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.      אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים היה בדורותיו וגו'  
 

לבאר ענין תמים שהתוה"ק משבח את נח בזה ונקדים מש"כ הגר"י ענגיל  יש
ח טוב כלל ו[ עמש"כ התוס' ]יומא ס"ד.[ דהקשו אהא דס"ל לר' יוחנן זצ"ל ]לק

בבהמות שותפין שהקדיש אחד מהם חציה וחזר ולקח והקדיש חציה השני 
דקדושה ואינה קריבה משום דדחוי מעיקרא הוא, ואמאי לא יליף ממחוסר זמן 
דלא אמרינן דיחוי מעיקרא. ונראה ליישב קושייתם דהנה בש"ס יומא שם 

אר דבבעל מום גזה"כ הוא דלא אמרינן דיחוי שהרי מום שעבר כשר אלא מבו
דמ"ד בעלי חיים אינם נדחים יליף כל הפסולים ממום ולמ"ד נדחים ס"ל 
דבבעל מום כתיב ביה משחתם בהם ע"כ תיבת בהם מיעוטא הוא, בהם הוא 
דכי עבר מומן ירצו, הא שאר כל הפסולין הואיל ונדחו ידחו עיי"ש. ולפי"ז 

ראה לפי המבואר במד"ר ]ויק"ר כז[ והיה שבעת ימים תחת אמו, ולמה שבעת נ
ימים אלא כדי שיבדק שאם נגחתו אמו או שנמצא בו מום ה"ז פסול ולא יהיה 
כשר לקרבן עכ"ל, ומבואר בזה דפסול דמחוסר זמן הוא אך מחשש מום וא"כ 

דהפסול לא שייך ללמוד כלל ממחוסר זמן דלא אמרינן דיחוי מעיקרא כיון 
ה גרע ממום דלא ממחוסר זמן הוא אך מחשש מום, וא"כ אי אפשר שיהי

.                 דכתבה התורה בהדיא שלא נלמוד משם עכתו"ד ,אמרינן ביה דיחוי  
 

זהו אליבא דר"י אבל רב יליף ממום דאפילו בנראה ונדחה חוזר ונראה.  אמנם
דחה דאינו חוזר ונראה ולא וקושיות התוספות, הוא אליבא דר"י דס"ל בנראה ונ

רצה לילף ממחוסר זמן כיון דשם הוי דיחוי מעיקרא. והנה הענין דנראה ונדחה 
חמור יותר מדיחוי מעיקרא דענין הדיחוי תלוי בקדושת החפץ וככל שגדול 
קדושתו כך גדול הפגם, וא"כ בדבר שנדחה מעיקרא דלא חל עליו עדיין 

כ"כ ושייך לומר דחוזר ונראה, משא"כ קדושה גדולה כ"כ גם הפגם אינו גדול 
בנראה ונדחה דגדלה קדושתו ונמצא שגם הפגם גדול ביותר יש סברא לומר 

.                                                                                                         דאינו חוזר ונראה  
 

הפסוק ]תהלים כה יא[ וסלחת לעוני במפרשים לבאר בזה בדרך דרוש  וראיתי
כי רב הוא דלכאורה אי נאמר דנראה ונדחה אינו חוזר ונראה קשה האיך מועיל 
תשובה על החטאים, כיון דהוי נראה ונדחה ואינו חוזר ונראה אמנם רב ס"ל 

חוזר ונראה, וזה שאמר וסלחת לעוני כי רב הוא והיינו אף  הדאפילו בנראה ונדח
נראה ונדחה אמנם תוכל לסלוח לחטאים לפי שיטת רב  שיש בחטא ענין של

.                                                                       דס"ל דאף בנראה ונדחה חוזר ונראה  
 

זה מובן ג"כ מה שאמרז"ל ]פסחים מט:[ גדולה שנאה שעמי הארץ  וביסוד
וההסבר בזה, דענין  שונאים את התלמיד חכם ושנה ופירש קשה מכולם

ומידות של הע"ה הוא  כי הע"ה הוא ההיפוך של תורה השנאה של הע"ה לת"ח,
 ההיפוך של הת"ח הלומד תורה, והטבע הוא שכל דבר שונא מה שהוא היפוכו
,        וע"כ מכיון שהתורה הוא היפוכו של הע"ה ע"כ הוא שונא התורה ולומדיה

         
 
 
 
 

 

בהשנה ופירש הוא בבחינת נראה ונדחה, וא"כ הפגם של הדיחוי הוא  אמנם
.  וע"כ השנאה שלו לת"ח הוא גדול ביותר, ביותר ופועל אצלו ביותרגדול אצלו   

 
בענין לימוד התוה"ק גם בזה יש ענין הקדשים דשייך בזה דיחוי הן הדיחוי  והנה

מעיקרא והן הנראה ונדחה, כי הלא כל אחד כבר היה לו איזה רצון להתעלות 
של נראה ונדחה. בתורה הקדושה, ואח"כ נדחה מזה ע"י הסתת היצר, וזהו ענין 

