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גליון 102 שנה ג' פרשת נח תשע"ח

להתחיל מ'בראשית'
מאז ומקדם ידעו בניו של ר' משה שבעל נכסים 
בעסקיו,  אותם  שיתף  לא  מעולם  הוא  נכון,  הוא, 
לא סיפר עליהם מעולם, ועם כל זאת, כמה וככל 
שביקש, הוא לא הצליח להסתיר מהם את המציאות, 
כזאת היא המציאות האמיתית שתמיד נגלית היא 

מחרכי הזמן ונסיבותיו. 
באפיסת  האב  היה  שוכב  השעה,  באה  ועתה, 
כוחות, גילו מופלג מאוד, כוחו הולך ונחלש, מבין 
הוא ומבינים הסובבים את משמעות הדברים, הכל 
כורים אוזן למוצא פיו, למילה או לבקשה האחרונה, 
אולי  ואולי,  יבא,  מיישרים מבט לכל סימן שאולי 
אולי  המבורכים,  מנכסיו  אלו  אי  בידם  יפקיד  גם 
החיים  להמשך  והיכולת  האפשרות  את  בידם  יתן 

בשלווה וברוגע.
בשארית  הכר,  מעל  עצמו  העמיד  לפתע  ואז, 
כוחות קורא הוא לכל ילדיו להתקרב, ובזה אחר זה 
מגיש הוא מעטפה לכל אחד מהם, מעטפה הדורה 
ששמו של הבן מופיע עליה, אך לגודל הסקרנות גם 
הבטחה ברורה בצידה, ובתקיעת כף, כי אין לפתוח 
רק  עליו,  האבל  עד שתסתיים שנת  המעטפה  את 
אחר שנה יוכל כל אחד מהם לפתוח, לבדוק, לקרוא 
מה עלה בגורלו האישי, ועד אותה השעה יישארו 

להם הדברים בגדר תעלומה.
האב נפרד מילדיו, נסתלק והלך לו לעולם שכולו 
טוב, איש איש מבניו חזר אט אט אל שגרת יומו, 
ממתין ומצפה לשנה שתחלוף, חלומותיו נעים אנה 
מעטפה  באותה  אוצרו  מצוי  באמת  ושמא  ואנה, 
מקופלת, ושמא המכתב או הפתק שהשאיר לו אביו 
יש בו כדי להיטיב עמו ועם בני ביתו עד אחרית 

ימיו שלו?

***
כל  אצל  תכנים  מלאת  שנה,  לה  עוברת  חולפת 
אחד מהם, שמחות ודברים נעימים, כך גם דברים 
שאינם צפויים, ושוב נפגשים הם אצל מצבת האבן, 
שהסתיימו,  לחיים  הנצח  מזכרת  מול  אל  עומדים 
מביטים בדומם ומפנימים כי יש רגע בו הכל עוצר, 
הכל  מצפים  ולהתקדם,  לקדם  אפשר  אי  כבר  בו 
העיר,  על  שתחשיך  לשקיעה  חמה,  דמדומי  לעת 
לרגע בו יוכל כל אחד מהם לעמוד בפינתו, לפתוח 
את המעטפה, לבדוק מה עלה בגורלו, האכן 'פיתקא 

טבא' נפסקה לו ונשלחה ממעל.
פותח הבכור את מעטפתו בידיים רועדות, עיניו 
מרצדות כמחפשות מנוח לרגשותיו, שולף הוא את 
הדף ההדור, מתרגש הוא למראה כתב אביו המנוח, 
אליו  הפונה  עיניו,  מול  אל  הוא  וקיים  חי  כאילו 
בינות לשורות הצפופות בקריאה ובקשה של חיבה, 
אינו יודע כי בשעה זו כל אחיו קוראים את אותו 

התוכן, וכה היה כתוב בו.

חיים בני בכורי היקר.  
בטוח  דבריי,  את  לראות  עיניים  בכיליון  המתנת 
היית כי את אוצרותיי אחלק בהם, האמן לי שצדקת, 

גם אם לא לכך התכוונת, ולא אוצרותיי מונחים בהם 
כי אם אוצרותיך שלך. 

הנה עברה לה שנה, גדושת מעשים ועמוסת עלייה, 
שנה שאין בה אלא מחשבת חיוב, שיש בה רוממות 
הדעת והמעשים, רצון עז לעילוי נשמתי, ויתור גדול 
הכרה  והחשוב,  היקר  בעבור  ומאוויים  רצונות  על 
בעיקר והזנחת הטפל, שנה של ניצול זמן מקסימלי 
חולין,  אירועי  ושאר  בשמחות  השתתפות  בהעדר 
שנה של הקפדה יתירה על תפילה במנין מתחילתה 
ועד סופה, עמדת בקול רם ברור וצלול אצל עמוד 
התפילה, כמונה מעות ממש, מילה אחר מילה, מבלי 
להחסיר ולדלג, לפתע אינך ממהר לשום מקום וכל 
הזמן שבעולם עומד לרשותך, מהקדיש הראשון ועד 
האחרון, וכך במשך שנה שלמה יום אחר יום במשך 
שלש תפילות, כל זאת עם שאר סדרי לימוד וסיומי 
מסכתות שהתמדת בהם, והכל מתוך חדווה ושמחה, 
מתוך תחושת שליחות, ממקום של עלייה והתעלות. 
גם  אתה  רוצה  שכשאתה  לעצמך  שהוכחת  אחר 
בשבילך.  אז  בשבילי  לא  אם  תמשיך,  אנא  יכול, 

אבא!

***
בהמצאו,  דרשוהו  ורחמים,  תשובה  ימי  אלול! 
התחושות  מורגשת,  ה'  קרבת  ומוחשי,  קרוב  הכל 
מתרוממות מאליהם, מבקשות את השינוי, חפצות 
הדעת  ברוממות  המעשים  גם  הדרך,  את  לתקן 
שבין  בעניינים  מופלגת  בזהירות  והמחשבה, 
שבין  בדברים  יתירה  הקפדה  כמו  לחברו,  אדם 
בתפילות  תשרי,  חודש  ולאחריהם  למקום.  אדם 
נסתרת  ובהבטחה  עיקשת  בהחלטה  ובתחנונים, 
מלכותו  את  לגלות  עז  ברצון  ולהשתנות,  לשנות 
ואתה  הכל  שידעו  מהממלכה,  חלק  להיות  בעולם, 
בכללם כי הוא לבדו הוא, הזכות והנקיות מורגשת 
קדושת  אצל  מקום  לה  מוצאת  ובאווירה,  באוויר 
מעל  הסוככת  דפנותיה,  מארבע  האופפת  החג 
יותר  מוחשית  דמהימנותא  בצילא  כבוד,  בענני 
מכל, ובתחושת הכרת ארעיות לכל הבלי עולם הזה, 
מצפה וממתינה בתחינה ובבקשה, להיטיב החתימה, 

שתהא הפיתקה מלאה כל טוב. 
הנפש  מאוויי  התורה,  ימים, שמחת  של  ובשיאם 
החיבור  במהות,  ההכרה  וההדר,  ההוד  חיי  והנצח, 
השתפכות  גוויליה,  סביב  ההקפות  לתכלית, 
והכל  מעלותיה,  שירי  בהזכרת  הלבב  ובכי  הנפש 
בהתרוממות של טפח וטפחיים מעל הארץ, כשאף 
להרגיש  הארציות,  מן  מעט  להתנתק  מבקש  הגוף 
החיים  משמעות  את  הוא  מבין  וגבוה,  מורם  מעט 
ואת נצחיותם, ומהביל הוא את כילויים ארעיותם 

וחילופם.   
והאפשרות  השעה  לכולנו  ניתנת  כאן  וגם 
להתחיל מבראשית, גם כאן אבא קורא לכל אחד 
באמת  שכשאתה  לעצמך  הוכחת  חביביו,  מבניו 
רוצה, אתה גם יכול, הראית לעצמך שאתה שייך, 
היית בפסגה ממעל, אל תרד! אנא תמשיך, ולא רק 

בשבילו כי אם בשבילך!  
בברכת השבת שהיא מקור הברכה 
העורך

הרב על הפרק
אברהם 

ברנר

רוממות הזמנים
חיזוק חודש מרחשוון

הרב דוד 
ויספיש

נתרם לזכות א.ב.י. 
לישועה וברכה 
בכל הענינים

ע"י ידיד המערכת 
שליט"א

לעילוי נשמת
הרב רבי דוד בהרה"ג אליעזר הכהן זצ"ל

נלב"ע ליל יו"ט שני של גלויות כ"ג תשרי תשע"ח
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הונצח ע"י בנו מקים עולה של תורה בעיר בית שמש
הרה"ג רבי אליהו נחום שליט"א

 רבינו מרן ראש הישיבה 
הגר"ש אויערבאך שליט"א

להמשיך עם הקנינים
עכשיו שאנו נמצאים ממש סמוך לימים הגדולים 
ימים הנוראים וימי חג הסוכות, הושענא רבה ושמחת 
תורה, התביעה גדולה מאוד בימים הללו... שהרי כל 
אחד השתדל להתעורר, ובודאי שהתעוררנו... ואם 
אחר כך, אחרי שעברו הימים הגדולים אנו חוזרים 
להרגלינו, זה מראה ח"ו שכל ההתעוררות היה ענין 
תקופות  שיש  וכמו  והתקופה.  הימים  מחמת  זמני, 
בשנה של "ֶזַרע ְוָקִציר ְוֹקר ָוֹחם ְוַקִיץ ָוֹחֶרף", יש גם 

ימים שמתעוררים ויש ימים שלא...
ואף שאסור לזלזל בשום התעוררות ואפילו קטנה, 
אבל ח"ו אין לזה כמעט תוכן, אם לא שממשיכים 

עם ההתעוררות הלאה ולחיות עם זה כל השנה.

