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 (ו, ט)בדרתיו  היה תמים צדיק איש נח נח תולדתאלה

 וכל אתה בא לנח ה' ז, א) "ויאמר " ולהלן (פרקצדיק תמיםכאן מעיד עליו הכתוב "
הזה", וכבר כתב רש"י מהגמרא שמכאן  בדור לפני צדיק ראיתי אתך כי התבה אל ביתך

 שאומרים רק מקצת שבחו של אדם בפניו.
, מבאר את השינוי כך: נח חי משך כמה דורות, היה בדור המבול, בבית יוסף עה"ת

וגם בדור הפלגה, בדור המבול היה עיקר הניסיון עוון עריות ובדור הפלגה היה עוון 
כפירה בה'. מידת "צדיק" היא למי שגדור בעריות כמו שיוסף הצדיק נקרא כן עקב 

תמים תהיה  -בתמימות, עמידתו בנסיון הקדושה. מידת "תמים" שייכת אצל ההולך 
עם ד' אלוקיך. בזה מבואר היטיב, כאן בתחילת הפרשה אומרת התורה "נח איש צדיק 

שהרי משך כל הדורות שבהם חי נח היה צדיק בדור המבול  בדורותיו"תמים היה 
כשהיה גדור מעריות ותמים בדור הפלגה כשהיה גדור מכפירה. ואילו להלן בפרק ז' 

תו לפני כניסתו לתיבה בדור המבול, אומר הכתוב "כי אותך הרי היה כשה' דיבר אי
  יש לו את התואר של צדיק. -דור המבול –כי בדור הזה הזה" ראיתי צדיק בדור 

 (בית יוסף)                                               
 (ו, ט)בדרתיו  היה תמים צדיק איש נח נח תולדתאלה

 צדקה עושים להיפך ויש, לקונם בינם רק חרדים יש דהנה, לומר יש אחר ובאופן
 וזה. חצי ולא שלם להיות צריך יהודי אבל, לקונם בינם מדקדקים אינם ורק, וחסד
 :אלקיך' ה עם תהיה תמים] ג"י, ח"י דברים[ פירוש

 לעיר כשיסע ממנו חתנו בקש סוכות וקודם, חכם תלמיד היה שחתנו לכפרי ודומה
 אחר בכפרי פגע לביתו בחזרה וכשנסע, היה וכן, הדר אתרוג עבורו ויקנהלהרב שילך
 לו ואמר, לו דומה שאין הדר אתרוג חתנו עבור קנה שהרב וסיפר, לו הסמוך מכפר
 כעת לו ואמר, מחתנך במעלות הוא פחות לא אשר חתני עבור אתרוג נצרך לי גם השני
נחלק  איעצך עצה טובה, לו אמר, מרובים בדמים קניתי אני האחרון כי הדר תשיג לא

, אחד אתרוג על בשותפות לברך שיכולין שמעתי כי, החצי אני ואקח לשנים האתרוג
 להכפרי ונתן בעדו שילם אשר המחיר חצי ולקח, כן ועשה ללבו נכנסה העמוקה העצה
 הכפרי, אז שהיה השחוק מובן, האתרוג חצי לחתנו והראה לביתו וכשבא, החצי השני
 כי אף שלם אתרוג טוב יותר כי להבין לו נתן חתנו ורק, עשה אשר מהחסרון הבין לא
 :דפסול הדר מחצי כך כל הדר אינו

 מקום מכל, הדין משורת לפנים חסיד שאינו הגם, המצות כל מקיים אחד אם כן
. חסר ונקרא יהודי חצי רק הוא חציו המקיים אבל, מהודר שאינו אלא" תמים" הוא
 יען הבריות בעיני אהוב, דורו אנשי בין, בדורותיו היה תמים צדיק אישנח שאמר וזהו
, למקום שבינו מצות גם קיים, נח התהלך האלקים את וגם, ויושר בתום אתם שנהג
 (פרדס יוסף)     ':ה בעיניחןמצא ונח ולכן

 )ו, ט( האלקים התהלך נחאת
ובאברהם הוא אומר (לקמן כד) אשר התהלכתי לפניו נח היה צריך סעד " :י"ברש

מתמיהים מדוע לדרוש ם רבי ."רהם היה מתחזק ומהלך בצדקו מאליולתומכו אבל אב
 , את נח לגנאי
 ם הידועים"דברי הרמבבהקדם ל ללמדנו בזה יסוד גדול. "חז, שכוונת והנראה

ובמעשיו  דרך ברייתו של אדם להיות נמשך בדעותיו" :)הלכה א הלכות דעות פרק ו(
לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים  ,נוהג כמנהג אנשי מדינתוו אחר ריעיו וחביריו

ולישב אצל החכמים תמיד כדי שילמוד ממעשיהם ויתרחק מן הרשעים ההולכים 
הוא ששלמה אומר הולך את חכמים יחכם ורועה בחשך כדי שלא ילמוד ממעשיהם 

שהוא  ,בדור שפל ומושחת כזהו בצדקואינו מובן איך הצליח נח לעמוד  "כסילים ירוע
נח, מסר נפשו לעמוד מנגד ושלא להיגרר אחרי אבל,  .ם"ממש נגד הטבע, כדברי הרמב

, ואינו לגריעותא, כי אם "עד לתומכוס"רשעות אנשי דורו, ובכך זכה לסיעתא דשמיא 
 .ולהשאר בצדקוכנגד כל הדור  אין באפשרות האדם לעמוד לבדושהרי למעליותא 

וכיון שהאדם מצידו מוסר נפשו  "אין עליך המלאכה לגמור"דול שלמדנו יסוד גבזה ו
 )ציוני תורה(   ת זוכה לקבל סיעתא דשמיא מיוחדת."לקיים רצון השי

 (ו, יא) חמס הארץ ותמלא
מדוע דוקא בגלל הגזל נחתם גזר   כתב רש"י "לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל"

, שידוע שאין בעל הרחמים פוגע בנפשות תחילה, דינם? כתב בספר ילקוט הגרשוני
כמו שמוצאים אנו בנגעים שתחילה בא הנגע על ביתו ועל בגדיו ורק לאחמ"כ בגופו. 
א"כ מדוע כאן אצל דור המבול לא פכע בממונם תחילה? מדוע נגזר עליהם להיאבד 

כן לא מן העולם? התשובה, כיוון שהממון לא היה שלהם! הרי כל רכושם היה גזול, ל
היה אפשרות להעניששם בדבר אחר זולת בגופם. בזה מובן שלא נחתם גזר דינם אלא 

 (ילקוט הגרשוני)                         על הגזל, שבגלל הגזל נחתם דינם לכליה.
 הצדיק הגאון מפי שמעתי (לגר"א אדלר, תלמיד הח"ח) הביא:  "פרחי שושנה"בספר 
 זרה כעבודה חמורות עבירות על עברו המבול דור שהקשה הלא ל"זצוק חיים החפץ
 פ"ע ותירץ הגזל על דווקא דינם גזר נחתם מה ומפני מגזל יותר חמורות שהן ועריות
 גזל, דוקא מדוע טעם וצריך גזל. כולם בראש מקטרג מי עונות מלאה סאה ל"ז מאמרם
 אחד, פרקליט לו קונה אחת מצוה "העושה אבות במסכת דאיתא הטעם ואמר

העבירהמןאוהמצוהמןשנבראוהמלאךאחד",קטגורקונהאחתעבירהוהעושה

 נברא בזריזות שנעשתה מצוה כגון הפעולה, נעשתה בו מצב באותו כן גם נברא הוא
  המצבים. בכל וכן עצל מלאך מפעולתו נברא בעצלתים והעושה זריז מלאך ידה על

 אף הגזל מן הנברא הקטגור כן ועל בחוצפה, נעשית כלל בדרך הגזל פעולת והנה
 בכל שונים מקטגורים קטגורים בה שיש אף עונות מלאה שבסאה ואפשר חצוף, הוא
 ורק החוצפה, במידת נבראו שלא מפני לקטרג כדי בראש קופץ מהם אחד אין זאת

שהגזל  המבול בדור גם היה וכך בראש, הקופץ הוא הגזל מן שנברא החצוף המלאך
 (פרחי שושנה)             ודפח"ח. דינם גזר נחתם ועליו כולם בראש קטרג
 (ו, טז)  לתבה תעשה צהר 

ולעיל בפסוק צדיק תמים היה  טובה. אבן אומרים ויש חלון אומרים יש י:"כתב רש
בדורותיו, הביא רש"י את המחלוקת הידועה מהגמרא (סנהדרין קח, א), שיש דורשין 

 לשבח ויש דורשין לגנאי. 
חלוקות הנ"ל הא בהא תליא, לפי כתבו המפרשים, (ילקוט האורים, ועוד) ששני המ

 צדיק נח היה לגנאי דורשין ואילו לפי היש גמור, צדיק נח היה לשבח, דורשין היש
 במפלת לראות מותר לו מרעה גמור צדיק מציל הוא ברוך והנה כשהקדוש גמור, שאינו

 אבל ,"לעיניך במצרים אלוקיכם' ה לכם עשה אשר" ד)"ל' ד (דברים כדכתיב הרשעים
 לו דאמרו לוט כמו שמצינו אצל הרשעים, במפלת לראות אסור לו גמור שאינו צדיק

 לו שהיה אומרים לשבח דורשים שהיש נמצא ז)"י ט"י (בראשית" אחריך תביט אל"
 נמצא לגנאי דורשים אבל לדברי היש במבול, הרשעים מפלת בו לראות בתיבה חלון
 אבל לעצמו לו לראות טובה אבן לו שהיתה אומרים גמור והם שאינו צדיק נח שהיה

המבול. ואכן רבי יוחנן הוא דורש לגנאי והוא המ"ד בגמ' (שם)  דור במפלת להסתכל לא
 (ציוני תורה)                                               שאבן טובה היה.

 תחתים תשים בצדה התבה ופתח מלמעלה תכלנה אמה ואל לתבה תעשה צהר
 טז) (ו, תעשה ושלשים שנים

 תעשה צהר" וזה צהר, – צרה עונג, – נגע לרחמים ד"מדה מהפכים צדיקים
 שזה אלקים ת"ר -' אמה אל' אשר, זה באופן והוא' צהר' תעשה' צרה' מתיבת", לתיבה
 בפתח שהיא" צ" האות' התיבה ופתח, 'לרחמים שיתהפך' מלמעלה תכלנה, 'הדין מדת

 ביןשינוי אין זה באות כי, בצדה מקומה על תנוח" תשים בצדה", "צרה" של התיבה
 היינו", תעשה ושלשים שנים', 'צרה' שבתיבת" ה"ו" ר" אותיות' תחתים' רק, לצהר צרה

   .שלישית אות להיות צהר בתיבת כעת תבא שניה אות עתה שהיתה" ר" האות
 )הגרשוני ילקוט(               

 לו עשה אשר את וידע מיינו נח בחוץ... וייקץ אחיו לשני ויגד וגו' כנען אבי חם וירא
 כה)-(ט, כב :לאחיו יהיה עבדים עבד כנען ארור ויאמר :הקטן בנו

 לחירות שיוצא ידוע כנעני ובעבד. לאחיו"' יהי עבדים "עבד נח י"ע נתקלל חם הנה
 שחטא" ויגד" "וירא"ש מפני הוא אביהם חם שנתקלל מה שכל כיוון? ומדוע. ועין בשן

 בעינו שלקה זה שעבד, יובן ובכך. כך על לאחרים שהגיד במה וגם הסתכלותו בעצם
              ...עבד להיות של עונש עוד צריך אינו ושוב בזה לקה כבר הרי בשינו או

 )אברם, והוא ממדרש רבה ברית בשם האורים ילקוט י"עפ(
 (ט, כה) :לאחיו יהיה עבדים עבד כנען ארור ויאמר

, עצמו חם את ולא חם של בנו את קילל נח למה) ז"פל רבה בראשית( שואלים ל"חז
 ויברך" ברכה במתנה קיבלו הם התיבה מן יצאו ובניו כשנח כי, ל"חז עונים? ההגיון מה

 דוקא ולמה. קללה לחול יכולה לא מברך ה"שהקב ובמקום" בניו ואת נח את אלוקים
 שהוא, הרביעי בנו את לקלל היושר ומן, הרביעי הבן את מנח מנע שחם מפני? כנען את
  . כנען

 מזונותיו כל" בגמרא כתוב: מענין דבר' יצחק שיח'ה אומר, אלו דברים בסיס על
 והוצאת טוב יום שבת מהוצאות חוץ השנה ראש עד השנה מראש לו קצובין אדם של
 לא עליהם מדוע? הכלל מן יצאו" שבת הוצאות" למה). ז"ט ביצה" (תורה לתלמוד בניו
 המדרש דברי לפי' יצחק שיח'ה מסביר"? לחם תאכל אפיך בזעת" של הקללה חלה
". השביעי יום את אלוקים ויברך" ככתוב, ה"מהקב ברכה קיבלה השבת כי. ל"הנ

 )להגיד(         .לחם תאכל אפיך בזיעת של הקללה לחול יכולה לא ברכה שיש ובמקום

 מאוצרות המגידים  
 (ט, כ)ויחל נח איש האדמה ויטע כרם 

יש בזה שני פירושים לשון 'חולין' עשה עצמו חולין, ולשון 'התחלה', אומר הרב אליהו 
דיסקין: אפשר ששני הפירושים צדקו יחדיו, שהנה יש להבין למה יצא כזה קלקול גדול 
ממעשה זה של נטיעת הכרם? שהנה ידוע בספרים הקדושים שכל התחלה של דבר יש 

ית" לד', וכאן היתה הטענה על נח שעם להשגיח שיהיה קודש לה' בבחינת "ראש
יציאתו מן התיבה, שהרי המבול עקר את העולם וכאילו נוצר העולם מחדש, כמו 
שכתוב על מקווה שמטהר את האדם כבריה חדשה, ותחילת עשייתו בעולם החדש 
היה צריך להתעסק עם דברים שבקדושה ולא עם נטיעת כרמים, אף שגם זה הוא 

בתחילת עולם צריך להתחיל עם דברים שבקדושה ממש ולא עם ישובו של עולם, אבל 
 חולין, ולכן נעשה עצמו בזה חולין.
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זהו יסוד מוסד, שאת ההתחלה של כל דבר, יש להקדיש קודש לה'. ישנם שאינם 
מדברים קודם התפילה ובזה מקדישים את תחילת יומם לד', וכן בתחילת שנה ותחילת 

 חודש.
היה מספר שכשהיה אצל האדמו"ר הרה"ק  מצאנז זיע"אק "הרההאדמו"ר 

מהרי"ד מבעלזא זיע"א, ראה שתיכף אחר הבדלה ציווה לסובביו להתיישב וללמוד. 
 זהו גם מאותו עניין, להתחיל ללמוד תיכף בתחילת השבוע.

בספר מועד לכל חי להגר"ח פלאג'י מביא שהיו צדיקים שתיכף אחרי סוכות 
ה בלי הפסק כנגד י"ב החדשים. להתחיל עם ושמח"ת נתיישבו י"ב ימים ולמדו תור

 דברים שבקדושה.
פר הרב אליהו דיסקין: הגר"ח קנייבסקי שליט"א, לפני כמה שנים היה צריך יס

לעבור ניתוח "קטרקט" על עיניו. סיפר לי גיסי, שניסה לשכנעו רבות שיסכים לעבור 
אמר הרב שך את הניתוח אבל הגר"ח לא הסכים, הלך גיסי אל הרב שך וסיפר לו, 

להגר"ח שיילך לעשות את הניתוח. כיוון שאמר הרב שך, שוב לא התנגד לזה רבי חיים 
והלך לעשות את הניתוח. הרופאים שעשו את הניתוח, בדקו את עיניו לפני הניתוח 
ואמרו שראייתו כל כך חלשה שהם לא מבינים איך יכול היה לכתוב ספרים במצב כזה. 

חיים בסנדקאות, כמו תמיד, והתבטא רבי חיים, שעד היום  אחרי הניתוח, כבדו את רבי
לא ראה שיש כל כך הרבה דם בברית... על כל פנים, אחרי הניתוח כשהורידו לו את 
התחבושות, רצו לבדוק איך רבי חיים רואה על העיניים, הביאו לו עיתון 'יתד נאמן' כדי 

מר "קיבלתי עיניים שיראה אם הוא מצליח לקרוא, זרק רבי חיים את העיתון וא
חדשות, ואני רוצה להתחיל עם דף גמרא!" אמרו לו: שהרב יקרא רק כמה שורות, 
 לראות אם רואה, "לא! אני רוצה שההתחלה תהיה עם דף גמרא!" ראשית קודש לד'!!! 

 לקבל שבא אחד אדם על כעין זה מפרשים, עפ"י המסופר (מובא באמרי דניאל)
 ואינו דבר לעשות מנסה שהוא רב זמן זה כי ידיו במעשה יצליח למען מהרב ברכה
, לאשתו לבשר לביתו ובא ל"הנ שמח', תצליח שתעשה ראשון דבר: 'הרב ברכו. מצליח
 עד נמרצות בקללות והחל גדול קצף ויקצוף, מוכנה סעודתו את מצא לא בבית והנה
: לרב אמר, הרב לבית והלך, וזועף סר מביתו יצא. ביניהם ידים לתגרת הגיעו אשר
 לא מדוע, תצליח שתתחיל ראשון שדבר ברכתיך אני הרי, הרב ל"א? רבי ברכתך הזאת
 מאחר אך! מצליח היית ובו טוב עסק באיזה או הבנים בחינוך ועסקת לביתך באת
במחלוקת. כך גם נח קיבל ברכות מהשי"ת פרו  הצלחת אזי במחלוקת התחלת ואתה

   עם הכרם והיין הצליח בזה מאוד... ורבו ומלאו את הארץ וכו', וכיוון שהתחיל
  (ציוני תורה)      

 
  )יג ו,(" השחית כל בשר את דרכו על הארץ כי"

הברואים כולם, בני אדם, בעלי חיים, (זולת הדגים) ואפי' הצמחים נספו במי המבול  כל
 כיוון שקלקלו מעשיהם.

זצ"ל ב'לב אליהו', וכי לבעלי חיים יש  כיצד יתכן הדבר? הקשה רבי אליהו לופיאן
 בחירה שמכוחה יכולים הם לקלקל?

התשובה היא אומר ה'לב אליהו', שהטומאה שבני האדם יצרו בעולם היתה כה גדולה 
שהיא גרמה לכולם להתקלקל, הטומאה נדבקה בהם. בלי שהם ירצו, בלי בחירה. עצם 

רם לכל הברואים להשחית את זה גופא, גו –הדבר שישנה כ"כ הרבה טומאה בעולם 
 דרכם.

 כדי שיובהר העניין יותר הוסיף מעשה שבדידו הוה עובדא:
היה פעם בית חולים שאנשים שנכנסו לתוכו עם שפעת קלה יצאו עם דלקת ריאות, 

 דלקת אזניים ועוד כמה מחלות. נכנסו בריאים ויצאו כמעט מתים...
לחשוב שאך מקרה הוא, אך כשהדבר קרה פעם ופעמיים עוד ניסו 'לטייח', 

כשהתופעה חזרה על עצמה שוב ושוב החליטו לחקור את הדבר לעומק. מינו ועדה 
 של רופאים שיבדקו את המתרחש בבית החולים.

התברר דבר מופלא: מבנה בית החולים היה מיושן, כבן מאה שנה, והקירות, שהיו 
תוצאה מכך, אדם נכנס עשויים מעץ, ספגו במשך השנים את כל החיידקים עברו שם. כ

לבית החולים עם שפעת קלה, אך נדבקו בו החיידקים שהיו בקירות וגרמו לו למחלות 
 נוספות, קשות יותר.

זה בדיוק מה שקרה בדור המבול. מרוב עוונות יצרו בני האדם 'חיידקים' של טומאה 
ל חיים שכביכול רחפו באוויר, הכל היה ספוג טומאה, ואז גם בעלי החיים נדבקו. לבע

אין בחירה, הוא לא היה "חולה במחלה", אך הטומאה נדבקה בו וגרמה גם לו 
 להתקלקל.

אמנם זאת עלינו לדעת, כי עניין זה פועל גם לצד השני, צד הקדושה. כשם שמעשה 
כך מעשה מצווה משאיר אחריו  –העבירה משאיר אחריו חיידקי טומאה באוויר 

 קדושה באוויר המקום.
יל החזון איש זצ"ל עם רבי חיים קנייבסקי שליט"א. החזון איש היה מספרים שפעם טי

גדול הדור, ר' חיים היה אז בחור צעיר, והם הלכו יחדיו בפרדס שבפאתי בני ברק (כיום 
 סוף רח' חזון איש).

לפתע נעצר החזון איש ואמר: "כאן למדו תורה"! וחזר על כך בהתרגשות מספר 
 פעמים.

לכן עמדו שם שני בחורי ישיבה ודברו בלימוד. בנתיים הם התברר, שכמה שעות קודם 
  כבר עזבו את המקום, אך השאירו שם אויר קדוש, אויר ספוג בדברי תורה!

 (מתוק האור) 

 
 (ז, כד)  ויגברו המים על הארץ חמשים ומאת יום

 עסוקים במצותם אשר גזר עליהם ה'
התורה מספרת, כי המבול היה על הארץ במשך ארבעים יום (שם יז), באותם ארבעים 

כב): "ויגוע כל בשר הרמש -ימים הופסקו כל החיים על פני האדמה, שנאמר (שם כא
על הארץ... כל אשר נשמת רוח חיים באפיו מכל אשר בחרבה מתו". ולא זו בלבד, אלא 

האדמה מאדם עד בהמה עד רמש ועד עוף  (שם, כג) "וימח את כל היקום אשר על פני
 השמים, וימחו מן הארץ".

ופרש ה"אור החיים": מלבד הגויעה הרמוזה בפסוק שלפני זה, נמחה גם כל מה שנשאר 
מן המתים, באמצעות רבוי המים החמים והקרים. וכל כל הגופות והפגרים נעשו כמים, 

 ונדמה היה שלא היו כלל בעולם.

 קיד המבול.לכאורה בכך נסתיים תפ
 אך בתורה כתוב אחרת: 'ויגברו המים על הארץ חמשים ומת יום' (שם, כד), כלומר,

 משך עוד מאה וחמשים ימים נוספים, ממשיכים המים לגבור בארץ.ב
אתו בתבה. ויעבר עד אשר "ויזכר אלקים את נח, ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר 

תהום וארבת השמים, ויכלא הגשם  וישכו המים. ויסכרו מעינת ץראלקים רוח על הא
 ב).-מן השמים" (ח, א

 מדוע?!
בהמשך דבריו מבאר ה"אור החיים" את הענין: "הכונה היא להודיע, כי ה' צוה על המים 

'וישרצו המים' (לעיל א, כ), כמו כן  -להתגבר. כאשר צוה עליהם בששת ימי בראשית 
כל היקום אמר הכתוב  צוה להם כאן לנהוג בתגבורת. ולזה תמצא שאחר שנמחה

 'ויגברו המים', והוא ללא צורך כי כבר נמחה אפילו גלמי הנבראים".
"והטעם הוא, כי המים היו עסוקים במצותם אשר גזר עליהם ה', ואין להם לדרוש 

 דרשות למנוע התגברת אחר נמחה כל היקום".
עבר אלקים "עד שזכר ה' לנח, ואז צוה למים להיות נחים מתגברתם. והוא אמרו: 'וי

ונחו  -חסד ורחמים, ונתמתקו גבורות המים. והוא שתרגם אונקלוס וישכו המים  -רוח' 
 מיא, שלא התגברו עוד".

כמי המבול, מוטל אף עלינו לקיים את רצון ה' מבלי לערוך חשבונות שונים, ובלי לחפש 
 מהי התועלת שבקיום מצוה זו או אחרת.
הבא, אודות הרב מבריסק, המוכיח כי אדם בספר "שאל אביך ויגדך" מובא הסיפור 

נחוש לקיים את מצוות ה' כפי שצווה, מבלי לשנות בהן כהוא זה, או להתאימן 
 למציאות החיים, כפי שזו נראית בעיניו, זוכה לסייעתא דשמיא מיוחדת.

, נתפס יהודי בעבירה על החוק ונשפט בשנה הראשונה לכהונתו של הרב מבריסק
למוות. על פי תקנות השלטון יש לאפשר לכל מי שיוצא להורג להתוודות לפני מותו, 

 עם הכומר. -יהודי אומר ודוי עם הרב, ולהבדיל, לא יהודי 
 וכך ארע גם כעת.

במועד שנקבע להוצאת גזר הדין לפועל, בעיצומו של יום השבת, הגיע אל הרב 
ח מיוחד מטעם מושל המחוז, והגיש לו מסמך ובו פקודיה, כי על הרב מבריסק שלי

 להתלוות עמו אל בית האסורים כדי לומר וידוי עם הנדון למוות.
משראה הרב את הפקודה, השיב בקיצור ובצורה נמרצת: "אינני הולך". ומפני מה סרב 

הוא מזרז  ללכת? טעמו ונמוקו עמו: מאחר שהוא סבור כי בהליכתו ובאמירת הוידוי
 את מיתתו של הנדון למוות, שכן בלי וידוי לא הורגים.

סרובו היה תקיף ובלתי מתפשר, וכאשר ניסו לומר לו כי אלמלא יבוא הוא, יזמינו 
יקחו, אולם אני אינני עושה כדבר הזה, האסור  -השלטונות רב אחר, אמר: "אם יקחו 

 על פי דיני התורה".
בידיים ריקות. לשמע השתלשלות הארועים  השליח יצא מלפניו ושב אל המושל

נתמלא המושל בחמה ובזעם, ומיהר לשלוח אל הרב קצין בכיר. הלה בא, ולא רק דרש 
במגיע שיבוא עמו אל האסיר, אלא הוסיף באזניו איומים קשים וחמורים, והודיע לו 
חד משמעית שהוא יסבול על סרובו, שכן בתור רב, עליו לבצע את ההוראה בהתאם 

 וק.לח
 אבל גם הוא שב בידיים ריקות, ואמר למושל כי הרב מבריסק איננו משנה את דעתו.

 למשמע הדברים בערה חמתו של המושל בקרבו, והוא קם והלך בעצמו אל הרב.
כשראו בעלי הבתים את מרכבתו של המושל בפתח בית הרב, נתקפו כולם באימה 

ת העיר! הרב ממיט סכנה על ובחרדה והקיפו את הרב כשהם צועקים: "הרב מחריב א
 כולנו!"

אולם הרב עמד על שלו בכל העוז והתוקף, ושוב הבהיר להם כי לא יעלה על הדעת 
 שהוא יעבור על צווי התורה בשל מלוי פקודה זו.

ואכן, גם כאשר עמד המושל לפניו ומסר את פקודתו בתוספת אזהרות ואיומים גלויים 
לא נרתע הרב מבריסק ולא  -חומר הדין  על כך שהוא עתיד להענש על סרובו בכל

 נעתר לבקשתו.
בחרי אף גדול סב המושל על עקבותיו ועזב את הבית מבלי להוסיף מילה. בני הקהילה 
נותרו בחדרו של הרב מפוחדים ומצפים לגרוע מכל... תוך זמן קצר רעשה וגעשה העיר 

אלו מסכימים  בריסק על המעשה, אלו מצדדים בעד החלטת הרב ואלו מגנים אותה,
עם החלטת הרב שלא לשנות כהוא זה מחוקי התורה, ואלו טוענים בתוקף כי היה עליו 

 לבצע את צווי המושל למרות צו התורה, כדי לא לסכן את חיי כולם.
אולם הללו וגם הללו לא העלו על קצה דעתם את תוכן המברק שיגיע כעבור שעות 

רה המרעישה כי הוענקה חנינה לאותו אחדות, במוצאי שבת, לידי המושל, ובו הבשו
 יהודי נדון למות!

עתה הבינו כולם, כי אלמלא התעקשותו של הרב מבריסק, לא היה לה לאותו חנינה 
  על מי לחול... ודוקא דבקותו הבלתי מתפשרת בצווי ה', היא שהצילה את חייו!

 ומתוק האור)(   

 
  (יא, כח) כשדיםוימת הרן על פני תרח אביו בארץ מולדתו באור 

 ליצנותא דעבודה זרה
מדרש אגדה: על ידי אביו מת, שקבל תרח על אברם בנו לפני נמרוד על שכתת את 

והרן יושב ואומר בלבו: אם אברם נוצח, אני משלו, ואם  צלמיו והשליכו לכבשן האש,
נמרוד נוצח, אני משלו. וכשנצל אברם אמרו לו להרן: משל מי אתה? אמר להם הרן: 

 אברם אני. השליכוהו לכבשן האש ונשרף, וזהו אור כשדים (רש"י)משל 
 ובמדרש (אליהו רבה פרשה ו) מובא ביתר פרוט תיאור הנהגת אברהם עם פסילי אביו:
 "בית אביו של אברהם עובדי עבודה זרה היו, עושין עבודות זרות ויוצאין ומוכרין

כמה פסל זה? אמר לו: שוק. יום אחד הגיע לאברהם למכור, בא אחד ואמר לו: בב
בשלושה מנה. אמר לו: בן כמה שנים אתה? אמר לו: בן שלושים שנה. אמר לו: אתה 
בן שלושים שנה ותעבוד לזה שעשיתי אותו היום?! נסתלק והלך לו.  שוב בא אחר, 
אמר לו: בכמה פסל זה? אמר לו: בחמשה מנה. אמר לו: בן כמה שנים אתה? אמר לו: 

לו: אתה בן חמישים שנה ותעבוד לזה שעשינו היום?! נסתלק בן חמישים שנה. אמר 
 והלך לו".

 כך שם אברהם ללעג ולקלס את האלילים ועובדיהם.



 

 ג 

היה פעם יהודי שהצליח גם הוא להביך קשות את עובדי האלילים הנוצרים. וכך מספר 
 ה'בן איש חי':

היה קשה  יהודי אחד ירד מנכסיו ונעשה עני מרוד. הגיע ערב פסח ומצבו החמרי
מנשוא: חמץ לא היה בבית כבר שבועים, אבל גם מצות לא היו בו... החליט שאין לו 
חשק יותר לחיות. אך הרי אסור לאדם לשלוח יד בנפשו. אמר לעצמו: אצא למדבר, 

 שם יתפסוני שודדים ויהרגוני.
אחרי כן נמלך בדעתו וחשב: לשם מה לו לצאת למדבר, מי אמר שיתפסו אותו 

ואם תמצי לומר שיתפסוהו שודדים, מי אמר שיהרגוהו, שמא ימכרוהו לעבד שודדים? 
ואז יהיו לו חיים יותר קשים! במקום זה החליט ללכת לרובע הנוצרי. הנוצרים הרי 
ידועים ב'אהבת ישראל' שלהם, וודאי יהרגוהו. יצא לרובע הנוצרי, הסתובב ברחובותיו 

 לב אליו.הלוך ושוב במשך שעתיים, אבל אף אחד לא שם 
אמר: אם כך, אכנס לכנסיה, שם נמצא הכומר, וכשיראה אותי יחשוב שבאתי לגנוב 

 עברה שענשה מיתה, וכך אגשים את תקוותי... -את הלחם הטמא שלהם 
 הוא נכנס לכנסיה, אך אף אחד לא היה שם.

חשב לעצמו: אכנס פנימה, היכן שעומד הפסל בכבודו ובעצמו, שם בודאי נמצא 
... נכנס פנימה, ובתחילה אחזה בו התפעלות מהפאר ומההדר. הוא נעמד הכומר, ואז

נרעש כולו, כשלנגד עיניו מתנוצצים הפסל והנברשות העשויות זהב. כשראה שגם שם 
הכומר איננו, חשב אולי אקים רעש ואז יגיע הכומר, נטל סולם, טיפס, תלש את 

 -ודי: אם הנברשת בידי הנברשת מהתקרה וירד. אך שום דבר לא קרה, ואז חשב היה
והכומר לא נמצא, אם כן בא לציון גואל... הוריד את החליפה, כיסה בה את הנברשת 
ורץ הביתה [כמובן, אדם זה פעל שלא על פי ההלכה שאוסרת להנות מעבודה זרה 

 וממשמשיה].
כשהגיע לרובע היהודי, נגש לטפל בענין הנברשת. היה בקהילה צורף חרש אילם. כתב 

שה מהנברשת ארבעה מטילי זהב, אחד מתוכם נתן לו בשכרו ואת השלושה לו שיע
 הנותרים הטמין מתחת למטתו.

למחרת בבוקר, כשהגיע הכומר לכנסיה, חשכו עיניו: נברשת אחת חסרה! מה עושים? 
 רץ למלך לספר שהיתה גנבה בכנסיה, והמלך הורה להקים ועדת חקירה.

ובת השמירה מוטלת עליו. הוא בא אל הכומר הרגיש שכסאו מתנדנד, כי בעצם ח
המלך ואמר: ברור לי שהגנב יהודי, כי גוי לא יגנוב מהאלהים שלו. יש לקרוא לרב 

יגורשו כל היהודים  -היהודים ולהודיעו כי אם תוך שבוע לא תושב הנברשת למקומה 
 מהעיר, ואת עשרת נכבדי הקהילה יתלו בככר המרכזית. וכך אכן עשה המלך.

את הדברים [היה זה בערב פסח], כנס את כל היהודים והודיע שהשנה  כששמע הרב
 במקום חול המועד יוכרז על צום ותענית צבור.

מיודענו הגנב שמע גם הוא את הדברים. נגש אל הרב ואמר: אין צורך לצום ולהתענות, 
 אני גנבתי את הנברשת"!

 "מה, באמת?|, השתומם הרב.
דוק מתחת למטתי ולראות את מטילי הזהב. אבל אל "כן", ענה היהודי, "הרב יכול לב

 דאגה, הרב ישאיר לי את הטפול בענין".
הוא הלך למלך. כשהגיע לשער הארמון אמר שרצונו להפגש עם המלך בדחיפות. 
שאלוהו: "מי אתה שאתה רוצה להפגש עם המלך?" אמר להם: "בקשר לנברשת 

 שנגנבה". נו, טוב, דבר חשוב. הכניסוהו למלך.
 ת?"שאמר לו: "כן, מה אתה יכול לספר לי בקשר לנבר

 "אדוני המלך, אני לקחתי אותה!"
 "אתה לקחת?! או שמא מתכון אתה להיות קרבן של כל היהודים?...".

"לא, זה אני שלקחתי את הנברשת, ואם המלך רוצה, יכול הוא לשלוח שליחים ולבדוק 
ברשת. במטיל השלישי כבר מתחת למטתי, שם מונחים שני מטילי זהב שהותכו מהנ

 רכשתי נעלים לילדים ומצות".
 "אתה יודע שהתחייבת בנפשך?..."

"אינני סבור שהתחיבתי בנפשי. אספר למלך בדיוק את כל הספור, דברים כהויתם, אבל 
לשם כך נצרך אני שיבואו לכאן כל ראשי הכמורה: הכומר והבישוף, הארכיבישוף 

 כולם"! -והחשמן 
, כשכל 'מכובדי' הנצרות והמלך בראשם מקשיבים לכל מילה, פתח המלך הסכים, וכך

 האיש וספר את ספורו:
"אני, לא עליכם, ירדתי מנכסי, ומצבי היה קשה מנשוא. אמרתי, כל הזמן אני מתפלל 
לאלוקים שלנו ולא עזר לי, פעם אתפלל לאלהים שלכם אולי הוא יעזור... הרי לא יעלה 

יו והוא סתם כלום... אפילו אם נחשוב שרוב העם על הדעת שרוב העם מתפללים אל
טפשים, אבל הכמרים ודאי אינם טפשים!... ואפילו אם כן, המלך ודאי אינו טפש, ואם 

הוא בטח אלהים טוב... אמרתי לעצמו: אכנס פעם אחת לכנסיה  -המלך מתפלל אליו 
 ואראה כיצד יפול דבר.

זה פאר והדר, הכל עשוי זהב, "אומר לכם את האמת, כשנכנסתי לכנסיה וראיתי כ
ובפרט הפסל בעצמו והאש לפניו... כל כך התרגשתי עד שהתחלתי לבכות, לא יכולתי 
לדבר כלום. בכיתי ובכיתי, והאלהים שלכם יש לו 'לב זהב'... אמר לי: 'בני בני, אל 
תבכה'... כששמעתי שהוא מדבר אלי, לבי נמס. התמוגגתי מרוב דמעות... כשראה 

כם שאנים בוכה, אמר לי בנימה רכה: 'בני, אני יודע, חסר לך כסף, קח לך האלהים של
 את הנברשת'...

"אני שמעתי זאת והזדעזתי. אמרתי לו: 'איך אני יכול לעשות לך דבר כזה, ליטול ממך 
 את הנברשת שהוצבה כאן לכבודך'?!...

ע. כשראה 'מה אומר לכם, האלהים שלכם לא רק שהוא בעל לב זהב, הוא גם איש ביצו
שאינני זז, ירד בעצמו מהבמה שלו, לקח את הסולם, טיפס למעלה ותלש את המנורה 

 מן התקרה, באמרו: 'הנה, קח לך'...".
"זהו זה". סיים היהודים, "כך היה המעשה, ועתה, עשו עמי כהבנתכם, אם ברצונכם 

 הרגוני"! -להרוג אותי 
מלך ויצאו לרגע החוצה. אמר הכומר והארכיבישוף החליפו מבטים. בקשו סליחה מה

הכומר לארכיבישוף: "מה נעשה אתו? בינינו, הכל שטויות, אבל אם הוא אומר 
שלאלהים שלנו יש לב טוב, מה יכולים אנו לומר, שאין לו לב? אין ברירה מוכרחים 

 -לומר שדבריו אמת", והארכיבישוף הסכים. נכנסו ואמרו לו: "טוב, אם הוא נתן לך 
 (ומתוק האור)      כל שלך"...אתה משוחרר, ה

 
 (ט, כז).  יפת אלקים ליפת וישכון באהלי שם

 אהלו של שם
בדרך דרוש יש לפרש את הפסוק במשל נפלא! מעשה בא' מילידי ירושלים, אני ואביון, 
אשר בקושי השיג את פרנסתו, וחי בצמצום גדול, ושני בנים היו לו, וכבר בעודם קטנים 

מתוך המעט שבידו, כדי שיוכל בבא הזמן להשיאם בכבוד,  -מעט החליט לחסוך מעט 
ולקנות להם דירה ראויה, ביודעו שאם לא ישתדל בזה מעתה, לא יוכל אח"כ לעשות 

 דבר לעת זקנותו.
כך החליט וגם עשה למעשה, קנקן ישן היה לו בביתו, שבו חסך פרוטה לפרוטה, והיה 

השבוע במשהו, וכך היה שומר את  זורק כל שבוע מטבע קטנה שהצטמצם מהוצאות
הפרוטות הזעומות בקנקן הישן והמאובק, עד שהתמלא, לאחר שהתמלא, רוקן אותו, 
סגר בשקית והניח במקום צנוע, ושוב החל למלאותו מחדש, וכך עשה כל כמה 
חודשים, מילא ורוקן סגר והצניע, ומילא מחדש, שנה ועוד שנה, בדלות ואביונות 

שך עשרים שנה, עד שלבסוף הצטבר לו סכום נאה והגון לחתונת מחרידה, וכך עשה מ
 בנו ולחלק מקניית דירה.

סופו של דבר היה שהצליח לקנות לבנו בכורו דירת פאר במרכזה של תל אביב, שעדיין 
ת"ת ובתי מדרשות ויהודים יראי ה',  -יותר ממה שיש היום  -היתה אז עם מרכז רוחני 

וארת עם כמה חדרים מרווחים, חצר פרטית, דשא וכו' וכך זכה הבן הגדול לדירה מפ
כל הנדרש בפאר והדר לשם עוה"ז, והעיקר שסו"ס הצליח האב השבור מעניותו, 
להוכיח לכולם שאפשר להשתחרר מהמושגים הגלותיים, ולצאת לעולם הרחב ולהיות 

 בנ"א...!
השיאו כראוי, כמובן, כשהגיע תורו של הבן השני להינשא, לא היו ביד האב אמצעים ל

ובלית ברירה שכר לו בדמ"פ חדר וחצי בשכונת מאה שערים, ואף נדב לו את שולחנו 
שקיבל ירושה מאבי סבו... ומתרומות שתרמו ידידיו השיג מטות בדיעבד, וכך הבן 

 השני המשיך את עניות אביו, והראשון יצא "מהגלות המרה"...
חר וראה ברכה בעמלו, ואת כמובן, שהראשון שקיבל טעם בעוה"ז שלח ידו במס

תלמודו זנח אט אט, עד שגם כיפתו שעל ראשו הצטמקה ושקעה בתוך שערות ראשו 
הגדולות, וכמובן שבמשך הזמן קנה אוטו, ואח"כ החליף וקנה וולבו... ונשאר 

בשב"ק אינו לוי י"מסורתי", "מסורתי" מאי משמע? ילד אחד ושתי כלבים לשמירה, לב
 ר רגל... חייבים... אי אפשר אחרת...נוסע... אבל לראות כדו

הבן השני לעומתו, מצא את כל אושרו בלימוד התורה וקיום המצוות, כי כשאין עוה"ז 
בתוך הלב, יש מקום להרגיש קצת רוחניות, והיה שקדן עצום וירא ה', גידל משפחה 
מרובת ילדים, כששתי מיטות הספיקו לאכלס את כל ילדיו שישנו יחדיו על רוחב 

 המיטה, וכו' וכו' כדרכם הדחוקה של בני ירושלים דאז.
ויהי היום, והאבא המאושר בחציו, הזקין, ונזקק לעזרה וסעד, כמובן שהמקום שיש לו 
לשהות זהו אצל אחד משני בניו, ומתוכם בודאי העדיף לשהות אצל הבכור, שבעל 

ייב לאביו יכולת הוא, בעוד שהשני בקושי מסתדר עם משפחתו, מה גם שהראשון ח
 הכרת הטוב, ואילו השני אולי עוד כועס בלבו עליו שנתן הכל לראשון.

