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

 וכל אתה בא לנח ה' ז, א) "ויאמר " ולהלן (פרקצדיק תמיםכאן מעיד עליו הכתוב "
הזה", וכבר כתב רש"י מהגמרא שמכאן  בדור לפני צדיק ראיתי אתך כי התבה אל ביתך

 בפניו.שאומרים רק מקצת שבחו של אדם 
בבית יוסף עה"ת, מבאר את השינוי כך: נח חי משך כמה דורות, היה בדור המבול, 
וגם בדור הפלגה, בדור המבול היה עיקר הניסיון עוון עריות ובדור הפלגה היה עוון 
כפירה בה'. מידת "צדיק" היא למי שגדור בעריות כמו שיוסף הצדיק נקרא כן עקב 

תמים תהיה  -מים" שייכת אצל ההולך בתמימות, עמידתו בנסיון הקדושה. מידת "ת
עם ד' אלוקיך. בזה מבואר היטיב, כאן בתחילת הפרשה אומרת התורה "נח איש צדיק 

שהרי משך כל הדורות שבהם חי נח היה צדיק בדור המבול  בדורותיו"תמים היה 
 כשהיה גדור מעריות ותמים בדור הפלגה כשהיה גדור מכפירה. ואילו להלן בפרק ז'

הרי היה כשה' דיבר איתו לפני כניסתו לתיבה בדור המבול, אומר הכתוב "כי אותך 
  יש לו את התואר של צדיק. -דור המבול –כי בדור הזה הזה" ראיתי צדיק בדור 

 (בית יוסף)                                               
 )ו, ט( היה בדורותיו

) תורת משהכתב בחתם סופר (פירש"י יש דורשין לשבח ויש דורשין לגנאי וכו' 
גי בוודאי אם הי' נח נשאר ויש לפרש דשניהם אמת ומר אמר חדא ומר חדא ולא פלי"

במדרגת צדקתו בימי אברהם לא הי' נחשב לכלום אבל מסתמא אם בדור הרע ההוא 
הי' במדרגה זו של צדקות בוודאי אם הי' בדורו של אברהם הי' נתעלה ויעלה במדרגת 

 ."תמימותו וצדקותו
איש" זי"ע היה ממעט מאוד בדברי אגדה, וכמעט שלא נמצא ממנו  ןהגה"ק ה"חזו

יחבר ספר על התורה על מה ולמה לא  זצ"להגאו מהר"ש וואזנער שאלו  םכלל, ופע
", והיינו םמוגבלי םאד ןכי הכוחות של הב" בכתב, והשיב לעומתו הגה"ק החזו"אש

 .ךשהאיש מוגבל במה שיוכל לעשות, והוא כבר השתמש בכל כוחותיו כפי מה ששיי
בתל  ן" זי"ע גר עדייםעת שרבינו ה"אמרי חייבבחוה"מ או שביעי של פסח,  םפע

אשר בבני ברק, שעלו לביתו  ץוויזני ןרו כבר בשיכושג ץאביב, היה קבוצת חסידי וויזני
נאוה קודש של הגה"ק החזו"א והוא היה אז בדיחא דעתיה טובא, והיה רוקד אז 

אשר אזר עוז והרשה לעצמו לבקש מהחזו"א  םאחד מהזקני םבשמחה רבה, והיה ש
מילה בסלע " שיגיד דבר תורה, נענה הגה"ק החזו"א ואמר לפרש את מאחז"ל

 ןעדיי ם, אולםהיה לשתוק ולא להגיד כלו ף" אשר לכאורה לפי"ז עדימשתוקא בתרי
 םהשתיקה שווה תרי סלעי םשאמנ ףאת האמירה מהשתיקה, כי א ףלהעדי םיש מקו

 וף, הרי סםודברי םכאשר יגיד כמה וכמה מילי ךכ"א סלע אחד, אוהמילה אינו שווה 
 ןבידו כל הזמ ן, משא"כ כאשר ישתוק שאיםשל כמה וכמה סלעי ןיעלו לחשבוסוף ל כ

 ףד"ת, על א םאת האומרי ץביאר בקדשו החזו"א לתר ךולא יותר, כ םכ"א ב' סלעי
 שכאמור הוא ז"ל בעצמו לא היה דרכו בקודש לרבות בזה.  

ממש  ןל הנ"ל נמצא ביאור מהגה"ק החזו"א והוא מכוועל דברי רש"י ז" ןובכא
הכוונה שאילו היה נח חי בדורו של  ןלדברי קדשו של החת"ס הנ"ל ב"תורת משה" דאי

נח  ןולכ ם, רק דכידוע שהאויר משפיע מאוד על האדםלא היה נח נחשב לכלו םאברה
כזה שהיה בדורו ותקופתו היה  םבאויר מזוה ךשהוא בעצמו היה צדיק גדול, א ףא
על הצדיק ומנע אותו מלהתעלות ביותר וזהו הפי' "אילו היה בדורו של  םשפעה גה

 ךקידש וטיהר וזיכ אבינו ע"ה ם" כי אברהםאברה לא היה נחשב" אותו המדריגה "לכלו
את האויר בדורו, ובאויר כזה היה ודאי נח נתעלה ביותר ויותר, וזהו שדרשו לגנאי לא 
על נח, כ"א על המדריגה שבו היה, שזה לא היה חשוב רק בדור ההיא שהיה האויר 

 )הגרא"ד פרידמאן(     .ככ" םמזוה
 (ו, ט)בדרתיו  היה תמים צדיק איש נח נח תולדת אלה

 צדקה עושים להיפך ויש, לקונם בינם רק חרדים יש דהנה, לומר יש אחר ובאופן
 וזה. חצי ולא שלם להיות צריך יהודי אבל, לקונם בינם מדקדקים אינם ורק, וחסד
 :אלקיך' ה עם תהיה תמים] ג"י, ח"י דברים[ פירוש

 לעיר כשיסע ממנו חתנו בקש סוכות וקודם, חכם תלמיד היה שחתנו לכפרי ודומה
 אחר בכפרי פגע לביתו בחזרה וכשנסע, היה וכן, הדר אתרוג עבורו ויקנה להרב שילך
 לו ואמר, לו דומה שאין הדר אתרוג חתנו עבור קנה שהרב וסיפר, לו הסמוך מכפר
 כעת לו ואמר, מחתנך במעלות הוא פחות לא אשר חתני עבור אתרוג נצרך לי גם השני
נחלק  איעצך עצה טובה, לו אמר, מרובים בדמים קניתי אני האחרון כי הדר תשיג לא

, אחד אתרוג על בשותפות לברך שיכולין שמעתי כי, החצי אני ואקח לשנים האתרוג
 להכפרי ונתן בעדו שילם אשר המחיר חצי ולקח, כן ועשה ללבו נכנסה העמוקה העצה
 הכפרי, אז שהיה השחוק מובן, האתרוג חצי לחתנו והראה לביתו וכשבא, החצי השני
 כי אף שלם אתרוג טוב יותר כי להבין לו נתן חתנו ורק, עשה אשר מהחסרון הבין לא
 :דפסול הדר מחצי כך כל הדר אינו

 מקום מכל, הדין משורת לפנים חסיד שאינו הגם, המצות כל מקיים אחד אם כן
. חסר ונקרא יהודי חצי רק הוא חציו המקיים אבל, מהודר שאינו אלא" תמים" הוא
 יען הבריות בעיני אהוב, דורו אנשי בין, בדורותיו היה תמים צדיק איש נח שאמר וזהו
, למקום שבינו מצות גם קיים, נח התהלך האלקים את וגם, ויושר בתום אתם שנהג
 (פרדס יוסף)     ':ה בעיני חן מצא ונח ולכן

 (ו, ט) את האלקים התהלך נח
התהלכתי לפניו נח היה צריך סעד ובאברהם הוא אומר (לקמן כד) אשר " י:ברש"

". רבים מתמיהים מדוע לדרוש רהם היה מתחזק ומהלך בצדקו מאליולתומכו אבל אב
 את נח לגנאי, 
 , שכוונת חז"ל ללמדנו בזה יסוד גדול. בהקדם דברי הרמב"ם הידועיםוהנראה

ובמעשיו  דרך ברייתו של אדם להיות נמשך בדעותיו: "(הלכות דעות פרק ו הלכה א)
לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים  ,נוהג כמנהג אנשי מדינתוו אחר ריעיו וחביריו

ולישב אצל החכמים תמיד כדי שילמוד ממעשיהם ויתרחק מן הרשעים ההולכים 
בחשך כדי שלא ילמוד ממעשיהם הוא ששלמה אומר הולך את חכמים יחכם ורועה 

דור שפל ומושחת כזה, שהוא ואינו מובן איך הצליח נח לעמוד בצדקו ב "כסילים ירוע
ממש נגד הטבע, כדברי הרמב"ם. אבל, נח, מסר נפשו לעמוד מנגד ושלא להיגרר אחרי 
רשעות אנשי דורו, ובכך זכה לסיעתא דשמיא "סעד לתומכו", ואינו לגריעותא, כי אם 

אין באפשרות האדם לעמוד לבדו כנגד כל הדור ולהשאר בצדקו. למעליותא שהרי 
וד גדול ש"אין עליך המלאכה לגמור" וכיון שהאדם מצידו מוסר נפשו ובזה למדנו יס

 (ציוני תורה)   לקיים רצון השי"ת זוכה לקבל סיעתא דשמיא מיוחדת.
 (ו, יא) חמס הארץ ותמלא

מדוע דוקא בגלל הגזל נחתם גזר   כתב רש"י "לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל"
, שידוע שאין בעל הרחמים פוגע בנפשות תחילה, דינם? כתב בספר ילקוט הגרשוני

כמו שמוצאים אנו בנגעים שתחילה בא הנגע על ביתו ועל בגדיו ורק לאחמ"כ בגופו. 
א"כ מדוע כאן אצל דור המבול לא פכע בממונם תחילה? מדוע נגזר עליהם להיאבד 

כן לא מן העולם? התשובה, כיוון שהממון לא היה שלהם! הרי כל רכושם היה גזול, ל
היה אפשרות להעניששם בדבר אחר זולת בגופם. בזה מובן שלא נחתם גזר דינם אלא 

 (ילקוט הגרשוני)                         על הגזל, שבגלל הגזל נחתם דינם לכליה.
 הצדיק הגאון מפי שמעתי (לגר"א אדלר, תלמיד הח"ח) הביא:  "פרחי שושנה"בספר 
 זרה כעבודה חמורות עבירות על עברו המבול דור שהקשה הלא ל"זצוק חיים החפץ
 פ"ע ותירץ הגזל על דווקא דינם גזר נחתם מה ומפני מגזל יותר חמורות שהן ועריות
 גזל, דוקא מדוע טעם וצריך גזל. כולם בראש מקטרג מי עונות מלאה סאה ל"ז מאמרם
 אחד, פרקליט לו קונה אחת מצוה "העושה אבות במסכת דאיתא הטעם ואמר

 העבירה מן או המצוה מן שנברא והמלאך אחד", קטגור קונה אחת עבירה והעושה
 נברא בזריזות שנעשתה מצוה כגון הפעולה, נעשתה בו מצב באותו כן גם נברא הוא
  המצבים. בכל וכן עצל מלאך מפעולתו נברא בעצלתים והעושה זריז מלאך ידה על

 אף הגזל מן הנברא הקטגור כן ועל בחוצפה, נעשית כלל בדרך הגזל פעולת והנה
 בכל שונים מקטגורים קטגורים בה שיש אף עונות מלאה שבסאה ואפשר חצוף, הוא
 ורק החוצפה, במידת נבראו שלא מפני לקטרג כדי בראש קופץ מהם אחד אין זאת

שהגזל  המבול בדור גם היה וכך בראש, הקופץ הוא הגזל מן שנברא החצוף המלאך
 (פרחי שושנה)             ודפח"ח. דינם גזר נחתם ועליו כולם בראש קטרג
 (ו, טז)  לתבה תעשה צהר 

ולעיל בפסוק צדיק תמים היה  טובה. אבן אומרים ויש חלון אומרים יש י:"כתב רש
בדורותיו, הביא רש"י את המחלוקת הידועה מהגמרא (סנהדרין קח, א), שיש דורשין 

 לשבח ויש דורשין לגנאי. 
כתבו המפרשים, (ילקוט האורים, ועוד) ששני המחלוקות הנ"ל הא בהא תליא, לפי 

 צדיק נח היה לגנאי דורשין ואילו לפי היש גמור, צדיק נח היה לשבח, דורשין היש
 במפלת לראות מותר לו מרעה גמור צדיק מציל הוא ברוך והנה כשהקדוש גמור, שאינו

 אבל ,"לעיניך במצרים אלוקיכם' ה לכם עשה אשר" ד)"ל' ד (דברים כדכתיב הרשעים
 לו דאמרו לוט כמו שמצינו אצל הרשעים, במפלת לראות אסור לו גמור שאינו צדיק

 לו שהיה אומרים לשבח דורשים שהיש נמצא ז)"י ט"י (בראשית" אחריך תביט אל"
 נמצא לגנאי דורשים אבל לדברי היש במבול, הרשעים מפלת בו לראות בתיבה חלון
 אבל לעצמו לו לראות טובה אבן לו שהיתה אומרים גמור והם שאינו צדיק נח שהיה

המבול. ואכן רבי יוחנן הוא דורש לגנאי והוא המ"ד בגמ' (שם)  דור במפלת להסתכל לא
 (ציוני תורה)                                               שאבן טובה היה.

 תחתים תשים בצדה התבה ופתח מלמעלה תכלנה אמה ואל לתבה תעשה צהר
 טז) (ו, תעשה ושלשים שנים

 תעשה צהר" וזה צהר, – צרה עונג, – נגע לרחמים ד"מדה מהפכים צדיקים
 שזה אלקים ת"ר -' אמה אל' אשר, זה באופן והוא' צהר' תעשה' צרה' מתיבת", לתיבה
 בפתח שהיא" צ" האות' התיבה ופתח, 'לרחמים שיתהפך' מלמעלה תכלנה, 'הדין מדת

 ביןשינוי אין זה באות כי, בצדה מקומה על תנוח" תשים בצדה", "צרה" של התיבה
 היינו", תעשה ושלשים שנים', 'צרה' שבתיבת" ה"ו" ר" אותיות' תחתים' רק, לצהר צרה

   .שלישית אות להיות צהר בתיבת כעת תבא שניה אות עתה שהיתה" ר" האות
 )הגרשוני ילקוט(               

 לו עשה אשר את וידע מיינו נח בחוץ... וייקץ אחיו לשני ויגד וגו' כנען אבי חם וירא
 כה)-(ט, כב :לאחיו יהיה עבדים עבד כנען ארור ויאמר :הקטן בנו

 לחירות שיוצא ידוע כנעני ובעבד. לאחיו"' יהי עבדים "עבד נח י"ע נתקלל חם הנה
 שחטא" ויגד" "וירא"ש מפני הוא אביהם חם שנתקלל מה שכל כיוון? ומדוע. ועין בשן

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

  ח˙˘ע" נחפר˘˙  
 .כל ‰זכויו˙ ˘מורו˙ למו"ל. ‡ין ל˜רו‡ בזמן ‰˙פיל‰ ו˜רי‰"˙ ©

 



 

ב 

 בעינו שלקה זה שעבד, יובן ובכך. כך על לאחרים שהגיד במה וגם הסתכלותו בעצם
              ...עבד להיות של עונש עוד צריך אינו ושוב בזה לקה כבר הרי בשינו או

 )אברם, והוא ממדרש רבה ברית בשם האורים ילקוט י"עפ(
 (ט, כה) :לאחיו יהיה עבדים עבד כנען ארור ויאמר

, עצמו חם את ולא חם של בנו את קילל נח למה) ז"פל רבה בראשית( שואלים ל"חז
 ויברך" ברכה במתנה קיבלו הם התיבה מן יצאו ובניו כשנח כי, ל"חז עונים? ההגיון מה

 דוקא ולמה. קללה לחול יכולה לא מברך ה"שהקב ובמקום" בניו ואת נח את אלוקים
 שהוא, הרביעי בנו את לקלל היושר ומן, הרביעי הבן את מנח מנע שחם מפני? כנען את
  . כנען

 מזונותיו כל" בגמרא כתוב: מענין דבר' יצחק שיח'ה אומר, אלו דברים בסיס על
 והוצאת טוב יום שבת מהוצאות חוץ השנה ראש עד השנה מראש לו קצובין אדם של
 לא עליהם מדוע? הכלל מן יצאו" שבת הוצאות" למה). ז"ט ביצה" (תורה לתלמוד בניו
 המדרש דברי לפי' יצחק שיח'ה מסביר"? לחם תאכל אפיך בזעת" של הקללה חלה
". השביעי יום את אלוקים ויברך" ככתוב, ה"מהקב ברכה קיבלה השבת כי. ל"הנ

 )להגיד(         .לחם תאכל אפיך בזיעת של הקללה לחול יכולה לא ברכה שיש ובמקום

 מאוצרות המגידים  
 (ט, כ)ויחל נח איש האדמה ויטע כרם 

יש בזה שני פירושים לשון 'חולין' עשה עצמו חולין, ולשון 'התחלה', אומר הרב אליהו 
דיסקין: אפשר ששני הפירושים צדקו יחדיו, שהנה יש להבין למה יצא כזה קלקול גדול 
ממעשה זה של נטיעת הכרם? שהנה ידוע בספרים הקדושים שכל התחלה של דבר יש 

ית" לד', וכאן היתה הטענה על נח שעם להשגיח שיהיה קודש לה' בבחינת "ראש
יציאתו מן התיבה, שהרי המבול עקר את העולם וכאילו נוצר העולם מחדש, כמו 
שכתוב על מקווה שמטהר את האדם כבריה חדשה, ותחילת עשייתו בעולם החדש 
היה צריך להתעסק עם דברים שבקדושה ולא עם נטיעת כרמים, אף שגם זה הוא 

בתחילת עולם צריך להתחיל עם דברים שבקדושה ממש ולא עם ישובו של עולם, אבל 
 חולין, ולכן נעשה עצמו בזה חולין.

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

 חודש.
היה מספר שכשהיה אצל האדמו"ר הרה"ק  אהאדמו"ר הרה"ק מצאנז זיע"

מהרי"ד מבעלזא זיע"א, ראה שתיכף אחר הבדלה ציווה לסובביו להתיישב וללמוד. 
 זהו גם מאותו עניין, להתחיל ללמוד תיכף בתחילת השבוע.

בספר מועד לכל חי להגר"ח פלאג'י מביא שהיו צדיקים שתיכף אחרי סוכות 
רה בלי הפסק כנגד י"ב החדשים. להתחיל עם ושמח"ת נתיישבו י"ב ימים ולמדו תו

 דברים שבקדושה.
פר הרב אליהו דיסקין: הגר"ח קנייבסקי שליט"א, לפני כמה שנים היה צריך סי

לעבור ניתוח "קטרקט" על עיניו. סיפר לי גיסי, שניסה לשכנעו רבות שיסכים לעבור 
אמר הרב שך  את הניתוח אבל הגר"ח לא הסכים, הלך גיסי אל הרב שך וסיפר לו,

להגר"ח שיילך לעשות את הניתוח. כיוון שאמר הרב שך, שוב לא התנגד לזה רבי חיים 
והלך לעשות את הניתוח. הרופאים שעשו את הניתוח, בדקו את עיניו לפני הניתוח 
ואמרו שראייתו כל כך חלשה שהם לא מבינים איך יכול היה לכתוב ספרים במצב כזה. 

י חיים בסנדקאות, כמו תמיד, והתבטא רבי חיים, שעד היום אחרי הניתוח, כבדו את רב
לא ראה שיש כל כך הרבה דם בברית... על כל פנים, אחרי הניתוח כשהורידו לו את 
התחבושות, רצו לבדוק איך רבי חיים רואה על העיניים, הביאו לו עיתון 'יתד נאמן' כדי 

אמר "קיבלתי עיניים שיראה אם הוא מצליח לקרוא, זרק רבי חיים את העיתון ו
חדשות, ואני רוצה להתחיל עם דף גמרא!" אמרו לו: שהרב יקרא רק כמה שורות, 
 לראות אם רואה, "לא! אני רוצה שההתחלה תהיה עם דף גמרא!" ראשית קודש לד'!!! 

 לקבל שבא אחד אדם על כעין זה מפרשים, עפ"י המסופר (מובא באמרי דניאל)
 ואינו דבר לעשות מנסה שהוא רב זמן זה כי ידיו במעשה יצליח למען מהרב ברכה
, לאשתו לבשר לביתו ובא ל"הנ שמח', תצליח שתעשה ראשון דבר: 'הרב ברכו. מצליח
 עד נמרצות בקללות והחל גדול קצף ויקצוף, מוכנה סעודתו את מצא לא בבית והנה
: לרב אמר, הרב לבית והלך, וזועף סר מביתו יצא. ביניהם ידים לתגרת הגיעו אשר
 לא מדוע, תצליח שתתחיל ראשון שדבר ברכתיך אני הרי, הרב ל"א? רבי ברכתך הזאת
 מאחר אך! מצליח היית ובו טוב עסק באיזה או הבנים בחינוך ועסקת לביתך באת
במחלוקת. כך גם נח קיבל ברכות מהשי"ת פרו  הצלחת אזי במחלוקת התחלת ואתה

   שהתחיל עם הכרם והיין הצליח בזה מאוד...ורבו ומלאו את הארץ וכו', וכיוון 
  (ציוני תורה)      

  )יג ו,(" השחית כל בשר את דרכו על הארץ כי"
הברואים כולם, בני אדם, בעלי חיים, (זולת הדגים) ואפי' הצמחים נספו במי המבול  כל

 כיוון שקלקלו מעשיהם.
זצ"ל ב'לב אליהו', וכי לבעלי חיים יש  כיצד יתכן הדבר? הקשה רבי אליהו לופיאן

 בחירה שמכוחה יכולים הם לקלקל?
התשובה היא אומר ה'לב אליהו', שהטומאה שבני האדם יצרו בעולם היתה כה גדולה 
שהיא גרמה לכולם להתקלקל, הטומאה נדבקה בהם. בלי שהם ירצו, בלי בחירה. עצם 

רם לכל הברואים להשחית את זה גופא, גו –הדבר שישנה כ"כ הרבה טומאה בעולם 
 דרכם.

 כדי שיובהר העניין יותר הוסיף מעשה שבדידו הוה עובדא:
היה פעם בית חולים שאנשים שנכנסו לתוכו עם שפעת קלה יצאו עם דלקת ריאות, 

 דלקת אזניים ועוד כמה מחלות. נכנסו בריאים ויצאו כמעט מתים...
שוב שאך מקרה הוא, אך כשהדבר קרה פעם ופעמיים עוד ניסו 'לטייח', לח

כשהתופעה חזרה על עצמה שוב ושוב החליטו לחקור את הדבר לעומק. מינו ועדה 
 של רופאים שיבדקו את המתרחש בבית החולים.

התברר דבר מופלא: מבנה בית החולים היה מיושן, כבן מאה שנה, והקירות, שהיו 
צאה מכך, אדם נכנס עשויים מעץ, ספגו במשך השנים את כל החיידקים עברו שם. כתו

לבית החולים עם שפעת קלה, אך נדבקו בו החיידקים שהיו בקירות וגרמו לו למחלות 
 נוספות, קשות יותר.

זה בדיוק מה שקרה בדור המבול. מרוב עוונות יצרו בני האדם 'חיידקים' של טומאה 
חיים שכביכול רחפו באוויר, הכל היה ספוג טומאה, ואז גם בעלי החיים נדבקו. לבעל 

אין בחירה, הוא לא היה "חולה במחלה", אך הטומאה נדבקה בו וגרמה גם לו 
 להתקלקל.

אמנם זאת עלינו לדעת, כי עניין זה פועל גם לצד השני, צד הקדושה. כשם שמעשה 
כך מעשה מצווה משאיר אחריו  –העבירה משאיר אחריו חיידקי טומאה באוויר 

 קדושה באוויר המקום.
החזון איש זצ"ל עם רבי חיים קנייבסקי שליט"א. החזון איש היה  מספרים שפעם טייל

גדול הדור, ר' חיים היה אז בחור צעיר, והם הלכו יחדיו בפרדס שבפאתי בני ברק (כיום 
 סוף רח' חזון איש).

לפתע נעצר החזון איש ואמר: "כאן למדו תורה"! וחזר על כך בהתרגשות מספר 
 פעמים.

ן עמדו שם שני בחורי ישיבה ודברו בלימוד. בנתיים הם התברר, שכמה שעות קודם לכ
  כבר עזבו את המקום, אך השאירו שם אויר קדוש, אויר ספוג בדברי תורה!

 (מתוק האור) 
 (ז, כד)  ויגברו המים על הארץ חמשים ומאת יום

התורה מספרת, כי המבול היה על הארץ במשך ארבעים יום (שם יז), באותם ארבעים 
כב): "ויגוע כל בשר הרמש -ימים הופסקו כל החיים על פני האדמה, שנאמר (שם כא

על הארץ... כל אשר נשמת רוח חיים באפיו מכל אשר בחרבה מתו". ולא זו בלבד, אלא 
האדמה מאדם עד בהמה עד רמש ועד עוף  (שם, כג) "וימח את כל היקום אשר על פני

 השמים, וימחו מן הארץ".
ופרש ה"אור החיים": מלבד הגויעה הרמוזה בפסוק שלפני זה, נמחה גם כל מה שנשאר 
מן המתים, באמצעות רבוי המים החמים והקרים. וכל כל הגופות והפגרים נעשו כמים, 

 ונדמה היה שלא היו כלל בעולם.
 קיד המבול.לכאורה בכך נסתיים תפ

 אך בתורה כתוב אחרת: 'ויגברו המים על הארץ חמשים ומת יום' (שם, כד), כלומר,
עד אשר "ויזכר  במשך עוד מאה וחמשים ימים נוספים, ממשיכים המים לגבור בארץ.

אתו בתבה. ויעבר אלקים רוח על אלקים את נח, ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר 
תהום וארבת השמים, ויכלא הגשם מן השמים" (ח,  וישכו המים. ויסכרו מעינת ץרהא
 ב).-א

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

'וישרצו המים' (לעיל א, כ), כמו כן  -להתגבר. כאשר צוה עליהם בששת ימי בראשית 
כל היקום אמר הכתוב  צוה להם כאן לנהוג בתגבורת. ולזה תמצא שאחר שנמחה

 'ויגברו המים', והוא ללא צורך כי כבר נמחה אפילו גלמי הנבראים".
"והטעם הוא, כי המים היו עסוקים במצותם אשר גזר עליהם ה', ואין להם לדרוש 

 דרשות למנוע התגברת אחר נמחה כל היקום".
עבר אלקים "עד שזכר ה' לנח, ואז צוה למים להיות נחים מתגברתם. והוא אמרו: 'וי

ונחו  -חסד ורחמים, ונתמתקו גבורות המים. והוא שתרגם אונקלוס וישכו המים  -רוח' 
 מיא, שלא התגברו עוד".

כמי המבול, מוטל אף עלינו לקיים את רצון ה' מבלי לערוך חשבונות שונים, ובלי לחפש 
 מהי התועלת שבקיום מצוה זו או אחרת.
הבא, אודות הרב מבריסק, המוכיח כי אדם בספר "שאל אביך ויגדך" מובא הסיפור 

נחוש לקיים את מצוות ה' כפי שצווה, מבלי לשנות בהן כהוא זה, או להתאימן 
 למציאות החיים, כפי שזו נראית בעיניו, זוכה לסייעתא דשמיא מיוחדת.

בשנה הראשונה לכהונתו של הרב מבריסק, נתפס יהודי בעבירה על החוק ונשפט 
השלטון יש לאפשר לכל מי שיוצא להורג להתוודות לפני מותו,  למוות. על פי תקנות

 עם הכומר. -יהודי אומר ודוי עם הרב, ולהבדיל, לא יהודי 
 וכך ארע גם כעת.

במועד שנקבע להוצאת גזר הדין לפועל, בעיצומו של יום השבת, הגיע אל הרב 
י על הרב מבריסק שליח מיוחד מטעם מושל המחוז, והגיש לו מסמך ובו פקודיה, כ

 להתלוות עמו אל בית האסורים כדי לומר וידוי עם הנדון למוות.
משראה הרב את הפקודה, השיב בקיצור ובצורה נמרצת: "אינני הולך". ומפני מה סרב 
ללכת? טעמו ונמוקו עמו: מאחר שהוא סבור כי בהליכתו ובאמירת הוידוי הוא מזרז 

 הורגים.את מיתתו של הנדון למוות, שכן בלי וידוי לא 
סרובו היה תקיף ובלתי מתפשר, וכאשר ניסו לומר לו כי אלמלא יבוא הוא, יזמינו 

יקחו, אולם אני אינני עושה כדבר הזה, האסור  -השלטונות רב אחר, אמר: "אם יקחו 
 על פי דיני התורה".

רועים יהשליח יצא מלפניו ושב אל המושל בידיים ריקות. לשמע השתלשלות הא
ה ובזעם, ומיהר לשלוח אל הרב קצין בכיר. הלה בא, ולא רק דרש נתמלא המושל בחמ

במגיע שיבוא עמו אל האסיר, אלא הוסיף באזניו איומים קשים וחמורים, והודיע לו 
חד משמעית שהוא יסבול על סרובו, שכן בתור רב, עליו לבצע את ההוראה בהתאם 

 לחוק.
 ריסק איננו משנה את דעתו.אבל גם הוא שב בידיים ריקות, ואמר למושל כי הרב מב

 למשמע הדברים בערה חמתו של המושל בקרבו, והוא קם והלך בעצמו אל הרב.
כשראו בעלי הבתים את מרכבתו של המושל בפתח בית הרב, נתקפו כולם באימה 
ובחרדה והקיפו את הרב כשהם צועקים: "הרב מחריב את העיר! הרב ממיט סכנה על 

 כולנו!"
בכל העוז והתוקף, ושוב הבהיר להם כי לא יעלה על הדעת  אולם הרב עמד על שלו

 שהוא יעבור על צווי התורה בשל מלוי פקודה זו.
ואכן, גם כאשר עמד המושל לפניו ומסר את פקודתו בתוספת אזהרות ואיומים גלויים 

לא נרתע הרב מבריסק ולא  -על כך שהוא עתיד להענש על סרובו בכל חומר הדין 
 נעתר לבקשתו.

י אף גדול סב המושל על עקבותיו ועזב את הבית מבלי להוסיף מילה. בני הקהילה בחר
נותרו בחדרו של הרב מפוחדים ומצפים לגרוע מכל... תוך זמן קצר רעשה וגעשה העיר 
בריסק על המעשה, אלו מצדדים בעד החלטת הרב ואלו מגנים אותה, אלו מסכימים 



 

 ג 

ורה, ואלו טוענים בתוקף כי היה עליו עם החלטת הרב שלא לשנות כהוא זה מחוקי הת
 לבצע את צווי המושל למרות צו התורה, כדי לא לסכן את חיי כולם.

