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ואם לא עכשיו, אימתי??
 לעורך מקצועיעבר  הספר כבר

 ולצערי חסר עוד כסף להוצאות ההדפסה 
 

 של והסכמה חתומה זה קיבל את ברכתו החמה ספר זכור!!! 
 

  מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי שליט"א
 

 שלח איימיללהנצחות לתרומות, ולקבלת עלונים 
  106855@gmail.com 
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 נח איש צדיק תמים

זצ"ל הרי נח היה בן  משה פיינשטיין רביהגאון  שואל
" אישכשנצטווה על בניית התיבה ולמה נכתב בתורה " 500

ולא  13גדול מעל להדגיש אדם שהוא שמשמעותו בתורה 
 ???, והרי כאן בוודאי אין צורך להדגיש זאתקטן

  

מבאר רבי משה שהכוונה איש בוגר וחכם, כמו  אלא
שהכוונה  האבן עזרא שם מבארו ,"אנשי חילהמושג "

המשמעות היא שמי שאינו בוגר וחכם גם כאן חכמים, ול
אלא קל דעת וקל להתפתות לא מתאים שיקבל את התואר 

 צדיק תמים.

מאמרו הנפלא של הגאון לתרץ לפי לזה אפשר  בדומהו
ששאל ששמעתי בנעוריי, ל זצ" חיים שמואלביץרבי 

עבד אברהם כשהלך לחפש שידוך ליצחק אליעזר  שמדוע
למרות  ,על חכמתה התובדק אופגש את רבקה, למה הוא 

 הוכיחהרי זה והבאר עולים לקראתה,  שכבר ראה שמי
 שהיא צדיקה גדולה??? 

רבי חיים, שמכאן נלמד שלא כל בעל מופת וצדיק  וענה
כאן חשוב היה לתורה להודיע לנו  וגם הוא חכם ונבון!!!!

איש חכם ונבון ובכל זאת הוא הצליח להיות שנח היה 
 צדיק תמים נגד כל אנשי דורו הרשעים.

" תמים תהיה עם ה' אלוקיך" דברים פי"חבפסוק  והנה
שתמים תהיה רק עם השם בורא עולם,  החפץ חייםכתב 

 אבל עם בני אדם אומר החפץ חיים אסור להיות תמים!!!! 

הוא המזהיר על כך,  שמירת הלשוןשדווקא בעל  ומדהים
וליפול כי אכן עם בני אדם חייב המון חכמה לא להסתבך 

 בגלל התמימות.
 

הוא היה תמים,  ומצד שניכתוב שהיה חכם  מצד אחד אז
הרי כלפי אנשים אסור להיות תמימים,  ומצד שלישי

וייתכן שהיות ובדור ההוא כל הדור היו רשעים ומושחתים 
בין שטימאו את עצמם בכל דרך ובין  בין אדם למקוםבין 

 והם היו ליצני הדור המסוכנים מכל.שגזלו,  אדם לחברו

החכמה הגדולה של נח הייתה להיות תמים עם  ולכן
לא  ומצד שנימטיף להם מוסר  מצד אחדאנשים, דהיינו 

מקשיב לשטויות שלהם ולא נכנס איתם לוויכוחים, ואולי 
ייתה דעתו מעורבת לכן יש שכתבו שהיה מתבודד, שלא ה

 משמיע ולא שומע.עם הבריות אלא רק חד סטרי 

ולא להסתכן ולהיכנס לוויכוחים מסוכנים, כמו ששמעתי על רב  ,ולהיות תמים כנחלפעמים עלינו לנהוג בדיוק  ואכן
בני נוער מיישובו שיפסיקו לצרוך סמים, והם לא הקשיבו לו, אבל פעם אחת אחד מהם אמר,  שחיזקבאר"י שרון מאזור ה

כבוד הרב: האם בחייך פעם טעמת סמים שתגיד לנו להפסיק??? והרב התפתה לטעום בכדי להפריך את טענתם, אבל עד 
נפילה כמעט בטוחה, אלא שמור היום הוא מסכן מסומם ובגמילה רח"ל, ללמדנו שלפעמים אסור להיכנס לוויכוח כי זה 

 .מסכנות בפרט ממכרות מרחק

 בדרתיוהיה צדיק תמים 

דעה ברבותינו את הדגשת התורה  יש הקדושרש"י 
היה לא בדורו של אברהם  היה נח" לגנאי, שאם בדורותיו"

  !!!נחשב לכלום

הרי אפשר גם לדרוש זאת לזכות ולטובה, כפי שיש  וקשה
מרבותינו שדרשו שאפילו בדורותיו שהיו רשעים גמורים 

בכל זאת היה צדיק, אזי כל שכן בדורו  שאין כדוגמתן לרוע
היה צדיק, אז מדוע בחרו לדורשו הוא של אברהם 

שהתורה מעידה עליו שהוא צדיק  בפרטועוד לגנאי??? 
 תמים!!! 

כל מי שנאמר בו  מגילה יא'כתוב בגמרא הרי קשה ש וגם
 נשאר צדיק וגם נח היהאז  " זה מתחילתו ועד סופוהיה"

אפילו אם לעומת אברהם הוא צדיק  אם כן, עד סוף חייו

בכל זאת למה כתוב שבדורו של אברהם הוא אינו קטן, 
 לכאורה איך אפשר לומר כן??? נחשב לכלום!!! וממש קשה 

 58חי בתקופת אברהם עד היה הרי נח יש לתמוה ש וגם
כן הרי נבדוק במציאות איך  ואםשנים בחיי אברהם, 

, לדעות שאברהם מגיל התייחסו לנח בתקופת אברהם
 ??? 52צעיר חיזק אנשים ולא רק בגיל 

, ובעצם ייתכן, שאם נח היה חי בדורו של אברהם אלא
בשנותיו האחרונות של נח כשראה את הקירוב נפשות 

שכל  הוא עצמו היה טוען אברהם אבינו ובהצלחה,שעשה 
כי כששייך לחזק עבודתו הקודמת לא שווה והיא כלום, 
עליך אלא , וכאפסאנשים אם אתה לא מחזק אתה כלום 

 !!!, ובכל הדרכיםח לחזק אחריםולהתפרע בכל הכ

 המשך - האם נח חיזק אחרים??

 אני משהל אמר נחכתוב: ש דבריםחומש בסוף רבה  במדרש
 גדול אני :משה לו אמר ,המבול מדור שניצלתי ממך גדול
 את להציל כח בך היה ולא עצמך את הצלת אתהש ,ממך
 דורי את הצלתיגם ו את עצמי הצלתי אני אבל ,דורך

 .עגלה מוות בחטא תחייבוהכש
  

 ,סנהדרין קח'שהרי בגמרא  הדברים תמוהיםלכאורה  אבל

 הצדיק נחהיה שנה  120משך תיבה באת ה נח בנהכתוב שכ
 ,כלפידים קשים שהם דברים להם ואמר אותם מוכיח

נח שבמקורות כתוב אז למה !!  אותו םמבזי והרשעים היו
 לא חיזק אחרים?? 

על המבול, אלא נודע לו  שלאעוד כל לא חיזק נח ש ייתכןו
, והתרחק מבני האדםהתבודד במשך שנים רבות הוא 

שנה עוד קודם שבנה  300כתוב שנח במשך  בזוהר אומנם
בני אדם שיחזרו בתשובה, אז והזהיר את התיבה התרה 

 שלא הצליחבו מה האשמה ל, מאות שנים אם התרה
 ??להחזירם למוטב

 וכתובשנח הלך ונטע כרם,  כתובלאחר המבול  והנה
שמצא ייחור מגן עדן שאותו יום נטע   רבה לו' ג' במדרשים

וככתוב ובאותו יום הוציאו פירות, והמזיקים השתתפו אתו 

הזהירו אותו הם , ובתיבההציל אותם בגמרא חגיגה טז' שגם 
שלא ישתה הרבה בכדי שלא ישתכר, ולמרות עצות 
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עצמם בכל זאת הוא נכשל בהמזיקים שהם מהמבינים 
 ??לשתות עד כדי שכרה ולא מובן מה בער לו והשתכר!!

נראה שהוא הבין שנכשל בחיזוקים שלו לפני המבול  אלא
כי היה חסר שמחה בחיזוקים, אלא הלך בתמימות וכעס 

 לכן עליהם בדברים קשים כלפידים, דבריהם וצעקעל 
שמחה וכך יתקן את חיזוקיו בעכשיו הוא ניסה להרבות 

 ויצליח יותר ממה שנכשל לפני המבול.

נח למרות רצונו הטוב להשתנות בכל זאת הוא נכשל,  אבל
בראשית רבה  שבמדרשעד כדי כך כי שתה יותר מידי!!! 

