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חסידי בעלזאשעל ידי  "קדוש היכלך" מופץ על ידי חברת  עיה"ק צפת ת"ו מנין 

ַהִּמָּלה ְוֵתָבה ֶׁשָאָדם מֹוִציא
ִמִּפיו ָצִרי ִלְראֹות ֶׁשָּתִאיר

 ְּבאֹור ָּגדֹול ְּכֶאֶבן טֹוָבה.
(נועם אלימלך) 
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 (ו, ט)בדרתיו  היה תמים צדיק איש נח נח תולדת אלה

 לנח ה' ז, א) "ויאמר " ולהלן (פרקצדיק תמיםכאן מעיד עליו הכתוב "
הזה", וכבר  בדור לפני צדיק ראיתי אתך כי התבה אל ביתך וכל אתה בא

 כתב רש"י מהגמרא שמכאן שאומרים רק מקצת שבחו של אדם בפניו.
, מבאר את השינוי כך: נח חי משך כמה דורות, היה בבית יוסף עה"ת

בדור המבול, וגם בדור הפלגה, בדור המבול היה עיקר הניסיון עוון עריות 
ובדור הפלגה היה עוון כפירה בה'. מידת "צדיק" היא למי שגדור בעריות 
כמו שיוסף הצדיק נקרא כן עקב עמידתו בנסיון הקדושה. מידת "תמים" 

תמים תהיה עם ד' אלוקיך. בזה מבואר  -בתמימות, שייכת אצל ההולך 
היטיב, כאן בתחילת הפרשה אומרת התורה "נח איש צדיק תמים היה 

שהרי משך כל הדורות שבהם חי נח היה צדיק בדור המבול  בדורותיו"
כשהיה גדור מעריות ותמים בדור הפלגה כשהיה גדור מכפירה. ואילו 

תו לפני כניסתו לתיבה בדור המבול, להלן בפרק ז' הרי היה כשה' דיבר אי
 -דור המבול –כי בדור הזה הזה" אומר הכתוב "כי אותך ראיתי צדיק בדור 

   יש לו את התואר של צדיק.
 (בית יוסף) 

 (ו, ט) היה בדורותיו
כתב בחתם סופר פירש"י יש דורשין לשבח ויש דורשין לגנאי וכו' 

חדא ומר חדא ולא פליגי ויש לפרש דשניהם אמת ומר אמר (תורת משה) "
בוודאי אם הי' נח נשאר במדרגת צדקתו בימי אברהם לא הי' נחשב לכלום 
אבל מסתמא אם בדור הרע ההוא הי' במדרגה זו של צדקות בוודאי אם 

 ."הי' בדורו של אברהם הי' נתעלה ויעלה במדרגת תמימותו וצדקותו
כמעט שלא איש" זי"ע היה ממעט מאוד בדברי אגדה, ו ןהגה"ק ה"חזו

על מה ולמה לא  זצ"לשאלו הגאו מהר"ש וואזנער  םנמצא ממנו כלל, ופע
כי הכוחות " בכתב, והשיב לעומתו הגה"ק החזו"איחבר ספר על התורה ש

", והיינו שהאיש מוגבל במה שיוכל לעשות, והוא םמוגבלי םאד ןשל הב
 .ךכבר השתמש בכל כוחותיו כפי מה ששיי

" זי"ע גר םעת שרבינו ה"אמרי חייבסח, בחוה"מ או שביעי של פ םפע
אשר  ץוויזני ןשגרו כבר בשיכו ץבתל אביב, היה קבוצת חסידי וויזני ןעדיי

בבני ברק, שעלו לביתו נאוה קודש של הגה"ק החזו"א והוא היה אז בדיחא 
אשר  םאחד מהזקני םדעתיה טובא, והיה רוקד אז בשמחה רבה, והיה ש

חזו"א שיגיד דבר תורה, נענה הגה"ק אזר עוז והרשה לעצמו לבקש מה
מילה בסלע משתוקא בתרי" אשר "החזו"א ואמר לפרש את מאחז"ל 

 םיש מקו ןעדיי ם, אולםהיה לשתוק ולא להגיד כלו ףלכאורה לפי"ז עדי
השתיקה שווה תרי  םשאמנ ףאת האמירה מהשתיקה, כי א ףלהעדי
 םכאשר יגיד כמה וכמה מילי ךוהמילה אינו שווה כ"א סלע אחד, א םסלעי
, משא"כ םשל כמה וכמה סלעי ןיעלו לחשבוסוף ל כוף, הרי סםודברי

ביאר בקדשו  ךולא יותר, כ םכ"א ב' סלעי ןבידו כל הזמ ןכאשר ישתוק שאי
שכאמור הוא ז"ל בעצמו לא היה  ףד"ת, על א םאת האומרי ץהחזו"א לתר

 דרכו בקודש לרבות בזה.  
ז"ל הנ"ל נמצא ביאור מהגה"ק החזו"א והוא  על דברי רש"י ןובכא

הכוונה  ןממש לדברי קדשו של החת"ס הנ"ל ב"תורת משה" דאי ןמכוו
, רק דכידוע םלא היה נח נחשב לכלו םשאילו היה נח חי בדורו של אברה

שהוא בעצמו היה צדיק גדול,  ףנח א ןולכ םשהאויר משפיע מאוד על האד
על הצדיק  םתקופתו היה השפעה גכזה שהיה בדורו ו םבאויר מזוה ךא

ומנע אותו מלהתעלות ביותר וזהו הפי' "אילו היה בדורו של אברה לא היה 
 ךקידש וטיהר וזיכ אבינו ע"ה ם" כי אברהםנחשב" אותו המדריגה "לכלו

את האויר בדורו, ובאויר כזה היה ודאי נח נתעלה ביותר ויותר, וזהו 
ה שבו היה, שזה לא היה חשוב שדרשו לגנאי לא על נח, כ"א על המדריג

     . כ"כ םרק בדור ההיא שהיה האויר מזוה
 (הגרא"ד פרידמאן)

(ו, ט)בדרתיו היהתמיםצדיקאישנחנחתולדתאלה
 להיפך ויש, לקונם בינם רק חרדים יש דהנה, לומר יש אחר ובאופן

צריךיהודיאבל, לקונםבינםמדקדקיםאינםורק, וחסדצדקהעושים

' ה עם תהיה תמים] ג"י, ח"י דברים[ פירוש וזה. חצי ולא שלם להיות
 :אלקיך

 ממנו חתנו בקש סוכות וקודם, חכם תלמיד היה שחתנו לכפרי ודומה
 וכשנסע, היה וכן, הדר אתרוג עבורו ויקנה להרב שילך לעיר כשיסע
 עבור קנה שהרב וסיפר, לו הסמוך מכפר אחר בכפרי פגע לביתו בחזרה
 עבור אתרוג נצרך לי גם השני לו ואמר, לו דומה שאין הדר אתרוג חתנו
 כי הדר תשיג לא כעת לו ואמר, מחתנך במעלות הוא פחות לא אשר חתני

נחלק  איעצך עצה טובה, לו אמר, מרובים בדמים קניתי אני האחרון
 על בשותפות לברך שיכולין שמעתי כי, החצי אני ואקח לשנים האתרוג
 אשר המחיר חצי ולקח, כן ועשה ללבו נכנסה העמוקה העצה, אחד אתרוג
 חצי לחתנו והראה לביתו וכשבא, החצי השני להכפרי ונתן בעדו שילם

 ורק, עשה אשר מהחסרון הבין לא הכפרי, אז שהיה השחוק מובן, האתרוג
 מחצי כך כל הדר אינו כי אף שלם אתרוג טוב יותר כי להבין לו נתן חתנו
 :דפסול הדר
, הדין משורת לפנים חסיד שאינו הגם, המצות כל מקיים אחד אם כן
 רק הוא חציו המקיים אבל, מהודר שאינו אלא" תמים" הוא מקום מכל
 בין, בדורותיו היה תמים צדיק איש נח שאמר וזהו. חסר ונקרא יהודי חצי

 את וגם, ויושר בתום אתם שנהג יען הבריות בעיני אהוב, דורו אנשי
 בעיני חן מצא ונח ולכן, למקום שבינו מצות גם קיים, נח התהלך האלקים

      ':ה
 (פרדס יוסף)

 (ו, ט) את האלקים התהלך נח
ובאברהם הוא אומר (לקמן כד) אשר התהלכתי לפניו נח היה " י:ברש"

". רבים צריך סעד לתומכו אבל אברהם היה מתחזק ומהלך בצדקו מאליו
 מתמיהים מדוע לדרוש את נח לגנאי, 

, שכוונת חז"ל ללמדנו בזה יסוד גדול. בהקדם דברי הרמב"ם והנראה
דרך ברייתו של אדם להיות נמשך : "(הלכות דעות פרק ו הלכה א) הידועים
לפיכך  ,נוהג כמנהג אנשי מדינתוו ובמעשיו אחר ריעיו וחביריו בדעותיו

 צריך אדם להתחבר לצדיקים ולישב אצל החכמים תמיד כדי שילמוד
ממעשיהם ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחשך כדי שלא ילמוד 
 "ממעשיהם הוא ששלמה אומר הולך את חכמים יחכם ורועה כסילים ירוע

ואינו מובן איך הצליח נח לעמוד בצדקו בדור שפל ומושחת כזה, שהוא 
ממש נגד הטבע, כדברי הרמב"ם. אבל, נח, מסר נפשו לעמוד מנגד ושלא 

אנשי דורו, ובכך זכה לסיעתא דשמיא "סעד להיגרר אחרי רשעות 
אין באפשרות האדם לתומכו", ואינו לגריעותא, כי אם למעליותא שהרי 

לעמוד לבדו כנגד כל הדור ולהשאר בצדקו. ובזה למדנו יסוד גדול ש"אין 
עליך המלאכה לגמור" וכיון שהאדם מצידו מוסר נפשו לקיים רצון השי"ת 

    ת.זוכה לקבל סיעתא דשמיא מיוחד
 (ציוני תורה)

 (ו, יא) חמס הארץ ותמלא
מדוע דוקא בגלל הגזל   כתב רש"י "לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל"

נחתם גזר דינם? כתב בספר ילקוט הגרשוני, שידוע שאין בעל הרחמים 
פוגע בנפשות תחילה, כמו שמוצאים אנו בנגעים שתחילה בא הנגע על 

בגופו. א"כ מדוע כאן אצל דור המבול לא  ביתו ועל בגדיו ורק לאחמ"כ
פכע בממונם תחילה? מדוע נגזר עליהם להיאבד מן העולם? התשובה, 
כיוון שהממון לא היה שלהם! הרי כל רכושם היה גזול, לכן לא היה 
אפשרות להעניששם בדבר אחר זולת בגופם. בזה מובן שלא נחתם גזר 

                          כליה.דינם אלא על הגזל, שבגלל הגזל נחתם דינם ל
 (ילקוט הגרשוני)

 מפי שמעתי (לגר"א אדלר, תלמיד הח"ח) הביא:  "פרחי שושנה"בספר 
 על עברו המבול דור שהקשה הלא ל"זצוק חיים החפץ הצדיק הגאון

 מה ומפני מגזל יותר חמורות שהן ועריות זרה כעבודה חמורות עבירות
 עונות מלאה סאה ל"ז מאמרם פ"ע ותירץ הגזל על דווקא דינם גזר נחתם

הטעםואמרגזל,דוקאמדועטעםוצריךגזל.כולםבראשמקטרגמי

  g.agedank@gmail.com בכל ענייני ‰‚יליון ני˙ן לפנו˙ ל„ו‡"ל:בס"„, 

  ט˙˘ע" נחפר˘˙  
 .כל ‰זכויו˙ ˘מורו˙ למו"ל. ‡ין ל˜רו‡ בזמן ‰˙פיל‰ ו˜רי‰"˙ ©
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 והעושה אחד, פרקליט לו קונה אחת מצוה "העושה אבות במסכת דאיתא
 העבירה מן או המצוה מן שנברא והמלאך אחד", קטגור קונה אחת עבירה
 שנעשתה מצוה כגון הפעולה, נעשתה בו מצב באותו כן גם נברא הוא

 מלאך מפעולתו נברא בעצלתים והעושה זריז מלאך ידה על נברא בזריזות
  המצבים. בכל וכן עצל

 הנברא הקטגור כן ועל בחוצפה, נעשית כלל בדרך הגזל פעולת והנה
 קטגורים בה שיש אף עונות מלאה שבסאה ואפשר חצוף, הוא אף הגזל מן

 מפני לקטרג כדי בראש קופץ מהם אחד אין זאת בכל שונים מקטגורים
 הוא הגזל מן שנברא החצוף המלאך ורק החוצפה, במידת נבראו שלא

 ועליו כולם בראש שהגזל קטרג המבול בדור גם היה וכך בראש, הקופץ
            ודפח"ח. דינם גזר נחתם

 (פרחי שושנה)  
 (ו, טז)  לתבה תעשה צהר 

ולעיל בפסוק צדיק  טובה. אבן אומרים ויש חלון אומרים יש י:"כתב רש
תמים היה בדורותיו, הביא רש"י את המחלוקת הידועה מהגמרא 

 (סנהדרין קח, א), שיש דורשין לשבח ויש דורשין לגנאי. 
כתבו המפרשים, (ילקוט האורים, ועוד) ששני המחלוקות הנ"ל הא 

 הישואילו לפי  גמור, צדיק נח היה לשבח, דורשין בהא תליא, לפי היש
 מציל הוא ברוך והנה כשהקדוש גמור, שאינו צדיק נח היה לגנאי דורשין
' ד (דברים כדכתיב הרשעים במפלת לראות מותר לו מרעה גמור צדיק

 גמור שאינו צדיק אבל ,"לעיניך במצרים אלוקיכם' ה לכם עשה אשר" ד)"ל
 אל" לו דאמרו לוט כמו שמצינו אצל הרשעים, במפלת לראות אסור לו

 אומרים לשבח דורשים שהיש נמצא ז)"י ט"י (בראשית" אחריך תביט
 אבל לדברי היש במבול, הרשעים מפלת בו לראות בתיבה חלון לו שהיה

 לו שהיתה אומרים גמור והם שאינו צדיק נח שהיה נמצא לגנאי דורשים
המבול. ואכן  דור במפלת להסתכל לא אבל לעצמו לו לראות טובה אבן

  רבי יוחנן הוא דורש לגנאי והוא המ"ד בגמ' (שם) שאבן טובה היה.
 (ציוני תורה) 

 תשים בצדה התבה ופתח מלמעלה תכלנה אמה ואל לתבה תעשה צהר
 טז) (ו, תעשה ושלשים שנים תחתים

 צהר" וזה צהר, – צרה עונג, – נגע לרחמים ד"מדה מהפכים צדיקים
' אמה אל' אשר, זה באופן והוא' צהר' תעשה' צרה' מתיבת", לתיבה תעשה

 ופתח, 'לרחמים שיתהפך' מלמעלה תכלנה, 'הדין מדת שזה אלקים ת"ר -
 תנוח" תשים בצדה", "צרה" של התיבה בפתח שהיא" צ" האות' התיבה

' תחתים' רק, לצהר צרה בין שינוי אין זה באות כי, בצדה מקומה על
" ר" האות היינו", תעשה ושלשים שנים', 'צרה' שבתיבת" ה"ו" ר" אותיות
  .שלישית אות להיות צהר בתיבת כעת תבא שניה אות עתה שהיתה

 )הגרשוני ילקוט( 
 את וידע מיינו נח בחוץ... וייקץ אחיו לשני ויגד וגו' כנען אבי חם וירא

-(ט, כב :לאחיו יהיה עבדים עבד כנען ארור ויאמר :הקטן בנו לו עשה אשר
 כה)

 ידוע כנעני ובעבד. לאחיו"' יהי עבדים "עבד נח י"ע נתקלל חם הנה
 הוא אביהם חם שנתקלל מה שכל כיוון? ומדוע. ועין בשן לחירות שיוצא
 לאחרים שהגיד במה וגם הסתכלותו בעצם שחטא" ויגד" "וירא"ש מפני
 ושוב בזה לקה כבר הרי בשינו או בעינו שלקה זה שעבד, יובן ובכך. כך על
              ...עבד להיות של עונש עוד צריך אינו

 )אברם, והוא ממדרש רבה ברית בשם האורים ילקוט י"עפ(
 (ט, כה) :לאחיו יהיה עבדים עבד כנען ארור ויאמר

 ולא חם של בנו את קילל נח למה) ז"פל רבה בראשית( שואלים ל"חז
 הם התיבה מן יצאו ובניו כשנח כי, ל"חז עונים? ההגיון מה, עצמו חם את

 ה"שהקב ובמקום" בניו ואת נח את אלוקים ויברך" ברכה במתנה קיבלו
 מנח מנע שחם מפני? כנען את דוקא ולמה. קללה לחול יכולה לא מברך
  . כנען שהוא, הרביעי בנו את לקלל היושר ומן, הרביעי הבן את

 כל" בגמרא כתוב: מענין דבר' יצחק שיח'ה אומר, אלו דברים בסיס על
 מהוצאות חוץ השנה ראש עד השנה מראש לו קצובין אדם של מזונותיו

 הוצאות" למה). ז"ט ביצה" (תורה לתלמוד בניו והוצאת טוב יום שבת
 אפיך בזעת" של הקללה חלה לא עליהם מדוע? הכלל מן יצאו" שבת
 השבת כי. ל"הנ המדרש דברי לפי' יצחק שיח'ה מסביר"? לחםתאכל
 ובמקום". השביעי יום את אלוקים ויברך" ככתוב, ה"מהקב ברכה קיבלה
          .לחם תאכל אפיך בזיעת של הקללה לחול יכולה לא ברכהשיש

 )להגיד(

מאוצרות המגידים 
 (ט, כ)ויחל נח איש האדמה ויטע כרם 

יש בזה שני פירושים לשון 'חולין' עשה עצמו חולין, ולשון 'התחלה', אומר 
הרב אליהו דיסקין: אפשר ששני הפירושים צדקו יחדיו, שהנה יש להבין 
למה יצא כזה קלקול גדול ממעשה זה של נטיעת הכרם? שהנה ידוע 

בספרים הקדושים שכל התחלה של דבר יש להשגיח שיהיה קודש לה' 
ית" לד', וכאן היתה הטענה על נח שעם יציאתו מן התיבה, בבחינת "ראש

שהרי המבול עקר את העולם וכאילו נוצר העולם מחדש, כמו שכתוב על 
מקווה שמטהר את האדם כבריה חדשה, ותחילת עשייתו בעולם החדש 
היה צריך להתעסק עם דברים שבקדושה ולא עם נטיעת כרמים, אף שגם 

בתחילת עולם צריך להתחיל עם דברים זה הוא ישובו של עולם, אבל 
 שבקדושה ממש ולא עם חולין, ולכן נעשה עצמו בזה חולין.

זהו יסוד מוסד, שאת ההתחלה של כל דבר, יש להקדיש קודש לה'. 
ישנם שאינם מדברים קודם התפילה ובזה מקדישים את תחילת יומם לד', 

 וכן בתחילת שנה ותחילת חודש.
היה מספר שכשהיה אצל  ז זיע"אמצאנבעל השפע חיים הרה"ק 

הרה"ק מהרי"ד מבעלזא זיע"א, ראה שתיכף אחר הבדלה ציווה לסובביו 
להתיישב וללמוד. זהו גם מאותו עניין, להתחיל ללמוד תיכף בתחילת 

 השבוע.
בספר מועד לכל חי להגר"ח פלאג'י מביא שהיו צדיקים שתיכף אחרי 

בלי הפסק כנגד י"ב  סוכות ושמח"ת נתיישבו י"ב ימים ולמדו תורה
 החדשים. להתחיל עם דברים שבקדושה.

פר הרב אליהו דיסקין: הגר"ח קנייבסקי שליט"א, לפני כמה שנים סי
היה צריך לעבור ניתוח "קטרקט" על עיניו. סיפר לי גיסי, שניסה לשכנעו 
רבות שיסכים לעבור את הניתוח אבל הגר"ח לא הסכים, הלך גיסי אל הרב 

מר הרב שך להגר"ח שיילך לעשות את הניתוח. כיוון שך וסיפר לו, א
שאמר הרב שך, שוב לא התנגד לזה רבי חיים והלך לעשות את הניתוח. 
הרופאים שעשו את הניתוח, בדקו את עיניו לפני הניתוח ואמרו שראייתו 
כל כך חלשה שהם לא מבינים איך יכול היה לכתוב ספרים במצב כזה. 

חיים בסנדקאות, כמו תמיד, והתבטא רבי אחרי הניתוח, כבדו את רבי 
חיים, שעד היום לא ראה שיש כל כך הרבה דם בברית... על כל פנים, אחרי 
הניתוח כשהורידו לו את התחבושות, רצו לבדוק איך רבי חיים רואה על 
העיניים, הביאו לו עיתון 'יתד נאמן' כדי שיראה אם הוא מצליח לקרוא, 

ר "קיבלתי עיניים חדשות, ואני רוצה זרק רבי חיים את העיתון ואמ
להתחיל עם דף גמרא!" אמרו לו: שהרב יקרא רק כמה שורות, לראות אם 
רואה, "לא! אני רוצה שההתחלה תהיה עם דף גמרא!" ראשית קודש 

 לד'!!! 
 אחד אדם על כעין זה מפרשים, עפ"י המסופר (מובא באמרי דניאל)

 שהוא רב זמן זה כי דיוי במעשה יצליח למען מהרב ברכה לקבל שבא
', תצליח שתעשה ראשון דבר: 'הרב ברכו. מצליח ואינו דבר לעשות מנסה
 סעודתו את מצא לא בבית והנה, לאשתו לבשר לביתו ובא ל"הנ שמח
 לתגרת הגיעו אשר עד נמרצות בקללות והחל גדול קצף ויקצוף, מוכנה
 הזאת: לרב אמר, הרב לבית והלך, וזועף סר מביתו יצא. ביניהם ידים

, תצליח שתתחיל ראשון שדבר ברכתיך אני הרי, הרב ל"א? רבי ברכתך
 היית ובו טוב עסק באיזה או הבנים בחינוך ועסקת לביתך באת לא מדוע

במחלוקת. כך גם  הצלחת אזי במחלוקת התחלת ואתה מאחר אך! מצליח
נח קיבל ברכות מהשי"ת פרו ורבו ומלאו את הארץ וכו', וכיוון שהתחיל 

   עם הכרם והיין הצליח בזה מאוד...
       

  (ציוני תורה)
  )יג ו,(" השחית כל בשר את דרכו על הארץ כי"

הברואים כולם, בני אדם, בעלי חיים, (זולת הדגים) ואפי' הצמחים נספו  כל
 במי המבול כיוון שקלקלו מעשיהם.

זצ"ל ב'לב אליהו', וכי לבעלי  כיצד יתכן הדבר? הקשה רבי אליהו לופיאן
 חיים יש בחירה שמכוחה יכולים הם לקלקל?

התשובה היא אומר ה'לב אליהו', שהטומאה שבני האדם יצרו בעולם 
היתה כה גדולה שהיא גרמה לכולם להתקלקל, הטומאה נדבקה בהם. בלי 

זה  –שהם ירצו, בלי בחירה. עצם הדבר שישנה כ"כ הרבה טומאה בעולם 
 רם לכל הברואים להשחית את דרכם.גופא, גו

 כדי שיובהר העניין יותר הוסיף מעשה שבדידו הוה עובדא:
היה פעם בית חולים שאנשים שנכנסו לתוכו עם שפעת קלה יצאו עם 
דלקת ריאות, דלקת אזניים ועוד כמה מחלות. נכנסו בריאים ויצאו כמעט 

 מתים...
שוב שאך מקרה הוא, כשהדבר קרה פעם ופעמיים עוד ניסו 'לטייח', לח

אך כשהתופעה חזרה על עצמה שוב ושוב החליטו לחקור את הדבר 
 לעומק. מינו ועדה של רופאים שיבדקו את המתרחש בבית החולים.

התברר דבר מופלא: מבנה בית החולים היה מיושן, כבן מאה שנה, 
והקירות, שהיו עשויים מעץ, ספגו במשך השנים את כל החיידקים עברו 

צאה מכך, אדם נכנס לבית החולים עם שפעת קלה, אך נדבקו בו שם. כתו
 החיידקים שהיו בקירות וגרמו לו למחלות נוספות, קשות יותר.



 

 ג 

זה בדיוק מה שקרה בדור המבול. מרוב עוונות יצרו בני האדם 'חיידקים' 
של טומאה שכביכול רחפו באוויר, הכל היה ספוג טומאה, ואז גם בעלי 

חיים אין בחירה, הוא לא היה "חולה במחלה", אך החיים נדבקו. לבעל 
 הטומאה נדבקה בו וגרמה גם לו להתקלקל.

אמנם זאת עלינו לדעת, כי עניין זה פועל גם לצד השני, צד הקדושה. כשם 
כך מעשה  –שמעשה העבירה משאיר אחריו חיידקי טומאה באוויר 

 מצווה משאיר אחריו קדושה באוויר המקום.
החזון איש זצ"ל עם רבי חיים קנייבסקי שליט"א.  מספרים שפעם טייל

החזון איש היה גדול הדור, ר' חיים היה אז בחור צעיר, והם הלכו יחדיו 
 בפרדס שבפאתי בני ברק (כיום סוף רח' חזון איש).

לפתע נעצר החזון איש ואמר: "כאן למדו תורה"! וחזר על כך בהתרגשות 
 מספר פעמים.

התברר, שכמה שעות קודם לכן עמדו שם שני בחורי ישיבה ודברו בלימוד. 
בנתיים הם כבר עזבו את המקום, אך השאירו שם אויר קדוש, אויר ספוג 

  בדברי תורה!
 (מתוק האור) 

 (ז, כד)  ויגברו המים על הארץ חמשים ומאת יום
התורה מספרת, כי המבול היה על הארץ במשך ארבעים יום (שם יז), 
-באותם ארבעים ימים הופסקו כל החיים על פני האדמה, שנאמר (שם כא

כב): "ויגוע כל בשר הרמש על הארץ... כל אשר נשמת רוח חיים באפיו 
מכל אשר בחרבה מתו". ולא זו בלבד, אלא (שם, כג) "וימח את כל היקום 
אשר על פני האדמה מאדם עד בהמה עד רמש ועד עוף השמים, וימחו מן 

 הארץ".
פרש ה"אור החיים": מלבד הגויעה הרמוזה בפסוק שלפני זה, נמחה גם ו

כל מה שנשאר מן המתים, באמצעות רבוי המים החמים והקרים. וכל כל 
 הגופות והפגרים נעשו כמים, ונדמה היה שלא היו כלל בעולם.

 לכאורה בכך נסתיים תפקיד המבול.
מת יום' (שם, אך בתורה כתוב אחרת: 'ויגברו המים על הארץ חמשים ו

במשך עוד מאה וחמשים ימים נוספים, ממשיכים המים  כד), כלומר,
עד אשר "ויזכר אלקים את נח, ואת כל החיה ואת כל הבהמה  לגבור בארץ.

וישכו המים. ויסכרו מעינת  ץראתו בתבה. ויעבר אלקים רוח על האאשר 
 ב).-תהום וארבת השמים, ויכלא הגשם מן השמים" (ח, א

 מדוע?!
משך דבריו מבאר ה"אור החיים" את הענין: "הכונה היא להודיע, כי ה' בה

'וישרצו  -צוה על המים להתגבר. כאשר צוה עליהם בששת ימי בראשית 
המים' (לעיל א, כ), כמו כן צוה להם כאן לנהוג בתגבורת. ולזה תמצא 
שאחר שנמחה כל היקום אמר הכתוב 'ויגברו המים', והוא ללא צורך כי 

 ה אפילו גלמי הנבראים".כבר נמח
"והטעם הוא, כי המים היו עסוקים במצותם אשר גזר עליהם ה', ואין להם 

 לדרוש דרשות למנוע התגברת אחר נמחה כל היקום".
"עד שזכר ה' לנח, ואז צוה למים להיות נחים מתגברתם. והוא אמרו: 

ם חסד ורחמים, ונתמתקו גבורות המים. והוא שתרג -'ויעבר אלקים רוח' 
 ונחו מיא, שלא התגברו עוד". -אונקלוס וישכו המים 

כמי המבול, מוטל אף עלינו לקיים את רצון ה' מבלי לערוך חשבונות 
 שונים, ובלי לחפש מהי התועלת שבקיום מצוה זו או אחרת.

בספר "שאל אביך ויגדך" מובא הסיפור הבא, אודות הרב מבריסק, 
כפי שצווה, מבלי לשנות בהן  המוכיח כי אדם נחוש לקיים את מצוות ה'

כהוא זה, או להתאימן למציאות החיים, כפי שזו נראית בעיניו, זוכה 
 לסייעתא דשמיא מיוחדת.

בשנה הראשונה לכהונתו של הרב מבריסק, נתפס יהודי בעבירה על החוק 
ונשפט למוות. על פי תקנות השלטון יש לאפשר לכל מי שיוצא להורג 

עם  -די אומר ודוי עם הרב, ולהבדיל, לא יהודי להתוודות לפני מותו, יהו
 הכומר.

 וכך ארע גם כעת.
במועד שנקבע להוצאת גזר הדין לפועל, בעיצומו של יום השבת, הגיע אל 
הרב מבריסק שליח מיוחד מטעם מושל המחוז, והגיש לו מסמך ובו 
פקודיה, כי על הרב להתלוות עמו אל בית האסורים כדי לומר וידוי עם 

 למוות. הנדון
משראה הרב את הפקודה, השיב בקיצור ובצורה נמרצת: "אינני הולך". 
ומפני מה סרב ללכת? טעמו ונמוקו עמו: מאחר שהוא סבור כי בהליכתו 
ובאמירת הוידוי הוא מזרז את מיתתו של הנדון למוות, שכן בלי וידוי לא 

 הורגים.
היה תקיף ובלתי מתפשר, וכאשר ניסו לומר לו כי אלמלא יבוא הוא,  סרובו

יקחו, אולם אני אינני עושה  -יזמינו השלטונות רב אחר, אמר: "אם יקחו 
 כדבר הזה, האסור על פי דיני התורה".

השליח יצא מלפניו ושב אל המושל בידיים ריקות. לשמע השתלשלות 
הר לשלוח אל הרב קצין בכיר. רועים נתמלא המושל בחמה ובזעם, ומייהא

הלה בא, ולא רק דרש במגיע שיבוא עמו אל האסיר, אלא הוסיף באזניו 
איומים קשים וחמורים, והודיע לו חד משמעית שהוא יסבול על סרובו, 

 שכן בתור רב, עליו לבצע את ההוראה בהתאם לחוק.
איננו משנה  אבל גם הוא שב בידיים ריקות, ואמר למושל כי הרב מבריסק

 את דעתו.
למשמע הדברים בערה חמתו של המושל בקרבו, והוא קם והלך בעצמו 

 אל הרב.
כשראו בעלי הבתים את מרכבתו של המושל בפתח בית הרב, נתקפו כולם 
באימה ובחרדה והקיפו את הרב כשהם צועקים: "הרב מחריב את העיר! 

 הרב ממיט סכנה על כולנו!"
העוז והתוקף, ושוב הבהיר להם כי לא יעלה  אולם הרב עמד על שלו בכל

 על הדעת שהוא יעבור על צווי התורה בשל מלוי פקודה זו.
ואכן, גם כאשר עמד המושל לפניו ומסר את פקודתו בתוספת אזהרות 

לא  -ואיומים גלויים על כך שהוא עתיד להענש על סרובו בכל חומר הדין 
 נרתע הרב מבריסק ולא נעתר לבקשתו.

גדול סב המושל על עקבותיו ועזב את הבית מבלי להוסיף מילה.  בחרי אף
בני הקהילה נותרו בחדרו של הרב מפוחדים ומצפים לגרוע מכל... תוך זמן 
קצר רעשה וגעשה העיר בריסק על המעשה, אלו מצדדים בעד החלטת 
הרב ואלו מגנים אותה, אלו מסכימים עם החלטת הרב שלא לשנות כהוא 

ואלו טוענים בתוקף כי היה עליו לבצע את צווי המושל  זה מחוקי התורה,
 למרות צו התורה, כדי לא לסכן את חיי כולם.

אולם הללו וגם הללו לא העלו על קצה דעתם את תוכן המברק שיגיע 
כעבור שעות אחדות, במוצאי שבת, לידי המושל, ובו הבשורה המרעישה 

 כי הוענקה חנינה לאותו יהודי נדון למות!
ינו כולם, כי אלמלא התעקשותו של הרב מבריסק, לא היה לה עתה הב

לאותו חנינה על מי לחול... ודוקא דבקותו הבלתי מתפשרת בצווי ה', היא 
  שהצילה את חייו!

 ומתוק האור)(   
  (יא, כח) וימת הרן על פני תרח אביו בארץ מולדתו באור כשדים

ו לפני נמרוד על מדרש אגדה: על ידי אביו מת, שקבל תרח על אברם בנ
והרן יושב ואומר בלבו: אם אברם  שכתת את צלמיו והשליכו לכבשן האש,

נוצח, אני משלו, ואם נמרוד נוצח, אני משלו. וכשנצל אברם אמרו לו להרן: 
משל מי אתה? אמר להם הרן: משל אברם אני. השליכוהו לכבשן האש 

 ונשרף, וזהו אור כשדים (רש"י)
ו) מובא ביתר פרוט תיאור הנהגת אברהם עם  ובמדרש (אליהו רבה פרשה

 פסילי אביו:
"בית אביו של אברהם עובדי עבודה זרה היו, עושין עבודות זרות ויוצאין 

בשוק. יום אחד הגיע לאברהם למכור, בא אחד ואמר לו: בכמה  ומוכרין
פסל זה? אמר לו: בשלושה מנה. אמר לו: בן כמה שנים אתה? אמר לו: בן 

אמר לו: אתה בן שלושים שנה ותעבוד לזה שעשיתי אותו שלושים שנה. 
היום?! נסתלק והלך לו.  שוב בא אחר, אמר לו: בכמה פסל זה? אמר לו: 
בחמשה מנה. אמר לו: בן כמה שנים אתה? אמר לו: בן חמישים שנה. אמר 

 לו: אתה בן חמישים שנה ותעבוד לזה שעשינו היום?! נסתלק והלך לו".
 ולקלס את האלילים ועובדיהם.כך שם אברהם ללעג 

היה פעם יהודי שהצליח גם הוא להביך קשות את עובדי האלילים 
 הנוצרים. וכך מספר ה'בן איש חי':

יהודי אחד ירד מנכסיו ונעשה עני מרוד. הגיע ערב פסח ומצבו החמרי היה 
קשה מנשוא: חמץ לא היה בבית כבר שבועים, אבל גם מצות לא היו בו... 

לו חשק יותר לחיות. אך הרי אסור לאדם לשלוח יד בנפשו. החליט שאין 
 אמר לעצמו: אצא למדבר, שם יתפסוני שודדים ויהרגוני.

אחרי כן נמלך בדעתו וחשב: לשם מה לו לצאת למדבר, מי אמר שיתפסו 
אותו שודדים? ואם תמצי לומר שיתפסוהו שודדים, מי אמר שיהרגוהו, 

ם יותר קשים! במקום זה החליט ללכת שמא ימכרוהו לעבד ואז יהיו לו חיי
לרובע הנוצרי. הנוצרים הרי ידועים ב'אהבת ישראל' שלהם, וודאי 
יהרגוהו. יצא לרובע הנוצרי, הסתובב ברחובותיו הלוך ושוב במשך 

 שעתיים, אבל אף אחד לא שם לב אליו.
אמר: אם כך, אכנס לכנסיה, שם נמצא הכומר, וכשיראה אותי יחשוב 

עברה שענשה מיתה, וכך אגשים  -את הלחם הטמא שלהם שבאתי לגנוב 
 את תקוותי...

 הוא נכנס לכנסיה, אך אף אחד לא היה שם.
חשב לעצמו: אכנס פנימה, היכן שעומד הפסל בכבודו ובעצמו, שם בודאי 
נמצא הכומר, ואז... נכנס פנימה, ובתחילה אחזה בו התפעלות מהפאר 

עיניו מתנוצצים הפסל והנברשות  ומההדר. הוא נעמד נרעש כולו, כשלנגד
העשויות זהב. כשראה שגם שם הכומר איננו, חשב אולי אקים רעש ואז 



 

ד 

יגיע הכומר, נטל סולם, טיפס, תלש את הנברשת מהתקרה וירד. אך שום 
והכומר לא נמצא, אם  -דבר לא קרה, ואז חשב היהודי: אם הנברשת בידי 

סה בה את הנברשת ורץ הביתה כן בא לציון גואל... הוריד את החליפה, כי
[כמובן, אדם זה פעל שלא על פי ההלכה שאוסרת להנות מעבודה זרה 

 וממשמשיה].
כשהגיע לרובע היהודי, נגש לטפל בענין הנברשת. היה בקהילה צורף חרש 
אילם. כתב לו שיעשה מהנברשת ארבעה מטילי זהב, אחד מתוכם נתן לו 

 למטתו. בשכרו ואת השלושה הנותרים הטמין מתחת
למחרת בבוקר, כשהגיע הכומר לכנסיה, חשכו עיניו: נברשת אחת חסרה! 
מה עושים? רץ למלך לספר שהיתה גנבה בכנסיה, והמלך הורה להקים 

 ועדת חקירה.
הכומר הרגיש שכסאו מתנדנד, כי בעצם חובת השמירה מוטלת עליו. הוא 

מהאלהים שלו.  בא אל המלך ואמר: ברור לי שהגנב יהודי, כי גוי לא יגנוב
יש לקרוא לרב היהודים ולהודיעו כי אם תוך שבוע לא תושב הנברשת 

יגורשו כל היהודים מהעיר, ואת עשרת נכבדי הקהילה יתלו  -למקומה 
 בככר המרכזית. וכך אכן עשה המלך.

כששמע הרב את הדברים [היה זה בערב פסח], כנס את כל היהודים 
 יוכרז על צום ותענית צבור.והודיע שהשנה במקום חול המועד 

מיודענו הגנב שמע גם הוא את הדברים. נגש אל הרב ואמר: אין צורך לצום 
 ולהתענות, אני גנבתי את הנברשת"!

 "מה, באמת?|, השתומם הרב.
"כן", ענה היהודי, "הרב יכול לבדוק מתחת למטתי ולראות את מטילי הזהב. 

 ".אבל אל דאגה, הרב ישאיר לי את הטפול בענין
הוא הלך למלך. כשהגיע לשער הארמון אמר שרצונו להפגש עם המלך 
בדחיפות. שאלוהו: "מי אתה שאתה רוצה להפגש עם המלך?" אמר להם: 

 "בקשר לנברשת שנגנבה". נו, טוב, דבר חשוב. הכניסוהו למלך.
 ת?"שאמר לו: "כן, מה אתה יכול לספר לי בקשר לנבר

 "אדוני המלך, אני לקחתי אותה!"
 תה לקחת?! או שמא מתכון אתה להיות קרבן של כל היהודים?..."."א

"לא, זה אני שלקחתי את הנברשת, ואם המלך רוצה, יכול הוא לשלוח 
שליחים ולבדוק מתחת למטתי, שם מונחים שני מטילי זהב שהותכו 

 מהנברשת. במטיל השלישי כבר רכשתי נעלים לילדים ומצות".
 ""אתה יודע שהתחייבת בנפשך?...

"אינני סבור שהתחיבתי בנפשי. אספר למלך בדיוק את כל הספור, דברים 
כהויתם, אבל לשם כך נצרך אני שיבואו לכאן כל ראשי הכמורה: הכומר 

 כולם"! -והבישוף, הארכיבישוף והחשמן 
המלך הסכים, וכך, כשכל 'מכובדי' הנצרות והמלך בראשם מקשיבים לכל 

 מילה, פתח האיש וספר את ספורו:
אני, לא עליכם, ירדתי מנכסי, ומצבי היה קשה מנשוא. אמרתי, כל הזמן אני "

מתפלל לאלוקים שלנו ולא עזר לי, פעם אתפלל לאלהים שלכם אולי הוא 
יעזור... הרי לא יעלה על הדעת שרוב העם מתפללים אליו והוא סתם כלום... 

