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 ְּברּוִכים ַהָּבִאים ְיֵמי ַהִּׁשְגָרה
ַאּה! ֵאיֶזה ָיִמים ָעְברּו ָעֵלינּו, ָיִמים ֶׁשל ְּתׁשּוָבה 
ְוִהְזַּדְּככּות, ָיִמים ֶׁשל ִׂשְמָחה ְוִהְתרֹוְממּות, ַהְלַואי ֶׁשֹּלא 

 ָימּוׁשּו ֵמִאָּתנּו ְלאֶֹר ָיִמים. 
 ָאנּוו ְוַעְכָׁש ם, ְוִנְׁשלָ ם ָּת ה זֶ ם ּגַ  עֹוָלם ֶׁשל ְּכַדְרּכֹוֲאָבל 

חֹוְזִרים ַלָּיִמים ָהְרִגיִלים, ָיִמים ֶׁשל ִהְתמֹוְדדּות ְוִנְסיֹונֹות 
ֲאֶׁשר ַּבְּתקּוָפה ָהַאֲחרֹוָנה ִלְפָעִמים ְּכָבר ָּדִמינּו ַלְחׁשֹב ִּכי 

 ֶנֶעְלמּו ְוָחְלפּו ֵמִאָּתנּו.
ֶׁשִּנְחֶיה ְּבעֹוָלם רּוָחִני  ַא ֶזה ְרצֹון ַהּבֹוֵרא ָּברּו הּוא, א

ִעם ַהַּמְלָאִכים, ָמקֹום ֶׁשֵאין ּבֹו ִנְסיֹונֹות ּוְקָׁשִיים, ֶאָּלא ַּדְוָקא 
ָּכאן ְּבעֹוָלֵמנּו ִעם ִעְנְיֵני ַהּיֹום יֹום ַהַּמִּסיחֹות ֶאת ַּדְעֵּתנּו, 

 ְוַדְוָקא ִמָּכאן ִנְתַּגֵּבר ְוִנְזֹּכר ֶאת ה׳.
ֶׁשְּבתֹו ְזַמן ָקָצר  אַההּול לֹו ַלֵּיֶצר ַהֶּזה?! ֲאָבל ֵאי נּוכַ 

ָנה ְויֹום ִּכּפּור, ָּׁש ׁשֹוֵכַח ֶאת ַהּכֹל: ֶאת ָהֱאלּול, ֶאת ָהרֹאׁש ַה 
 ֶאת ַהֻּסּכֹות ְוִׂשְמַחת ּתֹוָרה?! 

ּוְבֵכן ְנַגֶּלה ָלֶכם ִחּדּוׁש! ַּדְוָקא ַעְכָׁשו ַהָקָּב״ה ִנְמָצא 
ר ַּבָּיִמים ַהּנֹוָרִאים. ִּכי ֲהֵרי ָאְמרּו ֲחַז״ל ׳ָּכל ִאָּתנּו יֹוֵתר ֵמֲאֶׁש 

ַהָּגדֹול ֵמֲחֵברֹו ִיְצרֹו ָּגדֹול ֵהיֶמּנּו׳, ְוַגם ָאְמרּו ׳ִיְצרֹו ֶׁשל ָאָדם 
ִמְתַּגֵּבר ָעָליו ְּבָכל יֹום ִאְלָמֵלא ַהָּקָּב״ה עֹוְזרֹו א ָיכֹול לֹו׳, 

יֹוֵתר ַּגם ָהֵעֶזר ֶׁשל ַהָּקָּב״ה ּגֹוֵבר  ִנְמָצא ֶׁשְּכָכל ֶׁשַהֵּיֶצר ּגֹוֵבר
 יֹוֵתר.

ְמָבֵאר  ֶאֱעֶׂשה לֹו ֵעֶזר ְּכֶנְגּדֹו, ה״ְוֶזהּו ַמה ֶׁשָאַמר ַהָּקּבָ 
״ף ְּבכַ  -ֶנְגּדֹו ׳ּכְ ׳עֹוֶׂשה ֵעֶזר ָלָאָדם ה ״ֶׁשַהָּקּבָ ׳, אַֹרח ְלַחִּיים׳ָה 

 .ֵּיֶצר ָהַרע ִמְתַּגֵּבר ְּכֶנְגּדֹוַה  -׳ ֶנְגּדֹו׳ַה ֶׁש ְּבאֹוָתּה ִמָּדה , ַהִּדְמיֹון
ת ֶא  ִמְלאּו, ָעֵלינּו ֶׁשָעְברּום ַהִּנְפָלִאים ַהָּיִמין ַעל ֵּכן ָאכֵ 

ָהָבה ִנְׂשַמח ַּבָּיִמים ל ֲאבָ ת, ְוִהְתַעּלּות ְּברּוָחִנּיּוֲאָסֵמינּו
ה ״ַּבָּיִמים ֲאֶׁשר ַהָּקּבָ , ַהָּבִאים ָעֵלינּו ְלטֹוָבה׳, ְּפׁשּוִטים׳ַה 

ָאְמָנם יֹוֵתר ְּבֶהְסֵּתר , ְמַלּוֶה אֹוָתנּו ְּביֹוֵתר ַעל ָּכל ָצַעד ְוַׁשַעל
ֲאָבל הּוא ִאָּתנּו, , ֵמֲאֶׁשר ַּבָּיִמים ַהִּנְפָלִאים ֶׁשָעְברּו ָעֵלינּו

  .ִמְסַּתֵּתר ֵמֲאחֹוֵרי ַהִּנְסיֹונֹות ְועֹוֵזר ָלנּו ְּכָכל ֶׁשָּדרּוׁש

 יצר הרע של עבודה זרה
שנת ג"א תטו, קרא עזרא בספר בראש השנה 

התורה לפני העם וכל העם נתעורר בתשובה ובבכי, 
 'לה אהיום קדש הו" י)-(נחמי' ח, טויאמר להם עזרא 

... לכו אכלו משמנים יכם אל תתאבלו ואל תבכוקאל
חגגו את ימי הסוכות כך ושתו ממתקים" וגו'. ואחר 

 בשמחה גדולה.

 תעניתעקה והזה
 לעצרת תשובהנאספו כ"ד תשרי ב -לאחר סוכות 

על היצר הרע , (ראה נחמי' ט) אלקיהםוזעקו אל ה' 
אשר בגללו חרב בית ראשון ונהרגו של עבודה זרה 

הצדיקים והגלה אותם מארצם, ועדיין יצר זה מרקד 
ביננו. ירד להם פתק מן השמים שהיה כתוב בו: 

כ"ה  -ים לילה ויום "אמת". וגזרו תענית שלשת ימ
 .תשריכ"ז כ"ו 

 היצר נמסר בידם
ביום השלישי יצא גור אריות של אש מבית קודש 
הקדשים, תפסוהו וסגרו אותו בדוד של עופרת, 

 .)1עופרתפיו בוסתמו את 

 היצר של עריות
, בקשו רחמים ונמסר בידם כשראו שעת רצון הוא

כ"ט החזיקו בו שלשה ימים עד  יצר הרע של עריות.
 .שרית

ביצה עבור חולה ראו שלא טוב הוא, כי חפשו אז 
מאחר שבטל שולא נמצא, שנולדה בו ביום, טריה 

יצר הרע של עריות פסק חימום מן המעיים, 
. לכן )2עי התרנגולות לא התבשלומוהביצים שב

לקחו את היצר הרע וסמאו את עיניו, וזה הועיל 
 .ד, א)(יומא סט, ב; סנהדרין ס שלא יתגרה אדם בקרוביו

 
 .כדי שלא ישמע קולו ולא יתעוררו עליו רחמי שמים )1
בלשון הגמרא כתוב "איבעו ביעתא בת יומא לחולה  )2

מבאר את הגמרא על המגיד ממעזריטש  .ולא אשכחו"
(כמו 'צלותהון  'ביעתא' היא לשון תפילה פי חסידות:
, כי אותו יצר המחמם לעבירה בכוחו אפשר ובעותהון')

להתחמם בתפילה, והיות שבטל יצר זה, בקשו תפילה 
 ור רפואת חולה ולא מצאו. ראויה לשמה עב



 

 

ת יִ שיכין האדם את לבו שיהיה בי"ת רבתי, . ְּבֵראִׁשית
 היא התורה שנקראת ראשית.מוכן ל

 (החידושי הרי"ם) 
 

מתחלת . ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץָּׁש ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאִקים ֵאת ַה 
דו לבחור הבריאה ברא אלקים את האדם שבי

או חלילה  ,הפוך את הגשמיות לרוחניותל 
 (אור החיים הק') ניות לגשמיות.חלהפוך את הרו

 
אם  .ָובֹהּו ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה תֹהּו... ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאִקים 

, אז יזכור כל הש אדם מכירהיום 
 (חשבה לטובה) .רציות, אינה אלא האש

 
ִקים ֵּבין ָהאֹור ּוֵבין ַהחֶֹׁשבחז"ל: 'שגנזו  .ַוַּיְבֵּדל ֱא

בתורה,  -לצדיקים לעתיד לבא'. היכן נגנז האור הגנוז 
שהצדיקים שיבואו בעתיד יוכלו לגלות אותה על ידי 

 ) הבעל שם טוב( עמל התורה.
 

הרואה את  .ם ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְוִהֵּנה טֹוב ְמאֹדַוַּיְרא ֱאִקי
אלקים בכל מעשיו אשר הוא עושה, אז 

 )דברי ישראל( .טוב בעיניו ההכל יהי -
   

'אלקים' היא מדת הדין, על  .ִביִעיְּׁש ַוְיַכל ֱאִקים ַּבּיֹום ַה 
ידי שבת קודש מכלים ומסלקים את מדת הדין מן 

 )דגל מחנה אפרים( עולם.ה

 

 על ידי תשובה מתחדש האדם כקטן שנולד
ית. ֵראׁשִ ִתּקּונֵ א ִאיָת  ּבְ י'שֶׁ ר ֹזהַ י ּבְ ֵראׁשִ א הוּ ת' ּבְ

יב' ן 'נֹוָטִריקוֹ  ה מַ י ּפִ ל עַ  ְלָפֵרשׁ ר ְוֶאְפשָׁ . 'תֵראׁשִ
ַת  ּכָ לָ ב ׁשֶ ְ נַ "ה ַהׁשּ ַכּוָ דֹוׁש ּבְ ִק ת ַהּקָ ֹחֶדשׁ ת יעוֹ ַהּתְ  ּבְ
ְתִחלָּ י כִּ ל, ֱאלוּ  ִקיָע ן ּתֹוְקִעיה ּבִ ָר ה ּתְ ַרּמֵ ה ְיׁשָ ז ַהּמְ

ּקֶֹד  ָחטָ ם ׁשֶ ֶ ְבִחינַ ה ָהיָ א ׁשּ ת אֶ ה ָעשָׂ ם ְוָהֱאלִֹקי"ת ּבִ
ָבִריםר ְוַאחַ ר", ָישָׁ ם ָהָאָד  ְך ׁשְ רּוָע  ּכָ ִא ה, ּתְ א ָחטָ ם ׁשֶ
גַ ר ֲאשֶׁ ל עַ ל ִויַילֵ ח ְוִיְגנַ ה ִיְבכֶּ  ךְ ר ְוַאחַ ל, ְוִקְלקֵ  םּפָ  ּכָ

 ָ ׁשּ ׁשֶ ְתׁשּובָ ב ּכְ ִתינוֹ ר ָישָׁ ת ִלְהיוֹ ר חֹוזֵ א הוּ ה ּבִ ק ּכְ
ּנֹולַ  ִקיָע  ְוֶזהוּ ד, ׁשֶ ּסוֹ ה ַהּתְ רּושׁ ה ְוזֶ ף. ּבַ סוּ  ּפֵ י כִּ ק "ַהּפָ
ִרי ְרכֵ ם ְיׁשָ ִריי ה'", 'ּדַ ין ָלׁשוֹ ם' ְיׁשָ ת ִלְתִחלַּ ת ַאחַ ם, ַרּבִ

ִריָאתוֹ  ָהֱאלִֹק  ּבְ ָר ם יׁשֶ ִניָּ ר, ָישָׁ  אֹותוֹ א ּבָ ְ ר ְלַאחַ ה ְוַהׁשּ
 ָ ׁשּ ְתׁשּובָ ב ׁשֶ ר ְלָבאֵ ר ֶאְפשָׁ ה ּוָבזֶ ר. ָישָׁ ת ִלְהיוֹ ר ְוחֹוזֵ ה ּבִ

יב' ן ִעְניַ ם גַּ  ית, ֵראׁשִ ּנֹולַ ה ָהִראׁשֹונָ ת ָהֵראׁשִ ׁשֶ ד ּכְ

י'וְ ם, ָהָאָד  ִניָּ ת' ֵראׁשִ ְתׁשּובָ ב ְושָׁ א ָחטָ ם ִא ה ׁשְ ה ּבִ
הוּ  ית ִלְהיוֹ ב א שָׁ ׁשֶ ְבֵראׁשִ  ת.ּכִ

  )רבי יחיאל מאלכסנדרהרה"ק בשם אביו ישמח ישראל ( 

 

‰ ַמּטָ ּל¿ ƒים מ ƒַרֲחמ ים  ּב¿ ƒר ַרֲחמ ר≈ עו… מ¿
ָל‰ ַמע¿  ל¿

ְדמּוֵתנוּ  ַצְלֵמנּו ּכִ ה ָאָדם ּבְ ָידּוַע ַמֲאַמר  .ַנֲעׂשֶ
ָהעֹוָלם ָהָיה ִּבְׁשִביל ֶׁשִעַּקר ְּבִריַאת , ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש
ַרחּום ְוַחּנּון ְוֵכן ִּבְׁשָאר ָּכל "ה ֶׁשִּיָּקֵרא ַהָּקּבָ 

ׁש ֶעְׂשֵרה ִמּדֹות ֶׁשל ַרֲחִמים ִּכי , ַהִּכּנּוִיים ֶׁשִּבְׁש
א ָהָיה ְלַהָקּבָ  , ַעל ִמי ְלַרֵחם"ה לּוֵלא ַהְּבִרּיֹות 

ָאְמָנם ְּכֵדי . ּוןְלָקְראֹו ַרחּום ְוַחּנה ָהיָ ְוִאי ֶאְפָׁשר 
ָצִרי , ְלעֹוֵרר ּוְלַהְמִׁשי ֶאת ָהַרֲחִמים ַעל ָהעֹוָלם

ֶׁשָהָאָדם ִיְתַנֵהג ִעם ַהְּבִרּיֹות , ִאְתֲערּוָתא ִּדְלַתָּתא
, ְּבִמַּדת ָהַרֲחִמים ּוְבָכ ְמעֹוֵרר ָהַרֲחִמים ִמְלַמְעָלה

, ֹותָּכל ַהְמַרֵחם ַעל ַהְּבִרּי"ל: "ְּכַמֲאַמר ֲחזַ 
"ה: ַעל ֶזה ָאַמר ַהָּקּבָ ". ְמַרֲחִמין ָעָליו ִמן ַהָּׁשַמִים

ה ָאָדם ְדמּוֵתנוּ ֲאֶׁשר ִיְהֶיה  ַנֲעׂשֶ ַצְלֵמנּו ּכִ , ּבְ
ְּכלֹוַמר ֶׁשִּכְבָיכֹול הּוא ּדֹוֶמה ִלי ָּבֶזה ֶׁשהּוא ָיכֹול 

ׁש ֶעְׂשֵרה ִמּדֹות ֶׁשִּלי ִּכי ַעל , ְלִהְתַנֵהג ְּבאֹוָתן ְׁש
"ה ְוַהָּקּבָ , ֵדי ֶזה ְיעֹוֵרר ֶאת ָהַרֲחִמים ִמְלַמְעָלהיְ 

 .יּוַכל ְלִהָּקֵרא ַרחּום ְוַחּנּון ְוכּו'

 
כתוב במדרש שמשה רבנו  .אַּתְדֵׁשא ָהָאֶרץ ֶּדֶׁש 

שאל את הקב"ה על מה העולם עומד, אמר לו 
הקב"ה "תדשא הארץ דשא", לא ידע משה מה 

ב"ה, אמר לו וכי לא ידעת שבית אמר לו הק
המקדש עתיד ליחרב. צריך להבין מה היה הדין 

אחת יש לומר דהנה במשנה וודברים ביניהם. 
'על שלשה דברים העולם עומד, על שנינו: 

התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים', והקשו 
'על שלשה  :המפרשים הרי אחר כך כתוב במשנה
ל הדין ועל דברים העולם קיים, על האמת וע

המשנה הראשונה היא בזמן שהשלום'. ותירצו 
 -עבודה שבית המקדש היה קיים, שאז היה 

עבודת הקרבנות, אבל משחרב בית המקדש 
ובטלה עבודה, העולם קיים על אמת דין ושלום. 

על מה  הקדוש ברוך הואוזה מה ששאל משה את 



 

 

העולם עומד, אמר לו הקב"ה "תדשא הארץ 
מת, לא ידע א''לום שין ד'" ראשי תיבות דשאא

משה מה אמר לו, שהרי שנינו שהעולם עומד על 
הקדוש , אמר לו סדיםחילות תורה עבודה וגמ

וכי לא ידעת שבית המקדש עתיד  ברוך הוא
לום.שמת ואין דליחרב, ואז העולם יעמוד על 

 )הגה"ק ר' יהונתן אייבשיץ (מדרש יהונתן 

'נעשה' רש"י דמשום הכי כתיב כתב  .ַנֲעֶׂשה ָאָדם
מלמד שנתייעץ הקב"ה עם  ,לשון רבים

ומכאן יש ללמוד שהגדול בל יתגאה  ,המלאכים
על פי זה  את עצמו ויטול עצה מן הקטן ממנו.

כל המתגאה כאלו עובד 'גמרא אפשר לבאר ה
ות אויש לדקדק למה ממשיל ג ',עבודה זרה

אלא שהמתגאה אינו לעובד עבודה זרה דוקא. 
מד את הפסוק "נעשה אדם" שנתייעץ עם לו

 ישלדידיה אם כן המלאכים ללמדנו שלא יתגאה, 
 חס ושלום שתי רשויותשפירוש הפסוק בלטעות 

 .המתגאה כאלו עובד עבודה זרהלכן  יש,
 )הגה"ק הרבי ר' העשיל מקראקא (חנוכת התורה 

אמרו חז"ל תנאי התנה הקב"ה עם  .יֹום ַהִּׁשִׁשי
מו בתנאי שיקבלו ישראל ייקמעשי בראשית שית

שה הוסיף מהתורה בששי בסיון. לכאורה הרי 
ניתנה ש ,לא נתקיים התנאיויום אחד מדעתו 

ן אברהם כתב מגהנה הו ו'.לא בובסיון  ז'תורה ב
יבואר יות. וושל גלשני  ם טוביולרמז יש כאן ש

אמר במ 'הפלאהספר 'מורי בעל פי מה שכתב 
 ',חייב מיתהבשני בשבת  לוגוי ששבת אפי'חז"ל 

 ,בשבת למה אמר שני ולא אמר ראשון
דכשיוצאת השבת במקום אחד עדיין יש מקומות 

אין זה חידוש שאם שבת  ם כןשלא יצא שבת, א
בראשון חייב מיתה, דכיון שיש מקומות שעדיין 

ובזה  לא יצאה השבת עדיין יכול להיקרא שבת.
ום י'גליות שני של "ט ובייובן מה שאומרים 

', כיון שיש עדיין מקומות שלא יצא פלוני הזה
נמצא שהתנאי שהתנה עם מעשי בראשית  היו"ט.

התקיים אף שניתנה תורה בז' סיון, כיון שיש 
מקומות בעולם שעדיין היה ו' סיון. ולכן כתב 
המגן אברהם שהיום שהוסיף משה מדעתו מרמז 
על יו"ט של גלויות, שמזה לומדים שבגלל שיש 

דם לא יצא עדיין, אפשר מקום בעולם שהיום הקו
לקראו על שם יום הקודם.

 )מפרשעבורג משה סופרר'  הגה"ק (חתם סופר 

 ְּבֵראִׁשית ָּבָראאומרים העולם בדרך מליצה 
שדבר ראשון צריך האדם להשגיח על בריאותו, 
ומפרש רש"י 'בשביל התורה ובשביל ישראל 

שצריך לשמור על שנקראו ראשית', שהטעם 
בריאות גופו היא בשביל שהישראל יוכל לעסוק 

 בתורה כראוי.

 מ

כשהיה הרה"ק בעל התניא אסור בבית האסורים 
מחמת עלילות שוא שטפלו עליו זדים, נכנס אליו 
שר אחד וראהו שקוע במחשבותיו וצורתו נורא הוד, 
הבין השר כי איש מורם מעם הוא. השר היה בקי 

היו לו ידיעות בתנ"ך, פנה אל  בחכמות רבות וגם
הבעל התניא ואמר לו: שאלה בתורה יש לי לשאול, 

ֶאל ָהָאָדם ַוּיֹאֶמר לֹו ם יִק ֱאה' ַוִּיְקָרא כתוב 
הלא הקב"ה יודע הכל ולמה היה צריך ַאֶּיָּכה 

 לשאול את האדם 'איכה'?
אמר לו בעל התניא, הלא התורה אינה ספר ספורי 

תורה היא נצחי ושייכת מעשיות, כל מה שכתוב ב
לכל אדם בכל זמן, והנה האדם נשלח לעולם הזה 
לזמן קצוב, וה' פונה אל האדם תמיד ואומר לו, הנה 
אתה כבר כך וכך שנים (כאן נקב בעל התניא ברוח 
קדשו את מספר שנותיו של אותו שר), מה עשית 

 בשנים אלו?! האם היטבת למישהו?!
' ְּבַראבֹו' השר נתפעל מאד מהתשובה ואמר לו:

(תודה ברוסית), ולאחר מכן הלך להמליץ טוב על 
בעל התניא בפני הקיסר, כי אדם גדול הוא ושוא 

 טפלו עליו המלשינים.

 מ

הרה"ק רבי מאיר מפראמישלאן היה ממליץ על 
אם בני ישראל  בֲהלֹוא ִאם ֵּתיִטיישראל כך: 

תסלח ותשא לכל  - תְׂשֵא נוהגים טוב אזי ודאי 
גם כשאינם  בְׂשֵאת ְוִאם א ֵתיִטיגם  עוונם, אבל

מתנהגים כשורה גם אז אתה צריך לשאת עוונם 
[שהרי אמרו בגמרא כי תיבת 'שאת' אין לה הכרע והיא עולה 

שהיצר אורב ץ ַלֶּפַתח ַחָּטאת רֵֹב , כי למעלה ולמטה]
, ְוֵאֶלי ְּתׁשּוָקתֹולו להחטיאו אבל באמת תמיד 

ולא היצר הרע.  ְמָׁשל ּבֹוִּת  הקב"הַאָּתה שורצונו 
כמו שאמרו חז"ל "רצוננו לעשות רצונך, ומי מעכב 

 שאור שבעיסה".



 

 

 דָּדוִ ב ַוַּיֵּצ 
 "אִזיַע  "זָהַרְדַּב  -א ִזְמָר ן ֶּב ד ּתֹוְלדֹות ַחָּייו ֶׁשל ַרֵּבנּו ָּדוִ 

ד ָּדוִ  ַרֵּבנּול ַהָּגדֹוב ֵּמִׁשיְוַה ק ַהּפֹוֵס ל ֶׁש א ְּדִהּלּולָ א יֹוָמ ל ְלֶרגֶ 
ר ַנֲעבֹן, ֶחְׁשוָ כ"א ּבְ ל ֶׁשָּתחּו"א ועכי ַע "ִזי"ז ָהַרְדּבַ  -א ִזְמָר ן ּבֶ 

 ו.ְותֹוְלדֹוָתיו ַחָּייי ְּבִפְרֵק ק ַלֲעסֹה ַעָּת 

ד ִּבְסָפַר  ַזאִמירֹון' ה ְׁשמֹ י ַרִּב ו ְלָאִביד נֹולָ ד ָּדוִ י ַרִּב 
ל ְּככָ ה, ַהִּמְׁשָּפָח ם ֵׁש י ְלִפ מ. ר"ה'ת ְׁשנַ ת ִּבְסִביבֹו

ת ֶׁשִּבְמִדינַ  1הַזמֹוָר ר ֵמִעים מֹוָצָא ה ָהְיָת ה ַהִּנְרֶא 
 . ַקאְסִטיְלָיא

 ם ִעםָּׁש ִמ  ַרֵּבנּו אָיָצ "ב רנת ִּבְׁשנַ ד ְסָפַר  ֵּגרּוׁשת ְּבֵע 
ת ִּבְתִחּלַ  ַמָּמׁש ָהָיה ֶזהת. ִלְצַפ  ְוִהִּגיַע , ִמְׁשַּפְחּתֹו
ם ְּכֻכּלָ  ְּכֶׁשֻרָּבםל, ִיְׂשָרֵא ץ ְּבֶאֶר ד ְסָפַר י ּגֹולֵ  תִהְתַיְׁשבּו

ת ִּבְצַפ ה ָהיָ ת ֵע  ְּבאֹוָתּהר. יֹוֵת ת ְמֻאָחרֹום ְּבָׁשִני ִהִּגיעּו
 ְתַּגֵּדלִה וְ  ַרֵּבנּוד ָלַמ  ִּביִׁשיָבתֹוי, ַסַראגֹוִס י יֹוִס  ַרֵּבנּו

 .2הַּבּתֹוָר 
 יַרִּב ם ֶהָחכָ ת ֶא ם ּגַ  ָּפַגׁשת ִּבְצַפ 

ד ֶׁשָעַמ  3יֹוֵסף ַאְלְסַּכְנְדַרִני
ם, ַהּמּוְסַּתַעְרִבית ְיִׁשיַב  ְּבֹראׁש

 ְּבַעְצמֹוד ֵמִעי ֶׁשַרֵּבנּוי ְּכִפ 
ִסיָמן "ז ָהַרְדַּב "ת ׁשּו(ה ִּבְתׁשּוָב 

ָחָכם ": תקצ"ו) ∆‰ ˙ י ‡∆ ƒּ̇ ר¿ ּכַ ƒ‰ י ƒַוֲ‡נ
ן י י ּב∆ ƒ̇ יו… ¿‰ ƒּב ̇ ַפ ¿̂ ƒּב ‰ ָנ‰"‚ ַ‰ּז∆ ָ ׁ̆". 

 ה ָׁשָה ן ְזַמ ה ָּמ ּכַ  ָיַדְענּוא
 ָּכר ַאַח ם ְּבָׁשִני ַאת, ִּבְצַפ  ַרֵּבנּו
ס ְּבַפאה ֶׁשָהיָ ם מֹוְצִאי ָאנּו

ד ָיַר  ָּכר ַאַח , 4ֶׁשְּבָמרֹוקֹו
-ת רע"בִּבְׁשנַ  ְּבֵעֶרם ְלִמְצַריִ 

ב ָיַׁש ה ְּתִחּלָ "ג. רע
ר ָעַב  ָּכר ַאַח א, ְּבַאֶלְּכַסְנְּדִריָ 

 ר. ְלָקִהי
ל ֶׁש  ִּביִׁשיָבתֹוד ָלַמ ם יִ ְּבִמְצַר 

ה ֶׁשִּמּנָ ל, ׁשֹוָלאק ִיְצָח י ַרִּב ד ַהָּנִגי
                                                      

ם ְּביֹוה ַהְּקִריָא ר ֵסֶד ן ְּבִעְניַ ר' (דף ע, ב) ִיָּׂשׂשכָ ן ִּתּקּור 'ְּבֵספֶ  1
ƒ̇ "א: ֵמִביה, ּתֹוָר ת ִׂשְמַח  י ƒי‰ָ ∆ ׁ̆ מƒ י ּוכ¿ ַריƒ ּכ¿ ƒּ̇ ם ̂¿ ַמע¿ ָ ּכ≈ י ׁ̆ ∆ ן ׁ̆

 ‰ַ ƒנוּ ‚ נ ר≈ „ו…  בָ‰ַר  מו… ָחכָ ל ַ‰ּ‚ָ וƒ ר "מ‰רם ַ‰ּׁשָל≈ ם ‰∆ ן ּב∆ „ ּ„ָ
ירו… ƒרַזמ ה ָהיָ ִמְׁשַּפְחּתֹוי ֶׁשִּכּנּוְלהֹוִכיַח"א ַהִחיָד ּוְמִביאֹו".ו…"נ≈

 א'.ִזְמָר 'לְ ה ִנְׁשַּתּנָ  ָּכר ְוַאַח , ַזאִמירֹוה ן' ַמְתִחילָ 
כ≈ "ר: ַמְזִּכים ִדיֲחֵר ר ְּבֵסֶפ2 ַפ ‰ּפ…‰ָ‰יָ ןו¿ ס≈יַרּבƒבָ‰ַר ˙̂¿ ףיו…

 ƒס ∆  יַס‡ַר‡‚ו… ׁ̆ וƒ  יַרּבƒ  בָ‰ַר  לַרּבו…  ָר  ןּב∆  „ּ„ָ מ¿ ƒא  ַהִחיָד ן ָאכֵ . "‡ז"
ּוָב‡"ב: ּכֹוֵת י ַסאַראגֹוִס י יֹוִס י ַרִּב ל ֶׁש ְּבֶעְרּכֹום' ַהְּגדֹוִלים ֵׁש 'ְּב

ת ַהְּנִגידּות ִמְׂשַר ל ִּבּטּום ִע . ִּדינֹות ְּבֵבין ְלַדּיָ  אֹותֹו
ם, ִמְצַרִית ֶא ית ָהעֹוְּתַמאנִ ה ָהִאְמֶּפְריָ ה ֶׁשָּכְבָׁש ר ְלַאַח 

 ם.יִ ְּבִמְצַר ם ָהַרָּבִני ָּכרֹאׁש ַרֵּבנּוה ֻמּנָ 
 ְּכמֹותֹוה ֲהָלכָ 

 -ם ְּבִמְצַריִ  -ְוַהָּיִמים ֲאֶׁשר ָמַל ָּדִוד ַעל ִיְׂשָרֵאל "
ה ָעְלָת ה ְּתקּוָפ  ְּבאֹוָתּה. (מ"א ב, יא)" ַאְרָּבִעים ָׁשָנה

י מֹוְׁשֵב ל ִמּכָ ל, ִיְׂשָרֵא ל ְּבכָ ה ִלְתִהּלָ  ְׁשמֹוא ְוָיָצ  ַקְרנֹו
י ַאְלֵפ ה, ַּבֲהָלכָ ת ְׁשֵאלֹוי ַאְלֵפ ו יֵאלָ  ִנְׁשְלחּול ִיְׂשָרֵא י ְּבנֵ 

ק ֵחלֶ ק ַר ם ֵה , "זָהַרְדַּב "ת ִּבׁשּו ֶׁשִּנְדְּפסּות ַהְּתׁשּובֹו
 .בֶׁשָּכַת ת ֵמַהְּתׁשּובֹו

ק ִיְצָח י ַרִּב  ַּתְלִמידֹוב ֶׁשָּכַת ה ַמ א ֵמִבי"א ַהִחיָד 
ָ‰יָ "ו: ֵעיָני ֶׁשָראּוה ִמַּמ  ַּגְדלּותֹול ַע  5ֶעְקִריׁש ∆  לו… ‰ ׁ̆

 ∆̇ ָר ר ּכ∆ ו… ‡ו…  ,‰ּ̇ ּפּולו… ר ל¿ ל¿ ƒכוּ  ּפ ל¿ י י≈ ƒכ ל¿ ך¿ ם ַ‰‰ו… ∆̆ ח…  ּבַ
י ָ̇ ּובו… ׁ̆ ¿̇ ָכ ו ּו ‡≈ ל ל¿ ו… ּכָ ל ׁ̆ ƒָל ל מ י˙ו… ם. ָ‰עו… ב≈ בוּ  ּוב¿ ¿ ׁ̆  ָי

‡ו…  ס¿ ƒּפָ ˙ ּכ ¿ ׁ̆ ƒמ ‡ו… ט ל¿ ס¿ ƒי˙ ּכ ב≈ וƒ ˙ ל¿ ָ„ּ .„ ∆̇ כ∆ ̆∆ ר ו¿ ר ָ‰ע…
רו…  ¿̂ ּיו… ˙ ‡ו… ƒל ָ‚ּ ׁ̆ ˙ ַמר¿ י ƒ ׁ̆ ר¿ ַ̇ י ו¿ ƒַסּפ ̇∆  ,רו¿ כ∆ ≈ ר ו¿ ב טו… ם ׁ̆

ל∆  י‰∆ ל ַע ‰ עו… ּב≈ ָני ֈםּ‚ַ נ≈ ו ּפָ פ¿ ƒי ּכ ‡ֲ‰ָ ƒי ,יר ָפָנין ‡≈ ‡ ל… ו ל¿
ָל  ל… ‰ ַעו¿ ו… ‡ ו¿ ּׂ̆ י‡ ַמ ƒנ ל… ם ּפָ ‡ ו¿
 ָּ̃ ƒַח ח מ … ָפָני ,„ׁ̆ עוּ ו ל¿ ר¿ כ¿ ƒי י ƒר ם ָׂ̆

י ƒיב ƒ„ ֲחווּ ם נ¿ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒי  ."ו¿
ד ִלְלמֹ ר ֶאְפָׁש  ַּגְדלּותֹול ַע ד עֹו

ם ַאְבָרָה י ַרִּב ן ַהָּגאֹוב ֶׁשָּכַת ה ִמַּמ 
ם ִמְצַריִ י ַרָּבנֵ י ִמְּגדֹולֵ י ַהֵּלוִ 

(אבה"ע כלל ם' ְוָרִדית ִּגינַ ' ִסְפרֹוְּב 

ָל ": ב סי' ט) ל∆ ל ּכ¿ ‰, ָ‰עו…
 ƒַרי ¿̂ ƒמ ּב¿ ∆ ָרַ‡ י ּפƒ ל ַע  ָנֲ‰‚וּ ם ׁ̆ ˙ ‰ו…

ּבַ  ַ‡ "ז, ָ‰ַר„¿ ˙ו… י ַ‡ֲחר≈ י ּכƒ ף ו¿ , "מו…
ד ֶנגֶ ק ּפֹוֵס א הּור ַּכֲאֶׁש ף ַא ה ְוזֶ 

א ָמָר ה ָהיָ א הּוף ֶׁשַא "ם, ָהַרְמַּב 
ם חו"מ (ראה שם ְּבִמְצַריִ א ְּדַאְתָר 

ת ִּבְתׁשּובֹום ּגַ . כלל ג סי' כט)
ת ֶא ר ַמְזִּכי (סי' רכה)"ט ַהַּמִּבי
ָר י ָמ‡ר≈ "ר: ְּבתַֹא  ַרֵּבנּו ¿̇ ‡ַ ¿„ּ ‡

 ƒַרי ¿̂ ƒמ  .ם"ּב¿

ם ƒַרי ¿̂ ƒמ ı ר∆ ∆‡ ∆  ,ל¿ ׁ̆ ‰ּו‡ ַרּבו…  "ו¿ ּבַ ָעָל‰  ז,ל ָ‰ַר„¿ ַפ˙ ̃ "לע‰ו¿ ¿̂
ת, ִלְצפַ  ּבֹואֹום ֶטֶר ם ִמְצַריִ ה ָהיָ י יֹוִס י ֶׁשַרִּב ע ַמְׁשַמ  ,"ב"˙וב
 .ַרֵּבנּו ֶאְצלֹוד ָלַמ ם ָׁש א ְוֶׁשָּמ 

ה ָעלָ א הּוָּכר ַאַח ר. [ֶּבָעָב ר ְּכָבָּכַתְבנּוה זֶ ף יֹוֵס י ַרִּב ת אֹודֹו3
ה עֹוַבְדיָ  ַרֵּבנּום ִע א ְּבַחְברּוָת ד ֵמ לֹוה ָהיָ ם ָׁש ם ִלירּוָׁשַליִ 

א]. ִמַּבְרְטנּוָר
4 ד.יָ ב ְּכַת ץ ְּבקֹבֶ ה ֶׁשָרָא ה ַמ ם ַהְּגדֹוִלים ְּבֵׁש ב ּכֹוֵת  ָּכ 
.ַרֵּבנּות ְּבֵביה ָעָׂש ם ָׁשִניר ְוֶעֶׂש, דְסָפַרי ִמּגֹולֵ א הּוף ַא ה ָהיָ ֶׁש 5
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"ואת המאור הקטן לממשלת הלילה ואת 

 הכוכבים" (א, טז)
דעתה.  וברש"י על ידי שמיעט את הלבנה הרבה צבאה להפיס

לכאורה מה פיוס הוא זה, אפילו הרבה צבאה, עדיין אורה פחות 
כנגד המאור הגדול? ומתרצים העולם, בזה שנתן לה כוכבים 

 במאור קטן יותר, נתפייסה, שראתה כי יש קטנים הימנה.
 

 "נעשה אדם" (א, כו)
ב רש"י דמשום הכי כתיב 'נעשה' לשון רבים, מלמד שנתייעץ כת

הקב"ה עם המלאכים, ומכאן יש ללמוד שהגדול בל יתגאה את 
 עצמו, אלא יטול עצה מן הקטן ממנו. 

לפי זה אפשר לבאר את הגמרא 'כל המתגאה כאילו עובד עבודה 
זרה', שיש לדקדק למה ממשיל גאות לעובד עבודה זרה דווקא. 

אה אינו לומד את הפסוק "נעשה אדם" שנתייעץ אלא שהמתג
עם המלאכים ללמדנו שלא יתגאה, אם כן לשיטתו יש לטעות 
בפירוש הפסוק שחס ושלום שתי רשויות יש, לכן המתגאה 

  כאלו עובד עבודה זרה. 
 (חנוכת התורה)

 

 "נעשה אדם" (א, כו)
אי' במדרש כשבא משה לכתוב את התורה ובא לכתוב נעשה 

ות, טעלפניו רבש"ע אתה נותן פתחון פה למינים לאדם אמר 
וכל הרוצה לטעות יבוא ויטעה, ולכאורה  ,א"ל הקב"ה משה כתוב

היה לו לומר והטועה יטעה ומהו הלשון הרוצה, אלא הפי' הוא 
שמי שבאמת אינו רוצה לטעות לא יטעה לעולם, ורק מי שרוצה 

  לטעות הוא טועה.
 (מרן הגרי"ח זוננפלד זצוק"ל)

 

כל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר "וי
 עשה" (ב, ב)

ברש"י: 'בשר ודם שאינו יודע עתיו ורגעיו, צריך להוסיף מחול 
על הקודש, אבל הקב"ה שיודע עתיו ורגעיו, נכנס בו כחוט 
השערה'. ויש לדקדק דלכאורה דווקא משום כך היה לו לכתוב 

לחשב עתיו  'ויכל ביום השישי'. ויש לומר דהאדם כיון שאינו יודע
ורגעיו חייב להוסיף מחול על הקודש, ומה שהוסיף נחשב אצלו 
כשבת ממש, לכן אמר "ויכל אלוקים ביום השביעי" שכאשר 
שבת הקב"ה אז כבר נקרא אצלנו 'יום השביעי', ולכן כתב יום 

 השביעי להודיענו כי חובה להוסיף מחול על הקודש.
 (ראשי בשמים)

 

 "ויפח באפיו" (ב, ז)
את בשעה שברא הקב"ה 

אדה"ר, היה מוטל לפניו 
כגולם, אמר, באיזה מקום אני 
נופח בו נשמה, אם בפיו הוא 

, אם בעיניו הוא מרמז בהן לדבר עבירה, אם שון הרעמספר בו ל
באזניו הוא שומע בהן גדופין וחרופין, אלא אני רואה מקום יפה 
באדם שהוא דרך אפים, מה האף הזה פולט את הזוהמא וקולט 

מן העבירה שריחה רע ומדבקין  טוב, כך הצדיקים בורחים ריח
 נודף. םשריח ברי תורהבד

 (מדרש הגדול)
 

 "כי היא היתה אם כל חי" (ג, ב)
בין המעלות הטובות שנמנים באשה נאמר: "שמגדלות בנינו 

 ומצילות אותנו מן החטא" (יבמות סג ע"א).
אפ"ל כי אחרי שהחטיאה חוה את האדם, אמר עכשיו אין לי 

חה רק כי היא "אם כל חי" שהיא מגדלת את בנינו, אבל אינה לשב
 (הגאון בעל ישועות יעקב זצ"ל) מצילה אותנו מן החטא...

 

"ויתחבא אדם ואשתו מפני ה׳ אלוקים בתוך 
 עץ הגן" (ג, ח) 

ותמוה וכי שוטה הי׳ שחשב שאפשר להיסתר מפני ה׳ אלוקים. 
מחמת החטא וי"ל הכוונה שאדם הראשון וחוה נתביישו מאוד 

שעשו ולא מצאו בכל העולם מקום מנוחה לרגלם עד שהזכירו 
עצמם שגם העץ חטא במה שלא הוציאו טעם עצו ופריו שווה, 

 ובו חסו.
וז"ש "ויתחבא אדם ואשתו מפגי ה׳ אלוקים בתוך עץ הגן", 
שהחביאו עצמם וחסו בתוך עצי הגן שעל ידי העץ מצאו מקום 

 (מדרש משה) מנוחה...
 

האדם האשה אשר נתתה עמדי היא "ויאמר 
 נתנה לי מן העץ ואוכל" (ג, יב)

ה אותי, ועל כן הייתי מוכרח תמקל של עץ והכ ההיינו שחוה לקח
 (בעל הטורים) לאכול שתפסיק מלהכות...

 

תה עמדי הוא נתנה לי מן העץ האשה אשר נת"
 " (ג, יב) כלווא

אין כתיב כאן,  'ואכלתי'א"ר אבא בר כהנא במדרש רבה (יט, יב) 
 .אכלתי ואוכל ,'ואוכל'אלא 

כה שאל הקדוש ברוך הוא לאדם, מה חשבת בעת שאכלת, האם 
גם היית בבחינת 'אחטא ואשוב' שאין מספיקין בידו לשוב. 
השיבו אדם, לא, אכלתי ואוכל עוד. כך היה אז במחשבתי 

 (חידושי הרי"ם) וממילא עוד לא אפסה ממני תקוה.
 

"ויאמר האדם 
האשה אשר נתתה 
עמדי הוא נתנה לי מן 

 העץ ואכל" (ג, יב)

 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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 יש להבין מה חשב לתרץ בזה הרי 'דברי הרב ודברי התלמיד...'? 
כתב בספר מאמר אברהם לתרץ בדרך הלצה, שהרי הקב"ה קצב 
לו עונשו "ביום אכלך ממנו מות תמות", דהיינו שיקבל עונש 
מיתה אם יאכל, ומצינו שאשה רעה יותר קשה ממיתה דכתיב 

וזה מה שאמר  "ומוצא אני מר ממוות את האשה" (קהלת ז, כו),
אדם הראשון שנח היה לי למות מאשר לא לשמוע בקול האישה 

 (ילקוט האורים) שאז היה מצב גרוע ממיתה...
 

"ויאמר ה' אלוקים אל הנחש כי עשית זאת 
 ארור אתה..." (ג, יד)

מבואר כי הוא הנחש הוא יצר הרע והשאלה היא למה נענש הלא 
 עשה את שליחותו?  הרימסית את האדם ולהיות  "מהוא נברא ע

והתשובה היא שענשו היה על כי פעל גם במעשה שנטל את חוה 
בידיים ודחפה עד שנגעה בעץ והוא לא נברא אלא להיות מסית 
בדיבור בלבד ולא במעשה וזה מה שכתוב "כי עשית זאת" שזה 

 (רעיוני תורה) הסיבה שנענש שהסית על ידי מעשה. 
 

 (ג, יד)  "ארור אתה מכל הבהמה"
נה כתב רש"י לעיל (א, כב) שלכן לא בירך השי"ת את החיות, ה

כיון שהנחש עתיד להתקלל, ועל כן לא בירך את החיות, כדי 
ולפי זה נמצא, שעד שקרה  שלא יהא הנחש בכלל הברכה

המעשה של הנחש עם עץ הדעת, לא הבינו כל החיות למה הם 
א לא נתברכו ומי הוא זה המעכב את ברכתם, אולם כשהנחש חט

אז הבינו החיות למפרע, שהנחש הוא הסיבה שבעבורו לא 
נתברכו, ומאז יקללו כל החיות והבהמות את הנחש על כך שמנע 
מהם את הברכה (כמ"ש "מונע בר יקבוהו לאום" משלי י"א) וכך 
יש לדרוש זאת בכתוב, "ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית 

לא השדה", שכל הבהמות והחיות יקללו אותך, כי בגללך 
  נתברכו.