אולם הללו וגם הללו לא העלו על קצה דעתם את תוכן המברק שיגיע כעבור שעות 
אחדות, במוצאי שבת, לידי המושל, ובו הבשורה המרעישה כי הוענקה חנינה לאותו 

 יהודי נדון למות!
ה הבינו כולם, כי אלמלא התעקשותו של הרב מבריסק, לא היה לה לאותו חנינה עת

  על מי לחול... ודוקא דבקותו הבלתי מתפשרת בצווי ה', היא שהצילה את חייו!
 ומתוק האור)(   

  (יא, כח) וימת הרן על פני תרח אביו בארץ מולדתו באור כשדים
אביו מת, שקבל תרח על אברם בנו לפני נמרוד על שכתת את מדרש אגדה: על ידי 

והרן יושב ואומר בלבו: אם אברם נוצח, אני משלו, ואם  צלמיו והשליכו לכבשן האש,
נמרוד נוצח, אני משלו. וכשנצל אברם אמרו לו להרן: משל מי אתה? אמר להם הרן: 

 רש"י)משל אברם אני. השליכוהו לכבשן האש ונשרף, וזהו אור כשדים (
 ובמדרש (אליהו רבה פרשה ו) מובא ביתר פרוט תיאור הנהגת אברהם עם פסילי אביו:
 "בית אביו של אברהם עובדי עבודה זרה היו, עושין עבודות זרות ויוצאין ומוכרין
בשוק. יום אחד הגיע לאברהם למכור, בא אחד ואמר לו: בכמה פסל זה? אמר לו: 

אתה? אמר לו: בן שלושים שנה. אמר לו: אתה בשלושה מנה. אמר לו: בן כמה שנים 
בן שלושים שנה ותעבוד לזה שעשיתי אותו היום?! נסתלק והלך לו.  שוב בא אחר, 
אמר לו: בכמה פסל זה? אמר לו: בחמשה מנה. אמר לו: בן כמה שנים אתה? אמר לו: 
 בן חמישים שנה. אמר לו: אתה בן חמישים שנה ותעבוד לזה שעשינו היום?! נסתלק

 והלך לו".
 כך שם אברהם ללעג ולקלס את האלילים ועובדיהם.

היה פעם יהודי שהצליח גם הוא להביך קשות את עובדי האלילים הנוצרים. וכך מספר 
 ה'בן איש חי':

יהודי אחד ירד מנכסיו ונעשה עני מרוד. הגיע ערב פסח ומצבו החמרי היה קשה 
צות לא היו בו... החליט שאין לו מנשוא: חמץ לא היה בבית כבר שבועים, אבל גם מ

חשק יותר לחיות. אך הרי אסור לאדם לשלוח יד בנפשו. אמר לעצמו: אצא למדבר, 
 שם יתפסוני שודדים ויהרגוני.

אחרי כן נמלך בדעתו וחשב: לשם מה לו לצאת למדבר, מי אמר שיתפסו אותו 
ימכרוהו לעבד שודדים? ואם תמצי לומר שיתפסוהו שודדים, מי אמר שיהרגוהו, שמא 

ואז יהיו לו חיים יותר קשים! במקום זה החליט ללכת לרובע הנוצרי. הנוצרים הרי 
ידועים ב'אהבת ישראל' שלהם, וודאי יהרגוהו. יצא לרובע הנוצרי, הסתובב ברחובותיו 

 הלוך ושוב במשך שעתיים, אבל אף אחד לא שם לב אליו.
יראה אותי יחשוב שבאתי לגנוב אמר: אם כך, אכנס לכנסיה, שם נמצא הכומר, וכש

 עברה שענשה מיתה, וכך אגשים את תקוותי... -את הלחם הטמא שלהם 
 הוא נכנס לכנסיה, אך אף אחד לא היה שם.

נמצא  חשב לעצמו: אכנס פנימה, היכן שעומד הפסל בכבודו ובעצמו, שם בודאי
הכומר, ואז... נכנס פנימה, ובתחילה אחזה בו התפעלות מהפאר ומההדר. הוא נעמד 
נרעש כולו, כשלנגד עיניו מתנוצצים הפסל והנברשות העשויות זהב. כשראה שגם שם 
הכומר איננו, חשב אולי אקים רעש ואז יגיע הכומר, נטל סולם, טיפס, תלש את 

 -קרה, ואז חשב היהודי: אם הנברשת בידי הנברשת מהתקרה וירד. אך שום דבר לא 
והכומר לא נמצא, אם כן בא לציון גואל... הוריד את החליפה, כיסה בה את הנברשת 
ורץ הביתה [כמובן, אדם זה פעל שלא על פי ההלכה שאוסרת להנות מעבודה זרה 

 וממשמשיה].
אילם. כתב כשהגיע לרובע היהודי, נגש לטפל בענין הנברשת. היה בקהילה צורף חרש 

לו שיעשה מהנברשת ארבעה מטילי זהב, אחד מתוכם נתן לו בשכרו ואת השלושה 
 הנותרים הטמין מתחת למטתו.

למחרת בבוקר, כשהגיע הכומר לכנסיה, חשכו עיניו: נברשת אחת חסרה! מה עושים? 
 רץ למלך לספר שהיתה גנבה בכנסיה, והמלך הורה להקים ועדת חקירה.

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

יגורשו כל היהודים  -היהודים ולהודיעו כי אם תוך שבוע לא תושב הנברשת למקומה 
 המלך. מהעיר, ואת עשרת נכבדי הקהילה יתלו בככר המרכזית. וכך אכן עשה

כששמע הרב את הדברים [היה זה בערב פסח], כנס את כל היהודים והודיע שהשנה 
 במקום חול המועד יוכרז על צום ותענית צבור.

מיודענו הגנב שמע גם הוא את הדברים. נגש אל הרב ואמר: אין צורך לצום ולהתענות, 
 אני גנבתי את הנברשת"!

 "מה, באמת?|, השתומם הרב.
די, "הרב יכול לבדוק מתחת למטתי ולראות את מטילי הזהב. אבל אל "כן", ענה היהו

 דאגה, הרב ישאיר לי את הטפול בענין".
הוא הלך למלך. כשהגיע לשער הארמון אמר שרצונו להפגש עם המלך בדחיפות. 
שאלוהו: "מי אתה שאתה רוצה להפגש עם המלך?" אמר להם: "בקשר לנברשת 

 כניסוהו למלך.שנגנבה". נו, טוב, דבר חשוב. ה
 ת?"שאמר לו: "כן, מה אתה יכול לספר לי בקשר לנבר

 "אדוני המלך, אני לקחתי אותה!"
 "אתה לקחת?! או שמא מתכון אתה להיות קרבן של כל היהודים?...".

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

 רכשתי נעלים לילדים ומצות".
 "אתה יודע שהתחייבת בנפשך?..."

"אינני סבור שהתחיבתי בנפשי. אספר למלך בדיוק את כל הספור, דברים כהויתם, אבל 
לשם כך נצרך אני שיבואו לכאן כל ראשי הכמורה: הכומר והבישוף, הארכיבישוף 

 כולם"! -והחשמן 
המלך הסכים, וכך, כשכל 'מכובדי' הנצרות והמלך בראשם מקשיבים לכל מילה, פתח 

 האיש וספר את ספורו:
"אני, לא עליכם, ירדתי מנכסי, ומצבי היה קשה מנשוא. אמרתי, כל הזמן אני מתפלל 
לאלוקים שלנו ולא עזר לי, פעם אתפלל לאלהים שלכם אולי הוא יעזור... הרי לא יעלה 

העם מתפללים אליו והוא סתם כלום... אפילו אם נחשוב שרוב העם  על הדעת שרוב
טפשים, אבל הכמרים ודאי אינם טפשים!... ואפילו אם כן, המלך ודאי אינו טפש, ואם 

הוא בטח אלהים טוב... אמרתי לעצמו: אכנס פעם אחת לכנסיה  -המלך מתפלל אליו 
 ואראה כיצד יפול דבר.

לכנסיה וראיתי כזה פאר והדר, הכל עשוי זהב, "אומר לכם את האמת, כשנכנסתי 
ובפרט הפסל בעצמו והאש לפניו... כל כך התרגשתי עד שהתחלתי לבכות, לא יכולתי 
לדבר כלום. בכיתי ובכיתי, והאלהים שלכם יש לו 'לב זהב'... אמר לי: 'בני בני, אל 

כשראה תבכה'... כששמעתי שהוא מדבר אלי, לבי נמס. התמוגגתי מרוב דמעות... 
בוכה, אמר לי בנימה רכה: 'בני, אני יודע, חסר לך כסף, קח לך  האלהים שלכם שאני

 את הנברשת'...
"אני שמעתי זאת והזדעזתי. אמרתי לו: 'איך אני יכול לעשות לך דבר כזה, ליטול ממך 

 את הנברשת שהוצבה כאן לכבודך'?!...
הוא גם איש ביצוע. כשראה 'מה אומר לכם, האלהים שלכם לא רק שהוא בעל לב זהב, 

שאינני זז, ירד בעצמו מהבמה שלו, לקח את הסולם, טיפס למעלה ותלש את המנורה 
 מן התקרה, באמרו: 'הנה, קח לך'...".

"זהו זה". סיים היהודים, "כך היה המעשה, ועתה, עשו עמי כהבנתכם, אם ברצונכם 
 הרגוני"! -להרוג אותי 

. בקשו סליחה מהמלך ויצאו לרגע החוצה. אמר הכומר והארכיבישוף החליפו מבטים
הכומר לארכיבישוף: "מה נעשה אתו? בינינו, הכל שטויות, אבל אם הוא אומר 
שלאלהים שלנו יש לב טוב, מה יכולים אנו לומר, שאין לו לב? אין ברירה מוכרחים 

 -לומר שדבריו אמת", והארכיבישוף הסכים. נכנסו ואמרו לו: "טוב, אם הוא נתן לך 
 (ומתוק האור)      אתה משוחרר, הכל שלך"...

 (ט, כז).  יפת אלקים ליפת וישכון באהלי שם
בדרך דרוש יש לפרש את הפסוק במשל נפלא! מעשה בא' מילידי ירושלים, אני ואביון, 
אשר בקושי השיג את פרנסתו, וחי בצמצום גדול, ושני בנים היו לו, וכבר בעודם קטנים 

מתוך המעט שבידו, כדי שיוכל בבא הזמן להשיאם בכבוד,  -יט לחסוך מעט מעט החל
ולקנות להם דירה ראויה, ביודעו שאם לא ישתדל בזה מעתה, לא יוכל אח"כ לעשות 

 דבר לעת זקנותו.
כך החליט וגם עשה למעשה, קנקן ישן היה לו בביתו, שבו חסך פרוטה לפרוטה, והיה 

שהצטמצם מהוצאות השבוע במשהו, וכך היה שומר את זורק כל שבוע מטבע קטנה 
הפרוטות הזעומות בקנקן הישן והמאובק, עד שהתמלא, לאחר שהתמלא, רוקן אותו, 
סגר בשקית והניח במקום צנוע, ושוב החל למלאותו מחדש, וכך עשה כל כמה 
חודשים, מילא ורוקן סגר והצניע, ומילא מחדש, שנה ועוד שנה, בדלות ואביונות 

רידה, וכך עשה משך עשרים שנה, עד שלבסוף הצטבר לו סכום נאה והגון לחתונת מח
 בנו ולחלק מקניית דירה.

סופו של דבר היה שהצליח לקנות לבנו בכורו דירת פאר במרכזה של תל אביב, שעדיין 
ת"ת ובתי מדרשות ויהודים יראי ה',  -יותר ממה שיש היום  -היתה אז עם מרכז רוחני 

הגדול לדירה מפוארת עם כמה חדרים מרווחים, חצר פרטית, דשא וכו'  וכך זכה הבן
כל הנדרש בפאר והדר לשם עוה"ז, והעיקר שסו"ס הצליח האב השבור מעניותו, 
להוכיח לכולם שאפשר להשתחרר מהמושגים הגלותיים, ולצאת לעולם הרחב ולהיות 

 בנ"א...!
יד האב אמצעים להשיאו כראוי, כמובן, כשהגיע תורו של הבן השני להינשא, לא היו ב

ובלית ברירה שכר לו בדמ"פ חדר וחצי בשכונת מאה שערים, ואף נדב לו את שולחנו 
שקיבל ירושה מאבי סבו... ומתרומות שתרמו ידידיו השיג מטות בדיעבד, וכך הבן 

 השני המשיך את עניות אביו, והראשון יצא "מהגלות המרה"...
ה"ז שלח ידו במסחר וראה ברכה בעמלו, ואת כמובן, שהראשון שקיבל טעם בעו

תלמודו זנח אט אט, עד שגם כיפתו שעל ראשו הצטמקה ושקעה בתוך שערות ראשו 
הגדולות, וכמובן שבמשך הזמן קנה אוטו, ואח"כ החליף וקנה וולבו... ונשאר 

אינו  בשב"קלוי י"מסורתי", "מסורתי" מאי משמע? ילד אחד ושתי כלבים לשמירה, לב
 נוסע... אבל לראות כדור רגל... חייבים... אי אפשר אחרת...

הבן השני לעומתו, מצא את כל אושרו בלימוד התורה וקיום המצוות, כי כשאין עוה"ז 
בתוך הלב, יש מקום להרגיש קצת רוחניות, והיה שקדן עצום וירא ה', גידל משפחה 

דיו שישנו יחדיו על רוחב מרובת ילדים, כששתי מיטות הספיקו לאכלס את כל יל
 המיטה, וכו' וכו' כדרכם הדחוקה של בני ירושלים דאז.

ויהי היום, והאבא המאושר בחציו, הזקין, ונזקק לעזרה וסעד, כמובן שהמקום שיש לו 
לשהות זהו אצל אחד משני בניו, ומתוכם בודאי העדיף לשהות אצל הבכור, שבעל 

משפחתו, מה גם שהראשון חייב לאביו  יכולת הוא, בעוד שהשני בקושי מסתדר עם
 הכרת הטוב, ואילו השני אולי עוד כועס בלבו עליו שנתן הכל לראשון.

הלך וארז את מעט חבילותיו, ונסע לתל אביו לבנו בכורו, בחושבו שבודאי עתה הוא 
הזמן לראות באושר הגדול של בנו, בהגיעו לתל אביו, מקום שלפני כמה עשרות שנים 

נו, לא ידע להבחין היכן מקום מגורי בנו, כל פני המקום השתנו, עד קנה דירה לב
שבקושי זיהה היכן גר בנו, בהגיעו מול הוילה המפוארת ראה קדילק מפואר סמוך 
לבית, ושער בתוך שער, שער בתוך שער! האב החל לדפוק ומשלא נשמעו דפיקותיו 

רועשת, והאב הזקן  שעל דלת החצר, ניסה לפתוח, ומשלחץ על הידית, פרצה אזעקה
החוויר כולו, כשתיכף לפתוהו שתי אנשים ושאלוהו בעזות "מי אתה"? הזקן שנחרד 
ובקושי הצליח להוציא הגה מפיו, ובקושי קלט במה המדובר, ורק באצבעו הצליח 

 להראות שרצונו להיפגש עם בעל הבית שהוא אביו...
ו הוזעקה השמירה, ופתח בינתיים, הבן התעשת והחליט לראות מי הוא זה אשר בעטי

מבפנים את הפרוז'קטור, והסתכל בעין החשמלית הגדולה, ושוב נחרד הזקן בחושבו, 
מה זה, אולי טעיתי, אך מיד שמע את בנו קורא, אבא זה אתה, בא הכנס! הזקן נרגע 
מעט ונשם לרוחה, פתח את השער והחל צועד לעבר הדלת, עד שהגיע לדלת כבר 

כשאך נכנס לבית, מיד זינקו עליו שתי  -עט, שנמוגה שוב חזרה השמחה על פניו מ
שהתעלף, אך בנו צעק שוב, "אבא הם לא נושכים", כלבים אימתניים... הזקן כמעט 

 חלק מהמשפחה"!... הם פשוט מקבלים את פניך, סיים בחיוך...! "הם
כל יום שעבר עליו בבית בנו, איבד את הטעם לשהות אצלו, פעם עשה קפה לעצמו 

דיו הרועדות שפכו מעט על השטיחים, וכלתו גערה בו, למה אתה מלכלך את וי
השטיחים, זה עולה הון רב... יום אחד נתקל בעציץ גדול ומעד ונפל, וקרא לעבר בנו 
שיבוא לעזור לו לקום על רגליו, ופני בנו חפו ועל מה?... שהחמיץ בדיוק את 



 

ד 

ותקוותו ליאוש, וראה את כל  ה"חדשות"... כך הפכה שמחתו לתוגה, ואושרו לאבל,
עמלו שהלך לריק, עד שבסוף גמר אומר לעזוב את הבית ולנסות אצל הבן השני, במאה 

 שערים.
אצל הבן השני לא היה קשה בכלל לזהות את הבית, וכבר מרחוק שמע את קול בנו 

כמהסס וחושב מה יהיה כאן,  -המתנגן בעריבות על הגמרא, וצעד לעבר הבית הדל 
 ל הבית נעצר קמעה, מפני שהיה צריך לרדת בזהירות בכמה מדרגות שבורות,בבואו א

יומין, ומשדפק על הדלת לא היה צריך שיפתחו  וגם לא ליפול בכמה מרצפות עתיקות
מפני שלא היה שם מנעול כלל, ומיד נפתחה הדלת לרוחה ע"י הדפיקה, ותיכף  -לו 

והו מכל צד, סבא, סבא, אני כשנפתח שעטו אליו לא פחות משנים עשר נכדים ולפת
ף קודם, סבא אני הגדול, סבא, בא תבחון אותי משניות, והפעוטה בת שנתיים צייצה א

, ועוד בעומדו בפתח זלגו עיניו דמעות חמות, ו'כהיא, סבא תראה מה קיבלתי בגן ו
 כשנזכר האיך ומי קיבלו בת"א בוילה עם הקדילאק, והיאך נתקבל כאן.

, והזקן החל נושם לרוחה, שתה משקה חם, ובנו סוגר את הגמ' לא עברו דקות ספורות
הנה מצות כיבוד אב... וכך חזר למרץ נעורים, שתי הנכדים הגדולים לקחו אותו אל 
המקוה, אח"כ הלך עם בנו להתפלל מעריב, ואח"כ מצאו לו איזה מקום בתוך הדירה 

וד בלבחון את נכדיו העלובה לישון, ובכל מקום נתקבל בחמימות רבה, וכולו היה טר
המרובים, וללמוד אתם, עם זה משניות ועם זה סידור, את זה ללמד גמ', ואת זה אלף 
בית, ואט אט חזרה על פניו שמחתו הטבעית, והאושר זרח מפניו, וגמר אומר, פה אשב 

 כי אויתיה!
ליפת יש הרבה דברים יפים, שה' חנן  -הוא אשר אמר הכתוב, "יפת אלקים ליפת", 

 -ונתן לו, יש לו וילה של שלוש קומות, חצר, קדילק, וכו' וכו', אך "וישכון"  אותו
כשהאבא מחפש היכן לגור, יודע הוא שוישכון "באהלי שם", באוהל הלומד תורה, 
שאפי' שהוא רק בקושי אוהל ולא "וילה"... אבל יש מקום לסבא זקן עם עוד שנים 

 (לב שלום)     ה המפוארת אצל יפת!עשר ילדים בתוך חדר וחצי, מה שאין בכל הויל
 שבת בחילול נפלת איך

 ביום בו, נטע ביום בו חכמים אמרו: "תנחומא במדרש הכתובים נוראים דברים עוד נא שמעו
 ". קלונו נתגלה ביום בו, נשתכר ביום בו, שתה ביום בו, דרך ביום בו, בצר ביום בו, פירות עשה
 פרחו היום אותו ענפים יצאו היום אותו עץ יצא האילן את שנטע היום אותו

 הכל. והשתכר שתה, סחט, הכרם את בצר היום באותו ועוד. ענבים יצאו ביום בו. העלים
 . ופלא הפלא. ביום בו - התרחש
 חולפים, משובח יין בחביות שרואים עד, באדמה קטן שתיל או גרעין כשמכניסים, כרגיל
, יין, ענבים, עלים, עץ ומיד, באדמה גרעין הכניס נח, פלאות פלאי, וכאן. שנים שש או חמש

 . שיכור...ו". הגפן פרי בורא" -
 כל בוער ולמי מה, שיכור יהיה שנח כדי - ניסים הרבה כך כל צריכים למה השאלה נשאלת

 ? שנים חמש בעוד ישתכר שנח די היה לא וכי? כך
 דרגתו לפי אך, וגדלותו קדושתו. נח היה מי בכלל מבינים לא באמת אנו, אמת: הוא הפשט

 כותב" (אחרת בנטיעה תחילה לעסוק לו היה, "יין לשתות רצון של שבריר איזהו לו היה
 וכיון). ד"ק שבת" (לו פותחים לטמא בא" של זעירה נקודה שם הייתה דרגתו לפי), י"רש
 חלם לא כלל כרם שנטע הצדיק נח, עצומה במהירות הדברים התגלגלו" לו פותחים"ש

  חשב הוא, מיד לשתות
 לטמא הבא"ש כיון אבל, יין לו יהיה שנים ארבע שלוש עוד כאשר, כרם ליטע הכל בסך

! ענפים הנה - יופי איזה, וי, וי אוי, "אילן של גזע, גרעין -: לרווחה הדרך נפתחה" לו פותחים
 את למחוק אפשר ואי. גמרנו, אבוד, חלאס, שתיה סחיטה - בשלים ענבים, אי, עלים, וי אוי
 . לעולם חקוק נשאר!... זה
 שאמרו, חכמים דברי של בעיקרון רק להלן נעסוק לכן, ומעשיו בנח להבין אפשרות לנו אין

 ":לו פותחים לטמא הבא"
 בוודאי? קרה איך, שבת מחלל להיות הצלחת איך: "רעה לתרבות שיצא פלוני פעם שאלתי
 ? הראשונה הנפילה הייתה איך כ"וא, בדווקא שבת לחלל במזיד רצית שלא
 : לחייו על נפלה חמה כשדמעה, לי אמר והוא
 או רגל לכדור ללכת כן, עצמי בתוך הסתפקתי, חשבתי, ברחוב שהלכתי בעת בשבת פעם
 רכב לידי חלף לפתע. ולכאן לכאן תוכי בתוך ספיקות לי היו, הכדור במשחק להשתתף לא

, המגולה ראשו את הוציא הנהג, צפצף, בלמים בחריקת לידי עצר, המשחק למקום שנסע
" שלי החיים את איבדתי אוי... זה אחרי הייתי, חלאס, בפנים קפצתי, יאלה. טרמפ לי והציע

, המצטער לבבו את טיהרו, דמעות אותן, אגב. (נורא". לו פותחים לטמא בא" - סיפר כך
 ) שלימה בתשובה בדרכו לשוב והחל

, אוהו אוהו: "בוכים בקול שלום' ר סלסל, דברים מיני כל שרואים מקום ליד פעם עוברים
 על רואים הנה, כאן הולך מה נראה דקה תמתין" לשמעון ראובן אומר..." ש איך מעניין כמה

! הישראלים - ניצחו הם, אה. "הישראלים או איטליה ניצח מי לדעת נמתין, כדורגל המסך
 !... רגע עוד נעמוד בא, אה

. לענין גדולה משיכה לי הייתה. כדור משחק לראות אהבתי) קטן יתום( ילד הייתי כשאני
 שם להביט רציתי כך כל... ו צעירים של מגרש היה, התגוררתי בה ישראל בית שכונת ליד
 ל"חז מאמר את שידע, תורה בתלמוד המלמדים לאחד תודה אסיר הנני היום ועד, ועוד עוד

 ובדרך רשעים בעצת הלך לא אשר האיש אשרי: "משם אותי לקח, אותי והציל דלהלן
 הלך שאם - המדרש דברי" לעמוד סופו - הלך אם. ישב לא לצים ובמושב עמד לא חטאים
 לא אם אבל" לישב סופו עמד אם" מתיישבים כבר כך אחר, ועומדים עומדים, לעמוד סופו
 כעץ והיה - ולילה יומם יהגה ובתורתו חפצו' ה בתורת אם כי" אלא ישב ולא עמד ולא הלך

 "מים פלגי על שתול
 בדברים הוא היום, כדור היה היצר שפעם אלא! דבר בכל, לא? הוא כך הכדור במשחק רק וכי

 פותחים לטמא הבא" הבורא שקבע זה חוק פי על מתגלגל העולם. יודע אחד כל, אחרים
 ".לו

" אותומסייעים: "יותרהרבהאלא" לופותחים"רקלא?" לטהרהבא"אבל
 )פרעה בבת שהיה וכמעשה! (השמים מן לו עוזרים

 שגם מפני, זאת לראות יכול אני איך? נכון, לסיפור מחכים שאתם שלכם בעינים רואה אני
 ... רואה אני אז, לספר רוצה אני

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

 . דשמיא סייעתא
 האבא. ובן בת, אמא אבא, זוג באו, חיים חפץ בקיבוץ שנערך, ערכים של" סמינריון"ל

 לא, הגדולות השערות עם הבן אבל, בהרצאות והשתתפו לשיחות האזינו והבת והאמא
, מהמשתתפים חכם תלמיד. גדול רדיו עם בחדר ישב השבוע כל. הרצאות לשמוע רצה

 . הועיל לא אך, פרטי באופן עמו לדבר ניסה, להרצאות בא לא הבחור כי שהבחין
. במתינות, חדשה בדרך החלו והאמא האבא. הביתה שבה המשפחה, חלפו הימים

, מעט לפחות, וישתפר העגלה על הוא גם שיעלה מהבן ביקשו הם. המצוות בקיום והתקדמו
 . ערלות אוזניים על נפלו בקשותיהם אך
 בימים הנערך לסמינריון להצטרף תסכים אם! נא שמע: ואמרו, ההורים אליו פנו אחד יום

 הוצאות לך נעניק אנו, מצוות לקיים שתתחיל להבטיח בלי, הרצאות לשמוע ורק, הקרובים
 . רוצה שהיית כמו - ולקפריסין לאיטליה - ל"לחו נסיעה

 . אמר". מסכים, טוב, בסדר"
, שלו והמוח, ההרצאות את שמע'. חנוכה' בסמינר להשתתף ונסע מטלטליו את ארז הוא
 ... באיטליה הזמן כל, כמובן, היה
 לאחר שתיים בשעה שבת במוצאי - סימפוזיון מתקיים, בסמינריון כנהוג, השבוע בסוף
 ותחושות רשמים לספר - הבמה על העולים מהמשתתפים יש ואף, מתאספים הכל, חצות
 התעוררות על המגלים ויש, אישית הסטוריה מספרים אחרים, ברוחניות גדוש שבוע לאחר
 אליו התכופף החבר. הרבה וחלם מעט הקשיב, שלו חבר ליד ישב דנן הבחור. ועוד, ומהפך
 , אתך מה, נו" - ושאל
 ?" שהן כל החלטות עם מכאן יוצא אתה האם

 ..." ל"לחו כרטיס עם מכאן יוצא אני?! אני"
 בהתעוררות אפוף שהיה חבר אותו?!"... כך כל קר נשארת ואיך, הרצאות שמעת אתה אבל"

 . התרגשות סימני קצת הראה דנן יק'שהבחורצ עד ליבו על דיבר
 אתה: "אמר וכה, החבר באוזני הכריז שלפתע עד, כיבושין דברי בליבו לטפטף המשיך חבירו
 הרי הם, הלילה באמצע פה יהיו שלי ואמא שאבא, עכשיו, נס יארע אם! שמע? מה יודע
 !". זהו! גמרנו. תשובה בעל נעשה אני אז, בירושלים גרים
 ואמא אבא, הנה, ולפתע) הזמן את לי אמרו לא( שעה חצי אולי או שעתיים שעה חלפה
 !...המלון בפתח
 . בסערה, התנשקו והשלושה אליהם ניגש הבחור

 אלו היו. מיוחד משהו כאן קורה כי ראו אבל, הדבר משמעות את הבינו לא באולם היושבים
 לעבר ועלה מיהר, הוריו את עזב כ"אח. ובכה הוריו עם דיבר הבחור. מאד מרגשים רגעים

, ראש בסיכת הצמידה הכיפה את חבש, כיפה ממישהו לשאול הספיק עוד בדרך, המיקרופון
 "... ראשי מעל יורדת לא זו כיפה מעכשיו: "למיקרופון ודבר
, עצמו מהאב ששמע אחד השניים שהעידו כפי( האבא סיפר זאת? הגיעו הם ואיך, היה מה

 ): מהבן שמע ואחד
 ישן אתה מה" לו ואומר) שלו הסבא אולי( לבן זקן עם, זקן אליו שבא, בשינה לו חלם האבא

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

 . לישון ושכב. הבעל אמר" לישון רוצה אני, לא"
 התעורר הוא?" פה ישן אתה מדוע? שלך לבן נוסע לא אתה למה: "הזקן הגיע שוב והנה

 .זקן אותו על הפעם עוד חלמתי: שנית וסיפר, בהלה במעט
  הציעה?" זאת בכל ניסע אולי, כך אם"
 ". לישון רוצה אני אבל"
 דירבנה". לנסיעה אצטרף, לבד תיסע לא, דאגה ואל, בחלומות מאמינה אני, נא תשמע"

 . אותו
 . ונכנסו לרכב ירדו התלבשו השניים
 להתניע הצליח לא שינה חבלי מכוסות בעיניים הבית בחצר שעמד האבא. נדלק לא האוטו

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

 ". עכשיו לישון הולך אני, גמרנו, כח לי אין, התקלקל כבר האוטו אם"
 כבראנו אם" בקול להצהיר האשה העיזה..." מיוחד טקסי נזמין - וירדנו התלבשנו כבר אם"

 . שוב ואמרה חזרה", ספיישל ניקח, ברחוב
 ?" פתאום מה"
 "מחיר בכל נוסעים! כן"

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

 . כמוה מאין, דשמיא סיעתא לקבל מסוגל - צדיקים בדרך ללכת שרוצה מי
 אבל. הצדיקים עם מתחשב ה"שהקב משום מופתים עשה, למשל, שהסטייפלר יודעים אנו

 סבא של זכות שזו כנראה. חידוש כמעט זה דשמיא סיעתא כזו' תהי, כך כל פשוט שלבחור
 זכות אולי? יודע מי, טוב מעשה פעם עשו ואמא שאבא או, בדמעות שהתפלל סבא אבי או

 . מצווה איזו עשיית מחמת פרטית
 מה אשרינו! לטהר הבא! לטהר הבא - גיוואלדיג". אותו מסייעים לטהר הבא"ש שברור ומה
 (להגיד)      .טוב

 בדרך הדרוש  

 (ז, כג) נח אך וישאר
 זה' תלי האיך לדקדק ויש והכיש לארי מזונות שאיחר לפי י"פרש

' הי תמים צדיק איש נח דכתיב לתרץ ונראה, נח אך דוישאר בזה
 מפני נח ויבא וכתיב ותמים צדיק טובות מעלות' ב דהיינו בדורותיו

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

  ק "ודו והכישו לארי מזונות שאיחר מום בעל' שהי י"רש
 יונתן)(מדרש            

 (ט, כ כא) וישכר היין מן וישת :כרם ויטע האדמה איש נח ויחל
 היה לא נח, לנח, הוא ברוך הקדוש לו ע, א) "אמר בגמרא (סנהדרין

 אותו דאמר כמאן יין?! אלא לו גרם שלא הראשון מאדם ללמד לך
 היה". גפן הראשון אדם ממנו שאכל אילן

הראשון? וכי נח נצטווה יש להבין מה הטענה אל נח ללמוד מאדם 
 שלא לאכול מעץ הדעת?

