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 בלחיצה(: תוכן העניינים )מהווה גם קישוריות למאמרים,

 ו ................................. ח"תשע נח לפרשת אספקלריא

 ו ..................... קלאר אברהם ישראל/  הדורות מכל והארות פנינים – האיש אשרי

 ו .... מאודך ובכל נפשך ובכל לבבך בכל – אבינו באברהם מדבר האיש אשרי

' מועד אהל' 'דשטרות מילי' ס"מח, אייזנשטיין יהודה הרב/  תורה של באהלה

 ח .............................................................................................. 'אבות אהל'ו

 ח ............................................................................ רוחנית הצלה" נח תיבת"

' איצקוביץ נ"בביהכ ש"ומג' אברהם נזר' כולל ראש, קריזר צבי הרב/  צבי באר

 יא ................................................................................ צבי באר ס"מח, ב"בב

 יא ...............................................דמצוה חפצא כ"ג נחשב הציצית בגד האם

 די.............. ברק בני –' התורה עמל' בישיבת מ"ר, גינצבורג אהרן הרב/  אהרן בית

 יד ................................................................................. בדורותיו תמים צדיק

 טז ........... 'י"רש במשנת' ס"מח, שיינברגר שלמה יעקב הרב - החיים האור במשנת

 טז ............................................................. נח של שמו על המבול נקרא מדוע

 יט .......................................................... קינד מאיר ישראל הרב/  הצאן בעקבי

 יט ......................................................................................... עולם יסוד צדיק

 כא ........................................................... רוטשטיין חיים הרב/  והנדרש הדרש

 כא .................................................................................. למאד רבים יחידים

 על חלקים ג"כ 'יעקב מאור' ס"מח, רבינוביץ אלחנן רפאל הרב/  בפרשה הלכה

 כג ..................................................................... השנה וחדשי המועדים הלכות

 כג ................................................................. בפניו חתן של שבחו כל לשבח

 אלישיב ש"להגרי מובהק תלמיד, אייזנשטיין נחום הרב/  לשבת רבתי הלכתא

 כו........................ ק"עיה בירושלים צ"ומו דיין', דפנה מעלות' דאתרא מרא, ל"זצ

 כו .......................... "שינה בחדר אור לכבות סיפור דרך לנכרי אמירה" בענין

 ס"מח, אלעד - התורה אור ישיבת מראשי, גנוט ברוך שמואל הרב/  שמואל ויאמר

 כט ............................................................................... ס"ושא' שמואל ויאמר'

 כט ............................................................ נח פרשת סדר על והארות הערות

 לב ............................"הגשם ומוריד הרוח משיב" פעמים' צ באמירת הערות
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 מלכים שלחן, יוסף ויען ס"ומח אלעד בעיר צ"ומו רב, צברי יוסף הרב/  יוסף ויצבור

 לו......................................................................................................... ועוד

 לו ....................................................... ?שנטע בכרם ערלה שמר לא נח האם

, חבשוש איתמר הרב/  השבוע בפרשת הראשונים עשרה מעלת – ימצאונני ומשחרי

 תורה ומרביץ, הראשונים עשרה במעלת בו-כל כ"ב' ימצאונני ומשחרי' ס"מח

 מ ..................................................................................................... באלעד

 מ ............ יותר גדול שכרו הראשונים עשרה בתוך נ"לביהכ לבוא הקודם כל

 דעת מכון וראש מיר בישיבת ש"מג, רבינוביץ שרגא יהושפט הרב/  בפרשה חקירה

 מג .................................................................................................... סופרים

 מג ................................................................... לטרוף החיים בעלי טבע האם

 מו .................................................. פישר זלמן/  פה שבעל ותורה המקרא טעמי

 מו ................................................................................ נח בתיבת הצהר אור

 מז ....... ומועדים התורה על', לבנו וטהר' ס"מח, ריינר יוחנן הרב/  לי ברא טהור לב

 מז .................................... התיבה בניית מטרת? בנס או הטבע בדרך התיבה

 נ ......... (סטר'מנצ' )תשובה שערי לקוטי' ס"מח, היילפרין נתן חיים הרב/  ן"ח לוית

 נ ................. יודעים בלא שפועלים לתתא וההשפעה לעילא רוח הנחת גודל

 אפיקי'ו', דרך מאיר', 'דרך מֹוסר' ס"מח, גולדבאום צבי מנחם הרב/  שעשועי ֵמאֹור

 נד ....................................................................................................... 'חיים

 נד ................................................................. המבול ואחרי לפני בשר אכילת

, ל"זצ וינטרויב א"הגרי וספרי כתבי ל"מו, לובנשטיין יצחק הרב/  הדף מאחורי

 נו .............................. (ספר קרית) למעשה האמונה עיקרי על' מאמין אני' ס"ומח

 נו ................... והכופר המאמין – בקצרה אמונה עניני( א) חלק פרק סנהדרין

 נט ................. חלקים ג"י' דעת הרחב' ס"מח, הורביץ אליהו הרב/  השבת מהלכות

 נט ................................................. ?בשבת התיבה את לבנות היה ניתן האם

 מוסדות וראש נשיא, אלעד לעיר הראשי הרב, מלכא מרדכי הרב/  מלך מעדני

 סב ......................... ועוד מרדכי אמרי, המלך דרך ת"שו ספרי מחבר", המלך אור"

 סב ................................................................................... "בראש מקטרג גזל"

 סה ............... (שמש בית' )חפצו' ה תורת' כולל, אברהם יצחק הרב/  הלכה מעמקי

 סה ..................................................... החתן בפני שבח ודברי הספדים בענין

 פרדס', 'אודך אני גם' ספרי מחבר, רבינוביץ הכהן גמליאל הרב/  הכהונה מפרדס

 סח ............................................................................... ועוד, כ"ג' החדש יוסף

 סח ....................... שבתיבה העופות את זכר ה"שהקב בכתוב נזכר לא מדוע
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 ע..................... מ"חו על צדקך משפטי ח"בעמ, טננהויז יהודה הרב/  צדקך משפטי

 ע ............................................................................... פרוטה משוה פחות גזל

 עג ............................... 'הארי לב' ס"מח, גולדשטוף לייב אריה הרב/  לחכי מתוק

 עג ..................................................... ?לא ומתי מהאדם פוחדות החיות מתי

 עה ............ (רחובות) לאחים לב כולל, אסטריק מאיר ישראל הרב/  בפרשה נגוהות

 עה .......................................................................... הטהורות הבהמות ריבוי

 מרן ספרי עורך, אשדוד – יוסף דעת כולל ראש, נוביק הלוי יחיאל הרב/  נחשבה

 עח ............................................................................... ל"זצ רוזובסקי ש"הגר

 עח .................... .חבירו של בממונו כלום לאדם לו שאין הוא ראשון מושכל

 פ ............ 'והערות ביאורים עם איש חזון' ס"מח, אנגלנדר יהודה הרב/  חפיצה נפש

 פ ........................................................................................ מצלת חן נשיאות

 פב ................................................... בלומנטל חיים ישראל הרב/  לתורה פרחים

 פב ....................................................................................... הסביבה השפעת

 פג .................................................................... !דורו בני על להתפלל לו היה

 פו......... 'חכמה דעת'ו' אורייתא' ח"בעמ, אלבוים חיים יוסף הרב/  אורייתא גמיפת

 פו ...................................................................................................... גפר עצי

 פז ....................................................................... דרקסלר נחמן הרב/  תובנות

 פז ............................................................................. הניחוח ריח את' ה וירח

 

 פט .. יוסף ילקוט בעל צ"הראשל מרן מאת ההלכה פינת

 הדין בית נשיא, א"שליט יוסף יצחק רבי הגאון לציון הראשון מרן/  ההלכה פינת

 פט .................................................................... יוסף ילקוט ובעל הגדול הרבני

 פט ............................................................ 'תרגום ואחד מקרא שנים' קריאת

 

 צד ................................................................. חינוך

 צד .. חינוכי ומרצה, ת"ת מנהל, מחנך', מונדרוביץ מיכל יחיאל הרב/  בפרשה חינוך

 צד ........................................................................................ נח תולדות אלה
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 צז ................................................................. חידות

 ס"מח, לוי יהודה צבי בנימין הרב/  השבוע בפרשת לחידודא שאלות – חדוותא

 צז .......................................................... פ"הגש על משוררים וליל י"רש לקוטי

 צז ..................................................................................... נח בפרשת שאלות

 צז ................................................. (סו ישעיה) ח"ור שבת דאפטרתא חדוותא

 צז ..................................................................... בראשית' חדוותא'ל תשובות

 קב .................... (י, מג - ה, מב ישעיה) בראשית דאפטרתא חדוותא תשובות

 קג . הלברשטט מתתיהו הרב/  י"רש פירוש עם הפרשה על חידות – ו"תי ועד ף"מאל

 קג ................................................................השבוע לפרשת באותיות חידות

 

 קי .................................................................. סיפור

 קי................................................ וינשטוק חיים חנוך הרב של מארכיונו/  סיפור

 קי ................................ מברדיטשוב יצחק לוי רבי לפני שהובא הראשון הדין

 חנוך הרב/  ל"זצ שרייבר פ"הגר של חייו ממסכת יהודית גבורה פרקי – חת ללא

 קיג .......................................................................................... ויינשטוק חיים

 קיג ................................................. !כפשוטו – באהל ימות כי אדם -' ה פרק
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 תשע"ח לפרשת נח אספקלריא

פנינים והארות מכל הדורות /  –אשרי האיש 

 אברהם קלאר ישראל

 אשרי האיש גו'. רבי יודן אומר: המזמור הזה משובח מכל המזמורים )מד' שוח"ט(

בכל לבבך ובכל נפשך  –אשרי האיש מדבר באברהם אבינו 

  ובכל מאודך

סיכום ביניים: עברה שנה, ועודנו עמלים וטרודים להבין את סוד המלים 

הפותחות את ספר התהלים: "אשרי האיש". בראש השנה שעברה, שנת תשע"ז, 

הבנו יחדיו מדוע פתח דוד המלך באשרי האיש, וביררנו שבוע אחר שבוע את 

ק, עד שבראש השנה לאילנות עברנו להבין משמעות המלה "אשרי" בפשט ובעומ

את המלה הבאה: "האיש". אחרי פסח, בפרשת אחרי וקדושים, הגענו לפירושי 

 –המדרש שמבארים שנאמר 'האיש' כי המזמור אכן נדרש כלפי איש מסוים, ועתה 

 עודנו עוסקים בהבנת הדרשה שהמזמור מדבר באברהם אבינו. –בשנת תשע"ח 

* 

 רי"י טייטלבוים מסאטמאר,לייטב לב )נפלא בספר הקדוש  והנה מצאנו ביאור

 דברי חז"ל: להבין עומקם שלא(  , דף ס,שרה חיי פרשת

, שלא "הלך" והעמיק בתורה אברהם אבינו לא הלך בעצת דור הפלגה הרשעים

יותר ויותר על מנת להתכבד כדרכם של דור הפלגה שרדפו אחר הכבוד ואמרו 

דרך כבוד. ובזה קיים "ואהבת את ה' אלקיך  –שם"  ד( "ונעשה לנו )בראשית יא,

 ".בכל לבבך

שמצאנו שאברהם הלך והעמיק בתורה יותר ויותר, שדרשו חז"ל על מזמור זה 

שהיו כליותיו "נובעות". וההעמקה באופן זה קרויה הליכה: כדברי רש"י )ויקרא 

כו,טו, ומקורו מתורת כהנים בתחלת פרשת בחוקותי, בשינוי לשון(: "אם בחוקותי 

וראה בגור  יא"ק:ך הכוונה שתהיו עמלים בתורה", ופירש הגור אריה שלכ – תלכו

לכן לשון "תלכו" מורה על ופעולת ההליכה כרוכה בעמל ש ,אריה פירוש נוסף
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עמל. וראה גם דברי המגיד ממעזריטש )מובא ב'אור תורה', בחוקותי( ש'תלכו' 

 .הכוונה להתקדם תמיד ממדרגה למדרגה

התפרנס  , כלומר: לאוכמו כן לא עמד אברהם אבינו בדרך אנשי סדום החטאים

 – להפך אלא, בממונם חטאים שהיו, סדום אנשי של בדרכם "עמד על הרגליים"

  ".מאודך ובכל' וגו אלקיך' ה את ואהבת" קיים ובזה. בממונו וחסד צדקה עשה

מקורות: "חטאים" מתפרש "בממונם": כפירוש רש"י על "ואנשי סדום רעים 

א. "לא עמד" מתפרש "לא  יד(, ומקורו מסנהדרין קט, וחטאים" )בראשית יב,

א  ו( פירש רש"י, ומקורו מסנהדרין קי, התפרנס": היקום אשר ברגליהם )דברים יא,

 והוא בדומה א, שהכוונה ל"ממונו של אדם המעמידו על רגליו". ומפסחים קיט,

 המזמור. שבסוף' יקומו לא'המלים  את שוחר טוב חז"ל במדרש למה שפירשו

כלומר: מלאי  מושב אבימלך ואנשיו שהיו "לצים"וכן לא ישב אברהם אבינו ב

 ".ובכל נפשךתאוות. ובזה קיים "ואהבת את ה' אלקיך וגו' 

* 

דברי תורה עשירים במקום ונראה להוסיף כי נפלא להתבונן כיצד  אלו דבריו.

דברי האבן עזרא והרד"ק ועוד  הקדושים אתדבריו  עםשמא אפשר לצרף שאחר, 

 "בשבתך, ובלכתך, ובקומך"ל יםמקביל ד, ישב""הלך, עמלשונות שפירשו ש

 ."ש, עיהמסמלות את כלל תנוחות האדם שבפרשת שמע

* 

אברהם א( שהואיל ונזהר  עיון יעקב )ר"י ריישער, על עין יעקב ע"ז יט,בראה ואכן 

לך,  לךנאמרו בו לטובה שלושת הלשונות הללו:  הליכה עמידה וישיבהבאבינו 

. עד כאן א( כב; יח, א; יח, פתח האהל )בראשית יב, יושבלפני ה',  עומדעודנו 

בהליכה עמידה וישיבה גם אברהם אבינו כאן רואים שנזהר עפ"י דבריו ויבואר, ש

 .' ולא רק ב'סור מרע'עשה טוב'ב
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באהלה של תורה / הרב יהודה אייזנשטיין, מח"ס 

 'מילי דשטרות' 'אהל מועד' ו'אהל אבות'

  "תיבת נח" הצלה רוחנית 

 )ז, טז( ַוַיְסֹגר ה' ַבֲעדוֹ 

 א רגילים להבין מתוך גירסא דינקותא, ש"תיבת נח" היתה הצלה גשמית גרידא.

בספרו 'המאור שבתורה' )אמנם מוח"ז הגאון הגרש"צ הכהן שפירא זצ"ל 

 מביא כמה מקורות מדבריהם של חז"ל לא כך. ,בראשית עמ' סח(

 בה? דא ארון הברית.א. בזוהר )בראשית נט, ב( אמרו: מאן תי

ב. בגמ' בסנהדרין )קח, ב( מובא, שנח העביר את הבהמות לפני התיבה, כל 

שהתיבה קולטתו בידוע שלא נעבדה בהם עבירה, וכל שאין התיבה קולטתו בידוע 

שנעבדה בה עבירה. ודבר כזה מצינו אצל דוד המלך בבני שאול שהעבירם לפני 

ין הארון קולט לחיים. וכיוצ"ב מצינו הארון וכל שהארון קולט למיתה וכל שא

)יבמות ס, ב( לגבי הציץ, שהעבירום לפני הציץ וכל שפניה מוריקות בידוע שהיא 

 ראויה ליבעל וכל שאין פניה מוריקות בידוע שאינה ראויה ליבעל.

ג. עוד אמרו חז"ל )ב"ר פל"א( עה"פ "קנים תעשה את התיבה", מה הקן הזה 

 מטהרתך.מטהר את המצורע אף תיבתך 

ד. עוד אמרו )פדר"א פרק מז(: חמשה אצבעות של יד ימינו של הקב"ה כולם יסוד 

גאולות. אצבע קטנה הראה לנח מה לעשות בתיבה שנאמר "וזה אשר תעשה 

 אותה", אצבע שנייה לקטנה בה הכה את מצרים כו'.

ה. בגמ' בסנהדרין )צו, א( איתא דאזל סנחריב ואשכח דפא מתיבותא דנח ואמר 

 "היינו אלהא רבא דשיזביה לנח מטופנא" )יעו"ש במהרש"א(.

 מה תיבת נח לאגנא אף סוכה לאגנא

מ ח"ג דף רנו( שדימה את ההגנה של הסוכה "ויסוד הענין מבואר בזוהר )רע ב

והאי איהו מכל החי סוכה קא אגינת עלייהו דישראל, הדא  –להגנה של תיבת נח 
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ה לצל יומם מחורב", סוכה קא אגינת. מה הוא דכתיב )ישעיה ד, ו( "וסוכה תהי

 אף הכי סוכה לאגנא. –תיבת נח לאגנא 

ההגנה של תיבת את וא"כ עלינו לברר מהו ההגנה של הסוכה, כדי שנוכל להבין 

 נח.

התורה אומרת )ויקרא כג, מג( "בסוכות תשבו שבעת ימים כו' כי בסוכות 

ב( אם ענני כבוד או סוכות  סוכה יא,)". ונחלקו בגמ' כו' ישראל הושבתי את בני

מלבד , ש("חרמח"ל )דרך ה' ח"ד פהוההגנה של "ענני הכבוד" מבאר  ממש.

תועלתם בגשמיות שהיה לסכך עליהם ולהגן בעדם, עוד היתה תולדה גדולה 

י העננים ההם היו נמצאים ישראל "נולדת מהם בדרכי הרוחניות. והוא כמו שע

מציאות הארה המשכנת אותם לבד מובדלים לבדם כו', כן היה נמשך להם 

 .נבדלים מכל העמים כו'

תיבת נח, מלבד בומבואר שבסוכות עצמו היה הגנה גשמית ורוחנית. וא"כ גם 

ההגנה הגשמית שהיה בו, היה גם הגנה רוחנית שהבדיל אותנו ה' ממערכות 

 הטבע אשר היה אז, וכך גם בעת ישיבתנו בסוכה אנו נבדלים בזה מכל העמים.

 ק ה' עמו""כי חל

ה( וז"ל, וכל זה "שער היסודות פמ בית אלוקים)ונתבארו הדברים בדברי המבי"ט 

שהציל השי"ת את נח מי המבול  ,)הנהגת "כי חלק ה' עמו"( בא להם מזמן המבול

אשר סודרו ממערכות השמים ונתייחד הוא בכניסתו לתיבה להיות חלק ה' שלא 

ר ה' בעדו" שהוא היה מגן לו ישטף במי המבול, וכמו שאמר הכתוב "ויסגו

, טז( עה"פ "ויסגור זובאברתו יסך לו ולא נמסר תחת המזלות וכמש"כ המלבי"ם )

ה' בעדו" שזה מהשגחה הפרטית החופפת על נח ובכח שם הרחמים המרחם על 

 בריותיו.

שנשאר במקומו שם בנו המובחר מבניו להיות חלק ה', וכמש"נ  ,והוסיף המבי"ט

ה' אלוקי שם כו' וישכון באהלי שם", שנתייחד שם וזרעו להיותם )ט, כו( "ברוך 
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חלקו ונחלתו. ולכן נתייחס זרעו אחריו זה אחר זה עד אברהם אבינו שבא אחריהם 

 וקיבל שכר כולם עכ"ד.

ומבואר מדבריו, שב"תיבת נח" התחיל יסוד ושורש ההנהגה של "כי חלק ה' 

 נו.עמו", אשר המשיך אצל שם בנו עד לאברהם אבי

  נח מלשון "נחה רוח ה'"

ויש לצרף בזה מש"כ השערי אורה בספרו "שערי צדק" וז"ל, ולפי שאדם  ג

הראשון גרם ונסתלקה )השכינה( ממנו למטה, עד שבא נח והחזירה שעה אחת 

ולא עוד, אז נאמר "נח איש צדיק תמים היה בדורותיו את האלהים התהלך נח 

מלשון )מלכים ב ב, טו( "נחה רוח אליהו על וגו'". וזהו סוד שעליו נקרא "נח" 

, "ויקרא שמו נח לאמר זה ינחמינו וגו'" "ונח מצא חן בעיני ה'", "ויבן נח אאלישע"

 מזבח וירח ה' את ריח הניחוח", "ויאמר ה' אל לבו לא אוסיף וגו'". 

זה נעשה, אעפ"כ לא נתברכה עד שבא אברהם וסיים להם סימן מקומות של  כל

ברכות, ויבן שם מזבח לה' ויקרא בשם ה', ואברהם אבינו ע"ה תיקן עצמו ועשה 

ימינו כסא למרכבה ושרתה עליו המדה הזאת, לפיכך נאמר "והיה ברכה" כו'. 

נקבע דירת  לפיכך תמצא שאברהם תיקן לה מקום כמי שמחזיק בדבר, אמנם לא

קבע בקרקע עד רגל הרביעי, ועל אותה שעה נאמר "זאת מנוחתי עד עד פה אשב 

 כי אויתיה כו' עכ"ד.

בנין האומה  –* מאמר זה ומאמרים נוספים תמצא בספרי החדש "אהל אבות" 

 הישראלית )מאמרים בחומש בראשית(, הרואה אור בימים אלו.

 okmail.co.il@5322906לתגובות: 

  

                                                
יש לציין מש"כ ב'שערי אורה' )שער ב( בנוגע לשבת, שלפיכך נקראת "שבת מנוחה", וכתיב )תהילים קלב, יד(  א

על כסאו, וסימנך "וינח ביום השביעי" הוא  כמלך "זאת מנוחתי עד עדי", כאילו השי"ת נח על גבי האדם ושוכן עליו

)מלכים ב ב, טו( "נחה רוח אליהו על אלישע" כו' בעצמו נח כו'. וזה הוא סוד מנוחה שהוא נח תוך אדנ"י כאמרו 

עכ"ד. ומקור הדברים בחי' אגדות לרשב"א )תענית כז, ב( שכותב וז"ל והוא אמרו )שמות כ, יא( "וינח ביום השביעי 

 על כן ברך ה' את יום השבת ויקדשהו", וינח מלשון )במדבר יא, כו( "ותנח עליהם הרוח" עכ"ד.



 

 יא 'עמ -אספקלריא 

 

ראש כולל 'נזר בי / הרב צבי קריזר, באר צ

, מח"ס בב"ב 'מג"ש בביהכ"נ איצקוביץו אברהם'

 באר צבי

 האם בגד הציצית נחשב ג"כ חפצא דמצוה

 )ט, כג(ַוַיַףח ֵשם ָוֶיֶפת ֶאת ַהַנְמָלה 

פירש"י אין כתיב 'ויקחו' אלא 'ויקח' לימד על שם שנתאמץ במצוה יותר מיפת, 

לכך זכו בניו לטלית של מצוה. והקשה הרא"מ מהא דאיתא בסוטה )יז., חולין פח:( 

בשכר שאמר אברהם אבינו אם מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו לשתי מצות חוט של 

דע"י שם זכו למצות  ,ותירץ .ךמבואר דמכח מעשיו של אאע"ה זכו לככו'. ותכלת ו

איירי במצות  שםוע"י אברהם אבינו זכו למצות תכלת, דכל סוגיית  ,לבן שבציצית

  תכלת.

וב"כלי יקר" תירץ, שבזכות אאע"ה שאמר "אם מחוט ועד שרוך נעל" זכו לחוט 

של ציצית, ובזכות כיסוי השמלה זכו לטלית שזה הבגד של מצוה. ומבואר בדבריו 

הבגד של הטלית נעשה 'חפצא דמצוה', כמו חוטי הציצית, ואינו רק שהבין שגם 

ה'מחייב' למצוה, ולא כמו מצות מזוזה ומעקה שהבית כולו אינו נעשה חפצא של 

דבשכר 'ויקח רש"י מצוה. ובזה מובן ה'מדה כנגד מדה' שיש בשכר זה, וכלשון 

לית" של זכו בניו ל"טשם ויפת את השמלה', שעשה שם מעשה טוב עם שמלה, 

 .שהבגד והטלית נמי יהיו חלק ממצוות ציצית היינו מצוה,

לי -דתניא זה אשכתב וז"ל: , (ט: ד"ה הידור)מדברי רש"י בב"ק  וכן יש להוכיח

ואנוהו התנאה לפניו במצוות עשה לך ספר תורה נאה לולב נאה טלית נאה 

שהרי מנה  ,הידור מצוה יש דיןומבואר מדבריו דגם על גוף הטלית . וציצית נאה

 בנפרד גם טלית וגם ציצית. ומבואר דגם הבגד הוי חפצא דמצוה.

שאילתא קכ"ו )הנצי"ב בהעמק שאלה אלא שראיתי שמקשים ע"ז ממה שכתב 

גם לשיטת השאילתות דאסור לעשות כל שימוש של חול בטלית ש, (סוף אות א'

שאינו  ומותר להתעטף בו רק למצוותו, בכל זאת מותר ללבוש טלית שאולה אף
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או ללבוש טלית  ,מקיים בה כל מצווה דטלית שאולה פטורה מציצית מהתורה

בלילה אף דלדעת הרמב"ם כסות יום פטור בלילה, כיון שהלובש איננו משתמש 

ת לגבי הטלית, ומבואר מדבריו, דרק את ווהציציות בטל ,בציצית אלא בטלית

תמשות בגוף ההשתמשות בציציות עצמן אוסר השאילתות, אבל לא את ההש

 הטלית וכן כתב האליה רבה בסימן כ"א סק"א.

ואולם נראה לדחות, דס"ל לבעל השאילתות דדוקא כשמקיים המצוה בלבישתו 

אז גם הטלית שפיר נעשית חלק מהחפצא דמצוה, וע"כ אוסר לעשות בו שימוש 

של חול, אולם כשמופקע מלקיים בו מצוה כגון בשאולה או בלילה, בזה לא 

לומר שהטלית היא חפצא דמצוה. וביותר, דאפילו אי שפיר הוי חפצא שייך 

דמצוה מ"מ עדיין אינו תשמיש קדושה דאסור ליהנות ממנו, ובתשמישי מצוה אין 

נאסר אלא תשמיש של גנאי. והגע עצמך, הרי גם במצות מעקה דהמעקה הוי 

בשעה  אפילוחפצא דמצוה וכי יש איסור להשתמש בו עצמו כגון להשען עליו, ו

 שמתקיימת בו מצוות מעקה.

ואולי יש מקום לחלק בזה בין טלית גדול המיוחד לתפילה, לבין טלית קטן שאדם 

לובשו כבגד ממש, וע"כ גם יש שינוי בנוסח הברכה שעל טלית גדול מברכין 

 "להתעטף" דהיינו שהבגד עצמו שבזה עושין את העיטוף הוא החפצא דמצוה.

 טלית מיוחדת לשבת

יש עוד נפק"מ בזה אם הטלית עצמה היא חלק מהמצוה, אם מותר  ולכאורה

שיהיה לו טלית מיוחדת לשבת, שהיא מהודרת יותר מטליתו של יום חול, דאם יש 

לי ואנוהו על הטלית, א"כ חייב לקיים המצוה בהידור, ואם יש -מצות הידור דזה א

שו"ת "עובר לו ברשותו טלית מהודרת יותר חייב להתעטף בה גם בחול. שו"ר ב

אורח" סי' רי"א שכתב וז"ל: מספקא לי אם יש לו טלית ישנה וקרועה וקנה חדשה, 

האם יחליפנה בשבת לטלית הטובה משום כבוד שבת, או משום זה קלי ואנוהו 

 ילבש המהודרת אף בחול, ואין אומרים לאדם חטא בחול כדי לזכות לשבת.

יבת חברון, שכאשר שכב ומסופר על הגאון רבי יחזקאל סרנא זצ"ל ראש יש

בחוליו האחרון, הגיע לבקרו האדמו"ר מקלויזנבורג זצ"ל. אמר לו הרב סרנא, 
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שפעם היו לו ברשותו שתי טליתות, אחת לשבת ואחת לימי החול, אולם משראה 

את דברי רש"י בב"ק )ט:( שיש מצות הידור גם על הטלית עצמו, חשב א"כ שאינו 

בשעה שיש לו בביתו טלית יפה יותר. ומאז יכול להשתמש בטלית של יום חול 

הוא נוהג להתעטף תמיד באותה טלית. נענה האדמו"ר מקלויזנבורג ואמר לו, כי 

להלכה למעשה לא נראה שיש כזה דין הידור על הטלית, כי הא למה זה דומה, 

לאחד שירצה לקיים מצות מזוזה בהידור, האם נאמר לו שלצורך כך עליו לבנות 

ביותר?! ואמנם דברי הרש"י בב"ק הנ"ל צ"ע. עכד"ק. וכפי שנתבאר ארמון מפואר 

 נידון זה תלוי בהנ"ל.

שו"ר במ"ב )סי' רס"ב סס"ק ה'( דכתב דטוב שיהיה לו טלית אחר לשבת. וחזינן 

דלא ס"ל כסברת הגר"י סרנא הנ"ל. ובביאור הסברא יתכן לומר, שמאחר וייחד 

 החול עוד טלית. ויל"ע. הטלית רק לשבת, אי"ז נחשב שיש לו לימי

 zvi6@neto.bezeqint.net לתגובות:
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 בישיבת מ"ר, גינצבורג אהרן הרב/  אהרן בית

 ברק בני –' התורה עמל'

 צדיק תמים בדורותיו

 )ו, ט( ים ַהְתַהֶלְך ֹנחַ קַ ֵאֶלה ּתֹוְלֹדת ֹנַח ֹנַח ַאיש ַצַדיק ָּתַמים ָהָיה ְבֹדֹרָתיו ֶאת ָהֱאלֹ 

יש מרבותינו דורשים אותו לשבח, כל שכן שאילו  בדורותיו.יעוין רש"י במקום: 

ויש שדורשים אותו לגנאי, לפי דורו היה צדיק,  .היה בדור צדיקים היה צדיק יותר

 ואילו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום )סנהדרין קח.(

וע יש מד צדיק תמיםוהדברים מתמיהים אם התורה מעידה על נח שהוא 

מרבותינו שדורשים אותו לגנאי והרי דרגה זו של תמים כלומר שלימות הינה דרגה 

לאחר שמל את עצמו, כמו שאמר לו  99גבוהה ביותר לה זכה אברהם רק בגיל 

ביני ובינך. ואם נח זכה לדרגה זו  בריתי ואתנה תמים הקב"ה התהלך לפני והיה

י אנו מצווים לדונו לכף זכות ולא מדוע לדרשו לגנאי. והרי אפילו על אדם בינונ

 לכף חובה. 

היה  אילוועוד עצם דרשה זו צריכה ביאור מה משנה לנו מה היתה דרגתו של נח 

בדורו של אברהם, והרי במציאות לא היה בדורו של אברהם והיה צדיק בפני 

 עצמו.

 כל אדם נמדד לפי זמנו ומקומו

אמנם טרחתי ויגעתי לימוד גדול באה התורה ללמדנו יש האומרים  אלא

והתאמצתי לעלות בתורה וביראת שמיים ואכן הגעתי לדרגה רוחנית מסוימת, אך 

ביחס לגדול פלוני או צדיק פלוני מה אני ומה חיי ואם כן אינני שוה כלום. במיוחד 

כאשר אנו מתבוננים בתולדות חייהם של גדולי ומאורי האומה בדורות קדומים או 

מספרים עליהם שכבר בגיל צעיר מאוד גיל ילדות ממש  אפילו בדורינו אנו, אשר

הגיעו לדרגות נעלות ונשגבות כאלו שאנו לא מצליחים להשיג גם לאחר שנים 

 רבות של עמל ויגיעה.
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לזה באה התורה ואומרת ראה את נח אשר אם היינו מודדים אותו ביחס 

לאברהם אבינו לא היה נחשב לכלום, ובכל זאת נותנת לו התורה תואר נפלא זה 

ובזמנו הוא עשה כל מה שנדרש ממנו, ניצל את שבדורותיו של צדיק תמים. מכיון 

  עם בריותיו.כל יכולותיו ואפשרויותיו ויותר מזה אין הקב"ה בא בטרוניא 

ואפשר להוסיף יותר מזה גם באדם עצמו אינו דומה יום זה ליום אחר, זמן 

ותקופה זו לזמן אחר. בל יחשוב האדם הרי היום או בתקופה זו עם כל טרדותיה 

וקשייה אין לי כל אפשרות וסיכוי להגיע לדרגה בלימוד ובעבודת ה' כאשר באמנה 

בו אוכל להגיע להישגים רוחניים כראוי איתי, ואם כן נחכה לשעת הכושר, לזמן 

לי. אין הדבר כך אלא אם האדם מנצל את כל אפשרויותיו בזמן ובמצב בו הוא 

נמצא כעת, גם אם ביחס לזמנים אחרים או לצדיקים אחרים אינו נחשב לכלום 

 .צדיק תמיםהרי הוא ביחס לעצמו בגדר 
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הרב יעקב שלמה שיינברגר,  -במשנת האור החיים 

 'במשנת רש"י'מח"ס 

 מדוע נקרא המבול על שמו של נח

ֵמי  ַכי ֵמי ֹנַח ֹזאת ַלי ֲאֶשר ַנְשַבְעַּתי ֵמֲעֹברפרשת נח כתיב " –בהפטרה בפרשתנו 

" )ישעיה נד, ט(, ויש להבין למה נקרא המבול 'מי נח', הרי היה גזר דין שלא ֹנחַ 

מלבד נח שלא חטא, ישאר מכל העולם שום אדם ושום בעל חי וכל העולם יתבטל 

שהוא נתעלה מכל בני דורו למצוא חן בעיני ה', ואם כן תמוה מאוד וכי דוקא על 

מי נח, הרי זה כמו שיקראו את חורבן בית המקדש על שם  –שמו יקראו מי המבול 

 הצדיקים שהיו באותו הדור.

בזוה"ק )ח"ג יד: ועי' ח"א סז:( דמשום שלא התפלל רחמים וביקש  ברם, מבואר

בני דורו נקראת המבול על שמו, וז"ל: "דלא בעי רחמין על עלמין ונחיתו מייא  על

ואובידו בני עלמא, ובגין כך מי נח כתיב, מי נח ודאי, דביה הווי תליין, דלא בעי 

 רחמא על עלמא".

בעקבות דברי הזוה"ק יצאו רבים מהמפרשים מגדולי הראשונים ועד לאחרונים, 

ח וביקש רחמים על בני דורו, יש מהם דורשים מדוע באמת לא התפלל נלבאר 

 נענהשבאמת שגג בכך שלא ביקש רחמים, ויש דורשים לשבח שממילא לא היה 

, ויש שחידשו שהתחנן וכך היא שיטת רבינו האור החיים הק' וכדלהלן תפילתוב

. כמובן שאין לנו היכולת לשער כלל גדלות והתפלל על בני דורו אך לא נענה

ים בתורה, ואין לנו השגה בדקות של החטא שנמצא בהם, וכל הצדיקים הכתוב

 שכן כשהתורה מעידה על נח "איש צדיק תמים היה בדורותיו".

 ענוותנותו החריבה את העולם

האומר: דבאמת  תפארת שלמהבספרו  רבי שלמה מראדמסקנפתח בדברי הרה"ק 

 'שגגה גדולה' היתה לו לנח שלא התפלל על דורו אולי יועיל להצילם מרדת שחת.

משום שחשב שהוא קטן בעיני השי"ת, ולכך לא עלה  –ומבאר הטעם שלא התפלל 

על ליבו שיהיה הקב"ה חפץ בתפלתו ולא האמין שהשי"ת ישמע אליו ויעתר 
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חשב שזהו היפך רצון ה' וחוצפה  לתפילתו אחר שכבר נגזרה הגזירה, ועוד יותר

שלהיפך, רצון ה'  –אומר התפארת שלמה  –וזאת היתה טעותו  לבטל את רצונו.

