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á

úéùàøá ¯ äùøôä øàá
åîöòì ÷òåæ àåäå ,åì äëùçù ïîæ åà
éúçøñù ìéáùáù éì éåà åùôð øîá
åäåúì íìåòä øåæçéå éãòá êùç íìåò
,äìéìä ìë äëåáå áùåé àåäå ...åäåáå
åðìá÷é ,íìåò ìù åâäðî àåä ïë éë òãé
áåø÷á øáëå äðåîàá ïéúîé ¯ äáäàá
.åãîòîå åáöî åì øéàéå ,øçùä ãåîò äìòé

שעלה עמוד השחר – העליה תבוא דייקא
מתו החוש והנפילה

íåé ,ïðáø åðú' (.ç æ"ò) ì"æçá àúéà
ïååéë ïåùàøä íãà åá àøáðù
ìéáùáù éì éåà ,øîà äîç åéìò äò÷ùù
íìåòä øåæçéå éãòá êùç íìåò éúçøñù
,äìéìä ìë äëåáå áùåé äéä ...åäåáå åäåúì
ìù åâäðî øîà øçùä ãåîò äìòù ïååéë
äëéùçù åúåàøáù åðééäå .'àåä íìåò
øáëå Y åúåå÷ú äãáàù ïéáä íìåòì äàá
àèçá åúìéôðî ãåîòìå áåùì åãéá ïéà
íìåòäù ãò åá åøéîçä êë ìëå ,úòãä õò
äìòùî êà .'åäåáå åäåú'ì øåæçì ãîåò
åâäðî äæù ïéáä ùîùä çøæå øçùä ãåîò
ãéúò äìéôð øçàì äáøãàù Y íìåò ìù
. אäîçä øåàë åì øéàäìå ,øåæçì øåàä

åðéöîù äî øàáúé äæáå
(÷"ùöåîá) åéøçàìù äìéìáù (ä ç
íéôòø éðù ìèðå åáìá äðéá ä"á÷ä ïúð'
,'åéìò êøéáå øåà íäî àöéå åæá åæ ïùéëäå
íãàä ãéá ùé úåëùçä êåúáù ,åðééäå
êîñ ìòå ,ãå÷éä ùàá åîöòì øéàäì
ïîæä åúåàá ä"á÷ä åì ïúðù äðéá äúåà
åæ äòã éë ,'åðúððåç äúà' øîåì åð÷ú
øåà ïéá íãàä ìöà 'úìãáî'ä àéä éôìë ïéáäì ,øúåîì êà íééúôù øáã
äøåàä éîé úà íéé÷ì ìëåéù ,êùåçì ,ïãéã éáâì íéøåîà íéøáãä äî
. בúåëùçä êåúî à÷éã
íå÷î ìëá ,åéëåìéäå åéëøãá ùéà ùéà
úåëøá éîìùåøé)

ג( 'והאר היתה תוהו- הרה"ק רבי מרדכי מלעכאוויטש זי"ע היה אומר עה"פ )א ב.א
 כי בא האד,' ויאמר אלוקי יהי אור ויהי אור...ובוהו וחוש על פני תהו
 בוראי האר פני-  אלוקי יהי אור, ויאמר,נמצא במצב של חשכות והעדר האורה
 אזי אכ שומע אלוקי ומקשיב לקול תחינתו ויהי אור ובאי לו ימי של,אלי
.(אורה ושמחה )הובא בתורת אבות
( על הפסוק: חגיגה יג: כדאיתא בגמרא )שבת פח, נוראות מצינו בבריאתו של עול.ב
, שהתורה נבראה אל דורות קוד מת תורה,')תהלי קה ח( 'דבר ציווה לאל דור
[ ומפורש אמרו )בר"ר ג ז( מלמד שהיה ]הקב"ה,()והיינו תתקע"ד דורות קוד בריאת העול
 מכא למד הגאו רבי חיי שמואלבי.בורא עולמות ומחריב עד שברא את אלו

באר הפרשה

בראשית

â

זצ"ל מאמר נורא ,דרבי המתאונני לומר מתו ייאוש ,הנה כבר ניסיתי ולקחתי
את עצמי 'כאל פעמי' ולא הועלתי מאומה ,תמיד שבתי ליפול ...מה עוד יש בידי
לעשות ,לזה גילו לנו חז"ל מעשי השי"ת שא הוא 'כביכול' בנה עולמות שנחרבו
לאחר מכ ,ואעפי"כ שב לבנות עוד עול ועוד עול ...עד שלבסו ברא את עולמו
שאנו חיי בו כהיו ,א אד ה'קרו מחומר' מה לו שיתייאש  -הרי אכתי לא
ניסה להתחזק תתקע"ד פעמי ,ילמד מבוראו כביכול שלא הפסיק מלבנות עולמו
מחדש תתקע"ד פעמי...
ידוע דבר מכתבו של הרה"ק ה'יסוד העבודה' זי"ע )ח"ב מכתב ו( וז"ל )בשינוי( .אספר
לכ מה ששמעתי זו השבוע ,בעת מלחמה בשני הקודמי הגיע דעפעש )טעלעגרא,
מברק( אל השר הגדול שהיה יוע לראש המדינות ,שהשונא שבר את כל עיקר יסוד
חיזוק המבצר )כלומר – אנחנו בסכנה( מיד נפלה רוח השר בקרבו והיה עצב וזוע
בשברו לבו .משנודע זאת לאשתו ,מיהרה לנחמו ,ותשאלהו ,מדוע נפלו פני ,סיפר
לה השר על דבר הדעפעש שקיבל ,והשיבה היא בחכמה .הנה ג אני קבלתי דעפעש
בזו הרגע ,ובו נכתבו דברי יותר רעי ומרי מהדעפעש של ,אמר לה אמרי לי
מהו .השיבה לו כתוב בו שאתה אבדת את המוהט )תעצומות וכוח חיות הנפש( של,
ר"ל שאבדת את התחזקות וגבורות הלב של ודבר זה יותר גרעו ונפילה משבירת
כל המבצר הנ"ל ,ומסיי הרה"ק בינו והתבוננו נא בזאת.
פע אמר הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע ששמע מאביו הרה"ק האמרי אמת זי"ע )דיבור
שהיה לו לחיזוק מש ארבעי שנה( כי הנה כתיב בפרשת )ו ו( 'וינח ה' כי עשה את האד
באר ויתעצב אל לבו' שאי הכוונה שהקב"ה התעצב חלילה וחלילה ,שהרי 'עוז וחדוה
במקומו' ואי כל עצבות למעלה .אלא שאנשי דור המבול היו שמחי תדיר ,כי לא
חסר לה מאומה כדאיתא בגמרא )סנהדרי קח ,(.וידוע מהאריז"ל שע"י שמחה אפשר
לבוא לכל המדרגות ,וא"א לדיני לחול ולשרות עליו בעת שהוא בשמחה ,ומכיוו שכ
 א שהשחיתו את מעשיה ועברו ברית ,מכל מקו לא היה הקב"ה יכול להביאעליה פורענות ,על כ התעצב הקב"ה  -היינו שהוריד עצבות בלב של בני דור
המבול ,ולאחר שהתעצבו בא עליה המבול )ליקוטי יהודה בפרשת ,ועוד(.
איתא בספרי המקובלי שלכל יהודי חקוק ש הוי"ה על פניו )עי' תיקו"ז קל .ובזוה"ק
ח"ג רכט (:ואחד האופני הוא כי עיניו רומזות כל אחת לאות יו"ד )שהרי העי היא
כעיגול קט( ויחדיו עולי בגימטריא כ' .הוס לו את אפו שהוא משו מעט כמו אות
וא"ו יחדיו יעלו לגימטריא כ"ו כגימטריא של הוי"ה ב"ה.
הוסיפו בדר צחות שכל זה אינו אלא כשהיהודי שמח ,אבל א הול מיט די
נאז אראפגעלזאט )כינוי למי שפניו נפולות( נמש הוא"ו להיות נו" )ענדע נו"  -נו" סופית(
ונמחק הש ל"ע...

ã

באר הפרשה

øéëæäì' àåáì øöé ìù åëøãù ,àìà
úàæëå úàæë ïä Y íãàì 'úåçëùð
äîë úåìéçä øáë éë çëùú ìàå ,úéùò
,úìôð íòô ìëáå ,'ä úà ãåáòì íéîòô
,ïðéøîà äæì ...÷æçúäì áåùú éë êì äîå
ìò øåçàì èéáäì àìù ãàî øäæä
äùåã÷ä äøåúä úìçúî ïëìå ,úåìéôðä
¯ 'à úåàá àìå ,úéùàøá Y 'á úåàá
ãéî åðì úåøåäì ,úåéúåàáù äðåùàøä
âäðéù ,'äãåáòå äøåú ìù äëøã úìéçú'á
äéããö ìëî äøåâñ àéäù ,'á úåà úîâåãë

בראשית

àéä äçåúô äéðôìî ÷øå
àìå 'åéðôì' ÷ø ãéîú íãàä èéáé êë ,(é
'äîáå åéìò øáò äî áåùçì ¯ 'åéøåçàì
úåàáù õ÷åòá æîøð íå÷î ìëî êà ,ìùëð
åîöòî çéëùäì åì ïéà éë ,'äéøåçàî' 'á
åäøëæé ãéîú àìà ,'øáò'ä úà éøîâì
òðîäì åéìò äîî òãéù éãë èòî
,øéòæî èòî ÷ø úàæ ìë êà .'ãéúò'á
æ"éòë) àéä äðè÷ù 'áä éøåçàîù õ÷åòäë
)à ø"áá àúéàãë

ùåøãé àìù éáâì ú"äò 'äðåé åðéáø' ùåøéôá àúéà
äìòîì äî

 ('åëåג.

ג .וא א נפל ממדרגתו ישוב להתחדש ,כמו שרמזו בתיבת בראשית שהיא נוטריקו
ב'  -ראשית ,היינו ב' פעמי 'ראשית' ,שלעול לא יתייאש מלשוב ולהתחדש
בטובו בכל יו תמיד ,אלא אפילו א התחיל כבר 'בראשית' ונשבר ונפל יתחיל
מבראשית פע שנייה.
ובזה יתבאר עוד הטע שהתחילה התורה בב' ולא בא' ,להורות שאפילו א כבר
אינו אוחז בא' אלא בב' ...שכבר התחיל והפסיק יתגבר להתחיל שוב במצב זה
מבראשית.
וכ מצינו במסכת מגילה )לא (.שנחלקו התנאי לעני קריאת התורה ,חד סבר
שבמקו שמפסיק לקרוא בשבת במנחה מש ממשי בקריאתו ביו שני בשבת,
ומש ממשי בחמישי ומש ביו השבת שלאחריה ,ואיד סבירא ליה שתמיד
מתחיל בתחילת הפרשה – בשבת במנחה ,בשני ,בחמישי ובשבת שלאחריה ,וכ
נפסק ,ואפשר לומר דבא לרמז ל שתמיד בכל עת אפשר לו לאד לשוב ולהתחיל
תורתו ועבודתו מחדש – מתחילת דבר כלא היה ,וא לאחר שנפל ונסוג לאחוריו
יש בידו לשוב לכור מחצבתו  -לחזור ולהתעלות.
מעני לעני ,אמרו חז"ל בתחילת פרק שירה 'כל העוסק בפרק שירה בכל יו
אני מעיד עליו שהוא ב עול הבא ,וזוכה ללמוד וללמד ,ותלמודו מתקיי בידו,
וניצול מיצר הרע ,וזוכה לימות המשיח וכו'' ,וצרי להבי מדוע הפליגו כל כ
באמירת פרק זה דוקא ,בפרט שלא נתבאר ש כי א שירת בהמות חיות ועופות
ושרצי ,וטפי הוה ליה למימר כ למי שאומר 'שירת הי' שנאמר על ידי משה
ובני ישראל ,ומדוע נקטו כ דוקא באמירת פרק שירה ,הלא דבר הוא ,וב'שפתי

באר הפרשה

ìò (å ã) 'åðøåôñ'á íéøáãä íéùøåôîå
,'êéðô åìôð äîìå' ÷åñôä
ïéà äð÷ú åæéà ìå÷ì÷ì ùéùë éë .ì"æå
éåàø ìáà ,øáòù äî ìò øòèöäì éåàø
 ãéúòì ïå÷éú âéùäì ìãúùäìד.