הלך וארז את מעט חבילותיו, ונסע לתל אביו לבנו בכורו, בחושבו שבודאי עתה הוא 
הזמן לראות באושר הגדול של בנו, בהגיעו לתל אביו, מקום שלפני כמה עשרות שנים 

קום מגורי בנו, כל פני המקום השתנו, עד קנה דירה לבנו, לא ידע להבחין היכן מ
שבקושי זיהה היכן גר בנו, בהגיעו מול הוילה המפוארת ראה קדילק מפואר סמוך 
לבית, ושער בתוך שער, שער בתוך שער! האב החל לדפוק ומשלא נשמעו דפיקותיו 
שעל דלת החצר, ניסה לפתוח, ומשלחץ על הידית, פרצה אזעקה רועשת, והאב הזקן 

כולו, כשתיכף לפתוהו שתי אנשים ושאלוהו בעזות "מי אתה"? הזקן שנחרד  החוויר
ובקושי הצליח להוציא הגה מפיו, ובקושי קלט במה המדובר, ורק באצבעו הצליח 

 להראות שרצונו להיפגש עם בעל הבית שהוא אביו...
בינתיים, הבן התעשת והחליט לראות מי הוא זה אשר בעטיו הוזעקה השמירה, ופתח 

פנים את הפרוז'קטור, והסתכל בעין החשמלית הגדולה, ושוב נחרד הזקן בחושבו, מב
מה זה, אולי טעיתי, אך מיד שמע את בנו קורא, אבא זה אתה, בא הכנס! הזקן נרגע 
מעט ונשם לרוחה, פתח את השער והחל צועד לעבר הדלת, עד שהגיע לדלת כבר 

נס לבית, מיד זינקו עליו שתי כשאך נכ -חזרה השמחה על פניו מעט, שנמוגה שוב 
", כיםלא נוש םשהתעלף, אך בנו צעק שוב, "אבא הכלבים אימתניים... הזקן כמעט 

 חלק מהמשפחה"!... הם פשוט מקבלים את פניך, סיים בחיוך...! ם"ה
כל יום שעבר עליו בבית בנו, איבד את הטעם לשהות אצלו, פעם עשה קפה לעצמו 

השטיחים, וכלתו גערה בו, למה אתה מלכלך את וידיו הרועדות שפכו מעט על 
השטיחים, זה עולה הון רב... יום אחד נתקל בעציץ גדול ומעד ונפל, וקרא לעבר בנו 
שיבוא לעזור לו לקום על רגליו, ופני בנו חפו ועל מה?... שהחמיץ בדיוק את 

כל ה"חדשות"... כך הפכה שמחתו לתוגה, ואושרו לאבל, ותקוותו ליאוש, וראה את 
עמלו שהלך לריק, עד שבסוף גמר אומר לעזוב את הבית ולנסות אצל הבן השני, במאה 

 שערים.
אצל הבן השני לא היה קשה בכלל לזהות את הבית, וכבר מרחוק שמע את קול בנו 

כמהסס וחושב מה יהיה כאן,  -המתנגן בעריבות על הגמרא, וצעד לעבר הבית הדל 
 היה צריך לרדת בזהירות בכמה מדרגות שבורות,בבואו אל הבית נעצר קמעה, מפני ש
יומין, ומשדפק על הדלת לא היה צריך שיפתחו  תוגם לא ליפול בכמה מרצפות עתיקו

מפני שלא היה שם מנעול כלל, ומיד נפתחה הדלת לרוחה ע"י הדפיקה, ותיכף  -לו 
י כשנפתח שעטו אליו לא פחות משנים עשר נכדים ולפתוהו מכל צד, סבא, סבא, אנ
ף קודם, סבא אני הגדול, סבא, בא תבחון אותי משניות, והפעוטה בת שנתיים צייצה א

, ועוד בעומדו בפתח זלגו עיניו דמעות חמות, ו'כהיא, סבא תראה מה קיבלתי בגן ו
 כשנזכר האיך ומי קיבלו בת"א בוילה עם הקדילאק, והיאך נתקבל כאן.

תה משקה חם, ובנו סוגר את הגמ' לא עברו דקות ספורות, והזקן החל נושם לרוחה, ש
הנה מצות כיבוד אב... וכך חזר למרץ נעורים, שתי הנכדים הגדולים לקחו אותו אל 
המקוה, אח"כ הלך עם בנו להתפלל מעריב, ואח"כ מצאו לו איזה מקום בתוך הדירה 
העלובה לישון, ובכל מקום נתקבל בחמימות רבה, וכולו היה טרוד בלבחון את נכדיו 

ם, וללמוד אתם, עם זה משניות ועם זה סידור, את זה ללמד גמ', ואת זה אלף המרובי
בית, ואט אט חזרה על פניו שמחתו הטבעית, והאושר זרח מפניו, וגמר אומר, פה אשב 

 כי אויתיה!



 

ד 

ליפת יש הרבה דברים יפים, שה' חנן  -הוא אשר אמר הכתוב, "יפת אלקים ליפת", 
 -לוש קומות, חצר, קדילק, וכו' וכו', אך "וישכון" אותו ונתן לו, יש לו וילה של ש

כשהאבא מחפש היכן לגור, יודע הוא שוישכון "באהלי שם", באוהל הלומד תורה, 
שאפי' שהוא רק בקושי אוהל ולא "וילה"... אבל יש מקום לסבא זקן עם עוד שנים 

 עשר ילדים בתוך חדר וחצי, מה שאין בכל הוילה המפוארת אצל יפת!
 ום)(לב של

 שבת בחילול נפלת איך
 ביום בו חכמים אמרו: "תנחומא במדרש הכתובים נוראים דברים עוד נא שמעו

 בו, נשתכר ביום בו, שתה ביום בו, דרך ביום בו, בצר ביום בו, פירות עשה ביום בו, נטע
 ". קלונו נתגלה ביום

 פרחו היום אותו ענפים יצאו היום אותו עץ יצא האילן את שנטע היום אותו
 שתה, סחט, הכרם את בצר היום באותו ועוד. ענבים יצאו ביום בו. העלים
 . ופלא הפלא. ביום בו - התרחש הכל. והשתכר
, משובח יין בחביות שרואים עד, באדמה קטן שתיל או גרעין כשמכניסים, כרגיל
, עץ ומיד, באדמה גרעין הכניס נח, פלאות פלאי, וכאן. שנים שש או חמש חולפים
 . שיכור...ו". הגפן פרי בורא" -, יין, ענבים, עלים

 ולמי מה, שיכור יהיה שנח כדי - ניסים הרבה כך כל צריכים למה השאלה נשאלת
 ? שנים חמש בעוד ישתכר שנח די היה לא וכי? כך כל בוער

 אך, וגדלותו קדושתו. נח היה מי בכלל מבינים לא באמת אנו, אמת: הוא הפשט
 בנטיעה תחילה לעסוק לו היה, "יין לשתות רצון של שבריר איזהו לו היה דרגתולפי

" לו פותחים לטמא בא" של זעירה נקודה שם הייתה דרגתו לפי), י"רש כותב" (אחרת
 שנטע הצדיק נח, עצומה במהירות הדברים התגלגלו" לו פותחים"ש וכיון). ד"ק שבת(

  חשב הוא, מיד לשתות חלם לא כלל כרם
 הבא"ש כיון אבל, יין לו יהיה שנים ארבע שלוש עוד כאשר, כרם ליטע הכל בסך
 - יופי איזה, וי, וי אוי, "אילן של גזע, גרעין -: לרווחה הדרך נפתחה" לו פותחים לטמא
 ואי. גמרנו, אבוד, חלאס, שתיה סחיטה - בשלים ענבים, אי, עלים, וי אוי! ענפים הנה

 . לעולם חקוק נשאר!... זה את למחוק אפשר
, חכמים דברי של בעיקרון רק להלן נעסוק לכן, ומעשיו בנח להבין אפשרות לנו אין
 ":לו פותחים לטמא הבא" שאמרו

 איך, שבת מחלל להיות הצלחת איך: "רעה לתרבות שיצא פלוני פעם שאלתי
 הנפילה הייתה איך כ"וא, בדווקא שבת לחלל במזיד רצית שלא בוודאי? קרה

 ? הראשונה
 : לחייו על נפלה חמה כשדמעה, לי אמר והוא
 לכדור ללכת כן, עצמי בתוך הסתפקתי, חשבתי, ברחוב שהלכתי בעתבשבת פעם

 לפתע. ולכאן לכאן תוכי בתוך ספיקות לי היו, הכדור במשחק להשתתף לא או רגל
 הוציא הנהג, צפצף, בלמים בחריקת לידי עצר, המשחק למקום שנסע רכב לידי חלף
 אוי... זה אחרי הייתי, חלאס, בפנים קפצתי, יאלה. טרמפ לי והציע, המגולה ראשו את

, דמעות אותן, אגב. (נורא". לו פותחים לטמא בא" - סיפר כך" שלי החיים את איבדתי
 ) שלימה בתשובה בדרכו לשוב והחל, המצטער לבבו את טיהרו

 אוהו" :בוכים בקול שלום' ר סלסל, דברים מיני כל שרואים מקום ליד פעם עוברים
, כאן הולך מה נראה דקה תמתין" לשמעון ראובן אומר..." ש איך מעניין כמה, אוהו
 הם, אה. "הישראלים או איטליה ניצח מי לדעת נמתין, כדורגל המסך על רואים הנה

 !... רגע עוד נעמוד בא, אה! הישראלים - ניצחו
 גדולה משיכה לי הייתה. כדור משחק לראות אהבתי) קטן יתום( ילד הייתי כשאני

 רציתי כך כל... ו צעירים של מגרש היה, התגוררתי בה ישראל בית שכונת ליד. לענין
 שידע, תורה בתלמוד המלמדים לאחד תודה אסיר הנני היום ועד, ועוד עודשם להביט

 בעצת הלך לא אשר האיש אשרי: "משם אותי לקח, אותי והציל דלהלן ל"חז מאמר את
 דברי" לעמוד סופו - הלך אם. ישב לא לצים ובמושב עמד לא חטאים ובדרך רשעים
 עמד אם" מתיישבים כבר כך אחר, ועומדים עומדים, לעמוד סופו הלך שאם - המדרש

 ובתורתו חפצו' ה בתורת אם כי" אלא ישב ולא עמד ולא הלך לא אם אבל" לישב סופו
 "מים פלגי על שתול כעץ והיה -ולילה יומם יהגה

 היום, כדור היה היצר שפעם אלא! דבר בכל, לא? הוא כך הכדור במשחק רק וכי
 הבא" הבורא שקבע זה חוק פי על מתגלגל העולם. יודע אחד כל, אחרים בדברים הוא

 ".לו פותחים לטמא
 " אותו מסייעים: "יותר הרבה אלא" לו פותחים" רק לא?" לטהר הבא" אבל

 )פרעה בבת שהיה וכמעשה! (השמים מן לו עוזרים
, זאת לראות יכול אני איך? נכון, לסיפור מחכים שאתם שלכם בעינים רואה אני

 ... רואה אני אז, לספר רוצה אני שגם מפני
 בשבוע( עדים שני לי שסיפרו מעניינת עובדה, מזמן לא שארע מה לכם אספר

 היכן עד ונלמד נתבונן, נבין ומהסיפור) שבת בליל הדרשה אחרי", משה זכרון"ב שעבר
 . דשמיא סייעתא מגיעה
. ובן בת, אמא אבא, זוג באו, חיים חפץ בקיבוץ שנערך, ערכים של" סמינריון"ל
 השערות עם הבן אבל, בהרצאות והשתתפו לשיחות האזינו והבת והאמא האבא

 חכם תלמיד. גדול רדיו עם בחדר ישב השבוע כל. הרצאות לשמוע רצה לא, הגדולות

 אך, פרטי באופן עמו לדבר ניסה, להרצאות בא לא הבחור כי שהבחין, מהמשתתפים
 . הועיל לא

. במתינות, חדשהבדרךהחלווהאמאהאבא. הביתהשבההמשפחה, חלפוהימים
 לפחות, וישתפר העגלה על הוא גם שיעלה מהבן ביקשו הם. המצוות בקיום והתקדמו

 . ערלות אוזניים על נפלו בקשותיהם אך, מעט
 הנערך לסמינריון להצטרף תסכים אם! נא שמע: ואמרו, ההורים אליו פנו אחד יום
 נעניק אנו, מצוות לקיים שתתחיל להבטיח בלי, הרצאות לשמוע ורק, הקרובים בימים

 . רוצה שהיית כמו - ולקפריסין לאיטליה - ל"לחו נסיעה הוצאות לך
 . אמר". מסכים, טוב, בסדר"

, ההרצאות את שמע'. חנוכה' בסמינר להשתתף ונסע מטלטליו את ארז הוא
 ... באיטליה הזמן כל, כמובן, היה, שלו והמוח

 שתיים בשעה שבת במוצאי - סימפוזיון מתקיים, בסמינריון כנהוג, השבוע בסוף
 רשמים לספר - הבמה על העולים מהמשתתפים יש ואף, מתאספים הכל, חצות לאחר

 המגלים ויש, אישית הסטוריה מספרים אחרים, ברוחניות גדוש שבוע לאחר ותחושות
. הרבה וחלם מעט הקשיב, שלו חבר ליד ישב דנן הבחור. ועוד, ומהפך התעוררות על

 , אתך מה, נו" - ושאל אליו התכופף החבר
 ?" שהן כל החלטות עם מכאן יוצא אתה האם

 ..." ל"לחו כרטיס עם מכאן יוצא אני?! אני"
 אפוף שהיה חבר אותו?!"... כך כל קר נשארת ואיך, הרצאות שמעת אתה אבל"

 . התרגשות סימני קצת הראה דנן יק'שהבחורצ עד ליבו על דיבר בהתעוררות
 וכה, החבר באוזני הכריז שלפתע עד, כיבושין דברי בליבו לטפטף המשיך חבירו

 באמצע פה יהיו שלי ואמא שאבא, עכשיו, נס יארע אם! שמע? מה יודע אתה: "אמר
 !". זהו! גמרנו. תשובה בעל נעשה אני אז, בירושלים גרים הרי הם, הלילה

 אבא, הנה, ולפתע) הזמן את לי אמרו לא( שעה חצי אולי או שעתיים שעה חלפה
 !...המלון בפתח ואמא

 . בסערה, התנשקו והשלושה אליהם ניגש הבחור
 משהו כאן קורה כי ראו אבל, הדבר משמעות את הבינו לא באולם היושבים

, הוריו את עזב כ"אח. ובכה הוריו עם דיבר הבחור. מאד מרגשים רגעים אלו היו. מיוחד
 הכיפה את חבש, כיפה ממישהו לשאול הספיק עוד בדרך, המיקרופון לעבר ועלה מיהר

"... ראשי מעל יורדת לא זו כיפה מעכשיו: "למיקרופון ודבר, ראש בסיכת הצמידה
 ששמע אחד השניים שהעידו כפי( האבא סיפר זאת? הגיעו הם ואיך, היה מה
 ): מהבן שמע ואחד, עצמו מהאב

 מה" לו ואומר) שלו הסבא אולי( לבן זקן עם, זקן אליו שבא, בשינה לו חלם האבא
 ".שלך לבן' חיים חפץ' לקיבוץ סע פה ישן אתה

 פלאי חלום, מעניין, אה - או" אמרה היא. לרעייתו וסיפר משנתו התעורר הוא
  צריך אולי! פלאים

 ". לנסוע
 . לישון ושכב. הבעל אמר" לישון רוצה אני, לא"

 הוא?" פה ישן אתה מדוע? שלך לבן נוסע לא אתה למה: "הזקן הגיע שוב והנה
 .זקן אותו על הפעם עוד חלמתי: שנית וסיפר, בהלה במעט התעורר

  הציעה?" זאת בכל ניסע אולי, כך אם"
 ". לישון רוצה אני אבל"
". לנסיעה אצטרף, לבד תיסע לא, דאגה ואל, בחלומות מאמינה אני, נא תשמע"

 . אותו דירבנה
 . ונכנסו לרכב ירדו התלבשו השניים
 הצליח לא שינה חבלי מכוסות בעיניים הבית בחצר שעמד האבא. נדלק לא האוטו

 ישן ר"היצה וכי... רגעים בכאלו קשה עובד' שטן'ה הרי! ודאי... (הרכב את להתניע
 ?...) בלילה בשתיים

 ". עכשיו לישון הולך אני, גמרנו, כח לי אין, התקלקל כבר האוטו אם"
 אם" בקול להצהיר האשה העיזה..." מיוחד טקסי נזמין - וירדנו התלבשנו כבר אם"
 . שוב ואמרה חזרה", ספיישל ניקח, ברחוב כבר אנו

 ?" פתאום מה"
 "מחיר בכל נוסעים! כן"

 ששילמו כמובן. חיים לחפץ עד מירושלים ונסעו מונית הזמינו הם. ניצחה האשה
 . ובאו. שצריך כמו, ותקילין טבין

 ? מופת איזה ראיתם
 . כמוה מאין, דשמיא סיעתא לקבל מסוגל - צדיקים בדרך ללכת שרוצה מי
 עם מתחשב ה"שהקב משום מופתים עשה, למשל, שהסטייפלר יודעים אנו

. חידוש כמעט זה דשמיא סיעתא כזו' תהי, כך כל פשוט שלבחור אבל. הצדיקים
 פעם עשו ואמא שאבא או, בדמעות שהתפלל סבא אבי או סבא של זכות שזו כנראה
 . מצווה איזו עשיית מחמת פרטית זכות אולי? יודע מי, טוב מעשה

  הבא! לטהר הבא - גיוואלדיג". אותו מסייעים לטהר הבא"ש שברור ומה
 .טוב מה אשרינו! לטהר

 (להגיד)
 

 בדרך הדרוש  

 (ז, כג) נח אך וישאר
 האיך לדקדק ויש והכיש לארי מזונות שאיחר לפי י"פרש

צדיקאישנחדכתיבלתרץונראה, נחאךדוישארבזהזה' תלי
 וכתיב ותמים צדיק טובות מעלות' ב דהיינו בדורותיו' הי תמים
' הי אמנה מקטני נח שאף י"רש' פי המבול מי מפני נח ויבא
 צדיק בשלמא תמים כתיב לא למה קשה נח אך וישאר ש"והא
 אלא' הי אמונה מקטני נמי שהוא משום כתיב לא ט"מקשה לא

מזונותשאיחרמוםבעל' שהיי"רש' פילכןכתיבלאט"מתמים
 ק "ודו והכישו לארי

 (מדרש יונתן)

(ט, כ  וישכר היין מן וישת :כרם ויטע האדמה איש נח ויחל
 כא)

נח,לנח,הואברוךהקדושלוע, א) "אמרבגמרא (סנהדרין
 כמאן יין?! אלא לו גרם שלא הראשון מאדם ללמד לך היה לא

 היה". גפן הראשון אדם ממנו שאכל אילן אותו דאמר
יש להבין מה הטענה אל נח ללמוד מאדם הראשון? וכי נח 

 נצטווה שלא לאכול מעץ הדעת?
ניתן לבאר עפ"י שאלה נוספת, לכאורה איך שתה נח 
מהיין? והרי היה ערלה! ובירושלמי (מגילה פ"א הי"א) כתוב 

 שנח שמר את התורה.

מתרץ הגר"ח קנייבסקי בספרו "טעמא דקרא" שנח סבר 
 שהיין זה "זיעה בעלמא" שאינו אסור באיסור ערלה.

 
אמר לו הקב"ה לנח, איך שתית מהיין, לפי"ז מבואר היטיב, 

והרי הוא ערלה, ואם תתרץ שזה זיעה בעלמא, "היה לך ללמוד 
מאדם הראשון" שהרי נצטווה על העץ ושתה מן היין כדאיתא 
במדרש שחוה סחטה ענבים ונתנה לו, וזה נחשב לו לחטא כאילו 
אכל מהפרי עצמו, וע"כ שהיין אינו כזיעה בעלמא רק כעצם 

 הפרי.
 "י טעמא דקרא)(עפ



 

  

 

 הקשת בענן
ּת   ת  י נ  ּת  ׁש  ת ק  ָ  ַ ִ א  י  י ֶ   ַ ְ ִ   ינ  ית ּב  ר  אֹות ּב  ה ל  ת  י  ה  ן ו  נ  ע  ִ   ּב   ֵ    ִ ְ     ְ   ָ  ְ ָ  ְ    ָ ָ ֶ 

ץ ר  א  ין ה  הקשו המפרשים, הרי הקשת  .  ֵ    ָ ָ ֶ ּוב 
דבר טבעי הוא, ונוצר כאשר קרני השמש 
פוגעים בלחות האויר, אם כן מה נתחדש 

 ברית זה?כאן באות 
 אותכ שמשמעתה י

הרמב"ן מפרש שאמנם כבר היה 
 .)2, אך מעתה ישמש כאות ברית)1מקודם

 מעתה יהיה קשת
י אך האבן עזרא כתב 'הנה  ּת  ת   עתהָ  ַ ִ  נ 

ןקשת  נ  ע  ָ  ּב   ָ  ֶ'3(  . 
הלחות שעד אז היה ביאור הדבר, 

, עד שקרני )4והאדים באויר חזקים מאוד
השמש לא יכלו עבור בהם, וריבוי המים 

וך האדים הם הביאו את המבול, אבל שבת
לאחר המבול מיעט הקב"ה את המים 
באדים וממילא לא יבוא מבול, והאות לזה 

מחמת קרני  הוא שהקשת נראה בענן
  .)5השמש שיכולים לעבור

 הקשת הכפול
כי האות הוא כאשר כתב, נו רופסבואילו 

נראית קשת כפולה, אשר הצבעים בה הם 
אשונה, והוא היפך סדר הצבעים בקשת הר

שלא כטבע שאין חכמי המחקר אינם 
 יכולים להסביר סדר זה.

 
כפי שנאמר "נתתי" מכבר, [והוא נמנה בין הדברים  )1

(וכן מביא הראב"ע  שנראו ערב שבת בין השמשות]
דהיינו כאשר יסבב הקב"ה על ידי  )2 .בשם הרס"ג)

וכן  )3 .הטבע שיהיה קשת, אז הוא יהיה לאות ברית
"י שכתב בפסוק והקימותי את בריתי משמע ברש

'אעשה קיום לבריתי' והוא הקשת, משמע שעכשיו 
ת כמו שנאמר " )4 נעשה. ה א  ק  ׁש  ץ וה  ר  א  ן ה  ה מ  ל  ע  ד י  א  ִ  ְ ָ   ֶ  ו   ְ  ֶ ָ ָ   ִ    ֶ ֲ  ַ  ֵ  ְ

ה מ  ד  א  י ה  נ  ֵ    ָ ֲ ָ ָ ּפ  ", שהאד ברוב לחותו היה די בו להשקות  ְ
מהר"י אברבנאל (מובא בכלי יקר),  )5 .את כל האדמה

  .הודומה לזה כתב הגור ארי



 

 

ד ת נ ח  נ ח   ה ּתֹול  ּל  ֹ  ַ א   ַ  ֹ   ֹ  ְ      ֶ על דרך שאמרו חז"ל 'כל יבואר  . ֵ
שרוח הבריות נוחה הימנו רוח המקום נוחה הימנו'. 

 גם לשמים.לבריות, שהוא של הה
 )חתם סופר( 

 
א   ת ה  יו א  ד ר ת  ה ּב  י  ים ה  מ  יק ּת  ּד  יׁש צ  ֹ  ֹ ָ    ֶ   ָ ֱ נ ח  א   ְ    ָ  נ ח  ֹ  ַ  ִ    ַ ִ    ָ ִ    ָ ּל  ה  ת  ים ה  ֹ  ַ ק     ֶ ַ ְ ִ    ִ   .

בעיניך כיצד היה אם יפלא 
בדור שפל כזה, התירוץ היא  -

יראה ובכך נשמר מרעת  -שהלך תמיד עם מדת אלקים 
 (רבי אברהם יעקב אדה"ז מסאדיגורא) אנשי דורו.

 
י ק  א  ת ה   נ ח   ֶ   ָ ֱ  ִ א  ּל  ה  ת  ֹ  ַ ם ה     ֶ  בבעל הטורים:.    ִ ְ ַ

. כי צריך להשתמש סופי תבות 
בחכמה רבה כדי לנצח את היצר הרע ולהתהלך עם 

 )מקור ברוך( .האלקים
 

 נ ח   ּל  ה  ת  ים ה  ק  א  ת ה  ֶ    ֹ ַ א  מבאר מדוע לא התפלל נח על .  ֶ   ָ ֱ  ִ    ִ ְ ַ
דין וסבר מדת ה - בני דורו, כי 

שצריכים הם להיענש. אך לא כך רצון ה', אלא 
 )מבשר צדק( שיתפללו הצדיקים על בני דורם.

 
ה ב  ּת  ת ה  ה א  ׂש  ע  ים ּת  ּנ  ָ  ק  ֵ ַ   ֶ   ֶ ֲ ַ     ִ (מלשון קן דירה להקב"ה  . ִ

עם התבות שלך בעולם הזה,  צפור)
 )קדושת לוי(  שתדבר בתורה ותפילה.

 
ּת   א  ְ  ַ ָ ו  ח ל  ְ  ה ק  היה בעל  - צו דיר] ך[נעם דיאת  .   ַ  

 אמרי חיים)(   .הבית על עצמך
 

ן ע  נ  י ּכ  ב  ם א  א ח  ר  ּי  ָ  ַ ו   ְ    ִ ֲ   ָ   ְ  ַ יו... ַ  ח  י א  נ  ׁש  ד ל  ּג  ּי  ֵ    ֶ ָ  ו  ְ  ִ    ֵ  ַ  -חם חטא בעין  .ַ 
, לכן עבד כנעני יוצא לחרות רק כשלוקה  -ובפה 

 )רי"םהחידושי ה(   .בעינו או בשיניו

 על כל הברואים קדושת האדם ויראתו משפיע
ר   א  ת ה  או  א  ל  בו  ו מ  רו  ו ר  ָ  ֶ פ    ָ    ֶ   ּ  ְ  ִ ם ץ ּ ְ ּ  ּ  ְ ּ  ּ  כ  ת   ח  ם ו  כ  א  ר  ֶ   ו מו  ְּ  ִ  ְ   ֶ  ֲ ַ  ֹ  ּ

ר   א  י  ת ה  ל ח  ל כ   י ה ע  ה  ָ  ֶ י   ָ   ַ ּ ַ   ָ ּ    ַ    ֶ ְ נ    .ץִ  רו א  ל  ָּ כ   ה ִ  ֵּ ה  ל  י ּ ְ ּ  ֵ ב   עו  ם ָ  ֹ  ָ ה 
לו י   ש   ם  ְּ ּ  ִ ת   ע  מ  ֲ  ֵׂ ב    ַ ד  ה ּ ְ א  ָ  ָ ה  פ  ם, ָ  ְ  ִ ו כ  גו  י ּ  ה  נ  ת  ֲ   ּ ה   ַ ד  ת ִ  ְ א  ָ  ָ ה    ְ ך   ָּ כ   ם ָ 

ך   ש   מ  ׁ ָ ְ נ  יל  ַ ע   ִ  ְ רו א  ב   ּ ְ ּ  ִ ה  ל   ם ַ  כ  ם, ּ ֻ ָּ כ   ינו  ן ְ  ֵ ו  צ  ִ    ּ מ  נ   ָ  פ  ל   ְ  ֵ ש   ִ ּ ו  י ׁ ֶ ב  מ   ּ  ּ ה  ַ ל ַ  ּ
ש    נ  א  ש   ְ  ֵׁ כ    ַ ֶ ׁ ו  י ּ ְ ד  ּ  ֹ ה  יו  ר ַ  י ָ   ּ ה  רו צ  ִ  פ    ּ ְ יו  ם  ּ ר  ע  ֲ  ָ  ֹ ב   יע  ה  ֶ ז  ת, ּ ַ פ   ש   ִ  ַ ה  ּ ְ ׁ ם  ַּ ג    ִ 

ַּחי ל  ַ ע   ר  ת ַ א  ָ  ֶ ה  מוץ, ָ  ֹכ  רשְּ ׁשפ  ֵ ֵ ּ ֶ ש   ׁ ׁ ִ ר  ּבפסו "י  ַ ָ השחיתק "ְּ י ִכ  ְׁ ִ ִּ
ל ה   ו  ע  כ  ר  ת ד   ר א  ש   ל ב   ַ    ָ כ     ֹ ּ ְ ַ ּ    ֶ   ָ ׂ ָ ּ ר  ּ ָ   א  ץ" ָ  ֶ א  מ  ף ׁ ֶ ַ ש   ה  ֵ  ָ ב   י   ה ּ ְ עו  ה ַ  ָּ ח  ף ְ   ֹ ו 

יו   י ָ   ּ ה  ג  ו   ד   ז  ִ  מ  ְ ּ ַ ּ  ְ ינ  ן  ִ א  ש   ֵ   ָ ל  ֶ ׁ ינ  ם  ְ מו   .ם ִ  ָ מ  ין  ֵ כ   ּ ְ  ֹ כ   ת  ע  ָ  ִ ל  ש   ד ֶ  א  ֲ  ֶׁ כ  ר ּ ַ
יו   ה  ְ   ּ י  נ   ִ  א  י ּ ְ ֵ ב   ר  ש   ׂ ְ ָ ֵ י  מו  ל ִ  ל  ש   ֵ   ּ ב   ְ ׁ מ  ת, ּ ִ ֱ  ַ נ א  ג  ר "ֶ  א  ר ְ  ָ ו  ש  ם  ִ ע  ב ְ  ֵ ז  ב  ֶ  ׂ כ   ֶ ּ ,

ד ב ה ו  ר  ָ  ָ  ָ  ֹ ו פ  ו ּ  ד   ה י ח  ינ  ע  ר  ּ ָ ת    ְ  ַ   ָ   ֶ ז הו  ".  ִּ ְ ֶ   ּ ו  רו  " ְ  ְ  ּ פ   בו    ּ ך  " ּ  ְ  ּ ו ר  ו  ת  ֹ  ְ מ  ּ ִ  
ד   ָ ש     ְ ֻ ק  ר  ה ׁ ּ ה  ט  ֳ  ָ ו   ָ או  ה "ְ  ל  ר  ת  ֶ א   ּ  ִ ְ  ּ ו מ  א  ָ  ֶ ה  םץ" ָ  כ  ת  ש    ד  ק  ֶ  ב   ְ ַ ּ ׁ א  , ּ ִ ְ ֻ ז ְ  ָ ו 

כ  " א  ר  ֲ  ֶ ו מו  כ  ם ּ  ֹ  ַ ת   ח  ִ  ְּ ֶ ו  א   -ם" ְ  ר  י   כ  ה ַ  ִּ ְ ָ ה  ב   ּ ָ ֶ ש   י  ם "ׁ ֶ ה  ְ  ֶ י  י   ל  ַ ע  ה ִ  ת ַ  ַּ ח 
ר   א  ָ  ֶ ה   ) חיים מטשערנאביץהרה"ק רבי ל באר מים חיים(  ץ".ָ 

ל  א  יח  ש   ש   מ   ת ה  יא  ם ב   ו ב ק ד  ּ ֹ  י ש  ֶ ׁ   ַ  ִ ׁ ָ ּ  ַ    ַ  ִ ּ    ֶ  ֹ    ּ ׁ ך  ָ  ר  ט  ְ  י צ   ֵ  ָ  ְ  ִ
ך   כ   ד   ז  ה  י ל  ד  ים כ   ו ר  י ס  ּ ֵ ְ ל  ַ ּ  ְ ִ  ְ    ֵ ְ ּ     ִ  ּ ּ  ִ ְ 

יו ֹ נ   ד ר ת  י ה ב   ים ה  מ  יק ת   ד   יש  צ  ָ   ח  א  ֹ ֹ ְ ּ    ָ ָ     ִ ָ ּ    ִ ּ  ַ   ׁ   ִ ׁש  .ַ   ר   ֵ   'י ׁש "י: ְ  ַ ִ ּב 
ח ב  ׁש  תו  ל  ים או  ׁש  ר  ינּו ּדו  ת  ּבו  ר  ַ  מ  ְ  ִ   ֹ   ֹ     ִ ְ  ֹ       ֵ  ֹ ים , ֵ  ַ  ׁש  ר  י ׁש ּדו  ֹ  ְ ִ   ו      ֵ  ְ

נ אי ג  ַ   ל   ְ נ אי '. ִ  ג  ין ל  ׁש  ר  ה י ׁש ּדו  ּמ  ין ל  ב  ה  י ׁש ל  ַ    ו   ְ  ִ    ִ ְ  ֹ     ֵ   ָ  ָ     ִ  ָ  ְ    ֵ  ְ
ד   ּי ׁש ל  ם ׁש  קו  מ  ִ  ְ ּב     ֵ  ֶ    ֹ   ָ חְ  ב  ׁש  ׁש ל  ַ  רו   ֶ  ְ    ֹ ה ,   ר  ּתו  ה  ה ּג ם ׁש  ֹ  ָ  מ    ַ  ֶ    ַ    ַ

ה  יד  ע  ִ   ָ  ה  י ה"ֵ  ים ה  מ  יק ּת  ּד  יׁש צ  ָ  א   ָ    ִ  ָ    ִ  ַ ר ".ִ     מ  י ׁש לו  ַ  ו   ֹ     ֵ ל , ְ  כ  ָ   ּד  ְ 
יח   ׁש  ל מ  ז ע  ּמ  ר  ה מ  ב  ּת  י ן ה  נ  ָ  ִ  ַ ע     ַ    ֵ ַ ְ    ָ  ֵ  ַ    ַ  ְ ר , ִ  ַאח  א ל  ב  ּי  ַ   ׁש    ְ    ֹ  ָ  ֶ
ה מ  ל  ה ׁש  ׁשּוב  ת  ם ּב  ׁשּובּו ּכ ּל  ּי  ָ  ׁש   ֵ ְ    ָ    ְ  ִ    ָ  ֻ       ָ ת . ֶ  ּדו  מ  ז ּב  ּמ  ר  ֹ   ּומ   ִ  ְ    ָ  ֻ ְ  

ּה ׁש   ּכ  ה ָאר  ת  י  ה  ה ׁש  ב  ּת  ָ    ְ ה  ְ     ָ  ְ  ָ  ֶ    ָ  ֵ הַ  ּמ  ת א  או  ָ  ׁש מ   ַ    ֹ   ֵ ש הּוא ,    
יח   ׁש  ל מ  ָ  ִ  ַ ׁש  ם , ֶ    ּה ה  ּב  ח  ה ר  ּמ  ים א  ּׁש  מ  ֵ   ח     ָ ְ ָ    ָ  ַ ל מ' י' ֲ  ִ ִ    ֶ   ׁש 

יח   ׁש  א , ָ  ִ  ַ מ  ּי  ר  ט  ימ  ג  ּה ּב  ת  מ  ה קו  ּמ  ים א  ׁש  ָ   ּוׁש  ִ ְ  ַ   ִ  ְ    ָ  ָ  ֹ     ָ  ַ ל ח   ְ  ִ    ֶ   ׁש 
כ יח  ו  ׁש  ְ  מ    ַ ה"ב ָ  ִ  ר  ּתו  ת ה  ּיו  ת  ֹ  ָ או    ַ    ֹ   ִ  ֹ ה ,   ׁשּוב  י ּת  ד  ל י  ע  ָ   ׁש     ְ    ֵ  ְ   ַ  ֶ

ם  יה  ירּו ע ל  ֶ   י א    ֵ  ֲ      ִ ה ו  כ"ב ָ  ר  ּתו  ת ה  ּיו  ת  ָ    ְ או   ֹ   ַ    ֹ   ִ  ֹ יח    ׁש  א מ  ָ  ִ  ַ י ב     ֹ  ָ .
י ה ָאז  ה  יח  י  ׁש  ּמ  יַאת ה  ם ּב  ד  ׁשּוב ק  ּי  י ׁש  ּנ ה מ  ה  ֶ      ו   ְ  ִ  ַ  ִ  ָ  ַ      ִ   ֶ  ֹ      ָ  ֶ   ִ    ֵ  ִ  ְ

ת ָאר  פ  ת  ד ּול  בו  כ  ה ל  ּל  ה  ת  ל  ם ו  ׁש  ְ   ֶ ל   ִ  ְ     ֹ   ָ  ְ    ָ  ִ  ְ  ִ  ְ    ֵ א , ְ  י ׁש  ֶ    א  מ    ִ    ַ
ל  ּב  ס  ר  ל  ט  צ  י  ן ו  יו  ּז  ן ּוב  או  ר  ד  י ה ל  ה  אּוי י  י ה ר  ה  ֹ   י   ְ  ִ    ֵ  ָ  ְ  ִ  ְ    ֹ   ָ  ִ     ֹ  ָ  ֵ  ְ    ֶ  ְ  ִ    ָ    ֶ  ְ  ִ

ּב   ק  ל ל  יּוכ  ּכ  ו  ּד  ז  ּי  ד ׁש  ים ע  ּסּור  ַ  ֵ י   ְ    ַ    ְ    ֵ ַ  ְ  ִ  ֶ    ַ יח  ִ    ִ    ׁש  ל מ  רו  ׁש  ָ  ִ  ַ ל או     ֶ   ֹ   ֹ    . 
אן  ז ּכ  ּמ  ר  ז ה מ  ָ    ו     ָ  ֻ ְ    ֶ יקְ  ד   יש  צ  ח  א  ּ ִ  נ   ַ   ׁ   ִ   ַ ל  ֹ  ּד  ּת  ׁש  י ה מ  ה  ֵ   ׁש   ַ ְ ִ    ָ  ָ  ֶ

ת  יו  ה  ֹ   ל    ְ ינ י "ִ  ע  ן ּב  א ח  צ  ֵ   מ    ֵ  ְ    ֵ    ָ הה'" ָ  ׁשּוב  י ּת  ד  ל י  ָ  ע     ְ    ֵ כ ן , ַ   ְ  ל  ֵ   ו   ָ  ְ
יו ד ר ת  י ה ב   ים ה  מ  ָ   ת   ֹ ֹ ְ ּ    ָ ָ     ִ ָ יח   -  ּ ׁש  ל מ  רו  ׁש  דו  ָ  ִ  ַ ּב     ֶ   ֹ   ֹ ר , ְ   א  ב  ֵ   ּומ   ָ ְ  

ׁש   ׁשּובּו "י  ַ ִ ר  ּי  ּלּו ׁש  ם א  ח ה  ב  ׁש  ים ל  ׁש  ר  י י ׁש ּדו  ָ      ּכ   ֶ     ֵ    ֵ    ַ ְ  ִ    ִ ְ  ֹ     ֵ   ִ
ת ר  א  פ  ת  ח ּול  ב  ׁש  יּו ל  ה  י  ה ו  ׁשּוב  ת  ֶ  ֶ ּב   ְ  ִ  ְ     ַ  ֶ  ְ     ְ  ִ  ְ    ָ    ְ ַ   ֵ   א  י ׁש , ִ 

נ אי  ג  יּו ל  ה  א י ׁשּובּו י  ם  א  נ אי ׁש  ג  ים ל  ׁש  ר  ַ    ּדו   ְ  ִ     ְ  ִ      ָ      ִ  ֶ     ַ  ְ  ִ    ִ ְ  ֹ  
ים ּסּור  ר י  ע ב  כּו ל  ר  ט  צ  י  ֹ   ִ    ִ  ו   ֲ  ַ    ְ  ָ  ְ  ִ ד , ְ  ח  ל א  ה ּכ  א  ר  ל ּכ ן י  ָ   ע   ֶ    ָ    ֶ ְ  ִ   ֵ    ַ

ינ י  ע  ן ּב  א ח  צ  מ  ֵ   ל    ֵ  ְ    ֵ    ֹ הה' ִ  ְ מ  ל  ה ׁש  ׁשּוב  ת  ָ  ּב   ֵ ְ    ָ    ְ י ה , ִ  ה  ָאז י  ֶ   ו   ְ  ִ    ְ
ת ָאר  פ  ת  ח ּול  ב  ׁש  ְ   ֶ ל   ִ  ְ     ַ  ֶ  ְ. 

ת ים  ֶ א  ק  א    ָ ֱ  ִ  ה  ּל  ה  ת  ֶ  ה  על  הקדוש בזוהר איתא . ֹ ַ נ ח    ִ ְ ַ

 אליעזר שנעקארנסטר;  ספנחיחזקאל ארנסטר;  תלמידים שהביאו חומר לגליון:



 

 

והיה שומר על קדושת מהולנולדשנחפסוק זה 
מה הקשר בין ברית מילה  לפרש ואפשר .הברית

 על טוב שם הבעל שאמר מה פי עללפסוק זה, 
 תבות שהראשי "     ֿ שמימה   ֿ ה     ֿ נו   ֿ ל      ֿ עלה   ֿ י    ֿ י   ֿ מ  " הפסוק
 יכול שאינו כלומר ,ה"הוי תבות וסופי מילהה
 שהוא מי רק ה"הוי אל להתקרב השמימה לעלות
 את" הכתוב אומר זה ועל. ושומר על בריתו מהול

 עם להתהלך נחאיך זכה  ",נח התהלך האלקים
 )דוד בנין( . מהול שהיה, אלא מכאן האלקים

י ס ִ  ּכ  מ  ץ ח  ר  א  ה ה  א  ל  ְ  ָ   ָ ָ ֶ   ָ ָ מ  ברש"י: 'לא נחתם דינם אלא .  ָ
על הגזל'. תמהו המפרשים הרי היו בידם עבירות 
חמורות כעבודה זרה וגילוי עריות, ומדוע זה 
נחתם דינם 'אלא' על הגזל. עוד יש להקשות הרי 
איתא במדרש שמיתת צדיקים מכפרת כמו יום 
הכיפורים, אם כן הרי כתב רש"י על הפסוק "כי 
לימים עוד שבעה" שבאותה שעה מת מתושלח, 
ומדוע לא כיפרה עליהם. אלא חדא מתורצת 
בחברתה, דאילו חטאו רק בעבודה זרה וגילוי 
עריות היה מתכפר להם במיתת מתושלח, אבל 
כיון שחטאו בגזל שהיא עבירה שבין אדם 
לחבירו ואין יום הכיפורים מרצה, לכן נחתם 

 דינם.
 )פר עולת צבורע"פ ס(ילקוט הגרשוני  

ב   ּת  ת ה  ה א  ׂש  ע  ים ּת  ּנ  ִ     ַ ֲ ֶ   ֶ   ַ ֵ ָ ק  במדרש נחלקו רבי יהודה . ה ִ
ורבי נחמיה כמה חדרים היו בתבה, לרבי יהודה 

. ולכאורה תמוה במה 900ולרבי נחמיה  330היה 
ויש לבאר דמצינו פלוגתא בספרים כמה ו. נחלק

(לרבי אלעזר רוקח רקיעים יש, בספר סודי רזיא 
רקיעים כמנין 'השמים'.  395כתב שיש  מגרמיזא)

כתב שיש (לרבי אברהם גאלנטי) ובספר קול בוכים 
רקיעים כמנין 'השמים' בחשבון אותיות  955

, 500 - 'ך'(שהאותיות הסופיות נחשבות כמאות מנצפ"ך 
בכל הרקיעים יש רשות למלאך . וכו') 600 -' ם'

רקיעים עליונים,  55-מט"ט לעלות חוץ מ
אלקיך השמים ושמי שעליהם נאמר "'הן' לה' 

השמים". והנה גזירת המבול היתה "כל אשר 
ולא בשמים, ותיבת נח היתה  'בארץ' יגוע" 

בבחינת שמים שם לא נגזרה הגזירה. והנה 'חנוך' 
בגימטריא 'נח  (שהעלהו ה' לשמים ונעשה מלאך מט"ט)

שנח הורשה להיות עם ה' בתיבה שהיא הוי"ה' 
יע. ובזה יש בחינת השמים, כמו חנוך להיות ברק

לומר שנחלקו רבי יהודה ורבי נחמיה, רבי יהודה 

55רקיעים, מהם 395סבר כסודי רזיא שיש 
שיכול ליכנס,  330שחנוך אינו יכול ליכנס, הרי 

חדרים. ורבי נחמיה סובר  330וכנגדם עשה נח 
שאין  55רקיעים, מהם  955כקול בוכים שיש 

 900, כנגדם בנה 900חנוך יכול ליכנס, הרי 
 )מעשה רוקח( חדרים.