והעצה שיזכה להיות חוזר ונראה, הוא ע"י התשובה שעיקרה להתחזק בלימוד 
התורה. וצריכים לזכור תמיד שלימוד התוה"ק צריך להיות ביחד עם יראת 
שמים, כי לימוד התורה בלי יראת שמים אינו כלום, ואדרבה תורתו נעשה לו 

חא לו שילמדו תוה"ק עם סם המות ח"ו, והיצה"ר אינו מפריע על זה, כי ני
חטאים ובלי טהרה ח"ו. ולכן בשעה שמתחזקים ללמוד תוה"ק צריכים 
להתעורר שלומדים התוה"ק מה שהמלאכים התקנאו על זה ואמרו ]תהלים ח 

       .                                                                                           ה[ מה אנוש כי תזכרנו
 

בדורינו שכח היצה"ר התחזק בכל העולם באופן מבהיל, ונשאר רק  ובפרט
צריכים לעשות כל טצדקי שיהיה  יזה מקומות מועטים שלומדים תוה"קא

בשלימות והיינו תוה"ק עם יראת שמים, ורק אז יש להתוה"ק קיום אצלו ושייך 
י אף אם בהוה שיתייגע על התוה"ק, משא"כ כשהוא בלי יראה אין לזה קיום, כ

יש לו איזה רצון ללימוד, אבל אין זה נשאר אצלו גם על העתיד. ולכן צריכים 
לשים עין על דרכי היצר ואם ח"ו יכולים להפסיק באמצע הלימוד בשיחה 
בטילה בביהמ"ד הלא ישתלשל מזה אח"כ שיחה בטילה גם שלא בביהמ"ד, 

ומד ואין לו השמירה לשאינו ומי יודע מה שמשתלשל אח"כ מזה כי הלא מכיון 
של תורה, הלא יכול להתדרדר עד מטה ח"ו. ולכן מי שאינו מתייגע בלימוד 
התוה"ק כפי כוחותיו ומשתדל שלא לבטל הזמן הרי זאת אומרת שלומד בלי 
יראה, וא"כ הפתח פתוח להבעל דבר שיתחיל בביטול תורה ושיחות בטילות, 

לכן יש לשים תמיד לב על כל ואח"כ בדיבורים אסורים ומעשים מגונים ח"ו. ו
צריך להיות תמיד בפחד שלא ילכד  אובפרט מי שכבר נכשל בחט מעשיו

תשובה.                                         עוה"פ בחטאים, וכמו שכתב רבינו יונה בשערי   
 

אבל אין  לב' והלימוד ביר"ש מביא שמחת הלב'פיקודי ה' ישרים משמחי  והנה
כי לשמחת לב אמיתי זוכים  ות ח"ו שאין זה שמחת הלב אמיתיללהכוונה להו

ומתבונן תמיד האיך לשפר  ו השתוקקות להוסיף בתורה וביראהרק כשיש ל
אבל מי ששמח בהבלים  שמח במה שכבר זכה אליה עד עכשיו ואז הוא מעשיו

ביטול הזמן הוא תאוה כי  הוא הבל ורעות רוח ואין זה שמחה. ובפרט יש לזכור 
כל התאות, וכמו שהאדם מתבייש למלאות תאותו בפני קהל ועדה כן צריך כמו 

להתבייש למלאות תאותו בענין זה. וזה צריכים להתבונן עכשיו בהתחלת הזמן 
לידע ההתחייבות כתלמיד הישיבה ומי שמשתדל בתורה ובתפילה זוכה 
לסייעתא דשמיא ואף שמתחילה קשה לו עכ"ז נותן לו השי"ת הארה בתורה 

          פילה וע"י התענוג שמרגיש בדברים שבקדושה זה נותן לו חיזוק שלאובת
             
 
 
 
 



 
 ב

טרך לבקש תענוגים בדברי שטות אשר להתענוגים יתייעף בעבודתו. ושלא יצ
והנה מה  בזה,ואיזה יחוס ויתרון יש לו לבחור ישיבה  להגיעהללו גם הגוי יכול 

זהו מחסד השי"ת, שע"י  תשובה אף שהוא בבחינת נראה ונדחהשמועיל 
.             שהאדם מתבייש ממעשיו הרעים השי"ת מרחם עליו ומקבלו בתשובה

                          
 קרי התשובה דצריך להתבייש בחטאיותשובה לרבינו יונה כותב בעי ובשערי

וגם שיכירו הבושה בפניו בבחינת כסתה  וצריך להיות בושה פנימית בקרב לב
ובבינה לעתים מפרש הכתוב ]תהלים נא יט[ זבחי אלקים , כלימה פני עיי"ש

ש מי שרוחו נשברה דהנה י ברה לב נשבר ונדכה אלקים לא תבזהרוח נש
 אלא שנשבר ובו להשי"ת, אף שבעצם לא חטא כללשמרגיש שלא יצא ידי חי

