
 

 

וייצר ה' אלהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי וייצר ה' אלהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי וייצר ה' אלהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי וייצר ה' אלהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי (ב' ז')  

    האדם לנפש חיה, האדם לנפש חיה, האדם לנפש חיה, האדם לנפש חיה, 

מביא שני פירושים מהיכן האדמה אשר ממנה נוצר האדם, בפירוש ראשון רש"י  רש"י  רש"י  רש"י  

ביאר רש"י שהקדוש ברוך הוא לקח את עפרו מארבע רוחות העולם, כדי שבכל 

מקום שימות האדמה תקלוט אותו, ובפירוש שני ביאר רש"י שעפרו נלקח 

ממקום המזבח כיון שהמזבח מכפר וכך הלואי שיהיה לו כפרה. וזה לשונו של 

רש"י: עפר מן האדמה, צבר עפרו מכל האדמה מארבע רוחות, שכל מקום 

שימות שם תהא קולטתו לקבורה. דבר אחר נטל עפרו ממקום שנאמר בו מזבח 

אדמה תעשה לי, אמר הלואי תהיה לו כפרה ויוכל לעמוד ע"כ, וצריך להבין 

לפירושו הראשון למה צריך לברוא את אדם הראשון מהעפר של כל העולם, 

ולמה לא תהא האדמה קולטתו אם לא נצבר דוקא מכל מיני האדמה אשר 

בארבע רוחות העולם? וכן צריך להבין לפירושו השני מה הענין שלקח את עפרו 

ממקום המזבח? וכך גם מפורש ברמב"ם בהלכות בית הבחירה (פרק ב' הלכה ב') 

וזה לשונו: ומסורת ביד הכל שהמקום שבנה בו דוד ושלמה המזבח בגורן ארונה 

הוא המקום שבנה בו אברהם המזבח ועקד עליו יצחק, והוא המקום שבנה בו נח 

כשיצא מן התיבה, והוא המזבח שהקריב עליו קין והבל, ובו הקריב אדם 

הראשון קרבן כשנברא ומשם נברא, אמרו חכמים אדם ממקום כפרתו נברא, 

 וצריך להבין.

צריך להקדים שיש הבדל בין האדם לבין הבהמה לא רק בגלל הנשמה ותחילה  ותחילה  ותחילה  ותחילה  

שיש לאדם, אלא גם בחומר חלוק האדם מהבהמה, אפילו ששניהם נבראו 

מעפר יש הבדל גדול בין בריאת הבהמה לבריאת האדם, הבהמה אין לה 

אפשרות לזכך את החומר, וכיון שנבראה מעפר כך היא נשארת כל ימיה, אבל 

ה האדם יש לו אפשרות לזכך את החומר, גם את הבשר והדם, גם חלק זה שנברא מהאדמה אפשר להעלות ולזכך אותו, וכמו שרואים באליהו הנביא שעל 

ה שאינה בהמ בסערה השמימה עם גופו, כי הוא זיכך גם את החומר, וכמו שפירש רש"י שבאדם יש שתי יצירות יצירה לעולם הזה, ויצירה לתחית המתים, אבל ב 

עומדת לדין לא נכתב ביצירה שלה שני יודי"ן, אצל בהמה כתוב ויצר אבל אצל האדם כתוב וייצר, 

(שדייק רש"י בפסוק דכתיב עפר מן האדמה ומשמע שהוייצר קאי על "העפר" ובזה יש שתי יצירות, 

ולזה דקדק דקאי בתחית המתים שהוא על חלק העפר על הגוף אשר קם בתחיית המתים, ובזה חלוק 

יצירתו של אדם מן הבהמה גם בחלק העפר, וזה מה שדקדק רש"י בפסוק י"ט, ויצר ה' אלהים מן 

האדמה כל חית השדה ואת כל עוף השמים וכו', ופירש"י היא יצירה היא עשייה האמורה למעלה 

ויעש אלהים את חית הארץ וכו', הנה שרש"י דקדק דכיון שיצירת האדם היא יצירה חלוקה מן 

הבהמה גם בחלק החומר ע"כ גבי הבהמה דכתיב ויצר פירש דהיא עשיה האמורה למעלה) היינו שלא 

תטעה לחשוב שהכל אותו היצירה, יצירה בחומר הבהמה כמו שיש באדם, אלא הם שני יצירות שונות 

זה מזה, והוא מה שחומר האדם יכול להתקדש ולעלות השמימה כאליהו הנביא ועשרה שנכנסו חיים 

 לגן עדן, אבל בבהמה אין החומר שבה מסוגל לזה.

נראה הביאור שמה שצבר הקדוש ברוך הוא את עפרו של אדם הראשון מכל האדמה מארבע רוחות, אין הפירוש על אדמה ממש, אלא הביאור שצבר את וכעת וכעת וכעת וכעת 

העץ יש   משל עפרו מכל הבריאה כולה, כי כל הבריאה כולה כלולה מארבע יסודות, אש רוח מים ועפר, רק יש חלק אשר רב בו האש, ויש חלק שרב בו המים, ול 
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 העלון מודפס לזיכוי הרבים
 בזכות אנשי תורה וחסד

 בעילום שם
 ברכה נחת ושמחה באורך ימים ושנים!

 

 מזל טוב
 א“שליטחיים דדש ורעיתו להרב 

 על הולדת הנכד
 ו“הימנחם טוקר ורעיתו ‘ ולר

 על הולדת הבן והברית

 פרשה מפורשת 
 הרב דוד שרעבי

 ז“פרשת בראשית תשע

    שבת בראשיתשבת בראשיתשבת בראשיתשבת בראשית

השבת הראשונה שאחרי חג הסוכות 

נקראת "שבת בראשית" מפני שקוראים באותה השבת פרשת "בראשית" ויום 

התחלת התורה היא גם כן קצת יום טוב, ומאז ואילך קוראים כל שבת 

הפרשיות כסדרן. בשבת בראשית מתחילים בתפילת מנחה ללמוד ולאמר 

פרק קי"ד שבתהילים, לפי שהפרק הזה מדבר בסדרי עולם ובריותיו, ומצרפים 

לפרק הזה חמישה עשר שירי המעלות משום שנהפך השיטפון בזמנו של דוד 

המלך, שהיה עלול להטביע את ירושליםוסביבותיה ועל ידי "שירי המעלות" 

ששר דוד, חזרו המים לתהום, ואם כן יש לפרקי שיר המעלות האלה חלק 

 בקיום מעשי בראשית.                                                      (הרב אלטר מאיר)

    בראשיתבראשיתבראשיתבראשית

 במילה זו הראשונה בתורה, נרמזו עקרונות היסוד לחיי האדם. 