 (אמרי שפר)
 

 "על גחונך תלך" (ג, יד)
למה דווקא העונש הזה בא על הנחש. מפני שהוא היה הראשון 
שהשתמש בשקר בעולם, הסב לקדוש ברוך הוא דברים שלא 
אמרם, שאסור לנגוע בעץ הדעת, ושקר אין לו רגלים, כמובא 
בגמרא (שבת קד, ע"א) 'שיקרא לא קאי' ונתקלל מידה כנגד 

  שלא יהיו לו רגלים. מידה
 (באר מים חיים)

 

 "ולאדם אמר כי שמעת לקול אשתך" (ג, יז) 
יש לומר שמכאן יש סמך על מה שאין מברכין בברכת השחר על 
 כח חוש השמיעה כמו שמברכין ברכת 'פוקח עורים' על כח
הראיה, כי כיון שעל ידי ששמע אדם הראשון ז"ל לאשתו יצא 
מזה תקלה לכל העולם, וכיון שנצמח תקלה ע"י כח השמיעה אין 

  ראוי לברך על זה. 
 (מחזה אברהם)

 

 "בזעת אפך תאכל לחם" (ג, יט)
אם בכדי לקיים את הקללה "בזעת אפיך תאכל לחם" אדם 

כדי להשיג את משתדל יומם ולילה, כמה צריך הוא להשתדל ב
 .(ירמיהו יז) הברכה "ברוך הגבר אשר יבטח בד'"

 (הגאון ר' יוסף זונדל מנובהרדוק זצ"ל)
 

"בזעת אפך תאכל לחם... כי עפר אתה ואל 
 עפר תשוב" (ג, יט)

מה נתינת טעם יש בעובדה, כי האדם עפר, לכך שנגזר עליו כי 
ובת יאכל לחם בזיעת אפו. הדבר מבואר על פי דבריו של בעל "ח

הלבבות" (שער הבטחון פ"ג, בהקדמה החמישית) הכותב, כי 
אחד מן הטעמים שהטריד הקב"ה את האדם להיות עסוק 
במציאת מזונותיו, היינו בכדי שלא יהיה פנוי לחקור במה 
שהעלים הבורא מן האדם שלא יוכל להשיגו, כגון מה למעלה 
 ו.ומה למטה, מה היה קודם שנברא העולם ומה יהיה אחרי סופ

זהו שאמר הפסוק: "בזעת אפיך תאכל לחם", ומדוע, כי עפר 
אתה ואל עפר תשוב", כלומר, שפל ונבזה אתה, ואינך כדאי 
להשיג ולהבין בדברים הנשגבים ממך, ולכן מן הצורך שתהיה 

 עמוס בטרדות עד שלא תמצא פנאי להתבוננות.(דברי שאול)
 

 "השומר אחי אנכי" (ד, ט)
ביאר העטרת צבי לכאורה, טענה טובה. אלא שבטענה זו יש מן 
האנוכיות, מה איכפת לי שלום אחי. אי אכפתיות זו, היא עצמה 

 אבק רציחה.
 

 "מה עשית קול דמי אחיך..." (ד, י)
לכאורה 'מה עשית' נראה כמיותר, אך הכוונה דבודאי עשה 

נגררה עבירה גדולה הזו כי א"א מקודם איזה חטא אשר עי"ז 
שיתחיל בעבירה חמורה של רציחה, וז"ש מה עשית דהיינו איזה 

 עבירה עשית קודם אשר גרמה לך לעשות חטא גדול כזה.     
 (הרה"ק רבי נתן דוד משידלובצא זצוק"ל)

 

 "זה ספר תולדות אדם" (ה, א)
הנה כשאחד גונב חידושים מאחרים, אם אומרם בעל פה הרי 

אינו חושש שלא לגנוב מאחרים שהרי כל אחד ישמע את  הוא
זה וישכחנו יום אחד לאחריו, אבל אם מדפיסם הרי הוא סימן 
מובהק שהוא היה המחבר בעצמו שהרי הספר מופץ וגלוי לכל, 
וכל אחד יכול לראות אם גנבם מאחר, ממילא לא יוכל אדם 
 להדפיס את מה שלקח מאחרים, ועל כן אם אחד מוציא לאור

 ספר הרי זה סימן שאכן הוא חידושי עצמו...
וז"ש "זה ספר" אם כבר המה נדפסים בספר אז זהו סימן שזהו 

  "תולדות אדם" ולא גנבם מאחרים...
 (נחלי דבש ל')
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"בראשית ברא אלוקים את השמים ואת 

 הארץ" (א, א)
רבי יהודה הלוי מגדולי גאוני ומשוררי ספרד בתקופת תור הזהב 
שלה, היה לו שכן גוי שהיה חכם ומלומד ביותר, וגם הוא היה 

והיה טוען שהעולם נברא מעצמו, משורר גדול. גוי זה היה כופר 
הרבה ויכוחים נהל אתו רבי יהודה הלוי להוכיח כי העולם נברא 
על ידי בורא, אך הגוי לא קבל את דבריו. פעם ישב הגוי וכתב 
שיר, כשהגיע לסיומה לא הצליח להעלות ברעיונו בתים שיסיימו 
את השיר כראוי, יצא לגינתו בתקוה כי האוויר הצח יעורר בו 

ה רעיון טוב. באותו נכנס רבי יהודה הלוי לבקרו, ומצא על איז
השולחן את השיר שהיה באמצע כתיבתו, התיישב רבי יהודה 
וכתב לו סיום מוצלח. כשגמר לכתוב נכנס הגוי והביט על הגיליון 
של השיר, ולמרבה הפליאה ראה שהשיר גמור, שאל הגוי: מי 

וח ונכנס בו חתול, כתב את זה? אמר לו רבי יהודה: הדלת היה פת
כשנכנסתי נבהל החתול וקפץ על השולחן והדיו התהפך ונשפך 
על הגיליון, ובמקרה יצא סיום מוצלח לשיר. התקצף הגוי ואמר: 
איזה הבלים אתה מדבר, וכי יתכן שמדיו שנשפך יצא דבר כזה? 
אמר לו רבי יהודה הלוי: ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר, אם כמה 

יכולים להיכתב בדרך מקרה מדיו שנשפך, שורות בשיר אינם 
 איך עולם מופלא כל כך יכול להיברא מעצמו?!

 

"ויתן אותם אלוקים ברקיע השמים להאיר על 
 הארץ" (א, יז)

בברכת הלבנה אנו אומרים על המאורות: השמש והירח: "ששים 
 ושמחים לעשות רצון קונם".

מזה שכל שואל הרב הלר: מי אמר שזה נכון אולי הם לא שמחים 
בוקר השמש צריכה לזרוח והירח מתמעט וגדל כל חודש?! לפי 
מה הגיעו חז"ל למסקנה הזו ועוד קבעו זאת בברכת הלבנה האין 

 זו ברכה לבטלה?!
תשובה תובן על פי משל: כיצד נדע האם עובד שמח להגיע 
לעבודה? מאוד פשוט נראה מתי הוא מגיע בבוקר ומתי הוא עוזב 

ובד שמח יגיע בכל בוקר בזמן ובדיוק את מקום העבודה? ע
לתפוס את העמדה עליה הוא מופקד כמו כן לא ימוש ממקומו 
עד לסיום תפקידו. לעומתו, עובד ממורמר מגיע באיחור אם 
בכלל ואף משתדל "לברוח" בטרם הסתיימה המשמרת שלו... 
הוא ימצא מגוון תירוצים המצדיקים את האיחור ומגוון רעיונות 

 תו לצאת מוקדם...המכריחים או
כן הוא הנמשל: חז"ל הגיעו למסקנה מאד פשוטה הם התבוננו 
בשמש והירח וראו: "שלא ישנו את תפקידם" וממילא הגיעו 
למסקנה שהם: "ששים ושמחים לעשות רצון קונם"... כך אנו 
יכולים לבחון את עצמנו כמה אנחנו שמחים בעשיית המצוות 

ובעבודת ה' שלנו? האם על 
ושעל אנו מחפשים כל צעד 

סיבה למה לא לקיים את 
המצווה או מחפשים איך 

 להתחייב במצווה...
 

 "נעשה אדם בצלמנו כדמותנו" (א, כו)
הרב יעקב ישראל לובצ'נסקי הי"ד זצ"ל, המשגיח בישיבת "אהל 
תורה" של רבי אלחנן וסרמן הי"ד זצ"ל, הקשה על פסוק זה: 

כדמותו, בשעה שאין כיצד יתכן לומר שהקב"ה יצר אדם בצלמו ו
 לקב"ה לא גוף, ולא ישיגוהו משיגי הגוף ואין לו שום דמיון כלל?

ובאר, שהקב"ה נעתר לאדם השב בתשובה ומסכים למחול לו 
על העוונות שעשה, אולם הוא איננו מוחל על חטאים שבין אדם 

אלא כלפי בני אדם. יוצא אפוא,  -לחברו, אשר לא נעשו כלפיו 
אים שבין אדם למקום, ואלו האדם יכול שהקב"ה מוחל על חט

למחול על חטאים שבין אדם לחברו, ובכח מחילת עוונות שנתן 
 בידו, דומה האדם ליוצרו.

הרב דוד שרייבר, מגבאי "קופת העיר", סיפר שפעם נגש אל 
הרב שטיינמן ז"ל לצורך עריכת בירור לגבי מגבית אחת, אשר 

את המקרה והוסיף: יש ענינה היה ידוע לרב. הרב שטיינמן אישר 
צרות נורמליות, אשר לדאבון לב, שומעים עליהן מפעם לפעם, 
אך ישנן צרות משונות, שהן נוראות ואיומות, ואי אפשר לקלוט 
את עומק הטרגדיה, ואני אומר לך שהסיבה לכך היא משום 

 פגיעה בבין אדם לחברו.
ת היה כאן יהודי שספר על צרו -המשיך הרב שטיינמן  -זה עתה 

משונות שפקדו אותו, שאלתי אותו, האם הוא פגע פעם במשהו, 
אך הוא ענה בשלילה. שאלתי אותו שוב: "האם הנך בטוח שלא 
פגעת אף פעם במשהו?" ושוב הוא השיב: "לא!" חזרתי על 
השאלה בשלישית, ואז נזכר: "כן, פגעתי פעם במשהו, אבל אני 

יכם הרב שטיינמן ס -הייתי הצודק"... "בוודאי שהוא היה צודק" 
"על פגיעה בלי הצדקה איננו מדברים בכלל... אבל האם  -

למישהו צודק מותר לעשות הכל? כולם מבינים שאדם שהורג 
מישהו מכיוון שהוא הכעיס אותו, הוא רוצח, על אף שיתכן 
שהכעס שלו מוצדק... ובאופן דומה עלינו להתייחס גם לפגיעה 

  בזולת, הנעשית, לכאורה, בצדק!"
 

 "ויהי ערב ויהיה בוקר יום השישי" (א, לא)
באחד המערכות היה נצרך מרן בעל הדברי יואל זיע"א לשליח 

ן לסדר כמה ענינים, ומרן ישב וגטנשיומיוחד שיסע לעיר הבירה ו
אז עם הגר"י הוטנר זצ"ל וטכסו עצה את מי לשלוח לשם ואמר 

יעו מרן שצריך לשלוח אחד ששומר פיו ולשונו ומכסה סוד והצ
אז שמו של עסקן אחד שכוחו יפה לזה, אמר מרן בדרך צחות 
שהעסקן הזה דומה לאחד שקידש על היין והסתכל בתוך 

בלחש ויהי ערב ' וקרא מתוכו בקול רם כמו שכתוב שםהסידור 
, והיינו שמכריז בקול רם שיש כאן 'ל רם יום השישי'קר בקוויהי ב

  סוד גדול.
  (נמלצו לחכי)

 

"וישבות ביום 
השביעי מכל 
מלאכתו אשר עשה" 

 (ב, ב)

 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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הברון רבי שמעון וואלף רוטשילד (המכונה 'דער פרנקפורטער 
רוטשילד' שהיה אצלו תורה וגדולה במקום אחד) מוחזק היה 

 לירא שמים וירא חטא, זהיר בקלה כבחמורה. 
אחת, ובשבת היה מעשה, נזדמן למקום אחד עם רב אחד פעם 

מגדולי הדור הציץ בו הרב, וראה ששערותיו אינן סדורות לו, 
 מחמת איסור תסרוקת בשבת. 

'מר ושכמותו מותרים לכל הדעות  –אמר הרב  –'אדוני הברון' 
 בתסרוקת בשבת, הואיל וצריכים הם למלכות'. 

י בכלל היתר זה, שכן לא אני 'שאני אינ –חייך הברון  –'חוששני' 
 צריך למלכות אלא מלכות צריכה לי'.

 

 "אדם אין לעבוד את האדמה" (ב, ה)
ידיו המגוידות חפרו באבן בלא כח, ברירה לא הייתה בידו חייב 
היה להביא מעט כסף בכדי להאכיל את יתומיו. לבו של מנשה 
שתת דם טרי במעמקים, לילות רבים ספגה כריתו בשקט את 

 ותיו אל תוכה.דמע
סאת הייסורים שלו דומה שעברה את של שכניו וחבריו, מאדם 
פשוט ושקט הפך לבעל ייסורים תוך תקופה קצרה: אשתו 
נפטרה עליו בדמי ימיה בעודה מותירה לו "ירושה" בדמות 

 .בסך הכל 14מים שהגדולה שבהן בת שבעה יתו
איבד את יכולתו לעבוד בעבודה מכובדת שמכניסה סכום נאה 

מנשה בעקבות ימי האבל הקשים והצער שתקפוהו, יתומיו לא 
טמנו ידיהם בצלחת וכל אחד מהם סבל מפטירת האם ממיחוש 

 נפשי או גופני.
 –למחייתו ובלית ברירה ממש, עבד מנשה בחציבת אבנים 

 עבודה פיזית קשה שלא הסכין לה מעודו.
בבת אחת זנח את המעדר. לגם מעט מכד המים שהביא אתו 
ושם פעמיו העירה. בלי לחשוב, בלי להרהר. תחושת מסכנות 

 הציפה בגלים שוצפים את כל כולו, 
חוסר האונים מילא אותו מכף רגל ועד ראש, וכך התפרץ בבכי 
מטלטל וחסר מעצורים אל חדרו של רבי שלום שרעבי הרש"ש 

 הקדוש.
חיכה מעט שיירגע, מזג לו כוס מים, ובהחזיקו  הרש"ש הקדוש

את כף ידו של מנשה ביקש ממנו שיספר לאט לאט את כל סאת 
צרותיו בימים האחרונים. ומנשה סיפר. לא דילג ולא החסיר שום 

 פרט. אם כי, לשבחו ייאמר, שלא הגזים בתיאור.
הרש"ש העניק לו ברכה חמה ונלבבת ומנשה יצא מעודד אל 

 הספיק להגיע עד ביתו, אין הוא יודע מה היה לו,  ביתו. אך לא
על. שם, בשמי מרום, -לפתע פרחה נשמתו מגופו ודאתה אל

העמידוהו בית הדין של מעלה מול מאזניים ענקיות, החלו 
שוקלים את מצוותיו המועטות שעשה בחייו, למול הררי עבירות 

 שעבר כשרבות מהן בהיסח הדעת ומחוסר ידיעה.
נטתה שמאלה בחדות, כשהכף הימנית של כף המאזניים 

המצוות תלויה רועדת גבוה באוויר, כביטוי נלעג למעט שהצליח 
מנשה לעשות בחייו מבחינה רוחנית. מלאכי החבלה השחורים 

 החלו נושפים ורושפים בלהט, כעת ייפול לידם טרף שמן.
מנשה החל לבכות: וכי היכן הצדק והיושר? כה רבות סבלתי בימי 

תום הייתי, אשתי חלדי, י

הותירה לי יתומים לגדל, טרוד הייתי על המחיה ועל הכלכלה, 
בבריאות נפשם וגופם של ילדי שגידלתי לתורה. הרבה ברירות 

 לא נותרו לי. וכי כל הייסורים הללו אינם באים כעת בחשבון?
"צודק הוא", הרעים הכרוז בבית דין של מעלה, "הבו את ייסוריו 

המצוות". עגלות עגלות עמוסות במיני ושפכו אותם על כף 
תלאות ומועקות הגיעו אל הכף. אחת מהן לא נעדרה. גם את 

עבור לימוד התורה של ילדיו  -האבנים שחצב בזיעת אפיים 
 שקלו על הכף. -ומזונם 

ובסיומו של תהליך, הכף של המצוות כמעט והשתוותה לכף 
ם לגמרי העבירות. חסר היה כחוט השערה כדי לאזן בין השתיי

 בכדי שיצא מנשה זכאי.
"האם אין עוד ייסורים?" שאל הכרוז החזק. בלא מילים הוברר 

 שאכן תמו הייסורים. דינו של מנשה הוכרע: לגיהנום!...
מנשה שרעד מדמותם של מלאכי החבלה זעק: "עוד ייסורים! 
הבו לי עוד ייסורים!...". כך התעורר שטוף זיעה בחדרו של 

חמלה ושאלו: "האם רצית לשאול משהו?" הרש"ש שהביט בו ב
 מנשה גמגם במבוכה תוך כדי שיצא: "לא רבי, הכל בסדר".

 (מן המים משיתיהו)
 

 "ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו" (ב, יז)
הרבי ר' זושא מאניפולי פנה פעם לאחיו הרבי ר' אלימלך 
מליז'נסק ותמה בפניו "הרי מקובל שבאדם הראשון היו נשמות 

שראל עד סוף כל הדורות, ואם כן איך הנחת לו לחטא כלל י
 ולאכל מעץ הדעת"? 

השיבו רבי אלימלך: "אחי יקירי, טוב היה לאדם שיאכל, שכן אם 
לא היה עושה כן, היה שרוי כל ימיו בהרהורי הכפירה שהטיל בו 
הנחש בשעה שפיתה אותו לאכול מעץ הדעת ואמר לו 'ביום 

יתם כאלוקים יודעי טוב ורע', אכלכם ממנו ונפקחו עינכם והי
והרי הרהורי עבירה קשים מעבירה (יומא כט) לכן מוטב היה 
 שאכל, וכך נוכח לדעת שגם לאחר האכילה נותר כמות שהוא". 

 

 "ויאמר יהוה אל קין למה חרה לך" (ד, ו)
הגה"ק רבי חיים מבריסק זי"ע הסביר זאת על ידי שאלה ששאל 

ר ומטריף בהמה שלמה אותו אדם אחד: מדוע כשהרב אוס
ששוויה סכום גדול, או שמטריף את כלי תשמישי הבית, אין 
מהרהרים אחרי הרב ומצייתים לפסק דינו בלי הרהור כל שהוא, 
ואילו בדין תורה כשהרב מחייב אחד מבעלי הדין בסכום מסוים, 
מיד מתרעם הוא על הרב, שאינו יודע בטיב העולם, ויש לו 

 הרגשה שנעשה לו עוול? 
ענה ר' חיים: בפסק דין של טריפה, יהודי חרד וירא שמים מקבל 

ל בדין ודברים בין שני יריבים עליו את הדין באהבה. אב
ומת היא לא על זה שהוא הפסיד, אלא בזה שחברו ערהת

 הרוויח... 
ואם כן זהו גם ההסבר במה ששאל הקב"ה את קין: על מה חרה 

זה שנתקבל קרבן לך, אם על זה שקרבנך לא נתקבל, או על 
 אחיך, וזה כואב לך ביותר?

 

י
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 הצלחה בגו"ר
 וב"ב חייםחגי                יצחק אריאל בן טובה

 שגית בת רותי       שמואל אימן בן אסתר זרי 
 שמים יראת        -ברכה רחל  מאיר ישראל בן

 גלית בת מסודי         ליאור יהושע סומך וב"ב
 ארז בן שושנה      יהודה אריה בן רחל ברכה 

 רונן אברהם וב"מ            קסירר אפרים וב"ב
משפ' שטרית           רחל ברכה בת פדילה דליה

רינה בת סימי וב"ב       נעם יצחק בן רחל ברכה
 הצלחה בכל העניינים -יוסף ליאור בן דליה אפרת

 שלמה ודנה דוד וב"ב     אריה ושרה לוי וב"ב
 י.מ.י.ש כדורי          אקבלי יוסף חיים בן נסכה

  שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב
 

 זיווג הגון וכשר במהרה
אורן בן אסתר                       רונית בת סימי     

 סיון בת אסתר     תרצה בתיה בת ימנה נינט
 עמית בת טובה                   יוסף בן רוחמה

 ג'ינה                     אילן בן ג'וליאטנתנאל בן 
 אסף בן סופיה             דוד עומרי בן יהודית
 מיטל בת מלכה          מאיר בן שרית ואליהו
 טליה עדן אסתר בת שולמית   יפית בת ג'ינה
 שירי ימנה בת שולמית       שמעון בן שולמית
 אנאל חביבה בת שולמית          אורן בן נעמי

 שנה שירה בת סילביה    מיטל בת שושנהשו
 

 זרע קודש בר קיימא
גלית בת מסודי              אליהו נזרי בן ימנה      

     שמואל אימן בן אסתר זרי  אילנה בת רוחמה
 רחל מרים בת יהודית            סיון בת אסתר

 נועה בת מזל טוב           משה מנחם בן רחל
 ואושרית בת שושנה              דניאל בן שרה 

 נעמה בת יפה                   דגנית בת שושנה
 

 רפואה שלמה
 יצחק בן עזרא     ברכה רחל  מאיר ישראל בן

 בריאות ואריכות ימים    -ימנה ניזרי בת סטה
 בריאות ואריכות ימים  -מרדכי ניזרי בן פרחה

 אפרת בת נעימהמאיה בת עדי            דליה 
 שלו בן מזל פחימה              סימי בת סוליקה

 דינה בת מזל            אורן בן אסתר              
    נעמי בת רחל       נעם יצחק בן רחל ברכה     
 אפרים בן שרה    שירה שילת בת אורלי        
 אסתר בת סוליקה   לביא ישראל בן תמר חיה

 ברכה              נחום בן כיריה מוריה בת רחל
 טובה בת אורה      יהודה אריה בן רחל ברכה

  רחל בת זוהרה    הצלחה ורפואה -יפה בת שרה
מישא אסתר בת זהרה          שאול בן סילביה    

 בנימין בן יקוט               עינת בת רחל ברכה 
רפאל משה בן רחל                 יצחק בן פנינה    
רחל ברכה בת פדילה דליה      יצחק בן רבקה   
 רונית בת סבריה                   קסנש בת דגטו
 יצחק בן חנון               רפאל אבידן בן תקווה

 זהבה בת שושנה רייזל        
בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה

 ימים
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 הּתֹורָ ד ִלּמּוא ְלה ְצָדקָ  - תְּבֵראִׁשיָּפָרַׁשת 

 בברכת שבת שלום 
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 פרשת בראשית פניני עין חמד ה'תשע"ט תשרי "זכ

 לחיקוי מודל להם שישמש ידי על ממעשיו
 .התורה אדני על יגדלו והם

 

 ותרומות צדקה נתינת כי ספק אין, כן אמנם
 של דבר אינן, וחסד תורה למוסדות גדולות

 בהן העוסק של ושכרו ועיקר כלל בכך מה
 . גדול

 

 ללמוד במקביל נעשה לא הדבר אם אולם
 ערכו, ממנו יוצא וכפועל הקדושה התורה
 .משמעותית פוחת

 

 הרב הגאון ר"האדמו אומר זה מוטיב על
' חיים אמרי'ה בעל ל"זצ הגר מאיר חיים
 : ')אפרים אוצר' בספר מובא( ניץ'מויז

 

 וְֶאל ֶהֶבל ֶאל' ה וַּיִַׁשע: "בפסוק רמוז זה עניין
 ראשי הבל כי. )ד, ד בראשית(" ִמנְָחתֹו
 . שמהל תורהב עוסקה תיבות

 

 ֶאל' ה וַּיִַׁשע: "קודם הכתוב לנו אומר וכך
 ורק, לשמה בתורה העוסק אל כלומר", ֶהֶבל
 ". ִמנְָחתֹו ֶאל: "נאמר מכן לאחר

 

 הקדוש, לשמה בתורה שעוסק שמי כלומר
 ואל -מנחתו אל ופונה שמח הוא ברוך
 .שלו והחסד הצדקה מעשי

 

 ובתמים באמת לעסוק שנזכה רצון יהי
 האמור את ולקיים לשמה הקדושה בתורה

 .עולם עד בה

 תרומה יתנו שאם החושבים אנשים ישנם
 יפה בעין צדקה או, הכנסת-לבית מכובדת
, כיהודים שלהם את עשו כבר הם, לעניים
 ככל שלהם החולין חיי את להמשיך ויכולים

 . והתענוגות הבצע רודפי האנשים
 

 שנות כל את חיים הם הזאת הטעות עם
 לריק זמנם רוב את מבלים. חייהם

 . תאוותיהם מילוי את להשיג במאמצים
 

 משקיטים הם הרוחני רעבונם את ואילו
 על בעיקר, שעושים טובים מעשים במעט

 .בזה וכיוצא צדקה כמתן, כספם ידי
 

, חסר כאן העיקר כי. זו היא גדולה טעות
 הזה בעולם העיקר כי ולזכור לדעת עלינו
 . התורה לימוד הוא

 

 היא הקדושה התורה כי לעובדה מעבר
 עוסק האדם שכאשר הרי, הבריאה תכלית
 אף עצמה התורה -ומקיימה הקדושה בתורה
 על ולעבוד עצמו את לעדן לאדם גורמת
 . מידותיו

 

 ומחדירה מלמדת הקדושה התורה בנוסף
 עם חסד מצוות קיום של העניין את באדם
 באמונה להתחזק הוא זוכה וכן הזולת
 ובכך עולמים ולעולמי לעד יתברך בבורא

 כל את ובביטחון באמונה לעבור יוכל
 . ייוח בימי עליו שיעברו האירועים

 

 ובעבודת הנפש בהשתפכות יתחזק וכן
 לעשותה הצדקה נתינת ובמצוות התפילה
 רבים בעניינים ישתלם וכן שמח ובלב כדבעי
 .בתורה עוסק שהוא בזכות נוספים

 

 וילמדו יראו וילדיו שצאצאיו יזכה בנוסף    

 )ד, ד בראשית( "ִמְנָחתֹו וְֶאל ֶהֶבל ֶאל' ה וִַּיַׁשע"

 לעילוי נשמת  העלון מוקדש
ז"ל גורג'יה בן משה

 לרפואה שלימה
אסתר בן לנוריאל

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

 איתנה ובריאות , פרנסה טובהק"שז
 וגלית בת מסודי לאליהו ניזרי בן ימנה

  ציון בן צ'חלה לרפואה שלימה
 יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"ב והצלחת

 להצלחת אלי ברוט ומשפחתו 



 

 

 
 ?מתי צריך להחליף את התבנית ומתי מספיק להגעיל

 רבנות מקומית מבשרת ציון: להלן סיכום ההלכה מפי ר' אליהו חיים פנחסי,

 כאשר התנור משמש לבשרי וחלבי, יש להקפיד ולסמן את התבניות איזה לשימוש בשרי ואיזה חלבי. 
 

שעות בין הבישולים, המאכל מותר, והתבנית די בהגעלה  24עבר והשתמש בתבנית אפיה בשרי לחלבי או להיפך, אם עברו 
 (שו"ע יו"ד סימן צג ס"א).מקורות:  היטב מכל הלכלוך שעליה.אותה לאחר שינקה 

 

היות והבשר והחלב היו בשימוש בזה אחר זה  הערה: ליבון.צריכה שעות, המאכל נאסר והתבנית  24אולם כאשר השימוש היה תוך 
ויש שסוברים שאף  כשהוא בן יומו איסורא בלע כמבואר בשו"ע (או"ח סימן תנא). ראה עוד מה שנכתב בהקדמה להלכות הכשרת כלים.

בשימוש בשרי וחלבי בן יומו כאשר המאכלים כשרים, חשיב היתר בלע. כן מובא בשם הגרב"ץ אבא שאול זצ"ל וכדעת רבינו זלמן בעל שו"ע 
 הרב. ואם כן די בהגעלה בלבד.

 

ון וכי הערה: הספק.באופן שהתערבו תבנית בשרי עם חלבי ואינו יודע איזה מהן לבשר ואיזה לחלב, יעשה להם הגעלה מחמת 
שבלעו בשר או בלע חלב לכולי עלמא מיקרי היתרא בלע, אין צריך להחמיר ולהצריך ליבון אלא די בהגעלה. וכמ"ש בכף החיים (סימן תנא אות 

 ע) בשם מרן הב"י. וע"ע שו"ת דבריך יאיר ח"ג (סימן לח).
 

לאחר מכן ופיצה וברור שהמאכל לא נגע בתבנית עצמה,  הממו עליינייר כסף, וח התבנית רגילה או חד פעמית, ששמו עלי
אם הניח נייר כסף על התבנית שונראה  הערה: השתמשו באותה תבנית מחוסר ידיעה לאוכל בשרי, האוכל לא נאסר באכילה.

מ"א (יו"ד סימן צב שעות], יהיה המאכל מותר. על פי המבואר בר 24בצורה טובה, גם כאשר התבנית בת יומא מזמן האפייה האחרונה [תוך 
ס"ח) שאין הבלוע יוצא מכלי לכלי בלי רוטב. וראיתי להראש"ל הגר"ע יוסף זצ"ל שהתיר בתבנית חד פעמי שהניחו עליו נייר פרגמנט, הובא 

 בשו"ת מעין אומר ח"ד (עמוד מב). ונראה שדעתו כן אף בתבנית רגילה על ידי נייר פרגמנט. ומכל מקום התבנית צריכה הכשרה.
 

 

סיפר ' ויש בו כדי ללמדנו מה באמת אוהבים בשמים ועל יוקרתה של השבת. ווי העמודיםלהלן סיפור מופלא, המעובד מתוך '
לאסוף כסף עבור נישואי בתי, קבעתי לשהות  נסעתי לחו״ל" אחד: שסיפר לו יהודיאת מה שלמה מילר שליט״א,  'ג ר"הרה

 לסכוםנסות להגיע היה דחוק, וניצלתי כל רגע, כדי לקושש עוד כמה פרוטות, כדי ל שה שבועות, ולכן זמניושם של
 ."שהתחייבתי

 

וכך נוכל 'לקצר תהליכים' ולהגיע לאותם  - למקום שמכיר את כל הכתובות ושיסיע אותי ממקום ),דרייבר(כמו כן שכרתי נהג 
פגש ינ: "ביום שישי בשעה שתים עשרה, הנהג מסיע אותי לכתובתי ואומר לי .עשירים, שיהיו מוכנים לתרום מהונם עבורי

מה  ,)עוד שבע שעותובאותו הזמן השקיעה הייתה רק  ,היה זה בקיץ(עוד היום גדול בתמיהה: "אמרתי לו  ."במוצאי שבת
 .?"בוער לך להפסיק את העבודה כעת

 

לשבת, ובסעודת שבת  ביום שישי עד מאוחר, ואז הייתי רץ להתארגןגם אני עבדתי פעם " :ליהנהג הבין לליבי ולכן הסביר 
אולי שיר אחד הצלחתי לשיר לכבוד שבת, מיד  .עלינו במהירות הייתי עייף מאד, בקושי החזקתי מעמד, הסעודה עברה

 ."עליתי על יצועי עד למחרת לאחר הסעודה
 

ד מקורב ובישראל, אני הייתי מא הכרעה של גדולל בעבורה לקבד, שהיה צריך ותה לי שאלה קשה מאיבאחד הימים הי"
 לארץ ישראל לשאול בעצתו, ולבקש את הכרעתו, אותו הגדול שמע את השאלה לאחד מגדולי ישראל, נסעתי במיוחד אליו

 .'זו הכרעה קשה, אני צריך לחשוב כמה ימים' :ואמר לי
 

הצער הגדול שמורי ורבי הלך לעולמו בפתאומיות,  בנוסף עלבערב אותו גדול, קיבל דום לב, ולאחר כמה שעות הלך לעולמו, "
 אני זקוק לתשובה, הגעתי לכך במיוחד' :זקוק להכרעה. הלכתי לבניו לנחמם, ואמרתי להם , שאנינוספת תה לי צרהיהי
 .'אנו נתפלל :, אמרו ליו"למח

 

, עוד סיפר לי הבן, לו פתרון לשאלתי ואמר שאביו הגיע אליו בחלום,וסיפר אחד הבנים בהתרגשות, י למחרת התקשר אלי
 את מה שנעשה בעולם הבא,ענה לי אבי: ", ?"םימה נעשה בשמי ,י, אולי תספר לייאל אם כבר הגעת"אבא,  :ששאל את אביו

 ."ואת עומק הדין, אסור לספר, ואי אפשר לספר
 

מם יהמשפחה יושב עם בני ביתו ושר עאבי  , כאשר'זמירות שבת'בשמים אוהבים מאד אבל דבר אחד אני יכול לספר, "
בלתי על עצמי, שמהיום ביום שישי אני גומר י. כששמעתי סיפור זה, ק"ים זה מחלוקתיבשמ זמירות שבת. ומה שהכי שנוא

רענן לסעודת שבת, ואני יכול לנהל סעודת  , אני מתכונן היטב לשבת קודש, אני נח קצת, ואז אני מגיע12העבודה בשעה  את
 ."יםיבשמ ירות שבת כמו שאוהביםשבת עם זמ

 

 

 ק א'ֵחלֶ  -ת ַּתְבִנּיֹו - ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב ַּבֲהָלָכה

םַּבָּׁשַמיִ ם אֹוֲהִביה מַ   

 לשאלות בהלכה
נא לפנות לרב אליהו פנחסי 

 052-6329144בטל' 
 (הנייד באישור ועדה רוחנית)

 הקדשת העלון
ניתן להקדיש את העלון לעילוי נשמה, רפואה שלמה, הצלחה, זיווג הגון, חזרה בתשובה וכו' 

 052-7652084נא לפנות לליאור בטל' 
 9076926. מבשרת ציון. מיקוד 83375א ת.ד. 26המערכת: עבור ליאור עצמון, רח' הבושם כתובת 

 מינויים
לקבלת העלון חינם במייל מדי 
 שבוע, יש לשלוח בקשה למייל 

 
PnineEH@gmail.com 



 

 

 בשםנקרא  ).1920(ה'תרפ"א בגדד בשנת נולד ב  -הרב הגאון הצדיק חכם עובדיה יוסף זצ"ל
עלתה לארץ משפחתו  .(הבא"ח)ור' יוסף חיים  עבדאללה סומך 'רע"ש  ) יוסףעובדיה(עבדאללה 

ציון -למד בת"ת בני. לתורה ובלהיטותו גאונותומנעוריו התבלט ב. ארבע שניםבעודו ילד בגיל 
 ישיבתעבר ללמוד ב עשרה-שתיםבגיל  )1933(תרצ"ג ה'בשנת (ירושלים).  שבשכונת הבוכרים

שינה  נישואיו"ס. עם שלאחר מכן כבר סיים את ה ושנתיים (הממוקמת בעיר העתיקה) יוסף פורת
הגאון הוסמך לרבנות ודיינות על יד  20בגיל  )1940(ת"ש בשנת ה'את שם משפחתו ליוסף. 

  מאיר חי עוזיאל. ציון בןהרשל"צ רבי 
 

כיהן בירושלים. שנתיים לאחר מכן  ד הרבני הספרדי"מונה לדיין בביה )1945(ה'תש"ה  שנתב
ד הרבני של "מונה לדיין ביהמכן לאחר  מצרים. הרבני של קהיר וסגן הרב הראשי של ב"דאכ

מונה לחבר בהמשך  ).]1958-1965ה'תשכ"ה [ -בשנים ה'תשי"ח(ולאחר מכן בירושלים  תקווה-פתח
רב הראשי של כהן כל נבחר )1968(ה'תשכ"ט שנת לערעורים בירושלים וב ד הרבני הראשי"בביה
עד (במקום הגאון הרשל"צ ר' יצחק נסים)  לציון ראשוןשימש כ )1972(שנת ה'תשל"ג ב אביב יפו.-תל

 ). 1983(ה'תשמ"ג  שנת
 

ידוע כבעל זיכרון פנומנלי, בור סוד שאינו מאבד . 'מרן'ו 'גדול הדור', 'פוסק הדור'לתארים  זכה
עגונות לאחר מלחמת  900-כהתיר  גאון בנגלה ובנסתר.טיפה. סיני ועוקר הרים. ענוותן מופלא. 

אנשים.  !850,000-כשנים. בהלוויתו השתתפו  93-. חי כ)2013( ג' חשוון ה'תשע"ד-. נפטר ביוה"כ
 העלמין סנהדריה שבירושלים.-ציונו בבית

 

] 1944(נישא בשנת ה'תש"ד [ע"ה מרגלית יוסף  הרבנית אשתו:מרת גורג'יה.  אמו:ר' יעקב.  :אביו
 . הרב עזרא עטייה, הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל מרבותיו: .)אברהם הלוי פטאלר' בתו של 

 מחבר ,הראשון לציון -יצחקהרב ', חזון יעקב' אש ישיבתר -זצ"ל יעקבהרב  הגאונים בניו:
ראש  -דודהרב  . חולוןהראשי של רבה  -אברהם הרב. 'חזון עובדיה' אש ישיבתור 'ילקוט יוסף'

 . בירושליםנוף  הרשל שכונת  ורבה ברורה הלכה, מחבר ספרי 'וה דעתויח'כולל 
 

 

עזרא בר נישאה לגאון ר' (עדינה  הרבנית בנותיו:'. בית יוסף'וראש בד"צ ' מאור ישראל'ראש ישיבת  -משה יוסףהרב 
-יעקב צ'קוטאי, רב העיר מודיעיןגאון ר' שאה לינ( רבקה הרבנית, יפה כהן הרבנית, )הגדולשלום, דיין בבית הדין הרבני 

 הרבנית. )בירושליםב"ד וא 'יביע אומר'מרדכי טולידאנו, ראש בית מדרש  'רגאון שאה לינ( שרה הרבנית .)רעות-מכבים
 ), הרבנית מלכה ששון.חבל מודיעיןאהרן בוטבול, רב אזורי  'רגאון שאה לינ( לאה

 

 על ופירוש פסח הלכות על ת"שו -עובדיה חזון• כרכים שישה -דעת יחוה ת"שו• כרכים עשרה -אומר יביע ת"שו• :מספריו
 -ישראל מאור• כרכים שלושה -הבית טהרת• ע"שו סדר על שבת הלכות -חן יתויויל• וחגים נוראים ימים, פסח של ההגדה
 ח"הבא על והשגות הערות -עולם הליכות• ם"לרמב תורה משנה על -המלך טבעת ישראל מאור• ס"הש על פירושים

 ).החיים כף נכד בקשת י"עפ( דעה יורה חלק השלמת -החיים כף• אבות פרקי על -אבות עץ ענף) •כרכים שמונה(
כשמרן  .)'נו עובדיה וכוירב(לאולם, השמיעו ברקע שיר על מרן  בבנייני האומה. כשרבינו נכנסלכנס נשים שהיה מרן עם אחת הזמינו את פ

זה לא אתה, עובדיה!! " ושומעים אותו, ובעצם שמעו כולם שאומר לעצמו: הגיע למקומו בשולחן הנשיאות, הוא לא שם לב שהרמקול מופעל
  מעים אותו, ומיד השתתק...נו שם לב ששוי, רבלפתע הם לא מתכוונים אליך, עובדיה!".

המדינה. ואישה אחת מבנות  תאכסן שם בבית של אחד מבני אותההל ו"אחת למדינה בחו מנסיעותיו של מרן ברחבי תבל נזדמן פעם תאחב
 .שיאכללפניו דג בתנור והגישה רב הכינה לבאחד הימים  .את האוכל צדיקהתנדבה להכין לשנים רבות  שלא זכתה לבנים ,אותה מדינה

אכל מהדג אלא  אול הרב החמיר על עצמואולם , )פ ההלכה הדג מותר באכילה"ע( עוף כן הכינו בתנור נודע לו כי לפני ,אכלשהצדיק ולפני 
 ומרוב צערהלא נגע באותו הדג, שנדהמה לראות מעשה ידיה, אוכל מהגאון שעמדה במטבח וחיכתה לראות את , האישה .ני ירקותילחם ומ

 . בכי מרהתחילה לבכות 
 

לעודדה  ניגש אליה והתחיללכן ווהם אינם יודעים מדוע. אולם, רבינו מיד הבין את הסיבה לכך יושבת ובוכה  שהמבשלתצדיק, או וסיפרו לב
מספר פנה לדרכו והלך. לאחר  , וכשראה מרן שנרגעהאותה שלשנה הבאה תזכה לבן זכר ולא זז משם עד שבירךולפייסה שלא תיעלב, 

 ,שאינו מכירו ,אך מרן ענהו ."אותי?! מכירהרב  אםה" :ושאלולצדיק פנה  ,שהיה עמו ילד קטן ,מקום ואדם אחד לאותוהגאון שוב  שנים הזדמן
 , וזה הילד שנולד מברכתו!שבישלה לפני שנים את הדג שהוא הבעל של אותה אישה, ואז סיפר לו האיש

לא "אחד הימים שביקר מרן בבית אחד מחתניו, ראה את חתנו לוקח מברג ומנסה לתקן את ציר הדלת שהתקלקל. אמר לו מרן בפליאה: ב
ל היה נצרך בביתו ". נודע, שתמיד כשמרן זצ"חבל?! לא חבל לך על הזמן? אני מציע שתביא בעל מלאכה שיתקן לך, ואתה תשב ותלמד

וכך נהג אף בזמנו בימים הקשים, בהם ה, שתביא בעל מלאכה ולשלם לו במיטב, "היה מורה לרבנית ע לתיקונים כלשהם, אפילו קלים,
אני ". כשנשאל מדוע הוא מביא בעל מלאכה לתיקון קל כזה, לא חבל על הכסף? ענה הצדיק ואמר: הפרוטה לא הייתה מצויה כל כך בכיסו

 ."את הזמן היקר בכסף קונה
חשתי בטוב, בקשתי מהרב שיקנה לחם אחד. אמרתי לו שהמכולת  ו: באחד הבקרים לא"מתלמידי רבינו הי ה לאחד"יפרה פעם הרבנית עס

מה קרה לך? נבהלתי, "שאלתי אותו:  , ואני מחכה ומחכה, עברה רבע שעה בערך עד שחזר.לקנות לחם הלךו. 'בסדר' -אמר הרב למטה.
. "הלכתי ולא מצאתי את המקום"אמר לי הרב:  ."הלחם? ארבע דקות, איפה-שלושהזמן הדרוש להגיע למכולת וחזרה אינו עולה על בסך הכל 

 בשאלה הלכתית. לא אשלח אותו שוב, ודאי היה שקוע במחשבה באיזו סוגיה אולעצמי,  חייכתי ואמרתי

 זצ"לף יֹוסֵ ה עֹוַבְדיָ ב ָהרַ ן ָמרָ "צ הרשלן ַהָּגאֹו   -ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים 



 

 

  
 

 

תַהַּׁשּבָ ת ְׁשִמירַ ת ְזכּו  

הפטיר דודי והמשיך  "אם כך, יהיה סופך כסופו של המן הראשון"
ולפתע פתאום התמוטט הפריץ ונפח  בדרכו. עברו מספר דקות,

המשיך הרבי  ומדוע אני מספר לך את המעשה הזה?" נשמתו.
את המילים שאשים ראש עיריית הרצליה , "ברצוני שתאמר לואמר

שרודף את דת ישראל, סופו לא יהיה  מיבפיך, אותן בדיוק: "
ר' יוסף היה המום, איך יעז . "זאת, סופו לא יהיה טוב! טוב... זכור

 ?שכאלהמילים קשות  לומר לראש העיר
 

מספר לא מעשיות  קרא הרבי את פניו של ר' יוסף והוסיף "שים לב,
תיצור מיד קשר עם ראש העיר ותאמר  אני לך, כשתחזור להרצליה

כדי שתחדל  ,המעשה הזה הרבי מצאנז אמר לספר לך את" :לו
  ".!אחריתךישראל, ולא, מרה תהיה  להילחם בקודשי

 

יאמר לראש העיר  יצא ר' יוסף מחדרו של הרבי וכולו המום, כיצד
 ושחצנותו שלא ידעו גבולות.בגאוותו  מילים שכאלו, בפרט שהכיר

שונה, אולי בכתב, אולי  חשב בדעתו, "אעביר לו זאת באופן ,"אולי"
 כה קשוחה..." שליח, אולי בנימה אחרת ולא ע"י

 

עליך  את עצמו, "והרי הרבי ציווה שאל ר' יוסף ,"אתה מפחד?"
מחשבות  ובדיוק נמרץ ומה לך להסס?" להעביר מילים כדורבנות

למשרדו, אמר ר'  כשהגיע ,ראשו, בגמר התפילהב רבות התרוצצו
פשוט לא היה מסוגל,  לעלות ללשכת ראש העיר הוא יוסף לעצמו:

ה עליו ווהמסר כפי שציו, הטלפון יעביר את השליחות אך דרך
  והשי"ת יהיה בעזרו. הרבי,

 

"לשכת ראש  של הקו נשמעה המזכירה הטלפון צלצל, ומעברו השני
 המועצה הדתית, אני מעוניין קב, יו"רעי"כאן יוסף  העיר שלום".

 "מצטערת, ראש העיר איננו העיר". לדבר בדחיפות עם ראש
לא  בביתו לא נמצא, הוא ביקש במשרדו, ולמען האמת גם

 ביותר".דחופים  להטרידו, אלא רק בדברים
 

"אמסור לו" השיבה,  במעלה". "אכן, יש לי עניין דחוף וראשון
עה קלה לאחר מכן צלצל הטלפון, ש וניתקה את שיחת הטלפון.

יוסף את  . בתחילה לא זיהה ר'ראש העירלקו נשמע קולו של  מעבר
  .נשמע שבור לרסיסים קולוקולו של האיש היהיר והגאוותן, 

 

ולקשר שלך עם הרבי  קב, אני זקוק לך בדחיפות, לךע"תשמע מר י
"קרה  קרא ר' יוסף, "מה קרה?" ","הרבי מצאנז? -מצאנז דחוף!"

