
"מטרת סיפורי בראשית"
הגאון הגדול רבי משה קלזאן שליט"א

בראשית ברא אלהים – כתב רש"י : אמר רבי יצחק לא היה צריך להתחיל התורה 
אלא מהחודש הזה לכם שהיא מצוה ראשונה שנצטוו בה ישראל, ומה טעם פתח 
בבראשית? - משום כח מעשיו הגיד לעמו, שאם יאמרו אומות העולם לסטים 
אתם שכבשתם לכם ארצות שבעה גוים, הם אומרים להם, כל הארץ של הקדוש 
ברוך הוא היא, ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם 

ונתנה לנו. 
והרמב"ן הקשה: ויש לשאול בה, כי צורך גדול הוא להתחיל התורה בבראשית 
ברא אלהים, כי הוא שורש האמונה, ושאינו מאמין בזה וחושב שהעולם קדמון, 
הוא כופר בעיקר ואין לו תורה כלל ? ותירץ: כי התחילה התורה בבראשית ברא 
אלהים וספור כל ענין היצירה עד בריאת אדם, ושהמשילו במעשה ידיו וכל שת 
מכון  נעשה  הזה  בעולם  הנבראים  עדן שהוא מבחר המקומות  וגן  רגליו,  תחת 
לשבתו, עד שגירש אותו חטאו משם, ואנשי דור המבול בחטאם גורשו מן העולם 
־כולו, והצדיק בהם לבדו נמלט הוא ובניו, וזרעם חטאם גרם להם להפיצם במקו

מות ולזרותם בארצות, ותפשו להם המקומות למשפחותם בגוייהם כפי שנזדמן 
להם, אם כן ראוי הוא, כאשר יוסיף הגוי לחטוא, שיאבד ממקומו ויבוא גוי אחר 
לרשת את ארצו, כי כן הוא משפט האלהים בארץ מעולם, וכל שכן עם המסופר 
בכתוב כי כנען מקולל ונמכר לעבד עולם )להלן ט כז(, ואינו ראוי שיירש מבחר 
מקומות היישוב, אבל יירשוה עבדי ה' זרע אוהבו, כענין שכתוב )תהלים קה מד( 
ויתן להם ארצות גוים ועמל לאומים יירשו בעבור ישמרו חקיו ותורותיו ינצורו. 
כלומר, שגירש משם מורדיו, והשכין בו עובדיו, שידעו כי בעבודתו ינחלוה, ואם 

יחטאו לו תקיא אותם הארץ, כאשר קאה את הגוי אשר לפניהם:
למדנו מדברי הרמב"ן שכל מטרת כתיבת ספר בראשית היא כדי שנפנים איך צריכה 
להיראות ההתיישבות היהודית בארץ ישראל, מה צריכות להיות מטרותיה, ולפי 
איזה מערכת משפט היא אמורה להתנהל: "בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו ינצורו"  !
המלך,  שהיה  הקהל,  פרשת  ענין  את  וילך,  בפרשת  הספורנו  מבאר  בזה  כיוצא 
פעם בשבע שנים במוצאי שנת השמיטה )כמו בשנה זו(, קורא באזני העם בספר 
יצרו אשר הוא עושה  ידעתי את  כי  כא(:  לא,  )דברים פרק  התורה, על הפסוק 
היום - שאינם מצפים להכנס לארץ כדי לעבדני בה, כמו שהוא המכוון מאתי, 
כאמרו ויתן להם ארצות גוים בעבור ישמרו חוקיו )תהלים קה מד - מה(, אבל 
מצפים אותה להשביע נפשם המתאוה, וימשך מזה כל הרע שניבא, כאמרו וישמן 
שלאחר אלפי שנות גלות כשזכינו לשוב לארצנו, נשכיל להבין ששמירת המשפט 
ונתפלל, התורה  )להלן לב, טו(: לכן  ראוי שנשאף  ויבעט  העברי וחוקי ישורון 
בישראל – היא היא הערובה להמשך קיומנו [והצלחתנו בארץ ישראל, ומי יתן 
נועם. ודרכי  באהבה  אבותם,  אל  בנים  ולב  בנים  אל  אבות  לב  להשיב  ונזכה 
למדנו מדברי הרמב"ן שכל מטרת כתיבת ספר בראשית היא כדי שנפנים איך צריכה 
להיראות ההתיישבות היהודית בארץ ישראל, מה צריכות להיות מטרותיה, ולפי 
איזה מערכת משפט היא אמורה להתנהל: "בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו ינצורו"  !
המלך,  שהיה  הקהל,  פרשת  ענין  את  וילך,  בפרשת  הספורנו  מבאר  בזה  כיוצא 
פעם בשבע שנים במוצאי שנת השמיטה )כמו בשנה זו(, קורא באזני העם בספר 
יצרו אשר הוא עושה  ידעתי את  כי  כא(:  לא,  )דברים פרק  התורה, על הפסוק 
היום - שאינם מצפים להכנס לארץ כדי לעבדני בה, כמו שהוא המכוון מאתי, 
כאמרו ויתן להם ארצות גוים בעבור ישמרו חוקיו )תהלים קה מד - מה(, אבל 
מצפים אותה להשביע נפשם המתאוה, וימשך מזה כל הרע שניבא, כאמרו וישמן  
שלאחר אלפי שנות גלות כשזכינו לשוב לארצנו, נשכיל להבין ששמירת המשפט 
ונתפלל, התורה  )להלן לב, טו(: לכן  ראוי שנשאף  ויבעט  העברי וחוקי ישורון 
בישראל – היא היא הערובה להמשך קיומנו והצלחתנו בארץ ישראל, ומי יתן 
נועם. ודרכי  באהבה  אבותם,  אל  בנים  ולב  בנים  אל  אבות  לב  להשיב  ונזכה 

שבת שלום ומבורך!

"בראשית ברא - ההתחלה שווה ומשתלמת"
"בסימנא טבא"  פותחים אנו את חומש בראשית בסיפור בריאת העולם 

בראשיתו.. וידועים דברי הגאון מווילנא זיע"א שבפרשה זו רמוזות כל מצוות 
התורה.  בתחילת פרשתנו מציינת התורה בפס' ה' "ַוִּיְקָר֨א ֱאֹלִה֤ים׀ ָלאֹור֙ יֹ֔ום 
ד". ועל מילות הפסוק "ויהי ערב  ְיִהי־ֹבֶ֖קר יֹ֥ום ֶאָחֽ ְיִהי־ֶעֶ֥רב ַוֽ ְוַלֹחֶׁ֖שְך ָקָ֣רא ָלְ֑יָלה ַוֽ

ויהי בוקר", מתקשה המדרש: כיצד ייתכן לכתוב "נהיה ערב" לפני שהיה מושג 
כזה בעולם. היה צריך לכתוב "יהי ערב" ביום הראשון, ומהיום השני והלאה 

ניתן לכתוב "ויהי ערב ויהי בוקר יום שני".