בא אחד  מקאזמיר יחזקאל אל הרה"ק רבי
לרב, ובקש את ברכת רבו  מתלמידיו שנתמנה

לא  הרבי: לו אמר. העיר עם בשלום לחיות שיצליח
יק  ש נח על מעידה זו הדרך! הנה התורה ּד  יׁש צ   ִ    ַ ִ    א 

ה  י  ים ה  מ  ָ   ּת  כי . אילגנ אותו שדורשים יש ובכל זאת ָ ִ    ָ
 מוכיח הדבר, אותו מהללים שהכל ומנהיג רב

שאינם מוכיחם על דברים הצריכים תיקון, וכל 
מעייניו נתוני למצוא חן בעיניהם, אך מי שהולך עם 
האמת ואומר את מה שצריך במקום שצריך, לא 
יוכל לצאת ידי כולם ותמיד יהיו כאלו שידרשו אותו 

 לגנאי.
 מ

 לאחת מעיירות הרבנים מגדולי אחד הגיע פעם
 שום עליו שאין בנין מסויים על למלויו הראו. ישראל

 נכנס, הרפורמים של' טעמפל'ה כי הוא, יהודי סימן
 ביתכ מראהואין  מבפנים שגם וראה הרב לתוכו

 .גויים שללבית תיפלה  הוא יותר ודומה, כנסת
 מה! נו :הרפורמי הקהל ראש אותו שאל בצאתו

: הרב לו אמר, ?נושל 'הכנסת בית' על אומר הרב
: עד כדי הרפורמי אותו שאל, לתיבת נח הוא דומה

 נח בתיבת: הרב ול אמר, כך משבח זאת הרב?!
חּוץ נאמר ת ּומ  י  ּב  ִ     ִ   מ  ר  ִ ַ ּכ פ  ה'טעמפל'  כאן גם,  ַ ֹ ֶ ּב 

 ...שלכם זועק כפירה מבית ומחוץ
 מ

בצורת אחת נאספו הקהל לבית הכנסת בשנת 
 להתפלל על הגשמים, בדרך לתפלה פגע פקח
אחד במשכיל, ופנה אליו שיבוא להתפלל עמהם 
על הגשמים, אמר לו המשכיל: וכי אתה מאמין 
שאיש כמוני יכול להביא מטר, ענה לו הפקח: וכי 
מדוע לא, הרי אנשים כמוך כבר הביאו מבול 

  לעולם...



 

 

ר   ּנ  "י  ֲ ִ א  ז  ַ  ֵ י   קְ 
י נ   ּפּור  ס  יו ו  ּי  דֹות ח  ּתֹול  ָ    ְ  ִ   ֵ   ִ מ  ַ      ְ דֹוׁש ִ   ּק  "י ה  ר  א  ל ה  יו ׁש  אֹות  ל  ְ    ָ    ֶ   ָ ֲ ִ    ַ ָ   פ  ְ  

א ּגּול  ל  ג  ין ּד  ּדּור  ָ  ס     ְ  ִ ְ    ִ   ִ  
יז   ר  א  ה ה  י  ה  ים ׁש  דֹול  ּג  ים ה  ר  ב  ּד  ן ה  ָ    ָ ֲ ִ  ַ מ  ָ ֶ     ִ    ְ ם"ל  ִ   ַ ְ ָ ִ    ַ ה  ק ּב  ,    ֵ   ָ ֶ עֹוס 

ן  י  נ  ה ע  י  ְ ַ   ה  ִ    ָ ּקּו ָ י ן  ִ  ּת  ּגּול  ל  ֵ   ּג     ְ מֹוִ  ׁש  ר . תְ  ָ  נ  ׁש  ּלּו א  א  מֹות ּכ  ׁש  ָ  ֵ    ֲ ֶ  נ      ָ  ְ
ה ּז  ם ה  עֹול  ם ּב  יֹות  ה  אּו ּב  ט  ֶ  ח  ַ    ָ כּו ,  ָ ְ    ִ ְ   ָ   ָ   ן א ז  ל ּכ  ל  ג  ָ    ּוב        ֵ    ַ  ְ ִ  

יֹון ל  ע  ם ה  עֹול  ה ּב  נּוח  מ  ְ    ל  ֶ ָ    ָ ת , ִ  ְ   ָ   ָ   נּו א  ּק  ת  ר י  ׁש  ד א  ר  ַ   ֲ ֶ  ְ  ַ ְ    ֶ  ע  ׁש   ֲ ֶ  א 
לּו ק  ל  ְ  ְ  ק  ִ . 

ים  ם זֹוכ  ה  ה ו  ּל  ם ק  מ  ג  ר ּפ  ׁש  מֹות א  ׁש  ם נ  נ  ׁש  ִ    י      ֵ  ְ   ָ ַ   ָ  ָ ְ   ֶ ֲ     ָ  ְ    ָ ְ  ֶ
ם ד  י א  נ  ב  ל ּב  ּג  ל  ּג  ת  ה  ֵ    ָ ָ ל  ְ ִ    ֵ  ְ  ַ ים , ְ  ִ ְ ל  ּג  ל  ּג  ת  ּמ  ּלּו ה  א  ׁש ּכ   י  ִ    א   ְ  ְ  ַ ְ ִ ַ    ִ  ְ    ֵ  ַ 

ים א  מ  ים אֹו ט  הֹור  ים ט  ּי  י ח  ל  ע  ב  ִ     ְ   ִ       ְ ֵ ִ  ּב  ַ    ֵ ם,  ְ ַ ֲ דֹומ  ח  ו  צֹומ  ְ    ֵ אֹו ּב   ַ ֵ   ְ    . 
יז   ר  א  ל ה  ח אֹורֹו ׁש  ר  ּז  ּׁש  ָ  ַ        ֶ   ָ ֲ ִ  ַ מ  ה "ל  ִ ֶ א  מֹות  ָ ָ  ּב  ׁש  נ  ה ל  ׁשּוע  ְ  ָ    י   ִ   ָ    ְ

ּבֹות ים,  ַ   ר  נ  ּׁש  אֹות ּב  ם מ  עֹול  לּו ּב  ּג  ל  ּג  ת  ה  ּלּו ׁש  א  ם ּכ  ה  ִ   מ  ָ ַ     ֵ    ָ   ָ     ְ  ְ  ַ ְ ִ ֶ    ֵ  ָ   ֶ ֵ  ,
ר   א  ל ה  ה ׁש  ע  אֹותֹו ּדֹור ּד  ּקּון"י   ְ          ֵ ָ   ֶ   ָ ֲ ִ ּוב  ת  כּו ל  דֹוׁש ז  ּק  ְ  ִ   ה      ָ     ָ ַ . 

ּקּון ת  ּפּו ל  ּצ  ים ׁש  ר  ו  ּׁש  ְ  ִ   ה      ִ ֶ    ִ  ָ ְ  ַ 
א י  פ  ל  ּבּוע  ק ב א  ע  י י  ּב  ם ר  כ  ח  יו ה  ל  א א  ם ּב  ע  ָ  ּפ  ִ  ְ ֲ   ַ    ֹ ֲ  ַ  ִ ַ    ָ ָ ֶ     ָ עֹוד ,  ַ ַ   ָ   ֵ

יז   ר  א  ר לֹו ה  מ  יו א  ח ּפ  ת  ם ּפ  ר  ת "ל:  ֶ ֶ   ָ ַ   ִ    ָ ַ      ָ ֲ ִ  ַ ט  כ  ל  ה ל   רֹוצ  בֹוד  ֶ   ּכ   ֶ  ָ   ֶ     ְ    ְ
ר ח  ס  י מ  כ  ר  צ  ם ל  י  ר  צ  מ  ֵ    ִ ְ ָ ל  ְ ָ  ְ    ִ ב , ְ  ִ ְ ַ ת   ּכ  ן ל  ּת  א  י ׁש  ל  את  א  ְ  ָ  ּוב     ְ   ֵ ֶ ֶ    ַ ֵ  ָ  ָ  

ה צ  ל  מ  ָ  ָ ה  ְ ַ   ר  ׁש  ל י  ק ב,  ַ  ָ  ְ ְ ע  ע  י י  ּב  ר ר  מ  ן:  ָ ַ   ַ ִ  ַ  ֲ ֹ א  ר לֹו .  ֵ ה  מ   ָ ַ     א 
יז   ר  א  לֹום"ל:  ָ ֲ ִ  ַ ה  ׁש   ל  ְ  ָ   ל  דֹול ּב  , ֵ    ח  ּג  ר  כ  ׁש ה  י י  ָ      ַ ּכ   ַ ֵ  ְ ֶ    ֵ   ִ ת  יכ  ל  ָ  ְ ה    ִ ֲ  .

ר מ  א  תֹו ו  ּו נ  ת ּכ  ק ב א  ע  י י  ּב  ין ר  ב  ְ  ָ ַ א ה      ָ  ָ  ַ   ֶ    ֹ ֲ  ַ  ִ ַ    ִ ֵ     :  י הֹול  ינ  י א  ר  ֵ   ה       ִ  ֵ   ֵ ֲ 
ה ו  צ  ן מ  י  נ  ע  ָ  ּב  ְ ִ    ַ ְ ר לֹו.  ְ ִ מ  ה :  ָ ַ    א  י  ה ה  ע מ  ד  ז ר ּת  ח  ּת  ׁש  ָ   ּכ  ָ   ַ   ַ ֵ    ֹ ְ ַ ֶ  ְ

 ת  יכ  ל  ה  ח  ּב  ר  כ  ה  ָ  ְ ה    ִ ֲ ַ  ַ ֵ  ְ ב,  ַ ֶ ּכ  ע  ת  ל ּת  ר א  ה   מ  ל  ֵ  ו  ַ ְ ִ   ֶ   ֵ ַ    ֵ  ְ. 
ף ר  ט  צ  ה  מֹורֹו ו  ת ח  ק ב א  ע  י י  ּב  ב ׁש ר  ח  ּי  ְ  ִ ְ ָ ֵ ו       ֲ   ֶ    ֹ ֲ  ַ  ִ ַ    ֹ ת  ַ ַ  ֲ ר  ּי  ׁש  ָ  ַ  ל  ַ  ְ

ּכֹו ר  ד  א ל  צ  ּי  ים ו  י סּוס  ב  ְ  ַ ְ  רֹוכ    ֵ  ֵ ַ    ִ     ֵ  ְ ה .    ד  מ   ע  ר  ּד  ע ה  צ  מ  א   ְ ֶ ְ ַ   ַ ֶ ֶ   ָ ְ ָ  ּב 
נּוח   ה ל  ר  ּי  ּׁש  ָ    ַ ה    ָ  ָ יח  ,  ַ ַ ּנ  ה  מֹורֹו ו  ת ח  ר א  ׁש  ק ב ק  ע  י י  ּב  ִ   ַ ר  ִ  ְ      ֲ   ֶ   ַ ָ    ֹ ֲ  ַ  ִ ַ 

ה נּומ  טֹוף ּת  ח  מֹו ל  צ  ַ  ֲ     ְ   ָ ע     ְ ַ  , י ׁש  מ  ה  ה ל  ר  ּי  ּׁש  ה ה  ת  צ  ר ר  ׁש  א  ְ  ַ ְ ִ   ּכ    ָ  ָ ַ ַ   ָ ְ ָ   ֶ ֲ  ַ
יצּו אֹותֹו ק  ק ב ו  ,  ֵ ִ        ה  ע  י י  ּב  ד ר  מ  ֹ    ְ ע  מֹורֹו ָ ַ   ַ ִ  ַ  ֲ ת ח  יר א  ּת   ,  ִ ִ    ֶ   ֲ    ה   ַ  א 

ה ר  ּי  ּׁש  ם ה   לֹו ע  ל  מֹור ה  ח  ה  ם ו  ּד  ר  נ  ב ו  ק ב ׁש  ע  י י  ּב  ָ  ָ ר  ַ ַ   ִ       ַ ָ     ֲ ַ  ְ  ָ ְ  ִ  ְ   ָ    ֹ ֲ  ַ  ִ ַ . 
ק ב ע  י י  ּב  יץ ר  ק  עֹות ה  י ׁש  ּת  ׁש  בֹור ּכ  ע  ֹ  ּכ  ֲ  ַ  ִ ַ    ִ ֵ     ָ   ֵ ְ  ִ ת , ַ  ֲ     א א  צ    ָ ָ   ֶ  ּומ 

ּדֹו ב   ל  ר  ּד  ם ה  ל א  מֹו ע  צ  ְ  ַ  ע  ה .  ַ ְ    ַ   ֵ   ַ ֶ ֶ   ו  ק  ת  רּוץ ּב  יל ל  ח  ת  ָ   ה  ְ ִ  ְ      ָ    ִ ְ ִ 
ה ר  ּי  ּׁש  ת ה  יג א  ּׂש  ה  ָ  ָ ל   ר  , ְ  ַ ִ    ֶ   ַ ַ כ  ָ    ָ ו  בְ  ר  נֹות ע  פ  ד ל  ץ ע  ר  ִ  ְ     ֶ ֶ ץ ו    ַ   ָ  ְ ת .     ֶ  א 
יג ּׂש  ה א ה  ר  ּי  ּׁש  ָ  ָ      ִ ִ  ה  ת ,  ַ ַ ח  ה א  ד  ׂש  קֹום ל  מ  יע  ל  ּג  ל ה  ב  ְ  ָ ֶ   ַ ַ  א      ָ  ְ  ַ   ִ ִ   ָ ֲ 

ים ר  ו  ד ׁש  מ  ם צ  ׁש ע  ד חֹור  ח  ה א  א  ם ר  ָ  ִ  ׁש  ם ,  ָ   ָ ָ   ֶ ָ     ֵ   ִ   ֶ ֶ   ְ ב ׁש  ּׁש  י  ת  ה  ַ  ֵ   ָ  ו  ְ ִ  ְ
תֹו רּוצ  ּמ  נּוח  מ   .ָ    ַ  ִ ְ   ָ  ל 

ת  ה א  ּכ  ׁש מ  חֹור  ה  ה ׁש  א  ם ר  ּתֹו ׁש  ב  ׁש  ֶ    ֶ  ּב  ַ   ֵ   ַ ֶ   ָ ָ   ָ    ְ ִ ְ 
ּיּות ר  כז  ים ּבא  ר  ּׁשו  ָ  ִ   ה   ְ ַ ְ    ִ  ָ ְ ַ  

ה דֹול  ָ  ּג  ק ב , ְ    ע  י י  ּב  ה ר  צ   ָ ָ   ַ ִ  ַ  ֲ ֹ  ר 
 ל ּכ  יר לֹו ע  ע  ה  ָ  ל  נ ע   ְ  ָ ִ       ַ   מ  ל  ֹ  ַ ו  ְ  ִ  ְ

ים ּי  י ח  ל  ע  ר ּב  ע  ִ   צ  ַ    ֵ ֲ ַ   ַ ַ  ,

ם ד  ה א  ׂש  ע  ים נ  ר  ּׁשו  ן ה  ד מ  ח  א  ה ׁש  א  יו ר  ל  ׁש א  ּג  ּנ  ַ  ֲ ֶ   ָ ָ ּכׁש     ִ  ָ ְ ַ   ִ   ָ ֶ ֶ   ָ ָ     ָ ֵ    ָ  ִ ֶ  ְ ,
ת  יח  א  ּנ  ה  ִ   ַ  ֶ  ו  ע ל ְ  ִ יֹות ׁשֹור ָ ֹ  ה  ה   ל  פ  ה  ּנ  ׁש ׁש  חֹור  ל ה  ִ  ְ       ע    ַ ֱ  ֶ ֶ   ֵ   ַ   ַ  ,

ם ּב   ּכֹות  ה  ם ל  ד  א  יל ה  ח  ת  ה  ְ  ַ   ָ   ְ ו  ּיּותְ  ִ ְ ִ    ָ ָ ָ   ר  ז  כ  ָ  ִ   א   ְ ה .  ַ נ  ׁש  נ  ר ו  ז   ח  כ  ָ   ו  ְ  ִ  ְ    ַ ָ    ָ  ְ
ן מ  ט ז  ע  ל מ  ר ּכ  ב  ּד  ְ  ַ ה    ַ ְ    ָ ם ,  ַ ָ ָ   ד  ה א  ׂש  ע  ים נ  ר  ו  ּׁש  ד ה  ח  א  ַ  ֲ ֶ   ָ ָ  ׁש     ִ  ָ ְ ַ   ָ ֶ ֶ 

ה  ּכ  ֶ   ּומ  ּיּות  ַ ר  ז  כ  א  ים ּב  ר  ו  ּׁש  ת ה  ָ  ִ   א   ְ ַ ְ    ִ  ָ ְ ַ   ֶ . 
ה ז  ח  ּמ  ה  ק ב מ  ע  י י  ּב  ל ר  ה  ב  ֶ  נ  ֲ ַ ַ ֵ    ֹ ן , ִ  ְ ַ   ַ ִ  ַ  ֲ ה לֹו לא  י   א ה  ְ  ָ  א        ָ ָ      ַ 
 ר  ּד  ת ה  יר א  ּכ  י א ה  ר ח  ּכ  ב  ִ     ֶ   ַ ֶ ֶ ל  ִ       ִ  ַ  ֹ ה ּב  , ִ  ְ י  ה  ָ    ְ ו  דֹולְ  ָ ר ּג  ע  ָ    צ    ַ ַ . 

ם ד  י א  נ  ם ּב  ּל  ׂשּו ּכ  ע  ׁש נ  מ  ּׁש  א ה  ּב  ׁש  ֵ    ָ ָ ּכ  ְ    ָ  ֻ    ֲ  ַ בּו על , ְ  ֶ ָ   ַ ֶ ֶ   ּׁש  י  ת  י  ַ  ְ    ַ  ו  ְ  ִ ְ
ּכֹות ב  ילּו ל  ח  ת  ה  ם ו  קֹומ  ִ  ְ   מ  י .  ְ   ָ  ְ  ִ ְ ִ     ּב  ל ר  ׁשּו א  ּג   נ  ר ּכ  ח  ְ     ֶ   ַ ִ  א   ִ    ָ   ַ ַ 

רּו לֹו מ  א  ק ב ו  ע  ְ  ָ ְ     י     ֹ א: ַ  ֲ ּב  רּו ה  ת!  ָ     ַ ָ ּב  פ  ּצ  בֹודֹו מ  ם ּכ  א  ְ       ִ ְ ַה    ִ ַ  ?
ם ה  ר ל  מ  ָ  ֶ א  ן:  ָ ַ   ה -!  ֵ ה  ּת  ם א  א  י  ַ ִ   ַ ָ  ה  ּז  נ  ּכ  ׁש  ב א  ר  ת ה  יר א  ּכ  ִ   מ   ַ  ְ ְ ַ   ַ ָ   ֶ     ִ ַ 

ת פ  צ  ב ּב  ּיֹוׁש  ן-?  ַ   ֵ   ִ ְ ַ ה   ! ֵ ה 
ּכֹות ב  ילּו ל  ח  ת  ה  יו ו  ל  ג  י ר  נ  פ  לּו ל  פ  ִ  ְ   נ      ִ ְ ִ  ְ    ָ  ְ ַ    ֵ ְ  ִ ם . ָ  ְ    ח  ק ב ר  ע  י י  ּב   ַ ִ  ַ  ֲ ֹ   ִ ֵ  ר 

ם ה  ּמ  ה ע  כ  ם ּוב  יה  ל  ָ    ִ ָ ֶ ע  ָ    ֶ   ֵ רּו לֹו.  ֲ מ  ינּו:  ָ ְ     א  ל  ם ע  ח  א ר  ּנ  ֵ    א  ָ   ֵ ַ    ָ י !  ָ נ  ֵ   ּב  ְ 
נּו ל א  א  ר  ׂש  צ  , ִ  ְ ָ ֵ   ָ  י   ל  ל  ּת   ׁש  ּמ  ים מ  ׁש  ּק  ב  ִ  ְ ּומ     ֵ ר   ְ ַ ְ ִ    ִ ְ   ֶ ֵ ת אמ  ת ו  ֹ   ַ  פ   ְ   ַ 

רֹות ּצ  ר ה  ּב ל יֹות  ס  ים ל  כֹול  ּנּו י  ינ  י א  ב ּכ  ר  ֹ      ֵ   ַ ָ   ל  ְ  ִ     ִ    ְ    ֶ  ֵ    ִ ם . ָ  ַ   ה  ר ל  מ  ָ  ֶ  א    ַ ָ 
ק ב ע  י י  ּב  ה:  ַ ִ  ַ  ֲ ֹ ר  ׂש  ע  ן א  ּי אמר . ֵ    ֶ ֱ ֶ ּכ  ׁש  ּקּון ל ּת  ּכ  יעּוהּו ׁש  ּב  ׁש  ָ    ִ    ֶ ֹ ַ  ה  ֶ       ִ ְ ִ 

ה ׂש  ע  ב י  ר  ן ,     ָ ַ  ַ  ֲ ֶ לֹו ה  י  ף ע  ר  ה  ים ּוכ  ׁש  נ  א  חּו אֹותֹו ה  ק  ף ל  כ  ת  ִ   ו  ַ   ֶ ֶ  ְ     ִ  ָ ֲ ָ         ְ  ָ    ֶ ֵ  ְ
ת פ  צ  חּוהּו ל  ק  ִ  ְ ַ ל       ָ  ְ. 

ר ח  א  יו ְ  ַ ַ ל  ל  ה רּוחֹו א  ב  ּׁש  ָ   ׁש  ל ,  ֶ ָ ָ        ֵ ק ב א  ע  י י  ּב   ר  ל  ַ    ַ ִ  ַ  ֲ ֹ   ֶ  ה  ָ 
יז   ר  א  ב"ל,  ָ ֲ ִ  ַ ה  ר  ר לֹו ה  מ  ס א  נ  כ  ּנ  ׁש  ד ּכ  ּי  ַ    ָ ַ      ָ ַ מ   ְ  ִ ֶ  ְ    ַ את :  ִ י ּב  י ּכ  ּת  ע  ד  ִ    ָ   י    ִ ְ ַ  ָ

ים ר  ו  ּׁש  יל ה  ב  ׁש  י ּב  ל  ָ  ִ  א  ְ ַ    ִ ְ ִ    ַ ר,  ֵ ח  י מ  ל  ס א  נ  ּכ  א ה  ּנ  ַ    ָ ָ א  ֵ    ֵ  ָ ִ    ָ ָ . 
ק ב   ע  י י  ּב  יו ר  ל  ס א  נ  כ  ת נ  ר  ח  ּמ  ֹ   ל  ֲ  ַ  ִ ַ     ָ ֵ    ַ  ְ  ִ ב, ַ  ָ ֳ ָ   ר  ר לֹו ה  מ  ע :  ָ ַ      ָ ַ א   ַ  ּד 

י א   םִ    ֵ ּכ  עֹול  לֹות ּב  ּג  ל  ּג  ת  ּמ  מֹות ה  ׁש  ם נ  ים ה  ר  ו  ּׁש  ָ  ּלּו ה    ָ      ְ  ְ  ַ ְ ִ ַ     ָ  ְ   ֵ    ִ  ָ ְ ַ     ,
י לֹונ  קֹום ּפ  ּמ  י מ  לֹונ  י ּופ  לֹונ  י ּופ  לֹונ  ם ּפ  ה  ִ  ו     ְ     ָ ִ    ִ   ְ     ִ   ְ     ִ  הּוא , ְ  ֵ   ְ   בֹוד  ְ    ְ      ּוכ   

ם ת  מ  ׁש  ׁש נ  ּׁש ר  ִ  ְ ָ ָ מ    ֶ  ֹ י ,  ִ יד  ם ל  יא  ב  ה  י ל  ל  ל ע  ּט  ן מ  ל ּכ  ִ   ֵ  ע    ָ  ִ ֲ  ַ     ֶ ָ   ָ ֻ    ֵ   ַ 
ּקּון י  ,  ִ   ּת  ה  ּי   ׁש  י ל  ּת  ר  מ  א  ח  ׁש  ר  כ  ה  ה ה  ז  ִ  ְ ֶ ו  ֶ    ְ   ִ ְ ַ ָ ֶ  ַ ֵ  ְ ֶ ַ    ֶ  ְ ת  יכ  ל  ה  ָ  ְ ה ּב    ִ ֲ ַ   . 

ק ב ע  י י  ּב  ל ר  א  ם:  ָ ַ   ַ ִ  ַ  ֲ ֹ ׁש  א  ט  ה ח  י  ה ה  ָ    ֶ ְ ָ מ  ב?  ַ   ָ ר  ר לֹו ה  מ  :  ָ ַ      ָ ַ א 
ם ת ר אׁש  א  ים ּפ  יפ  ּק  יּו מ  ה  סּוק ,  ֶ ָ    ַ ִ  ִ    ְ ַ   ֹ  ָ ׁש  ּפ  ז ּב  ּמ  ר   א'  ְ ֻ ָ   ַ ָ    ּומ 

יפּו  ּק  ת  ְ ּפ   ַ ִ    ת  ם ֹ ר   ַ  א  כ  ֶ  אׁש  בֹות '   ְ י ּת  אׁש  ר ָ  ֵ   ֵ    ר  ר ,  ָ ּפ     ַ  לֹומ 
ר פ  ל ּב  ּג  ל  ּג  ת  ת ר אׁשֹו מ  א  יף ּפ  ּק  ּמ  ה  ֵ    ְ ָ ׁש   ְ  ַ ְ ִ      ֹ   ַ  ְ    ִ ַ ַ ֶ . 

יז   ר  א  ן לֹו ה  ת  ים"ל ָ  ַ      ָ ֲ ִ  ַ נ  ּגּופ  ס  ים ו  ּקּונ  ר ּת  ד  ְ  ִ   ִ  ס      ִ ּו נֹות ,  ֵ ֶ   ִ   ן ּכ  כ  ָ     ו   ַ   ֵ  ְ
ם ת  מ  ׁש  ן נ  ּק  ת  י ל  ד  ּו ן ּכ  כ  י ל  ר  הּוא צ  מֹות ׁש  ׁש  ִ  ְ ָ ָ ו    ֵ ַ  ְ   ֵ  ְ    ֵ  ַ  ְ    ִ ָ     ֶ     ֵ  ְ ,  כ  ָ   ו   ְ

ק ב ע  י י  ּב  ה ר  ׂש   . ָ ָ   ַ ִ  ַ  ֲ ֹ ע 
ה ל  י  ּל  לֹום ה  ח  ק ב ּב  ע  י י  ּב  ר  מֹות ל  ׁש  ם נ  אּו אֹות  ָ  ּב   ְ ַ ַ     ֲ ַ    ֹ ֲ  ַ  ִ ַ  ְ     ָ  ְ   ָ      ָ  ,

רּו לֹו מ  א  ע  : ְ  ָ ְ     ו  נּוח  ּד  נּו ָ   ַ  ַ ְ ּת  ּת  ע  ּת  ּד  ח  ּנ  ה  מֹו ׁש   ּכ  ַ  ְ ָ  ַ ְ ֵ  ּת  ִ ֶ     ְ ּיֹום ,  ְ   י מ  ִ    ִ    ּכ 
ת  ינּו א  ל  ע  ידּו מ  ים הֹור  ּקּונ  ּת  ׂשֹות ה  ע  ּת  ל  ל  ח  ת  ה  ֵ      ֶ  ׁש  ָ ֵ     ִ       ִ   ִ ַ     ֲ  ַ  ָ  ְ ַ ְ ִ ֶ 
ינּו  כ  ז  ה ו  ׁש  ּק  ה ה  בֹוד  ע  ִ     ה   ָ  ְ   ָ ָ ַ   ָ   ֲ ָ 
  ּכ  ּד  ז  ה  ס ּול  נ  ּכ  ה  ֵ   ל  ַ  ְ ִ  ְ     ֵ  ָ ִ  ְ

ּנ ם יה  ּג  ֵ   ִ ֹ ּב  ּקּון ,  ַ ל ּת  ן ּבכ  כ  ָ    ִ    ו  ְ    ֵ  ְ
לֹות  ע  ינּו ל  כ  ּקּון ז  ת  ַ  ֲ    ו       ִ  ָ     ִ  ְ

ר ד ׁש  ,    ֵ יֹות  ן  ַ   ֶ ע  ג  יסּונּו ל  נ  כ  ַ   ה   ְ      ִ  ְ ִ 
ן ד  . ֵ ֶ ע 

את מּכה ֶחֹורׁש ֶ ַ ֵ

ע

עֲעהעב ָ

  alyayin.tsfas@gmail.com לת הגליון בדוא"ל אפשר לפנות לכתובתתלתגובות והערות ולקב
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 ליקוטים נפלאים 
 פרשת נח

 
ת נח נח איש צדיק תמים היה ו"אלה תולד

 בדורותיו" (ו, ט)
בפרשתנו קוראים אנו על דור המבול שחטא לפני ה' ובראשו 

ת נח נח איש צדיק וכמו שנאמר: "אלה תולד ,עמד צדיק ונח שמו
האלוקים התהלך נח". והנה בגמרא תיו את ורותמים היה בד

מחלוקת האם נח היה צדיק  תסנהדרין (דף קח): מובא’ במס
דווקא בדורותיו או שמא בדורות אחרים לא היה נחשב לכלום? 

מדוע  ם כןיוצא שלפי כל הדעות נח בדורותיו ודאי היה צדיק, א
לא נחסך המבול מבני דורו? ועוד יותר קשה מדוע נקרא המבול 

כמו"ש (ישעיה נד, ט): "כי מי נח זאת לי אשר  על שם נח,
ר מי נח". אלא, שמנח ניתן ללמוד יסוד עצום ונשבעתי מעב

ונפלא כמו שהגמרא אומרת שנח היה מוכיח את דורו בדברים 
תכן שעצם צורת הוכחה זו היא אשר יכלפידי אש ואשר על כן י

גרמה את התרחקותם של בני דורו מלהתקרב אל האמת ואולי 
יה מדבר עמם בלשון רכה בחסד וברחמים היו משנים את אם ה

יחס ימ ,התנהגותם ושבים אל דרך הישר, ומכיוון שנח לא נהג כן
הקב"ה את המבול אל נח כי לא נהג כמו אברהם אבינו שהתנהג 
בנועם ובחסד עם בני דורו וזה אשר כתוב "את האלוקים התהלך 

שהוא  'יםקואל'נח". היינו שהיה מתהלך עם בני דורו בשם 
מסמל את מידת הדין. ומעניין זה החכם יקח דברים אלו אל לבו 
וידע שכאשר הוא בא להשיב את עם ישראל אל אביהם 
שבשמים ידבר עמם אך ורק בנועם ובחסד כמו"ש (משלי ג,יז): 

 "דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום". 
 )40(מתוך עלון 'חוט של חסד' גיליון 

 

 ו, יא) ( "ותמלא הארץ חמס"
  .כתב רש"י "לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל"

קא בגלל הגזל נחתם גזר דינם? כתב בספר ילקוט ומדוע דו
הגרשוני, שידוע שאין בעל הרחמים פוגע בנפשות תחילה, כמו 
שמוצאים אנו בנגעים שתחילה בא הנגע על ביתו ועל בגדיו ורק 

לא פגע  מדוע כאן אצל דור המבול ם כן,בגופו. א ר מכןלאח
בממונם תחילה? מדוע נגזר עליהם להיאבד מן העולם? 
התשובה, כיוון שהממון לא היה שלהם! הרי כל רכושם היה גזול, 
לכן לא היה אפשרות להענישם בדבר אחר זולת בגופם. בזה 
מובן שלא נחתם גזר דינם אלא על הגזל, שבגלל הגזל נחתם 

 דינם לכליה. 
 (ילקוט הגרשוני) 

שושנה" (לגר"א אדלר, תלמיד הח"ח) הביא: בספר "פרחי 
שמעתי מפי הגאון הצדיק החפץ חיים זצוק"ל שהקשה הלא דור 
המבול עברו על עבירות חמורות כעבודה זרה ועריות שהן 

  ?חמורות יותר מגזל ומפני מה נחתם גזר דינם דווקא על הגזל
ונות מי מקטרג בראש ומאמרם ז"ל סאה מלאה ע ל פיותירץ ע

וקא גזל, ואמר הטעם דאיתא וזל. וצריך טעם מדוע דג ?כולם
במסכת אבות "העושה מצוה אחת קונה לו פרקליט אחד, 
והעושה עבירה אחת קונה קטגור אחד", והמלאך שנברא מן 
המצוה או מן העבירה הוא נברא גם כן באותו מצב בו נעשתה 

הפעולה, כגון מצוה שנעשתה בזריזות נברא על ידה מלאך זריז 
 ם נברא מפעולתו מלאך עצל וכן בכל המצבים. יה בעצלתיוהעוש

והנה פעולת הגזל בדרך כלל נעשית בחוצפה, ועל כן הקטגור 
נות אף והנברא מן הגזל אף הוא חצוף, ואפשר שבסאה מלאה עו

בכל זאת אין אחד מהם  ,שיש בה קטגורים מקטגורים שונים
ורק  קופץ בראש כדי לקטרג מפני שלא נבראו במידת החוצפה,

המלאך החצוף שנברא מן הגזל הוא הקופץ בראש, וכך היה גם 
בדור המבול שהגזל קטרג בראש כולם ועליו נחתם גזר דינם 

 ודפח"ח. 
 

 "קץ כל בשר בא לפני" (ו, יג)
"קץ כל בשר זה יום המיתה. אומר הקב"ה: יום המיתה בא לפני 
 - בטענה שאין איש זוכר אותו וחושב על הדין הצפוי, וההוכחה

 "כי מלאה הארץ חמס".
 (כלי יקר)

 

 "צהר תעשה לתבה" (ו, טז)
 ."צהר יש אומרים חלון ויש אומרים אבן טובה"וברש"י: 

נח  :יש לפרש פלוגתתם דתלויה במחלוקת שהביא רש"י לעיל
יש מרבותינו דורשים אותו  -איש צדיק תמים היה בדורותיו 

לשבח וכו' ויש שדורשים לגנאי. דלפי דעת הדורשים אותו 
לפי הדורשים  ה שאין כןלשבח, הרי ניצל נח בזכות עצמו, מ

 ניצל נח בזכות הדורות שעתידים לצאת ממנו. -לגנאי 
ביט והנה בהפיכת סדום מצינו שהמלאך ציוה את לוט "אל ת

אחריך", דהיות דלוט לא ניצל בזכות עצמו (אלא בזכות של 
 י זהאברהם אבינו ע"ה) אינו רשאי לראות במפלת אחרים ולפ

לאלו שדורשים לגנאי, נאסר עליו לראות במפלתן של אנשי 
לא היה רשאי לעשות  ם כן,דורו, שהרי אינו ניצל בזכות עצמו, וא

יטתם הוצרכו חלון בתיבה שלא לראות דרכו במפלתן, ולש
, אלו ה שאין כןלפרש שהיה אבן טובה שהאירה לו בפנים, מ

שדורשים לשבח וניצל בזכות עצמו, שפיר מפרשים שעשה 
 חלון שהרי רשאי היה לראות במפלתן.

 (פרדס יוסף)
 

בו המים מעל הארץ הלוך ושוב ויחסרו ו"ויש
 המים" (ח, ג)

צריך  –" בו", צריך את "המיםוכדי לזכות לתשובה היינו "ויש
 ללמוד תורה המשולה למים.

ואז יזכה אדם לעלות "מעל הארץ" כלומר לעלות מעלה 
מהגשמיות והארציות שבו, אבל צריך לזכור כי יצר הרע תמיד 
נלחם באדם ומבקש להמיתו (עיין סוכה נב,ב) ולכן לאדם יש 
ניסיונות וכל הזמן יש לו עליות וירידות וזהו "הלוך ושוב" 

דם לפעמים בדרגת "הלוך" שמתקדם ועולה שבעבודת ה', הא
במדרגות הקדושה ולפעמים "ושוב" חוזר לסורו ונופל בעבירות. 

בגלל  –ולמה הוא שוב נופל? על כן נאמר "ויחסרו המים" 
שהחסיר מים היינו מלימוד התורה, אז הצליח יצר הרע להפילו, 
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 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

ינו ולכן צריך אדם לדאוג כל יום שיהיו לו עיתים לתורה כי היא חי
 ואורך ימינו.

 

"וירא חם אבי כנען וגו' ויגד לשני אחיו בחוץ... 
וייקץ נח מיינו וידע את אשר עשה לו בנו הקטן 
ויאמר ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו" (ט, 

 כה) -כב
הנה חם נתקלל ע"י נח "עבד עבדים יהי' לאחיו". ובעבד כנעני 

ועין. ומדוע? כיוון שכל מה שנתקלל ידוע שיוצא לחירות בשן 
חם אביהם להיות עבד הוא מפני ש"וירא" "ויגד" שחטא בעצם 
הסתכלותו שזה העין, וגם במה שהגיד לאחרים על כך, שזה 
הפה=השן. ובכך יובן, שעבד זה שלקה בעינו או בשינו הרי כבר 
לקה בזה ועיפר על חטא אביו חם, ושוב אינו צריך עוד עונש של 

 עבד... להיות 
 (עפ"י ילקוט האורים בשם ברית אברם, והוא ממדרש רבה) 

 

 נען עבד עבדים יהיה לאחיו" "ויאמר ארור כ
 (ט, כה) 

חז"ל שואלים (בראשית רבה פל"ז) למה נח קילל את בנו של חם 
גיון? עונים חז"ל, כי כשנח ובניו יצאו יולא את חם עצמו, מה הה

מן התיבה הם קיבלו במתנה ברכה "ויברך אלוקים את נח ואת 
קא ובניו" ובמקום שהקב"ה מברך לא יכולה לחול קללה. ולמה דו

את כנען? מפני שחם מנע מנח את הבן הרביעי, ומן היושר לקלל 
 את בנו הרביעי, שהוא כנען. 

ן: כתוב יעל בסיס דברים אלו, אומר ה'שיח יצחק' דבר מעני
בגמרא "כל מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה עד ראש 
השנה חוץ מהוצאות שבת יום טוב והוצאת בניו לתלמוד תורה" 

. למה "הוצאות שבת" יצאו מן הכלל? מדוע עליהם (ביצה ט"ז)
עת אפך תאכל לחם"? מסביר ה'שיח ילא חלה הקללה של "בז

כי השבת קיבלה ברכה מהקב"ה,  ,יצחק' לפי דברי המדרש הנ"ל
ככתוב "ויברך אלוקים את יום השביעי". ובמקום שיש ברכה לא 

 (להגיד)  יכולה לחול הקללה של בזיעת אפך תאכל לחם. 
  

 על כן יאמר כנמרוד גיבור ציד לפני ה'" (י, ט)"
ן כביכול לשם ורשעותו של נמרוד הייתה שכל מעשיו התכו

 שמים.
 

 "ויחל נח איש האדמה ויטע כרם" (ט, כ) 
יש בזה שני פירושים לשון 'חולין' עשה עצמו חולין, ולשון 
'התחלה', אומר הרב אליהו דיסקין: אפשר ששני הפירושים 

הנה יש להבין למה יצא כזה קלקול גדול ממעשה צדקו יחדיו, ש
זה של נטיעת הכרם? שהנה ידוע בספרים הקדושים שכל 
התחלה של דבר יש להשגיח שיהיה קודש לה' בבחינת "ראשית" 

תה הטענה על נח שעם יציאתו מן התיבה, שהרי ילד', וכאן הי
המבול עקר את העולם וכאילו נוצר העולם מחדש, כמו שכתוב 

וה שמטהר את האדם כבריה חדשה, ותחילת עשייתו על מקו
בעולם החדש היה צריך להתעסק עם דברים שבקדושה ולא עם 
נטיעת כרמים, אף שגם זה הוא ישובו של עולם, אבל בתחילת 
עולם צריך להתחיל עם דברים שבקדושה ממש ולא עם חולין, 

 ולכן נעשה עצמו בזה חולין. 
ל דבר, יש להקדיש קודש זהו יסוד מוסד, שאת ההתחלה של כ

לה'. ישנם שאינם מדברים קודם התפילה ובזה מקדישים את 
 תחילת יומם לד', וכן בתחילת שנה ותחילת חודש. 

האדמו"ר מצאנז זיע"א תמיד היה מספר שכשהיה אצל 
האדמו"ר הרה"ק מהרי"ד מבעלזא זיע"א, ראה שתיכף אחר 

 הבדלה ציווה לסובביו להתיישב וללמוד. 
 זהו גם מאותו עניין, להתחיל ללמוד תיכף בתחילת השבוע. 

בספר מועד לכל חי להגר"ח פלאג'י מביא שהיו צדיקים שתיכף 
אחרי סוכות ושמח"ת נתיישבו י"ב ימים ולמדו תורה בלי הפסק 

 דשים. להתחיל עם דברים שבקדושה. וכנגד י"ב הח
כמה  מספר הרב אליהו דיסקין: הגר"ח קנייבסקי שליט"א, לפני

עיניו. סיפר לי גיסי, בשנים היה צריך לעבור ניתוח "קטרקט" 
שניסה לשכנעו רבות שיסכים לעבור את הניתוח אבל הגר"ח לא 
הסכים, הלך גיסי אל הרב שך וסיפר לו, אמר הרב שך להגר"ח 
שיילך לעשות את הניתוח. כיוון שאמר הרב שך, שוב לא התנגד 

הניתוח. הרופאים שעשו את לזה רבי חיים והלך לעשות את 
הניתוח, בדקו את עיניו לפני הניתוח ואמרו שראייתו כל כך 
חלשה שהם לא מבינים איך יכול היה לכתוב ספרים במצב כזה. 

בדו את רבי חיים בסנדקאות, כמו תמיד, יאחרי הניתוח, כ
והתבטא רבי חיים, שעד היום לא ראה שיש כל כך הרבה דם 

חרי הניתוח כשהורידו לו את בברית... על כל פנים, א
עיניים, הביאו לו בהתחבושות, רצו לבדוק איך רבי חיים רואה 

עיתון 'יתד נאמן' כדי שיראה אם הוא מצליח לקרוא, זרק רבי 
חיים את העיתון ואמר "קיבלתי עיניים חדשות, ואני רוצה 
להתחיל עם דף גמרא!" אמרו לו: שהרב יקרא רק כמה שורות, 

"לא! אני רוצה שההתחלה תהיה עם דף  לראות אם רואה,
 גמרא!" ראשית קודש לד'!!! 

כעין זה מפרשים, עפ"י המסופר (מובא באמרי דניאל) על אדם 
 ןאחד שבא לקבל ברכה מהרב למען יצליח במעשה ידיו כי זה זמ

רב שהוא מנסה לעשות דבר ואינו מצליח. ברכו הרב: 'דבר 
ראשון שתעשה תצליח', שמח הנ"ל ובא לביתו לבשר לאשתו, 
והנה בבית לא מצא את סעודתו מוכנה, ויקצוף קצף גדול והחל 

ים ביניהם. יצא יבקללות נמרצות עד אשר הגיעו לתגרת יד
רכתך רבי? מביתו סר וזועף, והלך לבית הרב, אמר לרב: הזאת ב

הרב, הרי אני ברכתיך שדבר ראשון שתתחיל תצליח,  מר לוא
מדוע לא באת לביתך ועסקת בחינוך הבנים או באיזה עסק טוב 
ובו היית מצליח! אך מאחר ואתה התחלת במחלוקת אזי הצלחת 
במחלוקת. כך גם נח קיבל ברכות מהשי"ת פרו ורבו ומלאו את 

והיין הצליח בזה מאוד... הארץ וכו', וכיוון שהתחיל עם הכרם 
 (ציוני תורה)
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 "אלה תולדות נח" (ו, ט)

מספרים על חסיד עשיר אחד מחסידי הרה"ק ה"תפארת 
שלמה" מראדומסק זיע"א, שהיה נוהג לפזר מעות על קניית 

ד. ודנות לחסידים. והחסידים חיבבו וכיבדו אותו מאגיי"ש ומ
יהודי אחד את הרבי: וכי מה חשיבותו של עשיר זה פעם שאל 

שככה חולקים לו כבוד? השיב הרבי: בתורה הקדושה יש שתי 
פרשיות אשר מתחילות ב"אלה תולדות" "אלה תולדות נח" 
"ואלה תולדות יצחק", בשלמא יצחק אבינו בוודאי ראוי הוא 
שתיקרא פרשה על שמו, אך נח שנטע כרם ושתה במה זכה? 