היא שיהיה הצדיק מבטל כל הגזירות, וכמו שעמד אברהם אבינו ע"ה ואמר: 

"חלילה לך מעשות כדבר הזה" )שם יח, כה(, וכן משרע"ה אמר "חלילה לך 

 יעו"ש. מעשות כדבר הזה" )שמות לב, יב(

מבאר שלא שגג נח בכך שלא התפלל על בני דורו,  האור החיים הק'רבינו אמנם 

 שמכיון שהקב"ה לא הניח לו פתח של רחמים להתפלל על בני דורו, וכה כתב:

"מדברי ה' אשר דבר לנח, גילה דעתו לנח כי הדבר מוחלט בעיני ה' להשחית, 

גו' והנני משחיתם" בהחלט מה ולא נתן מקום לנח להתפלל, כאומרו "קץ כל בשר ו

מקום להתפלל, משא"כ כשדיבר לאברהם לא מצאנו שדיבר אליו כדברים האלה, 

אלא נתן לו מקום להתפלל וכו', וכמו"כ תמצא בדברו למשה בתוכחות על עון 

ישראל לא החליט הגזירה ובזה מצא מקום להתפלל וכמו שפירשנוהו במקומו 

 לתו" עכ"ל.)שלח יד, יא( משא"כ נח סתם ה' תפ

 התפלל אך לא נענה

)ד"ה  עבודת ישראלזי"ע בספרו  המגיד מקאזניץמהלך חדש ונפלא אומר הרה"ק 

 נח שם על המים ונקראו, לי זאת נח מי כי( ט, נד) ל"ז הנביא ישעיה ויולד נח(: אמר

 שלא מחמת( ב סז א"ח) בזוהר וכדאיתא( ו, לד רבה בראשית) ל"חז כדרשת

' לה מהעתיר שיחדל נח כמו צדיק על להאמין קשה ולכאורה. דורו בני על התפלל

, תמיד בהם והתרה התיבה בבנין שעסק שנה ועשרים מאה כל תבל יושבי כל בעד

 נשאר הוא צדקתו ידי שעל כיון שמו על נקראו שלכן, דרכנו פי על לומר נוכל אבל

, ל"כנ רשעים ראש על חמתו כאש הוא ברוך הקדוש שפך כן ידי ועל בארץ שארית

 לי עכ"ד. אבל נח כן התפלל על בני דורו.  זאת נח מי נקרא ולכן

 אף י"רש ופירש. המבול" מי מפני' וגו נח וכן מבאר להלן בפרשתנו בפסוק "ויבוא

 שדחקוהו עד נכנס ולא המבול שיבוא מאמין ואינו מאמין היה אמנה מקטני נח

, יתברך בבוראו אמונה חסר היה שחלילה הצדיק נח תמוה והענין, שם עיין המים
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 הוכיח וגם התיבה בבנין טרח המבול קודם שנה ועשרים מאה כי מהידוע גם ואף

  אמנה. מקטני יהיה בעצמו והוא( ה נח תנחומא) כמבואר דורו בבני והתרה

 רצון רחמי ולבקש הדינים להמתיק הצדיקים מדרך כי, ל"חז דברי ליישב יש אכן

 מרבה, גזירה גוזר הוא ברוך שהקדוש לו שנראה והגם, ברואיו על יתברך' ה

 רבה באידרא ואיתא, לעולם רחמים שממשיך עד הקדושים ובמחשבותיו בתפילה

 דינין נחתין לא אסכימו לא ועד( יד, כה תהלים) ליראיו' ה סוד( ב קמא ג"ח)

 גזירת ולבטל החסדים להגביר שחפץ אחרי הצדיק נח כן אם. שם עיין לעלמא

 אלא, לשנות ואין המלך דבר יצא כי המחשבה התפשטות לבו אל נתן לא המבול

 קראוהו לכן, מידותיו על רחמיו ויגולו וניחם' ה ישוב לאמר במחשבתו מתגבר היה

 חפץ לא פירוש, מאמין ואינו מאמין שהיה אמנה מקטני לשונם בצחות ל"חז

 להציל יכול לא בעולם יחידי שהיה מפני ורק, הדינים עם להסכים שלא להאמין

  עכ"ל. המים שדחקוהו עד נכנס ולא שלו את עשה הוא אבל דורו בני כל את

ב(,  ענף ד שורש א )חלק סידורו של שבתבספרו  הבאר מים חייםאף הרה"ק בעל 

 ָדרך במסילה זו שנח התפלל על דורו אך לא נענה, עיי"ש בארוכה.

 בברכת 'שבתא טבא' 
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 בעקבי הצאן / הרב ישראל מאיר קינד

 צדיק יסוד עולם

 ט( ,)ו ֵאֶלה ּתֹוְלֹדת ֹנַח ֹנַח ַאיש ַצַדיק ָּתַמים ָהָיה ְבֹדֹרָתיו ֶאת ָהֱאֹלַהים ַהְתַהֶלְך ֹנחַ 

במדרש )רבה ל, א( "הדא הוא דכתיב 'כעבור סופה ואין רשע וצדיק יסוד עולם' 

זה נח,  - זה דור המבול. וצדיק יסוד עולם -)משלי י, כה(, כעבור סופה ואין רשע 

זה  -'הפוך רשעים ואינם ובית צדיקים יעמוד' )משלי יב, ז(, הפוך רשעים ואינם 

 זה נח". -דור המבול, ובית צדיקים יעמוד 

ובמפרשים )שם( יש ב' פירושים לפשוטו של מקרא, רש"י מפרש דהכוונה שרשע 

אע"פ שהשעה משחקת לו כאשר מגיע עתו לפתע הוא נעלם. והאבן עזרא מפרש 

עת שיש עת צרה כללית בעולם הרשע אינו יכול לעמוד בה וחולף מן העולם דב

ועי' פירוש הגר"א למשלי  משא"כ הצדיק אינו ניזוק מן הרעה ונשאר קיים.

 שהרחיב ב' דרכים אלו.

ויש לעיין במה נתייחד נח שנאמר עליו עניין זה, והרי כן הוא בכל דור ודור 

אך אין זה לעד, לעומת זאת צדיקים כנראה לעין שהרשעים שעתם משחקת להם 

אף על פי שלכאורה צדיק נעזב לעתו מכל מקום במשך הזמנים רואים שקרנו עולה 

 ונשארת לעד.

 צדיק מקיים את העולם

ובאמת שיש לעיין מדוע כך הוא סדר הבריאה שהרשע כעבור סופה אין וכנגד זה 

 הצדיק נשאר על עמדו )ועיי"ש במלבי"ם במה שביאר לדרכו(.

הצדיק שהוא דבוק בהקב"ה ומקיים כל מצוות התורה ודקדוקיה, וידוע  עניין

מימרת חז"ל שהתנה הקב"ה עם מעשה בראשית אם ישראל מקבלים את התורה 

 הרי יהיה קיום לעולם ואם לאו ח"ו יחרב העולם.

נמצא שכל העולם קיים בזכות אותו צדיק, והוא ביאור מאמר חז"ל )יומא לח.( 

בר אבא אמר רבי יוחנן אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק  אמר רבי חייא"

כמותו שנאמר וזרח השמש ובא השמש עד שלא שקע שמשו של עלי זרחה שמשו 
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", דכיון שהצדיק הוא יסוד וקיום העולם בהכרח שיהיה אחד של שמואל הרמתי

צדק כזה שעליו העולם נשען דבלא זה אין קיום לעולם, וכן ביאר מהר"ל נתיב ה

 סוף פרק א. 

 אין חורבן מוחלט בעולם

והנה כאשר אמר הקב"ה "אמחה את האדם מן האדמה" )בראשית ו, ז( אע"פ מיד 

בסמוך נאמר בתוה"ק "ונח מצא חן בעיני ה'" )שם, ח(. והמכוון בזה שאין הקב"ה 

מוחה את כל העולם לגמרי בלא להשאיר זכר לאדם אלא בהכרח יהיה מי 

 . בלםשימשיך את קיום העו

ומהאי טעמא נחלקו תנאים ואמוראים )כמבואר במדרשים( האם נח היה ראוי 

לגמרי להמשיך את העולם או שביחס לדורו היה היותר ראוי שבהם ויש אומרים 

 שבזכות עצמו לא היה כל זכות אלא רק בזכות זרעו.

והוא כוונת שלמה המלך ע"ה דכיון שהצדיק מקיים את העולם בהכרח כאשר יש 

וסופה ומדית הדין מתוחה הרשע אין לו קיום מחמת כל מעשיו, ולעומת זאת סער 

הצדיק בהכרח צריך להתקיים דבלא זה אין עולם. וודאי דאין הכוונה רק על 

הצדיק הגדול ביותר דכל צדיק יש בו בחינה של קיום העולם, אלא שהיותר גדול 

 יותר מוכרח לעולם.

ש בנח שכל הרשעים נגרשו כים בשעה ומפני כן עיקר פסוק נראה לעין במוח

שקצף הקב"ה על עולמו אך הצדיק נשאר דהוא קיום העולם ובהכרח להשאירו 

 קיים.

  

                                                
ואין זה רק באדם אלא כן הוא בכל הבריאה, שאין הקב"ה ברא את העולם כדי למחותו כמו שנאמר "לא תהו  ב

בראה לשבת יצרה" )ישעיהו מה, יח(. ומפני כן נצטווה נח להכניס מכל החי. וגם הארץ אע"פ שכמחויה הייתה 

ן לאחר המבול שבה האדמה בהיות עליה המים, מכ"מ נשאר בה קרטוב חיות והמים לא מחו את עצמותה ולכ

  להצמיח יבולה.

 אמנם מה שהעולם בסוף שית אלפי שנין יהיה חרוב הוא עניין אחר דהוא תיקון העולם ואכמ"ל בעניין זה.
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 רוטשטיין חיים הרב/  והנדרש הדרש

 יחידים רבים למאד

  --. )ט, כ . )ט, כ ַוֵיְשְּת ַמן ַהַיַין ַוַיְשָכר ַוַיְתַגל ְבתֹוְך ָאֳהֹלהַוֵיְשְּת ַמן ַהַיַין ַוַיְשָכר ַוַיְתַגל ְבתֹוְך ָאֳהֹלה  ..ַוָיֶחל ֹנַח ַאיש ָהֲאָדָמה ַוַיַטע ָכֶרםַוָיֶחל ֹנַח ַאיש ָהֲאָדָמה ַוַיַטע ָכֶרם

  כא(כא(

בפרשתנו אנו קוראים על שכרותו של נח ועל תוצאותיה הרות האסון, וברור הוא 

מאליו הלקח אותו כיוונה התורה ללמדנו. אולם יתכן ויש לתמוה מעט, מדוע 

נח, וכי לא היו שיכורים שבגילופם  לצורך כך הציגה התורה דווקא את דמותו של

פעלו בצורה נבזית עשרת מונים משפלותו של נח?! הרי בפרסום מעשהו של נח 

ישנו ביזיון עצום לעיני כל העולם לשנות דור ודור, ונח הרי לכולי עלמא היה גם 

 מפני מה נתכבד דווקא הוא ב'כבוד' המפוקפק הזה?! -בעל זכויות כבירות 

קשות שבשאלות, ותשובות רבות ניתן לענות על קושיא זו, אך אמנם אין זו מן ה

מן הרצוי הוא להפנות את הזרקור לנקודה אחת המאירה בין שלל התירוצים 

 לקושיא זו.

כי נח לא היה 'עוד' שיכור! נח היה מי שכל יושבי תבל ודרי ארץ מיוצאי חלציו 

משכך הנזק אותו הם, ומי שנבחר על ידי הבורא להמשיך את קיומו של עולמו! ו

גדול הוא לאין ערוך משל כל שיכור הולל והלום יין אחר מחד גיסא,  -הוא חולל 

 עצומה היא עשרת מונים מכל שתוי אחר לאידך גיסא! -והתביעה עליו 

 אף אנו נתבעים כפי שנתבע נח

לקח זה עלינו ליטול עמנו, אף אם אנו סולדים מהטיפה המרה מעצם טבענו. שכן 

לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי המשנה בסנהדרין )לז.( ' ידועים דברי

 צמיעת חשוב אני כעולם מלא לא אטרד א מרכלו ', וכתב שם רש"י:נברא העולם

, עכ"ל. והיינו שעל האדם לראות את עצמו אחת וימשוך ממנה הבעביר םמן העול

לחובותיו כאילו הוא הנברא היחידי )בנוגע לחובותיו כלפי הבורא ולא באשר 

היחידים בעולם, ולמעשה כל העולם קיים עבור מעשיו,  לזולתו...(, וצאצאיו הם

 ולהתאים את התנהגותו למעמדו זה. 



 

 כב 'עמ -אספקלריא 

 

ומשכך נמצא כי למעשה אין הבדל רב בין חובותינו לבין חובותיו של נח רב, שכן 

אף אנו נתבעים כאילו ואנו עמודי העולם, משום שהעובדה שלצידנו קיימים 

נוספים של אנשים אינה מפחיתה דבר בנוגע למשמעותנו  םעוד מיליארדיבעולם 

 יחידים! - אנשים יהבורא ברא בעולמו מיליארד -אנו בעצמנו, או במילים אחרות 

ברוח זו ידוע בשם רבותינו ז"ל, שעל האדם לחשוב כאילו והוא היחידי בעולם 

גע היא המצוה ורגע זה הוא הרגע היחידי בחייו, והמצוה העומדת לפתחו כר

היחידה. שכאשר חש כן אין הוא 'מתנחם' במעשיהם של אחרים, ולא במעשיו 

 הוא בזמנים אחרים, ואינו מסיח את דעתו מחובתו עתה בחובותיו האחרים.

לכל יהודי ההסתכלות כאילו  -בהשקפתו של הבורא שממילא אינו חסר דבר 

שהבורא מסתכל כך על ומה מאתנו יהלוך  -והוא קיים לבדו בכל הבריאה כולה 

 יהודים... יעוד כמה מיליונ

 הבורא לראות את עצמנו כערכנו, ולהתאים את אורחותינו למעלתנו! יזכנו
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הלכה בפרשה / הרב רפאל אלחנן רבינוביץ, 

חלקים על הלכות כ"ג  'מח"ס 'מאור יעקב

  המועדים וחדשי השנה

 לשבח כל שבחו של חתן בפניו

. ֹנַח )ו, ט( ַהְתַהֶלךְ  ָהֱאֹלַקים ֶאת ְבֹדֹרָתיו ָהָיה ָּתַמים ַצַדיק ַאיש ֹנחַ  ֹנחַ  ּתֹוְלֹדת ֵאֶלה

ַהֶזה )ז,  ַבדֹור ְלָפַני ַצַדיק ָרַאיַתי ֹאְתךָ  ַכי ַהֵּתָבה ֶאל ֵביְתךָ  ְוָכל ַאָּתה ֹבא ְלֹנחַ ' ה ַוֹיאֶמר

 א(.

"ואמר רבי ירמיה בן אלעזר מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו וכולו שלא 

בפניו, מקצת שבחו בפניו דכתיב 'כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה', כולו שלא 

בפניו דכתיב 'נח איש צדיק תמים היה בדורותיו" )עירובין יח:(. ופירש רש"י שם 

 כתיב צדיק תמים. -שלא בפניו כתיב צדיק. -בפניו

ומנהג בית ישראל לשבח את החתן והכלה בשעת האירוסין ובשבע ברכות, 

ונשאלתי אם מותר לומר כל שבחם בפניהם או שזה בכלל האיסור לומר כל שבחו 

 בפניו.

 והנה בטעם האיסור לומר כל שבחו בפניו נאמרו בעיקר ב' טעמים. 

לא בפניו )שם( כתב: דרך ארץ הוא שאף על פי שאדם משבח את חברו ש . רש"יא

 הרבה, אין מרבה בשבחו לפניו, מפני שנראה כמחניף בפניו.

)ח"א ד"ה בפניו( כתב, שהטעם לא לספר כל שבחו בפניו, הוא  במהרש"אב. 

 1המפרשיםמשום שלא יהא לב השומע גס בו ויחזיק טובה לעצמו. וכעי"ז ביארו 

 שחוששים שמא תזוח דעתו עליו.

                                                
)פ' נח ד"ה  ובצרור החיים)פ' נח ברש"י ד"ה כי אותך(  בעמק יהושע)עירובין שם ד"ה וא"ר השני(  בגפן פוריהראה  1

)נתיב  ובמהר"ל בנתיבות עולם)שם ד"ה אמר( ובעין אליהו  )עירובין שם ד"ה מקצת( למאורבכתית ראיתי(. ועיין 

)ערכין טז: המהר"ל בחידושי אגדות )ערך שבח( מה שביארו בזה. ועיין עוד מה שהקשה  ובפלא יועץהתוכחה פ"א( 

)פ' נח  ר הפרשיות לאדר"תובסד)פ' נח ד"ה צדיק(  ובקרן לדוד)המובא לקמן(  בנזר הקודשד"ה לעולם( ומה שתירץ 

ובתורת )פ' נח שם(  ובכתב סופר)סי' נו(  בשו"ת רבינו אברהם ב"ר יצחק אב"דעמ' מט(. ועוד מה שכתבו בזה 

 )בראשית כב יב( ואכמ"ל.  ובנחלת אברהם)בראשית כט לה(  ובדברי יהונתן)פ' נח שם(  ובשביבי אש)פ' נח(  מהרי"ץ
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יך טעם זה בחתן וכלה שכולם יודעים והנה לטעם שכתב רש"י לכאורה לא שי

שמשבחם כדי לשמחם ולא כדי להחניף להם, אלא שלטעם השני שהוא כדי שלא 

יהא לב השומע גס בו ויחזיק טובה לעצמו או שתזוח דעתו, נראה שטעם זה שייך 

 גם אצל חתן וכלה.

 )יז.(: "תנו רבנן כיצד מרקדין לפני הכלה בית שמאי בגמ' בכתובותאמנם מצינו 

אומרים כלה כמות שהיא ופירש רש"י לפי יופיה וחשיבותה מקלסין אותה, ובית 

הלל אומרים כלה נאה וחסודה, אמרו להן בית שמאי לבית הלל הרי שהיתה 

חיגרת או סומא אומרים לה כלה נאה וחסודה והתורה אמרה 'מדבר שקר תרחק'. 

מבואר בתוספת שם ומבואר מדברי הגמ' שלבית הלל מותר אף לשקר בשבחה, וכן 

)ד"ה כלה וד"ה ישבחנו(, ואם כן למרות שאין אומרים כל שבחו של אדם בפניו, 

אבל לשבח את הכלה לא רק שמצוה לשבחה בפניה, אלא אף מותר לשקר אם 

 צריך, וכל שכן שיהא מותר לומר כל שבחה בפניה.

לא אמנם בגמ' כתוב כן רק לגבי השבח של הכלה, וגם רק בשבעת ימי המשתה ו

בשעת אירוסין, ואם כן יש לנו לדעת מנין יש היתר לשבחם באירוסין, ואף בשבע 

 ברכות לשבח את החתן.

)עיין בקובץ שיעורים ועוד(  באחרוניםוהסברא לחלק בין חתן לכלה מבואר כבר 

שהגמ' התירה כן רק לכלה כדי לחבבה על בעלה, מה שאין כן בחתן שלא מוזכר 

 היתר זה.

 פניו הוא דין או מדת דרך ארץאיסור כל שבחו ב

היפה אמנם נראה שאף בחתן ואף באירוסין מותר, כי בטעם שכתב רש"י ביאר 

)בראשית רבה לב ג(, שאפשר לשבח בפניו לגמרי אם ירצה וגם כן אפשר תאר 

שיאמר מקצתו שלא בפניו, אלא זה רק דרך ארץ שאפילו שמשבח חבירו הרבה 

)שם לב ד ד"ה  שבנזר הקודשכמחניף. אלא  שלא בפניו, אין מרבה בפניו שנראה

מקצת השני( הקשה, שאם זה מפני שמחניף אם כן גם מקצת שבחו שיהא אסור. 

ותירץ, שלא מדובר אלא בעסוקים באותו ענין הנוגע לשבחו, כמו אצל נח 

שהקב"ה אמר לו 'כי אותך ראיתי צדיק לפני', להודיעו כי בצדקותו הוא ניצול ולא 
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לבד, ומזה יתן לב להחזיק בצדקותו ובתמותו תמיד, שאם ישתוק  עבור קיום המין

לגמרי אדרבה נראה כגנאי לומר שאינו מחזיק מעשיו לכלום, וכן כשמדבר בפניו 

לפני אחרים יש גם כן תועלת בדיבור זה להטיב מנהגו בעיני בני אדם ללמד 

ודאי ממעשיו ואין זה נחשב כמחניף, אבל מכל מקום לא יספר בכל שבחו שזה 

נראה כמחניף, אבל אם אינו עוסק באותו ענין הנוגע לשבחו והוא מתחיל לדבר 

מצמו בשבחו בפניו, ודאי אף במקצת שבחו נראה כמחניף, וסיים 'והרבה נכשלים 

 בזה ושומר נפשו ירחק מזה'.

)סי' ד(, שהיה קשה לרש"י שהיה לר' ירמיה לומר אין בישרש יעקב וביאר 

שאינו חיוב לא לומר מקצתו בפניו ולא כולו שלא בפניו,  אומרים כל שבחו בפניו,

רק האיסור הוא לומר כולו בפניו, לכן כתב רש"י שזה דרך ארץ, שאינו איסור לומר 

כל שבחו בפניו רק מדת דרך ארץ, לכן לא אמר אין אומרים כל שבחו בפניו, רק 

"י השלישי( אם ירצה לשבח לחבירו אל ירבה שבחו בפניו. ובהמשך דבריו )ד"ה אר

שכוונת רש"י שדברי ר' ירמיה אינם חיוב אלא דרך ארץ.  הריא"ף,הביא גם בשם 

)שם( שאין הגמ' דורשת דרך חיוב ומצוה לעשות כן, רק  בקיקיון דיונהוכן כתב 

ובאמת שכן נראה שאין בזה איסור שבאה לומר דרך ארץ שאדם לא ירבה בשבחו. 

 ן זה.מזה שהרמב"ם והשולחן ערוך לא הביאו די

פסק לענין לומר כל שבחו של  שהגאון רבי מרדכי גרוס שליט"אאמנם שמעתי 

  חתן בפניו שרק בשבע ברכות מותר ולא באירוסין. וצ"ע למעשה.
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הלכתא רבתי לשבת / הרב נחום אייזנשטיין, 

ל, מרא "זצ אלישיב תלמיד מובהק להגרי"ש

דאתרא 'מעלות דפנה', דיין ומו"צ בירושלים 

 עיה"ק

 בענין "אמירה לנכרי דרך סיפור לכבות אור בחדר שינה"

שכחו לכבות את האור בחדר שינה וכדו', האם מותר לומר לגוי בדרך שאלה: 

 סיפור, לכבות את האור?

ע"ד מרן הגריש"א זצ"ל הדבר אסור, שכן כבר הבאנו שב'אמירה תשובה: 

הגוי )כמבואר  לעכו"ם' יש איסור א על עצם האמירה. ב איסור הנאה ממעשה

בעבור הישראל אסור  מעצמובשו"ע )רעו, א( שאפילו אם הגוי הדליק את הנר 

להנות מאותה המלאכה(. ג חובת "מחאה" למחות בגוי שעושה מלאכה בעבור 

ישראל. ולכן גם במקום שהיהודי לא נהנה באופן ישיר מהפעולה של הגוי, יש 

  ה.חובת מחאה. וראה ב'הרחב דבר' מה שהארכנו בז

* 

 ד ב ר:  ה ר ח ב

 דרך רמז

א הרמ"א )שז, כב( כותב ש"כל דבר שאסור לומר לאינו יהודי לעשותו בשבת, 

 אסור לרמוז לו לעשותו".

וכותב המשנ"ב )שם, עו( בשם הפוסקים, שאם אומר הרמיזה לגוי שלא בלשון 

שיש בו הנר אינו מאיר יפה, או איני יכול לקרות לאור הנר הזה  ציווי, כגון שאומר

פחם, ושומע הגוי ומתקנו, שזה מותר, כי אין זה בכלל אמירה. ואין לאסור מטעם 

שנהנה ממלאכה שעשה הגוי בשבילו, דאין זה הנאה כל כך דגם מקודם היה יכול 

 ע"פ הדחק לקרות לאורו עכ"ד.

 ומבואר שאין איסור ליהנות מפעולת גוי כשזה רק 'תוספת אורה'.
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ב( מש"כ שאין ללמוד מכאן שיהיה מותר לגוי -)יו"ד ג, מזב וראה באגרות משה 

להדליק מזגן עבור הישראל, בגלל שבלא"ה היה יכול לשבת בשעת הדחק גם 

כשהוא חם. כי א"כ בכל הנאה ממעשה של גוי, ניתן לומר שהיה יכול להסתדר גם 

בלי אוכל, וכן להדליק תנור בארצות הקרות התירו רק בגלל ש'הכל חולים אצל 

ינה' ולא התירו מצד שהיה יכול לישאר בקור. ומבאר שההנאה הזו של החום צ

והקור ובישול האוכל, לא היה לו גם בשעת הדחק בלי פעולת הגוי, ולא דמי 

לקריאה שהיה יכול בדבר הזה בעצמו לקרוא בדוחק גם בלי פעולת הגוי, ורק 

 במצב כזה יש היתר של 'תוספת אורה'.

ן הנר לבין הוספת שמן שמבואר בשו"ע )רעו, ד( שאסור, וכן צריך לחלק בין תיקו

כי בהוספת שמן בזמן שהיה אמור ליכבות, נמצא שיש ליהודי הנאה גמורה, ולא 

 דמי לתיקון הנר שדולק כבר עכשיו ורק מתקנו שידלק יותר יפה.

 איסור הנאה כשעשה הגוי ע"ד עצמו עבור ישראל

שמקשה הרי אפילו אם הגוי עשה  ג וע"ע בתפארת ישראל )כלכלת שבת סק"ה(,

מדעת עצמו לצורך הישראל, אסור להנות ממנו, וא"כ היאך מותר ליהנות בהנ"ל. 

ומבאר וז"ל, דהתם נהנה מגוף ההדלקה האסורה, משא"כ הכא אינו נהנה מקריעת 

הנייר עצמו, רק מדבר שהסתובב ממנו, דהיינו קריאת הכתב. וכ"כ במחיטת הנר 

 עכב סיבת ההבהקה, ואין הישראל נהנה מגוף המחיטה.שאינו רק מסיר מה שמ

  דעת מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל

, שאין היתר לומר לגוי גד ודעת מרן הגריש"א זצ"ל )מלכים אומניך פ"ד הע' ד(

דרך סיפור לכבות את האור, כי בבית הישראל או בחפצי הישראל יש חובת מחאה 

יתר הנ"ל של 'תוספת אורה' שמותר )עי' מג"א רנב, ט ומשנ"ב רעו, יא(. וכל הה

ליהנות ולא צריך למחות, נאמר רק כשזה תוספת אורה, אבל כשזה מצב חדש 

 , אין זה בכלל ההיתר )וע"ע במשנ"ב שלד, סא(.דמושלם

                                                
ג( והכלכלת שבת ושו"ע הרב -ודלא כמש"כ בספר שש"כ )פרק ל, ה ובהע' יד(, וזה עפ"ד החיי"א )ח"ב סי' סב ג

 מהדו"ב סי' רמג. וע"ע בביה"ל )שז, ב ד"ה סוד"ה ואפילו(.
 האמת שיש לדון ש"כיבוי אור" שזה רק העדר אור, שהחושך לא יחשב כדבר חדש. ד
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 איסורים משום שבות שאסורים לומר לגוי

ה ועוד יש לציין בזה, דהנה השו"ע )שז, ה( כותב, שדבר שאינו מלאכה ואסור 

ו בשבת רק משום שבות, מותר לומר לגוי לעשותו בשבת בתנאים לעשות

 מסויימים ע"ש.

אולם כבר כותב הביאור הלכה )רעח, א ד"ה מותר( שאיסור 'כביה', הגם שהיא 

מלאכה שאין צריכה לגופה, מ"מ מפני שהיא קרובה מאד לאיסור תורה, לא רצו 

, ואין לדמות בזה להקל בה. ולכן אין להקל כי אם בציורים שכותב שם השו"ע

 מילתא למילתא.

 גדר של 'דרך סיפור'

ו ובעיקר ההיתר של "דרך סיפור", יש לציין ללשון המשנ"ב )שז, עו( שכותב 

"ושומע האינו יהודי ומתקנו", ומשמע שגם בדרך סיפור, אסור לומר לו בפירוש. וכן 

שאומר שמעתי ממרן הגריש"א זצ"ל, שצריך להיות דוקא דומיא דכיבוי שריפה 

"כל המציל אינו מפסיד" היינו, שהגוי מבין מאליו שצריך לכבות השריפה, ולא 

אומר את זה לאיש מסויים. וע"ע בכלכלת שבת )שם סק"ה( מש"כ "וכן מותר לומר 

בפניו, הבית אינו מאיר יפה משום שדולק רק נר אחד", ומשמע שאסור להגיד לו 

ומר הנר אינו מאיר יפה ושומע האינו ישר. וכ"מ במשנ"ב )שז, עו( שכותב "כגון שא

יהודי ומתקנו", ולא כתב "ואומר לו" כמש"כ לעיל מינה שם ש"אסור לומר לאינו 

 יהודי".

 נמצא, שכל ההיתר של "דרך סיפור" לא ברור, ויש לשאול בזה רב מוסמך.

 dvarhalacha613@gmail.comלתגובות: 

  

https://exchange.ccccloud.com/owa/redir.aspx?C=pnWBElzsREhv7JMVvxssTXh2rQLLGwCkRVq7TeTYy_l9Pnq-mMjUCA..&URL=mailto%3advarhalacha613%40gmail.com
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 מראשי, גנוט ברוך שמואל הרב/  שמואל ויאמר

' שמואל ויאמר' ס"מח, אלעד - התורה אור ישיבת

  ס"ושא

 הערות והארות על סדר פרשת נח

* 

 ועושה' ביציאה מתיבת נח 'מצווה

 ֵצא ַמן ַהֵּתָבה )ח, טז(

הקשו המפרשים שאם נח הוצרך לצאת ע"פ צו ה' ית"ש, א"כ לשם מה שלח את 

 העורב לבדוק האם ניתן לצאת, והלא בלאו הכי לא ייצא ללא ציווי. 

ונראה לדמות זה לדברי הש"ס בב"ק ל"ח א' דגדול המצווה ועושה יותר ממי 

שה, ופירשו המפרשים דבדבר שאינו מצווה אין יצרו תוקפו וה"ה שאינו מצווה ועו

הכא דאם נח היה נשאר בתיבה משום שאינו יכול לצאת ממנה מפני שהמים 

מאפשרת לו לצאת  מכסים ארץ, אזי לא היה יצרו תוקפו בזה. אך אם המציאות

מהתיבה ורק צו ה' הוא זה שמונע ממנו לעשות זאת, שכרו הרבה מאד דכה"ג 

 ו תוקפו, ולכן שלח את העופות לראות האם קלו המים.יצר

* 

 קיום מלאכות בשבת ע"י האבות

 )ח, כב(  ְויֹום ָוַלְיָלה ֹלא ַיְשֹבתו

בסנהדרין נ"ח ע"א לומדים מפסוק זה שעכו"ם ששבת חייב מיתה, והקשה הפנים 

יפות על הא דקי"ל שהאבות קיימו כל התורה האיך שמרו שבת והא בן נח ששבת 

 חייב מיתה. 

ונראה דהנה רש"י פירש שם האיסור וז"ל: מנוחה בעלמא נאסר להן שלא יבטלו 

ממלאכה ולהתבטל מישוב העולם, ממלאכה, עכ"ל. הרי שנאסר על הגויים לשבות 

אך אם יעבדו בכל עבודה שהיא, לא נחשב ששבתו, למרות ששבת מל"ט מלאכות 
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שבת. ולפי"ז י"ל דהאבות עשו בשבת מלאכות שאינם אסורות מדיני שבת, וכגון 

שנשאו משאות ברה"י או הדיחו כלים וכיוצ"ב ביתר המלאכות המותרות בשבת 

חשבו לב"ג ששבת, אך נזהרו מל"ט המלאכות ככל מדיני ל"ט מלאכות, ולכן לא נ

 שומרי שבת. שוב שמחתי באומרים לי שכ"כ בשו"ת בנין ציון סימן קכ"ו.

* 

 מאבד עצמו לדעת בבן נח

 )ט, ה( וַמַיד ָהָאָדם ַמַיד ַאיש ָאַחיו ֶאְדֹרש ֶאת ֶנֶפש ָהָאָדם

 על פי עצמו. בירושלמי קדושין פ"א ה"א ילפינן מהכא דבן נח נהרג אפילו 

ונראה בפי' בדרך אפשר דהנה הרמב"ם )סנהדרין יח, ו( כתב וז"ל: אבל הסנהדרין 

אין ממיתין ולא מלקין המודה בעבירה שמא נטרפה דעתו בדבר זה, שמא מן 

העמלין מרי הנפש המחכים למות וכו', כך זה יבוא ויאמר דבר שלא עשה כדי 

דם רשאי להרוג את עצמו כדכתב שיהרג. וכ' הרדב"ז וז"ל: וכי היכי דאין א

הרמב"ם )רוצח ב,ב(, כן אין אדם רשאי להודות על עצמו שעשה עבירה שחייב 

 עליה מיתה, לפי שאין נפשו קניינו, עכ"ל. 

והנה המנ"ח מצוה לד כתב והנה מאבד עצמו לדעת אינו בכלל לאו דלא תרצח, 

מ"אך את דמכם רק חייב מיתה בידי שמים. גם נר"ל דב"נ אינו מצווה דנלמד 

לנפשותיכם" ולא נשנית בסיני א"כ לישראל נאמרה ולא לב"נ. נמצא שלדעת 

הרמב"ם טעמא דקרא דאין אדם מחייב עצמו להריגה הוא משום שלא רשאי 

 לאבד עצמו לדעת אך בן נח שיכול מדינא להרוג את עצמו אכן נהרג ע"פ עצמו.

* 

 האם נקרא שפה ולשון –ניב 

 ָשָפה ֶאָחת וְדָבַרים ֲאָחַדים )יא, א(ַוְיַהי ָכל ָהָאֶרץ 

בירושלמי במגילה )פ"א ה"ט( נאמר ר"א ור' יוחנן, חד אמר שהיו מדברים 

בשבעים לשון וחד אמר שהיו מדברים בלשון יחידו של עולם בלשון הקודש. 

והקשה בתורה תמימה הכיצד אפ"ל שעד מעשה בניית המגדל ע"י דור הפלגה 
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ה ְבֵני ָחם ְלִמְשְפֹחָתם ִלְלֹשֹנָתם כתיב לעיל )י ,כ( דיברו רק בלשה"ק, והרי  "ֵאלֶּ

ה ְבֵני ֵשם ְלִמְשְפֹחָתם ִלְלֹשֹנָתם ְבַאְרצֹ  ם" וכן )י, לא( "ֵאלֶּ ָתם ְבַאְרֹצָתם ְבגֹוֵיהֶּ

ם", הרי שכבר היו לשונות קבועות לכל העולם.   ְלגֹוֵיהֶּ

א( אמר דכינויי נדרים היינו לשונות  והנראה בזה דר' יוחנן לשיטתו, דבנדרים )י,

נכרים הם ופירש הר"ן )שם ב, א( דלר' יוחנן בכלל לשונות הנכרים הם לשונות 

מלשון הקודש שנשתבשו וכגון קונם קונח שמאחר וכך מדברים העם נחשב ללשון 

 הקודש. 

ועפ"ז הכל שריר וקיים דאה"נ ואכן העולם כולו דיבר בלשון הקודש בלבד, אך 

מה היה ניב מסוים ושיבושי לשון משלה ללשון הקודש, ומאחר ולר' יוחנן לכל או

 שיבוש לשון נחשב ללשון לכן נאמר שלבני חם ושם היו לשונות משלהם, ונפלא. 

* 

 כיבוד הורים בבני נח

 ַוָיָמת ֶּתַרח ְבָחָרן )יא, לב(

כתב רש"י ז"ל: הקדים הכתוב מיתתו של תרח ליציאתו של אברם שלא יהא 

 בר מפורסם לכל ויאמרו לא קיים אברם את כבוד אביו שהניחו זקן והלך לו. הד

ושמעתי מידידי מהרא"א יזדי שיחי' להקשות בשם הגרי"ד סולוביצייק זצ"ל 

אמאי התחייב אברהם בכבוד אביו, והרי התגייר וגר שנתגייר כקטן שנולד דמי, 

 עכד"ק. 

והנה בקידושין )לא, א( ובנזיר )מא, א( מבואר שבן נח אינו חייב בכבוד אביו, א"כ 

גם בהיותו בן נח, לא נתחייב אברהם בכבודו. אולם הגרעק"א ז"ל בהגהותיו לשו"ע 

יו"ד רמ"א ט' ועוד פוסקים, כתבו שהגוים מקיימים מצוה זו בנימוסיהם, והוא עפ"ד 

"ל: "הגר אסור לקלל אביו הגוי ולהכותו הרמב"ם ממרים )פ"ה הי"א(, שכתב וז

ולבזהו כדי שלא יאמרו באו מקדושה חמורה לקדושה קלה, שהרי"ז מבזה אביו 

ונוהג בו מקצת כבוד ונראה שהשארת אב זקן בלא שמירה וכיבוד נחשבת לביזוי 

 ואי כבוד, וא"ש. 
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שו"ר בספר המפתח להרמב"ם בהוצאת הר"ש פרנקל שהביא מספר שני המטות 

רמ"א ט' ומס' מטה נפתלי אות יא שיש סמך לדין הרמב"ם מאברהם  סי'

ותרח,וכנראה כוונתו לדברינו אגו ואין הספר תח"י ועי' שו"ת אגרות משה )יו"ד 

ח"ב סי' ק"ל( שכתב שגיורת חייבת לבקר אצל אמה הנכרית בחולייה, דאם לא 

 ס"ד.תבוא תתבזה האם ותצטער מאד והוא כעין ביזוי וקללה, וכדברינו ב

* 

 משיב הרוח ומוריד הגשם""פעמים צ' אמירת הערות ב

א כתב השו"ע )או"ח קי"ד, ח'(: בימות החמה אם נסתפק אם הזכיר "מוריד 

הגשם" אם לא, עד ל' יום בחזקת שהזכיר הגשם וצריך לחזור וכו', אם ביום א' של 

מר אותו פסח אומר ברכת "אתה גבור" עד "מוריד הטל" צ' פעמים כנגד ל' יום שאו

ג' פעמים בכל יום, משם ואילך אם אינו זוכר אם הזכיר גשם, הרי הוא בחזקת 

שלא הזכיר גשם וא"צ לחזור. והרמ"א כתב שה"ה אם אמר בשמיני עצרת צ' 

פעמים "אתה גבור" עד "מוריד הגשם", אזי אם נסתפק אח"כ אם הזכיר או לא, 

 חזקה שהזכירו.