בראשית

ä

øîàéå' (æ¯å) äæ ÷åñôá ãåò øàáì åôéñåä
äîìå êì äøç äîì ïé÷ ìà 'ä
êëù ,'úàù áéèéú íà àåìä ,êéðô åìôð
äæéàá úìùëð íà óà ,àøåáä åì øîà
,éåàøë 'ä ïáø÷ úà 'úáø÷ä' àìå ,øáã

צדיק' )ריש פר' וארא( מביא משמיה דהרה"ק רבי שמחה בונ מפרשיסחא זי"ע ,דהנה
מבואר בחז"ל בכמה מקומות )עי' שבת קנא :עירובי סט :חולי ה (:שהחוטא פוג בעצמו
ומבטל ממנו את הצל אלוקי והרי הוא דומה לבהמה רח"ל ,ולפעמי נכשל אד
בחטא ונמשל לבהמה או לחיה ,ויש שהוא יורד למדריגה פחותה יותר והוא נדמה
ח"ו לשר ,מכל מקו 'ית שיר ושבח להשי"ת באותה בחינה שהוא ,על ידי זה
יוכל לעלות ממאפל )חשכות( שלו' ,ואכ הנמצא במדריגה פחותה וירודה ואינו נופל
ברוחו אלא מתחזק באמונה ובטחו ומודה ומשבח לבורא כל עולמי על החסדי
שעושה עמו ,זוכה בשכר זה לכל אות הפלגות שהבטיחו חז"ל.
ד .כי זוהי עיקר עבודת האד לקיי בנפשו 'אל תזכור לנו עוונות ראשוני' ,ותמיד
יחזור לעלות בדר העולה בית קל ,וכדבריו של החסיד הנודע הגה"ח רבי ב
ציו אפטער זצ"ל שהתורה אמרה על אד הראשו לאחר שחטא בע הדעת )ג ז(
'ויתפרו עלי תאנה'' ,תאנה' הוא 'פייג' )בשפת האידיש( ,ויש לה ג משמעות בלשו
הע 'א פייג'  -למי שאינו מתפעל מדברי חבירו עליו ומורה לו בהנחת אגודלו בי
פרקי אצבעותיו  -אינני מתפעל מדברי כלל וכלל ,והנה מבואר בתוס' )סנהדרי ע:
ד"ה בה( שכל האילנות היו דוחי אותו שלא יתקרב אליה ,ולכ תפר לעצמו עלי
תאנה ,ואמר לכול 'א פייג' 'א פייג' ,אינני מתפעל ממכ ,ולא אתעצב אל ליבי
אלא אתחיל מראשית הדר בהתחדשות ביתר שאת ועוז.
וכ כתב הרה"ק ה'דברי שמואל' וז"ל ,ותפקחנה עיני שניה וגו' ]ויתפרו עלי
תאנה[ ...לאחר שעברו רצונו ית' מיד הרגישו מה שעשו ,וראו כי ערומי ה,
שנשארו בערו וחוסר כל ,בלי מצוות  -שכל עבירה ההנאה ממנה היא רק לשעתה,
ואח"כ מתחרטי ומרגישי כאב לב ע"ז שלא יכלו להתגבר על התאוה .ויעשו לה
חגורות  -שלקחו עצמ להתחזקות ולתק בתשובה ,כמו שאומרי ,זי אונטער
געגארטל'ט ,לתק מעשיה מעתה ולבנות עולמ מחדש .כי בנפילת הרוח אי אפשר
להגיע לכלו ,רק ע"י שמחה והתחזקות.
וכ אמרו לרמז ב'טעמי המקרא' שעל הפסוק )ה כט( 'זה ינחמנו' – גרשיי ואח"כ
תלישא גדולה ,כי צורת הטע גרשיי הול לאחוריו ב' פעמי ,ואת כל אשר כבר
היה עליו ל'הפרד ולהיתלש' מזה ומעתה לחשוב ולהתבונ רק ב'הוה'.

å

באר הפרשה

äðòè ïééãò ,êúçðî äìá÷úð àì ïëìå
,'êéðô åìôð' äæ íåùî éëå ,êéìò ùé äìåãâ
áåùì íãàä ãéá äìéôðå ìåùëî ìëî éøä
¯ 'áéèéú íà'å ,øúåéå øúåé úåìòúäìå
äðåëðä êøãä úà äæ ìåùëîî ãîìú íà
Y 'úàù' ,êéùòî úà áéèéäìå äá êìéì
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הגה"ח רבי גד'ל אייזנער זצ"ל היה אומר אינני מפחד כל כ מהעבירה אלא עיקר
פחדי הוא מה'גוררת' ...אל מה שנגרר האד אחר העבירה ,שהעבירה גוררת עבירה,
ותוצאותיה מי ישורנה.
סיפור נורא סיפר הרה"ק מרוז'י זי"ע ,להצאר הרוסי היתה מחלה נוראה הנקראת
'מחלת הרדיפה' ,והיינו שבכל עת וזמ דימה בנפשו שיש 'רודפי' אחריו בכדי
להרגו ,ולכ כל אימת שהיה יוצא לדרכו היו מעמידי שומרי על א הדר לשמור
לבלתי יעברו ש אנשי בעת עבור הצאר ימ"ש ,זמ רב קוד עברו כבר היו
השומרי ממתיני על הצאר ובעברו היו מראי לו שהדר פנויה ,פע אחת הרגיש
אחד מהשומרי שהוא צמא מאד אחר שכבר המתי זמ רב למאד ,וכבר לא יכול
היה להתאפק ובראותו נהר בסמו לו התפשט חיש קל ממלבושיו וקפ אל תו
המי ,בעודו בתו המי שמע היא פעמי מרכבתו של הצאר מתקרבי מאד ,מיד
ניתר מ המי א שלא היה סיפק בידו להתלבש בבגדיו ונעמד כ על משמרתו,
משהגיע הצאר וראהו ,חרה אפו על חוצפתו הרבה לעמוד כ לפני המל ,ענהו
השומר בקידה ,אכ אי זה מ הכבוד לעמוד כ ,א הא משו זה יצטר חלילה
הצאר להתעכב בדרכו ,כשמוע הצאר את דבריו נחה דעתו .סיי הרה"ק מרוז'י
ואמר ,הנה אד הראשו לאחר שנחבא מאביו שבשמי הסביר את עצמו ואמר )ג
י-יא( 'את קול שמעתי בג ואירא כי עירו אנכי ואחבא' - ,נשמתי ערטילאית לאחר
שעברתי על רצונ ,ועל כ התביישתי ממ ונחבאתי ,אמר לו הקב"ה 'מי הגיד ל
כי עירו אתה' ,מי אמר ל שזוהי סיבה מספקת לפרוש מעבודתי ,כי אפילו מי
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íåéñá ãéîù ,äøåú ìàøùé âäðî äðä
úéùàøá úùøô íéìéçúî äøåúä
]êøãá áúë (äøåú úçîù) íäøãåáàä
éðáù ïèùì äô ïåçúô ïúéì àìù ,èùôä
 ìåòä éðôî äøåúä íåéñá íéçîù ìàøùéבראשית ברא אלוקי – ראשית דבר היא
האמונה בקל חי
áúë æ"éòëå ,íäéøàååö ìòî ìèéðù
íé÷åìà àøá úéùàøá (à à) ïúùøôá (àøôñ ÷éìñ ä"ã .èé æ"ò) â"àçá à"ùøäî
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שעירו ועריה מכל מצווה ואי בו לא תורה ולא קדושה ,עדיי עבודתו חביבה עד
מאד לפני כסא הכבוד.
ה .מספרי על חסיד אחד ,שניגש אל הרה"ק מקאצק זי"ע והתאונ בפניו על שאי
לו במה לשמוח בשמחת התורה ,שהרי לב יודע מרת נפשו שבמש כל ימות השנה
לא למד כהוג ,השיב לו הרה"ק עיקר השמחה היא על מה שמתחילי את התורה,
שהרי אי בריה בעול שתאמר זכיתי לבי לסיי את התורה ...אמנ על 'להבא' ביד
כל אחד לקבל על עצמו ,ממילא ה'שמחה' שייכת לכל .א הרה"ק ה'חידושי הרי"'
זי"ע אמר ,שהשמחה ביו שמח"ת היא ההכנה לקבלת התורה לכל ימות השנה.
באופ זה ביאר הרה"ק משינאווא זי"ע ,מדוע קוראי פרשת בראשית תיכ אחר
הימי הנוראי ,לרמז דמאי דהוי הוי ,ועתה פותחי ומתחילי מבראשית )ד חדש(,
ותפקיד האד להסיח דעתו מ העבר ולהשי מגמתו על העתיד .ובש הרה"ק
רבי יהושע מבעלזא זי"ע מתאמרא כיו"ב ,כי לפעמי כאשר חלפו ועברו הימי
הנוראי עושה האד חשבו הנפש ורואה שלא ניצל את הימי הנוראי כהוג,
לפיכ מזכירי לו שהיו 'שבת בראשית' ומתחילי את הכל מחדש ,לכ אל יתייאש
מ העבר רק יתחיל הכל מחדש ויהיה ה' חלקו ונחלתו.
ו .מעני לעני ,ברש"י פתח דבריו 'בראשית  -אמר רבי יצחק ,לא היה צרי להתחיל
את התורה וכו'' ,כתב הט"ז )בספרו 'דברי דוד' על התורה( ,וז"ל ,נהירנא כד הוינא טליא
ראיתי כתב אחד יש נוש מאד ביאור רש"י ,כתוב בו שזה המאמר בש ר' יצחק
שמביא רש"י אינו מוזכר בשו מדרש או תלמוד ,ומה שאמר 'מה טע פתח
בבראשית' הוא מדרש ולא דברי ר' יצחק ,אלא שזה ר' יצחק היה אביו של רש"י
ולא היה למד גדול ,ורש"י רצה לכבד אביו ולהזכירו בתחילת חיבורו ,ואמר לו ,שאל
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איזו קושיה ואכתוב אותה על שמ ,והקשה לו סת למה התחילה התורה בבראשית...
כ ראיתי ש .אלא מה שכתב שר' יצחק אביו של רש"י לא היה למד גדול ,זה
אינו דפרק בתרא דעבודה זרה מביא רש"י פרוש על הגמרא וזה לשונו :לשו אבא
מורי מנוחתו כבוד ,והוא נראה ,עכ"ל )עכ"פ ,למדנו כא פרק נכבד בהלכות כיבוד אב וא(.
ז .איתא מהרה"ק רבי מאיר הגדול מפרימישלא זי"ע )הובא בברית אבר להרה"ק מזאלאזי
זי"ע בפרשת ,ובשפתי צדיקי בש הרה"ק מאפטא זי"ע( שתיבות 'בראשית ברא אלוקי
את'  -ה ר"ת בבא"א ,לרמז על הפסוק 'ב בטחתי אל אבושה' )תהילי כה ב( ,וכ
'אשרי אד בוטח ב' )ש פד יג( ,ולכ התחילה התורה בתיבות הללו לומר שזהו
עיקר ותחילת מהות האד – לבטוח בה' בכל עת ובכל שעה.
ח .ברש"י כתב בריש דבריו' ,בראשית  -מה טע פתח בבראשית '...ביאר הרה"ק
ה'קדושת לוי' זי"ע ,שהוא כעי המדבר ומפליג בדבריו ,מה טע  -כמה טע
ומתיקות יש לפותח בבראשית – כלומר שחי באמונה שהוא אלוקינו שברא שמי ואר
והוא עשה ועושה ויעשה לכל המעשי )עפ"י דבריו הובאו בתפארת בית לוי ,בילקוט קדו"ל(.
ט .את הדבר המשילו להאי גברא שהיה במקו אשר מחשיכי את האור ומציגי על
גבי הכותל מחזות שונות ,א מכיוו שלא ראה האיש את המחזות בבירור ,העלה
את 'האור' בכדי שיוכל לראות היטב ,מוב לכל בר דעת שכ כבר לא נראו המחזות
כלל ,ונתגלה שהכל היה 'דמיונות' ולא דברי חיי אמיתיי .ומכא לנמשל ,פעמי
נראה לאד שהסתיר הבורא את השגחתו ממנו וכדו' משאר דמיונות ,עצתו – אמונה,
שיאיר לעצמו במאור האמונה ,וממילא יראה שאי כא 'לא דובי ולא יער' ,אלא
הבורא משגיח עליו בהשגחה פרטית מעול ,ללא שו שינוי ,אלא שהוא החשי
לעצמו בקושיותיו וספיקותיו ,אי לו אלא להאיר לעצמו באמונה וחסלת פרשת הייסורי.
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י .בגמרא )ברכות ס (.איתא שמעשה ובא הלל הזק לעירו ושמע קול צווחה בעיר ואמר
מובטח אני שאי צווחה זו בתו ביתי .ולכאורה מני היה לו זאת ,ביאר הגאו
אלמושנינו ז"ל חד מקמאי )הובא בביאור משפט צדק לתהלי יט( שהלל הזק לימד את בני
ביתו 'דר אמונה' – שיקבלו כל אשר יארע עמ באהבה ,ושלא יצעקו בשו מצב
שהוא ,ולכ כששמע קול צווחה בעיר היה בטוח ואמר 'אי זה בתו ביתי' – כי ה
אינ צועקי אפילו במצב קשה.
יא .פע שאלו את חתנו של הגה"ק החפ חיי זי"ע ,ממה התפעל ביותר מתו
כלל הנהגותיו של חותנו הקדוש ,ויע ויאמר ,הדבר המפליא ביותר היה יישוב
דעתו ושלוות נפשו בכל עת ובכל זמ ,וא בשעות קשות כשבאו עליו ייסורי
וכדו' ,ושלוות נפש זו באה לו מתו תוק אמונתו בהנהגת ה' את כל העול בטובו
בח בחסד וברחמי.
הוא היה אומר ,לבאר בסדר ההושענות )בפיוט 'אדמה מארר'( 'הושענא דג
מדלקת...חיטה מחגב ...נפש מבהלה' ,שכל הנאמר ש שווי במהות ,וכמו שכל
בר בי רב יודע שה'דלקת' עוקרת ומשחיתה את ה'דג' שבשדה ,וכ חגבי אוכלי
ומאבדי לגמרי את החיטה ,כ ממש  -הבהלה מכלה ומשחתת נפשו של אד.
יב .וכתב ש וצריכי להאמי בזה מאד שלא תהיה חלילה ברכתו )המכי מצעדי גבר(
ברכה לבטלה...
כ כתב ה'רבינו יונה' )אבות ב ט( על דברי המשנה 'צאו וראו איזו דר טובה
שידבק בה האד ,רבי אלעזר אומר לב טוב' דהיינו הסבל שאינו קצר רוח ,ומתרחק
ממידת הכעס ומשיב במענה ר ,וא א יעשו לו איזה עוול ,יסבול ולא יהיה לו
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מרירות מזה – כי חכו ממתקי וכולו מחמדי .ועל מידה זו אמר רבי יוחנ ב זכאי
'רואה אני את דברי אלעזר ב ער מדבריכ שבכלל דבריו דבריכ' ,כי האד שיש
בו מידה זו של סבלנות טוב הוא ג לחבריו ולשכניו ולכל העול )עכ"ל(.
יג .הרה"ק מלעכאוויטש זי"ע היה אומר שמה שהאד תולה בעצמו לאמר אוי לי
שגרמתי לעצמי בידי הפסד פלוני ,או מאשי את עצמו שטעה בפעולה פלונית
שגרמה לו להפסיד כ וכ ,מחשבות אלו וכיוצא בה ,אינ כי א כפירה בהשגחה
פרטית .כי בא ידע האד שלית ליה מגרמיה כלו ,אי לו שו כוח ושו יכולת,
שוב לא יחשוב על עצמו כל כ ,אלא ידע שהכל ממעל בא לו.
הרה"ק רבי פנחס מקארי זי"ע )הובא באמרי פנחס ח"א שער אמת ואמונה אות מב( היה
אומר על מאמר ז"ל )נדרי ט' (:רשעי מלאי חרטות' ,ולכאורה צרי ביאור דא ה
מלאי בחרטה על מעשיה הרעי הרי כבר אינ 'רשעי' ,אלא בעלי תשובה .וביאר
שהכוונה היא שכשיארע לאיש איזה הפסד – הצדיק מאמי כי מה שעלה בידו אינו
אלא מ השמי ...אבל ה'רשעי' מלאי חרטות ,ותמיד יאמר אוי לי שעשיתי כ וכ
שמזה נסתבב לי ההפסד...
הגרי"ז מבריסק זצוק"ל היה אומר ,שהאומר 'איבדתי מעות ברחובה של עיר מאחר
שנהיה לי חור בכיס בגדי ,ומש נפלו מעותי' שוטה הייתי שלא תפרתי וסגרתי את
החור מיד כשנפער ,הרי זה כפירה בהנהגת ה' ,אי לו אלא לומר מאחר ורצה הקב"ה
שאאבד את מעותי על כ נתהווה לי חור בכיסי.
יד .צא ולמד בכוחה של אמונה בתמימות ,וסיפר הרה"ק הרמ"ח סלאני זי"ע )'מאמר
מרדכי' עמ' שמ"ב  -שמ"ג( על שני ידידי חסידי עליו ויושבי על מדי ,שהסכימו
ביניה שהראשו מה שיעלה השמימה יתגלה אל רעהו בחלו ויספר לו מה
שאירע למעלה בדינו ,ואכ הראשו מה שנלקח לבית עולמו הגיע לאחר זמ בחלו
אל רעהו ,ויספר לו שבעמדו לפני כסא הכבוד דנו את כל מעשיו בהאי עלמא
ונמצאו מתוקני ,זולת עוו אחד של שוחד שאחד מהנידוני אצלו הכניס מטבע
בכיס מעילו והעלי עינו מכ ,ועל כ פסקו עליו גיהנו ,א הוא צעק שאינו רוצה
להיות ש ,ופסקו את דינו  -שנתנו לו פטיש קט והעמידוהו בפני בני גדול וחזק,
ואמרו לו שיהרוס את כל הבני ובזה יבוא על תיקונו ,אמר אותו חסיד אל ליבו
איככה אוכל לשבר בניי גדול זה ע הפטיש הקט ,הלא הדבר יקח לי חדשי וג
שני ,א מיד חשב לעצמו מפני מה קיימתי תורה ומצוות בכל ימי חיי ,מפני מה
הנחתי תפילי ,למדתי והתפללתי ,הלא רק בכדי לעשות רצו יוצרי וקוני ,א כ

