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הגליון  של  לאור  המוציאים  מעלה,  רמי  היקרים,  עסקנים  לכבוד 
הנפלא "על המזון"

ברכת ה' תשרה עליכם ועל בניכם!

באמריקע  שהיתי  ולאחרונה  שבבעלגיא,  באנטווערפן  גר  אני 
שלכם.  המפואר  הגליון  לידי  המציא  והקב"ה  במשפחה,  שמחה  לרגל 
שלל  שבין  הדבר  עצם  על  שמחתי  הנפלא,  התוכן  שקראתי  לפני  עוד 
כלל  בין  להתעוררות  לאחרונה  שזוכים  ביהדות  החשובים  נושאים 
ישראל, ואנשים חשובים מזכי הרבים עוסקים לפרסמם ולעורר עליהם, 
נמנה גם ענין הנשגב הזה 'מצות ברכת המזון', כאשר הגליון הנפלא הזה 

מעורר אלפי לבבות ישראל על גודל מעלת וחשיבות ענין ברכת המזון.

האמת אגיד, שלמרות שהגליון היה חידוש בשבילי כי לא ראיתיו 
עד הנה, כבר מזמן ראיתי ה'בענטשערל' המפואר שלכם, שהוא מלא 
ראיתי  אישי  באופן  אני  הזה.  הענין  בגודל  ונעימים  יפים  רעיונות  עם 
לי  אירע  שזה  תולה  ואני  המזון,  ברכת  בזכות  נפלאה  ישועה  בחוש 
הודות ל'ווארט' יפה שראיתי ב'בענטשערל' שלכם, אבל לא ידעתי איך 
הנוכחי, תיכף עלה במחשבתי  הגליון  לפרסם הסיפור. כעת כשראיתי 
שזהו המקום המתאים לפרסם סיפור ישועתי, הן משום 'אל תמנע טוב 
וידעו  יכירו  וכולם  ילמדו מזה,  ובעיקר כדי שיהודים אחרים  מבעליו', 

הכוח האדיר הטמון ב'ברכת המזון בכוונה'.

'משכנתאות'  עם  לפרנסתי  עסקתי  שנים,  כמה  לפני  עד 
[מארטגעדזשעס], וראיתי ברכת הצלחה בעסק. אבל, מיום אחד לשני 
הסתבכתי עם החוק, כאשר גזירה של עונש כבד תלה מעל ראשי, כולל 

כמה שנים ישיבה בכלא, רח"ל.

ללא  ומיואש,  שבור  כשהסתובבתי  ומרה,  קשה  תקופה  באותה 
את  פרטית  בהשגחה  מצאתי  ממצוקתי,  לצאת  איך  ידיעה  של  שמץ 
ה'בענטשערל' שלכם. קראתי ועיינתי בדברים המאלפים שנדפסו שם, 
לו  שהודו  ישיבה  ובחורי  געציל  ר'  הגביר  עם  המעשה  הדברים  ובתוך 
הענקית,  לתרומתו  שגרם  מה  וזה  'קטנה'  תרומה  על  גם  ומעבר  מעל 
אמר,  זצ"ל  אבראמסקי  יחזקאל  רבי  שהגאון  מה  שם  ראיתי  ובסוף 
בשר  מתנת  לידי  לא  אלקנו  ה'  תצריכנו  אל  'ונא  מבקש  שהאדם  שבעת 
ודם ולא לידי הלוואתם', יכוון לבקש ולהתחנן שלא יחלה ושלא יצטרך 

לקבל דם ואיברים מאנשים אחרים כדי להבריא.

ה'  ברוך  אמנם  וחשבתי,  בעצמי  התבוננתי 

איני נמצא במצב שאני צריך לקבל מאדם זר דם או איברים בשל היותי 

בריא ושלם ברוך ה', אבל הלא אני נצרך דחוף ל'והרוח לנו ה' אלקינו 

מכל צרותינו', וזה הלא מאוד נוגע לי, און נאך ווי! תיכף ומיד קיבלתי 

על עצמי לברך ברכת המזון בכוונה, מילה במילה, ומאז התאמצתי מאוד 

תוך  אלו,  במילות תחנונים  ובפרט  המזון,  ברכת  בכל  חזק  לכוון  מאוד 

בקשה לבבית שהשי"ת יוציא אותי מהתסבוכת החשוכה אליה נקלעתי.

בערב  היה  החוק,  רשויות  עם  הקשה  למשפטי  שנקבע  היום 

והקשבתי  משפט,  לבית  הגעתי  עמוקה  בדאגה  שתא.  דהאי  שבועות 

לעורך  רשות  ניתן  כשלאחריו  נגדי,  העלה  שהקטגור  הקשות  לטענות 

דין שלי לדבר בזכותי, אבל הייתי די מעוצבן לקראת ההכרעה, כי הלא 

מדובר בפרשה קשה.

 מה אומר ומה אדבר, באופן של 'למעלה מדרך הטבע' לפי השערות 

כל המומחים, יצאתי 'זכאי בדין' לגמרי! וקיבלתי רק עונש כספי קטן, 

לא יכולתי להאמין לנס הנגלה נגד עיניי.

אבל, דבר אחד עדיין העיק עלי, כי כתוצאה מכל המשפט, איבדתי 

איבדתי  אחרות:  במילים  משכנתאות,  כסוכן  לשמש  שלי  ה'לייסענס' 

מקור פרנסתי, אבל גם בזה ראיתי ישועה גדולה מן השמים. באסרו חג 

שבועות בבוקר, כבר קיבלתי הצעה מכובדת מאוד על משרת עבודה 

אחרת, עם תשלום יפה מאוד, באופן שאפילו לא הייתי מרגיש האבידה 

של פרנסתי הקודמת.

החמות  דמעותיי  בזכות  ראיתי  אלו  גדולות  שישועות  ספק,  אין 

וכוונתי העצומה בברכת המזון, שאז הלוא הוא עת רצון גדול לפעול כל 

טוב.

שוב ושוב אודה לכם עסקנים יקרים מ'על המזון', על מה שעוררתם 

וזיכיתם אותי עם מצוה הגדולה הזאת, והשי"ת יעזור שתצליחו  אותי 

יתעוררו  ישראל  וכל  והרחבה,  נחת  מתוך  הקודש  בעבודת  הלאה 

ויתחזקו בענין זה, אמן.

החותם בברכה והערכה,

א.ד.

אנטווערפן
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  )א, כו(נעשה אדם בצלמנו כדמותינו"  יםק"ויאמר אל

א"ר סימון בשעה שבא הקב"ה לבראת את אדם הראשון נעשו מלאכי 
אל יברא, ומהם  -השרת כיתים כיתים, וחבורות חבורות, מהם אומרים 

יברא וכו', רב הנא רבה של ציפורין אמר, עד שמלאכי השרת  -אומרים
או הקב"ה, אמר להן, מה מדיינין אלו עם אלו ומתעסקין אלו עם אלו, בר

 ).מד"ר ח, ה(אתם מדיינין כבר נעשה אדם 

והנה, לעיל במדרש אמרו שם, בשעה שבא הקב"ה לברא את האדם 
הראשון, נמלך במלאכי השרת, ואמר להם, נעשה אדם, בצלמינו 
כדמותינו, ומדוע נמלך ה' במלאכי השרת? "ללמדך דרך ארץ וענוה שיהא 

וכשנצרף שני הדברים יחד  )רש"י(הקטן" הגדול נמלך ונוטל רשות מן 
בשביל מידת  -יוקשה הדבר מאוד, הקב"ה שואל ונמלך במלאכי השרת 

"אמר  -ד"א שימלך הגדול בקטן, ולבסוף, עד שהספיקו המלאכים להכריע 
 להם הקב"ה מה אתם מדיינין כבר נעשה אדם", ומה זאת? 

יה, כשרצה ליסד סיפר הגה"צ רבי בן ציון ברוק זצ"ל עובדא דהוי בדיד
שום אמצעיים  ישיבה בעיר לוצק, היה זה קרוב לחג הפסח, ולא היה בידו

לסדר להם אכילה ושינה וכו', ואעפ"כ סיפר, שלחתי טלגרמה שיבואו 
הבחורים ללוצק, ובאו כחמש עשרה בחורים, וסמכתי ע"ז שלאחר שיבואו 

בתים להתרימם כנהוג, ואולם כשבאתי לפני  כבר אדאג אצל הבעלי
הבע"ה התרעמו עלי וטענו נגדי, מדוע לא עשיתי אסיפה קודם שהבאתי 
את הבחורים, לדון עמהם אם לעשות כאן ישיבה או לא ועלה בדעתי רעיון 

 נפלא כדי לפייסם, 

ואמרתי להם כך: הנה אמרו במדרש שנתיעץ ה' עם המלאכים לפני 
שהמלאכים הספיקו לדון אמר להם ה' כבר נעשה שעשה את האדם, ועד 

אדם, ויש להבין ממ"נ, אם נמלך הקב"ה למה בינתיים ברא את האדם בלא 
תשובתם. אלא שכך אמר להם הקב"ה, על מי אתם דנים אם לברא או לא, 

מהו כדי שתדונו עליו? והרי  -על האדם! וכי יודעים אתם טיבו של האדם 
ם עכשיו תוכלו לדון אם היה כדאי!... ואח"כ עוד לא נברא! הנה הוא לפניכ

באמת הראה להם הקב"ה שיש בו חכמה יותר מהם, שידע לקרא שמות 
בנידון דידן, עד שאבא ואדון עמכם אם לפתוח ישיבה  ,סיים ,וכו'. כמו"כ

או לא, הנה לפניכם צורת בני תורה, כעת תוכלו לראות במעלתם ולדון, 
 ובודאי תראו שכדאי היה הדבר! 

 )לב שלום(

 (א, כו) "נעשה אדם"

אומרים לו  זכה, -"מפני מה נברא האדם אחרון למעשה בראשית? 
 קדמך" (גור אריה יב, ב). אתה קדמת לכל, לא זכה, אומרים לו יתוש

על הגדה של  מספר רבי שלום מאיר וולך שליט"א בספרו "נעם שיח"
סוגי בעלי  במשל נאה. ישנם שני פסח: רבי יצחק מוורקא זצ"ל באר זאת

חפץ להזמין לו את פרנסתו ושולח לו סוס ועגלה,  עגלה: האחד, הקב"ה
הסוס ושולח לו  הקב"ה הזן את העולם כלו, חפץ לפרנס את -השני ואלו

 בעל עגלה שידאג לכל מחסורו...

ההבדל ביניהם!  שני העגלונים מתפרנסים באופן דומה, אולם מה רב
 עמל כל חייו למען הסוס... - הסוס עמל עבורו, השני -בעוד האחד 

למעשה בראשית?  וכך אומר המדרש: מפני מה נברא האדם אחרון
קדמך, נבראת כדי לפרנס את היתושים  שאם לא זכה אומרים לו יתוש

 ...מדמך

 (לאור הנר)
 פני על הארץ על יעופף ועוף חיה נפש שרץ המים ישרצו אלקים ויאמר

 החיה נפש כל ואת הגדלים התנינם את אלקים ויברא: השמים רקיע
 כי אלקים וירא למינהו כנף עוף כל ואת למינהם המים שרצו אשר הרמשת

 כא) -(א, כ :טוב

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

 הולך הברואים כי ערך בזה: נאמר נמרץ ובקיצור וחסרונן רבות נפשות
 מועטים צרכיהם הדגים) לברואים והאחרון הראשון( לאדם מדגים וגדול
 אפשר שדגים י"ופירש ט"ביו לדגים מזונות נותנים אין אמרו ל"וחז מאד
 את אוכל וגדול, וקרקע עשבים שרשי אוכלים שהם מזונות בלא להם

 העופות: מהם למעלה. ודירות במלבושים צורך לאם אין כ"כמו, הקטן
 מהם ויש לחיכם ינעמו לא וקרקע עשבים שרשי אשר והבהמות החיות
 כן בשר מאכלי דורשת וקיבתם, פירות ואפילו עשבים אוכלים שאינם
. ועורות נוצות ולבגדים) ורפתים מאורות קנים( לדירות מהם הרבה זקוקים
 שבירק והמובחר הטוב את אוכל שהוא האדם הוא הברואים מכל למעלה
 וגם, חלבו את מרים הוא דבר ומכל בשר וגם, והעץ האדמה פירות השדה
 הוא כן, לחכו ערב עד שהוא ובתבלין ובמים באש תיקון צריך הזה החלב
 מוצא איננו האדם. האדמה מצמחי או מעורות מלבושים לו להכין זקוק
 .וארמונות בתים לו בונה והוא במערות או הסלע בחגוי מישיבה רוח קורת

: החברה וחיי ומשטר סדר בעניני מוצאים אנו לאדם מדגים שניה עליה
 שום ביניהם אין כי, אלה בענינים ביותר הנמוכה במדרגה עומדים הדגים
, חיים חברו את ובולע, עצמו בפני עולם הוא דג כל, חברתיים וחיים סדר

 עשבים אוכלים שרובם ובהמות חיות בעופות כ"משא. מינו את מין אפילו
 לא ומעולם מינם את טורפים אינם הטורפים והעופות החיות ואפילו
, מהם הרבה מתחברים כן, ממנו קטן ארי ואוכל טורף גדול ארי שמענו
, משותף טרף למטרת או החמות לארצות הגירה למטרת העופות בפרט

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

 ששניהם ואף לאדם מדגים בברואים ירידה רואים אנו זאת לעומת
 ורביה לפריה הדגים זכו ורבו בפרו העליון מפי נתברכו והאדם הדגים
 יוצאים ומהם ולרבבות לאלפים ביצים הם ומטילים, שבעולם גדולה היותר

 יונה את שבלעה שהדגה איתא א"ובפדר, ד"ק תהלים" מספר ואין רמש"
 שאף, העופות למטה מהם. קטנים דגים רבבות אלפי ה"שס מעוברת היתה
 רק מטלת, למשל, ותרנגולות, כדגים לא אבל מאוד ורבים פרים הם שגם
 או פעם המולידות, והחיות הבהמות: מהעופות למטה. ליום אחת ביצה

 מתעברת האשה שאין, האדם מכולם ולמטה. בשנה) דקה בהמה( פעמיים
 בילדותה ללדת האשה ראויה אין כן ,)חדשים ד"כ( הנקה בימי רוב פ"ע

 .ובזקנותה

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

 -, ובמשטר ובסדר החברה בחיי צורך להם אין, יתרים למזונות זקוקים
). הקטן את בולע הגדול( משפט-ואי סדר האי על מיוסדת פרנסתם אדרבה
 ברך עצמם את מכלים הם אך שמות בהם עושים אחרים רק שלא ומפני
 מין יכלה ולא חסרונם את להשלים ביותר הגדולה ורביה בפריה' ה אותם
 פני על אשר החי מכל ועדינים מרובים שצרכיו והאדם. העולם מן הדגים

 זקוק הוא הרי, אנשים הרבה מצד רבה ויגיעה עמל ברוב ונקנים, האדמה
 את עם ברוב להכין כדי ומשטר סדר חברה לחיי ואפילו משפחה לחיי

 וזה נעלים תופר זה, ואופה טוחן וזה, וקוצר זורע זה, המרובים צרכיו
 ומשפט דין ומשטר שסדר ומכיון. רהיטים עושה וזה בתים בונה זה, בגדים
 חיה איזו תקום אם כי( האדם במין לרעה נוגע ואין האדם בחברת שורים

רעהועלאישיקוםואם, הארץמןלבערההאדםבניכליקומו' אאדםעל
 האדם מין קיום הרי) דמו את לנקום בעולם ומשפט דין יש נפש להרגו
 והבהמות החיות והעופות, מאד קטנה ורביה בפריה אפילו בטוח

 הסדר גם הרי האדם מצרכי ומועטים הדגים מצרכי מרובים שצרכיהם
 שני מצד ורביה והפריה אחד מצד והחברה המשפחה וחיי והמשטר

 נמצאים אצלם במדרגה ממוצעת.

 (אזניים לתורה)

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

  פ˙˘" בר‡˘י˙פר˘˙  
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 בו זרעו אשר פרי עשה ועץ למינהו זרע מזריע עשב דשא הארץ ותוצא 
 (א, יב) :טוב כי אלקים וירא למינהו

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

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

 טעם ואין הואיל זה כל אך, לגזירה גזירה הוה באילן הנגיעה אבל הנגיעה
 היה הפרי כטעם העץ טעם' והי הארץ חטאה לא אי כ"משא שוה ופרי עץ

 של חטאו עם הארץ לחטא שייכות יש נמצא באילן הנגיעה לאסור ראוי
 .ר"אדה

 (חתם סופר)

 (ב, ו) :האדמהואד יעלה מן הארץ והשקה את כל פני 

פ כל ”וכן במדרש קהלת עה’ במדרש בראשית פרשה יג פסקא ט’ אי
הים. כי הנה בתחילת הבריאה לא היה גשם על  הנחלים הולכים אל

י שמכיון שאין אדם ”ופרש האדמה, כי אדם אין לעבוד את האדמה,
עיון שהרי פסוק  ה גשם. וצריך”שיראה צורך הגשמים, לכן לא המטיר הקב

 הרי’, ואד יעלה מן הארץ והשקה את כל פני האדמה‘יו כתוב אחד לאחר
שאף לפני שהיה אדם על האדמה, כבר היו עננים וגשמי ברכה המקשים 

עוד אלא שבאו לצורך בריאת האדם, שהאד השקה את  את הארץ. ולא
בוץ מהעפר והמים, כגבל שנותן מים,  י הגשמים, וכך נעשה”האדמה ע

שכבר היו גשמים קודם  הרי’. אדם מן האדמהאלקים את ה’ ויצר ה‘כ ”ואח
מעל פני  י שכל צמחי האדמה לא יצאו”ר? ועוד קשה שהרי פרש”אדה

ר וראה שיש צורך ”הקרקע אלא עמדו על פתח הקרקע, עד שבא אדה
חולין ’ והתפלל עליהם וירדו וצמחו כל הגשמים, וכמבואר בגמ לגשמים,
  לפני כן, או לאו?האם כבר היו גשמים  כ ממה נפשך,”דף ס:. וא

י תירצו שגשמי ברכה עבור יבול האדמה, לא ירדו עדיין, ”ומפרשי רש
י האד שעלה מן הארץ, ”במקום אחד ירדו גשמים ע כי האדם אין. ורק

’ ל בגמ”האדם. וקשה שהרי אמרו חז לצורך גיבול עפר האדמה לבריאת
לם העולם, מסוף העו רוחות’ ה מד”ר צברו הקב”חגיגה שעפרו של אדה

כי לא ‘ כ כבר היו גשמים מסוף העולם ועד סופו, ואיך נאמר”ועד סופו. וא
 ’?המטיר

 :ארבע סיבות לירידת הגשמים מלמעלה ולא מלמטה

ורבנן אמרי כמין תוויי ’, כיצד היתה הארץ שותה וכו‘וזה לשון המדרש: 
’ תוויי ולמה קורין אותו תוויי שהוא חוזר ומשקה אחת למ נהר בבבל ושמו

מתחלה דכתיב ואד יעלה מן הארץ וחזר בו  וכך היתה הארץ שותהשנה 
רבי חנן דציפורי בשם רבי  ה שלא תהא הארץ שותה אלא מלמעלן”הקב

הארץ  ה שלא תהא”דברים חזר בו הקב’ שמואל בר נחמן אמר מפני ד
שותה אלא מלמעלן מפני בעלי זרוע ובשביל להדיח טללים הרעים ושיהא 

איוב (ד ”שותה כנמוך ועוד שיהיו הכל תולין עיניהם כלפי מעלה הה הגבוה
ופירשו מפרשי המדרש שבתחילה היו מימי  ’למרום לשום שפלים )ה

מלחלחים את האדמה  התהום עולים עד סמוך לפני הקרקע, והיו
לא היו  שתצמיח פירותיה ויהיו כל באי עולם יכולים לשתות מהם. ואז

שבת שבימות הגשמים לובשים ’ ש בגמ”ם, וכמצריכים מטריות ומעילי גש
ה שיש צנורות ”ה בדורות אחרונים הטיב הקב”מלוכלכים מהבוץ, ב בגדים

ויכולים ללכת ולשוב לביתם בנקיות. לא כן בדורות  בשולי הרחובות
אדר לשלוח שלוחים לתקן את הדרכים  אחרונים היו צריכים בראש חודש
כ שלא יכנסו לפניו ”ביוה להתפללג צריך ”שנתקלקלו מהגשמים. והיה כה

ללכת על  ה יש כמה אפשריות”כ בימינו ב”תפילת הולכי דרכים, משא’ ית
ת על כל פרט ופרט, ”הגשמים א מחיה. ועלינו להודות ולשבח להשי

 בחובות הלבבות שער הבחינה. כמבואר

נחזור לדברי המדרש, ואד יעלה מן הארץ אין הכונה על גשמים, אלא 
ה ”התהומות שעלו עד פני האדמה. אלא שחזר בו הקב ןעל לחלוחית מ

מלמעלה, כמו הגשמים שאנו מכירים בימינו,  שלא תהא הארץ שותה אלא
שירדו גשמים לברכה ולא  שעליהם התפללנו אתמול בתפילת גשם,

החורף  ש שצריכים ברכה מיוחדת לעבור את”לקללה, וכמבואר ברא
 בשלום ושלוה.

ה, אחד מפני ”עה דברים חזר בו הקבואמרו שם במדרש שמפני ארב
שיבואו בעלי זרוע ויגנבו המים לעצמם, כמו בימינו שצריך  ל”בעל זרוע, כנ

ה חסד גדול ”שלהם. לכן עשה הקב לשלם על המים, כאילו הנהר
מהם המים. טעם  שהגשמים באים מלמעלה, באופן שאי אפשר לגנוב

 והמא. וכל אלונוסף לגרש טללים רעים, לטהר את האויר מכל מיני ז
הסיבות נגרמו רק לאחר חטא עץ הדעת, שקודם לכן לא היה יצר הרע, 

שיהיו בעלי זרוע או טללים רעים בעולם. ואז לא היה הגשם  ולא היה שייך

צריכים להתרטב בהליכה בדרכים. כמעשה דרבי  יורד מלמעלה, ולא היו
 חנינא בן דוסא.

ירידת גשמים טעם שלישי שיהיה הגבוה שותה כנמוך. שלולא 
לזרוע בהרים הגבוהים. והטעם הרביעי והוא  מלמעלה, לא היו יכולים

וכתב המפרש שאילו היו  העיקר, שיהיו הכל תולים עיניהם מלמעלה.
ואני  לי יאורי‘מוציאים מי תהום מלמטה, היה האדם אומר כפרעה 

 אך עתה שצריך רחמי שמים בכל יום ויום שירדו גשמים, כך יוכל’, עשיתיני
י, ”ה מ”כ באיוב פ”וכ ’.להיות עיניו תלויים למרום לצפות לרחמי ה האדם

למרום  הנתן מטר על פני ארץ ושלח מים על פני חוצות. לשום שפלים‘
וקדרים שגבו ישע: מפר מחשבות ערומים ולא תעשינה ידיהם תשיה: 

שלא יבואו בעלי זרוע לגנוב המים, ויצטרכו השפלים להרים עיניהם  כלומר
מכין לארץ מטר  מטר ושולח מים מלמעלה על פני חוצות. ם, לכן נותןלמרו

וראיתי בספרו של  כדי להשפיל רשעים עד ארץ, ולהצמיח הרים חציר
 י, מחכמי’מ רבי חיים פלאג”מ רבי אברהם אשכנזי ידידו של הג”הגה

וספר נחמד למעלה על [על תהלים, ’ נאה להודות‘ס ”איזמיר, בעמח
אנו אומרים בכל יום בתפילה בפרק הללויה, כי גדול  ל”שכל הנ ]ירושלמי

מחזק את החלשים ושומר עליהם מפני  ’,אדוננו ורב כח, מעודד ענוים ה
עלינו לזמר לאלקינו בכינור  בעלי זרוע, משפיל רשעים עד ארץ, ועל זה

הגשמים,  שהגשמים באים מלמעלה ולא מלמטה, ואיך הוא דרך ירידת
’, מצמיח הרים חציר‘ז ”ועי’, כין לארץ מטרהמכסה שמים בעבים המ‘י ”ע

נותן ‘הרים הגבוהים יכולים לשתות, ומשם יש מזון לבהמה, חיה ועוף,  גם
שאילו היו המים באים מלמטה רק ’, לבני עורב אשר יקראו לבהמה לחמה,

י ”לחיות ולבהמות, לכן הצמיח הרים חציר ע במישור ובשפלה, לא היה די
 יכול לגנוב לעצמו המים. ך אין הרשעשהגשמים באים מלמעלה. וכ

הארכנו בכל זה עתה בהתקרב ימי הגשמים, אל יטעה האדם לחשוב 
הם באים באופן בלתי נח ומיושב, ובעבורם עלינו  על הגשמים כאילו

כי באמת ’, בניילון בלתי מכובד וכדו להתעטף במעילים ולכסות הכובע
יה סיבה שירדו לא ה האלקים עשה את האדם ישר, ואילו לא חטאנו,

 הגשמים מלמטה, ואז לא היינו צריכים לכל זה. אלא שהמה בקשו
חשבונות רבים, אכלנו מעץ הדעת, ממילא נעשו בעלי זרוע ושאר הסיבות. 

 ה תכניתו והגשמים באים מלמעלה.”הקב לכן היפך

 לא ירדו גשמים מלמעלה עד דור המבול

ים יורדים עוד יש מפרשים במדרש שעד ימי המבול לא היו הגשמ
ה ”ן על סימן הקשת שנתן הקב”קושיית הרמב מלמעלה!, ובזה מיושב

הקשת הוא דבר קבוע ’ והרי לכאו כשמירת השבועה שלא יבא עוד מבול.
הבריאה שהגשמים  שבא ביום הגשם והשמש. אלא שבאמת לא היה סדר

 ירדו מלמעלה, וממילא לא היה מצוי הגשם כלל. אלא שבאו בני דור
ועתה  ה גשם מלמעלה.”י גניבותיהם שיוריד הקב”רמו עהמבול והם ג

כיון ’, ואדם אין לעבוד את האדמה‘נתיישבו סדר הפסוקים, בתחילה אומר 
לא היה אדם שאכל מעץ הדעת שיגרום שהמטר ירד משמים, לכן  שעדיין

גשמים מלמעלה. ומעתה באים הגשמים להנאתך  אלקים’ לא המטיר ה
  ולטובתך. לברכה ולחיים.

 גרמ"י רייזמן)(ה

 (ב, כג).  לזאת יקרא אשה כי מאיש לוקחה זאת

לכאורה קשה דאף אם לא היה נלקחה מאיש, רק היו נבראים שנים 
כמו בהמות וחיות, כשהוא נקרא איש היא ראויה להקרא אשה, כמו פר 
פרה חמור חמורה. ונראה דעיקר נתינת הטעם במה שאמר כי מאיש 

יקרא אדם ראוי לקרות לאשה אדמה  לוקחה הוא שלא נאמר כיון שהוא
כמו פר פרה, לזה נתן טעם כי מאיש לוקחה, דבשלמא אם נבראה גם 
מאדמה כמו האדם היתה נקראת בשם אדמה כמו פר פרה, אבל אחר 
שהיא לא נבראת מהאדמה בשוה עמו, לכן הוא ראוי לקרותו בשם אדם 

בשם  כי הוא נברא מן האדמה, אבל היא נלקחה מהאיש ראוי לקרותה
 אשה:

 (נחלת יעקב)
 כל תאכל ועפר' וגו אתה ארור זאת עשית כי הנחש אל אלקים' ה ויאמר

 ) יד, ג( חייך ימי

חוץמתרפאיןהכללבאלעתידלוי' ראמר) י, כר"ב(במדרשאיתא
 ואריה כאחד ירעו וטלה זאב) כה, סה( ישעיה שנאמר נחש וגבעונין מנחש
 '. וגו ישחיתו ולא ירעו לא עפר לחמו ונחש תבן יאכל כבקר

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

 ימי אומרים וחכמים, הלילות חייך ימי כל, הימים חייך ימי זומא בן דדרש
 ועפר כתוב כן גם וכאן. המשיח לימות להביא חייך ימי כל, הזה העולם חייך

 גם מתרפא דאין כאן מרומז חכמים לשיטת כן אם חייך ימי כל תאכל
 המשיח  לימות



 

 ג 

 (כרם חמד)

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

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

 שא היה מצב גרוע ממיתה... בקול האשה

 (ילקוט האורים)

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

 הגדולים המאורות שני את אלקים ויעש כתיב רמי ע"רשב ס"ד ובחולין
  מ"בב הגמרא י"עפ לתרץ' כ שלום ברית' ובס עייש הקטן המאור ואת' וכ
 גדול שהוא י"אעפ אביו שולחן על שסמוך כל אלא ממש קטן קטן לא

 אורה מקבלת רק כלל מעצמה אור לה אין שהלבנה וידוע, קטן נקרא
 ממנה אורה לקבל החמה שולחן על סמוכה שהלבנה לפי כ"א,, מהשמש

 הקטון המאור הכתוב קראהלכך

 )האורים ילקוט(

 (ב, כב)  את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה ויבן ד' אלקים

מפרשי התפלות מסבירים ברכת שעשני כרצונו שהיא כמו מצדיקה 
עליה את הדין, רוצה לומר שהאשה לא היתה מסכימה להיות נבראת כך, 

 אלא שכך היה רצון הבורא.

אולם, שמעתי לפני איזה שנים פה בארץ כוונה אחרת, שהאשה, 
שנבראת אשה, ואיזו עדיפות יש לה  אדרבא, נותנת שבח להשי"ת

שנבראת אשה? העדיפות היא בזה שבבריאת אדם אמר הקב"ה למלאכים 
'נעשה אדם' ורש"י פירש כדי להורות שיהא הגדול נמלך בקטן איך שיהיה, 
כאילו היתה השתתפות הסכמת המלאכים בבריאתו של אדם, אבל 

כת האשה בריאת האשה היתה רק ברצונו של הקב"ה בלבד ולכן מבר
 שעשני כרצונו" 

 (אבני זכרון)

 והוא תשוקתך אישך וגו' ואל עצבונך ארבה הרבה אמר האשה אל
 צויתיך אשר העץ מן ותאכל אשתך לקול שמעת כי אמר ולאדם :בך ימשל
חייך  ימי כל תאכלנה בעצבון בעבורך האדמה ארורה ממנו תאכל לא לאמר

 )יט -(ג' טז וגו'.  לחם תאכלאפיך בזעת וכו'

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

שיתעשרו, שכשמכבד האדם את אשתו הרי זה סגולה לעשירות. ומה 
הטעם? שמעתי לפרש בזה שהיות והאשה נתקללה שהאיש ימשול בה, 

בזיעת אפך תאכל לחם, אומרים מן השמיים אם אתה אינך  והאיש נתקלל
לוחץ עליה את קללתה של "והוא ימשול בך" והנך מכבדה ומוקירה, כמדה 
כנגד מדה אף לא ילחצו עליך את קללתך של "בזיעת אפך תאכל לחם" 

 ותזכה לעשירות...

 (רבי אלימלך בידרמן) 

 עפר כי חתלק ממנה כי האדמה אל שובך עד לחם תאכל אפיך בזעת
 :חי כל אם היתה הוא כי חוה אשתו שם האדם ויקרא :תשוב עפר ואלאתה

 כ) -(ג, יט 

יסוד מוסד לימדנו אדם הראשון, היות אשר אין צדיק בארץ אשר 
יעשה טוב ולא יחטא, והאדם בהתגבר עליו יצרו והכשילו ברשתו, נשבר 
בקרבו ומרירות ממלאת את ליבו, וצריך לשנן בנפשו להתחזק ביתר שאת 
וביתר עוז להמשיך את חייו בלא הבט אל מכשולו. (ודאי שעסק בתשובה 

ן כמה שהתענה וכו') והיכן לימדנו זאת אדם הראשון? כדאיתא בעירובי
דייקא אחרי המעשה של עץ הדעת שהאדם ואשתו נתקללו וכל העולם 
כולו נשתנה מעת חטאם ונתגרשו מגן עדן וכו', דווקא כעת בחר לתת לה 
שם חשוב של: "כי היא אם כל חי" אמר לה אדם הראשון: מה שהיה היה 

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

 (ציוני תורה בשם מפרשים)

 מאוצרות המגידים  
 בראשית

אין המקרא הזה אומר  -רש"י כותב על התיבה הראשונה: "בראשית 
 אלא דרשני

המקרא אומר תדרוש אותי!... כבר בתיבה הראשונה של התורה, אין  -
 ת חז"ל!לנו אפשרות להסתדר לבד. אנו מוכרחים להזדקק לדרשו

 ומה לימדונו חז"ל?

ממשיך רש"י הקדוש: "כמו שדרשוהו רבותינו ז"ל, בשביל התורה 
 שנקראת 'ראשית דרכו', ובשביל ישראל שנקראו 'ראשית תבואתו'".

הגמרא (עבודה זרה מ ע"ב) מספרת: פעם אחת חש רבי במעיו, אמר: 
ותר? כלום יש אדם שיודע, אם יין תפוחים של עובדי כוכבים אסור או מ

אמר לפניו ר' ישמעאל בן רבי יוסי: פעם אחת חש אבא במעיו, והביאו לו 
יין תפוחים של עובדי כוכבים של ע' שנה, ושתה ונתרפא .... בדקו ומצאו 
עובד כוכבים אחד, שהיה לו שלש מאות גרבי יין של תפוחים של ע' שנה, 

 ושתה ונתרפא, אמר, ברוך המקום שמסר עולמו לשומרים".

ד תושב ארץ ישראל, לקח תפוחים משובחים, עשה מהם שלוש גוי אח
מאות גרבי 'יין תפוחים', שמר עליהם במרתף. העביר אותם לבנו. והבן 
העביר לנכד. שבעים שנה שהם נשמרו במרתף כמו אוצר. כדי שככלות 
שבעים שנה, רבנו הקדוש יוכל לשתות מהם כוס אחד בלבד או שני כוסות 

 מיץ תפוחים, ויתרפא.

העולם הם  -ועל כך אמר רבי: "ברוך המקום שמסר עולמו לשומרים" 
'שומרים' בשביל הצדיק. בשביל התורה ובשביל ישראל שנקראו ראשית. 
ולא רק בריאת העולם אלא קיום העולם תמיד הוא בשביל התורה 

 וישראל.

 הכל בשביל התורה וישראל. -יש על כך עוד הרבה בש"ס ובמדרשים 

רבי אליהו לופיאן זצ"ל: "בשביל התורה ובשביל יש שמבארים בשם 
ה' ברא את העולם לפי התורה ולפי ישראל. היינו? כיון שישנה  -ישראל" 

מצוה של לולב ואתרוג בתורה נבראו בעולם אתרוגים ולולבים, כיון שיש 
בתורה לאו "לא תגנוב" "לא תחמוד", ברא ה' רצון לחמוד וגם תאווה 

רה, לא היה דבר כזה של "גניבה". וכי למה לגנוב. אם לא האיסור בתו
שיגנבו? מדוע לגנוב? מדוע לחמוד? אבל כיון שכתוב בתורה לא תגנוב, לא 
תחמוד, הקב"ה ברא את האדם עם יצר הרע, כדי שיגדל שכרו כאשר 
יקיים את האיסורים לא תגנוב ולא תחמוד. "אסתכל באורייתא וברא 

 עלמא".

ל התורה ובשביל ישראל" אבל בפשטות הפשט במילים "בשבי
שהתכלית של בריאת העולם בשביל שיהיה תורה ויהיו עם ישראל 
שיעסקו בתורה ויקיימו את התורה [ולפי רבי אליהו לאפיאן שהסביר את 

 ה"בשביל התורה" לא מובן כיצד הוא יסביר "בשביל ישראל"].

נשוב למעשה עם רבי. מיירדיג'ע מעשה. שבעים שנה שומרים שלוש 
גרבי יין, ואפילו חבית אחת שלמה הוא לא שתה. אבל כל הרעיון מאות 

של עשיית היין והמאמץ של הסבא שהעביר לנכד וכו' נעשה בשבילו, ועל 
 כך אמר בשמחה: "ברוך המקום שמסר עולמו לשומרים".

הרמב"ם מביא, שיתכן שגוי אחד בונה בניין שלם, ארמון, או מגדל, כדי 
ד הבנין הגבוה, יהיה לו חם, ויתיישב בצל שפעם אחת יעבור שם צדיק לי

 הבניין.

"כל העולם  -כי כל הבריאה נבראה בשביל הצדיק. "כי זה כל האדם 
 כולו לא נברא אלא לצוות לזה". 

 מעשה.-א מיירדיג א

 לדוד בשנותו את טעמו

אני תמיד מתפעל מחדש. דוד המלך לא ידע מדוע העולם זקוק לשני 
ש, מה תכליתם? ומה צורך לעולם בשיגעון? דברים שה' ברא: קורי עכבי

 מה התועלת לעולם מהמשוגע הזה?

עד שנתן לו הקב"ה את שני הדברים: בקורי עכביש הוא התחבא, 
ובזכות האפשרות להיות משוגע ניצל מאכיש מלך גת, כמו שאמר 

 בתהלים (לד, א): "לדוד בשנותו את טעמו לפני אבימלך ויגרשהו וילך".

 מה היה שם?

את דוד המלך. אתם יודעים איזו מציאה היתה זו עבורם?  תפסו
להבדיל אלף אלפי הבדלות, את ה'סדאם' הזה [שליט עיראק], הרי 
מחפשים כעת [בעת אמירת הדרשה] והנה, מביאים אותו לחיילי אמריקה 
שמחפשים אותו: זה סדאם! ואז מבחינים שהוא מדבר שטויות, יורק, 

 ועושה מעשים של משוגע.

ת לי? משוגע, בריא, תפסנו את סדאם! הם הרי נותנים על כך מה אכפ
 מיליון דולר!

ושם, במלוכה של אכיש מלך גת, מצאו את דוד המלך ע"ה, הביאוהו 
 לאכיש מלך גת: "הנה המבוקש!"

"שילך, משוגנער!" וכך ניצל דוד  -אמר אכיש  -"החסר משוגעים אנכי" 
 המלך ע"ה.



 

ד 

בלשכת הגיוס, חייל שעושה את עצמו משוגע כד להיפטר מהשרות 
הצבאי, לא כל כך מהר מוותרים לו. בוחנים אותו: "רגע, אתה משוגע?! 
בוא, בוא נראה. תשב פה קצת"... וכך מבחינים האם הוא באמת משוגע 
או שעושה את עצמו... והנה שם תפסו את דוד המלך ולא העמיקו הרבה, 

, המלך שלח אותו לנפשו. לכאורה אכיש הוא המשוגע לא בדקו לא בחנו
 מה אתה עוזב אותו?! -האמיתי, לא דוד המלך ע"ה 

 האמת, שאכיש לא היה משוגע כלל, אלא הוא כמעט השתגע...

 מה יש?

מספרים חז"ל: האישה שלו ל"ע היתה משיגענע, הבת שלו גם היא 
 נהייתה משיגענע.

זו רוקדת וזו בוכה, זו זועקת  הבת והאשה. -וכל היום דפקו לו בראש 
 וזו צווחת.

אחת מתעוררת והשניה קמה, דופקות לו בראש יום ולילה. כבר לא 
יכול היה יותר, כמעט התפוצץ, לא הועילו פסיכולוגים ואפילו לא 

 פסיכיאטרים...

ולפתע מביאים לו בן אדם ומכריזים: "הנה, תפסנו את דוד המלך!" 
מיד שב לאחוריו ואמר:  -שיגינער כשרק התעורר אצלו חשש שהוא מ

"אני כבר שבע ממשוגעים, תלך מכאן, לא מעניין אותי, שיהיה דוד שיהיה 
 מי שיהיה. אינני יכול לראות משוגעים"...

 מיירדיגע מעשה.

כדי שיבוא דוד המלך ע"ה וינצל ע"י  -מדוע האשה והבת השתגעו? 
 שעשה עצמו כמשוגע. הכל בשביל התורה ובשביל ישראל.

 )יחי ראובן(

 

 בצלמנו כדמותנו". "ויאמר אלקים נעשה אדם 
כותב רש"י הקדוש: ענוותנותו של הקב"ה למדנו מכאן, לפי שאדם 
בדמות המלאכים והתקנאו בו לפיכך נמלך בהם וכשדן את המלאכים הוא 

 נמלך בפמליא שלו.

אף על פי שלא סייעוהו ביצירתו  -ממשיך רש"י וכותב: "נעשה אדם 
רך ארץ ומדת ענוה ויש מקום למינים לרדות, לא נמנע הכתוב מללמד ד

 שיהא הגדול נמלך ונוטל רשות מן הקטן".

ראשית, נשאלת השאלה, מדוע דווקא כאן הקב"ה רצה ללמד מידת 
 ענוה ודרך ארץ?

ראיתי פשט. כידוע ש"במקום גדלותו של הקב"ה שם אתה מוצא 
 ענוותנותו".

מיד אתה  -מה פאר הבריאה? האדם. לכן, בעת בריאת האדם, בגדלותו 
 וותנותו...מוצא ענ

אבל השאלה היותר גדולה היא, כי הנה לשון המדרש: "בשעה שהיה 
ויאמר אלקים נעשה  -.. כיון שהגיע לפסוק הזה .משה כותב את התורה
אמר לפניו: רבון העולם, מה אתה נותן פתחון פה  -אדם בצלמנו כדמותנו 

 למינים, אתמהא.

ברוך הוא: משה, אמר לו: כתוב, והרוצה לטעות יטעה. אמר לו הקדוש 
האדם הזה שבראתי, לא גדולים וקטנים אני מעמיד ממנו, שאם יבא 
הגדול ליטול רשות מן הקטן ממנו והוא אומר מה אני צריך ליטול רשות 
מן הקטן ממני, והן אומרים לו: למוד מבוראך שהוא ברא את העליונים 

 ואת התחתונים, כיון שבא לברוא את האדם נמלך במלאכי השרת".

תמא יש פה בין השומעים סוחרים. ובכן, יש לי הצעה מסחרית מס
הרווח יהיה חמשים  -עבורם. תנאי העסק הם כדלהלן: והיה אם תרוויחו 

שקלים, ואם תפסידו יהיה סכום של חמשת אלפי שקלים. האם אחד מכם 
שהרווח חמשת אלפים  -ההפסד מסחר?! להיפך אולי כן -היה ניגש לכזה

 וההפסד חמישים.

פי זה, שאל רבי אלחנן וסרמן זצ"ל, לא מובנים לכאורה דברי  על
המדרש. הקב"ה אומר למשה: תכתוב "נעשה אדם". משה רבנו שואל את 
הקב"ה: "אתה נותן פתחון פה למינים", והקב"ה עונה לו: "כתוב, והרוצה 

 לטעות, יטעה". וכי זה מסחר הגון? מה הרווח?

ומה ההפסד? שחלילה יהיה כופר  שילמדו ענוה ודרך ארץ. נו, דבר טוב.
 אשר יאבד את שני העולמות שלו. מה ההיגיון?!

