
  ד"בס
  היומי-טיפים ללומדי הדף

  ע"ט עד שבת ראש השנה תש"ד אלול תשס"השבוע מכ
  "ל"שיעורים בהגדות חז: "פי הספרעל 

  של הרב חנוך גבהרד
  ט"ג עד דף כ"בתרא מדף כ-מסכת בבא

  014קובץ מספר 
  

  
  א/מסכת בבא בתרא דף כה

  נץ עוצר את הסערות- בן
 כדי שהרוח, יש להעמיד רק במזרח העירארובות 

הפיח הלאה והצחנה , המערבית הקבועה תשא את העשן
כי משם באה תמיד , לא בצד מערבבשום פנים , מן העיר

  .רוח אל העיר
אלא יחד עם , קשהווון אחיד וני האויר אין כתלתנוד

 הרוח מתפרצים משבי, הקבועההמערבית הרוח 
  .כשהרוח הצפונית מובילה את השינויים, משתנים

 את ןמאז, קטבים בלהט המדברותנת היזוג זה מערב צימ
מסיע עננים , מעלה אדים מהים, הטמפרטורה העולמית

ומאפשר להם לרוקן את מימיהם במקומות , בשמים
יבש יומ, קי היסוד של הבריאהוה קבע בח"ובעתים שהקב

  .את עודפי המים המצטברים אחר גשמי ברכה
רוחות אלה דוחפות אויר חם לשכבות ברומטריות ואויר 

ומהבדלי לחץ אלה נוצרים משקעי , קעים נמוכיםקר למש
  .הגשם

, הקטבים עוד יותר קריםיהיו , לו ידממו הרוחותיא
שלבסוף יתנפץ , מיםים איוובאזור קו המשוה יתפתח ח

  .בגלל הבדלי לחץ אויר גוברים והולכים, בסערה פורצת
הנושבת עם כל " רוח צפונית"מפקד ראשי לאיזון זה הוא 

  .הרוחות
, לו שעה אחתים אפיאין העולם מתקי, ן זהזוילא אל

מהר היו מתרחשות קטסטרופות בצורות רבות -וחיש
  .מימדים-ונות של נזקי טבע אדיריוומג

  .כנתועצמתית ומסהיא עוד יותר רוח דרומית 
וון ההפוך ומבטלת יהיא דוחקת את הרוח הצפונית לכ

ואינן , כששאר כל הרוחות דוממות, את השפעתה
ם ווהח, אכן לוהט האויר, צונן מהקטביםמזרימות אויר 

עד שיונה הנביא התעלף כאשר רוח דרומית , כבד מנשא
  .)ח/יונה ד(חרישית הכתה בו 

  
  

  א/מסכת בבא בתרא דף כה
  בן הנץ הדרומי

נעצרת רוח , נץה-כמעופו החרישי של בן, בבלימה חשאית
  . פתאומיבשקטנבלמת עצמתה הדרום ו

 פן כל כך דומםומתית בא להפעיל אנרגיה כה עצ;פלאזה 
  .וחשאי

איוב " (מן החדר תבוא סופה: "על רוח דרומית נאמר
היא יוצרת לחץ , כאשר הסופה כלואה בחדר סגור). ט/לז

היא , וכשפותחים בפניה פתח בכוון אחד, םצדדיהעל כל 
  .דפנותהצמה הלוחצת על כל ומתפרצת דרכו בכל הע

פלל ודוד המלך הת, לחץ זה בשמים-תחלה היה חדר
ומאז מקומו נמצא בצד , להוריד אותו אל העולם הזה

  ).ב/חגיגה יב(הדרומי של כדור הארץ 
בגלל הרוחות , ראוי למגורי אנושהבלתי הצד זהו 

ש "המגיעות לשש מאות קמ, הנוראות המשתוללות שם
  .ונעצרות רק כמה מאות קילומטר בתוך הים, ויותר

גיטין " (נץ-בן"מוגדר כ, הכח העוצר את הרוחות הללו
  ).ב/לא

, אינו כמו של הרוח הרגילה, מטרת הסערה והסופה
הסערה , םור והחומאזנת את הבדלי הק, המביאה עננים

  ).כה/משלי י(והסופה מטאטאים את הרשעים מהעולם 
בכך , על נראה כי תפקידן הוא לערבב את אויר העולםובפ

מרים ואבק ושאר ח, אובךמסתלקת כמות הגונה של 
  .מיותרים

  .לוק הרשעיםיהי הסמליות של סזו
תפקיד , הגבוהה יותרברמה ו, זה תפקיד הנראה לעינים

הרוחות הללו הוא לסלק דברים הרבה יותר מזיקים 
מקבלת ישירות ה כי את עזות, והרבה יותר משמעותיים

ולא מאיזשהו חוק טבע קלוש , מאחד הרקיעים העליונים
  .של הבדלי לחץ

 את העולם למתח מכניסהפעילות של רוח דרומית 
עד , ם השמש שיתגבר יותר ויותרוהן בגלל ח, ולסכנה

ר ווהן בגלל הק, תן יהיה לחיות על פני כדור הארץישלא נ
הן בגלל משבי רוח , בקטבים שגם הוא יתגבר עוד ועוד

  .והן בגלל המערבולות שנוצרות בעקבותם, חזקים
, גוד לרוח הצפונית המביאה אויר צונן מהקטביםינזהו ה

על כוחה של (ממזגת את העולם  ומזרימה לשם אויר חםו
רוח : "ב/ח על ברכות ג"ראה ספרנו שב, רוח זו ותכונותיה

  ").צפונית נשבה בכינור דוד המלך
  
  

  א/מסכת בבא בתרא דף כה
  נץ- בן

אפשר לתת הסבר -אי, קי הטבע היבשיםובהתבוננות בח
כן גם התפרצותה הבלתי -כמו, לבלימת הרוח הדרומית

, או מעקבים, מנפצת תחזיות מטארולוגיות, רתסבמו
שלה אינה הפראית האנרגיה , הסתברויות וסטטיסטיקה

 אינה פועלת בגלל הוהתפרצות, כפופה למערכת הרוחות
אלא נקבעת אך ורק על ידי , קי טבעובות פיזיות וחיס

והמלומדים יודעים רק לעקוב , ההשגחה העליונה
  .בדאגה מרובהופעמים רבות הם עושים זאת , אחריה

לו יכא, וון או מהירותיאו משנה כ, היא נעצרת במפתיע
, זושעוף שמימי ענק חוסם אותה או משיק כנפים בע

את הרמזים לרוחות אלו (מאיץ בה ומשנה את מסלולה 
  ).ראה בבן יהוידע

  
  

  א/מסכת בבא בתרא דף כה
  . סופות דרומיותנה עלוממ' נץ-בן'

ם להן שמות  נותני,מדים המתחקים אחריהןוהמל
  .וקובעים בהן דרגות

לו בדברים יהלא אינך מבין אפ: זאת אמר אליהוא לאיוב
, אם כן, כל-שהתוצאה שלהם נראית לעין, קלים אלה

