה עעעעוירא אלקים את כל אשר וירא אלקים את כל אשר וירא אלקים את כל אשר וירא אלקים את כל אשר """"
" " " " ויהי ערב ויהי בקר יום הששיויהי ערב ויהי בקר יום הששיויהי ערב ויהי בקר יום הששיויהי ערב ויהי בקר יום הששי, , , , טוב מאדטוב מאדטוב מאדטוב מאד

  )לא, א(                                                                                                                         
לך דבר טוב  אם ראה – טוב מאד זה המוות

באופן מופרז ומוגזם מושך את לבך , מאוד
סעודתך שהאתך . " הווה זהיר בו–יותר מדי 

כי רק ). גיטין ע" (ממה משוך ידך הימה
בשר לא טרי מתבלים אותו בתבליים שוים 

לבשר טוב וטרי , להפיג את ריחו וטעמו הרע
  )המגיד מדובא(               . רך בתבלייםואין צ

 

ויברך אלקים את יום השביעי ויקדש ויברך אלקים את יום השביעי ויקדש ויברך אלקים את יום השביעי ויקדש ויברך אלקים את יום השביעי ויקדש """"
אתו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר אתו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר אתו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר אתו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר 

  )ג, ב(                                                                        """"ברא אלקים לעשותברא אלקים לעשותברא אלקים לעשותברא אלקים לעשות
ברכו באור  – ם את יום השביעיויברך אלקי

: קידשו באור פיו של אדם, פיו של אדם
איו דומה אור פיו של אדם כל ימות השבת 

הדין הוא ). יא, ר"ב(בשבת כמו שהוא 



 

  

רכות בישואין בכל שבעת שמברכין שבע ב
רק אם באו , לבד מן החופה, הימי המשת

אולם בשבת אין צריך לפים . פים חדשות
. חדשות לפי שהשבת עצמה היא פים חדשות

, כי הטעם לכך הוא" שפת אמת"ואמר 
, שבשבת מקבל כל אחד מאור פים אחר

  )מעיה של תורה (   .תוהרי זה כמו פים חדשו
  

ואד יעלה מן הארץ והשקה את כל פני ואד יעלה מן הארץ והשקה את כל פני ואד יעלה מן הארץ והשקה את כל פני ואד יעלה מן הארץ והשקה את כל פני """"
   )ו, ב(                                                                                                    """"האדמההאדמההאדמההאדמה

ה 'מה יעשה אדם ויחי) לב, תמיד(ל אמרו "חז
על ידי שבירת , הייו.  ימית את עצמו–

, "חי"התאוות הגשמיות עשה האדם בחית 
בדרך , כולכתו להשפיע טובה על העולםיוב
כל העולם כולו ) יז, ברכות(ל "אמרו חזש

וחיא בי די לו בקב , יזון בשביל חיא בי
 מכיוון שדי –חרובין מערב שבת לערב שבת 

ה 'מסוגל הי, ה לו בקב חרובין בלבד'הי
  .להביא שפע של פרסה על העולם

ואד יעלה מן : "ובזה אפשר לפרש את הפסוק
 אם שיבר אדם את התאוות –" הארץ

כגון כי קרוב , מלשון שבר" עד(", ותהארצי
 עשוי הוא להיות בבחית –) יום אידם

להשפיע ברכה , "והשקה את כל פי האדמה"
   .על העולם כולו

  )מעיה של תורה בשם אור החיים(           
  

אלקים את האדם וינחהו בגן אלקים את האדם וינחהו בגן אלקים את האדם וינחהו בגן אלקים את האדם וינחהו בגן ' ' ' ' ויקח דויקח דויקח דויקח ד""""
  )טו, ב(                                                                """"דה ולשמרהדה ולשמרהדה ולשמרהדה ולשמרהבבבבעדן לעעדן לעעדן לעעדן לע

 אותו כמה שאמר ה אמר פיתה'חמי' ר
' קחו עמכם דברים ושובו אל ד) ג, יד, הושע(
  ).ר"מ(

