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 הבריאה תכלית התורה

 

 בכלל קם והיה העולם? עם פעם שאלנו את עצמנו את השאלה הפשוטה: מדוהא
, כל העולמות והרקיעים, המלאכים וגן עדן, כדור הארץ וכל הנבראים הממלאים אותו, הכל לפי דברי רבותינו

כדי אין שום סיבה אחרת! אומות העולם חיים בזכותנו ובשבילנו, ב התורה ולומדיה! -נברא בשביל דבר אחד 
זה הכל! אכן כן, אילולי התורה, העולם היה מיותר, ולא היה צורך  -שכל אחד ואחד מאתנו ישב ויעסוק בתורה 

 כלל בבריאתו.
דבר זה מפורש בפסוק הפותח את תורתנו: "בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ", וכפי שפירש רש"י: 

דרכו", ובשביל צדיקים  ראשית"אין המקרא הזה אומר אלא דרשני, כמו שאמרו חז"ל בשביל התורה שנקראת "
 תבואתו". יתראששנקראו "

ְתָנה את קיום העולם ב כעין הערת אזהרה, חקק בו חוק נוסף,אשר על כן, כשברא הקב"ה את עולמו,  ַ כך ַהמ 
חוקות  -"אם לא בריתי יומם ולילה  בשם ה':ירמיה הנביא  עקזוכפי ש שבני ישראל יקבלו את התורה וילמדו בה,

יומם ולילה, בפיכם ותלמדו בה אם לא תהיה בריתי )תורתי( כלומר, . (כה ,לג ירמיה) שמים וארץ לא שמתי!"
 .כאילו לא שמתי ,הוולמצב של תוהו וב שובואזי חוקות שמים וארץ י

והאמת "וזה לשונו:  ,ז("עמ' רכ" )נפש החיים" זצ"ל רבי חיים מוואלוז'יןדברים מפורשים יותר כתובים בספרו של 
ו אף רגע אחד ממש מעסק והתבוננות שלנו "פנוי חבלי שום ספק כלל, שאם היה העולם כולו מקצה עד קצהו 

 ".הו חס ושלום...ובתורה, כרגע היו נחרבים כל העולמות, עליונים ותחתונים, והיו לאפס ות
* 

שחצתה את כל ערבות סיביר והגיעה עד  ,סיבירית-נסללה המסילה הטרנסהשניה,  לפני מלחמת העולם
 עמלו ,במשך עשרות שנים .מרחק של אלפי קילומטרים - לוולדיווסטוק השוכנת מול חופי יפן במזרח הרחוק

רבים תמהו אז מהו ההגיון  בפרויקט גדול זה. סכומים עצומים הושקעוו, בנייתהעל  הצארים של רוסיה ויזעבדם 
 ?שימוש שאין בה כמעט בניית מסילה זוהמצדיק 

רכבת הנוסעת וערת לחוף מבטחים ביפן, והמאירופה הב ברחוהתשובה לתמיהה זו ניתנה כאשר בני ישיבת מיר 
 .שימשה להם כדרך מילוט על מסילה זו

 .אחר שהופצצה על ידי הגרמנים ,מכן, הרכבת יצאה מכלל שימוש אגב, מיד לאחר
 

 שיא תורני עצה טובה

החלט לעצמך שאם תכשל שוב כדי להתגבר על כעס, 
בכעס חמור, תקנוס את עצמך בקנס אשר אמנם הנך 
מסוגל לעמוד בו, אולם הוא לא יהיה נעים. למשל, 
הימנעות במשך שבוע מאכילת מאכל אהוב שהנך 

ל מורגל בו; תרומת סכום מוגדר מראש לצדקה; וכ
ים ת סבירה אחרת. ואם יוכח שקנס מסוענישה עצמי

אינו יעיל, יש לעבור לקנס משמעותי ומרתיע יותר. 
ובלבד שיהא זה דבר שבידך לעמוד בו ואינו גורם לך 
לדכדוך ולעצבות או ליאוש. )הגאון רבי זמיר כהן 

 .שליט"א(

 בישראל 1 הנמען מספר
. בכל יום הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א

פורקים נציגי דואר ישראל ערמות בנות 
מאות מכתבים בפתח הבית ברחוב רשב"ם 

. הפונים הם אנשים מכל העולם ובכל 23
הגילים. רבי חיים מקפיד לענות על כל 

מכתב ומכתב. ממכתבים אלו כבר נדפסו 
 ,לאחר השבעה לרעייתו .עשרות ספרים

 הצטברו ארגזים שלמים של מכתבים.