בורא  הקב"ה  שהיה  "מלמד  ז(:  ג,  )ב"ר  במדרש  חכמים  למדו  הזו  שאלה  ומכח 
ֵדין  אמר,  מכירים[.  שאנו  ]הגלובוס  אלו  את  שברא  עד  ומחריבן,  עולמות 
נוחים  לא  הקודמים  ]אותם  לי  הניין  לא  ָיְתהֹון  עבורי[,  נוחים  ]אלו  לי  ַהְנָיין 
מפני  ערב"  "ויהי  כתוב  ולכן  אנו.  לעולמנו  קודמים  עולמות  שהיו  והיינו  לי[". 
אלו. עולמות  החריב  שהקב"ה  אלא  בעולם.  קיים  ה"ערב"  היה  כן  לפני  שכבר 
הרא יצירתו  אינו  חיים  אנו  בו  הכדור  כאן.  מתחדש  גדול  ־חידוש 

מאוד  רבים  ניסיונות  אחרי  רק  הגיע  הוא  העולם,  בורא  של  שונה 
מדובר. עולמות  בכמה  מושג  לנו  ואין   - עולמות  בריאת  של 
)קה,  בתהלים  בפסוק  זה,  בעניין  יפה  רמז  מספריו  באחד  מביא  החיד"א 
העולם  עם  ברית  כרת  הקב"ה  דור".  לאלף  ציוה  דבר  בריתו,  לעולם  "זכר  ח(: 
הדורות? אלף  הם  ומי  זה,  דבר  מהו  דור.  לאלף  שציווה  הדבר  בזכות  שלנו 
אומרים חז"ל, )במדרש בראשית רבה כח'( שתתקע"ד דורות )974 דורות( קודם 
לבסוף  בה.  והיה משתעשע  הקב"ה  אצל  מונחת  התורה  הייתה  העולם,  בריאת 
אברהם  ועד  מנח  דורות,  עשרה  היו  נח  עד  הראשון  ישראל. מאדם  לעם  נתנה 
־אבינו עוד עשרה דורות, והשישי לאברהם אבינו היה משה רבינו – נותן התו
תשע- פחות  דורות  אלף  משה(.  עמרם,  קהת,  לוי,  יעקב,  יצחק,  )]אברהם,[  רה 
ושישה  עשרים  אלו  ושש.  עשרים  בדיוק  שווה  דורות,  וארבעה  שבעים  מאות 
כן מצאנו,  רבינו שהוריד תורה לעולם. כמו  דורות שמבריאת העולם עד משה 
"ברוך  ב"הודו לה' כי טוב, כי לעולם חסדו", שאנו אומרים בשבת בבוקר לפני 
ללא  כאן  שחיו  דורות  אותם  כנגד  פסקאות,  ושש  עשרים  בדיוק  יש  שאמר", 
תורה, והקב"ה זן אותם בחסד – "כי לעולם חסדו". )מדרש שוחר טוב קלו,א(. 
לפי  שלנו?  העולם  שנברא  עד  דורות  תתקע"ד  אותם  כל  הקב"ה  עשה  מה 
והחריבם. התורה  באמצעות  עולמות  ברא  הוא  לעיל,  המובא  המדרש  דברי 

לדעת  לנו  מה  מיר:  ישיבת  מראשי  שמואלביץ  חיים  רבי  הגאון  ומקשה 
במשהו?  לנו  תורמת  זו  ידיעה  כלום  והחריבן,  עולמות  בנה  שהקב"ה 
והתשובה כל כך מחזקת ונפלאה: הבורא בענוותנותו הרבה, פונה לכל יהודי ויהודי 
־בפנייה אישית: "בני יקירי! גם אני כשרציתי לברוא עולם – רק עולם אחד – נז

קקתי )כביכול( לכל כך הרבה ניסיונות-שווא, להמון סקיצות ודגמים. הכל נעשה 
על פי התורה, ובכל זאת לקח לי 974)!( ניסיונות עד שהגעתי לתוצאה הרצויה.
מאש  העשוי  הרע  שהיצר  ודם  בשר  הינך,  מחומר  קרוץ  "אתה, 
שלא  ושניים  מניסיון  תתייאש  נא  אל   – פיו  בהבל  לשרפו  מאיים 
אפי או  וארבעים  שלושים  מאחוריך  יעמדו  לו  גם  ה'.  בעבודת  ־צלח 
תצליח!"... ולבסוף  תתאמץ  ושוב,  שוב  נסה  ניסיונות-נפל,  שמונים!!  לו 
־מכאן יוצאת אלינו קריאה חדשה בכל תחילת שנה: "בראשית ברא אלוקים את הש

מים ואת הארץ" – גם אנו נתחיל הכל מבראשית נדבק בדרכיו של הקב"ה ונאמצן. 
וחשבתי לומר לענ"ד, שהטעם שאנו מייד בסיום התורה ממשיכים ומתחילים שוב 
חומש בראשית, חוץ מהטעם שלא יהיה פתחון פה לשטן לקטרג ולומר לקב"ה 
"תראה בניך שסיומו את התורה ושוב אינם חפצים בה" חלילה. אלא שמלמדים 
אותנו חכמינו הקדושים שסיום התורה הקדושה שהוא מעמד מרגש אחר שנה 
ארוכה שזכינו לסיימה. הסיום הזה נעוץ בבראשית בהתחלה לכל סוף יש עימו 
נסיונות  והחלטות טובות. התחלות שמלווים עם  התחלה.. התחלה של קבלות 
־עם קשיים. אבל רק כך מגיעים לסיום!! ואת ההתחלה הזאת כל אחד יכול לה
תחיל ולא משנה מתי כמו שביארנו לעיל שאת זה רצה הבורא יתברך ללמדנו.
שלא נסתכל על הניסיון הראשון והשני שלא צלחו, ונחליט שאם ככה זה מתחיל, 
אז ככה זה גם יגמר.. אלא ללמדנו שלמרות שברא הקב"ה עולמות והחריבן במשך 
מאות שנים, כשהגיעה היצירה אותה רצה להותיר, כינה אותה בשם "ראשית".

שבת שלום ומבורך!
הרב דוד אטדגי שליט"א רב ק"ק ב"כ "כורש"

בן  וידאל  לע"נ:  מוקדש  העלון 
שמחה, ואסתר בת זוהרה. ת.נ.צ.ב.ה
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"לוותר על 25 מליון דולר"

מכתב  בדואר  קיבלתם  אילו  מרגישים  הייתם  איך 
בי זכיתם  כי  לכם  מבשר  הוא  ובו  אמריקני,  ־מעו"ד 
יותר. ולא  פחות  לא  דולר?  מליון   25 ע"ס  רושה 
הדם  לחץ  מואצות,  הופכות  היו  הלב  פעימות  כי  ספק  אין 
העי וסף  מתערפלות,  היו  העיניים  לשחקים,  קופץ  ־היה 

בלתי  סכום  זה  דולר!!!  מליון   25 מכם.  רחוק  היה  לא  לפון 
חלקם  ילדים,   10 ב-  המטופל  השורה,  מן  לאברך  נתפש 
וכו'. וכו'  לבנקים  לגמ"חים,  בחובות  העמוס  נשואים, 
הממוען  המכתב  את  קרא  זמירסקי  שמואל  ובכן, 
על  התיישב  הוא  לפחות.  פעמים   10 והפוך  ישר  אליו, 
עיניו. לנגד  חלפו  ַיְלדּות  ומראות  הציבורי,  בגן  ספסל 
־אבא ואמא שלו, היקרים לו, חיבקו אותו חזק. השוטר הנא

צי שניצב בסמוך, האיץ בהם לסיים את הסצינה המשפחתית. 
לה מכדי  קטן  היה  השלוש,  בן  שמואל  כמים.  ניגרו  ־דמעות 
יהודי, קלט שמדו לב  ליבו הקטן,  גודל השעה, אבל  ־בין את 

גיצים של  ירו  הגרמני  עיניו של  כולם.  עבור  בר בשעה קשה 
ראשה,  על  ולהשען  אמא  עם  להשאר  רצה  שמוליק  שינאה. 
אסון. פה...  להתחולל  הולך  רע  שדבר  קלט  הילדותי  הגיונו 
זוע אל המשאית, אמא  ודחפה  מעליו,  אמו  קרע את  ־הנאצי 

