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שואל הגאון רבי חיים מוולז'ין :מה בין
בריאת האדם קודם החטא לבין אחרי
החטא? ומשיב :קודם החטא לא היה כלול
באדם כך מעולמות וכוחות הקדושה בלבד.
לאחר החטא ,נכללו ונתערבו בו גם כוחות
הטומאה והרע .ומכיוון שנעשה כלול
מהטוב ומן הרע גם יחד ,הרי שגם מעשיו
גורמים לערב בעולמות העליונים טוב עם
רע .על ידי החטא נשתנה גם מקומו של
היצר .מקודם ,אף שהיה האדם בעל
בחירה ,לא היו כולם דורשים ,ישרים
ומזוככים בלי שום נטייה לצד הרע כלל.
מקומם של כוחות הרע היה מחות לאדם,
גדר הבחירה היה אז האם יכנס האדם אל
כוחות הרע או לא ,בדיוק כפי שהאדם הוא
בעל בחירה אם להיכנס לתוך האש או לא.
ומכיוון שכך כאשר רצה צד הטומאה
להחטיא ,נזקק הנחש לבוא מבחוץ
ולפתותו .לא כמו עכשיו שהיצר המפתה את
האדם הוא בתוך האדם עצמו ,וכתוצאה
מכך נדמה לאדם שהוא עצמו רוצה לעשות
עוון מבלי לחוש שכוח חיצוני מפתה אותו.
זהו ענין ,,עץ הדעת טוב ורע" .נתחברו
ונתערבו במי שאכל מפריו ,הטוב והרע יחד
בתוך זה ממש .לכן אמרו חז"ל :הנחש
הטיל זוהמה בתוך חוה ,כלומר בתוכה
ממש .ומאז נגרם ערבוביא באדם לאורך
ההיסטוריה .וגם המעשים הטובים שעושים
האדם אינם נקיים מכל פניות צדדיות,
וממחשבות בלתי רצויות .וכמעט לא ניתן
למצוא אצל רוב בני האדם מעשה שכולו
קודש ,זך ונקי לגמרי .וכן להיפך גם

במעשים רעים מעורבים לעיתים מחשבה
טובה .לכן נאמר :כי אין אדם צדיק בארץ
אשר יעשה טוב ולא יחטא .ואחר כך אמר
ה' בפרשה זו,, :הן האדם היה כאחד ממנו,
ועתה פן ישלח ישו ולקח גם מעץ החיים
ויחיה לעולם" .כלומר :ישאר ח"ו בלי
תיקוני שהרי לא יפרד ממנו הרע לעולם.
לכן ברא ה' המיתה לא כעונש ,אלא
לטובתו ,כדי שיוכל לבוא לידי תיקון גמור
כאשר יפרד הרע ממנו על ידי המיתה לכן
אמרו,, :ויאמר אלוקים את כל אשר עשה
והנה הוא טוב מאוד" מהו הדבר שהוא טוב
מאוד? היא המיתה .וה' ישמרנו אמן.

פרפראות על הפרשה:

 - 1אמרו חז"ל :אילן שאכל אדם הראשון:
תאנה היה ,רבי מאיר אומר :גפן הייתה.
רבי יהודה אומר :חיטה הייתה ,אלו ואלו
דברי אלוקים חיים ואכל משלושתם ,לכן
צוותה לנו התורה לתקן עוון אדם הראשון
במועדים,, :שלוש רגלים תחל בשנה".
תחג :ראשי תיבות :תאנה – חיטה – גפן.
לכן עלינו לאכול פירות אלו במועדים שלנו
מתוך שמחה.
 - 2אמרו חז"ל,, :חוה סחטה מן הענבים
ונתנה לאדם" יש לשאול למה לא נתנה לו
מן הענבים גופם? לכן אמר ,,הנחש השיאני
ואוכל" כלומר הנחש הטעני לפי שאמר לי:
שרק הפרי אסור אבל המשקה היוצא ממנו
מותר ,לכן באה התורה ופירשה בדין הנזיר
שהפריש עצמו מן היין ,לא יין לבדו אסור,
אלא החומץ והשכר וענבים לחים ויבשים

