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' אלה תולדת ח ח איש צדיק תמים הי"
  )ט, ו(    "   בדרתיו את האלקים התהלך ח

' ח שים הי"בן  :באר בהקדם מה שידוע
והה עיקר ). אבן עזרא שם(אברהם כשמת ח 

פריו ותולדותיו של ח היו שזכה לראות את 
ואז סתלק מן העולם , אברהם מיוצאי חלציו

אלה : "וזהו הרמז בפסוק. במוחה כוה
איש צדיק ", עיקר תולדותיו היו" תולדות ח

 שהאיש צדיק אברהם –" בדורותיו' תמים הי
" תמים' התהלך לפי והי" לו מרא' שד

, ח שים"חי בדורותיו ' הי, )א, בראשית יז(
את "דכיון שזכה לראותו מיוצאי חלציו הרי 

עלתה שמתו למרומים " האלקים התהלך ח
  .ה וטובת לבשמח

  )ת חתם סופר" שו–רבי משה סופר (  

  
ייחא ותועלת ישם לתולדות כאשר האדם 

: ל"כמו שאמרו חז, עושה חת רוח לאיש צדיק
דמוקיר , רבן הוו ליה בין רבן) אוהב(דרחים '

  :)שבת כג(' ה חתוותא רבן'רבן הוו לי
  ) ועם מגדים–הלוי איש הורוויץ רבי אליעזר (       

  
דבר אחר  ... - " אלה תולדות ח ח איש צדיק"

ללמדך שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשיהם 
  )י"רש(טובים 

י דייק "לבאר מה שרש' והה אמרתי בעזרת ד
זה קאי על תולדותיהם , שעיקר תולדותיהם

ומחכים את שהצדיקים משתדלים , ממש
, כל הימים' ביהם לתורה וליראה ולעבדות ד

  וזהו העיקר תכלית שלהם שביהם יזכו לחזות 
, והמצב החומרי חשב אצלם לטפל. 'בועם ד

רק המצב , אבל שאר אשים אים עושים כן
והמצב הרוחי של , קר שלהםהחומרי זהו עי

לכן מציו שמשה רביו , צלם רק טפלביהם א
 בי גד ובי ראובן שאמרו קודם ה כעס על"ע
" גדרות צאן בה למקו פה וערים לטפו"
, אם כן עשו את העיקר לטפל, )טז, במדבר לב(

  .וטפל לעיקר, וטפל
. וגם המדרש בפרשת מטות רמז שם על זה

בו לכם ערים "קודם , ומשה רביו אמר להם
כי , לטפכם זהו רמז על חיוך הבים לתורה

כי התורה קראת עיר , ומהזהו באמת עיקר ח
:) בבא בתרא ז(ל "כמו דאמרו חכמיו ז, חומה

  .זו תורה) י, שיר השירים ח" (אי חומה"
ללמדך ': י הקדוש"והשתא מובים דברי רש

כלומר : 'שעיקר תולדותיהם של צדיקים
תכלית של צדיקים לחך את הבים לתורה 

 לחך את , וזהו עיקר שלהם, ולמעשים טובים

חשבים הם ,  ושאר דברים הגשמיים.הבים
  .ק"ודו, אצלם רק לטפל

  ) דברי שיר–רבי שמואל יוסף רביוב (                   

  

  
 – יש מרבותיו דורשין אותו לשבח –" בדורותיו"

. צדיק יותר' בדור צדיקים הי' כל שכן שאילו הי
ואילו , צדיק' ורו היויש שדורשים אותו לגאי לפי ד

  )י"רש(חשב לכלום ' הם לא הירבדורו של אב' הי
וצריך להבין מין למדו לדרוש גאי אם אפשר 

וראה על פי מה דאיתא במדרש ? לדרוש לשבח
מאי , מקשה המדרש, )ג, בראשית רבה כט(

דכתיב , ה"שלוש מציאות מצא הקב: דאמרין
וכן , "מצאתי דוד עבדי) "כא, תהלים פט(
וח "הא גם כתיב בח , אברהם ובישראלב

דח מצא , ומתרץ המדרש? "'מצא חן בעיי ד
וח "דכתיב , חן בעיי השם ולא השם בו

  ".מצא
' הרי מוכח במדרש זה דהפסוק רמז דלא הי

וזהו הכרח סברת היש דורשין , צדיק גמור
  ) שמן ורד–רבי דוד ווסלי (.                          לגאי

 
שכל צדיק , פעמיים ח.  ח- אלה תולדות ח

אחת בעולם הזה , וצדיק יש לו שי רוחות
, יעקב יעקב, וכן משה משה. ואחת בעולם הבא
, שם שם, שמואל שמואל, אברהם אברהם

מלבד יצחק שלא כתוב בו כמו שכתוב בהם 
, בשעה שעקד על גבי המזבח, בשביל שיצחק

מתו שהיתה בו בעולם הזה ויכסה יצאה ש
ולכן לא תימצא . בו שמתו מהעולם הבא

ה שמו על צדיק בחייו אלא על "שקרא הקב
 )זהר(.                                   יצחק שחשב כמת

 
ח איש צדיק תמים . אלה תולדות ח"