קים של ההשגחה וכיצד תרצה להבין את החשבונות העמ
  ?העליונה

 כמו של המטרתן אינש, הן תנועה ומשוב" סופה וסערה"
ם ור והחובדלי הקמאזנת את ה, הרוח המביאה עננים



הסערה והסופה מטאטאים את הרשעים , בעולם
  ).כה/משלי י" (כעבור סופה ואין רשע: "כנאמר, מהעולם

על נראה כי תפקידן הוא לערבב היטב את אויר ובפ
בכך מסתלקת כמות הגונה של אבק ושאר , העולם

  .מיותרים ומזיקיםחמרים 
 ,אך ברמה הרוחנית, כל זה בתפקיד הנראה לעינים

תפקיד הרוחות הללו הוא לסלק דברים הרבה יותר 
כי את עזותן מקבלות , מזיקים והרבה יותר משמעותיים

אלא ישירות מאחד , הרוחות לא מאיזו משאבה פיזית
  ).ב/חגיגה יב(הרקיעים העליונים אשר בשמים 

  
  

  א/מסכת בבא בתרא דף כה
  "וצבא השמים לך משתחווים"

ל "וי! ?ח משתחויםבלילה נמי במזר: ואם תאמר: 'תוס
  !םדאין לנו ללמוד אלא ממה שאנו רואי

-ולא על, זוהי התמונה כפי שהיא מתגלית על פני האדמה
מוד ישהיתה ידועה לחכמים מתוך ל, פי הצורה האמתית

  .התורה הקדושה
לעיני  מתגלים קי הטבעושחההתייחסות היא כפי 

ה "ון שכך רצה הקבוכי, ונקלטים בתחושות, המסתכל
  .את עולמו לבני האדםלהראות 

כל נווקא בכך וד, צורה זו יש משמעות לגבי האדםל
השמים : "ככתוב, ט את מה שיש לשמים להביעולקל

תהילים " (ומעשה ידיו מגיד הרקיע, ל-מספרים כבוד א
  .)ב/יט
את כך הם מספרים , פן שהם נחשפים לעין האדםובא

  .פן שהם פועלים באמתוולא בא', כבוד ה
ירח , מעשה אצבעותיך, כי אראה שמיך": כן נאמר-כמו

  ).ד/תהילים ח" (וכוכבים אשר כוננת
כפי שרואים אותו , את כדור הארץ אנו צריכים להכיר

לם ומצנראה מהשמים ומהקרקע ולא כפי שהוא 
  .מהחללית

או על , על ההרים, על העננים, כשהתורה מדברת על הים
ני נה כפי שהם נתפסים בעיני הנמצא על פוהכו, השמים
  .האדמה

ח על מה וורוצה לדו, קוחימדבר עם מגדל הפהיס יכמו ט
לאיש ה ה נראזאת כפי שזהוא יתאר , פקושרואה בא

 - ליושב במטוס הנרא הזולא כפי ש,  מלמטה-קוח יהפ
  .מלמעלה

אל בני  פונה היא אינה, ה"כך גם התורה שבאה מהקב
ואת הכוכבים , האדם לתאר באזניהם את השמש הנמוכה

שהרי לגבינו אין השמש , שם למטה למטה-ם איהנמצאי
  .נמוכה ואין הכוכבים למטה

דו המערבי של ינו את צינה משה רבימהטעם הזה כ
כי כאשר היה משה , )א/דברים א" (עבר הירדן: "הירדן

הוא , ישראל-בר על ארץיוד, ין בצד המזרחי של הירדןיעד
 -פי שכאשר אנו -אף על, "בעבר הירדן"התבטא 

בעבר "ואומרים , בצד המערבי של הירדןהנמצאים 
  .נתנו הפוכה משל משהוכו, "הירדן

  .תן להמחיש רעיון זה בלוח שעונים במטוסינ
שניהם צריכים , ס וגם הטכנאיי גם הטילהכיראותו צריך 

  .משני מישורים נפרדים לגמרי לוח זה אללהתייחס 
חלקם ,  כיצד בנוי כל שעון ושעוןדעתהטכנאי צריך ל

חלקם , חלקם עשוי ממגנט,  חלקם חשמליים,כנייםימ
, חלקם עשוי מקפיצים, חלקם הידרואליים, אלקטרוניים

חלקם רגישים , חלקם מחישנים, חלקם מגלגלי שנים
חלקם ללחץ אויר , בשוחלקם לרטיבות ולי, םור ולחולק

  .קרי של הטכנאי הוא פיזיקהיהרי שמקצועו הע, וכדומה
מה אומר כל שעון  אך ורק דעתס לימתו צריך הטיולע

, בהוג: כגון, כדי לקבל תמונת כללית על המצב, ושעון
מצב , לחות, ברומטרי-לחץ, אויר-מזג, ווןיכ, מהירות

קשר עם מגדל , מסכי ראדאר, כמות הדלק, המנוע
  .קוח וכדומהיהפ

  .מקצועו של הטיס הוא אוירונאוטיקה
מדוע סליל נחושת נתון בתוך : "אם הטייס ישאל

הבט על קצה המחט אשר : "ובה שיענו לוהתש? "חומצה
  "!בצד השני

לא , כאשר יהיה באויר, הטכנאי שבעצמו בנה לוח זה
תוך כדי התבוננות , יצליח לעשות מאומה בלוח זה

 המידע .במכלול המספרים ותצוגות המופיעים לנגד עיניו
  .כלל אינו משמעותי לגביו, הזורם מכל המערכת יחד

חלקיו הפנימים של לוח ס יראה את יאם הטי, מאידך
וגם לא ידע  ,הוא לא אמור להבין בהם מאומה, הבקרה

  .כיצד להמשיך את דרכו
הוא רק צריך , ד פיזיקה וכימיהואינו צריך ללמהוא 

דה ום של המחט מגיע עד הנקולדעת שכאשר הקצה האד
וכשקצה המחט מגיע , מן שעליו להנמיךיס, השמאלית

  .לצד השני עליו להגביה
  !תיחס למערכת השמיםכך יש לה

כפי ,  מהצד של התורה-חלט ו האחד מ:ישנם שני הבטים
ידיעה זו נצרכת לחכמי . שמערכת השמים היא באמת

את , את מולד הירח, ע את לוח השנהוישראל כדי לקב
ידיעות אלה . בור השנהיאת התקופות ואת ע, שנת החמה

  .נויהיו לחכמי ישראל מפי משה רב
  . לראות ולהתפעל-ו הידיעה השניה היא שלנ

  
  

  א/מסכת בבא בתרא דף כה
  רוח צפונית מסובבת את העולם

 צות של העולםינחשב כאחת המחצפון החשוך גם ה
  .ווניםיקף מכל ארבעת הכומה

טב וכים אין השמש זורחת בקורף הארודשי החובח
 את כל ותאך אלומות של אור מסתורי עובר, הצפוני כלל

ם מכנים אור זה בשם כיו.  גלים גלים-מרחבי הקרח 
המקרא מכנה את הצד בו זורחת השמש . 'זהר הצפון'