 נח, מנח משה חביב: ברכיה רב אמר '(ג סעיף) ו"ל פרשה
 ."האדמה איש" נקראבסוף " צדיק איש" נקראש

, ב שמות)" מצרי איש"בתחילת חייו  שנקרא, משה ואילו

ובהמשך יתבאר . (א, לג דברים)" אלקים איש" נקראבסוף  (יט
 .עוד העניין

 

המשך  - חיזוק מתוך אהבה ושמחה

ואת ההבדל בין נח למשה רבינו  לבאר את העניין ובכדי
 עם טוב שיהיה נולד שנח, נראה וגם בין נח לאברהם אבינו

שנולד נח כל  מאז נולדו ולכן, אנשים וישמח את העולם
לו קודם יוא ,פסוקות אצבעות עםהנולדים החדשים 

 התקיןנח  וגםכל האצבעות היו מחוברות ככף היד, ללידתו 
ולכן  הארץקללת פסקה  ומלידתו של נח ,מחרישה להם

 .ודרדר קוץ להוציא הפסיקההארץ 
  

, באמת אותו והעריכו אותו ואהבו בו שמחו כולם ואכן
שזה ינחמנו ממעשנו ומעצבון , ""נח"וכולם קראו לו 

 אהבה מתוך בחיזוק להשקיע עליו היה ולכן", ידינו
 הסיכון למרות, והתבודדות ואיום כעס מתוך ולא ושמחה

 .נח שמו מהות את למצות עליו היה כי ,להתקלקל שיכול
 

לבו ורוחו כי נשבר  זה יעוד בהשלמתהצליח  לא הוא אבל
שלא מקשיבים לו וצוחקים עליו, והכפיות טובה כשראה 

והמהפך שראה שמהערצה אליו עברו לבוז וללעג ולקלס 
ממנו, זה גרם לו לכעוס עליהם, וכך עבר לצעקות מתוך 

 ולמרות ,לחזקם הצליח לא שנאה תיעוב ואיומים, ולכן
 העזר לא זהשנה גם הדגמה זו  120במשך  תיבה שבנה
 .אותם לחזק

 

, שאנשים שנהנו מהחיים והכל בעינם כהיתר לכן וייתכן
כי הם היו שקועים בהנאות שום איום לא נתפס בהם, 

ומיידית ועכשווית והיה צריך רק הנאה אחרת הרגע, ולכן 
, ועל נח היה האסורים שתשלוף אותם מהנאות החיים

 מתוך שמחה מקרבת אלוקים.מוטל לגרום להם ליהנות 
 

משה רבינו, למרות האכזבות הקשות מעם  ולעומתו
 ראה את עם ישראלמההר  כשירדישראל שבשיא הקדושה 

למרות זאת משה שבמקום להמתין לו הם עובדים לעגל, 
אהבה כבוד ומתוך אותם הלאה המשיך להנהיג רבינו 

יף שימחק שמו ולא עם ישראל, וזאת שעדונלחם עבורם 
התגאה משה ובזה  !!!במקום לתעב אותם, לכן הצליח

באהבה רבה במסירות נפש , שרבינו על נח לפני מותו
 תמיד ובכל מצב. הצליח לקרב את עם ישראל

 םזמננו שבאים עם חשק רב ללמד תורה לתלמידיהוענינו רואות את המלמדים בני , שכפיות טובה גומרת לשנאה, ללמדנו
אבל היום התלמידים בחלקם עקב ירידת הדורות לבם רחוק מהלימודים שכמעט אין לדמות את התלמידים בני דורנו עם 

וכן הרבה מההורים התלמידים בני הדורות הקודמים, ומפריעים הם לרבם המנסה בכל כוחו ובכל דרך ללמדם תורה, 
כפיות טובה מצד יוצאי חלציהם שמקבלים הרבה יותר מהדור הקודם אבל לא יודעים להחזיר ולתת מרגישים הרגשת 

 .אפילו מחצית ממה שציפו מהם כהכרת הטוב אפילו שלא מתוך כיבוד הורים

להירגע ולהבין שהתלמידים והילדים מסכנים הם שנולדו בדור קשה כל כך!!! עלינו למרות האכזבה והכעס העצור  אבל
, למרות שיש אנשים שיש להם כריזמה טבעית שמצליחים גם בדור הזה, בכל זאת שנבין שהכישלון הוא לא שלנו וברגע

במקצוע יש לא כל המחנכים והמלמדים הם בעלי כריזמה, וכל שכן לא כל ההורים שהם בתפקיד החינוך בלי שיבחרו 
עצם הידיעה  ומחרידה!!! והיום שהחוצפה עצומהובכל זאת עליהם להצליח בחינוך הילדים, הטבעית להם את הכריזמה 

לנסות בכל ויתן לנו כוח להמשיך והמחנכים וההורים,  אותנו מרגיעזה כבר  !!!שהבעיה היא לא בהם אלא במחלת הדור
 ושמחה.כבוד לחזק מתוך אהבה לחנך וללמד וובדרכים מגוונים איך כוחנו 

היינו לבוז ללעג ולקלס, בכל זאת נתאפק ונמשיך באהבה לכחלשים ועוד הפכנו אם לפעמים זה לא מצליח ואדרבא  גםו 
וחלילה לעולם לא להגיע לכדי שנאה בשום פנים ואופן!!! כי בגלל רגע של שנאה הבן או התלמיד ובסבלנות ומתוך שמחה, 

תוך שליחות אבל אם תתמיד באהבה ובחינוך מ , שקולט זאת אפילו אם תסתיר זאת מפניו הוא ינעל מהשפעתך החינוכית
מתחזק קולט שבאמת אתה אוהב אותו מתחנך והה מתוך העקביותשמחה למרות הקושי העצום, דע לך שכבוד וומתוך 

 יתעורר ויחזיר לך אהבה ויתחזק כרצונךהוא ובשלב מסוים ולא כאהבה התלויה בדבר!!! בכל מחיר, וובאמת מכבד אותו 
 האוהב.ו הטהור הסבלן

 

 שנייה שכשלההזדמנות  -"איש האדמה" 
 

כי , לתקן את עצמו הזדמנות נוספת קיבל נח אומנם
 נפש במסירות והשקיע דאג שלימה הוא שנה במשך בתיבה

יותר מזה הוא ו, זהמ נחלה וממש ישן ולא ,עולם יצורי בכל
במשך תורה  למד ולא התפלל לא גםהקריב את עצמו ש

כל  את להציל בחסדכל זמנו  השקיע רק אלאשנה שלימה, 
בעלי החיים שחיו אתו בתיבה ולהכינם בעצם להיות 

 העתידי. העולםכמייסדי 

במסירות נפש והקרבה מתוך ההשקעה והמסירות  נח לכן
, וכן עולם ברואיכל לעצמית הוא שוב התחבר באהבה 

ברואי עולם שהציל החזירו לו אהבתם, כמו הסיפור עם 
שכל השדים והמזיקים שהציל אהבו אותו עוף החול, וכמו 

 עליוהיה ו ,קודם רבה הנזכרכפי שכתוב במדרש  באמת
 באהבהשהמנהיג נח  של חדש עולם ולפתוח זה חיבור לנצל

  . החדש שנוצרלעבודת הבורא בעולם ובשמחה הוא מקרב 
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יזכרוהו רצה שמיד אחרי המבול ואכן , יןיהענ את הבין ונח
מתוך רק בשמחה ויקשיבו לו דבריו נשמעים לטובה ושיהיו 

והוציא ממנו יין המשמח  כרם נטע לכן שמחה וטוב לב,
 להיות צריכה הייתה השמחה כי, טעה אבללבב אנוש, 

 יין דרךהיה צורך להוסיף שמחה  ולאובלבם,  בליבו נטועה
 .חיצוני גורם שזה

אפילו השדים ש ראהשהנה נח  ,נראה לכך ראיהו
רצו שיהיה שותף שלהם והם ו אותו אהבווהמזיקים 

 הכרם בנטיעת גםוהנה , שרצה עניין בכל אתו השתתפו
 שלא הזהירוהשתתף עמו המזיק שאחראי על השכרות ו

 היה לבד זהמו ,מדרש רבה לו' ג'  ישתכר ושלא הרבה ישתה
 כי בלי זה כולם כבר ביין צורך לו שאין לראותלנח  לו

 .דבריו באהבהאת ושמחים בו, ויקבלו  אותו אוהבים

שהיות והשתכר וסרח והתבזה, זה ריחק אנשים  וייתכן
ממנו ומשמחתו שסרחה, ויותר לא הצליח לקרב אנשים, 

 ואכן מאז לא שמעו עליו כלום.
 

, לא היה נחשב לכלוםשבימי אברהם הכוונה, זה  ואולי
כי ייעודו של נח הייתה לקרב רק מתוך שמחה והיא לא 

 .לקרב אנשים , ולכן לא הצליחהושלמה
 

 המשך - נח לעומת אברהם אבינו

מושלם בגופו יותר מהקודמים אליו, נח שנולד  לעומת
מתוך שמחה שגרם לאנשים ואנשים אהבו אותו כי היה 
מושלם בגופו והביא שלמות ותיקון לעולם בלידתו וגם 

כשתיקן להם מחרישות וכלי שמחו בו מאוד לאחר מכן 
 עבודה, 

שדווקא נולד מנותק אבינו אברהם מולו כביכול מתייצב 
ומטבע הדברים  יבמות סד'ומנודה מאנשים כי נולד טומטום 

זה גרם לכולם לצחוק עליו ולבוז לו כמופיע במדרש, 
אבל כידוע, להורגו וואפילו אביו מסרו לנמרוד הרשע 

ואיך  נלחם לקרב אנשים מתוך אהבה,אברהם אבינו 

הצליח לקרב במקום בו נכשל נח, התשובה הוא קירב 
מתוך נתינת מזון חינם שקיים מצוות הכנסת אורחים 

 בשלימות. 

המאמר גדולה לגימה שמקרבת את הלבבות,  וכידוע
ובזמן של הנאה ממנת חינם שהאורח נהנה מארוחה טובה 

מתוך ומידת החסד בחינם, אז בא אברהם באהבה מתוך 
 .כמתואר במדרשים הצליח לעשות נפשותושמחה כבוד ו

, דהיינו נח לעומת אברהם לא נחשב לכלוםלכן  אוליו
 . , ובמבחן התוצאה של עבודת הקירובבעבודת הקירוב

 

 סיבת הכישלון  המשך –ותבוא היונה, והנה עלה זית בפיה 

והניסיון של נח לקראת הקמת העולם החדש, היה  ייתכן
על ידי יונה, שהיונה חזרה בסוף המבול לנח עם עלה זית 

עירובין ובגמרא ב בפרק שירהבפיה, והמסר שלה היה כאמור 

שמעדיפה לאכול מזונות מרים על ידי בורא עולם ולא  יח',
 לאכול דבש בידי אדם.  

