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 (ו, ט)בדרתיו  היה תמים צדיק איש נח נח תותולד אלה

 לנח ה' ז, א) "ויאמר " ולהלן (פרקצדיק תמיםכאן מעיד עליו הכתוב "
הזה", וכבר בדורלפניצדיקראיתיאתךכיהתבהאלביתךוכלאתהבא

 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' 

דא ומר חדא ולא פליגי ויש לפרש דשניהם אמת ומר אמר ח(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
מעט שלא איש" זי"ע היה ממעט מאוד בדברי אגדה, וכ 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 חייבח, בחוה"מ או שביעי של פס 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

זו"א שיגיד דבר תורה, נענה הגה"ק אזר עוז והרשה לעצמו לבקש מהח
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
 םוכמה מילי כאשר יגיד כמה 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.  
ביאור מהגה"ק החזו"א והוא  על דברי רש"י ז"ל הנ"ל נמצא 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  םעה גכזה שהיה בדורו ותקופתו היה השפ 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 
לא היה חשוב  שדרשו לגנאי לא על נח, כ"א על המדריגה שבו היה, שזה

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

 (ו, ט)בדרתיו  היה תמים צדיק איש נח נח תולדת אלה
 להיפך ויש, לקונם בינם רק חרדים יש דהנה, לומר יש אחר ובאופן

 צריך יהודי אבל, לקונם בינם מדקדקים אינם ורק, וחסד צדקה עושים

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

ממנוחתנובקשסוכותוקודם, חכםתלמידהיהשחתנולכפריודומה
 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 שמעתיכי, החצי אני ואקחלשנים האתרוג
 אשר המחירחצי ולקח, כן עשהו 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 םהג, 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, קוםלמ 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, 

זה יסוד גדול. בהקדם דברי הרמב"ם , שכוונת חז"ל ללמדנו בוהנראה
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 
כדי שלא ילמוד  ממעשיהם ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחשך

 "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 
להיגרר אחרי רשעות אנשי דורו, ובכך זכה לסיעתא דשמיא "סעד 

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 

    זוכה לקבל סיעתא דשמיא מיוחדת.
 (ציוני תורה)

 יא)(ו,  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 
ביתו ועל בגדיו ורק לאחמ"כ בגופו. א"כ מדוע כאן אצל דור המבול לא 

ונם תחילה? מדוע נגזר עליהם להיאבד מן העולם? התשובה, פכע בממ
כיוון שהממון לא היה שלהם! הרי כל רכושם היה גזול, לכן לא היה 
אפשרות להעניששם בדבר אחר זולת בגופם. בזה מובן שלא נחתם גזר 

                          דינם אלא על הגזל, שבגלל הגזל נחתם דינם לכליה.
 )(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

 הטעם ואמר גזל, דוקא מדוע טעם וצריך גזל. כולם שברא מקטרג מי

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

  פ˙˘" 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 שנבראוהמלאך אחד", קטגור קונה אחת עבירה
 שנעשתה מצוה כגון הפעולה, נעשתה בו מצב באותו כן גם נברא הוא

 מלאך מפעולתו נברא בעצלתים והעושה זזרי 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 צפה,החו 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
יא רש"י את המחלוקת הידועה מהגמרא תמים היה בדורותיו, הב

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

 ואילו לפי היש גמור, צדיק נח היה לשבח, דורשין בהא תליא, לפי היש
 מציל הוא רוךב 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 היהש

 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 ךשיתהפ' מלמעלה תכלנה, 'הדין מדת שזה אלקים ת"ר -
 תנוח" תשים בצדה", "צרה" של התיבהבפתח שהיא" צ" האות' התיבה

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

 )הגרשוני ילקוט( 
וישלח  וישלח את העורב ויצא יצוא ושוב עד יבשת המים מעל הארץ

 ח) -. (ח, זאת היונה לראות הקלו המים
שכאן כתוב "עד יבשת המים" וכאן "הקלו  היונה לעורב על ההבדל בין

 יש לבאר.  המים"
בעוד שמסרב הוא ליטול מהם  דרך הנדיב לתת לאחרים כמה שיותר,

מוכן לתת משלו כלום וכל חפצו הוא ליהנות  מתו, האכזר אינומאומה. לעו
 מזולתו ולנצלו.

השירים ו,  היונה רומזת לכנסת ישראל שתארה הוא "בת נדיב" (שיר
מרורין כזית בידו של  ב), היא זו שאמרה (רש"י לעיל ח, יא) "יהיו מזונותיו

תמצא ודם". לכן ידע נח כי ברגע ש הקב"ה ולא מתוקין כדבש בידי בשר
תחזור אליו אל התיבה להתפרנס מאתו. לכן  מנוח לכף רגליה, שוב לא

רק לדעת "הקלו המים", אבל אין הוא יכול לדעת אם  מהיונה יכול הוא
 כבר יבשה. לעומתה העורב האכזר, שכל רצונו הוא ליהנות הארץ

הוא יכול  מאחרים, אפילו ימצא מנוח על האילן, ישוב אל התיבה כל עוד
 המים מעל הארץ"  נח. לכן העורב יצא יצוא ושוב "עד יבשתליהנות מ

 (חתם סופר)
 

 את וידע מיינו נחבחוץ... 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 ניכנע 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 כברהרי בשינו או בעינו שלקה זה שעבד, יובן ובכך. כך על
              ...עבד להיות של עונש עוד צריך אינו
 )אברם, והוא ממדרש רבה ברית בשם האוריםטילקו י"עפ(

 
 אר אך נח ואשר אתו בתיבה ויש

ע"ד מאמר רבוה"ק ז"ל אהא שאחז"ל פסחים נג מה ראו דניאל חנניא 
ו "ומסרו עצמם על קדושת השם לכבשן האש נשאו ק המישאל ועזרי

בעצמן מצפרדעים וכו' הכונה מה ראו איך נראו בעיני עצמם על עובדא 
להם  יהשהפילו עצמן לכבשן האש על קדוש השם ולא הגדולה כזו 

היא  םטובים יותר ממנה שג םו מצפרדע שאינ"התנשאות כי נשאו ק
  'נכנסה להתנור בשביל רצונו ית

"כ אצל נח אחרי שרק הוא נשאר מכל הדור איך נראה בעיני עצמו ווכמ
ך וישאר א'לחשוב שהוא הכי גדול וקדוש מכל בני דורו לזה אמרה התורה 

בעיני עצמו שה' השאירו  ההוא לשון מעוט ואשר אתו בתיבה הי 'אך' 'נח
לקיום המין אחרי המבול כמ"כ  "את כל החי אשר בתיבה"כמו שהשאיר 

 קתודהשאיר גם אותו ולא בשביל צ
 (בית אברהם)

 (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 דוקאולמה. קללה לחול יכולה לא מברך
  . נעןכ 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 מןיצאו" שבת
 השבת כי. ל"הנ המדרש דברילפי' יצחק שיח'ה מסביר? "לחם תאכל
 ובמקום". השביעי יום את אלוקים ויברך" ככתוב, ה"מהקב ברכה קיבלה
          .לחם תאכל אפיך בזיעת של הקללה לחול יכולה לא ברכה שיש

 )להגיד(

 (ט, יג)  את קשתי נתתי בענן.
רגיל לומר העיד תלמיד החת"ם סופר אשר בכל שנה בפרשת נח היה 

דושתי קרמז בפסוק זה: "את קשתי נתתי בענן". "קשתי" ראשי תיבות: 
 מיני. ולא פירש את כוונת הרמז הלז. יורתי תמי ש

וכתב תלמידו שיגע ומצא בזה דבר נפלא, כי אמרו רבותינו זכרונם 
לברכה (ברכות דף לב, ע"ב) מיום שחרב בית במקדש ננעלו שערי תפלה, 

כה (פרק ג' סימן ל"ה) מהמקרא קודש (איכה פרק ג ולמדו זאת במדרש אי
ג', מ"ד) "סכותה בענן לך מעבור תפלה". ובטור (אורח חיים סימן קכ"ד, 
שולחן ערוך שם סעיף ג) כתב: אתמר בהגדה, אמר שמואל: כל הזריז לומר 
ארבעה דברים הללו, זוכה ומקבל פני שכינה, עשה למען שמך, עשה למען 

תך, עשה למען קדושתך ע"כ. [ועיין בב"ח שכתב ימינך, עשה למען תור
טעם לזה שזוכה ומקבל פני שכינה: "לפי שבאותן ארבעה דברים מייחד 
רגלי המרכבה, "למען שמך" היא עטרת. "ימינך" חסד, "תורתך" תפארת, 

 "קדושתך" גבורה ע"כ]. 
אמנם מה שקבעו לומר תפילה זאת אחרי תפילת שמונה עשרה, היא 

פלה ננעלו כמו שאמרו חז"ל וכנ"ל, לפיכך מתפללין אנו דמחמת ששערי ת
שיעשה הקדוש ברוך הוא למען שמו ולמען ימינו ולמען קדושתו ולמען 

 תורתו ויקבל את תפילתינו אף בעת נעילת שער. 
וזהו שמרמז הקדוש ברוך הוא לנח, בשעה שיש "ענן" והוא רמז על 

מעבור תפלה", אזי נעילת דלתי התפילה, וכמו שנאמר "סכות בענן לך 
"את קשתי נתתי בענן" אתן את ארבעת הענינים הרמוזים בתיבת "קשתי" 
שהם מועילים לקבלת התפילה אפילו "בענן" וכמו שאנו מתפללים באמת 
אחרי השמונה עשרה: עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען 

 קדושתך, עשה למען תורתך. 
   (ליקוטי חבר בן חיים)

 

 המגידים מאוצרות  
 (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 

של דבר יש להשגיח שיהיה קודש לה'  בספרים הקדושים שכל התחלה
בבחינת "ראשית" לד', וכאן היתה הטענה על נח שעם יציאתו מן התיבה, 
שהרי המבול עקר את העולם וכאילו נוצר העולם מחדש, כמו שכתוב על 
מקווה שמטהר את האדם כבריה חדשה, ותחילת עשייתו בעולם החדש 

יעת כרמים, אף שגם היה צריך להתעסק עם דברים שבקדושה ולא עם נט
זה הוא ישובו של עולם, אבל בתחילת עולם צריך להתחיל עם דברים 

 שבקדושה ממש ולא עם חולין, ולכן נעשה עצמו בזה חולין.



 

ג 

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

 לת שנה ותחילת חודש.וכן בתחי
היה מספר שכשהיה אצל  מצאנז זיע"אבעל 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.
חרי בספר מועד לכל חי להגר"ח פלאג'י מביא שהיו צדיקים שתיכף א

סוכות ושמח"ת נתיישבו י"ב ימים ולמדו תורה בלי הפסק כנגד י"ב 
 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 

ר"ח לא הסכים, הלך גיסי אל הרב רבות שיסכים לעבור את הניתוח אבל הג
שך וסיפר לו, אמר הרב שך להגר"ח שיילך לעשות את הניתוח. כיוון 
שאמר הרב שך, שוב לא התנגד לזה רבי חיים והלך לעשות את הניתוח. 
הרופאים שעשו את הניתוח, בדקו את עיניו לפני הניתוח ואמרו שראייתו 

וב ספרים במצב כזה. כל כך חלשה שהם לא מבינים איך יכול היה לכת
אחרי הניתוח, כבדו את רבי חיים בסנדקאות, כמו תמיד, והתבטא 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 

הוא מצליח לקרוא,  העיניים, הביאו לו עיתון 'יתד נאמן' כדי שיראה אם
זרק רבי חיים את העיתון ואמר "קיבלתי עיניים חדשות, ואני רוצה 
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'!!! 
אחדדםאעלכעין זה מפרשים, עפ"י המסופר (מובא באמרי דניאל)

 שהוא רב זמן זה כי ידיו במעשהיצליח 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
 לתגרתהגיעו אשר עד נמרצות בקללות והחל גדול קצף ויקצוף, מוכנה
 הזאת: לרב אמר, הרב לבית והלך, וזועף סר מביתו יצא. יהםבינ 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
פרו ורבו ומלאו את הארץ וכו', וכיוון שהתחיל  נח קיבל ברכות מהשי"ת

   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.
קשה רבי אליהו לופיאן זצ"ל ב'לב אליהו', וכי לבעלי כיצד יתכן הדבר? ה

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

 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...
עוד ניסו 'לטייח', לחשוב שאך מקרה הוא, כשהדבר קרה פעם ופעמיים 

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, 
חיידקים עברו והקירות, שהיו עשויים מעץ, ספגו במשך השנים את כל ה

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

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

החיים נדבקו. לבעל חיים אין בחירה, הוא לא היה "חולה במחלה", אך 
 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 

 ום.מצווה משאיר אחריו קדושה באוויר המק

מספרים שפעם טייל החזון איש זצ"ל עם רבי חיים קנייבסקי שליט"א. 
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.
ר, שכמה שעות קודם לכן עמדו שם שני בחורי ישיבה ודברו בלימוד. התבר

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), 
-ם ארבעים ימים הופסקו כל החיים על פני האדמה, שנאמר (שם כאבאות

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".
ה"אור החיים": מלבד הגויעה הרמוזה בפסוק שלפני זה, נמחה גם ופרש 

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.
ום' (שם, אך בתורה כתוב אחרת: 'ויגברו המים על הארץ חמשים ומת י

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

'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 

 ילו גלמי הנבראים".כבר נמחה אפ
"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: 

חסד ורחמים, ונתמתקו גבורות המים. והוא שתרגם  -'ויעבר אלקים רוח' 
 ונחו מיא, שלא התגברו עוד". -נקלוס וישכו המים או

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, 
שצווה, מבלי לשנות בהן  המוכיח כי אדם נחוש לקיים את מצוות ה' כפי

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  -ומר ודוי עם הרב, ולהבדיל, לא יהודי להתוודות לפני מותו, יהודי א
 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 

 ות.הנדון למו
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.
יבוא הוא,  סרובו היה תקיף ובלתי מתפשר, וכאשר ניסו לומר לו כי אלמלא

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 
רועים נתמלא המושל בחמה ובזעם, ומיהר לשלוח אל הרב קצין בכיר. יהא

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

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

 את דעתו.



 

ד 

, והוא קם והלך בעצמו למשמע הדברים בערה חמתו של המושל בקרבו
 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!"
אולם הרב עמד על שלו בכל העוז והתוקף, ושוב הבהיר להם כי לא יעלה 

 על צווי התורה בשל מלוי פקודה זו. על הדעת שהוא יעבור
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.

בחרי אף גדול סב המושל על עקבותיו ועזב את הבית מבלי להוסיף מילה. 
ני הקהילה נותרו בחדרו של הרב מפוחדים ומצפים לגרוע מכל... תוך זמן ב

קצר רעשה וגעשה העיר בריסק על המעשה, אלו מצדדים בעד החלטת 
הרב ואלו מגנים אותה, אלו מסכימים עם החלטת הרב שלא לשנות כהוא 
זה מחוקי התורה, ואלו טוענים בתוקף כי היה עליו לבצע את צווי המושל 

 התורה, כדי לא לסכן את חיי כולם. למרות צו
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!
עתה הבינו כולם, כי אלמלא התעקשותו של הרב מבריסק, לא היה לה 

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

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

מדרש אגדה: על ידי אביו מת, שקבל תרח על אברם בנו לפני נמרוד על 
ואומר בלבו: אם אברם והרן יושב 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)
ובמדרש (אליהו רבה פרשה ו) מובא ביתר פרוט תיאור הנהגת אברהם עם 

 פסילי אביו:
ביו של אברהם עובדי עבודה זרה היו, עושין עבודות זרות ויוצאין "בית א
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 
שלושים שנה. אמר לו: אתה בן שלושים שנה ותעבוד לזה שעשיתי אותו 

תלק והלך לו.  שוב בא אחר, אמר לו: בכמה פסל זה? אמר לו: היום?! נס
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".
 כך שם אברהם ללעג ולקלס את האלילים ועובדיהם.

יך קשות את עובדי האלילים היה פעם יהודי שהצליח גם הוא להב
 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... 
החליט שאין לו חשק יותר לחיות. אך הרי אסור לאדם לשלוח יד בנפשו. 

 צמו: אצא למדבר, שם יתפסוני שודדים ויהרגוני.אמר לע
אחרי כן נמלך בדעתו וחשב: לשם מה לו לצאת למדבר, מי אמר שיתפסו 
אותו שודדים? ואם תמצי לומר שיתפסוהו שודדים, מי אמר שיהרגוהו, 
שמא ימכרוהו לעבד ואז יהיו לו חיים יותר קשים! במקום זה החליט ללכת 

ידועים ב'אהבת ישראל' שלהם, וודאי  לרובע הנוצרי. הנוצרים הרי
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  -שבאתי לגנוב את הלחם הטמא שלהם 
 .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 
ומההדר. הוא נעמד נרעש כולו, כשלנגד עיניו מתנוצצים הפסל והנברשות 

ומר איננו, חשב אולי אקים רעש ואז העשויות זהב. כשראה שגם שם הכ
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 
כן בא לציון גואל... הוריד את החליפה, כיסה בה את הנברשת ורץ הביתה 

כה שאוסרת להנות מעבודה זרה [כמובן, אדם זה פעל שלא על פי ההל
 וממשמשיה].

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

 בשכרו ואת השלושה הנותרים הטמין מתחת למטתו.
ת אחת חסרה! למחרת בבוקר, כשהגיע הכומר לכנסיה, חשכו עיניו: נברש

מה עושים? רץ למלך לספר שהיתה גנבה בכנסיה, והמלך הורה להקים 
 ועדת חקירה.

הכומר הרגיש שכסאו מתנדנד, כי בעצם חובת השמירה מוטלת עליו. הוא 
בא אל המלך ואמר: ברור לי שהגנב יהודי, כי גוי לא יגנוב מהאלהים שלו. 

לא תושב הנברשת  יש לקרוא לרב היהודים ולהודיעו כי אם תוך שבוע
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 

 והודיע שהשנה במקום חול המועד יוכרז על צום ותענית צבור.
נגש אל הרב ואמר: אין צורך לצום מיודענו הגנב שמע גם הוא את הדברים. 

 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!"
 "אתה לקחת?! או שמא מתכון אתה להיות קרבן של כל היהודים?...".

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

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

רים "אינני סבור שהתחיבתי בנפשי. אספר למלך בדיוק את כל הספור, דב
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:
מן "אני, לא עליכם, ירדתי מנכסי, ומצבי היה קשה מנשוא. אמרתי, כל הז

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!... ואפילו אם כן, המלך ודאי אינו טפש, ואם המלך מתפלל אליו 
וא בטח אלהים טוב... אמרתי לעצמו: אכנס פעם אחת לכנסיה ואראה ה

 כיצד יפול דבר.
"אומר לכם את האמת, כשנכנסתי לכנסיה וראיתי כזה פאר והדר, הכל 
עשוי זהב, ובפרט הפסל בעצמו והאש לפניו... כל כך התרגשתי עד 
שהתחלתי לבכות, לא יכולתי לדבר כלום. בכיתי ובכיתי, והאלהים שלכם 

ש לו 'לב זהב'... אמר לי: 'בני בני, אל תבכה'... כששמעתי שהוא מדבר י
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'...
בר כזה, "אני שמעתי זאת והזדעזתי. אמרתי לו: 'איך אני יכול לעשות לך ד

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

 הרגוני"! -ברצונכם להרוג אותי 
הכומר והארכיבישוף החליפו מבטים. בקשו סליחה מהמלך ויצאו לרגע 
החוצה. אמר הכומר לארכיבישוף: "מה נעשה אתו? בינינו, הכל שטויות, 
ין אבל אם הוא אומר שלאלהים שלנו יש לב טוב, מה יכולים אנו לומר, שא

לו לב? אין ברירה מוכרחים לומר שדבריו אמת", והארכיבישוף הסכים. 
    אתה משוחרר, הכל שלך"... -נכנסו ואמרו לו: "טוב, אם הוא נתן לך 

 (ומתוק האור)
 (ט, כז).  יפת אלקים ליפת וישכון באהלי שם

בדרך דרוש יש לפרש את הפסוק במשל נפלא! מעשה בא' מילידי 
ן, אשר בקושי השיג את פרנסתו, וחי בצמצום גדול, ירושלים, אני ואביו

מתוך  -ושני בנים היו לו, וכבר בעודם קטנים החליט לחסוך מעט מעט 
המעט שבידו, כדי שיוכל בבא הזמן להשיאם בכבוד, ולקנות להם דירה 



 

ה 

ראויה, ביודעו שאם לא ישתדל בזה מעתה, לא יוכל אח"כ לעשות דבר 
 לעת זקנותו.

ה למעשה, קנקן ישן היה לו בביתו, שבו חסך פרוטה כך החליט וגם עש
לפרוטה, והיה זורק כל שבוע מטבע קטנה שהצטמצם מהוצאות השבוע 
במשהו, וכך היה שומר את הפרוטות הזעומות בקנקן הישן והמאובק, עד 
שהתמלא, לאחר שהתמלא, רוקן אותו, סגר בשקית והניח במקום צנוע, 

כל כמה חודשים, מילא ורוקן סגר  ושוב החל למלאותו מחדש, וכך עשה
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.
סופו של דבר היה שהצליח לקנות לבנו בכורו דירת פאר במרכזה של תל 

ת"ת ובתי  -יותר ממה שיש היום  -ז עם מרכז רוחני אביב, שעדיין היתה א
מדרשות 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 הצליח האב השבור מעניותו, להוכיח לכולם 

, ולצאת לעולם הרחב ולהיות שאפשר להשתחרר מהמושגים הגלותיים
 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, ואף נדב לו את שולחנו שקיבל ירושה מאבי סבו... ומתרומות 

שני המשיך את עניות אביו, שתרמו ידידיו השיג מטות בדיעבד, וכך הבן ה
 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 

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

לוי בשב"ק אינו נוסע... אבל לראות כדור יאחד ושתי כלבים לשמירה, לב
 רגל... חייבים... אי 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 ויהי היום, והאבא המאושר בחציו, הזקין, ונזקק ל

שהמקום 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 

לק מפואר סמוך לבית, ושער בתוך שער, שער הוילה המפוארת ראה קדי
בתוך שער! 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"? 

ובקושי קלט במה המדובר,  הזקן שנחרד ובקושי הצליח להוציא הגה מפיו,
 ורק באצבעו הצליח להראות 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 

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

כשאך נכנס לבית, מיד זינקו עליו שתי כלבים  -פניו מעט, שנמוגה שוב 
שהתעלף, אך בנו צעק שוב, "אבא הם לא אימתניים... הזקן כמעט 

חלק מהמשפחה"!... הם פשוט מקבלים את פניך, סיים  ים", "הםנושכ
 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 מלכלך את השטיחים, זה עולה הון רב... יום אחד נתקל בעציץ גדול 

ד ונפל, וקרא לעבר בנו שיבוא לעזור לו לקום על רגליו, ופני בנו חפו ומע
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 אצל הבן השנ

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

וגם לא ליפול בכמה מרצפות  לרדת בזהירות בכמה מדרגות שבורות,
מפני שלא  -לא היה צריך שיפתחו לו  יומין, ומשדפק על הדלת עתיקות

היה שם מנעול כלל, ומיד 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, סבא, בא תבחון אותי משניות, והפעוטה 

, ועוד בעומדו ו'כיבלתי בגן וף היא, סבא תראה מה קבת שנתיים צייצה א
בפתח זלגו עיניו דמעות חמות, כשנזכר האיך ומי קיבלו בת"א בוילה עם 

 הקדילאק, והיאך נתקבל כאן.
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 

ו אותו אל המקוה, אח"כ הלך עם בנו להתפלל מעריב, ואח"כ הגדולים לקח
מצאו לו איזה מקום בתוך הדירה העלובה לישון, ובכל מקום נתקבל 
בחמימות רבה, וכולו היה טרוד בלבחון את נכדיו המרובים, וללמוד אתם, 
עם זה משניות ועם זה סידור, את זה ללמד גמ', ואת זה אלף בית, ואט אט 

שמחתו הטבעית, והאושר זרח מפניו, וגמר אומר, פה אשב חזרה על פניו 
 כי אויתיה!

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

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

 (לב שלום)     שאין בכל הוילה המפוארת אצל יפת!
 שבתבחילול נפלת איך

 בו חכמים אמרו: "תנחומא במדרש הכתובים נוראים דברים עוד נא שמעו
, שתה ביום בו, דרך ביום בו, בצרביום בו, פירות עשה ביום בו, נטע ביום
 ". קלונו נתגלה ביום בו, נשתכר ביום בו

 היום אותו ענפים יצאו היום אותו עץ יצא האילן את שנטע היום אותו
 פרחו

 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
, שיכור יהיה שנח כדי - ניסים הרבה כך כל צריכים למה השאלה נשאלת

 ? שנים חמש בעוד ישתכר שנח די היה לא וכי? כך כלבוער ולמי מה
 קדושתו. נח היה מי בכללמבינים לא באמת אנו, אמת: הוא הפשט
 לו היה, "יין לשתות רצון של שבריר איזהו לו היה דרגתו לפי אך, וגדלותו
 נקודה םש הייתה דרגתו לפי), י"רש כותב" (אחרת בנטיעה תחילה לעסוק
" לו פותחים"ש וכיון). ד"ק שבת" (לו פותחים לטמא בא" של זעירה

 חלם לאכלל כרם שנטע הצדיק נח, עצומה במהירות הדברים התגלגלו
  חשב הוא, מיד לשתות

 כיון אבל, יין לו יהיה שנים ארבע שלוש עוד כאשר, כרם ליטע הכל בסך
, אילן של גזע, יןגרע -: לרווחה הדרך נפתחה" לו פותחים לטמא הבא"ש
 סחיטה - בשלים ענבים, אי, עלים, וי אוי! ענפים הנה - יופי איזה, וי, וי אוי"

 חקוק נשאר!... זה את למחוק אפשר ואי. גמרנו, אבוד, חלאס, שתיה
 . לעולם

 דברי של בעיקרון רק להלן נעסוק לכן, ומעשיו בנח להבין אפשרות לנו אין
 ":לו פותחים לטמא הבא" שאמרו, חכמים
, שבת מחלל להיות הצלחת איך: "רעה לתרבות שיצא פלוני פעם שאלתי

 הייתה איך כ"וא, בדווקא שבת לחלל במזיד רצית שלא בוודאי? קרה איך
 ? הראשונה הנפילה
 : לחייו על נפלה חמה כשדמעה, לי אמר והוא
 כן, עצמיבתוך הסתפקתי, חשבתי, ברחוב שהלכתי בעת בשבת פעם
 בתוך ספיקות לי היו, הכדור במשחק להשתתף לא או רגל לכדור ללכת
 לידי עצר, המשחק למקום שנסע רכב לידי חלף לפתע. ולכאן לכאן תוכי

. טרמפ לי והציע, המגולה ראשו את הוציא הנהג, צפצף, בלמים בחריקת
" שלי החיים אתאיבדתי אוי... זה אחרי הייתי, חלאס, בפנים קפצתי, יאלה
 את טיהרו, דמעות אותן, אגב. (נורא". לו ותחיםפ לטמא בא" - סיפר כך

 ) שלימה בתשובה בדרכו לשוב והחל, המצטער לבבו
 בקול שלום' ר סלסל, דברים מיני כל שרואים מקום ליד פעם עוברים
 תמתין" לשמעון ראובן אומר..." ש איך מעניין כמה, אוהו אוהו: "בוכים
 מי לדעת נמתין, רגלכדו המסך על רואים הנה, כאן הולך מה נראה דקה
 נעמוד בא, אה! הישראלים - ניצחוהם, אה. "הישראלים או איטליה ניצח
 !... רגע עוד

 לי הייתה. כדור משחק לראות אהבתי) קטן יתום( ילד הייתי כשאני
 של מגרש היה, התגוררתי בה ישראל בית שכונת ליד. לענין גדולה משיכה



 

 ו 

 תודה אסיר הנני היום ועד, ועוד עוד שם להביט רציתי כךכל... ו צעירים
, אותי והציל דלהלן ל"חז מאמר את שידע, תורה בתלמוד המלמדים לאחד
 חטאים ובדרך רשעים בעצת הלך לא אשר האיש אשרי: "משם אותי לקח
 - המדרש דברי" לעמוד סופו - הלך אם. ישב לא לצים ובמושב עמד לא

 אם" מתיישבים ברכ כך אחר, ועומדים עומדים, לעמוד סופו הלך שאם
 בתורת אם כי" אלא ישב ולא עמד ולא הלך לא אם אבל" לישב סופו עמד

 "מים פלגי על שתול כעץ והיה - ולילה יומם יהגה ובתורתו חפצו' ה
, כדור היה היצר שפעם אלא! דבר בכל, לא? הוא כךהכדור במשחק רק וכי

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

 )פרעה בבת שהיה וכמעשה! (השמים מן לו עוזרים
 לראות יכול אני איך? נכון, לסיפור מחכים שאתם שלכם בעינים רואה אני
 .. .רואה אני אז, לספר רוצהאני שגם מפני, זאת

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

 . דשמיאסייעתא מגיעה היכן עד ונלמד נתבונן
 בת, אמא אבא, זוג באו, חיים חפץ בקיבוץ שנערך, ערכים של" סמינריון"ל

 הבן אבל, בהרצאות והשתתפו לשיחות זינוהא והבת והאמא האבא. ובן
 בחדר ישב השבוע כל. הרצאות לשמוע רצה לא, הגדולות השערות עם
 בא לא הבחור כי שהבחין, מהמשתתפים חכם תלמיד. גדול רדיו עם

 . הועיל לא אך, פרטי באופן עמו לדבר ניסה, להרצאות
, 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

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

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

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

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

. ועוד, ומהפך התעוררות על המגלים ויש, אישית הסטוריה מספרים
 התכופף החבר. הרבה וחלם מעט הקשיב, שלו חבר ליד ישב דנן הבחור
 , אתך מה, נו" - ושאל אליו
 ?" 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

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

 !". זהו! גמרנו. תשובה
, ולפתע) הזמן אתלי אמרו לא( שעה חצי אולי או שעתיים שעה חלפה
 !...המלון פתחב ואמא אבא, הנה

 . בסערה, התנשקו והשלושה אליהם ניגש הבחור
 כאן קורה כי ראו אבל, הדבר משמעות את הבינו לא באולם היושבים

. ובכה הוריו עם דיבר הבחור. מאד מרגשים רגעים אלו היו. מיוחד משהו
 הספיקעוד בדרך, המיקרופון לעבר ועלה מיהר, הוריו את עזב כ"אח

 ודבר, ראש בסיכת הצמידה הכיפה את חבש ,כיפה ממישהו לשאול
 "... ראשי מעל יורדת לא זו כיפה מעכשיו: "למיקרופון

 אחד השניים שהעידו כפי( האבא סיפר זאת? הגיעו הם ואיך, היה מה
): מהבן שמע ואחד, עצמו מהאב ששמע
 ואומר) שלו הסבא אולי( לבן זקן עם, זקן אליו שבא, בשינה לו חלם האבא

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

 . לישון ושכב. הבעל אמר" לישון רוצה אני, לא"
?" פה ישן אתה מדוע? שלך לבן נוסע לא אתה למה: "הזקן הגיע שוב והנה
 .זקן אותו על הפעם עוד חלמתי: שנית וסיפר, בהלה טבמע התעורר הוא

  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
 שינה חבלי מכוסות בעיניים הבית בחצר שעמד האבא. נדלק לא האוטו

 בכאלו קשה עובד' שטן'ה הרי! ודאי... (הרכב את להתניע הצליח לא
 ?...) בלילה בשתיים ישן ר"היצה וכי... רגעים

 ". עכשיו לישון הולך אני, גמרנו, כחלי אין, התקלקל כברהאוטו אם"
 להצהיר האשה העיזה..." מיוחד טקסי נזמין - וירדנו התלבשנו כבר אם"

 . שוב ואמרה חזרה", ספיישל ניקח, ברחוב כבר אנו אם" בקול
 ?" פתאום מה"
 "מחירבכל נוסעים! כן"

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

. כמוה מאין, שמיאד סיעתא לקבל מסוגל - צדיקים בדרך ללכת שרוצה מי
 מתחשב ה"שהקב משום מופתים עשה, למשל, שהסטייפלר יודעים אנו
 זה דשמיא סיעתאכזו' תהי, כך כל פשוט שלבחור אבל. הצדיקים עם

, בדמעות שהתפלל סבא אבי או סבא של זכות שזו כנראה. חידוש כמעט
 מחמת פרטית זכות אולי? יודע מי, טוב מעשה פעם עשו ואמא שאבא או
 . מצווה איזו שייתע

 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 

 ות אין מרחיקים לספר דברים. נח, ואם אפשר מספר שמ
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 

 למקום, שנאמר: "בנים אתם לה' אלקיכם". 
וקשה, מדוע הביא רבי עקיבא פסוק מפרשת נח "כי בצלם אלוקים עשה 

אדם" (בראשית ט, ו), כשאלו פסוקים מפורשים בפרשת בראשית: את ה
"נעשה אדם בצלמנו" (שם א, כו) "ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם 

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

" (שמות ד, כב), כשהבורא יתברך מכריז בפרשת שמות: "בני בכורי ישראל
 "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, 

האדם". לפיכך, עליך להזהר באדם דמו ישפך, כי בצלם אלוקים עשה את 
 מפגיעה בחבריך, נושאי צלם אלוקים! 

בפרשת שמות כתובה המעלה: "בני בכורי ישראל" ובכן, מה? בפרשת ראה 
  -"לא תתגודדו, לא תאכל כל תועבה"! ואספר מבואר מה זה מחייב:

כשיסד הגאון רבי ישראל מסלנט זצ"ל את תנועת המוסר, קמו לה 
יראה ונימוקם עמם. סברו שהמוסר הוא חלק מתנגדים גדולי תורה ו

מהתורה בכללותה, ומעולם לא שמענו שהקימו תנועה עבור מצוה 
מסוימת או הנהגה רצויה ככל שתהיה. גם אם "דרך ארץ קדמה לתורה" 
(ויקרא רבה ט, ג) ואם אין דרך ארץ אין תורה (אבות פ"ג מי"ז), אין מקום 

בלתי נפרד מהנהגת היהודי  לתנועת "תורה עם דרך ארץ" כי היא חלק
ומהנהגת התורה. גם כשהיתה מצות התפילין רפויה בידי רבים (שבת קל 
ע"א), ורבינו משה מקוצי זצ"ל היה מסובב בקהילות ישראל לחזק בידם 
מצוה זו ודרש בה דרשות נלהבות (כמבואר בסמ"ג מצות עשה ג) לא 

ענין ליחד לו שעה הקימו "תנועת תפילין". הוא הדין בלימוד המוסר. אין 
בסדרי הישיבה, ולהקים "בתי מוסר", ולעשות לכך תעמולה. 

מובן שרבי ישראל מסלאנט חלק עליהם בכל תוקף. לדעתו לימוד המוסר 
חובה על כל יהודי, ויש להחדירו בכל עוז. כדי שיהיו דבריו נשמעים, שקד 

ילות לבצר את סמכותו התורנית. הן מגדולי הדור היה. לפיכך סובב בקה
ליטא, והרעיש את הלומדים בפלפוליו העצומים שנמשכו שלוש וארבע 
שעות ובללו חצי הש"ס. וכך היתה דרכו: הגיע לעיר, עלה לבית המדרש 

ידרוש הרב ישראל מסלאנט  -בעוד יומים  -ותלה דף ובו נאמר: ביום פלוני 
בסוגיא פלונית, ואלו מראי המקומות, עשרים ושלושים מקומות בש"ס 

שונים ובפוסקים. שהרי אין זו חכמה להנחית פלפול בסוגיות ברא
שהלומדים אינם מוכנים לקראתן ואינם שולטים בהן. לא יבינו את 
הקושיות לאשורן ולא יתפעלו כדבעי מהדרך שתחתר. במשך יומיים היו 



 

 ז 

הלומדים מעיינים במראי המקומות וקונים בהם ידיעה מקיפה, ואז היה 
ל מראי המקומות למקשה אחת, להתפעלות עולה לבימה וחורז את כ

הלומדים ולהשתאותם. הכירו בגדלותו התורנית העצומה, וקבלו מרותו. 
 כך הכתה תנועת המוסר שורש, למגינת לב מתנגדיה. 

פעם הגיע לעיר אחת, תלה את דף מראי המקומות ופרש לאכסניתו 
ת לשקוד על תלמודו. היו שם שני אברכים, תלמידי המתנגדים לתנוע

המוסר. ידעו שעומד הוא לכבוש את לב הלומדים בגאונותו העצומה, 
ועשו מעשה שלא יעשה. הורידו בחשאי את הדף, והחליפוהו. השאירו 
את הנושא על כנו, אבל המירו את כל מראי המקומות. המציאו על אתר 
שלושים 'מראי מקומות' שלא ממין הענין: ברכות דף כ, שבת מג, פסחים 

כיד הדמיון הטובה עליהם, ותלו את הדף על דלת הכנסיה נט, סוכה ט, 
 לבית המדרש. 

נסובו הלומדים והעתיקו לעצמם. השתאו: הסוגיא ידועה מוזכרת בכמה 
מקומות בש"ס ובפוסקים, ואף אחד מהמקומות לא מוזכר ברשימה. 
במקומם מוזכרות גמרות שאין להם שום שייכות, ואין ביניהן שום קשר. 

 לי גאון כה גדול הוא, שהצליח לשייכן לסוגיא.הפלא ופלא. או
 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 

הובא, העיף בו  על הדלת, להעזר בו בשזירת הפלפול שהוכן מראש. הדף
מבט, וחורו פניו. ושני אברכים הביטו מהקהל, וחייכו לעצמם. הנה ירד 

 בבושת פנים, ותנועת המוסר תספוג מפלה. בעירם, על כל פנים.
 שתק דקה ושתים, והציבור תמה. 

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

ממנו יסוד, והיסוד הזה נסתר מדיוק בדברי הגמרא במסכת ברכות דף כ. 
אפשר היה לנסות לתרץ כך וכך, אבל זה נסתר מדברי הגמרא במסכת 
שבת דף מג. כדי ליישב את הדברים נראה לחקור כך וכך, ומפסחים דף נט 

ואיל וכך, מיושבת מוכח כצד הראשון, ונפקא מנה להלכה, בסוכה דף ט. ה
הקושיא שהוקשתה ממסכת ברכות. הכלל, שלוש שעות עמד וחרז את 
כל שלושים מראי המקומות המחודשים, שלא התכונן להם, ושאינם 
שייכים כלל לסוגיא. 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, אין להם מחילה! 
 -סיים לארוג את הפלפול במראה המקום האחרון שקשר את כל הקצוות 

 והתעלף! 
נוצרה בהלה, קמה מהומה, נתקפו חרדה. טרחו להקיצו מעלפונו. והשנים 

תעלף, אלו תעצומות נפש גבו ממנו השעות ידעו על מה ולמה ה
האחרונות, להמציא כזה פלפול על אתר! כשהתעורר מעלפונו חלצו 

 נעליהם ובאו לבקש מחילה.
 "על מה" נשאלו.

 הודו במעשיהם, בגינם התעלף, ומבקשים סליחתו. 
אמר: "על המעשה שעשיתם אכן זקוקים אתם למחילה. מעשה שלא 

 יעשה הוא, ואני סולח. 
אם ליבכם מכה אתכם על שבגינכם התעלפתי, הריני להרגיעכם. לא  אבל

 התעלפתי בגללכם!" 
ובאמת, העיד תלמידו הגאון רבי איצלה בלזר זצ"ל, שרבו שתק שתי דקות 
כשראה את הדף המוחלף, לא משום שבאותן שתי דקות הכין את השיעור 

דקה. שארך שלוש שעות. לא, את השיעור הכין בכהרף עין, תוך שבריר 
אבל לאחר מכן התלבט עוד כשתי דקות האם לחשף את גאונותו הכבירה 

לומר שיעור בנוי לתלפיות משלושים מראי מקומות שאינם שייכים  -
או לא. האם יהיה בכך משום שמץ התפארות וגאוה, או  -לענין, לכאורה 

 והחליט לומר! -שכל כונתו לכבוד שמים, לביצור תנועת המוסר 
תעלף? אמר: "דעו, ממרום לא מחלקים מתנות, ממרום אם כן, מדוע ה

קובעים משימות ומעניקים עבורן כלים! אם אדם עשיר, עליו לכבד את ה' 
מהונו. זמר, יכבד את ה' מגרונו כל כשרון, ניתן כדי לנצלו. ואני ידעתי שיש 

 בי כשרונות כמו אלף אברכים, ונדרש ממני לפעול כאלף אברכים".
 הדריך והשפיע, בתנופה אדירה ובפעילות בלתי נלאית. ואכן, למד ולימד ו

"אבל זאת לא ידעתי, מעולם לא נוסיתי בכך, להכין בכהרף עין שיעור יש 
  –מאין, לדעת מה כתוב בכל מראי המקומות, ולקשרם לסוגיה, וכסדרם 
  –אלו כוחות שלא ידעתי שמקננים בי, זו מנת כשרון של רבבת אברכים 

 את כוחי, לכן התעלפתי!  וכרבבה, איני מנצל
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 

אלא, שכעת איננו יודעים כלל מה שאנו שהוא" מהו: "לפי מה שהוא"?! 
בעצמנו, אלו כישורים יש לנו ואלו כוחות מקננים בנו, כי מעולם לא מיצינו 

  -את עצמנו
  –אבל כה הרבה כוחות חיוביים בנו 

-ובמרום לא מחלקים מתנות, במרום קובעים משימות ומעניקים כלים 
 ?!.האם ניצלנו את הכלים שניתנו לנו, הרוחניים והגשמיים

 (והגדת)
 צהר תעשה לתיבה

הגאון רבי אליהו קלצקין זצ"ל גלה כנער מליטא להונגריה ללמוד תורה 
מפי המהר"ם א"ש זצוק"ל שהיה מתלמידי מרן החתם סופר זצוק"ל היה 
זה דבר נדיר שבחור יגיע מליטא ללמוד בישיבה בהונגריה ובפרט בשל גילו 

ל רבי שמואל אויערבאך הצעיר פחות מבן ארבע עשרה סיפר הגאון הגדו
מפי השמועה מתלמידים שליט"א כי כאשר הנער התראה לפני  זצ"ל

הגאון מהר"ם א"ש והוא הבחין בגילו הצעיר שאלו אינגלע' נער יקר מה 
 ?יש לך לומר אולי משהו על פרשת השבוע פרשת נח

הנער פתח את פיו בדברי תורה ומהר"ם אש התפעל מאד וכה אמר רבי 
 :אליהו קלצקין

הכוונה לחלון ממש או  "צהר תעשה לתיבה"ישנה מחלוקת בחז"ל האם 
לאבנים ומרגליות יש אומרים חלון ויש אומרים אבן טובה המאירה להם 

אמר רבי יוחנן אמר " :ובגמרא סנהדרין דף קח עמוד ב נאמר ,כן כתב רש"י
לו הקדוש ברוך הוא לנח קבע בה אבנים טובות ומרגליות כדי שיהיו 

והנה יש לומר אמר רבי אליהו קלצקין כי פלוגתא  "כם כצהריםמאירות ל
זו אם חלון או אבן טובה תלויה במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש שלר' יוחנן 

  ,הפלא ופלא חצי שיעור אסור ולריש לקיש מותר מן התורה
 איך? 