הכל אסור ,כל זה כדי שלא יטעה כאדם
וחוה( .אמר שפר)
היסטוריה בקצרה 23 :שנה אחרי החורבן:
בשנת  91למנינם ,נתמנה ברומי קיסר חדש
ושמו ,,נירבה" והיה קיסר של חסד ,והיה
ישר ,וחונן דלים ואוהב את החכמים ,וביטל
המס ששמו הקיסרים על היהודים שהיו
מלפניו .ואותה שעה מיהרו גדולי הדור
להקבילו ולהשתדל בשביל ישראל ,והם :רבן
גמליאל – רבי יהושע – רבי עקיבא – ורבי
אלעזר .וירדו בספינה ללכת לרומי ,ובאמצע
הדרך ,עמד עליהם נחשול שבים לטבעם .עמד
רבן גמליאל ואמר :כדומה לי ,שאין זה אל
בשבילי שנדיתי את רבי אליעזר בן הורקנוס.
שהייתה מחלוקת ביניהם בכמה הלכות .אז
עמד רבן גמליאל על רגליו ואמר :ריבונו על
עולם :גלוי וידוע לפניך ,שלא לכבודי עשיתי,
לא לכבוד בית אבא שהוא מבני בניו של הלל
הזן שהיה מזרעו של דוד המלך .אלא לכבודך
עשיתי שלא ירבו מחלוקות בישראל מיד נח
הים מזעפו .וכיוון שהגיעו לרומי ,יצאו
לקראתם כומרי עבודה זרה ,והיו מתווכחים
עם הרבנים ושאלו לחכמים :אם אלוקיכם
אין רצונו בעבודה זרה למה אינה מבטלה?
אמרו להם :אילו היו עובדים לדברים שאין
צורך לעולם בו ,היה מבטלם ,אבל הרי הם
עובדים לחמה וללבנה ולכובדים ,וה' לא
ירצה לבטל אותם ולאבד עולמו בשביל
שוטים אלו? אלא עולם כמנהגו נוהג והולך,
ושוטים שקלקלו עתידים ליתן את הדין.
הדרך לרפואה ולבריאות:
הליכה על משטח הליכה ,,טרייד מייל",
שמכוון בשיפוע עלול לגרום נזק לרגליים ,לכן
יש להקפיד ללכת תמיד על משטח ישר
ומאוזן לגמרי .כמו כן רכיבה על אופני כושר
עלולה להזיק ,ועדיף שלא להשתמש בהם.
וגם חייב אדם לעשות תרגילים לחיזוק
שרירי הרגליים ואגן הירכיים .לכן צריך
לעמוד ולשבת ,לעמוד לאט ללא עזרת
הידיים ,ולשבת לאט עם עזרת הידיים,
כאשר הגב זקוף ,וצריך לחזור על התרגיל
עשר פעמים ,ובנוסף ,תמיד רצוי לקום
מהכסא ללא עזרת הידיים .בישיבה לידי
הסטנדר – רגליים בתוך הסטנדר – לחיצות
עדינות כנ"ל ,כלפי פנים .לקחת כדור משחק
גדול של ילדים ולהניחו בין הברכיים וללחוץ
פנימה ,לקחת רצועה רחבה שנמתחת להקיץ
בה את הברכיים וללחוץ כלפי חוץ .אנשים

