
  

 

   ������� נא לשמור על קדושת הגליון  �������

 פנינים לפרשה   
  

ה ה ה ה ''''אלה תולדת נח נח איש צדיק תמים היאלה תולדת נח נח איש צדיק תמים היאלה תולדת נח נח איש צדיק תמים היאלה תולדת נח נח איש צדיק תמים הי""""
  )ט, ו(        " " " " בדרתיו את האלקים התהלך נחבדרתיו את האלקים התהלך נחבדרתיו את האלקים התהלך נחבדרתיו את האלקים התהלך נח

.  קודם כל הוליד את עצמו-  אלה תולדות ח ח
ביצר , ה ההיא מצא את עצמו'באדלרמוסי
  .מקום לעצמו

ויתילדו על משפחותם לבית "וזה פירוש 
ת הם כאילו הולידו א, )יח, במדבר א" (אבותם

שיהיו ראויים , עצמם מחדש להוריהם
 )חלת יעקב( .                     להיקרא על שמותם

 
, ייחה לעולם,  ייחה לו– אלה תולדות ח ח

בראשית (ייחא לעולם הבא , ייחה בעולם הזה
עשית חת רוח , מצוה גוררת מצוה). ג, ל, רבה

היטבת לזולת . גרמת חת רוח לך, למקום
  )בספרי מוסר(.          ח- תולדות ח .היטבת לך

 
 התהגותו – אלה תולדות ח ח איש צדיק

  .וצדקתו של האב יכרות בפרצופיהן של הבים
  )חיים מצאז' ר(                                                        

 
 איזו מדריגה היא יותר - ח איש צדיק תמים

: ה אומר' הוי- ?"גדול"או " תמים", גבוהה
אם ישן שתי חלות אחת : ה'והא ראי! תמים

ה קטה ושלמה מברכין 'גדולה ופרוסה והשי
הרי שלתמימות יש יותר ערך . על השלמה

  )החוזה מלובלין           (.וחשיבות מאשר לגדלות

 
את האלקים התהלך ... ח איש צדיק תמים

 מדוע איו מתיחסים אחרי ח והיחוס - ח
ואומות העולם לבדן , מתחיל מאברהםשלו 

כי ח אמם ,  ההסבר הוא- ? "בי ח"קראות 
אבל לא טיפוס של צדיק , ה צדיק תמים'הי

את . "אלא צדיק מחסידי אומות העולם, יהודי
עם , לא עם בי אדם, "האלקים התהלך ח

צדקתו , לסביבה, לא דאג לאושות. הזולת
. ביתו-בשבילו ובשביל בי, היתה לו לעצמו

 -לבות תיבה ' צטווה מאת ד". צדיק בפרוה"
קרש אחרי , מסמר אחרי מסמר. בה אותה

ולא עלה , מאה ועשרים שים תמימות, קרש
אולי אפשר עוד לבטל את הגזירה , על דעתו

  . ה'ולהציל את העולם מכלי
אברהם מגייר . "ה אברהם אביו'שוה הי

הורה לעולם , "אשים ושרה מגיירת שים
ה רוצה "וכשהקב. מוסר ודעת השם, דותמי

" קורע שחקים"להפוך את סדום הוא 
  .ומתאמץ להציל את הרשעים האלה
 )לפי האלשיך(

 
  

  
הסביר הרבי " צדיק בפרוה"את הביטוי , אגב

כשקר בבית יש שתי : מקוצק בדרך זו
או להתלבש ,  לחמם את הבית- אפשרויות 

, ההבדל הוא בזה. בבגדים חמים, בפרוה
ולכל , ך הראשוה חם בכל הביתשבדר

, ה חם רק לושא הפרוה'בדרך השיי, הדיירים
, יש צדיק. והאחרים מוסיפים לקפוא מקור

, בעייי יהדות" קר"שכאשר הוא רואה כי 
ויש . הריהו משתדל לחמם את הסביבה כולה

אמותיו ודואג רק לו לעצמו ' צדיק שמסתגר בד
  .שלא ייסחף עם הזרם

 
 לתואר - ה בדרתיו' הימיםח איש צדיק ת

ה טוב לא רק 'שהי, זכה ח בכך" איש צדיק"
את "לא רק . לשמים אלא גם טוב לבריות

ה 'תמים הי "- אלא גם , "האלקים התהלך ח
 )ין'לי מוולוז'איצה' ר(".                           בדרתיו

 
ח, ל"לה להרבי , צדיק אחד בא לשבת פרשת

ברוך : בום' הרבי ראמר . בום מפשיסחא' ר
 אמרו תורה - וישב . ח' שב פה ר. ח' הבא ר

, יש דורשים אותו לגאי:  אמר- . בפרשה שלך
מי הוא זה שירהיב עוז בפשו לדרוש עליו 

ה צדיק 'אחרי שהתורה מעידה עליו שהי, לגאי
ה זה הדורש על 'שח הי, אלא ודאי? תמים

, תוהייו ח מחמת גודל עווותו, עצמו לגאי
ה חשב 'ה בדור אחר לא הי'אמר כי אם הי

ויש : "ומדויק מאד מה שאומר המדרש. לכלום
, ולא כתוב ויש מרבותיו, "דורשים אותו לגאי

