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,   ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

,ל"זיפה בןמשה הרמן , ל"זבנה בתחזימה,ל"זפרחה בתלידיסיה

,  יוכבדבתברכה ויסי'ג: לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
,בנהבתמרים , שרהבןאליהו הכהן , אליסבןמאיר ' ר

י הקדוש"רשמתוך הפרשה

זמני השבת

 v.hayom@gmail.com

האור החיים הקדוש

מהתיבהומשפחתונחיוצאיםהמבוללאחר

הזמןבמשך.העולםאתליישבומתחילים

שהחלהנחשלמשפחתווגדלהמתרחבת

ממשיכהומשם.ויפתחםשם,בניומשלושת

שהםמשפחותלהמונילהתפרסהיא

אומותשבעיםאותםכלשלהשורש

מצאצאיואחד.בעתידהעולםאתשיאכלסו

שהיהאדם,נמרודבשםאדםהיהנחשל

לידיאותושהביאדבר,צידוגיבורחזקמאוד

.אפשרשרקמהכלעללשלוטורצוןגאווה

והיה,רבההשפעהבעלבנוסףהיהנמרוד

הואהצליחואכן,בדיבורואנשים”צד“

בתקופהשחיוהאנשיםרבבותאתלשכנע

(הקודשלשון)אחתשפהבעליכולםשהיו,זו

מרעיונותיובאחד,(אחתעצה)אחדיםודברים

יגיעשראשומגדללבנותשהיההנועזים

שלההתקוממותאתלסמלובכךהשמימה

להתייצבלהםוגרם,העולםבוראמולהאדם

.המוזרהמשאלתואתלממשבכדיולעמול

אתהתורהכותבתכברהמבוללאחרעוד

נזר,האדםעלשמעידה”הקבשלדבריו

י“:הבריאה ֻעָריוַרעָהָאָדםֵלבֵיֶצרכִּ נְּ .”מִּ

ממעילצאתמשננער“:י”רשכךעלומפרש

.(’ילדרבהבראשית)”הרעיצרבונתן,אמו

בושוכנתנולדשהאדםמהרגעכבר,כלומר

שמדוברלמרותואכן.הרעיצרשלמציאות

,המבוללאחרשנה300-מיותרבקצתרק

החמורהעונשהאנושותלכלחקוקשעוד

,ומתירנותעולפריקתבעקבותשבא

מינגדלהתקומםהפלגהדורמתחילים

לחיותהםרוציםלא.העולםוהיהשאמר

ולהתעלםעוללפרוקרוצים!החוקיםלפי

ניתןמהאך.נחבנימצוותמשבעאף

ששמהבקעהבאיזורהםנמצאים?לעשות

רבהבראשית)לקישרישאמרשעליה,”שנער“

ֲערּוששם?שנערשמהנקראולמה:(’דלז נְּ נִּ

עלהמהבבקעההםרואים!המבולדורמתי

שנגזרהעולםאנשיאותםכלשלבגורלם

הםוכתגובה,מעשיהםבגללכליהעליהם

.נגדולמחותלקוםשחייבמרגישים

דור–נחשלדורוביןהשוואהעורךי”רש

תבואשאםואומר:הפלגהלדור,המבול

דור,במעשיוגרועיותרהיהדוראיזהותשאל

דוררשעתהרי?הפלגהדוראו,המבול

חטאולאשאומנם!יותרקשההפלגה

העזואך,המבולכדורחמורותבעבירות

עונשםלמהכןואם!ה”בהקבולכפורלמרוד

דור]שֵאלו,קשהיותרהיההמבולדורשל

העולםמןונאבדובמיםנשטפו[המבול

פניעלנפוצורקהפלגהדורבניואילו,לגמרי

?הארץכל

גזלניםהיוהמבולדורש:י”רשכךעלועונה

הפלגהדורואילו.בניהםמריבהוהייתה