 "כל הרוצה לטעות יטעה". -גם לא ברור מה הקב"ה עונה לו 

 השיב ר' אלחנן א'מירדייקע תירוץ, עוד יותר טוב מהקושיה...

למעשה, בכל הדורות, יהודים מכל קצוות העולם, כולל ילדים צעירים 
ים ואברכים, כולם לומדים בחיידר את הנאמר בחומש בחור -ומבוגרים 

"נעשה אדם בצלמנו כדמותנו", ואף אחד לא בא לידי כפירה. לומדים את 
הרש"י ומבינים ש"לימדה תורה דרך ארץ" ולא קורה כלום. רק מה, משה 

רבנו טען: "אתה נותן פתחון פה לאפיקורסים". השיב לו הקב"ה: "הרוצה 
הוא כבר  -ה המעוניין לכפור, "יבוא ויטעה" האפיקורס הלז -לטעות" 

הוא כבר ימצא דרך ופלפול  -יטעה ללא הפסוק. גם אם אכתוב "אעשה" 
לכפירה, כי לאפיקורסים לא יועיל מה שנכתוב ואיך שנכתוב. הם רוצים 

 שיטעה... -לטעות, וכל הרוצה לטעות 

כי אנו לנו נותר מכך רווח גדול של לימוד ענוה ודרך ארץ לעם ישראל. 
לא טועים, ואדרבה לומדים ענוה ודרך ארץ, והם? "כל הרוצה יבוא 

 ויטעה".

הגאון בעל ה"פרשת דרכים" ז"ל אמר דבר נפלא נוסף: הגמרא אומרת: 
 כאילו כפר בעיקר".  -"כל אדם שיש בו גסות רוח [היינו מתגאה] 

על פי דברי המדרש שהביא רש"י, מובן מאד מדוע בעל הגאווה כאילו 
 בעיקר. כפר

 מהו בעל גאווה?

האם  -בעל גאוה הוא זה שאומר: "אני עשיר, אני חכם, אני ואני..." 
אתה עשיר, חכם, גיבור, וכי זה אתה?! יש בך משהו מכח עצמך? אתה הרי 

 כלום, עני שבעניים, כל מה שיש לך הקב"ה נותן לך.

אם אדם מרגיש שהכל מאת הקב"ה, ולא רק שנתן בעבר אלא נותן כל 
 מה שייך שיתגאה?! -מן, ולולי נתינתו האדם אפס, כלום הז

 כפר בעיקר. -מי שאומר 'אני' 

אומר ה"פרשת דרכים": למה אתה בעל גאווה? מי אמר שצריכים 
 להיות עניו?

הקב"ה אומר "נעשה אדם". מה זה 'נעשה', הלא הוא לבד עושה! אלא 
אמר שזה מי  -ללמדך את מדת הענווה. מה הבעל גאווה אומר על זה? 
 נעשה?! -הפשט, מי אמר שזה ללמדך ענווה? אולי הכוונה כפשוטו 

 אם נעשה כפשוטו, הרי שכפר בעיקר!

 זה חאפ!

כתוב באיגרת הרמב"ן: כל המתגאה מורד במלכות שמים, ה' מלך גאות 
        לבש.

 )יחי ראובן(

 

 "ואדם אין"

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

ואדם אין לעבד את האדמה". ואין מכיר בטובתן של גשמים. וכשבא אדם 
וידע שהם צורך לעולם התפלל עליהם, וצמחו האילנות והדשאים 
(בראשית ב, ה' וברש"י). וכך אמרו בגמרא (חולין ס ע"ב): שיצאו דשאים 

עליהם רחמים וירדו  ועמדו על פתח הקרקע עד שבא אדם הראשון ובקש
גשמים וצמחו, ללמדך שהקדוש ברוך הוא מתאוה לתפלתם של צדיקים. 
רב נחמן בר פפא היתה לו גינה, זרעה ולא הצמיחה, בקש רחמים וירד מטר 

 והצמיחה. אמר, זהו ששנינו שהקדוש ברוך הוא מתאוה לתפלתנו.

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

 -הוא עד שבאה לאה והודתו, שנאמר: "הפעם אודה את ה'"  ברוך

 "ותעמד מלדת"!

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

 ואם לא מבקשים, לא נותנים!

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

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

אל ומעלה להיות שליחך ערל שפתים, כי לא ישמעו כל העמים בדברו 
המלך [ברהיטות], ויהיה זה חסרון בעיניהם" (רמב"ן). והודיעו הקדוש 

 -ברוך הוא, שאהרן יהיה מתרגמנו 

 לא מובן: מדוע לא רפאו הקדוש ברוך הוא?!



 

ה 

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

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

 -נורא 

 בלא תפלה, לא נותנים!

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

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

 -אתה" 

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

 ומכיון שלא בקשו לא קבלו, וחלפה השעה!

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

 חדוש אמתי. בקש לשמעו, וסתרו!

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

 משמע לן, דהא בלא הא לא סגי.

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

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

 ("יערות דבש", דרוש ד).

 -וידוע הספור 

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

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

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

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

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

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

 הרב: "ומה חדש בענין?" שאל

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

 ומסוגית זקן ממרא במסכת סנהדרין.

 "ומה הנדון בסימן השני?"וכשסיים, שאל הרב: 

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

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

ואולי הביא גם דברי  -' ומחלק כך וכך, וממילא מיושבת קושית ה'שאגת אריה
 -'שער המלך'" 

 "כן, הביאם בהגה"ה".

 -"ניחא. והסימן הבא" 

 "בענין נשים ותלמוד תורה".

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

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

 המופלאה והבנת קו המחשבה של הגאון המחבר.

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

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

 "לא", אמר הדיין.

 -"אבני מלואים" סימן יח" 

 "לא", אמר הדיין.

 -"נודע ביהודה" מהדורה קמא אורח חיים לו" 

 "לא".

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

 והכל זרם בשטף, עד סוף הספר! -דרכים" 

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

 -אפ' נודע לי, שצריך לצרף 'קאפיקה' ל'ק

 לצרף תפלה לכשרון!

 כי אם לא מבקשים, לא נותנים!

 (והגדת) 

 

 "וערבה לה'"

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

 רבונו של עולם, אני וחמורי נאכל באבוס אחד?!

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

 תבן, וגרוס דרדרים, בבקשה, זה לא.

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

 -נתקררה דעתו 

 אמר רבי שמעון בן לקיש: אשרינו אם עמדנו בראשונה.

 מדוע?!

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

והתשובה: בלחם האדם עוד עלול לחשוב שכוחו ועוצם ידו עשו את 
צר וזרה, ניפה וטחן, לש ואפה. החיל: הוא חרש וזרע, הוא השקה ודישן, ק

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

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

 עוורון הוא, לתלות ההצלחה בעצמנו.

 מה נעשה, ועוורים אנו!ו

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

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

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

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

 הלם!

 הוא? המגמגם, הצולע, יגש ויסביר וימכור?

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

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

 "כחי ועצם ידדי"...זה ז

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

 שמים!"

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

 -אבל כאן יכול אני לומר: מהראשון ועד האחרון 

 הכל!" ה' עשה

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

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

 פעלת לנו" (ישעיה כו, יב)! כמה סיוע ממרום לנו, ברוחניות!

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

ודה זרה בימיהם. "וכשנים קדמוניות" זה קרבנו של הבל, שלא היתה עב
כלומר, לא היה כח אחר שאפשר לתלות בו חלילה את ההצלחה, גם לא כוחי 



 

 ו 

ועוצם ידי. הבל נחל עולם מלא, ונוח נצל בנסים מן המבול. ושניהם ידעו שהם 
 -חייבים הכל לבורא יתברך 

 (והגדת)      רק עבודה כזו ערבה לה'!

 

 "עולם הפוך"

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

 היתה להם סבלנות. נסו בכה ובכה, ונכשלו.

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

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

 "פסוק מפורש?" לא הבין.

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

 "ודרדר" הינו דוקטור ודוקטור: ד"ר וד"ר. הכל, כתוצאת החטא"...

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

 פסוק זה.

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

פר אני. אמר לו: בני הוה ישמעאל. אמר לו: בני, מה מלאכתך? ואמר לו: סו
זהיר במלאכתך, שמלאכתך מלאכת שמים היא. שמא אתה מחסר אות אחת 
או מיתר אות אחת, נמצאת מחריב כל העולם כולו. אמר לו: דבר אחד יש לי 
וקנקנתום שמו, שאני מטיל לתוך הדיו. ושאלו בגמרא: מה אמר לו, ומה ענהו. 

ר אות. והשיב שכך אמר: אין צריך כלומר, מה יועילו הקנקנתום אם חסר או ית
לומר בחסרות ויתרות שלא אטעה, כי בקי אני. אלא שאיני צריך לחשוש 
לזבוב שיבוא וישב על קוץ הדל"ת וימחקהו ויעשהו רי"ש, כי יש לי קנקנתום 

 שאני מטילו לדיו.]

והינו, ששתי אותיות דומות יש, דל"ת ורי"ש. ההבדל ביניהן, שלדל"ת יש 
הרי"ש מעוגלת. והנה בפסוק היחוד, "שמע ישראל ה' אלקינו ה' זוית וקוץ, ו

אחד" (דברים ו, ד), הדל"ת רבתי. ובאזהרה: "כי לא תשתחוה לאל אחר" 
(שמות לד, יד), הרי"ש רבתי. ולכן נכתבו אותיות אלו גדולות, שלא יחליפן 
חלילה. בבחינת "הוי האומרים לרע  טוב ולטוב רע, שמים חשך לאור ואור 

, שמים מר למתוק ומתוק למר" (ישעיה ה, כ). שהופכים "אחד" לחשך
 ל"אחר", חלילה.

וההבדל המספרי בין רי"ש לדל"ת הוא כמנין קו"ץ. ורמז הבורא יתברך 
לאדם הראשון על הערבוב הנורא שגרם בחטאו באכילתו מעץ הדעת טוב 
ין ורע, וערב חשך באור, והחדיר הרע לתוכו, ונוסף על הדל"ת של "אחד" מנ

"קוץ" והפך חלילה ל"אחר". וזהו: "וקוץ, וד"ר ד"ר, תצמיח לך", רחמנא לצלן. 
הוא  -[וזהו שאמר רבי ישמעאל לרבי מאיר, שיש לחשוש שמא יבוא זבוב 

היצר הרע הדומה לזבוב (ברכות סא ע"א), שנאמר: "זבובי מות יבאיש, יביע 
 ]וימחק עקץ הדל"ת ויעשהו רי"ש! -שמן רוקח" (קהלת י, א) 

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

 ר, ואת החיוב לשלילה והשלילה לחיוב.עיק

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

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

 עוות מושלם. סולם ערכים מעוות כליל!

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

 עמו. בכלי שנשא

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

אומה. שנעלמה כף כסף. מיד נפל החשד על האורח היושב בצד ואינו אוכל מ
אם כן, מה מעשיו כאן? ודאי ארב להזדמנות לגנוב! צעקו עליו, גערו בו, 

 -הכלימוהו והלבינו פניו, חפשו בכליו ולא מצאו. תבעו שיגלה היכן החביא 

פתח ואמר: "עלי התכון דוד המלך בקינתו: נשכחתי כמת מלב, הייתי ככלי 
, לא שאל האם אני אבד (תהלים לא, יג). לאמר: כשהגעתי, איש לא התענין בי

רעב ומדוע איני אוכל, והתעלמו ממני כאילו הייתי מת ובטל מן העולם. אבל 
'הייתי', לפתע הבחינו בנכחותי ונזכרו בקיומי, אימתי? 'ככלי אבד', כאשר אבד 

 כלי!"...

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

 הגדת)(ו

 

 (א, א) בראשית ברא

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

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

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

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

 רבותינו שנו כך –} י אות, א פרשה ,רבה דברים{ במדרש מופיע דבר אותו
 באחד והוא): יג, כג איוב( שנאמר, אחד אלא יחידי דן שאין, יחידי דן תהי אל
 וחותם דן הוא ברוך שהקדוש לקיש ריש אמר, באחד והוא ומהו. ישיבנו ומי

 . לעצמו
 יש אמת, אמת ולמה, אמת הוא ברוך הקדוש של חתמו ומהו ראובן רבי אמר

 לומר, סופן ו''תי, אמצעית ם''מ, אותיות של ראשון ף''אל, אותיות שלש בו
 .אלקים אין ומבלעדי אחרון ואני ראשון אני): ו, מד ישעיה(

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

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

 ?אמת מספרה למה

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

 :פירושו
2*9=18   =1+8  =9 . 

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

 ?ככה זה למה

 !  אמת היא, הסוף ועד מהתחלה, אמת כי

 :נפלא רעיון עוד ניקח בואו, רבותי

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

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

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

 . 26 – יודעים כולנו

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

26-17  =9. 

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

  .86' = אלקים' שם -  לדוגמא ניקח

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

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

   :6  -  מספרו.  להיפך בדיוק זה, שקר

 .3=ש
 .1=ק
 . 2=ר

____ 
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 ז 

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

 כי, באמת חותם ה"הקב לכן – שמשון הניצוצי אומר, הדברים פני אלה אם
 . לאמת מגיע תמיד 9 והמספר, 9 המספר זה ,אמת

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ?אמת דברך ראש זה מה – ל"חז דורשים

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

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

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

 :ביותר נפלא רעיון ראיתי, שפר אמרי בספר

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

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

 ?ף"אל באות פתח לא ה"הקב למה

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

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

  .אותיות 22 בתורה ישנם כי

 איזה, אחת אות להוריד חייבים, וכך היות. 7-ל מתחלקות לא, אותיות22
 ?מורידיםאות

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

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

  :לב שימו, הדברים פני אלה אם

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

 ?הראשון ביום נתן הואמה

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

 9 זה ביחד  4=ד .3=ג .2=ב

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

 9  זה ביחד 7=  ז .6=  ו .5=  ה

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

 9  זה ביחד 10= י .9=ט .8=ח

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

 9  זה ביחד.  40= מ.  30=  ל.  20=  כ

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

 9  זה ביחד .70= ע.  60=  ס .50=נ

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

 .9  זה ביחד. 100=  ק.  90=  צ.  80=פ

?יצאכמה, אותםנחבראם'. ת'  ש'  ר–האותיותאתה"הקבנתן, שבתביום

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

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

 . ן"שי באות אלא, ו"ת באות מסיים

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

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

 .שקר=   6  זה ביחד .3=ג  .2=ב .1=א

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

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

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

 . שקר=   6  זה ביחד .9=ט .8=ח .7= ז

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

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

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

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

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

 .שקר=   6  זה ביחד .90=צ .80=פ .70=ע

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

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

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

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

 :דוגמאות כמה נראה בואו

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

 =8+1  =9.     

 :חיים לבעלי נלך בואו

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

 .... הלאה וכן

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

 (הגר"ב רוזנבלום)

 השמים והארץויכולו 

כ בספר ”י שלוחו רבי עמרם פריד מש”ר רבי פינחס פרידמן ע”הראה לי מו
ק רבי יצחק אייזיק. ”אלכסנדר סנדר מקאמארנא בן הרה לרבי’ זכרון דברים‘

ת בעריש, משה, סנדר, ליפא, ”ר ה”אחים, הרמזים, במסל’ כנודע שהיו ה
מסאמבור,  הערש מזידיטשוב היה האח הבכור, ואחריו רבי משההערש. רבי 

ואחריו רבי אלכסנדר סנדר מקאמארנא אביו של בעל היכל הברכה, הוא היה 
ו צדיקים. ”ע ואמר עליו שהוא מל”ק רבי מלובלין זי”מובהק של הרה תלמיד

שלא היה דר ’ שצריך להקבר באיהל בהונגרן, אפי הוא קיבל ידיעה משמים
נסתלק ונטמן שם, והישמח  ש”ן הגיע לשם על שבת קודש, ובמוצשם, ואכ

ק רבי ”הרה משה היה אז רבה של איהל, וביקש שיקברוהו סמוך לזה הצדיק
  סנדר מקאמארנא.

בתחילה היה רבי סנדר חשוך בנים, והרבי מלובלין אמר לו שיהיה לו בן 
ק ”קודם הבר מצוה, כשנפרד ממנו היה הרה אחד אך יצטרך להסתלק

ונגנב רוב החיבור רק  ב שנים, ונתן לו אז חיבור גדול שכתב,”מקאמארנא בן י
 ק מקאמארנא”והרה’. זכרון דברים‘נשאר ממנו חלק קטן מאד, וזהו הספר 

לאחר ’, זכרון דברים‘כותב שהוא לא ידע מדוע קרא אבי לספר הגדול 
  הבין כבר. שנשארו רק כתבים מועטים

כל המתפלל בערב שבת ואומר ‘שבת: ’ מסב’ וכתב בספרו לבאר דברי הגמ
ויש ’. ה במעשה בראשית”הכתוב כאילו נעשה שותף להקב ויכולו מעלה עליו

ע מדוע דווקא ”באמירת ויכולו. ועוד צ ה רק”להבין איך נעשה שותף עם הקב
ולא בערב שבת  המתפלל בערב שבת הרי רוב ישראל מתפללים בליל שבת

א ”המהרש’ ופי –מנין שהדיבור כמעשה  שם אמר רבי אלעזר’ מוקדם. ובגמ
 –ב באמירה לבד ”בא לבאר מה שכתוב מקודם, איך יהיה שותף במע שבזה

ה גם עשה בדיבור לבד, וגם אני ”הרי שהקב’. נעשו שנאמר בדבר השם שמים
שמים נעשו, ומה נעשה בדברינו  ’ע הרי בדבר ה”אמרתי ויכולו, אלא שעדיין צ

 שלנו. 



 

ח 

בערב שבת ואומר  כל המתפלל‘א אמר מר עוקבא ובהמשך אמר רב חיסד
 ויכולו שני מלאכי השרת מניחים ידיהם על ראשו ואומרים וסר עונך וחטאתך

  ויש להבין איך יכופרו עוונותיו באמירת ויכולו בלבד.’. תכופר

בפסוק ויכולו השמים ’ כ האור החיים הק”פ מש”ע ע”וביאר רבי סנדר זי
ה את העולם רק לששה ”ן, כי באמת ברא הקבכליו וכל צבאם, ויכולו לשון

ש ”לעוד שבוע חדש, כמ ימים בלבד, אלא שהשבת קודש מכניס חיות
 העולם נברא רק לששה’, ולששה כל ברואים ועומדים‘בזמירות ליל שבת 

ימים, ובאמת היה צריך העולם להגמר לאחר ששה ימים, אלא שבכח השבת 
ך בכל שבוע ושבוע, שהשבת עוד על שבעה ימים, כ מתקיים העולם תמיד

ויכולו לשון התחלה, ’ הק האור החיים’ ממשיך חיות לעוד שבוע. עוד פי
  שמתחיל העולם עוד פעם ועוד פעם.

נמצא שהשבוע פרשת נח חי בזכות שבת קודש פרשת בראשית. והנה 
השבת קודש, הרי הוא מוסיף מחול על הקודש, נמצא  כשבא יהודי ואוהב את

ד שעות של שבת, אך זה ”כ י”בששה ימים הבאים ע ה הכניס כח”שהקב
יום ומוסיף  היהודי יש לו כח להוסיף עוד שעה על שבת, שמקבל שבת מבעוד

כ נמצא שהוא ”ו שעות של שבת, וא”ה או כ”מחול על הקודש, הרי עשה כ
ד שעות והוא הוסיף ”ה קידש כ”ה בקדושת השבת, כי הקב”הקב שותף עם
  עוד שעה.

ו נפסק ששני שותפים שהכניסו מעות לקופה אחת, ”קע’ ימ ס”ע חו”ובשו
כ עשו רווחים מאלו המעות, הם ”אלף ושמעון עשר, ואח פ שראובן הכניס”אע

שכל השבוע חי ’ האור החיים הק חולקים הרווחים לאמצע. וכיון שאמר
פ ”השבת, אע ה עם האדם הם שותפים בקדושת”מהשעות של השבת, והקב

 מ הם נחשבים שותפים שוה בשוה, והוא שותף”מ ה,”שעיקר השבת נתן הקב
  ה בבריאת שמים וארץ של זה השבוע.”להקב

כל המתפלל בערב שבת ואומר ‘ל ”הנ’ ובזה פירש רבי סנדר את דברי הגמ
דייקא, כיון שהוא הוסיף שעות של תוספות שבת, הרי הוא  בערב שבת’, ויכולו

רבי אלעזר הרי  בראשית. ועל זה הקשה ה במעשה”נעשה שותף עם הקב
דיבר, וגם אתה  ה רק”ה עשה ואתה רק מדבר, ומיישב שגם הקב”הקב

ה ”כשאמרת הריני מקבל עלי קדושת שבת, הרי אתה ממש שותף של הקב
  בראשית. במעשה

ל ”וחז’, ושמרו בני ישראל את השבת‘על הפסוק ’ ש האור החיים הק”וכמ
לשון ושמרתם, לעשות משמרת לדברי תורה, ואם  דרשו בכל פעם שכתוב

היו נוגעים באיסור תורה,  ד שעות מדויק של שבת, הרי”היינו שומרים כ
ז ”ועי י את השבת, היינו שבני ישראל קבלו עוד שעות סביב השבת,”ושמרו בנ

י המשמרת של תוספות ”שעשינו את השבת ע’, לעשות את השבת לדורותם‘
  שבת.

שם: אמר רב חיסדא אמר מר עוקבא ’ משך דברי הגמועתה נשאר לבאר ה
ואומר ויכולו שני מלאכי השרת מניחים ידיהם על  כל המתפלל בערב שבת‘

רבי סנדר, ומה יעשה מי  והקשה’ ראשו ואומרים וסר עונך וחטאתך תכופר
 שאין לו עוונות, מה להם למלאכי השרת להניח ידיהם על ראשו? הרי אין

בכל שבוע. ואם נאמר שיש לו איזה שגגה בכל שבוע,  מוכרח שיהיה לו עונות
האם כל אחד נכשל בעון במזיד ’, עונך וחטאתך תכופר וסר‘הרי הם אומרים 

י אמירת ויכולו בלבד. בשלמא ”ע כל שבוע? וכן יש להבין איך יתכפרו העונות
סיבת הדבר  ח בהקדמה להלכות שבת”על שמירת שבת עצמו, כבר ביאר הח

וכה לכפרה, אך כאן הרי רק הוסיף על השבת איך יתכפרו שבשמירת שבת ז
  עוונותיו.

ק מלובלין שכמו שכל אדם צריך לתקן ”פ מה ששמע מרבו הרה”ויובן ע
כך צריך לתקן מה שעשה בגלגולים הקודמים עד  את מה שפגם בזה הגלגול,

ל. ומבאר רבי ”מרן האריז פגמו של אדם הראשון בעצמו, וכך נודע מדברי
שלא  ר היה”ר נפלא ]הפוך ממה שלמדנו לעיל[ שכל הפגם של אדהסנדר דב

קיבל עליו תוספת שבת, וחוה סחטה ענבים ונתנה לו ושתה לפני השבת 
ר מקבל עליו תוספת שבת, הרי כבר היה ”א, אם היה אדה”י מבעוד יום בשעה

פשוט שכבר היה מותר לו לאכול מעץ  נהיה שבת קודש לכל דבר, ואז דבר
כתב הבאר מים  ל שהרי”ז אלא גם לדעת המהרש”רק לדעת הטהדעת. ולא 

ל יכולים לקדש ”לדעת המהרש’ חיים שזה הכוס היה גביע של קידוש, ואפי
יום, אלא שצריך להוסיף כזית בערב לסעודת שבת, אך עצם הקידוש  מבעוד

היה מקבל עליו שבת מבעוד יום, בודאי היה מותר  כ אם”חל גם מבעוד יום, וא
שבת, נתגלגל עליו בחינת  ץ הדעת. וכיון שלא קיבל עליו תוספתלאכול מע

  ’.חשתי ולא התמהמתי‘

חשתי ולא  –ר ”שהוא גלגולו של אדה –וזה שאמר דוד המלך בתהלים 
ושמרו בני ישראל את ’ ‘האור החיים הק’ ופי ’,נתמהמתי לשמור מצותיך

חשתי  לפני השבת, וזהו לשון שמירה הוא על התוספת שמוסיפים’, השבת
 שמהרתי לשתות מהיין ולא שמרתי להוסיף על השבת. כי זה השבת היה

ש במדרש שהוא זימר בראשונה מזמור שיר ליום ”השבת הראשון בעולם, כמ
שקין אמר לו שנתקבלה תשובתו. נמצא שעיקר הפגם הוא  השבת, עוד לפני

  שלא קיבל עליו תוספת שבת.

א ”שבת לכל הדעות, אך המג’ לא היה יכול לקבל תוס’ פ שלדברי הגמ”ואע
אם ’ שעות ורבע לפני הלילה, ואפי’ שיכולים לקבל שבת ב ח”מביא בשם הב

שבאותה שעה כבר היה יכול ’, א סרח”בי‘ נ”שעה ורבע הרי לפי הגירסא באדר
  ’.לומר הריני מקבל עלי קדושת שבת, יום השישי וכו

עליו שבת  וכיון שמה שנגרם חטא עץ הדעת היה תוצאה ממה שלא קיבל
שמקבל שבת עם תוספת ואומר ויכולו, הרי בזה הוא  בתחילה, לכן כל אדם

חביבות ואהבה לשבת קודש, בזה  ר, והוא מראה”מתקן את חטאו של אדה
בכל יום בערב  ר. כי”שהוא תופס את זה מתחילה, ובזה הוא מתקן פגם אדה

ערי שבת לפנות ערב נתעורר שוב זכרון חטא עץ הדעת, כמו שכתוב בש
לאותו יום בכל שנה לעסוק בו ’ יארצייט‘שכשאדם חטא ופגם, יעשה  תשובה

ר שאכל לפני השבת מעץ ”נתעורר פגם אדה בתשובה, וכך בכל ערב שבת
כן מקבלים אז קדושת  הדעת, ולכן אנו באים זרע אברהם יצחק ויעקב ואנו

כמו  קדוש’ ז מניחים המלאכים ידיהם על הראש של כל יהודי, אפי”שבת, עי
היינו שבזה ’, וסר עונתך וחטאתך תכופר‘רבי סנדר קאמארנער ואומרים לו 

  ר, ובזה אנו מתקנים הכל.”שכולנו היינו חלקים של אדה נמחל העון הקדום

ק הפלגה גדולה על חשיבות מי שזוכה להוסיף מחול על ”בספה’ ואי
  העבירה הראשונה שכלולה מכל העוונות. הקודש, בזה הוא מתקן את

ם שדברנו שבוע שעבר מספר צפנת פענח החדש [ספר דרוש ופלפול הג
אחר, שהוא כן קיבל עליו שבת, אך רבי סנדר אומר  בנוסח רבי העשל] באופן

  שבת מבעוד יום. אדרבה שזה היה עיקר הפגם שלא קיבל עליו

’, שני שבתות מיד נגאליםאלמלא שמרו ישראל ‘ל ”ובזה מבאר דברי חז
ד שעות של יום השבת, והשבת השני ”ה, כ”של הקב שני שבתות היינו השבת

ה בשני שבתות אלו אנו ”הקב הוא התוספת שהיהודי מוסיף על השבת של
  זוכים להטהר מפגם עץ הדעת ונגאלים.

ר מה נעשה בדינך, ”ובזה יובן דברי המדרש שכשיצא קין שאל אותו אדה
ר מטפח על פניו ואמר כך ”עם קוני, התחיל אדה ונתפשרתי עשיתי תשובה

פ ”שיר ליום השבת. והנה ע היא גדולה כחה של תשובה, פתח ואמר מזמור
ש ”שלו, כמ הלכה כשאומרים זה הפרק מזמור שיר, בזה מתחיל תוספת שבת

י, כשאומרים הקהל מזמור שיר, כולם מקבלים עליהם ”ג ס”רס’ ע סי”בשו
כיון שעיקר החטא היה שלא הוסיף מחול על הקודש, לכן זהו עיקר  שבת.

   שיהודים נזהרים לקבל שבת מבעוד יום. התשובה על חטא עץ הדעת

 יום א' נח תשע"ו) –(הגרמ"י רייזמן 

 

 בדרך הדרוש  

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

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

 עבירות' מג אחד על מועיל שהתשובה מצינו אם אמנם
 דומין דהא עבירות שני שאר על תשובה כ"ג מועיל ממילא

 בעץ חטא אדם ק"מזוה והיא בנימן בנחלת ואיתא ז"זל
 ואיתא ז"ע חטא' הי וזה עולם של ביחידו שכפר הדעת
 ז"ע עובד אפילו כהלכתו שבת השומר כל דשבת' בגמ
  לו מוחלין אנוש כדור

משאראחדעלתשובהשמועילמצינואיניחאזהאמנם
 בהמדרש הפשט וזה ז"ע על כ"ג מועיל ממילא עבירות
 על שמועיל תשובה של כחה גדול כך כ"א אדם שאמר
 ז"ע על והתשובה ז"ע על כ"ג מועיל ממילא כ"א רציחה

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

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

 נוח אומרים הללו ש"וב ה"ב בגמרא עירובין: נחלקו
 לו נוח אומרים והללו משנברא יותר נברא שלא לאדם לו

 יותר נברא שלא לאדם לו נוח וגמרו נמנו' וכ שנברא לאדם
' ופי' וכו במעשיו יפשפש שנברא ועכשיו, משנברא
 המצות למנין שבאו ל"ר דנמנו) ב"ע ג"כ מכות( א"מהרש

 ה"שס והלאוין ח"רמ העשין כי מהעשין יותר הם שהלאוין
ויותרעצמובשבילהאדםנבראשלאוגמרוהסכימוכ"וע

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

 ו"מ' סי ח"או ח"ב( המפרשים' שכ מה כבר ובארתי
 גוי עשני שלא ברוך השחר ברכות המברכים על) ויש ה"ד

 שעשני ברוך יברך איך כי, ישראל שעשני ברוך אמרינן ולא
 ברוך שאומרים מה וקשה. נברא שלא היה טוב והלא

 התפלל כבר כאשר כי אמנם, לכבודו שבראנו אלוקינו
, שנברא לו טוב אז' ית הבורא ייחוד עצמו על וקיבל האדם
) א, מ קידושין( אמרינן והנה . התפילה קודם כ"משא

 מחשבה כ"משא למעשה מצרפה ה"הקב טובה דמחשבה
 וירא ש"וז. מההפסד יותר השכר המחשבה לפי כ"א, רעה

 עובר שהוא שהלאווין דהיינו, האדם רעת רבה כי' ה
 רק נברא שלא לאדם לו טוב כ"א, מרובים הם עליהם
 לו נוח למעשה מצרפה ה"שהקב שהמחשבה טובה משום
 כל רע רק לבו מחשבות יצר וכל היה כאן אבל, שנברא
עשהכי' הוינחםלכך, כללטובהמחשבהלהםואיןהיום
  .בארץ האדם את

(חתם סופר על הש"ס עירובין. ומובא כן ג"כ בשם 
 הרה"ק ר"ש מניקשלבורג זי"ע)
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בראשית ברא אלוקים את השמים ואת  "

 (א, א)  הארץ"
רבינו האור החיים הקדוש מביא את דברי חכמינו זכרונם לברכה 
 שאמרו וזה לשונם: 'כל מי שיש בו יראת שמים דבריו נשמעים'. 

דברים יצאו מתוך 'הגוף' אינם יכולים  ומבאר את הענין, שאם ה
ליכנס ל'נפש' השומע, אבל אדם ירא שמים, הוא מדבר מתוך 
עמקי נפשו, ולכן דבריו נשמעים לנפשות אחרים, כי הדברים 

 יוצאים מנפשו לנפש השומע.
ובזה מפרש בדרך רמז את הפסוק, שאם האדם רוצה להשמיע 

חילה צריך להיות  דברי מוסר ויראה, אז הסדר הוא, 'בראשית' בת
'את השמים' שהוא בעצמו יהיה לו יראת שמים, ואחר כך 'את  

 הארץ' יוכל להשמיע גם לבני הארץ יראת שמים. 
 

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

בתפילה אנו אומרים 
'טובים מאורות שברא 
אלוקינו... שמחים  

 בצאתם וששים בבואם'. 
בברכת הלבנה אנו 
אומרים "ששים ושמחים 

 רצון קונם". לעשות
שואל הרב הלר: מי אמר  
שזה נכון אולי הם לא  
שמחים מזה שכל 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?!
התשובה תובן על פי 

מאוד   משל: כיצד נדע האם עובד שמח להגיע לעבודה? פשוט
נראה מתי הוא מגיע בבוקר ומתי הוא עוזב את מקום העבודה?  
עובד שמח יגיע בכל בוקר בזמן ובדיוק לתפוס את העמדה עליה  
הוא מופקד כמו כן לא ימוש ממקומו עד לסיום תפקידו. 
לעומתו, עובד ממורמר מגיע באיחור אם בכלל ואף משתדל 

א מגוון "לברוח" בטרם הסתיימה המשמרת שלו... הוא ימצ
תירוצים המצדיקים את האיחור ומגוון רעיונות המכריחים אותו  

 לצאת מוקדם...
כן הוא הנמשל: חז"ל הגיעו למסקנא מאד פשוטה הם התבוננו 

ירח וראו: "שלא ישנו  בבשמש ו
הסיקו  את תפקידם" וממילא 

שהם: "ששים ושמחים לעשות  
רצון קונם"... 

כמה אנחנו שמחים בעשיית   כך יכולים אנו לבחון את עצמנו
המצוות ובעבודת ה' שלנו? האם על כל צעד ושעל אנו מחפשים 
סיבה למה לא לקיים את המצווה או מחפשים איך להתחייב  

 במצווה... 
 

 (א, כו)  "נעשה אדם"
ר' שמואל בר נחמני אומר: (ילקוט שמעוני) איתא במדרש 

בשעה שהיה משה כותב התורה, היה כותב מעשה כל יום ויום. 
אמר לפניו: רבש"ע, למה אתה , נעשה אדם כיון שהגיע לפסוק

נותן פתחון פה לאפיקורסים? אמר ליה: כתוב, והרוצה לטעות 
 .יטעה

  לטעות?  לכאורה היה לו לומר והטועה יטעה ומהו הלשון הרוצה
אינו רוצה לטעות לא יטעה  שמי שבאמת  ,הוא רושאלא הפי

   לעולם, ורק מי שרוצה לטעות הוא טועה.  
 ל)"ח זוננפלד זצוק"(מרן הגרי

 

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

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

ר, "בפיו הוא מספר בו לה
אם בעיניו הוא מרמז בהן 
לדבר עבירה, אם באזניו 
הוא שומע בהן גדופין 
וחרופין, אלא אני רואה  
מקום יפה באדם שהוא  
דרך אפים, מה האף הזה  
פולט את הזוהמא וקולט 
ריח טוב, כך הצדיקים 
בורחים מן העבירה  

ת "שריחה רע ומדבקין בד
 שריחה נודף. 

 (מדרש הגדול) 
 

 "וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים" (ג, כד)  
 וברש"י כרובים, מלאכי חבלה.

פורשי      הכרובים    "והיו   אצל המשכן נאמר (שמות כה, כו): 
ל כך אמרו כנפיים למעלה סוככים בכנפיהם על הכפורת" וע

 כרביא, דמות פרצוף של תינוק היה להם".   –חכמינו ז"ל?: כרובים  
בא -אומר הגאון רבי משה מרדכי אפשטיין זצ"ל  -דבר זה 

ללמדנו, כי כשנותנים לילד חינוך טוב וראוי, עשוי הוא להיות  
אחר כך ככרובים המסוככים  
בכנפיהם על ארון הקודש; ואילו  
כשאין מחנכים אותם כראוי,  

 -עשוי הוא להיות ככרובים 
   מלאכי החבלה...

 כי האדם עץ השדה"."
 

והיה  מעשה בעשבים ועצים שהיו עומדים כל אחד במקומו
 מלאך ממונה על כל אחד מהם ואומר לו 'גדל'.

 .היו שם ארבעה שלא היו להם מלאכים
 כלומר שלארבעה אלו לא היה מלאך ממונה על כל אחד

 להשגיח עליו ולהגיד לו גדל.
 .השם יתברך לבדו הוא המשגיח שלהם רק

 
 ספינקא) -(נקודות של אור  

 לעי"נ 
 בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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 (ג, יט)  "םבזעת אפיך תאכל לח "

ל "צ רבי נטע מוייליפולי זצוק" איש אחד נכנס פעם אל הרה
והתאונן לפניו שיש לו פרנסה טובה ובהרחבה, אמנם הוא עמל 

רה בזיעת וצ הרי כך כתוב בת"כ והעבודה קשה לו, ענה לו הרה"כ
אפך תאכל לחם, אלא אם משכימים בבקר בשעה חמישית 

ל והפרנסה  "ועמלים בדברי התוס', יוצאים בזה מאמר הפסוק הנ
  באה בניקל. 

 (ניצוצי התורה)
 

למה חרה לך ולמה נפלו פניך הלוא אם תיטיב "
שאת ואם לא תיטיב לפתח חטאת רובץ ואליך 

 , ז) (ד "תשוקתו ואתה תמשל בו
למה חרה " –ה את קין "לכאורה אינו מובן השאלה ששאל הקב

וישע ה' "? הרי מפורש נאמר בפסוק שלפניו על מה חרה לו, "לך
אל הבל ואל מנחתו, ואל קין ואל מנחתו לא שעה, ויחר לקין מאד 

 ? "ויפלו פניו
לא שאל אותו על    –ע  "ק רבי יהושע מקוטנא זי"אלא הסביר הגה

חטאיו שגרמו שלא שעה אל קרבנו, אלא על שהיה שרוי  
בעצבות. כי העצבות היתירה על העבירה גרועה מן העבירה 
עצמה, שכן היא גוררת אחריה עבירות נוספות. וזה שאמר  

 "שאת" –לשון שמחה (כטוב לב המלך)  – "אם תיטיב"הכתוב: 
תהיה  – "יבואם לא תיט"תתעלה ותתרומם מנפילתך,  –

רובצים עליך חטאים אחרים,   – "לפתח חטאת רובץ"בעצבות, 
 שכן ידענו כי העצבות מזמנת אל האדם את כל העבירות!... 

 (פנינים)

"ויאמר קין אל הבל אחיו ויהי בהיותם בשדה 
ויקם קין על הבל אחיו ויהרגהו ויאמר ה' אל קין 

מר אחי אי הבל אחיך ויאמר לא ידעתי השו
 ט) -אנוכי" (ד, ח

ן שלא  וכל הלומד את פסוק זה יראה מיד שמקרא קצר הוא, מכיו
כתוב מה קין אמר אל הבל. אבל הגר"א מוילנא זי"ע הסביר את  
פסוק זה, כך: נראה לומר על פי מה שאמרו חז"ל (בראשית רבה,  
פרק כ"ב), כי הבל היה גיבור יותר מקין, ולוּ היה קין רוצה לריב 

הורגו לא היה יכול לו, מה עשה קין, הלך אתו בעורמה איתו ול
וברמאות, דיבר איתו בשפת חלקות וקרא לו תמיד "אחי", כדי 

 שהבל לא יישמר מפניו.
  – וה, לכן ודיבר אתו תמיד באח  –וזה ויאמר קין אל הבל "אחיו" 

"אי הבל   –"ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו". וזה שאמר ה' לקין 
לא  –וה שהראית תמיד להבל, והשיב קין איה האחו –אחיך" 

ידעתי, היה לו לומר, אינני יודע, אלא הפשט הוא, שבעבר גם כן 
לא ידעתי מזה, לא היה לבי שלם איתו... 

"ויהיו כל ימי אדם אשר חי תשע מאות שנה 
 ושלושים שנה וימת" (ה, ה)

מובא במדרש (ילקוט שמעוני) זה ספר תולדות אדם, העביר 
ורות, הראהו דוד, חיים חקוקין לו ג' שעות. אמר לפניו כל הד

לפניו: רבונו של עולם, לא תהא תקנה לזה? אמר: כך עלתה  
במחשבה לפני. אמר לו: כמה שני חיי? אמר לו: אלף שנים. אמר  
לו: יש מתנה ברקיע? אמר לו: הן. אמר לו: ע' שנים משנותי יהיו  

שטר למזל זה. מה עשה אדם? הביא את השטר וכתב עליו 
מתנה, וחתם עליו הקב"ה ומטטרון ואדם. אמר אדם: רבונו של 
עולם, יפיות זו מלכות וזמירות הללו, נתונות לו במתנה ע' שנה  
שיחיה ויהא מזמר לפניך. וזה שאמר הכתוב: "הנה באתי במגלת 

 ספר כתוב עלי".
עוד מובא במדרש, שכאשר הגיע זמנו של אדם הראשון למות, 

ושלושים שנה, טען כי ימי חייו אלף שנים כשהוא בן תשע מאות  
ועדיין לא הגיע זמנו להיפטר מהעוה”ז. הראה לו הקב”ה שטר 
שהוא עצמו חתם עליו, שבו התחייב להעניק שבעים משנותיו 
לדוד המלך. אדם הראשון טען כי הוא חוזר בו ואין הוא מסכים  
לתת שבעים שנה לדוד המלך. אמר לו הקב”ה, הרי עתיד לצאת 

איש צדיק, הוא יעקב, שעליו נאמר (מיכה ז, כ) “תתן אמת  ממך
ליעקב”, ואם כן עליך לשמור על מידת האמת ש’לא יהא  

 התלמיד גדול מהרב’.
אמר בזה הגאון הצדיק רבי אריה לוין זצ”ל ביאור נפלא, שכל זה 

בפסוק (קמו,  -ספרו של דוד המלך ע”ה  –רמוז בספר התהלים 
  – גו’... תצא רוחו ישוב לאדמתו וגו’ “  ד) “אל תבטחו בנדיבים ו-ג

“אל תבטחו בנדיבים”, זה אדם הראשון שנתן שבעים משנות  
חייו בנדבה. מדוע אין לבטוח בנדיבים? כי תצא רוחו ישוב 
לאדמתו ביום ההוא אבדו עשתנותיו, ביום שתצא רוחו ויהיה 
עליו לשוב לאדמתו, ביום ההוא אבדו עשתנותיו והוא ינסה  

אל יעקב בעזרו, כי רק על ידי -הבטחתו, אבל אשרי שלחזור בו מ
שאמר לו ה’ שייצא ממנו יעקב, היה לו לדוד המלך הדבר לעזר, 

 שכך ניתנו לו שנותיו שנדב לו אדם הראשון. . 
 (להתעדן באהבתך)

 

 "יצר לב האדם רע" (ח, כא) 
רבי פינחס מקוריץ נכנס פעם אחת לבית מדרשו ומצא את 

 ער. החסידים שרויים בדיון 
 "על מה אתם משוחחים?", שאל. 

"מדברים אנו על עורמתו של יצר הרע הרודף אחרינו", השיבו 
 החסידים.

נענה רבי פינחס ואמר: "אל תדאגו, טרם הגעתם למדרגה זו 
 שהיצר ירדוף אחריכם, לפי שעה אתם רודפים אחריו. 