זה ממש כפיות טובה, לאדם שמסר נפשו  ולכאורה
בנה תיבה, והאכיל במשך שנה ביום ובלילה  120שבמשך 

בלי מנוחה את כל בעלי החיים, ודווקא לקראת הסוף 
היונה אומרת לו שהיא לא מעוניינת במה שנתן לה במשך 

 השנה!!!!  וזה ממש פוגע ומעליב ושובר בן אדם.

פוצע את נח  האריהה דווקא לפני היציאה מהתיב וכן
ועשה אותו בעל מום כי אחר לו את הארוחה, וזה אחרי 
 שמלך החיות ראה את נח במשך שנה שלימה טורח עבורו.

, ולכן בניו הקריבו במקומו, וגם נכהשנח יצא מהתיבה  כך
 ושוב היה עליו להתגבר על הניסיוןעל ידי יונה,  מבוזהיצא 

אהבה, אבל  ולהתחיל את בניית העולם בשמחה ומתוך
, ולכן רצה לשמוח בעצמו על ידי היין משהוא נסדק בלבו

גם וגם לשמח אחרים, וכאמור נכשל והתבזה וחם בנו 
, לכן לא הצליח לשמוח ולשמח, ולכן למרות צדקותו  והזיק

 שהיה צדיק מתחילתו ועד סופו, בכל זאת חסר בייעודו.   

שלפעמים האכזבות הקשות והמרירות הבאה מתוך האכזבות זה בעצם ניסיון מיוחד עבורנו, ועלינו להתגבר על  ,ללמדנו
הכאב והאכזבה ולהמשיך במלאכת הקודש כאילו לא הייתה שום אכזבה, ולדעת שזה ניסיון, ובדיקה עבורך!! ולפעמים 

, כמו של"נח" כבר לא היה כביכול הזדמנות שלישית!!  זה ניסיון בהזדמנות האחרונה שלך שיותר לא יגיעו עוד הזדמנויות
 ונכון זה עדיין  זה לא קל, אבל הידיעה מקלה להתגבר על הניסיון, וגם הפירות שבסוף שווים הכל.

 
לב למרות האכזבה הקשה שהיה לנח מהנכות שקיבל מהאריה וגם מהפגיעה שהיונה פגעה בו, עדיין בורא עולם  ושימו

בשם קודם ה מצד אחר ובלתי צפוי שאמור היה לעודד אותו לאזן את קושי הניסיון, וכפי שאמרנו נתן לו עזרה ותמיכ
, וזה היה באו אליו בידידות להשתתף עמו בכוונות טובות ונתנו לו עצות טובות ואמתיות והמזיקיםים דשהשרבה המדרש 

ולהתחיל דף חדש בשמחה למרות הקושי!!! כי בדרך כלל הקב"ה נותן  ואמור לאזן לנח את הניסיון ולהתגבר על עיצבונ
ניסיון ובו זמנית הוא פותח פתח של תקווה להצלחה ועידוד להתגבר על הניסיון והמצב הקשה!!! רק תנצל את שערי 

 התקווה, ואל תישבר ואל תיכנע חלילה, רק חזק ואמץ ותצליח אמן ואמן.
 

 גם על רשעים משפיעאהבה וכבוד 
 

שעכן משבט יהודה מעל  יהושע פרק ז' בנביאראיתי  והנה
בחרם ולקח שלל אסור בתקופת משה רבינו וגם מחרם 
יריחו בתקופת יהושע בן נון, ובגלל חטאו מתו מעם ישראל 

יהודים רוב סנהדרין ככתוב ברש"י שם, ובורא עולם  36

ציווה את יהושע לעשות הגרלה ונלכד עכן משבט יהודה, 
ששבט ובהתחלה הוא הכחיש, והמצב החמיר עד כדי כך 

יהודה שרצו להגן על בן שבטם זלזלו בגורל שעשה יהושע, 
 ובאו להילחם נגד יהושע עד כדי מלחמת אחים.
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צדיקים לב, שרשע זה שכבר מתו עשרות יהודים  ושימו
בגללו לא חזר בתשובה מעצמו, ועד כדי כך המשיך 
ברשעותו שאפילו הסכים שיהיה מלחמת אחים ושיהודים 

רב בסופו של דבר  בלי לדעת כמה דםיהרגו אחד את השני 
  ישפך, עד כדי כך הי רשעותו רבה!!!

 

 :אמר לו יהושע ברגע האחרון לפני מלחמת האחים אבל 
לי את האמת,  נאוהגד הודאה לה' כבוד לה' ו נא, תן בני

וזה מדהים במקום לדבר אתו וכי לא מספיק דם נשפך?? 
ירור בנחישות ובקשיחות ובצעקות שהרי יהושע ידע בב

שעכן רשע ושקרן בכל זאת הוא מדבר אתו ברוך 
  .הודה בחטאועכן סוף סוף וובאהבה!!!! אבל זה מה שעזר 

 

רוך ואהבה יכול לחולל מהפך יותר מאיומים ודיבורים קשים, וכל שכן על שגם לרשע גמור, מילה טובה מתוך  ללמדנו
 .ילדנו ותלמידנו

 

 נח שלשה בנים את שם את חם ואת יפתויולד 

בורא עולם,  - השםזה ביטוי שבן זה כמוקדש ל "שם"
 שביקשה עליו אמואבל במידת הבינוני, וכשמואל הנביא 

 , "שרבנןברכות לא'" וכהסבר הגמרא זרע אנשים" שיהיה
 רב ופירט אנשים, בין שמובלע זרע אנשים זרע אמרו:
 לבן שמן או רזה, ולא ולא גוץ, ולא יהיה ארוך שלא דימי:

" בינוניטיפש, אלא " ולא חכם ולא שחור, מידי ולא
 להשם.ומושאל המוקדש 

לא אדם בינוני, אלא  כבר  שזה יופימבטא זה  "יפת" אבל
, שזה חמימותמבטא " זה וגם "חםבולט ביופיו מאחרים, 

 חם לעבירות!!!פושר, ואכן הוא היה  -בינוני של לא מידה 
 קולל לדורותיו.הוא ולכן 

השאלה, איך אבא צדיק קורא לבניו שמות  ונשאלת
חלק בנפילתו של חם לו לנח שמזיקים להם?? והאם יש 

 יפת??ולטווח ארוך גם של 

, שאדרבא, נח נתן לשני בניו הנותרים כוח מיוחד ונראה
היו משתמשים בו לטובה היו מצליחים הם  ואםונפלא!! 

חם ואש יוקדת לעבודת חם יכל להיות  כייותר מאשר שם, 
 חם לעבירותונהיה  לדרך הקלה, רק תחת זה הוא הלך ה'

  רח"ל.
 

יפת כפרש"י ב" את התורה זכה גם ליפות שאכןיפת  וכן
ביופי שנקבע  השתמשו בעיקר צאצאיואבל  "אלוקים ליפת
 לתרבות רעה. להם לדורות

 

" הבינוני, צמח והתעלה יותר מאחיו!! אז "שם ודווקא
אבל יש בהם סיכון גדול,  !!!עלינו לדעת כישורים זה מצוין

דרך האמצע זה לאט אבל בטוח, לא פלא שכך לעומת זאת 
 ביקשה חנה הצדקה ששמואל יהיה בינוני.

ש מקופח מול חבריך הגאונים והמוצלחים והמוכשרים, ואתה מתייאש מראש כי אין לך שלפעמים אתה מרגי, ללמדנו
כישורים ונתוני פתיחה חזקים, אבל דע לך כי דווקא אתה הבינוני יכול להצליח יותר מהמוכשרים, כי אתה יכול להיות 

שמתמידים בעקביות מתעלים עקבי במטרה כי אתה לא תסמוך על כישוריך כי אין לך כישורים, אלא תתאמץ בקביעות וכ
ומצליחים ורבות ראיתי בחיי שהמוכשרים שהיו הבולטים בצעירותם לא הצליחו בחייהם, לעומת זאת הבינונים 

 שהתמידו עלו והצליחו בחיים, אז קדימה אל תתייאש תשקיע בהתמדה ותתעלה.

בעניין עבודת השם, אל תיפול ברוחך שאינך מבית של אדמו"רים או מבית של גדולי ישראל וראשי ישיבות, כי רוב  וגם
עובדי השם שצמחו ביראת שמים וגדלו בתורה הגיעו מבתים פשוטים מאוד, כי לא סמכו על יחוסם אלא עבדו קשה 

חזק ואמץ, וזכור "נח לא נח", אלא עבד קשה מאוד  ובהתמדה, אז גם אתה יכול לגדול לענק בתורה וביראת שמים, קדימה
תרח והפך לאבי האומה הישראלית, מאבא יצא בוזה מלידתו כי נולד טומטום וגם וזכור את אברהם שהיה מ מאוד!!!