:שנאמר,בניהםורעותאחווהנוהגיםהיו

י“ הִּ יםֶאָחתָשָפהָהָאֶרץָכלַויְּ ָברִּ יםּודְּ .”ֲאָחדִּ

הבנייןפועליביןגדולהאחווההייתהכןאם

לראותומעניין.הפלגהדורשלהכופרים

אתובוללמענישם’שהלאחרשקצת

ָדהָהָבה“:שנאמרכפי,שפתם ָלהֵנרְּ ָנבְּ ָשםוְּ

ָפָתם עּולֹאֲאֶשרשְּ מְּ שְּ ישיִּ ַפתאִּ .”ֵרֵעהּושְּ

לֹאֲאֶשר“שללמצבהגיעושהםי”רשמבאר

עּו מְּ שְּ ישיִּ ַפתאִּ וזהלבנהשואלזה”ֵרֵעהּושְּ

…מוחואתופוצעעליועומדוזהטיטמביא

יתכןאיך:א”שליטשטיינמןהרבשואל

י“:שכזונפלאהאחדותשלבמצבשדווקא הִּ ַויְּ

יםֶאָחתָשָפהָהָאֶרץָכל ָברִּ יםּודְּ רּו.ֲאָחדִּ ַויֹאמְּ

יש לרצוץהללוהרשעיםהגיעו”..ֵרֵעהּוֶאלאִּ

זוהאם!?הייתכן!?באחיואיששלמוחואת

לא,המסכןעשההכלבסךמה!?אחדות

אחדותמהיהרבומבאר!?ביקשומההבין

אלא,שמיםלשםלאשהיאאחדות:אמיתית

,מדומהאחדותזוה”בהקבלמרודכדי

ביןאחדותראיתאם!!!רצחלידישמביאה

אתולעקור’בהלמרודהמבקשיםרשעים

לבסוףאםלתמוהלךאלהיהדותשורשי

.ל”עכ”רעהו“אתהאחדהםיאכלו

חברךלמעןלעשותמוכןשאתהזה,אחדות

לא!האישיתטובתךחשבוןעלבאשזהגם

!האמצעיםאתמקדשתמטרהכל

שאברהם(לזתהליםמדרש)ל”חזלנומספרים

יצאתםמהבזכות“:נחבןֵשםאתשאל

המבולבתקופתהעולםכלהרי”?מהתיבה

לכםלהיותצריכהוהייתה,דיןשלבזמןהיה

:ֵשםלוענה.מהתיבהאתכםשתוציאזכות

לואמר.”שםעושיםשהיינוהצדקהבזכות“

לעשותלכםהיהצדקהמהוכי“:אברהם

:ֵשםלוענה”?שםהיוענייםוכי?בתיבה

לא.ועוףחייההבהמהעםשעשינובצדקה“

ולפניזהלפניהיינונותניםאלה!ישניםהיינו

:אברהםאמרשעהאותה.”הלילהכלזה

עםצדקהשעשו[לאאם]אילולי,ֵאלוומה“

אםואני.יוצאיםהיולאועוףוחיההבהמה

שלצלמושהםאדםבניעםצדקהאעשה

...”וכמהכמהאחתעלה”הקב

לקבלמנתעלשלאחסדזהו-אמיתיחסד

אתלעשותהוארצונושכלאדם.תמורה

כזאתלרמהלהגיעמסוגלה”הקבשלדברו

אדםאך.קושיברגעיגםונתינהאהבהשל

מרצונומגיעיםשבווהנתינההאחווהשכל

נשברקטןהכיהמשברבהגיע,הרעיצרושל

.והנתינההאחווהלהםנעלמיםוכך,הוא

ֹּאְמרּו…ֲאָחִדיםּוְדָבִריםֶאָחתָשָפהָהָאֶרץָכלַוְיִהי ְורֹּאׁשֹוּוִמְגָדלִעירָלנּוְבֶנהנִִָהָבהַוי
םָלנּוְוַנֲעֶשהַבָשַמִים יַעלָנפּוץֶפןׁשֵׁ ('ד-'אפסוקיםאיפרק)..ָהָאֶרץָכלְפנֵׁ

אצל בוני  

מגדל בבל כל  

האחווה  

והאהבה שהיו  

בניהם נעלמו  

כלא היו ברגע  

שראו  

שצריכים הם  

לוותר למען  

האיש  

.שלצדם

ַחִ ָתיָהָיהָתִמיםַצִדיקִאיׁשנֹּ רֹּ ָהֱאלִֹּקיםֶאת,וְבדֹּ
ַחִִהְתַהֶלךִ  ('טפסוקופרק)!נֹּ