שהאדם טעה, הוא בירושלמי פ"א דתענית  מקור דין זה שלאחר ל' יום אין לחוש

ה"א דעד שלושים יום בחזקת שהוא למוד הוא מזכיר. וע"ז הוסיף מהר"ם 

מרוטנבורג לומר תשעים פעמים "משיב הרוח ומוריד הגשם" כנגד ל' יום שאמרו ג' 

פעמים בכל יום, וראייתו מב"ק כ"ד א' דאמרו גבי שור המועד "ריחק נגיחותיו 

ותיו לא כל שכן", ה"נ כיון דאחר ל' יום אם מסופק הוא, א"צ חייב, קירב נגיח

יום אחד. אמנם רבנו פרץ כתב דלא כן, דאין בלחזור, כ"ש האומר תשעים פעמים 

הנדון דומה לראיה, דהתם טעמא משום שהוחזק ליגח ואם הוחזק בשלש רחוקות, 

א כ"ש בשלש קרובות. אבל גשם שנתקן בתפלה והדבר תלוי בהרגל לשונו, ל

בביאור מחלוקת הראשונים  שם אמרינן הכי, עכ"ל הטור. ועי' בספר קה"י בב"ק

 בזה. 

והמשנ"ב הביא דמדברי הגר"א ואחרונים נוספים משמע דהעיקר תלוי רק בל' 

יום, בין להקל ובין להחמיר, ולא באמירת צ' פעמים. והיינו שלהגר"א ז"ל מרחק 
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האזכרה העכשוית ולא חזרה על הימים שבמשך חודש הם גורמים לזכור לומר את 

 האזכרה צ' פעמים.

מצינו כמותו במקומות  ,ודבר זה, שאדם זוכר דבר ומתרגל אליו כעבור ל' יום

רבים, כגון בברכות נ"ט ב' דמברכים ברכות הראיה אחת לשלושים יום, והיינו 

דבזמן זה אדם אינו שוכח את אשר ראה קודם שלושים. ובר"ה ל"ה א' אמרינן 

שהיא לפרקים כמו ל' יום צריך לסדרה. ואולי בזה גם נבאר מאמר חז"ל דתפילה 

בפסחים )ו' א'( של' יום קודם הרגל שואלין ודורשין בהלכות הרגל, והיינו שלפני 

כן אדם ישכח את אשר למד ורק בתוך פרק זמן זה דעתו עדיין על ההלכות. ואולי 

יום. ועיין ג"כ בביאור  בדברי ב"ש דסוכה ישנה ל' בסוכה ט' א' זה גם הביאור

הגר"א ליונה ג' ג' דכתב שלא תוקעים בשופר בער"ה מפני שדבר הנעשה ל' יום 

בקובץ מוריה הגרא"ש מאיר )הובא דודי ידידי ברציפות החוש קהה בו. והקשה 

הגר"ח  מו"ר ר"צ( דהא ישנם הפסקות של שבתות שלא תוקעין בהם, ויישב קונטרס

א לשיטתו דבמשך זמן של חודש אדם מתרגל גם קניבסקי )מוריה רצ"א( דהגר"

לאמירת "ותן ברכה", ולא חיישינן לתפילות המוסף בשבתות שאינו אומרם בהם, 

כמש"כ הפוסקים. ויש להוסיף בזה גם פסוק מפורש )במדבר י"א, כ'( גבי השלו, 

"עד חודש ימים עד אשר יצא מאפכם". הרי שהדבר המתרחש ברציפות של חודש 

ומתרגלים אליו, והדבר לא תלוי במספר אכילות השליו אלא במשך  קהה הרגש בו

 תקופת החודש שאכלוהו.

 יש להסתפק האם אדם שמסופק האם אמר את האזכרה הנכונה, אך יודע ב

שהוא אישית אינו טועה כעבור שבועיים, למשל, ואינו צריך משך זמן של חודש. 

רק כעבור חודש, או שדבר  האם עליו לחזור, שהרי חז"ל קבעו שאדם אינו שוכח

זה נאמר רק באדם רגיל שאינו יודע את משך הזמן מתי אינו חוזר לאזכרה 

 הקודמת, וצ"ע. 

 אין חוזר. ,הגר"ח קניבסקי שליט"א כתב לי בזה: אם ברור לורבינו ומו"ר 

תפילת בכבר  יל"ע באחד שאמר "מוריד הגשם" במוסף של שמחת תורה, אך ג

הטל". האם אזכרת "מוריד הגשם" דמוסף מצטרפת לו  מנחה טעה ואמר "מוריד
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תצטרף, כיון דאחר ששב חזר לא לאמירת צ' פעמים או לא. ולענ"ד אמירה זו 

להרגלו הראשון, שוב הפקיע את אמירתו הראשונה, והוי כשור המועד דקי"ל 

נוקות ולא ישאם נגח ג' פעמים נעשה למועד, אך אם שיחקו עימו התבב"ק כ"ג ב' 

 שוב חזר לתמותו.נגחם, 

אמר עשרים פעמים "מוריד הגשם", ושוב טעה למשל שאם  אואף שפשוט בסבר

ואמר פעם אחת "מוריד הטל", שאין אמירה זו מבטלת את עשרים הפעמים, כיון 

)וכן מצינו בכה"ח  ת אחת.ישהרגל של עשרים פעם אינה מתבטלת באמירה הופכ

סי' קי"ד סקנ"ב לגבי ל' ימים, שאם טעה בתפילתו בתוך ל' יום, א"צ להשלים ימים 

אך כאן, שאמר רק פעם אחת "מוריד הגשם" ושוב שב לאמירת אלו שטעה בהם(. 

"מוריד הטל", מדוע שאמירה זו תצטרף לאמירת צ' פעמים?! אך בפוסקים לא 

 וצ"ע אמאי. צף לאמירותיו.שצריך איזה שהוא ר מצינו דבר זה,

 פעמים צ' דמהני באמירת הראשונים שלדעת וידועים דברי הקה"י בב"ק סי' כ"ט,

עוד ועוד פעמים,  שעושה המעשה אחת, מוכח שענין חזקת מועד היא שע"י בבת

מועד, וא"כ בכה"ג שקוטע את ההתרגלות ושב  נהיה ועי"כ מתרגל בכך

בר אמירת "מוריד הגשם" לצ' פעמים להתרגלותו הקודמת, לכאו' לא יהני לח

 שאמרם.

המסתפק האם אמר בימות החמה 'משיב הרוח ומוריד הגשם' או 'מוריד ד 

הטל', וגם מסתפק האם אמר צ' פעמים 'רב להושיע מוריד הטל', אין זה נקרא ספק 

ספיקא, כיון דאם לא אמר צ' פעמים 'מוריד הטל' תלינן בודאי דאמר דאמר 'משיב 

)קובץ ישורון  ד הגשם', דאם היה ספק, היה אסור לו לחזור על תפילתוהרוח ומורי

, וז"ל: סי' קפ"ח סקט"ז ד' המשנ"בועי' ב ח"י בשם רבנו מרן בעל אבי עזרי זיע"א(.

ואפילו אם ספק לו אם הזכיר או לא תלינן דמסתמא בודאי  -ולא הזכיר של שבת 

עי' אשי ישראל בד' הגרח"ק ו ., וראו בשעה"צ שם מקורותיו והמו"מ בזהלא הזכיר

 שליט"א בזה.

ה יל"ע האם אפשר לומר צ' פעמים "ותן טל ומטר לברכה" בו' חשון שחל 

בשבת, כהכנה לאמירת "ותן טל ומטר לברכה" הנצרכת במוצ"ש שהוא ז' בחשון, 
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או לומר צ' פעמים "ותן ברכה" ביו"ט ראשון של פסח, כהכנה לאמירת "ותן ברכה" 

שיש בכך ב כתב "גר"י גרינברגר שליט"א בשו"ת שובה ישראל חהבמוצאי יו"ט. ו

 הכנה משבת לחול.

בת הסמוכה לז' בחשון או "ותן טל ומטר" בש צ' פעמים ניתן לומר גםולענ"ד 

, מכיוון שהדבר אינו חשוב לומר צ' פעמים "ותן ברכה" ביו"ט ראשון של פסח

שינוי ומהפך מוחי  כהכנה פיזית, טכנית ומציאותית גרידא לימות החול, אלא

פנימי, שהחל מרגע זה אני ב"מצב חורף" ולא ב"מצב קיץ". והכנה זו, למרות 

שהשלכתה ההלכתית תסייע לו רק לימות החול, אינה נחשבת להכנה לימות 

וכעת מצאתי בס' אורחות שבת )ח"ב פכ"ב הערה רצג( השבוע אלא לעכשיו, 

ת השינוי הוא בו ביום ומיד שהביא בשם הגרשז"א זצ"ל להתיר זאת כיון שהכרז

הגר"ח קניבסקי מרן ואולם מורי  הוא רוצה להרגיל את עצמו להתפלל כראוי.

  'אין ראוי להקל' .  :שליט"א כתב לי
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 בעיר צ"ומו רב, צברי יוסף הרב/  יוסף ויצבור

 ועוד מלכים שלחן, יוסף ויען ס"ומח אלעד

 האם נח לא שמר ערלה בכרם שנטע?

 ַאיש ָהֲֽאָדָמה ַוַיַטע ָכֶֽרם ט, כַוָיֶחל ֹנַח 

 נוטע לרבים –דברי המהרי"ל דיסקין  א.

בפרשת נח איתא בקרא: "ויחל נח איש האדמה ויטע כרם, וישת מן היין וישכר 

כ"א( ואיתא במדרש דבאותו יום שנטעו -ויתגל בתוך אוהלו" )פרק ט' פסוקים כ 

שתה ממנו היין. והקשה המהרי"ל דיסקין כאן, אמאי שתה נח מיד מיינו, ולא 

 תורה כולה.  המתין לו ג' שני ערלה, הא איתא ברש"י כי נח שמר כל ה

ותירץ הרב: "וצריך לומר משום דנח נטע לצורך כל אנשי העולם, וס"ל כרבי 

יהודה דס"ל )ערלה פ"א משנה ב'( דהנוטע לרבים פטור מערלה, וזהו פי' "איש 

האדמה" ר"ל בעל האדמה, כמו "איש נעמי", והוי ליה נוטע לרבים ופטור מערלה 

 ודו"ק" עכ"ל מהרי"ל דיסקין.

יו, דס"ל דנח כשיצא מן המבול, רצה מיד ליישב את הארץ בנטיעת וביאור דבר

עץ וכרם, וכוונתו היתה שעי"ז יתחיל להתיישב העולם ויעמוד עץ זה לתועלת כלל 

 –הבריאה שתמשיך לחיות בעולם, ולפיכך כיון דתני במתני' פ"ק דערלה מ"ב 

 ר בכה"ג.הנוטע לרבים חייב ורבי יהודה פוטר" צ"ל דס"ל כרבי יהודה, דפוט

אלא דיש להעיר ע"ד מהרי"ל דיסקין מדוע העמיד לנח דלא כהלכתא, דהא 

בשו"ע יו"ד סי' רצ"ד סעיף כ"ה פסקינן כתנא קמא ולא כר' יהודה ואי נימא דקיים 

 לכל התורה הו"ל למעבד כתנא קמא דהכי איפסיק הילכתא.

 זיעה בעלמא –דברי הטעמא דקרא  ב.

א בספרו על התורה "טעמא דקרא", עמד ג"כ הגאון רבי חיים קניבסקי שליט"

בשאלה זו של ערלה בכרם נח וז"ל: "יש לעיין, איך שתה נח יין של ערלה והא 

אמרינן שהגה נח תורה )ירושלמי מגילה פ"א הי"א(, וי"ל שנח טעה וסבר שהיוצא 

מן הענבים זיעה בעלמא הוא וכמו שאדה"ר טעה בזה כדאמרי' )ב"ר פי"ט( סחטה 
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נה לו, וזה שאמרו בסנהדרין ע, א א"ל הקב"ה לנח לא היה לך ללמוד ענבים ונת

 מאדה"ר שלא גרם לו אלא יין עכ"ל.

וכוונתו לדברי המדרש בבראשית רבה )פרק י"ט( דאיתא התם: "ויאכל, ולמה 

אכל, והלא הקדוש ברוך הוא אמר לו: "ביום אכלך ממנו מות תמות, אמר רבי 

"כ, והיינו, דכוונת רבי אייבי ללמדנו שהאדם חשב אייבי סחטה ענבים ונתנה לו" ע

שכל האיסור מעץ הדעת הוא דוקא על אכילת הדבר היוצא ממנו כפירותיו ממש, 

אבל מים ומיץ היוצא מן הענבים, אינו בגדר האיסור, משום דאינו פרי העץ ממש, 

אלא רק מי העץ וכזיעה בעלמא הוא, ומשו"ה לא חשב אדם הראשון שכאשר 

 הענבים עבר על ציווי ה' וחייב מיתה דהיין זיעת הפרי הוא.שתה מן 

ולפי"ז אף נח סבר, דאה"נ חיוב ערלה נאמר דוקא על "ונטעתם כל עץ מאכל", 

משמע שחיוב ערלה ואיסור אכילת פרי העץ נאמר דוקא על "ה"מאכל" שבעץ, וזה 

שם "עץ הפרי שגדל בו בד"כ, אך היין שסוחטים מהענבים מנא לן דאף הוא בכלל 

 מאכל" הוא, דילמא זיעה בעלמא הוא ולאו אכילה מקרי.

אלא שלכאורה קשה להעמיד שנח טעה בד"ז, דהלא קי"ל דנח למד וקיים כל 

התורה, ובמיד דאכילה הוי בזיון וגנאי לצדיקים שיכשלו בו ק"ו מבהמתן של 

 צדיקים וכו' כמ"ש התוס' בחולין ה' ע"ב ד"ה צדיקים, ומשמע שטעה רק במה

 שעסק מיד בנטיעת החולין ולא באכילת ערלה ודו"ק.     

 דרך נס –דברי הילקוט יוסף  ג.

והנה הראשון לציון הגר"י יוסף שליט"א בספרו ילקוט יוסף )הלכות ערלה עמ' 

ל"ג( ג"כ דן בשאלה זו אמאי לא הוה איסור ערלה בגפן שנטע נח, וכתב ד"ויש 

יום ואכל בו ביום בכהאי גוונא לא שרצו לתרץ דכיון שהגדילה היתה בנס בו ב

שייך דיני ערלה, וכדאיתא בגמ' שבת )ל"ג ע"ב( גבי רשב"י ששהה במערה 

ואיתרחיש ליה ניסא שנברא לו עץ חרובים, והרי אם אכל מיניה מיד לא הפריש 

 ערלה וה"נ הכא.



 

 לח 'עמ -אספקלריא 

 

וע"ז הקשה דהלא בימינו ג"כ מגדלים את הפירות באופנים שונים ע"י זריקות 

כימים בדרך מהירה יותר מדרך הטבע, וודאי שלא נפטור הפירות מערלה וחומרים 

 משום כך.

וכתב לתרץ שם ז"ל: "ולכן צריך לומר דבעץ של נס לא חשיב בכלל עץ שאסרה 

תורה משום ערלה, ולא דברה תורה אלא בעץ הגדל דרך הטבע, ועל כרחינו לומר 

שאמרו בסנהדרין )נ"ט ע"ב( כן, דאם נעשה לו נס לא יכשילנו הקב"ה באיסור, וכמו 

אין דבר טמא יורד מן השמים, והוא הדין בעץ החרובים שהצמיח לו השי"ת כדי 

שיאכל דבודאי היה זה עץ כשר לאכילה, וכן גבי השמן של השונמית דבודאי הוא 

דבר מתוקן" עכ"ל, ועיש"ב לגבי שמן של נס בהדלקת הנרות בחנוכה מדברי הכלי 

היורדות מן השמים ע"י נס דל"ה ממושבותכם לגבי שתי  חמדה בפ' ויקהל, וחיטים

הלחם, וכן שמן השונמית דאלישע דאיתא בתוספתא דהתרגום והרד"ק ששאלה 

האשה אם שמן זית חייב בתרומות ומעשרות ופטרוה חכמים דה"נ הכא, ומדברי 

הגר"ח מבריסק והמאור ישראל גבי נס חנוכה ועץ דרשב"י שנציין, וכן גבי ויקח 

וחלב דאירוח אברהם להמלאכים שלא הוי איסור בישול בשר בחלב חמאה 

 בבהמה שנשחטה ע"י נס אם בראה אברהם ע"י ספר יצירה עי"ש ותרו"ץ.

ולכאורה יש להעיר על תירוצו, דכל ההשואה בין דבר היורד מן השמים לדין עץ 

גפן זה של נח אינו דומה לכאורה, דדוקא דבר שבמהותו כל כולו נוצר דרך נס 

ויורד מן השמים, בו שפיר אמרינן את הכלל של: "אין דבר טמא יורד מן השמים" 

ולכן יפטר בשר זה מניקור גיד וחלב, ושמן זה מתרומות ומעשרות, ועץ חרובים זה 

דרשב"י מערלה כיון שכל מהותו ומציאותו דרך נס היתה, אך עץ זה של נח הלא 

יא מהמדרש שנח הכניס עמו ודאי שנח נטעו כמש' הפס' "ויטע כרם" ורש"י הב

לתיבה זמורות של גפן, וכל הנס היה בזמן הגידול שגדל מהר, ומנא לן שאף על זמן 

גידול בנס אמרינן של"ש שזה יהא אסור, ומנא לן דזה "לא חשיב עץ" אם נעשה בו 

 נס במהירות הגידול, עד כדי שיפקע ממנו שם עץ לדיני ערלה. 
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 רותהעפר שעם הזמו –תירוץ חדש  ד.

ובספרי תורת ערלה, כתבתי לתרץ בשאלה זו, אמאי לא הוה שייכא ערלה 

בנטיעת כרמו של נח, דהנה איתא במדרש רבה )בראשית לו, ג( ז"ל: "ויטע כרם, 

אמר רבי אבא בר כהנא, הכניס עמו זמורות ונטיעות ויחורים של תאנה וגרופיות 

אדם כונס דבר אלא אם  לזיתים, ההוא דכתיב "ואספת אליך )שם פ"ו פכ"א(, אין

כן היה צריך לו" ע"כ, וכן הביא רש"י מדרש זה בפס' ויטע כרם:  "כשנכנס לתיבה 

הכניס עמו זמורות ויחורי תאנים"  ועיין שפתי חכמים וגור אריה שדנו על ציינו 

ג"כ תאנים אע"פ שנטע רק כרם, וכן בעלי התוס' )פ"ח פס' יא( על הפס' "והנה 

דנו כיצד היה לה זית זה אם המבול השחית את כל העצים  עלה זית טרף בפיה"

שביקום, ותירצו דעצים שהשרישו הרבה לא השחיתם המבול, אלא רק עצים 

שנשרשים מעט כגפן וכדו', ולכן הכניס עמו נח זמורות של גפן לתיבה כדי שאותם 

אילנות שימותו הוא יטע אותם מחדש בעולם ויל"ד דבמדרש איתא גרופיות דזית 

 וצ"ע עש"ב.

והנה איתא במשנה )ערלה פ"א משנה ג'(: "אילן שנעקר והסלע עמו, שטפו נהר 

והסלע עמו, אם יכול לחיות פטור ואם לאו חייב, ע"כ ופי' הרב ברטנורא: אילן 

שנעקר, שעקרתו הרוח או שטפו נהר והוליכו למקום אחר. והסלע עמו, העפר 

קשה כסלע, וקאמר שאם היה  שסביב השורשים קרוי סלע לפי שהוא נעשה שם

אותו עפר עמו והוסיף עליו עפר ונשרש שם בארץ רואים אם יכול לחיות מן העפר 

שבא עמו בלא תוספת עפר אחר הרי הוא כנטוע דמקומו הראשון ופטור מן 

הערלה, ואם לא הרי הוא כאילן העולה מאליו וחיב" עכ"ל הרב ברטנורא, ומקורו 

 שלמה ע"ש. מהירושלמי כדציין שם המלאכת

ולפי"ז יש לומר שאותם זמורות שהביא  אתו נח מהתיבה, חייבים היו להיות עם 

אותו גוש עפר צמוד אליהם סביב, דאם לא כן הרי היו הם מתייבשים כל אותו זמן 

של מאה וחמישים יום שהיו בתיבה ללא נטיעת אדמה, וא"כ אח"כ כשבא לנוטעם 

שחזר ונטעם הלא נפטרו מערלה מן הדין,  שוב, כיון שכבר היה עמם עפר זה, אע"פ

כיון שיכלו לחיות בסלע עפר זה שעליהם כמו שחיו עמו עד עכשיו, ושפיר דינם 

   כנטועים במקומם הראשון ולפיכך נפטרו מערלה וק"ל.
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מעלת עשרה הראשונים  –ומשחרי ימצאונני 

בפרשת השבוע / הרב איתמר חבשוש, מח"ס 

במעלת עשרה  בו-'ומשחרי ימצאונני' ב"כ כל

 הראשונים, ומרביץ תורה באלעד

כל הקודם לבוא לביהכ"נ בתוך עשרה הראשונים שכרו גדול 

 יותר

  )ט, כג( ַוַיַףח ֵשם ָוֶיֶפת ֶאת ַהַנְמָלה ַוָיַשימו ַעל ְשֶכם ְשֵניֶהם

, ואילו אח"כ כתוב 'ויקח' לשון יחידהמפרשים האריכו בטעם הדבר שכתוב 

"ויקח שם ויפת" אין כתיב כאן ויקחו  רבים. ובפרש"י כאן כתב וז"ל: 'וישימו' לשון

אלא 'ויקח', לימד על שם שנתאמץ במצוה יותר מיפת, לכך זכו בניו לטלית של 

ציצית, ויפת זכה לקבורה לבניו וכו', עכ"ל. ונראה דרש"י הוסיף קצת ע"ד חז"ל, 

יבל שם לא היה על במצוה יותר מיפת, ללמדנו דכל השכר הנוסף שק נתאמץדשם 

 עצם המצוה, אלא על המאמץ הנוסף שזה לא היה ליפת.

וכן מפורש ברבינו בחיי, שכתב  וז"ל: ומכאן אפשר להוכיח בשנים העושים מצוה 

 מקדים ומתאמץאחת ביחד, אע"פ שהמצוה אחת, זה נוטל שכר יותר מזה כשהוא 

בעשייתה יותר מחבירו, וזהו שאמר: ויקח שם ויפת, ולא אמר ויקחו, רמז לך כי 

שם נתאמץ לעשות המצוה יותר ולפיכך הוקבע לו שכר מצות ציצית שהוא גדול 

 יותר משכר הקבורה, עכ"ל.

שאע"פ שכל  ויש ללמוד מכאן לענין מעלת עשרה הראשונים הבאים לביהכ"נ,

כל המקדים ובא לביהכ"נ, מ"מ מצד הזריזות,  העשרה גורמים להביא את השכינה

וכן כתב להדיא בספר חסידים )מהדורת  בתוך עשרה הראשונים, שכרו גדול יותר.

פארמה, סי' ת"ח(, לגבי השכמת בית הכנסת, וז"ל: בפסחים )סה, א( יצתה כת 

שנייה ונכנסת כת שלישית, תנא והיא נקראית כת עצלנין מפני שנתעצלה להיות 

ואע"ג דלא סגי בלאו הכי דמצוה לשלש כתות, אבעי להו לזרוזי  באחרונה,

הרי כל המקדים לבוא לבית הכנסת או לבית נפשייהו להיות מן הראשונים. 
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, אבל אם יהיה מחלוקת שזה אומר אני אהיה המדרש או לדבר מצוה נקרא זריז

"אל ראשון וזה אומר אני אהיה ראשון, מוטב להיות אחרון שנאמר )משלי כה, ח( 

תצא לריב מהר", עכ"ל. ומבואר דאע"פ שהשכמת ביהכ"נ היא מצוה אחת, מ"מ 

ולכן כל הקודם בתוך העשרה יש מעלה מצד מדת הזריזות למי שמזדרז יותר לבוא, 

 . הולכן הוצרך הספר חסידים להזהיר שלא יריבו ע"כ מעלתו רבה יותר

 התאמצו יותרעשרה הראשונים עדיפים על פני הבאים אחריהם, מפני שהם 

והנה בגמ' במכות )ה, א( איתא במתני', מאמר רבי עקיבא לגבי עדים זוממים: 

על אחת כמה וכמה ישלם אם ענש הכתוב לנטפל לעוברי עבירה כעוברי עבירה, 

 , ע"כ.לנטפל לעושי מצוה כעושי מצוה שכר

רו להגאון רבי זאב נחום ברנשטיין זצ"ל )אביו של בעל ה'אבני נזר'( בספ ומצאתי

'אגודת אזוב' עמ"ס מכות )דף מא ע"א אות ל'(, דהקשה, דמפשטות דברי ריב"ל 

מזה גופא מוכח בברכות )מז, ב( לגבי עשרה הראשונים שנוטלים שכר כנגד כולם, 

, ודלא כהמשנה הנ"ל. דהא רק דהנטפל לעושי מצוה אינו נוטל שכר כעושי מצוה

ם נשלם המנין, אבל הנטפלים עשרה הראשונים נוטלים שכר כנגד כולם, כיון שבה

ובאים אחריהם אין להם שכר זה, כיון שכבר באו אחר שנשלם המנין. וכן קשה 

עוד לכאורה ממה דמצינו במדרש )בראשית פ' ל"ו, שהוא מקור דברי רש"י הנ"ל( 

לגבי שם ויפת דכתיב )שם ט, כג( "ויקח שם ויפת את השמלה", דכיון ששם נזדרז 

ל אח"כ לעזור לו, מ"מ שם קיבל שכר גדול יותר שזכו תחילה, אף שגם יפת נטפ

 בניו לטלית של מצוה.

, היינו דבהזמה עיקר השכרוכתב ליישב בזה"ל: ואפשר שכוונת המשנה לענין 

עיקר עונש עבירה "כאשר זמם", זה מחויב גם הנטפל. וגם במצוה, עיקר שכר 

וכה"ג, זה  ריזותאבל מה שנוטלים העושי מצוה משום הזהמצוה נוטל גם הנטפל. 

 אינו נוטל הנטפל, עכ"ל עיי"ש.

ולפי דברי רש"י ורבינו בחיי הנ"ל לגבי שם ויפת, דשם נתאמץ במצוה יותר 

מיפת, לכן זכה לשכר גדול יותר, דברי ה'אגודת איזוב' מבוארים היטב, דהטעם 
                                                

 י ימצאונני" כרך א' שער ב' פרק ב' בירור סעי' ד' אות ו' )עמוד קל"ו(.ועי' מש"כ בזה באורך בספרנו "ומשחר ה
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שרק עשרה הראשונים הבאים לביהכ"נ נוטלים שכר כנגד כולם, אע"פ שגם 

לבוא  התאמצו והזדרזוהבאים אחריהם נטפלים לעושי מצוה, מפני שרק הם 

 . וראשונים לביהכ"נ, לכן שכרם גדול יותר

  okmail.co.il@9335108לתגובות: 

  

                                                
-ועי' מש"כ כעי"ז באורך בספרנו "ומשחרי ימצאונני" כרך א' שער ב' פרק ב' בירור סעי' ח' אות ב' )עמוד קנ"א ו

 קנ"ג(.
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חקירה בפרשה / הרב יהושפט שרגא רבינוביץ, 

 ראש מכון דעת סופרים מג"ש בישיבת מיר ו

 האם טבע בעלי החיים לטרוף

יש לחקור האם בעלי החיים הטורפים שונים במהות משאר בעלי חיים שאינם 

טורפים, שאלו "טורפים" ואלו אינם טורפים. או שאף חיות הטורפות בשורשם הינם 

כשאר בעלי החיים אלא שיש בהם כח נוסף "כח הטריפה, ואם כן שייך בהם שיהיה 

  בטבעם שלא יטרפו.

  )בראשית ט ג( ְלָאְכָלה ַיְהֶיה ָלֶכם ַחי הוא ֲאֶשר ֶרֶמש ָכל

כתב רש"י שלאדם הראשון לא הותר בשר, ועתה לאחר המבול הותר להם הבשר 

 זורע עשב כל את לאדם נתן היצירה בעת כי" :ל"וז (ו ט) ן"רמבוכתב ה באכילה.

, לאכלה עשב ירק כל את לחיה ונתן, לאכלה עץ פרי בו אשר העץ כל ואת זרע

  ."ומנהגם טבעם הוא כי" ,כן ויהי( ל א לעיל) הכתוב ואמר

ומבואר בדבריו שטבע בעלי החיים הטורפים בשורשם הוא לאכל ירק ולא בשר. 

 או בטבע" והושם החיים הבעלי שישחוט באדם אמר כאשר ועתה וכתב הרמב"ן,

 החיים בעלי שאר שיהיו לצוות הוצרך, לאכלה לזה זה החיים בעלי שיהיו "במנהג

  .בהם יטרופו ולא מהם ייראו והם, לשיניהם טרף אדם לבני

ומבואר בדבריו שטבע בעלי החיים לטרוף נולד מכח ההיתר שניתן רשות לאדם 

הותר אף לבעלי חיים לטרוף את את אלו  לאכל בשר, ואחר שהותר בשר לאדם

   לזה.ועל ידי כך נשתנה טבעם להיות טורפים זה 

בעלי  מצינו בדברי הרמב"ן במקום אחר שפירש אחרת בטעם מדוע החלו מנםא

  חיים לטרוף אחד את השני ודבריו שונים ממה שפירש כאן וכדלהלן.

הביא הרמב"ן מחלוקת  ",הארץ מן רעה חיה והשבתיכו ו( " ויקרא) על הפסוק

 תנאים במהות "השבתה" זו. 
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שלא  ם רצונו של מקום, השבתה זו הינהשבזמן שישראל עושי יהודה ביר תשדע

שיהיו בעלי  שם שמעון רבי דעתימצאו בעל חיים טורפים כלל בארץ ישראל. אכן, 

 בארץ אלא שלא אלו מלטרוף.  חיים אלו

 אדם של חטאו קודםוביאר הרמב"ן שם, שכאשר יקימו בני אדם את המצוות כמו 

 ממית ערוד אין( א לג ברכות) שאמרו וכמו, אדם ממית ורמש חיה איןש הראשון

 אדם של חטאו מפני רק, הרעות בחיות הטרף היה לא כי" וכתב .ממית חטא אלא

 כידוע, זו את זו לטרוף גם להם טבע הטרף והושם לשניהם טרף להיות עליו נגזר כי

  ."יותר רעים להיות יוסיפו אחת פעם האדם בטרפם כי

 עוף ולכל הארץ חית ולכל( ל א בראשית) נאמר עולם של בבריאתוכתב עוד שו

 ואמר, לאכלה עשב ירק כל את חיה נפש בו אשר הארץ על רומש ולכל השמים

 פני הטרף למדו כך ואחר, לעד בהם הושם אשר הטבע הוא כי", כן ויהי" הכתוב

 אחרי נח לבני החיים בעלי שחיטת שהותרתב כוכ. פירשתי כאשר הממית החטא

, השלמות על ישראל ארץ ובהיות. לטרוף מנהגם על בעלי חיים נשארו המבול

  .יצירתם בעת בהם הושם אשר הראשון הטבע על ויעמדו מנהגם רעת תשבת

ומבואר בדבריו שם שטבע בעלי החיים לטרוף נולד מיד לאחר שחטאו בני האדם 

ולכך שבשעה שבני ישראל אינם חוטאים שוב יחזרו בעלי החיים לשורשם הראשון 

שסיבת הטריפה היא לפי שהותר בשר  ודבריו שם שלא כדבריו כאןשלא לטרוף. 

 לאדם הותר אף לחיות לחיות לטרוף אלו את אלו.

 האם מכח חטאי בני אדם נשתנה טבע בעלי החיים לטרוף

ולפי דברי הרמב"ן שם תבואר מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון האם בזמן הברכה 

  יהיו קימים כלל. לישראל, יהיו קיימים החיות הטורפות או שלא

שורש הספק הינו שאחר המתבאר בדברי הרמב"ן ששורש טבע בעלי החיים הינו 

שלא לטרוף, ורק מחמת החטא הרי הם טורפים, אם כן נמצא שבטבעם אינם 

 שייךכשאין ישראל חוטאים  כ"א ,רעים הם נעשים העבירות מכח ורקטורפים 

 שלא לטרוף. ולהחזירם לשורשם הראשון  הרע כח את בהם לעקור
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אכן, דעת רבי יהודה אחר שחטאו בני האדם, שוב נשתנה טבעם ונעשה בהם 

"טבע" לטרוף ויש בהם מציאות חדשה. ואם כן בהיות ישראל שלימים בדרגתם, 

הואיל ואחר החטא נעשה טבע בעלי החיים לטרוף, סבר רבי יהודה שלא יתכן 

רוף, ולכך סבר שיעלמו מציאות שיתקימו בעלי חיים בארץ שהרי טבעם נעשה לט

   אלו כלל מן הארץ.

אכן, את מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה אפשר שתלויה היא בשני דבורי הרמב"ן 

בסיבת טריפת בעלי החיים. שלדברי הרמב"ן בפרשתינו מבואר שאחר שהותר בשר 

לאדם שוב ממילא נעשו בעלי חיים טורפים זה לזה. אם כן נמצא שרק מכח היתר 

חייבה המציאות שיעשו בעלי חיים טורפים ושוב נותנת הסברא בשר לאדם 

 שמחמת כן נעשה בהם הדבר כטבע לטרוף. לפי זה סבר רבי יהודה שהואיל וכן

שמעתה אחר שבעלי חיים טורפים זה לזה נעשה להם כטבע, ולכך כשנאמר 

 "והשבתתי" סבר רבי יהודה שיעלמו אלו מן הארץ לגמרי.

י הרמב"ן בחומש ויקרא שנעשו טורפים מחמת חטא אכן, דעת רבי שמעון כדבר

בני אדם, ונמצא שבשורש בעלי החיים הם אינם טורפים כלל ואינם טורפים אלא 

מחמת הטא לכך ביאר שכל שאינם חוטאים חוזרים לטבעם הראשון ואינם 

 טורפים. 

והנה שמעתי לבאר לפי יסוד זה שאדם המדבר לשון הרע אין אומרים על דבריו 

"לשון רעה", אלא אך "לשון הרע", כי בשורשו שלא האדם אינו רע אלא  שיש לו

רק דיבר דיבורים רעים ואין לשונו רעה אל דבוריו רעים. אכן על "חיה אומרים 

המציאות של רוע לטרוף  יש בה את "חיה רעה". היינו שטבע החיה שהיא "רעה"

 ולכך נקראת היא חיה רעה. 
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 זלמן פישרטעמי המקרא ותורה שבעל פה / 

והנני מברכו שיצליח להו"ל חדושיו הנעימים ולקשט התוה"ק ולכבדה עי"ז וכידוע 

 ענין כבוד התורה כאשר דורשים כל נקודה ותג ואות בתורה )הגר"ח ערלנגר(

 הצהר בתיבת נחאור 

 יםַׁ֥שְלֹ ּוׁש ּ֔הָּבָרְח  ָ֙הּמאַ  יםַּׁ֤שֲחַמ  הֵ֔בָ ּתהַ  ֶרךְ ֹ֚א  הָּ֗מאַ  תֹ֣וֵמא ׁ֧שְלֹ ׁש ּ֑הֹאתָ  הֶׂ֖שַעֲ ּת רֶׁ֥שאֲ  הְ֕וזֶ 

 )ו, טו( ּהָמָתֹֽוק הָּ֖מאַ 

 םַּ֛יַּתְַח ּת יםַׂ֑שָּת ּ֣הָּדְצַ ּב הֵ֖בָ ּתהַ  ַתח֥פֶ ּו ְעָלהַ֔מְלמַ  ָהּ֣נֶּלְכַ ּת ָ֙הּמאַ -ְוֶאל הֵ֗בָ ּתלַ  הֶׂ֣שַעֲ ּת ַהר׀֣צֹ 

 )ו, טז( ֶֽהָ ׂשַעֲ ּת יםַׁ֖שְלַ ּוׁש ֥םַּיְנַ ׁש

אבנים אמר רבי יוחנן: אמר לו הקדוש ברוך הוא לנח: קבע בה בסנהדרין )קח, ב(: 

משמע משתי הדרשות שהיה  טובות ומרגליות, כדי שיהיו מאירות לכם כצהרים.

 אור בכל קומות התיבה אולי כדי לאפשר טיפול בבריות ובסביבת מגוריהם. 