תאמין רק הרבה מגדולי ישראל גם בני דורנו שאביהם היה מפשוטי העם וצמחו למאורי הדור, אז גם אתה יכול שוזכור 
 ותצליח!!רב הוא ותשקיע ותתעלה  בכוחך כי

 

 עשה לך תבת עצי גפר קנים תעשה את התבה וכפרת אתה מבית ומחוץ בכפר

 .קומתה" אמה ושלשים רחבה אמה חמשים התבה ארך אמה מאות שלש אתה תעשה אשר "וזה

שזה על פי דרך הטבע, היו בה עניינים  מצד אחדנח  תיבת
ולא מעץ שבדרך הטבע צף על פני המים עצם בניית התיבה 

מבחוץ וגם זפת ב צורךיה הצלה על ידי נס נגלה, וגם ה
שבמבול היה מים רותחים וזרימה  ירש" וכהסבר ,מבפנים

אומנם חזקה מאוד לכן היה צורך בזיפות ואיטום חזק, 
 .כדלהלן בניסים ההיא הייתה מלוומצד שני 

כל בעלי החיים שבעולם נכנסו במציאות שיתכן איך  כי
 החיות איךגם ו ??תיבה קטנהשל לקומה אחת  ותזוגב

 בתיבההזבל שהצטבר קומת וגם בקומה  והבהמות שהיו
, עד כדי פיצוץ גיהינוםכ התיבהלא הסריח את אטומה 

נח  ואיך ??גזוכידוע שמזבל צבור אפשר אפילו לייצר 
 ומשפחתו לא נחנקו מחוסר אוויר ומסירחון נוראי???

אטום במקום חיו הם  כי בעצםפלא עצום באמת  וזה
מהמים הרותחים שהיו  רותחשאמור בדרך הטבע להיות 

 הם היו ובעצם !!!שהיו רותחיםמי המבול  –מתחת התיבה 
בלי אוורור אמורים לבשל את הנמצא בתיבה האטומה 

של שנה שלימה  האוכלאיך  בנוסףוסיר לחץ!!! בישול בכמו 
 ?? במשך שנה שלימה לא החמיץ והרקיבהחזיק מעמד ו

הרי  בלי שינה!!!פלא עצום איך חיו שנה שלימה  ועוד
ימים מלקים אותו על שבועת שווא כי  3הנשבע שלא יישן 

 אלא גם זה היה נס מעל דרך הטבע. ???זה לא אפשרי
 

 ברית ", בריתי את והקמותירש"י כתב על הפסוק " ואכן
 יהרגוהו ושלא ,ויעפשו ירקבו שלא הפירות על צריך היה

, דהיינו שאכן בורא עולם קיים אותם בנסי שבדור רשעיםה
יתכן שבנס שהפירות לא הרקיבו ולא ו, ניסים בתיבה

התעפשו טמון בזה שבתיבה היה נס שלא היה חם ולא היה 
לדבר יש ממה  חסר חמצן ואויר נקי ובריא, וקצת ראיה

שהיה גונח וכוחה דם מטורח  "אך נחפסוק "ב רש"י שכתב
, בתיבה שמע שלא סבל מחום ריח וחנק, מחיותהבהמות וה
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 ועמדוהראם הענק שעוג  זבחים קיג'מפורש בגמרא  ואכן
ששם היה נס והמים לא היו רותחים ולכן גם התיבה  בצידי

  .התיבה הצליחה להחזיק מעמד ממי המבול

בורא עולם רצה שמלבד שכפי דברי הרמב"ן,  ,ובפשטות
בכדי לצמצם  ,בדרך הטבעמהדברים הניסים, יהיה חלק 

 .את הצורך בניסים עד כמה שהדבר אפשרי

אם כן עדיף נס אחד, שהרי הדגים לא מתו שלא נגזר  אבל
עליהם ולכן הם העמיקו לעומק האוקיינוס שלא התחמם, 

שלא  זבחים קיג'בגמרא  דעת ר' יוחנןבארץ ישראל יש והנה 
מתו מהחום והרעל של תושביה כל  ומכל מקוםהיה מבול, 
בורא עולם יכול היה לצוות לנח לעבור  ואם כןהגופרית, 

ושם להצילם שלא ימותו מחום ומחנק  ,לגור בארץ ישראל
ושכל חיה  ,לפחות יחיו ברחבותוכך  ,כדרך שהצילם בתיבה

קושי לנח ויותר מאשר כל כך הרבה  !!תדאג למזונותיה
 ניסים במשך שנה שלימה??

  

שנה בבניית  120רצה, שנח יטרח  בורא עולם ובפשטות
את המבול שאמור ולעצמו תיבה בכדי להמחיש לכולם 

 . במהרש"א, שוב ראיתי כן ואולי יחזרו בתשובה ,להיות

 מצד אחד יהיהשבורא עולם רצה ש, , ייתכן עודאבל
כי כאשר העולם בצער גם  ,גיהינום עלי אדמות לנח ובניו

יש כאן  אבל, כפי שנאסרו בתשמיש על הצדיקים לסבול

רי היה חנוק ומסריח והיה הרבה יותר מכך, שהרי בתיבה ה
אם  וגםאסור ללמוד תורה ולהתפלל עם הזכרת שם השם, 

לא מסריח ולא חם וגם לא שהיה נס ולא היה כאמור נניח 
אפילו לישון לא היה להם זמן בכל זאת  ,חנוק בתיבה

נח ובניו  איךולהתפלל וללמוד, ולכאורה גם לא זמן 
 הצדיקים שנה שלימה חיו בלי לימוד תורה ובלי תפילות??

 

אלא  ,נבנהחסד בעולם ", לא כתוב עולם חסד יבנה" אלא
בנו את זו ", דהיינו שנח ובניו בשנה יבנה" -בלשון עתיד 

 24חסד שעשו על ידי  ,העולם החדש שיהיה לאחר המבול
בלי הפסקה במסירות נפש לתת אוכל לכל הבריות שעות 

 חרידה בלי מנוחה ועיכוב של שניה.מ
 

היה תחליף לתורה ותפילה, כי בזמן שיש  זהזמן  באותוו
חובה מצד שני להגביר את מידת החסד מידת הדין בעולם 
" מרוכזת של תיבה"התיבה הייתה  ולכןבמסירות נפש!!! 

 החדש נבנה.ככה העולם רק ", חסד"

עדיין עשתה חסד, שהיא  התיבהלאחר סיום תפקידה,  וגם
ועשרת בניו תלויים על קרש שנטל המן  המןהחזיקה את 

תרמה את עצמה כי כביכול ממנה לתלות את מרדכי, והיא 
שיהיה תלוי עליה לעולם ידעה את האמת שזה חסד נוסף 

 ". חסדשל המן, " -עוד סירחון אנושי 

, שיש מצבים שעלינו להתרכז כערך עליון ובמסירות נפש במידת החסד, ומכאן הדברים אמורים לכל מי ללמדנו
שהלימוד והתפילה קשה עליו, ולכן אינו בישיבה או במסגרת לימודית, ובמקום שיהיה מנותק מעולם היהדות, וכך דרכו 

הירה השם ירחם, חלילה לך לעשות כך לנשמתך הטהורה, קדימה יש עוד תחום ביהדות לנפילה והדרדרות רוחנית מ
שתוכל להתעלות בו ולהתקדש דרכו, וזה ייתן לך יראת שמים, והוא שתיתן את כולך להרבות חסד, ותוציא את כל מרצך 

ותהיה נח עזור לאחרים בחיובי בארגון פעולות חסד ככל יכולתך, ואתה יכול!!! אז קדימה במקום בטלה והדרדרות ת
 לאנשים ותהיה נחמד למטה ונעים למעלה, לך בכוחך זה והושע את ישראל.

 המשך - תיבה אחת או כמה תיבות??

יש כאן מקום להתבונן  הדברים שכתבנו קודם, ולפי
 :יודן ר"א ולהעמיק, שברש"י בפרשה הקודמת מובא, 

 ואילו נח רק שנה 100בגיל  הולידו הדורות כלש טעםה מה
 הם רשעים אם ה"הקב אמר, שותירץ שנה??? 500בגיל 
 אטריחוכי  הם צדיקים ואם ,זה לצדיק ורע במים יאבדו
 הוליד ולא מעיינו את כבשלכן  ,תיבותהרבה  לעשות את נח

 .שנה מאות חמש עד

הבנתי זאת, למה אם יהיו צדיקים יהיה עליו לבנות  ולא
לנח ולכל כמה תיבות, הרי גם ככה תיבה אחת לא הספיקה 

זוגות של בעלי החיים והאוכל לשנה והזבל של שנה 
לא מה לכולם נכנסו בנס עצום, אז בכל זאת ושלימה, 

  ??לתיבה עוד כמה זוגותבאותו נס  להיכנס יצליחו

כי יבה נעשתה באופן מושלם הפרסום של בניית הת וגם
מה יוסיף בניית עוד כמה  וכי ,שנה 120במשך היא נבנתה 

אם מכל הסיבות לא מובן מדוע לכאורה  כןואם תיבות??? 
 היה עליו לבנות עוד תיבות??? היו נולדים לו עוד ילדים 

 

אותם היה רק נולדים לו עוד ילדים ואם היו אכן  ואולי
כל משפחתו היו נכנסים ייתכן שאכן  עליו להכניס לתיבה

זה לא רק בניו, וכפי הבעיה היא שתיבה אחת, אבל ל
 יהיו אםש ל"ז יפה ם"מהר בשםהשפתי חכמים שהביא 

 יותר ונשיהם הם יהיו צדיקיםנולדים לנח עוד בנים 
  .עירםכל יושבי  את יצילוואם כן הם  צדיקים מעשרה

כי , עירם יושביל רבות תיבות לעשות יהיה לנח טרחה ולכן
שאר התיבות זה והיו נכנסים לתיבה אחת,  הוא ובניו

 .תושבי העיר שניצלו בזכותםל

, אם כל בני נח היו מפוזרים בערים נפרדות, אם ולכאורה
צריך אלא  שתינצל,צדיקים  10עם כן אין כאן עיר אחת 

אם אכן גרו בעיר הרי  ולכןביחד עם נח לומר שבני נח גרו 
נח שבמדרשים  כתוב אבלשכל העיר הייתה ניצלת, 

חייו בכדי לא להתקלקל מאנשי דורו, משך שנות התבודד ב
היה רחוק מהעיר, ואין כאן כלל תושבי הוא ואם כן 

 אז איך היה מציל עיר שלימה יחד עם בניו??? עירו???

