
 תורת אמת

 כז' תשרי תשע"ג

23עלון מס'   

       בס"ד       

פרשת: בראשית         
 

 ‘(כז‘,בראשית א)ַויְִּבָרא אלוקים ֶאת ָהָאָדם ְבַצְלמֹו 

מי קבע מה מוסרי ומה לא? לכל חברה יש את כללי המוסר שלה, מה שמקובל בחברה זו דחוי ומאוס אצל חברה 

 אחרת, וכן להיפך.

הוא ימהר לענות ויאמר על אותם חבורת אנשים ‘? קניבלים’לדוגמא: אם נשאל אדם בחברתינו: מהו חושב על 

ונגל, שזהו מעשה נתעב ונפשע, הרי לא יעלה על הדעת לקפח חיי אדם בשביל ‘אוכלי אדם הגרים במעבה הג

למלא את הבטן, כמובן שלדעתו לאכול בני אדם זהו לגמרי מעשה שאינו מוסרי. לעומת זאת כאשר נספר לאותה 

חבורת קניבלים שבמלחמת העולם האחרונה התווכחו כמה ראשי מדינות על שליטה בקרקעות, ומשום כך נהרגו 

מליונים של בני אדם, דעתם תהיה שאנו חברה ברברית שמוכנה לקפח חיי אדם בשביל להגדיל את השטח 

 הטריטוריה שלה, כמובן שלדעתם להרוג בני אדם לשם כך זהו מעשה שאינו מוסרי.

אין ביכולתינו לדעת מהו המוסר האמיתי, דעתינו משתנה מזמן לזמן, דברים שהחברה בעבר אסרה היום היא 

מתירה, וכן להיפך, אלא רק מי שברא את האדם ואת העולם כולו רק הוא יכול ללמדינו מהו מוסר אמיתי, מהם 

ל כבר רמזו זאת במסכת “הדברים שאנו בתור בני אדם צריכים להמנע מהם, ומהם הדברים שמותרים לנו. חז

וכי אפשר לו לאדם להלך ה( -)דברים יג“ אחרי ה' אלהיכם תלכו”כתוב: רבי חמא ברבי חנינא : אמר )יד.( סוטא 

אלא להלך אחר מדותיו של כד( -)דברים ד“ כי ה' אלהיך אש אוכלה הוא”אחר שכינה?! והלא כבר נאמר: 

כא( -)בראשית ג “ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם”הקב''ה, מה הוא מלביש ערומים, שכתוב: 

אף אתה בקר א( -)בראשית יח “אליו ה' באלוני ממרא”אף אתה הלבש ערומים. הקב''ה ביקר חולים, שכתוב: 

אף יא( -)בראשית כה“ ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלהים את יצחק בנו”חולים. הקב''ה ניחם אבלים, שכתוב: 

 אף אתה קבור מתים. ו( -)דברים לד“ ויקבר אותו בגיא”אתה נחם אבלים. הקב''ה קבר מתים, שכתוב: 

ספר בראשית הינו ספר שבו מסופר לנו על השתלשלות בריאת העולם כולו ועל חיי אבותינו הקדושים, איך הם 

 יתמודדו עם תהפוכות החיים.

 משום שכל כולו בא ללמדנו איך עלינו לנהוג בחיינו אנו. ‘, ספר המוסר‘ספר זה מכונה 

וכל הרוצה להחכים אין לו להסתמך על הלימוד השטחי שלמד בצעירותו אלא עליו להעמיק ולעיין בפעולותיו של 

 ובאופן התמודדותם של האבות במשך חייהם, ועל ידי כך יפיק לקחים ויישם הנהגות חדשות בחייו.‘ ה

 בספר בראשית אנו למדים את הדרך הישרה שילך בה האדם, ספר זה מורה לנו מהו המוסר האמיתי.    