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

 התורה.

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

ז מבואר היטיב, אמר לו הקב"ה לנח, איך שתית מהיין, והרי לפי"
הוא ערלה, ואם תתרץ שזה זיעה בעלמא, "היה לך ללמוד מאדם 
הראשון" שהרי נצטווה על העץ ושתה מן היין כדאיתא במדרש 
שחוה סחטה ענבים ונתנה לו, וזה נחשב לו לחטא כאילו אכל מהפרי 

(עפ"י   כעצם הפרי. עצמו, וע"כ שהיין אינו כזיעה בעלמא רק
 טעמא דקרא)
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 )ט, ו" (צדיק איש נח"

 כל עם להתנהג איך שידע - הצדקות על שולט שהיה, צדיק איש
 את בו מוצא היה גמור רשע היה שההוא אפילו, בצדקותיו אחד

 .הטובה הנקודה
 

אלה תולדת נח נח איש צדיק תמים היה "
 ט), תיו" (וורובד

בפרשתינו קוראים אנו על דור המבול שחטא לפני ה' ובראשו 
צדיק ונח שמו כמו שנאמר: "אלה תולדת נח נח איש צדיק עמד 

’ תמים היה בדרתיו את האלוקים התהלך נח". והנה בגמרא במס
סנהדרין (דף קח): מובא מחלוקת האם נח היה צדיק דווקא 
בדורותיו ובדורות אחרים לא היה נחשב לכלום או שהיה צדיק 

, היה צדיק בכל הדורות? יוצא שלפי כל הדעות נח בדורותיו ודאי
א"כ מדוע לא נחסך המבול מבני דורו? ועוד יותר קשה מדוע 

ט): "כי מי נח זאת לי , כמו"ש (ישעיה נד, נקרא המבול על שם נח
 אשר נשבעתי מעבר מי נח". 

שמנח ניתן ללמוד יסוד עצום ונפלא כמו שהגמרא אומרת , אלא
 שנח היה מוכיח את דורו בדברים כלפידי אש ואשר על כן יתכן
שעצם צורת הוכחה זו היא אשר גרמה את התרחקותם של בני 
דורו מלהתקרב אל האמת ואולי אם היה מדבר עמם בלשון רכה 
, בחסד וברחמים היו משנים את התנהגותם ושבים אל דרך הישר

יחס הקב"ה את המבול אל נח כי לא יומכיוון שנח לא נהג כן מ
בני דורו וזה נהג כמו אברהם אבינו שהתנהג בנועם ובחסד עם 

היינו שהיה מתהלך עם , אשר כתוב "את האלוקים התהלך נח"
 ם שהוא מסמל את מידת הדין. -בני דורו בשם אלוהי

ומעניין זה החכם יקח דברים אלו אל לבו וידע שכאשר הוא בא 
להשיב את עם ישראל אל אביהם שבשמים ידבר עמם אך ורק 

רכי נעם וכל יז): "דרכיה ד, בנועם ובחסד כמו"ש (משלי ג
 (חוט של חסד) נתיבותיה שלום". 

 

כן עשה"  םאלוקי"ויעש נח ככל אשר צוה אותו 
 כב), (ו

 זה עשיית התיבה (מדרש) –כן עשה 
דיש מצוות שהאדם נהנה , על מדרש זה כתבו הספרים אורהבי

וכשעושה מצוה זו אין , ממנו בגופו ולא רק משום קיום המצוה
אבל אם , ם או לשם הנאת גופואנו יודעים אם עשהו לשם שמי

ם גם מצוות שאין לו מזה שום הנאה אזי רואים במוכח יאדם מקי
וזהו  –אף במה שנהנה כוונתו לשם שמים , שכוונתו בכל המצוות

ג"כ הסיבה שלסעודה שלישית בשבת קודש קוראים "שלש 
סעודות" הואיל ושתי 
הסעודות הראשונות בשבת 
אוכל כשהוא רעב ויתכן 

, ן להנאת עצמווושהוא מתכ
אבל הסעודה השלישית 
, אוכל הוא בהיותו שבע

ומוכיח בזה שאוכלו שהוא 

וכוונתו בכל שלש הסעודות לשם שמים לכבוד , לשם שמים
וזהו  –שבת ולכן זה נקרא שלש סעודות שכולל את כל הסעודות 

פי' במדרש כאן "כן עשה" זה עשיית התיבה כלומר: שנח עשה 
כמו  –אשר עשה "כל אשר צוה ה'"  את התיבה באותה כוונה

ה' שאין בהם הנאה גופנית  וצווהשעשה את כל הדברים אשר 
נח את התיבה לא כדי  הוכל כוונתו היתה אז לש"ש כך גם עש

 מן המבול אלא בשביל לקיים את מצוות ה' יתברך. ללהינצ
 

 יג), "כי מלאה הארץ חמס" (ו
כתב רש״י: ״לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל״ ויש להקשות: וכי 
שאר העבירות לא היו כדאיות להביא בעבורם מבול?! וכי הגזל 

 היא העבירה החמורה ביותר שהם עשו?!
ד) מפרש , (ז והנה על הפסוק ״כי לימים עוד שבעה אנכי ממטיר״

לו של מתושלח הצדיק. ויש רש״י שהיו אלו שבעת ימי אב
מאחר ומתושלח היה גדול הדור מדוע לא כיפרה מיתתו , לשאול

הרי למדנו (יומא מב. וברש״י שם) שמיתת צדיקים , על עוון הדור
 מכפרת כשעיר המשתלח ביום כיפור?

אולם אמרו חז״ל (שם פה:) שיום הכיפורים מכפר רק על עבירות 
אין יום  רואדם לחבי אך על עבירות שבין, שבין אדם למקום

הכיפורים מכפר עד שירצה את חבירו. מעתה יש לומר שמיתתו 
, של מתושלח אכן כיפרה על כל עוונות הדור שבין אדם למקום

ולכן לא נחתם דינם על עבירות אלו. אך כיון שהגזל היא עבירה 
כשם שיום , עליה לא כיפרה מיתת מתושלח, שבין אדם לחבירו

דינם אלא על  רחתם גזנולכן ״לא , כך הכיפורים לא מכפר על
 (איל מילואים) הגזל״!

 

 כג), "וישאר אך נח" (ז
שנח איחר להאכיל את מלך החיות , כולנו מכירים את דברי חז"ל

מדוע נח לא שכח להאכיל את , והאריה הכהו ברגלו. ועלינו להבין
 להאכיל את האריה? אדווקכל בעלי החיים האחרים ואיחר 

, שליט"א יקנייבסקואף אמרתיו לרבנו מרן הגר"ח , עלה בליבי
ששיבח את הדברים ואף חזר עליהם מספר פעמים בפני באי 

 ביתו.
נאמר בעמוס "הישאג אריה ביער וטרף אין לו היתן כפיר קולו 

ד). ומסביר רש"י: "כשאריה אוחז , נתו בלתי אם לכד" (גוממע
הוא אומר דרכו לשאוג ואינו שואג אלא אם כן לכד. וכן , טרף

"כאשר יהגה הכפיר  וכן, "ישאג ככפירים וינהום ויאחז טרף"
והאריה על טרפו". (ובמצודות שם: "הכפיר ישמיע קול שמחה 

ולא כשעדיין לא , כי אז יגיל וישמח, ממעונתו אם לא שלכד
לכד"). כך גם נאמר בגמרא: "אין ארי נוהם מתוך קופה של תבן 

 א)., אלא מתוך קופה של בשר" (ברכות לב
, כל בעלי החיים נוהמים

גועים , נובחים, מייללים
אך , ומשמיעים קולות רעב

שותק , מלך החיות, האריה
עד שימצא את טרפו. כל 
בעלי החיים משוועים 

 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

אך האריה שותק עד למציאת מזונו. , בקולותיהם לדבר מאכל
 הוא ישאג ויתן את קולו., כשמאכלו נמצא ומונח לפניו, רק אז

ברים מובנים היטב. נח האכיל את בעלי החיים לאור זאת הד
שדרשו ממנו בקולותיהם לאכול. הוא נע לפי קולות בעלי החיים 
והבין שהם דורשים מזון. אך האריה ישב ושתק. נח היה סבור 

ולכן איחר את מזונו. אך לאמיתו , כיון שאינו רעב, שהאריה שקט
על  מוכיח על רעבונו ולא אדווקהשקט של האריה , של דבר
, מתוך מציאת הטרף, כיון שאריה שואג רק כשהוא שבע, שובעו

 מתוך קופה של בשר... 
 להרה"ג רבי שמואל ברוך גנוט)., (רינת שמואל

 

וישבו המים מעל הארץ הלוך ושוב ויחסרו "
 ג), (ח "המים

צריך  –צריך את "המים" , כדי לזכות לתשובה היינו "וישבו"
יזכה אדם לעלות "מעל הארץ" אז , ללמוד תורה המשולה למים

אבל צריך , כלומר לעלות מעלה מהגשמיות והארציות שבו
, לזכור כי יצר הרע תמיד נלחם באדם ומבקש להמיתו (סוכה נב

ב) ולכן לאדם יש ניסיונות וכל הזמן יש עליות וירידות וזהו "הלוך 
שבעבודת ה' האדם לפעמים בדרגת "הלוך" שמתקדם , ושוב"

הקדושה ולפעמים "ושוב" חוזר לסורו ונופל ועולה במדרגות 
 –בעבירות. ולמה הוא שוב נופל? על כן נאמר "ויחסרו המים" 

אז הצליח יצר הרע , בגלל שהחסיר מים היינו מלימוד התורה
ולכן צריך אדם לדאוג כל יום שיהיו לו עיתים לתורה כי , להפילו

 היא חיינו ואורך ימינו.
 

 יא), "והנה עלה זית טרף בפיה" (ח
ה״. ונאעופה ואשכ, ז) ״מי יתן לי אבר כיונה, נאמר בתהלים (נה

לאן , ויש להבין מדוע דוד המלך חשק דווקא בכנפי היונה? וכן
 דוד המלך ע״ה רצה לעוף והיכן ביקש לשכון?

נט) שואל מהיכן הביאה , והנה המדרש כאן (ילקו״ש בראשית ח
עדן נפתחו לה ״אמר רב ביבי: שערי גן  -היונה עלה של זית? 

ומשם הביאה אותו״. על כך אמר דוד המלך: ״מי יתן לי אבר 
אבל אני לא , כאותה יונה ששלח נח ונכנסה לגן עדן -כיונה״ 

אלא , אעשה שטות כמו היונה שנכנסה לגן עדן ויצאה משם
 ״אעופה ואשכונה״ ־ אני אשכון ואשאר בגן עדן...

 (פדה נפשי)
 

 ב), "ויסכרו מעינות תהום" (ח
לפי שנשתיירו מהם אותן שיש צורך בהם לעולם , אין כתיב כל

 כגון חמי טבריא וכיוצא בהן (רש"י)
מפני מה אין חמי טבריא בירושלים כדי שלא יהיו עולי רגלים 
אומרים אילו לא עלינו לירושלים אלא לרחוץ בחמי טבריא דיינו 

 ב) , ונמצאת עליה שלא לשמה. (פסחים ח
ל חמי טבריא יש עוד הרבה דברים וקשה למה שואל דווקא ע

 בעולם ולא שואלים למה אין אותם בירושלים ?

אלא שכתב רש"י עה"פ ויסכרו מעיינות תהום: בפתיחתן נאמר 
שנשארו מהם , כל מעיינות תהום ובסכירתן לא נאמר כל

הרי שחמי טבריא נשתיירו , הצריכים לעולם כמו חמי טבריא
 מימי המבול.

ומי המבול היו , המבול נידונו ברותחיםואיתא בגמרא שדור 
וכן אמרו , וםגיהנרותחים שהעבירם הקב"ה על פתחה של 

במסכת שבת שחמי טבריא תולדת האש נינהו דחלפי אפיתחא 
הוא בגיא בן  וםגיהנשל גיהנום. ומבואר בגמרא שפתחה של 

מקום סמוך לירושלים) שיש שם שני דקלים  -הינום (פירש"י 
וזהו ששנינו ציני הר  וםגיהינם וזהו פתחה של ועשן עולה מביניה

 הברזל כשרות.
נמצא שבעצם חמי טבריא היו צריכים להיות סמוך לירושלים 
לכן מקשה הגמרא מפני מה אין חמי טבריא בירושלים אלו כדי 
שלא יאמרו עולי רגלים אילו לא עלינו לירושלים אלא לרחוץ 

 בחמי טבריא דיינו. 
 בושם)ערוגות ה - (רבינו פרץ

 

 )ז, ח" (העורב את וישלח"
 רבך .שונאני ואתה שונאני רבך לנח העורב השיב ניצחת תשובה
 הטמאים ומן לתיבה שבעה נכנסו הטהורים מן שהרי שונאני
 שמא, שנים מן ונוטל שבעה מן מניח שאתה שונאני ואתה, שנים
. בריה חסר העולם ונמצא צינה של שר או חמה של שר בי יפגע

 ).נח רמז שמעוני ילקוט(
 רק יש אם והרי נכונים אינם העורב דברי לכאורה כי ומפרשים

 מין יימחה שלא ה"הקב עליו ישמור ממילא בעולם אחד עורב
 שלא" חיים ביטוח" לו יש כרגע ואדרבה, העולם מן העורבים

 שר בי יפגע שמא העורב לו ענה שלפיכך אלא ?יינזק ולא ייפגע
 םמצייני חוץ שמים בידי שהכל ידוע שהרי צינה או חמה של

 שמא העורב אומר כ"וא, ה"הקב של בשליטתו זה שאין ופחים
 שונאני אתה כ"א בריה חסר העולם ונמצא ויחלה יתקרר אני

    .שבעה ממין לוקח שאינך
 )האורים ילקוט(
 

"ויאמר ברוך ה' אלקי שם ויהי כנען עבד למו" 
 כו), (ט

נאמר ״ויהי כנען עבד למו״ מדוע , ומאחר וכנען יהיה עבד של שם
 בלשון רבים?

ברם מצינו בגמ׳ (ב״ק צ.) שעבד של שותפין אינו יוצא בראשי 
 -כ) , מפני שנאמר ״וכי יכה איש את עבדו״ (שמות כא, איברים

והוא אינו מיוחד לו אלא גם לשותפו. לפיכך , עבדו המיוחד לו
ל ש, קילל נח את כנען שיהיה עבד למו ־ שיהיה עבד של רבים

וכך תימשך , וכך גם בראשי איברים לא יצא לחירות, שותפין
  הקללה לעולם...

(כבודה של תורה)
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 )יד, ו" (בכפר ומחוץ מבית אתה וכפרת"

 עזריאל הרב עלסיפר הרה"ג ר' שלמה לוינשטיין שליט"א: 
 שהיה, בגרמניה הנאמנה היהדות של רבה, ל"זצ הילדסהימר

 להגיע נאלץ שפעם פרומס הנאמנה היהדות גחלת משומרי
'. דרשה'ה באמצע היה בדיוק והרבאי, רפורמי תפילה לבית

 הנכבד האורח אל הגבאי פנה שלו ההבל דברי את שסים לאחר
 ?'שלנו הרב על אומר כבודו מה, נו: 'ושאל
 קושיה, קהלת בספר קשיה לי תרץ שלכם הרב: 'עזריאל' ר אמר
 עד: 'הגבאי של פניו אורו!'... רבות שנים כבר בה מתקשה שאני

, תראה: "עזריאל' ר הסביר!' הקשיה היתה מה נשמע, נו?! כך כדי
 ועת ללדת עת': "עתים'ה כל כתובים קהלת בספר' ג בפרק הרי

 עת, לרפא ועת להרג עת, נטוע לעקר ועת לטעת עת, למות
 ולא כך לא - אמצע יש ווהיפוכ דבר ולכל'. וכו" לבנות ועת לפרץ

 ולא ללדת לא הוא האמצע", למות ועת ללדת עת: "כגון, כך
 עת" או. בעולם לאדם שנקצבו החיים את לחיות אלא, למות

, מלחמה ולא שלום לא הוא האמצע", שלום ועת מלחמה
 ועת לחשות עת" עם נעשה מה: היא השאלהו .אש הפסקת

 הרי? לשתיקה דיבור בין יש מה? האמצע כאן מה", לדבר
 קשהלי  היתה זוולהפך?  וכן שותק הוא מדבר אינו כשאדם

 ראיתי רבכם של בדרשתו. תשובה קבלתי והיום, שנים במשך
 ..."כלום לומר לא ובעצם ולדבר לדבר שניתן

 לו והראו, התפילה בבית מקיף לסיור הגבאי אותו לקח כך אחר
 ?"כעת הרב אומר ומה: "שאל בסוף. ומבחוץ מבפנים אותו
 שמחה שמח כבר הגבאי ושוב!" נח תיבת ממש: "עזריאל' ר אמר

 נח תיבת בבחינת הוא שלהם התפלה בית, כך כדי עד: יתרה
 !מהמבול שהצילה

 עליה נח תיבת כמו הוא התפלה בית: "ההסבר את ששמע עד
 הן נראית הכפירה, כאן וגם", בכפר ומחוץ מבית:..."נאמר

 מבחוץ. והן מבפנים
 

מכל הבהמה הטהורה תקח לך שבעה "
 ב), (ז" ומן הבהמה אשר לא טהורה... שבעה

כי לא רק בבעלי חיים קיים הבדל מהותי  ,בילקוט הגרשוני מובא
הבדל זה קיים גם בין בני . הטהורים לשאינם טהוריםכל כך בין 

איש טהור עסוק בנתינה תמידית לאחרים ולעצמו . אנוש
והאיש שאינו טהור עסוק כל העת , מסתפק בקב חרובים

 . בנטילה ואינו מתחשב באחרים
מעשה שהיה עם רבי , סיפר רבי שלמה לווינשטיין שליט"א

 . ראש ישיבת סלבודקה, אייזיק שר זצ"ל
באחד הימים הלך ראש הישיבה לסדר עניין כלשהו ונלווה אליו 

הופיעה מן הצד השני , כשהגיעו לפינת רחוב. אחד התלמידים
ומרוב מהירות כמעט , אשה צעירה עם עגלה ותינוק בתוכה

האשה נבהלה מאוד ומרוב בלבול לא אמרה . ופגעה ברבי אייזיק
חושבת שזו רשות הגיב הבחור ואמר : "היא  ..אף מילת התנצלות

איה מידת הדרך , איך אפשר לרוץ ככה ברשות הרבים. היחיד
 ארץ?"

 . רבי אייזיק "אני מדבר אל עצמי ואם תרצה תוכל להקשיב" אמר

. מה עשיתי היום בשביל עצמי ומה בשביל אחרים, "אני חושב
וכי אשאר במיטה כל היום? , קמתי בבוקר בשביל עצמי

כי יש לי כמה , הלכתי להתפלל. התלבשתי כדי שלא יהיה לי קר
כדי , אחרי התפילה אכלתי ארוחת בוקר. דברים לבקש מהקב"ה

, כי אם לא אלמד, ישבתי קצת ללמוד גמרא. שלא אהיה רעב
כיצד תראה הצורה היהודית שלי? ועכשיו הלכתי לסדר איזה 

בבוקר ואני לא עשיתי היום דבר  11כך הגיעה השעה . עניין
 . שביל עצמיהכל ב. בשביל אחרים

האשה הצעירה לא ישנה כל הלילה כדי לטפל , לעומת זאת
, קמה בבהלה בשש וחצי, וכשסוף סוף נרדמה, בתינוק שלה

ולקחה על עצמה את העול , שלחה את בעלה להתפלל במניין
לקראת שליחתם לבית ספר הכינה . של סידור הילדים והבית

ורחצה את זה הלבישה את זה , העירה את הילדים, סנדוויצ'ים
, כשסוף סוף התרוקן הבית. וחיפשה את נעליו של השלישי

שיהיה לילדים אוכל מוכן , נעמדה להכין משהו לארוחת הצהרים
ואז רצה להביא את הילד אל , כשיחזרו הביתה בצהרים

בשביל להביא כמה , כי יש לה מילוי מקום בבית ספר ,המטפלת
דבר בשביל מישהו  שלא עשיתי היום, האם אני. פרוטות הביתה

למי שעדיין לא עשתה היום דבר בשביל , יכול להטיף מוסר, אחר
 עצמה?"

 

 יא), "נבקעו כל מעיינות תהום רבה" (ז
ששמע מפי הגאון רבי רפאל , סיפר הגאון רבי יוסף משאש זצ"ל

יהודי , כי פעם הגיע אל רבנו האור החיים הקדוש, אלנקווא זצ"ל
והתאונן על , רטש היה שמוישועה שפו, אחד מעשירי סאלי

, לא מכבר רכש פרדס גדול מישמעאלי. מקרה מצער אשר קרהו
כי היו באותו פרדס שני מעיינות מים , ושילם עליו טבין ותקילין

אך בקושי חלפו , והוא סבר שיתעשר ממכרם, זכים ומתוקים
ביקש . ושני המעיינות יבשו ואין בהם לחלוחית, חודשיים ימים

 . בנו כי תשוב הנביעה למעיינותהאיש את ברכת ר
נטל העשיר כד , תוך כדי שהיה יושב במחיצת רבנו, אדהכי והכי

אך , מזג לעצמו כוס מים ושתה לרוויה, מים שעמד על השולחן
לא בירך שהכל וגם בורא נפשות לא , על שתיית המים לצמאו

 . אמר
נענה רבנו ואמר: אכן נודע הדבר כי מחמת שאינך מברך על 

אינך ראוי לברכת , לא לפניה ולא לאחריה, המיםשתיית 
לא תבעו המים את , כל עוד והיו ברשות הישמעאלי. המעיינות

שמחו המים , אך כאשר זכו ובאו ברשותו של יהודי כשר, עלבונם
כי עומדת להתמלא משאלתם 'אנו רוצים להיות קרובים למלכו 

ון 'ושאבתם מים בשש, של עולם' והלא מקרא מלא דיבר הכתוב
בששו"ן ראשי תיבות 'ב'ברכות 'ש'תים , ממעייני הישועה'

אזי יתקיים המשך הפסוק 'ממעייני  -'ש'הכל 'ו'בורא 'נ'פשות' 
 . הישועה'

ואף את עצת רבנו , קיבל האיש על עצמו להקפיד לברך על המים
, קיבל להעמיד שומר שיפקח על כל יהודי השותה מן המעיינות

, שעות 24לאחר , והנה, ולאחריהשיברך על המים לפני שתייתו 
 ... שבה נביעת המים במעיינות

 (נר המערבי עמוד קמו)
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 )כא, ח" (מנעוריו רע האדם לב יצר"

, זהירות בחוסר, היער בסבכי רץ היהש הצבאים אחדל משל
 ושוב נחלץ שוב, שלו המסועפים הקרניים מחמת בעצים ונתקל

 והחליט, אותו הרגיז הדבר, פעמים כמה וכן, נתקל ושוב, רץ
 למחרת והנה. היער עצי כל לכרות גרזן עם יבוא למחר כי בדעתו

 כי העצים כל כורת אני: ואמר ענה, הגרזן עם לך מה, חברו פגשו
, ידידי, לו ואמר החכם חברו ענהו'. וכו פעם בכל לי מפריעים הם
, הארוכות קרנותיך את תקצר, בך היא הבעיה, בעצים הבעיה אין

 .לך מפריעים לא היער שעצי ותראה
 הפסוק ש"וכמ, טובות שאינן מידות עם נולד אדם: והנמשל

, מהול בלתי האדם נולד ולכן", יולד אדם פרא עיר) "יב, יא איוב(
 צורת כך, מושלם אדם אין", תיקון צריך שאדם" להורות כדי הכל

 מוטל עלינו אך... שררה, קמצנות, גאווה מידת יש, הבריאה
 ויקח): טו, ב בראשית( כתיב וכן', יולד לעמל אדם, 'ולתקן לעמול

 אדם וכשאין. והבן. ולשומרה לעובדה עדן בגן ויניחהו האדם את
 .רע והעולם – טוב שאני: לו נדמה אזי עמל

 

 חיה כל מיד... תאכלו אל דמו בנפשו בשר "אך
 )ה-ד, ט( אדרשנו"

 )י"רש( החי מן אבר להם אסר בנפשו בשר
 בעל יהודי השתתף בתשובה לחזרה הסמינרים באחד מסופר

 מעט לילדים חילק אדם אותו, הממתקים בענף, מפורסם עסק
, הממתקים על וששו שמחו כולם והילדים וכדומה שוקולדים

 הילדים אחד את רואה הממתקים בעל והנה מיד זה את ואכלו
 של בנו היה ילד אותו. (בצד לבד עומד והוא ממתק קיבל שלא
 אותו ושאל הממתקים בעל אליו ניגש) בסמינר המרצים אחד
 הממתק את לקח הילד: כן השיב הילד ממתק רוצה כ"ג הוא האם
 ללכת והחל, הנותן של ליבו את עזה תקפה סקרנות, ללכת והחל
 .שלו אמא את שמצא עד ואנה אנה מסתובב והנער, הנער אחרי

 האם אמא, אמו את שואל הילד את הממתק בעל רואה ולפתע
 ואסור כשר אינו שהממתק לבנה השיבה האמא? כשר השוקולד

 הוא שבעולם העבירות כל שאת אמר חברה בעל אותו. לאוכלו
 שהוא הדבר על להתגבר שיודע קטן ילד כשראה זה וברגע, עשה

 מה להבין לו גרם זה, כשר זה האם ולהתאפק עד שידע אוהב הכי
 . תשובה לבעל הפך ל"והנ, חייו כל את שינה רגע אותו .יהודי זה

 )דיין יצחק רבי(
 

 כא), "וישכר ויתגל בתוך אהלה" (ט
נתחיל בסיפור משל שלא שמעתם מעולם! משל מתוק שיצא 

כך אמר רבי שבתי יודלביץ זצ"ל: "היה פעם רב  'מפי ה'חפץ חיים
בסיום הסעודה הגישו יין שרף , גדול וצדיק שערך מסיבה לידידיו

הרב שתה 'לחיים' עם המסובין וכיון שלא . משובח ועתיק יומין
עד שהשתכר ולא  הלרוויהכיר את עצמו שתה והוסיף לשתות 

בהתחלה רקד על . סתם השתכר אלא אף התחיל לקפץ ולרקד
שמח ורקד כאחד השיכורים , ןהשולחאח"כ עלה על , הארץ

חלפו . הריקים אח"כ נשכב על הארץ מתחת לשלחן ונרדם

אמרה לו אשתו . ו והתפכח מיינוהרב קם משנת, מספר שעות
אוי ואיך , רב העיר השתכר. היית שיכור, בכאב: "בושה וכלימה

נבהל , " השתומם הרב... החולצה נפתחה לך... שהיית נראה
הבושה שאפפה . ונדהם ושאל: "אני"? "כן"! מרוב צער התעלף

'אני . אותו גרמה לו להחליט שלא לצאת מפתח ביתו חדש ימים
בצורה משפילה לפני תושבי העיר איך  ןלחהשורקדתי על 

אסתובב ברחוב'?! אחרי חודש נחלשה הבושה וכבר היה מסוגל 
הרב עשה מאמץ לטייל . לצאת מהבית כשפניו כבושות בקרקע

חלף הרב ליד חנות צילום . צעד לאיטו ברחוב יפו, מעט ברחוב
והנה בחלון הראוה היתה פרושה תמונה בגודל מטר על מטר ובה 

"אוי" הזדעזע כולו ולא ידע היכן . רב שיכור רוקד על שלחןנראה 
מושפלות וזולגות דמעות:  םבעיניירץ הביתה . לטמון את בושתו

"מה יהיה? איך אוכל לחיות? איך אצא לרחוב?! האם עוד אהיה 
מסוגל לפסוע בסמטאות ירושלים? הרי כאן בירושלים כולם 

בני תבלוויי מכירים אותי"?! בחשכת הלילה יצא הרב מביתו
ביום . משפחתו מיהר לעזוב את העיר לברוח לבאר שבע
לפתע , הראשון לבואו לבאר שבע הלך ברחוב צדדי שבור ועזוב

הבחין כי גם שם מתנוססת תמונה בגודל שני מטר על שני מטר 
"מי הפיץ את התמונה . ובה נראה הרב מירושלים שיכור ומושפל

ארז , ה כאן"? לקח את רגליומה קור... אלוקים ..בכל מקום? אהה
 םשבועיילאחר . את מטלטליו וכל עוד רוחו בו נמלט לאמריקה

של שהיה בארה"ב יצא לבקר בחנות ספרים והבחין כי על שלחן 
התצוגה מונח ספר חדש העוסק במלחמה באלכוהול ובסמים 

למה? כי ... ועל שער הספר מבחוץ תמונה של 'רב רוקד שיכור'
מחבר הספר רצה שתמונה זו . אלף מילים השוותמונה אחת 

כל ילד באמריקה כבר מכיר , אהה ..'אוי. תהיה מוסר השכל לכל
אותי' הרהר וכל אבריו רעדו מבושה איומה; "בכל מקום שאלך 

, הוא ברח לשוויץ... יגידו: 'זה השיכור שלמדנו עליו בבית הספר'"
יימה באותם ימים התק. שכר שם בית מגורים קטן בעיר ז'נבה

בז'נבה אסיפת האו"ם והעלו לדיון את בעיית האלכוהול והסמים 
בין החלטות האסיפה המרכזית הוחלט . המתפשטת בעולם

שבשנים הקרובות ידפיסו פעם בשנה את תמונת הרב הבזוי 
, בסין, יפרסמוה בכל כדור הארץ; בהונלולו, משתיית האלכוהול

ובה' לתלמידים זו תהיה דוגמא 'ט... באמריקה, באפריקה, ביפן
. צעירים איך נראה אדם נכבד שלא שמר על עצמו ושתה לשכרה

'תמונה . או לסמים, קל וחומר שלא טוב להיות מכורים ליי"ש
לדוגמא'! כאשר שמע ע"כ בכה ואמר לעצמו: "היכן אסתתר 

בכל העולם מכירים , בסין שמעו עלי, כעת? ביפן יודעים עלי
לא היה מי . עה בבכיה גדולההניח ראשו בין ברכיו וג... אותי"

 ... שיכול לנחמו והיה קול בכיו הולך וגדל
"מורי ורבותי" אמר ה'חפץ חיים': "האם אתם יודעים שהסיפור 
הזה אינו סיפור חדש? הדברים כתובים בתנ"ך כבר קרוב 

נח הצדיק שתה; "וישכר ו ""נח איש צדיק. לארבעת אלפים שנה
פעם אחת קרה לו . תגלגלויתגל בתוך אהלה" מחמת היין הוא ה

פעם יחידה ובחדרי חדרים ועד היום כל , בבית בפנים, המקרה
 ... בכל כדור הארץ... ילד וכל זאטוט לומד זאת בפרשת נח

ראו נא" אמר ה'חפץ חיים': "מה קורה כשאדם עושה משגה "
 )דלהגי(... הדבר לא נשכח לו לנצח". פעם אחת
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  776: ד גיליון"בס

