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úéùàøá úùøô
דתשרי על עמיה – השפעת חיות ושפע 'åðàù ,'äéîò ìò éøùúã éî÷ àåòø àäé
מחודש זה לכל השנה
éäé ¯ åðëìî åðéáà éðô íéìçîå íéù÷áî
åðéìò øàùéú éøùú ùãåç úòôùäù ïåöø øîæä ïåùìá íéæîøî åéä úåøåãä é÷éãö
 ìàøùé åîò (÷"áù ìéìì ïéçáùá øîæà) ì"æéøàä ìùא äìåë äðùä ìëì ,בéë .
א' .דבר חכמה' נפלא שמעתי מחכ וצדיק אחד ,פיו מפיק מרגליות ,בשמחת 'שבע
ברכות' ,וכה היו דבריו' ,מעשה' ביהודי מתושבי העיר 'לעלוב' ,שהיה נוסע מדי
שנה בשנה לקראת ה'פסח' להסתופ בצל רבו אשר התגורר ב'לובלי' .בדרכו היה
עובר ב'פרשת דרכי' אשר היתה נחלקת לארבעה דרכי ,וכל דר מוליכה לעבר
עיר אחרת ,ולמע ידעו עוברי דרכי 'את הדר ילכו בה' הציבו ש עמוד גדול
ועליו תלו ארבע לוחות – לוח לכל רוח ,ועליו נכתב ש העיר אשר הפונה שמה
יגיע אליה ,כגו 'לוח' לצד מזרח עליו נכתב באותיות גדולות 'ווארשא' ,והרי זה
לסימ כי הרוצה להגיע לווארשא יפנה מזרחה ,וכ העמידו לוח לצד צפו עליו
הופיע תיבת 'לובלי' ,לקיי מה שנאמר 'תכי ל הדר'.
והנה ,באחת השני ירדו גשמי עזי בכל ימות החור וג מקו הרוחות והשלגי
לא נפקדו באותה השנה ,וכשבא היהודי לקראת הפסח אל 'פרשת הדרכי' חשכו
עיניו כי לא מצא כלל את ה'עמוד' ע הלוחות על מעמדו ,והבי שנעקר ממקומו על
ידי רוח סערה ,ולא ידע אנה יפנה ,הא למזרח או למערב ,לצפו או לדרו ,והמקו
מדבר שממה מאי יושב ' -עובר ושב אי' ו'מורה דר' איננו ,מה עשה ,החל מחפש
אחר העמוד ע הלוחות ,ואכ ,אחר חיפושי רבי מצאו מוטל על האר בתוככי
הביצות ,מתחת הררי שלג וקרח ,כאב שאי לו הופכי ,ועדיי לא ידע מה לעשות,
כי הג שעלה ברצונו להעמיד העמוד על מקומו ,אבל לא ידע לאיזה צד להעמידו.
עד שפקח ה' את עיניו והבי ,הרי 'זאת ידעתי' לענות על השאלה 'מאי באת' ...כי
ברור לי באיזו דר הגעתי מלעלוב עד הנה ,מעתה עלי להעמיד שוב את העמוד
כשה'לוח' המורה על העיר לעלוב יפנה לאותו צד ממנו הגעתי ,וממילא הכל יבוא
על מקומו בשלו ,כי אז ג שאר הלוחות יהיו מכווני כל אחד כפי מה שהיה
בתחילה ,ואוכל להמשי בדרכי ולהגיע למחוז חפצי לחיי לשמחה ולשלו...
וכא פנה אותו 'דרש' אל ה'חת' ,ואמר לו ,הנה זה עתה יוצא הנ לחיי המעשה,
וכלשו הכתוב 'חת היוצא מחופתו ישוש כגבור לרו עלי אורח' ...ומתחיל לפסוע
ולצעוד ב'י הגדול' ,ומורא יעלה על ראש כי אינ יודע לאיזה דר לפנות ,לימי
או לשמאל ...זכור ואל תשכח מאי באת ...הלא יודע אתה מקור מחצבת ,באיזה

באר הפרשה

פרשת בראשית

â

äøåàäå äùåã÷ä úåòôùä ìëå ,'úååöîá åøáòù íéùåã÷ä íéîéä úãåáò úéìëú
 íúòùì ÷ø åãòåð àì äçîùäå éôé÷úã' íéðúéàä çøé ,äáåèì åðéìòגàìà ...
בית גדלת ,ואיזה 'חינו' קבלת בו ,וא כ ,הדר בה הגעת עד הלו היא תשמש
ל 'מורה דר' כיצד להמשי ולעלות במסילה העולה בית א-ל.
ולעניינו יאמר ,עומדי אנו בתחילת השנה ,שימו על לבככ 'מאי באת' ,הרי
זה עתה עמדנו בראש השנה ,יו הכפורי ,סוכות ושמחת תורה ...כל אחד ואחד
היה לו התעלות לפי ערכו ,הכל היו חפצי ליראה את שמ ...וזכרו קדוש זה צרי
לעמוד כנגד העיניי ,ועל ידי זה נוכל להמשי בדר הנכונה מבלי להתבלבל...
וכ כתב הרה"ק ה'נתיבות שלו' זי"ע )ח"ב עמ' רכז( ,טבע האד שממחרת היו"ט
שוכח לגמרי מה שהיה ,היכ היה אמש ומה היה הילו מחשבתו ,מה היו משאלות
לבו בעת שרקד ע התורה 'אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש שבתי בבית ה' כל
ימי חיי' ,ועל זה נאמר 'אסרו חג בעבותי' ,לקשור את החג בעבותות חזקי שלא
ישמט מבי הידיי ,ושתישאר חקיקה מהיו"ט לכל השנה.
ויתבאר ביותר על פי מעשה שהיה בערבי פסחי בשנת תשס"ט בעת 'ברכת
החמה' ,שעמד איש זק ושבע ימי ב  88שנה ,וגילה באוזני סובביו כי זה לו
הפע הרביעית אשר הוא זוכה לבר 'ברכת החמה' ,מיהרו 'בעלי החשבו' ומצאו
שבפע הראשונה היה היהודי כב  4שני ולא יותר ,ושטחו תמיהת בפניו ,וכי
זכרו חד כל כ יש למע"כ שהוא זוכר את כל אשר אירע עמו בגיל  4שני ,נענה
הזק ,לא ולא ,אבל את ברכת החמה דאז אזכור משו סיבה מיוחדת ,שבאותו
מעמד ניגש אלי יהודי מבוגר ונת לי א קניפ )צביטה( בחזקה עד שכל גופי כאב
מאותו הקניפ ,מששאלתיו ,מה חטאתי ומה פשעתי ,מה מע"כ רוצה ממני ומחיי,
אמר לי היהודי ,רצוני שתזכור עד אריכות ימי ושנותי את המעמד הלז שאינו
מתרחש בכל יו ויו ,ואכ הוא פעל את אשר רצה ...ולדיד ייאמר ,ביציאתנו
מזמני קדושי כאלו ובכניסתנו לזמני גבוהי בעסק התורה ,הבה נית כל אחד
לעצמו א גוט קניפ )צביטה חזקה( – כלומר ,קבלה טובה וחזקה כל חד וחד לפו
דרגא דיליה ,ובזה נזכה שהזמני הללו יחקקו בקרבנו לאור ימי ושני טובות.
ב .יש שאמרו כי לתיבת 'תשרי' יש כמה פירושי ,א .מלשו התרה ' -שרי ואסר'
כי בחודש זה יכול האד להתיר עצמו מבית האסורי ברוחניות ,ולקרוא דרור
ל'נשמתו' להיכנס ולבוא לשערי תורה ומצוות וקרבת אלוקי .ב .מלשו 'שריר וקיי',
שיקיי היטב בלבו את השפעת חודש זה לכל השנה הבעל"ט.
ג .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
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 äìåë äðùä ìë ìò òéôùäìדò"éæ äãåäéá òãåðä ÷"äâä øàéá øáëå èøôáå ,
ìâø óëî' (å à äéòùé) áåúëä úà
 è"ìòáä óøåçä úåîé ìòה.
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 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.
איתא מהרה"ק ה'דברי שמואל' זי"ע על הא דכתיב בפרשת )ג ט( 'ויאמר לו
איכה' ,וז"ל .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.
יעקלס )ב ר' יעקב( אשר התגורר בקראקא )נלב"ע
ד .ידוע המעשה על ר' אייזיק ֶ ְ ְ
בשנת תי"ג( והיה עני מרוד ,לילה אחד חל חלו בו 'נתגלה' לו כי מתחת הגשר
הגדול המוביל לעיר טמו אוצר גדול ,ויהי בבוקר ותפע רוחו והל למצוא את
ה'עשירות' המיועדת עבורו ,והחל לחפור ש ,עד שניגש אליו מפקד חיל המל
ושאל למעשיו ,והשיב לו בכנות ובתמימות כי מחפש הוא אחר המטמו וכפי
שהראוהו מ השמי ...החל המפקד לשחוק עליו באומרו ,א אני חלו חלמתי
שמתחת התנור בבית יהודי בש 'אייזיק יעקלס' מסתתר אוצרות זהב וכס ,וכי
נדמה ל כי אל לחפש ש ,והרי החלומות שוא ידברו .נדה ר' אייזיק ולא גילה
לו כי הוא הוא 'בעל הדבר' ,שב לביתו והחל לעקור את התנור ועד מהרה מצא
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øçàî 'ìâø óë'îù íéøîåàä íúåà ìò ïðåàúî àéáðäù ,'íåúî éá ïéà ùàø ãòå
ש אוצרות מלכי אשר מה נתעשר ונעשה לגביר אדיר )ומהכס בנה בית הכנסת
גדול על שמו ,הנקרא 'אייזיק שול'( .וצדיקי הדורות דרשו מעשה זה כמי חומר
ללמוד ממנו בדרכי עבודת השי"ת.
והיה אומר הרה"ק ה'אמרי חיי' זי"ע כי מעשה זה הוא משל על סדר החיי
של הרבה אנשי ,אשר בכל ימות השנה 'עניי' ה במעשי טובי ,ובטוחי כי
'האוצר' נמצא בר"ה וביוה"כ ,אז הזמ גרמא ליטול מלוא חפניי משפע הקדושה
ועי"ז יוכלו להתעלות לאי ערו .אמנ בהגיע ה'הייליגע טעג' ) -הימי הקדושי(
מתברר לה כי העשירות נמצאת אצל בקרב ,כי בכל אחד 'טמו' וגנוז אוצרות
אדירי של כוחות הנפש לעבודת השי"ת ,ומקבלי עליה קבלות טובות להיטיב
מעשיה .וזאת העבודה ככלות כל הימי הטובי ,לחיות את גילוי האוצרות שבנפש,
ולקיי כל מה שקיבל על עצמו ,ולא להיות ח"ו ככלב שב על קיאו )הובא בלקוטי
אמרי חיי למוצאי יו"כ(.
ה .ידוע שהרה"ק מראפשי היה אומר לאחר חג הסוכות יוצאי אנו מימי גדולי
וקדושי )וכפי שנתכנה אלו הימי די הייליגע טעג( מעתה נכנסי אנו ללילות
גדולי וקדושי.
וכ כינו אות צדיקי הדורות די הייליגע ווינטער נעכט )דרכי חיי ושלו מונקאטש,
תתי( וכל זה מחמת כי בה יוכל כל איש להרבות בנפשו קני תורה )עכ"ל( ,הרה"ק
מקארי זי"ע היה קורא אות די גאלדענע נעכט )אמ"פ השל ,שער עבודת ה' יג( ,על
הרה"ק הרבי רבי בונ זי"ע מסופר שהיה קורא לה די גוטע פריינד )הובא בנתיבות
שלו( .הרה"ק המהרי"ד מבעלזא זי"ע אמר בש הרה"ק ה'עטרת צבי' מזידיטשוב
זי"ע שבלילות החור יש בה קדושת חול המועד .כי הצדיקי ידעו מה יכול האד
לפעול בלילות קודש אלו ,וכפי שאמר הרה"ק ה'עטרת צבי' מזידטשוב זי"ע ,שאפשר
לפעול לטוב בימי החור לפנות הבוקר כמו ביו הקדוש בעת נעילה )אוצר ישראל(.
הרה"ק הרמ"מ מלעלוב זי"ע היה אומר משמיה דהרה"ק ה'בית אהר' זי"ע שככלות
הימי הנוראי נפשו דואבת עליו ,כי מהיכ יוכל עוד להתחמ מאור הימי
הקדושי .א משמגיעי לילות החור הארוכי בזה נחה נפשו כעבד ישא צל.
וסיי הרה"ק מלעלוב ,כי לכאורה מה ית לו ומה יוסי לו להרה"ק מקארלי אריכות
הלילות ,הא בלאו הכי היה הוגה בתורת ה' יומ וליל בקי כבחור .אלא כי באלו
הלילות כשהצינה רבה ומחו תשכל כפור כאפר קשה לאד לצאת ממיטתו ,ועל
כ היו אלו הימי יקרי מאד אצל אלו הצדיקי הקדושי ,כי עבודה הבאה ביגיעה
חשובה היא לאי ערו.
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ìë úà åðáø÷á øîùì äöåòéä äöòäå
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 úåáåèז .ïãéòå ïîæ ìëá æåæé àì íäîù