 ורה.            (הגר"א)תתתתראה ייייתיקה ששששהבה אאאאצון רררריטחון בבבבר"ת  בראשיתבראשיתבראשיתבראשיתשכן 

קול ב ב ב ב   -מרמזת על הצורך לברך בקול רם שכן היא ר"ת    בראשית בראשית בראשית בראשית         כמו"כ המילה 

 ברך                                                        (ממקורות שונים)תתתתם ה' ששששת אאאאם רררר

 בגימטריא (במספר קטן) = תשע. אמתאמתאמתאמתובאותו ענין 

כשמתחילים את אותיות הא"ב מב', אז כל שלוש אותיות יוצרות גימטריא של 

 .אמתאמתאמתאמתתשע במספר קטן של 

 פרפראות...
 הרב משה קליין
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 האם אפשר לזרוק את האתרוג והלולב והערבות
 של הושענה רבא

נזרקין, תשמישי   -במסכת מגילה דף כו עמוד ב תנו רבנן: תשמישי מצוה  הגמרא  הגמרא  הגמרא  הגמרא  

נגנזין. ואלו הן תשמישי מצוה: סוכה, לולב, שופר, ציצית. ואלו הן   -קדושה  

תשמישי קדושה: דלוסקמי ספרים, תפילין ומזוזות, ותיק של ספר תורה, ונרתיק 

 של תפילין ורצועותיהן.

הבית יוסף סימן תרס"ד ןז"ל  כתוב בהגהות אשרי פרק בני העיר (סי' ב) וכתב  וכתב  וכתב  וכתב  

בשם אור זרוע  הושענא שבלולב וכיוצא בה אף על פי שנזרקת אין לפסוע עליה: 

וכתוב בהגהות מיימוניות  בשם רא"ם  דאסור ליהנות מן הערבה לאחר ברכה 

ונטילה אם לא התנה עליה מעיקרא דלכולי יומא 

אתקצאי למצותה לאפוקי מאותם שצולין בהם 

תפוחים ובשר וריב"ק היה נוהג בערבה שהיה 

מתקן ממנה עצים לקולמוסים והיה מבער בהם 

חמץ בפסח כדאמרינן (ברכות לט:, שבת קיז:) 

גבי עירוב הואיל ואתעביד ביה חדא מצוה 

ליעביד ביה מצוה אחריתא וגם המרדכי כתב 

בסוף סוכה  אסור ליהנות מערבה לאחר נטילתה 

אם לא התנה מתחלה דלכולי יומא אתקצאי ולפי 

שראיתי בני אדם צולין בשר ופירות בעצי ערבה 

 לאחר נטילתה כתבתי כן ע"כ:

השולחן ערוך הלכות לולב סימן תרס"ד מרן  מרן  מרן  מרן  

סעיף ח' כתב יש מי שאומר  שהושענא שבלולב 

אף על פי שנזרקת אין לפסוע עליה , וכתב המגן 

אברהם סימן תרלח ס"ק ט' נ"ל דאף אחר סוכות לא יפסע על עצי סוכה 

דתשמושי מצוה היא כמו ציצית ולולב כדאיתא פ"ד דמגילה, וכתב המשנה 

ברורה, וע"כ יש למחות באנשים שזורקין אחר סוכות עצי הסכך לחוץ במקום 

 שרבים רגילין לפסוע עליהן ואפילו איננו מקום אשפה,

ערוך הלכות ציצית סימן כא סעיף א' כתב, חוטי ציצית שנפסקו, יכול השולחן  השולחן  השולחן  השולחן  

לזרקן  לאשפה, מפני שהיא מצוה שאין בגופה קדושה, אבל כל זמן שהם  

קבועים בטלית, אסור  להשתמש בהם כגון  לקשור בהם שום דבר וכיוצא בזה, 

משום בזוי מצוה. (וי"א דאף לאחר שנפסקו,  אין לנהוג בהן מנהג בזיון  לזורקן  

במקום מגונה, אלא שאינן צריכין גניזה (כל בו הלכות שבת). ויש מדקדקין  

לגונזן, והמחמיר ומדקדק במצות תע"ב), וכתב המשנה ברורה סימן כא ס"ק  וכן  

בסכך הסוכה ולולב ושופר לאחר שנתבטלו ממצותן אין לזורקן לאשפה וכל כה"ג 

דבר שאינו כבוד למצוה שעברה וכתב הפמ"ג דנכון שלא לעשות תשמיש מגונה 

 אפילו בדפנות הסוכה, 

כתב ברכי יוסף סימן כא ס"ק א' יכול לזרקן לאשפה וכו'. זהו מדינא אבל לפי וכן  וכן  וכן  וכן  

מ"ש בסמוך בדין ב' טליתות של מצוה אדם בודל וכו', כ"ש שיש ליזהר בציציות 

 שלא לזרקן לאשפה

עובדיה כתב שלולב וערבה (וכן הסכך של הסוכה) אפשר להניחו ליד בחזון  בחזון  בחזון  בחזון  

האשפה ואפילו שפועלי הנקיון יזרקו אותם לאשפה כיון שהוא עצמו לא עושה 

 כן מותר,  

יפה ללב כתב  להניח הלולב ומיניו על פתח הבית לשמירה, ובסדר היום ובס'  ובס'  ובס'  ובס'  

כתב ,"מוציו"ט יקח הלולב ומיניו וישמור אותם במקום מיוחד למשמרת יראה 

אותם ויזכור ויזכה על ידם לינצל מכל צרה ואל ישליך ויזרוק אותם לאשפה אחר 

שהם רומזים לענין גדול", ובמשמרת שלום סי' מ"ד שעושין קליעה מעלי הלולב 

ומניחים ההדסים בתוכו להבדלה בכל מוצ"ש. ועיין באלף המגן סי' תר"ס סק"ז 

שכיון שלולב ומיניו סגולה הם נכון להשאירם בבית עד ערב סוכות דשנה הבאה 

ואז לשרוף אותם תחת התבשיל לכבוד שבת כי אם ישרפם בערב פסח בימי הקיץ 

אין הסגולה היקרה. אמנם מנהג צדיקי הדורות לשרוף הלולב ומיניו בער"פ 

 בשריפת חמץ, אלא שמההושענות דהושענא רבא נכון להשאיר מעט בבית.

 ( ן ד א ל ר  כ כ ו  ר פ ס ב ) ל  " ז א  " ד י ח ה ב  ת כ ו

שמהירושלמי (שבת פ"ב) משמע שהיו נוהגים 

להצניע הלולב אחר החג בבית, ומסיים "והכי חזינן 

לרבנן קשישאי שהיו שומרים הד' מינים בכל שנה 

 ואמרו שזה יועיל לשמירה".

בעל בית הלוי זצ"ל כותב בהקדמתו לשו"ת הגאון  הגאון  הגאון  הגאון  

ענין נפלא בזה, דהנה קי"ל תשמישי מצוה נזרקין 

ותשמישי קדושה נגנזין, דתשמישי מצוה מיד 

שנגמרה המצוה פסקה הקדושה מהחפץ, משא"כ 

דבר שנשתמש בו קדושה נתקדש לעולם וגם 

אח"כ שנפסק אותו התשמיש מ"מ נשאר הדבר 

בקדושתו, וא"כ מעתה מי שאינו עוסק בתורה רק 

במצות לחוד, גופו הוי כתשמישי מצוה שאינן 

נגנזין, ולעת"ל בל יחיו, אבל מי שעוסק בתורה גופו 

 הוי כתשמיש קדושה שנגנזין ובדין הוא שיחיה לעת"ל.