  ,)א"לפי אפיק ת( 19:15 :רבינו תם 18:39: צאת השבת 17:40: הדלקת הנר
  .ראש חודש חשון, )ישעיה סו(השמים כסאי : הפטרת השבוע

  
  
  
  
  
  

  ""נחנח""פרשת פרשת  
  .הראם והתיבה]. ט, ו[ "נח איש צדיק תמים היה בדורותיו את האלהים התהלך נח"

              , כל שנה. עצים שגילם נמדד באלפי שנים, המתנשאים לגובה עשרות מטרים, באמריקה ישנם עצי ענק
, מוד על גילו לפי מספר הטבעותכאשר מנסרים את העץ ניתן לע. טבעת נוספת בגזעו. הריהי מחזור חיים בחיי העץ

בשנה רעה היא תהיה . תהיה הטבעת בהירה ורחבה, נוחה וגשומה, בשנה טובה: ואף לדעת אלו שנים עברו עליו
. בחנו החוקרים את הגזע הענק ואת אלפי טבעותיו. לפני כמה שנים כרע אחד העצים תחת נטל השנים. צרה וכהה

                . עד שהגיעו לשנה שבה שטף המבול את העולם. סטוריה שלימהנפרשה לעיניהם הי. כל אחת מציינת שנה
של שהיה מתחת למים סוערים , שנה של קטסטרופה. צרה ומצומקת, הטבעת של אותה שנה היתה שחורה משחור

מחוץ לתיבה קטנה . עקב השחתתו וסיאובו, שנה של אסון נורא אשר העולם איבד בה את זכותו לחיות. ורותחים
, בניו ונשיהם, נח: תיבה המכילה את הגרעין ממנו יתפתח העולם לאחר המבול. גלים הסועריםהמטלטלת על פני ה

  .חיות ועופות
                  . וההשחתה חילחלה אל בעלי החיים, בדו כל רסןבני האדם אי. העולם היה מושחת .לא בכדי בא המבול

 .משונים אלו יצאו יצורי כלאיים מעוותים ומחרידיםמזיווגים . אף הם השחיתו דרכם וחיו מין עם שאינו מינו
, הקדוש ברוך הוא החליט להחזיר את העולם למסלול. 'היסטוריות- פרה'כל החיות ה, ממותות, דינוזאורים

  .ולהכחיד את היצורים הזוועתיים בני התערובת
הראם של פעם .  הראםהיה זה. שלא היתה תוצר כלאיים, בעלת ממדים מבהילים, ענקית, אבל היתה בהמה אחת

. נתקל בראם רובץ וחשב אותו לגבעה, צאן אביוברעותו את , דוד המלך עליו השלום. 'הלוייתן של הבהמות'היה 
שהראם יחזור ' התפלל לה... ודוד המלך מצא את עצמו בין שמים לארץ, הראם התרומם לפתע מריבצו, טיפס עליו

  "...מקרני ראמים עניתני: "'הודוד הודה ל, כך היה. לרבוץ והוא יוכל לרדת
 לפני כארבעים נוצטט רעיון ששמענו. כיצד ניצל מן המבול?, כיצד נכנס לתיבה, הראם: ל הקדושים שואלים"וחז

  :וכה אמר. רבה של אנטוורפן, ל"זצשנה מהגאון רבי חיים קריזווירט 
שכן הגמרא ".  מה שהיה היה,למאי נפקא מינה: "במקום אחר שאלה על כך הגמרא. יש להבין את שאלת הגמרא

  ?מה היא. שגם כאן יש הדרכה, כנראה. אלא ספר של הכוונה והדרכה, אינה ספר היסטוריה
גם הראם הקטן לא היה , דוחה הגמרא, לא. ראם קטן וזעיר, הגמרא מתרצת שנח הכניס לתיבה גור של ראמים

נעשה נס , ואף שמי המבול היו רותחים. הוא שחה סביב התיבה, אלא מה. גם הוא גדול וכביר. נכנס אל התיבה
איך יכול היה , שואלת הגמרא, ועדיין. כדי שלא להמיס את הזפת שחיפתה אותה, והמים סביב התיבה היו צוננים

ראש חוטמו הכניס : "ותשובת הגמרא. רק בתיבה היה אויר צלול ונקי. והרי אדים רעילים עלו ממי המבול. לנשום
  .נשם את אוירה וניצל, תחב לשם קצה אפו, "לתיבה
המבול הוא שיטפון . והראם, תיבת נח, המבול: לפנינו סידרת משלים. שאין הדברים יוצאים רק ידי פשוטם, נראה
, מבול של כפירה?  בדור של מבולםחיים היואנו האם אין , מבחינה רוחנית. הגורף את החוטאים למצולות, נורא

             . כשהטרדות והלחץ כובשים ומטביעים אותנו,  אחר ההבלמבול של ריצה מטורפת. מבול של שחיתות וזוהמה
  ?מי יכול להינצל מן המבול

הצדיק חי . נח מנותק מן המבול. תלמידי החכמים, הצדיקים". נח איש צדיק. "משייטת לה תיבת נח, ובמבול זה
                   . םוכל בעלי החיים שלא השחיתו דרכ, ואיתו משפחתו. עולם של תורה וטוהר, בעולם של זוהר וקדושה

לשם לא חודרת . שם האוויר צלול ונקי. עולם הישיבות. ומצויים איתם בתיבתם, רמז למסתופפים בצל הצדיקים
רבבות אלפי יהודים נאמנים שאינם נמצאים , אבל מה עם כל אלו שאינם יכולים להיכנס אל התיבה .ההשחתה

,  במימי המבול הרוחני ולטבועהאם נגזר עליהם להיסחף – כל אלו העמלים לפרנסתם. בישיבה ובבית המדרש
  ?שאינו נכנס אל התיבה, מה על הראם הענק: זוהי שאלת הגמרא ?חלילה

             : הצלתם של אותם המונים היא על ידי חינוך בגיל הרך: כלומר. נח הכניס אל התיבה גור ראמים: והתירוץ
 – ששולח את בנו לבית ספר חרדיי  מ!יחזיק מעמד כנגד הגלים הסוחפיםהוא  ! התחסן – מי שלמד בבית ספר חרדי

  !מציל אותו מן המבול
, לשהות בסביבה תורנית". לשחות סביב התיבה"ם בגיל המבוגר יותר יש צורך ג. אין די, אבל בחינוך הרך לבדו

חייבים איפוא ! ץ לתיבה מורעלמשום שהאוויר שמחו. ועדיין לא די בכך !נכווים, כי אם מתרחקים. בחברה דתית
 שיטפון רק אז נעמוד איתנים כנגד !להשתתף בשיעורי תורה, לנשום אוויר של תורה". ס את החוטם לתיבהיכנלה"

  .)מעיין השבוע( !מחושלים כנגד האווירה הקלוקלת, מחוסנים כנגד הרעל, המבול השלילי
  ].ו, ט[ "שופך דם האדם באדם דמו ישפך"

המשמש כראש מחלקה לטיפול נמרץ בבית חולים ,  נשאלה על ידי רופא יהודי בכיר, בדיני נפשותשאלה קריטית
  .גדול ביוהנסבורג שבדרום אפריקה

נא לשמור על קדושת העלון    
   .רוא בשעת התפילהאין לק

 !מומלץ לקרוא בשולחן שבת

 ל" זצוקיה'ורג' עובדיה יוסף בן גרבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"הישלום בן מזל , ו"היאפרת מיכל בת דיאנה , ו"אורה בת מלכה הי ,ו"הישלמה אחיה בן הלן , ו" חביבה בת מוזלי הי,ו"הימהרנגיז בת טאוס לרפואת 



, אשר באמצעותה ניתן להציל חיי אדם, מכונת החייאה חדישה ומשוכללת הובאה אל בית החולים בו שירת הרופא
                   , טיפול במכונה זו גבוה מאדשהביקוש ל, דא עקא. ואף להאריך את חייהם של חולים חשוכי מרפא

       , הורתה ההנהלה לצוות הרפואי, ומאחר שלרשות הנהלת בית החולים לא עמד תקציב לרכישת מכונה נוספת
                )שחייהם חיי שעה, 'טריפה'חולים שאבריהם הפנימיים נרקבו והם בגדר (שלא לחבר חולים סופניים 

  ).לחיי עולם(וי להבריאם כי אם חולים שהטיפול במכונה המשוכללת עש, למכונה החדישה
 החולים חולים שניתן להבריאם על ידי השימוש מידי יום ביומו מגיעים לביתשהיות ו, הטעם לתקנת ההנהלה הוא

  .עלולה לגרום למותם של אלו שהינם ברי הצלה, ולים סופנייםתפיסת המכונה על ידי חהרי ש, במכונה
, ג זה שלא כדין הואאך לבו נוקפו שמא נוה, כי לאור הנחיות אלו אכן ניצלו יהודים רבים, הרופא היהודי טוען

  .למרות שבאותה שעה אין לפנינו חולה אחר, כאשר נמנעים מלחבר חולים סופניים אל מכונת ההחייאה
או שמא אין לי רשות לחשב , חולים לציית לתקנות בית ה)או צריך אני(האם מותר לי : ועתה נפש הרופא בשאלתו

                   הטוב ירחם על חולי ' וה? בכדי להאריך את חייו, גם סופני, אלא עלי לחבר למכונה כל חולה, חשבונו של עולם
   .עמו ישראל

, אף סופני, כי חובה קדושה מוטלת על כל אדם להציל כל חולה, תחילה יש להבהיר נחרצות, בבואנו לדון בשאלתנו
 יקר הוא לאין ,שהרי כל רגע של חיי אדם, )כאמור לעיל( ת חייו אפילו למשך זמן קצר ביותר בכדי להאריך אוול

               , "הבא-הזה מכל חיי העולם- יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם: "וכדברי התנא באבות, ערוך
               : ע"מה שנפסק בשו,  ולמדצא. ויש קונה עולמו בשעה אחת, וכל עוד נשמתו בו יקו לתשובת יציר אדמתו

וכתב שם הביאור הלכה בשם ". מחללין עליו את השבת... אפילו מצאוהו מרוצץ שאינו יכול לחיות אלא לפי שעה"
    - בכל זאת מחללים עליו את השבת -ואף על פי שנתברר שאי אפשר לו לחיות אפילו שעה אחת : "המאירי

  ". וודהשבאותה שעה ישוב בלבו וית
דנה הגמרא , והנה. שעלינו לברר האם קיים סדר עדיפויות לגבי אנשים בעלי סיכויים שונים לתוחלת חיים, אלא

, וברשות אחד מהם קיתון של מים, בשני אנשים שהיו מהלכים במדבר אשר אין בו מים) א"ב ע"דף ס(בבא מציעא 
              ,  שניהם ימותו- באופן שאם יחלוק את המים עם חבירו , עומה המספיקה לאדם אחת בלבדובו כמות מים ז

ואל יראה אחד מהם , מוטב שישתו שניהם וימותו: דרש בן פטורא.  יגיע לישוב בשלום-ואם ישתה הוא לבדו 
,  לחיי חברך חייך קודמין-) ו"ל, ה"ויקרא כ" (וחי אחיך עמך: "עד שבא רבי עקיבא ולימד. במיתתו של חבירו

כתבו הפוסקים שנתקבלה דעתו של רבי , להלכה. )'שיהא טפל לך, 'משמעה', עמך'א שהמילה "ומסביר המהרש(
וברשותו כמות מים שיש בה כדי לספק , כיצד ינהג אדם שיפגוש במדבר שני אנשים צמאים: ויש לדון .עקיבא

שאף במקרה זה לשיטת רבי עקיבא יתנם לאחד , 'איש-חזון'מבואר ב, ובכן? מה יעשה, צרכיו של אחד מהם בלבד
  . משום שצריך להשתדל יותר בהצלת חיי עולם, ואל יתנם לשניהם להצילם לחיי שעה, כדי להצילו לחיי עולם, מהם

, וקיימת אפשרות להציל רק אחד מהם, כןבריא ומסו, שבנפלה דליקה ונלכדו שניים, ה ברורהבמשנמבואר כמו כן 
 ' חיי עולם'שכל שכן שיש להעדיף להציל את ה, ולכאורה מדבריו נלמד(. משום שחייו ודאיים יותר, הבריא קודם

  . )'חיי שעה'על פני ה
יש להעדיף את זה , ואחד שניתן להצילו לחיי עולם, אחד שחייו חיי שעה, שאם לפנינו שני חולים, נמצאנו למידים

: ים בנו מקרא שכתוביויקו, ורופא כל בשר ישלח רפואה שלימה לכל חולי עמו ישראל . שניתן להצילו לחיי עולם
  .)והערב נא( " לא ישימם בך ונתנם בכל שונאיךממך כל חולי וכל מדוי מצרים הרעים אשר ידעת' והסיר ה"
  ].כ, ט ["ויטע כרםם"
ובאותו יום , כבר צמח הגפן ועשה פרי –  הוא יום צאתו מן התיבה הלא– ל אומרים שבאותו היום שבו נטע נח את הגפן"חז

שואל המגיד  !התרחשה באותו יום,  עם שם חם ויפת,וגם כל השתלשלות העניינים שלאחר מכן, כבר עשה נח את היין
  ?ת לחולל נס גדול שכזה"ובשל מי ובשל מה הוצרך השי, הרי מדובר בנס היוצא מגדר הטבע; הכיצד ניתן להבין זאת, מדובנא
הגרוע מכל היה שגם לאחר שמצא עבודה . ובביתו אין לחם לאכול, לו פרנסהלאדם שלא היתה . במשל, כדרכו, ומתרץ

השלימזליות והשלומיאליות רדפו  .לא הצליח לעסוק בה יותר מיום או יומיים, הנחשבת לכאורה ככזו המפרנסת את בעליה
  .אחריו לאן שפנה

האזין הרבי  .זכה סוף סוף בפרנסה טובהוביקש שיברכנו שי, אל הרבי שלו, כשהוא ממרר בבכי, יום אחד הגיע יהודי זה
שב היהודי ההוא  .יצליח ויעשה פרי, מברך אותך שהדבר הראשון שתעסוק בו מרגע עוזבך את חדריאני : ואמר לו, לדבריו

 וכפי שאמר הרבי, ולהתחיל לספור את הפרוטות, אלו פרוטות- בו נותרו אי, והחליט להוציא את ארנקו, לביתו שמח וטוב לב
  .וכך עשה ...י פעולה זו יגדל כספו ויתרבהידעל  –

והחלה לצעוק עליו ולגעור בו מדוע הוא עוסק , שלו' ספירת המלאי'דה מן הצד התפלאה לראותו מתעסק באשתו שעמ
  ...יוצלחים כאלה-בדברים לא
 שתפסיק להפריע סימן לה בידיו בכעס, כדי לא למנוע את ברכת הרבי שתחול, שלא רצה להפסיק במלאכת הספירה, אבל הוא

הסוף היה שהדבר  ...ששון ושמחה – ובבית .והרימה את קולה על בעלה, התרגזה אף היא, ה את הסימןתכשרא, והאשה .לו
  ...היה הריב בין הבעל לאשה, כדברי הרבי, היחיד שהצליח ועשה פרי באותו בית

ה הריח את ריח הניחוח שעלה מן " שהקבמספרת התורה, בצאתו מן התיבה. אצל נח, מסביר המגיד מדובנא, וזה מה שקרה
של בריאה , היו ימים של רצון, לאחר ימי המבול, וכיוון שהימים הראשונים הללו. ובירך אותו ואת בניו, העולות שהקריב נח

  .יצליח, ברור היה שכל מה שיעשה בצאתו מן התיבה, של יקום חדש, חדשה
נכנס כוח , כיוון שהחליט נח בצאתו ליטע את הגפן. בים שכאלההשאלה היחידה היתה במה יבחר נח להתעסק בימים חשו

וכל הפעולות האחרות , הבשלת הפירות וסחיטת היין, הנטיעה והצמיחה, עד כדי כך שבאותו יום כבר נעשה הכל, הברכה בגפן
  .עקבות זהבשבאו , עם שם חם ויפת
יש בהחלט , ואם הוא אינו מנצלם לדברים חיוביים, שיש זמנים שניתנים כוחות מיוחדים ביד האדם, כאמור, נמצאנו למדים

  .)ברכי נפשי( מקום לחשוש שהכוח הזה יפעל בכיוון השלילי
  ,ל"ז בת מונירהפארי  מרת נ"לע ,ל"ז מרת מונירה בת כורשיד נ"לע ,ל"זנוריאל חזני בן מרים ויעקב חזני ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות

  ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז רפאל בן שהין נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ"לע, ל"ז מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע
  ,ל"נ מנחם בן פאני ז" לע,ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל"נ אליהו בן מרים ז"לע, ל"נ יוסף בן אסתר ז"לע, ל" זאברהם בן שמחהנ "לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל" זשוקרולה דוד בן זילפהנ "לע
 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל"נ מולוק בת טורן ז"לע, ל"נ מרים בת קודסיה ז"לע, ל"נ שמואל בן יוליאנה ז"לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל"נ שרה בת כורשיד ז"לע, ל"נ לידיה בת רחל ז"לע
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 "לשקר אין רגליים" - נחפרשת 

"שניים שניים באו אל נח אל על הפסוק בפרשתינו 
אמר רבי  :מובא במדרש ילקוט שמעוני (ז,ט) התיבה וגו'"

שבשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לנח שיכניס שניים  ,לוי
שניים מכל מין ומין לתיבה, בא השקר ורצה להיכנס 

יבה אלא אם לתיבה, אמר לו נח אין אתה יכול להיכנס לת
כן תביא בת זוג. הלך השקר ופגש את המארה (הקללה), 
אמר לה רוצה את להיכנס איתי לתיבה? אמרה לו 
המארה בתנאי אחד שכל מה שאתה מרוויח אני רוצה 

 להתחלק איתך...
ההסכם בין השקר והמארה שריר וקיים עד עצם היום 
הזה. ולכן כל רווח שבא על ידי שקר, הוא רווח מדומה. 

שעה קלה נדמה אמנם שיש כאן רווח, אך מהמדרש אנו ל
למדים שסופו להפסד. והדברים נכונים הן בעיני ממונות 
והן במה שנוגע ליחסים שבין אדם לחברו. לפיכך, ראוי 
לאדם להיזהר מאד  מרווחים שיש בהם חשש גזל או 
השאלה שלא מדעת, או השגת גבול וכו'. כמו כן ראוי 

הונאה. ועל זה נאמר "מכסה להתרחק מכל דבר שקר ו
פשעיו לא יצליח מודה ועוזב ירוחם" (משלי כ"ח). כלומר, 
לעולם לא תצמח תועלת מן השקר ומכיסוי הפשע. 
אדרבא, מי שמודה על האמת הוא ירוחם. וכבר אמרו כי 
"לשקר אין רגלים". רמז לדבר שכל אחת משלש האותיות 

, ' מ' ת'אנשענת על רגל אחת לעומת האותיות ר'  ש' ק'
אשר כל אחת מהן נשענת על שתי רגלים. ועוד אמרו בזה, 
שהאותיות המרכיבות את המילה "אמת" מפוזרות על פי 
כל הא"ב א' בהתחלה, מ' באמצע ת' בסוף. גם זה מרמז 
על יציבות. לעומת המלה שקר שכל האותיות מרוכזות 

 יחד.
אמירת האמת וההתרחקות מן השקר היא אחד הצווים 

ם הבסיסיים ביותר. ערך זה משותף לכל בני המוסריי
האדם, וכל אדם מרגיש מעצמו שהאמת היא דבר טוב 
ונכון, והשקר רע ומכוער. שום ֶחברה מתוקנת אינה יכולה 
להתקיים בלי מידת האמת, שכן החיים המשותפים 
מחייבים שבני האדם יוכלו לסמוך זה על זה ולהאמין זה 

יא מילה' זוכה בכל לזה. משום כך מי ש'המילה שלו ה
מקום להערכה רבה. הורים רבים אומרים לילד שעשה 
מעשה רע: 'אם תאמר את האמת, לא תקבל עונש', משום 

 שהחינוך לאמת חשוב כמעט יותר מכל דבר אחר.
ישנם מקרים שבהם האדם אינו משקר במפורש, אבל 
במעשיו הוא גורם לזולת להאמין בדבר שאינו נכון. דבר 

א נקרא 'גניבת דעת'. אסור למשל להציע זה אסור, והו
לחבר מתנה אם אנחנו יודעים מראש שהוא יסרב לקבל, 
וכל הכוונה היא להתחנף אליו ולגרום לו לחשוב שאנחנו 
רוצים בטובתו. דוגמה מובהקת נוספת לגניבת דעת היא 
העתקה במבחן, שנועדה להשיג ציון גבוה יותר בדרך 

 .אל תשקר ל...עצמך רמייה.
אנשים שלצערנו הרב הרגילו עצמם לשקר ולרמות, ישנם 

וסבורים הם שבכך מרוויחים הם ומנצלים את הזולת. 
אולם לו חכמו ישכילו שכל עושרם וממונם ילכו לטמיון, 
ועתידים הם לתת דין וחשבון על עוברם על מצות התורה. 
וכבר נאמר במדרש "כל מה דשיקרא מכניס, פחתא 

ח על ידי השקר ולא באמונה, נסיבי". (כל מה שאדם מרווי
יפסיד על ידי אסון ועמל ולא יתקיים בידו) (מדרש תהלים 
ז). ואף אם נדמה לאדם שהתעשר והרוויח על ידי השקר, 
כבר נאמר "יש עושר שמור לבעליו לרעתו". ועל ידי 
שאדם מתרגל לשקר הרי הוא מאבד את אימונו בעיני 

כך עונשו של  (סנדרין פט:) הציבור, וכמו שאמרו בתלמוד
 .אמת אין שומעין לובדאי, שאפילו אומר 

 
 

לצערנו, השקר הוא דבר נפוץ בעולם, אך חשוב שנדע 
שמשקר לעולם לא מרוויחים. לעיתים, רואים את ההפסד 

ולעיתים, רואים את ההפסד רק לאחר זמן. אך  מיידית
הסיפור הבא  אין אף פעם סיכוי להרוויח משקר...

מר רובינס היה ים אלו היטב. שלפנינו ימחיש לנו דבר
שקוע כולו בסחר העתיקות. בעברו הרחוק היה ספרן 
בספרייה קטנה בעיירה במדינת ווירג'יניה, אך יום אחד 
הוא הלך לביתו של שואל ספר ישיש שלא החזיר ספר 
זמן רב לספריה. מר רובינס גילה בביתו חפצים עתיקים 

וים. ויקרים שלאיש הישיש לא היה מושג כמה הם שו
ומר רובינס רכש אותם ממנו והרוויח כסף רב, מאותו יום 
החליט מר רובינס לעזוב את עבודתו כספרן ומאז סבב 
בעיירות נידחות, מחפש בבתים ישנים חפצים עתיקים 

מר רובינס נהג לומר בצורה כנה  שכדאי לו לקנות.
ואמינה את סיבת בואו, אך היה נוהג בערמומיות. הוא 

, וכאשר ראה חפץ שמצא חן בעיניו, היה מסייר בבית
הוא לא התפעל או התרגש אלא בחן אותו באדישות 
מעושה. הוא הסתיר את להיטותו לרכוש את החפץ, ועל 
ידי כך הוריד את המחיר למינימום. במשך זמן פיתח מר 
רובינס מומחיות רבה והצליח לרכוש חפצים יקרי ערך 

ס לבית יום אחד הגיע מר רובינ במחירים מגוחכים.
ממדים. כבר מרחוק הוא ראה איש בגיל העמידה -גדול

עובד בגינה ולידו בחור צעיר. מר רובינס הבין שמדובר 
באב ובנו, וככל שהתקרב קלט גם את סגנון האנשים. 
אלו היו אנשים החושדים בכל דבר שזז, ואינם מסבירים 

כשבעל הבית הבחין בו, הוא הפסיק את  פניהם לזרים.
את אגלי הזיעה ממצחו וצעק: 'היי!! לאן  עבודתו, מחה

מר רובינס  אתה חושב שאתה הולך?? זה שטח פרטי!'
לא ענה והמשיך להתקרב לעברו. האיש הרים קלשון 
ובפנים זועפות התקדם לעברו של מר רובינס באזהרה. 
במילים שקטות הסביר מר רובינס שהוא אספן והוא 

 עתיקים. מבקש להיכנס לבית כדי לראות אם יש חפצים
'אני לא אוהב זרים!' הגיב האיש בנחרצות, 'איש לא 

מר רובינס הסביר לו שהוא רק  נכנס אלי לבית!' סיכם.
יכול להרוויח מכך, כי אולי יש בביתו איזשהו חפץ שיוכל 
להרוויח ממנו הון. האיש לא השתכנע בקלות, אך ניכר 
היה שהחמדנות היא צד חזק אצלו, וכשמר רובינס תיאר 

הסכומים השקריים ששילם היום לאחרים, החל את 
להשתכנע. לבסוף אמר 'אתה אספן, מר רובינס? אתה 
באמת נראה לי איש עתיק!' הוא ובנו פרצו בצחוק, אך 

האב ובנו ליוו את מר  הובילו את מר רובינס אל הבית.
רובינס בכל צעד, עיניהם הבולשות עקבו אחרי כל מבט 

רים לא ראה דבר וכל תזוזה שלו. כשהסתובב בחד
שיעניין אותו, אך כשנכנס לסלון נעתקה נשימתו מפיו. 
מולו ניצבה במלוא הדרה שידה שעיצב האומן הידוע 
קסטליאני. עד היום ידוע היה שקסטליאני עיצב שלוש 
שידות לאנשי אצולה, ושלושתם שכנו במוזיאונים 
שונים. אך עתה הבין מר רובינס, שישנה שידה רביעית 

כיר. מר רובינס לא היה צריך אפילו לבדוק שאיש לא מ
את השידה: העיצוב שלה, הגילופים, והמנגנונים היו 

התרגשותו של מר רובינס  ללא ספק של קסטליאני. 
ניכרה. בעל הבית ובנו שהתבוננו בו היטב, שמו לב לכך 

'מצאת משהו שווה, אה?' שאל בעל הבית בשמחה,  מיד.
איירים, לא תקבל 'אנחנו משפחה של סוחרים ולא פר

אצלנו שום דבר בזול!' הבהיר. מר רובינס נוכח בטעותו, 
אך חיוורונו היה בלתי נשלט. הוא ביקש כיסא וחצי כוס 

 מים, כשקיבל את מבוקשו, התיישב וקירב את המים
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'תודה רבה! ' אמר מר רובינס, 'הלב שלי כבר לא  לפיו.
מה שהיה פעם. מידי פעם אני מרגיש בדפיקות לב 

אצות, אך הן חולפות לאחר שאני מתיישב ושותה כוס מו
'אתה רוצה להגיד שהשידה אינה חפץ עתיק? '  מים'.

'כמובן שלא!' הבהיר מר רובינס בפנים  צעק בעל הבית.
משכנעות. בדמיונו כבר ראה את שמו מתנוסס בעיתונים, 
כיצד איתר את השידה הרביעית מיצורו של קסטליאני, 

הארבעה. סוף סוף הפרסום שלו וללא ספק היפה מבין 
 חיכה כל חייו עמד להגיע...

'אל תרמה אותי! ' בעל הבית הסתכל בו בעיניים 
מזהירות. 'אני יודע שהשידה עתיקה' הוא פתח את אחת 
המגירות ושלף פתק עם תאריך מהמאה הקודמת. על 
הפתק שהיה ישן וחרוך היה כתוב 'לרוזן מקוסטה 

הפתק שמחתו של מר מונטנה, מקסטליאני'. למראה 
רובינס רק גברה, לשום שידה לא היה פתק הקדשה 

'מאה שנה, בעסקי העתיקות זה  מקורי מקסטליאני.
כמו אתמול', ביטל מר רובינס את הדברים, 'אבל אתם 
יודעים מה? יתכן שהרגליים של השידה יתאימו לשידה 
שלי בבית. אם תרצה אני מסכים לקנות את השידה 

לה, בשאר השידה אשתמש לעצי בשביל הרגליים ש
 'כמה אתה מוכן לשלם?' שאלו האב ובנו כאחת. הסקה.'

בעל הבית צחק. 'בפחות  'מאה דולר', אמר מר רובינס.
מר רובינס הביט בו  מאלף דולר אני לא מוכר!' אמר.

ברחמים. הוא כבר ידע איך להתנהג עם אנשים כאלו. 
קלות את השידה לא היה ניתן להעריך מרוב ערכה, וב

היה מוכן לשלם בעבורה גם חמישים אלף דולר וזה עוד 
בלי להתמקח, העיקר שתקרא על שמו, אך הוא המשיך 

'טוב, אז לא עשינו עסק. אני גם לא בטוח  במשחק:
שהרגליים יתאימו, ולסחוב את כל השידה בשביל רגליה 

 לא נראה לי רעיון טוב'. מר רובינס קם ממקומו.
 בעל הבית שינה את המחיר.'אז בחמש מאות דולר', 

'שלוש  'מאתיים, וזהו מחיר אחרון', הבהיר מר רובינס.
'בסדר', הסכים מר רובינס, ובפניו עשה תנועה  מאות.'

של חוסר רצון בולט. הוא לחץ את ידו של בעל הבית ובלב 
מתרונן הודיע שיחזור בעוד כמה דקות עם מכוניתו 

יווה לחזור לקחת את השידה. הוא יצא בצעדי ניתור וק
בתוך הבית השיחה היתה רועשת. 'אני מקווה  במהירות.

שהוא לא יתחרט', אמר האב. 'בשביל רגליים לשלם 
שלוש מאות דולר? זהנשמע לי מוגזם. וחוץ מזה, איך 

'אני חושש שכשהוא  הוא יכניס אותה למכונית שלו?'
הוא יוותר על העסקה'.  יראה שהיא לא נכנסת למכונית,

'אנחנו לא נאפשר זאת'. בעל הבית  מי יותר.הבן היה פסי
קם ממקומו, 'תביא את המסור' ציוה על בנו. 'אנחנו נכין 
בשבילו את הרגליים, שהרי רק בשבילן הוא קנה את 

בתוך שניות הרגליים היו מנוסרות, אך עדיין  השידה'. 
'תביא את הגרזן',  חששו שהשידה לא תיכנס למכונית.

השידה לעצים להסקה'. בתוך  ציווה שוב, 'נכין לו את
שניות נוספות השידה עשויה היתה חתיכות קטנות של 

'חזרתי'... שמעו השניים את קולו השמח של מר  עצים.
 רובינס מהפתח. אך כשהוא ראה מה שקרה, התעלף...