... אפילו אם נחשוב שרוב העם טפשים, אבל הכמרים ודאי אינם טפשים!
הוא בטח  -ואפילו אם כן, המלך ודאי אינו טפש, ואם המלך מתפלל אליו 

 אלהים טוב... אמרתי לעצמו: אכנס פעם אחת לכנסיה ואראה כיצד יפול דבר.
"אומר לכם את האמת, כשנכנסתי לכנסיה וראיתי כזה פאר והדר, הכל עשוי 

חלתי זהב, ובפרט הפסל בעצמו והאש לפניו... כל כך התרגשתי עד שהת
לבכות, לא יכולתי לדבר כלום. בכיתי ובכיתי, והאלהים שלכם יש לו 'לב זהב'... 
אמר לי: 'בני בני, אל תבכה'... כששמעתי שהוא מדבר אלי, לבי נמס. 
התמוגגתי מרוב דמעות... כשראה האלהים שלכם שאני בוכה, אמר לי בנימה 

 .רכה: 'בני, אני יודע, חסר לך כסף, קח לך את הנברשת'..
"אני שמעתי זאת והזדעזתי. אמרתי לו: 'איך אני יכול לעשות לך דבר כזה, 

 ליטול ממך את הנברשת שהוצבה כאן לכבודך'?!...
'מה אומר לכם, האלהים שלכם לא רק שהוא בעל לב זהב, הוא גם איש ביצוע. 
כשראה שאינני זז, ירד בעצמו מהבמה שלו, לקח את הסולם, טיפס למעלה 

 ה מן התקרה, באמרו: 'הנה, קח לך'...".ותלש את המנור
"זהו זה". סיים היהודים, "כך היה המעשה, ועתה, עשו עמי כהבנתכם, אם 

 הרגוני"! -ברצונכם להרוג אותי 
הכומר והארכיבישוף החליפו מבטים. בקשו סליחה מהמלך ויצאו לרגע 

בל החוצה. אמר הכומר לארכיבישוף: "מה נעשה אתו? בינינו, הכל שטויות, א
אם הוא אומר שלאלהים שלנו יש לב טוב, מה יכולים אנו לומר, שאין לו לב? 
אין ברירה מוכרחים לומר שדבריו אמת", והארכיבישוף הסכים. נכנסו ואמרו 

    אתה משוחרר, הכל שלך"... -לו: "טוב, אם הוא נתן לך 
 (ומתוק האור)

 (ט, כז).  יפת אלקים ליפת וישכון באהלי שם
יש לפרש את הפסוק במשל נפלא! מעשה בא' מילידי ירושלים, בדרך דרוש 

אני ואביון, אשר בקושי השיג את פרנסתו, וחי בצמצום גדול, ושני בנים היו 
מתוך המעט שבידו, כדי  -לו, וכבר בעודם קטנים החליט לחסוך מעט מעט 

שיוכל בבא הזמן להשיאם בכבוד, ולקנות להם דירה ראויה, ביודעו שאם לא 
 ל בזה מעתה, לא יוכל אח"כ לעשות דבר לעת זקנותו.ישתד

כך החליט וגם עשה למעשה, קנקן ישן היה לו בביתו, שבו חסך פרוטה 
לפרוטה, והיה זורק כל שבוע מטבע קטנה שהצטמצם מהוצאות השבוע 
במשהו, וכך היה שומר את הפרוטות הזעומות בקנקן הישן והמאובק, עד 

תו, סגר בשקית והניח במקום צנוע, ושוב שהתמלא, לאחר שהתמלא, רוקן או
החל למלאותו מחדש, וכך עשה כל כמה חודשים, מילא ורוקן סגר והצניע, 
ומילא מחדש, שנה ועוד שנה, בדלות ואביונות מחרידה, וכך עשה משך 
עשרים שנה, עד שלבסוף הצטבר לו סכום נאה והגון לחתונת בנו ולחלק 

 מקניית דירה.
ליח לקנות לבנו בכורו דירת פאר במרכזה של תל אביב, סופו של דבר היה שהצ

ת"ת ובתי מדרשות  -יותר ממה שיש היום  -שעדיין היתה אז עם מרכז רוחני 
ויהודים יראי ה', וכך זכה הבן הגדול לדירה מפוארת עם כמה חדרים מרווחים, 
חצר פרטית, דשא וכו' כל הנדרש בפאר והדר לשם עוה"ז, והעיקר שסו"ס 

אב השבור מעניותו, להוכיח לכולם שאפשר להשתחרר מהמושגים הצליח ה
 הגלותיים, ולצאת לעולם הרחב ולהיות בנ"א...!

כמובן, כשהגיע תורו של הבן השני להינשא, לא היו ביד האב אמצעים 
להשיאו כראוי, ובלית ברירה שכר לו בדמ"פ חדר וחצי בשכונת מאה שערים, 

מאבי סבו... ומתרומות שתרמו ידידיו  ואף נדב לו את שולחנו שקיבל ירושה
השיג מטות בדיעבד, וכך הבן השני המשיך את עניות אביו, והראשון יצא 

 "מהגלות המרה"...
כמובן, שהראשון שקיבל טעם בעוה"ז שלח ידו במסחר וראה ברכה בעמלו, 
ואת תלמודו זנח אט אט, עד שגם כיפתו שעל ראשו הצטמקה ושקעה בתוך 

הגדולות, וכמובן שבמשך הזמן קנה אוטו, ואח"כ החליף וקנה שערות ראשו 
וולבו... ונשאר "מסורתי", "מסורתי" מאי משמע? ילד אחד ושתי כלבים 

לוי בשב"ק אינו נוסע... אבל לראות כדור רגל... חייבים... אי ילשמירה, לב
 אפשר אחרת...

ת, כי הבן השני לעומתו, מצא את כל אושרו בלימוד התורה וקיום המצוו
כשאין עוה"ז בתוך הלב, יש מקום להרגיש קצת רוחניות, והיה שקדן עצום 
וירא ה', גידל משפחה מרובת ילדים, כששתי מיטות הספיקו לאכלס את כל 
ילדיו שישנו יחדיו על רוחב המיטה, וכו' וכו' כדרכם הדחוקה של בני ירושלים 

 דאז.
עזרה וסעד, כמובן שהמקום ויהי היום, והאבא המאושר בחציו, הזקין, ונזקק ל

שיש לו לשהות זהו אצל אחד משני בניו, ומתוכם בודאי העדיף לשהות אצל 
הבכור, שבעל יכולת הוא, בעוד שהשני בקושי מסתדר עם משפחתו, מה גם 
שהראשון חייב לאביו הכרת הטוב, ואילו השני אולי עוד כועס בלבו עליו 

 שנתן הכל לראשון.
יו, ונסע לתל אביו לבנו בכורו, בחושבו שבודאי הלך וארז את מעט חבילות

עתה הוא הזמן לראות באושר הגדול של בנו, בהגיעו לתל אביו, מקום שלפני 
כמה עשרות שנים קנה דירה לבנו, לא ידע להבחין היכן מקום מגורי בנו, כל 
פני המקום השתנו, עד שבקושי זיהה היכן גר בנו, בהגיעו מול הוילה 

לק מפואר סמוך לבית, ושער בתוך שער, שער בתוך שער! המפוארת ראה קדי
האב החל לדפוק ומשלא נשמעו דפיקותיו שעל דלת החצר, ניסה לפתוח, 
ומשלחץ על הידית, פרצה אזעקה רועשת, והאב הזקן החוויר כולו, כשתיכף 
לפתוהו שתי אנשים ושאלוהו בעזות "מי אתה"? הזקן שנחרד ובקושי הצליח 

ובקושי קלט במה המדובר, ורק באצבעו הצליח להראות  להוציא הגה מפיו,
 שרצונו להיפגש עם בעל הבית שהוא אביו...

בינתיים, הבן התעשת והחליט לראות מי הוא זה אשר בעטיו הוזעקה 
השמירה, ופתח מבפנים את הפרוז'קטור, והסתכל בעין החשמלית הגדולה, 

ד שמע את בנו קורא, ושוב נחרד הזקן בחושבו, מה זה, אולי טעיתי, אך מי
אבא זה אתה, בא הכנס! הזקן נרגע מעט ונשם לרוחה, פתח את השער והחל 
צועד לעבר הדלת, עד שהגיע לדלת כבר חזרה השמחה על פניו מעט, שנמוגה 

כשאך נכנס לבית, מיד זינקו עליו שתי כלבים אימתניים... הזקן כמעט  -שוב 
חלק מהמשפחה"!...  ים", "הםשהתעלף, אך בנו צעק שוב, "אבא הם לא נושכ

 הם פשוט מקבלים את פניך, סיים בחיוך...!
כל יום שעבר עליו בבית בנו, איבד את הטעם לשהות אצלו, פעם עשה קפה 
לעצמו וידיו הרועדות שפכו מעט על השטיחים, וכלתו גערה בו, למה אתה 
ד מלכלך את השטיחים, זה עולה הון רב... יום אחד נתקל בעציץ גדול ומע

ונפל, וקרא לעבר בנו שיבוא לעזור לו לקום על רגליו, ופני בנו חפו ועל מה?... 
שהחמיץ בדיוק את ה"חדשות"... כך הפכה שמחתו לתוגה, ואושרו לאבל, 
ותקוותו ליאוש, וראה את כל עמלו שהלך לריק, עד שבסוף גמר אומר לעזוב 

 את הבית ולנסות אצל הבן השני, במאה שערים.
י לא היה קשה בכלל לזהות את הבית, וכבר מרחוק שמע את אצל הבן השנ

כמהסס וחושב  -קול בנו המתנגן בעריבות על הגמרא, וצעד לעבר הבית הדל 
מה יהיה כאן, בבואו אל הבית נעצר קמעה, מפני שהיה צריך לרדת בזהירות 

יומין, ומשדפק  וגם לא ליפול בכמה מרצפות עתיקות בכמה מדרגות שבורות,
מפני שלא היה שם מנעול כלל, ומיד  -לא היה צריך שיפתחו לו  על הדלת

נפתחה הדלת לרוחה ע"י הדפיקה, ותיכף כשנפתח שעטו אליו לא פחות 
משנים עשר נכדים ולפתוהו מכל צד, סבא, סבא, אני קודם, סבא אני הגדול, 

ף היא, סבא סבא, בא תבחון אותי משניות, והפעוטה בת שנתיים צייצה א
, ועוד בעומדו בפתח זלגו עיניו דמעות חמות, ו'כיבלתי בגן ותראה מה ק

 כשנזכר האיך ומי קיבלו בת"א בוילה עם הקדילאק, והיאך נתקבל כאן.



 

ה 

לא עברו דקות ספורות, והזקן החל נושם לרוחה, שתה משקה חם, ובנו סוגר 
את הגמ' הנה מצות כיבוד אב... וכך חזר למרץ נעורים, שתי הנכדים הגדולים 

ו אותו אל המקוה, אח"כ הלך עם בנו להתפלל מעריב, ואח"כ מצאו לו לקח
איזה מקום בתוך הדירה העלובה לישון, ובכל מקום נתקבל בחמימות רבה, 
וכולו היה טרוד בלבחון את נכדיו המרובים, וללמוד אתם, עם זה משניות ועם 

שמחתו זה סידור, את זה ללמד גמ', ואת זה אלף בית, ואט אט חזרה על פניו 
 הטבעית, והאושר זרח מפניו, וגמר אומר, פה אשב כי אויתיה!

ליפת יש הרבה דברים יפים, שה'  -הוא אשר אמר הכתוב, "יפת אלקים ליפת", 
חנן אותו ונתן לו, יש לו וילה של שלוש קומות, חצר, קדילק, וכו' וכו', אך 

שם",  כשהאבא מחפש היכן לגור, יודע הוא שוישכון "באהלי -"וישכון" 
באוהל הלומד תורה, שאפי' שהוא רק בקושי אוהל ולא "וילה"... אבל יש 
מקום לסבא זקן עם עוד שנים עשר ילדים בתוך חדר וחצי, מה שאין בכל 

 (לב שלום)     הוילה המפוארת אצל יפת!
 שבת בחילול נפלת איך

 בו חכמים אמרו: "תנחומא במדרש הכתובים נוראים דברים עוד נא שמעו
 בו, שתה ביום בו, דרך ביום בו, בצר ביום בו, פירות עשה ביום בו, נטע ביום
 ". קלונו נתגלה ביום בו, נשתכר ביום
 פרחו היום אותו ענפים יצאו היום אותו עץ יצא האילן את שנטע היום אותו

 שתה, סחט, הכרם את בצר היום באותו ועוד. ענבים יצאו ביום בו. העלים
 . ופלא הפלא. ביום בו - התרחש הכל. והשתכר

 יין בחביות שרואים עד, באדמה קטן שתיל או גרעין כשמכניסים, כרגיל
 גרעין הכניס נח, פלאות פלאי, וכאן. שנים שש או חמש חולפים, משובח
 . שיכור...ו". הגפן פרי בורא" -, יין, ענבים, עלים, עץ ומיד, באדמה
 מה, שיכור יהיה שנח כדי - ניסים הרבה כך כל צריכים למה השאלה נשאלת

 ? שנים חמש בעוד ישתכר שנח די היה לא וכי? כך כל בוער ולמי
, וגדלותו קדושתו. נח היה מי בכלל מבינים לא באמת אנו, אמת: הוא הפשט

 תחילה לעסוק לו היה, "יין לשתות רצון של שבריר איזהו לו היה דרגתו לפי אך
 בא" של זעירה נקודה שם הייתה דרגתו לפי), י"רש כותב" (אחרת בנטיעה
 הדברים התגלגלו" לו פותחים"ש וכיון). ד"ק שבת" (לו פותחים לטמא

  חשב הוא, מיד לשתות חלם לא כלל כרם שנטע הצדיק נח, עצומה במהירות
 כיון אבל, יין לו יהיה שנים ארבע שלוש עוד כאשר, כרם ליטע הכל בסך
 אוי, "אילן של גזע, גרעין -: לרווחה הדרך נפתחה" לו פותחים לטמא הבא"ש
, שתיה סחיטה - בשלים ענבים, אי, עלים, וי אוי! ענפים הנה - יופיאיזה, וי, וי

 . לעולם חקוק נשאר!... זה את למחוק אפשר ואי. גמרנו, אבוד, חלאס
 דברי של בעיקרון רק להלן נעסוק לכן, ומעשיו בנח להבין אפשרות לנו אין

 ":לו פותחים לטמא הבא" שאמרו, חכמים
 איך, שבת מחלל להיות הצלחת איך: "רעה לתרבות שיצא פלוני פעם שאלתי

 הנפילה הייתה איך כ"וא, בדווקא שבת לחלל במזיד רצית שלא בוודאי? קרה
 ? הראשונה

 : לחייו על נפלה חמה כשדמעה, לי אמר והוא
 ללכת כן, עצמי בתוך הסתפקתי, חשבתי, ברחוב שהלכתי בעת בשבת פעם

 לכאן תוכי בתוך ספיקות לי היו, הכדור במשחק להשתתף לא או רגל לכדור
, בלמים בחריקת לידי עצר, המשחק למקום שנסע רכב לידי חלף לפתע. ולכאן
, בפנים קפצתי, יאלה. טרמפ לי והציע, המגולה ראשו את הוציא הנהג, צפצף
 לטמא בא" - סיפר כך" שלי החיים את איבדתי אוי... זה אחרי הייתי, חלאס

 לשוב והחל, המצטער לבבו את טיהרו, דמעות אותן, אגב. (נורא". לו פותחים
 ) שלימה בתשובה בדרכו
: בוכים בקול שלום' ר סלסל, דברים מיני כל שרואים מקום ליד פעם עוברים

 נראה דקה תמתין" לשמעון ראובן אומר..." ש איך מעניין כמה, אוהו אוהו"
 או איטליה ניצח מי לדעת נמתין, כדורגל המסך על רואים הנה, כאן הולך מה

 !... רגע עוד נעמוד בא, אה! הישראלים - ניצחו הם, אה. "הישראלים
 משיכה לי הייתה. כדור משחק לראות אהבתי) קטן יתום( ילד הייתי כשאני
... ו צעירים של מגרש היה, התגוררתי בה ישראל בית שכונת ליד. לענין גדולה

 המלמדים לאחד תודה אסיר הנני היום ועד, ועוד עוד שם להביט רציתי כך כל
: משם אותי לקח, אותי והציל דלהלן ל"חז מאמר את שידע, תורה בתלמוד

 ובמושב עמד לא חטאים ובדרך רשעים בעצת הלך לא אשר האיש אשרי"
, לעמוד סופו הלך שאם - המדרש דברי" לעמוד סופו - הלך אם. ישב לא לצים

 לא אם אבל" לישב סופו עמד אם" מתיישבים כבר כך אחר, ועומדיםעומדים
 ולילה יומם יהגה ובתורתו חפצו' ה בתורת אם כי" אלא ישב ולא עמד ולא הלך

 "מים פלגי על שתול כעץ והיה -
, כדור היה היצר שפעם אלא! דבר בכל, לא? הוא כך הכדור במשחק רק וכי

 שקבע זה חוק פי על מתגלגל העולם. יודע אחד כל, אחרים בדברים הוא היום
 ".לו פותחים לטמא הבא" הבורא
 " אותו מסייעים: "יותר הרבה אלא" לו פותחים" רק לא?" לטהר הבא" אבל

 )פרעה בבת שהיה וכמעשה! (השמים מןלועוזרים
 לראות יכול אני איך? נכון, לסיפור מחכים שאתם שלכם בעינים רואה אני
... רואהאניאז, לספררוצהאנישגםמפני, זאת

 בשבוע( עדים שני לי שסיפרו מעניינת עובדה, מזמן לא שארע מה לכםאספר
 ונלמד נתבונן, נבין ומהסיפור) שבת בליל הדרשה אחרי", משה זכרון"ב שעבר

 . דשמיא סייעתא מגיעה היכן עד

. ובן בת, אמא אבא, זוג באו, חיים חפץ בקיבוץ שנערך, ערכים של" סמינריון"ל
 עם הבן אבל, בהרצאות והשתתפו לשיחות האזינו והבת והאמא האבא

 רדיועם בחדר ישב השבוע כל. הרצאות לשמוע רצה לא, הגדולות השערות
 ניסה, להרצאות בא לא הבחור כי שהבחין, מהמשתתפים חכם תלמיד. גדול
 . הועיל לא אך, פרטי באופן עמו לדבר
, חדשה בדרך החלו והאמא האבא. הביתה שבה המשפחה, חלפו הימים

 על הוא גם שיעלה מהבן ביקשו הם. המצוות בקיום והתקדמו. במתינות
 . ערלות אוזניים על נפלו בקשותיהם אך, מעט לפחות, וישתפר העגלה

 לסמינריון להצטרף תסכים אם! נא שמע: ואמרו, ההורים אליו פנו אחד יום
 לקיים שתתחיל להבטיח בלי, הרצאות לשמוע ורק, הקרובים בימים הנערך
 שהיית כמו - ולקפריסין לאיטליה - ל"לחו נסיעה הוצאות לך נעניק אנו, מצוות
 . רוצה

 . אמר". מסכים, טוב, בסדר"
, ההרצאות את שמע'. חנוכה' בסמינר להשתתף ונסע מטלטליו את ארז הוא

 ... באיטליה הזמן כל, כמובן, היה, שלו והמוח
 בשעה שבת במוצאי - סימפוזיון מתקיים, בסמינריון כנהוג, השבוע בסוף

 הבמה על העולים מהמשתתפים יש ואף, מתאספים הכל, חצות לאחר שתיים
 מספרים אחרים, ברוחניות גדוש שבוע לאחר ותחושות רשמים לספר -

 ישב דנן הבחור. ועוד, ומהפך התעוררות על המגלים ויש, אישית הסטוריה
 מה, נו" - ושאל אליו התכופף החבר. הרבה וחלם מעט הקשיב, שלו חבר ליד
 , אתך
 ?" שהן כל החלטות עם מכאן יוצא אתה האם

 ..." ל"לחו כרטיס עם מכאן יוצא אני?! אני"
 שהיה חבר אותו?!"... כך כל קר נשארת ואיך, הרצאות שמעת אתה אבל"

 סימני קצת הראה דנן יק'שהבחורצ עד ליבו על דיבר בהתעוררות אפוף
 . התרגשות

, החבר באוזני הכריז שלפתע עד, כיבושין דברי בליבו לטפטף המשיך חבירו
 יהיו שלי ואמא שאבא, עכשיו, נס יארע אם! שמע? מה יודע אתה: "אמר וכה
! גמרנו. תשובה בעל נעשה אני אז, בירושלים גרים הרי הם, הלילה באמצע פה
 !". זהו

, הנה, ולפתע) הזמן את לי אמרו לא( שעה חצי אולי או שעתיים שעה חלפה
 !...המלון בפתח ואמא אבא

 . בסערה, התנשקו והשלושה אליהם ניגש הבחור
 משהו כאן קורה כי ראו אבל, הדבר משמעות את הבינו לא באולם היושבים
 עזב כ"אח. ובכה הוריו עם דיבר הבחור. מאד מרגשים רגעים אלו היו. מיוחד

 ממישהו לשאול הספיק עוד בדרך, המיקרופון לעבר ועלה מיהר, הוריו את
 כיפה מעכשיו: "למיקרופון ודבר, ראש בסיכת הצמידה הכיפה את חבש, כיפה

 "... ראשי מעל יורדת לא זו
 ששמע אחד השניים שהעידו כפי( האבא סיפר זאת? הגיעו הם ואיך, היה מה

 ): מהבן שמע ואחד, עצמו מהאב
 לו ואומר) שלו הסבא אולי( לבן זקן עם, זקן אליו שבא, בשינה לו חלם האבא

 ".שלך לבן' חיים חפץ' לקיבוץ סע פה ישן אתה מה"
 פלאי חלום, מעניין, אה - או" אמרה היא. לרעייתו וסיפר משנתו התעורר הוא

 ". לנסוע צריך אולי! פלאים
 . לישון ושכב. הבעל אמר" לישון רוצה אני, לא"

 הוא?" פה ישן אתה מדוע? שלך לבן נוסע לא אתה למה: "הזקן הגיע שוב והנה
 .זקן אותו על הפעם עוד חלמתי: שנית וסיפר, בהלה במעט התעורר

  הציעה?" זאת בכל ניסע אולי, כך אם"
 ". לישון רוצה אני אבל"
 אצטרף, לבד תיסע לא, דאגה ואל, בחלומות מאמינה אני, נא תשמע"

 . אותו דירבנה". לנסיעה
 . ונכנסו לרכב ירדו התלבשו השניים
 לא שינה חבלי מכוסות בעיניים הבית בחצר שעמד האבא. נדלק לא האוטו
 וכי... רגעים בכאלו קשה עובד' שטן'ה הרי! ודאי... (הרכב את להתניע הצליח
 ?...) בלילה בשתיים ישן ר"היצה

 ". עכשיו לישון הולך אני, גמרנו, כח לי אין, התקלקל כבר האוטו אם"
 בקול להצהיר האשה העיזה..." מיוחד טקסי נזמין - וירדנו התלבשנו כבר אם"
 . שוב ואמרה חזרה", ספיישל ניקח, ברחוב כבר אנו אם"
 ?" פתאום מה"
 "מחיר בכל נוסעים! כן"

 כמובן. חיים לחפץ עד מירושלים ונסעו מונית הזמינו הם. ניצחה האשה
 . ובאו. שצריך כמו, ותקילין טבין ששילמו
 ? מופת איזה ראיתם

. כמוהמאין, דשמיאסיעתאלקבלמסוגל-צדיקיםבדרךללכתשרוצהמי
 עם מתחשב ה"שהקב משום מופתים עשה, למשל, שהסטייפלר יודעים אנו

 כמעט זה דשמיא סיעתא כזו' תהי, כך כל פשוט שלבחור אבל. הצדיקים
 שאבא או, בדמעות שהתפלל סבא אבי או סבא של זכות שזו כנראה. חידוש
 איזו עשיית מחמת פרטית זכות אולי? יודע מי, טוב מעשה פעם עשו ואמא
 . מצווה



 

 ו 

 הבא! לטהר הבא - גיוואלדיג". אותו מסייעים לטהר הבא"ש שברור ומה
      .טוב מה אשרינו! לטהר

 (להגיד)
 (בראשית ט, ו), כי בצלם אלוקים עשה את האדם"

 בנובהרדוק שאלו שאלה. 
בידוע, שאם אפשר להביא ראיה מפרשת בראשית לא מביאים מפרשת נח, 

 ואם אפשר מספר שמות אין מרחיקים לספר דברים. 
לפיכך, איך יובנו דברי המשנה (אבות פ"ג מי"ד): חביב אדם שנברא בצלם, 
שנאמר: "כי בצלם אלקים עשה את האדם" חביבין ישראל שנקראו בנים 

 ' אלקיכם". למקום, שנאמר: "בנים אתם לה
וקשה, מדוע הביא רבי עקיבא פסוק מפרשת נח "כי בצלם אלוקים עשה את 
האדם" (בראשית ט, ו), כשאלו פסוקים מפורשים בפרשת בראשית: "נעשה 
אדם בצלמנו" (שם א, כו) "ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים 

 ברא אותו" (שם כז) 
לה' אלקיכם" (דברים יד, א),  ומדוע הביא פסוק מפרשת ראה, "בנים אתם

כשהבורא יתברך מכריז בפרשת שמות: "בני בכורי ישראל" (שמות ד, כב), 
 "שלח את בני ויעבדני" (שם, כג). 

  –ותרצו, שהשמיעונו כאן יסוד 
 שאין מעלה, בלי תביעה! 

בפרשת בראשית כתובה המעלה, "בצלם אלוקים עשה אותו". אז מה? מה זה 
דורש, למה זה מחייב? בפרשת נח נצמד החיוב: "שופך דם האדם, באדם דמו 
ישפך, כי בצלם אלוקים עשה את האדם". לפיכך, עליך להזהר מפגיעה 

 בחבריך, נושאי צלם אלוקים! 
ובכן, מה? בפרשת ראה  בפרשת שמות כתובה המעלה: "בני בכורי ישראל"

  -"לא תתגודדו, לא תאכל כל תועבה"! ואספר מבואר מה זה מחייב:
כשיסד הגאון רבי ישראל מסלנט זצ"ל את תנועת המוסר, קמו לה מתנגדים 
גדולי תורה ויראה ונימוקם עמם. סברו שהמוסר הוא חלק מהתורה בכללותה, 

או הנהגה רצויה ככל ומעולם לא שמענו שהקימו תנועה עבור מצוה מסוימת 
שתהיה. גם אם "דרך ארץ קדמה לתורה" (ויקרא רבה ט, ג) ואם אין דרך ארץ 
אין תורה (אבות פ"ג מי"ז), אין מקום לתנועת "תורה עם דרך ארץ" כי היא 
חלק בלתי נפרד מהנהגת היהודי ומהנהגת התורה. גם כשהיתה מצות 

משה מקוצי זצ"ל היה מסובב התפילין רפויה בידי רבים (שבת קל ע"א), ורבינו 
בקהילות ישראל לחזק בידם מצוה זו ודרש בה דרשות נלהבות (כמבואר 
בסמ"ג מצות עשה ג) לא הקימו "תנועת תפילין". הוא הדין בלימוד המוסר. 
אין ענין ליחד לו שעה בסדרי הישיבה, ולהקים "בתי מוסר", ולעשות לכך 

 תעמולה. 
הם בכל תוקף. לדעתו לימוד המוסר מובן שרבי ישראל מסלאנט חלק עלי

חובה על כל יהודי, ויש להחדירו בכל עוז. כדי שיהיו דבריו נשמעים, שקד 
לבצר את סמכותו התורנית. הן מגדולי הדור היה. לפיכך סובב בקהילות ליטא, 
והרעיש את הלומדים בפלפוליו העצומים שנמשכו שלוש וארבע שעות ובללו 

הגיע לעיר, עלה לבית המדרש ותלה דף ובו נאמר: חצי הש"ס. וכך היתה דרכו: 
ידרוש הרב ישראל מסלאנט בסוגיא פלונית, ואלו  -בעוד יומים -ביום פלוני 

מראי המקומות, עשרים ושלושים מקומות בש"ס בראשונים ובפוסקים. 
שהרי אין זו חכמה להנחית פלפול בסוגיות שהלומדים אינם מוכנים לקראתן 

לא יבינו את הקושיות לאשורן ולא יתפעלו כדבעי מהדרך ואינם שולטים בהן. 
שתחתר. במשך יומיים היו הלומדים מעיינים במראי המקומות וקונים בהם 
ידיעה מקיפה, ואז היה עולה לבימה וחורז את כל מראי המקומות למקשה 
אחת, להתפעלות הלומדים ולהשתאותם. הכירו בגדלותו התורנית העצומה, 

 הכתה תנועת המוסר שורש, למגינת לב מתנגדיה. וקבלו מרותו. כך 
פעם הגיע לעיר אחת, תלה את דף מראי המקומות ופרש לאכסניתו לשקוד 
על תלמודו. היו שם שני אברכים, תלמידי המתנגדים לתנועת המוסר. ידעו 
שעומד הוא לכבוש את לב הלומדים בגאונותו העצומה, ועשו מעשה שלא 

, והחליפוהו. השאירו את הנושא על כנו, אבל יעשה. הורידו בחשאי את הדף
המירו את כל מראי המקומות. המציאו על אתר שלושים 'מראי מקומות' שלא 
ממין הענין: ברכות דף כ, שבת מג, פסחים נט, סוכה ט, כיד הדמיון הטובה 

 עליהם, ותלו את הדף על דלת הכנסיה לבית המדרש. 
סוגיא ידועה מוזכרת בכמה נסובו הלומדים והעתיקו לעצמם. השתאו: ה

מקומות בש"ס ובפוסקים, ואף אחד מהמקומות לא מוזכר ברשימה. במקומם 
מוזכרות גמרות שאין להם שום שייכות, ואין ביניהן שום קשר. הפלא ופלא. 

 אולי גאון כה גדול הוא, שהצליח לשייכן לסוגיא.

 שננו את המקורות המצוינים, והמתינו לפלפול המובטח. 
בשעה היעודה היה בית המדרש מלא מפה לפה. רבי ישראל עלה במדרגות 
ארון הקודש, והעמידו לפניו את הסטנדר. ביקש את הדף התלוי על הדלת, 
להעזר בו בשזירת הפלפול שהוכן מראש. הדף הובא, העיף בו מבט, וחורו 
פניו. ושני אברכים הביטו מהקהל, וחייכו לעצמם. הנה ירד בבושת פנים, 

 נועת המוסר תספוג מפלה. בעירם, על כל פנים.ות
 שתק דקה ושתים, והציבור תמה. 

ואז פתח ואמר: "רבותי, הסוגיא ידועה, לכן לא כתובים כאן מראי המקומות 
המרכזיים בה. אסקור אותם בקצרה" שטח את הרקע, הפיק ממנו יסוד, 

יה והיסוד הזה נסתר מדיוק בדברי הגמרא במסכת ברכות דף כ. אפשר ה
לנסות לתרץ כך וכך, אבל זה נסתר מדברי הגמרא במסכת שבת דף מג. כדי 
ליישב את הדברים נראה לחקור כך וכך, ומפסחים דף נט מוכח כצד הראשון, 
ונפקא מנה להלכה, בסוכה דף ט. הואיל וכך, מיושבת הקושיא שהוקשתה 
ממסכת ברכות. הכלל, שלוש שעות עמד וחרז את כל שלושים מראי 

ות המחודשים, שלא התכונן להם, ושאינם שייכים כלל לסוגיא. המקומ
והשומעים יצאו מכליהם, גאונות כזו טרם שמעו. בטוחים היו שזה הפלפול 
שהכין! ובין השומעים היו שני אברכים המומים. וככל ששזר את הפלפול, 
הלכו פני השנים והחוירו הבינו שאכן פגעו בכבודו של גאון אדיר, שר התורה, 

 ן להם מחילה! אי
 -סיים לארוג את הפלפול במראה המקום האחרון שקשר את כל הקצוות 

 והתעלף! 
נוצרה בהלה, קמה מהומה, נתקפו חרדה. טרחו להקיצו מעלפונו. והשנים 
ידעו על מה ולמה התעלף, אלו תעצומות נפש גבו ממנו השעות האחרונות, 

נעליהם ובאו לבקש  להמציא כזה פלפול על אתר! כשהתעורר מעלפונו חלצו
 מחילה.

 "על מה" נשאלו.
 הודו במעשיהם, בגינם התעלף, ומבקשים סליחתו. 

אמר: "על המעשה שעשיתם אכן זקוקים אתם למחילה. מעשה שלא יעשה 
 הוא, ואני סולח. 

אבל אם ליבכם מכה אתכם על שבגינכם התעלפתי, הריני להרגיעכם. לא 
 התעלפתי בגללכם!" 
ו הגאון רבי איצלה בלזר זצ"ל, שרבו שתק שתי דקות ובאמת, העיד תלמיד

כשראה את הדף המוחלף, לא משום שבאותן שתי דקות הכין את השיעור 
שארך שלוש שעות. לא, את השיעור הכין בכהרף עין, תוך שבריר דקה. אבל 

לומר  -לאחר מכן התלבט עוד כשתי דקות האם לחשף את גאונותו הכבירה 
לושים מראי מקומות שאינם שייכים לענין, לכאורה שיעור בנוי לתלפיות מש

או לא. האם יהיה בכך משום שמץ התפארות וגאוה, או שכל כונתו לכבוד  -
 והחליט לומר! -שמים, לביצור תנועת המוסר 

אם כן, מדוע התעלף? אמר: "דעו, ממרום לא מחלקים מתנות, ממרום קובעים 
עליו לכבד את ה' מהונו. זמר,  משימות ומעניקים עבורן כלים! אם אדם עשיר,

יכבד את ה' מגרונו כל כשרון, ניתן כדי לנצלו. ואני ידעתי שיש בי כשרונות 
 כמו אלף אברכים, ונדרש ממני לפעול כאלף אברכים".

 ואכן, למד ולימד והדריך והשפיע, בתנופה אדירה ובפעילות בלתי נלאית. 
ן בכהרף עין שיעור יש מאין, "אבל זאת לא ידעתי, מעולם לא נוסיתי בכך, להכי

  –לדעת מה כתוב בכל מראי המקומות, ולקשרם לסוגיה, וכסדרם 
  –אלו כוחות שלא ידעתי שמקננים בי, זו מנת כשרון של רבבת אברכים 

 וכרבבה, איני מנצל את כוחי, לכן התעלפתי! 
כי כאשר אעלה למרום, הן ישאלוני: לשם מה קיבלת כאלו כוחות, ומה 

  אענה"...
מתכון המדרש (בראשית רבה צג, י) באמרו: "אוי לנו מיום  -גם לכך  -ולכך 

הדין, אוי לנו מיום התוכחה, כשיבוא הקב"ה ויוכיח כל אחד ואחד לפי מה 
שהוא" מהו: "לפי מה שהוא"?! אלא, שכעת איננו יודעים כלל מה שאנו 

לא מיצינו את  בעצמנו, אלו כישורים יש לנו ואלו כוחות מקננים בנו, כי מעולם
  -עצמנו

  –אבל כה הרבה כוחות חיוביים בנו 
האם -ובמרום לא מחלקים מתנות, במרום קובעים משימות ומעניקים כלים 

 ניצלנו את הכלים שניתנו לנו, הרוחניים והגשמיים?!.
 (והגדת)

 בדרך הדרוש  

 (ז, כג) נח אך וישאר
 זה' תלי האיך לדקדק ויש והכיש לארי מזונות שאיחר לפי י"פרש

' הי תמים צדיק איש נח דכתיב לתרץ ונראה, נח אךדוישאר בזה
 מפני נח ויבא וכתיב ותמים צדיק טובות מעלות' ב דהיינו בדורותיו

 נח אך וישאר ש"והא' הי אמנה מקטני נח שאף י"רש' פי המבול מי
 כתיב לא ט"מ קשה לא צדיק בשלמא תמים כתיב לא למה קשה
' פילכןכתיבלאט"מתמיםאלא' היאמונהמקטנינמישהואמשום

  ק "ודו והכישו לארי מזונות שאיחר מום בעל' שהי י"רש
          

 (מדרש יונתן)  

 
 (ט, כ כא) וישכר היין מן וישת :כרם ויטע האדמה איש נח ויחל

 היה לא נח, לנח, הוא ברוך הקדוש לו ע, א) "אמר בגמרא (סנהדרין
 אותו דאמר כמאן יין?! אלא לו גרם שלא הראשון מאדם ללמד לך

יש להבין מה הטענה אל  היה". גפן הראשון אדם ממנו שאכל אילן
 נח ללמוד מאדם הראשון? וכי נח נצטווה שלא לאכול מעץ הדעת?

 
ניתן לבאר עפ"י שאלה נוספת, לכאורה איך שתה נח מהיין? והרי 
היה ערלה! ובירושלמי (מגילה פ"א הי"א) כתוב שנח שמר את 

התורה.מתרץ הגר"ח קנייבסקי בספרו "טעמא דקרא" שנח סבר 
 שהיין זה "זיעה בעלמא" שאינו אסור באיסור ערלה.

יין, והרי לפי"ז מבואר היטיב, אמר לו הקב"ה לנח, איך שתית מה
הוא ערלה, ואם תתרץ שזה זיעה בעלמא, "היה לך ללמוד מאדם 
הראשון" שהרי נצטווה על העץ ושתה מן היין כדאיתא במדרש 
שחוה סחטה ענבים ונתנה לו, וזה נחשב לו לחטא כאילו אכל מהפרי 

עצמו, וע"כ שהיין אינו כזיעה בעלמא רק כעצם הפרי.
 

 (עפ"י טעמא דקרא)



 

 

- 

דֶעֶב י ֶׁשֲאנִ ה'  ָּברּו 
ן ָׂשׂשֹו ׳ן רִהְתאֹונֵ ם ַהּיֹות ַלֲחצֹוב ָקרֹות ַהֻּסּכֹוג ַח ב ְּבֶעֶר 

ן ֵאי ּוְסָכם ְקָרִׁשיף ְוַא ה, ֻסּכָ  לֹון ֵאין ֲעַדיִ י ּכִ ה ִׂשְמָח  ׳י רְּבָאְזנֵ 
 ָצִרי׳ה, ִׂשְמָח  ׳ל רֶׁש ו ַרֲחָמי  ִנְכְמרּו םַהְּדָבִריע ְלִמְׁשַמ . לֹו

 ׳ר ָהַלם ְּכֶעלֶ  ְוַעְלמּותת ִּבְזִריזּור. ִהְרֵה  - ׳הּוֶּׁש ַמ ת ַלֲעׂשֹו
 ּתֹוה, ֻסּכָ י נֹוף ְוַא ם ְסִדיִני, ְסָכם, ְקָרִׁשיג יִּׂש ְוִה ה ִׂשְמָח 

 .ןָׂשׂשֹול ר' ֶׁש  ַּבֲחֵצרֹו תְלִתְפֶאֶר ה ֻסּכָ  ָלּהה ָעְמָד ת ָׁשעֹוה ַּכָּמ 
 ֵיׁשן: ָׂשׂשֹו ׳רלְ  ְלהֹוִדיַע ה ִׂשְמָח  ׳רץ ָא ת ְוִהְתַרְּגׁשּוה ְּבֶחְדוָ 

ן ָׂשׂשֹול ר׳ ֲאבָ ת. ַהִּנְלֶהֶב  ִלְתגּוָבתֹוה ּוְמַצֶּפ ה! ֻסּכָ  ְלָנבֹו :
י ְיֵמ ל ְלכָ  ָידֹול ַע י ֻהְזַמְנִּת  י,ָאִח  ֵאלי ְּבַדְרּכִ י ֲאנִ ... ּה... ֶא ַאּה
ה: ִׂשְמָח  ׳ל רֶׁש ה ַהַהְחָמצָ  ַהְרָּגַׁשתת ֶא ר ְלָתֵא  צֶֹרן ֵאיג. ַהַח 

ב ֵהיֵט ר ְסַּתֵּד ן ִה ָׂשׂשֹו ׳י, רָעַמְלִּת ם ְלִחּנָ י, ָטַרְחִּת א וְ ָּׁש לַ 
 י.ִּבְלָעַד 

ט ִניְׁש ן, טּוהף ַדאְר ד ִאי ַא ׳ם: אֹוְמִרים ַצִּדיִקים ְּבֵׁש 
ת ַהְרָּגַׁש ם ָאְמנָ , ל)ְלהֹוִעיא ת ַלֲעׂשֹו ָצִריי ְיהּוִד ( ׳ןאֹויְפטּוה

, ְּפֻעָּלתֹוה הֹוִעילָ ה ַמ ו ְּבֵעיָניה ְּכֶׁשרֹוֶא א הּוק ְוַהִּסּפּוג ַהַּתֲענּו
ַא  ם ַּכֲעָבִדיא ֶאּלָ ת, ַהִּמְצֹות ֶא ם עֹוִׂשי ָאנּוק ִסּפּום ְלֵׁש א

 .ְרצֹונֹוה זֶ י ּכִ ם, עֹולָ א ְלבֹוֵר 
ים ּוְמַאת ִּׁש ַוִּיְגְּברּו ַהַּמִים ַעל ָהָאֶרץ ֲחִמ קַהָּפסּול ַע 

םקֶֹד ב ָּכתּור ְּכבָ א ֲה, ַהָּקדֹוׁש ׳םַהַחִּייר אֹו׳ָה ה ַמְקֶׁש ,יֹום
ם ֻּכּלָ ם ִא , ַוִּיַמח ֶאת ָּכל ַהְיקּום ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה

ם? יֹות ּוְמַא ם יִּׁש ֲחִמ  ְוָהְלכּום ַהַּמיִ  ָּגְברּוה ַמ ם ְלֵׁש ר ְּכָב  ִנְמחּו
ם, ְּפֻעָּלָת ת ֶא  ָּפֲעלּור ְּכבָ ם ִא ן ֶחְׁשּבֹו ָעׂשּוא ם ַהַּמיִ א ֶאּלָ 

 ְוָהְלכּו ָּגְברּום ְוֵה ר, ִלְגֹּבם ֲעֵליֶה ה ִצּוָ״ה ֶׁשַהָּקּבָ  ָיְדעּום ֵה 
ַוַּיֲעֵבר רַּכֲאֶׁש ק ַר ם, ְּכלּום מֹוִעיִלים ֵה ן ֵאיי ֶׁשָּיְדעּו ּכִ  ֲאִפּלּו

ַוָּיׁשֹּכּו ַהָּמִיםזָא ק ַר , ים רּוַח ַעל ָהָאֶרץִק ֱא
ֲ
ם

ר אֹו׳ָה י ִּדְבֵרת ֶא יֹוֵדַע ה ִׂשְמָח׳ ה רָהיָ ִאּלּוי ּכִ ק ָסֵפ ן ֵאי
ם ְּבָפִניג ַהַח ל ּכָ ב ִמְסּתֹובֵ ה ָהיָ א י ְּבַוַּדא, ֵאּלּו׳ םַהַחִּיי

׳ ה ָּברּו:תֻמְׁשֶלֶמ ג ַח ת ְּבִׂשְמַח  ָׂשֵמַח ה ָהיָ א ֶאּלָ ת, ְנפּולֹו
א.ַהּבֹוֵרןְרצֹויִקַּיְמִּת

 דור המבול
על מעלתם וגודל נשמתם של דור המבול, שלולא 

 חטאם היו ראויים לדברים גדולים.