 

  

 com. LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל
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 לָהֱאלּות ֲעבֹודַ  - םִנָּצִביָּפָרַׁשת 

 וכתיבה וחתימה טובהבברכת שבת שלום 
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 ה'תשע"ט לולא חכ"

 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           פדילה דליהרחל ברכה בת 

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

  וב"בשולמית ומרדכי חיים דויטש 
 

 זיווג הגון וכשר במהרה
אסתר       רונית בת סימי        אלן בן חיים אורן 

 יוסף בן רוחמה      תרצה בתיה בת ימנה נינט
 נתנאל בן ג'ינה                     אילן בן ג'וליאט
 אסף בן סופיה             דוד עומרי בן יהודית

 ואליהומיטל בת מלכה          מאיר בן שרית 
 טליה עדן אסתר בת שולמית   יפית בת ג'ינה
 שירי ימנה בת שולמית       שמעון בן שולמית
 אנאל חביבה בת שולמית          אורן בן נעמי
 שושנה שירה בת סילביה    מיטל בת שושנה

 עמית בת טובה     אסתראלן בת רבקה סיון 
 אברהם גורג'י בן דליה אפרת

 
 

 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 

 דגנית בת שושנה            נעמה בת יפה       
 

 רפואה שלמה
 יצחק בן עזרא     ברכה רחל  מאיר ישראל בן

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

 מאיה בת עדי            דליה אפרת בת נעימה
 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

 מוריה בת רחל ברכה              נחום בן כיריה
     ישראל בן חווה      יהודה אריה בן רחל ברכה

  רחל בת זוהרה    הצלחה ורפואה-יפה בת שרה
     משה בן נזימה               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
    אליהו בן רחל                       נעימה בת שרה

 בנימין בן ברכה                    
בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה

 ימים

761 

17:55 

18:12 

18:13 

18:14 

19:05 

הפרנסה וכל שאר העניינים למשך השנה 
 הקרובה?

 

בשופר בבית  נכון שהחל מראש חודש תוקעים
הכנסת, ונוהגים לומר למנהג הספרדים 
סליחות החל מראש חודש, וכן ישנם 
שמתקשרים סמוך לראש השנה לאחל שנה 
טובה וגמר חתימה טובה, ובראש השנה עצמו 

' ונמנעים מאותם 'הסימניםמקפידים באכילת 
אולם האם מאכלים שאינם מרמזים לטוב. 

זאת ההכנה העיקרית שהקב"ה מצפה 
 נו לעשות? ודאי שלא!מאית

 

הקב"ה מצפה מאיתנו לבדוק היטב: האם 
הפה שלנו נקי? האם העיניים שלנו טהורות? 
האם האוזניים חפות מכל רבב? האם ליבנו 
זך? האם כל מחשבותינו קדושות ומאירות? 
האם רגלינו רצות לקיים רק את רצונו יתברך? 
אם נהיה כנים עם עצמנו, יש לנו כל כך 

 הרבה לתקן!
 

אם נערוך בליבנו פנימה ניקיון יסודי, לפחות 
באותה רצינות בה אנו ניגשים לניקיון 

אין ספק שאנחנו נגיע ליום הדין  -הפסח
כשמצבנו הרוחני הרבה יותר טוב, וניכתב 
וניחתם בעז"ה כולנו לחיים טובים ארוכים 

 ולשלום.

19:03 

19:04 

19:04 

19:47 

19:44 

19:45 

19:46 

 ניצביםפרשת  פניני עין חמד

נראה שלא במקרה אנחנו קוראים את הפסוק 
"ַאֶּתם נִָּצִבים ַהּיֹום ֻּכְּלֶכם... ּכֹל ִאיׁש יְִׂשָרֵאל" 

בשבת, שלפני ראש  דתמי(דברים כט, ט) 
 השנה.

 

התורה הקדושה מבקשת להדגיש לנו, שלא 
רק בימי הדין, ובימי הרחמים והסליחות 
 -אנחנו עומדים לפני השם יתברך אלא היום

בכל יום ויום! תמיד אנחנו עומדים כלומר: 
, וכפי שלימדונו חז"ל בגמרא לפני ה' למשפט

 ".אדם נידון בכל יום" (ר"ה טז.)
 

לנו התורה, לבל נטעה לסבור,  ועוד מדגישה
שרק הרשעים עומדים למשפט ונתונים 

אלא בסכנה בשל תוצאותיו האפשריות, 
 כל אחד ואחד מאיתנו:  כולכם!

 

ראשיכם, זקניכם, שוטריכם וכל איש "
כולנו עומדים מדי יום ביומו  -"ישראל

, ועלינו לדאוג לכך במשפט, גדולים כקטנים
שר לנו שמצבנו הרוחני יהיה כזה שיאפ

לעבור את המשפט הזה בשלום, ולזכות 
 לחיים טובים ושפע ברכה והצלחה!

 

לכאורה צריך להבין, הרי לפני חג הפסח בכל 
בית מתכוננים לקראת החג, מנקים 
ומקרצפים ימים ולילות, ולאחר הניקוי 
שומרים מכל משמר שלא יכניסו חס וחלילה 

 אפילו פירור אחד של חמץ. 
 

ם כאשר מדובר ומדוע שונים הדברי
מדוע אין  במשפטו של שופט כל הארץ?

אנחנו רואים את כל בני האדם עוסקים 
בקדחתנות בהכנות לקראת יום הדין בו 
עתידים לחרוץ את גורלנו בכל מה שיקרה 
איתנו ועם משפחתינו כולל מצב הבריאות, 

ֵקיֶכם ָראֵׁשיֶכם ִׁשְבֵטיֶכם ִזְקֵניֶכם ַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיֹום ֻּכְּלכֶ " ם ִלְפֵני ה' ֱא
 (דברים כט, ט) "לוְׁשְֹטֵריֶכם ּכֹל ִאיׁש יְִׂשָראֵ 

 העלון מוקדש לעילוי נשמת מור אבי ציון סאלח בן צ'חלה ז"ל

 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

להצלחת ולרפואת אברהם גורג'י בן דליה אפרת 
 יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"בוב"ב והצלחת 

 ורפואת כל עם ישראל להצלחת 



 

 

 
וכן מה הם  לבית העלמין? הליכהין יהאם יש מנהגים שעלינו לנהוג בערב ראש השנה? ומה בענ

 ההנהגות של אכילה ושתיה והאם מותר לישון ביום טוב של ראש השנה?
 

 ציון: רבנות מקומית מבשרת אליהו חיים פנחסי, הרבלהלן סיכום ההלכה מפי 
 
 

יש נוהגים להתענות בערב ראש השנה, היות שהוא היום האחרון של השנה ומסוגל לכפר על העוונות. אולם, אם יש ברית 
 מותר לאכול, אף לנוהגים להתענות.  -מילה או פדיון הבן 

 

שהוא יום דין ומשפט, מנהג ישראל להסתפר בערב ר"ה לכבוד החג. לובשים בגדים מכובסים ומגוהצים לכבוד יום טוב. אף 
אנו מראים בכך, שאנו בטוחים בחסדי ה', שיוציא לאור משפטנו. יש נוהגים ללכת בערב ר"ה לבית הקברות, אף שאין הוא 

 יום האזכרה, כדי לבקש מהנפטרים, שימליצו טוב עלינו. אולם אין זו חובה, ואדם, שקשה לו מחמת חולשה וכו' לא ילך.
 

ת השנה החדשה, נוהגים לעשות סימנים גם באכילה, כגון אכילת דברים מתוקים כדבש לסימן מכיוון שראש השנה פותח א
טוב, שתהיה כל השנה טובה ומתוקה. יש נמנעים משום כך, שלא לאכול מאכלים חריפים או חמוצים. אך אדם, שרגיל 

 באכילתם, ואחרת המאכל תפל לחיכו, מותר לו לאוכלם, ואין איסור בדבר. 
 

היות שזה יום חג, ובפרט שהוא סימן לכל השנה. ולכן לא יהיה אדם כעסן בביתו, וחלילה, לא יבכה ויהיה שרוי יש לשמוח 
בעצב, אלא ישתדל לשמח במה שאפשר את אשתו ובני ביתו, וירבו באמירת תהילים, מכיוון שהוא יום דין, שבו נכתב מה 

המלך, עליו השלום, יהיה מליץ יושר עליו ועל משפחתו ועל  יעלה בגורלו במשך השנה הבאה עלינו לטובה. וזכותו של דוד
 כלל ישראל אמן.

 

שהישן נהגו שלא לישון בראש השנה, שאין זה נאה לישון ביום, שספרי חיים וספרי מתים נפתחים. ואמרו בתלמוד ירושלמי, 
. אך אינו צריך להשתדל לקום כבר בעלות השחר, ולאחר מכן יהיה עייף במשך כל היום בראש השנה גורם לכך, שמזלו ישן

.  [ובדרך מליצה ואם הוא עייף במשך היום ומרגיש הכרח לישון, מותר לישון אחר חצות היוםולא יהיה מרוכז בתפילה. 
ה, כישן דמי. אי לכך אדם, שיושב אמרו, מוטב שיהיה מזל ישן ממזל עייף]. והיושב בטל ועוסק בשיחה בטלה, וכיוצא בז

אלו דברים בטלים. ויש עניין לסיים ַּפֲעָמיִם ספר תהילים העולים  -לפצח גרעינים או לקרוא עיתון, והעיקר שאינו הולך לישון 
 למניין "כפר".

 
 
 
 

לפני שנים רבות בטבריה גר אחד מחסידי קאמי הגה"צ רבי הירש מיכל זצ"ל, שהיה מגדולי תלמידי מרן רבי משה מקוברין 
ודאג תמיד לנגב את ידיו היטב באמצעות זיע"א. בין הנהגותיו בקודש היה ר' הירש מיכל מדקדק גדול בנטילת ידיים, 

 מגבות עבות שהותירו את ידיו יבשות לגמרי. 
 

הבקרים, לפני תפילת שחרית, הביא לו רבי נוח וינברג זצ"ל שתי מגבות עבות וטובות במיוחד. רבי הירש מיכל שמח  באחד
במגבות מאוד, אך בכל זאת עדיין לא השתמש בהן. לאחר התפילה ניגש רבי הירש מיכל אל ר' נוח ושאל אותו: "מניין יש לך 

  מגבות טובות ואיכותיות שכאלו בבוקרו של יום?".
 

סיפר ר' נוח שבשעה שהלך בדרכו אל התפילה הבחין באישה אלמנה, העומדת בפתח ביתה ומוכרת מחפצי הבית במחיר 
מוזל על מנת להביא לחם לפיות ילדיה. בין שלל החפצים הבחין ר' נוח במגבות המשובחות, ומכיוון שידע שאם יקנה מגבות 

 רוח, עשה כן.אלו עבור נטילת ידיים יגרום לר' הירש מיכל קורת 
 

כששמע זאת ר' הירש מיכל נאנח בזעזוע: "אישה אלמנה ברוב צערה נאלצה למכור את חפצי ביתה במחיר מוזל, כיצד אוכל 
הרי שכל פעם שאנגב בהם את ידי, אחשוב על כך שאותה אלמנה שבורה שרויה בצער, ואני להשתמש במגבות שכאלו? 

  בדבר שהוא שבר וצרה לזולתי!".מרוויח מכך! אינני מסוגל להשתמש וליהנות 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תַהּזּולַ ר ְּבַצעַ ה ְּתחּוׁשָ   

 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. 26כתובת המערכת: עבור ליאור עצמון, רח' הבושם 
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 רֹאׁש ַהָּׁשָנה -ּוֵמִׁשיב ַּבֲהָלָכהׁשֹוֵאל 

 יש נוהגים להביא סימנים לשולחן שבהם 'סימנים' להצלחה בעז"ה במשפט
 

 להצליח בדין.בעז"ה , שנזכה 'הצלחהעולה 'גימטריה ב -חציל• (מהמשפט)       ־ אני בורח 'אנא נס'בארמית  - אננס•
 עלינו גזירות טובות. 'תגזור'ש -גזר•                             עלינו שנה טובה. "שתרד" -תרד•
 .הקדושה , שתפתח ליבנו בתורה'פתוח'אותיות  -תפוח•         , שנזכה לבן זכר.'נימול'אותיות  -לימוןאו  מילון•
 בתורה. שנזכה להתייגע -'ניגע בה'אותיות  -עגבניה•.  מהישנזכה לרפואה של -'רופא'גימטרייה ב -מלפפון•
 בתורה. 'לפלפל'שנזכה  -פלפל•         יתן.וסוכת עורו של לו 'צל'בשנזכה לשבת  -בצל•
 .'ברכה מרובה בבית הזה' ת"ר -במבה•     שנזכה לשלווה ויישוב הדעת.  -שלווה•
 .'סר דין'נוטריקון  - סרדין•    



 

 

 )1861(כ"א כסליו ה'תרכ"ב -נולד ב -האדמו"ר הרב יצחק מאיר העשיל מקופיטשניץ זצ"ל
, מעט לאחר )1880(בזינקוב. לאחר נישואיו התגורר בהוסיאטין ליד חמיו. בשנת ה'תרמ"א 

נישואיו, נפטר אביו והחסידים רצו למנותו לרבי, אך הוא סירב והמשיך לגור בחצרו של חמיו. 
לאחר פטירתו של חמיו פנו אליו מעיירות שונות לשמש כרבם. מאחר  ),1893(בשנת ה'תרנ"ד 

רבו רבי דוד משה פרידמן ממצ'ורטקוב: "מאיזה עיירה לקבל את  -והסתפק, שאל את דודו 
נוי?", הרבי הטיל גורל, וכשיצא הפתק 'קופיטשניץ' אמר הרבי: "מזל טוב קופיטשניצר רבי". המי

שימש כאדמו"ר הראשון בחסידות קופיטשניץ. רבים פנו אליו ונושעו. במלחמת העולם 
הראשונה, נמלט עם משפחתו לוינה כרוב אדמו"רי רוז'ין, עקב פחדם מהשלטון הרוסי, ונשאר 

 בה עד לפטירתו. 
 

 ,לאחר סיום מלחמת העולם הראשונה, שנמשכה יותר מארבע שנים) 1918(שנת ה'תרע"ט ב
שבה נרצחו כמיליון יהודים והותירה משפחות רבות שבורות, נעדרים רבים, נכים ואלפים רבים 
של פליטים ללא קורת גג וללא מזון שהסתובבו מעיר לעיר כשהם מחפשים מקום מגורים חדש. 

יהודי ויהודי לא ידעה גבול. ביתו הפך לבית וועד לעניים ולאומללים שהיו  מסירותו של הרבי לכל
זקוקים למילות עידוד ונחמה, לרפא את שברי ליבם מהצרות שניתכו על ראשם, וזאת עשה 
הרבי כל שעות היום והלילה, עד שבני המשפחה וצוות הגבאים המסורים דאגו מאוד לבריאותו 

פנו אליו ונושעו. נפטר ביום ראשון של ראש השנה, א' תשרי רבים  הקודש.-בעל רוחשל הרבי. 
שנים. ציונו בוינה שבאוסטריה. בנו, ר' אברהם יהושע מילא את מקומו  74-חי כ )1935(ה'תרצ"ו 

 באדמו"רות.
(בת ר' שלום יוסף פרידמן  מרת לאה רחל אימו:(דור רביעי ל'אוהב ישראל' מאפטא). ר' אברהם יהושע העשיל ממז'יבוז'  אביו:

אביו, ר' אברהם יהושע העשיל. דודו, ר' דוד  מרבותיו:(בת ר' מרדכי שרגא פרידמן מהוסיאטין). מרת גיטל  אשתו:מסדיגורה). 
ר' שלום יוסף, ר' מרדכי שרגא,  (נרצח בשואה),האדמו"ר ר' אברהם יהושע, ר' משה הי"ד  ילדיו:משה פרידמן ממצ'ורטקוב. 

ר' אליעזר הגר  (נישאה לאדמו"רמרת חווה  ת"א),-(נישאה לאדמו"ר ר' אברהם יעקב פרידמן, ה'אביר יעקב' מסדיגורהמרת בלומא רייזיל 
 טרניפול. נרצחה עם בעלה בשואה).-(נישאה לר' אברהם יהושע העשיל ממז'יבוז'מרת מרים הי"ד  מויז'ניץ, ה'דמשק אליעזר'),

אחר מלחמת העולם הראשונה, הרבי הפקיר עצמו, עבור כל יהודי. עזר והתעניין בכל פליט ופליט ולא שינה מסדר עבודת הבורא בה נהג ל
על דעתו. כתוצאה מעומס זה, הגיע למצב בו בקושי נותר לו זמן מועט לשינה, והיו ימים בהם כמעט ולא ישן. באחד הלילות הבחינו מיום עומדו 

הגבאים שהרבי כלל לא עולה על יצועו, הוא הסתובב בחדרו כששפתיו רוחשות תפילה ללא הרף. ניכר היה שמשהו מתרחש, אך לא היה מי 
 חידה ללא פתרונה. שהעז לשאול, וכך נותרה ה

 

כל אחת מהמדינות שהיו מעורבות במלחמה, החלו להחזיר את החיים למסלולם הרגיל. כל מדינה נאלצה להשקיע רבות בנושא הכלכלי. 
המפעלים שהופצצו עדיין לא שוקמו, מקומות עבודה מסודרים עדיין לא היו. האבטלה גאתה, חוסר התעסוקה היה משווע, כל זאת הביא 

בים לעסוק בהברחות. כל מדינה נאלצה להתמודד נגד מצב לא רצוי זה, על ידי הידוק הסגר בגבולות, הגברת הסיורים לאורך אנשים ר
הגבולות למניעת הברחות, וכמו כן החמרה גדולה בחוקי המדינה נגד מבריחים. כאשר נתפס מבריח, יכלו בתי המשפט לגזור עליו אף עשר 

 וייראו. בדרך זאת קיוותה המדינה למנוע מהשוק השחור של ההברחות לפרוח ולצמוח.שנות מאסר בפועל, למען ישמעו 
 

בחור צעיר בשם משה זיידל ברח עם הוריו לוינה. בתום המלחמה הוא היה מוכרח לפרנס את הוריו המבוגרים. הוא הצליח להשיג דרכון פולני, 
זדמנה למשה זיידל עסקה מסוכנת. אם יצליח להעביר סחורה מסוימת ונכנס אל קהילת המבריחים. כך נהג במשך זמן מה. באחד הימים ה

 הוא ידע שאם יצליח במשימתו יוכל בכסף שיקבל לפתוח עסק עצמאי וחוקי.יקבל סכום גבוה מאוד.  -לברלין
 

ד מעסקה זו ולכן נכנס הוא גם ידע שרשויות המדינה הגבירו והידקו את הפיקוח על כל הפרצות דרכן הוברחו מוצרים למיניהם. הוא חשש מאו
לרבי. כשסיפר זאת לצדיק, הרב אמר: "האם אתה יודע כי מי שיתפס מבריח סחורה יכנס לשנים רבות לכלא אחרי שישלם קנס של מאה אלף 

מה קודם למה?". אחרי שהייה קלה קם הרבי,  -כתרים?". באותה שעה ישב בחדר חתנו של הרבי ה'אביר יעקב'. הלה שאל: "פרנסה וסכנה
נטל פיסת נייר קטנה, גלגל אותה ומסרה למשה. "סע לשלום וה' יהיה בעזרך, כשתבוא לברלין תן עשרה מארקים לצדקה. באיזה שעה בערך 

 בצהריים". ברכו הרבי בשנית ופטרו לשלום.  13:00תחצה את הגבול?". הוא השיב: "מחר בסביבות השעה 
 

אחד, בדקו מה -טרי הגבול עלו לרכבת וציוו על כולם לעמוד בשורה. הם עברו אחדכשהגיע לברלין, נשמעה צפירה ארוכה של הרכבת. שו
 מכילות חבילותיו, ולאחר מכן החתימו את הדרכון. הוא ראה כיצד נלקחו אנשים בכוח בגלל דברים אסורים שהתגלו בחבילותיהם. ליבו ִּפירפר,

על כך... הוא צייר את דמותו של הרבי והושיט את הדרכון לשוטר שבא שכן מספר חבילות גדולות שלו נמצאות בקצה הקרון ועליו להצהיר 
 וראה זה פלא, השוטר לא שאל מאומה על החבילות, החתים את הדרכון והמשיך הלאה. החבילות לא נפתחו! מולו. 

 

כשהגיע לברלין נתן את הכסף לצדקה כפי שביקש הרבי, ולאחר שקיבל את סכום העמלה שב לוינה. כשהגיע לביתו ציפו לו הוריו בדאגה, הם 
, ידעו על נסיעתו ועל מעשיו. "מבית הרבי מקאפישניץ נודע לי", סח לו אביו, "יום אחרי שיצאת לדרך, יצא הרבי מחדרו בשמחה ואמר 'ברוך ה'

 משה זיידל את הגבול בשלום, אבל בגינו לא נתתי לעיניי תנומה כל הלילה, הייתי ער שומר ומשגיח עליו כל הזמן'." עתה עבר 
 

משה זיידל פתח עסק חוקי, ועשה חיל בעבודתו. יום אחד הביא סחורה יקרה של משי מברלין. הוא שילם את המכס והניירת הוחתמה. מאחר 
והגיע לראש התור, אך שם נעצר. הוא הגיש את הניירת והראה ששילם הכול כדין. להפתעתו, כקנס על  ואצה לו הדרך, עקף את תור הרכבים

שלא עבר בדרך המקובלת ולא דאג שידביקו מדבקות מעבר על הארגזים, הוחרמה כול הסחורה והוא ספג נזק כספי עצום. בלב כואב שב 
ל. כשהגיע לשם, נודע לו שזה עתה שב הרבי לביתו. סיפר משה זיידל מה שקרה לוינה. כעבור מספר ימים הגיע לרבי לבכות על ההפסד הגדו

ואודות העובדה שכול השנים בהן הוא עוסק ביבוא ויצוא, מעולם לא אירע לו מאומה, וזו הפעם הראשונה שהחמירו כלפיו בקנס כה כבד. הביט 
 ".ני לא בביתי!!!אוי, כך זה נראה כשאאליו הרבי עם צער בעיניו, נאנח חרישית ואמר: "

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 זצ"ל ץִמקֹוּפיְטְׁשִני לֶהעִׁשי רֵמִאיק יְִצחָ ב ָהרַ האדמו"ר  -ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים

 גלאט?"-עושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות "מהדרין
 צוות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל איזור בארץ. ההשגחה החל מזמן אספקת הבשר ועד למנה האחרונה.

 (הנייד באישור ועדה רוחנית) 052-6329144 בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א 



 

 

  
 

 
בצר לו נכנס לרב העיר. הרב שמע את כל הפרטים והרגיע 
את רוחו: "אם אכן לא קרה לך כדבר הזה, מה לך כי 

עדיין לא שבה אליו הלך לדפוק על  תדאג?!". כיוון שרוחו
פתחי חכמים וצדיקים. הכול אמרו לו כי אם אינו זוכר מעשה 

 כזה, מסתבר שמדובר בחלום של דברים בטלים.
 

אט רוחו שבה אליו, הוא נרגע, ודבר -ברבות הימים, אט
כעשרים  -חלפו שנים רבות החלום החל להישכח מתודעתו. 

 שנה. והחלום נשכח כליל. 
 

בת קודש אחד בדרכו למקווה ניגשה אליו אלמנה ערב ש
אין לי עוף לשבת בבקשה תשחט לי את העוף ובידיה עוף: "

"סיימתי את כל השחיטות, בשעות הבוקר המוקדמות,  -"הזה
עכשיו ממש אין לי זמן", השיב בהתנצלות רבתי, "אני טרוד 

לטבול במקווה לכבוד  -מאוד" והמשיך בדרכו, והתיק בידו 
 שבת.

 

וא שב מהמקווה הכין את שאר ענייני הבית, השבת ה
התקרבה. הוא יצא לבית הכנסת לאמירת שיר השירים 
וקבלת שבת, כדרכו, בדביקות. התפלל מעריב ושב לביתו, 
שר 'שלום עליכם מלאכי השרת'. התיישב ליד השולחן למזוג 

 יין. ולפתע...
 

". הוא הוי! הוי! אוי! אוי! וי!ולפתע ניתר ממקומו בצווחה: "
נזכר בחלום. הבהלה, שאחזה אותו הייתה איומה, "אהה! 

 ונפל מתעלף. אהה!", גנח ופרס את ידיו בחרדה, "וי, וי", 
 

מהרו לשלוח העירו אותו. הוא אזר כוחות וביקש מבני ביתו: "
לאלמנה פלונית, מגש עם דגים, מגש עם בשר, כפי 

", אחריהם הלך גם הוא לפייס את האלמנה.יכולתנו!
 

היא מחלה לו בלב שלם, וגם אכלה מהמטעמים ששלחו לה. 
רוחו שבה אליו. שב לביתו קידש על היין בקול אדיר של 
התרגשות: "יום השישי ויכולו השמים והארץ!". דמעות של 
שמחה וקדושת שבת התערבבו יחד ונפלו לתוך הגביע. אח"כ 
סעד את סעודתו. בירך ברכת המזון בשמחה ובהודאה לה'. 

 לישון. והלך
 

בבוקר לא קם. הוא השיב את נשמתו לבוראו. עם תיקון 
מעשהו. בהלווייתו, שהתקיימה במוצאי שבת, נפוצה 
השמועה הנ"ל בין המלווים. ובספר שיצא לאור לעילוי 

 נשמתו, הסכימו בניו לספר את המעשה כצורתו.
 

עלינו להתחזק עלינו לדעת. כי יש דין ויש דיין. אין מעשה 
ִקים יְָרא וְֶאת ִמְצֹוָתיו שנאבד. "סֹו ף ָּדָבר ַהּכֹל נְִׁשָמע ֶאת ָהֱא

ִקים יִָבא  ֶזה ָּכל ָהָאָדם. ִּכי ֶאת ָּכל ַמֲעֶׂשה ָהֱא ְׁשמֹור ִּכי
) י"ד-(קוהלת י"ב י"ג ְבִמְׁשָּפט ַעל ָּכל נְֶעָלם ִאם טֹוב וְִאם ָרע".
 ונזכה כולנו לכתיבה וחתימה טובה אמן. 

 

ובו הוא מביא  'להגיד'להלן סיפור מופלא המעובד מתוך 
סיפור שהתרחש בירושלים בו מספרים מעשה שהתרחש 

 עם אביהם: 
 

אבא, היה ירא שמיים מאוד. ושימש כשוחט בעיירה. בוקר 
שחלם: אחד, ותפעם רוחו, וסיפר לבני הבית על חלום נורא 

"חלמתי כי סיימתי את חיי ואני מגיע למשפט לפני בית דין 
של מעלה. במקום ניצב מלאך חבלה וטענתו בפיו, כי הוא 

 נברא מעבירה שעשיתי. ואין לוותר עליה! ומה היא?".
 

"בערב שבת קודש בעודי עוסק בהכנות לשבת, באה אלי 
אלמנה ובקשתה בפיה: 'עדיין לא בישלתי לשבת, רק עכשיו 
השגתי עוף אחד, אבקש שתבוא לשחטו'. השבתי לה כי 
הסתיים זמן השחיטה, כמו כן אני טרוד לקראת שבת, עדיין 
לא הלכתי לבית המרחץ וכו', לכן אין לי אפשרות לשחוט 

 לא שחטתי". -לה! (כמי שאומר, השבת תאכלו מאכלי חלב)
 

מעבירה זו נברא מלאך דין קשה. והוא תבע, שיענישו "
ו בבית דין: כיבוס וטיהור בגיהנום שלושים אותי. פסק

יום, או לחזור לעולם הזה ושם לתקן את העבירה. 
 ". העיקר לא לשוב לעולם -ביקשתי לסבול גהינום 

 

"הובילו אותי לגהינום, וככל שהתקרבתי הרגשתי חום רב 
צער רב. בקשתי  -ונורא, עד שלא הייתי מסוגל לעמוד בו 

 ולבחור בברירה השנייה".בתחנונים לשוב לבית הדין 
 

"אני בחלומי מתחנן למלאך. אולם המלאך מיאן. התחננתי 
עוד, עד שהסכים להחזיר אותי לבית דין של מעלה. אמרתי 
לפני בית הדין שאני חוזר בי, ובוחר לרדת לעולם הזה. 
הסכימו איתי. אבל, יצאה הוראה להעניש את המלאך, 

'מי הרשה לך  -גןמדוע? כיוון שלא מילא את שליחותו כהו
 להשיבו?!, השבת אותו ללא ציווי'. 

 

פולסא דנורא. הזדעזעתי  -"הענישו אותו במכת שוט אש 
מאוד מהעונש שביקשו להעניש אותו, ותוך כדי הפחד 

 וזעזוע של מכת אש צולבת, התעוררתי".
 

עד כאן החלום. ותפעם רוחו. הוא התיישב לבדוק את ימי 
רה שהיה לו עם אלמנה. אך חייו עד הנה, ולא נזכר במק

כיוון חשב, כי עצם העובדה ש'איני זוכר' היא לא ראיה. 
שבהחלט יתכן ששכח, אולי הפטיר פעם ברחוב תשובה 
מתחמקת לאלמנה והמשיך לדרכו ואפילו לא מודע לצער 

 שגרם לה.
 

ישב שוב וניסה בכל זאת, להעלות על דף את פירוט כל חייו 
ם בתפקידו כשוחט. כך ישב כשוחט, לא מצא בעצמו שום פג

וחשב במשך שבועות וחודשים לאחור והגיע למסקנה, כי 
וקל  -תמיד התייחס כראוי לבקשות אנשים, יהיה מי שיהיה 

 וחומר לאלמנות.
 

הְּבַאְלָמנָ  ִלְפגֹעַ א ֶׁש  

    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"ל   זצ"ל        עובדיה יוסף בן גורג'יה הרב 
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מסעוד בן יקוט ז"ל                      נעמי בת כתון ע"ה               יצחק בן חביבה ז"ל                      ז"ל   אביחי בן אסתר               דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל
מזל בת שמעון ע"ה                      מרים בת בלה ע"ה     אהרון (אורי) בן רבקה ז"ל                                                      נעימה בת גורג'יה ע"ה צדיק חכם בן חזלה ז"ל                        

ז"ל  יוסף בן מרים נוסרת  חי זיזי בן קלרה ז"ל                            דב בן יצחק ז"ל                                                                               דוד בר חסיבה ז"ל                     שני בת אסתר ע"ה   
 ע"ה רחל רפאת בת השמת ע"ה     ז"ל             סוליקה בת עישהר' יצחק בן מסעודה קדוש                                                             חווה בת יעקב צבי ע"המסודי בת חביבה ע"ה                          

ז"ל  יעקב בן אסתר                     ז"ל סלים בן פרחה                         אסתר בת נעמי ע"ה  אסתר בת גולה גאולה ע"ה                   רפאל בן אסתר ז"ל                                                                 
ז"ל    שלום בן אסתר ז"ל                      לטיף בן פרחה     יעקב בן סלימה ז"ל        ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל                                                                                   יוסף בר סעדה ז"ל

ע"ה מרים בת שרה        ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה             דניאל רפאל בן חגית ז"ל       יעקב בן נעמה ז"ל                               אורה בת נעימה ע"ה                                                             
   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                                                                 
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  ""בראשיתבראשית""פרשת פרשת  
  ... מקור הברכה השפע והישועות– השבת ].ג, ב ["ויברך אלקים את יום השביעי"

מסביר שהברכה שניתנה ליום השבת ' אור החיים'ה. יום השבתה את "המפרשים מאריכים כאן בהסבר הברכה שבירך הקב
             , לא תביאנו לעולם לידי הפסד גשמי כלשהו, גוררת עימה שפע רב כל כך עד ששביתתו של האדם מעבודה בשבת

מניבה רווחים יותר ,  ימים בשבוע7למרות שבחישוב סטטיסטי פשוט צריכים להגיע למסקנה שעבודה המתמשכת על פני 
כי להיות שהעולם הזה צריך הוא , והנכון במשמעות הכתוב הוא': 'אור החיים'וזו לשונו של ה ... ימים6דה של מאשר עבו

                 ,וחולין היא, וכולן מושגים על ידי טורח ויגיעה הגשמית, והיא בחינת האכילה והשתיה וצורכי האדם, לשפע המקיים
, הגם שאין טובת העולם השפל מושגת מהפרישות והקדושה, קדם וברכו שלא יחסר בו דבר, כשרצה לקדש יום השביעי' וה

  .'אף על פי כן ברכו שלא יחסר טוב, אלא מעסק חול
                     , שיהודי השובת מכל מלאכה משבת, ולא זר, עינינו ראו, ובאמת. האומן של יהודים בכל הדורות- זו היתה אמונת

  .'אור החיים'כלשון ה', שלא יחסר בו דברקדם וברכו 'שהרי , רק מרוויח מכך, ואינו מתעסק כלל בצרכיו הגשמיים
סיפר לנו מזכיר וועדת , ז על הסכם לשמירת השבת"נציין כאן שלאחר שחברת התעופה בארץ ישראל חתמה בחורף תשס

זינקו מניות החברה , מיד לאחר שמנהלי החברה חתמו והתחייבו שלא לחלל שבת .דבר מופלא, הרבנים של גדולי התורה
, נסחרות בקנה מידה נרחבשמניותיהן , גם החברות הגדולות. במחוזות הבורסה, כידוע, שאינו מצוידבר , בכמה אחוזים

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

כדי לזהות את הסיבה לזינוק מניותיה של חברת , המופלא ביותר היה שכאשר אנשי המקצוע בחנו את השוק. חתימת ההסכם
  .לא מצאו שום סיבה שתצדיק ותסביר את התופעה, התעופה
  ...'קורה'אבל זה , שככל שהיא אינה מובנת, פעמית-הפתעה חד: תאמרו
  .והמניות מטפסות בעוד כמה אחוזים, חוזרת שוב התופעה המופלאה, הסכםביום השני שלאחר חתימת ה, ברם

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

  . התעופההמניות של חברת
הדברים הגיעו לידי כך שגם בתקשורת הכללית דיברו המומחים בצורה מפורשת שהדבר נובע אך ורק כתוצאה מחתימת 

  .השבת שהושפעה בשל כך על חברת התעופה-וברכת, ההסכם עם המגזר החרדי
, שומר השבת והשמיטההסיפור נסוב אודות דמותו של החקלאי .  הממחיש בעליל את ברכת השבתסיפור מופלאהגיע אלינו 

, מתפרנס מגידולים של פירות נשירים,  משפחותיו100על , מושב זה .המתגורר באחד המושבים בצפון הארץ, יעקב חזיזא' ר
והתרחקה  הלכה, וככל שהצעירים גדלו, אך ברבות הימים, הלכה- רחוק היו החברים שומרי-בעבר הלא. ועוד, לולים

  . את עדות המזרחשאפיינה' דיתהדמות היהו'ייה המקומית מהאוכלוס
               , והמשיכו לדבוק במסורת אבותיהם, נותרו כשושנה בין החוחים, ועימו כמה משפחות בודדות נוספות, יעקב חזיזא' ר

                     . מאבקים רבים ניהל חזיזא עם חברי המושב בכל מה שקשור לשמירת המצוות .מבלי לשנות מאומה
                 , חזיזא התחנן לפני חבריו שיימנעו מכך. ניין שיווק פירות ערלהמאבקו בע, למשל, מובא' ברכת השביעית'בקונטרס 

  .קול קורא במדברכאבל קולו נשמע , בהיותם חוטאים ומחטיאים את הרבים
              , הועילו הדברים, ואנשים הפסיקו לקנות את הפירות, רק לאחר שפרסם ברבים את העובדה שהפירות הללו הם ערלה

  . ערלה במושב ההואוכיום אף אחד כבר לא מעז למכור פירות
              , ובהיותו חבר הוועד, חזיזא לא הסכים שיעשו זאת בשבת. מאבק נוסף ניהל בעניין קטיף הפירות ושיווקם בשבת קודש

  .וזכות הרבים היתה תלויה בו, לא היתה לחבריו ברירה אלא להסכים עימו, ובעל נכסים
. נה אחת שכמה מחברי המושב עמדו בפני ניסיון קשהאירע בש, למרות שבאופן כללי לא התבצעו העבודות החקלאיות בשבת

החלקות היו . קיבלו חלקת אדמה לגידול חציר שישמש למאכל לפרות, יעקב חזיזא ועימו שלושה חברים נוספים במושב
כיוון שלחלקה זו של גידול  .הכל נעשה במשותף, הזריעה והזיבול, החרישה.  החקלאים עיבדו אותן בצוותא4וכל , צמודות

                     , בשל מיעוט הגשמים בשנה ההיא, עקא-דא. היו החקלאים תלויים ועומדים בגשמים, ציר לא היתה השקיההח
  .והחקלאים ציפו לחסדי שמים, לא גדל החציר אלא מעט
אנחנו מדברים על תקופה שבה לא החזיק . והנה מגיע הזמן שבו צריכים לקצור את מעט החציר שגדל, אבל הגשמים לא הגיעו

זה מה שעשו  .וכשהגיעה עונת הקציר היו החקלאים שוכרים טרקטור מהחקלאים העשירים, קטור משלוכל חקלאי טר
ומיד לאחריו היו , רק ליום אחד וכיוון שההשכרה היתה, הטרקטור הגיע אליהם ביום ששי, ברם. החקלאים במושב ההוא

יעקב חזיזא התנגד לכך ' ר .ל"רח, טור בשבתהחליטו חבריו של חזיזא לעבוד עם הטרק, צריכים להשיב את הטרקטור לבעליו
  .והודיע שהוא בכל מקרה לא יקצור בשבת, בתוקף

עד שיגיע , נצטרך להמתין אחר כך עוד כמה שבועות, אם לא נקצור עכשיו; 'שלושת החקלאים האחרים פתחו בצחוק רועם
  ...'ה לקצור בכללולא יהיה מ, ועד אז הרי יתייבש כל הקציר, הטרקטוראת שוב התור שלנו לשכור 

  .ובנוסף אני מוחה נמרצות על חילול השבת שלכם, אני לא מעז לחלל שבת. ומי ישיבנו, יעקב באחד' אבל ר
  .רק חלקתו של חזיזא נשארה כמות שהיא. ירחם האלוקים, שלוש החלקות נקצרו ביום שבת קודש

. כמקובל, חבילות-כים לאוספו ולעשותו חבילותוהחקלאים היו צרי, התייבש כמעט כל החציר, ביום שני שלאחר אותה שבת
  .ולהשקות את פני האדמה, וגשם החל לירד ארצה, בדיוק באותה שעה התקשרו השמים בעבים

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" הייצחק בן ליבה, ו"הי יצחק בן טובה, ו"הי יקוט רבקה בת רחמה ,ו"הימיכל אפרת חיה בת דיאנה ,  ו"יה שלמה אחיה בן הלן, ו"הי מהרנגיז בת טאוסלרפואת 



  ...החל רק עכשיו לגדול ולגדול, ואילו החציר של חזיזא שלא נקצר, התרקב עד היסוד – כל החציר שנקצר
אלא יש בידו למוכרה גם , ות שנאספו אצלו מספיקה לא רק לרפתות שלוהתברר שהכמ, יעקב לקצור' וכשהגיעה שעתו של ר

  !ונותרו ללא חציר, לשלושת שותפיו שהפסידו את כל החציר שלהם
           . התבטא גם בקידוש שם שמים שנגרם עקב כך, אחד הרווחים הגדולים שהיו לחזיזא כתוצאה מהמקרה המופלא הזה

 .כאשר החברים הבינו והודו בפה מלא שיש מנהיג לבירה,  המושב לחלוטיןהשתנו פני, שהתפרסם בכל האזור, לאחר המאורע
הוא גם יסד שיעור . ולפקוד מחדש את בית הכנסת, יעקב להשפיע על חברים רבים לחזור למוטב' הצליח ר, בעקבות הנס
  ...והיה זה בעת שהמושבניקים שהו בשיעור, ועל ידי כך נרשם נס נוסף, תורני במקום

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

עיזיהם וההליקופטרים חגים חולבים את ; ללו וצופים בקרבות הטעיםמהם עובדים ב .אל פנים כבר התרגלו מזמן- הפנים
  .המושבניקים האלה נולדו עם מטחי היריות הליליים. עוקבים אחר כל תנועה חשודה בגבעות שממול. מעל ראשיהם

              , והקומנדקרים השועטים בחוצות המושב ובשבילים הסמוכים לגדר המערכת, יפים הצבאיים הם חלק מהתמונה'הג
                , אחד האירועים הציבוריים הגדולים שנערך מדי שבוע במושב היה ביום רביעי בלילה . חלק בלתי נפרד מהנוףהם

            אחד הלילות העמוסים , תמיד, היה זה. כשרבים מחברי המושב נהגו להגיע באותו לילה אל המועדון שבפאתי הישוב
  .בתיהם ובאים אל המועדוןהיו עוזבים את , כמעט ללא יוצא מן הכלל, כל החברים. ביותר במושב

וזו בדיוק היתה הסיבה שכאשר תיכננו את אחד הפיגועים הגדולים באזור , גם המחבלים מן העבר השני של הגבול ידעו זאת
מה שלא  .ל"רח, ולהפילו על יושביו, התוכנית השטנית היתה להפגיז את המועדון. הם קבעו זאת ליום רביעי בלילה, ההוא

וכל החברים שנהגו לבלות , הופסקה הפעילות במועדון, ק בשבוע שבו היה הפיגוע אמור לצאת לפועלידעו המחבלים שבדיו
  .שבמרכז הישוב, ונמסר בבית הכנסת, החליטו להגיע לשיעור התורני שנוסד על ידי חזיזא, וריק-את זמנם בדברים של הבל

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

שכל כך רגילים בפיצוצים , קול הנפץ היה כה אימתני עד שגם המושב ההוא .ולפתע נשמע פיצוץ עז שהרעיד את כל הסביבה
מה -תמיד אנחנו שומעים את הפיצוצים במרחק" . וניתצו לחלוטיןרבים מחלונות הבתים במושב נשברו. נחרדו, שכאלו
אבל הפעם זה נשמע כל כך קרוב עד שחששנו שהמחבלים ביצעו חדירה דרך גדר המערכת וניכנסו ממש אל תוך , מאיתנו
, מידע שבידםעל פי ה, וכיוון שהיו בטוחים, המחבלים אכן חדרו. ובתוך זמן קצר יתברר שאכן כך היה .מספר האיש, "היישוב

  .ונסוגו מיד אל מעבר לגבול, צצה לכיוון המבנהפהשליכו , שחברי המושב נמצאים במועדון
  .לא נפגע איש מחברי המושב, אך כיוון שלא היתה בו נפש חיה, המועדון נחרב עד היסוד

. ים בבית הכנסתושהייתם של החבר, ברור היה לכולם שהנס הגדול התרחש רק בגלל ההתחזקות הרוחנית שנרשמה במקום
  . ולא בבני אדם, ה את חמתו בעצים ובאבנים"כילה הקב

.)ברכי נפשי (המקיים את מצוות התורה לא ניזוק לעולם, הרי לך עובדה
  ].יד, ג ["על גחנך תלךך"

 .)צרור המור(נותינו משימים לו רגלים של ברזל וואנו בעו. להורות שהשקר אין לו רגלים
 על מנת לרכוש ,חליפות יוקרהמכירת והשכרת י חתונתו נכנס לחנות למספר ימים לפנו ,מעשה בבחור שבא בברית האירוסין

                   ,  שמוכן לקנותה החתןאמר, ולאחר היסוסים רבים, הציג בפניו חליפה יוקרתית, בעל החנות. חליפה נאה לחתונתו
השיב לך אוכל ל, רק בתנאי שבמידה ואתחרט, אני מוכן לשלם. עדיין איני בטוח שאשתמש בחליפה: "אך התנה את קנייתו

  ". את החליפה ולקבל בחזרה את כספי
  !". בשום אופן לא אסכים לקבלה בחזרה, במידה ותשתמש בחליפה: "אך הדגיש,  הסכיםהמוכר

  .  את החליפה וקיבלהתשלום את בעל החנותומסר ל, הגיב החתן, "ברור שלא אחזיר את החליפה לאחר שאשתמש בה"
שהחליפה לא כל כך מתאימה לי , לבסוף החלטתי, ראה נא: "המוכרופנה אל , חזר החתן אל חנות החליפות, למחרת החתונה

 המוכרשאל , "?אתה בטוח שלא לבשת את החליפה"".  בבקשהוהשב לי את כספי, הנה היא לפניך. ולכן ברצוני להחזירה
ואם השתמשת בחליפה ואינך ,  עוסקים הן במכירה והן בהשכרהאנו, כפי שראית בשלט החנות: "והוסיף, בנימה חשדנית
  ...". ואת שאר התשלום אשיב לך,  שקלים עבור שכירות החליפה לערב700תוכל להסתפק בתשלום , רוצה לרוכשה

  !". לא השתמשתי בחליפה כלל ועיקר,  האמת היא נר לרגליי- הצהיר החתן -ידידי היקר "
  .וקיבל לידיו את החליפה בחזרה, השיב לו כספו, ן נאלץ לקבל את דברי החתהמוכר

לפתע הוא חש במשהו מרשרש בכיס החליפה ,  עמד לסדר את החליפה ולהשיבה למקומההמוכרוכש, החתן חלף הלך לו
 בברכת שמח תשמח ,י" נ...לאחייני החתן האהוב והיקר: "על גבה נרשם!  מעטפה-  - -ומצא בו , הכניס ידו לכיס ...הפנימי
  ! שקלים מזומנים700... לא פחות מאשר, ומגלה בה,  פותח את המעטפהבעל החנות ". זכריהדודך ,  האהוביםרעים

כפי שמעידה , שהחתן אכן השתמש בחליפה ולבשה בחתונתו, האם מותר לי להניח:  ומבקש לשאולבעל החנותעכשיו מגיע 
מצאות המעטפה בכיס החליפה ִ הכסף נחשב או שמא , שלום עבור שכירות החליפהוממילא אני יכול לעכב את הכסף כת, ה

  ? ו לבעליועלי להשיבו" אבידה"ל
 לא ניתן :כלומר, ).ו"ק מ"ב(" המוציא מחברו עליו הראיה: "כלל נקוט בידינו :א"טלי שיןטירשלבזיק צח יוןגא הר"מוב שיה

                 שגמל האוחר ).ג"ב צ"בב(מצינו בגמרא , ולמשל. להוציא ממון מהזולת אלא על סמך הוכחות ברורות שהוא חייב לשלם
הדין הוא שאין אומרים שבידוע שהגמל , ] שהגמל המתפרע הרגוסביר להניחו[ונמצא גמל הרוג בצידו ,  בין הגמלים]מתפרע- [

ניתן לחייב את בעל הגמל , ורק כאשר מעידים עדים כשרים שראו כי הגמל המתפרע הרג את הגמל שלצידו. שהתפרע הרגו
  .ההורג בדמי הגמל ההרוג

כל עוד אין לפנינו ראיה ברורה כשמש , שגם בשאלתנו לא יהיה ניתן לגבות מהחתן את דמי השכירות, יה מקום לומרוה
כי שם לא ראינו את הגמל המתפרע הורג את , לענייננו' גמל האוחר'נראה שאין לדון מדין , אולם .שהחתן השתמש בחליפה

או ' אומדנא'אין מדובר ב, אך בנידוננו; יק בכדי להוציא ממוןוזה עדיין לא מספ, אלא שרק עמד והשתולל לצידו, הגמל
כיצד הגיעה לכאן , שאם לא כן, שהחתן אכן לבש את החליפה בחתונתו, אלא קיימת לפנינו הוכחה ברורה, בהסתברות בעלמא

יס ולא מסתבר כלל לחשוש שהחתן החליט להטמין את המעטפה דווקא בכ! ?המעטפה עם מתנת הדוד לרגל הנישואין
והניח בה את [אלא הימצאות המעטפה בכיס החליפה מעידה שהחתן אכן לבשה בחתונה , החליפה שעמד להשיבה לחנות

  .)3אחת שאלתי(  החליפהיכול בעל החנות לגבות את סכום הכסף של החתן כדמי שכירות, ומשכך, ]מתנת הדוד
  ,ל"ז פארי בת מונירה מרת נ"לע ,ל"זבת כורשיד חזני  מרת מונירה נ"לע ,ל"ז נוריאל חזני בן מרים ויעקב' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות

  ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז שמואל בן חתון נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז  בת כשוורקודסיה נ"לע, ל"ז מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע
  ,ל"נ אלון בן דינה ז" לע,ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל" בן מרים זדודנ "לע, ל" זמנשה בן שמחהנ "לע, ל" זאליהו בן בתיהנ "לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל" זציפורה בת רחלנ "לע

 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל" זאברהם דוד בן תמרנ "לע, ל"נ תמר בת רחל ז"לע, ל" זאסתר בת פרינ "לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל" זאברהם בן סולטנהנ "לע, ל"ידיה בת רחל זנ ל"לע

  otzarot.hparasha@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 03-5592523: למעוניינים בהפצת העלון
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 מה הקשר בין תלמידי חכמים לנשים? 