'מרחשן שפוותיה'
מרחשוון,  בחודש  נמצאים  שאנו  עכשיו  ובפרט 
וכמו שכתב החיד"א בשם הגדולים שחודש מרחשוון 
שהשפתיים  דהיינו  שפוותיה',  'מרחשן  מלשון  הוא 
עדיין מרחשות את התפילות הגדולות וההתעוררות 
של חודש תשרי. וצריך לנצל את ההתחדשות של 
הבריאה, שאף שהקב"ה מחדש בטובו בכל יום, אבל 
יש את ההתחדשות המיוחדת בכל שנה של 'זה היום 
התורה  את  התחלנו  ועכשיו שגם  מעשיך'.  תחילת 
ולהגות  אותה  ולקיים  לשמור  צריכים  אנו  מחדש, 

ולשקוד בה יומם ולילה.

עירבוב השטן ע"י התורה
השנה  בראש  שופר  התקיעת  שע"י  חז"ל  אמרו 
עלינו.  להשטין  יוכל  שלא  השטן  את  מערבבים 
הנוראים  בימים  שעשינו  המצות  שכל  ובודאי 
כ"כ  יש  שהיום  המינים,  וארבעת  וסוכות  ועשי"ת, 
במצוות,  מהדרים  ישראל  ועם  חומרות...  הרבה 
גם  והנה  זה.  ידי  על  מתערבב  שהשטן  ובודאי 
התורה  עם  ששמחים  תורה  בשמחת  הריקודים 
שהכי  מה  שבודאי  השטן,  את  מערבבים  הקדושה 

מפריע לשטן הוא לימוד התורה הקדושה!

מלחמת היצר
הקדושים  בימים  והשיג  קיבל  אחד  שכל  בודאי 
הללו, וכל אחד ואחד לפי הכנת נפשו וטהרת נפשו 
היצה"ר   - השטן  שעכשיו  לדאוג  וצריך  השיג.  כך 
בשבוע  להחטיאנו  איך  גדולות  תוכניות  מתכנן 
הזה שנותר עד תחילת זמן חורף... ובגמ' )קידושין 
בכל  עליו  מתגבר  אדם  של  ש'יצרו  מצינו  ל,ב( 
כמה  אחת  על  אך  יום',  בכל  עליו  ו'מתחדש  יום', 
וכמה עכשיו שהיצר לא מוותר... וצריך להילחם בו 

בחוכמה ובתבונה. 

חיזוק תורה תפילה ושמירת העינים
ברפיון  ולא  בעיון  התורה  לימוד  זה  והעיקר 
ובשטחיות, אלא בעומק ממש! וגם בתפלה, להתחזק 
לשמור  וגם  והכוונה.  הכוחות  בכל  בתפילה  מאוד 
על טהרת הנפש והנשמה. לשמור על העינים, וכמו 
שכתב הטור בתחילת אורח חיים על דברי בן תימא 
עיניו,  לעצום  שקל  כנשר  שיהא  כנשר'  קל  ש'הוי 
וכך גם מיד כשרואה דבר שאינו הגון לראות, צריך 
להיות "ְוֹעֵצם ֵעיָניו ֵמְראֹות ְּבָרע". והעיקר שנתחזק 
למעשה, ושיהא המשך לימים הקדושים שזכינו להם.

הימים הקדושים של כל השנה
השבתות  לנו  נשארו  הקדושים,  הימים  ואחר 
השבתות  ידי  שעל  ביותר,  קדושים  ימים  שהם 
בימים  וקיבלנו  מה שפעלנו  כל  את  להמשיך  ניתן 
הנוראים. וצריך להתעורר למעשה ממש, לא המדרש 
עיקר אלא המעשה. והעיקר להתחזק בתורה שאין 
שיור רק התורה הזאת, 'כי הם חיינו ואורך ימינו', 

ונזכה לעשות ולקיים באהבה.
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כל תרומה תתקבל בברכה
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דיני שאלת 'טל ומטר' 
המטר,  על  שואלין  החורף,  בימות  השנים,  בברכת  א. 
שנת  ]השנה  מרחשוון  ז  בליל  המטר  על  לשאול  ומתחילין 
סי'  )שו"ע  בהעלותך[.  לסדר  בליל שישי  מתחילין  תשעח 

קיז, א(
ב. קודם תפילת י"ח של ליל ז מרחשוון מכריז הש"ץ 'ותן טל ומטר לברכה', ואם שכח 

הש"ץ להכריז אעפ"כ מתחילין הציבור לשאול על המטר. )משנ"ב שם סק"ג( 
ג. טעה והזכיר בקשת מטר קודם ליל ז מרחשוון, כתב בהגהו' רעק"א שאף שהדין 
שאם שאל מטר בימות החמה מחזירין אותו, מ"מ מאחרי חג הסוכות יש להקל שלא 
לחזור להתפלל שוב, מאחר ואין זה סימן קללה כבר ]וראה מזה בביאוה"ל שם ד"ה 

הצריכים מטר[.  
שנזכר  במקום  אומר  השנים,  ברכת  באמצע  נזכר  אם  המטר,  על  לשאול  שכח  ד. 
)שם סקט"ו(, ואם נזכר אחר אמירת 'כשנים הטובות' ישאל שם על המטר אך יחזור 
ויאמר 'וברך שנתנו כשנים הטובות' כדי שיהי' מעין חתימה סמוך לחתימה, וטוב יותר 

שיתחיל מ'ותן טל ומטר' ויגמור כסדר. )שם(  
'תקע בשופר', מזכיר בברכת  ה. נזכר לאחר ברכת השנים, אם התחיל כבר ברכת 
'שמע קולנו' )שו"ע שם ס"ה(, ואם נזכר מיד עם סיום ברכת השנים קודם שהתחיל 
'תקע בשופר', מזכיר בברכת 'שמע קולנו' )כן נוטה להלכה במשנ"ב שם(, וי"א ששואל 

במקום שנזכר. )שועה"ר שם( 
ו. שכח לשאול גם בברכת 'שמע קולנו', אם נזכר לאחר שסיים הברכה, ועדיין לא 
התחיל ברכת 'רצה', מזכיר שם, ואם נזכר תוך כדי חתימת ברכת 'שמע קולנו', יסיים 
'למדני חוקיך', וישאל שם על המטר, ויסיים שנית ברוך כו' שומע תפילה. )משנ"ב 

סקי"ט( 
ז. נזכר לאחר שהתחיל כבר ברכת 'רצה', אם נזכר קודם שעקר רגליו חוזר לברכת 

השנים, ואם נזכר לאחר שכבר עקר רגליו חוזר לראש התפילה. )שו"ע שם( 
מעמידים  מרחשוון[  ז  ]מליל  ראשונים  יום  ל'  כל  ח. המסופק אם שאל על המטר, 
אותו בחזקת שאמר כהרגלו עד עתה, ומסתמא לא הזכיר גשמים, וצריך לחזור )כדינים 
תולין  גשמים,  ולהזכיר  לשאול  לשונו  נתרגל  שכבר  יום,  שלושים  לאחר  דלעיל(, 

שכבר הורגל כך בלשונו, ואי"צ לחזור )שו"ע סי' קיד ס"ח, 
ושועה"ר ס"י(, ואם ברור לו שלא הזכיר כמה פעמים בתוך 
סקנב(,  קיד  )סי'  בכה"ח  מזה  ]ראה  להסתפק  יש  יום  הל' 

ופתחי תשובה )ס"ח([.
ט. אם ברור לו שהי' בדעתו להזכיר מעין המאורע ]לענין הזכרה ושאלה על המטר, 
וכן 'יעלה ויבוא' וכה"ג[ בתוך התפילה, ולאחר זמן מופלג נפל ספק בלבו אם הזכיר 
מעין המאורע בתפילה או לא, אי"צ לחזור, אבל אם נתעורר לו ספק זה בלבו מיד אחר 

התפילה, הרי זה צריך לחזור. )משנ"ב סי' קיד סקל"ח(
י. מהיות טוב דבר בעתו מה טוב, ועל כגון זה אמרו יש זריז ונשכר, להתפלל מתוך 
הסידור וכך יוכל לקפל שם הדף באופן שבהגיעו שם זכור יזכור. )כה"ח שם סקנ"ד( 

יא. אם אמר ב-ז' מרחשוון תשעים פעמים ברכת השנים עד אחר תיבת 'ותן טל ומטר' 
די בזה, שכבר הורגל לשונו לומר כהלכה, אלא שלא יתחיל מתחילת 'ברך עלינו' ]בכדי 
שלא להזכיר השם לבטלה[, רק מ'ואת כל מיני תבואתה לטובה' )משנ"ב סק"מ(, אמנם 
ואחד  פעמים  לאמרו מאה  לכתחי'  ובא  מורה  במשנ"ב סקמ"א(  )הו"ד  חת"ס  בתשו' 
]וראה ביאוה"ל ד"ה אם ביום שמביא דעת הגר"א שאין נוחה דעתו כלל אם עצה זו[. 
לחזור,  צריך  הרי"ז  לא,  או  ומטר'  טל  'ותן  פעמים  צ'  אמר  כבר  אם  במסתפק  יב. 