וז"ש זבחי אלקים רוח נשברה. ומוסיף  לבו במה שלא עשה חובתו בעשה טוב
 רה על מניעתו בעשה טוב הוי זבחי אלקיםעוד דלא רק מי שלא חטא ורוחו נשב

ן זה חשוב אצל השי"ת, אבל מי שחטא בפועל א"כ אף שלבו נשבר בקרבו אי
על זה אמר לב נשבר ונדכה דמי שלבבו נשבר בקרבו על מה שחטא ונעשה 

ומשמע דזהו עיקר גדול שידע  תבזהנבזה ונדכה עי"ז, גם בחינה זו אלקים לא 
האדם תמיד שלא יצא כלל ידי חובתו להשי"ת, וצריך שיהיה לבבו נשבר בקרבו 

                                                                                                                             . על כך
 

שפעם דברו אנשי מעשה בשבחו של אחד החסידים שהוא עניו ושאל  ומסופר
הלא אינו עושר ולא למדן ולא יחסן וא"כ אחד הנוכחים במה יש לו להתגאות 

שזה עצמו שמכיר במצבו ואינו מתרברב  ואמרו לו מהו הרבותא שהוא עניו
דבדרך כלל נדמה לו לאדם על תורתו  מה שאין לו זהו ג"כ חשיבות גדולב

ותפלתו שיש בזה איזה חשיבות, ואינו מכיר כלל במצבו האמיתי שאין לו כלום. 
וא"כ מי שלבבו נשבר בזה שיודע בנפשו שחטא ולא עשה כלום לפני בוראו זהו 

                                                                                                        חשיבות גדול.   ג"כ 
 

דהנה נח  'בח את נח שהיה איש צדיק תמים וגויבואר מה שהתוה"ק משולפי"ז 
היה חי בתקופה אשר שחת כל בשר את דרכו על הארץ, והיה יתכן שאם 

דורו יבא לידי שביעת רצון על מצבו לחשוב  יחשוב מעשיו נגד מעשי בני
אם ח"ו היה שכאילו כבר הגיע לאיזה תכלית ואינו צריך להוסיף עוד. אמנם 

הרי אמרז"ל 'מאן דיהיר הוי מומא' וא"כ באותו מום  מתעורר אצלו הרגשה זו
כ היה נח איש וע" נראה ונדחה ולא יהיה חוזר ונראה עצמו יתכן שיהיה בבחינת

ואף לא אותו מום  דורותיו שלא היה אצלו שום פגם ומום כללצדיק תמים ב
.     ועי"ז זכה להינצל מתוקנים נגד מעשי בני דורוקטן של יוהרא לראות מעשיו   

 

הנה , וום כלל ולכן ניצול מכל בני דורוהפסוק שנח איש צדיק תמים בלי מוז"ש 
ים של כל דע שהוא הקדשי קדשכל בחור הנמצא בין כותלי ביהמ"ד יש לו לי

כל בשר וכל הרחוב מלא כי אנו נמצאים ג"כ בדור קשה בבחינת כי שחת  העולם
 ם להיות במקום תורהורק זעירין אינון שזכו ע"י זכותים מיוחדי השחתה

שאר המקומות העלולים לעבירות ח"ו וא"כ צריכים לידע הזכות ולהתרחק מ
וא נותן לזכור כי אם הויש  זל בזה בביטול תורה ובביטול הזמןולא לזל שיש לנו

הרי זה משתלשל להלאה ותוצאותיה מי ישורנה.  פתח להיצה"ר בביטול הזמן
נים וגם להוסיף זמ רי כל זמני הישיבהולכן מוטל חובה להשתדל למלאות אח

 מעצמו להרבות בלימודים כהוגן ולנצל כל זמן פנוי ואז זוכים לסייעתא דשמיא
הדרך הטובה והישרה בדיבור ובמעשה. והגדולים יעוררו את הקטנים להורותם 

ונאמן הוא בעל  ו שכל מה שהוא עושה זהו בעד עצמווכל אחד יזכור בעצמ
 ות שמתייגעים בתוה"ק ברצון אמיתיובזכ שכר פעולתך מלאכתך שישלם לך

.                          ימלא השי"ת משאלות לבבכם להתגדל בתורה וביר"ש וכל טוב  
 
 

 

 
 
  

 
 

 
 
 

 
ח ב( נחם ולילה לא ישבותו )ויו  

 

 

כי כך  ,מהיכן אני יודע שלמחר תזרח השמש שהחפץ חיים זצ"ל אמר כמסופר
כתוב בתורה ]בראשית ח כב[ ויום ולילה לא ישבותו. והיינו שאף בדבר פשוט 

שכל אחד מאוה"ע יודע בבירור שלמחר תזרח השמש כיון שכך הוא סדר  ,כזה
ת, שאצלו הידיעה הברורה שלמחר תזרח אבל אצל היהודי הוא אחר ,העולם

. )ד"י ח"א דף י'(  וכן הוא בכל הדברים ,השמש הוא מצד זה שכך כתוב בתורה
   

(נח ח כא)לא אוסיף עוד וגו', כי יצר לב האדם רע מנעוריו וגו'.   
 

