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!שנה לחורבן בית מקדשינו שיבנה במהרה בימינו 1948ז"התשעתשרי ' כז

ה ַקְחנָּ פָּ יְדעּוַויְֵֵּשֵניֶהםֵעיֵניַותִּ םכִּ ,ֵהםֵעיֻרמִּ
ְתְפרּו הֲעֵלהַויִּ ֶהםּוַוַיֲעׂשְתֵאנָּ ('זגפרק).ֲחֹגֹרתלָּ

בדבר.ממנושאכלוהעץהוא.תאנהעלה

שאראבל,(:עסנהדרין)נתקנובושנתקלקלו

.עליהם[את]מליטולמנעוםהעצים

זהותולגבידעותכמה(.מברכות)מביאההגמרא

אדםממנושאכלאילן,תניא:הדעתעץשל

דברלךשאין,היהגפןאומרמאיררבי,הראשון

ְּ":שנאמר.ייןאלאהאדםעליללהשמביא תְׁ ִמןַויֵּשְׁ

רַהַיִין כָּ אומרנחמיהרבי.('כאטבראשית)"ַוִישְׁ

.נתקנובושנתקלקלושבדבר,היתהתאנה

רּו":שנאמר פְׁ הַוִיתְׁ נָּהֲעלֵּ אֵּ רבי.('זגבראשית)"תְׁ

לקרותיודעהתינוקשאין,היתהחטהאומריהודה

.דגןטעםשיטעוםעדואמאאבא

:('טופרשהרבהבראשית)במדרשמובאתדעהועוד

:דכתיבההוא,היהאתרוג:אמרדעכואבארבי

ֶרא" הַותֵּ ִאשָּ ץטֹובִכיהָּ עֵּ להָּ ַמֲאכָּ .('וגבראשית)"לְׁ

אתואין?כפריונאכלשעצואילןאיזהווראהצא

.אתרוגאלאמוצא

?העץנתפרסםלאמהומפני:י"רשומוסיף

יכלימוהושלא,בריהלהונותחפץה"הקבשאין

.ידועלהעולםשלקה[העץ]זהויאמרו

.(ד"פיוירא תנחומאמדרש )
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יצירתוהיא,הבריאהכלשלהכותרתגולת

.הבריאהנזר-הראשוןהאדםשל

שמלמדיםמהלאבוודאיזההראשוןאדם

על,הממלכתיהספרבביתהיוםלצערנו

אחרירץוהיהבמערהשחיקדמוןאדם

היההראשוןאדם.נבוטעםחייםבעלי

ל"חזואומרים!האלוקיםשלכפיויציר

גלגלמכהההיהשעקבו(חפרשהרבהקהלת)

היה.העקב,אצלונמוךהכיהחלק:כלומר]חמה

ואף,[השמשמאורגבוההיותרברוחניות

..קדושקדושלפניולומרחשבוהמלאכים

רבהבראשית)הבוראשהואוחשבובוטעוכי

"אדם"שזהולחשובבידינווטעות.(חפרשה

ולמרות..אישהילוד,מכיריםשאנוכפי

לאחרקצרשזמןאנורואים,הרבהגדולתו

עליושנאסרהיחידמהעץאכלכבריצירתו

אנועלוליםזהוממעשה.ממנולאכול

ברמתופחיתותאיזהפהיששאולילחשוב

להתגנבאפילוועלולה,הראשוןאדםשל

מצליחיםהיינושאנולליבנומחשבה

אך.אסורפרימאותומלטעוםלהישמר

הואהראשוןאדםחטאשענייןלדעתעלינו

לספרבפתיחהן''הרמב.ונסתרעמוק

,בחטאוהבנהלנושאיןכותבבראשית

:ה''להקבשאלוהשרתמלאכיאףולראיה

"?הראשוןאדםעלמיתהקנסתמהמפני"

הראשוןאדםשלהניסיון,(:נהשבת)