נאבק הרפואה וכאן בבית  דבר נורא, הבן היקר והאהוב שלי שוכב
 דרכים קשה והוא נמצא בסכנת חיים... אתה על חייו, היתה תאונת

בבכי קורע לב,  שומע, הוא עומד למות..." וכאן פרץ ראש העיר
  .שיתפלל עליו שיחיה..." "תיכנס בדחיפות לרבי שלך

 

 ז בטרם יהיה מאוחר...""אנא, אנא, תזדר הוא התייפח כילד קטן,
שנושא השבת כה פרוץ ולא  "אבל כיצד אוכל להיכנס אל הרבי בזמן

 תאמר לרבי שעניין"השבת", זעק ראש העיר, " -בא אל תיקונו?"
בהרצליה, על  השבת מסודר, אין יותר אוטובוסים בשבת

 שמסר. מיד התקשר ר' יוסף אל הרבי ומסר את מה. "דיברתי!
 

ספורים קבעו הרופאים  השבת שבו אל העיר, וכעבור ימים חוקי
כי בנו של ראש העיר ניצל  ,הסבר רפואי בתדהמה וללא כל

על התיק נרשם בלורד אדום "נס רפואי".  לחיים. ממוות
 

 שבת!"...-לא  בכדי אותיות "בראשית" הן... "ירא

הרצליה 'תש"ל, ראש עיריית הרצליה מעביר החלטה ה'השנה 
 .'אוטובוסים בשבתיסעו ישבה  ,בישראל היתהיה העיר השני

בשבת קודש החרידה  לזולו בפרהסיהיהכרזתו של ראש העיר וז
דחופים, גם מקורבים ואנשי קשר כולם  כל לב, שתדלנים יצאו

עמד הלה  האיומה בחומת השבת, אך הפרצהלסתום את  ניסו
ממעשיו, ובשחצנות התריס  ואבעקשנות ודחה כל ניסיון להני

 החילוני. ו על הרובשכופה דעת ,ה"מיעוט" הדתי כלפי
 

העיר לא  כי דעתו של ראש ,כאשר נכחו העסקנים לדעת
עיר ולזעוק ולהתחנן לפני  תשתנה, החליטו לצאת לרחובה של

מודעות ענק  תש"ל, הכריזוה'בשבת פרשת פנחס כ"א תמוז  .ה'
 על תוכניתו הזדונית של ראש העיר. על הפגנה ומחאה

 

 לעברפעמיהם  והגיע יום שבת קודש. מאות מתפללים שמ
צועדים המרא דאתרא הרה"ג  מקום ההפגנה כשבראש המחנה

חיים  ה"גהרה"ג שמואל טוביאס והר’, יעקובוביץ יצחק יחיאל
 יצחק הלוי. 

 

השתולל מזעם ואף פנה ישירות , שהיה בביתו ,ראש העיר
 שיעצור את פורעי החוק למיניהם, ,המשטרה למפקד תחנת

 ,שלושת הרבנים ובהם כל ואכן שלושה עשר מפגינים נעצרו
קב יו"ר המועצה הדתית קיבל עי שהופיעו למעלה, גם רבי יוסף

 המשפט בגין "הפרעה לסדר הציבורי"... זימון לבית
 

הרי יש פה הוספת  שומו שמים,' :היהדות החרדית תססה מזעם
חילול שבת וגם מעצר שווא של  חטא על פשע גם הכרזה על

מכן, בין כסה לעשור, בהאיר ם לאחר יחודשי .'רבנים חשובים
מוצא עצמו יחד עם עוד מאות רבות  והנץ השחר, ור' יוסף יעקב

מצאנז  באמירת סליחות בבית מדרשו של האדמו"ר של יהודים
 יע"א בעל ה"דברי יציב". זצוק"ל

 

להיכנס לרבי ולספר לו  בסיום אמירת הסליחות החליט ר' יוסף
 זה חודשים נוסעיםהעיר בקדושת השבת ומ על זלזולו של ראש

הוא נעמד יחד  החול. אוטובוסים בהרצליה בשבת קודש כבימות
שאמורים היו להיכנס אל הקודש פנימה,  עם קבוצה של חסידים

עניין דחוף  יצא הגבאי וקרא "הרבי חלש רק מי שיש לו לפתע
כי מדובר בעניין ציבורי רם , רשאי להיכנס". סיפר ר' יוסף לגבאי

 ראשון לפני כולם. והכניסוהגבאי  מעלה. שמע זאת
 

הרצליה בנושא  סיפר לרבי על המערכה המתחוללת בעירו הוא
פרי, הרבי הקשיב ועל  הלא נשא חילולי השבת, אשר עד עתה

 עמוק, אך כאשר שמע את התבטאותו השחצנית פניו ניבט כאב
דממה  של ראש העיר נפלטה מפיו אנחה גדולה ומרה,

 :הרבי ואמר לו אליופנה  ם ספוריםולאחר רגעי ,השתררה בחדר
  סיפור": "הקשב היטב! אספר לך

 

חתנו של (בווינה  שהיה צדיק וקדוש, הוא התגורר ,"היה לי דוד
 מידי פעם היה נוהג לצאת ).זצוק"ל זיע"א ר' ברוך מגארליץ
בעת הטיול בא  יר צח ונקי. באחד הפעמיםוהחוצה לשאוף או

פנה אליו בשחצנות ואמר לו  רביב מולו פריץ אוסטרי וכשהבחין
 המן"אם כן אספר לך מי אני, אני  "אכן", -הרב הגדול?" "אתה

 השני!".
 

     ז"ל ולד יחיא בן יוסף  הרב שבתי בן אסתריא אטון זצ"ל    הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל                                               הרב שמואל בן שמחה דרזי זצ"לזצ"ל         עובדיה יוסף בן גורג'יה הרב 
   יצחק בן ברקו דב ז"ל     מאיר מורד בן שושנה ז"ל       הרב מנחם בן ויקטוריה בצרי זצ"ל     לית זצ"ל                הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל         הרב יעקב בן מרג

גאולה בת טובה ע"ה               שרה בת נרקיס ע"ה                         אביבה בת איירין ע"ה                                          שמואל בן רבקה ז"לאסתר בת בלה ע"ה                                
אביגדור בן ג'ולי ז"ל     עמירם בן דבורה ז"ל               אברהם בן יונה ז"ל                                                                                   נעמי בת כתון ע"ה                                  משה בן רוזה ז"ל

יצחק בן חביבה ז"ל                    ר' עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל   מסעוד בן יקוט ז"ל         ז"ל   אביחי בן אסתר מרים בת בלה ע"ה                                
אהרון (אורי) בן רבקה ז"ל                   דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל        מזל בת שמעון                                          "הנעימה בת גורג'יה ע צדיק חכם בן חזלה ז"ל                          

ז"ל יוסף בן מרים נוסרתחי זיזי בן קלרה ז"ל                            דב בן יצחק ז"ל                דוד בר חסיבה ז"ל                                                               ע"ה שני בת אסתר ע"ה   
ע"ה    רחל רפאת בת השמת ע"ה  סוליקה בת עישה                  ז"ל             יוסף בן סעדה                                                                מסודי בת חביבה ע"ה                            רפאל בן אסתר ז"ל

ז"ל  יעקב בן אסתר                     ז"ל סלים בן פרחהאסתר בת נעמי ע"ה                                 יונה בן סעדה ז"ל                                  שמעון בן שמחה ז"ל 
ז"ל                       מאיר בן נעמי ז"ל     לטיף בן פרחה     יעקב בן סלימה ז"ל     ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל                                                                            מרדכי ע"ה       ברכה בת 

בן חגית ז"ל         זילפה בת רנדה ע"ה  ה בת נעימה ע"ה                                                               ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה             דניאל רפאליעקב בן נעמה ז"ל                                אור
אביבה לושי ע"ה                     ז"ל יהודה בן סעידהמישא אסתר בת זהרה ע"ה                                                 שרה בת מורברי רחל ע"ה                     שמעון בן חנה ז"ל                                  

רהם בן דינה ז"ל                            עפאת בת השמת ע"ה              כל נשמות עם ישראלאב   אלון בן סעדה ז"ל                                 גורג'יה בת נעימה ע"ה                                                        

 לע"נ

 תנצב"ה
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  ""בראשיתבראשית""פרשת פרשת  
הלוא אם תיטב שאת ואם לא תיטיב לפתח חטאת רובץ . אל קין למה חרה לך ולמה נפלו פניך' ויאמר ה"
  ].ז-ו, ד ["ליך תשוקתו ואתה תמשול בואו

במקום שבתו , ל"צ רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ו וידידו מימי קלם הגהל לבקר את רע"צ רבי אליהו לופיאן זצ"פעם נסע הגה
, אם הוא יוכל למסור שיחת מוסר בישיבה לחזק את הבחורים' חצקל' ה ביקש ממנו ר'כשהגיע רבי אלי, המעטירה' פונביזבישיבת 
' כו למצוא פיו של רבאו כל הבחורים להיכל הישיבה וחי' ה הולך לתת שמועס'אלי' כששמעו בישיבה שר ...ה לבקשה'נענה אלי

אותה עיירה מכח שנאתם בהגויים , ה בסיפור מצמרר שהתרחש לפני כמה עשרות שנים באחת מעיירות ליטא'אלי' פתח ר, ה'אלי
והשליכו את גופתו אל שחטו את אחד מילדי הגויים , העוורת לעם בני אברהם יצחק ויעקב החליטו להעליל עלילת דם על היהודים

התגלה הדבר התאספו כל גויי העיירה בתחנת המשטרה ודרשו בכל תוקף להרוג את היהודים על העוול כש .עבר בית הכנסת
                 , רבותי אנחנו נטפל בזה בכל חומרת הדין, ואמר, יצא מפקד התחנה לקראת האספסוף הזועם, הנורא שהם כביכול עשו

                 , עדות מפוקפקת של שיכור העיירהאו על סמך איזו , אבל היום זה לא כמו פעם שהוציאו דין בלי חקירה ודרישה
                 , היום יש לנו כלב גישוש מיוחד .ידו של מי היתה במעל, היום יש לנו אמצעים מתוחכמים לדעת לברר את האמת

כ מחר בבוקר כולנו נתאסף "ע, היות והיום כבר לפנות ערב. הוא יוכל ללכת ממנה את עקבות הרוצח, שכשהוא רק יריח את הגופה
  ...והוא כבר יעשה את העבודה, ונביא את הכלב, ת הגופה הטמונה בתחנת המשטרהבכיכר השוק נביא א

, והאם בכלל אפשר לסמוך על איזה כלב עלוב, מי יודע מה הכלב האנטישמי מסוגל לעולל, רעדה אחזתם, כשהיהודים שמעו מזה
  .מים שירחם עליהם ויושיעםהתכנסו היהודים בעצת הרב לערב תפילה וזעקה לבורא כל עול, ומה יהיה אם הכלב יטעה

  ?ומי הוא יהיה? האם הכלב אכן יגלה את הרוצח, בלבבות הומים ורועשים, כל תושבי העיירה התאספו בכיכר השוק, ויהי ממחרת
        , הכלב ניגש לגופה ריחרח, והביאו כלב אימתני שירחרח ויגלה מי הוא הרוצח, הביאו את הגופה הניחו אותה במרכז השוק

                 , עד שלפתע פנה אל עבר אחד מגויי העיירה והחל לנבוח עליו, שיך לרחרח ועשה כמה סיבוביםהמ, ועשה סיבוב
  ...ורצונו היה להעליל על היהודים, הכוהו מכות נמרצות עד שהודה שהוא אכן הרוצח, לקחו אותו השוטרים
            ,  על החסד שעשה עמםה"הם הלכו לבית הכנסת להודות להקב, ה שהתגלה מי הוא הרוצח האמיתיהיהודים נשמו לרווח

  .וניצלה העיירה מפוגרום בידי הגויים הרשעים, שהתגלה הרוצח האמיתי
האם ניתן לו מלונה ? איזה עולם הבא מגיע לכלב הנכבד בחלקו לגילוי הרוצח האמיתי: "ה לספר את הסיפור שאל'אלי' כשגמר ר

   ?או ניתן לו בשר שמן ונצחי לאכילה, של זהב לבלות בה את ימיו בנצח
              , שום התאמצות כדי להגיע לחקר האמת, שום מאבק, היות ולא היה לו שום בחירה, הכלב לא יקבל שום שכר! שום דבר

  ...כ לא מגיע לו שום שכר על כך"ע, הוא אולף לעשות את העבודה הזו
ודע אם אנחנו לא עובדים מי י, מי יודע האם אנחנו לא דומים לאותו כלב מאולף, מורי ורבותי, ה וזעק בקירות לבו'אלי' המשיך ר
                 כ באיזה פנים נבוא "וא, כביכול לצאת ידי חובה, יבישה וקרירה, ה ועושים את כל מצוותינו בצורה מאולפת"את הקב

ואתה "אבל העבודה היא , נכון שאתה מאולף, קין נכון שיש יצר הרע, ה לקין"ונראה שזה טמון במה שאמר הקב ...לעולם האמת
                 , לתת מנחה מהמובחר, ה למה לא בחרת להתאמץ יותר"חירה באיזה צורה לעבוד את הקבאתה שיש לך ב" ל בוותמש

            , מתוך אהבה ויראה, ה"עלינו לעבוד את הקב ...רק מה שהיצר הרע אומר לך, למה נתת כלאחר יד רק מה שאתה מאולף
  ...ה'אלי' כי לעבודה כזו אין ערך בשמים זעק ר, מתוך אילוף כביכול, ולא מתוך מצוות אנשים מלומדה
מגלה הוא ביראתו זו כי  , שכן מכיר הוא בעוצם מעלת המלך ובשפלות עצמוונשגבה מעלותמה , הירא יראת הרוממות מלפני מלכו

   .ומידותיו לא תשערנה ,אדיר בגבורתו, ענק הוא בחוכמתו, מבין הוא ויודע שמלכו נשגב ממנו לאין ערוך
               , ויתרה מזו. עלה בלבו מחשבת עוון לעשות ולו דבר קל שאינו לרצון המלךכי איך י, וממילא אינו מהין להמרות פני מלכו

  .ראויה למלך כה גדול ונשגב, דאגתו נתונה כל עת שתהא עבודתו את המלך שלימה ללא פגם
אך כה רחוקה מעלתו ממעלת , ואף דואג לקיים מצוות ולעשות מעשים טובים וישרים, ולעומתו יש אדם שאף הוא אינו חוטא

הרי שהשני עושה זאת מתוך פחד ומורא שמא יענישנו , שכן בעוד הראשון עושה הכל מתוך הכרת גדלותו של המלך. ןהראשו
ראויה דרגה זו להיות מצויה במי שחפץ להתקרב  ,אמנם כן. ומתוך תקווה כי בעשותו הטוב יטיב עמו המלך וישלם שכרו, המלך
  .שהרי מתוך שלא לשמה בא לשמה, וסופו שישיג, תואך עדיין אינו מכיר גדולתו ואינו משיג מעל, למלך

: וטופח על שכמו ואומר, מצוות המלך כמצוות אנשים מלומדהאך מה נואל הוא האדם אשר מצוי בדרגה פחותה מזו שעושה את 
.  על דתושכן מקיים אני מצוות המלך ואיני עובר, השלמתי את עצמי ואין אני זקוק ליותר מכך, ומה גדלו מעשיי, מה גדול אני

ז איזה ערך א, ולא מתוך התלהבות ורצון לעבוד את מלך מלכי המלכים, הוא עושה זאת מתוך אילוף, אבל טועה הוא טעות מרה
  !?יש לעבודה כזו

בקרחת יער הנתונה בלבו של יער , באחת ממלחמות המדינות חנתה לה קבוצת חיילים: משול הוא בכסילותו לנשוא הסיפור הבא
כדי לחמם מעט את עצמותיהם . מוכנה לכל קריאה שהיה כדי לצאת אל הקרב, הקבוצה מצויה היתה בזמן כוננות. גדול ואימתני

כשהם יושבים וממתינים לגמר הבישול כדי שיוכלו , רה מלאה בדייסה משובחתדטרחו החיילים והעמידו על האש ק, הקפואות
ומתכוונים להכניס , עות עמדו החיילים וצלחותיהם בידיהםהדייסה החלה מעלה בעבו, כעבור זמן מה .להכניסה אל קירבם

וחיש קל מתפשטת לה שמועה כי צבא האויב מתקרב אל , עודם עומדים והנה נשמעת תרועת החצוצרה. לתוכם מהדייסה הרותחת
רו לקחת את והחיילים מיה, מושלכות זו אחר זו ארצה, נראו הצלחות של כולם, תוך שניות ספורות. ויש לצאת לקראתו, העיר

  .נשקם ולעלות על סוסיהם כשפניהם אלי קרב
. עמד לו והביט בעניים כלות אל הדייסה שלא יזכה לטעום ממנה. עצל ונרגן, איש רך לב ופחדן, בין החיילים עמד לו חייל אחד

המימייה נטל את , והכניס לתוכה את הדייסה הרותחת, שפך מתוכה את המים, לקח את מימייתו, כעבור דקה של מחשבה
         , הסוס שחש בחום היוצא מהמימייה הרותחת .הניחה על גבי הסוס ומיהר לעלות עליו כדי להצטרף אל הפלוגה, הרותחת

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

 יה'ורג'עובדיה יוסף בן ג' ר רבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"טומי רפאל בן אנה הי, ו"וט רבקה בת רחמה הי יק,ו" בת דיאנה הימיכל אפרת חיה, ו" הישמואל בן רונית, ו"שלמה אחיה בן הלן הי, ו"מהרנגיז בת טאוס הילרפואת 



. המשיך הלאה היישר לתוך מחנה האויב, הסוס עבר את הפלוגה . ריצתו והחל דוהר בפראות ללא כל אפשרות לריסוןתמיהר א
  .הצליחו לזרוע פחד בלב האויב והללו מיהרו לנוס על נפשם, ד עם הסוס הדוהרוצווחות האימים יח, החייל המבוהל החל צועק

                 . ביקש להעניק אות הצטיינות לחייל האמיץ שהביא את הנצחון, כששמע מפקד הצבא על הניצחון המופלא בקרב
כן סיפר לו החייל כששאלו לפשר הדבר א, הבין שלא באשמתו הוא הניצחון, אלא שהמפקד שהכיר היטב את החייל העצלן והפחדן

  .הדייסה ניצחה ולא אתה, אמר לו המפקד, אם כן. את סיפור הדייסה
, עד שיזכה אכן לנצח בקרב האמיתי שבינו ליצרו. ישאף להגיע ליותר, ידע את סיבת ניצחונותיו, יזכור נא לפחות האדם את דרגתו

  .)נצוצות( ...ולעובדו מתוך אהבה ויראה, ויזכה אכן להתקרב למלך מלכי המלכים

  ].א ,ג[  "...נחש היה ערוםוהה"
 .)תרגום יונתן. והנחש היה חכם להרע(וחויא הוה חכים לביש 

אני מחפשת חנוכייה מפוארת מכסף . "כשהיא אוחזת את בנה התינוק בזרועותיה, נכנסה אשה אחת, אל חנות יוקרתית לכלי כסף
ת והגישה לה חנוכייה ענקית ונוצצת מכסף מיהרה המוכר. ביקשה המוכרת, !"תני לי בבקשה את החנוכייה הכי גדולה ויקרה... טהור
ואני צריכה לצאת לרגע להראות לו , בעלי ממתין לי ברכב החונה בחוץ: "אמרה למוכרת, לאחר שבחנה הלקוחה את החנוכייה .טהור

 התינוק ונטלה לזרועותיה את, השיבה המוכרת, "החלטבכן ", ..."?תוכלי נא להחזיק לרגע קט את התינוק עד שאשוב, את החנוכייה
  ...ואם התינוק טרם שבה, חמש דקות... שתי דקות. עוברת דקה ...בשמחה

 !ומבחינה באשה הממררת בבכי על בנה התינוק שנעלם, יוצאת המוכרת עם התינוק. לפתע נשמעו קולות של בכי וזעקות שבר מהרחוב
ולא אותה אחת , זוהי אמו האמיתית .קה ברחובהיה בנה של אותה אשה שזע, התינוק שהוחזק בזרועות המוכרת... ש, עד מהרה התברר

  !שנכנסה לחנות עם התינוק בחיקה
שהזדרזה ונכנסה למכונית  ,ובידה חנוכייה ענקית, כי הבחינו לפני מספר דקות בגברת היוצאת מהחנות, סיפרו עדי ראיה, לאחר מכן

גנבת המרושעת מצאה את התינוק מונח בעגלה מחוץ כי ה, לאחר חקירה התגלה... ומיד החלה המכונית לדהור במהירות, שהמתינה לה
  !...וברחה עם השלל הרב, ובאמצעותו הערימה, נטלה את התינוק, לחנות הסמוכה

            ... תבע את המוכרת לשלם את הסכום הגדול של החנוכייה, ולאחר שנודע לו אודות המעשה הנורא, הגיע בעל החנות, והנה
  ?עם מי הצדק "...ערמה מרושעת כזו להעלות על דעתי וכי יכולה הייתי: "המוכרת הצטדקה וטענה

                  , על החפצים שמוכרת היא בחנות' שומרת שכר'דינה של המוכרת הוא כ :א"ר הגאון יצחק זילברשטיין שליט"מוהשיב 
לא היתה צריכה להעלות , ונראה שערמה כזו. אך פטור על אונס. וכל שכן שחייב בפשיעה, חייב על גנבה ואבדה' שומר שכר'וכידוע 

והיו נותנים לאשה לקחת את החנוכייה , הם לא היו מבחינים בתרמית, ו אם היו שם בעלי החנותמן הסתם אפיל. המוכרת בדעתה
  .לכן נחשבת המוכרת לאנוסה ופטורה. החוצה
והרי המאורע הזה נמשך  .אפשר היה לחטוף את התינוק, הרי כתוצאה מרשלנותה. יתכן שהיא צריכה כפרה, בנוגע לאם התינוק, אמנם

' אמר רמי בר אבא התקין ר'): ט"י(ויעויין במסכת סנהדרין  .וזו פשיעה כלפיו,  העת הסיחה האם דעתה מהתינוקוכל אותה, מספר דקות
וכאן האשה הלכה . 'משום מעשה שהיה שגנבו פריצים ילד שהלך מאחורי אמו, שלא תהא אשה מהלכת בשוק ובנה אחריה, יוסי בציפורי
  .הזנחת התינוק קרתה תקלה ונעשתה הגנבהשמחמת , וסופו הוכיח. ולא לפניה, ובנה אחריה

  .)אחת שאלתי( יש לפטור את המוכרת מתשלום דמי החנוכייה: לסיכום

  ].כא, ג[ "וילבישם"
 אלקים לאדם 'יעש הו:  דכתיב-תחילתה , שהתורה תחילתה גמילות חסד וסופה גמילות חסד, גדולה גמילות חסדים

 .)תורה תמימה(יקבור אותו בגיא ו:  דכתיב-וסופה , ולאשתו כתנות עור וילבישם
בתלמוד ' שנשלחה מאת מורה לכיתה ג, לפנינו שאלה מרגשת... מדהים להיווכח שישנם בדורנו ילדים מופלאים בדרגות של מלאכים

, כדי לתת לו הרגשה טובה. הגיע בבוקר אחד אל הכיתה עם נעליים חדשות מסוג איכותי, דניאל שמו, אחד מילדי הכיתה :תורה מסויים
  . תפעלותי מהנעליים החדשות והיפות שקנו לופניתי אליו והבעתי את ה

             , במקביל. זהות ממש לנעליו של דניאל, אף הוא הגיע עם נעליים חדשות, בנימין שמו, שתלמיד אחר בכיתה, למחרת הבחנתי
  ). לאחר שעברו ניקוי וצחצוח(שדניאל הגיע עם נעליו הישנות , גיליתי להפתעתי

בתחילה . ואילו הוא נועל את נעליו הישנות, בירו הטוב הגיע עם נעליים זהות לנעליו החדשותפניתי אל דניאל כדי לבדוק כיצד קרה שח
 !):בפרט לאור העובדה שמדובר בילד בן שמונה, והדברים מחממים את הלב(אך לבסוף סיפר את שהתרחש כאן , הוא ניסה להתחמק

, לאחרונה הבחנתי. דבר שהיסב לו בושה נוראית מידי יום, נותזה זמן רב שבנימין חברי הגיע לתלמוד תורה עם נעליים מרופטות ויש"
                   ...ורגליו קופאות מקור ,חודרים מים לנעליו, ולנוכח מזג האוויר הסוער בימים האחרונים', פותחים את פיהן'שנעליו כבר 
שמאחר ולי כבר יש , החלטתי אפוא ;אין שםאבל לא תיארתי לעצמי שאף כסף לנעליים , שהמצוקה בבית חברי קשהתמיד ידעתי 

, למרבה הסיעתא דשמיא. וכך לשנינו יהיו מנעלים לרגלינו, אוכל ליתן לו את הנעליים החדשות שקנו לי, נעליים ישנות במצב סביר
  !!).לב של ילדי ישראל הכשרים והטהורים- באיזה טו...". (ים ניתנו לו במתנהוהנעלי, המידה התאימה לו בדיוק

הצלחתי להתחמק מהוריי : "הלה השיב!". ? וכי הם לא הבחינו בכך שנעליך נעלמו- שאלתי את תלמיד הצדיק -? ומה סיפרת להוריך"
ומעניין שנתן לחבירו דווקא את נעליו החדשות ולא את ("... על ידי צחצוחם והברקתם' לחדש'ואת נעליי הישנות מיהרתי , בדרך כלשהי

 -כיסה ערום ,  יאכיל מן הטוב והמתוק שבשולחנו-האכיל רעב ): "בסוף הלכות איסורי מזבח(ם "של הרמבממש כדברי קודשו , הישנות
  ).פלאי פלאים!". 'הב ללל חכ: וכן הוא אומר,  היפה שבכסותויכסה מן

                   ,אך מאידך, אמנם מדובר בנתינת צדקה מיוחדת המגיעה עד לכסא הכבוד;  אני מסופק כיצד עלי לנהוג-  ממשיך המורה -כעת 
                   -שאלתי אפוא היא  ... שהרי ההורים לא קנו עבור בנם את הנעליים היקרות כדי שילך ויתנן לאחרים, זה לכאורה ממש גזל

; או שמא אפנה אל שני התלמידים ואסביר להם שיש כאן בעיה של נתינה ללא רשות, האם עלי לגלות להורים אודות מעשיו של בנם
  ...?ערב בסיפורואולי בכלל איני צריך להת

והשיב על סמך הנאמר בשולחן ערוך , א"הציג שאלה זו בפני גיסו הגאון רבי חיים קניבסקי שליט, א"הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט
 על קטן העובר ,דהיינו". דין מצווים להפרישו- יתאין ב, )או עובר על אחד משאר איסורי התורה(קטן אוכל נבלות ): "ג"ח סימן שמ"או(

ולכן גם אם נאמר שדניאל עבר על גזל בכך שנתן לחבירו את . אבל אחרים אינם מצווים להפרישו, אביו צריך להפרישו מהם, איסורים
  . מותר למורה לשתוק ולהתעלם, ולכן. מצווים להפרישו) מלבד אביו(מכל מקום אין אנשים אחרים , הנעליים

הביא את ) ז"סק(והמשנה ברורה , מוטל על כל אדם להפרישו מאיסורים, גיע לחינוךשיש אומרים שקטן שה) שם(א "ואמנם מבואר ברמ
כי מסתבר שאילו היו  ,אין כאן גזל ממש, מכל מקום בענייננו, הכרעת החיי אדם שיש להחמיר כשיטה זו כשעובר הקטן איסורי תורה

ובזה ,  היא האם צריך לחנך את הילד שלא ינהג כךרק שהשאלה, היו מתרצים ממעשה הצדקה שלו, הוריו יודעים מה בנם פעל בשמים
, ולא חשש שעלול הילד להיסרך ולהידבק באיסורי גזילה, ואין כאן ממש חשש גזל, לב ורחמים- שמאחר וכל עשייתו נובעת מטוב, נראה

  .ממילא אין צריך להפרישו מכך
           , הדין לא יכה את דניאל-ובענייננו בוודאי שבית. הגונבדין צריך לגעור ולהכות קטן -שבית, )ט"סק(ב "למבואר במשנ, עוד יש לציין

  .)2אחת שאלתי(! אלא אדרבה ינשק אותו על הצדקה המופלאה שנתן
  ,ל"ז פארי בת מונירה מרת נ"לע ,ל"זבת כורשיד חזני  מרת מונירה נ"לע ,ל"ז נוריאל חזני בן מרים ויעקב' ר: ן זה תהיה לעילוי נשמותזכות הלימוד בעלו

  ,ל"ז ניסן בן ננה נ"על ,ל"ז שמואל בן חתון נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ"לע, ל"ז מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע
  ,ל"נ מנחם בן פאני ז" לע,ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל" בן מרים זדודנ "לע, ל" זמנשה בן שמחהנ "לע, ל" זירון בן אסתרנ "לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל" זציפורה בת רחלנ "לע

 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל" זיאנו בן מיסה'לוצנ "לע, ל" זיהודה בן מעתוקהנ "לע, ל"נ שמואל בן יוליאנה ז"על, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל" זלדן בת פרוויןנ "לע, ל"נ לידיה בת רחל ז"לע

  otzarot.hparasha@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 03-5592523: למעוניינים בהפצת העלון
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  שבועהפרשת בפירושים מתוך שיעור קט ל
  21:45ב"ב יום חמישי בשעה  4בביהכנ"ס "דברי שיר" רח' זכריה 

  562ספר ון מגלי                                           טשנת תשע" בראשיתת פרש
 ְוָהָאֶרץ. ָהָאֶרץ ְוֵאת ַהָּׁשַמִים ֵאת יםִק ֱא ָּבָרא ְּבֵראִׁשית"

  יםִק ֱא ְורּוחַ  ְתהוֹם ְּפֵני ַעל ְוֹחֶׁש ָוֹבהּו ֹתהּו ָהְיָתה
ִהים ַוֹּיאֶמר. ַהָּמִים ְּפֵני ַעל ְמַרֶחֶפת  "אוֹר ַוְיִהי אוֹר ְיִהי ֱא

  ב')-א'(א', 
 ָּפַתח ָלָּמה'): "ה 'סי ְּבֵראִׁשית 'פרַּתְנחּוָמא ( ַּבִּמְדָרׁש מּוָבא

א ת"ְּבֵבי עֹוָלם ֶׁשל ִּבְבִרָּיתוֹ  א  ,ף"ְּבָאלֶ  ְו  ְלָכל ֹראׁש' אַוֲה
   ?"ָהאֹוִתּיֹות
 ,ָּברּו ׁשֹוןלְ  י"תבֵ ּו ,ָארּור ׁשֹוןלְ  ף"לֶ ָאהָ ׁשֶ  ְלִפי ֶאָּלא: "ּוְמָתֵרץ
' ׁשֹוןלְ ּבִ  ָהעֹוָלם ֶאת ֶאְבָרא" :ה"ּבָ ָּק הַ  ָאַמר  הּומָ  .'ָּברּו

'  ׁשֹוןלְ ּבִ  ְּכֶׁשִּנְבָרא  ׁשֹוןלְ ּבִ  ,ְליֹוְצָרםַמְכִעיִסין  ָאָדם ְּבֵני'ָּברּו
   ".ְוַכָּמה ַּכָּמה ַאַחת ַעל'ָארּור' 

 - ?ת"יבֵ ּבְ  ְוָלָּמהפ"ב ה"א): " ֲחִגיָגה( ַּבְירּוַׁשְלִמי מּוָבא ְוֵכן
א ְּבָרָכה ִּבְלׁשֹון ֶׁשהּוא  ָאַמר ?היָר ִר אֲ  ׁשֹוןלְ  ֶׁשהּוא ף"לֶ ָאּבְ  ְו

א ,ת"יבֵ ּבְ  ֶאָּלא עֹוָלִמי ֶאת ּבֹוֵרא ֵאיִני :ה"ּבָ ָּק הַ   ָּכל הּויְ  ֶׁש
 ׁשֹוןלְ ּבִ  ְוִנְבָרא ַלֲעֹמד לוֹ ָיכ ָהעֹוָלם ֵהיַאאֹוְמִרין  ָהעֹוָלם ָּבֵאי

 ְואּוַלי ְּבָרָכה ִּבְלׁשֹון ת"יבֵ ּבְ  אֹותוֹ  ּבֹוֵרא ֲהֵריִני ֶאָּלא ,ֲאִריָרה
   ".ַיֲעֹמד
 ָּפַתח ַהִּדְּברֹות ֲעֶׂשֶרת ֶאת ַמּדּועַ  ֵּכן ִאם, ִלְתֹמּהַ  ֵיׁש ֶזה ּוְלִפי

ֶקיה'  ִכינֹ ָא" -ְּבָאֶל"ף    ? 'ָארּור' ֶזהָאֶל"ף  אהֲ ", ֱא
 ֹקֶדם ִנְבְרָאה ַהּתֹוָרה ָאְמָנם: "ַהֵּגְרֻׁשִּני ַיְלקּוט"ה אֹוֵמר
 עֹוָלםלָ  ֶׁשָּקְדמּו ַהְּדָבִרים תִמִּׁשְבעַ  ְוִהיא ָהעֹוָלם ְּבִריַאת

 ַהּתֹוָרה ִנְּתָנה א ֲעַדִין ָמקֹום ִמָּכל, ֲאָבל), ע"א נ"ד ְּפָסִחים(
א ְלִיְׂשָרֵאל  ָּבעֹוָלם ִמְתַקֶּיֶמת ַהּתֹוָרה ֵאין עֹוד ְוָכל, ִקְּימּוהָ  ְו

 ְלִפיָכ. ּוְקָלָלהֲאִריָרה  ִמְּפֵני ָהעֹוָלם ֶאת ְוַיִּציל ֶּׁשָּיֵגן ַמה ֵאין
' ַעל ָהרֹוֵמזְּבֵבי"ת  ַהָּכתּוב ָּפַתח ָהעֹוָלם ִּבְבִריַאת א 'ָּברּו  ְו
  .'ָארּור' ַעל ָהרֹוֵמזְּבָאֶל"ף 
 ִנְּתָנה ְּכָבר ְלִיְׂשָרֵאל ַהִּדְּברֹות ֲעֶׂשֶרת ֶׁשִּנְּתנּו תעֵ ּבְ , ֹזאת ְלֻעַּמת
 ּוְלִהָּסֵמ ְלִהָּׁשֵען ֵהם ְיכֹוִלים ֶׁשְּכָבר ְוִנְמָצא, ְלִיְׂשָרֵאל ַהּתֹוָרה

 ִמַּדת ֲעֵליֶהם ָחָלה ִאם ְוַאף, ֲעֵליֶהם ֶׁשָּתֵגן ָּבּה ְוִלְבֹטחַ  ָעֶליהָ 
 זִנְרמָ  ֶזה ְוָדָבר. ַרֲחִמיםלְ  ַהִּדין פֹ הֲ לַ  ַהּתֹוָרה ְיכֹוָלה, ַהִּדין
 ֶׁשִּבְזכּות ְלַהְׁשִמיֵענּו - ַהִּדְּברֹות ֲעֶׂשֶרת ֶׁשְּבֹראׁשא'  ָּבאֹות
  .ּוְקָלָלהֲאִריָרה  ִמָּכל ִנָּנֵצל ַהּתֹוָרה
: ַּבָּפסּוק זִנְרמָ  ֶזה ִעְנָין": ַהֵּגְרֻׁשִּני ַיְלקּוטַה" ּומֹוִסיף

ִקים  ָּבָרא" - ֵראִׁשית' ּב -  "ְּבֵראִׁשית"  ְוֶאת ַהָּׁשַמִים ֶאתֱא
 ָׂשם ָהעֹוָלם ִּבְבִריַאת ָהעֹוֵסק ֶׁשַהָּפסּוק ְּדַהְינּו, "ָהָאֶרץ

 הּוּתֹ  ָהְיָתה ָהָאֶרץוְ "ׁשֶ  ִמְּפֵני? ּוַמּדּועַ ב',  ָהאֹות ֶאת ְּבֹראׁשוֹ 
א ּתֹוָרה ִנְּתָנה א עֹוד לּכָ ׁשֶ  - ְּתהוֹם"  ְּפֵני ַעל ְוֹחֶׁש הּובֹ וָ   ְו

 ְוֵאין" הּובֹ וָ  הּוּתֹ " ִּבְבִחיַנת הּוא ָהעֹוָלם ֵריהֲ , אֹוָתּה ְמַקְּיִמים
ִקים  ְורּוחַ "ְוָאז , תֲחֵׁשכּו ֻּכּלוֹ  ֶאָּלא ְמִאירוֹ  ַהּתֹוָרה אֹור ֱא

 ַעל" - ? ָלָּמה ָּכ ְוָכל, ָּבעֹוָלם תטֶ לֶ וֹ ׁש ַהִּדין ִמַּדת -  "ְמַרֶחֶפת
 ֶּׁשָּיֵגן ַמה ְוֵאין, ַמִיםלְ  ַהְּמׁשּוָלה, ּתֹוָרה ֵאין ִּכי -  ַהָּמִים" ְּפֵני
ִקים ראמֶ ּיֹ וַ " ֲאָבל. ּוְקָלָלהֲאִריָרה  ִמְּפֵני ָהעֹוָלם ַעל  ְיִהי ֱא

 ֶאת ֵמִאיר ְואֹוָרּה ְלִיְׂשָרֵאל ַהּתֹוָרה ִנְּתָנה ֵמָאז -אוֹר" 
 ֹּכחַ  ִּכי, 'ָארּור'הָ  ַעל ּגֹוֵבר 'אוֹר'הָ  - - אוֹר" ַוְיִהי", ָהעֹוָלם
  .ָרָעה ָּכל ּוְמַבֵּטל ִסירמֵ  ַהּתֹוָרה

  
ִקים ֶאת" ַהָּמאוֹר ַהָּגֹדל  ֶאת ,ְׁשֵני ַהְּמֹאֹרת ַהְּגֹדִלים ַוַּיַעׂש ֱא

ְלֶמְמֶׁשֶלת ַהַּלְיָלה ְוֵאת ַהָּמאוֹר ַהָּקֹטן  ְלֶמְמֶׁשֶלת ַהּיוֹם ְוֶאת
   (א, טז) "ַהּכוָֹכִבים

 ּוַבּסֹוף" ַהְּגדֹוִלים ַהְּמאֹורֹות ְׁשֵני ֶאת" ָּכתּוב ַּבְּתִחָּלה ַמּדּועַ 
  "?ןָקטֹ  ראוֹ מָ "ל" ּודוֹ ּגָ  אֹורמָ "

 ָׁשִויםרש"י): "ּבְ  הּוְבָאה( ֶזהּבָ חז"ל  ְּדָרַׁשת ְידּוָעה, ּוְבֵכן
 ֶאְפָׁשר ִאי ְוָאְמָרה ֶׁשִּקְטְרָגה ַעל ָבָנהַהּלְ  ְוִנְתַמֲעָטה, ִנְבְראּו

   ".ֶאָחד ֶכֶתרּבְ  ֶׁשִּיְׁשַּתְּמׁשּו ְמָלִכים ִלְׁשֵני
 ֶאת ֵּבֵאר הוֹרוִֹביץ קִיְצחָ  ַיֲעֹקבב ַר לָ  'תמֶ אֱ  'ִּדְבֵרי ּוַבֵּסֶפר

   :זמֶ ֶר  ֶּדֶרּבְ  ַהְּפסּוִקים
 ֵמֶהן ֵאיזוֹ . ִמִּיְרָאה ֲעבֹוָדה ָנּהְׁש יֶ וְ  ,ֵמַאֲהָבהה'  ֲעבֹוַדת ּהְׁשנָ יֶ 

  .ֵמַאֲהָבה ֲעבֹוָדה, ִלְכאֹוָרה ?יֹוֵתר ֲחׁשּוָבה
 ַהִאם, ֵמַאֲהָבה ֲעבֹוָדה ְלַמְדֵרַגת ְלַהִּגיעַ  ֶׁשָּזָכה ָאָדם, ֶזה ְלִפי
   ?ׁשּוב ַלִּיְרָאה ִיְזַּדֵּקק א
 ָהֲעבֹוָדה ְלַדְרַּגת ֶׁשִהִּגיעַ  ָאָדם ַּגם .ָׁשִוים ַהְּדָבִרים ָּתִמיד א

 קִנְזָק  הּוא ַוֲעַדִין ְּבָעיֹות ֶאְצלוֹ  ִמְתעֹוְררֹות ִלְפָעִמים ,ֵמַאֲהָבה
  .ִלְבֹעט ֶאָחד יֹום הּוא ָעלּול ּוִבְלָעֶדיהָ , ַלִּיְרָאה
 ַהְּמאֹורֹות ְׁשֵני" ֶׁשל ֲעבֹוָדה זוֹ ' ה ֶׁשֲעבֹוַדת, ֵאפֹוא ִנְמָצא

 נֹוַעד -  ֵמַאֲהָבה ֲעבֹוָדה ֶׁשּזוֹ  ",ַהָּגדֹול ַהָּמאֹור": "ַהְּגדֹוִלים
 נּויְ הַ  ",ןַהָּקטֹ  ַהָּמאֹור"וְ  .טֹוב ְּכֶׁשַהֹּכל ",ַהּיֹום ֶמְמֶׁשֶלת"לְ 

 ָלָאָדם ְּכֶׁשָּקֶׁשה", ַהַּלְיָלה ֶמְמֶׁשֶלת"לְ  ִנְצֶרֶכת ִהיא - ַהִּיְרָאה
  .ַהִּיְרָאה ִמֹּכחַ  ַיֲעֹבד ַאֲהָבה ִמּתֹו ַלֲעֹבד לוֹ ָיכ ְוֵאינוֹ 

  
א ֹּתאְכלּו ִמֶּמּנּו " ִקים  ּוִמְּפִרי ָהֵעץ ֲאֶׁשר ְּבתוֹ ַהַּגן ָאַמר ֱא

א ִּתְּגעּו ּבוֹ  (ג, ג) "ְו
ָׁשֲאלּו ַלָּנָחׁש, ִמְּפֵני ָמה ַאָּתה ָמצּוי ֵּבין ַהְּגֵדרֹות? ָאַמר ָלֶהם, 

  ִמְּפֵני ֶׁשֲאִני ָּפַרְצִּתי ִּגְדרֹו ֶׁשל עֹוָלם (ְּדָבִרים ַרָּבה ה, י)
'ַיְלקּוט (הּוָבא ּבְ ִיְצָחק ַפְרִחי ְלַרִּבי  'ָמתוֹק ִמְּדַבׁש'ֶפר ּסֵ ּבַ 

ָּכַתב ְלַדְקֵּדק, ָמה ִאְכַּפת ָלנּו ֵהיָכן ָמצּוי ַהָּנָחׁש ), ַהֵּגְרֻׁשִּני'
ֵכן ְּתׁשּוַבת ַהָּנָחׁש ְטעּוָנה ֵּבאּור, ַמה  ּוַמּדּוַע ַּדְוָקא ָׁשם? ּוְכמוֹ 

ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ְּגֵדרֹות ֶׁשל ֲאָבִנים ִלְגֵדרֹו ֶׁשל עֹוָלם ֶׁשהּוא ָּגֵדר ֶׁשל 

  מּוָסר ַוֲעבֹוַדת ַהִּמּדֹות? 
ם, ֶׁשָּדָבר ָידּוַע הּוא ֶׁשַהָּנָחׁש ְמַרֵּמז ַלֵּיֶצר ָהַרע, ֶאָּלא, ֵּתֵרץ ׁשָ 

ַמּדּוַע ְּכֶׁשַאָּתה ּפֹוֶנה ָלָאָדם ִּבְתִחַּלת ַּדְרּכֹו, ֵאיְנ :"ּוְׁשָאלּוהּו
ְמִסיתֹו ַלֲעֹבר ַעל ּגּוף ָהֲעֵבָרה, ְּכִחּלּול ַׁשָּבת ְּדאֹוַרְיָתא, ֶאָּלא 

   "ְסָיֶגיָה ּוְגֵדֶריָה ֶׁשֵאיָנן ֶאָּלא ִמְּדַרָּבָנן?ַרק ַעל 
ְוַעל ָּכ ֵהִׁשיב ַהֵּיֶצר ָהַרע ְּתׁשּוָבה ִנַּצַחת: "ִמְּפֵני ֶׁשֲאִני ָּפַרְצִּתי 
ְּגֵדרֹו ֶׁשל עֹוָלם", ְּכלֹוַמר ֵמָאז ֶׁשָעָלה ְּבָיִדי ְלַפּתֹות ֶאת ַחָּוה, 
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ים ַלֲעֹבר ֲעֵברֹות ֲחמּורֹות. ֶׁשֲהֵרי ָלַמְדִּתי ֵאי ְלַפּתֹות ֲאָנִׁש 
ַרק ַּכֲאֶׁשר ִּפִּתיִתי אֹוָתּה ַלֲעֹבר ַעל ַהָּגֵדר ֶׁשָּגְדָרה ִהיא, 
א  ִקים  ֶׁשָאְמָרה: "ּוִמְּפִרי ָהֵעץ ֲאֶׁשר ְּבתֹו ַהַּגן ָאַמר ֱא

א ִּתְּגעּו ּבֹו",  א ָאַסר ֲעֵליֶהם ְּכָללוֹּתאְכלּו ִמֶּמּנּו ְו ֶאת  ה' 
א ֹּתאַכל" (ָׁשם ב, יז)   -ַהְּנִגיָעה, ֶאָּלא "ּוֵמֵעץ ַהַּדַעת ְוכּו' 

ְוַרק ַעל ְיֵדי ֶׁשִּפִּתיִתי אֹוָתּה ָלַגַעת ְּבֵעץ ַהַּדַעת, ִהְצַלְחִּתי ַּבּסֹוף 

