
לנצל את ההזדמנות!
מספרים על אדם אחד שהיה עשיר כקורח, ככל שהלך והזקין גדל 

כשהגיע  זכה.  לא  להנשא  ואף  לו  היו  לא  ילדים  הוכפל.  ואף  הונו 
מנהלי  לכל  עם".  "ברוב  הולדתו  יום  את  לחגוג  החליט  שמונים  לגיל 

מפעליו ואף לפועלים הרבים נשלחה הזמנה מפוארת ומהודרת, המבשרת 
על השמחה הגדולה השרויה במעונו של העשיר הגדול. ביום המיוחל איש 

לא נעדר. כולם הגיעו מחוייטים מכף רגלם ועד קודקודם. העשיר לקח תחילה 
עד  והפרחים,  הפרי  עצי  בין  המפוארת,  בחוילתו  לסיור  המרובים  אורחיו  את 

שהגיעו לבריכה, כאן עצר העשיר וביקש שקט מוחלט. בקול שקט ונרגש הודיע 
מי  לילה.  בין  לעשיר  ולהופכו  נוסף  הולדתו לשמח אדם  ביום  שהחליט שרצונו 
יזכה לזאת? האדם הראשון שיחצה את הבריכה בשחיה, תינתן לו שאלה ובקשה 
אחת מהעשיר ואף בקשה לעטרו בכסף רב עד עשר מיליון שקלים, תינתן למבקש! 
עוד רגע קט וכמעט כל הנוכחים מצאו עצמם בבריכה בבגדיהם המעונבים, אולם 
סיים העשיר את דבריו, עלי להיות הוגן ולומר לכם שבברכה ישנו כריש, אומנם 
אינו גדול במיוחד, אך ביס קטן, יכול לגרום ל"חור גדול". אם כן, אנא קחו זאת 
בחשבון, סיים העשיר את נאומו. האנשים עמדו נפעמים לראות מי הוא זה ואי 
זה הוא שיהין לסכן את חייו תמורת זהובים. השקט שרר והמתח עלה, כך עמדו 
כמה דקות כשלפתע רעש, חבטה של מים והנה אדם שוחה במהירות ותוך דקות 
חוצה את הבריכה כשברקע מחיאות כפיים סוערות. העשיר ניגש אליו ולחץ ידיו 
בחום ומבקש מאותו אדם, לדעת מה בקשתו ומה רצונו, אותו אדם רועד כולו החל 
מגמגם בפיו עד שנפלטה הבקשה מגרונו: רוצה הוא לדעת על אתר מי זה אותו בן 
בליעל שדחפו למים הזדונים וכמעט שגרם למותו המיידי?! העשיר, כשחיוך של 
חמלה נסוך בשפתיו אמר לאותו אדם: אומר לך בקשתך, אולם דע לך שאת הבקשה 
שהבטחתי לקיים, לאדם שיעבור את הבריכה בשלום, כבר איבדת ופיספסת שכן 
אמרתי והודעתי מפורשות את הבקשה הראשונה אמלא! ואתה בסכלותך הפסדת 
את זכות הבקשה הגדולה כאשר התעסקת בזוטות... אחים יקרים, אין אנו יודעים 
אם סיפור זה אמיתי או לא. אולם אחד מגדולי ישראל ששמעו, הניב ממנו מוסר 
גודלו  ברוב  יתברך  שה'  רבות  פעמים  אדמות.  עלי  לחיינו  והדרכה  ולקח  נפלא 
וטובו נותן לנו הזדמנויות נפלאות לזכות לאוצרות כה גדולים ובלבד שנפתח פינו 
בתפילה לבקש לזכות לקירבת ה', תורה ומצוות, מידות טובות והנהגות ישרות, 
ואנו? מבקשים על פרנסה שבין כה וכה כבר נכתבה ואלינו תגיע במלואה בעיתה 
גם  כן  אולם המצע קצר מלהשתרע...  לרוב.  דוגמאות  וכהנה  כהנה  וכן  ובזמנה. 
הוא  האם  נפשו,  מרת  יודע  ואחד  אחד  כל  שעברנו  והקדושים  הגדולים  בימים 
זכה לנצל את כל אותם ההשפעות הטובות. אולם גם אם לא, עדיין נמצאים אנו 
בפיתחה של התורה, פרשת בראשית שנקרא השבת, יתכן ובמהלך השנים ציפינו 
ותכננו ללמוד את התורה עם פירוש רש"י הקדוש זצ"ל, ציפיה שלהוותינו לא 
ולטעום  ולזכות  ולסיים  להתחיל  נוספת  הזדמנות  לנו  ניתנת  כעת  מומשה. 
מדובשה של תורה כאשר רש"י זיע"א בתעניותיו תרי"ג במספר זכה לתמצת 
ללבן בצורה נפלאה ולהבהיר לנו את הסתומות והנעלמות בפרשה. וכבר 
הבטיחו גדולים וצדיקים שאדם שיסיים את רש"י באותה סידרה, מובטח 
לו שבאותו שבוע לא יפטר מן העולם... וזאת ועוד יצא ידי חובת מר"ן 
ה"בית יוסף" שפסק בשולחנו הטהור שירא שמים יקרא שנים מקרא 
יעלו שניהם  ובזאת  ילמד פירוש רש"י על התורה  וגם  ואחד תרגום 

כאחד לנחת רוח לפני מי שאמר והיה עולם.
נתחיל, ננצל את הזדמנות הפתיחה ונזכה לגאולה השלימה 

במהרה!