רבים זועקים ברחוב לפתע שומעים שאדם
נפל ח"ו .מיד באים לעזור לו ולהקים אותו.
בדרך כלל הנופל הוא האדם המבוגר.
שואלים אותו מה קרה? והוא משיב
,,נתקלתי ונפלתי" .נשאל את עצמנו ,הרי
עברו כאן היום ובאותו מקום הרבה אנשים,
מדוע בדרך כלל הנתקל הוא מבוגר? נדיר
לראות צעיר שנופל ,מה הסיבה לכך?
התשובה בעזרת ה' בשבוע הבא.
דברי מוסר,, :העצבנות"
מדי יום עוברים על האדם משברים שונים.
חלקם ממנו – שלא הולך לו כרצונו ,והן
מאשתו שנדמה לו שאינה חפצה בו ,ולא
שומעת לו ,מילדיו ,משכנים .ואין יום ללא
בלבול הדעת ,ייסורים ועגמת נפש מבית
ומחוץ .ייסורים ועגמת נפש מבית ומחוץ.
ומשברים אלו גורמים לו למתח ועצבנות,
וגורמים לו למשבר ,וכן מי שיש דעה ושכל,
ויודע זאת ,אף פעם לא ישבר ,ולא יכנס
למתח ועצבנות או כעס .מאחר שהוא יודע,
שלא רק הוא עובר זאת ,לפיכך ירגיל עצמו
לדבר עם ה' ,ויפתח את לבו לספר כל מה
שעובר עליו ,ובכך ירד המתח והעצבנות.
ויזכה להתקשר ולהתאחד בחיי החיים בו
יתברך .אז ה' יהפוך את הכל לטוב ,וירגיש
טעם נעים ונפלא בחייו .וצריך שיאמין כי לא
כדאי לכעוס ולהיות במתח .ולהתעצבן מכל
אירוע שעובר עליו .כי בסוף ימינו כצל עובר,
הנה יום והנה לילה והכל פרח עבר .למה
לאדם לקלקל את בריאותו? עדיף להתרגל
לשכוח את העבר ,ולא לדאוג לעתיד .ותשועת
ה' כהרף עין .והכל בהשגחת ה' יתברך .ולכן
על מה ולמה להתעצב .עדיף לברוך אליו
יתברך .כי הוא לבדו יכול להציל מכל מקרה
שאינו טוב בעיני אדם וה' ישמרנו אמן.

הראשון לציון:
רבי יעקב משה עייאש 1750-1817

עשרים שנה ישב רבי יעקב באיטליה.
ותלמידים רבים נהרו לפתחו מכל רחבי
איטליה ללמוד ממנו ולקבל ברכתו,
ותשובותיו בהלכה האירו את עיניהם של ערי
אירופה .אבל התקווה לשוב באחד הימים אל
ירושלים לא נשב מלבו ,והיה אומר חרוז זה:
לשוב אל הר ציון לא נואש ,יעקב משה
עייאש .ובסוף ימיו זכה לחזור ולחונן את עפר
הארץ .סוחר גדול ועשיר מאוד באיטליה
ושמו רבי חזקיה בן רפאל .והוא עלה בלבו
של גביר זה להשקיע את כספו בהחזק

ישיבה ,אשר מקום משכנה יהיה דווקא
בארץ ישראל .הוא פנה לרבי יעקב וביקש
ממנו לעמוד בראשות ישיבה זו אשר שמה
יקרא,, :תורה וחסד רבי יעקב נענה בחפץ
לב ,וחפצו לשוב ירושלימה – הוגשמה את
שארית ימיו עשה בירושלים ,משמש
בהנהגת ישיבת ,,תורה וחסד" .תלמידי
חכמים ואנשי שם למדו בישיבה ,והגביר
חזקיה כלכל אותה בחסד דבר חודש בחודשו.
ובאותה תקופה נפטר הראשון לציון רבי
משה מיוחס ,ומינו חכמי ירושלים את הרב
יעקב עייאש כממלא מקומו בקודש .כגדולתו
של רבי יעקב כן הייתה ענוותנותו ,והיה
מתרחק מן הכבוד ומן התהילה .ובשנת 1817
עלתה נשמתו הטהורה אל בוראה ,וקודם
פטירתו צווה לבניו שלא ירבו בסיפור שבחיו
רק יאמרו רודף צדקה וחסד ,ונפטר בשם
טוב מן העולם ,וזכותו יגן עלינו אמן.