  ְלַפּתֹות אֹוָתּה ַּגם ֶלֱאֹכל ִמֶּמּנּו.
ֹוֵתר ְלַׁשְכֵנַע ֶאת ָהָאָדם , ִּכי ַקל יאֹוֵמר ַהֵּיֶצר ָהַרע, ַמְדִּתיָּכ לָ 

ַלֲעֹבר ַעל ִאּסּור ְּדַרָּבָנן, ִמְּלַׁשְכְנעֹו ֶׁשַּיֲעֹבר ִאּסּור ְּדאֹוַרְיָתא, 
ל ַּגם ְּבִאּסּור ף ִיָּכׁשֵ ַּבּסוֹ , ּוִמּתֹו ֶׁשַּיֲעֹבר ַעל ִאּסּור ַקל ִמְּדַרָּבָנן

  . ּתֹוָרה ַעְצמוֹ 

 
  א) ,(ה "ֶזה ֵסֶפר ּתוְֹלֹדת ָאָדם"
"ל  זצֶׁשַּפַעם ָׁשַאל ָהַרב ׁשַ , מּוָבא 'ִׁשּמּוָׁשּה ֶׁשל ּתֹוָרה'ֶפר ּסֵ ּבַ 

ֵהִׁשיב ? ַמּדּוַע הּוא ֵאינֹו ּכֹוֵתב ֵסֶפר"ל זצִמּפֹוִניֶבז' ֶאת ָהַרב 
אּוָלם ֶזהּו ֵסֶפר , ַּגם ֲאִני ּכֹוֵתב ֵסֶפרִמּפֹוִניֶבז': "לֹו ָהַרב 

ֲאִני ֵמִקים ְיִׁשיבֹות ּובֹוֶנה ְּבֵני ', ֹוְלדֹות ָאָדםֵסֶפר ּת, 'רַאחֵ 
  ".ְוֶזהּו ַהֵּסֶפר ֶׁשּכֹוֵתב ָאֹנִכי, ָאָדם

ַעל ִמְסַּפר ֶזה ַהֵּסֶפר ּבַ : " ְוָאַמרה ָהַרב ׁשַ ע ַהְּדָבִרים ַנֲענָ מַ ׁשֵ לְ 
  ..."!ִכים ַהָּגדֹול ְּביֹוֵתרַהְּכָר 

ם ם ַהּתֹוָרה הֹוִתיר ֹרׁשֶ עֹולַ ּבְ ִמּפֹוִניֶבז' לֹו ֶׁשל ָהַרב עֳ ּפָ , ָאֵכןוְ 
ַהְמַהִּוים , יר ִּבְדמּות ַאְלֵפי ַהַּתְלִמיִדים ֶׁשָּזָכה ְלַהֲעִמידּבִ ּכַ 

  .ִכים ֶׁשל ּתֹוָרהֶאֶלף ַאְלֵפי ְּכָר 
 ַחִּיים ַרִּבי ֶׁשִחֵּבר ֶׁשְּבָׁשָעה, מּוָבא 'ָּבֶהם ֶׁשֵּיׁש ַחִּיים' ּוַבֵּסֶפר
', ֲאִחיֶעֶזר ת"שו' ַהּנֹוָדע ִסְפרוֹ  ֶאת ל"זצ יְנְסִקי'ְּגרוְֹדזִ  עוֵֹזר
 ֶׁשל ַרָּבּה, ל"זצ ַמייְזל ַחִּיים ֵאִלָּיהּו ַרִּבי ַהָּגאֹון ֶאל ָּפָנה

 ַּבֵּסֶפר ַהָּגאֹון ִעֵּין'. ַהְסָּכָמה' לוֹ  ְלַהֲעִניק ּוִבְקׁשוֹ ', לֹוְדז
 ֶׁשְּבדֹוֵרנּו ָיַדְעִּתי א: "ֵלאֹמר ֶׁשִהְתַּבֵּטא ַעד, ִמּתֹוְכנוֹ  ְוִהְתַּפֵעל

  "...ִּבְזַמּנוֹ ' ַאְרֵיה ֲאַגתּׁשַ 'ּכַ  ַּבּתֹוָרה ָגדֹול ֶׁשֹּכחוֹ  ֶאָחד ֶיְׁשנוֹ  ָאנּו
 ָהְיָתה ַיְלדּות": הֹוִסיף, ָהֻעְבָּדה ֶאת עֹוֵזר ַחִּיים ַרִּבי רְּכֶׁשִּסּפֵ 

  ?ֵסֶפר ְמַחֵּבר ֵאינוֹ  ַמּדּועַ ' ִמּלּוְדז ַהָּגאֹון ֶאת ְוָׁשַאְלִּתי, יּבִ 
  "!ֵסֶפר ִחַּבְרִּתי ֲאִני ַּגם: "ָהְיָתה ְּתׁשּוָבתוֹ 

 ּובוֹ  ָעָבה ְּכִריָכּה ִעם ֵסֶפר ִלי ְוֶהְרָאה ,ְלַחְדרוֹ  ַהָּגאֹון יּנִ יסַ נִ כְ ִה 
, תַוֲעִנּיוֹ  ֲעִנִּיים ִמְׁשְּפחֹות מֹותְׁש  ְוַאְלֵפי ֵמאֹות ֶׁשל ְרִׁשימֹות
, ּוְלַכְלְּכָלם ְלַפְרְנָסם ָּדַאג, ַהָּגאֹון, ֶׁשהּוא, ְוַאְלָמנֹות ְיתֹוִמים
  !"ַהָּבא ָלעֹוָלם ִעִּמי ֶאַּקח אֹותוֹ , ִסְפִרי ִהֵּנה: "ְוִהְכִריז

 
ִׁשים ָׁשָנה ֵמאוֹת ְּתַׁשע ַחי ֲאֶׁשר ָאָדם ְיֵמי ָּכל ַוִּיְהיּו"  ּוְׁש

  (ה, ה). "ַוָּיֹמת ָׁשָנה
 ִמְדַרׁש ֵמִביא), ָהִראׁשֹון ָאָדם ֲעַנף( ַּתְלִּפּיוֹת ִמְדַרׁש ַּבֵּסֶפר
. ָהִראׁשֹון ָאָדם ֶׁשל ִּבְקבּוָרתוֹ  ִהְתַעֵּסק"ה ֶׁשַהָּקּבָ ), רּות( ֹזַהר
 ָּכ, ֹמֶׁשה ֶׁשל ִּבְקבּוָרתוֹ "ה ַהָּקּבָ  ֶׁשִּנְתַעֵּסק ֶׁשְּכֵׁשם ָׁשם ּוְמַצֵּין
 ָלַמְדנּו ּוִמָּכאן, ָהִראׁשֹון ָאָדם ֶׁשל ִּבְקבּוָרתוֹ  ִנְתַעֵּסק

"ת, השי ִלְפֵני ְרצּוָיה ָהְיָתה ָהִראׁשֹון ָאָדם ֶׁשל ֶׁשְּתׁשּוָבתוֹ 

 ַהּתֹוָרה ֶאת ֶׁשָּנַתן ַרֵּבנּו ְּכֹמֶׁשה ְלָפָניו ָחִביב ָהָיה ּוְלִפיָכ
 ַוַּיְרא, א): "ֵראִׁשית לאּבְ ( ַּבּתֹוָרה ָּכתּוב ִּכי? ַמּדּועַ . ְלִיְׂשָרֵאל
ִקים "ל: חז ְוָדְרׁשּו", ְמֹאד טֹוב ְוִהֵּנה ָעָׂשה ֲאֶׁשר ָּכל ֶאת ֱא

: ַּגם ְוָדְרׁשּו ",ָהַרע ֵיֶצר ֶזה ְמֹאד, ַהּטוֹב. ֵיֶצר ֶזה טוֹב,"
 ָהִראׁשֹון ָאָדם ְיֵדי ֶׁשַעל ִנְמָצא, "ָמֶות ֶזה, טוֹב ְוִהֵּנה"

 ֵיׁש ָידוֹ  ְוַעל, ְוֹעֶנׁש ָׂשָכר ֵיׁש ָידוֹ  ְוַעל, ָּבעֹוָלם ָהַרע ֵיֶצר ִהְתַחֵּדׁש

"ה ַהָּקּבָ  ִנְתַעֵּסק ְלִפיָכ"ת, ֵמהשי ְלִיְרָאה ֶׁשּגֹוֶרֶמת ִמיָתה
 . ָהִראׁשֹון ָאָדם ֶׁשל ִּבְקבּוָרתוֹ 

  

  ְזִמירוֹת ַׁשָּבת
  ַׁשָּבתאוֹר" ַעל ִמּתוֹ ַהֵּסֶפר "ָמתוֹק הָ 

 "ְוַלֲהגוֹת ְּבִאְמֵרי ֶׁשֶפר"
 "אְׁשִליטָ א ִמֶּבעְלזְ "ר ָהַאְדמוֹ מכ"ק" ֹקֶדׁשת ִּדְּברוֹ"ר ַּבֵּספֶ 

  ב:ָּכתַ א תשנ"ד) ָוֵאָר ת ָּפָרׁשַ (
ה ַהִּביָר ר ְּבִעי"ל ַזצַ י ְזֵקנִ  ק"כל ׁשֶ  ְׁשהּותוֹ ת ְּבעֵ ת, ַאחַ ם ַּפעַ 

ת, ַׁשּבָ ל ְּבֵליע ָׁשַמ "ל, ַזצַ  ָאִבי ְזֵקִני ק"כם עִ ד ְּבַיחַ א, ינָ וִ 
י, ְצָדִד ר ֵמֶחדֶ  ַהּבֹוֵקעַ ה, ּתֹוָר ד ִלּמּול קוֹ ד, ְמאֹ ת ְמֻאֶחֶר ה ְּבָׁשעָ 

  .ִהְתַאְכְסנּו ּבוֹ ן ַּבָּמלוֹ 
ב יֹוׁשֵ א, ָצבָ י ְּבַמֵּד  ַהָּלבּוׁשל, ַחּיָ ה ָרָאם, ְלָׁש י ְזֵקנִ  ק"כ ְּכֶׁשִּנַּגׁש

  ה. ַרּבָ ה ְּבַהְתָמָד ה ַּבּתֹוָר ה ְוהֹוגֶ 
"ל ַזצַ י ְזֵקנִ  ק"כ אֹותוֹ ל ָׁשַא, ִמַּתְלמּודוֹ ק ְּכֶׁשָּפסַ ן, ְזמַ ר ְלַאחַ 

  .ןָּכא ַּמֲעֵׂשהּוה ּומַ א הּון ֵמֵהיכָ 
י, ִר ְט ְס אוֹ א הָ ַלָּצבָ , ָּכְרחוֹ ל ְּבעַ ס, ִהְתַּגּיֵ ר ֶׁשַּכֲאׁשֶ ל, ַהַחּיָ  לוֹ ה נָ עָ 

ה ָהיָ  "תַהֵּׁשי ַאת. ַהַּׁשּבָ ת ִלְׁשִמיַר  ְּבנֹוֵגעַ ת ֵעצוֹ ד אֹובֵ ה ָהיָ 
ד ַאחַ ל ׁשֶ י ִאיִׁש ת ְמָׁשֵר ת ִלְהיוֹ ה ִהְתַמּנָ א ְוהּו, ְּבֶעְזרוֹ 
 לוֹ ר ְוָאסּות ֶׁשֱהיוֹ , ִמְׁשַאְלּתוֹ ת אֶ ו ְּבָפָניח ְוָׁשטַ ם, ַהְּקִציִני

ת ֶּׁשְּיָׁשֵר ה מַ ת ֶׁשְּתמּוַר  ִמֶּמּנּו ְמַבֵּקׁשא הּות, ַהַּׁשּבָ ת אֶ ל ְלַחּלֵ 
, ַהָּׁשבּועַ ת ְימוֹ ל ּכָ  ְּבֶמֶׁשת ְמיֶֻחֶד ת ּוִבְמִסירּות ְּבֶנֱאָמנּו אֹותוֹ 
א ָנׂשָ  ה"ּובת, ּבָ ַהּׁשַ ם ְּביוֹ ה ֵמֲעבֹוָד  ְלַׁשְחְררוֹ ד ֶחסֶ  ִעּמוֹ ה ַיֲעׂשֶ 

  . ְלַבָּקָׁשתוֹ ם ִהְסִּכין ְוַהָּקִצי ,וְּבֵעיָנין חֵ 
ר ָעזַ "ה ֶׁשַהָּקּבָ ר ֶׁשֵּמַאחַ  ַעְצמוֹ ל עַ ל ִקּבֵ ר, ְוִסּפֵ  ִהְמִׁשיז, ָא אוֹ 
 ֵׁשרּותוֹ ת ְּתקּופַ ל ּכָ  ְּבֶמֶׁש –ת ַהַּׁשּבָ ת אֶ ר ִלְׁשמֹ ל ֶׁשּיּוכַ  לוֹ 

ת ְוַלֲעבֹוַד ה ְלתֹוָר , ֻּכּלוֹ ת, ַהַּׁשּבָ ם יוֹ ת אֶ  ַיְקִּדיׁשא הּוא ַּבָּצבָ 
 ,תַהַּׁשּבָ ת ְוִלְסֻעּדוֹ ה ִלְתִפּלָ  ַהֶהְכֵרחַ ת ְׁשעוֹ ד ּוִמְּלבַ "ת, ַהֵּׁשי
  ה.ַּבּתֹוָר ק עֹוסֵ א הּוה, ַלְילָ ת ִלְמנּוחַ ת ְמַעּטוֹ ת ְוָׁשעוֹ 

 ָּכֵאּלּום ְיהּוִדים ִא  יֹוֵדעַ י ִמ "ל: ַזצַ י ְזֵקנִ  ק"כ ָּכל עַ ר ָאמַ 
"ה ַלָּקּבָ  ֶׁשֵּיׁש ָהרּוחַ ת ַנחַ ן ֶׁשּכֵ ה, ַהְּגֻאּלָ ת אֶ ם ְמַעְּכִבים ֵאינָ 

ה עֹולָ ק, ַהְּדחָ  ִמּתֹום ָּבהֶ ק עֹוסֵ ם ֶׁשָאָד ה ְוָהֲעבֹוָד ה ֵמַהּתֹוָר 
ת ְּבֵבי ֶׁשַּיְקִריבּות ֵמַהָּקְרָּבנוֹ  לוֹ ה ֶׁשִּתְהיֶ  ָהרּוחַ ת ַנחַ ל עַ 

 ַהֶּמֶלד ְלָדוִ "ה ַהָּקּבָ ר ֶׁשָאמַ  ּוְכמוֹ , ְזֵּבחַ ַהִּמ י ַּגּבֵ ל עַ  ַהִּמְקָּדׁש
ף ֵמֶאלֶ ה ַּבּתֹוָר ק ְועֹוסֵ ב יֹוׁשֵ ה ֶׁשַאָּת ד ֶאחָ ם יוֹ י לִ ב טוֹ ע"ה: "

מֹ ד ֶׁשָעִתית עֹולוֹ  " ַהִּמְזֵּבחַ י ַּגּבֵ ל עַ י ְלָפנַ ב ְלַהְקִרי ִּבְנה ְׁש
  ת.ַהַּׁשּבָ ם יוֹ ל עַ ר ֶנֱאמַ א ְוהּות ל ע"א), ַׁשּבָ (
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 (מתוך 'מחנה אפרים') הרב אפרים שרבני שליט"א –מי הרב שלך 

 
דֹול ַהּמֹוָרא ּוְלֹכל ַהֲחָזָקה ַהיָּד ּוְלֹכל: "במילים מסיימת הקדושה התורה ר ַהּגָ ה ֲאׁשֶ ה ָעׂשָ  ֹמׁשֶ
ל ְלֵעיֵני ָרֵאל ּכָ . תורתו את לחתום ה"הקב בחר בו, רבינו במשה חותמת התורה -" ִיׂשְ

ית"ב פותחת היא ,התורה הליוכשמתח ֵראׁשִ ָרא ּבְ  .הצרופה האמונה יסוד שהוא", אלוקים ּבָ
 לזכות שבכדי, לו ידע ויהודי יהודי שכל כדי, יתברך הבורא זאת עשה, רבותינו ואומרים
 בכמה, בה עמוס שאתה החכמים אמונת בכמות מותנה זה', ה לאמונת, אמיתית לאמונה

 את יותר תדע אתה החכמים את יותר תדע שאתה כמה כי, התורה חכמי ביראת ספוג אתה
ֲאִמינוּ ה', " ה ַויַּ ה 'ּבַ  ".ַעְבּדוֹ  ּוְבֹמׁשֶ

 
אחד המשפטים הכי   -ק""עשה לך רב והסתלק מן הספ ואמרו חכמים במשנה באבות:

מכריעים בחייו של היהודי, שבו חז"ל מלמדים אותנו, שיהודי שמתהלך לו בעולם בלי 
עזרה של תלמיד חכם, בלי דעת תורה, הוא כל חייו יחיה בספיקות. בכל צעד שהוא 

האם זו הבחורה שאיתה אני צריך  -יעשה בחיים הוא לעולם לא ידע אם הוא בחר נכון
לחיים, האם זה צעד נכון לפתוח את העסק, או האם לקחת את להתחתן, האם זו אשה 

העבודה, איך להתנהג עם הילד שמציק בבית והאם להקשיב לד"ר ולחתום על ניתוח, 
כל כך הרבה שאלות שפעמים רבות אין עליהן תשובות ואין לך אדם שנפשו עגומה 

שבת וטובה עליו יותר מאדם שחי בספיקות, ומאידך גיסא, אין לך אדם שנפשו מיו
עליו מאדם שחי בלי שאלות, שחי בלי ספקות, בלי טעויות, וכלשון חז"ל: "אין לך 

שמחה כהתרת הספיקות". אומרת המשנה, תהיה קרוב ל'דעת תורה', לשכל, כי כשאתה 
תהיה קרוב, פעמים אתה תמצא שספיקות של חודשים מסתיימות להן בשיחת טלפון 

תחפש לך רב חובל  -מרים חז"ל: "עשה לך רב"או .אחת, כל צעד שלך יהיה לך ברור
 .מוסמך שינהיג לך את ספינת החיים שלך

 
באחת השנים כשחגג את יום ההולדת שלו, שאלוהו תלמידיו: הרב שלמה וולבה זצ"ל, 

 :"אפשר לשאול בן כמה הרב?". "בוודאי, אני בן עשרים". מיד תמהו התלמידים ואמרו
 שהרב ב"ה עבר כבר את גיל החמישים".מחילה הרב, אבל אנחנו יודעים "
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: "נכון, אבל אני לא סופר ליום הלידה שלי, אני סופר ליום אחר, אני סופר אמר להם הרב

ליום שפגשתי את הרב שלי, ר' ירוחם ממיר, כי עד אותו היום לא ידעתי מה זה חיים, 
המילה "נחת", כל כך הרבה לילות היו לי שלא הייתי  מהיום שהכרתי אותו הכרתי את

ב. ליום הזה אני קונה עוגה, ישן בגלל מחשבות היום מסתיימות במשפט אחד של הר
 .שנולדתי לעולם אחר ליום

 
"מה העוף הזה אינו פורח בלא כנפיים, כך ישראל אינם יכולים לעשות כך אמרו חז"ל: 

לם לא ימריא, לא ינסוק, לא יתרומם, כך היהודי עוף בלי כנפיים לעו -דבר בלא הזקנים"
לעולם לא ימריא, לעולם לא יטפס בלי כנפי החכמים, בלי קברניטי האומה. כל יהודי 

 .ויהודי חייב לתפור לו כנפיים
 

 מה זה אמונת חכמים.  ),אמיתי כמובן ודי למבין( הלוואי שנשיג מה זה תלמיד חכם
שרה שנה הייתה מנועה מילדים, חשוכת התורה מספרת על חנה הנביאה, שתשע ע

וכמו שהתורה מספרת, שהיא איבדה את התיאבון, , ילדים. היא הייתה שבורה ורצוצה
 ,היא לא ידעה שום דבר חוץ מלבכות, היא עשתה את כל הבדיקות, את החיות שבה

אך כל התוצאות הראו שלילי, הד"ר כבר אמר לה: "גברת, אין לי מה להגיד לך, נראה 
את כבר לא תיראי, אני מציע שתחשבי עם בעלך על אימוץ". והאישה הזאת  שילד

מאז לא מחייכת, תשע עשרה שנה של דיכאון, ובכל דרך שהיה מנסה בעלה אלקנה 
לפייס אותה הוא היה מעלה חרס בידו. היה משפץ לה את הבית, קונה לה, מביא לה, 

הּ  ָנהֶאְלָק  ָלהּ  ַויֹּאֶמרל: "היה אומר לה אני אתן לך הכ ה ִאיׁשָ י ָלֶמה ַחּנָ  ֹתאְכִלי לֹא ְוָלֶמה ִתְבּכִ
ָרה ָלךְ  טֹוב ָאֹנִכי ֲהלֹוא ְלָבֵבךְ  ֵיַרע ְוָלֶמה ִנים ֵמֲעׂשָ והיא אומרת לו: "מה אתה מביא לי? ". ּבָ

 תביא לי עגלה! כולם עם עגלה רק אנחנו בלי עגלה...". ? שיש, פורצלן, אבנים
הייתה עולה להתפלל בבית המקדש ושם היה נמצא עלי שכל שנה היא , התורה מספרת

אני רוצה ילדים, אני : "הכהן, גדול הדור. ופעם אחת עמדה חנה ובכתה לפניו ואמרה לו
 נכמרו עלי אותה כששמע!". הרב תבטיח לי ילדים .רוצה ילדים, שום דבר לא טעים לי

לֹום ְלִכי" :לה ואמר רחמיו ָרֵאל ואלוקי ְלׁשָ ן ִיׂשְ ָלֵתךְ  ֶאת ִיּתֵ ר ׁשֵ ַאְלּתְ  ֲאׁשֶ  הוא – "ֵמִעּמוֹ  ׁשָ
ֶלךְ : "ומיד ילדים לה הבטיח ה ַוּתֵ ָ הּ  ָהִאׁשּ , מספרת התורה - ד"עוֹ  ָלהּ  ָהיוּ  לֹא ּוָפֶניהָ  ַוּתֹאַכל ְלַדְרּכָ
 באמונת למודה כך כל הייתה היא, רוח מצב לה חזר, התיאבון לה חזר אחד שברגע
 שעוד ידעה כבר היא הרב של מהפה המילים שכשיצאו, תורה בדעת ספוגה כך כל, חכמים
 .אמא תהיה היא חודשים תשעה עוד, יולדות במחלקת היא חודשים תשעה

 
לר' חיים חכמי התורה. לפני כמה שנים שלח אדם שאלה  איזה כוח יש ביד חכמי ישראל,

ושם הוא כתב לרב שהוא גרם שלא במתכוון למוות לבעל הדירה שלו  קנייבסקי שליט"א
ע"י תאונה מאוד קשה ומאז אין לו מנוחה ואינו מוצא עצות להרגיע את נפשו ומבקש 
מהרב סדר תיקון ותשובה לטרגדיה כזו שהתגלגלה על ידו. הרב השיב לו שאינו צריך 

שון בשקט. אותו אדם לא הבין שום תיקון, כי הוא הרג את עמלק והוא יכול להמשיך לי
כל כך על מה הרב מדבר ואולי נפלה טעות באותו המכתב, אך אמרו לו כל הסובבים 

אותו שאין אותיות שיוצאות תחת קולמוסו של הרב לבטלה. אותו אדם עדיין לא מצא 
מנוחה לנפשו עד שלאחר כשבועיים כשהיה עושה סדר בארונות הוא נתקל באלבום 

שזהו אלבום של בעל הדירה המנוח. הוא מאוד התרגש לראות את תמונות. התברר, 
התמונות ואף הוזיל דמעות עד שעיניו נתקלו באחת מן התמונות בה מצולם בעל הדירה 

מחייך כשהוא לבוש במדים של אנשי הגסטאפו הנאצי ימש"ו, הנשימה שלו נעתקה 
ן שניות: "הרגת את לכמה שניות, רק האותיות של הרב קנייבסקי התרוצצו במוחו באות

עמלק, אתה יכול להמשיך לישון בשקט". הוא הרג צורר נאצי, הוא לא האמין שיש 
אדם שיושב בחדר קטן בבני ברק וכל העולם הגדול נמצא בתוך כף היד שלו. איי רבונו 

 .של עולם, קיים לנו את חכמי ישראל
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 ואעתיק לכם את לשונו הטהור: ר'בספרו 'ארחות יושוכותב הרב חיים קנייבסקי שליט"א 

"יש הרבה פעמים שהחכם אומר מה שנראה לו כפי חכמתו והקב"ה מסכים אתו, וכמו  
אצל חוני המעגל שהיה גוזר והקב"ה היה מקיים, כי דיבור של הצדיק עושה רושם  שמצינו

למעלה אפילו הוא בטעות. ויש עוד עניין, שמן השמים נותנין בפיו מה לומר והוא מכוון 
לאמת, ובזה ראינו אצל גדולי ישראל שלאחד עונים כך ולשני ההפך וזה הכל לפי מה 

שחכם בד"כ לא טועה וגם  ,דבר ראשון, תדע -לו מילים!שנותנים מן השמים בפיו לומר". אי
אם ח"ו פעם אחת הוא לכאורה טעה, גם מהטעויות שלו הקב"ה יוציא פירות. ודבר שני, 

שתדע, שמה שהוא אומר לך, זה לא הוא, אלו המילים של הבורא יתברך, אותות של הבורא 
 .קב"ה לעולם לא יכשיל אותםה, יתברך, החכם הוא רק הצינור. תזכור, אומר הרב קנייבסקי

 
האם להודיע  הרב ווזנר זצ"לשכשאחותו נפטרה, שאלו את  וכמו שמספרים על הרב שך זצ"ל,

לרב על דבר הפטירה והורה להם הרב ווזנר שלא לספר לרב, שלא להכביד על לבו הרך. 
באותו היום, מספר החברותא של הרב, ר' דוד צימרמן, בשעת הלימוד, הרגיש הרב שלא 

בנוח לו עם הנעליים והיו לוחצות לו על הרגל וביקש מר' דוד אם יוכל להביא לו את נעלי 
הבית שלו. תופעה שלא אירעה מעולם במשך שנים רבות של חברותא. אמר ר' דוד צימרמן, 

ֹמר ֲחִסיָדיו ַרְגֵלי: "הבנתי ממש מה שאמרו רבותינו, וכשעשיתי חושבים הקב"ה לעולם  -"ִיׁשְ
ים לטעות, בשמים ידעו שמי שהוא אבל הוא אסור בנעילת הסנדל ולא רצו לא יתן לחכמ

להכשיל את הצדיק ביום פטירת אחותו בנעילת הסנדל גם מבלי שידע על כך, לכן דאגו 
ֹמר" ֲחִסיָדיו ַרְגֵלי"ילבש נעליים של גומי. שבאותו היום הוא  אפילו על הרגליים שלהם  -ִיׁשְ

 .הקב"ה שומר
 

שנהיה קרובים לאנשים שהכי קרובים לשמים,  להיות קרובים לחכמי ישראל,איי שנזכה תמיד 
וכמו שאמרו חז"ל: "משל לנכנס לחנותו של מוכר בֹשמים, אע"פ שלא קנה כלום, מכל מקום 

רק לעמוד לידם, רק להיות קרוב אליהם, איזה ריח טוב נקבל  -ריח טוב קלט והוציא עמו"
 .שבת שלום עם ישראל! אפרים שרבני! ! ה' יזכנומהם, ריח של יראת שמים וחיים טובים

 
 

  בזכות שמירת שבת
 

 של רבה, א"שליט זילברשטיין יצחק ר' הגאון של' העמודים ווי' מתוך המעובד, מופלא סיפור להלן
 של העצומה הזכות מהי ללמדנו כדי בו ויש, ו"הי צורן מיכאל ר' י"ע ונכתבים ברק -בבני אלחנן רמת

 :היה כך - שהיה ומעשה. האדם על ששומרת היא השבת וכיצד, שבת שמירת
 

 ויחי פרשת חמישי ביום. תקווה בפתח בבנק פרויקט של יחידה כמנהל העובד. ר.ש סיפר
 יחזיר (שה' ומצוות תורה שומר אינו שעדיין, בבנק הפקידים אחד אליי ניגש, ו"תשע'ה

 . עזרה ממני וביקש, שלנו בפרויקט עובד הלה) במהרה ישראל עם כל את שלמה בתשובה
 משהו שעשיתי להיות יכול, עליה להתגבר מצליח לא ואני, תקלה לי יש. "שאלתי?", קרה מה"

 !".לטמיון יורד עכשיו עד שעבדתי מה כל, התקלה על להתגבר מצליח לא אני ואם, טוב לא
 :לו אמרתי, לו לעזור דרך אין לי וגם, גדולה היא התקלה שאכן, וראיתי, לו לעזור לנסות ניגשתי

, לעולם בורא שיש מאמין ואתה, מאמין יהודי אתה ובלב, חם לב לך יש, אותך מכיר אני הרי"
 ".הבעיה את לך יפתור, זה שבזכות עולם מבורא ותבקש, טוב דבר איזה עליו תקבל

, פעוט דבר שזה, לצדקה שקל עשר או חמש לתת עצמך על תקבל אל, אבל: "ואמרתי הוספתי
 ה"והקב, לקיים לך שקשה דבר, רציני יותר משהוא עצמך על תקבל זאת בכל אבל, טוב זה גם

 חשב, שבקדושה לדבר חם לב לו יש שאכן, הלה ".לך יעזור הוא גם, קצת מתאמץ שאתה יראה
 ־ ויחי פרשת ־ הקרובה השבת את לשמור, עצמי על מקבל אני, מה יודע אתה: "לי ואמר, מעט
 ". יכולתי ככל השבת את לשמור עצמי על מקבל אני
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 חברים, מגובשת חברה לי יש, בשבילי קלה החלטה שזה תחשוב אל, בפני הדגיש הפקיד
 אצלי זה, אחת לשבת מזה ולהתנתק, מקומות מיני בכל, ל"רח לבלות יוצאים אנחנו שבת שבכל
 והתקלה, למחשב ניגש הוא, מאמין הייתי לא, בעיניי רואה הייתי לא אם". קשה מאד דבר

 ,מדהים סיפור זה גם .הטבע מדרך למעלה הסתדרה התקלה ימים כמה תוך ואכן, להסתדר הצליחה
 .מתחיל רק הסיפור כעת אבל

 
 הלכתי, הבטחתי על שמרתי, תשמע" ,לי ואמר, הפקיד אלי ניגש, לבנק כשהגעתי ראשון ביום

 לך לספר רוצה אני אבל, השבת את חיללתי ולא, מהבית השבת כל יצאתי לא, להוריי בשבת
, רוחני סיפוק ממש, הרגשתי לא שמעולם, פנימי תענוג כזה הרגשתי ,שבת במוצאי. "נוסף דבר
 שומר אני ־ שמות פרשת - הבא בשבוע שגם, המקום על החלטתי, לתאר אפשר שאי
 !". שבת

 
 הצהרים אחר שישי ביום מוזמן שהוא, לו לבשר חבריו מתקשרים, שמות פרשת, רביעי ביום

 מיודענו .אביב בתל במסעדה שתתקיים, החברים לאחד מקיימים שהם, הולדת יום למסיבת
 בערב שמונה בשעה בערך, הלה השיב?", תיגמר המסיבה שעה באיזה: "המתקשר את שאל
 ".לבוא יכול לא אני: "לו השיב ,ל"רח

 
 לא וזה, שבת לשמור עצמי על קיבלתי: "השיב והוא ?",לבוא יכול לא אתה למה, לך קרה מה"

 ק:וצוע בהלם זאת שומע, והחבר". תקווה לפתח אביב מתל שבת בליל ברגל לחזור מציאותי
 קבלה". זה קבלה, יכול לא אני" –!!!" חיים נעשה, שם יהיו החברה כל, השתגעת לך קרה "מה

 בלעדיך", אתה עדיין יכול להתחרט"."טוב" השיב, "נעשה חיים 
 

 על ישראל בית כל עם יחד שמע, למסיבה שנקבעה לאחר כשעה ,שמות פרשת שישי ביום
 קשה נפצעו ושניים, נהרגו מחבריו שניים כאשר, אביב בתל במסעדה שאירע הנורא הפיגוע

 כבר הוא כעת .שונות בדרגות נפגעו כמה ועוד) השמים מן שלימה רפואה ה"הקב להם ישלח(
 !!! אמיתיים חיים עושה מי, יודע

 
 ועל, הפיגוע על כששמעתי" ,לי הוסיף, הסיפור את לי וסיפר ,אליי ניגש כשהוא ראשון ביום

". השבת כל להירגע יכולתי לא, שבת שמירת בזכות, בנס ניצלתי ואני, שנפגעו שלי החברים
 וברוך". השבת במהלך מהתרגשות רעד גופי וכל, שבת שמירת בזכות עליי שמר שהבורא איך"

 )609(פניני עין חמד גיליון  .המצוות ובשמירת התורה בדרך והולך מוסיף הוא, מאז השם
 
 

 יעמדו:זכות דברי התורה בעלון 
בן פנינה, אפרת בת מזל, נועה בת יעל, קרן בת  עוז בן מרים, לירון בע"ה זיווג הגון:

 רחל.
 מוריה בת אורנה, מורן בת רותי, קורל בת סיגל.לזרע בר קיימא: 

 .לירון בן פנינהמורן בת רותי, , שגיא בן מרים :נסה טובהלפר
ציפורה בת מורוור, ציפורה בת מרים, אורלי בת מלכה, אייל בן  לרפואה שלמה:

רבקה בת מסעודה, אלכס בן רימה, יצחק יחזקאל בן אידה,  שרה, שי בן רחל,
יוסי בן ציפורה, יוסף בן ציפורה, עזיזה בת  יעקב בן יפה, אילן בן מסעודה,

 שוליקה, שולה בת עזיזה.
 

בנימין בן סולי ז"ל, אהרון רפאל בן רבקה ז"ל, , ז"ל אביגיל בת מרים לעילוי נשמת:
וור ז"ל, חביב בן סולי ז"ל, בתיה בת סולי ז"ל, גבריאל בן מורוור ז"ל, מיכאל בן מור

רחמים בן מורוור ז"ל, יחזקאל בן יהודית ז"ל, דבורה בת טובה ז"ל, ישראל בן חנה 
ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי בן רפאל ז"ל, חנה בת  דבורה בת מרים ז"ל. ,ז"ל

שמחה ז"ל, דוד אמנו בן מזולה ז"ל, משה בן שושנה ז"ל, שרה רוסיקו מנשרוב בת 
לוי בת מסעודה ז"ל, יוסף בעדאש בן נוארה ז"ל, ירושה בת רות  תמרה ז"ל, ז'קלין

זהרה ואסתר ושמחה ומכלוף בר חנינה למשפחת בן שבת ז"ל, אברהם בן  ז"ל, 
 חנה וזבולון הכהן ז"ל.

 



 

 

  
 
 

 
  

 
 

  דבר העורך
ספר בראשית המכונה ספר בקריאת מתחילים  בסימנא טבא

בו אבותינו הקדושים התוו לנו את הדרך והלכו  -הישר 
בבריאת  בתחילתה בראשית עוסקתפרשת בדרך הישר. 

לכאורה, זהו מחזור ו הקב"ה. -העולם ע"י בורא העולם 
עולה תנועה מעגלית אינסופית, ה יהוחדש, אך למעשה ז
מתעוררות  על כל צעד ושעלברציפות ווהולכת בציר הזמן, 

להיות אלו השגות והבנות חדשות. לכשתהפוכנה הבנות 
חלק מאיתנו, נגלה שהן נושאות בחובן הבנות חדשות 
המתבשלות בתוכנו ומניבות פירות חדשים, דהיינו בכל פעם 

הבנות  של צוהר לנו יפתח ,במחזוריות בתורה לקרוא שנחזור
   לא זכינו להבין ולהשכיל. ,ובנות חדשות שבשנים קודמותות

ברא אלוקים את השמים  בראשיתבפסוק: "פותחת התורה 
"א אותיות יר "בראשית" :בעל הטוריםומפרש  .ואת הארץ"

 , עכ"ל., לומר לך שבזכות שבת נברא העולםשב"ת
כי כל הכוח שאדם מקבל לימות  ,הק' אומר האור החיים

ת, ומאז בריאת העולם ועד היום לא השבוע מושפע משב
היתה שבת אחת שלא נשמרה בעולם, תמיד היה מי ששמר 

 .אחרת העולם היה נחרב - אותה
יום השבת,  -עיקר בריאת העולם נסוב סביב היום השביעי 

ַוְיֻכּלּו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל : "ג)-(ב, אבו כתוב בתורה הקד' 
ּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַוִּיְׁשֹּבת ּבַ  יםקִ ֱאַוְיַכל  ְצָבָאם:

ים ֶאת קִ ַוְיָבֶר ֱאַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה: 
ִּכי בֹו ָׁשַבת ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָּבָרא  יֹום ַהְּׁשִביִעי ַוְיַקֵּדׁש ֹאתוֹ 

 ". ים ַלֲעׂשֹותקִ ֱא
שנכתב ע"י  'לכה דודי' בערב שבת בפיוטרים אומוכך אנו 

'לקראת שבת לכו ונלכה כי היא  זצ"ל: רבי שלמה אלקבץ
, היות ששבת היא מקור הברכה לששת ימי מקור הברכה'

כדי  ,השבוע, לכן צריך להתנהג בשבת בקדושה יתירה
 .למשוך משם חיות לכל ימי השבוע

ו את הבקשה שמבקשים אנ ה'בני יששכר'ומפרש כך גם 
"שלא תהא  - 'רצה והחליצנו'בברכת המזון של שבת בברכת 

צרה ויגון ואנחה ביום מנוחתנו", ולכאורה אין זו בקשה 
יום מידי שהרי זו בקשה שיש לבקש  ,מיוחדת לשבת בדווקא

אך לאחר שיודעים אנו את שימנע מאתנו יגון כאב ואנחה,  -
מובן  יכל ששת ימי השבוע, אזהיסוד ששבת משפיעה על 

צרה ויגון, אז  -ביום השבת  -ה בשורש נשאם לא תהי
 .צרה ויגוןבו היה תיושפע גם לכל השבוע שלא ממילא 

לקבלות טובות ולשינוי  הראויהזדמנות  ההינהתחלה חדשה 
לאחר שסיימנו לעלות  ,בפתחה של שנה חדשה. ולכן, חיובי

ולהתעלות בימים הקדושים ובחגים שעברו עלינו לטובה, זו 
מיוחדת עם תחילתו של חומש בראשית, לקבל  הזדמנות

ולהתחזק לשנה הבאה עלינו לטובה, בכל הקשור לכבוד 
השבת ולשמירת שבת כהלכתה, על ידי שנכבד את יום 

נשמור  כל אחד כפי יכולתו, -השבת כפי שנדרש מאתנו 
 ובזה אותה מלחללה, נתענג בה כפי שציוונו חכמים ז"ל

ל ימות השבוע, שפע של נזכה שיושפע עלינו שפע טוב לכ
יגון ונסו וששון ברכה והצלחה, אושר והרווחה, שמחה 

 , אמן כן יהי רצון.ואנחה

 
 
 
 
 
 
 

 

   
 שמים מלאכת -ע"י השי"ת  בריאת העולם -בראשית   .א

 .ינפש ממלאכה בשבת, ובששת ימי המעשה וארץ

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

ד, ( ם, הריגת הבל, ועונש קיןותיהוהבל, קרבנ לידת קין  .ג
 . כו)-א

 ח)-לב : ו, א-ה, א( עשרה דורות -נח  עד ֵסֶפר ּתֹוְלֹדת ָאָדם  .ד
            חטאי דורו של נח, ונח הצדיק מצא חן בעיני ה'.  .ה

 
 

 

 
) 7בדרך רמז נמצא דבר נפלא, אם נדלג בכל אות שביעית (

בפסוקים הנ"ל, נגלה שיוצאת  "יִעיַהְּׁשבִ ַוִּיְׁשֹּבת ַּבּיֹום היינו "
, וזה דבר נפלא (ישראל שנקראו אף הם ראשית) ישראלהמילה 

שכבר בבריאה היתה חקוקה ישראל. ואפשר לומר על זה 
 -כלומר ", חד הוא -קודשא בריך הוא, וישראל, ואורייתא "

 .הם בבחינת גוף אחד -הקב"ה, עם ישראל והתורה 
 

 

 א נמנעל... ֹויצירתב הוועיילא סש יפַאף ַעל  - ָאָדם הׂשֶ ַנעֲ "
ך נמל לודגה האשיענוה  תומידארץ  ךרד דללממ בותכה
 .)ח ,א בארראשית ע"פ ב (רש"י" טןקמן ה תשור טלוונ
 םלשֻ עקב מְ י יבר ןואהג רבא ,ולהל רש"יברי ד פי ַעל
 קרבוכל במברכת  השהאש ךטעם לכ בובליין מטֵ ְש נְ רֶ וא
 ךלמשנ ויאת האדם מצינברברק  ןשכ, 'ֹונֹוצְר ּכִ ִני ׂשַ עָ ׁשֶ '

ם ול", אָאָדם הׂשֶ ַנעֲ : "וראמבכים אלמעם ההקדוש ברוך הוא 
: )יח ,ב( כפי שכתוב, לבדב' ֹונֹוצְר ּכִ ' השה עשיאת הארבאת 
 ]ה ,' או"ח מויעקב ['ישועות                   ".ּדֹוֶנגְ ּכְ ֵעֶזר  ּלֹו הׂשֶ "ֶאעֱ 

 

 
 

(כלומר שנתייעץ  ענותנותו של הקב"ה למדנו מכאן: רש"יוב
אף על פי שלא סייעוהו  , ומוסיף רש"י:כביכול עם המלאכים)

(כלומר שיש מקום לבא לידי  ביצירתו, ויש מקום למינים לרדות
מללמד דרך ארץ ומדת ענוה, שיהא , לא נמנע הכתוב כפירה)

 הגדול נמלך ונוטל רשות מן הקטן. 
הגמרא 'כל המתגאה כאלו עובד את על פי זה אפשר לבאר 

 ה הגמרא את המתגאהעבודה זרה', ויש לדקדק למה ממשיל
אלא שהמתגאה אינו לומד את  ?לעובד עבודה זרה דוקא -

 הפסוק "נעשה אדם" שנתייעץ עם המלאכים ללמדנו שלא
יתגאה, אם כן לדידיה יש לטעות בפירוש הפסוק שחס 
ושלום שתי רשויות יש, לכן המתגאה כאלו עובד עבודה 

 ]חנוכת התורה[                                               .        זרה

 בס"ד

 טשע"ת תשריג  "כ       בן גורג'יה זצ"ל העלון מוקדש לע"נ מרן הרב עובדיה יוסף        'טשנה   382עלון מס' 

ית ֵראׁשִ   ּבְ
 בסימנא טבא 

  שבת שלום

 ב' וםערך בינש 495 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון
 ,19:00, בשעה 2ר קוצה ברחובברמת השרון 

  הגאון מו"ר של מיסודו ",יקצורו "ברינה במדרשת
 .זצ"ל אדלשטיין יעקב רבי



 

 

 מיעוט בשינה - 
ד הימים הלך הגאון מוילנא לעיר שכנה. כשהגיע לעיר באח

נכנס למארחיו, אכל, שתה וביקש מהם שיעירו אותו כעבור 
 .ללמוד תורה להמשיך שעתיים כדי שיוכל

מארחיו התעסקו בארגון הבית ושכחו להעיר את הגאון 
 ...בזמן, הם העירו אותו כעבור שעתיים ועשר דקות

התעורר עשר דקות כשהתעורר הגאון משנתו, הבין ש
 .מאוחר יותר והחל לבכות על איבוד הזמן היקר

הצטערו  העיר בני שאף עד ,גדול כה בצער היה מוילנא הגאון
 "...כולם ושאלו: "איך בעיר שלנו קרתה תקלה כזו לגאון

חזר הגאון מולינא אל אותה העיר, אל אותם כש זמןכעבור 
מישים המארחים. אכל, שתה והלך לישון. כעבור שעה וח

דקות התעורר הגאון, ישב מול השולחן ועשה סעודת הודיה 
 .לבורא עולם

ניגשו אליו המארחים ותהו לפשר הסעודה. הרים הגאון את 
ראשו השמימה ואמר: "ריבונו של עולם, תודה לך שזיכית 
אותי לחזור בתשובה באותה העיר, באותו בית, באותו הזמן 

 "...מהחיים ולתקן את אותן עשר דקות שהתבזבזו לי
'ויפל' לשון  -אומרים בעלי המוסר: "'ויפל תרדמה על האדם' 

 "...ַמָּפָלה היא לאדם - נפילה, שהשינה
אחד הקניינים שבהם התורה ניקנת היא: "מיעוט שינה". 