נח  היו שאםמוכח  (לב, יח להלן) וירא בפרשת י"רשמ אך
 גביכתב לרש"י , שמצילים הם היו עשרהובניו ונשיהם היו 

 לאאברהם  מעשרה פחות עלשעל סדום, " אברהם תפילת
 ובניו נח - היו שמונה המבול דור שהרי ,להציל ביקש

היו מצילים כי בעת נח ובניו ש ויתכן, "הצילו ולא ,ונשיהם
 לחיותבעיר  עברו להתגוררבניית התיבה נח ומשפחתו 

יתכן וגם אנשים בכדי לעורר אותם בתשובה, דווקא בין 
בעגלה ערופה הולכים לפי העיר הקרובה אולי גם שכמו ש

 .העיר הקרובה ביותר למגורי נח ובניו כאן
 

כאן יש מקום לטעון שבורא עולם יכל לפזר את בני  אבל
צדיקים  10יהיה מצב שיש יותר מנח בכמה ערים, וכך 

עשרה  שיש בהעיר אחת אין בעולם אבל בכל זאת 
יש מקום לדון מה קורה במצב כזה שיש  ואכןצדיקים??? 

צדיקים בעולם אבל לא בעיר אחת האם זה מגן או לא  10
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ובשאלה זו אפשר ) ??זה יגן על מימגן, ועל הצד שזה כן מגן 
 .(בפרשת לך לךעל ערי סדום לדון ולהתעמק בבקשת אברהם 

כי נח חינך את בניו זו אינה טענה, בפשטות נראה ש אבל
לטוב, וחלק מהחינוך היה לשמור אותם קרובים אליו בכדי 

 הדור ההוא, ולפזרם  ם של אנשישלא יושפעו מרשעות
של נח הטובה כביכול נגד הבחירה לכאורה זה בכמה ערים 

 לחנך את בניו כראוי.

שבניו גרו יחד עמו, שהרי  יםפסוקההוכחה מקצת  ישו
 ונשי ואשתך ובניך אתה התבה אל ובאתכתוב בהתחלה "

 וכל אתה בא" בתמצית ", ואילו בהמשך כתובאתך בניך
לכל משפחתו,  " הכוונה היאוכל ביתך" –" התבה אל ביתך

גרו " משמע גם שהם וכל משפחתךאבל היות ולא כתוב "
 הם גרו בביתו. למרות שבניו היו נשואיםובביתו,  אתו

הם היו ניצולים, למרות רשעותם  ולאנשי עיר כל פניםעל 
להכניס אותם בתוך התיבה עם הצדיקים לא שייך, כי אבל 

לא גם לרשעים , וולא ינוחו בגורל הצדיקיםהם רשעים 
הניסים שהיו בתיבה, אלא היה עליהם את כל מגיע היה 

וכן להשתדל יותר להינצל עד כמה ששייך בדרך הטבע, 
לסבול הרבה יותר בתיבה ממה שסבלו נח ומשפחתו 

  .כי הם רשעים גמוריםבתיבה, 

כי להם  היו צריכים לעשות הרבה תיבות שלכן ויתכן
כל שגם יתכן כמה שפחות לסמוך על הנס, ווודאי מגיע 

להם  כך יהיהתיבה נפרדת כי היו צריכים דרגת רשעות 
  כפי גודל רשעותם.של סבל כמה דרגות 

ניסו לשבור וגם הם  רשעים וצחקו על נחהיו והם  והיות
 ואם כן, כי לא האמינו לדבריו שבנה התיבהאת לנח 

 על, ולכן לבנות להם תיבות לא היו עוזרים לוהם בוודאי 
עבור הרשעים  להתאמץ הייתה מוטלת הטרחההצדיק 

 .והציקו לו שלעגו לו

, שהוא יטרח בשבילם והם ילעגו ויבוזו לו וינסו להרוס , כי יש גבול כמה אפשר לנצל צדיקלעצור רצהבורא עולם  זה ואת
 , ועוד ירוויחו ממה שטרח להם בחינם!!!! גם לירוק לך בפרצוף וגם לקבל פרס, עד כאן!!!לו

 המשך

בורא עולם רצה לנו שלמרות והאמור קודם, יוצא  לפי
בכל זאת הרוע שבעולם ולהתחיל דף חדש, כל למחוק את 

עיר  תושבירשעים של ינצלו שהאפשרות עלתה כאמור 
זה יהרוס את רצון הבורא  הרילהבין זאת ש וקשה, שלימה

 ??למחוק את הרוע ולהתחיל דף חדש

 ,לא כתב רש"יכן קשה מדוע את הטענה הפשוטה הזו  ואם
, "למנוע טרחה של צדיקהטענה "את כתב רק  רש"יאלא 

 וכל כך למה??? 

שהכלל שצדיקים מגנים על העם יותר חשוב  ויתכן
 !!של בורא עולם ממטרות חשובות אחרות

שהיו רעים וחטאים לה' מאוד, שאכן גם  היה בסדום וכך
כל אנשי  צדיקים 10היו שם שם למרות רשעותם אם אכן 

כל בזה וכך  ,היו ניצלים בזכות הצדיקים העיר הרשעים
זה  כיהם מגינים על סביבתם, מקום שיש צדיק וצדיקים 

מעל לכל  כאמור כוחו של צדיק חשובו של צדיק,כוחו 
 אחרת. וחשובה מטרה טובה

שהיא מעל מטרות צדיק השל  וחוכמזה על עוצמת נלמד וכבודו של צדיק,  מאוד מאוד , שלבורא עולם חשובללמדנו
כביכול מאנשי העיר של להידבק בצדיקים ולהיות  םבינתיילהיות צדיקים, ולפחות מאוד כדאי לנו  לכןו, אחרות חשובות 

בזכותם  להינצל נזכה, ובזכות , וחלילה לא לפגוע בכבודםעלינו להיות כנועים לדעתם בכל עניין ולקבל מרותםוהצדיקים, 
 אמן ואמן.שנזכה להיות מהצדיקים זכותנו במכל גזירה רעה ואדרבא נזכה לברכות ולכל טוב בזכותם, והלוואי שנזכה 

 

 ויחל עוד שבעת ימים אחרים ויסף שלח את היונה מן התבה

שואלים, מדוע נח בדק מספר פעמים מה  המפרשים
המצב והאם אפשר כבר לצאת מהתיבה, הרי ממילא הוא 
לא יצא בלי ציווי מיוחד של בורא עולם, כפי שכתוב 

 צא לאמר: נח אל אלוקים וידבר" ח' טז'סוקים בהמשך הפ
 "??? אתך בניך ונשי ובניך ואשתך אתה התבה מן

להאכיל  - נח היה עסוק כל רגע פנוי לחסדהרי ש קשה  וגם
, ודקה של איחור בהזנת בעלי החיים שבתיבהכל את 

לבדוק מה  פנויזמן  אז מאיפה לוהאריה גרמה לו נכות, 
 חדש בעולם??

ייתכן, שלמרות שלנח היה חובה להתעסק בתיבה רק  אלא
שעות, בכל זאת היה לו צימאון עז להתפלל  24בחסד 

וללמוד תורה, ונכון שבתיבה היה אסור בגלל הריח של 

או שלא היה זמן להתפלל וללמוד כפי הבהמות והזבל, 
כי איך , עצום לו צימאוןבכל זאת היה שלא היה זמן לישון, 

שלימה שנה ואיך אפשר י תפילה!!! בלשלימה שנה אפשר 
 נח לנח!!!!היה ??? זה ממש לא יאפשרזה בלי תורה!!!! איך 

 

לנח בער לבדוק מה קורה בחוץ, האם העסק נרגע,  לכן
האם כבר אפשר סוף סוף להתכונן לתפילה וללימוד תורה, 

התכונן נפשית זה לחלק מההכנות לתפילה ל וכידוע
חסידים  בברכות פ"הכדברי המשנה  לתפילה וללימוד!!!

 הראשונים היו שוהים שעה אחת קודם התפילה.
 

זו שגזלה מזמנו הדחוס, היה עליו חשובה בדיקה  ובשביל
להספיק מהר יותר מהרגלו וכך להתפרע במהירות יתר 

 לו מספר רגעים עבור הבדיקה. התפנו

ולא מסוגל ללמוד ולהתפלל, לפחות שיכאב לך ותשתוקק להגיע , במאמר קודםוכאמור שגם אם אתה אנוס  ,ללמדנו
ממקור החיים לתפילה וללימוד!!!! ואל תתייאש לנצח מהתחברות לתורה ולתפילה, אלא תבכה שכרגע אתה תלוש 

 ותשאף באמת למצב שתתחבר, וככה באמת תגיע לזה בסופו של דבר.

