
 

  

תשע"ח - נחפרשת 

 אם צדקותו של נח בדורו נדרשת לגנאי או לשבחמחלוקת הביאור 
פירש"י      .)בראשית ו' ט'(ם היה בדורותיו", אלה תולדות נח, נח איש צדיק תמי"

יש מרבותינו דורשים אותו לשבח, כ"ש  -"בדורותיו סנהדרין ק"ח ע"א(  מגמ')ומקורו 
צדיקים היה צדיק יותר, ויש שדורשים אותו לגנאי, לפי  לו היה בדורישא

 לו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום", ע"כ.ידורו היה צדיק, וא
ויש להבין את הדורשים לגנאי, שהרי באמת אין שום הכרעה בתיבת 

ויש לפרשו לשבח כמו לגנאי, ומאחר שאמת הדבר שיש כאן  -"לדורותיו" 
]שהרי גם שבח לנח שהיה צדיק בדורו אע"פ שבני דורו היו רשעים, 

בפשוטו גם הדורשים לגנאי מודים שאילו היה נח חי בדורו של אברהם היה 
וכפי טענתם של הדורשים לשבח, אלא  –מתעלה יותר ונעשה צדיק יותר 

ו הנוכחי לא היה נחשב נח לצדיק גם בדורו של שהם טוענים שמ"מ במצב
ולבזותו כל עוד לפרש שהתורה באה לגנותו  ראוא"כ מדוע אברהם[, 

איזה וגם עיקר הדבר צריך ביאור       .שאפשר לפרש שהתורה באה לשבחו
גנאי הוא לו במה שאילו היה בדור של אברהם לא היה נחשב לכלום, והלא 

ה חי בדורו של אברהם היה אילו היבוודאי אינו חי בדורו של אברהם, ו
 משתנה למעליותא ונעשה גדול יותר כפי מידת דורו של אברהם אבינו.

שטעם הדבר שנח לא היה נחשב לכלום בדורו של , בזה לפרשונראה 
צדקותו של נח לא באה מתוך התבוננות הוא מפני שכל עיקר אברהם 

 שהתבונן בקלקול אנשי דורו הרשעים שנעשובגדולת השי"ת אלא מתוך 
שפלים כבהמות, ומתוך כך השתוקק להיבדל מהם ולעבוד את ה' כדי 

]שמשמעות לשון "בדורותיו" משמע שהוא  להתרומם ולא להיות שפל כמותם,

אם היה חי  ולכןוהיינו משום שהתבונן בשפלות אנשי דורו[,  –נעשה לצדיק מחמת דורו 
הם שלא היו בדורו של אבר כי –בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום 

תעורר להתבונן בשפלות הרשעים לנח מהיכן להרשעים כאלו, לא היה 
וא"כ מבואר היטב ה'גנאי' של נח לשיטת וממילא גם לא היה נעשה צדיק, 

הדורשים לגנאי, שאין הגנאי מה שלא הגיע לדרגת צדיק לפי דורו של 
חר, אלא אדרבה ]כי באמת אין זה גנאי לאדם מה שלא היה נחשב לצדיק בדור אאברהם, 

מאחר שאם היה חי בדור של צדיקים היה מתעלה והיה נחשב לצדיק גם ביחס לדור ההוא 

אלא מתוך התבוננות אלא הגנאי הוא מה שלא נעשה צדיק אין כאן גנאי עבורו[, 
תלויה בסיבה חיצונית צדקותו שצדיק זהו גנאי גדול לבשפלות אנשי דורו, ו

אין צדקותו עומדת לו לעולם, כי אז של התבוננות בשפלות אנשי הדור, 
ובשעה שלא יהיו סביבו רשעים, אז כבר לא יהא ]אלא היא תלויה במצב בני דורו, 

צדיק גמור שצדקותו אינה תלויה בדבר חיצוני אלא היא  ואין זה[, צדיק
כדי , שהרי בזמנינו הדברים הללו נוגעים לדורינוו       .בוערת בקרבו לעולם

נראים כבהמות  הםשנתבונן איך די לנו במה להתבדל מדרך החופשיים 
באמת לא די בזה לבד , אך וזה לבד סיבה להיבדל מהם –וכגרועים שבאומות 