מכלמורכבהיהרגעיםבאותם

היוםאיתםמתמודדיםשאנוהניסיונות

בגלולה,היוםשקיימותהתאוותכל.ביחד

.אחדברגעאחת

היהניתןלאכברהחטאשלאחרוברגע

הראשוןהאדם.אחורההגלגלאתלהחזיר

מיתהונקנסתהמופלאהמרמתויורד

שמורידיםקללות39ישנםובנוסףלעולם

בעתשהייתההגבוההמרמתוהעולםאת

הכישהשינוילומרניתןאך.הבריאה

שעד,הואהחטאברגעשהתרחשמהותי

האדםורצוןלאדםחיצוניהיההרעיצראז

כפיאולם.מטבעוטובלעשותורקאךהיה

מיום":ל"זצוקויטלחייםרבישכותב

,ורעטובהדעתמעץהראשוןאדםשאכל

ואפילוורעמטובמעורבשאינודברלךאין

,ממנה''טוב''יותרשאיןהקדושההתורה

שאמרווכמו,לרעליפולהאדםיכולבהגם

.חייםסםלונעשית-זכה:(:עביומא)ל"חז

שערי)"..המוותסםלונעשית-זכהלא

האדםשלהטבעיתונטייתו.('אשערקדושה

שמעידכפי!לרעאלה,לטובלאכברהיא

ביֵֶּצרִכי":בעצמוה"הקב םלֵּ דָּ אָּ ַרעהָּ

יו ֻערָּ :י"רשכךעלומפרש.('כאח)"ִמנְׁ

יצרבוניתן,אמוממעילצאתמשננער"

הראשוןמהרגעכבר,כלומר."הרע

יצרשלמציאותבושוכנתנולדשהאדם

לעשותהואעתידחייומשךובכל,הרע

מןלהרחיקוולנסות,גדולותמלחמותעמו

.הטוב

העולםשלהזוהמציאותלשמחתנואך

לצורךוזמניתהיא,היוםעדשקיימת

ל"חזשאומריםכפיותמשך.בלבדתיקון

יוםכלכנגדשנה1000,(.צזסנהדרין)

כברהיוםנמצאיםאנווהנה.בבריאה

אחרוניםרגעיםממששזה!5777בשנת

אנודיוקליתר.השבתכניסתלפני

.18:45בשעההשישיביוםנמצאים

להתחילכבראנוצריכיםכךאוכך

ללאלהאבקולהמשיךחזקלהחזיק

תפקידינולצורךבנושנטמןביצרפשרות

שגםקדמוןחטאאותואתלתקןולהמשיך

ישראלנשמותכלהריכי,בוחלקהיהלנו

.הראשוןאדםשלמנשמתוניצוצותהם

לכניסתבהצלחהלהגיעהיאהמטרה

שיטרחמיו.המשיחפניאתולקבלהשבת

(.גזרהעבודה)!בשבתיאכל–שבתבערב

,למענםנבראשהעולםהימיםיגיעואזורק

ניתןשלאעצוםרוחניעונגשלימים

ם"הרמבשעליהםימים.במיליםלתארם

ם":אומר גֹועֹולָּ הָּ ִמנְׁ גכְׁ .(איבמלכים)"נֹוהֵּ

הראשוןכמנהגולנהוגחוזרהעולם,כלומר

זה,היוםשלהמצב!בראשיתשנבראכפי

לאחרהעולםשלמנהגולאכבר

וצנחשניתקללבעתהיכרללאשהשתנה

.ממדרגתו

שיצרבכךלמדרגתולחזורעתידהאדםגם

כפי.ויתבטלבתוכוישכוןלאכברהרע

לעתיד:יהודהרבידרש":הגמראשאומרת

"ושוחטוהרעליצרה''הקבמביאולבוא

היאהרעיצרשלזושחיטה.(.נבסוכה)

לבחורלאדםשגורםהכוחשלהביטול

,ה"הקבשלרצונונגדשהםובדבריםברע

נטיותוללאשלםלהיותיהפוךהאדםובכך

:יחזקאלהנביאשאומרכפי.לרועתמידיות

ַתִתי" נָּ ֶכםוְׁ בלָּ שלֵּ דָּ רּוחְַּחָּ הוְׁ שָּ ןֲחדָּ ֶאתֵּ

ֶכם בְׁ ִקרְׁ בֶאתַוֲהִסֹרִתי.בְׁ ֶאֶבןלֵּ ֶכםהָּ ַשרְׁ ,ִמבְׁ

ַתִתי נָּ ֶכםוְׁ בלָּ רלֵּ שָּ .('כופסוקלופרק)"בָּ

להיכנס לימים אלו ה"בעזשנזכה 

..בקרוב

,   ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

,  ל"זזוהרהבןמסעוד פחימה , ל"זבנה בתחזימה, יסמיןבתל"זתהל תקווה

,ל"זרות בןליאור אלכסנדר , ל"זעישהבןדוד חזן ,ל"זדוב ל בן "זמרדכי 

,  יוכבדבתברכה ויסי'ג: לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
,בנהבתמרים , שרהבןהכהן אליהו , אליסבןמאיר ' ר