כולו קודש צדיק תמים, מציל עולם בחסד כל כולו בלי מנוחה בכל זאת לא היה רגוע בתוכו ובדק האם הנה נח שהיה  כי
וממש לא תמימים, וגם לא  גמורים ולימוד תורה, אז אנו שאיננו צדיקיםכבר אפשר לחזור ולהגיע כבר למצב של תפילה 
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כבר לשערי  נזכה להגיעעסוקים כל זמננו בחסד ובמסירות נפש, אז כל שכן שחייבים אנו לשאוף ולהתחנן בכל ליבנו ש
ל ובורא עולם תתחיתנסה ותורה ושערי תפילה, וכל הזמן ננסה לראות האם כבר אני מתחיל להתחבר, ובעזרת השם אתה 

אמן ואמן.להתעלות ולהתחבר יעזור לך מאוד 

 ויבן נח מזבח לה'

 אל ה' ויאמר הניחח ריח את ה' במזבח, וירח עלת ויעל"
 אסף ולא האדם, בעבור האדמה את עוד לקלל אסף לא לבו
 ".חי כל את להכות עוד

 

מה ההתפעלות של בורא עולם והתלהבות  לכאורה
שהרי  ,מהקרבנות, הרי זה היה צפוי שנח יקריב קרבנות

בעלי החיים בורא עולם שיכניס מאותו  והולא לחינם ציו
 בעלי החיים שאינם טהורים לעומת שארזוגות  7הטהורים 

 ???שמהם הכניס רק זוג אחד
 

הרי התיבה נחה בהרי אררט שזה באזור ש לתרץ, ונראה
מהפגיעה שפגע ברגלו כשהוא נכה נח ארמניה, ומשם צעד 

בו האריה, וככה נגרר עם בהמות עד ירושלים למקום 
 זבח הראשון של אדם הראשון באבן השתייה.המ

כי  מדרש רבה מלהקריבעצמו היה פסול ב שנחנשכח,  ולא
היה בעל מום, ובכל זאת הוא בעצמו התעקש לצעוד כי 

 .כי אתם המקריבים ולהקריב ולא אמר לבניו לכו במקומי

 היונהפגוע ממה שפגעה בו היה  גם לא נשכח שהוא וגם
את הדבש שלו, ואולי גם  ים ולאעדיפה לאכול מרורשה

התחשבות במאמציו  בלי פצע אותוהאריה שמכך  היה פגוע
התאמץ לעשות את נח , ובכל זאת הרבים ביום ובלילה

 .ולהיות נוכח בהקרבה המקסימום ולבוא ממרחקים בגופו

ולא אונס, המחמת  התחמקלא כי נח שווה התפעלות,  זהו
חיפש רק לצאת ידי חובה, אלא בסמוך לתיבה קריב ה

כי לא שלו, גם שבמציאות זה לא שלימות ו ,שלימות מצדו
" לכן הבטיח השם שלא וירח השם, "לכן הקריב,זה שהוא 

 !!! ה' מאוד את שמחה השקעת נחהוסיף קלל ולהכות, כי 

דווקא ועוד , גם כאשר הדברים הטובים שרצית לא יוצאים מושלמים כפי שרצית בכל הלב, והדברים השתבשו ללמדנו
העיקר לצאת ידי חובה, אלא תמשיך לפעול  -בלי חשק ביאוש ותפעל תישבר ואל ממש לקראת ביצוע הדבר הטוב, אל 

 "וירח השם".ככתוב ב זה הלב והרצון, אמת זה לא מושלם!!! כי לבורא עולם הכי חשובכאילו הכל מושלם, גם אם 
 

יום קדושה, אז גם אם נפלת ונכשלת  40אם למשל קיבלת על עצמך  וכמו כןבכל מצב, ועבודת ה' בלי וויתורים לקדימה  אז
 .יום ויותר רק חזק ואמץ אמן ואמן 40, ובעזרת ה' תצליח להשלים וזה כבר לא מושלם תמשיך כאילו זה מושלם

 ויצא יצוא ושובוישלח את הערב 

: לנח העורב טען ניצחת טענה: סנהדרין קח'בגמרא  כתוב
 מן שהרישאתה שונא אותי כמו שבורא עולם שונא אותי, 

 אז למה, רק זוג אחד ומהטמאים זוגות 7לקחת  הטהורים
על  שהרי אם תשלח אותי ואמות ???שבעהמה לא לקחת

 חסר העולם נמצא נהיצ של שר או חמה של שר בי יפגע ידי
 וכי את בן זוגי אתה רוצה?? !!!בריה

 

ששימשת בתיבה?? הרי  ,!!! וכי אני כמוךרשע :לו נח ענה
במותר לי נאסרתי כל שכן בשל אחרים!!! ולכאורה טענה 

בנח שיעשה כן העורב חשד ש יתכןטובה ענה לו נח!!! אבל 
 לאחר שיצאו מהתיבה, ואם מה תשובת נח לעורב?? 

 

שימש העורב שנא את העורב כי באמת אכן נח  ואולי
בחוץ העורב שימות  לנחהיה אכפת  לכן לאואולי  ,בתיבה

ושאשתו תסבול מבדידות כי גם היא חטאה, רק נח חיפש 
 עילה לצעוק על העורב, וכאן הייתה לו הזדמנות מצוינת!!

מדוע חשד העורב בנח בכוונות רעות של עבירות  ובעצם
קלקל של נח היות והעורב ראה שחם בנו ש ויתכןחמורות?? 

ושימש בתיבה לכן חשב שכולם צבועים ולכן חשד בנח בכל 
 .דבר האסור

כך  שמתוךשימש ראשון לפני הכלב והעורב יתכן  חם ואם
לעצמו לשמש בתיבה למרות האיסור, אבל נח העורב התיר 
עליו שהוא רשע, כי הוא חשד בכשרים!! שהרי חם צעק 

ששימש בתיבה נענש באופן בולט שנהיה מכוער בבת אחת, 

)אבל על טענתו  ,ואילו נח נשאר במראהו ולא התכער

 (.וכדברי הגמרא הראשונה אכן טען העורב כראוי נגד נח
 

סרח או גם רב שיצרו הגדול הכשילו וכך מתנהג כל פושע בעל עבירה, הוא נתלה באיזה אחד ממשפחת הרבנים  ובעצם
כי גם הרבנים צבועים וחוטאים  ,הוא מתיר לעצמו לחטוא ומתוך זהמקיש על כל הרבנים שהם צבועים, הוא חטא, ומזה ו

 זים נפלה שלהבת מה נענה אנו אזובי הקיר!!!באר אםלמרות האיסור, וכך דרכו של ייצר הרע להתיר איסורים כי 

כדי להתיר וכי אני כמוך!!! תפסיד לזרוק בוץ על הרבנים בה אפילו מהאדם הכי נח!!! רשע!!! זה מגיע צעקה גדול ועל
הרואה שעליך להתחזק בקיצוניות,  ת,ולכן אל תנסה לשמוע דברים רעים על רבנים, ואם שמע לך כל דבר אסור, "רשע"!

ה' ירחם, ו "אוי וי" ותפטיר מהשפה ולחוץברב שסרח, אבל אם תהנה מהשמועה  וכ"שלקולה יזיר עצמו מהיין, סוטה בק
 ותנסה לברר עוד פרטים במקום להתחזק, דע לך שאתה שבוי בידיו של היצר שיתיר לך כל דבר אסור, ראה הוזהרת!!!

 כל רומש על הארץ למשפחתיהם יצאו מן התבה
 
 

למשפחתם כתוב אמר רב יוחנן " סנהדרין קח' בגמרא
כתב שלא מובן מה כוונת ר'  באר שבע", ובספר ולא הם

 .בדיוקו יוחנן

 חולין נח'שם מבאר זאת על פי הגמרא  והמהרי"ץ חיות
חודש, ולכן  12שבעל חיים שאין בו עצם חי רק עד 

התולעים היו צריכים למות בתיבה ולכן רק בניהם יצאו, 
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, כי אם לא היו ולא הם משפחותםוזה כוונת ר' יוחנן 
 לא היה להם המשך. בתיבה, להם נולדים 

מלשון ר' יוחנן שינה ואיך ר' יוחנן  שמדועהקשה  אומנם
הכתוב בפסוק במקום  "למשפחותם"הכתוב שכתב 

 ?? "למשפחותיהם"

הקשה שזה היפך הלימוד הרגיל בגמרא דוגמא בב"ק  וגם
ולא , והרי כאן זה להיפך ""הם ולא ולדותיהם"דורשים 

 "??הם

שני הרי היה אסור לשמש בתיבה, ואיך נולדו  ומצד
, וכי נח ידע לקחת רק מעוברת עם תאומים לתולעים

 בבטנה זכר ונקבה??

יצאו מהתיבה כי בתיבה היו ניסים  הםנראה שדווקא  ולכן
ר' יוחנן  וכוונתחודש,  12וכאמור, ולכן הם חיו יותר מ

לא בגלל שהם צריכים לחיות כי כבר עבר זמנם,  יצאו שהם
ך קיום המשוצורך , משפחותיהם בגללאלא יצאו 

 מתו.הם לידת הצאצאים אחרי היציאה וומיד  המשפחתם,

כי רצה  משפחותםשינה ר' יוחנן מלשון הפסוק וכתב  ולכך
כתוב היות ו אומנם", ולא הםלהגיע לדרשה של "

 .הם ולא משפחתם -יש במשמעות להיפך  "םיהמשפחות"

חריגה בתורה כי בדרך כלל מילה זו שמסביר ר' יוחנן  אלא
", ולכן לוקחים את המילה ומחלקים למשפחותםכתוב "

שכאילו כתוב גם   הם-משפחותיבמילים,  2אותה כאילו 

בעצמם  שהם", והמשמעות אכן למשפחותם" וגם "הם"
לא יצאו בזכות עצמם אלא למטרת הם יצאו אבל בכל זאת 

 . משפחתםהמשך 

היה חשוב לתורה להדגיש זאת, שהם חיו רק בשביל  ולמה
וכי את כל הניסים  מטרת המשך המשפחה שלהם??