 הָּ֖מאַ  יםִׁ֤שְלֹ ּוׁשַהר׀' כהמשך לפסוק הקודם '֢צֹ טעם ה'פסק' יתכן שמצמיד את מלת '

ותחלת פסוק טז, ואולי מרומז בזה שהיה ׃', קריאה ברצף של סוף פסוק טו ּהָמָתֹֽוק

, על ידי שלל אבנים הצוהר מאיר היטב כל קומת התיבה מלמעלה ועד למטה

 מלמעלה עד למטה.מרמז על  הפסק עצמוויתכן להוסיף כי צורת טעם 

וגם לפי דברי רבי מאיר המובאים בפרקי דרבי אליעזר שאבן אחת האירה לכל 

 זה שיתפשט אור הצהר לכל קומת התיבה.הבריות שבתוכה מכל מקום נרמז בז

 .בברכת 'טוב טעם ודעת למדני כי במצוותיך האמנתי', ושבת שלום ומבורך

                                                
 – ֢חמונ; להגביל –ותפקידם קיסר נקראים פסוק-סוף=  סֽלוק, ֑חבקיצור נמרץ אלו סימני תמצית ההשערות: אתנ ז

=  א֖טפח; ממש לא, ממעט, מחלק – יר֛תב; מצרף – א֧דרג; רבוי, יך֤א = מאר֤מרכ; מפשט מוציא – ֙פשטא ך֣מהפ; רבוי

 א֧דרג; מקום מכל, לרבות יתור, לגדול שעשויה' קב – טרחא=  א֖טפח א֤מרכ; מתפשט רבוי, משמעות שנוי – ֖אטרח

 ֤אמרכ יר֛; תבלפרטיה שוה לא הלכה עם קבוצה - א֖טפח יר֛תב א֤מרכ; לפרטיה שוה הלכה עם קבוצה - א֖טפח יר֛תב

 – ׀ פסק; נדרש אחד מצב כ"בד, המוטעם של מצב-רב -מקף; מפרטיה חלק על רק חלה שההלכה קבוצה - א֖טפח

 ן֔קט-זקף; 1, פשוט – ֙פשטא; ממנו גורע או הענין על מהענין מוסיף – ֒סגול ֘זרקא; נדרשים והחלק השלם, שנחלק סדור

=  א֝אזל; קדימות סדר – א֨קדמ: )השלישיה; היקש – פסוק בחצי ֔ןקט-... זקף ֔ןקט-זקף; ... 4 – יע֗רב; 3 – ול֕גד-זקף; 2 –

=  ֩קטנה-תלישא; ישמעאל' דר מידות ג"י בכעין בפסוק דרוש( מלמד – ֝אואזל א֨קדמ; מהענין יוצא – ֞ים֞גרשי=  רש֝ג

 דרוש – ֡ריצה; פזמח, שעור ולפניו בפסוק דרוש – לשא֠ת=  דולה֠ג-תלישא; מחיצה, שעור בפסוק דרוש – ֩תרסא

 .בהלכה אחר לנושא רעיון מהפסוק
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/ הרב יוחנן ריינר, מח"ס 'וטהר  לב טהור ברא לי

  ומועדים התורה עללבנו', 

 התיבה בדרך הטבע או בנס? מטרת בניית התיבה

. ֹכֶפרַּתֲעֶשה ֶאת ַהֵּתָבה ְוָכַפְרָּת ֹאָתה ַמַבַית וַמחוץ בַ ֲעֵשה ְלָך ֵּתַבת ֲעֵצי ֹגֶפר ַקַמים 

ְחָבה וְשלַשים ְוֶזה ֲאֶשר ַּתֲעֶשה ֹאָתה ְשלש ֵמאֹות ַאָםה ֹאֶרְך ַהֵּתָבה ֲחַמַחים ַאָםה רָ 

  טו(  -. )ו, יד ַאָםה קֹוָמָתה

שזה עצם בניית התיבה מעץ מצד אחד עניינים על פי דרך הטבע,  היו תיבת נחב

, וגם היה צורך לגמרי שבדרך הטבע צף על פני המים ולא הצלה על ידי נס נגלה

בזפת מבחוץ וגם מבפנים, וכהסבר רש"י שבמבול היה מים רותחים וזרימה חזקה 

היא הייתה מלווה בניסים  מנם מצד שנין היה צורך בזיפות ואיטום חזק, אמאוד לכ

 כדלהלן.

לוי: כל אותן י"ב חדש לא טעם מר רבי א' נאמר (ט 'נח סי 'תנחומא פר)מדרש ב

 ',טעם שינה לא נח ולא בניו, שהיו זקוקין לזון את הבהמה ואת החיה ואת העופות

 שלשהפלא עצום, איך חיו שנה שלימה בלי שינה?! הרי הנשבע שלא יישן וזה 

נס מעל דרך  זה היה ובוודאי !ימים מלקים אותו על שבועת שווא כי זה לא אפשרי

 הטבע.

בזוגות לקומה אחת של  איך יתכן במציאות שכל בעלי החיים שבעולם נכנסווכן 

קומת הזבל שהצטבר עם  יחדוגם איך החיות והבהמות שהיו בקומה  תיבה קטנה?

נח ומשפחתו לא נחנקו ואיך  ,בתיבה אטומה לא הסריח את התיבה כגיהינום

 ?טהורמחוסר אוויר 

כי בעצם הם חיו במקום אטום שאמור בדרך הטבע להיות  ,פלא עצוםוזה באמת 

! מי המבול שהיו רותחים –י התיבה רותח מהמים הרותחים שהיו מתחת ומציד

בלי אוורור כמו בישול  ובעצם הם היו אמורים לבשל את הנמצא בתיבה האטומה

קיב ! ובנוסף איך האוכל של שנה שלימה החזיק מעמד ולא החמיץ והרבסיר לחץ

ם הענק עמדו ואכן מפורש בגמרא זבחים קי"ג שעוג והראֵ  במשך שנה שלימה?
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בצידי התיבה ששם היה נס והמים לא היו רותחים ולכן גם התיבה הצליחה 

 להחזיק מעמד ממי המבול.

וכן פלא עצום איך לא ניזוקו מהחיות הטורפות הרבות שבתיבה? למעט מקרה 

 בודד כאשר איחר נח מזונו לאריה.

ברית היה צריך על הפירות  ואכן רש"י כתב על הפסוק "והקמותי את בריתי",

שלא ירקבו ויעפשו, ושלא יהרגוהו הרשעים שבדור, דהיינו שאכן בורא עולם קיים 

אותם בנסי ניסים בתיבה, ויתכן שבנס שהפירות לא הרקיבו ולא התעפשו טמון 

היה האויר נקי  בזה שבתיבה היה נס שלא היה חם ולא היה חסר חמצן אלא

ובריא, וקצת ראיה לדבר יש ממה שכתב רש"י בפסוק "אך נח" שהיה גונח וכוחה 

 .דם מטורח הבהמות והחיות, משמע שלא סבל מחום ריח וחנק בתיבה

חלק מהדברים  ויהי רצה שמלבד הניסים שהשי"תובפשטות, כפי דברי הרמב"ן, 

 בניסים עד כמה שהדבר אפשרי.  שימושבדרך הטבע, בכדי לצמצם את ה

אבל אם כן עדיף נס אחד, שהרי הדגים לא מתו שלא נגזר עליהם ולכן הם 

העמיקו לעומק האוקיינוס שלא התחמם, והנה בארץ ישראל יש דעת ר' יוחנן 

בגמרא זבחים קי"ג שלא היה מבול, ומכל מקום כל תושביה מתו מהחום והרעל 

ושם  לצוות לנח לעבור לגור בארץ ישראלכול י היה השי"תשל הגופרית, ואם כן 

להצילם שלא ימותו מחום ומחנק כדרך שהצילם בתיבה, וכך לפחות יחיו 

לנח ויותר ! מאשר כל כך הרבה קושי , ושכל חיה תדאג בעצמה למזונותיהברחבות

 ניסים במשך שנה שלימה?

חיש שנה בבניית תיבה בכדי להמ מאה ועשריםשנח יטרח  השי"ת ובפשטות רצה

לכולם ולעצמו את המבול שאמור להיות, ואולי יחזרו בתשובה. ושוב ראיתי כן 

 במהרש"א. 

לנח ובניו, כי כאשר  קושי גםשמצד אחד יהיה השי"ת אבל, ייתכן עוד, שרצה 

 .)עי' רש"י בראשית ו, יח( העולם בצער גם על הצדיקים לסבול

. 
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 עולם חסד יבנה

אבל יש כאן הרבה יותר מכך, שהרי בתיבה היה חנוק ומסריח והיה אסור ללמוד 

תורה ולהתפלל עם הזכרת שם השם, וגם אם נניח כאמור שהיה נס ולא היה לא 

חם וגם לא מסריח ולא חנוק בתיבה, בכל זאת לא היה להם זמן אפילו לישון 

שנה משך דיקים נח ובניו הצחיו ולכאורה גם לא זמן להתפלל וללמוד, ואיך 

 שלימה בלי לימוד תורה ובלי תפילות??

"יבנה",  -אלא "עולם חסד יבנה", לא כתוב עולם בחסד נבנה, אלא בלשון עתיד 

דהיינו שנח ובניו בשנה זו בנו את העולם החדש שיהיה לאחר המבול, על ידי 

לתת אוכל לכל הבריות בלי הפסקה ביממה שעות  עשרים וארבעשעשו חסד 

 בלי מנוחה ועיכוב של שניה. נפלאהנפש  במסירות

הגביר את מידת החסד חובה מצד שני ל ,בזמן שיש מידת הדין בעולםכן ו

! ולכן התיבה הייתה "תיבה" מרוכזת של "חסד", רק ככה העולם במסירות נפש

 החדש נבנה.

וגם לאחר סיום תפקידה, התיבה עדיין עשתה חסד, שהיא החזיקה את המן 

ים על קרש שנטל המן ממנה לתלות את מרדכי, והיא כביכול ועשרת בניו תלוי

 תרמה את עצמה כי ידעה את האמת שזה חסד נוסף לעולם.

ללמדנו, שיש מצבים שעלינו להתרכז כערך עליון ובמסירות נפש במידת החסד, 

עליו לפנות לייעוץ אצל רבו  לימודיתהמסגרת שנפלט מהישיבה כן למשל בחור ו

לנפילה יגיע במקום שוכך , מונח בעולמה של חסד המובהק אולי תפקידו

וכל להתעלות י, יהיה מנותק מעולם היהדותעד שוהדרדרות רוחנית השם ירחם 

יראת  ויתן ל, וזה על ידי כךולהתקדש למעשי חסד  דרך זו של הקדשת עצמוב

 ,! אז קדימהאתה יכול! .לאפיקים חיוביים ואת כל מרצלפועל וציא וישמים, 

עבורך ממשלת זדון לשרשך  הבבורות הקבורה שחפרדרדרות יבמקום בטלה וה

מארץ החיים תמשיך להיות קודש להשם, תתמיד בתורה ובקידוש שם שמים בכל 

 לך בכוחך זה והושע את ישראל. ואתה יכול!! –הליכותיך כפי מיטב יכולתך 
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לוית ח"ן / הרב חיים נתן היילפרין, מח"ס 'לקוטי 

 )מנצ'סטר(שערי תשובה' 

גודל הנחת רוח לעילא וההשפעה לתתא שפועלים בלא 

 יודעים

ור ֶאל ַלבֹו ֹלא ֹאַסף ְלַקֵלל עֹוד ֶאת ָהֲאָדָמה ַבֲעב ה'ֶאת ֵריַח ַהַמיֹחַח ַוֹיאֶמר ה' ַוָיַרח 

 יַכֲאֶשר ָעַשיַת ת ָכל ַחי ָהָאָדם ַכי ֵיֶצר ֵלב ָהָאָדם ַרע ַמְמֻעָריו ְוֹלא ֹאַסף עֹוד ְלַהכֹות אֶ 

 א()ח, כ

לו יצוייר שתחזור הביתה בלילה לאחר תפלת מעריב ותראה שמחכה לך תור 

גדול של עשרים אנשים, מגדול ועד קטן, מכל חוגי יהודים. והנך מתמה בלי לידע 

מה יום מיומיים. לאחר כמה דקות נתברר לך.. היה איזה גילוי מלמעלה אשר 

שים אשר הצלחתם היום בא ע"י עבודתך הקדושה, הודיעוהו לכל אחד מאלו האנ

ובאו אליך להודות. פשוטו כמשמעו. הראשון הנכנס הוא ראש ישיבה שמסר היום 

השיעור פתיחה להזמן החדש, ואומר לך "תדע אשר עמלתי היום רבות להבין 

דברי הרמב"ם המוקשה, וכמובן גם התפללתי לסעייתא דשמיא, אבל גילו לי מן 

יון שהתפללת היום ברכת "וחננו מאתך.." וברכת "אהבת עולם" השמים אשר מכ

בכוונה יתירה בלשון רבים, נתקבל תפלתך, וזכיתי להבין הסוגיא על בוריה! ובאתי 

פשוט להודות לך ולומר תודה!". וכמו כן בזה אחר זה נכנסים ומודים לך, על 

יניהם שאומר, התורה ועל העבודה, על פרנסה ועל השידוך ועוד ועוד. ויש גם מב

שתדע שגילו לי מן השמים אשר ההתגברות שהתגברת היום על איזה נסיון שבא 

לידך, נתן לי ג"כ העוז והכח ולהתגבר על יצרי הקשה. וכמו כן אחד ממשיך ואומר 

שגילו לי אשר ההתחזקות ללמוד חצי שעה ברציפות היום, הביא כל כך ברכה 

גדול שהנני עסוק בה כבר חדשיים.  להעולם אשר מחמתה זכיתי היום לגמור עסק

 וכהנה רבות. תודה תודה ותודה!

נ השתלדתי היום לרכז בתפלה ולכוון פירוש מתחלה אינך מאמין, וחושב שאה"

המילות ולידע לפני מי אני עומד, אבל לא כוונתי כוונות האר"י, ומה כל הרעש, 

י מאיזה ראייה האיך תפילתי יש לה כל כך פירות? והן אמת הוא אשר עצרתי עצמ
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אסורה, אבל לא בא לידי נסיון של יוסף הצדיק.. ואה"נ למדתי היום ברציפות אבל 

 לא שש שעות ברצף בלי מחשבה זרה, ומה כל הרעש?

ושוב חושב כי למעשה סוף סוף אע"פ שהענין פלא, אבל התפללת בעצמך "כי 

מביא אתה שומע תפלת כל פה" ולמעשה הנני מאמין לדברי חז"ל אשר התפלה 

ברכה ושפע להעולם. וכמו כן הנך זוכר מה שגילו לנו רבותינו אשר כלל ישראל 

הם נמשל לחבל אשר כאשר מגביהים חלק ממנה, מוגבה הכל בדרך ממילא. וכמו 

כן ברור לך האיך שתורה"ק מביא שפע וברכה לכל העולם. ולכן באמת יתכן שאלו 

להבין האיך יראה העבודה של  אנשים נהנו מעבודתי היום! ויכולים כבר מעצמינו

 יום המחרת... יחכה תור ארוך עד סוף הרחוב..

 אין זה משל..

רק פרט אחד  -משל זה הנפלא ראיתי פעם בספר, אבל אינה משל! זהו המציאות 

והוא שאין מחכה לנו תור ארוך כל לילה עם אנשים שבאים  -חסר למעשה 

ת..(, וכל זה נכנס בכלל החשכות להודות )או ח"ו להתלונן על מה שלא זכינו לעשו

של עוה"ז )גמרא ב"מ דף פג:( שאין אנו רואים גודל השפע שמביאים להעולם ע"י 

מעשינו הטובים. ואמר פעם אחד מן הצדיקים )אכיר בטובה מי שיכול להוידעני 

 -מי( אם היינו יכולים לראות החילוק של נשמתינו לפני שלומדים דף גמרא ואח"כ 

 נו עוד בחירה... כל דבר מניח רושם והשפעה.(לא היה נשאר ל

 האם ידע נח מגודל התוצאות מקרבנותיו?

כאשר שמעתי פעם ממו"ח הרה"ג ר' יצחק זעקל  -רעיון זה מצינו בפרשת השבוע 

הלוי פאללאק שליט"א מאנטווערפען יצ"ו )ונדפס בשמו בספר "עזרי מעם השם"( 

הראשונים האם נח ידע מה שגרם בשם הישועות מלכו. והוא בהקדם מה שנחלקו 

 י הקרבנות שהקריב ביציאתו מן התיבה?ע"

ל ִלבֹו ֹלא ֹאִסף ְלקַ בפסק הנ"ל כתיב " ר ְיֹדָוד אֶּ ת ֵריַח ַהִמיֹחַח ַוֹיאמֶּ ֵלל ַוָיַרח ְיֹדָוד אֶּ

ת ָהֲאָדָמה זאת אומרת שגודל הנחת רוח מהקרבנות פעלו שהשי"ת יאמר  -" עֹוד אֶּ

 ,ואחרי כן גלה סודו לנחוהנה לדעת האבן עזרא " -עוד האדמה! "שלא יוסיף לקלל 
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לא גלה הדבר לנביא ויאמר ה' אל לבו " ". אמנם הרמב"ן חולק וז"לכי נביא היה

, כי כאשר הקריב נח בזמן ההוא, רק ביום צוותו את משה בכתיבת התורה גלה אליו

 ".קרבנו עלה לפניו לרצון, וגזר שלא יוסיף להכות את כל חי

ולא נודע  -נמצינו למדים לדעת הרמב"ן אשר נח פעל שינוי עצום לדורי דורות 

לנו מזה!! ויכולים מזה להתעורר מאד, כי העדר הידיעה מגודל הנחת רוח 

י עבודתינו הפשוטה, שגורמים להשי"ת וגודל שפע וברכה שמביאים להעולם ע"

ידינו לשמח לא ממעט מהמציאות. וצריכים להמשיך בתמימות ובשמחה, אשר ב

 אלקים ואנשים בלא יודעים רק באמונה תמימה ואמיתית אשר כן הוא.

 הדברים הבוערים של הקדושת לוי

 -קדושה שלישית זי"ע )בקדושת לוי ויש לציין כאן להדברים היסודיים של ה

והנראה כי עיקר בריאת העולם עבור לשעשע באיומתו כי כשאדם  -( וז"ל:פורים

הבורא ברוך הוא וברוך שמו בתורה ובמצות. אזי יש  מתפלל ולומד ועובד את

להקדוש ברוך הוא שמחה גדולה מזו כמו שאמרו חכמינו ז"ל במסכת זבחים )מו.( 

לשם ששה דברים הזבח נזבח ואמרו לשם ריח לשם ניחוח ופרש"י שנחת רוח 

ובזה עיקר עבודתינו לתת נחת רוח להבורא ברוך הוא לפניו שאמר ונעשה רצונו. 

ובכל הדבורים אנחנו ממשיכין שפע רב בכל  רינו ולבוראינו בעבודתינו תמהליוצ

הברואים והיצורים והנעשים וכשיעלה זה במחשבת לבב איש, אזי יתלהב לבבו 

בקרבו וככה יגיד במחשבתו איש אשר נוצר מטיפה סרוחה ואחריתו רמה ותולעה 

יוכל לשמח בו יעלה ככה למעלה על ידי מעשיו הנעימים ויעשה פרי במעשיו ש

הבורא ברוך הוא אשר הוא קדוש ומשרתיו קדושים ויבא שפע רב בכל העולמות 

 .ובכל המלאכים ובכל הנשמות והאל הקדוש ישמח בו

וזה הוא פירוש הפסוק )ישעיה סא,י( " -וכה דבריו  -וממשיך בפירוש נפלא בפסוק 

ה שוש אשיש בה', כלומר שאדם שמח במה שמביא להקדוש ברוך הוא שמח

. וזה הפירוש שוש, כלומר שאנכי שש ושמח במה שאני אשיש בה', שאני במעשיו

 !!גורם שאשיש שאני מביא שמחה בהבורא ברוך הוא כביכול אני מביא שמחה
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וכדאי ללמוד שלימות הענין בפנים בקדושת לוי שם )מאמצע קדושה שניה על 

עניו והוא קטן פורים בסוף ספר קדושת לוי(! ומסביר שם כי החושב ח"ו שהוא 

מדאי וכו' אין זה אלא נוטה למינות רח"ל.. ע"ש. יסוד זה יכול להיות מהפיכה 

 גדולה בכל עבודת האדם!!
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ֵמאֹור שעשועי / הרב מנחם צבי גולדבאום, מח"ס 

 ''מֹוסר דרך', 'מאיר דרך', ו'אפיקי חיים

 אכילת בשר לפני ואחרי המבול

 ַיְהֶיה ְלָאְכָלה ְכֶיֶרק ֵעֶשב ָנַתַּתי ָלֶכם ֶאת ֹכל )ט, ג(ָכל ֶרֶמש ֲאֶשר הוא ַחי ָלֶכם 

רש"י: "לכם יהיה לאכלה. שלא הרשיתי לאדם הראשון לאכול בשר, אלא ירק וב

 , עכ"ל.עשב, ולכם 'כירק עשב' שהפקרתי לאדם הראשון, 'נתתי לכם את כל'"

 גזל גבוה -איסור בשר לפני המבול 

סימן לא  -הגדול רבי אליהו גרינצייג שליט"א בספר מקרא העדה מאת הגאון 

, שגדרי ההיתר והאיסור לאדם )של רש"י( "ומבואר מלשונוז"ל:  -לפרשתנו 

הראשון, היינו מה שניתן לו כל גידולי קרקע, ומה שלא נתנו לו כל הרמש הרומש 

על הארץ, אין זה גדר מאכלות אסורות, אלא כמו גזל, והרי אדם הראשון הוזהר 

 וכו', עיי"ש באורך. ל, ואין הבדל בין גזל הדיוט לגזל גבוה"על הגז

 שפיכות דמים -איסור בשר לפני המבול 

במאמר ממו"ר הגאון הגדול רבי שמחה וסרמן זצ"ל  -והנה בספר קובץ פרשיות 

בנו בכורו של מרן הגה"ק רבי אלחנן הי"ד )אשר יום הזכרון הכ"ה שלו יחול 

"דם יחשב לאיש ההוא דם ל הפסוק )ויקרא י"ז, ד'( ע -השבוע ביום א' ב' מרחשון( 

"בנוגע לשחוטי חוץ כתוב: 'דם יחשב לאיש ההוא, דם , ז"ל )בשינוים קלים(: שפך"

שפך'. כאשר אדם הורג בהמה שלא בדרך שהתורה התירה זאת, הדבר נחשב 

-לשפיכות דמים, בבחינת 'דם שפך'. אנשים מחשיבים רק רצח של בני אדם לעוון

כי גם הם בני אדם! אילו היה מותר לרצוח בני אדם, כל אחד היה צריך  פלילי,

 איננה אלאחשיבה רק הריגת בני האדם לרצח, מלחשוש לנפשו... תפיסה זו ש

ערך לזולת, אלא בגלל שהם  יםייחסממחמת שבני האדם  היא איננההגנה עצמית. 

 )עיי"ש באריכות(.ערך לעצמם..."  יםייחסמ

 .שמתחייב בנפשו" ,"דם יחשב. כשופך דם האדםש"י שם: עצם היסוד מבואר בר
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"דם  ובמפרשים שם מבואר שזה עצמו טעם איסור אכילת בשר לפני המבול:

 יחשב. כמו שהיה הענין קודם המבול שלא הותר להם להרוג בעלי חיים לאכלם"

"וטעם דם יחשב. ממעשה בראשית, יאמר, הנה בכל בעלי חיים זולתי )ספורנו(. 

עשיתי דמם כמים... כמו שאמר 'כירק עשב נתתי לכם את כל', אבל אם ישחט אדם 

 )רמב"ן, ועיין עוד שם כזה ברבינו בחיי(. מחוץ למחנה יחשב כשופך דמים"

מבואר מזה, דיסוד איסור אכילת בעלי חיים לפני המבול היה משום שפיכות 

 - הדבריםדמים, וזה דלא כמו שנקט הגאון בעל מקרא העדה שהבאנו בתחילת 

דטעם האיסור היה משום גזל גבוה )והגאון הנ"ל גם הזכיר מזה בספרו בסימן ט', 

 והנני מקצר(.

 טעם היתר בשר אחר המבול

והנה בטעם שאכילת בשר הותרה אחר המבול, מבואר בספר קובץ פרשיות בשם 

"לאחר המבול הותר לבני נח להרוג בהמות מו"ר הגאון רבי שמחה וסרמן זצ"ל: 

אוכלן. היתר זה לא ניתן כשנברא העולם... מדוע אז הותר הדבר? נראה כדי ל

שההתנהגות האנושית בדור המבול הורידה את הרמה האנושית למצב בו האנשים 

כי מלאה הארץ ': )בראשית ו', י"ג(מוכרחים להשען על נישול הזולת. וזהו שכתוב 

ת על חשבון הזולת. , דהיינו שהחטא של דור המבול היה חמס, שפירושו לחיו'חמס

כל היקום ירד ממדרגתו, ובמדרגה זו, זקוקים לשימוש וניצול זה, ועל כן התירה 

 עיי"ש. התורה דבר זה..."

אשר זכינו למצוא לו  - ולהעיר שפירוש מחודש זה בטעם היתר בשר אחר המבול

הוא שונה ממה שכתבו המפרשים  עיי"ש, ח"א פ"ט ע"ב קצת מקור בדברי הזוה"ק

 אוה"ח הק' )ט', ג'( ושאר מפרשים שם, ואין הגליון מספיק. עיין -

 goldm@enativ.comלתגובות: 

  

mailto:goldm@enativ.com
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מאחורי הדף / הרב יצחק לובנשטיין, מו"ל כתבי 

וספרי הגרי"א וינטרויב זצ"ל, ומח"ס 'אני מאמין' 

 על עיקרי האמונה למעשה )קרית ספר(

המאמין  –סנהדרין פרק חלק )א( עניני אמונה בקצרה 

 והכופר

הרמב"ם בפירוש המשניות קבע פרק זה כמקום לבסס אם עיקרי האמונה 

 שהתקבלו בישראל כיסודות שעליהם עומד דת אומנותינו. 

נראה שאפשר להניח שכדי לאבד חלק בעולם הבא צריך להיות 'מזיד' ולא 

"מה לנו ולאמונתו וכי מהיכן הוא ס' )צ.( וז"ל 'שוגג'. א"כ נשאלה השאלה על תו

. פי' שמדובר שמי שמאמין התחיית המתים ר גמור הוא"פיודע שכן הוא הלכך כו

אלא שאין המקור לדעתו מתוך התורה עצמו רק ממקורות נוספים, האם זה נקרא 

'מזיד' עד כדי כך, אולי הוא חושב שאין מקור בתורה אלא שברור לו שהאמת היא 

 תחיית המתים וכי בזה הוא נהיה כופר.שיש 

נראה פשוט שכאן מונח יסוד גדול מאוד בעיקרי האמונה. כל השיטות וההבנות 

באמונה אינם לברר מה הם העיקרים אלא שאחרי שברור שהעיקרים קיימים הוא 

 .חיכול לנסות להבין אותם

מאמר נמצא שה'מקור' לכל האמונה אינו רק ה'תורה' ואור התורה, ויתבאר ב

הבא בעזהשי"ת ואם זה לא המקור אז זה לא אמונה. המסקנה הנכונה ללא שנעוץ 

 בחכמת התורה אינו נוגע לאמונה כלל ועיקר.

שאין השם אחד מאמין אוסיף עוד פרט קטן ועדין. אפיקורס הוא מי ש'כופר'. מי ש

 ,הוא לא מאמיןמרוב טפשוטתו שהרי  טכופר בשוגגרק הוא לכאורה ר"ל הרי 

. אלא הן הן הדברים. שזה תואר שרק מזיד מקבל 'אפיקורס'כאיך אפשר להגדירו ו

. מי שיודע שמסורת התורה היא התורהאמונה לא בנוי על 'הבנה' אלא על 

                                                
וכמו שמובן ש'חכמה' אחרי 'בינה', מי שקובע את ה'כחמה' ע"י הבנתו הרי הוא לעולם לגיע ל'חכמה' וגם בינתו  ח

דבר' ולא להמציא דבר מתוך דבר, וע' גר"א )משלי יא ב( בענין  הבל, שהרי כל ענין ה'בינה' היא 'להבין דבר מתוך

 .'את הצנועים חכמה'
 , שזה ענין שיתבאר בהמשך כאן.בלי ליכנס כאן ל'נעביך אפיקורס' ט
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ש'השם אחד' והחליט לא לקבלו בעקבות הבנתו הדלה או כל סיבה אחרת הרי 

 הוא 'אפיקורס'.

* 

 וה להגדיל תורה ולהאדירה.אסכם כאן סוגיא שהרבה התבלבלו ממנה, בתק

 ד' כיתות במאמינים

 מאמין:

המדריגה העליונה הוא זה שמאמין ויודע היטב את כל הפרטים הנכללים א 

בזה בהי"ג 'עיקרים' כפי המקובל בכל תפוצות ישראל. מי שזכה לכך, אשרי חלקו. 

נקרא 'עם חלוק עיקרי האמונה משאר חלקי התורה. מי שאינו בקי בשאר חלקי התורה 

. אפשר להשיג הארץ' ואילו מי שאינו בקי בעקרי האמונה חסר לו בשם 'מאמין'

 במייל דלהלן קונטרס 'אני מאמין' שיהפוך אותך למאמין אמיתי בעשר דקות.

 עם הארץ:

מי שחסר לו איזה ידיעות ופשוט נחשב כ'עם הארץ' לאותם פרטים, מחמת  ב

)פירוש בהם כלל, עליהם כתב הרמב"ם אי ידיעתו, ומאידך גיסא אינו מפקפק 

יהיו קיימים לאדם כל היסודות הללו "וכאשר  המשנה לסנהדרין פ"י פרק חלק(

הרי הוא נכנס בכלל ישראל, וחובה לאהבו ולחמול עליו  ואמונתו בהם אמתית,

וכל מה שצוה ה' אותנו זה על זה מן האהבה והאחוה, .... וכאשר יפקפק אדם 

הרי זה יצא מן הכלל וכפר בעיקר ונקרא מין ואפיקורוס ביסוד מאלו היסודות 

וקוצץ בנטיעות, וחובה לשנאותו ולהשמידו ועליו הוא אומר הלא משנאיך ה' 

)ר' רפאל שפירא בשם הגרי"ז בשם הגר"ח מאסף אשנא וכו'". ומבאר הגר"ח מבריסק 

שבשאר חלקי התורה, אם אדם אינו יודעם  תורני שערי תורה נדפס שנת תשכא(

הוא פשוט 'עם הארץ', אולם בענין מצות 'אמונה' יש חיוב לדאוג לדעת אותם 

 הגם שכל עוד שלא 'יפקפק' בהם לא נכנס לכלל 'כופר'.

 כופר בשוגג:
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מי שכופר מחמת שגגתו או אונסו. וכגון מי שלמד פשטי המקראות בצורה לא ג 

הוא )תשובה ג ז( , לדעת הרמב"ם ע' מש"כ בעיקר ג'נכונה ומאמין להגשמה ח"ו 

בדעת  )קובץ מאמרים מאמר שיבוש בדעות(כופר, נמסר בשם הגר"ח מבריסק 

ִביְך ַאִפיקֹוֵרס ִאיז אֹויך ַא ַאִפיקֹוֵרס"  אפיקורס ִמְסֵכן גם נקרא הרמב"ם "ַא נעֶּ

בדעת הגר"ח שרק כש"רצון האדם לפריקת  )קו"מ שם(, ומבאר ר' אלחנן אפיקורס

מטה את שכלו לטעות בדברים פשוטים ומוכרחים וע"כ שגגתו עולה זדון"  עול,

ודינו כמי אומרים שהוא אפיקורס, אולם כשבאמת היה 'שוגג' אין דינו כאפיקורס, 

 .שפשוט לא מודע לחלק מהפרטים שמובא לעיל שאינו נקרא אפיקורס

 אפיקורס:

את ה'עיקרים' אבל  מי שמכיר את בוראו ומתכוין למרוד בו, והוא שיודעד 

בענין זה אין שום הבדל בין 'עקרי כופר בא' מהם, הוא 'כופר בעיקר' לכו"ע. 

האמונה' לשאר חלקי התורה, וכל מי שכופר אפילו באות אחד מן התורה נקרא 

 'אפיקורס'.

* 

או  7533114757לתגובות ולקבל מד"ת של הגרי"א וינטרוב זצוק"ל: 

haravyew@gmail.com 
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שבת / הרב אליהו הורביץ, מח"ס הלכות מה

 'הרחב דעת' י"ג חלקים

 האם ניתן היה לבנות את התיבה בשבת?

 )יג, יד( וגו'ֲעֵשה ְלָך ֵּתַבת ֲעֵצי ֹגֶפר 

וברש"י שם הביא שבנה את התיבה מאה ועשרים שנה, ולכאורה נח לא שמר את 

צאתי כן, השבת שלגבי האבות מבואר שקיימו את כל התורה, אך בנח לא מ

וממילא בנה את התיבה גם בשבת, אך יש לדון אם אחר מתן תורה היה נצרך 

 לבנות תיבה, האם קיימת אפשרות לבנות את התיבה גם בשבת.

 דין בנין בכלים

עיקר מלאכת הבונה היא בקרקע, שהבונה בנין בקרקע חייב משום מלאכת 

בונה, דעת הרש"י והרי"ף הבונה, ונחלקו הראשונים באם הבונה כלי חייב משום 

שאין בנין בכלים כלל, ודעת התוס' והרמב"ן והרשב"א שאם בונה את כל הכלי או 

שמתקן תיקון חשוב בכלי, יש בנין גם בכלים, ורק כשמתקן בכלי תיקון כל דהו אין 

 בנין בכלים.

ולגבי סתירת ושבירת כלי, הראשונים התקשו סתירה במשניות, שמצד אחד 

קמו מבואר שמותר לשבור חבית בכדי להוציא ממנה גרגרות,  במשנה בשבת דף

ומצד שני במשנה בעירובין דף לג מבואר שאם העירוב מונח בתוך מגדל ארון 

ואבד המפתח, העירוב אינו עירוב ומחמת שאינו יכול לאכלו, והמשנה לא התירה 

 לשבור את המגדל.

לי, כפי שיש איסור ובתוס' תירץ לשיטתו שבאמת יש איסור לסתור את כל הכ

לבנות את כל הכלי, והמשנה בשבת שהתירה לשבור את החבית, דבריה הם 

בחבית העשויה משברי חביות המדובקים במוסתקי דבק העשוי מזפת, שזה חבית 

 גרועה שאין איסור לסותרו.
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אך שאר הראשונים נחלקו וסברו שמותר לסתור כלים, והמשנה בעירובין 

גדול המחזיק מ' סאה שדינו כקרקע, ולכך יש בו משום שאסרה דבריה הם בכלי 

 בנין וסתירה.

ולהלכה, השו"ע בסי' שי"ד ס"א פסק כהתוס', שאסור לבנות ולסתור כלי גמור, 

ורק כלי גרוע שמדובק במוסתקי מותר לסתור, והרמ"א הוסיף את דברי הראשונים 

גדול גם כשהוא  שכלי גדול אסור בכל אופן, והפוסקים ביארו שכונתו לאסור כלי

 מוסתקי.

וא"כ התיבה שהייתה כלי גדול שהחזיקה יותר ממ' סאה, וגם הייתה בנויה חזק 

 וטוב, בזה לכו"ע יש בנין בכלים ואסור לבנותו בשבת.

 דין בנין רפוי, וחיבורי קפיץ למיניהם

אלא שבסי' שי"ג סעיף ו' מבואר שמותר לבנות כלי בצורה רפויה, וא"כ לכאורה 

לבנות את התיבה בצורה רפויה, ואל תתמה הכיצד יבנה תיבה שצריכה אפשר 

להגן מפני המבול בצורה רפויה, הרי היא תתפרק מיד, שכיום הדבר אפשרי, 

שהמציאו הרבה חיבורים שבק ניתן לפורקם ולהרכיבם, אך הם נתפסים בחוזק זה 

 לזה.

לי עגלת תינוק והחיבורים הללו נמצאים בהרבה דברים, וכגון מה שמחבר את גלג

לעגלה, או בקביים או במקל הליכה של זקנים כשרוצים לכוון את גובהם, שבחלק 

אחד יש כמין זיז שבולט החוצה ע"י קפיץ, והוא נכנס לתוך חור בחלק השני 

ותופסו בחוזק, וניתן להפרידו בקלות ע"י שלוחצים על הזיז פנימה ויוצא מהחור 

ות תינוקות שאפשר לפרק את המושב וממילא מתפרקים החלקים וכן יש עגל

טיולון ולהחליפו בשכיבה אמבטיה ע"י לחיצה על ידית כל שהיא בעגלה, וכן 

 על זה הדרך 

ובספר אורחות שבת פ"ח סמ"ה נקט שהחיבורים הללו נחשבים כחיבור רפוי, 

משום שכל דבר שניתן לבנותו או לפרקו בקלות ללא מאמץ נחשב כרפוי, וגם 

ללו ניתן לפרקם ולחברם ללא מאמץ, ולענ"ד דבריו מחודשים, שסו"ס החיבורים ה
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החיבור הוא חיבור גמור וחזק, והכיצד ניתן להגדיר את החיבור כרפוי, ובאמת 

שבספר חוט שני עמוד רמ"ט נקט שהחיבורים הללו נחשבים כחיבור חזק ואסור 

 לחברם בשבת.

ת, הרי שאפשר לבנות את וממילא, אם נאמר שחיבורי הקפיץ הללו מותרים בשב

 התיבה ע"י החיבורים הללו.

 דין רפוי בקרקע ובכלי גדול

אלא שהפמ"ג בסי' שי"ג א"א ס"ק י"ג והחזו"א בסי' נ' סק"י כתבו, שכל ההיתר 

לבנות רפוי זה דווקא בכלים, אך בקרקע אסור לבנות גם בכלי רפוי, וא"כ 

תיבה נחשבת כבנין לראשונים שסברו שכלי גדול מוגדר כמו קרקע, הרי שה

 בקרקע, ויש לאסור בזה בנין גם רפוי.

