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 ועוד  הלכה  פרשה  הגות
 

 תשע"ז נחפרשת 
 
 
 
 

 
]

 לפי סדר הא"ב –כל המדורים 

אספקלריא לפרשת נח 

 תשע"ז

אספקלריא שביבים / 

 ישראל אברהם קלאר

על ידי התורה היה נח בקי 

 החיות בכל 

ל ַנִים ִמכֹּ ר שְׁ שָּ ל בָּ ַחי ִמכָּ ל הָּ ִביא  ִמכָּ תָּ

ךְׁ  ת ִאתָּ ַהֲחיֹּ ה לְׁ בָּ  )ו, יט( ֶאל ַהתֵּ

כו,א;  'בראשית רבה פראמרו חז"ל )

  זה נח –(: "אשרי האיש" מדרש שוח"ט

שנקרא "איש":  זה נח, – אשרי האיש"

אשר לא הלך  1"נח איש צדיק וגו'"

                                                           
בראשית ו,ט. מפרשים: הלימוד הוא  1

ממה שכתוב "האיש" בה"א הידיעה, 

שנאמר עליו בתורה  אותו :שמתפרש

ואמנם ראה במדרשים "האיש". 

בהקשר למזמור ד ]פסיקתא )פיסקא 

לב( וכן  פיסקא)רבתי  יח( ופסיקתא

במדרש שוחר טוב )ר"ש בובר([. וכן 

)מזמור מט( ראה במדרש שוחר טוב 

שבני נח נקראים  בהקשר למזמור מט,

 תמים צדיק איש נח' 'בני איש' מפסוק

 .'היה

ובבראשית רבה לא מובא בפירוש שכך 

נלמד מפסוק "נח איש צדיק", ושם 

המפרשים הם שמבארים כך, וב"אמרי 

יושר" כתב שם מקור אחר לכך שנח 

נקרא "איש", מפסוק "ויחל נח איש 

 בילקוט ואף .האדמה" )בראשית ט,כ(

מצאנו ( תרכז רמז, ג,ד תהלים) שמעוני

 שבני נח נקראים 'בני איש' מ'ויחל וגו''.

ועיין בבראשית רבה על פסוק 'איש 

צדיק תמים' )פרשה ל,ז( בכל מקום 

שנאמר איש, צדיק ומומחה. ואף 

ההולכין לבתי אלו  – בעצת רשעים וגו'

מסכת איצטדינין ]ולקניגיון[, כנזכר ב

, ואם תשאל אם כן :(יח) בודה זרהע

מנין ידע את כל מיני החיות והעופות 

כי אם וכי קניגי ובליסטרי היה? אלא 

ועל  ,שלמד תורה – חפצו וגו' ׳בתורת ה

היה בקי בכל מיני נח וידי זה ידע 

העופות והחיות, כי "סוד ה' ליראיו" 

 .יד( כה, תהלים)

ותוס' על פי חולין סא,א  ,ברית שלום)

  שם(

הרגשים / הרב יהודה 

 נקי

שבתי בבית  -'תיבת נח' 

 ה'

נֹּ  ה' אֶמרַויֹּ  א ַאתָּ  חַ לְׁ ךָּ  הבֹּ יתְׁ ל בֵּ כָּ ֶאל  וְׁ

בָּ  ךָּ  הַהתֵּ תְׁ ִא  ִכי אֹּ נַ  יקַצדִ  יִתירָּ פָּ רַבד ילְׁ  וֹּ

 ַהֶזה

הנה התיבה שה' ציוה לנח להקים 

ולהכנס לתוכה יחד עם כל בני 

משפחתו וכל רכושו אשר עימו, הייתה 

כעין הגנה מפני כל הסובב. וכפי 

שהתוה"ק מתארת ש"ותשחת הארץ 

לפני האלוקים", שבני אותו הדור עברו 

על גילוי עריות, עבודה זרה, גדל ושאר 

עבירות חמורות. וכל אלו יצרו כעין 

זוהם שבמצב כזה לא ניתן היה אויר מ

להמשיך בקיום העולם, כי אין לדבר 

סוף והוא כבור ללא תחתית, כל אדם 

שהיה מצוי בעולם נסחף לאוויר 

                                                                        
בפיוטי יניי מצאנו "לאיש בתיבה 

 אסרתה ובעדו סגר]תה[".

הטומאה שאפף את כל אשר בא 

 בשעריו.

התיקון לכך היה בב' דברים, האחד 

ענין המבול שהוא כעין שטיפה כללית 

ומחיקת כל היקום על פירותיהם 

השורשים העמוקים ומעשיהם ואת 

שהתפשטו המשך הזמן. השני השארת 

תיבת נח שרק  -פינה קדושה וטהורה 

בכוחה יוכל העולם להמשיך להתקיים 

כי כל עוד יש עדיין פינה שבה עושין 

רצונו של מקום, אין שום כח שיוכל 

 לבטלה ולעוקרה.

ומהו באמת הכח שהיה לנח שלא 

נפגע כלל מהאוויר והזוהמה ששרר 

ת ההיא, עד כדי שהתורה בעולם בע

רואה להדגיש בפתיחת הפרשה, שנח 

איש צדיק תמים היה בדורותיו. 

הצדקות של נח הייתה בשלימות 

ובתמימות, שהקב"ה ראה שרק הוא 

יכול להשאר לחיות בעולם. ומובא 

בשם צדיקים שכל זאת היה משום 

חַ ק  ֶאת ָהֱאל  ש" ְתַהֶלְך נ  ", נח יצר ים ה 

של אלוקות שאינו מסביבו כעין אווירה 

עוד מלבדה. זה היה עיסוק חייו 

"את האלוקים".  -ושאיפתו כל הימים 

אכן כל העולם שמסביבו היה מושחת 

ומרושע, כופרים במנהיג הבירה, והוא 

בצדקותו עמל לייצר עולם אחר 

מובלעת בתוככי העוה"ז, שלתוכו לא 

יכול היה לחדור כלל טומאה וקרירות 

לם באותו שהיה ספוג באווירת העו

 הדור.

וזה הענין של הקמת התיבת נח 

שהיה כעין עולם אחר בתוככי העוה"ז. 

שעל אף שמבחוץ המבול משתולל 

במלוא העוצמה, ושוטף את כל 

 



 

 2עמ' 

הבריאה כולה. בתוך כל זאת מקימים 

פינת יקרת, המאירה באור עליון על כל 

 המסתופף בצילה.

ומאז בכל התקופות לא פסקה ישיבה 

בה של שם ועבר, ואם מעולם, אם בישי

באוהל של יעקב אבינו ע"ה , ולאחמ"כ 

בבנין המשכן ובית המקדש, ואנו 

בדורנו שבס"ד רבים הם הבתי כנסיות 

בית מקדש מעט.  -ובתי מדרשות 

כשהמטרה אחת היא שלאדם יהיה ד' 

אמות של הלכה, מקום שלא נותנות 

דריסת רגל לדעות והשקפות 

הרחוביות, והרדיפה אחר הנאות 

סיפוקי העוה"ז. ומעניקים לאדם תוכן ו

חיים רוחני עשיר, בחיים של רוממות 

 וקרבת אלוקים.

וכמו"כ דרשו בזוהר הק' על השבת 

שנאמר בה "לעשות את השבת 

לדרתם", שהטעם שנכתב דרתם חסר, 

הוא מלשון דירה. "זכאה איהו מאן 

דמתקן לה )לשכינה( דירה נאה 

בלביה". זהו הכח שיכול להתגבר על 

טומאה והזוהמה האוכלת כל חלקה ה

טובה, כי אכן לא שייך שיהודי יחיה 

מזמנים גבוהים ומרוממים בלבד. מכיון 

שלאחר שמסתלק היום הגדול והזמן 

הגבוה, שב הוא לכסלו ולהליכותיו 

כבתחילה. ורק באופן שקובע בית 

בעצמו קדוש וטהור שעליו שומר מכל 

משמר, לבל יתערב לתוכו זר. אז 

כלית בריאת העולם שעושה מתקיים ת

 לו ית' 'דירה בתחתונים'. 

ובזה אפשר להבין את דברי הגמ' 

 רבי דבי בקידושין )ל:( בשם תנא

 - זה מנוול בך פגע אם: ישמעאל

 - הוא אבן אם. המדרש לבית משכהו

ומבאר  .מתפוצץ - הוא ברזל אם, נימוח

רש"י שם ש'מנוול זה' הכוונה ליצר 

הרע המתגרה בך. ולכאורה הרי ידועים 

דברי חז"ל )קידושין שם( ש'בראתי יצר 

הרע בראתי לו תורה תבלין', ומה בכך 

שימשוך אותו לתוככי הבית המדרש, 

יותר מתאים היה לומר שעליו ללמוד 

 תורה לצורך ניצוח כח היצר הרע.

אם פגע בך ויתכן דכוונתו לומר ד'

מנוול זה', היינו שכבר פעל בו איזה 

פגיעה באישיותו. הרי צריך לעשות לו 

איזה תשובת המשקל, שיזעזע אותו 

ויעמיד את המצב המביש לאשורו, עד 

כי יתבייש בעצמו להיכן שהגיע. וזה 

אפשרי ע"י שיכנס לתוך כותלי בית 

המדרש האפופה אווירה קדושה 

ודברים וטהורה, ומשפיעה באין אומר 

על כל הבא בשעריה. והיא אכן הכח 

המגן עליו מפגיעת היצר הרע, עוד 

קודם שיעסוק בתבלין כנגד היצר הרע, 

 שהוא ע"י כח לימוד התורה הק'. 

זו היא שאיפתו של כל יהודי, כפי 

שנאמר בתהילים: "אחת שאלתי מאת 

ה' אותה אבקש, שבתי בבית ה' כל ימי 

כלו". חיי, לחזות בנעם ה' ולבקר בהי

לא מסתפק ברגעים ובזמנים נעלים, 

אלא חפץ הוא שכולו יהיה חטיבה 

אחת של בית ה', בהליכותיו 

 ובהנהגותיו. 

ויאמר שמואל / 

הרה"ג ר' שמואל 

ברוך גנוט, מח"ס 

'ויאמר שמואל' 

 'שלהי דקיטא' ושא"ס

 פנינים לפרשת נח

  (.כג ,ז) נח אך וישאר

 והכישו לארי מזונות שאיחר" :י"ברש

 ".עליו

 דוקאנח איחר  מדוע להבין יש

 ?מזונותיו את לאריה

 (ד ,ג) בעמוס ד"עפ נפלא נראההו

 היתן לו אין וטרף ביער אריה הישאג"

 ,"לכד אם בלתי ממעונתו קולו כפיר

 דרכו טרף אוחז כשאריה י"רשירש ופ

. וכן לכד כ"א אלא שואג ואינו לשאוג

 נוהם ארי אין" ברכותב בגמרא מצינו

 קופה מתוך אלא תבן של קופה מתוך

  ".בשר של

 דנת היטב מבואר הדבר ז"ולפי

 בקשותיהם קולות פ"ע החיות האכיל

 נח ידע קולו הרים חי בעל שכאשר

 לא וכשהאריה לאכול הוא שחפץ

 אך רעב שאינו נח סבר קולו הרים

 היחידה החיה הוא האריה להאמור

 לאכול כשרוצה קולו משמיע שאינו

 .מזונותיו איחר ולפיכך

ואמרתי הדברים קמיה מו"ר מרן 

הגר"ח קניבסקי שליט"א וקילסם ואף 

 אמרם לאחרים.

  (.ז ,ח) העורב את וישלח

 תשובה ל"אר (ב ,קח) נהדדיןסב

 רבך לו אמר לנח עורב השיבו ניצחת

 בי יפגע ואם' וכו שנאתי ואתה שנאני

 חסר נמצא צינה שר או חמה שר

 .אחת בריה בעולם

 דברי לכנות האמין לא דנח ונראה

 פ"עה ב ,מט בכתובות ד"עפ העורב

" יקראו אשר עורב לבני" ז"קמ תהילים

 ואינו בניו על מרחם אינו שעורב

 אינו מטבעו שהעורב נמצא .מפרנסם

 אמתלה היו דבריו וכל לזרעו דואג

 בעלמא

אתָּ  ה ֶאל ּובָּ בָּ ה ַהתֵּ ֶניךָּ  ַאתָּ ךָּ  ּובָּ תְׁ ִאשְׁ  וְׁ

י שֵּ ֶניךָּ  ּונְׁ ךְׁ  בָּ  (.יח,ו) ִאתָּ

, לבד והנשים לבד האנשים: י"וברש

 .המטה בתשמיש שנאסרו מכאן

 דבריו ָכַפל ל"ז י"רש דהנה להעיר ויש

א: כתוב שבפסוק'. ז פסוק ז"בפ חַ  ַוָיב   נ 

ְשּתו   ּוָבָניו י ְוא  ּתו   ָבָניו ּוְנשֵׁ ָבה ֶאל א   ַהּתֵׁ

י ְפנֵׁ י מ   לבד האנשים: י"ופירש, ַהַמּבּול מֵׁ

 בתשמיש שנאסרו לפי, לבד והנשים

. בצער שרוי היה שהעולם מפני, המטה

 .שוב דבריו כפל אמאי ת"וצ

 ז"פ ז"בפ שם רק מדוע להבין יש ועוד

 היה שהעולם מפני'ד טעמא האי נקיט

 . כאן' בפי ולא' בצער שרוי

 טעמים' ב ל"בחז מצינו דהנה והנראה

 הענין הוא' הא. ובניו דנח ה"ת לאיסור

 כ"מש הוא' והב בצער שרוי דהעולם

 אפשר ה"הקב להם אמר: 'התנחומא

 ואתה העולם את ומחריב כועס שאהא

 בעוד טעמים' ב להני מצינו וכן'. בונה

 '.התוס מבעלי ק"ובדעז מדרשים

 הקדושים בדבריו כיון י"דרש ונראה

 .ש"א ז"ולפי, ל"חז טעמי' לב

 קודם עוד היה דכאן הפסוק דהנה

 לא ה"ת עליהם אסר ה"והקב המבול

 שהרי, בצער שרוי שהעולם מהטעם

 אלא, בצער עדיין שרוי אינו העולם

 ולהחריב לקבור רוצה ס"שהא מהטעם
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 ז"דפ קרא אך. יבנה שנח ראוי זה ואין

 היה שרוי העולם שכבר נאמר ז"פ

 התשמיש להם נאסר ואז, המבול בצער

 .בצער שרוי דהעולם טעמא האי משום

, ז"ט פסוק' ח דפרק הא ש"א ז"ולפי

א'  לנח ה"הקב שאמר ן צֵׁ ָבה מ   ַהּתֵׁ

ְשְּתךָ  ַאָּתה י ּוָבֶניךָ  ְוא  ָּתךְ  ָבֶניךָ  ּוְנשֵׁ ' א 

 להם התיר כאן, ואשתו איש: י"ופירש

 הוצרך אמאי ת"וצ. המטה תשמיש

 כבר שהעולם לאחר, ה"הת לו להתיר

 נחרב העולם שהרי, בצער שרוי אינו

 .במבול כבר

 על שהיה, ש"א ת"לפימשנ אך

 הטעם מפני איסורו את להסיר ה"הקב

, העולם בהחרבת רצונו של הנוסף

 קבורה שעת כאן שעד הבורא לו ואמר

 . בניה שעת ואילך ומכאן

ף  עוֹּ הָּ ִמינֵּהּו מֵּ ה ּוִמן לְׁ מָּ הֵּ ּה ַהבְׁ ִמינָּ  לְׁ

ל ה ֶרֶמש ִמכֹּ מָּ ֲאדָּ ִמינֵּהּו הָּ ַנִים לְׁ ל שְׁ  ִמכֹּ

אּו ֶליךָּ  יָּבֹּ ת אֵּ ַהֲחיוֹּ  (. כ,ו) לְׁ

 כתוב הטהורות הבהמות אצל מדוע

 החיים בבעלי ואילו' לך תקח' של לשון

 '??אליך יבואו' כתוב הטמאים

 כי הודיעו:ל"וז ן"הרמב ותירץ

 ולא, שנים שנים לפניו יבאו מעצמם

, ובאיים בהרים אותם לצוד הוא יצטרך

 כן ואחרי. כן אחרי בתיבה יביאם והוא

 הטהורה הבהמה מכל שיקח צוהו

 שיבאו אמר לא ובאלה, שבעה שבעה

 הבאים כי, אותם יקח שהוא אלא אליו

 באים זרע להם ולחיות להנצל

 עולות להקריב הבאים אבל, מאליהם

 אבל, להשחט מעצמם שיבאו גזר לא

 שבעה שבעה של הצואה כי, נח לקחם

. קרבן מהן להקריב נח שיוכל כדי היתה

 בטעמא' פי א"שליט קניבסקי ח"והגר

 .ש"עי, אחר באופן דקרא

 ק"הזוה' ד נודעים דהנה נראה ד"ולענ

 וחשיבות גדול ענין שישנו ח"השד' וד

 את בעצמו ירכוש שהאדם רבה

 שיקבלם ולא, לקיים שעליו המצוות

 שהבהמות דכיון ל"י כ"וע. חינם

 כ"ע, לקרבן להקרבה נועדו הטהורות

 כסף קיחת היינו', לך תקח' אותם

(, בכסף היינו דקיחה א,ב כבקידושין)