åîöò éðôá ìâø àåäù úøöò éðéîù íåé
)àáä äðùä ùàøì ãò 'ùàø ãò' (:ã ä"ø
'êøãä úà íãàä áæåò ,'íåúî éá ïéà
åçåø ìò äìåòä ìëë äùåòå ,äîéîúä
éðéîù øçàì ãò ä"øî ÷øå ,äðä ãò åîë
úãåáòì åîöò øøåòî àåä éøä úøöò
äéôåâ éøùú ùãåçá óà éøä ,øîàé ìàå ììù éøàååö åøôñá à"ãéçä ùøéô ïëå) àøåáä
éáì øøåòúä àìå ,íîåã ïáàë éúøàùð
 (íéøáã úøèôäו.
ו .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.
ז .וכה אמר הרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע כי שניי המה בקרא 'אסרו חג בעבותי' ,ו'ננתקה
את מוסרותימו ונשליכה ממנו עבותימו' )תהילי 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.
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

באר הפרשה

éøáãì òîùé àìà ,äîåàîá ïáàä áì Y
ä"ã ,äëøá) ò"éæ 'íùåáä úåâåøò'ä ÷"äøä
ìöà (:äö ïéøãäðñ) ì"æç åøîà äðäù (ïåëùéå
íå÷îá øáò äðøç åëøãáù åðéáà á÷òé
åòéâäá ,íù ãîò àìå åéúåáà åììôúäù
íå÷î ìò éúøáòù øùôà øîà ïøçì
,åá éúììôúä àì éðàå éúåáà åììôúäù
'ãéî (øåæçì åúòãá ïúð) øãäéîì äéúòã áéäé
÷øåàéá êéøö äøåàëìå ,'õøàä åì äöô
õåô÷úù äæë ñð ä"á÷ä äùò äî íùì

פרשת בראשית

æ

,ì"æå íùåáä úâåøòä øàáî àìà .õøàä
äðä ,íéðáì ïîéñ úåáà äùòî ìë ìáà
øåàá øéàî ù"áúé íéîìåò ìë àøåáä
øåàá äðùä ùàø íåéá íééç êìî éðô
úàøé áåàùì íãàä ìëåé åðîîå ,'äàøé'ä
úøùòá áåùå ,äðùä úåîé ìë ìò íéîù
íåéá èøôáå 'äáåùú'ä øåàá äáåùú éîé
åðúçîù ïîæ úåëåñ éîéá áåùå .ùåã÷ä
øåàá ìàøùé åîò úåáìì øéàî ú"éùä Y
ùôðì úç÷ì íãàä ìëåé åðîî ,äçîùä

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 הוכחה מוכחת שמעול לא היה בדעת לשל ,וכל אלו
הטענות אינ אלא תירוצי כי אי ברצונ להוציא מכיס אפילו שווה פרוטה ,צא
עתה ושל לו מרישא ועד 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
בימי הנוראי והקדושי ,כי א עוברי הימי הקדושי ומיד מתחיל כל אחד
ע תירוציו – א מענייני פרנסה וגידול בני ,או ה'חברותא' שאיננה טובה ,הישיבה
והכולל אינ טובי וכו' ,והנה א 'שיל' לכה"פ בתחילת הדר את קבלותיו יש
מקו לומר כי אכ צדק יש בתירוצי אלו ,אבל מי שמיד בראשית השנה כשעדיי
לא קיי תשובתו כבר מוצא תירוצי מדוע אי בידו להשלי קבלותיו ,הרי"ז מטיל
ספק כי מעול לא היו קבלותיו באמת...

פרשת בראשית

ãéî åðéáà á÷òéì äéøåîä øä úà
åðéöîðå .(ì"ëò) [íùì øåæçì áùçùë
åîöò 'ñåôúì' ìåëé ïééãò éë íéãîì
íéîé'ì úåëééù íäá ùé ãåòù åìà íéîéá
úåøåà ìëá ä"á÷ä åäëæé æ"éòå ,' חíéàøåðä
íéîéä ìëá íìåòì åãøéù äùåã÷ä
.åðéìò åøáòù íéùåã÷ä
בראשית ברא אלוקי – ראשית דבר היא
האמונה בקל חי

íé÷åìà àøá úéùàøá' ,(à à) ïúùøôá
åøàéá .'õøàä úàå íéîùä úà
òãé ,ìëì úéùàø Y úéùàøá ,íé÷éãö
íéîùä úà íé÷åìà àøáù øéëéå íãàä
úà àøá åðòåø åðéáàù Y  טõøàä úàå
àøåá àåäå ,íàáö ìëå õøàäå íéîùä
ìë ìò çéâùîå ,íéàåøáä ìëì âéäðîå
. יúéèøô äçâùäá íìåòá äùòðä
'äãåáòä ãåñé'ä ÷"äøä øîà äæä ïéðòë
,ã åì ø"÷éå) ì"æç åøîà' ,ì"æå ò"éæ

באר הפרשה

ç

ú"éùä úãåáòá çåîùì úéúéîà äçîù
,äðùä úåîé ìë íéáåè íéùòîå äøåúáå
ìë óåñ ãò èéáîå äôåö ú"éùä äðäå
ïåéáàå éðò øåã Y ïåøçà øåã äàø úåøåãä
íù ùéà ïéàå åìàä íéùåã÷ íéîé åòéâéù
úîà úåøøåòúäá øøåòúäì áì ìò
áùåç âçä úìéòð àáùë áåùå ,åúéîàì
åøáòå åôìç êéà ùôðä ïåáùçå úåáùçî
íäá ìòô àìå äìàë íéùãå÷î íéîé
,ãáòéîì éòáãë úåøøåòúä àìå ,äîåàî
åôìç øáë íéîéäù ïååéë úåùòì åì äîå
øáëù ïîæä áéùäì øùôà éàå åøáòå
åìéôàù úåøåãì ìòô äæáå ...åì êìäå óìç
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

 מטע זה נהגו כמה מקהלות ישראל להמשי במנהגי ירח האיתני עד לאחר.ח
 ומה שאי מורידי, כדוגמת טבילת החלה בדבש בשבת קודש,שבת בראשית
.את הפרוכת הלבנה מארו הקודש
 איתא מהרה"ק רבי מאיר הגדול מפרימישלא זי"ע )הובא בברית אבר להרה"ק מזאלאזי.ט
' ובשפתי צדיקי בש הרה"ק מאפטא זי"ע( שתיבות 'בראשית ברא אלוקי את,זי"ע בפרשת
 וכ 'אשרי,( לרמז על הפסוק 'ב בטחתי אל אבושה' )תהילי כה ב, ה ר"ת בבא"א ולכ התחילה התורה בתיבות הללו לומר שזהו עיקר ותחילת,(אד בוטח ב' )ש פד יג
.מהות האד – לבטוח בה' בכל עת ובכל שעה
' ביאר הרה"ק... מה טע פתח בבראשית-  'בראשית, ברש"י כתב בריש דבריו.י
 כמה טע ומתיקות-  מה טע, שהוא כעי המדבר ומפליג בדבריו,ה'קדושת לוי' זי"ע
יש לפותח בבראשית – כלומר שחי באמונה שהוא אלוקינו שברא שמי ואר והוא
.( בילקוט קדו"ל,עשה ועושה ויעשה לכל המעשי )עפ"י דבריו הובאו בתפארת בית לוי

באר הפרשה

ìàøùé ìéáùá (äùøôä ùéøá é"ùøá àáåä
ø÷éò ìëù ,øîåìë ,úéùàø åàø÷ðù
íéøæåçä ìàøùé éðá ìéáùá àåä äàéøáä
àøá íé÷åìà éë íááìáå íäéôá ãéîú
ìéáùá ,èéìùå áø àåäå õøàå íéîù
åúçâùäá íéðéîàî ìàøùé éðáù åæ äðåîà
åøîàù åäæå .ì"ëò ,'íìåòä àøáð ù"úé
'íäù Y 'úéùàø åàø÷ðù ìàøùé ìéáùá
àøá 'úéùàøá' éë àåø÷ì ãéîú íéøæåç
àáåä) õøàä úàå íéîùä úà íé÷åìà
.(úåáà úøåúá
ïé÷ì 'ä íùéå' (åè ã) ïúùøôá áéúë äðä
.'åàöåî ìë åúåà úåëä éúìáì úåà