וא"כ לרמ"א שהחמיר גם לשיטת הראשונים והחשיב כלי גדול כקרקע, יש לאסור 

לבנות את התיבה גם ברפוי, אך השו"ע שפסק כהתוס' ולא הביא את תירוץ 

 הראשונים, יתכן שגם כלי גדול אין דינו כקרקע, ומותר לבנות בו ברפוי.

מאמר מרדכי שי"ד סק"ג והאג"מ ח"א סי' קכ"ב נקטו שגם השו"ע אמנם ה

הסכים לרמ"א והחשיב כלי גדול כקרקע, אך הפרי חדש סבר שהשו"ע נחלק על 

זה, והביאו הכף החיים שם סק"ב, ולשיטתו אפשר לבנות את התיבה באופנים 

  שהוזכרו.

לבנותו מצד איסור  וכל הנידון הוא רק כלפי הדפנות של התיבה, אך הגג אסור

אוהל, וגם אם התחיל לבנות מבעו"י קצת, לא שייך להתיר בזה מצד ההיתר של 

תוספת אוהל ארעי שמותר להמשיך ולהוסיף על גג קיים, משום שהתיבה הייתה 

 בנין קבע, וכל מה שהותר זה תוספת אוהל עראי שאינו מתקיים אלא לכמה ימים.
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הרב הראשי מעדני מלך / הרב מרדכי מלכא, 

לעיר אלעד, נשיא וראש מוסדות "אור המלך", 

 מחבר ספרי שו"ת דרך המלך, אמרי מרדכי ועוד

 "גזל מקטרג בראש"

ְנַני ים ְלֹנַח ֵקץ ָכל ָבָשר ָבא ְלָפַני ַכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס ַמְסֵניֶהם ְוַה קַ ַוֹיאֶמר ֱאלֹ 

 )ו, יג( ַמְשַחיָתם ֶאת ָהָאֶרץ

הוא ענין העריות אשר קלקלו עד כדי כך שגם הארץ השחיתה  והנה שחיתות

", קץ כל בשר"ומ"מ כתב רש"י  דרכה, ובנוסף לכך מלאה הארץ חמס שהוא הגזל.

 לא נחתם גזר דינם אלא בעון הגזל.ש

 ,צינץ זצ"ל שהקשההגרא"ל וראיתי ב"מעינה של תורה" בשם מלא העומר ל א

מאחר ומבואר שם עון העריות והשחיתות  ,מדוע נחתם גזר דינם דוקא בעון הגזל

 ובפרט שנראה שהוא עיקר עוונם?

עושה עושר ולא במשפט בחצי " (יג ,ירמיה יז)עוד יש לשאול על דברי הנביא ו ב

ממילא העונש בה בגופו ולכן בחצי  ,והיינו שאם העושר אינו כדין ",ימיו יעזבנו

ביושר למות בקיצור  ימיו יעזבנו כעונש. מדוע העונש של העושה עושר שלא

 שנים?

 אדם נענש בממונו בתחילה

ר' הונא ור' יהושע בר אבין וחתניה ( פסיקתא רבתי פיסקא יז)והנה מבואר בחז"ל 

אין בעל הרחמים פוגע בנפשות תחילה, ואף בנגעים הבאים  ,דר' לוי בשם ר' לוי

את וחלצו "על אדם כן, בתחילה הוא מתחיל בביתו אם חזר בו טעונים חליצה 

, ואח"כ הוא מתחיל "ונתץ את הבית"אם לא חזר בו טעונים נתיצה ", האבנים

ואם לא  ",וקרע אותו מן הבגד או מן העור וגו'"אם חזר בו טעונים קריעה  ,בבגדיו

אם חזר בו  ,, ואח"כ הוא מתחיל בגופו"ושרף את הבגד"חזר בו טעונים שריפה 

. ובמצרים כן, בתחילה נגעה מדת "בדד ישב וגו'"ואם לאו ", ובא אשר לו הבית"
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 שם) "ויסגר לברד בעירם"לג(  ,)תהלים קה "ויך את גפנם ותאינתם"הדין בממונם 

 .נא(, )תהלים עח "ויך כל בכור במצרים"מח( ואח"כ , עח

כאשר מעניש אדם לעוררו  ,שהנהגת הקב"ה היאועפ"ז מתרך ה'מלא העומר', 

אך הנ"מ כאשר  ,שב מענישו בגופו ואם אינו ,בתחילה מענישו בממונו ,בתשובה

הממון הוא ממונו כדין בזה הוא ששייך להענישו בממונו תחילה ואח"כ בגופו, 

אבל כאשר הממון אינו ממונו הרי שהקב"ה מענישו ישר בגופו, והיינו שמבואר 

בדור המבול שבאמת עיקר עונשם הוא על השחיתם בעריות ובפרט שעונש המבול 

ומבואר בחז"ל שנענשו במים מפני שהם קלקלו בעריות, הוא מידה כנגד מידה. 

אלא דמן הראוי להענישם תחילה בממונם ואח"כ בגופם, אך כיון שאין הממון 

  שלהם עפ"י הדין כי מלאה הארץ חמס ממילא נחתם גזר דינם להענישם בגופם.

והיינו שאם  ",עושה עושר ולא במשפט בחצי ימיו יעזבנו"הפסוק את פרש ועפ"ז מ

ומדור  ושר אינו כדין ממילא העונש בה בגופו ולכן בחצי ימיו יעזבנו כעונש.הע

המבול נלמד שלא רק בגזל גמור הדבר מדובר אלא אפי' שהם התחכמו לגזול 

באופן שלא יתחייבו עפ"י ההלכה והיו לוקחים פחות משווה פרוטה בכל זאת 

ן שלא כדאי לתבוע נענשו בגופם שאמנם אין חיובי השבה ובל"ה אין זה ממונם כיו

ממון זה, ק"ו כאשר הדבר העשה באיסור גמור שגורם נזק לנפשו ומפסיד כל 

 מטרתו.

 דברי החיד"א בנגעי צרעת

זאת תורת נגע ( לבאר ע"פ היסוד הנ"ל וז"ל, "פני דוד ויקרא גוכותב החיד"א )

אפשר במשז"ל אין בעל הרחמים פוגע  ",צרעת בגד הצמר וכו' לטהרו או לטמאו

ואם ישוב מחטאתו הנה מה טוב  ,הלא מראש כנגע נראה בביתו ,בנפשות תחלה

ואם יפקח עיניו להכנע ולתקן אשר עותו מן  ,ואם לאו עוד ישוב ויראה נגע בבגדיו

הנה נג"ע זה אל עצמו ואל בשרו וז"ש זאת  ,השמים יקרבוהו ואם עוד טומאתו בו

אם ישוב מדרכו הרעה ויתעורר מנגעי  ,ת בגד וכו' לטהרו לאדםתורת נגע צרע

וישאר הוא טהור מבית ומחוץ וזהו לטהרו  ,בתים או בגדים ישוב אל ה' וירחמהו



 

 סד 'עמ -אספקלריא 

 

דנגעי בתים או בגדים הם סיבה לטהרת נפשו וגופו. או לטמאו דאם לא שב יבואו 

 עכ"ד. בגופו לטמאו בעצמו

 רכוש המגיע לאדם מקבלו

ח"ג סיפור לח ) איש חי מסופר ב"נפלאים מעשיך" של הבןנפלא שנסיים במעשה 

א ווה ,על תלמיד אחד שהיה לומד בישיבה כל יום מחצות הלילה ואילך (197 'עמ

אשר דרכו היית להיות תמיד ראשון ואחרון בביהמ"ד, פעם  ,היה אברך מיוחד

ראה ביתה פתוח ושכחו  ,בעוברו בלילה ליד בית אשה אלמנה עשירה מאוד

מאחר והאשה ישנה  ,לסגור, פיתהו יצרו שיש לו הזדמנות לגנוב הון רב ולהעשיר

לבדה עם אותה משרתת ואין איש עימהם, וכך עמד וחשב ולבסוף גבר יצרו ונכנס, 

וראה היכן התיבה עם דינרי הכסף מונחת כיבה את הנרות ופרץ את התיבה, 

ל נפשם ולא כאשר שמעו הפריצה התעוררו האלמנה והמשרתת אך חששו ע

 דיברו מאומה כיון שמסתמא הגנב מזויין ומסוכן. 

והנה אותו תלמיד לאחר שפרץ התיבה עמד וחשב: הרי כל הזמן למדנו הראש 

וא"כ מדוע אגנוב  ,ישיבה מאמר התנא שאין אדם נוגע במוכן לחבירו כמלא נימה

הרי אם מגיע לי אקבל בדרך מותרת ואם לא מה יעזור שאקח, ולבסוף החליט לא 

 לקחת כלום ויצא והלך לישיבה כדרכו. 

למחרת האשה קמה והלכה לבדוק התיבה והנה לא נחסר דבר והיה לפלא ונס 

ועקב זה החליטה להינשא כדי שלא תהיה לבד ותפחד תמיד, הלכה  בעיניהם.

ישיבה וסיפרה לו על עשרה ורצונה להתחתן, ובאותו זמן כבר הלכו לראש ה

התלמידים מלבד התלמיד הנ"ל אשר דרכו לצאת אחרון, והציע אותו הראש 

ואז אמר כמה נכון  ,ישיבה כחתן. והסכימו בניהם ונישאו ועי"ז קיבל כל העושר

 דברי התנא דמאחר ומגיע לו קיבלם בהיתר ולא באיסור.
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הרב יצחק אברהם, כולל 'תורת ה'  מעמקי הלכה /

 חפצו' )בית שמש(

 בענין הספדים ודברי שבח בפני החתן

 ַהֶזה ַבדֹור ְלָפַני ַצַדיק ָרַאיַתי ֹאְתךָ  ַכי ַהֵּתָבה ֶאל ֵביְתךָ  ְוָכל ַאָּתה ֹבא ְלֹנחַ ' ה ַוֹיאֶמר

  )ז, א(

 צדיק נאמר צדיק( מביא את דרשת חז"ל, "ולא ראיתי אותך )ד"ה כירש"י וב

בפניו", עכ"ל. ויש  שלא וכולו בפניו, אדם של שבחו מקצת שאומרים מכאן. תמים

לעיין במה שנהוג עלמא, דכאשר מתכבדים לדבר בסעודת שבע ברכות, הרי 

שהדרשן מאריך ומגזים בשבחיו של החתן ובפניו. והרי הורו לנו חז"ל, כי אין 

 על שבחיו. לשבח את כל שבחו בפניו, ועאכו"כ שלא להוסיף

  א השבחים אמורים על משפחת החתן, ולא על החתן לבדו

ושמעתי מאחד שרצה לתרץ, שאין השבחים מוסבים כלל על החתן, אלא 

השבחים הם כלפי המשפחה והורי החתן, דראו גידולים נאים שגדלתם, שזכו 

 לגדל כזה חתן וכו'. ואשר על כן, גם לאחר כל דברי השבח שנאמרו על החתן, הרי

עדיין לא הגענו לקצה קצהו של יתר השבחים האמורים כלפי השפחה כולה, 

  עכ"ד.

ופירוש זה נראה דחוק למאוד מכמו"כ טעמים, ראשית כל, פוק חזי, דהמובן 

הפשוט ביותר בכוונת הדרשנים המרבים בדברי שבח, הוא במטרה אחת ויחידה, 

שיאמר שכוונתו  לשבח את החתן בפני כלתו וחמיו. וקשה למאוד למצוא דרשן

היתה לשבח את משפחת החתן. ודבר זה מוכיח נאמנה על גודל המרחק של 

  פירוש זה מן האמת.

זאת ועוד, דגם אם נתעקש שכוונת הדרשן לשבח את המשפחה, בצורה של ראו 

גדולים נאים שגדלתם. אך ס"ס אין להימלט מכך שהדרשן מאריך בשבחיו 

פו של דבר, החתן עצמו שומע את כל הפרטיים של החתן, ושעל כן הרי שבסו

   שבחיו בפניו.
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ומה עוד דפעמים שהדרשנים מרחיקים לכת, ומגזימים בשבחי החתן, עד שהם 

 עולים יותר מכל שבחי המשפחה כולה....

  ב השבחים שנאמרים על החתן הם בגדר "מטבע פסולה"

הדרשנים הם ובפשוטו נראה, דמאחר והדבר גלוי וידוע לכל, כי ע"פ רוב דברי 

דיבורי סרק שאין להם כל שחר, ואינם בושים מלשבח על ה"התמדה הנפלאה" של 

הבטלן של הישיבה... ועל כן נראה פשוט, שאין כאן כל דיון בנושא של כל שבחו 

בפניו, שהרי מי שמקבל את דברי השבח האמורים על החתן, הרי הוא בבחינת 

  "פתי יאמין לכל דבר" )משלי יד, טו(. 

)ח"ד סי' ק"ב( אשר דיבר מענין ריבוי  הלכות משנה ת"שוו"ב ראיתי בוכי

 הם האלו התוארים כי התוארים והשבחים שכותבים במכתבים בזמנינו, "ובאמת

 קבלתי וכבר לו. שמגיע מה מכיר אחד וכל נפשו, מרת יודע לב כי בראי, לשוקי רק

 בענין לי וכתב שנים, כמה לפני מירושלים ה"זצלה מינצבערג מהגרי"ז מכתב

  .פסולה" למטבע שנחשבים בזמנינו, התוארים

אלא שא"כ עולה תמיהה לא פחות גדולה, דהכיצד הוא זה שכל העולם נוהג 

במנהג שטות שכזה, להאריך בדברי הבל וריק שאין בהם ממש, וזאת במעמד כה 

 מרומם ונכבד של סעודת מצוה של חתן וכלה.

  ג חתן דומה למלך

)ספט"ז( פדר"א דשורש יסוד מנהג העולם מבוסס על המבואר בונראה לכאורה 

"החתן דומה למלך וכו', מה המלך הכל מקלסין אותו, כך החתן הכל מקלסין אותו 

)פרשת בשלח  ילקו"שכל שבעת ימי המשתה", ע"כ. והנה בקילוסו של מלך מצינו ב

 למדינה שנכנס ודם, בשר למלך דומה, הדבר למה משל .'לה רמז רמ"ב(, "אשירה

 עני. אלא ואינו עשיר, שהוא חלש. אלא ואינו גבור, שהוא לפניו, מקלסין הכל והיו

 שהוא דיין, שהוא אכזרי. אלא ואינו רחמני, שהוא טפש. אלא ואינו חכם, שהוא

 שאמר מי אותו. אבל מחנפין הכל אלא הללו. המדות מכל אחת בו ואין נאמן,

  וכו'", ע"כ. 'לה אשירה אלא כן, אינו העולם, והיה
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הרי לן מקור נאמן, למנהג העולם להפריז על המדה בשבחיו של החתן, וכמו 

שמצינו לגבי מלך שמשבחים ומחניפים לו גם בדבר שאין בו, ואם כי עדיין אין 

  מבואר לנו טעם הדבר, אך אין לנו אלא מה שהורו לנו חכמינו ז"ל לעשות.

)על פדר"א שם אות ס"א( שעורר "ואע"פ ביאור הרד"ל איברא דהנה ראיתי ב

שבפ"ב דכתובות )יז.( מזכיר רק שבח הכלה. מ"מ אין סברא שלא היו משבחין גם 

החתן. ואפשר, תני פלוגתייהו וב"ש וב"ה שם בכלה דוקא. משום שבחתן גם ב"ה 

מודו, שלא יאמר כי אם כמו שהוא. ומשום דאתתא בכל דהו ניחא לה, דטב 

יגי אלא בכלה, שהיא המקח שקונה החתן, דבה ס"ל לב"ה למיתב וכו'. ולא פל

  שישבחנו בעיניו", עכ"ל. 

נסתפק האם ענין לשבח גם במה שאין בו, שייך גם בחתן, או הרד"ל ומבואר ד

שמא דוקא בכלה. ועל כן יש להסתפק לדינא האם נכון המנהג להספיד את החתן 

מקלסין גם במה שאין בו,  יותר מן הראוי לו. ואם כי בילקו"ש הובא שמלך ב"ו

מ"מ אין הכרח שזוהי צורת הקילוס שיש לקלס את החתן. דשמא כוונת הפדר"א 

להשוות את החתן למלך מלכי המלכים, ועכ"פ לענין צורת הקילוס, דמקלסים 

  אותו רק במה שיש בו ולא יותר.

 )עמ'דרך שיחה ב הגר"ח קניבסקי שליט"אובאמת שכך ראיתי מביאים, שכן הורה 

ק"נ(, דאמנם מפני דרכי שלום מותר לשנות ולהוסיף בשבח החתן, אבל צריך לבטל 

את המנהג שאומרים "הספד" על החתן. והוסיף שפעם לא היה כך, אלא היו 

 מדברים על עניני חתן וכלה וכד'.
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, רבינוביץ הכהן גמליאל הרב/  הכהונה מפרדס

' החדש יוסף פרדס', 'אודך אני גם' מחבר ספרי

 ועוד, כ"ג

 מדוע לא נזכר בכתוב שהקב"ה זכר את העופות שבתיבה

ים קַ ֵבר ֱאלֹ ים ֶאת ֹנַח ְוֵאת ָכל ַהַֽחָיה ְוֶאת ָכל ַהְבֵהָמה ֲאֶשר ַאּתֹו ַבֵּתָבה ַוַיֽעֲ קַ ַוַיְזֹכר ֱאלֹ 

 רוַח ַעל ָהָאֶרץ ַוָיֹשכו ַהָםַֽים )ח, א(

 זכר את העופות שבתיבה?יש להקשות מדוע לא נזכר בכתוב שהקב"ה 

הנה בספרי "פרדס יוסף החדש" על ראש השנה, )עמוד תרכ"ט(, הבאתי 

מהגרא"ח נאה זיע"א בספרו הנפלא "הערות למעשה", שהביא בשם הגרי"ח 

זוננפלד זיע"א, שהקשה שלשה קושיות, א( למה לא הזכיר את בני נח, ? ב( וכן 

ה בכלל בהמה, )ב"ק נ"ד ע"ב(, למה לא הזכיר העופות, ? ג( ועוד הקשה הרי חי

 ולמה הזכיר החיה בפני עצמה, ?

ותירץ הרב זוננפלד ע"פ הגמרא בסנהדרין )ק"ח ע"ב(, ששלשה שימשו בתיבה, 

כלב עורב וחם, ולכך לא הזכיר בני נח, מפני חם, ולא הזכיר החיות בכלל בהמות, 

 מפני הכלב, וכן לא הזכיר העופות. עכ"ד.

 שליט"א כתב לי עוד שבעה תירוצים נפלאים: וידידי הג"ר ברוך דדון

א', הרמב"ן הראב"ע הרקנטי ורבינו בחיי כתבו, שלא הזכיר העופות והשרצים, כי 

החיות והבהמות בכללם, והזכיר דווקא החיה והבהמה שנבראו עם האדם ביום 

שישי, ע"כ. וכיו"ב כתב הרוקח "ואת כל החיה", ואת לרבות שרצים, "ואת כל 

 בות עוף השמים. ע"כ.הבהמה", לר

ב', כתב הרמב"ן על הפסוק "ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה" )שם פרק ח' 

פסוק ט'(, שאין מנהג העופות לנוח בראשי ההרים, כשאין אילן שם. ע"כ. וכ"כ 

הספורנו שם, שההרים היו ספוגים מים באופן שגם שם לא מצאה היונה מנוח. 

העופות ורמשים כי עדיין לא היתה שייכת  ע"כ. ועל פי זה י"ל, שלכך לא הזכיר

  יציאתם מן התיבה, כי עדיין לא היה להם מקום לשהות מחוץ לתיבה.
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ג', ובחפיש'ה מצאתי, לקדוש ישראל, רבינו מסעוד אלפסי זי"ע, בספרו משחא 

דרבותא )פרשת נח(, שעמד על שאלה זו, וכתב לבאר ע"פ הגמרא בסנהדרין )קח.(, 

אוחז בתרבות רעה להזדווג מין שלא במינו, ועם שאר  שהעוף תושלמי עדיין

בריות. ועל כן לא הזכיר העופות, כי יש בהם מין אחד רע, שלא חזר בתשובה, ולא 

 יעלה זכרונו לפניו יתברך. עכ"ד ע"פ המצוי בזכרוני.

ד', עוד י"ל בס"ד, עופות נבראו מן הרקק, שהם מים רדודים ובוץ כמבואר בגמרא 

וכן אמרו שם ששרצים נבראו מן המים, ועל כן לא הזכירם, כדי שלא בחולין )כז:(, 

להזכיר מים ותוצרתם בעת המבול, שהרי אין קטיגור נעשה סניגור. ואמנם האדם 

גם נוצר מן המים, אך מים מעורבבים בעפר ולא ביסוד המים כמו העופות, שהמים 

 עיקר ובוץ טפל להם.

ה במעשה היציאה מהתיבה, וזכרונה היה ה', עוד י"ל בס"ד, שהיונה היתה שותפ

 בפני עצמו, כדי להציל את כל העופות ולהעלות זכרונם לפניו יתברך.

ו', וגם הלום הרואה ימצא כי כתב הרד"ק )שם(, שזכרון ה' היה על הסבל והצער 

שסבלו בתיבה, והחליט כי די להם, ולפי זה י"ל שהזכיר בעלי חיים שסבלו ביותר 

ת, כי שרצים ועופות יכלו להסתדר זמן רב בתיבה, ולאכול מן שהם החיות והבהמו

 המצוי בידם, ואילו בהמות וחיות הצטערו יותר.

ז', עוד י"ל מדוע לא הזכיר שרצים, ע"פ מה שהביא רש"י, על הפסוק, "מכל אשר 

בחרבה מתו" )פרק ז' פסוק כ"ב(, שדגים לא מתו במבול. ע"כ. ובכלל דגים גם 

ה, שהרי יש שרצים שבמים, ועל כן לא היו השרצים בכלל מזונם שבמים לא נמח

 הזכרון. )עכ"ל(.
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משפטי צדקך / הרב יהודה טננהויז, בעמ"ח 

 משפטי צדקך על חו"מ

 גזל פחות משוה פרוטה

לא נחתם גזר רש"י וב)ו יג(  ֵקץ ָכל ָבָשר ָבא ְלָפַני ַכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס ַמְסֵניֶהם

איזהו חמס ואיזה היא גזל, ( לא ה ')בראשית פרבה  ובמדרש ,דינם אלא על הגזל

א"ר חנינא חמס אינו שוה פרוטה, וגזל ששוה פרוטה, וכך היו אנשי המבול עושים 

פחות משוה  היה אחד מהם מוציא קופתו מליאה תורמוסים והיה זה בא ונוטל

ממנו בדין, עד מקום שאינו יכול להוציאו פחות משוה פרוטה,  וזה בא ונוטלפרוטה 

א"ל הקדוש ברוך הוא אתם עשיתם שלא כשורה, אף אני אעשה עמכם שלא 

 .כשורה

 גדר האיסור בישראל בפחות משוה פרוטה

בגמ' סנהדרין )נז.( מבואר שישראל מוחל על פחות משוה פרוטה אך יש לו צער 

ישראל בישראל כשמגלה שנגנב בפחות משוה פרוטה, ולכן בן נח נהרג על כך אבל 

במה , והשיב את הגזילה -לא תגזול ב וכתעל תגזול שבר ולא ע אךאסור,  ג"כ

עובר  לא –שאינו בר השבון, משום שמוחל הוא לו  מהגזל, ו אקרנהשבון  ששייך

על תגזול. )ע"פ פירוש רש"י( ומבארים שבודאי גם ישראל מקפיד על פחות משוה 

של לא תגזול. וכן לאו פרוטה ויש בזה מעשה גזילה ואיסור גזל אך שאינו עובר ב

גם פחות משוה פרוטה איסור גזל יש בו כמ"ש הטור ( ששסז זפסק הסמ"ע )

והמחבר בריש סימן שנ"ט אלא שאין הב"ד נזקקין לפחות משוה פרוטה להוציאו 

. לפי זה נבוא לדון בשאלות מצויות בימינו, כגון אדם הנצרך לעט לכתיבה של מידו

לחן עט ובעליו אינם כאן, או שצריך נייר לקנח מס' טלפון וכדומה ומונח על השו

את האף ומונח לפניו חבילת נייר ובעליו לא נמצא לפנינו לבקש רשותו, וכיוצא 

בזה שימוש של פחות משוה פרוטה שע"פ המבואר כאן יש בו איסור גזל אלא 

 שאח"כ מוחל ולא יתבענו לדינא.

 דבר שמסתמא אינו מקפיד
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ד על כך ואם היה שואל רשותו בודאי היה מסכים אך יש מקום לומר שאינו מקפי

או שבמקרים אחרים שאל את רשותו והסכים בחפץ לב, נראה ששאלה זו תלויה 

בסוגיית הגמ' לגבי יאוש שלא מדעת ששנינו במס' בבא מציעא )כב.( על אמימר 

ומר זוטרא ורב אשי שנקלעו לבוסתנו של מרי בר איסק, ואריסו פועל הביא 

ים ורימונים, אמימר ורב אשי אכלו מר זוטרא לא אכל, לפי שהם גזל לפניהם תמר

שהבעלים לא ידעו, בינתיים הופיע מרי בר איסק ומצא שהגיעו לגינתו תלמידי 

חכמים, פנה ואמר לאריסו למה לא נתת לרבנן מהפירות היפים שמונחים כאן. 

גילה דעתו  אמרו אמימר ורב אשי למר זוטרא עכשיו מדוע לא אכלת מהפירות הרי

שנוח לו במה שנתן לנו, והרי שנינו אם נמצאו יפות מהן תרומתו תרומה, אמר 

להם כך אמר רבא לא אמרו כלך אצל יפות אלא לענין תרומה בלבד, משום שזה 

מצוה הוא ונוח לו בכך אבל כאן מה שאמר כן זה מפני שהתבייש, אך לא אמר כן 

 בלב שלם. 

חשש לזה ולכך אכל קודם שבא מרי בר איסק ומה שרב אשי לא תוספות מוסיף ה

משום שהאריס משלו נתן כי אין לומר שהיה סומך שיתרצה מרי בר איסק כשידע, 

היות והלכה כמו אביי ייאוש שלא מדעת לא נחשב ליאוש ואע"ג שעכשיו נוח לו, 

 אבל קודם לא היה נוח לו.

ת )דף כ"ב( סוף חושן משפט )שנח א( כתב כי מדברי התוס' פרק אלו מציאו ש"ךב

ע"א והגהת אשר"י והגהת מרדכי שם מבואר דאם אדם נותן לאכול לחברו מדבר 

שאינו שלו אלא של חברו אע"פ שיודע שחברו יתרצה אסור לאכלו דהלכה כאביי 

דיאוש ש"מ לא הוי יאוש. והש"ך חולק על דבריהם ואומר שמותר לאוכלו ולא 

תייאש ברצונו אלא משום שאינו דומה לדין יאוש שלא מדעת שגם אח"כ אינו מ

יודע היכן הוא, ובעל כרחו הוא מתייאש משא"כ כאן כיון שידוע שיתרצה א"כ 

על זה. ולפי זה יוצא כי לשיטת  מסתמא אינו מקפידנחשב שהגיע לידו בהיתר 

 הש"ך מותרלקחת ולהשתמש שימוש מתכלה בלא רשות, ולדעת  התוס' אסור

 שות. לקחת ולהשתמש שימוש מתכלה בלא ר
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ואפילו )חו"מ הל' מציאה ופיקדון סעיף ד( מסכם את הענין  שולחן ערוך הרבב

ברור לו שכשיודע לבעליו שהוא נטלה אזי ישמחו ויגילו מפני אהבתם אותו אסור 

לפיכך הנכנס לפרדס או לגינת חברו אסור לו  לו ליהנות בה בלא דעת הבעלים.

הפרדס והגינה הוא אוהבו ורעו  ללקוט פירות שלא מדעת הבעלים אף על פי שבעל

אשר כנפשו, ובודאי ישמח ויגיל כשיודע לו שנהנה זה מפירותיו מכל מקום כיון 

וצריך שעכשיו אינו יודע מזה הרי הוא נהנה באיסור, וכן כל כיוצא בזה, ומסיים 

 להזהיר לרבים שנכשלין בזה מחמת חסרון ידיעה.

מי שמקפיד עליו, מותר; כגון ליטול ומאידך בשו"ע שנט סע' א אם הוא דבר שאין 

ואף זה אוסר בירושלמי, ממידת חסידות.  מהחבילה או מהגדר לחצות בו שיניו;

והטעם כתב הבית יוסף סעיף א' דאילו עושה כן כל אחד, נמצא החבילה כלה 

והגדר נהרס, עכ"ל ולכן בדוגמא של הטישו שבו פתחנו נראה שיש הבדל אם יש 

מקום לחשוש שיבואו עוד ויתירו לעצמם עד שתגמר החבילה צריך להמנע ממדת 

 חסידות. 
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מח"ס  ,כי / הרב אריה לייב גולדשטוףמתוק לח

 'לב הארי'

 מתי החיות פוחדות מהאדם ומתי לא?

ת ומֹוַרֲאֶכם ְוַחְּתֶכם ַיְהֶיה ַעל ָכל ַחיַ ו' וגים ֶאת ֹנַח ְוֶאת ָבָניו ַוֹיאֶמר ָלֶהם קַ ַוְיָבֶרְך ֱאלֹ 

)ט,  ה וְבָכל ְדֵגי ַהָים ְבֶיְדֶכם ַנָּתנוָהָאֶרץ ְוַעל ָכל עֹוף ַהָחָמַים ְבֹכל ֲאֶשר ַּתְרֹמש ָהֲאָדמָ 

 ב( -א 

שכל זמן " -ביאר רש"י מה שנאמר 'ומוראכם וחתכם יהיה על כל חיית הארץ', 

שתינוק בן יומו חי, אין אתה צריך לשומרו מן העכברים, עוג מלך הבשן מת, צריך 

מוראכם על , אימתי יהיה 'וחתכם יהיה -ומוראכם 'לשומרו מן העכברים, שנאמר 

 ".כל זמן שאתם חיים ,החיות

ויתכן לבאר בזה מה שהצדיקים אין רימה ותולעה שולטת בהם במיתתם, וידוע 

על הרבה מגדולי ישראל שפתחו את קבריהם ומצאו את גופם שלם לגמרי, והטעם 

משום שאמרו חז"ל )ברכות י"ח ע"א( "צדיקים במיתתם קרואים חיים", והתולעים 

 הצדיק ש'חי' גם במיתתו.יראים מגופו של 

והנה במושב זקנים הקשה: "וקשה, הרי עתה אוכלים חיות רעות את בני אדם, 

והא כתיב ומוראכם. ופירש ה"ר שלמה כשהקב"ה רוצה למסור את בני האדם ביד 

חיה, בא המלאך ומשנה אותו בדמות חיה ובהמה, ואז בא 'החיה' וטורפתו, והיינו 

 דכתיב נמשל כבהמות נדמו".

יתכן לבאר עוד, שהרי אמרו חז"ל )ברכות י"ח ע"ב( רשעים בחייהם קרויים ו

מתים, והרי הבהמות אינם יראים מבני האדם כשהם מתים, ולכן מצוי שהחיות 

הרעות אוכלים בני אדם, כי הם רשעים. ובאמת ידוע סיפורים על גדולי ישראל 

 שנתקלו בחיות רעות והחיות לא נגעו בהם לרעה.

 ה"ר לא היה חילוק בין אדם חי למתלפני חטא אד

ם ֱאֹלִהיםוהנה בפרשת בראשית )א, כח( נאמר:  ר ָלהֶּ ְך ֹאָתם ֱאֹלִהים ַוֹיאמֶּ ְפרּו  ַוְיָברֶּ

הָ  ץ ְוִכְבשֻׁ ת ָהָארֶּ ת ִבְדַגת ַהָים ּוְבעֹוף ַהָשַמִים ּוְבָכל ַחָיה ָהֹרמֶּ  וְרדו ,ּוְרבּו ּוִמְלאּו אֶּ שֶּ
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ץ 'ורדו' לכאורה פירושו שתהיה לבני האדם שליטה על החיות. . והלשון ַעל ָהָארֶּ

 ויל"ע למה שם נאמר 'ורדו' וכאן נאמר 'ומוראכם יהיה'.

ונראה לחדש שקודם חטא אדם הראשון היה כלל גמור שהאדם 'רודה' בחיות, 

ולא היה חילוק בין צדיק לרשע, וכל הבני אדם שלטו על החיות בשוה. ואחרי 

'ורדו', והתחדש כלל חדש 'ומוראכם וחתכם יהיה', וכלל  החטא התבטל הענין של

זה יש בו כבר חילוקים, והמורא הוא רק מבני אדם חיים ולא מבני אדם מתים 

 וצדיקים תמיד נחשבים חיים, ורשעים תמיד נחשבים מתים.

ְוָהָיה ָכל והנה לעיל )ד, יד( מובא שאמר קין לה' שחושש שמא יהרגוהו החיות, "

 ו שכתובכמ ,עד עכשיו היה פחדתי על כל החיות ,אמר", וביאר רש"י "ַהְרֵגִניֹמְצִאי יַ 

". ויל"ע למה ועכשיו בשביל עון זה לא ייראו ממני החיות ויהרגוני ,ומוראכם וגו'

הביא רש"י את הלשון 'ומוראכם' שהתחדש רק אצל נח ועדיין לא נאמר בזמנו של 

 קין, ולא את הלשון 'ורדו' שנאמר כבר אז.

ונראה לבאר לפי דברינו הנ"ל, שהכלל של 'ורדו' הוא בכל בני האדם בשוה, ואין 

בו חילוק בין צדיקים לרשעים. ולכן כאן שקין חשש שמא יהרגוהו החיות ואמר 

שכבר אינם יראים ממנו, על כרחך שכבר התבטל הכלל של 'ורדו' והתחיל הכלל 

אשון, ומיד אחרי החטא של 'ומוראכם', ומשום שהיה זה אחרי החטא של אדם הר

 התבטל הכלל של 'ורדו'.
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נגוהות בפרשה / הרב ישראל מאיר אסטריק, כולל 

 לב לאחים )רחובות(

 ריבוי הבהמות הטהורות

ה ֲאֶשר ֹלא ַמֹכל ַהְבֵהָמה ַהְטהֹוָרה ַּתַףח ְלָך ַשְבָעה ַשְבָעה ַאיש ְוַאְשּתֹו וַמן ַהְבֵהמָ 

ַחיֹות ֶזַרע ַגם ֵמעֹוף ַהָחַמַים ַשְבָעה ַשְבָעה ָזָכר וְנֵקָבה לְ  .ַאיש ְוַאְשּתוֹ ְטֹהָרה ַהוא ְשַנַים 

 ג( -)ז, ב ַעל ְסֵני ָכל ָהָאֶרץ

ומפשוטו של מקרא משמע שהטעם שנצטווה נח להרבות במינים הטהורים הוא 

ודבר משום "לחיות זרע על פני כל הארץ", שיהיה המשך לקיום הזנים הטהורים, 

זה מצריך ביאור, מדוע מהמינים הטמאים די בשנים מכל אחד מהם ואילו 

 מהטהורים צריך שבעה.

והגם שפירש רש"י )מהמדרש רבה כו א( שלקח נח מהמינים הטהורים יותר 

מהטמאים "כדי שיקריב מהם קרבן בצאתו" מכל מקום לא מיעטו חז"ל שזהו 

ע שהרבה בטהורות גם מטעם הטעם היחיד לכך שהרבה בטהורות ומהכתוב משמ

"לחיות זרע על פני כל הארץ" ובאמת בחזקוני פירש שמתוך י"ד הבהמות טהורות, 

הקריב נח מתוכם רק ה' ונשתיירו ט' לקיום הזן. ואף בשיטת רש"י יש מהאחרונים 

)מנחת יהודה; אמרי שפר( שביארו שאף לאחר שהקריב נח מהטהורים נשתיירו ו' 

 בהמות לקיום הזן.

 יהה בהודאת 'על הניסים' בחנוכהתמ

בתפילת על הניסים בחנוכה בהודאה על ניצחון החשמונאים במלחמתם כנגד 

היוונים, מציינים חמש סיבות מדוע לפי דרך הטבע היה להם להפסיד במלחמה. 

שהיו חלשים, מעטים, טהורים, צדיקים ועוסקים בתורה. והנה, כנגד מה שהיו 

ן מדוע הוצרכו לנס לנצח כנגד הטבע, אך יש החשמונאים חלשים ומעטים מוב

להבין מה נוגע להפסד וניצחון במלחמה מה שהם היו טהורים צדיקים ועוסקים 

 בתורה.
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 האדם הרוחני חלש בטבעו

והביאור בזה, על פי מה שכתב בחובת הלבבות )שער חשבון הנפש ג כה( "וכבר 

והאש כן לא תתחבר אמר אחד מן החכמים כאשר לא יתחברו בכלי אחד המים 

בלב המאמין אהבת העולם הזה ואהבת העולם הבא ואמרו העולם הזה והעולם 

הבא כשתי צרות" פירוש, כפי שידוע שכוחות הגוף מוגבלים ואין אדם יכול 

להשקיע את כל כוחו ומרצו בשני דברים שונים, כך הוא גם אצל כוחות הנפש, 

או טיפוח הגשמיות או טיפוח שיכול האדם להתמקד בחייו בתחום אחד בלבד, 

 הרוחניות אך לא בשניהם.