בסנהדרין דף נ"ח ע"ב מבואר כי גוי ששבת חייב מיתה שנאמר  :אמר הנער
והנה אמרו חז"ל ביומא דף כ"ח ב' כי קיים אברהם " לא ישבותו ויום ולילה"

אבינו כל התורה כולה והקשו המפרשים איך שמר אברהם אבינו שבת 
קודם מתן תורה והרי לא הצטווה עליה מאידך גיסא אברהם הצטווה על 
הלאו של יום ולילה לא ישבותו שזו אזהרה לבן נח שלא ישבות ואם כן 

חצי שיעור וכיון  צו כי הוא עשה בשבת מלאכתאיך שבת?! ויש שתיר
שלבן נח גם במלאכת חצי שיעור ייחשב לו שלא שבת נמצא שקיים את 
שתיהן גם את השבת וגם את הציווי יום ולילה לא ישבות (הגאון רע"ק 
איגר זצ"ל תירץ כך להדיא בהשמטה לתשובות לסימן קכ"א וראה שם מה 

 ) שהביא את דברי הפנים יפות מה שתירץ
אך כל זה רק אם נאמר כריש לקיש שחצי שיעור מותר מן התורה לכן קיים 
את השבת גם כאשר עשה חצי שיעור אבל מה נאמר לר' יוחנן שחצי 

 שיעור אסור? 
 על כך יש לתרץ בפלוגתא נוספת בפרשת נח. 

במדרש ישנה פלוגתא, האם המזלות שימשו בימי המבול. רש"י על 
רע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף ויום ולילה לא הפסוק "עוד כל ימי הארץ ז

ישבותו" כותב: מכלל ששבתו כל ימי המבול כותב כי הם לא שימשו 
במבול ובבראשית רבה פרשת בראשית נאמר: אמר ר' יוחנן לא שימשו 
המזלות כל אותן י"ב חדש אמר לו ר' יונתן שימשו אלא שלא היה רישומן 

שהמזלות לא שימשו במבול לא יוכל  ניכר". והנה יש לומר, כי מי שסבר
לדרוש כפי שדרשו בגמרא סנהדרין נ"ח גוי ששבת חייב מיתה שנאמר 

כי הפסוק הולך וסובב על גופו של דבר ההבטחה  ,ויום ולילה לא ישבותו
אבל מאן  ,שד' מבטיח כי המזלות לא ישבותו יותר כפי ששבתו במבול

יום ולילה לא ישבותו' 'דסבר שהם שימשו בימי המבול א"כ מדוע נאמר 
  .לדרשה של גמרא סנהדרין שגוי ששבת חייב מיתה

ומעתה נאמר, כי ריש לקיש הסובר חצי שיעור מותר מן התורה, הוא אכן 
ואברהם אבינו שמר  ,יום ולילה לא ישבותו' לגוי ששבת חייב מיתה'דורש 

ן אבל לר' יוחנ ,שמותר ליהודי ואסור לגוי ,את השבת על ידי חצי שיעור
אברהם אבינו ע"ה לעשות מלאכה  הסובר חצי שיעור אסור לא יכול היה

הדרשה של יום ולילה  אלא על כרחך שר' יוחנן סובר כי ,של חצי שיעור
לא ישבותו לא קאי בכלל על איסור שביתת בן נח ולכן לאברהם אבינו לא 
היתה בעיה של "יום ולילה לא ישבותו", ו'כי לא ישבותו' מכוון להבטחה 

 יום ולילה לא ישבותו.  -שוטה שאע"פ שלא שימשו במבול פ
א"כ לדעת ר' יוחנן שהמזלות לא שימשו, הרי צוהר לא יכול להתפרש 

והחלון לא היה במובן 'חלון' שהרי לא היה אור שמש וירח בימי המבול, 
אם כן 'צוהר תעשה לתיבה' זו אבן טובה. אבל לריש לקיש מאיר להם כלל, 

מותר ממילא המזלות כן שימשו במבול, כך שאפשר הסובר חצי שיעור 
 .לומר כי 'צהר תעשה לתיבה' היינו חלון שהאיר מהמזלות שהאירו בחוץ



 

ח 

עד כאן מדברי רבי אליהו קלצקין הלובלינע"ר רב, (דרך אגב, הגאון הנודע 
הנ"ל רבי אליהו קלצקין המכונה הלובלינע"ר רב' היה מפורסם כבעל זיכרון 

מפי תלמידי חכמים כי פעם אחת בהליכתו בסימטאות  מופלג מאד וסיפרו
העיר העתיקה שמע שני ערבים מדברים ביניהם שיחה סוערת אודות 

זיכרונו המופלא יכול  היהודים הוא לא הבין את השפה הערבית אבל בכוח
כך  ,היה לצטט את המילים שנאמרו במבטא שלהם גם ללא הבנת השפה

שהכיר את השפה, הודי ירושלים ני אחד מיזעשה וחזר על דבריהם בא
הלה הזדעזע לשמוע כי הערבים מתכננים פוגרום ביהודי העיר מיד החלו 
בהצלה ובקידום פני הרעה והיהודים ניצלו בסייעתא דשמייא כך סיפר 

 הגאון רבי שמואל הלוי שולזינגר זצ"ל
 (מוסף שב"ק יתרו ע"א)

 (ח, כא) "כי יצר לב האדם רע מנעוריו" 
נב ע"א דרש רבי יהושע בן לוי, שבעה שמות יש לו ליצר הרע.  שנינו בסוכה

הקב"ה קראו רע, שנאמר "כי יצר לב האדם רע מנעוריו" (בראשית ח, כא) 
משה קראו ערל, שנאמר: "ומלתם את ערלת לבבכם" (דברים י, טז). דוד קראו 
טמא, שנאמר "לב טהור ברא לי אלקים"(תהלים נא, יב) הרי שיש טמא. שלמה 

ו שונא, שנאמר: "אם רעב שונאך האכילהו לחם כי גחלים אתה חותה על קרא
ראשו" (משלי כה כב) ישעיה קראו מכשול, שנאמר: "הרימו מכשול מדרך 
עמי" (ישעיה נז, יד). יחזקאל קראו אבן, שנאמר: "והסירותי את לב האבן 
מבשרכם" (יחזקאל לו, כו) יואל קראו צפוני, שנאמר: "ואת הצפוני ארחיק 

מעליכם" ( יואל ב, כ). 
ויש להבין ודאי עמד הבורא על מהותו וקבע שמו, כמוזכר בפרשתינו. מדוע 

 נצרך לשמות נוספים. 
 ולא אחד ושנים, לא שלושה וארבעה, לא פחות משבעה! מדוע? 

בנובהרדוק הסבירו זאת במשל. ומה נאמר, הנמשל הרבה יותר מרתק 
מהמשל! 

ים, חי משמירת הסדרים והבטחת הכנסה, מעשה באברך איש תם יושב אוהל
 ולפתע קיבל שיחת טלפון ששנתה את חייו. 

מדבר פלוני ממשרד עורכי הדין פלוני ובניו, עם מי אני מדבר, בבקשה. תוכל 
להקריא לי את מספר הזהות שלך, בבקשה. היה לך קרוב בשם פלוני, קרוב 

הקרוב הראשון שלו, רחוק, נכון. ובכן, ודאי תצטער לשמוע שהוא נפטר. אתה 
וירושתו מסתכמת בשלושים מיליון בערך. את הסכום המדויק נדע בשבוע 

 הבא. 
 האם הצטער? בהלם ודאי היה! 

לעכל, להעביר לחשבון. מה עושים עם הסכום הזה,  זה ארך עוד שבועיים.
לאחר נכוי כספי המעשר והחזרת ההלואות לגמ"חים? הבנק הציע לו קרן 

ראי. יש גם ערוץ מניות ופק"מ ופז"ק א"ת ב"ש וא"ל נאמנות והגדלת האש
 ב"ם.

 ואז זכה לביקור חשוב. היצר הטוב הציג עצמו בכרטיס ביקור.
ח, נושאת ו"כן, מה אתה מציע?" התעניין. "ובכן, אני מציע השקעה ארוכת טו

 רווחים מאין כמותה, מלווה בבטחונות וערבויות מוצקות"
 עט. "נשמע" אמר האברך, נטל דף ניר ו

"תרשום: אתה נותן לנו את כל הסכום, ואנו משחררים לך כסף למחיה לא 
הרבה, כי אנו סוחרים בכסף. הוא מתרבה ומתרבה בקצב מסחרר, ובהגיע 
המועד אתה מקבל את ההשקעה עם הרווחים העצומים: פי מליון, לפחות! 
הקרן מתנהלת בפיקוח הקב"ה ומשה רבינו ורבינו הקדוש חותמים כערבים, 

  –הנה הטפסים" 
האברך משחק בעט. "שמעתי" הוא אומר, "תן לי לחשוב יומיים". זהיר, אין 

 מה לומר. 
נשמע צלצול בדלת. היצר הטוב נפרד בלחיצת יד איתנה, האברך מלוה אותו 

 אל הדלת ומישהו כבר ממתין מאחריה. 
 "כן?" 

ושות, הלה שולף צרור כרטיסי ביקור, פורשם כמניפה ושולף אחד: "מכשול 
 יועצי השקעות"

 "תכנס" 
הלה מעיף מבט על השלחן ורואה את הטפסים. מעווה פניו בזלזול: אני רואה 

שהיצר טוב כבר היה כאן. 
 "כן, מה אתה אומר על הצעתו" ? 

"אין מה לומר" הכתפים המורמות שידרו הכל, "תראה, הפיקוח מעולה 
 ...והערבים אין כמותם. אם אתה מוכן לחכות עד לפרעון"

 "ומה אתה מציע"? 
פתח תיקו, שלף פרוספקט צבעוני מרהיב עין. "הנה, הכל בפנים. אנו מקבלים 

 צ'ק מזומן, בסכום כפול! -את כספך, ומעניקים לך במקום כאן ועכשיו 
 "מהמם! "תראה, הבנקים נותנים שני אחוזים" 

 "עזוב, הבנקים הססניים, מנהלים עסקים בחששנות. אנו נועזים, פועלים
 בתנופה, והרוחים מידיים!" 

"זהו. מידיים, נניח. אבל כדי כך?! מתי תספיקו להרויח, אם עד שאני הולך 
לבנק" 

"הצחקת אותי! עד שאתה הולך, ואנחנו כבר אחרי העיסקה! תבין כמה אתה 
 מפסיד בכל רגע שאני מדבר איתך!"

 "והערבים? מי הערבים שלך?!" 
מבט הישן. תפתח את הראש, תפקח "תשמע, אתה מדבר כמו אחד ששבוי ב

את העינים: ערבים צריך, כשסומכים על המשקיע לאורך זמן, ומי יודע מה 
קורה עם הכסף. אבל פה, אתה הולך לבנק, מציג את השטר, ומקבל כפליים 
בו במקום. עבור מזומן אין צורך בערבים, גם לא בעדים. אני ואתה, והרוח 

טוב. מחרתים יבוא היצר הטוב, ויבקש בידך! בוא ואומר לך משהו, תקשיב 
שתפקיד אצלו את השלושים מיליון שלך. אין בעיה. אתה נותן לי אותם כעת, 

 לוקח את השטר, מקבל בבנק שישים, שלושים לי ושלושים לו. מוסכם?!"
 "ומה אעשה עם השלושים שלך?" 

 "או שתמצא אותי, או שאני אבוא אליך. אנו חותמים שוב, ותוך שעה יש לך
עוד שישים. שלושים להשקעה חוזרת, ושלושים מיליון לבזבוז. כסף קטן, 
תאמין לי. אבל אם תרצה, נשקיע שוב בשמחה. וכעת תחליט, חבל על הזמן. 

 אנשים מחכים לי!"
 ב את השטר" הוציא פנקס המחאות, כתב המחאה על סך ששים מיליון ו"תכת

 שלמתי כמה ערבויות""אבל יש לי פחות משלושים, נתתי מעשר כספים, ו -
 "זה בסדר, מתנה מאתנו, מזל וברכה!" 

בעל הבית הנרגש כתב המחאה על סך עשרים וששה מיליון, שמונה מאות 
חמישים וארבעה אלף. הלה קרן מאושר: "טוב, אני חייב לרוץ ולפדות. עד 

 שתגיע לבנק, כבר ארויח ואפקיד בחשבונך!" 
שהות לערוך סיבוב השקעות בעל הבית התנהל לאיטו, להעניק למשקיע 

בכספו. הגיע לסניף הבנק ועמד בתור. הפעם המנהל לא קם לקראתו, גם לא 
 חייך כשראהו. הביט במבט מזוגג, כאילו היה שקוף.

 הגיעו תורו, והציג את ההמחאה לפרעון.
 "חברת מכשול? חשבון מוגבל. אין שם שקל!"

"אבל התאריך להיום!"
 "וס"שיהיה לאתמול, החשבון במינ

 חושך בעינים "מה עושים?"
 נ.ל.מ. 

יש פז"ק ופק"מ, ויש א.כ.מ ונ.ל.מ. אין כיסוי מספיק, נא לפנות למושך. האם 
זהה זיק רחמים בעינו של המנהל? פרץ החוצה כרוח סערה. איה הנוכל, הוא 
ינער אותו יוציא ממנו את כספו! אבל איהו, תרדף אחרי הרוח. ולפתע ראהו, 

 "חריו: "אדון מכשול, אדון מכשול!עובר ברחוב. רץ א
 הלה אף לא הפנה ראשו.

השיגו ולפת את זרועו: "אדון מכשול, לא תוכל לעשות לי את זה" 
הלה הפנה אליו את ראשו: "חוששני שיש לך טעות", אמר בקול קר כקרח 

 "איני מכיר אותך, לא ראיתיך מעולם!
 זה היה הוא. אותו אדם, אותו קול.

 שעה היית בביתי!" שקרן, והרי לפני"
אנשים עצרו להטות אוזן לויכוח המוזר.

 "אתה הוזה אדוני, כיצד קוראים לי, אמרת?" 
אדון מכשול. הנה ההמחאה שלך! ששים מליון, ולא שוה פרוטה! גנבת את כל 

 רכושי, רוששת אותי!"
 "ובכן, עליך לפנות לאדון מכשול שלך!"

 לך?"  אז אולי חלה בכל זאת טעות?! "ואיך קוראים
הלה שלף צרור מוכר מכיסו, פרשו כמניפה ושלף אחד: "חברת אבן להשקעות 

 כשיהיה לך מה להשקיע, נדבר"... -בע"מ" מסר באדיבות: "אבן, בשבילך 
 עכשיו אתם מבינים מדוע צריך היצר הרע שבעה שמות?!

ומכל השמות, מהותו גלומה בשם שקראו בוראו: רע!
 נעוריו"!שורש הרע, "יצר לב האדם רע מ

 (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 אך דוישאר בזה
 מפני נח ויבא וכתיב ותמים צדיק טובות מעלות' ב דהיינו בדורותיו

 ' הי אמנה נימקט נח שאף י"רש' פי המבול מי
 לא צדיק בשלמא תמים כתיב לא למהקשה נח אך וישאר ש"והא
 תמים אלא' הי אמונה מקטני נמי שהוא משום כתיב לא ט"מ קשה

 לארי מזונות שאיחר מוםבעל' שהי י"רש' פי לכן כתיב לא ט"מ
           ק "ודו והכישו

 (מדרש יונתן)  
 (ט, כ כא) וישכרןהיי 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 אדםממנו שאכל אילן
 נח ללמוד מאדם הראשון? וכי נח נצטווה שלא לאכול מעץ הדעת?

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

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

רי לפי"ז מבואר היטיב, אמר לו הקב"ה לנח, איך שתית מהיין, וה
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)











 

 

 

 

 

  בברכת שבת שלום
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 נֹחַ ל ׁשֶ  נְִסיֹונֹו - ֹנחַ ָּפָרַׁשת 

 "פה'תש חשוון ד'

 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
טרית    משפ' ש       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
 

 במהרהזיווג הגון וכשר 
אסתר       רונית בת סימי        אלן בן חיים אורן 

 יוסף בן רוחמה      תרצה בתיה בת ימנה נינט
 נתנאל בן ג'ינה                     אילן בן ג'וליאט
 אסף בן סופיה             דוד עומרי בן יהודית
 מיטל בת מלכה          מאיר בן שרית ואליהו

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

 עמית בת טובה     אסתראלן בת רבקה סיון 
 אברהם גורג'י בן דליה אפרת

 
 

 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
     ישראל בן חווה      יהודה אריה בן רחל ברכה

  רחל בת זוהרה    הצלחה ורפואה-יפה בת שרה
     משה בן נזימה               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
    אליהו בן רחל                       נעימה בת שרה

 בנימין בן ברכה                    
בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה

 ימים
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16:15 

16:32 

16:32 

16:35 

 כלל לא פשוט. 
 

נַֹח  לכן משבחת אותו התורה ואומרת: "וַּיַַעׂש
ִקים ֵּכן ָעָׂשה" (בראשית  ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצָּוה אֹתֹו ֱא

 .יון גדולנח עמד בניסכלומר,  ו, כב),
 

הרב הצדיק אלחנן וסרמן הי"ד בספרו 'קובץ 
 מאמרים ואגרות' מתרץ זאת בדרך אחרת:

 

נח רצה להכניס לתיבה פירות ושאר מיני 
תבואה, מכיוון שידע שאחרי המבול לא יהיו 

 עוד מאכלים אלו. 
 

ואם כן, היה עולה על הדעת להציל כל מה 
שאפשר, ולאגור ליום שאחרי המבול, כמו 

 יוסף בשני השובע.  שעשה
 

אבל ה' אמר לו לקחת "ִמָּכל ַמֲאָכל ֲאֶׁשר
, ולא הותר לו בלבד(בראשית ו, כא)  יֵָאֵכל"

להכניס לתיבה שום דבר מאכל, אלא רק 
 לצורך האכילה בשנה זו. 

 

וְָהיָה ְל וכפי שכתוב בתורה הקדושה: "
. התורה (בראשית ו, כא) "ְלָאְכָלה וְָלֶהם

לאוכלה. כלומר לצורך  -המדגישה את המיל
אכילה בלבד הותר להם, אבל לא לשום 

 עניין אחר.
 

התורה מעידה על נח שעמד בניסיון עצום 
ִקים ֵּכן נַֹח ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצָּוה אֹתֹו ֱא זה: "וַּיַַעׂש

 (בראשית ו, כב). ָעָׂשה"
 

17:26 

17:23 

17:23 

17:26 

18:02 

17:58 

17:58 

18:01 

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

 לרפואה שלימה
אסתר בן לנוריאל

 נחפרשת  פניני עין חמד

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 אורי חיים בן שליולילד 

יש להבין, מדוע התורה מציינת לשבח את 
וכי נח, שעשה ככל אשר ציווה אותו אלוקים, 
 היינו מצפים ממנו שינהג באופן אחר? 

 

והלא נצטווה להיכנס מפני מי המבול, הוא 
וכל החיות האמורות להגיע אליו, ולצייד את 

מן לז -התיבה במזון לכל הנמצאים בה 
האם באמת היתה אפשרות שנח ממושך, 

 לא יעשה זאת?
 

ועוד, בפסוק שלפניו מסופר על צווי ה' לנח 
 בנוגע למזון בתיבה: 

 

"וְַאָּתה ַקח ְל ִמָּכל ַמֲאָכל ֲאֶׁשר יֵָאֵכל וְָאַסְפָּת 
, וְָהיָה ְל וְָלֶהם ְלָאְכָלה" . (בראשית ו, כא) ֵאֶלי

י משמעות ", הרַקח ְלמדוע נאמר לנח "
, ואין זה שיקח רק לו לעצמוהדברים היא, 

וְָהיָה ְל מתיישב עם הנאמר בסוף הפסוק: "
 "?וְָלֶהם ְלָאְכָלה

 

מכוח זה דייק בספר ליקוטי ריצב"א, שה' 
יתברך הורה לנח להצטייד במזון שיספיק 

והוא בעצמו, לבני האדם הנמצאים בתיבה, 
 ה' יתברך ידאג לכך שהמזון שהוכנס עבור
נח ובני משפחתו, יספיק גם עבור כל בעלי 

 החיים שבתיבה.
 

עתה נתבונן, נח מצווה להכניס לתיבה כל 
כך הרבה חיות טורפות ומסוכנות כגון: 
דובים, אריות, נמרים, טיגרסים וכו'. ועליו 

האין  -לקחת אוכל רק עבורו ועבור משפחתו
 זה ניסיון גדול ונורא? 

 

לשער מה  הלא אם יחסר מזון לחיות, נקל
תהיה תגובתם המהירה, ובכל זאת נח 
התגבר על כל החששות, ואולי גם הרגיע 

הוא עמד במבחן את אשתו ובניו וכלותיו. 

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

ִקים ֵּכן ָעׂשָ "  (בראשית ו, כב) ה"וַַּיַעׂש נַֹח ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצָּוה אֹתֹו ֱא

 העלון מוקדש לעילוי נשמת מור אבי ציון סאלח בן צ'חלה ז"ל

להצלחת ולרפואת אברהם גורג'י בן דליה אפרת 
 יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"בוב"ב והצלחת 

 ורפואת כל עם ישראל להצלחת 



 

 

 
ומה הדין של  כיצד תיחשב אכילת עראי שהאוכלה לא יצטרך להפריש עבורה תרומות ומעשרות?

 המתארח אצל חברו וחושש שהמאכלים המוגשים לו אינם מעושרים?
 

 מבשרת ציון:רבנות מקומית  אליהו חיים פנחסי, הרבלהלן סיכום ההלכה מפי 
 
 

תפוחים אגסים ושאר פירות, שהם מקשה אחת, אף שיש רגילות לאכול אותם חתיכות קטנות או בכמה נגיסות, יכול לתלוש 
 ), קדושת הארץ (עמוד צה).110(עמוד  -משפטי ארץ מקורות:פרי בעודו שלם ולאוכלו. 

 

כגון, קלמנטינה או תפוז שאין דרך לאוכלו כמות שהוא, אם מקלפו  -שהדרך לחלקם לפלחים קודם אכילתם  -אולם פירות 
משנה מעשרות (פ"ג משנה ח), רמב"ם (פ"ד מהל' מעשר הט"ו).  מקורות:פטור.  -בעודו על העץ וחותך ממנו פלח כל אחד לחוד 

 בע בחצר, כיוון שמתחלק לפלחים.ולדעת החזו"א (דמאי סימן ז ס"ק כד) תפוז קו
 

ענבים הגדלים בגינה, לא יקטוף את כל האשכול ויאכל, אלא תולש ממנו כל פעם גרגר אחד כשהאשכול עדיין מחובר לעץ. 
שו"ע (יו"ד  מקורות:גרגיר. -וכן ברימון לא יקטוף את כולו אלא פותח את קליפת הרימון כשעדיין מחובר לעץ ואוכל משם גרגיר

 סימן שלא סעיף צא).
 

שו"ע  מקורות:אבטיח או מלון הגדלים בחצר, יחתוך ממנו חתיכה כשעדיין מחובר ויאכל, ואם תלש את כולו, מתחייב במעשר. 
 שם.

 

המתארח אצל חבירו בימות החול, וחושש, שמא המאכלים המוגשים לו אינם מעושרים, ואינו רוצה לפגוע בבעל הבית, יכול 
ירושלמי (פ"ז  מקורות:יש מהאוכל, שהניחו לפניו, בִצנעא מבלי שבעל הבית ישים לב מכיוון שכבר זכה בו ונחשב לבעליו. להפר

מדמאי ה"א) שבעל הבית רוצה שיהיה לאורח נחת רוח. ונראה שאף אם המארח אינו שומר תורה ומצוות, מועילה הפרשת האורח. והאורח 
 יכול להפריש אף במחשבה בלבד.

 
בעל הבית מתנגד להפרשת האורח, בספק מעושר, מותר לאורח להפריש כנגד רצון בעל הבית. אולם בטבל ודאי, ימנע  אם

עמוד כא) בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל. וכן פסק  54קונטרס הליכות שדה (גליון  מקורות: מלאכול, עד שיתן לו בעל הבית רשות לעשר.
 בספר קדושת הארץ (עמוד קלג).

 

 

 

' מתוך מכתב שנשלח אליהם, ויש בו כדי ללמדנו עד כמה עלינו ממשנתה של תורהלהלן סיפור, המעובד מתוך גליון '
"היה זה מספר חודשים אחרי  להיזהר מלהשאיר חובות בעולם הזה. סיפר יהודי מנכבדי אחת הקהילות בצפון הארץ:

 פטירת אבי זצ"ל, והנה אחותי מצלצלת אלי ושחה לי בעצב ודאגה את אשר על ליבה: 
 

'אבינו זצ"ל נגלה אלי בחלום, מראהו עצוב והוא עומד ונשען על העמוד בבית הכנסת אל מול ארון הקודש'. שאלה אותי 
הספדים בביה"כ? אולי הבנים מתרשלים בחובתם לגשת אל העמוד אחותי: 'אולי לא כיבדנו אותו מספיק? אולי אירע משהו ב

 לכבוד אבינו? אולי דבר מה אירע?'. היינו מאוד מהורהרים, ונפרדנו, תוך כדי שסיכמנו שנחשוב על הדברים היטב".
 

ת ובדברי "בימים אחרי השיחה הזו, כולנו השתדלנו מאוד: כל המשפחה התחזקה כדי לשמח את אבינו זצ"ל, הרבינו במשניו
חיזוק והוספנו לחשוב מה ניתן לתקן, על מה נעצב אבינו. אף אני הרהרתי הרבה בימים אלו: נזכרתי בחודשיו האחרונים של 
אבא זצ"ל, בייסורים שתכפו עליו, בדרך שבה טיפלנו בו, בכבוד שכיבדנו אותו. נזכרתי בנסיעות התכופות לבית הרפואה, 

 באשפוזים הרבים".
 

ה בי המחשבה: נזכרתי! הן בפעם האחרונה, בה נסענו אבי ואני לבית הרפואה, אבי ביקש ממני, היות שהוא "ופתאום הבזיק
לא יכול כרגע למלא את חובותיו, שאני אמלא חובותיו במקומו ואשלם את התשלומים הקבועים לבית הכנסת במקומו, 

 בחודשים בהם הוא לא יכול היה לתפקד כראוי. כיצד שכחתי?". 
 

כך חשובה לאבי, כיצד מרוב טרדות ודאגות שכחתי את בקשתו? מאוד התביישתי, לא סיפרתי לאיש על -זו היתה כל "בקשה
טעותי. מיד שמתי פעמי ומיהרתי אל בית הכנסת בו התפלל אבי ושילמתי את כל חובותיו כפי הראוי באופן המושלם, ובזה 

 הבנתי, כי שב אבי אל מנוחתו".
 

'הלילה אבינו הופיע שוב בחלומי, והנה הנה הטלפון מצלצל: אחותי על הקו מבשרת לי בעליצות: "לא חלפו ימים מספר, ו
עד כמה עלינו להשתדל כמיטב יכולתנו לפרוע את חובותינו, '. הוא צועד מעדנות בשמחה כלשהי ופניו צוהלות ורגועות!!

 לבל נמצא את עצמנו חלילה במצב שכזה.
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  וחוששני לעבור דרכו בלילה, מפני הסכנה (רגילים היו אנשים לומר כי בלילות קוראים לנפטרים לעלות לתורה). אי"ה מחר אלך מיד בבוקר".

אולם רבינו הפציר בו, שילך מיד. המשמש לא יכול היה לעמוד בפני הפצרות הרבי, והוא התיישב בדעתו שיצא החוצה, ישהה בחוץ כדי 
שיעור מהלך למקום המיועד, ואח"כ ישוב אל הבית, ולמחרת ילך וימסור את הכסף. וכן עשה, הוא יצא החוצה, ושב לחדר הגבאים הסמוך 

 "הלכתי, הלכתי". אמר לו הרבי: "והרי לא הלכת", ושוב הפציר בו שילך.  -בינו: "חיים, האם הלכת?"לחדר הרבי. שאל אותו ר
 

כשראה חיים, שאין לו ברירה אחרת, הדליק את העששית, ויצא לדרך בחשכת הלילה. כשהתקרב, ראה מרחוק אור מתנוצץ מאותו בית, 
הילדים רעבו  -ם אשתו על עסקי פרנסה. האישה טענה: "מילא כל השבוע אולם שמע קול צעקות. בדקות הבאות, קלט שהבעל מתווכח ע

והבעל השיב לה: "מה רצונך  ולא היה מה לאכול, אבל כעת כבר יום חמישי בלילה, כולם כבר הכינו את צורכי השבת, ולנו עדיין אין מאומה!".
!". באותו רגע נקש המשמש על החלון, כשהוא מבין את כוונת ממני? בכל השבוע אני עמל ויגע, אבל מה אעשה, שהמזל אינו מאיר לי פנים?

"אם חיים כאן, כבר טוב", הם פתחו את  -הרבי, ששלחו בשעה זו. הם שאלו: "מי זה?" והוא השיב: "חיים". מיד התמלא הבית שמחה 
 הדלת, והוא מסר את הכסף בשם הרבי. כששב, המתין רבינו בכניסה, ואמר: "עתה נכון הדבר שהלכת".

סופר על רבינו, שכאשר חלתה בתו במחלה קשה, ולצורך רפואתה לא היה מנוס מלהביאה אל טובי הרופאים אשר בעיר הבירה. אביה, מ
אשר דאג לה כל כך, התעדכן בשלומה מדי יום באמצעות מברק, שהיה נשלח אליו מבית הדואר המרכזי שבעיר. באחד הימים לא הגיע 

מאו הטריד הדבר כי וניכר יותרהמברק מאוחר ספורות שעות בשרעפיו שקוע מנוחה חסר בביתו הסתובב הוא רבינו של מנוחתו את ד

(עיירה ליד  בדימינשט )1868(כ"ח אדר ה'תרכ"ח -נולד ב -הגאון הרב חיים מרדכי רולר זצ"ל
עוד בצעירותו נודע בלמדנותו ובשקידתו. בשנת ה'תרמ"ח העיר רומאן בחבל מולדובה ברומניה). 

בהיותו כבן עשרים ושמונה! שנים  )1895(נבחר להיות מו"צ בבוהוש. בשנת ה'תרנ"ו  )1887(
רוב היום עסק  (לאחר פטירת הדיין הגאון רבי ליב אתרוג).ניאמץ -בלבד נבחר לכהן כרב העיר טרגו

כנסת 'בוסלבר'. הקפיד במיוחד על תפילה במניין. בתורה עטוף בטלית ועטור בתפילין בבית ה
שהה בקלויז', בעת שבוצעו פרעות נגד היהודים, ובכל זאת יצא לחפש מניין. הוא נתקל בכנופיה, 

 שהתנפלה עליו, ובדרך נס ניצל מהם. 
 

נהג ללמוד עד חצות היום, כשהוא מעוטר בתפילין של רבינו תם. לאחר מכן קיים מצוות ביקור 
גאון בנגלה ובנסתר. . לאחר פת שחרית ענה לשאלות שנשלחו אליו. לפני שאכל דבר מה)(חולים 

השתתף בכינוס רבנים  )1902(בשנת ה'תרס"ג  פיזר ממון רב לעניים. הירבה בגמילות חסדים.
מרחבי העולם היהודי, שהתקיים בקרקא נגד עלילות הדם ושם נבחר להיות יו"ר אגודת הרבנים 

(בשל עבר לבוקרשט  )1943(ניאמץ כיובל שנים. בשנת ה'תש"ד -ה של טרגוברומניה. שימש כרב
בתמוז ה'תש"ו עלה לארץ והתיישב בירושלים. נודע כמומחה בהתרת  ניאמץ).-גירוש יהודי טרגו

. חי )1946(ט' חשוון ה'תש"ז -עגונות בפרט לאחר מלחמת העולם הראשונה והשניה. נפטר ב
 ירושלים.שנים. ציונו בהר הזיתים ב 78-כ
 

 (שימש כראב"ד פונזשט. צאצא לרב נפתלי כ"ץ ולמהר"ל מפראג).ר' יצחק אייזיק יהודה לייב רולר  אביו:
(בת ר' אברהם מרת ציפורה  אשתו:. (בת ר' שבתי סג"ל שכיהן כרבה של בוהוש)מרת דבורה  אימו:

אביו, ר' יצחק אייזיק  :מרבותיו משמש האדמו"ר הראשון מבוהוש. נישא בשנת ה'תרמ"ה). -חיים סאריף 
(רבה ר' שמואל טוביאס  מתלמידיו:ין. ’שלום יוסף מרוז’ יהודה לייב, ר' יצחק פרידמן מבוהוש, ר

(כיהן לפני השואה ברבנות ווסלוי ואקרמן בבסרביה. לאחר ר' מנחם מנדל  ילדיו:. של פיאטרא ניאמץ)
הבחור שמשון נפתלי  רן שבאוסטרליה).המלחמה שימש כרב בלודז'. בסוף ימיו כיהן כרב הקהילה במלבו

(נספתה בשואה. אשת ר' יעקב חיים בן ר' שרה הי"ד -, מרת חנה(נפטר בדמי ימיו בשנת ה'תרפ"ב)
, מרת חיה טובה (נישאה לר' ניסן גולדשטיין מקלויזנבורג), מרת רייזל יחזקאל רוטר 'המגיד מקלויזנבורג')

(נישאה ר' לוי , בת נוספת ה לר' גוטליב האדמו"ר מניאמץ)(נישאמרת אסתר  נישאה לר' אברהם צוויבל).(
שלושה חלקים  -שו"ת באר חיים מרדכי• מספריו:שטרנברג הי"ד ראב"ד דומברבני. נספה בשואה). 

מאמרי באר חיים •על הגדה של פסח  -ביאור באר מים חיים•על הש"ס  -חידושי בן יאיר•
כולל קונטרסים: שלוש עשרה עיקרים, גדול השלום וביאור להפטרת שבת הגדול. -מרדכי

יפר האדמו"ר רבי אליעזר זוסיא פורטוגל מסקולן, שפעם רבינו חיפש ביום חורפי בערב מניין לתפילת ס
ערבית, וכשלא מצא, שכר בממון רב עגלה ונסע עשרה קילומטרים לסקולן לביתו של רבי אליעזר זוסיא כדי 

 סוף מניין לאמירת ברכו. לאחר מכן חזר שוב בעגלה למקום מוצאו.לא
עולם לא ראו את רבינו מתפלל ביחידות, וכדי להתפלל בציבור לא חסך מעצמו טרחה רבה והוצאה יתירה. מ

ל צירלסזון אב"ד קישינוב, שיגיע אליו בערב וימתין לו עם מניין למעריב. ”פעם שלח מברק לידידו הגאון מהרי
רלסזון מילא את בקשתו ורבינו הגיע מאוחר בערב עם כרכרה מתחנת הרכבת. אחרי תפלת ערבית, הרב צי

כשהסבו השניים שאלו בפשטות: "אחרי מי יש למר יארצייט?". והרב צירלסזון נדהם לשמוע, שאין לרבינו שום 
כרה מהתחנה ורק כדי להתפלל עם מניין הפסיק רבינו את הנסיעה והטריח את עצמו עם הכר -יארצייט 

 מדובר במרחק עצום. –העירה 
דומה היה, ששום דבר בעולם לא יכול להסיח אותו מדבקותו בתפילה. באחת משנות -אשר התפלל כ

ד. היתה מהומה גדולה וכל ”ט אחד בשעת אמירת לדוד מזמור, שאחרי מעריב נדמה היה, כי מתנפלים על ביהמ”ד) ביו"תש-ש”האימה (ת
שמרוב דבקותו לא ד, שם מצאו את רבינו, ”המתפללים נמלטו על נפשם. לאחר כמה דקות התברר, שמדובר בפחד שווא ולכן חזרו לביהמ

 א. א. סיגלר שנכח באותו מאורע)’ . (האברך רד בסוף 'לדוד מזמור!'הבחין בכל מה שקרה והמשיך בתפילתו וכבר עמ
שמואל לשמשו מספר פעמים. כשבוע, אחרי שהסתדר קצת ’ ברוך סגל, שכאשר עלה רבינו ארצה זכה אחיו ר’ ח ר”יפר נכדו הרהס

ועל כן ביקש ממנו שיביא ד ברחוב יפו) ”אבבירושלים, התאונן לפניו, שאין לו הזדמנות לקיים מצוות צדקה (רבינו בתחילה התגורר במלון ב
. פיזר כספים מרובים לצדקה ובפרוס הפסח ובפרוס הסוכות הלך עם משמשו לקבץ מעות לפניו כל יום עני כדי לקיים את מצוות הצדקה

אל סיגלר, שהיה בן בית ישראל יחזק 'ומוצא לכסף אין, קרא לר -ד לניאמץ, והמקווה היה שבור ”בעד עניי העיר. כאשר חזר בסוף שנת ה'תש
 אצלו, ומסר לו צרור תכשיטים, שהיו בביתו, וביקש ממנו למכרם לצורף, כדי שיוכלו לתקן את המקווה.

ד לביתו מתפילת שחרית בחצות, המתין לו עגלון במרכבה, ועוד לפני שטעם פת ”צוות ביקור חולים הייתה בראש מעייניו. כשחזר מביהממ
ם כאשר החולה היה יהודי פשוט, שלא היה לו קשר כמעט עם הרב, נסע לבקרו, היה שואל בשלומו, ואם לא שחרית, נסע לבקר חולים. ג
 תמך בו או שעודדו בדברים בירכו ברפואה שלימה ונסע לביתו. היה זה דבר קבוע מדי יום ביומו.  -חסר לו משהו ואם היה נצרך 

), צילצל לר' יצחק אייזיק הלוי הרצוג ואמר לו, שהוא מצטרף 1946לך, ז' חשוון ה'תש"ז (-מוך לזמן הדלקת נרות בערב שבת פרשת לךס
במוצאי אותה שבת התבקש רבינו להיתר עגונה שדנו בה אז. הרב הרצוג שאלו מדוע צילצל בשעה כזו, ורבינו ענה: "מי יודע מה ילד יום". 

 לעולם שכולו טוב.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 "לזצ ררֹולֶ י ָמְרְּדכַ ם ַחִּייב ָהרַ  ןַהָּגאֹו -ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים

 גלאט?"-באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות "מהדריןעושה אירוע שמחה 
 צוות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל איזור בארץ. ההשגחה החל מזמן אספקת הבשר ועד למנה האחרונה.

 (הנייד באישור ועדה רוחנית) 052-6329144 בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א 



 

 

  
 

 
-הותיר. ליתר ביטחון, תרמתי סכום מסויים לקופת בית

 הכנסת בתקווה, שזה יפתור את הבעיה ויביא למנוחתו".
 

אבל לא כך היה. לילה לאחר מכן, הוא שוב הופיע בחלום, "
תחזירו בבקשה כבר את החוב, אין ' כשהוא תובע ודורש:

 '." לא נותנים לי להיכנס למחיצתי! –לי מנוחה 
 

"נבהלתי עד מאוד. לא ידעתי מה לעשות. חשבתי על עוד 
מקומות, בהם עלול להיווצר חוב שלא שולם. פניתי לברר 

 במכולת הסמוכה לביתנו". 
 

יר הנפטר. גם שם לא ידעו על חובות שהות אך לשווא."
בעלי זכרונו לברכה, היה ישר ונאמן, ירא שמים וחרד, 
ומעולם לא הותיר חובות שלא דאג לסלקם! אלא מיד היה 

 פורע את החוב".
 

בפעם השלישית שהוא הופיע אצלי בחלום, כבר הייתי "
כבר מיציתי את כל  אובדת עצות, ולא ידעתי לאן לפנות.