 מגיד דבריו / פנינה מתורתו של הגאון רבי בוגיד סעדון זצ"ל
 

"תאוות הדברים החומריים והכבוד הם עוזרים לפתויי היצר הרע שמכריעו שלא בטובתו לעזוב דרך היושר והתורה 
 )"מגיד חדשות" ח"ט דרוש ס'(.והמצוות ולרדוף אחרי העבירות". 
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 פנינים ופרפראות
 

דרישה  הפנה הכתובמדוע קשה  כד( .בשר אחד )על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לב
כל מפריע  הדברנראה שחובה זו מוטלת יותר על האיש, כיון שאם האשה קשורה להוריה, אין ודוקא לאיש?  זו

 )חן בשפתותיך, כת"י(. .הבעל קשור לאמושמפריע לאשה שלבעלה כמו כך 
 

 

 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 

 צודק-לא צודק להיות תמיד

 
 
 

אחד  מותש ומכניםביניהם,  הורים מתקוטטיםזוג 
: מחזירה לעומתו וזו, "!שוטה את: "קוראזה  .לשני

הם  ,. כיון שלא הגיעו לעמק השוה"!שוטה"אתה 
הבן חושב  .בנם שיכריע מי מהם צודקמבקשים מ
 "..."שניכם צודקים! רגע ועונה:

* 
( 'סימן ח ')שער ב "שערי תשובה" ספרב רבנו יונה

שכנע את יש סוג יצר הרע גדול וקשה המשכותב 
, וכל הטעויות וכל תמיד צודקשהוא  האדם

זולתו. בכך הוא מרדים החסרונות נמצאות תמיד אצל 
מי שאינו מכיר כי , מומיומלבקר את את האדם 

ונה מדמה את בכשלונו, לא יוכל לתקנו. רבנו י
מודע אינו חולה של ,הלוקים בתסמונת זואנשים ה

כביד עליו מ, עד שלחוליו ולכן אינו מרפא אותו
 .יכול יותר להירפאואינו , יחולה
 

עד , מחשבה זו כל כך מסוכנת לרוחניותו של האדם
: שחז״ל גילו לנו שמשביעים את האדם לפני לידתו

ואפילו כל העולם כולו  !תהי צדיק ואל תהי רשע"
 ')נדה ל "!היה בעיניך כרשע ,מרים לך צדיק אתהאו

 .ע״ב(
 

באבות )ב, יג(: "ואל תהי ואין זה סתירה למה ששנינו 
בפירושו  רבנו יונהכפי שהסביר רשע בפני עצמך", 

, וז"ל: "ואל תהי רשע בפני שם אבות ל מסכתע
עצמך, שלא יהא בעיני עצמו רשע שאינו יכול לחזור 

לבו מן התשובה, ואם אש יבתשובה, שנמצא זה מתי
באת לידי עבירה הותרה לו לפי שמעלה על דעתו 

וגם שלא  .קלה כנגד החמורות שעבר עליהן שהיא
' עצמו, כמו שאמרו במסכת נדה )ל יהא צדיק בפני

משביעין את הולד בבטן אמו, אפילו כל ' (ע"ב
העולם אומר לפניך שאתה צדיק, תהא בעיניך 

בעיניך מחצה ולא רשע ממש, אלא שתהא  '.כרשע
אם עשה מצוה אחת אשריו  - זכאי ומחצה חייב

שהכריע עצמו לכף זכות, עשה עבירה אחת אוי לו 
שאין הכוונה מבואר  שהכריע עצמו לכף חובה".