àé

בראשית

äååöîä úåëæá úåà íçöî ìò
áé úåîù) ÷åñôä ìò) àúìéëîá àúéàå ,(:æè
àåä äæ 'úåà'ù (úåàì íëì íãä äéäå (âé
äøéîù úåàì äëæ äîáå ,íäéìò 'äøéîù'ì
ìë ïëì' øîàå äãåäù øçà ÷ø Y úàæë
øéñé íàù åîöòá øéëäù Y 'éðâøäé éàöåî
ãåîò ìëåé àì åéìòî åúøéîù úà ä"á÷ä
úåëæá .íé÷éæîä ãâð úçà äòù åìéôà
úåà åéìò íùå ,àøåáä åéìò íçéø äæ
ìò øëùë ,åçöî ìò äùåã÷ã íùåø
.åéðô åéæ úà äøéàä øùà àéäå ,äðåîàä
àø÷éå ÷"äåæ)

התפלל עליה – א השפע המוכ יגיעו רק
ע"י התפילה

úà ãåáòì ïéà íãàå' ,(ä á) ïúùøôá
íòè äîå' ,é"ùøáå ,'äîãàä
úà ãåáòì ïéà íãàù éôì ,øéèîä àì
,íéîùâ ìù ïúáåèá øéëî ïéàå ,äîãàä
,íìåòì êøåö íäù òãéå íãà àáùëå
úåðìéàä åçîöå ,åãøéå íäéìò ììôúä

באר הפרשה

íãàì åì àáä áì áàë ìë åéìòî êåñçé
àåä òãåé éë ,ãåáëå äååàú  טוäàð÷î
åîòî úç÷ì çë íåù íãà ãéá ïéàù
úúì àìå ,('äàð÷'ä úà äæá êñåçå) äîåàî
,('ãåáë'ä úôéãø åîöòî òðåî äæáå) äîåàî åì
äàðä äæéà åîöòì úç÷ì åì øùôà éàå
äæáå) àéîù ïî åøåáò äáåö÷ äððéà íà
.('äååàú'ä úà êñåç
,'äìåòî äøéîù'á øåîù úåéäì äëæéå
Y 'åéáäåà ìë úà 'ä øîåù' éë
åîëå ,åá íçèáî íéîùå íéðéîàîä
øùà øáâä êåøá' (æ æé åäéîøé) øîàðù
'÷ä 'íééçä øåà'ä áúë êëå ,''äá çèáé
(åè¯ãé ã) ïúùøôá áåúëä øàáì ,ò"éæ
éàöåî ìë äéäå' ä"á÷äì ïé÷ øîàù
ïé÷ âøåä ìë ïëì' ú"éùä åäðòå ,'éðâøäé
éúìáì úåà ïé÷ì 'ä íùéå í÷åé íééúòáù
àåä äæ 'úåà'å .'åàöåî ìë åúåà úåëä
íùøðù úååöî éîéé÷î ìöà âåäðä èôùîë

 ובמחשבה זאת נת,ג עתה אעשה הכל רק לעשות נחת רוח לבורא יתבר שמו
. ונפטר מ הדי, ותיכ ומיד נפל כל הבני הגדול,מכה אחת על הבני
 עד,מעובדא זו נלמד עד כמה חשובה מעלת התמימות בעשיית רצו הבורא
 כ"ש שבהאי עלמא בכח,שאפילו בעול העליו בכוחה לשבר בנייני רמי וגבוהי
 על ידי, ולצאת מכל צר ומיצר,האד לשבר ולהרס את כל בנייני והררי הצרות
.אמונה פשוטה בתמימות בבורא כל עולמי
 שמצינו,( ד"ה ארור כנע, אומר היה הרה"ק ה'חידושי הרי"' זי"ע )אמרי הרי" נח.טו
שקי הרג לאחיו הבל על שקינא בו כמה שנאמר )בד ד – ה( 'וישע ה' אל הבל
 א"כ בוא וראה כוחה של,' ויחר לקי מאד,ואל מנחתו ואל קי ואל מנחתו לא שעה
' דהרי קי והבל היו שני אחי יחידי בעול נמצא שכל אחד מה היה 'בעלי,קנאה
 ואעפי"כ גברה קנאת... ומה שיי קנאה אצל מי שחצי העול שלו,על חצי עול
...האחד ברעהו עד כדי רציחה

áé

באר הפרשה

 'íéàùãäåטזãéîòä êë éë åðãîì ïàëî .
òôùä Y íìåò ìù åúàéøá ïôåà ä"á÷ä
òéâé àì íå÷î ìëîå ,íìåòä éðáì ïëåî
,øîåìëå .êë ìò åììôúéù ãò íäéãéì
ìëì ïåæî ïéëî ä"á÷äù øáãä ïåëðù óà

בראשית

,íäéìò òéôùî íäéëøö ìë íâ ,åéúåéøá
åúìéôúá íãàä êåñçé àì íå÷î ìëî
àìù äøö ìë ìòå åéëøö ìë ìò 'ä éðôì
åì ïëåîä òôùä åðâéùé àì éë ,àåáú
 äìéôúä éãé ìò àì íàיז.

טז .כתב המהרש"א )קידושי ח"א כט (:שנס המתרחש על ידי תפלה לא חשוב נס
לעני 'מנכי לו מזכיותיו' )עי' שבת לב (:כי כ טבע הקב"ה בבריאה שהנצר
לאיזה דבר יתפלל ויוושע ,ואי בזה כל נס.
ידועי דברי הגה"ק החזו"א זי"ע בעני חובת ההשתדלות ,שעיקר ההשתדלות
היא התפילה ,אלא שלפעמי נדרש מ האד ג לעשות פעולה בפועל ,אבל לעשות
הפעולה ולא להשתדל בתפילה באופ זה בוודאי לא עשה את המוטל עליו לעשות
ולא יצא ידי חובתו )מעשה איש ח"ז קג(.
יז .הרה"ק רבי משה לייב מסאסוב זי"ע )חידושי הרמ"ל אות פח( ביאר את התפילה
'ות שכר טוב לכל הבוטחי בשמ באמת' ,ולכאורה מדוע עלינו להתפלל ע"ז
שבוודאי השי"ת אינו מקפח שכר כל בריה .אלא ביאורו ,דמ השמי אי נותני
רק בהתעוררות מלמטה – בתפילה ,וצדיקי אלו שבוטחי כל כ בה' עד שאינ
מתפללי על כ ,עליה יש לנו לבקש ות שכר טוב...
בדר משל ומליצה אמרו ,מעשה בתינוק שאמו הפקידתו בידי הבייבי סיטער
)שמרטפית( והיה התינוק בוכה לגודל רעבונו ,ותיטול הבייבי סיטער את הבקבוק שהכינה
הא למאכלו ותשימהו בפי התינוק ,א הלה הגביר בכיו וזעקותיו עד לב השמי...
ואי איש יודע על מה יצא הקצ והבכי ,מכיוו שכ א הבייבי סיטער פתחה בבכי
אחר שלא ידעה להשית עצות בנפשה ,כ נמש הבכי למש כמה שעות ...עד...
ששבה הא לביתה וראתה את הנעשה ,נטלה את הבקבוק וראתה שלא ניקב החור
בראש הבקבוק – והיא יאכל התינוק ,נקבה הא חור קט הכניסה הבקבוק בפי
התינוק שמיד אכל את מאכלו ואחר גמרו נרד וייש שנת ישרי וליהודי הייתה
אורה ...והנמשל פשוט השפע מוכ ברוב טובה אלא שעל האד לנקב בעצמו את
ה'חור' דרכו יריקו עליו את השפע הגדול ,ונקב זה היא התפילה...
וא ב'רוחניות' הדברי אמורי שא"א לו להשיג מאומה בלא שתקד לה תפילה,
וכ רימז הגאו רבי יוס חיי זאנענפעלד זצ"ל שהפסוק הראשו שבתורה 'בראשית
ברא אלקי את השמי ואת האר'  -פתח באות ב' ומסתיי באות צ' ,והפסוק
האחרו שבתורה 'ולכל היד החזקה ...לעיני כל ישראל' פותח באות ו' ומסיי באות
'àצלו'  -היינו תפלה .כי בי בתחילת לימודו )להבי ולהשכיל(
ל' ,יחדיו עולי לתיבת ִ ְ

âé

בראשית

åðéàù åðòéîùäì áåúëä àá æ"ò ,äëéøöä
ììë íãà åðéà ù"àøé åá ïéàù éî éë ,ïë
äæ úìåæå 'íãàä ìë äæ éë' éç ìòá ÷ø
äéåìú íãàä úåëéàå .íãà úâøãî åì ïéà
íà ¯ åáø÷á øùà ù"àøé úãîá ÷ø
ù"àøé åá ùé íà åðééä ,äáøä íàå èòî
äãîá íàå ìåãâ íãà àåä äáåøî äãîá
íåìë åá ïéà íàå ,ïè÷ íãà àåä úèòåî
.íãà úðåîúá ç"òá ÷ø ììë íãà åðéà
,'íãà äùòð' áåúëä é"ôò øàåáî àåäå
ìëì øîà ä"á÷äù  יחøäåæá åùøéôå
¯ íãà ãçé åðìåë äùòð äìåë äàéøáä
ìëù åðééä ,åúàéøáá óúúùð åðìåëù
øåùäù ,åúðåëúå åòáèî íãàì ïúé ãçà
úðåëú åá ïúé éøàäå øåù úðåëú åá ïúé
éë àöîðå ,'åëå ùçð úðåëú ùçðäå éøà
åëåúá ììåëä 'ïè÷ íìåò' àåä ãçà íãà
íéðåéìòä íéàøáðä ìë úåðåëú
úåéç ìë ìù ïäéúåçåë ë"àå ,íéðåúçúäå
äéç êì ïéàå íãàá åììëð íìåòáù úåòø
íãàì ùé àìä äæ ãáìå ,åæë äàøåð äòø
íìåòá äéç íåùì ïéà øùà úéçùî éìë