: מצד הדין אפשר לזרוק במקום המוצנע את הלולב ומיניו וכן הערבה של לסיכום לסיכום לסיכום לסיכום 

ההושענות וכן הסכך של הסוכה, אבל נהגו לעשות בלולב ומיניו מצוה אחרת כגון 

 לשורפו בשריפת חמץ, ויש נוהגים לשמור את הערבות של ההושענא לשמירה,

 

 למדני חוקיך
 הרב חיים דדש

ש  ו ל ש ל  כ ז  א  , ' א מ ם  י ל י ח ת מ ם  א ו

ה  א ל ה ו  ' ג  ' ב  ' א ן  ו ג כ  ' א מ ת  ו י ת ו א

 , (במספר קטן) לכן מתחילה התורה בב'.שקרשקרשקרשקרהגימטריא שלהן שש, כמו 

 (דורשי אמת)                                                                                                    

    בראשית בראבראשית בראבראשית בראבראשית ברא

בצורות הבריאה השונות משתמשת התורה בלשון "עשה" " ברא"  "יצר" המונח 

 "ברא" הינו החשוב ביותר מכיון שזה נגזר מהמילה "בורא" (הקב"ה).

אלוקים את האדם...   ויברא ויברא ויברא ויברא אצל בריאת האדם נאמר בפסוק אחד שלוש פעמים  

היא   האדם האדם האדם האדם אותם". ומכיון שתכלית בריאת    ברא ברא ברא ברא         זכר ונקבה   ברא ברא ברא ברא בצלם אלוקים  

וארבע אותיות של   609קיום של תרי"ג מצוות רמז לכך, שלוש פעמים "ברא"  

 תרי"ג.                                                              (משב"א) 613-מצטרפים ל האדםהאדםהאדםהאדם

 לללל"לעיני כל ישרא   ל' ל' ל' ל'         ראשית ומסיימת באות ב ב ב ב ':  ב ב ב ב התורה הקדושה פותחת באות  

 ", לומר לך שאין התורה נקנית אלא בלב.          (ממקורת שונים)לבלבלבלבהמצטרפות ל"

 פרפראות...
 1המשך מעמוד 
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 בנות יקרות!

 מתקיים קבלת שבת בזמן הדלקת נרות 

 ו“הידוד ירושלמי ‘ אצל משפחת ר

 , ממתקים והפתעות9רחוב נופך 

 כל הבנות מוזמנות!!

 תהילים ושיעור לנשים 
 12אצל משפחת ירושלמי רחוב לשם 

 15:45בשעה 



 
 

 דון יצחק אברבנאל
        איטליהאיטליהאיטליהאיטליה    מקום קבורה:מקום קבורה:מקום קבורה:מקום קבורה:    כ''ט תשריכ''ט תשריכ''ט תשריכ''ט תשרי    תאריך הילולה:תאריך הילולה:תאריך הילולה:תאריך הילולה:

 אביו: ר' יהודה.

 אשתו: רבקה.

 בניו: ר' יהודה, ר' יוסף ור' שמואל.

 (בעלה דורטה זוארץ). בתו: אסתר

 אחיו: יעקב.

 (מצד אביו). סבא: ר' שמואל

 מוריו: ר' יוסף חיון, ר' יוסף יעבץ, ר' יצחק אבוהב גאון קסטיליה.

 

צאצא למשפחה אשר הינה חוטר מגזע   –בשנת ה'קצ"ז בליסבון (פורטוגל)  נולד נולד נולד נולד 

 ישי שגלתה לספרד לאחר חורבן בית המקדש הראשון.

פטירת אביו מונה במקומו לשר האוצר בממלכת פורטוגל והוענק לו תואר לאחר לאחר לאחר לאחר 

 החל לשמש כדרשן בבית הכנסת. 25הכבוד "דון". נודע כבעל נכסים ועושר ובגיל 

ה'רמ"ב לאחר שמלך פורטוגל נפטר ובנו שהוכתר למלך במקומו זמם בשנת  בשנת  בשנת  בשנת  

להרוג אותו הותיר את כל רכושו, אשתו וילדיו וברח בלילה לקסטיליה (ספרד), 

 כאשר נודע למלך על בריחתו נטל את כל רכושו.

בטולדו, למד בישיבת ר' יצחק אבוהב גאון קסטיליה ובשנת ה'רמ"ד כתב התגורר התגורר התגורר התגורר 

יהושע, שופטים ושמואל. כאשר החל בכתיבת   –את פירושו על כתבי הקודש  

פירושו לספר 'מלכים' מונה על ידי מלך ספרד לשר האוצר ובשנת ה'רנ"ב 

בעקבות גזירת גירוש יהודי ספרד ניסה להשפיע על המלך לבטל את הגזירה אך 

לבסוף יצא בראש הגולים. בשנת ה'רמ"ח התיישב עם בני ביתו בעיר נאפולי 

(איטליה), מונה ליועץ המלך וסיים את פירושו על ספר 'מלכים'. לאחר פטירת 

המלך כבשו הצרפתים את נאפולי וכל רכושו נפל שלל בידי הצרפתים, ברח יחד 

(איטליה) ולאחר פטירתו עבר בשנת  [בסיציליה]  עם המושל החדש לעיר מסינה

ה'רנ"ה לאי קורפו (אז איטליה כיום יוון) וחי חיי עוני וצער. בשנת ה'רנ"ו כתב את 

שמואל. בשנת ה'רס"ג עבר עם בנו  –פירושו "נחלת אבות" לכבוד בנו הקטן  

לוונציה (איטליה) על מנת לתווך בין אנשי השלטון בוונציה לבין מלך  (יוסף) 

פורטוגל אודות מסחר הבשמים. נודע בגאונותו ומונה כיועץ לאנשי השלטון 

 בוונציה, המשיך בכתיבת ביאוריו לירמיה, יחזקאל ותרי עשר.

אל ר' שאול כהן כתב 'כל החיבורים האלה עשיתי אחר שיצאתי מארץ במכתב  במכתב  במכתב  במכתב  

מולדתי, כי כל הימים שהייתי בחצרות המלכים וטירותיהם עסוק בעבודתם, לא 

היה לי פנאי לעיין ולא ידעתי ספר. כי כיליתי בהבל ימי ושנותיי בבהלה לעשות 

עושר וכבוד וכן אבד העושר ההוא וגם גלה כבוד מישראל...' ובפירוש לאבות 

כתב 'אין ראוי לחכמים שיקבלו ממון מבני אדם על תלמוד תורה והוראותיה וכל 

 שכן שאין ראוי לבקשו...'