   "את האלקים התהלך ח, בדורותיו' הי
     )ט, ו(

 אלקים בעל הכחות – את האלקים היתהלך ח
הייו שהשיג עיי הכחות העליוים , כולם

והתחתוים וחוקות שמים וארץ ומשטרם וידע 
כי השיג , להקריב דוקא מן הבהמה הטהורה

  )פש החיים(.    'הכח והשורש של כל בהמה וחי
' ולא הי' תמים עם ד'  הי– בדורותיו' תמים הי

מחד חשש שמא יפריעו . ל מגע עם הבריותלו כ
ומאידך לא ידע כיצד לקרב ' לו בעבודת ד

ביעקב אמר איש תם ולא . 'הבריות לעבודת ד
ואכן אמר עליו עשו ויעקבי זה , תמים

כי יעקב התם ידע להיתהלך עם , פעמיים
אחרי שעסק מאה ועשרים , וכן גם ח. אשים

ם בהכרח בא בדברים ע, שה בבין התיבה
שזאת היתה , אשים בסיון להחזירם למוטב

ואז . הסיבה לבית התיבה במשך זמן כה רב
ולא אמר , אמר עליו כי אותך ראיתי צדיק

 )מאור ושמש(.                                           תמים

 
ויולד ח שלושה בים את שם את חם "

 )י, ו(                         "ואת יפת
 ולפי כן כתוב את האלקים היתהלך –ויולד ח 

בן חמש מאות שה וחשש שאולי ' כשהי, ח
הזדרז , ימות, יתהלך בקרוב את האלקים

  ,האלקים ועוד את. 'ורבי' לקיים מצות פרי
  

  
ועוד את . ייעש אם לא יקיים את המצוה

למבול שלא  התחכם להוליד קרוב. האלקים
ואף , יהיו בי מאה ובי עושין בהגיע המבול

כי גם קטי דור , על פי כן יצלו רק בזכותו
   )ח"אוה(                        .              המבול אבדו

  
 ושם וחם ויפת היו כמו קין – שלושה בים

' וכשם שאצל אדם הראשון הי. הבל ושת
כי , עיקרי כך אצל ח שם העיקר) שת(האחד 

  )בחיי' ר    (          .קומו לתחית המתיםרק ביו י
  
ותישחת הארץ לפי האלקים ותימלא "

  )יא, ו(                                 "הארץ חמס
 תחילה – ותישחת הארץ לפי האלקים

. ורק האלקים ראה את ההשחתה, בציעא
  .ואחר כך השחיתו בגלוי. ותימלא הארץ חמס

  )זהר(                                              
  
  )יג, ו(              "         קץ כל בשר בא לפי"
החומסים . לא חתם גזר דים אלא על הגזל"

 –והחמסים רבים ,  בחימוס ממון–רבים 
גם הגדולים , )בראשית רבה" (בחימוס דברים

המעמיקים לחקור אין להם כל מושג על 
! הדיןההסתכלות החודרת והעמוקה של מידת 

דהה החומסים ומדוע העישה מידת הדין גם 
בגלל שגם אצל : אומר המדרש? את החמסים

, כלומר" חימוס דברים"החמסים היה 
, מעל ומעבר למידה, החמסים צעקו יותר מדי

כך , וכשם שהחומסים עשו על חימוס ממון
שכן אף . עשו החמסים על חימוס דברים

 –וול העשה לו שאדם רשאי וחייב לצעוק על ע
על כל זאת חייב הדבר להיות במידה הראויה 

  )הסבא מסלובודקה(                 .וללא הגזמה

  
ויאמר אלקים לח קץ כל בשר בא לפי "

והי , כי מלאה הארץ חמס מפיהם
  )יג, ו(                        "משחיתם את הארץ

מאה (במין קץ '  המבול הי– קץ כל בשר
ארבעים ימי גשם ומאה וחמשים ) וםותשעים י

  ) ט"בעה(                    .  יום של התגברות המים
  

 מבואר בזהר – קץ כל בשר בא לפי
כל העובר עבירה (שהמשטיים והמקטרגים 

קראים קץ ) קוה לו קטיגור ומשטין למעלה
כיון , והי משחיתם את הארץ. כל בשר

קטרגים שהחוטאים יקבלו עושם ייכלו גם המ
את , את המקטרגים, וזהו הי משחיתם

  ) פים יפות(                   .עם יושבי הארץ, הארץ

  
 שהיו גוזלים פחות – כי מלאה הארץ חמס

, ולמה עשו, משוה פרוטה שאיו יוצא בדייין
ולמה . שבן ח הרג על פחות משוה פרוטה

שבן ח מקפיד , הרג על פחות משוה פרוטה
חל גם על פחות משוה פרוטה וישראל ואיו מו

והרי לך כל , מוחל על פחות משוה פרוטה
  ומכאן שויתור . ההבדל בין בן ח לבין ישראל



קל שבקלים על האה גשמית מעלה את 
    .האדם כהבדל בין בן ח לבין ישראל

  )הסבא מסלבודקה(           
  

  ) טו, ו(    " תחתים שים ושלשים תעשה"
צדיקים , ה מיי בי אדםלשלש, בדרך רמז

. וביוים, ורשעים גמורים, גמורים
, י"וזהו שכתב רש, רמז לרשעים" תחתים"