 )שם משמואל(.       כמו שאמר בדורשים לשבח

 
: יחזקאל מקוזמיר מוסרים' ר ר"בשם אדמו

אין אלה שדורשים אותו לגאי סותרים את 
, "ה'איש צדיק תמים הי"ח האמור בתורה על 

את מהיג הדור , דווקא את הצדיק התמים
יש לו מתגדים , האמיתי יש דורשים לגאי

כי . בעל תוכחה, כי הוא איש ריב ומדון, רבים
סימן שאיו , זה שדורשים אותו רק לשבח

. אלא הולך הוא עם הזרם, מוכיח את בי דורו
 עם מחיף לכולם ובגלל וחיותו הוא חי בשלום

  .כל אחד

 
ה קיטרוג על 'מובא במדרשים שהי. ל"עוד לה

ועוד אמרו על הכתוב . ח שלא התפלל על דורו
שקראו מי , כי מי ח זאת לי) ט, ד, ה'ישעי(

ה הגורם למי המבול 'כי הוא הי, המבול מי ח
ובזה שהיו דורשין . שלא התפלל על בי דורו

  .אותו לגאי הוא בא על תיקוו
  )לה מושקט מפרגה'הישעי' ר(

 
הדרין(פלוגתא זאת מובאת בגמרא . ל"להס ,
  ואחר כך " לגאי"ושם אמר מקודם ) קח

  
כראה ? י את הסדר" ולמה שיה רש- " לשבח"

שאם אפשר לדון את , י לרמז בזה"רצה רש
לכף , קודם צריך לדוו לטוב, האדם לטוב ולרע

  )עמיאל' הרב א(    .                                     זכות

        
ותשחת הארץ לפני האלקים ותמלא ותשחת הארץ לפני האלקים ותמלא ותשחת הארץ לפני האלקים ותמלא ותשחת הארץ לפני האלקים ותמלא """"

  )יא, ו(                                                                                                         """"הארץ חמסהארץ חמסהארץ חמסהארץ חמס
:  באבן עזרא-  ותשחת הארץ לפי האלקים

 -ויש אומרים כי טעם לפי האלקים 
ואחרים אמרו כי הטעם שהשחיתו . ה'בפרהסי

בסתר ובדברים מכוסים שלא ידעם כי אם 
לפי " לפי אלקים"טעם ואפשר לומר דה. השם

תיא מה היו ): "ב"ז ה"מ פ"ב, ירשולמי(ל "חז
בר ש הוי פיק וטעון קופה תורמסין , חומסין

 והיו מתכווין ווטלין פחות -  מין קטיות -
". דבר שאיו יוצא בדייים, משווה פרוטה

. וגזילה פחות משווה פרוטה חייב בדיי שמים
לא יכלו כי , "ותמלא הארץ חמס"לכן כתוב 

  .ה לפי אלקים'להוציאו בדייים והחטא הי
  )חלת חמשה (                                                          

  
 ותמלא הארץ ותשחת הארץ לפי האלקים

 שעשו כל התועבות - לפי האלקים - חמס
גדול העבירה ; תחת המסווה של לשם שמים

מלא הארץ ות, ולבסוף הרגל עשה טבע. לשמה
 )הרב חיים סופר (                                           .חמס

  
 ותמלא הארץ ותשחת הארץ לפי האלקים

 כל מצוות התורה קשורות ותלויות זו -  חמס
ואי אפשר להפריד בין מצוות שבין אדם , בזו

מזה ומזה . למקום למצוות שבין אדם לחברו
מזלזל באחת כי סופו של המיקל ו. אל תח ידך

ותשחת : "וזה. מהן לעזוב גם את האחרות
התחילו להקל במצוות , "הארץ לפי האלקים

שבין אדם למקום על מת לקיים אותן שבין 
 ותמלא -יה 'אבל סופו של דבר ה. אדם לחבירו

  .גם זה לא תקיים בידם, הארץ חמס
 )טאטרוק מקו' י' הרב י (                                       

        

וירא אלקים את הארץ והנה נשחתה כי וירא אלקים את הארץ והנה נשחתה כי וירא אלקים את הארץ והנה נשחתה כי וירא אלקים את הארץ והנה נשחתה כי """"
        """"השחית כל בשר את דרכו על הארץהשחית כל בשר את דרכו על הארץהשחית כל בשר את דרכו על הארץהשחית כל בשר את דרכו על הארץ

  )יב, ו(                                                                                                 
 על פי -  כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ 

איזה , ואפילו בחמור ביותר, רוב יש בכל חטא
של , זיק של מידה טובה, יצוץ של קדושה

. כדומהפש ו-מסירות, אמת, אהבה, רחמות
היצוצות הקודשים מעלים את החטאים ויחד 

  .עם תשובה הם הופכים את החטאים לזכויות
ה בחטאיהם כל 'והה אשי דור המבול לא הי

כל קרן אור של איזו מידה , יצוץ של קדושה
ה הכל 'על כן הי. טובה ושום הרהורי תשובה

  .ולא התרוממו למעלה" על הארץ"
  )בשם גדול אחד (                                                     



ויאמר אלקים לנח קץ כל בשר בא לפני ויאמר אלקים לנח קץ כל בשר בא לפני ויאמר אלקים לנח קץ כל בשר בא לפני ויאמר אלקים לנח קץ כל בשר בא לפני """"
כי מלאה הארץ חמס מפניהם והנני כי מלאה הארץ חמס מפניהם והנני כי מלאה הארץ חמס מפניהם והנני כי מלאה הארץ חמס מפניהם והנני 