אנו בני ו, את הקב"ה באמת צריך התבוננות בגדולת השי"תאלא כדי לעבוד 
אמונה הבאה מתוך התבוננות את ה נו לדורותשהשריש באברהם אבינו 

  .מצב שזהו אמונה איתנה שעומדת לעולם בכל -בגדולת השי"ת 

 זהירות מפגיעה בחבירו
)ו' "ויאמר אלהים לנח קץ כל בשר בא לפני כי מלאה הארץ חמס מפניהם", 

     ."ופירש"י "לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל     .י"ג(
לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל, והרי דור המבול חטאו  מדועיש להבין 

)בתחילת פסוק זה ולעיל בפסוק הרבה גם בעריות ועבודה זרה וכמו שפירש"י לעיל, 

 חמור יותר מעריות ועבודה זרה.  בוודאי עוון גזל אינוו י"א(,
כל "( כב-שמות פרק כב, כא)זצ"ל, על פי מה שנאמר בתורה  וביאר בזה מרן הגרי"ז

אם צעק יצעק אלי שמע  אם ענה תענה אתו כי, אלמנה ויתום לא תענון
הוא הדין לכל אדם, אלא שדבר הכתוב ומבואר שם ברש"י "", אשמע צעקתו

ל אדם שעשו שכמבואר ", וי שהם תשושי כח ודבר מצוי לענותםבהווה, לפ
הקב"ה שומע את צעקתו להעניש את עושי  ,אם הוא צועק לקב"ה לו עוולה,
שהקב"ה שומע צרת הנאנק גם עוד, מבואר  שמעוניבילקוט הנה העוולה, ו

ולפי"ז ביאר אם אינו צועק, אלא שממהר להיפרע ע"י מי שצועק על צרתו, 
רק על הגזל, כי מאחר מרן הגרי"ז זצ"ל שזהו הטעם שנחתם גזר דינם 

הקב"ה להיפרע מהגזלנים מחמת ממהר  -שנאנקים בצרתם  שישנם נגזלים
זעקת הנגזלים, ולכן אע"פ שעריות ועבודה זרה חמורים יותר מהגזל, אבל 
במה שנוגע ל'מהירות' להיפרע, קודם הגזל לכולם כיון שצעקת הנגזלים 

   .דורשת כביכול את הנקמה בגזלנים מיד
ה שהרי אם יצעק לקב", וזהו מוסר השכל כמה יש להיזהר מלפגוע בחבירו

 מיד ח"ו.על שפוגעים בו, הסכנה קרובה שהקב"ה יעניש אותו 

 יסוד החילוק בין צדיק לרשע הוא מהו עיקר חייו 
ואני הנני מביא את המבול מים על הארץ לשחת כל בשר אשר בו רוח חיים "

צריך ביאור מדוע נאמר "מתחת השמים", והרי       )ו, י"ז(.", מתחת השמים
"לשחת כל בשר אשר בו רוח חיים", ממילא הדבר במפורש מאחר שנאמר 

]שהרי תחת השמים הוא מקום חיותם של "כל בשר אשר בו  ,פשוט שמדובר מתחת השמים

, לבאר בזה שמעתי מידידי הגה"צ רבי הירש פרבר זצ"לו      רוח חיים"[.
 שכל -הות חייהם של הרשעים בדור המבול שהתורה הגדירה כאן את מ

שבעולם הזה בענייני גשמיות  - "תחת השמיםשלהם היה רק "ה"רוח חיים" 
הקב"ה , ולכן רצה כות כלל לעולם הנצחי שמעל השמיםלהם שיילא היה ו

 .אלא חיים של "תחת השמים"שחייהם אינם לשחת אותם כיון 
, שהרשע זהו עיקר יסוד החילוק בין צדיק לרשעלכשנתבונן נראה שובאמת 

חי את כל חייו רק בשביל החיים שתחת השמים, וסביב זה הולכים כל 
איך לשפר ולהוסיף לעצמו תענוגים  –מחשבותיו ומעשיו שבכל יום ויום 

את החיים הנצחיים ש"מעל בכל רגע הצדיק חי  אבל לעומת זאתבעולם הזה, 
לענייני י העולם הזה אלא רק כדי לסייע לו השמים", ואינו מתעסק בעניינ