ועל סביבותיו , סובב סובב הולך הרוח: "ואומר" רוח"כ
  .בוב השמשינה לסוהכו. )ו/קהלת א" (שב הרוח

וגם את , בוב משלםימתוך פשוטו של מקרא יש לשמש ס
ובכל זאת , הצד הצפוני מגדיר המקרא כאחד הרוחות

, יעזר שלשמש יש שלטון רק על שלשה רוחותטוען רבי אל
ואכן , של הצפון אינו נחשב כשלטון" רוח השמש"מפני ש

הר הצפון ומדים את זולמרבית הפלא מגדירים המל
פי המדהים והי. ]אורורה בוראליס ["רוח השמש"בלשון 

אבל הוא אינו , של התופעה מושך אמנם סקרנים רבים
 כפי שהיא ,צמת שלטון של השמשויכול להחשב כע

  .העצמה-משתלטת במקומות החשופים לקרניה רבות
  
  

  א/מסכת בבא בתרא דף כה
  אבותינו הודיעו לנו מקום תפילה

, הוא עומד בזוית זו ומתפלל: "על יצחק ורבקה נאמר
י על בראשית "רש" (והיא עומדת בזוית זו ומתפללת

  ).כא/כה
י הם בדקו את כיווני טהרי שלא רק באופן עיוני ותאור

הם ניסו זויות אלה , אלא אף באופן מעשי, תפילהה
  ".מתפללים"ובעמל ועיון הם הגיעו לפיסגת ה, ואחרות

וכל שאר , אברהם יצחק ויעקב, נח, מאז אדם הראשון
שבנה , ואחר כך שלמה המלך, המתפללים לדורותיהם

  .את בית המקדש
ולמדונו , להפיוון התייש להודות להם על שהודיעונו את כ

  .להתפלל לאיזה צד
היו , להיוון התפיכבחלטת ורת מואם לא היתה מס

וון ירעה לצדד את הפנים לכ-הכופרים רואים בעין
א כל ומל: "טועניםהיו ' למען כבוד הלו יוכא, יםומס



בכל : "ומצטטים את הפסוק, )ג/ישעיהו ו" (הארץ כבודו
" א אליך וברכתיךואב, המקום אשר אזכיר את שמי

 מיני העמדות פנים של דרישה ועוד כל, )כא/שמות כ(
  . בלי הכנות נפשיות וגופניות',לכבד את כבוד ה

כפי שאנשי השיירה הציעו לרבה בר בר חנה לברך ברכת 
שומע את התפילה ' ה: "בטיעון, המזון לא במקום שאכל

כשבאמת שבירת מסגרות ). ב/ברכות נג" (מכל מקום
  . כאלהעומדת מאחורי דרישות

להתפלל אליו הוא נחלת כל וון הנכון ימאחר והכ
לא רק שאין הכופרים , מאז אבות העולם, האנושות

אלא הם בעצמם נאלצים להודות , מעזים לטעון מאומה
על כן , להיוון התפילטבעיות שבה מביעה האנושות את כ

כי על דברים טבעיים אין , יש לנו להחזיק טובה לאבותינו
  ).בן יהוידע (איש מעיז לערער

לים הקדמוניים לא עשה זאת כמסורת איש מכל המתפל
בדק בעצמו את כל מערכת אלא כל אחד מהם , עיוורת

אותו להתפלל ל, לם הגיעו למסקנה זההווכ, החיים שלו
  .ווןיכ
ה מאשר את התחושות "שהקב, אותנומלמדת בדה זו וע

כשהם צדדו , הטבעיות הנכונות שהיו לראשי המשפחות
  .פן הנכוןואת עצמם להתפלל בא

  
  

  א/ת בבא בתרא דף כהמסכ
  ?אולי השמש משתחווה כעבד

  "!קשיא"על שאלה זו ענו החכמים 
אם כי , שהשכינה במערבבכל זאת נותרנו יודעים 

 הקובעת האיתנהרת ון נותרה המסי עדי,התבטלה
" הים האחרון"ונקרא ,  המאסף-עדיפות לצד המערבי 

כי אליו מתכנס צבא " אחרון"הוא נקרא , )כד/דברים יא(
  ).כה/רבינו בחיי שמות כו(ים השמ

, ההצעה שאולי כבוד השכינה מופיע דוקא מצד מזרח
מפני שהמזרח הוא באמת סמל , אינה שאלה שרירותית

ההתחלה וההתגברות , והוא סמל ההולדה, ההופעות
  .)כה/רבינו בחיי שמות כו(
זה אברהם , )ב/ישעיהו מא" (מי העיר ממזרח שמש"

  ).ב/שבת קנו( מזריח אור האמונה -אבינו 
לכן , קול דעת וסבראיך על שובנושאים כאלה אין לסמ

 ונותרה מסורת בלתי מעורערת ',קשיא'נותרה השאלה ב
  .שהשכינה במערב

אם "! אמת ויציב "- נאמץ אותה -אם יש הוכחה : כלומר
  "!אמת ואמונה "-אין הוכחה 

שלא ניתן לראות ,  החשוכים-" אמונתך בלילות"זוהי ה
  .בהם

  
  

  א/בבא בתרא דף כהמסכת 
  מלמד שהשכינה בכל מקום

ילכו ויאמרו " :עקרון זה נלמד ממה שנאמר על הברקים
  ).לה/איוב לח( ".הננו: לך

כיום אוהבים להעלות את כבוד הפיזיקה הקובעת לאור 
  .מהירות מוחלטת

לא ו, הברקים אינם כפופים לפיזיקה! הנה זה כתוב כאן
כאן " הוא ומה שלגבינו, למגבלות המרחק והמקום

  אין לו משמעות במהירות של הברק, "ושם
  
  

  א/מסכת בבא בתרא דף כה
  השכינה בכל מקום

ד את ולמד, "והנה המלאך הדבר בי יצא": כנאמר
לומר לו לא , "צא לקראתווומלאך אחר י. "ירושלים

תשב "ללא חומה וגבול  -" פרזות"כיון ש, דולמד
  ).ו/זכריה ב" (ירושלים

הוא היה , את השליח השנייה שולח ודם ה-לו מלך בשריא
  .צריך לדרוף אחרי הראשון

 - "לקראתו"אלא , "יוצא אחריו: "ה לא נאמר"אצל הקב
  .את המלאך הראשון באמצע הדרךממול ש וכדי לפג

את ניתן לשלוח לכן . חזון זה מלמד שהשכינה בכל מקום
שיבוא לקראת המלאך , המלאך השני ממקום אחר

  .הראשון
י אכבר מד"או , "באמצע התהליך "ה אין"אצל הקב

אלא בכל עת ובכל שעה יכול מלאך להפתיע מכל , "מאחר
  .וון ולשנות את התהליךיבכל אפשרות ומכל כ, צד
אך נושא זה ,  ירושליםגבולותגמא כאן מדברת על והד