סתם חילק ממשקאותיו לרבים ומשום כך זכה אלא מן ה
 שתיקרא פרשה בתורה על שמו.

 

 "נח איש צדיק תמים היה בדורותיו" (ו, ט)
אחד מחסידיו של רבי יחזקאל מקוזמיר, התמנה לרב בעיר 

קש ממנו יסא הרבנות, נכנס אל רבו וביאחת. טרם עלותו על כ
שלא ברכה ועצה להצליח להנהיג את עדתו בשלום ושלוה, עד 

יהיה לאף אחד מבני הקהילה תרעומת נגדו. אמר לו רבי יחזקאל: 
"על נח נאמר בתורה שהיה איש צדיק תמים, ובכל זאת אמרו 
חז"ל שיש הדורשים אותו לשבח ויש הדורשים אותו לגנאי. כי 

פקיד ציבורי ואין לו מתנגדים, תכל אדם שמכהן ברבנות וב
פה ומאחז והג בחנרוש הדבר שהוא עושה מלאכתו רמיה, מתניפ

את עיני הבריות כדי לרכוש את לבם. אולם איש אמת שהצדק 
נר לרגליו, אינו נרתע ממתנגדים ואינו חושש מהם, אלא נושא 

 בגאון את תפקידו בדרך התורה".
 

ת נח נח איש צדיק תמים היה ו"אלה תולד
 בדורותיו" (ו, ט) 

ושים יש לומר, דהנה יש חרדים רק בינם לקונם, ויש להיפך ע
צדקה וחסד, ורק אינם מדקדקים בינם לקונם, אבל יהודי צריך 
להיות שלם ולא חצי. וזה פירוש (דברים י"ח, י"ג) תמים תהיה 

 .אלקיךעם ה' 
ודומה לכפרי שחתנו היה תלמיד חכם, וקודם סוכות בקש חתנו 
ממנו כשיסע לעיר שילך לרב ויקנה עבורו אתרוג הדר, וכן היה, 

תו פגע בכפרי אחר מכפר הסמוך לו, וסיפר וכשנסע בחזרה לבי
שהרב קנה עבור חתנו אתרוג הדר שאין דומה לו, ואמר לו השני 
גם לי נצרך אתרוג עבור חתני אשר לא פחות הוא במעלות 
מחתנך, ואמר לו כעת לא תשיג הדר כי האחרון אני קניתי בדמים 
מרובים, אמר לו איעצך עצה טובה, נחלק האתרוג לשנים ואקח 

ני החצי, כי שמעתי שיכולין לברך בשותפות על אתרוג אחד, א
העצה נכנסה ללבו ועשה כן, ולקח חצי המחיר אשר שילם בעדו 
ונתן לכפרי השני החצי, וכשבא לביתו והראה לחתנו חצי 
האתרוג, מובן השחוק שהיה אז, הכפרי לא הבין מהחסרון אשר 

שלם אף כי אינו עשה, ורק חתנו נתן לו להבין כי יותר טוב אתרוג 
  .הדר כל כך מחצי הדר דפסול

ת, הגם שאינו חסיד לפנים משורת וכן אם אחד מקיים כל המצו
הדין, מכל מקום הוא "תמים" אלא שאינו מהודר, אבל המקיים 

 חציו הוא רק חצי יהודי ונקרא חסר. 

וזהו שאמר נח איש צדיק תמים היה בדורותיו, בין אנשי דורו, 
ת יען שנהג אתם בתום ויושר, וגם את האלקים אהוב בעיני הבריו

התהלך נח, קיים גם מצות שבינו למקום, ולכן ונח מצא חן בעיני 
 (פרדס יוסף)  .ה'
 

 "כי מלאה הארץ חמס מפניהם" (ו, יג)
של חמס. שהרי דור  וחו"בא וראה כמה גדול כ ואמרו חז"ל:

המבול עברו על הכל ולא נחתם גזר דינם עד שפשטו ידיהם 
 ."בגזל

בתקופה האחרונה לחייו של הגאון רבי חיים גריינימן זצ"ל, 
יתה בבית שאלה של פיקוח נפש, והוא הוצרך להתקשר יה

לרופא בכיר שהכירו, שיבוא מיד לביתו, והיה זה באמצע הלילה. 
טלפונים הצידו, שיביא לו את ספר הוא ביקש מנכדו שהיה ל

לראות במדויק את המספר... הנכד שאל אותו: "הרי סבא 
מתקשר אליו בתדירות כה גבוהה וזוכר את המספר בעל פה 

 "...ומדוע צריך את הספר?!
בפליאה: "עם הזיכרון שלי אני אכן רשאי  הגר"ח השיב

 תאח הלהשתמש ביום, אך באישון לילה, אם אני טועה בספר
י עלול להעיר משפחה שלמה, שם צריך אחריות לבדוק אנ

 ..."שהמספר מדויק בתכלית כדי שלא אכשל חלילה בגזל שינה
 (מתוך מאמר לדמותו)

 

"קץ כל בשר בא לפני כי מלאה הארץ חמס" 
 (ו, יג)

כל מי שידיו מלוכלכות בגזל, "נאמר במדרש (שמות רבה פכ"ב): 
שתפילתו בעבירה,  -למה? הוא קורא להקב"ה, ואינו עונה אותו, 

שנאמר: ויאמר אלוקים לנח קץ כל בשר וגו', אבל איוב שלא היה 
תה תפילתו זכה, לכך אומר על לא חמס בכפי, יהי -בעמלו גזל 

תפילתי זכה. ומניין שכל מי שהגזל  -לפי שאין עוול בכפי ובעמלי 
 בידו תפילתו עכורה? 

' אינני שומע, מפני מה, כפיכם וגו כםובפרששנאמר (ישעיה א') 
שידיכם דמים מלאו. ומניין שכל מי שמרחיק עצמו מן הגזל 
תפילתו זכה? שנאמר (תהלים כ"ד) נקי כפים ובר לבב, מה כתיב 

 ... "אחריו? ישא ברכה מאת ה'
מעשה מאלף התרחש בעיירה קטנה בחו"ל, בה חיו מספר 
יהודים, שכל אחד עסק בפרנסה אחרת, והתפרנסו זה מזה. 
החלבן באותה עיירה היה מקבל מחברו האופה ככר לחם 
שמשקלו קילוגרם, וכתמורה היה נותן לאופה קילוגרם חמאה. 

 כך נמשך הדבר שנים ארוכות. 
פעם, כאשר הגיע האופה לקבל את החמאה, הרגיש במשהו 
שאינו כשורה. הוא ממשש את חבילת החמאה בידיו, וכיון שהוא 

ו את הקמח הנצרך לו מתמצא במלאכת השקילה, בשוקל
לאפייה, הרגיש שרעהו נותן בידיו חמאה שמשקלה פחות 
מקילוגרם. כיון שבעיירה שלהם לא היו מאזניים, הלך האופה 
לעיר הגדולה, הניח את החמאה על המשקל, ואכן התברר 

 גרם.  800שהסחורה לא הגיעה אלא למשקל 
חליט תה טעות בידיו של חברו החלבן, והיחשב האופה שאולי הי
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להמתין לפעם נוספת. אבל, משהדבר חזר על עצמו פעמיים 
ושלוש, ניגש אל החלבן ושאל אותו מדוע הוא מרמה אותו; 'הרי 

  'גרם? 800אני משלם לך על קילוגרם, ומדוע הינך נותן לי רק 
שאל. החלבן אינו מאבד  -אולי המשקולות שלך אינן טובות?' '

 . ''אינני מרמה אותך רוח:-עשתונותיו, ומשיב לאופה בקור
המשקל שלי במצב מצוין, ואני שוקל לך בדיוק קילוגרם של '

 חמאה!' 
דעתו, וגילה לחלבן שהטריח את -שוביעכשיו איבד האופה את י

עצמו עד לעיר הגדולה, ושקל את הסחורה, והמשקל הראה 
אך החלבן התעקש שהוא שוקל שהיא איננה מגיעה לקילוגרם. 

 לו קילוגרם.
פה שאין לו כל ברירה אחרת, והזמינו לדין תורה. ראה האו

משהופיעו השניים בבית הדין, והדיינים שמעו את טענותיו של 
האופה, פנו אל החלבן ושאלו אותו מה יש לו להשיב. 'כאשר אני 
בא לשקול את קילוגרם החמאה, שאני צריך ליתן לחברי 

את אני מניח בצידו השני של המשקל ' הסביר החלבן, ,'האופה
ככר הלחם הזה שקניתי מהאופה, שמשקלו אמור להיות 
קילוגרם, ובהתאם לכך אני מניח את החמאה בצד השני, עד 

  - - -שהמשקל מתאזן' 
'ובמילים אחרות: עד שהאופה בא אלי בטענות על משקלה של 
החמאה, שיבוא בטענות אל עצמו, כי כמשקל הלחם שהוא מוכר 

 לי, כך משקל החמאה'!... 
מי שמרמה את חברו  -אפשר ללמוד לקח מוסרי רב  מהמעשה

ומנסה לגזול את כספו, בסופו של דבר תתגלה רמאותו וקלונו 
תה שהאופה לא היה מודע לכך יכל. וגם אם המציאות הי-לעין

פעמים ואדם  -שמשקלו אינו מדויק, קיים כאן מסר חשוב 
מאשים אחרים בעוולות ומצביע על פגמים שבו, ולמעשה הוא 

ו בעל העוולה, ועליו לבדוק את עצמו, ולדאוג לתקן את עצמ
מעשיו לפני שפונה בטענות וטרוניות כלפי אחרים. וידועים דברי 
הבעל שם טוב הקדוש על המשנה (בנגעים ב', ה') 'כל הנגעים 

 -אדם רואה חוץ מנגעי עצמו': כל הנגעים שאדם רואה 'חוץ' 
תוך נגעיו שלו. מ -הם מנגעי עצמו  -מחוצה לו (אצל אחרים) 

 חסרונותיו של עצמו הם... (ופריו מתוק)
 

 "כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ" (ו, יג) 
כל הברואים כולם, בני אדם, בעלי חיים, (זולת הדגים) ואפי' 

 הצמחים נספו במי המבול כיוון שקלקלו מעשיהם. 
יתכן הדבר? הקשה רבי אליהו לופיאן זצ"ל ב'לב אליהו', יכיצד 

 לבעלי חיים יש בחירה שמכוחה יכולים הם לקלקל?  וכי
התשובה היא אומר ה'לב אליהו', שהטומאה שבני האדם יצרו 

תה כה גדולה שהיא גרמה לכולם להתקלקל, הטומאה יבעולם הי
נדבקה בהם. בלי שהם ירצו, בלי בחירה. עצם הדבר שישנה כ"כ 

ת את זה גופא, גורם לכל הברואים להשחי -הרבה טומאה בעולם 
 דרכם. 

: היה אירע בתקופתוכדי שיובהר העניין יותר הוסיף מעשה ש
בית חולים שאנשים שנכנסו לתוכו עם שפעת קלה יצאו עם 
דלקת ריאות, דלקת אזניים ועוד כמה מחלות. נכנסו בריאים 

 ויצאו כמעט מתים... 

כשהדבר קרה פעם ופעמיים עוד ניסו 'לטייח', לחשוב שאך 
מקרה הוא, אך כשהתופעה חזרה על עצמה שוב ושוב החליטו 
לחקור את הדבר לעומק. מינו ועדה של רופאים שיבדקו את 

 המתרחש בבית החולים. 
התברר דבר מופלא: מבנה בית החולים היה מיושן, כבן מאה 

ספגו במשך השנים את כל  שנה, והקירות, שהיו עשויים מעץ,
החיידקים עברו שם. כתוצאה מכך, אדם נכנס לבית החולים עם 
שפעת קלה, אך נדבקו בו החיידקים שהיו בקירות וגרמו לו 

 למחלות נוספות, קשות יותר. 
זה בדיוק מה שקרה בדור המבול. מרוב עוונות יצרו בני האדם 

יה ספוג 'חיידקים' של טומאה שכביכול רחפו באוויר, הכל ה
טומאה, ואז גם בעלי החיים נדבקו. לבעל חיים אין בחירה, הוא 
לא היה "חולה במחלה", אך הטומאה נדבקה בו וגרמה גם לו 

 להתקלקל. 
אמנם זאת עלינו לדעת, כי עניין זה פועל גם לצד השני, צד 
הקדושה. כשם שמעשה העבירה משאיר אחריו חיידקי טומאה 

 איר אחריו קדושה באוויר המקום. כך מעשה מצווה מש –באוויר 
מספרים שפעם טייל החזון איש זצ"ל עם רבי חיים קנייבסקי 
שליט"א. החזון איש היה גדול הדור, ר' חיים היה אז בחור צעיר, 

 .איש)סוף רח' חזון בוהם הלכו יחדיו בפרדס שבפאתי בני ברק (
לפתע נעצר החזון איש ואמר: "כאן למדו תורה"! וחזר על כך 

 בהתרגשות מספר פעמים. 
התברר, שכמה שעות קודם לכן עמדו שם שני בחורי ישיבה 

נתיים הם כבר עזבו את המקום, אך השאירו יברו בלימוד. ביוד
(מתוק האור)  יר קדוש, אויר ספוג בדברי תורה! ושם או

 

 "וישלח את העורב" (ח, ז)
הירש ברלין את כיסא הרבנות בעיר ברלין,  כשהציעו לרבי צבי

 ביקש לשלוח לשם שליח שיברר את מצבה הרוחני של העיר.
בתחילה אמר לשלוח לשם אחד ממקורביו, יהודי למדן וירא 
שמים, אך לאחר מכן חזר בו ושיגר יהודי מודרני קצת, 'משכיל' 

 למחצה.
המבול, כשרצה נח הירש למקורביו: "אחרי  הסביר רבי צבי

לדעת אם הרשעים אינם עוד, שלח תחילה את העורב ולא את 
היונה. כי היונה, בתומתה, לא הייתה מבחינה ברשעים, והללו גם 
היו מסתירים את רשעתם מפניה. ואולם בעורב יראו אחד 
משלהם ולא יעמידו פנים, וכך יכול דווקא העורב להביא חוות 

  דעת נכונה..."
 

 לא ישבותו" (ח, כב)"יום ולילה 
מסופר: רופא לא דתי ביקר פעם אצל הגה"ק ה"חפץ חיים" 
זיע"א. שאל אותו ה"חפץ חיים" איך אתה יודע שמחר תזרח 

השמש, מדוע השמש? ענה לו הרופא: הרי ידוע שבכל יום זורחת 
עלינו לחשוב שמחר לא תזרח השמש? אמר לו ה"חפץ חיים" לא 
בגלל זה חייבת השמש לזרוח, המחייב הוא, הפסוק בתורה "ויום 

תכן יולילה לא ישבותו", בתורה כתובה מציאות, ולכן לא י
  (סיפורי צדיקים) שהשמש לא תזרח מחר.
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  ""נחנח""פרשת פרשת  
  !תציל ממוותדקה  צ].א, ט ["פרו ורבו"

בבוקר . ולק'נניה צקיבלנו אותה מהרב ח,  משפחות רבותאם היינו נזקקים לראיה חותכת אודות מצבן הכלכלי של
דהוא נוקש על - ובדרכי הביתה אני מרגיש שמאן, תי מתפילת שחרית מבית הכנסתיצא, כך הוא מספר לנו, אחד
והוא לא היה מסוגל להוציא הגה , ח דמעו"עיניו של הת. ח"והנה אני נתקל באברך ת, הסתובבתי אחורנית .כתפיי
מר לי בכהאי וא, ח בבכי נסער"ואז פרץ הת, ופניתי עימו הצידה, הבינותי שהוא רוצה לומר לי משהו אישי. מפיו
  ---!?"ומצבי הדחוק אינו מאפשר לי לקנות מאומה, מה עושים ועוד מעט מגיע ליל הסדר, חנניה' ר" :לישנא

מוזיל דמעה מעיניו כשהוא מתאר , שכבר ראה הרבה דמעות בעשרות שנות עסקנותו הציבורית, ולק'ואם גם הרב צ
  . מנשואאות ברור הוא שהמצב באמת קשה, בפנינו את מצבו של האברך

כדאי לזכור את , בבואנו לגשת אל הכיס והארנק ולהוציא משם את הסכום שברצוננו לתרום למשפחות הללו
שיש משפחות , אמר מורנו הגאון הרב מרא דאתרא, ואני רוצה לומר .ולק'חנניה צהדברים הללו שהיו בפיו של הרב 
  ! שם עלול להגיע לגט המצב– ותשאם לא נעניק להן את הסכום הנא, שמצבן הכלכלי הוא כל כך קשה

לא אחת ולא , יש משפחות: י זילברשטיין"כפי שיצאו מפיו של הגר, נחזור שוב על הדברים, אם לא שמענו נכון
יתדרדר המצב במשפחה , ובמיוחד בתקופת החגים, שאם לא תקבלנה את הסיוע הממשי לכל ימות השנה, שתיים

  !עד לנתינת גט
באים בני הזוג , וכשבארנק המשפחתי אין פרוטה לפרוטה, כשאין כסף. מאודפשוט  – ?איך קורה כדבר הזה

ואז גם הקשר בין הבעל , ומאשימים האחד את רעהו במצב הקשה שנוצר בבית, בטענות קשות האחד כלפי השני
שהמצב  – קרא הרב מעל בימת בית הכנסת המרכזי – ואני אומר לכם בצורה מפורשת, 'והאשה מתדרדר והולך

  '!גיע לידי גט של ממשעלול לה
התרומה ; הוא תורם לא רק לשיפור המצב הכלכלי של המשפחה, יוצא אפוא שכאשר אדם מוציא מכיסו את הכסף

בפני בית ,  שנותיו120לאחר , וכאשר יבוא התורם ההוא. שהוא נותן מצילה את המשפחה מאסון הרבה יותר קשה
  !ממש כך, כן ! כתוב שם שהציל כמה משפחות מן הגטיהיה, ויפתחו בפניו את ספר זכויותיו, דין של מעלה

שישב עם , שרגע אחד לפני שהאדם מחליט סופית כמה הוא תורם למגבית כזו או אחרת, היא, העצה היעוצה אפוא
שלחלק מהם אין כל , ויתאר במחשבותיו את המצב הנורא של חבריו וידידיו, עצמו ויעלה את הדברים על לבבו

  .עזרה שיקבלו מחבריהםאפשרות להסתדר בלי ה
 שהיה בפיו של הגאון סיפורכדאי שישמע את ה, בבואו להוציא את הסכום הכסף מכיסו, מי שרוצה לקבל חיזוק נוסף, ברם

, ובפיו שאלה הלכתית מסוימת, מכין דאורייתא בדורנוואחד מגדולי הת, סיפר הרב, נכנס לביתי :רבי יצחק זילברשטיין
  .א שהתרחש אצלוובדרך אגב סיפר לי מעשה נור

שמשפחתה נמצאת במצב , באו אליי שליחי מצווה וביקשוני לתרום לנישואיה של כלה יתומה, פתח הגביר בסיפורו, לפני שנים
           , ומשהשתכנעתי שאכן כך הם פני הדברים, שמעתי את הפרטים. ואין כל אפשרות להשיאה, כלכלי קשה ביותר

  .החתונה והרהיטים, דיורכולל ה, החלטתי לקחת את כל ההוצאות על עצמי
, עלץ לבי באלוקיי, כשראיתי את בני המשפחה העניים, ואכן. נסעתי באופן אישי להשתתף בשמחה, בהגיע יום החתונה

  .בראותי את גודל המצווה שזכיתי לקיים
ופתה של הכלה כיוון שהיתה לך הזכות לתרום לח': ולוחש באוזניי לאמר, ויהי אחרי החופה ניגש אליי אחד מזקני ירושלים

  .'כדי שתדע לאן הלך הכסף שלך, אגלה לך פרטים חשובים מעברה של המשפחה החשובה, היתומה
, דורות-משפחה של תלמידי חכמים מדורי, כל מדובר במשפחה ירושלמית חשובה ביותר-ח הירושלמי סיפר לי שראשית"הת

  .וכה של ייסוריםאבל מה שצריך לספר במיוחד הוא שהוריה של הכלה הזו עברו מסכת אר
, הם חילקו הרבה צדקה, ביתם היה פתוח לרווחה. ולא חסר להם מאומה, בתחילת דרכם היו ההורים אנשים עשירים מאוד

  .עברו שנים מאז נישואיהם והם עדיין לא התברכו בילדים: ורק דבר אחד הציק להם בצורה נוראה
, התוודע העשיר לגדלותו ולצדקותו של הגאון זה, ל ארצה"בתקופה הראשונה לאחר עלותו של הגאון מטשיבין זצ, והנה

  .נכון לחסידותו היתירה- וגם אנשי ירושלים לא היו מודעים אל, בימים שבהם עדיין לא היה מפורסם כל כך בציבור
וגם במקרה זה לא , לא חילק ברכות, כדרכו, הגאון מטשיבין. עלה הבעל למעונו של הגאון וביקש שיברכנו בזרע של קיימא

  .יום שיברכנו-ולבקש ממנו יום, והחליט לשבת ליד ביתו של הגאון, אבל האיש לא הירפה .נענה לבקשה
אבל תדע לך שאם ברצונך , אני מוכן לברך אותך' :ואמר לו כדברים האלה, קרא אליו, מעלה-משראה הגאון שהמדובר בבן

  ---' לא תוכל להתברך בשני הדברים גם יחד. את העשירותיקחו ממך , להתברך בילדים
ושאיפתו היחידה היא לזכות בזרע של , במקום השיב שהוא מוותר מראש על עשירותו המופלגת- ובו, הבעל שמע את הדברים

, חלטתואבל הבעל היה נחוש בה, הציע הגאון', ותחשוב מעט על העניין, אלא תלך לביתך, אולי אל תענה לי במקום' .קיימא
  .וביקש בכל לב שהרב יברכנו שיזכה להיוושע בילדים

זמן קצר נולדו לו -ובפרק, והרביעי, ולאחר מכן השני והשלישי, ולתקופת השנה נולד לו הילד הראשון, הגאון מטשיבין בירכו
  .ש בערום ובחוסר כלונותר ממ, והוא ירד מנכסיו כליל, השניה התקיימה בו' ברכה'שגם ה, כמובן. בלי עין הרע, לדים י13

נא לשמור על קדושת העלון    
   .אין לקרוא בשעת התפילה
 !מומלץ לקרוא בשולחן שבת

 ל" זצוקיה'ורג' עובדיה יוסף בן גרבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"היאפרת מיכל בת דיאנה , ו"אורה בת מלכה הי ,ו"הישלמה אחיה בן הלן , ו" חביבה בת מוזלי הי,ו"הימהרנגיז בת טאוס , ו"הימונירה בת כורשיד לרפואת 



      . והמשיך בעבודת השם שלו, קודש-אבל הבעל קיבל את הגזירה בחרדת, ל"רח,  נפטרה האשה13-לאחר לידת הילד ה
והמשיכו לעמול , וכל בני המשפחה קיבלו אף הם את הייסורים באהבה ובחיבה, במשך השנים התקיימה המשפחה בעוני רב

  .על תורתם ויראתם
, בזכותך, הכלה הזו הנישאת עתה':  זילברשטיין מספר שבשלב זה פונה אליו הזקן הירושלמי ואומרי"הגביר שהגיע אל הגר

ואתה זכית להיכנס ולחדור אל תוך המהלכים , שקיבלו את ילדיהם במהלך שמיימי מופלא,  של ההורים הללו13-היא הילד ה
לא עבר זמן רב ודבריו של  !'מנים לך מן השמיםמי יודע איזה דברים טובים מז. ולתרום את חלקך בהם, השמיימיים הללו

  ...הקשיש התגלו כנבואה של ממש
והחילותי , ל המחלה הקשה"תקפה אותי רח, ממשיך הגביר לספר להרב מרא דאתרא, כמה שנים לאחר חתונת היתומה

צי התגלו בגופי גרורות אבל כעבור שנה וח, ד"הניתוח הצליח בס .כדי לעבור ניתוח אצל גדולי הרופאים, ל"נדודים בחו-בסבב
עזרה 'ר " לי יוהורה, כאשר הגעתי להתייעץ עם הרב אלימלך פירר .ומצבי היה אף יותר קשה מהפעם הראשונה, מהמחלה
היודע ומכיר את , אבל הפעם אשלח איתך את אחד המתנדבים שלנו, 'ל"נתח שנית אצל רופא מסוים בחולנסוע ולהי' למרפא

  .אמר הרב פירר', וא יוכל לסייע לך בצורה ממשית בכל הענייניםוה, כל הרופאים ובתי החולים
 שאלתיווכשהיינו בדרך לשדה התעופה ', עזרה למרפא'הגיע אכן המלווה שלי מ, ל"וס לחובהגיע היום שבו היינו אמורים לט

  .היה זה אחיו של החתן שנישא לכלה היתומה שזכיתי לסייע בחופתה .איך קוראים לו
 מלא ןבביטחואמרתי לעצמי . וללא פגע, בינותי ששיגרו לי כאן רמז מן השמים שאצא מהמחלה הזו בשלוםה, כששמעתי זאת

אות הוא שניצוצות המצווה הגדולה ההיא שעשיתי , ל"ת שלח לי דווקא את האיש הזה שילווני במסעי לחו"שאם השי
  .באו אליי עכשיו כדי לסייע בעדי, בתרומתי לחופת היתומה

והבין מכך , יוסף הצדיק כשראה שהשיירה המורידה אותו למצרים נושאת עימה בשמים וריחות טוביםוכעין מה שאמר 
  .ומן השמים רומזים לו שאין לו מה לחשוש ממאומה, שסיבת ירידתו למצרים היא כדי להביא רווח והצלה

 ...בריא ושלםוברוך השם שאני , רבתי-שעבר בהצלחת, עברו שנים רבות מאז הניתוח השני, מסיים הגביר את סיפורו, והנה
  .ולנו מותר לומר שהיה זה בזכות הכסף שתרם לחופתה של הכלה היתומה, פעמיים ניצח הגביר ההוא את מלאך המוות

ואחת מהן היא על ידי , ל בראש חוצות"ומה שנותר לנו ללמוד מכאן שיש דרכים להינצל מהמחלה הקשה המשתוללת רח
ומי שחושב שהדברים . מדובר במשפחות שבלא כל הגזמה אין בידן פרוטה לפרוטה, וכאמור .הסיוע למשפחות נזקקות

  .)ברכי נפשי( אינו אלא טועה, מוגזמים

  ].ו, ט[ "שופך דם האדם באדם דמו ישפךך"
ישפוך דמו בשביל אותו , כל הרואה את הרודף: י"ופירש רש, ):ב"סנהדרין ע(הצל דמו של זה בדמו של זה : אמרה תורה

 . בשביל הצלת אדם הנרדף-באדם , דהיינו, אדם שהוא רודף אחריו
ועוררו הדברים הד רב בקרב תלמידי , שאלה חמורה בדיני נפשות הובאה לפני מספר שנים להכרעתם של חכמי ישראל

 ,)תאומים המחוברים בחלקי גוף שונים( מעשה היה באמריקה בתלמיד חכם שנולדו לו תאומי סיאם .החכמים בעולם כולו
הודיעו הרופאים .  ולאחיו הקשור בו ויונק מדמו היה רק חצי לב,ת היה לב שלםלאחד התינוקו. שהיו מחוברים בבית החזה

ולכן העלו הרופאים הצעה לבצע , ב חודש"י-הרי ששניהם לא יתקיימו יותר מ, כי אם ישאירו את התאומים במצב זה, לאב
אלא שבעל החצי , מים ושניםה לאורך י"על ידי הניתוח יוכל התינוק בעל הלב השלם להתקיים בע. ניתוח הפרדה לתאומים

  .ל"רח, לב ימות על שולחן הניתוחים
בה , האם מותר לבצע ניתוח זה על מנת לתת חיים לבעל הלב השלם: ועל שולחנם של פוסקי ההלכה הועלתה השאלה הנוראה

 הריגה -ציחה שכן מצד אחד לפנינו חשש ר, וההכרעה בשאלה זו כבדת משקל(... ?בשעה שידוע בבירור כי אחיו ימות לאלתר
  . ) הצלת חייו של התינוק האחר-זו שאלה של פיקוח נפש , ומאידך, בידיים של אחד התינוקות

במקרה זה מצוה להציל את נפש הנרדף .  אחר חבירו להורגורודף  וזהו בדין-במקום אחד קיים חיוב לאבד נפש מפני נפש רק 
הדין הוא , כמו כן. ) אסור להרוג את הרודף-ורק במקום שניתן להציל את הנרדף באחד מאבריו של הרודף (, בנפשו של הרודף

  .פשו של הרודף אפילו אם הרודף קטןומצילין את הנרדף בנ, )ו לפני הריגתואין צריך להתרות ב(שרודף אינו צריך התראה 
ואילו , אך אם יבצעו ניתוח הפרדה יתקיים בעל הלב השלם, בו נולדו תאומי סיאם שלא יחיו יותר משנה, ובנוגע לנידון דנן

ולאחר שהסתגר , ל"יעה השאלה הנוראה אל הגאון רבי משה פיינשטיין זצכי הג, מספרים, התאום בעל החצי לב ימות לאלתר
  !! הכריע להתיר לערוך את הניתוח, בביתו למשך עשרה ימים

ולפיכך מותר להורגו ,  כי טעמו היה משום שהתינוק החלש רודף את אחיו על ידי שמחובר אליו ויונק מדם ליבו,ויש שאמרו
אין לטעון , ובכן? שהחלש רודף את השלם כך השלם רודף את החלשכשם , אמר שאדרבהמדוע שלא נ: ויש לשאול. מדין רודף

 ואילו לשלם יש אפשרות לחיות, )חייו אינם חיי נפש, הוא נחשב לנפל(מכיון שהחלש בלאו הכי ימות גם אם לא יחתכוהו , זאת
וסיפרו כי התפלאו הרופאים (. חיבורו אליו גורם שאינו יכול לחיותשמחמת , שלםאם כן נמצא שהחלש רודף את ה, זמן רב

שדרוש לה זמן , זוהי שאלה קשה ביותר", השיב להם הלה, "למה לקח כל כך הרבה זמן להתייעץ עם רב", בזמנו בפני האב
וכמובא בשם רבינו , ת שנזכה על ידי העסק בהלכות הללו להינצל מלהזדקק להם"ישויעזור ה .)"ופוסק גדול להכריע בה, רב

  .)והערב נא( סופר לעניין לימוד סדר נזיקין שהוא סגולה להינצל מהם-החתם

  )פרי צדיק עץ חיים(מוצאי שבת מהלכות 

 ממזמור "ויהי נועם"פסוק ומתחילין . בתהילים' מזמור צא, "יושב בסתר עליון"הטעם שאומרים במוצאי שבת   .א
אורך ימים אשביעהו ואראהו "; שיש בו מאה ושלושים תיבות יחד עם חמש תיבות האחרונות, לומר לך, שלפניו

כנגד מאה ושלושים שנה שהיה אדם הראשון מוליד , ששליח ציבור כופלן לאחר שהציבור קרא אותו, "בישועתי
לפיכך . אחרי שקין הרג את הבל אחיו עד שהוליד את שת, כשגירש את חוה אשתו, שדין ורוחין ולילין ומזיקין

            ?אין אומרין אותו אלא במוצאי שבתולמה . נקרא שיר של פגעים, זהומפני . אומרין אותו כדי להנצל מהם
  .אומרין אותו כנגדם כדי להחלישםלפיכך . ובמוצאי שבת חוזרין ,המזיקין בורחין מחוץ להרי חושך, שבשבתלפי 

ט "במוצאי יואבל . דהיינו שיוצאים משבת לששת ימי מעשה,  אלא במוצאי שבת לחול"ויהי נועם"אומרים אין   .ב
, ט ראשון"יוובמוצאי . קדוש ואתה – "אורך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי"אומרים , או לחול, לחול המועד

                 .  אלא ואתה קדוש,אומרים ויהי נועםאין . ובמוצאי שבת חול המועד, ובמוצאי יום כיפור שחלו בשבת
 ."אורך ימים אשביעהו" עד "ויהי נועם"אומרים , ט האחרון שחל בשבת"במוצאי יואבל 

  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זבן מרים ויעקבחזני נוריאל ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות
  ,ל"ז רפאל בן שהין נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ" לע,ל"זר בת כשוו מרת מנסורה נ"לע, ל"זעזיזולה בן שרה '  רנ"לע
  , ל"זנ אלון בן אלברט "לע, ל"זנ חנה אסתר בת יצחק יעקב " לע,ל"זנ לידיה לאה בת רחל " לע,ל"זנ דוד בן כורשיד " לע,ל"זנ יהודה בן מרים " לע,ל"זנ טובה בת כורשיד "לע

 .נפטרי עם ישראלכל נ "ולע, ל" זמולוק בת טורןנ "לע, ל" זמרים בת קודסיהנ "לע, ל" זראובן בן דולתנ "לע, ל" זיונה בן אסתרנ "לע, ל"נ ציון סלים בן ננה ז"לע

  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 0523188822: למעוניינים בהפצת העלון



 
 
 
 
 

ז "ובי ,רבי צדוק אומר בעשרה במרחשון נכנסו כל הבריות לתיבה"
 )ג"כ "פרקי דרבי אליעזר"(                                           ".הארץירדו מי המבול על 

 

אפשר דכיון שלא נסגר שער התיבה היו נח ובניו  ל:"כתב הרד
ימי אבלו  , שהיוהללוהימים  תכל שבעמן התיבה יוצאים נכנסים ו

 .לתיבה להכניס אוכלוגם  ,להספידו ולבכות עליו ,של מתושלח
ה זמן קטן של "בשקבע להם הק" )קח: סנהדרין( לפי דברי הגמרא

כדי  ,לואימים בודאי שהיה נח יוצא  ,"תשובהשבעה ימים לשוב ב
                                                         התיבה. דלתאת  ה'ז סגר "אולי ישובו בתשובה, ובי ,להוכיחם

                                                        ]               "אבן עזרא"עיין בו שגם החיות יצאו ורעו מחוץ לתיבה. ק"רדכתב ה ,[שם                                
 

 
 הלכות לתיבת נח

 

, והאדם החוצה ואי אפשר להפריחה לביתבשבת ציפור שנכנסה 
 .וגרוקור, מותר לו לסה בשלמעוניין לסגור את החלון 

 

בסגירת החלון אלא צידה מדרבנן, כי הבית הוא מקום אין שכיון 
מהתורה, וכיון שאין כוונתו ול ואין הציפור נחשבת כניצודה בו גד

לצידת הציפור הוי פסיק רישא דלא ניחא באיסור דרבנן, ובמקום 
 )ז ה'"ב שט"משנוהביאו ה "חיי אדם"(                                        צער יש להקל.

 
 
 
 

                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 ...איזו ברכה לא ברכו בתיבת נח
 

הואיל ודומים " – 'משנה הבריות'הרואה פיל קוף וקיפוף מברך 
 (ברכות נח: ומאירי שם)                                                         ."לאדם במקצת דברים

 

אין להבין  "משנה הבריות"הלכה זו שהרואה פיל וקוף מברך 
כפשוטו משום שהם בריות משונות, דמה נשתנה פיל מגמל 
שהוא משונה בדבשתו, והלא כל חיה ברואה בתבניתה וצורתה 

 ומה שייך שינוי בזה והרי היא על פי דרכה כדרכה היא?! 
 

ועלה בדעתי לומר על פי דברי הגמרא שאנשי דור הפלגה נענשו 
משנה "ם כן נבין מדוע מברכים עליהם ונהפכו לפילים וקופים, וא

  !, והיינו שהם היו בריות ונהפכו לחיות"הבריות
א "והרשב )ועיי"ש ראב"ד ונו"כ ג"(הל' ברכות ו' י ם"הרמבים ואולי לכן סובר

ה ח'. וידוע ה"מלאכת שלמה" "רכ "אמת ליעקב"(   !לאדם ידים יטולקוף כשר לכי 
  .ד)בין הזמנים תשע""נר" עלון בבזה מש"כ עיין  ,'משולםחכם חסיד ומקובל, רבי 'כן בשם שהביא 

   
נתקנה דווקא על שלש חיות  זו ברכהשכתב  "ברכת הבית"בספר 

 )"וזאת הברכה" .ט"כ "ברכת הבית"( וכן הורה הגאון רבי חיים קניבסקי. ,אלו
 

ואילו מרן הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך פסק שעל כל חיה 
על  ךוהחיות שהוזכרו בגמרא לאו דווקא. אמשונה ניתן לברך, 

 אלא על חיות.ברכה זו דגים משונים לא יברך, כי לא מצינו 
 

לשואל שבכניסתו לגן החיות יברך בראיית רבי שלמה זלמן הורה 
             הבאות.הראיות את ן לפטור בכך ונה הראשונה ויכוהחיה המשו

                               )לויתןאם יש לברך על ב "ח "אז נדברו" בשו"ת ועיין("וזאת הברכה"                   
 

 
 
 
 
 
 
 

 (סנהדרין קח:) ."חם לקה בעורו"
 

על הכושים אין לברך ש ,"הלכות קטנות"ת "בשוכסברה זו כתב 
דעל הראשונים אנו מצטערים... אבל אחר כך  ,"משנה הבריות"

משנה "כושי יוליד כושי, ויש לברך שמנהגו של עולם הוא 
       מ)"א ר"(ח      לבנים.הינם רק על מי שנולד כושי ואביו ואמו  "הבריות

 
 כלבי נחיה לעיוורים וקופים מאומנים לעזור לנכים

 

יש לאסור אמירה לבעלי  :חידש הגאון רבי בן ציון אבא שאול
חיים בשבת כמו אמירה לנכרי שאסורה. אמנם אמירה לבעלי 

אף על פי  ,חיים בערב שבת שיעשו מלאכה בשבת מותרת
 שבנכרי הדבר אסור.

 

ע הרב הוא משני "כתב בשו גויהרי עצם איסור אמירה לש
איסור דיבור  ,טעם שני .י נעשה שלוחוגוהש ,טעם אחד  :טעמים

חול בשבת. ולהלכה אסור לומר לנכרי בערב שבת לעשות לו 
אבל  ,יגומלאכה בשבת דנעשה בכך שלוחו. וכל זה שייך רק ב

 גם לטעם זה יש להתיר.              ,בבעלי חיים שאין בהם שליחות
                     )ג א'"ע הרב רמ"שו ,ז א'"ח רמ"אושבת יט.  ,ג"א כ"ח "אור לציון"(                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ורמש שנשיכתם מסכנת חיי אדם כל חיה ג בשבתומותר להר
.               "הכל לפי המקום והזמן" - , נחש, צרעה וכדומהכלב שוטהכגון 

 )ה ועוד"כ פכ"צ, שש"ל. שעה", ביהרמב"ם פי"א ד'כ, "ז י' ונו"ח שט"או(                                     
 

 ,אם לא ברור שהכלב הוא כלב שוטה הסתפק "ערוך השולחן"
אינו שאו  ,"פיקוח נפש שדוחה את השבת"האם הוי ככל ספק 

  .דאולי לא ינשוך ,אפילו ודאי כלב שוטה אינו אלא ספקכי  ,דומה
 

שבת אפילו בהרבה בפיקוח נפש אנו מחללים שואף על פי 
אבל כשיש ספק  ,נפש נראההפיקוח ר שאזה הכל כ ,ספקות

וברור שצריך לומר . וצריך להתיישב בזה .בעיקר אולי לא הותרה
           (שם)                                                      !הרוג את הכלבללגוי 

 
 גד אחימן: ה"גהר ,של ידידיהיומי  וסיפר אחד המשתתפים בשיעור

 

מלחמה ברצועת עזה, אחת  ו,"שלהי שנת תשסבהיה זה "
 מספרנכנסת למחנה בעזה, המטרה טיהור  של הצבא הסיירות

 י. בנִ  היהבין החיילים  בהם על פי מידע נמצאים מחבלים. ,בתים
 

חשו לא להתגלות, בדממת הליל שבשקט צועדים בעוד החיילים 
 יהם הסגיר את נביחות פרץ ,בנוכחותםלפתע כלבים משוטטים 

  .האיזור הפך לחרדת אלוקיםו ,החיילים
 

ח, כדור שרק ליד אוזנו ועל הכאש תופת המחבלים החלו לירות 
משיך בלחימה עד שפתאום ההוא  בידו, פגעו רסיסיםו ,של בני

 "!"איני רואה בעין צעק:
 

רנ

 
 בכל עניני העלון

 וזנבליטרתנאל נ
03-5791486 

 ניתן לקבל את העלון
gmail.com@ner4499 

 
 העלון יצא לאור 
  במהדורה מקוונת

© 
 נחפרשת  

 



כנון המקורי נכנסו חיילי התסבוכת ובניגוד לתובעקבות הפציעה 
למקום  .אותו היו צריכים לטהר בסוף הפעולה ח למבנהוהכ
אליו היו שהרס את המבנה הראשון  D9 ,טרקטור ענקעק הוז

מחבלים, של  נמצאו בו עשר גופותאמורים להכנס בתחילה. 
להנחית עליהם מכת  ,שהמתינו בדריכות לחדירתם של החיילים

 "!!!מוות
 

זרועה  תו הימניידלבית החולים,  הוטסבני " :האיש המשיך וסיפר
הרסיס שפגע בעינו נעצר במקום בו  -ברסיסי רימון, והנס הגדול 

  ."אין נזק
                                                                  !         ם הם כלבים משוטטיםתייעל ,לבורא יתברךהרבה שלוחים יש 

 )"נר לשולחן שבת"(                                                                                                                  

 
מנהיג יהדות אשכנז  ,ש"הרא ,אשר יחול יום הזכרון לרבינו השבוע

תלמידו הגדול של  ,ועבר לספרדנולד בגרמניה  .ספרדרבני מגדולי ו
 א "נפטר בטולדו ט' במרחשון פ ,ם מרוטנבורג"המהר

 

הגר בקומה גבוהה לשפוך מים על שכנו בקומה  אסור לאדם
על  ,אם ירדו גשמים על העליה ויורדים למטה"אבל  ,הנמוכה

 ]כ"ה ד' ונו"מ קנ"[בפרטי הלכה זו כי רבו יעויין חו                 ."הניזק לתקן שלא יוזק
 

 מבול זוטא
 

הבור ר שאכ .למי הגשמיםבחצרו מעשה בראובן שחפר בור ניקוז 
עוברים ומציפים את  ,המים היו בוקעים את הקיר ,היה מתמלא

. המים שנותרו בבור לאחר עונת מרתף ביתו של שמעון שכנו
  הגשמים הסריחו את חצר שמעון.

 

מאליו,  מגיעכי הנזק לא בא ממעשיו אלא להגנתו ראובן טען 
 ממי הגשמים.

 

 לסלק היזקו!ראובן חייב  -ש "פסק רבינו הרא
 

זה רק בבור  ,לרבי יוסי שסובר שעל הניזק להרחיק עצמו ואפילו
ההרחקות מודה רבי יוסי שעל המזיק שאר ואילן, אך בכל 

יכול לסלק  ן הניזקואי ,וגדול וכאן הנזק מצוי להרחיק עצמו.
ואמרו חכמים דלכל דבר  .כי אין דירה בלי מרתף וחצר ,עצמו

 מועילה חזקה חוץ מנזקים גדולים.
 