הדבקות אך עיקר חייו הם החיים הנצחיים שמגיעים מכח , העולם הבא
"ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם )דברים ד' ד'( , וכמו שנאמר בקב"ה
 החיים האמיתיים הם חיי הדבקות בהשי"ת.שומבואר  –היום" 

בשם "בשר" ולא נקראו בשם  וזהו הטעם שהרשעים שבדור המבול נקראו
", בשרוכן נאמר "כי השחית כל " בשרוכמבואר בפסוק כאן "לשחת כל ]"אדם", 

בשם כולל אחד נכללו יחד עם הבהמות והחיות בתואר אף ו"[, בשרלשחת כל 
הרשעים הללו שחיים כי בין בהמות לבני אדם, תואר בשר" ללא חילוק כל "

ל חייה הוא ממש שכה כבהמם הרי ה ,רק בשביל להשיג תפנוקי העולם הזה
בשם כולל יחד עם כל הבהמות נקראו רשעים אלו לכן ו, חיי העולם הזה

התואר הראוי לאנשים כאלו שמשקיעים את כל חייהם בשר", כי כל בשם "
" כבהמה שאין בה מעלה עצמית והיא בשר"חתיכת בהשגת העולם הזה הוא 
 גרידא. בשר'מוגדרת בתואר 'חתיכת 

 גודל הסכנה מהרשעים שבכל דור
ברית היה צריך על " )ו, י"ח(.", והקמתי את בריתי אתך ובאת אל התבה"

 ", ע"כ.ו רשעים שבדורירקבו ויעפשו, ושלא יהרגוה הפירות שלא
מדוע כרת עמו הקב"ה ברית רק על הרשעים שלא הקשה מרן הגרי"ז זצ"ל 

כשם שהיה יהרגוהו ולא על החיות המסוכנות שבתיבה שלא יהרגוהו, והרי 
שהיה ]בסכנה מהרשעים כך גם היה בסכנה מהחיות הטורפות והמסוכנות 

 ולבוא במגע עמם ולהאכילם ולהשקותם ,עליו לחיות עמם במחיצה אחת
 כרת הקב"ה עמו ברית שהם לא יהרגוהו.מדוע לא , ומידי יום ביומו[

יותר רשעים שבדור היש לפחד מששמבואר בזה ואמר מרן הגרי"ז זצ"ל 
ולכן כרת עמו הקב"ה ברית , מבהמות וחיות מסוכנותממה שיש לפחד 

וביאור הדברים  הוא דווקא מהם. עיקר הסכנהשדווקא על הרשעים כיון 
ואינם  רק במאמר ה' תלוייםאינם בעלי בחירה והם שבהמות וחיות נראה, 

הם כיון ש, אבל רשעים יכולים להזיק לאדם אם אינו חייב בעונש שמים
]ויסוד זה , יש להם כח להזיק לאדם גם אם לא נשלחו משמים ,בעלי בחירה

 ורצון בחירה בעל שהאדם מבואר בקצרה ב"אור החיים" הקדוש לקמן ל"ז כ"א, וז"ל "לפי
 מיתה יתחייב לא אם באדם יפגעו לא רעות חיות כ"משא מיתה חייבנת שלא מי להרוג ויכול

 .הרשעים לא יהרגוהו כשירצו להורגוהיה צריך ברית שנח ולכן "[, לשמים

 מי המבול בארץ ישראל
אשר תחת  היםול ההרים הגבסו כוד על הארץ ויכוד מאווהמים גברו מא"

 רבינו אפריםהביא מה שכתב  החיד"א ב"נחל קדומים"    )ז, י"ט(.", כל השמים
וע הוצרך הכתוב לכתוב ד]ומ ?יםוכי יש הר שאינו תחת השמ"בזה הלשון: 

אלא שלא ליתן פתחון פה למינים שאומרים  שההרים נמצאים תחת כל השמים[,
לכך כתוב תחת  ום זעם,שלא ירד מבול לארץ ישראל שנאמר לא גושמה בי

 .ל"כ, ע"בארץ ישראל במשמעאף  –השמים  כל
שלא ירד מבול לומר  שזהו מינות רבינו אפריםכתב  היאך א"החידוהקשה 