 .השינה נצרכת לאדם, אין אדם יכול לחיות ללא שינה
"האומר 'שבועה שלא אישן שלושה  :(נדרים טו.)גמרא ב כתוב

שלושה ימים רצופים בלא  -ים, מלקין אותו וישן לאלתר" ימ
אינם שייכים למציאות החיים ומהווים סכנת נפשות.  ,שינה

 .ערנות רוחניתהוא למצטרף  - אבל מיעוט נכון
עושים את השינה עיקר, מנצלים כל רגע פנוי להתחפר יש ש

תחת השמיכה, שוקעים בשינה ומאבדים שעות יקרות בהן 
 בהיבט הרוחני.ם עצמ למנף אתיכלו 

: "ְמַעט ֵׁשנֹות, ְמַעט ְּתנּומֹות, (משלי ו, י) ע"ה אמר שלמה המלך
ַאל ֶּתֱאַהב ": (משלי כ, יג). ועוד כותב ְמַעט ִחֻּבק ָיַדִים ִלְׁשָּכב"

  .ֵׁשָנה ֶּפן ִּתָּוֵרׁש ְּפַקח ֵעיֶני ְׂשַבע ָלֶחם"
חד עם י , אךוחיונית היא לקיום הגוף השינה אמנם נצרכת

ממעיט בה, מנצל את זמנו לדברים טובים  - אדם חכם זאת
 .יותר, להתעלות ולמידה, לעזרה ונתינה

ס'  סימן רמ"ו(יורה דעה  יוסף קארור' מרן  'וךרעלחן שו'התב וכ
ָּכל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ַחָּיב ְּבַתְלמּוד ּתֹוָרה, ֵּבין ָעִני ֵּבין ָעִׁשיר, : "א')

ֵּבין ַּבַעל ִיסּוִרים, ֵּבין ָּבחּור ֵּבין ָזֵקן ָּגדֹול. ֲאִפּלּו  ֵּבין ָׁשֵלם ְּבגּופוֹ 
ָעִני ַהְמַחֵּזר ַעל ַהְּפָתִחים, ֲאִפּלּו ַּבַעל ִאָּׁשה ּוָבִנים, ַחָּיב ִלְקֹּבַע 

: (ְיהֹוֻׁשַע א, ח) לֹו ְזַמן ְלַתְלמּוד ּתֹוָרה ַּבּיֹום ּוַבַּלְיָלה, ֶׁשֶּנֱאַמר
  ".ָמם ָוָלְיָלהְוָהִגיָת ּבֹו יוֹ "

ִמי ֶׁשרֹוֶצה ִלְזּכֹות ְּבִכְתָרּה ֶׁשל ּתֹוָרה,  כ"ג כותב מרן: עיףובס
א ְיַאֵּבד ֲאִפּלּו ַאַחת ֵמֶהן ְּבֵׁשָנה, ַּבֲאִכיָלה  ִיָּזֵהר ְּבָכל ֵלילֹוָתיו ְו
ּוְׁשִתָּיה ְוִׂשיָחה ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהם, ֶאָּלא ְּבִדְבֵרי ָחְכָמה ְוַתְלמּוד 

ִּכי ֵאין ָאָדם לֹוֵמד ֹרב ָחְכָמתֹו ִּכי ִאם ַּבַּלְיָלה.  הגה::ָרה. ּתוֹ 
 .ַרְמַּב''ם)ה(ְלׁשֹון ַהּטּור מֵ 

אך בערבים לילה, כל ב כל הלילה אין לנו צורך להיות ערים
ללימוד התורה ולקבוע הזמן  עלינו להקדיש את ,עד לשינה

יגרום להתעלות ואין ספק שלימוד התורה , עיתים לתורה
 לנשמה. אמיתיעונג רוחנית ויסב לכל אחד מאיתנו 

 
 

 

 .: בשביל התורה שנקראת ראשיתרש"יוב
איזוהי תורה שנקראת "ראשית"? תורה שלומד אדם, מפני 
שרואה בה את תמצית חייו הוא, ראשית לכל רצון ולכל 
שאיפה, עד שכל ענין אחר בעולם טפל בעיניו לעומת ערכה. 

 . נברא העולם ,בשביל תורתו של למדן זה
 ]מסלונים) הראשון(רבי אברהם [

 

 
'טעם שפתחה התורה באות ב' ולא באות א

אות תחילה במובא, שהתורה מ )רמז בשמעוני ילקוט (מדרש ב
שות הלא קרא . ויש להקברכהמרמזת על א ישהמשום  ב'

, ואם כן יותר היה "אמתראש דברך : ")קס ,תהלים קיט(כתיב 
(וממילא התורה  אמתשהוא לשון  'ראוי להתחיל באות א

 .היתה מתחילה במילה אחרת)
 אבר תבראשי - נמצא שסופי תיבות של ,נתבונןכששואע"פ 
כי לכאורה היה  ,, היינו אמת, מכל מקום עדיין קשהםאלקי

 .'אמתראש דברך 'בדקדוק את ענין מן הראוי לקיים 
אבן שלמה וצדק " :)ז ,ויק"ר טו("ל עפ"י מה שאמרו במדרש וי

יהיה לך מה לישא ומה ליתן, מה  ,אם עשית כן "יהיה לך
[כלומר אם תקפיד על משקולות מדוייקות  ליקח ומה למכור

שהברכות מברכות את בעליהן,  תהיה לך פרנסה וזאת משום]
 עיי"ש.  ,קללות את בעליהן וכו'וכן להיפך הקללות מ

שאם יתנהג האדם בצדק ואמת  ,ומשמע מדברי המדרש
יש  הז לו קללה. ולפיהיה תתהיה לו הברכה, ואם לאו ח"ו 

לומר שאכן התחילה תורה בראש דבריה בענין האמת, 
 ברכהמלשון ' ודוקא משום כך נכתב בתחילה אות ב

, ובדוקא שהברכה אינה ניתנת אלא למי שדובר אמת בלבבו
נרמז האמת באופן זה, בכדי ללמד אותנו את התועלת 

 ]אות א בראשית'זרע שמשון' [           לנו ע"י דבר אמת.היה תש
 

 
 

 רק את האמת ארצההקב"ה  מדוע השליך - 

 אובשעה שבא הקב"ה לבר :)ה ,ח אשית רבאבר(במדרש מובא 
אדם הראשון, נעשו מלאכי השרת כיתות כיתות ה את

ומהם אומרים  [האדם] וחבורות חבורות, מהם אומרים יברא
 אמתא שהוא גומל חסדים, יבר ;אומר חסדאל יברא וכו', 

יברא שהוא  ;אומר צדקאל יברא שכולו שקרים,  ;אומר
אל יברא שהוא כולו קטטה, מה  ;אומרשלום עושה צדקות, 
ותשלך " :נטל אמת והשליכו ארצה שנאמר ?עשה הקב"ה
. מקשים העולם למה השליך דםוברא את הא ",אמת ארצה

 ?הקב"ה דוקא את האמת ולא השליך גם את השלום
"ל דהנה על טענת השלום שטען שהעולם כולו קטטה יש יו

תירוץ, שיכולים אנו לעשות פשרה בין בעלי הדינין 
היה תשמתקוטטים, ועל ידי כך ישכון השלום ביניהם ולא 

כולו שקר אין לנו  אדםשההאמת  נהשטעאולם במה  .קטטה
תירוץ, כי אכן הרבה פעמים אף כשיבואו לדין ואחד מבעלי 

 לא ירגיש הדיין בשקרו.  - דבר שקר ןוהדינין יטע
 

יכול  שהאדםשאין  )טו ,ב"ר יב(שמצינו שאמרו במדרש  ,ועוד
ולכך שיתף  ]והיינו במה שראוי להיות באמת[להתקיים בדין 

 אדםשהה טענת האמת ָצְדקָ אכן ש כלומר,מדת הרחמים. 
ממש בדין  עמומוכרח שיהיה בו שקר ולא שייך להתנהג 

הוצרך להשליך את  אדםהקב"ה לברוא ה אהאמת, ולכך כשב
 ]אות ט בראשית'זרע שמשון' [                               האמת ארצה. 



 

 

  

 
ה נומושים רשים ועלבע משמ בכרומ ופנינשל קוספה
 ךמבר אּב רּהימש: "יהא בגנׂשבח השה םגיל, במקב. תיותוא

ים רשים ועלבע מש וכותבל לכו" אּילמי עלמלעּולעלם 
ה 'אמן יהא נוהע לשכ ,חכמים דרשו כך ל. עתיותוה אנומוש
 אוה וךרב ושדקל ףשות השנע כאילו - נהבכוו' אּבר ּהימׁש
 ית.שארב השמעב
ה אמן יהא נוהע כל" ::)קיט ת(ׁשּב מרםבאוִּכְּונּו חז"ל  גם כך
 ןווכמהש ויני", הֹוינדזר ג וין לרעוק חוככל ב הּבר ּהימׁש
 ןב' תוה להיכוז נזכרה חשבנוס תיותוכל כ"ח האב קדמדקּו
 ז] ' סי'וֹ ּב'ָּכלְ [                                                '.אבם הלוע

  

 הּלָ פִ ּתְ אּלָיָחה אֶ ׂשִ ֵאין
כי  [מה הטעם ששיח השדה טרם יהיה בארץ] ולמה: וברש"י

לפי שאדם אין לעבוד את  ?ומה טעם לא המטיר ?לא המטיר
האדמה, ואין מכיר בטובתן של גשמים, וכשבא אדם וידע 

עליהם וירדו, וצמחו האילנות  התפללשהם צורך לעולם, 
 , עכ"ל.והדשאים

ודאי הקב"ה שת דברי רש"י, מבאר א' חכמים בשפתיו'
לתן של צדיקים, ויודע שאדם מכיר בטובתן של יה לתפִמְתַאּוֶ 

 .(ועיין חולין דף ס:)גשמים ויתפלל עליהן 
הנה כי כן נוכחנו מפסוק זה, כי מראשית בריאת העולם כבר 

 כי הפרנסה תגיע רק באמצעות תפילה! - נקבע ונחקק
א תנאי מחייב ', שכן היעבודהמטעם זה נקראת התפילה '

 להצלחת האדם ופרנסתו.
ְוֹכל ִׂשיַח ַהָּׂשֶדה ֶטֶרם עניין זה נרמז אף בתחילת הפסק: "

ִׂשיַח ""... כיוון שְוָכל ֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה ֶטֶרם ִיְצָמח ִיְהֶיה ָבָאֶרץ
[ראה בגמרא עבודה " ֶטֶרם ִיְהֶיה ָבָאֶרץ, היינו התפילה ""ַהָּׂשֶדה

 - "ֶדהַּבּׂשָ  חַ ׂשּוִיְצָחק לָ  ֵצאּיֵ "וַ : (כד, סג)שדרשו מן הפסוק  זרה (ו:)
 ֶטֶרם ִיְצָמח". ֶדהּׂשָ הַ  בׂשֶ "עֵ לפיכך ], "תפילה אה אלִׂשיחָ ין א"

 ]ָברּדָ ַהֲעֵמק ע"פ [
 

 
 

('מצמיח ישועות'  יְסָחאְּפִׁש ים מִ נִ ידועים הם דבריו של רבי ּבּו
" יכולה להתפרש כברכה לאכַ ּתֹ ְוָעָפר שאף שקיללת " עמ' כז)

כלפי הנחש, שהרי בה הובטח לו כי מזונותיו יהיו מצויים לו 
 ִנְּתקוֹ מכל מקום באמת קללה היא, כי  - בשפע כל ימי חייו

שמתוך שמזונו  (ראה יומא עו.)הקדוש ברוך הוא ממנו יתברך 
והרי  ,, לא יזדקק להתפלל עליויהיה לו מצוי בכל שעה

 התפילה היא החוט המקשר בין בורא העולם לבריותיו.
 (מחכמי ארם צובא)זצ"ל  אִדיּבַ עַ פרש רבי יעקב זה על פי יסוד 

דהיינו אף על  ";בורא נפשות רבות וחסרונןאת נוסח ברכת "
שהרי בזכותם , החסרונות עלינו להודות לקדוש ברוך הוא

 התקשר לאבינו שבשמים בתפלתנו. זוכים אנו להתקרב ול
 [אמת ליעקב]                                                  

 
 ׁשעת הּבריאה "ַהּמֹוִציא ֶלֶחם" ּכִ 

המהר"ל מפראג תמה על נוסח ברכת 'המוציא לחם מן 
התבואה הם הארץ'; וכי הלחם יוצא מן הארץ? הלוא גרעיני 

מצליח האדם  ,הצומחים בארץ, ובזעת אפים ובטורח גדול
 להפיק מהם את הלחם?! 

יצא  ,האדם ללתקשנ: ֹקֶדם ופנינשל הפסוק יפזאת על  בארו
 תובעקשב אלן לאכילה, אכומן האדמה לחם מ םוי בכל ול

יאת ברשבוכיון  ו.ל את לחמֹיאכַ  וֹ ּפא ְּבֵזַעתש ללתקנ וחטא
מן הארץ,  משמ לשלחם ברוך הוא  הקדוש איצום הלוהע
ֶלֶחם ִמן  יאצִ ּמֹוהַ כה יהיה 'רבה שנוסחחז"ל  וקבע יכךלפ

 נתיב העבודה יז] -['נתיבות עולם'                                 .ָהָאֶרץ'
 

 

 קין ומי היה הבל?היה  ימ
היה גלגולו של נו ישמשה רבכתב  (בשער הגלגולים)ז"ל  האר"י
וגילה לנו את אשר נגזר על קין בגלגולים הוסיף עוד  .ֶהֶבל

על אשר נבלע דמו של ֶהֶבל באדמה, לכך  א.: למען תיקונו
התגלגל קין בגלגול ֹקרח שאף הוא נבלע באדמה על פי 

 . נוידיבורו של משה רב
וכיון שלקח את אשתו של ֶהֶבל נגזר דינו להריגה, לכך שב  ב.

נו, וכיון ירבוהתגלגל בגופו של המצרי שנהרג על ידי משה 
לכך "ויטמנהו בחול", מידה  ,שידע משה רבנו את גלגולו

אף אתה  - כיון שעל ידך נטמן דם אחיך בחול, כנגד מידה
וכיון שלקח גם את תאומתו של ֶהֶבל חזר  ג.". תיטמן

והתגלגל הוא בגלגול יתרו שנתן את ציפורה בתו למשה 
בגלגול  את מה שלקח ,החזיר הוא בגלגול זה, נו, דהיינוירב

ַקִין חזר בגלגול שלוש פעמים כדי לתקן , זאת אומרת. שעבר
בגלגול  ניהפעם ש, בגלגול המצרי ראשונהפעם  את חטאיו,

בגלגול ֹקרח. וגלגוליו אלו רמוזים  שלישיתפעם ו ,יתרו
", ראשי תיבות יָֻּקםָלֵכן ָּכל ֹהֵרג ַקִין ִׁשְבָעַתִים בפרשתינו: "

 .ריצ'מרח 'קתרו 'י - "יָֻּקם"
 

 

 על מה להתפלל תחת החופה
חתן הלומד שטיינמן זצ"ל,  מרן הגראי"ל - בעת שנכנס לרבנו

להתברך לקראת חתונתו ושאל על  'ֹארחות תורה'בישיבת 
: "שהבעל יהיה הרבופה, השיב מה לכוון בתפילה תחת הח

 טוב עם האשה, ושהאשה תהיה טובה עם הבעל".  
כבוד אודות  שטיינמן זצ"ל והנה מכתב שכתב מרן הגראי"ל

ת והיות שיש אנשים מגנים את היהודים שומרי מצו: האשה
בגלל שמשפילים את כבוד האשה, ראוי להעתיק דברי 

 והפוסקים.  ראהגמ
האוהב את אשתו כגופו  נו רבנןת ::)יבמות ס"ב(כתוב בגמרא 

עליו הכתוב אומר וידעת כי שלום והמכבדה יותר מגופו 
 . אהלך

ועל כן ראוי לאדם  :'אבן העזר'וזה לשון הטור בהקדמה ל
לאהוב את אשתו כגופו ולכבדה יותר מגופו ולרחם עליה 

כאשר ישמור אחד מאבריו, וכמו כן היא חייבת  ,ולשמרה
 לוקחה.  וממני כ ,לעבדו ולאהבו כנפשה

כאילו  ,לכן אצל החרדים לדבר ה' העיקר כבוד אשתו, והם
 דורשים כבוד האשה. 

, "אחֹורי ארי ולא אחורי אשהכתוב: " )ברכות ס"א( ראובגמ
 ...שלכן לא טוב שיהיו נשים לפני הגברים יבין חדוכל א

  ] 176[כאיל תערוג 



 

 

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

 בצורה אדירה...  
שכנעו אותי שני חברים לבוא ולשמוע  ,יםילפני כשנת
זה לקח להם הרבה זמן, כי אני בן למשפחה  .שיעור תורה

וטין מתורה ומצוות. הורי אנשים מאוד חילונית רחוקה לחל
י ואחי הקטן מתגוררים בוילה יאמידים, ואנחנו, הור

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

כל כך הייתי רחוק מתורה, שכאשר נכנסתי לבית הכנסת 
נים, הכיפות, בפעם הראשונה בחיי, רציתי מיד לברוח. הרב

וירה, הכל דמה בעיני למקום וארון הקודש, הספרים, הא
שאין לי קשר אליו, וכאילו שתי ידיים ענקיות דחפו אותי 
החוצה. חברי הושיבו אותי בכח, תקעו לי כיפת קרטון על 

 הראש, ואז לראשונה בחיי שמעתי שיעור תורה.  
י למחרת, מסקרנות באתי שוב ושוב, עד שליבי נפתח לדבר

שאני לומד תורה,  יתורה והלכה. כמובן שהסתרתי מהורי
 , ומדברים לא יפה על הדת.  'אנטי'משום שהם ממש 

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

 אני לא הבחנתי בו.   ,עם כיפה על ראשי
צאת שוב, אבא פנה אלי רגוע למחרת בערב, כשעמדתי ל

ושלו ביקש שאשב לשוחח איתו. פניו היו רציניות מתמיד, 
על תחילת החזרה בתשובה  ,וחששתי שמא הוא שמע משהו

שלי. אכן כן, הוא סיפר לי שאמש הוא ראה אותי נכנס לבית 
שאני אוהב ללמוד  ,כנסת וחקר אותי. סיפרתי לו את האמת

 ושלמדתי להתפלל.   תורה, ושיש בה דברים אמיתיים,
אבא שתק וראיתי שהוא פגוע או מבוהל, וכמובן מאוד לא 

 מרוצה.  
ואז אבא אמר לי בשיא הנעימות והחביבות, בקור רוח את 
המילים "גולן, אני ואמא אוהבים אותך ולא רוצים לאבד 
אותך, אנחנו בפירוש לא רוצים שתחזור בתשובה, ואני 

. לא מזמן עשית מציע לך הצעה שבוודאי תשמח אותך
רישיון נהיגה, החלטנו אמא ואני לקנות לך מכונית חדשה, 
הכי טובה שיש, אבל בתנאי אחד, אתה מפסיק את הקשר 
שלך עם הדתיים והלימוד שלהם. אנחנו יודעים שמכונית 
תשמח אותך, וכשם שאנו רוצים לשמח אותך, אנא תשמח 

 אותנו, ותפסיק ללמוד שם".  
אני נקרע לגזרים. זה נפל עלי כמו הרגשתי באותן דקות ש

י ומכבד אותם, ירעם ביום בהיר, אני מאוד אוהב את הור
אבל אני אוהב את התורה ומאמין בקב"ה. אינני רוצה לצער 

 י, אך גם לא רוצה לצער את הקב"ה.  יאת הור
מה עושים? אני בהחלט מעוניין במכונית חדשה... אינני 

ני רחוק עדיין אה, אחד כזה שמתנזר מתענוגי העולם הז
אבל איך אפשר בלי שיעור תורה? כמה  ,מלהיקרא "צדיק"

 קשה!!   
גם הוא לא הירפה. מכונית חדשה? איזו  - אבל היצר הרע

 מתנה, אולי אעשה הפוגה קצרה משיעורי התורה. 
לא נורא... "גולן" אבא היה תקיף "תחליט עכשיו, מכונית 

יים חזק חזק כדי חדשה או שיעור תורה". עצמתי את העינ
לעצור את הדמעות, לחצתי על החזה כדי שהלב לא יפרוץ 
משם. רציתי לבכות, להניח את הראש על הכתף של אבא 

"אבא, התורה היא גם שלך, לא רק שלי, יש  ;וללחוש לו
בורא בשמים, גם אתה הבן שלו... אנא רחם עלי ותן לי 

קתי ללכת על פי שכלי ורגשותיי. פניתי להשם יתברך וצע
"אבא שבשמים, תן לי אומץ לענות  ;בשקט מתוך ריאותיי

לאבא". ואז פקחתי את עיני והודעתי לאבא "אני מצטער, 
אני אוהב אתכם, אני מאוד רוצה מכונית חדשה, אבל אני 

 לא מוותר על שיעור תורה ואמונה בה', אנא תבין אותי".   
ר, חשתי רוגע עצום ושמחה פנימית רקדה בתוכי לאין שיעו

 אבא הורה לי לצאת.   
נכנסתי אחר כך לשיעור גמרא והרגשתי אור עצום בלב 
ובשכל. הבנתי כל מילה, הקשיתי קושיות ושמחה אינסופית 

 מילאה את ליבי. 
י. אחרי חצות יעמדתי בניסיון וידיו של הבורא ליטפו את פנ

נכנסתי הביתה, וחששתי מהנורא מכל. מצעקות, מבכיות, 
י ישבו בסלון, קמו, ייבלתי הפתעה. הורמהאשמות, וכאן ק

נישקו וחיבקו אותי ואמרו לי במפורש "גולן, אם זו הדרך 
 שבחרת בה, שתצליח".  

ומה לגבי המכונית החדשה? מי צריך מכונית חדשה, אם 
י, ומשמחת את מלך יהדרך שאני נוסע בה מקובלת על הור

 [ר' קובי לוי]       !...                                  מלכי המלכים?
 

 דעת זקנים
לרבי מנחם מנדל מקוצק ובקשה בפיו: יברכני  יהודינה פ

שאזכה לבנים עוסקים בתורה. החזיר לו רבי מנחם מנדל: 
 רק תהיה עסוק אתה בתורה, וילמדו בניך ממך. ואם אתה

שבניך ילמדו, ילמדו ממך בניך, ואף הם לא בקש לעסוק 
 ...בניהםיעסקו בתורה אלא יבקשו על 

 

 
 

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

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

 דינה בת שרהלע"נ :  כוס מרדכי בן רבקה ויוסףלע"נ חמי : מר       
 נפתלי בן רוזה : לע"נ סמי בן שמחה : לע"נ גורג'י בן שמחה  :לע"נ               
 יוסף חיים בן לאה : יהודה בן טובה: לע"נ  חיים בן אסתר :נ"לע               
 חיים בן אסתרע"נ : ל לע"נ יעקב בן סאלם : סלמן בן חבו ודוד :לע"נ               
 : לע"נ רחמים בן חאורו אברהםאשר מסעוד בן זוהרהלע"נ:                

 : סמי בן חנה : יוסף בן סולטנה ונסים : עופר בן יחיא לע"נ: אפרים בן ציון ורבקה
 חנינה בת כמיסה : מאיר בן שמחה      "נ לע"נ: משה אהרן בן מאיר יצחק : לע

: ג'וליה חיה בת גריסה ל : יפה נדרה בת נעימהמינה בת מרדכי שמוא :לע"נ
 כתון בת חביבה :: לע"נ : נוראני בת מרים ורבימרים בת עזיזה : לע"נ :לע"נ
 רחל בת חנה -: לע"נ חיה בת יוסף -שמחה בת סרח : לע"נ: לע"נ

   טוזהבה בת אִ  -זיווג: אריה (לאון) בן מלכה : להצלחה
        

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

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

 לשבת סיפור מרגש - התחלה חדשה

 לזרע של קימא:
 יהודה יחזקאל יוסף בן רחל מרים

 נפתלי שלמה בן לאה
 שושנה רייזל בת מינה

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

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

 : עדי בת מזל יעל ברכה בת אביגיל

 לרפואת: 
 א  הרב מאיר נסים בן כמסאנה שליט"

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

 עליזה : זוליט בת חנהדוד בן שמחה : מנחם בן 
 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 : 
 : גלית בת רות רחל בת נוארה: רית בת רחל נו
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  ), כזא( ויברא אלקים את האדם בצלמו וגו''
איתא בסנהדרין ל"ח. ת"ר אדם נברא בערב שבת כדי שיכנס לסעודה 

  מיד. פרש"י, שימצא הכל מוכן ויאכל מכל אשר יחפוץ.
ה לקמן כתב רש"י (א, כט), דלא הרשה והקשה הערוך לנר (שם) דהנ

לאדם ולאשתו להמית בריה ולאכול בשר, אלא אך כל ירק ועשב. 
יוצא איפוא, שכל מה שנברא ביום החמישי, דהיינו הבהמות והחיות 

נברא האדם ביום השישי  , למהוא"כ קשה ,לא הותרו לאדם באכילה
לישי והרי כל מה שמותר היה לו לאכול כבר היה בעולם ביום הש

ונמצא שגם אם היה נברא ביום הרביעי  ,שבו נבראו העצים והאילנות
  היה הכל מוכן לו לאכול ממה שהותר לו לאכול. 

, דמה שלא הותר לאדם (נ"ו:)וי"ל עפ"י מה שכתבו התוס' בסנהדרין 
הראשון בשר לאכילה היינו להמית ולאכול אבל מתה מאליה שריא. 

שישי לאחר בריאת הבהמות וא"כ י"ל דלהכי נברא האדם ביום ה
  (מטעמי יעקב,מרפסין איגרי).והחיות כדי שיוכל לאכול מהבהמות והחיות שמתו מאליהן

  (א,כה) ויעש אלקים את חית הארץ למינה ואת הבהמה למינה

והנה בחיה כתיב את חית "הארץ" למינה, ואילו בבהמה כתיב רק 
  ואת הבהמה למינה, אך לא כתיב הארץ למינה.

רה באה לרמוז כאן דיש חיה שמחוברת לארץ כדאיתא וי"ל דהתו
במתניתין פ"ח דכלאים מ"ה דאדני השדה הם מין חיה, ואדני השדה, 
פירש שם הרע"ב, חיה הגדלה בשדות וכמין חבל גדול יוצא מן 
הארץ שגדלה בו אותה חיה ושמה ידעוני הכתוב בתורה ומחובר 

ם בפרצוף דבטבורו באותה חבל היוצא מן הארץ וצורתו צורת א
ורגלים ואין כל בריה רשאה לקרב אליו כי הוא הורג וטורף כל  וידים

הקרב אליו. וא"כ י"ל כיון שרק בחיות קיימת מין חיה כזאת 
  (טעמא דקרא)  המחוברת לארץ להכי לא כתיב את בהמת הארץ.

  (ב, טו)ויקח ה' אלקים את האדם וינחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה 

, נתן לו מצוות שבת כמו ויניחהו רבה ט"ז,ה)(בראשית איתא במדרש 
תעבוד ששת ימים  לעבדהשנאמר (שמות כ) וינח ביום השביעי. 

את יום השבת לקדשו. והקשה בכלי חמדה ממה  ולשמרה שמור
דאיתא בסנהדרין נ"ח: דעכו"ם ששבת חייב מיתה וא"כ איך אפשר 

  לומר דאדה"ר נצטווה על השבת.
 –ב בספרי פמ"א דדרשינן לעבדה וכן קשה ממה דאיתא בפרשת עק

זו תורה, דאדה"ר נצטווה על התורה, וצ"ע הא קיי"ל בסנהדרין 
  דעכו"ם שעוסק בתורה חייב מיתה.

וי"ל דאת האיסור לעכו"ם לשבות ילפינן בסנהדרין שם מקרא 
דבפרשת נח דיום ולילה לא ישבותו, וא"כ י"ל דכל האיסור לעכו"ם 

יום ולילה לא ישבותו  אז נאמר לשבות התחיל רק אחרי המבול שרק
אבל עד אז לא נצטוו בני נח אל איסור זה, יוצא שבשעה שנצטווה 

  אדה"ר לשמור שבת לא הוזהרו עדיין בני נח שלא לשבות.
וכן צריכים לומר בתלמוד תורה דילפינן לה בסנהדרין נ"ט. מקרא 

משה מורשה קהלת יעקב, אמר רבי יוחנן עכו"ם  לנותורה ציוה 
 בתורה חייב מיתה שנאמר תורה ציוה לנו משה מורשה ולאהעוסק 

שווים וא"כ י"ל דכל זמן שלא ניתנה תורה לישראל היו כולם להם. 
  (פירורים משולחן גבוה).בתלמוד תורה ולא נאסר עדיין על בני נח ללמוד תורה

  

ויאמר אלקים אל הנחש ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית 
  (ג,יד) ל ימי חייךהשדה על גחנך תלך ועפר תאכל כ

דלעתיד לבוא כל בעלי מומים  (בראשית רבה כ' י', וכן בתנחומא מצורע)איתא במדרש 
מתרפאים חוץ מן הנחש. ויש להביא מקור למדרש ממה דאיתא 
במתניתין ברכות י"ב: למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל 

המשיח. ימי חייך, חכמים אומרים ימי חייך העוה"ז כל להביא לימות 
ימי חייך א"כ גם  "כל"וא"כ י"ל דכיון דגם בנחש נאמר ועפר תאכל 

בנחש כל להביא לימות המשיח שגם בימות המשיח לא יתרפא 
  (פנינים משולחן הגר"א)  וימשיך לאכול עפר.

  (ג,טז) ואל האשה אמר הרבה ארבה עצבונך והרנך בעצב תלדי בנים

ידול בנים, והרונך זה פירש"י והוא מעירובין ק: עצבונך זה צער ג
צער העיבור, בעצב תלדי בנים זה צער לידה. והמהרש"א בחידושי 
אגדות (שם) הקשה למה הקדימה התורה עצבונך שהוא צער גידול 
בנים להרונך שהוא צער העיבור, הרי צער העיבור והלידה הם לפני 
צער גידול בנים. וי"ל עפ"י מה דאיתא בסנהדרין ל"ח: אמר ר"י בר 

ו (וסדר האירועים ביום שנברא בא שתים עשרה שעות הוי היום, חנינ
האדם היה כך) בשעה ראשונה הוצרר עפרו, בשעה שניה נעשה גולם, 
בשעה שלישית נמתחו אבריו, הרביעית נזרק בו נשמה, חמישית עמד 
על רגליו, שישית קרא שמות, שביעית נזדוגה לו חוה, שמינית עלו 

שיעית נצטוה שלא לאכול מן האילן, למיטה שנים וירדו ארבעה, ת
שתים עשרה נטרד  והלך לו. ופירשו  עשירית סרח, אחת עשרה נידון,

 ,דקין ותואמתו נולדו בגן עדן קודם החטא(בד"ה ארבעה) שם בתוס' 
, לא היה עדיין לחוה צער עיבור ולידהבלידת קין והבל וא"כ לפי"ז 

העיבור היה לה רק  אילו צערו ורק צער גידול בנים מיד לאחר החטא,
  (מרן הגרי"ז זצ"ל)בלידת שת, כך שקדם צער גידול בנים לצער העיבור. 

ועוד י"ל בדרך צחות דבאמת פסוק זה הולך על כל הנשים, דהנה איתא 
בב"ב קמ"א. בת תחילה, סימן יפה לבנים, איכא דאמרי דמרביא 

ים וא"כ י"ל דאצל האשה מתקי(מגדלת את אחיה שנולדו אחריה) לאחהא 
תחילה צער גידול בנים של אחיה אותם היא צריכה לגדל ורק אח"כ 

   (מהרי"ל דיסקין)משנישאת באים לה צער הריון ולידה של בניה שלה. 

  (ד, ב)וקין היה עבד אדמה  ויהי הבל רועה צאן
" הבל, ויהי לשון הווה, ואילו בקין ויהיויש להבין למה בהבל כתוב "

  ר. " היה לשון עבהיהכתוב וקין "
חייב אדם בכבוד (יו"ד סי' ר"מ סעי' כ"ב) וי"ל עפ"י מה שנפסק בשו"ע 

אחיו הגדול בין שהוא אחיו מאביו בין שהוא אחיו מאמו. וא"כ י"ל, 
דהבל חלק כבוד לאחיו הבכור ולא בחר לעצמו משלוח יד, עד שקין 
יבחר משלוח יד לעצמו כדי שלא להשיג את גבול אחיו הבכור ולהכי 

  רועה צאן ומתי רק לאחר שקין היה כבר עובד אדמה. ויהיה הבל 
והנה כפי שנהג הבל בבחירת המשלוח יד כך נהג בהבאת קרבנו דלא 

גם הביאו עד שלא הביא מקודם קין את מנחתו כדכתיב והבל הביא "
  (אזנים לתורה)  " מבכורות צאנו ומחלביהן.הוא

  (כל הפירושים לוקטו מהספר יקרא דאורייתא)

  

  מה נמצא גם בקודש הקודשים של המשכן וגם ליד גן עדן?      

  קריאת מגילה, בפורים נאמרות קודם קריאת המגילה שלוש ברכות, ובשבת חוה"מ סוכות רק שתי ברכות. תשובה לחידה הקודמת:
 

 מאוצרות הפרשה 

  פר"ש  חידה          



 סיפור השבוע   
 שכרה של מצוהה

יקר שגר במגדל רב  שמעתי ממו"ר הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א מעשה מופלא שהתרחש בסוכות באחד הערים בארה"ב, ביהודי

שכעבור חצי יממה מהקמת הסוכה  קומות, וכיון שאין באותו מגדל 'מרפסות סוכה' נאלץ להקים את סוכותו למטה בחצר המגדל, אלא

העליונה באותו מגדל, וביקש לשכור ממנו לימי הסוכות את  ולכך פנה לשכנו שקנה זה עתה את הקומה הגיעו הרשויות ופירקו את סוכתו,

 ההקודם שהתגורר באותה דירה, אלא שלמרבה ההפתעה דרש אותו שכן מא קומת הגג שלו שהיתה עדיין מוזנחת ומלאת לכלוך מהשכן

ו יהודי כבר השלים עם הדרישה הוסיף השכן שברצונו שחוזה להתפשר במאומה, וכשאות דולר על כל יום של שכירות ולא הסכים

אצל עורך דין, דבר המייקר את עלות השכירות באלף דולר נוספים, ובצר לו הסכים היהודי גם לדרישה זו  השכירות ייחתם כדת וכדין

  החוזה אצל עורך הדין. ונחתם

את החוק הנהוג  ל מטילי זהב בתוך תיק מלוכלך, ומיהר לקייםאלא שכאשר ניקה היהודי את הגג המוזנח לצורך הסוכה גילה אוצר ש

קצר התברר שהאוצר שייך לבעלים  באותה מדינה ולהעביר את האוצר לידי המשטרה המקומית כדי שיבררו את מקור הזהב, ולאחר בירור

השוכר של הקרקע דרשו ממנו  וכשאמר להם שהוא הקודמים אך כיון שאין לו יורשים הוא שייך לבעלי או שוכרי הקרקע באותה עת,

תארו לעצמכם מה חשב אותו יהודי כאשר שמע את הסכום המופרז  חוזה שכירות, ובזכות החוזה זכה באוצר שלם ששווי הון רב, ועתה

ת כאשר דרש ממנו השכן לחתום את החוזה אצל עורך דין, הוא קיים 'בכל מאודך' למען מצו שהוא צריך לשלם בעבור מצות סוכה, וביותר

  .לו בכפל כפלים סוכה, והמצוה החזירה

מתוך כך שהיה  והוסיף הגרי"ז שליט"א דזהו מה שאומרים בסליחות ו"ממכה עצמה מתקן רטיה" שמתוך המכה הגיעה הישועה, דדוקא

  זילברברג שליט"א)(רבי מרדכי בונם   צריך להוציא הוצאות על עורך דין אף שלא היה צורך בכך אך עשה זאת למצוה, מתוך כך הגיעה הרטיה.

    

  
  לבית הכנסת שהתפללו בו או לביהכנ"ס שקראו בו בתורה - שייכים כספי העליות והנו"נ  למי                     

גילו שהארון  מעשה שהיה בבית הכנסת שקודם קריאת התורה מכרו את העליות כמנהג, וכשבאו לאחר המכירה לפתוח את הארון שאלה:

מהם רשות לקרוא אצלם  ין מי שיודע את הקוד כדי לפתוח את הארון. מחוסר ברירה עברו לבית הכנסת הסמוך ובקשונעול והגבאי איננו וא

שנתנדבו העולים בשעה שעשו להם מי  בתורה, וכך עשו. לאחר מכן נתעורר ספק למי שייכים כספי מכירת העליות, וכספי הנדרים ונדבות

  ?, או לבית הכנסת השני שקראו בו בתורהשברך, האם לבית הכנסת הראשון שהתפללו בו

 הכנסת השני, דמכיון שהקריאה בתורה היתה במקומם ובספר שלהם, הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א אמר שהכל שייך לבית: תשובה

ורה להיפך, שהכל והגאון רבי יעקב מאיר שטרן שליט"א ה ונדבות. זכו בכל מה שבא מכח הקריאה בתורה, דהיינו מכירת העליות והנדרים

היתה לתרום לבית הכנסת שהתפללו בו והם קשורים אליו, ויש  הכנסת הראשון, דבודאי כוונת הקונים את העליות והעולים לתורה שייך לבית

המקום בעד כסף, אלא לשם מצוה, ולא היה בדעתם להרויח מזה  ענין מיוחד לתרום לו, והבית הכנסת השני בודאי לא נתן להם את להם

  הכנסת הראשון כדעת הנותנים. מלבד שיאמרו להם יישר כח, ולכן לא זכו כלל בכסף אלא הכל לבית הומש

ונדבות,  שליט"א הורו שיש חילוק בין כספי מכירת העליות לכספי הנדרים והגאונים רבי שמאי גרוס, רבי מנדל שפרן, רבי שלמה זלמן אולמן

את  היתה דעת הקונים לתרום את הכסף לבית הכנסת שהתפללו בו ובו קנו ובודאידמכירת העליות הרי נעשתה בבית הכנסת הראשון, 

 הכנסת השני, בזה יש לצדד להיפך, שהיתה דעתם לתרום לבית הכנסת העליות. אולם הנדרים ונדבות שנתנדבו בשעת העליה לתורה בבית

  .סף הזה שייך לבית הכנסת השנישלהם, ולכן הכ שנהגו בהם עין יפה ונתנו להם רשות לקרוא במקומם ובספר תורה

 ליטול את הספר תורה עמם ולקרוא במקומם, יותר ראוי לעשות כמו והוסיף הגר"ש גרוס דאף אם בעלי בית הכנסת השני נותנים להם רשות

 ג בספרהספר ממקום למקום, דיותר טוב להטריח את הציבור מלנהו שעשו ויעבור כל הציבור ויקרא במקומו של הספר, ולא יטלטלו את

 לפני כשישים שנה בארץ ישראל, שישיבת חיי עולם שאלו ספר תורה מנהג שאינו של כבוד לטלטלו ממקום למקום. וידוע המעשה שהיה

 ומרן רבי אהרן קדוש ה' מבעלזא זי"ע הקפיד ע"ז שטלטלו ספר תורה מישיבת בעלזא לצורך שמחת תורה, ואח"כ פרצה שריפה גדולה ה"י,

  ישמע משה)(ו   ממקום למקום.

  

                            
  מי אני? כשמחסירים ממני אני גדל, כשמוסיפים לי אני קטן.                       
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  והנהגות, מוסר, השקפה מאמרי                              
ובראש, יהודי חולים בית הקמת למען אסיפה פעם נערכה בליטא הערים באחת

וכמה כמה היו המשתתפים שבין, מאליו כמובן. חיים החפץ מרן עמד האסיפה
כמה שתרמו כאלה והיו מיטה תרם אחד, בתרומה התחייב מהם אחד שכל, גבירים
 את והעריך אליהם חייך, הגבירים את מאוד כיבד חיים החפץ מרן. מיטות

 תלמידי כמה גם היו הבאים בין.בתרומתם גדול חסד שעושים כמי תרומותיהם
חרה היטב זה ודבר, מאוד גדול בכבוד חיים החפץ מרן קיבל שאותם, ישיבות
, איפוא, היו? מכבדים אותם וגם, כסף והרבה, כסף נותנים אנחנו? היתכן: לגבירים
הישיבות בני תרמו מיטות כמה: בעקיצה חיים החפץ מרן את ושאלו שעמדו ביניהם
נתן מהם אחד כל? מדברים אתם מה: חיים החפץ מרן מיד להם השיב? הללו

סכום זה הלא, מיטות חמישים שנתנו פירוש מה: ושאלו הללו תמהו! מיטות חמישים
 והם, היותר לכל, מיטות עשר, אלא נתנו לא, כספנו כל עם, אנחנו והלא! עצום
  נתן מהם אחד כל, כן, כן: ואמר תשובתו על חיים החפץ מרן חזר?חמישים נתנו

 הם! חולאים חמישים שיימנעו כך נותן מהם אחד כל... יהיו שלא מיטות חמישים
 תורתם, ומצלא מגנא היא התורה! החולים בבית יהיו שלא המיטות את תורמים
 )ויגדך אביך שאל( !...ומצרות ממחלות אנשים תציל

באיזה היו, הדור גדולי בזמן, רבתי קושטנדינה לאלוקים גדולה ובעיר: כותב א"החיד
תלמידי   כמה חצות קודם שבת ביום ומפלפלים ס"בש ישיבה קובעים מקומות
לימים ירושלים ק"בעיה וכן. יעשו כה היום עוד הן כי ושמענו. ההוא שבכפר חכמים

 ראיתי וכן. בערב דדינא בעומקא מפלפלים היו, חדשפרי הרב בישיבת ראשונים
 ) ברכה מחזיק (.הנזכרת בהייש ראשי אחריו שנהגו

 
. זצ''ל בלויא עמרם לרבי פעם אמר ל"זצרבי יצחק זאב סולוביציק -הרב מבריסק  

 כדי, הדת בחומת מסויימת פירצה על מהומה לעורר ממנו ביקש כאשר זה היה
 את בהכירו בספקנות הגיב זאת לעומת עמרם' ר. לתיקונה זו בדרך להשפיע
 בדבר הנוגעים את להניא עשוי הדבר זה במקרה אם ותהה, הפועלות הנפשות
 אחד גוי היה בבריסק:שהיה למעשה,   מבריסק הרב לו אמר", ושמע הסכת."מדרכם

 ואחד, היום ויהי. קצוב לזמן, בנהר בהם לשוט קטנות סירות מהשכרת מתפרנס
הסירה בהתהפך אסון קרהו לפתע. בנהר עמה והפליג סירה ממנו שכר העיר מיהודי
שהחלו, ישראל מעמך המונים בבהילות למקום חשומהרה עד.במצולות שקע והוא

 הגוי, והנה.כמרקחה נעשה והמקום, ממות ולהצילו אותו למצוא נואשים בנסיונות
כשכולו, הצלה דרכי למצוא במאמץ ואנה אנה מתרוצץ הואגם נראה, הסירה בעל
בטענה הגויים חבריו אליו פנו, מסויים בשלב. פניו על הלם של ואותות נסער

, בסירות המשייטים כאן טובעים בה ראשונה פעם זו וכי? לך אירע זאת מה: ותמיהה
 אמנם?"כזו בסערה שנתקפת ראינו ולא אנשים שני כאן טבעו שבוע לפני אך והלא

 שבכל מעשים אכן, נרגש כולי הלמאי יודע איני עצמי אני אף, "הגוי השיבם", כן
 הכל כאשר: כלומר" [זיך רודערט, רודערט איז עס אז" זאת בכל אבל, הם יום

במקרה גם הוא כן].בסערה נדבק אני וגם עלי גם משפיע הדבר, סוערים מסביב
? תוחלת בה אין שתחולל שהסערה הנך סבור: "עמרם' לרהרב מבריסק   אמר, זה
 )הרב מבריסק (  הסביבה כל על משפיע זה, סועריםהכל כאשר שכן, כך זה אין
  

כי,]מכתב מאליהו[ל"זצ דסלר ליהוא רבי גרס, היסודות לכל מעבר, הכללים לכל מעל
רבימ גדול לנו מי. האישית הדוגמא הינו- בחינוך הראשי והיסוד הראשון הכלל
, הליכותיו בכל' מחונך'כ מהותו נשתקפה -' מחנך'כ לדמותו מבעד אשר, אליהו
, קלם של מדרשה בית כחניך.תלמידיו, מחניכיו הוא שדרש פרטים באותם ובפרט
החינוך ואמצעי ההשפעה כח את מהוה האישית הדוגמא כי, אליהו רבי קיבל

 יכול אינו - בתורה יעסוק שבנו השואף אב כי, אומר היה כך משום. ביותר המועיל
 שהבן לכך לדאוג צריך אלא, התורה לימוד חשיבות את לו שיסביר בכך להסתפק

 לכך מצא הוא אף.התורה בעסק מעייניו מירב את משקיע אביו כי עיניו במו יווכח
 בשבתך בם לדבר" -? כיצד", בניכם את אותם ולמדתם: "המקרא מן אסמכתא
 בסמינר הבכירים מהמחנכים, א"שליט שטרנבוך דב הרב... גיסא לאידך וכן".בביתך

 סיפר - מעוות לחינוך דוגמא להביא אליהו רבי ביקש שכאשר מספר', גייטסהד'
התורה שספר ובשעה, השבע בן אחיו עם הכנסת לבית שהגיע שלש כבן ילד שראה
 שינשק בכדי הקטן את הגדול האח הגביה - הבימה אל ההיכל מן בדרכו, לידם עבר
 זעק -!" מחנכים לא כך... "לנשק' שוכח' עצמו הוא אשר בעוד, התורה ספר את
 )לדור מחנך( .אליהו רבי

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, בוקרכך 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 ּוֵבין ַהיֹּום ּבֵ  ּוְלמֹוֲעִדים ְלֹאֹתת ְוָהיוּ  ַהּלָ

ִנים ּוְלָיִמים  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
 בריאת של 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
 עם מצב 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'מסוגליםאינםבניםעשרהואילו, בניםעשרהלגדליכולאחד
 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 ּזֹאת-ַ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 ָארּור ּזֹאת ָ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

       

ע

 הרביםאפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי 

          

 בס"ד
 בראשית            

 254:מספר  -גליון



  

                                    תורה של בדרכה ורעיונות ,מחשבה נצנוצי ,פתגמים                                                                               

 )הבעש״ט( .עמו' ה - שמצוי מקום כל, בעולם גלמוד יהודי אין
 )סלנט ישראל' ר(.שמו לחילול דואג אלא ואינו, שמים שם לחילול חושש שאדם יש

 )הבעש״ט( .בראי כמסתכל, בו גם קיים זה שחיסרון ידע, חיסרון בו ורואה בזולתו המסתכלל

           

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

     

 את ותראו ראשי בכביש פעם תיסעו: ל"זצ ברעוודה שלמה ביר שח
 אחד כל, בינינו" אדם פרא" זה מה' לראות תיוכחו ואז" אדיבים"ה הנהגים 

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

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

 
 הלכה הביאור כתב לבנה קידוש אחר ''לשבח עלינו'' שאומריםלנוהגים  הטעם

 חשש שיש בה ושמחים הלבנה נגד יוצאין שאנו במה ח״ו יטעו שלא )תכ״ו סי׳(
  האלוקים הוא ה׳ כי ומסיימין עלינו אומרים לכך, ללבנה כבוד נותנים שאנו
 .עוד אין
 
 

 עליך גלים שעברו שלך הנפש טלטול פרשת סף על עומדים שאנו בהיות
 - האי מצבי מכל ערלהתנ צריך ואתה.בעומק נפשך הרעידו.גל אחר גל

 ותגדל המלך לדרך בקרוב שתחזור יעזור יתברך' ד. בך שהולידו יציבות
. בתוכם אני וגם, עליתך לראות המצפים יחיו הוריך צאצאי מפאר להיות
 הובנו לא ומאוד, כאן שארעו דברים כמה על קושיות לשאול במקום אבל
 לביקור שנכנס אדם לעצמך תצייר.להיפוך בונה הוא האמיתי המבט, לך

 בחיים הראשונה פעם שזה בהיות אבל, ניתוחים חדרי בכמה ובקר ח"בביה
 הרופאים טפלו בחדראחד, שראה מה על עמדמוהשתומם.זה שראה
' בב או בשעה הניתוחים גומרים החדרים שבשאר בעוד, שעות ב"י בניתוח

 כמעט שהגיע. אנוש חולה ל"ר היה הזה חולההרופאים ענו,היותר לכל
 לבין להחזירו בגופו מקומות כמה צריךלנתח והיה, ל"ר מות שערי עד

 אותו החולה ישאל אם וגם,השואל לב על מתישבת הזו והסברה.החיים
 כל אף על הרי חביבי...  עתה.דעתו מישבת הזו הסברה תהיה, קושיה

 לנכל הרוצים מיד אותך לחלץ עזרו בודאי אשר וההשתדלויות התפילות
 דווקא רוצה, שמו יתברך רצונו הלא?כאן קורה מה רואה אינך האם. לך

 כאן שהיה רואה הינך והרי אדם בני מחלות ומכיר היודע והוא. לעזרך
 עליך שרחם ה"לקב והודיה שבח להתמלאות צריך היה פיך... מאד ארוך נתוח

 עיניך פתח יקירי).למקום שלוחים והרבה( שלו הרופאים בחדר ארוך לנתוח ולהכנס
 אותם כל. בה שדבק הבוץ מן היפה נפשך לנער. עמך הנעשה לכל האמת לראות
 במקום ועתה.החטטות מכל לחלוטין להתנתק חשמל רגלי היו עליך שעברו הרעדות
. עליך שעבר שמים רחמי שפע רבוי על חזקות לראיות כולם יהפכו, וקושיות שאלות

 בתורה פריחה של האפשרות. בקרבך תוסס עדין הנעורים ומרץ, צעיר עדיין הנך
 לחזור במקום, הכרת לא עדיין שלך, הפונטציאל, לפניך עומדים ומצוות שמים יראת

 ומזהיר חדש דף תפתח מאחוריך זה כל תזרוק. העגום טלטול פרשת על בדעתך
 בזה לך וטוב המלך בדרך וינחך תפילותיך קול וישמע, ה"לקב תתקרב ככה. בחיים
 )ל"זצ וינטרוב אליהו ישראל רבי- אגרות קונטרס(. ובבא

 
 ?אסור חוליום וב בשבת שמותר דבר יתכן איך שאלה:

 עלאומר  עם הארץאם בשבת ) מ״א פ״ד דמאי( במשנה מבואר תשובה:
ולכן  שאימת שבת עליו משום  על דבריויש לו נאמנות  מעושרים שהם פירות
אין אם אומר שעישר את פירותיו  חוליום ב אבל , ול את הפירותלאכ מותר

לאכול את הפירות ללא  אסורו לו נאמנות ולכן אי אפשר לסמוך על דבריו
 )יש לומר( .מעשר

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

יל ִצְדקוֹ  ְלַמַען ָחֵפץ' ד יר ּתֹוָרה ַיְגּדִ  רצה אומר עקשיא בן חנניא רבי. ְוַיְאּדִ
 }-מב ישעיה{ שנאמר ומצות תורה להם הרבה לפיכך ישראל את לזכות ה''הקב

 )  פ״ו  אבות:  כ״ג  מכות: (ויאדיר תורה יגדיל צדקו למען חפץ' ה

 
ביהודי מהונגריה שהנאציים ימ"ש רצחו בדם קר את כל בני  מעשה

משפחתו והוא התגלגל לאושוויץ. שם היה עמו באותו הדרגש בצריף יהודי 
וגם ידע לחשב את  בעל פהתלמיד חכם צדיק, שידע את כל התפילות 

התאריך העברי. כאשר הגיע חודש ניסן, אמר לו היהודי הצדיק: "כבר חודש 
ניסן, עוד מעט פסח... מרור יש לנו כאן בשפע, אך מה יהיה עם מצות?" 
באותה תקופה בעלות הברית הפציצו מחסן של תבואה באזור. כמה יהודים 

חיטים ולאפות  מעונים החליטו לנצל את ההזדמנות ולנסות לקחת משם
מצות. אותו ניצול שואה סיפר שהוא התנדב להסתכן וללכת לשם. הוא 
הצליח לצאת מהמחנה בלי להתפס, להגיע למחסן החיטים, לקחת חיטים, 
לטחון אותם בעזרת אבנים וגם בדרך לא דרך לאפות כמה מצות בודדות. 