בור בכי מיד שהמים מתאספים  ,ונזק זה הינו בגדר גירי דיליה
ואינו דומה לאילן  ,וגואים הם בוקעים ועוברים לחצרו של שמעון

 רק אחר אשר יגדלו השורשים. ,שההיזק שלו עתיד לבא
 

 מי רחיצה מועטים ,הכל לפי הענין וההיזקש ,"אביאסף"וכן כתב ה
אבל אם יש חפירת מים מרובים אצלו והם  ,לכלות םוראויי הם

 מזיקים לו תדיר דרך כותלו הוי גירי דיליה. 
 

ערו בכל דבר ודבר יש שחכמים רואה "לא יחפור"בפרק  עייןוהמ
בכדי "חכמים ידוע השיעור כתבו לא שוכ ,להזיק לפי מה שעלול

יעשה אדם בתוך שלו דבר כי התורה הקפידה שלא  ,"שלא יזיק
                                "!דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום"כי  ,הגורם נזק לחברו

 )ח י'"כלל ק ש"ת הרא"שו(                                                                                                        
 

מי גשמים נחשבים לגירי ש כתבא "הרשבבענין מי גשמים נציין: 
                                          שאינם לא גירי ולא ממונו. כתבש "והם ממונו. ואילו הריב

 )ז"ש תקי"ת ריב", שוט"ב קצ"א ח"ג קפ"א ח"ת הרשב"שו(                                                        

 
 "ותן טל ומטר"לומר  השבוע נתחיל

 

 ש כתב בחול המועד?"מתי ולמה הרא
 

היה זה בשנת חמשת אלפים שבעים ושלש לבריאת העולם, בכל 
צום והתפללו, אך י החורף היתה עצירת גשמים בספרד, קראו ימ

  הגשם ירד מעט.
 

ש "אחר תפילת ערבית ישב רבינו הרא ,פסחחג הבליל ראשון של 
 .לביתו והמתין שהנשים יגמרו לערוך את שולחן הסדרבכניסה 

 :ש ואמר"תלמידיו הגדולים עמדו מסביבו, פתע פנה אליהם הרא
למה לא  -עכשיו זה הזמן לעורר על דבר שמעולם תמהתי עליו '

 '?ותחג השבועישאלו על הגשם עד 
 

. אמרו "אם כך טוב הוא שנודיע הדבר לזקנים" :אמרו התלמידים
ת שיזכיר מחר בתפיללהודיעו  ,לחזן בית הכנסתועשו, שלחו 

 .'גשם' מוסף
 

החל רעש  "מוריד הגשםו"כאשר החזן הזכיר בתפילה  ,למחרת
  ...בבית הכנסת

אשר הדבר לא היה בעצתם הוציאו קול שלא היה  מקצת החכמים
 שסימן קללה הוא. ,ראוי להזכיר גשם

 

אז  ,ש התאפק ולא דיבר מאומה עד מוצאי החג"אדוננו הרא
 :התיישב וכתב מגילת ספר לחזק דבריו

 

 ימים רבים התרעמתי על שראיתי שאין שואלים גשמים כתיקון."
 

ל שהוא "על הזמן בו מתחילים לשאול גשמים בחו :ראשית
 שישים יום אחר התקופה. 

 

ולכן  !לפי צורך המקום והזמןמלכתחילה נקבעו  אלו דעו כי זמנים
וכנראה זמן הזריעה בה היה מאוחר  ,בבבל ששכנה על מים רבים

קבעו לבקש גשמים  ,ולא היו צריכים גשמים עד אותו הזמן
  .שישים יום אחר התקופה

 

הדבר ידוע  ,שזמן הזריעה הוא מחודש תשרי ואילך אבל באשכנז
 העכבריםש ,גשמים הזרעים יתקלקלומיד שאם לא ירדו 

בז' כבר התחיל לשאול גשמים על כן עלינו ל .םיאכלו והעופות
כי בדבר שתלוי בצורך השעה ראוי  ,כבני ארץ ישראלבמרחשוון, 

 לנהוג בו כל מקום לפי צורכו.
 

הלכה על הזמן בו אנו מפסיקים לבקש גשם, בחג הפסח.  :שנית
 .פסיקים בפסח נאמרה לבני ארץ ישראלמש זו שנאמרה במשנה

והחיטה כבר עמדה  קציר שעוריםבארץ ישראל היה  בפסח
, לכן בקמותיה ואינה צריכה אלא להתייבש ולהתבשל עד עצרת

הדבר ידוע אך באשכנז הם סימן קללה. הגשמים אחרי פסח 
עיקר קיום התבואה הוא על ידי הגשמים שיורדים בין פסח ש

 הגשם אחרי פסח סימן ברכה הוא להם. , על כןלעצרת
 

לפני רבותי באשכנז דברים אלו דנתי " :ש"משיך וכתב הראה
כי  ,המנהג איננו צריכים לשנות אתשרק אמרו  ,והסכימו לדברי

רבות מרוב פעמים  ,אדרבה ,לא מצוי אצלנו עצירת גשמים
 גשמים התבואה מתקלקלת.

 

שמעתי שהיו מזכירים מונפלייא שיצאתי מאשכנז ועברתי דרך כו
 וישר מאד בעיני.  ,גשמים כבר בז' במרחשוון

 

. 'מתי אתם מפסיקים לבקש על הגשם' :כמיםושאלתי את הח
שמא אינכם צריכים מטר בין פסח ' :. שאלתים'בפסח'השיבוני 
  .השיבוני שהם צריכים .'לעצרת

 

שאנו  'המנהגאמרו רק  .אמרתי להם את דברי וישרו בעיניהם
אך מה שנפסיק  ,שואלים בז' במרחשוון הנהיגו חכמים ראשונים

. 'שיתקבצו חכמי פרובינציא כולהם לא לבקש לא נוכל לשנות א
  ואינני יודע מה הסכימו לבסוף לעשות. מונפלייאיצאתי מ

 

 ,פה צריכים גשמים בין פסח לשבועותכי ראיתי  ,ובבואי לספרד
להמשיך יותר משאר ארצות. ואמרתי כמה פעמים לחברי שראוי 

 ,אלא שלא מלאני לבי לשנות המנהג ,גשמים עד עצרתלבקש 
הגיע הזמן לתקן מה  ,אך עתה שבעוונותינו הגשמים נעצרו

 ,בעת צרה כזוכי בוודאי ישמעו לי כעת  ,שנתאוותי ימים רבים
 ."ואם השנה יקיימו ויערב עליהם ינהגו כך גם בשנה הבאה

 

  ש"גדולתו של הרא מסוף תשובתו נראית
 

י אלוקים רטו את לב הקהל לבלתי קבל ממני דביובראותי כי ה'
 ,חזרתי גם אני מלהזכיר גשמים בבית הכנסת בו אני מתפלל ,חיים
מכל  ,הוא צורך רביםשהרי  לבקש גשמים,שהייתי יכול פ "אע
 .ום לא רציתי לעשות אגודות אגודותמק

 

שצורך שעה היה  ,בחול המועדאת הדברים הללו  וכתבתי
                        .'מפני חילול שם שמים, וגם היה בזה קצת מצורך המועד בדבר,

 )כלל ד' י' שו"ת הרא"ש(                                                                                                            
 

המזכיר בימים אלו ש ,ע"ש הללו הובאו להלכה בשו"דברי הרא
יחזור ויתפלל, ואם בארצות הזקוקות למטר לא  "ותן טל ומטר"

      יתפלל בתורת נדבה.          לחזור ולהתפלל, רוצה
 ]ו"נר" תשע"א ל"ז ובביה"ח קי"ובפוסקים או אין זה סימן קללה. -ה "א נ"ב ז"ת הרדב"עיין בשו[

   
  )ב"כ ח'( ".עד כל ימי הארץ זרע וקציר וקר וחם וקיץ וחרף" 
 

יחזקאל אברמסקי כתב את . הגאון רבי אירוסיןשמחת ב מעשה
אמרו לו המחותנים שהם רוצים לקבוע את זמן  .שטר התנאים

כי מועד החתונה יהיה  בשטרחודש אדר, ורצו לכתוב בהחתונה 
  .'עד סוף החורף'לא יאוחר 

 

חורף בלשון  שהריהראוי, ן העיר להם רבי יחזקאל שאין זה מ
כמבואר ברש"י בפרשת  ,'טבת וחצי שבט ,חצי כסלו'תורה הוא 

 )"נתיב השידוך" פי"ב(                ואם כך עליכם לכתוב סוף חודש אדר. ,נח
 

  שפ"ח.ש וב"עייום "רסת הראיכג אברמסקי הרבת וסבר רסאוישתי גברש"י ישנם 
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  דבר העורך
ע"ש המבול הנקרא כך , 'דור המבול' בפרשה מסופר על

. 'מי נח'נקרא גם  על דור זה. אולם המבולשהביא הקב"ה 
אומרת: דור המבול לא נתגאו (קח.) במסכת סנהדרין  ראהגמ

טובה שהשפיע להם הקב''ה.  [כלומר: רק בגלל]אלא בשביל 
ה השפיע בדור המבול? על כך מובא ומה היא הטובה שהקב"

אחת לארבעים  ;אמר רבי יצחק: )יא ,רבה לד(בראשית במדרש 
ומהלכים מסוף העולם ועד סופו בשעה  היו זורעים ,שנה

 והיו גבורתם. מרוב - קלה והיו תולשים ארזי לבנון בהליכתם

כמו כינה בבשר האדם.  - בעיניהם חשובים ונמרים אריות
כמו מזג האויר  ,ויפה במשך כל השנהומזג האויר היה צח 
מובא ועל כח גבורתם פסח לעצרת.  -בתקופת האביב בין 

: מעשה היה באשה אחת שילדה בלילה, )א ,לו "רב(מדרש ב
לך תדליק לי נר כדי לחתוך טבורך, יצא  ,אמרה לרך הנולד

מהחדר כדי להביא את הנר ופגע בו שר השדים ששמו 
הרך הנולד ושר  - ולהתאבק שמדון. התחילו להתגושש, לריב

עד עלות השחר, ואז קרא התרנגול. אמר שמדון  - השדים
 ,לתינוק: לך ותאמר לאמך שאתה בר מזל שקרא התרנגול

וכמבואר בברכה  מודיע על עלות השחר[השאלמלא קרא התרנגול 
, ואנו השדים "בינה להבחין בין יום ובין לילה - לתרנגול -הנותן לשכוי "

הייתי מכה  ]רק בלילה ואין לנו רשות להזיק ביום יש לנו שלטון
אותך והורג אותך. אמר לו התינוק: לך אתה ותאמר לאמך 

שאמי עדיין לא הספיקה לחתוך את חבל  ,שאתה בר מזל
אחרת הייתי מכה אותך והורג  ,הטבור וזה הגביל אותי

מן  - ''בתיהם שלום מפחד: ''ט) ,(איוב כא אותך. זה מה שכתוב
 מן היסורים.  -'' ולא שבט אלוה עליהם'' המזיקים.

סור ממנו, היא גרמה שאמרו לאל ''טובה זו שהייתה להם, ו
אמרו: וכי צריכין אנו לו יד)  ,איוב כא'' (ודעת דרכיך לא חפצנו

אלא לטיפה של גשמים, יש לנו נהרות ומעינות (לקב"ה) 
שאנו מסתפקין מהן, אמר הקב''ה: בטובה שהשפעתי להם, 

: יז) ,(בראשית ו שנאמר ,סים אותי ובה אני דן אותםבה מכעי
: (דברים לא כ) ''. וכן נאמרואני הנני מביא את המבול מים''
''. מלמד שפרע ואכל ושבע ודשן, ופנה אל אלהים אחרים''

להם הקב''ה מידה כנגד מידה. ברותחים קלקלו בעבירה, 
 . )טו ,(דברים לב'' וישמן יֻשרון ויבעטוברותחים נדונו. ''

אדם מצליח בעסקיו או בכל תחום כלשהו, לדאבון לב כש
 השהצלחתו הגיע ,מהר מאוד יכול הוא להגיע למסקנה

מכוחו, או במילים אחרות "עשיתי זאת בעשר אצבעותיי", 
לא אחר מאשר ה' יתברך, הוא  ,ושוכח שמי שנתן לו להצליח

של "כוחי ועוצם ידי עשה לי  גההמדר ואז מגיע חלילה לשפל
העצה שלא להגיע לכוחי ועוצם מה  ,אם כןהחיל הזה".  את

תיו אלא בבורא נולתלות את הצלחתו וגם את כשלו -ידי 
 חכם עיניו בראשו. ה, והעולם
שביום ג' חשון הוא יום ( זצ"ל עובדיה יוסף נורבחכם והנה 

תלה את  ,, עוד בצעירותו לפני שהגיע לגדולה)הסתלקותו
שיים רבים שהיו לו למרות ק ,הצלחתו בבורא העולם

שכבר הגיע לגדולה וזכה  לאחר ובמיוחדבתחילת דרכו, 
להיות שר התורה כמשמעו, והיה לפוסק הדור, לעולם תלה 
זאת בבורא העולם, גם כשהיה מברך ואו מתפלל על משהו 

 תלה זאת בכוח לימוד התורה ולא בעצמיותו. ,שביקש ברכה
הראש"ל  מרן של שלוש שנים מאז פטירתו ןחלפו להכבר 

, וחסרונו הולך וגדל, אך הרב עובדיה יוסף זצ"ל לבית עולמו
בתורתו שבכתב הנלמדת מתוך  מורשתו עדיין חיה ונושמת

ספריו הרבים שכתב ע"י כלל ישראל בכל אתר ואתר 
 - בדמות בניו וחתניו ובתורתו שבעל פה שהשאיר לנו

 זיע"א. .תלמידי חכמים, המלמדים תורה בישראל

 
 
 
 
 
 
 

    תוכן ענייני הפרשה - ֹנחַ 
 המבול, נח ובני ביתו יוצאים מן התיבה. נח, תולדות .א
 קרבנו של נח, וברכת ה' לנח ולבניו.  .ב
איסור אכילת אבר ודם מן החי. ומצות פרו ורבו ושאר ז'  .ג

 .מצוות בני נח

 שלא יהיה -עולם  ברית -והבטחת ה'  בענן קשתמראה ה .ד
 .)יז-ט, ח( בעולם מבול יותר

 .)כט-ט, יח(שם ויפת ושכרם של חם, מעשה  .ה
 .)ב-י, א( אומות העולם 70-נח וצאצאיו יסוד ל בני משפחות .ו
 .)ט-יא, א( (מגדל בבל)הפלגה  דור .ז
 (עשרה דורות מנח ועד אברהם).אברהם  עד שם בני תולדות .ח
  יציאתו של אברהם אבינו מאור כשדים לכיוון ארץ כנען. .ט
            

 
 

יק " דֹרָֹתיוֹנַח ִאיׁש ַצּדִ ִמים ָהָיה ּבְ  )ט, ו(" ...ּתָ
ריש לקיש , )סנהדרין ק"ח.(גמרא אומרת המהו "בדורותיו"? 

בודאי שהיה צדיק  ,אומר אם בדור של רשעים היה נח צדיק
אף בדור של צדיקים. אמר רבי אושעיא למה הדבר דומה? 

המדיפה ריח ניחוח ונעים לכל סביבו,  ,לקערה של שמן המור
מקום שריחות רעים נודפים שם. ואם והיתה מונחת ב

במקום הזוהמה ריח השמן נודף, ודאי אם יניחו הקערה של 
ר' יוחנן אומר  .השמן ליד בשמים יתפשט יותר ריחה הטוב

שהיו רשעים. אמר רבי חנינא  - נח היה צדיק בדורות שלו
שהיתה מונחת במרתף  ,למה הדבר דומה? לחבית מלאה יין

מרגישים בריחה שהוא  ,מרתף הזהשל חומץ. כל זמן שהיא ב
 ,כשמוציאים אותה מן המרתף טוב יותר מריח החומץ, אך

 ,אין מרגישים בריחה. כך נח שהיה בדור של אנשים רעים
לא  ,לכן היתה צדקתו ניכרת, אילו היה בדור של צדיקים

 .דקתויהיתה ניכרת צ
כל מי שרוח הבריות : "אומרת )אבות פ"ג מ"יפרקי ( המשנה
נח היה ". ממילא אם "רוח המקום נוחה ממנו - מנונוחה הי

היינו שבני דורו הכירו בצדקתו  ,"בדורותיואיש צדיק תמים 
והלך עמהם בתמימות וביושר, הרי זה לאות כי גם "את 

 ורוח המקום גם היא נוחה ממנו.  - האלקים התהלך נח"
אלא "? שואל רבינו הבן איש חי זצ"ל מהי הכפילות "נח, נח

"כמים הפנים לפנים, כן לב האדם  :)יט משלי כז,(סוק ידוע הפ
כך  ,שהאדם מתייחס אל הזולת בדרךלאדם". דהיינו 

מתייחסים אליו. כפי שדמותו של האדם משתקפת במים, כך 
התנהגותו משתקפת ביחס הסביבה אליו. וזהו שנאמר "אלה 
תולדות נח", אם אתה תהיה נח לבריות, נח במידותיך, 

 -סיך, הרי התולדות והתוצאות יהיו "נח" בדיבורך ובנימו
 .שגם אחרים יהיו נוחים כלפיך

". אם אתה תהיה "נח" חן" הם אותיות "נחובדרך רמז "
  ." וחסד בעיני כל רואיךחןאף תשא " ,לבריות

 
 

 

יְתָך ֶאל" ה ְוָכל ּבֵ ָבה ּבֹא ַאּתָ   )(ז, א" ...ַהּתֵ
 מזור הז. ומילה גם משמעה "ֵּתָבה"': הק ט"הבעש אומר

 מתיבות תיבהו תיבה כלוללמוד  להיכנס צריךש ,אדםל
 בצורה אבריו ח"רמ ובכל ,כוחותיו בכל - והתפילות התורה

 .נפש מסירות של

 בס"ד

 זשע"ת תשרי  ל'       בן גורג'יה זצוק"ל העלון מוקדש לע"נ מרן הרב עובדיה יוסף       'זשנה   281עלון מס' 

 ב' וםערך בינש 4403 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון
 ,19:00, בשעה 2 קוצרה ברחובברמת השרון 

 המרא בנשיאות", יקצורו"ברינה  במדרשת
נֹחַ    שליט"א. אדלשטיין יעקב רבי הגאון דאתרא



 

 

 ודש חשוןחלקראת 
הגיעה ו עברושל אלול ותשרי,  הנפלאים והנעלים הימים

העת לסכם את כל אשר עבר עלינו. יש לבדוק היכן אנו 
ווכח יהחגים? כשנעומדים, ביחס למקום שבו עמדנו לפני 

 עברודשמיא  בסייעתא קנינו שכולנו הנפלאים, הקניינים בכל
נוכל אפוא לנצלם בדרך הטובה ביותר  ,במהלך התקופה הזו

לצורך הצלחת הזמן הבא, להתחילו עם התחדשות, עם דרגה 
 גבוהה יותר, עם שאיפות אחרות, עם מבט אחר לחיים. 

איזו חברה עתה, עם תחילתו של 'זמן חורף', עלינו להחליט ל
אנו משתייכים, לאלה שמתעניינים במה שנעשה בעולם, או 
לאלה שנמצאים מחוברים בתוך חיקו של השי"ת. אנו 
מתחילים את זמן החורף, עלינו לקבוע את צורת החיים 
שלנו. לא מדובר רק בשאלה של ביטול תורה או כמה שעות 
נלמד, אלא בצורה של חיים, האם אנו יכולים לחיות חיים 

תורה, או שאנו צריכים לדעת מה קורה בעולם הגדול.  של
, דהיינו לומר את הברכות מילה 'קום עשה'והעצה היא, ע"י 

במילה. עצה זו תגרום לך לפגוש את השי"ת ולדבר עמו מאה 
פעמים ביום: תודה על הלחם, על הבריאות וכיו"ב, מאה 
פעמים ביום תדבר עם השי"ת, תחיה אותו, והוא כבר יסיים 

אקרא לאלוקים "ך את העבודה הרוחנית, כמו שנאמר עבור
, אם אקרא לו, אהיה עמו, הוא יביא "ל גומר עלי-עליון לא

 . את העבודה לידי גמר
בהם בנינו  - בחודש חשון, לאחר הזיכוך של הימים הנוראים

ינים אמיתיים יאת היסודות, ישנה אפשרות לקנות קנ
תקופת בתורה על ידי רציפות והתמדה. במיוחד עתה ב

אם ננצל זאת, נוכל לזכות על ידי כך , החורף הזמן של לימוד
למציאות אחרת, להיות בבחינת 'חביבין ישראל שניתן להם 

 ]ס זצ"לוקשיחות הגר"ש פינ[                                      . כלי חמדה
 

 
 

ּבֹתוּ "  )כב ח,(" ְויֹום ָוַלְיָלה לֹא ִיׁשְ
 המזלות שמשו שלא, המבול מותי כל ששבתו מכלל: וברש"יי

                     .לד, יא) -ב"ר כה, ב (על פי  "לילה ובין יום בין ניכר ולא
 היהודים היו לא ,הקודמים בדורות, בעיר צנעא שבתימן

 לפי קובעים היו ,הלילה עיתות את .בשעונים משתמשים
 של במהלכם נעזרות היו הנשים גם. והכוכבים הירח מהלך

 יושבת אישה היתה. עבודתן זמן את להעריך כדי ,הכוכבים
 היא כן. השמים חצי עד פלוני כוכב שיגיע עד ורוקמת בערב
 עד פלוני כוכב שמגיע בעת לטחון כדי משנתה לקום צריכה
 . השמים רבעי שלשת
המעוררים.  -המדאעיין' ' על סומכים היו ,המעוננים בלילות

 איש, מנצורהאל אהרן הראשון. בזמנינו היו שני מעוררים
 בכל ומסובב עובר היה ,בלילה בשתיים .ערב קול בעל, זקן

 רצונם ידיעתו שלפי האנשים את ומעיר צנעא רחובות
 זמרה בקול קורא היה השמות את. זו בשעה להתעורר
 מתבל היה פעמים. שם לכל חורז שהיה נאה חרוז ובתוספת

. משכבם על צוחקים היו שהשומעים כך, בעקיצה חרוזיו
 .  טובה בשיבה ומת ישראל לארץ ועלה זכה הוא
 רחובות כל את מכיר שהיה סומא, אלגובי סאלם היה השני
 את ומעיר השחר עלות לפני וחצי כשעה יוצא היה, העיר
 זה כנסת לבית נכנס היה פעם מדי. שחרית לתפילת הקהל

 הלומדים עם תורה בדברי ומתווכח קפה כוס גומע, אחר או
.  המעורר השעון היו ודור דור כלב ודומיהם אלה שני -

 להסתובב יכולים המעוררים שאין ,עזים גשמים של בלילות
 קולותיהם המשמיעים החיים בעלי על סומכים - ברחובות

 ואין, נוער חמור ושם קורא תרנגול כאן, הלילה באשמורות
 ]"תימן הליכות"[                     .  נובחים כלבים בה שאין שכונה

 יםין רגללשקר אי
וביקש להיכנס לתיבה. אמר  מובא במדרש שהשקר בא לנח

אלא אם תביא אתך בן זוג". הלך  ,נח: "אינך יכול להיכנס לו
הכוח שגורם להפסדים וכל המזיקים השקר ופגע בפחתא (

 ביקשתיהשקר: " א"ל בא"? אתה "מנין הפחתא: שאלו ,בעולם)
בן זוג". בגלל שאין לי  ,להיכנס לתיבה, ולא נתן לי חמנֹ 

והציע השקר לפחתא שיהיה לבן זוגו. א"ל הפחתא: ומה 
תיתן לי כנדוניה? א"ל השקר: בא ונסכם שכל דבר שיגיע 

 בעולם על ידי שקר, יהיה לך כוח לבוא ולהזיקו ולכלותו. 
היה  ,לתיבה. אחרי שיצאו מהתיבה נח וכך באו שניהם אל

שהיה מפסידם  - השקר עושה עסקים ומעבירם לפחתא
פחתא ושאלו: היכן כל פגש השקר את  ,לם. יום אחדומקלק

שכל  ,פחתא: וכי לא כך סיכמנוהרווחים שהרווחתי? ענה לו 
אני אפסיד אותו? ומסיים המדרש: ועל  ,מה שאתה תעשה

 זה נאמר: "הרה עמל וילד שקר".
ההסכם שבין השקר לפחתא שריר וקיים עד עצם היום הזה, 

שית בשקר, אף על פי ולכן כל רווח שבא על ידי עסקה שנע
שעל פניו נראה שהעסקה הצליחה, זהו רווח מדומה. 
והדברים האלה נכונים בין בענייני ממונות ובין בשאר 

 הדברים שבין אדם לחברו.
עוד מובא במדרש רבה: בא וראה כמה גדול כוחה של חמס, 
שהרי דור המבול עברו על הכל, ולא נגזר עליהם גזר דינם 

ל, שנאמר "כי מלאה הארץ חמס עד שפשטו ידיהם בגז
מפניהם, והנני משחיתם את הארץ". והדברים צריכים 

הוא שגרם לגזר דינם  - ביאור, מדוע באמת דווקא הגזל
הקשה של הכליה במבול, דבר שלכאורה לא היה בא להם 

 על אף כל העבירות שעשו?
מסביר ה"חפץ חיים": כי אותו מלאך המשחית שנוצר מעוון 

מיוחד, שהרי גם מעשה הגזל הוא נועז הוא חצוף ב ,הגזל
וחצוף, ולכן אותו מלאך קופץ בראש כל המלאכים שנוצרו 

 מהעבירות של האדם, ודורש את העונש לחוטא.
"שאף על  :וכאן המקום להביא את דברי ה"מסילת ישרים"

פי שרוב בני האדם אינם גנבים בגלוי, דהיינו שישלחו יד 
יהם, אף על פי כן ממש בממון חבריהם לקחת ולשום בכל

רובם טועמים טעם גניבה במשאם ומתנם, במה שיורו היתר 
להרוויח "לעצמם להשתכר איש בהפסדו של חבירו, ויאמרו 

 שאני".
כאשר בחוץ תשכל חרב ובחדרים אימה ומלאך  ,בימים אלו

המשחית מסתובב בערי ישראל, ובתחילתה של עונת החורף 
נו גשמי ברכה, כאשר עינינו אל אבינו שבשמים שיוריד ל

חייבים אנו להתחזק בענין זה ולהזהר אף מאבק גזל, ובכך 
שהקב"ה יפתח את אוצרו הטוב וישפיע לכל בית  ,נזכה

 ישראל חיים בבריאות איתנה ופרנסה ברוכה.

 
 
ֹבא ֵאָליו ַהּיֹוָנה ְלֵעת ֶעֶרב ְוהִ " ּנֵה ֲעֵלה ַזִית ָטָרף ַוּתָ

ִפיהָ    )יא, ח( "...ּבְ
היונה : מובאצ"ל לרבינו יעקב מעמדין ז' מגדל עוז'בספר 

שבה והעלה בפיה "לעת ערב", מדוע רק חזרה בערב? משום 
שיום זה שבת היה והיונה אינה תולשת גידולים בשבת. וזו 
היא הסיבה שמזמרים בשבת את הזמר "יום שבתון" שבו 

 .שכבר אז היא שמרה שבת ,מוזכר "יונה מצאה בו מנוח"



 

 

ב עובדיה יוסף זיע"א התפילות של מרן הר 
לקראת יומא דהילולא מרן הראש"ל 

, ג' מר חשון -רבנו עובדיה יוסף זצ"ל 
מובא סיפור אחד מיני רבים בדבר 

 גדולתו.
הוריה של ילדה שבטנה התנפחה מאוד, 
פנו לרופא בדאגה והלה הפנה אותם 

העלתה  ,רהיבדיקה מה לבית הרפואה.
ילדה בת השנתיים ל - את הנורא מכל

עולמם המחלה הידועה. התגלתה  וחצי
החלו בטיפולים כימותרפיים ו של ההורים חרב עליהם.

ימים ולילות בילו במשך תקופה ארוכה דחופים לילדה. 
לאחר כשנה  .חמירההלך ומצבה של הילדה  בבית הרפואה.

גופה נחלש מאוד והיא איבדה המון מהמשקל כתוצאה 
על ידי רופאים היא טופלה עברה. מהטיפולים הקשים ש

השתטחו על קברי  מומחים וההורים שפכו ליבם לקב״ה,
הלך אך מצבה  -קראו תהילים והרעישו עולמות  צדיקים,

הילדה הועברה מהמחלקה האונקולוגית לטיפול . הדרדרו
שום בכוחות עצמה וחוברה היא הפסיקה לאכול ולנ נמרץ.

בשלב ואיבדה את הכרתה.  ,החמירמצבה הלך ו .למכשירים
יצתה. ושהו מחוץ חמלשהות בכבר לא הורשו הוריה  מסוים,

לחדרה, העתירו בתפילותיהם בתחינות ובבקשות, דמעותיהן 
הפרופסור אל לרחמים לא פסקו. והנה באחד הימים, הגיע 

 ?"״מה פירוש אמר להם. ,ההורים ״אתם יודעים שהמצב רע״
אוד״ חזר ״רע מ. ״בוודאי שאנו יודעים״ הגיבו ההורים,

הבין את המצב, והחסיר 'פעימה האב  הפרופסור ואמר.
בשלוש  ווהפרופסור השיב ״מה כוונתך״? שאל,מליבו'. 

 ,״ת קליניומו של במצב״היא  מילים קשות מנשוא: - מילים
הפרופסור הסביר לאבא כי, כרגע הילדה עוד נושמת בעזרת 

האב נזכר ... זה לא ימשך עוד הרבה זמן״ אך" ,המכונה
״אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם  :ר חז״לבמאמ

כדי הוא פנה בבהילות למרן זצ״ל  אל יתייאש מן הרחמים״.
לקבל ברכה לרפואת הילדה, האב הסביר את מצבה הקשה 

תוך כדי דיבור הודיע ו שמע והזדעזע, נמצאת ילדתו. הרבבו 
אך הרופאים לא הגיע לבית הרפואה, ״אני בא עכשיו״! 

התחננו שיתנו לרב להכנס ההורים  כנס.הרשו לו להי
והרשו הרופאים נכנעו רב, עד שלבסוף הפעילו לחץ לחדרה, 

לבש  מרן רחץ ידו במים וסבון,לרב להכנס ביחידות לחדרה. 
אחרי דקה יצא מרן מהחדר ועד היום  נכנס לבדו.בן וחלוק ל

״השם יעזור״, כך הפטיר  איש אינו יודע מה עשה שם.
כנסו שוב ומיד יצאו בחזרה לקרוא לאבא הרופאים נ בצאתו.

האב הביט בביתו  .ה״רגעים אחרונים״ כך הוגדר מצב
יה הנוראה לבשורת יציפפעם בחוזקה, בהאהובה וליבו 

יחד עם ההורים בשעה הרופאים עמדו  ב מפי הרופאים.והאי
גם הם המורגלים כבר למצבים שכאלה לא יכלו קשה זו. 
ריכות בצגי המכשירים , הם הביטו בד'אדישים'להישאר 

הילדה זזה״!  ״הנה! שלפניהם ולפתע נשמעה זעקת האב:
... ילדה הנעה על מיטתה בחוסר אמוןבהרופאים הביטו 

 "!לפעמים הגוף זז מעט הסבירו לאב ״שלפעמים זה קורה,ו
האב השבור לא הסכים לקבל את הדברים כפשוטם, מבטו 

. רה את פעימות הלבנע מן הילדה אל הצג האלקטרוני המו
מתחיל הדופק : "נשמעה שוב צעקה שפרצה מפיו ,לפתע

הביט , בהשתאות 'קפא'״! הפרופסור הנכבד להסתדר...
אמנם  ״הרב שלך עזר, :חליפות בצד הילדה ולבסוף אמר

״היא בסכנת חיים ממשית  סייג, המצב עדיין חמור מאוד״,
הוא יותר טוב  אך ניתן לומר שהמצב השתפר במשהו,

הביאה  לאחר מכןשנרשמה בשעות  שיפורמגמת  קודם״.מ

הילדה  את הרופא לומר כי ״אם תמשיך כך ההשתפרות,
  .תקום על רגליה תוך חודש וחצי״

ברור היה שהוא עצמו לא מאמין שאכן מגמת ההשתפרות 
שמע את הבשורה  הרב האב שב והתקשר למרן, תימשך.

 החולים.הטובה והודיע שבכוונתו לבוא שוב מחר לבית 
בבואו למחרת זכה הפעם להתייחסות שונה לחלוטין מצד 

הרב חזר שוב  הרופאים, הם קיבלו את פני מרן ביראת כבוד.
 וקרא פרקי תהילים בבכי נרגש ולאחר מכן יצא מהחדר. 

 במצבה, מהחדר נרשם שוב שינוי משמעותי הרבעם צאת 
זמן קצר חלף והנה לפליאת הדופק כמעט וממש הסתדר. 

ובבת אחת הסירה את צינור  הילדה פקחה את עיניה, כולם
אחד מהרופאים ששהו בחדר קפץ  הנשימה מעל אפה.

ברצונו להשיב את הצינור למקומו על פי רישומי הרפואה 
שבידו ברור היה שמערכות גופה של הילדה אינן מסוגלות 
, לאפשר לה נשימה עצמאית, אך הפרופסור הבכיר עצר בעדו

שניות ללא צינור הנשימה היא לא  כמהנמתין ״ :ואמר
. נחכה כעת לראות את תגובת הגוף למצב החדש״ תמות,

 נשום בכוחות עצמה, הילדה המשיכה ל כעבור כמה שניות,
באותה העת עמדו בחדר בכירי הרופאים  ולבהות סביבה.

בעל שם עולמי בתחומו, ובכירי רופאי הפרופסור  - במחלקה
המילים נעתקו ש גישוהרכולם  ,השתררה דממה. המחלקה
האחות הראשית נכנסה  !וחלקם אף הורידו דמעות מפיהם,

למראה הצוות הבכיר  לחדר וקטעה את הליכתה באחת
״מה קרה״? שאלה האחות, אך שחלקם הגדול בוכה ודומע, 

הדממה נמשכה  איש מהנוכחים בחדר לא היה מסוגל לענות.
טה הילדה הזיזה כבר את העיניים והבי עוד כחצי דקה,

  באופן ישיר וממוקד.
״אם לא  הפרופסור הראשי התעשת ראשון ואמר לאחות:
הרופאים  ראית אך פעם תחיית המתים, תסתכלי עכשיו״.

אינם זוכרים ולו גם מקרה אחד של אדם שהגיע למצב כמו 
 זה של הילדה ונותר בחיים! 

הקשים  בור שבוע גם הטיפוליםוכע השיפור היה מהיר,
 הצוות הרפואי, כעבור מספר שבועות,. ולתדהמת הופסקו

על תעודת ידיו של הפרופסור הבכיר רעדו בעת שחתם 
 .גם דמעה אחת הכתימה אותהכש, השחרור

רבים הם המופתים והנסים שברכות הרב פעלו. ובניו 
(רבה של חולון, אברהם יוסף שליט"א  רביובמיוחד בנו הרה"ג 

 אומרים שאבאחוזרים ו וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל)
תמיד הקפיד לומר שאינו עושה מופתים או  (מרן הרב זצ"ל)

 נסים ואו קמעות וכדומה, אין זה בא אלא מכוח התורה!
 

 
 

דֹרָֹתיו" ִמים ָהָיה ּבְ יק ּתָ  )ט, ו(" ...ֹנַח ִאיׁש ַצּדִ
שבת (בירושלמי  הראש"ל הרב עובדיה יוסף זצ"ל, כתב מרן

נוח לו שנהפכה  -מקיימה : כל הלומד תורה ואינו כתוב )פ"א
ולכאורה יפלא על  ,שלייתו על פניו ולא יצא לאויר העולם

אלא יש  .הלשון הזה, הלא די היה לומר: נח לו שלא נברא
מובא: כשהעובר במעי אמו, נר  )נידה ל(רא בגמ כך, לבאר

דולק על ראשו וצופה מסוף העולם ועד סופו, ואין לך ימים 
ימים, ומלאך מלמד אותו שאדם שרוי בטובה יותר מאותם 

בא מלאך וסוטרו על  ,כל התורה, וכיון שיצא לאויר העולם
וא"כ למה יצא לאויר  .ע"כ פיו ומשכחו את כל התורה,

שהרי בבטן אימו איך יניח  ,העולם? אלא כדי לקיים המצוות
אבל אדם שלומד ואינו מקיים, נח  ?תפילין, איך יטול לולב

ללמוד בא, הרי במעי  לו שהיה נשאר בבטן אימו, שאם רק
אימו היה לומד ויודע יותר, אלא ודאי שיצא לאויר העולם 

 . לקיים המצוות ובזה משלים כוונת הבריאה
 ]ענף עץ אבות עמ' ס"ד[

 מרגש... סיפור



 

 

ל " ל ַחּיַת ָהָאֶרץ ְוַעל ּכָ ֶכם ִיְהֶיה ַעל ּכָ ּומֹוַרֲאֶכם ְוִחּתְ
ָמִים ָ    )ב ט,(" ...עֹוף ַהׁשּ

 המכונה - ל'פניז מאיר רפאל ביר הגאון נתבקש ,א"תר בשנת
 לשליחות לצאת ,ירושלים גדולי ידי על - 'א"המרפ הרב'

 .   ירושלים עניי לטובת
 רבי. קדושתו על המגלה נורא מעשה ארע ,בתוניס בהיותו
 .בעיר מפואר לגן אותו שיקח ,העיר מרב ביקש מאיר רפאל
 השומרים סירבו ,כשהגיעוו העיר גבירי עם יחדשניהם  הלכו

 יניחום ואם הביקור זמן תם שעתה מרםבאו, להכניסם
 מסוכנים שמירה כלבי שני שם יש כי, בסכנה יהיו להכנס

 .  שנכנס אדם כל על המתנפלים
. לגן ונכנס א"המרפ הרב חמק ,השומרים עם הויכוח כדי תוך

 חלילה כי מאד חרדו ,בכך שהבחינו הקהל וראשי השומרים
 . לגזרים הכלבים יקרעוהו רגעים כמה עוד
 איך ,הנורא מהמחזה משתוממים עמדו כולם, פלא זה והנה
 !  אחריו צועדים והכלבים בגן מטייל שהרב
 בקבלה פעולה איזו עשה אםה ,העיר רב שאלו מכן לאחר

 .   קדוש שם הזכיר או מעשית
 על שמרתי אני, מאומה עשיתי לא, חלילה: 'הרב השיב

 ומוראכם" אומר והפסוק. מעולם בה פגמתי לא, קדושתי
 משום מפחד אינני ולכן ,"הארץ חית כל על יהיה םוחיתכ
 .                    'שתזיקני חיה

 בן, אויערבאך נטע מנחם רבי הגאון של הספדו מתוך
 המאורע את - זכאי בן יוחנן רבי הכנסת בבית" בינה אמרי"ה

 ד]"ח" הלבנון ["ארזי                               !בעצמו מהרב שמע
  

  
 
ל ּומוֹ " ל ַחּיַת ָהָאֶרץ ְוַעל ּכָ ֶכם ִיְהֶיה ַעל ּכָ ַרֲאֶכם ְוִחּתְ

ָמִים ָ    )ב ט,(" ...עֹוף ַהׁשּ
 הגאון שם על שנקרא כנסת בית יש 'עטר בן' במבוי, במקנס

 . ועיש בן שמואל ר"מוהר המפורסם
. למלך מתנה והביאוה לביאה השבטים בני צדו ,בזמנו

 בשלשלת והקשר ,הישמעאלים ברחוב אחד לגן הכניסוה
 .   לצרכיה לדאוג ערבי ומינו, ברזל
 והזיקה וברחה השלשלת את הלביאה ניתקה ,אחד יום

 אחת חצר לו לתת היהודים על המלך גזר. רבים ישמעאלים
 אם שאף בחושבו, הלביאה את בו לשמור, היהודים ברחוב
 רב שוחד הוציאו היהודים... בכך ומה ליהודים רק תזיק תצא
 הראשונה החצר את לו ונתנו. הועיל לאו זו גזירה לבטל
", הלביאה חצר" נקראת היום שעדיין עטרין אל במבוי

 .    וקשרוה הביאוה
. פתוח החצר שער את הניח ,בה המטפל הערבי ,אחד לילה
 היתה ,סגורות היו החצרות שכל ומפני, לחוץ יצאה

 שמואל רבי של הכנסת לבית שהגיעה עד בעיר משוטטת
 . כדרכו שם ולומד מתפלל הרב והיה, תפתוחו היו שדלתותיו

 רק, לביאה שזו ידע לא והוא עליו לנהום הלביאה החלה
, עליו נוהמת והיא, במקלו אותה היכה, כלב שזה חשב

 .   הכנסת מבית להוציאה להכותה המשיך
, המלך מעבדי ועמו הלביאה על הממונה בא ,שעה באותה
 את םשומעי הם והנה, לחפשה החלו בחצר מצאוה שכשלא

 זקן יהודי רב רואים הם והנה, הקול אחר הלכו, נהימותיה
 גם הרב קדושת נודעה כך... ותמהו ראו, במקלו אותה דוחף
 ]ד"פ" המכתבים אוצר"[                                  ! הגויים לעיני

ִמים" יק ּתָ   )ט, ו(" ...ִאיׁש ַצּדִ
  האדמו''ר רבי ישראל שפירא זצ"ל מבלז'וב כשנשאל פעם

על ידי אמריקאי מקומי: "אם אין לכם שום 'מוסדות' על מה 
אתם נקראים רבי"? ענה הצדיק על אתר: בשביל לעזור 

בהגיעו פעם  לאנשים, ולא בשביל להקשות עליהם...!
להשתתף בשמחת 'ברית מילה' שהוזמן אליה, שמח לפגוש 
שם את רעהו האדמו"ר מרדכי שלמה פרידמן מבויאן זצ"ל, 

 ,זמן אף הוא להשתתף באותה שמחה. בעל הבריתשהו
שראה לפניו את שני הצדיקים מגדולי הדור, לא ידע להשית 

הוא ניגש אפוא בדחילו  ?עצות בנפשו, למי יכבד בסנדקאות
ורחימו אל שני הצדיקים שישבו יחדיו ושוחחו באהבה 
ורעות כדרכם של צדיקים, ואמר שהיות ושניהם חשובים 

 וא יודע להכריע למי לתת הסנדקאות,מאוד לפניו, אין ה
 .יתכבד בסנדקאות מי ,בעצמם הצדיקים יחליטו ולכן

הצדיקים הסתודדו ביניהם דקות אחדות, כשכל אחד מהם 
מתעקש לכבד את רעהו, כל אחד טען שחברו חשוב יותר 

קם הרבי מבלוז'וב ואמר אל  ,לפתע ממנו ולו יאה כיבוד זה!
קידושין' גם הוא  הרבי מבויאן, הרי הכל מודים ש'סידור

קחו אתם אפוא את הסנדקאות, ואני  ,אם כן... כיבוד חשוב
הכל נענו בבת שחוק לשמע דברי  !אקח את הסידור קידושין

קודשו, כי כבר היה זקן ושבע ימים, ואילו הרך הנימול זה 
עתה נולד... אך הרבי מבויאן קיבל את דבריו ברצינות, 

הפלא האריך  מרבהושימש בסנדקות באותה הברית. והנה, ל
הרבי הקדוש מבלוז'וב ימים רבים כנודע, שנפטר בהיותו 

היה  ,ובהגיע עת חופתו של אותו הבן קרוב לגיל מאה שנים,
 בני הבלוז'ובער המסדר קידושין בחופתו, לשמחת לב כל

  ו בברית המילה!ישזכרו היטב את דבר ,המשפחה
בהיותו כבר למעלה מגיל שמונים, אמר פעם לאדם שהזמינו 

 רית מילה, ונבצר ממנו להשתתף בשמחתו: "לא יכולתילב
 13ואכן כעבור  להגיע לברית, אבוא בלי נדר לבר מצווה"!