שזיכנו  המלכים  מלכי  מלך  של  לעד  שמו  ישתבח 
להתחיל מחזור חדש בתורתינו הקדושה והנצחית, 
ונופת צופים. כמה גדולה זכותינו  המתוקה מדבש 
שזכינו במתנה כזאת יקרה ונפלאה - זוהי תורתינו 
והליכות  חיים  אורחות  אותנו  המלמדת  הקדושה 
כמה  נעלות.  ומידות  נאותה  התנהגות  חשובות, 
אפשר ללמוד מכל פרשה ופרשה מתורתינו הקדושה 
ובפרט בפרשיות חומש בראשית שאף שהלכות בו 
מועטות, אך ההליכות וההנהגות, המוסר והמידות 
למאוד  עד  רבים  ממנו  וללמוד  לרכוש  שאפשר 
שבעולם!  הון  ובכל  בפז  תסולא  לא  וחשיבותם 
דבר נפלא שניתן ללמוד מפרשתינו - גודל ועוצמת 
נפגשת עם  יתברך  ה'  ידיו של  חוה, מעשה  החטא. 
השדה  חיות  מכל  גדולה  עורמתו  שהיתה  הנחש 
עדנו. מצליח אותו חצוף  בגן  יתברך  ה'  אשר ברא 
להשפיע ולשכנע את חוה לאכול מעץ הדעת האסור 
אוכלכם  ביום  כי  אלוקים  יודע  "כי  בפיו:  וטענתו 
טוב  יודעי  כאלוקים  והייתם  עיניכם  ונפקחו  ממנו 
במקום  ומפרש  כותב  זיע"א  הקדוש  ורש"י  ורע". 
שאמר לה הנחש שהם יהיו כאלוקים יוצרי עולמות. 
ליצור  ומרגש  נחמד  כמה  בליבה  חוה  לה  חשבה 
עולמות בתכלית הרוחניות, כמה שפע של קדושה 
העץ  מפרי  ואכלה  התפתתה  מזה.  להשיג  אפשר 
אוכלים  אנו  היום  שעד  ונורא  איום  חטא  האסור. 
האם  חוה,  עם  קרה  מה  אך  הבאושים.  מפירותיו 
זכתה לשפע ולקדושה, לרוממות ולדרגה? כלל וכלל 
לאכול  לו  ונותנת  בעלה  לעבר  פונה  היא  מיד  לא. 
את  לנו  מגלה  זצ"ל  הקדוש  רש"י  האסור.  מהפרי 
טעמה: "שלא תמות היא ויחיה הוא וישא אחרת". 
לאחר  חוה  להיות  הופכת  וקנאית  אינטרסנטית 
החטא, מחריבה וגורמת מיתה. לא קדושה וטהרה, 
לא מעלה ודרגה, לא יוצרי עולמות וקירבה אלוקית 
אלא נהפוך הוא. אחים ואחיות יקרים, מכאן נלמד 
כמה צריכים אנו להתרחק מכל חטא ועוון, להדבק 
לשפע  ונזכה  באמת,  ה'  וברצון  ובמצוות  בתורה 

וישועה, הצלחה וגאולה.

כוח החטא
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פעם הוזמן הגאון רבי נתן אדלר זצ"ל )רבו של ה"חתם סופר"( להיות סנדק בעיר 
הברית  לאחר  לדרך.  יצא  והשלגים  העז  הקור  למרות  מגוריו.  ממקום  רחוקה 
ובמבוכה  בדאגה  נעלם.  נתן  שרבי  לראו  נכחו  המצוה,  לסעודת  הכל  כשהסבו 
החלו לחפשו והנה מצאוהו עומד בחוץ. רועד מקור, ושומר על... הסוס והעגלה 
שהביאו אותו. לתמיהתו ופליאתו הרבה של בעל הבית, הסביר רבי נתן: "בסך 
מתחממים  אנו  בעוד  סוסו  על  לשמור  בחוץ  שנשאר  העגלון  על  ריחמתי  הכל 
את  הבית  בני  מצאו  ואכן,  מעט"...  להתחלף  לו  הצעתי  הבית.  בתוך  להנאתנו 
העגלון ישן שנת ישרים ליד התנור. רבי נתן לא הרשה להעירו. הוא חזר לשולחן 