פרשת בראשית

è

ùèéååàëòìî ÷"äøä øàéá àìôð øåàéá
äðä éë ,(áåðéãå÷ íåìù éøáãá àáåä) ò"éæ
ù"áúé àøåáá äîéìù äðåîàá ïéîàîä
íà ,åäø÷é øùà ìëî åáì øáùé àì
ãñôäå ÷æéä éðéî øàùá åà ïåîî ãñôäá
ïéàù åòãéá ,åäòø éãé ìò åì äùòðù
ïë íà àìà äèîì åòáöà ó÷åð íãà
àöîð ,(:æ ïéìåç) äìòîìî åéìò ïéæéøëî
øîåìî äìéìç íâå ,úàæ äùò éðåìô àìù
øáãá' ìëä àìà ,äùòîä äùòð åîöòîù
 'äùòð 'äיא  äîéìùä åúáåèì Yיבäæå ,
úåà' Y úåà ïé÷ì 'ä íùéå àø÷ä øåàéá
úåëä éúìáì àìéîîå ,äøåäèä 'äðåîà
ìëá åáì åäëé àìù ¯ åàöåî ìë åúåà

יא .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.
יב .סיפר 'מרא דעובדא' ,כי ב"ב הלכה לקנות 'בגדי' להלביש את הילדי בבגדי
יו"ט נאי וחדשי ,ולאחר חיפוש וחיפוש מצאה את שאהבה נפשה ,ונטלה
ארבעה בגדי עבור 'ארבעה בני' וניגשה לשל עבור ,נתנה את ה'קרעדי קארד'
)כרטיס אשראי( והעבירו אותו על מנת לחייב את חשבו הבנק ,א 'חברת האשראי'
לא נתנה 'אישור' והסכמה לביצוע העסקה .מיד התקשרו לברר על מה יצא הקצ,
שמא אי די מעות בחשבונ ,א באמת היה ברשות לשל ,ומפני סיבה שלא
נודעה לא 'קלט' המכשיר את ה'כרטיס' ולא הצליחה לקנות .ביקשה מה שיניחו
את הבגדי בתו שקית במקו המשתמר עד שיביאו 'מזומני ומצלצלי' .א לא
השיגה ידו של הבעל להביא 'שטרות' עד שכלתה רגל מ השוק ...ונסגרה החנות.

é

באר הפרשה

פרשת בראשית

åðéôåìà (ãé ãî÷ íéìäú) áåúëá (é"åôãá åúàî ìëäù øéëéå òãé éë ,åäàöîéù øáã
'åôåìà'á ïéîàéù éãé ìò éë .íéìáåñî
 åîù êøáúéיג.
øáã ïéàå ,äøéáì âéäðî ùéù ,íìåò ìù
ìò ,àøåáä éååéöá àìù äùòðù íìåòá á÷òé úåãìåú'ä ÷"äøä äì æîø êëå
 ìëä ìåáñì åãéá àäé Y íéìáåñî äæ éãé .æë 'åîò ,øäá íéñô úðåúë) ò"éæ 'óñåéיד.
למחרת מיהר ליל לאותה חנות ולרכוש את הבגדי ,א 'משו מה' אחד העובדי
שלא ידע ממאומה כבר סידר את החנות והשיב אות למקומ הראשו ,ואדהכי
והכי כבר נקנו על ידי אחר ולא נשאר עוד ממי זה ...והרבה צער ועגמת נפש היו
לה ,שכ היתה 'צריכה' לה דייקא ,וא קנתה אחרי ה'משלימי' דמות תבנית...
בשבוע לאחר מכ הגיעה 'בשורה טובה' לאוזניה שב"ה התחדש ה'מלאי' בחנות,...
ושוב הלכה לש ואכ מצאה את הבגדי הללו ,וכשנעמדה לשל התברר לה שיש
בשבוע זה 'מבצע' גדול ,והורידו את המחיר בחצי ...או אז נתגלה לה כיצד אותה
רעה לא היתה אלא לטובתה שלא תצטר להוציא הרבה ,ועד כמה סיבב הקב"ה
בעולמו עבורה ,הכרטיס לא עובר 'מטע הכמוס' ...העובד מסדר את החנות למרות
שהניחו אות למשמרת ,...בדיוק נגמר כל ה'סחורה' ,...וכל זה א ורק בשביל שתקנה
בשבוע שלאחריו במחיר זול.
עוד יש ללמוד ממעשה זה ,כי נגזר ונקצב על כל אחד כמה 'הוצאות' יוציא,
ובכמה יקנה ,ומ השמי נגזר עליה להוציא סכו פלוני על מלבושי אלו ,לא
פחות ולא יותר ,ומאחר שהגיעה לקנות בראשונה בשעה שהמחיר היה יותר מכאשר
נגזר א כ לא היתה יכולה המכירה להתקיי ...אלא הקב"ה עושה עלילות לקיי
כל דבריו באמת ובצדק.
יג .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.
יד .הרה"ק ה'תולדות יעקב יוס' זי"ע קבל פע בפני הרה"ק רבי מנח מנדל
מוויטעבסק זי"ע על עני הכעס המגונה – ואיה הדר לעקרה ולשרשה ,א
הרה"ק מוויטעבסק לא ענהו ולא כלו .כעבור ימי אחדי נסע ה'תולדות' יחד ע
אחוזת מריעיו בעגלה ,על א הדר עצר יהודי אחד וביקש להצטר עמ לנסיעה,
ה'תולדות' הורה להכניסו ,א מחוסר מקו הושיבוהו אחורי העגלה במקו המשאות
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והחביות – מקו שאינו נוח כלל לישיבת בני אד ,במש הנסיעה שאלו ה'תולדות'
כמה פעמי הא אי המקו צר לו מידי ,ויע ה'אורח' ויאמר שאי דוחקו גדול וטוב
לו במקומו ,א ה'תולדות' לא הרפה ממנו ,והמשי לשאלו שוב ושוב ,הא מקומו
טוב לו ,ובתו כ ענהו ההיל 'אשרי הע שככה לו' ,אשרי חלקו של האיש אשר
'ככה' לו ,כלומר באיזה אופ שמתנהג עמו ה' טוב לו ,כי יודע שמה' יצא לו כ ,ואי
לו טענות כלל על מצבו ומעמדו ...נהנו חבורת החסידי למשמע דברי ההיל ,א
הרה"ק ה'תולדות' החל לבעור בלבת אש  -כי הבי שדבר זה רמז הוא לו מ השמי,
כי א יזכור וידע שכל המתרחש הכל לטובה בלבד ,לא יכעס לעולמי ויקבל את
הכל בשובה ונחת.
כעבור ימי אחדי פגש שוב את הרה"ק מוויטעבסק ,נענה הרה"ק ואמר לו,
רואה אתה ,מ השמי שלחו ל את אליהו הנביא שיענה ל את התשובה לשאלת
האי לתק את מידת הכעס.
יש שרמזו כ בלישנא דקרא )תהילי קטו ב( 'למה יאמרו הגוי' ,שזהו ההבדל
והחילוק בי ישראל לעמי ,שהללו אינ מאמיני אלא מלאי טענות וטרוניות
כרימו ותמיד יאמרו וישאלו למה ...למה ...אול בני ישראל מאמיני בני מאמיני,
ועל כל דבר ודבר אומרי 'ככה' ,כ הוא רצו השי"ת ומקבלי את הדי באהבה.
טו .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.
ובעניי ה'סבלנות' יש להביא מה שכתב 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
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ìëä ÷ø ,íìåòá äø÷î ïéàù ïéîàî
 'øäøäé àìå óö÷úé àìåיח.ì"ëò ,
äååää ìëå ,íéîùä ïî úéèøô äçâùäá
åìéôàå äì÷ äòåðú åìéôà íìåòá ùâøúîå
 åìéôàå ,äçâùäá íéøåôñ åéìâø éãòöהתפלל עליה – א השפע המוכ יגיעו רק
ע"י התפילה
íãà ìù åëåìéäå åéãòö íéôìà úøùò
úà ãåáòì ïéà íãàå' ,(ä á) ïúùøôá åðàù åîë ,úéèøô äçâùäá àåä ìëä
íòè äîå' ,é"ùøáå ,'äîãàä
úëøá úåëìîå íùá íåé ìëá ïéëøáî
' 'øáâ éãòöî ïéëîäיזúà ãåáòì ïéà íãàù éôì ,øéèîä àì äðåîà éãé ìò éæà ,
,íéîùâ ìù ïúáåèá øéëî ïéàå ,äîãàä éë ...ùôð úîâòå äøåçù äøîî ìåöéð åæ
,íìåòì êøåö íäù òãéå íãà àáùëå åðéà íìåòá øáã íåùù ïéîàîù éãé ìò
עוול ,יסבול ולא יהיה לו 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(.
טז .וכ פירשו צדיקי בלשו הכתוב בסו הפרשה )ו ח( 'ונח מצא ח בעיני ה'',
שתמיד היה במנוחה ויישוב הדעת ,מאחר שראה בכל דבר שהתרחש עליו את
'עיני ה'' ,ושהכל בהשגחה פרטית מלעילא.
יז .וכתב ש וצריכי להאמי בזה מאד שלא תהיה חלילה ברכתו )המכי מצעדי
גבר( ברכה לבטלה...
יח .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 )עי' 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...
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úåðìéàä åçîöå ,åãøéå íäéìò ììôúä
 'íéàùãäåיטãéîòä êëù ,úãîì àä .
òôùä Y íìåò ìù åúàéøá ïôåà ä"á÷ä
òéâé àì íå÷î ìëîå ,íìåòä éðáì ïëåî
 êë ìò åììôúéù ãò íäéãéìכ,øîåìëå .
ïéìáåìî ïäëä ÷åãö éáø ÷"äøä çéëåäå ìëì ïåæî ïéëî ä"á÷äù øáãä ïåëðù óà
éàù (å"ñ úåà ,÷éãöä ú÷ãö) ò"éæ
òéôùî ïéðò ìëá íäéëøö ìë íâ ,åéúåéøá

íãàä êåñçé àì íå÷î ìëî ,íäéìò
ìë ìòå åéëøö ìë ìò 'ä éðôì åúìéôúá
òôùä åðâéùé àì éë ,àåáú àìù äøö
 äìéôúä éãé ìò àì íà åì ïëåîäכא.