את האדם שיחשוב גם על מעשיו חלילה יאש יל
להיות  שהם רעים, אלא לגרום לו –הטובים באמת 

 תמדתותביעה נפשית מ רנותבע עם יד על הדופק
 לתשובה.

* 
 כבר בחטאבא לידי ביטוי , צודק"-"התמידיצר הרע 

. הבורא מתגלה לאדם ושואלו: "המן אדם הראשון
העץ אשר צויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת?" 

, "כן, אכלתי וחטאתי"להשיב  במקום .)בראשית ג, יא(
"האשה הסיט אדם הראשון את האשמה ממנו וטען 

 העץ ואוכל" )שם י"ב(. אשר נתת עמדי היא נתנה לי מן
 ."הנחש השיאני ואוכל" והאשה אף היא הצטדקה

 
היו , "חטאנו"שאילו היו משיבים מגלה לנו  הספורנו

כמו דוד  נענשים במיתה,ולא היו  חטאםמתקנים את 
, והשיב לו הנביא "חטאתי"אמר שהודה מיד והמלך 

)שמואל ב' יב,  "גם ה׳ העביר חטאתך לא תמות"מיד 
 .יג(

* 
אם , כדי לברר עם עצמו תיאדם צריך להיות מאוד אמי

שאגה להם כלביא "שרבנו יונה כותב ש אלה בכללהוא 
 ,וינהמו על חטאיהם כנהמת הים ,תמיד במחשבותם

אשר  אלהמ'", או ועל אשר קצור קצרה ידם מעבודת ה
ולא יתעשתו על תקון  ,כאים וטהורים בעיניהם"הם ז

כי דימו בנפשם שהם מתוקנים והם חטאים  ,מעשיהם
 ."לה' מאד

 
עד כמה הוא נפגע כשמעירים אחד הבירורים בזה הוא 

טלית שכולה מתהלכים בהרגשה שהם יש אנשים ש .לו
מיד , הםגם אם אם יעירו לו ..עיר להם.ומי י, תכלת
)בבחינת מה  הםלהצדיק את מעשיתירוצים  וימצא

שהליצו: "אל תהרהר אחריו, שמא עשה תשובה 
 )בהלכה(..."(. 

 
 הוא טעה,אחת פעם  אמנםאחד שהודה ש וכבר היה

ובסוף התברר לו , טועהכשחשב שהוא  קרהזה אך 
 שהוא צודק...

 
לפעמים אנשים שנולדו שומרי תורה ומצוות, בטוחים 
שהמושג לחזור בתשובה אינו קשור אליהם, הם הרי 

 תשובה"...-לא "בעלי
 

אדמו"ר בעל 'לב שמחה' מגור ל שפעם נכנסמספרים 
תשובה -בנוגע לבעלושאלו שאלה  ,אחד מחסידיו
בו שמא עלה חשש בל הדבריםבתוך שהוא מקרב. 

 שהשאלה נשאלת עליו עצמו, ולכןהאדמו"ר חושב 
תשובה". אמר לו -בעלה לא אנימיהר להבהיר: "

 "....?לאהאדמו"ר: "ומדוע באמת 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 מנוע האמון
מאירופה הוברחה  ,וראהבעיצומה של השואה הנ

. "ילדי טהרן"שנקראו  אלף ילדיםהבוערת קבוצה בת כ
אב נותקו בכ מגיל צעירשאודים מוצלים מאש  אלו היו

. הנאצי וחיו בבריחה מתמדת מהאויב ממשפחתם
 ם.במוסדות שוניהחלו להיקלט  ,כשהגיעו ארצה

 
. הוא 12יתום כבן היה שלמה, אחד מהילדים האלה, 

. למרות לי' בבני ברק-התקבל ללימודים בת"ת 'רזי
כדי  בכיתת בני גילו,הוא שובץ לא ידע קרוא וכתוב, ש

לגשר על הפער הלימודי העצום  בנסיון .לא לפגוע בו
 .מלמדים פרטייםנשכרו בעבורו  ,שבינו לבין בני גילו