הסעודה רק כשאחד מבני הבית הסכים להחליפו...
)חוט המשולש(

מסופר על הגאון רבי עקיבא איגר זצ"ל: פעם נסע כל הלילה בליל חורץ סוער, 
בזעף. הדרכים  ירדו  גשמים  ע"ה.  ילד בבריתו של אברהם אבינו  כדי להכניס 
ארכובותיו  עד  והלך  מהעגלה,  העגלון  ירד  ליפול.  נטתה  והעגלה  נתקלקלו, 
ובבוץ, כדי לתמוך בעגלה שלא תיפול על צידה. בקושי עלה  בשלולית המים 
בידו להביאה לדרך המלך כשכולו רטוב. כאשר חזר העגלון לשבת על מושבו, 
פנה אליו רבי עקיבא איגר ואמר לו: הן רגליך נרטבו, הואל נא להסיר את גרביך 
הרטובות, ואתן לך אחרות יבשות וחמות. שמח העגלון וקיבלם, כשהוא מודה 
מעומק ליבו לרבי עקיבא איגר בציינו, כי החיה בזה את נפשו... ואולם כל הדרך 
תמה העגלון: מאין היו לו לרבי עקיבא איגר גרבים, הרי המזודה שלו נתונה 
תחת מושבי, ובידי המפתח?! בשעת בוקר הגיעו למחוז חפצם. והנה כאשר ירד 
רבי עקיבא איגר מן העגלה, ראה העגלון לתדהמתו כי רגלי רבי עקיבא איגר 
רבנו  ראה  ולמה  מה  "על  איגר:  עקיבא  לרבי  בחרדה  פנה  גרבים,  בלי  יחפות 

לעשות כן?! אלמלא ידעתי...", הפסיקו רבי עקיבא איגר: "הרי רגלי לא נרטבו, 
וכי הוגן הוא שאשב לי בלבוש יבש וחם, ואתה תמשיך לנסוע כשרגליך רטובות? 

לא זו הדרך ואין לעשות כן".
)תולדות רבי עקיבא איגר(

השעה מאוחרת, אחרי חצות הליל. יושב הרה"ק רבי משה לייב מסאסוב זיע"א 
בחדרו, שקוע בתלמודו. ואור קלוש של מנורה רעועה מאירת את הספר שלפניו. 
ומנחית  בחוץ  עומד  כלוט,  שיכור  איכר,  בדלת.  רמות  דפיקות  נשמעות  לפתע 
מהלומות על הדלת. "קר לי, ובמיטה חמה חשקה נפשי" - זועק הלה. "היאך מעז 
השיכור. מה לו ולביתי?", מהרהר רבי משה לייב ומיד אומר לעצמו: "ולמעשה, 
מה לו לזה בעולמו של הקדוש ברוך הוא? ואם הבורא מתרצה לו, מדוע אסרב 

אני"? קם רבי משה לייב ופתח את הדלת, הכניסו לביתו והציע לו מיטה חמה.
)חסידים מספרים - ח"א(

מכניס  שהיה  משינואווה,  זי"ע  הלברשטאם  יחזקאל  רבי  הרה"ק  על  מסופר 
לביתו חולים ועניים שאחרים לא רצו להכניסם, ובכך שימש כאיש מופת למצות 
הכנסת אורחים. פעם כאשר נכנסו חסידים לחדרו, הבחינו כי מישהו מתנועע 
במיטתו של האדמו"ר מתחת לשמיכה. הם נדהמו והתפלאו מי זה יכול להיות 
שם. ניגשו לראות והנה נגלה לעיניהם איש חולה, מוכה שחין וצרעת מכף רגל 
ועד ראש. הם הכירו את האיש שהיה מסתובב בעיר ואיש לא אבה להכניסו 
לביתו בגלל פצעיו, עד שבא אל בית האדמו"ר, שציוה לגבאי שלו להכניס את 

המסכן, לרחוץ אותו ולהשכיבו במיטתו, כי לא היה מקום אחר.
)מגדולי החסידות( 

"בזעת אפך תאכל לחם עד שובך 
אל האדמה" )ג,יט(

זצ"ל,  אבוחצירא  יעקב  אביר  רבינו  כתב 
יכול  זה  חותם", שפסוק  "פיתוחי  בסיפרו 
להתפרש לטוב ולרע, לרוחניות ולגשמיות. 
הכיצד? ידוע שהתורה קרויה לחם, ככתוב 
קרוי  הבא  והעולם  בלחמי",  לחמו  "לכו 
ישראל  כל  כי  אמרו  וכן  החיים,  ארצות 
יש להם חלק בו, מן הכתוב "לעולם יירשו 
חלקו  מהו  האדם  יחליט  ועתה,  ארץ". 
להוציא  חייהם  כל  העמלים  יש  בעולמו: 
להם  אין  ואז  כפשוטו.  הארץ,  מן  לחם 
מנוח ומרגוע, לא בעולם הזה - ולא לעולם 
ממנה  כי  האדמה  אל  שובך  "עד  הבא, 
לפירוש  המתעלים  כאלו  ויש  לוקחת". 
הרוחני: בהתייגעם בתורה המשולה ללחם, 
ולנועם  מחצבתה  לכור  נשמתם  שוב  עד 
העליון, כי ממנו לוקחה, חלק אלוק ממעל. 
ובזה,  בזה  אוחזים  קדושים,  וישראל 
שוכחים  אינם  אבל   - לפרנסתם  עמלים 
לזון  לתורה,  עתים  קביעת  הוא  שהעיקר 