באר הפרשה

çë' úàéøá ø÷éòù àìà ,ãåò àìå
êåôùéù éãëá äéä ,íãàì 'øåáéãä
òîåù êìî éðôì äù÷áå äìéôúá çéù
ïåùàøä íãà úàéøáá áéúëãë ,äìéôú
,íåâøúáå 'äéç ùôðì íãàä éäéå' (æ á)
ìëù àöîð ,'àììîî çåøì íãàá úåäå'
çåø' íù ìò úàø÷ð íãàä ìù åúåéç
äéä àì ïééãò éøäå ,åì ïúéðù 'àììîî
,(äååç äàøáð àì ïééãòù) çåùì éî íò åì
ììôúéù éãëá àøáð åéôã ,éàãåå àìà
.íìåò àøåá éðôì
 תחילת כל התורה- ''ראשית' חכמה יראת ה
יראת שמי

ïåàâä áúë ,'íãà äùòð' (åë à) ïúùøôá
ì"÷åöæ ïàîøòñàåå ïðçìà éáø
úìä÷) ÷åñôä ìò (150 'åîò úåîáé úåøòä õáå÷)
íé÷åìàä úà òîùð ìëä øáã óåñ' (âé áé
äðåëä .ì"æå 'íãàä ìë äæ éë ...àøé
úàøé éë øîàì êúòãá äìòé àìù ,äæá
úàøé åá ïéàù éîå ,íãàá 'äìòî' àéä 'ä
äìòî åì øñçù àìà íãà ë"â àåä 'ä

בי בסופו )שיתקיימו הדברי בידו( צרי להרבות ולהפציר בתפילה ותחנוני לפני השי"ת
.שיזכה לראות סייעתא דשמיא בעמלו
,' הרימותי ידי אל ה' קל עליו,'ונרמז כ בפסוק )בראשית יד כב( 'ויאמר אבר וגו
 והיינו שלעול צרי האד לפרוש,''ותרגו אונקלוס 'ארימית ידי בצלו קד ה
 וא בשעה שעוסק בתורת 'קל עליו' ובדברי העומדי ברומו של,כפיו בתפלה
. ירבה בתפלה ויצליח ה' דרכו,עול
 בספר אור אלחנ ח"א עמ' ק"פ ציי לילקוט ראובני בראשית א כ"ו שהביא.יח
בש מדרש שכינס הקב"ה כל עליוני ותחתוני שיתנו כ"א מעצמו לבריאת
 וכ הביא ב'נפש החיי' ש"א פ"ו מאמרי רבי,האד כדי שיהיה בו חלק מכול
.מהזוה"ק על דר זה

בראשית

åáìå åéðéò øåîùéù Y 'ä úàøé éø÷éòîå
åúàøé úîçî ,'ä éðôì íúøäèá
,åéðéò éøçàå åáì éøçà øåúì àìù Y êøáúé
ò"éæ ïäëä ÷åãö éáø ÷"äøä øîàù éôëå
úåëøá) ì"æç éøáãá øàáì (à úéùàøá ÷éãö éøô)
åì ïéà ùã÷îä úéá áøçù íåéî' (.ç
äëìä ìù úåîà 'ã àìà åîìåòá ä"á÷äì
ãîåìù éî ìò ÷ø äðååëä ïéàù ,'ãáìá
ïåâëå ,äëìää íéé÷îù éîì àìà ,äëìää
,òøá úåàøî åéðéò øîåùå áåçøá êìäîä
åîìåòá ä"á÷äì åì ïéà ììëá ììëð äæ
,åéúåîà òáøà ùã÷îä äæ éãåäé àìà
. כä"á÷ä äøåù úàæë ùôðáå
äúéî úøéæâ ìë éë åðéöî ïúùøôá óà
,'ïéò äàøî' éãé ìò íìåòì äàá
áåè éë äùàä àøúå' (å â) øîàðù åîë
.'íééðéòì àéä äååàú éëå ìëàîì õòä
åéðéò øîåùå åîöò ìò øáâúîä ,êãéàì
ãò áø òôùå æåðâä øåàì äëæé
úéá'ä ÷"äøä áúëù åîëå ,éã éìá
(á å) ÷åñôä ìò (ïúùøôá) ò"éæ 'íäøáà
éôìù ,'õøàä úåðá úà íé÷åìà éðá åàøéå'
åìà 'íé÷åìà éðá' åéä àì íéùåøéôä ìë

באר הפרשה

ãé

úçà äéçìù øçàîå .'øåáéãäå äòãä' ïäå
ìæøá ìù úìùìùá äøùå÷ì êéøö úôøåè
äéç ãòá øåöòì úåëéøö úåàìùìù äîë
úà ä"á÷ä àøáùëå ,íãàäë äàøåð
åøùå÷ì úìùìùä íâ àøá éàãå íãàä
àéä äîå .íìåòä úà áéøçé àìù
øùà ,'ä úàøé éäåæ ¯ úàæä úìùìùä
íãàä úà øåöòì äçåëá äãáì àéä ÷ø
ìéòåú àì äúìåæå ,úôøåè äéçë àäé àìù
íãàä úà øåîùì íìåòá äìåáçú íåù
óåñåìéôå íëç àäé íà óàå .÷éæäìî
úòá åúîëç åì ãåîòú àì åèñéøàë
íäøáà øîàù åîë ,åøöé åäô÷úé
íé÷åìà úàøé ïéà ÷ø' (àé ë ïìäì) êìîéáàì
'éúùà øáã ìò éðåâøäå äæä íå÷îá
åéä àì 'ä úàøé úìåæù '÷ø' äðååëäå
êøã úãîå äîëçá äìòî íåù íéøñç
úàøé ïäá ïéà íà ìéòåé àì æ"ëå ,õøà
.ì"ëò ,(à åì ø"áá çëåî ïë) 'ä
÷"äåæ 'ò) ì"æç úùøãá æîøì åøîà øáëå
äîëç úéùàø ìéáùá úéùàøá (:æ
íãàä ìò øáã úìéçú éë ,'ä úàøé
, יטåéðééðòå åéëøã ìëá 'íéîù àøé' úåéäì
.åìåë íìåòä úà ä"á÷ä àøá äæ øåáòå

 הרה"ק ה'חידושי הרי"' זי"ע )שש"ק ח"א תעב( עה"פ )ג א( 'ויאמר אל האשה א.יט
 וז"ל בתנועה קלה יוכל אד לקרר את חבירו מעבדות.'כי אמר אלוקי לא תאכלו
 שהנחש אמר לחוה-  כי אצל הנחש כתיב א כי אמר אלוקי לא תאכלו,השי"ת
( וואס איז דע אז השי"ת האט געזאגט )מה בכ שאמר אלוקי- ''א כי אמר אלוקי
. מכא תלמד 'קרירות' עד היכ מגעת. עכ"ל,מיד נתקררה דעתה ואכלה מע
 ש'נבדל' )היינו, מתאמרא משמ של אדמו"ר"י בית ליובאוויטש שהיו אומרי.כ
מלא עליו או נשמת צדיק הנמצאת כבר בג עד( מקנאי ביהודי החי בעול הזה
.בשעה שנלח ע יצרו לשמור את עיניו בלכתו ברחובה של עיר

åè
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áéúëãë 'íéîù úàøé' ìù äøëù ìåãâ
øùà êáåè áø äî' (ë àì íéìäú)
ìë' (:å úåëøá) ì"æç åøîàå ,'êéàøéì úðôö
ïëå .'äæì úååöì àìà àøáð àì íìåòä
÷åñôä ìò '÷ä 'ä"ìù'á åðéöî éîð
íé÷åìàä úà êåðç êìäúéå' (ãë ä) ïúùøôá
äðäù ,'íé÷åìàä åúåà ç÷ì éë åððéàå
ãöî åäîú (÷åñô ä"ãá á ,æè úåîáé) 'ñåúá
øòð' ú"ø ãñéù èåéôá éë åðéöî ãçà
êàìîù àúéà ('äøåú úçîù'ì øöåé) 'úøùî
,êåðç åðä àåä íìåòä 'øù' àø÷ðä è"èî
åìéàå .íìåòä øù úåéäì åëôä ä"á÷äù
úùùáã (íù 'ñåú 'éòå .ñ ïéìåç) åðàöî à"÷îá
øîàå íìåòä øù çúô úéùàøá éîé
àì ïééãò æàù éàãååáå ,åéùòîá 'ä çîùé
'÷ä ä"ìùä øàáî .íéé÷å éç êåðç äéä
ïàë ïéà éë ('á øîàî úåøîàî äøùò ,èé ééç)
ïëà éë ,íäéðù íéé÷ì øùôàå äøéúñ
êàìî ä"á÷ä øöé äàéøáä úìéçúá
äîë øçàìå ,íìåòä øù àåä àåäå ùåã÷
éç äéä êåðç äðäå .êåðç ãìåð úåøåã

באר הפרשה

àìù ïååéëî ë"éôòàå ,íéèåùô íéùðà
,'ìåáîä øåã' íäî àöé íäéðéò ìò åøîù
éðéòá ïç àöî çðå' øçàî ìöéð çð åìéàå
øîùù é"ò ,'äì åéðéò úà ùãé÷ù Y ''ä
åì éåàø åðéàù äîá ìëúñäìî åéðéò ìò
íé÷åìàä úà'ì äëæ äæ úåëæá úåàøì
åë àø÷éå é"ùø) øîàù åîë Y 'çð êìäúä
.' כאïãò ïâá íëîò ìééèà' (áé
ìò ,(â å) '÷ä íééçä øåàä øàéá êëå
éçåø ïåãé àì 'ä øîàéå' ÷åñôä
çéëåî ä"á÷ä äéä äæ øåã ãòù ,'íãàá
'ä øîàéå ïåâë ,íäîò åøáãá åéàåøá úà
øîà äùàä ìà ,(ãé â úéùàøá) ùçðä ìà
,ìáäå ïé÷á ïëå ,øîà íãàìå (æè íù)
úâøãîá íìåë íéàåøáä ìë åàöîðå
Y íãàä 'ìçä' éë éäéå êà ,íéàéáðä
æà åìà íéðéðòá ì÷ì÷ì åìéçúäùë
ììë íøéëäì ú"éùä äáà àìå ,åììçúð
àéáäå 'íãàá éçåø ïåãé àì' 'àðù åîë
.õøàä éðô ìò øùá ìë õ÷

וזה לשו הרמב" בספר היד החזקה )הלכות תשובה ד ד( 'והוא אינו יודע שראיית
העיני עוו גדול שהיא גורמת לגופ של עריות שנאמר ולא תתורו אחרי לבבכ
.'ואחרי עיניכ
וכ פירשו צדיקי בדר צחות בלשו חז"ל )קה"ר א לב( 'אי אד מת וחצי תאוותו
 וא א בעיני בשר נדמה לו, שעדיי לא מת אד משבירת )וחציית( תאוותיו,'בידו
,שא לא יאכל מאכל פלוני או לא יתענג תענוג פלוני יסתכ ותצא נשמתו ממנו
 רק היצר הרע נדמה לו כהר גדול, ולא יקרה לו מאומה,ידע נאמנה שאי כ הדבר
. והכל דמיו בעלמא,(.)עי' סוכה נב
,' בראשית-  וכ רמזו קמאי בסמיכות סיו התורה לראשיתה 'לעיני כל ישראל.כא
.' 'ראשית' דבר על האד להתחזק ולשמור מכל משמר את 'עיני כל ישראל,כלומר

æè
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úà øùá ìë úéçùä åá ìåáîä øåãá
àîäåæá å÷áãð íìåëå õøàä ìò åëøã
äùåã÷á åîöò ìò øîù àåä åìéàå ,äáø
åñéðëäå ä"á÷ä åç÷ì äæ øëùáå ,äøäèáå
äéäð äúòîå øåäè êàìî åúåà êåúá
.íìåòä øùì êåðç
עמוד עמוד – עיקר גדולת האד בעמידתו
בנסיונות

ì"æçáå ,'ãàî áåè äðäå' (àì à) ïúùøôá
)ãàî ,áåè øöé äæ áåè (æ è ø"á
 'òøä øöé äæכבáù'ä øàáîå áúë ,
äøåàëìã ,('å úåà äîã÷äá) 'àúúòîù
ùé äáåè äî éëå ,ïàë ùé éúáø ääéîú
åðúåà çéãîå úéñîä òøä øöéä úàéøáá
ãåò àìå ,êøáúé åúãåáòî äìéìå íîåé
äáåè àåäù 'ãàî áåè' åúåà íéðëîù àìà

בראשית

é"ôò øàáîå .áåèä øöéä ïî øúåé äìåãâ
úìä÷ì åøåàéáá) ò"éæ 'åðéðùåîìà í"øäî' éøáã
,äìåãâ ùà ìò íéî èòî êôåùäù (é"ô
äáøãà àìà ùàä äáëú àìù éã àì
é"ò ,éîð éëäå ,øúåéá úç÷ìúî àéä
çë ìãâå øáâúî òøä øöéä ìò úåøáâúä
äéä åéúåðåéñðå ø"äöé àìîìàå ,åáù áåèä
øáâúî äéä àìå äåìùá ïðàù êìäî íãàä
øéôù åùøôúé äæáå .áåèä çë åá äìòúîå
ïëà éë ,áåè øöé äæ 'áåè' ¯ ùøãîä éøáã
'áåè' íðîà ,'áåè'ä øöé ¯ åîùë àåä 'áåè
ìãâú åúîçî éë ,òøä øöé äæ 'ãåàî
àì ïë ìò ,åáù áåèä ãö ìù äáäìä
ìãåâ úà åúåàøá åáø÷á íãàä çåø ìåôéú
 øöéä åì àéáîù úåðåéñðäכגäáøãà éë ,
úà åãéîúéå åøéáâé úåðåéñðä åìà à÷ééã
 õ÷å ìåáâ àìì åáù áåèä ãöכד.