 קבלת התורה
שעתיד (פרשת פנחס רטז, ב)  כתוב בזוהר הקדוש

תורה בדור המבול, אלא משום את ההיה משה לקבל 
זהו שכתוב  .לא קבלו את התורה שהיו רשעים

' משהבגימטריא ' 'בשגם' ,"בשגם הוא בשר"
"והיו ימיו מאה ועשרים (וכנרמז בהמשך הפסוק 

 ., אלו ימי חיי משה שחי ק"כ שנה)שנה"

 שישים רבוא נשמות
מגלה שאכן  א)"ח שער חג המצות פ"(פרע האר"י ז"ל

(שהם כלל  בדור המבול היו ששים ריבוא נשמות
שהיו רשעים היו , אך בגלל נשמות בני ישראל)

דור הפלגה, אנשי -צריכים לכמה גלגולים ותקונים (
 סדום, צאן לבן), עד שנתגלגלו בדור המדבר.

 נשמת משה רבנו 
 (תיקון סט, דף קיג, א) עוד זאת מבואר בתיקוני זוהר

כי נשמת משה היתה בנח, ואחר כך נתגלגל במשה 
(וכיון שנח לא התפלל על דורו, תיקן זאת משה 

"ואם אין כשמסר נפשו להתפלל על ישראל ואמר 
 ).מחני נא מספרך"

 מוכן לקבלת התורה
מצינו כי הקב"ה הכין את  (בר"ר לד, יא) במדרש

צרכי הדור, שיוכלו ללמוד בלי שום טירדה: אחת 
ה היו זורעים, ומזה היה להם די אוכל לארבעים שנ
. והיה להם אויר יפה כמו מפסח ועד )1לארבעים שנה

עצרת. אך אנשי אותו דור נתגאו בזה ובגלל זה מרדו 
טוב לא בהקב"ה. לכן אחר המבול גזר הקב"ה כי 
"עד כל היות האדם בטל ממלאכה, אלא מכאן ואילך 

 וגו'. וקר וחם" רימי הארץ זרע וקצי
 

מענין להשוות לזה את דור המדבר, שגם הם ישבו  )1
במדבר ארבעים שנה והיו אוכלים בלא טורח שירד להם 

 .)ימצא לי מקור לכך(אשמח אם אי מי מן מן השמים 
  



 

 

אלו היו מעשיו של נח, . ֵׁשם ָחם ְוָיֶפת... ּתֹוְלדֹת נַֹח ֵאֶּלה 
ועל ידי זה עושה אותם ב לעשות אותם לשם ה

 )ר' בונם מפרשיסחא( תפארת לעושיה.  -הלב שיהיו 
 

. ללמדנו שצדיק אף יש דורשים לגנאיברש"י:  .דֹרָֹתיוּבְ 
אפילו שיש עליו התנגדות אין זה אומר שיש בו פגם, 

'יש , בכל זאת נח שהתורה העידה עליו שהוא צדיק
 ) רבי אריה לייב משפאלי( דורשים אותו לגנאי'.

 
בעצמו שהיה לו להאמין  נח מקטני אמנה היה. :ברש"י

 )י(קדושת לו כי הוא יכול לבטל את גזירת המבול.
 

שהיו בני דורו אומרים אילו אנו רואים אותו נכנס ברש"י: 
הקב"ה הרי ש לתבה אנו שוברין אותה והורגין אותו.

השאיר את נח כדי להשאיר קיום לעולם, ואם יהרגו 
 )עבודת ישראל( בטל.יהמבול ל תתחייב גזירתאותו 

 
אלא תורה, מי יכול אין מים . ְוַהַּמִים ָּגְברּו ְמאֹד ְמאֹד

מי שיש בו  להיות בתורה כמעין המתגבר, 
 (אור פני משה) .'בחינת 'מאד מאד הוי שפל רוח
 

ות שמיעט את עצמו מיעוט הוא, בזכַא . ַוִּיָּׁשֶאר ַא נַֹח 
  )ייטב לב( .

 
דור המבול  של . בעוונותיהםַוִּיְפַּתח נַֹח ֶאת ַחּלֹון ַהֵּתָבה

תפלה, ונח במעשיו פתח את  ננעלו שערי
  )אור לשמים( הפתחים שיכנסו בהם תבות התפלה. -

 
 הירא מה' מפיל יראה על כל הנבראים

ל ַחּיַת ָהָאֶרץ ֶכם ִיְהֶיה ַעל ּכָ  .ּומֹוַרֲאֶכם ְוִחּתְ
תוּ  ֵספֶ ב ּכָ ָבבוֹ ת חֹובוֹ ר 'ּבְ ָחִסי 'תַהּלְ אַ ד ֶאחָ ד ׁשֶ ל ׁשָ

ָהיָ  ֲחֵברוֹ ת אֶ  ָערוֹ ד ִמְתּבֹוֵד ה ׁשֶ יְּ א ִמְתָיֵר  ֵאינוֹ  ֵאיךְ ת ּבַ
יֵּשׁ א הוּ י כִּ  לוֹ  ָאַמרת, ָרעוֹ ת ֵמַחיּוֹ  ִביי ִמּמִ  ִמְתּבַ ַחיָּ ם ׁשֶ
ָניא ִלירֹ  ַהְינוּ  -ו ִמּפָ רּוְך הּוא ּדְ דֹוׁש ּבָ ְהיֶ  - ֵמַהּקָ יִּ ה ׁשֶ

נֵ א ָיֵר  ִריָּ י ִמּפְ ְבָרִאיה ּבְ אוּ ם. ֵמַהּנִ זֶ ר ְוַהּבֵ ֲאשֶׁ ה, ּבָ ּכַ ר ׁשֶ
ַרךְ ה' מֵ א ָיֵר ם ָאָד  ּפוֹ ה ִיְראָ  אֹוָתהּ י ְיֵד ל עַ י ֲאזַ , ִיְתּבָ ל ּתִ

ְבָרִאיל ַע ד ָוַפחַ ה ֵאיָמָת  . ּבוֹ  ִלְפֹגַע ם ּוִמְתָיְרִאים ַהּנִ
סוּ ר ְיֹבאַ  הּוָבזֶ  ֶכם" ק:ַהּפָ ְהיֶ " ּומֹוַרֲאֶכם ְוִחּתְ יִּ ׁשֶ ם ָלכֶ ה ּכְ

דֹוׁש ת ְוחֵ א מֹוָר  רּוְך הּואֵמַהּקָ ִיְהֶיה "ה ִיְראָ  אֹוָתהּ , ּבָ
ל ַחיַּת ָהָאֶרץ ְראָ ", ַעל ּכָ ַהיִּ ּלוֹ ה ׁשֶ ּפוֹ  ׁשֶ ל כָּ ל עַ ל ּתִ

 )צבי אלימלך מדינוברבי הרה"ק  אגרא דכלה( .תַהַחיּוֹ 

 
רו…  י ּ„ו… נ≈ לּו˙ ּב¿ פ¿ ƒ ּׁ̆ ƒמ ˙ יו… ¿‰ ƒַח ל  ָלַמ„ נ…

'‰ בּו˜ ּבַ ָ„ּ 
ה ּתֹוְלדֹת ֹנחַ  : ְּבֵראִׁשית ָּכתּובת ָּפָרׁשַ ְּבסֹוף  .ֵאּלֶ

ִקים ִּכי ַרָּבה ָרַעת ָהָאָדם ְוגֹו' ְוֹנַח ָמָצא " ַוַּיְרא ֱא
י ָּתלּוד ֶׁשָהֶאחָ ַמְׁשַמע ֵמַהָּפסּוק ה'". ֵחן ְּבֵעיֵני 

ֹנַח "ָלֵכן " ַרָּבה ָרַעת ָהָאָדם"ֵמֲחַמת ׁשֶ  -י ַּבֵּׁשנִ 
. ין ַהְּדָבִריםְוָצִרי ְלָהִבין ַהֶּקֶׁשר ּבֵ ", ָמָצא ֵחן

ֶאָּלא ֶׁשֹּנַח ָרָאה ֶאת ְּבֵני ּדֹורֹו ֶׁשָהיּו ְּדֵבִקים ַעד 
, ָנָׂשא ַקל ָוֹחֶמר ְּבַעְצמוֹ , ְמֹאד ְּבַהְבֵלי ָהעֹוָלם ַהֶּזה

ִאם ְּבַהְבֵלי עֹוָלם ֶׁשֵהם ַחֵּיי ָׁשָעה ְוֶהֶבל : ְוָאַמר
ֹׁשב ָּתִמיד ָוִריק ֶאְפָׁשר ְלַהִּגיַע ְלָכֶזה ְּדֵבקּות ַלְח 

ָּכל , ִליֵדי ָחָמס ֶׁשָּבאּוד עַ ֵּכיַצד ִלְרֹּכׁש עֹוד ְּדָבִרים 
ֶׁשֵּכן ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְהיֹות ָּדבּוק ְּבַחֵּיי עֹוָלם ַהַּקָּיִמים 

ְוֵכן ָעָׂשה . ַעל ְיֵדי ַהְּדֵבקּות ַּבה' ַוֲעבֹוָדתוֹ , ָלֶנַצח
ה ִמּתֹו ׁשֶ  ְוָלֵכן ַּדְוָקא"ת. ְוִדֵּבק ַעְצמֹו ְּבַהֵׁשי ַרּבָ

עֹוָלם  ֶׁשָּכל ָּכ ָהיּו ְּדבּוִקים ְּבַתֲאוֹות, ָרַעת ָהָאָדם
ְּבִגיַמְטִרָּיא 'ְּכבֹוד " ֵחן" - ֹנַח ָמָצא ֵחןִמֶּזה , ַהֶּזה

ְּכלֹוַמר ֶׁשֶּזה ֵהִביא אֹותֹו ִלְראֹות ִּבְכבֹוד הוי"ה', 
ה' ְיִהי ְכבֹוד "ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב . ּוְלִהָּדֵבק ּבוֹ ה' 

ֶׁשְּבָכל ָּדָבר ָּבעֹוָלם ִיְרֶאה ְוִיְלַמד ֶאת ", ְלעֹוָלם
ה ּתֹוְלדֹת ֹנחַ ְוָלֶזה ָאַמר ה'. ְּכבֹוד  ְּכלֹוַמר , ֵאּלֶ

, ֵמַהַּמְדֵרגֹות ַהְּנמּוכֹות ֶׁשִהִּגיעּו ְּבֵני ּדֹורוֹ " ֵאֶּלה"
" ת ֹנחַ ּתֹוְלדֹ "ּוֵמֶהן ִהִּגיעּו ה' ִמֶּזה ָלַמד ַלֲעבֹוַדת 

"ל: ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ֲחזַ , ַמֲעָׂשיו ַהּטֹוִבים -
 '.ּתֹוְלדֹוֵתיֶהם ֶׁשל ַצִּדיִקים ַמֲעֵׂשיֶהם ַהּטֹוִבים'

 
 ֵקץ ָּכל ָּבָׂשר ָּבא ְלָפַני ִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס ִמְּפֵניֶהם.

"י: 'לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל'. וברש
תמהו המפרשים הרי היו בידם עוונות חמורים 
כעבודה זרה וגילוי עריות, אם מדוע נחתם דינם 
'אלא' על הגזל? ויש לומר, שבנגעים אנו רואים 

בביתו  -שבתחלה פוגע הקב"ה בממון האדם 
ובבגדיו, ואם לא שב הוא פוגע בנפשות, אם למה 

פשות. אלא כיון שהממון לא היה כאן פגע מיד בנ
מן הגזל, אם אין זה עונש להם  אלאשלהם 

שיפגעו בממונם, וזהו 'לא נחתם גזר דינם' 
למיתה ולא בממונם, 'אלא על הגזל' שהממון לא 

 )הג"ר גרשון אב"ד מאד (ילקוט הגרשוני היה שלהם.



 

 

שידוע שבחטא העגל לימד משה  עוד יש לתרץ,
ר להקב"ה הרי רבינו זכות על ישראל, ואמ

ֶקיה' ָאֹנִכי כשאמרת ' לשון יחיד, לי אמרת  -' ֱא
ולא להם. והנה הציווי של שבע מצוות בני נח, 

ִקים ה' לומדים מהפסוק "ַוְיַצו . ַעל ָהָאָדם" וגו' ֱא
רק לאדם  וגם שם היה אפשר לומר שהציווי היתה

הראשון שהרי כתוב 'על האדם'. אך זה אי אפשר 
לומר, שהרי מוזכר שם גזל ואדם הראשון לא היה 
לו ממי לגזול שהכל שלו, על כן חייבים לומר 
שהציווי היתה לדורות הבאים אחריו. אם כן 
גזירת המבול אכן היתה בגלל שאר העוונות 
החמורים, אבל נחתם גזר דינם אלא על הגזל, 

 ל יש ראיה שהציווי היתה גם עליהם.שמגז
 הגה"ק ארי' ליב קרא  םאיֻהמל(איל   

 )זקנו הגה"ק זעליג אב"ד הנובר בשם

יש להבין למה לא  ִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס ִמְּפֵניֶהם.
מדות ענין צריך להבין  גם. 'גזל' כתבה התורה

חמישים אמה ארכה שלש מאות אמה "התיבה 
קומתה ואל אמה תכלנה רחבה ושלושים אמה 

, הרי התיבה היתה בבחינת מועט "מלמעלה
תיבה (שהרי בדרך הטבע אין  המחזיק את המרובה

, אם במידות אלו יכולה להחזיק את כל בעלי החיים שבעולם)
ונוכל לומר  מדוע הקפידה דוקא על מדות אלו.כן 

לפי מה שאיתא בספרים שקלקול דור המבול הוא 
 גמראבאיתא הנה ו מחטא של נחש הקדמוני,

ומבאר הרה"ק , 'ארס נחש בין שיניו הוא עומד'
' של 'נחש' ש' וננר"ש מאוטרופוליא שהאותיות 

' הוא מצד הרע, וכשאדם חהם מצד הטוב, וה
חוטא גובר עליו הח' של נחש וממית אותו, וזהו 

החלק הרע של הנחש 'בין שיניו הוא  -'ארס נחש' 
של נחש שהוא  'שן'עומד' דהיינו בין  האותיות 

הנחש 'לא רבי חנינא בן דוסא  '. וכמו שאמרחה
כלומר שלא כל , 'ממית אלא החטא ממית

החטא הנרמז האותיות של נחש ממיתין, אלא 
, ס"מ הרוכב על הנחשכמו כן גם בו. באות ח'

זה מצד  'ל-אאותיות '', של"סמאששמו הוא '
 הוא מצד הרע. 'סמ'שמו של הקב"ה, ו -הטוב 

המבול ברוב עוונותיהם הגבירו את והנה בדור 
ומזה נעשה צירוף  מ'סמא"ל' ס"מ' מנחש והחה
" וזהו "כי מלאה הארץ חמס מפניהם". חמס"

וכדי להמתיק את החמס צוה השי"ת לעשות 
נגד השי"ן של  -ארכה תיבה שלש מאות אמה 

נגד הנו"ן של נחש, -נחש, וחמישים אמה רחבה 
ל א"ל, נגד הלמ"ד ש -ושלושים אמה קומתה 

נגד האל"ף של  - "ואל אמה תכלנה מלמעלה"
 שם א"ל.

 )אוסטרובצאמ הגה"ק מאיר יחיאל (מאיר עיני חכמים

פוניבז נכנס אב"ד גאון רבי יוסף שלמה כהנמן ה
, ומצא אותו יושב ' זצוק"לחפץ חיים'פעם אל ה

 ומאכיל את בנו הקטן והילד מסרב לאכול, והחפץ
אבל חיים יושב ומשדל אותו: אהרל'ה אכול. 

אהרל'ה ממאן לאכול. כשראה את הפונביזער רב 
אמר לו החפץ חיים: אתה יודע מדוע הוא מסרב 

ִּכי לאכול?! כי יש בו כבר יצר הרע, כמו שנאמר 
ומפרש רש"י ֵיֶצר ֵלב ָהָאָדם ַרע ִמְּנֻעָריו 

'משננער לצאת ממעי אמו ניתן בו יצר הרע'. וכי 
איזה יצר הרע יכול להיות אצל תינוק קטן, אלא 
שהוא מפתה אותו: אל תאכל, כך תהיה חלוש ולא 
יהיה לך כח ולא תוכל ללמוד כשתגדל. וראיה 

ראה נא את תינוקו  -המשיך החפץ חיים  -לדברי 
איך -(ווי ער פרעסט און זויפט' שכן הנכרי 'השל 

, כי אותו היצר המפתה את אהרל'ה שהוא זולל וסובא)
שלא יאכל, מפתה את הגוי: אכול וזלול! כך יהיה לך 

 כח להכות ולהרוג יהודים.

 מ

פעם נסע השרף מסטרעליסק דרך היער, באמצע 
לך בעל הדרך עמדו הסוסים ולא רצו ללכת, ה

העגלה לבדוק מה קרה, וראה דוב עומד מוכן 
להתנפל על הסוס, והתחיל לזעוק בבהלה. אמר 
הרה"ק אל תתירא, וירד מן העגלה ונגש סמוך לדוב 
והרים את כובעו ומיד ברח הדוב. אמר הרה"ק אל 
תחשבו שהיה פה מופת, אלא מקרא מלא דבר 

ל ַחַּית ּומֹוַרֲאֶכם ְוִחְּתֶכם ִיְהֶיה ַעל ּכָ הכתוב: 
, כאשר אדם שומר על הצלם אלקים שלו, ָהָאֶרץ

 ממילא יראים ממנו כל הברואים.

 מ



 

 

 דָּדוִ ב ַוַּיֵּצ 
 "אִזיַע  "זָהַרְדַּב  -א ִזְמָר ן ֶּב ד ּתֹוְלדֹות ַחָּייו ֶׁשל ַרֵּבנּו ָּדוִ 

 ָרצּוא ר, ַהּדֹו אֹותֹוי ִמְּגדֹולֵ ם יְּכַרִּב  ַרֵּבנּו
ק ְוִהְתַעֵּס , ָּבּהר ַלְחּפֹ ם ְּכַקְרֹּדה ַּבּתֹוָר  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש

ד ְּביָ ס ִהְתַּפְרנֵ ה ֶׁשִּמּזֶ ה ּוְתבּוָא ת ָהעֹורֹור ְּבִמְסַח 
 ה. ּתֹוָר י לֹוְמֵד  ְּבָממֹונֹוק ֶהֱחִזיף ְוַא , 1הְרָחָב 

ְיַלֵּמ   דָּדוִ ד ַו
ה, ְלתֹוָר ל ָּגדֹות ַּביִ  ַרֵּבנּום ֵהִקים ְּבִמְצַריִ  ּתֹוְּבִׁשְב 

ו ַּתְלִמיָדיל ַע ה, ַהּתֹוָר י ַמְרִּביֵצ ל ְּגדֹוז ָא ה ָהיָ א ְוהּו
ם: ֵּביֵניֶה ם, ִלְפֵניֶה  ָהַלם ָמ ְּׁש ֶׁש ם ִמְצַריִ י ְּגדֹולֵ ם ִנְמִני
 ַרֵּבנּות', ֶצ ְמֻקֶּב ה יָט ִּׁש 'ַה ל ַּבַע י ַאְׁשְּכַנּזִ ל ְּבַצְלֵא  ַרֵּבנּו
 .ׁש"ַהַּמֲהִריַק   - ַקאְׂשְטרֹוב ַיֲעקֹי ַרִּב , ַהָּקדֹוׁש"י ָהֲאִר 
 ןְוִהְתִקיה ָרָא 

 ָהיּום ֶחְלָק , תַוֲחׁשּובֹו תַרּבֹות ַּתָּקנֹון ִהְתִקי ַרֵּבנּו
ל ּכָ ל ַע  ִהְׁשִּפיעּום ְוֶחְלָק ם, ִמְצַריִ י ִליהּוֵד ק ַר ם נֹוְגִעי
 ל.ִיְׂשָרֵא ת ְקִהּלֹו
ם, ְּבִמְצַריִ "ל זַ "ם ָהַרְמַּב ג ִהְנִהין ּכֵ י ִלְפנֵ ת ַרּבֹום ִניָׁש 
 ִליַח ְּׁש ֶׁש א ֶאּלָ  ְּבַלַחׁשה ֲעָׂשָר ה ְׁשמֹונֶ  ִיְתַּפְללּוא ֶׁשֹּל

ם ְוַהְּבִקיִאיל, ְּבקֹוה ַּבְּתִפּלָ ף ֵּתכֶ ל ַיְתִחיר ַהִּצּבּו
ם ִע ד ַיַח  ְּבַלַחׁש ִיְתַּפְללּו

ם ְּבִקיִאי םְוֶׁשֵאינָ "ץ, ַּׁש ַה 
ם חֹוָבָת י ְיֵד  ִמֶּמּנּו ֵיְצאּו

ה ָעָׂש ת זֹא ה.ִּבְׁשִמיָע 
ה ֶׁשָרָא ן ֵּכיוָ "ם ָהַרְמַּב 

ם ׁשֹוְמִעיר ַהִּצּבּון ֶׁשֵאי
ם ּוְמַדְּבִרי"ץ, ַּׁש ַה ת ַלֲחָזַר 

ד ַע ה, זֶ ם ִע ה זֶ ם ּוְמַסְּפִרי
ן ֵּביה מּוָע ְּׁש ַה ה ֶׁשָּיְצָא 
ם ִגיִמְתַנֲה  ָּכי ּכִ ם ַהָּנְכִרי

ד ַע , םְּתִפָּלָת  םַהְיהּוִדי
ל ִחּלּום ּוּׁשִמ ה ָּבזֶ ה ֶׁשָהיָ 

 ם. ֵּׁש ַה 

                                                      
ת ֵלָהנֹוה ָרָצ א ְול ָּגדֹור אֹוָצ  ֵּביתֹו ְּבתֹוא ֶׁשָּמָצ ם ַהְּמַסְּפִרי ֵיׁש 1

ם, ְירּוָׁשַליִ ם, ְּבִמְצַריִ ם ֲחָכִמיי ַּתְלִמיֵד ם ָּבֶה ס נֵ ְמַפְר ה ְוָהיָ ה, ִמּזֶ 
 ).אנציקלופדיה לתולדות גדולי ישראלן (ְוֶחְברֹות ְצפַ 

ָל"ה (י, א): ָזָר ה ֲעבֹוָד ה ְרֵא2 ּ‚ו… י‰ ּבַ ין ‡≈ ƒנ ּלָן מו… כ≈ ‡ ‡∆ ַמל¿ י ל¿
י ƒָונ בַ ם י¿ ל¿ ƒּב„." 

ר ֲאֶלְּכַסְנֶּדֶׁשר ָּבאֶׁשַּכֲא "ד, ְלָהַרֲאָבה ַהַּקָּבלָ ר ְּבֵסֶפב ְוָכַת
ן ִׁשְמעֹו לֹור ָאַמ , םְירּוָׁשַליִ ת ֶא ב ְלַהְחִריה ְוָרצָ  םִלירּוָׁשַליִ ן מֹוְקדֹו
ֶׁשִּיּוְָלדּום ַהּכֲֹהִניל ּכָ ה, זֶ ת ּוִבְזכּום ְירּוָׁשַלִית ֶא ר ֶׁשַּיְׁשִאיק ַהַּצִּדי

ל ְּבכָ ף ַא  ִּבְׁשָעתֹו טָּפַׁש "ם ָהַרְמַּב ל ֶׁש ה זֶ  ִמְנָהגֹו
 ָחְזרּור ְּכָב ם ָׁש  ַאא, ְוסּוְריָ ל ִיְׂשָרֵא ץ ֶׁשְּבֶאֶר ת ַהְּקִהּלֹו

 ְּבַלַחׁשם ַּפְּלִליִמְת ם ֶׁשּקֶֹד א ַהְּגָמָר ן ְלִדין ָלכֵ ם קֶֹד 
ה ֲעָטָר ר ֶהְחִזי"ז ְוָהַרְדַּב "ץ, ַּׁש ַה ר חֹוזֵ  ָּכר ְוַאַח 

 .ף קסה)ֶאֶל  סימןשו"ת הרדב"ז (ראה  םְּבִמְצַריִ ף ַא  ְליֹוְׁשָנּה
ה ְּדִהּנֵ  א:ִהי"ז ָהַרְדַּב  ַרֵּבנּו גֶׁשִהְנִהית ַאֶחֶר ה ַּתָּקנָ 

י ְלִפ ם ִניָּׁש ַה ת ֶא ת ָטרֹוְּׁש ַּב ם ּכֹוְתִבי ָהיּו 2אַהְּגָמָר ן ִּבְזַמ 
ה ְוִהּנֵ  .3ת'ָטרֹוְּׁש ַה ן ִמְניַ א 'ַהִּנְקָר ן, ָיוָ ת ַמְלכּות ְׁשנֹו

ה ַמ  הזֶ ן ְלִמְניָ ם ְרִגיִלים ֲאָנִׁשי ָהיּוא ם ִניָּׁש ַה ת ִּבְרבֹו
ת ְלָטֻעּיֹום ֶׁשָּגַר 

ד ָעַמ , םַרִּבים ּוִבְלּבּוִלי
ע ְוָקַב ה, ּוָבְטלָ  ַרֵּבנּו

ת ְׁשנֹון ִמְניַ י ְלִפ  ֶׁשִּיְמנּו
 ם.ָהעֹולָ ת ְּבִריַא 

ה זֶ ם ּגַ ה ָהיָ  ַרֵּבנּו
א ֶחְבָר 'ַה ת ֶא ן ֶׁשִּתֵּק 
ה ַחּבּוָר  - א'ַקִּדיָׁש 
ת ְמֻזֶּמנֶ ה ֶׁשִּתְהיֶ ה ְקדֹוָׁש 
ם. ַהֵּמִתית ּוַר ִּבְקבק ַלֲעסֹ

ם ְקָׁשִייב ֵעֶק ת זֹא
 ֶׁשָעׂשּות ׁשֹונֹות ְוַהְפָרעֹו

 ה.זֶ ן ְּבִעְניָ ם ַהִּיְׁשְמֵעאִלי

ת ֶא  ִיְמנּול ֶׁשִּיְׂשָרֵא ם גַ וְ , ְׁשמֹול ַע ר ֲאֶלְּכַסְנֶּד  ִיָּקְראּו זֹוה ְּבָׁשנָ 
 .ַמְלכּותֹות ְׁשנֹוי ְלפִ ם ִניָּׁש ַה ר ִמְסּפַ 

ם ִניָּׁש ַה ם ִנְמִני ּוָבּה םַהְּגאֹוִנית ִמְּתקּופַ ם ַּבְּסָפִריר ֻמְזּכָ ה זֶ ן ִמְניָ  3
ת. ְמקֹומֹוה ְּבַכָּמה ַמְזִּכיָר"ם ָהַרְמַּבם ּגַ , ןְּגאֹוא ְׁשִריָרב ַר ת ְּבִאֶּגֶר

ה זֶ ן ְּבִמְניָ  ִהְׁשַּתְּמׁשּוא ר ְּכבָ ת ְוָצְרפַ ז ְּבַאְׁשְּכנַ ע, ַהַּמְׁשַמ י ְלפִ 
ַאם (ראה תוספות ע"ז י, א ד"ה ספרא), ָהִראׁשֹוִנין ִּבְזַמ

ן ֵּתיָמ ת ּוִבְקִהּלֹוה, ָּבזֶ  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ִהְמִׁשיכּוב ַהַּמֲעָר ת ְּבַאְרצֹו
"ל. ואכמ, תָטרֹוְּׁשַה ל ַע ה זֶ ן ִמְנָים ַהּיֹוד ַע ם ּכֹוְתִבי

 alyayin.tsfas@gmail.com  לתגובות והערות ולקבלת הגליון בדוא"ל אפשר לפנות לכתובת

 םְּדָבִרית ַהְבָהַר 
 ∆̃ ּבוּ ̇ ָטֻעּיו… ב ע≈ ל¿ ƒיל ּוב ּ̇≈ ן ּב≈ ¿ מּויו… י ׁ̆ ¿„ּ˙ , ƒנ ּנ¿ ƒ‰ ַסּ„≈ י ר ל¿

י ƒָבר יָ ל ַע ם ּ„¿  ם: ּבּור¿
ו…  ׁ̆ ‡ ƒנוּ  :ןןָ‰ר וƒ  ַרּב≈ ָר ן ּב∆ „ ּ„ָ מ¿ ƒּבַ  -‡ ז ≈ . "זָ‰ַר„¿ ׁ̆ ָר …‚ ּמ¿ ƒי מ

ָפַר  ַח „ ס¿ ∆ נ≈ י ׁ̆ פ¿ ƒנָ  450-י כל ָ י‰, ׁ̆ ָ̇ ּובו… ׁ̆ סוּ ו ּ̇¿ ּפ¿ ¿„ ƒנ 
 ƒּובו…  ּב ׁ̆ בַּ ˙ ̇¿ סו…  ."זָ‰ַר„¿ ַפ ר ּ„ָ ו ָיָמיף ּב¿ ¿̂ ƒָט ˙ ּב פ¿ ƒנ ר ו¿

ַמ  ט¿ ƒנ ּ‰ ן ו¿ י ָ‡נוּ ו ָעָלי .ּבָ ƒר ַסּפ¿ יָע ם מ¿ ƒיר ƒזו… ‰ ּב. 
  ƒנ ≈ ּׁ̆ ̃… י ַרּבƒ  י:ַ‰ וƒ ב ַיֲע ‡≈ ן ּב∆ „ ּ„ָ ƒ̃ (ב ז¿ ס¿ ב¿ ילו… ƒי)ו - 

ַב  י„¿ ƒלָ . "זָ‰ר יָט „ נו… ƒל י, ‡ּב¿ ָ̇ נו… ¿ ׁ̆ ƒנו… ו ּוב ‰ ָ‰יָ ̇ ָ‰ַ‡ֲחרו…
ַפ  ¿̂ ƒי˙ ּב ƒ̃ ≈‰ ּ‰ ם ו¿ יבָ  ּבָ ƒ ׁ̆ י‰. י¿ ָ̇ ּובו… ׁ̆ סוּ ו ּ̇¿ ּפ¿ ¿„ ƒנ 

 ƒּובו…  ּב ׁ̆ בַ  ˙̇¿ י„¿ ƒָט  ,"זָ‰ר פ¿ ƒר נ ׁ̆ ר…‡ נָ  ּב¿ ָ ּׁ̆ "„ ˙רע ‰ַ‰
ט¿  ƒנ ַפ ן ַמ ו¿ ¿̂ ƒו… ו ָעָלי[ ˙.ּב ּ̇ כ¿ ƒבו… "‰ ב ‡ינ  .˙]ָ‰ע≈ ‡ ּב¿

 בעיר קהיר במצרים בית הכנסת ן קודש בארו
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 )ט, ו" (נח תולדות אלה"

 .)י"רש( טובים מעשים צדיקים של תולדותיהם
 של לזכות יזדקק שלא התפלל ימיו שכל אמר' הלוי בית'ה בעל

 ".אבא מזכה ברא"
 

"אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים היה 
 בדורותיו" (ו, ט)

התורה הק' לא חוסכת בשבחים לפאר ולרומם את דמותו של 
היא מכניסה מילה אחת הניתנת לפירוש  נח, אבל בתוך דבריה

כל  -לכאן ולכאן. 'לדורותיו', וכך מפרש רש"י: יש דורשים לשבח 
שכן שאילו היה בדור צדיקים היה צדיק יותר, ויש דורשים לגנאי 

לפי דורו היה צדיק, ואילו בדורו של אברהם, לא היה נחשב  -
 לכלום.
הייתכן ממש בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום,  - ואתמה

 כלום?
נאמר שלא היה מגיע לדרגת אברהם אבינו, אבל בוודאי היה 
שווה משהו, ומה גם שתורתנו הק' מעידה עליו שהיה צדיק, 

 תמים, את האלוקים וכו'.
 א"כ מדוע מקצין המאן דאמר במילותיו. ואומר "לא ... כלום".

ישנם שתי אישים המצווים לעזוב את בתיהם וללכת למקום 
אחד זה מיודעינו נח שעוזב את ביתו והולך לתיבה. והשני אחר, ה

 זה אברהם אבינו שמצווה "לך לך מארצך".
שם חם כתוב כך: "בעצם היום הזה בא נח  כאשר נח יוצא לתיבה

 ויפת ואשת נח ושלושת נשי בניו אתם אל התיבה".
 נח נכנס אל התיבה הוא ומשפחתו הקרובה. אשתו, בניו וכלותיו.

"ויקח אברהם את שרי אשתו  -אצל אברהם נאמר  ומאידך גיסא
 ואת לוט בן אחיו, ואת כל רכושם ואת הנפש אשר עשו בחרן".

אברהם עוזב את ביתו, ואת מי הוא לוקח עמו, בראש ובראשונה 
את אשתו ואת בן אחיו לוט עד כאן זה ממש משפחתו הקרובה, 
אבל פה יש עוד תוספת "ואת הנפש אשר עשו בחרן", מי הם 

נפשות האלה? אומר המדרש "אלו הם האנשים שהכניסם ה
תחת כנפי השכינה, אברהם מגייר אנשים ושרה מגיירת את 

 הנשים".
אברהם אבינו כאשר יוצא לדרך הוא כבר לא יוצא לבד, יש לו 

 שלמה של אנשים שהכניסם תחת כנפי השכינה. ליהפמ
, זהו בעצם ההבדל התהומי בין נח לאברהם. נח אמנם היה צדיק

תמים, ירא אלוקים. אבל כל זה התבטא בינו לבין עצמו 
ובמשפחתו הקרובה. אברהם מלבד היותו צדיק ומגלה את 

 האלוקים. דאג להפיץ את אור ה' בקרב הארץ.
מעתה יובן שפיר דברי המ"ד "אילו היה בדורו של אברהם לא 

באותם הנפשות  ,בדורותיו של אברהם ,היה נחשב לכלום"
חת כנפי החדשות שנכסנו ת

השכינה. בפריצת הדרך 
שהביא אברהם אבינו. לנח 
 אין שום שייכות. ממש כלום.

"אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים היה 
 " (ו, ט)בדורותיו

בפרשתינו קוראים אנו על דור המבול שחטא לפני ה' ובראשו 
ת נח נח איש צדיק ועמד צדיק ונח שמו כמו שנאמר: "אלה תולד

את האלוקים התהלך נח". והנה בגמרא  בדורותיותמים היה 
סנהדרין (דף קח): מובא מחלוקת האם נח היה צדיק ’ במס

דווקא בדורותיו או שמא בדורות אחרים לא היה נחשב לכלום? 
יוצא שלפי כל הדעות נח בדורותיו ודאי היה צדיק, א"כ מדוע לא 
נחסך המבול מבני דורו? ועוד יותר קשה מדוע נקרא המבול על 

כמו"ש (ישעיה נד, ט): "כי מי נח זאת לי אשר נשבעתי  שם נח,
 מעבר מי נח". 

אלא, שמנח ניתן ללמוד יסוד עצום ונפלא כמו שהגמרא אומרת 
שנח היה מוכיח את דורו בדברים כלפידי אש ואשר על כן יתכן 
שעצם צורת הוכחה זו היא אשר גרמה את התרחקותם של בני 

יה מדבר עמם בלשון רכה ואולי אם ה ,דורו מלהתקרב אל האמת
בחסד וברחמים היו משנים את התנהגותם ושבים אל דרך הישר, 
ומכיוון שנח לא נהג כן, מייחס הקב"ה את המבול אל נח כי לא 
נהג כמו אברהם אבינו שהתנהג בנועם ובחסד עם בני דורו, וזה 
אשר כתוב "את האלוקים התהלך נח", היינו שהיה מתהלך עם 

קים שהוא מסמל את מידת הדין, ולא כמו"ש בני דורו בשם אלו
 (משלי ג,יז): "דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום". 

 (חוט של חסד)
 

 "בדורותיו" (ו, ט)
 ברש"י: ויש דורשים אותו לגנאי. 

ללמדנו שצדיק אף שיש עליו התנגדות אין זה אומר שיש בו 
פגם, כי גם נח שהתורה העידה עליו שהוא צדיק 'יש דורשים 

 אותו לגנאי'. 
 (רבי אריה לייב משפאלי)

 

 )ט(ו,  את האלוקים התהלך נח""
רבינו האור החיים הקדוש מדייק מדוע לא כתוב 'הלך' נח, ומדוע 

 נאמר לשון 'התהלך'???
ומתרץ רבינו הקדוש שבמילה 'התהלך' יש משמעות נוספת, 
שלא רק שתמיד הלך בדרך ה', אלא בכל יום חיפש להוסיף 

עבודת ה', ולא הסתפק בדרגת העבודה של אתמול, ולהתעלות ב
קדוש ברוך הוא, וכל היה מוסיף והולך לעשות נחת רוח לותמיד 

 ימיו היה מתהלך במטרה לגרום נחת רוח לפניו.
ובפרשת ראה מפרש רבינו הקדוש את הפסוק 'ראה אנכי', 
שהשאיפה של כל יהודי צריכה להיות ההתבוננות בגדולת משה 

לו, ולא יאמר ולהגיע לרמה ש
האדם הרי אני ברמה גבוהה 
יותר מפלוני ופלוני ואין צורך 
להתעלות יותר, אלא 
ברוחניות צריך תמיד לשאוף 
קדימה, ולשאוף להגיע לרמה 

 הגדולה ביותר. 

 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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ובפרשת קדושים על הפסוק 'קדושים תהיו' שואל רבינו הקדוש 

 מדוע לא נאמר לשון 'קדושים יהיו'. 
ומבאר רבינו הקדוש וזה לשון קודשו: 'ירצה על זה הדרך 
'קדושים תהיו' לשון עתיד, פירוש, אין הפסק למצוה זו, כי כל 
שער מהקדושה אשר יכנס, עדיין ישנו בגדר הכנסה שער אחר 
למעלה ממנו, כי אין שיעור להדרגות הקדושה המזומנת לכל 

זו למעלה  הרוצה ליטול את השם. וצא ולמד ממדרגות הנביאים
 מזו, ומשה עולה על גביהן. עד כאן לשון קודשו.

כלומר: התורה דורשת מאיתנו להתעלות בקדושה יותר ויותר, 
ולעלות ממדריגה למדריגה. ואין שיעור לדרגות הקדושה 

 שאפשר להשיג.
 

 )יא, ו" (האלוקים לפני הארץ ותשחת"
 הבריות בפני ואילו. לחטא נחשב זה היה האלוקים לפני רק

 ...עוון בכך ראה לא הציבור... כשורה הכל היה החברה ובעיני
 

 " (ו, יא)ותשחת הארץ לפני האלוקים"
כל עבירה שאדם עושה, הוא בורא באמצעותה מלאך משחית 
שמקטרג עליו לפני ה' ורוצה לאבדו, אלא שאין הוא יכול להזיקו 

מידות  13-בפועל עד שה' ידון וישפוט את האדם, וזהו אחד מה
רחמים הנקרא 'נושא עוון', שה' סובל את החטא של האדם של 

 למרות הקטרוג.  
אולם אם האדם מלא בעוונות והרבה להרשיע, אז יכול המקטרג 
לאבדו לפני שהקדוש ברוך הוא ישפוט אותו, כי אדם זה משפטו 

 מפורש וברור.
ובזה מפרש רבינו האור החיים הקדוש את כוונת הכתוב כאן, 

ם הרשיעו והשחיתו כל כך, עד שהמקטרגים 'ותשחת הארץ' שה
יכלו להזיקם 'לפני האלוקים' כלומר קודם שהקדוש ברוך הוא 

 ישפוט אותם.
חה"ק שכאן כתוב שם 'אלוקים' שהוא מידת הדין, הומוסיף האו

ויאמר ה' אמחה את האדם ואילו בסוף פרשת בראשית נאמר '
עוף  י האדמה מאדם עד בהמה עד רמש ועדאשר בראתי מעל פנ

', נאמר שם הוי"ה שהוא מדת השמים כי נחמתי כי עשיתים
 הרחמים, ומדוע השינוי???

אלא לרמז שגם מידת הרחמים התהפכה למדת הדין לצד 
 מעשה הרשעים, וגם היא מסכימה למקטרג.

 

 ״קץ כל בשר בא לפני" (ו, יג)
״קץ כל בשר״ זה יום המיתה. אומר הקב"ה: יום המיתה בא לפני 

 -איש זוכר אותו וחושב על הדין הצפוי, וההוכחה בטענה שאין 
 (כלי יקר) "כי מלאה הארץ חמס״.

 

 "והמים גברו מאד מאד" (ז, יט)
אין מים אלא תורה. מי יכול להיות בתורה כמעין המתגבר,  מי 

 שיש בו בחינת 'מאד מאד הוי שפל רוח'. 
 (אור פני משה)

 "ויפתח נח את חלון התיבה" (ח, ו)
לה, ונח במעשיו יל דור המבול ננעלו שערי תפבעוונותיהם ש

 לה. יבות התפיפתח את הפתחים שיכנסו בהם ת
 (אור לשמים)

 

ויאמר ה' אל לבו לא אסף לקלל עוד את "
האדמה בעבור האדם כי יצר לב האדם רע 

 (ח, כא) מנעוריו"
רבינו האור החיים הקדוש מביא את דברי הגמרא במסכת בבא 

ן ומסיתים אותו שיגח ויזיק, והוא קמא, ששור שאחרים מלמדי
נגח, בעל השור פטור לשלם, כי זה לא בא מיוזמתו ורצונו, אלא 

 שהוא מוסת על ידי אחרים.
שנים  13-רבינו הקדוש לומד מזה הלצת זכות על האדם, שב

הראשונות לימי חייו יש לו הסתה תמידית מיצר הרע, ואין לו 
על יצר הרע, ולכן לא  עדיין את יצר הטוב, ולכן קשה לו להתגבר

 ידון את האדם במידת הדין הראויה על כל עבירה קלה. 
ובכל זאת, האדם שונה מהשור, כי הוא קיבל 'דעת' להילחם עם 
יצר הרע, מה שאין כן השור, ולכן האדם יקבל עונש מקסימלי 

 על העבירות שלו. 
ובדרך זה מפרש רבינו הקדוש את הפסוק 'כי יצר לב האדם רע 

ו', שהקדוש ברוך הוא מליץ זכות על האדם, שבשלוש מנעורי
עשרה שנותיו הראשונות לימי חייו יש לו רק יצר הרע, והוא 
מסיתו לעשות הרע בעיני ה' ומטביע בו טבע רע, ולכן לא יכעס 
 הקדוש ברוך הוא על החוטא כל כך, כי יש לו סיבה וטבע לחטוא.