וכמו שפירשו בדר צחות בלשו שאנו אומרי בזמירות לליל שב"ק )'מה ידידות'(
'מחבלי משיח יוצלו לרווחה ,פדותנו תצמיח ונס יגו אנחה' ,כי 'חבלי משיח' רומז לכל
אות 'חבלי ' שרגילי הבריות לאומר ' ,חבל' שעשיתי כ וכ' ,חבל שלא עשיתי,
'חבל' שאמרתי ו'חבל' שהלכתי וכהנה וכהנה כיו"ב ,שכל אות 'חבלי ' ה מחבלי
משיח ומטשטוש האמונה ,א א יזריח בקרבו אור האמונה יינצל מה לרווחה ,ונס
יגו ואנחה ,כי תמיד יהא שרוי בשמחה.
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.
יט .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(.
כ .רמז נאה נתנו 'בעלי הרמז' ,כי הנה איתא בגמ' )ברכות כו' (:אי עמידה אלא תפילה
שנאמר )תהילי קו ל( 'ויעמוד פינחס ויפלל' ,אי שיחה אלא תפילה שנאמר )ש
קב א( 'תפלה לעני כי יעטו ולפני ה' ישפו שיחו' ,אי פגיעה אלא תפילה שנאמר
)ירמיה ז טז( 'ואתה אל תתפלל בעד הע ...ואל תפגע בי' ,וראש התיבות של שיחה
פגיעה עמידה הוא שפע ,ללמד שאי אפשר לקבל את ה'שפע' זולתי תפילה.
כא .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
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ìëì òôùä ãçàå ãçà ìë ìò øæâð øáë
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åøåáò ïëåîä òôùä úà âéùäì øùôà
åäéìàî .à ,úåéàø 'áá ,äìéôú àìá
åúééìò éðôì åçéèáä ú"éùäù ,àéáðä
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äðùä ùàøáù óàù ,íåé ìëá íéùòîî

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 אלוקי 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 ִ ְ
בי בסופו )שיתקיימו הדברי בידו( צרי להרבות ולהפציר בתפילה ותחנוני לפני
השי"ת שיזכה לראות סייעתא דשמיא בעמלו.
ונרמז כ בפסוק )בראשית יד כב( 'ויאמר אבר וגו' ,הרימותי ידי אל ה' א-ל עליו',
ותרגו אונקלוס 'ארימית ידי בצלו קד ה'' ,והיינו שלעול צרי האד לפרוש
כפיו בתפלה ,וא בשעה שעוסק בתורת 'א-ל עליו' ובדברי העומדי ברומו של
עול ,ירבה בתפלה ויצליח ה' דרכו.
כב .כעניי שכתב רבינו ה'אור החיי' הק' זי"ע על הפסוק )בראשית ל כב( 'ויזכור
אלוקי את רחל וישמע אליה אלוקי ויפתח את רחמה'' ,מגיד הכתוב כי הג
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ïë ìòå ,å"ç êøåöì àìùå ïåéîèì ãøéì íãà'äù øçà 'íéðùä úëøá' ììôúäì
íåéå íåé ìëá äìéôúá úåáøäì êéøö äî éô ìò åöøéúå ,'äðùä ùàøá ïåãéð
ìàøùé åéäù éøä' (:æé íù) 'îâá àúéàã
.äëøáìå äáåèì äëæðù
íäì å÷ñôå äðùä ùàøá ïéøåîâ íéòùø
çë' úàéøá ø÷éòù àìà ,ãåò àìå óéñåäì ,ïäá åøæç óåñì ,íéèòåî íéîùâ
êåôùéù éãëá äéä ,íãàì 'øåáéãä
àìà ,äøéæâ äøæâð øáëù øùôà éà ïäéìò
òîåù êìî éðôì äù÷áå äìéôúá çéù äëéøöä õøàä ìò ïðîæá ïãéøåî ä"á÷ä
ïåùàøä íãà úàéøáá áéúëãë ,äìéôú íé÷éãö åéä íàù å"ç êôéäì ïëå ,'ïäì
,íåâøúáå 'äéç ùôðì íãàä éäéå' (æ á) íëøã åðéùå íéáåøî íéîùâ ïäéìò å÷ñôå
ìëù àöîð ,'àììîî çåøì íãàá úåäå' àìù íéîùâä úà ãéøåî ä"á÷äù ,òøì
çåø' íù ìò úàø÷ð íãàä ìù åúåéç ìòå ,ïäì äëéøö äðéàù õøàä ìòå ïðîæá
äéä àì ïééãò éøäå ,åì ïúéðù 'àììîî òôù åúåàù íåé ìëá ììôúäì êéøö ïë
,(äååç äàøáð àì ïééãòù) çåùì éî íò åì åúìåòô ìòôé ïëà äðùä ùàøá áö÷ðù
ììôúéù éãëá àøáð åéôã ,éàãåå àìà ,øáãá øøåòúäì ùé äáøäå .äáåèì
.íìåò àøåá éðôì
ìåëé êà ìåãâ òôù íãàì ïëåî íéîòôìù
שעלה זכרונה לפניו ,עוד הוצרכה לתפילה ,כאומרו וישמע אליה וגו'' .חזינ מכא
שא לאחר שכבר גזר עליה השי"ת להוליד עדיי היה עליה להתפלל שיבוא שפע
זה אליה.
הדבר דומה לאד שקיבל הודעה מבית הדואר שנשלח עבורו סכו גדול של
מעות ,א עדיי עליו לגשת לש ליטול את המעות ,כמו כ עלינו לבקש מלפני
המל א את מה שכבר הכי להשפיע עבורנו לטוב.
ויתבאר ביותר ,עפ"י מה ששמעתי ,מעשה באיש שבגדלותו הודה אשר בקטנותו
כעס וקצ עד מאד על בוני הדירות ,שלא התחשבו בו כלל ,עד שכאשר ברצונו
להדליק את החשמל עליו ליקח כסא ולעלות עליו ללחו על ה'כפתור' ,וכ כאשר
חשקה נפשו בכוס קפה נזקק הוא להביא סול ולעלות עליו להדליק את הקומקו
החשמלי וליטול את הקפה והסוכר מהארונות הגבוהי ,ומלבד חוסר הנוחות בדבר
הרי סכנה בדבר שעלול הוא ליפול מהסול ...לאחר שהתבגר עוד הבי שבכוונה
תחילה נעשה כ הבניי ,כי הבית מיועד הוא לשימוש המבוגרי ולא בעבור השתמשות
הילדי ,וא ברצונו להדליק חשמל או להכי כוס קפה עליו לבקש זאת מאביו .והרי
זה ממש ציור חי על כל ענייני העול ,שהקב"ה יצר וברא את העול בעבורו ולא
בעבור 'הילדי' ,וא ברצוננו להשיג דבר מה עלינו לפנות אליו ולבקש זאת ממנו,
אול א ננסה להסתדר לבד אזי עלולי אנו ליפול ולהתהפ...

æè

באר הפרשה

פרשת בראשית

åéàøå÷ ìëì 'ä áåø÷' øîàðù äî (äî÷ ä"á÷ä éë ,øîåì óéñåð äìéôúä ïéðòá
 'äô ìë' úìéôú òîåùכגäøåàëìù ,'úîàá åäåàø÷é øùà ìëì åîëå ,
ìôë òåãî .à ,àáåè äù÷åî ÷åñôä íéìéäú íé÷åñôä øòù) ò"éæ '÷ä é"øàä øàéáù
כג .בא וראה כמה גדול כוחה של תפילה ,וכה היה מעשה כפי ששמעתיה מבעלי
המעשה ,אחד האברכי בבית שמש חית את בתו הכלה בכ' סיו תשע"ח באולמי
פאראנד שבבית שמש ,אותו אבר אי הפרוטה מצויה בכיסו בלשו המעטה ובקושי
גדול התארג להוצאות הנישואי .מגודל הלח זו הדחק הודיע לבתו שלא יוכל לשכור
כיסא-כבוד לכלה כנהוג ,התחננה אליו הכלה באומרה כי מתביישת היא שלא תהא
ככל חברותיה ,א האב שנשאר בצרי עיו גדול בשאלת כס מנל ...הודיע לה שת
הכס ולא נשאר בלתי גוויתנו לעורינו ,א זאת אומר ל ,עד עתה דיברת ע האבא
של שבאר שאי בידו לעזור ,מעתה דברי ע אבי שבשמי אשר לו הכח והיכולת...
ואכ בשבת שקוד הנישואי נטלה הכלה ספר תהילי לידיה והתחננה בדמעות שליש,
אבי שבשמי ,הזמ לי כיסא מכובד ליו נישואיי.
בהגיע יו המיועד הגיעו לאול והנה מוכ כיסא לכלה מעוטר ומעוצב בפרחי
ססגוניי אשר לא שזפת עי ומקושט בבלוני ,כמנהג בעלי בתי חשובי שבחשובי.
ויהי לפלא מאי 'נחת' לכא כיסא זה ,ומי הזמינו הנה .עד שנתברר גופו של דבר,
שהנה באותו אול יש שתי קומות ,שמחת נישואי הכלה דנ נערכה בקומה התחתונה
ואילו בקומה למעלה חית יהודי תושב חו"ל אשר איש אמיד הוא .הלה הכי חתונה
ברוב פאר והדר כברכת ה' אשר נת לו ,א לא שכח להזמי כיסא מפואר לכלה,
ולא זו בלבד אלא ששכר בכס מלא 'מפיק אירועי' ,אחד שתפקידו ומקצועו
לארג את השמחה על הצד היותר טוב ולבדוק שלא חסר מאומה.
והנה אותו היו כ' בסיו היה ,ויש הנוהגי שלא לערו נישואי ביו זה ויש שאי
מקפידי על כ' ,ידידנו' מבית שמש אינו מהנוהגי להקפיד ועל כ תיכנ להעמיד
את החופה קוד השקיעה ,ואילו בקהילתו של היהודי מחו"ל מקפידי שלא לחת
בו ביו על כ היה בדעתו להעמיד את החופה בלילה לאחר זמ רבינו ת .שעתיי
קוד החופה שלאחר זמ ר"ת שלח המחות מחו"ל את בנו לבדוק שהכל מתנהל
כשורה ,שולחנות ערוכי וכו' ,הלה הגיע לאול ומה מאוד השתומ שאי זכר לכיסא,
וכדי ביזיו וקצ ,מיד התקשר לאביו לספר לו על ה'אסו' הנורא ...הלה הרי טלפו
נזע אל המארג בטענת למה רימיתני ...ואיה הכסא ,השיב לו המארג איני יודע מה
אתה סח ,הכסא עומד על מקומו ועל מכונו ,מוכ ומזומ לצור הכלה המהוללה,
הרימו קולות זה על זה ...עד שהתברר שהעמידו את הכסא בטעות בקומה התחתונה..
שלחו מיד להוציא אותו מהאול למטה ולהעלותו למקומו המיועד ,א כשהגיעו ראו

æé

פרשת בראשית

íäù ïåéë ,íéåàø åéäé àìù éô ìò óà
ìáà ,íäì 'ä áåø÷ åì íéììôúîå åéàøå÷
áåø÷ íâ éë úàæ àéäå äøéúé äìòî ùé
é"ôòà ,ãéúòì åäåàø÷é øùà ìëì àåä 'ä
åàø÷éù íøèå ,åàø÷ àì ïééãò äúòù
.ì"ëò ,åéìà áø÷ð 'ä íä
úåëæì äöåøù éî éë ,é"øàä óéñåîå
äðåò 'ä øùà íúåàî úåéäì
äéäéù ,ìåãâ éàðú êéøö' åàø÷é íøè íäì
íéðååëî íä ãéîúù íéãéñçä ïî
àìå  כדúîàá ä"á÷äì íéàøå÷å ,íúìéôúá
,'äðòð åðéà åàì íàå 'åëå õåçìå äôùä ïî
åäåàø÷é øùà ìëì íäá øîàð ïë ìòå
íéììôúîä úëî àåäù éî íðîà' .úîàá
,ä"á÷äì ãéîú íéàøå÷ íäå íúøö úòá
äéäéù íäîò ë"ë ÷ã÷ãî åðéà ä"á÷ä íâ
øîàð êë íåùîå ,'äøåîâ äðååëáå úîàá
øéëæäì àìá ãáìá 'åéàøå÷ ìëì 'ä áåø÷'
'úé åéìà íéàøå÷ íà íâ éë ,'úîàá'
àìù øîåìëå ,ë"ë úîàá àìù íéììôúîå
íäéìà áåø÷ àåä ïééãò áìä úðååë ìëá
àìù íòèä áùééî äæáå .íäì äðåòå