כב .וכבר אמר ה'חזו איש' זי"ע שמה שביטלו חכמי את יצרא דעבודה זרה
סט (:אי זה נחשב 'מעלה' לבני ישראל ,אלא אדרבה הרי זה מורה על פחיתות
הע ,שכל כ נחלשו הדורות עד שכבר אי בכוח לעמוד בקשרי המלחמה כנגד הצר
הצורר ,דהרי לכ נוצר האד ,וזוהי תכלית חייו להתייגע במלחמה ע יצרו הרע.
כג .איתא מהרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע )בהעלות תרע"ז ,בהא דאמרו ש חז"ל ש'חלשה
דעתו של אהר' (...וז"ל .וכ בקי מצינו שחלשה דעתו כדכתיב )ד ו( 'למה חרה
ל ולמה נפלו פני' ,והקשו המפרשי למה לא יחרה לו מאחר שראה שמרחקי
אותו ,כדכתיב )ש פסוק ה( 'ואל קי ואל מנחתו לא שעה' .א היה צרי לקבל הכל
באהבה ,כדכתיב )ש פסוק ז( 'א תיטיב שאת' ,ואיתא בגמרא )ברכות ס (:כל מה
דעבד רחמנא לטב עביד ,והיה עליו לדעת שכ הוא תהלוכות העול הזה שמנסי
את האד על ידי חולשת הדעת ,עכ"ל .והכלל ידוע ,שכשידע האד שזהו 'נסיונותיו'
בעול הזה יקל עליו לעמוד בה בגבורה.
כד .כה היה מעשה בשנת תשע"ז באחד מבתי הכנסיות כא בארה"ק ,לקראת
שמחת תורה פנו הגבאי לאחד המתפללי ,ובקשו ממנו ,היות ואי בביהכנ"ס
כי א ספר תורה אחד על כ מבקשי ממנו שיואיל בטובו להשאיל לה את
)יומא

באר הפרשה

בראשית
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הס"ת המונח בביתו לערו בו 'הקפות' ,והאיש הסכי לה בחפ לב .בעיצומ של
ההקפות נפל הס"ת רח"ל מיד אחד המתפללי ,ונהפ לאבל מחול ,ולא עוד אלא
שהאבר אשר מידו נשמט הספר התעצב אל ליבו פנה אל ביתו ונשכב במיטה
מרוב בלבול וייאוש...
בהגיע שעת קריאת התורה קראו פרשת 'וזאת הברכה' ב'ספר' הרגיל ,ואח"כ
פתחו את הס"ת 'השאול' לקרוא בו בפרשת בראשית כדת היו ,והנה לא יאומ
כי יסופר ,עיניה הרואות שלא נכתב בספר התורה תיבות 'בראשית ברא' אלא הוא
מתחיל בתיבת 'אלוקי את השמי' ...והתברר למפרע שהס"ת 'פסול' מעיקרו ,ולא
נפל כא ספר תורה אלא 'חומש' ,מיד מיהרו לספר לאותו אבר שכל בכיו 'בכיה
של חינ' היא ,והוא כבר יכול לצאת מ המיטה ...ותחי רוחו .מיד פנה בעל הספר
אל הסופר שכתב את 'ספר התורה' ושאלו ,הייתכ ,כיצד אירעה טעות כזו ,השיב
לו הסופר ,הרי מפורשות אמרתי ל בתחילת הכתיבה שיש הנוהגי להשאיר מקו
חלק )ג( בתחילת הספר בכדי לכבד בכתיבת אותיות אנשי צדיקי ומכובדי,
ואמרת לי לעשות כ...
לדיד יאמר ,הנה כל יהודי הוא כמו ספר תורה ]ועל דר שאמרו )שבת קה(:
'העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע הא למה זה דומה לס"ת שנשרפה'[,
ולפעמי 'נופל' הוא וממילא מתייאש ונשבר לבו בקרבו כשהוא בוכה ומתאונ על
'ספר התורה' שנפל ...לזה נאמר ,מה ל בוכה ,טעות ביד ,אי כא 'ספר תורה',
מעול לא היית ס"ת כשר ,כי מראשית דבר נולדת ע חסרונות וטבעי אלו...
וא אי 'בראשית ברא' עדיי אי כא ס"ת ...אדרבה התחל מעתה בהתחדשות
ולבסו יבוא הספר לידי גמר.
ואפשר להוסי עוד ,שהנה כתב הרה"ק ה'ישמח משה' )ד"ה א"י ולי מה יקרו( בש
בעל העיקרי ,שכשנדקדק בפסוקי התורה בפרשת בריאת העול נמצא שעל כל
בריאה ובריאה אמר הקב"ה 'כי טוב' חו מבריאת האד ש לא נזכר כ .ומבאר
טעמא דמילתא ,ש'שלימות' בריאת האד היא רק לאחר שיתק עצמו בעבודתו,
אבל בשעה שבראו הקב"ה לא היה אלא בהמה בצורת אד ,ולא שיי לומר על
בריאה זו 'כי טוב' שעדיי לא נגמרה .וזהו שאמר הקב"ה )א כו( 'נעשה אד' בלשו
רבי ,שכביכול אמר הקב"ה לאד בא ונעשה אד ביחד ,אני בעצ הבריאה ואתה
על ידי עבודת.
ומעתה ידע האד ,שנחשב לו כמי שהקב"ה קבע עמו מראשית כתיבת ה'ספר
תורה' החי – אתה ואני 'נעשה אד' ,ואתה תכתוב את 'בראשית ברא' ...כלומר
שהאד בעבודתו ישלי את צורתו השלימה ...ומה לו להתאונ ולבכות כאשר שכח
את המדובר.

בראשית

,ïåéñðä åéìò äù÷ù íãàä äàøé íàå
åãâðë àá äéä åìéà åáì ìà íéùé
'âî Y äøéáò øáãì åñðåàì íéðô æò éåâ
,'øåáòé ìàå âøäé' áéåçî íäáù úåøåîçä
éøäå ,äúéîì åùôð úà øñåî äéä àì éëå
íìåò éâåðòú ìë åúàî íéìèáúî åéä æà
ïë íà ,ìáåñ äéäù äúéîä éøåñéî ãáì
ãåáë ïòîì ãçà âåðòú ìò øúååé àì òåãî
.äúéîä øòö àìá Y êøáúé åîù
ìù åúðùîá íéîòô äîë àáåî äæ ãåñé
éøçà 'øô) ò"éæ 'øëùùé éðá'ä ÷"äøä
ïúùøôá áúë äëå ,(á÷ò 'øôá ïëå ,éèôùî úà
áåúëä øåàéáá (æîøì ùé ä"ãá äìëã àøâà)
úçúî íéîä åå÷é íé÷åìà øîàéå (è à)
úååàú ìë éë ãçà íå÷î ìà íéîùä
'ã éë) 'íéî'ä ãåñéî íéàá íìåò éâåðòúå
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äîì ìùî ,(â áé ø"åîù) ùøãîá àúéà
éðá øîàå øæâù êìîì äîåã øáãä
åìòé àì àéøåñ éðáå àéøåñì åãøé àì éîåø
úà àåä êåøá ùåã÷ä àøáùë êë ,éîåøì
õøàäå 'äì íéîù íéîùä' øîàå øæâ íìåòä
ù÷áùë ,(æè åè÷ íéìéäú) 'íãà éðáì ïúð
øîàå äðåùàø äøéæâ ìèá äøåúä ïúéì
åãøé íéðåéìòäå íéðåéìòì åìòé íéðåúçúä
èé úåîù) øîàðù ,ìéçúîä éðàå íéðåúçúì
÷îåò åøàéáå .''åëå éðéñ øä ìò 'ä ãøéå' (ë
íéðåúçúù äðååëä ïéàù ùøãîä úðååë
ä"á÷ä ããéù àìà ,ãáìá íéðåéìòì åìòé
åìòé íéðåúçúä äúòîù ,úéùàøá øãñ ìë
íãå øùáå ,íéðåéìòä ìò øúé äìòîá
ä"á íå÷îä éðôì áéáç åøöé ìò øáâúîä
. כהäøéçá íäì ïéàù íéëàìîäî øúåé

 שלא יוכל להתבונ מה, אמנ דרכו של יצר – לבלבל את האד בעת הנסיו.כה
 כה אמר הגה"ק, ורק על ידי עבודה גדולה לאלוקי ינצחהו האד,'יהיה ל'מחר
 הנה מצינו אצל חוה שנתנה לאד הראשו שיאכל ג הוא מ'ע,הסטייפלער זי"ע
 והתמיהה,' 'שלא תמות היא ויחיה הוא וישא אחרת-  וברש"י )ג ו( נת טע,'הדעת
 הרי כל אכילתה ממנו היה, וכי חששה חוה שמא יגרו לה ע הדעת שתמות,זועקת
 דבעת הנסיו 'מבלבל' היצר, אלא,'בעבור שהנחש השיאה לאמר 'לא מות תמותו
' מכל מקו בעת אכילתה 'השכיחה, וא א ידעה היטב שתמות מחמת כ,את האד
 חזרה ל'דעתה' וידעה שעומדת היא למות מחמת, ורק כאשר עבר הנסיו,היצר מהכל
. לכ מיהרה לתת לבעלה – אד הראשו שלא תמות היא וישא אחרת,העבירה
 ועי"ז,עצה נפלאה נתנו לנו רבותינו שיכיר האד ויערי את כוחותיו ומעלותיו
 בדר צחות,יוכל לומר לשט בעת נסיו 'גיבור וצדיק אני' וממילא לא יוכל להפילו
העמיס הגאו רבי יצחק מווערבוי זצ"ל בכתוב )ג יד( 'על גחונ תל ועפר תאכל כל
 שכיח מאד, היינו שנגרר לאר ואינו מכיר בחשיבותו, דמי שהול על בטנו,ימי חיי
שיתקיי בו סיפא דהאי קרא 'ועפר תאכל כל ימי חיי' להתגולל באשפות וללח
 ולא ית למשחית,' לפיכ צרי תמיד להתחזק בבחינת ויגבה לבו בדרכי ה,עפר בלשונו
.לשלוט עליו ברגשותיו

באר הפרשה
äøå÷î äãéî ìëå ,øôò íéî çåø ùà Y ùé úåãåñé

íãàì åì äù÷ ãàî úîàáå (øçà ãåñéî
äàøð øáãäå ,äååàúî åáìù øáãî ùåøôì
ïëåî éë øåëæé øùàë íðîà .íåéàå àøåð åì
åéìò ì÷é ùîî äúéîì åùôð øåñîì àåä
óåñàéù íéîä åå÷é øåàéáä äæå .øáâúäì
é"ò ,'íéî'ä ãåñéî úåàáä åéúååàú
íéîòô 'á éë Y ãçà íå÷î ìà áåùçéù
ãçà 'ä Y ìàøùé òîù ù"éø÷ àø÷é íåéá
åîöò âåøäì 'ùôð úåøéñî úìá÷' àéäù
ç"òøô 'ééò) úåøåîçä 'â ìò øåáòì àìù
äæáå ,(äðàø÷éå ä"ã ,à"÷ ç"á ,á"é ù"éø÷ øòù
 ùåøôì åéìò ì÷éכו .åáì äååàúé øùà ìëî
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דתשרי על עמיה – השפעת חיות ושפע
מחודש זה לכל השנה

øîæä éøáãá íéæîøî åéä úåøåãä é÷éãö
(÷"áù ìéìì ïéçáùá øîæà) ì"æéøàä ìù
'åðàù ,'äéîò ìò éøùúã éî÷ àåòø àäé
éäé ¯ åðëìî åðéáà éðô íéìçîå íéù÷áî
åðéìò øàùéú éøùú ùãåç úòôùäù ïåöø
 äìåë äðùä ìëì ,ìàøùé åîòכז.
íéùåã÷ä íéîéì äàøðå êåîñ åðà íéãîåò
éàìî íéîé ,íéðúéàä çøé Y
øéëäì àìà åðì ïéà ,'äá úå÷áãå úååöî
äøåàä úà åðáø÷á êéùîäìå íúáåèá