קת, אך לשווא. המשאית החלה לנסוע, ואמא נעלמה מעיניו 
לנצח. אבא חזר איתו לגטו, אך לזמן קצר. רופא המחנה דרש 
את התינוק אליו. אבא התחנן "תשאירו אותו אצלי". הרופא 
ונטל באכזריות את שמואל הרזה עד  ביהודי,  המרושע, בעט 
לשד עצמותיו. אבא שכב על הרצפה שותת דם ובוכה "שמואל! 
אבא. התאנק  ואמא"  אבא  את  תזכור  "תמיד  זעק,  שמואל!" 
זריקות  כמה  חם,  אוכל  קיבל  הגטו,  רופא  אל  נלקח  שמואל 
ענדו  פאותיו,  את  גזזו  מאד  מהר  המיסיון.  לציפורני  והועבר 
־צלב כבד על צווארו, והנזירות עטפו אותו בחום ואהבה. למ

רות גילו הזערורי, הבין שמואל שהוא בעצם אסיר. הוא יהודי, 
והפסל של ימח שמו וזכרו, עורר בו גועל. הוא לא הבין מדוע.
הוא היה ילד נוח ועדין ושיתף פעולה עם הכומר הגדול. היתה 
להתנגד. נפש  וכוחות  ידיעות  מספיק  לו  היו  לא  ברירה?  לו 
אחרי ארבע שנים, הגיע למנזר רב יהודי עם זקן ארוך ולבן ועיניים 
200 ילדים שבויי המי־  טובות לב. היתה זו שעת ארוחת הצהרים, כ-
סיון ישבו שם. היו שם רוסים, קווקזים, יגוסלבים, מכל מין וצבע.
ואז  ילדים",  טוב  "בוקר  שאמר  הרב  את  היטב  זוכר  שמואל 
ליבו  אלוקינו".  השם  ישראל  "שמע  גרון  במלוא  זעק  הוא 
מש היתה  אמא  הללו.  המלים  את  הכיר  הוא  בקרבו,  ־רטט 
שמע. קריאת  להגיד  אותו  ומלמדת  לישון,  אותו  כיבה 
הוא  רועד.  בקול  המשפט  את  שמואל  סיים  אחד"  "השם 
קרא  הרב  סביבו.  כאלה  כמה  עוד  היו  היחיד,  היה  לא 
"מתו ראשיהם.  את  ליטף  והוא  אליו  ניגשו  הם  ־אליהם. 

אתכם  לוקח  אני  עכשיו  יהודים.  "אתם  אמר  שלי"  קים 
כולה". התורה  כל  את  אתכם  ילמדו  שם  ישראל,  לארץ 
אושר הציף את ליבו. הוא חיבק ונישק את הרב ובכה ובכה. 
את  לי  יש  אבל  משפחה,  לי  אין  אמא,  לי  אין  אבא,  לי  "אין 
בליבו. חשב  כך  שמע",  קריאת  גם  לי  ויש  הזה,  היקר  הרב 
הפך  הוא  קדושות,  בישיבות  ולמד  ארצה  הגיע  שמואל 
לתפארת.  משפחה  והקים  טוב,  שם  בעל  חכם  לתלמיד 
של  לאביו  הציעה  גרמניה,  גויה  המלחמה,  במהלך 
הת הנאצים.  מצפרני  להצילו  כדי  לה,  להנשא  ־שמואל 
וניצל. הגטו  מן  נמלט  שמואל  של  אביו  הצליח,  רגיל 
עמה.  לחיות  המשיך  הוא  לגרשה,  במקום  המלחמה,  אחרי   
כשבגר שמואל נודע לו שאביו חי, מתגורר בארה"ב ונשוי לנוצריה. 
־המפגש ביניהם היה צונן משהו, ורק כשנפרדו, שמואל הרגיש שלי

בו קרוע בקירבו. אבא לא שרד עם אמונה. הנאצים ניצחו אותו. 
ומ פה  מכתב  ביותר.  רופף  היה  ביניהם  הקשר 

י. מנהג בני אשכנז שזכות קריאת השם לבן הבכור שייך לאם, והשני 
שייך לאב , אך בני ספרד לא נהגו כן ומרן הגרע"י זצ"ל פסק )בשו"ת 
־יביע אומר חלק ה - יורה דעה סימן כא(. שיש להקפיד לכתחילה לק

רוא לבן הראשון על שם אבי הבעל, אלא אם כן מחל על כבודו לטובת 
אבי האשה. ואם אבי הבעל בחיים ואבי האשה נפטר, ראוי לקרוא שם 
הבן הראשון על שם אבי האשה להקים לו שם בישראל. וכן המנהג.

"קריאת שם לילד"
ַוִּיֶצר ה' אלוקים ִמן ָהֲאָדָמה ָּכל ַחַּית ַהָּׂשֶדה ְוֵאת ָּכל עֹוף ַהָּׁשַמִים ַוָּיֵבא ֶאל ָהָאָדם 
ִלְראֹות ַמה ִּיְקָרא לֹו ְוֹכל ֲאֶׁשר ִיְקָרא לֹו ָהָאָדם ֶנֶפׁש ַחָּיה הּוא ְׁשמֹו )בראשית פרק ב- יט(.
הורים,  ע"י  האדם  שם  בבחירת  היטב  להיזהר  והראוי  הנכון  מן  א. 
ימי  לכל  וגורלו  עתידו  את  הקובעת  רבה  משמעות  האדם  שלשם  כיון 
בגיל  שמת  או  ייסורים,  בעל  שהיה  אדם  שם  על  לקרוא  אין  ולכן  חייו. 
אין לקרוא בשם של אדם רשע.  וכן  יוסיפו שם,  כן  ל"ע. אלא אם  צעיר 
שו"ת אגרות משה )יורה דעה חלק ב סימן קכב ד"ה הנה בדבר( דהא איתא ביש"ש )גיטין פ"ד סימן ל"א( בדיני 
רגילין לקרות על שם הנביא  ישעיהו אין העולם  נקרא  ישעיה כתב דאף שישעיהו הנביא היה  השמות בשם 
להקפיד  הראוי  מן  ולכן  בדה"י,  שנמצא  ישעיה  שם  על  ישעיה  אותו  קראו  אלא  שנהרג,  מזליה  דריע  משום 
שלא לקרוא בשם מי שהיה ריע מזליה. אבל נראה דאם ישנה השם במקצת אין שוב בזה קפידא, דהא כתב 
היש"ש שם ואולי כיוונו למעלת הנביא ושינו בו קצת, היינו ששם ישעיה שאצלינו הוא על שם הנביא אבל 
סימן  וכן איתא בחת"ס  וזה מהני לסלק הקפידא,  ישעיהו.  ולא  ישעיה  מזליה שינו קצת לקרא  מפני שאירע 
כ"ח בשם עקיבא שאצלנו הוא על שם ר' עקיבא התנא ומשנים הרבה לכתוב עקיבה בהא אף שבגמ' נכתב 
עקיבא באלף, כי היכי דיהיה שינוי קצת באשר שר"ע נהרג עיין שם, הרי לפנינו ששינוי מעט מסלק הקפידא. 
קיצרו  ולמך  שחנוך  כ'  )תת"ר(  חסידים  ובספר  )לח:(,  ביומא  כמבואר  רשע  אדם  ע"ש  לקרוא  אין  וכן  עי"ש. 
ימיהם לפי ששמו כשם חנוך בנו של קין , ולמך לפי ששמו כשם בנו של מתושאל, וקין ובניו שם רשעים ירקב. 