 
טה ההנהלה לקחת את כל בני באחד הימים, החלי

 היה ברורזצ"ל.  חזון אישגאון הכיתה למבחן אצל ה
שאלות, בהיותו רחוק ה לעשלמה לא יוכל לענות  כי

לכן  ,מחבריו לכיתה ברמתו הלימודיתכמטחווי קשת 
 ,הכאוב בסיפורו האישי ליידע את החזון איש התכוונו

 אולם למעשה, .ידלג עליו בעת המבחן והוא בודאי
 בם.ח הדבר מלנשכ

 
ובחן את  המבחן החל. דקות ארוכות ישב החזון איש

בקיאותם הוא שפע מחמאות על ו . פניו האירוהילדים
בחומר הנלמד. הוא הקפיד לא לדלג על אף ילד, 
וכעבור כמה דקות, הגיע גם תורו של שלמה, שנשאל: 

 מביכהדממה  .?'וכזה 'מה יהא הדין במקרה כזה
 נבוך, מבולבל, עיניו ביש הילד. השתררה בחדר

המנהל כבר חשב להתקרב  וחתום...בוהות, ופיו סגור 
דיף לעבור אל הילד הבא... אלא ולהסביר בלחש כי ע

היתה טבועה והרגישות , שמדת הסבלנות שהחזון איש
בדמו, לא מיהר להמשיך הלאה, ואמר בעצמו את 
התשובה. הסביר וגם סיכם, כביכול בשם הילד 

רשותו, ילו כל הזמן שבעולם עומד להשותק. ואז, כא
 מסכת קידושין... ביקש מהילד שיביא לו גמרא

 
. הסלון עמוס הביטו במחזה נפעמיםכל הנוכחים 

מקרב אליו את הילד, הדור בילדים וברבותיהם, גדול 
קצרה וקלה  אמרה ק שפתייםומתחיל ללמוד אתו במת

 -בראתי יצר הרע " :במסכת קידושין ' ע"בבדף ל
מתמוגג  ",איי איי איי". "לו תורה תבלין!בראתי 

התורה היא " ,הילד בהמייתו את וכובש החזון איש
 -כמו תרופה, סם חיים! כל זמן שאדם מחובר לתורה 

 שואל החזון איש ,"?הבנת בני .הוא מוגן ושמור
מהנהן. הנה, סוגיא ש'הבין'... החזון  הילד באבהיות...

ת ה'סוגיא' המורכבת הזו , גדול הדור לימד אותו אאיש
 יים, כמלמד דרדקי. ואיך לא יבין?במתק שפת

 
 כל   ומול  לכולם,   פניו   את  שוב  מיסב  איש  חזון ה

 

אם כן "הילדים והמלמדים, הוא שב ואומר לילד: 
למדני נא את סוגיית בני, הבה נראה את ידיעותיך! 

שב יך מאי פעם, מתייושלמה, מחו ".''תורה תבלין
' לאותו גאון עולם שכל מבועי דו ו'נותן שיעורלצ

התורה פתוחים בפניו... הוא קורא את דברי הגמרא, 
 .זה עתהכפי ששמעם  -מסביר ומנמק 

 
גאון "כששלמה סיים,  קרא החזון איש ,"אהה!"

ילד שלמד סוגיא במסכת לא  !עולם צומח לנו פה
תה היטב בפעם הראשונה, והיטיב מוכרת, קלט או

 ."להסבירה ולבארה! חילך לאורייתא!
 
מלמדים ולמנהל אל החזון איש ה פנה - "רבותיי!"

שימו עין על הילד הזה, כי " - והתמהים הנרגשים
 "....לגדולות נועד! איזו יכולת קליטה, איזו הבנה

 
לי' עוד כמה -שלמה הוסיף ללמוד בת"ת 'רזי

 חודשים, ואחר כך נדד ללימודים במקום אחר. 
 

ב'הקפות'  מנהל הת"תכעבור כמה שנים, השתתף 
שנערכו בליל שמחת תורה בהיכל ישיבת פוניבז'. 

דפי  לכל המרבה במחיר והכיבודים ב'הקפות' נמכר
 גמרא.