, גבלהיאין מ. רחב וחובק זרועות עולם בכל שטח ושטח
, מחלה סופניתאין , דין-אין גזר, אין חתימה, אין מעצור

ח וה לשל" בכל מצב ובכל עת יכול הקב-אין לאחר יאוש 
ר אותו וישנה ויעצ, ד מול המלאך הקודםומלאך שיעמ
  .את התהליך

, שממנו לומדים עקרון זה" אב"בניין ירושלים הוא 
אבל נכון שבעתיים במה שנאמר , שאמנם נכון בכל מקום

  .במפורש
בקשים להצר אין צורך להראות זאת לשונאים שלנו המ

  די שאנו בעצמינו נדע זאת, את ירושלים
  
  

  א/מסכת בבא בתרא דף כה
  "יה-אור"צד מערב הוא 

הוא הגשם ,  גשמי ברכהשלעננים ה  מסיעתהרוח המערבי
, אין בו למלאכים תפקיד כלשהו, ה"גבורותיו של הקב

משיב הרוח ומוריד  "-ה בכבודו ובעצמו "אלא הקב
  ).ב/ב-א/ מסכת תענית בנושא המבואר בתחילת" (הגשם

ה "נם אחד משלשת המפתחות שאין הקביהגשמים ה
  .)תענית שם(מפקיד בידי שליח 

 -אוריה "הוא " אור המזרח"על כן צד מערב אשר מול 
  ".ה-י והאוויר רק של אורה
  
  

  א/מסכת בבא בתרא דף כה
  גשמי ברכה מהמערב

ח כדורים פורחים עם וכותבי המקרא לא נאלצו לשל
ועל פי , בבריאה' כדי להציג את חכמת ה, דידהמכשירי מ

 זו רוח -ל יתן קרח -מנשמת א: "עומדידות ומעקבים לקב
  ."מערבית

השולחים מכשירי מדידה ולומדים את ! ההפך הוא הנכון
ק מתוך המקרא אם אכן נכונות ויכולים לבד, קי הטבעוח

  .הגדרותיהם
  
  

  א/מסכת בבא בתרא כה
  "יערף כמטר לקחי"

האזינו השמים : "הוא אמר, נו נפרד מעמויכשמשה רב
  .)א/דברים לב" (ותשמע הארץ אמרי פי, ואדברה

  .נשו לשלם שכר או עיותהאחרת טלועל השמים והארץ מ
  .נשובכלים להעניק שכר ולתת עה צייד אותם "הקב

  ).ב/דברים לב" (ף כמטר לקחיויער"
-שמלה". "כשב-כבש: "מתהפכותהמלים מה, "ףויער"

כמו שמרעיפים אהבה , "להרעיף" ="ףויער. ""שלמה
, התורה תרעיף שפע ברכה על לומדיה: כלומר. וברכה

  .כמו שהגשם מרבה ברכה בעולם
ממנו באים העננים , נמצא במערבעורף ה" =יערוף"
  .מרעיפים גשמי ברכהו

קציצת לומשמשת גם , משמעית-היא דו" עריפה"המילה 
" נחלוערפו שם את העגלה ב: "רףוהראש במכה על הע

המטר המכה  זהו ).ב/כלי יקר דברים לב. ד/דברים כא(



את טבעם מעדן ומרכך , רףואת קשיות הע" עורף", זובע
  ").ערף"פ ערוך "ע( ההתורהשל לומדי 

החל בעצירת הגשמים , ףו לערמטריש למגוונות דרכים 
, וכלה בגשמי זעף המביאים נזקים, והבאת רעב לעולם

, הרות על גדותיהםמעלים נ, סוחפים זרעים ואדמה
הנה שני הצדדים . תווזורעים הרס ומו, גורמים למפולות

  .מערביתגשמים באותה רוח 
  
  

  א/מסכת בבא בתרא דף כה
  רוח צפונית מוזילה את הזהב

מהר -צונחים חיש ברעבו, מפזרת את ענני הגשםעל ידי ש
  .שהזהב הוא סמלם, מחירם של כל מוצרי המותרות

תן היה לקבל ישנ,  הזוכריםחיים בתוכנו כיום יהודים
, תמורת חצי פרוסה, דל של פרוסת לחםומטיל זהב בג

  .אבל גם זה לא היה וגם זה לא היה
  ).ו/ישעיהו מו" (הזלים זהב מכיס": זהו הנאמר

שבוני הפסלים , "נזילה"לה יטמונה המ" זלים"בלשון 
שבעלי הפסלים ', זול'וגם לשון , מזילים זהב מכיסם

  .מוש רעידיהם ועושים בו שמזלזלים בנכס שבי
הוזלת זהב : כלומר, "תזל כטל: "זה מה שנאמר בתורה

ם לרוח צפונית שתביא להוזלת הזהב ולפסלים תגר
  .ולזלזול בו

  . מעוצבים ומסוגנניםבאלילים רת על השקעהוקיבזוהי 
החינניות של התורה לא דהתה מאז שאבד הקלח על 

נביא על ולא נס ליחו של הבוז ששופך ה, פסלים אלה
מפני שכל בזבוז ממון נחשב כחטא , "הזלים זהב מכיס"

וגם , שקע בלהרויח אותוותר שהוגם הזמן המי, כפול
מפני שהאלילים , בעצם הוצאתו לדברים שאינם מועילים

  .רת הנביא לעולם עומדתוקיוב, מתחלפים
  
  

  א/מסכת בבא בתרא דף כה
  זהברוח צפונית מזלזלת ב

ובגללה בא רעב , י הגשםמפזרת את עננ רוח צפונית
אלה , )ו/ישעיהו מו" (הזלים זהב מכיס": כנאמר, לעולם

פשים המוכנים להזיל זהב ירת על טוקיהם דברי ב
, ומזלזלים בו על ידי שעושים ממנו פסלים, מכיסם

  .רה זו הם גורמים לזהב להיות זוליובעב
ועל ידי , מה יקר-הם תרמו לעבודה זרה דבר: כלומר

שהזהב , ורידו את מחירה של התרומהתרומה זו הם ה
  .הופך להיות זול

קר את יעובדי האלילים לדורותיהם האלילו תמיד בע
פשו עוד סמלים בהתאם להלך רוחם יוח, השמש

, חות הטבעותמיד נחשבה השמש כמלכת כ, ומאוייהם
מפני שהיא השליח של , וכגדולה מכל האלילים והפסלים

מרבית הפלא הצד ול, ביא את האנרגיה אלינולהה "הקב
, בלבד" נגיעה", הצפוני שבו ישנה לשמש שליטה מזערית

וקא צד זה מסמל קשר ישיר וד, כפי שזה הגדר לעיל
ומביאים אותו מצד צפון , לעובדי הפסלים התורמים זהב

  . בזול ובשפע-
כי לדעתם אין שם שליטה , הם בוחרים בצד צפון

לט והיכן שאליהם אינו שו,  גדול האליהם-" שמש"ל
עובדי האלילים שהרי , זהו מקום טוב עבורם, ואינו רואה