 

 איש נח ויחל[ כ ט בראשית] הפסוק על יעקב אהל בספר שפירש מה וידוע
 ונעשה נתחלל וגו' נח ויחל איתא[ ו"פל ר"ב] רשובמד וגו' כרם ויטע האדמה

 בו נטע ביום בו וכו' תקנה של אחר דבר ליטע לו היה לא כרם, ויטע למה חולין,
 של התעוררות היה המבול שאחר דהכוונה' וכו נתבזה ביום בו שתה ביום

 וגו' רע האדם לב יצר כי וגו' עוד אוסיף לא ת"השי שאמר אחר בעולם רחמים
 גשמיים בענינים כ"כ להתייגע עוד יצטרך שלא לאדם להיטיב ת"השי וחשב

 ואם ר,"היצה מן להנצל יוכל ז"ועי לרוחניות יותר עצמו להקדיש שיוכל כדי
 והיה חסדים, של שליטה בהם שהיה הללו גדולים בזמנים משתדל נח היה

 גדולה טובה מזה לצאת יכול היה לעולם, תועלת בהם שיש בדברים עוסק
 יותר ולהוסיף בגשמיות כ"כ עוד להתייגע יצטרכו שלא העתידות ותדור בעבור

 שעשה נח ויחל שנעשה, מה שנעשה מכיון אבל קדושה, בעניני ואומץ כח
 שיהיה האדמה על הבעלים האדמה, איש להיות יכול שהיה ובזמן חולין, עצמו

 זה תמורת הרי יגיעה בלי בניקל פריו יתן הארץ ועץ יבולה הארץ ונתנה בבחינת
 יום שבאותו והכוונה וכו' נטע ביום בו לכן עכשיו, צורך בזה היה שלא כרם נטע

 עצמו התחלל יום באותו הרי, העתידות הדורות בעד ונורא גדול כח בה שהיה
. )דברי יונה ח"א דף כ"ז(                          בארוכה ש"עיי ה,"בעו התבזה ביום ובו  

 

(נח ט ו)שופך דם האדם באדם דמו ישפך.   
 

 

במדרש עה"פ שופך דם האדם באדם דמו ישפך דכפל הלשון בא  ואיתא
להורות שאם שפך דם ע"י אדם אחר חייב המשלח והיינו כי בבן נח יש שליח 
לדבר עבירה והטעם לזה ביאר הגאון מאוסטראווצע )מובא בפרדס יוסף ח"א 

ב ודברי דף ס"ז( שהרי הטעם דאין שליח לדבר עבירה הוא מפני שדברי הר
התלמיד דברי מי שומעין והיינו דלכן אמרינן דכשעשה מעשה העבירה ודאי 
לא עשה זאת בשביל שליחות המשלח שהרי לא יצדק לשמוע לדברי התלמיד 
כנגד דברי הרב ועל כרחך דמה שעשה אדעתא דנפשי, קעביד וא"כ אינו נעשה 

ר השליח צ"ב שהרי אילו היה שליחות לדבר עבירה הרי לא עב שליח. אכן
העבירה כי נחשבת היא למשלח וא"כ מאי קאמר דאשלד"ע לפי שדברי הרב 
ודברי התלמיד דברי מי שומעין הרי אינו עושה נגד דברי הרב שהרי אין 

וא"כ שפיר מצינו למימר עבירה,  העבירה נחשבת לו אם יש שליחות לדבר
עכ"פ  וע"כ צ"ל דמאחר שעובר ,דישלד"ע ובאמת אינו עושה כנגד דברי הרב

בלפני עור כי הוא מכשיל את המשלח שפיר שייך לומר עליו דברי מי שומעין 
וממילא בטלה השליחות, ולפי"ז סברא זו שייכת דוקא בישראל דיש בו משום 
לפני עור אבל בבן נח שאין בו משום לפני עור הדרינן לסברא דיש שליחות 

אינו עובר על דברי לדבר עבירה ואין טענה על השליח דדברי מי שומעין שהרי 
. )דברי יונה הרב כי העבירה נזקפת למשלח ומשום לפנ"ע ליכא בבן נח עכת"ד

ח"א דף נ"ט(                                                                                                                   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 מלוקט על הפרשה מבאר תורתו של מרן זצ"ל

 
פ"ח –ה"א  –אל הרא"ש רבינו אשר ב"ר יחי  
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ענגיל זצ"ל חיבר ספר גבורות שמונים שהוא שמונים תירוצים על קושיא  הגר"י
א' ממסכת זבחים, ורואים מזה כמה גדלה אהבתו לתורה, הרי יש הרבה 