 
 - "מאה דפי גמרא"החל המכרז על הכיבוד הראשון. 

הכריז הגבאי כמחיר התחלתי, ומיד החלו טובי 
המתמידים בישיבה להתמודד. המחיר הלך ועלה 

 500" -חמש מאות!  ,490, 480, 400, 300בהתמדה. 
דפי גמרא פעם שניה,  500דפי גמרא פעם ראשונה, 

זעק הגבאי  - "חמש מאות דפי גמרא פעם שלישית!
 ".!שלמהזכה הבחור "בגרון ניחר, והוסיף: 

 
מילדי טהרן הילד שלמה, זה היה  המנהללהפתעת 

במוחו  !12בגיל  שהגיע לארץ ולא ידע צורת אות
צפו ועלו הזכרונות על קשייו של הילד בקליטתו 
בארץ, וגאתה בו התמיהה: איך הגיע שלמה המסכן 

 ודדוב כזה? איך הגיע ניצול שואה אומללשלשיא 
ליכולות התמדה והבנה מופלאות כאלה? הוא שב 

אותן דקות יקרות שהשקיע בו ב והתבונן ולפתע נזכר
מתיקות אותו זמן יקר בו הטעימו מ ,החזון איש

ה שהציל את זה מ - התורה, החמיא לו ללא הרף
 ו להיות מתמיד נבחר!שלמה, זה מה שהביא

 
 - רבשמו האמיתי של אותו שם בדוי,  שלמה הוא

. רבים יודעים על גאונותו דע לגאון ולתפארתנו
נתינת תוצאה של המופלאה, לא כולם יודעים שהיא 

   .שהצמיחה לו כנפי רוח אמון
 



 
 

 אור המאיר  
 מאזוז שליט"א שאלות ותשובות שענה לשואליו בקצרה מרן רה"י הגאון רבי מאיר

 
 

ביום,  תבשעת הדחק האם אפשר לצאת ידי חובת ג' סעודות שבת ע"י שיאכל ב' סעודות בלילה ואח שאלה:
 )כמ"ש הרמ"א בסי' רצ"א ס"א(. כמו דין מי שלא אכל בלילה שאוכל ג' סעודות ביום?

בקרא ג' פעמים "היום" )כמבואר במסכת  נראה שיוצא בדיעבד, דהא ילפינן שלש סעודות מדכתיב תשובה:
שבת דף קי"ז סע"ב(, וא"כ היום והלילה היינו הך, כמו שנאמר: ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד )בראשית א' 

ואע"ג דסעודה שלישית שעשאה בבקר לא יצא ידי חובתו כמ"ש ה'(. ועוד דכל דאפשר לתקוני מתקנינן. 
)סק"ז( שכתב דהתם הטעם כיון שיש תקנה לקיימה אחר חצות, ראיתי בשם הא"ר  ,מרן )בסי' רצ"א ס"ב(

משא"כ במי שלא אכל בלילה שאין תקנה אחרת. ע"ש. וא"כ ה"ה בנ"ד שהוא דחוק ביום כגון שצריך ללכת 
לטיפולים וכדומה שיוצא י"ח בב' סעודות בלילה. וע' בברכת ה' ח"ב )ריש עמוד שפא בהערות(. ולק"מ 

ועוד שאוכל סעודה שניה ביום כדינו. ואם יוכל לאכול מחר שוב ב' סעודות כדין, דהתם לאו בשעה"ד מיירי. 
 עדיף לקיים מצוה בזמנה. וע"ע באו"ת שבט התשע"א )עמוד תיח(.