אומרהואובאברהם.נחהתהלךהאלקיםאת

ר" היהנח,('מכדבראשית)"ְלָפָניוִהְתַהַלְכִתיֲאשֶׁ

מתחזקהיהאברהםאבל,לתומכוסעדצריך

.מאליובצדקוומהלך

לביןנחשלהמדרגהביןההבדלעלעומדי"רש

ֶאת":כתובנחאצל.אברהםשלהמדרגה

ים ואילו.תמיכתוובכחעימושמשמעו"ָהֱאלֹקִּ

יֲאֶשר":כתובאברהםאצל תִּ ַהַלכְּ תְּ ָפָניוהִּ ,"לְּ

.תמיכהללאעצמובכחמתהלךשהיהמשמע

צריךהיהאך,צדיקהיהשנח,מכךאנורואים

לאבאמונתוחזקשהיהאברהם,ואילו.שמירה

.בדרךמכישלוןלחשושצריךהיה

לבנו.בדרךבניושניעםמהלךשהיהלאבאמשל

הגדוללבן,ואילו,עמךואלךידךליתן,אמרהקטן

מדוע,אביואתהגדולהבןשאל!לפנילך,אמר

הקטןאחיך,האבלואמר?ידואתגםלונותןאינו

,אך,ידואתאנימחזיק,לכן,יפולשמאאניחושש

...לתמיכתיצריךואינךלהיזהרהיטביודע,אתה

ְכֶיֶרק.ְלָאְכָלההִיְהיִֶָלֶכם,ַחיהּואֲאֶׁשרֶרֶמשָכל
ֶשב לֶאתָלֶכםָנַתִתיעֵׁ ('גפסוקטפרק).כֹּ

ימי(:נטסנהדרין)כותבתהגמרא הראשוןאדםשמִּ

הותרוהמבולולאחר,וירקותפירותרקאכלו

,המבוללאחרנשתנהמהכןואם.בשרלאכול

?בשרלאכולכברניתןשכעת

חייביםשבגללםסיבותשלושהחייםהאורמונה

:לנחחייהםאתהחייםבעלי

ראש חודששבת 



ר  כֹל ֲאש ֶׁ ַמְרת ָׁ ַלֲעׂשֹות כ ְ (' ייזדברים ) יֹורו ךָׁ ְוש ָׁ

ֹון  ב  ש ְ ֹאו  חֶׁ ִלים ב  ֹש ְ ן יֹאְמרו  ַהמ  ('כזכאבמדבר )ַעל כ ֵּ ר   ָֽ ֹוְכחֹות מו סָׁ ים ת  ְך ַחי ִ רֶׁ (' משלי ו כג) דֶׁ

"הלכה יומית: "מתוך
-הרב יעקב ששון -

ץ"דין חזרת הש

שמונהתפילתמהציבוראחדכלשהתפללשאחרתקנורבותינו

,רםבקולעשרהשמונהויתפללציבורהשליחיחזור,בלחשעשרה

,בעצמולהתפלליודעואינובקישאינומישהובקהליהיהשאםכדי

בתקנהטעםויש.חובתוידיויצאציבורהשליחמפיהתפילהישמע

באמירתזוכיםאנוציבורהשליחחזרתבאמצעותגם.בזמנינוגםזו

.וכדומהאמניםבענייתוזוכים,('וכוונעריצךנקדישך)הקדושה

יודעשאינומיאלא,ציבורהשליחמפיהתפילהחובתידייוצאואינו

.בעצמולהתפללחייב,להתפללשיודעמיאבל,בעצמולהתפלל

.(קכד'סיערוךהשלחןמרןלשון)בווגועריםמנשואעוונווגדול

הכנסתבביתהמדברשכל,(תרומהפרשת)הקדושבזוהרואמרו

בעצמומראההואהרימקוםשלבשבחועסוקיםשהציבורבשעה

,הפוסקיםוכתבו.הפוסקיםוהביאוהו.ישראלבאלהיחלקלושאין

כנסיותבתיכמהנחרבוהחזרהבשעתבטלהשיחהשלזהשבעוון

קדושהחסידג"הרהבשםואמרו.האחרוניםוהביאוהו.בוהכלכ"כ)