השם שקורא האב לבנו הוא נכתב למעלה בכיסא הכבוד וכך הוא  ב. 
נקרא למעלה, כי אין הדבר באקראי, כי הקב"ה מזמינו בפי האב והאם, וזה 
שמו לעולם )ספר הגלגולים לרבינו האר"י פרק נט(. ומטעם זה יש אומרים:  שההורים 
לשנותו,  אותם  יפתו  בכדי שלא  המילה,  קודם  התינוק  את שם  יגלו  לא 
רצז(. ח"ג  והנהגות  )תשובות  האמיתי,  שמו  את  להם  מגלגלים  השמים  שמן  כיון 
הקשור  המאורע  שם  על  שנראו  רבים  שמות  מצינו  בתורה  ג. 
לכל  אם  "היתה  שהיא  שם  על  נקראה  חוה  כגון  לעתידם,  או  ללידתם 
ועוד.  ועוד  השבטים  עשו,  יעקב,  יצחק,  ישמעאל,  אצל  מצינו  וכן  חי". 
ע"י  הראשונים  אומר  יוסי  "רבי  לז(  פרשה  )ב"ר  במדרש  רבותינו  ואמרו 
אנו  אבל  המאורע.  לשם  שמם  מוציאין  היו  יחוסיהם  את  מכירים  שהיו 
שב ומכאן  אבותינו".  לשם  מוציאין  אנו  יחסינו  את  יודעין  אנו  ־שאין 
אבותינו. שם  על  אלא  המאורע,  ע"ש  קוראים  אין  המאוחרים  דורות 
)שו"ת משנה הלכות חלק ו סימן רנז( שיש דין קדימה לק־ ומטעם זה יש שכתב  ד. 
רוא על שם אבותיו ולהעדיפו על פני קריאת שם מפרשת השבוע וכדו' , אך 
אם קרא ע"ש אבותיו, או שאינו מעוניין בכך אז יקרא על שם המאורע וכמו 
שמצינו במנהגים שנהגו שאם נולד בן בפורים קוראים לו מרדכי, ובתענית 
אסתר קורים לבת אסתר. ובתשעה באב שיהפוך לנו לששון ולשמחה נחמן. 
"חגית". לה  שיקראו  קנייבסקי  הגר"ח  המליץ  הסוכות  בחג  שנולדה  ובת 
נשמת  לזכר  ענין  ישנו  האם  נשאל  שליט"א  קנייבסקי  הגר"ח  ה. 
שי כמו  דומה,  על שמם בשם  לצאצאיהם  הנפטרת, שיקראו  או  ־הנפטר 

שם  על  "דן"  שם  או  צביה,  לה  שקראו  הסבתא,  שם  על  צבי  לבן  קראו 
 ? "ברכה  שנקראה  הסבתא  שם  על  ברוך  או  "דינה"  לה  שקראו  הסבתא 
שכשנפטר  שליט"א  הגר"ח  סיפר  לכך  ובהקשר  בזה  עניין  שיש  "והשיב 
לבת  לקרוא  לאחותי  זצוק"ל  יעקב  הקהילות  מרן  אבי  החזו"א אמר  מרן 
יש "אברהם  זה אותיות של  כיון שיש בשם  לה בשם אלישבע,  ־שנולדה 
לשמו. רמז  בכך  אך  יש  איש,  החזון  שמו  של  זה  שאין  ולמרות  עיהו", 
בשם  לבחור  הראוי  מן  אבות המשפחה,  על שם  קורא  אינו  אם  ו. 
לצ זה  בדור  מוכר  שהוא  למי  או  שבמקרא,  והצדיקים  מהנביאים,  ־אחד 

)שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן סו ד"ה ובאם ליכא(.  וגאון למרות שהוא חי  דיק 
שנד מי  וגם   , קודם  ולא  המילה  בברית  הוא  השם  קריאת  זמן  ־ז. 
אזו )ר"א  הברית  עד  שם  לו  יקראו  לא  רפואית  מסיבה  מילתו  ־חית 
משלו יותר  מתאחרת  המילה  שאם  אומרים  ויש  נב(.  נהר  ב'  מעין  ־לאי 

תרד(. סימן  יו"ד  ח"א  והנהגות  )תשובות  נימול  שלא  אף  שם  לו  יקראו  יום,  שים 
ובשו"ת דברי יציב )ליקוטים והשמטות סימן קב( ביאר טעם למנהג שנותנין השם בשעת המילה, דאז כשהאב 
מקיים המצוה הקדושה וכאילו הקריב קרבן, עיין במדרש רבה אמור פרק כ"ז סימן י' והביאו הגר"א סי' רס"ה ס"ק מ', 
ועיין במעבר יבק עתר ענן הקטרת פ"ה דכל העם ההולכים לברית מילה הם כמקבלים פני השכינה הבאה להופיע 
מאורה על כל המטפלים במצוה ההיא, ויש להם תוספת נשמה גם כן, לכן אמרו שיו"ט שלהם הוא וכו' עיין שם, 
ולזה מוכשר האב אז ביותר להשפעת הקדושה עליו, להבין ולידע איזה שם ליתן להתינוק. ובנקבה נותנין בשבת 

קודש בשעת עלייתו לתורה, שאז נתעלה ביותר בשבת קודש יומא דנשמתא להמשיך השם השייך לשורש הנשמה.

זמן קריאת השם לבת: יש אומרים שאין להמתין כלל אלא יקרא לה  ח. 
האב שם מיד ביום שיש עלייה לתורה, מפני שדווקא בבן זכר שייך להמתין עד 
הברית משם מה שאין כן בבת  )שו"ת אג"מ אה"ז ח"ג סימן לה, מנח"י ח"ד סימן קז(. ויש שנהגו 
לקרוא שם לבת בשבת הקרובה ללידה )שו"ת מנח"י  ח"ד סימן ה- ז, והוסיף שכן מנהג העולם (.
מרן החזון איש זצ"ל ייעץ שלא לתת לילדים שמות שאינם מקוב ־ט. 

לים, כדי שלא יתביישו, וסיפר מרן הקהילות יעקב זצ"ל על יהודי שפעל בדרך 
משובשת ולא נכונה, כשקרא לבניו בכוונה בשמות לא מקובלים, כמו טרייטל, 
טודרס וחאלוונה, כדי שיתביישו בשמם ועל ידי כך לא יהיו בעלי גאווה...

"בשר בחלב"
אכי־ בין  להמתין  יש  זמן  כמה  :שאלה 
צהובה? גבינה  אכילת  לאחר  בשר  לת 

די באכילת פרי או חתי־ :תשובה לספרים מעיקר הדין 
כת לחם וכדומה וילעסנו יפה וידיח פיו או ישתה משהו 
במנה ימשיך  לחומרא  כשעה  להמתין  והנוהג  בזה,  ־ודי 
גו ותבא עליו ברכה. ולאשכנזים יש להמתין שש שעות.

ביאורים: הבא"ח בשנה ב' פרשת שלח לך סעי' טו' כתב ופה עירנו 
בגדאד אנחנו מורין כך אם היא גבינה קשה שעבר עליה ששה חדשים 
או יותר שוהין שש שעות ואם לא עברו עליה ששה חדשים ממתין שעה 
אחת לכל חודש אחד שאם עבר חודש ממתין שעה ואם שני חדשים 
ממתין שתי שעות. אבל בהלי"ע ח"ז עמ' מג' הכריע שיש הבדל איזה 
סוג חלב הוא אוכל אם אוכל גבינה או חמאה יקנח פיו באכילת פת או 
פרי שילעסנו היטב ויבלע ואחר כך יאכל בשר ואין הבדל בין גבינה 
חדשה לישנה. ואם שתה משקה חלב די בהדחת הפה בלבד ויאכל אחר 
כך בשר. והוסיף בשו"ת יחו"ד ח"ג סי' נח' שמי שנהג להמתין שעה 
או יותר אם מחמת חומרה ימשיך בזה ותבא עליו ברכה, ואם נהג כן 
בטעות מחמת שחשב שחייב לעשות כן על פי ההלכה רשאי להפסיק 
ללא התרה. ומש"כ הבא"ח להמתין לכל חודש שעה, בזמנינו הדבר 
ראיתי שבסיום  שונה שבסיור שערכתי במפעל טרה בשנת התשע"ח 
)להת קירור  לחדר  ייבוש  לאחר  נכנסת  היא  הצהובה  הגבינה  ־הכנת 

אויר  של  חורים  בה  נעשים  ולכן  החיידקים שבה  להשמיד  כדי  חבן( 
בתוכה מחמת כן, ושם היא שוהה כחודש שאז נעשית חצי קשה. )ורק 
בעבר היו משהים הגבינה כששה חודשים עד שנעשית קשה מאוד(.