בשלב זה, לא המקומות בהם עלול להישאר חוב כלשהו. 
ידעתי מה לעשות והייתי אובדת עצות, ועל כן לא עשיתי 

 ".דבר
 

אבל לא אצלי. הוא  והנה הופיע בעלי בחלום פעם נוספת,"
הופיע בחלום אצל קרובת משפחתי, שהיא ובעלה היו 

'תחזירו בבקשה את החוב  הוא אמר לה ברורות: הלווים.
 '."אין לי אפשרות להיכנס למחיצתי!!! –שלקחתם 

 

"זה קרה אתמול בלילה. קרובת משפחתי התקשרה וסיפרה 
על החלום ועל החוב שלהם לגמ"ח, ועל העובדה שבעלי 

 חתם ערבות על ההלוואה". 
 

מיהרתי "עכשיו, כשהדברים הובררו בצורה חד משמעית, 
לגמ"ח כדי לפרוע את הערבות עליה חתם, כדי שיזכה 

סיימה ופרצה  ",להגיע למנוחתו בשלום תחת כנפי השכינה
 שוב בבכי מרטיט.

 

כפי שאנו רואים הנפטר זצ"ל לא היה הלווה, וגם הוא לא היה 
אך אי  - הוא היה ערב אחד מתוך שלושההערב היחיד. 

מנע את כניסתו פירעון החוב, שהוא חתם ערבות עליו, 
 . למקומו הראוי לו

 

ולא יעזור מאומה! למעלה לא מוותרים  גזל מקטרג בראש!
וכן צריכים אנו לדעת, כי  ת, שאנו מותירים בעולם.על חובו

העובדה שניתנה לנפטר לבוא בחלום לאשתו ולקרובי 
 משפחתו, אפשרות זו אינה מובנת מאליה כלל ועיקר. 

 

רק בזכות שכל ימיו היה זהיר בממון הזולת, זכה ונתנו לו 
רשות להופיע בחלום ולנסות לפתור את הבעיה גם לאחר 

והחי ייתן אל  ב האנשים לא זוכים לזאת.אך רו הסתלקותו.
 ליבו.

', איש לרעהולהלן סיפור מצמרר ומרגש המעובד מתוך '
אותו שלח ר' יחזקאל מ. מירושלים, ממנו ניתן ללמוד, עד 

שכן כמה עלינו להיזהר, לבל נותיר אחרינו חוב כלשהו, 
ואינו יכול , למעלה אין מנוחה לנפטר, החייב חוב כלשהו

 . ולהלן סיפור המעשה:להיכנס למחיצתו
 

לפני מספר שנים, הגיעה אל בעל גמ"ח אישה, וביקשה 
ב של הלוואה מסוימת. בעל הגמ"ח לפרוע את יתרת החו

 בדק את הסכום שנותר לחוב, והאישה שילמה.
 

לאחר שסיימה את החזרת החוב, ביקשה האישה לקבל את 
שטר ההלוואה לידה. לאחר שנמסר לה שטר ההלוואה, 

 העיפה בו מבט. 
 

מיד כשזיהתה את החתום על שטר ההלוואה, פרצה 
מה, וכיצד יוכל בעל הגמ"ח לא ידע על מה ול בבכי סוער!

 להרגיע את סערת רוחה. 
 

לאחר מספר דקות ארוכות נרגעה קמעה, ואז סיפרה לבעל 
הגמ"ח דברים כהווייתם: "לפני תקופה קצרה התאלמנתי 

 מבעלי שהיה ת"ח חשוב וירא שמיים". 
 

"בעלי חתום כערב על שטר הלוואה זה לטובת קרובת 
ת כמילוי וזא -משפחתי, יחד עם עוד שני ערבים נוספים 

 אחד מהתנאים בגמ"ח שלכם כדי לקבל את ההלוואה". 
 

אבל לקראת סוף  "הלווה סילק את רוב התשלומים,
ההלוואה נותרו מספר תשלומים שהגיע זמנם, ולא 

 הצליח לפרוע את החוב".
 

"הגמ"ח שלכם עדיין לא פנה לערבים לבקש מהם למלא את 
קרים התחייבותם ולשלם את יתרת ההלוואה כמתחייב במ

 מעין אלו". 
 

(יש לציין כי בעל הגמ"ח הכיר את שלושת הערבים שחתמו על 
ההלוואה כאנשים נאמנים, ולכן המתין מעט כדי לראות, האם הלווה 
יוכל בכל זאת לשלם את חובו ותכנן לפנות בהמשך לערבים ולדרוש, 

  שישלמו את יתרת ההלוואה, שלא שולמה).
 

-לאחר הסתלקותו לבית"בינתיים נפטר בעלי. זמן קצר 
לא נותנים לי להיכנס עולמו הוא הופיע אצלי בחלום ואמר: '

 '. "תחזירו את החוב! -
 

? למה הוא מתכוון"קמתי בבעתה מהחלום, וניסיתי לחשוב 
כלל  -מחתימתו כערב על שטר זה  על איזה חוב מדובר?

 ". לא ידעתי
 

"דבר ראשון פניתי אל גבאי בית הכנסת, בו הוא היה 
פלל. שאלתי, דרשתי וחקרתי, האם בעלי הותיר חוב מת

 שלא שולם?" 
 

"הגבאי בדק, אך לא היה ידוע להם כלל על חוב, שהוא 

תחֹובֹוי ִמְּפנֵ ת ְזִהירּו  

    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"ל   זצ"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    הרב יעקב בן מרגלית זצ"ל                   הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל     

ע"ה     שרה בת נרקיס ע"ה ל    רייזל  שושנהבת  זהבה                        אביבה בת איירין ע"ה                                         שמואל בן רבקה ז"ל    ז"ל יחזקאלחיים משה גרשון בן שלמה 
אביגדור בן ג'ולי ז"ל     עמירם בן דבורה ז"ל                אברהם בן יונה ז"ל                                                                                   משה בן רוזה ז"ל       ר' עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל

מסעוד בן יקוט ז"ל                      ון ע"ה  נעמי בת כת             יצחק בן חביבה ז"ל                      ז"ל   אביחי בן אסתר               דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל
מזל בת שמעון ע"ה                      מרים בת בלה ע"ה     אהרון (אורי) בן רבקה ז"ל                                                      נעימה בת גורג'יה ע"ה צדיק חכם בן חזלה ז"ל                        

ז"ל  יוסף בן מרים נוסרת  חי זיזי בן קלרה ז"ל                            דב בן יצחק ז"ל                                 דוד בר חסיבה ז"ל                                                                   שני בת אסתר ע"ה   
 ע"ה רחל רפאת בת השמת ע"ה     ז"ל             סוליקה בת עישהר' יצחק בן מסעודה קדוש                                                             חווה בת יעקב צבי ע"ה                         מסודי בת חביבה ע"ה 

ז"ל  יעקב בן אסתר                     ז"ל סלים בן פרחהאסתר בת נעמי ע"ה                                                                                 אסתר בת גולה גאולה ע"ה                   רפאל בן אסתר ז"ל           
ז"ל    שלום בן אסתר ז"ל                      לטיף בן פרחה     יעקב בן סלימה ז"ל                          ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל                                                                 יוסף בר סעדה ז"ל

ע"ה מרים בת שרה   ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה             דניאל רפאל בן חגית ז"ל            יעקב בן נעמה ז"ל                               אורה בת נעימה ע"ה                                                             
   אביבה לושי ע"ה                     ז"ל בן סעידה יהודהמישא אסתר בת זהרה ע"ה                    שרה בת מורברי רחל ע"ה                    שמעון בן חנה ז"ל                                                                 
נשמות עם ישראלכל          אברהם בן דינה ז"ל                           עפאת בת השמת ע"ה        אלון בן סעדה ז"ל                                גורג'יה בת נעימה ע"ה                                                         

 לע"נ

תנצב"ה
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  ""נחנח""פרשת פרשת  
כי יצר לב , אל ליבו לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם' וירח את ריח הניחוח ויאמר ה"

   ].כא, ח ["האדם רע מנעוריו ולא אוסיף עוד להכות את כל חי כאשר עשיתי
ותישחת הארץ לפני האלוהים ותימלא הארץ : "ו התורה עד כמה קילקלו בני האדם את מעשיהם וכמו שנאמרבפרשה זו מספרת לנ

ללמד שלא ' כל בשר'אלא ', כל אדם'לא נאמר , כי השחית כל בשר .וגזל) סנהדרין נז(עבודה זרה , מלמד שנכשלו בגילוי עריות" חמס
               .אחרים שאינם בני מינןוהיו נזקקין לבעלי חיים ,  ונתקלקלחיה ועוף נשחת טיבעם, רק האדם חטא אלא אפילו הבהמה

ה ראה שאין "הקב .היו זורעים דבר מסויים והאדמה היתה מצמיחה דבר אחר, ולא רק הבהמות קילקלו אלא אף האדמה קילקלה
מת המקווה החליט להביא מבול לעולם כדי לשטוף את העולם מכל הזוהמה שהיתה כדוג, העולם יכול להתקיים בצורה כזאת

  .כך המבול שטף את העולם מכל הטומאה, המטהר מהטומאה
ה המטיר על הארץ מטר "הקב, כדי להציל את עצמו ואת בני משפחתו מפני המבול ובאמת כך היה, לכן ציווה את נח לעשות תיבה

  .ארבעים יום וארבעים לילה ומחה את כל היקום אשר מעל פני האדמה
  .עשים אשר לא יעשומכול להכשיל את האדם ולהוריד אותו עד שאול תחתיות ולעשות את הרואים מכאן עד כמה יצר הרע י
 .מלאך המוות. 3 .שטן. 2 .יצר הרע. 1 :יצר הרע נקרא בשלושה שמות

  :אלא הגמרא מכנה אותו כל פעם לפי תפקידו ומעלליו? ולמה נקרא בשלושה כינויים אלו
  .והדל את האדם לעבירה או להניאו ממצו שמפתה ומש–' יצר הרע'
  ...פלוני עשה כך וכך:  אחרי שפיתה אותו הוא עולה למעלה משטין ומקטרג עליו–' שטן'
  . את הנשמה–הוא גם פורע את החוב ונוטל את הכל ,  שאם חס ושלום גדשה הסאה והקיטרוג גדל–' מלאך המוות'

ה אותו בשם יצר הרע "ינם כינה הקבלא בח .לקחת לאדם גם את חיי חיותו בעולם הזה וגם את העולם הבא, כל רצונו ושאיפתו
, אתה ישן לו והוא ער לך, היצר הרע הוא האויב הגדול של האדם: שאמר" חובת הלבבות"וצריך לזכור את דברי בעל . שהוא רע

  .לא מתייאש עד יום מותו של האדם להכשילו ולהחטיאו, הוא עובד שעות נוספות .אתה מתעלם ממנו והוא אינו מתעלם ממך
  ?"רע"אז אם כן למה נקרא , "טוב מאוד"נברא ביום השלישי שעליו נאמר פעמיים יצר הרע 
": יועץ- הפלא"וכמו שכותב  . מקבל שכר לעתיד לבואךי כ" כי דווקא בזכותו האדם נהיה בעל בחירה בין טוב לרע וע–התשובה 

ה יצר את האדם לכבודו "אבל הקב, עולםכי היה כמלאכי השרת ולא היה צורך בביאתו ל, אלמלא יצר הרע לא היה לאדם שכר טוב
  ".זה עושה נחת רוח גדול ליוצרו, שכבוד שמיים יתרבה וכאשר האדם כופה את יצרו ועושה את רצון קונו

ה "כי מידותיו של הקב, ה משלם לו שכרו כבר כאן בעולם הזה"הקב, אדם שמשתדל ללכת בדרכים טובות ולעשות מעשים טובים
 ".בה מודדין לו  –במידה שאדם מודד : "כמאמר רבותינו,  תשלום מהתנהגותו כלפי הבורא ובריותיוהוא, הם מידה כנגד מידה

  !גם אליו מתאכזרים, אדם שמתאכזר לאחרים! ה תמיד עוזר לו" הקב–אדם שתמיד מחפש לעזור לאחרים 
                 אחד מרבני הישיבה הוא ,  הקיימת עד ימינו"אש התורה"מול הכותל המערבי ישנה ישיבה קדושה הנקראת בשם בירושלים 

במשך שנים הוא יורד להתפלל בכותל  ?כיצד הוא עושה זאת .מלבד גדולתו בתורה, הידוע לכולם כמחזיר בתשובה גדול. ש. הרב מ
 .וללמודלישון , לאכול, וכאשר הוא רואה איזה נער או סטודנט בכותל הוא ניגש אליו בחום ומזמין אותו לבקר בישיבה, המערבי

  !עשרות בחורים הוא כבר משך ככה לישיבה שנעשו אברכים
והנה הוא רואה סטודנט  .אל הכותל ומחפש לו נשמה יהודית כדי לקרב אותה אל אור האלוקים. ש. יורד הרב מ, לפני זמן מה, והנה

הסטודנט מוקסם מהיחס ומההצעה  .הרב ניגש אליו בחיבה ומציע לו לבוא עמו לביקור בישיבה. ל"שלפי דיבורו ניכר שהוא גר בחו
הרב קפץ על  .שבאנגליה' אוקספורד'בדרך דיבר הרב עם הבחור וגילה שמדובר בגאון גדול אוניברסיטת . ומגיע עם הרב לישיבה

  .לינה ואף למד איתו מידי יום גמרא,  הוא דאג לו לארוחות בישיבה,המציאה והחליט שהוא משקיע בו את נפשו
דפק הבחור בחדרו , לאחר חצי שנה... בהם הרב משקיע בבחור את כל כוחותיו, חודש חודשיים, שבועיים,  שבוע,עובר יום ועוד יום
                 ".ל"באוניברסיטה בחואך כעת הגיע זמני לשוב ללימודיי , ממש תודה, תודה רבה לך על הכל, רבי יקר: "של הרב ואמר לו

מדוע לא תישאר " .מחליט לעזוב אותה , ד התורה והיה שקוע בהכיצד ייתכן שלאחר שנהנה הבחור כל כך מלימו, הרב הזדעזע
הרב עמד להתעלף וחשב ..." אני גוי, רבי אינני יהודי: "הוא אמר דבר שזיעזע את הרבואז  .שאלו הרב? "ללמוד את התורה הקדושה

  !מו ובסוף מתברר שהוא גוילמדתי עי, חצי שנה מסרתי מחיי למענו ודאגתי לו לארוחות ושינה! חצי שנה השקעתי בגוי: לעצמו
              . אך לפני בורא עולם שום פעולה לא הולכת לריק, כשהרב היה שבור ומרוסק במשך חודשיים מהדבר, הם נפרדו לשלום

  !לא יחסר משכרך, וגם אם השקעת בגוי בלי ידיעה
אינכם יודעים : " להםהיה אומר, הסטודנט חזר לאוניברסיטה ונעשה לפרופסור גדול ותמיד כשהיה רואה סטודנטים יהודים

 5ומאז אותו פרופסור שלח  ".ואינכם מבקרים בה, בירושלים' התורה- אש'כמה אתם מפסידים כשיש לכם ישיבה בשם , יהודים
  !תלמידי חכמים, סטודנטים יהודים לישיבה שהתאהבו בתורה והפכו לאברכים

ולכת לריק אני אגרום שכעת כל סטודנט יהודי שיגיע טירחתך לא ה, אתה השקעת בגוי כי חשבת שהוא יהודי: "ה הראה לרב"הקב
  ".הוא ישלח אותו אל ישיבתך ויעשה כבר את העבודה בשבילך

                הוא מסתכל על  ,ה לא מסתכל על התוצאות"כי הקב, ה יחזיר לו מידה כנגד מידה"הקב' כל מאמץ שיהודי עושה לכבוד ה
 זרעת לעצמך טובה –עשית מעשה טוב . גע שגם אתה תצטרךיחזיר לך שמחה בר'  ה–שימחת יהודי . המאמץ והלב שהשקעת

  .)ויוציא עמו בששון( ה משלם לפי העמל והטירחה" הקב–אל תסתכל על התוצאה המיידית  .שעתידה לצמוח לך באחד מן הימים

  ].ה, ט[ "ואך את דמכם לנפשותיכם אדרש"
את הרימון האחרון   - לא לשכוח ... גם אם לשם כך תצטרכו ליטול את חייכם במו ידיכם, עליכם להימנע בכל מחיר מליפול בשבי האויב"

את התדריך הסופי לקראת יציאת חייליו לקרב , סיים מפקד אחת היחידות הקרביות, בציווי זה, כך!". !!כל אחד שומר בשביל עצמו
  .ט"במלחמה בעזה בחודש טבת תשס

  

לשמור על קדושת העלון    נא 
   .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" הייצחק בן ליבה, ו"הי יצחק בן טובה, ו"הי יקוט רבקה בת רחמה ,ו"הימיכל אפרת חיה בת דיאנה ,  ו"הי שלמה אחיה בן הלן, ו"הי מהרנגיז בת טאוסלרפואת 



עליהם לפוצץ את  ,  שבמקרה ויפלו חלילה בשבי האויב,כי כמה ממפקדי הצבא הורו לחייליהם, נחשף' עופרת יצוקה'הנה לאחר מלחמת 
. שיתכן ויכניס הדבר מורך ובהלה בקרב שאר החיילים, מה עוד. כוונתם כנראה היתה להציל את החטוף מייסורי השבי הנוראים. עצמם
י שחרור מחבלים "ע( שהיא עצמה מהווה סכנה לאזרחי ישראל', עסקת החלפת שבויים'חששו כי לאחר חטיפתם יביא הדבר ל, כמו כן

  . )לחילוץ השבויים כרוכה בסיכון רב לחיילים רבים' פעולה צבאית'וגם . כנודע', וכו
  ? האם לפי ההלכה מותר לחייל שנפל בשבי לפוצץ את עצמו: ופנו בשעתו חיילים רבים לחכמי ישראל בשאלה הגורלית

          מיד נפשותיכם אדרוש את דמכם : ):א"צ(בבא קמא בודורשת הגמרא , ואך את דמכם לנפשותיכם אדרש ):'ה', ט(נאמר בפרשת נח 
              : )'ג-'ב', הלכות רוצח ושמירת הנפש ב(ם "כך גם פסק הרמב. )אדרוש, מיד עצמכם, נפשותיכם-מכאילו היה כתוב ואך את דמכם (
את דמכם לנפשותיכם 'שהרי הוא אומר , ן שכן הוא הדיןיומנ.  וחייב מיתה לשמים,ועוון הריגה בידו, שופך דמים הוא, ההורג את עצמו"

לא תעשה את הדם , "לא תתרצח "-" לא תרצח: ")ד"שמות פרשה כ(דרשו רבותינו בפסיקתא רבתי , מו כןכ".  זה ההורג עצמו-' אדרוש
אין ממיתין בית דין ולא מלקין את : ")ו, ח"הלכות סנהדרין י(ם "וכתב הרמב . רוצח עצמו-המאבד עצמו נחשב לרוצח , דהיינו. צורח עליך

              , ה"לפי שאין נפשו של אדם קניינו אלא קניין הקב: "ז"ובטעם הדבר ביאר הרדב, " אלא על פי שניים עדים,האדם בהודאת פיו
כך אין אדם רשאי להודות על עצמו שעשה עבירה , וכמו שאין אדם רשאי להרוג את עצמו. 'הנפשות לי הנה': )'ד, ח"יחזקאל י(שנאמר 

  ". לפי שאין נפשו קניינו, שחייב עליה מיתה
פלשתים נלחמים בישראל וינוסו אנשי ישראל מפני פלשתים ויפלו חללים בהר ו": )א"פרק ל' שמואל א(מספר הנביא בספר שמואל 

המלחמה אל שאול ותכבד . שוע בני שאול-ם את יהונתן ואת אבינדב ואת מלכיפלשתים את שאול ואת בניו ויכו פלשתיוידבקו . הגלבוע
שאול לנושא כליו שלוף חרבך ודקרני בה פן יבואו ויאמר .  מאד מהמורים)מלשון חלחלה ופחד(ויחל , הו המורים אנשים בקשתווימצא

נושא כליו כי מת שאול וירא . ויקח שאול את החרב ויפול עליה, אבה נושא כליו כי ירא מאדולא . הערלים האלה ודקרוני והתעללו בי
  ."שאול ושלשת בניו ונושא כליו גם כל אנשיו ביום ההוא יחדיווימות .  הוא על חרבו וימות עמוםויפול ג

" אך"תלמוד לומר ?  יכול כשאול המלך-" אך את דמכם לנפשותיכם אדרוש: "ל"שדרשו חז, )ג"י, ד"בראשית ל(ומצינו במדרש רבה 
המילה אך באה למעט , ומפסוק זה האוסר על האדם לאבד את נפשו, בא הדבר למעט, "אך"ל מקום שנכתבה בתורה המילה בכ: כלומר(

 היאך אפוא הותר לשאול המלך לאבד את עצמו? מה הביאור בדברי רבותינו, ויש להבין. )איבוד נפש הדומה לאיבוד נפשו של שאול המלך
  : פירושים בביאור הדבריםמישהחו מצינ, ובכן ? בניגוד לציווי התורהלדעת

יכול אפילו  ,...אזהרה לחונק את עצמו: "כתב בשם הארחות חיים) 'בדק הבית'ז ב"ד סימן קנ"יו(בבית יוסף  -ייסורים קשים   )א
אדם הירא , לפי פירוש זה..." 'אך'תלמוד לומר , שאם ירא שמא יעשו לו ייסורים קשים שיכול למסור עצמו למיתה, כשאול בן קיש

  .יכול הוא למסור עצמו למיתה, יסורי מוות קשיםמ

               , ויש אוסרים": חולקת על השיטה הראשונה, )בדק הבית שם(השיטה השניה המובאת בארחות חיים  - שלא ברצון חכמים   )ב
אבל הם לא פגעו , וחנניה מישאל ועזריה מסרו עצמם ביד אחרים.  להרוג את עצמו)רשאי-(שאינו יכול ', תלמוד לומר אך'ומפרשים 
 ."שלא ברצון חכמים עשה, ושאול בן קיש שהרג עצמו. בעצמם

משום שסבר שאם  ,נפל על חרבו, אולי שאול עליו השלום: " כתב)ט"נ' ח סי"בבא קמא פ(' ים של שלמה' ה- הצלת יהודים אחרים   )ג
ולא יעמדו על נפשם מלנקום  ,ומסתמא בני ישראל לא יכולים לראות ולשמוע בצרת המלך, ויענו אותו, יפול חי בידם יתעללו בו

פן יבואו , ועל זה אמר קרא. שלא ימלט מהם, והוא כבר ידע שנגזרה עליו הגזירה. ויפלו כמה רבבות מישראל, צילונקמתו ולה
  ". ולפקוח נפש אחרים מותר לחבול בעצמו, ויתעללו בי קודם מיתה, וממיתים אותי, שבסוף ידקרוני, כלומר, הערלים ודקרני

שבין על פי נבואה משום שידע , כי שאול הרג את עצמו, מסביר) א"י שם אות כ"הגב ('שיירי כנסת הגדולה'בספר  - ידיעה על פי נביא   )ד
אינו נח , ששאול בן קיש שלא ברצון חכמים עבד', ארחות חיים'בשם ' בדק הבית'מה שכתב בספר : "וזה לשונו, כך הגיע זמנו ליהרג

ואיך יתכן שיפגע עצמו שלא , היינו במחיצתי, "בניך עמימחר אתה ו: "ה על ידי שמואל"שאמר לו הקב', שהרי שאול הוא בחיר ה, לי
ומוטב שיהרוג עצמו , "מחר אתה ובניך עמי: "שאמר לו שמואל, שכבר היה יודע שלא יחיה עוד, ולכן נראה שמשאול אין ראיה! ?כדין

 . "אין לפגוע בעצמו, שאם לא יהרוג עצמו אולי ינצל, אבל מי שהוא ספק. ולא יתעללו בו פלשתים
ויהיה , יכול כשאול שהפיל עצמו בחרב בעבור שלא יתעללו בו פלשתים: "פירש את דברי המדרש כך' מתנות כהונה'ה - ' חילול ה  )ה

, ומטמאים אותו, שבאו להרגו והיו מתעללים בו, שאם שאול נפל ביד פלשתים, )שם(ו "וכך פירש מהרז". חילול כבוד שמים בדבר
וגם אפשר משום כבוד מלך משוח : ")שם(' ים של שלמה'וכעין זה כתב ה. ועל כן בחר שיהרוג עצמו, רך יותרהיה בזה חילול שמו יתב

  ".בדת אמונתנו' והוא חילול ה, ויעשו בו מיתת עינוי ובזיון, שאין ראוי שימות בידי הערלים', ה
 . ושאול שלא ברצון חכמים עשה,אסור: 'לשיטה ב . לאדם החושש מייסורים קשים למסור עצמו למיתהמותר: 'לשיטה א :נמצא לסיכום

מאחר והנביא הודיעו שלמחרת ,  היה לשאול להרוג עצמומותר :'לשיטה ד . דוקא כשיש חשש לפיקוח נפש של אחריםמותר: 'לשיטה ג
   .אלא אם כן יש בזה חילול שם שמים,  לחולה ליטול את חייואסור: 'לשיטה ה . כבר לא יחיה

              , לפי השיטה הראשונה, דהיינו: ל" לכאורה נוכל להבחין כי תלויה שאלתנו בדרכי ההבנה הנ,כאשר נבוא לדון בנידון דנן, מעתה
לכאורה אין היתר , לפי שאר הביאורים בהנהגתו של שאול המלך, אמנם . כאשר ברור שייסרוהו מרות,  רשאי החייל לאבד עצמולכאורה

וכן ההיתר המוזכר . פשוט שאף בענייננו אסור, לפי השיטה השניה ששאול לא נהג כהוגן ,דהיינו. בשאלתנו לציית להוראות המפקד
נראה שקשה לדון מכאן , מותר לאבד עצמו' שבמקום חילול ה, וגע להיתר המוזכר בשיטה החמישיתובנ. בשיטה הרביעית אינו שייך כאן

שבמקום פיקוח נפשם של (פי השיטה השלישית לו. 'שכן יתכן שאין הדברים אמורים אלא בנוגע למלך ישראל ומשיח ה, אף לענייננו
הנפילה בשבי כרוכה לכאורה בסיכון , שהרי גם כאן , ניתן למצוא היתר בנידוננו לאבד עצמו לדעת,)הציבור מותר לאדם לאבד עצמו

קוח נפשם ישבפ', גת על עצם ההיתר שמוזכר בסעיף ו חולקל"טות הנשיהיש מקום לטעון כי אין ו (. כאמור לעיל,לאזרחים וחיילים רבים
שהרי כך מצינו בפפוס ולויינוס שמסרו את עצמם למיתה על מנת להציל את חייהם של תושבי העיר , של ישראל מותר לאדם לאבד עצמו

ת שהיתר זה לא ו סוברששיטות אלו, לאא, י שם"ב וברש"ח ע"מסכת תענית דף ייעויין ב, ין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתןוא, לוד כולה
מה שאין כן בנידון . אילו היה נופל ביד האויבים,  שלא היה שם חשש של פיקוח נפשם של ישראל,דהיינו, ים אצל שאול המלךהתקי

   .הפוסקים במחלוקת שנויה שאלתנו כי נראה לכאורה :האמור מכל העולה .)קיים חשש לחייהם של יהודים אחריםשלכאורה , שאלתנו
  :כדלהלןהשיב , א"שליטהגאון יצחק זילברשטיין ר " הדברים לפני מואובכאשר , והנה

, כמבואר לעיל, ושאר השיטות חולקות על היתר זה, משום שההיתר קיים לכאורה רק לפי השיטה הראשונה, אינני רואה היתר להתאבד
, ם לעשות בו כל חפצם"שהוא ביד העכו(" הו ביהדכולהו איתנ, שבי קשה מכולם ")ב" ע'במסכת בבא בתרא דף ח(אמנם אמרו רבותינו ו

וגם בגלל העסקאות שאויבנו .  כדי לא ליפול בשבי שמותר להתאבדאך מכל מקום אין זה מוסכם, )י"רש. אם למות אם לחרב אם לרעב
  .הישועה' ולה, גם זה זו לא סכנה ברורה לפנינו, חפצים לעשות על ידי הנופלים בשבי

 סימן ו"ח (ם"המהרש דברי וכעין, ויש לקברו בכל הכבוד הראוי, הבא-אין הוא מאבד חלקו לעולם, אך אילו היה קורה שחייל היה מתאבד
                        ,'ליצלן רחמנא ,לדעת עצמם את איבדו ,ובזיון ועוני ויסורים מצער להפטר בכדי אשר ,המעלה רמי אנשים 'בדבר שדן ,)ג"קכ
                 ,הדין פי על הדבר אסור שאמנם... לדעת עצמו את מאבד בכלל איננו ,וכדומה יסורים מפני כן עשה אם: וכתב, עליהם מתאבלים אם
  .)והערב נא( .הם שוגגים לכןו ,בדין בקי אחד כל לא שהרי, 'מותר אומר'כ הם נחשבים מקום מכל

  ,ל"ז פארי בת מונירה מרת נ"לע ,ל"זבת כורשיד חזני  מרת מונירה נ"לע ,ל"ז נוריאל חזני בן מרים ויעקב' ר: לוי נשמותזכות הלימוד בעלון זה תהיה לעי
  ,ל"זנה  ניסן בן ננ"לע ,ל"ז ור בת יפהא 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 אלון בן דינה ז" לע,ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל" בן מרים זדודנ "לע, ל" זמנשה בן שמחהנ "לע, ל" זאליהו בן בתיהנ "לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל" זציפורה בת רחלנ "לע
 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל" זאברהם דוד בן תמרנ "לע, ל"נ תמר בת רחל ז"לע, ל" זת פריאסתר בנ "לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל" זאברהם בן סולטנהנ "לע, ל"נ לידיה בת רחל ז"לע

  

  otzarot.hparasha@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 03-5592523: למעוניינים בהפצת העלון 
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. �ֵאֶּלה ּתֹוְלֹדת ֹנַח ֹנַח ִאיׁש ַצִּדיק ָּתִמים ָהָיה ְּבדֹרָֹתיו� 

. "ֵקץ ָּכל ָּבָׂשר ָּבא ְלָפַני ִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס ִמְּפֵניֶהם" 

  

:  

. "צַֹהר ַּתֲעֶׂשה ַלֵּתָבה" 

 

. "ִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס ִמְּפֵניֶהם" 

ָוַלְיָלה ֹלא ִיְׁשּבֹתּו"  "עֹד ָּכל ְיֵמי ָהָאֶרץ ֶזַרע ְוָקִציר ְוֹקר ָוֹחם ְוַקִיץ ָוחֶֹרף ְויֹום 
.

:  

.

. "ְוֵׁשם ָאִחיו ָיְקָטן" 
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 ע"י גמילות חסדים וזיכוי הרבים זוכים לזרע בר קיימא! 

 
ה ָבִנים לֹׁשָ  (ו,י) ַויֹּוֶלד ֹנַח ׁשְ

מאז שהתחיל נח להוכיח את בני דורו זכה לבנים, כי בני אותו הדור כבר   כותב ה'ספורנו'
 שנה)   500לא היו ממתינים כל כך הרבה שנים לזרע של קיימא, (ונח היה כבר בן  

כבדורות הקודמים להם, אבל נח עדיין לא זכה לפרי בטן, ורק בזכות שהחל לעסוק  
ה ב'זיכוי הרבים' זכה ל' לֹׁשָ    '.ָבִניםַויֹּוֶלד ֹנַח ׁשְ

 
ל ַהיֹּום חֹוֵנן וַּמְלֶוה ְוַזְרעֹו ִלְבָרָכה" 'החתם סופר' כתב על הפסוק בתהילים (לז,כו):  ".ּכָ

ְוַזְרעֹו  כי ע"י שהוא כל היום חונן ומלווה וגומל חסד עם הבריות, בשכר זה יקויים בו "
 שיזכה לבנים טובים וכשרים.    ", ִלְבָרָכה

 
הזכיר את חתנו שהמתין לישועה לזרע של   רבי ברוך מזיכלין זי"ע הרה"קכי  מסופר

 היה זה בשבת של פרשת נח.  הרה"ק הרבי ברוך העניך מאלכסנדר זי"ע, קיימא לפני 
 " (ו,ט) ֵאּלֶה ּתֹוְלֹדת ֹנחַ "  אמר לו רבי העניך, הנה כתוב בפרשת נח: 

 ". ובהמשך כתוב: למדך, שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים "  ורש"י פירש:
ם ֶאת ָחם ְוֶאת ָיֶפת " ה ָבִנים ֶאת ׁשֵ לֹׁשָ " (ו,י), ולכאורה צריך ביאור, מדוע  ַויֹּוֶלד ֹנַח ׁשְ

על המצוות והמעשים הטובים, בעת שלפי פשוטו של   " ּתֹוְלֹדת ֹנחַ "מתחילה   רש"י פירש
   ?מקרא מדובר על לידת שלושת בניו, וסמך הפסוק לכך

 
 'שערי תולדה' אשר משם נשפע לבני האדם 'זרע של קיימא' יש , ממעל אלא בשמים

והוא עומד בסמוך לשער גמילות חסדים. ופעמים ששערי תולדה סגורים וקשה ביותר  
לפותחן, אז העצה היעוצה, להיכנס אל השער הסמוך ב'שער גמילות חסדים', ומשם  

 אפשר בנקל לבקוע גם את 'שער התולדה' ולזכות לזרע קודש.
 

היה אצל נח, שהמתין חמש מאות שנה לזרע של קיימא, ועל כן עסק במצוות    ואכן כך
עיקר תולדותיהם  וגמילות חסדים, ומשם נפתח לו גם שער התולדה, ולזה כיוון רש"י '

ה ָבִנים ', שעל ידי זה זכה ל" של צדיקים מעשים טובים לֹׁשָ " כפשוטו ממש.  ַויֹּוֶלד ֹנַח ׁשְ
 ('באר הפרשה')
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שאדם יקבל על עצמו ללמוד בקביעות בביאורו של ה'אור החיים'  מפורסמת היא סגולה

את הקשר בין   עוסקים בתורה ובמצוות. צדיקים על התורה, ובכך יזכה לבנים זכריםהקדוש 
כי  האדמו"ר מגור בעל ה'לב שמחה'   הסגולה לבין לימוד בספרו של ה'אור החיים', הסביר

מון בספרו הקדוש.  ל'אור החיים' בעצמו לא היו ילדים, וממילא כל כוח ההולדה שלו ט
 .משום כך כל קטע וקטע בספר קדוש זה מסוגל לזרע קדוש

 
  ':חיים'מספר הדרשן הרב חיים זאיד שליט"א, מדוע נקרא בשם 

אבי זכרונו לברכה, היה לו שתי בנות, אחיותי הגדולות והיקרות, אבל אבי רצה בן, כמו  
מה עושים? מתפללים.. הולך אבא לקבל ברכה מגדול  כל אבא ואמא, רוצים גם בן, 

ואומר לו רבי, יש לי    מרן עובדיה יוסף זצוק"ל,בישראל, והולך למרן קודש הקודשים 
שתי בנות, אני רוצה בן, אומר לו הרב עובדיה יוסף, יש סגולה, תלמד בספר אור החיים  

כה לבן זכר, אבי  הקדוש, אבל לא סתם תלמד, תלמד במסירות נפש!, ואם תעשה כך תז
ולימד   םשלוש שעות עם הרבה אנשי ,פתח שיעור גדול ביום חמישי ,זכרונו לברכה

היה כך מלמד כל יום חמישי ו .אותם אור החיים הקדוש, עם שתייה וכיבוד קל 
,  של האור החיים הקדוש הולדתו לאחר שנה וכמה חודשים נולדתי ביום .במסירות נפש

יש לי יומולדת בטו בתמוז ביום של האור החיים  מכאן נובע השם שלי חיים, אז 
 הקדוש.  

 
ֹבִהים ל ֶהָהִרים ַהּגְ ְברוּ ְמֹאד ְמֹאד ַעל ָהָאֶרץ ַוְיֻכּסוּ ּכָ ִים ּגָ  (ז,יט) ְוַהּמַ

לימוד התורה יכול האדם    (עיין תענית ז,א), ובזכות כח נמשלה למיםידוע כי התורה 
 להתגבר על היצר הרע, שנדמה לו כהר גבוה.

 
 :והגמרא בסוכה אומרת (בדף נב ע"א) 

ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים דרש רבי יהודה, לעתיד לבא מביאו הקדוש ברוך הוא "
. הללו בוכין  ובפני הרשעים, צדיקים נדמה להם כהר גבוה, ורשעים נדמה להם כחוט השערה

בוכין, צדיקים בוכין ואומרים היאך יכולנו לכבוש הר גבוה כזה, ורשעים בוכין   והללו
 ". ואומרים היאך לא יכולנו לכבוש את חוט השערה הזה 

 
 לאחר הקדמה זאת בס"ד נבין את הפסוק: 

 
ִים  זו התורה הקדושה שבזכותה הלימוד בה, יכול האדם לנצח את יצרו הרע.    - ְוַהּמַ

 
ְברוּ הארץ מסמל את הגשמיות, התאוות שבהן מפתה יצר הרע     –ְמֹאד ְמֹאד ַעל ָהָאֶרץ  ּגָ

 להכשיל את האדם, ובזכות כח המים, היינו התורה גובר האדם ומנצחו. כמו שכתוב: 
ואם אתם עוסקים בתורה אין אתם נמסרים   ן  ליבראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תב "

  ו"  (קידושין דף ל' ע"ב)ביד
 

ֹבִהים ל ֶהָהִרים ַהּגְ ככל שהאדם לומר יותר תורה הוא מצליח 'לכסות על ההרים    – ַוְיֻכּסוּ ּכָ
הגבוהים' שזהו רמז ליצר הרע. ונאמר הרים ברבים, כי יצר הרע בא לאדם בכל מני  

באדישות, פעם בגאווה, פעם בפיתויי תאוות.. לכן לאדם יש  דרכים, פעם מתקיף אותו 
 הרבה 'הרים גבוהים' להתגבר עליהם. 

 
ְברּו  ואם תרצו לשאול למה כפל הפסוק   ִים ּגָ  ?   ְמֹאד ְמֹאדְוַהּמַ

ַפל רּוחַ  ְמֹאד ְמֹאדבא לרמז על הנאמר במשנה באבות( ד,ד): " ", שאדם לומד תורה  ֱהֵוי ׁשְ
לעשות זאת בענווה, ושלא יתגאה על חוכמתו, ואז תורתו לשם שמים, ולא הולכת  צריך 

  (עורך העלון)לסטרא אחרא. 
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 הפתגם המפורסם שנלמד מפרשת נח 

 
 אומרים חז"ל במסכת עירובין (דף יח' ע"ב):

 ", מקצת שבחו בפניו, למדנו מהפסוק: מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו וכולו שלא בפניו"
י ֹאְתָך ָרִאיִתי " יק ּכִ יקֹנַח ִאיׁש " :שכתוב כולו שלא בפניו(ז,א),  "ְלָפַני ַצּדִ ִמים  ַצּדִ " (ו,ט). עד כאן  ּתָ

 דברי הגמרא.  
 

אל נח ישירות אמר לו רק מעלה  , כי כאשר דיבר ה'  ולכאורה קשה להבין את מסקנת הגמרא
יק' אחת  יק :לא בפניו, נאמר ב' מעלותשובתחילת הפרשה כאשר דיבר ה' על נח   ,' ַצּדִ   ,ַצּדִ
ִמים  .ּתָ

 
שהרי שלא   שבחו של אדם, ולא רק מקצת, מחצית אם כבר היה צריך להגיד שאומרים 

 . בפניו אמר ב' מעלות ובפניו אמר רק מעלה אחת
 

הוא מעלה גדולה... נמצא    ִאישׁ כי טעות יש כאן, אף : ה'מקור ברוך' זי"ע אלא ביאר הרה"ק
יק' – שבפניו אמר רק מעלה אחת  יק  ִאישׁ '  –ם שבחי  הש ו, ושלא בפניו שבחו בשל' ַצּדִ   ַצּדִ

ִמים  (באר הפרשה)מקצת. הרי שבפניו אמר רק  'ּתָ
 
 

ח ּקַ ית ַוְיַכּסוּ ֵאת ֶעְרַות ֲאִביֶהם ַויִּ ְלכוּ ֲאֹחַרּנִ ֵניֶהם ַויֵּ ֶכם ׁשְ ימוּ ַעל ׁשְ ׂשִ ְמָלה ַויָּ ִ ם ָוֶיֶפת ֶאת ַהׂשּ  (ט,כג) ׁשֵ
ם ָוֶיֶפת רש"י:  ח ׁשֵ ּקַ אין כתיב ויקחו אלא ויקח (סנהדרין ע) לימד על שם שנתאמץ    -ַויִּ
 . לטלית של ציציתיותר מיפת לכך זכו בניו  במצוה

 
אשר צרה גדולה ונוראה    מעשה שהיה באחד מחסידיו של הרבי הקדוש, המהרי"ד מבעלזא זי"ע

בנו יחידו אשר זכה לו אחר שנים והיה נער טוב ועלם חמודות, נפל  . תקפה את משפחתו
החלטתי כי חפץ אני לישא לאשה את בת  , ברשת היצר ובא לאביו בהודעה דרמטית: "אבא

הוא לא חשב פעמיים,  .  שכננו הגוי". אביו נתקף בהלם ובהלה ולא האמין למשמע אוזניו
 ת:וכשדמעות רותחות של צער ניגרות מעיניו על בנו האהוב והשקדן, צעק עליו בקולי קולו

היו שבורים  ההורים . הבן ארז את מטלטליו ויצא מהבית".  צא מביתי, אינך בני יותר"
היעלה על הדעת כי בנם היחיד אשר תמיד צעד בדרך העולה בית ה', אותו   –ורצוצים 

ככל שעבר הזמן,  .  גידלו מקטנות, חמד לצאן לרעות בשדות זרים והולך לאבד את כל יהדותו
 היו ההורים בצער גדול יותר וגעגועיהם לבנם יקירם גבר עוד יותר.  