שהספק אינו עוקר את החזקה של רגילות לשון. )הליכות אבן ישראל( 
יג. אם הרגיל עצמו מ"ה פעמים, שהם כנגד חמשה עשר יום, משעברו אח"כ ט"ו יום, 

מצטרפים כולם יחד לכדי צ' פעמים ומחזקי' שאמר כהוגן. )משנ"ב סקמ"ב( 
יום נמצא שעדיין לא הזכיר צ'  אע"פ שבגמר שלושים  ומטר,  לענין שאלת טל  יד. 
פעמים טל ומטר, מפני תפילת שבת ויו"ט שאין בהם רק שבע ברכות, ואין שואלים 

בהם על הגשמים, נראה דיש להקל להחשיבו כחזקה. )משנ"ב סקל"ז( 
די לו להחזיק  ומנחה,  וחוזר על התפילה בשחרית  טו. ש"ץ המתפלל לפני העמוד, 
את רגילות לשונו ב-י"ח ימים )שע"ת סקט"ו, ערוה"ש סי"ד(, ואם חיסר ש"ץ זה איזה 
תפילות שלא הי' הוא ש"ץ, אז נוסיף לו יום או יומיים להשלים מנין התפילות שחיסר, 

עד שיעלה לחשבון שצריך. )כה"ח סקנ"א( 
טז. אם לאחר תשעים פעמים רצופים עדיין מרגיש בלשונו שטועה, מ"מ לא מרע לי' 
לחזקתו, אמנם אם טעה ג"פ ברציפות לאחר שהרגיל לשונו כבר צ' פעמים, אפשר 
שביטל חזקתו. )אשל אברהם תניינא קיד, יח. וראה בכה"ח סקנ"ב מש"כ בזה באורך( 

"ֵאֶּלה ּתֹוְלֹדת ֹנַח וגו' ֶאת ָהֱאֹלִקים ִהְתַהֶּלְך 
ֹנַח" )ו,ט(

הגאון רבי  )מעדות  זצ"ל  מרן הגרא"ז מלצר  הופיע  פעם 
את  ושמע  חיים',  'עץ  תורה  בתלמוד  זצ"ל(  זלזניק  יצחק 

אחד מתינוקות בית רבן חוזר בניגון על פסוקי החומש ומפרשם, ובעת שהגיע לפסוק 
שלפנינו היה אומר כך:

ָתִמיד" מול עיניו. ותמה  ְלֶנְגִּדי  ד'  "ִׁשִּויִתי  נח הלך עם  ֹנַח"-  ִהְתַהֶּלְך  ָהֱאֹלִקים  "ֶאת 
כי מפי  ויען,  לימד אותך לפרש כך את הפסוק?  הינוקא, מי  פי  הגרא"ז, ושאל את 

המלמד דרדקי שמע כן.
ושאל הגרא"ז את פי המלמד, מנין לך שזהו פירוש הפסוק? והשיב לו המלמד, כי זהו 

פירושו של רבינו הגר"א על הפסוק!
והצביע על לשון הרמ"א )או"ח סימן א ס"א( "ִׁשִּויִתי ד' ְלֶנְגִּדי ָתִמיד, הוא כלל גדול 

בתורה ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני האלקים".
כמו  כו',  אשר  הצדיקים  "ובמעלת  בזה"ל:  בביאורו,  נ"ע  הגר"א  אדונינו  שם  וציין 
הגר"א  של  פירושו  שזהו  הרי  נח".  התהלך  האלקים  את  תמים  צדיק  איש  שנאמר 

בפסוק, "ֶאת ָהֱאֹלִקים ִהְתַהֶּלְך ֹנַח" - שהלך כאשר לפניו ִׁשִּויִתי ד' ְלֶנְגִּדי ָתִמיד...
בהגהתו  סיים  הגר"א  הנה  אחד מגדולי הת"ח שליט"א:  כך  על  הוסיף  טעם  ובטוב 
)שם(, "ובמעלת הצדיקים אשר כו'... וכן באבות אשר התהלכו אבותי לפניו". כלומר, 

שהפירוש לפניו" - כנגדו, וזהו ִׁשִּויִתי ד' ְלֶנְגִּדי ָתִמיד.
ובכך יעלה כפתור ופרח גם לשון הפסוק להלן )ז, א(: "ַוּיֹאֶמר ד' ְלֹנַח ֹּבא ַאָּתה ְוָכל 
ֵּביְתָך ֶאל ַהֵּתָבה ִּכי ֹאְתָך ָרִאיִתי ַצִּדיק ְלָפַני ַּבּדֹור ַהֶּזה", היינו, שהמעלה המיוחדת של 
נח, אשר בזכותה הוא יזכה להנצל מדור של רשעים ומגזירת המבול, היא בכוח הבחינה 

הזאת, שיהיה דבק בהקב"ה בדרך של שויתי ד' לנגדי תמיד,
וזהו שאומר לו הקב"ה, כי מה שזכית להיות ַצִּדיק, זהו מכוח אותה מעלה של "ְלָפַני, 

כי זהו סוד ההצלה של נח מן המבול.

"ּומֹוַרֲאֶכם ְוִחְּתֶכם ִיְהֶיה ַעל ָּכל ַחַּית ָהָאֶרץ" )ט,ב(
מיד  להאמר  לכאורה  ראוי  היה  וחיתכם"  "מוראכם  של  זה  ענין  הלא  לדקדק,  יש 

בבריאת העולם, ומה טעם המתין הכתוב לומר זאת רק עתה לאחר המבול?
ביאר בזה הגאון הגדול רבי דב אהרן זלזניק שליט"א מר"י 'מאור התלמוד' רחובות: 
נראה, כי אכן לא היה צורך בהבטחה זו קודם המבול, ורק לאחר המבול הוצרך לומר 

זאת.
וביאור הדבר, כי קודם המבול לא היה האדם אוכל כי אם ירק עשב, אבל אכילת 
בשר בעלי חיים היתה אסורה עליו, וכן נראה מפשטות הכתובים לעיל )א,ל(, כי גם 
בעלי החיים לא אכלו זה את זה - "ּוְלָכל ַחַּית ָהָאֶרץ ּוְלָכל עֹוף ַהָּׁשַמִים ּוְלכֹל רֹוֵמׂש ַעל 
ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ּבֹו ֶנֶפׁש ַחָּיה ֶאת ָּכל ֶיֶרק ֵעֶׂשב ְלָאְכָלה" - מאכלם היה עשב בלבד, ולא אכלו 
וטרפו זה את זה, נמצא איפוא, שלא היה אז צורך ותועלת במורא האדם על בעלי חיים.
רק לאחר המבול, כיון שניתן היתר לאדם לאכול בעלי חיים אחרים, וכמו שנאמר 
בפסוק הסמוך "ָּכל ֶרֶמׂש ֲאֶׁשר הּוא ַחי ָלֶכם ִיְהֶיה ְלָאְכָלה ְּכֶיֶרק ֵעֶׂשב ָנַתִּתי ָלֶכם ֶאת ּכֹל", 

או אז נוצר צורך להעניק לאדם שלטון על בעלי החיים,
עולה החשש  חיים אחרים, ממילא  חיים לאכול בעלי  וניתן לבעלי  כן מאחר  וכמו 
שבעלי החיים יאכלו גם את האדם, על כן בא הכתוב ואמר "ּומֹוַרֲאֶכם ְוִחְּתֶכם ִיְהֶיה ַעל 

ָּכל ַחַּית ָהָאֶרץ".

"ַוֹּיאְמרּו ָהָבה ִנְבֶנה ָּלנּו וגו' ֶּפן ָנפּוץ ַעל ְּפֵני ָכל ָהָאֶרץ" )יא,ד(
בביאור הכתוב, פירש מרן הגאון רבי חיים ברלין זצוק"ל )בנו של רבינו הנצי"ב(:

נאמר לעיל )פסוק א( "ַוְיִהי ָכל ָהָאֶרץ ָׂשָפה ֶאָחת ּוְדָבִרים ֲאָחִדים", וביאור הדברים 
ע"פ מדרשי חז"ל, שכל עיקר כוונתם של בוני המגדל היתה בעצתו של נמרוד - למרוד 

במלכות שמים.
לא  הבריות  הרעה, שהרי  כוונתם  ולפרסם  לגלות  מאוד  הם חששו  כי  נראה  אולם 

יסכימו למרידה כזו.
לפיכך כדי שיעלה בידם להפיק זממם, היתה הכוונה האמיתית בבנין המגדל ידועה 

אך ורק לראשים והמנהיגים - נמרוד וחבר יועציו, אך לכל 
העולם הם אמרו וסיפרו כי כוונת בנין המגדל אחרת היא - 

"ֶּפן ָנפּוץ ַעל ְּפֵני ָכל ָהָאֶרץ".
"ַוּיֹאְמרּו" - מנהיגי החבורה איש  וכך בא פירוש הכתוב: 
לרעהו, - "ָהָבה ִנְבֶנה ָּלנּו ִעיר ּוִמְגָּדל", "ְוֹראׁשֹו" - עיקר כוונת בנין המגדל ומטרתו - 

"ַבָּׁשַמִים" - למרוד במלכות שמים!
אולם יש לחשוש כי מטרה זו לא תתקבל על לב ההמון, שהרי הם אינם חפצים למרוד 
בנין המגדל  כי תכלית  - נפרסם בכל העולם  ֵׁשם"  ָּלנּו  לכן "ְוַנֲעֶׂשה  במלכות שמים, 
המגדל,  בנין  אחר  ינהה  העם  המון  וכך  ָהָאֶרץ",  ָכל  ְּפֵני  ַעל  ָנפּוץ  - "ֶּפן  היא  אחרת 

ולבסוף נוכל גם לקיים בו מרידה במלכות שמים, ר"ל.

"ֲאֶׁשר ֹלא ִיְׁשְמעּו ִאיׁש ְׂשַפת ֵרֵעהּו" )יא,ז(
כתב רש"י: "לא ישמעו" - זה שואל לבנה וזה מביא טיט, וזה עומד עליו ופוצע את 

מוחו. עכ"ל.
ועמד מרן הגרי"ז זיע"א להעיר, הלא לכאורה עיקר הכוונה והמטרה היא לבטל אותם 
ממלאכת הבנין של העיר והמגדל, ולכאורה לא היה צורך אלא לגרום לכך שכל אחד 
לא יבין את שפת רעהו, וממילא כיון שלא ישמעו זה את זה כבר ימנע מהם לבנות, 

ולמה היה צריך להביאם למצב שהורגים זה את זה?
אלא רואים מכאן  את כוחה של רשעות, שגם כאשר לא מבינים איש שפת רעהו 
עדיין אין בזה כדי למנוע אותם מלבנות יחדיו, ועצם המטרה המשותפת המרושעת 
שלהם היתה מחברת ביניהם לבנות זה עם זה, ואפילו לאחר שהיו הורגים ופוצעים זה 
את זה, עדיין כדי למנוע מהם את הבניה היה הקב"ה צריך להפיצם על פני כל הארץ, 

וכמו שנאמר "ַוָּיֶפץ ד' ֹאָתם ִמָּׁשם ַעל ְּפֵני ָכל ָהָאֶרץ" - רק אז "ַוַּיְחְּדלּו ִלְבֹנת ָהִעיר"!