  )יג, ו(        "  "  "  "  משחיתם את הארץמשחיתם את הארץמשחיתם את הארץמשחיתם את הארץ
 צופה ומביט הייתי - קץ כל בשר בא לפי

בכל אחד מהם עד סוף כל הדורות וראיתי 
  .שאין שום צדיק עתיד לצאת מזרעם

 )רביםשער בת (     
        

וטריקון קול ,  קץ-  קץ כל בשר בא לפי
אלא '; אמם בכו והתעו על גזירת ד, צום

שכל זה איו מועיל על עבירות שבין אדם 
  )לחמי תורה(                                           . לחבירו

        
 אלו רבים על אלו ואלו -  קץ כל בשר בא לפי

חימוס אלו רבים על אלו ב. רבים על אלו
ממון ואלו רבים על אלו בחימוס דברים 

גם , גם הגדולים והטובים שבו). לא, ר"ב(
אין להם כל מושג , אלה המעמיקים לחקור

על התפיסה העמוקה וההסתכלות החודרת 
החומסים . של הוד רוממותה מידת הדין

ומידת הדין עשה , חמסו והשודדים שדדו
. השודדים והשדדים, החומסים והחמסים

,  כי השדדים צעקו יותר מדי-? וכל כך למה
וכשם שהחומסים עשו על . מעל למידה
כך עשו החמסים על חימוס , חימוס ממון

אתה רשאי ואף חייב לצעוק על עוול . דברים
בלי , ה' במידה הראוי- אבל  ,  העשה לך

ואפילו אז אתה צריך למצוא . הגדש הסאה
פילו א.  דבבךבעלאת הקודה האושית של 

   .. בעושה עוולה עליך לראות אח
  )מסלובודקא" סבא"משיחות המוסר של ה(    

        
 הקץ של גאולת ישראל - קץ כל בשר בא לפי

 כי מלאה -" בעתה"צריך לבוא לפי הזמן של 
 כי האומות וגשות - הארץ חמס מפיהם 

וחומסות את ישראל יותר מדי ואדעתא דהכי 
  . אומותה את ישראל בידי ה"לא מסר הקב

  )אייבי' הצדיק ר(     

        
ולמה באמת עשו על גזילה של פחות משווה 

ח הרג על פחות משווה -כי בן? פרוטה
י מסביר מהו "ורש). סב, עירובין(פרוטה 

כי ישראל , ח-החילוק בין ישראל לבין בן
ח איו -מוחל על פחות משווה פרוטה ובין

ל ואף על פי שלכתחילה גם אצל ישרא. מוחל
משום , אסור לגזול פחות משווה פרוטה

אבל בדיעבד , שלכתחילה גם ישראל מקפיד
או רואים . ח- מה שאין כן בן, הוא מוחל

בזה מה קטן ומצומצם הוא הגבול שבין 
סיון קל ורופף של מחילה , ח- ישראל לבן

מעלה , ויתור על האה גשמית, משהו
ח לרמת -ומרומם את האדם מעמדת בן

,  הדבר גם בתוך קהל ישראלוכן. ישראל
מאמץ מוסרי אחד מעלה את אדם מישראל 

- כהבדל ישראל מבן, על שאר חברי סביבתו
עד כמה חייב אפוא האדם מישראל . ח

אחר מאמץ , להתאמץ לשפר את מעשיו
וויתור על פחות משווה פרוטה מעמידו 

  .במדריגתו הרמה
  )הסבא מסלובודקא, תן צבי פיקל' ר(      

        
 לא חתם גזר דים - אה הארץ חמסכי מל

כי , "חתם"דייק לומר ). י"רש(אלא על הגזל 
דין זקקים על פחות -הדין הוא שאין בית

, אבל כשכבר יושבים ודים. משווה פרוטה
, והה מבואר כאן במדרש. ודים על הכל

שאשי דור המבול היו גוזלים פחות משווה 
יוצא שעל החטא של גזל לא היו . פרוטה

שאין בית דין זקקים , כולים לדון אותםי

 - וזהו , אלא בגמר דין, לפחות משווה פרוטה
  )השיל' רבי ר(                           . חתם גזר דים

        
 -  מפיהם - כי מלאה הארץ חמס מפיהם

, מפיהם? למה מלאה הארץ חמס. פי העדה
שהם בעצמם , המהיגים, בגלל פי הדור

חמסו ועשו כל , שדדו, השחיתו את דרכם
     . ובזה שימשו דוגמא להמוים, תועבה

  )בספרים שוים(
  
עשה לך תבת עצי גפר קים תעשה את "

"                                               התבה וכפרת אתה מבית ומחוץ בכפר
  ) יד, ו(
תעשה ,  גפרית- גפר -ה לך תבת עצי גפר שע

  .ת אש קודשאת דבריך משולהבים בלהב
     )צבי מזידיטשוב' ר ר"אדמו(          

               
 הרבה ריווח והצלה –עצי לך תבת עצי גפר 

ראה ). י"רש(? לפיו ולמה הטריחו בביין
במידה שאדם ) מגילה יב(ל "לומר לפי חז

' אדם העובד את ד, הייו, מודד מודדין לו
בלי , בלי התאמצות יתירה, לפי טבעו ומהותו

ה והג עמו "גם הקב, טבעו והרגליושיוי 
בלי לשות בשבילו סדרי , בדרך הטבע

  .בראשית
 -" את האלקים התהלך ח: "ובח כתיב

ה מתהג על 'שהי, "הטבע"אלקים בגימטריא 
להצילו רק בדרך ' לכך לא רצה ד, פי הטבע

  )באר מים חיים(.              שיעשה תיבה, הטבע
  
ה צהר תעשה לתבה ואל אמה תכל"