את הנשמה.
)מעיין השבוע(

"וישכן מקדם לגן עדן את 
הכרובים" )ג,כד(

כרובים - מלאכי חבלה )רש"י(. אמר הגאון 
רבי משה מרדכי אפשטיין זצ"ל: אצל המשכן 
נאמר: "והיו הכרובים פורשי כנפים למעלה 
סוככים בכנפיהם על הכפרת" )שמות כה,כו(, 
כרביא,   - "כרובים  חכמינו:  אמרו  כך  ועל 
דמות פרצוף תינוק היה להם". דבר זה בא 
טוב  חינוך  לילד  לכשנותנים  כי  ללמדנו, 
ככרובים  כך  אחר  להיות  הוא  עשוי  וראוי, 
המסוככים בכנפיהם על ארון הקודש, ואילו 
משאין מחנכים אותו כראוי, עשוי הוא להיות 

ככרובים - מלאכי חבלה...
)מעינה של תורה(

"ויתהלך חנוך את האלוקים ואיננו 
כי לקח אותו אלוקים" )ה,כד(

תפירה  כל  ועל  היה  מנעלים  תופר  חנוך 
ועד,  לעולם  מלכותו  כבוד  שם  ברוך  אמר 
וקישור כל ההיכולות  יחוד  זה  שיש בפסוק 
בעליונים )מדרש תלפיות ענף חנוך ד"ה והוא(. 
החסד",  ב"קונטרס  מאליהו"  ב"מכתב  כתב 
הגאון רבי ישראל מסלנט זצ"ל אמר, שאין 

הכוונה שחנוך היה דבק במחשבות עליונות 
בשעת התפירה, שהרי דבר זה אסור על פי 
הדין, כי איך יפנה דעתו לדבר אחר, בשעה 
שכרוהו?  אשר  אחרים  במלאכת  שעוסק 
אלא תוכן היחודים שהיה מייחד, ששם ליבו 
ומחשבתו בכל תפירה ותפירה שתהיה חזקה 
יהנה  יהיו טובים למען  ושהמנעלים  וטובה, 

מהם האדם אשר ינעלם...
)תורת הפרשה(

"ונח מצא חן בעיני ה' " )ו,ח(
חן  מצא  "ונח  במילים:  מסתיימת  פרשתינו 
בעיני ה' ". מדוע התורה הקדושה מגלה זאת? 
כדי שנלך בדרכי צדיקים, כמו שכותב הרמח"ל 
זצ"ל שראוי לכל אדם שיתבונן, מה עשו אבות 
התורה  והנה  ה'.  בהם  חשק  שכך  העולם 
הקדושה לא מספרת לנו מאומה ממעשיו של 
רבי  הגאון  מורינו  ואמר  לכך?!  זכה  במה  נח, 
יהודה צדקה זצ"ל: הדברים מפורשים בהמשך 
הכתוב - "ונח מצא חן בעיני ה', ואלה תולדות 
נח"! מתי אדם מוצא חן בעיני ה', אם תולדותיו, 

צאצאיו, מתחנכים בדרך ה'!...
)מעיין השבוע(

מטעמים לשבת

מזקנים אתבונן - סיפורי צדיקים

והייתם לי סגולה
המעביר על מידותיו זוכה לאריכות ימים )מגילה דף כ"ח ע"א 

במעשה עם רבי נחוניה הגדול(. ואמרו חכמינו בתלמוד, שמלאך 
המוות אמר לחכם אחד, שתלמיד חכם המעביר על מידותיו 

מוסיפים לו את השנים של אדם אחר שמת בקיצור ימים )חגיגה 
דף ה ע"א(.

)ישועה והצלחה(

חידת השבוע
היכן למדנו על חשיבות התפילה?