אדם את הראשונה ששואלים השאלה הידוע שזה והנה 
ו ליום הדין היא "נשאת ונתת באמונה?" ועתה בעונותינ

הרבים יש שטוענים טענות של הבל, שבזה הזמן קשים 
מזונותיו של אדם, והרוצה להתנהג ביושר ואמונה, לא 
יוכל לאכול אפילו פת במלח. ומתוך כך נעשה כהיתר 
לעשות עוולה ולדבר כזב ולהונות ולגנוב ולגזול, להשיג 
גבול, וכהנה רעות רבות, מלבד ביטול תורה ותפילה 

וכדומה. ואין איש שם על לב להיות  בציבור וחילול שבת
ניחם על הרעה. אוי להם לבריות מיום הדין. ולא לחינם 
אמרו: מפני מה נברא העולם הבא באות יו"ד? מפני 
שצדיקים שבו מועטים, כי כל התורה כולה כלולה 

"וצדיק באמונתו  באמונה, כמו שכתוב  (חבקוק ב, ד)
כי הוא הנותן יחיה", ואדם ניכר בכיסו. כי המאמין בה' 

כי לעשות חיל, ושכל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש 
 השנה מפי עליון על כן  לא יאמין שאם יעבור את  פי ה'

 
 

יצליח ואם יצליח  בודאי בלי שום ספק שעל אחד כזה 
נאמר "עושר שמור לבעליו לרעתו", מלבד עונשו בעולם 
ם הזה יהיה שמור לו עונש גם לעולם הבא. ואם תראה אד

ישר שהולך בדרך טובים ונושא ונותן באמונה, שמזונותיו 
מצומצמין לו תאמין באמונה שלמה שהצור תמים פעלו, 
כל דרכיו משפט, וכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לטובה 
למען ייטב לו בעולם שכולו טוב. והן אמת שכל ישראל 
מאמינים בני מאמינים, אבל לא האמונה העיקר, והכל 

 ה, שיהא מורה על האמונה.לפי רוב המעש
יני השקר והרמאות יובעוונותינו הרבים נתרבו עתה ענ

בענייני המסחר לאיזה אנשים ונעשה אצלם כהיתר, 
שמקרים במשאם ומתנם ואומרים: בכך וכך קניתי, וכך 

גם כן על ככה  וחושבים  םוכך נתנו לי, ולפעמים נשבעי
 שזה הכל בכלל חריצות וחריפות לדעת  להרוויח. 

וכמעט ברור, שהשקר שמשקרים הוא שלא לצורך, שאם 
ירצה היה יכול לומר: בכך וכך חפץ זה, לא אוכל לתת 
בפחות! ודיו, ומה יתן לך ומה יוסיף לך לשון רמיה? ואף 
אם הוא חושב להרוויח הרבה על ידי השקר ידע כי יותר 
ממה שהוא מרוויח הוא מפסיד לפי האמת. והבוטח בה' 

מונה, חסד ה' יסובבנו וברכת ה' היא ונושא ונותן בא
תעשרנו, ובודאי שלא יחסר לחמו, ויהיו מזונותיו בהיתר 

 ונחת וכבוד.
ומפורסם העניין, שאדם שמאמין שכל הוא ידוע הדבר 

הקורות אותו הוא מאיתו יתברך והכל לפי מעשיו, הרי 
הוא חי בשמחה ובשלוה, וכל דבריו הם דברי צדק 

אין בכוחו להוסיף או לגרוע ומישרים, כיוון שיודע ש
מפרנסתו או מהצלחתו בחיים ולכן אין הוא מתפתה ליצר 
הרע שאומר לו שידבר דברי שקר ומרמה במשא ומתן, 
וממילא ירוויח עוד ועוד, כיוון שיודע ומאמין הוא, שכל 
פרנסתו קצובה מהשמים, ועליה אין להוסיף ממנה אין 

מיה. וכבר אמרו לגרוע, ומה יתן לו ומה יוסיף לו לשון ר
רבותינו במדרש "הלא פרוס לרעב לחמך" (ישעיה נח, ז), 
אמר רבי סימון "הלא תפרוס" לא כתוב כאן אלא "הלא 
פרוס", כבר הוא פרוס שמראש השנה נגזר על האדם מה 
שמשתכר ומה שמתחסר (ויקרא רבה לד, יב). הנה כי כן, 
הרוצה להרגיל עצמו להימנע מדברי שקר ומרמה, ולדבר 
אך ורק דברי אמת וצדק, הן במשאו ומתנו והן בכל 
עניניו, צריך הוא להעמיק את אמונתו בבורא יתברך, 
וללמוד ספרי מוסר בעניני אמונה, ויזכה שכל דבריו יהיו 

 אמת וצדק. 
ויש עוד כמה חלקים בעניין איסור השקר, כמו המבטיח 
לחברו להיטיב עמו ואילו בליבו אינו מתכוון לכך כלל 

. ודבר זה יותר קשה ממה שנאמר  "נצור לשונך מרע וכלל
ושפתיך מדבר מרמה", ופירשו חכמינו ז"ל, שלא ידבר 
אחד בפה ואחד בלב. ועל זה נאמר  (צפניה ג, יג) "שארית 
ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב ולא ימצא בפיהם 
לשון תרמית". גם על מי שמתעה את חברו לאמר, כי עשה 

ר טוב עליו, ולא עשה אמרו רבותינו כי  לו טובה או דיב
ואפילו לבניו הקטנים מצווה  אסור לגנוב דעת הבריות.

להזהירם תמיד שיתרחקו מדיבורי השקר, כמו שנאמר 
"חנוך לנער על פי דרכו". וכבר הזהירו רבותינו ז"ל שלא 
יאמר אדם לתינוק לעשות לו או לקנות לו שום דבר, ולבו 

למדו לשקר, אלא אם הבטיח לא כן יחשוב, כדי שלא י
יקיים, וממנו יראו שמקפיד על דבר אמת, וכן יעשו.  -להם

ויעמוד על המשמר עליהם תמיד, שלא ימצא בפיהם לשון 
שקר ותרמית, ויגדיל בעיניהם עוון השקר, באופן שיחרדו 
בנים ויזהרו מאד, עד שייעשה להם טבע שני שלא לדבר 

די מבטיח לילדו פעם שמע ה"חזון איש", איך יהו שקר.
הקטן מתנה, אם ימלא אחרי בקשתו. מיד נפנה אליו 
ה"חזון איש" והזהירו, שלא יוליך שולל את הילד. כשהוא 
מזכיר את דברי הגמרא, שיש בהפרת הבטחה לילד איסור 

 משום "למדו לשונם דבר שקר".
כ כי ביל אותנו לתובנה הבה ונראה מהסיפור שלפנינו המו

אלא מכך יוצא נזק לא  לעולםאמת לא רק ש ימדיבור
 מרוויחים ובגדול...

 
 



יוחנן בן זכאי היה תנא בזמן חורבן הבית השני שזכה להציל מדי  
הצוררים הרומאים, את יבנה. "תן לי יבנה וחכמיה", ביקש ממלך 
רומא. היו שחלקו עליו, כי עת רצון היתה זאת, ויכול היה לבקש 

שת, תפשת מועט את הצלת ירושלים כולה. תפשת מרובה לא תפ
תפשת. אין אנו מסוגלים לרדת לעומק דעתו של ענק מופלג זה 
שהצליח בעוצם תבונתו, לשמור על גחלת התורה באחת 

יוחנן בן זכאי הוא גם שמו של  התקופות הנוראות של עם ישראל.
ראש כולל "היכל הקודש" בעיר די מנוערת מתורה במרכז הארץ. 

חליט לתקוע יתד רוחנית דווקא הרב בן זכאי אב לשמונה ילדים, ה
בעיר זו שרבים מתושביה לא זכו לטעום או לדעת ממתיקותה של 

 תורה.
 סטוריה. יקצת ה

אביו של הרב בן זכאי, ידע ששמו של בנו העולל יוחנן, יגרום פה 
ושם להרמת גבה, לתהייה ולשאלות. אך מה לעשות ששמו של 

עולם ילד הסבא מצד רעייתו היה יוחנן. הצרוף הזה הביא ל
כשרוני, נוח לבריות ואהוב על כל רואיו. איך אומרים המקובלים: 
השם הוא מהות, והוא יונק את מהותו ותוכנו משורש הנשמות, 
כך שיש בילד יוחנן בן זכאי, ניצוצות מנשמתו של התנא הקדוש. 
ולכן לא פלא, שכבר בגיל עשרים ושבע בהיותו אברך מבריק 

יו ה'מרא דאתרא' של העיר השכנה בכולל בעיר הולדתו, פנה אל
וביקשו לפתוח שם כולל אברכים. הרב בן זכאי הצעיר לא היסס 
לרגע, "תן לי יבנה חכמיה" היה משפט שהדהד בתודעתו עוד 
בהיותו ילד קטן. וכל מקום שאין שם תורה, צריך להקים בו כולל 
אברכים כדי שקול התורה ינסוק משם אל עבר בנייני השכונות, 

כאן המקום  הוילות, ויפעים לבבות צוננים, עדיין צוננים.אזורי 
והזמן לציין כי בהיותו בחור בישיבה, התבלט יוחנן בן זכאי לא 
רק בחוכמת העיון כצורב שסברותיו הדהדו בין כתלי הישיבה 
הדרומית המפורסמת, אלא שהוא השקיע זמן לא מועט בלימוד 

המידות" היה אומר  מוסר, קרי, תיקון המידות. "תורה ללא תיקון
אהבתו  בנועם אימרותיו לחבריו בישיבה "היא תורה חסרה".

לספרי המוסר לא ידעה גבול. טרם לכתו לישון היה משנן 
"בשפתיים דולקות" כמאמר אבי תנועת המוסר הגאון רבי ישראל 
סלנטר זצ"ל את "מסילת ישרים", "אורחות צדיקים" וכמובן גם 

 "עלי שור".
ירו את רגישותו המיוחדת ועבודתו המוסרית, ראשי הישיבה שהכ

היו ממליצים בפניו, מעת לעת, לקרוא פרקי מוסר נרחבים מספר 
עלום כזה או אחר, כדי להרחיב אופקיו. עם הגיעו לגיל עשרים 
ואחד  הוא יצא לשידוכים, ובשעה טובה ומוצלחת הקים בית 
נאמן בישראל, עם נוות ביתו, בתו של המשגיח שלו בישיבה 

יום שמחת  הקטנה. ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל.
לבם שלו ושל רעייתו חל סמוך לחג הפסח, ומיד לאחר השבע 
ברכות פתחה הרעיה הנמרצת במסע ניקיון, האופייני לנשות 
ישראל הצדקניות. "את הספריה" החליטה בלבה "אשאיר לסוף". 

ת הספרים מעל אכן כן, יומיים לפני פרוש חג הפסח היא הורידה א
המדפים איבקה אותם, דיפדפה בהם, וחיפשה חמץ. תוך כדי 
מבצע החזרת הספרים למדפים, תפש את עינה ספר קטן מידות, 
ישן ובלוי. נוכחותו די הפתיעה אותה, שכן רוב הספרים של הזוג 
הצעיר בן זכאי, היו חדשים ומבריקים, ומה לספר קשיש ובלוי זה 

יכת הספר, ואכן חשדותיה נשאו פרי. בספרייתם? היא הציצה בכר
על הספר התנוססה חותמת לא מוכרת. "מאוצר הספרים של 

בני ברק". "בלכהיים?" תמהה הגב' בן זכאי  –גרשון בלכהיים 
"מעולם לא שמעתי שם משפחה משונה שכזה.... מעניין איך 
הגיע הספר הזעיר הזה לספרייתנו. כשיוחנן יחזור מן הכולל 

 ך לאתר את בעליו של הספר ולהחזירו לו...".אשאל אותו. צרי
כשיוחנן חזר מן הכולל, פנתה אליו העזר שכנגדו והציגה בפניו 

 את הספר הבלוי.
"בעלי, היום בבוקר גיליתי ספר זה, שבוודאי אינו שייך לנו... 

לא, אינני זוכר.  אתה זוכר אברך יהודי בשם גרשון בלכהיים?
ו קלות ואז אמר: "הא, עכשיו יוחנן הביט בכריכת הספר, דפדף ב

נזכרתי כיצד הגיע ספר מוסר זה אלי. את כבר מכירה את 
ההשתוקקות שלי לבלוע ספרי מוסר, ובכן לפני כחצי שנה, עוד 
בטרם הכרנו, ביקשתי מן המשגיח להשאיל ספר זה. המשגיח 
התיר לי מיד, הוא סמך עלי שאחזירו מיד עם תום הקריאה. הוא 

 ספר פרטי.כנראה לא ידע שזה 
 "בערב שבת של אותו שבוע, הכנסתי את הספר לתיקי כדי לעיין

 
 

בו בשבת בבית הורי. חזרתי לישיבה בלעדי הספר. הוא נשכח 
בבית הורי. חודשיים אחר כך יצאתי לשידוכים, הכרתי אותך, נו, 
וברוך השם. אמי הכינה לי את כל ספרי בטרם אצא מבית הורי, 

קר הזה נמצא עכשיו כאן, למרות לביתנו המשותף... והספר הי
שמקומו בעצם בישיבה הדרומית. דומני שהיהודי הזה גרשון 
מנדל בלכהיים שכחו באוצר הספרים של הישיבה... אם כן מה 
שמוטל עלי לעשות הוא לאתר את האיש המתגורר בבני ברק 

 ולהחזיר לו את הספר...
סח "יפה מאד בעלי, אני מבקשת ממך עוד בטרם התקדש ליל הפ

כוונות טובות  לאתר את ר' בלכהיים ולהשיב לו את ספרו...".
כאמור, האברך יוחנן בן זכאי, כבר עלה  לחוד, ומעשים לחוד.

בסולם המעלות הרוחניות, והפך לראש כולל חשוב בעיר די 
גדולה. שמו הלך שם לפניו כמרביץ תורה גדול, כדרשן בחסד 

י, כמו שסיפרנו, משפחת בן זכא עליון המאיר פניו לכל פונה.
התרחבה והפכה למנין מכובד כשמחוץ להורים ישבו סביב 

 -קרוב ל לשולחן השבת ארבעה בנים וארבע בנות, כן ירבו.
והספר? מה עם הספר? האם הוא  עשרים שנה עברו להן במעופה.

 בינתיים לא. הוחזר לבעליו.
מפסח לפסח חוזרת הרבנית בן זכאי על הבקשה המפורסמת: אנא 

זה לא מכובד הספר הישן הזה לא שייך לנו. אנו לא גזלנים.  בעלי,
 אני כבר חוזרת על בקשתי שנה אחרי שנה... אנא!!!

שלא תטעו, הרב בן זכאי איננו גזלן חלילה וחס. ידיו נקיות מגזל, 
וכוונותיו לעולם טהורות וטובות. גם אם תחקרו אותו הדק היטב, 

ין צצה היד הנעלמה היטב הדק, הוא לא יוכל להסביר לכם, מא
המונעת ממנו לבצע מעשה כל כך פשוט, של השבת אבידה עם 

 סימנים ברורים לבעליה.
אוי, אוי, אוי,  כמה משפחות בלכהיים יש בעולם, ועוד בבני ברק?

עיכובים. יש מי שאומר שכל עכבה לטובה, אבל בפסח האחרון 
 החליטה הגב' בן זכאי לשים קץ לשיכחה של בעלה החשוב.

כאן!" אמרה בתקיפות "אתה לא לומד עכשיו, אל תעזור לי  "עד
לנקות, אתה במחילה ממך מתפנה לאתר את אדון גרשון  

גם הרב  בלכהיים ושולח לו את הספר... הפעם אני מתעקשת".
יוחנן בן זכאי חש באותן דקות, כי הוא הגדיש את הסאה. עשרים  

וא בא, והוא, שנה הספר הזעיר והבלוי ממתין לחזור לבית ממנו ה
מרביץ התורה הגדול מתעלם מלבצע הלכה ברורה ונדרשת. כך 

תוך  המשימה היתה קלה בתכלית. נוהג אדם מתוקן במידותיו???
פחות משתי דקות ענו לו מ"בזק", נקבו במספר הטלפון של 
משפחת בלכהיים, וציינו בפניו את הכתובת: רחוב בוסתן הגליל 

הרב בן זכאי הכניס את הספר  סוף טוב הכל טוב. עשרים ושבע .
למעטפה לבנה, וכתב באותיות קידוש לבנה: "עבור ר' גרשון 

חמש  מנדל בלכהיים, רחוב בוסתן הגליל עשרים ושבע, בני ברק".
דקות אחר כך הוא ניצב בתור בסניף הדואר השכונתי, שילם כמה 
שקלים כדי לממן משלוח של חבילה ב"דואר רשום". וברוך 

ומן הנקודה הזו  ן והבלוי עומד לחזור לביתו.השם, הספר הקט
רבותי הנכבדים, אנו נודדים כמה שנים לאחור ומרימים מסך קטן 

קעאידה, עדיין לא נמחה -אל תקופה של טרור מרושע. אירגון אל
שינה מנשיאים וראשי מן הפוקוס העולמי וטורד המון שעות 

ממשלות בעולם המערבי. התרסקותם המדהימה של בנייני 
התאומים בתאום מזוויע ושטני, עדיין מהדהד בתודעה העולמית, 
כשראשי הטרור, ראשי הצפע, עדיין ממשיכים לשגר לחלל 

האנתרקס הוא חומר  אנתרקס. איומים של קטל ופיגועים עצומים.
במגע. צבעו לבן, והוא לא נראה רעיל ומסוכן, לכל מי שבא עמו 

יותר מאשר אבקת אפיה תמימה, או קמח סולת לבן. פותחים את 
המעטפה, נוגעים בחומר, נושמים אותו, ומכאן מתחילה ההרעלה 

קעאידה חושבים כל הזמן כיצד לפתח פאניקה -הקטלנית. באל
במדינות המערב, מעטפות האנתרקס גרמו ללחצים ופחדים כמעט 

"יש עבורכם חבילה  "ב, וכמובן גם... בישראל.בכל בית בארה
קטנה בדואר רשום" הודיע צביקה גורניק הדוור הותיק לבני 
משפחת בלכהיים מרחוב בוסתן הגליל עשרים ושבע. "נדמה לי 
שמדובר בספר, או משהו כזה, גשו לדואר לקחת את החבילה, 

 הנה לפניכם האישור אותו תציגו בפני הפקיד".
אברך בן עשרים ושמונה נשוי ואב לשלושה גיורא בלכהיים 

קטנטנים עסוק עד מעל לצווארו בללמוד וללמד, הבטיח לאמו כי 
מיד עם סיום לימודיו בכולל הוא יעבור דרך סניף הדואר 

 השעה חמש ושלושים אחה"צ. השכונתי ויביא את החבילה.
 
 



גיורא מציג את האישור לקבלת החבילה. הפקיד מבקש שיחתום  
. אלא שגיורא בלכהיים לא ממהר לקחתה. החבילונת על קבלתה..

"תסלח לי כבוד  משום מה נראית חשודה בעיניו, חשודה מאד.
הפקיד" אמר בלכהיים הצעיר "החבילה הזו ממוענת לאבא שלי 
שנפטר לפני עשר שנים. גרשון  בלכהיים ז"ל. וחוץ מזה שמו של 

. מתמיה השולח עוד יותר מוזר וחשוד בעיני. יוחנן בן זכאי..
מאד. יוחנן בן זכאי היה תנא חשוב בתקופת חורבן בית המקדש 
השני ומעולם לא שמעתי על קשר של דיוור ישיר בין אבא שלי 
שנפטר ממחלה קשה, לבין התנא בן זכאי, למעט העובדה שאבא 

אוריין ובקי בש"ס ישר והפוך, ומסתמא היה בקי במכמני -היה בר
הפקיד הוריד את  ן בן זכאי".אימרותיו וחוכמתו של התנא יוחנ

משקפיו וגרד בחוטמו במבוכה. "ובכן, מה מחליט כבודו... לוקח 
"תראה ידידי הפקיד" השיב גיורא בלכהיים  החבילה, או לא?".

חומר  –אולי  –בשיקול דעת "דומני שהמעטפה הזו מכילה 
מסוכן ...ה...ה...ה אולי אנתרקס. לך תדע. מי ירצה לשלוח לאבא 

שנים אחרי פטירתו ועוד מכנה עצמו בשם יוחנן בן  0רחבילה עש
זכאי... עשה לי טובה בקש מן הממונים שלך בדואר לבצע בדיקה 

האלמנה  יסודית של החבילונת ואז נחזור אם ירצה ה' ונפגש".
מרים בלכהיים זקפה גבותיה. "חבילונת בדואר רשומה על שם 

יוחנן בן  –לא פחות ולא יותר  –בעלי עליו השלום, והשולח 
זכאי... אני המומה. טוב עשית גיורא, שהשארת את החבילה 
בדואר. שיבדקו, השם ישמור בהלת האנתרקס הגיעה גם לבני 

חלפו עשרה ימים. היום י"א באלול. בערב י"ב באלול,  ברק?".
היורצייט של גרשון  בלכהיים, חמשת בניו מתפזרים בין בתי 

נשימה, תרצה בלכהיים  הכנסת בשכונה ועולים לדוכן. ובאותה
שמונה עשרה  היתה אמורה להיפגש באותו ערב פגישה  -בת ה

שלישית גורלית ומכרעת עם המשודך שלה. היא בת הזקונים 
חיים -נפש מחד ושופעת שמחת-המוכשרת של המשפחה, עדינת

מאידך. חמשת אחיה הבוגרים כבר נשואים ומטופלים בילדים, 
 כאמור הפגישה המכרעת.  ועושים נחת גדול לאמם האלמנה.

 אמה של תרצה סיפרה לה לפני כחודש, כי כאשר היתה תרצה
תינוקת כבת שנה, היא חלתה במחלה נדירה וקשה. בחסדי שמים 
ולאחר הרבה תפילות ותחינות היא הבריאה מן המחלה, וברוך 

מאה אחוז, אלא שיש  -השם אין בה מום ולא פגע. היא בריאה ב
ירתי, יש סרח עודף אחד למחלה הנדירה "בתי יק אליה וקוץ בה.

שבה חלית, וגם הוא לא משמעותי במיוחד. הפרופסור שטיפל בך 
לא  –חלילה  –אמר, שלפני שאת מתחתנת עליך לוודא שבן זוגך 

חלה במחלה הזו. אם חלילה נישאים בני זוג שחלו במחלה 
הנדירה הזו, עלול הדבר לפגוע פגיעה אנושה בילדיהם... אשר על 

עם כל הקושי שבדבר בשלב מסויים בפגישות שלך עם  כן,
המשודך תצטרכי להודיע לו על כך..." כך ביקשה הרבנית 

ישבו חמשת האחים בלכהיים לדיון סוער אחרי  בלכהיים מבתה.
הצהריים. עוד שלוש שעות הפגישה. האם לומר למשודך, או לא 

ה המתנגדים מבין האחים אמרו: הסיכויים שהמשודך חללומר. 
 . סיכוי אפסי ממש,1:1,000,000באותה מחלה נדירה הם אולי 

 

ובשביל מה להכניס ללחץ את כל המערכת? לדידם זה רחוק 
המצדדים להודיע טענו כי עצם הסתרת המידע  ממקח טעות.

החשוב הזה יש בו משום שקר, משום סילוף. וזו אינה דרך נאותה 
וקף, כי יש השוללים טענו בת וחינוכית לפתוח בה את החיים.

ברכיים ולבטל את -חשש גדול שהמשודך עלול לקבל פיק
השידוך רק בגלל המידע השולי הזה, שעלול לערער את הבנין 

הויכוח  היקר והסימפטיה שרוחשים המשודכים זה לזו וזו לזה.
והמחלוקת ההלכתית הרקיעו שחקים. הבלכהיימים, יש לדעת, 

ים וכל אחד הביא הם ללא יוצא מן הכלל תלמידי חכמים מובהק
לשיטתו פסיקות של גדולי תורה מכאן ומשם, ראשונים ואחרונים 

עוד מעט  שימשו בערבוביה, והשמש החלה לנטות לכוון הים. 
שקיעה והענין לא מוכרע: האם תרצה הצעירה תספר למשודך על 

נקישות בדלת. ובפתח, איך  מחלת הילדות הנדירה שלה, או לא?
הסימפטי עם חיוך ענק מרוח על פניו:  לא, צביקה גורניק הדוור

"משפחת בלכהיים, יקירי ואהובי, לא אנתרקס ולא שמרטרקס, 
אף אחד לא שלח לכם מעטפת טרור. הנה החבילונת שלכם, 

גיורא בלכהיים נטל  ושיהיה לכם ערב טוב ובשורות טובות".
החבילונת ופתח אותה לעיני אחיו ואמו. אט אט השתרבב מן 

ובלוי מ"סדרת תיקון המידות" של הרב  המעטפה ספר קטן
אברהם טובולסקי... וכותרתו: "מדבר שקר תרחק". נשימתם 
נעצרה. על כריכת הספר הופיעה החותמת המוכרת של אביהם 

 גרשון  בלכהיים...
"בני חביבי" סיכמה האלמנה בלכהיים "הויכוח בזה הרגע 

של הסתיים ממש בדקה זו שקעה החמה. זה יום האזכרה העשירי 
אבא שלכם... בעלי, האיש הצדיק והיקר, אביכם ז"ל מדבר איתנו 
כרגע מגנזי מרומים ופסק את פסיקתו: "מדבר שקר תרחק. תרצה 
שלנו תספר למשודך שלה על מחלתה הנדירה... כך פסק אבא 
שלכם ועל כך אין עוררין, זו יד ההשגחה עליונה". שעה אחר כך, 

ית, אזרה תרצה עשר דקות לאחר שהחלה הפגישה השליש
בלכהיים אומץ וסיפרה למשודך על מחלתה הנדירה... בה חלתה 
כשהיתה תינוקת. הבחור החביב בן הישיבה המוצלח, הצמיד ידיו 
לרקותיו ואמר: אני לא מאמין!!! אני לא מאמין!!! גם אני 
חליתי בילדותי במחלה הנדירה הזו, אבל הורי אמרו לי שאין 

ה נדירה ביותר ובלתי אפשרי הדבר צורך לספר על כך כי זו מחל
שהמשודכת שלי חלתה בה... אם כך לא נוכל להשתדך... אבל זה 

 רצון השם ונקבל זאת באהבה". 
מבט עצוב נשקף מעיני השניים, והם ברכו זו את זה וזה את זו, 

 שהקב"ה יזכה אותם בשידוך מתאים והגון, לאלתר. 
תרחק" הגיע  וכששמע הרב יוחנן בן זכאי שהספר "מדבר שקר

ביום היארצייט של גרשון מנדל בלכהיים עם המסר הברור שלו, 
הוא ניגב את מצחו ואמר: את מבינה רעייתי מדוע במשך עשרים 
שנה הספר היקר המתין בספרייתנו, כי עדיין לא הגיע הזמן הנכון 
והמדוייק לשליחותו, ואם תשוחחי עם הרבנית בלכהיים שתחייה, 

 ל סוג קיסמו ותכליתו של התיזמון...!היא תסביר לך היטב ע
 

 אחים יקרים!
 

אנו אומרים בתפילת שחרית "לעולם יהא אדם . הנה כמעט ושכחו אמת מהיוהאמת היא בבחינת "מת מצווה"  ,היום
ירא שמים... ומודה על האמת ודובר אמת בלבבו". כיצד אפשר לומר את המלים האלה, אם באמת לא נשמרים היטב 

 תה?!ית האמת לאממלומר אך ורק א
כל הנאמנות לתורה ולמצוות מבוססת על המחויבות הפנימית של האדם ללכת בדרך האמת. כל אחד מאיתנו שעשה 
אי פעם דבר שלילי, יודע שבאותו רגע הוא שיקר לעצמו ואמר 'זה לא כל כך נורא' או 'אפשר לחטוא בלי להיענש' 

 וכדומה.
וגינו מאוד את השקר: האמת היא מהדברים שהעולם עומד עליהם חכמי ישראל הפליגו בשבחה של מידת האמת 

אמת', ואילו מי שרגיל לשקר אינו רואה את פני השכינה, שנאמר (תהלים קא, ז)  -(אבות א, יח), 'חותמו של הקב'ה 
 'ּדֵֹבר ְׁשָקִרים לֹא ִיּכֹון ְלֶנֶגד ֵעיָני'.

לשון צדקות. ה'  -הקדוש ברוך הוא עושה עמו צדק ש אדם נוהג שכל דיבורו מיוסד על דברי אמת וצדק הריאשר כ
 אמן. ,טוב לו כל הימיםלשולח אליו צדקות מלמעלה, ושומר עליו מכל רע, 

 בברכת התורה 
 הרב יואל ארזי                                                                                                                                          
   

 
 
 

 
 

 
 
 

 הרב יואל ארזי  050-7361626הערות והארות יתקבלו בברכה  תרומות, – עלון זה יוצא לכבוד אבינו שבשמיים לזיכוי הרבים ולקרוב הגאולה ברחמים

 , טוהר חיה בת איילה חנה,וסף חיים בן , יצחק בן רחמהי  לרפואת:
 דרור בן מזל,  חנה בת רבקה, אסתרינה בת זולה, לאה בת רחל,

.רפאל בן אסתר עמליה בת סבוט, סילביה בת ברתה, .דינה חיה בת נילי 
 רונית בת שושנה., יצחק מתתיהו בן רייזל לאה  זיווג במהרה::

 עמוס נפרין וסמדר וכל ב"ב. להצלחה וכל הישועות:

 

 ר' נתן בוריה בן חיים ויונה,  :נשמות ישראל ובכללםם לע"נ כלל
 שושנה שמעה בת סעדה,יצחק בן טוני,  גולייט בת תפחה, ,ג'ינה בת בובה

 ג'נט בת לונה, ,אפרים בן זו'רהעפרה בת שרה, יהודה בן אסתר, 
  ,רפאל בן לאה חיים בן מיסה, תמר בת סעדה, עדי בן חנה,

 דוד בן בובה. ,שרה חיה בת סימי ,קלמנט בן אסתרינה, יעקב בן אסתר
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ֶאת  ָּבָׂשר  ָּכל  ִהְׁשִחית  ִּכי  ִנְׁשָחָתה  ְוִהֵּנה  ָהָאֶרץ  ֶאת  ֱאֹלִקים  "ַוַּיְרא 
ְלָפַני וגו' ֲעֵׂשה ְלָך  ְלֹנַח ֵקץ ָּכל ָּבָׂשר ָּבא  ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים  ַּדְרּכֹו וגו' 

. ֵּתַבת ֲעֵצי גֶֹפר" 

 

. "צַֹהר ַּתֲעֶׂשה ַלֵּתָבה וגו'" 
:  

 

"ַוּיֹאֶמר ה' ְלנַֹח, ּבֹא ַאָּתה ְוָכל ֵּביְתָך ֶאל ַהֵּתָבה ִּכי אְֹתָך ָרִאיִתי ַצִּדיק 
. ְלָפַני ַּבּדֹור ַהֶּזה" 

 

"ַוִּיַּקח ַאְבָרם ְוָנחֹור ָלֶהם ָנִׁשים ֵׁשם ֵאֶׁשת ַאְבָרם ָׂשָרי ְוֵׁשם ֵאֶׁשת 
. ָנחֹור ִמְלָּכה ַּבת ָהָרן ֲאִבי ִמְלָּכה ַוֲאִבי ִיְסָּכה" 

:  



 
   

שאלה: האם יש דמיון בין הקוף לאדם?

 .

.

     ,

.