 

 "ויאמר ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו" 
 , כה) (ט

חז"ל שואלים (בראשית רבה ל"ז) למה נח קילל את בנו של חם 
 ? ןההיגיוולא את חם עצמו, מה 

עונים חז"ל, כשנח ובניו יצאו מן התיבה הם קיבלו במתנה ברכה 
"ויברך אלוקים את נח ואת בניו" ובמקום שהקב"ה מברך לא 

 יכולה לחול הקללה.
בן הרביעי, ומן את כנען? מפני שחם מנע מנח את ה אדווקולמה 

 היושר לקלל את בנו הרביעי, שהוא כנען.
ן: כתוב יעל בסיס דברים אלו, אומר ה'שיח יצחק' דבר מעני

בגמרא "כל מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה עד ראש 
השנה חוץ מהוצאות שבת יום טוב והוצאת בניו לתלמוד תורה" 

וע עליהם  (ביצה טז). למה "הוצאות שבת" יצאו מן הכלל? מד
 לא חלה הקללה של "בזעת אפיך תאכל לחם"?

מסביר ה'שיח יצחק' לפי דברי המדרש הנ"ל, כי השבת קיבלה 
ברכה מהקב"ה, ככתוב "ויברך אלוקים את יום השביעי". ובמקום 
 שיש ברכה לא יכולה לחול הקללה של בזיעת אפיך תאכל לחם.

 (להגיד)

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל
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 "נח איש צדיק תמים היה בדורתיו (ו, ט)

אחד מחסידיו של רבי יחזקאל מקוזמיר, טרם עלותו על כסא 
הרבנות, נכנס אל רבו ובקש ממנו ברכה ועצה להצליח להנהיג 
את עדתו בשלום ושלוה, עד שלא יהיה לאף אחד מבני הקהלה 

 תרעומת נגדו. 
אמר לו רבי יחזקאל: ״על נח נאמר בתורה שהיה איש צדיק 

שים אותו לשבח ויש תמים, ובכל זאת אמרו חז״ל שיש הדור
שים אותו לגנאי. כי כל אדם שמכהן ברבנות ובתפקיד צבור רהדו

רוש הדבר שהוא עושה מלאכתו רמיה, יואין לו מתנגדים, פ
מתנהג בחנופה ומאחז את עיני הבריות כדי לרכוש את לבם. 
אולם איש אמת שהצדק נר לרגליו, אינו נרתע ממתנגדים ואינו 

 את תפקידו בדרך התורה״.חושש מהם, אלא נושא בגאון 
 

"אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים היה 
 " (ו, ט) בדורותיו

יש לומר, דהנה יש חרדים רק בינם לקונם, ויש להיפך, שעושים 
צדקה וחסד ואינם מדקדקים בינם לקונם, אבל יהודי צריך להיות 

 שלם ולא חצי. 
 וזה פירוש (דברים יח, יג) 'תמים תהיה עם ה' אלקיך'.

מה הדבר דומה, לכפרי שחתנו היה תלמיד חכם, וקודם סוכות ל
רב ויקנה עבורו אתרוג בקש חתנו ממנו כשיסע לעיר שילך ל

הדר, וכן היה, וכשנסע בחזרה לביתו פגע בכפרי אחר מכפר 
הסמוך לו, וסיפר שהרב קנה עבור חתנו אתרוג הדר שאין דומה 

אשר לא פחות  לו, ואמר לו השני גם לי נצרך אתרוג עבור חתני
י האחרון אני הוא במעלות מחתנך, ואמר לו כעת לא תשיג הדר כ

 .קניתי בדמים מרובים
אמר לו איעצך עצה טובה, נחלק האתרוג לשנים ואקח אני החצי, 
כי שמעתי שיכולין לברך בשותפות על אתרוג אחד, העצה 

מחיר אשר שילם בעדו ה נכנסה ללבו ועשה כן, ולקח חצי העמוק
 אתרוג. חציכפרי השני ונתן ל

כשבא לביתו והראה לחתנו חצי האתרוג, מובן השחוק שהיה אז, 
 הסביר לוחתנו  עד אשר חסרון אשר עשה,ה הכפרי לא הבין מה

אף כי אינו הדר כל כך מחצי הדר  אתרוג שלםיותר טוב כי 
 פסול.ש

כן אם אחד מקיים כל המצות, הגם שאינו חסיד לפנים משורת 
"תמים" אלא שאינו מהודר, אבל המקיים  הדין, מכל מקום הוא

חציו הוא רק חצי יהודי ונקרא חסר. וזהו שאמר נח איש צדיק 
תמים היה בדורותיו, בין אנשי דורו, אהוב בעיני הבריות יען שנהג 
אתם בתום ויושר, וגם את האלקים התהלך נח, קיים גם מצות 

 (פרדס יוסף) שבינו למקום, ולכן ונח מצא חן בעיני ה'.
 

 "כי מלאה הארץ חמס" (ו, יג)
בתקופה האחרונה לחייו של 
הגאון רבי חיים גריינימן זצ״ל, 
היתה בבית שאלה של פיקוח 
נפש, והוא הוצרך להתקשר 
לרופא בכיר שהכירו, שיבוא 

 מיד לביתו, והיה זה באמצע הלילה.
הוא ביקש מנכדו שהיה לצידו, שיביא לו את ספר הטלפונים 

 לראות במדויק את המספר... 
שאלו הנכד: "הרי סבא מתקשר אליו בתדירות כה גבוהה וזוכר 

 את המספר בעל פה, ומדוע צריך את הספר״...?!
הוא השיב בתחושת פליאה: ״עם הזיכרון שלי אני אכן רשאי 

ם אני טועה במספר אחד להשתמש ביום, אך באישון לילה, א
אני עלול להעיר משפחה שלימה, שם צריך אחריות לבדוק 

  שהמספר מדוייק בתכלית כדי שלא אכשל.
 

 "כי מלאה הארץ חמס" (ו, יג)
 נאמר במדרש (שמות רבה פכ"ב) כל מי שידיו מלוכלכות בגזל,

שתפילתו בעבירה,  -הוא קורא להקב"ה, ואינו עונה אותו, למה? 
שנאמר: ויאמר אלוקים לנח קץ כל בשר וגו', אבל איוב שלא היה 

היתה תפילתו זכה, לכך אומר על לא חמס בכפי,  -בעמלו גזל 
 תפילתי זכה.  -לפי שאין עוול בכפי ובעמלי 

 מעשה מאלף התרחש בעיירה קטנה בחו"ל, בה חיו מספר
 יהודים, שכל אחד עסק בפרנסה אחרת, והתפרנסו זה מזה. 

החלבן באותה עיירה היה מקבל מחבירו האופה ככר לחם 
שמשקלו קילוגרם, וכתמורה היה נותן לאופה קילוגרם חמאה. 

 כך נמשך הדבר שנים ארוכות. 
פעם, כאשר הגיע האופה לקבל את החמאה, הרגיש במשהו 

לת החמאה בידיו, וכיון שהוא שאינו כשורה. הוא ממשש את חבי
מתמצא במלאכת השקילה, בשוקלו את הקמח הנצרך לו 
לאפייה, הרגיש שרעהו נותן בידיו חמאה שמשקלה פחות 
מקילוגרם. כיון שבעיירה שלהם לא היו מאזניים, הלך האופה 
לעיר הגדולה, הניח את החמאה על המשקל, ואכן התברר 

 .גרם 800שהסחורה לא הגיעה אלא למשקל 
חשב האופה שאולי היתה טעות בידיו של חבירו החלבן, והחליט 
להמתין לפעם נוספת. אבל, משהדבר חזר על עצמו פעמיים 
ושלוש, ניגש אל החלבן ושאל אותו מדוע הוא מרמה אותו; 'הרי 

גרם? אולי  800אני משלם לך על קילוגרם, ומדוע הינך נותן לי רק 
 שאל.  -המשקולות שלך אינן טובות?' 

רוח: 'אינני -החלבן לא איבד עשתונותיו, והשיב לאופה בקור
מרמה אותך, המשקל שלי במצב מצוין, ואני שוקל לך בדיוק 

 קילוגרם של חמאה!'.
עכשיו איבד האופה את יישוב דעתו, וגילה לחלבן שהטריח את 
עצמו עד לעיר הגדולה, ושקל את הסחורה, והמשקל הראה 

 שהיא איננה מגיעה לקילוגרם. 
'אני חוזר ואומר לך שהסחורה שאני מוכר לך, משקלה קילוגרם 
שלם', חזר החלבן על דבריו, והוסיף: 'אם אתה חושב שאינני 

 תורה אצל הרב'.-צודק, תקרא לי לדין
 ראה האופה שאין לו ברירה אחרת, והזמינו לדין תורה.

משהופיעו השניים בבית 
הדין, והדיינים שמעו את 
טענותיו של האופה, פנו אל 
החלבן ושאלו אותו מה יש לו 
להשיב. והנה, גם כאן, בבית 

 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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הדין, ממשיך החלבן לטעון שמשקלה של חבילת החמאה הוא 

 קילוגרם שלם. 
'אולי תביא לכאן את המשקולות שלך, ונבדוק אותן בבית הדין', 

 הציעו הרבנים. 
 המאזניים שלו. -החלבן הסכים, ורץ לביתו להביא את משקל

מה מאוד תמהו הדיינים לראות שהחלבן הביא בידיו גם ככר 
לחם... 'כאשר אני בא לשקול את החמאה, שאני צריך ליתן 
לחברי האופה, אני מניח בצידו השני של המשקל את ככר הלחם 

ובהתאם הזה שקניתי מהאופה, שמשקלו אמור להיות קילוגרם, 
 לכך אני מניח את החמאה בצד השני, עד שהמשקל מתאזן'... 

'ובמילים אחרות: עד שהאופה בא אליי בטענות על משקלה של 
החמאה, שיבוא בטענות אל עצמו, כי כמשקל הלחם שהוא מוכר 

 לי, כך משקל החמאה'!...  
מי שמרמה את חבירו   -מהמעשה אפשר ללמוד לקח מוסרי רב 

ת כספו, בסופו של דבר תתגלה רמאותו וקלונו ומנסה לגזול א
כל. וגם אם המציאות היתה שהאופה לא היה מודע לכך  -לעין 

פעמים ואדם  -שמשקלו אינו מדוייק, קיים כאן מסר חשוב 
מאשים אחרים בעוולות ומצביע על פגמים שבו, ולמעשה הוא 
עצמו בעל העוולה, ועליו לבדוק את עצמו, ולדאוג לתקן את 

 לפני שפונה בטענות וטרוניות כלפי אחרים.  מעשיו
ידועים דברי הבעל שם טוב הקדוש על המשנה (נגעים ב, ה) 'כל 
הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו': כל הנגעים שאדם רואה 

מתוך נגעיו  -הם מנגעי עצמו  -מחוצה לו (אצל אחרים)  -'חוץ' 
 (ופריו מתוק) שלו, חסרונותיו של עצמו הם... 

 

ויזכר אלוקים את נח ואת כל החיה ואת כל "
 (ח, א) הבהמה אשר איתו בתיבה"

בפרשת השבוע מסופר על הטיפול המסור שנתן נח לבעלי חיים 
שהיו איתו בתיבה, לכל אחד מהם הוא הכין את האוכל המיוחד 
שהוא אוהב, וגם הקפיד לתת להם לכל אחד בשעה  שהוא רגיל 

אמרו חכמינו שפעם אחת לאכול שלא יצטרכו להמתין, עד ש
איחר ולא נתן לאריה את האוכל בשעה המדוייקת, והאריה נתן 

 לו הכשה ברגליו.
ומקשה רבינו האור החיים הקדוש על המילים 'ויזכור אלוקים 
את נח ואת כל החיה', שאם הקדוש ברוך הוא זכר את נח בעצמו, 

 מה צורך עוד בזכרון החיה והבהמה???
ינו, שהכתוב זכר את נח וריחם עליו, ומתרץ, שהפסוק בא ללמד

 רק בזכות שהוא טרח עם החיה והבהמה בתיבה.
דבר נוסף, הגמרא אומרת שלאדם הראשון ובניו היה אסור 
לשחוט ולאכול בשר של בעלי חיים, ורק לנח ובניו הותר לאכול 

 בשר.  ולכאורה מדוע דווקא זכה נח להיתר זה???
ירות, זכה מידה כנגד אלא היות שנח טיפל בבעלי חיים במס

 מידה, שהותר לו לאכול את בשרם.
יגיע ', שבזכות 'יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לךועליו נאמר '

' שהותר לו לאכול את כי תאכל' שהיה לנח, זכה לשכר של 'כפיך
ונמצא זוכה לשכר בעולם הזה ובעולם הבא, וזהו הבשר שלהם. 

אשריך, בעולם הזה, וטוב לך,  -'אשריך וטוב לך'כפל הלשון  
 לעולם הבא.

 "וישלח את העורב" (ח, ז)
כשהציעו לרבי צבי הירש ברלין את כיסא הרבנות בעיר ברלין, 

 של העיר.ביקש לשלוח לשם שליח שיברר את מצבה הרוחני 
בתחילה אמר לשלוח לשם אחד ממקורביו, יהודי למדן וירא 
שמים, אך לאחר מכן חזר בו ושיגר יהודי מודרני קצת, 'משכיל' 

 למחצה.
הסביר רבי צבי הירש למקורביו: "אחרי המבול, כשרצה נח 
לדעת אם הרשעים אינם עוד, שלח תחילה את העורב ולא את 

יתה מבחינה ברשעים, והללו גם היונה. כי היונה, בתומתה, לא הי
היו מסתירים את רשעתם מפניה. ואולם בעורב יראו אחד 
משלהם ולא יעמידו פנים, וכך יכול דווקא העורב להביא חוות 

 דעת נכונה"...
 

 "יום ולילה לא ישבותו" (ח, כב)
רופא לא דתי ביקר פעם אצל הגה׳׳ק ה׳׳החפץ חיים״ זיע״א. 

אתה יודע שמחר תזרח השמש? שאל אותו ה׳׳חפץ חיים״ איך 
ענה לו הרופא: הרי ידוע שבכל יום זורחת השמש, מדוע עלינו 

 לחשוב שמחר לא תזרח השמש? 
אמר לו הח׳׳ח לא בגלל זה חייבת השמש לזרוח, המחייב הוא, 
הפסוק בתורה ״ויום ולילה לא ישבותו״, בתורה כתובה מציאות, 

 ולכן לא יתכן שהשמש לא תזרח מחר.
 

 חיה כל מיד... תאכלו אל דמו בנפשו בשר "אך
 )ה-ד, ט( אדרשנו"

 .)י"רש( החי מן אבר להם אסר בנפשו בשר
 אותו של מסעודה שנהנו מפני, כליה ישראל נתחייבו מה מפני
 ).המידות ספר( ,)אחשורוש מסעודת( רשע

 בעל יהודי השתתף בתשובה לחזרה הסמינרים באחדש מסופר
 מעט לילדים חילק אדם אותו, הממתקים בענף, מפורסם עסק

, הממתקים על וששו שמחו כולם והילדים וכדומה שוקולדים
 .מיד ואכלו

 ממתק קיבל שלא הילדים אחד את רואה הממתקים בעל והנה 
 המרצים אחד של ילד היה ילד אותו. (בצד לבד עומד והוא

 כ"ג הוא האם אותו ושאל הממתקים בעל אליו ניגש) בסמינר
 והחל הממתק את לקח הילד: כן השיב הילד ?ממתק רוצה
 אחרי ללכת והחל, הנותן של ליבו את עזה תקפה סקרנות, ללכת
 .שלו אמא את שמצא עד ואנה אנה מסתובב והנער, הנער

 האם אמא, אמו את שואל הילד את הממתק בעל רואה ולפתע
 ואסור כשר אינו שהממתק לבנה השיבה האמא? כשר השוקולד

 הוא שבעולם העבירות כל שאת אמר חברה בעל אותו. לאוכלו
 שהוא הדבר על להתגבר שיודע קטן ילד כשראה זה וברגע, עשה

 זה, כשר זה האם שואל הוא אותו אוכל שהוא ולפני אוהב הכי
 .יהודי זה מה להבין לו גרם

 . תשובה לבעל הפך ל"והנ, חייו כל את שינה רגע אותו
 ).דיין יצחק רבי(
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 הצלחה בגו"ר
 וב"ב חייםחגי                יצחק אריאל בן טובה

 שגית בת רותי       שמואל אימן בן אסתר זרי 
 שמים יראת        -ברכה רחל  מאיר ישראל בן

 גלית בת מסודי         ליאור יהושע סומך וב"ב
 ארז בן שושנה      יהודה אריה בן רחל ברכה 

 רונן אברהם וב"מ            קסירר אפרים וב"ב
משפ' שטרית           רחל ברכה בת פדילה דליה

רינה בת סימי וב"ב       נעם יצחק בן רחל ברכה
 הצלחה בכל העניינים -יוסף ליאור בן דליה אפרת

 שלמה ודנה דוד וב"ב     אריה ושרה לוי וב"ב
 י.מ.י.ש כדורי          אקבלי יוסף חיים בן נסכה

  שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב
 

 זיווג הגון וכשר במהרה
אורן בן אסתר                       רונית בת סימי     

 סיון בת אסתר     תרצה בתיה בת ימנה נינט
 עמית בת טובה                   יוסף בן רוחמה

 נתנאל בן ג'ינה                     אילן בן ג'וליאט
 אסף בן סופיה             דוד עומרי בן יהודית

 מאיר בן שרית ואליהו        מיטל בת מלכה  
 טליה עדן אסתר בת שולמית   יפית בת ג'ינה
 שירי ימנה בת שולמית       שמעון בן שולמית
 אנאל חביבה בת שולמית          אורן בן נעמי
 שושנה שירה בת סילביה    מיטל בת שושנה

 

 זרע קודש בר קיימא
גלית בת מסודי              אליהו נזרי בן ימנה      

     שמואל אימן בן אסתר זרי  אילנה בת רוחמה
 רחל מרים בת יהודית            סיון בת אסתר

 נועה בת מזל טוב           משה מנחם בן רחל
 ואושרית בת שושנה              דניאל בן שרה 

 דגנית בת שושנה            נעמה בת יפה       
 

 רפואה שלמה
 יצחק בן עזרא     ברכה רחל  מאיר ישראל בן

 בריאות ואריכות ימים    -ימנה ניזרי בת סטה
 בריאות ואריכות ימים  -מרדכי ניזרי בן פרחה

 מאיה בת עדי            דליה אפרת בת נעימה
 שלו בן מזל פחימה              סימי בת סוליקה

 דינה בת מזל            אורן בן אסתר              
    נעמי בת רחל       נעם יצחק בן רחל ברכה     
 אפרים בן שרה    שירה שילת בת אורלי        
 אסתר בת סוליקה   לביא ישראל בן תמר חיה

 מוריה בת רחל ברכה              נחום בן כיריה
 טובה בת אורה      יהודה אריה בן רחל ברכה

  רחל בת זוהרה    הצלחה ורפואה -יפה בת שרה
מישא אסתר בת זהרה          שאול בן סילביה    

 בנימין בן יקוט               עינת בת רחל ברכה 
רפאל משה בן רחל                 יצחק בן פנינה    
רחל ברכה בת פדילה דליה      יצחק בן רבקה   
 רונית בת סבריה                   קסנש בת דגטו
 יצחק בן חנון               רפאל אבידן בן תקווה

 זהבה בת שושנה רייזל        
בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה

 ימים
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 תָאַּבהּות ִלְקַראה ַהֲהָכנָ  - ֹנחַ ָּפָרַׁשת 

 בברכת שבת שלום 
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 פרשת נח פניני עין חמד ה'תשע"ט חשוון 'ד

לא מוזכר שום תיאור בפרשת בראשית, 
אודות צדקותו ומעלתו המיוחדת של נח, 
אלא רק הוזכרה העובדה כי נח מצא חן 

 בעיני ה'.
 

שבו הוא  ,לעומת זאת, דווקא בפסוק השני
מוזכר כי נח היה צדיק מוזכר בפרשה שלנו, 

 תמים בדורותיו והתהלך את האלוקים.
 

צריך להיות ההיפך. כלומר יה ולכאורה ה
להזכיר את צדקותו של נח היה צריך 

בפסוק הראשון שבפרשת בראשית ושם 
יפרטו מעלותיו, ואילו בפסוק השני יוזכר רק 
שמו, בהתבסס על התיאור שכבר הוזכר 

 .לפני כן
 

ונראה לומר, שבכוונה תחילה הדגישה 
דווקא בפסוק התורה את צדקותו של נח 

הקדושה התורה  ילדיו!המתאר את הולדת 
ביקשה ללמד אותנו, כי צדקותו של נח 

כאשר  -תה חשובה ומשמעותית במיוחדיהי
  נולדו לו שלושת ילדיו.

 

שכן מבלי הכנה עצמית יסודית מצידו של 
האב, לא ייתכן להעמיד זרע ישרים מבורך 

 שיעשה נחת רוח לפני הבורא יתברך!
 

להלכה למעשה על כל אחד להתייעץ עם 
לגבי גיל הנישואין, שהרי ידוע שיש  רבו

 מעלה גדולה להינשא מוקדם.

על שום מה ולמה איחר נח  -כל המעיין יתפלא
מלהעמיד תולדות עד להיותו בן חמש מאות 

פרשה הכפי שקראנו בסוף זאת שנה? 
וַּיֹוֶלד וַיְִהי נַֹח ֶּבן ֲחֵמׁש ֵמאֹות ָׁשנָה שעברה: "

  (בראשית ה,לב) ת"נַֹח ֶאת ֵׁשם ֶאת ָחם וְֶאת יָפֶ 
 

מקובל להוליד כבר היה דורות ההם הרי ב
על כך כבר עמד  .בגיל מאה פחות או יותר!

 רש"י הקדוש ותירץ.
 

, 'מקדש הלוי'אולם בדרך נוספת מבאר הרב 
כי נח בכדי לחנך את ילדיו להיות עובדי ה', 
 -ויראי ה' אמיתיים, ובפרט בדור מושחת כדורו

עליו להקדים ולתקן את עצמו באופן 
המירבי, במקסימום האפשרי, ורק לאחר 
מכן יוכל לגשת ולהעמיד תולדות לצורך 

 הקמת הדור הבא!
 

לפיכך הוא הקדיש את חמש מאות השנים 
בניה עצמית, התעלות לשם  -הראשונות לחייו

אישית, ורק לאחר שחש את עצמו שלם 
  .הקים את הדור הבא -ומתוקן

 

כאשר את חינוך ילדיו הוא מבסס על אותו 
ין שבנה בעמל ויגיעה במהלך חמש מאות יבנ

 שנות חייו הראשונות!
 

, כי שמו של נח מוזכר נראה תבונןנ אם
הפעם  .בתחילת סיפור דבריו פעמיים

האחרון של פרשת  , בפסוקהראשונה
(בראשית " 'וְנַֹח ָמָצא ֵחן ְּבֵעינֵי ה" -בראשית

 .  ו,ח)
 

בפסוק הראשון של  -ואילו הפעם השניה
נַֹח ִאיׁש ַצִּדיק  ,ֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת נֹחַ " -פרשה זו

ִקים ִהְתַהֶּל נֹחַ ו, ָּתִמים ָהיָה ְּבדֹרָֹתי  "ֶאת ָהֱא
בפסוק הראשון שהוזכר נח  .(בראשית ו, ט)

 (בראשית ו, ט) "נַֹח ִאיׁש ַצִּדיק ָּתִמים ָהיָה"

 לעילוי נשמת  העלון מוקדש
ז"ל גורג'יה בן משה

 לרפואה שלימה
אסתר בן לנוריאל

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

 איתנה ובריאות , פרנסה טובהק"שז
 וגלית בת מסודי לאליהו ניזרי בן ימנה

  ציון בן צ'חלה לרפואה שלימה
 יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"ב והצלחת

 להצלחת אלי ברוט ומשפחתו 



 

 

 
 מה הדין כאשר גלש מהסיר ונשפך חלב או מרק בשרי על הכיריים?

 רבנות מקומית מבשרת ציון: להלן סיכום ההלכה מפי ר' אליהו חיים פנחסי,

חלב או מרק בשרי וכדומה על הכיריים, אין לבשל באותו מקום מהמין השני עד שינקה היטב את מה גלש מן הסיר ונשפך 
ברמ"א (יו"ד סימן פז ס"ו) מבואר שאסור לחתות תחת קדירה של עכו"ם שיש לחשוש שמא יש בו בליעות של בשר וחלב.  מקורות: שנשפך.

חר ועירוי מבשל כדי קליפה, אסור לערות עליו מים רותחים ישר מהקומקום וא"כ כשהרגילות היא שגולש על הגז בין מבשר בין מחלב, מא
החשמלי, וכל שכן אם יש הצטברות של בשר וחלב הנראה בעין. וביד אפרים כתב, הטעם שאין נזהרים מליקח מאפר של הקדירות ולערבם 

 יחד מפני שכבר נתייבש לחלוחית של המאכל בתוכו, ולכן לפעמים אפשר שמדינא כבר אין עליו איסור בישול. רותחים
 

באופן שבלוע בכיריים בשר וחלב שעברו עליהם מעת לעת והכיריים היו נקיים שלא נותר ממשות בעין, ונפלה שם חתיכת 
מבואר בשו"ע (יו"ד סימן צג ס"א): אם שהה מעת לעת קודם שבישל בה, היות והבלוע נותן טעם לפגם. כ מקורות: לא נאסרה. ,בשר חמה

 הוה ליה נותן טעם לפגם ומותר התבשיל, אבל הקדירה אסור לבשל בה לא בשר ולא חלב. ע"כ.
 

על גבי גם כאשר הבלוע בחצובה בשר וחלב שלא עבר עליו מעת לעת, והחצובה והסיר יבשים, מותר להניח את הסיר 
החצובה. אולם באופן שהקדירה רטובה כגון, שגלש מהסיר על החצובה שבלועה בבשר וחלב בני יומן, הרי שעל ידי הלחות 

רמ"א (יו"ד סימן צב ס"ח). אולם אם הבליעה אינה בת יומה אין לאסור גם בכהאי גוונא. ראוי  מקורות: תבלע הקדירה מבליעות האיסור.
תחתית הסיר לפני שמניחים על הכיריים, בכדי למנוע חבור על ידי הלחות בין החצובה הבלועה באיסור לבין  בבית להקפיד תמיד לנגב את

 הסיר.
 

 )רש רבה ואביו של המגיד הירושלמי, הגאון הרב בן ציון ידלרעל מד 'תפארת ציון'ס "(מח ל"זצר פעם נסע הגאון רבי יצחק זאב ידל
. העגלון החל והסוסים לא רצו לזוזעל אם הדרך, לפתע נעצרה העגלה  והנה .אנשיםצעירותו, בעגלת סוסים מלאה  בשנות

 הסוסים נשארו עומדים על מקומם.  -להכות את הסוסים בשוט שבידו בחוזקה, ללא הועיל 
 

ד ביקש העגלון מחלק מהאנשים לרדת מן העגלה כדי להקל על הסוסים, אולם גם זה לא הועיל. גם כאשר החל העגלון להורי
ממקומם, שכן  לזוזמסרבים ולמה הסוסים  , על מהלנסות ולהביןירד רבי יצחק זאב את המשא מעל גביהם, הדבר לא עזר. 

שאותו אדם התבקש  ,כבר כמה שנים זה ךהוא רואה לפניו איש אחד שהכירו, א, . והנה לתדהמתולא נראית כל סיבה בעליל
ושאל  ניגש איפוא רבי יצחק זאב אל האיש הלאה. ואינו נותן להם ללכתומחזיק ברסן הסוסים  עומד והוא, עולמו-לבית

 ?".אתה מחזיק בסוסים פה ומי לך פה? מדוע ךאותו: "מה ל
 

 אין לי מנוחה מזה, ולכן באתי לבקשך , ועתהךממך פעם סכום כסף ולא פרעתי ל יתיושלו ,בוודאי ,כזכור לך"ענה לו האיש: 
אך האיש  ".לך פה? מה ם כןשכבר מחלתי לך את החוב, וא ,זמן הרי כבר זה הרבה"אמר לו רבי יצחק זאב:  ."שתמחול לי

-החוב. אוהבטיח לו רבי יצחק זאב למחוק את רשום החוב ולא מחוק. עדיין ,החובות שבו רשומים המשיך וטען, כי בפנקס
 בדרכם. המשיכו, והסוסים מעיני ר' יצחק זאב אז נעלם האיש

 
 

אשר ממנה  –היה ממונה על קופה מיוחדת זוננפלד זצ"ל יוסף חיים רבה הראשון של העדה החרדית בירושלים, הגאון הרב 
כל אדם באותם הימים העניות הייתה נחלת הכלל, והדלות ניכרה מכל פינה.  לבני ירושלים להשיא את ילדיהם. היו מסייעים

ד באותם וסכום גדול מאמדובר !. הקופה, סך של ארבע זהובים בל מןיי להשיא את ילדיו, קאשר היה זקוק לסכום כסף בכד
  ., אשר סייע להורים להשיא את ילדיהם בכבודהימים

 

לקחת בעצמו מקופת העזרה. המתין רבי יוסף חיים, אולי  פעם אחת, עמד רבי יוסף חיים עצמו להשיא את בתו, אולם לא רצה
משראה רבי יוסף חיים, שאינו מקבל  בם.ייזכרו לתת לו את ארבעת הזהובים, אולם הדבר נשכח מלהממונים  שאר הגבאים

 מעשירי ירושלים. קש הלוואה מאחדיהלך ובעזרה, 
 

 לאחר זמן נערכה החתונה ברוב עם. והלווה מיד את הסכום המבוקש. העשיר שמח על שהזדמן לו לעזור לרב הנערץ,
קש את יארבעת הזהובים. רץ מיד הגבאי לבית הרב ב ים בבהלה, כי שכחו לתת לרב אתלמחרת החתונה, נזכר אחד הגבא

כדי לעזור לחתן ילדים,  מטרת הקופה היא, "אמר רבי יוסף חיים", איני יכול לקחת סכום זה" לו את הכסף. מחילתו, והגיש
 ..."ולא כדי להחזיר הלוואות

 
 

 

 ק א'ֵחלֶ  - תוְַחצּוּבֹום ִּכיַריִ  - ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב ַּבֲהָלָכה

 בחֹות ְּפִריעַ 

 לשאלות בהלכה
נא לפנות לרב אליהו פנחסי 

 052-6329144בטל' 
 (הנייד באישור ועדה רוחנית)

 הקדשת העלון
ניתן להקדיש את העלון לעילוי נשמה, רפואה שלמה, הצלחה, זיווג הגון, חזרה בתשובה וכו' 

 052-7652084נא לפנות לליאור בטל' 
 9076926. מבשרת ציון. מיקוד 83375א ת.ד. 26כתובת המערכת: עבור ליאור עצמון, רח' הבושם 
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 שבוע, יש לשלוח בקשה למייל 

 
PnineEH@gmail.com 
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בילדותו בירושלים.  )1932(י"א אדר ה'תרצ"ב -נולד ב -זצ"לם יהרב אליהו ְׁשרֵ הגאון 
ישיבת עבר ללמוד ב עשרה שנים-שתיםבגיל  .בירושלים 'בני ציון'למד בתלמוד תורה 

הוסמך לשחיטה  עשרים ואחת שנים בלבדבגיל בהיותו ' בעיר העתיקה. פורת יוסף'
 י"טתש. בשנת ה'בקטמון 'פורת יוסף'שיבת שימש כר"מ בילאחר נישואיו  .והוראה

ד של הרבנים "בביה( פתח תקווהינא בישימש כספרא דאביב. תחילה -עבר לתל) 1959(
פתח סניף של ישיבת  )1961(תשכ"א ה'בשנת  .)שמשון קרליץור'  ראובן כץר' הגאונים 

 ). שלמה בן שמעוןר'  דידוחד עם י(יבתל אביב  'פורת יוסף'
 

בשנת בתל אביב.  'מרכז מסחרי'רב שכונת החל לשמש כ )1962(בשנת ה'תשכ"ב 
רבני  (השיעורים נמסרו ע"יאביב -בתל הקים את מוסדות 'תורה והוראה' )1968(ה'תשכ"ח 

בשנת ה'תשד"מ  ).עובדיה יוסףהרב ומרן  שמעון בעדניהרב הגאונים  'פורת יוסף'ישיבת 
תשמ"ז ה'בשנת לאחר פטירת חמיו, החל לשמש כאפוטרופוס ציון רשב"י.  )1984(
. מגיל חמישים למד קבלה מפי הגאון המקובל ר' שמואל הקים תלמוד תורה וגן) 1987(

ד' חשוון -נפטר לאחר מחלה בכליות ב ענוותן מופלא. גאון בנגלה ובנסתר.טולידאנו. 
 שכונת ידידיהב .עלמין ירקוןהבבית שנים. ציונו  69-אביב. חי כ-בתל) 2001(ה'תשס"ב 

 .בתל אביב נקרא רחוב על שמו
 

(בת ר' יצחק מרת עדינה זריפה  אימו: (מקים, ר"מ ומנהל ישיבת 'פורת יוסף').ר' עזרא  אביו:
(בת הגאון ר' רפאל עבו, ראש אבות בתי הדין מרת רבקה  אשתו: שרים, מגדולי חכמי חלב).

 אביו ר' עזרא,  מרבותיו הגאונים: ).1956-בתל אביב. נישא בשנת ה'תשט"ז 
ר' אפרים הכהן, ר'  (רבו המובהק),ר' משה עדס  ת יוסף'),(ראש ישיבת 'פורר' עזרא עטיה 

 שמעון, ר' נתן סאלם, ר' יהודה צדקה, -יעקב עדס, ר' שאול ענתבי, ר' מנצור בן
ר' בן ציון אבא שאול, ר' יעקב כהן, ר' שבתאי אטון, מרן ר' עובדיה יוסף, ר' שמואל 

 אליהו.  הרשל"צ הרב הגאון מרדכי חברותא: (רבו בקבלה).טולידאנו 
(דיין בבית הדין הרבני , ר' יעקב זמיר רב העיר חולון)(ר' אברהם יוסף  מתלמידיו הגאונים:

ר' יוסף  ,)יו"ר ארגון הידברות(ר' זמיר כהן  ,)רב עדת האתיופים בארץ( ר' יוסף הדנה הגדול),
(נכד ר' עזרא עטיה  (אב"ד בת"א), ר' מיכאל עבו, ר' שמעון מלכה (פוסק הלכה),שעשוע 

לרב ארבעה בנים ושתי בנות.  ילדיו:ר' דוד טופיק.  ראש הישיבה הגאון הרב עזרא עטיה),
ר' דביר  (מכהן כראש ישיבה וממלא מקום אביו בהקדש הספרדי במירון),ר' מתתיהו  -ביניהם

דעת • מספריו: (נישאה לר' מיכאל עבו, ראש כולל).מרת עדינה  (ר"מ בישיבת 'תורה והוראה'),
תורה.-אליהו וחידושי בהלכה תשובות

 

עם בחוה"מ סוכות, נכנס אברך לביקור חג אצל רבינו. היה זה לאחר שכבר סיימו המבקרים הרבים לפקוד את בית רבינו. האברך האריך פ
התאחרה השעה. בניו של רבינו, שידעו את חולשתו של רבינו סידרו בינתיים את השולחן לארוחת הצהריים עד  רבות בשיחתו עם רבינו ולכן

היכן הוא כבוד שילך אותו אברך כדי שרבינו יוכל לסעוד את ליבו. לאחר שהלך האברך, קם רבינו סר וזעף, ושאג מנהמת ליבו על בניו: "
האברך הבין שהוא מפריע כיוון שראה שמסדרים את השולחן ולכן הלך. אינני אוכל אמר: "". כשראה שאינם יורדים לסוף דעתו התורה?!
 ". ('ויעל אליהו' עמ' קס"ה)של בזיון תלמיד חכם! מסעודה

אחת הפעמים ניגש לרבינו אחד מחשובי האברכים ושאלה חמורה בפיו בעניין אבן העזר, בה התחבט ודן עם שאר האברכים. נענה הצדיק ב
ן ואמר: "יש לי ב"ה ספריה גדולה. אעיין שם בלי נדר היום אחה"צ, ואבדוק מי מדבר בעניין זה, ותוכל לעיין בזה". רבינו לא הלך בענוות ח

באותו היום לביתו, מאחר ונזקק ללכת למספר מקומות בענייני הישיבה, ועד שעות הערב שהה בסידוריו. לקראת תפילת ערבית חזר רבינו 
אור פנים לאותו האברך באומרו: "חיפשתי עבורך, ואכן כמה מגדולי האחרונים דנים בזה". ואמר לו את שמות הספרים לישיבה, ומיד פנה במ

והעמוד בו מתייחסים לנושא. בין השאר מנה את הספרים 'פתחי תשובה', ה'נודע ביהודה' ו'אגרות משה'. האברך הודה לו על טרחתו ואורו 
צד, שידע בדרך מקרה כי רבינו כלל לא הגיע לביתו עמד משתומם על ענוותנותו וגאוניותו של רבינו עיניו, ורק אחד מן האברכים שעמד ב

 ושמר את סיפור המעשה בליבו. רק לפני מספר שנים לאחר פטירת רבינו סיפר זאת לבנו הצעיר. ('ויעל אליהו' ע"מ קצ"א).

הם היו יושבים ולומדים תורה מעת סיום תפילת שבאותם הימים יבה בישמרדכי אליהו הרב הרשל"צ הגאון שהיה החברותא של  רבינויפר ס
 חצי.-אותה ביניהם חצי םותיקין ועד אחרי חצות הלילה. והיו שניהם אוכלים פיתה אחת, לבן אחד וביצה אחת שהיו מחלקי

ם בתפקידו, כשהקהילה אחת הקהילות באירופה פרץ סכסוך עז לגבי המשך הישארותו של אחד מהמשמשים בקודש בביה"כ המרכזי שב
נחלקה לשני מחנות. מרן הרשל"צ ר' עובדיה יוסף הכריע בעד הישארותו בפסק מנומק ששלח לקהילה, ורבינו עשה מאמצים רבים שיקיימו 
את הפסק. אך אש המחלוקת להטה בעוז. אחד מהעשירים התקשר לרבינו (מדובר באדם שהתנגד להישארותו של המשמש בקודש) ובפיו 

". רבינו השיב: "אני מכור לבורא עולם ואי ואתן לך מאה אלף דולר!חכם, מחר תיקח מטוס ותגיע הנה, ותגמור את העניין לרצוני, הצעה: "
 אפשר לקנות אותי בשום סכום!". ורק יעץ לו באריכות איך לסיים את המחלוקת וכך הושגה פשרה והשלום חזר אל מקומו.

 

 -יחד עם זאת הוכיח את העשיר קשות שהתנגד לקבל את פסק הדין של מרן באומרו: "אתה אדם חכם, מה אתה משחק באש? כבוד התורה
היכן הוא?! כשיש פסק דין מרב גדול עושים מזה פלסתר?". הנדיב פרץ בבכי והסביר כי חלילה לא הייתה לו כוונה לפגוע בכבוד מרן ורק 

עוד באותו הערב התקשר מרן לרבינו והודה לו על טיפולו יבל על עצמו לקבל את הפסק ולבקש את סליחת מרן. בגלל המחלוקת עשה כן וק
 ('ויעל אליהו' ע"מ קעט) בפרשה זו וסיומה.

 "לזצ םיָהַרב ֵאִלָּיהּו ְׁשרֵ ן ַהָּגאֹו   -ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים 



 

 

  
 

 

םְלַׁשּלֵ ם ְצִריִכית חֹובֹו  

לכי ', אך אמא אמרה שוב: 'קורה איתך שם למעלה? מה ,אמא'
  , ונעלמה.'ספריםהלארון בבקשה 

 

החיזיון נראה כה ממשי אחותי התעוררה מהחלום בבהלה, 
סיפרה ולכן הבינה, כי מדובר בחלום אמת. היא ניגשה אליי ו

 כל אשר ראתה בחלומה. את לי ברגש 
 

אמא משאין זה סתם, אלא ישנו פה מסר ובקשה  ,הבנו יחד"
נו מעולם האמת. הלכנו לבית של אבא מנסה להעביר לה

אולי אתה אבא, 'שואלות אותו:  וסיפרנו לו על החלום, כשאנו
לגשת ממנו שאמא מבקשת  ,מה מיוחד בארון הספריםיודע, 
 . 'אליו?