ֹּאֵכלּו. סימני הדגים המותרים באכילה, מבוארים בתורה שבכתב. וכך נאמר:  יר ְוַקְשֶקֶשת ת ֹּל ֲאֶשר־לֹו ְסנַפִּ ֹּל ֲאֶשר ַבָמיִּם: כ כ ֹּאְכלּו מִּ  )דברים יד, ט(ֶאת־זֶה ת

ה מכריז ומגלה חוק טבע אשר הוא הטביע “"כל שיש לו קשקשת, יש לו סנפיר. ויש שיש לו סנפיר, ואין לו קשקשת". הקב ‘(:ט‘, )פרק ווכתוב במשנה במסכת נדה 

 בבריאה: כל דג או כל יצור מים, אם יש לו קשקשת, אזי בהכרח ימצא בו סנפיר. אבל הסנפיר אינו בהכרח קשור לקשקשת. 

קשים, הרי הדין הוא קש כלומר, אם מצאנו באחת מחנויות הדגים בעולם, חלקי דג אשר לא ניתן לזהות על פיהן איזה דג הוא זה, אך העור אשר על פני חלקי הדג מכוסה

ום שעל פי מש שחלקי הדג הללו מותרים באכילה! אף על פי שסימני הטהרה הם סנפיר וקשקשת, ואנו לא ראינו אם אכן היו לדג זה סנפירים בהיותו שלם. וזאת

 וכעדות כותב התורה. אך דג שמצאנו בו סנפירים אינו בהכרח בעל קשקשים.  -הקשקשים הקיימים ברור לנו שהיו לו גם סנפירים 

על שם עולמי ככל , בעתה נתבונן. אפילו בזמנינו, לאחר גילוי וחקר מאות ואלפי זנים לא נודעים של דגים ושאר יצורי המים. האם יש מדען בתחום חקר החי שבמים

 שיהיה, אשר יעז להרשות לעצמו להכריז משפט זה:"כל שיש לו קשקשת, יש לו סנפיר. ויש שיש לו סנפיר ואין לו קשקשת".  האם יש מי שיעז?! 

איש מפי איש  -יחד עם שאר פרטי התורה שבעל פה  -התורה שבעל פה הועלתה על הכתב לפני כאלפיים שנה. והיא ציינה בגאון משפט זה, אשר חכמי התורה קיבלוהו 

מפעם לפעם עד  בין אותם אשר כבר התגלו בעבר, ובין המתגלים -עד משה רבינו, אשר קיבלו ממי שאמר והיה העולם. לא יפלא אפוא, שכל הדגים ושאר יצורי המים 

 ?  )מדע ותורה(סוד טבע זה. האם יש מישהו אשר יכול היה לדעת זאת בבטחה, מלבד בורא העולם? -כולם ממש, ללא יוצא מן הכלל, מתאימים לחוק  -עצם היום הזה 

ית ָבָרא אלוקים ֵאת ַהָשַמיִּם ְוֵאת ָהָאֶרץ   ‘(א‘, )בראשית אְבֵראשִּ

 ביום חול
7:45 שחרית:  

 לאחר התפילה שיעור "חק לישראל"
18:30מנחה:   

 לאחר התפילה שיעור 
19:30ערבית:   

 לאחר התפילה שיעור הלכה
 מקוה טהרה לנשים פתוח בכל  לילה

 

 

 העלון מוקדש
 לעילוי נשמת

 אילנה בת שמחה, ויהודה ורחל עמרם
 ת.נ.צ.ב.ה

 ולבריאות איתנה
 מרדכי בן שמחה, כרמית בת דליה

ניתן להקדיש את העלון לעילוי נשמה, לרפואה, להצלחה.  
  956-455-4917לפרטים ולתרומות ניתן לפנות לטלפון: 

 טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף

  18:45הדלקת נרות:  

19:37צאת השבת:   

20:14ר"ת:   

 ביום שבת
18:30מנחה בערב שבת:   

 לאחר קבלת שבת, דברי תורה
כ ערבית של שבת“ומיד אח  

8:30שחרית של שבת:   
 לאחר התפילה, סעודת שחרית של שבת

16:30שיעור גמרא:   
18:20מנחה של שבת:   

 לאחר תפילת מנחה תתקיים סעודה שלישית
19:40תפילת ערבית:   