"ְוֵאֶּלה ּתֹוְלֹדת ֶּתַרח ֶּתַרח הֹוִליד ֶאת ַאְבָרם ֶאת ָנחֹור ְוֶאת ָהָרן" 
)יא,כז(

ידוע לשון הפסוק השגור בפי כל מ'הגדה של פסח' )יהושע כד,ב(: "ַוֹּיאֶמר ְיהֹוֻׁשַע 
ֶאל ָּכל ָהָעם... ְּבֵעֶבר ַהָּנָהר ָיְׁשבּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם ֶּתַרח ֲאִבי ַאְבָרָהם ַוֲאִבי ָנחֹור ַוַּיַעְבדּו 
ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים". ויש לתמוה, מדוע מזכיר יהושע רק את בניו של תרח אברהם ונחור, 

והיכן נשמט "הרן" בנו השלישי של תרח?
וביישוב קושיא זו אמר ראב"ד לונדון, הגאון הצדיק רבי יוסף צבי הלוי דינר זצ"ל:

הנה כדי להבין את מהותו וענינו של "הרן", יש להקדים את דברי חז"ל המבוארים 
ידי אביו  יש אומרים שעל  "ומדרש אגדה   - ָאִביו"  ֶּתַרח  ְּפֵני  ַעל  ָהָרן  "ַוָּיָמת  ברש"י: 
מת, שקבל תרח על אברם בנו לפני נמרוד על שכיתת את צלמיו והשליכו לכבשן 
האש, והרן יושב ואומר בלבו אם אברם נוצח, אני משלו, ואם נמרוד נוצח, אני משלו. 
אני.  אברם  משל   - הרן  להם  אמר  אתה?  מי  משל  להרן  לו  אמרו  אברם  וכשניצל 

השליכוהו לכבשן האש ונשרף".
מבואר בדברי חז"ל, כי תכונתו של הרן היתה לפסוח על שתי הסעיפים, כאשר ראה 
את המאבק המתחולל על האמונה שמפיץ אברהם אבינו, ומולו עומד נמרוד המרים 
את נס הכפירה, הוא בחר בדרך של "פשרה" - לעמוד מן הצד ולראות הזה יגבר או 
זה! ורק לאחר שראה שאברהם יוצא בנס מכבשן האש, אז הוא מצדד להיות לצידו של 

אברהם, אלא שזה כבר לא עמד לו, וכאשר הוא הושלך לכבשן האש הוא נשרף ומת.
שיטה זו העומדים מן הצד, טומנת בחובה סכנה גדולה והיא עלולה לגרום מכשול 
גדול יותר מאותם המחזיקים בגלוי בדעה כפרנית! עליהם ועל הדומים להם אמר ינאי 
המלך לאשתו )סוטה כב,ב( 'אל תתיראי מן הפרושין ולא ממי שאינן פרושין, אלא מן 

הצבועין שדומין לפרושין, שמעשיהן כמעשה זמרי ומבקשין שכר כפנחס'.
שקדם  הרקע  את  בפניהם  לפרט  בא  כאשר  ביהושע,  הפסוק  את  ליישב  יש  ובזה 
של  מבניו  הצדדים  שני  את  בפניהם  מציב  הוא  הישראלית,  האומה  של  לצמיחתה 
תרח, זה לעומת זה: "אברהם" אשר בירר את האמונה בהקב"ה ופירסמה בכל העולם, 

ולעומתו "נחור" שהיה כתרח אביו, עובד אלילים.
אבל את "הרן" הבן השלישי אין מקום להזכיר כלל, שהרי אין לו שיטה משל עצמו 
כלל, רק דרך פשרנית מעוותת הפוסחת על שתי הסעיפים ומבקשת להתייצב לצד 

הצד המנצח...
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תיקון הבריאה ע"י אברהם אבינו
הנה האדם הוא תכלית הבריאה, ובלי האדם לא שייך 

הבריאה  תחילת  ועצם  לעולם.  קיום 
שעליו  האדם  מבריאת  התחילה 
היום תחילת מעשיך'. אלא  'זה  נאמר 

שבתחילת הבריאה העולם היה קיים בשלימותו כמה שעות בלבד, ואחר כמה 
ואכל מעץ  הנורא  נכשל בחטא  - האדם הגדול בענקים  שעות, אדם הראשון 
הדעת, שזה היה קלקול נורא, וכל העולמות נפלו. והנה אדם הראשון לא הצליח 

לתקן את החטא. וגם נח לא תיקן, ורק מאברהם אבינו התחיל התיקון. 

תשובת אדם הראשון
וביאור הענין, שאף על פי שאדם הראשון עשה תשובה נוראה, וכמו שכתוב 
בחז"ל )עירובין יח,ב פרקי דר"א פרק כ( שאדם הראשון חסיד גדול היה שפירש 
מאשתו מאה ושלושים שנה וישב בנהר גיחון ונעשה כל גופו ככברה, עדיין 
לתקן את החטא לא היה יכול. כי תשובה זה לשוב לשורש, שהאדם שב לשורשו.1 
וכיון שאדם הראשון היה האדם הגדול בענקים שהיה יציר כפיו של הקב"ה, 
תכליתם,  עד  תורה  טעמי  השיג  הוא  שרק  הזוהר  בשם  בנפש החיים  ומבואר 
ואפילו משה רבינו לא השיג זאת. ומה שאמרה תורה "ְוֹלא ָקם ְּכֹמֶׁשה" היינו 
שבמצב של אחר החטא, בבריאה שלנו, לא היה יותר ממשה. אבל אדם הראשון 
כיון  השלימות  בתכלית  היה  בשלמותה,  היתה  הבריאה  כל  שאז  החטא  קודם 
ש"ָעָׂשה ָהֱאֹלקים ֶאת ָהָאָדם ָיָׁשר", לכן הוא במדרגתו לא הצליח לתקן את החטא 
הנורא, כי במדרגתו כמעט ולא שייך להגיע יותר ממצבו שקודם החטא. ]ותמיד 
אפשר לעשות תשובה אבל באדם הראשון זה היה כמעט ולא שייך[ ורק לפי 
מדרגתו אמרו חז"ל שחסיד גדול היה שעשה תשובה קשה, אבל לתקן הוא לא 

הצליח2.

שמרו על דורם בלבד
ואחרי אדם הראשון היו עוד צדיקים שהגינו על דורם, כמו 'מתושלח', ו'עבר' 
שהיה בעל רוח הקודש שקרא לבנו 'פלג' על שם שבימיו נפלגה הארץ בדור 
הפלגה. אבל הם הגינו רק על דורם, שהם רק שמרו שלא להימשך אחר הרע 
שהיה בימי אנוש ודור המבול, אבל לא גילו את מלכות הי"ת בבריאה כאברהם 

אבינו.

"ְוֹנַח ָמָצא ֵחן"!?
והנה על נח אומרת התורה "ֹנַח ִאיׁש ַצִּדיק ָּתִמים ָהָיה ְּבֹדֹרָתיו" ואע"פ שיש 
דורשים לגנאי שאילו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום מ"מ התורה 
אומרת עליו "ַצִּדיק ָּתִמים", ואעפי"כ היו עליו תביעות. וכמו שמבואר בחז"ל 
)ב"ר כט,ג( על הפסוק "ְוֹנַח ָמָצא ֵחן ְּבֵעיֵני ה' " שנח מצא חן אבל הקב"ה לא 
מצא, שנח לא היה כהאבות ודוד המלך שהקב"ה מצא אותם שהם היו מציאה 

"ּוָמָצאָת ֶאת ְלָבבֹו ֶנֱאָמן ְלָפֶניָך", "ָמָצאִתי ָּדִוד ַעְבִּדי ְּבֶׁשֶמן ָקְדִׁשי ְמַׁשְחִּתיו".
ועוד תביעה היתה עליו מה שמבואר במדרש שרץ לתיבה להציל את עצמו, 
שלא דאג לבני דורו אלא רק לעצמו, ולא כמשה רבינו 'רעיא מהימנא' שמסר 
נפשו על עם ישראל שאמר "ְוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנא ִמִּסְפְרָך ֲאֶׁשר ָּכָתְבָּת". ועוד שגם 
אחר המבול שהקריב קרבנות הייתה עליו תביעה שהיה צריך להקריב קרבנות 
עוד קודם המבול ולהתפלל עליהם כדי להציל את הדור. באשר הקרבנות הם 

"ֵריַח ִניחֹוַח לה' " ועל ידי זה הקב"ה היה מתרצה להם. 

"ִאיׁש ָהֲאָדָמה"
להתחיל  צריך  שהיה  רש"י  וכתב  כרם,  כשנטע  נכשל  בעצמו  שנח  ועוד 
בנטיעות אחרות. והיינו שמפני זה נקרא "ִאיׁש ָהֲאָדָמה", מכיון שרק תיקן את 
ְיַנֲחֵמנּו" שבימיו  ְוַדְרַּדר ַּתְצִמיַח ָלְך" וכדכתיב "ֶזה  האדמה מהקללה של "ְוקֹוץ 
נחה הארץ שפסקה הקללה, שתיקן את החומריות, שהרגיש שהעולם שלו כיון 
שבזכותו נשאר קיום לעולם שהוא הציל אותם מהמבול.3 וכל זאת עשה במקום 
זה  ותחת  בבריאה,  יתברך  מלכותו  את  ולגלות  דורו  את  לתקן  צריך  שהיה 
התעסק בחכמת הטבע חכמת הבריאה, וכעין חטאו של אדם הראשון שנמשך 
להתבונן בחכמת הטבע שזוהי חכמת אומות העולם ו'חכמה בגוים תאמין' להבין 
את כל טבע הבריאה, ובזה נמשך למטה לארץ, במקום לדבוק בחכמה האמיתית 

1. מרן שליט"א המשיך לבאר: וכמבואר בחז"ל )מנחות כט,ב( שהעולם הזה נברא בה"א שכל 
הרוצה לצאת יצא ומאי טעמא תליא כרעיה דאי הדר בתשובה מעיילי ליה, ולעייל בהך, לא 
מסתייע מילתא, שאי אפשר לחזור מאותו פתח. והיינו שהאדם צריך להגיע למקום גבוה יותר 
מהמקום שקלקל, כי אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות, שהחטא זה מעשה שטות, 
ועל ידי שהוא שב בתשובה וחוזר לשורשו, למקום גבוה יותר מהמצב של קודם החטא, נשאר 
שרק על ידי הרוח שטות נעשה החטא, וממילא לא הוא עשה את החטא. וכמו שמאריך בנפש 
החיים )סוף שער א( שתשובה היא שהאדם חוזר לשורשו יותר גבוה משהיה, שצריך להגיע 

עד לשורש נשמתו.
2. א"ה, היינו שאמנם תשובה עשה ונתכפר לו, אך לתקן את החטא ולחזור למצב השלם של 

קודם החטא לא הצליח.
היה  תיקונו  ָהֲאָדָמה" משום שכל  "ִאיׁש  ענינים, האחד שנקרא  ב'  כאן  נראה שיש  א"ה,   .3
להוציא מהאדמה את הקללה של "ְוקֹוץ ְוַדְרַּדר ַּתְצִמיַח ָלְך", וענין נוסף, שנקרא "ִאיׁש ָהֲאָדָמה" 
בעבור שבזכותו יש המשך קיום לאדמה ולכל הבריאה. ושמא המכוון בזה הוא אחד, שמשום 

שהרגיש שהעולם קיים בזכותו סבר שזה תפקידו לתקן את האדמה.