כו .בשבת פרשת בראשית בא נכדו של הרה"ק הרבי רבי העני מאלכסנדר זי"ע בעול
תורה ומצוות .מש השבת פנה הרבי רבי העני לנכדו זה ואמר לו ,דע ל שתיבת
'בראשית' נוטריקו 'תרי"ג' ומכוו כנגד התרי"ג מצוות ,נענה הנכד ואמר לו תיכ ,הלא
אי החשבו עולה שפיר כי יש את האות ש' שהיא יתירה על מספר תרי"ג ,ענהו הרבי
רבי העני ,ש' נוטריקו 'יצר' ,וא תשלי את היצר ממ והלאה תמצא 'תרי"ג' .היינו
שעל ידי שישלי האד את יצרו ולא ישעה חלילה לדבריו יוכל להתעלות ולקיי את
כל מצוות התורה .וזה מה שאנו מבקשי ,סיי הרבי ואמר לנכדו' ,לברית הבט ואל
תפ ליצר' כי על ידי מה שאי אנו פוני ליצר הרע עושי אנו רצו הש.
כז .בדר הלצה סיפר הרה"ק רבי צבי הירש מזידיטשוב זי"ע ,על בחור אחד שלא
היה ניח ע הרבה דעת וłכל ,ומעשיו א גבלו בטיפשות ,והיו כול מכני
אותו 'מוטיל נאר' ]טיפש[ ,לימי מצא את זיווגו ובא בברית האירוסי ,ויהי ביו
החופה מצאו אותו בוכה בדמעות שליש ,חבריו שהכירוהו ידעו שאי בבכייתו כל
כוונה נעלית ,לכ תמהו באזניו על מה הוא בוכה בעיד חדוותא ,ויע לה בתמימות
'כעת הכל מכני אותי 'מוטיל חת' ,א בעוד כשבוע ימי – בגמר שבעת ימי
המשתה יחזרו לקרוא לי 'מוטיל נאר' ואוי לאותה בושה וכלימה ,ועל דא קבכינא'...
ועומק כוונתו היתה ,שה'טיפש' יבכה כי עוד שבוע אחר גמר ימי החג ישוב להיות
'מוטיל נאר' ,א המשכיל ינצל הזמ להעמיס בקרבו שפע החג לכל השנה כולה.
והיה הרה"ק מזידיטשויב מסיי בקול בוכי .הלא כאותו בחור נבער כ אנו .מש
כל ימות השנה שוכחי מכל אשר שבנו וקבלנו בחודש תשרי ...ושוב בתחילת ימי
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äéôåâ éøùú ùãåçá óà éøä ,øîàé ìàå íéîéá íåøîî åðéìò òôùðù äçîùäå
øøåòúä àìå ,íîåã ïáàë éúøàùð
Y ìåçä úåîé êåúá óà ...åìà íéáåè
 íéãîåò åðà íäéøòùáù óøåçä éîéכחòîùé àìà ,äîåàîá ïáàä áì Y éáì .
הסליחות ,מתעורר הזיק הקדוש בקרבו של כל יהודי וכולנו נהפכי להיות 'מוטיל
חת' ברוב פארות ,עתה משעברו אלו הימי הבה נישא תפילה שלא נשוב להיות
'מוטיל נאר' כמקד ,ולא נשוב לכסלה עוד ,אלא נתעורר מכא ואיל לעבוד את
בוראנו עבודה התמה והישרה.
כיוצא בזה מביא הגה"ק ה'חפ חיי' זי"ע בכתביו את אשר שמע ממגיד אחד
עה"פ )תהילי צב יד( 'שתולי בבית ה'' הנה יושבי לה אנשי נטועי ושתולי
בבית המדרש ושומעי דיבורי התעוררות ומלהיבי את נימי נפש ,א דא עקא
ש'בחצרות אלוקינו' א יצאו לחצר בית המדרש )בגמר הדרשה(' ,יפריחו' פרחו ונאבדו
מה כל הדיבורי.
כח .הנה רגילי בני העול לחשוב כי ימות החול – ימות החור פחותי בדרגת,
ע"כ מלכתחילה יגשו לימי אלו ברפיו ידיי ונמיכות רוח ...לזה ביארו צדיקי
שלכ קוראי במנחה של יו הכיפורי ב'פרשת עריות' ותגדל התמיהה וכי בזמ
גבוה וקדוש כזה יש לנו לקרוא מ'דברי נמוכי' כאלו ...אלא ,אדרבה ,בזה הודיעו
לנו כי בעמוד האד בתוככי ימות החור כשנקלע לפעמי ח"ו ל'נסיונות' כאלו או
אחרי מעי אלו ,אל יר לבבו ,ולא יביט על עצמו כמי ש'נופל' ...אלא אדרבה
מש יש בידו להתקדש וכמי שעומד שוב בעיצומו של 'יו הכיפורי' ואי יו
כיפורי זה ליו כיפורי זה אלא שזה בא לו ביגיעתו וזה בא בהתעוררות ממעל.
וכ אמר הרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע כי שניי המה בקרא 'אסרו חג בעבותי'
)תהלי קיח כז( ו'ננתקה את מוסרותימו ונשליכה ממנו עבותימו' )ש ב ג( ,יש מי
שאומר אחר 'שמחת תורה' הבה ננתק עצמנו מכל עניני החג ל"ע ,והמשכיל יאמר,
אדרבה ,הבה נקשור עצמו בעבותות וחבלי לחג העבר .הוסי ע"ז בנו הרה"ק הפני
מנח' זי"ע ,כי שגור בפי העול לומר 'אסרו חג בעבותי' – שצרי לקשור את
ה'יו טוב' אלינו ,ובאמת אי זה נכו ,כי היו"ט איננו בורח כלל וכלל ,אלא לנו
ייאמר ,שלא נברח ממנו אלא נחבר ונקשור עצמנו אליו.
סיפר הגה"צ רבי חיי מאיר יחיאל שפירא זצ"ל מנאראל ,שפע באה חבורת
חסידי ממדינת רוסי' לשהות בצל קדשו של הרה"ק מהר"ש מבעלזא זי"ע בחודש
תשרי ,במוצאי שמחת תורה נכנסו אל הקודש ,ושאלו את רב ,אי אפשר לעבור
מימי נעלי אלו אל הכפור השורר ברוסי' תרתי משמע – כפור בגשמיות וברוחניות,
פתח הרה"ק וסיפר לה על חכמי חל ,שהתאספו לטכס עצה כיצד נית להחזיק
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את השמש שלא תשקע לפנות ערב ,ובזה רצו להרוויח שלא ישלוט הקור בשעות
הלילה .עד שנמנו וגמרו להניח סירי גדולי בתו מי הי וה יעכבו את השמש
מלשקוע בשעות הערב ,וכ עשו .אבל ,גדלה אכזבת כאשר ראו בלילה שעול
כמנהגו נוהג ,והחמה שקעה כמו בשאר הימי ,וכאשר בדקו מה קרה ע הסירי
ראו שה מלאי קרח ,כי הוקפאו מ הקור ,היה ש 'חכ' אחד שטע שבודאי
ירדה השמש ונכנסה לתוככי הסירי מתחת לקרח וא ישברו את הקרח ימצאו
ש את קרני אור השמש ג באישו לילה ואפילה ,דבריו מצאו ח בעיני האחרי
וכול נטלו קרדומי וכלי עבודה כדי לשבור את הקרח ,והנה 'גדולה מלאכה
שמחממת את בעליה' )גיטי סז ,(:ועל ידי עבודת ועמל התחממו עצמותיה
הקפואי ,ומצאו בבואה של השמש ...בזה רמז לה הרה"ק ,שעליה לאזור חיל
'לעבוד' עבודת הקודש ובזה יתחממו עצמותיה במש כל החור.
מעשה היה בעיר הבירה לאנדא )לונדו( – ביהודי שהיה בעה"ב על כמה וכמה
בניני בשכונת גאלדרעס גרי והיה משכיר לאחרי ומה מקור פרנסתו ,הלה היה
מקפיד שלא להשכיר מדירותיו לגויי – כושי שחורי בהיות ידועי כע קשה
– גנבי וגזלני שאינ פורעי חוב בדמי השכירות ...עד ,שהגיעו זמני קשי
על העול )לפני כשמונה שני( וכל מסחר הנדל" ירד מטה מטה ,ועמדו הרבה מדירותיו
ריקניות משוכרי ,באות הימי בא לפניו 'גוי כושי' שרצה לשכור אחת מדירותיו,
הלה העמיד פני עשיר וסוחר גדול וא סיפר שתחת רשותו כמה וכמה חנויות
מסחר ,על כ הסכי היהודי והשכיר לו אחד מדירותיו שעמדו ממילא ריק .עבר
חודש ושניי ג שלושה וארבעה ואי קול ואי ועונה ,הנכרי נתגלה כגנב מומחה
ולא אבה לשל על שכירות הדירות א לא פרוטה אחת ...משכלו כל הקיצי קראו
היהודי ל'בית המשפט' ,בהגיע עת המשפט שמע השופט את טענתו ושאל את הגוי
ומה 'תשובה' יש ל ,ויע הנכרי ויאמר ,שאינו צרי לשל לבעליו כי מתחילה היו
לו רק צרות בדירה – המי לא הוחמו מעול ,צבע של קירות הבית היו מתקלפי
בכל עת יותר ויותר ,דלתות הבית הרעישו ברעש נורא מחמת החלודה ,המי אשר
בכיור היו דלוחי ,בחור שלטה הצינה ובקי שלט החו – וכיו"ב הרבה מטענות
ותירוצי שאי אפשר להוכיח שאי הצדק עמו .וכבר היה נראה ליהודי כי הוא
עומד להפסיד במשפט – בפרט אחר שה'שופטי' ש ידועי כשונאי ישראל ולא
עוד אלא ש'חוקי המדינה' מסייעי הרבה להג על השוכרי ,אלא שלא היה בידו
עשות מאומה ...עד ששאל השופט את הנכרי ,הא פרעת את דמי השכירות לכה"פ
פע אחת ,נזדעק הגוי ,לא ולא ,וכי עלי לשל על דירה כזאת ...אז נענה השופט,
אכ נודע הדבר ,כי רמאי וגנב אתה ,כי א היינו רואי שבתחילה שילמת את
חוב היה מקו לקבל את כל טענותי ,א ברגע שמעול לא שילמת ,הרי לנו

בראשית

ú"éùä äðäå ,äðùä úåîé ìë íéáåè
äàø úåøåãä ìë óåñ ãò èéáîå äôåö
íéîé åòéâéù ïåéáàå éðò øåã Y ïåøçà øåã
áì ìò íù ùéà ïéàå åìàä íéùåã÷
,åúéîàì úîà úåøøåòúäá øøåòúäì
úåáùçî áùåç âçä úìéòð àáùë áåùå
íéîé åøáòå åôìç êéà ùôðä ïåáùçå
,äîåàî íäá ìòô àìå äìàë íéùãå÷î
åì äîå ,ãáòéîì éòáãë úåøøåòúä àìå
åøáòå åôìç øáë íéîéäù ïååéë úåùòì
óìç øáëù ïîæä áéùäì øùôà éàå
åìéôàù úåøåãì ìòô äæáå ...åì êìäå
àìà íéùåã÷ä íéîéä åôìç øáëùë
ïúé éî ,øîåàë] øãäéîì äéúòã áéäéù
,úéðøåçà ïîæä úà øéæçäì ìëåàå
íéîçøä ùãåç úà ùãçî ìéçúäìå
äæ ïåöø ...íéùåã÷ä íéîéå úåçéìñäå
ë"â åì çìùéå [ä"á÷ä ìöà ë"ë áéáç
àéáäù åîë] ...åëùçî øéàäì åìà úåøåà
ãéî åðéáà á÷òéì äéøåîä øä úà
.(ì"ëò) [íùì øåæçì áùçùë
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ò"éæ 'íùåáä úåâåøò'ä ÷"äøä éøáãì
ïéøãäðñ) ì"æç åøîà äðäù (ïåëùéå ä"ã ,äëøá)
äðøç åëøãáù åðéáà á÷òé ìöà (:äö
ãîò àìå åéúåáà åììôúäù íå÷îá øáò
éúøáòù øùôà øîà ïøçì åòéâäá ,íù
àì éðàå éúåáà åììôúäù íå÷î ìò
ïúð) øãäéîì äéúòã áéäé' ,åá éúììôúä
äøåàëìå ,'õøàä åì äöô÷ ãéî (øåæçì åúòãá
ñð ä"á÷ä äùò äî íùì øåàéá êéøö
úâåøòä øàáî àìà .õøàä õåô÷úù äæë
ïîéñ úåáà äùòî ìë ìáà ,ì"æå íùåáä
ù"áúé íéîìåò ìë àøåáä äðä ,íéðáì
ùàø íåéá íééç êìî éðô øåàá øéàî
íãàä ìëåé åðîîå ,'äàøé'ä øåàá äðùä
,äðùä úåîé ìë ìò íéîù úàøé áåàùì
øåàá äáåùú éîé úøùòá áåùå
áåùå .ùåã÷ä íåéá èøôáå 'äáåùú'ä
øéàî ú"éùä Y åðúçîù ïîæ úåëåñ éîéá
åðîî ,äçîùä øåàá ìàøùé åîò úåáìì
úéúéîà äçîù ùôðì úç÷ì íãàä ìëåé
íéùòîå äøåúáå ú"éùä úãåáòá çåîùì

 וכל אלו הטענות אינ אלא תירוצי,הוכחה מוכחת שמעול לא היה בדעת לשל
 צא עתה ושל לו מרישא ועד,כי אי ברצונ להוציא מכיס אפילו שווה פרוטה
.גמירא מימי ישיבת בזה הבית
,הגה"צ רבי אלחנ היילפרי גאב"ד ראדומישלא זצוק"ל שהיה דר בגאלדרעס גרי
היה מוסי ללמוד ממעשה זה על ה'תשובה והקבלות' אשר הננו מקבלי ע"ע
 כי א עוברי הימי הקדושי ומיד מתחיל כל אחד,בימי הנוראי והקדושי
 הישיבה, או ה'חברותא' שאיננה טובה,ע תירוציו – א מענייני פרנסה וגידול בני
 והנה א 'שיל' לכה"פ בתחילת הדר את קבלותיו יש,'והכולל אינ טובי וכו
 אבל מי שמיד בראשית השנה כשעדיי,מקו לומר כי אכ צדק יש בתירוצי אלו
 הרי"ז מטיל,לא קיי תשובתו כבר מוצא תירוצי מדוע אי בידו להשלי קבלותיו
...ספק כי מעול לא היו קבלותיו באמת