כל קושיא לא נתן להם מנוחה, ולכן  קושיות בתורה, אבל אצל יהודים כאלה
)דברי יונה  .ד שגמר קונטרס שלם רק על זההמציא עוד תירוץ ועוד תירוץ, ע

(                                                                                                                 ח"ב דף ק"ב  
  

ך אגדה ית האוצר כלל נו אות טז[ עפ"י דרהגר"י ענגיל זצ"ל כתב ]ב והנה
עפימ"ש בספר בני יששכר בשם הרב הקדוש  בטעם דאין עונשין מן הדין

הם הם לעומת מוה"ר צבי הירש מזידיטשויב ז"ל די"ג מידות דהתורה נדרשת ב
ונמצא דק"ו שהוא המדה ראשונה של הי"ג מידות הוא  הי"ג מידות של רחמים

זהו שהתפלל משה ו בי"ג מידות של רחמים דהוא הראשוןלעומת שם א"ל 
ו חכמז"ל ק"ו ודרש 'שיב לו ואביה ירוק ירק בפניה וגווה א"ל נא רפא נא לה
דלפי שהתפלל במידת א"ל לכן נאמר לו מידת ק"ו כנ"ל.  'לשכינה י"ד יום וכו

ועיי"ש שמביא ג"כ בזה לבאר מה שבמדה אחרונה של י"ג מידות שהתורה 
שיבא הכתוב שני כתובים המכחישים זה את זה עד נדרשת הדרש הוא וכן 
.                            'וסחא אחרינא וכאן שני כתובים וכוונ ,השלישי ויכריע ביניהם  

 
 מידות של רחמים הוא ונקה לא ינקההנ"ל מובן דהמדה האחרונה בי"ג  ולפי

דכבר וביומא ]פו.[ אמרז"ל א"א ונקה דכבר נאמר לא ינקה וא"א לא ינקה 
ומבואר מזה  הוא לשבים ואינו מנקה לאינו שביםמנקה  מר ונקה הא כיצדנא

וההכרעה ביניהם  מה ב' כתובים המכחישים זה את זהדקרא דונקה לא ינקה ה
ב''פ, תשובה דמועלת תשובה לחטאים וז"ש הוא מה שמצינו הכתוב השלישי 

ג שהתורה "דבמדה זאת דוקא הרומזת לעומת מדה הי 'וכאן שני כתובים וכו
י ומכריע כתובים המכחישים זא"ז ובא הכתוב השליש נדרשת בהם יש ב'

(                                                                 )דברי יונה ח"א דף קצ"ה .ביניהם עיי"ש  
 

 האוצר )כלל ע"ט( מבאר באופן אחר רבי יוסף ענגל ז"ל בספרו בית והגאון
דבעינן  )גיטין כד.( לדבר עבירה הוא כעין שאמרו בגמ' דהטעם שאין שליח

ח והיינו דאם הבעל עושה את אשתו שלי שתהא שליחות חוזרת למשלח
ושם תיעשה שליח לקבלה לקבל הגט  להולכת הגט עד שתגיע למקום אחד

יחות כי לא חזרה שליחות אצל מיד עצמה ותתגרש אמרינן דלא מהני השל
וזו  חזור ולומר למשלחו עשיתי שליחותךיח לדבעינן שיהא ראוי השל הבעל

ומיד שעשתה השליחות היא בעל  ה ראויה לחזור שהרי נשתלחה לעצמהאינ
.                                         בטל השליחות קודם שתחזור להמשלח המעשה וכבר  

 

מזה דבעינן שתהא השליחות נמשכת איזה זמן מועט אחר מעשה  ומבואר
הנה כל אחד מישראל יש לו חזקת כשרות, ולכן כששליח הולך השליחות ו

לעשות איזה שליחות לדבר עבירה אנן מחזקינן ליה בכשרות שלא יעשה 
שליחותו עד הרגע האחרון טרם עשותו העבירה ונמצא ששליחותו התחילה 
רק כשכבר עושה פעולת העבירה וא"כ כמו שמצינו ששליחות לא מהני רק 

יזה זמן אחר מעשה השליחות, כך צריך שיתחיל כשנשאר שם שליחות א
השליחות איזה זמן טרם מעשה השליחות, ולכן אין שליח לדבר עבירה כי אין 
השליחות מתחלת עד עשיית העבירה. אכן זה דוקא בישראל שיש לו חזקת 

כי אין לו , כשרות, אבל בן נח שאצלו אמרינן מחשבה רעה מצטרפת למעשה
ר שייך שליחות לדבר עבירה כי השליחות מתחלת חזקת כשרות, בדידיה שפי

לפני המעשה וזה דקדוק הלשון שליח "לדבר" עבירה כי מהאי טעמא אין 
בישראל שליחות בעבירה כי עדיין אין השליחות מתחלת בשעת הדיבור רק 

דיבור ולכן יש ה בשעת מעשה משא"כ בבן נח מתחלת השליחות מיד אצל
ס'(                                              -ח"א דפים נ"ט )דברי יונה .שליח "לדבר" עבירה  