 
ית המעיין במילה " כותב רבנו החיד"א בספרו 'פני דוד': ֵראׁשִ " יימצא בא את הצירוף  ּבְ

 מה ביקשה התורה לרמוז לאדם בזה, ומי היא אותה בת?   אשרי בת.
 

   הרב זרע ברך (ח"ג בסדר היום דף ב) פירש, כי המילה בת היא כינוי לתלמיד חכם.
התורה מגנא ומצלא (מגינה ומצילה) מהחטא ומיצר הרע, רק על כוח התורה נאמר  

ברו יצרו גדול  שביכולתו להגן ולשמור על האדם מלחטוא. חז"ל מוסיפים כל הגדול מח
הימנו, לכן תלמיד חכם נתון בסכנה גדולה לחטוא יותר מאדם רגיל. כל זמן שספון  

התלמיד חכם באוהלה של תורה, אזי התורה מגנא ומצלא ובכוחה למנוע ממנו לבוא  
לידי חטא. אולם בזמן שיוצא מחוץ לאוהלה של תורה אף כדי לקיים תלמוד תורה עם  

ה בו בכל כוחותיו. נמצא שתלמיד חכם שרוי במצב סכנה  דרך ארץ, אז היצר הרע מתגר
 יותר מאדם רגיל. 

 
יתזהו הרמז המילה  ֵראׁשִ הנהגתו של התלמיד חכם צריכה להיות כמו   אשרי בת. -  ּבְ

הנהגה של בת ישראל, דרך הנהגת הבת, שאינה יוצאת אנה ואנה בחוצות העיר, אלא  
לך פנימה. אם ינהג כמותה ויהא ספון  ספונה בירכתי בית הוריה, שהרי כל כבודה בת מ 

 יינצל מסכנת היצר האורב לפתחו.  -באוהלה של תורה
 

"אליכם    על פי יסוד דברינו אלו, מבוארים נפלא דברי חז"ל, במסכת יומא (עא) נאמר:
אישים אקרא, אמר רבי ברכיה: אלו תלמידי חכמים שיושבים ודומים כנשים ועושים  

בר, מהי הסיבה שדימו חז"ל תלמידי חכמים דווקא  גבורה כאנשים". אמנם תמוה הד
  לנשים? 

 
על הנשים נאמר שכל כבודה בת מלך פנימה. בהיבט זה דומים תלמידי חכמים לנשים,  

שספונים באוהלה של תורה. אזי תעמוד להם הנהגה זו לזכות שתגן התורה בעדם,  
 ותצילם מהחטא ומיצר הרע ויצליחו להתגבר על יצרם כאנשים.  

 פני דוד)   -יג  -ני החידא' דף יב('פני
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 ?איזה תשובה עשה אדם הראשון
 

 "אמר לו: מה נעשה בדינך?  מסופר במדרש (ב"ר כב,יג) שאדם הראשון פגש את קין:
של תשובה, פתח   כך גדול כחה אמר: עשיתי תשובה ונתפשרתי. אמר אדם הראשון:

 וצריך להבין היטב מדרש זה. ואמר: 'מזמור שיר ליום השבת'".
 

א ַוּתֹאֶמר  "  והנה מובא במפרשים (כלי יקר, שמות לט,מג) על הפסוק: ּכָ ב ֱאנֹוׁש ַעד ּדַ ׁשֵ ּתָ
 ר"ת:  –דכ"א שמועילה תשובה על כל העבירות חוץ מ  –" (תהלים צ,ג) ׁשּובּו ְבֵני ָאָדם 

 עבודה זרה, גלוי עריות, ושפיכות דמים.  –ישה. שהם ג' עבירות חמורות  אפירה, כם, ד
ואמנם אם נמצא שתשובה מועילה בא' מהם, תועיל גם בשני הבירות האחרות, שהרי  

 הם שווים זה לזה לענין תשובה. 
 

שהחטא של אדם הראשון   הזוהר הקדוש (ח"ג, קיא),ובספר נחלת בנימין כתב על פי 
שאכל מעץ הדעת הוא בעצם חטא של בודה זרה, שהרי אדם הראשון כפר ביחידו של  

אפילו עבד עבודה זרה   –עולם. ובגמרא (שבת, קיח) מצינו ש"כל השומר שבת כהלכתה  
העבירות   כדור אנוש, מוחלין לו", אך זה נכון רק אם נמצא שמועילה תשובה על א' מג'

 הנ"ל. 
 

 :  ולפי זה יתבאר המדרש באופן נפלא
שהיא אחת מג' עבירות של   –רציחה כשאדם הראשון שמע מקין שמועילה תשובה על 

שהוא בעצמו עבר בכך שאכל   העבודה זרהדכ"א, אמר שאם כך מועילה גם תשובה על 
בת,  מעץ הדעת וכפר ביחידו של עולם, והרי התשובה על עבודה זרה היא שמירת ש

 ולכן פתח ואמר 'מזמור שיר ליום השבת'"...
 רבי יהונתן אייבשיץ)   –('פנינים על התורה' דף לג 

 
 הבן איש חי –יוסף חיים זצוק"ל  ר' –מחשבת האדם בחטא עץ הדעת 

 
ה ר ָנַתּתָ ה ֲאׁשֶ ָ י ִמן ָהֵעץ ָוֹאֵכל ַויֹּאֶמר ָהָאָדם ָהִאׁשּ ִדי ִהוא ָנְתָנה ּלִ  (ג,יב)  ִעּמָ

 אמר רבי אבא בר כהנא: 'ואכלתי' אין כתיב כאן  מובא במדרש בראשית רבה (יט,יב): "
 ".אכלתי ואוכל . 'ָוֹאֵכל'אלא 

 
כיצד זה נשאר אדם הראשון במרדו, לא רק שנכשל    דברי המדרש הללו מפליאים ביותר,

 זות כלפי ה' יתברך שישוב עוד לחטוא ולאכול?!ואכל, אלא עדיין טוען בע
עם אכילת האדם מעץ הדעת, נכנס בו כוח התאווה שהיה מצוי באותו אילן, וזו היתה  

 שיוכל לקיים מה שנצטוו מפי ה': "פרו ורבו ומלאו את הארץ".    –בעצם מטרת אכילתו 
כבר מן העץ, ראה האדם שגם להבא יצטרף לתאווה זו בכדי לקיים את   ואכן מכשאכל 

 רצון ה' ולהרבות את המין האנושי. 
 

כלומר, אהיה מוכרח לאכול, על    –ואוכל" "אכלתי  לפי דרכנו, מתבארים היטב דבר המדרש:
מנת שאוכל להמשיך ולקיים במשך חיי את מצוות פריה ורביה. ואכן, רק עתה בשעה  

דווקא עכשיו   נמק בפני הקב"ה ולהמליץ יושר על עצמו מדוע חטא ואכל,שהוא מנסה ל
באמצעות זו התכוון לקיים מצוה, לאחר שראה שרק זו היא   –הזכיר את סיבת אכילתו  

הדרך כיצד לקיים מצות בוראו. וכבר מצאנו כי לשון 'אוכל' משמש גם להגדרת התאווה  
ל אֲ הזו. כפי שנאמר אצל יוסף: "  ֲעֹזב ּכָ י ִאם  ַויַּ ַיד יֹוֵסף ְולֹא ָיַדע ִאּתֹו ְמאּוָמה ּכִ ר לֹו ּבְ ׁשֶ

ר הּוא אֹוֵכל ֶחם ֲאׁשֶ " (בראשית לט,ו). וכפירוש רש"י שם, שהתכוון לאשתו, אלא  ַהּלֶ
 אדרת אליהו) –כא -('פניני הבן איש חי' דף, כשדיבר בלשון נקייה. 
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ֵהָמה וְּבָכל ָהָאֶרץ וְּבָכל ָהֶרֶמׂש ָהֹרֵמׂש ַעל ָהָאֶרץ ַמִים וַּבּבְ ָ  (א,כו)  ְוִיְרּדוּ ִבְדַגת ַהיָּם וְּבעֹוף ַהׁשּ

 אומר הכלי יקר: בני האדם מתחלקים לג' סוגים:
 צדיקים .א
 בינוניים  .ב
 רשעים  . ג

 
 וזאת רמוז לנו בפסוק: 

נמשלו למים שחומרם דק מן חומר הארץ ונמשלו לדגים שעיקר  הצדיקים   -  "ִבְדַגת ַהיָּם"
 .חיותם במים

ַמִים  ָ נמשלו לעוף אשר יעוף בין שמים לארץ דהיינו המיצוע בין   הבינוניים –וְּבעֹוף ַהׁשּ
 .הרוחניות לגשמיות וחומרו מן המים והעפר

ֵהָמה כבהמות נדמו כי גם המה מן    ונמשל  , הנוטים אחר חלק העפרורי ביותר הרשעים - וַּבּבְ
 .עפר מוצאם 

 
בעבור האדם להיות לו   ל אחד, אלאא נבראו כ ל  דגים ,בהמה  ,עוףכי   'הכלי יקר'עוד כותב 

 .  גיםד המהב וףער"ת   עבד ורמז לדבר   –   לשמשו לעבדים 
 

ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ ָ ָרא ֱאלִֹהים ֵאת ַהׁשּ ית ּבָ ֵראׁשִ  (א,א) ּבְ
 בחידושיו על התורה,  ,!!פירושים כתב האור החיים הקדוש זיע"א על המילה בראשית )22כב' (

 פירוש אחד שצד את עיני: 
ית ֵראׁשִ ית' בְּ אותיות  - ּבְ אחד אמר בתשרי  ): ר''ה י( על פי מה שנחלקו רז''ל בא לרמוז  ֵראׁשִ

ים חיים, כי יש  נברא העולם ואחד אמר בניסן נברא העולם, ונראה לי כי אלו ואלו דברי אלה
שבתחילה חשב ה' לבראות העולם ואחר כך הוציא ה'   )ב''ר פ''א( לך לדעת שאמרו ז''ל

מחשבתו לפועל. וכפי זה נוכל לומר כי בניסן חשב ובתשרי יצא לפועל או להפך, ולשניהם  
יתיחס לשון בריאה בין מה שעלה במחשבתו יתברך בריאה תקרא בין כשיצתה לפועל, ובזה  

כי ב' ראשית היו אחת    בראשית ברי רבותינו יחד, והוא שרמז בבי''ת של תיבתיתקיימו ד
 . למחשבה ואחת למעשה אלא שאין אנו יודעים אם בניסן חשב ובתשרי פעל או להפך

 
ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ ָ ָרא ֱאלִֹהים ֵאת ַהׁשּ ית ּבָ ֵראׁשִ  (א,א) ּבְ

ע (מאמר מרדכי עמ' הרמ"ח סלאנים זי" וסיפר הרה"ק , צא ולמד בכוחה של אמונה בתמימות 
ל שני ידידים חסידי עליון ויושבי על מדין, שהסכימו ביניהם שהראשון מהם  ע שמג)-שמב

שיעלה השמימה יתגלה אל רעהו בחלום ויספר לו מה שאירע למעלה בדינו, ואכן הראשון  
ני כסא  מהם שנלקח לבית עולמו הגיע לאחר זמן בחלום אל רעהו, ויספר לו שבעמדו לפ

הכבוד דנו את כל מעשיו בהאי עלמא ונמצאו מתוקנים, זולת עוון אחד של שוחד שאחד  
ועל כן פסקו עליו גיהנום, אך  ,  בכיס מעילו והעלים עינו מכך מהנידונים אצלו הכניס מטבע 

שנתנו לו פטיש קטן והעמידוהו בפני   -ות שם, ופסקו את דינו להיהוא צעק שאינו רוצה  
ן ובזה יבוא על תיקונו, אמר אותו חסיד אל  יואמרו לו שיהרוס את כל הבני,  ק ין גדול וחזיבנ

דשים וגם  וליבו איככה אוכל לשבר בניין גדול זה עם הפטיש הקטן, הלא הדבר יקח לי ח 
שנים, אך מיד חשב לעצמו מפני מה קיימתי תורה ומצוות בכל ימי חיי, מפני מה הנחתי  

כדי לעשות רצון יוצרי וקוני, אם כן גם עתה אעשה  תפילין, למדתי והתפללתי, הלא רק ב
ין,  יהכל רק לעשות נחת רוח לבורא יתברך שמו, ובמחשבה זאת נתן מכה אחת על הבנ

 . ותיכף ומיד נפל כל הבנין הגדול, ונפטר מן הדין
 

זו נלמד עד כמה חשובה מעלת התמימות בעשיית רצון הבורא, עד שאפילו בעולם   המעובד 
ס את כל בנייני והררי  ו ולהר  רושבר בניינים רמים וגבוהים, בכח האדם לשב העליון בכוחה ל

  .ולצאת מכל צר ומיצר, על ידי אמונה פשוטה בתמימות בבורא כל עולמים ,  הצרות
 ('באר הפרשה')
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 זכות דברי התורה בעלון יעמדו:
בן פנינה, אפרת בת מזל, נועה בת יעל, קרן בת  עוז בן מרים, לירון בע"ה זיווג הגון:

 רחל, עדן בת גילה. 
 אורלי, מוריה בת אורנה, מורן בת רותי.רווית רבקה בת  לזרע בר קיימא: 

 מורן בת רותי, לירון בן פנינה., שגיא בן מרים לפרנסה טובה:
ציפורה בת מורוור, ציפורה בת מרים, אורלי בת מלכה, אייל בן שרה,   לרפואה שלמה:

יחזקאל בן אידה, רבקה בת מסעודה, אלכס בן רימה, יצחק יעקב בן  שי בן רחל,
יוסי בן ציפורה, יוסף בן ציפורה, עזיזה בת שוליקה, שולה בת  דה,יפה, אילן בן מסעו

 עזיזה. 
 

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

יהודית ז"ל, דבורה בת טובה ז"ל, ישראל בן חנה  רחמים בן מורוור ז"ל, יחזקאל בן 
ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי בן רפאל ז"ל, חנה בת    ז"ל. דבורה בת מרים ,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 חנה   ז"ל, 
 וזבולון הכהן ז"ל, אסתר בת מרים ז"ל, רות בת יוכבד ז"ל, אליעזר בן אסתר ז"ל.

 
 

 
 בטן  -הבטיח לחתן שאם יוותר, יברכנו בפרי האב"ד 

 
אירועים וחתן המתדיינים ביניהם, כשהצלם תובע את החתן  -בית הדין בחולון הגיעו צלםל

על שלא שילם לו את מלוא המחיר שסוכם ביניהם. החתן מצידו מודה שלא שילם את הכל,  
אבל טוען שהצלם לא עשה את מלאכתו כשורה, ולא צילם את כל מה שאמרו לו. 'היו הרבה  

הצלם מצידו  . 'אותם, ולכן החלטתי שלא מגיע לו כל השכר רבנים שהגיעו, והוא לא צילם
טוען שבחתונה היה קהל רב, והרבנים שהו במקום רק דקות ספורות, כך שלא ניתן היה  

לצלמם. בית הדין חקר וחקר, אך לא הגיע לידי מסקנה ברורה, ולכן, פנה האב"ד אל החתן  
'הרי החתונה כבר היתה, ואתה   וניסה להשפיע עליו שישלם לצלם את כל המחיר, ואמר לו:

הרי רוצה שיהיו לך חיים טובים עם רעייתך, אז הייתי מציע לך שתוותר ותשלם לו את  
תו שייפקד בזרע של  האב"ד לא הסתפק בכך, אלא אמר לו שאם יוותר, הוא יברך או '. הכל

  ה!קיימא עוד השנ 
 

ת ההבטחה של האב"ד  וכששמע א , מתלמד-ולמרות הכל, החתן סירב. בבית הדין ישב אברך
מחד, ואת סירובו של החתן מאידך, קפץ ואמר לאב"ד שהוא מוכן לשלם לצלם את מה  

שנים, ועדיין אין    10שמגיע לו, ובתמורה לכך הוא מבקש שיברך את אחותו הנשואה כבר 
 ...  לה ילדים

 
ומבקש לשלם, ולהתברך. בתגובה לכך  , חוזר בו מסירובו  והנה, החתן שומע את הדברים, ו...

ומוציא צ'ק כדי  ,  שנזכר מאוחר מדי... אבל החתן עומד ומתחנן על נפשו ,אמר האב"ד לחתן
לשלם לצלם. השאלה שנשאלנו היא, האם בשלב זה יכול החתן לחזור בו, ולשלם, והאב"ד  

 ?  צריך להיענות לו, או לא 
 

והשבנו, שבדברים ממוניים צריך לעשות קנין, אבל הזכות הזו, לשלם לתובע ולהתברך מפי  
סימן  (בא בשו"ע יו"ד ולכן, האברך שקפץ ושילם, זכה. הדבר מו. האב"ד, אינה צריכה קנין 

בסנדקאות, אסור לחזור בו, שנאמר   שאם אבי התינוק כיבד את פלוני), רס"ד סעיף א'
.  'שארית ישראל לא יעשו עוולה ולא ידברו כזב', וזאת למרות שאף אחד לא עשה קנין

עכשיו תשמעו מה היה בסופו של דבר. האברך שקפץ ושילם, וויתר לחתן, וזה שילם לצלם  
והברכה חלה על שניהם...  .והאב"ד בירך גם אותו וגם את האברך שרצה לשלםאת הכסף, 

שנים, נפקדה בבת, וכמוה גם החתן, שגם הוא נפקד   10אחותן של האברך שלא ילדה  
 )ווי העמודים(... להשי"ת יש מספיק בשביל כולם... בבת



 

 

  
 
 

 
  

 
 

   דבר העורך
ספר בראשית המכונה ספר בקריאת מתחילים  בסימנא טבא

ולם בבריאת הע בתחילתה בראשית עוסקתפרשת . הישר
   הקב"ה. -ע"י בורא העולם 

  נסתרות שבתורה היא מהפרשות הפרשת "מעשה בראשית" 
מעשה בראשית  : )חילת ביאורו לתורהתב(הרמב"ן על כך כתב

ות, ויודעיו חייבין  בן מתוך המקראועמוק, אינו מ סוד
הורו לנו חכמינו  י"א:) חגיגהמסכת ( להסתיר אותו. ובמשנה

ם במעשה בראשית בשניים". דהיינו, אין ללמד ש"אין דורשי
מעשה בראשית לשני תלמידים יחד, שמא לא יובנו דברים 

אה יכולה לגרום לבלבול סודות הבריכהלכתם, ואי דיוק בי
'במופלא  .)י"ג חגיגה( ראגם דרשו בגמ ה זל וע י הדת.בעקר

ממך אל תדרוש, ובמכוסה ממך אל תחקור, במה שהורשית  
ך עסק בנסתרות'. אולם כל זה נאמר על  התבונן, ואין ל

עלינו להתבונן   - החלק הנסתר שבתורה, אולם בנגלה שבה 
   .וללמוד התורה הקדושה

עולה שהאדם אפשר לרמוז שבראשית היינו בראשית איזו פ
את השמים ואת הארץ  אלקים זכור שברא ה לעשות י צרו

ידי שמים חוץ והכל ב - עולםל כלומר, יש מנהיג לבירה ו
  ...ִמְּמ, ודע מה למעלה מיראת שמים

 ,שדה דרךו ברע כםובדרעגלון  נסע עם 'חפץ חיים'ה פעם
  מע העגלון ע שלפתירד העגלון על מנת לקחת משם תבואה. 

רואים! מיד רץ לעגלה  ...יםחפץ חיים זועק רוא'את ה
שמאומה בידיו ולאחר שהתקדמו מעט והסתכל לצדדים 

, מי רואה אותי? אמר לו 'חפץ חיים'וראה שאין איש אמר ל
, מהשמים רואים אותך אז הבין העגלון שלמעלה הוא  "חהח

  ..שכח להסתכל.
מופיעות  ך הכל סבוכמעט ללא מצוות הוא בראשית  משחו

  עוסק החומש בעיקר  .וותצהמ רי"גך תמס מצוות 3בו 
שנלמד קודם דרך ארץ על מנת וזאת  ,מעשי אבותינוב

ומידות טובות ורק אז נוכל לקיים את מצוות התורה! 
,  12:30מספרים שלחזון איש היה מניין קבוע בביתו בשעה 

ה  סקי זצ"ל שהיר' יעקב ישראל קנייבם ה'סטייפלר' הקדוש ג
יום אחד רבע  ,זה ייןפלל במנחזון איש' היה מתגיסו של ה'

שעה לפני תחילת התפילה קם ה'סטייפלר' הקדוש ועמד 
, המתפללים אמרו לו "כבוד הרב אתה עשירי, ובלעדיך  ללכת

! ענה הסטייפלר "אני מצטער קבעתי עם "לא יהיה מניין
ולם היו  אמור להגיע לביתי" כש  13:00סטלטור בשעה אינ

 ! ?נסטלטוריא לבשבי יןבמני תפילה מבטל הסטייפלר ים,המומ
פנה אליו הגבאי "אולי הרב ידחה את האינסטלטור ברבע 
שעה ונרוויח כולנו תפילת מנחה במניין קבוע ובפרט ה'חזון  

ענה   ,איש' הקדוש אשר לא יצטרך לחפש מניין אחר"
לא חושב שמותר לי   "אני מצטער, אך אני :הסטייפלר

ער יק יצט זמנתי ימתין לי לרבעל מלאכה שהלהתפלל כאשר 
סיד זמן! לצערי תפילה כזו אינה רצויה לפני לקב"ה! ויפ

ה'חזון איש' מה לעשות? ענה החזון  המתפללים שאלו את 
"ודאי שאסור להישאר ולהתפלל על חשבון   :איש

 ,מכל רגע של עיכוב" אינסטלטור הממתין לשווא ומצטער
  !!קודם תהיה אדם ואחר כך תתפלל!

 -חומש בראשית י להכינוות ם את משמעלמדיממעשה זה 
בו אבותינו הקדושים התוו לנו את הדרך והלכו  - הישרספר 

 . בדרך הישר

 
 
 
 
 
 
 

 

   
 וארץ שמים מלאכת -ע"י השי"ת  את העולםברי - בראשית . א

 .ינפש ממלאכה בשבת, וימי המעשהשת שב

,  אשוןדן, חטא אדם הרוה, מעשה גן עת אדם וחסדר יציר . ב 
 .)כד-כה: ג, א-ד ב,(  גרוש מגן עדןונש וההע

 . כו) -ד, א (  ם, הריגת הבל, ועונש קיןותיהוהבל, קרבנ  לידת קין . ג
 ח)-לב : ו, א-ה, א(  עשרה דורות - חנ עד ֵסֶפר ּתֹוְלֹדת ָאָדם  . ד
            הצדיק מצא חן בעיני ה'.של נח, ונח  חטאי דורו  . ה 

 
 

 

 מיד מדוע מתחילים קריאת ספר בראשית - בראשית ברא""
זאת הברכה"? מספר טעמים מצינו: "ו סיום פרשתלאחר 

שלא ליתן פתחון פה לשטן  כדי  :)תרס"ט ימןס(כתב הטור  א.
   עוד. בה שכבר סיימו התורה ואינם רוצים לקרואלקטרג 

סופה נעוץ בתחילתה,  התורהון ש כיו :כתב הרדב"ז ב.
 בסופה, לכן מתחילים בה שוב מיד.   צה וה נעתחילתו
ורה העם השומע על מיתת משה  כיוון שבעת קריאת הת  ג. 

והעדר, לכן  מתרגשים כאילו סוף כולם למיתה רבינו
הרומז על משה שנקרא ראשית,  תחילים מיד בבראשית,מ

  ]כי בא מועד[      .לה ונתעלה לשמיםוא"כ הוא לא מת, אלא ע
 

 
 

האותיות,   הראשונה מכ"ב -וע לא פתחה התורה באות א' מד
בעל " כתב  האותיות? ה מיאלא פתחה באות ב' השני

פ"א י' וכן איתא בירושלמי חגיגה פ"ב ר ב"(בשם המדרש  "הטורים
א' היא לשון ארור, אות ב' היא לשון ברכה, ואות כי ה ,)ה"א

שיוכל  ואי ולו  ,בלשון ברכהאפתח בב'  :אמר הקב"ה
 ת העולם באות ב',. וכן הקב"ה ברא א)לשון ברכה(ם להתקיי
כשברא הקב"ה את העולם : אמר רשב"ישבמדרש  מופיע

  ואמרה לפניו:  באה האות ב', ועמדו כל האותיות לפני
ובי  שאני אות של ברכה,  ,עולמך ! רצונך לברוא בי רבש"ע

בך   : "הא"ל הקב '? ה ה', ואומרים 'ברוך אתתך בניךמברכין או
אע"פ מי, ואת ראויה לכך. מסיים המדרש: עול ודאי אברא
באות א',  ותחת באות ב', עשרת הדברות נפתחושהתורה פ

ה האות א' שתפתח התורה שוויתר ", בשכר כדכתיב "אנכי ה'
ו,  אע"פ שאיני פותח בך עכשי :בברכה, לכן א"ל הקב"ה

ה' אלוקיך". "אנוכי  -שראל אפתח בך כשאתן תורה לי
  : מדוע "ה לאות א'מביא ששאל הקב )חדש רות דף מ"ט.(והר ובז

אמרה לפניו:   ?לא תכנסי כשאר האותיות שנכנסו לפני
שנכנסו לפניך שיצאו  מפני שראיתי כל האותיות  ,רבש"ע
נפש, וכבר נתת לאות ב' רשות שתברא בה עולמך, בפחי 

רה  עבילה -למלך מלכי המלכים למי שנתן מתנה  ויואין רא
יל וכך הוא, הקב"ה: הואומי. א"ל כך עמדתי במקממנו. לפי

ך  אותיות, בך אני מתעלה להיקרא באת תהי הראשונה ל
נהגה אות א' . יוצא מדבריו שבזכות עין טובה ששמי אחד"

הראשונה לכל האותיות. ומטעם זה   באות ב', זכתה להיות 
ם שבראש העמודים בתלמוד בבלי מתחיל גם ציון הדפי

 . א ברכהב' שהיכדי לרמז לאות  ב' ולא מדף א', באות
 ]אוצר פלאות התורה[                                   

 בס"ד

ית  ֵראׁשִ   ּבְ
 בסימנא טבא  

  שבת שלום 

 פ"שת תשרי  ד "כ           בן גורג'יה זצ"ל מרן הרב עובדיה יוסף לע"נ  שעלון מוקדה         'ישנה   437ן מס' עלו

שנערך ביום ב'  551בעלון נעסוק בתוכן שיעור 
, 19:00ה , בשע2ברמת השרון ברחוב הקוצר 

 הגאון מו"ר של מיסודו יקצורו", "ברינה במדרשת
זצ"ל.אדלשטייןקביערבי



 

 

 אלקים   בצלםלשון בצלמו וביאור בכפל ה
אלוקים   ויברא" ,בפסוק זה שמופיע הלשון לכפ את להבין יש

ה ברא את האדם "שהקב , ומבואר הדבר"בצלמוואת האדם 
  בצלם "בצלם אלוקים, ולמה חזר ואמר, , בצלם שלו, כלומר

  ) לומר כי אין כאן כפל לשון: (רשי פי"רש", קים ברא אתול א
האדם,  אל תבנית צורת, נהובצלמו, הוא הדפוס, הכו כי
צלם אלקים ברא בו, "יצר את האדםיא הגלופה שבה הש

  .כ "התבנית היתה בצלם אלוקים, ע נה, כי צורתו, הכו"אתו
א שפכו ידינו ל" ) ז ,אכ דברים(ב וכת : :)חסוטה ל(בגמרא  כתוב

שופכי  יןדית לבנו עלתה שזקני ב , וכי על"את הדם הזה
  ידינוטרנוהו, לא בא ללא בא לידינו ופ אלא ?דמים הם

בלא לוייה,   והנחנוהו ות, לא ראינוהורנוהו בלא מזונטפו
 יו של האדם עד הענין, מה יתן לך ליוואת להבין כדי כ, "ע

אפשר לבאר , הדרך בהמשך  י, לכך שלא יזיקוהו פלונ למקום
בספר חידושי אגדות ( יסוד שהניח המהר''לה על פי  הדבריםאת 

ר צלם האלוקים שבאדם, שכתב בספ יןיבענ )ח"ב עמוד פ''ב
 .אגדות חידושי

  יש לך לפרש גם כן, עניין הלוויה הזאת, הוא: ונולש  וזה
מלוין אותו,  דוחים אותו, רקם לו, שאין הכבוד שעושי

לו   , יש בצלם אלקיםשנברא  וכאשר עושין לו כבוד זה לאדם
  ים שולטין בו, וכאשר אין מלויןשאין פגע שמירה בדרך

האדם, ברא את  ם אלקיםופכים דמו, אשר בצלהם ש כאילו
כך הוא מסתכן בדרך, כי   , ומפניום את צלמ והם מבזי 

 :)ב ,בראשית ט(דכתיב אדם, מצד ה השמירה בדרך הוא
וכאשר האדם  ", וחתכם יהיה על כל חית הארץ ומוראכם"

כי כאשר מכבדין את האדם, , יותרא אל זה ב, צריך הובדרך
ב, דבר , וכאשר הצלם האלקי נחשםאלקי  כבוד זה אל צלם 

,  האלקי הזה  מלוים את צלם כים מלא  כיו, שמירתעצמו  זה
לם האלקים, זים את צכאילו מב וכאשר אין מלוים אותו הרי

 כי " )ב ,שית טברא(דמו, כי אצל שפיכת דם כתיב  ובזה שופכין
כי שפיכת דם  , שמזה תראה"דםעשה את הא בצלם אלקים

 .כ"לצלם האלקים, ע אלהוא 
אמר  :)שבת קנ''א(א בגמרכתוב הא על וכעין זה כתב המהרש"

, כבהמה הלחיה שולטת באדם עד שנדמה  רמי בר אבא אין
נמשל כבהמות  אדם ביקר בל ילין" :)גי ,טתהלים מ(ר שנאמ
ת היא  אימת האדם על החיו, שרש המהרש"א. ופי"נדמו

  , וכיון שנדמה לוצלם אלוקיםשבו שהיא  מחמת הנשמה
יה  שהח בהמה י הוא כשארהמה ואין לו צלם אלוקים, הרבכ

  .ל"ה. עכשולטת ב
     האדם,  אתמבואר הדבר, שגם לאחר שכבר אין מלוין 

ומחשיב את  י כך שכיבדתו, כבוד זה בונה "ע ןכ-יפ-לע-ףא
את האדם,  כאשר מבזים ו"האלוקים שבאדם, כי ח צלם

לם ואז הוא נדמה כבהמה, שאין לו צ , שופכים את דמו
ם י צל"ע תו הוא ררך, ומאידך, שמיואז הוא ניזוק בד, אלוקים

ין  י הכבוד שמכבד"רק ע וקים שמלוין המלאכים, והוא באאל
 . ויוי ליו"את האדם ע

מה  שלשון כלל,  אן כפלא, אין כ" ל והמהרש"לפי דברי המהר
הם יסוד  -" בצלמו את האדם  לקיםויברא א"שאמר הכתוב, 
 ה לתת", אך, רצה הקבוקים בצלם אל שנברא  בריאת האדם

האלוקים שבחבירו,   לםל לבנות את צדם, כיצד יוכבא הכח
 את צלם ו להסיר ממנו"שמכבדו, או ח י הכבוד"וזאת ע

בצלם  מר, וא חזר הכתוב הזל י שמבזהו, וע"האלוקים ע
וא את צלם כול לברהאדם שי , הכוונה אלאלקים ברא אתו

 . שבחבירו האלוקים

 
אין לעבוד את  י שאדםיר, לפם לא המט'ומה טע : וברש"י

האדמה, ואין מכיר בטובתן של גשמים, וכשבא אדם וידע  
שהם צורך לעולם, התפלל עליהם וירדו, וצמחו האילנות 

  עכ"ל., והדשאים'
 -מכאן למדנו כי כך העמיד הקב"ה אופן בריאתו של עולם 

העולם, ומכל מקום לא יגיע לידיהם עד  השפע מוכן לבני
ן מזון  בר שהקב"ה מכיר, אף שנכון הדו על כך, וכלומשיתפלל

לכל בריותיו, גם כל צרכיהם משפיע עליהם מכל מקום לא 
יחסוך האדם בתפילתו לפני ה' על כל צרכיו ועל כל צרה 
שלא תבוא, כי לא ישיגנו השפע המוכן לו אם לא על ידי  

ומליצה אמרו, מעשה בתינוק שאמו  משל בדרך  .התפילה
התינוק בוכה  (שמרטפית) והיה סיטר -י הבייביהפקידתו ביד

סיטר את הבקבוק שהכינה  -לגודל רעבונו, ותיטול הבייבי
האם למאכלו ותשימהו בפי התינוק, אך הלה הגביר בכיו  
וזעקותיו עד לב השמים... ואין איש יודע על מה יצא הקצף  

סיטר פתחה בבכי אחר שלא -בייביהוהבכי, מכיוון שכך אף 
כמה  נמשך הבכי למשך צות בנפשה, כך ידעה להשית ע

עד... ששבה האם לביתה וראתה את הנעשה, נטלה שעות... 
והיאך   -את הבקבוק וראתה שלא ניקב החור בראש הבקבוק 

יאכל התינוק, נקבה האם חור קטן הכניסה הבקבוק בפי 
נרדם ויישן שנת  והתינוק שמיד אכל את מאכלו ואחר גמר

 ...  ישרים וליהודים הייתה אורה 
ט, השפע מוכן ברוב טובה אלא שעל האדם שופ והנמשל 

לנקב בעצמו את ה'חור' דרכו יריקו עליו את השפע הגדול, 
 ]באר הפרשה[                                 ...ונקב זה היא התפילה

 

   .לרוח ממללא :סתרגום אונקלווב
ות, כמו שנברא עם שתי  י פיעם שנברא האדם מדוע לא נ

  : פ"א ה"ב) (ירושלמי ברכותאמר רבי שמעון בר יוחאי  -עיניים? 
ורה אילו הייתי עומד על הר סיני בשעה שנתן הקב"ה ת

(אף שכל נשמות ישראל היו במעמד מתן תורה על הר סיני,  לישראל
 בראשי  .., הייתי מבקש.ה מבקש)היה בגוף ונפש, היכוונתו שאם 
עסוק בתורה, ואחד שבו יעשה כל יות, אחד שילאדם שני פ

כשיש לו פה אחד אין    שב"י ואמר: ומה אםחזר בו ר צורכו.
שיוצא משם, אילו היה   ע רהון מתקיים בגלל רוב לשהעולם 
על אחת כמה וכמה שלא יוכל העולם  -י פיות לו שנ

 ...ברמיזאא חכימי לוד .להתקיים
 

 

 והקשר לבית המקדש –
כל ומסורת ביד ה" : )פ"ב ה"ב הל' בית הבחירה( כתב הרמב"ם

הוא המזבח  ...ושלמה המזבח שבנה בו דוד שהמקום 
איתא, על   (פכ"ב, ז) רבה שרובמד. "שהקריב עליו קין והבל

זה אומר ש העולם.  קבואו ונחלו :ם, אמרומה היו מדייני
 דש קהמת בינבנה, וזה אומר בתחומי  דשקהמת בתחומי בי

ת בי, ואין שדה אלא "ויהי בהיותם בשדה"נבנה, שנאמר 
.  "ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו"ך כך מתו, ודשקהמ
 :כתב )זצ"ל יינהורןמורנו הרב זאב וולף א( ז"ומהר רושובפי

שהוא המעולה   , דשקהמת ביכשחלקו ביניהם והגיעו למקום 
ה  ושאין דבר שו , מריבה ביניהם ה העולם, נפל מכל מקומות

אדם הראשון,   והוא המקום שהיה בו  .טול השני כנגדוילו שי 
 (פ"כ)  זרליעאבי כדאיתא בפרקי דר ,שגורש מגן עדן לאחר

ויצא מגן  ורשג -" ש את האדםגרוי", (רמז לד) )בראשיתוילקוט (
 .  הסמוך להר המורי ן עדן ששער ג המוריה, עדן וישב לו בהר

 )ו"ח"א דרוש כ( " יערות דבשה"ו  כ') 'יד וס '(מאמר כ' ס "הכוזרי"ו
 .שראליץ רלא גורש נטרד מגן עדןשכ ,אדם הראשון :וכתב

 ]מגדים חדשים[ 



 

 

 
קה  סיונות הגדולים שעמדו בפני היהודים באמרייאחד הנ

הפרנסה באותם ימים  .השבת הקודם, היה שמירתדור ב
תה בדוחק רב, ובמרבית מקומות העבודה דרשו  יהי

 .  ימים בשבוע 7לים להגיע לעבודתם מהפוע
ודה אחד יראי שמים להתגלגל ממקום עב יהודים נאלצוכך 

 . תמייסרעב למשנהו, ולסבול חרפת ר
בבורו פארק שבארה"ב, מתגוררת משפחת פלדמן, שכל 

 בים מהם מרביצי תורה.  יה תלמידי חכמים ורצאצא
 "חפץ חיים"רבי מאיר פלדמן, למד אצל ה ,סב המשפחה

חפץ "הפרד מרבו לפני נישואיו, סירב יבראדין, וכשבא לה
  עד שיבטיח לו שישמור שבת. ,לברכו "חיים

מהון, ולא הבין לדעת רבו,  יו מרוב תהחתן לא ידע את נפש
תו  ום עמדו על דערה, ומיהרי הוא שומר על קלה כבחמו

בהלכותיה של שבת קודש, ועכשיו דורשים ממנו הוא מקפיד 
מהונו ופליאתו לא הזיזו את ית אך להבטיח שישמור שבת?! 