לדעת רבי יוחנן לא ירד ש (א"ע קי"ג)בזבחים מפורש בגמ' בארץ ישראל, והרי 
תחת "שנאמר מלשון הפסוק וכיח רבינו אפרים כשיטתו ומה שה] .מבול בארץ ישראל

 ש מה שתי", עייעל רבי יוחנן , כבר הקשו כן התוס' שםואף ארץ ישראל במשמע "השמים כל
בזה כ"ק הגה"ק בעל ה"דברי  תירץו       ע ליישב דברי רבינו אפרים."וצ ,רצו[

רבי  שמה שאמר (ח', י"א)ן "על פי מה שכתב הרמביואל" מסאטמאר זי"ע, 
שארובות השמים לא נפתחו  הכוונה רקירד מבול לארץ ישראל, לא שנן יוח

שאר ארצות זרמו המים שבמ "מאבל , ולא ירד שם מטר - בארץ ישראל

עב"ג הכלה  נפוסייהודה החתן המופלג הרב  ממקורבי מרן רבינו שליט"א שמחת נישואי בן הר"ר יוסף נפוסי שליט"אנתרם לרגל 
 יהי רצון שיזכו לבנות בית נאמן בישראל ולהקים דורות ישרים ומבורכים, אכי"ר. ,הר"ר אריה לייב שרפמן שליט"אהמהוללה בת 

 נלב"ע ב' דר"ח חשון תשע"ז ,גיסו של רבינו שיבדלחט"א –זצ"ל בן הרה"ח רבי יעקב  זצ"לשכטר נ הר"ר יוסף משה נתרם לע"  
  תנצב"ה



 רבינו אפרים מה שכתבהיטב  אר, ומעתה מבועד ארץ ישראלוהתפשטו 
שהמים לא הגיעו כלל המינים טענו ש וכוונתו, כןזהו טענת המינים לומר ש

ן שהמים שמשאר ארצות "ר ברמברץ ישראל, אבל האמת היא כמבואלא
 מרשנא הכתובהוכיח רבינו אפרים מלשון זה דבר ו הגיעו עד ארץ ישראל,

אלא ]. במיםבארץ ישראל נתכסו ההרים שגם שמשמע ש "השמים כלתחת "
 .[, וכאמורבתוכה אלא הגיעו ממדינות אחרות שהמים שבארץ ישראל לא ירדו

, "מינים"ע מדוע נקראו הטוענים כן בשם "ר זיק מסאטמ"ז ביאר הגה"ולפי
והרי לכאורה אין לזה שייכות למינות כלל אלא זהו טעות בעלמא, וביאר 

 היהשבארץ ישראל לא ירד מבול, אותם שטענו שכוונת  רק מסאטמ"הגה
ראל, וקדושת הארץ להוכיח שאפשר להיות חוטא ובעל עבירה בארץ יש

 –ולכן טענו שלא ירד מבול בארץ ישראל  ,ל"מכפרת על תועבותם רח
אין שטענו הציונים שפי וכ] שבעלי עבירה שבארץ ישראל לא נענשו,להוכיח 

 ,[ל"מכפרת על הכל, עפכי קדושת ארץ ישראל בארץ ישראל צורך לקיים מצוות 
לעצמם שמתירים  - "מינים"ואנשים כאלו קרא אותם רבינו אפרים בשם 

האמת היא להפך, שדווקא וים משונים כאלו, עבירות בתירוצאת כל ה
כי ארץ ישראל היא היכל ה', והמורד עונשו גדול יותר, בארץ ישראל החוטא 

 בחו"ל.החוטא במלך בתוך היכלו, עונשו חמור הרבה יותר מ
וזכורני שכאשר היה הרה"ק מסאטמאר זי"ע בארץ ישראל, אמר לו רב אחד 

ץ ישראל אני לא נגד אר", ונרעש הרבי והשיב, "ארץ ישראלנגד הרי  הרבי"
ואני מזהיר מפני  ,ח"ו אלא רק נגד המינות והכפירה שרבתה בארץ ישראל

כי כגודל קדושתה כך גם יש לשטן כח רב יותר  ישראלהמינות שבארץ 
להכניס בה דעות כוזבות של מינות ואפיקורסות, ומה עוד שישנם רחוקים 

אבל מי שעוברים בה,  עבירותהעל  קדושת ארץ ישראל מכסהמדמים שש
שרצון  באר"י,בקדושה, אדרבה אני תומך בכל כוחי לשבת  שחי בארץ ישראל