? ה צריך לפתות אותו ליכס לגן עדן'ולמה הי
ה אדם מסכים ' כי אילמלא הפיתוי לא הי–

שעתיד הוא , ה חזי'כי מזלי, להיכס לגן עדן
ועשו יגדל פי כמה על שלא , לקלקל שם

 ת"והשי. שמר מן היצר הרע אפילו בגן עדן
ה שלימה יותר 'שתשובתו תהי, פיתה אותו

  .בהכירו בירידתו הגדולה
  )מ מקוצק"בשם הרבי רמ, "ליקוטי מגדים"(    

  

  
לפרש   יש– ויחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה

.  מלשון חה את העם הזההוליכוהו –ויחהו 
ה הוליך את אדם וטייל עמו בגן עדן "הקב

להראותו כיצד לעבוד ולשמור את הגן 
  )יהושע מקוטא' הגאון ר(                .צא בושימ

        
אלקים לא טוב היות האדם אלקים לא טוב היות האדם אלקים לא טוב היות האדם אלקים לא טוב היות האדם ' ' ' ' ויאמר דויאמר דויאמר דויאמר ד""""

  )יח, ב(                        "   "   "   "   אעשה לו עזר כנגדואעשה לו עזר כנגדואעשה לו עזר כנגדואעשה לו עזר כנגדו, , , , לבדולבדולבדולבדו
' צבי בו של ר'  ר– לא טוב היות האדם לבדו

ה תשתטית אשתו והי, יצחק אלחן ספקטור
התירו לו מאה רבים , רוח כמה שים- חולת

' וגם אביו ר. ת וכדיןלישא אשה על אשתו כד
ה בין 'הי, ממאורי הגולה, יצחק אלחן

צבי ' אבל פש עדיה היתה לו לר. המתירים
ולא רצה בשום אופן לקחת אשה אחרת על 

  .אשתו
העולם אומר : צבי לומר' ה מורגל בפי ר'והי

לא , ואי אומר". לא טוב היות האדם לבדו"
אלא באמת , רק שלא טוב היות האדם לבדו

ולא " לא טוב"ולמה אמרה התורה . ודרע מא
מפי עליון לא תצא "לפי ש? "רע"אמרה 
  )בשם הרב ראובן זליג בגיס(            ".   הרעות

        
כי כן :  ביאור העיין– אעשה לו עזר כגדו

צון הבורא שיצמח לאדם עזר וסיוע רה 'הי
וכן , כמו התלמיד להרב, מדבר שהוא כגדו

ן בכה במותו של יוח' שר) פד, מ"ב(מציו 
ד אותו על כל מימרא יריש לקיש על שהטר

ה צריך להשיב לו 'ד קושיות והוא הי"שלו בכ
' ולא רצה לקבל תחומים מר, ד תירוצים"כ

. אלעזר שהביא לו תיא דמסייעא לכל דבריו
דווקא ההתגדות , וזהו חוק בבריאה כולה

  )חמי השילו(                             .יוצרת אחדות

  
כשאדם איו רוצה :  בדקך צחות– עזר כגדו

, לתת צדקה מטיל הוא את האשמה על אשתו
  .וזה עזר כגדו. ואומר שאשתו מעכבת בידו

  )בשם רבי פחס מקוריץ(
  
אלקים את הצלע אשר לקח מן ' ויבן ד"