סיפור:

זאב איש יהודי היה נוסע בימים נוראים
להתפלל עם רבי יצחק אייזיק ,והיה מתפעל
ומתרגש מאוד מקולו הערב ומכוונתו
הקדושה .באחד הימים נסע רבי אייזיק
יצחק להבירה בודפשט מקומו של זאב .כדי
לאסוף ממון להכנסת כלה ענייה .אז הלך
,,זאב" ואשתו לקבל ברכה מהרב יצחק,
ואמר לו הרב אני צריך לשלוש מאות רוביל
כדי להשיא הכלה הענייה ,וכמה כבודו יכול
להשתתף במצווה זו? ענה זאב :תנוח דעתו
של רבי ,אני אספור לידו של רבי השלוש
מאות שרבי מבקש ,ולמרות שאין זה קל
עבורי ,להוציא כל כך הרבה כסף בבת אחת.
ואולם ,יש לי תנאי והוא :זה לי שנים רבות
שאני מתמוגג בכל שנה מקול תפילתך
הקדושה בימים נוראים .ואני אחרי המועד
כשניסיונות שונים מטפסים במעלה ראשי
ומקישים עלי כהנה וכהנה לוותר על דברים
הנוגעים אל הנשמה ,אזי יש עמי כלי מלחמה
חזקים ,אני פותח בקריאת קטעים מה
ששמעתי מהרבי מאותם ימים נוראים,
ומגביר בכך את כוחו של היצר הטוב ,ונושע
בהם מהיתר הרע.
שתי הלכות מהגאון מרדכי אליהו ז"ל:
 - 1כשמונים לאבלים שבעה ימי אבלות וגם
כשמונים לשלושים יום ,מתחילין לספור
מיום הקבורה ולא מיום המיתה .אבל לשנה
או ליום יארציית חושבים מיום המיתה.
ובשנה ראשונה מפסיקים לומר קדיש אחרי

י"א חודש ,ופוסקים שבוע ,וממשיכים עוד
שלושת שבועות עד סוף י"ב חודש .ובשנת
מעוברת מונים י"ב חודשים ולא י"ג חודשים.
ובחודש הי"ג אין אומרים קדיש.
 – 2בכל שנה ושנה מתחילים קריאת קדיש
מליל שבת מלפני יום המיתה עד יום המיתה
עד תפילת מנחה .הקורא קדיש צריך להרים
קולו כדי שישמעו המתפללים ונענו אחריו
אמן .ומי שקולו נמוך ואינו נשמע עם שאר
האומרים קדיש ,ואפילו הרי יכול לומר
קדיש ,וישתדל לפחות שנים מהקרובים אל
מקומו ישמעו אותו ויענו אחריו.

דינים,, :שבת"

 – 1טעם שנהגו להוסיף מזמורים בשבת לפני
שנתחיל ברוך שאמר ,לפי שאין העם עובדים
בשבת ואם בו טורח ציבור .מתחילין מזמור
ראשון והוא :השמים מספרים וכו' ,לפי
שהמזמור הזה מדבר על היצירה .מזמור שני
והוא :רננו צדיקים ,לפי שכתוב בו :בדבר ה'
שמים נעשו .ונשתכללו בשבת .מזמור שלישי:
לדוד בשנותו וכו' :אמרו דוד כשברח מפני
שאול אל האיש מלך גת .ולפי שברח מפני
שאול אל האיש מלך גת .ולפי שבשבת היה
מעשה ,לכן אומרים אותו בשבת .מזמור:
תפלה למשה :לפי שכתוב בו שבענו בבוקר
חסדך שהוא בוקר של עולם הבא יום שכולו
טוב .מזמור :יושב בסתר :כי הוא שיר של
פגעים ונגעים ,ובזכות שמירת השבת ,ה'
מטהר האוויר מהם ושומר על ישראל.
מזמור :הללו עבדי ה' ,כי ממנו מתחיל הלל
הגדול ,וזוכרים בו נסי ה' ונפלאותיו.

התורמים לעלון זה:

*** איש חסד ובעל לב טוב האדון יוסי
אברהם זעפרני ואשתו הגברת איוי ובניהם
והוריהם לברכה ולהצלחה ומזל טוב להנולד
החדש ,,שמואל" ומברוק אמן *** .הגברת
רוזיט כהן ובניה האחים המבורכים :אלי –
יחזקאל – טובי – קטי – מרגו לברכה
ולהצלחה ולבריאות ומאחלת לבניה
ומשפחותיהם ימים טובים ושנה טובה
ומבורכת אמן *** .הרב המשגיח ירמיה
טוביה הלבירטון ואשתו ובניהם לברכה
ולהצלחה ולבריאות אמן *** .האדון פרהרד
קנדיג'יאן ואשתו ובניהם לברכה ולהצלחה
אמן *** .האדון יצחק צדקה ואשתו הגברת
בירטה ובניהם והוריהם לברכה ולהצלחה
ומזל טוב להילדה החדשה מרים ומברוק
אמן *** .הרב מארק דויד חפץ ואשתו הגברת