 בשאר כ"ומשא. למצווה שהם כיון

...הטמאים החיים בעלי

א ה ִמן צֵּ בָּ   (.טז ,ח) ַהתֵּ

 הוצרךנח  שאם המפרשים הקשו

 מה לשם כ"א ית"ש, 'ה צו פ"ע לצאת

 ניתן האם לבדוק העורב את שלח

 ללא ייצא לא הכי בלאו והלא ,לצאת

  .ציווי

 ק"בב ס"הש לדברי זה לדמות ונראה

 ממי יותר ועושה המצווה דגדול 'א ל"ח

 המפרשים ופירשו ,ועושה מצווה שאינו

 תוקפו יצרו אין מצווה שאינו דבדבר

 בתיבה נשאר היה דאם נח הכא ה"וה

 מפני ממנה לצאת יכול שאינו משום

 יצרו לא היה אזי ,ארץ מכסים שהמים

 מאפשרת המציאות אם אך .בזה תוקפו

הוא זה ' ה צו ורק מהתיבה לצאת לו

 הרבה שכרו ,זאת לעשות נוממ מונעש

 את שלח ולכן ,תוקפו יצרו ג"דכה מאד

 .המים קלו האם לראות העופות

ם יוֹּ ה וְׁ לָּ א וַָּליְׁ תּו לֹּ בֹּ   (.כב ,ח) ִישְׁ

 זה מפסוק לומדים ע"א ח"נ בסנהדרין

 והקשה ,מיתה חייב ששבת ם"שעכו

 שהאבות ל"דקי הא על יפות הפנים

 והא שבת שמרו האיך התורה כל קיימו

  .מיתה חייב ששבת נח בן

 האיסור שם פירש י"רש דהנה ונראה

 שלא להן נאסר בעלמא מנוחה :ל"זו

 על שנאסר הרי .ל"עכ ,ממלאכה יבטלו

 ולהתבטל ממלאכה לשבות הגויים

 בכל יעבדו אם אך ,העולם מישוב

 ,ששבתו נחשב לא ,שהיא עבודה

  .שבת מלאכות ט"מל ששבת למרות

 בשבת עשו דהאבות ל"י ז"ולפי

 ,שבת מדיני אסורות שאינם מלאכות

 וחיהד או י"ברה משאות שנשאו וכגון

יוצ"ב ביתר המלאכות וכ כלים

 המותרות בשבת מדיני ל"ט מלאכות,

 נזהרו אך ,ששבת ג"לב נחשבו לא ולכן

 שוב .שבת שומרי ככל המלאכות ט"מל

 בנין ת"בשו כ"שכ לי באומרים תימחש

 .ו"קכ סימן ציון

ם ּוִמַיד דָּ אָּ ִחיו ִאיש ִמַיד הָּ ש אָּ רֹּ  ֶאת ֶאדְׁ

ם ֶנֶפש דָּ אָּ   (.ה ,ט) הָּ

 ילפינן אה" אפ" קדושין בירושלמי

  .עצמו פי על אפילו נהרג נח דבן מהכא

נה דה אפשר בדרך' בפי ונראה

 :ל"וז כתב (ו ,יח סנהדרין) ם"רמבה

 מלקין ולא ממיתין אין הסנהדרין אבל

 דעתו נטרפה שמא בעבירה המודה

 הנפש מרי העמלין מן שמא ,זה בדבר

 ויאמר יבוא זה כך ,'וכו למות המחכים

 ז"הרדב' וכ .שיהרג כדי עשה שלא דבר

 להרוג רשאי אדם דאין כייה וכי :ל"וז

 (,ב,ב רוצח) ם"הרמב כדכתב עצמו את

 עצמו על להודות רשאי אדם אין כן

 לפי ,מיתה עליה שחייב עבירה שעשה

  , עכ"ל.קניינו נפשו שאין

 והנה כתב לד מצוה ח"נהמ והנה

 דלא לאו בכלל אינו לדעת עצמו מאבד

 גם .שמים בידי מיתה חייב רק ,תרצח

 את אך"מ דנלמד מצווה אינו נ"דב ל"נר

 בסיני נשנית ולא" לנפשותיכם דמכם

  נ."לב ולא נאמרה לישראל כ"א

 דקרא טעמא ם"הרמב שלדעת נמצא

 הוא להריגה עצמו מחייב אדם דאין

 לדעת עצמו לאבד רשאי שלא משום

 את להרוג מדינא שיכול נח בן אך

 .עצמו פ"ע נהרג אכן עצמו

ִהי ל ַויְׁ ֶרץ כָּ אָּ ה הָּ פָּ ת שָּ ִרים ֶאחָּ בָּ  ּודְׁ

ִדים   (.א ,יא) ֲאחָּ

 נאמר (טה" א)פ" מגילהב בירושלמי

 מדברים שהיו אמר חד נן,יוח' ור א"ר

 מדברים שהיו אמר וחד לשון בשבעים

 .הקודש בלשון עולם של יחידו בלשון

 ל"אפ הכיצד תמימה בתורה והקשה

 דור י"ע המגדל בניית מעשה שעד

 כתיב והרי ,ק"בלשה רק דיברו הפלגה

ֶלה"( כ, י) לעיל י אֵׁ ָתם ָחם ְבנֵׁ ְשְפח   ְלמ 

ָתם נ  ְלש  ָתם ל  ֶהם ְּבַאְרצ  יֵׁ  (לא ,י) וכן" ְּבגו 

ֶלה" י אֵׁ ם ְבנֵׁ ָתם שֵׁ ְשְפח  ָתם ְלמ  נ  ְלש   ל 

ָתם ֶהם ְּבַאְרצ  יֵׁ  היו שכבר הרי ,"ְלגו 

  .העולם לכל קבועות לשונות

 ,לשיטתו יוחנן' דר בזה נראההו

 נדרים דכינויי אמר (א ,י) דבנדרים

 ן"הר ופירש הם נכרים לשונות היינו

 לשונות בכלל יוחנן' דלר (א ,ב שם)

 הקודש מלשון לשונות הם הנכרים

 שמאחר קונח קונם וכגון שנשתבשו

  .הקודש ללשון נחשב העם מדברים וכך

 ואכן נ"דאה וקיים שריר הכל ז"פוע

 ,בלבד הקודש בלשון דיבר כולו העולם

 ושיבושי מסוים ניב היה אומה לכל אך

 ומאחר ,הקודש ללשון משלה לשון

 ללשון נחשב לשון שיבוש יוחנן' ולר
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 לשונות היו ושם חם שלבני נאמר לכן

  .ונפלא ,משלהם

  ט(.כ ,יא) הסכי אבי

 וכיןס שהכל שרה וז שיסכה י"פרש

 לדקדק קצת ויש (.א ,יד מגילה) ביפייה

 ולא יפיה הודגש בשרה דווקא מדוע

 א ,נח בב"ב ל"חז אמרו אשר בחוה

  .אדם בני לפני כקוף חוה לפני ששרה

 ביפיה כלל סכו לא האדם דבני ל"וי

 (:ז ,כב) ר"בב ד"עפ והוא חוה של

 היו מה על' וכו הבל אל קין ויאמר

 על אמר אמי בר יהודה' ר' וכו מדיינים

' ר אמר ,מדיינין היו הראשונה חוה

 הרי ה.לעפר חורה הראשונה חוה איבו

 .ביפיה סכו ולא מיד שמתה נול

 דמן יוסי רבי דרש: א,קח בסנהדרין

 הוא קל( ד"כ איוב) דכתיב מאי: קסרי

, בארץ חלקתם תקלל מים פני על

 בהם מוכיח הצדיק נח שהיה מלמד

 - לאו ואם, תשובה עשו: להם ואומר

 את עליכם מביא הוא ברוך הקדוש

 המים על נבלתכם ומקפה, המבול

, מים פני על הוא קל שנאמר, כזיקין

 לכל קללה מהם שלוקחין אלא עוד ולא

 תקלל( ד"כ איוב) שנאמר, עולם באי

 - כרמים דרך יפנה לא. בארץ חלקתם

 אמר. כרמים דרך מפנים שהיו מלמד

 אחת פרידה: להם אמר? מעכב ומי: לו

: ל"ז י"רש ופירש. מכם להוציא לי יש

 יהיה ולא, קודם ימות הצדיק מתושלח

 .עמכם נדון

 רשות שניתן כיון': א' ס ק"בב והנה

 צדיקים בין מבחין אינו למשחית

 מן שמתחיל אלא, עוד ולא; לרשעים

 כולי, יוסף רב בכי', וכו תחלה הצדיקים

 טיבותא: אביי ל"א. דומין לאין נמי האי

 הרעה מפני כי דכתיב, לגבייהו הוא

 אמאי להעיר קצת ויש. הצדיק נאסף

 מהא לזה סייעתא ס"בש הביאו לא

 דהתם, הוא פשוט ואמנם. דמתושלח

 הפורענות קודם מת שהצדיק איירי

 הפורענות אין אך, יראנה שלא בכדי

 מפני נדחה הוא, ואדרבה, בגללו נדחית

 מתושלח דרגת אך. ומת הפורענות

 את שעיכב, יותר גבוהה היתה

 ס"הש וכלשון, עצמה הפורענות

. מיד:'י"ופרש' מעכב ומי' בסנהדרין

 לעשות כח בידו יש אם עושה שאינו

 של זמנו שהגיע לאחר שרק והיינו'. כך

 וראו. הפורענות הגיעה למות מתושלח

, שבעה עוד לימים כי פ"עה י"ברש

 של אבלו ימי שבעת אלו: שכתב

 על ה"הקב שחס הצדיק מתושלח

 . הפורענות את ועכב כבודו

ויצבור יוסף / הרה"ג 

ר' יוסף צברי 

שליט"א, רב ומו"צ 

 בעיר אלעד

מדוע לא הכניס נח ענפי 

 עצי סרק לתיבה? 

ואתה קח לך מכל מאכל אשר יאכל 

 ואספת אליך )ו, כא(

במדרש רבה )לא, יד( איתא: 'ואתה 

לוי  קח לך מכל מאכל אשר יאכל', ר'

זמירות לנטיעות, יחורים הכניס עמו 

 לתאנים, גרופית לזיתים.

ויש לבאר, מה טעם לא הכניס 

אם ק, שכן לתיבה נמי יחורי אילני סר

מצינו שנח הכניס עימו יחורי עצי פרי 

שונים, מדוע לא הכניס עמו נח גם 

ייחורי אילני סרק, כדי שמהם יצמחו 

 עצים בעוולם אחר המבול. 

 נצטוה רק על מאכל בהמה

במד"ר }ל"א י"ט{ מובא, שנח והנה 

הכניס עמו גם דברים שאינם עצי פרי, 

כל שהיו ראויים למאכל בהמה, כמ"ש 

שם: "הכניס עמו זמורות לפילים, 

 חצובות לצבאים, זכוכית לנעמיות וכו'. 

ונראה שהוא משום שאמר לו 

הקב"ה: "ואתה קח לך מכל מאכל אשר 

יאכל ואספת אליך, והיה לך ולהם 

שנצטווה במפורש  לאכלה", הרי

להכניס רק עצים ודברים הראויים 

 למאכל בהמה, ולא עצי סרק. 

שבתי וראיתי כי בדברי המדרש שם 

דבר  שלא להכניסמובא כי נח נצטוה 

שאינו ראוי למאכל בהמה, וז"ל 

' ר', וגו לך קח המדרש שם: "ואתה

, דבילה עמו הכניס אמר כהנא בר אבא

 מכנסו רוב נחמיה רבי משום תני

 הכניס אמר כהנא בר אבא רבי, דבילה

, לצבאים חצובות, לפילים זמורות עמו

 הכניס אמר לוי' ר. לנעמיות זכוכית

, לתאנים יחורים, לנטיעות זמורות עמו

 בר אבא' דר דעתיה על, לזיתים גרופית

 לך שהוא דבר ולהם לך והיה כהנא

 לך והיה לוי דרבי דעתיה ועל, ולהם

, לך טפלים והם עיקר אתה, ולהם

 שאינו דבר כונס אדם אין, אליך ואספת

 " ע"כ. לו צריך

לפי דברים אלו, ניתן להבין מדוע לא 

הכניס נח יחורי עצי סרק, דדוקא "כל 

מאכל אשר יאכל" לאדם ולבהמה 

נצטוה להכניס, אבל יחורי עצי סרק 

שאינם מאכל בהמה, נצטוה לא לחוש 

 להם ולא להכניסם. 

קושיה לפי"ז, כיצד נשארו עצים 

 עתיקים? 

והשתא יש לשאול, כיצד זה נשארו 

עצי סרק בני שנים רבות, והלא כל מיני 

עצי הסרק לא עלו לתיבה, וא"כ 

מסתמא נמחו במבול, שהרי לא מצינו 

שנשארו עצים קיימים אחר המבול, 

ומה שהביאה היונה עלה זית, הוצרכו 

מגן  לתרץ כי מארץ ישראל הביאתו, או

עדן, ולא אמרו שנשארו העצים 

 קיימים.

ואפשר דאע"ג דנמחו העצים, היינו 

שנשברו, אך לא נכלו לגמרי מן העולם, 

ועדין היו קיימים, נעים ונדים במים 

כדגים. וכאשר נחו מי המבול, נזרעו 

ונשתלו שוב באדמה, וחזרו וצמחו 

מהם עצים שלימים, ומהם נוצרו כל 

 בעולם. עצי הסרק הקיימים כיום 

עוד אפשר לומר, כי מכיון שבארץ 

ישראל לא ירד המבול, הרי שנשארו 

בה אף עצי הסרק, ולקחו כל העולם 

ענפים ויחורים מעצי ארץ ישראל 

ושתלום במקומות שונים בעולם, ומהם 

 נשארו קיימים כל עצי הסרק בימינו. 