באר הפרשה

åéàøå÷ ìëì 'ä áåø÷ øîåì åðåùìá áåúëä
,úîàá åäåàø÷é øùà ìëì øîåì øæç ãéîå
çúô íòè äî .á .êä åðééä åèåùôá éë
íééñå ,'åéàøå÷ ìëì' Y äååä ïåùìá áåúëä
íà .â .'åäåàø÷é øùà' Y ãéúò ïåùìá
äæ ïéàå ,íéðééðò 'áá áåúëä ùøôúé ïëà
øùà'å ãåçì 'åéàøå÷' àìà ,ïåùì ìôë
äéä ïë íà ,øçà ïééðò àåä 'åäåàø÷é
ìëìå åéàøå÷ ìëì 'ä áåø÷' øîåì êéøö
ù"øäî óéñåäå .'úîàá åäåàø÷é øùà
(ìàèéå íééç éáø ÷"äâä ìù åðá) ò"éæ ìàèéå
øëæð àì 'åéàøå÷' éáâì òåãî úåù÷äì
øùà' íúåà éáâì ÷ø àìà 'úîàá' úáéú
.'åäåàø÷é
øîàðù äî éô ìò ì"æéøàä øàáîå
åàø÷é íøè äéäå' (ãë äñ äéòùé)
,'òîùà éðàå íéøáãî íä ãåò äðòà éðàå
íøèá íäì äðåò ä"á÷äù ùéù éøäå
íéëéøö íäù 'íäî íéòåøâ ùéå' ,åàø÷é
,'íúåà äðåò íéììôúî íúåéäáå' ììôúäì
éàäá áåúëä øîàî øàáî äæ éô ìòå
øîåìë ,åéàøå÷ ìëì 'ä áåø÷ øîàå ,àðùéì

 שעתיי לפני,כבר את הכלה מגיעה לאול )שהרי חופתה נערכה קוד השקיעה
 כמוב שלא היה שו 'טע' להשבית את השמחה ולבייש כלה,(החופה השנייה
. והכל על מקומו בא בשלו, אלא תיכ ומיד הזמי המחות מחו"ל כסא נוס,בחופתה
...אתה הראית לדעת כיצד דמעותיה לא שבו ריק ופעלו עבורה כסא הראוי למלכי
 שהרי הייתה...אמנ שומה עלינו ללמוד ממעשה זה שלא להסתפק במועט
יכולה לפעול לעצמה דירה שלימה לצור מגוריה לאור ימי ולא רק כסא לכמה
...' א בתנאי ש'נצעק... היו כא ומחר,שעות
 כי ג לאות אשר הקב"ה עונה 'טר יקראו' הרי זה, וממשמעות לשונו נראה.כד
. אלא שמושיע אות מעכשיו כי יודע שעתידי להתפלל לו,רק בזכות התפילה

פרשת בראשית

àìéîîå ,(íéîçøá ììë âäåð ä"á÷ä äéä àì àìäù)
íéàøééúî íìåò éàåøá ìë øàù åéä
ä"á÷ä ãöéë íäéðéòá åàø éøäù ,àåèçì
úîéàî'å ,åðåöø ìò øåáòéù éî úà ùéðòî
äàøéáå äîéàá íéùåò íìåë åéä 'ïéãä
åøîàù äî ãåàî äåîú ë"àå ,íðå÷ ïåöø
éë ,ïéãä úãéîá íééé÷úî íìåòä ïéàù
äãéîòîù àéä ïéãä úãéî à÷ééã äáøãà
àåèçì àìá åðåöø úåùòì íìåòä úà
äîì íé÷éãö íìåë åéä íàå' åðåùìëå ,ììë
.'ãåîòì ìåëé åðéà
åøîà øáë éë ,'ïåùîù òøæ'ä øàáîå
äùåìù ìò' (à à úåáà) ì"æç
ìòå äøåúä ìò ,ãîåò íìåòä íéøáã
êøãäå ,'íéãñç úåìéîâ ìòå äãåáòä
àéä íéãñç ìåîâì ìëåð äãé ìòù äøùéä
,ä"á÷ä ìù åéëøãî íéãîì åðàù éãé ìò
íåçø àåä äî' (:âì÷ úáù) åøîàù åîëå
äúò .'íåçøå ïåðç äéä äúà óà ïåðçå
÷ø âäåð ä"á÷ä äéä åìéà ,ïðåáúäå ïéá
íéãîì ìëä åéä àìéîî ïéãä úãéîá
úãéîá' íä óà âåäðì àøåáäî ìåëéáë
íò íéãñç ìîåâ ùéà äéä àìå ,'ïéãä
äîåàî øúååîä ùéà äéä àìå ,åäòø
'íé÷éãö' úåéøáä ìë åéäù àöîðå ,åìùî
'íéòùø' êà ,íå÷îì íãà ïéáù íéðééðòá
íìåò ïëàå ,'åøáçì íãà ïéá'á äæì äæ
úãéîò éë , כהíéé÷úäì éåàø åðéà äæë
,íéãñç úåìéîâ éãé ìò àåä åîåé÷å íìåòä

באר הפרשה

çé

æîøì éãë ,'åäåàø÷é øùà ìëìå' øîàð
äæ íé÷åìçä íéðééðò 'á ïàë ùéù åðì
.äæî
øöéä úåðòè ìë ãâðë äáåùú ïàëîå
àìù íãàä úà úéñäì åàåáá
åúìéôú åìá÷éù éåàø åðéàù øçàî ììôúé
ììôúî åðéàù øçàî åà åéúåðååò úîçî
ìëì 'ä áåø÷ éøäù ,åùôðå åáéì ìëá
éîì íâå éåàø åðéàù éîì íâ ,åéàøå÷
äðååëáå úîàá êë ìë ììôúî åðéàù
.äøåîâ
עול חסד יבנה – קיו העול רק ע"י מידת
רחמי והטבה

íé÷åìà àøá úéùàøá' ,(à à) ïúùøôá
,'õøàä úàå íéîùä úà
úãéîì æîåøä) 'ä àøá øîàð àìå ,é"ùøáå
åúàøáì äáùçîá äìò äìçúáù ,(íéîçøä
úãéîì æîåøä 'íé÷åìà' øîàð ë"òå) ïéãä úãéîá
íéã÷ä ,íéé÷úî íìåòä ïéàù äàø ,(ïéãä
åðééäå ,ïéãä úãîì äôúùå íéîçø úãî
õøà íé÷åìà 'ä úåùò íåéá' (ã á) áéúëã
äù÷äå .(åè áé ø"áá àåä íéøáãä øå÷îå) 'íéîùå
,(äùòð ô"ò ùøãîá ä"ã) 'ïåùîù òøæ' ÷"äôñá
úà àøåá ä"á÷ä ïëà äéä åìéà éë
äéä àìå ,ïéãä úãéîá ÷øå êà íìåòä
äúéä ,íéîçøä úãéîá äîò óúùî
úà ãéîå óëéú ùéðòäì àøåáä úâäðä
'ïéãä øîåç ìëá' àèçá ìùëðù éî ìë

 וכבר ידעת את דברי ה'מדרש' בפרשת )בר"ר ד ו( למה לא נאמר 'כי טוב' ביו.כה
 לפי שבו נבראת המחלוקת )חלוקת מי עליוני, אמר רבי חנינא,השני לבריאה

באר הפרשה

פרשת בראשית

èé

åéäéù éô ìò óà ãåîòì ìåëé äéä àì ,íéîçøä úãéî úà ä"á÷ä óúéù ïë ìò
ïëìå ,íå÷îì íãà ïéáù úåøéáòá íéøéäæ åòãé ïòîì ,'øåã ìë åãñçá âäåð' àåäå
óúéù ãåîòì ìåëé íìåòä ïéàù äàøùë âåäðì íéëéøö íä íâù íééç úåçøà ìëä
.ì"ëò ,íéîçøä úãéî åîò
.úìåæä éôìë íéîçøä úãéîá
ä"á÷ä õôç äîë ãò íéàøåð íéøáãäå éøäù ,øîåì ùéå ,åðåùì úà ÷éúòðå
íéãñç éìîåâ åéúåéøá åéäéù
íìåòä íéøáã äùåìù ìò' åðéðù
ä"á÷ä 'çéðä' ìåëéáëù ãò ,äæ íò äæ ãåòå ,íéãñç úåìéîâ åäééðéî ãçå ãîåò
óà íéîçøä úãéî óúéùå ,åãåáë úà ÷áãú åáå 'åëå åéëøãá úëìäå' ïðéøîà
¯ äàøéä úãéî øñçú ïë úîçîù òãéù ìîåâ äúà óà íéãñç ìîåâ àåä äî
ìëä êà ,òùøå òùô éùåò åáøéå íìåòá óúùî äéä àì ä"á àøåáä íàå ,'íéãñç
íãàä äéäéù éãëá åéðéòá éàãë äéä äéä àì íìåòä úàéøáá íéîçøä úãéî
 íéøçàì áéèî ä"á÷ä óà éøäù ,íéãñç ìîåâ íãà íåùכוíåé÷ ïéà äæ àìá éë .
íéøåîâ íé÷éãö åéäé íà åìéôà íìåòì äàð÷ äúéäå ,ïéãá àìà âäðúî åðéà
íìåò' àìà ,íå÷îì íãà ïéááù íéøáãá íìåòäå ,åøáçì íãà ïéá úåøçúå äàðùå
ומי תחתוני( ,שנאמר 'ויהי מבדיל בי מי למי' .אמר רבי טביומי ,א מחלוקת
שהיא לתיקונו של עול ולישובו אי בה 'כי טוב' .מחלוקת שהיא לערבובו ,על אחת
כמה וכמה .ומכא נלמד ,שאפילו המחלוקת שהיא לצור העול אינה כי טוב.
אגב גררא ,יש שהקשו ,שא אכ אי מקו ל'כי טוב' במקו מחלוקת ,מדוע
נאמר 'כי טוב' ביו ראשו א שג בו היה מחלוקת ,וכמו שנאמר )ש פסוק ד(
'ויבדל אלוקי בי האור ובי החוש' .והביאור הוא על פי מה דאיתא במדרש )בר"ר
ג ח( ש'האור' אלו מעשיה של הצדיקי ו'החוש' אלו מעשיה של רשעי ,נמצא
שהבדלה זו היא הרחקה בי צדיקי לרשעי ,ועל כגו דא אכ ראוי לומר 'כי טוב'...
כי הרבה צרי להתרחק מחברי רעי .ובזה פירשו מה שכתב הבעל הטורי )להל
כה כה( ש'עשו' בגימטריא 'שלו' ,שכ לעיתי 'עשו' הוא היצר הרע עומד מאחורי
ה'שלו' ,...כי באמת אי ראוי לנהוג באהבה ורעות ע הרשעי ,אלא היצר הרע
מבלבל את דעתו כי גדול ה'שלו' ...וצרי לברוח מאותו 'שלו'...
כו .כתיב בפרשת )ב ז( 'וייצר ה' אלוקי את האד עפר מ האדמה ויפח באפיו
נשמת חיי' ,וברש"י ,עשאו מ התחתוני ומ העליוני ,גו מ התחתוני ונשמה
מ העליוני .ביאור נחמד ביאר הגה"ק רבי ישראל סלנטער זי"ע שהכוונה שבנוגע
לעצמו יהיה 'מ העליוני' – שבנוגע לצרכי עצמו יחיה כמי שהוא 'מ העליוני'
שאינו צרי מאומה ,ולאחרי ' -מ התחתוני' ,שה צריכי לכל טוב בגשמיות
וידאג למלאות חסרונ על צד היותר טוב.
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פרשת בראשית