לצריף הוא ניסה לחדור למחנה עם המצות והצליח לעשות זאת, אך בכניסתו 
תפס אותו קצין הגסטאפו שהרגיש בו שהוא מחביא משהו על גופו. הוא 
לקח ממנו את המצות והכה אותו מכות רצח עד שהתעלף. כאשר התעורר, 
מיוסר מכאבים, הוא חיפש את המצות והצליח למצוא רק כמה חתיכות 
שביחד יש בהן שיעור כזית. הוא סיפר לחברו כל מה שעבר עליו, וזה ביקש 

ו והתחנן שיאפשר לו לקיים את מצוות אכילת המצה: "תן לי את המצה ממנ
ואני אומר לך את כל ההגדה"... הוא הפציר בלי סוף ולבסוף בעל המצה 
הסכים לתת לו את המצה אך בתנאי שאת שכר המצווה יקבל הנותן ולא 
האוכל. וכך היה. זמן קצר לאחר הפסח, נהרג היהודי הצדיק על קידוש ה'. 

הודי שוויתר לחברו על המצה בסופו של דבר הצליח לשרוד ועלה אותו י
לארץ ישראל. כמה שנים לאחר מכן (בשנת תשל"ח) הגיע אליו חברו הצדיק 
בחלום והוא מתחנן ובוכה: "אתה נתת לי את המצה באושוויץ ואת שכר 
המצווה השארת אצלך... אנא ממך, תן לי גם את שכר המצווה". אותו יהודי 

הלך אל האדמו"ר ממכנובקה. הוא סיפר לו את כל הסיפור ושאל קם נסער ו
אותו בדמעות: "האם עלי לוותר לו גם על שכר המצווה?" אמר לו האדמו"ר: 
"מצד מדת היושר, מן הראוי שתוותר לו גם על שכר המצווה!" "למה?", שאל 
היהודי. הרב השיב לו שהוא זכה לחיות ולקיים עוד הרבה מצוות, אך חברו 

טר בקיצור ימים ושנים לא יכול לעשות זאת... האדמו"ר נתן ליהודי שנפ
שני מפתחות ואמר לו: "אני נותן לך שני מפתחות: אחד של בית המדרש 
שלי והשני של ארון הקודש. לך לשם, פתח את ארון הקודש, סגור אחריך 
את הפרוכת, וככה לפני ספרי הקודש ספר את כל סיפורך, אל תחסוך 

אחר מכן תאמר שאתה מוותר לאותו יהודי על שכר המצווה של במילים... ל
אכילת המצה, ואח"כ תבוא אלי". היהודי עשה כמצוות הרב וסיפר את 
סיפורו בארון הקודש, במשך זמן רב ובדמעות רבות ולבסוף אמר כמה פעמים 
שהוא מוותר... כאשר סיים הוא הרגיש חולשה רבה. הוא מסר לגבאי את 

שהוא אינו מסוגל לעלות כעת אל הרבי כי הוא שרוי  המפתחות ואמר לו
באפיסת כוחות. הוא הגיע לביתו והלך לישון. הנפטר נגלה אליו שוב בחלום 
זורח מאושר כדי להודות לו. כאשר התעורר, הגיע לרבי וסיפר לו על החלום 
השני. אמר לו האדמו"ר: "תראה, אותו יהודי שהיה צדיק ותלמיד חכם וזכה 

ידוש ה' מתוך ייסורים בשואה, אשר בוודאי זכה לקיים מצוות למות על ק
רבות מאוד בימי חייו, ובכל זאת בא אליך ומתחנן שתוותר לו על שכר של 

 )ש"על מצווה אחת... האם יש לך מושג מה זה מצווה?!" 

ירּתוָרה עקשבןחנניארבי.ְוַיְאּדִ
שנאומצותתורהלהםהרבהפיכך

ֵמי ְתּגָ  ְיָתאראוממ גמּגמִמּפִ

    "פרפראות"

 """מקום לשאלה

  "כתבםם מפי  "

  "טעםם של   ענין  "

סעו:לזצברעוודהחרביויאּדירּתֹורהתגּדיל בכבישפעםת

"

פעתיסעו:ל"זצ

"ת"פרפראות"

למותר
לו נאמ
.מעשר

 של 

תאתאאאתיתררראאאאאוואוממי
 תורהשלבדרכהורעיונות,מחשבהנצנוצי,פתגמים 

ְֵָמָגֵמִמִפְתָג תראאאוֵמ ָתאאְ
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ש לאחד המלכים בסין היה כד יקר. את הכד קיבל בירושה מאבות אבותיו. אי                                            
 לא ידע בן כמה הכד ומה ערכו, רק ידעו שהוא יקר מאד למלך. 

 

 . יום יום היה עליו להסיר ממנו ר ואכן , המלך הסיני מינה אדם מיוחד לנקות ולשמור 
האיש היה יוצא להורג, כי, חילל את כבוד הכד. רבים וטובים מתו  -את האבק ואם נמצא עליו ולו גרגיר אבק אחד

הזה. וכך , כל מי שמונה לשמור על הכד היה נפרד מאשתו וילדיו כי ידע שהוא לא ישוב לראות אותם. בגלל הכד 
פעם אחת הופיע בארמון המלך איש זקן וביקש להיות שומר הכד. כולם התפלאו על האיש המוזר המבקש את 

 מותו וניסו למנוע ממנו. 
 

 מונח על שולחן מיוחד עשוי זהב, אך הוא התעקש ולא ויתר.. הוא הוכנס לחדר בו היה הכד 
 והכד נשבר לרסיסים.  ךניגש לכד, לקח אותו בידו, הביט בו רגע ארוך 

 קמה מהומה בארמון, האיש הובא בפני המלך. שאל המלך את האיש: מדוע עשית זאת? הרי עכשיו תמות. 
 ידעתי שאמות, ענה האיש, ולכן באתי. 

 

בים מתו וימותו בגלל הכד הזה, לפחות אוכל להציל את חיי אלה שעוד לא מתו מאחר ואני חשבתי לי: אנשים ר
. הצטער המלך על מעשיו ושיחרר את האיש. מאז, כך מספרים, מהלך המלך , אדם זקן ובודד, 

 משוחרר יותר, ולעיתים ניתן לשמוע אותו שורק מנגינות פשוטות ועליזות במסדרונות הארמון.

)העורך(אותם מהיכן הם...  םש לנו כל מיני הרגלים י

  הראשון לציון נשיא מועצת חכמי התורה זצוק״ל  נו רבנו     מרן מלכאשר התורה עמוד ההלכה, מאור ישראל,   העלון לעילוי נשמתו הטהורה של: 
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  הפטרה
 " כה אמר"

 אברהם בביוף זיע"א, הרב רשב"י שעלה פעם למירון לציון התנא לפני
חושב הנך שאני מתבייש כעת כשאני עולה לרשב"י? תדע  זצ"ל אמר לנכדו, וכי

כדי  ת שאני לא מתבייש, כיון ששלוש עשרה שנה רצופות
 לא להתבייש מרשב"י.

יהודה בר זצ"ל סיים להתפלל בציונו של רבי  מרדכי אליהו הרבמו"ר 
, דבר שנהג לעשות מדי פעם בפעם, ויצאנו יחד מהציון לכיוון הרכב.מתוך אלעאי

פנועים, ללא כיפה, עם תספורת קוצים החשיכה, הגיחו ארבעה בחורים רכובים על או
וביקשו מהרב שיברך אותם. הרב הניח  . ולחלקם אף עגיל באוזניהם. 

ידו על ראשו של כל אחד מהם ובירך אותם. לאחר מכן, כשלוויתי את הרב לרכב והר 
 בהתיישב על כסאו, רגע לפני שנסענו, הרב ביקש ממני לקרוא לאותם בחורים. 

 

ו ארבעת הבחורים, הרב יצא מהרכב לכבודם, אחז בידיהם וביקש מעו"ד איתן כשהגיע
מלמד, שהיה שם בציון, שישיר עבורם את השיר "אם ננעלו". הם החלו לרקוד שם 
בציון ריקוד קודש והרב גם הוא הצטרף אליהם למעגל. לאחר זמן מה, לקראת סיום 

מד "קבלת עול מלכות מע ,המפגש המיוחד בין הרב לנערים, 
שמים", וכל זה באשמורת הבקר סמוך לתפילת וותיקין. הרב הקדיש מזמנו בשמחה 

 ובריקודים לכבוד ארבעה בחורים אלה, כאילו מדובר היה במאות אנשים.

דע לך, שאין גאווה 
וכבוד לפני האלוקים.

 

השלטונות חפרו בבית  במרוקו
הקברות היהודי כי רצו לעשות שם 

 דרך, וכשהגיעו לקבר של
פתחו , התשב"ץ והריב"ש
ו היום אותם והיו שלמים כאיל

נקברו. דבר זה היה כתוב בכל 
העיתונים, ובאמת שגמרא ערוכה 

היא בשבת קנ"ב ב' שמי שאין קנאה 
 בליבו אין עצמותיו מרקיבין, 

 והם לא קינאו.

 ךהעסק עצמך 
 וממילא ייעלם הרע מעצמו

האם   פעמים מפקידים בידינו סוד?  כמה
ה זה הסוד שלנו? אנו שומרים עליו כאילו הי

ת או שבלי מחשבה נוספת 
כשאיננו חושבים על הנזק שאנו  

 עלולים לגרום לזולת בגילוי הסוד? 
על פי ההלכה אדם חייב לשמור את סוד 

 . ו חברו 
קצת איפוק, קצת התגברות על היצר, ונגלה 

 שזה לא כל כך קשה.

מראשי משרד האוצר העירקי הגיע  אחד
באמצע  מנחם דניאל בדחיפות לבית הגביר

הבריטי ומשלחת נכבדה השבת בלוית הקונסול 
שהגיעה מבריטניה כדי לחתום על עסקה גדולה. 
 נשלח שוער הבית לקרוא לגאון המקובל רבי

זצ"ל, שבאותם הימים עבד  סולימאן מוצפי
 . כמזכירו של הגביר

 

 הרב היה בבית המדרש עם מורו הגאון רבי
זצ"ל, ועסקו בתורה הקדושה.  פתיה יהודה

אחר כך החליט כי  תחלה חשב הרב כי לא ילך, אך
ינצל מעמד זה לקדש שם שמים קם והלך עם 

לבושו הלבן השבתי אל המשרד והודיע לאנשים: 
"עוד כשלוש שעות תצא השבת, ואז אתפנה 

 אליכם. יהודי אני, ואת מצוות אלקי אני שומר".
 

 : קם הקונסול הבריטי ובהדרת כבוד אמר
עד צאת   נמתין פה. ""

שב הרב לבית המדרש ואמר: "חש אני השבת."
בשבת זו קדושה עצומה. עשרה נכבדים מאומות 
העולם ממתינים, כיון שיודעים הם כי יש שבת 

קודש בעולם, אות שנתן הבורא לעמו, וחשים הם 
 כבוד לשומרי השבת".

גדולה שררה בין הרב חכם  ידידות
זצ"ל לצדיק המקובל רבי  מנשה מנחם

זצוק"ל שהיה מגדולי  יצחק אלפייה
המקובלים והצדיקים שהתגוררו בירושלים, 
השניים נהגו לנסוע בצוותא לעיר האבות 

ון ת"ו בכדי להתבודד עם קונם בלימוד חבר
התורה ובתפילות ותיקונים, במשך שנים 
רבות נהגו לנסוע יחד בכל יום ראשון 
 לחברון ולשוב לירושלים ביום רביעי.

 
רבינו מצטט הרבה בספריו דברים בשם הרב 

 אלפייה, בפרט בגודל המעלה של 
תענית הדיבור, ועוד בחייו של הרב אלפייה 

והפיצם לזיכוי  מו ליקט בשמו 
הרבים, כמו כן נהג לשבח מאד את הרב 
אלפייה שבנוסף לכל פעולותיו ומעלותיו 

הנשגבות זכה וזיכה את הרבים בהשתדלותו 
 הגדולה להפיץ את סדר תענית הדיבור.

 מקוריץ פנחס הרה"ק רבי כשהגיע
זיע"א לפרנקפורט לשבת על כס הרבנות, 

נו לו קבלת פנים מפוארת. הושיבוהו הכי
במרכבה מצופה זהב, וכל העיר יצאה 
לקראתו. ליד הרב ישבו שנים מחשובי 

 הקהילה, ולתדהמתם, 
. י שמו לב, כי

שאלוהו מדוע הוא בוכה? וענה: מדמה 
אני, כאילו מוטל אני בארון מתים בדרך 
 ל"בית החיים", וכל העיר מלוה אותי. 

 

גידו לי, האם כל הנפטרים בעירכם אנא, ה
זוכים להלויות גדולות כאלה? 
 שמעו האנשים ובכו גם הם...



 

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

 יחזקאל בן שמחה, דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה,   יעקב בן אורית,אלעזר בן שמחה, הרב בן מלכה, דוד ומרים אלבז, 
 , אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,יעקב יוסף בן מרגליתהרב 

 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה זכאי     שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה סבג, אואסינה בת

הגיע לבדיקות אצל הרופא. הרופא נדהם מהכושר  80 בןן
 ?עושה אותך כל כך בריא והבריאות של הזקן ושאל אותו מה

הנץ  ענה הזקן: אני צייד טווסי בר. כל בוקר אני קם לפני
הרופא אמר: לא נראה לי  .עד הערב החמה, ורץ אחרי טווסים

יש כאן משהו עמוק יותר. תגיד באיזה גיל  שזאת הסיבה, בודאי
אתה רוצה לומר  ?מת שאל הזקן: מי אמר שהוא ?מת אביך

ן אמר: הזק שאביך עדיין בחיים? בן כמה הוא? שאל הרופא
שנה, ולמעשה הוא היה איתי הבוקר בצייד. זה  99מלאו  לאבי

אמר: מדהים, אבל עדיין לא  הרופא .מה שמחזיק אותו בכושר
  ?נראה לי שזאת הסיבה. תגיד באיזה גיל מת סבך

 

אתה רוצה לומר שסבך בחיים?  ?מי אמר שהוא מת :שאל הזקן
יב: לסבי הזקן הש הרופא לערך. אמר 120הוא צריך להיות בן 

 הרופא המתוסכל אמר: אני מניח שגם הוא צד .שנה 118מלאו 
לא, אמר הזקן, סבא לא יכל לבוא היום כי הוא  ?איתך הבוקר

 ?ירצה להתחתן 118הרופא, מדוע בן  מתחתן, נדהם .מתחתן
 ...,מי אמר שהוא רוצה? שאל הזקן, 

 

ים מסתובבים ביער, ופתאום אחד צייד שניי
 .מהם מתמוטט. הוא לא נושם, עיניו מזוגגות
הצייד השני שולף את הטלפון הנייד שלו 

ומתקשר לשירותי החירום: "החבר שלי מת! 
לעשות?". המוקדן משיב בקור רוח "אל  מה

 תדאג. אני יכול לעזור. 
 .הוא מתאם וודא תקודם כל, 

 ברקע נשמעת יריית רובה. 
 ד שב לטלפון ואומר הציי

""?". 

ת עובדת בלי : משאבה אוטומטיהריאותת
ביום במשך כל חיי האדם 20,000-תיקונים כ

הם בנויות משקים שקים שאם נשטח אותם 
 מט"ר.70 -שטחם הכולל יגיע ל

 

השדרה: הקשר העיקרי בין המוח לשאר  חוטט
ס"מ  1.8ס"מ עוביו  43חלקי הגוף אורכו 

זוגות של עצבים  31גמיש כמו גומי יש בו 
ודדים שכוללים מאות אלפי סיבי עצב ב

 שמעבירים הוראות אל הגוף מהמוח.
 

 70: (משאבה משוכללת) בכל פעימה הלבב
ליטר דם בכל דקה ובסה"כ  5גר' דם שהם 

מכלי ענק של מים  300ליטר ביום ( 7,200
מינרלים) שאותה הוא חייב להזרים בעוצמה 
רבה שתגיע עד לנימה הרחוקה ביותר ומנגד 

 בעדינות רב אל הריאות.

דוקא כאשר תתאפס ותתגמד 
וכל אחד יכיר  –היכולת 

 בברור כי הוא שירים ונפולת, 
 

אזי יפציע לישראל שחר 
 – –גאולתם 

ותנשא מלכותם. כל הניסים 
שנעשו עם ישראל בגאולת 

ישובו ויעשו עמם –מצרים 
  בגאולה העתידה

 גאונות בלתי נתפסת
נמצאים אנו סמוך להילולתו של גאון עוזנו והדרת תפארתנו, רבינו 

ֳעלֹו לא מדדתי את גדלתו של מרן זצוק"ל. "ִמי ָמַדד בְּ  עובדיה יוסף זצוק"ל. ׁשָ
ַמִים" (ישעיה מ, יב)... אולם ברור כי זו לא היתה נשמה בסדר הגדל של 

". בא אלי גאון הדורותהנשמות שאנחנו רגילים להכיר... כתבתי עליו שהיה "
מישהו וטען: למה כבודו כותב כך? וכי בדורות הקודמים לא היו גאונים? 

. ראוי ת מרן, היה גאוןכי בטוח אני שבכל דור שבו היו שמים אהסברתי לו, 
 הוא אם כן שנקרא לו "גאון הדורות"!

גאונותו היתה בלתי נתפסת! יש בעולם גאונים בעלי זכרון וכשרונות, אבל אין 
להם את ההיקף שהיה לו. זה יאמר לך מדרש כזה וגימטריה כזו, זה יודע דף 

כזה וכזה, אבל כשתבקש מהם להשוות את ההלכה פה להלכה שם, הם 
. חושן משפט אני לא יודע... למרן היה עד כאן. יותר מזה אני לא יכול. :יאמרו
 גם במדרש, גם בקבלה, גם בהלכה. הוא היה גדול ועצום מאין כמותו! –הכל 

כשהיה לומד גמרא, היה יודע את הגמרא עצמה, את הזוהר על הגמרא הזאת, 
 !ואף את "שער הכונות" על הגמרא הזאת. הכל! זה היה מורנו ורבנו

זצ"ל, זקן המקבלים, למד בישיבת המקבלים 'נהר שלום'.  הרב שרעבי
כשהיו מתקשים בשאלה מסוימת, נהגו לכתב את שאלותיהם ולהגישן למורם 
ורבם. על אף גדלותו הרבה היה שולח הרב שרעבי חלק מהשאלות בקבלה 
למרן, והוא היה 'שולף מן השרוול' תשובות... כל ספרי הקבלה היו אצלו 

 בקופסא.כמונח
כך בקבלה, וכך בפשט, במדרש ובכל דבר. הוא לא היה רק זכרן מפלא, אלא 
כל התורה כלה היתה מקפלת אצלו. הכל היה אצלו מקטלג. לפעמים היה 
נכנס לחנות ספרים ומתענין באיזשהו ספר שחסר לו. הוא היה מקבל את 

ילה, הספר, בו במקום קורא אותו מהחל עד כלה. לבסוף אומר למוכר: "מח
אני לא צריך את הספר, גמרתי אותו... מחל לי, ובעזרת ה' אקנה ממך ספרים 

 אחרים..." הספר כלו כבר בתוך הראש, ואין טעם לקנות!
 
 

 

ה

 שבת שלום ומבורך לכל בית ישראלל

 כליות שמשקל 2: הכליותת
גרם 150כל אחת היא 

ליטר דם  1,700בלבד.מעבדות 
זרים אותו מלבד מידי יום וממח

 השתן הנפלט החוצה.
 

: (המחשב המשוכלל) המוחח
מרכז תקשורת של מאות עצבים 
השולח עשרות מליוני שדרים כל 

הזמן ומפעיל את כל החושים 
השרירים הרצוניים ובלתי 

 רצוניים.
 

: (המצלמה הכי העיניים
משוכללת בעולם) בעין יש 

סיבים וורידים זו  1,000,000
 שתיל עין.הסיבה שאי אפשר לה

שרירי העיניים נעים ומתכווצים 
 פעם ביום. 100,000

 

: בכל רחבי הפה הטעם חוש
חיישני טעם  10,000יש בערך 

שחשים בצירופים ודרגות של 
מתוק מר חמוץ מלוח וכו' והמוח 

 זוכר את כולם!

ברכת אשר יצר בכוונה  אמירתת"     
יש בכחה לחשוך מחלות רבות" (בשם 

 חיים) החפץ
וכשאדם נזהר ומברך בנחת ובכוונה 
 לפי פירוש הדברים זוכה עי"ז שיהיה

 . במשך חייו 
 

ורבים רבים נושעו ממחלות רבות 
וקשות עם קבלתם לברך ברכת אשר 

 יצר מהכתב ובכוונה הראויה.
כתב איש אלוקים החכם השלם החסיד 

זצ"ל בספר  משה ן' מכיר רבי
"ט)סדר היום (משנת שנ

"יברך אותה בכוונה ויאמר מלה 
במלה, לא יחלה כל ימיו ולא יצטרך 

 לרופא ולא לרפואתו"

ישיבת וולוז'ין  השנמשך חודש ימים   פעם היית מאבק
 יים סולובייצ'יקח שקועה בחובות גדולים נסע הגאון רבי

זצ"ל למינסק לגיס כספים לקיומה. במינסק התגוררו שני 
גבאים מטעם הישיבה, גדולי תורה נדיבי לב. כאשר הגיע 
הרב למינסק, נכנס לביתו של אחד הגבאים וסיפר לו על 

, ורבי חיים ןמטרת בואו לעיר. הגבאי הבטיח לו לטפל בעניי
שב  .ש ישב ולמד, עד שלאחר חודש

רבי חיים לוולוז'ין ופרע את החובות. יום אחד הגיעו שני 
הגבאים לוולוז'ין, כשהאחד תובע את חברו: "מדוע שלם את 
כל הכסף מכיסו? הן תמיד היו שותפים לדבר מצוה!" שמע 
רבי חיים ותמה: "אם  נתת  את כל הסכום מכיסך, מדוע 

 סף?" החזקת אותי חודש שלם ולא נתת לי מיד את הכ
 

ענה הגבאי: "היה עלי לעמול רבות על עצמי כדי להתגבר על 
 ": "הממון ולתת את הכסף, שהרי נאמר תתאוו
כל אחד צריך להלחם עם יצרו כדי לקחת מעצמו  -"

 ולתרום,  והמאבק נמשך חודש ימים... "

זיע"א והראה לו  חיים מצאנז יעני לפני הרה"ק רב בא
את נעליו הקרועות. סיפר לו כי אין בידו די כסף לקנות 

יחזקאל נעלים. אותה עת נכנס בנו של הרבי הרה"ק רבי 
זיע"א. בקשו הרבי כי יחלוץ את מגפיו ויתן  משינאווה

עשה כן רבי  לעני למדוד כדי לדעת מהי מדת מגפיו.
 בדיוק את מדתי. יחזקאל, העני מדד ואמר: הן תואמות 

אין ששמח הרבי ואמר: "במצוה גדולה זכית בני. וכיון 
הלך העני, ואל  ושכב בה". ילמיטתנעלים לרגליך, הכנס 

חדר הרבי נכנס אחד החסידים. ראה את בן הרבי שוכב 
 טת אביו ושאלו אם חלה? יבמ

. . פר הרבי שאין לו מגפיםיס
שמח הרבי ואמר: מצוה  פים.מכיסו ושלח לקנות זוג מג

במצוות! זכו יהודים כמה מצוה, גוררת

מטרת המטרות של כמיהת 
 עם אלוקים ה,הנשמה, 

היא עבודה חשובה ם עצם 
 וקדושה לפני הקב"ה.

זצ"ל  חיים בן עטרהעיד שרבינו  זצ"ל: חיים מצאנז רבי
פנתה אליו חיבר את ספריו ברוח הקודש. היה זה בהקשר לשאלה שה

במכתב. כיצד יש לנהוג במלמד שהעיז להוציא משפתיו כי ספר אור 
החיים הקדוש לא נתחבר ברוח הקודש. בתשובה לכן השיב הגאון בין 
היתר וזה לשונו: קבלתי מכתבכם והנה לא ידעתי מה ספק לכם שרוח 

 הקודש שורר גם עתה על הראוי לו. 
 

... יהיה איך שיהיה כולי מן הנביאים וכו'  אף על פי שבטלה נבואה
. ולכן בעל ם עלמא מודים 

אור החיים נשמתו בגנזי מרומים. בודאי חיבר ספרו ברוח הקודש 
ולכן המלמד המכחיש רוח הקודש של רבי חיים בן עטר הוא אפיקורס

ח הקודש שאינו מאמין בגדולי ישראל שהעידו עליו שהיה ראוי לרו
 .ה כפר בעיקרהמלמד הז

מחכמי ורבני  יוסף אבורביע רבי
מרוקו. הרביץ תורה בטיטאן היה מפורסם 
בחסידותו וביושרו ובענותנותו הגדולה. 
הוא הרביץ תורה ברבים ושימש ספרא 
דדיינא בבית דינו של הגאון נר המערבי 

 זצוק''ל. יצחק נהוןב''ר  שמואלרבי 

בשנת תרס''ו עלה רבי יוסף עם נכדו  
ע זצ''ל וקבע אבורבי עמרםהגאון רבי 

את מושבו בירושלים על התורה והעבודה.  
ניפטר ביום ה' לחודש אדר שנת תרע''ח 

 ) וניטמן בהר הזיתים.1918(

אין לתלות את  -יסוד האמונה
 התופעות בסיבות טיבעיות.

מתוך הספר החדש "משכני אחריך "בראשית חלק א' עמוד מ"ה ואילך. 


לך לך, עיין שם).-נח-, שזורים בפרשיות השבוע בראשית 

hamaor.netכל העלונים: 
אבות ובניםו -ורה המאור שבת

רשימת תפוצה 
hamaor.net@gmail.com

אין לתלות את-יסוד האמונה
התופעות בסיבות טיבעיות.



 
 

 

 "ְבָרָאהּ  תֹהוּ  לֹא"מדור חדש:  
 תועלתאין בהם שנראה על פניו , שיצורים בבריאהתפקיד על 

 

 תפלהעבודת ה
וכל עשב השדה טרם יצמח כי לא המטיר ה' אלקים על הארץ ואדם אין לעבוד  וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ

את האדמה, וכי חרש וזרע, הרי היה בגן עדן והיו מלכים נועד לעבוד אדם הראשון וכי מובן לא  – (ב. ה) את האדמה
ש ופירבואר על פי מהדבר  כל עבודת האדמה נעשתה אחרי הקללה של "בזיעת אפך"?וצולים לו בשר ומוזגים לו יין, 

אדם וידע ין לעבוד את האדמה ואין מכיר בטובתן של גשמים. וכשבא לפי שאדם אָ  ?ומה טעם לא המטיר"רש"י: 
מאדם העבודה שנדרשה מכאן למדנו שעיקר  ."התפלל עליהם וירדו וצמחו האילנות והדשאים ,שהם צורך לעולם

כבר היו מוכנים לרדת ולהשקות את השדות, אולם המתינו עד כאן למעשה הגשמים  .עבודת התפלההראשון היתה 
יתכן מצב שבו המשאלה שהאדם רוצה כבר מוכנה ומזומנת שרואים מכאן ירידתם. גרום לתלתפלתו של האדם אשר 

 לו באוצרו של הקב"ה, אך מונעים ממנו את הדבר רק כדי שיתפלל ויבקש.
עמו כמה  ומצרף ,שם-היה עורך נסיעה לאי פעם במוצאי שבתמדי  .הקדוש לבעל שם טובהיה  מסתוריןמנהג אפוף 

תלמידיו להצטרף הורה הבעל שם טוב לבמוצאי שבת אחת,  .מטרת הנסיעה וסיבותיהאת מתלמידיו, אשר לא ידעו 
צל קורתו, אורו פניו בלמראה האורחים הבאים . כפרי אחדיהודי , הגיעו לביתו של נסיעה ארוכהאליו לנסיעה. לאחר 

 לפניהם ערךהזדרז האיש ו .היה זה יהודי חסיד וירא שמים, שלא זכה בכל יום לקבל אורחים יהודים הכפרי. של
 שנותרו. אך מכיון שעני ודל היה, לא היה בידו מה להגיש זולת מעט ממאכלי השבת 'מלוה מלכה',לסעודת שולחן 

להוסיף עוד  שי !אין די בכךזהו זה? ": בחוסר שביעות רצון פנה הבעל שם טוב אל הכפרי ואמרלמרבה הפליאה, 
נכנס הכפרי נבוך,  ידעו כי יש דברים בגו. בהכירם את רבם, ידוע ן תמהו, אךהמה ראו כ ,התלמידים ".מאכלים...

ומרוב צער התכנס בפינת , את נפשו לא ידע היהודי. , אלא ששב בידים ריקותנוספים מאכליםאל המטבח ותר אחר 
הודו  ,דה הדלההסעובסיום  ."לי שאוכל לתת לאחרים תןרבונו של עולם! ": מעומק לבו הבית והחל לבכות ולהתפלל

 לכפרי על האירוח, ועשו דרכם חזרה.  וחבורתו הבעל שם טוב
הפכה  ,האישבקתתו המטה ליפול של כי לגלות  השתוממו ומהלאותו כפרי,  ט שובהבעש"לשנה אחרת, לקחם 

ך ער, ולקראתם חרד האיש .כלים נאיםו יקריםרהיטים הבית ובתוך  ,גינה מעטרת אותו סביבלארמון רחב ידים, 
ומאותו  ,ביקורם הקודם הם הניחו ברכה אל ביתובסיפר להם כי  ,גדולה מלאה כל טוב. בתוך הסעודה הסעודלכבודם 

עינים רבם הקדוש בהתלמידים  תלובדרכם חזרה,  לטובה. את פניה ונהפך עליו הגלגלהאירה לו ההצלחה  ,זמן
שפע מן השמים רצו להשפיע על אותו יהודי " הבעל שם טובלהם  אמר"דעו"  .להם סודו של דבר שואלות שיבאר

כדי שיקבל  פוא תפלה קטנהיהיתה חסרה אהסתפק במה שיש לו ולא התפלל על כך. תמיד טובה וברכה, אך הוא 
 ".ומזלו התהפך בכך שדחקתי בו להביא מאכלים נוספים, עוררתיו להתפלל את כל השפע שראיתם.

 

 ְבָרָאהּ  ֹתהוּ  לֹא עצה טובה
עצה לכעסן, הזכר 
לעצמך את הנזק 
שאתה גורם 
לבריאותך כתוצאה 
מהכעס. (ע"פ 
"חובת האדם 

 בעולמו" ח"א).

 רוק 
שהרי אי אפשר לאכול בפה יבש.  ,בלעדי הרוק, לא ניתן היה לאכול והיו אנשים מתים מרעב

לפני מספר שנים, נחשפה חיה מזן נדיר המתגוררת בג'ונגלים הנוהגת להרטיב  שנערךבמחקר 
בו היא נמצאת. פעם ניסו להרחיקה מן האגם ומתה.  את כל המאכלים שלה בימי האגם

התברר כי לחיה זו אין בלוטות רוק. ולכן היא נאלצת לטבול את כל מאכליה במים כדי שיהיו 
 נוחים לה לעיכול. כשהרחיקו אותה מן המים, לא יכלה לאכול וגוועה ברעב. 

 .)"טובך יביעוע"פ "(
 הגאון רבי בוגיד סעדון זצ"למגיד דבריו / פנינה מתורתו של 

 

 השלום ידי על כי, חנם ושנאת והפרוד קתוהמחל ענין שנוא וכמה השלום ענין גדול כמה הענין רסםוומפ הדבר ידוע"
 ."ידיהם מעשה בכל שורה וברכה, ענין בכל מצליחים העם בין השורר

 )מ"ב דרוש ח"ט" חדשות מגיד("
 

 בס"ד 

 

   

 בראשית
 

 עלון מס'
955 

 

 052-7654216יו"ל ע"י הקרן לזיכוי הרבים. נייד: 
 gmail.com7654216@אשדוד. דוא"ל:  14/13כתובת: רח' הרב רוזובסקי 

 טהתשע" כ'שנה 



 
 

 פנינים ופרפראות
 

עולם הש רמוזל אמת, הן אותיות םיהאל אבר תיש לרמוז שסופי תיבות בראשי - א' א')(ים הבראשית ברא אל
ולא בשביל  ,נברא בשביל האנשים שעובדים באמת ובתמים את ה', ולא בשביל הרשעים שמדברים שקר

 (מכת"י הגאון רבי משה לוי זצ"ל). בועים המדברים אחד בפה ואחד בלב.הצ
 

 

 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 
 

 הדמות המאחדת
 
 
 
 

מעטות הן  בדור שבו המגזריות גוזרת את העם לגזרים,  
 ,זה על רקע .ועדות חוגים לאחד ביןןהדמויות שהצליחו  

בלטה לטובה דמותו של הגאון הצדיק רבי שריה דבליצקי 
כל חייו  .גווניםאת כל ה המרתקתזצ"ל שחיבר באישיותו  

שלכאורה באו קשרים הדוקים עם חכמי הספרדים עמד ב
ביניהם מעולמות אחרים לגמרי, אך התורה חיברה 

 .ובאגדה והנעימו זה לזה בהלכה
 
 דעה דור משרידיהיה  ' כפי שקראו לו כולם,רבי שריה'

מכל  הקודם הדור של עולם גדולי בין וגדל שזכה
-ועל עדתי-בכך שהיה על הצטיינהייחודיותו  .החוגים
טלוגים. מחד גיסא היה , מחוץ לכל ההגדרות והִק מגזרי

החזון איש ומאידך גיסא ינק את תורת הגאון תלמידו של 
 רבי מרדכי שרעבי זצ"ל.המקובל הקבלה מהגאון 

 
 למשל,. וק רבקדובד בפשטות מקייםכל הלכה היה 
 מן עשה מצותבתחילת הלכות תעניות "הרמב"ם כותב 

 על שתבוא צרה כל על בחצוצרות ולהריע לזעוק, התורה
ותוקע  בפשטות אתזהיה מקיים ורבי שריה  ,"הציבור

כותב שאסור  . הרמב"םבעת צרה בבית הכנסת שלו
בילדותי הקפיד על זה. ורבי שריה  להתפרנס מהתורה,
רגלים שלש בהיה מחלק לנו שזכורני גרנו עמו בשכנות, ו

 .ממש כלשון ההלכה ,קליות ואגוזים
 

ת' לא בא שכל ענין 'הנראּו ,היה איש אמתומעל הכל, 
לא היה שגרתי. בכל  בהנהגותיושום דבר  אצלו בחשבון.

שהיגוי למשל  כשהבין ומיוחד. עצמאיתחום היה 
לא היסס לשנות, והיה  ,שגוי האותיות במבטא האשכנזי

 הלפהת ולאחרספרדי מבטן ומלידה. "ן כמבטא חי"ת ועי
עם  קריאת שמע במבטא ספרדי שוב היה חוזר וקורא

 תכלת פתיל להטיל נהגוכן  .הבדל בין פתח לקמץ וכיוצא
 .קטן הטלית בבגד בציציותיו) קוצים קהה ארגמון(
 

מרן ראש לבין יבלח"ט ומעניין נרקם בינו קשר אמיץ 
על שנפרש א, קשר שליט"הגר"מ מאזוז  הישיבה

ה משותפת הם מצאו שיחבמיוחד . כארבעים וחמש שנים
חכמי הדור בקיאים בהם, כמו שאר בעניינים שאין 

 יםבמשך ארבעים השנ בדקדוק במסורה ובמנהג.
כשהרב  ,עשרות תכתובות ביניהם עברו, האחרונות

ל פעמים רבות בענייני דקדוק 'ארי נעשה שוא ,שריה
רן מצדו מתייעץ עמו בענייני זמני ומ ,ובירור מנהגי תונס

 .הלכה ומנהג היום
 

מרן שליט"א מתחשב מאוד בדעתו, ומזכירו הרבה 
 למרן רחשגם רבי שריה  ,וכמים הפנים לפניםבשיעוריו. 

  

פעם שימש מרן ראש הישיבה ראש הישיבה כבוד גדול. 
ברכת והגאון רבי שריה כובד בבברית מילה כסנדק 
 ִצָּוהאמר: "על כן בשכר זו אל חי חלקנו צורנו , והמילה

כדעת מרן ראש להציל ידידות זרע קודש שארנו משחת", 
 (עי' בשו"ת בית נאמן ח"א חיו"ד סי' ד'). כששמע הישיבה

: ושאלו ושמצא תנא דמסייע ל שמח אותו מרן שליט"א
לא, רק ": רבי שריה ואמר ל ",?האם כבודו דעתו ככה"

 ."אמרתי ככה ומפני כבוד
 

בענייני דקדוק היה מתחשב מאוד בדעתו של מרן ראש 
היגוי בענייני  ביקש לדעת את דעתווכמה פעמים  הישיבה,

פעם בא לפניו אברך אשכנזי וביקש לדעת איך  דקדוק.ו
 אתהאם מבקש " :לקרוא ק"ש בדקדוק. אמר לו רבי שריה

האות את לבטא  ךעליהרי שלצאת ידי חובת כל הדעות, 
ושלח אותו לישיבה לקבל  ",צד"י כביטוי הספרדי המקורי

 .את המאמר הידוע של מרן שליט"א על היגוי האות צד"י
  

עלון "בית נאמן" היה מונח על שלחנו בכל שבוע, והיה 
ר ירחון "או גםלמרות גילו המבוגר. בשקיקה גומע אותו 
ם שם סתדיר על שולחנו, ובעצמו היה מפר תורה" היה

 מאמרים עוד לפני למעלה מארבעים שנה.
 

הסכמותיו היו והיה מעריך מאוד את ספרי הישיבה, 
 'קוראיםתיקון 'שוליו של המעטרות אותם. וכידוע 

 .הרבות הערותיובמלאים  בהוצאת הישיבה
 

איש  יסידורשני  כנסת שכנו כבודהתו בבית ייבספר
הרבה וחיפש אחד מהם פעם נעלם זכורני שו ,מצליח
היה קורא מתוך  ,בימי שני וחמישי עד שנמצא.אחריו 

שאחרי  סידור "איש מצליח" את התחינות של הספרדים
 .תחנון

 
כשקיבל לידיו את הספר שו"ת "איש מצליח" בשנת 
התשל"ד, שלח מכתב מרגש ביותר למרן שליט"א בזה 

מלא הבית אורה אך מהול בתוגה. הלשון: "זה היום נת
אורה זו תורה בקבלת ספר הנכבד ממר אביו הגה"ק זיע"א 

כי ישבתי שעות ארוכות כעת בערב וקראתי  -והי"ד, ותוגה 
בכל לב כל ההקדמות וסיפורי התולדות והסיפור המעציב 

ואני מרגיש ששתי עיני נוטפות מור עובר ואין  והנורא. 
להאי שופרא וכו' שלא ידעתי עד היכן הדברים  הפוגות

מגיעים, מחסידותו וקדושתו, והצור תמים פעלו וכו' ויהיה 
למליץ טוב על כל עמו ישראל הנתונים בצרה וצוקה. 
ומעתה חושבנא לטב בפרוס חדש אדר שמרבין בו בשמחה 

 ואחריו ניסן שעתידין ליגאל ונסו יגון ואנחה".
 תנצב"ה



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרוו
 

 כבשה במיר

 
 

 זה לא צחוק!  
 .ופמלייתבני בוה ואל רחוב העיר. פגש בו המלך, כשהוא מלזצ"ל  בשיץיייהונתן א רבייום אחד יצא 

 השיב רבי יהונתן. ",''אינני יודע ו המלך.שאל "''לאן פניך מועדות?
 