באר הפרשה
שבת בראשית – שמחת תחילת התורה וגדולת
הימי שאחר שמחת תורה

àéáî ò"éæ ùèéååàáåéìî á"ùøä ÷"äøä
'÷ãö çîö'ä ÷"äøä åð÷æ íùî
íéîùá äìåãâ äçîù ùé ìåëéáë éë ò"éæ
ùùä áàä úîâåãë ,åæ úáùá ìòîî
åðá úà êéìåî àåäù äòùá çîùå
úéùàøá éîð êë .åãåîìú úéáì äðåùàøì
úà íéìéçúî íå÷îì íéðá åðàùë Y äðù
 'úéùàøá'î äøåúäכט íéîùáù åðéáà éøä
åá ìåòôì åðéãéá àìéîîå çîùå ùù
.úåøåöðå úåìåãâ
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ò"éæ é'âàìàô íééç éáø ÷"äâä áúë
äìá÷ øùà' åðåùì äæå (åì 'éñ íééç
íéîé á"éá íãàä âäðúîù äî éôë åðéãéá
ãéîú äéäé ïë âçä éàöåî ìù íéðåùàøä
 äðù úéøçà ãòå äðùä úéùàøîלâäðîå ,
øúåéá íîöò ùã÷úäì íéðåùàøä íéãéñç
íåéî äùòîå øåáéãå äáùçî úùåã÷áå
úîåòì âçä øçà íåé á"é ãò äøåú úçîù
íäéúá ìà íéôñàðå .äðùä éùãç á"é
ïãåîéì ìò ïéøéæçîå íéîéä á"é äìà áø÷á
äìåâñ àåäå åøåòéù éôì ãçàå ãçà ìë
ú"éùäî øæò äìà äùåòì úåéäì äàìôð
)øôñ

כט .ביאור נפלא ביארו בספרי מוסר וחסידות
אות ז ,שארית מנח ועוד( במה שאמר הקב"ה לנחש 'הוא ישופ ראש ואתה
תשופנו עקב' )ג טו( ,שהאד יכה את הנחש ב'ראש' כלומר שבידו לצאת ברגע אחד
מאפילה לאור גדול על ידי שיקבל על עצמו עול תורה ,ומיד נחשב 'ראש' – חשוב
ויקר בעיני ה' .א כשרוצה הנחש להכות את האד הרי 'עקב' – עליו להל מהל
רב ורחוק מ'עקב' עד ל'ראש'  -קמעא קמעא ,וכמו שאמרו )שבת קה (:כ הוא דרכו
של יצר היו אומר לו עשה כ ומחר אומר לו עשה כ עד שאומר לו...
ל .איתא מהרה"ק ה'דברי שמואל' זי"ע )בראשית( וז"ל .ויאמר לו איכה )ג ט( ,סיפר על
אחד החסידי שעמד על הגשר במרכז העיר ווארשא וראה אי שבני אד רצי
אצי כמבולבלי ,ואמר ,רבש"ע ,היכ אתה והיכ אני .כיוצא בדבר ,אמר לו הקב"ה
לאד איכה  -התבונ היכ היית קוד החטא.....למעלה מדרגת מלאכי ,ועכשיו איפה
אתה ,אי נפלת כ"כ .וכ בשבת קודש זה צרי כל יהודי לומר לעצמו :איכה ,הלא א
זה עתה היה חודש תשרי ,ר"ה עשי"ת יוה"כ סוכות ושמ"ע ושמחת תורה ,אשר כל
אחד התעלה והרגיש בעצמו התעוררות הלב ,איכה ,אי כבר שכחת מהכל וכלא היה
כלו חזרת לקדמות.
כ ביאר הרה"ק ה'ישמח משה' זי"ע )ראה ,ד"ה לא תעשו( שלאחר הימי הנוראי,
אומר הקב"ה לעמו בני ישראל 'כה אמר ה' מנעי קול מבכי ועיני מדמעה כי יש
שכר לפעולת' )ירמיה לא טו-טז(  -כי יש שכר לפעולת התפילות ואימת הדי שכל
העוונות נמחלי .וא תשאל ,א כ מדוע עדיי לא בא ב ישי ,כי לאחר אלו
הימי הקדושי ' -ושבו בני לגבול' ,שהכל חוזרי לסדר יומ כדאשתקד ,ושכחו
מכל אשר עבר עליה.
)לב העברי ,אור ישראל להגרי"ס כוכבי אור

בראשית

באר הפרשה

ãë

áøçä èäìá äøåú ìù äúîçìîá íçìéå ãòå äðùä úéùàøî íéîéä ìë ãéîú
àåáìå ñåðëì ìëåé ïë éãé ìò ,úëôäúîä ïä çéìöé äùòé øùà ìëå äðùä úéøçà
,äøåúë äùåã÷ ïéà éë ,ïãò ïâä éëëåúì àùî ìëá ïäå úåãéñçá ïä äøåúá
éåàøë äøåúä ÷ñò é"ò Y øîàéé ïãéãìå
.' לאïúîå
.'ïãò ïâ' éøòù åðéðôá åçúôéé
ïëùéå íãàä úà ùøâéå' (ãë â) ïúùøôá
 תחילתה גמילות חסדי – מעלת גמילותíéáåøëä úà ïãò ïâì íã÷î
úà øåîùì úëôäúîä áøçä èäì úàå
חסדי בגופו וממונו
äúìéçú äøåú' (.ãé äèåñ) ì"æçá àúéà øåàéá êéøö äøåàëìå .'íééçä õò êøã
ïãò ïâì ñðëéé àìù åøîùì åëøöåä òåãî
úåìéîâ äôåñå íéãñç úåìéîâ
áåúëù åîë ¯ ãñç äúìéçú ,' לבíéãñç 'äî àìôé éëå ,úëôäúîä áøç é"ò Y
íãàì íé÷åìà 'ä ùòéå' (àë â) ïúùøôá úà éøä ,ïãò ïâì ñðëéäî åòðîì Y øáã
åùøéô øáëå ,'íùéáìéå øåò úåðúë åúùàìå àìù éãëá Y 'íéøååðñá äëéä' íåãñ éùðà
÷åñôî à÷ééã 'ãñç äúìéçú' åãîì ïëìã .èåì ìù åúéáì äëéìåîä êøãä úà åàøé
íãàä ÷ãèöî íéîòôù äæá úåøåäì ¯ äæ úà íìåò éàá ìëî äñéëå øéúñä ïëå
àåä éøä ,áéèéäì éìò éðåìôì éëå ,øîåì áéöä ïàë òåãîå .äùî úøåá÷ íå÷î
åîöòì úàæ íøâå åáöî ìëá íùà åîöòá àìà .ïãò ïâì õåçî äøéîùë áøçä úà
äæ ìò ,úåðòè øàùá äîåãëå íéãéá ùøéâùë úàæä úòë äáøãà éë ,åøåàéá
åéä åúùàå íãà íâ éøä ,äéì ïðéøîà äúò ãò äéäù Y ïãò ïâî íãàä úà
åîøâ íàèçá éøäù ,íîöòá íéîùà çúôîå 'øòù' åãéá ä"á÷ä ïúð ,íù ìéâø
óàå ,ùåáìì 'úåñë'ì åëøèöéù íîöòì ìò àéä êøãäå .ïãò ïâì ñðëäìå áåùì
øåò úåðúë íé÷åìà 'ä ùòéå' ïë éô ìò ,íéáåøëä ïéáî úàöåéä äøåúá ÷åñòéù éãé
 מרגלא בפומיה של הרה"ק רבי מנח מנדל מרימינוב זי"ע שכל הרוצה שיישאר.לא
 והתורה הקדושה, עליו להתמיד לאחר המועדות בתורה בחשק,אצלו אור המועד
.הלא היא הכלי המוכשר להכיל את כל השפעות החג מיניה אזלינ
 והנה כתיב בפרשת )ב ז( 'וייצר ה' אלוקי את האד עפר מ האדמה ויפח באפיו.לב
 גו מ התחתוני ונשמה, עשאו מ התחתוני ומ העליוני, וברש"י,'נשמת חיי
 ביאור נחמד ביאר הגאו רבי ישראל סלאנטער שהכוונה שבנוגע לעצמו.מ העליוני
יהיה 'מ העליוני' – שבנוגע לצרכי עצמו יחיה כמי שהוא 'מ העליוני' שאינו צרי
 שה צריכי לכל טוב בגשמיות וידאג למלאות,' 'מ התחתוני-  ולאחרי,מאומה
.חסרונ על צד היותר טוב

äë

בראשית

íéé÷úú ìëàú êôà úòéæá Y åúìì÷ óà
éãëá äáøä òéæäì êøèöéå ,äúåîéìùá
âäðúîä ìáà ,åîçì äèî úà çéååøäì
äúìì÷ úà äéìòî ì÷éîå íéîçøáå ãñçá
ä"á÷ä óà ,äéìò ìùåî åðéàå äãáëîù
øòèöäì êøèöé àìå åúìì÷ úà åéìòî ì÷é
å÷ìç úðî äéäéå ,äñðøôä úìì÷á ë"ë
. לדì÷éðáå äáçøäá úåøéùò ìù òôù
úà êåðç êìäúéå' (ãë ä) ïúùøôá
åúåà ç÷ì éë åððéàå íé÷åìàä
íãå÷ ä"á÷ä åç÷ìù é"ùøáå ,'íé÷åìàä
äðäå ,åøåã äùòîî ãîìé àìù éãë åðîæ
åúåàá äâùä õîù ìë åðì ïéà éë àèéùô
ãåîìì åðì ùéù àìà ,'íé÷åìà êàìî'
øôåñ í"úçä ÷"äøä áúëù äî ,ïãéãì
.(åîùî ñ"úë íâ 'ééò ,êìäúéå ä"ã ïúùøôá) ò"éæ

באר הפרשה

äæá äîãúúå âäðú äúà óà ,'íùéáìéå
. לגêàøåáå êøöåéì
úåøéùòå äñðøôì åúìåâñå
(.èð î"á) àøîâá àúéàãë
åëééùðì åøé÷åà' àæåçî éðáì àáø øîà
äìåâñù ,åðééäå ,'åøúòúúã éëéä éë
êéøöå .åúùà úà ãáëì àéä úåøéùòì
ùøôì éúòîùå ,äæì äæ ïéðò äî øåàéá
íãà åàèçù úòá äðäã ,ãîçð ïôåàá
,íäéðù åìì÷úð úòãä õòá äåçå ïåùàøä
â) 'íçì ìëàú êôà úòéæá' úìì÷á äæ
.'êá ìåùîé àåäå' (æè íù) úìì÷á åæå ,(èé
úåãøìå ìåùîì ìòáì úåùø ïúéðù àöîðå
åùîùìå åãáëì äúåà çéøëäìå åúùàá
íãàä ãîåò íà ¯ äúòî øåîà ,åðåöøë
äùàá äìì÷ä íéé÷úúù øîåùå åìù ìò
äìåãâ

 הרה"ק מרוז'י זי"ע היה מבאר את הכתוב )ד ז( 'א תיטיב שאת וא לא תיטיב.לג
 א תיטיב מי שתיק את, לעני אהבת כל איש מישראל,'לפתח חטאת רוב
 אבל א. אזי שאת יש בידו לשאת ולסבול כל יהודי, ונעשה בעצמו טוב,מידותיו
 אזי לפתח חטאת, שעדיי לא תיק את מידותיו, א בעצמו אינו טוב,לא תיטיב
.( משנת תשט"ז,רוב – ימצא חטאי וחסרונות אצל כל אחד )הובא ג בויקהל משה
 כי כוחו של דיבור כה רב וגדול, יזהר בדיבורו שבי אד לחברו, ועל כולנה.לד
 ח"ו להרוס להחריב ולהרוג, ולאיד,– ה לבנות ולהחיות ע רב כשהוא טוב
 יש שאמרו לבאר ביאור נפלא בדברי הכתוב בפרשת )ד ח( 'ויאמר קי,כשהוא רע
 ולא כתיב מה,' ויהי בהיות בשדה ויק קי אל הבל אחיו ויהרגהו,אל הבל אחיו
 ולכאורה צרי ביאור א לא רצתה התורה הק' לגלות מה אמר,אמר קי אל הבל
 כי, אלא שזאת גופא רצתה התורה לומר,'לו – מדוע נכתב 'ויאמר קי אל הבל
 ומש כבר נתגלגלו... היה כא איזה דיבור,אי כל נפקא מינה מי אמר ומה אמר
 כי מכל דיבור קט אפשר שתתלבה אש מהאר עד לב...דברי עד כדי רציחה
 והיטב היטב יש לו לאד, עצמו ובשרו ויהרגהו-  ויבוא איש על אחיו.השמי
.להתבונ קוד שהוא מוציא דבר מה בפיו

בראשית

äðä éë ,'úéùàø ìéáùá' ¯ úéùàøá
úà ¯ úéùàøä úà ááçî íìåòä àøåá
,åàøåá úà íãà ìù åúãåáò úìéçú
íéîùä úà íé÷åìà àøá åæ úéùàø øåáòå
.õøàä úàå
éöåø÷ ìù íúðòè å÷ãö ïëà ,úîàá éë
ìéôòäìå âéùäì íçåëá ïéàù Y øîåç
àéðåøèá àá ä"á÷ä ïéàå ,íúãåáòá äåáâ
åùò íúà íäì øîåà àìà åéúåéøá íò
,äãåáòá ìéçúäì Y íëãé âéùú øùà ìëë
åøîåà åäæå .'éìò øîåâ ì÷ì' øàùäå
ãáìá úàæ äìçúä øåáò Y úéùàøá
. לוõøàä úàå íéîùä úà 'à àøá
íéìéçúî ïéà òåãî íéù÷î íéáø äðäå
ãéî úéùàøáî äøåúä úà àåø÷ì
øàáîå ,äðùä ùàøá äðù úìéçúá
ááøòì éãëá úàæù (à à"ô÷ú) 'ùåáì'á
'úéùàøá' úàéø÷î ïéáé àìù ¯ ïèùä úà
íéìéçúî ïë ìò ,àåä äðùä ùàø íåéäù
.íéàøåðä íéîéä øçàì ÷ø 'úéùàøá'