 
ה של עיר והנה לתדהמתו רואה הוא את בנו יחידו זרוק  ערב אחד, יצא האב לטייל ברחוב 

האב לא    .ברחובות כשהוא רעב ללחם, ומחפש בין האשפתות דבר מה להשביע את רעבונו
יכל לעמוד בזה ורחמיו נכמרו על בנו. הוא ניגש אליו בדמעות ואמר לו: "בני יקירי, חזור אל  

סוך ממך, אך כל זאת בתנאי  ביתנו ואתן לך את כל אשר תחפוץ בעולם, מאומה לא אח
הבן הביט בעיניו הדומעות של אביו ואמר לו:  !".  שתעזוב את רצונך להינשא לנכריה –אחד 

האב לא ידע את נפשו  ". "אמשיך להיות זרוק ברחובות ולרעוב ללחם, ובלבד שאנשא לה
 .אף ההצעה הזו, אשר בא הוא לקראת בנו לא הועילה במאומה –מרוב צער  

 
הוא לשפוך את נפשו אצל רבו הקדוש המהרי"ד מבעלזא וסיפר לו את מצבו    בצר לו, הלך

שמע זאת הרבי וציוה עליו שיקרא לבנו שיבוא אליו.  . של בנו, וכי מבקש הוא עצה וישועה
כששמע הבן כי הצדיק קורא לו, מהערצתו אל הרב הסכים הוא לחלות את פניו, אך הודיע  

 .הוא לא מתכוון למלא זאת  –להינשא לנכריה  בכל לשון כי אם יבקש ממנו הרבי שלא 
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 זכות דברי התורה בעלון יעמדו:
בן פנינה, אפרת בת מזל, נועה בת יעל, קרן בת  עוז בן מרים, לירון בע"ה זיווג הגון:

 רחל, עדן בת גילה. 
 רווית רבקה בת אורלי, מוריה בת אורנה, מורן בת רותי.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 שרה,   לרפואה שלמה:

צחק יעקב בן יחזקאל בן אידה, רבקה בת מסעודה, אלכס בן רימה, י שי בן רחל,
יוסי בן ציפורה, יוסף בן ציפורה, עזיזה בת שוליקה, שולה בת  יפה, אילן בן מסעודה,

 עזיזה. 
 

בנימין בן סולי ז"ל, אביגיל בת מרים ז"ל, אהרון רפאל בן רבקה ז"ל,  לעילוי נשמת:
חביב בן סולי ז"ל, בתיה בת סולי ז"ל, גבריאל בן מורוור ז"ל, מיכאל בן מורוור ז"ל, 

מים בן מורוור ז"ל, יחזקאל בן יהודית ז"ל, דבורה בת טובה ז"ל, ישראל בן חנה  רח
בן רפאל ז"ל, חנה בת   ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי  ז"ל. דבורה בת מרים ,ז"ל

שמחה ז"ל, דוד אמנו בן מזולה ז"ל, משה בן שושנה ז"ל, שרה רוסיקו מנשרוב בת 
תמרה ז"ל, ז'קלין לוי בת מסעודה ז"ל, יוסף בעדאש בן נוארה ז"ל, ירושה בת רות 

זהרה ואסתר ושמחה ומכלוף בר חנינה למשפחת בן שבת ז"ל, אברהם בן חנה   ז"ל, 
 אסתר בת מרים ז"ל, רות בת יוכבד ז"ל, אליעזר בן אסתר ז"ל.וזבולון הכהן ז"ל, 

 
 

 
נכנס הבחור ביראת כבוד אל הצדיק ונישק את ידו. הצדיק פתח עמו בשיחה על שלומו  

תוך כדי השיחה,   .כשהבחור עונה על כל שאלה לעניין ,ומצבו, ואף על מצב בריאותו ופרנסתו
הכריז הבחור לפני הצדיק ואמר: "ידע כבוד הרב כי מתכוון אני בקרוב להינשא לאשה  

 .נכריה", כשהוא בוחן את תגובת הרבי
 
אדרבה, אני אף  ", יודע אתה שדבר זה הינו אסור, אך לא אמנע ממך זאת", השיב הצדיק "

צדיק לא מתנגד לכך בכל  מדוע ה –וה על אביך שישתתף בחתונתך". הבחור היה בהלם  ואצ
והוא שתקבל על עצמך  , " תוקף?!. "אך דבר אחד כן אני מבקש ממך", חתם הצדיק ואמר 

מרגע זה והלאה להקפיד במצות ציצית, ואף בשעת החתונה עם הגויה". "בשמחה", השיב  
 .  לבש ציצית בכל עת  –יצא הבחור מבית הצדיק והחל לקיים את הקבלה שקיבל   .הבחור

 
ים, שמע האב כי הצדיק לא ביטל לבנו את החתונה, אלא להיפך, מחייב הוא אף  ינתילב

אותו להשתתף בחתונת בנו והיה כולו נרעש ונבהל, אך קיבל עליו את דברי רבו כקודש  
גויים ערלים רבים מצד הכלה, ואף   –הכל התאספו באולם  . קודשים. והנה, הגיע יום החתונה

 כשביניהם אף האב., ן שהסכימו לבוא ולכבדוכמה יהודים מבני משפחתו מצד החת
החתונה התנהלה כחתונת גויים לכל דבר, כשהשמחה מתנהלת ברובה בשתיית משקאות  

 חריפים וליצנות לרוב.  
 

כשהיו רוב הגויים בחתונה שתויים ואף השקו את החתן לרוב, החל  ,  לפתע, באמצע החתונה
עד שלפתע ראו כל  , העליונים החתן לעשות מעשי שטות ואף הסיר את בגדי חתונתו

מיד כשראו זאת כל הרשעים  . המשתתפים את הציצית שלבש תחת בגדיו בהוראת רבו
רימית אותנו ואת הכלה בכך  : "הארורים החלו לשאוג על החתן, להכותו ולבזותו באומרם

שהבטחת לנו כי עזבת לגמרי את היהדות, והנה אף בשעת החתונה לבוש אתה בבגדי  
יהדותך בלא בושה". השמחה הגדולה שהיתה באירוע הפכה לקטטה, כשהחתן בורח  

 מהמקום והחתונה בוטלה.  
 

גדולה  . ארתהודה הבחור לה' שהצילו מידם בזכות הציצית ושב לחיק היהדות ובנה בית לתפ
 (עלון 'טוב לחסות בה')  !.מצוות הציצית שהמקיימה במסירות נפש זוכה לברכות גדולות ועצומות
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הפרשה מאוצרות

פר"ש חידה           פר"ש  חידה         
 אלו חיים בלתי נראים הגיעו לתיבה?                              

 (ו, יג) קץ כל בשר בא לפני
הרה"ג הלל קופרמן שליט"א כותב בספרו הנפלא 'שובי נפשי', כי

, על דבריאש הישיבה, הגראי"ל שטינמן זצ"לשאל פעם את מרן ר
"כל מקום –שה. רש"י כותב על הפסוק הנ"ל רש"י המובאים בפר

שאתה מוצא זנות ועבודה זרה אנדרלמוסיא באה לעולם והורגת
טובים ורעים". לכאורה משמע מלשון רש"י: 'והורגת טובים
ורעים', שגם בדורו של נח היו עדין אנשים שלא היו ראויים
להמחות במבול יחד עם שאר בני דורם, ובכל זאת הם מתו עם

אים. אם כן מדוע דוקא נח נצול מן הגזרה? במה היה עדיף נחהחוט
על כל יתר האנשים הטובים שמתו במבול? הרב שטינמן השיב לו
כמעט בלשון הזה:"אתם יודעים למה דוקא הוא נצול?! כי הוא
היה איש נח! חן ונח הם אותן אותיות. חז"ל הרי דרשו במדרש

אכן, היו עוד אנשים נח לשמים ונח לבריות'. –'אלה תולדת נח 
טובים בדורו של נח, אבל הם לא היו נוחים כמוהו! "אתם מבינים
זאת מסתמא", המשיך הרב שטינמן לומר, "ישנם הרבה אנשים
קשים שכל הזמן מנסים לעשות מריבות על כל דבר, אנשים כאלו
לא זכו להנצל מן המבול... נח זכה להנצל משום שהיה נח לבריות.

מדרש, הוא היה נח בדבורו, במעשיו ובהלוכו..."כפי המבואר ב
אדם שהוא נח לבריות זוכה למצוא חן בעיני השם! משמעות הדבר
של אדם נח, הוא ההולך בתום לב. אין הוא רוטן על שום אדם, אין
לו טענות ואין לו קפידות. אינו שונא ואינו שנאוי, מחפש להיטיב

טטות. זהו 'נחעם הבריות ובורח בכל מאודו ממחלוקות וק
: "כל שרוח הבריות נוחה(אבות ג,י)לבריות'. וכבר אמרו חז"ל 

 אצרתיהם אמלא)(  הימנו, רוח המקום נוחה הימנו"!

הלוליין המפורסם (ז,ז) ויבא נח... אל התבה מפני מי המבול
ניצב מול ציבור אוהדיו. החוט הדק מתוח בחזקה בין שני הצוקים

המשקל נתון בידיו, והתהום העמוקהגבוהים; המוט ליצוב שיווי 
מזמין... "האם אתם מאמינים שאוכל לעשות זאת? שואל –פעור למטה 

"כן!" עולה שאגה מתוך .?"הלוליין את אוהדיו שצופים בו מוקסמים
הקהל. "האם אתם מאמינים שאוכל לצעוד על החוט כאשר אני
נושא עימי כסא?" "כן!" נשמעת שאגה עוד יותר חזקה מתוך

ל. "האם אתם באמת מאמינים" מוסיף הלוליין לשלהב אתהקה
ההמון "שאוכל לצעוד על החוט כאשר אחד מתוככם יושב על כסא
אותו אחזיק?" חשמל באוויר "כן!!!" משמעת שאגה מחרישת
אוזניים מתוך הקהל, "מי מוכן לשבת על הכסא?" שואל הלוליין.

את הלהטוט,שקט. דממה. כולם מאמינים שהלוליין מסוגל לבצע 
אך אף אחד לא מוכן לשבת על הכסא! על הפסוק "ויבא נח... אל
התבה מפני מי המבול" מביא רש"י מאמר חז"ל: "אף נח מקטני
אמנה, היה מאמין ואינו מאמין שיבא המבול ולא נכנס לתיבה עד
שדחקוהו המים". ההגדרה "מאמין ואינו מאמין" נשמעת כסותרת

אין זה כך כלל וכלל. "אמונה" היא מילהאת עצמה מיניה וביה, אך 
אחת שאוצרת בקרבה אלפי דרגות שונות. אין ספק שנח היה מאמין

ורק מסיבה זו הוא בנה את התיבה במשך מאה ועשרים שנה, –
לקול הלעג של שכניו ומכריו. אך יחד עם זאת יש לאמונה דרגות

על אין סוף. גם מי שמאמין שהלוליין יעבור את התהום עם כסא
 (מוסף ש"ק י"נ) עדיין אינו מוכן להיות זה שישב עליו... –האף 

 (ז, יב) ויהי הגשם על הארץ
וברש"י: ולהלן הוא אומר "ויהי המבול", אלא כשהורידן, הורידן

רכה, וכשלא חזרו היו למבול.ברחמים, שאם יחזרו יהיו גשמי ב
אמר רבי שלמה וולבה זצ"ל: כך הוא מידתו של הקב"ה,. "לכע

'עד יום מותו אחכה -וכמו שאנו אומרים בתפילת "ונתנה תוקף" 
עד הרגע האחרון, אפילו לאחר שכבר -לו אם ישוב מיד אקבלו' 

 יכול עדיין לעשות תשובה. -התחילו המים לרדת 
בעצם היום הזה בא נח ושם וחם ויפת בני נח... לא

דבר פלא אנו רואים כשנתבונן בטעמי המקרא, (ז, יג) התיבה
שעל 'שם' אין טעם כלל ומחובר ל"חם", ולא נמצא כן בשום מקום
בתורה שיהיו שני שמות מחוברין בטעם אחד. ועוד יש להוסיף שד'
פעמים נזכרו בתנ"ך "שם חם ויפת", בפר' בראשית ובפר' נח
ובדברי הימים. והנה מופיע תמיד תחת 'שם' טפחא, ותחת 'חם'

ם' מאחיו חם ויפת, וא"כמרכא או מונח, הרי שתמיד מופרש 'ש
צ"ב מדוע כאן חברם יחד. בספר 'ברכת איש' להרב א"י שיין ר"מ
תפארת ירושלים ארה"ב, ביאר: שהנה כל הימים היה 'חם' מתרחק
מאחיו הצדיק ולא חפץ להיות בקרבתו, ואכן תמיד יופיע 'שם'
כמופרד מ'חם'. אבל כעת בסוף שבעת הימים וכבר התחילו גשמים

מאבד כל בטחונו ואין לו על מה לסמוך וירא כעלה נדף, לירד, אזי
או אז מחפשו להתקרב ולהתחבר לאחיו הצדיק כדי שבזכותו וע"י

 )(מוסף ש"ק יתד נאמן  ינצל, ע"כ בפסוק זה שם וחם מחוברים!!!
: אמר(סנהדרין נ"ח:)מובא בגמ'  (ח, כב) ויום ולילה לא ישבתו

ולילה ריש לקיש עובד כוכבים ששבת חייב מיתה, שנאמר "ויום
לא ישבותו", דהיינו שאם עכו"ם שובת ממלאכתו יום שלם, ואפילו
ביום שני או שלישי בשבוע הריהו חייב מיתה. הנה הקשו

שאברהם אבינו קיים(יומא כ"ח), המפרשים, על מה שאמרו חז"ל 
את כל התורה, וכי איך שמר שבת מבלי שנצטווה על כך, הרי עבר

–ישבותו" שנאמר לבני נח  בכך על הלאו של "יום ולילה לא
ואברהם בכללם. וי"ל שלפני מתן תורה היה הלילה נמשך אחר
היום שלפניו, כמו שנאמר כאן "ויום ולילה לא ישבותו", יום

שבת כל ואח"כ  לילה, ועל כן בן נח אינו חייב מיתה אלא אם כן
היום וכל הלילה שלאחריו, אבל אברהם אבינו שמר שבת כמו

ן תורה, דהיינו שהיום הולך אחר הלילה שלפניו,שיהיה לאחר מת
ועשה מלאכה בלילה שלאחריו, וממילא לא עבר על האיסור של

 (פנים יפות)  "ויום ולילה לא ישבותו".
(ט,כג) ויקח שם ויפת את השמלה... ויכסו את ערות אביהם

אמר מרן הגראי"ל שטינמן זצ"ל: ההבדל בין מצוה או כל דבר טוב
צות לגבי אם עושים בפחות התאמצות הוא כ"כ גדולשעושים בהתאמ

וכמו בהא דשם ויפת ,כמו מאם לא עושים כלל מצוה למי שעושה
שלקחו את השמלה לכסות ערות אביהם דשם התאמץ יותר ולכך זכו

ויפת זכה שבניו ,בניו במצות ציצית שהיא שקולה כנגד תרי"ג מצות
מ"מ הא לגבי ,זה דבר גדול יקברו בימי מלחמת גוג ומגוג, ואם כי בודאי

מצות ציצית שזה לנצח וכל מי שעושה המצוה כאילו קיים תרי"ג מצוות
אין להשוות כלל, ע"כ שמעתי כמדומני מהרהגה"צ ר' אברהם יעקב

 (ימלא פי תהלתך).  גורדון זצ"ל משגיח בישיבת תורת חיים בבריסק.



 שערי תירוצים לא ננעלו ללמדך         
לו: 'רבך שונאני, : "תשובה ניצחת השיבו עורב לנח. אמר (סנהדרין ק"ח, ע"ב)ובגמרא  (ח', ז') וישלח את הערב ויצא יצוא ושוב עד יבשת המים מעל הארץ

שאתה מניח ממין שבעה ושולח ממין שנים! אם פוגע בי שר חמה או  -מן הטהורין שבעה מן הטמאים שנים, ואתה שנאתני  -ואתה שנאתני! רבך שונאני 

הנה מוצאים  כל שכן?'".לא  -נאסר לי, בנאסר לי  -לא נמצא עולם חסר בריה אחת? או שמא לאשתי אתה צריך?'. אמר לו: 'רשע! במותר לי  -שר צנה 

הוא טוען שאין זה מתקבל על הדעת לסכן אותו, שממינו לא נכנסו אל התיבה אלא שנים בלבד, כך שאם  –אנו, שהעורב טוען לנח שתי טענות: ראשית 

ח מבקש לשלחו אל מותו, משום הוא טוען כי כפי הנראה נ –יפגע יוכחד מינו מן העולם, בעוד ישנם מינים אחרים שמהם נכנסו אל התיבה שבעה; ושנית 

לדחות את שנתן עיניו באשתו. ואמנם, נח מתייחס אל הטענה השניה ומשיב עליה תשובה ניצחת. אולם לכאורה, עדיין יש להבין: הלא בתשובה זו אין כדי 

מעשה באלמנה, שהגיעה  ה דומה:בטרם נשיב על שאלה זו, נביא מעשה המעורר תהי טענתו הראשונה של העורב! מה תשובה איפוא השיב עליה נח?

חתונה, ביום מן הימים אל ביתו של נדיב גדול, ומיררה בבכי תוך שהיא מספרת כי בתה הגיעה לפרקה, ובכיסה אין אפילו פרוטה שחוקה אחת להוצאות ה

כיסו שלש מאות רובלים, סכום עתק לא היסס אפילו לרגע: הוא מיהר להוציא מ –שלא לדבר על נדוניה... כאשר שמע הנדיב את סיפורה של האלמנה 

והנה, חלפו שבועות ספורים בלבד, ושוב מתדפקת האלמנה על פתח ביתו של הנדיב: שלש מאות  באותם הימים, ולמסרם לידיה של האלמנה הנרגשת.

אולם כעת התעוררה בעיה: הכסף הרובלים, כך היא מספרת, איפשרו לה למצוא חתן ראוי לבתה, ואף להתכונן לקראת שמחת הנישואין בנחת ובהרחבה, 

הפעם, לא מיהר הנדיב לשלוף את הסכום מכיסו. הוא חכך בדעתו  בכדי לקנות שמלת כלולות עבור בתה... –תם, והיא זקוקה לעשרה רובלים נוספים 

הגיעה אלי האלמנה בשנית "כאשר  נענה לבקשה והושיט לאלמנה את הסכום המבוקש. לאחר מעשה, הסביר: –מה -רגע ושניים, ורק לאחר התלבטות

וביקשה עשרה רובלים עבור שמלת כלה, הטרידה אותי שאלה: לשם מה צריכה אותה יתומה שמלת חופה בעשרה רובלים? הלא היא יכולה למצוא 

יתומים, מחצית הלא יכול אני לקנות עשרים זוגות נעליים ל –בעשרת הרובלים הללו  להסתפק בשמלה זולה יותר! ובכלל, שמלה להשאלה, או לפחות

"אולם לאחר שחככתי בדעתי הגעתי למסקנה, כי אין כאן אלא עצת היצר. אילו באמת הייתי דואג ליתומים ההולכים בנעליים קרועות, הייתי  הרובל לזוג!

נוכחי אינו אלא 'תירוץ' משום שאינני דואג ליתומים הללו, ומכאן, כי השיקול ה –דואג להם מזמן לנעליים חדשות... אלא מה? את זאת אינני עושה 

ולכאורה, גם כאן, פורצת אותה שאלה  והושטתי אותי לאלמנה!". –שמעלה היצר! מעתה, כבר לא היה מקום להתלבטות: הוצאתי את הכסף מכיסי 

אולם מה עם הטענה  אינה אלא עצת היצר... –עצמה: הן אמנם התברר לו לאותו נדיב, כי הטענה השניה, בדבר הדאגה לרגליהם היחפות של היתומים 

אולם לאמיתו של דבר, התשובה  הראשונה, המרכזית, על פיה אין צורך לבזבז עשרה רובלים על שמלת כלה בו בזמן שניתן לקבל שמלה בהשאלה?

... אולם בכדי פשוטה... כאשר היצר מנסה למנוע מהאדם לקיים מצוה כלשהי, הוא מעלה טיעונים מטיעונים שונים, ושערי תירוצים לא ננעלו מעולם

אין  –בכדי להבהיר מי עומד מאחורי הטיעונים כולם, ואו אז  –אין צורך לדחות את כולם! די בהפרכתו של טיעון אחד  –להפריך את טיעוניו של היצר 

זיהה כי היצר עומד כך באשר לאותו נדיב, אשר  מקום להתייחס כלל לכל שאר הטיעונים, שכן מטרתם ברורה: למנוע מהאדם לקיים את רצון בוראו!

היו  –מאחורי חוסר רצונו למלא את מבוקשה של האלמנה, וכך גם באשר לעורב ולנח: נח הלא ביקש מהעורב לעשות עמו חסד, ואילו בפיו של העורב 

י להסיר את המסווה מעל די היה בכך כד –טיעונים מטיעונים שונים... אולם ברגע בו דחה נח את אחד הטיעונים הללו, והוכיח שמדובר בתירוץ בעלמא 

מעתה, לא היה כל צורך לדחות את  פניו של הנימוק האמיתי העומד מאחורי התירוצים כולם: חוסר רצונו של העורב לזכות במצוה ולמלא את השליחות!

שעות בעלמא עומדת מאחורי סירובו כבר ניתן היה לגעור בו, לכנותו 'רשע', ולהסיק כי ר -כל טיעוניו של העורב, ומאחר שנדחה מכל וכל אחד הטיעונים 

 (מתוך הספר החדש "ללמדך" לרבי מרדכי פרוינדליך זצ"ל)   למלא את השליחות!
  

          איזו אמירה נחשבת הפסק בין ברכה לשתיה                             
אמר לו בפיו:  הבשמים וביקש לזרזו, ובמקום לסמן לו בידו להזדרז יח אתראה שבנו מתמהמה מלהר "בורא מיני בשמים"מעשה באדם שעמד והבדיל ולאחר שברך שאלה: 

זצ"ל הגאונים הגדולים רבי נסים קרליץ : תשובה שבירך לבין שתית היין. "בורא פרי הגפן"זאת נחשבת הפסק בין ברכת  נו, תריח כבר. וכעת הוא מסתפק האם אמירה
אמירה  לכתחילה ולא היה לו לזרזו בדיבור אלא ברמז בעלמא. ולדבריהם אין כאן הפסק, אם כי בודאי לאו שפיר עבד א הורו שבדיעבד"שליט רבי חיים קניבסקי ל"חבבדולה

ו. ואף "אכילה כמבואר בסימן קסז ס לאחר שבירך ברכת המוציא, דלא חשיב הפסק מכיון שהוא לצורך זו דומה לאומר תנו מאכל לבהמה או למי שמבקש סכין או מלח
תלי נפ רבי מרדכי גרוס, רבי יעקב מאיר שטרן, רבי חיים מאיר וואזנר, רבי ואין בה הפסק בדיעבד. וכן הורו הגאונים רבי יצחק זילברשטיין, לצורך הבדלה אמירה זו היא

והגאון רבי משה שאול קליין  ו הפסק.ואינ שמכיון שמוטל עליו לחנך את בנו למצוות חשיב שפיר מצרכי הבדלה י זילברשטיין"א. ואמר הגר"נוסבוים, רבי שמאי גרוס שליט
היינו דיבור שהוא לצורך המברך, כגון שחסר לו מלח לטבל את  משני טעמים: א. מה שמצאנו דיבור שאינו מפסיד בין ברכה לאכילה א צידד שיש לחוש כאן להפסק"שליט
הבשמים אינה מעכבת את  עכב את האכילה או השתיה אינו הפסק, אבל הרחתהוא בדבר המ אבל כאן הדיבור לא היה לצורכו אלא לצורך בנו. ב. דוקא כשהדיבור הפת,

ו: ואם שח, צריך "שכתב בסימן קסז ס ע משמע לא כן,"מ שטרן השיב על דבריו שמדברי השו"והגרי א."הגאון רבי מנדל שפרן שליט שתיית היין וחשיבא הפסק. והסכים עמו
מאכל לבהמה  וקודם שאכל אמר הביאו מלח או ליפתן תנו לפלוני לאכול, תנו ים שמברכין עליו, כגון שבירך על הפתהשיחה בדברים מענין דבר לחזור ולברך אא"כ היתה

ואעפ"כ אינה נחשבת הפסק בין ברכה לאכילה  לאכול' אינה לצורך המברך ובודאי אינה מעכבת את האכילה שלו, וכיוצא באלו, א"צ לברך, ע"כ. והרי אמירת 'תנו לפלוני
שאמירת הביאו מלח  כ מבואר"ה, ואעפ"ע סימן קסז ס"אלא למצוה בעלמא כמבואר בשו סעודה. ועוד, שהרי בפת שלנו שהיא פת נקיה המלח אינו מעכב היא לצורךמכיון ש

לא הוי הפסק מיירי  'לפלוני כלתנו מא'ע שכתב "ומ שפרן השיב על דבריהם, שהש"והגר ש גרוס."הסעודה. וכן הסכים הגר או ליפתן אינה נחשבת הפסק כיון שהיא לצורך
 אבל מי שמפסיק בדיבור שאינו קשור לברכת המברך בודאי חשיב כ ההוראה לתת לו מאכל היא מענין הברכה של המברך."המברך, וא דוקא שאותו אחד יוצא בברכתו של

המוציא אלא אמר לב"ב שיתנו לו  ל: ואפילו לא אמר שיתנו לו מפרוסת"ט מבואר שלא כדבריו וז"סקל ב שם"ילה של מי שדיבר עבורו. [א.ה. במג דהוי צורך אכ"הפסק אע
שהבאנו לעיל שאינה הפסק, לא  ע"מאכל לבהמה הנזכרת בשו ש קליין, שגם אמירת תנו"מ גרוס השיב על דברי הגרמ"והגר סעודה הוא, ע"כ]. שיברך בעצמו מ"מ מעניני ככר

מכל מקום הרמב"ם העתיק את  לאדם שיאכל קודם שיתן מאכל לבהמתו, משמע דהוי איסור גמור, ת [מ, א]: אסורברכו 'פ שמלשון הגמ"שמעכבת את האכילה, דאע נהירא
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יק ה ּתֹוְלדֹת נַֹח נַֹח ִאיׁש ַצּדִ   )ו, ט( ֵאּלֶ

 , נח לבוראו, ונח לבריות, כדתנן'נח נח'שני פעמים 
כל שרוח הבריות נוחה הימנו, רוח המקום ' ):אבות ג, י(

  )לקח טוב-פסיקתא זוטרתא(' נוחה ממנו

את הסיפור "זצ"ל:  משה מרדכי שולזינגרסיפר הגאון רבי 
  צוק"ל,ז שמואל רוזובסקיר' על ראש הישיבה מורנו הזה 

בא אליו יהודי  ו באותה שעה.סיפר לי מי שישב אצל
מר שהוא רוצה לשאול אותו פרטים על בחור מירושלים, וא

מר אאותו אחד  ".בבקשה ידידי!אומר לו ר' שמואל: "אחד. 
בשם פלוני, והוא בא  מהישיבה שמציעים עבור בתו בחור

שאלות הוא שאל  19כעת להתעניין אצל הראש ישיבה. 
וכו' וכו' וכו'. כך  ד שהתברר לו שהוא מתמיד ושקדןע ...אותו

 ...תשע עשרה שאלות הוא שאל ,שנכח שםסיפר לי ההוא 
אחר שהראש ישיבה ללא משנה מה בדיוק היו השאלות... 

אז  ..הראיון נגמר. דוימצ ,עליהן, ההוא גמר את שלוענה לו 
תי, עכשיו אני אומר לו ר' שמואל: "ידידי! עד עכשיו שאלת או

אתה בא לשאול על הבחור בשביל הרי רוצה לשאול אותך! 
לה כל הפרטים האאמנם את שידוך לבתך, תגיד באמת: 

אבל אני חושב שיש עוד מאד חשוב לבתך לדעת, בסדר... 
יא רוצה לדעת, ולמה אתה לא שואל על הדברים דברים שה

   .האלה?"

  אומר לו האבא: "למשל מה?" 

אומר לו ר' שמואל: "אתה לא שואל איך הוא מתנהג בחדר 
וא לא זה מה שאתה צריך לשאול! כי הרי ההחברים?  עם

גר עם חברים, שלושה ארבעה גר בחדר סגור לבד, הוא 
הוא האם  דר?חדר, ואם כן איך הוא מתנהג בחחברים ב

כשהוא ות המיטה? הוא מצחצח פעם שיניים? מסדר פעם א
רים שהוא עמד למטה ודיבר שעתיים דב אחרי[ מגיע מאוחר בערב

, האם הוא ]...ממש מנדד שינה מעיניו ,בטלים, והוא מגיע לישון מאוחר
חולץ את הנעליים בחוץ, לוקח אותן ביד ונכנס לחדר על 

ומעיר את כל ' קוזק'צות אצבעותיו, או שהוא הולך כמו ק
הוא תמיד האם ? ואיך הוא מתנהג בחדר אוכל? האגף

הוא תמיד ראשון ולוקח תמיד מהצלחת המרכזית  ן...הראשו
או  ...בראש, כי הוא מרגיש את עצמו כהן את המנה היפה

תגיד, הוא משאיר את המנה היפה למישהו אחר? שהוא 
תודה או למבשל ואומר לו 'יישר כחך! גש לטבח יפעם נ

איך הוא נוהג בעוד ענין: יש ו '??.האוכל היה טעים!! רבה,

י של שתיה, שותים ושותים ונגמר, על השולחן קנקן מרכז
הוא  -איך הוא נוהג בזה, האם כשכלי השתיה מתרוקן 

קופץ, לוקח את הכלי הריק, הולך למטבח וממלא אותו שוב, 
ביאו והוא ימלא בסבלנות, ומחכה שיאו שהוא יושב בנחת, 

כן ככה זה! איך הוא מתנהג... זה מה הראשון את הכוס? 
 - שמאד מעניין! איך הוא מתנהג ואיך הוא מגיב על כל דבר 

ם 'שובר', הוא עושה לעצמו פעם שבירת מיפעלהוא האם 
 אתהשלא מוצא חן בעיניו הוא מיד...  הרצון, או שכל דבר

   .וב אצלו!"הרי רוצה שלבתך יהיה ט

כך  -כך אומר לו ר' שמואל, כמו שהוא היה מדגיש בסברות 
טוב אצלו, הוא הסביר והדגיש לאבא הזה... "שיהיה לה 

   "....שהוא יהיה לה מאד טוב!

פריע לה יכל מה שהוא יעשה לה לא כי אתה חושב שו"
בכלל, מכיוון שהוא הרי יודע את החילוקים בהיזק ראיה, 

לר' שמעון שקאפ,  הוא יודע את החילוקים בין ה'אבן האזל'
עד כדי כך שלא חשוב בכלל איך הוא  ...זה מאד חשוב לה

   ".יתנהג איתה...

מה נהיה עם השידוך, אם נהיה או הוסיף ר' משה מרדכי: "
 עדיין הוא נהיה, והםלבסוף ש ודע. יתכןאינני י -לא נהיה 

  ".גוררים את החיים... ...גוררים את החיים

  ]מתוך 'בעקבי הצאן'[

ֵניֶהם י ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס ִמּפְ   )ו, יג( ּכִ

  )רש"י( לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל

"נולדתי לאמא מיוחדת במינה.  :עלת המעשהב מפי רוסיפ
יקת היתה מסודרת ומאורגנת בצורה מדו אמא שתמיד

להפליא. לכל דבר אצלה היה מקום מסודר, ותמיד היא 
הייתה כותבת במחברת או בפתק את המטלות והפעולות, 

  שעליה לעשות ולסיים באותו יום ובאותו שבוע". 

"והנה, לפני מספר חודשים הרגישה אימי כי היא מתקרבת  
לא הייתה צעירה, אל נקודת הסיום של חייה. היא כבר 

וכשראתה שמצבה הבריאותי מידרדר, הבינה, כי בקרוב 
עתידה היא לעזוב את הפרוזדור של העולם הזה, ולהגיע 

. בשל כך ומפני העולם הבא אל הטרקלין הגדול, הלא הוא
היותה מסודרת, החלה לערוך קלסר גדול ומסודר, שבו היא 



  
חר מונה וכותבת את כל הדברים, שהיא מבקשת לסדר א

ד יומה האחרון ועד פטירתה. ככה הייתה אימי, מסודרת ע
את הקלסר העבה הניחה למשמרת בארון  הפרט האחרון.

הספרים וביקשה כי מיד לאחר פטירתה יעיינו בו ויטפלו בכל 
האמור בו. לאחר זמן קצר מאוד, אכן התבקשה אימי לבית 

היא ממש הכינה  עולמה. לא היה לנו קל כלל ועיקר, אך
 מיד אחר פטירתה פתח אבי את הקלסר. אותנו ליום זה

וגילה בו בקשות ומטלות רבות אותם ביקשה  ,שהותירה
שישלימו עבורה אחר פטירתה: לשלם למספר אנשים כסף, 

 לומר לכמה אנשים אחרים דבר מסויםשלא קיבלו ממנה, ו
אבי היקר התמסר בכל . רצתה שידעו ועוד מספר ענייניםש

נפשו לעניין, כשהוא עובר מטלה אחר מטלה, ומסמן 'וי' 
בסיום השלמת הבקשה. אנחנו, הילדים התעניינו לדעת מה 

ל כתבה וביקשה אמא, אך כאשר ראינו שאבא לקח זאת ע
, הסרנו זאת מליבנו ונתנו עצמו כדי לקיים את בקשת רעייתו

  לו להסתדר עם כך לבד, מפני שסמכנו עליו" . 

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

 והר. שלווה ורוגע ניכרים על פניה.כשפניה מוארות באור ז
אחותי פנתה אליה בהתרגשות ואמרה: 'אמא, אמא, מה 
שלומך? איך את מרגישה?'. אך אמא לא ענתה, אלא היא 

אחותי לא . פרים'מרה: 'לכי בבקשה לארון הספשוט א
'אמא, מה  הבינה את פשר הבקשה, וחזרה על שאלתה:

י קורה איתך שם למעלה?', אך אמא אמרה שוב: 'לכ
אחותי התעוררה מהחלום . בבקשה לארון הספרים', ונעלמה

כי מדובר  החיזיון נראה כה ממשי ולכן הבינהבבהלה, 
בחלום אמת. היא ניגשה אליי וסיפרה לי ברגש את כל אשר 

הבנו יחד, שאין זה סתם, אלא ישנו פה . תה בחלומהרא
מסר ובקשה מאמא המנסה להעביר לנו מעולם האמת. 
הלכנו לבית של אבא וסיפרנו לו על החלום, כשאנו שואלות 
, אותו: 'אבא, אולי אתה יודע, מה מיוחד בארון הספרים

אבא חשב קמעה ואמר: . שאמא מבקשת ממנו לגשת אליו?'
ר אליה הוא הקלסר שהותירה אחר 'הדבר היחיד שקשו

פטירתה, אך אין מה לפתוח ולהביט בו, שהרי עברתי על 
אך  ,שביקשה בוכולו מיד אחר פטירתה וקיימתי את כל מה  

  אותו ולבדוק'. אתן יכולות לפתוח  ,אם אתן לא רגועות

ברגש וברעדה פתחתי ביחד עם אחותי את הקלסר וראינו 
ים לפני פטירתה, וראינו, את כתב ידה של אמא, ימים ספור

כיצד היא מבקשת לשלם לכל מיני מקומות ואנשים חובות 
י שלא הספיקה לשלם בחייה, כשליד כל אחד מהם סימן אב

אלא, שלפתע ראינו שורה . 'וי' על כך ששילם זאת בעצמו
אחת, בה לא היה מסומן 'וי'. בשורה זו היה כתוב בכתב ידה 

, כשלצד השורה כתבה של אמי: 'לשלם עבור שיעור כושר'
ואף למי יש להעביר את  אמי את הסכום הנדרש לשלם,

מיד רצנו להראות זאת לאבי, שקפץ ממקומו . התשלום"
בבהלה ואמר: 'אוי, אכן שכחתי לטפל בזה, לכן לא סימנתי 
את זה ב'וי', מפני שבאותו הזמן רציתי, שאתן תלכו לשלם 

בפראות  ליבנו הלם. זאת, ונעלמה בקשה זו מזיכרוני'

 את החוב לאותו שיעור כושר.מהתרגשות ומיד רצנו לשלם 
אותה אישה הביטה בנו והודתה לנו באומרה: 'אכן, אמכם 
הייתה חייבת לי סכום זה, ועל אף שמצבי דחוק, לא מצאתי 

גשי לאחר פטירת ילנכון לפנות אליכם בשל מצבכם הר
מכם'. היא אכן לקחה את הכסף ואנו סימנו 'וי' גדול א
  . וא בחלום"קלסר. ומאותו יום, הפסיקה אימי לבב

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

שישלמו  הופיע בחלום ולבקש מקרובי משפחתולבעל חוב ל
  ]'פניני עין חמד'[        !ו, שכן גם לזה צריך זכויותאת חובותי

ָבה... אּבֹ    )ז, א( ֶאל ַהּתֵ

תיבת 'ש הסודאר עפ"י זי"ע לב הק' הבעש"טמובא בשם 
העולם  וביאור דבריו, שהרי. לתיבות התפילה ' הכוונהנח

יות, שאיפות רוחנ -שבחוץ שוטף אותנו במבול דאגות 
דאגות גשמיות, בריאות, פרנסה, חינוך ילדים, זיווג לפלוני, 
צרתו של אלמוני, מבול של בעיות, התמודדויות ומצוקות... 

ניתנת לנו אבל  ,רוץ היומיומיבחוץ, במהוא רק ל זה כ מנם,א
ודי יקר, יה -ך: 'בא אל התיבה' הזדמנות, מתנה יקרת ער

לה, להיכנס נך מוזמן להכיר את נפלאות תיבות התפיה
התפילה, של המילים המרגשות הקסום של  םלעול

המרכיבות את התפילה. מתוך אותה תיבה, המבול שבחוץ 
מטופל היטב, יש בורא לעולם שמכוון ומסייע, פותר ומקדם, 

תחבר אליה ת -משפר ועוזר. כשאתה מחובר אל התפילה 
ישותך, תהיה בתוך התיבה בכל מהותך, כי עמה אתה בכל 

  .מוגן, בעזרתה אתה נושע

*   *   *  

אולמות רחבי ידיים, מזוודות מתגלגלות במרוצה, המולה 
קדם את פני זהו הנוף המ -שוקקת וכריזות במגוון שפות 

וד. ככל שהצעדים הבאים בשערי נמל התעופה בל
ולה זור ההמראות, הופכת ההממתקדמים לקראת א

לשוקקת יותר, עצבנית יותר, קולנית יותר... עם מעבר 
בו ביקורת הדרכונים ואחרי ה'דיוטי פרי', מגיעים לאולם  

 12-ממתינים לפתיחת שערי המטוס. בבוקר אחד, לפני כ
נערה צנועה אחת, פניה בסידורה  אולם זהעמדה ב שנים

 -הקטן, מרחפת בתוך ענן משלה במרכז ההמולה השוקקת 
  א שקועה כעת בתפילה! הלא הי

 חיים זאידבין הממתינים לטיסה, נמנה גם הגאון רבי 
שליט"א, שהיה אמור לטוס לצרפת. מישהו היסב את 
תשומת לבו לעובדה שעומדת בצד נערה השקועה בתפילה 
נלהבת, וכדאי להזכירה עם פתיחת שערי המטוס. ואכן, 

טיסה  לפריז, אותתו לה כי הברגע שהוכרז כי נפתחו שערי 
אלא  ,707 מס' עליה לארוז את תיקה ולעלות לטיסה

ילת שמונה עשרה, ונעמדה  שבדיוק אז הגיעה הנערה לתפ
 3בקצה הטרמינל, מליטה פניה בסידורה הקטן, פוסעת 

לאחור ומתרכזת בתפילה... דקות בודדות חולפות, פסיעות 



  
 םתיהבכיסאוהמטוס התמלא, כל הנוסעים כבר ישבו 

ומיעוטם כבר חגרו חגורות לקראת ההמראה. אחד הדיילים 
דיווח על מושב ריק, הוא המושב הרשום לאותה נערה 
מתפללת. מישהו מצוות שדה התעופה קרא בשמה שוב 
ושוב במערכת הכריזה, אלא שהדבר לא הצליח לנתקה 
מהתפילה הנרגשת, היא כלל לא שמעה את הכרוז... 

שמה של הנערה הוכרז שוב ושוב חולפות עוד מספר דקות, 
במערכת הכריזה, אך היא לא באה, אף לא שמעה. הטייס 
נעל את הדלתות, התנתק מהשרוול, והכריז לקפל את 
השולחנות ולהדק חגורות. חוטמו של המטוס החל לנוע 
לאחור, חלונותיו הכהים החלו מתקדמים לעבר מסלול 

ה מושג ההמראה... הנערה עדיין שקועה בתפילתה, אין ל
או קצה ידיעה כי המטוס יוצא לדרכו. הטייס התיישר על 

צווח לפתע טייס  - -'אוי, עשן!'  -  -  -המסלול והחל מאיץ 
המשנה לעבר הקברניט, שאך הניע ראשו לאחור ונרתע. 
עשן סמיך ואפרורי החל עולה בתא הטייס, ושני הטייסים 

את  מיהרו ללחוץ על כל כפתורי החרום האפשריים. הם כיבו
המטוס מיד, ורק אחרי דקות לא קצרות נגרר המטוס 
באמצעות רכב ביטחון, בחזרה לחיקו החמים של שדה 
התעופה, שם הורדו ממנו הנוסעים והוחלפו בצוותים טכניים 

  מקצועיים, שהחלו לסרוק ולבחון את כל מערכות המטוס. 