 מיד נתפס רבי יהונתן ונחבש בכלא. ."מעצר!קחו אותו ל"התרגז המלך.  "?!אינך יודעהפירוש ''מה 
 

 תשובתופשר שיסביר לו א אליו את רבי יהונתן ולקר כעבור שעה קלה, נרגע המלך ושכך זעמו. שלח
 המוזרה.

 
מוליכות אותו. כהלכה השבתי לך. לעולם אין אדם יודע לאן רגליו "אמר רבי יהונתן,  ",אדוני המלך"

 ".המעצר...סוף הגעתי לבית בראיה: בצאתי מביתי היו פני מועדות לבית הכנסת, ולוה

   צחוק צחוק אבל... 
 

 מה' מצעדי גבר...
 

המראה עד  הבא מצמררבירחון "נצוצות" מובא הסיפור ה
שומר  –מדיבורים מיותרים כמה השומר פיו ולשונו 

 :מצרות נפשו
 

 רבי דב סוקלובסקייאיש צדיק היה בירושלים של מעלה, 
אפוף שתיקה של סייג לחכמה היה, רק לעתים נסדק  .שמו
תורת  - הספון בחומת הדומיה, וממנו בצבץ העושר חריץ
, בצל גדולי עולם ובסערות ושל תשעים שנות חיי יםהחי

 הימים.
 

דלהלן, הינו שלל שזכינו בו ברגע של פריצת סכר הסיפור 
 . וכך סיפר רבי דב זצ"ל:השתיקה שאפפה את דמותו

 
 בעיר מיר חי יהודי אמיד, בעל בעמיו. נכסיו היו מוצלחים
 וקרובים לעיר, והברכה היתה שרויה במעשי ידיו, באופן

א נשקפת כל סיבה שתצדיק שינוי כל שהוא במערך של
 חייו.

 
 עשירלמרות זאת, פשטה ביום בהיר השמועה, שאותו 

 ! מדוע?מטלטליו. היתכן? מחסל את כל עסקיו ומוכר את
התשובה לא איחרה לבוא: אותו יהודי בעל רגש חם, 

 לחון את ,לעקור ממקומו ולעלות לארץ הקודש החליט
 ת ישוב ארץ ישראל. מצו עפרה ולקיים בגופו

 
גלים של חיבה ואהדה למעשהו הנאצל.  היכתה השמועה

יום הפרידה, התאספו בני העיירה להיפרד ממנו  בבוא
קודש, בערגה לארץ הנכספת ובקנאה סמויה, על  ברגשי

אף  לעלות לארץ ישראל.למה שאחרים לא זכו:  שזכה הוא
 כולנו יחד כים: "לשנה הבאהכנגד המבר הוא ענה

 ., וכך נפרדו לשלום"שלים הבנויהבירו
 

,העבר במצולותושקע כמעט  האירוע  חודשים. כמה עברו

בשערי מיר.  אותו יהודילפתע הופיע יום אחד  אאלמל
 כל בני לתדהמת כולם, הוא חזר! גם הפעם התאספו

הקודש  לשמוע חוויות מארץ וציפוהכנסת  העיירה לבית
 השמועה מפילא  היא?! מכלי ראשון. וכי מלתא זוטרתא

על עפר הארץ,  אלא מעד ראיה ממש, שזכה לדרוך
ה את אויר למשש את אבני הכותל המקודשות ולנשום

 של ירושלים. המחכים והזך
 

על הבימה והחל לספר ולתאר את הארץ  עלה האיש
ישראל ואת נועם  ואת יושביה, את אוירא דארץ הטובה

בשקיקה  זיוה. הוא מתאר בפאתוס, והציבור שומע
 ותה בצמא כל מלה.וש
 

נתכרכמו פניו, והוא עבר  ,נפלאהתיאור לאחר הואז, 
הכלכלי הקשה בארץ ישראל.  בקול נוגה לתאר את המצב

בעצב, החיים שם  אין פרנסה, ואין אוכל לפי הטף, אמר
 קשים ואין מוצא.

 
המשיך ותיאר את ו נתן דרור ללשונו ,ומתוך שדברן היה

כפי  -אנשי הישוב ואת לחץ החיים בו שרויים  הדחק
משפט ולא נתקררה דעתו עד שפלט מפיו  .שאכן היה
"עדיף להיות כבשה במיר, מאשר להיות אדם  :סיום קשה

 בארץ ישראל"...
 

בו ברגע  וכאן מגיע רבי דב לשיאו הדרמטי של הסיפור:
עה לעיני והתרחשה זומפיו,  היצא שדיבת הארץ רעה

ופו נשמט ג כלזע: פניו של האיש נפלו, הקהל המזוע
לא  הוא לא נפל, גם .והוא החל צונח אט אט ארצה

התעלף ולא איבד הכרתו, שריריו התנוונו וקומתו
הזקופה הושפלה. תוך רגעים ספורים נותר האיש שרוע 

ידיו ועל ברכיו הולך על ארבע, משהו שהזכיר מאוד  על
 ...ה...כבשהההילוכה של  את



 

  אור המאיר 
 שאלות ותשובות שענה לשואליו בקצרה מרן רה"י הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"א

 

 

הּ אשה  שאלה: ִאּמָ נתגיירה ע"י רב שלא קיבלו את מעשה הגיור שלו בקהילות החרדיות, והם החליטו  ׁשֶ
ור שוב גיור לחומרא. לאחר הגיור הם פנו לרב מצרפת על מנת שיסדר להם פעם נוספת חופה וקידושין. לעב

כעת הרב שואל האם עליהם לעשות שוב חופה וקידושין עם כל הברכות ועם כתובה חדשה, והאם כותבים 
 )"מרכז רבני אירופה"שם האשה ושם אמה, ומה גובה הכתובה? (השאלה נשאלה מאת 

אם הרב הראשון ירא שמים ואיננו רפורמי או קונסרבטיבי, אין לברך שנית. אלא יעמדו אצל רב תשובה: 
המקדש לחתן וכלה אחרים ויכוין בברכתו עליהם, ויתן לה טבעת בפני שני עדים. ויכתבו כתובה שנית עם 

ן הכל מחדש הכתובה מאתים זוז. ואם הרב הראשון אינו ירא שמים, יעשו חופה וקדושי וסךשם אמה כדת. 
 הכתובה מאה זוז כדין גיורת.וסך בברכה. 

 
דש האחרון, ואף קבענו כבר תאריך לשתי וי בחיבשעה טובה ומוצלחת אירסתי את שתי בנות שאלה:

 דש אחד?ושתי בנות בח להשיאשבועיים בין חתונה לחתונה. אבקש לשאול האם ישנה בעיה  - החתונות
 ות ואפילו בשתי ערים.בשני אולמ יעשואין בעיה. אבל  תשובה:

 
 ?וכך היא דעתאכן שחתן ביום חתונתו יתענה. האם  כת"ר נר"ושדעת  שמעתי שאלה:

 .חצי יום או יום לפני כן יתענה לפחותו כך דעתי וכך נהגנו, אם אין הדבר מפריע לחתן. תשובה:
 

להמתין עד  ליושעמיד בצאת הכוכבים או  לשבור את הצוםהאם יכול  חתן המתענה ביום חופתו, שאלה:
 סיום החופה?ל

 .אפשר לאכול מיד בצאת הכוכבים תשובה:
 

 ?מתענה ביום חופתהגם הכלה נהגו שהאם שאלה: 
 וכ"כ הבא"ח. .הכלה אינה מתענה תשובה:

 
האם מותר לי לפצל את הקריאה לכל ימי  בפעם אחת, שנים מקרא ואחד תרגום קשה לי לקרואאם  שאלה:

 השבוע?
 100שאם יתנו לך  . תחשוב בלבך, כי זה פוגם במלאך הנברא ממצוה זו כמ"ש הכה"חאל תפצל תשובה:

ויום אחד תקבל  ,תקרא, ותרשום לעצמך כל שבוע שמגיע לך מאה מאתים וכו'ודאי  -ש"ח על כל פרשה 
 (רעיון זה למדתי מכתבי הרב דוד זריצקי זצ"ל). את הכל בעה"ו.

 
אבל כמעט  ,תרגום אחדמקרא ו שניםתרגום אונקלוס? אני מאוד אוהב לקרוא מה המטרה בקריאת  שאלה:

 ?ואיני מבין כלום מהתרגום
לא יקרא כלום? תלמד ארמית ותראה כמה חכמה יש בתרגום. במקום אחד  ,ומי שאינו מבין חומש תשובה:

וס מלה אחת ובפסוק "כי המליץ בינותם" כתב אונקל ,תירץ אונקלוס שתי קושיות של רש"י באות אחת
 .רש"י (עיין בשלחן ערוך סימן רפ"ה) גם תלמד -אם בכל זאת קשה לך  מלים של רש"י! 37שכוללת 

 
 א שנים מקרא ביום ששי לפני התפלה ולהמשיך אחרי התפלה?והאם מותר לקר שאלה:

 לחצאין לא כדאי. הפרשה לחלק תשובה:
 

___________________________________________________________________________________ 
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  כה אמר, בראשית

 18:03 כניסת השבת:
 18:57 יציאת השבת:
 19:35 לשיטת רבנו תם:
 608גיליון מס'

 בשנת מות, יתרו

 16:53 כניסת השבת:
 17:55 יציאת השבת:
 18:31 לשיטת רבנו תם:

 569גיליון מס'
 

 
 

  

 

 
 
 

בפרשתנו מתארת התורה את ארבעת הנהרות היוצאים מגן עדן, 
ומקום זרימתם בעולם הזה, ופה התורה מתארת את הנהר הראשון 

ארץ חוילה זו יבשת (ב, יא)  ארץ החוילה אשר שם הזהבהסובב את 
מדוע זי"ע  זרע שמשוןאפריקה וכאן שואל הגאון הקדוש בעל 

 את מעלת הזהב.  התורה בחרה להדגיש בדווקא
אמר ריש לקיש לא היה  טז, ז)ורבנו זלה"ה מביא את מדרש רבה 

העולם ראוי להשתמש בזהב, ולמה נברא? בשביל המשכן והמקדש 
 כמו שנאמר על בית המקדש, ההר טוב,וזהב הארץ ההיא  שנאמר:

 הזה והלבנון.  הטוב
ד ריש לקיש מחדש שהזהב אינו מיועד כלל בעבור בני אדם אלא נוע

בעבור בית המקדש, ורק בגלל זה בני האדם זכות ליהנות ממנו גם 
בעבור עצמם. אך אלמלא בית המקדש לא היה נברא הזהב כלל 

 בעולם. 
שואל הזרע שמשון מה נשתנה הזהב שאינו ראוי לבני אדם יותר 

 מאשר אבנים טובות ומרגליות, הרי שניהם מכובדים ויקרי ערך?
א דבר יקר ערך אך יותר מצוי בעולם , הזהב הוהזרע שמשוןומתרץ 

מאשר מרגליות, ובמרגליות היו משתמשים בדרך כלל בעבור 
מלכים או שרים חשובים, ולכן מובן מדוע יצר הקב"ה מרגליות 
לשימוש בני אדם, כי קהל יעד המשתמשים בדרך כלל עם מרגליות, 
הוא קהל יעד שבלאו הכי ה' יתברך חלק להם כבוד בכך שעלו 

ולכן אין בדבר חסרון. אך הזהב שהוא יותר מצוי וכמעט כל  לגדולה,
אדם יכול להשיג תכשיט מזהב, העשירים ירכשו תכשיטי זהב 

ירכשו תכשיט זהב קטן ופשוט, אך זהו דבר שכל בני  םיקרים, והעניי
אדם משתמשים עמו, ויש בזה חסרון שדבר נכבד ויקר, משתמשים 

שבורא עולם יברא בעבור בו אנשים פשוטים, האם יעלה על הדעת 
כל עם הארץ דבר נכבד כמו הזהב? ולכן אמר ריש לקיש, דע לך 
שמטרת הזהב איננה בעבור בני אדם, אלא בעבור בית המקדש, 

 ולאחר שנברא בעבור בית המקדש, גם בני אדם נהנים ממנו. 
ועוד כתב לתרץ, בבריאת האור במעשה בראשית כתוב בתורה 

שהקב"ה ראה (יב.) , הגמרא בחגיגה ובכי טשהי"ת אמר על האור 
שהאור המיוחד הזה שניתן לראות דרכו מסוף העולם ועד סופו יכול 
לשמש את הרשעים לרעה, לכן עמד וגנזו לעתיד לבוא, כלומר 
כאשר מדובר בדבר שהוא טוב מדי שאין העולם ראוי לוי, הקב"ה 

 גונזו לשלב שהעולם יהיה ראוי לכך 
וזהב הארץ אם כן, מברר המדרש הרי גם על הזהב נאמרו המילים 

ואם העולם עדיין לא הגיע לרמה של שימוש בדברים -ההיא טוב
 , מדוע אם כן, יש זהב בעולם?טובשהקב"ה קורא להם 

וכאן השאלה היא הרבה יותר מהותית, משום שאין טעם לברוא זהב 
הזהב הוא דבר ולגנוז אותו בעבור שימוש לעתיד לבוא, משום ש

גשמי, ולעתיד לבוא הכל יהיה רוחני, ולכן מתעצמת השאלה, מה 
הטעם לברוא את הזהב אם אינו ראוי לעולם שלנו, וגם לעתיד לבוא 
הוא חסר תועלת?! על כך מבאר ריש לקיש הזהב בעבור העולם 

, כפי טובמשום שנועד בעבור בית המקדש, שעליו נאמרה המילה 
 (מעבר לסגולה). הזה ולבנון ההר הטובשצוין לעיל, 

 !, העורךשבת שלום

  
 
 
 
 

 (א, ה) ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד

כשם  יום ראשון,מה הטעם לא נאמר  משך חכמההקשה הגאון בעל 
 ?יום אחד, כי אם יום שנישנאמר 

פירושו, שהיום הראשון שייך לימים הבאים אחריו,  ראשוןמשום שותירץ 
 שהוא ראשון להם. 

ברם, לאמיתו של דבר היה אז יום זה מיוחד במדרגתו, מבלי כל קשר אל 
שנגנז אח"כ לצדיקים לעתיד  אורשאר הימים; שכן ביום הראשון נברא ה

וממילא היה זה יום ו, תמש בלבוא, מכיוון שלא היה העולם כדאי להש
 , שהיה מיוחד במינו ובמדרגתו..ראשוןולא  אחד

 

בשעה שבא הקב"ה לברוא את האדם... חסד אמר יברא... ואמת אמר אל 
יברא שכולו שקרים... צדק אמר יברא... שלום אמר אל יברא שכולו 

 (מדרש).קטטה. מה עשה הקב"ה, נטל אמת והשליכו לארץ 
 ?לא יבראאמר  שלום, והלא גם האמתלך לארץ רק המה טעם הוש

!!! אימתי ישנה שלוםיש להבין כשמשליכים את האמת יש כבר גם הרבה 
 מחלוקת בין בני אדם? 

שלו!!! למען כל דבר הנחשב  אמתכאשר כל אחד נלחם ונאבק למען ה
לאמת בעיניו. ואילו כשבני אדם מסיחים דעתם מן האמת, ממילא אין 

 אין עוד מה לקטרג... שלוםמקום למחלוקת ול
 

כרון וההבנה והעמקות ישרון ובעל הזיכהבעל היה  שהאדם הראשוןידוע 
, וגם בעל כוח גדול היה, יציר כפיו של הקב"המכח שהוא וזאת והתפיסה 

רשו אותו מגן עדן הי' צריך שמירה גדולה שלא יכנס שוב בכוחו יוכשג
, ואם לא היה להט החרב המתהפכתהאדיר, והם הכרובים, מלאכי חבלה, 

, לעבדהחז"ל אומרים  ,אוכל מעץ הדעת היה חי לעולם. ומה עשה בגן עדן
, זו מצות לא תעשה, והיה לומד תמיד, אנו רואים לשמרהזו מצות עשה, 

אף אדם הראשון שהוא מזה דבר נורא שתורת ה' אין לה קצבה וסוף, ש
בכל זאת היה לו עוד  ,הכי בעל כשרון שבעולם וחי לעולם למד בה תמיד

  .(בשם החפץ חיים)למוד תורת ה' תורה ל
 

ואילו התורה שבעל פה  –בראשית  –באות בהתורה ומה טעם פתח 
 ., מסכת ברכותמאימתי קורין את שמע – ממתחילה באות 

 ולא בדברים אחרים, שדרשו עליו חז"ל בםודברת רמז לכך מצוי בפסוק 
ודברת רק בדברים מן התורה שבכתב ומן התורה שבעל  –כלומר  (יומא יט.),

ולא בעניינים אחרים שהם דברים  בםפה, המתחילות שתיהן באותיות 
 (מגיד תעלומה).בטלים. 

. השם יתברך ראשית בראבגם כיום עוד נמשך אותו התורה נצחית היא. 
מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. בידוע, אומן שעושה כלי, כיוון 
שגמר מלאכתו שוב אין קיומו של הכלי תלוי באומן זה, ואילו הבריאה 
זקוקה תדיר למאמר פיו של הבורא. אם ינטל, חלילה, כח זה אפילו לרגע 

 אחד, יחזור העולם לתוהו ובוהו.

  

 מאמר עורך –פז  עטרת ביאורים לפרשה –כתם פז 

 נר אלוקים נשמת אדם
 זי"ע בן איסטרילה יהושע מאמאןרבנו הגה"צ 

 בן רחל זי"ענסים מויאל הגה"צ רבנו 

הי"ו גניש  העלון יוצא באדיבות משפחת
 להצלחתם ולרפואת ולחיי משפחתם, אכי"ר



 

 

 הזקן הכשרלעילוי נשמת 
 ז"ל אהרן הכהן בן לאה רבי

 ת'נ'צ'ב'ה

  
 
 
 
 

כל החולק על רבו כחולק על  (דף קי.)אמרו במסכת סנהדרין 
 .השכינה

לחן ערוך פסק שדין זה שהזכרנו שכל החולק על רבו ומרן הש
אבל רבו  ברבו המובהק,כחולק על השכינה, אינו שייך אלא 

שאינו רבו המובהק, לא שייך בו דין זה כלל. ואם כן כאמור, דין 
, שיש איסור לגבי גדול הדורזה שאסור לחלוק על רבו, שייך גם 

 לחלוק עליו.
 גם ולכן, ניםיהעני לרוב הזה בזמן גם נוהג חכם תלמיד דיןא) 

' ה וביראת בתורה המופלג, גדול חכם תלמיד הרואה הזה בזמן
 שחלק" ומלכות בשם עליו לברך יש, בישראל הוראות ומורה

 משל יותר ויראתו רבו בכבוד אדם וחייב. "ליראיו מחכמתו
 אינו' ואפי, זקן אינו' אפי, חכם כל מפני לקום עשה ומצות. אביו
 .   סא)' סי ה"וח. עט' עמ טז' סי ד"ח דעת (יחוה .רבו

 גדול שהוא בין. מחול כבודו, כבודו על שמחל חכם תלמיד )ב
 אבל. למחול ויכול, היא דיליה תורה, חכם סתם שהוא בין, הדור

 .   למחולרשאי אינו בזיונו על
 איזה לו להושיט, חסד לו לגמול חכם מתלמיד לבקש מותר )ג

 שלא ובלבד. בזה וכיוצא, חפץ איזה לחבירו למסור או, חפץ
 .   תורה לביטול בכך לו יגרום

 שמותר אומרים יש, וכדומה, בכינור לנגן שיודע חכם תלמיד )ד
 והן, לחופה בהליכתן הן, וכלה חתן לפני ולתופף לנגן לו

 מפני עצמו את לבזות איסור משום בזה ואין, מצוה של במשתה
 כבוד ביזוי משום בזה אין, מצוה עניני שבכל. תורתו כבוד

 סוכתם עושים שהיו ישראל מחכמי כמה שראינו וכמו, התורה
 לזלזול יגרום הדבר שאם אומרים ויש. הסוכות חג לפני ברבים

 כל ועל. חכם שאלת ויעשה. בזה להקל אין, חכמיםבתלמידי
 במשא לעסוק או, מלאכה לעשות שיודע חכם תלמיד פנים
 משכורת ולקבל, היום כל תורה ללמוד לו עץילי יש, ומתן

 לאין, יותר עדיף שזה, פרטי ממחזיק או, מהישיבה או מהכולל
 כמה וללמוד, ומתן משא או במלאכה לעסוק מאשר, ערוך

 כבר, בדוחק לו מספיקה המשכורת אם ואף. ביום שעות
 לקיימה סופו, מעוני התורה את המקיים שכל, ל"חז הבטיחו
 .יז) סי' חיו"ד ח"ז אומר (יביע. יסובבנו חסד' בה והבוטח. מעושר

 הבתים מבעלי וכמה, לעיר רב לבחור החפצים עיר פרנסי )ה
 העיר פרנסי על הדרכים בכל לוחצים השלטון מראשי שהם

 אשר שהמועמדים בגלל, לגמרי הבחירות הליכי את להפסיק
' ה וביראת בתורה גדולתם למרות, רלהיבח שלהם הסיכויים

 אין, השלטון ראשי לאותם תואמת עולמם השקפת אין, טהורה
 בהליכי להמשיך ועליהם לדרישותיהם כנעילה העיר לפרנסי

 חכם תלמיד עיר רב מינוי כי. העיר רב לבחירת עד הבחירות
 מקואות בענייני הנדרש בכל רוחנית גדולה הצלה בחובו טומן

 האחרונים רבותינו דעת ולפי, הדת עניני ושאר ונישואין וכשרות
 על ולכן, שבויים פדיון מצות על עולה לעיר רב מינוי מצות

 להם המפריעים נגד ותעצומות עוז בכל להאבק הפרנסים
 יעשו דשמיא שבסייעתא ספק ואין. זו קדושהבמשימה

 .   יח) (שם סי'. בידו מסייעים להטהר הבא ל"חז כמאמר, ויצליחו

 מכן ולאחר, לתקופה מסוימת למשרתו שנבחר ראשי רב )ו
 כנגדו להתמודד רשאי אחר חכם, חדשות בחירות לערוך צריך

 והוא. מורידין ואין בקודש מעלין משום בזה ואין, זו למשרה
 הצבור רוב ונציגי, שבעיר הגדולים הרבנים דעת על שהדבר
 וגם, כן לעשות הם רשאים שאז, הראשי הרב בהחלפת הרוצים
  (שם ח"ט חו"מ סי' ט עמ' תמ). כנגדו להתמודד יוכל האחר החכם

 חכמתו רוב שאין לרבו לקרוא מדינא מותר חבר תלמיד )ח
 שסתם הזה בזמן מקום ומכל, פלוני הרב תואר בלי, בשמו הימנו

 אין, מאד התוארים ונתרבו רב בתואר נקרא חכם תלמיד
 שלא ואפילו, תואר שום בלי בשמו לרבו לקרוא חבר לתלמיד

 (שם ח"א חיור"ד סי' יח) . בפניו

 לעילוי נשמת היקר והחשוב
 ארביב ז"ל ה"ה גבריאל (ביאל) בן סוזט

 ת'נ'צ'ב'ה

  
 
 
 

, סלבודקה ישיבת תלמידי מבחירי, בחורים חמשה נהגו חמישי יום מידי
 בו ללמוד שקט מקום חיפשו הם. העיירה שבקצה הכנסת בבית להתבודד
 ישבו אחד שבוע. הצורך על ענה הזה הכנסת ובית, הלילה כל בהתמדה
 שיכור שהיה, יצחק התנור ליד בפינה שם ישן כשמלבדם, ולמדו החמשה

 של ארוכה שעה כעבור. השיכור יצחק בשם בעיירה ומוכר, קבוע באופן
 רגל מכף ורטוב מקור רועד עגלון נכנס הכנסת בית ואל, הדלת נפתחה ,לימוד

 סוסו שכן, לו שייצאו לעזור בתחנונים וביקש לבחורים פנה הוא. ראש ועד
  .למות יקפא הסוס, בהקדם אותו יצילו לא ואם העמוק בשלג שקע

 לצאת החובה עליהם מוטלת האם עצמם לבין בינם לדון התחילו הבחורים
 וכן, תורה בביטול כרוך והדבר לומדים הם כעת שהרי, האומלל ליהודי ולעזור

 לאחר. לחלות הם עלולים בחוץ השורר הנורא מהקור שכתוצאה חשש ישנו
 נאנח העגלון. לעזור לצאת שלא הכריעו, ונגד בעד נוספים טיעונים עוד שהעלו

 קולו לפתע נשמע הכנסת בית בתוך .סוסו את לחלץ שוב לנסות לבדו ויצא
 לכם דעו אז?! חסד לעשות ללכת שלא בחרתם': "השיכור יצחק' של

 ". רגלכם על תזכו ללכת לא שבסופכם
 לאחר אולם. בלימודם והמשיכו של יצחק לדבריו בזלזול התייחסו הבחורים

והחליטו לצאת ולחפש את העגלון ולסייע בידו.  ליבם נקפם קלה שעה
' ר, הבחורים . אחדכשהגיעו למקום ראו את העגלון יושב ליד נבלת הסוס ובוכה

' השיכור יצחק' לו קרא ימים מספר כעבור כי, סיפר, ל"זצ מילצקי חייקל
 חייקל' ר. לילה באותו למות עומד היות והוא לביתו בערב לבוא ממנו וביקש

 מתוך זאת אומר הוא כי בטוח שהיה מפני יצחק של לדבריו טולבבי התייחס
 כעת יצחק כי הבין חייקל' שר עד הדברים על שוב חזר יצחק אולם .שכרותו

 לביתו חייקל הגיע הרב היעודה בשעה. שיבוא לו והבטיח, כלל שיכור אינו
 כי וביקש מיטתו על נשכב יצחק. פנים במאור אותו שקיבל, יצחק של העלוב

 להסביר ניסה חייקל' ר. העיירה של הרבנים שיקברוהו בחלקת ידאג חייקל' ר
 כי, ואמר, ישן ארגז על הצביע יצחק .רבנים רק שם קוברים כי ילך לא שזה לו

 את למלא כבר ידאג תוכנם את יראה הרב ואם, שלו היד כתבי מונחים שם
 יצחק אמר ואז, לרב הארגז את שיקח ליצחק הבטיח חייקל הרב .בקשותיו

 . ונפטר' ישראל שמע'
 בבהלה קם קלה שעה לאחר. שיעיין בהם לרב הכתבים את לקח חייקל' ר

 לקברו ציוה ואכן, שבדור צדיקים ו"מל היה' השיכור יצחק' כי כשהבין ממקומו
 ארבעת של בגורלם עלה מה יודע אינני אמנם .שביקש כפי בחלק הרבנים

מי  יודעים כבר שאתם כעת אולם, ונכדיו לילדיו חייקל' ר בזקנותו סיפר", חברי
 וכעת, החולה הרגל את לי כרתו מדוע להבין יכולים אתם, 'השיכור יצחק' היה

 (עלון. השניה הרגל את גם לכרות ברירה חייבים נותרה לא כי, הרופאים לי אמרו
 קוממיות)

 

, עד שהוא שני מאורי הדור מרנן ורבנן, רבנו המעשה ארע בשנת התשנ"א
 זצ"ל. בן ציון אבא שאולזצ"ל ורבנו  עובדיה יוסף

בתפילת שחרית הניח הגרב"צ אבא שאול זצ"ל את התפילין לא ביחד כמנהגו 
, כי אם בזה אחר זה כפי שנוהג (ח"ב פ"ג ה"ח)שחיבר  אור לציוןכמופיע בשו"ת 

 זצ"ל.  עובדיה יוסףמרן רבנו 
 מה טעם השינוי?פנה אל אביו בתמיה, אליהו אבא שאול הגאון רבי בנו 

 בימים שאנחנו פה עם חכם עובדיה, כך נעשה?והגרב"צ אבא שאול השיבו: 
יש לי דרך ארץ שב וביקש ללמוד רבי אליהו. אמר לו רבי בן ציון:  –מדוע? 

בפני הרב עובדיה ולא יתכן שנעשה בפניו פסק הנוגד את דעתו. אני מבטל 
והטעים,  בן ציוןרבי גאון ל דוד יוסףבו בפרק ניגש הגאון רבי דעתי מפני דעתו. 

ההערה של מרן האבא היא שקשה למצוא תפילין כל כך קטנות אבל לא 
של כבוד הרב קטנות, גם שאסור להניח את שתי התפילין ביחד. אם התפילין 

אמנם כן, ברם כיון שכך נוהג אביך ומניח בשלו:  רבנו בן ציוןאבא מסכים. אך 
זה אחר זה, אין זה דרך ארץ שאני אניח לידו זה וזה ביחד. יש לי דרך ארץ בפני 

 (מלך ביופיו)אביך. 
 

 מרחשון שבת מברכין החודש, חודש
 חלקים 11-ו 10:01ליל רביעי בשעה המולד 

 ראש חודש ביום שלישי ולמחרתו ביום רביעי
 16:30עד השעה  15:30התקופה 

 ודשסיפור לשבת ק – קומי אורי הלכות תשובה – הליכות מלכי



' רק מעץ אחד ביקש ה. לאכול מכל העצים והפירות שהיו בעולם' ונתן להם ה, אדם וחווה נמצאים בגן עדן
החל הוא פונה אליהם ומפתה אותם , ל כי כאשר ראה זאת הנחש הארור"אומרים חז. עץ הדעת –אכלו שלא י

הרי תקחו רק טעימה , לא יקרה כלום אם רק תטעמו: "בטענות מטענות שונות כדי שיגשו אל עץ הדעת
יודע הוא , כי כאשר אוסר הבורא דבר, ללמדך. עד שגרם להם לחשוק באותו עץ ולעזוב את גן עדן, "קטנה

 .ואין לו לאדם להתפתות אחר היצר ולו במקצת, בחכמתו העליונה כי הדבר אינו טוב לאדם ולנשמתו
אשר שמעתי ממנה מעשה , ישנה מורה המלמדת בסמינר בפתח תקוה: "א"סיפר הרב מנחם שטיין שליט

, הסבא הצדיק שלהוהנה באמצע שישנה היא חולמת על , לפני זמן קצר היא עולה לישון –מפעים שאירע לה 
פניו נראות נפולות , והנה היא רואה אותו בחלומה כשהוא רזה וכחוש, אשר נפטר השנה, ל"יובל יוסף ז' ר

 . ושבורות והוא מחזיק בידיו רצועה של חגורה ומסמן לי על החגורה כי צריך הוא לעזרה
דיו רצועה של חגורה ומהו מדוע החזיק סבר בי –התעוררתי בבוקר בבהלה ולא הבנתי מה אומר לי החלום 

 .בדברבני משפחתי שיתפתי את הרגשתי כי החלום הינו מסר שנשלח לי משמיים ולכן . סימן לי בה
 וסיפרו , כששמעו זאת הדודים שלי הם נבהלו עד עמקי נשמתם

 הוא חלה וגופו החל , בחודשים האחרונים לחייו של סבי: לי
 עד שהמכנס כבר  כל כך הוא הרזה. להצטמק ולרזות מיום ליום

 כך , נפל מעל גופו והיו צריכים להדק לו את החגורה מאד
 סבא שלי היה נוהג להתפלל . על גופושתתפוס את המכנס ש

 בה , בבני ברק' ץ'איצקובי'בקביעות בבית הכנסת המפורסמת 
 . מתקיימים מניינים כמעט בכל שעה ביממה

  לקח אחד מהדודים שלי את הסבא להתפלל, בוקר אחד
 ץ והנה הוא מבחין כי המכנס שלובש הסבא עומד 'באיצקובי

 ) סנדלר(מיד נכנס הוא אל אחד מרצעני העורות . ליפול מגופו
 . על מנת שהמכנס לא יפול מגופו, שהיה בסמוך וביקש ממנו לעשות חורים נוספים בחגורה של הסבא

אך למרבה הצער , בי חיפש בכיס כסףהדוד שליווה את ס. ₪ 3ובתמורה דרש , הרצען עשה עוד חמישה חורים
התנצל הוא בפני הרצען והבטיח לו כי בהמשך היום ובימים . הבחין הוא כי אין עליו כסף קטן במזומן

אלא שהשכחה תקפה אותו ועבור להם ימים וחודשים . כשיהיה לו כסף קטן יבוא לסגור את החוב, הקרובים
וכעת הוא מסמן לי בחלום בפנים , ם הסבא נפטרלאחר כמה חודשי. השקלים נשכחה ונעלמה 3ופרשת 

מיהר הוא עימי אל חנותו של , מיד כששמע הדוד את סיפור החלום. עצובות ושבורות על רצועת החגורה
מדהים לראות כמה : "הרצען התרגש מאד מהמעשה ואמר. הרצען והחלנו לספר לו את כל מעשה החלום

אך אני מוחל על כך ובלבד שיהיה לסבא שלך מנוחה  ,מקפידים בשמיים אף על חוב של שלושה שקלים
 . הודתי למוכר מכל ליבי ושילמתי לו את החוב במקום". בעולם העליון

אלא שהפעם פניו היו , אני חומת שוב את סבא, כשעליתי על יצועי, באותו לילה. רבותיי וראו איזה פלא
אני . והסתלק מהחלום, "לנשמתי תודה רבה שגרמת נחת: "מאירות ושמחות והוא אמר לי בזה הלשון

וסיפרתי זאת לכל מי שאני מכירה על מנת שידעו כמה מקפידים בשמיים על , מלמדת בסמינר בפתח תקוה
כל הגוזל את חבירו שוה ): "הלכות גזילה ואבידה(ם "וכפי שפסק הרמב, כל שקל ופרוטה שלקחת מחברך

שהרי האדם מסר ". בוצע בצע את נפש בעליו יקחכן ארחות כל : "כאילו נוטל נשמתו ממנו שנאמר ,פרוטה
 .והרי אתה כעת גזלת זאת ממנוף ויוצא שגזלת חלק מחייו, מזמנו בחייו בכדי להרוויח ממון

, ולו בפרוטה, האדם שלא לגזול את ממונו של חברו זהרכי י ).'סנהדרין ח(ל "חז םאומרי, "דין פרוטה כדין מאה"
 .ומשמיי יכופר לו, בצרכי רבים ויתרום למוסדות ציבורייםיעסוק  –ואם כבר עבר ועשה ואינו זוכר למי גזל 

                                                                                                                                  

 פרנסה, לרפואה    
א מיכאל "מ: הוהצלח

מנשה  .וציפורה אחיאל
מרים בת . ואורה אחיאל

. ה הדר בת נחמה"א. גליה
אורטל חנה בת . יאורהל

פנינה בת . ב"הדסה וב
אושרית בת . ב"שושנה וב
זוהר יעיש . ב"פנינה וב

רחל ובעלה . ובני ביתו
אסתר בת . ב וצאציהם"וב

. ויקי ויהודה יעיש. מזל
משה . מרינה בת לובה
יסכה בת  .שמואל בן זלדה

 מזל
 

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
, שמעון בן סאסי סופיה

זוהרה טימסטית בת 
  .שמעון בן זוהרה .מרים

רחמים . יוסף בן אנגלינה
 .יריב בן גאולה. חלה'בן צ

 אוסנת. טליה בת שרה
. בת תקוה) אבלין(בתיה 

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

.  עזרא בן פרחה. טובה
.  שלום סאלם בן שמעון

שרלי . רועי בן צדוק
יוסף . שלום הלוי בן ריכא

דוד בן . י'בן פני קמחג
 .שולמית בת חתון .מלכה

יחזקאל . ברוך בן גורגיה
משה בן ' ר. יי'בן גורג
יסים ג נ"הרה, סעדיה

רחל בת . מויאל בן שלמה
. עמרם ובניה פרחי

גבריאל . שושנה בת סורח
נעמה בת  .בן סמינה

 חביבה
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      18:01   :הדלקת נרות
 18:50   :שבתיציאת ה
  19:30        :רבינו תם

ה  .ב.צ.נ.וליה חיה בת גריסה ת'נ ג"העלון מוקדש לע

 לעילוי נשמת 
הילדה 

היקרה רוני 
רביבו בת 

סמדר 
 ה.ב.צ.נ.ת



הם לא יוכלו להבין , אם ילדינו לא יקלטו מה שעובר עלינו
 .אותנו

 .לעזור לנו, לא יוכלו לנחם אותנו –אם לא יבינו מה עובר עלינו 
עלינו לספר להם , ם אנחנו רוצים שיתוף פעולה מצד בני ביתנוא

הם  –רק כאשר נסמוך עליהם . בצורה גלויה מה עובר עלינו
 .לנחם אחרים, לעשות למען האחר, ירגישו שהם מסוגלים לתת

נוכל להוריד חלק מהעול שאנו  –רק כאשר נסמוך עליהם 
 .נושאים על שכמנו

 

 
 
 
 
 
 

 
ילדים שגדלו בבית שההורים תמיד הראו חרדה ודאגה להוצאות 

 .וחבל, גרמו לילד להיות חרד על כסף כל חייו –הבית 
ברגשותיהם , משתפים אותם בלבטיהםרק ילדים שהוריהם 

יוכלו להעמיד ילדים שגם כן ישתפו אותם בכל , ובתובנותיהם
אם מעולם לא שותף ולא , כי איך ידע ילד כיצד לשתף. אלו

ותגרמו להם , שתפו את הגמדים הקטנים שלכם.. ?השתתף
 .במעשיהם ושקופיםעימכם לגדול פתוחים יותר 

 א"חיים רבי שליט' ג ר"שאלות להרה
שירי קודש או שירי האם מותר לשיר  )1  

כאלו שאין בהם שם השם או שמדלגים , שבת
 ...?בזמן המקלחת, את שם השם
-אם זה מקלחת עם בית הכסא: "תשובת הרב

והוא הדין שאסור  ,אסור להרהר בדברי תורה
 .להרהר בשירי קודש

מותר להרהר  - שירותיםשם אם אין אך 
אבל אסור  ,בשירי קודש וכן בדברי תורה

 מותר לנגן בפה אלא, להוציא מלים מהפה
 .וכו' לה לה לה וכו' :גוןכ ,ליםימ ללא 

 
 
האם יש עניין כיום לשים פתיל תכלת  )2

 ?מה דעת הרב בכך –בציצית 
 כיוםמגדולי ישראל  רבים: תשובת הרב

ומי שמרגיש בזה דבקות  ,לובשים פתיל תכלת
וות ועלייה רוחנית של שלמות במצ' בעבודת ה

אז  :)מנחות מג(ציצית השקולה כנגד כל המצוות 
ואין היתר לזלזל או לומר . למה שלא יעשה כן

אלא לכבד את , שיחמיר במה שצריך לו
 .פ ההלכה"חומרתו של כל אחד כשהיא ע

ש "הגריכי  א"קוק שליט הרבצ "ואמר לי הגה
  .  א מסכים ללבוש תכלת היום"אלישיב זיע

  א לובש תכלת"יטשלן "וגם רבינו הרב נאמ  
 .ואני הקטן עפר ואפר למדתי מהם    

 

 
 

 תפילץ שחרית בהושענא רבא
, שאדם בא לבית הכנסת, דבר מצוי מאד

וברצונו , 'ת יחוהציבור עומדים בתפיל
 .לעבור כנגד פני המתפללים כדי להתפלל

 לעבור לפני אדםהדבר ברור שאסור ל
המתפללים כיוון שאסור לעבור לפני 

אלא עליו להמתין עד שיסיימו , המתפלל
 . ואז יוכל לעבור ולגשת למקומו, תפילתם

א האם יש להקל בזה היאך השאלה 
 ...?כשרוצה להיכנס ולהתפלל עם הציבור

כי אין לעבור ' הלכה ברורה'להלכה כתב ה
לפני המתפללים אף כשרוצה להיכנס 

מפני שאין בזה משום , ולהתפלל עימהם
 .'עשה דוחה לא תעשה'

כאשר , לם לצורך השלמת מנין לאחריםאו
והוא צריך , אין שם אלא תשעה מתפללים

לעבור לפני מתפללים אחרים בכדי להגיע 
 – למקום שבו ממתינים לו להשלמת מנין

כיון שהשלמת המנין היא מצוה  ,מותר לו
 .זה הרי היא דוחה איסור, רביםד

בחור אחד . "חברון"בישיבת  שהיה מעשה
והיה , בתפילתו בדביקותהיה מאריך מאד 

מסיים תפילתו כחמש דקות אחרי סיום 
 .התפילה כולה

מה שעובר עלינו ווו טטטטטטטטטטטטטלטטטטטטלטטטטטטטטטטלטלטללטלטלטללללללטטטלטלללטלטלללללללללללטללטלטלללללטללללללטלטלללטלטללטללללטלטלטלטללללללטללטללללללטללללללללללללללטלללללללללללללטלטללללללללטלטלללללללללללללל הם לא יוכלו להבין, אם ילדינו לא יק
.אותנו

.לעזור לנו, לא יוכלו לנחם אותנו–אם לא יבינו מה עובר עלינו 
עלינו לספר להם ,ם אנחנו רוצים שיתוף פעולה מצד בני ביתנוא

הם–רק כאשר נסמוך עליהם. בצורה גלויה מה עובר עלינו
.לנחם אחרים, לעשות למען האחר, ירגישו שהם מסוגלים לתת

נוכל להוריד חלק מהעול שאנו –רק כאשר נסמוך עליהם 
ל

להוצאות ודאגה חרדה הראו הורים תמיד
.וחבל,גרמו לילד להיות חרד על כסף כל חייו

ברגשותיהם , משתפים אותם בלבטיהםרק ילדים שהוריהם 
יוכלו להעמיד ילדים שגם כן ישתפו אותם בכל, ובתובנותיהם

אם מעולם לא שותף ולא , כי איך ידע ילד כיצד לשתף. אלו
ותגרמו להם , שתפו את הגמדים הקטנים שלכם.. ?השתתף

.במעשיהםושקופיםעימכם לגדול פתוחים יותר 

א"חיים רבי שליט' ג ר"שאלות להרה
קודש או שירי האם מותר לשיר )1 שירי

כאלו שאין בהם שם השם או שמדלגים,שבת
...?בזמן המקלחת, את שם השם
הרב -אם זה מקלחת עם בית הכסא: "תשובת

והוא הדין שאסור ,אסור להרהר בדברי תורה
.להרהר בשירי קודש

מותר להרהר -שירותיםשם אם אין אך 
אסור,בשירי קודש וכן בדברי תורה אבל

מותר לנגן בפהאלא,להוציא מלים מהפה
.וכו' לה לה לה וכו':גוןכ,ליםימללא 

כיום לשים פתיל תכלת )2 להאם יש עניין ל ל
?מה דעת הרב בכך–בציצית

כיוםמגדולי ישראל רבים: תשובת הרב
ומי שמרגיש בזה דבקות ,לובשים פתיל תכלת

וות ועלייה רוחנית של שלמות במצ' בעבודת ה
אז :)מנחות מג(ציצית השקולה כנגד כל המצוות 

ואין היתר לזלזל או לומר . למה שלא יעשה כן
את,שיחמיר במה שצריךלו לכבד אלא

.פ ההלכה"חומרתו של כל אחד כשהיא ע
שליטהרבצ"ואמר לי הגה ש"הגריכי א"קוק
. א מסכים ללבוש תכלת היום"אלישיב זיע

תתתלתלתלת"יטשלן"וגם רבינו הרב נאמ  לובש תכ א
.ואני הקטן עפר ואפר למדתי מהם    

תפילץ שחרית בהושענא רבא
,שאדם בא לבית הכנסת, ר מצוי מאדדב
יחציבור עומדים בתפילוהצ וברצונו, 'ת
.עבור כנגד פני המתפללים כדי להתפלללע
להד לעבור לפניאדםבר ברור שאסור
מתפללים כיוון שאסור לעבור לפני המ
אלא עליו להמתין עד שיסיימו ,מתפללהמ
. ואז יוכל לעבור ולגשת למקומו, פילתםתפ
השאלה אך א האם יש להקל בזה היך
...?שרוצה להיכנס ולהתפלל עם הציבורכש
לעבור ' הלכה ברורה'הלכה כתב הלה כי אין
כשרוצה להיכנס לפ ני המתפללים אף
מפני שאין בזה משום , התפלל עימהםולה

.'שה דוחה לא תעשהעש'
כאשר , לם לצורך השלמת מנין לאחריםלאו
והוא צריך , ן שם אלא תשעה מתפלליםאין
עבור לפני מתפללים אחרים בכדי להגיע לע
–מקום שבו ממתינים לו להשלמת מניןלמ
כיון שהשלמת המנין היא מצוה ,תר לומות
דוחה איסור,ביםרד .זההרי היא

בחור אחד ."חברון"בישיבת שהיהעשהמע
מאריך מאד היה והיה ,בתפילתו בדביקותה
סיים תפילתו כחמש דקות אחרי סיום מס
.תפילה כולההת

                  
    