וכן  לה'  סי'  ח"ב  שבה"ל  בשו"ת  מבואר  האשכנזים  לפוסקים  אמנם 
שש  להמתין  שיש  קמה'  עמ'  בחג  חג  בהלכות  הובא  הגריש"א  דעת 
שעות כיון שהיום על ידי חומרים מייבשים אותה חזק. ואף הגרשז"א 
שיש  תי'  עמ'  המאור  פניני  ח"ג  השבת  מאור  בספר  במכתב  כתב 
להחמיר  בעצמו  הגרשז"א  נהג  שכן  כתב  בהערות  ושם  מחמירים 
לז'. עמ'  )וינגרטן(  וחלב  בשר  בהלכות  והובא  שעות  שש  להמתין 

פי־ לצורך  חלבי  בצק  ללוש  מותר  האם  :שאלה 
רב? לזמן  שתספיק  גדולה  כמות  כשמכין  צריה 
שמק־ בכמות  בחלב  בצק  ללוש  מותר  :תשובה 
פיצה  לעשותו  חלק  מוציא  פעם  וכל  הבצק  פיא 
חלבי. שהוא  מיוחדת  צורה  לו  שיש  מאפה  או 

יו"ד בסי' צז' סעי' א' כתב אין לשין עיסה בחלב  בשו"ע  ביאורים: 
שמא יבוא לאכלה עם הבשר. ואם לש כל הפת אסור אפילו לאוכלה 
לבדה. ואם היה דבר מועט כדי אכילה בבת אחת, או ששינה צורת הפת 
שתהא ניכרת שלא יאכל בה בשר מותר. כיוצא בו אין אופין פת בתנור 
שטחו באליה ואם אפאו דינו כעיסה שנילושה בחלב. ועיין בספר יד 
יהודה על סימן זה בפירוש הארוך בס"ק ג' והביאו בספר דבש וחלב 
שמדוייק הלשון ואם לש כל הפת אסורה ולא אמר כל העיסה אסורה 
מכאן מוכח שאין איסור לעשות עיסה בחלב שאופה אותה אף לאחר 

זמן מאפה עם צורה של חלבי שלא יהיה מכשול.
)מתוך הספר שו"ת אליבא דהילכתא חלק א'(



טלפון. שיחת  שנים  בכמה  פעם  שם.  כתב 
אני  זמירסקי,  שמואל  "מיסטר  במכתב  פעם  עוד  הביט  הוא 
מצטער להודיעך כי אביך משה זמירסקי, ובשמו הנוצרי סטפן 
 25 לרשותך  מעביר  בידי,  שיש  הירושה  צו  נפטר.  קלימפטון 
מליון דולר, מתוך 50 המליון שהיו לאביך בנכסים ובכסף נזיל. 
־אביך עדיין לא נקבר, עליך ליצור קשר עם אחיך ריצ'רד קלי
־מפטון על מנת לתאם ביניכם היכן לקברו, אחר כך אעביר לר
שותך את מחצית הירושה. על החתום פיליפ גולדשטיין עו"ד".

שמואל בדק היטב, ונודע לו, כי בראש השנה וביום הכיפורים 
היה אבא מגיע לבית הכנסת הסמוך ושוהה שם כמה שעות. 
הוא לא היה מומר, נותרה בו אמונה באלוקי ישראל. עובדה.
מוצא. ללא  דרך  התעקש.  שמואל  התעקש.  הגוי 

לשמואל, הצעה מבריקה: תציע  הציע  גולדשטיין  הדין  עורך 
לריצ'רד מליון דולר יותר מן הירושה, ושיסכים לקבורה יהודית...
יש  לירושה,  שלשותפו  הבין  הוא  מתוחכם,  היה  הגוי 
ויש משה  דת  עפ"י  אביו  בקבורת  מאד  גדול  ־ענין 

יהודית  לקבורה  מוכן  "אני  העסקה:  את  והרחיב  ראל 
וחלק. חד  בירושה..."  חלקך  כל  על  ויתור  בעבור  רק 

הפוס מגדולי  אחד  אל  ניגש  ־שמואל 
הסבך. מן  יוצאים  כיצד  לדעת  כדי  שבדור  קים 
"הירושה עדיין אינה שלך" הסביר הרב "לירושה יש שלושה 
כך  אחר  הנפטר,  הקבורה של  צורכי  הראשון  שלבים. השלב 
ישמש הממון למימון מזונותיה ומגוריה של האלמנה, ולבסוף 
תחולק הירושה בין היורשים. נכון לרגע זה, הממון שהותיר 
אביך, צריך לשמש אותו ורק אותו, כדי להביאו לקבר ישראל".
דולר??? מליון   25 במחיר  גם 

מחיר,  כל  שווה  ישראל  "קבר  הרב  השיב  "כן" 
יוע הנפטר  של  שהממון  מחייבת  ־ההלכה 
יהודי...". של  והקדושה  ההגונה  הקבורה  לצורך  מד 
שמואל ויתר. הוא לא הרגיש שום קושי בדבר. אנחת רווחה 
מילאה את ליבו. קודם כל כבודו של אבא. נכון אבא נכשל, 
נסיון השואה היה גדול מכפי כוחותיו, אבל סוף כל סוף הוא 
ישראל. לקבר  להביאו  מאשר  כבוד  יותר  ומה  כיהודי,  נפטר 

"זה הכבוד היחידי שיכולתי לעשות עבורו" ניגב את דמעותיו אל 
מול עיני הרב. "לא זכיתי לשהות במחיצתו ב- 50 שנה האחרונות, 
אני מאמין שבשמים יעריכו את הכבוד שנתתי לאבא אחרי מותו".
"האמן  ואמר:  שמואל  של  כתפו  על  אוהבת  יד  הניח  הרב 
גדול.  כבוד  כבוד,  לאביך  שעשית  מרגיש  אני  שמואל,  ר'  לי 
לאביך". נפלא  הכי  נשמה  עילוי  זה  כמוך,  קדיש  כמוך,  בן 
ערבית. לתפילת  השטיבל  לכוון  ברחוב,  פסעו  והם 

דברי חכמים – כלום
לא  לכלום  כי  לו.  יחסר  לא  לכלום, מאומה  "אדם הנחשב 

חסר כלום"
)רבי חיים מצאנז'(

)מאת הסופר: ר' קובי לוי הי"ו(

"לוותר על 25 מליון דולר"

מכתב  בדואר  קיבלתם  אילו  מרגישים  הייתם  איך 
בי זכיתם  כי  לכם  מבשר  הוא  ובו  אמריקני,  ־מעו"ד 
יותר. ולא  פחות  לא  דולר?  מליון   25 ע"ס  רושה 
הדם  לחץ  מואצות,  הופכות  היו  הלב  פעימות  כי  ספק  אין 
העי וסף  מתערפלות,  היו  העיניים  לשחקים,  קופץ  ־היה 