בינתיים, הנערה סיימה את תפילתה, הביטה לרגע באולם 
בינה כי הטיסה יצאה בלעדיה. היא ארזה את הנוסעים וה

צרורה הקטן, וכבר עשתה דרכה לצאת אל משרדי החברה, 
לברר על הטיסה הבאה... בדיוק בשלב הזה הגיחו הנוסעים 
המאוכזבים מבטן המטוס, אינם מבינים על מה ולמה 
התרחשה תקלה מסתורית שכזו... הנערה כבר החלה 

מתנה, ולפתע לעשות את דרכה אל מחוץ לאולם הה
הבחינה בהמולה שוקקת, ולא מעט מהפרצופים שהיו איתה 

פתע שבו ונראו ל -באולם ההמתנה וכבר עלו על המטוס 
באולם ההמתנה... היא התפלאה וביררה, ונאמר לה כי עקב 

  תקלה לא צפויה הטיסה טרם יצאה. 

'כי תוכלי 'מר לה אחד הנוסעים, א - ,"מנוי'המתיני ע'
 .''הטיסה לכשתצא, מי יודע מתי... להספיק לעלות על

למעלה משעתיים נמשכה הבדיקה, במהלכה איש 
ין חדר העשן ימהטכנאים המנוסים והמקצועיים לא הבין מנ

לתא הטייס, עד שהיו כבר מי שחשדו שהטייסים בדו את 
הסיפור מליבם. המטוס שב ונבדק, כל מערכותיו נבחנו 

ולעלות על המטוס, תבקשו הנוסעים לשוב ה -היטב, ולסיום 
כשאותה נערה ביניהם... כעת שב המטוס אל מסלול 
ההמראה, ובקלות חלקה האיץ על המסלול, המריא אל בין 
העננים ונעלם בשחקים. ציפור המתכת הענקית המריאה 

  ללא כל תקלה, ובלי שום הסבר מנין נבע העשן קודם לכן.

של לאחר שסיים לחלק שתיה לנוסעים, התיישב דייל לצידו 
ה בקול לסיבת התקלה ד, תוך שהוא תמהרב זאי

אמר  -' 'זה פשוט!'המסתורית שאיש לא הבין מנין נבעה... '
'תקלות לא מתרחשות סתם כך. אסביר לך 'הרב זאיד, 

משהו. אתה רואה את הנערה שיושבת בטור השלישי 

ובפעם  השמאלי? היא היתה שקועה בתפילה, במושב
ו, אבא אהוב שבשמים לא הראשונה המטוס יצא בלעדיה. נ

והוא סידר תקלה  -מותיר את בנותיו המתפללות מאחור 
מסתורית שעיכבה את הטיסה, כדי שאותה נערה לא 

  הסביר הרב בחיוך...  -' 'תינזק!

'עד כדי כך להתחבר 'הדייל היה המום ונרגש כאחד. 
'עד כדי פספוס טיסה 'יו התמיהה, פרצה מפ - 'לתפילה?!'

תמה באוזני  -  'כריזים את השם ברמה?!'ולא להבחין כי מ
הרב. ואילו הרב סיבר את אוזנו של הדייל שלא חונך על 
ברכי התורה והמצוות, והסביר לו כי רגעי התפילה הם רגעי 
התחברות וקירבה יקרים עם בורא עולם, רגעים בהם 

'אבא שבשמיים שומע את קול 'העולם כולו עוצר מלכת... 
'והוא אוהב את קולות 'הרב בפשטות, , הסביר 'בניו ובנותיו'

ולי ואמקום, גם משדה התעופה.  התפילה העולים אליו מכל
 לא נועד אלא -כל העיכוב מתקלה מסתורית לא מוסברת 

   .''למען אותה נערה מתפללת...

הדבר פתח את סגור לבו של הדייל, והרב זאיד, הנמנה על 
ב היהודי בכירי המרצים בארגון 'ערכים', המשיך להסביר לל

רבה ינפתח לפתע. הוא סיפר לדייל על הקהנרגש ש
הייחודית שיש לכל יהודי, בכל מצב ובכל מקום, עם אביו 
שבשמים. הוא תיאר בהתרגשות את הזכות הכבירה לפנות 
לאותו אבא ולהתפלל על החיים ועל כל מה שחשוב, ולנוכח 

זמין אותו להצטרף ה -הצימאון הרב של הדייל לשמוע עוד 
ינר שייערך בעוד ימים ספורים, שם יוכל להרחיב את לסמ

ידיעותיו בנושא המרתק... הטיסה הסתיימה בנחיתה רגועה 
ושלווה בפריז המוארת, כשהרב והדייל מחליפים טלפונים 
לצורך המשך היכרות. נפשם נקשרה זה בזה, ואחרי מספר 

ל המדשאות המלבלבות שבחזית המלון נפגשו שוב ע -ימים 
סמינר. הדייל שנכנס לסמינר מצא בו את בו נערך ה

התשובות לשאלות שהעסיקו אותו, והוקסם מיופיה של 
  ותה לא הכיר עד עתה... א -היהדות 

ח התפילה, לעכב טיסה ומדהים להיווכח עד כמה גדול כ
לאביו שבשמים.  יהודימסתורי כל כך ולהשיב לבו של  באופן

להפוך סדרי כמה תפילה אחת בודדה יכולה לחולל, לשנות, 
  עולם, לפעול עד אין קץ. 

לו פרק המשך שנראה אך בזאת לא מסתיים הסיפור, ויש 
אך כך בדיוק התרחש כפי שמעיד  עולם הדמיון,כלקוח מ

הרב זאיד באוזננו: תקופה חלפה, והדייל שכבר עשה צעדים 
בערב זאיד משמעותיים בשמירת המצוות, התקשר אל הרב 

ואני ", אמר, "לשידוך פלוניתמציעים לי את נערה "אחד. 
   .נתקדם"כי הרב יברר עליה לפני ש מבקש

הרב זאיד הסכים, ובבירוריו, הופתע לשמוע את הצד השני 
פתאום מתחבר: אותה נערה  של הסיפור, כשהכל

היתה  - שהתפללה והתעכבה וכמעט שאיחרה את הטיסה 
נערה שלא גדלה על ברכי התורה והמצוות, והדבר קרה זמן 
קצר מאוד אחרי ששבה בתשובה שלימה והכירה את 



  
בוראה. אחד הדברים אליהם התחברה במיוחד היה נושא 

 כי כמה אושר וכמה התרגשות מעניקה העובדה -התפילה 
שיש לך מישהו לפנות אליו, בכל עת ובכל שעה, ולספר את 

יתירה המציק והמעיק! מאז, היתה מתפללת בהתרגשות 
על זיווגה המתעכב. תלאות  ,ובדבקות של ממש, בין היתר

וירה אחרת ומאז היתה נערה בא -החיים וגלגוליהם 
גרמו לכך שלא היה קל למצוא את זיווגה.  - ובסביבה שונה

שפכה דמעות כמים בכל תפילה, ואין פלא כי לא על בעיה זו 
מיהרה למטוס, בשעה שהיא מתפללת על צרכים חשובים 
בהרבה! והנה, הפלא ופלא, אותה נערה ששבה בתשובה 

היא זו שהוצעה לאותו דייל שחזר בתשובה  -והתפללה 
וקסם  ,בעקבות תפילתה! הדייל שהכיר את יופי היהדות

היתה לו לדמות  טיסההתפילה והנערה שכמעט הפסידה 
  הפכו לזוג מאושר!  -מופת 

הסיפור הזה, שכולו אמיתי ואומת מפי בעלי המעשה, מאיר 
את עינינו: שום טיסה לא בורחת, ושום משימה חשובה לא 
תוזנח, בגלל תפילה נרגשת. כשיהודי נכנס לתפילה, הוא 
'נכנס' בכל מהותו אליה, ואם רק יחוש וירגיש כי ברגעי 

ותיו הגדולות והקטנות נפתרות ומצוקותיו התפילה בעי
את זכי אז יראה  -השונות באות עכשיו על פתרונן המלא 

  בעיניים! 

לא פעם אנחנו ממהרים, מתפללים בחטף, חייבים להספיק 
כך וכך... לכולנו קורה, שהיום יום סוער, הדאגות מתרבות, 

 -ואנו מקצצים על חשבון התפילה. זה פשוט חשבון שגוי 
תפילה יכולה לפתור לך את כל הבעיות, יכולה לסדר הרי ה

אז לאן  -את המשימות טוב בהרבה ממה שאתה צופה 
המהירות והחיפזון? למה לברוח מהפיתרון המובטח 

 ה נתחבר, נתרגש, נעניק לתפילה אתוהאיכותי? הב
משקלה הראוי, ואבינו מלכנו שומע קול בכיות, בוודאי ישמע 

  מים וברצון!ו ברחנשוועתנו ויקבל תפילת

  ]רב אשר קובלסקיה- 'לקראת שבת מלכתא'[

ְזּכֹר ֱאלֹ    )ח, א( ים ֶאת נֹחַ ִק ַוּיִ

'זכרונות' בר"ה, ועניינו זכירת מובא בפסוקי הזה פסוק 
שכחה,  אצל הקב"ה לא שייךולמרות שהבריות לרחמים. 

אצל הקב"ה הוא ההתעוררות להיטיב  'זכרוןהמושג 'מ"מ 
   מי שנזכר לפניו. ולרחם על

הגר"ח ידועה ומפורסמת הסגולה הנוראה של מרן 
אדם יזכור את הום שהקב"ה זצ"ל, שיש דרך לגר מוואלוז'ין

'אין עוד מלבדו', וכמו שכתב ויגן עליו, וזה ע"י האמונה ש
באמת הוא ענין גדול וסגולה ו ):ש"ג פי"בבספרו 'נפש החיים' (

א ורצונות אחרים של םר ולבטל מעליו כל דיניינפלאה להס
ם רושם כלל. כשהאדם קובע ויוכלו לשלוט בו ולא יעשו ש

תי ואין עוד יקים האמוהלא ה' הוא האל' :רובו לאמיבל
לל והכל מלא וכל העולמות כ ,ח בעולםומלבדו יתברך שום כ

בו ביטול גמור י. ומבטל בלברך שמו'רק אחדותו הפשוט ית

 ח ורצון בעולם. ומשעבד ומדבקוואינו משגיח כלל על שום כ
רך דון יחיד ב"ה. כן יספיק הוא יתבטוהר מחשבתו רק לא

ם חות והרצונות שבעולובידו שממילא יתבטלו מעליו כל הכ
  , עכ"ל.ם דבר כללושלא יוכלו לפעול לו ש

אבי [זקני שליט"א: מנשה ישראל רייזמאן סיפר הגה"ח רבי 

הינו מניצולי נצפריד, מאמריקה, רבי אליעזר דוד גא ]חמי
ק על ככל ניצולי המחנות נחק, ו'אושוויץ'מחנה ההשמדה 

אלא שמלבד  .מספר בכתובת קעקע ע"י הנאצים ימ"ש זרועו
 מספר נוסף ועליו פס מחיקה. על זרועוחקוק  ,מספר זה

ומעשה  זה מסתתר סיפור מדהים, מאחורי 'מספר מחוק'
 .12 היה ילד בןהוא  אושוויץל הגיע הואכש: שהיה כך היה

עמד שם הרשע מנגלה ימ"ש ואמר 'ימינה' בכניסה למחנה 
ו'שמאלה'. לא היה שייך להתחכם או לברוח, הוא היה מודד 

 ם, א'קידוש השם'מות על ל -בגובה והכריע, אם לשמאל 
  ללכת למחנות העבודה.  - לימין

 שלח בכל זאת ,12הנה מיודענו למרות שהיה רק ילד בן ו
גם לאחר אלא שלצד ימין למחנות העבודה.  רשעהאותו 

רשע בא לבקר אותו היה  ,למחנה העבודה שהלכו לצד ימין
די כמה שבועות, לעשות סלקציה נוספת. ואז באחת ימ

מהסלקציות הסתכל עליו אותו הרשע, ושלח אותו לצד 
שמאל. כולם הבינו היטב מה כוונת ההליכה לצד שמאל, 

כששלחו אותו לצד שמאל,  ראו את העשן מיתמר ועולה...
ת שווה לי לקח -אם אני הולך למות 'חשבון: עשה הילד 

הרגני, הרי בכל אופן י -ע סיכון, להתגנב לצד ימין. הכי גרו
. ואכן ניצל את ההזדמנות כשלא ראו, זה מה שעומד לקרות'

  וקפץ לצד ימין. 

לאותו הרשע ימ"ש היה עוזר, והעוזר שם לבו לכך, אלא ש
ניגש אליו, תפס אותו והחזירו לאותו רשע וסיפר לו שעבר 

לעצמו: 'אני עכשיו הילד לצד ימין. בדרכו אל הרשע אמר 
בידי השי"ת לבדו, אני אתבונן עכשיו שאין עוד מלבדו 

, אף אחד לא יכול לעשות לי 'נפש החיים'יתברך, כדברי ה
  בידו נפש כל חי!'. זה ש כלום, רק

כך חשב כשעמד לפני הרשע, שכביכול החיים והמוות בידו. 
וכך עמד לפני הרשע, והעוזר סיפר לרשע שהוא קפץ ימינה, 
שוב הסתכל עליו הרשע ואמר לעוזר: "לא לא! הילד הזה 
שייך לצד ימין...". והיות שכבר נמחק המספר שלו, כי 

כששלחו אחד לצד הגרמנים ימ"ש היו מאוד מסודרים, 
גברא 'המספר שלו, שהוא כבר  שמאל, היו מוחקים את

ולכן המספר הראשון כבר היה בטל, לכן עשו לו  '...קטילא
הראשון נשרף, והשני חי  'אליעזר דוד'מספר חדש, כי 

  וקיים... 

לחיות עם 'אין עוד מלבדו', אפילו שכביכול היתה המלחמה 
ל שיש ילו שראו לעין כהנשמות שלנו היו בידי אותו רשע, אפ

להתחזק היה צריך , בכל זאת רשע שמחליט ימינה ושמאלה
  .מה 'בידו נפש כל חי'ימר באמונה שללובאמונה אמיתית ו

  ]'ממשקה ישראל'[ 
   parperet100@gmail.comלקבלת העלון במייל ניתן לשלוח בקשה ל:
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 "מתוך ההפיכה"
 מה מסתירים מהילדים?""' ברק פ

אותו להניחם, לאחר ילין לבית ומלמד , הוא מביא את התפלין יקרות מאד לקראת הבר מצוהתפישלמה זלמן קונה לבנו הבכור קלשטיין פינשלום ים חירב : תקציר פר' א'
מן כי קשה לו עם לזכעבור שבוע שקט מגלה שלמה  ,משך שבועייםלבאחזקת הבית מבקש את עזרתו ו יחד אמאצפויה לארה"ב סיעה לא נ למיכן הוא מספר לו ע

אבל מבין שבכך  ,רותרשיות היקכדי לראות את הפרוצה לפתחן וכה יקרות הן  מהתוהה ל ,הוא קם באמצע הלילה ומחפש את התפילין היקרות שאבא קונה לו ,השעמום
עולה על בזה הוא  ,משנת תרח"ץ ,ין של אביוא מגלה את שעון האירוסרן למגירה הולאחר מיכן תוך כדי שמחזי .ים, הוא לובשן ופושטן כמה פעמכניתוהתוג מונס קלןקלי

    החמה.ך לנץ מולסד ע ל לישון לו שלא יוכ דבר זה גורם ?על מה ולמה זה אירעו איך יתכן הדבר ,ניםוחצי ש 15סוד משונה שהוריו היו מאורסים במשך 
 תשכ"ו אלולחודש ל"ד י' ,ירושלים

הילדים היו אחראים וקמו , לתפילה איחר שלמה זלמן לקום ת בשמירת זמנים בלי פספוס,לאחר שש שנות יקיושונה בפעם הרא
 .לימודים בלי הכוונתות ואת עצמם ויצאו להם סידרו את הבי ,בזמן

עם אחיו חור הגדול, הוא רץ לראות מה קורה יהא היה בוש בעצמו עלהוא 10:15 יאה שהשעה המתודתה לגיל משנתוכשהקיץ 
תהיה האשמה תלויה בו, הוא הלך לא חות ל הפ, לכיצאו מהביתגילה כי בה הרלשמחתו , ו בביתרתום באשמתו נהא ,ואחיותיו
בשעה רש שלו המד תיבבבשל הבושה להתפלל  ,שם גלוכף ר כהמעולם לא דרשהליטאי הגר"א  תכנסבבית ביחידות ל להתפל

קשים  ודי שינהשהיו לו נדשלו לרבי מחר ץ תרי , הואבוא כה מאוחרל השה הגדולהבו לבש "חיידר"לאך לא הלך  ,כה מאוחרת
 .עד לפנות בקר ולפיכך היה אנוס גמוררמו לו שלא ירדם שג

 פינה אחת עלח עם לא פספה ה אתמול,אותה גיל המרמז לחידה הנעל שהוש אחרי איזפולחיהחופשי  יוםה הוא ניצל את
מתחת לאלבומים שכוחים נוספת ונסתרת מגירה המגירות  תלאחר חיפושים ממושכים גילה באח ,חדר השינה ללהבית כומ
מילה  ,ומודגש בכתב רש"י גדול "ג"בחדר"וב תיכ עליה היהטבעה מיוחדת בהנעולה מחברת עבה מכורכת מונחת הייתה נוחים וז

הטרידה אותו כל לחידה ש תרוןחברת זו יש את הפבמחד קלט כי ה, שכלו האת משמעותהיטב ידע  הוא ,מאד חידה אותוזו הפ
ה ממנו מנע "בחדר"ג"אך המילה המפחידה  ,מז קלר שהואיז נו לודפים שית רמספח ולקרוא רבן אותו מאד לפתודזה ליל אמש, 

 .עשות כןל

בערה בכל המשונה ה , מצד אחד החידצרבמימו עצ הוא הרגיש וריו,ד הגדול בלי עזרת הלגלות את הסוסיכוי עתה ידע כי אין לו 
לא  אחרת ,התואצח חייב לפעצמו הוא חש  ,רגעל מנוחהלו  סוד שלא נותן פהיש  ,, הוא חייב לדעת את התשובה עליהתיועצמו
 "קודש הקדשים"כנס למעולם לא העז להי "ההורים ותרש"לתחום פרטי ביותר חדירה בהסתבך ך מאידאבל  ,במנוחה חיותל יוכל
ואחיותיו  גם אחיו .רשות נפרדת מהבית היזוכי  ,בוילא העלה מחשבה כזו בל ,לא היה מנעול על החדרש אף, הוריו בלי רשות זה

היה אסור  !?שלהםית ויספר להם על פלישה גסה לרשות הפרט להוריואיך יבוא  .נ"להסודי ושג היהמנות על עקרוונכים היו מח
  .בילובשלו, זה לא נועד ת כאקומולו לחפש במ

גילוי מרגע  ,בלהבה מאיימת לשורפו ,שכאיותר ויותר  בערה בתוכו הסקרנות ,אלא להיפך גערילה עזר לוא זה לדבר אבל 
 ,אה הציקה לושיא נורקו .וםוהביאה אותו לידי בלבול עצ הלכהו חידהההתעצמה מרגע לרגע  ,בתוכו מתחה עבהתה רתהמחב

  ון??הג כזה בבית ברהיתכן ד בחדר"ג? הרתאז ת סודית עםרם מחבריהוים קמאימתי מחזי

 ,כה חמורה אזהרהעם ותר נסתרת ביבמגירה חוברת עבה  .בשכלו תפסנלא זה דבר ם דברים?! הילדימסתירים ממאימתי 
 כןתוב ואחרי לכ ןאבל מה הענייזו, חוברת ן לכתוב עניי שהוזאישהיה להוריו  ורבר ,רבסודי מכילה חומר שכאלף עדים  מעידה
  .מילה שמעולם לא נכתבההלא אין דבר יותר טוב מם, קיי ינואוהדבר כלל בכלל שלא כותבים  בוט יותרהאם לא  ?זאת ירלהסת

 ליה אתע ותבכ למה בלא ,כתב עלות זאת עלילהלהם חשוב היה כנראה ש ,את הסוד מצאו עניין לכתוב וריוה ,אך מצד שני
יעבור על רשות  יבלאת המחברת מי שיפתח  :םותהציץ בלי רששינסה ל לכל מי אומרתה ר"ג""בחדהמילה המרתיעה ביותר 

לאיש אין רשות  ,זוהודעה גם בלי להשים [ שותובלא ר דאחלא לפתוח מכתב שנשלח ל ,ז"ל בינו גרשוםהחרם הנורא של ר
ור ה סוד שמז קרוא,אל תנסה ל :היא זועקת שבעתיים ,הההודעאת  שמיםאשר כ ךבלא רשותו, א מישהולפתוח מכתב של 

 .]לים שכתבולבע

 ממשה מחשבקרבו ב" התגנבה לפתע ?!םיחיים חשאיו וכבתשמנהלים  ימלרמחביאים סודות בבית? האם כך נוהג בית נוה למ"
  .בריאה לנפש נער מתבגרא מאד לו יקורסיתאפמרדנית ו

  .צבהמ לע תוכו וזה גרם לו להתקומםב טנבוהחלו להמרדנות  עילפתע זר

הכל כל ספק ש יאין ל ,רגילחלק ו ביתהטובים החברי כל למה אצל תנו? רים מאתימסה מ סודות?מלא  ביתבאיך אפשר לחיות 
 אחד ףת שאלמרו( ת בתוכוי מוכרבלת התמרמרותשלמה זלמן הבהונות? חש כים להלך על קצה ואילו אנחנו צרי נקיגלוי ו

 .)מסתורין וףאפ אותוהלים מנש יתבכזה אין הבין בשכלו שאת זכאפשרות עולם על דיבר עמו מ מחבריו לא
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 . םילחבלי לה יועל רע לגבורה ליצר לא נותןהוא  ,במלחמה ומד בקרוב להיות בן בית אצלו חש שעליו לסייעשעאך היצר הטוב 

בבית  אנו מנהלים כאילו חושד בנואתה איך  :עצומה תוכחהמביטים בו בכביכול  ,יונובדמ כעת צפושל הוריו הטהורה  םדמות
 ינםאמסוימים ששייכים רק אליהם והם  קטעים )יים(מכל מגזרי הח אנשיםם יש לשלפעמיין הבעליך ל ?ת לא טהוריםסודו

 רעבש ומאורעם כל פרט הם לא חייבים לספר לילדי ם,לשמור על פרטיותך , מותר להוריקיף בצריחמם כזצע חייבים לחשוף
לא תשמח גם אתה ) כךמ טלנמשמי  עטכמ(אין בחיים סיונות ימיני נל עבור כלהנך  עלוליקירנו ם, גם אתה החיימשך  הםעלי

 שלא נכנסים אליהם. "בוטא"נת ר עליך, ישנם חלקים שהם בבחיועביבכל מה ש לשתף את ילדיך

 רתתנספינה לפתע זה שחשף  ,עהלר עליו מאד השפיעהסוד הנצור  , אבלאת רוחו הסוערתבמעט  השקיטהזו חדשה מחשבה 
הוא ר מכל לחצים, צוהל שמשוחרמח ושילד המון תסכול, הוא כבר לא היה ללו  גרמה עצומה יותדסוב עליהמור לשכעת עליו ש

 . בשל המחשבות הטורדניות ה עשרות שניםתע הזקין בכמלפחש ש

   י תשעה באב"נפ"אחיהם הגדול מתהלך עם להכיל שלפתע מאד בשטח, כילדים לא יכלו  אחיו הצעירים חשו בשינוי שבלט

פרה לו את כל ו שדאגה לשלומו וסי, תמיד הייתה זאחיםה יתרקרובה אליו מכל הייתה ה וחצי 10-ה בת הצעירה ותאחו ושיש
 ,ם את פיוסתזעופות, אבל שלמה זלמן כה  ואותו על ומה ולמה פני ובבה לדניסתשנה הייתה הראשועתה  ,ויותיהוחויה סודות

  .הוקש מדי מפחיד הוא ,אליה לעבורזה אסור ד סוכי  ,גילה בביתכדי לא לגלות לה את הסוד ש

אולי יש לו שעצום נכנס לפחד  אוה ,המצב רוח שלובשים את כל שמשבזמן האחרון נדודי שינה קשים  וה כי יש להוא גמגם ל
 .מצב רוחו עכורו מאד ולכן חשש זה מפחיד אות ,ולת לישוןאת היכת ששמשבשה קלה מחזו אי

היא  ,מוחהשינה ב דתפקושפוגעת במחלה קשה  INSOMANIA)( "יהנסומנאי"שם ביה הרפואית לוגוטרמינמוכרת בו זמחלה (
 ו עוצם עיןנכמעט אינכש ,לילהכל ביות ער שעות רבות ול החולה להכתוצאה מכך יכ ,בוש מרכז הבקרה על השינהגורמת לשי

סובל הני סיחולה של קרה קיצוני מ רפואי בולטיןי באיזה נ.ב. קראת ,סה למגר את המחלהה שמנצורך זה ישנה מעבדת שינל
יים חל למצב הוא התרג ,עשרות שנים ינו ישן שינה רגילהאבל א ,םוש ום פהנם במשך היהוא מנמ ,ה עשרות שניםכמזו מחלה מ

 בעת השינה) צאה מחוסר חילופי החומרים שמתרחשיםוכתמאד עייף  ופגווגדולות אם כי יש לו חולשות  ,כשהוד אימתפקוזה 

מאד בל סוכי באמת הוא  ,גסשקר ואין זה הפעם עליו לשנות כי חש  ,נוומורגלת על לשלמן היה ילד שהאמת למרות ששלמה ז
מכיל ה ארר שכננסת וםקמצא במשהעבה  רתמחבה וכן על הרי, הוא לא רוצה לספר לה על שעון היד שמצא במגמנדודי שינה

 ."בחדר"ג" רה חמורהישנה אזהיהם לעוהמשפחה י חימסודות 

את הסוד הזה ניין, הוא לא יכול להותיר העל עלשוחח איתם  ש צורך עזחהוא  ,לבית והורי כה בצפיה דרוכה לשוביחשלמה זלמן 
 .ואין לו כל דרך לעת עתה ר לו על כךאיך להביא אותם לספ ,את הדרך הנכונה ו למצואעלי ך, אניובפ עלום

*** 

  ג שבט תש"ב."כר לאו- ח"ב)(לוג ורפהמשך ה
סר על מוממנו ומקבל  ברותא שלו, הוא שואל את החצארטיל כורהאי בתו הבוך את נישוהיכן לעראלה בשקשות מתחבט הויזמן  רב משה יוסף .של הפרולוג ח"א ירצקת

לאחר סדר הלימוד הוא ,מינצברג ל ולווורב לו מו"צ ששאלה לשעה שכל הגולה בוערת, הוא מחליט להפנות את ה אמצע מלחמת העולםבשמחה עצם המחשבה לערוך 
בשעת בוקר  ולו לערוך מעקב אחרי הוא מציע ,י חתנושלח לו מכתב ואכן הוא מגלה את המכתב שמזהירו מפנהלה  חצר שלו ומבין כיפוגש אדם מסתורי חומק מה

   גורם לו המון פחד מפני הבאות.שדבר  ,פניו מועדותולגלות להיכן מוקדמת 

עליו להעלים  כרגעל הוא חושב שמבפנים, אב יסו שורף אותוהמכתב בכ ,וןכלימ ו חמוץ פניםזמן נכנס לביתמשה יוסף הוי בר
לשמץ דיבה רעה על חתנו האהוב חיים שלום,  אמיןהליכול  ריא יותר, הוא לא, מה שפחות לדעת בפורהתו צימאשדע את המי

בחורים בני גילו יודעים בכלל את  כמה ,בשלושה דרכיםת ורובבכאזי ת מהרי"ט אלגקושירק אתמול אמר לו פלפול עצום ליישב 
עומק ב ימודבלע וקנו שם הוא אים, אבג' דרכי בריודאת ליישב  כ"שלא ) כתמסאת הל למדו (אם בכלדברי המהרי"ט אלגאזי 

  .לאך'עשייהויזמן אי אפשר למרוח עם מיוסף ת רב משה ומר לו כאלו מהלכים נפלאים, ואהוא לא יוכל להעיון 

ה אכי ,כמת הפלפולויד ורגל בח יש לו ,היטבהש"ס ונהירים לו האותיות הקטנות  סיים כמה וכמה פעמים אתעצמו ב"ה הוא 
הוא צלחה מרובה, עד ליום זה ם גדולי העילויים שם בההחבורה והתחרה עהיה בכיר עוריו נ, בסקמורדשל הגדול  וגר הקלויזלב

מסחר לאריגים שיש לו בקצה רחוב מלכי ישראל, רוב הבבית הוא סק מתע ותבודדות רק שע ,את רוב שעות היום ללימודקובע 
  .יטמתהמחושו בשל  יי)רעלטקסים (בוכהאהפנ תא הלמנרק  פורה, הואת בו אשתו ציהיום יושב

ה הוא מגלה שזאבל  ,ת הטורדניותהמחשבו את עליומ להסירהוא ה צרום בקדשים, אי אפשר להטיל מו אחרי כאלו פלפולים
ש לו י האם !?שיקוצים בחור שלולהטיל ב) גדול (ויהיה קנאימה יש לבן אדם  ,בלא הרף תוכוקרה בינ י תולעת הספקאינו אפשר

 ,למחוזות איומים "פזילההת תולע"ל ה שקל יעהו שהיא נגאיזבו יש אולי ..ו יכול לראות באושרו?סכסוך אישי עם מישהו שאינו 
שמנסה לכבוש חלקות טרא אחרא סדי השנפל בימהישוב הישן קרבן חדש לו שומעים מפעם לפעם על טרופים א הרי בימים



 גידפורי הממסס

 
3

עץ 'ישיבות ם מעשרות בחוריחזקות על האם אין שמועות  ?פניהםמי חסין מות"ו  ירושליםנים של המצוי הבחוריטובות מבין 
   .לעומקה רדבפרי וח העפני שנגולסלקה בהתחלה ל הזו תעדיף לתפוס את התולע ?רח"ל ד הנגדילצ רקושע 'חיי עולם'ו 'יםחי

 השמחהזמן עת יבק נייןבעליט"א, רבי וועלוועל מינצברג שהגה"צ שלהם כי עליו למהר לדבר עם המו"צ תו יני רעיל בפהתנצהוא 
 זוה שעה טרופעל קביעת חתונה ב ,מלך פישמןאלי 'רחברו  ,בפניו יעצומה שהברת העו, הוא סיפר לה על הביקשלהם

הי"ד הקדושים שעה שאחיך  ,ה שלךאיך ימלא לבך לאכול את העוף המאוד" :ה מלאהבתפוקבדות משרפות הכבשנים עושכ
בכך הוציא  ,להעלותן תת שרק ניצורה הכי מחודדציג בפני את השאלה בכך ה ?)םמיטוריויקרשנקראו בשם ( מתאדים בכבשנים

 .שח לרעייתו בצער רב "את השמחהלערוך  כל החשק לי את

הבת  !?אנו נוישעפי שנישואים כמועד  מןוכן לעכב כל כך הרבה זהיה מהאם  ,לדבר שלך צדיקלקל " .רב זעםבציפורה התמלאה 
לכל  לא בריא מצב ,בצער של מי שכבר מקושר בקשרי שידוכים זמן כה רב אין הוא חש 12כעת רק בת בלהה הגדולה שלו 

של המלחמה אמשינוב בעזבנו את  ,רהדיבאמצע אמת עברנו  ?מע כדבר הזההיכן נש ,שנים 4 זהלה כו שלנ ארטילצ ,ותהדע
בלי עין הרע , שניםר פמסבעוד ה מאז לדג ארטילצ ,ררים בירושלים מספר שניםוג, אבל ב"ה אנו כבר מתה בפתחדעמשהעולמית 

  !מאתנו לחוג את שמחתנו? כשר, למה שימנעונהל בית יהודי ל םכיו לה לחלוטיןבשופורחת היא 

האם מן הראוי לעשות " :ה ברמה העקרוניתלאהעלה שה, הוא שאינו מפרגן לנו שמחהיקר ימלך חלילה וחס לחשוד ברב אל"
ין לופב נפטרים בשנה אחתה, סכום מדהבמחנות ההש אדים מדי יוםמת אלפי יהודיםכשעשרות  ,שמחה בשעה טרופה כל כך

   ."וכו' ובירקנאו במחנות אושוויץ מיידאנק מהנספים ביום אחדהרבה בת פחומה המלח שפרצהלפני כולה 

המו"צ שבקי רבם הפנות אל שאלה טובה שצריכים ל היבלב שלם כי זואת עומק הבעיה והסכימה לקלוט  עתה הצליחה ציפורה
 .םהמתענייניל כלם פתחון פה ומענה לשון ן להית שלא יאמר מה ,יינים כאלו, בס"ד יתן להם הדרכה והנחייה נכונהבענומחודד 

עליו  ולא ניכרחרת מאומרות השעה הרוח חיים, ל ך מלאניצב רב משה יוסף בפני רבו שכבר היה ישיש ארת חובשעת לילה מא
התחיל עם ל תונה או אוליעריכת הח, בזמן רב במה להתחילך א חכהו ?להיחת וחת, הוא לא ידע במה לפעייפות ותתכל או

שאינו יכול לישון מושחת לזות שפתיים של איזה בטלן הירגע לדעת שהכל וא חייב לה ,ששורף את לבו כל העת וזרהפתק המ
 .כשטוב לשניוע רג

את וועל בדק לווע בתות מרוב זעם, רכשידיו רות הראהו את הפתקהוא  ,מםהמקואת הסיפור ב ר לרסיפ סים רביםלאחר היסו
 דק?האם אני צו ,נוסף דברביל שבאת אלי בש נראה :יכן שאל אותואחר מדקות. לכך מספר  שב עלהפתק בעיון וח

   ."הסוף אל ההתחלהמת תי ללכלבסוף החלט ,לבטתי על סדר המקריםרק הת ,בהיש לי עוד שאלה מאד חשו ,כן אכן"

 "ט על הראשונהונדע לשפשניה אולי מכוח ה ,כן תך השניה גםלהבה נשמע את שא"

רס לה מאו רשכבשטיין ינקלם פחיים שלועם חתנו העילוי רטיל אצירה הבכעז לחתן את בתו צונו הוסף סיפר לו על רה ישרב מ
קשור את לגדול אלא שהיה לו עניין  ,מאדצעירים תם ימים היו שניהם ו, בא"צחרתשנת  תחילתבינוב משאמעוד רבע שנים אזה 

ואילו  19-ה מתקרבת לשנתבתו  ,ד, כעת הגיעו שניהם לבגרותורצה בו עד מא יומקורב אלשהיה ד המיוחגורל בתו עם העילוי 
אם  ,אלה קשההעלה בפניו שפישמן  לימלךו רב ארחב. אלא שתאיםהמ ידיים זה הגילומחצה ובחוגים החס 18בר בן הבחור כ

 שמחה?בנות בנין של בימים טרופים כאלו מותר ל

ות החדר , הוא פסע את ד' אמשעה בעבב בחדרו כרתוהס ,ת זו בזוכווועל את שני השאלות שלמעשה כרוששמע רב וועל עתה
 יוסף. לאחר רבע שעה אמר לרב משהקצה זקנו (אות שהוא שקוע בעומק העיון) באוחזת  הימניתידו כש ,פעמים ין ספורא

מהסיבה  ,ויליוקפשה פתקדעת מהאת  טמעלהסיח  אומר לך יהיית ,בתך אם לא היית מזדרז לחתן את ,היטב לעצתיתשמע "
ניבים פתק ומגרים את הפנים מסתיבאישון לילה  לא מתגנבים "מכה רעהו בסתר"ו כוונותיו טהורות לחלוטין אינשמי  ,הפשוטה

 ,עורר במקום שיש לעוררשיש לו ל יר"שאדם , רותאינן טהו תיונווכוו פילהבאשבא לחתור גנב  גכך נוה ,שםעליו  לא חותמיםש
ה בלי הכנות, עצם ה אנושכת עליו מלא להנחי ,בצורה עדינהגלויות ולדבר עמו  לעוררו ךמי שצרי לבוא אל ,ץמאועוז ו אזורעליו ל

 אלדעת בדיוק מי הולך וב חש ,וזה קובע לדורי דורותלחתן את בתך  מעוניין שהינך ,הרם עת, בהגישה לדעתי פסולה לחלוטין
למיחש  ךקתו, אבחזעומד  ה להאמין שעדייןצחזקת כשרות ואני רועד עתה  , למרות שהייתה לושהואכל  כשיש רינון חתנך

  ך לשולחן."ה הולאתי מעם  ,ואנושית, עליך לדעתאם זה נכון מבחינה מוסרית ותוהה  דמוע קובעבעי, לפיכך לפני שאתה ימ

שלא יפרוץ  תיוחוועצר בכל כשבכי כתפיו של רב משה יוסף מ" רטטו ה'  ירחם ,האם זה אומר שעלי לעקוב אחרי חתני האהוב"
                   החוצה.

ש שלא יחו ,רביתמ הירותזשות זאת בלעעליך  ,אח"כמי יודע אם לא תמרוט את שערותיך  ,תעלםלה שרמאת כע עדיף לעקוב"
 ".עתךדבכול לפרגן כפי שהעלית אינו יאיזה שונא שטענות של או שאלו  ,אם יש אמת בדבר ,כך תוכל לדעת בכך,ל כל
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ה חמה שבעזרת ה' תצא האמת לחוץ והיא תהיה טובה ברכיבל ממנו קלפני שלא  ,בלב כבד מאדל יוולרב משה יצא מבית רב ווע
 לכולם.

לבה  ,רגועה ינהאכי  ניכר היה עליה ,מעותמד ביםוטדפים היו רה ,ידהב םיליעם ספר התהרעייתו כשחזר לביתו המתינה ציפורה 
יוסף רמז לה  משה. רב ר תהיליםשל יהודיה כשרה המפלט לכל הוא בספ כהלפיכך כדרלל כ פשוט ינואור אמר לה שהסיפני רהע

 .בעניין הרוברדעה אך אין לו עדיין בעיון את השאלה  עשהמו"צ שמ

כל ההכנות  ,מסתבךירה שלה קלטה שהסיפור תה יהבינ .יצאה צווחה צרודה מפיה ""זאת אומרת שבעצם החתונה מתעכבת
עד שיוכלו  רו על עם ישראליעב כמה צרותרה והמלחמה הארו תמשךודע עוד כמה שנים ת, מי יום המלחמהלסיעד בנה עכתת

 ,ה' ירחם ילדים נוספים בדרכם אל האושרב שורה של תתבגר לה ותעכבכורתם ארטיל נתיים ציב, שמחהעריכת לחשוב על 
  אך לא עלתה בידו. ,הרב משה יוסף ניסה להרגיע קרוב ומוחשי אליה יותר.שבר ה את העתה חש

ף זיעה ה שטוכל גופו היודמיין את הדברים הכי גרועים שרק יכול להיות,  הפך בשנתוהת הוא ,רב משה יוסףאותו לילה לא ישן 
עם שה קלימוד דף גמרא רק בבמצב כזה קם אל חדר לימודו לשקוע בלימוד, אין מפלט עד שהשכיבה הפכה לסיוט, הוא 

 מפרשים.