 

[ בטעם דאין עונשין מן הדין 'מש"כ הגר"י ענגיל זצ"ל ]לקח טוב אות ב בהקדם
דהנה ק"ו אדם דן מעצמו מסברא אמנם מכיון שעל הבי"ד יש חיוב של והצילו 

הנידון ולכן העדה א"כ ציותה התורה על הבי"ד שיחפשו וישתדלו אך בהצלת 
רק מה  בואין להם לחיי אין רשאים לדרוש מדעתם דרשות לחייב אותו

ועיי"ש עוד מה שהאריך ' שחייבתו תורה בפירוש וע"כ אין עונשין מן הדין וכו
, דבעצם יש סברא פשוטה מה דאין עונשין מן הדין דיתכן שהוא ק"ו פריכא

                                               (       )דברי יונה ח"א דף מ"ט .ונמצא שיענשו בחינם
 

     

 
 
 

 

בהקדם מש"כ הגר"י ענגיל זצ"ל ]ציונים לתורה כלל כז[ על מה "פ והנל
שאמרז"ל ]ברכות מג:[ מנין שמברכים על הריח שנאמר ]תהלים קנ[ כל הנשמה 

וף הוי אומר זהו הריח עיי"ש. ובצל"ח איזה דבר שהנשמה נהנה ולא הג 'תהלל וגו
הנהנה מעוה"ז  שם האריך דלכאורה כל ברכת הנהנין ילפינן ]ברכות לה.[ דכל

בלא ברכה כאילו מעל וא"כ למה נצרך קרא מיוחד לברכת הריח וביאר הדבר 
וא"כ מכיון , דכיון דאמרז"ל ]פסחים כו.[ קול מראה וריח אין בהם משום מעילה

לה א"כ א"א לומר בזה דהוי כאילו מעל ולכן הוזקקו לקרא שבריח לא שייך מעי
בהקדם מש"כ , וכתב הגר"י ענגיל זצ"ל דיש בזה נפק"מ להלכה', דכל הנשמה וגו

המהרש"א בריש ערבי פסחים דספק ברכות להקל הוא דוקא בברכת המצות 
כאילו מעל ואסור כיון דברכות אינן מעכבות, משא"כ בברכות הנהנין דהוי 

שפיר אמרינן דמעכבת. אמנם זהו רק בשאר ברכות הנהנין  ,בלי ברכהליהנות 
א"כ גם  ,משא"כ בברכת הריח דלא הוי מטעם כאילו מעל לפמש"כ הצל"ח

.                                                 בברכת הריח אינו מעכבת כמו ברכת המצות עיי"ש  
 
 
 
 

"מ ישיבה חכמי לובלין זצ"ל נא דבר צחות מהרב הגה"צ אבד"ק ור ואספרה
שהגיע פעם לעיר שטראסבורג בצרפת לתרום הציבור לטובת הישיבה אמנם 
הוא ידע שהציבור דשם רחוקים מאד מתורה ומהשגה לתמוך לומדי תורה ולכן 
עמד ופירסם בחוצות שהגיע רב פלוני שישא מדברותיו על נושא מדעי בנוגע 

ב לשמוע מה פולין והתכנס קהל ר לקשרים המדעיים בין מדינת צרפת למדינת
וכאשר עמד לישא מדברותיו פתח ואמר שמלפני כמה  שיש לו לומר בענין זה

מאות שנים חי בצרפת רבינו הגדול רש"י שעשה חיבור נפלא על תורה שבכתב 
ותורה שבע"פ ועכשיו יש ישיבה גדולה בפוילן שלומדים שם אותו חיבור 

לפוילן  והיה אצלו לדבר פשוט שכל ענין שנתחבר בצרפת וזהו הקשר בין צרפת 
שזולת זה אין שום דבר אחר  ופוילן הוא הקשר הנעשה ע"י התורהצרפת 

ז(                                                                                 בעולם: )דברי יונה ח"א דף רכ"  
 

שפירא מלובלין זצ"ל בדרך רמז עפי"מ ששמעתי פעם מהגה"צ מהר"מ אפ"ל 
שאמר לפרש הפסוק ]במדבר יא יב[ האנכי הריתי את העם הזה אם אנכי 

מאין לי  'ילדתיהו כי תאמר אלי שאהו בחקיך כאשר ישא האומן את היונק וגו
דלכאורה צ"ב דאם אין לו בשר ליתן הרי אפילו אם ילד אותם הלא אין בשר וגו' 

ן היוצא מחלציו אז אין מסתפקים לו ליתן להם. אמנם הכוונה דאי איירי בב
מציא ולתת. אמנם טענת בהתשובה שאין לי אלא משתדלים בכל אופן לה

דהנה  'קיך כאשר ישא האומן את היונק וגוכי תאמר אלי שאהו בח משרע"ה היה
שאינו מתפקידו  רה ומלמד ומחנךחכז"ל מפרשים דאומן היינו פדגוג שהוא מו