íéáåøëä úà ä"á÷ä ãéîòäå åéðôá íåé÷ àåä ãñçä úãéî ÷øù ,'äðáé ãñç
ìë äùåáä øëéð ïéà äæ éãé ìòå ,øåîùì ìù éèøôä íìåòäå éììëä íìåòä ïééðáå
àìà ,'àö' àéãäì åøîà àì éë] êë
 ãçàå ãçà ìëכז.
.[øåæçì ìåëé åðéà øáë áåù àöéù øçàì
øäæéäì êéøö äîë ãò ãåîìì ùé ãåò
 åøáç ãåáëáכחâ) ïúùøôá øîàðù ,
 ãåáòì ïãò ïâî íé÷åìà 'ä åäçìùéå' (ãë¯âëשבת בראשית – שמחת תחילת התורה וגדולת
הימי שאחר שמחת תורה
úà ùøâéå ,íùî ç÷åì øùà äîãàä úà
àéáî ò"éæ ùèéååàáåéìî á"ùøä ÷"äøä 'íéáåøëä úà ïãò ïâì íã÷î ïëùéå íãàä
ò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äâä äù÷äå .'åâå
'÷ãö çîö'ä ÷"äøä åð÷æ íùî
)äçîù ìåëéáë äøåù åæ úáùá éë ò"éæ äìéçú øîàð òåãî (çìùé ïô ä"ã äùî úøåú
ùùä áàä úîâåãë ,ìòîî íéîùá äìåãâ ,øàáîå .ùøâéå áéúë ë"çàå åäçìùéå
åðá úà êéìåî àåäù äòùá çîùå åúåà ùøâì ä"á÷ä äöø àèçä øçàù
úéùàøá éîð êë .åãåîìú úéáì äðåùàøì õòî íâ ç÷ìå åãé çìùé ïô' ïãò ïâî
åúåàøá çîùå ùù íéîùáù åðéáà ,äðù àìà ,(áë ÷åñô) 'íìåòì éçå ìëàå íééçä
äøåúä úà íéìéçúî åéáåäà åéðá úà øîà ïë ìò ,åùééáì ä"á÷ä äöø àìù
åá ìåòôì åðéãéá àìéîîå ,'úéùàøá'î ,äîãàä úà ãåáòì äöåç åúåà 'çìù' åì
 úåøåöðå úåìåãâכט.
íéøòùä åøâñð ïãò ïâî àöéù øçàìå
כז .כתב החת סופר )שו"ת חו"מ סי' כ( לבני קהילה אחת שעוררו מחלוקת על המרא
דאתרא ,וזה לשו קדשו 'כש שקשה עונש של מידות )משקלות עיי"ש( יותר מעונש
של עריות )ב"ב פה ,(:כ גדול שכר של מידות טובות יותר משכר של אריות בתורה'.
כח .הנה כתיב בפרשת )א טז( 'ואת המאור הקט לממשלת הלילה ואת הכוכבי',
ופירש רש"י ,על ידי שמיעט את הלבנה )לאחר שקטרגה שאי שני מלכי
משתמשי בכתר אחד( הרבה צבאיה להפיס דעתה .והנה 'בדי' מיעט הקב"ה את
הלבנה ואעפ"כ רצה להפיס דעתה ,וללמדנו יסוד גדול ,שג כשנצר להעמיד את
השני 'על מקומו' ' -לגעור' בו או להענישו ,מ"מ עדיי צרי לפייסו וליישב דעתו...
כט .הרה"ק ה'פני מנח' זי"ע היה אומר ,הנה סגולה ידועה היא לפתוח את ארו
הקודש ולהוציא את הס"ת ל'קריאת התורה' ,ואותה שעה היא שעת רחמי
ועת רצו ,והנה כתב הרא"ש )הל' ס"ת סי' א( שבימינו קיו מצות כתיבת ספר תורה
הוא בכתיבת חומשי ומשנה וגמרא ומפרשיה 'כי מצות כתיבת ס"ת הוא ללמוד
בה וכו' וע"י הגמרא והפירושי ידע פירוש המצוות והדיני על בוריי ,לכ ה
ה הספרי שהאד מצווה לכותב' )עיי' שו"ע יו"ד סי' ע"ר ס"ב ובנו"כ( ,ולפי זה נמצא

באר הפרשה

פרשת בראשית

àë

ïä çéìöé äùòé øùà ìëå äðùä úéøçà øôñ) ò"éæ é'âàìàô íééç éáø ÷"äâä áúë
 'ïúîå àùî ìëá ïäå úåãéñçá ïä äøåúá äìá÷ øùà' åðåùì äæå (åì 'éñ íééçל.
íéîé á"éá íãàä âäðúîù äî éôë åðéãéá
ãéîú äéäé ïë âçä éàöåî ìù íéðåùàøä
בראשית – בשביל ה'ראשית' וההתחדשות
âäðîå ,äðù úéøçà ãòå äðùä úéùàøî
ïúð äáåè äðúî éë ,äæá øîàé ãåò øúåéá íîöò ùã÷úäì íéðåùàøä íéãéñç
íåéî äùòîå øåáéãå äáùçî úùåã÷áå
çë
Y
ìàøùéì
ä"á÷ä
לא
ìôùäå òåøâä áöîá íâù , úåùãçúää úîåòì âçä øçà íåé á"é ãò äøåú úçîù
ùãçúäì çëä úà íãéá ùé øúåéá íäéúá ìà íéôñàðå .äðùä éùãç á"é
 'úéùàøá'î ìéçúäìå ïãåîéì ìò ïéøéæçîå íéîéä á"é äìà áø÷áלב,ìåãâ ììë äæå .
ññåáúäì øáòá íãàä ïðåáúé àìù äìåâñ àåäå åøåòéù éôì ãçàå ãçà ìë
íéùé ãéîú àìà úåðåìùëáå úåìéôðá ú"éùäî øæò äìà äùåòì úåéäì äàìôð
 éåä äåäã éàî éë ,ãéúòä éôìë åúîâî ãòå äðùä úéùàøî íéîéä ìë ãéîúלג.
כי 'פתיחת הארו להוציא ספר תורה' היינו בשעה שאד מוציא את הגמרא
ספרי קודש( מארו הספרי כדי ללמוד בה ...ואי ל עת רצו גדולה מזו ,ועל אחת
כמה וכמה ש'פתיחת' התורה בבראשית ,ובכלל זה פתיחת הזמ בהיכלי הישיבות
הק' והכוללי היא 'רעוא דרעוי' ...כי אי סגולה כתורה.
ל .מרגלא בפומיה של הרה"ק רבי מנח מנדל מרימינוב זי"ע שכל הרוצה שיישאר
אצלו אור המועד ,עליו להתמיד לאחר המועדות בתורה בחשק ,והתורה הקדושה
הלא היא הכלי המוכשר להכיל את כל השפעות החג מיניה אזלינ.
לא .וידע שכל מהותו של 'בני ישראל' הוא התחדשות) ,וכמו שאומרי ב'קידוש לבנה'
'שה עתידי להתחדש כמותה'( ,וכמבואר בדברי רש"י בתחילת הפרשה 'בשביל
ישראל שנקראו ראשית' ,והיינו שנקראו ב'ש' על שמה של ההתחדשות...
לב .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.
לג .נוראות מצינו בבריאתו של עול ,כדאיתא בגמרא )שבת פח :חגיגה יג (:על הפסוק
)תהלי קה ח( 'דבר ציווה לאל דור' ,שהתורה נבראה אל דורות קוד מת
)ושאר
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באר הפרשה

íåéñá ãéîù ,äøåú ìàøùé âäðî äðä
úéùàøá úùøô íéìéçúî äøåúä
]êøãá áúë (äøåú úçîù) íäøãåáàä
ïèùì äô ïåçúô ïúéì àìù ,èùôä
äøåúä íåéñá íéçîù ìàøùé éðáù
ïéòëå ,íäéøàååö ìòî ìèéðù ìåòä éðôî
ä"ã .èé æ"ò) â"àçá à"ùøäî áúë äæ
íåéñ ìëá íéâäåð ïë ìòù (àøôñ ÷éìñ
éãë ,úøçà àúëñî ìéçúäì àúëñî
æîøì éãë äæá ùéå ,[ïèùä âøè÷é àìù
àéä äçîùä ø÷éò íåéñä úòá óàù
ìò ìá÷î ãçà ìëù ¯ ãéúòä ìò
íéðôì åéðôùë 'úéùàøá'î ìéçúîå åîöò
äéäé íìåò ãòå äúòîå ,øåçàì àìå
 'ä úøåúá åöôçלד.

פרשת בראשית

äøåúä úìçúäù íòèä øàáì ùé äæáå
,úéùàøá Y 'á úåàá àéä äùåã÷ä
,úåéúåàáù äðåùàøä ¯ 'à úåàá àìå
ìù äëøã úìéçú'á ãéî åðì úåøåäì
,'á úåà úîâåãë âäðéù ,'äãåáòå äøåú
äéðôìî ÷øå äéããö ìëî äøåâñ àéäù
èéáé êë ,(é à ø"áá àúéàãë) àéä äçåúô
¯ 'åéøåçàì' àìå ,'åéðôì' ÷ø ãéîú íãàä
êà ,ìùëð äîáå åéìò øáò äî áåùçì
'á úåàáù õ÷åòá æîøð íå÷î ìëî
'åîöòî çéëùäì åì ïéà éë ,'äéøåçàî
åäøëæé ãéîú àìà ,'øáò'ä úà éøîâì
òðîéäì åéìò äîî òãéù éãë èòî
,øéòæî èòî ÷ø úàæ ìë êà .'ãéúò'á
æ"éòë) àéä äðè÷ù 'áä éøåçàîù õ÷åòäë

תורה) ,והיינו תתקע"ד דורות קוד בריאת העול( ,ומפורש אמרו )בר"ר ג ז( מלמד שהיה
]הקב"ה[ בורא עולמות ומחריב עד שברא את אלו .מכא למד הגאו רבי חיי
שמואלבי 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...
לד .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.