 . "ובחוץ לארץ ת משיח יהיה יישוב יהודי בארץ ישראלהקב"ה שלפני ביא

 הנהגת עם ישראל בזמן הגלות
)בר"ר ל"ג ו'( במדרש כאן איתא      )ח, ט'(.", ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה"

"אילו מצאה היונה מנוח לכף רגלה לא הייתה חוזרת, וכן ישבה בגויים לא 
]להיגאל חוזרים  לא היו]בחיי הגלות בין הגויים[ ו מצאו מנוח , אילמצאה מנוח

שדווקא אם לא יהיה , ומבואר בדברי המדרש כאן דבר נפלא      ", ע"כ.לבסוף[
והיינו שנזכור תמיד שאנחנו עדיין  -לנו מנוח בכל זמן היותינו בגלות 

מתוך שעינינו יהיו תלויות אל ה' תמיד  –בגלות, אז נזכה בסוף להיגאל 
והיינו שיחשבו שהחיים  -אם עם ישראל ימצאו מנוח בגלות לישועה, אבל 

כי מי להיגאל, בסוף אז לא יזכו ולא חסר בהם דבר, בגלות הם חיים טובים 
וא"כ נמצינו .  כה לישועת ה'לישועת ה' אינו זו שאינו תולה את עיניו בצפייה

כדי שנזכור  -לטובתינו הצרות שעוברים ישראל בגלות הוא שלמדים, 
ועי"ז נזכה  –אלא המנוחה ואל הנחלה שאנחנו חיים בגלות ועדיין לא הגענו 

 )ויקרא כ"ו מ"ד(,כתב ה"משך חכמה" בפרשת בחוקותי ז "וכעי        היגאל.בסוף ל
שכאשר עם ישראל יושבים בגלות  כאזרחים קבועים במדינה יחד עם כל 

מעורר עליהם ושוכחים שהם גרים ואינם מצפים לישועת ה', אז הגויים, 
 אם" :תערבו בין הגויים, וכלשונו שםנאת הגויים כדי שלא יהקב"ה את ש

 זאשועת ה' הרוחניות בזמן המיועד. חשוב כי זה מקום מחצבתו, בל יצפה ליי
"יהודי אתה ומי  -יבא רוח סערה עוד יותר חזק, יזכיר אותו בקול סואן ברעש 

דברים כתב מה שעיי"ש ו      שמך לאיש, לך לך אל ארץ אשר לא ידעת"!
ושבי גרמניה שמרגישים עצמם כגרמנים לכל דבר וחושבים מופלאים על י

אז יבוא רוח סועה וסער, יעקור אותו מגזעו יניחהו "ששברלין היא ירושלים, 
יצאה גרמניה מוכפי שאכן היה בסוף ש ,"מרחוק אשר לא למד לשונולגוי 

להידמות  תוך גרמניה ששם חשבו היהודיםמדווקא הרעה לעולם כולו, ו
רה לכלות כל בית ישראל משם נדלק אש התבע לגרמנים ולהתחבר אליהם,

 .ל"במקומות מושבותיהם בשואה האיומה רח

 אמונה בדבר ה' בכל מצב
שבאור כשדים דרשו במדרש מבואר       )י"א, ל"א(.", ויצאו אתם מאור כשדים"

הגויים מאברהם אבינו שיעבוד עבודה זרה ואם לא ישליכוהו לכבשן האש, 
והנה שנינו באבות       האש וניצול בנס.והוא סירב והשליכו אותו לכבשן 

ו", והרמב"ם שם מנה את מניין נות נתנסה אברהם אבינסיויעשרה נ")פ"ה מ"ג( 
]ואמנם רבינו יונה ולא חישב ביניהם את ניסיון אור כשדים,  ניסיונות כל העשרה

 ניסיון אור כשדים בין הניסיונות אך שיטת הרמב"ם שאין אור כשדים נחשב לאחד מעשרה חישב

אור כשדים אינו נחשב לאחד  מדועוצ"ב בדעת הרמב"ם [, יונותניס
ונראה שאצל אברהם אבינו לא היה הדבר        מניסיונותיו של אברהם אבינו.