ובכל מקום מופיעים , אינם אוהבים את אלהיהם
מעולם לא ). א/סנהדרין סד" (יראה: "אלהיהם בלשון

 בלב ."הרהדמות אהבתו בראש : "סוחינשמע נ
, ימת יראה סמויה מהפתעותיחות הטבע קוהמאמינים בכ

וכדי , אסונות וכדומה, מפולות, רעידות אדמה, סערות
הם , חות השולטים לדעתם בעולםולרצות את כל הכ

בשביל האחד הם . ניםולחנים שונים ומשועושים פ
להשתיק את השני הם , משליכים את ילדיהם לאש

ישנם אלילים חלשים , ב דםוחותכים את בשרם עד ז

או להשליך , יק קצת דם של תרנגוללהם מספ, יותר
בודאי , ירק-באמצע הלילה אל מאחורי ההר כמה עלי

ף אלהים ו יצליח לעקמי שששמחה גדולה תאחז ב
 אינו -שאינו חשוף לשמש , ןן בצפֹוכגון את הצפּו, אחדים

, נהולו בלי כויכא, עליו אפשר לדלג, רואה ואינו נראה
את הזהב " נבלג", םיולהעמיד פנים שהוא נשכח ולא קי

  .שלו ולתת אותו לאלהים אחר
  
  

  א/מסכת בבא בתרא כה
  שעירים זו רוח מזרחית

וכן , מלקוש דקים כשערהרסיסי ', רסיסים'הם  'םישעיר'
עשבים קטנים  ="עלי דשא"רוחות המביאות גשם 

י ואבן "רש, אונקלוס(שרסיסי גשם מועילים להם , ודקים
  ).דברים שם, עזרא

כמו "! מסערת את כל העולם כשעיררוח מזרחית באביב "
כך , או על רעהו לנגוח בו, תיש המסתער על האחו

יבשת את שאריות ימ, מסתערת באביב הרוח המזרחית
  .רותיומזרזת את הבשלת הפ, המים

כאן . )ו/ר לה"ויקר( כרוכים זה בזה  ירדויף והספריהס
נש באותה ושכר ועחרב המתהפכת בבפסוק יש להט של 

  .להימ
גם הם מסתערים , חות שלילייםושדים וכהם ' שעירים'

על ידי צבא המזיקים , דשא והורסים את הצמחיה-עלי
החל , לת הקיץיהרב הבא עם הרוחות המזרחיות של תח

רש ובטפילי העלים וכלה במכרסמי הגבעול ממעל והש
  .מתחת

לם מתעוררים לחיים עם נשיבת הרוחות המזרחיות וכ
סנהדרין ( ור של מיםהשדים הם ההפך הגמכי . היבשות

צוררות בכנפיהן את , הרוחות המזרחיות היבשות). ב/סז
  .השעירים המסתערים עלי דשא

, המזרחיות מעוררות גם את הנחשיםהאביב רוחות 
, רףוהנדלים ושאר המכישים משינת הח, העקרבים

ולקראת האביב כשיש להם בלוטות ארס מפתחות 
  .רים לטרףומשח, הם נחבאים בין עשבי הדשא, ומלאות

 זו רוח מזרחית -כשעירם עלי דשא  ":נאמר בכל זה כלול
, עוצמתיתרוח : כלומר". שמסערת את כל העולם כשעיר

וכשהיא באה , אין טובה ממנה, היא באה לטובהכש
  ).'תוס(אין הרסנית ממנה , לרעה
בעקבות , "דשא-עלי"שעירים נוספת מתחוללת -סערת

י תחממים מקֵומ, של תחלת האביבהרוחות המזרחיות 
רקבובית , ירוקת ותרף מתמלאוהמים ושלוליות הח

, חיים רבים שורצים בה-ובעלי, מעלת בועות, תוססת
, צחנה עומדים-בגלל מחלות זהומיות רבות שמקורם במי

פקדות המרכזיות של ינחשבות השלוליות כאחת המ
  ).א/קו-ב/חולין קה(חות שליליים ושדים וכ

  
  

  :א/מסכת בבא בתרא דף כה
  כפור מהצפון

לא כפי שהם , קי הטבעותאר באזני איוב את חמאליהוא 
אלא כפי שהם נראים , נראים לנמצאים על פני האדמה

היכן הם ? מהיכן באה הקרה: ושאל ,בתכנית יציאתם
, זו רוח צפונית? ם השמשוהמחסנים של השתלטות על ח

כי היא מוזרה בכך שהיא פרוצה ואין , "מזרים: "נהוהמכ
כפי שהיא עושה לשאר , פןושת לה כדהשמש משמ

  .הצדדים
שם נערמים שכבות של , רוהקטבים הם אכן מחסן של ק

הם , שאם הם יפשירו, קרח-עודפי מים בצורת הררי
ב תושבי וכן לרומסהבה וגלהים -ירוממו את מפלס מי
  .הערים הגדולות בעולם

אכן , רוהק" מחסן"מדים כבר הספיקו גם לגלות שוהמל
, יר ומים קרים לאזורים אחרים בעולםמנדב זרמי או



ממש כפי שהדבר . ובכך מתיצבת הטמפרטורה העולמית
על פי הסברם של , "וממזרים קרה: "גדר בספר איובומ

  .המפרשים שם
  
  

  ב/מסכת בבא בתרא דף כה
  לא הוגשמה רוח דרומית מאז החרבן

גם , חרבן בית המקדש נתן את אותותיו בכל התחומים
ל מונים רשימה של "חז. נייםמריים וגם הרוחוהח

וכל זמן , המקדש-הפסדים ונזקים שנגרמו מאז חרבן בית
ורמתם הרוחנית של עם ישראל , םישבית המקדש היה קי

בתוצרת גם את אותותיו ' נתנה ברכת ה, היתה גבוהה
מתוקים , רות והירקות היו גדוליםיהפ, החקלאית

  ).מח-ובסוטה מז, קיב-כתובות קיא(ומבריאים 
, נחסרו בעולם ברכות רבות,  שחרב בית המקדשמיום

והרי גשם , האחת היא שלא היה גשם ברוח דרומית
וגורם , צמיחההמזרז את , חמים הבא ברוח דרומית

-כמו. מתוקים ובריאים, עסיסיים, רות להיות שמניםילפ
רכב ממים ואין הגשם מ, ישנה רוח דרומית כן כאשר

מוסיף ,  בורבמעואלא האבק המדברי ש, קקים בלבדומז
מועילים לצמח טבעיים המרים והרבה יסודות וח

  .ובריאים לאדם
 -ויגזר על ימין ": ככתוב, מאז החרבן הפסדנו ברכה זו

). יט/ישעיהו ט" ( ולא שבעו-ויאכל על שמאול , ורעב
בות יאחת הס. היבול החקלאי דליל ולא משביע: כלומר

  .םגשינה מורידה לרעב זה היא בגלל שרוח דרומית א
הוא , הקשר בין עצירת גשמים דרומיים לחרבן הבית