                   )כב, ב(   "  האדם לאשה ויבאה אל האדם
שבירה  ע לשון צל– אלקים את הצלע' ויבן ד

ובצלעי ) יט, ג, ה'צפי, והושעתי את הצולעה(
שתיקן ובה ) טו, תהלים לה(שמחו ואספו 

  . את הכלים השבורים
  )שלמה מקרלין' ר ר"אדמו(

  
, לו לחתם סופר שאלו –ויביאה אל האדם 

הרי הדין הוא : בהיותו ילד בן שמוה
והמקדש בעד , שבקידושין צריכים שי עדים

 כיצד קידש –ששין לקידושין אחד אין חו
והלוא אפילו עד אחד , אדם את חוה אשתו

 כל -: ה'השיב הילד מייה ובי? ה לו'לא הי
שצריכים לקדש בפי , עיקרה של הלכה זו

, קידושין(ובגמרא , ילפין מממון, שי עדים
הודאת , )בממון(אי מה להלן : "שואלים) סה

) ןבקידושי(אף כאן , בעל דין כמאה עדים דמי
? "הודאת בעל דין כמאה עדים דמי

לא קא חייב ) בממון(התם : "ומשיבים
, איו חב לאחרים בהודאתו זו(לאחריי 

הכא , )י" רש–שאין פסד אלא הוא 
ה 'שקרובותי" (קא חייב לאחריי) בקידושין(

). י" רש–אסרו בו וקרוביו אסרין בה 
אי אפשר לסמוך בקידושין על , ומשום כך

.  דווקא שי עדיםיםין וצריכהודאת בעל ד
ה 'שבלעדיהם לא הי, אבל קידושי אדם וחוה

לא קא  "–דים כמו גבי ממון , איש בעולם
, רך בעדיםוה צ'ושוב לא הי". חייב לאחריי

  .ולים היו לסמוך על הודאת בעל דיןככי י
 .)ה. ש(

  
ויאמר האדם האשה אשר תתה עמדי "

                   )יב, ג(          "  הוא תה לי מן העץ ואכל
הרי אתה תת לי את : התטעתו של אדם הי

אתה היית השדכן וזו ערוב , האשה הזאת
ה 'כלום הי, התהמספיקה לכשרותה ואמו

 –? עלי לחקור אותה מאיזה עץ היא ותת לי
אין בודקין מן המזבח . ה אים'בוודאי מעשי

תשובתו של אדם , וזאת היתה אפוא. ולמעלה
  .'המן העץ אשר צויתיך וכו"ה "ת הקבלשאל

  )אור החיים( 

  
רוצה גם להמליץ על חווה " אור החיים"בעל 

אחו כבר יודעים שיש יצר , אכן: ולהצדיקה
הרע המסית לדבר עבירה ויודעים להזהר 

הרי , חוה, אבל עלובה זו. מפיו ולהלחם בו
לא ידעה שיש כוח בעולם המתקומם ומורד 

  .'בד

  
 בר כהא ואכלתי אין כתוב כאן אבא' אמר ר

היתכן ). ר"מ(אכלתי ואוכל עוד , אלא ואוכל
יציר כפיו של , לומר על אדם הראשון

  ?שכל כך יעיז פים כלפי מעלה, ה"הקב
שכל כך תקף עליו יצרו , אדם התאון, אלא

שעדיין הוא מסור בידו ועלול הוא ליפול 
  ".ואוכל עוד, אכלתי "–ברשתו שוב 

רת עצמו היא מעלה גדולה הכ, אבל באמת
  .של הפש

  )מ מקוצק"בשם הרבי רמ, רמתיים צופים(          
  
  )טז, ד(        "              'ויצא קין מלפי ה"

  כגוב דעת העליוה, יצא בהכעה
כעה כגוב דעת היצא ב"יש לומר שבזה ש

. בזאת היתה השלמת תשובתו, "העליוה
, משקלד ה"שהרי שלימות התשובה היא ע
והה בעת . באותו החטא ובאותו האופן

, "אי הבל אחיך"' החטא כתיב ששאלו ה
עשה "י "ופירש רש, "לא ידעתי"והשיב 

וכעת עשה . ש"עי" כגוב דעת העליוה
יצא , תשובה ורצה לתקן החטא כראוי

באותה בחיה , "כגוב דעת עליוה"בהכעה 
כן היתה תשובתו באמת וביטל , שהיה בחטא

  )מ"בעל חידוש הרי(                      .כראויעצמו 
  
  