שהם עוסקים בדברים המאוסים , לזבל
המה , למדור" שים", המה העבירות, לזבל

ז ותעוגים "הביוים העוסקים במדור העוה
, י שאין עושין עבירות"אעפ, הגשמיים

 הוא הצדיק .העליוים לאדם" שלשים"
  .הגמור ההולך תמיד בעולמות העליוים

והצדיק גמור הוא צריך לתקן כולם במעשיו 
" תעשה"ולכן כתוב אצל שלישים , הקדושים

  .אתה הצדיק תעשה ותתקם', פי
  )ועם אלימלך(

  

גם מעוף .. מכל הבהמה הטהורה"
  )ב, ז(     "                                      השמים

 בטהורים הכתוב מדבר – השמים גם מעוף"
ויש להבין ). י"רש" (ולמד סתום מן המפורש

סוף סוף מדוע התורה לא צייה במפורש לגבי 
ויש לתרץ דסימי ? העופות שהיו טהורים

 –טהרה של בהמה הם סימים חיצויים 
ויכול היה ח , מעלי גרה ומפריסי פרסה

אך , להבחין בין טהורים לשאים טהורים
 זפק –סימי הטהרה הם פימיים בעופות 

, וזאת לא יכול היה ח לדעת, וקורקבו קלף
ורק לאחר שכסו לתיבה וקלטו בתוכה ידע 

       .ח שעופות טהורים הם
  )רבי מאיר שמחה מדויסק(  

  
 )ה, ז(         "'ויעש ח ככל אשר ציוהו ד"

שלא ,  אפילו מים הביא עמו לשתות–ויעש 
שהורתחו , ת ממי המבולהיו יכולים לשתו

  )הרוקח                                                 (. בגיהום
  
  )ט, ז(               "  שים שים באו אל ח"

אלו הימים שמשלימים : איתא במדרש עלם
ומבאר . ופלא הוא עצום". בהם את ההלל

הרב שמשון מאוסטרופולי שהימים שגומרים 
שים , שי ימים של פסח: בהם את ההלל הם

של ' ימים של סוכות וח' ט, של שבועות
ורמז לכך בפסוק . ח"חוכה וסימם בבט

ימים של '  כגד ב–" שים שים"שלפיו 
 –" באו. "ימים של שבועות' פסח וב

  כגד ', בגימטריא ט
   בגימטריא-" אל ח. "ימים של סוכות' ט

  )ולירבי שמשון מאוסטרופ(    ".חוכה" כמו 89

  
ויבא ח וביו ואשתו ושי ביו אתו אל "

  )ז, ז(               "     התבה מפי מי המבול
'  אף ח מקטי אמה הי–" מפי מי המבול"

ולא כס , מאמין ואיו מאמין שיבוא המבול
  )י"רש(לתיבה עד שדחקוהו המים 

הרי רואים את גודל מדריגתו , וצריך ביאור
ה במה שח באמו ין התיבה שלתעסק בב

ואיך יתכן לומר עליו , מאה עשרים שה
  ?מקטי אמה' שהוא הי

, דזה שלא כס מיד לתיבה, והביאור בזה
', לח ספק בדבר ד' מחמת שהי' ודאי לא הי

ה ברוב רחמיו יצילם "סבור שהקב' אלא שהי
ומכל מקום גם , ולא יביא עליהם את המבול

הה כי , "מקטי אמה"חשבון זה חשוב 
רבי אליעזר :): סוטה מח(ל "איתא בחכמיו ז

כל מי שיש לו פת בסלו ואומר , הגדול אומר
והוא מיח את הפת בשביל (, מה אוכל למחר

והייו כי עין . אלא מקטי אמהאיו , )מחר
ה והבטחתו "האמוה הוא להאמין בהקב

, כמו מציאות ולא עושים שום חשבוות
 הרי זה כבר ,וכשעושים איזה שהם חשבוות

  ".מקטי אמה"בגדר 
  ) ישמרו דעת–רבי יהושע דוד פוברסקי               (

  
מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר "

איה טהרה ומן העוף וכל אשר רמש על 
  )ט-ח, ז("שים שים באו אל ח: האדמה

על הטעמים שבאו , ן"דבר פלא מבואר ברמב
. אמר שבאו לבדם אל התיבה, שים שים

שבאו שבעה מן הבהמות ואילו את הטהורים 
והסיבה . צריך הוא להביא בעצמו' הי, שבעה

ח להקריב מהם קרבות ' דכיון שעתיד הי
  בצאתו 

  .ראוי לו שיטריח את עצמו, מן התיבה
כל כך עמוס בעבודה ' הרי לו שאף שהי

, ובהכה כל אותו היום בסדור את כל החי
ואלולא ,  התורהעליומכל מקום לא חסה 

שטרח להביא בעצמו מהבהמה הטהורה לא 
  .זוכה להבאת קרבות' הי

  ) אור יחזקאל–רבי יחזקאל לוישטיין                (
   

', בשת שש מאות שה לחיי ח וגו"
  )יא, ז(  "'בקעו כל מעיות תהום רבה וגו

דקאי על שת , שפירש) פ"עה(ק "עיין בזוה
י ומבועי שאז יפתחו תרע, ר לאלף השישי"ת

  )ד"יעוש', כו(דחכמתא 
אשר כעת מתחדשים , וראה שזהו העין

ז "חכמות חדשות בעיים השייכים לעוה
פתחו , ר"יען שבשת ת, מידי יום יום
ז לא הייו "ר שעי"י עוה"וע, מעיות החכמה