 

הוא  הדבר היחיד שקשור אליהאבא חשב קמעה ואמר: '
ביט בו, ההקלסר שהותירה אחר פטירתה, אך אין מה לפתוח ול

וקיימתי את כל מה  עברתי על כולו מיד אחר פטירתהשהרי 
אתן יכולות לפתוח  –אך אם אתן לא רגועות , שביקשה בו
 .'אותו ולבדוק

 

ברגש וברעדה פתחתי ביחד עם אחותי את הקלסר וראינו את "
כיצד ,וראינו כתב ידה של אמא, ימים ספורים לפני פטירתה,

ובות שלא היא מבקשת לשלם לכל מיני מקומות ואנשים ח
מהם סימן אבי 'וי' על  הספיקה לשלם בחייה, כשליד כל אחד

 . "כך ששילם זאת בעצמו
 

 אלא, שלפתע ראינו שורה אחת, בה לא היה מסומן 'וי'."
לשלם עבור שיעור 'בשורה זו היה כתוב בכתב ידה של אמי: 

הנדרש לשלם,  , כשלצד השורה כתבה אמי את הסכום'כושר
 . "התשלום ואף למי יש להעביר את

 

 מיד רצנו להראות זאת לאבי, שקפץ ממקומו בבהלה ואמר:"
אוי, אכן שכחתי לטפל בזה, לכן לא סימנתי את זה ב'וי', מפני '

נעלמה בקשה ו ,שאתן תלכו לשלם זאת ,רציתיבאותו הזמן ש
  .זו מזיכרוני'

 

ליבנו הלם בפראות מהתרגשות ומיד רצנו לשלם את החוב 
אותה אישה הביטה בנו והודתה לנו  .לאותו שיעור כושר

באומרה: 'אכן, אמכם הייתה חייבת לי סכום זה, ועל אף 
שמצבי דחוק, לא מצאתי לנכון לפנות אליכם בשל מצבכם 

היא אכן לקחה את הכסף ואנו  הרגשי לאחר פטירת אימכם'.
מי לבוא יומאותו יום, הפסיקה א סימנו 'וי' גדול בקלסר.

 . "בחלום
 

חובות להותיר כמה חשוב לעבור את העולם הזה בלא 
אין זה מובן מאליו, שבבית דין של מעלה יתירו לאחרים. 

לבעל חוב להופיע בחלום ולבקש מקרובי משפחתו, שישלמו 
 את חובותיו, שכן גם לזה צריך זכויות מרובות! 

 

 

', אותו משפחה'המעובד מתוך סיפור מצמרר ומרגש להלן 
ממנו ניתן ללמוד עד כמה סיפרה בעלת המעשה בעצמה, 

שכן למעלה עלינו להיזהר, לבל נותיר אחרינו חוב כלשהו, 
 . ולהלן סיפור המעשה:אין מנוחה לנפטר החייב חוב כלשהו

 

"נולדתי לאמא מיוחדת במינה. אמא שתמיד היתה מסודרת 
קת להפליא. לכל דבר אצלה היה יבצורה מדוי ומאורגנת

בת במחברת או בפתק תה כותיתמיד היא היומקום מסודר, 
שעליה לעשות ולסיים באותו יום  ,המטלות והפעולות את

 ."ובאותו שבוע
 

מי כי היא מתקרבת יחודשים הרגישה אמספר והנה, לפני "
 יתה צעירה,יאל נקודת הסיום של חייה. היא כבר לא ה

כי בקרוב  ,דרדר, הבינהיוכשראתה שמצבה הבריאותי מ
אל  ל העולם הזה, ולהגיעעתידה היא לעזוב את הפרוזדור ש

 . "הטרקלין הגדול, הלא הוא העולם הבא
 

בשל כך ומפני היותה מסודרת, החלה לערוך קלסר גדול "
שהיא  ,בו היא מונה וכותבת את כל הדבריםש ומסודר,

מי, מסודרת עד יתה איפטירתה. ככה הי מבקשת לסדר אחר
 .ועד הפרט האחרון" יומה האחרון

 

למשמרת בארון הספרים וביקשה  את הקלסר העבה הניחה"
לאחר  אחר פטירתה יעיינו בו ויטפלו בכל האמור בו.למיד  כי

לא היה  מי לבית עולמה.יאהתבקשה ד, אכן וזמן קצר מא
  .ליום זה", אך היא ממש הכינה אותנו כלל ועיקר קל לנו

 

 שהותירה וגילה בו ,מיד אחר פטירתה פתח אבי את הקלסר"
 אחר עבורהתם ביקשה שישלימו בקשות ומטלות רבות או

שלא קיבלו ממנה,  ,אנשים כסף מספרפטירתה: לשלם ל
 שרצתה שידעו ועוד ,לכמה אנשים אחרים דבר מסוים ולומר

  .מספר עניינים"
 

אבי היקר התמסר בכל נפשו לעניין, כשהוא עובר מטלה "
אנחנו,  מטלה, ומסמן 'וי' בסיום השלמת הבקשה. אחר

לדעת מה כתבה וביקשה אמא, אך כאשר הילדים התעניינו 
, כדי לקיים את בקשת רעייתו ראינו שאבא לקח זאת על עצמו

מליבנו ונתנו לו להסתדר עם כך לבד, מפני  הסרנו זאת
 . "שסמכנו עליו

 

אחותי  .מייחצי שנה מאז פטירתה של אכלאחר "היה זה 
חלום מצמרר: בחלומה היא רואה את אמא ע"ה  חלמה

  ."שלווה ורוגע ניכרים על פניה .באור זוהר כשפניה מוארות
 

אמא, אמא, מה 'אחותי פנתה אליה בהתרגשות ואמרה: "
היא  . אך אמא לא ענתה, אלא'שלומך? איך את מרגישה?

 . 'ספריםהלארון בבקשה לכי 'פשוט אמרה: 
 

אחותי לא הבינה את פשר הבקשה, וחזרה על שאלתה: "

     ז"ל ולד יחיא בן יוסף  הרב שבתי בן אסתריא אטון זצ"ל    הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל                                               הרב שמואל בן שמחה דרזי זצ"לזצ"ל         עובדיה יוסף בן גורג'יה הרב 
   יצחק בן ברקו דב ז"ל     מאיר מורד בן שושנה ז"ל       הרב מנחם בן ויקטוריה בצרי זצ"ל     לית זצ"ל                הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל         הרב יעקב בן מרג

גאולה בת טובה ע"ה               שרה בת נרקיס ע"ה                         אביבה בת איירין ע"ה                                          שמואל בן רבקה ז"לאסתר בת בלה ע"ה                                
אביגדור בן ג'ולי ז"ל     עמירם בן דבורה ז"ל               אברהם בן יונה ז"ל                                                                                   נעמי בת כתון ע"ה                                  משה בן רוזה ז"ל

יצחק בן חביבה ז"ל                    ר' עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל   מסעוד בן יקוט ז"ל         ז"ל   אביחי בן אסתר מרים בת בלה ע"ה                                
אהרון (אורי) בן רבקה ז"ל                   דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל        מזל בת שמעון                                          "הנעימה בת גורג'יה ע צדיק חכם בן חזלה ז"ל                          

ז"ל יוסף בן מרים נוסרתחי זיזי בן קלרה ז"ל                            דב בן יצחק ז"ל                דוד בר חסיבה ז"ל                                                               ע"ה שני בת אסתר ע"ה   
ע"ה    רחל רפאת בת השמת ע"ה  סוליקה בת עישה                  ז"ל             יוסף בן סעדה                                                                מסודי בת חביבה ע"ה                            רפאל בן אסתר ז"ל

ז"ל  יעקב בן אסתר                     ז"ל סלים בן פרחהאסתר בת נעמי ע"ה                                 יונה בן סעדה ז"ל                                  שמעון בן שמחה ז"ל 
ז"ל                       מאיר בן נעמי ז"ל     לטיף בן פרחה     יעקב בן סלימה ז"ל     מרדכי ע"ה                            ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל                                                       ברכה בת 

פאל בן חגית ז"ל         זילפה בת רנדה ע"ה אורה בת נעימה ע"ה                                                               ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה             דניאל ר             יעקב בן נעמה ז"ל                   
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  ""נחנח""פרשת פרשת  
  ].יב, ט ["לדרת עולם"

   , נכתב חסר': וכתשובה הוא מצטט את דברי המדרש, נכתבה חסר' לדרת'י עומד על השאלה מדוע המילה "רש
ודורו של רבי שמעון , של חזקיהו מלך יהודהכמו דורו , לפי שצדיקים גמורים היו, שיש דורות שלא הוצרכו לאות

   .'בן יוחאי
ועל שניהם מעיד , הרי שני מלכים הללו היו צדיקים גמורים? במה זכה חזקיהו יותר מיאשיהו, והנה יש לעיין בדבר

  .ולא סרו ימין ושמאל, והלכו בדרכיו של דוד', הכתוב ואומר שעשו את הישר בעיני ה
נראה שחזקיהו זכה לניסים גלויים כמו מפלת , גורלם של שני המלכים הללולכשנתבונן מה עלה ב, עקא- ודא

כאשר יצא , ולעומת זאת יאשיהו נפל בצורה טראגית במגידו בידי פרעה נכה, סנחריב האדיר בשערי ירושלים
  .יאשיהו לקראתו כדי למונעו מלעבור בגבול ארץ ישראל

? שנהרג בצורה כה אכזרית, ר עליו חלקו יותר מיאשיהובמה זכה חזקיהו ובמה שפ, והדבר מעורר פליאה גדולה
  ?ומדוע כך עלה לו בגורלו, הרי גם הוא דרש טוב לעמו

גמרא מספרת במסכת הכפי ש. שזכותו של חזקיהו היתה בכך שהרביץ תורה בצורה יוצאת מן הכלל, ויש לומר
            ובדקו מדן ועד , קר בחרב זוואמר שכל מי שאינו עוסק בתורה ייד, סנהדרין נעץ חזקיהו חרב בבית המדרש

  .באר שבע ולא מצאו תינוק או תינוקת שלא היו בקיאין בהלכות טומאה וטהרה
חזקיהו העלה את ערך התורה אל ראש פסגת  .בכך הצליח חזקיהו לחזק את לב ישראל לאביהם שבשמיים

הוא עשה ברוב אומץ . מאשר דמות מלכותית, מתקבל הרושם כי מלך זה היה יותר דמות של ראש ישיבה. הערכים
  .בכל מה שקשור ללימוד התורה ולהפצתה, באומה היהודית מהפך של ממש

, כרת את האשרה וכיתת את נחש הנחושת שעשה משה, שבר את המצבות, הסיר חזקיהו את הבמות, בנוסף לכך
  .נחושתשאינו אלא , דרך בזיון וגנאי, ויקרא לו נחושתן, שעד לאותו יום היו בני ישראל מקטרים לו

 שנים של 57תקופה שנמשכה על פני , אבל יאשיהו המלך החל את מלכותו אחרי דורו המושחת של מנשה ובנו אמון
, ובפרהסיא שלטו רק חוקי התורה', למחתרת'זרה - ואמנם הוא הצליח להוריד את העבודה. 'עשיית הרע בעיני ה

  .אבל בסתר המשיך העם לעבוד אלוהים אחרים
  .אפוא לניסים בזכות השקידה וההתמדה בתורהחזקיהו ודורו זכו 

        , יש לדעת שמידה זו של התמדה, כאשר מזדמן לנו להיתקל בתלמיד חכם השוקד על תלמודו יומם ולילה
ראה הבן את הוריו . באה בדרך כלל כתוצאה מחינוך נאות של ההורים בבית, והחשק והשאיפה לגדול בתורה

  .'להיות מתמיד'וספג מהם את השאיפה , גת ערך לומדיהובהפל, עסוקים כל ימיהם בשבחה של תורה
כיצד רכש את הכוחות הנדירים סיפר פעם , שניחון בכוח התמדה עצום, אחד מראשי הישיבות המופלגים שבדור

                  ומדי יום היה שומע שיעור בגמרא בבית הכנסת , בית פשוט למדי-היה בעל, כך סיפר, אבא שלי" :הללו
   .בתל אביבברחוב אלנבי ' מושב זקנים'

והפתיע את כל הלומדים בבקיאותו המרובה , נכנס לבית הכנסת אחד מגדולי התורה שבדור, באמצע השיעור, פעם
, הבין מיד באיזו סוגיה הם אוחזים, שלוש מלים יוצאות מפיו של מגיד השיעור-ושמע שתים, כשעמד בפתח. ס"בש

ובתוך , ם לומדים עכשיו עוסקת בנושאים אלה ואלהוהסוגיה שהינכ, א"אתם אוחזים במסכת בכורות דף ל' :ואמר
  ...'כדי הדברים אמר לנו את כל דברי הסוגיה
אלא אמר לפני משתתפי השיעור גם את כל הסוגיה שלמדו אתמול , הגדול ההוא לא הסתפק בסוגיה הנוכחית

שאכן כל דברי הגמרא וניכר היה , ובשטף דברים, בעל פה –  כמובן–והכל , ומה ילמדו מחר ומחרתיים, ושלשום
  .שגורים על לשונו בצורה לא רגילה

  .הרשימה אותם הבקיאות העצומה שלו, יותר משהופתעו הלומדים מעצם בואו של אותו גדול
ותיאר בפניו את בקיאותו של הגדול , כולו מתלהב ומתפעם, ראש הישיבה המשיך וסיפר שאבא שלו הגיע הביתה

  .ועד כמה הדבר מצא חן בעיניו, ההוא
ובכל מקום שישאלו , ס"שאיפתי בחיים מעתה היא שגם הבן שלי יידע את כל הש. אני רוצה שגם אתה תהיה כזה'

  .הזה- תוך שהוא מהביל בפניו את כל חיי העולם, אמר האב לבנו, אתר-יוכל לענות על, אותו
ואף אמרתי ,  על עצמיובאותו מעמד קיבלתי, מספר ראש הישיבה, הדברים של אבא השפיעו עליי באופן חזק מאוד

יהיה זה הנחת , אם תעשה כך'. ולשקוד עליה יומם ולילה, למסור את עצמי למען התורה, זאת במפורש בפני אבא
  .ציין האב', הגדול ביותר שלי

                   , ראש הישיבה ממשיך ומספר שבבית הוריו לא נשמעה מעולם מילה של שבח על אישים כלשהם
אבא ואמא התרגלו . 'על אישי צבא וכד, הלל על מיניסטרים-אף פעם דבריהילדים לא שמעו '. לבד מאישי התורה

  .הוא מספר', לשבח רק את גדולי התורה ואת העמלים בה

נא לשמור על קדושת העלון    
   .אין לקרוא בשעת התפילה
 !מומלץ לקרוא בשולחן שבת

 יה'ורג'עובדיה יוסף בן ג' ר רבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"טומי רפאל בן אנה הי, ו" יקוט רבקה בת רחמה הי,ו" בת דיאנה הימיכל אפרת חיה, ו" הישמואל בן רונית, ו"שלמה אחיה בן הלן הי, ו"מהרנגיז בת טאוס הילרפואת 



שי עשה אבא שלי מאמצים מיוחדים לקחת אותי לגדולי תורה שיבחנו את ידיעותיי ויראו אם אני שולט יבימי ש
          . היה מגיע הביתה ופוצח בריקוד של שמחה, והיה אם הצטיינתי במבחנים אלה. בחומר שלמדתי השבוע

  .ומביע בכך את שמחתו על שזכה שבנו יישב וישקוד על התורה, במשך שעה ארוכה היה מכרכר בכל עוז
  .)ברכי נפשי( כך צומחים גדולי תורה

  ].טז, ט ["והיתה הקשת בענן וראיתיה לזכר ברית עולםם"
                   , סובב ממנהאשגיח במ'שכאשר תיראה הקשת , ת בעניין הקשת"הספורנו מסביר את הבטחת השי

, דהיינו שעל ידי הקשת. 'כמו זוכר ברית עולם, למען אשיב חימה מהשחית, מדם בפרץווע, לת הצדיקיםיוהוא תפ
  .ואז ישיב את חמתו מעלינו, והיא התפילה של הצדיקים, ה את כל מה שקשור לקשת"יזכור לנו הקב

המעידים על , גם חפצים ופריטים אחרים. ישראלעולם מעל עמו -לא רק הקשת משיבה את חמתו של הבורא
  .וחשיבותם רבה היא עד מאוד, בכוחם להגן עלינו מכל צרה ומצוקה, מסירותם של בני העם היהודי לבוראם

  ?כלפי מה הדברים אמורים
טליתות אלו עשויות . שיש בתי כנסיות שעל תיבת החזן שלהם מונחות טליתות במצב גרוע מאוד, זה מביך לומר

ואינן מתאימות לשימוש בית , וכתמים מופיעים עליהן מכל הצדדים, הן גם מלוכלכות מאוד, אי על טלאיטל
  .וראוי לו לעמוד לפני העמוד בטלית נאה, המוציא את הציבור בתפילתו, בוודאי לא לשליח ציבור, הכנסת

                    ,לית חדשהולעצמם הם רכשו כבר ט, טליתות אלו מגיעות בדרך כלל מאנשים שהטלית שלהם בלתה
החליטו לחסוך את הדרך , מה מבתיהם-הנמצאת אולי במרחק', גניזה'ובמקום להשליך את הטלית הישנה ל 

  ...ולתרום את הטלית המטולאת לבית הכנסת
האם בבית מקדש ? מדוע שתתאים לבית הכנסת, כי אם הטלית אינה מתאימה להם, ובוודאי שאינם עושים כראוי

  '?או הישא פניך, הירצך, הקריבהו נא לפחתך'והרי על כך נאמר הפסוק '? לי ואנוהו-זה א'המעט לא חלה מצוות 
                   , והיא כולה מליאה כתמים וטלאים, שכאשר ראה פעם טלית שכזו בבית הכנסת שלו, ח אחד"וראינו ת

ואחר כך דאג גם לתקן את , ולקח את הטלית ומסרה על חשבונו לכובס, לא יכול היה להשלים עם העוול הזה
  .חדש- ובסופו של דבר השיב את הטלית לבית הכנסת במצב כמעט, לאיםהט

רגילין לקרותו , שכל מי שקונה טלית חדש, וכן רגילים בריינוס בימי הגדולים'י ברונא שכתב "ת מהר"ויעוין בשו
וכנראה שבימיהם היתה קניית הטלית נחשבת להוצאה כספית . 'לפרסם היאך זהירים בחיבוב מצווה, לספר תורה

  .ולכן נהגו לכבד את מי שחיבב את המצווה, מצווה- והיה בכך חיבוב, גבוהה
כך היא חשובה יותר בעיני , והטלאים שבה גדולים ובוטים יותר, יש טלית שככל שהיא יותר מלוכלכת, אבל
טליתות אלו . במסירות נפש של ממש –והן הטליתות שקיימו בהן בתקופת השואה את מצוות הציצית . ת"השי
  .ובגללן הוא משיב את חמתו מעלינו. את זכויותיו של העם היהודי, כמו הקשת, רות להשם יתברךמזכי

 יהודים 100-כמו הטלית שבה התעטפו מדי בוקר למעלה מ, עד היום מסתובבות טליתות כאלו במקומות שונים
אחת דתם ,  המצווהכי אם היו מגלים אותם בעת קיום, ועשו זאת במסירות נפש לבוראם, באחד ממחנות ההשמדה

ולכן טלית זו חשובה היא עד , יהודים אלה עמדו בתור אצל בעל הטלית כדי לקיים את המצווה .היתה להמית
 כשם שנוי ושבח הוא לבני אהרן להלך עד –ואדרבה , ואין בה משום הקריבהו נא לפחתך, מאוד בעיני המקום

  .ת בטלית כזו"י השיכך נוי הוא לבוא לפנ, ארכובותיהם בדם כמו שמובא בגמרא
      , אין מומים פוסלים אלא בכהנים, 'וכמבואר במשנה ברורה', הכלים השבורים'ה אוהב ומחבב את "שהרי הקב

  .אימים-וכך גם בטלית זו שהתפללו בה מתוך ייסורים ופחד. 'ואדרבה לב נשבר ונדכה אלוקים לא תבזה, ץ"ולא בש
  ].ל, יא ["אין לה ולד"

  .ברמת אלחנן' אהל תורה'ר זאב לוריא מנהל תלמוד תורה מעשה מרגש מאוד היה בפיו של הרב אש
ומודיעים שברצונם לרשום אותו לשנת , 3- נכנסים לחדרי בני זוג עם ילדם בן ה, ת"בימי הרישום לת, בשנה אחת

  .אבל ראיתי שיש להם משהו מיוחד לומר לי, הלימודים הבאה
                    ,ראיתי שהם מאוד מרוגשים, אמספר הרב לורי, לאחר שביצעו את הרישום הפרוצדוראלי, ואכן

אלא הם נושאים איתם , כך בגלל עצם הזכייה לרשום את בנם לחיידר-והבנתי שההתרגשות הזו לא מתעוררת סתם
   .סיפור מיוחד

 –'? האם אינך מכיר אותנו'. גם האב מחה דמעות מעיניו. ואי אפשר היה להרגיעה... ולפתע פרצה האמא בבכי
  . שלא זכרתי אותם, את האמת צריך לומר. שאלו

 שנים הגיע זוג הורים לחדרו של המנהל והודיעו שהם באים לכאן היישר מביתו 4-לפני כ...אבל הם דאגו להזכיר
ההורים סיפרו שכאשר תינו לפני הרב את צערם הגדול על כך . הגאון רבי יצחק זילברשטיין, של המרא דאתרא

,  המופיעה בספרי החפץ חיים שמי שרוצה לזכות לילדיםאמר להם הרב את העצה, שלא נפקדו בזרע של קיימא
  .יתן לו ילדים משלו' והזכות הזו תעמוד לו שה, יראה לגדל בעצמו ילד אחר לתלמוד תורה

ותשתדלו שיהיה , ת ולקבל על עצמכם לשלם את הוצאות הלימוד של אחד התלמידים"אני מייעץ לכם לגשת לת'
והסביר שבמקרה כזה יאמרו בשמים שכשם , אמר הרב', לתם אותודילו גיוזכות זה תיחשב לכם כא, זה ילד יתום

  .שלכם-כך תזכו לשלם שכר לימוד עבור ילדכם, ובפרט יתום, שלכם-ילד שאינוששילמתם שכר לימוד עבור 
, ובמשך שנה תמימה שילמו מכספם עבור תלמיד יתום, ועשו את העיסקה' אהל תורה'ת "ההורים באו לת

  .ת"שלם את הוצאות הלימוד בתשמשפחתו התקשתה ל
                   , ת פקדנו בפקודת ישועה ורחמים"והשי, נושענו מצרתנו, מיד כשהחילונו לשלם את הכסף עבור התלמיד'

ת זה "החלטנו לרשום אותו לת, ולמרות שאנחנו לא מתגוררים ברמת אלחנן,  שנים3והנה זה הילד שנולד לנו לפני 
.)ברכי נפשי( גשיםאמרו ההורים הנר', שממנו צמחה לנו הישועה

  ,ל"ז פארי בת מונירה מרת נ"לע ,ל"זבת כורשיד חזני  מרת מונירה נ"לע ,ל"ז נוריאל חזני בן מרים ויעקב' ר: מותזכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נש
  ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז שמואל בן חתון נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ"לע, ל"ז מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע

  ,ל"נ מנחם בן פאני ז" לע,ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל" בן מרים זדודנ "לע, ל" זמנשה בן שמחהנ "לע, ל" זירון בן אסתרנ "לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל" זציפורה בת רחלנ "לע
 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל" זיאנו בן מיסה'לוצנ "לע, ל" זיהודה בן מעתוקהנ "לע, ל"ה זנ שמואל בן יוליאנ"לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל" זלדן בת פרוויןנ "לע, ל"נ לידיה בת רחל ז"לע

  otzarot.hparasha@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 03-5592523: למעוניינים בהפצת העלון











 מאגר קבצים ישנים|   mbelz.tsfas@gmail.com  אפשר להצטרף לרשימת התפוצה ולשלוח סיפורים אישיים ורעיונות במייל:

 

 
 

 סוכה)בניית(כי יצפנני ב
דון המתגורר בלונ 13אני בחור בן 

הבירה, אבקש לספר מקרה שאירע עמי 
 עכשיו בחודש תשרי זה.

הגדולה שהיתה  לאור ההתעוררות
צייט של ־בחודש אלול לקראת היאר

דוש הק, סביב הענין ה'תוספות יום טוב'
, קדושת בית המדרששמירה על של 

שלא לדבר בעת התפילה וקריאת 
גם אני התעוררתי וקבלתי אף  ,התורה

לא  מראש השנה עד אחר סוכותשאני 
מתחילתה ועד  עת התפילהכל דבר בא

.סופה

עבדתי להקים  כיפוריומיים לפני יום 
הנמצאת  את הסוכה במרפסת ביתינו

עבודה וך כדי קומות, ת בגובה שלש
התכופפתי לרגע בצורה לא נכונה, 

מתוך המרפסת נופל ומצאתי את עצמי 
 אל הקרקע שמתחתינו...

בלבי חששתי מי קבלתי מכה הגונה ו
צמות שברתי, והיכן אשכב עע כמה ודי

ף בסוכות. אואולי  ,הבעל"טכיפור ם ובי
, ששותורגעים של התאכמה אבל לאחר 

יתי לקום ולעמוד על רגלי, והנה אני ניס
, כאילו לא תאוירגליים ברמד על שתי עו

אירע מאומה, היה. חוץ מחתך קטן לא 
בניסי ניסים שבתי ועליתי הביתה כאחד ו

 האדם.

כי זכות קבלתי הטובה עמדה ברור לי 
י להגן בעדי, ושמרה עלי לי ועטפה אות
  כלום.שלא יקרה לי 

דעו יישמעו וני מפרסם את זה, כדי שא
 תכדאיקדושת בית המדרש  שמירתכי 

אתםנסורע. הציל מכלא להגין וליה גם
 . לאנדאן יצ"וא.ש.ל  ותווכחו!

 )'נקדישך' מתורגם מגליון (

 ראיתי שאינך מדבר
כששמע מנחם שר' יוסף מחפש מורה 

, ניגש אליו והציע את עצמו. ר' פרטי לבנו
חודש יוסף אמר לו שיענה לו תשובה, אך 

התחיל באלול, ור' יוסף אב עבר, הזמן 
 .עדיין לא ניגש אליו

ק' 'נודנימנחם לא היה נעים להיות ל
ולשאול שוב ושוב מה קורה, אבל הכנסה 
קטנה זו היתה יכולה לעזור לו מאד, 
והוא ניסה להמציא את עצמו לעיני ר' 

 .תגובהשום אין  מצידויוסף, אך 

חודש בעם ההתעוררות הגדולה 
אחר עד שעל עצמו גם מנחם קבל אלול, 

דבר. באסרו חג ילא שמחת תורה 
התקשר אליו ר' חרת שמחת תורה, למ
 ף לסכם את פרטי העבודה.יוס

עכב עד עתה תר' יוסף התנצל על שה
הוסיף ואמר שבעצם טרדותיו, ומחמת 

ודים ה, כי פרט לעצם הלימטובבזה היה 
גם פרטי יהיה הה ררוצה שהמוהרי הוא 

ירא שמים, ועכשיו בימי החגים 
כשנמצאים הרבה בבית המדרש אפשר 

 .אחרי זהבקלות לעקוב 

לא לדבר שי שאתה מקפיד ראית"
קריאת התורה אפילו בין גברא בעת 
טתי "לכן החליוסף ר לו ר' אמ - "לגברא

 שאתה באמת ראוי לכך"...

 )תשוח"ח לו .פי בעל המעשהמ(
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פעם אחת לפני שנים רבות היה רב  :חפץ חיים""הרבינו סיפר  
מגדולי הדור שעשה סעודה והשתכר. עלה על אחד  ,צדיק וחסיד

עד שהתפשט מבגדיו  ,לשמוח ולהשתובב ,השולחן והחל לרקוד
 . ..כולם ונשאר ערום לגמרי

 

מרוב מאמץ נרדם. כשהתעורר נזכר בכל מה שעשה, התבייש 
מאד ולא יצא מביתו חודשיים. כשיצא אחרי חודשיים לרחוב 

במרכז חלון הראוה עומדת הנה ו ,ראה חנות של תמונות ומזכרות
  ...תמונה שלו כשהוא שיכור. ברח חזרה לביתו

 

כי מרוב בושה החליט לעזוב את המדינה ונסע ללונדון. שם ראה 
 ,כותב נגד שכרותה לבני הנוערספר  נמצאספרים הות ויחנבכל 

 ובכריכת הספר תמונה שלו ערום ומבוזה. 
 

לניו יורק, שם חשב שלא יכירוהו.  ,ונסע הרחק ,ברח גם משם
ם בגלל בעיות השכרות בעולכי ועדת האו"ם  הבאותו זמן החליט

ושעה  ,עולם יקדישו יום אחד בשנה נגד השכרותמדינות השבכל 
ראו מה עשתה שכרות לצדיק כמוהו,  - אחת יספרו וידברו עליו

 ... ויראו תמונות שלו
 

הרי בכל העולם רואים אותו  ,לאן ילך אותו צדיק מרוב בושה
 ?וקוראים עליו

 

לפני מאד, זה סיפור ישן  ,זה לא סיפור חדש ,חפץ חיים""אמר ה
שעד  ,ארבעת אלפים שנה. ומי היה אותו צדיק? זהו הצדיק נח

היום כל ילד וילדה לומדים עליו בחומש. ומדי שנה בשנה קוראים 
 בתורה את פרשת נח. ואפילו הגויים קוראים עליו. 

 

 !לפעולה של אדםשיש רואים אנו נורא ואיום מה ההשפעה 
 צ רבי יעקב גלינסקי)"(מתוך דרשתו של הגה                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (ח' ח') ".וישלח את היונה מאתו לראות הקלו המים מעל פני האדמה"

 

לצאת מהתיבה. הוא שולח יונה כבר נח מנסה לברר אם אפשר 
"וידע כי קלו  - חוזרת עם עלה זית הוא יודע שאפשרוכשהיא 

או מגן  מהר הזיתים ,המים". את העלה היא מביאה מארץ ישראל
  מבול.ירד השם לא  ,עדן

 

עצום מארץ  מרחק ,איך נח שנמצא בהרי אררט ,והתמיהה עצומה
שהוא  מארץ ישראל ישראל יכול לקבוע לפי עלה זית שהובא

הרחוקה קלו המים  בארץ ישראליכול לצאת מהתיבה, וכי אם 
 ?!באררט אפשר לצאת סוף סוף מהתיבה אזי

 

לנח היתה בעיה  צריך לומר שנח עשה הכל בחוכמה נפלאה!
הוא רואה  , אף אםלצאת מהתיבהמתי הוא יכול לדעת  איןקשה: 

יכול לדעת מה קורה אין הוא ה, יבשהתי התיבה מסביבשהאדמה 
 ,הוא צריך לפזר את החיות על שטח עצום בשאר העולם, והרי

 . ה של כל חיה וחיהוטבע הלפי מקום גידול
 

נח יודע שהמקום היחיד בעולם בו נמצאת צמחיה חיה הוא אלא 
כדברי ארץ ישראל. נח גם יודע היכן הוא נמצא, בהרי אררט. 

וממילא הוא יודע בדיוק מה "שנראו ראשי ההרים",  הפסוק
 ל.המרחק בינו לארץ ישרא

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ציפור חלושה ולא  שהיא וקא יונהוכעת נבין מדוע נח שולח ד
 שעף אלפי קילומטרים ללא מנוחה. נשר אדיר כח 

 

אם היונה תצליח להגיע  ,והיה לארץ ישראל.שולח את היונה הוא 
הרי זה סימן שאפשר לחנות בדרך, כי הרי אין  ,ולחזור לתיבה

בטיסה  ארץ ישראלמאררט עד  ,בכוח יונה לעבור דרך כה ארוכה
 תחזור עם עלההיונה אם  כך,ו אחת, היא חייבת חניות ביניים.

סימן שיש בדרך אדמה זה  ,סימן שקלו המיםמארץ ישראל, זה 
 .שאפשר לנוח עליה

 

אלא הוא רק סימן  ,עלה הזית הוא לא הסיבה ליציאה מהתיבה
ובשטח ענק כזה  ,התייבשה לארץ ישראלהאדמה מאררט ש

 .אפשר לפזר את החיות
 

לכן בפעם הראשונה שהיונה נשלחת ונכשלת אומרת התורה 
הבעיה היא במציאת מנוחה  - "ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה"

                   קים בפרשה הפלא ופלא.ימדויוהדברים  ולא במציאת העלה.
 )"נר לשולחן שבת"(                                                                                                                  

 
לבי אומר לי שמי ארץ ישראל 'כתב הגאון רבי אברהם פאלאג'י: 

 !'בארץ ישראללפי שלא היה מבול  ,העולם מימתוקים משאר מי
 )ש"ועיי "אברהם אזכור"(                                                                                                          

 
 א)  "(ו' כ. "והיה לך ולהם לאכלה –ואתה קח לך מכל מאכל "

  ?שתיה ה להםתמה שתו בתיבה? מהיכן היו
 (דרשות רבי שם טוב)  .. מים לשתות'..'נח טרח טורח גדול בתיבה ונתן להם 

 

  !מהיכן היה לו מים?
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מצינו שני אופנים, נביאם בקצרה: ענין זהב
 

א. בפרקי דרבי אליעזר כתב 'וחמש אפטניות היו בצד שמאל 
היו אלו חמש  -התיבה, המכניסים אמת המים, נפתחים ונסגרים' 

חלונות, שנועדו להכניס מים להשקות את החיות בתיבה, ואף 
שמי המבול היו רותחין, יכלו לצננם. על ידי אמת המים ניקו את 

 ג)"ל פכ"(רד                               החיות, ששטפו אותן מהזבל שעליהן.
 

ה קירר את המים מסביב לתיבה מסתבר שהם היו "גם אם הקב
 )"נר"(  עדיין חמימים והיה צריך לקררם כדי שיהיו ראויים לשתיה.

 

 א סנהדרין)"(מהרש  היו רותחים ומלאי גופרית. ביבשהרק המים שהיו 
 

ס "חת ת"ג ובשו"(רבנו בחיי בשם רס לשתיה.כלל ב. מי המבול לא היו ראויים 

לכן נח הכניס  ד)"פ "סדר עולם"( ''סימן קללה היו... )בזה ד תמה"ז י"אהע
ן שהיה הרבה מאד אוכל ומשקה "שתיה עמו, וכדברי הרמב

     (רבנו אפרים) נח הכניס גם מים.ש) "ועיי "אזניים לתורה"( בתיבה.

 
הסיבה שנח שתה יין  כתב האברבנאל: -נסיים במה שפתחנו 

כשיצא מהתיבה, כי קץ בחייו, שלא ישתה עוד מים, אחרי שנה 
 (שם)                                                                                      בה שתה מים בלבד...שלימה 

 

 פרשת נח
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 וזנבליטרתנאל נ

03-5791486 
 ניתן לקבל את העלון

gmail.com@ner4499 
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 העלון יצא רק במהדורה מקוונת

 
 אנא התפללו ,י העלוןלומדאל 

 דוד הרב המסור לרפואת הצייר 
 שליט"א אסתר בילא בןיחזקאל 

 



 )ה' 'ט( ."ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש""
 

כל ימיו עסק במצוות וגמילות  ,שפניראחד ומיוחד היה רבי ראובן 
  נספר מעשה אחד מני רבים שארעו עמו. חסדים.

 גרמניה ידויה הגדולה לארץ שלהמעשה אירע בימי העליה 
 

ראובן ממהר לקבלת שבת בבית הכנסת הגדול  'ערב שבת ור
זוג צעיר ותינוק ביד  חולף על פניבעיר תל אביב. בדרכו הוא 

. עיניהם כשהם הולכים במהירות ובחפזון לכיוון הים ,האישה
 בצרה גדולה. אדומות מבכי והם נראים 

 

וביקש לדעת את סיבת  ,ופנה אליהם באדיבות םראובן עיכב ר'
  הפציר בהם. .הם שתקו ודמעות עלו בעיניהם צערם.

 

חודשים עלינו מספר לפני " :החל האיש מספר את צפונות ליבו
אין לנו  ,אין לנו אף מכיר וקרוב בארץ ,ישראלמגרמניה לארץ 

ם. בגלל יהיכן לגור. לישון אנו ישנים על ספסלים בגנים ציבורי
החלטנו החלטה נוראה: לאבד את  .התינוק איננו מוצאים עבודה

 . "עצמנו לדעת בטביעה
 

גיוואלד! " :ראובן דברים אלו צעק צעקה גדולה 'כאשר שמע ר
  "הישמע כזאת בישראל?!

 

לא  ,עלי דאגתכם, מהיום אני קרובכם" :פנה אל בני הזוג ואמר
 . "אנוח ולא אשקוט עד שאסדר אתכם

 

לקחם לבנין שהיה בשלבי הבניה  ."בואו אחרי" :חשב קצת ואמר
ובן ובעצם השבת דחף את הדלת רא 'האחרונים. לא היסס ר

בגופו החסון פעם ופעמיים עד שהדלת נפתחה לרווחה, הכניסם 
לאחר מכן ואי"ה  ,כאן תשבו עד אחרי שבת" :ר להםלחדר ואמ

 . "אדאג לכם לדירה קבועה
 

ביקש אוכל. הללו ורחוב בראובן לא נח לרגע. ניגש לשכנים  'ר
הורידו מן הפתיליה את סיר החמין שהכינו למחר ונתנו לו. השיג 

, ושוב אמר להם דברי ותרגן מזרונים ושמיכיחלות וכלי מטבח. א
 .הוא אסף כל טוב והביא להם במשך השבת .עידוד

 

הגיע לבנין ולפני שהתפלל  ,השכים ר' ראובןביום ראשון בבוקר 
 שלא יגרמו להם צער כדי ,להיות לפני הפועלים ,שם היו הזוג

 התחיל דין ודברים, ובעל הבית הוזמן למקום.  ובושה.
 

וכדי למנוע  .ישארו עד שימצאו דירההם הסכים בעל הבית ש
בבנין.  פלישות לדירות הסכים להעסיק את האיש כשומר לילה

  .שה מצאה עבודהיבעזרת ר' ראובן הועבר הילד לבית ילדים והא
 

כיום מותר לגלות כי העולה המסכן והמיואש של אז נהיה לאחד 
כל השנים הוא חיפש אחר  !היבואנים והיצואנים הגדולים בארץ

 אשר זכה לקיים בשעת צרתם.  םצלתראובן להודות לו על ה 'ר
 
 

הזוג. ענה בן מה עלה בגורלם של בני שאלו פעם את ר' ראוכש
יהודי זה כיון שהוא חושש כי  ,שהוא נזהר מלפגוש אותם

 , הרישבשעתו הגיע עד דכא וב"ה נהפך עליו הגורל ונהיה לעשיר
 ,אם יפגשו פנים אל פנים עלול להזכר במעמדו השפל שהיה אז

ובפרט יזכר במעשה שרצה לאבד אותם ואת ילדם הרך בעת 
תהיה לו מזה חלישות הדעת והוא יתבייש מפניו, לפיכך  ,צרתם

 (ספר מירון)                                      !!!   מוטב להמנע מפגישה כזו
 

 
, פתח תקוה הוקמה העיר לפני למעלה ממאה שלושים שנה ,בימים אלו

 ,קבוצת יהודים ירושלמים שביקשו ליישב את ארץ ישראלאותה הקימו 
 ראשוני המושבה היו בה.לעבוד אדמתה ולקיים את המצוות התלויות 

 .חרדים לדבר ה' ותורתו, ותיקנו בה את מנהגי ירושלים ,אנשי תורה ומעש
 

 פתח תקוהלנביא כמה ממנהגי ירושלים והקשר שלהם 
 

. ╬ צומת בצורה כזו ולא סלל ת"פברחובותיה הראשונים של 
 ךא! שלא ליצור צורת צלבכדי שהם עשו זאת מקובל בעולם 

שהרחובות  ,בחוכמהזאת ם עשו סיבה לכך אחרת. ההשלי נראה 
                                                                                                          )"נר לשולחן שבת"(        .לענין רשויות וטלטול בשבת ,לא יהיו מפולשים

 
לרכוש ליום בירושלים  היו נוהגים ,כדי להתיר את הטלטול בשבת

המפתחות היו בידי  אחד את מפתחות שערי העיר מהמושל.
חייליו משמרות המושל הצבאי של העיר שהיה גר במצודת דוד. 

נעלו  בה ,מהזריחה לשקיעה של ירושלים ההיו עומדים בשערי
 את השערים.

 

נהגו  ,רץ ישראלאולטן הטורקי שהיה גם שליטה של סבמות ה
את המפתחות. תמורת הרשות לקיים מנהג שוב היהודים לשכור 

                                       )"פרי האדמה"(                        זה נתנו מתנות נכבדות למושלי העיר.

שאספו  ,כד שמן זיתהיה  "רבן יוחנן בן זכאי"בבית הכנסת 
עשו שיתופי מבואות בו מהתושבים ונקרא "שמן העירוב". 

                )"ץ"שדה האר(    ולא מתקלקל. רבעומד זמן ש ,בחרו בשמןו וחצרות.
 

בעת קניית המפתח ממושל העיר התאספו חכמי הספרדים בבית 
ועשו על השמן ברכת שיתופי  "רבן יוחנן בן זכאי"כנסת ה

ו מעל ארון הקודש והזהירו שכל מי ניחמבואות. את פך השמן ה
             (שם ועוד)                                             ...שנתואת שיגע בו לא יוציא 

 

בעלי אמונות טפלות האמינו שזה טקס ברכה למלכות  ,המוסלמים
ואילו חכמי  ...חכמי ישראל עם קדומים קדושה היאוברכת  החדשה

הנוצרים קישרו בין שני המנהגים וטענו שהמפתח של ירושלים נמשח 
 או ...ייםמסתורהמקובלים אומרים בו פסוקים ש ,בשמן בטקס סודי

              ה)"(ס                                                              ...שמשיחה זו מעין משיחת המלכים

 
, כמנהג ארבעים דקות לפני השקיעהמקבלים שבת ה ובפתח תקו
הגאון רבי שלמה מרן מיהושע נויבירט הביא  ביראון הג. ירושלים

כיון  ,שמנהג ירושלים זה הוא לנשים ולא לגברים ,אויערבאך זלמן
                                                                  )" פמ"ושמירת שבת כהלכתה"(       מדליקות הנר ומכינות את השבת. ןשה

 כדי שיהיה אפשר להתפלל מנחה ,והטעם שמקדימין להדליק
 ק ז')"א ס"רס "שולחן שלמה"(         בציבור לפני השקיעה.                       