 הליכות והלכות
  דיי קריאת שמע

מעיקר הדין רשאי לקרוא קריאת שמע לפי 
  ומכל מקום, שיברך ברכות התורה

  כיון שאין או יכולים לדייק ביותר בסוף 
וברכות התורה זמן , זמן קריאת שמע

אין להקדים קריאת , אמירתם קצר מאוד
אלא יברך ברכות , ות התורהשמע לברכ

ואחר כך יקרא ) בלא ברכות השחר(התורה 
  .קריאת שמע

טוב להשתדל לקרוא קריאת שמע בכל יום * 
דהייו לגמור קריאתה ) לפי זריחה(כותיקין 

ולכן מי שקם זמן קצר , לפי הץ החמה
קודם הץ החמה ולא יספיק להתפלל עם 

ואף , ישתדל לקרוא מיד קריאת שמע, הץ
לא תפילין אם קשה לו להיחם כעת וכן ב

  .ש"החושש שיעבור זמן ק
  .יקרא מיד קריאת שמע אף בלא תפילין

אם זכר באמצע קריאת שמע שלא כיוון * 
אין ראוי לו , בפרשה אחת או  בפסוק אחד

לחזור על פסוקים או תיבות שלא אמרם 
מלבד פסוק , בכוה כדי לאומרם בכווה

  .ראשון של קריאת שמע
  ין לרמוז בעייו ובאצבעותיו בשעת א* 

קריאת פרשה ראשוה שבקריאת שמע אפילו 
  .בשעה ששותק

הפוסק בקריאת שמע וברכותיה לעיית *
צריך לעות עד ', אמן יהא שמיה רבא'
' יתברך'ולא עד תיבת ' דאמירן בעלמא'

  .בלבד
ש בבוקר לפי תפילה משום "הקורא ק* 

ותר לו מ, שירא שמא יעבור זמה עד שיתפלל
אבל הקורא . להפסיק לעיית אמן על ברכות

 אפילו  בתוך סדר התפילהש בברכותיה"ק
איו מפסיק אלא בדברים , ש"לאחר זמן ק

  .ש"שמותר להפסיק בק
אף ששים אין חייבות בברכות קריאת *

שמע מכל מקום רשאיות לברך אם רצון 
ששים לא "  יביע אומר"דעת  ה" ו.בכך

  יברכו 
פלל וללמוד ליד תיוק עם מותר להת* 

ואין צריך לבדוק אם החיתול , חיתול
ואם יודע שהתיוק טיף אלא שאיו , מלוכלך

חייב לבדוק , יודע אם יוצא ריח רע אם לאו
ואם יוצא , אם יוצא ריח רע מחוץ לחיתול

ריח רע צריך להרחיק ארבע אמות ממקום 
מותר , שכלה הריח ואם לא יוצא ריח רע

  . אף בסמוך לולהתפלל וללמוד
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מזמן , זמן קריאת שמע מן התורה היו* 
קימה דהייו בשעה שבי אדם רגילים לקום 
ממטתם זמן זה הוא משיכיר את חברו 

 אמות וזמן זה משך עד שלוש 4בריחוק 
ישה מחלוקת כיצד מחשבים . שעות זמיות

דעת (האם על פי ץ החמה , את השעות האלה
מגן (חר י עלות הש"או שמא עפ) א"הגר

  ).אברהם
לספרדים יש לסיימה לפי הזמן , ולכתחילה

רק . ן"וזו גם דעת מר) א"מ(המוקדם יותר 
ומכל . א"בדיעבד מותר לסמוך על דעת הגר

יקרא קריאת . מקום מי שגם זמן זה הפסיד
  . כל היוםבלא ברכותשמע 

  
  

  מעשה חכמים
      כח תפילה ואמוה 

', חיזוקים מבחוץ'לא תמיד זקוק האדם ל
לפעמים הוא יכול . כדי לעבוד את בוראו

ממה שעבר עליו , ממו עצמו' להביא ראיות'
ת מצא עימו "ולהוכיח לעצמו שהשי, בחייו

, ואיו וטש אותו אף פעם, לאורך כל הדרך
  .במיוחד לא בשעות הקשות
ה של יבדל לחיים "זה מה שעשתה רעייתו ע