ש"ַהָחְכָמה  הק',  התורה  חכמת  העליונה  בחכמה 
העולם  את  תיקן  לא  שנח  ונמצא  ְבָעֶליָה".4  ְּתַחֶּיה 
ההשפעות  כל  יחזרו  שעי"ז  בשורשו 

וההארות שהיו.

מבול – התחלה מחדש
ַּדְרּכֹו ַעל  ִהְׁשִחית ָּכל ָּבָׂשר ֶאת  והנה דור המבול חטאו בעריות ובגזל - "ִּכי 
ָהָאֶרץ", וקיום העולם תלוי במצוות ש'בין אדם לחברו', ולכן היה צריך לטהר 
ולחדש את כל הבריאה. ובשביל זה בא המבול למחוק את הבריאה ולהתחיל 
מחדש. ובאמת אחר המבול שהעולם נטהר, אף אומות העולם גדרו עצמם מן 
העריות. ואפילו שהיו שנכשלו זה היה נפילות, אבל הם נשארו 'גדורים', עד 

שבא בלעם בן בעור ופרץ גדרו של עולם.

"ֶאֶרץ ֹלא ְמֹטָהָרה"
ובארץ ישראל לא ירד מבול לגודל קדושתה, ואפילו שהמים שטפו את ארץ 
הנביא  מקום  מכל  שם,  ירד  לא  המבול  ורק  )ח,יא(,  ברמב"ן  כמבואר  ישראל 
אומר )יחזקאל כב,כד( "ֶאֶרץ ֹלא ְמֹטָהָרה", שהיה לארץ ישראל חסרון בזה שלא 
ירד שם מבול, והיא לא נטהרה. ואף שלא ירד שם שם מבול הוא משום גודל 
קדושתה ומעלתה וכמבואר ברמב"ן )י,טו( שארץ ישראל כבר מתחילת הבריאה 
ניתנה  לא  שעדיין  כיון  מקום  מכל  נחלתם,  חבל  והיא  לישראל  היא  ראויה 
לישראל והיתה ביד אומות העולם, כאדם שמפקיד נכסי בן האדון לעבדו עד 
שיגדל, היה צריך שהמים ישטפו גם את ארץ ישראל.5 ואפילו הכי נקראת "ֶאֶרץ 

ֹלא ְמֹטָהָרה" שלמרות שכל זה לגודל מעלתה מ"מ הרי זה נחשב גם לחסרון. 

"ֲחָכִמים ֵהָּמה ְלָהַרע"
'דור הפלגה' שחטאם היה בעבודה זרה, שזה חטא שכלי6.  ואחר המבול בא 
זרה  העבודה  שכל  בהגר"א  מבואר  לשכל,  שייכת  זרה  שעבודה  פי  על  ]ואף 
שהיו היה מעורב בהם עריות שגם עבודה זרה יסודו בתאוה[. ובמדרש כתוב 
שי"א שהיו חכמים וי"א שהיו טיפשים, ובאמת אין כאן מחלוקת, ו'אלו ואלו 
דברי אלוקים חיים', שהייתה להם חכמה גדולה "ֲחָכִמים ֵהָּמה ְלָהַרע". ובאלשיך 
מבואר עומק שיטתם ומטרתם, שכמו שיש בית המקדש ששם יש ריכוז של 
כוחות הקדושה, כך, להבדיל, הם רצו לעשות מקום ריכוז של כוחות הטומאה. 
שהרי כל כוחות הטומאה מגיעים מהקדושה, שהם בעצמם אין להם קיום, וכל 
קיומם באשר הם יונקים מהקדושה, אבל רק מהאחוריים של הקדושה, מהלמטה 
של הקדושה. והם רצו למשוך ממקור הקדושה את כל הכוחות אל הטומאה, 
וזה מש"כ רש"י: 'ונעשה עמו מלחמה'. וכיון שהם היו קרובים לתחילת הבריאה 
היה להם כוחות, כמבואר בחז"ל שהם היו בקיאים בשמות ומשביעים בהם. וגם 
היה להם את כח הציבור שהוא כח עצום שכמעט אי אפשר היה למנוע אותם,7 
ולכן זו היתה סכנה נוראה. וזו היתה חכמתם הגדולה, שלא היתה זו סתם מריבה 
פשוטה של שוטים. אבל למעשה באמת המה היו טיפשים שהם חשבו שיכולים 

להילחם בקב"ה.

כח הבחירה
ולא  שכל כוחם היה ע"י שדיברו כולם בשפה אחת בלשון הקודש,  והואיל 
ידבר  יזמו לעשות, לכן הקב"ה בלבל שפתם, שכל אחד  יבצר מהם כל אשר 
בשפה אחרת – 'שבעים לשון' ]וכבר ביסוד הבריאה יש שבעים לשון[, והקב"ה 
לא מנע מהם את הכח לעשות כיון שיש בחירה.8 שזה דרכו של הקב"ה שהוא 
משאיר את הבחירה לאדם, וגם כאן הקב"ה לא לקח להם את הכח, אלא רק 

בלבל שפתם. 

ֶזה ְלֻעַּמת ֶזה
ובאשר עיקר חטאם היה עבודה זרה, מבואר במדרש שבאותו זמן שהם החלו 
לבנות את המגדל התחיל אברהם אבינו להכיר את בוראו ש"ֶזה ְלֻעַּמת ֶזה ָעָׂשה 
ָהֱאֹלקים" וכשהם באו להגביר את כוח הטומאה אז אברהם אבינו התחיל לגלות 

את בוראו, וזה היה תחילת התיקון.

4. מרן שליט"א הוסיף כאן: והתורה שלנו נקראת 'נובלות חכמה' שאת החכמה העליונה אין 
אנחנו משיגים כלל, רק את ההשתלשלות של התורה שלמעלה, וכמו שכתב הגר"א על הפסוק 
"ַעם ָנָבל ְוֹלא ָחָכם" ותרגם אונקלוס "עמא דקבילו אורייתא ולא חכימו", ותמהים על התרגום 
מנין לו לפרש שקאי על התורה, ופירש הגר"א שהכוונה "ָנָבל" לשון 'נובלות' שיש לנו רק את 
ה'נובלות' של החכמה העליונה של התורה הקדושה, והלואי שנשיג את ה'נובלות חכמה'... ואדם 

הראשון קודם החטא השיג את החכמה עצמה.
ולא  עצמה  הארץ  לטהרת  מתייחס  והמבול  'שטפון',  ויש  'מבול'  שיש  כאן  מבואר  א"ה,   .5
רק ליושבים עליה, וזה לא שייך בארץ ישראל מחמת קדושתה, אבל כיון שנכסי 'בן האדון 

מופקדים אצל העבד', היה צריך שיהיה שטפון בשביל היושבים בארץ ישראל.
6. א"ה, בשונה מדור המבול שעיקר חטאם ביצר תאוות הגוף, ב'בין אדם לחבירו'.

7. הוסיף מרן שליט"א: כי בימי מרנא הגרי"ס זצ"ל היו שלושה צדיקים שהיה להם חבורה 
יחד, ואמר הגרי"ס שאם יספרו לו שהם עלו לשמים הוא יאמין, ואם יספרו לו על אחד מהם 

הוא יפקפק... כי כח הציבור אין לתאר ולשער!
8. במקו"א הוסיף מרן שליט"א: כמו שמצינו אצל בלעם שהקב"ה נתן לו את האפשרות 
לקלל, ורק שהקב"ה לא זעם כדי שהקללה לא תפעל, ולמעשה עם ישראל הפסיד גם על 

ידי ברכותיו, ואכמ"ל.

המשך
רוממות הפרשה

משולחן גבוה

הרב 
דוד 

ויספיש

 רבינו מרן ראש הישיבה הגר"ש אויערבאך שליט"א

***
הגאון  'גרודנא'  ישיבת  ראש  כך  על  אמר  אחר  בנוסח 
הגדול רבי דב צבי קרלנשטיין זצ"ל )מפי תלמידו נאמן ביתו 
הרה"ג שלמה ליב לף שליט"א(: כי הדברים צריכים ביאור, 

הרי למעשה הרן נכנס לכבשן האש בדיוק כמו אברהם, ולמה אברהם ניצל ואילו הרן 
נשרף?

הבנה  לו  שהיתה  מפני  האש  לכבשן  נכנס  אברהם  אלא 
ואידאולגיה עמוקה שצריך למות על קידוש השם, ואילו הרן 
לא היתה לו כל השקפה למות על קידוש ה' אלא שעשה 
מה שמשתלם לו, הוא היה 'כדאיניק' – ולכן הוא לא ניצול!

לו  שגרם  מה  זה  'כדאיניק'  הרן  שהיה  מה  מזאת,  ויתרה 
שלא יינצל, שהרי אם לא היה כזה לא היה מסתפק, ומיד היה בורח...  