חכמה ותבונה עם המבוגר. וטענת  לעמוד ולשרת את התינוק אלא ללמוד
משרע"ה היה שהוא היה הסרסור בין ישראל לאביהם שבשמים לתת להם 
התוה"ק, אבל אינו מוטל עליו צרכיהם הגשמיים וכשהמה מטילים עליו צרכים 
אלו הרי זה דומה כמו שנותנים לאותו אומן פדגוג שהוא ישא את היונק וידאג 

רל"ד(ג "עכתו"ד )דברי יונה ח"א דפים רל דאגת התינוק שאין זה כלל מתפקידו  
 

כשנסעתי פעם ללובלין ועל הרכבת היה שם גם נער עילוי מצויין שנסע  דכירנא
ג"כ ללובלין אבל לא הכיר עדיין את הרב מלובלין זצ"ל ובאמצע הדרך עלה על 
הרכבת גם הרב מלובלין זצ"ל, וביקש מאותו צעיר לימים שישב אצל החלון 

ומו והצעיר שלא הכירו סירב לדבר. וכאשר הגיעו לתחנה וכולם שיתן לו את מק
לבקשתו של   נגשו להרב זצ"ל ליתן לו שלום עליכם ואותו צעיר ראה שסירב

ידע שהוא הרב מלובלין ואמר לו הרי  זצ"ל ניגש אליו לבקש סליחתו שלא הרב
ם אף אם לא הייתי הרב מלובלין אבל עכ"פ הנני זקן ממך. ואח"כ דברו ביניה

בלימוד והלה היה עילוי מצויין אבל אעפ"כ לא הסכים הרב זצ"ל לקבלו לישיבה 
ואף שהיה רך המזג ולא עלה על דעתו להקפיד על כבודו אמנם ראה בזה גריעות 
המידות ובכגון דא אי אפשר לוותר כי לעולם לא יהיה להתוה"ק אחיזה באדם 

                                                                    ו(                    כזה: )דברי יונה ח"א דף רל"
 

 
מהר"ם שפירא מלובלין זצ"ל בהיותו צעיר לימים כבר י"ט כבר נתעטר הגה"צ 

בכתר הרבנות בעיר גלינא, ואמו כבר לא היתה אז בחיים, ובתוך דרשתו 
בתורה הראשונה פתאום פתח ואמר, "תגל אמי בגן עדן שזכית לבן גדול 

שעומדים כאן בביהמ"ד לכבדו ביותרת הכבוד ולשמוע אותו כשהוא דורש". 
וכל העם המה ראו כן תמהו למשמע דבריו שהיה נראה שמשבח את עצמו, 
אמנם בתוך כדי דיבור סיים דבריו ואמר, וכן אתם אמהות בישראל, אם 
תשתדלו גם אתם לגדל את בניכם לתורה ולשלחם לישיבות, תזכו גם אתם 

 .גדל בנים נאמנים גדולי ישראל, ותכבדו בכבודם הגדול אשר יכבדו אותםל
(                                                                                            )דברי יונה ח"א דף שמ"ב  

 
           
     
 

 
 

 

 
    

רצ"דנפטר ת  -  ישכר אברהםב"ר  מאיר שפירא מלובלין זצ"לבי :    רחשוןז'   
חל ג' לך יומא דהילולא  

 

ק''פנפטר תבעהמח''ס אתוון דאורייתא    -  יהודה מקראקאב"ר  יוסף ענגיל זצ"לבי :    רחשוןא'   
חל ד' נח יומא דהילולא  



 
 ד

 

                  
 

העעל"ט חג הסוכות תשע"זהמשך מ  
 

ר הבחינה ~~ התחלת שע  
 

הספר )פרק ה' ד"ה ומתועלת( כשהוא מבאר התועלת של כל מדה  בהמשך
וטבע שהטביע הבורא בבני אדם הוא כותב, "ומתועלת השכחה, כי לולא 
השכחה לא היה נשאר האדם מבלי עצב", אם האדם היה זוכר הכל תמיד, לא 

ו מלוות היה אפשר להיות לו רגע אחד של שלוה בלי שום דאגות, והדאגות הי
אותו כל רגע בחייו, ואפילו בזמן שמחה היה זוכר כל דאגותיו, "ולא היה טורדו 
ממנו שום דבר משמחת עולם, ולא היה נהנה במה שמשמח אותו כשהוא זוכר 
פגעי העולם", כשהוא עסוק בדבר שבעצם היה צריך לשמחו, כמו שמחת יום 

הוא זוכר כל הדברים  טוב או שמחת חתן וכלה, אינו יכול לשמוח, שהרי תמיד
.                                    המעצבים אותו, ולכן לעולם לא היה נהנה במה שמשמחו  

 

היה מקוה מנוחה ממקנא, ולא התעלם ממלך", שלא היה מקווה שתהיה "ולא 
לו מנוחה, מאיזה דבר שיש לו מנוחה, שהרי אפילו בעת מנוחה תמיד יש לו 