 העצים אכן לא נמחו במבול

ואחר שקראתי את פסוקי הפרשה, 

, כי ההנחה שהנחתי מקודם נתעוררתי

כי עצי הסרק נמחו במבול, אינה ברורה 

כלל. שהרי הפסוק מאריך להעיד כי רק 

ְגוַ  האדם והחי נמחו מן האדמה:  עַ֞וי 
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מֵׁ  ר׀ָ֣כל־ָּבָש  ףָּ֤בע ֶרץַ֗על־ָהאָ  ֣שָהר   ו 

ָמה רֵׁ  ֶרץּ֖וְבָכל־ַהֶש  הַ֔חיָ ּ֣ובַ  ּ֙וַבְּבהֵׁ  ֣ץַהש 

 ֲ֩אֶשר ֡לכ   :ָאָדֽםהָ  ֖לְוכ   ֶרץַ֑על־ָהאָ 

ְשַמת־ר כ   יוְּ֗בַאפָ  יםַ֜חי   ּוחַ ֨נ   רֲ֥אֶש  ֛למ 

ֽתּו. הֶּ֖בָחָֽרבָ   ּום׀ֶ֣אֽת־ָכל־ַהְיק ַמחַ֜וי   מֵׁ

ָאדָ  הָ֗הֲֽאָדמָ  יַ֣על־ְפנֵׁ  ר׀ֲ֣אֶש   ם֤מֵׁ

ָמה ףְ֣וַעד־ע ֶ֙משַ֙עד־רֶ  ַ֙עד־ְּבהֵׁ םַ֔הָשמַ  ו   י 

ָמח ן־ָהאָ  ּ֖וַוי  ָש  ֶרץ֑מ   רַ֥וֲֽאֶש  חַ ַ֛אְך־נ   ֶארַ֧וי 

ּת ָבֽה" }ז', כ"א ו  ֖א   כ"ג{.  -ַּבּתֵׁ

מכמה טעמים ודיוקים בפסוקים, 

נראה כי העצים לא נכללו בכלל היקום 

שנמחה: א. הם אינם בכלל "כל בשר 

הרומש על הארץ". ב. הפסוק מאריך 

לכתוב כי רק עוף, בהמה, שרץ, ואדם, 

ם נמחו מן האדמה, משמע שרק ה

נמחו, ולא העצים }וכמו שמיעטו את 

הדגים שלא מתו{. ג. שוב חוזר הפס' 

ומדגיש כי רק "כל אשר נשמת רוח 

מתו", והעצים, הרי אין  –חיים באפיו 

להם נשמה }ואף שהוכיחו כי גם 

הצומח "נושם" ויש לו בחינת נשמה 

רוחנית גבוהה, מ"מ ברור שאין זה 

בכלל ה"נשמת רוח חיים באפיו" 

כאן הכתוב. ד. שוב חוזר שפירט 

הפסוק ומפרט בפס' כ"ג, כי מחה 

הקב"ה רק את האדם, בהמה, רמש, 

ועוף. משמע שמה שאינו שייך 

למשפחות אלה של האדם והחי, לא 

נכלה במבול, אע"פ שבאמת היו הם 

מים רותחים האמורים לכלות את כל 

 הנקרה בדרכם.

 התורה מפרטת את השחתת העצים

כי אין זה דרכה ולא תאמר ותשיבני, 

של התורה לפרט את ענין הצמחים, 

שהרי בפרשת הפיכת סדום, פירט 

ךְ   לָ֔האֵׁ  יםֶ֣את־ֶהָער   ֙הכתוב ואמר: "ַוַֽיֲהפ 

כָ  ֖תְואֵׁ  ת ֑רָכל־ַהכ  ְשבֵׁ  ְ֙ואֵׁ  יםֶ֔הָער   יָ֣כל־י 

ָהֲאָדָמֽה", הרי שכלל את צמח  ַמחְ֖וצֶ 

האדמה בכלל היקום שנתהפך ונהרס, 

של התורה כן לפרט הרי שדרכה 

ולהזכיר את הצומח, וכן בפרשת חיי 

 ָקם׀֣שרה בקנין שדה המכפלה אמר: "ַויָ 

ןֶ֗עְפר הְ֣שדֵׁ  לָ  ֲ֙אֶשר ו  ְפנֵׁ  ֖רֲאשֶ  הַּ֔בַמְכפֵׁ  י֣ל 

 ו  ֲ֔אֶשר־ּב הְ֣וַהְמָערָ  ַ֙הָשֶדה אַ֑מְמרֵׁ 

ץ  ו  ְּ֖בָכל־ְגֻבל ֥רֲאֶש  הַּ֔בָשדֶ  ֣רֲאֶש  ְ֙וָכל־ָהעֵׁ

ֽ יב", הרי שראתה התורה חשיבות ָסב 

לצומח, וכללה אותו במפורש בשטר 

המכירה, הרי שכאשר הצומח בכלל, 

ראוי להזכירו, ואמאי לא הזכירוהו 

במבול, אלא ודאי שלא היה בכלל 

 החטא. 

 ביאור שליחת העורב לפי"ז

לפי זה, ניתן להבין עפ"י הפשט את 

מעשיו של נח, מדוע שלח נח את 

כ את היונה העורב תחילה ואח"

"לראות הקלו המים מעל פני האדמה", 

וצ"ע, כיצד "יראו" העופות" ויאמרו 

לנח ש"קלו המים". אלא ודאי שידע נח 

כי העצים לא נמחו במבול, ורצה 

לבדוק את גובה המים קודם פתיחת 

חלון התיבה. ולכן שלח את העופות, 

ואז ידע, אם יחזרו מיד, סימן שלא ירדו 

אילנות בהם המים לגובה ראשי ה

יקוננו, ואם יתמהמהו, סימן שמצאו 

להם מקום לעמוד בו, וכבר ירדו המים 

 לגובה ראשי האילנות. 

 ראיות מהמפרשים ליסוד זה

ומצאתי תנא דמסייע בדבר, הלא 

הוא רבינו האברבנאל, דפשיטא ליה 

הכי שזו היתה מטרת שליחת היונה, 

לבדוק אם תנוח על האילנות, ומתוך 

י פשיטא ליה שלא נכלו דבריו למדת כ

 האילנות במבול, וזה לשונו: "אמנם

 המים, הקלו לראות נח שלחה היונה

 האילנות, ראשי על תנוח שהיא לפי

 ראשי על לנוח דרכה היה שלא ובעבור

 שם אילן, שאין כיון הגבוהים ההרים

 היונה מצאה לא הראשונה בפעם לכן

 התיבה אל ושבה רגלה לכף מנוח

 ומרוך שמהתענג לב, אין פותה כיונה

 ומפני המים, פני על לשבת תוכל לא

 אותה ויבא ללקחה נח הוצרך רכותה

 בפעם היונה התיבה וכו'. והנה אל

 אילן לה מצאה לא כאשר הראשונה

 גג ופנת בית ולא למזונותיה עשב ולא

 רגלה לכף המנוח שהוא בה לשבת

 טרף זית עלי והנה התיבה אל שבה

 בפיה" עכ"ל. 

וכן פירש המלבי"ם עפ"י הפשט, 

שעלה הזית שהביאה הוא הוכחה 

לקיום העצים והנמכת המים לגובהם, 

שזו היתה תכלית שליחותה, וז"ל: 

. אותו הביאה זית עלה "וכשמצאה

 ט{ }י"ז יחזקאל' בפי הזכרתי וכבר

 הם שטרף, טרף ובין עלה בין ההבדל

 לתולעים טרף שהם הלחים העלים

 שהיה ובאר, ף"הרש ש"כמ ולזבובים

 מן קלטתו שלא סימן שזה לחה עלה

 ידע ובזה - הרענן העץ מן רק המים

" עכ"ל, הרי שעלה הזית המים שקלו

הבא מן העץ, היה ההוכחה לקלות 

המים, ושוב מוכח דפשיטא ליה לנח 

 עצמו שהעצים לא כלו במבול. 

לפי כל זה, אתי שפיר אמאי לא 

 הכניס נח עמו לתיבה יחורי אילני סרק,

לפי שלא היה בהם צורך, מאחר שלא 

 נכלו במבול. 

]אמנם עיין בפירוש ר"ח פלטיאל 

שכתב כל מלשון "וימח את כל היקום" 

יש לדייק שנכלו כל האילנות, ומה 

שמצאה היונה היה עץ זית יחיד 

שנשאר לפליטה, ובזה תירץ מדוע לא 

מנה הכתוב מתי נראו ראשי האילנות. 

הכתוב  וצ"ע לדבריו: א. אמאי פירט

את כל היקום, בהמה ורמש וכו', ולא 

הזכיר אילנות כבהפיכת סדום. ב. כיצד 

יפרש את טעם שליחת העופות 

"לראות הקלו המים", וכן "לא מצאה 

היונה מנוח", ואף שרצה לפרש שם על 

ענין ההרים עצמם, אכתי קשה לדבריו, 

כיצד מזה שהביאה היונה עלה מעץ 

דעץ עץ  זית נאמר "וידע נח", אי נימא

יחיד נשאר, מה ההוכחה ממנו לשאר 

העצים או לקלות המים, אלא ודאי 

 כדאמרינן[.

לוית ח"ן / הרב חיים 

נתן היילפרין, מח"ס 

ליקוטי שערי תשובה 

 ושא"ס )מנצ'סטר(

הכרת הטוב כולל גם 

 הדורות הראשונים

ת ה' ַויֵֶּרד אֹּ ִעיר ֶאת ִלרְׁ ֶאת הָּ ל וְׁ דָּ  ַהִמגְׁ

נּו ֲאֶשר י בָּ נֵּ ם בְׁ דָּ אָּ  הָּ

מצינו כאן מבואר יסוד גדול בדברי 

וז"ל בביאור המילים בסוף  -רש"י 

 שמא ?מי בני אלא - האדם בניהפסוק "



 

 6עמ' 

 אדם בני אלא ?!וגמלים חמורים בני

 ואמר הטובה את שכפה הראשון

 כפו אלו אף ,עמדי נתתה אשר האשה

 טובה שהשפיעם במי למרוד בטובה

 .המבול מן ומלטם

דור ההפלגה שבנו זאת אומרת, אשר 

המגדל נתבעים בזה אשר היו כפוי 

טובה שהם ניצלו מהמבול. והרי הדבר 

כי הרי לא היו בחיים  -אומר דרשני 

בשעת המבול, אלא אבותם וזקנם היו 

 שם, ולמה מתיחס הצלת המבול להם.

וכנראה, מבואר בכאן אשר היסוד 

של הכרת הטוב כולל הרבה יותר ממה 

ונן יראה אשר שאנו חושבים, כי המתב

בלעדי אשר זקנו ניצול, לא היה בחיים! 

ודבר זה מחייב התבוננות גדול, בזה 

אשר רבים מאתנו בני ונכדי מדור 

 -השואה בארופא, ועוד הרבה צרות 

ולאור דברי רש"י, הצלתם הוא הוא 

ואנחנו חייבים בהכרת  -הצלתינו 

הטוב, באופן שלא נהיה ח"ו נתבעים 

 גה נתבעים.על דרך שהיו דור ההפל

לומר שירת הים כאילו עבר באותו 

 אינו דמיון בלבד! -יום 

ועל דרך זו, נוכל לקיים ביותר מה 

)נ"א, י"ז(  שמצינו במשנה ברורה

 וידמה ,בשמחה הים שירת ויאמר"

 ,בים עבר היום באותו כאלו בדעתו

 -!" עונותיו לו מוחלין בשמחה והאומר

וכפשוטו הדבר תמוה, למה צריכים 

כאילו עברנו הים סוף, ועי"ז  לדמות

להתעורר לאומרה בשמחה, הרי 

ואולי הכוונה כפי  -למעשה לא עברנו 

המבואר, אשר כל כמה שאבות 

אבותינו עברו, הרי א"כ אנחנו ג"כ 

 נמלטים מהמצריים.

 אבותינו"שעשית עם  -תפלת נשמת 

 ועמנו"

ומובן מה שבתפלת "נשמת" אומרים 

ין" כן ים ֲאַנְחנּו אֵׁ יק  ת ַמְספ  דו   ..ְלךָ  ְלהו 

ךְ  ְמךָ  ֶאת ּוְלָברֵׁ נּו ש  ָאֶלף ַאַחת ַעל. ַמְלכֵׁ  מֵׁ

י ֶאֶלף ים ַאְלפֵׁ י ֲאָלפ  ּבֵׁ ת ְור  ים ְרָבבו  . ְפָעמ 

ת בו  ים ַהּטו  ס  ת נ  ְפָלאו  ם ֶשָעש  יתָ  ְונ   ע 

ינּו תֵּ ָמנּו ֲאבוֹּ .." ואז ממשיכים לפרט ְוע 

 כי כאשר אנו -אודות יצי"מ ע"ש. 

באים להודות ולהלל, מחוייבים אנחנו 

להודות על כל מה שאבות אבותינו 

 קבלו ג"כ.

לשון לימודים / הרב 

 שמואל ליפשיץ

תולדות המבול או תולדות 

 נח

ַח  ת נֹּ דֹּ לְׁ ֶלה תוֹּ שָּ  וכו'.אֵּ לֹּ ַח שְׁ ֶלד נֹּ ה ַויוֹּ

ֶאת יֶָּפת ם וְׁ ם ֶאת חָּ ִנים ֶאת שֵּ  י(-. )ו, טבָּ

בפרשה,  תולדותיו של נח נאמרו כאן

הוא הוליד שלשה בנים, שם חם ויפת. 

אחר כך החל המבול כפי שמסופר 

 בהמשך הפרשה.

והנה ְדַבר נח ובניו נאמר כבר קודם 

לכן. בסוף פרשת בראשית )ו, לב( אמר 

הכתוב שנולדו לנח שלשה בנים, ואף 

נזכרו בשמותיהם. קשה אם כן למה 

 שנה זאת הכתוב שוב?

כאן, אלא אמנם לא רק בני נח נשנו 

כל העניין נראה כחוזר על דבריו. שכן 

כבר נאמר שם כי חשב ה' למחות את 

כל האדם מעל פני האדמה בגלל רוע 

מעשיהם, וכאן חוזר הכתוב ומפרש 

שראה ה' את מעשי בני האדם ואמר 

 למחותם.

 שבח הצדיק

בפרשה, פרשת המבול נכתב על 

מעשיהם של בני האדם והשחתת 

ת כל דרכם, עד שהשחית ה' א

השוכנים על הארץ ושטף אותם 

במבול. נראה כי הענין המרכזי המסופר 

הוא דבר המבול אשר מחה את כל 

החי בעולם. אולם בתחילת הפרשה 

נכתב 'אלה תולדות נח', כלומר הכתוב 

אומר שכאן יבוארו תולדותיו של נח, 

 ולא נזכר כלל העניין של המבול.

ביאור לזה מצאנו בדברי הר"י 

בתחילת הפרשה(, הכותב אברבנאל )

שבגלל מעשיו הטובים של נח וצדקותו 

החשיבו הכתוב לספר מעשיו. לכן ייחד 

לו הכתוב פרשה שלמה, וסיפר 

בתולדותיו. אף שנח נזכר בגלל מעשה 

המבול שהשמיד את כל העולם מלבד 

נח, אולם התורה ייחדה לנח סיפור 

 .2תולדות בנפרד, כדי להחשיבו

לולים הם אכן תולדותיו של נח כ

בתוך תולדות האנושות כולה, שכן נח 

בצדקותו זכה להמשיך את קיום בני 

האדם דרכו. תולדות בני האדם כולם 

משתלשלים דרך נח ובניו שנצלו בזמן 

המבול. כך שבתוך דברי התורה על 

תולדות העולם, נאמרו תולדותיו של 

נח בנפרד, להזכירו לטובה, ככתוב 

 כה'.)משלי י, ז( 'זכר צדיק לבר

 סיפור בני האדם

על ידי כך נוכל להבחין כי יש כאן 

בפרשה שני סיפורים מקבילים. 

בתחילה )בסוף פר' בראשית( נכתב 

'ספר תולדות האדם' )ו, א( שם נכתבו 

כל הדורות שהיו מאדם עד המבול, 

בתוכם נכללו גם נח ובניו. אחר כך 

חוזר הכתוב לספר את תולדותיו של 

 ת בניו וצאצאיו.נח, ולכן שונה לומר א

זה גם הביאור למה שנה הכתוב 

לומר שוב את חטאיהם של בני האדם. 

בתחילה נאמר זאת בקשר של תולדות 

העולם כולו, אחר כך שב הכתוב ואמר 

שבימיו היו האנשים  –לגבי נח 

 משחיתים את דרכם על הארץ.