העלון טעון גניזה נא לשמור על קדושת הגליון

פתרון החידה מפרשת "האזינו": פסוקים י,כ ברש"י.
אוגדן של עלוני ישא ברכה

את התשובות יש לשלוח לפקס: 03-558-4485
בין הפותרים נכונה יוגרל )אחת לחודש( בלי נדר



רע לכם? תשמחו!
ידי  על  דוקא  כי  לדעת  האדם  שעל  כתב  הבית"  "אורחות  בספר 
יסוריו וצרותיו - הוא יכול להשיג את תכליתו ולזכות בטוב האמיתי 
אשר  הכפרה  בחינת  כאמור,  נוספת  בחינה  ישנה  אכן  לו.  המיועד 
מיסורי  פוטרים   - פעוטים  הזה  עולם  יסורי  ביסורים, כאשר  ישנה 
שאול המגיעים לאדם לעתיד לבוא בשל עוונותיו! על אודות בחינה 
זו - היה רבינו ראש הישיבה זיע"א מביא את דברי הגמרא במסכת 
ברכות )דף ה', ע"א( ואומר כך: הנה בגמרא דרשו חז"ל "קל וחומר": 
"ומה שן ועין שהן אחד מאיבריו של אדם - עבד יוצא בהן לחירות, 
יסורין שממרקין כל גופו של אדם - על אחת כמה וכמה". וכיוצא 
בזה מובא ב"מכילתא" )פרשת משפטים, פרט ט'(: "והרי דברים קל 
וחומר, מה אם מידי בשר ודם - קונה עצמו ביסורין, קל וחומר מידי 
שמים! וכן הוא אומר )תהלים קי"ח,יח(: "יסור יסרני י-ה ולמוות לא 
נתנני". והביאור, שכן מצינו כי עבד שהיכהו רבו והוציא את עינו או 
את שינו - יוצא העבד מיד לחירות, ומעתה יכולים אנו לדרוש קל 
וחומר: אם פגיעה באבר אחד מאיבריו של האדם, פגיעה הנעשית 
בידי אדם, מוציאה את העבד מרשות אדונו - הרי קל וחומר שמידת 
היושר מחייבת שהקב"ה, אשר דינו אמת ומשפטו יושר - יוציא את 
דינו של האדם לזכות ויפטרנו מעול העונשים והיסורים לעתיד לבוא 
יסורים הממרקים את כל  מחמת היסורים אשר סבל בעולם הזה, 
גופו!!! וזהו ביאור הכתוב: "יסור יסרני י-ה - ולמוות לא נתנני", שעל 
מדיני  יפטר  הוא   - הזה  בעולם  היסורים המזככים את האדם  ידי 
ועונשי העולם הבא, ולא יצטרך למות מיתת עולמים בעלמא דקשוט!! 
"וכאן עלינו להתבונן" - היה רבינו אומר - "שכן מבואר בספרים עד 
"שער  והרמב"ן מביא בסיפרו  עונשי העולם הזה,  היכן מגיע חומר 
הגמול" את דברי הגמרא )ברכות נז,ע"ב( שם מבואר כי האש החזקה 
ביותר בעולם הזה - אינה אלא אחד משישים מאישה של גיהנום, וכי 
שעה בגהינום - נוראה יותר משבעים שנה של יסורי איוב כאן בעולם 
הזה! "ואם כן, הרי פשוט וברור שאין ביסורי העולם הזה כדי להוות 
תחליף הולם ומתאים ליסורי העולם הבא! הלא יסורים אלו, צרות 
אינן אלא   - חייו  ושעל במהלך  צעד  כל  על  אלו המזומנות לאדם 
כאין וכאפס לעומת העונש הנוראי המגיע לו בעולם הבא אפילו על 
יסורי העולם  כן ממיר הקב"ה את  כיצד אם  ביותר!!!  החטא הקל 
"אולם התשובה היא" -  - בצרות הפעוטות של העולם הזה?  הבא 
היה רבינו מסביר - "כי זהו מהנהגת חסדו יתברך וממידת רחמיו, 
 - בטובתם  ורוצה  בניו  אוהב את  ומיטיב,  טוב  היותו  אשר מחמת 
הבא,  בעולם  לאדם  המגיע  העונש  את  להמתיק  ומשפט  חוק  קבע 
ולהמירו בתחליף יסורים דל כאן בעולם הזה! "ועתה איפוא, כמה 
עלינו להודות ולהלל, לשבח ולפאר ולרומם לבוראנו על הטוב הגדול 
אשר היטיב עימנו בהעניקו לנו את ההזדמנות לזכות על ידי יסורינו 
בעולם הזה! כמה יש לנו לחבב את אותם יסורים ולקבלם באהבה!!!" 
- היה רבינו חותם. יפים הם הדברים לכל שטחי החיים, אך גם לחיי 
הנישואין. לא תמיד הכל הולך חלק ולא תמיד הכל נראה ורוד או 
סגול. יש ללמוד לשמוח בכל עת קשה ובכל זמן לא קל, השית' הוא 
מקור הטוב וממנו לא יוצא רע, ועם כל זה נתפלל שה' ייטיב עמנו 

לא בדרך יסורים וחולאים אלא בטוב הנראה והנגלה.