ממילא אף פעם בחייו אין לו נחת רוח של שמחה  דאגות וטרדות וכדומה,
ומנוחה, ולא ישתדל להצליח בשום דבר, שיחשוב הרי כבר עשיתי פעם ולא 
הצלחתי, והכשלון יעמוד לנגד עיניו תמיד, שלא ירצה לנסות להצליח מחדש, 
 "הלא תראה, איך הושם באדם הזכרון והשכחה, והמה מתחלפים ושונים זה

חד מהם מינים מן התועלות", כי לכל אחד משני המדות מזה, והושם לו בכל א
האלו יש מעלה, לשכחה יש מעלה כמו שנתבאר, שלא יזכור דברים המעצבים 

.                                             אותו בעת שמחה, והזכרון יש לו מעלה כמובן מאליו  
 

 יחד במדתכן חשוב במדת הבושת אשר יחד בה האדם", האדם נתי"ואחר 
 הבושה
 
 
 
 
 
 
 

 

הבושה, שהרי מדה זו בדרך כלל אינו מצוי אצל בהמות וחיות ועופות, נמצא 
שהאדם נתייחד במדת הבושה הטבועה בו, "מה גדולה מעלתה ורבה תועלתה 
ותקנתה, ולולא היא, לא היו מאכסנים אכסנאי, ולא מקיימים דבר", שלולא 

א עושה כן, ובעצם הבושה לא היה מאכסן אכסנאי בביתו, ורק מפני הבושה הו
יש להתבונן בדבריו, הרי תכלית הנרצה הוא לעשות הכנסת אורחים ושאר 

אן הרי רוצים להסביר תועלת מצוות מחמת ציווי ה', ולא מחמת בושה, וכ
נראה הכוונה בזה, שבודאי צריך לקיים כל המצוות מחמת ציווי ה' אלא הבושה 

נו תמיד במדריגה זו שיקיים ולא מחמת בושה, אבל הרי יש נסיונות לאדם, ואי
המצוה רק מחמת רצון ה', ובלא מדת הבושה בקל היה נופל, והיה מפסיק 
לקיים מצוות, ובסוף לא היה מקיים דבר כנ"ל בחוה"ל, ולכן הגם שצריכים 
לקיים כל המצוות לשם מצוה, מכל מקום מדת הבושה עוזרת לו כשעדיין אינו 

שצריך, אבל הנסיון היה גדול ולא היה  במדריגה זו, כי לולא הבושה אף שיודע
.                                                                                                                            מקיימו  

 

ממלאים משאל ולא גומלים חסד, ומתרחקים מן הרע בשום דבר, עד כי "ולא 
עושים בעבור הבושת, כי רוב מבני אדם לא היו  דברים רבים מדברי התורה

מכבדים את אבותם לולא הבושת, כל שכן זולתם, ולא היו משיבין פקדון", גם 
בזה ההסבר כנ"ל, בודאי יש מצוה של השבת פקדון, אבל הנסיון בזה היה גדול, 
והאדם היה לפעמים נופל בזה, אבל עכשיו שיש לו מדת הבושה, הוא מתבייש 

החזירו וכדומה, ומה שאמרו חז"ל )ספרא קדושים פרשה י( שלא  שידעו שלא
יאמר אדם אי אפשי בבשר חזיר, אלא יאמר אפשי בבשר חזיר, ומה אעשה 
ואבי שבשמים גזר עלי, מאריך בזה בערבי נחל )פ' שלח( שזה רק בצדיק גמור 
שבודאי לא יתגבר עליו יצרו ויחטיאו אם יאמר כן, אבל עד שהוא במדריגה זו, 
אדרבה צריך שיאמר שבעצמו אינו רוצה בדבר, וזה יעזור לו שלא יפול ברשת 

 .היצר, שהרי האדם אינו תמיד במדריגה כזו שיקיים המצוות רק מחמת רצון ה'
וכן הוא בענין הבושה, שלפעמים צריך האדם למדת הבושה כדי שיוכל לעמוד 

שלולא הבושה היו בנסיון, והבושה עוזרתו, וכן רואים לפעמים אנשים צעירים, 
יורדים ברוחניות ועושים כל מה שלבם חפץ, אך הבושה מונעת זאת מידם, והם 
נשארים במסגרת של יראי ה', ואין זה חסרון אם זה מונע אותו מעבירה, אמנם 
יש כאלו שכבר אין להם בושה, מי שהוא רוצח הוא רוצח, ואינו מתבייש 

וב האנשים זה נותן להם גדר במעשיו, לו אין תקנה על ידי הבושה, אבל בר
.                                                                                              לשמור עצמם מן החטא  

י                                      המשך יבוא בעזה"  

 

 

ת ~ימקום הזמנה פרט~ ב  
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()י"ד –ממרן הגה"צ זצ"ל   
 

  