אותו בחור לא שת לבו לכך שמכיון שהוא 
, המדרשעומד בסמוך לדלת היציאה מבית 

הרי הוא מפריע לציבור החפץ לצאת מבית 
והם , שאינם יכולים לעבור על פניו, המדרש

ובכך הוא גם . נאלצים לפנות לדלת אחרת
, מכשיל את אותם שאינם זהירים באיסור זה

 .שהיו עוברים על פניו בלית ברירה
נזדמן שהגאון ראש הישיבה רבי , פעם אחת

ל בא לצאת בעצמו "שמחה זיסל ברוידא זצ
מאותה הדלת שהבחור היה מתפלל בסמוך 

ומכיון שראה שעומד שם בחור . אליה
נאלץ להמתין עד שיסיים תפילתו , ומתפלל

כשסיים הבחור את . בכדי שיוכל לעבור
: פנה אליו ראש הישיבה ואמר לו, תפילתו

שאני , י בשרשראות של זהבקשרת אות"
אבל מצטער , שמח שאתה מתפלל בדבקות

שאתה מפריע לאחרים לצאת מבית 
, מיד הבין הבחור את כוונת הרב. "המדרש

שאינו מפריע  וקבע לו מקום אחר לתפילתו
 .לעוברים ושבים

מכאן הבקשה לכל המאריכים בתפילתם 
כך שלא , שיעמדו להתפלל סמוך לקיר

ם שיעברו לפניהם יצטרכו להחטיא אחרי
 .בעודם מתפללים

לא כל דבר כמובן כי חשוב מאד לציין כי 
הם לא אמורים לדעת . מספרים לילדים

או מה בדיוק ספרנו , שרבנו עם בן זוגנו
 .לפסיכולוג שלנו ומה ענה לנו

אבל הם כן אמורים לשמוע על כאב הראש 
על כך שהלכתי היום לשוק , שתקף אותנו

על , והידיים שלי כואבות מאז ללא הפוגה
אוכל שלי בבית ולכן לא כך ששכחתי את ה

ועל כך , 16:00אכלתי בעבודה עד השעה 
 .היה לי ניסיון לא קל עם השכנהש

ה
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. אנשים רבים נוהגים לשמור את מחשבותיהם לעצמם
יקרה  – שאם יפתחו את הפה וידברו עליהן, הם כאילו חוששים
 .לסביבתם ומי יודע אם לא לעולם כולו, משהו נורא להם

  - כמעט תמיד מחשבותינו נסובות על הדברים הקטנים שלנו
על דברים שהייתי , על מצבנו המשפחתי, על מצבנו הכלכלי

ולא על עניינים , שיעשו לי, שיקנו לי, שיקרו לי, רוצה שיהיו לי
ונפלא כשזה , נעים לחלוקעם בן זוג טוב , נכון .ברומו של עולם

אבל יש לנו במשפחה עוד אנשים שיכולים להיות . קורה
 .לא פחות טובים שותפים

 אף קטנים , קטנים בגובהם. נשים קטניםא
 , קטנים במחשבותיהם, לפעמים בהבנתם

 .אבל גדולים בקשר שלהם אתנו
 המחשבה והקליטה , ההבנה, את הגובה

 . של ילדינו אנחנו עוזרים לפתח
 איך נפתח את כל אלו אם לא נביא 

 את , את תורתנו, לפניהם את שאלותינו
 ...?סיפור חיינו ואת כל מהותנו

 הורים סבורים לפעמים שילדים לא 
 :ונרחיב בדבר, צריכים לדעת דברים שונים

 .הם לא אמורים לדעת שהיום היו לי בעיות בעבודה
 .הם לא אמורים לדעת שהיום אני כועס או עצבני

או שעכשיו אין לי , לא אמורים לדעת שכרגע אין לי כוחהם 
 .ך הדבראך האמת היא שלא כ –חשק

ילדינו לא יקלטו מה , אם לא נביא לפני ילדינו את הרגשתנו
 .עובר עלינו

ששכמכמננו עלעל .ננושושאאיםם

ששהה בבית שגדלו ילדים
לליללד להיות–הבית גרמו
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נננ ויותת להלה להיותאנששים ששיכוכולליםם שיכולים אנששים

אף ניםם
,תייההם

ליטטטה 

א 
אאת , ו
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:ב בבדבדבר

בעבודה בבעיות י



עלינו  –" בראשית ברא אלוקים"
תחילה וראש לכל , "בראשית"לדעת 
, הכל, "ברא אלוקים"כי הכל , דבר

גדול כקטן נעשה בהשגחה , אבל הכל
והכוונה משמיים על ידי מלך מלכי 

 .'רע'גם הטוב וגם ה, המלכים
אייזיק מקאמורנא ' ר, הצדיק הקדוש

מה שיהודי עובר בכל ": ל אמר"זצ
                  ".הכל מאתו יתברך –מצב 

: ואז פנה הוא אל תלמידיו ואמר
אם לא ידיעה זו , האמינו לי אחיי"

' נמצא ה –שבכל פניה בעולם 
כבר מזמן , ומשגיח על כל פרט ופרט
אך ... שהייתי נאבד מן העולם

הברורה כי בכל פנייה ופנייה הידיעה 
ובכל פרט הכי קטן נמצא אלופו של 

 ".היא הנותנת אושר ושמחה –עולם 
אמרו רבותינו כי הסיבה שסוגרים את 

', שמע ישראל'העיניים בזמן שאומרים 
הוא לומר כי דווקא כאשר אתה לא 

והכל סביבך חושך , רואה כלום
אז תצעק בקול , ובלבול אחד גדול

' ה, אלוקנו' ה –אל שמע ישר'גדול 
המשגיח עליי ושומע ' שהכל מה', אחד

 .אותי בכל רגע
עלינו לקחת ו, יוצאים אנו לשנה חדשה

מימי החגים המרוממים את הדבקות 
הנמצא עימנו בכל עת ובכל שעה ' בה

 .והוא המכוון הכל לטובה
לפנינו מעשה מרגש שהתפרסם 

הממחיש , לוי.י י"ע' הידברות'בארגון 
אני כבר סבתא ותיקה  ,שלום" :זאת

אך  , ה נכדים רבים"ויש לי ב, ומנוסה
בכל פעם שאחד מנכדיי נכנס בבריתו 

 .של אברהם אבינו אני פורצת בבכי
אלא מועקה , זו לא התרגשות רגילה

 .מהעבר הפורצת לי בכל הזדמנות
היה זה בברית המילה האחרונה של 

אז שוב פרצתי בבכי , אחד מנכדיי
שעמדה לידי אחותי . בשעת המילה

ידעה שיש פה משהו עמוק יותר 
 .וביקשה שאספר לה

 .רציתי לפרוק זאת מליבי. שמחתי
אחותי הצעירה . היה זה לפני שנתיים

 חגגה באותו שבוע את נישואי בתה 
 הוזמנו , שבת חתן, הבכורה והשבת

 
 
 

 .כךאך ליבי לא היה מסוגל ל
 ?איך נראה לך שאמחל להם? מה"

תדעי לך ! הם אפילו לא ביקשו סליחה
אני לא , שגם שכשהבת שלך תלד בן

לא רוצה לפגוש אותם . אגיע לברית
, הייתי נסערת. אמרתי בזעם, !"לעולם

היא , אבל אחותי שתקה מספר רגעים
ואז , נתנה לי לפרוק את אשר על לבי

העלתה כיוון מחשבה שהצליח לרומם 
 .עס הרב שהיה ליאותי מהכ

, אני מבינה אותך מאד, אחותי היקרה"
כי ", המשיכה ואמרה, "אך דעי לך

רגע , ה שולח לנו ניסיון"לפעמים הקב
כדי שאם נצליח בו הוא , כואב באמת

. יוכל לתת לנו מהשפע שמחכה לנו
! בואי נזכור לרגע שזה לא הם, אחותי

היו רק שליחים להביא לך את הם 
ואם תצליחי לעמוד מול האמת , המכה
זו תהיה ' הריני מוחלת וסולחת'ולומר 

הזדמנות פז עבורך לבקש ככל העולה 
 ".נצלי אותה .שעת רצוןזו . על לבך
 .ריככו את ליביהמתוקות שלה המילים 

וכי אחמיץ , גם אני צריכה ישועה
 ...?הזדמנות כזו שיש לי כעת

ן חמד בגיל השידוכים המתעכב יש לי ב
כל כך . זמן רב במציאת שידוכו

אך , התפללנו והשקנו שימצא את זיווגו
כל כך חיכתי לראות אותו  . שום דבר
 .זה היה כל חלומי .מקים בית

סולחת , להם אני מוחלת וסולחת"
אחר ואז  .אמרתי בקושי רב". ומוחלת

כך בדמעות ביקשתי מבורא עולם שבני 
וברוב , יינשא השנה בקלות היקר והאהוב

אחותי . שמחה יזכה לבנות את ביתו
הצטרפה אלי בתפילה מעברו השני של 

ויחד קיווינו שנצליח לקרב את , הקו
 .הישועה

האם כעת את מבינה מדוע אני בוכה "
שאלתי " ?בברית המילה הזו יותר מכל

הרי בשעה טובה מיד אחר ". את אחותי
9אחר ל, וכעת, כך מצא בני את זיווגו

 ".חודשים עורך הוא ברית מילה לבנו
הכל  –מה שיהודי עובר בכל מצב "

ר "אדמואמר ה, "מאתו יתברך
וכל בני האדם הם רק , מקאמורנא

 , שליחיו ואין אדם העושה כעולה על רוחו
 
 
 

 . אהבתי אירוע משפחתיתמיד  .לשמוח עמם
אני ובעלי יצאנו לרכב עם עוגה מיוחדת 

 .שהכנתי ונסענו למקום
 .התרגשתי וחיכיתי רבות לשבת הזו

אך עדיין לא ידעתי מה בורא עולם מכין לי 
 .ומה אני הולכת לעבור שם

. היה זה רגע נורא ואיום שקרה באותה שבת
. בעלי קם לשאת דברים באחת הסעודות

ה דברי התור, בתחילה הכל הלך למישרין
, שאמר התחבבו על הקהל ואני הבטתי בו

 .גאה על דיבורו הקולח
כאשר , לפתע נשאה הדרשה כיוון שונה

, החל לדבר בשבח משפחות החתן והכלה
, הוא ניסה להכניס בדיחה אחת או שתיים

 קיבלנו מבטי זעם , ובמקום לקבל פרצי צחוק
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           . שמהר מאוד עברו להאשמות קוליות
 בני משפחת החתן העליבו אותו וביישו

 .אותו לעיני כל המשתתפים
תוך מספר דקות . בעלי מיהר להתיישב

ולכאורה העניינים המשיכו , נרגעו הרוחות
הלב שלי . אבל לא אצלי ,כרגיל אצל כולם

 .ברוח מהמקוםרציתי רק ל, געש ורתח
 . אך בתוכי הייתי גועשת, ניסיתי לחייך בכח

הכל בסדר ואף אמר סימן לי שבעלי 
 .שהיתה אי הבנה והוא אינו מקפיד מהנעשה

 .רק בשר ודם, שהרי מה אנחנו, נו באמת
 .אך אני כלל וכלל לא נרגעתי

? הם לא רואים את אישיותו הנפלאה, מה
 ואיך יכול להיות? איך הם יכלו כך לפגוע בו

שאף לא אחד מן הסובבים שם לב לבקש 
בכיית ללא הרף ו נפגעתי עמוקות... ?סליחה

                                   .תחת הכרית בלילות
, אם הכלה, התקשרה אליי אחותי, למחרת

. כאבה את כאבי וניסתה להרגיע אותי
 . הביקש, "בואי ננסה לדון אותם לכף זכות"
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 ואין אדם, בהשגחתו יתברך הכל – "ברא אלוקים"כי , השנה צריך האדם לדעת לפני הכל" בראשית"                  
 !. ואף אחד לא יקח לךשלך  –ומה ששלך . אם כן מכריזין עליו מלמעלה עו מלמטה אלאבצנוקף א                    

  !ואין מלבדו שום כח בעולם כלל עושה ויעשה לכל המעשים, עשה שהוא לחיות את הבורא יתברך                   



מרוממת המתקופת המועדים  הנה יצאנו
כשבידינו קבלות שקיבלנו על עצמנו 

 .שנשתנה בהם השנה' והבטחנו לה
הלכות  2יש שקיבלו על עצמם ללמוד 

האחרים קיבלו על , לשון הרע ביום
, עצמם לקבל השבת לפני הזמן וכדומה
 .וכעת עלינו להוכיח שאכן אנו רציניים

דולי ישראל שהתאמצו מסופר על ג
בכל כוחם לקיים קבלות שקיבלו על 

שהיה מסופר על הגאון מוילנא  - עצמם
נוהג בקביעות לאכול סעודה רביעית 

, הגאון נרדםאחד מוצאי שבת  .עם פת
הוא ולפתע באמצע הלילה התעורר 
 .ונזכר שלא אכל סעודה רביעית

מיד זינק הוא ממיטתו למרות הקושי 
וך שולחן וקיים והחל לער, והעייפות

 .מצוות בעודה רביעית בפת
ל מסופר "זצהקדוש ' סטייפלר'על ה

שהיה נוהג לומר שכל מי שלא מחזיר 
את הסידור והספר שהשתמש בו בבית 

 .הרי הוא אכזרי, הכנסת ובית המדרש
יצא , כשהיה זקן ותשוש, פעם אחת

מבית הכנסת וחזר לביתו בצעדים 
כאשר כמעט הגיע , לפתע, כבדים

עשה את דרכו בחזרה שוב , תולבי
וזאת , לבית הכנסת במשך דקות רבות

 !.מפני ששכח להחזיר ספר שהשתמש בו
כי דווקא כאשר האדם מקבל על עצמו 

היצר מגיע אליו בכל הכוחות  –קבלה 
 .ומנסה להרפות את ידו ממנה

אך אם זוכה האדם ומחליט לעשות את 
יש לו הבטחה , הקבלה בכל מצב שיהיה

הלא הוא ', העמק דבר'ל הגדולה מבע
', במדבר ג(ל שאומר "ין זצ'ב מולאז"הנצי

כי כל המקיים הנהגה או חיזוק ) כח
, שקיבל על עצמו בכל זמן ובכל מצב

הרי הוא עולה בשמיים לדרגה 
', שומרי משמרת הקודש'הנקראת 

יתברך שומר עליו ' ומובטח לו שה
 !.מכל פגע ומכל צרה

 
 
 
 

  
   

 
     
  
 
 

       
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
   

 
 

 

נכנס                   –בכל מקום קדושה  –זכרו 
צעדה בבית ', אשתי שתחי .יצר הרע

היא מעדה , לפתע. כשבקבוק  שמן בידה
בקבוק השמן התנפץ . ה ארצהונפל

 הרצפה והרהיטים כשכל , לרסיסים
 .זמן קצר לפני שבת ,התמלאו שמן בסלון

היה ברור לי שנשלח אליי כעת ניסיון 
אשתי צעקה עליי בקול , לפתע. משמיים

 !!!...".מדוע שברת את הבקבוק: "גדול
כל בני הבית עמדו משתוממים לאור 

שהרי ראו כולם שהיא זו , טענותיה
 .ששברה את הבקבוק ואין לי קשר לעניין

דווקא לפני : "אך היא המשיכה וזעקה
וכי לא חסרות לי ? שבת אתה שובר

 !.איזה ניסיון מבהיל !...".עבודות
לקחתי כמה צעדים לאחור כי , מיד"

, הבנתי שעומדת לפרוץ כעת אש מלחמה
 !.שתקתי... לכן הלכתי אחורה ו

, ייןלעניכלתי להשיב בצדק שאיני שייך 
אך העדפתי להרוויח את הקבלה שכל כך 

 !".שלום בביתי לכל הדורות –רציתי 
שאל הרב , "?מהיכן היה לך הכוחות הללו"

הכנתי את : "והיהודי השיב. זילברשטיין
היצר , כשהאדם מקבל קבלה עצמי כי

 .ישלח לי ניסיונות לא שגרתיים משמיים
אם הבן : חשבתי לעצמי באותו רגע, ושנית

עקיבא איגר ' ל או הגאון ר"זצאיש חי 
כיצד , היו כעת מתארחים בביתי, ל"זצ

האם הייתי כועס  ...?הייתי מגיב לאשתי
! ?וצועק או שהייתי מתבייש מהם ולא מגיב

 .וודאי שהייתי שותק
ה "אך הקב ,שהם אינם כאןהרי גם , ואם כן

, בכבודו ובעצמו נמצא כאן איתנו בבית
י המגיע ואם לא אתגבר ואחזיר לאשתי כפ

 !.ה יסתלק מביתי"הרי שהקב –לה 
: אדם וחווה האשימו אחד את השניה

היא נתנה לי , האשה אשר נתת עימדי"
ובגלל אותו חוסר שלום בית אנו , "ואוכל

מעלת שלום , ללמדך. סובלים עד היום
 .הבית והקבלה של ימי הרחמים

                

ית בת אור :פרנסה, הצלחה, העלון מוקדש לבריאות
ניסים , שלמה בן איווט, יוסף אברהם בן טובה, מזל

יואב חי אברהם , אבשלום בן ויולט', ונופר רוקח ומשפ
 .ב וצאצאיו"ב

שרה בת : ק"זשב.  ח.ש.ב.ר, אביגיל בת יונה: זיווג הגון
 .חנה בת אסתר, יוסף בן אוליביה עדית, יונה
 .אמנון בן פניר, מרים בת לובה :נ"לע

 

 ...אלינו ופנ? רוצים הקדשה ליקירכם        

ראובן קיבל על עצמו  :נתאר לעצמנו
 .הלכות ביום 2בראש השנה ללמוד 

 עולה הוא , לילה אחד בחודש חשוון, והנה
ומתגלגל תחת הפוך אל מיטתו הנעימה 

סוגר את עיניו ומפהק הנאה עד , יםהנע
 !...הלכות 2לא למדתי היום ! הוא נזכר...ש

כעת מנסים אותו משמיים האם יקיים הוא 
לא : "את הקבלה או שיקל ראש ויאמר

עכשיו כבר ... מחר אלמד פעמיים, נורא
 ".נרדמתי

 
 
 
 

 
 
 
 

 
יזכה , ב"אומר הנצי, אם יעמוד הוא בניסיון

' הקודש שומרי משמרת'הוא לדרגת 
 !.ומובטחת לו שמירה והגנה מכל פגע וצרה

מדהים  מספר הרב זילברשטיין מעשה
שאירע  עם יהודי שלא ויתר על הקבלה 

מספר היהודי לרב , "יודע אני":שקיבל
שכיום יש היעדר גדול של ", זילברשטיין

לכן קיבלתי על , שלום בית אצל רבים
 .עצמי לשמור על שלום ביתי בכל מצב

א יהיה לי קל ושהיצר הרע לא ידעתי של
הבנתי אך , ישקוט וינסה להכשיל אותי

 .כמה חשובה קבלה זו
, לא שהיו לי בעיות עד היום בשלום הבית

אלא רציתי שישמר השלום שהיה עד היום 
 .ואזכה להמשיכו ולהנחילו לשאר הדורות

עד , הכל התנהל על מי מנוחות, ובאמת
 ...בשעות אחר הצהריים, אותו יום שישי

שהיצר הרע , ל"השעה שאומרים חכמים ז
 .נמצא בו ומנסה להטיל  מריבה וכעס
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  דבר המערכת    
 חורף בריא

המערכת ונו הוותיקים נכנסו לישיבות בס"ד, נציגי
חלוקת הגיליון בין החברים, לחדשים מחפשת נציגים 

ולחלוקת הפרסים  ,איסוף דפי המבצע מהמשתתפיםל
מכתה ו'  ,חיידר או ת"ת ,בי"ס[נציג אחד מכל  לזוכים
 3[ כרטיסי ספר יוענקו לנציגים המתמידים. ]ומעלה

ש"ס אי"ה יוגרל תשע"ט בחודש אלול בנוסף , וחדשים]
. חדשים לפחות] 9[ כיס בין הנציגים המתמידים

 0548435552המעוניינים יפנו לטל' 
*** 

 ניםלמארג יםהפרס והוגדל              
 מבצע "חבר מצרף חברים"ב    

 עליהם.קראו בעיון את הכללים והקפידו 
במייל, בפקס או רק בטלפון. ההרשמה  מההרש ןא. אי

 בתיבות הדואר.
עם כל הפרטים של המארגן ושל ב. יש למלא טופס 
[שם, גיל, כתה, ביכנ"ס,  5לפחות  ,המצטרפים החדשים

ת מס' נקודות וחתימ ,, כתובת, טלפון/ישיבהחיידר
 ].המשתתף

 .ג. למלא בכתב ברור וגדול
המבצעים ד. ההשתתפות במבצע זה כמו בכל 

 ללומדים בכתה ד' ומעלה.
יזכה בכרטיס ספר [בחודש מרחשון] מארגן כל ה. 

ממארגני קבוצות  3ובנוסף ללא הגרלה, ש"ח]  50[ע"ס 
ה קבוצכל  .כל אחד] ₪ 50[גדולות יזכו בכרטיס נוסף 

תיכנס להגרלה מיוחדת ואחד ממשתתפיה יזכה  חדשה
 .₪] 50[ע"ס  בכרטיס ספר

*** 

 מרחשוןמבצע לחודש              
 איסוף הנקודות מתחיל בערבית של א'        

  .לחודש ומסתיים במנחה של היום האחרון          
השתיקה כוללת הקשבה מלאה לש"ץ ולבעל הקריאה, 

 ללא עיון כלל בעניינים אחרים.
א. קבלת שבת מתחילתה ועד סופה ללא דיבור כלל 

 נקודות) 20(
, קריאה, שחריתבשבת [מלאה הבוקר ב. תפילת 

 קריאת התורה בשבת, . או: )כ"א נקודות 50(מוסף] 
 נקודות 20ושתיקה גם בין גברא לגברא (הקשבה 

 .)כ"א
. אמירת ברכות השחר לפני התפילה, בפני שומע ג

 נקודות לכל יום). 3שעונה אמן (
  .נק'  300למי שצבר  ההשתתפות בהגרלה         

 בחודש  לפחות  נקודות   300שצבר  מי            
  5[ בהגרלה להשתתף  ומבקש   מרחשון          

כ"א] ישלח את פרטיו לכתובת ₪  50, כ"ס          
או כתב יד  הדוא"ל הנ"ל, או לפקס [דף מודפס

שימו לב לכללים . 035781395] גדול וברור
אנו מבקשים שכל משתתף ימלא את החדשים: 

שם מלא, כתובת, טלפון, גיל,  כל הפרטים הבאים:
 .תווחתימ כתה, חיידר/ישיבה, מספר נקודות

יש אפשרות להניח את הדפים בתיבות דואר 
"מורא מקדש" בכתובות הבאות בבני ברק: 

; יהודה 10; צייטלין 33; הרב קוק 24גנחובסקי 
 .כסלוז' בעד . נא לשלוח את השמות 24הנשיא 

אפשטיין  זכו המשתתפים הבאים: אלולבחודש 
 שרם ;רפפורט גד ; יהודה יאיר ; ברגמן נפתלי; מיכאל

  .שמואל
מכל מי שזכה וטרם קיבל את מאד המערכת מבקשת 

 לפנות אליה בהקדם. ,הכרטיס

 דברי תורה               
ֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת נַֹח נַֹח ִאיׁש ַצִּדיק ָּתִמים ָהָיה ְּבדֹרָֹתיו  ]נח[

 , ובהמשך: ]ט, בראשית ו[ֶאת ָהֱאִהים ִהְתַהֶּל נַֹח 
 אְֹת ִּכי ַהֵּתָבה ֶאל ֵּביְת ְוָכל ַאָּתה ּבֹא ְלנַֹח ' ה ַוּיֹאֶמר
נח חי  .]א, ז בראשית[ ַהֶּזה ַּבּדֹור ְלָפַני ַצִּדיק ָרִאיִתי

 

 שולם' ר זעק – שבת חילול על הדין את יתנו" משה זכרון" מתפללי
זצוק"ל על  פעם אחת בעת דרשתו בבית הכנסת "זכרון משה" דפק המגיד הצדיק ר' שלום שבדרון

 הסטנדר וזעק: דעו לכם שמתפללי בית כנסת זה יתנו את הדין על חילול שבת ועל גילוח בתער.
חרדה ורעדה אפפו את השומעים, על מה ולמה, מתי והיכן. ואז סיפר ר' שלום. לפני זמן מה נודע לידידי 

סיפר לי את הדבר תוך הרב ברזל שבשוק מחנה יהודה ישנו יהודי בעל מספרה שמגלח בתער. הרב ברזל 
לו את חומרת  הבהרנוזעזוע עמוק וקבענו לגשת אל הספר ולדבר על לבו שיחדל מכך. הגענו לחנותו ו

העבירה ואת עונשה, אך דברינו נפלו על אזנים ערלות ולב אטום. לא התייאשנו ולא הרפינו, באנו פעם 
, דבר לא עזר הנם, אך שוםיהמוסר, את הגועוד פעם, גייסנו את השולחן ערוך, את גדולי ישראל, את בעלי 

האיש איתן בקשיחותו, מסרב לחזור בו. יום אחד נמאס לו מאתנו והתרה בנו שאם נבוא עוד פעם אחת 
להטרידו, הוא יפתח את המספרה שלו גם בשבת. לא נבהלנו מהאיום והמשכנו לבוא, ואכן לחרדתנו הוא 

צומו של יום השבת. המשכנו לבוא ולדבר על לבו, מימש את האיום, והחל לפתוח את המספרה גם בעי
ניסינו את כל הדרכים, בתקיפות, בנעימות, בלחץ וברוגע. כנראה שאט אט חדרו בכל זאת כמה טיפות 
לאזניו, חלחלו והתעצמו, וכעבור זמן מה בעזר ה' יתברך, הוא הודיע לנו שמהשבת הבאה חנותו תהיה 

 ה.ב" ,סגורה בשבתות ואף יחדל לגלח בתער
לא עבר חודש ימים ושוב שומעים אנו שהאיש חזר לסורו ביתר עוז. גם גילוח בתער וגם בשבת. ביקשנו 
לדעת על מה ולמה חזר בו. וכך מספר לנו אותו יהודי. בשבוע שעבר חל יום הזיכרון של אבי ז"ל והלכתי 

עיצומה. על אחד לומר קדיש בשטיבל של זכרון משה. נכנסתי לבית מדרש הגדול וראיתי שהתפילה ב
הקירות הבחנתי במודעה גדולה שכתוב במרכזה: אסור לדבר בשעת התפילה וקריאת התורה, בתחתית 
הכרזה נכתב המקור בשולחן ערוך. ממש ליד המודעה אני רואה קבוצת אנשים קטנה מדברת בלהט 

בל לירות, בעיצומה של התפילה, אחד מוציא מכיסו דולרים, מעביר לשני, האחר פונה לשלישי ומק
בקיצור עסק שלם באמצע התפילה, תוך כדי דיבורים לוהטים. אמרתי לעצמי, באים אלי שני יהודים 
ומספרים לי על חילול שבת וגילוח בתער ומראים לי שהדברים כתובים בשולחן ערוך. הרי זה אותו שולחן 

ר' שלום אתם רואים  לא לדבר בשעת התפילה, אז אם להם מותר גם לי מותר. נו, מסייםבו ערוך שכתוב 
                                                                                                                                ומעובד מגיליון "נקדישך"מאידיש מתורגם                                  עד היכן יכולים להגיע כשמדברים בתפילה.  

 הטוטפות של הקב"ה
 י ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּברֶק ַלה' ֱאּוְלִתְּת ֶעְליֹון ַעל ָּכל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִלְתִהָּלה ּוְלֵׁשם ּוְלִתְפָאֶרת ְוִלְהיְֹת ַעם ָקדֹׁש 

ולתתך עליון. רמז לטטפות של הקדוש ברוך הוא דכתיב בהו (להלן לג כט) אשריך ישראל  ].יט, דברים כו[
לתהלה ולשם ולתפארת. כלומר מה שישראל משבחים ומהללים לשם הוא לו לתפארת. . (ברכות ו א)

(מגילה טו ב) עתיד הקדוש ברוך הוא להיות עטרה בראש כל צדיק וצדיק, שאותה עטרה  והיינו דאמרינן
 .שמעטרים להקב"ה בתפלתם (שו"ט תהלים יט ד"ה יום ליום וגו', שמו"ר כא ד) מחזירה להם

 ,אבל מי ששח שיחת חולין בבית הכנסת מקיפין לו כל גופו בקוצים, לכך שיר השירים לית
 .הלת ז ו)וכנגדו כקול הסירים (ק

                                                                                                                               בעל הטורים                                                                                                                                                            

 מה ניטול עמנו מימי הדין לכל ימות השנה
 פתח לנו שער בעת נעילת שער

 פתח לנו שער
  ,הצלחהברכה,  ,שידוכים ,של בריאות, פרנסה, נחת

 וסייעתא דשמיאשמחה, יר"ש  ,שלום
 שערבעת נעילת 

            בזמן התפילה ובזמן הקריאה בתורה [לשיחה] עת שאני מקבל על עצמי לנעול את שערי פיב

 ברוך מתיר אסורים
יש קהילה יהודית שלווה ורגועה בעיר אנטוורפן בבלגיה. אנשים יראי שמים. עיקר עיסוקם בעבר היה 
מענף היהלומים. לפני שנים החלו לחפש ענפי מסחר אחרים. קהילה זו ידועה במעשי הצדקה שלה הם 

א תרמו לישיבות, למוסדות שונים, לחצרות חסידים וכמובן גם לפרטיים. אחד מהם ר' משה שמוצ
משפחתו ממזרח אירופה שלח ידו בהעברת סחורות מרוסיה למערב אירופה. ביודעו את כללי החוק 
הרוסי ובעיקר את עונשם של מפרי החוק הוא השתדל שכל מהלכיו יהיו על פי החוק. פעם אחת כנראה 

א בשל הלשנה נתפס במשהו לא חלק, הועמד לדין ונגזרו עליו לא פחות משלוש עשרה שנות מאסר בכל
הסובייטי. אין צורך לתאר את התופת אליה נקלע ר' משה. לשבת בכלא הזר לתקופת זמן כה ארוכה, 
ייסורי איוב ממש. בני משפחתו שכרו את טובי עורכי הדין הבקיאים בחוק הסובייטי, שלמונים רבים 

ם. בשיחות נשפכו לידי הממונים, אבל למגינת לב שום דבר לא עזר ומשה עומד להינמק בכלא לאורך שני
הבודדות שהותרו לו לר' משה לנהל עם בני ביתו הוא זעק אנא הושיעו נא. והוסיף ואמר אם בגשמיות 
ובדרך הטבע לא הולך, נסו דרכים רוחניות. ואכן בחודש אלול הזדמן לאנטוורפן אחד מצדיקי הדור. אחיו 

יק את ראשו בין ידיו שהה של ר' משה נכנס אליו ותינה בפניו את הצער והסבל של ר' משה. חפן הצד
טבעי. קבלה על שתיקה בשעת התפילה. ולא אחר -מספר דקות ואמר יש דבר שיכול לעזור באופן על

הנער לעשותו, עוד באותו ערב החתים את מתפללי בית הכנסת על שטר קבלה, מתחייבים שלא לדבר 
עניין בשובו לארץ נסע בשעת התפילה ובשעת הקריאה בתורה לזכותו של ר' משה ב"ר פ'. לחיזוק ה

הצדיק לקבר רשב"י ושפך דמעות כמים לשחרורו של ר' משה, ואכן באופן פלאי ובלתי מוסבר בשל 
 מתורגם מאידיש ומעובד מגיליון "נקדישך"                             מציאת טעות בירוקרטית הודיעו לר' משה על שחרורו. 

ה

ט"תשע וןשח  

     ול 

לל
כ השתיקה



 

בשני דורות, דור המבול ודור הפלגה. חטאי דור המבול 
היו גזל, גילוי עריות, שפיכות דמים, המתגבר על 
תאוות אלה, נקרא צדיק. חטא דור הפלגה היה חוסר 

אמין נקרא תמים. לכן בפסוק אמונה בקב"ה, המ
שלפנינו נאמר "צדיק תמים" "בדורותיו". אבל להלן 
כאשר ה' אומר לנח שהוא מציל אותו מהמבול, כי אינו 
חוטא כאנשי דור זה, אומר הקב"ה: "צדיק" "בדור 

 המהרי"ל דיסקין  על פי                       הזה".                
 

' ה ֶאל ָיִדי ֲהִרמִֹתי ְסדֹם ֶמֶל ֶאל ַאְבָרם ַוּיֹאֶמרלך לך] [
 ַנַעל ְׂשרֹו ְוַעד ִמחּוט ִאם. ָוָאֶרץ ָׁשַמִים קֵֹנה ֶעְליֹון ֵאל

  ֶאת ֶהֱעַׁשְרִּתי ֲאִני תֹאַמר ְוא ָל ֲאֶׁשר ִמָּכל ֶאַּקח ְוִאם
 ארימית: "התרגום אומר]. כג-כב, יד בראשית[ ַאְבָרם

 עניין  מה וקשה]". בתפילה ידי הרימותי[= בצלו ידי
 הרב מאת" [אליהו אזור" בספר מובא. לכאן תפילה
 פי על הסבר] הורשובסקי יעקב אברהם' ר בן אליהו
 מאנשי ליהנות רצה לא שאברהם' הק ה"השל דברי
: להו אמר[ ניסים ממעשה ליהנות שאין משום, סדום
], ב"ע כד תענית, הוא נסים דמעשה, תיזבנון לא מהא
, כלומר, בתפילה, ידי הרימותי אברהם אומר כאן ואף

 והוא, תפילה ידי על אלא, הטבע בדרך בא לא הניצחון
 ואף. [לך אשר מכל אקח לא לכן, ניסים מעשה

 אברהם רצה לא שמא, אחר נימוק מובא שבפסוק
 יודע", תאמר ולא" אומר" יקר כלי"ה. זו סיבה לגלות

 פי על ואף אברם את העשרתי אני תאמר שלא בך אני
 . "]כלום ליקח רצוני אין כן

 מעובד מגיליון פ"ש של הרד"ר שליט"א                       

 

ִליִׁשי ַּבּיֹום ]וירא[ א ַהּׁשְ  ֶאת ַוַּיְרא ֵעיָניו ֶאת ַאְבָרָהם ַוִּיׂשָּ
 את מביא המדרש]. ד, כב בראשית[ ֵמָרחֹק ַהָּמקֹום
 ביום מיומים יחיינו) ב, ו הושע( כתיב: בהושע הפסוק

]. א, נו, רבה בראשית[ לפניו ונחיה יקימנו השלישי
כעין  זו האם, הפסוקים בין הקשר מה השאלה נשאלת

 א"הגר רבנו אומר"? השלישי ביום" שווה גזרה
 על מדלג מהו יהודה' ר אמר: אומר המדרש. מווילנה
 מסתכל אני אם הוא ברוך הקדוש אמר, ההרים

 למי אלא לעולם נגאלים אינן ישראל של במעשיהם
 אבותם בזכות', וכו הקדושים לאבותיהם מסתכל אני
 שהרי קשה לכאורה אך]. ד, טו, רבה שמות[ גואלם אני

 לט קידושין[ ליכא עלמא בהאי מצוה ששכר ידוע
 אומר. האבות מצוות שכר את מקבלים וכיצד] ב"ע

 בעולם משולם אין עצמה המצווה שכר אכן, א"הגר
 עשה יומיים במשך. איכא מצווה הידור שכר אבל, הזה

', וכו" עולה עצי ויבקע" לעקידה ההכנות את אברהם
 הזה בעולם כאן", מיומיים יחיינו: "הכתוב כוונת וזאת

 ביום. "המצווה והידור ההכנה של מהיומיים חיים אנו
 ביום שהייתה העקידה מצוות שכר אבל", השלישי
 לעתיד ששמור שכר זה" לפניו ונחיה יקימנו, "השלישי

 19"אור שמואל", עמ'          .ליכא עלמא בהאי כי לבוא
 
 ָנא ַהְגִמיִאיִני ַוּיֹאֶמר ִלְקָראָתּה ָהֶעֶבד ַוָּיָרץ ]חיי שרה[

 אומר בתפילתו]. יז, כד בראשית[ ִמַּכֵּד ְמַעט־ַמִים
 ַכֵּד ָנא ַהִּטי ֵאֶליהָ  אַֹמר ֲאֶׁשר ַהַּנֲעָר  ְוָהָיה: אליעזר
 הַֹכְחָּת  אָֹתּה ַאְׁשֶקה ְּגַמֶּלי ְוַגם ְׁשֵתה ְוָאְמָרה ְוֶאְׁשֶּתה
לעיל[ ֲאדִֹני ִעם ֶחֶסד ָעִׂשיָת  ִּכי ֵאַדע ּוָבּה ְלִיְצָחק ְלַעְבְּד 

 דרישת את אליעזר הסיר למעשה כאן ואילו], יד פסוק
 המעיט כלומר, מים מעט רק ביקש וכן", כדך נא הטי"

': הק" החיים אור"ה כך על אומר. לשאול שהתנה ממה
 שעלו שראה) ס"פ ר"ב( ל"ז דבריהם פי על הוא טעמו
 מצוי שאינו מובהק הוא זה וסימן לקראתה המים

 גם, כאברהם וקדוש ברוך בזרע אם כי הכנעני בבנות
 התנאים על ירא היה לזה, זאת היא כי הראהו מזלו

 מפסיד הוא ונמצא אותם תקיים לא שמא שהתנה
 בכל ממעיט היה לזה, תנאו ידי על מבוקשו
     .לעשותם בעיניה נקל שיהיה כדי בתנאיו יותוהאפשר

*** 
 :מפרשיות השבוע

 
ְוָכל ָלׁשֹון ָּתקּום  ,ָּכל ְּכִלי יּוַצר ָעַלִי א ִיְצָלח

  וגו'ִאָּת ַלִּמְׁשָּפט ַּתְרִׁשיִעי 
 , הפטרת נח]יז, נד 'ישעי[                                            

 אם כל לשון שתקום אתך בתפילה תרשיעי, 
 אזי כל כלי יוצר עליך לא יצלח                                    

 
  ,ָלָּמה תֹאַמר ַיֲעקֹב ּוְתַדֵּבר ִיְׂשָרֵאל

 וגו'ִנְסְּתָרה ַדְרִּכי ֵמה' 
 ], הפטרת לך לךכז, מ 'ישעי[                                    

 ר"ל אמירה ודיבור בתפילה גורמים להסתרה

                                                                                                               

 לכה דודי
לפני שדוד עזב את בית הכנסת לאחר תפילת ערבית סקר את המקום וראה בחור צעיר שנשאר במקומו. 

הלה בשלילה הזמינו דוד להצטרף למשפחתו  הוא ניגש אליו ושאל האם יש לך מקום לסעוד בו, משהשיב
לסעודת השבת. נטל ההלך את תרמילו והתלווה לדוד. כאשר החלו לשיר "שלום עליכם" לא הצטרף 
אליהם האורח. כנראה הוא מתבייש או מזייף חשב המארח. לאחר אכילת הדגים נטל האורח את הזמירון 

השיר ששרו בבית הכנסת משהו עם המילה "דודי". . אפשר לעזור לך, שאל דוד. אני מחפש את בו וחיפש
אתה מתכוון בוודאי ל"לכה דודי", אבל אתה יודע שלא שרים זאת בזמירות. נשיר משהו אחר. אנא, שירו 

. לאחר הסעודה שאל דוד את , מתחנן האורחאת  השיר ההוא, הוא מאד מדבר אל ליבי, התאהבתי בו
ראה התכוון ל"רמלה", חשב דוד. יש לי דוד ברמלה ברחוב האורח מאין כבודו. "מרמאללה", השיב. כנ

הרצל, אולי אתה מתפלל אתו בבית הכנסת? לא, אני מרמאללה, אין יהודים שם ואין בית כנסת. ואיך 
קוראים לך, שאל דוד. "מחמוד", ענה הבחור. והחל לספר על חייו. נולדתי וגדלתי ברמאללה, ינקתי שנאה 

עצמי למה כל כך שונאים את היהודים. שאלתי את אבי שאלות נוקבות והוא ליהודים. כשגדלתי חשבתי ל
התרגז  וסילק אותי מהבית. יום אחד החלטתי לעזוב ולחיות עם יהודים. התגנבתי הביתה צררתי לי תרמיל 
עם מעט בגדים והתכוננתי לצאת בחשאי. או אז תפסה אותי אמי ושאלה מה אני עושה. סיפרתי לה 

 מה שקראתי אני רוצה להתגייר ולחיות עם יהודים.שלאור  ואמרתיוהוספתי 
" אתה ערבי ם"אני עשיתי טעות שהתחתנתי ע לי אמי, אני יהודיה ולכן גם אתה. לחשהאינך צריך להתגייר 

את תעודת הלידה שלי ותעודת הזהות הישנה שלה, כדי שאוכל להוכיח שאני תתקן זאת. היא נתנה לי 
ה של סבא וסבתא שלי היהודים שהלכו לחפש קבר של אחד מאבותיהם בבית וכן נתנה לי תמוניהודי. 

האם התמונה בידך? בוודאי השיב מחמוד, פתח את התרמיל והוציאה. בתמונה נראים בני  קברות יהודי.
משפחתו של מחמוד ליד קבר במקום שזוהה כבית הקברות בצפת. דוד כמעט התעלף כשקרא את 

של מחמוד: רבי שלמה אלקבץ. הסביר דוד למחמוד. רבי שלמה זה היה  הכיתוב מעל המצבה של אבותיו
 צדיק ומקובל חברו של האר"י והוא חיבר את המלים של "לכה דודי" שכה נמשכת אליהם.

 "בסוד שיחמעובד מגיליון "                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

                                                                                                                                            ציונו של ר' שלמה אלקבץ בביה"ק בצפת

  התשובה לרבנו יונהאגרת 

ולא ישעה בדברי חולין בבית הכנסת ויזהר שלא לדבר שום עסקיו או שיחת חולין בבית הכנסת כי גדול 
עוונו מנשוא. וכש"כ שתזהר שלא לדבר בעת שש"ץ מתפלל וגם כל הקהל חייבים להוכיחו ולחשוך אותו 

יפנה לבבך ולא תשמע בשעה  מחטוא לשם יתברך עדי עד, כי כל היצורים נבראו לכבוד השי"ת ואם
  .שמשבחין לפניו ומספרים תהלותיו איה הכבוד ואיה המורא

          
                                     

 האמונה בכוח התפילה
לפני מספר שנים בסוף זמן חורף . , ארה"ב, ראש ישיבה וכולל במונסישליט"א הרב אהרן יוסף ברגרמספר 

ניגש אליי בחור בשם שמעון וביקש שאדבר עם אברך בשם יצחק שילמד אתו חברותא בזמן הקיץ 
הבעל"ט. ניגשתי אל יצחק, מספר ראש הישיבה, דיברתי אתו, אך הוא טען שהוא מסודר כבר עם חברותא 

חזר על טענתו שהוא מסודר כבר. ביום לזמן הבא. שמעון הפציר בי לגשת שוב ולדבר עם יצחק, אך יצחק 
שוב ביקש שמעון שאדבר עם האברך הנזכר, וגם הפעם השיבני בשלילה. גם בתקופת האחרון של הזמן 

בין הזמנים התקשר אליי הבחור שמעון וביקש שאדבר עם ר' יצחק, לא ראיתי טעם לדבר עוד ועוד כאשר 
בתחילת זמן הקיץ, מספר ראש הישיבה,  מסודר כבר. הטיעון של יצחק סביר והגיוני: יש לו חברותא והוא

ון לבית המדרש ושאל אותי היכן אמור ר' יצחק לשבת בזמן הזה, אמרתי לו, והוא הולך נכנס שימע
ומתיישב ליד המקום של ר' יצחק. עוד אני תוהה על מעשהו המוזר של שמעון נכנס ר' יצחק ושואל אותי: 

לא רק שזה עדיין  ,לועניתי  , עדיין אקטואלי?וןין הבחור שמעהאם מה שהראש ישיבה דיבר איתי בענ
ר שהחברותא של יצחק החליט ברגע האחרון לעזוב רהתב .מחכה לך במקוםואקטואלי, אלא הוא יושב 

תי, אחר הסדר שאלל ביקש להצטרף אליה.את הכולל כי נפתחה קבוצה של לימוד הלכות שחיטה, והוא 
יצחק? הרי הוא הבהיר בצורה ר' החלטת לשבת סמוך למקום של  מדוע וןאת שמע ,ראש הישיבה אומר

מעומק התפללתי ? עונה לי שמעון: בכל ימי בין הזמנים ללמוד איתך בחברותא יכול אינושמשמעית -חד
 .ואני יודע שתפילה אינה חוזרת ריקם, זההלב על עניין 

    מעובד מתוך "באר הפרשה"                                                                                                                    
          

                                     

 אלה ברכב ואלה בסוסים
            

יכול אני לעשות ככל , הכל שלי ,ואמר אני גבירים, גביראחד הזחה דעתו של  ,באחת הקהילות באירופה
, לרמוס את קדשי ישראל, לא תפילה ולא שבת. בעיצומו של יום השבת בעת התפילה, העולה על רוחי

  ,באחד העיקולים התהפכה הכרכרה .[ר"ל] בועלה על כרכרתו ושעט עם סוסיו ברחובות העיירה הלוך וש
שו מהם דראף לוויה והשתתף בהקהל להראשי . בני הגביר כפו על במקום ונהרגנזרק ממנה נפל הגביר 

. פתח הגבאי הראשי והחניף דברים בשבח הגביר וסיים "אך מה מצער שבגלל קלקול את המנוח להספיד
אך מה מצער שבגלל "בכרכרה היא התהפכה והוא מת". עלה הגבאי השני החניף אף הוא בדבריו וסיים: 

התחוור לי  רבנות וסיים: היוםוסוסים שוטים התהפכה הכרכרה והוא מת". עלה הרב ואמר דברים כד
פירושו של פסוק. יש אומרים "אלה ברכב", הסיבה היא הרכב. יש אומרים "אלה בסוסים", הסיבה היא 

אלקינו נזכיר", לי נקם ושילם, הקב"ה עצמו פרע ממנו את כבוד ה' הסוסים, אבל אני אומר "ואנחנו בשם 
 השבת הקדושה.

 ל"זצוק פלמן הרב, מציון שלמים                                                                                                              