 לאחר התפילה הבדלה
  

 יישר כח גדול
“ שלמה זר”לתורן השבת:    

 בעזרת השם יתברך
 ביום שלישי הקרוב לאחר תפילת ערבית,

 תתקיים בבית הכנסת סעודת ראש חודש חשון 
 הציבור מוזמן. 

              shoovaisraelspi@gmail.com“  זמני בית הכנסת "שובה ישראל
 106 Oleander St. South Padre Island, TX 78597   P.O. Box 3766    



 הכל לטובה סיפור לשבת
 היה אומר: כל מה שעושה ה', רבי עקיבא 

 הכל לטובה, לא משום שהיה רואה את הרע 

 עצמו כטוב, אלא שבאופן כללי ה' עושה טוב, לכן 

 הרע, אע"פ שהוא אכן לכשלעצמו אינו טוב, מ"מ 

 הוא חלק מ"פאזל" גדול שבכללותו ובסופו )בתמונה

השלמה( רואים שהוא טוב. כאשר ילד מקבל סוכריה, או  

 מבוגר מקבל מתנה, לא משנה ממי, זה טוב. ואם מקבל 

 מכה, אין זה טוב, אבל אם המֵכה זה אביו שרוצה לטובתו,

זה טוב. דקירת סכין היא דבר רע, אבל אם ה"דוקר" הוא  

 רופא מנתח שמציל חיים, זה טוב. ר' עקיבא מזכיר ואומר 

 כדי לשנן ולזכור שהמכה מאבינו‘, לנו שהמכה היא מה

 שבשמים שהוא רחום וחנון וזה לטובה.  

 היה רגיל לומר, כי אם קרה לאדם איזההחפץ חיים 

 מקרה, אסור לומר שהוא רע, רק שהוא מר, שהרי 

 תרופה, גם אם היא מרה, יכולה להיות לטובת  

 האדם. אבל אם אומר שהמקרה רע, הרי זה נגד

 הכלל שהכל לטובה, נוסף לכך, אוחז הוא 

 במידת השקר, באומרו על דבר שנעשה  

 לטובת האדם, שהוא לרעתו.
 )תורת אמת(

 פינת ההלכה

 הלכות תולעים

  נא לשמור על קדושת העלון. העלון טעון גניזה. אין להוציא את העלון לרשות הרבים בשבת.

 תוכיח לי

הפטריות שמקורם מסין על פי רוב הם בחזקת נגועים בתולעים ואילו א. 

פטריות שמקורם מהולנד או ממדינות המגדלים בשיטות מתקדמות, הרי 

 הם בחזקת נקיים מתולעים. 

בימינו הרבה מהמזון מאוחסן ועקב זה עלול להתליע, וכן בזמן ב. 

האריזה, ועוד שעל מדף החנות יכול לשהות עוד מספר שבועות או 

 חודשים.

תולעת אפילו היא זעירה ביותר, אם ניתן לראותה, הרי היא אסורה, ג. 

 ואפילו אם נראית רק כנגד השמש בעין בריאה וחדה, אסורה באכילה

תולעת זעירה שאדם בעל ראיה טובה אינו יכול לגלותה מחמת קטנותה ד. 

 אינה אסורה. כגון שנראית רק ע"י מיקרוסקופ.

כל מיני פירות, ירקות, קטניות, דגים, וכן כל מיני מאכל שאנו יודעים ה. 

שברוב הפעמים מצוי שיהיו בו תולעים, חרקים, וכדומה, כגון פטרוזיליה, 

כרוב, חסה, פול יבש, וכדומה, אסור לנו לאוכלם ללא בדיקה, זאת משום 

שאנו יודעים שברוב הפעמים יש בהם תולעים ואסור בשום אופן לאכלם 

 ללא בדיקה ומאכלים אלו מוגדרים "מוחזק כנגוע בתולעים". 

ישנם פירות וירקות שרק לעיתים רחוקות מצוי בהם תולעים, בסוג כזה ו. 