*   *   *

*   *   *

 

  



              
    

נח •  156  רעלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  )ו, יא(ותמלא הארץ חמס  
מדוע דווקא בגלל ". כתב רש"י "לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל

הגזל נחתם גזר דינם? כתב בספר ילקוט הגרשוני, שידוע שאין בעל 
מוצאים אנו בנגעים שתחילה הרחמים פוגע בנפשות תחילה, כמו ש

בא הנגע על ביתו ועל בגדיו ורק לאחר מכן בגופו. אם כן, מדוע כאן 
אצל דור המבול לא פגע בממונם תחילה? מדוע נגזר עליהם להיאבד 

התשובה, כיוון שהממון לא היה שלהם! הרי כל רכושם ? מן העולם
ם. לכן לא היה אפשרות להענישם בדבר אחר זולת בגופ ,היה גזול

בזה מובן שלא נחתם גזר דינם אלא על הגזל, שבגלל הגזל נחתם 
  )ילקוט הגרשוני( .דינם לכליה

  (ז,ז)ויבא נח ובניו ואשתו ונשי בניו אתו אל התבה מפני מי המבול 
אף נח מקטני אמנה היה מאמין ואינו מאמין שיבא המבול ולא נכנס 

  לתיבה עד שדחקוהו המים (רש"י).
פסוק "מפני מי המבול", שנח נכנס לתיבה רק רש"י מדקדק מלשון ה

כאשר דחקוהו המים, ומכאן הסיק שאף הוא מקטני אמנה היה, ואילו 
היתכן?!  –מעידה עליו: "נח איש צדיק תמים היה" (ו, ט) התורה עצמה 

אומר על כך ה'גן רוה', שהנה מצאנו ביונה הנביא שסרב לקבל את 
ג), מדוע? האמנם מפני שלא השליחות לנבא על נינוה וברח (יונה א, 

רצה לצית לדבר ה'? לא ולא! מדוע בכל זאת סרב? מפרש שם 
רש"י: "ומה ראה יונה שלא רצה לילך אל נינוה? אמר, הגויים קרובי 

, אם אומר להם ויעשו תשובה, (בנקל משתכנעים לחזור בתשובה)תשובה הם 
   נמצאתי מחייב את ישראל, שאין אין שומעים לדברי הנביאים".

ואף נח, אין הכונה בדברי רש"י "נח מקטני אמנה היה", שלא האמין 
לדברי ה', אלא שהוא סבור היה שדורו ישוב בתשובה, כי הגויים קלי 

  (לאור הנר) תשובה הם, ולכן לא האמין בבואו של המבול עד שדחקוהו המים.

  ז), (ח' וגו ושוב יצוא ויצא העורב את וישלח
א רצה העורב ) שלל"ח:דף  נחפרשת  ,חדש הרואיתא בדברי חז"ל (ז

להלוך בשליחותו, מפני שמתוקן הוא לשליחות אחרת, לפרנס את 
אליהו, שנאמר והעורבים מביאים לו לחם ובשר, ולא רצה לעשות 

  שליחותו עד יבושת המים מעל הארץ שהיה על ידי שבועת אליהו.
וצ"ב, דמה בכך שהיה מוכן לשליחות אחרת, וכי דבר זה מעכבו 

המים מעל פני האדמה, וכי אינו יכול  לצאת עכשיו ולראות הקלו
  למלאות שתי שליחויות.

ונראה דהנה בגמ' חולין (ד:), אמר רב ענן אמר שמואל, ישראל מומר 
לעבודת כוכבים מותר לאכול משחיטתו. ואמרו שם, לימא מסייע 
ליה, והעורבים מביאין לו לחם ובשר בערב, ואמר רב יהודה אמר רב 

  על פי הדבור שאני. מבי טבחי דאחאב, ומסיק, ד
והתוס' הקשו, דלמאי דסלקא דעתך דלא הוי על פי הדבור, תקשי, 
דהא אמר רב לקמן בשר שנתעלם מן העין אסור. ואפשר לומר 
ביישוב קושית התוס', דהנה אליהו הנביא ודאי היה יכול לצפות 
ברוח קדשו מסוף העולם ועד סופו, וכמו שהעיד על עצמו החוזה 

רואה מסוף העולם ועד קצהו כאדם הרואה בתוך שהקדוש מלובלין 
ארבע אמות שלו, וא"כ לא היה כלל בשר שנתעלם מן העין, כי אליהו 

  הנביא צפה והביט על הבשר מבי טבחי דאחאב עד שהגיע לידו.
ויש לבאר שזה היה טענת העורב שלא רצה לילך בשליחותו של נח 

וכדרך  לראות אם פסק המבול שהרי יש לו לנח לדעת בעצמו,
   הצדיקים אשר יכולים לצפות כן ברוח קדשם. ודאתאן עלה ממה

  

  
שמתוקן הוא לשליחות אחרת, לפרנס אליהו ולהביא לו לחם ובשר, 
והאיך אפשר שיהיה כן, והלא יהיה בזה סרך איסור משום דהוי בשר 
שנתעלם מן העין, אלא שלא חשש לכך מחמת שהיה צופה למרחוק 

האיך זה שאין נח יכול לראות אפילו חוץ ורואה את הבשר, ואם כן 
  (יציב פתגם ממרן האדמו"ר מצאנז זי"ע)   לכתלי התיבה ודו"ק.

כמה  מצינו ס"בש: ל"זצ מבריסק ח"הגר מרן בשם אומרים .שם
 חבירו שואל את אחד כשאמורא ועוד) קכד חולין; כא דף ביצה (ראה פעמים
 עורבא" :לו אומר תשובה מלתת להתחמק רוצה והוא דבר איזה
שורש  מה ולכאורה, אחר לדבר השיאו – י"רש ומפרש" פרח

 שום הביא לא שהעורב כשם, היא הכוונה אלא ?הזאת המליצה
  .לתשובה ממנו לצפות לך כך אין, לנח תשובה

  )כא -  ט, כ(ויחל נח איש האדמה ויטע כרם: וישת מן היין וישכר 

לא היה  ח, נח,"אמר לו הקדוש ברוך הוא לנ )סנהדרין ע, א(בגמרא 
דאמר אותו  לך ללמד מאדם הראשון שלא גרם לו אלא יין?! כמאן

יש להבין מה הטענה אל  אילן שאכל ממנו אדם הראשון גפן היה".
  נצטווה שלא לאכול מעץ הדעת? נח ללמוד מאדם הראשון? וכי נח

היין? והרי מ ניתן לבאר עפ"י שאלה נוספת, לכאורה איך שתה נח
  שנח שמר את התורה. כתוב )מגילה פ"א הי"א(למי היה ערלה! ובירוש

שהיין זה  מתרץ הגר"ח קנייבסקי בספרו "טעמא דקרא" שנח סבר
ב, אמר לפי"ז מבואר היט "זיעה בעלמא" שאינו אסור באיסור ערלה.

והרי הוא ערלה, ואם תתרץ שזה  לו הקב"ה לנח, איך שתית מהיין,
הרי נצטווה על העץ מאדם הראשון" ש זיעה בעלמא, "היה לך ללמוד

במדרש שחוה סחטה ענבים ונתנה לו, וזה  ושתה מן היין כדאיתא
אכל מהפרי עצמו, וע"כ שהיין אינו כזיעה  נחשב לו לחטא כאילו

  )עפ"י טעמא דקרא(אגעדאנק,  הפרי. בעלמא רק כעצם

  )ט, כה(  ויאמר ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו

 עצמו, נח קילל את בנו של חם ולא את חם למה )בראשית רבה פל"ז(חז"ל שואלים 
מה ההגיון? עונים חז"ל, כי כשנח ובניו יצאו מן התיבה הם קיבלו 

אלוקים את נח ואת בניו" ובמקום שהקב"ה  במתנה ברכה "ויברך
את כנען? מפני שחם מנע  מברך לא יכולה לחול קללה. ולמה דוקא

  כנען. י, שהואמנח את הבן הרביעי, ומן היושר לקלל את בנו הרביע
על בסיס דברים אלו, אומר ה'שיח יצחק' דבר מענין: כתוב בגמרא 

של אדם קצובין לו מראש השנה עד ראש השנה חוץ  "כל מזונותיו
. )ביצה ט"ז(בניו לתלמוד תורה"  מהוצאות שבת יום טוב והוצאת

חלה הקללה  למה "הוצאות שבת" יצאו מן הכלל? מדוע עליהם לא
כל לחם"? מסביר ה'שיח יצחק' לפי דברי של "בזעת אפיך תא

הנ"ל. כי השבת קיבלה ברכה מהקב"ה, ככתוב "ויברך  המדרש
 ובמקום שיש ברכה לא יכולה לחול אלוקים את יום השביעי".

  )להגיד(  הקללה של בזיעת אפיך תאכל לחם. 
  (יא, כט) ויקח אברם ונחור להם נשים

י קרא קאי גם על נחור " לשון יחיד, הרויקחויש להבין, אמאי כתיב "
. וי"ל, דבעכו"ם ליכא לקיחה באשה, אלא רק בעולת ויקחווהוו"ל 

בעל יש להם, כדאיתא בסנהדרין נ"ז:, וא"כ י"ל דרק אברהם שקיים 
את התורה קודם נתינתה קידש את שרה ועשה בה מעשה ליקוחין של 
תורה משא"כ נחור שלא עשה לקוחין במילכה ולהכי כתיב ויקח 

  יקרא דאורייתא)(למיסבר קראי,  ד דמעשה לקיחה היה רק ע"י אברהם.לשון יח

  
                                    

  ?ֶיֶרק ומה נקראת בשםא איזה           
  

 מאוצרות הפרשה 

  בפר"ש חידה        



 סיפור השבוע    
                        סערה נוראה החלה להשתולל בלב ים, אימתה ופחד נפלו על כל הנוסעים. היהודיםם

  שהיו על האניה החלו לזעוק אל ה', ואף נדרו ליתן צדקה, כדי שזכות המצוה תעמוד להם להינצל ממות
. בריזל זצ"ל זלמןשלמה את הפירוש המוחשי לפסוק זה ראו הכל בדמותו של ר'  –מאושר הוא האדם הבוטח בה'  –"אשרי אדם בוטח בך" 

ו האיש אשר "לבו נכון בטוח בה'". כל שנותיו יגע להשריש בקרבו את האמונה סבר פניו השלוות והמאושרות העידו כאלף עדים, כי זה
התמימה בה', אמונה כפשוטה, ללא כל חכמות. היתה זו עבודת חיים בלתי פוסקת, לחזק ולבסס, להוסיף ולהתחדש בכל יום ביסוד האמונה, 

  אשר הוא השורש לכל התורה.
ר מאלף פעמים!", העיד ר' זלמן על עצמו. "רק בהתחזקות ללא הרף ביסוד האמונה "את שער הבטחון שבספר חובת הלבבות למדתי יות

הפשוטה ניתן לצלוח את הכל", היה ר' זלמן מעודד את אלו אשר באו לקבל עצה ותושיה בהתמודדות עם נחשולי החיים הסוערים, ואכן, 
  גדול היה לימודו ושינונו בקנייני האמונה שהביאו לידי מעשה.

והליכותיו גילם ר' זלמן את דמותו הזכה והברה של בעל ביטחון אמיתי, המשליך יהבו על ה' כליל, כי הלא אב רחום לו, ועליו בכל דרכיו 
לבו סמוך באמונה גמורה שאין לה עוררין, כי הוא ורק הוא יתברך מנהל את חייו, למן הפרט הפעוט ביותר ועד לדברים החשובים העומדים 

  ברומו של עולם.
  האיר את המחשבה באור בהיר של אמונה זכה, היה ר' זלמן רגיל לספר:בבקשו ל

מעשה שהיה ביהודי אחד שביקש לעלות לארץ ישראל, אך ידו לא השיגה לשלם עבור דמי הנסיעה, אולם רצונו העז ותשוקתו הגדולה לא 
ש ברחמים ובתחנונים מרב החובל, שיתיר לו שקטו עד שהלך אל הנמל יחד עם בני ביתו. משאיתר ספינה הנוסעת לארץ ישראל, הלך וביק

להצטרף למסע באניה תמורת הפרוטות הבודדות שבידו, בלא לקבל תא, ובלא שיובטח לו מזון כלשהוא. נכמרו רחמיו של רב החובל, ונענה 
  למבוקשם. הקצה להם באניה מקום לשבת וללון שם, במקום חשוך, צר ומחניק, בסמוך לתאי המטען.

ם למסע עברו עליהם בקושי רב, אך משעברו ימים מספר וטרם בא אוכל לפיהם, נשברה רוחה של האישה, והיא החלה הימים הראשוני
לבכות מרות: "מה טעם יש בכל הנסיעה הלזו, אם נגיע לארץ ישראל כמתים?". ראה הקב"ה בצערם ושלח את עזרתו בדרך פלאים. סערה 

על כל הנוסעים. היהודים שהיו על האניה החלו לזעוק אל ה', ואף נדרו ליתן צדקה, כדי  נוראה החלה להשתולל בלב ים, אימתה ופחד נפלו
  שזכות המצוה תעמוד להם להינצל ממות. הקשיב ה' לקול תפילתם והים נח מזעפו.

בל את הצדקה מיד עם שוך הסערה בקשו הנוסעים להשלים מיד את נדרם לד', והחלו לחפש במרץ על הספינה אחד עני כל שהוא, שיוכל לק
מיד חשו הנוסעים אליהם, … אשר נדרו. ביקשו ולא מצאו, עד אשר נזכר אחד מהנוסעים, בזוג היהודים היושבים בבטן האניה בחוסר כל

ומצאום כשהם שרויים במצב של עילפון מרעב ומצמא. מיהרו האנשים להחיותם במאכל ובמשקה והרעיפו עליהם מכל טוב, גם צידה לימים 
  ו להם. המשך הנסיעה עבר על כל הנוסעים בטוב ובנעימים ללא כל תקלה, עד שזכו כולם לחונן את הארץ הקדושה בשלום.שיבואו נתנ

רק לאחר שהגיעו, שאלה האשה הכשרה את בעלה: "הכיצד זה העזת להסתכן ולעלות על האניה ללא מזון וצידה?". השיב היהודי בתום 
  לא בים, אלוקים כזה אין אני עובדו!"לבו: "אלוקים שיכול לפרנסני רק ביבשה ו

"אט דאס איז א ריכטיגע אמונה!" (זוהי האמונה הנכונה!) התלהב ר' זלמן. וכמצטרף היה לקריאתו של אותו יהודי, היה חוזר על דבריו 
  בהטעמה שוב ושוב: "אלוקים שיכול לפרנסני רק ביבשה ולא בים, אלוקים כזה אין אני עובדו!"

רגש  –ו לאדם ב'ידיעה' גרידא, כי הקב"ה הוא זה שמסובב את העולם, והכל ממנו וברצונו, אלא אמונה אמיתית עניינה הוי אומר, לא די ל
  ), הובא בקובץ הפותח בכל יום(מתוך ר' זלמן    מחוור, והכרה ברורה שבפניו ית' אין מעצור מלספק לכל נברא את צרכו בעל עת ובכל זמן שיהיה.

  
  

ע"י שמצא דרך לזייף את המכשיר ולגרום לו לגבות  ,נית שגנב כסף רב מאנשים שנסעו עמו במוניתמעשה בנהג מו :שאלה                          
ותרם  ,ומכיון שגזל ואינו יודע ממי גזל עשה צרכי ציבור בכספו ,לימים חזר אותו נהג בתשובה שלימה ,מן הנוסעים סכום כסף גבוה מן המגיע לו

ובאה הנהלת הישיבה בשאלה האם מן הראוי לכתוב שלט  ,כלו רבים ליהנות מכספי הגזילהלאחת הישיבות תרומה גדולה לאוצר הספרים כדי שיו
  ?או דמכיון שאנו יודעים שתרומה זו ניתנה בתורת השבת הגזילה אין מן הראוי לכתוב על תרומה כזאת שלט הנצחה ,הנצחה על תרומתו הנדיבה

וענה שהנהלת  ,"א שאלה זו לפני הגאון הגדול רבי נסים קרליץ שליט"אהייתי נוכח בעת ששאל הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט תשובה:
ובזמנינו שרבו פורצי גדר שאינם מעלים  ,שהרי הגזלן מקיים מצוה בזה שמחזיר את חובו ,הישיבה יכולה לתלות את השלט ואין בזה כל חשש

ועוד שהוא הרי לא  ,ספו אלא מכספי אלו שנסעו עמוראוי אדם זה להערכה למרות שלא נתן את התרומה מכ ,על הדעת לשלם את גזלותיהם
והביא ראיה מן  ,והגר"י זילברשטיין הוסיף על דבריו ,לאות הוקרה על פועלו הרב ,אלא הישיבה עושה זאת מעצמה ,ביקש שישימו את השלט
ה נמצא דגם מי שמביא עולה מפני והרי עולה באה על ביטול עשה ולאו הניתק לעש ,וכל נדיב לב עלות ,א"ט ל"כ 'הכתוב בדברי הימים ב

  (וישמע משה)    .שביטל מצות עשה עדיין נקרא בשם נדיב לב וראוי לשלט הנצחה
                          

חיי מהירים כשאני רזה, איטיים כשאני שמן, והרוח מפסיקה אותם בטרם                      
  ?עת. מה אני

  נ"י יחזקאל אלחנטי שם הזוכה:   פל"ג פסוק י"א. תשובה לחידה השבועית: מוח.תשובה לחידה ההלכתית גליון ש"ת:  : אתרוג הכושי. תשובה לחידה השבועית: לוח.לחידה הלכתית גליון סוכות תשובה   
  

 הנכדה משפחות פינס לאירוסי הבת      משפחות זיק להולדת הבן הנכד               משפחת בוכניק להולדת הבת       : רכז העירמ
     לס להולדת הבן הנכדוא –ס משפחות כ      הנכד-הרב יצחק לוי להולדת הבןאליהו לוי וחות משפמשפחות ליכטמן להולדת הבן הנכד          

  הנינה נכדההלהולדת הבת סלושץ  – ת קרלינסקיומשפח         משפחת שפירא להולדת הבן
    לנשואי הבת משפחת בצלאל     משפחת הלפרין לנשואי הבת     משפחת ברגר לנשואי הבן       משפחת הקלמן לנשואי הבת     :גני הדר     

         משפחת רוזנטל להולדת הבן            משפחת רוזן לאירוסי הבןמשפחת בירנצוייג לאירוסי הבת         

  
ל  037608833בפקס:  ת והודעות לשמחות ניתן לשלוח עד יום שני בבוקרפתרונות לחידו  למיי  a7608833@gmail.comאו 

 חידה שבועית      

 פינת ההלכה
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ֵניֶהם י ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס ִמּפְ   (ו,יג) ּכִ
 ל מידת הנקיות וההקפדה בממון של בעל ה׳אור לציון׳ רבי בן ציון אבא שאול זצוק״לע

דירתו ברחוב סורוצקין, שילם מחירה לפי התקדמות שלבי כשקנה רבינו את  מסופר:
  הבניה כמסוכם, ובסיום הבניה קיבל את המפתח. יום אחד התקשר לקבלן:

לא", אמר רבינו ",  "!"אפשר לעלות אליך?" הופתע, וחשש, אמר: "כבוד הרב, אני בא אליו
ו בפתח החשש התעצם. כעבור שעה קלה התדפק רבינ  "!בפסקנות, "אני בדרך אליך

  ביתו. טרח והגיע בעצמו מרחוב אלקנה לרחביה. קיבלו בכבוד, ורבינו פתח ואמר: 
אם יש איזו תלונה, איזה  –כן, ודאי ". ""ראה, שילמתי את כל הכסף וקיבלתי את המפתח

איני יודע, זאת עוד נראה. אבל אני רוצה לעבור מחר "  "!תיקון, רק יאמר. נבצע מיד
, חוב  אמן. ורצוני שתאמר לי האם נותר איזה"! "טובה ומוצלחתשעה "ב ".לדירה החדשה

כנס לדירה כשהיא נקיה מכל חוב יהאם יש איזו תוספת, האם יש איזו טענה. רצוני לה
אתה בטוח? תחשוב, תסתכל בתיק, " "!לא, מה פתאום, אין כלום. הכל שולם""! ותשלום
מבקש ממך, זכר. אולי בקשנו משהו חריג, אולי תוספת בניה או איכות. אני יתנסה לה

לא, לא מגיע " "!אל תסתיר ממני, אשלם עד הפרוטה האחרונה. אל תמנע ממני מצוה
  ומסכם הקבלן:  .וידא רבינו שוב ושוב, עד שנחה דעתו. בירך, והלך "!מאומה

  זכר, יבניתי ומכרתי מאות דירות, אם לא אלפים. ומעולם לא ארע שבא קונה ודחק בי לה
  ")מתוך "רבינו האור לציון( ...ספת מחיראולי יש איזו יתרת חוב או תו

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

ויש להקשות: וכי שאר העבירות לא היו  לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל".כתב רש"י: "
והנה !? כדאיות להביא בעבורם מבול?! וכי הגזל היא העבירה החמורה ביותר שהם עשו

מפרש רש"י שהיו אלו שבעת  )דלהלן ז,(על הפסוק "כי לימים עוד שבעה אנכי ממטיר" 
ימי אבלו של מתושלח הצדיק. ויש לשאול, מאחר ומתושלח היה גדול הדור מדוע לא 

שמיתת צדיקים מכפרת  )יומא מב. וברש"י שם(כיפרה מיתתו על עוון הדור, הרי למדנו 
שיום הכיפורים מכפר רק על ): שם פה(אולם אמרו חז"ל ? כשעיר המשתלח ביום כיפור

עבירות שבין אדם למקום, אך על עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכיפורים מכפר 
עד שירצה את חבירו. מעתה יש לומר שמיתתו של מתושלח אכן כיפרה על כל עוונות 

שהגזל היא עבירה  אך כיוןהדור שבין אדם למקום, ולכן לא נחתם דינם על עבירות אלו. 
שבין אדם לחבירו, עליה לא כיפרה מיתת מתושלח, כשם שיום הכיפורים לא מכפר על כך, 

  )איל מילואים( ל!"ולכן "לא נחתם גזר דינם אלא על הגז
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ְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת ֹנַח  ִים... ַויִּ ׁשֹּכּו ַהּמָ   (ח,א) ַויָּ

ְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת ֹנַח כתוב בפרשה:  ִים... ַויִּ ׁשֹּכּו ַהּמָ , מדובר זכירה איזו על תמוה ולכאורה ַויָּ
  ? המבול הסתיים שבעקבותיה
שזן ופרנס אותם כל שנים עשר   , מה זכירה נזכר לו?המדרש בבראשית רבהאומר על כך 

אכילם בזמן המבול, חודש בתיבה. כלומר הדאגה והחסד שעשה נח עם באי התיבה וה
רואים מכאן, את העוצמה שיש בנתינה ובחסד, שכידוע מסירותו  .אותם זכר לו הקב"ה

של נח לדאוג לכל אחת מהחיות, הייתה בצורה מושלמת וללא גבול, מתוך שימת לב 
לפרטים הקטנים (כמו הסיפור עם הזיקית ועוד), וזאת כשחלקם אוכלים ביום ואחרים 

כך גדולה מצווה זו, שיש בכוחה לסיים את המבול ולהוציא את נח  בלילה וכדו', עד כדי
מהתיבה, ק"ו בחסד שעושים עם בני האדם ומשתדלים לעשותו בשלימות ובשימת לב 

 .לצרכי הזולת, כמה כח והשפעה יש מכך
 

בעניין זה של שלמות בעשיית חסד, מספר הגאון רבי משה מרדכי שולזינגר זצ"ל על רבו 
, שהיה מפורסם ברגישותו ובהבנה שהיתה הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"להגדול מרן 

לו לצרכי הזולת גם כשמדובר באנשים פשוטים. היה זה בשנותיו המאוחרות של הרב 
אברמסקי, כאשר באחד מימי החורף הקרירים בשכונת בית וגן, בעודו יושב ולומד 

עמד שם רוכל עם מזוודה  בביתו, התדפק על דלתו יהודי, כשפנתה הרבנית לפתוח,
אמרה לו הרבנית, בחפץ לב הייתי  .מלאה בסוודרים, תוך שהוא מציע אותם למכירה

קונה, אבל הארון מלא בסוודרים, כך שאין לי צורך בכך, אמר לה אותו רוכל, אם כך אז 
לפחות שאקבל ברכה מהרב, האזין הרב אברמסקי לדברים ומיד כשהכניסה הרבנית את 

כדי לקבל את הברכה, הכניס הרב את ידו לכיסו והוציא משם סכום כסף הרוכל לחדר 
נכבד ומסרו למוכר הסוודרים, כמובן שלאחר מכן גם בירכו בחום רב להצלחתו וכו' 

אחר שיצא הרוכל, פנתה הרבנית לרב  .כשסיים הרב, יצא הרוכל מביתו שמח וטוב לב
  ר לך, היהודי הזה מסכן הוא, בשאלה, כזה סכום נותנים לו? ענה לה הרב בואי ואסבי

אם באמצע החורף ועוד בשכונה הכי קרה בירושלים, מסתובב לו יהודי מבית לבית 
למכור סוודרים, כשברור לכל בר דעת, שכל תושבי בית וגן כבר הצטיידו מזמן 

בסוודרים לכל המשפחה, אם כן בטוח שמדובר באדם מסכן, שככל הנראה כבר התדפק 
ל בית סירבו לקנות ממנו, מי באדיבות ומי בפחות אדיבות, כך על הרבה דלתות ובכ

שמזוודתו עדיין מלאה ולמעשה לא הרוויח כלום, אך בביתו יש לו כנראה אישה 
וילדים, שמחכים שאבא יביא כסף כדי שיהיה להם מה לאכול, בארוחת צהרים או 

רים במקום שאבא שם על השולחן מזוודה עם סווד, הערב, אך מה הם יראו במקום זה
אוכל? לכן דבר ראשון צריך לתת לו כסף שיהיה להם מה לאכול ואח"כ כמובן לברך 

 .אותו
במעשה זה אנו רואים, כמה שימת לב ומחשבה צריך לתת כשמדובר בחסד עם השני כדי 

  )הרב יצחק פוליטנסקי(מאמר מאת  .שנוכל לזכות במצוות חסד בשלמות
  
  

ֹבא ֵאָליו ַהיֹּוָנה ְלֵעת  ִפיהָ ּתָ ה ֲעֵלה ַזִית ָטָרף ּבְ   (ח,יא) ֶעֶרב ְוִהּנֵ
ּכָֹנה"ז): נה,(נאמר בתהלים  יֹּוָנה ָאעּוָפה ְוֶאׁשְ י ֵאֶבר ּכַ ן ּלִ   ."ָוֹאַמר ִמי ִיּתֶ

? וכן, לאן דוד המלך ע"ה רצה לעוף היונהחשק דווקא בכנפי  דוד המלךויש להבין מדוע 
שואל מהיכן הביאה ) בראשית ח, נטילקו"ש (והנה המדרש כאן ? והיכן ביקש לשכון

  ".נפתחו לה ומשם הביאה אותו שערי גן עדן"אמר רב ביבי:  - היונה עלה של זית? 
יֹּוָנהעל כך אמר דוד המלך: " י ֵאֶבר ּכַ ן ּלִ כאותה יונה ששלח נח ונכנסה לגן עדן,  -" ִמי ִיּתֶ

  אבל אני לא אעשה שטות כמו היונה שנכנסה לגן עדן ויצאה משם, 
ּכָֹנה"א אל   ('פדה נפשי')... אני אשכון ואשאר בגן עדן - "ָאעּוָפה ְוֶאׁשְ
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ל ַחיַּת ָהָאֶרץ ֶכם ִיְהֶיה ַעל ּכָ   (ט,ב) ּומֹוַרֲאֶכם ְוִחּתְ
בן אדם המעוטר ישנן עובדות בעניין המיוחד הזה, שלחיות הטורפות יש "דרך ארץ" כלפי 

העיר שנחאי שביפן הייתה בשעתו מקום הצלה לישיבת מיר בשנות  .בצלם אלוקים
המלחמה העולמית. בני הישיבה ורבותיהם שהו שם שש שנים. הם הגיעו ליפן בנסי ניסים 

וחיו שם בניסים גלויים. קשה לתאר את המציאות שהייתה, כאשר שלוש מאות בחורים 
 ומזומן מוכן שבשנחאי מוצאים …באירופה, מגיעים ליפן ויחד נמלטים מהאש הבוערת 

 בשבילם נבנה כאילו, הבחורים לכל מקומות ובו וענק גבוה, גדול מפואר מדרש בית להם
  א רק בית מדרש, אלא גם 'חדר אוכל',ול. שהגיעו הישיבה בחורי מספר לפי – במיוחד

ת ביפן או שהתגורר שם כיצד זה קרה? יהודי פלוני מיליארדר ששהה רבו .הפלא ופלא
לצורך מסחרו, החליט שהיהודים המועטים שביפן צריכים בית כנסת גדול. היהודים לא 

  התגוררו במרכז העיר שנחאי, אבל כיון שהוא עצמו שהה במרכז המסחרי של העיר,
החליט לבנות שם את בית הכנסת, בנין ענק שבנייתו עלתה הון תועפות. לא היה מי שיבוא 

והעשיר עצמו כמעט לא נכנס אליו, ובשבתות שכרו בתשלום עשרה יהודים  להתפלל שם,
 .שיבואו להתפלל בבית הכנסת שעמד כמעט שומם (כיון שהיה רחוק ממקום מגוריהם)
לא היה לו די בבניית אולם תפילה, כי חשב לעצמו: הרי היהודים ביפן צריכים לעשות 

ובצמוד לבית הכנסת בנה אולם של חתונות שמחות וחתונות, לכן נכנס לו כעין ג'וק בראש, 
  !?...חיבור גז לבישול. למי היו אז המושגים הללו: גז לבישול –עם שכלולים מיוחדים 

וכך עמדו הבאים משתוממים, כאילו הם בתוך חלום. מצאו שמוכן ומוזמן היכל בית המדרש 
ו ללמוד רק עם וחדר אוכל. אך היה חסר להם משהו אחד: סטנדרים.. בהיותם במיר הורגל

סטנדרים, אבל בית הכנסת נבנה ורוהט רק בספסלים (את הסידורים היו מחזיקים בידיים 
הכריז המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין. "יהיו   -או על שולחן) "בעזרת ה' יהיו סטנדרים"

בשנחאי התגוררה משפחה עשירה שהחזיקה נגר פרטי.  .סטנדרים!" הכריז גם ראש הישיבה
ה פגש את הנגר ובקש שיבנה סטנדרים. אמר לו הנגר: "לא ראיתי מימי סטנדר ראש הישיב

  מהו, תשלחו אלי שני בחורים שיסבירו לי מה זה, ואדע כיצד לבנותו". הסבירו לו. הבין. 
  תו פועלים, ובתוך שלושה ימים היו סטנדרים מעץ לשלש מאות בחורים.ילקח א

  לם יושבים עם סטנדרים גדולים ונאים, יש תמונות מהיכל הישיבה ביפן, ורואים שכו
מקום מגורי הבחורים היה רחוק מבית המדרש שכאמור,  .באולם עם תקרה גבוהה במיוחד

נבנה במרכז המסחרי של העיר. הגויים ימ"ש הטילו עליהם מגבלות קשות, והיה אסור ללכת 
ודרך קצרה. דרך ארוכה  –ברחוב, רק עם רישיון מיוחד. היו שתי דרכים לבית המדרש 

בדרך הקצרה היו מסתובבים כלבים אימתניים, וכמובן לא הלכו דרכה, ובדרך ארוכה 
  רבי יחזקאל תמיד הלך בדרך הקצרה.  .הסתובבו סוכני הממשל ופקידי המשטרה

  בחור ליווה אותו פעם ונתקף בפחד: געוואלד, יש כאן כלבים טורפים! 
  לי ולא יאונה לך כל רע", וכך היה. המשגיח רבי יחזקאל אמר לו: "תתפוס בחליפה ש
התלמיד ההוא, בסוף ימיו, התגורר כאן  .הכלבים עמדו בשקט כאלו איש לא עובר לידם

בארץ ישראל, בתל אביב. שמעתי מפי פלוני שהוא עצמו נסע אליו לשמוע מפיו את 
 .שהחזיק בחליפה של המשגיח ועברו את כלבי הטרף, פשוטו כמשמעו –העובדה 

  
כי בהיותו באמריקה, סיפרה לו אלמנה פלונית את המעשה  רבי שלום שבדרון זצ"ל,סיפר לי 

הבא: היא החזיקה כלב בבית. מדוע? לאחר שהתאלמנה פחדה להתגורר לבדה עם הילדים 
(והעושר הרי מביא גנבים), לכן רכשו לה כלב שמירה, כדי שאם יהיה מי שרק ינסה להיכנס 

הכלב  –רחוב השלישי, ואם הוא יכנס לתוך החצר קולות הנביחות ישמעו עד ה - לחצר
פעם אחת בשעות הבוקר היא מבחינה שהכלב  !יתנפל עליו ויעשה בו שפטים. כלב שמירה
 ונעמד ליד השמשה הקדמית של הדלת המסור שלה רץ מהחצר לתוך הבית פנימה,

רועד השקופה, מסתכל מבפנים החוצה וכאילו נתלה ונשען על הדלת. עומד דום, כאילו 
עד שהיא חושבת היא שומעת דפיקות על הדלת השקופה. התקרבה  ?מה קרה לכלב .ממשהו

עומד ליד הפתח. הכלב אפילו לא נבח,  רבי אלחנן וסרמן זצוק"לוהנה, לא פחות ולא יותר, 
ברח פנימה וכאילו נדבק לדלת. כלב הרי לא יודע חוכמות, הטבע שלו לנבוח ולכעוס, ונאלם 

 היה מהנדיבים של הישיבה בברנוביץ, רבי אלחנן הגיע לאמריקה למסע בעלה המנוח .דום
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אמיר וענבל בני פנינה, הילה בת אסתר, גיא בן  עוז בן מרים, לירון בע"ה זיווג הגון:

 חוה, חמוטל בת ויקטוריה, אפרת בת מזל, נועה בת יעל, קרן בת רחל.
  מוריה בת אורנה.לזרע בר קיימא: 

  אירנה, מורן בת רותי, אלכסי בן, לשגיא בן מרים הצלחה ופרנסה טובה:
  לירון בן פנינה, קורל בת סיגל.