חטפו החיצוים את ההשפעה , ראויים לזה
  .ממעיות החכמה לעים ועסקם

  )אוהל תורה(                          
  
  )טז, ז(             "    בעדו' ויסגור ה"

במימריה ' ואגין ה"י והתרגום הוסיף "פירש
  "עלוהי

' פ קו"ת ע"בח" זכרון יצחק"ת "עיין שו
הא צדיק תפס בעון , איך יצל ח, ק"הזוה
, ותירץ כיון דהזהיר אותם אין בו אשם, הדור

וזה . בשביל שלא הוכיח, ומה שצדיק תפס
במימריה  "-  רק בשביל - " 'ואגין ה"' פי

  .ש"ע. מוסר שיצא מפיו(בתוכחה , "עלוהי
הוא קה , כשמוכיח ואים שומעים לו, שמע
, שאחד סע לסחור, ומשל הודע בזה. מעון

ושם היה חרש , ובדרך שברה עגלתו בכפר
ושאל עבור זה מאה , ברזל ותיקן העגלה

עירו כי ב, והלה עומד ומשתאה, זהובים
ישלם לכל היותר חמשה זהובים עבור עבודה 

כי לא ארויח , חי פשי: ויאמר לו הפח. כזו
ועשה לו חשבון שצריך לשכור עשרה , הרבה

אכי אביא לך , ל הסוחר"וא. איכרים לפח
, שער קטן אשר יעע בידו, מכוה מפוח

שהביא לו , וכן היה, יעלה השלהבת מאליה
  . סע לדרכווהסוחר , מפוח ושילם לו

. ולא יצא זיק אש, והפח פח איזה שעות
וישב , למה רמיתי, וירץ אחר הסוחר וצעק

וירא כי לא הבעיר אש , לכפר לראות הסיבה
התדמה : ושחק מאד ואמר, תחת הגחלים

צריך להבעיר , שהמפוח יעלה שלהבת מאליה
  .ואז המפוח יעלה להבה, אש
אם השומעים יש להם זיק אחד שמת , כן
 הדרשן -אז בעזרת מפוח , דת מיהדות, יםחי

כ שגם זיק " יעל השלהבת אש משא- ומוכיח 
. אין תרופה למכתו במפוח, יהדות איו בו

  )פרדס יוסף (        .ולכן לא עש. וכן היה בח

  
  )ד, ח(       "ותח התבה בחודש השביעי"

לתקן את מעשיו , רמז שעיקר הוא לאדם
ואז תפלתו רצויה , בחודש השביעי הוא תשרי
ל "כמו שדרשו חז, יותר משאר ימות השה

) ישעיה ה ו" (בהמצאו' דרשו ה) "'ה יח"ר(
שאז הוא כח יותר , אלו עשרת ימי תשובה

.'ותח התיבה וכו"וזהו , השראת הקדושה
  )עם אלימלך(                       

  
  )ז, ח(" וישלח את הערב ויצא יצוא ושוב"
העורב הוא ). י"רש" (ושהיה חושדו בבת זוג"

שכן האם , סמל האכזריות וקשיחות הלב
וטשת את אפרוחיה הקטים ואיה דואגת 

כשראה העורב שח ). ט"כתובות מ(למזום 
שולחו החוצה למרות שהמים ממלאים עדיין 
את העולם חשד בו באכזריות ובכווה לסלקו 

 –" שהיה חושדו בבת זוגו"וזהו . מן העולם
 שיש בו את מידת האכזריות העורב חשד בח

  )אבי אזל( . שבה מצטיית בת זוגו של העורב

  
וישלח את הערב ויצא יצוא ושוב עד "

  )ז, ח(             "    יבשת המים מעל הארץ
לראות הקלו ) "ח, בראשית ח(וביוה כתיב 

ואמר אדוי אבי ". המים מעל פי האדמה
ל כי כן "מורי ורבי מרן הרב משה סופר זצ

וקשה לו , דרך הדיב לב לפרס אחרים
וההיפך בבל , כתורמוס ליהות משל אחרים

, מלבד שקשה לו לתת משלו לאחרים, האכזר
על , הוא שם כל מגמתו ליהיות משל אחרים

על כן ). י, אבות ה(' שלי שלי ושלך שלי'דרך 
" בת דיב"היוה שרומזת על כסת ישראל 

יהיו ': היא אמרוה, )ב, שיר השירים ז(
ולא , ה"מזוותי מרורין כזית בידו של הקב

:). עירובין יח(' מתוקים כדבש בידי בשר ודם
על כרחין ידע ח שאם תמצא שום מוח לכף 

ואם כן לא , לא תשוב אליו להתפרס, רגלה
אבל לא על , "הקלו המים"ידע מזה אלא 

מה שאין כן עורב אכזרי כל , שולחן אחרים
על כן כל זמן , תיבהמגמתו ליהות משל ח ב
אפילו ימצא מוח , שלא יבשה הארץ ממש