מלמעלה ופתח התבה בצדה תשים 
  ) טז, ו(    "   שים ושלשים תעשהתחתים

כי , להורות – ופתח התיבה בצדה תשים
אבל אמרו , ה פותח פתח לתשובה"הקב

פתוח , א"כי ה:) ט"מחות כ(, בהקומץ רבה
, לקבל בעלי תשובה, גם מן הצד פתח קטן

לא , ומשי, וליעייל בהך, ומקשה בגמרא
, דהבא ליטהר מסייעין לו, תאמיסתייעא מיל

ה פותח לו פתח קטן בפי עצמו מן "והקב
במקום שבעלי :) ברכות לד(וכאמרו , הצד

תשובה עומדין אפילו צדיקים גמורים אין 
פתח התיבה בצידה "ולכן , יכולים לעמוד

וזה להורות לבעלי . א"כמו בה" תשים
  )תפארת יהותן(                             .תשובה

   
 צוהר הוא בהירות –צהר תעשה לתבה 

. דע ידיעה בהירה שהכל בידי שמים, וידיעה
הצטמצם בכל , "ואל אמה תכלה מלמעלה"

ופתחה . "קבלת השפעה שלא תהא ערבתן
רמז לקירוב , פתח, "התבה בצדה תשים

אין צורך שתרדוף אחרי . חברים באי ביתך
, כי בכל דבר יש ספק, חברך להתקרב אליו

אך לדחותו , יו ראוי לבוא לביתךאפשר שא
בלא " בצדה תשים"על כן , גם כן איך רשאי

  )ביצא'מרדכי יוףס מאיז' ר ר"אדמו(.       פרסום

  
יש אומרים חלון ויש –צהר תעשה לתבה 

על ). י"רש(אומרים אבן טובה המאירה להם 
 -והכווה .  מלה-תיבה : פי רמז יש לפרש

ו צריכה שכל מלה ומלה שהאדם מוציא מפי
ושיהא אדם מייקר את , להאיר כאבן טובה

  )ועם אלימלך(            .          דבריו כמרגליות

  
אמר לו , יוחן'  אמר ר–צהר תעשה לתבה 

ה לח קבע בה אבים טובות ומרגליות "הקב
, סהדרין(כדי שיהיו מאירות לכם כצהרים 

לכאורה יש לדעה זו סתירה למה ). קח
ויפתח ח את חלון התיבה : "שכתוב להלן

יוחן מפרש לפי ' אלא שר". אשר עשה

שאילו , לגאי" בדורותיו"שדורש , שיטתו
ה חשב 'ה בדורו של אברהם לא הי'הי

-כי זכה להיצל מסדום ההפוכה . לכלום
וצדיק כזה אין לו רשות לראות מפלתן של 

וכך או רואים באשת לוט הפכה . רשעים
 אך הצדיקים -. לגוש מלח בהביטה אחרוית

וישקף : "הגמורים כמו אברהם שעליו כתוב
על צדיקים כאלה אמר ". על פי סדום

". ישמח צדיק כי חזה קם): "יא, תהלים ח(
יוחן שאבן טובה היתה מאירה ' ולכן דרש ר

ה צריך להיות סגור עד 'והחלון הי. לו בפים
ה ח 'כי לא כדאי הי, עבור מי המבול

  .עיםלהתסכל באבדן הרש
  )ל"הרב זאב גולד בשם אביו ז( 

  
  )טז, ו     ("תחתים שים ושלשים תעשה"

צדיקים , לשלשה מיי בי אדם, בדרך רמז
" תחתים"וביוים , ורשעים גמורים, גמורים

, לזבל, ל"י ז"וזהו שכתב רש. רמז לרשעים
המה , שהם עוסקים בדברים המאוסים לזבל

ים המה הביו, למדור" שים", העבירות
ז ותעוגים "העוסקים במדור העוה

, י שאין עושין עבירות"אעפ, הגשמיים
הוא הצדיק , העליוים לאדם" שלשים"

  .הגמור ההולך תמיד בעולמות העליוים
והצדיק גמור הוא צריך לתקן כולם במעשיו 

" תעשה"ולכך כתוב אצל שלישים , הקדושים
  . אתה הצדיק תעשה ותתקם', פי

  )ועם אלימלך(                               
  
ואי הי מביא את המבול מים על "

  ) יז, ו("                                       'הארץ וגו
מה :  תו רבן- ואי הי מביא את המבול

כשיצא ח מן התיבה ? ה לח"השיב הקב
: ואמר לו, תוראה העולם הרב התחיל לבכו

ה לך 'הי, קראת רחום! ריבוו של עולם
רועה , ה"השיבו הקב. לרחם על בריותיך

ולא בזמן ! עכשיו אתה אומר זאת! שוטה
 מכיון - " ואי הי מביא מבול"שאמרתי 

ששמעת שאתה יצל בתיבה לא עלה על לבך 
  )מדרש העלם(                            . רעת העולם