  
בטקס  .בעבודת האדמה בפ"תט החלו המתיישבים "תרלשנת שוון ביום ראשון ז' ח

יהודה ר'  וקנה אותם בחר ,חגיגי חרשו את התלם הראשון עם שנים עשרה צמדי בקר
יהודה ראב  .גשו לחפירת בארינ ,בתיםה"לאחר החריש ובניית  ."שהחיינו"וברכו  ,ראב

ניצח על המלאכה. בתחילת חודש כסלו, בעומק עשרים וחמש מטר נמצאו מים. הבאר 
  העיר.במרכז  "כיכר המייסדים"נמצאת ב הזוהבאר  באר ישועה"." - "ביר שוע"נקראה 

  
 מה הדין אם שאל טל ומטר בימים אלו, לפני ז' בחשוון?

 

 פסקוהגאונים רבי שלמה זלמן אויערבאך ורבי בן ציון אבא שאול 
 שאינו חוזר.

 

שאם שאל מטר בימות החמה, מחזירים אותו, היינו משום  אף
אחר  כ"משאשגשמים בקיץ סימן קללה הם, כמבואר בגמרא. 

סוכות הוא כבר זמן גשמים, אלא שאין שואלים גשמים עד ז' 
בחשוון, בגלל הטעם כדי שיגיע אחרון שבישראל לנהר פרת, וכיון 

פכ"ג)                      ""אשי ישראל ,ר לציון" ח"ב פ"ז("או               שאינו סימן קללה אינו חוזר.
 

"א שליט בסקיהגאונים רבי אהרן ליב שטיינמן ורבי חיים קניואילו 
 ו)"ג ש"הרהידידי מפי  "נר לשולחן שבת"(                                 .הורו שיש לחזור

 

 ז)"י "קובץ מבית לוי"(   הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר פסק שיש לחזור.
 

 
שפעם בעת היותו בחור שליט"א משה שטיין  און ר'סיפר לי הג

 הגאון רבי שמואל הלוי, ישיבתו של "חכמי לובלין"בישיבת 
הזכיר בחזרת טעה ובימים אלו  ליח ציבורוואזנר, כששימש ש

 ."ותן טל ומטר לברכה"ץ "הש
 

שנייבלג שהתפלל בישיבה סימן לו לחזור. צבי הגאון רבי דוד 
הוא לא הבין מה רבי דוד רוצה ממנו... ניגש רבי דוד לרב  אך

 ץ ימשיך ולא יחזור."וואזנר, והוא השיבו שהש
 

ה בדברי הרב סתירהנראה לו ליישב את שהרב שטיין  הוסיף
יש הבדל אם טעה בתפילת לחש, שאז צריך לחזור, לבין ש ,וואזנר

 ) "נר לשולחן שבת"(                    שלא צריך לחזור. ,ץ"אם טעה בחזרת הש

 
 אלא שאחר כךקודם ז' בחשון  "ותן ברכה"מעשה באחד שאמר 

חזר לברכת השנים ואמר  ",ותן טל ומטר"חשב שכבר צריך לומר 
                       ("דינים והנהגות")  לחזור ולהתפלל. "חזון איש"והצריכו ה "ותן טל ומטר"

 
מרן הגאון שאל את  ידידי הרה"ג ש"ו -גשמים בקיץ סימן קללה 

ותן טל " בימים אלו מבקשמה דינו של אדם ה קניבסקי רבי חיים
לא יחזור, גם אדם ": נורבי ו. השיב"שמע קולנו"ברכת ב "ומטר

 ".לא יחזורבתפילה, בברכת שמע קולנו שיקלל את חברו 
 

 שטיינמן.הגאון רבי אהרן לייב מרן  ולשון כמעט השיב הבאות
 ,מי שהזכיר גשם בברכת השנים צריך לחזוררק ש ,דבריוהסביר ו

הרי הוא אבל מי שמבקש גשם בברכת שמע קולנו  ,כי זו קללה
באופן פרטי הוא  בימות החמה. היו צריכים גשםש ,נינוהבני כמו 

. לחזור שזו קללה וזה לא טוב לא צריך אףרכו ורוצה גשם, זה צ
                      זר...ובברכת שמע קולנו לא חמי שיקלל קללות אחרות גם אכן, 

 )ועיין תענית ג: יד: "נר לשולחן שבת"(                                                                                        











                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 

 פעמים לפחות. הוא התיישב על ספסל בגן הציבורי,  10שמואל קרא את המכתב הממוען אליו, ישר והפוך                
 אבא ואמא שלו, היקרים לו, חיבקו אותו חזק. השוטר הנאצי שניצב בסמוך,  ומראות ַיְלדּות חלפו לנגד עיניו.                                   
אמא זועקת,  תית.. שמואל בן השלוש, היה קטן מכדי להבין את גודל השעה, עיניו של הגרמני ירו גיצים של שינאה. האיץ בהם לסיים את הסצינה המשפח

 מעיניו לנצח. אבא חזר איתו לגטו, אך לזמן קצר.  ע, אך לשווא. המשאית החלה לנסוע, 
המרושע, בעט ביהודי, ונטל באכזריות את שמואל הרזה עד לשד עצמותיו. רופא המחנה דרש את התינוק אליו. אבא התחנן "תשאירו אותו אצלי". הרופא 

שמואל נלקח אל רופא הגטו, קיבל אוכל חם,  אבא שכב על הרצפה שותת דם ובוכה "שמואל! שמואל!" זעק, "תמיד תזכור את אבא ואמא" התאנק אבא.
ארצה ולמד בישיבות קדושות, הוא הפך לתלמיד חכם בעל שם טוב, והקים  אחרי ארבע שנים,  שמואל הגיע   כמה זריקות והועבר לציפורני המיסיון.

כשבגר שמואל  רני הנאצים. התרגיל הצליח,  ופינשא לה, כדי להצילו מציבמהלך המלחמה, גויה גרמניה, הציעה לאביו של שמואל לה משפחה לתפארת. 
  ה צונן משהו, אבא לא שרד עם אמונה. הנאצים ניצחו אותו. , מתגורר בארה"ב ונשוי לנוצריה. המפגש ביניהם הי

 

הוא הביט עוד פעם במכתב "מיסטר שמואל , אני מצטער להודיעך כי אביך משה , נפטר. צו הירושה שיש בידי, מעביר  הקשר ביניהם היה רופף ביותר..
ביך עדיין לא נקבר, עליך ליצור קשר עם אחיך ריצ'רד  על מנת לתאם ליון שהיו לאביך בנכסים ובכסף נזיל. איהמ 50מליון דולר, מתוך  25לרשותך 

שמואל בדק היטב, ונודע לו, כי בראש השנה וביום הכיפורים היה אבא מגיע , אחיו הגוי, התעקש לקבור את אבא בבית קברות נוצרי. ביניכם היכן לקברו
הציע לשמואל, הצעה מבריקה: תציע לריצ'רד מליון דולר יותר מן הירושה,  הדיןעורך  לבית הכנסת הסמוך נותרה בו אמונה באלוקי ישראל. עובדה.

  ושיסכים לקבורה יהודית...
שמואל ניגש אל אחד מגדולי הפוסקים שבדור כדי לדעת כיצד  ..." חד וחלק.ר "אני מוכן לקבורה יהודית רק בעבור 

שמואל ויתר. הוא לא הרגיש שום קושי בדבר. אנחת רווחה מילאה את ליבו. קודם כל כבודו  שה של יהודי...".הקבורה ההגונה והקדו  יוצאים מן הסבך.
 סיון השואה היה גדול מכפי כוחותיו, אבל סוף כל סוף הוא נפטר כיהודי,ישל אבא. נכון אבא נכשל, נ

 

, כבוד גדול. בן כמוך, קדיש ל, הרב הניח יד אוהבת על כתפו של שמואל ואמר: "האמן לי ר' שמואל,  
 )העורך( והם פסעו ברחוב, לכוון השטיבל לתפילת ערבית. כמוך, זה עילוי נשמה הכי נפלא לאביך".

 זכותם תגן עלינו   זצ״ל    ב הרב זצ״ל       ב זצ״ל         הרב ב הרב     העלון לעילוי נשמת:  

"ואהבת  
את ה' אלוקיך" 

"ואהבת  
לרעך כמוך" שתי 
מצוות שוות הן, 

 
שכן אין אדם 

זוכה לאהבת ה' 
בלא שתהיה בו 

. 

לילה אחד שהה הצדיק ... לא מצא מנוחה לנפשו
זיע"א בירושלים. הוא  ישראל אביחצירא המלוב"ן רבי

התעכב ללינה בבית בשעה מאוחרת בלילה כאשר כל בני 
הבית כבר עלו על משכבם נשמעו קולות משונים מחדרו של 

דבר מה בחדרו עבר הרב לחדרים  .רבי ישראל . 
 והמשיך בחיפושיו  עד שמצא מאחורי  אחרים

 

צורתו לשתי וערב .רק לאחר  ת אחד הארונות
שהמשמש שברו והשליכו לאשפה נרגע ועלה על יצועיו. 

סיפר לבני הבית כי לא מצא מנוחה לנפשו ,ורק  
 לאחר שחיפש מצא את הדבר הטמא שהפריע את מנוחתו.

 המודה שהוא פחדן 
 הוא בעל אומץ לא רגיל.. 

מצא במסדרון הישיבה שטר של סכום  בחור
 גדול. פנה לגאון 

פר יוס, זצ"ל בן ציון אבא שאולרבי
טלה על פי דין. לו על המציאה, ואמר כי הוא נו

נתן לו רבי בן ציון שטר נוסף במתנה והורה לו 
 באברך.ש. לעלות לבית המדרש

שמחפש שטר כסף שנטל בגמ"ח, ואבד  
  לו. לשמחתו הרבה, הושב לו הכסף.

, – –אמר לו רבי בן ציון: "הנה, מצד הדין 
אך יש לעשות לפנים משורת הדין, שהרי אמרו 

ל ירושלים אלא על חכמינו: לא חרבה
על דין תורה. הנה כך גמלת חסד עם 

 אדם מישראל!"

 תה יזצ"ל הי מארי סאלם של עינו
 פקוחה תדיר על חינוך בניו ובנותיו. 

פעם ביקשה ממנו ביתו לילך לעבוד במקום 
, הוא, ל מסויים של 

תוך כדי שהוא מצביע על עיניו אמר לה:"כל 
 רואות זמן שהעינים עדין 

 לא יהיה כדבר הזה". 

 אורחים מופלאההכנסת
זצ"ל  יעקב טולדיאנו הגאון רבי

 מצרפת דבק מאוד במצות הכנסת אורחים.
ארח בכבוד רב יהודי  

קשה יום מארץ ישראל, שהתנהגותו מוזרה 
 ונחשב בעיני עצמו לתלמיד חכם.

הלך אחד התלמידים לבית הרב  
ועל הדלת היה , א ומצא

מוצמד פתק שכתב הרב לאותו יהודי בידיו, 
שון הקודש, פנה אליו בתארי כבוד, בל

והתנצל שהוא נאלץ לנסוע בדחיפות לכמה 
מאחורי הבית דלת שהשאיר  שעות, כתב לו,

ויכול הוא , , פתוחה,
 כל זמן שיחפוץ... לשהות בבית

- 
הכל 

יצחקו 
 איתך, 

 

 –
הכל 

יצחקו 
 עליך. 

 

 אל תתנו לי עצות.. 
 אני יודע לטעות לבד.. 

פעם אחת אמר לו חמיו : דוד יהודיוף הגה"צ רבי סיפר
שיצא לשוק ויביא לו כמה אגסים, רבי  זצ"ל ישראלרבי 

ם דוד הלך לתומו ויצא לשוק לקנות אגסים, אמנם
עיניים  וביקש אגסים פתחו עליו זוג  

תמהות, וכי עכשיו אתה בא לקנות אגסים וכי אינך יודע שאין 
זה העונה ובכל השוק לא נמצא אפילו אגס אחד לקנות וכך היה 

, בחנות השניה והשלישית
 

כשחזר רבי דוד יהודיוף לחמיו רבי ישראל זצ"ל אמר לו, 
חלילה שבקשת ממני לקנות לך  י רבינו וכי

, מיד צחק רבי ישראל הרבה ואמר לי: "רבי אגסים לא בעונה
דוד, עוד ארבעים שנה תבין מה התכוונתי". וכשסיפר את זה 

 אחרי המעשה,  ה רבי היה זה
 ואמר: "התחלתי להבין קצת".

כאשר אדם 
חוטא אין 

הוא משפיע 
טמטום רק 
לעצמו אלא 
כביכול ע"י 

ו חטאו 

  
 

וכולנו 
רחמ"ל 
נפגעין 
מאותו

טמטום 
 החטא.

 התורה נקראת  "תורת חייך" וכך צריך להנחילה

 
 

 ע״טתשה חשון׳ דשבת 

הדלקת 
 נרות

צאת 
השבת

 
 ר״ת

 19:25 18:45 17:55 ם-י

 19:22 18:43 17:53ת״א

 19:22 18:43 17:53חיפה

 17:55ב״ש
18:45 19:24 

 
 

 

 

  הפטרה
 " רוני עקרה"



 

פונה לרופא ואומר: "אתה חייב  פציינטט
 .הרופא מה הבעיה?" מתעניין" "!לעזור לי

כואב לי,  -אני נוגע ברגלמסביר הפציינט: "
כואב לי, מה  -בראש נוגע  ,כואב לי -נוגע ביד
אומר לו הרופא: "אדוני, נראה לי  "?קורה לי

" 
 

אחד בא לרופא ואומר לו :"אדוני  אישש
הרופא מרגיע את  ."הרופא אני עומד למות

 . "לחיות 10ואומר לו : "יש לך עוד  החולה
 10שנים , 10? 10החולה שואל : "מה  "

 "?....עשרה ימים, חודשים
 .".... "הרופא: "

שהוא יקר וחשוב מאוד בעיני  מיי
עצמו מרגיש שכל מה שנותנים לו 

בנים, בריאות או  -מן השמים 
, וכן הכבוד שחולקים לו פרנסה

 י אינו כפי  -אדם -בני
כן הוא תמיד עצוב. -, ועל

אך ענווה ושפלות מביאה לידי 
 שמחה, ולכן העניו שמח תמיד.

 

: "מה ההבדל בין שיפוצניק שאלהה
 "?לרופא

תשובה: "שיפוצניק מכסה את הטעויות 
ן,בבטון,  שלו

..." 
 

לעקור את השן הכואבת", אמר  עליי
רופא השיניים, "אבל אל דאגה, זה 

 ."דקות ייקח רק חמש
 .וכמה זה יעלה?", שאל הפציינט"

 .מאה שקל", ענה הרופא"
עבודה של חמש דקות  מאה שקל בעד"

 .!?", הזדעק החולה
אם זה יתרום להרגשתך הטובה", "

 שר לבצע את אפ" ,אמר הרופא
 העקירה          

        .....". 

 

כשעובר אדם  בשיר השירים אמר: "אני ישנה וליבי ער"  
ורואה אדם שכוב זרוק ללא תנודה ללא ניע לא מזיז יד לא רגל לא ראש 

 ולא עפעף, אינו יודע אדם זה אם חי הוא או מת.
מה הוא עושה? גוחן על אותו אדם ושם אוזניו כאפרכסת על ליבו, אם 

שומע את פעימות ליבו, אם ליבו עדיין מפעם בקרבו יודע הוא שאדם זה 
 ה שיש לעשות להקיצו משנתו.חי אלא ישן ומ

 

תקופה שהתהלכנו ברחוב וראינו אנשים, ראינו בחורים צעירים  ההיית
וחשבנום למתים גמורים כי כבר אין שום מצווה.. לא יד, לא תפילין של 
יד, ולא תפילין של ראש, לא הסתכלות על ספר תורה ולא רגלים להלך 

 !!!  לבית הכנסת, והנה בא שלמה המלך ואומר לנו  לא
אתה צריך רק להקיץ אותו במשהו קטן, פתח קטן כחודו של מחט, דברי 
תורה משמחים את הלב "פתחי לי אחותי רעיתי" ואז תיראה איך הוא 

 חוזר למקורות לשורשים לשבת לטהרה למצוות ולתורה.
 

כחלום יעוף השנים עוברים כחלום ולא רק השנים כל ימי   
לא מרגיש והנה כבר זז, מסתלק, כענן יעוף,  האדם הוא כצל עובר, אדם

ולא סתם ענן, לפעמים יש יום מעונן שהעננים נשארים זמן מועט,  אבל 
 יש עננים כאלה שהם עפים במהירות הבזק ואתה לא יכול להשיג אותם. 
אחים יקרים! הימים מסתלקים מהר, אשריו מי שיכול לתפוס משהו קצת 

אמרתי" קצת אימרות, "אימרת ה'  גשם. "יערוף כמטר לקחי תזל כטל
 צרופה מגן הוא לכל החוסים בו",

לחסות באיזה אימרה של תורה, באיזה אימרה של הלכה, באיזה מעשה 
של צדקה, באיזה מעשה טוב, באיזה קדושה, באיזה טהרה, צריך לתפוס 

 למה? כי זה עף ועלולים לאבד את הזמן שלנו נאמר 
יום אברהם אבינו ניצל לתורה ויראה, "ואברהם זקן בא בימים" כל יום ו

 למעשה חסד וצדקה.
 כל רגע ורגע נחוס גם אנו על זמנינו היקר. 

 

 ישראל לכל בית שבת שלום ומבורך              

, (ראב"ע),  אברהם ֶאּבן עזרא רביי
), חי בתקופה הקרויה 1167 - 1092ד'תתנ"ב (

טודלה שבספרד. תור הזהב של יהדות ספרד, ב
הוא היה משורר, בלשן, פרשן המקרא כל כתביו 
נכתבו בעברית. היה בו מעשה עם (אחיינו) רבי 

, אשר ירד אליו מהעולם זצ"ל יהודה הלוי
העליון לעולם התחתון, ואמר לו, ערבה שנתי לי 
ואהבתך דודי העירתני ראות צלמך, כתות זבול 

נא בחרו בשיריך הן הם שלחוני קרא בשמך, בא 
 ונשירה ועל עפר נשכב ומה לך לחיות ָגְלָמְך. 

 
לו רבי אברהם אבן עזרא, אחי  

יהודה, שוב שכב כי אל מאן לתיתי להלך עמך, 
עוד אעשה בנים ומטעמים אוכל, ולא אטעם במן 

 טעמך, נעצב אני על מותך אך זאת עצב 
 .אשר לא אקחה ממך

 

 הזעם בשנות, גרמניה, בלזן ברגןן     
 נפש במסירו שמר מסאטמר ר"האדמו

 במחנה מהלך היה הוא. לגלחו וסירב וזקנ על
 לו שיש כמי, במטפחת עטופים כשפניו

 הוצא לינץ לעיר בהגיענו. הפנים על פצעים
ץ למרחץ ללכת חייב אחד שכל צו

 של הן 
 רבי הגבאי עם יחד. הגברים של והן הנשים
 למרחץ הרבי את ליווינו אשכנזי יוסף
 מחזיק שהוא חפץה מה ר"האדמו את שאלתי
 לא זקנו את לגלח יאלץ שאם והשיבני בידו

 נסתי. שבידו במספרים אלא בתער יגלחנו
 לא ודאי, ביותר נקי שזקנו שכיוון לשכנעו
 את עימו לקח זאת בכל אך, לגלחו יצטרך

. ס.ס-ה קצין של לחדרו בהגיענו.  המספריים
ראינו השערות בדיקת על ממונה שהיה

  שערות של" הרים" מלא שהחדר
 

",  ":  "והפטיר  ברבי הביט הקצין
 לגלחו בלי ללכת לו והתיר

 לירושלים הגיעה ע''התר שנת בסוףף
עוררהדבר.הראשונההמכונית

 ,העיר תושבי בקרב 
 רתומות ובעגלות בכיכרות שהורגלו
 יכלו לא' חידר'ה תלמידי .לסוסים

 לרחובה ואצו ת את לכבוש
 . הגדול בפלא לחזות עיר של

 טמן ,סקרנותו את כבש אחד ילד רק
 לשקוד והמשיך המדרש-בבית עצמו

  .תלמודו על
 הוא הלא זה ילד פרסםתה לימים

 זלמן שלמה רבי הגאון
 .ל''זצוק אויערבך

 מיטתו על נופל לפעמים היה להתפלל גומר שהיה שאחר וידועע
 מרוב הדל גופו בחולשת ידוע ועוד זאת, מאמץ מרוב אוניםחסר
 שלא למצב הגיע רבות פעמים אולם, ועיונה התורה לעסק נ''מסי

 לשואליו לענות היה יכול בזמן שבו הגם להתפלל כח לו היה
 ידעזצ"ל  א''שהחזו משום והוא ,ובעבודה בתורה' ה בדבר
 ז''העוה מעשי מכל לבו יפנה" של והגדר השיעור מהו לשער
 מ''מ, ולשואלי לענות כח לו שיש שהגם והרגיש", הבא והעולם

  !הגיע לא עדיין", ליבו יפנה" של כח לכדי
 

 לשער יכול שבו מי שמי הדבר ופשוט
 להכריע הכח לו אין ',וכו ליבו יפנה לדרגת יגיע אפ בנפשו
 יכול היה ולכן ,ל''כנ שידע הוא א''החוז אולם ,זו גורלית הכרעה

 .כאמורבנפשן להכריע

 כראש ל''זצ שקופ שמעון רבי הגאון כשכהןן
 והיו רוסיה יהודי בקרב להההשכ פשתה,ישיבה
 רבי הסביר. ונפגעו פסולה בספרות שהציצו צעירים
 של ת את לתלמידיו שמעון
 שלא סבור מישהו אם גם:"ואמר פסולים ספרים

 .נפסד לצאת לסופו,ינזק
 שרו עם אבינו יעקב נאבק שכאשר,לכך וההוכחה

 סבל אבל,ומחוסן חזק שהיה' ותוכל:"'כתוב עשיושל
. ירכו על צולע נשאר-המלחמה וצאותמת
 לאכל האיסור טעםשזה שמעון רבי הוסיף'',ויתכן

 אחרא הסטרא עם שהתמודדות .ה.הנשהגיד
 "...בריאות מוסיפה אינה

 הרבי יחיאל מאיר רבי ק''הרה בפני יהודי התלונןן
 רוחים הכניסה היא בימיו.מאבי חנות ירשתי:"א''זיע מאוסטרובצה

 עושה אתה מה:"הרבי שאלו". ממנה פרנסה לי אין עתה ואילו יפים
 אמר". עיתון קורא אני:"האיש השיב?" קוניםכשאין בחנות

 ללמוד כדי ת לחנות אביך כשהלך:"לו
  לקוחות אליו לשלוח ומהר הרע ליצר הדבר חרה.פנאי של רגע בכל
 אליך שולח הרע יצר אין,עיתון הקורא אתה אך.מלימודו להפריעו כדי

 ?".בקריאה זמנך את תבלה אם לו אכפת מה כי,לקוחות

אמר:  מליובאוויטשמהר"ש  הרביי
שכוונת ירידת  גילה 

הנשמה בגוף היא להאיר את העולם, 
ה עם הרבים דווקא. ידי עבוד-וזאת על

כל אחד ואחד לפעול ככל יכולתו גם  על
ר עם הזולת, עד אשר 

  .תהיה תלויה בו
וכמה רב, שהוא רועה -כמה-אחת-על

ופרנס ישראל, חייב הוא למסור את נפשו 
אדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש כדי לזכות

ם שמים -יראת אמר: תורה בלי
ורות, , לנברשת חשמלית בלי נ

בלי-ולטלית .ציציתקטן

 ביד אשר כל לעשות, ך"שבתנ הניסים בכל הדרך כן
 שמים בידי יהיה והשאר האדם

  -נפסקה לא מעולם העולם בריאת
  יום בכל בטובו המחדש"

 " בראשית מעשה

 ,החיים הם ים הצרות

חגורת -
 .. הצלה

זרה כ). -המוות שכולו מלא עיניים (עבודה-על מלאך אמרוו
מלאך המוות נתון אצל האדם בעיניים. הן, יותר מכל איבר אחר, 

  –ושנותיו של האדם  
 העיניים החמדניות, המביטות בקנאה על אחרים.

 רשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנה, ששון בן טיפחה, שמחה בת לולו, ניסים בן רימה, שרה בת חו נשמת:לעילוי 
 סעידה מזל בת יעקב, מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס,  חיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, שולמית חיה בת אסתר, י

 יחזקאל בן שמחה, דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה,   חה, יעקב בן אורית,אלעזר בן שמהרב יגאל בן מלכה, דוד ומרים אלבז, 
  , אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,יעקב יוסף בן מרגליתהרב 

 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב נה בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה זכאי    שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה סבג, אואסי

hamaor.netכל העלונים: 
אבות ובניםו -המאור שבתורה 

רשימת תפוצה 
hamaor.net@gmail.com

לעולם אל תאמר את האמת 
 לאנשים שלא ראויים לה 
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  דבר העורך
מי המבול שהקב"ה  - 'מבול'הוא הבפרשתנו הנושא המרכזי 

בטיח ההקב"ה לאחר המבול  המטיר על היקום כולו ונמחה.
: (ט, יא;טו)שנאמר  יותר לא יביא מבול על הארץהוא ש
א ִיָּכֵרת ָּכל ָּבָׂשר עֹוד ִמֵּמי " ַוֲהִקֹמִתי ֶאת ְּבִריִתי ִאְּתֶכם ְו

א ִיְהֶיה עֹוד ַמּבּול ְלַׁשֵחת ָהָאֶרץַהַּמּבּו ְוָזַכְרִּתי ֶאת ְּבִריִתי : ל ְו
א ִיְהֶיה עֹוד  ֲאֶׁשר ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין ָּכל ֶנֶפׁש ַחָּיה ְּבָכל ָּבָׂשר ְו

 ". ַהַּמִים ְלַמּבּול ְלַׁשֵחת ָּכל ָּבָׂשר
ביא פרעה מלך מצרים סמך על שבועה זו והבין שה' לא י

לכן גזר על עמו לזרוק כל הבן הילוד ליאור. אכן ול, מב
א הביא מבול על פרעה הרשע, התקיימה השבועה והקב"ה ל

אך מידה כנגד מידה לא בטלה והוא נענש במים. הוא השליך 
ילדי ישראל למים, והקב''ה הביא את פרעה וחילו לים סוף 

העניש אותו במכת דם במי  ,, אך קודםושם הטביעם במים
 .היאור

במבול אולם בדברי הנביא המבול והנה גם ההפטרה עוסקת 
ִּכי ֵמי ֹנַח ֹזאת ִלי : "י)-(ישעיה נד, ט", שנאמר מי נח" -נקרא 

ֵּכן ִנְׁשַּבְעִּתי ִמְּקֹצף  ,ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ֵמֲעֹבר ֵמי ֹנַח עֹוד ַעל ָהָאֶרץ
: ִּכי ֶהָהִרים ָימּוׁשּו ְוהַ  ְּגָבעֹות ְּתמּוֶטָנה ְוַחְסִּדי ָעַלִי ּוִמְּגָער ָּב

א ָתמּוט א ָימּוׁש ּוְבִרית ְׁשלֹוִמי   ה' ".ָאַמר ְמַרֲחֵמ  ,ֵמִאֵּת 
''. כמו שנשבעתי בימי נח שלא אביא מבול כי מי נח זאת לי''

כנסת  - לעולם, כי חסתי על העולם כולו שלא יאבד, כך את
 חשובה בעיני ככל העולם.  -ישראל 

מי נח, לפי  -קדוש כתוב: למה נקראו מי המבול ובזוהר ה
רחמים על העולם. ונאמר במדרש: אם [נח]  שלא ביקש

לך  ,ה וזכות אמהות שהתמוטטהשמטראית זכות אבות 
זו  - "ִּכי ֶהָהִרים ָימּוׁשּו"ק בגמילות חסדים, זהו שכתוב: ִהַּדּבֵ 

מכאן  זו זכות אמהות, - "ְוַהְּגָבעֹות ְּתמּוֶטָנה"זכות אבות, 
א ָתמּוט ְוַחְסִּדי"ואילך  א ָימּוׁש ּוְבִרית ְׁשלֹוִמי  ָאַמר  ,ֵמִאֵּת 

  ".ה' ְמַרֲחֵמ 
 י כאילו הבאתייהיא קשה בעינ ,והאפשרות שאקצוף עליך

מבול לשחת כל בשר. ואחר שנשבעתי מעבור מי נח עוד,  מי
 מגעור בך. ב)  .מקצוף עליךא) : הנביא מתנבא בשתי לשונות

ך גזרת הגלות שגזרתי עליך נצטערתי עליה כמו שנאמר: כ
. לכן אחר חורבנך יז) ,(ירמיה יג'' במסתרים תבכה נפשי''

וגלותך נשבעתי מקצוף עליך להביאך לגלות אחרת, ויותר 
ביא אמזה אפילו נשבעתי שיותר לא אגעור בך, דהיינו לא 

ר ולא רעב ולא ֶּדבֶ לא  - עלייך רעות בשבתך על אדמתך
ארץ ותשרה השכינה  ,ים. אחרי הגאולה לעתיד לבואיחול

קודם חטא אדם  ,ברכת ה' כימי עולםב המלאתהיה ישראל 
הראשון. כדברי חז''ל: עתידה ארץ ישראל שתוציא 

משי. ימין ושמאל תפרוצי. וכולם  -גלוסקאות וכלי מילת 
ידעו את ה' קדוש ישראל, כי ה' יסיר את לב האבן מקרבכם 

וכל בניך למודי ה', ''ולבסוף יתקיים בנו: ר. ויתן לכם לב בש
 . יג) ,(ישעיה נד ''ורב שלום בניך

עלינו להיות מגומלי לבוא, ברם העתיד  על ו הנבואהנהנה ל
החסדים שהיא ההיפך מדור המבול שכל מהותו היתה גזל, 

לה, ומקיימת את העולם וחסד הן מקרבת את הגאה ומידת
", ונסיים עֹוָלם ֶחֶסד ִיָּבֶנה ְרִּתיִּכי ָאמַ : "(תהלים פט, ג) שנאמר
ַעל ְׁשלָׁשה ְדָבִרים ָהעֹוָלם עֹוֵמד, ַעל : "שמעון הצדיקבדברי 

  ".ְּגִמילּות ֲחָסִדים ַהּתֹוָרה ְוַעל ָהֲעבֹוָדה ְוַעל

 
 
 
 
 
 
 
 

   
סדר ציווי ה' על בניית התיבה, המבול,  נח, תולדות .א

נח ובני ביתו מעל פני האדמה, ה' מצוה את יבושת המים 
 מן התיבה.לצאת 

 קרבנו של נח, וברכת ה' לנח ולבניו.  .ב
צות פרו ורבו ושאר ז' , מאיסור אכילת אבר ודם מן החי .ג

 .מצוות בני נח

שלא יהיה  -עולם  ברית -מראה הקשת בענן והבטחת ה'  .ד
 .)יז-ט, ח(יותר מבול בעולם 

ויפת מכסים את נח נח משתכר באהלו, מעשה חם, שם  .ה
  שם ויפת לדורות.מברך את בכבוד, נח מקלל את חם ו

 .)ב-אי,( אומות העולם 70-יסוד ל - נח וצאצאיו בני משפחות .ו
 .)ט-יא, א( (מגדל בבל)הפלגה  דור .ז
 (עשרה דורות מנח ועד אברהם).אברהם  עד שם בני תולדות .ח
             יציאתו של אברהם אבינו מאור כשדים לכיוון ארץ כנען. .ט

 
 

 
 

   
לא נחתם גזר דינם אלא  -" כי מלאה הארץ חמס: "וברש"י

 .(סנהדרין קח.)על הגזל 
זצ"ל המחיש לנו עד כמה חמור עוון  רבי איסר זלמן מלצר

 ל, ועד כמה החמיר אותו גאון וצדיק בעניינים אלה. הגז
ר' איסר זלמן, כפי שיודעים הכל, היה שקוע בלימוד התורה 

לא הבחין בחפצים המונחים  ,בצורה מפליאה ובלכתו ברחוב
 על אם הדרך, ולא אחת אירע שנתקל בהם. 

פעם, מרוב עומק עיונו בלימוד, נכנס הרב מלצר בטעות 
פותחו הדלת ברחה תרנגולת אחת, לחצר ירושלמית, וב

ורצה במורד הכביש. מי שלא ראה את ר' איסר זלמן רץ 
ברחוב אחר התרנגולת במאמץ נואש לתפסה, לא ראה 

 תי מעוון גזל. הרב, שחשש שכניסתו לחצרימימיו פחד אמ
הבריחה התרנגולת, הבין שהאחריות להשבתה היא זו ש

בודו ובריאותו מוטלת עליו, ולכן לא חס על כלחצר הבעלים 
  והתרוצץ אחר בעל החיים כדי להחזירו לחצר...

 
 

מי מפחד ממי
פעם אחת נסע רבי אורי מסטרליסק עם כמה מחסידיו 
ועגלתם עברה בתוך יער. פתאום עצרו הסוסים בבהלה. 

ב אימתני ומתכונן לזנק כי מולם עומד דו ,העגלון ראה
אמר רבי אורי לעגלון: "אל תפחד".  עליהם, והחל לזעוק.

הוא ירד מהעגלה והלך לעבר הדוב, וכשהתקרב אליו, הרים 
 מעט את כובעו וחשף את מצחו ומיד הדוב ברח.

לאחר מכן אמר רבי אורי לחסידיו: "אל תחשבו שזה מופת. 
כל חיית  פשוט נאמר בתורה 'ומוראכם וחיתכם יהיה על

הארץ'. אם האדם אינו מקלקל את צלם אלוקים שעליו, אין 
 לו לירא משום חיה, אלא בעלי החיים יפחדו ממנו".

 בס"ד

 טשע"ת כ"ט  תשרי      בן גורג'יה זצ"ל העלון מוקדש לע"נ מרן הרב עובדיה יוסף        'ט שנה  383עלון מס' 

 נֹחַ 

  שבת שלום

 ב' וםערך בינש 496 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון
 ,19:00, בשעה 2ר קוצה ברחובברמת השרון 

  הגאון מו"ר של מיסודו ",יקצורו "ברינה תבמדרש
 .זצ"ל אדלשטיין יעקב רבי



 

 

ים מעשים "ללמדך, שעיקר תולדותיהם של צדיק: רש"יובב
 טובים". 

אמר:  צ"ל)ז בי יעקב יצחק רבינוביץ(ר אהיהודי הקדוש מפשיסח
כי איננו עמל ויגע בשביל עצמו אלא  ,כל אדם רגיל לטעון

בשביל בניו, כדי שיגדלו ויהיו יהודים טובים ובני תורה 
מתוך יישוב הדעת. אך כאשר הבנים הללו מתבגרים 

ל עצמם וטוענים בעצמם, אז גם הם אינם נותנים דעתם ע
כי כל עמלם ויגיעם אינו אלא בשביל בניהם  - אף הם

אחריהם... ומתי כבר נראה את הבן הראוי לשמו?... לפיכך 
אומר הכתוב: "אלה תולדות נח, נח"! כלומר: נח לא הזניח 
את עצמו כדי לפעול רק בשביל בניו, כי אם ראה גם את 

הוא בעצמו עצמו כ"בן" ושקד על התעלותו האישית, להיות 
עבד ה' נאמן ובן תורה. הוא אשר היה הבן הראוי לשמו, 
והוא שהבין שגם עליו מוטלת חובה לעבוד את האלוקים. 
 -וזהו הפירוש בדברי רש"י ז"ל: "תולדותיהם של צדיקים 

 ,שהצדיקים רואים במעשיהם הטובים ,מעשים טובים"
 כאילו הם בניהם. 

זצ"ל שהיה רב בניו  ומסופר על הגאון רבי יעקב יוסף חריף
"במשך  יורק, ופעם בא אליו אחד מעשירי המקום ואמר לו:

עשרות שנים עשיתי לילות כימים בעבודות שונות ואספתי 
בעזרת ה' רכוש רב. אולם משהגעתי לגיל זקנה ושיבה, 

גם למען העולם הבא שלי. בניי  ,מבקש אני לעשות משהו
סועפים, שקועים כל היום בעסקי המשפחה הגדולים והמ

לא יתפנו הם לעשות למען  ,וחושש אני שמרוב טרדותיהם
תיקון נשמתי לאחר אריכות ימים ושנים שלי. לכן אבקש 
 מכבוד הרב שייתן לי עצה, מה עלי לעשות עתה בממון הרב

השפיע רבי  .שצברתי בימי חיי, שיהיה לעילוי נשמתי"?..
יעקב יוסף על הגביר שיתרום סכומים נכבדים לכמה 

דות תורה וחסד וסיים לאמר: בתחילת פרשת נח נאמר: מוס
רש"י: פרש "אלה תולדות נח, נח איש צדיק תמים היה". ו

"ללמדך שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים", 
הם עיקר -ואכן המעשים הטובים של האדם בחיים, הם
אל יסמוך  ,תולדותיו בעולם הזה וגם בעולם הבא. משום כך

 יאוהו במעשיהם הטובים לחיי העולם הבאאדם על בניו שיב
ובפרט בדור "עני" כשלנו, שתודעת הילדים ביהדות  -

המצוה וסופה באמירת -במקרים רבים תחילתה בחגיגת בר
אין לצפות שהבנים  ,"קדיש" עם פטירת ההורים. במצב זה

יפעלו כראוי לתיקון נשמות ההורים, אלא על ההורים לפעול 
וכמו שאמר לנו הלל הזקן זיע"א: בעניין זה בעצמם במרץ, 

 מי לי ואם לא עכשיו אימתי"?...   -"אם אין אני לי 
תורה, הוא בחיינו  יהעיקרהדבר ללמדנו, שעלינו להפנים ש

לילדנו. דוגמה לתת מכל החשוב הואו טובים ומעשים מצוות
 

 

תולדותיהם  עיקרש" הנ"ל רש"י לדברי בהקשר שעסקנו אחרל
מוטלת  האדם שעל הסברנוש מהו ",יםטוב מעשים צדיקים של

 האחריות לדאוג לעולם הבא שלו ושלא יסמוך על בניו... 
בפסוק זה ישנו רמז כיצד לעבוד את ש ' מובאאמרי חןבספר '

וזה רמוז בשמות בניו של  ואיך לקיים את המצוות, ה' יתברך
 ".ָיֶפת ְוֶאתָחם ֶאת ֵׁשם  ַוּיֹוֶלד ֶאתנח: "

 את המצוה לשמה.  צריך לקיים  - "ֵׁשם"
 יש לקיים את המצוות בחום ובהתלהבות.   - "ָחם"
בבחינת "זה קלי  ,יש לקיים את המצוה בהידור - "ָיֶפת"

ואנווהו" התנאה לפניו במצוות כסוכה נאה, טלית נאה, 
לעשותה באופן  ,כשרות מהודרת וכן כל מצוה ומצוה

                       המהודר והמשובח ביותר.          

 

"אמר רב חנן בר רבא אמר רב:  :(בבא בתרא צא.) ראמובא בגמ
שמה, אמו של  'אמתלאי בת כרנבו' -אמו של אברהם אבינו 

 אמתלאי בת עורבתי".  -המן 
ן הקדמון רבי לגאו (ערך אברהם, ד"ה אברהם אמו)וב"פחד יצחק" 

"ל, כתב שמצא בספר ישן ונושן, ציצחק לאמפרונטי ז
שהאומר ג' פעמים 'אמתלאי בת כרנבו' לפני השלטון, ימצא 

 . חן בעיניו
ואף שהורי אברהם אבינו היו עובדי עבודה זרה, זכו לתיקון 

, אם בחנה -נתגלגלה אמתלאי אמו בזכות בנם, כאשר 
 שבעת הבנים. 

, ולאחר שסבלו ייסורים מרים איובב - התגלגל ותרח אביו
(כמו שכתב בספר 'גלגולי נשמות' (סימן יח) נזדככו ונתקנו 

 . להרמ"ע מפאנו ז"ל)
(מעין החמישי נהר כה, למקובל רבי אמנם ב"חסד לאברהם" 

שנתגלגלה  ,כתב אברהם אזולאי זצ''ל זקינו של החיד"א)
אמתלאי בת כרנבו בדינה בת יעקב, ונשאה לאיוב, ונמצא 

 שאיוב ואשתו היו נשמת אביו ואמו של אברהם. 
(הקדמה לדף קיד וכן כתב רבינו חיים ויטאל בשער הגלגולים 

 ]אוצר פלאות התורה[                                 .טור ב. שורש תרח)
 

 

 .שוויש אומרים שאיחר מזונות לארי והכי -וברש"י: "אך נח" 
לא שכח להאכיל את כל בעלי החיים  ֹנחַ ועלינו להבין, מדוע 

ואפשר לבאר  האחרים ואיחר דווקא להאכיל את האריה?
ֲהִיְׁשַאג ַאְרֵיה " :)ג, ד( עמוסנביא בזאת על פי מה שכתוב 

 ". ַּבַּיַער ְוֶטֶרף ֵאין לֹו ֲהִיֵּתן ְּכִפיר קֹולֹו ִמְּמֹעָנתֹו ִּבְלִּתי ִאם ָלָכד
דרכו לשאוג ואינו שואג  ,כשאריה אוחז טרף: "רש"יר ומסבי
ִיְׁשַאג ַּכְּכִפיִרים " :), כט(ישעיה הוכן הוא אומר  ,לכד ןכם אלא א

ַּכֲאֶׁשר ֶיְהֶּגה ָהַאְרֵיה ְוַהְּכִפיר " :(שם לא)וכן  "ְוִיְנֹהם ְוֹיאֵחז ֶטֶרף
 ", עכ"ל.ַעל ַטְרּפוֹ 

חה ממעונתו : "הכפיר ישמיע קול שממסביר דודובמצודות 
 אם לא שלכד, כי אז יגיל וישמח, ולא כשעדיין לא לכד". 