 
ו  ָעֵקב" את הפסוק  שאלה: ֶפנ  ׁשו  ה ת ְ ָ ְפָך ֹראׁש ְוַאת  "הוא יהא דכיר  רגם אונקלוסת (,בראשית ג, טו)"הו א ְיׁשו 
 ?וקמסביר את הפס תרגומואיך לא הבנתי  .נטיר ליה לסופא" אה דעבדת ליה מלקדמין ואת תהלך מ

והנחש ישמור לו  ,האדם יזכור לנחש מה שעשה לו מתחלה )שפיתה את חוה לאכול מעץ הדעת( תשובה:
 חש הוא השטן הוא מלאך המות כנודע.נכי ה ,בסוף ימיו ויקטרג עליו

 
וכו'. ע"כ. באבות )פ"ה מ"ו( איתא, עשרה דברים נבראו בערב שבת "בבין השמשות" ואלו הן  שאלה:

ולכאורה זה תמוה דהאיך שייך קמי קוב"ה לברוא דברים אלו בבין השמשות, שהרי בין השמשות הוי ספק 
יום וספק לילה, וא"כ כיון שהקב"ה בודאי לא ברא שום דבר בשבת, א"כ בודאי שהיה יום ולא לילה, ואין 

דידן הוי זמן זה בין השמשות, הא זה בין השמשות. ואפילו אם תמצא לומר דנבראו בבין השמשות היינו דל
 גופא קשיא אמאי הוי זה בין השמשות, הא כיון שהקב"ה ברא אז דברים אלו בודאי הוא יום?

כוונת המשנה שנראה כבין השמשות, ואינו בין השמשות, רק שהקב"ה יודע עתיו ורגעיו ונכנס בו  תשובה:
בכמה מקומות בתלמוד שאומר בין השמשות  כחוט השערה, כמ"ש רש"י )בראשית ב' ב'(. ומלבד זה מצינו

והכוונה בזמן מאוחר מאד סמוך לשקיעה, אבל עדיין הוא יום גמור )עיין שבת לג: קלג: ביצה יט. יבמות מח: 
כתובות כ: ב"ק לב. ב"מ כ: מב. ב"ב פט: ק: קב: ובפירוש רגמ"ה שם. הרמב"ם פ"ב מהלכות חמץ ומצה 

קצ"ו. כף החיים סי' תרל"ח אות מ"ו. שו"ת איש מצליח כרך ב' בקונטרס הלכה י"ט. בית יוסף יו"ד ריש סימן 
הברירה דף ר"ל עמוד א'. שו"ת יביע אומר ח"ו חיו"ד סי' כ"ג אות ה'. מאור ישראל שבת קלג: וע"ע בכללים 

 שבסוף איש מצליח כרך ג' עמוד תכו. ואכמ"ל(.
 

במדה ואני יכול להסביר  - האם מותר להאמין בדעתם של המדענים שהעולם בן מליארדי שנים שאלה:
למרות שהמדענים  ,שנים פשוטות ורגילות 6000את זה גם לפי התורה, או שצריך להאמין שהעולם בן 

 ומו של העולם?מוכיחים בהוכחות רבות את זמן קי
ההוכחות אינן הוכחות. הן בנויות על הנחה שהעולם "התפתח" מעצמו. ובשביל "התפתחות" זו  תשובה:

)עיין ! העולם נברא יש מאין תוך שלש שניותוהנה המדע החדיש אומר ש מיליארד שנים. 15דרוש לפחות 
 -אומר שנברא במקרה מעצמו ובודאי שנברא ע"י בורא, ה לפרופסור נתן אביעזר(. "בראשית ברא"בספר 

פגם לפני העולם הזה ונחרבו, אין בזה רבים המאמין שהיו עולמות  הוא ברח מבית משוגעים... ומכל מקום,
 (., מאמר א' סימן ס"זר' יהודה הלוי בספר הכוזריבאמונתו )כדברי 

 

___________________________________________________________________________________ 
 gmail.com7654216@לקבלת העלון בדוא"ל, שלחו בקשה ל: 

 

 לע"נ רחל בת מזל ע"ה                                                                                                                     לע"נ רבי עובדיה בן לולו זצ"ל                      
 לע"נ לאה בת שרה ע"ה                                                 לע"נ רבי אליהו בן אסתר זצ"ל                 

                      ז"ל                                                  עזיזי בר כמונה לבית חדוק "נלע                  לע"נ רבי יצחק בן רחל זצ"ל                                   
 לע"נ אפרים בן מימה פנינה ז"ל