על פי זה נבין את תירוצו של  

הרמב"ן )ז, טז, שפי' בדרך 'יתכן'( 

אר מדוע נזכר פעמיים את תחילת שבי

ירידת מי המבול, וכתב, שבתחילה 

הפסוקים 'אינם מספרים מעשה' רק 

את מה עשה נח. אחר כך )מפסוק י'( 

חוזרים הפסוקים לפרש את אשר קרה 

בעולם. כלומר בתחילה נאמר כל 

העניין כחלק מן המעשים אשר קרו את 

נח, ואחר כך שב הכתוב לספר את 

עשי העולם, וסיפר מעשה השלשלות מ

 שוב על התחלת ירידת מי המבול.

המבול מים על הארץ, דין נעשה 

בעולם. אולם הצדיק שבדור ניצל 

ואף הוזכר לטובה,  3במידת הרחמים

 שהקב"ה מבדיל את הצדיק לטובה

                                                           
 הפרשה.ובדומה לזה כ' רש"י בריש  2
 רמב"ן ז, א. 3



 

 7עמ' 

ממעייני הישועה / 

הרב ישעיה 

שוורצמן, מח"ס 'קול 

 ישועה' ג"ח

האם העוסק בתורה רשאי 

  ורבו להתבטל ממצות פרו

רּו בּו פְׁ אּו ּורְׁ ֶרץ )בראשית  ֶאת ּוִמלְׁ אָּ הָּ

 ט, א(

בשם בן .( סג) יבמות' אחז"ל בגמ

בפריה ורביה  עוסק שאינו עזאי, שכל

 בראשית) שנאמר דמים, שופך כאילו

 לבן חכמים אמרו ּוְרבּו, ְפרּו ְוַאֶּתם( ז, ט

 מקיים נאה ואין דורש נאה אתה עזאי,

 בן עזאי,שאינך נושא אשה, ענה להם 

, בתורה חשקה שנפשי אעשה מה

. אחרים י''ע שיתקיים לעולם אפשר

, כלל אשה נשא לא עזאי שבן והיינו

 אשה נושא שאינו שסובר שמי פ''ואע

, הדמות וממעט דמים הרי הוא כשופך

 זו ממצוה עצמו את מכל מקום פטר

 שמא וירא בתורה נפשו שחשקה כיון

התורה אם יהיו לו אשה  מן יתבטל

 י''ע להתקיים יכול וקיום העולם, ובנים

 .אחרים

האם מה שבן עזאי לא נשא אשה 

 הוא לכתחילה

בדברי הרמב"ם והשו"ע נראה 

 ז''הט ודייק', עוון בידו אין' שסיימו

 לא אך, עוון בידו אין שדרק מזה( ו''סק)

דעת המאירי  וכן לכתחילה, כן יעשה

שכתב )יבמות סג:(, שכל הנמנע 

לימוד התורה אף  מלישא אשה עבור

שביטל מצות פו"ר מ"מ מוחלין לו על 

 )יבמות שם( מביא א''הריטב זה. ואילו

 וכן. כן לעשות יכול לכתחילה שאף

 דבחשקה( ד, א ע''אה) הלבוש הביא

 דיכול ומשמע, זו ממצוה' פטור' נפשו

 העוסק מדין לכתחילה אף כן לעשות

 . המצוה מן פטור במצוה

 בדין שאר בני אדם

 אישות) הביא דין זה להלכה הרמב"ם

 בתורה נפשו שחשקה שמי( ג''ה ו''פט

 אין אשה נשא ולא עזאי, כבן תמיד

 שקיבלו שם מ''במ ומבואר עוון, בידו

מי  ז''בזה תשובתו, ואף את חכמים

 שלא שחשקה נפשו בתורה רשאי

' סי ז"אהע) ובטור. ימיו כל אשה לישא

בשם הרא"ש )קידושין פ"א  הביא( א

שכתב על ההיתר להתבטל סי' מב( 

מפו"ר כל ימיו 'שלא מצינו זה אלא בבן 

עזאי', והב"ח )על הטור שם( פירש, 

שרוצה לומר שהיתר זה נאמר רק במי 

ואילו  ששקוע בתורה כבן עזאי,

, ש''הרא דברי מבאר שם הפרישה

בבן עזאי  אלא זה היתר מצינו שלא

עזאי,  כבן אלו בדורות אין אבל עצמו,

 להתבטל, הותר בעצמו עזאי לבן ורק

 וכן. ש''הרא לשון פשטות נראה וכן

 כלל הביא שלא ף''הרי שיטת נראה

 השולחן ובערוך, להלכה ענין זה

 בזמן שאף מזה דייק( יד סי' א, ע''אה)

 ואין אחד עזאי בן היה ס''הש חכמי

 כלל מצויה זו מדרגה ואין, לו שני

 . וכלל

ובטעם שהותר לבן עזאי לבטל מצוה 

 ב''ח ש''בקוב) הגר"א ווסרמןזו, כתב 

 נפטר לא עזאי בן ג( שבאמת, יט' סי

 נחשב כאנוס אלא ר''פו ממצוות

 כ''כ דבוק היה עזאי לבטלה, מפני שבן

 דעתו להסיח יכול היה שלא בתורה

 אם נפשות בסכנת שהיה, אחר לדבר

 התורה, ונחשב כאנוס מן פורש היה

 רחמנא ואונס זו מצווה לקיים שלא

 .פטריה

 בזמנינו הדין

 להלכה זה דין הביא י''אף שהב

 דיני, י''ב ת''שו) בתשובותיו, ע''בשו

, עזאי בן ענין על כתב( יד' סי כתובות

שבן עזאי הוא דבר שאינו מצוי ולא 

יש לדייק  וכן. לו שני שהיה שמענו

 בלשון הריטב"א, שכתב )שם( שאין

 כבן להיות שיכול מי הללו בדורות

 דבריו וביאור. זה לענין אפילו עזאי

 שיכל. א: מעלות' ב שלבן עזאי היו

 הרהור שום בלי אשה בלא לשהות

 קדושין) המאירי וכמו שכתב ,עבירה

 כל לעמוד היכולים יחידים שישנם:( כט

 מצינו לא זו ודרגה, אשה בלא ימיהם

, בתורה נפשו שחשקה. ב. בימינו

 בן משמת( ''סוטה סוף' )וכמובא במתני

 שם י''וברש'', השקדנים בטלו עזאי

 בית דלתות על שוקדים' –מפרש

 ם''המהר ויום', וכתב לילה המדרש

, בימינו שייך ז"שאי( א' סי ע''אה) שיק

 בשביל אף ומפסיקין מבטלין דאנו כיון

 להפסיק חיוב חל ודאי, אחרים דברים

 . ר''פו מצוות קיום עבור תורה מלימוד

' הל הרמב"ם על) רוקח ובמעשה

 הרוצים אלו בעונש מאריך( אישות

 ממצוות ולהפטר עזאי לבן להדמות

 ראיתי בעיניהם חכמים "הרבה, פו"ר

 עצמן בהדמות זו ממצווה להפטר שרצו

 מיעוט מחמת מהם ויש לבן עזאי,

 שהם באומרם, ה''בהקב הביטחון

 מחמת, ברעב בניהם ימותו פן יראים

", צרכם כדי להרויח מספיקים שאין

 '.לנפשם ואוי להם אוי' שם ומסיים

 שבת שלום ומבורך!

 שוורצמן ישעיה לתגובות: הרב

9696@okmail.co.il  

מתהלך בגן / הרב 

 ישראל צבי בוים )מאנסי(

 כמראה הקשת בתוך הענן

ִתי זַָּכרְׁ ִריִתי ֶאת וְׁ יִני ֲאֶשר בְׁ ינֵּיֶכם בֵּ  ּובֵּ

ין ל ּובֵּ ל ַחיָּה ֶנֶפש כָּ כָּ ר בְׁ שָּ א בָּ לֹּ ֶיה וְׁ  ִיהְׁ

ד ַמבּול ַהַמִים עוֹּ ת לְׁ ַשחֵּ ל לְׁ ר )ט,  כָּ שָּ בָּ

 טו(

עמדו כבר בענין אות הקשת 

הוא המפרשים שלכאורה והראשונים 

שכבר היה קודם המבול,  ענין טבעי

 האות מן וכלשון הרמב"ן כאן 'המשמע

 ממעשה בענן קשת היה שלא הזה

 לעשות חדשה' ה ברא ועתה, בראשית

 על ואנחנו. ענן וכו' ביום בשמים קשת

 שמלהט היוונים לדברי נאמין כרחנו

 הקשת יהיה הלח באויר השמש

 השמש לפני מים בכלי כי, בתולדה

 הקשת'. כמראה יראה

 עוד נסתכל וביאר הרמב"ן 'וכאשר

 את אמר כי, כן נבין הכתוב בלשון

 אני" אמר ולא, בענן" נתתי" קשתי

 אות זאת אמר כאשר, בענן" נותן

 קשתי ומלת". נותן אני" אשר הברית

 ולכן. תחלה הקשת לו שהיתה מורה

 בענן נתתי אשר הקשת, הכתוב נפרש
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 הזה היום מן תהיה הבריאה, מיום

 שכל, וביניכם ביני ברית לאות והלאה

 ביני שלום ברית כי אזכיר שאראנה זמן

 בקשת טעם מה תבקש וביניכם. ואם

 הגל עד כטעם הוא הנה, אות להיות

 וכן(. נב לא, להלן) המצבה ועדה הזה

 בעבור מידי תקח כבשות שבע את כי

 כל כי(, ל כא, להלן) לעדה לי תהיה

 שנים לפני שיושם הנראה הדבר

, אות יקרא ביניהם נדור ענין להזכירם

 אמר במילה וכן, ברית הסכמה וכל

 יז, להלן) וביניכם ביני ברית לאות והיה

 זרע כל שימולו ההסכמה בעבור( יא

 אחד'.  שכם לעבדו אברהם

 הבריתזאת אות 

בהרחבת ביאור דברי הרמב"ן נראה ו

שדרך כורתי דמבואר בכמה מקומות 

 בתרלדבר אחד ו תלקחהיה ברית 

ולחתוך אותו לשני חלקים, וכל אחד 

היה מחזיק אצלו חלק אחד מאותו 

דבר, וזה היה אות וסימן על 

ההתקשרות שביניהם. וכמבואר 

במדרש על הפסוק ה' אלוקינו כרת 

 דם עמנו ברית בחורב, שזה היה על ידי

 באגנות חציין ושם חילק אשר הברית

וכן ,  המזבח לפני ה' על זרק וחציין

בתרא טז: שרעי איוב מבואר בבבא 

כרתו ביניהם ברית וכל אחד היה לו 

דמות תמונת פרצופו של חבירו, וכהנה 

 רבות.

אמר הכתוב )יחזקאל א, כח( והנה 

כבוד ה' הוא כמראה דמות מראה ש

ענין זהו . ויש לומר שהקשת בתוך הענן

אות הברית אשר נותן הקב"ה בינו ובין 

בתוך הקשת מראה העולם, שיראו את 

בעולם הזה, שהוא כביכול הדבר הענן 

הקרוב ביותר לתאר את מראות 

. ולעומת זה כאשר יראה העליונים

הקב"ה את מראה הקשת בתוך הענן 

למעלה בכסא הכבוד יהיה זה לזכרון 

כביכול מן העולם, שזהו המראה 

הקרוב ביותר שיכולים לתאר ולצייר 

 באיזה דמיון גשמי בשמי מעל, והבן. 

ר בהקדמה דף ז. ומבואר בתיקוני זה

דקשת הוא בחי' צדיק יסוד עולם, 

והיינו כי מידת יסוד הוא המקשר בין 

שמים וארץ, וכמרומז בפסוק לך ה' 

הגדולה והגבורה וגו' כי כל בשמים 

ובארץ, כי כל בגי' יסוד דאחיד בשמיא 

ובארעא, וכדאיתא בזוה"ק פרשת 

משפטים דף קטז. ועיין סנהדרין צב. 

זהו ענין הקשת קשתו ננערת עיי"ש. 

שהוא המראה שישנו בשמים ממעל 

במראה דמות כבוד ה', וכן בארץ 

מתחת במראה הקשת בתוך הענן 

 הגשמיי.

ולפי זה יש לתרץ קושיית הרמב"ן 

שמה שנתחדש בכריתת אות הברית 

אחר המבול לא היה במראה הטבעי 

של הקשת בתוך הענן, אלא מה שעשה 

הקב"ה שמראה זה יהיה מראה דמות 

כבוד ה' למעלה בשמים, כאות ברית 

 וזכרון לעולם. 

 את קשתי נתתי בענן

היינו קשתי את אמר הכתוב שהו וז

והיתה לאות  ,בענן מראה שלי נתתיה

. ויבואר בזה היטב ברית ביני ובין הארץ

כפל ושינוי הלשונות בפרשה זו 

 על ענן בענני והיה שמקודם אמר

בענן וזכרתי את  הקשת ונראתה הארץ

 בריתי וגו', ושוב חזר וכפל ואמר והיתה

עולם  ברית לזכור וראיתיה בענן הקשת

וגו'. ויש לבאר כפל הלשונות, וכן מה 

ושוב על הארץ אמר בענני ענן שקודם 

אמר והיתה הקשת בענן ולא אמר על 

 הארץ.

אלא שמתחילה דיבר הכתוב ממה 

שיהיה נראה הקשת שבתוך הארץ, 

ועל זה אמר והיה בענני ענן על הארץ,  

ונראתה הקשת בענן. ועל ידי שיראו 

בני אדם את הקשת יהיה זה 

איתערותא דלתתא מצד אנשי העולם 

ר גם הקב"ה את בריתו. ועל ידי כך יזכו

ושוב אמר והיתה הקשת בענן ולא 

אמר בארץ, וזה קאי על מראה הקשת 

בענן בכסא הכבוד, ועל מראה זה אמר 

שיראה הקב"ה את  וראיתיההקב"ה 

מראה הקשת בתוך הענן שלמעלה, 

ועל ידי שניהם יהיה זכרון הברית 

לעולם. כי מראה הקשת הוא כחצי 

צי נתון עיגול שחציו נתון בשמים וח

 בארץ. ודו"ק היטב בכל זה.

צירופי אותיות / הרב 

יואל טייטלבוים, מח"ס 

'כבודו מלא עולם' 

 ושא"ס )ויליאמסבורג(

התורה ישום חן רב על פני 

 האדם הלומד

י ה ינֵׁ ן ְּבעֵׁ ַח ָמָצא חֵׁ חַ ' ְונ  ת נ  ְלד  לה ּתו   אֵׁ

י יש ַצד  ַח א   ק וגו' )בראשית ו(נ 

בראשית ו ) כתב האוה"ח הקדוש וז"ל

פירוש לא לצד  ונח מצא חן בעיני ה' (ז

כי הגם שהיה צדיק לא  וכו'  מעשיו

תצילנו צדקתו אלא בחינת החן שהשיג 

מאמצעות בחינת המצות, כי יש לך 

יש מצוה שתועלתה היא לדעת כי 

להמשיך חן על האדם, או בבחינת ג' 

 עכ"ל. או ד' מצות ידועות

והיינו מצות לימוד התורה שהוא 

 ה אחת בבחינת ג' או ד' מצותמצו

וכמבואר בגמרא כתובות )דף עז:( 

אילת אהבים ויעלת חן וכו' חן מעלה 

על לומדיה ע"כ. והנה מצות תלמוד 

תורה הוא מצוה אחת )ודברת בם( או 

אפשר להבחינה בבחינת ג' או ד' מצות 

היינו בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, 

ובשכבך ובקומך, ופליגי הרמב"ם 

והרמב"ן ז"ל, אי בשכבך ובקומך המה 

תי מצות נפרדות או מצוה אחת ש

וממילא י"ל ג' וי"ל ד' וק"ל )ואין 

בגמרא ודרשת חז"ל שתחת ידינו ג' או 

ד' מצות ידיעות המסוגלים לחן רק 

 הכוונה כנ"ל וק"ל( 

דע כי ע"י ובל"מ )קמא א( וז"ל 

נתקבלים כל התפילות וכל  התורה

הבקשות שאנו מבקשים ומתפללים. 