שבת שנת ה'רס"ט השיב את נשמתו ליוצרה ומפאת הכבוד שרכשו לו אף ביום  ביום  ביום  ביום  

שרי ונציה ואציליה הלכו אחר מיטתו וקברו אותו בבית החיים העתיק בעיר 

 פאדובה.

ימים נפטר ר' יהודה מינץ ונטמן בסמוך אליו אולם במלחמה שפרצה   5[כעבור  

 הקברים נהרסו]. במהלך השנה

 

 מספריו:

 זבח פסח: על הגדה של פסח (ק) •

 ימות עולם •

 ישועות משיחו (ק) •

 להקת הנביאים: בענייני הנבואה •

 מגדל הישועות •

 די-מחזה ש •

 מעיני הישועה: על דניאל (ק) •

 להים (ק)-מפעלות א •

 מרכבת המשנה: ביאור לספר דברים (ק) •

 משמיע ישועה (ק) •

 נחלת אבות: על פרקי אבות (ק) •

 עטרת זקנים (ק) •

), נביאים 3/ק2/ק1פירושים לתנ"ך: תורה (ק •

ראשונים (ק), נביאים אחרונים (ק), חבקוק, 

 יונה, נחום, קהלת.

 צדק עולמים •

 צורות היסודות (ק) •

 ראש אמנה (ק) •

 שמים חדשים (ק) •

 

מלכי ספרד פרדיננד ואישתו איזאבלה הוציאו צו גירוש שדון 

יצחק אברבנאל נאבק בו ככל יכולתו והציע 

סכומים עצומים של שוחד ובלבד שיבטלו את  למלך  פעמיים

אם כי הוא היה קרוב מאוד לשכנעו  נתקל בסירוב  הצו אך

 לבטל את הגירוש.

על פי האגדה, טורקוומדה האינקוויזיטור הראשי הקנאי 

התפרץ לחדרו של המלך, השליך לפניו את הצלב שנשא, 

מטבעות  30וזעק: "יהודה איש קריות מכר את אדוננו תמורת 

אלפים. קח  30כסף, ואתה מוכן למכור אותו תמורת 

המלך, המום, חזר בו מכוונתו והכריז על גירוש כל  וצלוב!"

 יהודי ספרד.

במאה השלישית (למנינם) חיו היהודים 
 בשלוה בין יושבי הארץ (ספרד).

) היו הראשונים שהפריעו ליחס שביו 903הכמרים במועצה מאלווירא ( 
היהודים לנוצרים. השפעתם על המלכים הייתה רבה וגרמו לכך שחוקקו חוקים 
נגד היהודים ויהודים נאלצו להתנצר או להימלט על נפשם. כאשר כבשו 

המוסלמים את ספרד הוטב מצבם. בימי ממשלת הכליף עבד אלרחמן הראשון 
) ובנו אל חכים חיו היהודים בספרד בשלום ובשלווה והצליחו מאוד 961-912(

 במעשיהם.

קמו עליהם האלמוהדים. היהודים נרדפו, נאלצו לקבל עליהם דת  1112בשנת 

האסלם, ואם לא עשו כן הפקירה הממשלה את נכסיהם למלכות, גזלו את 
 נשיהם ובניהם, ואת בתי הכנסיות הרסו.

בימי אלפונסו השלישי הושבו זכויותיהם. המלכים השתמשו ביהודים 
במלחמותיהם. ובזכות השתתפותם קבלו זכויות אף הרשו להם לבנות בתי 

  כנסת.

היהודים בספרד היו עשירים ובעלי נכסים רבים, דבר שעורר קנאה. על 
היהודים הוטלו מיסים רבים. חיי היהודים היו תלויים בחסדו של המלך שנטה 
להם חסד, ומידי פעם גם מלכים אלו היו נתונים תחת השפעתה של הכנסייה 

  .1492ויהודים מומרים שהסיתו נגד אחיהם, עד לגרושם בשנת 

3 

 מעשה שהיה...

 מעשה שהיה...



 

 

 "לא טוב היות האדם לבדו
    שבת שלוםשבת שלוםשבת שלוםשבת שלום

    

לכם שהייתה לי תכנית עמה הלכתי לישון לשיעור של היום , אבל אגלה  אגלה  אגלה  אגלה   

התעוררתי למחשבה של שינוי ואכן השיעור של היום יהיה שיעור שנולד 

 בבוקר הזה.

אגלה שאחד הנושאים בתורה החשובים עוד  עוד  עוד  עוד  

אצלי הוא הנושא הנקרא סמיכות התורה. 

אסביר בקצרה את עצמי. הנה אתמול סיימנו 

את חומש דברים והאות האחרונה בו היתה 

כל  י  נ י "לע של  "ד  מ הל יא  . ה "ד מ ל ות  הא

, ואילו כשפתחנו מיד את חומש  ישראל" 

בראשית פגשנו כאות ראשונה את האות בי"ת 

בפסוק "בראשית ברא אלוקים" והנה כאשר 

מחברים את שני האותיות יחד מתקבלת מילה 

שנקראת "לב" והדרשנים אוהבים להסביר 

שהכוונה היא שבכל העבודה העצומה של 

ל  כ של  רת  ות כ ה ראל  ש י ם עם  ר' ע ה  ש מ

פעולותיו היתה שהוא יצר לעם ישראל לב 

 חדש !

מצא חן בעיני לא רק בגלל מה שאמרנו זה  זה  זה  זה  

ברגע זה אלא בגלל שמתברר שלתורה אין 

סוף , ודוקא כשהיא מגיעה למה שנראה כמו 

סוף היא מתעגלת וחוזרת להתחלה ! זה גילוי 

נפלא שאפשר להרחיב אותו לכמה תחומים 

חשובים ואפילו לחיים עצמם כשמתברר שגם 

המות הוא לא תחנה סופית אלא מקפצה 

 להתחלה חדשה !

אלו הם הקדמה לשיעור של היום וידויים  וידויים  וידויים  וידויים  

שיוקדש כמובן לפרשת השבוע היא פרשת 

 בראשית .

דיברנו בסעודת ליל שבת על הפלא הנה  הנה  הנה  הנה   

העצום כפי שזה נראה במבט ראשון , שהנה 

הנה הקב"ה השלים את עשרה מאמרות שבהן 

 –נברא העולם והמאמר העשירי היה "נעשה אדם" ואז  

ירד המסך על מעשי בראשית אבל הנה אויה . האדם שנברא  –כמו שאומרים 

היה רווק ! בת זוגו עדיין לא נראתה באופק וכבר נשלמו כל מעשי בראשית . 

 היתכן ? האם יש כאן שכחה אלוקית חלילה?

שלא ! חלילה לחשוב כך ! אין שכחה אלוקית ! ואז דיברנו על שני בוודאי  בוודאי  בוודאי  בוודאי   

מאמרות השייכים לעשרה מאמרות שהתגלו דרך חז"ל ולא ידענו מהם . 