כוחה של אמא
החינוך"  "יסודות  בספר  זצ"ל,  הירש  הרש"ר  כתב 
שתפקיד האם הוא לעודד את הילד, היינו לדובב אותו 
לשמוע  אוהבים  מטבעם  הילדים  שכן  עימו,  ולשוחח 
ולהקשיב והם שותים בצמא כל מילה של סיפור ושל 
לימוד. חבל לרוות צמאון זה באגדות תפלות חסרות 
כל ערך חינוכי, מה יועיל לילד סיפור על זאב ש"בולע" 
וממתין  שלה  הלילה  מצנפת  חובש  סבתא,  איזושהי 
לנכדה... הרי סיפורים אלו מנוגדים למציאות מבחינת 
האמת. אז מדוע להעסיק את מוחות ילדינו בדברים 
שלא יועילו להם במאומה בשום שלב מחייהם, ומדוע 
להחדיר בהם פחדים מיותרים? ולכן, מוטב לספר לו 
דברים מן המציאות בעלי תוכן מוסרי וחינוכי, חומר 
כזה לא יחסר לה לאם, שכן עולמו האמיתי של הילד 
סביבתו  וכל  העיר  הגינה,  הבית,  הילדים,  חדר  הוא 
אלה  כל  והגדולים  הקטנים  מאורותיה  על  הילד,  של 
מהווים חומר עשיר ומגוון אותו תוכל האם לנצל כדי 
לאמן ולתרגל את תכונותיו של הילד ולהדריכו בדרך 
הטובה. הגורם החשוב ביותר בתהליך ההתפתחות של 
הילד היא המילה המדוברת שהוא שומע, והיא אמצעי 
טוב ויעיל יותר לכל הוראה ולימוד. לכן, רצוי לתרגל 
לפתחה  ערב,  עד  מבוקר  המקורית  הדיבור  שפת  את 
את  רוחניות.  לפעולות  יעיל  כלי  להיות  ולהכשירה 
הדיבור הטוב, הנכון והברור, על היגוי צלול של מילה 
שלימה, שתגיע בבהירות לאוזני השומע. נוסף על כך, יש 
להרגיל את הילד שידע לבטא את מחשבותיו ורצונותיו 
בצרכי  רק  כשמדובר  גם  וענייניות  ברורות  במילים 
להקפיד  הדיבור,  כללי  כל  את  לתרגל  יש  שלו.  הגוף 
להגות כל צליל וכל מילה במלואה, לא להגביה ולא 
להנמיך את הקול יתר על המידה, לא במהירות יתירה 
ולא באיטיות מופרזת, וכך יתרגל הילד לומר מה שיש 
ילדים שצריך לעורר  ומובן. יש  לו לומר באופן ברור 
בהם רצון לומר משהו. ראוי להרגיל את הילד שיאמר 
רק דברים שעליו לאומרם ולא סתם דברים בעלמא, 
כן יש להרגילו לשאול ולהשיב כהלכה. והוסיף בספר 
"נתיב החינוך" שעל האם להעניק תשומת לב לילדיה. 
תשומת לב יכולה להיות אפילו חיוך קל, או פניה אל 
הילד בדרך שעשוע, או התעניינות בלימודיו, במשחקיו 
וכדו'. לפעמים צריך להיכנס לעולמו של הילד ולרדת 
להתנהג  והרצון  החשק  את  שיקבל  מנת  על  לרמתו 
גם  על האם  לחינוך שמקבל בבית.  כך בהתאם  אחר 
לחנך את בנה להתפלל. וכשילך לבית הכנסת תאמר 
"עין  לו אימו: דע בני, שאתה מתפלל לקב"ה הנקרא 
רואה", ורואה אם אתה מדלג בתפילותיך או אם תסיר 
תתפלל  אם  מחשבותיך  יודע  וגם  כאחת,  דפים  שני 
עלי,  ליבך  מקירות  נא  התפלל  לכן  עימך.  בל  וליבך 
על אביך ועל הצלחתך בלימוד התורה. ללמדינו כוחה 
של אם עד היכן וכמה צריכות האמהות להשתדל בזה, 
ואשרי המדבר על אוזן שומעת שזוכה לראות רוב נחת 

דקדושה מילדיה בזה ובבא. 

הרה"ק רבי יעקב יוסף מפולנאה אומר: "צדיק ורע לו" - נענש בגלל מעשיו בגלגולו הקודם.
הרה"ק רבי יהושע מאוסטרובה אומר: להיות מחובר לטהור עבודה גדולה יותר מלהיות טהור בעצמו.

תלמידי וורקה אומרים: הצדיק האמיתי אינו צריך לומר תורה, כל מעשיו המה תורה.
הרה"ק רבי שמחה בונים מפשיסחא אומר: ראיית פני הצדיק מאירה עיני האדם - ומוסיפה דעת.