עלה והחן והחשיבות של ישראל נת

ונתרומם בפני כל מי שצריכין הן 

ברוחני הן בגשמי. כי עכשיו בעו"ה חן 

וחשיבות האמיתי של ישראל נפל. כי 

עכשיו עיקר החשיבות והחן הוא 

אצלם. אבל ע"י התורה נתעלה החן 

והחשיבות של ישראל. כי התורה 

( אילת אהבים יט נקראת )משלי ה

ויעלת חן. שמעלה חן על לומדיה. 
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"ד ע"ב( ועי"ז נתקבלין כל )עירובין נ

 עכ"ל. התפלות והבקשות

והנה הא דלמד נח תורה ידעינן 

היינו מש"כ  הטהורהממש"כ תיבת 

בתורה )בראשית ז ב( מכל הבהמה 

קח לך שבעה שבעה פרש"י הורה תהט

ז"ל למדנו שלמד נח תורה עכ"ל, וע"כ 

נמצא אצל תיבת הטהורה צירוף 

התורה ומתיבת הטהורה הזה נמשך 

ג צירוף בענין כח חן הלימוד דילו

ותיבת חן שבדילוג  –התורה הקדושה 

שהוא חן  הוא תיבת חן של ונח מצא

 חן של לימוד התורה כנ"ל וק"ל. 

 ותא חזי

י א ב ַעל ְפנֵׁ ל ָהָאָדם ָלר  חֵׁ י הֵׁ י כ   ַוְיה 

ת ֻיְלדּו ָלֶהם י ב : ָהֲאָדָמה ּוָבנו  ְראּו ְבנֵׁ ַוי 

ת ָהָאדָ  ים ֶאת ְּבנו  ה  ָנה ָהֱאל  ת הֵׁ ב  י ט  ם כ 

ל ֲאֶשר ָּבָחר כ  ים מ  ְקחּו ָלֶהם ָנש  ג : ּוַוי 

אֶמר יי ָלם ' ַוי  י ָבָאָדם ְלע  ן רּוח  א ָידו  ל 

ָאה  ָר ְוָהיּו ָיָמיו מֵׁ ְּבַשַגם הּוא ָבש 

ים ָשָנה ְר  ים ָהיּו ָבָאֶרץ ד : ְוֶעש  ל  ַהְנפ 

ן ֲאֶשר יָ  י כֵׁ ם ְוַגם ַאֲחרֵׁ ים ָההֵׁ י ַּבָימ  אּו ְּבנֵׁ ב 

ת ָהָאָדם ְוָיְלדּו ָלֶהם ים ֶאל ְּבנו  ה   ָהֱאל 

ָלם ַאְנשֵׁ  עו  ים ֲאֶשר מֵׁ ר  ּב  ָמה ַהג  םהֵׁ : י ַהשֵׁ

י ַרָּבה ָרַעת ָהָאָדם ָּבָאֶרץ' ַוַיְרא ייה   כ 

ּבו  ַרק ַרע ָכל הַ  ת ל  ֶצר ַמְחְשב  םְוָכל יֵׁ ו : יו 

ָנֶחם יי ָה ֶאת ָהָאדָ ' ַוי  י ָעש  ם ָּבָאֶרץ כ 

ּבו   ב ֶאל ל  ְתַעצֵׁ אֶמר ייז : ַוי  ֶאְמֶחה ֶאת ' ַוי 

י ָהאֲ  ַעל ְפנֵׁ י מֵׁ ָדָמה ָהָאָדם ֲאֶשר ָּבָראת 

ף  ָמה ַעד ֶרֶמש  ְוַעד עו  ָאָדם ַעד ְּבהֵׁ מֵׁ

ם י ֲעש  ית  י כ  ַחְמּת  י נ  ם כ  ַח ח   :ַהָשָמי  ְונ 

י יי ינֵׁ ן ְּבעֵׁ ת ט ': ָמָצא חֵׁ ְלד  ֶלה ּתו  ַח אֵׁ ַח נ  נ 

ָתיו ֶאת  ר  ים ָהָיה ְּבד  יק ָּתמ  יש ַצד  א 

חַ  ְתַהֶלְך נ  ים ה  ה  ַח ְשלָש י : ָהֱאל  ֶלד נ   הַויו 

ם ֶאת ָחם ְוֶאת ָיֶפת ים ֶאת שֵׁ יא : ָבנ 

ים ַוּת   ה  י ָהֱאל  ְפנֵׁ ת ָהָאֶרץ ל  ָשחֵׁ א ַוּת  ָמלֵׁ

ים ֶאת ָהָארֶ יב : ָהָאֶרץ ָחָמס ה  ץ ַוַיְרא ֱאל 

נֵׁ  ָרְוה  ית ָכל ָּבש  ְשח  י ה  ְשָחָתה כ  ֶאת  ה נ 

ַח קֵׁ יג:ַדְרכו  ַעל ָהָאֶרץ ים ְלנ  ה  אֶמר ֱאל  ץ ַוי 

י ָמְלָאה ָהָאֶרץ חָ  ָר ָּבא ְלָפַני כ  ָמס ָכל ָּבש 

יָתם ֶאת ָהָאֶרץ י ַמְשח  ְננ  יֶהם ְוה  ְפנֵׁ  מ 

ים ַּתעֲ יד נ  ֶפר ק  י ג  ַבת ֲעצֵׁ ֵׁה ְלָך ּתֵׁ ֶה ֲעש  ש 

חּוץֶאת ַהּתֵׁ  ת ּומ  ַּבי  ָתּה מ   ָבה ְוָכַפְרָּת א 

ֶפר ָתּה ְש טו : ַּבכ  ֶה א   לשְוֶזה ֲאֶשר ַּתֲעש 

ים אַ  ש  ָבה ֲחמ  ֶרְך ַהּתֵׁ ת ַאָמה א  או  ָמה מֵׁ

ָמָתּה ים ַאָמה קו  ַהר טז : ָרְחָּבּה ּוְשלש  צ 

ָבה ְוֶאל ַאָמה ְּתַכֶלָנה  ֶה ַלּתֵׁ ַּתֲעש 

ְלַמְעָלה ּוֶפַתח  ָדּה ָּתש  ים מ  ָבה ְּבצ  ַהּתֵׁ

ֶהָ  ים ַּתֲעש  ש  ם ּוְשל  ם ְשני  י  י יז : ַּתְחּת  ַוֲאנ 

ם ַעל ָהָארֶ  יא ֶאת ַהַמּבּול ַמי  ב  י מֵׁ ְננ  ץ ה 

ָר ֲאֶשר ּבו  רּוַח ַחי   ת ָכל ָּבש  ים ְלַשחֵׁ

ל ֲאֶשר ָּבָאֶרץ י   ם כ  ַּתַחת ַהָשָמי  יח : ְגָועמ 

י ֶאת ּבְ  ת  מ  ָּתְך ּוָבאָת ֶאל ַוֲהק  י א  ית  ר 

י ְשְּתָך ּוְנשֵׁ ָבה ַאָּתה ּוָבֶניָך ְוא  ָבֶניָך  ַהּתֵׁ

ָּתךְ  םיט : א  ָר ְשַני  ָכל ָּבש  ָכל ָהַחי מ   ּומ 

ָּתְך זָ  ת א  ָבה ְלַהֲחי  יא ֶאל ַהּתֵׁ ל ָּתב  כ  ָכר מ 

ְהיּו ָבה י  ן כ : ּוְנקֵׁ הּו ּומ  ינֵׁ ף ְלמ  ָהעו  מֵׁ

יָנּה מ   ָמה ְלמ  ל ֶרֶמש  ָהֲאָדָמה ַהְּבהֵׁ כ 

ֶליָך ְלַהחֲ  אּו אֵׁ ל ָיב  כ  ם מ  הּו ְשַני  ינֵׁ תְלמ  : יו 

ָכל ַמֲאָכל ֲאֶש  כא ר ְוַאָּתה ַקח ְלָך מ 

ֶליָך ְוָהָיה ְלָך ְוָלֶהם ל ְוָאַסְפָּת אֵׁ ָאכֵׁ  יֵׁ

ָּוהכב : ְלָאְכָלה ל ֲאֶשר צ  ַח ְככ   ַוַיַעש  נ 

ָה ן ָעש  ים כֵׁ ה  תו  ֱאל  אֶמר יי א :א  ַח ' ַוי  ְלנ 

י א   ָבה כ  יְתָך ֶאל ַהּתֵׁ א ַאָּתה ְוָכל ּבֵׁ ְתָך ּב 

ר ַהֶזה יק ְלָפַני ַּבדו  י ַצד  ית  ל ב : ָרא  כ  מ 

ָמה ַהּטְ  ְבָעה 1ַהְּבהֵׁ ָרה ּתַקח ְלָך ש  הו 

ָמה ן ַהְּבהֵׁ ְשּתו  ּומ  יש ְוא  ְבָעה א  ֲאֶשר  ש 

יש ְוא   ם א  וא ְשַני  ָרה ה  א ְטה        :ְשּתו  ל 

רב על פני  –חן  –ישום  –התורה 

 האדם הלומד  )בדילוג מספר רפג(

וזה עשה לך תיב"ת עצ"י גפ"ר פי' 

תיקח לך התיבו"ת הצומחו"ת במספר 

 גפ"ר וק"ל.

 והוא פלאי.

 שבת שלום ומבורך

צלותי ובעותי / הרב 

 אריאל מייזליש

 תלמוד תורה ותפילה 

יש דבר תימה בעניין תלמוד תורה 

ותפילה, שהרי תלמוד תורה דאורייתא 

ותפילה רק מדרבנן, וא"כ מדוע מבטלין 

תורה מפני תפילה. וכן מה שכתוב 

בשו"ע שלא ילמד בזמן הראוי לתפילה 

עד שישלים זמן התפילה )ועל כן נתנו 

 לתפילה רק ד' שעות( מדוע?

בספר יראה ומוסר באור יחזקאל 

מובאות ג"כ אלו השאלות ומתוך דבריו 

מהי תפילה, מסילת ישרים פ' ט''ז  יוצא

"אמנם צריך שתדע שכמו ששייך 

טהרת המחשבה במעשים הגופנים 

אשר הם עצמם קרובים ליצר 

לשיתרחקו ולא יהיו משלו, כך שייך 

להיות המחשבה במעשים הטובים 

הקרובים לבורא ית"ש שלא יתרחקו 

 ממנו ולא יהיו משל היצר". 

הרי מבואר מדברי הרמח"ל שיכול 

יות שגם במעשים הטובים הקרובים לה

אל ה' כתורה ותפילה צריכים לשייכם 

אל ה', וכאשר לא ישקיע בזה עמל 

ומחשבה, גם מעשים אלו שייכים 

 ליצה"ר ע''כ.

ודברים אלו מחודשים, שהרי כולנו 

בטוחים שמעשי מצוות שאדם עושה 

הרי הם מושלמים וראויים לפני 

הקב"ה, אבל מתברר בזה שגם בזה 

 שולט היצה"ר.אולי 

ובהמשך דבריו מביא מהמסילת 

ישרים במידת הטהרה פט"ז אומר 

שהוא ענין שלא לשמה המוזכר בדברי 

רבותינו ז"ל, ויש כמה מיני הרע מכולם 

הוא איננו עובד לשם עבודה אלא 

לרמות בנ"א ולהרויח כבוד או ממון 

ועליו נאמר נוח לו שנהפכה שליתו על 

 פניו. 

 שלא לשמה

יחזקאל לווינשטין מביא הר"ר 

המשגיח ז"ל שכאשר נבדוק את עצמנו 

ונבין מה הן הסיבות המזרזות אותנו 

לתורה נמצא שהכבוד הוא הדוחק 

אותנו ולפעמים מה שאנו לומדים זה 

 בגלל סיבת הזלזול 

לומדים בשביל שיהיה לנו תפקיד רב 

מכהן באיזה משרה תורנית וכדומה. 

וכ"ז נכלל במה שאינו לשום עבודה 

 א לשום ממון או כבוד. אל

ועפ"ז מובנת הגמ' בשבת )לא.( 

בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו 

נשאת ונתת באמונה, קבעת עיתים 

לתורה, עסקת בפריה ורביה, ציפית 

לישועה וכו'ואפ"ה אי יראת ה' היא 

אוצרו אין אי לא לא. ומשל לאדם 

שאמר לשלוחו העלה לי כור חיטין 

''ל עירבת לי לעלייה הלך והעלה לו א

ארץ מלחה  בהן קב חומטין, פי'

ומשמרת את הפירות מהתליע, א''ל 

 לאו א''ל מוטב אם לא העלית.

  ק"ש ותפילה=טהרה בתחילת היום



 

 10עמ' 

ולפ"ד מובנת הגמ' היטב כי יתכן 

שכל המעלות הגדולות לא תהיינה 

קרובות כלל להשי"ת אלא מקורן לשם 

ממון או לשם כבוד ולכן מוטב לא 

דברי הגמ' משמע יותר העלית. מ

מדברי הלוצאטו, שבדבריו כתב ובשעה 

שעבודתו אינה לשום עבדות אלא 

לשום מטרה אחרת הוא קרוב ליצר, 

אבל בגמ' יש פרט נוסף שאפי' רק חסר 

יר"ש בלי מטרה ופניה אחרת, כבר אין 

בעבודתו ממש ומוטב שלא העלה. 

ובשביל שיהיו כל עסקינו ומחשבתינו 

יל זה ניתן לנו טהורים ולשמה בשב

 בהתחלת היום מצות ק"ש ותפילה.

שיסודה של ק"ש הוא קבלת עול 

מלכות שמים ובשעה שמקבל עליו עול 

ממילא מעשיו בגדרי עבדות ואח"כ 

אולי יהיה שייכות לתורתו לשמה 

כמו"כ תפילה, עיקרה הכרה בהשגחת 

 הבורא יתברך ובהנהגתו.

התפילה מלמדת אותנו שמבלעדי 

ה, וכשמתחזקים השי"ת אין מאומ

בתפילה ובאמונה אין מקום למדות 

רעות, ואזי יכול לגשת לעסוק בתורה 

שתורתו קרובה לה' יתברך ורחוקה 

מהיצר, ולכן מפסיקין לק"ש ותפילה, 

 שהרי התפילה היא אמצעי שעל ידיו

יוכל לגשת לתורה, ומתורצת קושיתנו 

 כפתור ופרח. 

תובנות / הרב נחמן 

 דרקסלר

 אומרדור לדור יביע 

ַח ִאיש ַצִדיק תָּ " ַח נֹּ ת נֹּ דֹּ לְׁ ֶלה תוֹּ ִמים אֵּ

א   יו ֶאת הָּ תָּ רֹּ דֹּ יָּה בְׁ חַ קלֹּ -הָּ ַהֶלךְׁ נֹּ ". ים ִהתְׁ

וברש"י "ויש שדורשים אותו לגנאי, 

לפי דורו היה צדיק, ואילו היה בדורו 

 של אברהם לא היה נחשב לכלום".

הנה הרבה קולמוסים נשתברו 

בביאור דברי רש"י אלו, כיצד דורשים 

רבותינו את נח לגנאי לאחר שהתורה 

הק' בעצמה, דורשת אותו לשבח כמה 

וכמה פעמים. "ונח מצא חן בעיני ה'", 

 "כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה". 

 

 לכל דור תפקיד משלו

הנה מצינו בחז"ל כו"כ פעמים על   

כל מיני דורות שעברו, ביטויים לשבח 

או לגנאי. כתוב שבדורו של רשב"י לא 

נראתה הקשת בענן, והזוה"ק כותב על 

הדור ההוא "כולן זכאין אינון". כן 

כתוב על דור המדבר שכזה דור לא 

מפני  -יהיה עד ביאת המשיח, 

י גדולתם. מנגד כתוב על דור המבול "כ

את דרכו" שכל הדור  כל בשרהשחית 

היה פרוץ באופן נורא ואיום מלבד נח. 