ובכך מתבארים דברי הגמ' )בבא מציעא פד א( שריש לקיש היה יכול לעבור מצד 

אחד של הירדן לעברו השני בקפיצה אחת וכאשר קיבל על עצמו עול תורה עוד 

 קודם שהתחיל ללמוד כבר לא עמדו לו כוחותיו לקפיצה זו. והקשו רבותינו )דרכי

מוסר מאמר טעם בתורה ועוד(, הניחא אם היה מתקשה לדלג אחר שכבר החל 

לעסוק בתורה, היה מקום לומר שתשש כוחו מרוב עמל הלימוד, אולם קודם 

שלמד בפועל ורק קיבל על עצמו ללמוד, מדוע לא יכול היה לעבור את הירדן 

לייחד את  כמקודם. וביארו, שעל מנת לעבור את הירדן בקפיצה אחד יש לו לאדם

כל כוחותיו למטרה זו, וכאשר קיבל על עצמו ריש לקיש עול תורה כבר לא ייחד 

את כל כוחו לקפיצה זו וממילא לא יכל לעבור את הירדן כמקודם, לפי שכוחות 

 הנפש של האדם מוגבלים להתמקד בדבר אחד בלבד.

יבות וזה הביאור אצל החשמונאים, מדוע טהרה, צדקות ועיסוק בתורה מהווים ס

לחולשה ועל פי דרך הטבע להפסיד במלחמה. לפי שכאמור, כוחות הנפש מוגבלים 

להתמקד בעיקר בדבר אחד, ולפי שהתמקדותם והתעסקותם של החשמונאים 

הייתה בקדושה וברוחניות, הרי שממילא היו חלשים יותר בכוחות הגוף מהיוונים 

ם שאנו מציינים, שהתמקדותם הייתה בכוחות הגוף, ונמצא שכל החמישה דברי

חלשים, מעטים, טהורים, צדיקים, עוסקים בתורה, כולם מבטאים את חולשתם 

 הגשמית של החשמונאים, ואף על פי כן עשה עימם הקב"ה נס וניצחו את היוונים.

 



 

 עז 'עמ -אספקלריא 

 

 לפי הנ"ל מבואר ריבוי הבהמות הטהורות

תר מדוע לקיום הזנים הטהורים הוצרך נח להרבות יו -ונשוב להערה בה פתחנו 

דהנה כתב הרמב"ן )ויקרא יא יג( שהטעם שאסרה  -מאשר בקיום הזנים הטמאים 

התורה את המינים הטמאים לפי שמולידים אצל אוכלם טבע רע ומזיקים לגוף 

ולנשמה, ונמצא שהמינים הטמאים "גשמיים" יותר מן המינים הטהורים וכפי 

ינים הטהורים שרואים שהמינים הטמאים טורפים בעלי חיים אחרים ואילו המ

מעודנים יותר ואוכלים עשב, וכפי שנתבאר, חוק הוא בבריאה שככל שהדבר 

רוחני יותר, כך כוחות גופו חלשים יותר וכיון שכך הוצרך נח להרבות במינים 

 הטהורים יותר מן המינים הטמאים.
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 דעת כולל נוביק, ראש הלוי יחיאל נחשבה / הרב

 רוזובסקי הגר"שמרן  ספרי עורך אשדוד, – יוסף

 ל"זצ

 חבירו. של בממונו כלום לאדם לו שאין הוא ראשון מושכל

 ָבָשר ָכל ֵקץ ְלֹנחַ  ֱאֹלקים ָחָמס... ַוֹיאֶמר ָהָאֶרץ ַוַּתָםֵלא ָהֱאֹלקים ַלְפֵני ָהָאֶרץ ַוַּתָחֵחת

 דינם גזר נחתם לא וברש"י:יג(. -ַמְסֵניֶהם וגו' )ו, יא ָחָמס ָהָאֶרץ ָמְלָאה ַכי ְלָפַני ָבא

  (קח סנהדרין) הגזל על אלא

 ניתנה לא שאלולי המושכלות המצוות מן שהגזל לפי והטעם וברבינו בחיי הוסיף:

 כלום לאדם לו שאין הוא ראשון ומושכל, בשכלו אותם מוציא אדם היה תורה

 חבירו. של בממונו

והנה למדנו דבר גדול מתורתו של רבינו בחיי, שכל העולם חרב עבור שלא קיימו 

המושכל ראשון, ועל זה מגיע מבול. והיינו שישנם מושגים מחייבים של יושר 

שמחייבים את האדם לנהוג על פיהם, ושאם חס ושלום הוא עובר עליהם, זה עלול 

יטוי בחיי יום יום של אדם, לעלות מאד ביוקר. וכמה דברים מסוג זה באים לידי ב

ויש לשים לב ולהתבונן, לטוב לנו לחיותינו. כי מדה טובה מרובה ת"ק פעמים. אבל 

 לו שאין הוא ראשון ומושכלתחילת הכל יש לשנן דבריו הנמרצים של רבינו בחיי: 

 חבירו. של בממונו כלום לאדם

רבינו בחיי והנה אמרו חז"ל על גזל, שנפשו של אדם מחמדתן. ולכאורה הרי 

אומר שמושכל ראשון הוא שאין לאדם כלום בממונו של חבירו. וכאן למדנו עוד 

המלך זקן וכסיל  המושכל ראשון והבסיסי הזה. היצר הרע בשלו... למרותלימוד. ש

 ממשיך לחמוד את מה שאינו שלו. נגד המושכל ראשון. 

הלא מושכל אמנם קשה איך זה יתכן שאדם יחמוד דברים נגד המושכל ראשון, 

 ראשון זה משהו שאי אפשר להתוכח עליו. 

והתשובה, שאף על פי כן השוחד מעור עיני חכמים, ויסלף דברי צדיקים, ומה 

שהאדם מבין כשהוא עצמו אינו נוגע בדבר, אם נעשה נוגע כל חכמתו תתבלע, 
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ועיני שכלו כאילו נסתמאו, ממש עיורון. וכשם שאדם רואה את הלכלוך הקטן 

חבירו, ואינו רואה לכלוך גדול שעל פניו עצמו, כך אדם מבין דברים  שעל פני

 במושכל ראשון כשאינו נוגע בדבר, ומיד כשנעשה נוגע הוא משוחד וסומא בדבר.

ובאמת הדברים כל כך פשוטים וברורים שמיותר לדבר עליהם וכל שכן לכתוב, 

כתוב וכדאי אך בכל זאת אנו עלולים להכשל כשזה מגיע למעשה, ולכן צריך ל

 לקרא...

ואולם עדיין יש להתבונן אם אדם הוא סומא כשהוא נוגע בדבר, מדוע נתחייבו 

מאנשי דור אנשי דור המבול ומה תביעה היתה עליהם. ומדוע הקדוש ברוך פרע 

 , כדתנן במתניתין דהזהב.המבול

וצריך לומר, שמי שיפקח על עצמו, וישאל מישהו אחר כשיש לו ספק והוא נוגע 

בר, מלט ימלט נפשו וטוב לו בזה ובבא. וזהו חידוש למבין. וכך כתב אדונינו בעל בד

 ַסי ַעל ַאףהמסילת ישרים בלשונו הזהב בתחילת פרק י"א בפרטי מדת הנקיות: 

 ֶשַהֶטַבע ֵמֶהם ֵיש ְכָבר, ָהָאָדם ֶאת ְלַהֲחַטיא ָהָרע ַהֵיֶצר ַמְשַּתֵדל ָהֲעֵברֹות ֶשְבָכל

 ְלַנֵעחַ  ַחזוק יֹוֵתר ָבֶהן ַיְצָטֵרךְ  ֵכן ַעל ֲאֶשר, ֶהֵּתַרים יֹוֵתר לוֹ  ַמְרֶאה וָבֶהן יֹוֵתר ןְמַחְםדָ 

 ַוֲעָריֹות ָגֵזל(, "יח חגיגה) ַלְבָרָכה ַזְכרֹוָנם ָאְמרו ְוֵכן, ַהֵחְטא ַמן וְלַהָמקֹות ַיְצרוֹ  ֶאת

ולמדנו מדבריו, שבענין הגזל צריך יותר וַמְתַאָוה וכו'.  ְמַחַםְדָּתן ָאָדם ֶשל ַנְפשוֹ 

חיזוק לנצח את יצרו ולהנקות מן החטא. אבל זה אפשרי. )ודרך אגב זה גם קריטי... 

כמו שרואים ממה שקרה בסוף בדור המבול(. וכל השם אורחותיו בעולם הזה זוכה 

  ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא.
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יהודה אנגלנדר, מח"ס 'חזון נפש חפיצה / הרב 

 'איש עם ביאורים והערות

 נשיאות חן מצלת

 ָהָאָדם ֶאת ֶאְמֶחה' ה ַוֹיאֶמר. ַלבוֹ  ֶאל ַוַיְתַעֵעב ָבָאֶרץ ָהָאָדם ֶאת ָעָשה ַכי' ה ַוַיָמֶחם

 ַנַחְמַּתי ַכי ַהָחָמַים עֹוף ְוַעד ֶרֶמש ַעד ְבֵהָמה ַעד ֵמָאָדם ָהֲאָדָמה ְסֵני ֵמַעל ָבָראַתי ֲאֶשר

 ְבֹדֹרָתיו ָהָיה ָּתַמים ַצַדיק ַאיש ֹנחַ  ֹנחַ  ּתֹוְלֹדת ֵאֶלה'. ה ְבֵעיֵני ֵחן ָמָצא ְוֹנחַ . ֲעַשיַתם ַכי

 ט(-ו, ו. )ֹנחַ  ַהְתַהֶלךְ  ָהֱאֹלַקים ֶאת

אף על נח נחתך גזר ח ע"א( ק) יןהנה בגמ' סנהדרוז"ל: "... ימו"ר שליט"א הקשה

 ,ן בעיני ה'חדין אלא שמצא חן בעיני ה' שנאמר נחמתי כי עשיתים ונח מצא 

מה נחתך עליו גזר ... לותמוה הלא מפורש בקרא איש צדיק תמים היה בדורותיו 

 ..." במה מצא חן בעיני ה'  ,וממ"נ אם לא היה ראוי ,דין

מבול דין עיר הנידחת היה והנה יעויין בקובץ מאמרים )ביאורי כתובים( שדור ה

להם, וממילא מבואר היטב, שעיר הנידחת, אין צדיקים שבה מתים אבל ממונם 

, נמצא שגם אם נח מעיקר דינו היה להיגזר לחיים שהרי העידה עליו התורה יאכלה

שאיש צדיק תמים היה, עדיין לפי שורת הדין היה לו להישאר בלא כלום שכל 

לממון עיר הנידחת ולא יכול היה העולם היקום מלבדו היה נמחה שנחשב 

להתקיים, ולכך בעינן לנשיאות חן, היינו לא לצורך הצלת נח עצמו אלא להצלת 

כל שאיתו ובכך לבטל הך נחמה על בריאת "עד בהמה עד רמש ועד עוף השמים" 

 )נמצא שמה שנחתך עליו הדין אינו על חייו אלא על תוחלתו(. 

הרבה  - ה לך תבתעשבר הקשה רש"י )ו,יד(: "ובכך יש המתקה נוספת, דהנה כ

...". והנה, יעויין במלבי"ם שכתב )ז,טז(: ריוח והצלה לפניו ולמה הטריחו בבנין זה 

ואחר שנכנסו כלם סגר ה' שלא יכנס הגשם ומאז היו כאילו יצאו מן העולם הישן "

". והנה יש כאן הארה נפלאה שבאמת יש שנגזר עליו השחתה והם מחוץ לעולם

להבין, אמת שמכח נשיאות החן דנח ניצל כל מה שבא אתו אבל כיצד הוא גדר 

                                                
 בית ישי דרשות סל"ו פ"ג.  י

 . סנהדרין קי"ב יא
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הדבר, והתשובה היא שהתיבה היא כמין עולם בפני עצמו וממילא אינה בכלל יתר 

פלט וניצל, וא"כ באמת  -היקום שהוא עיר הנידחת, ובכך כל מה שנמצא בה 

מעין  –בתיבה הרבה רווח והצלה יש לקב"ה, אלא שעניין התיבה הוא לסמל ש

עולם חדש נברא, שכל הנמצא בה מפקיע עצמו מדין ציבור עיר הנידחת והוא 

  עומד בפני עצמו ואינו בכללם ולא בכלל קהלם.

נמצא שנח עצמו ניצל מכח צדקותו ולכך לא היה צריך תיבה, אבל בניית העולם 

בפני  שלא ייחרב כולו במבול, באה מכח נשיאות החן שהייתה לו והוא דבר העומד

עצמו שזכה לבנות תיבה ולהפקיע עצמו, וכל מה שאתו, מדין הציבור שמת 

 במבול. 

מעשה  ,כי זכר כל היצור לפניך בא...  ונזכה בכך להארה חדשה בתפילת זכרונות:

... ך בתאמץ יישכחך ובן אדם  שלאאשרי איש ... ת מצעדי גבר וועליל ואיש ופקדת

ח באהבה זכרת נוגם את  ,מעשה כלם ורשבא ואתה דהמעשים לפניך ל כר זככי 

... על כן זכרונו בא רחמים בהביאך את מי המבול ושועה פקודת יותפקדהו ב

לפניך..." וידוקדק שכל זה אינו בא להזכיר את צדקותו של נח עצמו שהרבה 

שנשא  נשיאות החןצדיקים קמו, אלא עיקר בקשתנו היא שיזכור הקב"ה לנו את 

ה עד בלי די, וזהו מעבר לשורת הדין וכדבר העומד בפני לפניו ובכך זכה לברכ

עצמו, וכך גם אנו מתחננים אשרי איש שלא ישכחך ובן אדם יתאמץ בך, זהו גדר 

שמעבר לצדקות, גם אדם שחלילה לא זכה בדינו, עדיין אם יתאמץ בך, מכח זה 

וכפי יזכה לנשיאות חן וממילא גם לברכה עד בלי די, ברכה שלפנים משורת הדין, 

 שזכה נח להרבות זרעו כעפרות תבל, ודו"ק.
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 פרחים לתורה / הרב ישראל חיים בלומנטל

 השפעת הסביבה

 )ו, ט( ֽחַ ֵאֶלה ּֽתֹוְלֹדת ֹנַח ֹנַח ַאיש ַצַדיק ָּתַמים ָהָיה ְבֹדֹֽרָתיו ֶאת ָהֱֽאֹלַהים ַהְֽתַהֶלְך נֹ 

 למה נצרכת הקדמה זו לפני סיפור המבול?

מקלויזנבורג זצ"ל שכתוב זה בא לבאר מפני מה בא המבול  מבאר האדמו"ר

לעולם, לפי שנח היה צדיק תמים בדור ההוא, ורשעי דורו ראו אותו, את 

התנהגותו ואת מעשיו, את צדקותו ואת תמימותו על כל צעד ושעל, ולא למדו 

 ממעשיו. זו לבד סיבה מספקת...

 סתירות בהתנהגות לוט

סתירות בהתנהגותו של לוט. מצד אחד רש"י  בפרשיות הבאות אנו מוצאים

)בראשית יט, כט( משבח אותו וכותב שלוט ניצל מהפיכת סדום מפני שכאשר ירד 

אברהם אבינו למצרים, שמע לוט שאברהם אומר ששרה היא אחותו, ושתק ולא 

 גילה שהיא אשתו. אם כן נמצא שלוט היה צדיק.

, הוא מוסר נפש כדי להכניסם גם כשמגיעים אליו אורחים בהיותו יושב בסדום

 לביתו. שוב רואים שהוא צדיק.

ומאידך כאשר הוא בוחר לגור בסדום, כותב רש"י: על שהיו שטופי זימה בחר לו 

 לוט בשכונתם.

 אם כן יש לעיין, האם הוא היה צדיק או רשע?

 מצבו נמדד לפי סביבתו

אברהם, היה עליו תירץ המשגיח רבי דב יפה שליט"א, כאשר היה בשכנותו של 

להיות מושפע ממנו, וכיון שלא הושפע ממנו אלא בחר לעזבו ולגור בין הרשעים, 

 נחשב רשע בגלל זה לבד.

אך כאשר גר בסדום, ולא הושפע ממעשיהם אלא הכניס אורחים במסירות נפש, 

 נחשב צדיק לפי מצבו באותה שעה!
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 לבן הרשע

ר ַוְיַנֵשק ְלָבָניו ְוִלְבנֹוָתיו ַוְיבָ ַוַיְשֵכם בסוף פרשת ויצא נאמר )לב, א(:  ְך ָלָבן ַבֹבקֶּ רֶּ

ְך  ם ַוֵילֶּ ְתהֶּ  .ַוָיָשב ָלָבן ַלְמֹקֽמוֹ אֶּ

 למה צריך הכתוב לספר ששב למקומו?

הוא זכה להיות שכנו של יעקב  –מבארים בעלי המוסר, שזו תביעה על לבן 

נוראה עליו! שב  הצדיק כ"ב שנה, ולא הושפע לטובה ממעשיו! הרי זו תביעה

 למקומו כאילו לא קרה כלום...

 לא למדתי ממעשיו הרעים!

" )לב, ה( ִעם ָלָבן ַגְרִתיזה השתבח יעקב אבינו בשובו מבית לבן, ושלח לעשיו: "ב

 ומפרש רש"י: ותרי"ג מצוות שמרתי ולא למדתי ממעשיו הרעים!

חו לגאון רבי מיכל סיפר לי ידידי יקר שכאשר קרב יום בר המצוה של בנו נ"י, לק

 יהודה לפקוביץ' זצ"ל. אמר לו הרב, תקפיד שיהיו לך תמיד רק חברים טובים!

 זה המסר לכולנו...

הבה נשכיל להיות מושפעים לטובה מהסובבים אותנו, ומאידך גם להיות 

 משפיעים לטובה על הסובבים אותנו, וכך נוכל לעלות ולהצליח!

* 

 היה לו להתפלל על בני דורו! 

 . )ט, כ(ַאיש ָהֲאָדָמה

ה ִמ רבה, סדר נח, פרשה לו( אמרו:  חכמינו )מדרש ְכָיה, ָחִביב משֶּ רֶּ ֹמַח, ָאַמר ַרִבי בֶּ

ה ִמ  ִמְקָרא )בראשית ו, ט( ִאיש ַצִדיק, ִנְקָרא ִאיש ֲאָדָמה, ֲאָבל משֶּ ִמְקָרא ֹנַח ִמשֶּ שֶּ

 ם.יקִ לֹ , א(: ִאיש ָהאֱ )שמות ב, יט( ִאיש ִמְצִרי, ִנְקָרא )דברים לג

והדברים אומרים דרשני: א. מה זה משנה אם נקרא כך או כך? ב. מדוע באמת 

אצל נח, השינוי היה מאיש צדיק לאיש האדמה, ואילו אצל משה רבנו השינוי היה 

 מאיש מצרי לאיש האלקים?
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עומד על כך בעל המשך חכמה, ומאיר את עינינו באופן שנלמד מדברי חכמים 

 רך נלך בה ואת המעשה אשר נעשה!את הד

 איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם?...

יש שני דרכים בעבודת ה': האחת, מי שמייחד את עצמו לעבודתו יתברך, 

ומתבודד. השנית, מי שעוסק בצרכי ציבור, מבטל עצמו בשביל הכלל וממש מפקיר 

 את עצמו עבורם!

ולעומתו האחר שמבטל היה מקום לחשוב שמי שמתבודד, יעלה מעלה מעלה, 

 עצמו בשביל הכלל, ירד עוד ועוד.

ואכן, על הפסוק "כי העושק יהולל חכם ויאבד את לב מתנה" )קהלת ז, ז(, אמרו 

ן ֵלִויבמדרש רבה )שם(:  ַע בֶּ ן  ,ָאַמר ַרִבי ְיהֹושֻׁ ְשמֹוִנים ֲהָלכֹות ָלַמְדִתי ִמיהּוָדה בֶּ

ר, ְוַעל בֶּ ָהִייִתי ָעסּוק ְבָצְרֵכי ַרִבים ְפָדָיה ַבֲחִריַשת ַהקֶּ  ְשַכְחִתים.  - ְיֵדי שֶּ

אך בכל זאת מצאנו שחכמינו באים בטענה על נח שלא הוכיח את בני דורו, עד 

שהתבטאו עליו )סנהדרין קח.( שגם עליו נחתם גזר דין לכליה. ובזוהר )על הפסוק 

קרא על שמו "מי "בא אתה וכל ביתך אל התיבה", בראשית ז א( אמרו שהמבול נ

נח" )ישעיהו נד, ט(, לפי שכשנודע לו שינצל הוא ובניו, לא התפלל על בני דורו 

 שלא יבא עליהם מבול.

בספר בני יעקב מביא בפרשתנו בשם הגאון הקדוש רבי יהונתן אייבשיץ, שזו 

 -הסיבה שהתורה מדגישה "אלה תולדות נח", לומר רק אלה, ולא שאר בני דורו 

 עליהם. שלא נתן נפשו

לכן למרות שכשהתחיל את דרכו, נקרא "איש צדיק תמים", סופו שנקרא "איש 

 האדמה", כי דאג רק לעצמו...

 ויצא אל אחיו וירא בסבלותם

אבל אצל משה רבנו מצאנו את ההיפך הגמור. רק התחיל לצאת לאור עולם, מיד 

"ויצא אל אחיו וירא בסבלותם" )שמות ב, יא(, דואג לאחיו, למרות שיודע שהוא  -
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מתגורר בבית המלך ולא משועבד, מכל מקום הוא מיצר בצערם ודואג את 

 דאגתם. בהנהגתו זו, עלה מאיש מצרי לאיש האלקים!

הוא, שבמדרש רבה בסוף פרשת וזאת הברכה, מובא שכאשר עמד משה  והמענין

להסתלק מן העולם, התפלל לה' שיאריך ימיו, ולא הזכיר את זכות נתינת התורה 

על ידו או לימודה לישראל על ידו במשך ארבעים שנה, אלא ביקש רק בזכות 

 שתמיד התפלל על עם ישראל ודאג להם. 

את הסובבים אותנו, להצטער בצערו של הזולת,  הבה אחים יקרים, נשכיל לראות

 לכאוב את כאבו ולסייע לו, ולא לראות רק את עצמנו בבחינת "אני ואפסי עוד"...

 שבת שלום ומבורך!

 blu.israel@gmail.comלתגובות: הרב ישראל חיים בלומנטל 
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 ח"בעמ, אלבוים חיים יוסף הרב/  אורייתא פתגמי

 'חכמה דעת'ו' אורייתא'

 עצי גפר

ו, ). חוץ ַבֹכֶפרֲעֵשה ְלָך ֵּתַבת ֲעֵצי ֹגֶפר ַקַמים ַּתֲעֶשה ֶאת ַהֵּתָבה ְוָכַפְרָּת ֹאָתה ַמַבַית וַמ 

 יד(

 תרגומו: עצים הבאים מ'קדרום'. 

 טוורי יונתן: "עלוהנה להלן פרק ח פסוק ד בביאור תיבת 'אררט' נאמר בתרגום 

 קרתא מתבניא ותמן ארמיניא חד טוורא ושום קרדניא חד טוורא שום דקדרון

 מדינחא" ובאונקלוס "טורי קרדו".  בארעא דארמניא

אם נקבל גירסת התרגום יונתן הנה משמע שגופר ואררט ענינם אחד, ושמא עצי 

 עציה.גפר היו באים מאררט. נמצא שהתיבה נחה במקום שמשם נלקחו 

בזה יובן גם מדוע נחה שם, היינו שחזרה למקומה שמשם נוצרה, וכמו שנח וכל 

החיות חזרו לעולם הטבעי, לעולם ששם מקום הולדתם וחיותם. מעין "זרוק 

 (.. וברש"י בראשית כא, כאטו ,נג ב"ר)עי' אעיקריה קאי"  –חוטרא לאווירא 
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 תובנות / הרב נחמן דרקסלר

 חוירח ה' את ריח הניחו

ֲעבור ַוָיַרח ה' ֶאת ֵריַח ַהַמיֹחַח ַוֹיאֶמר ה' ֶאל ַלבֹו ֹלא ֹאַסף ְלַקֵלל עֹוד ֶאת ָהֲאָדָמה בַ 

ר ָעַשיַתי ָהָאָדם ַכי ֵיֶצר ֵלב ָהָאָדם ַרע ַמְמֻעָריו ְוֹלא ֹאַסף עֹוד ְלַהכֹות ֶאת ָכל ַחי ַכֲאֶש 

 כא( ,)ח

כביכול את הקב"ה לומר אל ליבו  הנה דבר מוקשה מאוד הוא זה, מה הביא

כדבר הזה שלא יכה יותר בגזירת כליה את יצורי עולם, דווקא כאן לאחר המבול. 

הרי כל סיבת הדבר שלא יוסיף להכות, היא משום יצר לב האדם הרע מנעוריו, 

וזה היה גם קודם המבול. ומה התחדש עתה, הרי אותה המסקנה לא להכות את 

בנו, הייתה ראויה לבוא גם קודם המבול, ולהביא לביטול  כל חי משום היצר הסוכן

 הגזירה. הרי היצר לא התחדש לאחר המבול וכבר היה מקודם.

 החטאים בזמן המבול

יש להתבונן האם עונש המבול שינה משהו בבריאה, והאם התקדמו יצורי אנוש 

 שי"תמהלכי האפס הקצה בצעד קדימה בעקבותיו בהקדם שאיננו מבינים 

מאה עשרים שנה בנה נח תיבה ברחוב העיר, משום שאולי ישובו  ,וכוונותיו

 העוברים ושבים, ואחד לא שב!! 

לא רק זאת, אלא ניסו להפריע לו לחדול מהבניה, ובעת שהחל הגשם, היה ה' 

 צריך להקיף את התיבה דובים ואריות כדי שאותם פורעים לא ישברו את התיבה. 

עם חם בנו של נח, שעשה מה שעשה. נמרוד החל  לאחר המבול החל הסיפורו

 להמריד את העולם על הקב"ה. וכו' וכו'. 

מזה נלמד שהעולם בעקבות המבול לא השתנה שינוי דרסטי אלא המשיך בשלו, 

להקשיב לקול יצרו האומר לו השכם והערב, חטוא, אכול, שתה, כי מחר תמות. 

אל ליבו שיצר האדם רע  מציאות עצובה זו הביאה כביכול את הקב"ה לומר

מנעוריו וכחו הרע הוא גדול מנשוא, וענשים מסוג זה לא יקדמו אותו לתכלית 

 הנרצית. 
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 אדם כבהמות נדמה

האוה"ח הק' בפרשתנו מביא דברים כדרבנות על כח הרע שבאדם, שהינו ממש 

"על דרך אומרם ז''ל במסכת בבא קמא )לט.( שור האצטדין כשור המועד וז"ל: 

ור דכתיב כי יגח ולא שיגיחוהו ע''כ. והן האדם מנעוריו קודם שיבחין שנגח פט

למאום ברע ולבחור בטוב יקדמנו הרע משננער ממעי אמו והרע מדריכו בבחינתו 

והיה כי יגדל כבר הטביע בו הרע כמו שהטביעו הנגיחה בשור האצטדין. וטעם זה 

איננו שומע בקול יועיל לבל דנו בהכרת אבל על כל פנים ענוש יענש על אשר 

האלהים, וישתנה משור המתלמד כי הוא מותר האדם מן הבהמה למאוס ברע 

בהכירו ולבחור בטוב, והועיל טענת רע מנעוריו שלא יתכעס ה' עליו כל כך שנראה 

. עכ"ל. נמצינו שהפליא לעשות כי יש לו סיבה להרשיע לצד לימודו מנעוריו"

 דין שהרוע בלוע בדמיו.למדים על כח הרע שבאדם ממש כשור האיצט

  שורש פורה ראש ולענה

תלמיד שמתחצף למחנכו בצורה יוצאת  -על דרך משל נבאר העניין ויובן ביותר, 

דופן בהיקפה ובחומרתה, יביא עליו עונש חמור מצד המחנך כדי להעמידו על 

טעותו הנוראה, ולהחזירו למוטב. אך אם מיד לאחר העונש ואולי אף באמצעו 

ד בשלו כאילו כלום לא קרה, ויוסיף להחציף פניו ביתר שאת, כאן כבר ימשיך היל

יחליט המחנך להפסיק העונשים ולשנות כיוון חשיבה, כי נראה שיש לילד בעיה 

קשה בנפשו, ולא יועילו עונשים קשים ככל שיהיו. במצב שכזה אין להעניש, אלא 

  סיכולוגיים וכדו'. לחדור לעומק הילד, וללכת איתו בדרכי אהבה, או טיפולים פ

דווקא לאחר המבול אמר ה' אל לבו כך משום שהמציאות היתה  ,כמו כן לעניננו

עמוק וחזק  ותנמובְ  ןכלפי מעלה חולשות האדם שהכביכול ונראו  ,קשה מנשוא

דווקא כאן לאחר כן , לכן אמר אל לבו ןבנפשם, וכל עונש לא ישנה את מהות

  המבול. 

שיש לקית וסיעתא דשמיא -התורה הק' והנשמה הא'אם תיטיב שאת',  ואמנם

, ולהכריעו לאדם לנצח את יצרו סייע בידבכוחם לאלו  למשתדל שהקב"ה עוזרו,

  .וכך וודאי יכול כל אחד לעלות אל הר ה' ולקום במקום קדשו
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 פינת ההלכה מאת מרן הראשל"צ בעל ילקוט יוסף

הגאון רבי יצחק  הראשון לציון מרןפינת ההלכה / 

ובעל  הגדול הרבני הדין נשיא בית, סף שליט"איו

 ילקוט יוסף

 קריאת 'שנים מקרא ואחד תרגום'

בפרשיות אלו מתחילים לקרוא את התורה מחדש, והיחיד קורא את  שאלה:

הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום. האם קריאת שנים מקרא ואחד תרגום חובה גם 

למי שאינו מבין כל כך את שפת התרגום, ויכול לקורא שנים מקרא ופירוש רש"י 

 במקום התרגום, או שמחוייב לקרוא דוקא את התרגום?

רכות ח.(: "לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שנים בגמרא )ב תשובה:

מקרא ואחד תרגום, שכל המשלים פרשיותיו עם הצבור מאריכים לו ימיו 

ושנותיו", וכן ציוה ר' יהושע בן לוי לבניו שישלימו פרשיותיהם עם הצבור שנים 

מקרא ואחד תרגום. ודין זה שהובא בגמ' הוא מוסכם בראשונים, כמובא בספר 

ת גדולות )דף מה(, הרי"ף, הרא"ש )ברכות שם(, המרדכי, האגודה, התוס', הלכו

רבינו יונה, רבי יהודה החסיד, הרמב"ם )פי"ג מהל' תפילה הכ"ה(, הסמ"ג )עשין 

יט(, רב עמרם גאון, רב נטורנאי גאון, הגהות אשר"י, שבלי הלקט )סי' יט( הרוקח 

הלכה בטור ובשו"ע )סי' רפה(, )סי' נג(, הרשב"א בתשובה )סי' רו(. וכך נפסק ל

שאע"פ שאדם שומע קראת כל פרשיות התורה כולה בכל שבת ושבת מפי שליח 

ציבור, חייב לקרות לעצמו בכל שבוע סדר אותה פרשה של השבת שנים מקרא 

ואחד תרגום. כולם כתבו בלשון "חייב אדם", שאין זה רק למעליותא בעלמא אלא 

הש"ץ את הקריאה והרי זה נחשב לו לקריאת זה חיוב, שלא נאמר שדי ששומע מ

פעם אחת, אלא אפילו ששומע מהש"ץ חייב לקרוא בעצמו פעמים מקרא ופעם 

 אחת תרגום.

והמאירי )ברכות ח( נקט בלשון "תיקנו חכמים" שיהא אדם משלים פרשיותיו 

בביתו על הדרך שאדם קורא אותם בצבור בכל שבת ושבת, שנים מקרא ואחד 

כמבואר בספר הכוונות )דף צ ע"ב(,  קובלים מאד הקפידו על זה,תרגום. וגם המ
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ובנגיד ומצוה )דף נג( ועוד, ועל כן אין להתחמק מחיוב זה, וגם תלמיד חכם 

 שתורתו אומנותו חייב לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום.

שדוקא יחיד  -והוא דעת יחיד  -ואמנם מצינו להראב"ן )בתחילת הספר סימן פח( 

אין בו מנין לקרות בתורה, חייב, אבל סתם אדם ששומע קריה"ת אינו הדר בעיר ש

צריך, אולם בדברי כל הראשונים מבואר שהחיוב הוא על כל אדם, גם אם שומע 

 קריה"ת בביהכנ"ס.

שלחן לחם הפנים )ח"ה סימן רפה( כתב שהוא פלא מי התיר לכמה  ובספר

ים עצמם מחיוב זה, כמו תלמידי חכמים ומשכילים ונבונים, ויודעי ספר, הפוטר

שראיתי שאינם נזהרים בזה, ומהיכן נפקא להו שהם פטורים, כיון שזה מוסכם 

בש"ס בבלי וירושלמי, מדרש וכל הפוסקים, ראשונים ואחרונים, וכן המקובלים, 

לכן צריך כל מי שיודע לקרוא לקיים דבריהם, ומה גם שזוכה שמאריכין לו ימיו 

ד ביום שישי לקרותה, מ"מ יכול לקרות ביום שבת ושנותיו, והגם מי שהוא טרו

שהוא פנוי מעסקיו, או קודם תפלה, שזה העיקר לדעת הפוסקים, או אחר אכילה 

 קודם מנחה, אבל לאל וותר על קריאה זו.

הלבוש כתב: חייבו חז"ל על כל אדם מישראל שישלים הפרשה בכל שבוע עם 

ראשי תיבות  –ואל"ה שמו"ת הציבור שמו"ת, כדי שיהא בקי בתורה, וסימנך: 

רגום. וכן הפמ"ג )משב"ז ר"ס ת'אחד ו'קרא מ'נים ש'פרשה, ה'קרות ל'דם א'חייב ו'

 רפה( הביא רמז זה.

 טעם התקנה

כמה טעמים נאמרו בדבר זה: א. הראב"ן )הובא בהגמ"י פרק י"ג מהלכות תפלה 

קורא -להכ"ה( כתב, שנים מקרא כנגד שנים שקוראים בבית הכנסת, דהיינו הבע

והעולה לתורה, ואחד תרגום כנגד המתרגם, שבזמנם היו נוהגים לתרגם כל פסוק 

ופסוק. ב. והלבוש כתב שהוא כדי שיהיה בקי בתורה. ג. ובתרומת הדשן )סימן כג( 

כתב דאפשר שהוא כדי שיהא רגיל במה שהצבור קורין, ועל ידי כך יכול כל עולה 

יתו, שכן כך היו נוהגים שכל מי לתורה לקרוא בתורה בעצמו את פרשת עלי

בעלי התוס' )סי' טז( כתבו כדי שיתן  ובשו"ת שעולה לתורה היה קורא בעצמו. ד.
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לבו ודעתו לקריאת התורה, שאחר שקרא שמו"ת יקשיב טוב יותר לקריה"ת. ה. 

במטה משה )סימן תסד( כתב הטעם שהצריכו לכפול הקריאה ולקרוא התרגום, 

פעם ראשונה בסיני, שניה באהל מועד,  ;שלש פעמיםהוא כנגד התורה שניתנה 

כנגד  -כנגד סיני ואהל מועד, ותרגום  -ושלישית בערבות מואב. שנים מקרא 

 ערבות מואב. 

השלחן הוסיף שבשעה שמשה תיקן לקרות בתורה, תיקן גם לקרות שנים  ובערוך

מקרא ואחד תרגום, וכידוע שתרגום אונקלוס ניתן בסיני ונשתכח, וחזר אונקלוס 

 הגר ויסדו.

החזון איש זצ"ל מובא שקריאה ראשונה הוא בבחינת על הגאון  בספר פאר הדור

למיסבר", ואחר כך חוזר "לעולם ליגרס איניש", וקריאת התרגום הוא "והדר 

לקרוא המקרא אחר שכבר הבין המקרא ע"י התרגום. והוא חידוש, שלדבריו צריך 

לקרוא הפסוק פעם אחת ואח"כ התרגום, ואחר כך שוב המקרא בשנית, והמנהג 

אינו כן, אלא קוראים תחילה כל פסוק או כל פרשה פעמיים ולבסוף תרגום, ואין 

מ"מ ודאי שגם העושה כפי שנראה מנהג  מפסיקין באמצע עם התרגום. אבל

 החזו"א, יצא יד"ח.