  
 –ביא את המבול מים על הארץ ואי הי מ

שאם רק בא , לכאורה איו מובן עיין המבול
למה , להעביר ולשחת את האשים החוטאים

' ה ביכולת ד'הלא הי, הוצרך לרעש גדול כזה
אף בלא , להעבירם מן העולם ברגע אחד

, אך באמת המבול בא לטהר את הארץ? מבול
וירא אלקים את ): "יב, ו, בראשית(שאמר 

, תקלקלה הארץ מאוד".  והה שחתההארץ
ולזאת בא המבול , ה צורך לטהרה'והי

שהוא כדוגמת המקוה של ארבעים . דווקא
  ...סאה שהוא מטהר את הטמא

לרבי שיאור " תורה אור"בשם . ש. ד. הרב ד(
  )זלמן מלאדי

        
והקמתי את בריתי אתך ובאת אל "

התבה אתה וביך ואשתך ושי ביך 
  ) יח, ו(                                   "            אתך

ה צריך ' ברית הי- והקימתי את בריתי אתך
על הפירות שלא יקרבו ויעפשו ושלא יהרגוהו 

וישאר אך "על הפסוק ). י"רש(רשעים שבדור 
י שאיחר במתן מזוות "אומר רש) כג, ז" (ח

ה צריך להיות 'זה שהי, אם כן. לארי והכישו
ות טורפות ולספק יום יום בתיבה יחד עם חי

על , ה צריך ברית'על זה לא הי, את צריכהם
  ... שלא יהרגוהו רשעים- ה צריך ברית 'מה הי

  )יק'הרב זאת בולובייצ(     
  



 

  

ומכל החי מכל בשר שים מכל תביא "
  ) יט, ו(           "                                       וגו

שאל אחד את ). י"רש( אפילו שדים - ומכל חי
ם במורה בוכים "הרמב: רבי מדל מקוצק

ואלו בתורה , כופר במציאות שדים וכשפים
ולא יזבחו עוד את זבחיהם : "כתוב

כיצד יתיישבו , ועוד). ז, יז, ויקרא" (לשעירים
שח צטווה מפי הגבורה להביא , י"דברי רש

השיב לו הרבי מקוצק ? שדים אל התיבה
קדם היו שדים בימי : אלה ואלה דברי אמת

ם "יום שבא הרמב, אך, וכשפים במצא
ם פוסק "הרי הרמב, ואמר שאים במצא

הוא והסכימו עמו גם בשמים וקיימו את 
  .וחדלו שדים מן הארץ, הלכה למעשה, דבריו

        
ואתה קח לך מכל מאכל אשר יאכל ואתה קח לך מכל מאכל אשר יאכל ואתה קח לך מכל מאכל אשר יאכל ואתה קח לך מכל מאכל אשר יאכל """"

             """"ה לך ולהם לאכלהה לך ולהם לאכלהה לך ולהם לאכלהה לך ולהם לאכלה''''ואספת אליך והיואספת אליך והיואספת אליך והיואספת אליך והי
  )כא, ו(  

ועוד . ה כמיותררא,  לכאורה- "אשר יאכל"
ה להכיס לתוך התיבה 'איך אפשר הי, קשה

כמות גדולה בזאת של מזון לשה תמימה 
 אלא -? ה שהיתה בתיבה'בשביל כל החי

, ויקרא" (מכל האוכל אשר יאכל"ל דרשו "חז
,  אוכל שאתה אוכלו בבת אחת-) לד, יא

אין בית הבליעה מחזיק : ושיערו חכמים
" יאכל). "יומא פ(יותר מביצת תרגולת 

מראה אפוא על שיעור כביצה שאפשר לבלוע 
וזה הרמז ואתה קח לך מכל . בבת אחת

רק כדי ,  שיעור כביצה-" אשר יאכל "- מאכל 
ת יתן את "והשי. בליעה לסעודת כל אחד

ה לך ולהם 'והי"ה די שביעה 'ברכתו שיהי
אף על פי שתאכלו רק כשיעור , "לאכלה

  .ד לשבעהיאכל כל אח,  כביצה-" אשר יאכל"
  )א"בשם הגר (                                                    

        
ל "הרי חז,  מדקדקים- לך ולהם לאכלה

אסור לו לאדם לטעום כלום ) סב, גטין(אמרו 
קודם שיתן מאכל לבהמתו שאמר ותתי 

,  ואכלת ושבעת- והדר - עשב בשדך לבהמתך 
כ "ואח" לך"ולמה אמר כאן מקודם 

  ?"םלה"
) לג, בראשית(מובא במדרש : ההסבר הוא

אדם בזכות ', כתיב אדם ובהמה תושיע ד
אבל כאן . ולכן מקדימין את הבהמה, הבהמה

לכן , שכל החיות והבהמות יצלו בזכות ח
לכך . הקדים הכתוב את ח קודם לבהמות

  .ולהם לאכלה
ואולי בשביל זה והגין לאכול שיריים 

  .יזוים בזכותומאכילת צדיק להראות שאו 
  )שמעון סופר מקראקא' הרב ר(

  
  