ולא אמור ,  הדרום הוא מדברי,קי הטבעובגלל שעל פי ח
אלא שכל זמן שבית המקדש , להיות לו כל קשר לגשמים

, קי הטבע דריסת כף רגל בארץ ישראלואין לח, םיקי
המקדש הוא הגורם לשפע ומקור כל הברכות -שהרי בית

  ).ג/ר א"במ(
מרים מזינים מהדרום ודת המקדש נספחים חבגלל עבו

  .אל מי הגשם
אין הגשמים יורדים , מיום שחרב בית המקדשאבל 

, קי הטבע הבסיסייםואלא רק על פי ח, "אוצר טוב"מ
  .טבעיות-רות תכונות עליממילא אין בפ

הבאים מאחת , מאז החרבן יורדים רק גשמים פשוטים
לא אך , השכבות הנמוכות שבהן מרחפים העננים

  . מהיכן שבאה הברכה-! מהשמים
, מיםירות מייגשמים פשוטים וטבעיים מצמיחים פ

חסרי עסיס , דלים וכחושים, מקיםומצ, פשוטים
  .ובריאות

לו לא יאפ, אז לא ירד גשם כלל,  חלילה,עודכשחוטאים 
מפני שמחזור המים בעולם כפוף לקיום , גשם טבעי ודליל

  .התורה על ידי בני ישראל
אל " מחברים" הם ,אל עושים רצונו של מקוםבזמן שישר

אזי גשמים יורדים ', קי הווחיים בה על פי ח, הארץ
  .מאוצר טוב

ותמורת , ככל הארצותאת ארצם בזמן שישראל רואים 
אזי , ב אותהויהיו מוכנים לעז, רת ותנאים גשמייםומשכ

לו יאפ, אמנם יורד להם גשם בכל מקום שבו הם נמצאים
, א שאין גשמים יורדים מאוצר טובאל, בארץ אויביהם

 ישנה ושגם ב, יורד בכל ארצות הגולהפשוט רק גשם 
  .טבעית-אך לא ברכה על, ברכה

  !ישנם תנאים" הטוב-אוצר"חד מהולגשם המי
  .כלשהוק וירידת הגשם אינה כפופה לח

מאמין בחי "אינו נחשב ל, מטהחפץ מידיו כלפי שליך המ
ק זה קבוע ו חכי, שיפעיל את כח המשיכה" עולמים

אינו נחשב , רוצה לנקות לכלוך בסבון ובוריתה. ועומד
אלא , קי הטבעושקבע את ח" מאמין בחי עולמים"ל

ששים ושמחים "אשר , "קי הטבעומכיר את ח"נחשב כ

הזורע אבל . ולא ישנו את תפקידם, "לעשות רצון קונם
  !הוא מאמין, וממתין לגש

כל פעם הוא יורד ב, קי הטבעוהגשם שונה משאר ח
ומשפיע ברכה , יות והחובותופי מאזן הזכ-על, מחדש

 הנאמן לא יפר את -ה "אך ורק בגלל שהקב, לאדמה
ץ חיות על תענית "מהר(הבטחתו להוריד גשם לעולם 

  ).א/ח
אינם כפופים אלא אך , רכבים והנעלמיםוקי הגשם המוח

  .'ורק לרצון ה
, להואם יחזרו שנית על אותה פע, ק טבע אחרובכל ח

ר התגובה בדיוק ותחז, כשכל התנאים סביב יהיו זהים
ללא התחשבות ברמתם הרוחנית של עושי , פןובאותו א

אלא הוא מתחשב במאזן , בגשם אין הדבר כן. להוהפע
שהגשם אמור לרדת , יות והחובות של התושביםוהזכ

  .בגבולם
על כן קבעו . אין צורת הגשם ואופיו חוזרים על עצמם

" יורדים אלא בשביל בעלי אמנהאין גשמים : "ל"חז
רק בזכותם יורדים הגשמים שהם ). א/תענית ח(

שאותה הוא מעניק לנאמנים עלי , ה"הנאמנות של הקב
  ).ו"ר' ל עמ"נתיב האמונה למהר(אדמות 

  
  

  ב/מסכת בבא בתרא דף כה
  עשירות בצפון

 להסתדר ללא העשיר הרבה  יכולהחכם. כאן אבסודריש 
ובכל זאת ,  להסתדר ללא החכםיותר טוב משיכול העשיר

החכם משחר אל פתחו של , "רוח צפונית עם כולם"
אין זאת מפני , יותר משהעשיר עושה זאת לחכם, העשיר

 העשיר אינו אלא, שהחכם אינו די חכם לכבד את מעמדו
ָיֵהב ָחְכְמָתא : "כנאמר, די חכם לבקש את החכמה

  .)כא/דניאל ב" (ְלַחִּכיִמין
, )ג/ר צז"בר(ספרים והוא רוצה עוד לחכם יש בית מלא 

, המצווה שלו-עוד מבר, ואילו לכסיל יש בקושי ספר אחד
  .אפילו את האחד הזה הוא אינו פותח, ולמרבית הפלא

רוח צפונית עם "כי , כבוד העשיר גדול מכבוד החכם
וזה מפחית ,  את העשירים אל החכמיםפת מצר"כולם

ם אינם כי יש לה שותפים שלפעמי, מאיכות החכמה
  .בעוד שהחכם כלל אינו שותף בנכסי העשיר, חכמים

 
  

  ב/מסכת בבא בתרא דף כה
   יצפין-הרוצה שיעשיר 

  .עין- צרייצפין עצמו מעיניהם הרעות של קנאים
הצֵּפן עצמך : כלומר! מההגדה של פסח" ברך-צפון"הו הז

  .וזכה לברך ולברכה
" ֵּבַח ָצפָֹנהְוָׁשַחט אֹתֹו ַעל ֶיֶרְך ַהִּמְז: "על הקרבן נאמר

  :אלה שלושת היצרים שצריך לשחוט). יא/ויקרא א(
  . נשים-" ַעל ֶיֶרְך "-א 
  . אכילה-" ַהִּמְזֵּבַח "-ב 
  . ממון-" ָצפָֹנה "-ג 
 צֹאוֵננּו ַמֲאִליפֹות ,ְמָזֵוינּו ְמֵלִאים ְמִפיִקים ִמַּזן ֶאל ַזן"

? למה, "ם ֵאין ֶּפֶרץַאּלּוֵפינּו ְמֻסָּבִלי: ְמֻרָּבבֹות ְּבחּוצֹוֵתינּו
נחבאים ולא מנקרים : כלומר, "ְוֵאין יֹוֵצאת: "בגלל

-יג/תהילים קמד"! (ְוֵאין ְצָוָחה ִּבְרחֹבֵֹתינּו"ממילא . עינים
  ).יד
  
  

  ב/מסכת בבא בתרא דף כה
  הרוצה להחכים והרוצה להעשיר

העשיר , מלמד על עשירות,  של בית המקדששלחן הזהב
ובכך הם נחשבים , תויל אויכול להזמין עניים לאכ