הגדולים שהיו בתיבה וכאמור קודם, האם את כל הניסים 
 הגדולים התורה כתבה לנו???

שהתורה באה ללמדנו, שלפעמים אנחנו חיים  ייתכןו
בניסים רק למען המשפחה שלנו, ואילו לנו עצמנו אין זכות 

או שעבר זמננו, והמשמעות של זה היא, שלפעמים  !!קיום
עושר מחיי  תלחיות או ליהנו זר עליואדם תם זמנו שנג

  .שלווהאושר ו

לבורא עולם יש שנים מיותרות ממה שהצטבר  אבל
או שנחתך להם אושרם ועושרם מאנשים שמתו לפני זמנם, 

 ואת זה הוא מוסיף לאנשים ענוויםבגלל חטאים שעשו, 
 ,תהילים רמז תת מג ילקוט שמעוניב, כפי שמצאנו וצדיקים

 .שנות חיים מאדם הראשון 70שדוד המלך קיבל 

שכמו שהקב"ה מוסיף לצדיקים ענווים ייתכן  וייתכן
ומוסיף גם כשיש צורך למשפחה, כגון אם האבא מחזק את 
הילדים בתורה ויראת שמים, ואם הוא ימות הם יחלשו 
חלילה, או יותר גרוע מכך יצאו לתרבות רעה, לכן בורא 

יים " ומאריך חלמשפחותיהםעולם משתמש בכוח של "
 . או לאמא לאבא

אבא יקר אמא יקרה, אח אחות ובן משפחה יקר, תתחזק ותחזק את משפחתך כך שיהיה לך סגולה אמתית לחיות גם , לכן
וגם תזכה לזכות לשפר את בעת צרה וסכנה וגם כשתמו ימי חייך, כי החיזוקים שלך למשפחתך נותנים לך המשך חיים, 

אל תהיה גורם מקלקל ש ברוראבל איכות חייך לחיי אושר ועושר אם לא רק בזכותך אז זה יהיה גם בשביל משפחתך, 
בכדי שלא תקלקל את משפחתך, ודע לך שהילדים היום שיקחו אותך מהר שאז תוסיף סיבה למה לקצר לך את החיים, 

 .ועלה והצלח אמן ואמן או בעל עבירה, אז "ובחרת בחיים" לא טיפשים הם יודעים אם אבא ירא שמים
 

 ויהי לשבעת הימים ומי המבול היו על הארץ

 של אבילות ימי אלו רב אמר ??הימים שבעת של טיבם מה
 את מעכבין צדיקים של שהספדן ללמדך מתושלח

 מעין שהטעימם הימים לשבעת אחר דבר לבא הפורענות
 קח'.סנהדרין  - מהן מנעו טובה מה שידעו כדי הבא העולם

אודך כי כי עניתני ותהי לי לישועה, אומרים "בהלל  והנה
אבן מאסו הבונים הייתה לראש פינה, מאת ה' הייתה 

 ". זאת היא נפלאת בעינינו

שלם , שהיה להם דווקא שבוע בדיוק ההיפך היה  וכאן
הנאות מעין עולם מיטב ה אתהמוות והגיהינום לפני 
שיתעוררו מה זכותו של צדיק ולאיפה וכל זה בכדי  !!!הבא

אם  ומצד שניכדאי לחזור בתשובה, הוא הולך ולמה 
בתשובה אזי המהפך מקצה  יחזרולא הם למרות הכל 

הקושי שיא משיא ההנאות למבול רותח  ישמש כלקצה 
 .םוהייסורי

חשב שלא יהיה  נח לא הבין זאת, אלאיתכן ש אומנם
לא רוצה להרוג רק רחום וחנון ששבורא עולם ומבול, 

דחה את שהקב"ה עובדה שלא רק כי הבין שמתוך הלתקן, 
היה זה גן עדן, את הנאות ההמבול בשבוע אלא גם נתן להם 

שיבוא מבול  מאמין ואינו מאמיןהיה נפלאת בעיניו, ולכן 
 וכפי שכתב רש"י.

שבתחילת השבוע אכן התחיל שמאחר שראה  וייתכן
מבול וכולם נבהלו אבל ברגע האחרון זה נעצר לכבוד 

מיתת צדיקים כלל הוא ש, שהרי נח מתושלח, חשב
מעין גן עדן, אם כן  הנאות כשראה שקבלו ועודמכפרת,  

כפי  ובהפחדות לא הולךאולי בורא עולם ראה שבאיום 
ם לא שכל תוכחות נח הקשות שצעק עליהם שנים כלפידי

 חשב נח שהקב"ה, לכן החזירו אפילו אדם אחד בתשובה
שאולי כך הם יתעוררו מפנק אותם באהבה, בכדי 

  .תשובהב

בשבוע זה הם לא חזרו בתשובה, שראה נח שגם  ומאחר
לפחות  ארוך וממושךתהליך אמור להיות חשב אולי זה 

וימתין בסבלנות שיחזרו בורא עולם ארך אפים כי , שנה
 . בעולם מבול יהיהלא בתשובה וכך דבר  בסופו של

 תתמלא תקווה למהפך מקצה לקצה, כי בורא עולם אוהב תהפוכות אלא, שדווקא כשאתה בשפל אל תישבר ללמדנו
 .ואמן אמןוהשתדל להיות צדיק ותזכה לתהפוכות לטובה , מהפך לטובה לצדיקים ומהפך לרעה לרשעים
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 רעהו שפת איש ישמעו לא אשר שפתם שם ונבלה נרדה ההב
 !!!לעשות יזמו אשר כל מהם יבצר לא ועתה לעשות החלם וזה, לכלם אחת ושפה אחד עם הן' ה ויאמר

 ,טיט מביא וזה לבנה שואל זה - ישמעו לא: י"רש וכתב
 למה, השאלה ונשאלת :מוחו את ופוצע עליו עומד וזה

 טעויות שיהיו יצא השפה שינוי שאחרי כך עשה עולם בורא
 בשפה לטיט הפכה של אחד בשפה לבנהבדיוק הפוכות ש

 יבינו שלא מספיק, עצביםאחד על השני  היה ולכן, השני של
 ???הבניין את ויפסיקו יתפזרו ככהו

 את לו בגלל טעות החבר לשעבר בכעס מפוצץ למה, ובכלל
אז , מבקשתו הפוך בדיוק לו הביא הוא נכון,, הראש

 2 ב מדברים שהם יקלוט דקה ותוך עליו לצעוק שיתחיל
 ??שונות שפות

והשקר  הצביעות את להוכיח רצה עולם בורא אלא
 בורא כי, האחדות מטרת התבטלה הנה !!שלהם שבאחדות

מיד יש כעס , קל בשיבוש מיד והנה, את האחדות עצר עולם
, המוח את לו ופצח הורג ומיד ההדק על קלה ידוזעם וה

לחברו שהיה  השתבש מה לבדוק סבלנות טיפת בלי
 .שניםבאחדות אתו לפני דקה 

 מסכת מתחת טמונה הייתה לשני אחד שלהם השנאה כי
 האהבה בטלה הדבר ובטל, משותפת מטרה של צבועה
 והכי מכוער הכי באופן העולם לאור יצאו והשנאה והרוע
 .רצחני

כולם ראו שאין דרך אחרת שמתקנת את המידות, רק  וכך
היא עבודה אמתית שבונה את אברהם אבינו  דרכו של

כפי שנראה בהמשך בפרשת האדם על פי היהדות ודרך ה', ו
 לך לך ב"ה.

 בנו יהיהחייבים ש ולעולם, בדבר תלויה שאינה באהבה באמת מאוחדיםאנחנו , ויעקב יצחק אברהם בני אנחנו אבל
בתחושת ידינו  המינים 4 מו שעדיין חביבות אחדותכ ,שבשמים לאבינו חיזוק של למטרה באמת ונתאחד, לשני סבלנות

, כי אש בוערת בקרבנו מתוך אהבת ישראל להתאחד ולאחד את כל עם ישראל נו גם לאחר סיום חגי תשריבובוערת בל
 .לאבינו שבשמים אמן ואמן

 איש צדיק תמים היה בדורותיונח 

אפילו יש  כמה פעמים, צדיק שהתורה שיבחהעל  גם
רים ובילגנאי, לכן לא להיבהל מדאותו דורשים מרבותינו 

כי למרות כל , על צדיקים שאתה יודע שהם צדיקים כאלו
זה מהתורה!!!!  –, ורעיון זה עדיין הוא צדיקהדיבורים 
 כסימן!!!!  -ותרגיש נח 

מאז חורבן הבית רבו מחלוקות בין גדולי ישראל,  ולצערנו
ים, ולפעמים רק ובדרך כלל אלו ואלו דברי אלוקים חי

לאחר דורות רואים את התועלת בשני הדרים השונים 
על לתועלת עם ישראל, אבל לפעמים בוערת אש מחלוקת ו

ועצינו כבתחילה, והסר ממנו השיבה שופטנו ויבוכים "זה 
 ."יגון ואנחה

  

ואכן  רבה היא,בעת חסרנו זאת רבה אנחתנו ויגוננו כי  כי
כי הרבה טשטוש  מפורש!! על זה יש לבכות ככתוב בתפילה

 בגלל חוסרנו זאת. ושנאת חינם יש
  

השתדל להרחיק את המחלוקת מפתח ביתך ומפתחי  לכן
מחלוקת שיוצאי חלציך פיך תמיד, ולא תגרום בקנאות של 

  ימאסו או יבעטו בדת.