מדרישתו הנמרצת, שכתנאי לקבלת הברכה  "חפץ חיים"ה
 יח. בטה אכן תןמור שבת. והחיבטיח החתן לש

ה שתתן אינו מסתפק גם בזאת. 'אני רוצ "חפץ חיים"ה ברם
אמר. והחתן , תך לשמור את השבת'לי תקיעת כף על הבטח

שוב מסרב. 'וכי אני צריך לתת תקיעת כף על שמירת 
לא  "חפץ חיים"השתמה בקול רם. אבל משהבין  ?!'שבת

יברכנו עד שיעשה גם את זאת, נתן תקיעת כף, ורק אז קיבל 
   ברכתו של הצדיק. את

ילדים, ולמרות שהיהודים כבר  4השואה, היו לו כבר בפרוץ 
ת מאירופה, נעשה לו נס גדול, ואחד לצאמם היו מנועי

 ויזות עם כרטיסי הפלגה  6משכניו הגויים הביא לו בחשאי 
ליט לשים פעמיו לאמריקה  , ורבי מאיר פלדמן החלאמריקה

 עם אשתו וילדיו.  
שבת. הוא  ת בדבר שמירת הסיונויהנ בהגיעו לאמריקה החלו

אומנם בתחילה התחשב בו   .התקבל לעבודה בחברה פלונית
חודשיים   אךלא יעבוד בשבת, לכך ש כים הסל הבית, ובע

ודיע לו שמעתה יצטרך לעבוד הלאחר מכן קרא לו המנהל ו 
  .גם בשבת
זר הוא לביתו ללא עבודה חסירב, ובגין כך פוטר. ר' מאיר 

שמירת כי ספק לו שום  א היהלדי מאמין וללא כסף. כיהו
הגיעו למצב לא ארכו הימים ו ךא ,השבת עומדת מעל לכל

בוכים  הילדים רעבים ללחם ובבית אין מאומה.הילדים בו 
ונפשו יוצאת מרוב צער. בשלב מסוים החלה אשתו להתחנן 

ם ילדיה הקטנים שישוב לעבודה כדי שיהיה  לפניו יחד ע
, ומע את הדבריםונם. הוא ש להם במה להשקיט את רעב

ואינו מאמין שהוא שומע נכון... ושהדברים אכן יוצאים מפי 
.  שומרת מצוות קלה כבחמורהאשה היא  אףתה יאשתו, שהי

הרי גם היא יודעת שאם אשוב לעבודה, אצטרך לחלל שבת, '
ירת השבת כבר אינה חשובה בעיני  היתכן כדבר הזה ששמ

התחנונים,  הות לא פסקולמרות התמי ךא .בחש- ?!'רעייתי
  -שקמו בבוקר ולא מצאו מה לאכול  -ילדים בכיים של הו

 גבר מיום ליום.  
ת הנעורים שלהם פניהם נעשו רזות ומצומקות, וחדוו

נעלמה. האבא לא יכול היה לעמוד בכך יותר, ובוקר אחד 
  כי הוא למפעל, כשבכוונתו להודיע למנהל  נסע הוא ברכבת

ו לפתע. בתו על אם הדרך, נאלם לימוכן לעבוד בשבת. בהיו
בדבר " חפץ חיים"נזכר בתקיעת הכף שנתן לרבו ה הוא

 שמירת השבת.  
הוא   כעתבאוזניו ובליבו. ה'תקיעה' הזו תקעה בשופר גדול 

חכם עדיף 'לברכו, בבחינת  "חפץ חיים"ההבין מדוע לא רצה 
כף. , עד שיבטיח לו על שמירת השבת בתקיעת 'מנביא

 ,לא יחלל תאת השב -מהירה מאד, הוא ההחלטה היתה 
רכבת ה כבר היה עלבתוך דקות ספורות  !שיהיהיהיה מה 

 בחזרה לביתו.   , שנסעה לכיוון ההפוך
תה סיפר ר' מאיר לאשתו המופתעת על תקיעת משנכנס הבי
בינה  ההיא  אףתם, ולפני חתונ "חפץ חיים"הכף שנתן ל

בל ידעו  להפר הבטחה זו. שניהם פרצו בבכי, אלה שאסור 
ם ישועתו  לה חשישל ולבטוח בה' שעליהם להתחזק,

 במהרה. וזו אכן מיהרה לבוא. 
שעתיים לאחר ששב לביתו ריקן וחסר כל, נשמעות  -שעה
מנהל המפעל שפיטרו מהעבודה  בפתח הופיע יקות בדלת. דפ

הגוי היה  ל על פניו של המנהו ,תבשל סירובו לעבוד בשב
מן הנדהם, ת הרב פלדבק בחום איהוא ח ב.נסוך חיוך רח

, הוא אומר בנימה 'דע לך'ולרים. ט לו סכום גדול של דישהו ו
מעולם לא חלמתי לפטר עובד מסור ונאמן 'כי של הערכה, 

. אבל מה לעשות, אחד משותפיי הבכירים התווכח עמי כמוך
ן שהיהודים אינם מוכנים למסור וטע ,תקופה ארוכהבמשך 

פני אולטימטום של נפשם על השבת, ואם יעמידו אותם ב
ת, הם יבחרו להמשיך לעבוד ן מעבודה או שמירת שביפיטור
עצם, עד שהשותף הציע  תהשבת. הוויכוח הלך וה את ולחלל

סיון 'על גבך', להודיע לך שהינך מפוטר, ואז  ילי לעשות נ
הוא התערב איתי על סכום  לבדוק עם מי הצדק. בתוך כך

זה, הסכמתי  קשה סיוןיכסף גדול. כיון שידעתי שתעמוד בנ
שהצדק איתי.  פייח לשותתך מהעבודה, כדי להוכולפטר א
סיון, אני מעניק לך בזאת את דמי ישעמדת בנמ ,עכשיו

לתי מהשותף, וכמובן שממחר בבוקר  ה'התערבות' שקיב
בזאת, אלא  לא די  אךאתה מגיע למפעל וממשיך לעבוד. 

 בדרגה לתפקיד בכיר, תךאהעל שאני מודיע לך חגיגית על 
ל מי תית במשכורתך. שהרי עומה שיגרום להעלאה משמע

אפשר לסמוך, ובמי אפשר לתת אימון, אם לא על מי  
   ..י.אמר המנהל הגו ?'ששומר אמונים לבוראו

ם הש הישועה אכן המתינה לו לר' מאיר מאחורי הדלת.
  ואין כל פלא על מי מצוותיו, יטוב למקשלם שכר מ ברךתי
 םישראה הרב פלדמן בחייו, כשצאצאיו תלמידי חכמ נחתה

 ]כי נפשיבר[                                                        . מרביצי תורה
הברכה, ויש אנשים שצריכים ו כי השבת היא מקור ללמדנ

ברי חיזוק באמונה שהולכים לרבנים לבקש ברכה ואו לק
קימא, פרנסה, בריאות   לבקש על זיווג, על זרע של צדיקים

רבי שלמה  במה שכת תאועוד כהנה וכהנה, ושוכחים 
, כי היא  שבת לכו ונלכהלקראת " -  "ילכה דוד וט "בפי אלקבץ
 ". ברכהמקור ה 
, תורה ומצוותשלא שמר מכר ותיק שלי  שנים, 20-לפני כ

  .היה לו קושי בזרע של קימא
הם עשו   בהריון, ישיחודש החמל קרובות באחד ההריונ

והתגלה ממצא חמור שהרופאים המליצו   ת מערכותריסק
זהרות אכלפי הזוג הפיל את העובר כשהם מטיחים ל

 ריון. עם הה להמשיךממש פחד , דבר שגרם להם וסכנות
חיים קניבסקי   לרב והמלצתי לו שנלך כך עלהוא סיפר לי 

. ל הרבואכן היינו אצ סכיםא הא שיקבל ברכה. הושליט"
איך ", "לאהמכר: " ולר לו: "אתה שומר שבת"? ענה הרב אמ

תשמור ? אם אתה לא שומר שבת אותך ךאתה רוצה שאבר
 א.לו הרב שליט"הורה  -" שבת, והכל יהיה בסדר

והם עשו  פצרותיי הוא לא הסכים לשמור שבת, למרות ה
, וללא הצלחהלהקלט בהריון הם ניסו  הפלה. שנים רבות 

 ה.נשארו עם בת יחיד כיום הם
אתה שבת  תרישמבוריק ברכה לישראל, לי מהשבת היא כ

 . ראשך  על  יחולו  הברכות  זוא  ברכה,  מחזיקל  ראוי  'כלי'  נעשה

 סיפור - ברכהמקור ההיא השבת 



 

 

    
ן מנה כ שלמה ףוסי  יבר ןגאול הע מסופרנפלא  רפויס
 ק לעיל.בפסוזה משנרה נבלה קידוש תוצמב ק סועז' היבנּפֹומ
 .  הומהאי אהשוה אחרשל שונותהרא בשניםיה זה ה

  ת והריסבשיקום  שלמעלה ראעד  ק ונמן היה עסהכהרב 
היה   דו. טרעםזה  בשנות שנגדעו רהתומבצרי ממלכת ה

ארים ומפ תודסומ לש םסודיבו  דעתנוה ויבתשי הקמתב
   ואה הצעירים.פליטי השלמען  וד שיועפים סונ
ים מו ים עצ באשהיה למ ק וזק , וה זצ חונ תויל עפצליח שת דיכ
ים דודנה לקאת מיטול חו נאלץ לרכו בעלו, וידב ו לא היש
יג  שוה להתקב, םימעבר ל ראלש י  תילוי קה זכויפליג לרלהו
 . ול ה ושרדהיתה  הכשיכה מתם את הכרד
  וירכטרם הים ימ תםבאונקל. ב ודיבלה א עלבר דהש אלא
. רהתו זקת ההח לש בערכהבל תירי שין ע שבים דוה יה
רב  ע ו נכשים לקו קז ו, רהתו לש המלוע מ ללוה ו יים ה קוחר
 .הימדולוך במתים ולכלהס דיכ
.  הקו חרה היקרפא-םורדן למנהכב רה יע גיו התועסממ דחאב
. תססבמוה ירש ית עדוה י הייסול כוא בה הררגותהשה ינדמ
 ונגרא תה רבכ םשל ויעגה םרטב דו, ע ִלּבוֹ  ןובאדשלאלא
ים יננ צה לתיה בואו תדבועש םו ק מי הנבמ לעֹ  יקרפו הכמ
 היהודית  תנותויעבב חרנ שידול עסמב וחתפום, יהניעב
ת סנכה יבת יאבגת א ענכשה לתיה ויתלכשתית, מוקמה
ם, תיצחמבל גת ריסרדן מנהכ ברל ורשפאל יבם ליהלפלתמו
 ים.ברב וש רדל ול ורשפאלא יש המכו הכמ תחל אעו
ת סנכהמבתי ד חאל שדוק תשביל לבב רס הנכנ רשאכ
, להקה ינפב ושרדל כורדכ קשיבו גרבוסנהויבים יזכרמה
לא שט לחוה  גבוה מ הארוהב יכ תשו יבבים אגבה ו ל ויע דוה
 את. ז תשועל ול רשפאל
ר תל אא עוצמל מנוע מנמ לא בו  זחאשי נשוארם הלהה
 רחאשמ מנומ יקש ב ו ישאראי הגבה לנפ אוי; ה נואג ןורתפ
 יםרב ד יע משהל ו ל רשפאיל לאואן, י כד לע יע גהח ורטא והו
  תוך  םייסל יחטבמ אוהתוך ש ים, ללפתמה ינפבים רצק

 .רתיול הכל תדקו שושל
ל ע חשב בובלב. רסל לוגסאי מגבה היה שכזו לא הקשבל
ר  צן קמזב יכע די תוילהי קנבת ב אטיה  ויר כהב ןשכ, ןויערה

ת חא  הטורו פליא וצוהם להל םורגב לרה יקפסא יל הזשכ
ג ורחל  ול השרילא  יכיר הזמו  בש אשהו תוךם. יסכמ
ת את אשלב רת האי אגבין המזא, ה עמף קא תדקות הסכממ
 יו.רבד
ת, כו רפת הא קיש, נשדקוה ןורל אב ארה יגשיל נלק דעצב
  ם ו, ייתבו: "רחתפו ת ובהואיו הניעב להק ל היט אבה
ם דאיג ההצ ים נש 275י נפה לז  םביו. םיוה  אוה ירוטסיה
ר חא, לםיוכה. יקרפת אמדל אע לוגר ףכת א ןשוארה ןבלה

ם דא ה ם,יכנפל דמוי עננת העכו תיוצרוה פכוהת ה יםנ ש 275
 ..."גרבוסנהו י לשים נבלה  יהידלין יב ןשוארר' הוחש'ה
  ל וקל תחאבג גפותה הילפתל היכהבן כם לדוק ררששחתמה
  שך מה ל הפיצבם היינת עא בו ולת לכ. הלהק ה יקוקחצ
ת דרב ל רל החה רשאכ םתעתפה התיה  ה ברה מאךים, רבדה
 ה.ימבה תוגרדממ
  ת ווצק לכ. מרּתֵ ְלוַ  להק ן הכוה מי ה אל הבוט השרד לע
ב רל  רשפאה ליעבתבים גבאר הבעל תויארק ונ פום הלואה
ים כסהל אלא הרירב לכ הרתוא נל לוויו, רבדת ים אלשהל
 . להקה תשירדל
  א שהו תוך, ותשרדב שיךמהן ומנהכב רה קז חת, הךשכן יוכ
 ה:לאבש חתפוה', נבלה תכרבן 'יינל עע רבדר לבע
ד: ואי מ לה יקצשמ הלאשל , עיתבו י, ריב לש הל ולכתו אמש"
ר חאל דיה מנבל ידושקב רמוים למכח ונל ורדה סי מנפמ

 יבבלה לוחיאת ה', אדחפוה תימם איהלע לתיפו' תבקש
 '?"                            םולשה  םיכל: 'עב ונתלוי זדל יע הנענם' היכלע םולש'
ב רב. ה רת הבשותל תונרקסב היפ צו םדום לאנ ציבור ה

  בה ן ותה ני הש תויאצמה יפל ע דיאת מיר זבסהו  שיךהמ
ר ז חרול אע העומשם יכלה איעגה הנ"ה :העשהתואב

ם יכלע  ל ותפ'ש כךל ה מרג העומש  ה תום. אכמוקמל יעמגה
 תנוזדמה ת הא ול םתתנ קרשם מלויו. אנפד' מחפה וימא
ם יכחאב רבודמ יכ םואתפ םתנחבט, העם מיכלב ארקתהל
 םיכלם! עיכלע םולשה: 'יארקה  העקבם יכפמום, כרשבו

  ".!'םשלו
ת א ליצב נרה, ו תוי ורכ וים הינז אים. החכנוה כו ייחתה בשו
 :'הנבל ש ידוק 'ת וצן מיינעביב  חרהלויף  סוהל תדמנוזהה
א ל ו י , הלארשית יב ו ינחל אע ו רבעש  תולגה תונש ךלהמב"
ם  יהלר עסא. נדמשת רזגם יהלה ערזגנ םהשבים מט יעמ
ת חא  -ה רזגל הר עבוע ה, והרבתו ק וסעלו תווצמ םייקל
ים דו הי ה וי הים לוכי תווצמית הברת מית. אמהל דתוה תיה
  ה יבבח ה כה תיהש  'הנבל ידוש ק' ת וצם מלו, ארתבס םייקל
 ? הו מייקד יצכא, ויסהרפב תשו עיה ה לתיה  תביים חיהלע
ים אצ וי  ו ים ה : הןורתפ ךכל ףא ואצמ ה מייקם לנוצט רהלב
  ו יים הצ עה ך בסב, םשיר. על ץוחשמ תודשים' למת' ליוטל
 חלוה ד יה מנבלה תיאם רעים, והכם הימבשם יננבותמ
 ומכם, סיהרחים אפשחמים האנשו ן המ ששוחשן יוכ ה.כרבב
, ךכ', ו םייק י וח - לארשי ךלד מודית: 'דוה סמסיל סם עיהינב

יל חתה מי ה ד יה, מכשיחו ברבעל ה עשנ תומדב ש גפ י דוהכשי
ה  תי , ה'םייקי וח: בה נענ רשאכו', לארשי ךלד מוד': המסיבס
 ארו קו ודיט יושה מיה דיה. מחוות רחניו אפת מטלפנ
 לזמבו בון טימ'סב, ידוהי ינא םגם', כילע םולש": ורבעל
 ". הוצמה תאיל חתהל רשפ' אבוט
  ו ת שרדת ב ארה םייס רשאכ להבק  ה גשרוה תויכרד
, יתבו ם ריכלע םולש" :הינחתב ה לוה ה מק עזב תקתרמה
 ,ףשותב מל ונל שי ם!כומכ ידו ה י ינם אגים, ודוהי םתא
 ל שים פסונ תדורו לדגל חכות הי אל תנו ה: פוני ניו אלאו
 !ש"פנ תוירסמב ת ווצ מת הא ומייק ישים  דוהי
ר בעמול עמ התיה  ותיארקל ת ונעיה ה יכ ןייצל רתומל
, החמי לב ם ושר ל הבקה ירתות ה בהלנה הדרש . התצפיול
ם יסכו םבת לא חתופל לכוה ורהמ תבשאת הם צע ידמו
 ]יתשארב' רואה קותמו'[                          . הידמולו  הרתון העמל
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ָרא ֱאלֹ  ית ּבָ ֵראׁשִ   )א, א( יםִק ּבְ

  )רש"י( ראשית שנקראת בשביל התורה

 זהו הרעיון נברא בשביל התורה שנקראת 'ראשית'.העולם 
המילה הראשונה בתורה  - מונח במילה 'בראשית'ה

שהחזקת ור בר א"כ ,מטרת הבריאה היוכיון שזו. הקדושה
 בעצם מציאות העולם.וטבעית התורה ולומדיה היא מובנית 

 ,טוח בו יתברךבלהאמין ול חובה ,אמנם כדי שיושפע השפע
אומר לו הקב"ה:  , כביכולעצמוכי כשאדם סומך על 

  בכוחות עצמך...". "אדרבה, תסתדר

*   *   *  

הגראי"ל מרן שמסר  בחומש דקות לפני השיעורמספר 
, ושאלתו , הגיע ראש ישיבה בדרום הארץזצ"לשטיינמן 

חברת החשמל מאיימת לנתק את זרם החשמל עקב בפיו: 
מצב הישיבה דחוק ואין באפשרותם בעיות בטיחות. 

להשקיע את הסכום הנדרש לתיקונים. אם ינותק הזרם 
למאור ולמזגנים, יעזבו הבחורים והישיבה תיסגר חלילה. 

רב עסקנים מסורים שלא הצליחו לפעול בנידון, רק יהוא ע
פניה למנהל חברת החשמל תוכל להועיל, אבל איך אפשר 

  להגיע אליו? 

, 'נתיבות עולם'בעל תשובה מישיבת אחד משומעי השיעור, 
גת האם אפשר להגיע לדראת רבינו באותו מעמד שאל 

את  אותו ראש ישיבה בטחון שהבורא יתברך יזמן לפני
  מנהל חברת החשמל ויצליח לשכנעו. 

  הדבר".  ענהו רבינו: "קשה

  שאל: "האם זה מופקע?!" 

ביקש אותו ראש ישיבה  .וכל לנסות", אישר רבינוהוא י"
  ברכה וקיבל. 

אפנה אל האדם הראשון 'לעצמו: אותו ראש ישיבה אמר 
בל החליט לצרף לכך את , א'ו תבוא הישועהשאפגוש, וממנ

  . 'צא לפעולאלמד חצי שעה, וא' ,זכות התורה

עלה לישיבתו, ולמד חצי שעה. בסיומה הרים ראשו, וראה 
אחד מחבריו, שאלו: "האם אתה מכיר את מנהל חברת 

  החשמל"? 

סיפר שאביו היה בצעירותו 'אליל ותמה הלה: "מנין ידעת?!" 
הוא אחד ממעריציו  כדורגל', ומנהל חברת החשמל

המושבעים. מיד פנו לשוחח עם האב, שנרתם בהתלהבות. 
יחד נסעו לחברת החשמל, והמנהל הסכים מיד לקבלם. 
התחילו לספר על הישיבה ופועלה, והיה בטוח שיבקשו 
תרומה. רווח לו כשביקשו רק להסיר את איום ניתוק הזרם. 

, מיד הורה שחברת החשמל עצמה תתקן את כל הליקויים
  והישיבה ניצלה מסגירה. 

 חבראותו ספג  תוך כדי ההתנהלות מול חברת החשמל
גערות חריפות ממנהל מחוז הדרום, שחשבו בטעות 
לאחראי על הסיכונים העצומים שהיו שם. כששמע על כך 

שתמורת זאת יעלה מעלה בלימוד התורה  רכויב -רבינו 
מה יהתקיזו ברכה  .ויהיה תלמיד חכם גדול כראש ישיבה

   ..במלואה.

*   *   *  

 .להחזקת חבריו האברכיםאברך קיבל על עצמו לדאוג 
בברכת והכוונת רבינו ראה ברכה בהשתדלותו, נפתחו בפניו 
דלתות ולבבות והצליח, עד שהקים רשת כוללי אברכים. 

ת הגיעה תקופה קשה, ולא הצליח לאזן את התקציב. בעשר
מאתיים וחמישים אלף  ליחסרים "ימי תשובה פנה לרבינו: 

  . ?"עשהאדולרים, מה 

אבל כדי לצאת ידי חובת  בטח בה'.תעשה? תמה " -
  . "סע לחו"ל ליום אחדתיההשתדלות 

נסע ופעל, ונמשך באיסוף הכספים ליומיים. כשחזר סיפר 
שהצליח לאסוף חצי מהסכום בלבד. אמר לו רבינו: "אילו 
היית נוסע ליום אחד, היית מגייס את כל הסכום. מכיון 

 –שתלית יהבך בהשתדלותך והארכת שהותך בכפליים 
  במחצית". ם התקצץ הסכו

מאה  יחסרים לועשה אמה "במוצאי יום הכיפורים חזר: 
עשרים וחמישה אלף דולרים. החג בפתח, והאברכים 

  . "זקוקים לכסף

סע שוב, אבל הואיל ובפעם יחשב רבינו וחשב, ואמר: "ת
הקודמת הוספת על חובת ההשתדלות, הפעם תקצר בה. 

  סע לשעה אחת בלבד!" ית



  
האם "זו הוראה. חקר:  המילים נעתקו מפיו, אבל הוראה

יאה משדה התעופה, או השעה היא מהנחיתה, מהיצ
   ...".מההגעה לעיר

  אמר רבינו: "מההגעה לעיר!" 

התברך, ונסע. בדרכו, קנה שני אתרוגים מהודרים ולקחם 
עמו. הגיע, נכנס למונית, ומסר כתובתו של נדיב. בדרך 
חלפו על פני משרדו של נדיב אחר. עצר את המונית ועלה. 

ו בלבד שהלה היה במשרדו, אלא פתח את הדלת לא ז
  בעצמו. הזמינו במאור פנים ושאלו לחפצו. 

  אמר: "יש לי אתרוג מהודר עבורך!" 

  פתח והראה, והלה התפעל: "בכמה אתה מוכר אותו?" 

  !" ר: "במאה עשרים וחמישה אלף דולראמ

  "לא! אתה צוחק!"  -

  אבל האברך היה רציני. 

, ושוב, בחסדי שמים, הרב רעיון. חייג אל רבו ומוחהבזיק ב
ענה. סיפר לו הנדיב: "יושב מולי אברך שפוי מארץ ישראל, 

הן הכירו מהפעמים  –הוא מחזיק רשת כוללים גדולה" 
וג במאה עשרים וחמישה אלף ר"ומציע לי את –הקודמות 

  ". דולר

ענהו הרב: "איך לא תבין שלא הגיע למכור לך אתרוג 
תורה. קנה את האתרוג ך בהחזקת תְ ֹוּכזַ במחיר זה, אלא לְ 

  במחיר הנקוב". 

על אתר רשם המחאה, והאברך חזר לשדה התעופה בדיוק 
  ]'תבונןמזקנים א'[                                       כעבור שעה! 

י לֹא ִהְמִטיר  ים ַעל ָהָאֶרץ ִק ֱאלֹ  ה'ּכִ
  )ב, ה( ְוָאָדם ַאִין ַלֲעבֹד ֶאת  ָהֲאָדָמה

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

צורך לעולם התפלל עליהם וירדו, וצמחו האילנות 
  )רש"י( והדשאים

בורא בעולם, כתוב כאן בדברי רש"י יסוד עצום בהנהגת ה
שהשפע מושפע לעולם ולאדם, רק כשהוא מודה בטובתו על 
השפע כשהוא מבין בצורך ובקיום של השפע, אז הקב"ה 
משפיע לו מטובו. הכרת הטוב היא הסיבה להשפעת השפע 

  , ר"ל.יותה היא סיבה לעצירת השפע בעולםבעולם, וכפ

: שתי הביא סיפור שממחיש זאת )מטות( 'אור דניאל'בספר 
ארה"ב לביקור בישראל בחופשת הגיעו מיהודיות תיירות 

 י התייריםורירושלים מהווה מרכז לביקידוע, כ .הקיץ

 רצוביקורן הקסומים. במהלך  במקומות הקדושים ובאתריה
   .ה והן הגיעו למסעדת סבארוהשביע רעבונן במסעדה כשרל

שימצאו עם כניסתן למסעדה הן הבינו שיקח להן זמן רב עד 
מקום ישיבה, ועל כן המלצרית יעצה להן באדיבות 

הן ירד. להסתובב ולטייל בחוץ למשך שעה קלה עד שהלחץ 
   .כותהסמולהסתובב בחנויות  יצאובהבנה וקיבלו זאת 

לאחר כמה דקות כאשר הן היו במרחק ניכר מהמסעדה, 
פיצוץ עז החריד את ירושלים, ההדים נשמעו למרחוק עשן 

הן הבינו שהאסון אירע במסעדה בו ורב התפשט למרחקים, 
במוחן ניקרה  ...לסעוד את ארוחת הצהריים הן היו אמורות

באותה עת המחשבה על הפצועים וההרוגים שנפגעו 
ובעיקר על אותה מלצרית שיעצה להן לטייל בחוצות 

  ירושלים, והיא זו שבעצם הצילה אותן. 

בבכי עז החלו שתיהן לרוץ לכיוון המסעדה על מנת לבדוק 
מה עלה בגורל המלצרית, אולם המקום היה כבר חסום ע"י 
כוחות הביטחון, רגש פנימי אמר להן שכנראה המלצרית 

   .אחד מבתי הרפואה ויש לאתרה בהקדםשוכבת פצועה ב

תוך זמן קצר הן הגיעו לבית הרפואה הדסה ומיד זיהו אותה 
 הן דמיינו... אחז בשלושתן ם, שטף דמעותאבינאנקת מכ

תו מקום ואולי אף במצב גרוע שהן היו צריכות לשכב באו
ארץ בן הפך לרגשי והדוק, ובזמן שהותן הקשר ביניה ...יותר

  ביקרו אותה התיירות יום יום על מנת לעודדה. 

יום לפני נסיעתן חזרה לארה"ב חשו התיירות כי שתיהן 
ת חייהן על הנס שאירע להן, וכדי להכיר לה חייבות לה א

טובה הן השאירו לה את כתובתן, והודיעו לה שאם היא 
  תבקר בארה"ב הן תשמחנה מאוד לארח אותה בביתן. 

מצבה של המלצרית הלך והחמיר והיא נזקקה לעבור ניתוח 
דחוף בארה"ב, התחושה שיש מקום שניתן להחלים בו 

ארח אצלן בזמן להת זמנהההמעליה את הלחץ, ו הליקה
  השהייה בחו"ל נתנה לה תחושת הקלה. 

עם נחיתתה בארה"ב, ליוו אותה שתי התיירות לבית 
 .לה כי הן תשהינה יומיים במחיצתה הרפואה והבטיחו

ביום הניתוח לקחו השתיים חופשה מעבודתן והחל ובאמת, 
 משעות הבוקר המוקדמות הן היו צמודות אליה וסייעו לה

ו אותה ובכך הקלו מאוד על ודדבתרגום מאנגלית וכמובן ע
   .שהייתה

רע פיצוץ עז יא ,ששהו לצידה ו בוקרבאותבדיוק והנה, 
באותו יום שני מגדלי התאומים בני  ...והיסטורי בארה"ב

מאה הקומות קרסו תוך מחצית השעה בפיגוע טרור ע"י שני 
שתי התיירות  .טסים ע"י טייסים מתאבדיםוסעים מומטוסי נ

באותם היו אמורות להימצא באותה שעה ממש במשרד 
   ...בודתןבמסגרת עמגדלים 

ב"ה הצילן פעם שניה ממלכודת תדהמתן שהקהן לתברר למ
 תוך כדידווקא אופן הצלתם היה הדבר ש מפליאו ...מוות



  
הכרת הטוב ש שהבאנו לעיל וכמו ,הטובהכרת ב התעסקות 

       . ישועותחסדים ו יש בכוחה להשפיע

  ]רב בנימין גולדה- 'לקראת שבת מלכתא[ 

ֵאתהֲ  יִטיב ׂשְ   )ד, ז( לֹוא ִאם ּתֵ

פירוש  - 'שאת'יהיה לך  ,ומעשיך ךלב -' טיבאם ת'
  )רד"ק(ה וסליחה כפר

 ימי ראשית השנה., בעדיין ב'ירח האיתנים' נמצאים אנו
אחד קיבל על עצמו קבלות מעשיות כחלק כל בוודאי 

כעת צריכים לממש קבלות אלו. נוראים, ומתשובתו בימים ה
עם היצר שמגניב מחשבה  התמודדותהכאן מגיעה אלא ש

רא, הרי תשובה, לא נווד בקבלות הבלב: "גם אם לא נעמ
אלא  ולמחוק הכל...".תמיד אפשר לחזור בתשובה 

האומר ' :)פה:מסכת יומא (ב מובאכמו ש דושתשובתו בצ
  . 'ידו לעשות תשובהאחטא ואשוב אין מספיקין ב

טא האומר 'אח מהי חומרת העוון שלובאמת יש להבין 
  לחזור בתשובה?וע אין מספיקין בידו , ומדואשוב'

: יהודי מבאר ואומר זצ"ל פינקוס שמשון ביר הגה"צהיה 
עמו הוא בהחלט , החטאאין לו בעיה עם  שבעצם מגלה כזה

הכרוך  העונשזה עם  כל הבעיה שלו ..מסוגל להתמודד.
יום, ורק עם -בעקבותיו. החטא בעיניו איננו מפריע בחיי היום

נו יכול להסתדר. ובכן, הוא מצא העונש שיבוא עליו הוא אי
פתרון: התשובה. היהודי הזה הוא במצב איום ונורא, הוא 
אינו מכיר בכך שהחטא עצמו הוא הרס וחורבן, ומעשה 

על עצם החיים. בדין הוא אפוא  תמוו-עבירה הוא הנפת חרב
  . 'אין מספיקין בידו לעשות תשובה'ש

, העולם... סוףחורבן, רא, שחטא הוא נו כשמבינים אמנם
ניין ב -  ני עבירה הוא ממשי וקרוב אל הלבהפחד מפ ממילא

חרד הלב מפני נדנוד חטא  , ואזחלילה הרס, כפשוטואו 
  חורבן. ה את העלול להביא עליו

שתי תלמידות בבית ספר מסוים נכשלו פעם בדיבורים בלתי 
יצד עליה להתייחס אל כ -  ראויים, ומורתן עמדה בפני דילמה

הבנות הללו  המקרה באופן שיבהיר היטב את חומרתו בעיני
  עצמן, כמו גם בעיני שאר בנות הכיתה. 

היא שלחה את השאלה לרבי שמשון, ובמקום שיורה לה את 
הדרך שבה תפעל היא, ביקש לבוא ולדבר בעצמו בפני בנות 

  הכיתה. 

עד מהרה חלף קול הברה בין התלמידות: רב בשם 'פינקוס' 
 יבוא היום להרצות לפניהם. הדבר אירע לפני עשרות שנים,

לך לפניו בכל שמעו הלפני שבטרם יצא טבעו ברבים ו
  שדרות הציבור. 

ובכן, כאשר נכנס לכיתה אחז בידו דבר מה עטוף בעטיפות 
רבות, ואט אט החל מסיר אותן בזו אחר זו, כשעיני הכל 

נעוצות בו בסקרנות לדעת מה הן טומנות בחובן ועוקבות 
ין במבטן אחר מעשיו. והנה סוף סוף נגלה לעיניהן קנקן י

מהודר עשוי קריסטל בוהק, מגולף בקישוטים ועיטורים 
נאים. משהזינו עיניהן בבקבוק ההדור למראה שסחט 
קריאות התפעלות, החל רבי שמשון לעטוף שוב את 
הבקבוק עטיפה אחר עטיפה, ואז אירע הדבר. בלי משים 
כביכול, נשמט לו הבקבוק היקר מבין ידיו, הוטח בקול רעש 

  ..התנפץ לרסיסים. גדול אל הרצפה ו.

קריאת שבר נשמעה מפיות בנות הכיתה, על בקבוק כה יפה 
שהיה ואיננו. או אז התייצב רבי שמשון וקרא בקול גדול: 
"הבקבוק הוא רק משל לנושא שרציתי לדבר היום אודותיו. 
האצילות שלנו מבהיקה כל כך, הקריסטל של הנשמה 

ל זה מה היהודית כה בוהק, צלול ומרהיב. כזה יופי! אב
אשר לא כ -  ים עליהשקורה לטהרה היהודית אם לא שומר

   "....שומרים על הפה!

שקט עמוק שרר בכיתה, הכול היו בהלם מעוצמת הדברים, 
ונתונים תחת רושם הרסיסים שפעם היו כלי נאה ומושלם, 

  וברגע קטן הפכו לאבק פורח. 

"דענה לכן", המשיך, "שההורים וגם המורות שומרים על 
ל משמר, מלמדים ומחדירים ערכים ועושים הכול הבנות מכ

שיהיה על הצד הטוב ביותר. אבל, כאשר התלמידה לא 
כל מתנפץ לרסיסים!" ובזאת נפרד מהן ה - שומרת על פיה

  לשלום ויצא לדרכו. 

"כעת תאסופנה את השברים והם יהיו לכן למשמרת", 
אות לבני 'ה מן התלמידות. היה זה לבטח, גם ביקשה המור

  .. .'מרי

כאשר אין העבירה נתפסת בחלל הלב כאסון נורא עלולים 
הרגשות להתקהות, וההרגל האוכל כל חלקה טובה עלול 
להשקיט את סערת הלב למראה האמור לזעזע אותו עד 

רניים לקול מצוות יהיסוד. אבל לא אצל מי שחושיו דרוכים וע
  , כעבדא קמיה מריה.'לעת-מעת'ה' אלוקינו בכל ה

שימש כר"מ, נכנס באחד שמשון  רבין באחת הישיבות שבה
חצי שעה כ - הימים בשעת בוקר מאוחרת אל בית המדרש

וגילה שהנוכחות בו דלילה.  ,ויותר מעת תחילת סדר א'
משם פנה אל חדרי הפנימייה, וכפי שאומנם שיער 
מלכתחילה גילה למרבה הצער שבחורים רבים עדיין ישנים 
על מיטותיהם. הוא מיאן להשלים עם המצב. כשהכאב 

פעפע בקרבו, שב נסער אל בית המדרש, וקולו ניסר את מ
החלל בפנותו אל הנוכחים מבני הישיבה: "איך  אפשר 
לשבת כאן במנוחה, כאשר שם בחורים ישנים ללא קריאת 

  שמע, געוואלד!" 

הנושא הזה, בכלל, של קריאת שמע בזמנה, בער בעצמותיו 
קירות ליבו. בזמנים מתאימים לא כאש, והיה זועק אודותיו מ

  נשא פנים לאיש והוכיח על כך במלוא החומרה. 



  
כך נעמד בוקר אחד מימי 'בין הזמנים' בפתח בית הכנסת 

 –) השניזמן קריאת שמע ( זמן מה לאחר סוף - של הקהילה
ופנה אל כל אחד מהבאים בשאלה הבאה: "הקראת כבר 

 :רא בקול מראת 'שמע'?" והיה אם חלילה השיבוהו בלאו, ק
  ". ...'מעוות דלא יוכל לתקון'"הנה לך 

תהיה זו טעות לחשוב כי מאליה צמחה ועוצבה דמותו של 
רבינו הבורח כמפני אש מעשות חטא, ונפשו כמהה לעשות 
רצון אבינו שבשמים. וכפי שהפטיר פעם ברגע של גילוי לב 

רים, ומופלג מאח באוזני אחד מבניו שיחי', כי אין הוא מופלא
"היו לי מלחמות  :ואדרבה, אפשר שהיה פחות מהם

וניסיונות, כשהיצר הרע עומד לשטן בדרכים ומציק 
במחשבות שונות. היה קשה מאוד. אך הסבל ההוא בנה 

  אותי". 

בפעם אחרת חיווה דעתו: "מי שזוכה בחייו להישגים הרי זה 
יח". דווקא מחמת הניסיונות הרוחניים שעמם התמודד והצל

באותה שיחה אמנם לא התייחס אודותיו הוא, אולם ניתן 
היה להבין מבין השיטין כי לא הוציא את עצמו מן הכלל 

  הזה. 

דהוא טפח -בהזדמנות, מצא לנכון לגלות באוזני מאן
מצפונות חייו, כנראה במגמה לעודד את רוחו לבל יפול 
שדוד מול משברי החיים, ואמר: "הסיבה שאני יודע להגיד 

ול טרדות מ - יחות, היא בגלל שעבדתי הרבה עם עצמיש
היצר שהיו לי, שמתוך כך למדתי את המציאות של 

  הקשיים". 

בשיחה עם אחד מבניו שליט"א, סיפר כי בימי לימודיו 
בבחרותו בירושלים חש כמה פעמים רפיון בעבודת ה', או 

, שממנו 'מאה שערים'ז היה עולה על גגו של בית כנסת בא
הבריות  המקדש, הרחק מעיניהם ואוזניהם של נשקף מקום

ומשאון החיים, וזועק פעם אחר פעם  את הפסוק: "לב טהור 
ברא לי אלוקים, ורוח נכון חדש בקרבי. לב טהור ברא לי...!" 

ם יתברך ש מהשיש והייתי מבק - סיפר - באותה תקופה
  מאות פעמים ביום בקשה זו, שוב ושוב. 

בתקופות מאוחרות יותר, לאחר נישואיו, אף היה מתענה כל 
אימת שחש רפיון ברוחניות, ולא זו בלבד אלא שפעם אף 

בתפילה ותחינה  ,(!) ישב בתענית שלושה ימים רצופים
  להשי"ת שיספיק בידו לכבדו וליראה אותו בלבב שלם.

ל הארת פנים מחמת ש - ע נוסף מימי עלומיועל רג
התפילה, סיפר לימים: "היה זה בעיצומה של תפילת 
העמידה מתפילות הימים הנוראים. מחשבות שונות טרדו 
את הכוונה, וככל שניסיתי, לא עלה בידי לכוון כראוי לעומד 
בפני מלך, עד שחשתי שאיני יכול עוד. על אתר פסקתי 

והרהרתי במחשבתי: 'ריבונו של מתפילתי, פניתי להקב"ה 
עולם, עד כאן. איני יכול יותר, עשה אתה שאוכל להתפלל!" 

נפתחו בפניי וילתי, בו ברגע נענה הקב"ה לתפ - ואמנם
  ]תוך 'ואוהביו כצאת השמש בגבורתו'מ[          שערי אורה". 

יָך ּתֹאַכל ֶלֶחם ֵזַעת ַאּפֶ   )ג, יט( ּבְ

האדמו"ר : כשהיה 'ישועות מלכו'מובא בהגדה של פסח 
רפן, הגיעו רבים זצ"ל באנטוו 'ישועות משה'בעל ה מויז'ניץ

 ן אצל כל אחד היכן בניוילשחר את פניו. כדרכו, התעני
לומדים, וחלקם הודו ששלחו את בניהם להשתלם 
באוניברסיטאות, וזאת כדי שתהיה להם פרנסה, ויהיו 

  עשירים. 

רפן והתעניין מה עושים כעבור כמה שנים ביקר שוב באנטוו
כל אותם בוגרי אוניברסיטאות. סיפרו שהם עובדים כעורכי 
דין ורואי חשבון אצל המיליונרים הכבדים, עשירי עיר 

  מים. היהלו

  ן האדמו"ר, "מה השכלתם?" י"ואותם גבירים", התעני

התברר, שהם חסרי כל השכלה. לא היתה להם 'אלא' 
  עתא דשמיא... יסי

ביקש האדמו"ר מהרב יצחק קסירר ז"ל לארגן לו ביקור 
שלא יעשה לו  ובבורסה, כשראה את תגובתו, הבטיח

  בושות... 

התכנסו יהלומני אנטוורפן, והאדמו"ר שאל: "מי כאן 
  מיליונר?" 

כמובן, לא היו בין השומעים מי שהרשה לעצמו שלא להרים 
  את ידו... 

  המשיך ושאל: "למי יש כאן השכלה גבוהה?" 

  איש לא הרים ידו. 

"אם כן איך אתם מסתדרים?", הוסיף ושאל, וענה: 
"מעסיקים אתם רואי חשבון ועורכי דין כשכירים, אם כן, 

ם, או היו מיליונרישי - אמרו אתם. מה מאחלים אתם לבניכם
  ".....פקידים בשכר אצל העשירים?!

בעל  האדמו"ר מגור, מסופר על 'מאיר עיני הגולה'בספר 
זצ"ל, שבימי צעירותו סבל מעוני ומחסור,  'חידושי הרי"ם'ה

  אך הסיח דעתו מדוחקו והשקיע כל מעייניו בתורה ובעבודה. 

ם דואגים לפרנסתם הרבנית: "רואה אני שכוללו אמרה 
  מלבדך". 

השיב לה: "ומי גילה לך שאיני דואג כמותם? אביך בחר בי 
כעילוי, ומה שאחר דואג בשלושה ימים, מספיק אני לדאוג 

  ברגע אחד". 