לנח בא אתה וכל ביתך אל לנח בא אתה וכל ביתך אל לנח בא אתה וכל ביתך אל לנח בא אתה וכל ביתך אל ' ' ' ' ויאמר דויאמר דויאמר דויאמר ד""""
התבה כי אתך ראיתי צדיק לפני בדור התבה כי אתך ראיתי צדיק לפני בדור התבה כי אתך ראיתי צדיק לפני בדור התבה כי אתך ראיתי צדיק לפני בדור 

  )א, ז(                                                        "             "             "             "             הזההזההזההזה
ה ' החוזה מלובלין הי–כי אותך ראיתי צדיק

אם אשמע מפי מי שאשמע כי צדיק : אומר
"  אדם אין צדיק בארץכי", לא אאמין לו, אי

ה "והקב, ואם יתרחש ס). כ, ז, קהלת(
: כאשר אמר לח, בכבודו ובעצמו יאמר לי

אאמין לו רק לאותו " כי אותך ראיתי צדיק"
כי אין , שאשמע בו את הדברים, רגע ממש

, אפילו צדיק גמור וגדול, אדם בעולם
ה 'ומה יהי, ה בעוד רגע'שמובטח לו מה יהי

  .אז טיבו וצורתו
  )מאוצר המחשבה של החסידות(         

 

ויעבר אלקים רוח על הארץ וישכו ויעבר אלקים רוח על הארץ וישכו ויעבר אלקים רוח על הארץ וישכו ויעבר אלקים רוח על הארץ וישכו """"
  )א, ח(                                                                        "                 "                 "                 "                 המיםהמיםהמיםהמים

 - על הארץ -רוח תחומים והחה עברה לפיו 
אם כן לשון הכתוב ). י"רש(על עסקי הארץ 
" עברה לפיו"י כתוב "בפרש. מקושה במקצת

, והאה לומר. "ויעקב אלקים"ובכתוב אמר 
לפי מה שביראתי דברי הפייטן בתפילות 

הה לגבי ". לפועל רחמיו בדין", ראש השה
, ת לא שייך לייחס לו שום מאורע גופי"השי

מהלכות יסודי ' ם בפרק א"כמו שכותב הרמב
ת הוא רחמן "אפשר  לומר שהשי-ואי. התורה

ת רואה שיש "כשהשי, אלא, והוא מרחם
הרי הוא פועל , העולםצורך לרחמים בההגת 

  .והעולם מתקיים עליהם, רחמים
 -" ויעבר אלקים רוח: "והוא שאמר כאן

ראה ,  על עסקי הארץ-" על הארץ", תחומים
ההגת " עסקי הארץ"שצריכים עכשיו 

וישכו "ופעלה רוח התחומים , רחמים
  )יק מבריסק'חיים סולובייצ' בשם ר (     ".המים

  

וא ושוב עד וא ושוב עד וא ושוב עד וא ושוב עד וישלח את הערב ויצא יצוישלח את הערב ויצא יצוישלח את הערב ויצא יצוישלח את הערב ויצא יצ
   )ז, ח(                                                    """"יבשת המים מעל הארץיבשת המים מעל הארץיבשת המים מעל הארץיבשת המים מעל הארץ

 מדוע לא שלח מיד את - וישלח את הערב
, אלא? היוה אלא הקדים ושלח את העורב
והה . המבול בא לעולם בגלל הרשעים
ה צריך 'כשרצה ח לדעת אם פסק המבול הי

לשלוח ולהיוודע אם עדיין קיימים רשעים 
וה התמימה ולשליחות כזאת אין הי. בעולם

לפי שאותה אפשר לרמות , מתאימה
אבל . ה במסווה של צביעות'ולהערים עלי

  ...לגבי העורב ידע שיכיר את מיו
  )צבי הירש ברלין' הרב ר(           

  

        
 ולא הלך - וישלח את הערב ויצא יצוא ושוב

ס מציו כמה פעמים "בש). י"רש(בשליחותו 
ד כשאמורא אח) קכד, חולין, כא, ביצה(

שואל את השי איזה דבר והוא רוצה 
עורבא : להתחמק מלתת תשובה אומר לו

מה ,  השיאו לדבר אחר- י "ומפרש רש, פרח
אלא הכווה היא ? שורש  המליצה הזאת 
שום תשובה לח כך  כשם שהעורב לא הביא

  .אין לך לצפות לתשובה ממי
  )יק'חיים סולובייצ' בשם ר(    

  

  
א ושוב עד יבשת וישלח את הערב ויצא יצו

 שלא הלך בשליחות עד זמו של – המים
ושם אמר , אליהו כשסתתר בחל כרית

והערבים מביאים לו לחם ): ו, יז, א-מלכים(
 -בהיפך האותיות ,  עד יבשת- והרמז . ובשר
  )ש"תוספות הרא (    .         הייו אליהו, תשבי

        
אל אל אל אל ' ' ' ' את ריח הניחח ויאמר דאת ריח הניחח ויאמר דאת ריח הניחח ויאמר דאת ריח הניחח ויאמר ד' ' ' ' וירח דוירח דוירח דוירח ד""""

קלל עוד את האדמה קלל עוד את האדמה קלל עוד את האדמה קלל עוד את האדמה לבו לא אסף ללבו לא אסף ללבו לא אסף ללבו לא אסף ל
בעבור האדם כי יצר לב האדם רע בעבור האדם כי יצר לב האדם רע בעבור האדם כי יצר לב האדם רע בעבור האדם כי יצר לב האדם רע 
מנעריו ולא אסף עוד להכות את כל חי מנעריו ולא אסף עוד להכות את כל חי מנעריו ולא אסף עוד להכות את כל חי מנעריו ולא אסף עוד להכות את כל חי 