קהלותשכמהגדולהשסיבה,"סאליבבא"אבוחציראישראלרבי

זכותםלהםשעמדהמפניהיא,הגדולההמלחמהבימיניצלובישראל

.(ידועיםוהדברים.הכנסתבביתבטלהמשיחהמאדנזהריםשהיו

בביתהשתיקהשמירתעלאחראיםשיהיואנשיםלמנותראויו

.זהבעוןושונהוחוזרששונהמיאתויביישוויענישושיעירו,הכנסת

'האמרהכנסתבביתבטלהבשיחהזמנםהמבליםאלועלאשר

זאתבקשמי,פנילראותתבאוכי",(אפרק)נביאולישעיהויתברך

."חצרירמוסמידכם

ונזהר,הכנסתביתבכבודשנזהרשמי,טובהמידהמרובהובודאי

הקדושגם,יתברך'האתמכבדוהוא,החזרהבשעתלדברשלא

כי,(ב,אבשמואל)שנאמרמהכדרך.מושלםשכרוויתןיכבדוברוך

.יקלוובוזיאכבדמכבדי

אוזןלהטותעליו,התפילהמילותאתמביןוהוא,בעצמולהתפלליודעשאינוומי

,יתברךלאלתהלותובזמנינו.בתפילתוחובהידיולצאתציבורלשליחהיטבלהקשיב

לבושנשאומישאףכך,שונותבשפותתפילהסידורימצוייםוגם,לקרואיודעיםהכל

לכן.בנקלזאתלעשותיוכל,מימיוהתפלללאאםאפילו,ולהתפללבתשובהלחזור

.חובתוידייוצאאינוץ"השבחזרתכךואחר,בעצמולהתפללואחדאחדכלעל

למשמעותןולכויןלברכותיולהאזיןהציבורעל,התפילהעלציבורהשליחכשחוזר

בטלהשיחהלשוחחהואחמוראיסורו.ואמןשמווברוךהואברוךאחריהןולענות

חוטאנקראהחזרהבאמצעבטלהשיחהוהשח,ציבורהשליחחזרתבאמצע

ַחִ ָתיוָהָיהָתִמיםַצִדיקִאיׁשנֹּ רֹּ ('טפסוקופרק)!ְבדֹּ

בדורוהיהואילו.צדיקהיהדורולפי,שֹנחַ ,(.קחסנהדרין)הגמראומביאה

..לכלוםנחשבהיהלא[אבינו]אברהםשל

.מוסרמכךללמודאנורוציםאלה,ו"חֹנחַ שלמערכולהמעיטבאנולא

ולאהרעיםדורומאנשילמדשלאכךשםעלצדיקנקראשֹנחַ ונראה

."לטובהבולט":שנקראמהוהיה,במעשיהםנדבק

(רק)לא!שלנובסביבהלטובהבולטיםלהיותבכדיהרבהלנוחסרלא

..ה"להקבוקרבהטוביםבמעשיםאלה,כמובןחיצוניתבצורה

.רבינומשהשלבדורולאוגם,אבינואברהםשלבדורולאאנחנוכיום

שציפהומה,הקודמיםמהדורותקשהיותרדורשזהושיאמרויהיו

בדורגםאך.מאתנומצפהלאהואהקודמיםהדורותמאנשיה"הקב

'הדרךפיעלללכתעלינומוטל',הבעניצדיקיםלהיקראבכדיהזה

הדורשבעניולמרות,מהסביבה"נעיםלא"הלמרותשמיםשםולקדש

בדורנובמיוחדזהואת.[(.צזסנהדרין)משתולל,מרעוסר]ומוזרשונהנחשבזה

!לעשותמסוגליםאנחנו,נעדרתבושהאמת

ךָׁ   בֶׁ ל ְלבָׁ בֹתָׁ אֶׁ ַדְעת ָׁ ַהי ֹום ַוֲהש ֵּ (' טדברים ד ל) ְויָׁ

דָגְברּוְוַהַמִים ִהיםָהִריםהִֶָכלַוְיֻכּסּוָהָאֶרץַעלְמאֹּדְמאֹּ ֲאֶׁשרַהְגבֹּ
ׁש.ַהָשָמִיםָכלַתַחת הֲחמֵׁ ַוְיֻכּסּוַהָמִיםָגְברּוְעָלהִמְלמִַַאָמהֶעְשרֵׁ