: "אין ארי נוהם מתוך קופה .)ברכות לב( כך גם נאמר בגמרא
 .של תבן אלא מתוך קופה של בשר"

כל בעלי החיים נוהמים, מייללים, נובחים, גועים ומשמיעים 
האריה, מלך החיות, שותק עד שימצא את  קולות רעב, אך

בקולותיהם לדבר מאכל, אך  כל בעלי החיים משוועיםטרפו. 
האריה שותק עד למציאת מזונו. רק אז, כשמאכלו נמצא 

 ומונח לפניו, הוא ישאג ויתן את קולו. 
האכיל את בעלי החיים  ֹנחַ לאור זאת הדברים מובנים היטב. 

שדרשו ממנו בקולותיהם לאכול. הוא נע לפי קולות בעלי 
 ם מזון. אך האריה ישב ושתק. החיים והבין שהם דורשי

היה סבור שהאריה שקט, כיון שאינו רעב, ולכן איחר את  ֹנחַ 
 מזונו. 

אך לאמיתו של דבר, השקט של האריה דווקא מוכיח על 
, כיון שאריה שואג רק כשהוא שבע, ָׂשְבעוֹ רעבונו ולא על 

 מתוך קופה של בשר...   - מתוך מציאת הטרף
 ]אל ברוך גנוטרינת שמואל, לרב שמוע"פ [

  שבת שלום



 

 

והנה אני , לילה אחד :מעשה מופלא סופר ע"י בעל המעשה
רואה בחלומי את הוריי, יחד עם סבתי ובני משפחה נוספים 
שכבר נפטרו לבית עולמם. פניהם היו מאירות, ואבי המנוח 

רוצים להזמין אותך לבירור בבית דין של "פונה אליי ואומר: 
. לפני שהספקתי "שנים 43מעלה, בעניין מי שפגע בך לפני 

ביקשו להזמין אותך "להחזיר תשובה, ממשיך אבי ואומר ש
. עכשיו, משמלאו 58כבר לפני שנתיים, אבל אז היית רק בן 

. בשומעי את הדברים "שנה, רוצים להזמינך לבירור60לך 
רעדתי מפחד, ואמרתי להם שאינני רוצה להגיע, כי חוששני 

גיעו אותי, ואמרו לי בפנים שישאירו אותי שם... ההורים הר
תרצה  -שכל כך טוב כאן, שיתכן שכשתגיע "מחייכות, 

. הם הסבירו לי שבכל "להישאר, אבל עדיף שתישאר למטה
אופן רוצים להזמינני לבירור, כיון שהאדם היחיד שיודע את 

 הפרטים במדויק, זה אני, בהיותי בעל המעשה. 
, "ה לעשותתפנה לרב ותשאל מ"? שאלתי. "אז מה אעשה"

החזיר  -" בסקייקני חיים לרב"אמר אבי. לאיזה רב לגשת? 
אבא. התעוררתי בשעה ארבע בלילה, והנה חלום. בעתה 
אחזתני, במיוחד כשזכרתי היטב את פרטי המעשה ההוא 

שנים, בהיותי לומד בישיבה, וגם ידעתי  43שהתרחש לפני 
שהמשפט שיצא מפי אבי ז"ל ש'ביקשו להזמינך כבר לפני 
שנתיים', גם הוא נכון. היה זה מקרה מסעיר שרודף אחריי 
במשך שנים. ומעשה שהיה כך היה: יום אחד נכנסתי ל'סדר 

הבחורים למדו באולם. לפתע ניגש  300בוקר' בישיבה. כל 
אליי אחד החברים, וטען שהגמרא שאני לומד בה היא שלו, 
ודרש שאחזירנה לו. כיון שידעתי בוודאות שהוא טועה, 

גמרא שייכת לי, סירבתי לשמוע לדבריו. החבר פונה אל וה
הרב היושב בקצה האולם, והנה הרב קורא לי ומבלי לברר 

דורש ממני להשיב לחברי את הגמרא. 'אבל  ,את האמת
לטעון, אולם בטרם סיימתי את  יהגמרא היא שלי', נסית

המשפט, נחתה עליי סטירה אדירה. הסטירה היתה כל כך 
שהועפתי ממקומי. זכורני שקול ההד של הסטירה חזקה, עד 

חזק, עד שהרבה מהתלמידים הפסיקו ללמוד,  כך היה כל
בחורים רואים בחרפתי,  300ובאולם שרר שקט מוחלט. 

ובטוחים שעשיתי את שלא ייעשה, ולכן קבלתי סטירה 
בעוצמה שכזו. הרי לא יתכן אחרת! כמובן שנעלבתי 

מהיכל הישיבה, והנה ניגש  ונפגעתי עד עמקי נשמתי. יצאתי
אליי ראש הישיבה, וכששמע במה מדובר, הבין את העוול 
הנורא שנעשה לי, והחל להרגיעני. בהיותו אדם חכם, לא 

אני מאד מבין "ניסה לסנגר על הר"מ ההוא, אלא אמר 
. לאחר שהוסיף "הבנה-לליבך, אבל בטוחני שהיתה כאן אי

. הסיפור החוצה תא עוד דברי הרגעה, ביקשני שלא להוציא
אבל אם יעלה הדבר "הוא הדגיש שאיננו דורש זאת ממני, 
. באותו רגע גמלה בי "בידך, אבקשך שלא לספר את הדברים

ההחלטה לציית לדברי ראש הישיבה, וגם כשחזרתי לביתי 
מנוחה, וההורים שאלוני מה אירע, התחמקתי, -לכמה ימי

ך לבי, ולא סיפרתי להם מילה. השארתי את הסיפור בתו
אך  ,אינני ידוע כיצד הצלחתי לעשות זאת ,ובמבט לאחור

השנים, לא סיפרתי הדבר לאף  43מאז ועד עתה לאורך כל 
אחד. הרב לא ביקש ממני סליחה, ואני השתדלתי לחזור 
לחיי שגרה ולשכוח מהסיפור. לפני כארבע שנים התגעגעתי 
י לישיבה שבה למדתי בנעוריי, והלכתי לבקר בה, ואף העזת

לדפוק על דלת ביתו של הר"מ ההוא. אשתו פתחה את 
הדלת, ואמרה שהוא אינו מרגיש טוב, אבל כשהתעקשתי 
להיפגש עמו, הכניסה אותי לחדרו, ואז הזדעזעתי לראות 

ואנה, בתנועות -שהוא זורק את ראשו כל הזמן אנה
מפחידות. התמונה שהצטיירה בפני הייתה כאילו מאן דהוא 

סוטר לו על שתי לחייו, וזו היא הסיבה עומד לפני האיש, ו
 ,לתנועתו התכופה של הראש לשני הכיוונים. כשיצאתי

החלו לפני זמן מה  ,אמרו לי בני הבית שתנועות הראש
בצורה פתאומית. הם ביקרו אצל כמה רופאים שלא איבחנו 
שום מחלה, לא פרקינסון, ולא מחלה דומה, ולא ידעו את 

ני יודע הסיבה, אבל פשר התופעה. רציתי לומר שא
 לפני שנתיים, מספר ימים. התאפקתי, ועצרתי את עצמי

שנים, הרגשתי כאבים בחזה, ומיהרתי  58לאחר שמלאו לי 
הזעיקו ולקופ"ח ואמרו לי שאני בעיצומו של התקף לב, 

אמבולנס שהבהיל אותי לביה"ח 'תל השומר'. שם אמרו לי 
תכן שכבר שאם הייתי מגיע מחצית השעה מאוחר יותר, יי

לא היה מה לעשות. והנה בא לפתע החלום על 'ההזמנה 
לבירור בפני בי"ד של מעלה', וע"כ ש'כבר לפני שנתיים 

 ומיד בגו, דברים שיש הרגשתי 'לך... לקרוא ביקשו

 והתפללתי קניבסקי, הגר"ח לבית מיהרתי בלילה כשהתעוררתי
ן להתקבל אצל הגאו ביקשתי התפילה לאחר ב'לדרמן'. ותיקין

שליט"א, אבל בני הבית דחוני בטענה שאין זו שעת קבלת 
קהל. כשאמרתי להם ש'מן השמים שלחוני אליו', ותיארתי 
את שהיה בחלום, ושאבי המנוח אמר שאתייעץ עם הגר"ח, 
הכניסוני לחדרו. כששמע הרב הדברים אמר ש'חלומות 
שווא ידברון'. אמרתי לו שלמרות זאת אני מרגיש שיש כאן 

יתי, הורה לי לכנס בי"ד ולומר שאני מוחל לאותו משהו אמ
כינס עוד  שליט"א רב במחילה גמורה. ואכן, רבי אליהו מן

, ואמרתי לפניהם שאני מוחל. ועדיין לא הרגשתי ת"חשני 
רגוע. אמרתי לרבי א. מן שאני רוצה לנסוע אל הר"מ ההוא, 
ולומר לו בפניו שמחלתי לו. כשאני דופק על דלת ביתו של 

מ בבוקרו של יום ראשון, אין קול ואין עונה. אחד הר"
השכנים ששמע את הדפיקות הרצופות, יצא ואמר לי שבליל 
שבת הבהילו את שכנו לבית החולים, והוא שוכב במחלקת 
טיפול נמרץ. רצתי לבית החולים, והגעתי למיטת החולה, 

שמצבו קשה ושעותיו  ,שם עמדו אשתו ובניו. התברר לי
להיכנס לרגע לאביו, ולומר לו משהו.  י מבנוביקשתספורות. 

בכל תוקף, ואמר שאביו אמנם מצוי בהכרה מלאה,  סרבהבן 
מצבו קשה ולא שייך לדבר אתו. אמרתי לו שברצוני  אך

להזכיר לאביו מעשה פלוני שבו חטא כנגדי, והבן נבהל עוד 
יותר. 'האם זה הזמן לדבר אתו על חטאים? הרי הוא עלול 

ים לליבו, ולהסתכן עוד יותר'! ואז סיפרתי לקחת את הדבר
לו בקצרה את החלום, ועצת הגר"ח שאקח בי"ד ואומר 
שאני מוחל לו, וזה באתי לבשר לו אישית. ואולי זה יתרום 
לשיפור במצבו. בני המשפחה הסכימו להכניסני. התקרבתי 

במאמצים עליונים שאלתי אותו האם הוא זוכר , ולמיטתו
בי מאוד, והחולה הנהן בראשו  את המעשה ההוא שפגע

לאות הסכמה. אמרתי בקול שהנני מוחל לו על כך, ואף 
הוספתי שגם אני מבקש מחילה ממנו על שלא שמעתי 
בקולו כשביקש שאתן את הגמרא לחבר ההוא (למרות 
שהגמרא היתה שלי). החולה אמר שהוא מוחל לי. הרגשתי 

ל מפתן שהוקל לי, וחזרתי לביתי. והנה, אני רק דורך ע
לי בקול  סיפרהבית, והטלפון מצלצל. אחד מילדי הר"מ 

פתאום, והרופאים,  -כי מצבו של אביו הוטב לפתע  ,נרגש
שלפני זמן קצר הודיעו את הגרוע מכל, נדהמו אף הם 

שחל במצבו, לא  והלא מובן לראות את השיפור הדרמטי
 :מופת נוסףאז התרחש שעות והחולה שב לביתו, ו 48חלפו 
ביקשתי ! ות הראש המוזרות של אביהם פסקו לחלוטיןתנוע

מרבי א. מן שישאל את הגר"ח האם אפשר לתלות את הנס 
בבקשת המחילה, והוא  -שקרה לר"מ שלי בתנועות הראש 

השיב יתכן בהחלט לתלות את הדברים זה בזה. כעבור שבוע 
בביתו, ומצאתי אדם  )87-(בן ה נסעתי שוב לבקר את הר"מ

מרות הכל שב בס"ד לאיתנו, מה שמוכיח ל. בריא ושמח
לפני מאירוע אותו בגלל  ועליו, הי והמחלה שבאסכנה ושה
שנים. במהלך הביקור נזכרנו שיש גם צלע שלישית  43

בסיפור, והוא החבר שבגללו קרה מה שקרה. הרגשנו צורך 
לשתפו במה שהתרחש בימים האחרונים. זמן רב לקח עד 

זה שנים רבות האיש אינו שמ ,שמצאנו אותו, ואז התברר
בקו הבריאות, ודעתו השתבשה עליו. הגענו לביתו וניסינו 
להזכיר גם לו את מה שהיה עם הגמרא בהיכל הישיבה, אבל 
הוא לא ידע מה נעשה אתו. ומי יודע אם לא הענישוהו מן 
שמיא'... יש דין ויש דיין, וגם לאחר שנים כה רבות, 

ר 'נשכח', דואגים כשהאדם עלול לחשוב אולי החטא כב
  ], בראשית'ואדברה יהאמנת[ע"פ '. להזכיר לו כי הכל כתוב וחתום

  ...וכמה יש להזהר בבין אדם לחבירעד וזה בא ללמדנו 

 זוכר כל הנשכחות – 



 

 

חסד ורחמים : 'אור החיים' מפרש "ים רוחקויעבר אלל"
רות המים, והוא שתרגם אונקלוס וישוכו המים ונמתקו גבו

  .ונחו מיא שלא התגברו עוד
החורף ִהכה במלוא העוצמה במרחבי גליציה. הטמפרטורות 
צנחו אל מתחת לאפס, וסערת רוחות השתוללה בחוצות. 
לא רבים העזו לצאת אל הדרכים המושלגות, מעשה 
שמשמעותו התגרות בגנרל חורף, אלא העדיפו להסתופף 

יחיאל שפירא,  מאיר כן רבי חיים-לא ד האח הבוערת.לי
לימים ה'שרף' ממוגלניצה. הוא היה אש יוקדת של חסידות 
ויראת שמים, ובעיקר מקושר בכל נימי נפשו לרבי ישראל 
מרוז'ין. פניו היו מועדות אל רבו. כסף לנסיעה בעגלה לא 

 היה לו, ולכן יצא לדרכו ברגל לעבר סדיגורה. 
עברה שם  ,יירה אחת, וכשעמד לצאת ממנהבדרכו עצר בע

ידי כמה סוסים  כרכרתו של עשיר מפורסם. היא הובלה על
בריאים וחסונים, שידעו להתמודד היטב עם האקלים 

בהשגחה פרטית, גם פניו של היהודי העשיר היו  הקשה.
מועדות לעיר סדיגורה. הוא הבחין בהלך המשרך את דרכו 

נלחם ברוח המכה בפניו. הוא ברגליו, מדלג בין השלוליות ו
בלם את הסוסים, והציע ליהודי להצטרף אליו. הוא הורה 

 לעגלון לפנות מקום על דרגשו ולארח שם את האיש.
בחלוף הזמן הציץ העשיר מירכתי העגלה הנוחה, והבחין 

רועד מקור, מצטנף על הספסל החשוף לרוח. לבו הבאורח 
כרכרה. הוא שאל נכמר עליו והוא הזמינו פנימה, אל תוך ה

 לשמו, ואז ביקשו לומר דבר תורה מסבו, המגיד מקוז'ניץ.
'שלח  ;האברך הרהר רגע ואז אמר: "סבי היה נוהג לומר

אפילו לנכרי". חתם ולא הוסיף.  -לחמך על פני המים 
הכרכרה נסעה עוד כברת דרך ארוכה, עד שהגיעה לסדיגורה. 

 העשיר נפרד לשלום מן האברך והמשיך במסעו.
הבחין העשיר בצד הדרך בעגלה שוקעת  ,כעבור זמן לא רב

בבוץ. סמוך לה עמד אדם לבוש מדי צבא, שניסה לשווא 
להצליף בסוסים ולדרבן אותם להיחלץ מהבוץ. אלא 
שמאמציו עלו בתוהו. העגלה הייתה תקועה ולא זזה 

 ממקומה. האיש היה אובד עצות.
ך בשם באותו רגע הבזיקו במוחו של העשיר דברי האבר

אפילו לנכרי".  - המגיד מקוז'ניץ: "שלח לחמך על פני המים
בהחלטה מהירה בלם את הסוסים, ירד מן המרכבה והציע 

עזרתו. הוא הורה לעגלונו לרתום את סוסיו החזקים  את
, ובמאמץ משותף הצליחו למשות את העגלה קציןהלעגלת 

הקצין לא ידע את נפשו מרוב שמחה. הוא הרעיף  מן הבוץ.
על היהודי שבחים רבים, וביקש לתגמל את מטיבו על 

 החסד שעשה עמו. אך היהודי סירב לקבל דבר. מעשה
הקצין הוציא מכיסו כרטיס ביקור ומסרו לידי העשיר 
באומרו: "אם באחד הימים תזדקק לעזרה, אל תהסס לפנות 
 אליי". העשיר טמן את הכרטיס בכיסו, והשניים המשיכו

 דרכו. לאיש -איש
ים חלפו. תהפוכות פקדו את חייו של היהודי העשיר. השנ

עסקאות שביצע כשלו, והמיטו עליו מפולת כלכלית. בתוך 
זמן לא רב ירד מנכסיו ונעשה עני מרוד. יום אחד, בעודו 
מהרהר בעגמומיות במצבו הביש, נזכר בכרטיס הביקור 
המונח בכיסו. הוא החליט שהגיעה העת לפרוע את השטר. 

הקצין, שבינתיים עלה במעמדו ונשא תפקיד  פנה אל לשכת
 ממשלתי בכיר, וביקש להיפגש עמו.

לשמחתו, האיש לא שכח את מטיבו. הוא הזמינו למשרדו, 
 ושם גולל לפניו היהודי את המשבר שפקד אותו. 

"אל דאגה", הרגיעו הקצין. "ביכולתי להשיג לך חוזה עבודה 
ואכן, לא חלף  ממשלתי, וכך תוכל לשוב ולהתפרנס בכבוד".

זמן רב וההצלחה חזרה להאיר לו פנים. היהודי נעשה קבלן 
ממשלתי וקטף עמלות נאות. במהרה התעשר כבעבר, והחל 

 לפתח מחדש עסקים בכל האזור.
יום אחד נקלע לוורשה, לרגל מסחרו. הוא נפגש עם סוחר 

כי בדעתו  ,יהודי, ובשיחת רעים שגלגלו השניים הפטיר הלה
שהות במחיצתו של הצדיק ממוגלניצה. "אצל לנסוע לשבת ל

ה'שרף'?", קרא העשיר בהתלהבות, "אני רוצה להצטרף אליך 
! לקראת שבת הגיעו השניים לבית המדרש. העשיר "לנסיעה

היה מלא כמיהה לפגוש את הצדיק, שהוביל לפני שנים 
שהצילה את  ,בעגלתו, נסיעה שבה זכה להכוונה שמימית

חין ב'שרף', זיהה בו את האברך עתידו. ואכן, מיד כשהב
הולך הרגל באותו יום מושלג. גם ה'שרף' הכיר את העשיר 
שהסיע אותו בעגלתו. הוא הביט בו בעיניו הטובות, ואמר 

"ודאי אתה זוכר כי הורית לעגלונך להושיבני לצידו, נתון  לו:
לרוח פרצים ולקור המקפיא", סח לעשיר. האיש הנהן, 

 לבו הודה כי זה היה מעשה בלתיוהשפיל את מבטו. בתוך 
מתחשב. "דע", הוסיף ה'שרף', "כי באותם רגעים נגזר עליך 

 בשמים כי תאבד את כל הונך ותיגזר לחיי עוני.
"אלא שלפתע הוטתה הכף בבת אחת לזכותך. זה היה כאשר 
חמלת עליי, הכנסת אותי לתוך עגלתך והגנת עליי מפני 

העוני נהפכה לזמנית  הקור. ברגע אחד הומתק דינך, וגזירת
מדוע השמעתי לפניך את תורת סבי  ,בלבד. כעת מבין אתה

אפילו לנכרי'?", סיים ה'שרף' את  -'שלח לחמך על פני המים 
]פי 'עבודת ישראל'-על[                                            דבריו.
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נח • 206  רעלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  )ו, ט( נח איש צדיק תמים היה בדרתיוו
דבר נפלא ביותר כותב החיד"א אצרתיהם אמלא" מביא: "בספר 

בספרו 'נחל קדומים' בשם רבנו אפרים שסופי התבות: 'נח איש 
ן רבנו אפרים וא לבאר מה התכוומוסיף החיד" הם "חשק". –צדיק' 

לחדש בזה? שהנה לכאורה קשה על פרוש רש"י שכתב: "אלה 
ללמדך שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים".  –תולדת נח 

הרי מעשים טובים שהאדם עושה כלל אין הם תולדותיו של האדם, 
על (מדרש רבה ויקרא כז,ב) כך אומרים חז"ל  –אלא של הקב"ה. 

הקדמני ואשלם':"עתידה בת קול מתפוצצת בראש הרים  הפסוק: 'מי
ואומרת: מי מל שלא נתתי לו בן, מי עשה ציצית שלא נתתי לו בגד". 
נמצא שאין לאדם כלום אצל הבורא, והכל מידו נתנה. ולכן אין 
האדם יכול לומר שהוא יצר את המצוה של מזוזה, או שהוא יצר את 

לו הקב"ה בית, ואילו לא נתן המצוה של ברית מילה, כי אלו לא נתן 
לו בן לא היתה באפשרותו כלל לקיים מצוות אלו. אם כך מדוע 

  נחשב מעשיהם הטובים של צדיקים תולדותיהם? 
אולם, מבואר במפרשים שמי שעושה את המצוות בחשק ובזריזות 
נחשב הדבר כיצירתו וכתולדותיו האישיים של האדם. כי אמנם 

לם את צורת עשיית המצוה בהתלהבות המצוה ניתנה לו מהקב"ה, או
וחשק היא יצירה עצמית של האדם ותלויה אך בו. לכן נחשבות 
כתולדותיו, ובזה לא שייך הפסוק 'מי הקדימני ואשלם', לפי שהוא 

  מהזריזין המקדימין למצוות.
בכך מבאר החיד"א את כונת הרבנו אפרים שכתב כי סופי תיבות של 

בא לומר בכך, שהיות ונח קיים את  'נח איש צדיק' הם 'חשק'. הוא
המצוות בחשק ובזריזות, לכן נחשב כפרי יצירתו ותולדותיו, ומובן 
היטב כיצד פרש רש"י 'שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים 
טובים', כיון שהחשק וההתלהבות שהם מקימים עמם את המעשים 

  טובין הללו הם תולדותיהם.
כונה ישנה בכל מלה ותבה כמה עומק וכמה מפליא להוכח, ראשית 

שמחדשים לנו חז"ל. ויתרה מכך עלינו ללמוד מכך עד כמה חשובה 
היא צורת עשיית המצוה בהתלהבות ומתוך שמחה וחשק, לא פחות 

  מעצם קיום המצוה עצמה, ורק כך תחשב כתולדותיו של האדם.

  )ו, יא(רץ ההוא יצא אשור, ויבן את נינוה מן הא
 ור את בניו שומעים לנמרוד ומורדיםוכתב רש"י: כיון שראה אש

  במקום לבנות המגדל, יצא מתוכם.
הדבר. והרי  לשם מה מספרת לנו זאת התורה, מה מתוסף לנו בידיעת

  ).זוהר ח"ג נג, ב(לשון הוראה היא  התורה,
גדול למדנו. אשור פחד שבניו יסחפו בעצת נמרוד למרוד  אלא דבר
ת נינוה העיר הגדולה יתברך, ופעל להצילם. יצא ובנה א בבורא

  היה זה בשנת אלפים לבריאת העולם. עבורם.
השחיתה  כעבור אלף שנים, בשנת שלשת אלפים לבריאת העולם,

להזהירם, שיטיבו  נינוה דרכה ונגזר שתהפך, והקב"ה שלח את יונה
והקב"ה הכריחו, ושבו  דרכם והאסון ימנע. יונה ניסה להשתמט,

שהקב"ה זכר להם זכות  משוםבתשובה והמתיקו הגזירה. מדוע, 
  לנתקם ממרד נמרוד. המיסד, שבנה את העיר עבור בניו כדי

   ללמדנו, שפעולה לכבוד שמים אינה נאבדת, "ונאמן הוא בעל

הברית  והוא "שומר, )אבות פ"ב מי"ד(מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך" 
  (והגדת) !)דברים ז, ט(והביו ולשומרי מצותיו לאלף דור" והחסד לא

  (ח, ט) שלח ידו ויקחה ויבא אתה אליו אל התבהוי
ויש להבין, לשם מה צריכה התורה לפרט, וישלח ידו ויקחה ויבא 
אותה אליו אל התבה. ואמאי צריכה התורה לספר לנו כיצד הכניס 
אותה לתבה, דהיה מספיק לומר ויבא אותה לתבה והרי גם בשילוח 

שלח את היונה לא כתוב וישלח ידו ויוציאה מהתבה, אלא רק וי
  מאיתו וא"כ גם כאן הוה ליה למימר ויבא את היונה אליו ותו לא.

אקרא והבאים זכר ונקבה מכל בשר  (ז, טז) וי"ל, דהנה כתב הרמב"ן
כי הבאים אל תוך התיבה היו זכר  –באו כאשר צוה אותו אלוקים 

ונקבה שהכניסם נח בתוכה כן ולכן אמר כאשר צוה אותו אלוקים כי 
. כתוב ברמב"ן חידוש שנח היה עליו שיכניסם לתוכה מצוההוא 

חייב לקחת את הבהמות ולהכניסם לתוך התבה ולא רק להשאיר את 
הדלת פתוחה ולהניח להם להכנס, אלא היה ציווי לקחת אותם 

  ולהכניסם מפני המבול. 
והנה אף שהמבול נגמר, אבל בשעה שנח שלח את היונה היה זה 

פט דור המבול י"ב חודש. והיה זה עדיין עדיין ימי המבול, שהרי מש
בתוך ימי משפט דור המבול ולכן הכנסת היונה אל התבה היה המשך 
של הציווי הקודם שיכניס את העופות ויתר בעלי החיים לתוכה. וא"כ 
י"ל דלהכי מדגישה התורה וישלח ידו ויקחנה ויבא אותה אליו אל 

אליו היונה לעת  התבה. אבל בפעם השניה (ח,יא) כתוב רק "ותבוא
ערב והנה עלה זית טרף בפיה" שם כבר לא הכניסה וגם אם הכניסה 
רק נתן לה להכנס אבל לא כתיב שלקחה בידו כיון שהיונה כבר באה 
עם עלה זית טרף בפיה וא"כ זה סימן שהמבול נגמר ולכן שוב אין 

    (יקרא דאורייתא)   .כבר כל מצוה להכניסה

  , יא)(ח והנה עלה זית טרף בפיה
ברש"י: ודרשו בפיה לשון מאמר, אמרה יהיו מזונותי מרורין כזית 

  בידו של הקב"ה ולא מתוקין כדבש בידי בשר ודם.
בספר "מאחורי הפרגוד" מובא: כאשר בן תורה ביקש ממרן 
הגראי"ל שטיינמן זצ"ל ברכה לפרנסה, עמד בחדר יהודי נוסף שזרק 

נא אל תצריכנו ה' שאלה לחלל החדר: אינני מבין את הבקשה "ו
אלוקינו לא לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלואתם, כי אם לידך 
המלאה הפתוחה". מה אנו מבקשים? שלא נקבל מתנה ואפילו לא 

כן, אני הדל והאביון אפרנס את -הלואה מגמ"ח כל שהוא? איך, אם
ילדי מדי חודש, אם לא אקח הלואה? ובנוסף להוצאות השוטפות, 

דים! מהיכן?! רבינו הגראי"ל הגיב בכאב ואמר: עלי גם לחתן יל
אתם יודעים מדוע בני אדם אינם זוכים לסייעתא דשמיא בממונם? 
מדוע התפילה על פרנסה, אינה מתקבלת? כי אין מאמינים די הצורך 
בכך שהקב"ה יכול לתת! בן אדם מתפלל, ועם זאת הוא מוטרד 

מתנה ואפילו לא בהרהורים: נו, כיצד הקב"ה באמת יתן לי? אם לא 
גמ"ח, מאין יבוא עזרי? ואז הגביה מרן את קולו ואמר: האם אתה 
דואג להקב"ה?! וכי הוא יתברך זקוק לעצות שלך?! הוא לבדו יודע 
איך לתת לך! כן, כן, כן, לא במתנת בשר ודם ולא על ידי הלואתם, 
אלא מ"ידך המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה!", וכאשר מאמינים 

  שומע את התפילה. בזה, אז ה'
  

  (רמז: ראה אבן עזרא)  בן נ"ח כשנח נח מי אני?                      
 

 מאוצרות הפרשה 

  פר"ש  חידה          



 סיפור השבוע   
 סיפור - מעילו של ה"חפץ חיים"  - "ויקח שם ויפת את השמלה"                                   

הישיבה, נקלעתי לעיר אחת וחיזרתי על פתחי נדיבים. הכל סיפור נפלא הובא בספר "ר' אריה" שסיפר רבי אליהו לאפיאן זצ"ל: פעם, במסעותיי למען 

תי אמרו לי שכדאי לגשת לעשיר פלוני, התומך ביד רחבה במוסדות התורה ונענה לכל פניה, למרות שהוא רחוק מדרך התורה ואינו שומר מצוות. שמע

את הדברים והחלטתי שלא לפנות אליו. התורה לא תיבנה ממחלליה! לא אקח ממנו מחוט ועד שרוך נעל! מששמעו את החלטתי, דיברו על ליבי 

 לשנותה. הם חששו שאם ישמע אותו עשיר שהחרימוהו בגלל אורח חייו, יפסיק לתרום למוסדות בקהילה, וע"כ ביקשוני שאעלה אליו ואפקוד ביתו.

עשתה מחצה. נעתרתי לבקרו, אבל החלטתי לא לקחת ממנו מאומה. עליתי בלוויית ראש הקהילה. למרות שידעתי מראש על אורחות חייו, בקשתם 

ר נא, מה הזדעזעתי למראי עיניי. בבית ובבעל הבית לא היה כל סממן יהודי!. הוא קיבלנו בכבוד רב, ואני פתחתי בשאלה, למורת רוחם של מלוויי: יאמ

שיבות הקדושות? מדוע הוא מרבה לתרום מכספו למטרות שאינו מזדהה עימן? ואל יפגע משאלתי, אני תמה כיוון שנודע לי עד כמה מוסדות לו ולי

: התורה המקומיים תלויים בתרומותיו, לכן השאלה כה מציקה ונוקבת. הגביר חייך בהבנה ואמר: איני נפגע, השאלה במקומה. וזהו סיפור מעניין

לאחר שמלאו לי י"ג שנים, שלחני אבי לראדין, ללמוד בישיבה של ה'חפץ חיים'. פניתי אל המשגיח כדי להתקבל לישיבה, אך המשגיח  בצעירותי,

לא הבחין במבטו החודר, שיצר ההתפקרות כבר כירסם בי, ואני עלול לדרדר גם אחרים. הייתה זו הבחנה מדוייקת. הוא סרב לקבלני לישיבה, ואני 

. רק דבר אחד הציק לי, הלילה כבר ירד והרכבת תצא לדרכה רק מחר בבוקר. היכן אבלה את הלילה? בצר, פניתי ל'חפץ חיים' בעצמו הצטערתי כלל

תי וביקשתי רשותו ללון בישיבה. 'לא ולא!' ענה לי. 'בחור שאינו מתאים לישיבה לשנה, אינו מתאים לה גם ללילה אחד!'. 'א"כ מה אעשה?', אמר

אבלה את הלילה בתחנת הרכבת'? והזמן, אזכיר, היה בעיצומו של חורף. לילה קר ומושלג... 'חלילה וחס!', חיבקני ה'חפץ חיים' בחום,  באכזבה, 'האם

מיטה  לא יעלה על הדעת! אמנם לא תוכל ללון בישיבה, אבל ביתי פתוח לרווחה! הוא נטלני בידי והביאני לביתו, כיבדני בארוחה דשנה והכין למעני

, נשא מצעים, כרים וכסתות, והפציר בי לעלות על יצועי לישון את שינת הלילה. השינה הייתה ממני והלאה. מאורעות הימים הגדושים חלפו נוחה

לו  עברו במוחי. הצדקתי את קביעת המשגיח, ותמהתי על יחס ה'חפץ חיים' כלפיי. הוא, גאון וצדיק בגיל שיבה, ואני נער צעיר פוקר והולל, וזר

. טין. עודני תוהה, וקול רחש נשמע באוזניי. עיני שכבר התרגלו לחשיכה, הבחינו בדמותו של ה'חפץ חיים' הנכנס לחדר. כסבור היה שנרדמתי..לחלו

הוא עמד ליד מיטתי ונשם נשימות עמוקות. קר היה בחדר ואדים עלו מנשיפתו. 'כל כך קר' לחש. אולי עוד קר לאורח... במהירות הסיר המעיל 

פו ושטחו על השמיכה שמעלי, ויצא מהחדר על בהונות רגליו. בעה"ב סיים סיפורו, ובטרקלין השתררה דממה. לאחר שניות מספר אמר בעה"ב: שלגו

ם רבינו, האמן לי אותו מעיל של ה'חפץ חיים' עדין מחממני. ומכוחו מקננת בי חמימות וחיבה לעולם התורה והישיבות, והיא שדוחפת אותי לתרו

  )., מתוך העלון של הרב צולק(ברכת דוד פ' נחאו למוטב...  -לתרום. אכן, מי יודע מהי השפעת מעשה קטן, לטובולשוב ו

    

  
  האם מותר לגבאי לעלות את מחיר העליות                     

  כי יודע שאחד רוצה לקנות את העליות, ורוצה שיקנה את העליות במחיר גבוה יותר? ת ותר לגבאי להעלות את מחיר העליוהאם מ שאלה:
רליץ מרן פוסה"ד רבינו נסים ק לביהמ"ד. בה את ההכנסהכיון שזה מר ,שמותרפסק (הובא בוישמע משה) זצ"ל  הגרי"ש אלישיבמרן  תשובה:
רוצה לקנות עליה לתורה, וחבירו מתעצם עמו בהמחיר משום שיודע שהוא יקנה באיזה סכום  וז"ל: אם אחד חוט שני) כתב "א (בספרושליט

ור לעשות כן משום שקר, וק"ו מהנך דמס' שיהיה, על כן רוצה שיהא סכום גדול, נראה דאם אין דעתו ליתן אלא שרוצה להעלות את המחיר, אס
שהוא איסור גמור, אך הוסיף שאם אין האיש  הביא מהרח"פ שיינברג זצ"ל"ר אלחנן פרץ שליט"א געכ"ל. בספר מעשה הצדקה מה שבועות (לא:)

כנסת ומי שעושה כסדר אין בזה איסור. נין וסדר בית הו אז אין בזה איסור כי זה סדר הקעיתי אלא יוזם זאת מעצמו ואם יעצר הענין אצלו ישלם, א
מעשה שהיה באחד מבתי הכנסת שהגיע לשם תייר מחו"ל, והיה לו יום  חי"ג עמ' תל"ג)ר בקובץ צה(הובא  זוכעין הגר"י זילברשטיין דן בשאלה 

. אחד מחברי הוועד של בית הכנסת הבין שיש עתה הזדמנות לגרום לקופת בית הכנסת להרוויח, והציע שבכל פעם , ורצה לקנות מפטירזכרון
שהתייר יאמר סכום מסויים, הוא יוסיף עליו, וכך יעלה הסכום ויעשר את הקופה הדלה. המוכר את העליות היה אף הוא חבר בוועד, וטען שלא 

הרגיש התייר בכך, ולא הוסיף עוד, ואמר כי הוא מכבד את חבר  ₪ 3000עשות כן, אך לבסוף הסכים, וכך היה. אך משהגיעו לסכום של כדאי ל
: חבר הוועד פטור מלשלם כיון תשובה הוועד בכך, כי אולי גם לו יש יום זכרון... השאלה היא, האם חבר הוועד צריך עתה לשלם את כל הסכום?