שלפי חז"ל גם הוא מאמר . מאמר הדורש   בראשית   הראשון הוא מאמר 

ורוח אלוקים מרחפת . לא להתעכב יותר מדי . והשני הוא "   להתחיל מאדם  

, מאמר הדורש מאדם אחרי שהוא התחיל לגמור ! לא   על פני המים" 

 להתעייף באמצע הדרך . 

התגלה לנו במדרש רבה דעה של התנא מנחם בן יוסי האומר שצריך והנה  והנה  והנה  והנה  

להוציא את המאמר השני ממקומו ולהכניס במקומו את מאמר י"א והוא "לא 

שום דבר לא נשכח ,   –טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו"! כלומר  

אבל כל דבר בזמנו . בתחילה היה אדם הראשון חייב לטעום את טעם "האדם 

לבדו" ! אולי לדקות ספורות בלבד ורק אחר כך לשמוע את המאמר המשלים 

שהוא "לא טוב היות האדם לבדו " ואת "אעשה לו עזר כנגדו " . ולא רק 

לברוא אותה אלא גם להכניס אותה למקום המכובד של 

"ורוח א' מרחפת על פני המים" . מאמר המריח את 

 ימות המשיח .

באותו רגע איך ענה אדמו"ר בחכמה רבה נזכרנו  נזכרנו  נזכרנו  נזכרנו  

על השאלה כי הנה בפרשת בראשית כתוב ש"לא 

טוב היות האדם לבדו" ואילו במקום אחר על 

הפסוק "ויותר יעקב לבדו " אומרים חז"ל שזה 

הוא מה שכתוב "ונשגב ה' לבדו ביום ההוא" , 

כלומר ש"לבדו" היא מדרגה גבוהה שהקב"ה 

מוכתר בה ואיך זה מתיישב עם מה שכתוב 

בפרשת בראשית ? ועל זה ענה אדמו"ר שבאמת 

ה"לבדו" הוא מדריגה גבוהה מאד אבל לבד אי 

אפשר להגיע אליה ! בשביל זה הוא צריך עזר 

 כנגדו! 

כל אלה ועל יותר דיברנו בסעודת ליל שבת על  על  על  על  

וכנראה דיבור זה נכנס לתוך החלומות שלי ולכן 

בסופו של דבר השתנה השיעור והוא יהיה 

 כדלהלן :

 

    אאאא    

מוצאים בפרשת השבוע שני מקומות בהם אנחנו אנחנו אנחנו אנחנו 

ם  ע פ ב  . ם  אד ה את  י ר ב על  ת  ר ב מד ה  ר ו הת

הראשונה כאשר התורה סיפרה את התרחשויות 

ששת הימים של בריאת העולם ומספרת בבירור 

מה נברא בכל יום . כך היא מגיעה ליום הששי 

ומספרת שבאותו יום אמר אלוקים נעשה אדם. 

בפעם השניה היא מספרת את אותו הסיפור ורק 

שם היא כותבת שאלוקים אמר ש"לא טוב היות 

. ואו אז   " האדם לבדו ואעשה לו עזר כנגדו 

אוכלוסיית בני האדם בעולם הוכפלה ועד מהרה גם 

 נוספו לה צאצאים .

הזה צריך לעניין אותנו . למה בפעם הראשונה כשהתורה מספרת על ההבדל ההבדל ההבדל ההבדל 

בריאת האדם היא לא מספרת על הצורך בבריאת חוה אמנו ורק בפעם 

 השניה היא נזכרת ?

אם נשתמש בחכמה של סמיכות התורה כפי שהזכרנו לעיל ונשים לב אבל  אבל  אבל  אבל  

למקום שהתורה בחרה לומר מה שהיא רוצה לומר יתברר לנו דבר חשוב . 

בגלל הגילוי הזה השתנה השיעור שהיה מתוכנן עוד מאתמול כנושא חשוב 

 ונבחר נושא שונה .

 עיון הפרשה
 הרב דוד וייס

נשא שדבר זה  רשתכבר כתיב 'ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך'. נמצא כל עניינים כאלו גורמים לישראל להיות נתונים בהסתר פנים ח"ו, וגם איתא בזוה"ק פ”
ת גודל העוון ל אגורם לשרות סטרא אחרא בביתא וגורם מסכינותא לביתא. על כן נדב לבי בעז"ה לאסוף את כל מאמרי חז"ל השייכים לענין זה, ולהראות לפני הכ

וקן קצת הפרצה ויתוהעונש שיש בזה, וגודל המעלה להאשה הצנועה בדרכיה, שעי"ז היא זוכה לבנים יראי השם וחשובים שבדור, אולי על ידי זה יראו ויקחו מוסר 
 ספר גדר עולם) -(החפץ חיים   “הגדולה הזאת, ובזכות זה נזכה לראות בבנין ירושלים גדריה ועניניה בב"א
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 5המשך בעמוד 

 

המצוה מבדילה בין אדם 

לבהמה, המצוה מבדילה בין מי 

שמצווה בה לבין מי שאינו 

מצווה בה, כל מה שאנו 

אומרים בברכות השחר שלא 

עשני גוי ושלא עשני עבד 

ושלא עשני אשה הכל קשור 

בעולם המצווה, כי מה באמת 

ההבדלים בין גוי לעבד ואשה? 

ההבדלים אינם הבדלים 

פיסיים, גם לא באורך האף 

המפורסם... אלא דוקא ברמת 

 חיוב המצוות שלהם!



שאפשר לראות בעין לא מזויינת הוא מה  מה  מה  מה  

שבפעם הראשונה התורה לא מזכירה את 

ענין עץ הדעת ואיסור אכילתו ! היא כן מדברת על הברכה האלוקית של פרו ורבו 

וכו' אבל ענין עץ הדעת לא מוזכר בכלל. ורק בסיפור החוזר של בריאת האדם 

מוזכר שהוא הוכנס לגן עדן ושם הוא הצטווה על "מכל עץ הגן אכול תאכל 

 ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו כי ביום אכלך ממנו מות תמות" 

מיד שמים לב שהוא קיבל ציווי כפול . הראשון היתר אכילה מכל עץ הגן , אנחנו אנחנו אנחנו אנחנו 

ידיעה שהוא בודאי שמח בה מאד כי הנה יהיה לו מה 

רב , והציווי השני של "מעץ  עזרלאכול וזה יהיה לו ל

הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו" שקשה לחשוב 

שהוא שמח בציווי זה ואולי אף הרגיש שהציווי 

 ! נגדו השני הוא 

זה כמו שאנו מרמזים ברגע זה הנה אדם אם  אם  אם  אם  

הראשון קיבל את הרמז ל"עזר כנגדו" עוד לפני 

שהתגלה הרצון האלוקי לעשות לו עזר כנגדו ! כל 

עולם מצוות העשה ומצוות הלא תעשה נפער 

לפניו , יחד עם האזהרה שהסיפור הזה יכול לעלות 

 לו במחיר חייו אם הוא לא יזהר בו !