אמרי שפר

)פתגמים נבחרים(



על כן יאמרו המושלים - משל ונמשל

אל תיקרי הליכות אלא הלכות
א אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על דברי תורה שנאמר )משלי יז,יד(: "פוטר מים ראשית מדון", דהיינו שפוטר תורה מעליו, 

)שהתורה נמשלה למים( הוא ראשית מדונו.
א כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני בין עשיר, בין שלם בגופו בין בעל יסורים, בין בחור בין זקן גדול שתשש כוחו, אפילו 

היה עני המתפרנס מן הצדקה ומחזר על הפתחים, ואפילו בעל אישה ובנים חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה שנאמר 
)יהושע א,ח(: "והגית בו יומם ולילה".

א יעשה תורתו קבע ומלאכתו ארעי, ויעשה מלאכתו רק כדי פרנסתו. כל אחד כפי ערכו. ויזהר מפיתוי היצר שמפתהו שכל היום צריך 
השתדלות על הרווחה זו. והעיקר שיתבונן בעצמו מה הוא ההכרח האמיתי שאי אפשר בלעדו, ואז יוכל להתקיים בידו שיהא מלאכתו 
ארעי ותורתו עיקר. וכדי שלא ירמה אותו היצר, יתבונן אילו הוא היה מתחייב לזון את חבירו ולהלבישו כפי ערכו, מה היה אומר אז, 

איזה דבר הוא הכרח.
א צריך להתרגל שאפילו אם לא יהיה לו כי אם לחם צר לא יבטל מן התורה, אבל אין ראוי לדור כי אם במקום שימצא יותר בהרווחה, 

כי אולי לא יוכל לעמוד בנסיון.
א יקבע עת ללמוד, וצריך שאותו עת יהיה קבוע שלא יעבירנו אף אם הוא סבור להרויח הרבה. ואין שיעור לקביעת עתים לתורה, אלא 

כל זמן שיש לו אפשרות לעסוק בתורה - חייב לעסוק בתורה.
א אם יש לו חוק קבוע ללמוד כך וכך ליום והיה טרוד ביום ולא השלימו, ישלימנו בלילה מיד. ולא ידחה את הלימוד עד למחרת, כי 

יום של אחריו מחוייב בפני עצמו, ונמצא שיום זה )שלא למד בו( לא השלים חוקו, ונחשב מעוות לא יוכל לתקון.
א מי שרגיל להשתתף בכל יום בשיעור תורה בשעה מסויימת, וקרה יום אחד שהיה אנוס ונשאר זמן מועט לשיעור, אל יתייאש ויאמר 

שחבל לטרוח וללכת עבור כמה דקות, אלא יתגבר על עצמו וילך, כיון שכל תיבה ותיבה של לימוד תורה היא מצות עשה, וגם כדי 
שלא יהיה בבחינת: "אם תעזבני יום - יומיים אעזבך". או שישב בביתו וילמד לעצמו להשלים את אשר החסיר. וכן כשחלילה אינו 

בקו הבריאות ולא משתתף בשיעור, אל יבטל לגמרי מלימוד תורה, אלא ילמד דברים קלים כגון ספרי מוסר או סיפורי צדיקים, וזכות 
התורה תגן עליו שיתרפא במהרה.

א בעלי בתים שלומדים בכל יום שלוש או ארבע שעות, צריכים ללמוד ספרי הפוסקים והלכות, כי זהו שורש ועיקר תורתינו, ואינם 
יוצאים ידי חובה בלימוד משנה וגמרא לבד. ומוטל על כל אחד החיוב ללמוד דיני אורח חיים ומקצת דינים מיורה דעה, חושן משפט 

ואבן העזר המוכרחים לכל איש ואיש.
א מי שמשתתף באופן קבוע מידי יום ביומו בשיעור בתלמוד במסגרת "הדף היומי", ובאותה שעה יש במקום אחר לימוד בהלכה מפי 
מורה בקי בהוראה, יש להעדיף לימוד הלכה על לימוד דף היומי, שהוא בבחינת "מעלין בקודש", כדי שיבין וישכיל לדעת דיני האסור 
והמותר להלכה ולמעשה, ולא יכשל חלילה באיסור חילול שבת או באיסור ברכה לבטלה וכיוצא בזה, וילמד בקביעות הלכה למעשה. 

וירא שמים יוצא ידי שניהם, שאם אפשר לו ילמד גם דף היומי וגם לימוד הלכה מפי חכם מורה הוראה.
א חובה קדושה מוטלת על כל אדם ואדם ללמוד היטב הלכות נידה, הן באמצעות הספרים הקדושים, והן על ידי השתתפות בשיעורי 

תורה המלמדים הלכות אלו.
א רבי ברכיה בשם רבי חייא בר אבא אמר: לא ניתנו שבתות וימים טובים אלא לעסוק בהן בדברי תורה. ואמר רבי חנינא: מדוחק 

התירו לשאול שלום בשבת.
א טוב ללמוד על השולחן בליל שבת ארבעה פרקים ראשונים של משניות מסכת שבת, ואת השאר יגמור ביום, ואם קשה לו ללמוד 

בליל שבת, ילמד לפחות פרק אחד. וטוב לומר דברי תורה לבני ביתו בליל שבת על פרשת השבוע.
א מותר לאדם להיות ער בליל שבת וללמוד כל הלילה, ואין לאסור משום ביטול עונג שבת, ובלבד שאינו מצטער מזה, והשינה אינה 

אונסת אותו, אלא אדרבה נהנה ומתענג מהלימוד.