בגדר "ניסיון" כלל לכפור בקב"ה, ולכן לא נחשב הדבר כאחד מניסיונותיו 
ביותר, שאברהם אבינו לכפור בקב"ה, ו שהרי לא היה לו שום פיתוי ושום צד

ה למסור נפשו יזכבוודאי היה מוכן לזה בכל חייו והמתין כבר לרגע הזה ש
כל ימי הייתי מצטער על על עצמו "העיד רבי עקיבא על קידוש ה', שהרי 

מתי יבא לידי  אפילו נוטל את נשמתך, אמרתי -שך פסוק זה בכל נפ
 אףובוודאי ש(, ב"א ע"סברכות )", מנו, ועכשיו שבא לידי לא אקיימנוואקיי

ולכן אור כשדים לא היה נחשב השתוקק לזה כל ימי חייו, אברהם אבינו 
ומה שניסיון העקידה נחשב אצלו כניסיון, זהו רק מפני אצלו לניסיון, 

אמר לו  ואחר כךשמתחילה שמע מפי הקב"ה "כי ביצחק ייקרא לך זרע", 
דבר שהיה נראה סתירה למה שאמר לו  – הקב"ה "העלהו שם לעולה"

אחר הקב"ה  וזה היה אצלו ניסיון ללכת, יצחק ייקרא לך זרעהקב"ה כי ב
תמימות בלא להקשות קושיות, אבל עצם הדבר שהלך לעקוד אמונה ובב

כעין זה שמעתי ו       את בנו בציווי השי"ת לא היה נחשב אצלו לניסיון כלל.  
שואה ריבי רבבות היהודים שנהרגו במפי הגה"צ רבי אליהו דסלר זצ"ל על 

שיש להם מעלת "מתים על קידוש השם", ואע"פ שמעלת קידוש  ,האיומה
השם הוא כשיש לו אפשרות להינצל מהמיתה על ידי שיכפור ח"ו באחד 

והוא בוחר מרצונו למות בכדי שלא לכפור, אבל הרוגי  –מעיקרי הדת 
השואה הרי לא היה בידם ברירה אם למות או לכפור בקב"ה ח"ו, מ"מ כיון 

קיבלו על ולא הרהרו אחר מידותיו של הקב"ה, אלא שהם עמדו בניסיון 
והלכו למיתתם מתוך כוונה שהם הולכים באמונה  עצמם את גזירת שמים

' עניינו הוא לעשות זהו לכשעצמו קידוש ה', שקידוש הלקיים רצון ה', 
לי וסיפר       .יש להם מעלת מתים על קידוש השם , ולכןלמען כבוד ה'

אנשים  -עיר קעלם שבליטא, הנאצים ימ"ש כינסו את כולם  -שבעירו 
נשים וטף, יחד עם כל בני הישיבה וראשיה בכיכר העיר כדי להרוג אותם, 
ומעט קודם שהרגו אותם, הסכימו שהראש ישיבה דקעלם הקדוש רבי 

ם לפני הציבור, ואז דרש הקדוש רבי דניאל מובשוביץ זצ"ל ידבר כמה מילי
"אנחנו הולכים להיהרג כי זהו רצון השי"ת, בואו דניאל לפני הקהל ואמר, 

וכולם  ונקדש את עצמינו ונקבל עול מלכות שמים ונלך בשמחה למיתתנו",
אמרו בשמחה "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד", ושרו בשמחה "ברוך 

יו לבור ההריגה מתוך שירת "אשרינו אלוקינו שבראנו לכבודו", והלכו יחד
ומה טוב חלקינו" עד שבאו לבור ההריגה ואמרו קדיש ביחד, ואז הנאצים 

]פרט לקומץ יחידים שהנאצים השאירו כדי שיקברו את ההרוגים, ימ"ש הרגו את כולם, 

וסיים ואמר "מאחר שהם הלכו , מאותם יחידים סיפר את כל המעשה[ ואחד
ל עצמם את גזירת שמים באמונה, בוודאי יש בשמחה למיתתם וקיבלו ע

  לעשות רצונו יתב"ש". ל קידוש השם מאחר שהלכו כדיתים עלהם מעלת מ

   להמליץ לזקוקים לישועהא "שרגיל רבינו שליט סגולה נוראה
 א"על התורה לרבינו שליט "חכמה ודעת"ספר מתוך 