מכל מקום יצא הלוך ושוב , ועלי אילות
מצא , לאכול משל ח עד יבושת המים

. ומהעורב כי יבשו, מהיוה ידע כי קלו המים
  )  מכתב סופר–רבי שמעון סופר (                 .ל"וק

  
וישלח את היוה מאתו לראות הקלו "

  )ח, ח(                                           "  המים
מכאן שדירתן של עופות : ה'אמר רבי ירמי

  :)סהדרין קח(טהורים עם הצדיקים 
  )י"רש(' מאתו' גבי עורב לא כתיב –" מאתו"

י "דמבואר בכתבי האלקי האר, העין הוא
דשמתן של רשעים מגולגלת בעופות , ל"ז

שר צריכים ויש שמות צדיקים א, טמאים
ומתגלגלים , איזה תיקון לפי מעשיהם

ועל ידי ששחטים שחיטה , בעופות טהורים
זה הוא , ומכסים דמם בברכה,  כשרה בברכה

, ולכן ראה לי דדירתן עם הצדיקים. תיקום
יש גם כן שמות , שבאותן עופות טהורים

ולכן מתקרב אל הצדיקים דהוא , איזה צדיק
שישחט , דיקותו דחפץ להתקרב לצ. מיו

, כי ירא לפשו, אצלו בכשרות ויכוסה דמו
ויבל אותו ויבטל , שלא יבא ידי רשע

ואף על גבי דבזמן ח עדיין לא יתה . התיקון
כבר ידוע מה שאמרו במדרש , התורה

) ב, י ז" מובא ברש–א , בראשית רבה כו(
  .ואפשר שכתורה עשה, שלמד ח תורה

  ) בכור שור–דר שור רבי אלכסדר ס(                
    

  )ז, ח("                           וישלח את הערב"
  )י"רש(ולא הלך בשליחותו 

היה אומר כי פסוק זה " חפץ חיים"מרן ה
ואי , י זכאי"כי מגלגלין זכות ע, ללמדו בא



 

  

אפשר לשליחות של דבר טוב שתצא לפועל 
  .י מי שאיו הגון וכדאי לכך"ע

 כי דוד המלך מתפלל והיה אומר במתק לשוו
עושה שמים וארץ ' עזרי מעם ה"ומבקש 

כי ', לא אמר כאן עזרי מה) ב, תהלים קכא(
כלומר ממי שהוא תמיד ', אם עזרי מעם ה

שמגלגלין את זכות , צדיק וזכאי', עם ה
  .הצלה על ידו

ה ימציא לו "דוד המלך התפלל כאן שהקב
שהרי על ידו , י זכאי וצדיק"את עזרתו ע

  ...ה את שליחותו"קבעושה ה
  )מ"בעל חידוש הרי(

  
, רגיל לומר" חפץ חיים"ודרך כלל היה מרן ה

כי כאשר צרכים לארגן שליחות לצורך 
הרי מן הצורך להשפיע , שתדלות יהודית

שידע הוא עצמו את , קודם על השליח
שיהיה העין שייך , חשיבות השליחות שלו

  . כאילו מדובר בפרסתולפשו ו
מובטח כי השליח ימסור , היה אומר, רק כך

  .את פשו עבור אותו עין שלשמו שלח
כשהיה מן הצורך לארגן משלחת שתתייצב 

כדי להסיר גזרות , לפי הממשלה שבוורשא
דקדק , שאיימו על מוסדות התורה שבפולין

ובדק בציציותיהם של " חפץ חיים"ה
שכן , את מי לרחקאת מי לקרב ו, השלוחים

היו . לא כל אחד אכן ראוי לשליחות זו
פעמים שהוא עצמו כיתת את רגליו לצורך 

שכן לא , שתדלות פלוית ושליחות אלמוית
  )מעשי למלך(.                  רצה להזדקק לשליח

  

  )ח, ח(                "וישלח את היונה"
ועל , הוג בעולם כשאדם הולך לקיים מצוה

לא , ה וכמה מצוה גדולה ודחופהאחת כמ
ישים לב אם יש פגיעה כלשהיא במעשהו 

ל "מדברי חז. 'דרך ארץ וכד, בעייי סדר
  שלא , למדים או שיש להזהר הרבה במעשיו

תפגע מעלה אחת בחברתה אפילו כמלא 
  .ימה

הה היוה היא זו שהביאה לח את הבשורה 
 הגדולה שהמים הולכים ומתמעטים ושוב

עוד מעט ישתחרר .  עולם ומלואויתקיים
, מהעול הכבד שהוטל עליו בהיותו בתיבה

ר "ב(ל שח העיר ליוה "כ אומרים חז"ואעפ
שטרף  (–" והה עלה זית טרף בפיה) "ג"ל

הייו הרג אמר לה אילו לא קטפת היה עשה 
הרי שהיוה תוך כדי המעשה !) לעץ גדול

 –הטוב שלה גרמה איזו פגיעה בבריאה 
ה את צמיחתו של עלה אחד ועל כך שהפסיק

פ שמילאה בזה את "העיר לה ח ואע
שליחותה וכוותה היתה לטובה להוכיח על 

, ומעתה אם בבעל חי כך, אמיתות בשורתה
ו באדם כמה יש לו להיות "ו בן בו של ק"ק

זהיר מאד בעת שהוא מקיים מצוות שגבות 
בדבר הראה '  שלא יפגע במשהו אחר אפ–

  )אור הצפון(                    . בעייופעוט ביותר

  
  )יא, ח(               "עלה זית בפיה"
אמרה יהיו מזוותי מרורין כזית בידו של  "