  בנית: "ומה עלה בידך בחריפותך?" שאלה הר

   "...."מה שהועילו הם בשלושת ימי דאגתםענה: 

  ]'הנני בידך'מתוך הספר הנפלא [ 

   parperet100@gmail.comלקבלת העלון במייל ניתן לשלוח בקשה ל:
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הפרשה מאוצרות

פר"ש חידה           פר"ש  חידה         
      ?לזה בתפילת העמידה של ימות השבועאיזה סבא ונכד מהפרשה מופיעים סמוך זה                               

 (א, א) השמים ואת הארץבראשית ברא אלקים את 
רש"י הקדוש מתחיל את פרושו לתורה בדברים הבאים: "אמר רבי
יצחק לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מ'החדש הזה לכם',
שהיא המצוה הראשונה שנצטוו בה ישראל, ומה טעם פתח
בבראשית? משום 'כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים',

שראל לסטים אתם שכבשתם ארצותמות העולם ליושאם יאמרו א
שבעה גויים, הם אומרים להם כל הארץ של הקב"ה היא, הוא
בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה
מהם ונתנה לנו". וידועות התמיהות העולם מן הדברים שעוררו
המפרשים: ראשית מדוע בחר רש"י להתחיל את פרושו על התורה

לל אינה נוגעת לכלל ישראל בשלב זה? הרי רק כמהעם טענה שכ
אלפי שנים לאחר בריאת העולם יבואו לארץ ישראל ויטענו
לבעלות עליה ויחפצו לכבשה. מדוע היא כה הכרחית עבורנו כבר
בתחילת התורה להתעסק עם טענה זו, שרש"י כה הזדרז לכתבה?

ולםמות העוגם יש להבין, מה הועיל רש"י כשכתב זאת? הרי א
כלל אינם עומדים להשתכנע מדברי אגדה אלו, ולא ישפיעו כהוא
זה על הוכוח בין כלל ישראל לאומות? הט"ז בספרו 'דברי דוד'
עה"ת מביא גלוי נפלא, לבאר מדוע פתח רש"י את פרושו עם דברי

אחד ישן מאוד באור רבי יצחק: "נהירא כד הוינא טליא ראיתי כתב
בשם רבי יצחק שמביא רש"י אינו ו שזה המאמרברש"י, כתוב ב

מוזכר בשום מדרש או תלמוד... אלא שזה רבי יצחק היה אביו של
רש"י ולא היה למדן גדול, ורש"י רצה לכבד אביו ולהזכירו

שיא ואכתבנה על שמך,ובתחילת חבורו ואמר לו שאל איזה ק
[עיי"ש שבהמשך והקשה לו סתם למה התחילה התורה בבראשית?"

. הנה כיהט"ז נקודה זאת שאביו של רש"י לא היה למדן] הדברים דוחה
כן, רש"י משכיל אותנו שהיסוד הראשון עמו מתחילים את התורה
היא מצות 'כבוד אב ואם'! משום שמצות כבוד אב ואם כוללת
בתוכה את יסודי היסודות של כל התורה; דרך ארץ, הכרת הטוב,

ועולו של הקדוש הכנעה ועוד. שתכליתה היא הכרה וקבלת מרותו
ברוך הוא, שזהו היסוד הראשון שכל התורה והדת נשענות עליו!

משרשי מצוה זו, שראוי לו לאדם שיכיר(מצוה לג): כך כותב החנוך 
ויגמול חסד למי שעשה עמו טובה, ולא יהיה נבל ומתנכר וכפוי
טובה, ושיתן אל לבו כי האב והאם הם סבת היותו בעולם. ועל כן

לו לעשות להם כל כבוד וכל תועלת שיוכל, כי הםבאמת ראוי 
הביאוהו לעולם, גם יגעו בו כמה יגיעות בקטנותו. וכשיקבע זאת
המדה בנפשו יעלה ממנה להכיר טובת האל ברוך הוא שהוא סבתו
וסיבת כל אבותיו עד אדם הראשון". והיות שלהתחלה ישנה

לפתוחמשמעות עצומה על כל ההמשך, אין ראוי ומתאים יותר מ
את פרוש התורה מאשר עם מצוה רמה זו! דברים אלו הם יסוד לבן
תורה, לדעת שכל הצלחת עבודת האדם הרוחנית תלויה בשרשים
שעליהם הם נוצרו. באיזו רמת כונה, רצינות וכובד ראש התחילו
את הדבר. רק אם תחלת עבודתו תהיה באופן ישר והגון יזכה האדם

 אצרתיהם אמלא)( .לנחול הצלחה בהמשך דרכו

  (א, טז) ויעש אלקים... ואת הכוכבים
מרן הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר זצ"ל, בעל ה'שבט הלוי', סיפר

 הלילה,  בתחלת זה  שפעם כשביקר בבית מרן החזו"א זצ"ל היה 
 

וה'חזון איש' ישב בחצר שקוע בהבטה על כוכבי הלילה. הוא היה
הבריאה ועיניו זלגונתון בהתלהבות ודבקות מיוחדת מתפארת 

  (שם)  דמעות, עד שלא הרגיש כלל שהוא עומד אצלו.

 (ב, ב) וישבת ביום השביעי
טוב לא מאחלים מדוע נוהגים לאחל "שבת שלום" ואילו ביום

(דומ"צ "יום טוב שלום"? עמד על כך הג"ר דוד הכהן סקלי זצ"ל

הנה מובא במדרש שבשעת ותירץ, 'אוראן' מרוקו בסםר 'קרית חנה דוד')
מה מורכבת מעשרים ושמנה שעות,בריאת העולם הייתה כל ימ

וכאשר הגיע היום השביעי נתקנאו בו כל הימים שרק הוא נבחר
כ"שבת". נטל הקב"ה ארבע שעות מכל אחד מששת ימי בראשית,
ומזה יצר את היום השביעי יום השבת. נמצא שלכל אחד מהימים
היה חלק ביום השבת, וכך נעשה שלום בין הימים. ולפי זה מובן

משום שעיקרו של יום השבת בת מאחלים בלשון שלום, מדוע בש
ולפי זה מובן גם נעשה באופן של השכנת שלום בין כל הימים..

" משא"כ יו"ט. והוא מסייםמדוע רק בשבת מאחלים "שבת שלום
 (אוצרות פניני התורה) אמת ויציב ונכון הוא כטעם לשד השמן. שביאור זה:

 (ג, ו) ותתן גם לאישה עמה ויאכל
וברש"י: "שלא תמות היא ויחיה הוא, וישא אשה אחרת". מנין לו
לרש"י שזו הסיבה שחוה נתנה לאדם לאכול מעץ הדעת, ולא משום

ון רבישרצתה שיהנה גם הוא מפרי טוב למראה? כך הקשה הגא
מנשה מאיליא בילדותו, ואף יישב: דיוקו של רש"י מתבסס על

ויאכל", הרי שחוה עימהמילה אחת בפסוק: "ותתן גם לאישה 
השתדלה לאכול יחד עימו, ולא לפניו, וזאת משום שפחדה שאם
תאכל קודם ותמות, יחשוש אדם וימנע מלאכול, ואז הוא יחיה

ול יחד איתו, כי באופןוישא אשה אחרת, ומשום כך הקפידה לאכ
 (תולדות הגר"א, ושלל לא יחסר) ימות גם הוא... –זה, אם מתים מאכילת עץ הדעת 

 (ו, ח) ונח מצא חן בעיני ה'
בספר אוצרותיהם אמלא מביא הגאון רבי אליעזר טורק שליט"א:
אבי מו"ר שליט"א זכה להיות מבאי ביתו של מרן החזו"א זצ"ל
ומהמתפללים הקבועים במנין ה'שחרית' שהתקיים בביתו. הוא
רגיל תמיד לחזור באזננו כך: "זאת שהחזו"א החזיק בכך שאסור

וא סבר שצריךלהשתמש בחשמל בשבת כולם יודעים. זאת שה
לעשר כל דבר ולא להסתמך על אחרים, ושהחמיר שלא יטלטלו
בשבת גם כן כולם יודעים. נו אז מה בכל זאת זכינו לשמוע ולחוש
בביתו? או יותר נכון מה היה ה'מוטו' המרכזי שהרגשנו ומששנו

"'זיין אגוטער מענטש'..." ["תהיו אנשים –בבית החזו"א הוא 
בריות! בשפתו העשירה והיחודית הגדירטובים..."]. נוחים ל

החזו"א את האדם הנח לבריות בלשון זה: "ומה נכבד זה האיש
אשר בעבודתו המתמדת עלתה בידו לקבוע רסן על פי מדות הגסות
עדיו לבלום. אין כעס ואין רוגז, אין שנאה ואין איבה, אין נקימה

בלים".ואין נטירה, אין שאיפה אחר כבוד ואין תאוה לשעשועי ה
כך ממש היתה האוירה הקבועה בביתו נוה קודש של החזו"א! וזהו
תאור קולע לדמותו של איש נח שמנעים את השהות סביבותיו.
איננו דורש מאומה לעצמו ואינו מפנה אצבע מאשימה כלפי שום
אדם, נוהג במדות ישרות והגונות. זוהי הדרך הקלאסית הנתונה

 (אצרתיהם אמלא)  בעיני השם. בידי אדם, דרכה יזכה למצוא חן



 ללמדך         
 לא ניתן להשיג מאומה –בלי תפילה 

בדברי רש"י, מוצאים אנו חידוש גדול: גם כאשר משמים רוצים, כל עשב השדה טרם יצמח כי לא המטיר ה' אלקים על הארץ וגו' וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ ו

לעיתים עלול השפע הזה להיעצר אם האדם אינו מתפלל על כך! הנה, הצמחים עמדו על פתח הקרקע, לא נותר אלא להמטיר  –כביכול, להשפיע שפע לעולם 

שהרי לשם כך הוא בראם! ובכל זאת: עד שהאדם לא התפלל  –ח את הצמחים הללו עליהם גשם בכדי שיציצו ויצמחו, ואין כל ספק כי רצונו של הבורא היה להצמי

רעיון זה, יובן היטב על פי מעשה חסידי נאה, אשר התרחש עם בער'ל, יהודי פשוט מהעיירה צ'יאסנק  הם לא ירדו, והצמחים לא היו יכולים לצמוח! –על הגשמים 

חלם להיות עשיר... הוא היה יהודי טוב, השמח בחלקו... בתפילותיו, התפלל על בריאות, על אושר, על נחת  בער'ל זה, מיודענו, מעולם לא הסמוכה לצ'רנוביל.

מעולם לא ביקש לעצמו. היתה לו אשה טובה, ילדים טובים, וגם פרנסה  –בכדי שיוכל להבין דף גמרא לאשורו, אך עושר  –מהילדים, אולי אף על מעט דעת 

מנהגו של בער'ל היה, לנסוע מפעם בפעם  מה. אפילו מעשרות לעניים היה ביכולתו להפריש. וכי מה לו לבקש יותר מכך?-בצמצום גם אם –שהספיקה לכל צרכיו 

כספי מעשרותיו,  אל רבו, רבי מרדכי מצ'רנוביל, בכדי לספוג מנה גדושה של רוחניות שתרווה את נפשו למשך תקופה נוספת. בכל נסיעה שכזו, היה נוטל עמו את

אך הנה, ביום מן הימים, בין פורים לפסח, נפל דבר: בעיירה צ'יאסנק פשטה השמועה, כי הרבי רבי מרדכי עומד  תם היה מוסר לרבי בכדי שיחלקם כטוב בעיניו.או

צ'יאסנק לרגל הביקור, והעיירה כולה להגיע אל העיירה לביקור! לא היה זה מעשה שבכל יום... אך לעיתים נדירות יצא רבי מרדכי מעירו, ועתה, התרגשו כל יושבי 

יקבע את  נרגש מכולם, היה בער'ל מיודענו, אשר בעבר זכה כבר לארח את הרבי בצל קורתו. בליבו קיווה, כי גם הפעם תוענק לו הזכות המיוחדת, והרבי לבשה חג.

בכוונתו של הרבי להתארח בביתו. ולא זו בלבד, אלא שמסר חריף  אלא שלאכזבתו של בער'ל התברר לו עד מהרה, כי אין משכנו בביתו בתקופת שהותו בעיירה.

וגם לא בין שאר הבאים... גם מה'שולחן  –הגיע מחצרו של הרבי, ובו אזהרה חמורה לבל יהין להראות פניו בין הבאים להקביל את פניו של הצדיק, לא ב'יחידות' 

בער'ל נחרד. ליבו התכווץ, והוא לא ידע את נפשו.  ר'ל באופן חד משמעי כי עליו להדיר את רגליו...הוזהר בע –הטהור', שהיה בכוונתו של הרבי לערוך ביום השבת 

בע עיתים לתורה וכי מה פשעו ומה חטאתו? הוא עודנו מקיים את כל המצוות כאשר משגת ידו, הוא עדיין מפריש מעשרות מכל פרוטה שמגיעה לידו, הוא אפילו קו

בצר לו, ניסה בער'ל לפנות אל משמשו של הרבי ולדלות מפיו הסבר כלשהו, אך הלה היה נחרץ וחד משמעי: "הרבי הבהיר  זו מהלומה?כמימים ימימה, ובכל זאת: כ

רך ים, במזומן, לצובלשון שאינה משתמעת לשתי פנים כי לא תוכל לראות פניו, וכי את רוע הגזירה תוכל להעביר רק בדרך אחת ויחידה: אם תביא עמך אלפיים רובל

בער'ל היה מיואש. חשבון פשוט הבהיר לו, כי אפילו ימכור  תוכל לראות פניו!" סיים המשמש. –מעות חיטין! או אז, כשתוכל להניח את הסכום על שולחנו של הרבי 

לא היה מדובר בסכום  –לו עבור גביר לא יוכל להשיג את הסכום העצום הזה: אלפיים רובלים! הוא מעולם לא היה גביר, ואפי –את כל רכושו, מחוט ועד שרוך נעל 

בצר לו, נשא בער'ל את פניו למרום, והחל בוכה  של מה בכך... אולם מאידך: כלום יעלה על הדעת שהרבי יגיע לעיירה, ואילו הוא, בער'ל, לא ימנה בין מקבלי פניו?

אתה כי מעולם לא ביקשתי לעצמי עושר... אולם עתה, אין לי ברירה: לא אוכל ומתחנן לפני אביו שבשמים: "ריבונו של עולם!" הוא קרא מתהומות ליבו, "הלא יודע 

לי אותם בדרך זו או  לראות את פניו של הרבי מבלי שאביא עימי אלפיים רובלים! וכי מה הם אלפיים רובלים בשבילך, ריבונו של עולם? הלא אין קשה בעיניך לשלוח

לשוא... נראה היה כאילו גם שערי שמים ננעלו בפניו, ותפילתו אינה  –בי!" זעק בער'ל מקירות ליבו, אך בינתיים אחרת, בכדי שאוכל להקביל את פניו של מורי ור

כך, הגיע היום המיועד, בו הגיע הצדיק אל העיירה. המונים צבאו על האכסניה בה קבע את משכנו, מחכים לראות את פניו הקדושות ולהתברך  מצליחה לסלול דרך...

חלפו שעות, וכרכרתו של הרבי נראתה עוזבת  זה יום מאושר עבור כל תושבי העיירה, להוציא אחד: בער'ל, מיודענו, ישב בביתו בדד, מזיל דמעות כמים... מפיו. היה 

ילים בביתו ללינת לילה! גם את העיירה. בדיוק באותה שעה, מן העבר השני, הופיעה פלוגת חיילים, ובידה צו מלכותי: כל אחד מבני העיירה מחוייב לאכסן מספר חי

לא היתה אפשרות, וכך נאלץ בער'ל להשלים  –אל ביתו של בער'ל הגיעה חבורת חיילים, אשר הודיעה לו כי בכוונתה להתארח תחת צל קורתו ללינת לילה. 'לסרב' 

דות, נשכבו על המיטות, ורגע לאחר מכן כבר הדהד קול החיילים, היו עייפים עד מאד. הם אפילו לא רצו לאכול. רק חלצו את מגפיהם הכב עם רוע הגזירה...

נשמעה קול תרועת חצוצרות, והחיילים זינקו ממיטותיהם, ועזבו באותה פתאומיות בה הגיעו... שעה קלה לאחר  –נחרותיהם... כך, עד חצות לילה: בדיוק בחצות 

ת את הלכלוך שהותירו אחריהם החיילים... אי אלו בגדים בלואים וחפצים קטנים וחסרי בער'ל, מצידו, מיהר לנקו מכן, לא נותר בעיירה אפילו חייל אחד לרפואה!

מפעום, כאשר  ערך... אולם אז, לפתע, צדה את עינו חבילה קטנה שהיתה מושלכת בפאתי החדר. הוא פתח את החבילה, ולא האמין למראה עיניו: ליבו כמעט עמד

ניתן היה לשער, כי מדובר בסכום כסף  ל שטרות כסף מרשרשים, חדשים, שקשה לאמוד את שוויו המדוייק!תכריך ש גילה כי החבילה מכילה אוצר של ממש!

גדותיו: לא על העושר שנשדד על ידי החיילים באחת העיירות בהן עברו, ובעליו התייאש ממנו זה מכבר... בער'ל ידע כי הסכום שייך לו כדת וכדין, וליבו עלה על 

 –אלא על כך שיוכל להחיש פעמיו אל חצרו של הרבי, לשקול את אלפיים הרובלים לידו, ולראות את פניו הקדושות! אך זו היתה משאלתו שנפל בחלקו הוא שמח, 

עו שהיו חלק קטן מהסכום ששלחה לו ההשגחה העליונה... בהגי –ואכן, שעה קלה לאחר מכן כבר היה בער'ל בדרכו לצ'רנוביל, כשבידו אלפיים רובלים  לא אחרת!

לפליאתו של בער'ל, הרבי כלל לא  צ'רנובילה, החיש פעמיו אל חצרו של הצדיק, נכנס אל הקודש פנימה, ומיהר להניח את הסכום המלא על שולחנו של הרבי.

לך, כי זה זמן רב שמבקשים מן "דע  התפעל, אף כי אותות של שביעות רצון הופיעו על פניו הקדושות. לאחר שסיפר כיצד הגיע הכסף לידו, נענה הצדיק ואמר בחיוך:

לא ניתן לקבל כלום! בשמים ציפו איפוא  –השמים לברך אותך בעושר, אולם הדבר לא יצא אל הפועל מסיבה פשוטה: אתה מעולם לא התפללת על כך, ובלי תפילה 

לטתי 'לעזור' לך, ולזרז את התהליך... את השאר, אתה לרגע בו תתפלל ותבקש, לפחות פעם אחת ויחידה, על עושר! מאחר והדבר לא קרה, וכבר חלף זמן רב, הח

לא ניתן להשיג מאומה, ואפילו אם נקבע  –כבר יכול להבין לבד..." סיים הרבי. ואכן, זה המסר שאנו נוטלים עמנו מדברי רש"י הקדוש בהם פתחנו: בלי תפילה 

  לרבי מרדכי פרוינדליך זצ"ל) (מתוך הספר החדש "ללמדך" עולם ולצאת אל הפועל מבלי שהם יתפללו על כך!השפע הזה לא יוכל לרדת ל –בשמים כי פלוני או אלמוני יקבלו שפע ממרום 

 

           ?ניכר האם זו ריבית בחנות חבילה של חסה גדולה בשיעורלויתי מהשכן חבילת חסה קטנה, ועכשיו קניתי חסה כדי להחזיר, ובחרתי                                       
ן שיש מחיר לכל חבילת : לויתי מהשכן חבילת חסה קטנה, ועכשיו קניתי חסה כדי להחזיר, ובחרתי בחנות חבילה של חסה גדולה בשיעור. ניכר האם זו ריבית, או שכיושאלה

: אין להחזיר חבילה גדולה, כפי המבואר בספר ריבית תשובה ביקש שאביא חבילה גדולה?חסה ואין הבדל במחיר בין גדולה לקטנה, מותר לי להחזיר. וכן, מה הדין כשהשכן 

שתוספת בכמות אף שאינו מוסיף במחיר נחשבת ריבית. ואם חברו ביקש זאת מראש, זה חמור יותר, כדין ריבית קצוצה, ויתכן שאסור מן התורה. (פ"ג ס"כ) ברורה להגר"פ וינד שליט"א 

 )הרה"ג רבי מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א( .בגודל דומה ואינו מדייק ממש אם היא קצת יותר או פחות, אין בזה חשש, שכשמחזיר בערך אותו דבר אין בזה איסור ריבית אך אם קנה חבילת חסה

 

  אנו אחיות רואות, גרות זו מול זו אך לעולם לא נראה אחת את השניה. מי אנחנו?                      
  ליחידה. ₪ 5קישוטים במחיר של  8-ליחידה ו ₪ 2קישוטים במחיר של  5קישוטים במחיר של שקל ליחידה,  50 :תשובה לחידה השבועית. במשמעות 'האם...?" נכתבת כמילה בפני עצמה בדברים לב ו. –האות ה  :פר"ש תשובה לחידה

  .. לתושבי פ"ת בלבד3. כתובת מלאה. 2. בתשובות על שתי החידות 1תזכורת: הכניסה להגרלה מותנה                                               
   

 להולדת הבן הנכד תיק –ת קליין ומשפח :גני הדר                                                      

 
להולדת הבן הנכדתיק–ת קליין ומשפח:גני הדר                            

ל  037608833בפקס:  פתרונות לחידות והודעות לשמחות ניתן לשלוח עד יום שני למיי  a7608833@gmail.comאו 

וינד שליט"א שתו(פ"ג ס"כ) ברורה להגר"פ

בגודל דומה ואך אם קנה חבילת חסה

 חידה שבועית      
ת

                  

פתרונות לחידות והודעות

לחידה במשמעו–האות ה :פר"שתשובה

 מזל טוב         

לבד..." סיים הרבי כבר יכול להבין

בשמים כי פלוני או אלמוני יקבלו ש

לו                                     

: לויתי מהשכן חבילת חסה קטשאלה

 פינת ההלכה       



 
 

 
  

 

ֶרץ. ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהּו ָוֹבהּו: שמעתי    ַמִים ְוֵאת ָהָאֽ ָ ָרא ... ֵאת ַהׁשּ ית ּבָ ֵראׁשִ  ּבְ
משמו של הרבי ר׳ העניך זצ״ל מאלכסנדר, בראשית , אם יתעורר אדם בבקר, 

 בראשית היום, וידע שאלוקים ברא את השמים ואת הארץ. אז והארץ כל 
 תהו ובוהו...(מאיר עיני ישרים)  הארציות וכל צרכי החומר יהיו אצלו

 
ְיִהי ְיִהי-ַוֽ ד: קודם ערב ואחד כך בוקר, כי אצלנו היום הולך -ֶעֶרב ַוֽ  ֹבֶקר יֹום ֶאָחֽ

אחר הלילה, לא כן אצל האומות הלילה הולך אחר היום, וזה הוא גורלו של 
עם ישראל, הלילה המרמז ליסורים הוא אצלנו קודם, ותקותנו שאחר היסורים  

יום ישועתנו, ואצל האומות הוא להיפך, כאמור צדיקים תחלתן יסורים  יבוא 
וסופן שלוה והרשעים להיפך, ומפאת זה אצלנו עם ישראל יום השבת הוא 
 ביום האחרון של השבוע, ואצלן יום מנוחתן הוא בתחלת השבוע, יען אצלנו 

 תהיה המנוחה בסוף, ואצלם בסוף יסורים.(אמרי שפר). 
 

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

הם בשלשלת הדורות, כל הטבעים והתכונות שלו לבניו , ובניו העבירו לבני
וכך גם את הדאגה ואת המסירות של אב לבן  שאדם הראשון התמסר לבניו  
, אבל תכונה אחת אדם הראשון לא יכל להנחיל, והיא המסירות הבנים לאבא, 
משום שלאדם הראשון לא היה אבא, שהרי נוצר מהאדמה, ומכיון שהתכונה  

 ממילא בניו לא העבירו  הזאת לא השתרשה אצלו הוא לא העביר אותה לבניו ו
 את זה לבניהם... 

 
ֶדה: בירושלים  ָ ַמִים ּוְלֹכל ַחיַּת ַהׂשּ ָ ֵהָמה ּוְלעֹוף ַהׁשּ מֹות ְלָכל ַהּבְ ְקָרא ָהָאָדם ׁשֵ  ַויִּ

רבי אלעזר  רבי חיים מצאנז זי"ע., קראו לו עיה"ק התגורר חתנו של 
יצין הכניס את בנו לבריתו  מאושפיצין זצ"ל. אחד מבאי ביתו של הרבי מאושפ

של אברהם אבינו ע"ה, אך לא הזמין את רבי אלעזר להשתתף בברית. לאחר  
כמה ימים, כשבעל הברית הגיע לביתו של הרבי, שאלו הרבי מדוע לא הזמינו  
לברית, שמא יש בלבו עליו? התנצל האברך ואמר: רבי, אין לי שום קפידה,  

יבודים היו תפוסים; בכיבוד סנדקאות אך שלא הזמנתי את הרבי מכיון שכל הכ 
  - הייתי מוכרח לכבד את אבי, ואמירת הברכות לחותני, וכסא של אליהו 

לראש הישיבה שאני לומד בישיבתו. לא נותר אלא הכיבוד של עמידה  
לברכות, וחשבתי שאין זה כיבוד מספיק לפי רום מעלת כבוד הרבי, על כן 

רבי אלעזר ואמר: טעות בידך!   העדפתי להתעלם ולא להזמינו כלל. חייך 
כיבוד חשוב ונעלה הוא. ראיה לדבר, מפרשתנו. כתוב:  -עמידה לברכות 

"ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו" הקב"ה עצמו כביכול אחז את החיות 
והעופות בעת שאדם הראשון הקריא את שמותיהם. קל וחומר לבשר ודם  

   עה שקוראים את שמו!שחשוב ומכובד הוא בשבילו לאחוז את התינוק בש 
 (לב ישראל)

 

ה ַמה ָ ית : ותמוה הלא הקב״ה לא ציווה לחוה -ַויֹּאֶמר ה אלוקים ָלִאׁשּ ּזֹאת ָעׂשִ
ומעץ  הדעת טוב ורע  לא תאכל ממנו. ואם כן למה העניש אותה? והתשובה 
כי כשצוה הקב״ה לאדם לבל יאכל מעץ הדעת היתה אז חלק מגופו שאחר  

דעת אמר אז" , לא טוב היות האדם לבדו " "ויקח שציוה שלא לאכול מעץ ה
 (תולדות יצחק) .אחת מצלעותיו"

 

ה... מבואר כי הוא הנחש  יָת ּזֹאת ָארּור ַאּתָ י ָעׂשִ ָחׁש ּכִ  ַויֹּאֶמר ה'  אלוקים ֶאל ַהּנָ
הוא יצר הרע והשאלה היא למה נענש  הלא הוא נברא על מנת כן להיות 

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

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

  ,אשר חשקה נפשו ללמוד בישיבה ,שחי בישוב חילוני  ,מסופר על נער צעיר  
שאחרי סיום ,עוד בהיותו תלמיד בבית הספר בכיתה ו' החל להפציר בהוריו  

ההורים החילוניים דחו   ,הוא רוצה ללמוד בישיבה  , חוק לימודיו בבית הספר
היה ומפעם לפעם   ,אולם הנער לא זנח את תכניתו  ,את הרעיון בשתי ידיים

בהגיעו לכיתה  , וההורים המשיכו בסירובם ,מביע את רצונו ללמוד בישיבה
בוא   , הנה שמעתי שיש בפתח תקוה ישיבה  ,ח' אמרה לו אמו באחד הימים

והתקבלו שם על ידי ראש ה נסעו השניים לישיב ,וננסה לרשום אותך לשם
ער  ראש הישיבה תהה על קנקנו ומצא שהנ ,ניימן זצ"לרבי יעקב  ,הישיבה

ואי אפשר לצרפו לתלמידים בוגרי תלמודי   ,למד מעט מאד לימודי קודש 
הכלים לגדל את לצערי אין לנו  ,הוא קרא לאם ואמר לה , תורה וחדרים

על כמה ישיבות שבהן   ,עם זאת המליץ בפניה ,תלמיד זה במסגרת שלנו
 ,כאשר מסרה האם לבנה את דברי הרב  ,היה יכול לפי דעתו להשתלב יפה

ושאל אותו   ,לשמע קול בכייתו קרא לו הרב ניימן  ,וריםהוא פרץ בבכי תמר
שיש ישיבות שבהן   ,אמר ראש הישיבה ,הלא אמרתי לאמך ,לפשר הבכי

אני בוכה משום "  :השיב הנער  ?אם כן מדוע הינך בוכה  ,תוכל להשתלב יפה
הסכימו הורי ש הרי כל מה  ,שעתה נסגרה בפני הדלת של עולם התורה

  ,וספת לא יקרה נס כזהחוששני שפעם נ  ,הוא נס גדול  ,שאבוא להרשם כאן
מיד קרא הרב ניימן    ,"על זאת אני בוכה  ,מעתה נגוז חלומי להיות בן ישיבה

  , כיצד ייתכן הדבר  , אך האם התקוממה ואמרה  ,בנך התקבל  ,ואמר לה  ,לאם
נאמר לי מפורשות שאין לישיבתכם הכלים לגדל  , הרי לפני רגעים ספורים

את  ,אכן כן ,אמר לה הרב ?הנחה זו השתנתה ,וכי בגלל דמעותיו ,נער זה
 ,אותו סבור הייתי שאין באפשרותנו לגדל ,הנער שניצב לפני שעה קלה

על החמצת ההזדמנות לבוא בשערי  ,אולם לגדל את הנער הבוכה במר נפש  
ואת עוז    ,כאשר אני רואה את גודל השתוקקותו  , יש לנו כלים  , עולם התורה

הוא  ,בטוחני שיש לנו הכלים לגדלו ,חפצו הניכרים מתוך הכאב והבכי
 (ילקוט יוסיף לקח).ואכן כך היה ,ויצליח ,יל אצלנויעשה ח

 
 

רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצ"ל היה מתייחס לסעודת שבת כבסיס לכל 
החינוך של הבית, בעת הסעודה היה מדבר בדברי תורה עם הבנים, ואצל 
הבנות היה זה זמן של חיבוב התורה וחשיבותה, והוא הסביר זאת בפירוש 

כדי    , בינותשהוא מדבר עם הבנים על דברים שאין הבנות מ,לאחת מבנותיו  
שהבנות תספוגנה את חשיבות התורה ואת המקום שהיא תופסת 
אצלינו.כשדיבר עם בניו על פרשת השבוע, הבנות הקשיבו בהתעניינות 
רבה, כי זה היה תחום שידעו והבינו. הוא היה בוחן את הבנים על הגמרא 
ופרשת השבוע, אבל הכל היה באוירה נוחה ולא לוחצת. הוא לא נתן 

במבחן, אלא תוך כדי שמיעה לדבריהם היה מוסיף משלו,   תחושה שהם
הסביר, כיוון וגם שיבח.כשאחד הבנים גדל, היה מבקש ממנו לחזור לפניו 
על השיחות ששמע בישיבה מהמשגיח רבי יחזקאל לווינשטיין זי״ע, והיה 
מאזין בקשב רב ושומע בצמא כל הדברי חיזוק וההתעוררות שנשמעו מפי 

ר נישואי בנו נתן נתן לו הדרכה מפורטת לחינוך הילדים המשגיח זי״ע. לאח
ואמר לו: חשוב לספר לילדים בשולחן שבת סיפורים על גדולי ישראל, 
ופירט והדגיש: לא לקרוא מתוך ספר, אלא להתכונן לפני כן ולספר בעל 
פה ובצורה חיה ומושכת כדי שהסיפורים יחרטו בלבם הטהור. ועוד הדגיש: 

ממקורות מבוססים וידועים. והוסיף, כי חשוב למסור את לקחת סיפורים רק  
הסיפור בצורה מושכת ולא יבישה.בנוסף ללימוד הוא נהג לשיר את זמירות 
השבת הקבועות שלו, והקפיד שהבנים ישירו יחד עמו. הוא היה אומר  
לכולם: אם שמים לב למילים ולתוכן של זמירות השבת, אפשר להתרומם 

ששירת זמירות שבת קודש   ,ו הטהור התבטא ואמרמהמילים עצמם! ובלשונ
המה מקשרים שמים וארץ. [דהיינו שהופכים את האכילה הארצית לאכילת 

 ושיע בנים)ת(גבוה, לדבר רוחני לגמרי].

בראשית  
30830808

ֹתהו ָהְיָתה ְוָהָאֶרץ ֶרץ. ֽ ָהֽאָֽ ְוֵאת ַמִים ַהּׁשָ אשר חשקה נפ ,שחי בישוב חילוני   ,עיר  ֵאת



 

 
זצ״ל: ״בימי צעירותי בשנת  סיפר רבה של ירושלים רבי צבי פסח פראנק

תרס״ג, כאשר למדתי ביפו, ישבתי באחד מימי תחילת החורף בחודש מרחשוון 
שישבו בעזרת הנשים. האחת בבית המדרש, ולפתע שמעתי שיחת שתי נשים 

אמרה לחברתה כי רק בזכותה אפשר לשבת כאן, ללמוד ולהתפלל, מכיון 
. אם לא היה מתקנם, היה  שבעלה הזגג תיקן את זגוגיות החלונות שנשברו

הגשם חודר פנימה ואי אפשר היה לשבת בבית המדרש כראוי.השיבה חברתה  
כי רק בזכותה יכולים לשבת בבית המדרש, שהרי בעלה  בתמימות, לעומתה

ואילו היה כותב שעכשיו חודש שבט, היה כעת שלג   ,הוא מדפיס לוחות השנה
 וקור עז עד שאי אפשר היה כלל לבוא לבית המדרש״... 

 
 

  , נח  פרשתולמה לא נקראת כן    "שבת בראשית,"למה נקראת פרשת בראשית  
לכן  , כל אחד הרהר בתשובה "ים הנוראיםמי"בש  ,הואטעם ,ה ?"שבת נח"

ומעתה מתחיל   ,שמה שעבר עבר  ,כי מזכירים לכל אחד  ,נקראת שבת בראשית
 )דברי יחזקאל(.  בראשית"כ -,שישתדל להיות טוב מעכשיו ,סדי חדש 

 
 

פגשתי פעם את נכדת החפץ חיים ,בת בנו, היא הגיעה מרוסיה למרכז קליטה 
בבאר שבע, רבי הלל זקס [זצ"ל],שאף הוא נכד של החפץ חיים, הלך לבקר 
אותה ,ואני הצטרפתי אליו, היא סיפרה לנו ,שבגיל שש עשרה היא ברחה  
מהבית, באותן שנים ההשכלה החריבה את העולם ,וגם היא היתה בין אלו 
שנלכדו ברשתה, פעם אחת בגיל שמונה עשרה, כשהגיעה הביתה, לבקר את  
הסבא שלה ,היא פנתה אליו ואמרה "סבא! מדוע אתה יושב כאן בחושך? צא 

היה זה באמצע מלחמת העולם הראשונה, באותם ימים היו  ,לעולם "האור"
שם מטוסים, לא כמו היום, והם היו זורקים פצצות, ארגזים של חומר נפץ 

ר לה החפץ חיים כך" את רואה את האווירונים האלו, הם יגיעו עד לירח"  ,אמ
[כך אמר הח"ח לפני כמאה שנה] "את רואה את הפצצות האלו, יבוא יום  

שיהיה בכוחן לפוצץ את כל העולם, זה מה   ,וייצרו פצצות משוכללות יותר
  אלו היו דברי   ]מיר מאכן מענטשן[שהם עושים, אבל אנחנו עושים בני אדם" ,

החפץ חיים זצ"ל יש מושג הנקרא  "אדם" אדם הוא זה שמשתמש בכלים 
האנושיים שלו, מסתכל על האמת במבט פשוט מציאותי, מהי באמת אותה 
אנושיות' אומר הרמב"ם הל' שמיטה ויובל (פי"ג הי"ג )"והלך ישר כמו שעשהו 
  האלוקים" כשילד נולד, השכל שלו מוגבל ,ומדוע הקב"ה עשה כך, כי אנחנו
,כל אחד מאתנו ,כבר משוכנעים מהשקר של עולם החושך, התרגלנו שהעינים  
קובעות את המציאות, האוזנים קובעות את המציאות, חוש הטעם קובע את  
המציאות ,וכיון שכך קשה לנו להגיע לידיעת האמת, כי את השי"ת לא ניתן  

ם לשם לראות בעינים, לא לשמוע באוזנים ,ולא להרגיש בחוש המישוש, צריכי
כך כלים אנושיים, אבל ילד כשאומרים לו בכזו פשטות, יש בורא לעולם, הוא  
מבין זאת כדבר מובן מאליו ,איך יכול להיות אחרת?! ואם אנחנו נהיה בבחינת  
"ילדים" נזרוק את כל ההשפעה החיצונית, , נחוש את מציאות הבורא 

 (רבי שמשון פינקוס זצ"ל)בעולם.
 

 
תכן גוי שבישל בישול יאיך ,הדין הוא שבישול גויים אסור באכילה שאלה:

 ? גמור יהיה מותר
תשובה: בישל ולא נתכוון לבשל מותר ,כגון אם הגוי הצית אור בתנור בית 

ונתבשל  , והוא לא ידע מזה ,והיה עומד שם קדרה , לחמם את הבית ,החורף
(ספר החידות) רמות . 