תלמיד חכם  בתשובות הגאונים )סימן ז( בשם רב מתתיה גאון: וששאלתם,

שרוצה לשנות תלמודו, ואינו רוצה להסדיר פרשיותיו עם הצבור, האם רשאי 

לעשות כן, כך אמרו חכמים שאע"פ שהוא חושק בתלמודו אל יפשע מלהשלים 

 עם הצבור. וכן הוא בספר העתים )עמוד רנג ועמוד רסז(.פרשיותיו 

בספר מגיד מישרים למרן הבית יוסף ז"ל כתב שאמר לו המגיד למרן ז"ל: והטוב 

בעיניך שאתה קורא הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום ברהיטא כחותה על 

הגחלים, לפרוק עול מעליך, והלא יש לך לזכור מאמר רשב"א, אל תעשה תפלתך 

', אבל צריך לקרוא הפרשה בנחת, ולהרגיש בדקדוקיה, ולתרץ אותם, ומה קבע וכו

 שלא תוכל לתרץ עיין במפרשים.
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השל"ה הקדוש כתב שצריך לשים לבו ועיניו להתבונן בעת קריאת שנים  גם

מקרא ואחד תרגום, הן במצוות, הן במוסר, והן במדות היוצאות מן הפסוקים, כי 

 תורה מעיקרה.אכן זו היא מטרת ותכלית לימוד 

 קריאת רש"י במקום תרגום

ולעצם השאלה האם מועיל לקרוא רש"י במקום תרגום, יש בזה מחלוקת. הרא"ש 

בפסקיו לברכות )ח.( כתב שהוא הדין אם קורא בפירוש רש"י על התורה שיוצא 

ידי חובה במקום התרגום, וכ"כ בספר האגודה, שיש גאונים האומרים שהפירוש 

נכון להחמיר, והסמ"ג )עשין יט( כתב "ואני דנתי לפני רבותי, טוב כמו התרגום, ו

שהפירוש מועיל יותר מן התרגום. והודו לי", והובא במרדכי ובהגהות מיימוניות, 

וכ"כ בספר הבתים )עמוד רכח(, והנימוקי יוסף, וכן בפי' הרשב"ץ )ברכות ח:(, בשם 

רא את הפרשה עם )סימן רפה( פסק כדברי אביו הרא"ש, שאם ק והטור הסמ"ג.

פירוש רש"י חשוב כמו תרגום, שכוונת התרגום כדי שיבין הענין, אבל אם קורא 

בשאר לע"ז לא יצא. ומרן בבית יוסף הביא דברי הסמ"ג שדן לפני רבותיו 

שהפירוש מועיל יותר מן התרגום, והביא מה שכתבו הסמ"ג וההגהות דאין נראה 

י גאון כתבו שהתרגום זכה מפני שניתן לר"י, ובסידור רב עמרם גאון ורב נטרונא

בסיני, אשר על כן אין מועיל לקרוא פירוש רש"י במקום תרגום אונקלוס, וסיים 

שירא שמים יצא את כולם ויקרא תרגום וגם פירש"י. ובשו"ע כתב מעט אחרת: 

"אם למד הפרשה עם פירוש רש"י, חשוב כמו תרגום, וירא שמים יקרא תרגום וגם 

לכאורה שסובר שמועיל קריאת הפירוש במקום תרגום, ורק יר"ש רש"י", ומשמע 

יצא ידי חובת שניהם. אולם לא ניתן לפסוק הלכות מקריאת השו"ע לבד, אלא 

צריך ללמוד תחילה את הבית יוסף ואח"כ את השו"ע ולפרש כפי מה שנתבאר 

 בדבריו בבית יוסף, ומסיום דבריו בב"י נראה דתרגום עדיף. 

ם של שלמה )פרק ב' דקידושין סימן יד( כתב שפירוש רש"י בא וכן במהרש"ל בי

לתוספת על התרגום, אבל אינו במקום תרגום. וגם רבינו האר"י ז"ל הזהיר מאד על 

קריאת התרגום על פי הקבלה. וכן כתב מרן החיד"א בברכי יוסף. ובביאור הלכה 

מ"מ נראה כתב שאין לנו פוסק מפורש שיסבור דהתרגום חשוב טפי מפירש"י, ו
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לדינא לנהוג כהב"י, דאף שפירש"י מפרש את הענין יותר מתרגום, אבל מפני שיש 

כמה תיבות וגם כמה פסוקים שאין עליהם פירושו של רש"י, וא"כ לא נשאר לו 

שם כי אם מקרא לבד, והתרגום מפרש כל פסוק וכל תיבה, לכן כתב שירא שמים 

 יצא ידי שניהם, ויקרא התרגום ופירוש רש"י.

ולמסקנא, גם מי שאינו מבין את שפת התרגום, חייב לקרוא את הפרשה שנים 

מקרא ופעם אחת תרגום, ובקריאת פירוש רש"י במקום התרגום אינו יוצא ידי 

 חובה, וירא שמים יצא ידי חובת כולם ויקרא גם פירוש רש"י.

* 

מרדכי הרב ו הרב יצחק קורלנסקי נכתב ונערך על ידישיעורו של הרב שליט"א 

 gmail.com@8033050. לתגובות: גור
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 חינוך

חינוך בפרשה / הרב יחיאל מיכל מונדרוביץ', 

 מחנך, מנהל ת"ת, ומרצה חינוכי

אלה תולדות נח

רה מתארת את קלקול הדורות והשחתת בסוף פרשת בראשית, לאחר שהתו

ר ה ה' האנושות, נאמר ַוֹיאמֶּ ְמחֶּ ת אֶּ ר ָהָאָדם אֶּ  .ֲעִשיִתם ִכי ִנַחְמִתי ִכי ָבָראִתי... ֲאשֶּ

. תורתנו הק' היא 'ספר הוראות לחיים מתוקנים', המלמדת ְבֵעיֵני ה' ֵחן ָמָצא ְוֹנחַ 

 ַבֶםהמה עלינו לעשות, ולא ספר סיפורים בעלמא. שומה עלינו לעיין  באופן ַמֲעִשי

 מצא נח חן בעיני ה'? 

ראש ישיבת פורת יוסף, שיש לדרוש כאן 'סמוכים',  הג"ר יהודה צדקהביאר 

. ֹנחַ  ּתֹוְלֹדת ֵאֶלה - 'ה ְבֵעיֵני ֵחן ָמָצא ְוֹנחַ בחיבור סוף פר' בראשית לריש פר' נח. 

נוך תולדותיו. נח השקיע בהעמדת בניו למרות הסביבה צדקתו ניכרת בחי

ָעֵמל לגדל תולדותיו בדרך ה', לכונן מורשה מאב לבן, הוא  המנוכרת והמרושעת. הֶּ

 הזוכה למציאת חן בעיני ה'.

הפרשה ממשיכה ללמד על משבר דור הפלגה. הללו ָכְשלּו וכפרו באמונה בדעת 

עת שיש בעולם כפירה, חשכה, כי ב העיר רבי שלום מבעלזא הרה"קעליון. 

וניסיונות קשים בעבודת ה', דווקא מתוך 'קדרותא דצפרא' בוקע כוכב השחר וניתן 

לזכות לאורות מאופל. בזה ביאר את דברי חז"ל )בראשית רבה ס"ד( בן ארבעים 

 48היה אברהם בן ושמונה הכיר אברהם את בוראו. ומה קרה אז? לפי החישוב, 

. מתוך העלטה העמוקה זכה להכיר את בוראו ובא לאמונת בדיוק בעת דור הפלגה

 ִמתוךְ  -ְצִאי  ! קּוִמיַמן ַהֹחֶשךְ  כשהוא בוקע ָהאֹור ַכיְתרֹוןאיתן, כפי שדרשו חכמים 

 ַהֲהֵפָכה!

דווקא בימינו, רבים הם בקרב אחינו 'העם שבשדות', שמתוך הסחי מואסים 

קירוב, ישיבות למתחזקים, בהבלי עולם, ומכירים את בוראם. בתי ספר של 

סמינרים למשפחות וסדנאות ליהדות, פורחות לרמה גבוהה. אם המשקיע בבניו, 
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בנים של של עצמו, זוכה ומוצא חן בעיני ה', מי ישער את גודל הזכות של המקרב 

 לאביהם שבשמים!  מקום

האב  . איןְבָרא' מזכי לא אבא אבא, מזכי 'ְבָראחז"ל קובעים )סנהדרין קד ע"א( 

הצדיק מעביר זכויות לבניו, כמו שהגמרא מוכיחה מישמעאל ועשיו שזכות 

ה זכויות לאבותיו! העוסקים  אבותיהם לא הגנה עליהם. והנה, הבן צדיק ַמֲעלֶּ

כראוי בחינוך 'ילדי קירוב', הפעילים שדואגים לרישום, להסעות ולשיבוץ במוסדות 

י, משיבים הם לב אבות על בנים ולב דורות של נשמות בנ" בידם ְלַזכֹות –תורניים 

 די. -בנים על אבותם. מתקנים עולם במלכות ש

)ב"ר לד( ובזה דרשו את דבר ה' אל תרח זכה לחלק לעוה"ב חז"ל לימדו כי 

ְבָשלֹום. וכי מהיכן זכה רשע זה לחלק בעולם  ֲאֹבֶתיךָ  ֶאל ָתבֹוא אברהם ְוַאָתה

'ברא  , כי זה בזכות אברהם בנו, כנ"לבשלהי פרשתנו רבינו הרמב"ןהבא? מבאר 

מזכה אב'. הוא מסמיך לכאן דברי חז"ל שכל העצים כשרים למזבח, חוץ משל זית 

. "הצילו הפירות את האילנות"ושל גפן, מפני שהשמן והיין קרבין על המזבח, 

ַרח זכה ְבִגין  בנו! הבנים מצילים את האבות! אפילו אב רשע ְכתֶּ

נכבד ברח' רבי עקיבא. "המנהל!" -תורה-בן-עוצר אותי בחוריום לפני ערב ר"ה 

קורא לעברי בשמחה "השנה תהיה 'שנה טובה'! ב"ה אני מתחתן בחודש חשון!". 

אני מביט בו, ותוך שהוא מספר על לימודיו בישיבה מצוינת ושידוך הגון לתלמידת 

זקונים -, בןלפני כעשור סמינר, אני נזכר, כמו בחלום, בו ובמשפחתו. הכרתי אותו

למשפחה 'פשוטה', תלמיד ממוצע, גדל בסביבה חילונית, אחיו ואחיותיו הבוגרים 

טרם זכו לתורה. מי ימלל את שכר המחנך שהפיח בו רצון ואומץ להמשיך בישיבה 

 קדושה! הרגשתי שאני פוגש בו בדיוק בערב ר"ה, כסניגור ליום הדין...

', בך חותמיןב"ה אומר לאברהם 'הי"ד נמסר, הק רבי אלחנן וסרמן בשם הגה"ק

ולעשותם  בני תרח , בדוגמתך, כאשר ישכילו ְלָקֵרבבךשחתימת הגלות תבוא 

! הזמן גרמא, 'בני תרח' רבים מואסים בחיי תהו ומחפשים 'מי בעל הבירה'. אברהם

 ֵבהַהרְ  ָאְזֵנְך! ְשָכְרךָ  ְוַהִטי ּוְרִאי ַבת נקרא לעברם באהבה כמו שנא' באברהם, ִשְמִעי

 ְמֹאד!
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נחנך את בנינו, ונמצא חן בעיני ה'. נשקיע גם בבניו של מקום, ונזכה להיות 

ה-שותפים עם הקב"ה, כביכול, שותפים ב ָאָדם, וזכות ה'בני תרח' אותם  ַנֲעשֶּ

 הגלות, ואור הגאולה יבקע בקרוב! קרבנו לאבינו שבשמים נראה ַבֲחֹתם

* 

 חבר –מרצה  -מנהל  -מונדרוביץ', מחנך בהצלחה בעבודת הקודש! יחיאל מיכל 

123ymm@gmail.com 
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 חידות

שאלות לחידודא בפרשת השבוע / הרב  –חדוותא 

מח"ס לקוטי רש"י וליל בנימין צבי יהודה לוי, 

 משוררים על הגש"פ

 שאלות בפרשת נח

 איזו לשון בפרשה הוא לשון "כנגד"? .א

 שומרון )רש"י(?היכן הוזכרה העיר טבריה )רש"י(? והיכן נרמזה  .ב

 אימתי נכנס באדם היצר הרע? .ג

 האם היו דור המבול כולם רשעים? .ד

 מנין שלמד נח תורה? והיכן הוזכרה מצוות ציצית? .ה

* 

 חדוותא דאפטרתא שבת ור"ח )ישעיה סו(

איזו נבואה מפרשת נצבים תצא לפועל כאשר תתקיים נבואה מההפטרה  .ו

 )רש"י(?

* 

ן( נא לשלוח לכתובת. תגובות ופתרונות )לכל השאלות או חלק

 7628366@okmail.co.il . הפעם אודה את ה' לעת היכנס בני יניק וחכים אלחנן

 שלמה ני"ו לעול תורה ומצוות. יתן ד' שיגדל ויצמח לתפארת כרם ד' אכי"ר.

* 

 תשובות ל'חדוותא' בראשית

 אימתי נבראו האש והמים? .א

 ע"כ נבראו קודם בריאת השמים, ששמים מאש וממים נבראו.

ץ ְוֵאת ַהָשַמִים ֵאת ֱאֹלִקים ָבָרא ְבֵראִשית שנא', )א, א( )בתוך דבריו(  י"ופירש: ָהָארֶּ

 היתה והארץ, וארץ שמים בריאת בראשית, פרשהו כך כפשוטו לפרש באת ואם

mailto:7628366@okmail.co.il
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 סדר להורות המקרא בא ולא. אור יהי אלהים ויאמר', וגו וחושך ובהו תוהו

 ברא בראשונה, לכתוב לו היה כך, להורות בא שאם, קדמו שאלו לומר הבריאה

 בראשית ופירושו, נבראו תחלה שאלו בא להורות תאמר ואם וכו'', וגו השמים את

 ורוח כתיב שהרי, קדמו המים שהרי, עצמך על תמה כן אם אלו וכו', ברא הכל

 ,למדת הא, היתה מתי המים בריית גלה לא ועדיין, המים פני על מרחפת אלהים

 המקרא לימד לא כרחך על, נבראו וממים מאש שהשמים ועוד, לארץ המים שקדמו

 :כלום והמאוחרים המוקדמים בסדר

 היכן נרמזו חלק מהדברים שנבראו קודם ששת ימי בראשית? .ב

 הן, ואלו העולם שנברא קודם נבראו דברים שבעה תניא נד.( אמרו חז"ל )פסחים

 תורה משיח. של ושמו המקדש ובית הכבוד וכסא וגיהנם עדן וגן ותשובה תורה

 בטרם( צ, ב תהילים) דכתיב תשובה דרכו. ראשית קנני' ה( ח, כב משלי) דכתיב

 עדן גן אדם. בני שובו ותאמר דכא עד אנוש תשב( צ, ג תהילים) וכתיב יולדו הרים

( ל, לג ישעיה) דכתיב גיהנם מקדם. בעדן גן אלהים' ה ויטע( ב, ח בראשית) דכתיב

 כבוד כסא( יז, יב ירמיה) דכתיב המקדש ובית הכבוד כסא תפתה. מאתמול ערוך כי

 שמו יהי( עב, יז תהילים) דכתיב משיח של שמו מקדשנו. מקום מראשון מרום

 .יבשמו ינון שמש לפני לעולם

 והם מרומזים בפרשתינו:

 אומר הזה המקרא אין ֱאֹלִהים ופירש"י ָבָרא ְבֵראִשית שנא' )א, א(תורה.  .1

 שנקראת התורה בשביל .(ו, א רבה בראשית) ל"חז שאמרו כמו, דורשני אלא

  ..(כב, ח משלי) דרכו ראשית

                                                
 עד נבראו דברים שבעה, רבותינו שנו כך" אמנם מצאנו בחז"ל שכתבו דברים אחרים )תנחומא נשא פרשה יא( יב

. והתשובה, משיח של ושמו ,וישראל, העולם ואבות, המקדש ובית, והתורה, הכבוד כסא, הן אלו. העולם נברא שלא

 בראשיתה בתאנה כבכורה, ישראל מצאתי במדבר כענבים: שנאמר. מנין האבות' וכו .וגיהנם עדן גן אף אומרים ויש

 זכור: שנאמר, מנין ישראל(. י, ט הושע) כאהבם שקוצים ויהיו לבשת וינזרו פעור בעל באו המה, אבותיכם ראיתי

 .,(ב, עד תהלים) בו שכנת זה ציון הר, נחלתך שבט גאלת ,קדם קנית עדתך

, העולם לבריאת קדמו דברים "ששה( ד אות א פרשה) רבה ובא המדרש השלישי והכריע ביניהם, דאיתא בבראשית

 הכבוד כסא', וכו מנין תורה. נבראו, הכבוד והכסא התורה. להבראות במחשבה שעלו מהן ויש, שנבראו מהן יש

 "'וכו מנין האבות, להבראות במחשבה עלו, משיח של ושמו המקדש ובית וישראל האבות'. וכו מנין
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התשובה,  .2 ץ ַהָשַמִים תֹוְלדֹות שנא' )ב, ד( ֵאלֶּ  ד' ֲעשֹות ְביֹום ְבִהָבְרָאם ְוָהָארֶּ

ץ ֱאֹלִקים רֶּ  צור' ה ה-בי שנאמר, בראם' בה, בהבראם אחר דבר י"רש: ְוָשָמִים אֶּ

 כאן ולמדך, עולמים שני יצר, השם של הללו אותיות' בב.( ד, כו ישעיה, )עולמים

 פתוח העולם כך, למטה פתוחה א"שה כמו )בס"א( רמז, א"בה נברא הזה שהעולם

, מועטים זמן שבאותו שצדיקים לומר, ד"ביו נברא הבא ועולם ,בתשובה לשבים

 . באותיות קטנה שהיא' י כמו

ם ַמֶףֶדם ְבֵעֶדן ַגן ֱאֹלִקים ד' ַוִיַטע מפורש בפרשה, )ב, ח(גן עדן  .3 ת ָשם ַוָישֶּ  אֶּ

ר ָהָאָדם   :ָיָצר ֲאשֶּ

הגיהנם  .4 ץ ַהָשַמִים תֹוְלדֹות שנא' )ב, ד( ֵאלֶּ  ,בראם' בה י"ופירש ְבִהָבְרָאם ְוָהָארֶּ

 זאת א"כה, שחת לראות למטה הרשעים שירדו רמז, א"בה נברא הזה שהעולם

 :שם דרך לרדת למטה ופתוחה, צדדיה מכל שסתומה

ת ֱאֹלִהים ְורּוחַ  שנא' )א, ב(כסא הכבוד  .5 פֶּ  כסא י"ופירש: ַהָםִים ְפֵני ַעל ְמַרחֶּ

 כיונה, ובמאמרו ה"הקב של פיו ברוח המים פני על ומרחף, באויר עומד כבוד

 :ז"בלע ר"אקובטי, הקן על המרחפת

ר שנא' )ב, ז( בית המקדש, .6 ת ֱאֹלִקים ד' ַוִייצֶּ  ַוִיַפח ָהֲאָדָמה-ִמן ָעָפר ָהָֽאָדם-אֶּ

ש ָהָֽאָדם ַוְֽיִהי ַחִיים ִנְשַמת ְבַאָפיו  ָאָדם ַית ֱאלִקים ד' ּוְבָרא ותרגם יונתן: ַחָיֽה ְלנֶּפֶּ

 וכו'. ַעְלָמא רּוֵחי ּוֵמַאְרַבַעת ַמְקְדָשא ֵבית ֵמֲאַתר ַעְפָרא וְדַבר ִיְצִרין ִבְתֵרין

ץ שנא' )א, ב( משיח, .7 ךְ  ָוֹבהּו ֹתהּו ָהְיָתה ְוָהָארֶּ  ֱאֹלִקים ְורּוחַ  ְתהֹום ְפֵני-ַעל ְוֹחשֶּ

ת פֶּ  רוחו זו בגימטריא. מרחפת להים-א ורוח הטורים וכתב בעל: ַהָםִֽים ְפֵני-ַעל ְמַרחֶּ

 : יגמשיח של

                                                
 ואע"פ שיש כאן קצת שינוי ממה שאמרו חז"ל "שמו" של משיח, מ"מ נראה שהן הן הדברים. יג

-יא, א אלוקים מרחפת" לשמו של משיח תתבאר עפ"י דברי הנביא שנאמרו על המשיח )ישעיהוהשייכות בין "רוח 

ר ב( "ְוָיָצא ד'", והיינו שכוחו  ְוִיְרַאת ַדַעת רּוחַ  ּוְגבּוָרה ֵעָצה רּוחַ  ּוִביָנה ָחְכָמה רּוחַ  ד', רוחַ  ָעָליו ְוָנָחה וכו', ִיָשי ִמֵגַזע ֹחטֶּ

 אלוקים" שיש בו.של משיח בן דוד הוא ב"רוח 

וביתר עומק נראה שדברי חז"ל שאמרו שרוח אלוקים מרחפת היינו כסא הכבוד, ודברי הבעה"ט שנרמז כאן רוחו 

 שזרעו זמן כל, אומר חנינא ברבי אחא רבי בשם לוי של משיח חד הן, שהלא אמרו חז"ל )תנחומא סוף כי תצא( רבי

והיינו שלעתיד . שלם והכסא שלם השם, עמלק של זרעו אבד .שלם הכסא ולא, שלם השם לא, בעולם עמלק של

לבוא בימות המשיח שאז תשלוט הרוח אלוקים ששורה על המשיח, והיינו בשעה שיהא הייחוד שלם, אז יהא השם 

 שלם.
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 היכן נרמז מתן תורה? .ג

ב ַוְיִהי )א, לא( רֶּ ר ַוְיִהי עֶּ  בגמר, בששי' ה הוסיף. הששי יום י"ופירש: ַהִשִשי יֹום ֹבקֶּ

 חמשה ישראל עליהם שיקבלו מנת על עמהם שהתנה לומר, בראשית מעשה

 הוא, הששי יום עד ועומדים תלוים שכלם, הששי יום, אחר דבר. תורה חומשי

 :תורה למתן המוכן בסיון ששי

 היכן נרמז כוחה של תפילה? .ד

ה ִשיחַ  ְוֹכל )ב, ה( ם ַהָשדֶּ רֶּ ץ ִיְהיֶּה טֶּ ב ְוָכל ָבָארֶּ ה ֵעשֶּ ם ַהָשדֶּ רֶּ  ִהְמִטיר ֹלא ִכי ִיְצָמח טֶּ

ץ ַעל ֱאֹלִקים ד' ת ַלֲעֹבד ַאִין ְוָאָדם ָהָארֶּ  )בתוך הדברים( ומה י"ופירש: ָהֲאָדָמה אֶּ

, גשמים של בטובתן מכיר ואין, האדמה את לעבוד אין שאדם לפי, המטיר לא טעם

 האילנות וצמחו ,וירדו עליהם התפלל ,לעולם צורך שהם וידע אדם וכשבא

 : והדשאים

 וכוחה של תשובה?

ב ד' ַמַלְפֵני ַקַין ַוֵיֵצא שנא' )ד, טז( ץ ַוֵישֶּ רֶּ ן ִקְדַמת נֹוד ְבאֶּ   :ֵעדֶּ

 תשובה רבי בר יהודה דרבי דעתיה על י אות ה( רבה פרשה ואמרו חז"ל )ויקרא

 ממנו נמנע תשובה שעשה כיון גזרה עליו שנגזרה מקין למד את ממי, מחצה עושה

ר(: יג, ד בראשית) שנאמר, תשובה שעשה ומנין, גזרה חצי ל ַקִין ַוֹיאמֶּ  ָגדֹול' ה אֶּ

 ַוֵיֵצא (:טז, ד בראשית) דכתיב הוא הדא, הגזרה חצי ממנו שנמנע ומנין, ִמְנשֹוא ֲעֹוִני

 קדמת נוד בארץ אלא כתיב אין ונד נע, ֵעֶדן ַקְדַמת נֹוד ְבֶאֶרץ ַוֵיֶשב' ה ַמַלְפֵני ַקַין

 . עדן

 דתימר כמה ,שמח יצא אמר יצחק בר חנינא רבי בשם הונא רב ואמרו עוד )שם(

ךָ  ֹיֵצא הּוא ִהֵמה ְוַגם(: יד, ד שמות)  אדם בו פגע שיצא כיון ,ְוָשַמח ְוָרֲאךָ  ִלְקָראתֶּ

 ששמע כיון, ונתפשרתי תשובה עשיתי לו אמר, בדינך נעשה מה לו אמר הראשון

 ולא תשובה של כחה היא כך כל לו אמר, פניו על טופח התחיל כך הראשון אדם

                                                                                                                                                                         
וכל זה מרומז בשעת בריאת העולם כדי ללמדנו המבואר מרבותינו, שבהנהגת היחוד אין עבר ועתיד אלא לעולם 

 ו קודם שנברא העולם אלא שדבר זה נסתר הוא בהנהגת המשפט.השם שלם אפיל

 ומבוארים א"כ דברי חז"ל ש"שמו של משיח קדם לבריאת העולם".
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 ְליֹום ִשיר ִמְזמֹור(: א, צב תהלים) הראשון אדם אמר שעה באותה ,יודע הייתי

  .ַהַשָבת

 (?2אלו דברים עשה ד' כדי למנוע קנאה ) .ה

ר )א, כו( .1 ה ֱאֹלִקים ַוֹיאמֶּ  ּוְבעֹוף ַהָים ִבְדַגת ְוִיְרדּו ִכְדמּוֵתנּו ְבַצְלֵמנּו ָאָדם ַנֲעשֶּ

ץ ּוְבָכל ּוַבְבֵהָמה ַהָשַמִים ש ּוְבָכל ָהָארֶּ מֶּ ץ ַעל ָהֹרֵמש ָהרֶּ . אדם נעשה י"רש: ָהָארֶּ

, בו ויתקנאו המלאכים בדמות הוא שהאדם לפי, מכאן למדנו ה"הקב של ענותנותו

 כאן אף שלו וכו', בפמליא נמלך הוא המלכים את דן וכשהוא, בהן נמלך לפיכך

 כדמותי אין אם, כדמותי בעליונים יש להם אמר, רשות נטל שלו בפמליא

 : ידבראשית במעשה קנאה יש הרי בתחתונים

ר )ב, ז( .2 ת ֱאֹלִקים ד' ַוִייצֶּ  ַחִיים ִנְשַמת ְבַאָפיו ַוִיַפח ָהֲאָדָמה ִמן ָעָפר ָהָאָדם אֶּ

ש ָהָאָדם ַוְיִהי  גוף, העליונים ומן התחתונים מן עשאו. באפיו ויפח י"רש: ַחָיה ְלנֶּפֶּ

 בשני, וארץ שמים נבראו ראשון שביום לפי, העליונים מן ונשמה התחתונים מן

 מאורות ברא ברביעי, לתחתונים היבשה תראה בשלישי, לעליונים רקיע ברא

 מעליונים בו לבראות בששי הוזקק, לתחתונים המים ישרצו בחמישי, לעליונים

 בבריאת אלו על רבים אלו שיהיו, בראשית במעשה קנאה יש לאו ואם, ומתחתונים

 : אחד יום

* 

 

 

 

                                                
' ובגמ אותו", משתקין וכו' רחמיך יגיעו צפור קן על "האומר' והנה הלשון הזה נמצא בחז"ל )ברכות לג:( במתני  יד

 קנאה שמטיל מפני אמר חד זבידא, בר יוסי ורבי אבין בר יוסי רבי במערבא אמוראי תרי בה פליגי ט,''"מ שם

  בריותיו". שאר על חס ולא אלה על לומר קנאה " ופירש"י "שמטילבראשית במעשה

והנה הדברים צ"ב כיצד מטיל קנאה, וכי מחמת שבני אדם אומרים כן לא ירחם ד' על שאר בריותיו, אלא נראה 

 ללמדובדומה להמבואר ברש"י כאן )בהמשך הפסוק( שהקב"ה אמר נעשה אדם "ודאי שהכוונה ללמדנו דרך ארץ, 

הקטן", וכמו"כ בנידון דידן ללמדנו בא, שאין לומר על  מן רשות ונוטל נמלך הגדול שיהא ,ענוה ומדת ארץ דרך

ים ממנו הקב"ה שהוא מרחם על בריה זו יותר מבריה אחרת, כיון שאין זו מידה טובה לגרום לקנאה בין אלו המקבל

 רבא י:( "ואמר הטובה, ומכך ילמדו ההנהגה הטובה גם בני אדם המשפיעים לאחרים, והוא כעין דברי חז"ל )שבת

 מילת סלעים שני משקל שבשביל הבנים בין בנו אדם ישנה אל לעולם רב אמר גוריא בר חמא רב אמר מחסיא בר

 למצרים".   אבותינו וירדו הדבר ונתגלגל אחיו בו נתקנאו בניו משאר יותר ליוסף יעקב שנתן
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 מג, י( -תשובות חדוותא דאפטרתא בראשית )ישעיה מב, ה 

 מי נפדה משביו בזכות פסוק מן ההפטרה? .ו

 רבי ישמעאל בן אלישע.

 גדול לכרך שהלך חנניה בן יהושע ברבי מעשה ר''נח.( ת שאמרו חז"ל )גיטין

 וקווצותיו רואי וטוב עינים יפה האסורים בבית יש אחד תינוק לו אמרו שברומי

 ָנַתן ַמי מב, כד( )ישעיה אמר האסורים בית פתח על ועמד הלך תלתלים לו סדורות

 ָאבו ְוֹלא לוֹ  ָחָטאנו זו ד' ֲהלֹוא ואמר תינוק אותו ענה ְלֹבְזַזים, ְוַיְשָרֵאל ַיֲעֹקב ַלְמַשָןה

 בישראל הוראה שמורה בו מובטחני אמר ְבתֹוָרתֹו, ָשְמעו ְוֹלא ָהלֹוךְ  ַבְדָרָכיו

 עד משם זז לא אמרו עליו שפוסקין ממון בכל שאפדנו עד מכאן זז שאיני העבודה

 רבי ומנו בישראל הוראה שהורה עד מועטין ימים היו ולא הרבה בממון שפדאו

  אלישע. בן ישמעאל

  



 

 קג 'עמ -אספקלריא 

 

חידות על הפרשה עם פירוש  –מאל"ף ועד תי"ו 

 רש"י / הרב מתתיהו הלברשטט

 חידות באותיות לפרשת השבוע

 אות א'

 הורגת רעים וטובים בגלל זנות וע"ז.

 חודש השני לרבי יהושע.

 מכאן למדנו מצבו הבריאותית של נח.

 .א' א' א'מי הכה את נח ועל מה 

 הרים שנחה עליהם התיבה.

 ימים. א' לא'קצב ירידת המים: 

 בימיו העורבים עשו שליחותם.

 על איזה איסור נאמר 'בשר בנפשו'.

 מי הוציא את בניו מלהיות מושפעים מנמרוד הרשע.

 (. 3בני שם )

 חומר בנין שלא נמצא בבבל הבקעה.

 כפוי טובה הראשון.

 לסבו. 673נולד בשנת 

* 

 אותיות א' ב'

  .א'א'ב'ל נמרוד מקומות שהיו תחילת ממלכתו ש

* 

 אות ב'

 (.2לשון מבול )

 הוצרך נח לזו שלא יהרגוהו רשעי הדור ושלא ירקב האוכל.

 שני דברים בתיבה עליו נאמרו 'ויעש נח'.

 פסוק שנאמר בנח שנאמר גם במיתת משה רבינו.

 מילה שפירושה בכל המקרא : 'כנגד'.
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 מאכל שלא הותר לאדם הראשון רק לנח.

 למה נקרא בבל?  

*  

 אות ג'

 מין העץ ממנו בנה את התיבה. ולמה נקראו כך.

 מבני יפת שמוזכר גם בפסוק וגם ברש"י )במקום אחר(.

  אחת מגבולות ארץ הכנעני.

*  

 אות ד'

 מה גרם לנח ליכנס לתיבה בפועל.

 בעל חיים שלא מתו במבול.

 על איזה איסור נאמר 'בשר בנפשו דמו'.

  עולם.למה נח היה צריך הבטחה שלא ישחת ה

*  

 אות ה'

 לשון מבול.

 עונש שהיה לדור המבול בחייהם )חוץ מהמבול שמחה אותם(.

 מדה כנגד מדה של דור הפלגה.

  נשרף בכבשן האש על קידוש השם.

*  

 אותיות ה' ו'

  קרי וכתיב לרמז על עשרת השבטים בשם שומרון.

*  

 אות ו'

 הופך את העבר לעתיד.

  השנה.פסוק שאומרים במוסף של ראש 

*  
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 אות ז'

 מכאן לשבח את הצדיק בהזכר שמו.

 מטרת קומה התחתונה של התיבה.

  מה נח לקח עמו בשביל לנטוע ולא לזרוע.

*  

 אות ח'

 מילה אחרת לגזל.

 גובה המים מעל ראשי ההרים.

 מספר ימי תגבורת המים.

 מעיינות שלא נסכרו אחרי המבול.

 אימתו על החיות.

 ש האדמה'. שורש המילה 'ויחל נח אי

*  

 אות ט'

 תרגום אונקלוס למבול.

 מילה בקשר ליונה בלשון זכר ממנו רש"י ידע שנח שלח את הזכר.

 חודש בעונת הקר.

  שכרו של שם שנתאמץ במצוה.

*  

 אות י'

 כנגד מה ירד הגשם ארבעים יום וארבעים לילה.

 שם המין בלשון נקבה ולפעמים הפסוק כותבו לשון זכר.

  מבני נח.הגדול בשנים 

*  

 אות כ'

 זפת בלשון ארמי.

 חודש שפסקו הגשמים לרבי אליעזר.

 כ' כ'.כולל צפורים וחגבים ביחד, 
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 משמעותו שבועה 'מעבור מי נח'.

 נכדו של נח שהפסוק מספרת אודותיו שלא בפרשת התולדות.

  מלך מצאצאיו של יפת.

*  

 אות ל'

 בלשון כבד משמשת להבא ולשעבר בלשון אחד.

 שמלמד שבעלי החיים קבלו על עצמן שלא להשחית דרכם.המילה 

 מילה המרמזת על דורות של צדיקים.

  צאצאים של מצרים שפניהם היו בצורת להב.

*  

 אות מ'

 עיקר תולדות הצדיק.

 שבח שאומרים בפני האדם.

 צדיק שמת שבעה ימים לפני המבול.

 חודש השני לרבי אליעזר.

  ר את עונשם.מדה שנואה שהיה בדור המבול שהחמי

*  

 אותיות מ' נ'

  שנה ביניהם. 369סבא ונכד שהיו 

*  

 אות נ'

 שעה שיצר הרע מתחיל באדם.

 דוגמא לאדם מרשיע בעזות פנים. -נין )בן נכד( של נח שמו 

  העיר הגדולה.

*  

 אות ס'

 מה שנח היה צריך לעומת אברהם שלא היה צריך.

 חודש שגמרו הגשמים לרדת לרבי יהושע.
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 שהתחילו המים לרדת לרבי אליעזר.חודש 

  שלשה מבניו של כוש.

*  

 אות ע'

 (.2איזה חטאים נקראים השחתה )

 . ע' ע'ב –פירושו 'מחשבה להביא חשך ואבדון לעולם' 

  באר 'ודברים אחדים'.

*  

 אות פ'

 מצוה שמי שאינו עוסק בה נדמה לשופך דמים.

  בשנת מותו התבלבלו הלשונות .

*  

 אות צ'

 טובה וי"א חלון. י"א אבן

 מקום פתח התיבה.

 פתח ממנה שלח את העורב והיונה.

  דורם של חזקיהו המלך ורבי שמעון בר יוחאי.

*  

 אות ק'

 היאך נקראים מדורים נפרדים שהיו לכל מין ומים בתיבה.

 לאיזה מטרה הוצרך נח להביא שבעה שבעה מהמינים הטהורים.

 התיבה. איך היו פני האדמה כאשר נח פתח את מכסה

 'זאת אות הברית' מה הראה הקב"ה לנח?

 שכרו של יפת שנצטרף למצוה.

  תואר שפירושו פסול ובזוי.

*  

 אות ר'

 מדה כנגד מדה של התהום נגד רעת האדם.
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 למה בתחילתם נקראו גשם ולאחר מכן מבול.

 ר' ר'.ה' למדת הדין -ו'-ה'-הופך את שם י'

  מקורות. 2יום שהיונה חזר ועלה זית בפיה )לר"א( 

*  

 אות ש'

 צורת הגג של התיבה.

 מקום ששמו על שם מתי המבול.

 מי נתרבה מ'ומכל החי'.

 שנה לחזור בתשובה. 127כמה זמן נתן הקב"ה לדור המבול מעבר ל

 מספר הפחות של מין אחד שנכנס לתיבה.

 חדש שבו התחיל המבול.

 מספר לחודש סיון מתחילת המבול.

 החודשים בעונה.מספר עונות בשנה, ומספר 

  זכות שעמדה לדור הפלגה למרות שפטו יד בעיקר.

*  

 'אות ש

 איך נקרא לשון הקודש בפסוק.

  שם נוסף ליסכה.

*  

 אותיות ש' ת'

 מקורות מי המבול. 

  אורך זמן פורענותם של דור המבול.

*  

 אות ת'

 מאיפה ידע נח איזה בהמה עתיה להיות טהורה.

 לרחמים.הפך את שם א'ל'ה'י'ם' 

 מי מנכדיו של נח היה כורש המלך מצאצאיו.

 מיתתו מפורסם טרם עת שלא  יהיה חילול השם.



 

 קט 'עמ -אספקלריא 

 

 

 תשובות:

שור. אבר מן החי. אליהו. ארבעה. אמה לאררט. אוכל. איחור ארי אך. אייר. אנדרלמוסיא. א
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 סיפור

 סיפור / מארכיונו של הרב חנוך חיים וינשטוק

 רבי לוי יצחק מברדיטשוב  הדין הראשון שהובא לפני

פחות משבוע אחרי שהצדיק רבי לוי יצחק עקר לברדיצ'ב כדי לכהן שם כרב, 

נקשו שלשה אנשים על דלת ביתו כדי לבקשו להכריע ביניהם בשאלה הלכתית. 