המשך
רוממות הפרשה

המשך מעמוד 2

הרב 
יצחק 
לויסון

3



"ַוָּיֶחל ֹנַח ִאיׁש ָהֲאָדָמה ַוִּיַּטע ָּכֶרם"
אמרו חז"ל )ב"ר לו,ג( נתחלל ונעשה חולין, למה, 'ויטע 
כרם', לא היה לו ליטע דבר אחר של תקנה? עיי"ש. הרי 
שלדעת חז"ל היתה כאן טענה על נח שנטע כרם לייצר 

יין ונקרא 'איש האדמה'. ויש להתבונן מה באמת סבר נח, מדוע ראה לנכון 
להתחיל בנטיעת גפן ליין, הרי התורה העידה עליו שהיה צדיק תמים, ועבד 
על בניית התיבה במשך ק"כ שנה, ובמשך כל שנת המבול עמל ודאג לתת לכל 
בעלי החיים את מזונם בעתם כפי שנצטוה, וראה את הניסים שהיו בתיבה, 
שבמשך שנה שלמה שהו נח ובניו עם האריות ושאר בעלי החיים והיו כולם 
שבעים ולא פגעו בהם, שאלו הם ניסים גלויים, וכל זה מביא להיות מאמין 
בכפלי כפליים. וא"כ איך מתאימים שני הדברים, שאם היה צדיק תמים, איך 

מיד לאחר המבול נמשך אחר היין?
עוד צריך להבין מה דאיתא במדרש שם, א"ר חייא בר אבא בו ביום נטע, בו 
ביום שתה, ובו ביום נתבזה. ויש להבין מדוע ולאיזה צורך נעשו עמו ניסים 
כאלו, שהביאוהו לבסוף לידי בזיון. ]ואמנם מרן הרב מפוניבז' זצ"ל ביאר שיש 
כאן לימוד שלאחר חורבן גדול שכעת צריך לבנות מחדש את העולם ממילא 

יש ס"ד והצלחה ללא גבול[.
ונוסיף עוד שאלה על ענין של שמחת חתן וכלה. מצאנו שיש חיוב מיוחד 
לשמחם )ברכות ו,ב(, ומקשים מהו הטעם על מצוה זו לשמח חתן וכלה, והלא 

ברור שהחתן והכלה עצמם בודאי כבר שמחים ומאושרים.

היסוד תלוי בשמחה
הנה בברכת 'שבע ברכות' אומרים 'אשר ברא ששון ושמחה' וכו', ומקשים 
לפי דבריו הידועים של אדונינו הגר"א זצ"ל בטעם שתמיד מופיע קודם שמחה 
ואח"כ ששון, כמו 'ליהודים היתה אורה ושמחה וששון', 'שמחים בצאתם וששים 
בבואם', שזהו משום ש'שמחה' מורה על התחלת השמחה, וששון זה ההמשך 
והתוצאה מהשמחה, או גמר השמחה, כי זה ביטוי לאחר שכבר הגיעה השמחה 
לשלימות שהיא מביאה הששון. וא"כ צ"ב מדוע כאן הסדר הפוך, ומן הראוי 
היה לומר 'אשר ברא שמחה וששון'. וכמו כן מקשים על הפיוט של שמחת תורה 

'שישו ושמחו בשמחת תורה', דלהנ"ל היה צריך לומר להיפך 'שמחו ושישו'.
ומבארים, שהרי בשמחת תורה מסיימים תחילה את התורה ואח"כ מתחילים 
'שישו' על מה  יהיה קיטרוג, ממילא קודם אומרים  מיד בבראשית כדי שלא 
שזכו לגמור, ואח"כ 'שמחו' כנגד ההתחלה ששמחים על שמתחילים שוב. וה"ה 
בברכת חתן וכלה אומרים 'אשר ברא ששון ושמחה' מדוע מקדימים את הששון 
לשמחה, כי החתן כעת מסיים את ימי הבחרות ומתחיל חיי נישואין, ממילא 
ה'ששון' הוא על שגמר וסיים בטוב את ימי הבחרות, ואילו ה'שמחה' היא על 

שמתחיל את חיי הנישואין.
והנה כל הענין של חיוב השמחה של חתן וכלה הוא כי הרי אחז"ל )ברכות 
לא,א שבת ל,ב( דאין השכינה שורה אלא מתוך שמחה, וממילא מאחר וצריך 
זכו  ואשה  איש  יז,א(  )סוטה  שאחז"ל  וכמו  בבית,  ותשכון  תשרה  שהשכינה 
שכינה ביניהם וכו', ממילא חייבים להתחיל להשתית את יסוד ותחילת הבנין 

עם שמחה.

השמחה במצוות
מרן  ידוע עד כמה היה מרן הח"ח זצ"ל תובע מעצמו על השמחה במצוות, 
הגר"ש אויערבאך שליט"א סיפר ששמע מנכד הח"ח הג"ר צבי זקס זצ"ל, שזכר 
את הח"ח בימי זקנותו כשנחלש ואז היה קל יותר לעקוב ולשמוע את החשבון 
הנפש שהיה עורך בהתבודדותו, וכך אמר לאחר החשבון: 'ישראל מאיר, אכלת 
מספיק שמחה  לך  היה  לא  אבל  וכו'  ברורה  כתבת משנה  לולב,  נטלת  מצה, 
של מצוה', זו היתה תביעה נוקבת שהכריעה את הכף... והמשיך מרן הגר"ש 

שליט"א לספר: כדי להבין מה היתה שמחת המצוה של 
עבר  לא"י  שבעלותו  זצ"ל  ליברמן  מהרב  הח"ח שמעתי 
דרך ראדין והגיע בערב שבת, והח"ח הגיע מהמקוה ורקד 
סביב השולחן, אמר לו היהודי בודאי השמחה על שחזרתם 
מהמקוה בערב שבת, אך הח"ח אמר ששמח כי שילם לעגלון וקיים ביומו תתן 

שכרו... ואעפ"כ היה תובע את עצמו עוד ועוד...

הכח של ההתחלה
והנה בספר 'זהב משבא' למרן הגרמ"ש שפירא זצ"ל בפרשה הביא ממרן רבי 
ירוחם ממיר זצ"ל על יסוד הכח שטמון בהתחלה, שהכל תלוי בהתחלה אם לטוב 
ל'איש האדמה' היה  או חלילה לקלקול, דמה שנח נהפך מ'איש צדיק תמים' 
עקב זה שהתחיל והתעסק תחילה בנטיעה של גפן דוקא ולא בנטיעה אחרת, 
בפועל  התחיל  וז"ל:  שכתב  נח(  ויחל  )ד"ה  כאן  בספורנו  וע"ע  כדפירש"י. 
בלתי נאות, ולכן נמשכו מזה מעשים אשר לא יעשו, כי אמנם מעט מן הקלקול 
בהתחלה יסבב הרבה ממנו בסוף, כמו שיקרה בחכמות מהטעות בהתחלה וכו' 

עכ"ל.
יודע  וז"ל: משעה שהבן  בם,  לדבר  עה"פ  עקב  בפרשת  ברש"י  מבואר  וכן 
וכו'  דיבורו, מכאן אמרו  למוד  זה  לנו משה, שיהא  ציוה  תורה  למדהו  לדבר 
ואם לא עשה כן, הרי הוא כאילו קוברו וכו'. ולכאורה איך הוי כאילו קוברו, 
הרי יכול אח"כ לדבר עמו הרבה בדברי ץתורה, אלא מוכח מה גדול הכח של 
ההתחלה, שאם בתחילה לא דיבר עמו דברי תורה, אף שאח"כ ידבר עמו מ"מ 

הוי כאילו קוברו, כי כל החיים הולכים לפי היסוד והשורש.
ויש להוסיף שיתכן שזהו גם הטעם מדוע יש לעשות ברית מילה בשמחה, 
]היינו יותר משאר כל המצוות דיש לעשותם בשמחה[, וכדאיתא בשבת )קל,א( 
דקיבלו עליהם בשמחה ועדיין עושין אותה בשמחה, ומדוע מצוה זו דוקא, אלא 
כי כפי שנתבאר במק"א שמצות המילה זהו ההתחלה והיסוד והשורש לכל חיי 

האדם, וזהו הראשית שלו, ע"כ חייב שיהיה בשמחה וכנ"ל.
ממילא מובן מדוע עסק נח בכרם, כי כשראה שצריך להתחיל עתה לבנות 
מחדש את כל העולם, ידע שההכרח הוא שיהיה בשמחה, כי בלי זה לא יצליח 
כלום, ואיך היה יכול להיות בשמחה כאשר רואה מול עיניו עולם חרב, ]בפרט 
שהיה לפני מתן תורה, ואע"פ שנח למד תורה, מ"מ מסתמא כל הסגולה שהיא 
'משמחי לב' לא היה שייך קודם מתן תורה[, ומאחר וידע שרק ע"י יין יוכל 
להגיע לשמחה, דכתיב "ויין ישמח לבב אנוש", ממילא נטע כרם. והראיה שזה 
היה כה נצרך עבורו, מעצם העובדה שכה עזרו לו מן השמים עד שאחז"ל 'בו 
ביום נטע בו ביום שתה', ושאלנו לאיזה צורך נעשו לו ניסים אלו, ולהנ"ל מובן 
כי זה היה הכרחי לנח בשביל שיוכל להתחיל לבנות את העולם מחדש לאחר 

המבול, אלא שהיה נדרש ממנו זהירות יתירה.  
ועל פי זה מובן מאוד מדוע יש חיוב לשמח חתן, כי מאחר וכעת הוא מתחיל 
את בנין הבית שלו, חייב שיהיה בשיא השמחה, וכדי שלא יקרהו כמקרה נח 

ששתה יין, ע"כ יש חיוב לשמחו שיהיה בשמחה גם בלא יין...

התחלת הזמן
הדברים הנ"ל מקבלים משנה חשיבות בעומדנו להתחיל את זמן החורף, שכפי 
וכמו  בהתחלה,  משקיע  שהאדם  באופן  תלוי  ההמשך  כל  של  הכח  שנתבאר 
שכתב ב"מדרש שמואל" )אבות ד,ב( וז"ל: אפשר שיאמר האדם מי אני שאוכל 
ויתייאש  יצרו[  את  לכבוש  ]היינו  וראשו בשמים  ומגדל  עיר  וללכוד  לכבוש 
במה  וזה  לכובשו,  מאוד  עד  קל  דבר  שהוא  אמר  לכן  עמו,  מלהלחם  האדם 
שתהיה זהיר בהתחלות, כי ההתחלה יותר מחצי הכל, ולכן בהתחלות תהיה רץ 
למצוה קלה וכו' ואח"כ הכל נעשה ונגמר מאיליו, לפי שמצוה גוררת מצוה. 