 מבול היה או לא היה בארץ ישראל

האם היה מבול בארץ  בזבחים קיג'בגמרא מחלוקת  יש
ישראל, ולדעת רב יוחנן לא היה מבול בארץ ישראל 

כתוב שכל בעלי החיים ושואלת הגמרא לדעת ר' יוחנן הרי 
מתו והרי בארץ ישראל לא היה מבול אם כן כל מי שחי 

בחיים??? ועונה הגמרא:  רבארץ ישראל היה אמור להישא
שכל מי שחי בארץ ישראל מת מההבל של החום של המים 

 שהציפו את העולם. במיםהרותחים והגופרית שהיו 

 ובעצם כדבריו כתוב בפרקי דר'בפרשת נח  ברמב"ן והנה
שבארץ ישראל  אליעזר לב' וכן מוכח במדרש רבה, שכתב

לא ירדו גשמי מבול וגם לא נפתחו מעינות תהום אבל בכל 
זאת המים נשפכו מארצות אחרים לארץ ישראל, אומנם 
פשטות הגמרא לכאורה סותרת את דעת הרמב"ן שלפי 
דברי הרמב"ן מה הקושיה על ר' יוחנן איך מתו כל מי שחיי 

לא היה מבול, הרי לדברי הרמב"ן  בארץ ישראל אם
השאלה לא מתחילה כי הם מתו על ידי הצפה וטבעו 
מהמים שעברו את גובה ההרים הגבוהים??? אלא מזה 

סימן שאכן  הבלא –שהגמרא עונה שמתו מאויר רותח 
 המים לא נשפכו לארץ ישראל.

כן התחדש לי חידוש עצום שהיה כאן נס עצום  ואם
בעוצמתו יותר עוצמתי מגודל קריעת ים סוף שכאן המים 

סביב לכל ארץ ישראל עמדו כחומה בלי שקפאו וזה היה מ
 מכל הכיוונים זה פשוט מחזה אדיר של נס בלתי נתפס!!!

ברד"ל בפירוש ראיתי חיפשתי מקורות לדברי ו ושוב
כדברי  ויקהל קצז' א'בשם הזוהר  לב'זר עפרקי דר' אלי

שאכן היה כאן נס עצום שעמדו המים הרותחים כקיר 
 וכחומה מסביב כל גבולות ארץ ישראל!!!

כן יוצא דבר מדהים יותר, שאנשים שגרו בארץ  ואם
ישראל הרי בפשטות לא מתו מיד מההבל שהרי כתוב 
שאנשים נסו וטיפסו על ההרים הגבוהים, סימן שלא מיד 

הבל והחום, ואם כן אנשי ארץ ישראל ראו נס מתו מה
מדהים ועוצמתי כזה, איך זה שהם לא חזרו בתשובה 
ואמרו יש מנהיג בעולם ומי כה' אשר בידו כל חי ובכוחו 
לפעול כרצונו ואין מעכב בידו, ואנחנו נשמח להיות מעבדיו 

 כי זכות להיות עבדים למלך גדול ונשגב!!! 

התשובה פשוטה היא, הנה לנו שוב דוגמא וראיה  אלא
ברורה שרשעים אפילו על פתחה של גהינום לא שבים 
בתשובה, כי יצרם גדול ולא נשבר מכל מחזה לא מחזה 

ומדהים של נס בלתי נתפס!!! מפחיד ולא מחזה מרומם 
 אלא פשוט אטימות!!! 



 נח –וטהר לבנו 
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חוטא יכול לעבור מול עיניו כל דברי המוסר שלמד, ולזכור את כל ההבטחות והתפילות  קורה לאדם בזמן שהוא וזה
שהתפלל וקיבל על עצמו לא לחטוא והוא כמו מכור ממוגנט נדבק בעיניים פקוחות לחטא!!!! אז נקבל על עצמנו לא להגיע 

נסגור את כל שערי החטא וגרורותיו, למצב נורא שכזה שכביכול אין לנו כבר שליטה על הגוף שלנו, אלא נברח מכל חטא ו
 ובעזרת ה' נצליח להתעלות באמת ובתמים ולהתקדש אמן ואמן.

 

 צירף חתימתו, לאחר שבוע שהספר היה אצלו   רבי חיים קנייבסקי שליט"אשר התורה  מרן

 



חידושים וחיזוקים עצומים "וטהר לבנו"   יכול להשתתף ולתרום הנצחה בספר הקדושביחד, גם אתה/ם 

 שגדולי ישראל העידו שזה הצלת הדור מסכנות הדור
 

 התורם הנצחה הפרשה התורם הנצחה הפרשה
   בחוקתי   בראשית

   במדבר   נח

   נשא   לך לך

 לע"נ אברהם סנדוסי בן אסתר וירא
 

 ולהצלחת חתנו 
ברוך ביטון 
 ומשפחתו

טז' סיוון  –רבי אליהו ביטון בר חנה  –לע"נ  בהעלותך
 תשס"א

הרבנית אסתר אלבז 
 תחי'

 אברהם ביטון בן עליה  לע"נ חיי שרה
 ר"ח כסליו 

 ולהצלחת בנו 
ברוך ביטון 
 ומשפחתו

   שלח

ו' כסליו  –אבי מורי הרב שלום בן יצחק ריינר  תולדות
 התשע"א

   קרח 

   חקת   ויצא

 –הרב אברהם יצחק בן הרב דוד אלפער  –לע"נ  בלק   וישלח
 יט' תמוז

הרב שלמה אלפער 
 שליט"א

ש"ב: הרב שלמה שמריהו זצ"ל בן הרב  –לע"נ  פנחס   וישב
 כה' תמוז –אהן צבי נודל שיבלט"א 

 יאלאס משפחת
 שליט"א

ש"ב: הרב שלמה שמריהו זצ"ל בן הרב  –לע"נ  מטות   מקץ
 כה' תמוז –אהן צבי נודל שיבלט"א 

 יאלאס משפחת
 שליט"א

לע"נ ידידי רבי יונה בן ר' דוד וחוה סולומון  ויגש
 זצ"ל 

 ז' טבת תשע"ד

   מסעי אשתו וילדיו

הרה"ג רב יוסף   ומשפחתולהצלחת  ולהצלחת ויחי
 טויב שליט"א

 מו"צ 
 

   דברים

יח'  –לע"נ ש"ב הרב יצחק בן הרב שלום ריינר  ואתחנן   שמות
 אב

נכדו הרב שלמה 
 פרידמן מונסי ארה"ב

   עקב   וארא

ש"ב: הרב שמריהו זונדל הכהן בר הרב  –לע"נ  בא
 ח' שבט -פייטל זעליג שר )שאער( 

 משפחת יאלס 
 נ.י ארה"ב

געלא רעכא אקרמן בת הרב ש"ב:  –ל"נ  ראה
 ג' אלול -שמריהו זונדל הכהן שר )שאער( 

 משפחת יאלס שליט"א
 נ.י   ארה"ב

שבת  –בשלח 
 שירה

   שופטים  

   כי תצא   יתרו

 משפחת גרניק ל' שבט –לע"נ צביה בת יעקב  משפטים
 מונסי

 ארה"ב

   כי תבוא

   נצבים   תרומה

   וילך   תצוה

חיה פראדל בת הרב אברהם יעקב ע"ה  –לע"נ  האזינו   כי תשא
 יח' תשרי –

 משפחת גרניק
 מונסי

 ארה"ב

 -ברכה    ויקהל
שמחת 

 תורה

  

 הגדה   פיקודי
 של פסח

 להצלחת הרה"ח ר' חיים פסח ריינער שליט"א
 

הרה"ח ר' יונה בן הר"ר שרגא צבי  –לע"נ זקינו 
 יא' טבת תשס"ג –ריינער 

 
בת הרב ר' אברהם סופר  ריזל  -ולע"נ זוגתו 

 ח' טבת תשע"ג –ז"ל 

ריינער  פ ח.הרה"ח רב 
 שליט"א

שביעי של    ויקרא
 פסח

ש"ב:  הרב זאב בן הרב פסח  יוסף  -לע"נ 
 אקרמן  נפטר כ' ניסן

 משפחת
 יאלס שליט"א

   לג' בעומר   צו

   שבועות   שמיני

 גרניקמשפחת  ה' ניסן -לע"נ אליהו זאב בן ר' דוד יעקב תזריע
 מונסי

 ארה"ב

   יום כיפור

   סוכות   מצורע

   חנוכה   אחרי מות

ל'  –מרת חנה ביטון בת רחימה ביטון  –לע"נ  קדושים
 ניסן תשס"ח

הרבנית אסתר 
 אלבז

   פורים

     אמור

    בהר

 מחיר הנצחות

 מחיר בפאונד מחיר בשקל מחיר בדולר מהות מספר

 1647 ₪ 8400 $ 2400 חומש שלם 2

 נתרם נתרם נתרם הגדה של פסח 3

 140 ₪ 720 $ 180 פרשה 4

 28 ₪ 144 $ 36 דף 5

 14 ₪ 72 $ 18 עמוד 6
 gmail.com@106855או באימייל    0527120333 יוחנן ריינר

 תורמים נוספים
   ₪ 200שמעון שנקר הרב    ₪ 180ש"ב הרב דוד וטובה קלמן דף ₪      72עמוד  –הרב יואל קירצלער 

 ש"ח 720רב יוסף טויב מו"צ הרה"ג  ₪ 720הגאון רבי אברהם דרעי שליט"א   ₪ 200הרב שלמה ביטון 

mailto:106855@gmail.com