 פסק ההלכה יהיה הראשון אותו יתן רבי לוי יצחק במסגרת משרתו החדשה.

חביות מלאות בדבש כדי למוכרן ביריד סוחר עשיר מן העיר הסמוכה הביא כמה 

הגדול בברדיצ'ב. לרוע המזל, בדיוק אז ירד פלאים מחיר הדבש. כיוון שלא רצה 

לסבול אבדן רווח על השקעתו, הוא ביקש מכר שלו לאחסן עבורו את הדבש עד 

 שהמחירים יעלו שוב.

איש את השנים היו ידידים ותיקים, והאיש המקומי שמח לעזור לו. כיוון שהכירו 

רעהו וכל אחד מהם סמך על יושרו של האחר, הם לא העלו את ההסדר שביניהם 

 על הכתב ואף לא קראו לעדים לעיסקה.

הזמן חלף. מחיר הדבש נשאר נמוך, וכך נשארו החביות במרתף שבברדיצ'ב בלא 

 שפתחו אותן, נסתרות מעין רואה.

ארת ונפטר מן חלף זמן נוסף. האיש שבביתו אוחסן הדבש נדבק במחלה ממ

העולם. הכל קרה כה מהר שלא הייתה לו הזדמנות להסביר לבני משפחתו כלום 

 אודות מצב עסקיו וענייניו.

חלף זמן נוסף. מחיר הדבש החל סוף סוף לעלות בהדרגה. כשהעלייה במחיר 

נעשתה משמעותית הופיע בעליהן של החביות בבית חברו המנוח וביקש מבניו של 

שלו. אלא שהבנים, שאביהם לא אמר להם כלום בדבר  הלה לקחת את הדבש

העניין הזה, סרבו לכבד את תביעתו של הסוחר. אחרי שדנו בעניין הם החליטו 

 דין רבני כדי להציג את המקרה בפני הרב החדש.-להגיע לבית

רבי לוי יצחק האזין בקפידה למתלוננים, אף שהחוק במקרה כזה היה ברור מאוד. 

לפסוק כנגד הסוחר הבא מחוץ לעיר. אפילו אם היו עדים או  כמובן שהוא ייאלץ
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מסמך חתום, חוק התורה מתנה כי אין לקחת כל רכוש מ"יתומים" )כלומר, 

מיורשים הסובלים עקב העובדה שאין להם דרך לדעת מה אירע בין המנוח לבין 

זה הבא לדרוש מהם את סחורתו(, מבלי שהתובע יישבע באשר לתוקף התביעה; 

 רה הזה לא היו כל מסמכים או עדים למה שהתרחש.ובמק

אף על פי כן, שתי מחשבות הציקו לו לרבי לוי יצחק. מדוע סידר הבורא ית' 

שפסק הדין הראשון שלו במשרתו החדשה יהיה משהו כל כך ברור ופשוט ללא כל 

אפשרות להתפשר, וזאת כבר בימיו הראשונים במשרתו החדשה? האם יתכן שזהו 

אינו נכון  –להראות לו שמנהגו לנסות תמיד להתאים ולהתפשר  אות משמים

 יותר? שרק ציות קפדני לחוקים יכול להיחשב כדרך האמת?

נוחות היתה המחשבה הבאה: מדוע -המחשבה האחרת שגרמה לו לתחושת אי

השופט העליון סידר את הדברים כך שפסק הדין הראשון שלו בעיר הזו ייחשב 

העיר? אחרי ככלות הכל, הסוחר היה ידוע לכולם בעיר מוזר על ידי כל תושבי 

כאיש ישר ומהימן, כאדם אמיד שלכן חסין מפני לחצים כספיים, ורחוק ממעשה 

גניבה כמזרח ממערב. יתר על כן, כולם ידעו כי הסוחר והמנוח היו ידידים ותיקים 

שסמכו זה על זה ללא עוררין ומעולם לא השתמשו במסמכים או בעדים 

יהם. אין ספק שהעיר כולה תשים לבה לפסיקה הראשונה של הרב החדש לעסקות

וודאי הוא שכולם יתמהו, מדוע חוקי התורה נוגדים כל כך את השכל הישר. 

 "מדוע אני, ולמה דווקא עכשיו?" חשב.

התובע והנתבעים ציפו בכיליון עיניים לדברו, אך רבי לוי יצחק ביקש מהם 

הוא פנה לפינת החדר ופתח בתפילה חרישית, לסלוח לו על המתנת כמה דקות. 

כשהוא שופך בפני האלוקים את תסכולו ומבקש ממנו להאיר עיניו ולהעניק לו את 

 חסד ההבנה ביחס לבעיה שלפניו.

לפתע פתאום זינק בעל הדבש ממקומו כאילו הכהו הברק וקרא: "אני זוכר! אני 

 תו האישית.זוכר!" באותה שעה עמד הרבי בפינה כשהוא שקוע בתפיל

"רבי נכבד, אנא סלח לי" קרא בהתרגשות, "בעודני עומד כאן היתה לי הארה 

מדהימה ביותר! זיכרון ישן שנשכח ממני לחלוטין מזה שנים רבות שב פתאום 
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והבזיק בתודעתי וניצל מתהום הנשייה! אני מדבר על משהו שארע לפני חמישים 

 שנה, כשהייתי נער צעיר.

השאיר לנו ירושה גדולה בכסף מזומן ובנכסים, שבהם נכלל "אבינו נפטר פתאום ו

 מרתף גדול מלא חביות יין ושמן.

 –ינוח בשלום על משכבו  –"יום אחד, אביהם של שני הבחורים הצעירים הללו 

שהוא אכסן אותם אצל  –בא לביתנו בהמלניק. הוא טען שהיין והשמן שייכים לו 

ירים למדי, ומעולם לא היינו מעורבים אבי למשמרת. אחיי ואני היינו עדיין צע

בעסקיו של אבי. לא היה לנו מושג מה עלינו לעשות, אבל מיאנו לוותר על 

 הסחורה סתם ככה.

"כולנו הלכנו לרב העיר והצגנו בפניו את המקרה. הוא פסק לטובתנו, והסביר 

שלא ניתן לקחת כלום מירושה שמקבלים יתומים בלי הוכחה ניצחת וללא שבועה. 

 יין והשמן נשארו אצלנו. מקץ זמן מה מכרנו את כל הסחורה בעד מחיר הגון.ה

"מה שנוכחתי לראות זה עתה הוא שהכסף שקיבלנו עבור אותם יין ושמן שווה 

 בדיוק לערכו של הדבש שלי, הנמצא כעת בידיהם של בניו של ידידי המנוח!"

בין שני אירועים פניו של רבי לוי יצחק קרנו. תוך שהעלה השוואה הולמת זו ש

אלו, שהתרחשו במרחק חמישים שנה זה מזה, חרץ הסוחר את דינו הוא במקרה 

הנדון. מאותה סיבה שבגללה, כיתום, הוא היה זכאי לשמור את היין ואת השמן 

מאותה סיבה עצמה היה עליו עתה לוותר כיום על תביעתו  –לפני זמן רב כל כך 

 מים הללו.לקבל את הדבש שלו מידיהם של שני היתו

כעת נתחוור העניין כולו לרבי לוי יצחק: ההשגחה העליונה הציבה בפניו את 

המקרה הזה, כה מוקדם במקום כהונתו החדש, כדי ללמדו לקח חשוב: לא תמיד 

מה שנראה אמיתי ומובן מאליו בעיניים אנושיות הוא בהכרח האמת או אפילו 

ה. ספר החשבונות תמיד ההוגן, האמת המוחלטת מצויה אך ורק בהלכות התור

 פתוח, והשי"ת מחשב ומאזן תמיד את כל החשבונות, מכל השנים.
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פרקי גבורה יהודית ממסכת חייו של  –ללא חת 

 הגר"פ שרייבר זצ"ל / הרב חנוך חיים ויינשטוק

חמשת הפרקים הראשונים שהבאנו היו קטעים מפרקי החיים של הגאון רבי 

פינחס שרייבר זצוק"ל ונועדו לתת המחשה קטנה מהדמות הקמאית שעמדה 

בגבורה עילאית לעשות את רצון אבינו שבשמים בלי כל שינויים, מעתה יגיעו 

 פרקי החיים על הסדר בס"ד )כפי שעלה בידינו לסדר( 

 כפשוטו! – ימות באהל אדם כי -פרק ה' 

 דל אור בלב הישימוןמג

יום חורפי קר במיוחד היה אותו יום, הרוח ייללה לה בזעף משך כל שעות הבוקר 

מכינה את עצמה למתקפה סוערת, תושבי העיר הילכו קפואים ברחובות העיר, 

כפור אימים שרר בעיר, אך לאנשי העסקים קשה לוותר על פדיון יומי בשל מזג 

וער. חזאי מזג אוויר עוד לא נתנו באותם ימים תשקיף סינופטי )חיזוי מזג האויר הס

האויר( שיבשר במדויק את המשך היום, זו הייתה הסיבה שתושבי העיר עזבו 

 מספק את ביתם כדי להביא טרף לביתם. 

"מה אתה אומר על מזג האויר העכור למדי? שאל קלונימוס הויכרמן שוחר 

 וין ה"מבין בכל", נראה לך שנחווה סופה הפעם?" החדשות את ידידו געציל ל

"הפעם אין לי מושג, הגיב בעניוות יתר, אך אם נמדוד לפי מה שהיה אתמול 

ושלשום כנראה שלא, ואפילו אם כן, אין מניחים ספק מפני ודאי, בשוק מרוויחים 

מטבע טובה, אך בבית אתה שוכב למעצבה, כלל החיים: פרוטה לפרוטה מצטרפת, 

בשמים היא שנזכה ל"מן" אם לא נדאג עבורו". פסק הלה את פסוקו, ששיקף ולא 

 בבואה נאמנה את הלך המחשבה של יושבי העיר, גשמיות ושוב גשמיות.

בצהרי היום הגיעו מטרות העוז לרחובות העיר ירוסלב, מכים על גגות בתי העיר 

תושבים מה הנמוכים ועל החלונות בחמת זעם, רעמים וברקים מסמאי עין הראו ל

רב כוח שלוחי מעלה. איש לא ההין באותן שעות להלך ברחובות ובשווקים שהיו 

עד לאותה שעה סואנים, עתה התרוקנו כל הרחובות כמו בעת מלחמה, כולם נסו 
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להם בבהלה לבתיהם לתפוס מחסה מפני מתקפת "גנרל חורף" ששלח את חיציו 

 החדים שחדרו עד לשד העצמות. 

אנחו כולם לרווחה, כמה נעים עתה לשבת עתה ליד הקמין משהגיעו לבתיהם נ

שמפיץ את חומו ומבריח במעט את הקור האיום שחדר עמוק אל תוך קירות העץ 

 הנושנים. 

כדי להתחמם נעזרו התושבים, מי בכוסית יין שרף טוב שחימם את קרביו, ומי 

 בעזרת כוס תה מהביל. 

סוקיו המעניינים אותו, כדי באין מעש, ישבו להם תושבי העיר כל אחד ועי

להעביר את הזמן. אנשי מסחר ממולחים העבירו לעצמם דו"ח על המסחר שניהלו 

אותו יום, מסכמים את תוצאות היום, כמוצלח או חלילה...פיקחים שביניהם לא 

 הסתפקו בזאת, אלא תכננו גם את יום המחרת. 

שברומו של  אלו שתחום המסחר לא היה בראש מעיניהם, התעסקו בעניינים

עולם, כמדינאים בלתי מוכתרים, ניהלו את הפוליטיקה הבין לאומית, יודעים לנבא 

מלחמות או שלום. ויש שלא הילכו בגדולות ונצורות, די להם בניהול ענייני 

ה"שטעטאלע" הפנימיים. מחוננים, או מעבירים את שבט ביקורתם על פרנס פלוני 

מעולה. ואילו סתם "עמך" ישבו ושוחחו  או אלמוני, מעמידים עצמם כאלטרנטיבה

 על דא ועל הא. 

אך לדאבון לב לא הבינו היושבים כי לא זו התכלית בעולם, מועטים מאד )נער 

יספרם( היו אלו שישבו וחשבו באותם רגעים על "חיי עולם" התכלית האמיתית 

ם בשבילה נברא העולם. העיר ירדה מטה זה עשרות שנים, רוב תושביה היו עסוקי

בחיי הבל ורעות רוח, אך עדיין לא פסו אנשי אמנה, יחידי סגולה התגוררו בעיר 

מגוננים בכוח תורתם על העיר, אמנם נער יספרם על ידו האחת, אך היה במועט 

 זה לגרש הרבה מהחושך. 

בין אותם מועטים, נמנה האברך כמדרשו, גאון וצדיק רבי ישראל בונם שרייבר, 

בתכלית האמיתית היחידה לשמה ירד האדם לעולם. הוא שראשו ורובו היה שקוע 



 

 קטו 'עמ -אספקלריא 

 

הקים בית יהודי מיוחד במינו שהיה חידוש גם בערים גדולות וחשובות כוורשה 

ולודז', לא כל שכן בעיר ירוסלב שבצוק העיתים כהה כוחה ולא נותרו ממנה רק 

 שביבים מועטים שהיוו בבואה נאמנה לעיר שמלפנים הייתה עיר ואם בישראל. 

ום מושבו היה בדרך כלל בבית המדרש שם ישב יומם ולילה והגה בתורה, מק

אבל גם ביתו היה מעוז תורה, בשעות לא שעות יושב היה בבית והוגה בתורה 

 שוכח מכל הבלי העולם ועוסק בתורת ה' בלי להרפות. 

אדם זה הזכיר את עולם העבר, את ירוסלב של פעם שמלאה הייתה חכמים 

התמעטו אנשי אמנה כשאת מקומם תפסו אנשים מנוערים  וסופרים, אבל עתה

מתורה ומצוות, בימים אלו רבי ישראל בונם היה כמעט המעוז האחרון שנותר 

 לפליטה.

מי הייתה ירוסלב שעדויות רבות מספרות עליה שהייתה אחת הערים המפוארות 

 בישראל? על כך תעדנה השורות הבאות.

 ירוסלב, עיר ואם בישראל!

יר עתיקת יומין מהמפוארות ביותר שבערי גליציה, חבל ארץ נכבדת ירוסלב ע

מאד שהתמקמה באזור דרום מזרח פולין, בתוכה שכנו מיטב חכמי ישראל 

למניינם, על ידי הנסיך הרוסי ירוסלב  1777-וקהילות פאר. העיר נוסדה בשנת ה

לו לא היה בה כל ישוב יהודי, בשנה זו התחי 1464שקראה על שמו. עד לשנת 

להגיע אליה מתי מספר יהודים, שמצאו אותה עיר מתועשת ושלווה, העיר משכה 

אליה תושבים יהודים שהתרבו בה בקצב מהיר מאד, עד שהפכה להיות עיר ואם 

  בישראל.

( כאשר צורר היהודים הטמן 1648-49בעת הפוגרומים בשנות הזעם ת"ח ות"ט )

ימ"ש מנהיג מליציות הקוזקים הסתער על פולין עם גדודי הפרא  חמילניצקיבוגדן 

שתחתיו וערך טבח גדול מאד ביהודי פולין וגליציה )למעלה מחצי מיליון יהודים 

נהרגו על קידוש ה' בשנים אלו(. בין היתר כבש את העיר ירוסלב, דומה היה כי בא 

ומצוקה כספית  הכורת על קהילה חשובה זו בדומה לחברותיה, אך נתמזל מזלם
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חמורה העיקה אותה עת על הפורעים, עד שבאו לתושבים היהודים בהצעה, 

לפדות את נפשם תמורת ממון רב. הקהילה היהודית איבדה את הונה, אך הצילה 

 את חיי אנשיה.

אחד מגדולי חכמי ירוסלב, היה הגאון המפורסם רבי אפרים איש לונציץ זצוק"ל 

ובהק של גאוני ישראל ומצוקי ארץ, המהרש"ל מח"ס "עוללות אפרים" תלמיד מ

והמהר"ל מפראג זי"ע, הוא התגורר שנים רבות בבית חמיו שהיה תושב העיר, 

 והפיץ תורה לרבים. 

הצדיק הקדוש רבי לוי יצחק מברדיטשוב בעל ה"קדושת לוי" זיע"א למד בימי 

רבי מאיר נעוריו בעיר ירוסלב, ונודע בתוארו כ"העילוי מירוסלב" )אביו הגה"ק 

זצוק"ל, טמון בבית הקברות שם(. עוד גאון נודע בישראל, רבי יעקב משולם 

אורנשטיין זצוק"ל בעל ה"ישועות יעקב" )ולימים רבה של העיר המעטירה לבוב( 

 היה תושב העיר בימי צעירותו. 

מאות תושבים חרדים ויראים לדבר ה' התגוררו בעיר, עד שנעשתה כאחת 

"ועד ארבע ארצות" הידוע הועד הוקם על ידי כל גדולי הדור ממשכנות הקבע של 

של הפזורה היהודית במזרח אירופה שהתרכזה בעיקרה בפולין שנחלקה באותן 

שנים לשניים, פולין הגדולה שמרכזה היה בערים פוזנא וורשה, ופולין הקטנה 

את  שמרכזה היה בערים קרקוב ולובלין. השותפה השניה הייתה חבל ווהלין שכלל

הערים החשובות קרמניץ לודמיר וכו' , כשותפה שלישית נבחרה רייסן שכללה את 

רוסיה האדומה גליציה המזרחית ופודוליה, ליטא שכללה את הערים בריסק 

וגרודנא נחברה כשותפה הרביעית, העיר וילנא יוצגה בנפרד, בגין היותה חבל ארץ 

 עצמאי באותם ימים.

מארבע ארצות קראו לו וועד ד' ארצות, שנת למרות שהיו מאוגדים בו יותר 

הוועד התכנס אחת לשנה במקום מסוים כשגדולי ( 1587שמ"א )הקמתו הייתה 

ישראל דנים בכינוס בכל בעיות השעה החריפות. גדול הדור המהרש"א זצוק"ל 

היה נוסע מידי שנה לעמוד בראשות הועד, כדי לתקן תקנות חשובות עבור הכלל. 
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בע מקום הוועד בעיר לובלין ששכנה במרכז פולין, ברם לאחר בתחילת יסודו נק

 זמן הוצעה ירוסלב שבגליציה כמקום משני לכינוסים. 

בעשור להקמת  (1591בירוסלב היה בשנת שנ"א )שהתקיים הכינוס הראשון 

בעיר  בשניהלובלין ושנה אחת ב ,לסירוגיןהועד  התכנסהוועד, מאותה עת 

( פסק הוועד להתכנס בלובלין והעתיקו בקביעות 1687ברם משנת ת"מ ) ירוסלב.

 את מקום הועד לירוסלב. 

אותם כינוסים הביאו כבוד רב לעיר, בגין עשרות גדולי ישראל שהגיעו מארבעת 

הגלילות לעיר ושהו בה פרק זמן ממושך. הם הביאו עמם תלמידים רבים, וכך חלק 

וקים בסוגיות הש"ס היוו גדול מהכנוסים היה מתוך פולמוס של תורה. פלפולים עמ

 את ניחוחות הרקע, והזכירו לכולם מהו העיקר ומהו הטפל.

 ישעיה ב"ר נתן נטע אשכנזי בירהגאון הגדול  שימשרבה הראשון של ירוסלב כ

 .מרכזית בית דין וישיבה והקים בה שס"ח-ש"נבשנים בה כיהן הוא  זצוק"ל,

 נברגיב"ר שמעיה הלוי שטייצחק רבי  גאוןה של ירוסלב היה הקדוש רבה האחרון

שהחריבה את העיר עד  פרוץ מלחמת העולם השניהלעד  השימש בהוא  הי"ד,

  .היסוד, הוא גלה עם חלק גדול מהתושבים למחנות ההשמדה שם מצא את מותו

תקופה די ניכרת הייתה ירוסלב משכן לחסידות, כאשר האדמו"ר הגה"ק רבי 

שמעון מירוסלב זי"ע, תלמידו המובהק של הגה"ק "החוזה מלובלין" זי"ע, קבע את 

 מקום מושבו שם. 

 העיר משנה את טעמה.

ברם עשרות שנים לפני פרוץ מלחמת העולם השניה, עברה העיר שינויים 

ה לגבול הגרמני ערש הרפורמה וההשכלה הארורה מופלגים מאד, בגין קרבת

הושפעה לרעה. רוחות ההשכלה והקדמה החזקות שהגיעו משם, הציפו את העיר 

 ואת שכניה, וסחפו עמן כל יקר וטוב, וכך כבו המאורות בעיר בזה אחר זה. 

מגפת ההשכלה החלה בקרב העם היהודי, לאחר שחשו התקרבות מדומה מצד 

וקי "האמנציפציה" )שוויון זכויות( לכל אזרחי המדינה, בלי הגויים שחוקקו את ח
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קשר לשייכות הדתית, מה שהביא את חלושי האופי להרים ראש, מתוך תקווה 

למצוא חן בעיני הגויים. המלחמה ביהדות האיתנה החלה עוד קודם לכן, עם 

הקמת תנועת הרפורמה בגרמניה ע"י הפילוסוף משה מנדלסון שר"י. יהדות 

ספגה מכה קשה, בזה אחר זה נכבשו ערים מפוארות על ידי אינשי דלא  גרמניה

מעלי שרוקנו את היהדות מכל תוכן. ברם השפעתם לא הגיעה לארצות הסמוכות 

לה, האג'נדה שלהם רחוקה הייתה מלב אותם יהודים שהיו נאמנים לגדולי ישראל 

מכלל ישראל והטו כתף איתנה לגדולי התורה שלחמו בתנועה הארורה והוציאוה 

 ובכך סכרו את השפעתם המזיקה שלא תגיע עדיהם. 

ברם עם הקמת תנועת ההשכלה נהרסו כל החומות סביב, רוחות חדשות נשבו 

בקרב המון העם שהאמין בתמימות כי יש בתנועה זו פן חיובי. ההשכלה פרחה 

ושגשגה והפיצה את זרעיה הבאושים בכל רחבי אירופה, ספרי ההשכלה קנו 

בידי למדנים יראי שמיים, בזה אחר זה נמשכו הבחורים הטובים שמלפנים שביתה 

הייתה התורה משאת נפשם, לקרוא בספרי המינות שקיררו את יראת השמים להם 

והשניאו עליהם את לימוד התורה, לומדי התורה נחשבו כבטלנים ופרזיטים 

אימת  שאינם מביאים תועלת לעולם, לעג ארסי נמסך על שפתי בני הנוער כל

 שפגשו את תופסי התורה שלמדו במסירות נפש רבה. 

במשפט לעגני אחד גימדו את כל ערכם, לא עוד בני ישיבה שמרבים חכמה, הם 

הפכו ל"ביינק קוועטשערס" )משימתם בחיים לדחוק את הספסלים( לומר: מה 

תועלת מביאים אלו לעולם מלבד חימום כיסאותיהם. משפט לעגני זה הצליח מאד 

ק להשניא את בני התורה בעיני ההמון, הוא חלחל עמוק בקרב תופסי התורה לא ר

 והביא לרפיון ומוג לבב בקרבם, עד שדמתה התורה כמונחת בקרן זווית רח"ל.

הגה"צ ר' יעקב גלינסקי זצ"ל נתן פעם המחשה ברורה עד כמה כבוד התורה היה 

פיסחת או חיגרת, היו ירוד בזמנו, במשל האירוני שנתן: כשהיו רואים בת גיבנת 

 קמים לכבודה כאשת חבר, שהרי עתידה היא להינשא לבחור ישיבה. 

אך בזה לא תמה מלאכת ההרס שלהם. הם התאוו לכבוש את הנהגת הקהילות 

החרדיות בכל מקום, בכך ישליטו דעתם על כל הציבוריות. מלאכה זו התאפשרה 
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כך על ידי בני הנוער להם בקלות כמעט בכל הערים, לאחר שהקרקע הוכשרה ל

 שסרו למשמעתם.

מעתה הועמדו בראש סולם החיים היהודיים ערכי ההשכלה והקדמה, לא עוד 

תורה ואידישקייט מנהלים את הבית היהודי, הגיע זמן שהיהודי יהיה שווה בין 

שווים. לכשידע לדבר בשפת המדינה בצחות ויבין תרבות יאהבוהו, ובכך תסתלק 

 לם. לה שנאת עולם לעם עו

מלחמתה העיקרית של ההשכלה הייתה על טהרת בת ישראל והורדת קרן 

התורה. חכמים המה להרע ובזה רב כוחם, הם ידעו כי אלו הן החומות הבצורות 

של היהדות האיתנה. אין דרך לכבוש את השליטה על היהדות בלי שיקעקעו את 

 כל היסודות הנ"ל. 

ישראל. כיסוי הראש הפך להיות וכך החלו לעפר בעפר, את כל נושאי קדושת 

חוד החנית במלחמה. מיטב היצירות ההיתוליות של אותם פורקי עול, שמו ללעג 

ולקלס את השביס היהודי, ואת הצניעות היתירה, בהן התהדר כבודה של "בת 

 המלך". 

דבר זה גרם שאפילו משפחות שהחשיבו עצמם כחרדים לדבר ה', הקלו ראש. 

שבנות ישראל הילכו רח"ל כגויות ואין פוצה פה ומצפצף, וכך נעשה חזיון נפרץ, 

מושגי יסוד נרמסו בריש גלי, נערים מנוערים מתורה ומצוות הרימו ראש ונעשו 

פרנסי הציבור וציבור יראי ה' נדחקו לצדדים. כה מהירה הייתה הירידה, שאם 

 היה אדם נעדר מהמקום משך עשר שנים לא היה מכיר את המקום. 

קרבתה לגרמניה )בגבולה המזרחי(, הייתה מהראשונות שנפגעו  גליציה בשל

מרוחות ההשכלה. שפשטו כרוחות סערה בכל מקום כשהן כובשות עיר אחרי עיר. 

וכך אירע ש"ירוסלב" שהייתה מאז ומתמיד מצוינת בגדולי תורה ואנשי מעשה, 

 התנערה מכל זיק של קדושה.

ם, לימוד התורה לא היה עיקר תושבי העיר החלו להקל בהרבה נושאים הלכתיי

כי אם חיי המעשה, מי שבחר לשבת ספון באוהלה של תורה, נידון לקיתונות של 
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בוז. הלכות שבת החמורות ננגסו קשות, חילולי שבת החלו לפשות בעיר, פינה פה 

ופינה שם, דבר זה לא עורר מלחמת חורמה מצד יראי ה' ואף הנשים הקלו 

היהודית, באין פוצה פה ומצפצף. אמנם רובם  בהלכות צניעות, בעיקרי הדת

 חלילה לא פרקו את העול לחלוטין, אך קרובים היו לזה, יותר מכדי פסע. 

 נווה מדבר!

אך בתוך כל החורבן היה בית אחד ומיוחד שלא נכנע למוסכמות, וניהל בית 

יהודי ברמה. היה זה בית משפחת הצדיק רבי ישראל בונם שרייבר, בבית זה 

 תורה בכיפה, במקום זה השכילו לדעת, מהו עיקר ומהו טפל. משלה ה

בפתח הבית היה תולה כעין שלט בכל פינה. על שלושה דברים העולם עומד, על 

התורה, ועל עבודת התפילה, ועל גמילות חסדים! כל אלו היו מצויים בו ברחבות 

 ובתכלית ההידור.

שביב עדות יש לנו מעד נאמן, מרן הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר זי"ע גאב"ד 

"זיכרון מאיר" בעת שהגיע לנחם את בני המשפחה וכך סיפר: לאחר אירוסי הייתי 

אמור להיות בעיר וינה, הדרך עברה את העיר ירוסלב, לפני נסיעתי הזהירוני 

ר נגועה רח"ל, וכמעט אין קרוביי, לא לדרוך בעיר, אלא לחפש דרך עוקפת. העי

בית שאין בו מת רוחני, נגועים המה בהשכלה, מי במעט ומי ברב, ומי ערב לך 

 שלא תכשל?? 

ברם לא היה מן הנמנע לעקוף את העיר, כשנכנסתי לעיר גיליתי לחרדתי הרבה 

כי המצב חמור מאד, כמעט לא נמצאה אשה שכיסתה את ראשה )במטפחת או 

 בינו וסבתו )לבית בעק(, ואשה נוספת! בפאה כשרה(, למעט אם ר

כדי להבין את השוני, צריכים מעט להרחיב על הבית הזה, איך התנהל הבית 

בעיתים שכל אדם מהישוב נמלט לנווה החם מפני גשמי זעף וברד. בשעה שכולם 

ספונים היו בבתיהם, מתכרבלים להם בשמיכותיהם, לחמם את איבריהם 

י ישראל בונם ליד שולחנו הגדול מעוטר הספרים הקפואים, בזמנים אלו ישב רב
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הרבים, מתחמם ב"פיקודי ה' ישרים משמחי לב" צלילי הגמרא התנגנו להם 

 בערבות רבה. מי שנמצא בחדרו חש "מעין עולם הבא". 

אם יתן איש את כל הון ביתו, בעבור זאת, בוז יבוזו לו. אין הן מילים מצטעצעות, 

ל בונם למד דפי גמרא בזה אחר זה, עם החברותא אלא מציאות מוחשית. ר' ישרא

 שלו... ילדון חמד בן שלוש! 

 כיצד? -תורה ציווה משה

אם נדמה לאי מי, שהילד אינו מבין את שיח אביו, או שהוא משתעמם, 

לכשיעמוד רגע לידם יראה עד כמה הוא טועה. פיניה'לה לא גרע מבט מאביו, כולו 

ריכוז. עיניו התכולות בהירות נתלות באביו ממוקדות, ואוזניו כאפרכסת, לקלוט 

את שאבא אומר לו והוא כל הגיג שיוצא מפיו. ניכר היה עליו כי הוא מבין היטב 

 צמא לדבריו. 

איך עושים דבר שכזה? יתמהו כולם. אם היו מספרים זאת על הגאון מוילנא זי"ע, 

 היו קולטים זאת, אבל כאן??? 

ברם ר' ישראל בונם המחיש בדוגמא חיה, כי הדברים ניתנים להגשמה. דרך 

 לימודו עם בנו, גילה לנו פרק יסודי באהבת התורה וידיעתה. 

תורה הקדושה מחייבת את האב ללמד את בנו תורה, מרגע שהלה יודע להגות ה

את האותיות "תורה ציווה לנו משה" בפסוק זה פותחים אפיק תורני לעולמו 

הילדותי, עם מילים אלו מכינים אותו להמשך, מרחיבים את אופקיו, ומנחילים לו 

 את המושגים הראשונים שיקלוט, שיהיו אך ורק בתורה. 

א עדיין ילד, מוחו ולבו הם דף חלק וערוך לתפוס כל דבר חדש, אם יהיה לו כשהו

את האבא שאוהב את התורה באמת ובתמים כרבי ישראל בונם, יכול הוא ללמדה 

 לו בלי קושי. 

ואת זה הוכיח רבי ישראל בונם מידי יום, כשהיה יושב ומשנן באוזני בנו הקט 

נה לו קניין נצחי שעמד לו עד לרגע פיניה'לה מושגים ויסודות בגמרא, בכך הק

 האחרון של חייו. 
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אם נרצה להבין במעט, מהו הסוד הפלאי שטמון באותו איש פלא שהאיר את 

עולמינו עד לפני מספר שנים, נשכיל ונדע שעם כזה מלמד ועם כזו אהבת התורה 

  שנספגת מימי הינקות, ניתן להצמיח אילן רב פארות.

 אשת חיל מי ימצא?

ישראל בונים לשני שולחנות, תורה עם עושר. אשת חייל לו ששלחה את זכה רב 

ידה במסחר לאריגים, כדי לאפשר לבעלה הגדול לצמוח לתלמיד חכם מופלג 

ביותר, מודעת הייתה היטב לסגוליותו ועשתה כל שביכולתה לאפשר לו ללמוד 

 תורה מתוך הרחבת הדעת. 

ה"חתם סופר זיע"א )דרך בנו  ורב ישראל בונם נצר למרן הגאון הקדוש בעל

הגאון רבי שמעון זצוק"ל( עשה את הכל לגדול בתורה וחסידות. במוצאו החסידי 

השתייך לחסידות צ'ורטקוב, אביו זצ"ל נוהג היה לנסוע לאדמו"ר, הצדיק והקדוש 

רבי ישראל זיע"א ושואב ממנו אוצרות רוח שיזינו אותו ימים רבים, הוא עצמו לא 

למרות הקשר החזק, שקוע היה ראשו ורובו בלימוד תורה, עד  היה נוסע לרבי,

שלא מצא רגע אחד פנוי כדי להיטלטל בדרכים הקשות )מהגאון הגדול רבי חזקיהו 

 יוסף שרייבר שליט"א(. 

כשהגיע לפרקו נשא את העלמה פייגא לבית משפחת בעק שהייתה יחסנית 

ק"ל מחד, והרה"ק רבי חשובה מאד, מצאצאי הגאון הקדוש רבי שלמה קלוגר זצו

 מאיר מפרמישלאן זיע"א מאידך. 

משפחתה השתייכה לחסידות בעלז, הקשר החם שהיה למשפחתה עם חסידות 

זאת, מוטבע היטב בתוך חיי המשפחה, עד שנספג בלשד הילדים הקטנים ביותר. 

את ההתקשרות לצדיק, עם אמונת חכמים, השתיתו עם היניקה. כל אימת שניתן 

ל הרבי, לראות איך עובדים את ה' יתברך בדרגת "בלתי לה' לבדו" היה לנסוע א

 )בכך לחזק את האחיזה ברוחניות( עשו זאת בהידור רב. 

לא רק נסיעות בזמני חגים היו מנת חלקם, גם נסיעות מזדמנות בלי הכנה מראש 

יכולות היו להתרחש, כפי שאירע לאחד מבני המשפחה שיצא יום אחד מביתו כדי 
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ח לצרכי ביתו, כשם פעמיו אל ביתו חזרה, ראה לנגד עיניו קבוצת לקנות מל

חסידים עומדת ליד עגלה רתומה ופניהם חגיגיות. לאן פניכם מועדות? שאל אותם 

בסקרנות. והללו עונים לו, נוסעים אנחנו אל הרבי שיחיה. כששמע זאת אורו עיניו: 

רבי! צרפוני אל המסע, אוי געוואלדיג, יש לי כעת הזדמנות מיוחדת להיות אצל ה

התחנן בפניהם, שוכח שעדיין לא שב אל ביתו. וכך יחד עם חבילת המלח עלה 

לעגלה לנסיעה לא קצרה אל הרבי כשבידו שקית המלח ששימשה כברית מלח 

 לקיום יראת השמים. 

הקשר ההדוק של המשפחה עם חסידות בעלז, נתן את אותותיו בר' ישראל בונם 

הזו. אמנם את שייכותו הטבעית לחסידות צ'ורטקוב לא  החתן, שנסע מעט לחצר

המיר, אבל לא ראה זאת כסתירה להתקשר אל הרבי הקדוש מבעלז. שהרי אפשר 

 לקבל ממנו יסודות וחיזוק ביראת ה', ואם כן...שם מקומו. 

למרות גדלותו העצומה בתורה שהתאימה לרב גדול בישראל, לא חיפש להיות 

ו גילמה את דמות "א'בעלבתישער איד" )בעל הבית רב או "כלי קודש". דמות

יהודי( יהודי שכולו רשפי קודש. מקומו הטבעי היה בבית המדרש "תלמוד תורה 

 שוהל", שם ישב שעות רבות מידי יום ולמד תורה מתוך התמדה מרובה. 

מתפללי בית המדרש היו רואים אותו יושב שקוע בפינתו עם הגמרא ולומד, אם 

ותא יחד עם הגאון הצדיק רבי שלום הכהן בראנדר זצוק"ל )לימים לבד, ואם בחבר

ראש ישיבת בעלז בירושלים ואביו של כ"ק מרן האדמו"ר מסטריקוב שליט"א(, 

כך היו מסיימים מסכת אחרי מסכת, עם ההסקה  כששניהם שקועים בה בעיון רב,

בלימוד  ההלכתית, על ידי לימוד הרי"ף רא"ש טור שו"ע, עם נושאי כליהם, עיון

בעומק רב שהגיע כדי "אסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא" וכך רכש לו שליטה 

מדהימה בש"ס יחד עם ד' חלקי השו"ע למרות היותו צעיר לימים. עדות איש 

החסד המפורסם הרה"ח רבי אלימלך פירר שליט"א בשם אביו הרה"ח ר' נפתלי 

 ז"ל תושב ירוסלב. 

עייתו הצדקת חנות לטקסטיל, ומשמיים כדי להחזיק את כלכלת הבית, פתחה ר

סייעוהו שטרדות הפרנסה לא הפריעו ללימודו. עם הזמן התרחבה החנות מאד, עד 
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שהיו אמידים מאד וכך יכולה הייתה להחזיק את בעלה שיוכל לשבת על התורה 

ועל העבודה במנוחת הנפש וכך גבהה קומתו של רבי ישראל בונם, אין ספק 

ולם השניה שטרפה את כל העולם והחריבה שליש שאלמלי פרצה מלחמת הע

 מהעולם היהודי היה יוצא טבעו בעולם כאחד מגאוני העולם.

 