יםַוַיְרא לֶאתֱאלֹקִּ הֲאֶשרכָּ ׂשָּ ֵנהעָּ י!ְמֹאדטֹובְוהִּ יֶעֶרבַוְיהִּ ייֹוםֹבֶקרַוְיהִּ שִּ ('לאאפרק).ַהשִּ

ית אְבֵראשִּ רָּ יםבָּ ('אפסוקאפרק)!ֱאלֹהִּ

זהו."ֱאֶמת"תיבותסופי.אלוקיםבראבראשית

ָךרֹאׁש":שנאמר ָברְּ .('קסקיטתהילים)"ֱאֶמתדְּ

חותמונרמזהתורהובתחילתשבראשיתלומר

היאהתורהכי.האמתשהוא,ה"הקבשל

,באמתיסודההעולםבריאתוגם,אמתתורת

עומדשהעולםהעמודיםמיןאחדהואכי

יןַעל":עליהם ַעל,ַהדִּ ַעל,ָהֱאֶמתוְּ "ַהָשלֹוםוְּ

.('יחאאבות)

בראשיולאהתיבותבסופיהאמתנרמזהומדוע

תמידדברשלשבסופו,לךלומר?התיבות

שהולכיםאנשיםתראהואם.האמתתתגלה

שקרואנשי,מצליחיםואינםטובהבדרך

זמןלאורךאחריהםעקוב,מצליחיםומרמה

דברשלובסופורגלייםלואיןשהשקר,ותראה

ַפת"ואילו,ומתמוטטקורסהוא ּכֹוןֱאֶמתשְּ תִּ

.('יטיבמשלי)"ָלַעד

כניסתְְּּאומנםְּ]

הכיְְּּהשבתְּ

פיְּעלְּמאוחרתְּ

-בהלוחותְּהיאְּ

קצתְְּּ)19:34

35-מְּפחותְּ

אךְּאיננוְּ,ְּ(שנה

פְּאיזוְּ"יודעיםְּע

כניסתְּשבתְְּּ

[.יחליטוְּבשמים

מברכיןשבת 



רּור האָּ לַאתָּ כָּ המִּ ֹכלַהְבֵהמָּ רֵתֵלך ְֵּגֹחְנך ֵַּעלֶדהַהשֵַָּּחַיתּומִּ פָּ ְועָּ
לתֹאַכל ('ידפסוקגפרק)!ַחֶייך ְֵּיֵמיכָּ

טורחכלללאתמידלומצוימזונוהרי?,הנחשאצלהקללהמהי

:דומההדברלמהמשל,אלא?ובשפע

ולא,ומבוקשיוצרכיוכללומספקאביווהיה.בןלושהיהאחדלמלך

והוכיחואביועליוכעס.אביוכנגדהבןחטא,לימים.דברממנוחסך

וביקש,הקרוביםמשריולאחדהמלךקרא.הועילללא,אך.בדברים

.מחסורוכלאתלבנוייתןהואכי,ממנו

אם,מחסורוכללבנוהואנותןמדוע,המלךאתושאלהשרתמה

חביבובנועודשכל,ואמרכוונתופשראתהמלךהסביר!?לוחטא

שהיהפעםבכל,ולכן.ולראותולפוגשותמידרצה,הטובהבדרךהלך

כללונותן,המלך,אניוהייתי,ומבקשאליובאהיה,מהלדברצריך

מבקש,ולכן,כלללראותוחפץאניאין,לישחטאעתה,אך.מבוקשו

.בארמונילבקרניכלליבואשלא,צרכיוכללושתיתן,ממךאני

אליויפנהשהנחשמעונייןלאה"הקב:בענייננוהנמשלהואוכך

שעפראותומקללהואולכן.חמורכךכללחטאשגרםלאחרכלל

הנחשיצטרךלא,בעולםמקוםבכלמצוישהעפרובגלל.מזונויהיה

..מעליויסתלקובכך.אוכלכמובסיסילדבראפילובוראואללפנות

הַוֵתֶרא שָּ אִּ יהָּ ֵעץטֹובכִּ להָּ י,ְלַמֲאכָּ םהּואהַתֲאוְֵָּּוכִּ ֵעיַניִּ ד,לָּ ְוֶנְחמָּ
ֵעץ ילהָּ ַקח,ְלַהְׂשכִּ ְריֹוַותִּ פִּ ('וקפסוגפרק)!ַותֹאַכלמִּ