 –ואף שנח בנה תיבה במשך זמן כה רב 

אולי ישובו, בכל  –מאה ועשרים שנה 

אופן לא שב אפילו אדם אחד!, ואיך 

יתכן כדבר הזה שעבודה של מאה 

עשרים שנה לכל כך הרבה אנשים לא 

זינן תניב אפילו פרי אחד. מכל מקום ח

"מלאה  -להדיא שהמצב היה בכי רע, 

 הארץ חמס".

ואף שלכל אדם יש את מעלותיו,   

ואי אפשר לומר שאדם אחד הוא 

כאדם האחר, אך יש הגדרה כללית 

 לכל דור לטוב ולמוטב. 

אומרים  –"אשר פריו ייתן בעיתו"   

צדיקים שיש ואדם נשלח לעולם לחדש 

דבר מה, ולאחר ימיו ושנותיו עולה 

ים ושם אומרים לו שלא עשה את לשמ

תפקידו. אך להוריד אותו עוד פעם 

לעולם הזה אי אפשר, משום "פריו ייתן 

חידושו היה צריך לרדת רק  בעתו"

בדור מסוים. ועל זה אומרים אנו אשר 

שכל חידוש ייאמר  –פריו ייתן בעיתו 

 בעיתו ובזמנו ולא יאחרו את המועד.

 נח התעלה מעל לכל בני דורו

פקיד האדם הוא להתעלות הנה ת

מעל כל בני דורו, ושלא ייפגע 

מתחלואי הדור שבו חי, ואם זכה וחי 

את חייו ללא שנפגע מהחיידקים 

שישנם בדורו, יצא מן הקודש בשלום, 

 ובא לעוה"ב בשלום.

נח חי בדור של רוע ואכזריות שלא   

קם כמותו, הרשעות האיומה 

והאכזריות הנוראה הקיפה את כולם 

ָכל צא מן הכלל. ועל אף ש"ללא יו

ְשָּבֶריָך  ", בכל אופן ָעַלי ָעָברּו ְוַגֶליךָ מ 

ם " -התקיים בו הפסוק  ֶטף ַמי  ַרק ְלשֵׁ

ים  ָליוַרּב  יעּו אֵׁ א ַיג   ".ל 

יש דורשים אותו לגנאי, שבדורו של   

אברהם לא היה נחשב לכלום, אומר 

לנו שדורו של אברהם היה דור מיוחד 

ותו הדור לא וכשר, ואם נח היה חי בא

היה נחשב לכלום, משום שהיו הרבה 

כמותו בזכות אברהם אבינו. אך בדור 

שלו, וודאי היה צדיק תמים, והתעלה 

מעל לכל בני דורו. ועשה את תפקידו 

 נאמנה.

לחיות בדור רע כזה ולא להיפגע   

הוא דבר עצום, והמציאות שבדור אחר 

לא היה נחשב, לא מורידה כהוא זה 

ה שזכה והתעלה מכל ממעלתו העצומ

 בני דור.

 ועל זה תפילתנו 

ם  'ַאָּתה ה" ְשְמרֵׁ ןּת  ְצֶרנּו מ  ר זּו  ּת  ַהדו 

ָלם  ".ְלעו 

 
 

 חינוך

חינוך בפרשה / הרב 

מיכל יחיאל 

מונדרוביץ', מנהל 

 ת"ת בפתח תקוה

 תיבת נח 

פרשת בראשית סיימה בפסוק חתום, 

י ה'. במה מצא חן?  ינֵׁ ן ְּבעֵׁ ַח ָמָצא חֵׁ ְונ 

 הג"ר יהודה צדקה זצ"לכיצד? פירש 

שהעניין יובן בחיבור הפסוקים שבסוף 

פרשה קודמת לזה שבתחילת פרשת 

ינֵּי ה' נח,  עֵּ ן בְׁ א חֵּ צָּ ַח מָּ נֹּ ֶלה  -וְׁ ת אֵּ דֹּ לְׁ תוֹּ

חַ  . הקב"ה אוהבו כי השקיע נֹּ

בתולדותיו. ההשקעה החינוכית היא 

מלאכה מרובה ומסועפת. כללים 

ופרטים, בכל עת ובכל מקום. יש 

ללמוד ולזכור מה עיקר בחינוך ומה 

 .העיקרטפל, ובכך לשמור על 

הבה נלמד פרק בחינוך מעיון 

ר ַהַפָלָגה.  בסגנונם הנלוז של אנשי דו 

יו להרע וביקשו לבנות עיר חכמים ה

ומגדל שראשו בשמים. הם מרדו מתוך 

השפע שהקב"ה העניק בברכתו לנח 

ובניו בצאתם מהתיבה. בני האדם 
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התרבו, כדברי חז"ל )פרקי דרבי 

אליעזר פכ"ד( שהיו מולידים את 

בניהם ששה ששה. רכושם התרבה 

כמו ששנינו )ספרי עקב( 'וכן באנשי דור 

ה אלא "בההפלגה שלא מרדו בהק

י ָכל ָהָאֶרץ , מתוך שביעה שנא' ַוְיה 

ְשבּו ָשם' ָשָפה ֶאָחת וגו ואין 'ישיבה' , ַויֵׁ

היא , האמורה כאן אלא אכילה ושתיה

גרמה להם...' שפע הביא פשע. באו 

לזילות בחיי אדם, כמו שלמדנו 

לא נפל אדם ומת  )פרדר"א שם( 'אם

ים לבם עליו ה ואם , היו ָשמ  נָּ בֵּ נפלה לְׁ

ָנה היתה  אחת היו יושבים ובוכין!' ְלבֵׁ

חשובה יותר מחיי אדם! אמנם הלבנים 

לובנו בעמל רב בבקעת שנער, מקום 

ן האטימות  ַאי  שבטבע אין אבנים. אך מֵׁ

במות אנשים? סדרי העדיפויות 

 השתבשו!הטפל ָגַבר!

ספר -למה הדבר דומה? לבית

משוכלל ומפותח. תכניות למידה 

ר ענפים. כולו מושקעות ומערכות שיעו

מאובזר בעזרי הוראה מתקדמים. 

ים דיגיטליים, התקנים  נ  לוחות ּוַמְקרֵׁ

ותקנים. לכאורה הכל נוצץ. סגל 

הפיקוח ואישי המנהלה גאים בעיצוב 

תכניה עשירה, כתובה בשפה גבוהה. 

אך כל זה איננו שווה לנו אם תלמידי 

המוסד מושחתים והליכותיהם 

רעות, קלוקלות! ילדים בעלי מידות 

חוצפה ועזות, ממלאים את המוסד 

בעיני אלקים  –ה"יוקרתי"! וכי לא עדיף 

ספר 'פשוט' נטול כחל -בית –ואדם 

ושרק, ללא תכניות מעודכנות 

והתפתחות טכנולוגית נוצצת, אבל 

, אקלים חינוכי חיובי, את העיקרמטפח 

 דרך ארץ ויר"ש?

ובזהירות לעולם הישיבות. ב"ה 

תופפים בעולם איכשר דרא. אלפים מס

התורה, כ"י. ישיבות נאדרות בקודש, 

עטורות בראשי ישיבה ומשגיחים בעלי 

שם,עם צוות נבחר סביב לשעון. היכלי 

תפארה בנויים לתלפיות, ארונות 

עמוסים בספרי קודש במהדורות 

חדשות מאירות עיניים. ריהוט בתי 

המדרש חדיש ונוח. החללים כולם 

ין. כולו ממוזגים, מצופי שיש כמלוא הע

אומר כבוד, כבוד מלכים ינחלו, ואין 

 כבוד אלא תורה. ומה קורה חלילה

כאשר בחור מט ליפול בתורה ויר"ש? 

מסייעים ומתמודדים עם קשייו 

-במסירות ובמקצוענות? כמה 'חלוני

ַח את היונה נח' נפתחו -תיבות ַשלֵּ לְׁ

? ישיבה, שהושחרה במקצת כעורב

 לבחורים, תיבת הצלה יסודה לשמש

כמוה הסמינר למען התלמידות. לטפל 

בכל אחד ואחת מהמיניםהרבים, 

 וגםהטהורים שבאו שבעה שבעה, 

ם.  ומי יודע באלה אשר באו רק ְשַני 

ֶנה העולם ? נח התבונן היאך ממי ִיבָּ

ָנּה כאב לו!  להאכיל את הזיקית! ַרֲעבו 

מאידך, הוא איחר את מזון הארי 

והוכה על כך עד שהיה גונח וכוהה 

דם. אין לשכוח זיקית קטנטנה חלשה, 

 כמו גם ארי גדול וגיבור. 

מה חשוב יותר בעינינו, תלמיד או 

ָנה? כשתלמיד  ַשר ְלבֵׁ בעצמו או נָּ

ר  שָּ בידי אחרים ל"ע, על מה יש הּונְׁ

לכאוב? על תלמיד שאיננו, נפש יהודי, 

 או על ַמֶצֶבת ותקצוב ֶשָפֲחתּו? האם

ליהם אלף ריבוי התלמידים, יוסף ה' ע

ַבע ושפע פעמים, הביאנו ? לגישת שֹּ

מטרת המוסד! תקשורת  הםהתלמידים 

ָנה עמהם, פתיחות הלב, הקשבה  כֵׁ

ואמון, חשובות מכל הבניינים 

וההיכלות, התכניות והפרויקטים. 

ְלָכה ְוָנשּוָבה לימי נח. את ָחם,בנו  נֵׁ

כי הרשע, לא הוציא וסילק מהתיבה, 

אפק . יש להתבחוץ המבול ממית

את העיקר, התלמיד, –ולהציל, ובעיקר

 !להשאיר בתיבה

יחיאל  בהצלחה בעבודת הקודש!

 -מנהל  -מחנך . מיכל מונדרוביץ'

 חבר -מרצה 

תורת החינוך / הרב 

 שלום קמינר

 לשון נקייה

אחד מילדי הכיתה שאותה אני 

מלמד "נתפסו לו" כמה מילים לא 

עדינות ]ששמע אותן מפי ילדי רחוב או 

בבית?[ וכל מאמצינו לגרום לו להפסיק 

עם מנהגו אינם צולחים, מה ניתן 

לעשות? ]פלפל חריף זו אופציה? 

וסבון? ומשחת שיניים? ולשטוף במים? 

ואולי בכלל הגישה היא אחרת 

  לגמרי?[

 בה:תשו

השאלה הינה אקטואלית, ונשאלת 

בהזדמנויות שונות ע"י הורים ומחנכים 

אשר אכפת להם לעשות את שילחותם 

נאמנה. טוב שהועלה נושא חשוב זה 

  בבמימת ה'אספקלריא' לטובת הכלל. 

ובכן, כמו בכל נושא חינוכי, יש ענין 

של 'אוירה'. דהיינו. כשהאוירה בבית 

או בכיתה היא שמרנית 

,אחראית,חינוכית, זה משפיע. 

כשהנושא של 'שמירת הלשון' 

מדיבורים אסורים מקבל משמעות 

והתייחסות הולמת בחיי יום יום בבית 

בכלל ובמפגשים מיוחדים ושבתות 

בפרט. ודאי ובודאי שזהו הדבר 

הראשון שמטמיע אצל צעירי הצאן את 

  החשיבות לכך.

הדבר יבוא לידי ביטוי בדגש על 

"תסתכלו איך אברימי  -הדרך החיוב

נמנע מלהגיד שמות בסיפור שעכשיו 

"שמעתם באיזה מילה עדינה  אמר..." 

 יצחק השמש" וכדומה על זה הדרך.

 -או בדגש על דרך שלילת השלילי

"וואו, המילה הזאת שכעת נאמרה 

אסור }!!!!!!!!!!!{ לחזור עליה"... 

"המשפט שנהג האוטובוס אמר  

נשי רחוב כשצעק זהמתאים אך ורק לא

 וכו' וכו'. ..." {לא מחונכים }!!!!!!!!!!

כשילד 'נושם' רוח של עדינות בלשון, 

התייחסות ליוצא מהפה ]ולא רק מה 

נכנס לפה[ זהו הדוגמה אישית והחינוך 

 הטוב והיעיל ביותר.

אלא מאי. עם הכל ולמרות הכל 

ישנם גורמים סביבתיים אשר מזיקים 

ת. והורסים את מה שאנו מנסים לבנו

פירוש, הינך יכול להיות נהג על 

הכביש עפ"י הכללים והתמרורים, אך 

כל ילד  -חוטא אחד מזיק לך.... 

ת במוסד חינוכי, יש לו חברה \הנמצא

אשר שוהה ומתחבר אליה שעות רבות 

מהיממה. או אז ההתמודדות גדילה 

וחזקה יותר. ישנם רוחות אשר אינם 

מצויות. אי לכך: יש לתת התייחסות 
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לדוגמה: "נכון  לאופנים הללו. גם 

ילדים ששוחחנו כאן על לשון נקיה. 

ואני מרגיש שאכן הבנתם והפנמתם.... 

אך דעו לכם, שיכול להיות מצב שעם 

כל הרצון שלנו להתחזק, ניפגש בחיידר 

או בבית או ברחוב אדם שאומר לנו כך 

וכך. וודאי שתזדעזעו, אך אם זה חוזר 

נו....וקשה על עצמו היצה"ר 'מצנן' אות

   -לנו להתמודד...להגיב..זה מבייש...

הדיון והשיח בשיתופם יכין להם את 

 הקרקע לבאות.

היצה"ר לא  אך, גם לאחר כל הנ"ל. 

נרתע ולא נכנע, מחפש במאמצים 

מרובים אמצעם ודרכים בכדי להפיל 

והנה. במקרה של  להכשיל ולהזיק. 

שהעולה כאן בשאלה שהילד 'נלכד'. 

 מה עושים?!

ראשית, מוסיפים להרבות בתפילה 

מצד  לסייעתא דשמיא בענין. 

ההשתדלות: יש להראות ולהוכיח 

}עפ"י גילו ורמתו{ את האיסור  לילד 

והחומרה ע"י סיפורי ומאמרי חז"ל. ע"י 

שיחה אישית אשר יצטרך לנמק בה 

את האיסורים הכרוכים בכך. ]במקרים 

מסוימים: אף יצטרך להעלות תמצית 

הכתב[ . לעיתים מבצע כזה הענין ע"ג 

או אחר . ולעיתים אף דרוש תוכחה 

 ומוסר, או גערה.....

כמו"כ. יש לבדוק האם זהו ענין חד 

פעמי ונקודתי. או שיש כאן איזשהוא 

לאו עכברא גנב. -מגמה של ירידה...]

 אלא חורא גנב[.

במקרה שזהו ענין כיתתי. וישנם 

מעורבים רבים בפרשה, אזי הביטוי 

גיע ברבים באופנים שונים לחומרה ת

זכור לי מקרה  ]בלי לפגוע אישית ח"ו[. 

בכיתה לגיל הרך שהמחנך עשה להם 

'כינוס חירום' עם ספרי תהילים...יוזמה 

של קישוט הכיתה בתמונות ה'חפץ 

חיים' זי"ע.... במקה של כיתה גבוהה 

 \ערכו מערכת של הצגה לחנוכה 

 פורים בנושאים אילו.

ו כדבעי בכל באם ערכנו והתאמצנ

הנ"ל. אך טרם מצאנו מזור ומרפא 

לנושא. יש להיוועץ באופן אישי ולקבל 

יה"ר שנזכה לראות  סיוע והדרכה. 

 ברכה והצלחה בעמלינו.

 

 סיפורים

האיש בין הבתרים 

סיפור בהמשכים( / )

 הרב זאב קופלמן

תהיות וחיבוטי  -פרק ב 

 נפש 

 תקציר

בעיצומו של לילה מתקיים ויכוח נוקב 

בין חכמי ישראל לחכמי אומות העולם 

באתונה, כאשר הויכוח הסתיים 

בניצחונם של חכמי ישראל ניסו 

היוונים לטשטש את עקבות הניצחון, 

באורח בלתי צפוי התפרץ לתוך 

דבריהם צעיר משכיל בשם פלוניאוס 

והקהה את שיניהם, על ידי כך הותיר 

 את כולם משתוממים ופעורי פה.