טשמע (כובע את הקו ושפלה כובעאת  קוםהפעם העדיף לקחת במ ,יוסף בבגדיו הת בוקר התלבש רב משלפנו 3:40בשעה 
 5ן מאה שערים והוא יצא לכיו ,הולטשטש את מראכרעול פנים יף שחור יו צע, הוא עטה על פנשכבר לא לבש שניםפרווה) 

, הוא המתין כמעט שעה ואין קול מהצד ופהשהוא עומד וצ שיכלה להכיל אותו בלי שיהיה ניכרעמוקה הייתה שם איזו גומחה 
וועה אבל אוי ות, מק מהבית במהירוחיים שלום חהוא ראה את , שפחת פינקלשטייןמ ביתנפתחה דלת  4:50 ביבותבס ,אין עונהו

 'עץ חיים'שכונת וד נמצא בהרי מקום הלימן ההפוך שלו בכל יום? וזה לא הכיוהאם  'שבטי ישראל'לכיון רחוב להיכן הוא הולך? 
עליו לעקוב  ,אך כעת אין זמן לשאלות ?הוא הולך שאליו במקוםלעשות מה יש לו  ?קרוב ליציאה מירושלים ,של העיר בצד השני

  .אך הדבר לא היה קל ,יחשףיבלי ש תלוק אחריו בזהירוה לדניס הוא ,אחריו

חת ורא ,זברה שמנמנהאת למרדף אחרי ציוהומנת יטה מי'מביישת צ לא הייתההלך במהירות ש ,מאדוגמיש  ה צעירחתנו שהי
ומשם  ר את רחוב שבטי ישראלבוכבר עחתנו את רואה הוא  ,נגרר אחריו לאחורמשה יוסף  רב ,תמידשלא מצויה  טובה בקר

, שכאן יהיה מקום פשעשפחות מה' ישמור וחלקם  בהו מרודים חי םרק עניי ,יהיוצ וןמשהיא מקום ישי "רהרמוס" תשכוננכנס ל
  .נחרד רב משה יוסף למראה עיניו(אבוי לי)  "רמיצו  זאי עהוו" ?הלימוד שלו

כל ומצמית את אוחז בו ) חתוןכאב הגב התוהוא  "מתנת" בעבריתו(עד שחש כאילו לומבגו ח התקשמשה יוסף של רב  כל גופו
  .אבריו

לפני  דיווע את לימשם קב ,ץ חייםע שכונתברגע זה ידע כי הוא לומד עד ל עבר לכאן ללמוד?? האם הוא כאן מה הוא עושה
רבם מורם ומפי בעיון גדול במסכת בבא בתרא יומיים  ם שומעים שיעוריםכששניה ,זלמןחד עם החברותא שלו אפרים יתקופה 

שכונת מה יש לו לעשות ב ,חיים עץ שיכוןל לך לכאן במקוםא נראה שרק בדיוק היום הלול רבי משה כהן שליט"א, הגאון הגד
  ?!רהמוסר

עמו, למה לא  ן לומדים זלמאז גם אפר ,ום לומד כאןומה שלא חשב עליה עד לרגע זה, אם חיים שלהציקה לו קושיא עצמאידך 
עת, למה אותו כ י היותר גדול שמציק לווסררה, והקושעתק לשכונת ממקום הלימוד הואמר לו אפרים זלמן מילה אחת ש

 נולפנות בוקר איאוי ך למקום שאינו רלמן הולזה שאפרים זוכי זלמן אפרים בכורו אלמוני ראה למסור על חתנו ולא על בנו 
ולמה לא  לו על כך הסברמפני מה התריע על חיים שלום ולא על אפרים זלמן. משהו מוזר שאין ה להתריע על כך, מספיק סיב

 ה הוא לא הגיע לכאן?ם יחד למומדיראה את אפרים זלמן הרי שניהם ל

מכיסו רתו בצומשונה ו מאורךמוציא מפתח  ,מבונהי זה בית שהיה חצרב לאימתקשלו  חיים שלום תרחוק וראה אהוא עמד מ
חולדה "הרחוב שם א ראה את הו ,יןיקרב לבנהתד שהעז לדקות ע רפמסמשה יוסף המתין רב ל הדלת ונעלם. א מתאימו
אמר לו שהמצב  בותנו. לעד שידע בבירור שהכל תקין עם ח על לוח לבוקק וחיהרחוב שם  ,היטבהוא ידע  5 מס'  בית "הנביאה

 ,תהעעד "ר המו"צ, מרגע זה ידע שמה שהיה ברור כמתו של מווקק לחדבלי להז ,פשר לעשות כלוםאי א ,וט, אך מאידךפש ינוא
           .]פורסילאמצע ה גיעזה נדע רק כשנ את ?עד גבה גלי סוערתשתהיה המשך העלילה  מה[ר כלל וכלל. כבר אינו ברו
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 חודה של פרשה:   
 .4 -עמ'. חידה נושאת פרסים 

 

 .052-7100-955חייג עכשיו:  להצלחתך, או להבדיל לע"נ יקירך, באפשרותך להקדיש את הלימוד

 ב"ה

הקומה העליונה מיועדת לנח ולמשפחתו, הקומה 
האמצעית מיועדת לבעלי החיים, והקומה התחתונה 

 לזבל.
 25-מטר ורוחבה כ 150 -התיבה, שבנה נח, אורכה כ

מטר, והיא אמורה להכיל את כל הסוגים של בעלי 
איך  -החיים הקיימים בעולם! כלום לא הקשה נח

 כל סוגי בעלי החיים לתיבה הזו?! יתכן, איך יגיעו
 
 
 
 

 

נח לא הקשה ולא תהה. נח עשה את דבר ה' 
שהם רבים  -באמונה, וכל סוגי החיות שבעולם

כולם  -ומגוונים יותר משאנחנו מעלים על דעתינו
 נכנסו לאותו שטח קטן מוגדר.

יש כאן שיעור חשוב מאוד עבורינו: כאשר יש על אדם 
כל אשר ביכולתו, כדי  ציווי, הוא צריך לעשות את

לבצע את הציווי, גם אם יכולתו בעניין מוגבלת מאוד. 
אדם צריך להתחיל  את השאר יעשה אלוקים.

ולהתאמץ לעשות כל מה שבידיו לעשות. מה יקרה 
 בסוף? את זה צריך להשאיר לבורא העולם.

הדבר נכון גם לגבי עינינים גשמיים. יש אנשים 
נשמה ולא שמתאמצים מאוד ומשקיעים את ה

מצליחים. לעומתם, יש כאלה שכמעט לא נוקפים 
 אצבע, ומצליחים.

הדרך הנכונה היא לעשות מה שצריך, ואת השאר 
 להשאיר לבורא העולם, שהכול בידיו והכול מאיתו.

 (ע"פ שיחתו של הרב יצחק פנגר שליט"א)

 ב"ה
 
 

בנשיאות הרב אייל עמרמי 
 שליט"א

 

 להשאלת:
 גמרות שוטנשטין,

 וספרי טוש"ע.
 

 -רח' נחום פינת מלכי
 ישראל, שכונת גאולה.

 

 לפרטים:
 054-844-86-83פל': 

 או בקו המידע:
079-53-23-549 

ב"ה

בנשיאות הרב אייל עמרמי

         –ירות לדאוג במס
 גם לבעלי החיים.

 פניני אוה"ח .

 (ע"ר) 

 אי"ה
 :יוצא לאור ע"י ארגון תורה וחסד יהדות,ההפרשה ו עלון שבועי בעניני

            -גם במצוות 
 צריך לדאוג לכיסוי.

 ָעִין .  ֲעֵלי

 

 .נחי שבת קודש:זמנ        

 כניסה   יציאה    ר"ת                   
 18:02  17:25  16:35     ירושלים:
 17:58  17:22  16:32     תל אביב:

 17:58  17:22  16:32        חיפה:   
 18:01  17:25  16:35    בית שמש:

 הזמנים עפ"י לוח אור החיים.

 יוסף.הרב עובדיה 
 סיפור לשבת .

 

אדם צריך להתחיל ולהתאמץ  "
     מה שבידיו לעשות לעשות כל

 "מה יקרה בסוף?  -

 ."פתש'ה  וןחש  ב'    .נחפרשת: .     66 גליון מס':
                        

 :הפרשהמבט מ
 פרשת השבוע.הסתכלות לחיים מ

 .וההמשך –ההתחלה 

1. 

אחד הדורות הידועים ביותר לשימצה בהיסטוריה 
 האנושית, הוא דור המבול.

שנה מבריאת  1500מדובר בתקופה של בסביבות 
לבריאה). בני  1656העולם (המבול היה בשנת 

האדם הרשיעו דרכם, ולא נמנעו משום דבר חטא. 
 סורי עריות ועל גזל.בין השאר, עברו על אי

צדיק אחד היה בדור, שהחליט ללכת נגד הזרם. 
מדובר כמובן, בנח. נח לא נסחף אחר ההתנהלות 
המושחתת והמופקרת של בני דורו. נח לא אמר 
לעצמו "כולם עושים כך, אין סיבה שאני אהיה 
שונה. מה, כולם טועים וכולם רשעים?!". נח 

ה, על אף המשיך לדבוק באמת, מבלי לנטות ממנ
 שכולם נהגו אחרת.

אלוקים ציווה על נח לבנות תיבה. נח נטע עצי 
אורן, קצץ אותם ושייף, והכין קרשים לבניית 
התיבה. כל הפעולות האלו נעשו כדי למשוך 

 -תשומת לב. האנשים שאלו את נח לפשר מעשיו
הפכת לנגר? מה, אתה בונה תיבה? למה  -"מה זה

 תיבה פתאום באמצע החיים?"
ענה להם על תמיהתם, וסיפר להם שעתיד  נח

לבוא מבול על העולם, וייספו בו כולם אם לא ישובו 
  ממעשיהם הרעים.

 -הקב"ה מצווה על נח לבנות תיבה באורך של כ
מטר,  25 -אמה), ברוחב של כ 300מטר ( 150

 שבת שלום ומבורך מטר. בתיבה יש שלוש קומות. 15 -ובגובה של כ
לכל בית ישראל.

העלון מוקדש לרפוא"ש בדרכי נעם:     
תח"יבת ציון אביגיל בת סימה יוכבד

(ע"ר)

נ בענ ועלון שבוע :וצא לאור ע ארגון תורה וחסדהדות,ההפרשה

תח"י, וכל משפחתם,          ורעיתו הי"ו  אייל אליהו בן אילנהמוקדש להצלחת ידידנו ר' 
 לפרנסה בשפע ובנקל, בריאות, ונחת מכל יוצאי חלציהם.

  גם המבוגרים מוזמנים.

 מוצש"ק פרשת 'נח' 
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 :שבת כהלכתה
 הלכות שבת.

אם טעה ולא שאל טל ומטר, אם נזכר בסיום ברכת השנים, לפני שיזכיר ''השם'', 
 חוזר ואומר ותן טל ומטר לברכה וכו', ומסיים על הסדר. 

' מברך השנים, לפני שיתחיל ברכת תקע אם לא נזכר עד שחתם ברוך אתה ה
בשופר, יאמר שם בין ברכה לברכה ''ותן טל ומטר לברכה'', וימשיך ברכת תקע 

 בשופר וכו'. 
אם לא נזכר עד שהתחיל תקע בשופר גדול, ימשיך בתפלתו עד ברכת שמע 

פני שיאמר ''כי אתה שומע תפלת כל פה'', יאמר שם: ''ותן טל ומטר קולינו, ול
 )נו, יאמר תחלה ותן טל ומטר לברכהלברכה''. (ואם הוא בתענית שצריך לומר ענ

 ת.נ.צ.ב.ה

 יהודה אריה בן ר' צבי דוד ומינה.

 אברהם בבר חי בן שמחה אבלין.

 דניאל בן סעדה.
 משה וליאה.יוסף בן 

 לע"נ:
 מורנו ורבנו הגאון הגדול 

 הרב עובדיה יוסף בן גורג'יה.
 יהודה בן אסתר.

 ברוך פרג' בן יצחק ומרים.
 בת מרים. עזת אסתר

 בוריה בוריס בן ספירה.
 

 אסתר הדסה בת אילנה.

 נועה בת אסתר הדסה.

 אליה שאול בן מיטל.

 אייל אליהו בן אילנה.

 סימה יוכבד בת רות סולטנה יהודית.
 שירלי בת דינה.   

 .אסתר בן אוןלי

 :סיפור לשבת
 

:סיפור לשבת

אסתר הדסה בת אילנה.

נועה בת אסתר הדסה.

אליה שאול בן מיטל.

אייל אליהו בן אילנה.

סימה יוכבד בת רות סולטנה יהודית.
שירלי בת דינה.   

.אסתרבןאוןלי

 
 

  .דוד ראובן בן נלי נעכא
 רבקה אפרת בת שרה.

 .בן דליהאברהם 
 יוסף אברהם בן טובה.

 יעל בת בתיה.
 הגון לזיווג -, פורטונה מזל בת נועה

 .ק"וזש, ש"לרפוא - .יעל בת אסתר הין,מ בן דניאל

 לבריאות והצלחה:

2. 

 (ע"פ קונטרס עיטורי תורה) הרב עובדיה יוסף

 )052-7100-955: חייגו להקדשה( להצלחת רפאל בן יעל ברוחניות ובגשמיות.מוקדש 

 ברך עלינוהלכות  

 ”מנין את אוספת את רגלי הבקר?“ל ושאל: ”בכל זאת לא הרפה מרן זצ
עוברת לכל אורך שוק הכרמל, אוספת את הרגליים ורושמת  אני“השיבתו: 

אצלי כמה רגליים קיבלתי מכל איטליז. לאחר מכן אני מחזירה לכל אחד לפי 
 ”. המספר שרשמתי

 ” האם את לוקחת רגליים מכל האטליזים?“שאלה מרן: 
 ” בודאי! אפילו מהאטליזים הלא כשרים אני לוקחת!“השיבתו: 

, כי אותה אישה בתמימותה הכשילה בטעות את מיד הבינו כל השומעים
הרבים, כי הייתה מערבת רגליים של טריפה עם רגליים כשרות ואיש לא 

 .ידע מכך, עד שבדק זאת מרן לעומק
................... 

בזמן שהייתי אברך ועוד לפני שהייתה לי חתימת זקן, הבאתי לרב חוברת 
תי על מנהגי האכילה מנהגי ליל ראש השנה, ובה מקורות שאספ על

ראש השנה לסימנא טבא, ובקשתי מהרב אם יאות לכתוב  שאוכלים בליל
 לי הסכמה לחוברת.

הרב ביקש ממני שאגיע ללשכתו בשבוע הבא. כמצוות הרב נהגתי, אולם 
הציבור אירוע פוליטי מסובך ומורכב שעקא שבאותו היום בשבוע היה  דא

רבים התאספו בלשכתו של הרב  בו, וצוותי טלוויזיה היה מעורב החרדי 
ולמוצא פיו. משום כך, העוזרים של הרב אמרו לי שאין כל  ממתינים לבואו

עם הרב, ובטח לא בלחץ הזה של התקשורת, ומי יודע  סיכוי שאוכל לדבר
 לחוברת.  אם בכלל הרב התייחס

נכנס.  בצר לי עזבתי את לשכת הרב, אלא שבעודי יוצא מן הבניין בדיוק הרב
 רצון זו הצגתי את עצמי, הרב נעצר, ועמו כל הפמליה שלוותה את בשעת

הרב כמו גם צוותי הטלוויזיה שהתכוננו לבואו, אולם הרב התעלם מכל 
ואמר לי שהוא עבר על החוברת שכתבתי אולם הוא שכח את  הסובב

ולכן ביקש ממני לסור לביתו בשעות אחר הצהריים כדי  החוברת בביתו,
 מכתב ההסכמה.  תלקבל את החוברת וא

מה שקבע  בתוך כל ההמולה של התקשורת והעוזרים, הרב לא שכח את
חוברת  בחור רגיל מן השורה המבקש הסכמה על -איתי, הקדיש לי את זמנו 

 ולא עזבני עד אשר וידא שאני יודע היכן הוא גר ושאגיע -של כמה מנהגים 
 בשעה שנקבעה על ידו.

 ל הכניסה אותי”, הרבנית מרגלית זהגעתי בשעה שנקבעה. אשתו של הרב
 מידת”, יש לך אורחים –הרב עובדיה, הרב עובדיה “לחדרו של הרב וקראה לו 

 הכבוד שרכשה הרבנית אל הרב גם היא מן הדברים הצריכים לימוד. 
שקוע בכתיבה, הזמין אותי לשבת, ולאחר שסיים הביא לי את  הרב, שהיה

 כני בחום, שאגדל בתורה וכו'.ואף הוסיף ובירלחוברת.  מכתב ההסכמה

 שיר ערש לתינוק.
ומשפחתו זכו להתגורר בעשרים שנים האחרונות  בנו הרב משה יוסף, שהוא

הרב ולטפל בו, סיפר כי באחד הימים רעייתו הניחה מכשיר בייביסיטר  בבית
מנת לשמוע את התינוק הישן בחדר. היא יצאה לכמה דקות  במטבח על

 ולמד.  ל ישב”מהבית והרב זצ
 התינוק החל לבכות והרב שמע את הבכי דרך המכשיר וקם אליו להרגיע

 אותו. 
 תוך כדי נכנסה האם למטבח והנה היא שומעת את הרב בחדרו של הילד

נכנסה אל החדר והיא מוצאת את הרב עומד ליד המיטה  ,שר לו שיר ערש
בזרועותיו. היא הקשיבה למילים שהרב שר, והתברר לה כי הוא  והתינוק

כאשר הוא אומר את המילים של הגמרא במנגינה רכה,  ממשיך בלימודו
 נוק רדום בזרועותיו.והתי

 מי ירחם על העגונות?
פטירתו, אמרו  כארבע עשרה שנים לפני :סיפר בנו הרב דוד יוסף שליט"א

שהוא צריך לחזור הביתה לשלוש  לרב שהוא צריך לעשות צנתור. הוא אמר
 ” למה עוד שלוש שעות?“ שעות, ואחר כך יעשה את הניתוח. שאלוהו:

החולים, מי אמר שאני  אם אני נכנס לבית אני באמצע פסק על עגונה,“אמר: 
 .”יצא? מי ירחם על העגונה?

 סמך על קודמיו בתפקיד והחל עורך כשהיה רב העיר תל אביב, הוא לא
 באטליזים שבעיר, לעודד את המשגיחים להקפיד על ההלכה.  ביקורות

 .בירור המציאות לעומק
כיצד מולחים  פעם נצנצה רוח הקודש אצל מרן. בוקר אחד נתעורר לבדוק

רגלי הבהמות שבאטליזים. הוא זימן אליו את ראש מחלקת הכשרות  את
 כיצד הם מולחים את הרגליים.  ושאל אותו

בכל פעם, אוספת את  השיבו הלה שישנה אישה אחת צדיקה שיוצאת
 לאטליזים. הרגליים מכל האטליזים, מולחתן בביתה ואחר כך מחזירתן

בתי, כיצד את מולחת את “דקת ואמר לה: זימן אליו מרן את אותה אישה צ
השיבתו כיצד היא נוהגת, ושהכל על פי הדין, כי היא הייתה ” הבקר? רגלי

 מליחה.  בקיאה בענייני
.

אם שכח לשאול גם בברכת שמע קולינו, וחתם ''ברוך אתה ה''', ומיד נזכר, יאמר 
''למדני חקיך'', וחוזר ושואל טל ומטר, ומסיים שנית ''כי אתה שומע תפלת כל 

 פה'' וכו'. 
שאל טל ומטר, יאמר שם קודם ברכת  אם חתם שומע תפלה, ואחר כך נזכר שלא

 רצה, ''ותן טל ומטר לברכה''. 
אם אמר תיבת רצה, חוזר ל''ברך עלינו'', וממשיך תקע בשופר ויתר הברכות על 
הסדר. וכן הדין אם נזכר באמצע מודים, או באמצע אלהי נצור, שחוזר לברך עלינו. 

לא פסע שלש פסיעות  אבל אם סיים פסוק יהיו לרצון האחרון, אף על פי שעדיין
 לאחוריו, חוזר לראש התפלה.

אם מסופק מה הזכיר יכול לומר ב'שמע קולנו' כדין שוכח, ואם הגיע כבר לאחר 
ברכת שמע קולנו, תוך שלושים יום יש לתלות שלא הזכיר וחוזר כדין שוכח, 

  יום 18ולאחר שלושים יום לא חוזר שחזקה עליו שאמר כהוגן. (ובש"ץ קבוע די ב 
 ) פני שמזכיר גם בחזרת  הש"ץמ

 שבת שלום ומבורך ושפע גשמי ברכה
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 ילד חזר הביתה ושאל את אביו:

מדנו על גן עדן, אדם וחוה. אבל לא אמרו לנו מי היתה חמותו  ל

 של אדם. ענה האב: זה גן עדן אין חמות!

 

 ניתן לשלוח בדיחות למערכת ולשמח את עם ישראל.

לד חזר הביתה ושאל את אביו:

מדנו על גן עדן, אדם וחוה. אבל לא אמרו לנו מי היתה חמותו  

של אדם. ענה האב: זה גן עדן אין חמות!

ניתן לשלוח בדיחות למערכת ולשמח את עם ישראל.

יל

מל

ש

ד, מ) מה בנח נאמר "התהלך", ואילו באברהם נאמר "ֲאֶׁשר ִהְתַהַּלְכִּתי ְלָפָניו" (כ
 פשר ההבדל? 

 במדרש רבה מובא משל המסביר את ההבדל: 
אחד גדול ואחד קטן, לקטן אמר "החזק את ידי",  -אבא הלך בדרך עם שני בניו

 ולגדול אמר "לך לפנינו". 
"אחיך  -שאל הבן הגדול את אביו "למה אני לא אחזיק את ידך?" ענה לו אביו

י נותן לו יד, אך אתה גדול ויכול להסתדר קטן, ועלול ליפול במכשולי הדרך לכן אנ
 בלי ליפול לכן לך לפנינו". 

וכך הוא הנמשל, נח אף על פי שהיה צדיק היה צריך שמירה שלא יכשל 
 הקב"ה שמר עליו ממכשול.  -באמונתו, לכן "את האלוקים התהלך נח"

אך אברהם אבינו שהיה חזק באמונתו נאמר לו "אשר התהלכתי לפניו", פירוש 
ין צריך לחשוש ממכשול וכך גם משמע מלשון רש"י הקדוש שאומר "נח היה שא

 צריך סעד לתומכו אבל אברהם היה מתחזק ומהלך בצדקו מאליו".
(מיד מלכים)

 כיסוי תמורת כיסוי

:ָעִין ֲעֵלי ּפֹוָרת ֵּבן
 .במקורות חז"לעין הרע 

:ָעִיןֲעללֵליּפֹוָרתֵּבן
.במקורות חז"לעין הרע 

:בקיצע'ר
 .חידוש קצר לשולחן השבת
:בקיצע'ר
.חידוש קצר לשולחן השבת

 שבת שלום אחים יקרים 
מתחיל זה חותם בהיסטוריה, פרשתנו עוסקת במספר אירועים שקבעו 

אך בין לבין יש לנו סיפור קטן עם  ,במבול ומסיים באנשי דור הפלגה
 :מספרת לנו התורהכך ברכה לדורות ו

החל בנטיעת כרם, ונעשה נס ובאותו  היום אחר שנח יצא מהתיבה  
שזרע גדל העצ והצמיח ענבים, והספיק נח באותו היום אף לסחוט את 

 .שתה מהיין נגרם לו בזיון (לפי אחד הפירושים)' וכשהענבים ולהכין 'יין
וממשיך הפסוק ואומר "ויקח שם ויפת את השמלה וישימו על שכם  

 - שניהם וילכו אחורנית "וכו ופניהם אחורנית " וערות אביהם "לא ראו"
 .וכיסו את הגורם לביזיון אביהם ,באו שם ויפת

ת ועצומות, שאת 'נח' ברכות רבו –בזכות זה קיבלו  הם מאביהם 
פירותיהן רואים אנו עד היום, גם באומות העולם, ולעומתם 'חם' האח 
שלהם שהמשיך בבזיון אביו קיבל קללה שאף אותה אנו רואים גם 

 בדורות האחרונים.
וכשאנו רוצים ללמוד ממעשיהם אף להנהגתנו עם שאר האנשים, כדאי  

 .""ופניהם אחורנית - בדיוק הם עשו זאתנתבונן איך ש
מסוים הנצרך לכך, איש איש  לפעמים אנו מושיטים יד לעזרה לאדם  - 

ללמוד אנו  צריכיםוצרכיו, איש איש והכוחות שהקב"ה נתן לו כדי לעזור,  
את החולשה של השני,  ר בענייםצנזל - מהפסוק הזה "לא להסתכל"

נו מודעים לחולשותיו, וכביכול דאוג שתתקבל בליבו ההרגשה שאין אול
 תם.לא ראינו או

מצוות טלית ל 'שם' זכהכעין זה אנו מוצאים במפרשים שמפני מה ו 
שמכסה ומגינה  שמצוות טלית יש בה גם סגולה  ,זכה לקבורה 'יפת'ו

זכות שכיסו זה בכל ו ,קבורה זה סוג של כיסויוכן עין רעה על האדם מפני 
מידה כנגד מידה אתם כיסתם את בזיון אביכם ה' יכסה  ,את אביהם
 . וכן לכל עם ישראל, אמן.ל עין הרע ומרעין בישיןאתכם מכ

 ע"ה מרת נעימה בת מנשה ואסתרע"נ דודתנו היקרה ל קדשמו שבת שלום ומבורכת 
 במלאות שנה לפטירתה.

1

פניני אור החיים:
 מתורתו של רבנו הק'
 ר' חיים בן עטר זיע"א

1111111

3. 

קים ֶאת ֹנַח ְוֵאת ָּכל ַהַחָּיה ְוֶאת ָּכל ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ִאּתֹו ַּבֵּתָבה'  'ַוִּיְזֹּכר ֱא
בפרשת השבוע מסופר על הטיפול המסור שנתן נח לבעלי חיים שהיו 

ה, לכל אחד מהם הוא הכין את האוכל המיוחד שהוא אוהב, איתו בתיב
וגם הקפיד לתת להם לכל אחד בשעה  שהוא רגיל לאכול שלא יצטרכו 
להמתין, עד שאמרו חכמינו שפעם אחת איחר ולא נתן לאריה את 

 האוכל בשעה המדוייקת, והאריה נתן לו הכשה ברגליו.
כור אלוקים את נח ומקשה רבינו האור החיים הקדוש על המילים 'ויז

ואת כל החיה', שאם הקדוש ברוך הוא זכר את נח בעצמו, מה צורך עוד 
 בזכרון החיה והבהמה???

ומתרץ רבינו הקדוש, שהפסוק בא ללמדינו, שהכתוב זכר את נח וריחם 
 עליו, רק בזכות שהוא טרח עם החיה והבהמה בתיבה.

ר לשחוט דבר נוסף, הגמרא אומרת שלאדם הראשון ובניו היה אסו
 ולאכול בשר של בעלי חיים, ורק לנח ובניו הותר לאכול בשר.  

 ולכאורה מדוע דווקא זכה נח להיתר זה???
אלא היות שנח טיפל בבעלי חיים במסירות, זכה מידה כנגד מידה, 

 שהותר לו לאכול את בשרם.
', שבזכ ' ועליו נאמר 'ְיִגיַע ַּכֶּפי ִּכי תֹאֵכל ַאְׁשֶרי ְוטֹוב ָל ות 'ְיִגיַע ַּכֶּפי

שהיה לנח, זכה לשכר של 'ִּכי תֹאֵכל' שהותר לו לאכול את הבשר 
 שלהם. 

ונמצא זוכה לשכר גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, וזהו כפל הלשון  
 אשריך, בעולם הזה, וטוב לך, לעולם הבא. -ַאְׁשֶרי ְוטֹוב ָל

 [אור החיים נח פרק ח פסוק א, פרק ט פסוק ג]

"ֵאֶּלה ּתֹוְלֹדת ֹנַח ... 
קים  ֶאת ָהֱא
 ִהְתַהֶּל ֹנַח" 

 ).'טפס'  'ו(פרק 

השכר המיוחד שקיבל נח על 
 הטיפול בבעלי חיים



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  :האזינופתרון החידה לפרשת 
 )מ"א רש"יפסוק  בל"(דברים פרק 

"אשיב נקם: למדו רבותינו באגדה מתוך לשון המקרא שאמר "ותאחז 
לא כמדת בשר ודם מידת הקב"ה מידת בשר ודם זורק  –י" במשפט יד

חץ ואינו יכול להשיבו, והקב"ה זורק חיציו ויש בידו להשיבם כאילו 
אוחזם בידו, שהרי ברק הוא חצו, שנאמר כאן : "ברק חרבי ותאחז 

 במשפט ידי" והמשפט לשון פורענות ע"כ ע"ש

בהצלחה!!!

 . ירושלים.1(ע"ר). רח' חנה  580646396דדית" הערבות למרכז ה" :העלון יוצא לאור בסיעתא דשמיא ע"י

                       HLA580646396@gmail.com :מייל .515-696-5-02 ./955-7100-052: טלפון

 .155024:ח"מ, 64:סניף 11-דיסקונט בנק: לתרומות

:דה של פרשהּוח
 .לפרשה עפ"י רש"י והפסוקים חידה

 א.בעריכת הרב ישראל בראורין שליט"

:האזינופתרון החידה לפרשת 
)מ"א רש"יפסוק בל"(דברים פרק 

"אשיב נקם: למדו רבותינו באגדה מתוך לשון המקרא שאמר "ותאחז 
לא כמדת בשר ודם מידת הקב"ה מידת בשר ודם זורק –י" במשפט יד

חץ ואינו יכול להשיבו, והקב"ה זורק חיציו ויש בידו להשיבם כאילו 
אוחזם בידו, שהרי ברק הוא חצו, שנאמר כאן : "ברק חרבי ותאחז 

במשפט ידי" והמשפט לשון פורענות ע"כ ע"ש

:דה שלל פרשהּוחח
.לפרשה עפ"י רש"י והפסוקיםחידה

א.בעריכת הרב ישראל בראורין שליט"

 :האזינוהחידה מפרשת 
 אם בן אנוש כך יפעל.

 חיש לחלל.והעסק יצא 
 אין שום תקווה להשיב הגלגל.

 אך ביד הבורא הכל בשליטה ונשלט.
 אף לאחר זמן ישיב ַלַכן את הנמלט.
 כעת נתור אחר פתרון מלא ומפורט.

 .רביעיפתרונות ניתן לשלוח עד ליום 
 .02-5-696-515 או בטלפון:ALONHLH@gmail.com  במייל:

 באמצעות "שלח הודעה". ":נדרים פלוס" עמדותב
 יש להשאיר תשובה מלאה בצירוף שם הפותר, והיכן קיבלתם את העלון.

ן

 ברדת הנמכר לארץ חם.

 בהשגחת הבורא לא רע, כי טוב נשם.
 אם הגואל דאגה לבנה.באותו עניין כך גם 

מה קשר אלו אמרים שלב אחר שלב, 
 למקלט הצלה שנח בנה.

 

ניתן לתרום בכל עמדות 
 .נדרים פלוס

 
 6500שלוחה:

 כז לערבות הדדיתע"ש המר

   

mediabar99@gmail.com 

 הדפסה והפצה:

  ה:הזוכ
זבולון 

 ברדיצ'בסקי
          .הי"ו

4. 

 

 הגרלה על: בין הפותרים נכונה תערך 
  

 ₪ 100שובר בשווי 
ד בֵ לְ לרכישת כובע 

 ברשת ברון כובעים.

 

לא יהא אדם בעל שחוק ומהתלות, "
ולא עצב ואונן, אלא שמח... וציוו שלא 

יהא אדם פרוץ מצחוק ולא עצב 
ומתאבל, אלא מקבל את כל אדם 

 בסבר פנים יפות"
 )הלכות דעות פרק ב' –הדרכה מהרמב"ם לבניית נפש בריאה ומאוזנת (



  

  : בבנק

   53957חשבון 

  בנק דיסקונט 

    106סניף 

  

  :באשראי

  " נדרים פלוס"

  "קהילות"-

  

  : בטלפון  

  )מענה ממוחשב(

0799-654321  

  

!!!תודה מראש

..אז מתחילים לשוט... כשמתרוממים בתוך התיבה!!! ותרם התיבה

מהניסיון הרב שצברתי למעלה מעשר שנים  ...תשמע לי: בחור יקר... כעת מתחילים זמן חורף... והנה שוב חזרנו לישיבה
וגם ... הכי הרבה שטייגן... הוא הזמן הכי פורה ...חורף הוא הזמן הכי גישמאקזמן : אני אומר לך... בתור בחור בישיבה גדולה
  ... הכי מהר נכנסים לשוונג

מכל תחילת  עוד יותר!!!! היום יומיים שלוש הראשונים של זמן חורף הם דווקא הימים הכי הכי קשים !!!מצד שני!!! אבל
   ...)אל תתאמץ בכח ...אם חלילה לא קשה לך... לא חייב... אגב(... זמן אחר

אז מה ... ואם ביום יומיים הראשונים של כל תחילת הזמן קשה לי!!! זמן חורף הוא הזמן הכי ארוך... כי סוף סוף??? ולמה
ג בעומר "עוד מעט ל... עוד מעט החגים... הנה... זה לא לתתתמיד... זה לא עוד הרבה זמן... שהנה?? בדרך כלל הנחמה שלי

..." לתתתמיד"כי זמן חורף זה באמת ... אין כזו נחמה!! זה לא עובד... דא עקא שבתחילת זמן חורף זה..  .ומתחילים היציאות
ואין איזה ... אין איזה מירון בעוד שבועיים... אין לאיפה לברוח... ח ניסן"אתה נכנס מעכשיו לשגרה ארוכה שנמשכת עד ר

רק ??? למה זה שובר??? למה!!! אבל אל תשכח... הם הכי שוברים ולכן היום יומיים הראשונים של זמן חורף... חגים ברקע
ולכן אתה עסוק ...  אתה עדיין מתעקש להישאר עם שתי רגלים בחוץ... בגלל שביום יומיים הראשונים אתה באמת מסתייג

הולך !!! אל דאגה מויישלה... תלחש לעצמך באוזן :ל"לכן עצה טובה קמ... ללא הצלחה... ו... כל הזמן בלחפש פתח מילוט ו
אני ... תוך יומיים שלוש... זמן חורף הוא זמן מתוק... זה בסדר!!! אין צורך לחפש איזה חג באופק!!! לא!! להיות לי פה טוב

זמן חורף זה לא זמן : שלא תטעה... ולא רוצה לצאת מהישיבה אפילו אם יציעו לי... נכנס לעניינים... פתאום נכנס לסוגיה
יש הרבה בחורים חדשים ... הוא תחילת שנה!! זמן אלול הוא זמן באמת קשה!!! שמים וארץ ביניהם יש הבדל !!!אלול
... וזה דברים שצריך להסתגל אליהם... ואם זה חדרים אחרים... מ אחר"אם זה ר... בדרך כלל גם יש כל מיני שינויים... וזרים

... שאוטוטו נגמר הזמן שזה מה שממתיק את הגלולה ולכן בתחילת זמן אלול באמת זקוקים לנחמה... וזה בהחלט קשה
אל תפחד לחשוב ... רק אל תתנגד להיכנס לשוונג... כי זמן חורף הוא גישמאק!!!! אבל בתחילת זמן חורף לא צריך את זה
פילו לא כי נכון שברגעים אלו אתה לא מרגיש ככה וזה א... ו לא תרצה לחזור הבייתה"שעוד יומיים שלוש יהיה לך פה טוב וח

אז תנוח ... זה לא עבירה להיות מרוצה בטעות ולרצות פתאום להשאר פה... אבל תסכים איתי שזה לא עבירה... בכייון
יש כאלו שמרוב בהלה ... יש כאלו שמתנגדים... כן... בכל מחיר אם רק לא תתנגדש להיות "זה מה שהולך בעזה... דעתך

... לא מעיזים להתמקם... תי רגלים במפתן הישיבה ולא מעיזים לקפוץ למיםאז הם נועצים ש... שהתחיל הזמן הארוך הזה
ולכן הם כל הזמן עסוקים בלהכין לעצמם אירועים ... הם מתחלחלים מעצם המחשבה שאני עלול להתמקם ולהתברג

כי הם לא ... נס לשוונגכתוצאה מזה הם באמת לא מצליחים להיכ... ואז... להבטיח שאני פה לא תקועמשפחתיים ותחנות יציאה כדי 
תן ... אבל עכשיו תן לזה לקרות. נדבר אז. אם לא תהיה מרוצה??? מה איכפת לך להיות מרוצה!! לכן אל תתנגד. נותנים לזה לקרות

  נס'צא
 ---    
  ...ס אנו נמצאים בפרשת נח וכידוע יש הרבה מכנה משותף בין ישיבה לתיבת נח"סו

מתי ??? אבל מתי אותה תיבת נח התחילה לזוז!!! בד שתקוע באותו מקום בלי לזוזתיבת נח הייתה נראית מחסן מגושם וכ
התיבת נח של הישיבה זה משהו שנראה מאוד ... כן !!!ברגע שהיא התחילה להתרומם?? התיבה הפסיקה להיות תקועה

  ... ה הכל כזה כבדלמ... יש בחורים שמאוד מפריע להם למה המסגרת של הישיבה לא קלילה... כבד ותקוע באותו מקום
תתחיל להתרומם מהמבול של השטחיות ... תכנס לישיבה ותתחיל להתרומם!!! אתה רוצה להרגיש קליל... כן ידידי

אז פתאום תרגיש שהתיבה ... ברגע שתתחיל להתרומם מעל המים... תתחיל להיות מרומם יותר... והשפלות שהרחוב מציע
הקלילים ... פעם קינאת בכל האלו... כן... זורמת מעל פני המים... היא שטהאתה פתאום ש... כ כבדה ותקועה"היא לא כ

אלה שפתוחים וזורמים עם כל המושגים החדשים והלא תקועים ... אלה שנמצאים מחוץ לתיבת נח... הזורמים האלו... האלו
לפתוח את חלון התיבה  כעת אתה מוזמן... אחרי שכבר התרוממת בתוך תיבת נח !!!אבל עכשיו... כמוך בתוך תיבת נח

 גולגולת אחת שצפהאף הוא ראה ??? אתה יודע מה תגלה מחלון התיבה... ולהציץ מהרוממות שלך ולבדוק מה קרה איתם
חסר ... חסר כן תוכן... יש כאן בן אדם ריקני!!! אבל היא גולגולת... היא ממש זורמת... היא צפה... כן!!! על פני המים

תיבת נח !!! אבל גולגולת חלולה ללא תוכן וללא רוח חיים ממשי ... זורם... בהחלט קליל... שהוא בהחלט צף... משמעות
בחצרות תיבת נח ' אלא שתולים בבית ה!!! בתור גולגולתאבל לא ... כ שמרה עליך שתוכל גם אתה לצוף על פני המים"בסה

לא ... משם תשוט על פני המים... משם תהיה קליל... דרשמתוך החיים המרוממים והמלאי תוכן של בית המ... 'מתוך בית ה... יפריחו
ועושה ממנו סמרטוט ... המבול של הלכלוך של דורנו מנפץ את עוללנו אל הסלע... כי מי שמנסה להיות קליל ברחוב... לא ברחוב... מבחוץ

היא כבידה רק בגלל שאתה ... תה חושבתפסיק לחשוב שהתיבה הזו כבדה כמו שא.. בא אל התיבה... בא... וגולגולת שצפה על פני המים
תה תראה איזה חיים א...ותרם התיבה מעל פני המים... ברגע שרק תתרומם... עדיין לא הפלגתה ועדיין לא מספיק התרוממת בה

  !!!!תבדוק את זה... תוססים ומליאי חיוניות יש דווקא בתוך הבית מדרש ולא בשום מקום אחר
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  ??...מי הוא החתן תורה ומי השושבינים

פתאום נזכרתי במשבר ישן !! ופתאום... בשמחת תורה האחרון הגעתי עם הילד שלי לבית הכנסת
המשבר שלי היה לא פחות ... כל שנה מחדש בשמחת תורה היה לי משבר... נושן שהיה לי בתור ילד

  ??? מה היה המשבר!!! ול אבא שלימ: ולא יותר
וכל אחד ...  וקוגלים... ויש קידוש... ומתחזנים... רוקדים... מעניין ס שמחת תורה זה יום כזה"סו

!!! שום דבר?? שליואבא ... מהמתפללים מבטא את עצמו ונותן את חלקו כדי להרבות את השמחה
הוא מארגן את כל ... אבא של יענקי.. .הנה !!!תורה רק ללמוד... עשותשום עקשען הוא לא יודע ל

והוא תמיד צועק צאן קדשים ... והוא תמיד מארגן את הרכבת של הילדים... המעגלים
 ...אבא שלי יודע רק ללמוד תורה... לא יודע לעשות את זה!!! לא?? ואבא שלי... מממממהההה

א גם השליח ציבור בתפילת והו..." 'מי אדיר כה"אבא של מוטי הוא זה שעושה את החזנות ב... הלאה
 אבא שלי גם לא יודע לשיר... אבא שלי רוקד פשוט!! לא יודע לעשות את זה?? אבל אבא שלי... גשם

... ואז הגיע הקידוש !!!אבא שלי יודע רק ללמוד תורה... ולא יודע לארגן מעגלים .יותר מידי בקול
... ע להפוך את הקוגל במיומנותהוא יוד... החבר שלי  הוא המומחה לקוגלים -ואבא של ראובן

?? ואבא שלי... כל הילדים עומדים לידו ורואים איך הוא עושה את זה... ולחתוך אותו בצורה מקצועית
 !!!!ללמוד תורה: אבא שלי יודע רק דבר אחד... אבא שלי בכלל לא יודע לחתוך קוגלים!!! שום דבר

... כן... הוא היה מביא את הקוגל לבית כנסת אבל לפחות... אבא שלי לא יודע לחתוך קוגלים... טוב
אבל לפחות יש לו רכב והוא הביא את ... הוא גם לא יודע לחתוך קוגלים... אבא של חבר שלי פנחס

והוא גם לא ... אין לאבא שלי רכב וגם לא רישיון... איפה?? ואבא שלי... הקוגל והשתיה עם הרכב שלו
 !!!לשבת וללמוד: אבא שלי יודע רק דבר אחד... ינגיודע להתעסק עם קוגלים וגם לא עם הער

קע מול הספרי תורה וכולם 'אבא של קובי רוקד קאדאצ... קע הוא לא יודע'אפילו לרקוד קאדאצ
אבא שלי לא  ...ללמוד תורה :דבר אחד רק... לא יודע ואבא שלי... מוחאים כפים ואיזה עקשען

ם לא קיבל לא חתן בראשית ולא חתן תורה וגם לא כל והוא ג... לא בעל תוקע... בעל קורא ולא גבאי
בשבילי זה היה משבר כל !!! ללמוד תורה וללמוד וללמוד!! אבא שלי יודע רק דבר אחד... הנערים
יש ... רוב המתפללים פה בבית הכנסת הם חברמנים .אבא שלי לא מספיק חברמן... חדששנה מ

ואבא . ייםבוקים ואת השירה ואת המחיאות כפואת הקידוש ואת הבק שמארגים את הריקודיםכאלו 
  !שלי יודע רק ללמוד

  ... קצת הרבה הרבה זמן עד שגדלתי והבנתי... קצת הרבה זמן... ארך לי קצת זמן
  !!!!!! החתן בעצמוכי אבא שלי הוא ... כי... כי... כלום כי פה שאבא שלי לא עושה