עכ"ל.

הישיבות  בני  ובשם  בשמי  עצומה  בהודאה  אקדם 
מועד  ומידי  בשבתו,  שבת  מידי  המתענגים  שסביבתי 
חידושי  על  הן  והנפלא.  המרומם  הגליון  עלי  במועדו, 
שלל  על  והן  רבה,  בקפידא  שנבחרים  שניכר  הפרשה 

המדורים המדהימים בהיקפם ועמקותם.
וקובע הודאה לעצמו, ההשקאה לצאן צמא למים מתורת רבינו ראש הישיבה 
שליט"א. ובפרט בקונטרסים שצורפו בימים הקדושים שנוספו עלינו לטובה, 
שכבר העידו רבים מבני התורה בעוצם הרוממות שהפיקו מהם. וכנודע שלא 
הגרי"ז  במרן  המעשה  בעלמא  למשל  ורק  בו.  מלהשיח  שער  יושבי  פסקו 
ולהבחל"ח רבינו שליט"א וכהנה רבות, יהי רצון שתמשיכו הלאה בזיכוי הרבים 

המיוחד הלזה.
בגליון רוממות )מס' 100( שיו"ל בערב ראש השנה האחרון נכתב בזה"ל: העיד 
כי  אני שמעתי מרבותי  ד'חברון':  זצ"ל המשגיח  לייב חסמן  רבי  הגה"צ  מרן 
בחודש אלול היה אצל הגאון רבי ישראל סלנטר זצ"ל ותלמידיו חידוש העולם 
ביממה...  שעות  עשרה  שמונה  של  התורה  לימוד  סדר  להם  היה  וכך  ממש, 
לא יעלה אף על דעתנו כהיום, וזה למעלה מהשגתינו, ואני עוד ראיתי שהיו 
כן...  לומדים מוסר שתים ושלוש שעות ביממה, אכן כעת מי ראה או שמע 

עכ"ל.
ורבים ראו כן תמהו, וכי על סדר לימוד של י"ח שעות יקרא חידוש עולם 

ממש!? הלא כל בר בי רב דחד יומא יודע שבאם הישיבות 
עילוי לפחות  ניתן התואר  לא  וואלוזין מרובת העילויים 
כ'  של  שקדנים  על  אף  ומספרים  ביממה...  שעות  מי"ח 
עמ'  הגולה  בני  כל  של  רבן  בספר  )יעוין  ביממה  שעות 
ניתן  לא  ואף  זיע"א.  הסטייפלער  מרן  של  סדריו  היו  שאלו  ומפורסם   .)259
להכתב ש'לא יעלה על דעתינו כהיום' בעוד שביודעינו ומכירינו קאמינא אף 
כהיום הזה בישיבות הקדושות דפוניבז' וחדרה על בחורים מופלגים השוקדים 
כן על תלמודם, ואף למעלה מכך, מי באופן קבוע ומי מדי פעם, ובודאי שכל 

אחד לפי כוחותיו, ומ"מ בהשגתינו הוא.
והוברר שפשר המשגה הוא שבמקורן של דברים כך נכתב )אור יהל ח"ג עמוד 
קמז(...היה להם סדר לימוד התורה של י"ח שעות במעל"ע י"ב שעות לימוד 
גמרא ופוסקים ושש שעות הנותרות למדו מוסר, הנה הופעה כזו של לימוד 
המוסר שש שעות במעל"ע לא יעלה על דעתינו כהיום וכו' עכ"ל. אכן, זהו 
חידוש עולם שלא עולה על דעתינו ללמוד שש שעות מוסר. ושורש השיבוש 
הינו בכמה מספרי המלקטים שהשמיטו השורה הנ"ל ומבלי משים הועתק אף 
לעלון הנפלא ובאשר כשמו וכמהותו כן הוא, רוממות, ראוי להעיר על זאת.
משה נקש
ישיבת פוניבז'

רוממות השמחה
יסוד של בנין - שמחה

הרב 
צבי 

קריזר

קוראים רוממות

לעילוי נשמת 
האישה החשובה מרת מיכל טובה פריימן ע"ה 
בת יבלח"ט הגאון רבי אברהם משה אבידן שליט"א

נלב"ע ד' מרחשון תשנ"ז ת.נ.צ.ב.ה.
הונצח ע"י בניה הרה"ג שליט"א

לעילוי נשמת 
הגאון הצדיק רבי יונה 

בהר"ר אברהם דוב הלוי ברומברג זצ"ל 
מתלמידי ישיבת ברנוביץ ומיר קודם החורבן
והיה ממעמידי הישיבות לשארית הפליטה

נלב"ע ז' מרחשון תשס"ט ת.נ.צ.ב.ה.

נתרם לעילוי נשמת
הרב הגאון רבי זכריה

 ב"ר חיים דוב רבינוביץ זצ"ל
נלב"ע ה' מרחשוון תשנ"ט ת.נ.צ.ב.ה.

הונצח ע"י בנו הרה"ג יצחק שמעון שליט"א
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עשרה דורות מנח ועד אברהם
זרה,  עבודה  הלכות  בריש  הרמב"ם  דברי  ידועים 
כיצד עלתה צמחה לה טומאה זו, וסופה ששכחו את 

השי"ת בכלל והעבודה הזרה פשתה על פני חוצות. ואכן כך מקובל בפי 
האומה, והוא מיוסד כמו כן על מדרשים מפורשים בסגנון זה. אמנם לכאורה 
תמה אני שהרי היו שם שם ועבר, איך לא היו  עמו:  הראב"ד דעה אחרת 
מוחין, ואפשר כי מוחים היו, ולא אירע להם שישברו את צלמיהם לפי שהיו 
על  הראב"ד  )השגת  אביו.  צלמי  ושבר  אברהם,  עד שבא  מהם.  מתחבאים 

הרמב"ם הלכות עבודה זרה פרק א(
היכן מצא הראב"ד מידה זו, שעובדי ע"ז החביאו את עצמם עד ששיבר 

אאע"ה את הצלמים וגילה נסתריהם?
ולהוכיח, שעד העת בה הכיר אברהם את בוראו, אכן  להקדים  והנראה 
לא היה ניכר שינוי מהותי באומות. שכן לכלם היתה "שפה אחת ודברים 
אחדים", דברו בלשון הקודש לשון הבריאה והכירו את בוראם, אפילו ידעו 

למרוד בו. אמנם עד לאותה העת היתה כל האנושות חטיבה אחת.
ואומרים חז"ל כי ברוב הדורות שמנח ועד אברהם אכן כך היה, שכן הכל 
היה תלוי בחייו של פלג. כל עוד הוא חי, העולם לא ימרוד ולא יתפלג, 
וכמאמר חז"ל: אמר רבי יוסי, נביא גדול היה עבר שקרא שם בנו פלג ברוח 
יקטן  והלא  ימיו,  בתחלת  אם  וגו',  הארץ  נפלגה  בימיו  כי  הקודש, שנאמר 
אחיו היה קטן ממנו והוליד י"ג משפחות ונתפלגו, ואם באמצע ימיו והלא 
לא בא לסתום אלא לפרש, הא אינו אומר כי בימיו נפלגה הארץ אלא בסוף 

ימיו. )סדר עולם רבה פרק א(
לומר לך, הוא ההמשכיות הנקיה ביותר של אדם הראשון, יציר כפיו של 
הקב"ה. ויותר מזאת ראינו, כי הוא האחרון לשבעים האומות מכל הדורות 
המנויים מנח ועד אברהם, לכל ראשי הדורות הבאים אחרי פלג כבר אין 
שם אומה ובפשטות קרויים כולם ע"ש "אומת פלג" )לאפוקי מאחיו יקטן, 
מכל  היחיד  הינו  פלג  מזה,  ויותר  אומות לשם(.  וכמה  כמה  עוד  שהוסיף 
הדורות מנח ועד אברהם שבכלל נחשב ל"אומה". שכן בואו ונחשוב על 
פי דברי חז"ל: ע"ד היו )במניין שמותם שבפרשת נח(, ולא נחלק העולם 
אלא לע' )ויש ד' שמות יתרים(? ...אמור מעתה: שם וארפכשד ושלח ועבר, 
צדיקים היו, ולא נכללו עם האומות. )ילקוט שמעוני תורה פרשת נח רמז 
סא( החשבון הוא פשוט: שם, עבר, ארפכשד ושלח הם "צדיקים" וממילא 
"לא נכללו עם האומות", פלג הוא "אומה" ואילו הדורות שאחרי פלג )שרוג, 

רעו, נחור, תרח ואברהם( אינם נמנים כאומות. 
וכאן יש לנו להתבונן: מה גדר "אומה" שאינו "צדיק"? מדוע אין "צדיק" 
נטיה  על  מורה  שאומה  הוא  העניין  אלא  האומות?  משבעים  כאחד  נמנה 
טבעית מסויימת, שכל הבאים מכחו הם כיוצא בראשון שבבעלי הנטיה הזו, 
ולכן נקראים הם על שמו. אך לצדיק אסור שתהיה נטיה מיוחדת כש"ה, 
אלא רק רצון ה' בכל דבר ועניין הוא שאמור לקבוע את מעשיו. ממילא שם 
ועבר לא ייסדו אומות, שכן לא היו להם תכונות מסויימות שיכולים היו 

להעביר בירושה. רק ללמד דרך ה'.
המשכיות  שהיווה  דהיינו  אומה.  היה  פלג  אמנם 
אלא  עצמם,  מחמת  לצדיקים  המשכיות  עבר,  של 
שבנה ממעשיו "נטיה". ומזה נמשכה אומה, האומה 
הטובה ביותר, וקרובה ביותר לה' מכל האומות. וכל מה שבא אח"כ לא בא 
והנה הטוב שבכולם היה  אלא מכחו, הרי הוא כח כחם של צדיקי הדור. 
תרח, וכמאמרם ז"ל: אלה תולדות נח נח, א"ר אבא בר כהנא כל מי שנכפל 
שמו יש לו בעולם הזה ויש לו בעולם הבא, אתיבון ליה והכתיב תרח תרח, 
א"כ יש לו חלק בעולם הזה ולעולם הבא, א"ל אף היא לא תברא, דא"ר יודן 
בשם רבי אבא בר כהנא ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, בשרו שיש לאביו 
חלק בעוה"ב. )בראשית רבה פרשה ל( כל מי שנכפל שמו, נולד מהול, שם 

שם, נח נח, תרח תרח. )מדרש תהלים מזמור ט(
וכל עוד כח זה של פלג חי, פועל ומשפיע בבריאה, לא יתכן כי ימרדו 
בגלוי בשי"ת, שהרי כל הארץ שפה אחת, דהיינו הבנה אחת. ורק אח"כ, 
כאשר זה שייסד את האומה של שם ועבר נפטר, הרי שהנסיון של האנושות 
להעמיד אומה היודעת את ה' נכשלה, שהרי ברגע שמתנתקים מאבותיה הרי 
שכבר אין להם שליטה על ההמשך. ואז מורדים בקב"ה, מעמידים מגדל, 
וכל אומה נפרדת והולכת אחר נטיותיה האנושיות, ומחפשים את המקום 
למצות את עצמם בנפרד מהשי"ת ומיד "נפלגה הארץ". דהיינו שהאנושות 
הגיעה לכאורה למבוי סתום, וכוונת השי"ת בבריאתם ח"ו כאילו נסתרה. 