 לא חייבו חכמים כלל בדיקה קודם האכילה והם מוגדרים "מוחזק כנקי"

מאכל שנבדק כולו, ונמצא נגוע בתולעים רק בחלק ממנו, אפשר להסיר ז. 

ממנו את החלק הנגוע, ומותר להשתמש בשאר המאכל, כגון: אורז 

 שנמצאו בו תולעים, מותר להסיר את התולעים, ולהשתמש בשאר האורז

פרי המוחזק כנקי שאינו חייב בבדיקה אם חוששים שמא התליע כגון: ח. 

שאוחסן זמן ממושך, אפשר להסתפק "בבדיקת מדגם", ואם נמצאו 

 תולעים במדגם יש לבדוק את המוצר כולו 

אדם שהוא בעל ראייה חלשה, שאינו מבחין בדברים קטנים אין לסמוך ט. 

על בדיקתו, אך אם בעזרת משקפים הוא רואה ובודק היטב הרי הוא נאמן 

 )תורת אמת( על הבדיקה

         “““שלמה בן חנה סליןשלמה בן חנה סליןשלמה בן חנה סלין”””כל הדברי תורה יהיו להצלחת: כל הדברי תורה יהיו להצלחת: כל הדברי תורה יהיו להצלחת: 
   שבת שלום ומבורך לכל בית ישראלשבת שלום ומבורך לכל בית ישראלשבת שלום ומבורך לכל בית ישראל

ה ברא את העולם ,כל שלב ושלב בבריאה מתואר “בפרשתינו מתואר איך הקב

 ברא את העולם כולו.‘ להפליא, איך בששת ימי בראשית, ה

ה, אלא מאמינים “לצערינו ישנם שמסרבים להאמין שהעולם נברא על ידי הקב

 שהעולם נברא מעצמו.

 ושאל בקנטרנות:רבי עקיבא מסופר בתלמוד מעשה באדם כופר שבא לפני 

 'מי ברא את העולם?'

 השיב לו רבי עקיבא בפשטות: 'הקדוש ברוך הוא!'

 'אז תוכיח לי!' ביקש האיש.

תשובה לא ניתנת בשליפה, ורבי עקיבא שביקש לבדוק אם האיש הוא רציני, ביקש 

 ממנו לשוב למחרת.

 האיש חזר וביקש את ההוכחה שלו.

 'מה אתה לובש?' הפתיע אותו רבי עקיבא בשאלה.

 'בגד! אני לובש בגד!' -

 'ומי תפר את הבגד שאתה לובש?' -

 'מה זה מי? כמובן שהחייט!' -

 'אז תוכיח לי!' דרש רבי עקיבא בלשונו של אותו האיש. -

 'איך אתה רוצה שאוכיח לך? וכי אינך יודע שאת הבגד תפר החייט?!' -

שילח אותו רבי עקיבא מעל פניו במשפט אחד: 'וכי אינך יודע שאת העולם ברא 

 הקדוש ברוך הוא?'

התלמידים שהיו נוכחים בדו שיח המוזר הזה ביקשו להבין, איך בדיוק הוכיח רבי 

 עקיבא שאת העולם ברא הקדוש ברוך הוא.

אולם רבי עקיבא במקום להאריך להם בהסברים פילוסופיים בחר להסביר את הדבר 

 בצורה הפשוטה ביותר שיכולה להיות. פשוטה אך עמוקה:

'בניי, כשם שהבית מודיע על הבנאי, והבגד מודיע על האורג, והדלת על הנגר, כך 

 העולם מודיע על הקדוש ברוך הוא שהוא בראו.'

זה מה שצריך, רק להתבונן, להפעיל הגיון פשוט והבנה בסיסית, שום דבר מתוכנן לא 

י ֶאֱחזֶה ֱאלֹוק נוצר לבד. וכמו שאמר איוב  ְבָשרִּ אף אחד לא באמת ‘( כו‘ )איוב יטּומִּ

מאמין שאפילו סיכת ראש פשוטה יכולה להיווצר סתם כך, בתאונת עבודה של הר 

 געש. אז בוודאי שלא העולם. 