לכל ... צרים ויש מחותנים ויש שושביניםיש תזמורת ויש מל... בחתונה יש הרבה שחקנים ראשיים
כי כולם  !!!הלא הוא החתן בעצמו... יש איש אחד אנונימי שלא עושה כלום... אחד יש תפקיד

אבא שלי האברך השקט שרקד לו במעגלים הרחוקים ... כן... כולם פה בשבילו... מסתובבים סביבו
וכל החברמנים שארגנו את ... צמההוא מייצג את התורה בע!! הוא החתן הגדול... בבית הכנסת

מה קרה שנזכרתי בזה ... הם השחקנים שסביב החתן בעצמו... הריקודים ואת הקוגל ואת הערינג
ואז פתאום ... ה זכיתי להגיע עם הילד שלי לבית הכנסת לשמחת תורה"כי השנה ב ???בדיוק השנה

... של הילד שלי הוא חברמן גדולאבא !!! לילד שלי לא תהיה את הבעיה שלי: נזכרתי ואמרתי לעצמי
אם יצטרכו אני גם יידע איכשהו להפוך ... יודע להשמיע את קולו ברמה... הוא יודע לארגן ריקודים

הילד שלי ככל הנראה לא יסבול מרגשי נחיתות שאבא שלו לא יודע לעשות כלום חוץ ... את הקוגל
... יש לך אמנם אבא חברמן!!!! ת בגדולהפסד... בני היקר: אבל לחשתי לבני ואמרתי לו  ...מללמוד

אבל אתה רואה שמה בסוף המעגל ... הוא רק אחד מהשושבינים החברמנים!!!! אבל הוא לא החתן
האברך ... האברך הזה שאף אחד לא מסתכל לכיוון שלו.. רחוק... שמה שמה... את האברך הצנום הזה

אבל האברך הזה יושב ועמל בתורה ... הזה שלא יודע לארגן מעגלים ולא מרעים בקולו האדיר
הוא לא יודע להוציא אז !!! הוא לא יודע לעשות כלום חוץ מללמוד!!! הוא החתן... אז הנה... בהתמדה

... בא!!! אבל הוא החתן תורה האמיתי שלנו... הוא לא יודע לעשות רעש ובלגן כמו אז נדברו... נדברו
  ...בא נרקוד מולו... בא בני היקר

---  

שלא ידעתי להעריך מה זה ... ילד שלי כבר לא יהיה את המשברים שלי בתור ילד קטן של... כן
  !!!! חשיבות של אברך בן תורה שלא יודע לעשות כלום חוץ מללמוד

מי  כי... משברים שלי בתור ילדסוג הטוב שהילד שלי לא יתמודד ב... האמת היא שיתכן שטוב שכך
עוד  אני ...בשלמא אני... פנימיים כלל לקלוט כאלו מסריםב יודע אם בדור השטחי שלנו יש אפשרות

 יםהאמיתיהם החתנים  פ ביום מן הימים לזהות מי"הצלחתי לכה ה"ב אז... שייך לדור אחד לפני כן
שהוא עדין והקול שלו לא חזק ... ישיבה גדולה' אבל בחור ישיבה בן עליה בשיעור ב ...של התורה

האם הוא מסוגל להבין שלא על זה נפל ... ת בהתלהבות גדולה"והוא לא הצליח לרקוד מאחורי הס
האם אתה מסוגל לקלוט שלמרות שהכמה חברמנים האלו ארגנו את השירה ורקעו ??? דבר

אתה ?? ויותר שקועים בלימוד ממך... זה עדיין לא עושה אותם יותר מחוברים לתורה... ברגלים
גם אם זה סביב ספרי התורה זה לא אומר ... שמסוגל להבין שהקנארים הגדולים שעושים הרבה רע

בדור העוד יותר רדוד ??? אז אתה... אני כמעט ולא הצלחתי להבין את זה בתור בחור??? כלום
צת אז אולי טוב שאני ק!!!! כי זו האמת!!! אתה מוכרח להבין את זה!!! אבל אין לך ברירה?? ושטחי

אולי ... לפחות לילד שלי לא יהיה את הטעויות שלי... יותר חברמן ויודע לעשות קצת רעש וצלצולים
כדי שהילד שלי ירגיש ... יםלנהוג ברכב ואולי גם במשך הזמן אני גם אלמד להפוך קצת קוגלים

וככה אני  ...)כאילו שזה נקרא להבין עניין... חה חה חה(..." שכאילו מבין עניין"בעניינים שיש לו אבא חברמן 
שרק בגיל שלושים הבן שלי יתחיל להעריך את מה ... כמו אבא שלילא אצטרך להמתין בסבלנות 

   ...אין לי סבלנות לחכות כמו אבא שלי ...שבאמת חשוב לאבא שלו
המאמר הזה מוקדש בין הייתר עבור אותה אשת אברך בן עליה שנדחפה בעזרת הנשים והשתוקקה 

והיא קצת התאכזבה לראות  ...בכל לב לראות את בעלה מפזז ומכרכר בכל עוז מול ספרי התורה
צריך לדעת שהחתן תורה האמיתי הוא אחד כזה שהספר ... שהוא ניצב לו אי שם בצידי המעגלים

החתן תורה האמיתי הוא אחד כזה שהוא והספר תורה !!!! תורה קורץ לו מרחוק ואף אחד לא שם לב
זות בסנטימנטים יש להם קשר אישי וקרוב מידי בשביל שכל אחד יוכל לח... מדברים בקודים

  ... הרגשיים העמוקים שיש ביניהם

                                 ?!?אתה בועט, אריהה
.תיבהצא הרגע מה

... יש לציין שתיבת נח היתה קופסא חנוקה ואטומה
תאמין לי שאם ... שממש לא נתנה חשק להיכנס בתוכה

אני הייתי בדור המבול ונח היה מציע לי להיכנס לסיור 
ואם ... הייתי מסרב באדיבות. בתיבה שהוא בנה לתפארת

מה דעתך להצטרף להפלגה ... הוא היה מוסיף להציע לי
אני ממש לא ... ב חודש בתיבה הזו"אורך יתיירותית ל

  ... הייתי מתלהב מהרעיון
... שתיבת נח הסגורה והחנוקה לא משכנעת!!! אז זהו

וימח "אבל ברגע ש... כשיש לך עולם שלם מבחוץ?? מתי
והמקום היחיד שנותר לפליטה זה תיבת " את כל היקום

... כאן זה כבר נשמע אחרת לגמרי !!!!ומבחוץ אין כלוםנח 
כאן עוג מלך הבשן רץ על ארבע בשביל לזכות להיאחז 

  ...  בתיבה ולהינצל
---  

עם ... לא תמיד כיף לנו בתוך התיבת נח החרדית והשמורה
לא ... כל הרצון הטוב להנעים לנו את השהות בתיבת נח

סוף סוף בדורנו זה אנחנו נמצאים ... תמיד זה מתאפשר
. של מבול של יצרים ותאוות ורדידות ושפלות בעיצומו

אתה חייב לברוח ... וברגע שזה השפראח של העולם
לתיבת נח בכל מחיר ולא בטוח שהתיבת נח הזו תוכל 
לספק לך את תחליף מלא למה שהיה יכול להיות לך 

יש  !!! שמבחוץ אין כלוםברגע שרק נקלוט  !!!אבל... בחוץ
נאבד ומתכלה ולא מבול שממחה את כל היקום והכל 

אני ... כן!!! זה כבר עולם אחר לגמרי... נשאר ממנו כלום
אני מבין שלא ... יודע שלא הכי נחמד להיות בתוך התיבה

אבל ... יוכלו לספק לי כאן את כל מה שהייתי רוצה ברחוב
ממילא אין לי ..  זה עיר מקלט!!! אני פה על תקן של פליט

תפוס מחסה ולינצל כ רוצה ל"אני בסה... הרבה ציפיות
  ... ממי המבול

למה לא ... כל התלונות שלנו בתוך המערכת החרדית
ולמה לא מאפשרים לנו  ...מספקים אינטרנט חרדי ידידותי

זה באמת !!! הכל נכון'?? וכו' ולמה חוסמים אותנו וכו
האם אנחנו קוראים את המפה : השאלה היא!! מעצבן

... יא לו אוכלגם האריה שבעט בנח שאיחר להב ???נכון
למה אתה מגיע מאוחר לתת לי ... כ צדק"הוא בסה

יש לך ... עם כל הכבוד לך... אבל אריה מתוק שלי?? ..אוכל
. צא. אני פותח לך את דלת התיבה... בבקשה?? תלונות

צא לכיליון ... צא למבול... צא לתוהו ובוהו... אתה משוחרר
... תאתה לא בבי!!! תבין שאתה נמצא פה במצב חירום

תגיד תודה שזכית ... אתה אוד מוצל ממים... אתה פליט
ואל ... להיות האריה היחיד בעולם שנשארת לפליטה

... תתלונן שחסר לך פה את כל התנאים שהתרגלת אליהם
הכל תלוי בקריאת  !!הכל עניין של פרופורציה: בקיצור

אם אתה חושב שלהיות חרדי !!! המפה בצורה הנכונה
ולגדל ילדים טהורים זה דבר מובן שמור בדור שלנו 

אז לא ... אם באמת נראה לך שזה מובן מאליו... מאליו
לבעוט במערכת ... נותר לך אלא לבעוט בתיבת נח

ולזעוק מרה למה לא מאפשרים לך ולמה ... השמרנית
שהגיע הזמן !!! אז זהו... הממסד כל הזמן מצר את צעדיך

. קרה לעולםשתציץ רגע דרך חלון התיבה ותגלה שמשהו 
מבול זה אומר שאם ??? אתה יודע מה זה מבול!!! יש מבול

אתה שולח את הילד שלך לרחוב הוא לא צריך לקפוץ 
... כי זה מים... לכביש בשביל שחלילה יקרה לו משהו

הרוח הרדודה והלא ... והמים של המבול מגיעים אליו לבד
הוא לא צריך ... נקיה של הדור שלנו חודרת אליו מעצמה

ברגע שרק  ...הסכנה כבר דוהרת אליו... להיכנס לסכנה
ברגע שתקלוט שאנחנו נמצאים כעת בעיצומו ... תקלוט את זה

אז תבין שהדרך היחידה לשרוד זה רק להיכנס לתוך ... של מבול
תיבת נח ולהודות לנח כל יום מחדש על האכסניה ועל ההצלה 

 ...בעיטות לא מגיע לנח!!! לא... שהוא מציל אותך ואת צאצאך
קורה לאלו שבעטו בו רגע  תראה מה... תסתכל מחלון התיבה

תראה את הנוער הקלוקל שמגיע ... לפני שהתחיל המבול
ואז תתחיל ... מהמשפחות שלא השכילו להתבצר בתיבת נח

  ...דוק ולא תשכח... להעריך באיזה ספינת הצלה אתה נמצא

  ...)1וד ולדור היותר צעיר בעמ... זה המסר לדור המבוגר(
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וצריך להיערך ולהתלבש ... החורף בפתח... כן
להתחיל לשמור על עצמו מהתקררות וכל ... בהתאם

הכל בידי שמים חוץ : שעליהם נאמר... מיחושי החורף
  ... מצינים ופחים

---  
על הבריאות זו המלצה יש כאלו שחושבים שלשמור 

. חבל לי עליך... כן.. נחמדה שמגיעה מהסבתא הדואגת
... 'למה שתשכב במיטה עם חום... למה שתהיה מקורר

... תשמור על הבריאות כדי שתהיה לי בריא... בא
לפעמים יש לזה השלכות  

  !!! הלכתיות מובהקות
מ "בשולחן ערוך חו. ..רק לשבר את האוזן... לדוגמא

בהלכות שותפין יש הלכה ששני שותפים שיש להם 
עסק משותף והם עובדים בשיתוף פעולה ומתחלקים 

מה קורה אם אחד מהם התקרר והצטנן ... ברווחים
... ס'ותכל... ועכשיו הוא שוכב במיטה שלושה ימים

באותם שלושה ימים רק אחד מהשותפים עבד והשני 
האם ??? מה הדין... עיתון נשאר בבית במיטה קורא

הרווחים של שלושה ימים האלו מתחלקים ביניהם או 
ע "זה תלוי במחלוקת בין השו ?? לא

אם ): ב"קעז ס' מ סי"חו(ע "זה לשון השו... א"לרמ
או בחום בימות , בפשיעה כגון שהלך בשלג בחורף

א אם אחד "פ לפי הרמ"עכ... 'וכו' ב וכו"החמה וכיוצ
לא מגיע לו רווחים על ... השותפין הצטנן בפשיעהמ

  !!!!! אותם ימים

היום כל מי שמצטנן הולך !!! זה לא צחוק: זאת אומרת
הרופא בודק שהגרון שלו אדום ומיד מוציא ... לרופא

... כן... רגע רגע... וזה בכלל לא פשוט... חופשת מחלה
?? השאלה למה הוא אדום... הגרון שלך באמת אדום

?? תספר לנו למה הצטננת?? פשיעה או באונסהאם ב
? שכחת לקנות סוודר?? שכחת ללכת עם מעיל... אה

לא הקפדת על כללים מינימליים של זהירות מול צינים 
אם ככה לא בטוח שמגיע לך החזרים על ?? ופחים

אבל ברמה ... אל תקח אותי להלכה למעשה(... חופשת מחלה

פ כמובן שמהדין "עכ )העקרונית צריך לדעת שיש כזה שיקול
הזה אפשר ללמוד גם מוסר השכל כללי לשלימות 

אם חלילה וחס במשך החורף יהיו .. 'העבודה בעבודת ה
לך כמה ימים שאתה תהיה מצונן ותשכב במיטה קודח 

אז בשעת מעשה לא יבואו אליך בתביעה ... ו"מחום ח
למה אתה לא לומד או למה אתה לא מתפלל מספיק 

אבל כן יבואו ...  עבאך אתה לא מרגיש טובכי נ... בכוונה
ידעת שהגיע ... אדוני!! אליך בתביעה בייחס לעכשיו

ידעת שצריך ... ידעת שמתחיל להיות קר... החורף
אז למה פשעת בבריאות וגרמת ... לשמור על הבריאות

לא תוכל ?? לעצמך שבוע ימים של ביטול תורה הזה
חשב אדם "להצהיר בשבוע הזה על עצמך שאתה בגדר 

כי לא בטוח שאתה " לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה
לכן צריך לקחת את ... יתכן שאתה פושע... אונס

הנושא של הזהירות מצינים ופחים ברצינות ולא רק 
אלא בתור רצינות ואחריות לשליחותנו ... בתור המלצה

  ...  בתפקידנו בעולם
---  

. ..ב"בשבוע הבא מתחילים לומר סליחות בה... ס'תכל
שחלק מהראשונים סוברים שהעניין של הסליחות 

שיהיה חורף ... האלו זה פשוט להתפלל על החורף
אלא ... כמובן לאו דווקא שהחורף יהיה בריא!! (בריא

פעם לעבור את .. כן...) שאנחנו נהיה בריאים בחורף
... החורף בשלום ובבריאות זה לא היה דבר מובן מאליו

גם היום צריך ... ן מאליוגם היום זה לא מוב... ובעצם
ואם ... רחמי שמים שהחורף יעבור בבריות גופא

אז אולי ... ב"רבותינו תקנו על זה את הסליחות של בה
זה חלק מחובת ההשתדלות שלנו להתפלל שנזכה 

ונזכה לעבור את ' יתן ה. לעבור את החורף בבריאות
וישמע בבתינו החורף מתוך בריות גופא ונהורא מעליא 

.רה בלילות  קול התו

בקרוב ממש



”  

 

...ובשעה ש... בשעה שבני אדם שוכביםם
ולפני תחילת הזמן ניגש אלי בחור טוב ... הלילות הארוכים לפנינו... זמן חורף בפתח

אני מאוד מאוד רוצה : שמאוד רוצה לעשות שטייגן בזמן חורף ותינה בפני את צערו
ויש ... ואני מאוד מעורה בחברה... עקא שאני חברמןדא ... לעשות שטייגן בזמן הקרוב

... ואז למחרת אני עייף וזה הורס לי את כל היום... ניסיון גדול מאוד ללכת לישון מאוחר
ואתה מרגיש שאתה ... כי כולם ערים... זה מאוד קשה... זה... וללכת לישון מוקדם זה

הולך לישון בשתים עשרה חוץ מזה בחור ש... מפסיד את כל הצחוקים ואת כל הממצב
מה ... בלילה מסתכלים עליו כאילו הוא תינוק בן שנה שהולך לישון בשעה שבע בערב

איך מצליחים  להתגבר על האוירה החברתית הזו שהורסת לי את כל היום ?? עושים
  ??למחרת

ל היה "ששמעתי שהיה מעשה חסידי אחד ויחיד שמרן הרב אליישיב זצוק... אז סיפרתי לו
  ... א"אותו בשם המגיד ממזריטש זיע מספר

שהתלונן בפני המגיד ממזריטש שהוא לא מצליח להתגבר  אחד' המעשה היה בעוייבד ה
המגיד ממזריטש אמר ... והוא מנסה ומנסה ולא הולך לו... על היצר הרע בכל מיני תחומים

צר הרע תשאל אותו איך מתגברים על הי... לך לאיזה בעל פונדק רחוק בסוף העולם: לו
אותו יהודי הגיע באישון לילה לאותו פונדק ודופק ... והוא יתן לך תשובה מספקת לשאלה

אבל ... בהתחלה הוא לימד עליו זכות שכנראה הוא ישן!!! והפונדק לא פותח... בדלת
ובעל ... אז הוא המשיך לדפוק בייתר שאת... בשלב מסוים הוא שמע קולות עירניים בבית

בשלב מסוים הוא אפילו ראה מרחוק שבעל הפונדק אפילו מתקרב  ...הפונדק לא פותח
... עליו" שם"אבל בעל הפונדק בכלל לא ... הוא הגביר את הדפיקות... לכיוון של הדלת

והוא דופק ... לקח משם מה שהוא רוצה והמשיך הלאה את החיים... הוא עבר ליד הדלת
... ל הפונדק כן פתח לו את הדלתעד שבשלב מסוים פתאום בע... ודופק וכל הלילה דופק

שאלה אחת שלח אותי המגיד ... יש לי שתי שאלות אליך: ואז אותו יהודי שאל אותו
... לפני שאני ניגש לשאלה שבשבילה באתי לפה!!!! אבל לפני כן... ממזריטש לשאול אותך

פותח איך יכול להיות שאתה לא ... אני דופק פה כבר שעות... יש לי שאלה יותר נקודתית
... ואתה אפילו רואה אותי... אני דופק ודופק ואתה הרי שומע שאני דופק??  ...לי את הדלת

למה אתה לא ... ממשיך הלאה כאילו אני לא קיים... לא סופר אותי... ופשוט לא מתייחס
לפי התיאור זה נשמע שהוא היה ... בעל הפונדק היה כנראה רוסי מגושם??? פותח לי

אני פה בעל !!!! אדוני: והוא ענה לו בקול מחוספס... ר ישראל ביתינו"ומשהו בסגנון של י
ואני החלטתי שאני לא רוצה לפתוח את  !!!אני מחליט מתי אני פותח ומתי לא!!!! הבית

והיות וככה החלטתי אז אתה יכול לדפוק ולדפוק עד  !!!!נקודה... הדלת בשעות אלו ואלו
כי אני !!! ני החלטתי שאני לא פותח אז אני לא פותחא... ולא יעזור לך כלום... לב השמים

קבלתי את ... זה בסדר... הבנתי... אם ככה: ענה היהודי לאותו בעל פונדק!!!  פה הבוס
הבנתי בשביל מה המגיד ... אני כבר יכול לחזור הבייתה... התשובה לשתי השאלות

גרסיבי יודע לעמוד על ר ישראל ביתינו הא"בדיוק כמו שיו...  ממזריטש שלח אותי לכאן
ואם במגרש הפוליטי הוא רוצה לשמור על הכסא שלו אז ... שלו כמו רוסי אמיתי של פעם

מצידו הוא מוכן לשגע מדינה שלימה ולשתק אותה במשך שנה !!! לא מעניין אותו כלום
אז בבית שלו הוא !!! כי הוא דואג לעצמו והיות ומפלגת ביתינו זה הבית שלו... תמימה
... ואיפה שהוא מחליט הוא עד הסוף מחליט והוא לא רואה אף אחד ממטר!!! טהמחלי

ואנחנו יכולים לקחת את האגרסיביות הזו  ..מכל מלמדי השכלתי"ש!!! אז זהו????  נכון
לעזות דקדושה ולא חלילה למידות רעות שאותם  רקכמובן שאפשר לקחת את זה (... לעזות דקדושה

אני !!! בייחס לשטייגן שלי ולבנין הרוחני שלי אני קובע...) םרשעים בחרו לקחת את זה לעצמ
ואני  !!!!ורק אני מחליט!! ואני אחרוץ את גורלי מה יהיה איתי בזמן חורף הזה!!! מחליט

אני מלך על האישיות שלי ועל !!!! אני מלך על הבית שלי !!!!ביתינופותח עכשיו מפלגת 
אז אני לא ... ן שטוב לי ללכת לישון מוקדםואם אני השכלתי להבי... בנין הרוחני שלי

אבל ... אה... אני עושה מה שאני מבין שטוב לצמיחה הרוחנית שלי... רואה אף אחד ממטר
לא מעניין אותי ... וכל החברה יצחקו עלי מאחורי הגב... זה פדיחות ללכת לישון מוקדם

  ...א רואה ממטראני מתנהג כמו טנק שדוהר קדימה ול!!! פה אני אגרסיבי!!! כלום
---  

שחורות "מאי דכתיב ".) כב(בעירובין ' אבל אני חושב שזה הפשט בגמ... תסלח לי
 ,"במי שנעשה אכזרי על בניו כעורב, במי אתה מוצא דברי תורה: אמר רבא, כעורב

: שאלה אותו אשתו, שכשהוא הלך ללמוד תורה, אדא בר מתנא' על ר', ומספרת שם הגמ
' מה הפשט בגמ... שיחפשו אוכל ברחוב: ענה לה?? ה לילדים אוכלמאיפה יהי?? מה יהיה

לא !!!! עורב הוא אכזרי ואנחנו לא... עורב הוא לא דוגמא אידיאלית בשבילנו?? הזו
... יש לנו רגישות... אנחנו עדינים... אנחנו רחמנים בני רחמנים... אנחנו יהודים!!! אכזרים

תורה שכאן צריך לתפוס את העסק חזק חזק יש מקום אחד שהוא תלמוד  !!!אבל עדיין
הרי יש לך ... כי אם לא תתפוס את העסק חזק וקצר!! וכאן כן צריך להיות אגרסיבי

אבל ... ר ישראל ביתינו"אסור להיות עורב אגרסיבי וברוטלי כמו יו... בטלים הרבה כנגדך
תפעיל  !!!שם תקח את העורב הזה כדוגמא!!!! בתלמוד תורה מותר לך ללמוד ממנו

אף אחד לא ידאג ... שרירים ותקלוט שאם אתה לא תדאג לבתינו שלך ולשטייגן שלך
... אם אתה תחשבן מה יגידו... אם אתה עכשיו לא תתפוס את העסק חזק לידיים... לך

אף אחד לא ... אתה תמצא את עצמך סמרטוט בסוף הזמן ואף אחד לא יחשבן אותך
ורק אתה ... החברה האכזרית תפנה לך עורף. ..יוקיר לך טובה על זה שחשבנת אותו

זה !!! זה העולם הבא הפרטי שלך!!! אין ברירה... תשאר הנמושה והמחשבן של כל העולם
ותציב לנגד עיניך את האינטרס האישי ... תפתח מפלגת בתינו!! השטייגן העתידי שלך

ם על המסכת אני רוצה לעשות סיו... אני צריך בסוף זמן חורף לצאת מלא וגדוש -שלך
את היעד הזה אני מציב ואני הולך איתו עד הסוף עם כל ... הנלמדת בישיבה פלוס חזרה

אני תקיף !! אני אסרטיבי!!! אני לא אתן לאף אחד לסכל את התכנית שלי... התותחים
  !!!! בנושא הזה ועד הסוף

---  
עשות שרירים עד כאן דברנו על הבן עליה הנדיר והמופלג שעוד יש סיכוי שהוא יצליח ל

  ...ולקבוע גבולות ברורים מתי הוא הולך לישון
... המובל... ונחזור אליך הבחור השגרתי... כעת נצא מהאצטגנינות ונהיה קצת ריאלים

אתה ... כן... שלא יודע לפתוח מפלגת ביתינו ולתכנן לעצמו את הסדר יום.. הנגרר
ולך לבלות בפנימיה אתה זה שכבר בלאו הכי ה... הבחור שנמרח אל תוך הלילה

אני רוצה ... אז אם אתה כבר ער בשעות אלו... עד השעות הקטנות של הלילה
  ... כ שמעת עליו"לעורר את תשומת לבך למושג יהודי קדוש שאתה אולי לא כ

... לפני פחות מחודש עוד היינו בעיצומם של הימים הנוראים אם אתה זוכר: ובכן
ולמה ... בימים הנוראים כככולם עייפים... כן. ..ואם אתה זוכר היינו מאוד עייפים

או ... וסליחות אומרים דווקא בשעות הכי לא נוחות... כי אומרים סליחות?? עייפים
וכמובן שכתוצאה מהשעה הלא ... או מאוד מאוחר בלילה... מאוד מוקדם בבוקר

ת וכמה וכמה פעמים ניסיתי למצא איזה היתר אולי בכל זא... נוחה יש לזה מחיר
... הגעתי פעם לרב עם שוחד...  להקל להגיד סליחות בשעה קצת יותר נוחה

אני מוכן להגיד גם ... אני מוכן להגיד סליחות כפול מכולם... כבוד הרב: אמרתי לו
זה יארוך לי שעה וחצי ואפילו ... את הסליחות של האשכנזים וגם של הספרדים

הגיד סליחות בשעה שש בצהרים העיקר שכבוד הרב יתן לי היתר מיוחד ל... יותר
הוא טען בתוקף  !!!הוא לא הסכים בשום אופן !!!אבל אין.. בערב 10או 

... שהחשיבות של השעת רצון שמחצות לילה ועד אשמורת הבוקר זה עיקר העניין
מאשר שתגיד ... בלילה 12.30עדיף שתגיד סליחות מקוצרות עם דילוגים בשעה 

  .. את כל הסידור בתשע בערב
כל קהילה והנימוק שלה וההוראות ... מובן שיש קהילות בעם ישראל שכן הנהיגו לומר מוקדם יותרכ(

  ...)אני מדבר בעיקר על מה שמקובל ברוב קהילות ישראל... הפרטיות שלה

הספקנו כבר ... ימים הנוראים מאחורינו... ס'תכל ??מה זה קשור לעכשיו... ס'תכל
מה זה נוגע ?? אז מה אני רוצה עכשיו... אזלהשלים את השעות שינה מהעייפות ד

העניין בימים הנוראים לעורר  :שאני רוצה לגלות לך סוד!!! אז זהו??? לעכשיו
... זה בכלל בכלל לא קשור לימים הנוראים... רחמים דווקא בשעת חצות הלילה

מדברת על זה ' הגמ!!! זה עת רצון כללית תקפה בכל לילה ולילה במשך השנה
דוד המלך היה מתעורר בשעה הזו ... ש עת רצון מחצות לילה ואילךבמפורש שי

אבל ... תסלח לי?? אבל בזוהר הקדוש... זה עוד בתורת הנגלה... ועוסק בתורה
כמעט ואין דף בזוהר הקדוש שלא מוזכר העניין הנשגב של עסק ... בממוצע

אם פעם ו... זה מוזכר מאות פעמים בזוהר הקדוש... התורה מחצות לילה ואילך
אבל פתאום שמתי לב שבימים הנוראים ... חשבתי שזה עניינים של תורת הנסתר

בא לא (... אנחנו בעצמנו מאוד מאוד מקפידים על זה בעקשנות בלתי מתפשרת
משום מה ... נדבר על עצם העובדה שרוב גדולי ישראל הליטאים שדווקא פחות עסקו בתורת הנסתר

.. החל ממרן הרב אליישיב.. הקטנות של הלילה לעסוק בתורהדווקא הם די הקפידו לקום בשעות 
כך שפתאום אני מגלה שזה לא בהכרח .. א ועוד ועוד"ק שליט"א מרן הגרח"והרב שטיינמן ושיבדחט

מה אני רוצה ... ס'תכל... הלאה... נו ...)משהו ששייך לישיבת נהר שלום או ישיבת שער השמים
... הישיבוחר... אתה... כ מדבר אליך"אני בסה!! לא ???לפתוח כולל חצות??? עכשיו

... ושעון חורף כבר הקדים את זמן חורף... שאתה נכנס עכשיו עמוק לתוך החורף
זה אמצע ... זה ממש שעת אחרי צהרים... בלילה זה 11.30השעה ... בישיבה... ובינינו

  ... היום
בלילה היא  11.24השעה ... כן... שהשעה הזו :מותר לך לדעת בחור יקר!!! אז זהו

שלפני חודש ימים אנחנו חיכינו בסבלנות לשעה הזו !!! עת רצון גדולה בשמים
ואילו (... כי דווקא בשעה הזו הרחמים מתגברים בעולם... ג מידות"ורק אז אמרנו י

אל ... עזוב?? למה... ג מידות של רחמים"אסור לומר י... בשעות הערב שעד חצות זה בדיוק ההיפך

שיש ערך יהודי ... מותר לך לדעת קצת מושגים במהלכי השמים...) תשאל אותי
או ... שיש עניין בשעה הזו לעסוק בדברים מרוממים!!! שקוראים לו חצות לילה

או לחילופין להתפלל על הגלות כציוויו ... לעסוק בתורה הקדושה כמו דוד המלך
לספר לו על כל על כל מה שחסר לך ו' או סתם לדבר עם ה... 'א' ע בסי"של השו

אז ... 'בלילה נגמר סדר ג 11.30-אז אם ידעת עד היום שב... מה שעברת היום
  ???איפה... 'מתחיל סדר ד 11.30-מהיום תדע שב

ומי  ה נכנס להשתעשע עם הצדיקים בגן עדן"באותה שעה הקב!!!! בגן עדן
  ... שעוסק בתורה דווקא בשעה הזו זה עניין נשגב

להבין שלא ... נו לדעת שבשמים מתרחשים כל מיני דבריםלא יזיק ל!!!! לא יזיק
מותר לבחור ישיבה לדעת שהסיבה ... הכל מתחיל ונגמר בפנימיה של הישיבה

זה לא רק בגלל שזה מעיר את ... שלא מתאים לפטפט שעתיים בשאון לילה
יש עוד כמה שיקולים !!! לא... אתה תהיה עייף... ומה יהיה איתך מחר... הבחורים ו

שעדיף שתחפש לעצמך ... שכעת בשמים זה שעה גדולה ש... מותר לך לדעתש
בלילה  11.30-תבין שדווקא בשעות האלו שמ... שעה אחרת מתי לפטפט ולצחוק

ממרום ' ואז ה... ה מתייחד עם כנסת ישראל"ועד עלות השחר זה הזמן שהקב
' יושב מרן ר ואם בשעה הזו... ישאג וממעון קדשו יתן קולו שאוג ישאג על נווהו

חיים קנייבסקי ועוסק בתורה כדי לעשות נחת רוח לאביו שבשמים ולקרב את 
כי הוא עסק בתורה בשעות ... הגאולה אז הוא פועל ישועות במשך היום שלמחרת

... בלילה 2.00-ואל תקום ב... אל תעשה משמר!!! אז לא... הגדולות ביותר בייממה
כבר ' הגמ!!!! ע להעריך את השעה הזובלילה תד 11.30- אבל אם אתה כבר ער ב

לא יזיק לך לשיר איזה ... תלמד עוד כמה דקות לאחר חצות לילה... פתוחה לפניך
ה מצטער בגלות "כדי לזכור שבשעה הזו הקב... שיר אחד על גלות השכינה

  ...השכינה
---  

 ...בלילה 11.30גם אם תאמץ את הרעיון הזה ותלמד כמה דקות לאחר ... אבל עדיין
עדיין יש לך מה לקנאות קנאת סופרים באותו בן עליה אסרטיבי שבשעה הזו 

ה משתעשע עם הצדיקים "אז נכון שהוא ישן בשעה שהקב... כבר ישן שינת ישרים
ואם הוא ישן בשביל שהוא יוכל לקום מחר !!! אבל לפחות הוא ישן... בגן עדן

בשכבך "תורה  הרי עליו אמרה' בשעה רלוונטית ויהיה לו כח לעבוד את ה
בן לך לישון כמו ... שוכבים ובשעה שבני אדם קמיםבני אדם בשעה ש" ובקומך

  .בן אדםואז יש סיכוי שתקום  ..אדם
---  



כשמידת הדין מכלה כל שטח פנוי בעולם ומרוקנת אותו מכל הטומאה הרבה , המבול יורד כבר שנה שלימה
 ".רוח על הארץ וישוכו המים' ויעבר ה... ויזכור אלוקים את נח: "עד אשר מעידה התורה. שהיתה בו עד עתה

אשר היה האסון , שהביאה להרגעת מידת הדין ולסיום המבול' שזכר ה מה היא אותה זכירה: שואלים רבותינו
 ...?מהו הדבר שאם עושה אותו האדם מבטל הוא את מידת הדין מכל העולם כולו... ?הגדול בתבל

כשהוא מוותר על חייו האישיים על , את כל החסד הרב שעשה נח בתיבה' כי זכר העונים רבותינו ואומרים 
אתה מעביר במידותיך '. כל אחד בשעתו, כל אחד ומאכלו. לבעלי החיים שבתיבהמנת להאכיל ולדאוג 

 ".אף אני אעביר על מידותיי ואעצור את מידת הדין והמבול', 'אמר ה', ומוותר על חייך בשביל האחר
אשר היה נוהג בכל ליל ' בבא סאלי'ונה הכהמ, ל"זצ רבי ישראל אבוחצירא, איש האלוקים הקדושמסופר על 

לנסוע אל עיר הקודש ירושלים ולערוך שם תפילה מיוחדת בשילוב סעודת ראש חודש עם כל הכוונות ח "ר
התכונן הבבא סאלי הקדוש עם כל בני ביתו ליציאה השגרתית אל , ערב ראש חודש אחד, והנה .הראויות
 רעייתו הצדקת כבר הכינה את סעודת ראש חודש ואף . ירושלים

 . ארזה אותה לקראת היציאה
 בכניסה לבית בנתיבות כבר המתין הרכב כמה דקות, מטהל

 ואף בני הבית הכינו את כל הדברים הנדרשים , לנסיעה הארוכה
 . ליציאת הרב למקום מרחקים

 דופק יהודי על מפתן ביתו של , רגעים ספורים טרם היציאה, והנה
 . הוא ביקש בענוה, "באתי לקבל ברכה, שלום. "הצדיק

 אך כל מי שמכיר את קבלת ", לו בני הביתהודיעו , "מצטערים"
 , הקהל של הצדיק יודע כי בערב ראש חודש אין הצדיק מקבל קהל

שהוסיף , עננה של צער התפשטה על פניו של היהודי". עקב יציאתו לתפילה וסעודת ראש חודש בירושלים
יצאתי בשעת בוקר . תנתיבות הדרומי –עד הנה , הגעתי במיוחד מהעיר חיפה הצפונית, בבקשה", להתחנן

מבקש , אנא. כמעט קרוב לשקיעה, עד שהגעתי כעת, מוקדמת ובמשך שעות עברתי מאוטובוס לאוטובוס
 ".אני רק ברכה קצרה

 . לרגעים ספורים, והסכימו להכניסו באופן חד פעמי, בני ביתו של הרב ריחמו על היהודי
, אנא. כבר שנים שלי ולאשתי אין ילדים, רבנו". היהודי הודה להם מקרב לב ונכנס אל חדרו של הבבא סאלי

הוא , "הגעתי במיוחד מחיפה הצפונית בכדי שהרב יברך אותנו שנזכה לזרע קודש של קיימא, כבוד הרב
שב בשולחן , בוא: "ואמר לו, עצר לפתע את הכל, הבבא סאלי שכבר היה מוכן ליציאה. ביקש בחמלה

 . אות הצדיקהיהודי ניגש לשולחן והמתין להור". בבקשה
הרבנית היתה המומה ". הגישו לנו מנה ראשונה לסעודה, אנא הרבנית: "פנה הבבא סאלי לאשתו וביקש

גם בני ביתו . ולמה יבקש הרב להתעכב ולהגיש לו סעודה, שהרי כבר עומדים הם לצאת לירושלים, מהבקשה
 . לוקים ומחשבותיואך מי הוא זה היכול להתרעם כנגד איש הא, של הרב תמהו מאד על העניין

 . בהתבטלות גמורה ניגשה היא אל המטבח והגישה מהמטעמים שהיו מוכנים באותה עת
 . בירכו בכוונה וניגשו לסעודה, הם נטלו ידיים. הרב פנה אל היהודי וביקש ממנו ליטול ידיים

שר , ובשמחהאך הרב ישב ברוגע , זריזה ויצא לדרך תלמידיו של הרב היו בטוחים כי הרב יערוך סעודה
, "?האם ניסית לערוך תפילות או סגולות בכדי לזכות בילדים. "ליהודי' עארק'אמר משניות ומזג כוס , שירים

 ". אך הכל עלה בתוהו, תפילה או קבר צדיק שלא ניסינו, אין סגולה: "והיהודי ענה, שאל הצדיק
כמידי , צריכים לצאת לירושלים וכי שכח הרב שהם –בני הבית לא ידעו את נפשם מרוב פליאה , בינתיים

  - 3ההמשך המדהים בעמוד   -.                       ?חודש בחודשו

\                                                                                                                                    

 פרנסה, לרפואה    
א מיכאל "מ: הוהצלח

מנשה  .וציפורה אחיאל
ה הדר "א. ואורה אחיאל

אורטל . ליאורה. בת נחמה
. ב"וב חנה בת הדסה

. ב"פנינה בת שושנה וב
. ב"אושרית בת פנינה וב
ב "רחל ובעלה וב

. אסתר בת מזל. וצאציהם
ויקי ויהודה יעיש 

משה שמואל בן  . ובנותיו
ירון שמעון בן . זלדה

חן בת דליה , שושנה
.רבקה

 
שולמית בת  :ק"זשב
הדר . זלכה בת מסי. איריס

 .בת נחמה
 

הרב : נשמת-לעילוי
, יה'ורגעובדיה יוסף בן ג
 .ריהחהרב שמעון בן ב

ס "מ, ס צדוק בן נור"מ
מלכה בת  .מרים בת גליה

מזל בת דוד ובת  ,אסתר
. אברהם בן אלה. שבע

ישעיהו בן . רות בת נוסרת
 .יצחק בן עליזה. יצחק

שמעון ' ר. אפרים בן רחל
זוהרה , בן סאסי סופיה

 .טימסטית בת מרים
יוסף בן   .שמעון בן זוהרה

בן  רחמים. אנגלינה
 .יריב בן גאולה. חלה'צ

אוסנת . טליה בת שרה
. בת תקוה) אבלין(בתיה 

שרה . יוסף חיים בן סלחה
עזרא בן . רדה בת סאלם

שלום סאלם בן .  פרחה
. רועי בן צדוק.  שמעון

יחזקאל בן . דוד בן מלכה
גבריאל בן . יי'גורג

 .מרים בת לובה.  סמינה
. שלום בן מנחם שמריהו

בן  יוסף. מנשה בן יקוט
. נעמה בת חביבה. יה'נג

קלין בת 'ז. פרחה בת טובה
. אהובה בת טובה. מרגלית

ברוך . שולמית בת חתון
יפה בת . יה'בן גורג
שרון שירין  .ויקטוריה

 .ספאחי בת לאה ספיר
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      16:31   :הדלקת נרות
 17:21   :יציאת השבת

  18:57        :רבינו תם

העלון מוקדש 
 אבאלעילוי נשמת ה

 ,הגדול
הסבא היקר ו

 והאהוב
אברהם דהרי ' ר

ל בן מורי "זצ
 ל"שלום ובתיה זצ

בגן  ותהא מנוחת
נשמות   עדן עם כל

 !הצדיקים אמן



 פלאי פלאות מגנזי קדם
ומיד לאחר , אדם שאוכל או שותה. 1

מביא על  –מכן קם ממקומו ללא שהייה 
 .עצמו חולאים קשים ורעים

בגמר האכילה יש לשבת ולהמתין , על כן
 .כשיעור ברכה אחרונה של אותו מאכל

מהרגע שסיים , אדם שאכל לחם: לדוגמא
 .דקות 3-4-ישהה בישיבה לפות כ

 חמשה : "ל במסכת שבת"כך מביאים חז
 
 
 

: דברים קרובים למיתה יותר מן החיים
והבן , "שתה ועמד מיד, אכל ועמד מיד

איש חי במקום כתב ששיעור ההמתנה הינו 
 .כפי שיעור ברכה אחרונה של אותו מאכל

רוב החולאים : "'שבילי אמונה'כתב ה.  2
המתחדשים על האדם הם עקב ריבוי 

שעל , וריפון ההתעמלותהאכילה ושתיה 
 ".ידי כך יוולדו מותרות בגוף

שכל המרבה ' דעת שלום'והוסיף ה
 ואכילה . הרי הוא מקצר את חייו, באכילה

 .מופרזת אחר רעב גורמת למחלות  
 -03-5707894' הפלא ופלא' -       

                                       .בקשו אתם סליחה מאלו שסביבכם .2
גם , רגילים לבקש סליחה כשאתם שוגים, גריםהמבו, אם אתם