יתה זו הפעם הס הושלך בקהל, הי

הראשונה וכפי הנראה אף האחרונה 

בתולדות יוון שמאן דהו העיז לחלוק 

על דעתו של פילוסוף, ומה גם ברבים 

ולעיני אלפים, בני יוון שוחרי התרבות 

אשר חונכו משחר ימיהם על ברכי 

האידיאלים היוונים הכוזבים של 

אהבת החכמה, הנימוס, והיופי, 

בהם  העריצו אפוא את חכמיהם, ראו

את מבחר המין האנושי, וסגדו להם 

כאליל, משכך, התפרצותו הפתאומית 

של פלוניאוס הייתה להם לחידה, מה 

זאת אירע לנער הנבון שכל יודעיו 

ומכריו ניבאו לו גדולות ונצורות, 

שלפתע זנח את כל כללי הנימוס 

הבסיסים ביותר, תקף את הפילוסוף 

הדגול, והכפישו לעין כול כאחרון 

 י היד.פושט

ידידיו הקרובים של הנער המחונן 

'פילוסוף העתיד' כפי שהיה מכונה 

בחיבה אצל הנמושות, מקרב 

האוכלוסייה החושבת שבאתונה, 

אנשים שכבר באו לגילאי העמידה 

חששו לעורו ובצדק רב, שכן חכמיהם 

היו מוכרים להם היטיב, כמי אשר 

מתחת לאצטלת החכמים המלומדים 

נתונים לחקר היקום, שכל מעייניהם 

וקידום האנושות, מסתתרת לה נפש 

בעלת יצרים אפלים ביותר, שבעליה 

לאמיתו של דבר הריהו מהיר חימה, 

ונוטר איבה, שמעולם לא שכח להעניק 

לשונאיו תגמול הולם, לעיתים חלפו 

שנים ארוכות מיני אותו היום בו נכנסו 

לרשימת האויבים עד שתוכנית הנקמה 

ברם היה זה ברור לכל יצאה לדרכה, 

נפש מרדנית הבאה בסוד העניינים 

והמכירה את הנפשות הפועלות, שספר 

הזיכרונות של החכמים בכל הנוגע 

להשבעת יצר הנקמה פתוח לפניהם 

תמיד, והם מעולם אינם מסירים את 

עיניהם ממנה, כך שבמוקדם או 

 במאוחר הנקמה המתוקה בא תבוא.

לא נותר להם זמן רב למחשבות 

אימתניות, שכן לאחר דקה שדמתה ה

כנצח חתכו את הדממה קולם של שני 

החכמים המפסידן והדיפלומט, כשהם 

מבקשים את סליחתם של חכמי ישראל 

על שניסו להסיח את דעת הקהל 

מניצחונם, רובו ככולו של קהל הצופים 

התמים הריע בהתלהבות גוברת 

והולכת לחכמים שפלי הברך שלא 

להודות בטעותם, בושו בסופו של דבר 

אולם פלוניאוס לא נותר שאנן ושווה 

נפש, אלפי פעמוני אזעקה ניסרו במוחו 

כיתושו של טיטוס בשל רוח 

ההתרפסות שאפפה לפתע את 

החכמים הגאים והבטוחים בעצמם, 

החיוורון אפף את פניו עד שדומה היה 

שהדרך בין החולשה הפתאומית 

 להתעלפות קצרה ביותר.

תוקקותו לשמוע פלוניאוס מרוב הש

את תוכן הויכוח מיקם את עצמו בין 

המון האדם קרוב לבימת הכבוד, כך 

שפלוניאוס עוד הספיק לראות את 

החיוך הארסי הקפוא שהיה נסוך על 

פניהם של שני החכמים, עקב היותו 

בטווח שמיעה אף עלה בידו לשמוע 

כיצד הם קורצים זה לזה, ואחד מהם 

נו שני אומר לחברו בלחש: "לא היו ל

ברירות, מכוח ההכרח שחברינו 

סבורים 'כי הוא לא ישובח ולא יגונה' 

נזקקנו אפוא בלית ברירה, לערוך את 

התרגיל המשפיל של ההודאה בצדקת 
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דבריו של החכם היהודי, הלא שמעתם 

את הניסוח המדויק של דבריו, אין ספק 

שהוא יודע קצת יותר מדי, יקשה עלינו 

לי תחושה  להגותו מין המסילה, ויש

פנימית שעוד ניפגש עם מרדנותו בעוד 

 צמתים מכריעים בחיים".

לפתע הצטלבו מבטיהם של שני 

החכמים ופלוניאוס, עיניהם ירו גצים 

וכל הווייתם פרפרה מזעם עצור 

שמכוח אילוצים חיצונים לא ניתן לו 

פורקן, בכל זה היה די והותר בשביל 

לילה אחד, כמה בעלי תושייה תפסוהו 

ו והוציאוהו אל מחוץ לזירת ביד

ההתרחשות, מיד שיצאו המלווים 

ופלוניאוס האחוז בידם מהמקום 

והתרחקו ממנו מרחק ניכר קרס 

פלוניאוס ארצה מתעלף, המלווים לא 

אבדו את עשתונותיהם, ובזהירות 

ראויה לציון גררוה לביתו של הידען 

שבחבורה, אשר העניק לו טיפול רפואי 

זה בכל הקדוש  הולם, והשביעו זה את

והיקר לשמור על סודיות מוחלטת, פן 

 יבולע ליקירם ואהוב ליבם.

בינתיים, החכמים היהודים לא שקטו 

על שמריהם, הם התנצלו לחכמים 

היוונים על שזמנם דוחק להם, ואין 

להם את הפנאי הדרוש בכדי לערוך 

ביקור נימוסין במצפה הכוכבים ובבית 

האקדמיה שבחורשת הזיתים מחוץ 

לעיר, הם נטשו בשל הוויכוח תלמידים 

בארץ ישראל והללו מצפים בקוצר רוח 

 לשובם ארצה. 

בלילה בבית הוריו התהפך פלוניאוס 

על משכבו בחוסר מנוחה, הוא ניסה 

לשחזר לאחור את אירועי היום ולוודא, 

האם הוא נהג בפזיזות כשתקף בקול 

את הפילוסופים העלולים להתנקם בו, 

כששמע לקול  או שמא טוב עשה

 מצפונו והעמידם על מקומם.

'למעשה' כך הרהר לעצמו בסערת 

נפש, 'זה עידן ועידנים שנתעוררו בי 

סימני שאלה רבים, על אודות הפערים 

בין המילים הגבוהות והרעיונות 

הנשגבים שנשמעים לעיתים תכופות 

מפיהם של הפילוסופים, לבין רמת 

 היישום שלהם במישור המעשי'.

אשונה בה צצו השאלות' 'הפעם הר

הרהר פלוניאוס לעצמו בזעם עצור, 

תוך כדי שהוא הופך צד בפעם המי 

יודע כמה באותו לילה, 'היה כשקראתי 

את כתביו של החכם אפלטון, בהם 

מתאר הוא בציוריות מוחשית את 

משפטו של רבו החכם סוקרטס, אשר 

נרדף על ידי השלטון הדמוקרטי 

אדון  באתונה על אשר העז להגן על

שכלא עבד רוצח עד שיבואו השופטים 

ויעשו בו משפט צדק, ולבסוף איתרע 

מזלו והעבד נפח את נשמתו שלא 

 באשמתו'.

'השופטים שהשחיתות אכלה בהם 

בכל פה, ראו בו מתחרה מסוכן המוצא 

את הבקיעים שבהשקפת עולמם 

המוסרית כלפי חוץ, ולכך גייסו 

לרשותם את הכוח הדמוקרטי, וכביכול 

הלו כנגדו 'משפט העם' מה שלאמתו ני

של דבר היה 'משפט שדה' לכל דבר, 

לאחר מאבקים ממושכים גזר עליו בית 

המשפט גזר דין מוות, שאף יצא בסופו 

 של דבר מין הכוח אל הפועל'.

'כאשר קורא הנך את הדברים הללו' 

הוסיף פלוניאוס לטוות את פתיל 

מחשבותיו, 'כמו חש אתה כיצד 

לה מתוככי ליבך מבצבצת ועולה 

הזדהות עמוקה ביותר עם החכם 

סוקרטס, וכמו מאליו נעשה הנך אכול 

שנאה תהומית לבית המשפט דאז, 

ברם כאשר מעמיקים ללמוד את קו 

מחשבתו של החכם המפורסם, ומנסים 

לבדוק ולבחון ביסודיות על מה 

הושתתו רעיונותיו, והכיצד הביט הוא 

, על תפקידו כמורה העם, מגלים לפתע

שהערכה העצמית שלו הייתה גבוהה 

 ביותר וחורגת מכל קנה מידה מקובל'.

'אין ספק' סיכם וסידר פלוניאוס 

לעצמו את מארג המחשבות שנטוו 

במוחו בחודשים האחרונים מיני אותו 

היום בו החלו לנקר בו הספיקות, 'כי 

החכם סוקרטס היה אדם דגול שהעריץ 

את החכמה כערך עליון, וכשלעצמו 

זר מתאוות העולם ואף הקדיש התנ

חלקים נכבדים מחייו בכדי להעמיד 

תלמידים הראויים לקנות חכמה 

בשיטות פדגוגיות נפלאות ביותר, אשר 

הראו תוצאות ברוכות בשטח ועד היום 

אנו יונקים את פירות השפעתו וניזונים 

 מהם'.

'ברם, כאשר משכילים להבין כיצד 

הוא בעצמו השקיף על יכולותיו 

ות, וראה במוחו האדיר ללא השכלי

ספק את פסגת החכמה בעולמינו, 

שיותר ממנה אי אפשר להעפיל ניתן 

להסיק מכך, כי אכן סוקרטס החכם 

היה אישיות שהטביעה את חותמה על 

פני מכמני הדעת האנושית, שלא ניתן 

לבטל אותה בהינף יד, וודאי לא בשעה 

שהעיניים טרוטות מלילה נטול שינה, 

ד לראות בו את הדמות אבל מכאן וע

של האדם השלם הדרך עדיין רחוקה 

 מאוד'.

בשלב זה כבר התייאש פלוניאוס 

כליל מלחטוף תנומה באותו הלילה, 

ולכך יצא מביתו והחל משוטט בחוצות 

אתונה כשהוא תפוס כולו בשרעפיו, 

מרוב חפזונו והקושי לסדר את 

מחשבותיו שכח להחליף את בגדיו, כך 

ו ברחוב העיר מצא פתאום את עצמ

 כשאך בגד השינה מעליו.

באותם שעות לא שעות מעטים אם 

בכלל היו העוברים והשבים, ובשל כך 

ההתנהגות של פלוניאוס לא הייתה 

חריגה, ברם גם אם היו מהלכים 

באותה שעה עשרות אנשים בחוצות 

אתונה לא היה הנער שם את ליבו 

לכך, שכן כגאון פזור דעת כך הייתה 

אפפו אותו מחשבות דרכו בשעה ש

נסערות, שוכח היה לחלוטין מעולם 

ומלואו, ומהלך כסהרורי להיכן אשר 

יישאוהו רגליו, תוך כדי שהוא אוחז 

את הנר בידו, כבן תפנוקים להורים 

עשירים יכול היה לאפשר לעצמו את 

 התענוג.

ככל שהוא התבגר בגילו כך הייתה 

דעתו מתיישבת עליו והתכיפות של 

עצמית היו פוחתים מקרי השכחה ה

והולכים, אבל באותו לילה לאחר 

שרשרת של מאורעות כבדי משקל 

שכאלו, אך טבעי היה שיחזור הנער 

לסורו וימשיך במנהגו המוזר, בפרט 

שלא היה כל צורך בנרות לאחר 

שאלפי הנרות עדין בהקו והאירו את 
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הדרכים, כך שהפתיל היחיד המקשר 

יה בינו לבין עולם המעשה נפסק ולא ה

 מה שיזכירו לשוב לעצמו.

בדרך הילוכו לעבר הבלתי נודע 

המשיך הנער ללא לאות ליטול לעצמו 

בידיים את שלוות נפשו במחשבות 

טורדניות, מזג האוויר החורפי היה 

נעים ומרענן במינון המדויק המתאים 

בכדי לפתוח את צינורות המוח 

ולהרחיב את דעתו של אדם, הרוחות 

כל הנראה רדם כ-נישבו בשלוות

 מותשות היו מעמל יומם.

בשלווה פסטורלית זו חש פלוניאוס 

תחושת שחרור מהמעסה הכבידה 

שרבצה על ליבו, רוח ההשראה 

והפייטנות צלחה עליו ללא הודעה 

מוקדמת, בלא משים החל לקרוא בקול 

את מחשבותיו הפנימיות: "הנה 

החכמים היהודים איזו דמויות הוד הם 

יר שלהם אלו, לא רק השכל הבה

מהווה את כוח המשיכה הממגנט 

שלהם, אלא מלבד חכמתם יש בהם 

איזה כוח טמיר ונעלם שמעלה אותם 

כמה טפחים מעל פני הקרקע, והופך 

אותם לאנשים כה אצילים בעלי 

הליכות מעודנות ונימוסים נאים, 

ובעיקר מה שמפליא הוא, כיצד הם 

ממזגים בין ביטחון בצדקת דרכם 

בלתי מעוסה, אכן עם לענווה אמיתית ו

מעניין ביותר הוא העם היהודי, 

וצודקים הם אלו הבודדים מבני אתונה 

הסבורים כי העם היהודי הוא עם חכם 

 ונבון".

לאחר שהוציא פלוניאוס מפיו את 

המילים המפורשות והנחרצות הללו, 

מיד גבר בו רגש החינוך שקיבל עליו 

הטפות חוזרות ונשנות לאורך כל חייו 

ם על אודות עליונותו של העם הצעירי

היווני בכל השטחים, ובשל כך החלו 

לעלות בו רגשי חרטה על המשפטים 

הנועזים: "אכן העם היווני הוא העם 

החכם והמשכיל יותר מכל העמים 

כולל העם היהודי, והחכמים היהודים 

שניצחו ללא ספק בוויכוח הם בסך 

הכול בעלי לשון צחה ורהוטה ומה 

אף תגרנים בשוק  בכך והלא ישנם

 שכוחם בפיהם".

בדרך זו ניסה פלוניאוס לטשטש 

בעיני עצמו את עקבות מילותיו 

הקודמות, ולערוך לעצמו תהליך 

שכנוע פנימי בדברים שאין הוא 

משוכנע בהם מלכתחילה, משימה 

קשה ביותר בהתחשב בכך, שעוד בזה 

הלילה הוכיח במעשיו כי בעיניו ההפך 

ידע שיש לו  הוא הנכון, פלוניאוס לא

קהל מאזינים המקשיבים באוזניים 

כרויות לכל מילה היוצאת מפיו 

ומוצאים עניין רב בדבריו, שכן אילו 

 ידע זאת היה שוקל בפלס את מילותיו.

כשגמר את נאומו, לפתע התנער 

באחת משרעפיו וגילה למרבה 

השתהותו, כי הפליג בדרכו הרחק אל 

מחוץ לחומת אתונה, וכי נמצא הוא 

בסמוך לבנין האקדמיה, בצעד של  כעת

תקווה הביט אל עבר הבניין וקיווה 

בליבו שלא ימצאו בו החכמים שיראהו 

בקלונו, ואפשר אף שמעו את דבריו, 

שכן החל מלילה זה כולם המה אויביו 

 המושבעים מי יותר ומי פחות.

מה רבה הייתה אכזבתו כשראה את 

עשרות הנרות הדולקים, או אז 

הקלושה אל סלעי  התנפצה התקווה

המציאות הקודרת, לגודל חרדתו מגלה 

הוא לנגד עיניו לא פחות ולא יותר את 

צמד האויבים שלו, החכם המתווכח 

והחכם הבלתי מנוצח כביכול, הללו 

נעצו בו מבטים משופדים, נראה היה 

כי עומדים על קצה לשונם מילים 

רבות, ואך בקושי רב מצליחים הם 

 לעצור בעד עצמם.