ְך: ֵבי ֹחׁשֶ ֶלא ֹיׁשְ ית ּכֶ יר ִמּבֵ ר ַאּסִ ְסּגֵ המעשה ִלְפֹקַח ֵעיַנִים ִעְורֹות ְלהֹוִציא ִמּמַ
שאירע בעיר אור   ,אפילו מצער מאוד , החל דווקא באירוע מצער,המופלא 

  ,אנשי ההצלה שמיהרו למקום ,שבו נפל ילד לתוך בור מים עמוק ,יהודה
  , ובמצב תיפקודי קשה מאוד ,משו את הילד מן המים כשהוא מחוסר הכרה

שאין הרבה  ,הרופאים חיוו את דעתם במפורש  , והבהילוהו לבית הרפואה
והכינו את האימא למצב שבו  ,סיכויים שהילד ישוב אי פעם לתפקד כרגיל

כאשר שמעה האימא היהודיה את דברי    , הבן שלה יישאר צמח לכל ימי חייו
שהבן שלי יקום  בטוחהאני " ,קמה והכריזה לפני כל הנוכחים ,הרופאים

האנשים שהיו במקום לא האמינו    "האדם ויתעורר וימשיך לתפקד כאחד
והיו בטוחים   , ספק בחמלה  ,והסתכלו על האם ספק בתמהון  , למשמע אוזניהם
אבל מה   ,והיא פשוט יצאה מדעתה ,השפיע עליה לרעה ,שהארוע הקשה

והייתה נראית  ,האימא הזו לא עשתה רושם כמי שיצאה מדעתה ,לעשות
שאלוה הרופאים מהיכן  ,שובמשחזרה על דבריה שוב ו ,שפויה לכל דבר

מה שנראה כנוגד את המציאות  ,היא כל כך בטוחה שבנה יתעורר ויבריא
וסירבה בנתיים     " אתם תראו שכך יהיה"  ,אמרה האישה פעם נוספת  ,לחלוטין

ולפתע פתאום בשעת לילה   ,והנה לא עברו יומיים  ,לפרט את העילה לדבריה
פני שאנשי הצוות הרפואי ול , מתעורר הילד ושב להכרה מלאה ,מאוחרת

עשה הילד מעשה  ,הספיקו לעכל את המראה והנס המתחולל לנגד עיניהם
קם על  ,ניתק את כל המכשירים הרפואיים אליהם היה מחובר מאז האסוןו

שהוא מתכוון לפתוח את דלת המחלקה שבה היה מאושפז   והיה נראה   ,רגליו
לא לפני   ,בתוך זמן קצר אכן שוחרר הילד מבית הרפואה ...וללכת הביתה

והטביעה  ,והתברר שהוא אכן בריא ושלם לחלוטין  ,שעבר את כל הבדיקות
שהוא  ,בתיקו האישי של הילד נכתב , במים לא הטביעה בו את אותותיה

עכשיו כבר באמת לא  ,רפואי מובהק שאירע עימושוחרר לביתו לאחר נס 
מהיכן היה   ,וניגשו אל האם ושאלוה פעם נוספת ,יכלו הרופאים להתאפק

הקשה שבו שבנה ייצא מהמצב    בביטחון  ,לה את הכוח והעוז להתבטא כנ"ל
אולם בשלב זה החליטה האם להתייצב בפני הרופאים   ,היה כשהוא בריא
וע קדוש ומקודש הקשור למים ולטהרה  אני עובדת במקצ"  :ולספר את סיפורה

שקלים בלבד סכום זה מספיק  1250משכורתי היא נמוכה מאוד ומגיעה ל
למרות זאת  , אני עובדתבקושי לכלכל את נסיעותיי אל מקום הטהרה בו 

אני ממשיכה לעבוד שם במשך   ,והגם שהעבודה הזו אינה מפרנסת את ביתי
 ,א ישמר מצב הטהרה בטהרתוביודעי שאם אפרוש מהתפקיד ל  ,שנים רבות

הרופאים בבית הרפואה  ,  " והעניינים לא יתנהלו בצורה ההלכתית הראויה
עדיין לא הבינו מה הקשר בין הדברים שמספרת האישה ובין הצלתו הטבעית  

לאחר שהזעיקו אותי והודיעו שהבן : "ואז המשיכה האם ואמרה ,של בנה 
ני מוסרת את נפשי למען  שאם א ,האמנתי בלב שלם , שלי נפל לבור מים

לא יתכן שהשי"ת יעניש אותי  ,השי"ת בעניין המים במקצוע הקודש ההוא
ובעוד שהרופאים ההמומים מאזינים לדבריה של בעלת , "ואת בני במים

 ,סיפרה האישה שלפני מספר ימים שמעה את בעלה התלמיד חכם  ,אמונה זו
על רבי  ,את הגמרא במסכת בבא קמא ,כשהוא לומד עם החברותא שלו

וגם   ,למען עם ישראל בעניין המים  ,נחוניא שאף הוא גילה מסירות נפש רבה
וכן מנהגו של נחוניא חופר  :וכך מספרת הגמרא ,אצלו היה מקרה דומה

בורות שיתין ומערות שהיה חופר ופותח ומוסר לרבים וכו' תנו רבנן מעשה 
באו והודיעו את רבי חנינא   ,לה לבור גדולשנפ  ןבבתו של נחוניא חופר שיחי

שניה אמר   ,שעה ראשונה אמר להם שלום ,כדי שיתפלל עליה ,בן דוסא 
אמרה להם   , ?אמרו לה מי העלך ,שלישית אמר להם עלתה  ,להם שלום 

אמרו לו לרבי חנינא בן דוסא  ,וזקן אחד מנהיגו ,זכר של רחלים נזדמן לי
וכי ולא בן נביא אנוכי אלא כך אמרתי להם לא נביא אנ ?אמר נביא אתה 

 (ברכי נפשי) ? דבר שאותו צדיק מצטער בו יכשל בו זרעו 

   " " " " 

 "" "" 

 "" " " 

 "
ל

" " " 

כל דבר שקר הוא הרבה, והאמת הוא אחד.(מהר"ל) 
 אלא במי שסכל יותר.(רמח"ל)  , אין הגאוה מצויה יותר  

  )ר' אליהו דסלראלא גם להשפיע לזולתו.( ,האדם נברא לא רק להשלים את עצמו



אם פעם שאלנו את אך ה. מתוארת בריאת העולם המופלא שבו אנו חיים, פרשת בראשית, בפרשת השבוע
  ...?רוא את העולםבל 'מדוע היה צריך הבורא ית.. ?מדוע בכלל קם והיה העולם: עצמנו את השאלה הפשוטה

כדור הארץ וכל הנבראים , המלאכים וגן עדן, ל העולמות והרקיעיםדוש בפרשתנו כי כי הק"מסביר רש
                                            . התורה ולומדיהבשביל  –והוא , הכל נברא בשביל דבר אחד, ים אותוהממלא

ד ואחד מאתנו ישב ויעסוק בתורה בכדי שכל אח, אומות העולם חיים בזכותנו ובשבילנו. אין שום סיבה אחרת
                                 .ולא היה צורך כלל בבריאתו, העולם היה מיותר, אילולי התורה, אכן כן. זה הכל -

אם לא , כלומר". חוקות שמים וארץ לא שמתי -אם לא בריתי יומם ולילה ": 'וכך מעיד הנביא ואומר בשם ה
      .אזי חוקות שמים וארץ ישובו למצב של תוהו ובוהו, במצב של למידה יומם ולילה) תורתי(תהיה בריתי 

                                                              .               'שאומר הנביא בשם ה זהו תנאי של ממש בקיום העולם
: וזה לשונו, )ז"רכ' עמ" (נפש החיים", ל"זצ ין'רבי חיים מוואלוז דברים מפורשים יותר כתובים בספרו של

               שאם היה העולם כולו מקצה עד , והאמת בלי שום ספק כלל"
                                                   ,ו אף רגע אחד ממש מעסק והתבוננות שלנו בתורה"קצהו פנוי ח

                                                     והיו לאפס , עליונים ותחתונים, כרגע היו נחרבים כל העולמות
                                                                        .                                 ..."ותוהו חס ושלום

                                                                      ,אצל הגאון מוילנא בעת קבלת הקהל, מספרים כי פעם אחת
                                                             באביו המבקש ברכה מכבוד  ילד צעיר לימים המלווההגיע אל 

                                                               אירע דבר חריג ויוצא, שבשעה שנכנס הילד לחדר, אלא. הגאון
                                                                   , איש אלוקים קדוש וטהורכאשר היה ידוע , הגאון מוילנא. דופן

                                                                        שהגאון , שלא אירע מעולםדבר  –נעמד לכבודו של הילד 
ניגש , כשיצא הילד. חזר הגאון וישב במקומו, תמה שניוכלאחר  .מוילנא יעמוד לכבודו של אדם מן השורה

    ".   ?ב לאותו ילד פשוטעמד כבוד הר מדוע, ילמדנו רבנו: "תלמידו המובהק ושאל אותו, אל הגאון מוילנא
היה רגע אחד , בשעה מאוחרת ,לילהכי אתמול ב, דע לך": או אז חשף הגאון הקדוש ברוח קודשו ואמר

, ולמד באותה שעה, מלבד אותו הילד שפתח לכמה רגעים משניות, לא למד תורהבעולם שאף אחד 
לפי , אלא שקיבל הוא מהשמיים את השכר של כל בני העולם כולו, ולא עוד, ובזכותו כל העולם ניצל

שקיבל שכר כנגד , על כן עמדתי לכבודו, שהיה היחיד באותו רגע בכל העולם שעסק בתורה הקדושה
                                                                                                          ".מאבדון העולם תכולם והצילו א

יתברך כי אם נרצה להמשיך את הקשר המיוחד והנעים ' אשר רומז לנו ה, יצאנו השבוע משמחת התורה
הקשר והוא  –חד ויחיד נוכל לעשות זאת רק על ידי דבר א, שהיה לנו עימו בכל תקופת החגים המרוממים

זה החיבור שימשיך רק  –ללמוד בבית משניות ותהילים , ללכת לשיעור תורה -שלנו עם התורה הקדושה
                                                  .חוגגים זאת בסיום ימי החגיםולכן , את הקשר והדבקות של הימים הנוראים

שחצתה את כל ערבות סיביר והגיעה עד ארוכה ביותר מסילהנסללה , לפני מלחמת העולם השניה
עמלו , במשך עשרות שנים. מרחק של אלפי קילומטרים -לוולדיווסטוק השוכנת מול חופי יפן במזרח הרחוק 

רבים תמהו אז מהו . זה וסכומים עצומים הושקעו בפרויקט גדול, בדם ויזע הצארים של רוסיה על בנייתה
התשובה לתמיהה זו ניתנה כאשר בני ישיבת מיר ... ?ההגיון המצדיק בניית מסילה זו שאין בה כמעט שימוש

           .והרכבת הנוסעת על מסילה זו שימשה להם כדרך מילוט, ברחו מאירופה הבוערת לחוף מבטחים ביפן
!.ההכל למען התור.ידי הגרמניםלאחר שהופצצה על, הרכבת יצאה מכלל שימוש, מיד לאחר מכן, אגב

בצד , כדי שבזמן שאצלנו לילה ולא לומדים תורה, ברא את העולם העגול' ה כי', בני לוי'כותב ה, זו הסיבה
!הקדושה התורהלימוד כך יתקיים העולם תדיר בזכות בו, השני של העולם יהיה יום שיוכלו ללמוד  

\                                                                                                                                    
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 .טימסטית בת מרים
יוסף בן   .שמעון בן זוהרה

רחמים בן . אנגלינה
 .יריב בן גאולה. חלה'צ

אוסנת . טליה בת שרה
. בת תקוה) אבלין(בתיה 

שרה . יוסף חיים בן סלחה
עזרא בן . רדה בת סאלם

שלום סאלם בן .  פרחה
. רועי בן צדוק.  שמעון

יחזקאל בן . דוד בן מלכה
גבריאל בן . יי'גורג

 .מרים בת לובה.  סמינה
. שלום בן מנחם שמריהו

יוסף בן . מנשה בן יקוט
 .נעמה בת חביבה. יה'נג

קלין בת 'ז. פרחה בת טובה
. אהובה בת טובה. מרגלית

ברוך . שולמית בת חתון
יפה בת . יה'בן גורג
שרון שירין  .ויקטוריה

 .ספאחי בת לאה ספיר
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      17:38   :הדלקת נרות
 18:28   :יציאת השבת

  19:04        :רבינו תם

העלון מוקדש 
 אבאלעילוי נשמת ה

 ,הגדול
 א היקרהסבו

 והאהוב
אברהם דהרי ' ר

ל בן מורי "זצ
 ל"שלום ובתיה זצ

בגן  ותהא מנוחת
נשמות   עדן עם כל

 !הצדיקים אמן



 פלאי פלאות מגנזי קדם
בכל מקום שאתה מוצא אכילה . "1   

, במה דברים אמורים" ושתיה השטן מקטרג
אבל אם מביאים מלח , אם אין מביאים מלח

כן מבואר במדרש רבה . אין השטן מקטרג -
 )ה הבא"ד, א, מ(. ובתוספות בברכות

הרוצה לדעת האם העובר ברחמה של .  2
יניח על ראשה  –אישה הינו זכר או נקבה 

 ללא ידיעתה מעט מלח וישוחח עימה והיה
 אות  –אם היא תתחיל לדבר בלשון זכר  
 
 

ילקוט (. הוא כי העובר שברחמה הינו זכר
  )  הגאונים תכ

כי אדם הרוצה להנצל , ן"קבלה מהרמב.  3
שיקח מלח ויאמר , מאוייב או מאורב בדרך

שיר "ה "עליו שבע פעמים את מזמור קכ
וישליכנו לפני ', וגו, "המעלות הבוטחים

 –אם רבים הם  –או בין האוייבים , האוייב
  )ענין תפילת הדרך" זכירה"ספר ה(. וינצל

משיב את  –הטובל אצבעו במלח ואוכל . "4
כלומר מחזיר את הלימוד , "הלימוד

   , הוריות (". שנשתכח ממנו כבר שבעים שנה
 .)ב, ג"י     
 מכון יסודות" הפלא ופלא"מתוך הספר הנפלא       

 

אבל , הילדה תחכה לחצאית שהיא אוהבת מאד ללבוש
             . לא תספקי את הסחורה, אימא, את. החצאית לא תגיע

את תבהירי לילדה . את לא תכנסי לחדר ותחפשי מה מלוכלך
שחובתה להכניס את : דבר שכנראה הבהרת לה אין ספור פעמים

במקרה שהיא לא : אבל הפעם גם תעשי מעשה. הבגדים לכביסה
את לא . את לא תיקחי את הבגדים מחדרה -תכניס לכביסה 

וכאשר הילדה תחפש את החצאית  .תכבסי עבורה את הבגדים
 ,אוי: "את תלטפי את לחיה בשיתוף ותאמרי, ותיגש להתלונן

 

 

 

 

 

.                                                        עבור הבית ועבור המשפחה
זה כבר לא עזר . לא לחזור ולצוות על הילדה, חשוב מאד

רק לתת לה הרגשה שהיא עושה . בעבר ולא יעזור בעתיד
למה לא : "לא להדגיש את השלילי ואת הבעייתי .ומצליחה

היא , האת רוא, הנה? קיפלת היום את החצאית שהסרת מהחבל
לומר , אלא כשתבוא ותתלונן שאין לה חצאית -" התקמטה

בואי נחשוב איך זה . זה באמת נורא? אין לך חצאית בארון: "לה
 ".?את הנחת אותה בכביסה. קרה
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. היא לא רוצה לעשות כלום. מאד עצלה 10-תנו בת הב
והיא לא תסדר אותו עד שאני , החדר שלה מבולגן ביותר

 .היא לא מרימה את הצלחת בכיור.. .אסדר
 ...?איך אני יכולה לגרום לילדה להיות חרוצה יותר

, כדי להביא את הילד להיות חרוץ : "פוקס.מ –מנחת ילדים 
איך לעשות  .אני מציעה לאמן אותו לחריצות מגיל רך מאד

גם אם אנו יכולים , על ידי שנשתף אותו במטלות הבית? זאת
 .הרבה יותר מהר והרבה יותר טוב ,לעשות זאת בעצמנו

 אפילו פעוט בן שנה וחצי יכול להשליך את 
  –שנים  3אפילו ילד בן . הטיטול שלו לאשפה

 . יכול כבר לסדר צלחות על השולחן
 ארוחת מסוגל להכין חלק מ 5אפילו ילד בן 

 מסוגל לסדר חדר ולמיין  10וילד בן , ערב
 .בגדים נקיים ומלוכלכים

 שכאשר הילד קטן , ההורים, הבעיה שלנו
 . אנחנו מבינים שעלינו לעשות עבורו הכול

 , הילד מתרגל מגיל קטן שעושים עבורו
 .ומשאיר לנו את המלאכה כשגדל

, שלא מרגישה מעורבת בעבודות הבית ובצרכיו 10ילדה בת 
לא הרגילו אותה : היא ילדה שלא התרגלה לעשות עבור הבית

למיין בגדים למכונת , לסדר שולחן לארוחהמגיל צעיר 
 .לא התאמנה על הכנת ארוחה ולא אומנה בנתינה, כביסה

שאינה  10מה לעשות עם ילדה בת  -ובדבר השאלה      
                    . התחילו בדבר קטן אחד? יודעת להושיט יד לבית

 .התחילו למשל בהנחת הבגדים בסל הכבסים

, בבית של חבר, האם מותר לשתות קפה
מקפידים להטביל  שאינםכ, קפהאו בבית 

 ?את הכלים שברשותם
, מותר לאכול ולשתות במסעדה כשרה )1
או במקום שמוגש אוכל ללא חשש (

, אפילו כאשר הכלים אינם טבולים, )כשרות
וכל החיוב , מפני שהכלים נועדו לסחורה

נת להטביל הכלים הוא כשקונה אותם על מ
 .לאכול בהם ולא לסחור בהן

ויודע , אדם המתארח אצל חבירו ,לכן
אסור לו לאכול , שהכלים אינם טבולים
 . בכלים אלה שום דבר

אפילו כשאין שם שום חשש בכשרות 
 .המאכלים

*** 
 הטבלת כלים במקוה

צריך להזהר שלא תהיה חציצה בין הכלי  )2
, ולכן בשעת הטבילה, לבין המים שבמקוה

שאם מהדקו , שיהיה הכלי רפוי בידוצריך 
ומכל , םהרי ידו חוצצת בין הכלי למי, בידו

מקום יכול ללחלח ידו במים קודם שמכניס 
 תופסכשואז אין לחוש לחציצה אף , הכלי

מקוה נוגעים במים המפני שמים , הכלי בידו
 .מחוברים לכל חלקי הכלישבידו שממילא 

                  
     
 

מדבקות היזהר להסיר , כשמטביל כלי, לכן
 .שעלולים לגרום חציצה

דבר שמקפיד עליו  כל - הוא וגדר חציצה
 .שלא יהיה על הכלי

שמוסיפה " קריסטל"תוית שכתוב עליה  ףוא
דעת מרן הרב עובדיה יוסף , חשיבות לכלי

 .שטוב להחמיר להסירה קודם הטבילה ל"זצ
צריך לנקותו יפה , יש חלודה על הכליכש )3

וכן אולר שלהב , ולהסיר החלודה מעליו
תח אותו צריך שיפ, הסכין מקופל בתוכו

 בעת טבילתו כדי שיבואו המים בכל
 .סביבות הסכין

, וקומקום חשמלי, האם כלים חד פעמיים
 ?צריכים טבילה

אלומיניום חד פעמיים המיוצרים בחוץ כלי 
ויש . (חייבים טבילה בלא ברכה, לארץ

חייב גם הוא , וקומקום חשמלי). מיקלים
וניתן לפטרו מחיוב . טבילה בלא ברכה

, י שיתן אותו במתנה לגויעל יד, טבילה
ויבקשנו לחזור ולתת לו בהשאלה את 

או באופן שיתן ליהודי חשמלאי . הכלי
, מקצועית שיפרק לו את הקומקום בצורה
ואז הכלי , ולאחר מכן ירכיב אותו שנית

 .פטור מטבילה

אבל החצאית לא , אני ממש מצטערת
בפעם . לכן לא כובסה, הייתה בסל הכבסים

, אם את באמת רוצה את החצאית, הבאה
אחרת ודאי שלא , שימי אותה בין הכבסים

                                   ". אוכל לכבס אותה
אחר כך המשיכי , התחילי בדבר קטן אחד
חיל הילדה תת. בעוד ועוד דברים קטנים

, אחר כך תעשה דבר נוסף, לעשות משהו
 ,וכך אט אט תתרגל לעשות דברים עבורה



החליט , ה את העולם"כשברא הקב
הוא לברוא את האדם דוקא ביום 

הלא הוא היום , האחרון למלאכתו
סנהדרין (ל "מסבירים חז... ?ומדוע. השישי

  .כדי שיכנס לסעודה מיד": )לח
משל למלך בשר ודם שבנה פלטרין 

הכניס  כ"ושיכללן והתקין סעודה ואח
".  אורחין

ל כי רק אחר שהעולם "מסבירים חז
הרים , נהרות וימים: היה גמור ביצירתו

רק אז אפשר להביא את , ובעלי חיים
אשר לא יחסר לו , האדם לעולם מוכן

כי עוד טרם , ללמדך. בו מאומה
לכל ' דואג לו ה, יצירת האדם

      .שיבוא לעולם שכולו מוכן, מחסורו
מי ": )תנחומא בשלח כ(מכאן אמרו במדרש 

מכאן היה . ברא פרנסתו, שברא יום
כל מי ': רבי אלעזר המודעי אומר

שיש לו מה יאכל היום ואומר מה 
 ".'הרי זה מחוסר אמנה, אוכל למחר

בעל אמונה אמיתי אינו דואג 
ה זן "מפני שהוא יודע שהקב, לפרנסתו
ם יותר ממה והוא דואג לאד, ומפרנס

  .שהאדם דואג לעצמו
יהודי אחד נכנס מספרים כי פעם אחת 

מסלונים  'רהםבית אב'ר ה"אדמוה לא
יש לי ": את צערו והשיח בפניו , ל"זצ

. פרנסתיכל אשר ממנה , חנות גדולה
כעת עומד אדם אחד לפתוח והנה 
. בדיוק מול חנותי, דומה לשליחנות 

, עומד אני לאבד את מקור פרנסתי
 ".?כבוד הרב אעשהמה 

וסיפר לו " בית אברהם"ה שמע זאת
רבי , לגאון הגדול": את המעשה הבא

שזכה לימים להיות  ל"זצ דוד זאלצר
היה , "יסוד ושורש העבודה"חמיו של ה

 . בית מסחר למלח
יום אחד פתח אדם אחר בית מסחר 

לא היו באזור . בסמיכות אליו, למלח
. די לקוחות לשני בתי מסחר כאלו

נסע רבי דוד אל ער ודואג מצט
ל "זצ' ר רבי מרדכי מלכוביץ"האדמו

 . והשיח בפניו את דאגתו
. שוד ושבר מרגיש אני בחיי, רבנו"
ויש לי  יות ומישהו פתח חנות מוליה

  ואם, סימן שאין לי אמונה, צער מזה
 
 
 

 , בקדוש כדרכו. את פניו
 אצל כל אחד היכן  הוא יןיהתענ

וחלקם הודו ששלחו את , בניו לומדים
וזאת , בניהם להשתלם באוניברסיטאות

 .ויהיו עשירים, כדי שתהיה להם פרנסה
כעבור כמה שנים ביקר שוב באנטווערפן 

והתעניין מה עושים כל אותם בוגרי 
 . אוניברסיטאות

שהם עובדים כעורכי דין ורואי  לו סיפרו
עשירי , ים הכבדיםחשבון אצל המיליונר

 גביריםהואותם . "עיר היהלומים
מה ", ר"התענין האדמו, "העשירים
שהם חסרי כל , התברר". ?השכלתם
סיעתא ' אלא'לא היתה להם . השכלה
 ...שהעלתה אותם לגדולה דשמיא

ל "ר מהרב יצחק קסירר ז"ביקש האדמו
כשראה את , לארגן לו ביקור בבורסה

 …ושותהבטיח שלא יעשה לו ב, תגובתו
ר "והאדמו, התכנסו יהלומני אנטוורפן

 !".?אן מיליונרכמי : "שאל
 .כולם הרימו את היד בגאוה, כמובן

למי יש כאן השכלה : "המשיך ושאל
איש לא הרים  ,ולמרבה הפלא, "?גבוהה

 .כולם נטולי כל השכלה, ידו
הוסיף , "?אם כן איך אתם מסתדרים"

מעסיקים אתם רואי חשבון : "וענה, ושאל
 .ועורכי דין כשכירים

אמרו ", ר"המשיך האדמו, "אם כן"
שיהיו : מה מאחלים אתם לבניכם. אתם

מיליונרים או פקידים בשכר אצל 
 !".?...העשירים

תה מושל וא. והעושר והכבוד מלפניך"
ובידך לגדל , בכל ובידך כח וגבורה

, הצלחת האדם בחייו –" ולחזק לכל
 . 'ההינה אך ורק ביד , בעסקיו ובפרנסתו

כי אם ברוחי אמר  לא בחיל ולא בכח"
 .)ו,יחזקאל ד(" צבאות 'ה

, כמה דואגים ומוטרדים אנשים בפרנסתם
 –אך עליהם לזכור כי מה שנגזר שתקבל 

 .'והרבה שלוחין למקום, 'יגיע עד אליך
משפיל אף  –מוריש ומעשיר ' ה'

אין לאדם בעלות על עושרו  – "מרומם
וממונו ועליו להשתדל לקיים בכספו 

כי הם רק , מעשרות וחסדים רבים, צדקה
אלו שיליצו עליו זכות שימשיך לזכות 

 .לפרנסה כיוון שעושה בזה טובות
  
 
 

  !".?...למה לי חיים -אין לי אמונה
הוא החל להתייפח לרבו על כך שיש לו 

בכלל צער מהמתחרה שלו וחסרה לו 
ולא , באמונה שמזונותיו של אדם קצובין לו

 .הצטער על כך שפתח מולו
ל ודיבר עמו דברי "התיישב רבי מרדכי זצ

כי אין אדם נוגע במוכן  חיזוק באמונה
ואין אדם יכול להחסיר לחברו ממה , לחבירו

כך סיימו לדבר , שגזר עליו הבורא שירוויח
 .וחזר לביתו לשלום, בדברי חיזוק

ותינה את ' לאחר זמן מה שוב חזר ללכוביץ
אין לי רצון , כבוד הרב: "דאגתו לפני הרבי

בתחילת הרחוב פתח אדם חנות . לחיות
 וכשנכנסים לחנותו אני שמח שיש לו , נעלים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

של  אבל כשנכנסים לחנות מולי, פרנסה
אינני שמח כמו שאני שמח , המתחרה שלי

וזה סימן , על הצלחת בעל חנות הנעלים
למה  -ואם אין לי אמונה, שאין לי אמונה

 !".?...לי חיים
מגדלותו של " בית אברהם"כאן השתתק ה

היהודי שמצטער מדוע אינו מרגיש שמחה 
.שלו שלימה בהצלחת חנות המתחרה

אך זוהי האמונה , אלו דרגות עצומות
אין אדם יכול למעט את מה 'האמיתית כי 

ואין אדם יכול , שגזר הבורא שיהיה רב
. הבורא שיהיה מעט להרבות את מה שגזר

אין אדם יכול לאחר את מה שגזר הבורא 
ואין אדם יכול להקדים את , שיהיה מוקדם

 .)חובת הלבבות( "מה שגזר הבורא שיהיה מאוחר
אלא , תליא לא בזכותא –בני חיי ומזוני "

פרנסת האדם אינה  –" במזלא תליא מילתא
פ "אלא ע, תלויה בזכותו או בכישרונותיו

 .במזלו' מה שקבע ה
ישועות "ניץ בעל ה'ר מויז"כשהיה האדמו

 הגיעו רבים לשחר , ל באנטווערפן"זצ" משה
 
 
 

    

 , ה"ונוטל טיפה ומעמידה לפני הקב, שמו' לילה' -מלאך הממונה על ההריון : ")ב, נידה טז(בגמרא  ל"חז אמרו              
 ללמדך כי פרנסת,  "?עשיר או עני, חכם או טיפש, חלש גיבור או -טיפה זו מה תהא עליה , ריבונו של עולם: ואומר לפניו

 .פ הכלים הנדרשים לאדם למילוי יעודו בעולם הזה"וזאת ע, האדם ועושרו נקבעו כבר בזמן יצירתו                     



 
 
 
 

  
   

 
     

  
 
 

       
        

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
  
 
 
   

 
 

 
 
 

 שם לא , ל"אין לנו מה לעשות בחו
 . אוהבים אותנו ואפילו שונאים אותנו

אך יותר , שם אנו מרגישים מיעוט נרדף
מכל הבורא יתברך מבקש מאיתנו 

אשר הוא צופה , שנישאר בארץ הקודש
 .ומביט בה לשמור עלינו בכל עת

שים שמקבלים אני יודע שיש הרבה אנ
ל כדי לעשות "הצעות מפתות לצאת לחו

כדי , לכן אני מספר לכם זאת, הרבה כסף
שתדעו ששום הון שבעולם לא שווה את 

הזכות להיות רגע אחד בארץ הקדושה 
הארץ שכל מיליוני ומיליארדי , שלנו

הערבים שסביבנו רק משתוקקים שנצא 
 . ו"ממנה והם יכנסו במקומנו ח

' כי אם ה –לשכוח היא  ועוד נקודה שאסור
הוא , יתברך רוצה לתת לך פרנסה ועושר

הוא לא צריך שתצא . יעשה זאת גם בארץ
, נמצאות בארץ' עיני ה, אדרבא, ל"לחו

 .ושם השגחתו תדירה ומכוונות יותר
אם יש לכם התלבטות אני , אחים יקרים
תהנו מהזכות להישאר  –אומר לכם 

ת ל ישנם הרבה בעיו"ובפרט שבחו, בארץ
 ". של כשרות ושמירת תורה ומצוות
גדול , ומביא לסיום את הפסק של מרן

ל שכתב "הרב עובדיה יוסף זצ, ישראל
אסור לרדת מארץ ישראל : ")סט' ג סי"ד ח"יחו(

ל "אם הוריו גרים בחולחוץ לארץ אפילו 
לם או. ומבקשים ממנו שיבוא לגור איתם

מותר לרדת לחוץ לארץ לקבל פני הוריו 
וכן לבקר בקברי , רץ ישראלולחזור לא

אבל אין לצאת , הצדיקים הקבורים שם
אפילו על , לחוץ לארץ לשם טיול בלבד

ג אהרון בוטבול "ודעת הרה". (מנת לחזור
שאם יש לו איזו , חתנו של מרן, א"שליט

 ).מותר –מצוה שלשמה יוצא 
אל מה , ה"זכינו למה שזכה משה רבנו ע

ל "שהשתוקקו צדיקים רבים שנקברו בחו
נתחזק , על כן. ולא זכו לעלות ארצה

ונשמח בכל פסיעה שאנו פוסעים בארץ 
 !.הקודש ונזכה לשכר עצום ורב

דניאל בן : פרנסה, הצלחה, העלון מוקדש לבריאות
רוחמה , י טליהנועם ומיכאל בנ, טליה בת רחל, חיה

אלונה בת , שלמה בן אלה, ויוסף חיים בני חיה
ב "יואב חי אברהם ב, אבשלום בן ויולט, פלינה

, יוסף בן חיים בן זהבית, ב"וקח ובניסים ר, וצאצאיו
: זיווג הגון , מאיר בן שרה, תפארת אסתר בת רותי

 מ.ב.ע, הודיה ואברהם חי בני רותי
 .בן פרחהיונתן , מריםאמיר מאיר בן  :נ"לע

קיבלתי לאחרונה הצעה מקהילה מאד 
הם פנו אליי והציעו לי . ב"עשירה מארה

 . להיות רב של הקהילה
ההצעה היתה מסקרנת מאד ושאלתי 

 .אותם מה הם מציעים
נציג הקהילה פנה אליי ואמר לי כי הם 

ובלבד שאשמש שם , מוכנים לתת לי הכל
, דרשות, כרב הקהילה במסירת שיעורים

. ובכל הובלת הקהילה, לימוד ההלכה
$ 300,000כתמורה לכך הם מוכנים לתת 

 !!!. מיליון שקל 1.1-קרוב ל, שכר לשנה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קומות  2הם נותנים בית פרטי , מלבד זאת
הם נותנים לי רכב , בנוסף. ם גינה גדולהע

ולאשתי הם , מרצדס חדשה על חשבונם
והכל ' RANGE – ROVER'יפ 'נותנים ג

  .חדש מהניילון
.... וואוווו: "שמעתי זאת ואמרתי בליבי

 ". איזו הצעה חלומית של פעם בחיים
מה הייתם מציעים לי , נו תאמרו אתם

 ...?להסכים או לא... ?לומר להם
אמרתי להם . עניתי להם ותשמעו מהבואו 

אני מעדיף לנסוע : "תשובה אחת פשוטה
על אופניים חשמליות פשוטות בארץ 

, כשהזקן שלי עף ברוח לכל כיוון, הקודש
' ואני זוכה להיות כל רגע בארץ של ה

מאשר לחיות , יתברך שנתן לעם ישראל
, כעשיר כקורח עם וילה ורכבי פאר

 .הנכרומשכורת של מיליונים בארץ 
אנחנו צריכים להכיר ולהעריך את המתנה 

 . שזכינו לחיות כיהודים בארץ הקודש

ורא יתברך את הנה כאשר ברא הב
הוא ברא אותו מיבשות , עולמנו

עומדת , כשמעל כולם, ומארצות שונות
אשר העיד , ארץ הקודש, ארץ ישראל

: )'יב, דברים יא(עליה בורא העולם בעצמו 
. אלוקיך דורש אותה' ארץ אשר ה"

מראשית , אלוקיך בה' תמיד  עיני ה
 ".השנה ועד אחרית שנה

ן עניי ואלא שבשנים האחרונות ישנ
גדול ועסק רב שעושים העסקנים 

נופש  –דיל מיוחד : "ל"מהיציאה לחו
בכריתים שביוון למשך שבוע שלם רק 

, חבילת נופש למיאמי.... 1,000$-ב
". כולל הכל$ 890-ועכשיו רק ב

ובמיוחד אלו היוצאים לתקופה 
ממושכת של כמה חודשים או שנים על 

בכל מיני מקצועות ' לעשות כסף'מנת 
 .שאין בארץ' ביותר מרוויחים'

עליהם , לכל אלו המתלהבים מכך
לזכור כי הארץ הנבחרת והנחשקת 

היא אך , מכל הארצות' אשר בחר בה ה
היא הארץ המובטחת . ורק ארץ ישראל

והיא הארץ אשר , אשר הובטחה לאבות
אשר , ה"כל כך כסף אליה משה רבנו ע
ואפילו , ביקש להיכנס אליה בכל מחיר

ובלבד , ח באווירלהיכנס כעוף הפור
שיזכה לכמה רגעים במקום קדוש 

 . ומיוחד זה
כיוון שנולדנו , אלא שלמרבה הצער

לעיתים שוכחים אנו , לתוך המתנה הזו
 . להעריך אותה

ג הרב יגאל "הרה, סיפר מזכה הרבים
אני חייב לספר לכם : "א"כהן שליט

סיפור שסיפרתי אותו כבר בהרבה 
על מנת לחזק אצלנו את , מקומות

ההרגשה כמה זכות יש לנו שאנו זוכים 
ארץ , לגור ולשבת בארץ ישראל

אלוקיך דורש ' ארץ אשר ה", הקודש
, אלוקיך בה' תמיד  עיני ה. אותה

 ".מראשית השנה ועד אחרית שנה
 









ohrhaemuna.com
http://ladaat.info/gilyonot.aspx 

r.m.azolai@gmail.com
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סיפורי קודש הארה מתוך הפרשה



  

  : בבנק

   53957חשבון 

  בנק דיסקונט 

    106סניף 

  

  :באשראי

  " נדרים פלוס"

  "קהילות"-

  

  : בטלפון  

  )מענה ממוחשב(

0799-654321  

  

!!!תודה מראש

  א"ניסים קרליץ זיע' אחר מטתו של מרן ר.. כי גמר חסיד' הושיעה ה

ונתבשרנו בבשורה המרה שנסתלק מן העולם אחד רק נכנסנו לפרשת בראשית העוסקת בבריאת העולם 
ניסים קרליץ זכר צדיק לברכה שכל ימיו ' מרן הגאון ר... ה במעשה בראשית"מהשותפים הגדולים ביותר של הקב

... ה במעשה בראשית"כל דיין שדן דין אמת לאמיתו נעשה שותף של הקב: אמות של הלכה ועליו נאמר' היו ד
והשותף הגדול נתבקש לישיבה של ... הושלמה השותפות!!! ויכולו... לפתע ויהי ערב... תבמוצאי שמיני עצר... והנה

  ...ואנחנו נשארנו יתומים... מעלה לחזור וליהנות מעולמו שבנה ונהיה בעל ההטבה ההיא
 ---  

רתי מהר התקש... וגם השמועה הגיעה ממש סמוך לסגירת הגיליון... א"היות ואני לא זכיתי להתקרב לאותו גדול זיע
ניסים קרליץ ידע ' תכתוב שמרן ר: והוא אמר לי במילה אחת... מהר לתלמיד חכם אחד גדול שהיה מקורב אליו

  ... זה מה שתכתוב!!! זהו!!!!! לשתוק
  ...השאלה היא האם גם הקוראים מבינים מה המשמעות לשתוק... אני מבין מצוין... אוהו

ניסים קרליץ ' אבל להיות מרן ר... אין להם מה לספר... ן להם מה לומרכי אי... יש הרבה שתקנים: אני רוצה שתבין
לשמור את הכל בפנים ולא להוציא !!!! ולשתוק... והוא ידע הההההכל... והכל השכים לפתחו.. שהכל הגיע אליו

  ??אתה יודע מה שזה... החוצה
כי מלוכלך ולתרגם אותו לאור שתיקה זה מכונה שיכולה לקחת את הלשון הרע ה!!!! שתיקה זו מכונת פלאים

על כל רגע ורגע שאדם חוסם פיו זוכה בשבילו לאור הגנוז שאין כל מלאך ובריה : הגאון מוילנא אומר... כן... הגנוז
ניסים קרליץ נאלץ לשמוע ולהיחשף מתוקף תפקידו כדיין ' ס מרן ר'תחשוב כמה לשון הרע!!! יכולים לשער

' של מרן ר ודמות... כן!!! עוד רגע ועוד רגע ועוד רגע... כל המידע הזה נשאר בפניםו... וכמכריע בענייני הכלל והפרט
בשבוע הזה הגיע עת מתן ... והנה... כ הרבה מידע שנשאר בפנים במשך עשרות אלפי רגעים"ניסים אצרה בתוכה כ

גנוז שאין כל מלאך וכעת בבת אחת הם מתורגמים לאור ה... וכל הסודות האלו ירדו כמות שהם אלי קבר... שכרה
  ...איזה עסקת פלאים... ובריה יכולים לשער

שבשיר של יום של שמיני עצרת אנחנו אומרים את ... מה הפלא שיום הסתלקותו הוא במוצאי שמיני עצרת
דוד המלך נאנח שהחסיד הסתלק מן !!!! כי גמר חסיד כי פסו אמונים מבני אדם' מזמור לדוד הושיעה ה: הפסוקים

אין מישהו שאפשר להפקיד בידיים שלו מידע ... אין כבר על מי לסמוך... אז פסו אמונים מבני אדם??? ...ואז... העולם
כמות שהוא שישאר אצלו כמו חומר גלם והוא לא יפרשן אותו בצורה הלא נכונה ולא יעביר אותו למי שלא צריך 

שפתינו איתנו מי ... אשר אמרו ללשוננו נגביר ...שוא ידברו איש את רעהו שפת חלקות בלב ולב ידברו... להעביר
אחד לוקח את המידע הזה ומקיא אותו ... לפניך שני אנשים שנאלצו להיחשף למידע מסוים שלילי... כן... אדון לנו

ואילו השני לוקח ... מי אדון לנו: 'ל דורשים שהוא נחשב כופר בעיקר שנאמ"מגדיל עוונות עד לשמים וחז... החוצה
ולא לא נותר אלא ללמוד ... מידע בדיוק ומתרגם אותו לאור הגנוז שאין כל מלאך ובריה יכולים לשעראת אותו 

  ... לקח ולבחור מה לאמץ
... ולשון הרע הרי יש לנו מספיק... כ לשתוק"בסה!!! כ זולה הזו"לאמץ את ההשקעה הכ!!!! לאמץ את השתיקה הזו

כ "ובסה... הוא מגיע לאוזן שלנו לבד... אין צורך לחפש אותו ...יש לנו מספיק מידע שלילי שנכנס לאוזן שלנו
לשתוק זה לקחת לשון הרע !!! לרתק!!!! לשתוק זה גם לשתק... ולשתוק זה לא רק לשתוק ולא לדבר!!! לשתוק

שהתורה היא זו !!! ולהתייחס למידע הזה כנתון יבש... עסיסי ששמעת על בן אדם מסוים או על קבוצה מסוימת
פ התנאים המבוארים בחפץ חיים אי אפשר להאמין "ואם ע... האם לקבל אותו... כמה לחוש למידע הזה שתקבע עד

... אתה מחליט בדעתך שהוא לא נכון!!! אלא גם משתק את המידע הזה... ר אז אתה לא רק שותק"ולקבל את הלשה
אין נאמנות למידע הזה שנמסר ועל פי משפטי התורה !! אני אדם שחי בכל הנהגותי על פי תורה!! כי אני דיין

פ "שתיקה זה גם מיון נתונים ע... שתיקה זה לא רק כלי איכסון!!! זה העומק של השתיקה... ומבחינתי הוא לא קיים
פ "הלב הטהור והנקי שמוכתב ע... אלא דרך הלב... אבל לא דרך הפה... יש מידע שצריך להוציא אותו החוצה!!! תורה

  ...ותר להשאיר בלב ומה אסורתורה מבין איזה נתונים מ
לב טהור שכל פעימה שלו הייתה מוכתבת !!! א שנשא על לבו את חושן המשפט"ניסים קרליץ זיע' וזה היה מרן ר

ולנו לא ... כי גמר חסיד' הושיעה ה: והלב הזה נדם במוצאי שמיני עצרת מתוך זעקת... חלקי השולחן ערוך' לפי ד
  ...שלא יהיה חלילה פסו אמונים מבני אדם נותר אלא לאחוז בקצות דרכיו כדי

 ---      
אבל ... א"ניסים קרליץ זיע' ובודאי שלא מתחיל להקיף את גדולתו של מרן ר... המסר הזה הוא כמובן מאוד נקודתי

  ....ובפרט שלא בזמן המועט הזה... לא התיימרנו להקיף
  .נו לביאת גואל במהרה אמןופטירתו של אותו גדול תהיה כפרתם של ישראל ונזכה כול' יתן ה

  

1



  2

   ....הסיפור מתח של החייםם
אבל יש !!! ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה: כולנו מכירים את המימרא הידועה של רבי עקיבא

בן עזאי סובר שהכלל הגדול בתורה ... בן עזאי חולק על רבי עקיבא... עוד מימרא שלא כולם יודעים
  ... זה משהו אחר

זה : זה הפסוק... הכלל הגדול שעליו עומדת כל הבריאה... א הידיעה"בן עזאי סובר שההההכלל בה
דבר ... אז ככה??? מה בכלל כתוב בפסוק הזה???? מה הכלל הגדול פה!!!!! ספר תולדות אדם

יום הראשון שבו הספר מתחיל ב... שכל בן אדם כותב ספר: ג לבן"ראשון בפסוק הזה כתוב שחור ע
כל יום מתווסף עוד דף בביוגרפיה ... כל יום זה דף... ומסתיים ביום האחרון שבו הוא מת... הוא נולד

... ו... זה כבר תלוי בו... זה???? מה יהיה כתוב בספר: השאלה היא... ובספר שהאדם מחבר על עצמו
ונשתדל ... ו... שנלמד מהספר הזה כדי... שהיא הספר שניתן לנו... ובשביל זה יש לנו את כל התורה

שהביוגרפיה שלנו תהיה חיקוי ... שהספר שלנו יהיה מתואם עם הספר של התורה... לעשות הכל
  ...מושלם לספר התורה הזה

 ---  
וכמה שנים !!!! מאה ארבעים ושש??? בפרשת בראשית כמה פסוקים יש: שים לב לדבר מדהים
מלידתו של אדם הראשון ... תבדוק!!!!!!!!!! ם שנהלמעלה מאלף מאתי??? מקופלים בפרשה הזו

  ... תעשה את החשבון... עד חמש מאות שנה לחיי נח
תעשה ??? כמה שנים זה... כל פרשת נח... אנחנו לאט לאט מתחילים להיכנס לתוך החומש... והנה

... כן הלאהו?? כמה שנים זה... וירא חיי שרה...  עוברים לפרשת לך לך... הלאה... אתה את החשבון
  ???מה תגלה... וכן הלאה

ואילו הפרשה השניה כבר יותר !!! משנות עולם חמישיתשהפרשה הראשונה בתורה משתרעת על 
... התורה מתעכבת שם!!!! פתאום העסק נעצר... וממתי שמתחילים לדבר על אברהם... ו... זמן

ואז עם ... מגיע יעקב ושבטי קהואז מגיע יצחק ו... ומפרטת בו פרטים ופרטי פרטים... מדברת עליו
משתרעים בסך הכל על ) למעט פרשת שמות(ומכאן ואילך כל ארבעת החומשים ... ו... ישראל נולד

בו בזמן ששליש לפחות מכל זה מתמקד רק בשנה !!!! (ארבעים שנה שעם ישראל היו במדבר
  ...)הראשונה והשניה ליציאת מצרים

להם כביכול " נדחסים"בפרשה אחת בתורה ... רפורציותלכאורה יש פה חוסר פו?? מה הפשט בזה
  ??? ואילו ארבעים שנה תופסים ארבע חומשים... שנים 1200

  ??? וכי ככה משרטטים את ספר תולדות האדם
  !!!!!בדיוק ככה!!!!!!!! כן: התשובה היא

זה ספר תולדות אדם ביום ברא אלוקים אדם בדמות ":זה בדיוק מה שהתורה אומרת  
כשהוא מבצע את !!! לאדם יש תפקיד!!!! אדם זה דמות אלוקים" אלוקים עשה אותו

אז אפשר לקחת יום אחד בודד ולעשות ממנו את כל פרשת וילך האזינו ... התפקיד שלו
אפשר לקחת חודש ימים ולעשות ממנו ) בן מאה ועשרים שנה אנוכי היום..." (וזאת הברכה

- אפשר לדחוס יותר מ... א מבצע את התפקיד שלואבל כשאדם ל...  את כל חומש דברים
  ... שנה בפרשה אחת 1200

ויש לספר הזה ... כל אחד מאיתנו כותב לעצמו את הספר שלו :וכך זה אצל כל אחד ואחד מאיתנו
בספר ... יכול להיות לך בן אדם שיש לו ספר דקיק... ובידינו הבחירה איך הספר הזה יראה... פרקים

את כל החמישים שנה  בקיצור נמרץבפרק הראשון משורטט ... וש פרקיםשלו יש בסך הכל של
... לעבוד... להתחתן... להשתעמם... לגדול... לשחק... לשתות... לאכול... שקובי הספיק להיוולד

... לקנות בית.... לשלול רישיון... לעשות רישיון... לאבד כסף... למצא כסף... לחפש כסף... להתפטר
ואז !!!! הפרק הראשון מכיל חמישים שנה תמימות בשתי עמודים עלובים: יצורבק.. למכור אותו
ואז במשך שלושה ... ו... ממש במקרה אבא של קובי מת' בפרק ב'?? מה יש בפרק ב... 'מגיע פרק ב

שמר קצת ... והוא התעטף בציצית... חודשים הוא לבש כיפה והתחיל להגיע לתפילה לומר קדיש
שם כתוב בפרוטרוט את ... ד כולו באריכות בשלושה חודשים הספציפיים האלומתמק' ופרק ב... שבת

ואז מסתיים פרק ... ו... כל המצוות והמעשים טובים שקובי עשה בשלושה חודשים הקצרים האלו
שהוא סוקר שוב בקיצור נמרץ מגיל חמישים ושלושה חודשים ועד גיל ... 'ומתחיל פרק ג... 'ב