  ה  ולא מתוקין כדבש בידי בשר "הקב
ההזדקקות לעזרת בשר ודם  ). י"רש" (ודם

שכדי , כמוה   כהזדקקות   לדבש   הדבורה
צמו לקבל ממה מעט דבש חושף האדם את ע

  .  י כך"לעקיצותיה ולסבל הגרם ע
  ) מרופשיץ"ק ר"הרח(      

  
  )כא, ח(     "כי יצר לב האדם רע מעוריו"
) לט(ל במסכת בבא קמא "ד אומרם ז"ע', פי

, שמות בא(דכתיב , שור האצטדין שגח פטור
והן האדם . כ"ע, ולא שיגיחוהו" כי יגח) "כח

ור קודם שיבחין למאוס ברע ולבח, מעוריו
והרע , יקדמו הרע משער ממעי אמו, בטוב

כבר הטביע , והיה כי יגדל, מדריכו בבחיתו
כמו שהטביעו הגיחה בשור , בו הרע
  .האצטדין

פ "אבל עכ, וטעם זה יועיל לבל דו בהכרח
עוש יעש על אשר איו שומע בקול 

כי הוא , וישתה משור המתלמד. האלקים
רע בהכירו למאוס ב, מותר האדם מן הבהמה

, והועיל בטעת רע מעוריו, ולבחור בטוב
כ שראה שהפליא "עליו כ' שלא יתכעס ה

כי יש לו סיבה להרשיע לצד לימודו , לעשות
  )ח הקדוש"אוה(                            . מעוריו

  

  )כג, ט(        "ויקח שם ויפת את השמלה"
למד על שם שתאמץ יותר מיפת ולכך זכו "

ויפת זכה לקבורה , טלית של ציציתביו ל
". אתן לגוג שם מקום קבר' לביו שא

מה עין ציצית ) א: והדברים צריכים באור
מהו עין הקבורה לבי ) ב? שיתה לבי שם

במצות : וראה ליישב? יפת לכסוי ערות האב
ציצית שיתה לבי שם כלולה בעצם הבטחה 

רי וכדב, שיהיו להם בגדים לכסות מערומיהם
 –" מי הקדימי ואשלם"פ "ל עה"חז

ה לא ציווה על ציצית אלא רק אחר "שהקב
, הבטחה זו על הבגדים היא. שתן לו בגדים

מידה כגד מידה לכך שכיסה את אביו , אפוא
גם , ה לגבי השכר של בי יפת"וה. בבגדים

 שבמלחמת גוג –כאן ישה מידה כגד מידה 
סוי יזכו בי יפת לקבורה שגם הוא ככי

  .הגופות
שם ויפת עשו . ויש ללמוד מזה מוסר השכל

שכרו מידה , אך שם תאמץ יותר, מצוה אחת
כגד מידה בבגד של אדם חי המתחייב 

, ליפת שהיתה חסרה החיות. בציצית
כ שכרו מידה כגד מידה "יקבל ג, ההתלהבות

אבל לא בבגד מחיים אלא בכיסוי עפר 
  )אזים לתורה(                            .    למתים

  

  )ט, י(     "'וגו' כמרוד גיבור ציד לפי ה"

ל מרוד החל להיות "האבן עזרא ז' פי
ובוה , גבור על החיות לצוד אותן

  .'ומעלה אותן החיות עולה לה, מזבחות
איך הצדיק את הרשע , ל"ן ז"והקשה הרמב

  .שאבותיו העידו על רשעו ופשעיו, הזה
 היה פעם מלך ולו ,ואפשר להגיד בדרך משל

ואחד משריו האמן ומסור , שרים כבדים
רצה לכבד את המלך , למלך בכל לבו ופשו

חשב , ז את מסירותו"ולהביע לו עי, במתה
, וכי מה יש לו לתת למלך, השר מה לעשות

עלה בדעתו לאפות , כלום חסר מבית המלך
, עוגה יפה ולעסוק באפיתה ימים ולילות

כדי להות , כוחותיוולהשקיע בה את מיטב 
והבין מיד , ראה המלך את העוגה, את מלכו

שאין כאן ברצון השר לכבד אותו בעוגה יפה 
כי אם בטח , שאיה חסרה תמיד בביתו

, השקיע השר בעוגה זאת את מיטב כוחותיו
הריהו רוצה להפגין את , י מעשהו"וע

קיבל איפוא המלך את המתה , מסירותו
ם אחרים את ראו שרי, בסבר פים יפות

וקאתם לשר האמן עלתה כדי , הדבר
, למלך הלכו גם הם ועשו עוגות, להשחית

כדי להראות לו , ושגרו את העוגות למלך
  .אין בו ולא כלום, שמעשה השר האמן

כי , לא לשם שמים התכוון, ככה גם מרוד
אם לקרר ולהפריד בין ישראל ובין אביהם 

ו כי גם קודם מתן תורה הקריב. שבשמים
, ל"ז מובים דברי האבן עזרא ז"ועי .קרבות

כי אם , מרוד התכוון כי לא כדי להצדיק את
   ) ם"חידושי הרי(                 .לגלות את גותו