מצווה, כפי שהבטיח! הוא חי  - השתתף בשמחת הבר, שנים
תמיד עם אמונה פשוטה ותמימה, ולא האמין בטבעיות 

שאדם זקן הוא קרוב נוטה  ,העולם ובהסתכלות אנושית
 לקיים את הנאמר: "איש צדיק תמים..."!... למות

 
 

 התורה   בברכת   
 ברינה ן  רוֹ  
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 לע"נ מו"ר אבי : יעקב בן רחל וצדוק                               
 סרח בת שמחה ויוסף-לע"נ מרת אימי: שרה            
 לע"נ חמי : מרכוס מרדכי בן רבקה ויוסף        

 : יהודה בן טובה נפתלי בן רוזה : לע"נ סמי בן שמחה :לע"נ               
 : לע"נ משה אהרון בן מאיר יצחק           חיים בן אסתר :נ"לע               
 לםיעקב בן סא -ומרים : לע"נ דוד אבא בן אריה לע"נ: צבי               
 רחמים בן חאורו אברהם -: לע"נ לע"נ: בנימין בן שולמית                
 יפה נדרה בת נעימה-מינה בת מרדכי שמואל : לע"נ -הרבנית  :לע"נ                
 כתון בת חביבה -מרים : לע"נ בת בלור רחל-מרים בת עזיזה : לע"נ :לע"נ                
 רחל בת חנה -נזימה בת טובה : לע"נ -בת סרח : לע"נשמחה : לע"נ                
  "נ אורה (שמעה) בת יוסף: לע לע"נ: אפרים בן ציון ורבקה                

 : אריה (לאון) בן מלכה : זהבה ועקנין בת אטולהצלחה  
 : מתנאל בן איריס. זיווג הגון  
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  השרון רמת 2 קוצרה' רח: כתובת

 רביםמצוה לתרום מכספי מעשר לזיכוי ה
 רמת השרון 2 קוצררח' ה: ניתן לשלוח צ'ק לכתובת 

 לרפואת: 
 מו"ר הרה"ג יעקב בן מרים    

                תרהרב מאיר בן כמסאנה : יהודה בן אס
 יעקב ישראל בן גלית : אורטל בת גלית

 דוד בן שרה  : פאולה בת דינה
      מרים קרן בת רבקה : אילה בת ציפורה   

 השרה בת רבקה : שרה תהילה בת חנ
  פיבי בת חביבה בן חמואברהם בן אנט : 

 רחל בת נוארה: נורית בת רחל: זהבה בת הודיה 

 
 לזרע של קימא:

 ה יחזקאל יוסף בן רחל מריםיהוד
 אהרן בן צילה: נפתלי שלמה בן לאה

 שושנה רייזל בת מינה
 שולמית בת שרה

 בן זכר)(: חן בת דלילה שמחה צביה בת רחל

 : אושר בת אורנה יובל בן שלומית
 הודיה בת ציפורה : רחל בת חיה

 יעל ברכה בת אביגיל

 מחזק... מדהים סיפור



 בס"ד
 
 
 
 

                                                                                     
 "שכר גדול על מעשה קטן" - נחפרשת 

"ויקח שם ויפת את השמלה וישימו על הפסוק בפרשתנו 
 על שכם שניהם וילכו אחורנית ויכסו את ערוות אביהם"

, לימד על ויקח אלא ויקחוכותב רש"י "אין כתיב  (ט, כג)
 שם שנתאמץ במצווה יותר מיפת". 

בספר "בנועם שיח" כתב כי הדברים האלה לכשעצמם 
מעוררים תמיהה והשתוממות, שכן מהי מידת 
ההתאמצות שאנו יכולים לתאר לעצמנו בפעולה כה 
פשוטה של נשיאת שמלה וכיסוי ערוות אביהם?! הרי 

דובר במאמץ גדול, ובכל זאת ראתה התורה בוודאי לא מ
שם התאמץ יותר מיפת.  –לנכון לפרסם לדורי דורות 

התפעלותנו והשתוממותנו יגדלו לאין ערוך, כאשר נמשיך 
לעיין בדברי רש"י ונראה בעליל מה גדולה הערכת התורה 
להבדל הקטן הזה. וזה לשונו "לכך (לפי שנתאמץ שם 

ת של ציצית, ויפת זכה יותר במצווה), זכו בניו לטלי
לקבורה לבניו, שנאמר: 'אתן לגוג מקום שם קבר' 
(יחזקאל לט)". לכשנעיין בדבר נגלה פער עצום, המתבטא 
בכמה נקודות, בין השכר שקיבל שם שנתאמץ, לבין 

שעשה אבל לא התאמץ. על הנקודה  –השכר שקיבל יפת 
הראשונה עומד הגר"ז סורוצקין זצ"ל בספרו "אוזניים 

רה": אומנם שניהם זכו שינהגו עמהם מידה כנגד לתו
מידה. הם כיסו את אביהם, ובשכר זה יזכו גם כן בכיסוי. 
שכן כאשר מובטחת לשם מצוות ציצית, יש בזה גם 
הבטחה שיהיו לו בגדים שיוכל להטיל בהם ציציות. 
באותה מידה יזכה גם זרעו של יפת לקבורה, שהיא כיסוי 

ההבדל: שם שהיה ה"רוח  הגוף. אולם בואו וראו את
החיה" בקיום המצווה יזכה בבגד בעודו בחיים, שהרי 
במצוות ציצית מתחייב רק אדם חי. לעומתו, יפת שנגרר 
אחריו בקיום המצווה, יזכה לכיסוי עפר ונועד למתים 
שיובאו לקבורה. נקודה נוספת מציין בעל ה"אוזניים 

קבלת לתורה": משך הזמן שיצטרכו שם ויפת להמתין עד 
שכרם. מצוות ציצית ניתנה לשם הזריז, בזריזות יחסית. 
כאשר עמדו בני בניו למרגלות הר סיני, קיבלו את מצוות 
ציצית בתוך שאר התרי"ג מצוות. כנגד זה, יפת לא קיבל 
את שכרו עד עצם היום הזה, כי מלחמת גוג עדיין לא 
הייתה. כבר היום אפשר לומר שמדובר בהפרש זמן של 

שלושת אלפים שנה. כל זה הוא תוצאה מן למעלה מ
מן שנתאמץ שם במצווה יותר מיפת.  –ההבדל הקטן 

הראוי לחזור ולהדגיש שמדובר כאן בהבדל כה קטן, עד 
שמסתבר שמי שהיה עומד מן הצד לא היה מבחין 
בהבדל כל שהוא בין נשיאת השמלה על ידי שם לבין 

שם נשיאתה על ידי יפת. אולם היה אפשר להיווכח ש
הוא המאיץ והמזרז, וממילא גם התאמץ מעט יותר 
מאשר יפת אחיו. על התאמצות זו שם זוכה לדרגות כה 
רמות ושונות לעומת אחיו הגדול, אשר פיגר אחריו 

 במעט! אכן, מה גדול הוא כוחו של ההבדל הקטן.
עלינו לזכור תמיד  שאנו בני מלכים! בני מלכו של עולם! 

כותרות הראשיות בשמים! כל מעשה קטן שלנו עולה ל
שם מדווחים זה לזה בהתרגשות, אם פלוני למד עוד דף, 
עוד עמוד, ואפילו אם הוסיף מילה אחת בלימודו. איננו 
רואים זאת, אבל מצלמות "חשבונו של עולם" מתעדות 
כל עזרה לזולת, כל הארת פנים קלה לכל אדם, כל חיוך 

שבונו של והתעניינות בשכן חדש בבניין, הכל מצטרף לח
עולם. לנו אין מושג בחשבון הבנק של הקדוש ברוך הוא. 
תמורת כל רגע של מצווה מקבלים שכר עצום, וכדאי 
להיות שותף לקדוש ברוך הוא בחשבון העולמי הזה. אנו 
עדים למשל שבחשבוננו הפרטי בבנק המסחרי על כל 

 תנועה או פעולה אנו נאלצים לשלם עמלה. כל תנועה
 
 

החודש אנו מגלים כי הבנק ידע לתגמל את  נרשמת ובסוף
עצמו טבין ותקילין על כל היקף הפעולות. גם הקדוש ברוך 
הוא מציע לנו תשלום על כל פעולותינו ואפילו הפעולה 

מסופר על אשתו של הגאון מוילנא  הפעוטה ביותר.
וחברתה שהבטיחו זו לזו שהראשונה מהן שתלך לעולמה 

לחברתה "מה  ה, לספרתבוא תוך שלושים יום לפטירת
כשנפטרה אחת מהן, קיימה  ,נעשה שם בשמים"!? והנה

את הבטחתה ובאה תוך שלושים יום וסיפרה לחברתה 
"האם את זוכרת פעם שהלכנו לאסוף נדבות לעניין נחוץ, 
ראינו מרחוק את גבירה פלונית ונופפנו לה ביד 'שתמתין' 
, לנו על מנת שנוכל לגשת אליה ולהתרים אותה? ובכן

'אותו נפנוף' נרשם בשמים, וגם על זה מקבלים שכר 
 גדול.

מעובדות אלו ואחרים למד הסבא מסלבודקה זצ"ל, שעם 
כל משימתו העליונה של האדם והדרישות הגדולות 
שתובעים ממנו, ניתן ללמוד מזה שאין הקדוש ברוך הוא 
מקפח שכר כל בריה ושכר כל מעשה, ויש לפעמים מי 

חת או במעשה אחד. המעשה הבא שקונה עולמו בשעה א
לפני שנים אחדות  שלפנינו ימחיש לנו דברים אלו היטב.

קיבל יהודי, כנראה אורתודוקסי, מינוי למשרה תורנית 
מסוימת בקהילה ביוסטון, טקסס. זמן מה לאחר שבא 
לעיר, הזדמן לו לנסוע באוטובוס אל המרכז. והנה הוא 

ו בטעות כעודף מתיישב על מקומו ומגלה, שהנהג החזיר ל
סנט, סכום פעוט המכונה בארצות  25מטבע מיותרת של 

הברית "קוורטר" רבע דולר. האיש סיפר כי איכשהו 
התעצל לגשת אל הנהג ולהחזיר את המטבע. למי איכפת 
על סכום כה מועט, חשב, איש לא ירגיש בחסרונו ובפרט 
שהנהג כפי הנראה הוא גוי. אולם כשהגיע תורו לרדת 

ל זאת לשנייה ליד הנהג, ומסר לו את המטבע. נעצר בכ
"נתת לי עודף גדול מדי", אמר. הנהג השיב בחיוך "האם 
אינך הרב החדש?", "נכון", ענה הרב. "ובכן, חשבתי 
הרבה בזמן האחרון על מקום ללכת ולהתפלל בו. אם 
לקהילה הרפורמית או לאורתודוקסית, רציתי לראות מה 

ודף... נתראה בבית תעשה אם אתן לך מדי הרבה ע
הכנסת בשבת!". כשאותו יהודי ירד מן האוטובוס הוא 
נתקף סחרחורת, תפס את עמוד החשמל הקרוב ביותר 
ונאחז בו כדי לייצב את עמידתו. "ריבונו של עולם", אמר 

 לעצמו, "כמעט מכרתי יהודי עבור רבע דולר!".
וכבר כתב רבינו בחיי בסיפרו בספר 'חובות הלבבות' בשער 

שבון הנפש (פרק ה) "ראוי לך להתנהג בחשבון עם נפשך ח
בכל שעה ורגע לקדוש ברוך הוא יתברך ואל תמעט בעיניך 
שום טובה שתעשנה לשמו אפילו במילה או בראיה כי 

 המעט אצלך רב אצלו". 
רואים אנו מכאן עד כמה דברי רבותינו מלמדים אותנו לא 

פשר לדעת לעולם אי א לזלזל ואפילו בדבר הקטן ביותר.
מכל פעולה או מכול מעשה מה יהיו ההשפעות על זולתך. 

סיפר רבנו על השלכות מעשה שכזה בסיפור הבא שלפנינו. 
אליהו לאפיאן זצ"ל: פעם, במסעותי למען הישיבה, 
נקלעתי לעיר אחת וחיזרתי על פתחי נדיבים. הכל אמרו 
לי, שכדאי לגשת לעשיר פלוני, התומך ביד רחבה 

ה ונענה לכל פניה, ולמרות שהוא רחוק במוסדות תור
מדרך התורה ואינו שומר מצוות, רח"ל. שמעתי את 
הדברים והחלטתי לא לפנות אליו. התורה לא תיבנה 
ממחלליה. לא אקח ממנו מחוט ועד שרוך נעל. מששמעו 
את החלטתי, דיברו על לבי לשנותה. הם חששו, שאם 

יפסיק  ישמע אותו עשיר שהחרימוהו בגלל אורח חייו,
 לתרום למוסדות התורה בקהילה, ועל כן ביקשוני שאעלה
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אליו ואפקוד את ביתו. בקשתם עשתה מחצה. נעתרתי 
לבקרו, אבל החלטתי לא לקחת ממנו מאומה. עליתי 
בלווית ראש הקהילה. למרות שידעתי מראש על אורחות 

לא  –ובבעל הבית  –חייו, הזדעזעתי למראה עיני. בבית 
יהודי! הוא קיבלנו בכבוד רב, ואני פתחתי היה כל סממן 

בשאלה, למורת רוחם של מלוויי: "יאמר נא, מה לו 
ולישיבות קדושות? מדוע הוא מרבה לתרום מכספו 

אני  –למטרות שאינו מזדהה עימן. ואל יפגע משאלתי 
כיוון שנודע לי עד כמה מוסדות התורה  –תמה 

ציקה המקומיים תלויים בתרומותיו, לכן השאלה כה מ
ונוקבת". הגביר חייך בהבנה ואמר "איני נפגע, השאלה 

בצעירותי,  –במקומה. וזהו סיפור מעניין, כדאי לשומעו 
עשרה שנים, שלחני אבי -לאחר שמלאו לי שלוש

לראדין, ללמוד בישיבתו של ה'חפץ חיים'. פניתי אל 
המשגיח כדי להתקבל לישיבה, אבל המשגיח הבחין 

פקרות כבר כירסם בי, ואני במבטו החודר, שיצר ההת
עלול לדרדר גם אחרים. הייתה זו הבחנה מדוייקת. הוא 

 –האמת ניתנת להיאמר  –סירב לקבלני לישיבה, ואני 
לא הצטערתי כלל. רק דבר אחד הציק לי: הלילה כבר 
ירד, והרכבת תצא לדרכה רק מחר בבוקר. היכן אבלה 
 את הלילה? בצר לי פניתי אל ה'חפץ חיים' בעצמו
וביקשתי את רשותו ללון בישיבה. 'לא ולא'! ענה לי. 

אינו מתאים לה  –'בחור שאינו מתאים לישיבה לשנה 
'. 'אם כן, אפוא, מה אעשה', אמרתי גם ללילה אחד!

באכזבה, 'האם אבלה את הלילה בתחנת הרכבת?'. 
והזמן, אזכיר, היה בעיצומו של חורף. לילה קר 

ה'חפץ חיים' בחום,  ומושלג... 'חלילה וחס!', חיבקני
אבל  –'לא יעלה על הדעת! אמנם לא תוכל ללון בישיבה 

ביתי פתוח לרווחה!'. הוא נטלני בידי והביאני לביתו, 
כיבדני בארוחה דשנה והכין למעני מיטה נוחה, נשא 
מצעים, כרים וכסתות, והפציר בי לעלות על יצועי, לישון 

אורעות את שינת הלילה. השינה הייתה ממני והלאה. מ
הימים הגדושים חלפו עברו במוחי. הצדקתי את קביעתו 
של המשגיח, ותמהתי על יחסו של ה'חפץ חיים' כלפיי. 

נער צעיר, פוקר  –הוא, גאון וצדיק בגיל שיבה. ואני 
והולל, וזר לו לחלוטין. עודני תוהה, וקול רחש נשמע 
באוזניי. עיניי, שכבר התרגלו לחשיכה, הבחינו בדמותו 

חפץ חיים' הנכנס אל החדר. כסבור היה שכבר של ה'
נרדמתי... הוא עמד ליד מיטתי ונשם נשימות עמוקות. 
קר היה בחדר ואדים עלו מנשימתו. 'כל כך קר', לחש, 
אולי עוד קר לו לאורח...' במהירות הסיר את המעיל 
שלגופו ושטחו על השמיכה שמעלי, פרשו היטב ויצא מן 

בעל הבית סיים את סיפורו  החדר על בהונות רגליו...".
ובטרקלין השתררה דממה. לאחר שניות מספר הוסיף 
בעל הבית ואמר "רבינו, האמן לי, כי אותו מעיל של 

מאז ועד היום. ומכוחו  –ה'חפץ חיים' עדיין מחממני 
מקננת בי חמימות וחיבה לכל עולם התורה והישיבות, 

 והיא שדוחפת אותי לתרום ולשוב ולתרום..." 
ץ חיים' בגדלותו הוכיח לנו עד כמה פעולה קטנה ה'חפ

נתנה אותותיה לשנים רבות. ומי יודע כמה פעולות קטנות 
מעין אלו קירבו אנשים לבורא עולם... פעולה כה פשוטה 
שאינה דורשת כסף אלא מאמץ מזערי היא זו שגרמה 
ליהודי להעריך, להוקיר ואף לתרום לעולם הישיבות. ומי 

ום מן הימים נראה אותו כתלמיד מן יודע יתכן אף שבי
המנין... היום, יותר מתמיד, בנינו זקוקים למעיל של 
המשגיח, למעיל של המלמד, שיחמם את לב ילדינו. היום 
בעידן שבו נערים רבים אינם מחזיקים מעמד בעולם 
הישיבות בגלל הלחץ והמסגרת הנוקשה הדורשת מהם 

כל ימי  לעבור בבת אחת מ"בית חם" בו הם בילו את
ילדותם למסגרת של משמעת וסדר תובעניים מבוקר עד 
ערב וזאת ללא בשלות המתאימה לכל ילד, לכן זקוקים 
אנו יותר מתמיד לימין מקרבת, לב שומע ומאזין לרחשי 

 ליבם של הילדים. 
כדי לעמוד על הסברם של דברים, כיצד יש במעשה כה 

 נןקטן לזכות את עושהו בשכר כה רב ולדורות, נתבו
 
 

במשנתו של בעל "התניא" (אגדת התשובה פרק יב) על דרך 
משל, שעינינו רואות שהשמש עולה במרום כשיעור אמה, 
ובאמת עשתה בשעה זו מהלך אלפי מילין. כך, עולמנו 
"עולם הצמצום" הוא, כל פעולה קטנה בו, לא רק שהיא 

אלא היחס שבין ההשקעה  פועלת במרום גדולות ונצורות,
מסופר התגמול שאנו מקבלים הוא עצום ורב ...  שלנו לבין

על בחור אחד מישיבת "פונובי'ץ" שהיה אומנם מן 
הבחורים המיוחדים שבישיבה אבל הרבנים לא התייחסו 
אליו הרבה, ובצדק. משום שקשה לרבני הישיבה 
להתייחס הרבה לכל הבחורים כשיש הרבה בני תורה 

תהא עליה?  בישיבה. ואם יתייחסו לכל בחור, תורה מה
מכל מקום מכיוון שאותו בחור היה זקוק להרבה יחס מצד 
הרבנים ולא קיבל, לכן נשבר מזה והחליט לצאת 
מהישיבה לרחוב. הוא פנה לחדרו כידי לסדר את חפציו 
והתכונן לעזוב את הישיבה. לפתע הציץ בשעונו וראה 
שהשעה היא אחת בצהרים וכעת מתקיימת תפילה מנחה 

עצמו אלך להתפלל ואחר כך אצא מן בישיבה. אמר ל
הז'קט.  הישיבה. הלך להתפלל, חבש את הכובע ולבש את

אבל כשהוא לבש את הז'קט "הצווארון התקפל לו", 
ובחור אחד ניגש אליו וסידר לו את הצווארון. חשב אותו 
בחור ואמר לעצמו, אני רואה שבאמת מסתכלים עלי 

ו מסתכלים והראיה שסידרו לי את הצווארון שאם לא הי
עלי לא היה אכפת להם שאלבש ז'קט עם צווארון הפוך, 
והחליט שהוא אכן נשאר בישיבה. כיום הוא אחד מגדולי 
תלמידי החכמים שבדור. האם אותו בחור שסידר את 
הצווארון חשב שהוא מחייה במעשהו זה הפעוט בן תורה 
חשוב? ודאי שלא. אבל מכל מקום התשומת לב שלו 

 שגרמה לכך. לאותו בחור היא
או  –אכן, מי יודע מהי השפעתו של מעשה קטן, לטוב 

למוטב... ואולי נוכל גם אנו ללמוד ממעשה זה עד כמה יש 
חשיבות ל"מעשים קטנים", כמו שהמשנה אומרת באבות 
(פרק ד משנה ב) "הוי רץ למצווה קלה כבחמורה". וכי מה 
החשיבות כל כך במצווה קלה? אלא מבארים בעלי 

 בעיניך, אך לא בעיני הקדוש ברוך הוא.  –"קלה"  המוסר:
אם היה לנו מושג איזו השפעה יש למילה אחת היוצאת 
מפינו, לחיוך אחד הנראה על פנינו היינו מעניקים לאירועי 
החיים התייחסות שונה לחלוטין. ובאמת, מה איכפת לנו 
לפרגן ולפזר שבחים על ימין ועל שמאל במיוחד אם זה 

לא מדובר בבעיות קריטיות כמו שלום בית. מגיע? גם אם 
פעמים רבות קורה וזה קורה לכולנו, שאדם מצוי במצב 
רוח קודר ולא משנה כלל מאיזו סיבה, והנה הוא פוגש חבר 
המשבח בפניו את בנו או מעניק לו איזו "מחמאה". האדם 
הזה שעד לפני רגע היה כל כולו מושפל, שבור ונכא רוח 

ה לאדם "המאושר" ביותר בעולם. אז יהפוך את עורו ויהי
 למה כל כך קשה לנו להוציא מילה טובה מהפה? 

מכל המאמרים האלה ודומיהם לעשרות ולמאות, נמצאים 
נוקב ויורד עד  –אנו למדים היאך כל מעשה, קטן כגדול 

תהום הנפש ומחולל בה מהפיכות, וכמה רב ערכו ושכרו 
 לשעה ולדורות.
וביל אותנו לתובנה  על נו המשלפני סיפורהבה ונראה מה

ערכם וחשיבותם של כל פעולה ומעשה עד היכן הדברים 
 ... מגיעים 

גדלנו, יוסי ואני, כמו שני אחים. בעצם, אני לא זוכר את החיים  
שלי בתור ילד, נער ובחור בלעדיו. כשנולדתי, ואחרי חודשיים גם 

יינו הוא, כבר גרו שתי המשפחות בשכנות דלת מול דלת. שנינו ה
בנים בכורים, יחד הלכנו לגנון ויחד שיחקנו בגינה אחר הצהריים. 
הרבה מאוד מחיי הילדות שלי התנהלו גם בבית של יוסי, והרבה 

בבית שלנו. כשהוריו נסעו לסבא ולסבתא בחו"ל,  –מאוד מחייו 
הוא שהה אצלנו שבועיים, וכשהוריי נסעו למלון בצפון לחמישה 

הרבה לילות ישנו זה אצל זה סתם, כי אני הייתי אצלם.  –ימים 
ככה יצא או שרצינו. אחר כך גדלנו, הלכנו יחד לתלמוד תורה 
והורינו הקפידו שנהיה באותה כיתה, כי החברות ההדוקה שלנו 
היתה ברכה לשתי המשפחות, זו היתה חברות מבורכת, כי היינו 
דומים מאוד ביכולותינו: שנינו לא מבריקים במיוחד, לא חכמים 

 גדולים ולא היינו אף פעם השפיצים של הכיתה, שנינו שקטים
 
 



ומחפשים חיים בלי דרמות, לא היינו מהחברמנים הגדולים וגם  
דל היחיד בינינו היה ברמת ההכנסה של לא מהשוליים. ההב

המשפחות. בתחילה היו שני האבות שלנו אברכי כולל והאמהות 
שתיהן מורות, כך שההכנסה היתה כמעט שווה, מלבד שהורי אבי 
הם בעלי עסק גדול ומידי פעם הם דאגו לשמן את עגלתו 

לכל חתונה במשפחה הם קנו את כל הביגוד לכל  –הפיננסית 
חג הם שלחו כסף. למשפחתו של יוסי היו הורים  הילדים, לכל

ממוצעי הכנסה, שאם הם הביאו בביקורים שלהם חבילת שוקולד 
זה היה בסדר גמור מבחינת כל הצדדים ואף אחד לא רצה יותר  –

מזה ולא חשב שחייבים לו. אחר כך יצאו שני האבות לעבוד, 
איר לו אבא של יוסי התחיל לעבוד בכל מיני עבודות והמזל לא ה

 פנים, ומידי זמן קצר הוא היה מחליף מקומות. 
אבא שלי לעומת זאת יצא לעבודה כמה שנים אחרי אבא של יוסי, 
וכשיצא לעבודה נקלט בעסק של אבא שלו שלא עשה לו חשבון 
שהוא עובד חדש בתפקיד זוטר, וישר נתן לו משכורת מכובדת 

ה כמורה כיאה לבן. אחרי כמה שנים אמא שלי עזבה את עבודת
ויצאה גם היא לעבוד בעסק של סבא והיו לה כנראה כישורים 
מיוחדים לעניין כי סבא קידם אותה מהר, יותר מכולם, והיא 
מונתה לתפקיד רציני בשכר גבוה אפילו יותר מזה של אבא. כך 
או כך, אחרי כמה שנים צמצמו את המשמרות ואמא של יוסי 

חיה, מצאה את שהמשפחה הגדולה שלה צרכה יותר כסף למ
 עצמה עם משכורת מקוצצת, עם בעל מובטל לא פעם בבית ועם

 מינימום הכנסה.
שנים רבות אחר כך התברר לי כי ההורים שלי תמכו במשפחה של 
יוסי בדרכים שונות ועזרו להם לעבור את החודש בשלום יחסית. 
בתור ילדים לא היה כל הבדל בינינו. ההבדלים התחילו להתחדד 

ני עזבנו את הבית, מזוודה בידינו, ובלב הולם עלינו על כשיוסי וא
האוטובוס לישיבה בעיר סמוכה, כדי לקיים הווי גולה למקום 
תורה, כשאבא שלו ואבא שלי עומדים בתחנה ומנסים לא 
להראות כמה הם מתרגשים. כשהגענו למצוות נפקחו עיני שנינו. 

ב כבוד והדר היינו מהקטנים בשיעור, ובר המצווה שלי נחגגה ברו
כיאה לנכד הבכור של סבא וסבתא, שמימנו את החגיגה. את בר 
המצווה של יוסי חגגו בבית הכנסת השכונתי עם קייטרינג בינוני 
ומטה. יוסי אגב, קיבל יותר ספרים, אני קיבלתי יותר כסף ומתנות. 
בישיבה גדולה, ההבדל הכלכלי ניכר היטב. כבר היינו בחורים 

החיים וההבדלים היו ברורים וחדים. אם רציתי והבנו את עלויות 
לצאת לבריכה עם יוסי, הוא היה מנסה להתחמק עד שלמדנו מה 
קורה ואמא היתה אומרת 'תקרא ליוסי, קניתי חבילת כרטיסים 
בהנחה' או 'קיבלנו כרטיסים מחבר של אבא', וזה קוד 
שמשמעותו 'תגיד ליוסי שיבוא איתך והוא לא צריך כסף בשביל 

והוא לא צריך להתבייש כי גם אנחנו לא בדיוק שילמנו'. ויוסי זה 
 בא איתי לכל מקום אפשרי. 

כשגדלנו והפסקנו ללכת לבריכות ולמקומות כאלו כי הפכנו 
לבחורים רציניים שלא מבזבזים זמן על מה שלא חייבים, 
התבטאו ההבדלים בשם הכובע או במקום הקניה של החליפה. לי 

ליוסי לא היה שקל מיותר, דמי הנסיעה ותו  היה תמיד כסף בכיס,
לא. לא הייתי יכול לדעת עד כמה אין לו, לולא נתקענו פעם בעיר 
מסויימת אחרי שהפסדנו את הנסיעה הקרובה, כשהאוטובוס 
הקרוב הביתה יוצא רק בעוד ארבע שעות. אמרתי ליוסי שנקנה 

לו משהו לאכול והוא אמר בשיא הטבעיות 'אין לי שקל'. אמרתי 
'אני אקנה לך, מה הבעיה'. והוא אמר 'אני לא אוכל להחזיר'. 
לקח לי רגע להבין ואז אמרתי לו 'מה אתה עושה עניין? אני 
מזמין אותך לפלאפל או פיצה או מה שנמצא. מה, אסור לי 
להזמין?'. יוסי נענה בטבעיות. התחלתי לעקוב וראיתי שהיכן 

-יוסי מחפש תירוץ ו שיש עניין של כסף, אפילו שקלים בודדים,
נעלם. מתנה לחבר או למשגיח, נסיעה משותפת ואמרתי לו ש'מה 
קרה לך? שמך ברשימה', הוא נתן בי מבט של הכרת טובה ואמר 
'אני לא אשכח לך את זה'. עשיתי פרצוף תמה ואמרתי לו 'סליחה, 

 אני לא מבין על מה אתה מדבר'.
עם כסף אגיע בין מאז דאגתי שבכל מקום בו יש עניין של רישום 

הראשונים, אשלם עבור שנינו וארשום אותנו ביחד, זה דבר 
מקובל בין חברים, אף אחד לא ידע שיוסי לא מחזיר לי אחר כך 
את הסכום כי אין לו, אבל יוסי ידע ושנינו לא דיברנו על כך. לפני 
החגים כשידעתי שיוסי צריך חליפה או נעליים הייתי הולך לחנות 

 ם הבעלים ומשלם לו קצת כסף על החשבון, ואזקודם ומדבר ע
 
 

היינו מגיעים יוסי ואני ועל מה שבחרנו ומצא חן בעינינו בעל 
החנות היה אומר 'הרווחתם, היום זה בהנחה של שלושים אחוז', 

'היום יש מבצע קנה אחד קבל את השני בחינם'. אחרי הקניה  או
ו שותפים כמובן הייתי חוזר אל החנות לסדר את החשבון. הוריי הי

והם דאגו שכשצריך יהיה לי כסף לתת. בשלב מסויים כבר לא 
ידעתי אם יוסי מבין שאני מארגן את הדברים או שהוא חושב שזה 

לא העליתי  –באמת כך, אבל כל עוד הוא לא אמר כלום ולא שאל 
את הנושא. הגיעה עונת השידוכים. יוסי נישא ראשון ועבר לגור 

תה לו חתונה שמחה מאוד באולם ממוצע. אני בפרוייקט מרוחק, הי
התארסתי קצת אחרי שהוא נישא, ואת החתונה עשו באולם מיוחד. 
דירה כמובן קנו סמוך להורים במרכז העיר, אומנם לא ארבעה 
חדרים ולא בניין חדש, אלא דירה פשוטה של שלושה חדרים 

ינו בעיר הגדולה בה נולדתי וגדלתי. שנ –קטנים, אך נוחה ובעיקר 
יצאנו לעבוד מהר מאוד. מלכתחילה לא נועדנו ללימוד, לא ניחנו 
בכישורים הדרושים ושמחנו שצברנו צידה רוחנית לדרך בשנות 
הישיבה, כדי שתלווה אותנו לימים של עמל ושחיקה יומיומית בכל 
המובנים. כשהתכוננתי לצאת לעבודה, פניתי דבר ראשון לסבא 

מופתע 'אמא לא אמרה לך?' במשרדו היפה. הוא נעץ בי מבט 
שאל. התברר כי המפעל עומד להיסגר בשנה הקרובה והתהליכים 
בעיצומם. בחוסר ברירה חיפשתי מקומות אחרים, ומני אז אני 
עדיין מחפש. כבר שלושים שנה שאני עובר מעסק לעסק, מעבודה 
כזו לאחרת, ובכל פעם יש משהו חדש שמונע את המשך העבודה, 

חודשים, מרוויח בסדר  של יוסי כך אני עובד כמהבדיוק כמו אביו 
ואחר כך מוצא את עצמי בחוץ. פעם המקום נסגר, פעם הוא 
מחליף בעלות, פעם יש קיצוצים ופעם אני לא מסתדר עם הבוס. 
בינתיים המשפחה גדלה ובלי עין הרע תוך פחות מחמש עשרה 
 שנים מצאתי את עצמי עם מניין ילדים מבורך בביתי עם יכולת
מינימלית לפרנסם. ברוך השם שאשתי עבדה, כך לא היינו בבעיה 
מבחינת היומיום וגם ההורים עזרו. אבל היה צפוף. מאוד מאוד 
צפוף. רצינו אלף פעמים להחליף דירה, אבל לא היה שייך לבצע 
את הרצון. כל חודש היה ניסיון משל עצמו לעבור אותו בלי 

לתת מקדמה ולא ראינו חובות, לא היה אף לא שקל אחד בשביל 
בשום צורה ואופן איך נוכל לשלם החזר חודשי למשכנתא. גם 
המחשבה הלא קלה שעברה במוחנו, לעזוב את העיר הגדולה 
וללכת לפרוייקט מרוחק בו המחיר על דירתנו יכסה דירה כפולה 

נמחק. לאחר שאשתי בדקה ולא מצאה עבודה במקומות  –ויותר 
ר על המשכורת הזו לטובת רווחה המיועדים. לא יכולנו לוות

מבחינת דיור, שהרי דירה מרווחת לא פותרת את צורכי הקיום 
 היומיומיים. 

באותו זמן יוסי עשה חיל דווקא במקום המרוחק. הוא איתר צרכים 
פוטנציאליים שמניבים תשואה יפה ועסק בעסקים שונים שהשווה 

ר מדירה אחת בכולם היה הכנסה יפה. הוא כבר יכול היה לקנות יות
בעיר, אבל לא העלה בדעתו לעשות כן. 'למה?' שאל אותי באחת 
משיחות הטלפון המרובות שניהלנו, 'אני מצליח כאן, ומשנה מקום 
משנה מזל, לא רוצה לשנות אותו...'. דיברנו הרבה בטלפון. 
הקשרים היו משמעותיים אבל רחוקים. לא יצא לנו להיפגש הרבה 

ארח אצל הוריו, שהיה להם קשה לארח את כי יוסי מיעט לבוא להת
משפחתו הגדולה ונפגשנו רק בזמנים מיוחדים: פגישת מחזור 
מטעם הישיבה, חתונה של חברים ואחר כך בר מצוות לילדיהם. 
כשנולד העשירי שלי הוא הגיע לברית, לאחר שבקודמים לא 
הצליח לפנות זמן, ואחרי הסעודה הקפיץ אותי ואת היולדת 

ביתה ברכבו. הוא עזר להעלות הכל ונדהם כשראה את והחבילות ה
גודל הדירה. 'זו קופסת גפרורים!' אמר, 'איך אתה אוכלים 
במטבח?'. 'בכפולות של שניים' עניתי בצחוק, כי זה מה שהיה. 
'ובשבת? ליד השולחן בסלון גם אין לכם מקום!'. 'נכון, 

. הדירה מצטופפים'. 'ואיפה ישנים כולם?'. הוא היה המום ובצדק
היתה צפופה מאוד מאוד מאוד. יוסי ידע שהדירה צפופה, 
התלוננתי על זה הרבה בטלפונים, אבל הוא שיער לעצמו שאני 

 מגזים ומראה עיניו הפתיע אותו. 
אחרי שהוא נסע פעם נוספת אל בית הכנסת להביא חלק מהילדים 
ש שלנו שחיכו לו שם להסעה, נפרדנו ל'מי יודע כמה זמן' ו'טוב שי

טלפון'. עברה כחצי שנה. הספקתי להחליף עוד מקום עבודה, 
הידקנו עוד קצת את החגורה המהודקת ממילא, אבל זה לא פגם 
בשמחה שהיתה בבית, הייתי גאה באוצרות שלי והם ידעו והרגישו 

 את זה. לולא הצפיפות הייתי יכול להיות אדם מאושר. לא קל
 
 



כיסא, שולחן, ילקוט  כשבכל מקום שאתה זז אתה נתקל במשהו::
של ילד או הילד עצמו. יום אחד יוסי צילצל. 'שמע' הוא אמר, 
'אני מגיע לעיר, אני רוצה להראות לך משהו שקניתי ואני מאוד 

אמרתי 'עד קצה העולם'. הוא  שמח בו. תוכל להגיע?'. 'בשבילך'
צחק וקבענו שהוא יאסוף אותי מביתי בבוקר, באותה עת הייתי 

כל שעה היתה נוחה לי. יוסי אסף אותי ונראה קורן. שוב מובטל ו
נסענו חמש דקות ויוסי עצר ליד בית מגורים שנבנה רק לאחרונה. 
עלינו אל הקומה הראשונה ויוסי פתח את דלת אחת הדירות 
במפתח שבידו. 'תראה' הוא אמר. נכנסתי אחריו בשתיקה מתחיל 

'תגיד לי מה להבין 'קנית?' שאלתי. הוא אישר ועיניו בורקות. 
 דעתך'.

זו היתה דירה ענקית רחבת ידיים באמת שחוברה משתי דירות של 
שלושה חדרים. הרצפה רוצפה בקרמיקה אופנתית אבל פרקטית, 
כזו שלא רואים עליה כל טיפת לכלוך, המטבח גדול ומרווח והיו 
בו ארונות חדשים ומעוצבים יפה, גם מכשירי חשמל העיקריים 

מקרר ענק במיוחד, לידו מקפיא, כיריים  –כבר הוכנסו לתוכו 
גדולות ותנור של שני תאים. הסלון חובר משני חדרים והיה בו 
ארון ספרים יפה ושולחן ענק ממש עם כיסאות מרופדים ויפים. 
'מספיק לגדוד' אמרתי בהערכה, 'כל המשפחה שלי יכולה לשבת 

איזה כאן ברווח'. 'ואפשר יותר' אמר יוסי, 'השולחן נפתח בעוד 
שני מטרים. גם לאורחים'. מלבד הסלון היו עוד ארבעה חדרים 
יפים ומרווחים, אחד מהם הוכן כחדר שינה נוח להורים 

 ובשלושה אחרים היו מיטות נפתחות לארבע. 
החדרים עוצבו בצורה מיוחדת כך שנשאר מקום לארון ואפילו 
שולחן כתיבה לשניים. עבודות הנגרות היו מהסוג המעולה, 

שירות גדולה ובה מכונת  תי שלושה חדרי רחצה ומרפסתספר

כביסה ומייבש, שהשלימה את התמונה. ניכר היה שהושקע בדירה 
הרבה אהבה שלא לדבר על כסף. 'מקסים' אמרתי. שמחתי באמת 
בשמחתו של יוסי ובעיקר שמחתי על כך שהוא חוזר לעיר ויגור די 

דיגדג לי בלב. אני קרוב אלי. מרחק הליכה ממני. ומצד שני, משהו 
לא מקנא ביוסי, באמת, מפרגן לו מכל הלב, אבל הדירה מתאימה 
למשפחה שלי כמו כפפה ליד, כמו רגל למגף, לו רק היה לי... 

אני כבר קונה לך מקום  אמרתי 'תתחדש ותעשה בה הרבה שמחות
לידי בבית הכנסת'. יוסי צחק. 'אל תטרח, זו אומנם דירה שקניתי 

אני נשאר במקום שלי ולא זז'. 'אז למי?' תהיתי.  אבל לא בשבילי.
והוא אמר 'לך'. הדקות הבאות עברו עלי בפעירת פה גדול 
ובשתיקה נדהמת. ניסיתי לעכל את מה שהוא אומר ומה זה אומר 
לגביי, הוא לא נתן לי לתהות הרבה. הוא אמר בשקט 'הדירה 

ל ימי רשומה על שמי והיא שייכת לי, אבל היא שלך ושל אשתך לכ
חייכם וזה מעוגן בכתב וחתום אצל עורך דין. תוכל לעשות בה כל 
מה שאתה רוצה וכל מה שנוח וטוב לך, חוץ מלהוריש אותה 
לילדיך'. 'אבל למה?' הצלחתי להגיד אחרי שקולי חזר אלי. 'ככה 
זה בין חברים' הוא אמר, 'כל אחד נותן כמה שהוא יכול מתי שהוא 

לה את הדברים החשובים שלה, יכול. כל תקופה בחיים יש 
לפעמים זו מנת פלאפל כשרעבים, לפעמים טיול ולפעמים כובע 
חדש. אתה חושב שהייתי טיפש? שלא ידעתי מה אתה עושה 
עבורי? באותה מידה ידעתי גם שאתה לא רוצה שאדע, אז לא 
הודיתי ולא אמרתי כלום. בימים ההם כובע חדש כמו של כולם 

דירה, ומה שנתת לי היה איכות חיים היה חשוב לי יותר מכל 
ובצורה הכי יפה שאפשר. עכשיו זה הזמן שאני אתן את מה שאני 

 יכול. הנה המפתחות שלך'...!

 

 אחים יקרים!
 

הסבא מקלם שאל פעם את תלמידיו, על הנאמר במשנה (אבות ד, יז) "יפה שעה של קורת רוח בעולם הבא מכל 
בלים קורת רוח בעולם הבא? כולם שתקו מלבד אחד שאמר שנדמה לו שעל על מה לדעתכם מק –חיי העולם הזה" 

שנה  70אמירת "אמן יהא שמיה רבה" מקבלים קורת רוח. הסבא מקלם הזדעזע ואמר: מה? הרי כדאי לסבול 
ייסורי איוב ובלבד שנזכה לומר פעם אחת "אמן יהא שמיה רבה". "על מה אם כן מקבלים קורת רוח" שאלוהו 

והוא השיבם: כשאדם יושב על כיסאו ומתרווח, ופתאום הוא מתעורר וחושב לעצמו, הרי "מלא כל תלמידיו. 
 ומתיישב בצורה יותר נאותה ומכובדת... על מעשה כזה הוא יקבל בעולם הבא רגע של קורת רוח!  –הארץ כבודו" 

"כותרת ראשית" בשמים, ידיעה ברורה, מוחלטת וחד משמעית, שכל תנועה שלנו הופכת לבנרכוש לעצמנו  כאשר
דבר זה צריך לתת מרץ וחשק, לא לזלזל בדברים קטנים שאדם "דש  .רצים אחרי המצוותיסייע לנו הדבר, להיות 

 בעקביו", להבין שכל מצווה היא יהלום, ועל יהלום, קטן ככל שיהיה, לא מוותרים אף פעם. 
 התורהבברכת 

 הרב יואל ארזי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 052-3939551אברהם מלכה  -עלון זה יוצא לכבוד אבינו שבשמיים לזיכוי הרבים ולקרוב הגאולה ברחמים במהרה בימינו אמן.  לתרומות 

 העלון מוקדש
 לעילוי נשמת רבנו הגדול 

 זצ"להרב עובדיה יוסף בן גו'רגיה 
 זכותו תגן על כל עם ישראל. אמן

 , טוהר חיה בת איילה, ויקטור בן חנה, עליזה בת מיסה  לרפואת:
 וסף בן סבוט,לאה בת רחל, י רפאל בן אסתר,מיטל בת פרחיה, 

 שרה חיה בת סימי,  חנה בת רבקה, אסתרינה בת זולה,
 , אסתר בת וסינה.דרור בן מזל. השמט אתי בת כוכבה

 רונית בת שושנה לזיווג הגון:

 

 סעדיה בן אברהם, ג'ינה בת בובה.  :לע"נ כל נשמות ישראל ובכללםם
 ציון בן אברהם, שושנה שמעה בת סעדה, ויקי נעה בת אליס,

 עפרה בת שרה, יהודה בן אסתר, אפרים בן זו'רה, רפאל (רפי) בן שלבייה,
 תמר בת סעדה, עדי בן חנה, חיים בן מיסה, רפאל בן לאה, ג'נט בת לונה,

 אליס בת חנה, קלמנט עמוס בן אסתרינה, ניסים בן ליזה.,
 שרה בת גיטה. ויקטוריה קלרה בת לאה, נתן בן חיים,

 052-3939551ניתן להעביר אל אברהם מלכה  לעלון תרומות
 או שניתן לתרום ישירות לחשבון הבנק 

 נאות גנים"על שם עמותת "נתיבות שלום  בנק מסד 508סניף  271452מס' חשבון 
 נא לעדכן בעת ביצוע התרומה ישירות לבנק לצורך מעקב. 