וזאת על סמך הנאמר  3000-התייר חייב לשלם את המחיר האחרון שאמר לפני הלקנות את העליה, אך  ולשונו שווין, ומעולם לא נתכווןשאין פיו 
שר (והשדה שייכת למי שאמר ארבעים). וכך בענייננו. במסכת ערכין דף כ"ז. "אחד אומר בחמישים, חזר בו של חמישים ממשכנים מנכסיו עד ע

. הצעתי את דבריי לפני גיסי מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, ואמר שלדעתו התייר פטור 3000-נדב לפני ההתייר מחו"ל ישלם את המחיר האחרון ש
מלשלם גם את המחיר לפני האחרון, וגם אם הוא קיבל את העליה ועלה לתורה, משום שהוא נדב את המחיר הגבוה מתוך טעות והונאה וגניבת 

יזת עיניים לא היה תורם אפילו אלף שקלים. והרי נאמר בירושלמי קידושין ריש ות כי אם אחדעת, ואילו הוא היה יודע את האמת שאין כאן תחר
ר' זעירא מיקל להון דחמי  רושלמי (דף ל"א.):פרק ג' שרבי זעירא קילל במי שהתחרה על המקח כדי לגרום לחבירו שיוסיף במחירו, וז"ל הי

ר לחבריה זבין זביניא ומעליה ליה עלוי', ופירש בקרבן העדה, ר' זעירא מקלל לאותן שרואים שחבירו רוצה ליקח דבר מן השוק, ומייקר את השע
וממילא גם  כזה, פת בית הכנסת אסור באופןואומר שירבה בשכר, ומתוך כך גם חבירו צריך להרבות במכר, עכ"ל. ואמר גיסי, שגם להרבות את קו

  אם התייר היה קונה את העליה לא היה צריך לשלם כי אם את התשלום המקובל, אבל לא את הסכום המוגזם. 
ם כי אם לבית ה', לכן הגם שרימו אותו בכל זאת אומר ג ומתן רגיל ר משאועדיין יש לפקפק דאולי הנודר מעות לבית הכנסת, מאחר ואין זה משא

ברוך יהיה, מאחר ונדרתי לבית הכנסת, לא אחזור בי. ונלע"ד שהתייר עצמו הוא זה שצריך לבדוק את סתרי ליבו, ולבחון מצפוני רעיונותיו 
דולר לכל היותר, או שמא חשב בליבו הרי זו  100או  300או  200ולהחליט אם באופן כזה שנהגו בו בערמה חשב בליבו שלא ישלם, ואם כן אזי רק 

  ומה לבית הכנסת, ולכן גם כאשר רימוהו שלם ישלם, והשי"ת ישיב לו מלוא חופניים ברכה.תר
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 א ('מחנה אפרים')הרב אפרים שרבני שליט" –הכל בגלל קופת צדקה 

 
התורה הקדושה מספרת על נח, שהוא ובני משפחתו היו היחידים מכל בני העולם שלא 

המבול הרותחים ששטפו את העולם כולו, המשפחה היחידה שניצלה טבעו במי 
בספרו 'ויזרע יצחק', שאחת הזכויות ר' יצחק טייב זיע"א, וכותב . מטביעה, משפחת נח

שעמדו לו לנח שיישאר לחיות היא, משום שכל ימיו היה רגיל בצדקה, גם בדור כזה, 
צטטים משפטים כמו: 'אם אין כשכולם דגלו באגואיזם וחוסר אכפתיות והיו כל היום מ

אני לי מי לי', אצלו הייתה מונחת קופת צדקה גדולה בבית. הוא היה האדם היחידי 
יק ִאיׁש  ֹנחַ " :בעולם שלא חסך מהכסף שלו כדי להחיות אחרים, שנאמר  היינו", צּדִַ

י" :מהתיבה יוצא אתה, ה"הקב לו אמר ולכן. בצדקה שרגיל יק ָרִאיִתי ֹאְתךָ  ּכִ ּדֹור ְלָפַני צּדִַ  ּבַ
ה  .בצדקה רגיל היית תמיד שאתה  -"ַהּזֶ

 
: "מצות עשה מן התורה ליתן צדקה ומאוד מאוד צריך ליזהר וכותב ר' יעקב בעל הטורים
לפני כמה שבועות כל אחד עמד ובדק את האתרוג ואת  -ה"בה יותר מכל מצוות עש

אומר בעל הטורים, , מאתרוג ולולבהלולב שלו, שאין בו איזה ניקוב, או סידוק, אך יותר 
אם הלב שלנו יודע מה זו ההענקה, שם  ,צריכים אנו לבדוק אם יש בנו נדבות הלב

צריך לבדוק שאין לנו ח"ו נקבים או סדקים, "כי מניעתה של הצדקה תרחק הקרובים 
מי שרחוק מצדקה, מי שרחוק מעניים, הוא רחוק מהקב"ה. אדם בלי  -לשכינה"

ם שלא למוד לתת, הוא רחוק, כי הקב"ה נמצא איפה שהעניים נמצאים, פתיחות יד, אד
י: "איפה שהשבורים והשבוזים שוכנים, שם הוא שוכן  ".ֶאְביֹון ִליִמין ַיֲעֹמד ּכִ

 
 שהיה אחד מראשי הכמורה בכנסייה שבמדין.  והתורה הקדושה מספרת על יתרו,

באחד הימים נכנסו לביתו בנותיו בשעת צהריים וסיפרו לו שיש אדם טוב שיושב על 
לעבוד", אך הוא הבאר ואין לו לאן ללכת, יתרו היה יכול לומר להן: "שיהיה בריא, שילך 

 האכיל הוא, אצלו הגיע משה. שיאכל מהר אותו תביאו  -ם"ָלחֶ  ְוֹיאַכל לוֹ  ִקְרֶאן" ן:אמר לה
 שאת ,התורה ואומרת. שתסתדר עד כאן להישאר יכול אתה לו ואמר אותו השקה, אותו

  ."ָלֶחם ְוֹיאַכל לוֹ  ִקְרֶאן: "הזה המשפט על, ליתרו שכח לא ה"הקב הזה הסיפור
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הקב"ה הוציא אותו מהמנזר ומשך אותו עד אליו, הוא 'שידך' לו את משה רבינו לחתן, 

ששישים ריבוא יהודים כשרואים אותו מרחוק עומדים כולם על הרגליים,  אותו חתן
וכשיתרו נכנס משה רבינו עומד בשבילו. הקב"ה לא שכח לו, כי מי שיש בו נדיבות לב, 

 .הקב"ה לא שוכח לו כל כך מהר
 

שפעם אחת כשהיה מהלך עם תלמידיו, באמצע  הגמרא מספרת על רבן יוחנן בן זכאי,
יאה מירושלים, הוא ראה נערה אחת שאוספת שעורים, נערה הירידות של היצ

שמחטטת בפחים ומחפשת לה אוכל למחיתה. ר' יוחנן חשב שנערה זו היא מבני 
אך כשראתה אותה נערה את הרב מיד נתעטפה בשערה, היא סידרה את , הישמעאלים

 -את?"אמר לה הרב: "בתי, בת מי . הכיסוי ראש שלה, ולכן הבין הרב שהיא בת ישראל
מה השם משפחה שלך? היא אמרה לו: "אני מתביישת להגיד, אבל אני אגיד, כי אין לי 

מבין, שהשם , כבר מה להפסיד. אני בתו של נקדימון בן גוריון". וכל מי שיודע קצת ש"ס
הזה מייצג את אחד המיליארדרים הגדולים ביותר בזמן חכמי התלמוד, גביר בעל שם 

איפה  -מיד שאל אותה: "וממון של בית אביך היכן הלך?", נןעולמי. וכששמע כך ר' יוח
 ?אבא שלך בתמונה? לאיפה נעלמו כל הבניינים של אבא שלך? היכן כל הכספים שלו

 
"כבוד הרב, יש פתגם עממי שאומרים העולם: 'מלח ממון, חסר', כדי למלוח  אמרה לו:

 צריך לחסר ממנו, צריך להפריש ממנו. , את הכסף ולשמר אותו שלא ילך לאבדון
את הכל אבא שלי ידע, את העליות והירידות בבורסה הוא ידע לדקלם על פה, רק את 

המשפט הזה אבא שלי לא ידע, לכן הכל הלך לגניזה, לכן הבת שלו נמצאת איפה שהיא 
 ".נמצאת

 
קה! יש הוא כן עשה צד? למה אומרים עליו שהוא לא עשה צדקה ומיד הגמרא שואלת,

כל כך הרבה סיפורים של נדבות הלב שלו ופתיחות היד שלו ואחד מן הסיפורים הוא, 
שטיחים אדומים (שכשהיה יוצא מביתו לבית המדרש, היו נותנין תחתיו כלי מילת 

הוא דאג שהשטיחים . והיו באים עניים ומקפלין אותן ולוקחין אותן לביתם )יקרים
כל נדרי' בסכומי עתק, יש לו במשרד תמונות 'קנה  האדומים ילכו לביתו של העני, הוא

 ?הוקרה מאגודות של עזרה ליתומים. ולמה אומרים עליו שלא היה נותן צדקה
 

הוא נתן,  -ובמילים שלנו', נכון, הוא נתן, אך 'כדבעי ליה למיעבד לא עבד עונים חז"ל,
שלו הם היו אך לא לפי הקיבולת שלו, היו לו תרומות, אך בהשוואה למחזור השנתי 

בטלות בים הגדול. אמר לו הבורא יתברך, אתה לא יודע להתנהג עם כסף? אתה לא 
יודע איך להתנהל מולו? אני אקח לך אותו, וכמו שאומרים הדרשנים, שכשאדם 

אך כשהוא מסתכל , מסתכל דרך החלון הוא רואה אנשים הולכים וחוזרים ברחוב
שה של חלון למראה? טס של כסף! במראה הוא רואה רק את עצמו. מה הופך שימ

 .כשמניחים טס של כסף מאחורי השמשה האדם רואה רק את עצמו
 

ְקָרא ָאז" :ל"חז אמרו ומיד הוא עונה להם, הוא לא לה' יש אנשים שקוראים  -  " ַיֲעֶנה 'ַוה ּתִ
אומרים חז"ל: "זה המלוה מעות לעני בשעת ? נותן להם לחכות אפילו רגע, מי אלו

מלוה מעות לעני גם בשעה שהוא דחוק, גם בזמנים לא 'מזהירים', בתקופות  -דחקו"
אולי אנחנו נהיה קצת , לא הכי', גם שם הוא מוצא דרך לשאת בעול. הוא אומר לאשתו'

בדוחק עם המינוס, אבל לפחות יהיה לו חיתולים, לפחות הוא לא יצטרך לחשוב מהיכן 
רים, קצת קשה להאמין שיש עוד היום אולי יש אנשים שקוראים ואומ(להביא מטרנה 

סיפורים כאלו של מחשבות מהיכן להביא חיתולים או מטרנה. אני רוצה לומר לאותם 
, אנשים בכאב, תדעו לכם הרשימה לא נגמרת, כל יום היא רק יותר גודלת, מי שרוצה

 ). שיעמוד בקשר עם מערכת העלון, יש לי לאן להפנות אותו
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הגיע קבלן חשוב לבני ברק וחיפש לו אברך שנולדה לו בת ושמסכים לקרוא  לפני כמה שנים

 את שם בתו על שם אמו של הקבלן, הוא הסכים ליתן עשרות אלפי שקלים כדי שלאמא
שלו תהיה המשכיות. לאחר בירורים אודותיו, מצאו, שלאותו קבלן ישנו בן נשוי, אך הוא לא 

, ר' חיים קנייבסקי שליט"אהמעשה הזה הגיע עד למעונו של . יכול להביא תולדות, הוא עקור
אמר להם הרב: "תגידו לו, שאם הוא היה רגיל בצדקות להשיא יתומים ויתומות במשך כל 

הוא לא היה צריך לעבור את הטלטלה הזו, היום הכלה שלו הייתה יולדת, אם השנים, היום 
עיניו היו נשואות לעניים, היום הבן שלו היה ממשיך אותו". יה"ר שעינינו תמיד יהיו 

להעניק, לפתוח את היד והלב ולעולם , נשואות אל לבם של עניים, שנדע תמיד לתת, לסייע
ְקָרא ָאז" :לא לסגור אותם ונזכה שיתקיים בנו אפרים !, שבת שלום עם ישראל". ַיֲעֶנה 'ַוה ּתִ

 .שרבני
 

 הרב אפרים שרבני שליט"א !נוח לשמים ונוח לבריות
 

ה ֹדת "ֵאּלֶ יק ִאישׁ  ֹנחַ  ֹנחַ  ּתולְֹ ִמים ַצּדִ ֹדֹרָתיו ָהָיה ּתָ ךְ  ָהֱאלֹקים ֶאת ּבְ שמגיע ר' יעקב בעל   -ֹנַח" ִהְתַהּלֶ
לפסוק זה מתעורר אצלו כך קשה לקלוט את שמו בפעם הראשונה?! ובכלל, מה זה  הטורים

"נח לשמים, נח לבריות, נח לעליונים, נח לתחתונים, נוח? איזה מן שם זה? אלא מפרש הרב: 
יש הרבה מה לומר בענייני שלום בית בפרשת השבוע שלנו,  -נח בעולם הזה ונח בעולם הבא"
ונות היפות ביותר והיעילות ביותר לשמירה על חומת הבית, אבל כאן מצאנו את אחת התכ

נח לשמים ונח לבריות! זו היא ללא ספק תכונה של איש צדיק  -קוראים לה 'להיות נח'
תמים המתהלך לפני האלוקים. ולא סתם כתוב: "ונח מצא חן לפני ה' "! זה שאין לו הרבה 

', זהו האדם שצפוי לו הנחת הגדול דרישות, זה שמכונה בפי העולם 'יודע להתגמש', 'קליל
, עמד אחד מבחורי הישיבה וסיפר מעט פעם, באחת החתונות אצלנו ביותר בחיי הנישואין... 

משבחו של החתן. ולדעתי, אם אשתו שישבה שם באמת הבינה מה עומד מאחורי המילים 
נוע שאמר אותו חבר של החתן ומה התכונה הזו תתן לה לשלום הבית, לא היה אפשר למ

ממנה לקפוץ משמחה על הזכות שניתן לה החלק באותו בחור צדיק. עמד אותו בחור פתח 
ואמר: "הוא הבחור הכי נוח שפגשנו אי פעם... שואלים אותו: "קר לך? לסגור את החלון?". 

"מה שאתה רוצה". "הרעש מפריע לך?". "לא, בכלל לא". "לכבות את האור?". "מה שנוח לכם!". 
 לאכול?". "מה שיש לא משנה לי!". "איפה אתה מעדיף לשבת, כאן או כאן?".  "מה אתה מעדיף

אם רק היינו מבינים כמה  !כמה הקב"ה אוהב את הדרך הזו -"מה שתגידו אני אעשה" "
משום דבר, שאינו דורש לעצמו כלום,  )בחומריות כמובן(השי"ת שמח באחד שלא אכפת לו 

  ת!מאומה! זה נוח לשמים ונוח לבריו לשכולו נתינה אחת גדולה בלי לרצון לקב
 

עד כמה יודעים הם להתגמש, כמה הידיעה  וגם הבעל וגם האישה נמדדים מאד בתכונה זו,
כמה יודעים לבטל רצונותיהם בפני בן זוגם, , ש'לעמוד על שלי' אינה חלק מהבית היהודי

בכל שבוע אצל כל זוג ובקיצור, להיות 'נוחים'. שאלת השאלות , כמה יודעים לספוג להבליג
איפה אנחנו שבת?". "איפה את רוצה להיות? אצל אמא שלך? אין בעיה שם נהיה". : "צעיר

נכון, לפעמים הוא מרגיש שחמיו עושה לו 'פרצופים', או שלא נוחה לו שם השינה, או 
השהות, אבל בכל זאת, זה לא מונע ממנו להתגמש, שלאשתו יהיה עוד קצת נחת על הלב... 

הבטן שלך 'נדבקת לגב' מרוב רעב? אתה רוצה ארוחה טובה ? לבית בעל יקר הגעת
אך מה לעשות, לאשתך היה קצת יום קשה עם הילדים והיא לא הספיקה להכין. ? ומבושלת

עכשיו אתה נמדד בתגובתך, אתה תסתפק בחביתה? אתה תדע לומר: "לא נורא, אני אוכל 
לפעמים יש מצבים לא צפויים שצריך לדעת סנדוויץ' עם גבינה או משהו"?, אתה מבין ש

ר' חיים  כמה נהנית האוזן לשמוע סיפורים כמו על  להסתדר איתם? אם כן, תדע שזכית! 
שום אדם ובפרט את אשתו וילדיו. והנהגה קבועה  שלעולם דאג שלא להטריח זוננפלד זצ"ל,

, לחן ערוך לפניואצלו הייתה, שאם היה מגיע ויושב על השולחן לסעוד, אם היה מוצא שו
 !היה נוטל ידיו לסעודה, ואם לאו, לא היה פוצה פה, אלא יושב ולומד
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מספרים שמנהגו היה לקבל את כל הצומות מבעוד יום לרבות תענית אסתר,  ועד כדי כך,

ואפילו בשנותיו האחרונות, כשגופו כבר נחלש מאד. ופעם קרה, כאשר הרבנית הסיחה 
דעתה ושכחה להגיש את הסעודה המפסקת בזמן, שפשוט התחיל את התענית מבלי 

כמו כן, מעידים  תצטער מכך. לאכול ולא אמר מילה, ואף עשה מה שביכולתו שהרבנית לא
עליו, שלעולם לא שתה שתייה חמה בבוקר וכל זה כדי שהרבנית ע"ה לא תצטרך להשכים 

סיפורים אלו ממחישים עד היכן הדברים  ).כמו שהיה מצוי אז(קום לחמם לו את המים 
 !מגיעים. אשרי העם שככה לו

 
'נוחה'. וזה מתבטא אצלה גם , גם היא צריכה להיות וכמובן גם האישה איננה פטורה כלל

בהמון דברים, כי טבע האישה שרוצה שהכל יהיה מנוהל היטב, מה שנקרא בפי העם 
זה מפריע לה מאד, היא בנתה לעצמה סדר יום , 'מתוקתק' ושמפריע משהו את הסדר הזה

מנוהל היטב, הכל אצלה מתחיל מהפרטים הקטנים, וברגע שמשהו או מישהו 'מחבל' לה 
היא עלולה להגיע למבחן 'נוחות'. היא רצתה לאפות עוגה לשבת והבעל שכח בסדר הזה, 

מיצרך חשוב. "לא קרה כלום, נכין עוגה אחרת". מתחיל קצת מעט חורף והאישה אומרת 
שצריך להפעיל חימום בלילה, הבעל מנגד טוען שחם לו, עדיין אינו קר כל כך בשביל 

זוג שבלילה מגיעים לוויכוח עד דבר זוטר כזה חימום... לצערנו הרב, אנחנו יכולים לראות 
 אבל כשהבעל, או האישה אנשים נוחים ונעימים, הוויכוח עוד לא ),או דברים כיו"ב(

אך אם ! חם לך בעלי? אין בעיה, אני אתכסה בשמיכה עבה", פה נגמר הסיפור: "מתחיל
דיוק, מתחילים אדם 'עומד על שלו', שכל אחד רוצה שהעניינים יתנהלו כפי שהוא רוצה ב

להתקוטט על כל צעד ושעל, וחבל מאד! כמה את יודעת לקבל כל מה שנותנים לך ולומר 
 '!'תודה רבה', כך יהיה הציון שלך במבחן של ה'אשת חיל

 
שהאדם כל ימיו  ,שאמר הגאון ר' עקיבא איגר זצ"ל,וכמה צריך לזכור את דברי קדשו של 

אומר הרב, שכל תכליתה של ? בקובית סוכרצריך להיות דומה לקוביית סוכר. מה יש 
קוביית הסוכר היא להמיס את עצמה כדי שיהיה לאחרים מתוק. שנתנהג כך בביתנו, 

שנבין את הדברים האלה ונחיה אותם, אנחנו נראה שהבית שלנו יראה אחרת! "מה להכין 
אם ?". "ותמה שנוח לך... לא משנה לי". "מתי את רוצה שאני אלך לעשות קני?". "לך לאכול

וכמה חבל שישנם בתים שהכל (כך צריך להיראות בית!  -אפשר ביום... אבל מה שנוח לך"
בהם מתבצע ע"פ פקודות, שכל אחד מבן הזוג מתחשב אך ורק בצורך שלו ורוצה שהכל 

ולכן אמרו חז"ל: "לעולם יהיה אדם רך כקנה ולא  )יעשה 'כאן ועכשיו' מבלי להתחשב בבן הזוג
 !מיד תדע להתכופף, רק אתה תרוויח! ה' יזכנו! שבת שלום ומבורךת -קשה כארז"

 
 זכות דברי התורה בעלון יעמדו:

בן פנינה, אפרת בת מזל, נועה בת יעל, קרן בת  עוז בן מרים, לירון בע"ה זיווג הגון:
 רחל.

 מוריה בת אורנה, מורן בת רותי, קורל בת סיגל.לזרע בר קיימא: 
 מורן בת רותי, לירון בן פנינה., שגיא בן מרים לפרנסה טובה:
ציפורה בת מורוור, ציפורה בת מרים, אורלי בת מלכה, אייל בן  לרפואה שלמה:

יצחק יחזקאל בן אידה, רבקה בת מסעודה, אלכס בן רימה,  שרה, שי בן רחל,
יוסי בן ציפורה, יוסף בן ציפורה, עזיזה בת  יעקב בן יפה, אילן בן מסעודה,

 שוליקה, שולה בת עזיזה.
 

בנימין בן סולי ז"ל, , אהרון רפאל בן רבקה ז"ל, ז"ל אביגיל בת מרים לעילוי נשמת:
חביב בן סולי ז"ל, בתיה בת סולי ז"ל, גבריאל בן מורוור ז"ל, מיכאל בן מורוור ז"ל, 

חמים בן מורוור ז"ל, יחזקאל בן יהודית ז"ל, דבורה בת טובה ז"ל, ישראל בן חנה ר
ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי בן רפאל ז"ל, חנה בת  דבורה בת מרים ז"ל. ,ז"ל

שמחה ז"ל, דוד אמנו בן מזולה ז"ל, משה בן שושנה ז"ל, שרה רוסיקו מנשרוב בת 
, יוסף בעדאש בן נוארה ז"ל, ירושה בת רות תמרה ז"ל, ז'קלין לוי בת מסעודה ז"ל

זהרה ואסתר ושמחה ומכלוף בר חנינה למשפחת בן שבת ז"ל, אברהם בן  ז"ל, 
 חנה וזבולון הכהן ז"ל.
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  והנהגות, מוסר, השקפה מאמרי                              
 חשש על ידרשו לא אדם בני רוב": המוסר באגרת ל"זצוק סלנטר ישראל רבי כותב
תחבולות יעשה התביעה אחר גם אשר ומהם, חברו יתבענו טרם מעצמם ועושק גזל

, תגזול בלא ועובר גזל הוי לחברו שייך התורה פי שעל מה כל הלא... יעיז או מרמה
 נזהרים אינם, היראים גם וכמעט הלומדים אפילו הרבים שבעונותינו רואים ואנחנו
 בגוף ידו על שנפגע מי את לפייס קשיים קיימים רוב פי על"הזה תעשה בלא כיאות

. כך על מתנצל ואני בך פגעתי לאדם לומר נעים לא כלל בדרך, ראשית. בממון או
. במיוחד חמור הגזל איסור.לאתרו וקשה אחרת לעיר דירה עבר הנפגע לפעמים

 אדם אם גם אלא,חברו מרכוש ובאלימות בכח לוקח אדם כאשר רק אינו –" גזל"
חלקי מארבעת אחד.גזל בכלל זהו, הבריות עם ומתנובמשאו ביושר מתנהג אינו

 איש שבין הממון עניני כל מתבארים בו" משפט חושן" חלק הוא ערוך השולחן
 לדעת יהודי כל שמחובת מידה שבאותה: אמר סלנטר ישראל רבי הגאון מרן. לרעהו
 יפגע שלא כדי" משפט חושן" חלק לדעת אחדכל צריך כך", חיים אורח" חלק

  ) ב"ח מידות חיים שפתי, ל"זצ פרידלנדר רבי חיים(. וברכושו בזולת
 

 הגולה עיני האיר רבינו: על רבו  כותב מקעלם הסבאסלנט,  ישראל רבי של תלמידו
 בדורות היה יחיד ממש אשר, ונזיקין גזל, ממונות בעניני וידיעותיו חקירותיו ברוב
 בקרב ומקובלים ידועים אינם אשר, חדשים דינים הרבה זה בשטח הכניס הוא.הללו
 פעם. אלו בנושאים רבות מוסר למד הוא. תימהון מעוררים לפעמים והיו הקהל
עצומה ובהתפעלות בהתבוננות רצופות שעות שש במשךלמד הכיפורים יום בערב
, בעיקר.בראש מקטרג גזל? כולם בראש מקטרג מי, עוונותמלאה קופה: המאמר את
 חדש בסוף, למשל. המצוות קיום בשעת העברות סרך מכל מסתייג ישראל רבי היה
יקימו, המצוה זריזות תוך אשר יש. לסליחות בהשכמה או לילה בחצות קמים אלול
 העוזרת את יעיר אשר יש. השכנים את גם ואולי הבית בני כל את ויעירו רעש

 ונוזף במקום הסטנדר את מוצא אינו ס"לביהכנ בא כאשר.תה כוס לו להכין האלמנה
בחששו. כימים לילות אחד מתמיד למד המקומות באחד.וכהנה כהנה ועוד בגבאי
 על נפל הנר, נרדם פעם. אצבעותיו בין הדולק הנר את תחב בלילה ירדם שמא

 אותו שקידת בשבח סיפרו המקום תושבי. המדרש בבית דליקה והטיל הרצפה
ולהרוויח לעבוד עליו..יותר ללמוד להמשיך לו אסור: ואמר תמה ישראל רבי. מתמיד

  ) א"ח המוסר תנועת(..המדרש לבית שגרם הנזק את לשלם כדי
 

: מסופר זצ״ל כהנמן שלמה יוסף רבי מפוניבז׳ הרב של הטוב הכרת רחשי עוצמת על
 ראש נכנס, ברבים ידוע לא איש של הלוויתו פוניבז׳ ישיבת ליד חלפה כאשר

הוא אף. לנפטר אחרון כבוד ולחלוק לרדת מהתלמידים וביקש, להיכל הישיבה
זה. אחדים דברים השמיע פה. העלמין לבית קרוב עד המלווים אל הצטרף עצמו
 מדוע, הישיבה בני של אוזנם את לשבר רצה רק הוא. הרגיל במובן הספד היה לא

 - ברטט סיפר - וההשמדה״ המלחמה ימי ״בעצם.זו בהלוויה להשתתף מהם ביקש
, ביוהנסבורג לידידים מברק לשלוח דחוף באופן נזקקתי, הישיבה הקמת ״כשהחלה

 כך לשם. הבניה לצורך אלי הכסף ולהעביר, שמה לנו שהיה הנכס במימוש שיטפלו
 מעות מספיק אין... ש לי התברר לשם כשהגעתי אך, אביב בתל למברקה תינסע

אלנבי ברחוב הגדול הכנסת לבית ״פניתי.המברק״ משלוח מחיר כדי אפילו ברשותי
 אני מדוע ושאלני, דנן הנפטר, אותי עצר הילוכיכדי תוך. מנחה תפילת להתפלל
? ישיבה לבנות עכשיו - עלי השתומם והוא, צערי את לו שחתי?! כך כל מדוכא
דרך כל מחפש הון איש כל.. הנה לפלוש עומד הנאצי שהאויב אומרים כולם הלא
של חלום בשביל? כספו את הנה להביא חושב ומר - כספו את מכאן להוציא כיצד

 ״...כסף שם לו יש באמת אם, אפריקה לדרום ויסע יקום, ישמע לקולי אם? ״ישיבה״
 ש - חיים החפץ שאמר כמו, שלמה באמונה מאמין אני: לו ואמרתי ״נענתי-״ואני״
 לא הצר שרגלי שלמה באמונה מאמין אני. קודש״ והיה פליטה תהיה ציון ״בהר

 בנה! התורה את להקים, זו גורלית בשעה, חובתנו וכי, דושההק בארצנו תדרוכנה
, ניצחתני: ואמר טעמו את האיש שינה ״והנה ״...דיברתי כאשר הישיבה את אבנה
 לבנות יש עכשיו דווקא... עמכם הצדק... שלך המוצקה באמונה אותי שכנעת, רבי

כתוצאה.. הטלגרמה משלוח לצורך הדרוש הסכום את מארנקו הוציא ״...ישיבה
 ״מתוך - מפוניבז׳ הרב סיים - ״ובכן״״...ניצבה וגם פוניבז׳ ישיבת קמה זה ממשלוח

הישיבה של ברא״ ב״בראשית חלק לו שהיה, זה לאדם טובה הכרת של רגש
 לו שנחלוק חובה הרגשתי, עולמו לבית הלך ועכשיו, ובוהו״ תוהו הייתה כש״הארץ

 )מפוניבז׳ הרב(. ״...מנוחתו מקום אל ללוותו כבוד כולנו

לקט פירושים על פרשת השבוע                       
יק ִמים ַצּדִ ֹדֹרָתיו ָהָיה ּתָ  לצדיקים נחשבו עין למראהרק אשר אנשים ישנם כי:  ּבְ
 הוא טובה בחינה?זאת לבחון אפשר ואיך, באמת צדיקים וישנם, עמם בל ולבם

 ניכר אז השי״ת לעבודת בניו את מחנך האם  בניו בחינוך מתנהג איך לראות
 ד׳ אל אהבתו אז לבניך״ ״ושננתם רואים אנו אם. לבבך בכל באמת הוא אם
 בדורותיו זאת ניכר איך,היה״ תמים צדיק איש ״נח הכתוב כוונת וזה לבבך בכל
  ) משמעון שם.(נח של ותומתו צדקתו ניכר היה זה ידי על, ויפת, שם דורותיו ע״י

 
ל ֵקץ ְלֹנחַ  ֱאלֹוקים ַויֹּאֶמר ר ּכָ ׂשָ א ּבָ י ְלָפַני ּבָ ֵניֶהם ָחָמס ָהָאֶרץ ָמְלָאהּכִ  ְוִהְנִני ִמּפְ

ִחיָתם  בכפי חמס לא על):"ב"כ' פ סוף רבה שמות( ל"חז אמרו: ָהָאֶרץ ֶאת ַמׁשְ
 קורא הוא בגזל מלוכלכות שידיוכל אלא,עכורה תפילה יש וכי. זכה ותפילתי

 כל קץ לנח' ד ויאמר שנאמר בעברה שתפילתו למה, אותו עונה ואינו ה"להקב
 תפילתו מהגזל עצמו שמרחיק מי שכל ומנין. חמס הארץ מלאה כי לפני בא בשר
 חיים החפץ ביאר וכך'".ד מאת ברכה ישא לבב ובר כפיים נקי שנאמר זכה

 ירדו לא שהשמרים זמן כל, שמריה עם עכורה חבית כמו כי) ג"ספ תמים שפת(
 הגזל כוח כך, המלך לפני שכן וכל פחות לאדם גם לשתיה היין ראוי אין למטה
 ולהתקבל לעלות התפילה את מניח ואינו בתפילה מילה בכל מתערב שהוא
 מה מפני חיים החפץ שאלובהזדמנות . מעצמו הגזל את שיסיר עד' ד לפני
, והשיב) י"ברש שמובא מה כפי? (הגזל על דווקא המבול דור של דין גזר נחתם

 בה מצב באותו נברא והוא פרקליט נברא עושה שאדם עברה או מצוה בכל כי
 הוא הקטגור והמלאך בחוצפה נעשה כלל בדרך גזל. העברה או המצוה נעשתה

 )שושנה פרחי(. בראש מקטרגת זו עברה ולכן בראש קופץ והוא חצוף גם

 
ה ַבת ְלךָ  ֲעׂשֵ  של רבו היה נח הלא, לכאורה תמוה דבר מצאנו: ֹגֶפר ֲעֵצי ּתֵ

 לז תהלים( במדרש כמובא, ממעשיו למד ואברהם,וחסד צדקה בעניני אברהם
 בזכות לו ואמר, התיבהמן ניצלתם כיצד צדק מלכי את שאל שאברהם) ס

 אשל ויטע ממעשיו אברהם למד ומיד, חיים לבעלי להאכיל וחסד צדקה מעשה
, תשובה בעלי לעשותם כולו העולם את נח הציל לא איך כן ואם, שבע בבאר
 אע״פ, תוכחתו הועילה ולא, דורו אנשי את הוכיח שנה ועשרים מאה הרי

 ראוי שהיה מפני לא הציל בניו את וגם, צדיק איש שנח עליו העידה שהתורה
 פרשת סוף בספורנו כמבואר לכך השי״ת זיכהו החנינה צד על אלא לכך

 ולא נח הציל שלא הזה כדבר יתכן והאיך, חן מצא ונח הפסוק על בראשית
 שנח שביאר הנ״ל בספורנו מצינו לכך תשובה.אחד תשובה בעל אפילו עשה
, ארץ דרך בהלכות אותם הוכיח אלא, יתברך השם את לדעת אותם לימד לא

 על רק ולא, להשי״ת לקרבו להדריכו הוא אדם להדריך האמיתי שהעצה בזמן
 )  ומנוחה בית.(הזמן פגעי מכל לינצל יבוא זה ומתוך. ארץ דרך עניני

 
ה ֹצַהר ֲעׂשֶ יָבה ּתַ  טובה אבן אומרים ויש, חלון אומרים יש:רש״י פירש:  ַלּתֵ

 צדיק היה שנח כיון לשבח דורשים הם חלון שזה האומרים אלה, להם המאירה
 הרשעים של במפלתם ולראות מהחלון להביט רשאי היה עצמו בזכות וניצל

  לגנאי דורשים הם מאירה אבן היתה שזאת אומרים והיש, המבול במי הטובעים
 נחשב היה לא אברהם של בדורו היה ואילו, צדיק היה דורו לפי שאומרים

 כמו, [רשעים אותם של במפלתם ולראות להביט רשאי היה לא ולכן לכלום
 כיון סדום במפלת להביט רשאי היה שלא"  אחריך תביט אל" בלוט שנאמר
 מאירה אבן שזה לומר צריך ולכן] אברהם בזכות אלא עצמו בזכות לא שניצל

 )האורים ילקוט(. לבחוץ בו להביט שאפשר חלון ולא

 
ח ּקַ ם ַויִּ ְמָלה ֶאת ָוֶיֶפת ׁשֵ ִ ח" אלא כתיב אין ויקחו י"רש פירש: ַהׂשּ ּקַ  זכו ולכן". ַויִּ
ן: ")יא,לט יחזקאל( שנאמר לבניו לקבורה זכה ויפת, ציצית של לטלית בניו  ְלגֹוג ֶאּתֵ
ם ְמקֹום ָרֵאל ֶקֶבר ׁשָ ִיׂשְ  ציצית למצוות נח כיסוי עניין מה לשאול ויש". ּבְ

.  מידה כנגד מידה זה  בעניין  שיש' לתורה אזניים' בספר  ומבאר? ולקבורה
ם  שכרו לו מדדו, אביו את וכיסה ובהתלהבות בחיּות המצוה את שעשה ׁשֵ

 נגרר שרק יפת ואילו. בציצית המחוייב חי אדם המכסה בבגד - הגוף בכיסוי
 אף, מידה באותה שכרו לו מדדו והתלהבות חיּות ללא, המצוה בקיום שם אחרי

 את קיבל, המצוה בקיום שנזדרז ֵשם, ועוד. למתים עפר  בכיסוי אולם הגוף בכיסוי
 שנתרשל יפת כן שאין מה. ציצית במצוות זרעו זכה תורה במתן שכבר, בזריזות שכרו
        .ומגוג גוג במלחמת, הימים באחרית רק שכרו יקבל, המצווה בקיום

       

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

          

 בס"ד
 נח               

 255:מספר  -גליון



  

                                    תורה של בדרכה ורעיונות ,מחשבה נצנוצי ,פתגמים                                                                               
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 מה. "קודרות ופניו הדר לבוש, באחד פגשתי: ל"זצ גלינסקי יעקב רבי סיפר
 מישהו סוף סוף! לשאלה שמח כמה, אח". פניך נפלו למה, "שאלתי" לך קרה

 לקנות כסף לי יש, "אמר" חושב אתה מה. "ישיחנה איש בלב דאגה, מתענין
? הישנה בחליפה טוב לא ומה! החודש את גומר בקושי אני? חדשה חליפה

 ללכת אפשר אי, מה אז, מהאופנה יצאה, מרופטתקצת, דהתה קצת, נכון
 וקניתי התאמצתי ֶחְבָרהה בשביל אז, אנשים בין בא אני, מה אבל? איתה
 הרי! תודה לי ואמר בא לא אחד ואף, שעה כבר מסתובב ואני. חדשה חליפה

 )והגדת(!" מעריכים ולא, קניתי בשבילם
 
 

 כתב, המבול לאחר אלא, הבריאה עם מיד הותר לא בשר אכילתש הטעם
 והעוף והבהמה, חי כל על כלייה נגזר שבמבול מכיון) ט״ו בראשית( הרמב״ן
 .בשרם לאכול זכות לנח ניתן לכן, נח ל ידיע ניצלו

 
 

 וקנה ספרים הרבה לו היו שלא חיים החפץ על סיפר זצ״ל מפוניבז׳ הרב
 מפוניבז׳ להרב הדבר טעם את ואמר, לו נחוצים היו שממש ספרים רק

, כסף צריכים ספר לקנות בכדי כי, ספרים הרבהלי ״אין] מתלמידיו שהיה[
 שלי החיים את אתן ואיך, החיים הוא הרי - וזמן, זמן צריך - כסף ולהשיג

 עצמו ללימוד הכרח שאין בזמן, ספר בשביל, שלי מהחיים חלק או
 זמן לבזבז חבל - פירוש, כסף״ זה ״זמן הפתגם בעולם מפורסם. בקנייתו״

 ״כסף להיפך אמר חיים והחפץ. הזה בזמן כסף להרוויח אפשר הרי סתם
 עמוד ובקונטרס". הכסף עבור חיים לבזבז וחבל, חיים זה וזמן, זמן זה

 ריש שאומרת.] מז דף בגיטין[ הגמרא את מביא] חסד אהבת בסוף[ החסד
 קרא], כרכום של קב[ דמוריקא קבא] כשנפטר אחריו השאיר[ שבק לקיש
 לקיש ריש שבודאי חיים החפץ וביאר. חילם״ לאחרים ״ועזבו עצמו על
 צריך היה לא בסוף ואם, הירק את ללקוט כדי ומן להקדיש צריך היה

 ולכן, לריק בזבז הירק של לקיטתו זמן שאת יוצא א״כ, בו להשתמש
 את לקט אם שהרי תורה בטול חטא על היה לא שצערו ונראה. הצטער
 והיה לאיבוד שהלך הזמן על היה צערו אלא. חטא כאן אין למזונו הירק
. מיותר זמן שאין החפץ חיים אותנו לימד אכן .ללימוד אותו לנצל יכול
 הזה םבעול יםיהח את ייקר הוא כך ומתוך. הנצחיים םהחיי חפץ היה הוא

 באבות המשנה שאומרת כמו, הנצחיים יםהחי את להכין כדי לנו שניתנו -
 עצמך התקן, הבא העולם בפני לפרוזדור דומה הזה ם״העול) ט״ז ד׳ פרק(

 נכנס מאמריקה שתייר המעשה ומפורסם.לטרקלין״ שתכנס כדי בפרוזדור
 ושולחן ארון רק רהיטים לו אין שכמעט וראה החפץ חיים של לביתו

: החפץ חיים את התייר ושאל, צבועים לא אפילו הפשטות בתכלית וכסאות
 ענה ״?שלך הרהיטים ״ואיפה: החיים חפץ לו וענה ״?שלך הרהיטים ״איפה

. בדרך״ רק אני, כאן לא ביתי, בארץ גר שאני מר יודע ״הרי: האורח לו
 שלי והבית, הפרוזדור רק זה כאן כי, גר רק אני ם״ג:החיים חפץ לו וענה
 )אור לישרים( .בפרוזדור״ םיפי□ רהיטי צריכים ולמה, שם הוא

 
 

 ?אסור חוליום וב בשבת שמותר דבר יתכן איך שאלה:

 את להשאיר מותר בשבת לפושטה ומתבייש ציציותיו נקרעו אם תשובה:
 , אחרים תוציצי לעשות יכולכיון ש אסור ובחול, עליו הטלית

 )יש לומר( .)שם ובמ״ב ס״ג י״ג בסימן שו״ע (
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ֶרַגע יךְ  ָקֹטן ּבְ ֹדִלים ּוְבַרֲחִמים ֲעַזְבּתִ ֵצךְ  ּגְ  זילברשטיין יצחק' ר סיפר :ֲאַקּבְ
 את מתאר הוא ובו, שואה ניצול יהודי שכתב קונטרס לידי הזדמן: א"שליט
 מידי פעם אחר פעם הקביה הצילו וכיצד, תקופה באותה עליו שעבר

 הצורר החל כאשר ומיד, עצמה בגרמניה התגורר זה יהודי.הארורים הנאצים
 יותר זה והיה - היהודים נגד המאיימות הצהרותיו את להפריח ש"ימ היטלר

 את למכור ההחלטה את בליבו הקביה נתן - המלחמה פרוץ לפני משנתיים
' מסודר' היה זה שיהודי כיון, פשוט היה לא הדבר.הזו מארץ ולצאת נכסיו כל

 ההחלטה, אבל. ניידי ודלא דניידי, רבים נכסים לו והיו, ובנכסיו בפרנסתו
 את מכר והוא, בדרכו עמד לא שמאומה, חזקה כה היתה בליבו שהתקבלה

 ביותר והאיתן היציב המטבע.הנכסים יתר כל את וגם, בבעלותו שהיו הבתים
 וידעו, שימוש בו עשו הסוחרים כל .הרוסי הרובל היה, ההיא בתקופה
 לכאורה ואין, ארוך לטווח בו להשקיע ושווה שכדאי מטבע הוא שהרובל

 המיר, שלנו היהודי גם.הרובל של חוסנו את לזעזע בכוחו שיהא דבר שום
 וכאשר, רוסיים רובלים של לשטרות נכסיו ממכירת שקיבל הכסף כל את

 מדינה שהיתה, להולנד מגוריו מקום את להעתיק החליט בידו היה הכסף
 ירצו ולא, לנפשה יניחוה שהנאצים בטוחים היו והכל, וניטראלית שקטנה
 עצמו את לבנות מיודענו השתדל, להולנד בהגיעו.עליה ולהשתלט בה לפגוע
 הראשונה בתקופה, ואכן. בגרמניה שהיה כפי, פרנסתו את ולשקם, מחדש
 וכשאשתו, ומבוהל חוור, לביתו היהודי מגיע אחד יום.למישרין הלך הכל

 שהכלכלה כתוב היה שבועיתון דף בפניה מציג הוא, קרה מה אותו שואלת
 נאמר בעיתון בידיעה... בעקבותיה והרובל, לחלוטין התמוטטה הרוסית

 את אפילו שווה אינו והוא, מוחלטת בצורה ערכו את איבד הרוסי שהמטבע
 הכספים שכל, לאשתו הבעל אמר, אפוא יוצא.מודפס הוא שעליו הנייר

 עצם!מאומה עכשיו שווים אינם - שלנו והנכסים הרכוש כל ובעצם, שחסכנו
, אחרת לפלנטה מיודענו את הביאה, הזו ההזויה המציאות על המחשבה
 רק נתונים האמיתיים שהחסכונות שלמדונו ל"חז בדברי מוחשית ולהרגשה

, רגע מאותו בו שהחל המחשבתי המהפך.והזהב הכסף באוצרות ולא, המדרש בבית
 לעבור כשהחליט( בגרמניה בהיותו שקיבל הראשונה מזו יותר חזקה, נוספת להחלטה הביאו
 מה את ארז אחדים ימים בתוך. ישראל לארץ ותולעל, הדויה הגולה את לעזוב, והיא), להולנד
 היתה שהולנד יודע, ההיסטוריה את קצת שמכיר ומי.הקודש לארץ ועלה, בהולנד לו שנשאר

 בימיו כבר. לאושוויץ היהודים נתיניה את שהעבירו, הנאצים לכיבוש הראשונות המדינות אחת
 הנכבדים שמות את לידיהם שיעביר ההולנדי מהשלטון הגרמנים דרשו, הכיבוש של הראשונים
 היהודי סיפר, הללו הנכבדיםעל נמניתי שאני כיון.'תחילה הרגו ואותם, בקהילותיהם היהודיים

 עוד בהולנד נשאר והייתי, מתמוטט היה לא הרוסי הרובל שאם ספק אין ,הימים ברבות לבניו
 החל והנס, זה ליהודי נעשה ממש של נס.'ל"רח לאושוויץ נשלח הייתי אני גם, קצרה תקופה

 המשיך הנס. בהולנד להצלתו הסיבה היו הם הם שכן, הרובלים את לרכוש שהחליט ברגע כבר
 את גם לעזוב אותו הניעה זו סיבה שדווקא כשהתברר, הרובל של התמוטטותו עם יותר מאוחר
 כשיהודי; לרגע נחשוב עכשיו.הנאצית החיה מציפרני ולהינצל, ישראל לארץ ולעלות, הולנד
 מאוד מאוד הרגיע הוא טבעי באופן הלא, הרוסית הכלכלה של קריסתה דבר את שמע שלנו
 עני ולהיות, מנכסיו ריק להישאר עתה לו גורמת הזו ההתמוטטות הלא?! אחרת יתכן איך. רע

 למוחו שיחדרו טובות הלא להרגשות נותן היה לא, לטובתו שהכל יודע היה אם אבל!כל וחסר
 בוודאי, בחיים או רוסיים ברובלים, לבחור רוצה הוא במה, אותו שואלים היו ואם!וכלל כלל

 שהקביה מה בדיוק וזה. רובלים מיליוני פני על גם החיים את מעדיף שהוא היתה שתשובתו
, הוא לליבו רק הזו האמונה של בהחדרתה הסתפק לא מדברים אנחנו שעליו היהודי.לו עשה
 את איבדו הרוסיים שהרובלים לאחר גם -? עשה מה. זו ברוח ילדיו את לחנך גם התאמץ אלא
, מיוחדת במזוודה מהם חלק שמר אלא, לפח אותם השליך לא, מאומה שווים היו ולא, ערכם

 את הארץ עמי כל דעת למען.ביתובסלון מיוחדת במסגרת הרובלים את תלה לארץ וכשהגיע
 את צאצאיו וכל ונכדיו בניויידעו ולמען, הללו הרובלים ידי על לו שנעשה הגדול הנס

         )נפשי ברכי( .עושה הוא לטובה, הקביה שעושה מה שכל הזה החשוב הכלל

םם יצחק' רסיפר:ֲאַקְבֵצְךְגדִל
הובושואהניצוליהודישכתבס

ֵמי ְתּגָ  אְיתָ ראוממ גמּגמִמּפִ

    "פרפראות"

 """מקום לשאלה

  "כתבםם מפי  "

  "טעםם של   ענין  "

הדרלבוש, באחדפגשת:ל"זצגלינסקי:אקּבצְךּגֹדליםיםברחמי

"

,באחדפגשתי:ל"

"ת"פרפראות"

ת הטל
בסשו״ע(

אתו

      

אאאאתתתיתררראאאאאוואוממי
 תורהשלבדרכהורעיונות,מחשבהנצנוצי,פתגמים 

ְֵָמָגֵמִמִפְתָג תראאאוֵמ אאָתְ

קרגע
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