  הליכות והלכותהליכות והלכותהליכות והלכותהליכות והלכות

 מדיני ההפטרה

ל תיקו לקרוא בכל שבת לאחר קריאת "חז
התורה בציבור הפטרה וטעם הדבר כיון 

,  בשבתשהיתה גזירה שלא יקראו בתורה
ולכן ההיגו שבמקום קריאת התורה יקראו 

  .בביאים עיים הרומזים עיי הפרשה
 פסוקים גד כל עולה 3ותקו שיקראו לפחות 

ולאחר שבטלה הגזירה המשיכו )  עולים7(
  .תקה זו לקרוא את ההפטרה

 קריאת ההפטרה היא כאמור :חיוב ההפטרה
 לאחר קריאת התורה בספר תורה כשר רק

ספר התורה לא היה כשר כגון שמצאו ואם ה
פסול באמצע קריאת התורה ולא היה להם 

 וודאי בלי ברכותיקרא ההפטרה , ספר אחר
ת כלל שאין "אם בכלל לא היה להם ס

יקראו בלי מברכין על ההפטרה אבל אם ירצו 
  .ברכות

 חלקו הפוסקים בזה דעת :ממה קוראים
 להדר לקרא א"הגרמקצת פוסקים וכן דעת 

, ת" ביא שלם שכתוב על קלף כמו סמתוך
ויש שהגו להדר כדעתו להכין בכל בית כסת 

 ודעה שיה לקרא –ביאים שלמים על קלף 
 שמודפס ומשם ביא שלםלפחות מתוך 

, לקרא את ההפטרה וזה ודאי רצוי לעשות כן
אולם יש שהגו לקרא מתוך החומש המודפס 

ויש להם על , בסוף כל פרשה את ההפטרה
מ "ומ. וכן הגו בהרבה קהילות. יסמוכומה ש

 ובו על קלףיש שהגו בספר הפטרות שכתוב 
הפטרות מלוקטות וזה עדיף מסתם ספר 

  .מודפס
 אם קוראים מביא שלם על צורת הקריאה

קלף הקהל יוצאים ידי חובה בשמיעה בלבד 
אבל אם קוראים מביא , כמו ספר תורה

 עם יקרא בלחשמודפס או חומש כל אחד 
  . העולה בלבדולה ורק הברכות יברך הע

עולה שלא יודע לקרא את ההפטרה הגו 
שהוא מברך והשליח ציבור קורא בקול רם 

  .לא לבייש מי שלא יודע
אם לאחר שעלה המפטיר התברר שהוא גם 

 בדיעבדלא יודע לברך את הברכות מותר 
 עם הברכותשאדם אחר יקרא את ההפטרה 

א עלה פ שהאחר ל"ואע. והוא רק יקשיב
ת רק קורא את ההפטרה וכמובן "לקרא בס

  .זה בדיעבד
 אם ישם יותר מספר אחד :סוג ההפטרה
ח או ארבע פרשיות וכדומה "כגון שבת ר

קוראים את ההפטרה שמתאימה לספר שבו 
 ספרי תורה 3עלה המפטיר ולכן אפילו ישם 

וחוכה קוראין ההפטרה , ח"ר, כגון שבת
ישי קראו ששיכת לחוכה כיון שבספר של

  .עיי חוכה וכן בכל מקרה דומה
ישם פעמים שיש מהגים שוים בסוג 

  .ההפטרה וכל קהילה תהג כמהג הקהילה
 עולים 7 ברכות גד 7 תקו לברך הברכות

 ברכות על 5 ברכות על התורה ועוד 2דהיו 
 אחריה ולכן יש 4- ההפטרה אחת לפיה ו

האמרים "להזהר לא לעות אמן אחרי 
בברכה לפי ההפטרה וכן לא לעות " תבאמ

כיון שהם רק אמצע " אמת וצדק"אמן אחר 
  .ברכה

יש לעולים לתורה ולהפטרה : ע"כתב השו
לברך ולכוין בכדי שהקהל יכווו ויצאו ידי 

 ברכות שחסרים בשבת 100חובת השלמת 
  .וחג ולכן יברכו בקול רם
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 מעשה חכמים מעשה חכמים מעשה חכמים מעשה חכמים 

  מעשה מחזון איש
  המעבירין את רוע הגזיר

כח הבטחון שלו והאמוה שרק בתפילה 
 היו -בכווה יכולים להעביר כל גזירה וצרה 

וברוב פעמים השיב על עייים . שגורים בפיו
ש "הגר" (ה רוצה שיתפללו"הקב, ו: "כאלה

בכל : "וכך הוא כותב באגרת). ל"וואזר זצ
כי לא , פגע הריי מורגל להחזיק את האמוה

רק על פי השגחתו , עשה דבר בעולם במקרה
והריי מתאמץ בתפילה להעביר את ', ית

ולפיכך הריי מתייחס בקרירות , הגזירה
כי על פי רוב אין ההשתדלות , להשתדלות

תפילה בעת ). "ב"קל' ב סי"א ח"קוב(' ברורה
 היא לו לעזר ותרופה מתמדת משמחת - צרה 

). 'ב' ב סי"שם ח" (לב ומאירת עיים
וכל , ד כל אדםהתפילה היא מטה עוז בי"