, הבן. אלימלך ויטר מהעיר רחובות' הגאון ר
מספר לו מעשה שהיה ,  שלמה ויטרהרב

בתקופת מחלתה האחרוה של אימו 
  .הצדקית

, לאחר חצות,  בליל שבתתעוררובי הבית ה
לאור , חבטה שמעה ממרכז הבית, בבעתה

, הבית-המצב החמור בו היתה תוה עקרת
  .הם כבר הביו מה קרה

ששהו בשבת בבית , ובעלה, אחת הבות
ו שמעה מיהרו למקום שממ, ההורים
  .בא, ואכן אשר יגורו, החבטה

  , יסתה לפסוע בעזרת ההליכון, האם הצדקת
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ופלה ארצה, ומעדה
 אבל כל, הם מסים לסייע לה להרימה
והאמא , המאמצים אים ושאים פרי

, הם ממשיכים ומסים. שארת על הרצפה
מפעילים את הכוח ואת , זה מכאן וזו משם

  .שוואאבל הכל ל, המוח
שלכל אורך שותיה סייעה ועזרה , האמא

ותרה כאבן , דופן-לזולת בצורה יוצאת
  .דומם

מרגש היה עד , ועוד בטרם גיע אל העיקר
מאוד לשמוע את הבקשה שהיתה בפיה 

כשהיא איה מצליחה , ברגעים הקשים הללו
, ובעלה, הבת. להתרומם מעל הארץ

  :שמעוה מתחת, שהתכופפו אליה
הוא יצטער מאוד !!! את אבאאל תעירו "

ומחר לא יוכל , בראותו אותי בצורה כזו
  "...ללמוד

  .על עצמה לא חשבה כלל
  'בור התחתיות'מ

ומבקשת , לפתע היא פוה אל בתה וחתה
הם אים מביים בדיוק למה . שיעזוב אותה
, אבל אז פותחת הצדקית הזו, היא מתכוות

שבו היא מצויה בתפילה ' בור התחתיות'מ
ה אליו בבכי , רגשת לבורא עולםופו

  :ואומרת
; הרי תמיד אתה היית זה שהרמת אותי"

כשהייתי , במשך כל חיי ושותיי, תמיד
, התפללתי אליך,  זקוקה לתמיכה ולעידוד

שהרי מי כמוך , ואתה הושעתי והרמתי
המשפילי לראות בשמים , המגביהי לשבת

  .ובארץ
 כלו הטוב כי לא, ואתה הרי המרחם הגדול"

וכשם , רחמיך והמרחם כי לא תמו חסדיך
אבי , אי מתחת לפיך, שתמיד עזרת לי

רק אתה ! שתרים אותי גם עכשיו, שבשמים
  ', אא ה' אא ה' אא ה! יכול להרים אותי

  "!ותרים אותי, הושיע א
 מתחילה החולה, בתום תפילתה הרגשת

  ולמרבה , והה הדבר עולה בידיה, להתרומם
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ד "ובס, הפלא היא מצליחה לעמוד על רגליה
  .ללא כל פגע

במוצאי שבת היא מתקשרת לכל ילדיה 
, ומספרת להם בפרוטרוט את שאירע

 לאחר פטירתה –שכיום , ומסיימת בהוראה
,  מתפרשים הדברים אצל בי הבית–

  :כצוואה
  כדי לידע , ילדיי, סיפרתי לכם את כל זאת"

אב , ים בשמיםלהודיע ולהוודע שיש לו אלק
וכאשר , רחום ומרחם בכל עת צרה וצוקה

, ללא כל פיות, ובלב שלם, פוים אליו באמת
  :! הוא עוה

אבל לבעלה ציוותה , לילדים היא סיפרה
, שלא יספרו דבר וחצי דבר מהפילה ההיא

לא יוכל בלילה הבא , כי אם וא ישמע על כך"
  )קח-זברכי פשי ק("...                 לישון בשקט

  
  
 

 העלון לעילוי נשמות
  ל"זצוק יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו

  ה"ערחל בת שרה    

  ה.ב.צ..ת
  

 העלון לעילוי נשמת
   בןל"זצוקישראל מאיר 

  לחיים טובים וארוכיםתבדלשרה 
  ה.ב .צ..ת

  

 