 
 

 

  רב ברוך בוקרה שליט"אה   
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  חשון--רעיון ומשל נפלא לחודש מר
חודש מרחשון נקרא כך כי עדיין שפתותיהם של ישראל  

 ('ישמח ישראל' בשם המגיד מקוז'ניץ)מרחשות את תפילות הימים הנוראים 

יהודי פתח מפעל   ובעניין זה חשבתי בס"ד על משל נפלא:
ייצור ופנה לקניינים רבים בבקשה שיזמינו אצלו מוצרים, הם  

אך בטעות הוא ביקשו כתובת מייל להזמנות והוא נתן להם, 
שכח נקודה אחת קטנה בכתובת המייל. לאחר שנה הוא פונה 
אליהם ושואל 'למה לא שלחתם הזמנות?' 'בוודאי ששלחנו'  
ענו לעומתו 'אבל כשראינו שלא הגבת פנינו למתחרים' כל  
ההזמנות לא הגיעו כי הכתובת הייתה שגוייה ואפילו שזה רק  

 בגלל נקודה קטנה.
כולנו עמדנו ביום הכיפורים כמלאכי השרת וביקשנו  הנמשל:

אב הרחמים פסק לנו  -פרנסה, בריאות ושפע רב, והקב"ה 
  -ואפילו הכין משלוח ענק של פרנסה ושפע רב לכתובת שלנו 

לאותו יהודי שעמד לפניו בקדושה ובטהרה, הבעיה היא 
שייתכן כי המשלוח לא יגיע אם חס ושלום שינינו את  

 .ואפילו בנקודה ברוחניות חלילה ירדנוינו אם כתובתנו דהי
אם נקפיד לשמור על עצמנו כמו שהיינו בכיפור המשלוח 

 ...      בוודאי יגיע אלינו
 מתוק מדבש!

***** 
 (ו', יג') קץ כל בשר בא לפני כי מלאה הארץ חמס מפניהם

על הפסוק 'כי לימים עוד שבעה אנוכי ממטיר על הארץ' 
 ומדוע? תושלח'הסביר רש"י: 'אילו שבעת ימי אבלו של מ

הדבר נעשה כדי שמתושלח הצדיק לא יצטער ע"פ הפשט 
 על אובדן בני דורו במבול.

נפלא: תכלית ימי השבעה  נוסף והסבר  'כלי יקר'סביר הוה
-אל ליבו ובפרט באבלות על גדול הדור  ןייתהם כדי שהחי 

דרשות ודברי שם מן הסתם נאמרו אשר מתושלח 
יום  זיכרוןאל ליבם את  וייקחכדי שהאנשים  התעוררות

הרעים, אך כידוע   ממעשיהםהמיתה ואולי ישובו בתשובה 
 .והמושחתים עיםמעלליהם הרא עזר והם המשיכו בזה ל

דהיינו יום  י'נבא לפ קץ כל בשר' :וזה שאומר הקב"ה לנח
בא לפני ומתלונן שלא מתייחסים כל בשר)  מכונה קץ(ההמיתה 

 מתוק מדבש! לא לוקחים אותו אל ליבם.ואליו 
 

 מילתא דבדיחותא 'התעוררות'ובעניין 
 אחד מזמין ווטרינר לביתו ומתלונן 'דוקטור, הסוס שלי

  ₪ 500 שלם' הווטרינר בודק ודורשלא זז כבר שבוע 
והבחור משלם. הרופא מסובב את הסוס, לוקח מקל 

ונותן לסוס מכה אדירה מאחור, הסוס נבהל ורץ בבהלה 
הבעיה נפתרה' פוסק הרופא, 'רגע  במהירות אדירה. '

 דוקטור, אבל איך אני אשיג אותו כעת?'  
 'אין בעיה חמוד' אומר הרופא 'תסתובב בבקשה...'

***** 
 (ו', ט')אלה תולדות נח נח איש צדיק... 

 מובא בספר 'יוסף חן': ע"פ הסוד נח בא בגלגול בנשמתו

 (נתיב) B@Hadera.muni.il-Baruch מייל:   3137617-305להקדשה: 

 תשע"ז נח פרשת

100 גיליון - שנה שלישית

בס"ד

 166.116  –  כניסת השבת
 17.24 –יציאת השבת 

   17.51 – דקות זמניות )  72( רבנו תם
 (אופק חדרה)) 

  תורה מתוך שיעור פרשת השבוע שנאמרו ע"ילקט חידושי 
 הרב ברוך בוקרה שליט"א

 נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

. משה רבנו מכונה ע"ה של יוסף הצדיק ושל משה רבנו
 'צדיק'.לוקים' ויוסף זכה לתואר -בשם 'איש הא

לפי זה אומר רבי אליהו חדאד מג'רבא בספרו 'חדות 
אליהו': הפסוק רומז לכך באומרו 'אלה תולדות נח' דהיינו 

עצמו, 'איש' שזה משה  –גלגולי נשמתו של נח הם: 'נח' 
 מתוק מדבש!ו'צדיק' שזה יוסף.   

***** 
לך מכל מאכל אשר יאכל ואספת אליך והיה לך  חואתה ק

 כא')(ו',  ולהם לאכלה...
  ויש לשאול וכי יש דבר מאכל שהוא לא נאכל?

כמו כן היכן אחסן נח כמות אוכל שתספיק לכל החיות 
 הבהמות והעופות למשך שנה שלימה?

(יומא : מובא בגמרא הקדמהמתרץ הגר"א מוילנא זיע"א: 

בת באוכל שאתה אוכלו  –: 'מכל האוכל אשר יאכל פ' ע"א)
אין בית הבליעה מחזיק יותר  –אחת ושיערו חכמים 

ומכאן נלמד ששיעור אכילה מהתורה  מביצת תרנגולת'
 גרם). 54הוא כביצה (

לפי זה הקב"ה אומר לנח 'ואתה קח לך מכל מאכל' ואם 
תשאל היכן תיכנס כל הכמות? לכן הוסיף ואמר 'אשר 

(לכל בהמה חיה ועוף). יאכל' דהיינו שיעור כביצה בלבד 

 רך נס לכל תקופת שהותם בתיבה.ושיעור זה הספיק בד
***** 

 (ז', ט') שנים שנים באו אל נח...
 - : 'שנים שנים באו אל נח(פליאה)מובא במדרש הנעלם 

 אילו הם הימים שמשלימים בהם את ההלל הגדול'. 
הסבר מופלא הביא הגה"ק רבי שמשון מאוסטרופולי 

סימנם (בחוץ לארץ) זיע"א: הימים בהם גומרים את ההלל 
ימים ראשונים של פסח, ב' ימים של שבועות,  בבט"ח: ב'

 ט' ימים של סוכות וח' ימים של חנוכה.
'שנים שנים' אילו ב' ימים ראשונים  :וכך מתבאר הפסוק

של פסח וב' ימים של שבועות, 'באו' בגימטריה ט' רמז 
 חנוכה. שזה בגימטריה 89ת 'אל נח' עולה לט' ימי סוכו

 מתוק מדבש!    הלל.ובאילו הימים אכן משלימים את ה
***** 

-והבאים זכר ונקבה מכל בשר באו כאשר ציוה אותו א
 (ז', טז') ויסגור ה' בעדולוקים 

 ומדוע נח לא סגר בעצמו? 
 למנעויו מפני אנשי דורו שרצו הגן עלרש"י הסביר: א. 

 ב. סגר כנגדו דהיינו מבחוץ כלפי פנים. סמלהיכנ
מנין ידע נח שאין עוד בעלי  :ני הסביר ע"פ שאלהווהחזק

ידע הוא באמת לא  :חיים שאמורים להגיע? התשובה היא
ברגע שנכנס אחרון בעלי לכן יחידי שידע זה הקב"ה ווה

 מתוק מדבש!   החיים מיד ה' סגר בעדו.
***** 

 (ט', טז') והייתה הקשת בענן וראיתיה לזכור ברית עולם
 'המסתכל בקשת עיניו כהות': טז', א')חגיגה  ( מובא בגמרא



  

אם תשלם לי במזומן תוכל לשהות שם עדפונה מחפציו.  טרם
אחרי הסופה'. משה הסכים מיד. כל אפשרות הייתה טובה יותר  
ת מאשר לשהות במכונית, בלב הסופה. הוא שילם למנהל א

המחיר המופקע שדרש, ונכנס לחדרו של הקשיש. כל חפציו  
של הנפטר אכן היו עדיין בחדר, ושום דבר לא הוזז ממקומו.  
משה סקר את החדר, ואז הבחין לתדהמתו על אחד המדפים 
בספר קטן שעל כריכתו מופיעות אותיות ב...עברית. הוא נטל 

היה  'הקשיש הנפטר את הספר בידו וגילה שזה ספר משניות.
 יהודי', הרהר משה. 'אני חייב לברר מה עלה בגורלו'.

משה שב למשרדו של מנהל בית האבות, ששוב קיבל את פניו 
 בפנים חמוצות. 'מה הפעם?' שאל את משה.

 אתמול הובא כבר לקבורה?''האם הדייר שנפטר 
'עוד לא', השיב המנהל. 'לאחר הסופה נעביר אותו לכנסייה  

פי החוק בקבורתם של נפטרים  הקרובה. הם מטפלים על
 עריריים.'

משה התחלחל לשמע הרעיון. שיהודי יובא לקבורה בבית  
קברות נוצרי? שכומר יישא תפילה אחרי מיטתו? חס וחלילה!  
אסור לתת לזה לקרות. 'אולי רק בשביל זה התגלגלתי עד לחור 

 הנידח הזה', הרהר בלבו.
למנהל המופתע, 'אני 'אין צורך להעביר אותו לכנסייה', הודיע 

אדאג לקבורתו. האיש היה יהודי, והוא צריך להיקבר בקבורה  
 יהודית'.

'בבקשה', אמר המנהל ששמח לחסוך את דמי הקבורה שאמור  
 היה לשלשל לכיסו של הכומר. 

לאחר שלושה ימים הסתיימה הסופה, והדרכים שבו ונפתחו.  
של  משה רצה לחזור לביתו, אך ראשית עליו לטפל בהבאתו

היהודי לקבר ישראל. הוא הרים כמה טלפונים, ובירר מהו בית  
הקברות היהודי הקרוב ביותר. הוא יצר קשר עם מנהל בית  
הקברות ושאל כמה יעלה לו לארגן לוויה, ולשמחתו התברר  
שהוא לא יצטרך לשלם שום דבר. בבית הקברות הזה יש חלקה  

ריריים שאין יהודים ע –מיוחדת המיועדת בדיוק למקרים כאלו 
 מי שיממן עבורם קבורה יהודית.

משה נסע במכוניתו אחרי האמבולנס שהוביל את ארונו של 
הנפטר, וכשהגיעו לבית הקברות, נכנס למשרד והגיש למנהל 
את מסמכי הזיהוי של הנפטר, שנמסרו לו על ידי מנהל בית 

 האבות.
מנהל בית הקברות קיבל לידיו את המסמכים באדישות, אך 
כשראה את פרטי הנפטר כמעט זינק ממקומו מרוב תדהמה. 
הוא חזר והביט במסמכים כלא מאמין, והרים מבט נדהם אל 
משה. 'אני לא מאמין... אני פשוט לא מאמין...' מלמל 

 בהתרגשות. 'זה פשוט לא יאומן מה שקורה פה...'
 'למה אתה מתכוון?' שאל משה.

לאחר שהתאושש, 'הקשב לי היטב', אמר מנהל בית הקברות 
'ותראה כיצד הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו: לפני מספר  
שנים הגיע לכאן יהודי בלתי מוכר. הוא תרם סכום גדול ואמר  
שבכסף הזה הוא מבקש להקים חלקת קבורה ליהודים 
עריריים, שאין מי שידאג לקבורתם, כדי שלא ייקברו בבית 

עכשיו, כשהבאת קברות נוצרי. מאז לא ראיתי את האיש, אבל 
לי את המסמכים, זיהיתי אותו מיד: זה האיש! זה אותו יהודי  
שתרם בזמנו למען יהודים גלמודים ועריריים, ועכשיו הוא  

 זוכה ליהנות מפירות תרומתו'.
 

עשה לך... קח לך... כל מה שאתה עושה למען  
 !!!לעצמך אתה עושה - אחרים

 
 שבת שלום ומבורך!!!

  :לעילוי נשמתדברי התורה 
   יוסף אברהם (אליתים) בן ציון ז"ל/   ז"ל דוד ששי בן זמרדה

 שולה (סועד) בת נעימה ז"ל  
 רחל (רשל) בת נעימה ז"ל  / יונה עזרא בן צ'חלה ז"ל

 ראיתי בגיליון 'המאיר' הסבר נפלא: ו לשאול מדוע? ויש
'קשת'? כי 'קשת' זה ראשי שמהנקראמדוע : הקדמה
הדברים כידוע ואילו  .האוותחרות / תנאה שנאה קתיבות 

להזכיר  ה'קשת' באה הרישגרמו לחטאי דור המבול. כמו כן 
 בול לשחת הארץ'.כביכול את שבועת ה' 'ולא יהיה עוד מ

היא מזכירה לו ש ווןהמסתכל בקשת עיניו כהות כילפי זה 
 ,השגם בו יש כפי הנראה קנאה שנאה תחרות ותאוו

ולכן בדורו של רשב"י לא  שכולם תוצאה של פגם בעיניים.
 שב"י לא היו התכונות הרעות הללו.נראתה הקשת כי בר

 מתוק מדבש!     

 
הצלחה  –רפואה שלימה / דקל מלכה  –גיטה בת מנטה  -אמי  הגיליון להצלחת:

ולזרע קודש של קיימא / יעקב  -בעסקיו / התורם בעילום שמו  לעליה ברוחניות  
 –/ ליאור בן זיוה לכל הישועות  –ה בת סלימה זיולמכירת הדירה /  –ואורי ישראל 

 ומוצלח בביתם.ליישוב טוב  -לזיווג הגון /  יונתן בן אסתר וקרן בת מאיה  

עשה לך... – רעיון וסיפור לפרשה

 (נתיב) B@Hadera.muni.il-Baruch מייל:   3137617-305להקדשה: 

  יד')  (ו',  עשה לך תיבת עצי גופר...
 (ו', כא') יאכל... רואתה קח לך מכל מאכל אש

היה לו  מדוע אומר הקב"ה לנח עשה לך, קח לך וכו'...? 
קח לכם... שהרי נח היה שליח להצלת  ם...לומר עשה לכ

 כלל בעלי החיים?
ויש לומר שבכך רמז לו הקב"ה שמחסד לא יפסיד האדם 

יותר מאשר עושה בעל הבית עם העני   ,לעולם ואדרבה
עושה העני עם בעל הבית. כמו שדרשו על הפסוק 'מלווה 

כשיהודי נותן צדקה או עושה חסד עם העני  -ה' חונן דל' 
ה לקב"ה והקב"ה הופך להיות כעת בעל חוב הוא כעת מלוו

הקב"ה לא אוהב להיות חייב והוא . וצריך לדעת שכלפיו
 ימהר לשלם כראוי לאותו אדם.

  -כי כל מה שתעשה  '...קח לך '...עשה לך'נאמר  לכן
 !אתה עושה לעצמך

 
 :שלום לעם) –(הרב דוד קליינר  ובעניין זה סיפור נפלא

ין  סופת שלגים עזה מתקרבת לכיוון ויסקונסין', הודיע קרי'
הרדיו בקול דרמטי. 'שדות התעופה המקומיים נסגרים עד 
להודעה חדשה. תושבי האזור מתבקשים לא לצאת מבתיהם, 

 ולהצטייד במזון למספר ימים'.
משה שמע את ההודעה כאשר נהג במכונית שכורה באחד 
הכבישים המהירים של ויסקונסין. משה לא היה תושב האזור, 

למשך יום אחד לצורך עסקיו. עכשיו  אלא הגיע בטיסה מניו יורק 
באמת הבחין שהכביש הרחב דליל, וכמעט אין בו תנועה. השלג 
התחזק והחל להיערם לצד הכביש. קרח החל להצטבר על 
השמשה הקדמית של המכונית. משה חשש שעוד מעט כבר אי 
אפשר יהיה להתקדם, והוא יישאר תקוע במקומו. אם לא ישיג 

, הוא עלול לקפוא חלילה למוות. משה  לעצמו קורת גג במהירות
המשיך לנהוג כשהוא מאמץ את עיניו ומחפש מלון קטן, אכסניה  

 או בית הארחה, אבל לא מצא שום דבר כזה.
כאשר היה כבר על סף ייאוש, ראה משה סוף סוף מרחוק בניין  
גדול שהיה בית אבות ציבורי. הוא עצר ונכנס לבניין, וביקש 

לכמה ימים. מנהל בית האבות הודיע  מהמנהל שישכיר לו חדר
לו בקרירות שזה בית אבות ולא בית מלון, וכי הם אינם 
משכירים חדרים לימים בודדים, ובכל מקרה, התפוסה מלאה  

 ואין לו שום חדר פנוי.
'אנא, התחשב במצבי', התחנן משה, 'אני עלול לקפוא בחוץ  

 שיידרש.' סכום כסףלמוות. אני מוכן לשלם כל 
ני', אמר המנהל שהמילה 'כסף' ריככה אותו, 'אתמול 'תראה, אדו

 בלילה נפטר פה אחד הזקנים, אדם ערירי ללא משפחה, וחדרו 



             
    

נח  •  106ר עלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  (ו, ט) נח איש צדיקק
וברש"י ד"ה לדורותיו, יש דורשין לשבח ויש דורשים לגנאי, שלפי 

  אברהם לא היה נחשב לכלום. דורו היה צדיק ואילו היה בדורו של
 –שלוש מידות בצדיקים: הראשון הוא צדיק אמת. השני צדיק יחסי 

לפי ערך הדור. ולסוג השלישי שייך ה"צדיק" במרכאות כפולות. כזה 
המציג את עצמו כצדיק, ומשתמש בערך הנעלה של הצדיקות 

  בקרדום לחפור בו... 
צאל שליט"א בעידנא דחדוותא סיפר הג"ר רבי חיים ברוך נבנ

מזיכרון יעקב, שהרב מסאטמר זצוק"ל אמר שמצאנו במשנה (סוף 
פאה) שמי שאינו לא חיגר ולא סומא ועושה עצמו כאחד מהם, אינו 

  מת מן העולם עד שייעשה כאחד מהם.
נשאלת השאלה: ניחא שאדם רגיל שעשה את עצמו צולע כדי לזכות 
בתרומות שלא מגיעות לו, ייעשה צולע, אך מה קורה עם זה המציג 

האם הוא לא ימות מן העולם  –עצמו כצדיק על מנת לזכות בתרומות 
  בלא שייעשה צדיק? הרי לא ניתן לומר זאת!...

שעונשו יהיה אמר הרבי מסאטמר  אז מהו עונשו של אדם זה?!
לעתיד לבוא: כולם יקומו לתחיית המתים, ואילו הוא יישאר באדמה, 

  (מוסף ש"ק י"נ)   " לעולם ועד!...קברי צדיקיםקברו של זה יישאר "
  (ו, יג)כי מלאה הארץ חמס מפניהם 

בתקופה האחרונה לחייו של הגאון רבי חיים גריינימן זצ"ל, היה 
הוצרך להתקשר לרופא בכיר בבית שאלה של פיקוח נפש, והוא 

  שהכירו, שיבוא מיד לביתו, והיה זה באמצע הלילה.
טלפונים  –הוא ביקש מנכדו שהיה לצידו, שיביא לו את הספר 

לראות במדויק את המספר... הנכד שאל אותו: "הרי סבא מתקשר 
אליו בתדירות כה גבוהה וזוכר את המספר בעל פה, ומדוע צריך את 

: "עם הזיכרון שלי אני אכן ב בתחושת פליאההוא השי הספר"...?!
רשאי להשתמש ביום, אך באישון לילה, אם אני טועה מספר אחד 
אני עלול להעיר משפחה שלימה, שם צריך אחריות לבדוק שהמספר 

  מדוייק בתכלית כדי שלא אכשל חלילה בגזל שינה...
  (ז, כא)והיה לך ולהם לאכלה 

"והיה לך ולהם לאכלה", ה"חתם סופר" מעיר, דמלשון הכתוב: 
משמע דנח ובניו אכלו לפני הבהמות, וזה תמוה, דהרי הגמרא 
בגיטין, דף ס"ב, אומרת, שאסור לאדם לטעום עד שיתן קודם 
לבהמתו, שנאמר "ונתתי עשב בשדך לבהמתך, ואכלת ושבעת". אחר 

אומר "והיה שנתת לבהמה, אז "ואכלת ושבעת". וא"כ מדוע הכתוב 
ע"פ הגמרא בסנהדרין  המהרי"ל דיסקין ותירץ? לך ולהם לאכלה"

דף נ"ט: שעד שיצא נח מהתיבה, הוזהרו בני נח לבל יאכלו בשר 
בעלי חיים, וא"כ לא היה להם קנין הגוף בבעלי חיים, אלא קנין 
פירות למלאכה, ועל כן, מאחר שאין הבהמה שלו ממש, אין חיוב 

  להקדים אכילת הבהמה לאכילת האדם.     
  (ז, כג) ך נחוישאר א

  ויש אומרים שאיחר מזונות לארי והכישו (רש"י)
ביאר הרב שמואל ברוך  מדוע דווקא לארי איחר נח את מזונותיו?

גנוט שליט"א, עפ"ד בעמוס (ג, ד) "הישאג אריה ביער וטרף אין לו 
אם לכד", ופרש"י שכשאריה אוחז  היתן כפיר קולו ממעונתו בלתי

טרף דרכו לשאוג ואינו שואג אלא אם כן לכד, ועיין ש"ס ברכות אין 
ארי נוהם מתוך קופה של תבן אלא מתוך קופה של בשר. ולפי"ז 

מבואר היטב, שנח האכיל החיות ע"פ קולות בקשותיהם,  הדבר
וכאשר בעל חי הרים קולו ידע נח שחפץ הוא לאכול, וכשהאריה לא 

סבר נח שאינו רעב. אך כפי האמור, האריה הוא החיה  –הרים קולו 
  היחידה שאינו משמיע קולו כשרוצה לאכול, ולפיכך איחר מזונותיו.

  )(ח, זוישלח את העורב 
  - סיבת קיומו של העורב האכזר  - התורה החזקת  - 

בספר "שמח זבולון" מובא לימוד נפלא על ענין החזקת תורה מרבי 
זלמן סורוצקין זצ"ל: חז"ל מספרים שלאחר שסירב העורב לעשות את 
שליחותו של נח לראות הקלו המים מעל פני האדמה. סירב נח לקבלו 

עוף טמא הוא, ואי  בחזרה, וטען לעומתו שאין לו שום הצדקה לקיומו,
אפשר להקריבו כקרבן, ואפילו את השליחות מסרב הוא לבצע! אולם 
הקב"ה הורה לנח לקבל את העורב מכיוון שעתיד העורב לכלכל את 
אליהו הנביא בזמן הרעב שבימי אחאב הרשע. ומזה היה הגר"ז 
סורוצקין זצ"ל עומד ומתפעל: יותר מאלף שנים שהקב"ה החזיק את 

בול, ולא היה לו לעורב האכזר שום צידוק לקיומו. במבול העורב עד המ
עצמו הורה להכניס ממנו זוג לתיבה ולהצילו. וכשנתבקש לעשות 
שליחות פשוטה לצאת ולבדוק אם הקלו המים, הוא מסרב. איזה הצדקה 
יש לקיומו של אותו כפוי טובה, יתר על כן, מאז ימי המבול במשך אלפי 

בים, מספק מזונותיהם, ואף דואג לבניהם שנים מקיים הקב"ה את העור
באופן מיוחד כשאבותיהם מתאכזרים אליהם ומשליכים אותם עם 
לידתם, כל זאת משום שלעתיד לבוא עתיד העורב לכלכל בלחם את 

 - אליהו הנביא במשך תקופה קצרה! להחזיק את הנביא מקיים התורה 
מחזיק  היה הכל כדאי! ומכאן עלינו ללמוד, אם במשך אלפי שנים

הקב"ה את מין העורב בעולם ודואג לו באופן מיוחד עבור תקופה קצרה 
של החזקת תורה, מה נאמר על אותם שמספקים בקביעות את צרכיהם 
של בני התורה?! מהו מתן שכרם של אותם שקיום התורה תלוי בהם?! 

  הלא כל העולם כדאי הוא להיברא עבורם!!!
  (ט, ד)אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו 

נחלקו הראשונים אם איסור "אבר מן החי" חל גם על אבר אדם, אך 
כשאלה התלושה מן המציאות, שכן לא בימינו ובמחוזותינו זה נשמע 

ראינו ולא שמענו על העושה כמעשה הקניבלים, אוכלי האדם. אמנם, 
בגליון של 'מכון להוראה' מצאנו שאלה מעשית לגבי אכילת עור אדם! 

  וד את נפשו בעור אדם?!מי מעלה על דעתו לסע
הכוונה לאותם שרגילים לכסוס  מסתבר שלא מעט אנשים נכשלים בזה!

פיסות עור מאצבעותיהם, ולא פעם אף בולעים זאת, מדברי הרמב"ם 
וכתב (הל' מאכלות אסורות פ"ב ה"ג ופ"ד הכ"א) עולה שעור אדם אסור מדאורייתא 

לקלוף או לחתוך עור האדם דיש להיזהר שלא (שנה ב' פ' אמור) הבן איש חי 
מביא (סי' ע"ט סקי"ב) הכף החיים  בשיניו, פן ישאר קצת בין שיניו או בפיו.

מהחיד"א בשם מהר"ש בן הרשב"ץ, שמה שנהגו הנשים לבלוע ערלת 
איסור גמור הוא. ומובא בשו"ת שאילת  –התינוק אחר המילה לסגולה 

הבדל בין אכילת עור שהערלה אינה אלא עור. אם כן מה ה(סי' מ"א) יעבץ 
  (מוסף ש"ק י"נ)     ? ושניהם אסורים!הערלה לאכילת עור האצבע

  (ט, כח) ויאמר ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו
למה נח קילל את בנו של חם ולא  חז"ל שואלים (בראשית רבה פל"ז)

את חם עצמו, מה ההגיון? עונים חז"ל כי כשנח ובניו יצאו מן התיבה 
הם קיבלו במתנה ברכה "ויברך אלוקים את נח ואת בניו" ובמקום 
שהקב"ה מברך לא יכולה לחול קללה. ולמה דוקא את כנען? מפני שחם 

  ביעי, שהוא כנען.מנע מנח את הבן הרביעי, ומן היושר לקלל את בנו הר
על בסיס דברים אלו, אומר ה'שיח יצחק' דבר מענין: כתוב בגמרא "כל 

ה עד ראש השנה חוץ מהוצאת מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנ
ום טוב והוצאת בניו לתלמוד תורה" (ביצה ט"ז). למה "הוצאות שבת, י

ך שבת" יצאו מן הכלל, מדוע עליהם לא חלה הקללה של "בזעת אפי
מסביר ה"שיח יצחק" לפי דברי המדרש הנ"ל, כי השבת  "?,תאכל לחם

קיבלה ברכה מהקב"ה, ככתוב "ויברך אלוקים את יום השביעי", 
.ובמקום שיש ברכה לא יכולה לחול הקללה של בזיעת אפיך תאכל לחם

  

  מי העדיף מר על פני מתוק?   

  .אדם הראשוןתשובה לחידה משבוע שעבר: 

  
  

 מאוצרות הפרשה 

  בפר"ש חידה         



 סיפור השבוע    
  סיפור –מלא הארץ חמס ותת

והוא  ה"בן איש חי" מספר על גנב אחד שנתפס בגנבתו והמלך גזר עליו מוות. טרם ביצוע גזר הדין בקש הגנב לומר דברים אחרונים. הרשות ניתנה לו
לומר דבר אחד: יש לי פטנט מיוחד, ומאחר שאני חושש שאם יהרגו פתח ואמר: "מודה אני ומתוודה על חטאי, ומקבל עלי את הדין. אלא שברצוני 

הייתי רוצה לגלותו לכם". "יפה דברת". אמר לו המלך, "מהו הפטנט שבידך?" ענה לו הגנב: "יודע אני לקחת גרעין של  –אותי, הסוד ירד עימי לקבר 
  ת ספורות צומח אילן עם פירות לתפארת!".פרי, לבשל אותו עם סממנים שונים ולהטמין את התערובת באדמה, ולאחר דקו

ניגש למלאכה. לאחר שסיים הגנב להכין את  –התפעל המלך וביקש מהגנב להראות לו את דבר הפלא. הגנב ביקש את החומרים ומשהובאו לו 
י", התנצל, "איני יכול לבצע זאת, התערובת, אמר: "את התערובת צריך להטמין באדמה אדם שמעודו לא גנב, ולו פרוטה אחת, ואפילו לא בילדותו. אנ

צר אבל אולי המשנה למלך יכול...". המשנה למלך החוויר ואמר בחיוך מתנצל, שכאשר היה ילד נדמה לו שגנב גולה מאיזשהו חבר... "אולי שר האו
עסק עם כל כך הרבה כסף, ומי יודע... יתכבד ויטמין את התערובת". ביקש הגנב. אך שר האוצר סרב: "...חבל שאהרוס את הפטנט במו ידי, הן אני מת

הייתי אני מציע להעניק את הכבוד הזה לשר החינוך"... וכך עברו משר לשר עד שהגנב הציע את המלך בכבודו ובעצמו! המלך זע באי נוחות ואמר: "כש
למלך אינו נקי כפיים, גם שר האוצר לא  ילד נטלתי מאבא שרשרת יהלומים ללא רשות, לא כדאי שאני אעשה זאת!"  פנה הגנב למלך ואמר: "המשנה

הזועקים  –יכול לרחוץ בניקיון כפיו, המלך עצמו אינו נקי מרבב, אם כן למה דווקא אותי תולים?!"...  כאלו היו פני הדברים בעולם בתקופת המבול 
  הם היו אלה שחמסו אחרים במו ידיהם... –"חמס", ומתלוננים על כך שגנבו מהם ושדדו אותם 

  
  (מלכים א, יז) העורבים מביאים לו לחם ובשר בבקר ולחם ובשר בערב וישלח את העורב (ח, ז)                               

אחד מראשי הישיבות סיפר מעשה מדהים שקרה לו במטוס. לפני צאתו לטיסה הארוכה, הכינה לו רעייתו קציצות בשר טעימות כדי להנעים עליו 
הדרך. בהגיע עת הסעודה, הוציא ראש הישיבה את הקציצות והניחן על מושבו במטוס, ולפני שהחל לסעוד את ליבו, קם ממקומו ויצא לחדר את 

  השירותים שבמטוס.
היתה והנה, בשובו מחדר השירותים במטוס, התעורר אצלו ספק אולי קיבל הבשר דין של "בשר שנתעלם מן העין", כיוון שבזמן ששהה בשירותים 

  .ה]ס"ג ס"ב מובאת מחלוקת בעניין ז בשו"ע יו"ד ס'[הבשר ולהניח לו בשר אחר במקומו. אפשרות בידי הגויים שבמטוס להחליף את 
ללא כל שהיות הכניס ראש הישיבה את הבשר לשקית והניחו חזרה בתיק, כדי שבהזדמנות הראשונה שתהיה לו ישליך את הבשר לפח האשפה. 

סע גוי, שראה את מעשיו של היהודי והתפלא מדוע נמנע מלאכול את הבשר. הוא פונה אל ראש הישיבה ומבקש שיסביר לו בספסל שלידו ישב נו
את הסיבה.    "התחמקתי בתירוצים שונים, כי לא רציתי לומר לו שאינני אוכל את הבשר בגללו..." לאחר שהגוי המשיך ללחוץ עליו שיגלה את 

וח בפניו את דברי הגמרא והפוסקים בדבר בשר שנתעלם מן העין. ואז פרץ הגוי בקריאת התפעלות ואמר: הסיבה, הוכרח ראש הישיבה לשט
  "ברוכים חכמי ישראל, שהצילו אתכם מן החטא"!

ו. עכשיו החליט ראש הישיבה להתעניין אצל הגוי על מה ולמה התפרץ בהתרגשות רבה כל כך. הגוי לא חסך במילים, אלא הסביר דבר דבר על אופנ
"כשקמת ממקומך והלכת לשירותים, עלה באפי ריחו של הבשר הטעים שבישלה אשתך, עד שתקפני בולמוס ולא יכולתי להרגע עד שלקחתי 

  קציצה אחת מהשקית שלך.
 -  שריחה לא היה נודף כמו הבשר שהכינה אשתך - "כיוון שחששתי שתבחין בגניבתי, הוצאתי קציצת בשר דומה מהמנה שהגישו לי הדיילים 

  תבין מדוע התרגשתי כשראיתי בחוכמת חכמיכם שאסרו לכם לאכול בשר שנתעלם מן העין", סיים הגוי.- והנחתי אותה במהירות אצלך. עכשיו בין
את הסיפור הזה סיפר ראש הישיבה לרבי יצחק זילברשטיין שליט"א, שמיהר לבית גיסו רבי חיים קנייבסקי  - "הנחש הארסי היה בתוך קערת החלב" 

בסקי הרבנית קניי - יט"א, כדי לספר גם לו את הסיפור המדהים. "יכולני לספר לך מעשה נוסף", הטעים הגר"ח, "שהתרחש בצעירותי. אמא שלנו של
  ולה.הקפידה מאוד שלא נשתה משקאות שהיו מגולים, ואפילו שכיום אין מצויים בינינו נחשים, מנעה אותנו משתיית חלב מג )אחותו של החזו"א זצ"ל(ע"ה, 

סיפר הגר"ח קנייבסקי גילינו נחש  - פעם הבענו את פליאתנו על כך, ואמרנו לה "הרי לא מצויים נחשים בינינו ומדוע לחשוש", ולאחר זמן קצר 
ארסי בתוך קערה של חלב שעמדה בבית. וכשגילינו את המעשה לחזו"א, אמר אף הוא, להבדיל אלפי הבדלות מאותו גוי, "כמה ברוכים חכמי 

  ל שראו הכל ברוח קדשם".ישרא
  שו"ת מעניני הפרשה ממרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א

שאלה: "מכל הבהמה הטהורה תקח לך" ברש"י הטהורה העתידה להיות טהורה לישראל ללמדנו שלמד נח תורה. וצ"ב האם עובר במעי אמו קודם 
  מתן תורה הי' מלאך מלמדו כל התורה כולה כדאי' בנדה?

  מצות ודיניהם. תשובה: שבע
ם שאלה: "וירד לה' לראות העיר וגו' ויפץ ה' אותם משם על פני כל הארץ ויחדלו לבנות העיר" וצ"ב דהנה הקב"ה לא נתן להם להוציא מחשבת לב

  אל הפועל, ולכאו' יש בזה משום שלילת הבחירה?
  תשובה: כשחוטאים הרבה נוטלים את הבחירה שלא יחריבו העולם.

  הם ונחור להם נשים" וצ"ב מדוע כתוב לשון יחיד ויקח והרי הי' צריך להיות כתוב לשון רבים ויקחו דהיינו אברהם ונחור?שאלה: "ויקח אבר
         (מתוך הספר "אשיחה")   .תשובה: באברהם שייך קידושין שדינו כישראל ולא בנחור

למקום אליו אתם רוצים להגיע, אתם הולכים ביער ולפניכם שני שבילים, אחד שמוביל                  
מהזמן אמת  %90האיש הראשון אומר  לפניכם שני אנשים שמכירים את הדרכים: ואחד לכיוון השני.

    יש לכם רק שאלה אחת, את מי תעדיפו לשאול? ואילו האיש השני תמיד משקר.
    נ"י יאיר אריה גולדשטיין .   שם הזוכה: בשנייהאות י' נמצאת פעמיים במילה ה :תשובה לחידה משבוע שעבר

  

  

    משפחת שלזינגר לנשואי הבן            משפחת ואלס לנשואי הבת      משפחת איצקוביץ לנשואי הבן       מרכז העיר:
   ברהום להולדת הבן הנכדי. ת ומשפח   להולדת הבת       ויפרפפ –ת שפירא ומשפח      משפחת כהן להכנס הבן לעול תורה ומצוות         

  פרלה להולדת הבת הנכדה       –משפחות ברסלויער 
  משפחת י. סלומון להכנס הבן לעול תורה ומצוות     לנשואי הבת הנכדה (מרכז העיר) פינס  –ת ר. פריד ומשפח    צויבל לאירוסי הבת  -גני הדר

  משפ
 

בפקס:  שלישי  יום  עד  לשלוח  ניתן  חות  לשמ הודעות  ו לחידות  נות  תרו למייל  037608833פ  a7608833@gmail.comאו 

שבועית חידה

 פינת ההלכה     



 

 

                                                                            

                                                          

  

       

                                      

  

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

       

  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                    
, היצר את לנצח כיצד בשאלה לרבו שבא אחד איש על מספרים המוסר חכמי
 אישאל בשאלה לפנות לו הציע הרב. אותו ומנצח עליו מתגבר ויום יום שבכל
 לביתו בבואו.לשאלתו התשובה את לו ישיב והלה, ישר ושכלו חכם, פלוני

 פעם צלצל הוא. לו ענו ולא צלצל הוא. סגורה הדלת את מצא, הלילה בתחילת
 ביתו ובני לשלחנו מסב שהלה וראה, החלון דרך הציץ, נענה ומשלא, נוספת
: ולשאלה, רבו אל אפוא חזר.לו ענו לא הפעם גם אך, בחזקה דפק הוא. סביבו

 - רבו הגיב -" גדול פלא."הסגורה והדלת ביקורו על לו סיפר?", לך אמר מה"
 כן ועל?", בביתו אדם יקבל לא, גדול ארץ דרך ובעל ישר איש שהוא הלה"

 בבוקר למחרת.דבר פשר אותו ולשאול בבוקר למחרת שוב אותו לבקר לו הציע
 לאחר מיד, הפעם אולם, סגורה הדלת את מצא הפעם אף. שוב אליו פנה

 יפות פנים בסבר קבלו, הדלת לו פתח, לקראתו בעצמו הבית בעל בא, שצלצל
 אחת שאלה."הבית בעל אותו שאל -?" בקשתך מה."לישב כסא לו נתן ואף
 אפוא פתח האורח.לו החזיר -" שאל, בני, שאל."לו אמר -" לשאול בידי

 פעמים כמה צלצלתי. לכאן הגעתי הלילה בתחילת אתמול: "הדברים בסיפור
 שדפקת זה היית אתה: "הבית בעל אליו פנה הדברים לשמע".לי ענו ולא

 ושלש פעמים, פעם לצלצל בוש אינך האם? הדלת על רבות פעמים, אתמול
 עליו, נענה ולא מצלצל שהוא רואה שאדם בזמן? חברך של ביתו דלת על

 אם? אתה או אני, הבית בעל כאן מי. יותר לצלצל ולא עקבותיו על לחזור
 אתה תהיה כן אם, תבוא שאתה פעם בכל הדלת את לך לפתוח מוכרח אהיה
 וסיפר רבו אצל לו בא, השיחה סיום עם".שלך המשמש אהיה ואני, הבית בעל
 כיצד לשאלתך התשובה זוהי, בני: "רבו לו הסביר והפעם, המאורע כל את לו

 עומד הוא אלא, לאדם ליכנס רשות לו אין, ר"היצה שכן, הרע היצר את לנצח
 וכל. )ד בראשית('רובץ חטאת לפתח: 'הכתוב שאמר כמו, ומצלצל הפתח אצל

 עמו לפתוח יצטרך לא ואז, הדלת לו לפתוח שלא הוא שמים ירא של החכמה
 היצר לתוכו יתפרץ, הדלת את ופותח דעת לו שאין מי אבל, כלל במלחמה

 כ"אח, אורח הוא שמתחילתו ל"חז שאמרו כמו, הבית בעל נעשה והוא הרע
 יכול אינו, קיים שהסייג זמן כל. תורה של הסייג היא והדלת, הבית בעל נעשה
 ל)"זצ יאדלר ציון בן רבי צ"הרה הירושלמי (המגיד". עמו להלחם, כלל ליכנס

 

 שהיה ממה בקלות יותר הרבה להיכשל אפשר שכהיום, נורא דבר רואים אנו
 היום אבל, נדוד להרחיק עליו היה לחטוא ו"ח מישהו רצה אם שאז, בעבר
, ל"רח העולם תועבות בכל לצפות, בכיס להימצא שיכול קטן במכשיר אפשר

 עולמו כל את ויפסיד... שחת בפי' בקלות' עצמו את האדם ימצא זה ידי ועל
 נתן ה"שהקב זה!!!.אלו מדברים' יתירה הרחקה'ו זהירות צריכים כן ואם. ל"רח

 לפני חזק ובירור נסיון זהו, מקרהאין זה  כך כל אותנו לנסות רשות א"לסט
 כבר שמענו לצערינו אחרא לסיטרא ו"ח ומי' לד מי ולברר לבדוק המשיח ביאת

 בדבר נפלו אשר יקרות ממשפחות ואף ונשים גברים על שיער מסמרי סיפורים
 ! המשמר על לעמוד מאוד צריכים כן ועל, ישמרנו' ד זה נורא

 )א"שליט יפה דב רבי צ"מהגה -לבנו וטהר(

 
 חשבון עושה היה ששם ביתו בעלית מקום לו שהיה החפץ חיים מרן על מסופר
 לשמוע רצו בראדין שהיו ל"זצ טרופ נפתלי ורבי ליבוביץ ירוחם ורבי, נפש
 שלא עצמם את והחביאו לעליה ועלו, החשבון את חיים החפץ מרן עושה כיצד
 מה מאיר ישראל מאיר ישראל" לעצמו ואומר מתחיל אותו ושמעו אותם יגלה
 עשרה שלש לו חסר והיה, בו עשה מה ורגע רגע כל על עבר וכך" היום עשית
 ישראל" ונוראיות גדולות בכיות לבכות והתחיל בהם עשה מה זכר שלא דקות
 מהבכיות ברחו שהם כך כדי עד ובכה", דקות 31 אותן אם עשית מה מאיר

 כמאמר, חיים החפץ מרן של הגדלות וזוהי. שלו מהבכיות שישרפו שחשבו
 ד"ל פרק(" טוב לראות ימים אוהב חיים החפץ האיש מי" בתהילים הפסוק