חשב הקב"ה שלצורך קיום מצוות עשה , או גם ואז ואז ואז ואז 

להיזהר מלא תעשה הוא לא יכול להשאר לבד ! לא 

בגלל שאם יהיה לבד יהיה לו משעמם הוא צריך 

, או  , גם לא בשביל חברותא לבילויים  אשה 

לפטפוטים וכדומה , בשביל כל אלה אולי היה 

כדאי לו להשאר לבד . אבל בשביל לקיים מצוה 

ה  ז ע  ג ר ב ס  נ כ נ א  ל  . ו  ד ג נ כ ר  עז ל ק  ו ק ז א  ו ה

למשמעות העמוקה של ה"עזר כנגדו" כפי שזה 

כתוב כאן . ברגע זה אנו עוצרים את נשימתנו 

ועומדים נפעמים מול הר האוורסט המתגלה לנו 

 כאשר אנו נפגשים עם מושג המצוה ! 

מבדילה בין אדם לבהמה . המצוה מבדילה המצוה המצוה המצוה המצוה 

בין מי שמצווה בה לבין מי שאינו מצווה בה . כל 

מה שאנו אומרים בברכות השחר שלא עשני גוי 

ושלא עשני עבד ושלא עשני אשה הכל קשור 

בעולם המצווה . כי מה באמת ההבדלים בין גוי 

לעבד ואשה ? ההבדלים אינם הבדלים פיסיים, גם 

לא באורך האף המפורסם ... אלא דוקא ברמת 

חיוב המצוות שלהם . לא הרי בן נח המחוייב בשבע 

מצוות בלבד ולכן גם ה"עזר, וגם ה"כנגדו" שונים 

אצלו מרמת חיוב המצוות של עבד כנעני המחוייב 

. וגם היא יותר גבוהה  במצוות ברמה של אשה 

 מהעבד מאותה סיבה .

ברגע זה נולד ההכרח של אעשה לו עזר כנגדו ! מצוה צריכה עזר . החיבור דוקא דוקא דוקא דוקא 

בין אדם ואלוקים מוליד את החיבור בין אדם לאשתו וגם ניזון ממנו. עצם המילה 

מצוה באה מהמילה צוות שהוא במשמעות חיבור ! בלעדי חיבור זה ישאר עולמו 

של האדם במצב של תוהו והקב"ה חשב על זה ש"לא תוהו בראה אלא שבת 

 יצרה "! אסור שהעולם יישאר במצב של תוהו !

התגלה לנו ביציאת מצרים שלמרות שכבר נגמר הזמן של "גר יהיה זרעך" בכל כך כך כך כך 

זאת לא היתה אפשרות שיצאו מעבדות לחרות עד שקיבלו על עצמם שתי 

מצוות הקשורות בדם , מצות ברית מילה ומצות קרבן פסח . קיבלו וקיימו . ורק 

 אחרי כן הם יצאו ממצרים ! כי כנראה בלי מצוות הם היו עדיין עבדים .

מושג המצוות נולד בשביל להפוך את האדם לבן חורין . עבד הוא יצור כל  כל  כל  כל  

שאוהב לקבל את החיים בחינם . לזה התכוונו חכמים כשאמרו "עבדא בהפקירא 

ניחא ליה " חיים מופקרים הם חיים נטולי חובת תשלום ! הוא 

מקבל את הדברים הבסיסיים כמו מזון ביגוד ומיטה 

בשביל לישון בה בחינם ! בשביל זה הוא מוותר על 

זה   –כך הוא מרגיש    -הזכות להצביע בבחירות . אבל  

כדאי לו . ברגע שהוא יצא לחופש הוא יהיה חייב 

 לדאוג לעצמו . 

הקב"ה את המצוות לאדם מישראל כאמצעי נתן  נתן  נתן  נתן  

. עבדת כל  תשלום ! שבת היא אמצעי תשלום 

שלם על אפשרות זאת ! תרומות ומעשרות  –השבוע 

הן אמצעי תשלום . כי נפש בן החורין מסרבת לקבל 

בלי לשלם ! מי שמקבל בחינם צרכי חיים מתבייש 

להסתכל בפני מי שנתן לו אותם . הוא עדיין עבד 

להכרת הטוב ! על זה כתב שלמה המלך ש"שונא 

 מתנות יחיה "! 

זה הקדוש ברוך הוא נתן לאדם את עולם בשביל  בשביל  בשביל  בשביל  

המצוות . כך לימד אותנו אדמו"ר זצ"ל. לא לרצות 

לחיות בחינם . את זה הוא למד כאשר המתאוננים 

התגעגעו לדגים שקיבלו במצריים בחינם . כותב שם 

 רש"י חינם מן המצוות ! לזה הם התגעגעו !

זה הוא נתן לו את ה"עזר כנגדו" . אבל לפני ובשביל  ובשביל  ובשביל  ובשביל  

שהקב"ה ציוה את האדם באכילה חיובית ובאיסור 

אכילה מעץ הדעת לא הגיע עדיין ההכרח לברוא את 

האשה . זהו מבט חדש הבא בלי ספק לתת כבוד 

לברייה הנפלאה הזאת שאדם הראשון עצמו כל כך 

התפעל ממנה ואמר עליה "זאת הפעם עצם מעצמי 

!   היא שותפה שלי בעבודת הבורא ובשר מבשרי" !  

היא לא באה לעולם לשעשוע או לצרכים ארציים 

 בלבד ! 

 

שבת שלום וחורף בריא לכל המתפללים בבתי הכנסת שבת שלום וחורף בריא לכל המתפללים בבתי הכנסת שבת שלום וחורף בריא לכל המתפללים בבתי הכנסת שבת שלום וחורף בריא לכל המתפללים בבתי הכנסת 

בהר שמואל ששמחו כל כך עם התורה והמצווה בחג בהר שמואל ששמחו כל כך עם התורה והמצווה בחג בהר שמואל ששמחו כל כך עם התורה והמצווה בחג בהר שמואל ששמחו כל כך עם התורה והמצווה בחג 

שמחת תורה . ולחברים המקשיבים לקולך די בכל שמחת תורה . ולחברים המקשיבים לקולך די בכל שמחת תורה . ולחברים המקשיבים לקולך די בכל שמחת תורה . ולחברים המקשיבים לקולך די בכל 

 אתר ואתר .אתר ואתר .אתר ואתר .אתר ואתר .