  
ציפורה בת מורוור, לציפורה בת מרים, אורלי בת מלכה, אייל בן שרה,  לרפואה שלמה:

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

  עזיזה.
  

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

 רה בת מרים ז"ל.דבו ,יחזקאל בן יהודית ז"ל, דבורה בת טובה ז"ל, ישראל בן חנה ז"ל
ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי בן רפאל ז"ל, חנה בת שמחה ז"ל, דוד אמנו בן 
מזולה ז"ל, משה בן שושנה ז"ל, שרה רוסיקו מנשרוב בת תמרה ז"ל, ז'קלין לוי בת 

זהרה ואסתר ושמחה  מסעודה ז"ל, יוסף בעדאש בן נוארה ז"ל, ירושה בת רות ז"ל, 
  פחת בן שבת ז"ל, אליעזר בן אסתר ושמשון שריקר ז"ל.ומכלוף בר חנינה למש

  

ושב לברנוביץ ממש עם פתיחת המלחמה העולמית ונספה בקובנה בפורט (תרמות ה
התשיעי, הי"ד) לכן הגיע לביתם. ר' שלום סיפר כי הדגישה ואמרה, שכל העת כאשר רבי 

  אלחנן היה בבית, הכלב נשאר במקומו כאילו נדבק לדלת הכניסה, עמד דום. 
ולרוץ כאחד הכלבים, ויהי אחרי שרבי אלחנן יצא, שב הכלב למתכונתו הקודמת לקפוץ 

הוא הענין אשר דברנו אודות צלם האלוקים שניכר על פני האדם. אבל איזה אדם?  .לפלא
זה ששומר על הצלם אלוקים שלו. מוראדיג. "נשמה שנתת בי טהורה היא", הנשמה היא 

  )יחי ראובן( .הצלם אלוקים שבאדם, והצדיקים שומרים עליה בשלמות
  

י נָ  ּתִ יִני וֵּבין ָהָאֶרץֶאת ַקׁשְ ִרית ּבֵ ָעָנן ְוָהְיָתה ְלאֹות ּבְ י ּבֶ   (ט,יג) ַתּתִ
נסעתי פעם עם זקני הקדוש, ה"חקל יצחק", מספר רבי יעקב יוסף מספינקא זצוק"ל: 

למעיינות מרפא ברומניה. בעת שהייתנו שם הגיע מולנו אובלנדער רב ודיבר עם ה"חקל 
על מה שנאמר בפרשת "ויסכרו מעינות תהום", יצחק" בדברי תורה. בין הדברים, שאל 

ואומר רש"י "כשנפתחו כתיב כל מעינות וכאן אין כתיב כל, לפי שנשתיירו מהם אותן שיש 
ושאל: "מובן לי מפני מה צריך לעשות זכר למעשה ". בהם צורך לעולם כגון חמי טבריא

 "?מבולבראשית או זכר ליציאת מצרים, אך מפני מה צריך לעשות בעולם זכר ל
  ?"אמר לו ה"חקל יצחק": "זו שאלה טובה, ואיזה תירוץ יש לך

ל -: "לפעמים קשה להסביר לאדם כיצד הקב"ה, שהוא אאמר לו אותו הרב, בשם זקן אחד
חנון ורחום, הביא מבול לעולם, לכן השאירו את המעיינות החמים, וכאשר באים לשם 

  ".כבר לא שאלה מפני מה היה המבולאנשים בחופשות הקיץ ורואים איך מתנהגים שם, זו 
  )מתוך הספר שיח יעקב יוסף(
  

אּו  ַנִים ּבָ ַנִים ׁשְ אּו ׁשְ ָבהּבָ   (ז,ט) ֶאל ֹנַח ֶאל ַהּתֵ
אּו ֶאל ֹנַח ): פליאה(מובא במדרש הנעלם  ַנִים ּבָ ַנִים ׁשְ לו הם הימים שמשלימים בהם את א  -ׁשְ

  :מאוסטרופולי זיע"אהסבר מופלא הביא הגה"ק רבי שמשון . ההלל הגדול
   בבט"ח:סימנם ) בחוץ לארץ(הימים בהם גומרים את ההלל 

  .חנוכהוח' ימים של  סוכותט' ימים של , שבועות, ב' ימים של פסחב' ימים ראשונים של 
  וכך מתבאר הפסוק: 

ַנִים' ַנִים ׁשְ   , שבועותוב' ימים של  פסחאילו ב' ימים ראשונים של ' ׁשְ
אוּ '   סוכותרמז לט' ימי ט' בגימטריה ' ּבָ
  . חנוכהשזה בגימטריה  89עולה ' ֶאל ֹנחַ '
 .משלימים את ההללשלו הימים אכן או
  
  



 

 
 שבת שלוםם

  
  
 

 
 

 

  דבר העורך
להמשכיות חיי האדם הפרשה פותחת באדם שה' בחר 

ִּכי ֹאְתך ָרִאיִתי ַצִּדיק ְלָפַני, " :בו )ז ב,( שנאמר נח - בבריאה
כפי  ,אברהם - ומסיימת באדם שבחר בהקב"ה ",ַּבּדֹור ַהֶּזה

רבי לוי בשם ריש לקיש אמר: בן ג'  ר ל)"(בהמובא במדרש 
 . בוראו שנים הכיר אברהם את

על ההבדל בין נח בחז"ל ומפרשי התורה, רבות נכתב 
ניסה להציל  ,איש החסד אבינו אברהםלאברהם אבינו ע"ה. 

א ל אך היה צדיקלעומתו, נח אך מובא בחז"ל שאת דורו, 
 לעשות למען דורו.  מספיק פעל

עסק השוני מהותי. נח ברם  ,שניהם התרחקו מבני דורם
ואילו ומשפחתו מהמבול ומהגורמים לו,  עצמו צלתבה
דאג לילך ולקרב את האחרים תחת כנפי  ,איש החסדם האבר

השכינה. מאידך ניתן לראות את מסירותו של נח לחיות 
שהיה גם כן איש חסד ונתינה. ה'  וכמבואר בחז"ל,בתיבה 

  (בזמן המבול) מצווה את נח בעניין האכלת החיות והבהמות
ַמֲאָכל ֲאֶׁשר ֵיָאֵכל,  -: "ְוַאָּתה ַקח, ְלך ִמָּכל )כא, (ושנאמר 

מדוע קיבל נח ציווי , ֵאֶליך; ְוָהָיה ְלך ְוָלֶהם, ְלָאְכָלה". ְוָאַסְפּתָ 
 והי וכל דורו נחלעסוק בהאכלת החיות ובנתינה? מאחר ו

במידת החסד, וכל בניית התיבה היה כדי שנח יתקן  לוקים
 12כל במשך  שהיתה חסרה מאוד בדורו! את מידת החסד

 הוא לא ישן והיה עסוק ,נח בתיבה שהה םים בהחודשה
נח כלומר כל בעלי החיים שהיו בתיבה.  בהאכלת ללא הרף

חסר במידת החסד, עסק במשך שנה רק  לכאורה שהיה
. כדי לקיים "עולם חסד יבנה" למען הכללובחסד  בנתינה

צא מן נח לא י ,ולכן גם כאשר נפסק המבול, ויבשה הארץ
אמר לו ה' לצאת מן התיבה, כי השאלה עד אשר  ,התיבה

מן התיבה, אלא  איננה האם אפשר לצאת בצורה בטוחה
לתקן את מידת החסד  היה מתי נגמר התיקון של נח, שצריך

 .לקהאשר בה 
 

שהביא מדברי הזוה"ק ט, אות מב) פ( 'ספר חרדיםב' בוכת
שהיה ליבו  ,היינו, ״ בעיני ה׳ חןמצא  נחש״ו (במדרש הנעלם)

ובזכות כך מצא חן בעיני ה׳. ולכן נסמך  - תמיד נח ומיושב
ת נח״ שנאמר בו ג׳ פעמים ״נח״, לו הפסוק ״אלה תולדו

היה נח בדבורו,  ,לרמז שמתוך שהיה לבו נח ומיושב מאוד
חד הוא״. ונמצא שסיבת  נ״חו ח״ן ".נח בהילוכו, ונח במעשיו

ים ולבריות, ולכן חינו של נח רמוזה בשמו, שהיה נח לשמ
 .ים ואדםקלומצא חן בעיני א

נח" ". אם אתה תהיה "חן" הם אותיות "נחובדרך רמז "
  ." וחסד בעיני כל רואיךחןאף תשא ",לבריות

שהוא "זוכה  (אבות ו, א)הלומד תורה לשמה, אמרו עליו 
לדברים הרבה", ובכלל האמור שדבריו יעשו רושם ויהיו 
מקובלים באזני שומעיהם. וזה סימן בדוק: מי שדבריו 
נשמעים והוא מסוגל להשפיע על הבריות, אות בדבר שהוא 

מה. זולתו, מי שעסק התורה שלו אינו עוסק בתורה לש
רק  - לשמה, דבריו אינם מתקבלים. כי חן התורה על לומדיה

  אם יעסקו בה לשמה.
', כאשר תרצה לבדוק את חן", אותיות 'נח"אלה תולדות 

מידת החן שנותנת התורה ללומדה, בזאת ייבחן: אם "צדיק 
י תמים היה בדורותיו" שהכירו בו וקיבלו אמריו, אות בכך כ

"את האלקים התהלך נח", ותורתו רצויה לפני המקום ומצא 
  חן בעיניו.

 רבנו עובדיה יוסף כמה נכונים הדברים כלפי מרן הראש"ל
שמצעירותו ועד סוף  ,)(שביום ג' חשון הוא יום הסתלקותו זצ"ל

תורה  ימיו כל מהות חייו היתה לימוד תורה לשמה, ולהגדיל
 זיע"א.  ,ואדםקים וואף הוא מצא חן בעיני אל,ולהאדירה

 
 
 
 
 
 
 

   
המבול, נח ובני על בניית התיבה,  ציווי ה' נח, תולדות .א

 ביתו יוצאים מן התיבה.
 קרבנו של נח, וברכת ה' לנח ולבניו.  .ב
איסור אכילת אבר ודם מן החי. ומצות פרו ורבו ושאר ז'  .ג

 .מצוות בני נח

 יהשלא יה -עולם  ברית -והבטחת ה'  בענן קשתמראה ה .ד
 .)יז-ט, ח( בעולם מבול יותר

ויפת מכסים את נח  שםמעשה חם, נח משתכר באהלו,  .ה
  .לדורות שם ויפתושכרם של נח מקלל את חם  ,בכבוד

 .)ב-י, א( אומות העולם 70-נח וצאצאיו יסוד ל בני משפחות .ו
 .)ט-יא, א( (מגדל בבל)הפלגה  דור .ז
 (עשרה דורות מנח ועד אברהם).אברהם  עד שם בני תולדות .ח
  יציאתו של אברהם אבינו מאור כשדים לכיוון ארץ כנען. .ט
            

 
 

 מציאת חן אמיתית מקורה בענווה אמיתית
א שיזכה יהברכה המעולה והנחוצה ביותר לכל אדם, ה

 למצוא חן בעיני אלוקים ואדם. 
פרד יכמסופר בספר 'פניני רבינו יחזקאל' על תלמיד שבא לה

ל אברמסקי זצ"ל, וביקש ממנו ברכה מרבו הגאון רבי יחזקא
 לרגל צאתו מהארץ להרביץ תורה בחו"ל. 

ומצא חן אמר לו רבי יחזקאל: "הברכה הטובה ביותר היא "
"! בעיני אדם"! וממילא יהיה גם "ושכל טוב בעיני אלוקים

אשרי האדם שמצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים! וזאת 
מילא כוללת היא את כל הברכות שבעולם. ומ ,הברכה

צריכים אתם להשתדל למצוא חן בעיני אלוקים"!... 
כשמדברים על מציאת חן בעיני אלוקים ואדם הבאה מחמת 
ענוה והצטנעות, אין הכוונה להנהגה חיצונית של ענוה 
ש"מוצאת חן" בעיני הבריות, כעין הנהגת נימוסין וכיו"ב, 
אלא הכוונה לתחושה פנימית של התבטלות עצמית אמיתית 

כשמתבונן עד כמה  - גדלות הבורא, והרגשת שפלותלנוכח 
 דל הוא ורחוק מקיום חובותיו כלפי בוראו. 

ענוה הנובעת מתחושה זו, אמיתית היא ואינה מן השפה 
ולחוץ. המחיש זאת בעל ה"צמח צדיק" מויז'ניץ במשל 

מעשה באדם שמסחרו לא צלח בידו, חובותיו גדלו  :נפלא
ידידו: "תחביא את כל  והנושים התדפקו על פתחו. יעץ לו

הסחורות שבחנות ותצעק שגנבים רוקנו את המדפים, ואז 
 כולם ירחמו עליך ויאספו כספים להעמידך על רגליך". 

 חברו ואמר: "אינני רמאי ונוכל"! סירב האיש לשמוע לעצת
ואולם יום אחד באה עליו גם צרה זו. כשהגיע בבוקר 

אז עמד ברחוב -לחנותו ראה כי גנבים רוקנוה מכל וכל. או
 ובכה בזעקות שבר. ניגשו אנשים לנחמו ולעודדו. 

ראהו חברו וקרץ לו בעיניו: "אתה משחק את תפקידך היטב, 
הנה תכף תבוא הישועה"! קרא העני לעברו: "טעות בידך, 
באמת לא נשאר בידי מאומה"!... סיים הרבי משלו ואמר: 

על  הוא הדין בצדיק המייסר את עצמו באוזני קהל עדתו
שפלות מצבו ומיעוט עבודתו. השומעים סבורים שזוהי ענוה 

 אבל הצדיק יודע שזוהי האמת לאמיתה... ,יתירה

 בס"ד

 חשע"ת כ"ו  תשרי    בן גורג'יה זצוק"ל העלון מוקדש לע"נ מרן הרב עובדיה יוסף       'חשנה   332עלון מס' 

 ב' וםערך בינש 452 שיעורנעסוק בתוכן  בעלוןנֹחַ 
 ,19:00, בשעה 2ר קוצה ברחובברמת השרון 

 מו"רשל  מיסודו ", יקצורו"ברינה  במדרשת
 .זצ"ל אדלשטיין יעקב רבי הגאון



 

 

 צוק"למרן הרב עובדיה יוסף ז - אתבונן מזקנים 
לקראת יומא 

מרן  של דהילולא
הראש"ל רבנו 
עובדיה יוסף זצ"ל 

להביא , ג' חשון -
ללמוד על  דברים

הנהגתו וגדלותו, 
 זי"ע.

ואילו פינו מלא : שליט"אבי מאיר מזוז אש הישיבה רכתב רר
יו, ושפתותינו שבח שירה כים, ולשוננו רינה כהמון גל

אין אנחנו מספיקין להודות ולהלל ולשבח , כמרחבי רקיע
 . שנתן לנו בדור הזה את מרן זיע"א, ולפאר את הקב"ה

תדעו לכם, גאון כזה אינו מהדור הזה, גאון מסוג זה אפשר 
י לפני אלף שנה אולי בדורו של רב סעדיה גאון, לחפש אול

שנלחם באפיקורסים, נחלם בקראים, והחזיר את עם ישראל 
  .בתשובה

תחכי עוד אלף  ,הקב"ה אמר לנשמתו של מרן הרב עובדיה
, שנה, אז יגיע הזמן שלך לא צריך להתגלות בימי רב סעדיה

לא צריך להתגלות בימי הרמב"ם, לא צריך להתגלות בימי 
ב"א לא צריך להגלות בימי מרן ולא בימי הפרי חדש, הרש

יגיע הזמן שהאפיקורסות אוכלת את העולם, זמן שמיהדות 
בלבד בישיבות ככה היה  )7%ם (ספרד ישארו שבעה אחוזי

את  של מרן ותהפוך הנשמה תופיע ואז, שנה 40המצב לפני 
 .בחורי ישיבות כיום של 60%-ל 7%-המצב מ

 

דידי! דע לך שדרשותיו של הגאון י :הרב שליט"אכתב עוד 
יורדות עד עומק הלב וממלאות  ,האמיתי הגר"ע יוסף זיע"א

הרב (אם ביאליק אמר על הגאון הרוגאצו'בי . את נימי הנפש
: מהרוגאצו'בי אפשר לחצוב שני )יוסף רוזין ז"ל, נפטר התרצ"ו

אפשר  )רבינו עובדיה(, הנה מהגאון שלנו "ניםיינשטיאי"
חכמי הגויים וחכמי ישראל מאין  כי בכל. לחצוב חמשה

ופעם בדרשה אמר כי "תעודת בגרות היא תעודת , כמוהו
והנסיון הוכיח כי תלמידי תיכון אינם יודעים ", בערות
 התורה]  [בלימוד והעיון וכלל, כלל הש"ס ועיון וחשבון דקדוק

אשר למדנו אני ואתה עם כל החברים שלנו בחו"ל, לא 
ד לשמוע כדאי מאוד שכבודו יקח מוע. ישקל כסף מחירו

בת שאי במוצ) מרן זיע"א(דרשה אחת מפי הגאון שליט"א 
בבני ברק, ותראה הגאונות, הבקיאות והחריפות,  ודשק

, הזכרון המדהים, ההכרעה הפסקנית שאין אחריה כלום
הענוה האמיתית, האהבה והחמלה על כל הנברא בצלם, 
הרבצת התורה במסירות נפש וכל סגולות הנפש שמנו 

כמעט רובן ככולן נמצאים  ,שמהרבותינו בלומדי תורה ל
 .מפני קדושתו והדר גאונו, וישח אדם וישפל איש ...בו

 

הרי"ף כתב  עוד סיפר הרב שליט"א על תלמידו המובהק של
משורר אחד: הרב אשר מתים ברוחו החיה, הוציא דבש 

מר על הגר"ע יוסף הוציא דבש וממר. אותו דבר אפשר ל
לקח אנשים רחוקים מן התורה כמו שמעון פרס ולמד  -ממר 

איתו שעור ברמב"ם, אחרי שגמר התחיל פרס לשאול 
עוד , שאלות, ואמר: הרב עובדיה יש לו ראש לשמעון פרס

, ספרמעון שר"ת  'שפר' - ר"שפבר ספר "הנותן אמרי מעט יח
שמעה שולמית אלוני ונזעקה: עכשיו אתה מחזיר אותו 
בתשובה התחיל רעש, ואז ברח לו שמעון פרס כמו שברח 

 . יצחק רבין
 ,יש היום אלפים ורבבות בעלי תשובה, אבל הכל מכוחו

 .זיע"א הרב עובדיה ומכח כוחו של מרן
 ]לרבי מאיר מזוז שליט"א" שראלמתוך הספר "מגדולי י[

 

 נושא בעול הציבור
ר"מ  ם שליט"אימהספדו של רבי אברהם משה קירשנבו

 :חיפה, על מרן זיע"אשב ישיבת "נחלת הלויים" ומשגיח
דמה שזו הפעם הראשונה בהסטוריה שהיו ששים ריבוא נ

ה ואף הרבה יותר מכך, כשם שנתינת ַהְלָויָ משתתפים ב
ריבוא כך נטילתה... היתה כאן  התורה מסיני היתה בששים

. לא היתה הוראה שכולם נוסעים, אלא כל 'רעידת אדמה'
יחיד ויחיד הרגיש שהוא חייב ללכת, כולם הלכו כיחידים 
ובודאי שיש כאן כבוד התורה עצום, הלכו כולם ללוות את 
כבוד התורה שבדור, אבל הוא גם זכה, שהתורה שלו 

רעי, לא הכנתי לדבר מה י ויאחנמצאת, התורה שלו קיימת. 
ים אני מדבר מה שיש בלב ישיהנו לשמוע, אבל בארבע עינ

עשרות שנים, ההתמדה שלו היתה בלתי נתפסת, אהבת 
, לראות תמונות מטיפול נמרץ עם ספר, מופלאההתורה 

 התמדה כזו, אהבת התורה, אין לשער.  
סיפר לי בן משפחה שזכה לגור בשכנות עם הרב ברח' 

צעירותם היו פעמים שהתינוק של הרב היה אלקנה, שב
היה נכנס לדירה שלו  זצ"ל בוכה, והרב בן ציון אבא שאול

לנענע את התינוק שלא יבכה, והרב לא היה שומע כלום, 
בלימוד. הוא היה מלך כפשוטו ממש, יהודי שזכה  ושקיעותמ

כל כך לשנות את כל הרחוב, גם לפשוטי העם, הלכה 
לא שמעו אותו מדבר על  עולם מאמיתית לרבבות בתים, 

עצמו, אבל התורה בערה בו, לכן איפשר לעצמו להתבטא  
באופן אישי הוא התבטל  .בחריפות נגד גדולים ועצומים

, זו דרכה של תורה - בפניהם כקליפת השום, אבל בהלכה
הוא הנהיג את העם ברמה, אין חנופה, התקשורת היתה 

, וכל ים כנגדוכתבו ואמרו דברהם  , ובכל הזדמנותהמומה
 זה לא עזר להם כלום, עם ישראל יודעים את האמת. 

שמרן  ה לו לזולת, יש לי דוד ראש ישיבהתאיזו רגישות הי
זצ"ל סידר קידושין לבנו ודודי היה גם כן תחת החופה, והרב 

הצלם של  -ניגש אליו בשקט ואמר לו בלחישה: היהודי הזה 
  ...החתונה זו הפרנסה שלו אל תסתיר לו

באופן אישי אצלי מהרבה בחינות הוא המשיך את ההנהגה, 
גדול שתפס את הציבור זה היה אדם שכל כולו תורה, כל 

אין לו שניה אחת בלי  - מצד אחד ;כולו נשיאה בעול הצבור
כל כולו נושא בעול עם הצבור, איך באמת  - ומצד שני תורה

יכול להיות שני הדברים יחד, אני לא יודע אבל זאת היתה 
הוא היה זה שדאג לאידישקייט של כלל ישראל,  !יאותהמצ

הוא היה היחיד  .הוא לא ישן בלילה בגלל הדברים האלו
בדור האחרון שעיצבן את החילונים, שכולם שמעו את כל 
מה שהוא אמר לטוב ולרע, היה כמו נביא שצועק עליהם, 
איפה אתם? הוא היה אדם שהעולם שמעו אותו באופן 

תבונן בדרכיו במשך עשרות שנים, אני ישיר. אני זכיתי לה
מעריץ ומתפעל, לא הערצה של "אחרי מות קדושים אמור", 
לכן אומר לכם כמה הרגשות שיש לי, אני מדבר ממש מהלב, 

שהיה  ,אני זוכר שלפני שנים סיפרו על קניון גדול בתל אביב
שהיה  מיד הרב קרא לאותו עשיר .פתח בשבתיאמור לה

אבל זה לא  ,אותו לסגור בשבת אחראי על המקום ושיכנע
עזר כלום, עד שהרב פשוט התחיל לבכות, ומיד אותו עשיר 

הוא היה גדול מעל  !זה קנאי של הדור ,הבטיח לסגור בשבת
כולם, הרב הכי משפיע, אבל עם מה הוא פנה לעם ישראל, 
רק באמת של התורה, הוא לא בא בשטויות לכבוש את עם 

אך יחד  !הכל, קבלה, ודשרוח הק, ישראל, הוא ידע מופתים
 הוא יצג את התורה.   עם זאת

אני אומר, לא נעים לי, אבל כל הבזוי תלמידי חכמים שיש 
זה מתחיל מזה שלא מיחו, ונתנו  ,היום בתוך המדינה שלנו

לכל ילד לפתוח את פיו כנגד הרב עובדיה ואף אחד לא 
מחה, אם אתה מרשה לבן שלך לדבר עם מי שלא במחנה 

דבר על כל הגדולים. האהבה הגדולה שכלל שלך הוא י
ישראל גילה אליו, אהבה גדולה שמתפרצת מכל החוגים, 

תנו את הכח של כל יחיד ואת היופי של וצריכה ללמד א
זה עוד תורה ועוד מידות  ,התורה. ומה שכלל ישראל צריך

  ]196 ספר מגיד הרקיע עמ'[                   טובות ועוד יראת שמים.



 

 

 אהבה אין סופית –ילדים חינוך 
מעשה ביהודי אשר בנו יצא לתרבות רעה, והיה הולך מדחי 
אל דחי, והאב מרוב כעסו היה צועק עליו ומבזה אותו, 

בא לפני אותו האיש וביקש ממני עצה כיצד  ,ובאחד הימים
שמהיום והלאה יקח את בנו  ,ואני הצעתי לו ינהג עם בנו

ו הערות וביקורת, אלא ויראה לו פנים אוהבות, ואל יעיר ל
יתחבב עליו, עד שהבן יחוש מעצמו שאביו אוהבו, וכמים 

כן לב האדם לאדם, ומשיחוש הבן שאביו  -הפנים לפנים 
. אוהבו, הרי שהוא מעצמו ישמע לקולו וישתדל שלא לצערו

חזר הבן  ,ואותו איש נהג כפי עצתי, וברוך ה' בתוך זמן קצר
למוטב ושבו בנים לגבולם, בזכות מאור פנים ואהבה 

 !ישמע החכם ויוסף לקח. שהרעיף על בנו
ומכאן מוסר השכל איך צריך למסור את נפשו לחנך את בניו 

לפעמים יש ילד שובב שאינו רוצה ללמוד, צריך  ;לתורה
ף ושוקולד עד שיסכים ללמוד, ידבר לשחד אותו, לתת לו כס

רבנים  ,איתו בטובות וישפיע עליו, יביא אנשים מבחוץ
 ".חשובים שיסכים ללמוד, ואז יהי לו "בן חכם ישמח אב

יהודה צדקה ע"ה סיפר לי: היה אדם אחד מבאי  ביהגאון ר
שיעורו שהתייעץ איתו, אני רוצה להכניס את בני לישיבה, 

מר לו, תעשה בכל כוחך ? אאך אשתי מתנגדת, מה אעשה
ראה אותו ושאל אותו  ,שבנך יכנס לישיבה, אחרי כמה ימים

. מה עם בנך? אמר לו: אשתי גברה עלי אינני יכול עליה
עשית  ,כשאמרת לה שאתה רוצה שילך לישיבה :שאל אותו

 :איזה איום שאם לא ילך לא תאכל מהתבשיל שלה? אמר
אם היה  !לךסימן שלא כואב  :לא עשיתי כלום. אמר לו

ראה שהרב צודק, חזר לביתו  !!!כואב לך היית מתעלף
עד שבנינו יהיה  ,והודיע: לא אוכל ולא אשתה מהאוכל שלך

ראה שכך השתכנעה, אמרה לו, קח אותו לאן  .בישיבה
 . לקח אותו לישיבה ונעשה תלמיד חכם. שתרצה
 .שלא יתייאש תכף ומיד כשאשתו אינה מסכימה ,ללמדך

תעשה איומים "איני אוכל עד  למה אתה מבטל דעתך?
תראה שפעם היא וכש", שתסכימי שבנינו יהיה בישיבה

, פעמיים אינו אוכל אלא לחם ומרגרינה או לחם ופלאפל
תהיה נשמתו בגן עדן  ,ועל ידי שיחנך את בניו... יכאב לה

כמה מפליג בזוהר  "מזכה אבא (בן) ברא"עולה מעלה מעלה, 
איך  ,י חכמיםהקדוש על הזכות שאדם מניח בנים תלמיד

מקבלים אותו ומעלים אותו מדרגה לדרגה בזכות בניו, זהו 
לכן כל אדם  !לא רק לטובת בניו אלא גם טובתו האישית

לא ירפה שבניו ילכו בדרכי טובים לישיבה ויגדלו  ,יתאמץ
 ]חינוך ילדים - מתוך הספר פניני יביע אומר שבט מוסר[         . בתורה

 

 
 

: כתוב )שבת פ"א(בירושלמי  זצ"ל, הרב עובדיה יוסף מרןןכתב 
נוח לו שנהפכה שלייתו על  -כל הלומד תורה ואינו מקיימה 

ולכאורה יפלא על הלשון הזה,  .פניו ולא יצא לאויר העולם
 כך, אלא יש לבאר .הלא די היה לומר: נח לו שלא נברא

א: כשהעובר במעי אמו, נר דולק על מוב )נידה ל(רא בגמ
ראשו וצופה מסוף העולם ועד סופו, ואין לך ימים שאדם 
שרוי בטובה יותר מאותם ימים, ומלאך מלמד אותו כל 

בא מלאך וסוטרו על פיו  ,התורה, וכיון שיצא לאויר העולם
וא"כ למה יצא לאויר העולם?  .ע"כ ומשכחו את כל התורה,
הרי בבטן אימו איך יניח תפילין, ש ,אלא כדי לקיים המצוות

אבל אדם שלומד ואינו מקיים, נח לו שהיה  ?איך יטול לולב
נשאר בבטן אימו, שאם רק ללמוד בא, הרי במעי אימו היה 
לומד ויודע יותר, אלא ודאי שיצא לאויר העולם לקיים 

 ]ענף עץ אבות עמ' ס"ד[    . המצוות ובזה משלים כוונת הבריאה

 ?כתבי הידלהיכן נעלמו 
כידוע  :כלתו של מרן זיע"א סיפרה הרבנית יהודית יוסף
ישבו צוות של ת"ח לערוך  ,לאחר פטירתו של מרן זיע"א

בתוספת הערות והגהות  'שו"ת יביע אומר'מחדש את 
ולאחר עריכת הספרים . שהשאיר אחריו מרן בכתב ידו

תברר לנו שחסרים המון כתבי יד שהיו הבתוספת ההערות, 
הדבר גרם לנו צער רב . מרן ונעלמו מאתנו בביתו של

 .הרב משה וצוות הת"ח - והטריד את מנוחתו של בעלי
מצלצל האינטרקום  ,בבוקר 11:00והנה בערב פסח בשעה 

שהיה בפתח בית הכנסת של מרן, ואחד השכנים בבנין 
שמונחת שקית גדולה בפתח בית הכנסת ומשום  ,מודיע לי

אני מיד ירדתי . ביםמה נראה לו שמונחים שם דברים חשו
ולתדהמתי . לקומת בית הכנסת ועליתי עם השקית לביתי

נמצאו בתוך השקית צילום של כתבי יד רבים שנעלמו 
מביתו של מרן ומצורף לזה מכתב בכתב יד בזה הלשון: אני 
אברך כולל ונודע לי שהרב משה מאוד מצטער שאין בידו 

חלק מהם את כתבי היד של מרן זיע"א ולכן החלטתי לצלם 
דעו לכם, שאין בידי כסף מספיק כדי לצלם . ולהעביר לכם

 . את הכל ולכם צילמתי מה שיכולתי. ע"כ
באותו רגע, משום שלילה קודם  אחזה אותיצמרמורת 

חלמתי את מרן זיע"א מדבר עם בעלי ואומר לו: משה אל 
הם יחזרו אליך, מיד התקשרתי לרב  ,תדאג על הכתבי יד
רגש תרגשות על הנס שקרה וגם הוא נמשה וסיפרתי לו בה

את מרן האבא  ,דםוונפעם ומספר לי שגם הוא ראה לילה ק
בחלום שאמר לו באותו הלשון משה אל תדאג על הכתבי יד 

לאחר מכן עברנו על צילומי  .ויהי הדבר לפלא, הם יחזרו
נטרקום לבדוק מי הניח את השקית, ולתדהמתנו גם שם יהא

שהגיע בשעה זו אלא רק לא ניכר שום דמות או אדם 
 .נראתה תזוזה של שקית שהניח אותה במקום והדבר מפליא

 

 
 

 איה מקום כבודו
חזון עובדיה ( זיע"אהרב עובדיה יוסף  הראש"ל כתב מרן

: פעם שאלו את הגאון מראדזין: הרי אמרו )תעניות ע"מ תפז
הכבוד רודף אחריו, והרודף אחר  - חז"ל הבורח מן הכבוד

וא"כ לעולם יש ביניהם מרחק , ד בורח ממנוהכבו - הכבוד
וים הם, ואמנם בחייהם ש: והשיב להם? שווה מן הכבוד

אבל בפטירתם יש הבדל, שהבורח מן הכבוד, לאחר פטירתו, 
אבל  .הכבוד משיגו, ונח על משכבו - שחדל לברוח מן הכבוד

הרי הכבוד בורח ממנו, וכשמת נשאר  - הרודף אחר הכבוד
ממנו ואיה מקום כבודו, הרחק כמטחווי בלי הכבוד שברח 

 .קשת
 

 

ה"חוזה" הקדוש מלובלין זיע"א, מי חשוב ממי?  אתשאלו 
תמים חשוב מגדול, או גדול חשוב מתמים? אמר להם 
ה"חוזה": אף אתם צאו וראו, הבא לבצוע על הפת ושתי 

אחת כר לחם גדולה אבל בלתי שלמה, ואחת ככרות לפניו, 
קטנה אבל שלימה, על איזו משתיהן מברך ברכת המוציא? 
שמא על הגדולה הפרוסה או אינו אלא על הקטנה השלמה? 