ולפי חשבון זה קמו דברי הראב"ד וגם ניצבו.
עכ"פ, זהו גדר ה"עשרה דורות מנח ועד אברהם": הנסיון האנושי לחנך 
אנושי באיכות של אמונת  חומר  לייסד  את האנושות לקשר עם הקב"ה. 

אמת. אלא שבפועל זה לכאורה נכשל בנסיון המגדל. 
ואז, באותה שנת נתק ממש, אברהם אבינו הכיר את בוראו: אברהם היה 
בפלגה בן מ"ח שנה )סדר עולם רבה פרק א(. ובן כמה שנים הכיר אברהם 
את בוראו? בן מ"ח שנה הכיר את בוראו. )בראשית רבה פרשה צה( ולפי 
חשבון פשוט יראה כל מונה ששנת מותו של פלג חלה בדיוק בשנת המ"ח 

לחיי אברהם אבינו.
על  מסורת  שום  לכן  קודם  היה  לא  כאילו  מחודשת,  חדשה,  הכרה  זו 
האמונה, רק הכרה טבעית אנושית של אמונה בבורא העולם. אברהם אבינו 
לקח את כל המסורת על האמונה, שלא היה בה די - והוסיף עליה את גילויי 

עצמו.
וזה הוא עניין היותו בן תרח. תרח הוא ההמשכיות של שם, נולד שלם 
כמותו, שיא האנושות, מצד הטבע האנושי אין דומה לו בכל העולם והיה 
ראוי ליכנס לעוה"ב. אלא שתרח הרע את דרכיו ככל האומות. דהיינו שהוא 
חלק מאומה, ולכן נכשל. אבל היא גופא, מתוך אותו הכשלון נתהווה חומר 
בסיסי טוב )הכולל גם את הרן ונחור, האחד נשאר כמקודם וחלק מן האומה 
הארמית קרויה על שמו, והאחד רצה להשתנות אך לא כאברהם( שממנו 
היה נקל יותר לאברהם להכיר את הקב"ה להכיר את "האמת מפני שהוא 

אמת".

נוטל שכר כולם
עד  מנח  דורות  'עשרה  ב(  ה משנה  )פרק  באבות  שנינו 
היו  אברהם, להודיע כמה ארך אפים לפניו, שכל הדורות 

מכעיסין ובאין עד שבא אברהם וקבל עליו שכר כולם'.
הקשה הגאון הגדול רבי יוסף לייב בלוך זצ"ל בעל ה"שיעורי דעת": דבר זה תמוה 
הוא, וכי משוא פנים יש בדין, אם מגיע לו שכר שיקבל את שכרו שלו, אך מדוע קבל 

שכר כולם?
וביאר: בשעה שאדם חוטא אין השפעת חטאו רק לעצמו בלבד, כי אם על העולם 
ובאין,  מכעיסין  הדורות שהיו  כל  לפיכך  ומזהמה,  האוירה  את  מרעיל  בהיותו  כולו, 
קלקלו במעשיהם את האוירה הכללית בעולם, והקשו והכבידו על אברהם אבינו את 
עמידתו על האמת, ובגינם היו נסיונותיו וקשייו גדולים אלף מונים, שהעולם משך 

לרע, אם כן בדין הוא שנטל שכר כולם. 

השפעה על הכלל
על הפסוק "ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ" אמר מרנא הגאון רבי חיים 

מוולאזין זיע"א על דרך מליצה, שמהיראת שמים של האדם יומשך יראה על הכל!
אצל  כשהייתי  לובלין":  "חכמי  ישיבת  ראש  זצ"ל  שפירא  מאיר  רבי  הגאון  סיפר 
מרן ה"חפץ חיים" זיע"א, והיה זה לעת זקנותו המופלגת כשהיה כלוא בביתו מפאת 

חולשתו, התאונן בפני על גדרי הצניעות שנפרצו בדורנו בעוונותינו הרבים.
שאלתיו: מנין זאת לרבינו, האם היה בחוצות הערים וראה במו עיניו?

והשיב לי: מה אומר לך, בני, בשווקים לא הייתי וברחובות איני הולך, אבל מרגיש 
אני בחוש כיצד האויר מלא פריצות ועזות, מגרשים את הקדושה ודוחסים במקומה 

טומאה וזוהמה, רחמנא ליצלן!

המקום גורם
סיפר הגאון רבי דוד פרנקל זצ"ל, כשהלך מרן ה"חזון איש" זיע"א פעם לטייל לצורך 
בריאותו בין הפרדסים, באמצע ההליכה הוא נעמד ואמר: "במקום ששני בחורי ישיבה 

עמדו פעם ודברו דברי תורה, חשים זאת עד עתה".

המחנק של ההשכלה...
היה זה בתחילת תקופת ההשכלה. יום אחד הוזקק בנו של רבינו הגר"א זיע"א, לנסוע 

לפולין, והוא הזמין אליו בעל עגלה. 
שתי דרכים עמדו לפניו כאפשרות לנסיעה, האחת דרך ישירה, אלא שבדרך זו היה 
צורך לחצות את הגבול של גרמניה ולעבור דרך ארץ זו, והשנייה דרך עקיפין, דרך 

ארוכה המקפת סביב, מבלי שיהא צורך לדרוך על אדמת 
גרמניה, מולדת ההשכלה הארורה.

הורה בנו של הגר"א לבעל העגלה לנסוע בדרך המקפת 
ונתן לו שכר הנסיעה. אבל כיון שדרך ארוכה היא, ביקש 
איפוא, העגלון, זלאטע נוסף, כתשלום על הנסיעה הארוכה. הוציא בן הגר"א מכיסו 

עוד זלאטע אחד ושלשל בידי העגלון.
בעל  משנוכח  שבעגלה.  מושבו  על  ונרדם  נתנמנם  הגר"א  של  ובנו  נוסעים  עודם 
העגלה לראות כי הרב נרדם, החליט שלא לטרוח יתר על המידה בהקפה יתירה, אלא 

לנסוע בדרך הישירה, דרך גבול גרמניה. אמר ועשה.
לעבר  לזעוק  והחל  הגר"א  בן  התעורר  ומיד  גרמניה  אדמת  אל  העגלה  נכנסה  רק 

העגלון: "מה אתה עושה לי?"
נענה העגלון ואמר: "סברתי שאתה ישן ובקשתי לקצר את הדרך!"

החזיר בנו של הגר"א וקרא לעומתו: "מה סבור אתה, שאיני חש שריאותיי נושמות 
את האוויר המחניק של גרמניה!"

הרגשה עדינה
מרן הגרב"ב ליבוביץ זצוק"ל היה מספר בשם רבו מרן הגר"ח מבריסק זיע"א, שאביו 
בעל ה"בית הלוי" זיע"א נקלע פעם למקום אחד ואמר "אני מרגיש כאן טומאה"! לאחר 
מכן נודע שבמקום זה עמדה כנסיה. ]לפי נוסח אחר, היה שם בית קברות של גויים[.

והסביר רבי ברוך בער: לא שה"בית הלוי" ידע זאת מתוך רוח הקודש ששרתה עליו, 
אלא מתוך הרגשה עדינה שאדם מגיע אליה כאשר נפשו מזדככת. והוסיף: "גם מורי 

הגאון רבי חיים זצ"ל, היה מחונן בהרגשה עדינה זו"...

גודל הזכייה של מצות כיבוד אב
בפרשתינו אנו קוראים על כיבוד אב של שם ויפת לאביהם נח. צא וראה, שם ויפת 
עשו פעולה פשוטה של כיבוד אב, דבר שלכאורה כל אדם היה עושה בשביל אביו, 

ולאיזה שכר רב ועצום הם זכו על כך!
זצוק"ל:  שפירא  שמואל  משה  רבי  הגדול  הגאון  יעקב'  'באר  ישיבת  ראש  סיפר 
בחודשים האחרונים לחייו של מרן הרב מבריסק זיע"א אמר כמה פעמים לבנו הגדול 
הגאון הגדול רבי יושע בער זצ"ל: "חאפ אריין מצות כיבוד אב" – תחטוף עוד מצות 

כיבוד אב... 
עוד סיפר מורנו ראש הישיבה ד'גרודנא' הגאון הגדול רבי דב צבי קרלנשטיין זצוק"ל: 
כשאבי זצ"ל בימיו האחרונים שכב בבית החולים במצב קשה, הוא ביקש ממני שאביא 
לו כוס תה. חשבתי לעצמי באותו הרגע: יש לי עוד אפשרות להביא כוס תה לאבא 

שלי, עוד הזדמנות של מצוות כיבוד אב, כמה שמחתי אז!

המשך
רוממות הפרשה

ביאור עניני הפרשה

הרב 
שמאי 
מיכאל 

אסטרייכר

המשך
רוממות המעשים

פנינים ועובדות לשולחן שבת

הרב 
שלמה 
ליב לף
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