עםויכוחהטובליצרישחטאבכלכי":יקרהכליכותבזהפסוקעל

,הבאלעולםהרוחנישכר[לאדם]מבטיחוהטובהיצרכי.הרעהיצר

המומחשותהתאוותאחרלילךטובכיוטועןעליומשיבהרעוהיצר

אחרמלילך,כללעיןנראיםהזההעולםתאוותכי,הרואהלעין

ֶרא":נאמרולכך..ראתהלאעיןאשרהבאהעולםחמדות הַותֵּ ִאשָּ "!הָּ

ץטֹובִכי-טענותיובעיניהוישרו,הנחשדברי[את]ראתה עֵּ להָּ ַמֲאכָּ ,לְׁ

ִכי יַנִיםהּואַתֲאוָּהוְׁ עֵּ שלא.בעיןעיןנראיםהזההעולםשתאוות..לָּ

.ל"עכ."ראתהלאשעיןהבאהעולםחמדותכמו

השקראתמראההואשבעזרתםראווהחלונותהרבהישהרעליצר

ומציעראווהחלונותאיןהטובליצראך.הזההעולםשבתאוותהנוצץ

חייהםטוביםכמהלהביןניתןלאלטעוםבלי!לטעוםלךהוא

חייאתבלבדהראייהפיעללשפוטתרצהאם.והמצוותהתורה

והתקשורתחבריךשלהעצותאחרשוללתלך,והמצוותהתורה

אּוַטֲעמּו":ה"עהמלךדודאומרכךועל.החילונית תהילים)"'הטֹובִכיּורְׁ

כליעידוכךועל!בלבדראייהפיעלטעםלהרגישניתןלא(לדפרק

.טעמושכבראלה

האם,אדיםשללחותהחלוןעלכשיש,החורףבימות

?החלוןעלבאצבעלצייראולכתובמותר

מלאכתהיא,בשבתהתורהמןהאסורותהמלאכותאחת

מןאיסורשאין,ל"חזבדברימבוארמקוםומכל."כותב"

עטעםשכותבמיכגון,שמתקייםדברכשכותבאלא,התורה

ולהישארלהתקייםעשויהזהשהכתבשבודאי,ניירגביעל

.רבזמןלמשך

רבותינוובדברי(:קדדף)שבתבמסכתבמשנה,מקוםומכל

וכגון,להתקייםעשוישאינוכתבשאפילו,מבוארהראשונים

הואהלא,האחרוניםרבותינומגדוליאחדפסקהאמורולאור

לרשוםשאסור,(גאותשמסימןז"מש)"מגדיםפרי"ההגאון

החלוןעלכשיש,הקורבימיותזכוכיתשלחלוןעלאותיות

בלבדקולהעביראולם.והקורהחוםהפרשימחמתלחות

רבותינושאסרוכתבבגדרזהשאין,מותר,החלוןעל

חזוןבספרול"זציוסףעובדיהרבינומרןפסקוכן.לעשותו

,ציורלגביהדיןשהוא,נלמדהאמורומן.(קמחעמודה"ח)עובדיה

מכוונתבצורהאדםשעושה,וכדומהפרצוףשלתמונהכגון

אסורשהדבר,מלוכלכתרכבזכוכיתגביעלאו,החלוןגביעל

בשבתהאסורהכתיבהבכללזהשגם,בשבתבהחלט

גביעלאצבעלהעביראבל.(רבותינומגזירת,כלומר).מדרבנן

איזהלמישהולרמוזכדי,באויראו,לגמריומנוגבנקישלחן

.כללכתיבהבגדרזהשאין,בשבתמותר,דבר

עליושישחלוןגביעלבשבתלכתובאולצייראסור:לסיכוםו

זכוכיתגביעללצייראולכתובאסורוכן,הקורמןאדים

.בזהוכיוצאמלוכלכת

יםַויֹאֶמרֵּ הֱאלֹקִּ שָּ ֶאהֵַּהַיבָּ דְֵּוֵתרָּ קֹוםֵֶּאחָּ םֵֶּאלֵּמָּ ַמיִּ ַתַחתֵַּהשָּ םֵּמִּ וּוֵַּהַמיִּ קָּ ('פרקְּאְּפסוקְּט)!ֵּיִּ

אחתיבשתעלמדברבתורהזהפסוק

כלפניאתכיסושהמיםלאחרשנראתה

כלומר.אחדמקוםאלונקוו,הארץכדור

היבשתאתהקיףאחדאדיראוקיינוס

כדורפניעלקיימתשהייתההיחידה

כיוםלנולידועגמורבניגודוזאת.הארץ

שבעמקיפיםהאוקיינוסיםמיכי,בברור

:הארץכדורפנישעליבשות

(אסיה-אירופה)אירואסיה1.