 עיון הפרשה
 הרב דוד וייס

ה למטואמרתי שעיקר סיבת הדבר, שאנו מרחיקים בעצמנו את הקב"ה מאיתנו. הוא ציוה לנו והתקדישתם והייתם קדושים, ואמרו חז"ל כל המקדש עצמו מ”
', (והמאמר וגומקדשין אותו מלמעלה מעט מקדשין אותו הרבה, בעולם הזה מקדשין אותו לעולם הבא, וכתוב אחר אומר כי ד' אלקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך 

לנו הכתוב מפורש, אר להצילך כולל הרבה ענינים, להצילך מן החרב מן הרעב ומן השבי ומן הביזה), והיה מחניך קדוש, ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך, הרי בי
 -(החפץ חיים   “שכאשר נהיה קדושים הוא מתהלך בינינו להצילנו מכל רע, אבל אם יראה בנו ערות דבר הוא שב מאחרינו, וממילא יחולו עלינו כל הסיבות ח"ו

 מכתבים ומאמרים)
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כל מושג המצוות נולד בשביל ”

להפוך את האדם לבן חורין, 

עבד הוא יצור שאוהב לקבל 

את החיים בחינם, לזה התכוונו 

חכמים כשאמרו "עבדא 

בהפקירא ניחא ליה" חיים 

מופקרים הם חיים נטולי חובת 

תשלום! הוא מקבל את 

הדברים הבסיסיים כמו מזון 

ביגוד ומיטה בשביל לישון בה 

בחינם! בשביל זה הוא מוותר 

על הזכות להצביע בבחירות. 

זה  -כך הוא מרגיש  -אבל 

כדאי לו, ברגע שהוא יצא 

לחופש הוא יהיה חייב לדאוג 

 “לעצמו



 

 

שירותי דת 
 וגמילות חסד

 052-7111480אילנה טל:  לתיאום בענין טהרה:

 054-2002882הרב דוד שרעבי טל:  שאלות בהלכה וטהרה:

 02-5715176הרב יוסף שטילרמן טל:  שאלות בהלכה וטהרה:

 050-4666301הרב עמנואל איפרגן טל:  דיני תורה בדיני ממונות ושכנים:

 054-8002882מירב שרעבי טל: ‘ גב עזר ליולדת:

 054-8441374שולה ויטנשטיין טל: ‘ גב ח תרופות:“גמ

 054-8441374הרב מרדכי ויטנשטין טל:  ח רדיאטורים לחימום:“גמ

 054-8402564משפחת בן ישי טל:  מיץ ענבים:

 050-5245392משפחת נחמני טל:  כרית של ברית:

 052-7162051רינה איתן: ‘ גב ‘):אחות מוסמכת לשעת הצורך בשבת (פציעות זריקות וכו

 052-6161696הרב איתמר שעיה טל:  ח פלאטה של שבת:“ח כיסאות שולחנות ומזרנים וגמ“גמ

  57אביאל ירושלמי רח' אבני החושן  טפחים, סירים גדולים: ‘ ח כיסאות שולחנות, כסאות ג“גמ

 02-5711480הרב חיים דדש טל:  ח כיסאות שולחנות מפות שולחן וכלי הגשה:“גמ

 02-5715028משפחת אלקיים טל:  ח מוצצים ובקבוקים:“גמ

 052-3466778הרב משה קליין טל:  ח להמסת אבנים בכליות:“גמ

 052-3466778הרב משה קליין טל:  החזרת פרקים למקום, וקיבוע:

 054-2002882משפחת שרעבי טל:  מקרן, ומכשיר אנילציה (אנילציה תרומת קרוליין שרעבי):

 054-8002882משפחת שרעבי טל:  ויה:‘נ אסתר בת ג“משאבת חלב ידנית וחשמלית לע

 050-4108914קרוליין שרעבי טל: ‘ גב איסוף וחלוקת מזון למשפחות:
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 חזו בני חביבי

 ו “מנחם טוקר ורעיתו הי‘ שמחה רבה בברית לבנם של ר
 באורך ימים ושנים!“ שי יעקב“תזכו ותראו נחת מ

 א“ברכת מזל טוב להרב חיים דדש ורעיתו שליט
 על הולדת הנכד

 תזכו ותראו נחת באורך ימים ושנים!



  

 
 

 בדין כלים של אולמות ומלונות בחיוב טבילה
 

שנקנו לסחורה כגון לבית עסק או מסעדה או אולם וכדו', האם חייבים כלים  כלים  כלים  כלים  

 טבילה או שאפשר להשתמש בהם בלי טבילה. 

השו"ע חיו"ד (סימן ק"כ סעיף ח') הביא הנה  הנה  הנה  הנה  

דין שכלים שאולין או שכורין אינם צריכים 

טבילה. אבל אם הישראל קנה מהעכו"ם 

והשאילו לחבירו צריך טבילה. והביא עוד 

בשם יש מי שאומר שאם לקחו הראשון שלא 

לצורך סעודה, אלא לחתוך קלפים וכיו"ב 

א"צ להטבילו. עכ"ל. ודין זה הביא בב"י בשם 

הגהות אושרי, ומבואר בדברי הב"י בכל אופן 

שכלים שנקנו לסחורה אינם צריכים טבילה. 

ובסתמא כלים הנקנים לסחורה זה היינו 

ומזלגות  ב"סחורה" שאדם קונה כפות 

וצלחות ושאר כלי סעודה, ומוכר אותם 

לקונים אחרים, ובזה החדוש שאינם צריכים 

טבילה. אבל הקונה אחריו ודאי שצריך 

להטביל הכלים, כמבואר בשו"ע שאם השאיל לחבירו כלי צריך השואל להטבילו. 

ויש לדון אם גם כלים שקונה לעסק שמוכר בו אוכל בכלים אלו, אם גם כן נכלל 

בגדר כלים הנקנים לסחורה, או דכיון שיש 

 בהם שימוש בגוף הכלים חייב להטבילם. 

הט"ז (שם סק"י) אחר שהביא דברי והנה  והנה  והנה  והנה  

ההגהות אושרי כתב, ונ"ל דיש לטובלו בלא 

ברכה וה"ה השואל כלים מישראל החנוני 

לצורך סעודה יטבילנו וכו'. והיינו דאף שבעל 

העסק קנה הכלים לצורך סחורה, בכל אופן 

עכשיו זה שבא לסעוד נפשו בכלים אלו הרי 

הוא שואל מבעל המסעדה, וכיון שכך חייב 

להטביל כלים אלו לפחות בלא ברכה. מאידך 

ת  א ר  כ ו מ ק  ס ע ה ל  ע ב י  ר ה ש ר  מ ו ל ש  י

המאכלים ואינו יכול להגיש לקונה ביד או על 

נייר ורק בצלחת, לכך ההגשה נעשית לצורך 

 ה"סחורה" וכלים הניתנים לסחורה אינם צריכים טבילה.

בנדון דנן רבים חולקים אי מותר לשואל לאכול בלא טבילה, וכאמור דעת ובאמת ובאמת ובאמת ובאמת 

הט"ז להצריך טבילה בלא ברכה. וכ"ד הש"ך (ס"ק ט"ז) ודעת הפרי חדש להצריך 

טבילה רק בכלי מתכות האסורים מדאורייתא. אומנם הערוך השולחן (סעיף 

 מ"ה) כתב להתיר לכתחילה בלא טבילה. 