באר הפרשה

פרשת בראשית

âë

 øáòù äî ìò øòèöäì éåàø éáâì ú"äò äðåé åðéáø ùåøéôá àúéàלוéåàø ìáà ,
 ãéúòì ïå÷éú âéùäì ìãúùäìלז.
 ('åëå äìòîì äî ùåøãé àìùלה.
øîàéå' (æ¯å) äæ ÷åñôá ãåò øàáì åôéñåä ìò (å ã) 'åðøåôñ'á íéøáãä íéùøåôîå
äîìå êì äøç äîì ïé÷ ìà 'ä
,'êéðô åìôð äîìå' ÷åñôä
,'úàù áéèéú íà àåìä ,êéðô åìôð ïéà äð÷ú åæéà ìå÷ì÷ì ùéùë éë .ì"æå
לה .וא א התחדש ושוב 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 שבא לרמז
לנו 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.
לו .דבר נאה אמר אחד מנקיי הדעת לרמז ב'טעמי המקרא' שעל הפסוק בפרשת
)ה כט( 'זה ינחמנו' – גרשיי ואח"כ תלישא גדולה ,שבא לומר כי ג א 'גרשו'
אותו ב' פעמי אל יבהל ויישבר אלא יעשה 'תלישא גדולה' מכל העבר ,וב'זה יתנח'...
לז .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.
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äøç äîì' àéùå÷ä åäî äåîú äøåàëìù
ìéòì ùøåôî éøäå ,'êéðô åìôð äîìå êì
ë"àå ,ïé÷ ìù åúçðî ìáé÷ àì ä"á÷äù
åì øîà êëù àìà ,åéðô åìôéù éàãå
àìå ,øáã äæéàá úìùëð íà óà ,àøåáä

פרשת בראשית

'àì ïëìå ,éåàøë 'ä ïáø÷ úà 'úáø÷ä
ùé äìåãâ äðòè ïééãò ,êúçðî äìá÷úð
ùåàééäå úåáöòä éë ,êéðô åìôð äîì ,êéìò
,íéàèçä ìë úåáà éáà íä çåøä úìéôðå
 íéùãåçî úåçåëá ÷æçúú àìàלחíàå ,

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.
ודע ,כי אכ ,כ ה פני הדברי ,הנאת העבירה היא רק לשעתה ,אמנ דרכו
של יצר – לבלבל את האד בעת הנסיו ,שלא יוכל להתבונ מה יהיה ל'מחר' ,ורק
על ידי עבודה גדולה לאלוקי ינצחהו האד ,כה אמר הגה"ק הסטייפלער זי"ע ,הנה
מצינו אצל חוה שנתנה לאד הראשו שיאכל ג הוא מ'ע הדעת' ,וברש"י )ג ו(
נת טע ' -שלא תמות היא ויחיה הוא וישא אחרת' ,והתמיהה זועקת ,וכי חששה
חוה שמא יגרו לה ע הדעת שתמות ,הרי כל אכילתה ממנו היה בעבור שהנחש
השיאה לאמר 'לא מות תמותו' ונתפתתה שכ יהיה )וכמפורש ש ברש"י באותו פסוק
'ראתה דבריו של נחש'( ,אלא ,דבעת הנסיו 'מבלבל' היצר את האד ,וא א ידעה
היטב שתמות מחמת כ ,מכל מקו בעת אכילתה 'השכיחה' היצר מהכל ,ורק כאשר
עבר הנסיו ,חזרה ל'דעתה' וידעה שעומדת היא למות מחמת העבירה ,לכ מיהרה
לתת לבעלה – אד הראשו שלא תמות היא וישא אחרת.
ומכא ילמד האד לעמוד כנגד יצרו הרע ,שא מפתהו מחמת ה'הנאה' שבדבר,
ידע כי אי זו הנאה אמיתית ובת קיימא ,אלא רק דמיו ודבר חול ,ואדרבה א
ישמע לו מיד תאבד ההנאה כחלו יעו וסופו לבוא לידי חרטה ,וא מפתהו היצר
בטענת 'היתרי' שוני ומשוני ,יזכור שהשט מרקד לו ומבלבל אותו ,ועתה הרי
הוא כ'סומא' שאינו רואה את האמת ,ואל יסמו על סברות ה'היתר' ...כי אי כא
היתר אלא איסור.
לח .ביאור נורא ביאר הרה"ק מרוז'י זי"ע )הובא בעירי קדישי( ,עפ"י משל ל'צאר'
שחלה ב'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
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äìòú ¯ úàù éøä ,àáäìå ïàëî áéèéú
.äúò ãò úééäù äîî øúåé äìòî äìòî
éáø ÷"äøäì ïç úåàåùú ÷"äôñá
øàáî ò"éæ õéðéìî äéìãâ
ïéôñåîä úìéôúá øîàðä ïåùìä úà
,'úúð êîòì íéùãç éùàø' ùãåç ùàøã
åéáà éðôì ìöðúî íãàä äðä éë
éì úúðù òøä øöé ¯ øîåàå ,íéîùáù
÷éçåë ïéàå ,ãàî ãò àåä ÷æçå äù

פרשת בראשית

äë

,äîçìîä éøù÷á åîò ãåîòì éðúîá
éúúð 'íéùãç éùàø' ,ä"á÷ä åì øîåà
ìéçúäìå ùãçúäì ãéîú êãéá ,éîòì
ù÷áîå ùøåã éðà äæ úà ÷øå ,úéùàøî
íò åúîçìî úà ìéçúéù ¯ íãàäî
äëæé óåñáìå ,æåòå úàù øúéá øöéä
ìöðéù ,'àðåù ãéî íùôð úòåùúå'ì
ì"æçù éôë òøä øöéä àåä Y 'àðåùä'î
øöéì ùé úåîù äòáù ,(.áð äëåñ) åäåðéë
 'àðåù' íäî ãçå òøäלט.

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
שעירו ועריה מכל מצווה ואי בו לא תורה ולא קדושה ,עדיי עבודתו חביבה עד
מאד לפני כסא הכבוד.
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 .על כ ,א א כבר נפל ח"ו ,לא ישי על לב ,אלא יתחזק
מעתה בכדי שלא תמשי נפילתו מטה מטה.
לט .וכ למדו עני זה מה'אור' שנברא לו לאד הראשו ,כדאיתא בחז"ל )ירושלמי
ברכות פ"ח ה"ה; בר"ר יא ב( ,שלשי ושש שעות שימשה אותה האורה שנבראת
ביו הראשו ,שתי עשרה בערב שבת ושתי עשרה בליל שבת ושתי עשרה
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ויקדש אותו – קדושת השבת
÷,íéðîæäå íéãòåîä ìëî øúåé äúùåã
ìéìì äìéôúä øãñá íéîëç åð÷ú êëå íåé úà íé÷åìà êøáéå' ,(â á) ïúùøôá
 éòéáùäמ úøôëî óàå .'íéðîæä ìëî åúùã÷å' úáù éîå ,'åúåà ùã÷éå
íåéî øúåé úåðååòäå íéàèçä ìë ìò àéä äìåãâ éë ,äëìîä øàô ìãåâ øàôé