שתמים  ,והתשובה היא: על הקטנה השלימה, למדנו מכאן
 .תמים עדיף - גדולאו 



 

 

נו מצווה הקדוש ברוך הוא את נח לבנות תיבה בפרשת
לפני שהוא מביא מבול על הארץ. אבינו שבשמים  ,להצלתו

מפרט את מידות התיבה וקומותיה, ונח ניגש ובונה את 
מאה שנה!  120 התיבה על פי ציוויו של הקדוש ברוך הוא

מדוע כל כך  עשרים שנה בונה נח את התיבה. כן כאן נשאל:
ים ? וכי אי אפשר היה להזדרז ולבנותה תוך שנהרבה זמן

נח הצדיק ניסה לעשות הכל , התשובה אחת היא ?בודדות
כדי להציל את אנשי דור המבול, לכן הוא לא הזדרז, ובכל 

אודות בניית  עמויום שהיו אנשי דור המבול משוחחים 
"עתיד הקדוש ברוך : התיבה, היה מבהיר ומדגיש הוא להם

לעולם", ועובר להטיף להם מוסר ומבקשם הוא להביא מבול 
"אין  - לחזור בתשובה שלימה. אך הם היו בשלהם באומרם

סיכוי שאתה תינצל לבד! או שגם אנחנו ניכנס לתיבה 
ונשרוד, או שנמנע ממך מלהיכנס ותמות גם אתה איתנו". 

אנשי דור המבול היו כל כך רשעים, שלא רק שלא כלומר, 
ענו הם  ,תםושעא בתוקף רבתשובה, אל הסכימו לחזור

נח היה בעל מידות תרומיות, איש . בעזות מצח לנח הצדיק
מורם מעם, ולכן למרות עזות פניהם לא התייאש הוא מהם, 
ובכל יום ויום היה מדבר על ליבם ומנסה להעלותם לדרך 

היה דן אותם לכף זכות ומשתדל  ,הטובה, ובסבלנות אין קץ
 120למענם וסבל אותם כך הקדיש הוא . למענם ככל יכולתו

 שנה, בתקווה שיצליח להשפיע עליהם ולהחזירם בתשובה. 
העמיד לנו הקדוש ברוך הוא "דמויות הוד"  ,בכל דור ודור

שהיו סמל ודוגמא לעבודה על המידות, ובתוקף גדלותם 
ידעו הם למחול לאנשים שפגעו בהם קשות ונוראות, ולא 

תם פוגעים ולא נחה אלא שזכו הם גם להיטיב לאו,רק זאת
 עד שהיו מוצאים את הדרך לדון אותם לכף זכות.  ,דעתם

ובמה דברים אמורים? הרבנית יוכבד גולדברג,  ,עד כמה
אשת הרב אפרים גולדברג, רב קהילה בבוקה רטון, סיפרה 

ילדותה, היא הייתה במחנה קיץ בהרים, : "באת הסיפור הבא
רולי ה, מר ׂשוביום המיועד לביקורים משפחתיים הגיע סב

ברגשטיין, לביקור. הם טיילו ביחד בין שבילי "הקעמפ" 
(מחנה), כאשר לפתע הבחין סבה במישהו בן גילו. הוא עצר, 
הנהן לו בראשו והמשיך ללכת. יוכבד הסתובבה אליו 
ושאלה אותו: "סבא, אתה מכיר את האיש ההוא"? "מכיר 

הכי  אותו? כמובן! הוא היה החברותא שלי ברומניה, החבר
אם  טוב שלי". הנכדה התפלאה, ובנימה מכבדת שאלה":

 הוא חבר כל כך טוב, מדוע סבא לא החליף איתו אף מילה"? 
"בשנים , וכך סיפר: ואז הסביר לה סבה את פשר הדבר

הראשונות של המלחמה ניסינו בכל דרך שהיא להימלט 
יהודים במהלך  300,000-למעלה מ מרומניה, בה נהרגו

שנצליח לברוח, היה עלינו להגיע תחילה  המלחמה. כדי
מבוקובינה בצפון המדינה לבוקרשט בדרומה. משם, קיווינו 
לצאת מרומניה. לאחר מאמצים רבים, הצלחתי לבסוף 

 מסמכים עבורי ועבור אשתי וילדינו, שאפשרו לנו להשיג
לנסוע דרומה, לבוקרשט. החבאתי את המסמכים ולא 

המחבוא, חוץ מאשר לחברותא סיפרתי לאיש על מקום 
שלי. ההזדמנויות לעזוב את צפון רומניה היו נדירות ביותר, 
אך בוקר אחד נודע לי שהגיעה שעת הכושר. מיהרתי בריצה 

 אל מקום המחבוא אך המסמכים נעלמו! 
כאשר הלכתי  החברותא שלי היה היחידי שידע עליהם.

לט לחפש אותו, התברר לי כי הוא לקח את התעודות ונמ
 עם אשתו וילדיו למקום מבטחים. 

יוכבד נדהמה! "סבא, מה קרה לאשתך ולילדים"? היא 
צה באמת לשמוע את התשובה. שאלה, לא בטוחה שהיא רו

ו כולם", השיב לה סבא בעצב. יוכבד התנשפה רצח"הם נ
בהלם. "סבא, איך אתה יכול אפילו להביט עליו? כיצד אתה 

הוא עשה, כאשר הוא גרם יכול לומר לו שלום, אחרי מה ש
בכך למותם של כל בני משפחתך"? "היום אני יכול לסלוח 
לו, מכיון שבמובן מסוים זו הייתה אשמתי", השיב לה סבה.  
"העמדתי אותו בניסיון שהוא לא יכול היה לעמוד בו. אסור 
היה לי לגלות לו היכן הסתרתי את המסמכים. כולנו ראינו 

ו להינצל, אז אני מבין אותו שם את המוות בעיניים ורצינ
. ..שלא היתה לו ברירה אלא לגנוב את המסמכים ולברוח"

איך אדם מחול על בגידה שכזאת? וקשה, איך אפשר ל
שגרם למותם של כל בני  - אחר מסוגל למחול לאדם

משפחתו? אין זאת אלא עבודה מאומצת ועקבית המביאה 
לאמונה שלימה, ומזכה את בעליה למחול גם על המעשה 

 . הנורא מכל
ברור הדבר שכולנו נתקלנו באנשים שהזיקו לנו בממוננו או 

אחרת, ובוודאי ו או שפגעו בכבודנו והכאיבו לנו בצורה כז
שכל מעשיהם נגדנו אינם מגיעים לעוול הנורא שגרם 
החברותא לאותו סבא נכבד, ואם הוא התעלה מעל הכל 
והצליח לדון לכף זכות ולמחול, בוודאי שגם אנחנו חייבים 

שקיים את הכתוב:  ,ברור מעל הכלולים לעשות זאת, ויכ
"בצדק תשפוט את עמיתך", וזה אין ספק גורם להחשת 
הגאולה הרי אנו אומרים ג' פעמים ביום בתפילת העמידה: 

 "מלך אוהב צדקה ומשפט". 
 בית מקדשנו, בב"א.יח צדקנו ובנית ביאת משונזכה ל

 
 
 

 ברינה             רון     
 

 [משלי טז, א] "ְלָאָדם ַמַעְרֵכי ֵלב ּומה' ַמֲעֵנה ָלׁשֹון"        
 

 לע"נ מו"ר אבי : יעקב בן רחל וצדוק                               
  סרח בת שמחה ויוסף-לע"נ מרת אימי: שרה             
 לע"נ חמי : מרכוס מרדכי בן רבקה ויוסף         

 נפתלי בן רוזה : לע"נ סמי בן שמחה : גורג'י בן שמחה  :"נלע               
 יוסף חיים בן לאה : יהודה בן טובה: לע"נ  חיים בן אסתר :נ"לע               
 ומרים : לע"נ יעקב בן סאלם דוד אבא בן אריה לע"נ: צבי               
 אברהם : לע"נ רחמים בן חאורואשר מסעוד בן זוהרהלע"נ:                
 יפה נדרה בת נעימה מינה בת מרדכי שמואל : לע"נ -הרבנית  :לע"נ                
 כתון בת חביבה -מרים : לע"נ בת בלור רחל-מרים בת עזיזה : לע"נ :לע"נ                
 רחל בת חנה -נזימה בת טובה : לע"נ -שמחה בת סרח : לע"נ: לע"נ                
 : לע"נ סמי בן חנה  עופר בן יחיא"נ : לע לע"נ: אפרים בן ציון ורבקה                

 : אריה (לאון) בן מלכה : זהבה ועקנין בת אטולהצלחה  
 : מתנאל בן איריס : אביטל בת יפה זיווג הגון  
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 4741102.מ השרון רמת 2 רקוצה' רח: כתובת
 

 לשבת מדהים סיפור

 לזרע של קימא:
 יהודה יחזקאל יוסף בן רחל מרים

 אהרן בן צילה: נפתלי שלמה בן לאה
 : מיטל בת לולו ת מינהשושנה רייזל ב

 שולמית בת שרה : עדי בת מזל
 בן זכר)(: חן בת דלילה שמחה צביה בת רחל

 : אושר בת אורנה יובל בן שלומית
 הודיה בת ציפורה : רחל בת חיה

 יעל ברכה בת אביגיל

 מצוה לתרום מכספי מעשר לזיכוי הרבים
 4741102רמת השרון מ. 2: רח' הקוצר ניתן לשלוח צ'ק לכתובת 

 לרפואת: 
 הרב מאיר נסים בן כמסאנה שליט"א  

 קב ישראל בן גלית  : יע יהודה בן אסתר
 : הדסה בת מרים   אורטל בת גלית

 דוד בן שמחה : מנחם בן עליזה
 זהבה בת הודיה : פאולה בת דינה

     מרים קרן בת רבקה : אילה בת ציפורה   
 השרה בת רבקה : שרה תהילה בת חנ

  פיבי בת חביבה בן חמון אנט : אברהם ב
 רחל בת נוארה: נורית בת רחל 
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 דבס"   
 נח פרשת                                                                                           309 מס' ןגיליו                      

       רמהבְּ ל קו   20/10/17ח תשע" תשריב' ל       

 אין לעיין בזמן התפילה/הדרשה/ קריאת התורה   
 

 כוחה של נתינה   מן הפרשה
 

 "ַוִּיְזֹּכר ֱאלֹוקים ֶאת ֹנַח" "מה זכר אלוקים לנח?" חז"ל מבארים את הפסוק בדרך צחות באופן הבא:
 .בתיבה עמו"ְוֵאת ָּכל ַהַחָּיה ְוֶאת ָּכל ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ִאּתֹו ַּבֵּתָבה..." את הנתינה של נח לכל מי שהיה 

 כשאדם מוכן להקריב מעצמו למען האחר הקב"ה לא שוכח זאת...
  

 , ימחיש זאת:מכונה הסטייפלרזצ"ל הסיפור נפלא שהיה אצל הרב יעקב ישראל ַקנֶיבסקי 
 

זוג שהתארס הגיע לפני הרב קנייבסקי זצ"ל כדי לפרק את הזוגיות לפני החתונה.  החתן סיפר לרב כי לאחר האירוסין חש שלא 
בטוב ולאחר סדרת בדיקות התברר לו כי נתגלתה אצלו מחלה ממארת ומכיוון והוא אוהב את ארוסתו אהבת נפש הוא מבקש 

 לבטל את השידוך כדי לא לגרום לה צער.
 אתה?" ביחד רב את החתן: "ומדוע באת אלי שאל ה

 ענה החתן כי היא מסרבת!
 : "האם את מבינה את המשמעות?"מיועדתנפעם הרב, ושאל הרב את הכלה ה

השיבה הכלה בבכי: "אני מאד אוהבת את החתן, אני יודעת שיתכן ויהיה לי קשה אבל דבר אחד אני בטוחה אף אחד לא יטפל בו 
 בתי אותו..." והיא הוסיפה: "עם האושר שאני יביא לו הוא גם יצא מהמחלה הזו!"...כפי שאני יעשה זאת באה

חשב הסטייפלר ואמר: "החתן רוצה להעניק לכלה חיים של אושר וזו הכלה רוצה אף היא להעניק לבעלה חיים של אושר 
   עצמו!!!מלאף אחד לא אכפת אם כן, ובריאות. 

    
 ראשית רבה על פרשת נח, פרשה לג, סימן א):בציא ואלכסנדר מוקדון (המובא בא סיפר להם את הסיפור עם מלך קהו

 
אלכסנדר מוקדון הלך למלכות קציא וביקש לדעת כיצד הם דנים. בשעה שישב עמהם, בא אדם אחד כשהוא קובל (מתלונן) על 

וזה שמכר ולכן האוצר שלו. קניתי! חברו. אמר המתלונן: איש זה מכר לי חורבה אחת ומצאתי בה אוצר, חורבה קניתי, אוצר לא 
 אמר: שדה וכל מה שבה מכרתי, האוצר שייך לו! 

 אמר מלך קציא לאחד מהם: יש לך בן זכר? אמר לו: כן. 
 אמר לאחר: יש לך בת? אמר לו: כן. 

 אמר מלך קציא: לך ַהֵּׂשא את זאת לזה ויהא הממון לשניהם... 
 חז"ל סיפרו לנו את הסיפור הזה דווקא בפרשת נח? מה ניתן ללמוד ממנו? שאל: לשם מהואז פנה הסטייפלר לזוג הצעיר ו

רק דבר טוב יכול לצאת מזה! לכן, לכו ותתחתנו ואני מברך וכל כולך למען האחר, אלא, כשיש נתינה משני הצדדים  והוא השיב:
 אתכם בחיים טובים, בריאים ומאושרים!

בריאים ושלמים בחיים טובים  םילדיהוהם חיים עם  .!שהמחלה נגוזה..וכך היה, החתן חזר לבדיקות נוספות והתברר 
 ומאושרים כפי שהבטיח הרב...

מכאן ניתן ללמוד את העוצמה שיש בנתינה ובחסד, שכידוע מסירותו של נח  כוחה של נתינה ואת הנתינה הזו זכר ה' לנח.והי ז
סיפור עם הזיקית ועוד), בשימת לב לפרטים הקטנים (כמו  לדאוג לכל אחת מהחיות, הייתה בצורה מושלמת וללא גבול, מתוך

וזאת כשחלקם אוכלים ביום ואחרים בלילה וכדו', עד כדי כך גדולה מצווה זו, שיש בכוחה לסיים את המבול ולהוציא את נח 
והשפעה יש בחסד שעושים עם בני האדם ומשתדלים לעשותו בשלימות ובשימת לב לצרכי הזולת, כמה כח  ל וחומרמהתיבה, ק

 .כךל
 
 

 להתבונן מעבר למה שנראה לעין  סיפור לשבת
 

על רבו הגדול, הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל, שהיה מפורסם ברגישותו ובהבנה  סיפררבי משה מרדכי שולזינגר זצ"ל 
 שהיתה לו לצרכי הזולת גם כשמדובר באנשים פשוטים.

 
כאשר באחד מימי החורף הקרירים בשכונת בית וגן, בעודו יושב ולומד בביתו, "היה זה בשנותיו המאוחרות של הרב אברמסקי, 

 התדפק על דלתו יהודי, כשפנתה הרבנית לפתוח, עמד שם רוכל עם מזוודה מלאה בסוודרים, תוך שהוא מציע אותם למכירה.
'. אמר לה אותו רוכל: 'אם כך, אז "אמרה לו הרבנית: 'בחפץ לב הייתי קונה, אבל הארון מלא בסוודרים, כך שאין לי צורך בכך

לפחות שאקבל ברכה מהרב'. האזין הרב אברמסקי לדברים ומיד כשהכניסה הרבנית את הרוכל לחדר כדי לקבל את הברכה, 
הכניס הרב את ידו לכיסו והוציא משם סכום כסף נכבד ומסרו למוכר הסוודרים, כמובן שלאחר מכן גם בירכו בחום רב 

 ם הרב, יצא הרוכל מביתו שמח וטוב לב.להצלחתו וכו' כשסיי
"אחר שיצא הרוכל, פנתה הרבנית לרב בשאלה: 'מדוע נתת לו סכום כה גדול?!', לו? ענה לה הרב: 'בואי ואסביר לך, היהודי הזה 

בר  מסכן הוא, אם באמצע החורף ועוד בשכונה הכי קרה בירושלים, מסתובב לו יהודי מבית לבית למכור סוודרים, כשברור לכל
דעת, שכל תושבי בית וגן כבר הצטיידו מזמן בסוודרים לכל המשפחה, אם כן בטוח שמדובר באדם מסכן, שככל הנראה כבר 

התדפק על הרבה דלתות ובכל בית סירבו לקנות ממנו, מי באדיבות ומי בפחות אדיבות, כך שמזוודתו עדיין מלאה ולמעשה לא 
וילדים, שמחכים שאבא יביא כסף כדי שיהיה להם מה לאכול, בארוחת צהרים או  הרוויח כלום, אך בביתו יש לו כנראה אישה

הערב, אך מה הם יראו במקום זה, שאבא שם על השולחן מזוודה עם סוודרים במקום אוכל? לכן דבר ראשון צריך לתת לו כסף 
 השיב הרב אברמסקי. שיהיה להם מה לאכול ואח"כ כמובן לברך אותו'",

אים, כמה שימת לב ומחשבה צריך לתת כשמדובר בחסד עם השני כדי שנוכל לזכות במצוות חסד בשלמות", "במעשה זה אנו רו
 יהי רצון שנזכה! מסיים הרב שולזינגר את הסיפור.

 055:229  כניסת שבת
       35::006יציאת שבת 

   07:10ר"ת          

 

 *הזמנים לפי אופק טבריה        
 *העלון טעון גניזה  

        



 
 " מאת הר' מנחם ברוד)מתוך הספר "ימות המשיח(        גאולהאת הלימוד שמזרז   לימוד תורהמעלת 

 
בענייני המשיח והגאולה נראה להם מוגזם. הם בהחלט מאמינים בה' ובתורתו ומאמינים גם יש יהודים, שכל העיסוק הנמרץ 

כך הרבה לחשוב ולדבר ולפעול סביב נושא זה. בעיניהם, המשיח והגאולה -מה צריך כל-בביאת המשיח, אבל לא מובן להם לשם
 יום.-וםמהווים בשורה עתידית, שאמנם היא מאוד נעימה ומעודדת, אבל מה לה ולחיי הי

על סוג זה של התייחסות אפשר להשתמש באימרה: "עיקר חסר מן הספר". נושא המשיח והגאולה איננו נושא שולי כלל וכלל. 
זהו המרכז והתכלית של כל חיינו ופעולותינו, ושל הבריאה כולה. זהו היעד שאליו מוליכים כל הדברים שקורים בעולם וכל 

. יהודי שעוסק בתורה ובמצוות אבל אינו מודע לחשיבות עניין הגאולה, דומה לטייס ישראל בתורה ובמצוות-העבודה של עם
 העוסק כל הזמן בהפעלת המכשירים השונים, אבל אינו מתעניין כלל ביעד הטיסה.

ייתכן שמיעוט העיסוק בנושאי הגאולה ניתן להסביר על ידי הנטייה האנושית למעט לעסוק בעניינים שנראים לא מעשיים ולא 
 קטואליים ממש. כך לא עסקו בעבר בהלכות ארץ ישראל והמצוות התלויות בה, עד חידוש היישוב היהודי בארץ.א

על רקע זה אך טבעי שמתעוררות שאלות רבות על הקביעה שאנו עומדים לפני ביאת המשיח. יש המחפשים הוכחות לכך, ואינם 
בשעה שחלה ירידה דתית ומוסרית. אין הם מעלים על דעתם יודעים לקרוא את המציאות. אחרים שואלים כיצד יבוא משיח 

 שדווקא בנקודה זו מתגלה המשיח ומחזיר את ישראל לדרך התורה.
כאשר לומדים את סוגיות הגאולה, מתעמקים במשמעותה האמיתית של ביאת המשיח, מכירים את השתלשלות בואה של 

 ו לקרוא נכון את המציאות ולהבין תהליכים שאנו נמצאים בתוכם.הגאולה וכו', העיניים נפקחות וידיעת הדברים מאפשרת לנ
 בנוסף לכל, עצם הלימוד והעיסוק בענייני הגאולה, מחזק את האמונה בגאולת ה' ואף מזרז את בואה!

 
 

 
 לעצירת הגשמים. הדבר, גורם והנתינה ישראל את עצמם מן הצדקה מונעיםכאשר  :אמרת השבוע

 
 :בתורה פעמיים הנאמר״ויכלא״ המילה 

 נאמר בהקשר למי המבול שפסקו מלרדת. (בראשית, ח' ב') "ויכלא הגשם מן השמים"א.  
לצוות על העם  בהקשר לתרומתם של בני ישראל למלאכת המשכן, עד שמשה היה צריךנאמר . "ויכלא העם מהביא"ב. 

 להפסיק.(שמות לו' ו')
לשון מניעה. ובפשטות ניתן להסביר הצורך במניעה נאמר ביחס לדבר שמטבעו הוא צפוי  – "ויכלאת המילה "רש"י מפרש א

בגשם ששטף  היה צורך במניעהלהמשיך ועל מנת שיפסיק לא די בהפסקתו אלא בבלימה של ממש ומניעה הדורשת מאמץ. כך 
 את הארץ וכך גם בתרומתם של בני ישראל למלאכת המשכן.

 
, גורם והנתינה ישראל את עצמם מן הצדקה מונעיםשכאשר ז רמה "ויכלא", בשני ההקשרים, מהשימוש הכפול באותה המיל

 לעצירת הגשמים. הדבר
 

      שמירת הלשון
 

רו לשון הרע, ויש 'דברים הניכרים' המוכיחים שהדבר אמת, הדין הוא כך: אם יש בסיפור הזה אפשרות לדון אם אדם מספר לחב
זה הוא בשלילת המעלות וכדומה [שאז גם אם הדברים נכונים אסור למספר  ןלכף זכות, או שענייאת אותו אדם שסיפרו עליו 

לספר זאת], אין להאמין ולקבל את הדברים, אבל אם זהו דבר שאי אפשר לדונו לכף זכות, וניכרים הדברים שהם אמת, מותר 
אדם וכדומה. והיתר זה הוא אפילו אם שמע את להאמין ולקבל את הדברים. ובתנאי שיש בכך תועלת לעתיד, שיזהר מאותו 

זה, מכל מקום אם במה שהוא מספר לו  ןהדברים מאדם שאינו כשר לעדות, ואפילו אם אותו אדם כבר שיקר פעם אחת בעניי
מאד ולחקור היטב אם אכן יש  רעתה יש 'דברים הניכרים' המוכיחים שדבריו נכונים, מותר להאמין לו. אמנם צריך להיזה

 ור זה 'דברים הניכרים'.בסיפ
היתר זה הוא רק כשיש 'דברים ניכרים' ממש, והיינו הוכחה הנוגעת לסיפור זה שהוא שומע על אותו אדם, וראה בעצמו את 
 אותם דברים ניכרים. אבל אם הדברים רחוקים וזהו רק דבר הניכר קצת, או שלא ראה בעצמו, אינו יכול לקבל את הדברים.

'דברים הניכרים' ומותר להאמין, היינו רק לגבי עצמו, אבל אסור לו לספר את הדבר לאחרים, וכן אינו יכול ואפילו במקום שיש 
 (מתוך החפץ חיים)                         להפסידו ממון על פי זה, או להכותו.

 על כל רגע ורגע שהאדם חוסם את פיו, זוכה לאור הגנוז שאין כל מלאך ובריה יכולים לשער (אגרת הגר"א בשם המדרש)
 

 
 

 תובב"איוצא לאור בעיה"ק טבריה 
 

, אסתר בת שמחה, שושנה שטרית בת אסתר, אליהו בן מסעודה, זאב בן חנה, רחל בת זכות הלימוד בעלון לעילוי נשמת דוד שמעון בן איז'ה
מקנין, יצחק בן ציפורה, מנחם סופר בן חוה,אלברטו זילברשטיין בן חוה,הדסה בת חיים,אברהם שלמה בן יהודה לייב,ר' דוד קאמין ב"ר חיים 

וה, משה גרוסמן בן חוה,חיים שטרית בן שושנה,מנחם מנדל בן יוסף,אלכסנדר צבי, מלך בן מרים, גמרה בת סולטנה, קרולין בת חוה ויוסף בן ח
ג'ולי,  גולומב בן חוה, מאיר זערור בן לאה, מזל בת איילה, רפאל בן אמה, דוד בן חנה, שמחה בת מסעודה, אברהם בן פרחה, איז'ה בת תמו, ינון בן

וה, גאורגי בן אסתר, דרורי בן דליה, כוכבה בת אסתר, סימה בת אסתר, דבורה בת נאווה בת פרחה, אוריאלה  ג'מילה בת שרה, טוני מקנמרה בן ח
 , דוד בן אסתר,ברוך בן חנינה ברגושה, מסעוד בן מאדיה, שמחה, אליהו בן מרים, שלמה בן שושנה, רבקה בת שושנה, אסתר רינה בת מזל לינדה

ולע"נ מקס בן רחל  ומקנין בת רינה הי"ד ולעילוי נשמת יעקב . ' דוד בן רחלהריוסף בן עליזה ושלמה, , אדם בן שמעון,  סימה שמחה בת פרחה
 עד מיכאל בן בת גלים, אייל בן איריס תשורה הי"ד, ותיקונן של כל אותן נשמות הצריכות תיקון. -נפתלי בן רחל דבורה, גיל

ה בת ג'ולי, כנרת בת גילה, עמרם בן סולטנה, גאולה בת לרפואת שושנה בת אסתר,אסתר בת שושנה, ברוך בן רות, הדסה עדינה בת פרטונה, גיל
אורן אהרון בן אסתר, נריה בן סיון, יונה בן אלעד חיים בן דקלה, , ציון בן רחל , ארבל בת סיגל,נעה יוכבד בת שושנהדבורה, שלמה בן אסתר, 

, הר' דב הכהן קוק בן שושנה,הר' , חנניה בן סוליקהבת מלי עדן יהונתן חי בן פזית, לירן בן אורלי,ג'עימה, מנחם בן כמיסה, נחמן נתן בן שרה,
 בריאות איתנה לר' אברהם דב בן חיה רבקה , הר' יצחק דוד בן גוטע פערל בתשח"י.אהרון יהודה לייב בן גיטל פייגא

 להצלחת רובין רחל בת ארלין חנה. לזיווג הגון ללימור נחמה בת שושנה.
רינה חבר, זכריה שלמה בן מרים באומל, יקותיאל יהודה נחמן בן שרה כץ, צבי בן פנינה פלדמן, רון בן בתיה להחזרת הנעדרים והשבויים: גיא בן 

 ארד, אורון בן זהבה שאול, הדר בן לאה גולדין. חזרה בתשובה שלמה של כל עם ישראל וביאת משיח גואל במב"א!
 

 www.alonolam.comובאתר "עלון עולם" www.ladaat.infoהעלון מופיע באתר "לדעת"  kolberama10@gmail.comלתגובות/קבלת העלון במייל  
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