אפריקה2.

אוסטרליה3.

גרינלנד4.

הצפוניתאמריקה5.

הדרומיתאמריקה6.

אנטרקטיקה7.

עלמדווח,('איבחדשזהר)הקדושהזוהרוהנה

ביותרמשמעותייםגיאולוגייםשינויים

בריאתלאחרהארץבכדורשהתרחשו

ממשאחתארץ":שםנאמרוכך.העולם

שבענתהוווממנה,המיםהוציאו

".ארצות

אחתיבשתהייתההבריאהבשעת:כלומר

התחלקההיאמסויםבשלבאולם,בלבד

מזוזווהתרחקושהלכויבשותלשבע

החללאלחודריםהאוקיינוסמיכאשר

יבשתשלהחוףקווישביןהמדהיםהדמיון

יבשתשלהמזרחיהחוףלקויאפריקה

חלקישניהיוכאילו,הדרומיתאמריקה

נוספיםבמחקרים.מזהזהשנפרדופאזל

שלהחיבורמקוםביןדמיוןהראה,שערך

וגם,הצמחייהמבחינתגםהיבשותשתי

הגיאוכימיוהמבנההחיים-בעלימבחינת

..השוניםהמחצביםשל

והדעותהמחקריםוהתרחבוהלכומאז

מדעייםומאמרים,זובתיאוריההתומכות

.לחלוטיןאישרוהרבים

היהמי,היקוםבוראמלבד.נתבונן,ועתה

בטרםעוד,שניםאלפילפנילדעתיכול

צורתתרשימיכלשהואדםבידיהיו

יבשתפעםאיהיוהיבשותכלכי,היבשות

נעואשרלחלקיםשנחלקה,אחת

?מזהזהוהתרחקו

אנשיאזמגיביםהיוכיצד.מכךיותר

הזוהרקביעתעלהרציונאליהמדע

שבעשיש,שנהכאלפייםלפני,הקדוש

התגלולאעדייןכאשר,בעולםיבשות

יבשת,והדרומיתהצפוניתאמריקהיבשות

?ועודאוסטרליה

ֶתם" ַמרְּ יֶתםּוׁשְּ י,ַוֲעשִּ ואּכִּ ֶכםהִּ ַמתְּ ָחכְּ

ֶכם יַנתְּ ֵעיֵניּובִּ יםלְּ .('ודדברים)"...ָהַעמִּ

האוקיינוסיםאתבכךויוצרים,בניהםשנוצר

בעתהתרחשזהומאורעיתכן].השוניםוהימים

.(העולםלבריאת1757שנת)עברשלבנו,פלגשללידתו

ם":מציינתהתורההולדתושבעת דשֵּ ֶאחָּ ִכי,ֶפֶלגהָּ

ָיָמיו ָגהבְּ לְּ פְּ [.('כהיבראשית)"ָהָאֶרץנִּ

גיאולוגייםשינוייםעלזהתורנישדיווחלצייןמיותר

התקבל,הארץבכדורבעברשהתרחשודרסטיים

היהכאילומוחלטאמוןבאיהמדעאנשיבקרב

.עובדתיביסוסשוםללאעם-אגדת

התפניתחלהשנה70-מיותרמעטלפנירק

היבשותנדידתעלשדיברהראשון.המדעבעולם

-1880)וגנרר'לותאלפרדהגרמניהגיאולוגהיה

עלבדבריוהצביע"היבשותמוצא"בספרו,(1930

הרב זמיר כהן| " המהפך"מתוך 

רבותינואסרו,בזהוכיוצאהשולחןגביעלתותיםמיץבאמצעותשכותבמי

.בשבתכךלכתוב

גביעללכתובאסורוכן.אפראוחולגביעלהאצבעידיעללכתובאסורולפיכך

מבואר,בצלשלקליפהגביעלשכותבמיולמשל,רבלזמןנשמרשאינודבר

מותרהתורהשמןפיעלואף,בשבתכןלעשותשאסור,(ב"פישבת)בתוספתא

זמןלמשךלהישמריכולהאינההקליפהשהרי,בצלשלקליפהגביעללכתוב

.בשבתכזוכתיבהאפילואסרורבותינומקוםמכל,רב