הילדים יגדלו ככאלו , מהילדים, ממבוגרים אחרים וגם מהם
אם הילד שלכם לא מוכן לבקש . זה דבר שמחלחל. בדיוק
            .אולי גם לכם יש אותה בעיה, בדקו בעצמכם, סליחה

                                             .ספרו סיפורים על גדולי ישראל )3
ספרו על . הרבו לספר לילדיכם סיפורים בזכות הסליחה והכפרה

 ספרו על , גדולים שנהגו בכבוד ותמיד ביקשו סליחה אם שגו

 

 

 

 

 

תפגעו בו מאוד  -אם תכריחו אחד מהם לבקש סליחה מהשני 
. שו ממנו סליחהועכשיו הוא יצפה שאתם תבק, אם לא היה אשם

 .אל תכריחו לבקש מחילה, כל עוד אינכם יודעים מי עשה למי
.אין חכם כבעל הניסיון. נתחו מצבים יחד עם ילדיכם) 5

אתם הולכים עם ילדיכם ברחוב ורואים תופעה של ילד שפוגע 
דברו על כך עם הילדים ברמה שאינה . באחר ולא מבקש סליחה

מקרה להסברים ולהקניית הבנה וקוו נצלו את ה, לשון הרע
 .יבינו את המסר לחייהםשהילדים שלכם 
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מושיטה יד  8-מצאתי את הילדה בת ה בצרכנייה השכונתית
אמה החזיקה את החפיסה ולא  .לעבר השוקולד שעל המדף

, קודם תבקשי סליחה על מה שעשית קודם" .נתנה לה לקחת
                                     .היא צוותה, "?שמעת, אחר כך תקבלי

העיקר שלא לבקש , הילדה הסכימה לוותר על השוקולד
, קשה לנו. קשה מאוד, קשה לבקש סליחה ,כן .סליחה

                                   .הקטנים, וקשה לילדים שלנו, המבוגרים
איך בכל זאת נוכל ללמד ילד לבקש סליחה מבלי לבלוע 

                                      –?את הלשון ומבלי להיכנס למבוכה
                                   ?או המעשהחשובה  האם המילה) 1כלל 

                                      היא " סליחה"זכרו שלא תמיד המילה 
                                   אם הילד שלפני רגע הפיל על . החשובה

                        הרצפה את הלחמנייה שלו ברוגז כי הוא לא 
                                עכשיו במקום , רצה את האוכל שהכנת לו

                              , אוסף את הכל מהרצפההוא לבקש סליחה 
                                  המעשה . תכריחי אותו לבקש סליחה אל

                                                        .שלו הוכיח כי הוא חוזר בו
הילד מרגיש שהוא . הורים רבים טועים ומצפים למילה

כך מתלקחת האיש . ומתחיל להילחם גם מצדו, במלחמה
אף אחד לא יוצא ממנה , וכשמתפרצת מריבה, ומתלקחת

המילה המדויקת , מה שחשוב זו הכוונה .בשלום ובחיוך
                                                           .תחשובה פחו

הוא יתעקש . זה לא יעזור לכם, אל תכריחו ילד לבקש סליחה
אבל לא , תוכלו להכריח אותו להחזיר חפץ שלקח .ולא יבקש

 .תצליחו לשכנעו לומר בפיו דבר שלא מוצא לנכון לאומרו

בחסה רגילה  האם מותר להשתמש
ללא ביקורת מיוחדת , הנמכרת בשוק

  ?על נושא התולעים
כל על ש, מבואר.) פסחים כד(גמרא ב)1
 .שבתורה לאוין 5 יםתולעת חייב תליכא

ד "יו, כנסת הגדולה(והגאון רבי חיים בנבנישתי 

כתב אודות החסה שבמקומות אלו )'פד
וצריך בדיקה , מצויים בהם תולעים הרבה

מפני שהתולעים הם דקים וקטנים , יפה
, ומראיהם כמראה הירק עצמו, מאד

ומקודם הייתי אוכל מהחסה למצות 
ועתה , בדיקה יפה י"מרור בפסח ע

שלא , משכתי ידי מכל וכל, מקרוב
 .בבדיקהאלא רק מהקלח , לאכול חסה

 כי , )צו כז(הבן איש חי הגאון וכתב      
עקרת הבית צריכה להזהר מאד 

בבדיקת עלי החסה שמצויים בהם 
מפני שכל בני הבית סומכים , תולעים

, ואם היא מקילה בבדיקה, עליה בזה
ואפשר שתתחייב , הקולר תלוי בצוארה

' ה ,מלקיות הרבה יותר משערות ראשה
.ירחם ויציל

                  
     
 

שטוב , ל"צהרב עובדיה זלכן הורה מרן 
למצוות מרור רק מן הקלחים  שיקחו

ולא מן העלים , הלבנים של החסה
וגם בזה אין להקל אלא על ידי . הירוקים

 .בדיקה מדוקדקת ביישוב הדעת
בשנים האחרונות החלו מתיישבי ו     

לגדל חסה בחממות " גוש קטיף"
. באופן שיוצא הדבר מחשש, מבוקרות

המשיכו , וכן לאחר שגירשום ממקומם
שטיפה  י"וע. מות אחריםבמעשיהם במקו

. יתן לאכול מעלי החסה הללונ היטב
 .גם כן ואחריהם קמו כמה חברות שעשו

ולכן נכון מאד שלא לקנות חסה       
אלא אך ורק מגידול , מתוצרת אחרת

 . מבוקר ללא חשש תולעים
שלא לקנות , והרוצה לחשוש לעצמו

מאחר ויש גידולים שמלאים , מתוצרת זו
ויש בזה , בחומרי הדברה שונים ומשונים

יוכל להחמיר , חשש מבחינה בריאותית
אך לא יקנה חסה מתוצרת שאינה , בזה

שיש בה חשש גדול של , מבוקרת
 .נגיעות בתולעים

הילד יישמע שחשוב כל כך . סבים וסבתות
            .ויקנה את הדרך הנאה הזו, להתנצל

               .אל תתערבו במריבות ילדיכם )4
ודאי שלא תעמידו ילד אחד מול אחיו ותצוו 

עליו לבקש מהאח סליחה על סמך מה 
לעיתים קרובות זה שבוכה . שהאח מספר

לא פעם הנפגע הוא . הוא לאו דווקא הנפגע
כי הוא דחף בגלל משהו שקרה , זה שדחף

 .יכולים מי פגע במי אינכם. קודם



–  1המשך מעמוד  -
הודי ניסה את כל כששמע הרב שהי

שב הוא אל הסעודה , הסגולות
 .והמשיך לשורר וללמוד בעורגה

לאחר זמן ממושך פנה הרב אל , או אז
". מנה שניה בבקשה: "הרבנית ואמר

וכמעט , נדהמה הרבנית', !?מנה שניה'
, שעמדה להתלונן בפני הרב על הדבר

אלא שברגע האחרון עצרה את עצמה 
 .והגישה להם מנה שניה

כיבד את היהודי לטעום מהמנה הרב  
והמשיך לשורר שירים ולספר , השניה

 . בדברי התורה הקדושה
הנהג שהמתין למטה לא ידע את נפשו 

האם ? מה קורה הפעם" :מרוב בלבול
 ". ?הרב מבטל את הנסיעה

פנה הרב לרבנית , לאחר זמן ממושך
 ". קינוח בבקשה: "וביקש

מתוחה ומבולבלת הגישה הרבנית 
שהרב והיהודי המשיכו לסעוד כ, קינוח

 . 'ולהודות לה
, בסיומה של הסעודה הארוכה, והנה

מזל ": קם הצדיק ממקומו ואמר ליהודי
בשנה הבאה ' בעזרת ה, !טוב

 . "ה"בתקופה זו תזכו לבן זכר אי
, שמח היהודי שמחה עצומה מאין כמוה

 .והודה לרב אין ספור פעמים
מיד פנה הבבא סאלי אל בני ביתו 

הבה ונזדרז לצאת אל , כעת": ואמר
מיד ירדו כולם עם כל ". ירושלים

 . הסעודה והכלים ונכנסו לרכב
והכל היו סקרנים , מתח שרר ברכב

לדעת מדוע התעכב הצדיק זמן רב 
. ושינה ממנהגו שלא לקבל קהל

כשהרגיש זאת פנה הצדיק יושבי 
בואו ואסביר לכם את : "הרכב ואמר

 כשהגיע היהודי. אשר אירע היום
, ונסע שעות כדי להגיע הנה, ממרחקים

 . ידעתי שאין לדחותו
פ הטבע אינו יכול "אלא שראיתי כי ע

וכי עליו , להביא ילדים לעולם
 . להישאר ערירי כל ימי חייו

 שיאיר לי כיצד תוכל' ביקשתי מה
וגילו לי מהשמיים כי , להגיע לישועתו

ישנו מפתח אחד שיכול לפתוח את כל 
 .מידת הדיןהשערים ולבטל את 

 
 –
 

 החסד שעשה נח בכל רגע 
 הסכימה שיפסיק –משעות היממה 

 .המבול ויתחדש העולם
ם סופר "כותב הגאון בעל החת, על כך

והוא כי על ידי , ל דבר מבהיל ונורא"זצ
שאדם מקבל על עצמו לעשות חסד 

זוכה הוא  –ים עם הזולת בקביעות מסו
זוכה  –ואם הוא כבר בעל בנים . לבנים

 . לבנים כשרים וצדיקים
כל "): כו, תהילים לז(ורמז לכך מהפסוק 
כי על  – "וזרעו לברכה, היום חונן ומלוה

וגומל , ידי שהאדם כל היום חונן ומלוה
כר זה יזכה שב, חסדים עם הבריות

יזכה לבנים ש', וזרעו לברכה'שיתקיים בו 
הגמילות חסד , לכן". כשרים וטובים

ואף , וההטבה עם הבריות בזמן המבול
לפני המבול שהיה מנסה בכל היום 

היא זו  –לעורר את הדור לחזור בתשובה 
 . שזיכתה אותו לילדים

בפרשתנו שעל ידי ' ספרונו'וכן כותב ה
שעסק בחסד רוחני של זיכוי הרבים 

מותו לקרב את הדור ולהצילם שלא י
בעבור זה זכה לילדים למרות  –במבול 

!.שנה 500היותו מבוגר בן 
: ל"על כך אמר מרן הרב שטיינמן זצ

 ,"לעולם לא מפסידים –מחסד וויתור "
 . אלא רק מעוררים רחמים מהשמיים

' נח'בשבת פרשת , מספרים כי שנה אחת
ר "א אל האדמו"ניגש הרבי מזיכלין זיע

את חתנו שיברך מאלכסנדר וביקש ממנו 
 .שיזכה לפרי בטן אחר שנים שלא זכה

ר כי הנה כתוב "באותו רגע אמר האדמו
ומסביר , "אלה תולדות נח: "בפרשה

י שתולדות האדם הם מעשיו "רש
ויולד נח : "ואילו בהמשך כתוב, הטובים

י "ומדוע לא פירש רש, ..."שלושה בנים
כפשט הדברים שתולדות נח היו שלושת 

 ..?ו הם התולדותאלא אמר שמעשי, בניו
ר שפעמים שכל "אמר האדמו, ללמדך

השערים בשמיים סגורים ואף שערי 
והעצה היעוצה לפותחם היא על , תולדה

שהחסד ' תולדות מעשים טובים'ידי 
והעברת המידות הם המעשים הטובים 

 .המביאים את התולדות
אזי , שאחר שתולדותיו היו מעשים טובים

 .כ לשלושה בנים"זכה אח
 
 
 

העברת המידות וקבלת המפתח הזה הוא 
 .ביזיונות באהבה

ביקשתי לערוך סעודה מתוך נחת , על כן
בניסיון גדול שעל ידי כך תעמדו , ושלוה

שהרי כולכם , מאד של העברת המידות
. חיכיתם זמן רב והמתנתם בקוצר רוח

ההבלגה שלכם עם השתיקה הממושכת 
גרמה לשעת רצון  –ללא עצבים וכעס 

אשר כל אשר אבקש , גדולה בשמיים
  .באותו רגע יתקבל

מיד כשהגיע הקינוח וראיתי שאתם עומדים 
שתי ביק, בניסיון ומתגברים שלא לרטון

וראיתי שאכן התקבלה , שיזכה בפרי בטן
 . בזכות העברת המידות התפילה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

שלמרות שהיהודי ניסה את כל הסגולות 
אין גדולה בשמיים יותר , והישועות

 –ממפתח ההבלגה והעברת המידות 
".הפותח את כל השערים

כמה פעמים גבר ממתין לאשתו ברכב  
גיע ומחכה שתרד מהר בכדי שיספיקו לה

 . אך האשה מתעכבת שוב ושוב, לחופה
אם היה יודע אותו גבר כי באותו רגע מנסים 

אותו בשמיים בניסיון החזק ביותר הפותח 
, היה ממתין הוא באהבה –את כל השערים 

ויודע כי כעת מבטלים מעליו את כל מידת 
על מנת לזכות אותו בישועות מעל , הדין

 . כנגד מידת הדין,הטבע
, אומרים רבותינו, "קים את נחויזכור אלו"

את העברת מידותיו וויתור על ' הזכר כי 
 .חייו האישיים למען הזולת

לפי שכאשר רואה מידת הדין העברת 
הרי שהיא מסכימה , המידות למען האחר

על כן כותב , לעורר רחמים על האדם
את ) מידת הדין(ויזכור אלוקים : "הפסוק

 תשאף מידת הדין בעצמה שראתה א, "נח
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 בעלי , בעלי חכמהזוכה לבנים  –כל הרגיל לעשות צדקה : אמר רבי יהושע בן לוי): "ב ט"ב(אומרת הגמרא               
 .כי אשה המקפדת בצדקה זוכה לבן זכר" חתם סופר"וכן כתב ה". בעלי חכמה. בעלי אגדה, עושר

 !מבטל את כל הגזירות וזוכה לישועות –י ששותק ומעביר על מידותיו מ –בעבודה , ברכב, בבית                     
לל ל



 
 
 
 

  
   

 
     

  
 
 

       
        

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
  
 
 
   

 
 

 
 
 

 מספרים כי פעם אחת שהה הגאון 
, ל בקרון הרכבת"הקדוש מנאסויד זצ

ולפתע עלתה לרכבת זקנה אחת והחליטה 
סמוך להתקרב לעברו ורצתה לשבת 

הרבי שראה כי הרכבת ריקה וכי רק . אליו
פתח תכף ומיד את פתח , שניהם בקרון

, עלה אליו, האיוורור העליון של הרכבת
וקפץ מגג הרכבת אל , למרות גילו המופלג

. הרחוב במסירות נפש ובסיכון חייו
יסביר ": כששמעו על כך תלמידיו שאלוהו

וכי בגלל זקנה שכזו הרב , לנו הרב
: או אז השיב להם הצדיק ואמר "....?חושש

אלא ירא אני , אינני ירא ממנה"
מהאלוקים שאסר עליי יחוד וראיה 

ולכן , אסורה עם כל אשה שבעולם
 ". ברחתי מכל צד של איסור

ל כי "זצ' בית ישראל'כותב ה על כך   
כאשר התעורר נח מיינו וגילה את הדברים 

קילל אותו נח , הנוראים שעשה לו בנו חם
ארור כנען עבד –ויאמר : "ה נמרצתבקלל

הכל בגלל ... ?ומדוע, "עבדים יהיה לאחיו
וירא חם אבי כנען את : "שמעיד הפסוק

בעבור שטינף עצמו בראיה , "ערות אביו
נתקלל בקללות קשות וחמורות , אסורה

 .לכל הדורות
כי פעם , ל"סיפר הרב מרדכי אליהו זצ

, בעת שמחה' בבא סאלי'כשישב עם ה
, מאיפה הכח של הרב: "הצדיקשאל את 

 ,"?שעד כדי כך מרפא חולים ופוקד עקרות
גם לי יש זכות , אם תאמר לי זכות אבות

גם אני , ואם תאמר לי לימוד תורה. אבות
ואם כבודו יאמר לי שטובל . לומד תורה

 . "גם אני טובל במקווה, במקווה כל יום
את " :חייך וענה לו, א"בבא סאלי זיע

מעולם לא . לי אין לךשהשמירת עיניים 
ובזכות , ראיתי דבר שהוא לא כשר

 ".שמירת העיניים יש לי את הכוחות האלה
בדורנו שהניסיונות קשים כל התגברות 

ויכול , אחת מביאה לאדם ברכה ושפע רב
 !.לבק כל בקשה בשעת רצון שכזו

יונה : פרנסה, הצלחה, העלון מוקדש לבריאות
, אלונה בת פלינה, שלמה בן אלה, בת יהודית

ב "יואב חי אברהם ב, אבשלום בן ויולט
יוסף בן חיים בן , ב"וקח ובניסים ר, וצאצאיו
   .מאיר בן שרה, תפארת אסתר בת רותי, זהבית

 .יונתן בן פרחה, מריםאמיר מאיר בן  :נ"לע
 
 

 . שנפטר לא מכבר, ל"זצ
והרגיש  ,בגילו המתבגר החל לחוש בעיניו
 . כי הוא מתחיל לאבד את ראייתו

אחר בדיקה רפואית הציעו לו הרופאים 
פואי שיבריא אותן וישיב לעבור טיפול ר

 . לו את חוש הראיה כמקדם
סירב הרב לידר , להפתעת בני משפחתו

הרי זו ": אמרו, לעבור את הטיפול
 כעת, !מתנה משמים, פז הזדמנות

לא אכשל  ובכך העיניים לא יראו
 !...".?ברכה גדולה מזו לך היש .בשמירתן

 

 
 
 
 
 
 
 
 

אך בכל זאת התקשו לראות , ונפעמו ילדי
 . ראייתו הנחלשתאת 

הגאון , בני ברקהעיר הם פנו לרבה של 
שמיהר לביתו , ל"זצרבי משה לייב לנדא 

של הרב לידר ופסק כי חובת ההשתדלות 
 . מחייבת אותו לעבור את הטיפול

ציידו הרב לנדא , כדי להוסיף ולשכנעו
לספור מדי יום את חוטי : בסגולת מתנה

 ,שמונה בכל כנף, חוט אחר חוט, הציצית
כי זו סגולה לבריאות , חוטים 32ובסך הכל 

, הרב לידר החל לעשות סגולה זו. העיניים
ולימים העיד כי מאז ראייתו שבה 

!".והתחזקה לאין ערוך
קדוש בגיל המתקרב  יהודי! מדהים

חרד כל כך לקדושת עיניו עד , לתשעים
שהיה כדאי לו לאבד את כח ראייתו 

  .ובלבד לשמור על קדושת עיניו
ה שונא זקן "ל כי הקב"אומרים חז לכן

!.מנאף שאינו שומר על עיניו

כי ' וניחם ה: "בסוף פרשת בראשית
 –" ויתעצב אל ליבו ,עשה את האדם

בורא העולם רואה כי למרות שעל כל 
', כי טוב'בריאת העולם אמר הוא 

', כי טוב מאד'ובבריאת האדם אמר 
הרי שבני האדם בחרו בדרך לא טובה 

עד אשר , ועשו כל מעשה רע ותועבה
 . הגיעו לקלקול והשחתת העולם

מאד שברא את בני ' לכך מצטער ה
ת כל ומחליט הוא למחות א, האדם

 . היקום אשר בארץ
: אלא שמיד אחר כך כותבת התורה

היה אדם אחד  –" 'ונח מצא חן בעיני ה"
' היה היחיד בדור שזכה שהש, בלבד

 . אמר כי הוא מוצא חן בעיניו
התורה אינה מפרשת מה הסיבה והטעם 

 . 'שדוקא נח מצא חן בעיני ה
!... '?ואם נאמר בגלל שהלך בדרך ה

 )אור החיים הקדוש ועוד(ינו הרי כותבים רבות
במקום כי וודאי שהיו עוד צדיקים 

ומדוע זכה דוקא נח , באותו הדור
 ...?למציאת חן

בית 'בעל ה, על כך עונה הרבי הקדוש
ונח מצא חן : "ל ואומר"זצ' אברהם
על עיניו  רעל ידי ששמ –" 'בעיני ה

. מלהסתכל בדבר שאינו ראוי לראות
בשר השחית כל 'שהרי בדור המבול 
והיו כולם פרוצים ', את דרכו על הארץ
אך נח היה נשאר , בכל ענייני הצניעות

, נאמן לאלוקיו ושומר על עיניו וקדושתו
כאשר החליט , כותב הצדיק, ובעבור זה

היחיד שמצא , לכלות את כל העולם' ה
עקב שמירת עיניו , היה נח' חן בעיני ה

, שכל אדם השומר על עיניו וקדושתו –
 .'יאת חן בעיני הזוכה למצ

, "איש צדיק תמים: "לכן נאמר על נח
שכל העומד בניסיון הצניעות והקדושה 

 .זוכה להיחשב בשמיים כצדיק
בתקופה האחרונה לחייו של  מסופר כי

 צ רבי שמואל אהרן לידר"המשפיע הגה
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 על לימוד התורה    יצאה גזירה מאת שר החינוך ההונגרי ולפיה  זצ"ל  החתם סופרבימי                                             
בישיבות. ראש הקהל, ועימו נכבדי  העדה, ביקשו להיפגש עם השר, אך הוא סירב לקבלם, כי שונא                                           

יהודים ורשע מרושע היה מיום עומדו על דעתו . לבסוף, לאחר השתדלות מרובה, ניאות השר לקבלם בביתו,  לפי צאתם של חברי 
רלית, התדפקו על  דלת ביתו של החתם סופר כדי לבקש ממנו שיאציל עליהם  מברכותיו ועצותיו . ולבסוף  הזהירם המשלחת לפגישה הגו

לבל יכשלו בשום איסור,. חברי המשלחת התפלאו על דבריו אלה של החתם סופר .וכי הם  מתכוננים לעבור על איסור כלשהו? מה פשר 
איש מצווה את משרתיו לכבדם  בספל קפה עם חלב. מששמעו שהכיבוד כולל חלב , חלפה והנה, הם מגיעים לבית השר וההציווי הזה? 

תזזית של רעד  בליבם ודברי הנבואה של החתם סופר, עלו ובאו בזיכרונם. היהודים מתנצלים בפני השר על שהם מנועים מלהתכבד 
יצחון נראתה על פני המארח. חשש זה שהעליתם  בספלי  הקפה, בשל האיסור לשתות חלב עכו"ם. השר מגלה עניין בנושא ארשת נ

בדבריכם קיים רק בגוי המחזיק במינים רבים של בהמות, אולם  בחווה שלי יש רק פרות. הם מחליטים  לעמוד על דעתם בעקשנות, 
 , ולכן אין הם רוצים לטעום מהכיבוד.    ומנסים להסביר לשר שחלב של נוכרי  

 

'אמרי נא לי ,מאיזו בהמה הבאת את החלב  הזה'? לפליאתו של בעל הבית ולתדהמתו, מתחילה   הוא מצווה להביא  לפניו את המשרתת.
המשרתת  לגמגם ... 'החלב הוא של פרה, אבל יש כאן גם ... ' מה יש כאן גם? אמרי מיד!   אמרה בקול רועד. 'כאשר הודעת לי לפני שעה 

במהירות את אחת הפרות ואכין ספלי קפה, עשיתי ככל אשר  ציוויתני, ם אליך לארוחת הבוקר, וביקשת שאחלוב על  האורחים המגיעי
ואף מזגתי כבר את החלב לתוך הקנקן שהיה אמור  לעלות על שולחנך . ובדיוק אז, דקות ספורות לפני תחילת הסעודה, נשפך מרוב  

ת, ולא ידעתי מה לעשות. לפתע עלה בליבי רעיון .עליתי במהירות לביתו של  סגנך החיפזון מעט מן החלב שבקנקן. הייתי אובדת עצו
ממנו שימלא את הכד בחלב של גמלה ... אני מתחננת על נפשי ומבקשת  , וביקשתי ,המתגורר ממול, 

 לא  הייתי עושה מה שעשיתי   שתחוס עלי, אדוני השר, כי  אלמלא הייתי בטוחה שחלב גמלה טעים יותר מחלב פרה,
 

והודיע לחברי ,   ת  מששמע השר את דברי המשרתת לא יכול היה שלא להביע את
 )העורך( המשלחת  ששליחותם הוכתרה בהצלחה ... עתה נוכחתי לדעת שמשה אמת  ותורתו אמת, ואני מבטל את הגזירה!

 סיפר:  מאיר אלפסי הרב
פעם עבדה בביתי עוזרת ממוצא רוסי, 

 ומכיוון שידעתי  
אינו מסכים זצ"ל בן טוב משה הרב ש

שגויים יכנסו לבית, בדקתי פעמים רבות 
 א אכן יהודיה, שהי

 רורק משנתברר הדבר 
  לה לעבוד בביתי. אפשרתי

את  בן טובבתקופה ההיא, הבאתי לרב 
מזוזות הבית, הרב הסתכל עליי ואמר: 

 "היה בבית שלך גוי"! 
אמרתי לרב: "כבוד הרב, אנחנו מקפידים 
שלא יכנסו גויים לבית, ולא ידוע לי על 

 שום גוי שנכנס לדירתנו". 
 

"!  "ולם הרב חזר ואמר: "א
כשחזרתי לביתי סיפרתי לאשתי על דברי 
הרב, והיא קראה מיד את העוזרת לבירור. 

האשה סיפרה לה שבנה הגיע מרוסיה 
לבקר אותה, ביחד עם אשתו שהינה 

לצערנו גויה. השניים השאירו אצלה את 
שהוא כמובן גוי, עד שסיימו את  -בנם

זה היה בביתי, וזה  הביקור בירושלים. ילד
 מה שראה הרב במזוזות...

בשאלה הלכתית, לא זצ"ל  משה לוישפנה לרבנו  היהודי
ה הוא לקבל תשובה –התכוון כלל לעזרה כלשהי. כל שרצה 

וזאת השאלה: לוויתי כסף מבן משפחתי,  
צמוד לדולר. מחוסר ידיעה לא עשיתי היתר עסקה כדי לשלם את 

. כיצד עלי לנהוג עתה הוא שואל, כדי לא הפרשי עליית הדולר
 להיכשל חלילה בריבית? 

 

רבנו, לאחר שהציע מספר דרכים, התמקד בפתרון העיקרי והנכון 
ביותר: כדאי שתפרע את ההלוואה מידית,ותלווו המחדש עפ"י 
היתר עסקה ולהגדיל את הרווח שלהם לפיצוי על הזמן שחלף. 

... אלא – –ובכן, נפתרה הבעיה. שאלה הלכתית 
שהייתה עוד בעיה "קטנה": לשואל אין את האפשרות לפתור את 

 ההלוואה... גם לכך מצא רבינו תשובה פשוטה: 
 

"אני אלווה לך את הכסף למספר ימים, תפרע את ההלוואה, 
תחזור ותיקח מחדש את ההלוואה כפי שהצעתי והכול יבוא על 

 הלכתית בשלמות! מקומו בשלום..." הנה, כך עונים תשובה

 היה מחזר  את המצוות, הגדולה אהבתו
 זצ"ל אחר מצוות נדירות, אבא שאול בן ציוןרבנו 

זרוע לחיים וקיבה ופדיון  שילוח הקן, כגון כתיבת ספר תורה,
לכל תלמידי  ו יום אחד חילק רבנו  פטר חמור.

והסביר כי מבא באכילה הזו את שמחתו העצומה  הישיבה,
ו וקיים בזה מצות על שזכה להשיב היום ארנק שאבד מבעלי

 עשה דאורייתא של "השב תשיבם".. 
 

 נכנס פעם לשיעור כשהוא שמח מאו וניגש למקומו בריקוד,
ישבתי היום בדין תורה כשאחד משני הצדדים היה  סיפר:

וזכיתי  ן אף על פי כן  גדול בתורה,
סימן  רבנו היה אומר: לקיים מצות "ולא תגורו מפני איש"..

 שמים דקדוק במצוות!" ליראת

אברך שהיה צריך לתת גט, ובכל פעם  היה
לתת ברגע האחרון הוא הצליח להתחמק ולא 

 את הגט לאשתו. 
 והדינים היו חסרי אונים.הביאו אותו 

זצ"ל, שהיה אז צעיר.  מרדכי אליהולרב 
 

הרב הפך את האדם הזה לחברו, היה לוקח 
אותו הביתה, והוא היה אוכל אצל הרב 
 ומתקלח אצלו, עד שאחרי כמה חודשים 

לאישה. מאז  
ם, אני שהרב זצ"ל נפל לשכב, לפני כשנתיי

ודיינים אחרים כמוני נשארנו יתומים, אין מי 
 שיפתור בעבורנו את הבעיות הסבוכות. 

 

זצ"ל שהיה הרב של  בצלאל ז'ולטיהרב 
ירושלים והיה אב בית דין הרבה שנים, סיפר 

 –שכל זוג שהוא לא ידע איך לפסוק בעניינו 
 .מרדכי אליהו ביהיה שולח לר

אחד בהגיע  בוקר
 הגר"י מועלם

זצ"ל לשיעור ביקש 
מתלמידיו כי לא 

יטריחו עליו יתר על 
המידה היות ולא ישן 

משתמהו  כל הלילה.
תלמידיו מדוע לא 

כי  הסביר, ישן?
 ו בבואו 

לביתו ניסה  
לפתוח את דלת ביתו 

  אך לא הצליח.
 

והבין כי זוגתו תחי' 
להוציא את  

 המפתח מבפנים.
 ובכדי לא 

להעירה עמד כל 
 הלילה בחוץ...

 

אין שום שכר על מצוות 
 אלא רק עזרהבעולם הזה, 

 לקיים מצוות נוספות.

-לא בתי ספר השכילו אותנו
 מהחיים השכלנו"

נפש כלל גדול בתורת 
הרושם הראשון  האדם

 נחרט בו עמוק

 
 

 ״פתשה חשון ׳דשבת 

הדלקת 
 נרות

צאת 
השבת
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  הפטרה
 " רוני עקרה"

והצלחת  לברכת  ן  ו ׳                  העל שועותתחי והי הברכות  כל 



 

היה מקרב  מאיר מפרימישלן רבי
 עניים ומרחיק עשירים. 

 

שאלוהו מקורביו: הלא מצינו במסכת 
עירובין, שרבי יהודה הנשיא היה מכבד 

 עשירים, ולמה רבנו 
 עוין את העשרים ומרחיקם? 

 

 השיב רבי מאיר: מאמרם של חז"ל:" 
יש לפרשו כך: " ירבי 

 את העשירים מביתו...

לבןפונה מותו לפניאדם
לך אני מוריש - שלו ואומר

 2את רחוב אלנבי ממספר 
 . 30עד 

לאחר מכן פונה לבת שלו 
 מוריש לך אני -מר ואו

 . 100עד  50-מ
 

אחד שנכח במקום, שאל 
אותם, לא ידעתי שאביכם 

 הוא טייקון נדל"ן. 
 אמרו לו 

 

 לרגע אחד "ושמרו... את השבת"
מחנה עבודה, בימי הזעם הרבה מאות אלפים ורבבות מישראל 
הובלו לעבודת פרך לחודשים ולשנים על ידי רשעי העמים לפי 

 . ד פקודת הצר הצורר. הם נאלצו לעבוד 
 

 מיד משמרים שבת קודש כהלכתו, אלפי יהודים, אשר ת
והיו תמיד נזהרים מכל נדנוד איסור או מוקצה בשבת, הוכרחו 

, והם היו בצער גדול תלחפור בשבת ולעבוד כל מיני עבודות קשו
על שחיללו שבת קודש. גם אני נאלצתי לעבוד עבודת פרך כזאת 

 במשך חודשים רבים.  
היינו באמצע פעם אחת עבדנו עבודה קשה ביום שבת קודש, ו

. השדה כמאתיים יהודים וחפרנו בקרקע בכלי חפירה. 
: אהובי! אחי! התדעו שהיום שבת קודש?! על 
כן נניח לרגע אחד את כלי החפירה לקיים: "ושמרו בני ישראל את 

השבת"! כל הנוכחים שמעו בקולי וכן עשו, יחד עימי הניחו את 
רנו כולנו יחד באמת ובלב שלם את כלי החפירה על הארץ, ואז שמ

שבת קודש לרגע אחד... אם יבוא מאן דהו ויבקש מצידו שיעשו 
פשוטים אין  םבה גם כדי גרימת צער. לנו אנשיעימו פעולה שיש 

 שום בעיה, הרי הוא הסכים, הוא אפילו ביקש.

  "סעודה רביעית"
 

סעודה  ,""סעודת דוד המלך
הנאכלת במוצאי שבת. 

משום שהיא  מכונה כך
מלווה את יציאתה של שבת 

רבי חנינא,  ה"מלכה": "אמר
םלעולם 

במוצאי שבת, אף על פי 
שאינו צריך אלא לכזית" 
והיא הסעודה הרביעית 
במוצאי שבת הנקראת 

  .""מלוה מלכה
 

 ?מלוה מלכה", על שום מה
  :בידינו הסבר רש"י כי

במוצאי שבת נמי כבוד "
יאתו דרך שבת ללוות ביצ

םכבוד, כאדם 
 .רבצאתו את העי 

את כל גופו באישו של נהר דינור, והתקדש ל זצ" משה מנדל ביר טבל
בקדושה עליונה ונשגבה. ובגין כך זכה לדרגותיו הרוחניות הנשגבות. הבריות 
עמדו נפעמות למראה פניו המאירות, שהוד של  קדושה חופף עליהם. היתה בו 
חיוניות ורעננות נעורים כשל תינוק שלא טעם טעם חטא, ונראה היה בעליל כי 

 . במשך כיובל שנים, 
מאז נחלה, הפריש והבדיל את עצמו מהדברים שיש להם זיקה לענייני העולם 

הזה, גופו הזדכך והיטהר למעלות עליונות. גדולי צדיקי הדור ענו אחריו 
"מקודש מקודש", הוא הוכר כעמוד הקודש והטהרה בדורנו. מימיו לא הוציא 

לא שוטט מעולם סביבותיו. ראה רק את  , מבטורעיניו מעבר 
 .ה מה שהיה צריך לראות, ולכן זכה 

אחד מבאי היה זיע"א שלמה מזוועהיל רבי
ביתו של הרב, שהיה ישן בביתו תקופה מסויימת, 

 ביקש מהרב שיעירהו בשעה מסויימת. 
 

הפטיר הרב לעומתו שאינו יכול להיענות לו 
 תו, אם כי היה רוצה בוודאי לעזור לו. לבקש

 

והסביר לו טעם הדבר: כי בעת שמעירים אדם, 
,  ,ברגע הראשון לפחות, 

לנתקו מהשינה, ואין הוא יכול לגרום צער ליהודי 
 ואפילו לרגע אחד. 

 

המבקש ענה שהכל ברצונו ובהסכמתו,ואדרבה, 
א נאות ניחא ליה בכך שיעיר אותו. אולם הרבי ל

כי אין הוא  -ולא הועילו כל ההפצרות וההסברים
, באיזה צד םמוכן בשום פנים 

ידו. על יצא שהוא,

כל העלונים: 
hamaor.net 

לי סגולה מכל העמים"  והייתם
-יט,ה). אהבת הקב"ה לעם(שמות

ישראל היא כעניין של "סגולה", 
 למעלה מן ההיגיון והטעם.

"סגולה" היא מלשון 'סגול'. כשם 
שה'סגול' בכל דרך שאתה מהפכו 
, אף 

על כל  -כנסת ישראל כך 
-הטלטולים והזעזועים יישארו בני
ישראל יהודים, בבחינת "נצח 

 ישראל לא ישקר".
 

 מאיר שמחהברבי  מעשה
מדווינסק זצוק"ל שישב בבית הכנסת 
לפני תפילת מעריב, והיה שם "מגיד 
שיעור" שאמר את שיעורו בין מנחה 
למעריב. ביני וביני נכנס אורח ת"ח 

שיב לשיעור ונעמד בצידי ביהכ"נ והק
על  אבאמצע הוא 

 ה"מגיד שיעור". 
עד שה"מגיד שיעור" התבייש ולא ידע 
מה להשיב, השתתק ולא יכל להמשיך. 

מיד התערב הגאון ר' מאיר שמחה 
ע והגיב בקול: מי שאינו יודע 

 מכניס אפו לכאן?!  
 כדי לא לבייש את הרב.

על האדם לדעת שהצלחתו בכל 
 מעשיו תלויה אך ורק ביד ה'.

 קשה עורף
 זה ההולך בשרירות ליבו.

 יצר האדם רע מנעוריו, 
 

וכוונתו להכשילו ולהוליכו 
 מדחי אל דחי ח"ו

תו יושינת לילה אחד יכולה לשכח מא להמשך העבודה יכול הכל  ללא
דברים רבים אשר הקנה לעצמו, ולכן רואים אנו מה שפחות מכירים את הבורא יותר 

ד , ומכיון שכך, ברור הדבר שכל אחד צריך להשתדל תמיד מתרחקת הבריאה מתכליתה
 את הכרתו בבוראו הכרת שכל והכרת לב 

אמר: זצ"ל מוורקי  מנדל-מנחם רבי
מהגאווה עצמה אפשר ללמוד שלא התגאות, 

 גאווה אינה נמצאת שכן ה
 אצל הגדולים בלבד, 

 .ל אלא היא קיימת גם אצל 

 יעקב-אברהםרבי  האדמו"ר
ישראל בקיץ -עלה לארץ זצ"ל מסדיגורה

השנה -של שנת תרח"צ. בליל ראש
על אדמת תרצ"ט, החג הראשון שעשה 

הארץ, התרגש מאוד כשאמר את הקידוש, 
. וקרא בטעות: "זמן שמחתנו". 

קודש", כפי -: "יום תרועה, מקרא
 שראוי לומר.

לאחר נטילת ידיים וברכת 'המוציא' שוחחו 
עמו המסובים על הטעות שאירעה לו. אמר 

-להם הצדיק: "לאמתו של דבר, פליטת
כך. -ה כלהפה שקרתה לי אינה טעות גדול

וכי יש ליהודי שמחה גדולה יותר מלחגוג 
השנה בפעם הראשונה על אדמת -את ראש

 

דֹרָֹתיו  ִמים ָהָיה ּבְ יק ּתָ ה ּתֹוְלדֹת ֹנַח ֹנַח ִאיׁש ַצּדִ  "ֵאּלֶ
ְך ֹנַח"ֶאת ָהֱאלֹקים הִ   י).-(בראשית ו, ט ְתַהּלֶ

(ד"ה בדורותיו והוא על פי הגמרא סנהדרין קח ע"א, מחלוקת רבי  
 יוחנן וריש לקיש): "יש מרבותינו דורשים את נח לשבח, אם היה צדיק בדור המבול, 

כל שכן שהיה יותר צדיק אם היה בדורו של אברהם אבינו, כיון שהיה לו ממי 
בדרך הטובה. ויש שדורשים אותו לגנאי, לפי דורו היה צדיק, ואילו ללמוד ללכת 

 היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום".
 

 מן המפרשים מתקשים, אם ישנה אפשרות לדרוש את נח לזכות,  
 מדוע בכל זאת דרשו אותו לגנאי?

, אחד מההסברים הוא שהדחף שדחף את נח להיות צדיק זה בגלל שראה את 
קלקול הדור, אך זה לא נבע מחמת עצם הדבר שדבקות בה' וקיום המצוות זהו 

ל, יט). ים (דברים ַחּיִ  הדבר הטוב ביותר והדרך הנכונה, ּוָבַחְרּתָ ּבַ
 

שאם לא יהיה ירא שמים, הוא עלול להיות מושחת כשאר אנשי דורו,  
מתוך רצון פנימי ולכן יש שדורשים אותו לגנאי, לפי שעבודת ה' צריכה להיות 

להיות דבוקים בו יתברך, לפי שכך ציוונו וזהו הדבר הטוב ביותר עבורנו. ולא 
 עובדים את ה' בגלל שיש קלקול ברחוב וכדי לא להיות כמוהם.

*** 
זצוק"ל  ו כל מערכת חייו של עטרת ראשנו, מורנו ורבינו, מרן רבינו 

, הייתה ללמוד תורה וללמדה בעם ג' חשוון שלוש שנים להסתלקותו) -(שהשבוע
י  ישראל בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה, לצאת למרחקים ולזכות את הרבים, ּכִ
ד (איוב ה, ז), לעמל ר"ת ל'למוד ע'ל מ'נת ל'למד, זוהי התכלית  ָאָדם ְלָעָמל יּוּלָ
שלשמה נוצר האדם בעולם. וכדברי הנפש החיים בהקדמתו שהאדם לא לעצמו 

הועיל לאחרים בכל אשר ימצא בכוחו לעשות. ואין תועלת יותר נברא, אלא רק ל
 גדולה מאשר להועיל לחבירו ברוחניות וללמדו תורה ומצוות.

 

  של מרן זצוק"ל ונרומם את כל בית ישראל ת שנזכה ללכת  
 לקראת גאולת ישראל השלימה, אמן.

 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך

 ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנה,  נשמת:עילוי ל
חיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, שולמית חיה בת אסתר,יששון בן טיפחה, שמחה בת לולו, 

 אלעזר בן שמחה, הרב כה, דוד ומרים אלבז, סעידה מזל בת יעקב, מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס, יגאל בן מל
, יעקב יוסף בן מרגליתהרב יחזקאל בן שמחה, דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה,   יעקב בן אורית,

 אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,
 בן רינה, ישראל בן שמחה סבג, אואסינה בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה זכאי רחל רשל בת קלרה,  שמעון

ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב חכם יהודה בן חנה פתייא     