  )כא, ח(                                                                        "      "      "      "      כאשר עשיתיכאשר עשיתיכאשר עשיתיכאשר עשיתי
 ריח היחוח שעלה – את ריח היחוח' וירח ד
בשעה שהקריב ח קרבותיו אחר , למרום
 ודאי מחשבתו בעת -מה הוא , המבול

תקרבות כי היא עיקרה של הה, הקרבתו
מצא כי במחשבה . לאלקים ושרשו של קרבן

טהורה זו הציל ח כל הבריאה עד סוף כל 
שאפילו היו ראויים  לכליון כדור . הדורות

לא אוסיף לקלל "ה כי "המבול הבטיח הקב
ה בכוחו להציל את דורו 'ומדוע לא הי"... עוד
אלא מקודם לא הגיע למחשבה קדושה ? הוא

וזה שאמרו . חר כךוטהורה כזו שהגיע לה לא
למה ", "כי מי ח זאת לי"ל על הפסוק "חז

קראו מי המבול מי ח מפי שלא הגין על 
כי "וקבעה התורה ". דורו ולא התפלל עליהם

ה מביא את 'כאילו ח הי, "מי ח זאת לי
וכל זה . המבול על כל בי דורו להשמידם

שלא , בגלל חסרון והעדר המחשבה הקדושה
עד כדי כך גדולה . מבולהיתה לו קודם ה
  .  מחשבתו של האדם
  )חסמן. ל. להרב י, אור יהל(           

        
 הלכה היא –כי יצר לב האדם רע מעוריו 

 המאומן המיוחד -שור האיצטדין ) לט, ק"ב(
:  שגח איו חייב מיתה שאמר- לגיחות 

והוא שאומר . ולא שיגיחוהו, "וכי יגח"
עשיו ה אין האדם אשם כל כך במ"הקב

  .הרעים כי היצר מסיתו ומאמו לרע מעוריו
  )אור החיים(                           

  
  

  

 הליכות והלכות
  הלכות תפילהדיי 

  "חזקיה פיו אל הקיר" ויסב"
ה דבר חוצץ בין 'ל שלא יהי"מכאן לומדים חז

והכווה כמובן בתפילת , המתפלל לבין הקיר
רים או דבר קבוע כגון ארון ספ). 18(הלחש 

לגבי . תיבת החזן אים מהווים חוצץ
אור 'פוסק ה) מעמד לספרים" (סטדר"

שרק מי שדרכו להתפלל עם סטדר ' לציון
אבל הרגיל להחזק הסידור , אזי מותר בו

ביו , בידו מהווה אף הסטדר חציצה לגביו
  .לבין הקיר

איו מהווה חוצץ בין אדם אחר לבין ' אדם'
להתפלל מאוחרי ולכן מותר ) ע"שו(הקיר 

אשים אחרים אולם הוסיף מרן וכתב ויש 
אור 'ומסביר ה, מחמירין באדם וטוב לחוש

ל שכוות מרן לאדם שאיו "זצ' לציון
ואולם אדם המתפלל איו מהווה , מתפלל

  .חוצץ לכל השיטות
לפיכך יש להיזהר כאשר מתפללים באולם 

ב שלא לעמוד מאחורי חפצים "שמחות וכיו
מ המהווים " ס40- ורחבים מהגבוהים ממטר

  .חציצה בין המתפלל לבין הקיר לגבי תפילה
כמו כן אין להתפלל כגד מראה בה 

, שראה כמשתחווה לעצמו, משתקפת דמותו
. וכן כגד תמוות של בי אדם או בעלי חיים

 ויש עוצם עייוודין זה אמר אפילו אם 
להיזהר בזה בלילה מול חלון בו משתקפת 

  .מראהדמותו כמו ב
וכגד תמוות וף ודומיהן אסור להתפלל 

 .מותר אם עוצם את עייו אזי אולם בזה
י "והטעם לדבר שחוששים שיסיח דעתו ע

אך בפרוכת מצויירת של , הסתכלות בתמוות
 - בית הכסת או אדם בביתו הרגיל בתמוות 

אולם כגד . אף אם לא עוצם את עייו, מותר
 אם עוצם את בעלי חיים ובי אדם אסור אף

  .עייו
כל הקובע מקום לתפילתו אלוקי אברהם "

 וזוכה שתפילתו מתקבלת ביותר -" בעזרו
והכווה בתפילת לחש שתמיד יתפלל באותן 
ארבע אמות ואפילו מי שאס וצריך 
להתפלל ביחד בביתו גם כן יקבע לו מקום 

  .קבוע
בתי הכסיות הים המקומות המיוחדים 

על , בלות התפילותוהמסוגלים ביותר להתק
כן יעשה האדם כל שביכולתו להתפלל בבית 

  .כסת
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תפילה בציבור בבית כסת עדיפה על תפילה 
. במין המתקיים בבית פרטי באופן ארעי