באר הפרשה

åë

åðéáà íäøáàë äéä àì êåðç äðä éë
íäéáàì íéàåøáä áì áø÷î äéä øùà
ïòîì åéúòãé éë' (èé çé) áéúëãë ,íéîùáù
àìù äéä çèáåî àìéîîå ,''åâå äåöé øùà
ïéà íéáøä úà äëæîä ìë' éøäù àèçé
ë"àùî .(çé ä úåáà) 'åãé ìò àá àèç
íãà éðáî ÷çøúîå ããåáúî äéä êåðç
ïë ìò ,åãáì íé÷åìàä úà êìäúî äéäå
ïëìå ,åøåã éðá äùòîî ãîìé àîù ùùç
ãîìé ïàëî .íé÷åìàä åúåà ç÷ì éë åððéàå
ùéà ìë ãéá òééñì ¯ äéãéãá ãç ìë
,úåéîùâá íà úåéðçåøá íà ìàøùé éðáî
. להãòì íãàì åì åãîòé åìà úåéåëæ êà éë
 ובפרט,שנקראת ראשית – התחדשות בכלל
בעסק התורה

áéúë (à à) äùåã÷ä äøåúä çúôá
úà íé÷åìà àøá úéùàøá'
÷"äøä ùøéôå ,'õøàä úàå íéîùä
ìò (úéùàøá úåáà úøåú) ò"éæ ùèéååëòìî
åøîàù (à à é"ùøá àáåä) ì"æç éøáã ì÷ùî

 כתב החת סופר )שו"ת חו"מ סי' כ( לבני קהילה אחת שעוררו מחלוקת על המרא.לה
 וזה לשו קדשו 'כש שקשה עונש של מידות )משקלות עיי"ש( יותר,דאתרא
 כ גדול שכר של מידות טובות יותר משכר של,(:מענש של עריות )ב"ב פה
.'אריות בתורה
וכבר ידעת את דברי ה'מדרש' בפרשת )בר"ר ד ו( למה לא נאמר 'כי טוב' ביו
 לפי שבו נבראת המחלוקת )חלוקת מי עליוני ומי, אמר רבי חנינא,השני לבריאה
 א מחלוקת שהיא, אמר רבי טביומי.' שנאמר 'ויהי מבדיל בי מי למי,(תחתוני
 על אחת כמה, מחלוקת שהיא לערבובו.' אי בה 'כי טוב.לתיקונו של עול ולישובו
. שאפילו המחלוקת שהיא לצור העול אינה כי טוב, ומכא נלמד.וכמה
 שהנה איתא )ירושלמי ברכות, וכ למדו עני זה מה'אור' שנברא לו לאד הראשו.לו
 שלשי ושש שעות שימשה אותה האורה שנבראת ביו,(פ"ח ה"ה; בר"ר יא ב

באר הפרשה

בראשית

æë

éúîù àì õøàå íéîù úå÷åç ìù ìåãâä äçåëá íéãîì åðéöîð
äìåâñ ïéà ...äøåúë äìåãâ ïéà'å .(äë àåä ïèùäù ãò ,úåùãçúä
 '...äøåúë äùåã÷ ïéà ...äøåúëלז
ìàøùé éðáù åúåàøá ìäáð øöéä
íéùéå ,'úéùàøá'î íéìéçúîå íéùãçúî
ìë íéðåîè äá éë ,äøåúë äëøá ïéàå .'úåùãçúää' úà íäî òåðîì åçåë ìë
úåéîùâáå úåéðçåøá Y úåëøáä
íéçöðî íä éøä äæ çåëá éë øáãä øåàéáå
,äëøáå äáåè áåøá ùãå÷ òôù êåúî àåáì åì øùôà éà éøäù Y éøîâì åúåà
äùî éáø ÷"äøä âäåð äéäù êøãëå åúåúôìå 'ä úà åúãåáòá úåéç àìîä íãàì
÷"äøä íùî øàáì ò"éæ áåìòìî éëãøî íéìáäå íéúåèùá Y íéçåãîå àååù úåàùîá
(íéáöð 'øô) ò"éæ àèôàî 'íéîùì øåà'ä
...íéøáùð úåøåá áåöçì êìéì
úéùàø éäúå' (é é) ïúùøôá áéúëã äî
ìåò úìá÷ úéùàøù ,'ìáá åúëìîî ìéáùá ¯ úéùàøá' ì"æç åùøã øáëå
,éìáá ãåîìúá ÷åñòì àéä íéîù úåëìî åðééäå .'úéùàø úàø÷ðù äøåúä
,íéîé úåëéøà Y êøà åì àåáú íùîå ìéáùá àìà àøáð àì åìåë íìåòä ìëù
äøåú éìîìàå ,äéãîåìå äùåã÷ä äøåúä
.äàåôø ïåùì àåä íâå
)âì åäéîøé

הראשו ,שתי עשרה בערב שבת ושתי עשרה בליל שבת ושתי עשרה בשבת,
והיה אד הראשו מביט בו מסו העול ועד סופו וכו' ,כיו שיצאת שבת התחיל
משמש החוש ובא ,ונתיירא אד וכו' .אמר רבי לוי ,באותו שעה זימ הקב"ה שני
רעפי )ובבבלי פסחי נד .איתא 'שני אבני'( והקיש זה לזה ויצא מה האור וכו' ,וביר עליה
בורא מאורי האש .אול במקו אחר )פרקי דרבי אליעזר פ"כ( מבואר בזה"ל :כיו שראה
אד מוצאי שבת ע דמדומי חמה ומתחיל החש לבוא ,התחיל אד טופח על פניו
וכו' ,נשתלח לו עמוד אש להאיר לו ולשמרו מכל דבר רע ,ראה לעמוד האש ושמח
בלבו ,ואמר עכשיו אני יודע שהמקו עמי וכו' .ולכאורה מצינו סתירה בדברי חז"ל
הא אד הקיש על שני אבני או שנשתלח לו עמוד אש מ השמי .אלא שבתחילה
הקיש אבני זו בזו ,וכיו שעשה כ בכוחות עצמו שוב סייעו לו מ השמי בכפל
כפליי וירד עמוד אש להאיר לו.
לז .משל נפלא שמעתי בש אחד מגדולי ומאורי הדור שליט"א ,נדמה בנפשנו,
אד נכבד ומשכיל שהגיע בדר הילוכו לקמפוס )מתח( גדול מאד הכולל מספר
בניני רחבי ידיי .אחד מה משמש כבית מדרש גדול נאה ומרווח ולצידו אוצר
ספרי מלא וגדוש בספרי ,ומספר חדרי שיעורי ,וא מקוה טהרה צמוד לו.
במשנהו 'חדר אוכל' גדול ע מאות מקומות ישיבה ,וא מטבח ע עשרות עובדי.
ובמבנה השלישי ניצבי עשרות רבות של חדרי שינה ,ג כא פגש עשרות עובדי

çë

באר הפרשה

בראשית

תחזוקה העומדי הכ לשרת בכל מה שיידרש .רק דבר אחד חסר היה ש' ,טבלא'
)שלט( המודיע מה טיבו של הקמפוס הלז ,למה הוא משמש ומה ייעודו.
האיש המשכיל החל לחקור בדעתו ולנסות להבי את סוד כוונתו ומטרתו של בוני
הקמפוס הענק .כאשר לפניו עמדו ב' אפשרויות ,האחת שנבנה כא בית מלו )(hotel
לצור האנשי הזקוקי למרגוע ומנוחת הנפש .כא יוכלו לנוח מעמל נפש בחדרי
השינה ולהבריא את גופ במטעמי שיוגשו לה בחדר האוכל ,וכל זאת מבלי לוותר
על תפילה בציבור ושיעורי תורה בביהמ"ד המרווח וא לא לבטל יו אחד מטבילה
במקוה טהרה .לאיד ,עלתה בדעתו אולי מטרת בוני המתח הענק היא הקמת
ישיבה קדושה למאות עמלי תורה שישקיעו את רוב אונ ומרצ בעמל התורה
הקדושה יומ ולילה בהיכל ביהמ"ד בקדושה ובטהרה ,וא יוסיפו להחכי בשמיעת
שיעורי בתורה ויראה תמידי כסדר מרבותיה בחדרי השיעורי .ובכדי קיו גופ
ישברו את רעבונ בסעודות המוגשות בחדר האוכל .כאשר מדי ליל יאגרו כוחות
להמש עמל ביו המחרת בחדרי השינה שיעמדו לרשות.
ובאמת' ,שני צדדיו' של אותו חוקר מרוחקות המה במהות זו מזו כרחוק מזרח
ממערב .כי א ב'בית מלו' מדובר ,הרי שהעיקר והתכלית שלשמו מיועד הכל ה
חדרי השינה והאוכל ,אלא שבהיות ולא ייתכ מבלי להעמיד ג 'צרכי דת' ,לכ טרח
בעל הבית לבנות בימה"ד ,ספריה וג חדרי שיעורי ,ואפילו על מקוה לא פסח למע
הנופשי ...משא"כ ,א מטרתו היא הקמת 'ישיבה' ,הרי שהתכלית העיקרית היא
'בית המדרש' ו'אוצר הספרי' ו'חדרי השיעורי' ו'מקוה הטהרה' .אלא שבכדי לקיי
הציווי 'נשמה שנתתי ב החיה אותה' נצרכי ג חדרי האוכל ופנימיית חדרי השינה....
וככל החזיו הזה ,יש ביד איש משכיל על דבר אמת לחקור ולהסתפק במהותו
ותכליתו ומטרתו של עולמנו הזה שבו הננו נמצאי ,אשר בו בכל מכל כל ,אכילה
ושינה מחד ,ותורה ותפילה וחיי הרוח מאיד .הא העיקר בו ,הוא האכילה והשינה
והמנוחה ורק 'בשביל הנשמה' לא שיי להישאר בלא תפילה ושיעור תורה .או
שהאמת היא בהיפ הגמור מזה ,כי מהות העול הזה הוא ' -ישיבה' .בה עיקר
תפקידו של כל אחד ואחד הוא לעסוק בצרכי נשמתו בתורה ויראה ומעש"ט עד
שיזכה להתענג על ה' ולהנות מזיו שכינתו .וכל שאר עניני אכילה ומנוחה המה רק
טפלי לתכלית העיקרית הנרצית .וא אנחנו לא נדע מהו טיבו של עולמינו זה –
ה'בית מלו' הוא או שמא 'ישיבה'.
ולזאת באו חז"ל הק' וגילו את אוזנינו בדרשת פתיחת התורה הקדושה בתיבת
'בראשית' .הידעת לאיזו תכלית נבראו שמי ואר וכל אשר ב  -בשביל התורה
שנקראת ראשית ,ובשביל ישראל שנקראו ראשית ,לידע להודיע ולהיוודע ,כי תכלית
בריאת העול היא בשביל התורה .די וועלט איז א ישיבה )העול הוא ישיבה( וכל שאר

באר הפרשה

בראשית

èë

,äøåäèä äðåîàä éëøãáå äøåúä úãîúä óøåçä úåîé úéùàø ìéçúäì äëæðù ø"äé
 äìåãâ úåéçå úåùãçúäáלח.ø"éëà ïãéã äøäîá ïåðé úàéáì äëæðå êåúî ,

צרכי בני האד המה רק טפלי ומסייעי לתכלית שלשמה 'באנו לישיבה' ...וא
א יבוא מא דהו ויעלה על דל מחשבתו כי ה'תכלית' עלי חלד היא להגדיל הו
ולהרבות נכסי ולחיות חיי תענוגות ,א א לא יוותר על 'חובותיו' הרוחניי ,הרי
טועה הוא טעות מרה ונוראה בעיקר תפקידו בעולמו ובמטרת ברוא ה' אלוקי
שמי ואר .כי אכ – די וועלט איז א ישיבה.
וכש שדעת לנבו נקל ,כי בחור שיחפו לחסות בצל ה'ישיבה' ,ויגלה את אוזנו
של ראש הישיבה לאמר  -ראה נא ,איש אמת אנכי ,ואגלה לפני ראש הישיבה
מצפוני לבי .חפ אנכי בישיבה כי 'מטעמי' ערבי מחלקי ש לסועדי ערב
ובוקר וצהרי ,וכמו"כ תערב שנתי למאד בחדרי הפנימיה .ולש כ 'מסכי' אני
ג להשתת בשיעורי ובתפילות....הלא פשוט וברור שלא יאותו לקבלו לבי שורות
התלמידי ,משו שהפ את העיקר לטפל והטפל לעיקר ,כיו"ב ייאמר לעני החיי
בעול הזה.
ועוד זאת פשוט וברור ,שאי כל מקו לאחד מעובדי המטבח או מאנשי התחזוקה
אשר בה'ישיבה' להתרברב על אחד מעמלי התורה ,באומרו ראה כמה גדלה מעלתי
עלי לאשר אני מחזיק את כל המקו הזה ,ואילו אתה 'משתמט' מחובותי ואינ
'נושא בעול' .הלא לשחוק וללעג יחשבו דבריו ,כי כל מטרת ותכלית הכל היא בשביל
אותו צורב המשקיע את מעייניו בעשיית רצו הי"ת .והנמשל מוב מאד לה'ישיבה'
שהיא העול  -ביחס לכל – 'אלו שלא נבראו אלא לשמשני ואני לא נבראתי אלא
לשמש את קוני' )קידושי פב.(.
לח .נהגו בכמה מקהלות ישראל מקדמת דנא ,לבר ברכת החודש לחודש מרחשוו
בנעימה של ניגו לימוד הגמרא ,כי הזמ גרמא להתחיל את התורה הקדושה
מחדש )מנהגי פרנקפורט אות טז ,הובא ב'נטעי גבריאל'(.