בלתי  סכום  זה  דולר!!!  מליון   25 מכם.  רחוק  היה  לא  לפון 
חלקם  ילדים,   10 ב-  המטופל  השורה,  מן  לאברך  נתפש 
וכו'. וכו'  לבנקים  לגמ"חים,  בחובות  העמוס  נשואים, 
הממוען  המכתב  את  קרא  זמירסקי  שמואל  ובכן, 
על  התיישב  הוא  לפחות.  פעמים   10 והפוך  ישר  אליו, 
עיניו. לנגד  חלפו  ַיְלדּות  ומראות  הציבורי,  בגן  ספסל 
־אבא ואמא שלו, היקרים לו, חיבקו אותו חזק. השוטר הנא

צי שניצב בסמוך, האיץ בהם לסיים את הסצינה המשפחתית. 
לה מכדי  קטן  היה  השלוש,  בן  שמואל  כמים.  ניגרו  ־דמעות 
יהודי, קלט שמדו לב  ליבו הקטן,  גודל השעה, אבל  ־בין את 

גיצים של  ירו  הגרמני  עיניו של  כולם.  עבור  בר בשעה קשה 
ראשה,  על  ולהשען  אמא  עם  להשאר  רצה  שמוליק  שינאה. 
אסון. פה...  להתחולל  הולך  רע  שדבר  קלט  הילדותי  הגיונו 
זוע אל המשאית, אמא  ודחפה  מעליו,  אמו  קרע את  ־הנאצי 

קת, אך לשווא. המשאית החלה לנסוע, ואמא נעלמה מעיניו 
לנצח. אבא חזר איתו לגטו, אך לזמן קצר. רופא המחנה דרש 
את התינוק אליו. אבא התחנן "תשאירו אותו אצלי". הרופא 
ונטל באכזריות את שמואל הרזה עד  ביהודי,  המרושע, בעט 
לשד עצמותיו. אבא שכב על הרצפה שותת דם ובוכה "שמואל! 
אבא. התאנק  ואמא"  אבא  את  תזכור  "תמיד  זעק,  שמואל!" 
זריקות  כמה  חם,  אוכל  קיבל  הגטו,  רופא  אל  נלקח  שמואל 
ענדו  פאותיו,  את  גזזו  מאד  מהר  המיסיון.  לציפורני  והועבר 
־צלב כבד על צווארו, והנזירות עטפו אותו בחום ואהבה. למ

רות גילו הזערורי, הבין שמואל שהוא בעצם אסיר. הוא יהודי, 
והפסל של ימח שמו וזכרו, עורר בו גועל. הוא לא הבין מדוע.
הוא היה ילד נוח ועדין ושיתף פעולה עם הכומר הגדול. היתה 
להתנגד. נפש  וכוחות  ידיעות  מספיק  לו  היו  לא  ברירה?  לו 
אחרי ארבע שנים, הגיע למנזר רב יהודי עם זקן ארוך ולבן ועיניים 
200 ילדים שבויי המי־  טובות לב. היתה זו שעת ארוחת הצהרים, כ-
סיון ישבו שם. היו שם רוסים, קווקזים, יגוסלבים, מכל מין וצבע.
ואז  ילדים",  טוב  "בוקר  שאמר  הרב  את  היטב  זוכר  שמואל 
ליבו  אלוקינו".  השם  ישראל  "שמע  גרון  במלוא  זעק  הוא 
מש היתה  אמא  הללו.  המלים  את  הכיר  הוא  בקרבו,  ־רטט 
שמע. קריאת  להגיד  אותו  ומלמדת  לישון,  אותו  כיבה 
הוא  רועד.  בקול  המשפט  את  שמואל  סיים  אחד"  "השם 
קרא  הרב  סביבו.  כאלה  כמה  עוד  היו  היחיד,  היה  לא 
"מתו ראשיהם.  את  ליטף  והוא  אליו  ניגשו  הם  ־אליהם. 

אתכם  לוקח  אני  עכשיו  יהודים.  "אתם  אמר  שלי"  קים 
כולה". התורה  כל  את  אתכם  ילמדו  שם  ישראל,  לארץ 
אושר הציף את ליבו. הוא חיבק ונישק את הרב ובכה ובכה. 
את  לי  יש  אבל  משפחה,  לי  אין  אמא,  לי  אין  אבא,  לי  "אין 
בליבו. חשב  כך  שמע",  קריאת  גם  לי  ויש  הזה,  היקר  הרב 
הפך  הוא  קדושות,  בישיבות  ולמד  ארצה  הגיע  שמואל 
לתפארת.  משפחה  והקים  טוב,  שם  בעל  חכם  לתלמיד 
של  לאביו  הציעה  גרמניה,  גויה  המלחמה,  במהלך 
הת הנאצים.  מצפרני  להצילו  כדי  לה,  להנשא  ־שמואל 
וניצל. הגטו  מן  נמלט  שמואל  של  אביו  הצליח,  רגיל 
עמה.  לחיות  המשיך  הוא  לגרשה,  במקום  המלחמה,  אחרי   
כשבגר שמואל נודע לו שאביו חי, מתגורר בארה"ב ונשוי לנוצריה. 
־המפגש ביניהם היה צונן משהו, ורק כשנפרדו, שמואל הרגיש שלי

בו קרוע בקירבו. אבא לא שרד עם אמונה. הנאצים ניצחו אותו. 
ומ פה  מכתב  ביותר.  רופף  היה  ביניהם  הקשר 

י. מנהג בני אשכנז שזכות קריאת השם לבן הבכור שייך לאם, והשני 
שייך לאב , אך בני ספרד לא נהגו כן ומרן הגרע"י זצ"ל פסק )בשו"ת 
־יביע אומר חלק ה - יורה דעה סימן כא(. שיש להקפיד לכתחילה לק

רוא לבן הראשון על שם אבי הבעל, אלא אם כן מחל על כבודו לטובת 
אבי האשה. ואם אבי הבעל בחיים ואבי האשה נפטר, ראוי לקרוא שם 
הבן הראשון על שם אבי האשה להקים לו שם בישראל. וכן המנהג.

די באכילת פרי או חתי־ :תשובה לספרים מעיקר הדין 
כת לחם וכדומה וילעסנו יפה וידיח פיו או ישתה משהו 
במנה ימשיך  לחומרא  כשעה  להמתין  והנוהג  בזה,  ־ודי 
גו ותבא עליו ברכה. ולאשכנזים יש להמתין שש שעות.

ביאורים: הבא"ח בשנה ב' פרשת שלח לך סעי' טו' כתב ופה עירנו 
בגדאד אנחנו מורין כך אם היא גבינה קשה שעבר עליה ששה חדשים 
או יותר שוהין שש שעות ואם לא עברו עליה ששה חדשים ממתין שעה 
אחת לכל חודש אחד שאם עבר חודש ממתין שעה ואם שני חדשים 
ממתין שתי שעות. אבל בהלי"ע ח"ז עמ' מג' הכריע שיש הבדל איזה 
סוג חלב הוא אוכל אם אוכל גבינה או חמאה יקנח פיו באכילת פת או 
פרי שילעסנו היטב ויבלע ואחר כך יאכל בשר ואין הבדל בין גבינה 
חדשה לישנה. ואם שתה משקה חלב די בהדחת הפה בלבד ויאכל אחר 
כך בשר. והוסיף בשו"ת יחו"ד ח"ג סי' נח' שמי שנהג להמתין שעה 
או יותר אם מחמת חומרה ימשיך בזה ותבא עליו ברכה, ואם נהג כן 
בטעות מחמת שחשב שחייב לעשות כן על פי ההלכה רשאי להפסיק 
ללא התרה. ומש"כ הבא"ח להמתין לכל חודש שעה, בזמנינו הדבר 
ראיתי שבסיום  שונה שבסיור שערכתי במפעל טרה בשנת התשע"ח 
)להת קירור  לחדר  ייבוש  לאחר  נכנסת  היא  הצהובה  הגבינה  ־הכנת 

אויר  של  חורים  בה  נעשים  ולכן  החיידקים שבה  להשמיד  כדי  חבן( 
בתוכה מחמת כן, ושם היא שוהה כחודש שאז נעשית חצי קשה. )ורק 
בעבר היו משהים הגבינה כששה חודשים עד שנעשית קשה מאוד(.