יצא . קיצור נמרץ ככככל מה שעשה קובי בשלושים שנות חייו האחרונותשם שוב מתואר ב... תשעים
לקח מספר בבית ... הלך לרופא משפחה... חזר מהדואר... הלך לדואר... חזר עם הכלב... עם הכלב
פגש חבר וסיכם איתו שהעיקר ... קנה שתי מלפפונים... יצא לחנות... חזר הבייתה... מרקחת
  ...כאן מסתיים הסיפור שלו... וזהו... ו... ומשם לא יצא יותר... גריאטרי נכנס לבית חולים... הבריאות

  !!!!!!!זה ספר תולדות אדם
וישנם עשרות שנים !!!! ישנם רגעים בחיים שתופסים פרקים שלמים בספר תולדות אדם

אנחנו נבחר מידי יום ... רק אנחנו !!!!ואנחנו!!!! שבקושי מקבלים עמודה עלובה בספר
  !!!! כמה היום הזה יתפוס מקום בספר... ביומו

 ---  
... תמיד יש שנים יותר דומיננטיות ושנים יותר רגועות... איזה שאתה רוצה... תפתח ספר ביוגרפיה

אז שים לב שרוב הפרקים ... או לחילופין לוחם שעבר מלחמות... אם מדובר באיש ציבור שעבר שואה
כ זה די "ואח... ו... הדומיננטיים של הספר מתמקדים במלחמה המדוברת או בשנים של השואה

... כ ממשיכים לשחזר איכשהו את אותם שנות המלחמה"או שהשנים שלאחמ... אז או... משעמם
ככה בדיוק גם ... שהספר נהיה באמת מרדים ומשעמם עם כל מיני תמונות של שחזורים... או

אנחנו נמצאים " אפר דם מרה"עם " אדמה לעליון"אדם זה שילוב של  !!!אדם אנחנו!!!! איתנו
אז נכון שלא כל הזמן יש ... הספר שאנחנו מחברים עוסק במלחמת חיינו... במלחמה תמידית

  ... אבל הכל סובב סביב המלחמה... אבל גם באותם שנים שאין מלחמות... מלחמות
אתה כעת נמצא באמצע חיבור הספר : דע לך... ניסיון... קושי... עובר עליך כעת התמודדות: יהודי יקר

גם בעוד עשרים  ...אבל הפרק הזה בספר ישאר תמיד דומיננטי... יעבורש "הקושי בעזה!!! המרתק של חייך
   ...כל הסייעתא דשמיא שלך תשען ותתבסס על אותו ניסיון שנבחנת בו ועמדת בכבוד... שנה

במלחמת  ...לפני עשרות שנים!!!! אבל... אין לו שום דבר בחיים... עודיחצי סי... יש לי שכן זקן תרח

הוא השתלט על ... והוא עשה איזה מעשה גבורה... ו... הוא שירת בצבא... השחרור
ל "והוא קיבל אות הצטיינות והצטלם עם הרמטכ... ולכד אותם... חמשה מחבלים

זה עושה לו ... עצם היום הזהודיברו עליו בכל העיתונים ומאז ועד ... ושר הבטחון
ואם אתה רוצה להחזיר ... הבית שלו מלא בתמונות מאותו מעמד... את כככל החיים

רק תזכיר לו את זה והוא לא יתעייף לספר לך את כל הסיפור בפעם ... אותו לחיים
  ... המיליון

  :אבל על אותו משקל בדיוק... וכמובן להבדיל... סליחה מראש
נמצא לו יהודי כבר שלושת אלפים שנה בגן ... עים אלוברג... תחשוב שכעת

הכל הוא קיבל מאיזה תקופה של ... ואת כככל הנצחיות שיש לו שם... עדן
שנתיים שלוש שהיה לו התמודדות קשה באמונה או בטחון והוא עמד בה 

שהם ימשיכו ... ש... י עולמות"ומאז ועד עצם היום הזה יש לו ש.. בגבורה
ולהבדיל בדיוק כמו השכן שלי הזקן הסיעודי ... ח נצחיםללוות אותו לנצ

שאת כל החיות שלו כעת הוא שואב מאותו מבצע קדש שלפני עשרות 
אז קח בחשבון ... שנים הוא התאזר באומץ ועשה את אותו מעשה נועז

... גם אם היא נראית לך ארוכה... שאם כעת יש לך תקופה קשה: יהודי יקר
ש לטווח של נצח "וכ.. אבל לטווח ארוך... א נגמרתול... ו... ובלתי נסבלת

על התקופה הזו אתה הולך לקבל את כל !!! אל תשכח שעל זה... נצחים
  הנצח נצחים שלך

כמו שבצבא !!! שלא תמיד יש מלחמות :ויש פה פרט נוסף שמאוד חשוב לדעת... ו
מנות של שאז זו ההזד... ש... מלחמה...... יש רק פעם ב... לא תמיד יש מלחמות
כ "ולכן החיילים כ )עולם הזה כמובן-(ולקנות את עולמו ... ו... החייל לבטא את עצמו

סוף סוף יש להם אפשרות להוציא את הכישורים והאימונים ... ששים אלי קרב
  ...שלהם מהכח לפועל

... מעמיד אותנו במלחמות עולם מול היצר הרע לא תמידה "הקב... ככה בדיוק
אבל מלחמות ... המלחמה הקבועה ישנה תמיד... יש תמידאמנם התמודדויות 

... ושם נקודת המבחן ומקפצה ו... ו... זו הזדמנות שמגיע רק בכמה שנים??? עולם
וממנה יש לנו הזדמנות לשאוב את כל הדלק והעוצמה לעשר עשרים שנה ... ו

א אבל הרבה יותר ממה שהי... כמה שהיא קשה... התקופה הקשה הזו... הקרובות
לתקופה הזו יש השלכות שתקח בחשבון שבטווח  !!!!היא גורלית ומכרעת... קשה

  ...כמובן... קל לדבר.. ארוך אתה תודה בפה מלא שהיה כדאי ובגדול
אנחנו באמצע לחבר את אחד ... שכשאנחנו ברגעים קשים!!! לא לשכוח

זה אחד הפרקים ... הפרקים המרתקים ביותר בספר ובסיפור חיינו
בדמות  --- זה ספר תולדות אדם"ויות היחידות שלנו להוכיח את הוההזדמנ

   ..."אלוקים עשה אותו
זו אחת ההזדמנויות שמי יודע אם עוד יגיעו להוציא את הדמות אלוקים 

  ... שלנו מהכח אל הפועל

  !!!!!בעולם שלנו יש שני אלפים תוהו---
  ???בתוהו... וככה... אלפיים שנה זה הרבה מאוד?? לא חבל
  ... שגם שבעים שמונים שנה זה גם הרבה מאוד!!!! אז זהו

  ??? לא חבל ששבעים אחוז מהם הולכים בתוהו
...  כי זה ינחמנו ממעשינו ומעצבון ידינו -כולם קראו לו כך נח... כשנח נולד

אז נח באמת הצליח ... נח יצר את המחרישה שהקלה מאוד על העבודה
  !!!!!!לנחם את כל העולם

  ... לא הצליח לנחם את נח בעצמו אבל אף אחד
אותו נח ברגעים הראשונים שיצא מן התיבה ועמד משתומם כולו מול עולם 

מול כל הפיתוח הגדול שהעולם התפתח במשך אלף חמש ... ריק ריק ריק
   ???מי ינחם את נח...  מאות שנה וההההכל נשטף ונאבד והיה כלא היה

  ??? ואתה יודע מה הדבר היחיד שיכול לנחם אות
בדף האחרון של ספר תולדות אדם כתוב משפט !!! הדף האחרון של הספר

...אחד ויחיד
  

אל תשכח  ...גם אם עוברת עליך תקופה קשה... גם אם הולך קשה---
ופה גורלית שכל היא תק!!! בתלת מימד!!! מתועדת!!! שהתקופה הזו מוסרטת

אין : רק שתבין... התקופה הזו הולכת להיחרט לנצח נצחים... תנועה שלך נבחנת
כי חתונה זה אירוע של פעם ... כי?? למה!!! היום מי שלא מזמין לחתונה צלם

האירוע הזה גם ... זה אירוע שמלווה אותנו כל שנה מחדש ביום הנישואין!!! בחיים
ומקווה מאוד שגם בחתונת ... שנות נישואין 25ר ילווה אותנו בחתונת הכסף לאח

שהולכים " בי הילולי"אז תחשוב שהחיים כולם הם ... שנות נישואין 50הזהב לאחר 
הוא רגע ששווה להנציח !!! אז כל רגע ורגע פה הוא נצח... ללוות אותנו לנצח נצחים

לא . ..אבל אוי!!!! תחייך לתמונה?? ...איך הצלם אמר לי בחתונה!!!! אותו
  ... אז תחייך עכשיו.. טוב... ואמר לי... הצלם עשה לי עוד תמונה ... חייכתי

  !!!כי כל תמונה זו הנצחה בפני עצמה?? ולמה
גם אם את הרגע הקודם לא ניצלנו ולא ... כל רגע בחיים זה נצח נצחים

...אפשר להנציח את הרגע הבא... הנצחנו
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1 פורי המגידמסס

 "מתוך ההפיכה"

 מהעבר הלא רחוק) ,היסטורי מפעים (סיפור
 :ח"א][ פרולוג

   "בשתשבט חודש כ"ב ירושלים 
 היה הוא ,עם ארשת פנים שמחה תמידוחיוני חינני דם אכ ,כל רעיומוכר היה ל ,לחייו שלושיםשנות ה ףסובחסידי יהודי מן זירב משה יוסף הו

ו לא ז ךא ,להבמרכז גאוגדולה חנות טקסטיל ברשותו הייתה  ים]קשרעב  שנות שעברה[אז  שלרושלים בילמדי תופעה נדירה אמיד אדם 
 ןחברותות איתלו שתי  היו, יוורה בכל רגע פנקובע עיתים לתה בקי בספרים רביםומופלג תלמיד חכם  מעל לכל היה ,מצוינות שלוהיתה הי
  .ושאי כליםעם הנושו"ע עיוניות מד מסכתות ל

זה לזה  תאמום לג, הת מופבר דעוכם יהודי תלמיד ח ,חסיד בויאן ישמןר' אלימלך פהרב  ,החברותא של שעות הערב םעשב ייום  אותו
 ,ג רב משה יוסף ליטול עצה מאת ידידוהה נד בחדוומומלבד הלי .ייםהח חברותא לכל הםן שהכירו זה את זה ידעו כי מהרגע הראשו ,בלימוד

דרך על  לב יןרנההמצב לא  ,אותו יוםאלא ש .והצטער על כך מנוה פעם אחת שנטל עצה מיתהיערה, לא ל השאתמיד לקלוע ע דישכן 
רב דעת  שום מהמ (עדינה) ארטילה צהבכיר שואי בתובדבר נילית השליבשעה שהביע את חוות דעתו ונה הביכו בפעם הראש .ההמעטה

  .שלילית לחלוטין אלימלך הייתה

 .סוער דיוןהתפתחה להיא אלא ש ,]נימוסיתמדויק יותר [ לחלוטין לו זוטרה שנראתה שאלההצגת ביכול ביל כחזה הת

י בו את שמחת בתוג מקום טוב לחזה נראה לך  ל"ראישארץ "ות אולם החתונ ור עלאם כדאי לי לסגה ,מה אתה אומר ר' מיילאך ידידי"
  "היקרה?

  .מחותנת שלוזוגתו וה עםצריך לברר  ההי זהאת  בשאלה כזו? צריך לערב את חברו יהלכאורה מה ה

בתו  לשת הנישואין ת שמחלעריככלל המקום מתאים האם  ,לו לדעתה היחשוב  ,חברותא שלוהעריך את דעת הף מאד ה יוסשמברם ר' 
(באותה עת  מקום מתאים יותרכמותו לחפש כדאי ליהודי אמיד שולי וב הישן, אלבני הישרק תאים המדי ולקטן היה  אולםשכן ה ,כירההב
 דות.שוב בחיי היהלא לבלוט, צניעות זה דבר חי אכד ,ובעולםבארץ ששורר בשל המצב הקשה  ,ליאו או )דבמלון קינג דווי ,גדולה עוד אולם הי

 .ית ביותרציננים רבארשת פ לךמליר' א ושואלו משיבו) פזמה אתה נחתסלח לי מאד, ( "?וואס יאגסטי זאך ,ערר זייענשולידגט מי"

 מראה כי הוא רציני מאד. חברו סבר פני אך ?לצוןלו חומד אם אינו ה ,בתימהוןבחברו רב משה יוסף מביט 

את יום  זה עתהחגגה ל צארטיהבכורה בתו  ,יםממדמה וצעיעל פ חלזרתה מ יאה ,התשובה לא מצאה חן בעיניו ףיוסאצל רב משה אך 
 ,פינקלשטיין שיחי'שלום  חייםר'  "פאריכהן ן חת"יש לו  ?ןמתיעד אימתי ת ,מדילגרת ובשבת נח בירושלים בחורה כזו הייתה 19 -תה הדהול

שכן  ,שלום שליט"א חייםר מוה"יתי און האמגה ,כבודה יוארבתאפילו תו ונלכלמדנות אפשר ידענות וינת חבמ ךא ,גילינת המבחאולי הוא ילד 
והוא  ...כים מה שיותר מהרטוף אותו צרילח עצום,ון בעיס ש"את ה ים כברסין שכ ,ל שהיאכגוזמא  כל מה שיכנוהואין ב ,הוא עילוי שבעילויים

 !?ועל מה יש להתעכב "עת דודים" ו, הלא זהצהחמי"ח שנים וכעת ימלאו לו  ,ןילדו נואי

 "לרחועה זות עויעות ידיאין יום שלא מג ,ליעקבא יהרה עת צ :גירסא אחרת בענייןים מטובי חסידי מתא דירושל מןפישך לימלר' אדידו יאך ל
בית החורבן "זאת כ הגדירניתן היה ל, רח"ל ליטופ ידשר ןלא נותר מהקהילות שלימות עלו באש ו ,יהליטא ולטב ציהיגלולין רוסיה פמהנעשה ב
  !?ה טרופהשמחה בשעה כלעשות  ,עתאיך ניתן להעלות על הד "השלישי

 ,את סימני החלב משפתותיהםלא מחו  ודעלה והכ החתןב"ה  לבא ,להביןעוד ן היה נית) ומעלה 22(בני די ה מבוגרים למלכהאם היו החתן ו
אומרות  ]ם השניההעול תמלחמ פרוץ טרםאותה עזב [ הקהילתו עצמעל כאשר ר מאד המצב חמו !?לחתנם הרעל מה ולמה יש למ

ם על לברוח שהשכי שליט"ארבי שמעון שלום קאליש בי רההגה"ק ק כ"הלא הוא  ,שמוצל מאאוד אחד  רקלים, ואין כמעט ניצשת מועוהש
 .חתופשי מבנ עם יחדי ית שאנחגול

יר אפילו שריד בלי להות ,עם כל בני ביתםם פורחים השמימה עלו כגוויליהי"ד שעה שארבעת אחיך ושתי אחיותיך  ,מאכליך בפיך ך יערבואי"
עזב את פולין ששיחי' רב שלום ד חאאח  מלבד ,כבשני האשביה חיותה ואכל אחי תשטיין איבדה אפינקלהחשובה גב' המחותנת גם ? אחד

ות, כעת על עשיית שמח אחדהפצע הוא כל כך טרי, אי אפשר לחשוב לרגע . חדתר אולא נז"ל ה וממשפחת בעל מלחמההני ם לפעשר שניכ
 ."מהרה כה איוצהתייחד עם כל עם ישראל שנמצא בקינה ונהי וצריכים ללערוך ת ע

ר ונת הבחותח לה הנערכ ןלא מזמה הנם אלו, יפטרובזמנים גם חתונות  ןנחיש כי ישהכוכל ללא ת לאה ,אני לא מבין אותך ,ר' אלימלך"
כלה וההגיעו לשמח את החתן  כולם "ארץ ישראל" שליט"א במלוןלם נחמן יוסף וילה 'ר רה"געב"ג לבית הנ"י  רברהם ויסברגאשוב הח

 ,ןמאניש אנשים חמנר' הברלסבאי הבדחן ד עם יח ,כלהוהן את החת אפילו אתה באת לשמחידוע לי עד כמה שו ,ים אלושנישאו בימים סחופ
 את?לא חיובי בעת הז ע אחד שזה דברלרגאז  חששתולא ) שמחה חרוזי זיחור( "אגערסז מערסאגר"המראשי  תםהיי םניכש שליט"א

 הישוב הישן שלא באו מתוךי בנמם הלה חתן והכראשית ה, קנטרנית לא מעטמשיב לו ר' אלימלך בנימה  ,חושב שהמקרה דומהני יא"
, חתונותין לוטאין מקום לבטל לחזה ברור שמדי, ווגר לחור מבב 22 וא בןהחתן ה תזא, מלבד ךכמו את עומק האסון ם לא חווהן, ליפוהריסות 

 18י בן שובקן תחהגם , דעותל הלכ "ד מוצל מאשאו"נך נחשב יה, ממש בעור שיניךלכאן באת  ,ניפולה וצאךמבשל  ,כלפיך רק טענתי הייתה
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פז עם חאל לך להי ,ענתי צודקתט כךל "הן ראשיעד שתלב תשב"קשה שג המול כנסתן אינה ניידע ךא ,קמעה ממנו מבוגרתהכלה  ,וחצי
 ."החתונה

ב , וכי מצעל גבי שנים מלערוך שמחה שניםלמה עליו להימנע  "נחת יהודית"רוות כבר צה להדרך, הוא ר ה לא מעטף אצאבל לרב משה יוס
 , מהפישמן ' אלימלךאת טענות רלבטל במחי יד מאידך אי אפשר  אבל !ברור שלא !הוא בריא?מאורסים מן רב מדי תן וכלה יהיו זכזה שח

  ושים אם כך?ע

 ?"ת צדדי ההתלבטותפניו אציג בא , למה שלאינהפכל ב ירה אותשמו וראהרה המו ייש ל :בות החליטת רשבולאחר מח

ם החסידייקים סווהפ ניםי הרבמגדול(שיחי' ל מינצברג וולהגאון הצדיק רבי וועורבו ו מורל עזהי"ת כבר מחר יפנה אבמחשבה זו נחה דעתו, ב
 ושמאל.סור מדבריו ימין לא י ,כך יעשה קודעתו ובאשר יפס את חוותישמע ו) פרושיםה חוגיעל  גםמאד היה ובל קמוים בירושל

ל סוגיא קשה ו עידי ערב, הם ישבי שהיה נוהג מך כפר' אלימלברו חהלימוד עם  את מסגרת , הוא המשיךרתעולאחר מחשבה זו נחה דעתו הס
ר'  ואת והב בסופה""ת שמזה עם הרגרדו זה נפ ,ותהסבר לנת כך בחיתו ןתמו שאתיים של מרק לאחר שע ,יקהענייני זשקשורה לכל  ,ביבמות

 .זה לא יפריד בין הדבקיםיכוח קשה וושוודאי  ,בעד כל הון דעלמא ו חברותאתר על כזמשה יוסף אינו מוכן לוו

דירה מרווחת ומרחיבה דעתו , 36 אלשברחוב מלכי ישרהחמים  ר אל ביתו, הוא מיהוב אחזהוהצינה רחובות בנשבה מאד קרירה חורפית רוח 
מנסה כול יבכלך שפוף המשתוך  ביתות גינמכגנב בחטף צא יום ולועמוזר יצור אה רלפתע , ותבמהיר ח ביתותאל פקרב תה, הוא אדםכל  של 

היצור  אותובמבט החטוף שהצליח לתת על אצלו,  יק'ביקור קטנצ שהושה איזלפני כן ע, ניכר היה שרגע הבקפיד ותנעיניו הבוחלחמוק מ
מרות ל ,וא זהמי ה דו חשו אפיל, יש לצעיםבלי לבחול באמ שלים שעושה רבות בתחוםרוראה היה לו כי הוא אחד מקנאי ילמוני ניהא

שייכה אותו לחוג מסוים שמשום מה לא  )פסתסמפוזברה (תלבושתו הססגונית  ךאת פניו, א הסתירלמטה פי את ראשו כל יןהרכלח שהצלי
  חיבב במיוחד.

 ?מה הוא עולל ,מי יודע לעצמו מה הוא חיפש אצלי בבית? תמה
 ל ספק כי באלו כ לא היהש ,גולגלפתק מ ם מצאתבימכה ןיבו, בורם עעניה משם מספר מכתבים שהיו ממוהוא ניגש את תיבת הדואר ושל

 מאותו יצור עלום.
 . ווזה לשונמאד  זחפוב יד בכתהמכתב היה כתוב באידיש 

 . האוועט איבערגעבין ד'מעלדונג וואס מ עםיפ דגעבן אכטונג או ,זייער בעט'מ !ר ויכטיגעייז"

ט אייך , סיא וואר]ינקלודעם אין [ זייט'אאינ  פאורטין דא וארטו 5 נומער גאס "ריםה שעאמ"אין  עטיישט ,ס'פאר טאג זייגער'א 4ארום  מארגין
ער  וווא זבי ,געהט איהם נאךפון שטוב יסגעהן וריענעמס אנאך  ,געהרהן דעם ארויסוען איהר וועט זעו, איבעראשונג ןעסיא'גרוזייער ן 'דארט
גאר אס ד נעמטנ אוכט זיך ויסענדיג מא ,יטער. ביטעפון דאנט און ווי ם וואכך"דעאויפ " און שטעט טגונאך ט איהם קוק ,זיך אפשטעלין וועט

 ין אכט. ן אעמישט נענ וועט דאס יהרער אטאמ ,לעבנס געפאר'ז איל דאס איויו ,רנסטע

וד עמת ,לפנות בקר 4כאן. מחר בבוקר בשעה שנמסרת דעה הולת הלב תשומלתת את מלוא מכם אנו מבקשים  ,רתביו החשובהודעה (
 בועק ,יצא מהביתש אחרי זה תראה להלך, עצומה תעהלך הפתינה מי שלא יבחינו בך, מבפינה נסתרת כד, המתן שם 5ברחוב מאה שערים 

כי  ,קח זאת במלוא הרצינות ,זהב מכתאל תנסה להתעלם מ ,עמוד על המשמר מכאן והילך, אנא בבקשה ממך ,עכבם בו יתמקוהאחריו עד 
     ")יםיך סכנת חימאיימת על ,כן אם לא

דת ומיזו הפתעה עא ?למה הוא יורד לחייו ?מרושע ייהודאותו  ממנו הה, מה רוצרדמרוב חלחלוטין אבן חש איך גופו מתרב משה יוסף 
ת משפחת פינקלשטיין המחותנים שלו, גוררמתת זה , בביהיטבהוא מכיר  5רחוב מאה שערים את ? וקדמת זובקר מ גלות בפניו בשעתלהת
פרים אהיקרה  ותחברותם ע מודיללן קלשטייים שלום פינור היקר חיהבח ,תידחתנו לע בקרדי יוצא מר קולפנות ב 4בשעה  ,למדי שקוף הרמז
על  רבותשלים, למרות שנותיו הצעירות ידע אותו רבי משה מסכתות של ירום אי הגאונילפמכהן, אחד בי משה רול הגדון הגאאצל זלמן 
ל אצכפי ש ,דיםעשרות תלמי עוד כמהן לרב משה כהן למה אי ,אוחזת בולא אחת הייתה פליאה עצומה  ]עליו הריידו[עם כל המפרשים  ןייבור

ניים ורכישיות, די לו בשני תלמידים את עצמו מעיני הברמסתיר הפל ברך משה כהן אברך ש י, ברם רבנהוגים בירושלים מכחדי הגדולי תלמי
ש טובים ביותר שיבחורים הלדיו נחשבים , עד כדי ששני תלמיאת כל מעיינותיו הםהוא משקיע ב, ת התורהצברהבלקיים את חלקו כדי ד מא

 בירושלים.למצוא 

לעקוב  יעתה מנסים לרמוז ל "ודיםד עת"ת רוצה לעשואני ת שבעבדיוק  ,אהובה יכפיש את חתנמנסה להמישהו  :דאמלעצמו  ןטרכעת 
 נורא ואיום. , ציםרל שפה שאחריו, כאילו הוא מסתיר מאחוריו קו

בכל  שי( ת צרותלעשו שמחפשמאד ערמומי  יצורשהוא ה לו ראנ ,בתודעתוחמקה מביתו רית שותסמה דמותההוא מנסה להעלות את 
 עלולמוזהר שאם יתעלם  הוא ,ביותר מילים שמפחידות אותוו זה יש באזהר ,ךדמאי) ח"חהבר ידעליו " לייבקה גפרור"ים כאלו שנקרא מקום

או , להתעלם ?מה עושים ?במחי יד אחתו תודעמת זו אזהרה חמורהלמחות על איזו סכנה מדובר. האם אפשר  ו מושגאין ל ,אדמ להסתכן
 מציע לו?ות כפי שאותו יצור לעש

האלמונית רה הזאאת היו עלה בפנא ןכין, שואיעצם הנ עלל ולור' וועמו"ר את  כפי שעלתה בדעתי לשאול :עים החליטרגר חר מספלא
 .רבאחר ארוחת העלתיכף אלא  ,מחר כפי שחשבה זאת ללא ידח הואאך  ,תהלו ענה שנית

*** 
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 "חידה ללא מוצא"' אפרק 
 תשכ"ו אלול ג' חודש יום יםירושל

וחדות את התפילין המיקיבל ה תזה ע, ב"ה שמחהכשפניו קורנות מ ,ית וגןת בשכונב 20סגה פרחוב הבתו זר לביטיין חשלנקפים שלום חיי 'ר
ש לו את י ,כאלו יכול היה להשיג בקלות "ריןהדמהדרט סטנ"בלין תפי היו הן לאן. להשיגכדי  יםיפאין סומאמצים ו "הון עתק"קיע שבהן ה
 ,י אנשים הופכים עולמותאלפ ,להשגהביותר פרשיות נדירות  ,"לצרבי נתנאל סופר ז הרה"צ, איקמל הסופר התר שיוחדות ביות המהפרשיו

 "ומחיםשבממומחה "ידי סופר  עלו שנכתב ,דרות אלובתפילין מהוטרו תעיבד שובל ,ם וזהבםפסמכ ומוזילים לודות אחמיו שיותלהשיג פרכדי 
דים וחהיאלא  "לי ואנווהו-זה א"השיצר את  ואהיופי ה לאאך  ,בתחום "ב אמןר"ליהן שנכתבו בידי ניכר ע .עין בימרהי פרליגהקתב ידו שכ

ן מלבד אי ,רשיותהפ תב אתבכל עת שכ ,לודיןיבסעצמו דש יקש ,מרבים ירא שמיםבגין היותו  ,שהשקיע בעת הכתיבהעילאיות ות הוהכוונ
ס 'לנאר' נת"היחסני  תגמוים את הו לרשות הרבהן אלו שהוציא ,בותכל ךצרישה רכאזועל כל שם  שעשהתעניות וריצות למקוה טהרה  ספור
 . "תפילין 'ססופר

בלי העולם מכל הבתכלית אדם שהיה פרוש , "לצעון כהן זרבי שמהאמיתי הצדיק  ,מיוחד במינו "בתים מאכער" אצל עשה בתיםהת אגם 
ג ת הי"שנה יחגוג את חצי שנכשבעוד  יקירבן  ,זלמן נ"י שלמה ,בבת עינוהמיוחד הזה מיועד לבנו בכורו  ובילשה .יומו תינוק בןכהיה נקי  ,הזה

ין יזמ אוה ,גדול םבאול שמחהאת ה רוךהוא יע ,ו לא תהיה פשוטהשמחה ז "וה בחורבר מצ"ב"ה יש לי  ,וושר עברו בקרבא ותרגש .שנים בס"ד
ום את הי ,עם רעייתו הצדקניתיחד וג לחגוכל בו י ,זהומצפה לרגע  הכ. כמה הוא כבר מחד בני המשפחהמלב ,את כל ידידיו ורעיו הרבים

  בנחת.בשמחה ו המיוחד הזה

איך רבה וחזו בהנאה  ילין המהודרותפהתלראות את בית שמחו , כל בני היתבה בהייתה שמחה גדול ,מהודרות לביתיא את התפילין הכשהב
כוונות אילו  ,ןיושת התפילאיך מניחים ונזהרים בקדהיטב  וכימדר ,ליןה וחצי את התפים עשרבן השתיי זלמןשלמה  יקירםלביש את מ אאבה

  .מונחים עליוהתפילין ש תבעדברים בטלים  לש רמז קלאפילו ולא לרמוז לא לשוחח  :הזהירו ועיקר .ןיליהנחת התפלכוון בעת צריכים 

  .בטון חמור, תעשי" סיים האבא את ההדרכה המות אלו.ילין מיוחדפתל אפילואין כל ערך  ,משנה זהירות ,אם לא תזהר בהם"

י עירנילד  היהששלמה זלמן  עמו.אביו כי יש לו שיחה חשובה  רמז לו ,ומןן למקאותחזיר ן ולהלייכרוך את התפלמד למן לאחר ששלמה זל
 "לימודה חדר", אביו הכניסו למן רבסקרנותו ז התמודד עםך ל. הוא לא היה צריהשיחה לטיב מאדהסתקרן  ,תוסס ומלא שמחת חייםמאד 

 .מיםי ייםלמשך שבועאמא  יחד עםב הקרובה לארה"סיעה ר לו על הנשלו וסיפ

 ,בעולםשיש תר חד המתמידים הגדולים ביוהכיר את אביו כא הוא .ביותר מוזרהשנראתה לו לשמוע את הבשורה  מאד תפלאן השלמה זלמ
היו לו  .ויראה חסידותספרי אם בוסקים ופאם בש"ס  ,שקוע בלימוד בעומק העיוןהיה  דתמי ,הבטלשל  קטקשה היה לתפוס אותו ברגע 

ה ך תקופמשו"ל ללנסוע לחפנוי יהיה זמן  אאבשל. המאוחרות לילהה תועד לשעקודם הנץ  פנות בקרמל ,הצפוף בסדר יומו ותותהרבה חבר
  .)שג כזהעוד לא היה מותן שנים (באו הירחני פל ע ליילט צאישאדם על  לשמועמבעיניו יותר  תמוהדבר זה  !?ה ארוכהכ

ולם, אבל לא אצל קי עקים חובלאנשי עסהייתה רק  הסיעה כזו שמורנתשכ"ו) (ם ימים אותב, לנסיעה לחו"לאנשים  יוצאיםמאימתי בכלל 
 מעולם לא יצאו .מעבר לסטנדרט "רמת חיים"שטיין משפחת פינקללא ניהלה  ,ףת שלא חסר להם כסלמרו ת,יחסי שוטהפשכבת העם ה

על  ,בעל הנס ר' מאיר התנא ו שלטבריה לקברלאו  האלוקי רשב"יברו של התנא על קמירון לכפר בד למ ,שראלכי ארץ יכבתורחוקה  נסיעהל
 !אמריקה הרחוקה?ל הוריוהבר מצוה יוצאים שמחת דיוק לקראת , והנה ביצאו לחו"לכמה וכמה שלא  אחת

ת על רגל אחתאר ולספר אפשר ל מאד, אישעזר להם ד ביותר בויהודי מכ ,כי יש להם קרוב משפחה למה זלמןשלעתה ים שלום סיפר יר' ח
 עו בס"ד. לאן שהגילהגיע הוריו  יחוהצל ,טובות שעשהבזכות ה ...אחתולא פעם  ,היו לה ה שהושיט בשעה שצריכיםהעזראת 

 .בחיוך " הפטירנוסעים כדי להזמין אותו אנון לכ ??כחותובלי נושלנו  פחתית הראשונההמשחה משערוך את הך אפשר יהיה לאי"

להם שולחים  הם ,מאד בחו"ליש להם קרובים ל אלו שים כושדואר? האם לא כך עת דרך ההאם לא די לשלוח הזמנה מכובד ,"אני לא מבין
 לחו"ל".ות מאד יפת גם הם שלחו הזמנו ,ם את שמחת הבר מצוה שלהםבקרוב חוגגיים שחבר יש לי שני ולא יותר,חו"ל הזמנות ל

או  קרוביםלרגע שה סבורים הםן אי ,מטעמי נימוסבעיקר  הורי חבריך שולחים הזמנה ,הבהיר האבא ,ולמקרה שלנ כללה מדו ינואזה  ,לא"
שעזר  ייןלהזמין את ר' נפתלי הרטשט האנו בדע ,אצלנולא כן  .בכךיסה ודי ם כרטיסי טאז שולחים לה ,לו אם כןואפי, חהמלש יגיעוהידידים 

לטנו לנסוע לשבועיים החלכן אפילו פוגע,  זה ,הדרך הזמנלהזמינו  אין זה מכובד ,הראשונה שלנו שיטול חלק פעיל בשמחהשמחה, לנו רבות ל
  ".םבנוכחות אותנו ויכבדחה ולשמ ויגיע םתקוה שהאת הו יש לנכך  ,בדת ביותרורה מכובצהיקרה  ת בני המשפחהן אכדי להזמי ,לחו"ל

, ותיךיאחיך ואחחמשת כלפי להיות אחראי  ,ה עיקר הבקשה שלנועת" עליה ביקש לשוחח עם בנו: הנקודהמגיע עתה לעיקר  ר' חיים שלום
ילדים שה ,לא תקוהב קל וממהבית עם ל ם לצאתרוציאנו חראים, תעשה מעשים לא אתקוותנו שלא סומכים על הבגרות שלך מאד, אנו 

 ,שלא כל כובד האחריות יפול עליך ,אנו מקדימים ים עליך כבד מידי?התפקיד שאנו מטילכולם תחת יד אחראית מאד. האם נראה לך ש
א להיות שתבולבקשתי הסכים ' שיחיהיקר בעלה  ,ילדיםאין שעדיין כיון  תבוא כל ערב לעזור תחי' וארץבלומי שו ,קטנהחותי הא ,תךדוד

  "יךעל כדי שלא כל האחריות תיפול ,תראה לעזור בנטלהיא  ,וכתלכלאת הבגדים שיולכבס להכין אוכל ערב שעות האתכם ב

 דיםלהם היו י )6.5בת נה והקט 8-ו 10ני ב ,שני זוגות תאומים( תיויוחמשת אחיו ואחלקחת אחריות מלאה על גש מאד יה נרשלמה זלמן ה
, הם היו דוגמא למופתבעצמם ושימשו  ,הורנכון וטנוך חיעל ביותר רציני  דגש ום שמההורישני  ,ותרבי כיחינו בית ידילל אהכיהיטב מחונכים 

בקרה לת די שתהיה להם יכומי הם החברים שלו כ ,הוריםלהשתובב ברחובות, כל ילד היה מוסר ל לדיםנתנו לילא במשרה מלאה ו הורים
 .מושלמת



4 פורי המגידמסס

בבית  ךא ,נייםבתים יחס ספרמרק בלא היו טלפונים בעת ההיא , אמנם קשר חו לשמור עלוהבטיההורים לנסיעה לחו"ל  ור שבוע יצאוכעב
 "קבית עס"שהחזיקה  םרי המסחר של האבשל קש םנצרך לבית, הוא וביתבסיון שחור עם חוגה משפחת פינקלשטיין באותם ימים היה טלפ

   ך הפרנסה.לצור
 יש את לכולם ,כיאות ציםרחווים יהיו מסודרולם לאה ודאג שכ, שלמה זלמן לקח אחריות מדים בצורה חלקהל הילאשון עבר עע הרהשבו
שחק אצל חברים לפני שקוימו כל ם יוצאים לים על תלמודם בבית ואינחוזר הם ,ך לבנותחנואים בזמן לחדרים ולבתי הויוצוכל בזמן, הא

אד להתגעגע מ והחל םמשעמם וקשה, ה עשהאך ככל שחלף הזמן נ ,של אשה היד דרושהבכל מה ש ,מאדעוזרת הייתה לומי ב .המטלות
, אבל כבר היה יפים ם וגם משחקיםדילהם לימושהיו  תותם ואילו עתה הבית די שומם, למרוהבית בנוכחחלל  לאו אתשתמיד מי םלהורי

 לא מצא לעצמוהוא  ,םומלא בחדוות חיי ילד סקרן תוסס והוא עצמשהגדול יותר היה  היו פרצי שובבות. הקושיבלי שי קשה להעסיק אותם
 ה תמימה.בעיניו כשנדומה שעובר  יום כל את עצמו.ה עתבמה להעסיק 

ה לגאול אותו וצמלאך השינה אינו ר ,ביותריטי בקצב אעליו  ברוהשעות ע ,לא היה עייף כלל ואה ,כול היה לישוןולא י ערב אחד שכב במיטתו
ף את שזולהחליט  הוא .יק את עצמוהעסש לו כעת במה לי ,דבר זה מילאו שמחהתפילין החדשות שקנו לו, לפתע נזכר ב .שעמםמהסיוט המ

 ,בשנתם אחיופריע ללהלא הירות בזתוך שסוגר את הדלת  ,מדליק את האור ור הלימוד של אביניגש לחדממיטתו  חרש ירד, ילין לעומקהתפ
  ים.היקר ןתפיליהאת שהכילה עד שמצא את מפתח המגירה העמוקה הוא גישש בזהירות 

 ןהלכות תפיליעם אביו את וא למד ה, בתיםב ותמצאשנהמיוחסות יות סקרן היה לראות את הפרש ,ם בעניין רבת הבתים ובחנאוציא ההוא 
את  בחוןלם ולפתוח את הגידי יהחפץ ה ,שתוקק לראות זאת במו עיניוה עתה, של ראשיד לשל  ותפרשידל בין ת ההבוידע א יתיסוד ורהבצ

 רלהחזייך בל אא ,משהו קלם לפתוח זה מפרשיות אחרות) בר10ון עתק (פי ששולם עליו העד  ,כה מיוחדמפני מה הכתב שלהם  ,הפרשיות
 םבתיניסה לפתוח את היגלה ש יושאם אבידע  הבתים, הוא פתוח אתל מנע ממנוישר הכלו ך שלפיכ ,לא ידע תזא שמחד םרפתלו םאות
והתעטף  טלית ישנה של אביומספר פעמים, הוא חיפש ותם אולפשוט  ך זה לא מנע אותו מללבושאסקרנותו, כבש  מאד, לפיכךעליו ס יכע
 מו כגדול.את עצרוצה להרגיש  ,בה

, מעולם ליו מאדו אצצנש ותקטנ באבני חן מקושטו צהבהב הבזמעשוי ון כיס שע ,בפינה נסתרתראה לפתע  ,הילין למגרחזיר את התפכשה
כיס השעון  תא לבחון היתירה לא יכול היה לכבוש את סקרנותוכיון ש. נת האירוסין של אבאו היא מתהוא הבין שז ,אצלו לא ראה תכשיט זה

 ושבו את עיניונורה נים זהרו לאור המר צחצוח, הפניעתה עבכאילו הר ווזצץ ונמין ק יועתיעון שיך הוציאו מתפלא א ,קיבל כחתן יושאב
 הוא ,חרוצות בתחתיתזעירות אותיות ראה  כעת ,הוא בחן את השעון מכל כיוון מתנה היה עשיר מופלג,יה שמי שנתן את ה, ניכר הםביופיי
 התוכן בעיון. את וקראלעיניו את השעון  קירב

   חשון תרצ"ח) ,חיים שלום נ"י ,היקר נוחתל ,אירוסין תמתנ. (תרצ"ח שוןח ,חיים שלום נ"י ,חתןנזער טייערער צום או" קנשאגע סגבונלאפער"
 ,וםיוק באיזה יידע בד אהוא ל ,סיון תשי"גחודש הלא הוא נישא ב ,תרצ"חבחודש חשון  ארסאיך זה יתכן שאבא הת ,לחלוטיןחרר תסראשו ה

מעל הדבר שהוריו היו מאורסים  יתכןך לו ההורים, אי את זה תמיד אמרו ,החתונה נה לאחרשפחות מד נולהוא  ,בדבר אבל לא היה לו ספק
 דבר כזה לא שמע מעולם.  !חמש עשרה שנים?

שנטלו על דולה גה ההתחייבותת לשלם אהיכולת  בגלל שלא היה להורי אשתו ,עשר שנים אורסם שמע על המהר"ל מפראג זי"ע שהיה מפע
אבי הכלה קרא  )טת רגלישים מופלגים (בשל פת לגבירכיאו ,ותרקבבגדי י םבונם ולהלבישנים על חששמשך עשר זוג את ה לפרנס ,עצמם

ב את ולעזלא היה מוכן  מידותיוהמהר"ל בגודל צדקותו ואצילות בהתחייבות וביקש לבטל את הקשר, אך לחתן ואמר לו שאינו יכול לעמוד 
מינית ן כשמתילה ,בה העצומהזלמן מההקר שלמה התפעל ,ת הסיפורת שקרא אבע עד שנושעו בדרך פלא., עשר שניםין כך המת ,השידוך
למה אף  ?בר, איך יתכן הדלהינשא רה שנים ומחצהשחמש עו המתינו לא נפל בדעתו כי הורימי ממתין כל כך הרבה? ו ,יים על שידוךמהח

 ?רו לו הוריו על כך?פעם לא סיפ
לספר יש מתביאך  ,הגדולוד להוריו, הוא חייב לדעת את הס ונמים שמפריד ביבוע תוד שע יש ,ן שיחלוףין לזמן לו כוח להמתיעתה כבר א

לעשות החינוך הטוב שקיבל ממנו  מנע ,נער סקרןשם, למרות היותו  ולחטט ימודהלר יכנס לחדלהוריו שחיטט במגירה, מעולם לא העז לה
יחה כזו בש זמן, הוא גם לא יודע איך לפתוחי הרבה זה מיד ע ימים,בוש עוד בסבלנות המתיןללא יכול ר הוא כזה סיפור מוז, אבל עם אתז

יהיה אי מי שיעז עולם לא חשב ש, כנראה שזה סוד נצור, אבא ממבני המשפחה אישהן לשתף בשלא בחרו שמשום מה עם הוריו מית אינטי
אבל  ,נמצאות שם ין שלוהתפילאמנם  ?טם שהעז לחטאיך יספר להם, בחפצים הנמצאים שלחטט בחדר הלימוד שלו ושירה לפתוח את המג

 ?מעשהו הנועז את בארללהם  מציאזה תירוץ יה, אימוך לבר מצוודש סהוא לא היה אמור להניחן עד ח
לפצח ב לנסות חיינה כה ארוך, הוא תבר הגיוני לפרק המאותו מאד, אין לו הס חידהפההחידה  ,וספותנ ש שעותעובד הרא ,ך מוצארוכשאין ד

 שים זאת?ך עולה איו. השאוחות עצמת החידה בכא
לם שזה. יש לו כעת שבוע  "אפל סוד"אסור להם לדעת על חיו ואחיותיו הקטנים, את א הסוד הזתף בול לשהוא לא יכ ,אחד היה ברור לו דבר

 תרון.פגם האולי ימצא  שםכמני הבית, אם החידה נמצאה לסרוק את כל מ
    יע.כי יום חדש זה עתה הפצ ולים ומזר ,עד התריסיםלחדר ב החלושמש הי קרנכאשר  ,ףת זו נרדם לבסוניעם החלטה עקש

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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