בדרכי תשובה (סימן ק"כ ס"ק פ"ח) שהביא דברי השבט סופר (נכד החת"ס וע"ע  וע"ע  וע"ע  וע"ע  

חיו"ד סימן ס"ז) שהתיר מה ששותים העולם סודה בכלי זכוכית, משום שחיוב 

טבילתם מדרבנן, ושם גם תלה טעמו משום דהוי כלים הניתנים לסחורה. ובספר 

לבושי מרדכי (סימן פ"ג) כתב לחלק בין חנווני למוכר כלים, ובחנוני חייב להטביל 

לשיטתו. וע"ע בשו"ת מנחת יצחק (ח"א סימן 

מ"ד) שכתב בשם הישועות יעקב שגם אם 

טבילת כלים הוא חיוב מדאורייתא, מ"מ 

האיסור בשימוש בכלים שלא הוטבלו הוא 

מדרבנן. לפי זה יש לומר כיון דיש מח' אם כלים 

הנקחים לסחורה צריכים טבילה, ואפשר 

לסמוך על המתירים ובכל אופן המשתמש בהם 

הוי כספק דרבנן ולקולא. וראיתי עוד בספר 

טבילת כלים שכתב בשם הגרש"ז אוירבך 

להתיר להשתמש בצלחת וכוס שלא הוטבלו, 

אבל כף או מזלג אסור בלא טבילה. (ונראה 

בחילוקו משום שצלחת רק מונח בתוכה מה 

שאין כן מזלג וכף שמכניסם בפיו. והגאון ר"מ 

פינשטין (שו"ת אגרו"מ חיו"ד ג' סימן כ"ב) כתב 

לחלק דהיכא שהביאו לו דבר מוצק בצלחת, יכול לאכול בצלחת, כיון דיכול 

 לאכול הדבר אף בלא צלחת. ודו"ק. 

נראה שצריך לחלק, דיש כלים ולסיכום  ולסיכום  ולסיכום  ולסיכום  

החייבים טבילה מדאורייתא (כגון כלי מתכות 

וברזל) או דרבנן (כגון כלי זכוכית) ואף בכלים 

החייבים טבילה מדאורייתא, יש חולקים 

דהיכא דאינו שלו אינו צריך להטביל. ויש עוד 

שחולקים דכלים שמשתמש בהם לסחורה 

 אינם צריכים טבילה. 

מי שהולך לבתי מלון ומסעדות ואינו ולמעשה  ולמעשה  ולמעשה  ולמעשה  

יודע אם הכלים טבולים, עדיף שיאכל בכלים 

חד פעמיים וכדו'. ואם אין בנמצא הרוצה 

לסמוך על דעת המקילים יש לו על מי לסמוך. 

ונראה שאם בעל הבית נמצא לפניו, יבקשו 

להקנות הכלים במקום לגוי ולשאול ממנו שוב 

ויוצא בזה יותר בשופי. (וגם בזה יש חולקים אם מועיל עיין ט"ז סימן ק"כ ס"ק 

 י"ח ודרכי תשובה אות קי"ב).

 נועם דברות
 הרב עמנואל איפרגן
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בו ארבע יסודות אף שבעינים רואים יותר 

את העפר והמים שבעץ, עדיין יש בו גם 

שאר שני יסודות אבל במידה מועטת, וזה מה שצבר הקדוש ברוך הוא את עפרו 

מכל האדמה, מארבע רוחות, היינו מכל חלקי ואופני החיבור של הארבע יסודות 

 אשר יש גם במיני האדמה.

שצבר מכל הארבע יסודות כדי לברוא את האדם הוא משני טעמים והטעם  והטעם  והטעם  והטעם  

המשלימים האחד את השני, הראשון: שכך יש בדעות ומידות של האדם מינים 

לרוב, שהאחד כעסן משום שגובר בו חלק האש, והאחר עצלן מפני קרירות 

המים אשר רב בהרכבו, ולכן נברא האדם מכל אופני החיבור ובכך יחלקו הדעות 

והמידות באנשים. והטעם השני: כי הקבורה מכפרת על האדם, ואין צדיק בארץ 

אשר יעשה טוב ולא יחטא, כי כך נברא שכל אחד יש לו את החלק הקטן שצריך 

כפרה, ולכן נברא האדם מארבע הרוחות בכדי שהאדמה תכפר על כל אופני 

צירוף בריאתו, שאם צריך כפרת קבורה על כעס ומשום יסוד האש המתגבר, הרי 

שיש קבורה כנגדו אשר גם היא כצירופו שלו, ולכן נקרא קבור בה ובכך יש לו 

כפרה, אבל אם לא היה נצבר עפרו מכל האדמה מארבע רוחות אז היה חלק 

מקומות בעולם אשר אם היה נקבר בהם לא היה נחשב לקבורה, כשם שנבין 

שהנקבר באש אין זה קבורה, כך גם היה במיני העפר! אבל מאחר שנצבר עפרו 

מכל האדמה מארבע רוחות בצירופים השונים של ארבע יסודות, אז יש לו שם 

של קבורה, ויש לו כפרת קבורה! והם שני טעמים המשלימים זה לזה, בריאתו 

 של אדם במידותיו, וקבורתו של אדם קבורת הכפרה.

ביאור דברי רש"י שנטל את עפרו ממקום שנאמר בו מזבח אדמה תעשה לי, וזה  וזה  וזה  וזה  

אמר הלואי תהיה לו כפרה ויוכל לעמוד, והביאור הוא: שנטל עפרו ממקום כפרה 

וכמו מה שביארתי לעיל, שקבורתו של אדם מכפרת אך אינה מכפרת על כל 

אדם אלא רק על מי שתיקן עצמו ועבד את בוראו בתכלית אז יש לו את 

האפשרות שהאדמה מכפרת בקבורה את החלק של אין צדיק בארץ אשר יעשה 

טוב ולא יחטא, וזה שאמר הלואי תהיה לו כפרה ויוכל לעמוד.  והוא גם מה 

שרמז הפייטן בפיוט על עקידת יצחק, שאמר יצחק קח עמך הנשאר מעפרי 

ואמור לשרה זה ליצחק ריח, והביאור שלא רצה יצחק לצער את אמו חלילה על 

ידי שיביאו לה את עפרו, אלא להיפך שהוא ניחומים לאמו שעפרו הוא הנשאר 

כי נתכפר כולו על גבי מזבח ושעפרו הוא עפר שמתכפר וראוי לכפרה, אך יש 

שאינם זוכים לזה בגלל מעשיהם בעולם הזה, וכך הטביע הקב"ה שכל הברואים 

 נצרכים לכעין כפרה ואפילו צדיק, כי הוא כפרת החומר עם כל הרכבו.

 פרשה מפורשת 
 1המשך מעמוד 
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