ומחדיר אל לבבו להשכיל להשתמש , כסמוכים על שלחנו
ובונה לעצמו כלים , ה יעניק לו"שר שהקבובתבונה בע



רב ייש לו את מ, לב ונדיבות-נפשיים מתאימים של רחב
כדי , ה אכן יפקיד בידיו ממון רב"כויים שהקביהס

  .לעשות בו דברים מועילים
והרי ,  בדרום היאדשהמנורה המאירה בבית המק

היא מאירה את פני החכם ו, המנורה מלמדת על חכמה
  ).א/קהלת ח(

). טז/אסתר ח" (ליהודים היתה אורה: "נאמראת ה
המנורה ). ב/מגילה טז( זו תורה -" אורה: "ל"ארו חזיב

כי בכל יום ויום צריך היה הכהן לסלק , על החכמהמורה 
פתילה ולתת שמן ו, את כל שאריות הפתילה והשמן

  !מבלי להשתמש בפתילה מפוייחת ובשמן עכור, חדשים
ד והרוצה ללמ! לתו להסיר כל פס-חכמה הקי ואלה הם ח

מבלי שיסיר תחלה את דעותיו הקדומות ותפיסות , תורה
כי תנאי , התורה לא תצליח בידו, העולם האישיות שלו

ראשון בחכמת התורה היא לסלק כל נגיעה אישית ודעה 
בסוף מסכת מנחות ערכנו . כה/דברים הכ "משח(קדומה 

המרחיב לבאר , "שבח מנורת המקדש: "קונטרס נפרד
מזויות , את הקשר שבין אור המנורה לאור התורה

  ).אחדות
המנורה ומפנה את מבטו עבר המסיט את פניו אל 

. יזכה לחכמה, ומגמתו אל אור התורה שהיא מסמלת
כן עשוי גם , המפנה את אישיותו אל שלחן הזהב והעושר

לא יצליח לא בזה ולא , אבל המבקש את שניהם, להצליח
  !בזה

מפני שאם , לות גם יחד לא יכול איש לאמץואת שתי הסג
" מקומו בצפון"ואם , הוא אינו בצפון, "מקומו בדרום"

  .)23 ד-מ"מ(הוא אינו בדרום 
חכמה יכול את . מהותי ישנו בין שני הדברים הללופער 

לו אם רבבות יסתערו על יפוא, להשיג כל אחד ואחד
כי , פלגיםולם להיות חכמים מויצליחו כ, היכלי החכמה

שר וקי העואבל ח. על חשבון משנהואינה האחד מת חכ
  .אינם כן

,  בודד ויחודי-לם וא בכך שהוא מעל כיהעשיר ה משמעות
עשיר ביחס לשאר בני האדם שאינם עשירים ועל חשבונם 

  .בא עשרו
, קים בו אכזרייםווהח, ות דליליב להייעל כן שוק זה ח

  .קשים ודורסנייםונ
 מצליחים בודדים להעפיל לפסגת ,מתוך אלפי מתמודדים

לא תהיה , פלגים רביםואבל אם יהיו עשירים מ, שרוהע
, אלא הם יהפכו להיות רגילים, כל משמעות לעשרם

  .פלגיםושמתוכם יבלטו כמה עשירים יותר מ
ל לחם וצריך לאכהוא , ל זהבוהעשיר אינו יכול לאכ

הנחתום יגע לטחון ללוש , כר זרע וקצר בעמל רבישהא
  .ולאפות

כות בעבודה ועשירים לא יסכימו להשקיע שעות ארה
, על כן מי שהחליט להשקיע את חייו בעשירות. מפרכת זו

מתוך ידיעה , ל את צעדיו בזהירות ותבונהוצריך לשק
 שיפתיעו בכל דרך , מכל צדשאלפי מתחרים ישנם

וחלקם האחר , חלקם אינם פחות חכמים ממנו. ריתאפש
שלא יבחלו להפיל אותו , הינם גם יותר אכזריים ממנו

  .בדרכים לא ישרות
שואפים להגיע אל המעמד שרק בודדים כל מתחריו 

  .נמצאים בו
  
  

  ב/מסכת בבא בתרא דף כה
  שלחן בצפון ומנורה בדרום: סימנך

מן יסמן המסמל את הצפון ויהחכמים טרחו להציג ס
למרות שבדרך כלל יש לעשות , נוסף המסמל את הדרום

מן יהיה ישללא ס, בכיםורכבים ומסומנים לדברים מיס
, שר בצפוןוע "-לו שני הדברים יוא, ר אותםוקשה לזכ

ובכל זאת הציגו , הם דבר פשוט וברור" וחכמה בדרום
ר וכדי לעק, מןיאת המנורה והשלחן של בית המקדש כס

ב וולחש, ירים עלולים לשגות בהטעות שתלמידים צע
תר על השאיפה ורך לוואין צ, שכדי להגיע לפסגות בתורה

והם טועים שאפשר לשלב בין שני הדברים , לממון רב
  .ולהתקדם בשתי החזיתות בעת ובעונה אחת, הללו

  .הולכים לישיבה ופוזלים לפיננסים
כשהם מציגים את שני , טעות זו שוללים החכמים

,  בשני מקומות נפרדים בבית המקדשהסמלים הנמצאים
  .אפשר לעשות עבודה בשניהם יחד-איש

אפשר להשקיע גם , ממילא הסובר שתוך כדי עליה בתורה
, אם הוא באמת יהיה עשיר או לא, בעסקים" ראש-חצי"

אבל הוא יגלה שחבריו לישיבה הפכו , איש אינו יודע
והוא נותר רק מצטט חצאי , להיות תלמידי חכמים

  .רפליםו מעמאמרים
וסובב אל , הולך אל דרום: "זה מה שאמר שלמה המלך

" ועל סביבתיו שב הרוח, בב הולך הרוחוסובב ס, צפון
, ד תורהוהתלמיד שבא לישיבה ללמ: כלומר). ו/קהלת א(

אבל טועה לעשות .  להחכים-" הולך אל דרום"הוא 
ועושה לעצמו מדי פעם הפסקה כדי " צפון"בוב קל ביס

שלו היו " בוביםיס"וף הוא יגלה שכל הלבס, להתעשר
? שרווע, חכמה ודאי שלא תהיה לו. וההבל" רוח"סביב ה

  ).ח"משלי הח! (כנראה שגם לא
ובודאי שלא אצל , שר אינה בישיבהובת של העוהכת

שר אינם ווהרי עבדי הע, העצלנים העושים חצאי דברים
  .יכולים להיות עצלנים

  
  

  ב/מסכת בבא בתרא דף כה
   מעשיר- כים מתוך שמח

אבל , העשיר והחכם עוזרים זה לזה ומשלימים זה את זה
  .יותר משהחכם זקוק לעשיר, באמת זקוק העשיר לחכם

, העשיר אינו יכול לחיות בעולם חסר מטרה ותכלית
  .והחכם הוא זה שמאיר לו את הדרך

יכול לצלוח את החיים ו, לעשירפחות החכם זקוק 
ד וליח העשיר לשרהרבה יותר יעיל ממה שיצ, בלעדיו