טוב ידידנו הצעיר" ברכוהו  "ערב

לשלום בחיוך נוטף דבש כלפי חוץ 

ורעל לפי האמת, חרף חכמתו הנדירה 

שהייתה ללא כל ייחס לשנותיו 

המועטות, עקב גילו הצעיר, ואפשר אף 

חוסר השינה תבע את שלו, בין כך ובין 

כך לא יכול היה פלוניאוס להתאפק, 

ובצעד המהווה טעות טקטית ממדרגה 

ל אותם: "אמרו לי חבר ראשונה שא

החכמים יישר ולעניין מה הנכם 

 זוממים כנגדי".

"אין אנו זוממים מאומה" השיבו 

השנים בחיוך אירוני, "שכן אנו בניגוד 

קוטבי אליך איננו חמומי מוח כל כך, 

ואנו יודעים גם יודעים כיצד לכבד 

יריבים, בפרט יריבים בעלי רמה גבוהה 

הווה כמוך אשר ההתמודדות כנגדם מ

בעבורנו אתגר מרענן, ברם דומני, 

שתלמידי אפלטון מנהלי האקדמיה 

ישמחו מאוד לשמוע, כיצד התלמיד 

הבא עליהם בקרוב הסתובב בחוצות 

אתונה בבגדי לילה, דיבר לעצמו בקול 

ועוד בשבחם של חכמי ישראל, אין 

ספק כי כשהם יתעדכנו בחדשות 

המלבבות הם יקדמו אותך בתרועות 

י אפי' ימנו את התלמיד שמחה, ואול

המוכשר שלהם למרצה בשעות הפנאי 

 המרובות שלו באישון ליל..." 

סיפור / הרב זאב 

 קופלמן

 -חבוקה ודבוקה בך 

מעשה נורא שארע בשנת 

 ה'תשע"ז!!

סיפור אמיתי בן זמננו שחובה 

 לקרוא!!

מסדרונות בית החולים היו 

קודרים ומאיימים כתמיד, הן 

הסופניים בעבור החולים 

המודעים היטיב למצבם ויודעים 

בנפשם, שזו אך שאלה של ימים 

ובדוחק אולי גם שבועות עד 

שינוחו בשלום על משכבם ולא 

יזכו לראות שוב את אור השמש, 

והן בעבור המבקרים מקרב בני 

המשפחה, היראים מפני המפגש 

החזיתי במלאך המוות פנים אל 

פנים, שבמוקדם או במאוחר 

רם את אלפי עיניו, ינעץ ביקי

ייקחהו עימו, וימסרהו למלאך 

 דומה הממונה על הנשמות.

רוברט קפלן יהודי שבקושי ידע 

צורת א' ב', עמד ליד מיטת אביו 

הישיש השוכב על ערש דווי, 
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כשבאותה שעה של פרידה 

נצחית רגשי האהבה הטבעיים 

של בן לאביו הציפו את חדרי 

ליבו, שיתקו את מערכותיו 

ומנעו בגפם מכל  הפנימיות,

מחשבה סוררת שאיננה ממין 

 העניין לחדור פנימה.

תוך כדי שרוברט היה נתון 

בתוך סבך המחשבות המייאשות 

עד לדכדוכה של נפש, והנה 

מבין הערפילים רואה הוא כיצד 

קורה הבלתי ייאמן והאב פותח 

את עיניו, בטרם הספיק לעכל 

את המתרחש, כמו בחזיון 

ירור את תעתועים שומע הוא בב

קולו של אביו הפונה אליו 

בשאלה נוקבת: "רוברט הנחת 

תפילין היום"??? ויותר לא ייסף, 

תמו רגעי החסד ולאחר זמן מה 

הלך האב למנוחת עולמים, 

כשאת סוד השאלה המסתורית 

ומה עניין יהודי חילוני אצל 

הנחת תפילין לקח עימו עלי 

קבר, כך שרוברט נאלץ לכבוש 

לעצמו את  את תמיהתו ולענות

 התשובה במקום האב הנפטר.

החל מיני הפטירה והלאה, 

נכנסו הדברים בקרבו והחלו 

לפעפע בו כארס של עכנאי, שכן 

נפתלי ראה בדברי האב שנאמרו 

בשעת מיתתו מעין צוואה 

שנלקחה מעולם הנשמות 

והתגנבה בדרך לא דרך 

לעולמינו, עקב זאת בכל שעות 

היממה ריחפה דמותו של האב 

עיניו, וקולו הרפה והחלש: לנגד 

"הנחת תפילין" צלצל באוזניו 

והטריד את מנוחתו, משל אומר: 

'רוברט מה לך נרדם, היזכר נא 

בתכליתך עלי אדמות ואל 

 תתעלם ממנה'.

לבסוף, כשכלו כל הקיצין 

החליט רוברט להצטרף לאחד 

מהסמינריונים לבעלי תשובה 

ובכך למלאות את חובתו לנשמת 

פה הרצאה אביו, הרצאה רד

ובסיכומו של שבוע כדרכם של 

סמינריונים מסוג זה, חלק 

מהציבור השתכנע עמוקות 

מההוכחות הברורות לאמיתות 

התורה וקיבל על עצמו עול 

תורה ומצוות בשלמות, וחלק 

מהציבור נשאר תלוי ועומד בין 

החיים החילונים הקלים 

והמשוחררים למראה ההשקפה 

הראשונה, לבין חיי תורה כבדי 

ראש בעלי קנייני הנצח, ביניהם 

נמנה מיודענו, שאמנם חפץ היה 

בכל ליבו נפשו ומאודו לשמור 

תורה ומצוות, ברם חסר היה את 

מלאכת 'המכה בפטיש' אשר 

תזרז את תהליך התשובה 

 בצעדים מהירים ובטוחים.

אחר הסמינריון פסע רוברט 

בהדרגה בסולם העולה בית קל, 

ובד בבד המשיך בשגרת חייו 

פרסומאי מצליח היודע את כ

אומנות השיווק על בוריה, ובעל 

רעיונות מקוריים ויצירתיים, 

כיצד למשוך את לב הקהל 

בהבטחות של הרים וגבעות, 

למוצרים שערכם כקליפת השום 

והינם שווים אך בקושי את מחיר 

 הקרן.

ויהי היום, רוברט יושב כדרכו 

במשרדו ומשלח פקודות לכל 

אדם אשר  עבר בברייטקיי'ט של

החיים הראו לו רק את צידם 

היפה, ובשל כך סבור הוא 

שבשבילו נברא העולם, והנה 

בתוך כדי קלחת העשייה 

והפעלתנות מקבל הוא שיחת 

טלפון מאדם אשר הציג את 

עצמו כראש ישיבה לבעלי 

תשובה החפץ לשכור את 

שירותיו, אותו פלוני אלמוני 

הטעים את פשר דבריו: 'ברצוני 

המלאכה, כיצד ללמוד את 

משווקים רעיונות לציבור 

הסטודנטים, על ידי הכלים 

שארכוש ממך אוכל להרחיב את 

מעגל השפעתי למימדים גבוהים 

ובלתי משוערים', 'הנך מוזמן 

לפגישת הכרות' הוסיף הלה, 

 'בבנין ישיבתנו'.

למותר לציין, כי רוברט הופתע 

עד לשורשי שערותיו מהבקשה 

ולם הבלתי קונבנציונלית, א

כאיש שיווק, רגיל היה בבקשות 

שונות ומשונות היוצאות מפיהם 

של אנשים שונים ומשונים אשר 

בסופו של דבר השורה התחתונה 

היא שמתן שכרם בצידם, ומה 

גם שהמילים 'ישיבה לבעלי 

תשובה' נגעו בפצע מדמם 

שעדיין לא הגליד, ובשל כך 

נעתר מיד לבוא לישיבה 

ולהחכים את הראש ישיבה 

סיונו העשיר, אפשר אף בכדי מני

להשביע את רעבון נשמתו 

 וליטול חלק בדבר שבקדושה.

כשנכנס רוברט לבנין הישיבה 

שפשף את עיניו שוב ושוב כלא 

מאמין, עשרות בחורים בעלי 

עבר זהה לשלו ישבו ועמלו 

בתורה בשקידה עצומה, קול 

לימודם המתוק המהדהד בחלל 
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בית המדרש, ושירת התורה 

ניה של צלילים בעלת סיפו

ערבים שאין עלי עפר משלהם, 

נדמו בעיניו כקול הזמיר, פרטו 

על נימי ליבו החבויים, והרעידו 

את מיתריו, 'הלא ראה זה פלא' 

הרהר לעצמו בהתרגשות גוברת 

והולכת, 'שהללו היושבים כאן 

ועוסקים בתורה בריכוז כל 

החושים, משל בקיאים ורגילים 

הם בה והיא הייתה אומנותם 

היחידה בחייהם, לאמיתו של 

דבר ויתרו בצלילות דעת מליאה 

על כל מה שהעולם החילוני 

הקורץ והמפתה ידע להציע 

להם, ובחרו להם את דרכם 

החדשה בלא שמץ של כפיה 

ומתוך שמחה וטוב לבב 

אמיתיים, זאת ועוד שחרף 

החיים הסגפנים המה נראים 

מדושני עונג כאנשים אשר 

 נתגשמו כל משאלותיהם'.

לאחר מספר מפגשים כאלו בין 

החיזיון פלאים שלא מעלמא 

הדין לרוברט, אט אט נמס ליבו 

כמים וגמלה בו ההחלטה, עד 

כאן, מהיום והלאה לא אפסח 

עוד על שני הסעיפים, ומכאן 

והילך, הנני מקבל על עצמי את 

עולם של תרי"ג המצוות על כל 

פרטיהם ודקדוקיהם בלא פשרות 

 וויתורים.

אלו שבערו בקרבו  רגשי קודש

כאור היקוד התעצמו והלכו עד 

בכדי, שברגע של התעוררות 

פנימית עמוקה ביותר בו 

הבליחה בקרבו ההארה, כי צדקו 

דברי קהלת החכם מכל אדם 

שפסק בנחרצות את פסוקו: "הבל 

הבלים אמר קהלת הכול הבל", 

זנח רוברט את כל עסקיו והקדיש 

את עצמו כליל לתורה ועבודה 

ם היסח הדעת מחובתו בלא שו

בעולמו, כך היה האיש הולך 

וגדול עולה ומתעלה במעלות 

התורה והיראה, עד אשר קרן 

אור פניו, ונסוך היה עליהם אותו 

אושר עילאי השמור ללומדי 

התורה העמלים בה בכל כוחם 

 וטרודים לידע סודה, זר לא יבין.

תשע שנים חלפו ביעף, עד 

שבראש השנה הנוכחי רוברט 

לא בטוב ונסע להרי חש ש

הקטסקילס לשבוע ימים בכדי 

לאגור כוחות, לאחר 'הנופש' 

אמר לאחד מידידיו, כי כעת הוא 

חש סוף סוף החל מזה תשע 

שנים שתשובתו היא תשובה 

שלימה ואמיתית, ויהי לפלא 

 צירוף המקרים הבא: 

היה זה בשמחת התורה השתא 

זה לא מכבר, כשעדיין לא באה 

שבישראל העת שיבוא האחרון 

לנהר פרת. רוברט השרוי 

בעיצומה של תקופת הבראשית 

עליה חברו חוברי המשלים כי 

'אין תוקף כחסידות בתחילתה', 

עמד בשטיבל של הרב טמפלר 

במונסי רקד עם ספר התורה 

כשכולו אפוף שרעפי קודש, אכן 

אין חכם כבעל הניסיון, והוא 

יכול להעיד על בשרו, מה רבה 

וענקה היא מתנת התורה שה

לעם ישראל על ידי הבורא 

באהבה, שהלא השפעתה כה 

משנה את מהות האדם עד בכדי, 

ש'אינו דומה גופו של תלמיד 

 חכם לגופו של עם הארץ'.

הריקודים נמשכו במלא תוקף 

עוזם, הקפה משכה בעקבותיה 

עוד הקפה, ומלאי הכוחות 

והמרץ של רוברט לא תם, אלא 

אדרבה ואדרבה, מהקפה 

ו עליו רגשותיו למשנתה תכפ

ההומים באהבת התורה, כך 

המשיך לפזז ולכרכר במלא גרונו 

 לכבוד התורה.

איש אינו יודע לגולל ולספר 

כיצד אירע הדבר, שכן העניינים 

התגלגלו ואיבדו שליטה בקצב 

מהיר למדי, בעיצומם של 

ההקפות כשהשמחה הרקיעה 

שחקים והקב"ה אמר למלאכי 

השרת: "חזו בני חביבי 

ין בצערא דילהון דמשתכח

ועסקין בחדוותא דילי", לפתע 

פתאום נקרעו הנוכחים מפתיל 

מחשבותיהם באחת לשמע קול 

 חבטה עז המנבא אסון.

רבים מהציבור נהרו לעבר 

מקור הרעש, והנה נגולה לנגד 

עיניהם תמונה טראגית ומעוררת 

פלצות, רוברט שכב דומם על 

רצפת בית הכנסת כשעורפו 

יו שאך לפני מוטה כלפי מטה, פנ

שעה קלה לבשו ארשת שמחה 

וקרנו מתחושת ה"אשרינו מה 

טוב חלקינו ומה נעים גורלנו" 

אשר הציפה את כל הווייתו, 

כעת היו נוטפות דם וחיוורות 

 כפני בר מינן.

יותר מהכול הלם בהם המראה 

שלא מעלמא הדין, כיצד 

זרועותיו של רוברט חובקות את 

ספר התורה על לוח ליבו 

ת אותו בחזקה, כאדם ולופתו

שנפשו קשורה בנפש אוהבו 
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וממאן להיפרד ממנו אף בשעה 

של איבוד ההכרה וטשטוש 

המוחין, דומה היה שכמו קול 

פנימי לוחש לו, כי הזיקה 

הקושרת בינו לתורה היא נצחית, 

ובשל כך אסור לו בתכלית 

האיסור, לנטוש את מקור חייו 

אפי' לטובת יהודי נוסף הרוצה 

והו לשמוח עם אף הוא כמ

 התורה.

הזריזים שבחבורה התעשתו 

חיש מהרה, ובכוחות משותפים 

הסירו את ספר התורה במלא 

כובד משקלו מעם רוברט, לאחר 

מכן מיששו בחרדה את דופקו, 

וגילו למרבה התפעמותם כי 

גוועה נשמת אפו של ידידם בעל 

הנשמה הגבוהה, אשר זכה 

בדרכים שמימיות ובלתי מובנות 

ודם לשוב בתשובה  לשכל בשר

שלימה, ולאחר מכן למות מות 

קדושים המגלם בזעיר אנפין את 

המסופר על חד מצדיקי קמאי, 

שעלה בסערה השמימה ביחודא 

שלים בליל שבועות, לאחר 

שהעניק לתורה חמדתו ואהובת 

ליבו שטר כתובה הערוך כדת 

וכדין, אשר נכתב על ידו באש 

התמיד שיקדה בליבו ובה היה 

ימיו, בכדי לידע  נאכל כל

ולהודיע שזאת התורה המסורה 

בידינו: "לא נתנשי מנך ולא 

תתנשי מינן לא בעלמא הדין 

ולא בעלמא דאתא", ומיד לאחר 

שנסתיימה שליחותו הלך ליטול 

 את חלקו המוכן לו בגן עדן.

]סיפור זה שקראתם הינו סיפור 

אמיתי לחלוטין! תשואות חן חן, 

ים וברכת יישר כוח רבתי, נמסר

בזאת למוסר הסיפור המטלטל, 

האברך החשוב הרב אליהו רייך, 

אשר אביו הינו בעל היכרות 

אישית עם בעל המעשה, והוא 

שמעו מפיו מיד לאחר שמחת 

תורה, יודעי דבר טוענים, כי 

הדברים עתידים לראות אור 

 באחד מכתבי העת באמריקה[.
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