)לימוד התורה( 

"ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו" )ב,ג(. אמרו רבותינו 
במדרש )בראשית רבה יא,ב( ברכו במטעמים. וצריך להבין מדוע 
יש ענין לענג בשבת את הגוף החומרי, וכי הנשמה מסוגלת להנות 
ממאכל ומשקה? והענין יובן על פי משל: בן מלך אחד נלקח לשבי 
במקום רחוק בין כפריים פשוטים, וסבל שם זמן רב. באחד הימים 
קיבל מכתב מאביו לבל יתייאש שם ולא ישכח נימוסי המלכות, 
שמחה  המלך  בן  שמח  מיד  לביתו,  להחזירו  נטויה  ידו  עוד  כי 
גדולה, אך חשש שבני הכפר ילעגו עליו, על כן לא גילה להם את 
סודו, אלא הזמינם אל בית היין וכך הם השתתפו בשמחתו, הם 
והנמשל, כי הנשמה רוצה  והוא שמח בשמחת אביו.  ביין  שמחו 
הקדוש  המלכים  מלכי  מלך  אביה  של  בתענוגים  בשבת  לשמוח 
ברוך הוא, אך כדי שהגוף לא יפריע לנשמה לשמוח, על כן ציוותה 
התורה לענג את הגוף באכילה ושתיה. ואז כשהגוף שמח בשמחת 
השם  דבקות  בשמחת  לשמוח  לנשמה  פנאי  יש  ושתיה,  אכילה 

יתברך )בעל השם טוב על התורה(.

"ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי עירומים הם ויתפרו עלי תאנה" 
הזה  השפל  לדור  השכל  מוסר  ללמוד  יש  הללו  מפסוקים  )ג,ז(. 
לשרים  להידמות  מלבושים  על  ממונם  ומאבדים  שמוציאים 
חבירו  של  מחופתו  נכווה  אחד  וכל  וריקמה,  שש  ללבוש  ושרות 
בחפצו לעשות מלבושים יקרי ערך לחופת בנו או בתו כמו שעשה 
ימיהם  מאבדים  ובזה  כחבירו,  כיסין  מבעלי  שאינו  הגם  חבירו, 

גדול  - למלך  משל למה הדבר דומה?  בהבל להתאמץ להשיגם. 
שהיה לו יועץ והיה אוהבו אהבה רבה. ואירע לימים שחטא היועץ 
למלך ונכשל בעוון חמור אשר אחת דתו להמית, אך מגודל אהבה 
ורחמים, היה קשה הדבר בעיני המלך וציוה חלף העונש שיתלו 
קולר על הצואר הוא וכל יוצאי ירכו, כדי שיהא להם זיכרון עולם 
היועץ  והנה  הצילו.  בחסדיו  המלך  ורק  מיתה  נתחייב  בעצם  כי 
עצמו קיים הגזירה כראוי והלך בקולר פשוט, מזכרת עוון, אחר 
משי,  עשוי  הקולר  את  צוארו  על  לענוד  התחיל  אחריו  בנו  כך 
ואילו בן בנו התהלך בקולר של זהב, עד שברבות שהימים נשכח 
הבריות  היו  זהב,  קולר  לבוש  וכשראוהו  לקולר,  והסיבה  הענין 
בליבם  וחמדו  עושרו,  לרוב  כיאות  לנוי  תכשיט  שזה  סבורים 
לעשות כמוהו. עמד זקן אחד שזכר המעשה ואמר להם: טיפשים 
שבעולם! הלא קולר זה אות קלון הוא להזכיר חטאת אבותיו... 
לא  החטא  קודם  הראשון  אדם  והנמשל,  הענין.  כל  להם  וסיפר 
היה צריך מלבושים, כי כותנות אור עטפוהו, אלא אחרי שחטא 
ונתחייב מיתה, ריחם עליו הקדוש ברוך הוא, ומיעט העונש לקנסו 
מעלי  חגורות  הוצרכו  ולכן  האור,  כותנות  ממנו  שהפשיט  במה 
שנשתלשל  לנו  חרפה  הוא  הבגדים  הענין  עצם  כי  נמצא  תאנה. 
הטפל  מן  ועושים  מזה  שכחו  הטיפשים  אך  זקננו,  חטא  מחמת 
הנצח  )ממעינות  וריקמה...  שש  בבגדי  להתהדר  עיקר,  והחרפה 

בשם ר' מנדלי מויז'ניץ(
)תורת הפרשה(