אולם אם אין מין בבית כסת עדיפה תפילה 
מאשר להתפלל בבית כסת , ציבור שם

  .ביחיד
המתפלל בדרך ואפילו מין אשים ישתדלו 

בין אילות ואם ימצאו שטח עם להתפלל 
  .תקרה הרי זה עדיף משטח פתוח

וכן אם עורכים מין וסף בסמוך לבית 
יעשו זאת מלכתחילה בשטח מקורה , הכסת

וסגור ואם יש גדר בלי תקרה מותר לקיים 
  .מין במקום זה אם אין אפשרות

  
  

  מעשה חכמים
י אהרברג הבחין שהכלב איו "הגר

תיו מכווות וביחו, מפסיק לבוח
  כלפי האשה

  )יב, ו(כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ 
 אפילו בהמה –כי השחית כל בשר : "י"וברש

כי כאשר האדם משחית את ', וכו' ה ועוף'חי
דבקים בכך גם , ומקלקל את תיבותיו, דרכו

  .בעלי החיים שסביבו
כאשר בי האדם השחיתו , בדור המבול

גם , של טומאהוהפיצו רוח , דרכם על הארץ
  .עריות-בעלי החיים עברו על גילוי

- ל במדרש בבראשית"עד כדי כך שאמרו חז
הכל קלקלו ') 'חפסקה ח,פרשת כ(רבה 

הולך אצל ' הכלב הי, מעשיהם בדור המבול
הדא , מהלך אצל הטווס' והתרגול הי, הזאב

השחית כל ; כי השחית כל בשר, הוא דכתיב
  .'בשראלא כי השחית כל , אדם אין כתיב

בי . הרי שגם הארץ זיתה, ואם לא די בזאת
והיא מוציאה , האדם היו זורעים לה חיטים

  .דברים אחרים
, התהגותו השלילית של האדם השפיעה

  .גם על הצומח, אפוא
  דהייו , והדבר קורה גם בכיוון ההפוך

  
  
  
  
  
  
  
  

שכשהאדם מתקדש ועלה מעלה מעלה 
בעלי החיים , במעלות היראה והקדושה

דבקים בקדושה זו.  
  

  סימן מלעילא
שולט על ' האדם השלם'הכלל היוצא הוא ש

וכשהוא עוקר מעצמו כל זיק , בעלי החיים
בעלי , של גוי ומתקדש בקדושה עליוה

ואף מסייעים לו , החיים סרוכים אחריו
  .בעבודת השם שלו

הגאון רבי , ד תל אביב"אצל אב' מעשה שהי
דבר  'ת"מחבר השו, ל"יהושע אהרברג זצ

שבאו לפיו בי זוג והודיעו שברצום ', יהושע
, השיים באו לבית הדין עם כלב. להתגרש

ואב בית הדין הבחין שהכלב איו מפסיק 
  .וביחותיו מכווות כלפי האשה, לבוח

, י אהרברג סימן מלעילא"ראה בכך הגר
והחליט לבדוק ולברר מה מסתתר מאחרי 

הדין יחד דמותה של האשה הזו שהגיע לבית 
  .עם בעלה

הרב אהרברג הסביר לאחר מכן שבעצם 
משהו ' הי, העובדה שהכלב בח רק על האשה

כיון שלכאורה הוא אמור להכיר את , מוזר
אין זאת ; בהיותו מתגורר בביתם, שיהם

  ...אלא שהכלב איו מכיר את האשה
לאחר בדיקות מקיפות התברר וודע שהאשה 

תו האמיתית אש; איה אשתו של הבעל הזה
ולכן קט , התחרטה ולא רצתה להתגרש

הוא לקח איתו לבית . האיש בטכסיס מרושע
כדי , הדומה לאשתו, הדין אשה אחרת

  ...שתצהיר שהיא רוצה להתגרש
  .בא הכלב ויפץ לו את השקר הגס בפרצוף

  
  בי הזוג הרגו במקום

והסייעתא , ואם דיברו על עייי גיטין
הגיע לחקר האמת דישמיא שיש לדייים ל

ספר כאן את שסיפר לו , בושאים אלה
, ל"ר הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"מו

הגיעו אליו , ד לודון"שביושבו על כס אב
  .פעם בי זוג והודיעו שברצום להתגרש

  
  
  
  
  
  
  
  
  

י אברמסקי בעייו החדות ראה "הגר
ולמרות שעל פי , שסיפורם איו אמיתי

, תקין' ו הכל היהתוים והמסמכים שהציג
פיו אי אפשר לתפוס אותם בשקר -ועל

ד שיש כאן משהו "הרגיש האב, כלשהו
  .שאיה כשורה

ת שישלח לו עזרו "ד התפלל אל השי"האב
  .ויושיעו כדי שיוכל להוציא דין אמת, ממעל

, ה'הסיפר התרחש בעת מלחמת העולם השי
כשאירופה רעשה וגעשה מהפצצותיהם של 

ת שבי הזוג היו בחדרו בע, לפתע. הגרמים
הגיחו מטוסי האויב , של אב בית הדין

בית הדין כולו הרס . והפציצו את כל האיזור
י "הגר. ובי הזוג הרגו במקום, וחרב

  .אברמסקי עצמו יצל בס
  )ק' ברכי פשי עמ(

  
 

 העלון לעילוי נשמות
  ל"זצוק יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו

  ה"ערחל בת שרה    

  ה.ב.צ..ת
  

 העלון לעילוי נשמת
   בןל"זצוקישראל מאיר 

  לחיים טובים וארוכיםתבדלשרה 
  ה.ב .צ..ת

  

 