  .בעולם שאין בו חכמים
  .לחןופן ברור מהמנורה והשואת זה רואים בא

 -והשלחן ,  סמל החכמה מאירה את השלחן-המנורה 
  !סמל העשירות אינו נותן מאומה למנורה

גם מבקשי החכמה .  כל אחד ואחד-לכן לעולם ידרים 
  יכולוגם מבקשי החיים הנוחים שהעשיר 

יותר ,  יעשו את חייהם יותר נוחיםלםוכ, להרשות לעצמו
אם הם ישקיעו את עצמם , יעילים ויותר מועילים

, דה לעשירותיאג יתר על המוואיש אינו צריך לד, בחכמה
, שר הנפשי שלו מלאוהע, שמתוך שמתחכם בתורה? מדוע

חדת של נותן ועל פי ברכה מי, והוא שרוי בשמחה מתמדת
רך וא: "מרשנא, שר פיזיוהוא גם מתעשר בע, התורה

. טז/משלי ג" (שר וכבודובשמאולה ע, ימים בימינה
  ).א"מהרש

טוי ישאינה באה לידי ב, תיתיהתורה מעניקה עשירות אמ
אלא , ובהון רב ומנקר עינים, הוצגים לראוובנכסים המ

  ).א/אבות ד" (השמח בחלקו? איזהו עשיר"
עני מרוד שאין לו איש מלומדי התורה אינו עתיד להיות 

אינו יכול להשלות וממילא , ל ולא בגד ללבשולחם לאכ
, "שמח בחלקו"מפני שהוא " עשיר"את עצמו שהוא 

  !וזה נחשב שאין לו חלק, שהרי חלקו דל ועלוב
ומסתפק , שאין לו יותר מדי דרישותתלמיד חכם אך 

כפי , המאפשרים חיים נורמליים, בתנאי קיום בסיסיים
ש וובגד ללב, לוונתן לי לחם לאכ: "שבקש יעקב אבינו

  ).כא/ כחבראשית" (ושבתי בשלום אל בית אבי
חכמתו תלמד אותו , אם בנוסף לכך הוא גם חכם בתורה

החכמה : "כנאמר, להסתדר עם מה שיש לו ולשמח בו
  ).יב/קהלת ז" (תחיה בעליה



 

  :לתגובות
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 -גם כאשר הוא זקוק פעם להוצאה כספית בלתי צפויה 
שגם , ד לווזכות התורה תעמ, יותר ממה שמצוי בידו

ולא יהיה ,  בשלוםצלוחחרום כאלה הוא יצליח ל-מקרי
כי , ודם ולא לידי הלואתם-זקוק להגיע לידי מתנת בשר

הקדושה , הפתוחה, אם להסתדר מתוך ידו המלאה
  .ה"והרחבה של הקב

פלג ובולט וכל זאת רק עד שמגיעים לדרגה של צדיק מ
עד , אך מי שמתעלה עוד ועוד בתורה. בחכמה ביותר

ולנגד עיניו אין לו את , ופך להיות רוחני לגמרישהוא ה
אלא הנושאים הגשמיים היחידים , טובתו האישית כלל

אזי מעבירה , בוריחת הצושמענינים אותו הם אך ורק רו
, של עזבונות, ההשגחה העליונה אליו סכומי כסף גדולים

כדי שהוא יהיה אחראי , ירושות וכדומה, תרומות
בור רוכש בו ימתוך שהצ, להעביר אותם ליעוד חיובי

ויודע שגם כספים גדולים אינם מעבירים אותו על , אמון
  ").הצדיק זוכה בנכסי הרשע: "ב/מגילה י(דעתו 

  
  

  א/מסכת בבא בתרא דף כו
  אסור לקצץ עצי פרי

ולא , )י"רש(כך שמו ', ברי-שיכחת': איש צעיר שקראו לו
שהרי מביתו לא עלולים לצאת , היה בן של רבי חנינא

שכח , כשמו כן הוא', ברי-שיכחת'האיש . יותוכאלה טע
בה למותו יהס. ונפטר צעיר, ונכשל באסור לקצץ עצי פרי

-אלא בגלל שהוא קצץ עץ, עת לא היתה אחרת-בטרם
  .תאנה בלא זמנה

כולנו ון שואך כי, ות על חטא זהונש מואמנם אין ע
, כלובא,  ללא הרף לפגעים רבים על כל צעד ושעלפיםחשו
וללא , פגעים רב ועצום-ר ובכל מקום אורב לנו צבאבאוי

אפסיים , לה וקפדנית של ההשגחה העליונהושמירה מע
אר כאן מה הן ומב. ד את מלחמת החייםוהסכויים לשר

ולהשאיר , תנו את השמירהירות העלולות לסלק מאיהעב
א המות וקל יב-שאז חיש, וריואותנו חשופים לגורל הע

  .ר אפשרויותוספ-באין
כה ידף אחר גדעו ולא הגדם הוי שלא העץ הגדוע רודא

' חקירה-ועדת'פן שות בא עליו באואלא המו, בראשו
תטען שאין כל קשר , הבודקת רק את מה שנראה לעינים

אבל כאן זוכים אנו , בין גדיעת העץ לבין גדיעת חייו
  .קי החייםולהציץ אל עברו הפנימי של מסך ח

משלי " (יאכל פריהנוצר תאנה : "יש על כך רמז בפסוק
ל ואינו זכאי לאכ, ומי שאינו שומר על עצי הפרי, )יח/כז

  ).ב/ק צא"עיון יעקב ב(פירות 
איני קוצץ את אני : סכם רבא בר רב חנין באזני רב יוסף

אני מסכים לכך ! קצץ, אם נח לך, אבל כבודו, הדקלים
  .בלב שלם

תר על החיים כדי לזכות ורבא לא הציע לרב יוסף לו
אלא שאם רב יוסף סבור שנזקים כאלה , תאניםת בסלסל

ב בעל הדקל יולפי דעתו חי, הם חלק מאחריות בעל הדקל
אם כן לשיטתו ישנה מצוה , לסלק את אופני הנזק הללו

" מר מצוה לא ידע דבר רעוש: "על פי הכללו, לקצץ
אם יקצץ את , נה לרב יוסף כל רעהולא תא, )ה/קהלת ח(

  ).ףעץ יוס( בשליחות רבא העץ
  

  

  שאים אלה על פי סדרת הדף היומינו
  :נלקחו מתוך סדרת הספרים

  "ל"שיעורים בהגדות חז"
  "יעקב-עין"על פי סדר הספר 

  .עשר חלקים-תשעה
  :אפשר להשיג אצל
  משפחת גבהרד

  35חכמה -משך' רח
  71919מיקוד . מודעין עילית

  666 44 08-97 טלפון
  !משלוח עד הבית: מבצע על כל הסדרה

  " עלינוהמשלוח"
  ,לזיכוי הרבים מצוה להפיץ דף זה

  כהקדמה לשבוע של הדף היומי העולמי
  :לתגובות

  