אסתי ובתם והוריהם לברכה ולהצלחה
ומאחלים לאביו ואמו שארל ואסתר שנה
טובה ומתוקה ובריאה אמן *** .האדון
ויקטור גנדי הכהן ואשתו הגברת נאדיה
ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ אביו המנוח
אהרן בן בהייה ע"ה אמן *** .הגברת דולי
סרדר גנדי ובעלה חכם זקי ובניהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ אביה המנוח אהרן בן בהייה
ע"ה אמן *** .הגברת סיליא לוי כפיף ובעלה
האדון טד ובניהם לברכה ולהצלחה אמן*** .
האדון משה ג'ג'אתי ואשתו הגברת בירטא
ובניהם והוריהם לברכה ולהצלחה ולע"נ
אביו המנוח רחמים בן ג'מיליה ע"ה אמן*** .
האדון אלי שלוח הכהן ואשתו הגברת רוזי
להצלחה ולע"נ אביו המנוח עובדיה בן צלחה
ע"ה אמן *** .האדון העסקן צבורי שלמה
הכהן ואשתו הגברת גילה ובניהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ אמו כורג'ייה בת שמחה
ע"ה אמן *** .האדון אברהם מאלח ואשתו
הגברת אימי ובניהם לברכה ולהצלחה אמן.
*** הבחור נחמד ונעים ג'ווי פרח חמרה
והוריו ואחיותיו לברכה ולהצלחה ולע"נ
רוזלין בת חוה ע"ה אמן *** .הגברת סילי
ג'ג'אתי ובניה לברכה ולהצלחה עם כל
משפחותיהם ולע"נ אביהם המנוח יהודה
ליאון בן ג'מיליה ע"ה אמן *** .האחים
המבורכים פרג' – דוד – קלוד – אדמון –
ג'נט – רינה – אסתר – גילה – פימה – איוון
למשפחת נחום לברכה ולהצלחה עם כל
משפחותיהם ולע"נ נשמת אמם איילה גזאלה
בת רימה ע"ה אמן *** .משפחת שקלו לע"נ
אדונתם אמם טוניה מזל בת רחל ע"ה אמן.
*** האדון עובדיה אברהם ואשתו הגברת
סבח ובניהם נעים – יוסף – משה – ויונתן
לברכה ולהצלחה ולע"נ בנם שנקטף בקיצור
ימים דוד בן סבח ע"ה אמן *** .הגברת
פרידה חצבאני רביע ובניה לברכה ולהצלחה
ולע"נ אביהם המנוח נסים סמי בן אמיליה
ע"ה אמן *** .האחים המבורכים :סולי –
הלל – ארליט – צופיה למשפחת בווביה
לברכה ולהצלחה עם כל משפחותיהם ולע"נ
אביהם המנוח יצחק זקי בן שמחה ע"ה אמן.
*** האודן ויקטור מאלח ואשתו הגברת
שירלי ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ אביו
המנוח יהודה אסלן בן ג'מיליה ע"ה אמן*** .
הגיעו התרומות לעלון זה  2200$וההוצאות
 1300$ותזכו למצוות אמן .מספר המבקרים
באתר הגיע  20000ותזכו למצוות אמן*** .

הגברת שילה סוויד קטש ובנה האדון
ויקטור לברכה ולהצלחה עם כל המשפחה
ולע"נ בעלה המנוח יעקב – ג'ק סוויד בן
בדיעה ע"ה אמן *** .האחים המבורכים:
משה – סופי – אהרן – נתן – אייזיק
למשפחת סרווה לברכה ולהצלחה עם כל
משפחותיהם ומזמינים הקהל למשמרה
ולע"נ אביהם המנוח שמעה בן בדיעה יום
שמיני עצרת וגם לשמוע הדרוש יום שלישי
 20אוקטובר בבית הכנסת שבת אחים בשעה
 PM 06:00ותזכו למצוות אמן.
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