('כ-'יטפסוק'זפרק)ֶהָהִרים

םַוִיַקח יֶהםֶכםׁשְִַעלַוָיִשימּוַהִשְמָלהֶאתָוֶיֶפתׁשֵׁ ְלכּוְׁשנֵׁ ַרנִִַויֵׁ יתֲאחֹּ
תַוְיַכּסּו ('כגפסוקטפרק).ֲאִביֶהםֶעְרַותאֵׁ

ַקחיחידלשוןהתורהנקטהמדוע ומבאר!?"ויקחו":רביםלשוןולאַויִּ

."מיפתיותרבמצווהשנתאמץֵשםעללימד":י"רש

בשעותקםהיהיוםוכלעצלןבןלושהיהלאב:דומההדברלמהמשל

הואממחרכילבנוהאבהודיעהקיציםמשכלו.בטלויושבהצהרים

...במהאותומענייןולאלעבודמתחיל

לאימוניגשהוא,אביובדברינזכרומידכהרגלוקםהבןלמחרת

עבודהכשכרלאביויראהשאותםשקל100ממנהביקשובתחנונים

לבנוקראלביתוהאבמשהגיע.לונתנהברחמיההאם.היוםשהרוויח

100אתשלף,לשקררצהשלאהבן"?היוםלעבודהלכת...נו":ושאל

...לגזריםאותווקרעהשטראתלקחהאב.לאביווהראההשקלים

ביקשובתחנוניםלאימוניגשהוא,עצמועלשובהדברחזרלמחרת

.לונתנהברחמיהוהאםשקלים100שובממנה

לעבודהלכת...נו":ושאללבנוקראהשניביוםלביתוהאבמשהגיע

אתלקחהאב.לאביווהראההשקלים100אתשלףשובהבן"?היום

ניגשהוא,עצמועלשובהדברחזרלמחרת...לגזריםאותווקרעהשטר

לאלאםהפעםאךשקלים100שובממנהביקשובתחנוניםלאימו

.לולתתמההיה

לעבודויבקשלירקןשירדהאםהציעהבררהנמצאהמשלא

5לבצעוהספיקבזריזותירדהוא...יגיעשהאבעדבמשלוחים

הגיעומותשזיעהנוטףכשהוא...שקלים100-באותושזיכומשלוחים

"?היוםלעבודהלכת...נו":ושאללוקרא,אחריונכנסהאב...הביתה

השטראתלקחהאב.לאביווהראההשקלים100אתשלףשובהבן

חייךהאב!!!"לאאבא":וצעקהתפרץהבן...לגזריםאותולקרועובא

...!"לעבודהלכתהיום":ואמר

חלקלהיותהופכתהיאבמצווהשמתאמץאדם:הנמשלהואכן

!!!מאדהרבהה"הקבאצלשווהשכזומצווה.ממנו

שהמיםמדגישההתורה

בגובהההריםאתכיסו

אמהעשרהחמששל

היהלאלמה.(מטר7.5)

אתרקלכסותמספיק

כךפיעלויובן?רבכךכללגובהלעלותהמיםצריכיםלמה?ההרים

אתבמיםלמלאוהחלורבהתהומותכלנפתחו,המבולשהחלשברגע

היהכךואם,ההריםראשיאללברוחהחלוהחייםבעליכל.הארץפני

חייםבעלישהיוכךומפאת,ההריםראשיאתגםיכסושהמיםצריך

בגובהההריםאתלכסותהמיםהוצרכו('וכדודינוזאורים)רבבגובהענקים

גדוליםיצוריםאותםכלהושמדוושם.(מטר7.5)אמהעשרהחמששל

ָרא],החמישיביוםשנבראו בְּ יםַויִּ ים*ַתִניִנםהַ ֶאתֱאֹלהִּ ֹדלִּ והיום[('כאאבראשית)ַהגְּ