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' .וליישב
שני הגירסאות יחדיו יש לומר ,שבתחילה אכ הקיש אבני זו בזו ,ורק לאחר שעשה
כ בכוחות עצמו שוב סייעו לו מ השמי בכפל כפליי וירד עמוד אש להאיר לו.
דבר חיזוק גדול אמרו צדיקי ,כי הנה כתיב בפרשת )א טז( 'ויעש אלוקי את
שני המאורות הגדולי את המאור הגדול לממשלת היו ואת המאור הקט לממשלת
הלילה' ,וידוע מה שאמרו חז"ל )חולי ס ,:הובא ברש"י( שבתחילה נבראו החמה והלבנה
שווי בגדל ,עד שקטרגה הלבנה ואמרה אי אפשר לשני מלכי שישתמשו בכתר
אחד ,ואמר לה הקב"ה המעיטי עצמ .ומובא בקדמוני )של"ה הק' הקדמה לפר' שמות(
שבתחילה היו חדשי הלבנה שווי להילו החמה ,ולא היה הפרש בי 'שנת חמה'
ל'שנת לבנה' ,ורק לאחר שנתמעטה הלבנה נתקצר זמ הילוכה ,ומעתה יש הבדל
י"א יו בי שנת לבנה )שהיא שנ"ד יו( לשנת חמה )שס"ה יו( ,ועל כ צרי לעבר את
השני להוסי עוד לחדשי הלבנה )ובכל י"ט שנה מעברי ז' שני( .ונמצא שא ש'חסרה'
הלבנה מחמת מה שאמרה ,א מכל מקו קבע הקב"ה חק וזמ להשלי את החסרו.
ו'ישראל נמשלו ללבנה' )סוכה כט ,(.שא א נחסר ו'נפג' מחמת חטאו אל יתייאש
אלא ידע כי יבוא זמ והקב"ה ישלי את כל החסרו וישיבנו לכמות שהיה.
מ .הנה השבת היא 'מקור הברכה' ,וכלשו הזוה"ק )יתרו פח' (:כל ברכא דלעילא
ודלתתא ביומא שביעאה תליי' ,והרבה יש להארי ,ולא נביא אלא מה שכתב
ה'חפ חיי' זי"ע על פסוק זה ,וז"ל .כמה נואלו המה קטני אמנה המאחרי לקבל
את השבת וממהרי לצאת ,כי הלא כל ששת ימי המעשה יונקי מ הקללה
שנתקלל אד הראשו 'בזעת אפ תאכל לח' ורק השבת לבדה יצאה מכלל
הקללה .והקב"ה בכבודו ובעצמו בר את היו הזה – 'ברכו וקדשו' ,ותחת אשר
בעלי השכל ממהרי להיכנס אל השבת לקבל ברכתה ומאחרי לצאת בשביל שלא
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åì øôëúî úáùá åìéàå ,íéøåñé àìá 'úáù úçðî'ä áúëù åîë .íéøåôéëä
úãøç ø÷éò ìë àìäå' .ì"æå ,äîã÷äá
. מאíéøåñé éìáî óà åúáåùúá
,äøôëå äçéìñ íåé àåäã íåùî àåä ë"äåé
ìë íé÷ìúñî äùåã÷ä ìãåâì ,ïëàå íåéá éë' (ì æè àø÷éå) øîàð åéìò øùà
ïåùìëå ,à"èñäå íéâøè÷îä
øúåé ä"á åðì ùé àìä ë"àå ,'øôëé äæä
úãçééúà éäéà àúáù ìééò ãë ÷"äåæä ìë åðééäã ,äðùá íéøåôéëä éîé íéùéîçî
ïéðéã ìëå àøçà àøèñî úùøôúàå úáù) àøîâä éøáã úà àéáîå .'úåúáùä
éáø ÷"äâä øàéá äæ éôò .äðéî ïéøáòúî åìéôà åúëìäë úáù øîùîä ìë' (:çé÷
àä ('à ùåøã ã"åøòé) ò"éæ õéùáééà ïúðåäé ,'åì ïéìçåî ùåðà øåãë äøæ äãåáò ãáåò
äùî ãøéù äòùá (.èô úáù) 'îâá àúéàã øîåùä ïéà éàãåáã (áîø ç"åà) æ"èä øàéáå
åðåáø åéðôì øîàå ïèù àá ä"á÷ä éðôìî àìà ,äáåùú àìá äìéçîì äëåæ úáù
øáëå ,'åëå àéä ïëéä äøåú íìåò ìù úáù íãà øåîùé íàù ,øîåì íúðååë
äéä àì ïèù éëå' (äøåú ä"ã) 'ñåúä åù÷ä úåúéøë ìò óà äáåùúá áåùéå åúëìäë
ïúî éë ,øåàéá àìà .'äøåú ïúî òãåé íéøåñé ìåáñì êøèöé àì ,ã"á úåúéîå
éìåëì' éøäù ,úáùä íåéá äéä äøåú øëùá éë ,åéúåðååò ÷øîì éãë äúéîå
,íù) 'ìàøùéì äøåú äðúéð úáùá àîìò ïàëîå .úåðååò úøôëì äëæé úáù úøéîù
ìò úáùá ÷ìúñî ïèùäù øçàîå ,(:åô úáù úøéîùù ,'úáù úçðî'ä çéëåî
÷øå ,äøåúä úðéúðî òãåé äéä àì ïë íåéá éøäù ,íéøåôéëä íåéî øúåé úøôëî
ìàùå äîú ,åãé÷ôúì øæçùë úøçîì (ã à äáåùú 'ìä) í"áîøä ÷ñô íéøåôéëä
.' מבàéä ïëéä äøåú'
ã"á úåúéîå úåúéøë ìò øôëî åðéàã
 מאחרי- להיכנס כ"כ מהר אל קללת ששת ימי המעשה מהפכי ה את הסדר
להיכנס אל הברכה ונחפזי לצאת ממנה ולהיכנס במהרה אל הקללה של ששת
 למהר בקבלת השבת ולאחר לצאת-  ואשרי מי שזוכה להבי זאת.ימי המעשה
. עכ"ל,ממנה כדי לקבל ברכת ד' הבאה ממילא למקבלי השבת
 וכ אמר הגאו רבי חיי מוואלוז'י זצ"ל שא היו מתכונני ברוח ובנפש.מא
לקראת השבת באות ההכנות שהעול מכיני את עצמ לקראת יוהכ"פ היו
.זוכי להרגיש בשבת את האור הגדול דומיא דיוהכ"פ
( עשה שבת. הרה"ק בעל ה'אמרי יוס' זי"ע מבאר בלשו חז"ל )פסחי קיב.מב
(. שהנה ידוע המעשה ברב עמר חסידא )קידושי פב,חול ואל תצטר לבריות
'שתק עליו יצרו עד שזעק 'נורא בי עמר' בכדי שיבואו אנשי 'לכבות את השריפה
 עצה טובה נוספת כנגד היצר היא הכרזת, והנה,'ויתבייש מפניה לעבור על רצו ה
 וזהו שאמרו עשה. כי בכח הזכרה זו בטל יצר הרע,'שבת...ואמירת תיבת 'שבת
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'éøéàî'ä áúë øáëå
ùôð ,íé÷ìç éðùî àøáð íãàäù
úåîé ìë êùîáå ,éùòîä ùôðå éðåéòä
÷ìçä íò ùîúùäì äöåøùë òåáùä
úà øåøâì éùòîä ùôðä äñðé éðåéòä
úáùá ìáà ,äèî éôìë éðåéòä ÷ìçä
÷éáëøå éìò© ' äîùðì óåâä ÷ìç øîåà ùãå
¨ ©
.'éìò
)(äøéçáä úéáì äîã÷äá
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úôñåú úñðëð úáùä úùåã÷ ìãåâîå
÷åìéôà ìàøùé ùéà ìëá äùåã
äìòúî åìåëå íéèåùôáù èåùôá
 åúâøãáמגõò êøã' øôñá åðéöî úåàøåð .
úðùá øèôð ì"öæ ùìæééî ìàéæåò éáø ïåàâäì) 'íééç
êéøöù àúìéîã àîòè øàáîä (å"î÷ú
àø÷éå) øîàðù åîëå äáéùå ï÷æ ùéà ãáëì
éðôî àåäù Y 'íå÷ú äáéù éðôî' (áì èé

שבת חול – ר"ל שתזכיר בימות החול תיבת שבת וממילא אל תצטר לבריות
לקרוא לאחרי להתבייש מה ,כי כבר יתבטל כח היצר על ידי הזכרת השבת )הובא
בחקל יצחק כי תשא( .ומעתה יש ללמוד קל וחומר ב בנו של קל וחומר ,שא הזכרת
השבת בלבד כבר מועילה להשבית ולבטל את היצר הרע ,כל שכ שבשבת גופא
אי בו כח ונית לנצחו ולעמוד בפניו בנקל.
מג .ואל תאמר מה לי ולהשגות נעלות כאלו ,מה אני ומה חיי שיהיה לי שייכות
לשבת קודש ,שהרי כל יהודי נכלל הוא במה שאמרה תורה )שמות לא יד(
'מחלליה מות יומת' ,ואפילו הפחות שבפחותי מוזהר הוא בחילול שבת ,והרי להדיא
שיש לו שייכות לשבת .בדר צחות אמרו בדברי המדרש בפרשת )בר"ר יא ח( 'אמרה
שבת לפני הקב"ה ,רבש"ע לכול )לכל ששת ימי המעשה( יש ב זוג ולי אי ב זוג,
אמר לה הקב"ה כנסת ישראל היא ב זוג' ,והרי הקב"ה הוא ה'מזווג זיווגי' והשדכ
הגדול ביותר ...וא הוא אמר שכנסת ישראל היא ב זוג לשבת סימ שאכ הוא
שידו מתאי וראוי ,דבר נאה ומתקבל...
ויתבאר עוד על פי מאמרו הנודע של הרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע על הפסוק
)שמות יט ה( 'והיית לי סגולה' כי צורת ה'סגול' הוא שלוש נקודות ,שתיי למעלה
ואחת למטה באמצע ,ולכל צד שתהפכנו ותסובבנו נשאר בצורתו הראשונה כדמות
'סגול' ושמו עליו ,ועל כ נאמר והיית לי סגולה ,שיהודי נדמה לסגול ,שבכל מצב
שלא יהיה הרי הוא נשאר 'יהודי' .ועל דר זה יש לרמז במה שאומרי בלכה דודי
'בואי בשלו עטרת בעלה ג ברינה ובצהלה תו אמוני ע סגולה ,שבני ישראל
ה ע סגולה ,שג א 'סיבב' עצמו לכא ולכא עדיי יש לו שייכות לקדושת
השבת ,ובזה יתבאר ג המנהג לומר ג' פעמי 'בואי כלה' כשאנו עומדי להיפ
מצורת העמידה הרגילה ,פני כלפי מערב ,ומפני את הראש לכא ולכא ,לרמז
שג א יהודי עומד 'הפו' או שמשנה דרכיו לימי ולשמאל בכל אופ שהוא יש
בידו לקבל קדושת שבת מלכתא ,ואי לו אלא 'להפ עצמו' ברגעא חדא ובשעתא

èë
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êùîá äáøä úåúáù åéìò åøáò øáëù
åá äôéñåä úáùå úáù ìëå ,åééç úåðù
àìäù ïåáùç åàåá äðäå] äùåã÷ ãåò
'ä ãáåòì íñøåôîä 'ï÷æ'á øáåãî ïéà
ìëá àìà ,íìåò éìáäî ùåøô âìôåî
åãáëì êéøö íòä ïåîäî èåùô ùéà
øîåùä ìàøùéî ùéà ìë éë ,êë úîçî
ïéòãåéá úáùä úùåã÷á ùã÷úî úáù
ìòá ÷"äøä øîà êëå .[ïéòãåé àìáå
ùãå÷ úáù áøò ìëá éë' ,í"éøä éùåãéçä
áúë ,íéòéâî íéøáãä ïëéä ãò àð äàø åðéáø äùî êìåä úáùì êåîñä ïîæá
ò"éæ õéùáééà ïúðåäé éáø ÷"äâä
úáùù åòéãåäì ìàøùéî ùéà ìëì åîöòá
ãåîòéå ä"ã ÷ìá 'øô ,ú"äò ïúðåé úøàôú åøôñá) íâ øâåñîå øåâñ ùéà äéäé åìéôàå ,íåéä
éî ïåãéð ùé (:áô÷ àø÷éå) ÷"äåæáù ,(êàìî äàá úáùä úùåã÷ù ùéâøî äéäé ïë
õøàá øùà íéùðà íàä ,éîî áâùðå ìåãâ 'øô í"éøä éøîàá àáåä) 'ùãå÷ úáù úñéðëá
.( מדàùú éë
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 ולזכות להתקדש בקדושת השבת המתאמת ומתייחדת,חדא לעמוד בדר הישר
.(בסגולת )מלשו הזמר קה אכסו
 שבכל שבת, בפרשת אמור הביא ש מדברי הרה"ק ה'חידושי הרי"' זי"ע.מד
 וא משה הוציא את בני ישראל,עודנו בא משה ומודיע לישראל ומעורר אות
 א בתנאי, וודאי שאפשר לו להוציא כהיו מכיעור,)במצרי( מחומר ולבני
. ויתנו עצמ להוציא מהרפש והטיט,שלא ידבקו עצמ להרפש
 וכמו שאמר הרה"ק רבי פנחס מקארי זי"ע )אמרי פינחס החדש שער השבת ב( אודות.מה
 שהלא עשוי מבעל חי טמא ולא עוד אלא שכל כולו,מנהג חבישת השטריימעל
 א בשבת קודש הרי הוא משמש לעטרת תפארת,'זנב' המורה על שיא השפלות
. והרי שהתעלה מעל הראש,על הראש
ובדר זה ביאר עוד מנהג אכילת 'רגל הבהמה' ללמדנו שאפילו החלק הנמו
 כי,' ומהאי טעמא אוכלי 'בצל' ו'קאשע,שבבהמה מתרומ מכח קדושת השבת
 א בשב"ק יש עלייה,הבצל הוא שפל שבירקות והקאשע היא הגרועה שבקטניות
 וכתב ש )אות ג( עוד דבר חידוש 'שהחזיר ברפש.אפילו ל'צומח' השפל ביותר
.'ובטיט שלו מרגיש בשבת יותר טע ועונג
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