וכן  לה'  סי'  ח"ב  שבה"ל  בשו"ת  מבואר  האשכנזים  לפוסקים  אמנם 
שש  להמתין  שיש  קמה'  עמ'  בחג  חג  בהלכות  הובא  הגריש"א  דעת 
שעות כיון שהיום על ידי חומרים מייבשים אותה חזק. ואף הגרשז"א 
שיש  תי'  עמ'  המאור  פניני  ח"ג  השבת  מאור  בספר  במכתב  כתב 
להחמיר  בעצמו  הגרשז"א  נהג  שכן  כתב  בהערות  ושם  מחמירים 
לז'. עמ'  )וינגרטן(  וחלב  בשר  בהלכות  והובא  שעות  שש  להמתין 

פי־ לצורך  חלבי  בצק  ללוש  מותר  האם  :שאלה 
רב? לזמן  שתספיק  גדולה  כמות  כשמכין  צריה 
שמק־ בכמות  בחלב  בצק  ללוש  מותר  :תשובה 
פיצה  לעשותו  חלק  מוציא  פעם  וכל  הבצק  פיא 
חלבי. שהוא  מיוחדת  צורה  לו  שיש  מאפה  או 

יו"ד בסי' צז' סעי' א' כתב אין לשין עיסה בחלב  בשו"ע  ביאורים: 
שמא יבוא לאכלה עם הבשר. ואם לש כל הפת אסור אפילו לאוכלה 
לבדה. ואם היה דבר מועט כדי אכילה בבת אחת, או ששינה צורת הפת 
שתהא ניכרת שלא יאכל בה בשר מותר. כיוצא בו אין אופין פת בתנור 
שטחו באליה ואם אפאו דינו כעיסה שנילושה בחלב. ועיין בספר יד 
יהודה על סימן זה בפירוש הארוך בס"ק ג' והביאו בספר דבש וחלב 
שמדוייק הלשון ואם לש כל הפת אסורה ולא אמר כל העיסה אסורה 
מכאן מוכח שאין איסור לעשות עיסה בחלב שאופה אותה אף לאחר 

זמן מאפה עם צורה של חלבי שלא יהיה מכשול.
)מתוך הספר שו"ת אליבא דהילכתא חלק א'(

הגוי,  אחיו  ריצ'רד, 
את  לקבור  התעקש 
קברות  בבית  אבא 
חי  "אבא  נוצרי. 
דבר"  לכל  כנוצרי 
התחנן  שמואל  טען. 
יהודי...". אבא  "אבל 



"שלמים ביחד"
האדם:  בבריאת  הבאים  הפסוקים  מובאים  בראשית  בספר 
מצלעו אחת  ויקח  ויישן  האדם  על  תרדמה  אלוקים  ־"ויפל 

ויבן ה' אלוקים את הצלע אשר לקח  ויסגור בשר תחתנה.  תיו 
הפעם  זאת  האדם  ויאמר  האדם.  אל  ויביאה  לאישה  האדם  מן 
לוקחה  כי מאיש  יקרא אישה  לזאת  ובשר מבשרי  עצם מעצמי 
והיו  ודבק באשתו  ואת אימו  יעזוב איש את אביו  כן  על  זאת. 

הכוונה צלע – צד, מלשון צלע ההר(, ובנה אותו לאישה. כלומר, המושג שהיה 
עד לאותו רגע אדם אחד, הופך בשלב מסוים לשניים. לכן לא כתוב: "ויברא" 
או "וייצר", אלא "ויבן"; החלק שהיה קרוי אדם שוכלל והותקן להיות לאישה.
הופך  אחד,  ייצור  רק  תחילה  הינה, שמה שהיה  ראשונית  כך, מסקנה  אם 
הצדדים,  שני  בין  המוחלט  השוויון  את  הכתוב  חתם  בכך  לשניים.  מעתה 
למרות השוני והמעלות של כל אחד מהם, אך חשוב להבין, שאנו שני חצאים 
־של השלם. )הערת אגב, חז"ל מעירים, שבניגוד לאיש שגופו נלקח מן האד

יותר, מכאן המיוחדות  גבוה  נוצר ממקום  גופה  היות  מה, האישה, מפאת 
שלה בקולה, אופייה ומזגה, וכן בגרותה הרוחנית המוקדמת יותר מהאיש(.
זוגיות  של  המושג  לכל  חשובה  מאד  ידיעה  שזוהי  הרב,  מדגיש  בנוסף 
ביהדות, שאין האדם מסוגל להגיע לשלמות ללא בת הזוג שלו, וכן להיפך, 
חלו שהייתה  העובדה  שאחרי  מהסיבה  וזאת  זוגה,  בן  ללא  האישה  ־אצל 

מצא  שלא  אדם  וממילא  חצאים,  משני  מורכב  שלם,  "אדם  המושג  קה, 
הפ המשך  על  דגש  לשים  יש  לחצאין.  אדם  רק  הינו  הזוג  בן   / בת  ־את 

אחד".  לבשר  והיו  באשתו  ודבק  ואמו  אביו  את  איש  יעזוב  כן  "ועל  סוק: 
שתי הערות יש כאן:

"על כן יעזוב איש" – מדוע ציין בפסוק דווקא שהאיש יעזוב? בחור צעיר, 
מלך  כמו  כמעט  היה  הוא  ושם  הגיע,  הוא  שממנו  לבית  רגיל  כלל,  בדרך 
ניקתה  נקיים,  בגדים  שיתלבש,  שיאכל,  לו  דאגה  שלו  אימא  בממלכתו. 
לפינוק  התרגל  שלנו  הבחור  וכו'.  חולה  כשהיה  לידו  ישבה  חדרו,  את  לו 
היא  גם  הצעירה,  ואשתו  מתחתן,  הוא  עכשיו  תמורה.  ללא  כמעט  הנ"ל, 
ידאג לע לו בכל מיני דברים, אבל ראשית היא מצפה שגם  ־מוכנה לעזור 
דב יקבל  שלא  להערכה,  מכל  יותר  מצפה  היא  לכך,  ומעבר  לה.  וגם  ־צמו 
־רים כמובנים מאליהם )כפי שפעמים רבות היה בבית ההורים(. מכאן מד

גיש הפסוק "על כן יעזוב" – הן פיזית והן מנטאלית. תשכח מה שהיה לך 
ללא  צדדית  חד  הענקה  של  לא  אחרת,  מציאות  זוהי  עכשיו  הוריך,  בבית 
ואישה. ובן, אלא שותפות של שני חצאי השלם של איש  תנאים של אם 
"על כן יעזוב איש" – אולי יש כאן הכללה, ועל כך אני מתנצל, אך שמעתי 
יותר מדי סיפורים על בחורים, שגם לאחר החתונה נשארו "ילד של אמא'לה". 
ברור הדבר, שמצוות כיבוד אב ואם הינה אחת מהמצוות החשובות ביותר 
בתורה, אך התורה מחדשת, שלאחר החתונה, האישה שאמורה להיות מספר 
אחת בחייו של הגבר היא אשתו, ולא אימא שלו, ואם יש חילוקי דעות בין 
־כלה לחמותה, החתן צריך לעמוד לצד אשתו, תוך השתדלות מירבית לא לפ

גוע באימו, אבל בוודאי לא להמשיך להיות צמוד לדעתה או למרותה של אימו 
בכל ענייני הבית שלו ושל זוגתו. מסיים הפסוק: "ודבק באשתו והיו לבשר 
אחד" – הגבר צריך לדעת, שאין אישה בעולם, שקרובה אליו יותר מאשתו.