.עצמותיהםאתלמצואניתןאףבזמנינו

והנה":(שנה150-כלפני.מיכליחיאלבןליבושמאיררבי)ים"המלבכךעלוכותב

זאתבכל,נמוחוולאברזלכמטיליהחזקיםעצמותיהםנשארושהרבה

העמקיםלתוךהפגריםהובלוהמיםשטףי"עכי,הארץמןנמוחו

מעומקפיהאתפצתההאדמהאשר,תהוםבעמקינבלעורובםו

מןנחשבצאתעד,שאוללעמקיאמהאלפיםכמהוירדורבהתהום

ובעליהענקיםועצמותחייםבעלימפגרירושםשוםמצאלאהתיבה

פתימחכימתנאמנה'הועדות.המבולקודםשהיוהגדוליםהחיים

ומוצאיםהאדמהבמעמקישחופרים,הגאולוגיהלחכמידברלהשיב

עודואינםהארץמןשנאבדוגדוליםחייםובעלימענקיםגדולותעצמות

.(באריכותשםעיין)..'וכוואילךהמבולמימי

מימיענקיצוריאותםגםהיושבניהם,זוחליםשלשלימהלמשפחהכוללשםזהו-תנין*

ֵלְְך"בפסוקישלכךראיה-..'וכודינוזאורים,כראםקדם ֵניַמֵטהּוֶאתַאֲהרןֹ ַוַישְּ פְּ עהֹ לִּ ַפרְּ

ֵני פְּ לִּ יֲעָבָדיווְּ הִּ שבלשוןאלה,('גדשמות)נחשהיהשזהואנויודעיםוהרי.('יזשמות)"ְַתִניןלְּ ַויְּ

,בהמות,חיותקבוצתשישכפי)תניניםנקראיםאלוהאלוהחייםבעלימשפחותכלהתורה

.מציינתשהתורהכפיגדוליםתניניםגםיש,אלותניניםוממשפחת,('וכועופות

-כללהיכחדותבעברהייתהכיהמוכיחיםממצאיםמתגליםהעולםבכל

המעידים,ועמקיםקניונים,מאובניםאינספור.חייםיצוריםשלעולמית

ממצאיםישנם.עולמימידהבקנהטבעאסונותשהיוכךעלכולם

:התרחשאכןנחשלשהמבולספקלכלמעלשמוכיחים

,העולםרחביבכלדגיםושלדיקונכיותכמוימייםמאובניםנמצאו.א

הריכמוביותרהגבוהיםההריםראשיועלשוממיםבמדברותואפילו

.ביםבעברכוסוהיבשותשכלשמוכיחמה.והאוורסטהרוקי

חייםבעלישלשלמותאוכלוסיותשרידינמצאוהעולםרחביבכל.ב

טבעאסוןשמוכיחמה.הדינוזאוריםהיכחדותמלבדוזאת,שהוכחדו

.הארץבכדורהחייםבעליאתשהכחידעולמימידהבקנה

היסטוריתמסורתמעביריםכולובעולםהתרבויותשכלמסתבר.ג

מהםורבים,החייםהיצוריםכלאתשהכחידקדוםמבולעלואגדית

.המבולאתששרדהבתיבהאחתמשפחהשלוהצלהנחאתמתארים

אמיתותעלכמעידונמצא,הממצאיםאתמגלההמודרניהמדע

,אסוןאותומהובפירוטלנושמתארת,סיניבהרשקיבלנוהתורה

.ובשל מה הוא התרחש

יַעלֲאֶׁשרַהְיקּוםָכלֶאתַוִיַמח ָאִָהֲאָדָמהְפנֵׁ ָמהַעדָדםמֵׁ ֶרֶמשַעדְבהֵׁ
ַחִַאךִ ַוִיָשֶארָהָאֶרץִמןַוִיָמחּוַהָשַמִיםעֹוףְוַעד ָבהִאתֹוַוֲאֶׁשרנֹּ ..ַבתֵׁ

('כגפסוק'זפרק)