במספר "ארבעים יום" רצופין יש  .)בראשית ח' ו'(, "ויהי מקץ ארבעים יום"א[ 
יסוד גדול, ובכתבי האריז"ל מבואר שאם שומר פיו ושותק ארבעים יום, 

ומי שיש לו ח"ו צרה בפרנסה או בשידוכים או       זוכה למעין רוח הקודש.
והיינו שייכנס בבריאות וכדומה, קבלנו גם בעניין זה סוד ארבעים יום, 

 , תהליםספר רביעי שבם ויאמר ארבעים יום רצופין לבית הכנסת יום יו
ומקדים ואומר לפני תפילתו על מה שמבקש, והוא מנדב לצדקה אפילו 
פרוטה, וכשגומר אמירת תהלים יאמר עוד פעם את בקשתו, ויוסיף שבל"נ 

ונשים וסיפרו לי מכמה אנשים כשיושיע לו הקב"ה יאמר כל "נשמת כל חי", 
והסגולה היא באופן שכניסתו לבית הכנסת כשבא שנושעו על ידי זה. 

להתפלל תהא אך ורק להתפלל על דבר זה לבד, ולפני שיאמר תהלים יתן 
או יתנדב בפיו לצדקה, ולאחר שאמר את התהילים יתחייב בל"נ לומר 

א.ה. הנה בשנה שעברה כבר פרסמנו במדור זה את הסגולה        .נשמת לכשייוושע

יל רבינו שליט"א להציע לזקוקים לישועה, ובס"ד זכינו במשך השנה האחרונה שרג

לשמוע מרבים שעשו את סדר הסגולה ונושעו כעבור ארבעים יום. במשך השנה 

נתבקשנו לשאול כמה וכמה שאלות ובירורים אודות הסגולה, והננו להביא לפני הציבור 

האם היום הולך  :אלהש   .כמה מתשובות רבינו על שאלות שנשאלו אודות הסגולה
האם בשבת קודש : אלהש  כן. :שובהת אחר הלילה בזה כשאר דיני תורה.

מותר להתפלל תפילות פרטיות על צרכיו הגשמיים לאחר אמירת 

מעיקר הדין מותר כיון שתפילת שבת אינה עומדת  :שובהת  לים?יהתה
לעצמה אלא היא בהצטרפות עם שאר התפילות שמתחברים להיות יחד 

אך מ"מ לכתחילה טוב שלא יזכיר במפורש את צרכיו תפילת ארבעים יום, 
  הגשמיים אלא יתפלל בלשון כולל ויאמר "תצליחני בכל מעשי ידי". 

יקבל על עצמו  :שובהת  . לגבי נתינת צדקה ביום שבת ינהגאיך  :אלהש
התפללתי ארבעים יום ולא נעניתי, מה עלי  :אלהש   ליתן צדקה אח"כ.

את אם לא נענה יחזור ויתפלל, שלפעמים הקב"ה מעכב  :שובהת לעשות?
צריך לתת גם צדקה ולהבטיח , וכיון שרוצה לשמוע עוד תפילותהישועה 

דאף שפעמים רבות יש תועלת ודע עוד,   שאם הקב"ה יושיע יאמר נשמת.
" בשמים פסקונים, היינו כשהמצב הוא רק בגדר "בסגולות שקבלנו מקדמ

שמקורו בראש השנה ויוה"כ, ואז בתחינות וכ"ש בבכיות מבטלין הפסק 
ונהפך לטובה, וכן מועיל לצרף לזה מסגולות המקובלים, אבל לפעמים זהו 

להפך את  " ממרומים, ואת זאת קשה מאד לבטל וצריך אזגזירהבגדר "
והעיקר בעת צרה רח"ל הוא להתפלל לאבינו  .מעשיו להיעשות כאיש אחר

האם  :אלהש  שבשמים לשפוך לפניו שיחו וצרתו והוא ברחמיו גוזר ומבטל.
 :שובהת אשה שקשה לה ללכת לבית הכנסת יכולה לעשות כן גם בבית. 

 :אלהש   נוהגים ספר רביעי. :שובהתאפשר כל יום ספר אחר?  :אלהש  לא.
כן. :שובהת יוחד על כך?לבית הכנסת באופן מהולך כשהסגולה היא רק 