כן יעלה וכן ' שישים האדם מבטחו בו ית
ומה פלא הדבר ). "'ב' א סי"שם ח" (יצליח

כי ביכלת האדם להשית דאגותיו לפי אדון 
והמקום , כאשר הוא משיח לרעהו' עולם ית

  ).ב' ב סי"שם ח" (ה מכהו ילד שעשועים"ב
ה לבקר 'כששוב אי אפשר הי, ח"בשת תש

באו אליו מיהודי , ותבירושלים שבין החומ
שאי אפשר , ה עתה'מה יהי: ירושלים בעגמה

אח . הם שאלו? להתפלל בכותל המערבי
כבר לגמרי שכח הצורך : רביו ואמר

  ... להתפלל גם על שלושת הכתלים האחרים
  ).ל"ש גריימן זצ"פ כתבי הגר"ע(

  
  "גזירת השואה"

 על אודות גזירת השואה מרביו' כששאל א
, ל"ה מליוי יהודים רחחידהאיומה שהכ

כאשר רואים או חייט וטל מספריים : השיב
יכולים , גדולים בידו וגוזר בד יקר לגזרים

או להיות בטוחים כי כל כוותו לעשות בגד 
כך כשאו רואים . מעולה מאותם גזרים

בדרכי ההשגחה דברים שאין או מביים 
כי כשם שאדם הלומד , עליו לדעת, בדיוק

ו יכול לעסוק בגמרארק משלא יחל , ה ואי
אין או , כך או, להתעמק בסוגיא קשה

יכולים להעלות על קט שכלו את ההשגות 
כי , רק זאת עליו להאמין. 'של דרכי ד

, אף כשחותך גזרים גדולים, האומן הגדול
וסוף האמת תצא , כוותו לתפור בגד משובח

י יימן "להגר" דרכי מוסר"' וראה בס! (לאור
  ).א"תי' ל עמ"זצ

מעשה באשה שהביעה צערה בפי רביו על 
ותמהה למה עשה , כל הצרות שאירעו בשואה

כ "ה ואח'רביו שמע כל דברי, ככה' ד
ה מקור הרחמים הרבה יותר "הקב: הפטיר

' מרי! (והכל עשה מדין רחמים, מאיתו
  ).וייגולד

רבים שוים בארץ שביקשו להתקין ולקבוע 
רביו . 'שואה'לדורות לזכר ה" ציבור-תעית"

. ה סבור שאו אין בכוחו לגזור תעית זו'הי
קביעת : "באגרת שכתב באותו עין אמר

ומה , תעית לדורות הוא בכלל מצוה דרבן
, שיש בידיו הוא מזמן שהיתה עדיין בואה

 -  דור שטוב לו השתיקה - ואיך עיז פיו 
והרי ? להרהר כזאת לקבוע דברים לדורות

הצעה הזאת מעידה עליו כמתכחשים בכל ה
בזמן שאו מלוכלכים , חטאתו ושפלו

דלים וריקים מן התורה , בעווותיו ובפשעיו
אל א עבור לגדולות , וערומים ממצות

, וזוהי חובתו, חפשה דרכיו וושבה, ממו
' ב סי"א ח"קוב(' כמו שאמר הלא זה צום וגו

אותי אם שאלו : אמר' לבן תורה א). ז"צ
והשבתי שצריך קודם .... לעשות תעית
הסיבה האמיתית שלי כי . לעשות תשובה

.. ח"ך  בזמן גזירות ת"אחו לא כמו הש
ז "מהגרש!  (שיכולים לגזור תעית, ט"ת

  ).א"אולמן שליט

חבלי "האם צרות השואה היו : כששאל
אדם : אמר? וכי תיכף יבוא משיח, "משיח

לעצמו במפה את יכול לסמן , כשיוצא לדרך
וכשעוצר בתחה יש , כל התחות שיעבור בהן

באפשרותו לבדוק כמה כבר הספיק לעבור 
לא כל ישראל . וכמה עדיין עליו ללכת

שצטרך , ה לו'אמם ידוע הי. כשיצאו בגולה
ודאי בכל פורעות . לעבור הרבה תחות

אך , שירדה עליו השלמו שלב וסף בגולה
בתכית ההשגחה אין אתו יודע מאומה 

מעשה ( !העליוה מה צריך להתרחש הלאה
  )קעב, קעא, קב' ובטחון עמ אמוה= איש 

  
  
 

 תוהעלון לעילוי נשמ
  ל"זצוק יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו
  ה"ע רחל בת שרה   

  ה.ב.צ..ת
  

  

 העלון לעילוי נשמת
  ישראל מאיר בן

  ל"זצוקשרה 

 ה.ב.צ..ת