 זמני התפילות והשיעורים ל"שבת קודש"

 זמני התפילות

 18:02 -מנחה ערב שבת

 07:00 -של שבת  שחרית

 13:30  -מנחה מניין א'

 17:40  -מנחה מניין ב'

 18:50 -ערבית צאת שבת

 

 זמני השיעורים

שלמה רבי שיעור עם  - 14:10
 .עובדיה שליט"א

שיעור עם רבי יעקב  -15:00
 אלמליח שליט"א.

 ב"הלכות שבת" שיעור -17:00
הרב דוד  עם רב בית הכנסת

שליט"א. אטדגי

            

 "ימות החול"לזמני השיעורים 

 .הי"ודק' קודם תפילת מנחה עם ר' לירז תובל  30  -שיעור א'יום שני: 

 .ב"הלכות ברכות" עם הרב שליט"א אחר תפילת ערבית -שיעור ב'

בבית  מפי הרב שליט"א שיעור בהלכות "איסור והיתר" יום רביעי:
 .20:00בשעה ( 13 )רח' אלעזר בן יאירהכנסת "תפארת ישראל" 

 .באולם בית הכנסת 20:00ביום שני בשעה  שיעור לנשים:

            

איש  70עד  בבית הכנסת "כורש" אולם אירועים
מאובזר קומפלט, כולל מטבח מרווח, וממוזג. ניתן 

 לערוך אירועים מכל סוג כולל שבתות חתן!

 פנות לר' דוד כהןלפרטים והזמנות ניתן ל
 050-3573339:'בפל

 

 

כד'(.  – כא'  ב'  )בראשית  אחד"  לבשר 
הרב שמשון רפאל הירש כותב על פסוקים 
אלו מספר יסודות שכדאי להתעמק בהם:
החשובים  אחד  ואולי  הראשון,  היסוד 
שלאחר  הידיעה  הינה,  בזוגיות  ביותר 
הנישואין הזוג הופך להיות יחידה אחת, 
־מקשה אחת. אנו רואים, שבמעשה ברא
־שית בריאת האיש הייתה מן האדמה, ולא

חר מכן הבורא לקח צד אחד של האיש )וזו 

שאלה: האם מותר לי ללמוד שפה אחרת בשבת? ומה הדין 
ללמוד בהרהור בלבד?

תשובה: נחלקו בזה הפוסקים אם מותר ללמוד בספרי חכמות 
בשבת והוא הדין ללמוד שפה זרה בשבת. והמיקל בזה בשעת 
צורך יש לו על מה לסמוך. ואם לומד בהרהור בלבד מותר.

 
ראשו־ מחלוקת  שהביא  יז(  סעיף  שז  )סימן  או"ח  שו"ע  עיין  :מקורות 
)ס"ק  ברורה  במשנה  ועיין  בשבת.  חכמות  ספרי  ללמוד  מותר  אם  נים 
סה( שכתב, שנוהגין להקל, אלא שהביא בשם האליה רבה, דירא שמים 
ראוי להחמיר בזה. וכן ע"ע בספר חזון עובדיה חלק ו' )עמודים עב-עג( 
שם,  מדבריו  ונראה  בזה.  וכיוצא  רפואות  ספרי  ללמוד  להתיר  שכתב 
שבכל זאת טוב להחמיר בדבר. ועיין בספר אורל"צ ח"ב עמ' ריא' שדעתו 
ללמוד בספרי חכמה בשבת. יז' שאסור  בס'  כמו שכתב מרן בפשיטות 
ועיין בסי' שח סעי' נ' שמשמע שמרן השו"ע מסתפק אם מותר לטלטל 
בזה.  ברירא  לא  השו"ע  שדעת  שכתב  שם  בחזו"ע  ועיין  חכמות  ספרי 
וראוי מאוד להחמיר בזה. והוסיף, שבעיון בלבד יש ס"ס להקל. עיי"ש.

גוי? לקלל  או  לברך  מותר  האם  שאלה: 
תשובה: מעיקר הדין מותר לברך גוי ובפרט אם יגרם ע"י כך 
קידוש ה'. ואף לגבי נוצרים הדין כן. ולקלל גוי מותר מעיקר 
הדין. אלא שלפי המקובלים טוב שלא לקלל לגוי מכמה טעמים.

יו"ד סי רכ"ט,  שהאריך בזה ומסיק  מקורות: ראה בשו"ת בית שערים 
שמותר, וכאשר הגוי מבקש זאת זה אף קידוש השם. ועיין גם בספר דרכי 
לקלל  ולגבי  שמותר.  ספרים  מכו"כ  שהביא  כט  ס"ק  קנא  יו"ד  תשובה 
גוי עיין מש"כ החיד"א זצוק"ל בספרו כסא רחמים מסכת סופרים סוף 
פ"ד, דהרב דינא דחיי מתיר לקלל גוי ויש בזה אף מצווה ד"שם רשעים 
ירקב". והוסיף החיד"א על כך, ולפי מ"ש המקובלים טוב דלא יקלל לגוי".
אם  מגר  שנשאל  ס'  סי'  ח"ו  דעת  יחווה  בשו"ת  וע"ע   
ואף  לברכו  שמותר  והשיב  הגוי.  אביו  את  לברך  לו  מותר 
עיי"ש. פטירתו.  אחר  נשמתו  לעילוי  קדיש  לומר  לו  מותר 
־כתב הגאון רבי יצחק עטייה, בספר `רוב דגן` שנשאל: אם מותר להתפ

לל על גוי חולה שיתרפא, והשיב: שאם הוא ביודעו ומכירו שהוא מחסידי 
אומות העולם ושומר שבע מצוות של בני נח, פשוט מאד שמותר לברכו 
ולהתפלל עליו שיתרפא. אבל, אם הוא מסופק בו ואינו מכיר במעשיו, 
יתפלל עליו שיחזור למוטב ויתרפא. וכמו שאמרו ב`ברכות` )י.( במעשה 

של ברוריה "יתמו חטאים מן הארץ" )חטאים ולא חוטאים(.

בשורה משמחת לתושבי השכונה!
בסייעתא דשמיא נפתח שיעור תהילים - 
לילדי השכונה בבית הכנסת "כורש" מידי 

שבת קודש. בשעה -15:30,  בשיעור יתקיימו 
מידי שבת הגרלות על פרסים יקרי ערך!!  

 ואלה יעמדו על הברכה""

 עד כההנדיבים היקרים שלקחו חלק בהפצת העלון 

 ה"ה שי חסיד הי"ו

 ה"ה מאיר עייאש הי"ו

, ויזכו לכל מילי תגן בעדם אלף המגן והזכות המצו

 דמיטב הם וכל בני ביתם. אמן!

 

 לציבור הקוראים הודעה חשובה

מחולק בשכונות, גבעת מרדכי,  טוב"-"לקח העלון

המעוניינים  .פת, במאות עותקים קטמון הישנה, קטמונים,

או להבדיל  םיקיריהלע"נ ו לזכות להשתתף בהוצאות

נא ליצור קשר לרפואה, להצלחה לזיווגים, לזרע של קיימא. 

 תזכו למצוות! 054-4215970 עם ר' עמית גולן בפל':

 (46התרומות מוכרות לצורך זיכוי ממס לפי סעיף )