 ביותר החשוב הדבר מהו ללמדנו בא המלך שדוד הוא הפסוק וביאור, )ג"י
. ורגע רגע כל ומנצל הזמן את אוהב" ימים אוהב"ש מי הוא בחיינו לנו שיש

 זה בחיו ביותר החשוב שהדבר פיקפוק כל ובלא בבירור לידע צריך האדם
 )   זצ"ל שיינברג חיים פנחס' ר צ"הגה(. הזמן ניצול

 

                                  

                                                                                                              

                      לקט פירושים על פרשת השבוע                
יק ִמים ַצּדִ ֹדֹרָתיו ָהָיה ּתָ  נחשבו עין למראה רק אשר אנשים ישנם כי:  ּבְ

 לבחון אפשר ואיך, באמת צדיקים וישנם, עמם בל ולבם לצדיקים
 את מחנך האם  בניו בחינוך מתנהג איך לראות הוא טובה בחינה?זאת
 רואים אנו אם. לבבך בכל באמת הוא אם ניכר אז השי״ת לעבודת בניו

 איש ״נח הכתוב כוונת וזה לבבך בכל ד׳ אל אהבתו אז לבניך״ ״ושננתם
 ידי על, ויפת, שם דורותיו ע״י בדורותיו זאת ניכר איך,היה״ תמים צדיק

 ) משמעון שם(.נח של ותומתו צדקתו ניכר היה זה
 

ה ַבתְלךָ  ֲעׂשֵ  של רבו היה נח הלא, לכאורה תמוה דבר מצאנו: ֹגֶפר ֲעֵצי ּתֵ
 תהלים( במדרש כמובא, ממעשיו למד ואברהם,וחסד צדקה בעניני אברהם

 לו ואמר, התיבה מן ניצלתם כיצד צדק מלכי את שאל שאברהם )ס לז
 ממעשיו אברהם למד ומיד, חיים לבעלי להאכיל וחסד צדקה מעשה בזכות
 לעשותם כולו העולם את נח הציל לא איך כן ואם, שבע בבאר אשל ויטע
 הועילה ולא, דורו אנשי את הוכיח שנה ועשרים מאה הרי, תשובה בעלי

 הציל בניו את וגם, צדיק איש שנח עליו העידה שהתורהאע״פ, תוכחתו
 כמבואר לכך השי״ת זיכהו החנינה צד על אלא לכך ראוי שהיה מפני לא

 כדבר יתכן והאיך, חן מצא ונח הפסוק על בראשית פרשת סוף בספורנו
 מצינו לכך תשובה.אחד תשובה בעל אפילו עשה ולא נח הציל שלא הזה

 אלא, יתברך השם את לדעת אותם לימד לא שנח שביאר הנ״ל בספורנו
 הוא אדם להדריך האמיתי שהעצה בזמן, ארץ דרך בהלכות אותם הוכיח

 יבוא זה ומתוך. ארץ דרך עניני על רק ולא, להשי״ת לקרבו להדריכו
 (בית ומנוחה ) .הזמן פגעי מכל לינצל

 
ה ֹצַהר ֲעׂשֶ יָבה ּתַ  טובה אבן אומרים ויש, חלון אומרים יש:רש״י פירש:  ַלּתֵ

 היה שנח כיון לשבח דורשים הם חלון שזה האומרים אלה, להם המאירה
 של במפלתם ולראות מהחלון להביט רשאי היה עצמו בזכות וניצל צדיק

 הם מאירה אבן היתה שזאת אומרים והיש, המבול במי הטובעים הרשעים
 של בדורו היה ואילו, צדיק היה דורו לפי שאומרים  לגנאי דורשים
 במפלתם ולראות להביט רשאי היה לא ולכן לכלום נחשב היה לא אברהם

 רשאי היה שלא"  אחריך תביט אל" בלוט שנאמר כמו, [רשעים אותם של
] אברהם בזכות אלא עצמו בזכות לא שניצל כיון סדום במפלת להביט
 .לבחוץ בו להביט שאפשר חלון ולא מאירה אבן שזה לומר צריך ולכן

 )האורים ילקוט(
 

ח ּקַ ם ַוּיִ ְמָלה ֶאת ָוֶיֶפת ׁשֵ ִ ח" אלא כתיב אין ויקחו י"רש פירש: ַהׂשּ ּקַ ". ַוּיִ
 יחזקאל( שנאמר לבניו לקבורה זכה ויפת, ציצית של לטלית בניו זכו ולכן
ן): "יא,לט ם ְמקֹום ְלגֹוג ֶאּתֵ ָרֵאל ֶקֶבר ׁשָ ִיׂשְ  כיסוי עניין מה לשאול ויש". ּבְ
 בעניין  שיש' לתורה אזניים' בספר  ומבאר? ולקבורה ציצית למצוות נח
ם.  מידה כנגד מידה זה  וכיסה ובהתלהבות בחיּות המצוה את שעשה ׁשֵ
 המחוייב חי אדם המכסה בבגד - הגוף בכיסוי שכרו לו מדדו, אביואת

 חיּות ללא, המצוה בקיום שם אחרי נגרר שרק יפת ואילו. בציצית
 בכיסוי אולם הגוף בכיסוי אף, מידה באותה שכרו לו מדדו והתלהבות

, בזריזות שכרו את קיבל, המצוה בקיום שנזדרז ֵשם, ועוד. למתים עפר
 שנתרשל יפת כן שאין מה. ציצית במצוות זרעו זכה תורה במתן שכבר
.       ומגוג גוג במלחמת, הימים באחרית רק שכרו יקבל, המצווה בקיום

מרי תמוסרהשקפהמ הג ה

 לזיכוי הרביםאפשר לצלם ולהפיץ 

        

        

 נח דבס"
 751גליון מספר           
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לרפואת דוד בן 
 שושנה הי"ו



         

                                    תורה של בדרכה ורעיונות מחשבה נצנוצי פתגמים                                                                           
          )בחיי רבינו( הטבע לשנות אפילו להיהתפ כח גדול                                                         

                  .)כתר חוכמה(.הבל בדברי יאבדנה ולא, נפשו ערך יודע החכם                                  
)חזון נחום(.לעשותם הם ראויים יראה אם כן ואחרי לנסותם יש שבתחילה ,הבהר דברים ישנם       
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תגובות הערות והארות במייל 

s3241625@gmail.com 
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 באחת בהיותו שפעם מלובלין ל"זצ שפירא מאיר רבי הגאון על מסופר
 לבית נקלע, המפורסמת ישיבתו למען כספים גיוס לטובת בעולם ממסעותיו

 מבנהו. ישראל למסורת בניגוד והתנהג הוקם אשר הרפורמים של מפואר תפלה
 במרכז שלא הבימה עמדה ומבפנים. להבדיל נוצרית לכנסיה דמה מבחוץ
 בית"מ להתרשמותו הגבאים שאלו...ועוגב מינים לצידה הוכנו גם, כנהוג

 כמו"  נח לתיבת זה תפלה בית עלי דומה: מאיר' ר להם השיב"... תפלתם
 אך... ומחוץ מבית עליו מרחפת הכפירה רוח -"בכופר ומחוץ מבית" שכתוב
 את זה תפלה בית יציל לא, המבול משטף דייריה את הצילה נח שתיבת בעוד
 .והתבוללות הכפירה ממבול שעריו באי

 
 

 כנגד שיהיה כדי. שמאל ביד קריאת שמע בשעת הציצית לאחוז שצריך טעם
 בצד הוא שבאדם והלב"  לבבכם על.. האלה הדברים והיו"לדבר רמז.הלב

 )המנהגים טעמי: ( ׳ ב סעיף כ״ד סימן לבוש-שמאל
 
 
 

 תשבע לא פעם אף יהודי של נפשו. שלה את תובעת אדם בן של נשמתו
 שהיא: "ומחסנה אותה המספק, משלה למזון זקוקה היא. הזה העולם מתענוגי

 ל"ז שלימדונו מה והוא", העולם זה עינוגי בכל רוח נחת שום מוצאת אינה
 להיביא אם. מלך בת שנשא לעירוני משל: "לשונם וזו )ו"פ( קוהלת במדרש

 אילו הנפש כך. מלך בת שהיא, כלום לה חשובים אינם, שבעולם מה כל
 מסילת(". העליונים מן שהיא למה, לה כלום אינם עולם מעדני כל לה הבאת
 זוגתו ולבין הכפרי בין ששרוי המתמיד המתח על זה משל. )ראשון פרק, ישרים

 ומתאשר ועומד קיים, ומשאלותיה והנשמה ועינוגיו הגוף בין היינו, המלך בת
 באמצעים הנעלה הרוחני הצמאון את לספק יתכן לא כי. מחדש יום בכל

 שהיא מבחוץ נדמה אפילו ואם. שלה את דורשת היהודית הנשמה. חומריים
 הנפש זיק ככה לא בפנימיות הרי, כולה אותה כיסתה נוקשה וקליפה נתאבנה
 את דורשת הנשמה.החומריים האפר ערימות מתחת ולוחש קיים הוא. העילאי

?! להאנחנו מספקים מה אולם. ותמידי סדיר ונפשי רוחני למזון וזקוקה שלה
 המבוהלת דהירתו אשר, המודרני לאדם רוחניים חיים בכלל אין כמעט הרי

 היום שמכנים מה כל הרי. הרוח לחיי מוות מהלומת הנחיתה החומר חיי אחרי
 - פחות או יותר מעודנות - ומשונות שונות צורות אלא אינם" רוח חיי" בשם
 חומרית תועלת היא הכל ותכלית, וסיפוקם יצרים ליבוי, ועינוגים הנאות של

. אמיתיים ורוח הנפש חיי עם כלום ולא להם שאין דברים - חושנית והנאה
 דליקה למכבה דומה ימינו של האדם הרי?! סיפוקה על הנפש תבוא הבכך

 גדל היובש בהם להשתמש מרבה שהוא כמה כל אשר, תבערה בחומרי
 הולך שלו הנפשי הסיפוק חוסר גם כך. ויותר יותר מתפשטת והבעירה
  )ל"זצ מרקוביץ צבי צ"מהגה-האמונה בנתיבות.( .ומחמיר

 
 

 נתן אשר" ואח״כ" בנו בחר אשר" לברך צריך התורה קריאת קודם שאלה:
 ?להיפך שיאמר יתכן ואיך" " לנו

 לומר צריך' וכו"  לנו נתן אשר" ואמר ראשונה בברכה טעה אם תשובה:
 )החידות ספר'. (וכו" בנו בחר אשר" אח״כ

מלובלל"זצשפיראמאיררבין
ישיבתלמעןכספיםגיוסלטובת

ץ
לא,המבולמשטףדייריהאתצילה

.והתבוללותהכפירה

בידקריאת שמעבשעתהציצית
"לבבכםעלהאלההדבריםיו
כ״

וה
)המנהגיםטעמי: (בסעיףד

יהושלנפשו. שלהאתתובעת
המספק, משלהלמזוןזקוקההיא.

"לבבכםעל.. האלההדברים
(׳בסעיף״ד )המנהגיםטעמי:

     

תורהשלבדרכהורעיונותמחשבהנצנוציפתגמים

ֵמי ְתּגָ  ְיָתאאֹורַ  ִמִּפְתָּגֵמיִמּפִ

ֶרַגע יְךָקטֹןּבְ דִֹליםּוְבַרֲחִמיםֲעַזְבּתִ ֵצְךּגְ שבדרוןשלום' רצ"הגהסיפר:ֲאַקּבְ
 ולא ניכר שלא, במקצועו'' רוקח'' שהיה, אחד ביהודימעשה :ל"זצ

 וגויים יהודים, מקומו בני שכל עד, ביהדותו אחד לאף נתוודע
 גזירה של וקשה קריטי וברגע, דבר לכל כגוי התנהג כי, לגוי חשבוהו
 להיות בכפרו שהתגוררו היהודים מאות' ג על שנגזרה, נוראה
 ומכוח, החבוי היהודי הזיק בו התעורר, אחד עד להורג מוצאים

 בזה זכה ואף, ליהדותו בפומבי התגלה זו בתשובה התעוררות
 על. המוות לבין בינם היה שכפסע, הנידונים כל את להציל

 אהרן משה' ר צ''מהגה שמעתי הזה המרטיט הסיפור השתלשלות
 שלא קשים ימים. בירושלים'' קמניץ'' דישיבת משגיח), ל"זצ(שטרן
 בין הפנימית המערכה בהתגבר רוסיה יהודי על באו, כדוגמתם היו

, תומכיו לבין'', ניקולאי'' הצאר מתנגדי'', הבולשביקים''
 גדולה באכזריות ביניהם נלחמו המחנות שני''. פטלוריקים''ה

 שכן, הצדדים לשני קרבן נפלו האומללים היהודים אבל. ועצומה
 עלה וכך, שלהם השונאים לצד ניצבים שהם בהם חשדו ואלה אלה

 הפקר היה ודמם, פוסקות בלתי ברדיפות לעמוד היהודים של בגורלם
 שהם ביהודים חשדו אלה. יחד גם היריבים המחנות שני בידי

 תומכים שהם אותם האשימו והאחרים'', בצאר'' תומכים
 שהצליחו לאחר גם נפסקה לא המערכה''. בולשביקים''ב

 המשיכו המחנות שני שכן, ולהורגו הצאר את ללכוד הבולשביקים
 במסע.ומאלה מאלה לסבול היהודים המשיכו גם וכך, ביניהם ללחום

 ופעם, לכפר ומכפר לעיר מעיר הבולשביקים עברו שלהם הכיבוש
 ליהודים נטפלו מיד, אותו וכבשו הכפרים לאחד הגיעו כאשר, אחת
 דינם אחד כן ועל השני לצד נאמנים היהודים כל: פסקם היה ואחד
 בככר להתאסף הכפר יהודי כל שעל פקודה הוציאו הם. למות

. וייראו ישמעו למען, כל לעיני שפטים בהם לעשות כדי המרכזית
 לככר מבוהלים נאספו, במספר מאות שלוש, האומללים היהודים
 כשפניהם, ארוכות בשורות להסתדר עליהם פקדו ואז, המרכזית

 להוציאם מוכנים'' הקלגסים'' עמדו ולמולם, מורמות וידיהםלקיר
 הכפר אנשי כל באזני נאום אז השמיע האכזרי מפקדם, ביריה להורג

 של דומה סוף כי לכולם הבהיר בו, במקום להופיע הם אף שנדרשו
. הבולשביקים למרות ייכנעו ולא שיבגדו אלה לכל צפוי היהודים

 היורים כתות, במקום שררה מוות דומיית. המכריע הרגע בא והנה
 התעורר לפתע אך, היהודים לעבר הנשק כלי את לדרוך החלו כבר
 מביניהם אחד איש. האכזרי במחזה דוממים שצפו הכפר בני המון בין רחש
: נרגש בקול אמר לידו ובהגיעו, המפקד לעבר דרך לעצמו מבקיע נראה
 גם יהיה להירצח היהודים בגורל עלה באם הרי'', יהודי אני'' שגם היות
'', הכפר רוקח'' זה היה! היהודים מאחי שונה להיות רוצה ואינני, כך גורלי

, עתה אבל, יהודי שהוא זה לרגע עד אחד אף דעת על עלה לא, וכאמור
 שבתוכו והיהודי'' הרדום הזיק'' בו נתעורר היהודים לאחיו קורה מה כשראה

, הגויים הכפר בני.חלקו יהיה שמחלקם הוא מבקש כן ועל, לתחיה קם
 הכפר של הרוקח הוא כי, אותו יהרגו לבל ולצעוק לזעוק החלו, כך בראותם
 ומי הצורך לעת תרופות להם יכין מי כי, התקינים חייהם יתערערו ובלעדיו
''! אחי עם יחד נא הרגוני'' :בשלו היהודי הרוקח אבל.פצעיהם יחבוש

 את לפתע פקדה גדולה ומבוכה, בכה וזה בכה זה, רבתהוהמהומה
 את עזבו, שלהם הנשק כלי את נצרו ולפתע, הנעשה כל על הבולשביקים

. הכפר יהודי כל של חייהם ניצלו כך. הלאה לדרכם והלכו לנפשם הכפר בני
 לא, ליהדותו לגמרי מנוכר שהיה, רוקח אותו שכן, ופלא הפלא הדבר והיה
 . !בזכותו הכפר יהודי כל את להציל זכה גם אלא עצמו את שהציל רק

)ויגדךאביךשאל(  ) ויגדך אביך שאל(

)ל"זצמרקוביץצביצ"מהגה-האמונה

בחראשר"לברךצריךהתורהאת
?להיפךיאמר
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1 גיליון מס. 550שבת קודש  פרשת נח

מאה ועשרים שנה בונה נוח תיבה וליצני הדור מלגלגים. בשפלות וענוה הוא ממשיך בשלו, מתעלם מכל המלעיגים והמתלוצצים, עושה את רצון קונו. וכל זה 
למה? כדי שיראו אותו דור ואולי ישאלו למעשיו והוא יאמר להם: "עתיד הקב"ה להביא מבול לעולם, אולי ישובו בתשובה" (רש"י הקדוש).

תפילת  לגבי  גם  נכון  וזה  האישית  התפילה  לגבי  גם  נכון  זה  הזה,  הדבר  בלי 

שמונה עשרה שתיקנו אנשי כנסת גדולה. אם אדם יזכה להגיד את התפילה 

מילה מילה, עם רצונות, עם כיסופים, לא במהירות, באריכות, אז הוא יזכה 

לכל מה שיש בתפילה קדושה ונוראה זו, דעת, גאולה, רפואה, פרנסה, הכל, 

הן בגשמיות ובעיקר ברוחניות. רבנו אומר בתורה ק"ב: "ובמה יכולים להוריד 

השפע, על ידי התפילות, התיבות הם כלים לקבל השפע"

שאדם  הקדוש  הבעש"ט  ומפרש  לנוח   הקב"ה  אומר  התיבה"  אל  "בוא 

צריך להיכנס לכל תיבה מתיבות התורה והתפילה בכל כוחותיו ובכל אבריו, 

לעבודת  התיבה  פרטי  כל  את  מקשר  הקדוש  רבינו  ואף  נפש,  במסירות 

בחושך  וכשאדם  מהתפילה  מקבלים  החיות  עיקר  שאת  ואומר  התפילה 

והוא לא יכול לפתוח את הפה, העצה שנותן רבינו היא לדבר דבור של אמת 

והאמת תאיר לך את הנשמה ותחזיר אותך אל השם.

צריך כל הזמן להתחזק בעבודת התפילה כי ההסתרה שיש על עבודה זו 

היא הכי גדולה. הגמרא אומרת (ברכות לב) שכל המאריך בתפילתו, אין תפילתו 

במקום  בודאי.  יוושע  הוא  נושא,  בכל  בתפילה  שיאריך  אדם  ריקם.  חוזרת 

"רפאנו",  בבקשת  שמונה  בתפילת  יום  כל  תאריך  חולים,  בקופת  לבלות 

עניין  בכל  וככה  בריאות.  של  שפע  ישראל  עם  ולכל  ולמשפחתך  לך  ותמשיך 

בין  לנו  לברוח  לתפילות  לתת  לא  התפילה,  בעבודת  להתחזק  צריך  ועניין. 

ביום  אחת  תפילה  לפחות  התפילות,  בכל  להאריך  לך  קשה  ואם  הידיים. 

תתפלל באריכות אם רצונות וכיסופים, עם לב.

ם ל ֲעבוַֹדת ַהשֵּׁ ב שֶׁ ַהלֵּ

היא  לאדם,  חיות  משפיעה  היא  השם.  עבודת  של  הלב  היא  התפילה 
מחזירה אותו לחיים. כי אין  אחד שהכל הולך לו כסדר, בגשמיות או ברוחניות, 
כל אחד עובר עליו, מכל הכיוונים, ומה יעשה אדם בעת צרה? למי יפנה? מי 

יעזור לו? מי יכול להושיע אותו? רק ה'! רק תפילה!

העולם  כל  חורבן!  רואה?  הוא  מה  מהתיבה,  יוצא  כשנוח  המבול,  לאחר 
חרב! הוא מתחיל לבכות "ריבונו של עולם, נקראת רחום, היה עליך לרחם על 
בריותיך" (זוהר פ. נח), והקב"ה עונה לו: עכשיו בוכים? עכשיו אתה נזכר? למה 
לא בכית קודם? בשביל מה הודעתי לך 120 שנה קודם למבול שעומד להיות 
מבול? בשביל שיהיה לך זמן לצעוק אלי, להתחנן שתתבטל הגזירה! אם היית 

אז מתפלל, היית מבטל את הגזירה.

רוצה  אתה  בפה.  אותם  כשמוציאים  הרצונות  של  שהשלמות  אומר  רבנו 
מספיק,  לא  זה  אך  חשוב,  זה  נפלא,  זה  אותו,  להשיג  כוסף  אתה  משהו, 
עלי!  תרחם  עולם  של  רבונו  בפה.  הרצונות  את  מוציא  שאתה  זה  השלמות 
תזכה אותי לדבר הזה! תקרב אותי לדבר הזה! אם אדם יחליט שהוא רוצה 
את  יעזוב  לא  שהוא  זה,  בלי  חיים  לו  שאין  אותו,  להשיג  חייב  שהוא  משהו, 

בורא עולם עד שיקבל את זה, הוא יקבל הכל. הוא יעלה מעלה מעלה.

כשאדם יש לו רצון חזק הוא יגיע לכל מה שצריך להגיע! כי הוא יתפלל 
על זה בחשק ובהתלהבות עד שהוא ישיג את זה. הוא יעמוד, יתפלל, יבקש, 
יצעק לה' כאילו כל החיים שלו תלויים בזה, כאילו הוא ממש לא יכול לחיות 

בס"ד

שבת קודש   ד' חשון, תשע"ז
פרשת נח

דֹרָֹתיו." (ו, ט) ִמים ָהָיה בְּ יק תָּ ה ּתוְֹלדֹת נַֹח נַֹח ִאיׁש ַצדִּ "ֵאלֶּ
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 דברי התורה שבגיליון מוקדשים 

לרפואת והצלחת מורינו הרב אליעזר בן עטיא שליט"א 

והרבנית תהילה בת לאה תליט"א

לרפואה שלמה: הרב חיים אבישלום כהן בן בלנקא, ציפורה 
בת שושנה גורג'יה, שירלי בת יפה, הרב דוד חיים בן זוהרה, 

ישראל מאיר בן פנינה, פנינה בת נסריה, נתנאל בן רויטל, 
אורנה בת ציונה

להצלחה וישועה: שלום בן ליבא 

לזרע בר קיימא ובן זכר: דוד בן פורטונה, טליה בת פנינה,
הודיה סופיה בת שרה פרוין, בת אל בת ציפורה 

לזיווג הגון: שי שרגא בן אסתר, מיטל בת יפה, רבקה בת 
שרה, נאור בן הלן

לעילוי נשמת: רבקה בת איז'ה, דליה בת נחום זאב הי"ד, 
יעקב בן רבקה, שרה בת יקות, אברהם בן חביבה, בוריס 
בן סבטלנה, שלמה שלומי בן אילנה נאוה, יוסף יצחק בן 
יחיאל, ציון בן יונה ודוד, בניהו בן זכריה (יחיא) ומרים, 

ציפורה בת חנה, שלום בן לאה,  בנימין חי בן שרה

ת.נ.צ.ב.ה



אור האמונה  ד' חשון, תשע"ז גיליון מס. 2550

מורנו הרב: "אם הגעת לתפילת שמונה עשרה, פה זה הישועה, 
פה זה הקופה של מיליון הדולר. מה אתה בורח? תתחיל להתפלל אות 
דקות,  תעמוד 20  הפחות  לכל  המלך!  בהיכל  אתה  מילה,  מילה  אות, 
זה  פה  עלינו"  הרפואה! "ברך  זה  פה  ל"רפאנו"  הגעת  דקה.  ברכה  כל 
לאט  לאט  תתפלל  אם  התשובה!  זה  פה  ל"השיבנו"  הגעת  הפרנסה! 
אומר  הזוהר"  ה"תיקוני  הישועות!  בכל  תיוושע  שאתה  תראה  אתה 
שהשפע יורד מעולמות עליונים לעולמות תחתונים ע"י תפילת שמונה 
שפע  פרנסה,  שפע  רפואה,  שפע  יעבור?  שהשפע  רוצה  אתה  עשרה. 
עולמות  עשרה  שמונה  דרך  לעבור  צריך  זה  מוח,  של  שפע  שכל,  של 
שזה השמונה עשרה ברכות. אתה מדלג על שמונה עשרה? אמרת את 

זה מהר? הצינורות נשארו סתומים, השפע לא יכול לרדת."

אף על פי ששערי תפילה ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו. איפה זה נאמר? 
במסכת ברכות עמוד לב. תתפלל עם לב, תוריד דמעות, תזכה לברכות, תזכה 
לישועות. "שמעה תפילתי ה' ושוועתי האזינה אל דמעתי אל תחרש" (תהילים 
לט). הפתח אשר דרכו נכנסות התפילות שנאמרות בדמעות הוא לא נפתח על 

ידי שום מלאך או ממונה כי אם הקב"ה  בכבודו ובעצמו פותח אותו. כמו בית 
שדלתותיו נעולות על מנעול ובריח ואי אפשר להכניס לשם כלום, אבל המים 

יכולים לעבור תחת הדלת ולחדור פנימה, כך עם הדמעות.

זה  חשוב  הכי  הדבר  לעשות,  שאפשר  הדברים  כל  שמתוך  מבין  כשאדם 
הכי  אור  פה  לגלות  יכול  הוא  אז  ה',  אל  לפנות  למעלה,  הראש  את  להרים 
גדול שיש. כשמשה רבנו נפרד מבני ישראל לפני הסתלקותו, הוא אומר להם: 
תמיד  שקראתי  ידי  על  היה  הכל  העולם,  מה שזכיתי בזה  אנוכי, כל  "דעו כי 
אל ה' בחינת - "כי שם ה' אקרא הבו גדול לאלוקינו". כי כשאדם קורא אל 
ה', מתפלל אל ה', מבין שרק ה' יכול להושיע אותו, זהו עיקר גדולתו וכבודו 

של ה' יתברך.

קורה אצל השני, למה  שלו ואין טעם להסתכל מה  כל אחד עם הבעיות 
אצלו ככה ואצלי ככה, הכל זה מבורא עולם שיודע בדיוק מה אתה צריך לעבור 

כדי שתזכה להתקרב אליו יתברך.

לא שייך לקנא באף אחד! אין שני בני אדם שווים בעולם הזה! כל אחד 
בא לתקן דברים אחרים! 

אתה  מאיפה  ממנו?  טוב  יותר  אתה  במה  השני.  על  להתגאות  שייך  לא 
יודע? השני אומנם הולך לו קשה אבל הוא מתאמץ , הוא נלחם על כל דבר 

קטן עד שהוא מצליח, אתה יודע איזה רעש זה עושה בשמים?

כשהוא  לעצבות  עצמו  את  ויכניס  עצמו  את  ירדוף  שאדם  שייך  לא  גם 
רואה שלא הולך לו, הוא צריך לחזק את עצמו: נכון, אני לא מצליח, כי קיבלתי 
רוצה,  אני  אבל  מחדש  פעם  כל  עלי  שמתגבר  תאוות,  מלא  גוף  מגושם,  גוף 

רבונו של עולם תראה את הרצון שלי.

לו  יחסר  שלא  ישראל  בר  לכל  "עצה  תפילה.  עם  לפעול  אפשר  הכל 
להתפלל  תמיד  עצמו  שירגיל  יתברך,  בעבודתו  דבוק  תמיד  ושיהיה  מאומה, 
ולבקש ממנו יתברך על כל דבר, מקטון ועד גדול. ואל יחשוב אדם שצריך לזה 
יראה  בשוק,  אפילו  אז,  שעומד  מקום  בכל  רק  ותפילין,  בטלית  התבודדות 
כל  יתברך  מה'  ויבקש  קדוש,  מחניך  והיה  שכתוב  כמו  נקי,  מקום  הוא  אם 

משאלות לבו ועל ידי זה יהיה תמיד דבוק בה'. (הרב הקדוש מפשיסחא).

זה כוחה של תפילה אישית, אמיתית, משתפכת, תפילה שפותחת לאדם 
את הסתימות, משחררת לו את המועקות. זה כוחן של מילים כנות, מעומק 
על  מניחים  עלינו.  העובר  בכל  הקב"ה  את  המשתפים  כאלה  דיבורים  הלב, 

שום  אין  בחיים,  הבעיות  את  לאדם  לפתור  בעולם  אחרת  עצה  שום  אין 
עצה אחרת בעולם להביא לשנוי אמיתי בחיים, אין שום עצה לצאת מתאוות 
הכל  אלא  ובשמחה  באמונה  לחיות  להתחיל  עצה  שום  אין  רעות,  וממידות 
ויסוד  ושורש  כלל  עיקר  כי  הקדוש:  רבינו  ובלשון  ובתחנונים.  בתפילה  תלוי 
של כל העצות להתקרב לה' יתברך, הוא רק אמירת תהילים ושארי תחינות 
ובקשות והתבודדות, ורק על ידי זה זוכין לנצח המלחמה, אם יהיה חזק ואמיץ 
מאד להעתיר ולהתפלל ולהתחנן לפני ה' יתברך תמיד, יהיה איך שיהיה, אז 

בוודאי ינצח המלחמה, אשרי לו".

ה' רוצה לתת לך הכל, להביא אותך לתכלית שלך, אם רק תתפלל לאט, 
ה'  סבלנות.  לך  שתהיה  תרוץ,  אל  תמהר,  אל  אות.  אות  מילה,  מילה  מתון, 
המילה,  לתוך  התיבה,  לתוך  להיכנס  צריך  אדם  התיבה.  אל  בוא  לנוח:  אומר 
אדם לא נכנס לתוך השמונה עשרה, אדם אומר את המילים מהר, הוא בולע 
נכנס  בן 10  ילד  היה  כשהוא  מסטארליסק  אורי  הצדיק  על  מספרים  אותם. 
הוא  אדיר,  אור  כזה  אור,  כזה  קיבל  הוא  פתאום  הכנסת,  לבית  אביו  עם 
שלו  אבא  מהשולחן.  נמוך  יותר  נמוך,  כזה  היה  והוא  עשרה,   שמונה  נעמד 
סיים  את התפילה והוא לא רואה את הילד, אז הוא חשב שהילד יצא לשחק, 
יצאו כולם, סגרו את בית הכנסת, והילד איננו. כל הלילה חיפשו אותו, חשבו 
שחטפו אותו, הגיעו למחרת ב 06:00 בבוקר ראו אותו עומד בשמונה עשרה. 

ילד בן 10.

יש כזה יצר הרע על התפילה. דבר שהכי קשה לאדם זה התפילה. הוא רק 
נעמד להתפלל, הוא ישר מרגיש שהוא צריך לגמור את התפילה. הוא ממהר.

לנו  קשה  שהכי  והמצווה  שלו  תיקון  זה  שם  לאדם,  קשה  שהכי  איפה 
לקיים זו תפילה! לא מצליחים לקשר את המחשבה אל הדבור. לא מצליחים 
להשמיע לאוזנינו את מה שפינו מדבר. חושבים על הכל, חוץ מהמילים של 
התפילה. לכן חשובה כל כך התפילה האישית, כל אחד יכול להתפלל אותה 
שרוצה  אותך,  שאוהב  לעולם,  הבית  בעל  יש  מהלב.  לך  יוצא  זה  כי  בכוונה 
להיטיב לך, הוא ברא אותך בשביל לתת לך, תעמוד, תדבר, תבקש ממנו, אל 
תפסיק לדבר עד שהשם יתן לך. הקב"ה כל יכול, שום דבר לא קשה לו, ועם 
ועוד   להתפלל,  פעם  ועוד  להתפלל,  רק  צריכים  הכל.  להשיג  יכולים  תפילה 
חינם.  במתנת  הכל  רק  לי,  מגיע  כי  לא  ההכנעה,  מלוא  עם  להתפלל.  פעם 
לבקש ולבקש ולא להרים ידיים. הקב"ה יכול להפוך מצבו של אדם בגשמיות 
וברוחניות מן הקצה אל הקצה, אלא שהאדם חייב להאמין. גם כשזה בניגוד 
לכל התחזיות. זה מה שנדרש מאתנו גם בעת נסיון ארוך, לאמץ את לבבנו 
באמונה ובטחון, להתבונן ברחמיו וחסדיו הגדולים והנפלאים, בכוחו הגדול 

להושיע את הישועות היותר רחוקות מן השכל.

את  ועוזב  ממש לבד. הוא מגיע לעולם לבד  כל אדם מחובר עם הקב"ה 
אדם  משפחה,  ויש  הורים,  ויש  ילדים,  ויש  זוג,  בני  שיש  ואפילו  לבד.  העולם 
יתברך  מהבורא  השתלשלות  הוא  האדם  יחידי.  כשהוא  למעלה  אותו  דנים 
אליו,  לחזור  בעצמו,  יתברך  לבורא  להגיע  צריך  הוא  בעיה,  איזה  לו  וכשיש 
בדיבורים, בשיחות, בבקשות, זה דבר קשה כי בני אדם לא כל כך מדברים, 
לא כל כך מאמינים בזה, קשה להם, אבל זה לא צריך להיות קשה. האלוקות 
נמצא,  הוא  וסדק  פינה  בכל  כך,  כל  נמצא  האלוקים  פשוט,  כך  כל  דבר  היא 

הוא בתוך הלב שלנו.

כי  הזמן.  כל  חיזוק  שצריכים  מהדברים  אחד  היא  עשרה  שמונה  תפילת 
דבר  היה  לא  זו,  בתפילה  מתחזקים  היינו  אם  מאד.  גדולה  הסתרה  כאן  יש 
הן  רב  שפע  להמשיך  זוכים  היינו  עליו,  ומתגברים  אותו  משיגים  היינו  שלא 

בגשמיות והעיקר ברוחניות. 
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השולחן את כל הצדדים, הלבטים, הנגיעות. תפילה כזו, היוצאת מלב מאמין 

רב  חן  למאוד,  עד  מעלתה  גדולה  נפלאה,  אלוקים  לקירבת  גורמת  וטהור, 

הסיפור  כמו  במעלתה.  לדבר  הרבו  ישראל  גדולי  כי  פלא  לא  פניה,  על  נסוך 

ידע  לא  וגם  לקרוא  ידע  שלא  פשוט  יהודי  על  צדק  הצמח  בשם  שמספרים 

מה מתפללים כל יום, ופעם בשבוע נהג לבוא לרבו בירושלים שרשם לו מה 

להתפלל כל יום ויום במשך השבוע הקרוב. פעם הגיע וראה את כל החנויות 

מולו  כשראה  אך  היום  ושבת  בחשבונו  טעה  אולי  חשב  כי  ניבהל  נעולות... 

ויומיים  יום  מה  ולשאלתו  נירגע  זרועו  תחת  ותפילין  טלית  עם  פוסע  יהודי 

נענה שהיום תענית ציבור, לכן הכל סגור. הלך לרבו  ופרץ בבכי, איך לא אמר 

לו, אך הרב הסביר שלא מדובר בצום קבוע אלא תענית שגזרו עקב עצירת 

אני,  הרב.  שאל  דעתך  לפי  עושים  ומה  תענית?  גוזרים  זה  בשביל  גשמים. 

זקוק,  אני  לגשם  רחום,  אבא  הטוב:  לה'  וקורא  לשדה  יוצא  נעצר,  כשהגשם 

אנא בטובך... ומתחיל לרדת גשם. אולי תנסה גם פה לעשות כפי שאמרת.. 

כלום  שבשמים,  אבינו  הלב:  מעומק  קרא  בבכיה,  געה  החוצה,  הכפרי  יצא 

אפשר שיהודי ירושלים בניך יגועו חלילה ברעב, הלא הם זקוקים למטר ותוך 

שהוא גועה בבכי התחילו לרדת גשמי ברכה וליהודי ירושלים היתה הרווחה.

שלושת  פני  על  האישית  לתפילה  חשיבות  לתת  האלה  בדברים  אין 

התפילות הסדורות. אין ספק כי תיקונים נפלאים נפעלים ע"י  מלותיהם של 

גדולים  היותר  והצרופים  הסיבות  את  בלשונם   שכללו  הגדולה  כנסת  אנשי 

בבריאה. ה-ג' תפילות סדורות הם עת רצון עצום ונורא. רק שיש יצר הרע על 

התפילות האלה וצריך להתגבר עליו.

של  ובלבולים,  פיתויים  של  נסיונות,  של  מבול  מבול.  הוא  הזה  העולם 

מחשבות זרות ויצרים רעים. צריך לבנות לעצמנו תיבה שנוכל לברוח אליה, 

הספר  את  פותח  יהודי  העולם.  את  השוטפים  המבול  ממי  אותנו  שתציל 

נוח,  בתיבת  הוא  הזה.  בעולם  לא  הוא  האותיות,  לתוך  התיבות,  לתוך  וצולל 

מקום של קירבת השם, של חיות ומתיקות, של התעלות והתחדשות בעבודת 

הבורא, מקום של תורה ותפילה. 

בסיפור  כמו  תפילה.  של  כוחה  אז  גדול  מה  בה',  ובטחון  אמונה  כשיש 

הבא:

ארבעה סירים מבעבעים

שלום לך אדון לוי.

אותה,  לקנות  ובדרכים  הביטחון,  במידת  עוסקים  המוסר  מספרי  הרבה 

הכל  עוד  כל  איש,  החזון  מסביר  בטחון,  בעלי  הם  וטובים  רבים  בכלל.  אם 

תקין וטוב ונחמד ושום סכנה או בעיה לא מנצנצים מעבר לאופק. אך ביטחון 

אמיתי מפליא להסביר החזו"א הוא עומק האמונה הטמונה באדם, המסייעת 

לו לקבל בשלוות נפש וברוגע, גם דברים קשים ביותר.

אנו נוטים לייחס את מידת הבטחון המושלמת לגדולי עולם, כמו תנאים 

לספר  רצתי  ארץ.  מצוקי  דורנו  לגדולי  ואף  נסתרים  לצדיקים  ואמוראים, 

עובדי  אנשים  ישנם  במקומותינו,  כאן  שגם  משהו,  פשטני  תמים,  סיפור  לך 

אלוקים, שמתנהגים כבעלי בטחון כמו בדורות הקודמים. הנה הסיפור. לפני 

שנתיים, כשלושה חודשים לפני חג הפסח תשע"ג הלך לעולמו חסיד צדיק 

נורא,  היה  הנפש  שברון  קטנים.  יתומים  ושבעה  אלמנה  והותיר  נפש  ועדין 

על  כגדול  היה  נראה  זו,  צדקנית  אשה  של  כתפיה  על  שהוטל  האדיר  העול 

יכולותיה. עסקני החסידות ניסו וחיפשו אלטרנטיבות של שיבוץ יתומים, אך 

זו התעקשה לשמור על התא המשפחתי מאוחד ומלוכד, ובכך להתמודד עם 

היתמות בלב אחד.

בעוונות הרבים ר' לוי, ועקב מצוקות וצרות הזמן התכופות, צרה אחרונה 
משכיחה ראשונה, והאלמנה מתוקף המציאות נותרה כקברניט יחיד המנהל 
כדי  מותניים  שינסה  אך  שיניים,  חרקה  היא  כן,  וחורקת.  רעועה  ספינה 
להאכיל ולהשקות את צאצאיה, לכבס להם, ולהשכיבם עם שיר ערש דומע. 
לנהל  והמשיכה  האכילה  שלה  הפרוטות  מעט  ועם  בגבורה,  תפקדה  היא 

משפחה שבורה, אך שורדת ושופעת תקווה.

דא עקא שחודש ימים לפני חג הפסח תשע"ג, היא עשתה חשבון פשוט, 
שמעט המעלות שבידיה לא יספיקו לרכישת מצות, יינות, בשר, דגים ושאר 

מוצרי פסח שמחיריהם גבוהים ביותר.

לביתו  ניגשה  היא  ובאצילותה  בחוכמתה  ביתה,  בנתה  נשים  חוכמת 
אני  ממצבי,  יודע  הרב  עזרה. "כבוד  בביישנות  ממנו  וביקשה  האדמו"ר,  של 

מבקשת סיוע לקראת חג הפסח הבעל"ט, יש לי שבעה יתומים".

אעשה  רגועה,  היי  בתי,  דאגה  "אל  לה  והשיב  דמעותיו  ניגב  האדמו"ר 
למענכם לקראת החג, כדי שתוכלו לשמוח...".

יקיים.  האדמו"ר   , הבטיח  האדמו"ר  ורגועה.  מאוששת  יצאה  האלמנה 
כמי  ידוע  אשר  פנים  ומאור  חם  לב  בעל  מעם,  מורם  יהודי  הינו  האדמו"ר 
ממנו  ומבקשים  הפונים  ישראל  וכלל  חסידיו  למען  שמריו  על  שוקט  שאינו 

עצה, ברכה, תושיה ועזרה.

לבין  ובין  ביתה,  בניקוי  האלמנה  שבוע.  ועוד  שבוע  יום,  ועוד  יום  חולף 
פוקדת את גני הילדים ובתי ספר, כדי לעמוד מקרוב על מצבם הרוחני של 

עולליה, שכן מעתה היא אם וגם אב.

ליל בדיקת חמץ, האדמו"ר ברך בסילודין "על ביעור חמץ" ופתח בבדיקה 
לחדר  מחדר  לכותל,  מכותל  ברכיו,  על  רכון  באיטיות,  נע  ביתו.  של  יסודית 
מארון למגירה. למעלה משעתיים שהוא עסוק במצווה הנעלה הזו, שתכליתה 
נפש  חשבון  ולעשות  הלב,  בחדרי  החמץ  את  לחפש  המוסר  חכמי  פי  על  כך 

פרטי, מה חטאתי ומה פשעתי.

לפתע נעתקה נשמתו של האדמו"ר.

חמץ,  בדיקת  ליל  בלילה,  עשר  בשעה  נזכר  היהודי  לוי,  ר'  ושמע  הסכת 
שהוא שכח את הבטחתו לאלמנה. הוא אמר לה שתסיר דאגה מליבה, אבל 
היו אלה מילים מהפה ולחוץ. אל תבטחו בנדיבים... תוך זמן קצר הוא סיים 
מצות  דגים  עופות  בשר  של  עשירה  קנייה  לבצע  לנהגו,  והורה  הבדיקה  את 
לבית  וניסע  איתך,  אותי  אסוף  הקנייה  חשובים. "אחרי  מוצרים  ושאר  יינות 

האלמנה" ביקש.

טוב.  כל  מלאים  קרטון  ארגזי  ששה  ובמכוניתו  הנהג  חזר  שעה  כעבור 
האדמו"ר ירד מדירתו והמכונית דהרה לכיוון בית האלמנה, וכעבור רבע שעה 

נעצרה מול הבניין.

"היכנס פנימה בבקשה" ביקש האדמו"ר מנהגו "ובדוק מה מצב הבית... 
כעבור  וחזר  במעלית  הקרטונים  ששת  עם  עלה  הנהג  המקרר...".  מצב  מה 
מספר דקות, מזועזע כולו. "כבוד הרב, האלמנה יצאה לרגע לשכנים כך אמרו 
ועלוב,  דל  המקרר  לחלוטין,  ריק  הבית  ושיממון.  שממה  ראיתי?  ומה  ילדיה. 
את  הצילו  הקרטונים  ששת  בכל...  שולטת  העניות  מצרכים.  נטולי  הארונות 

המצב..".

האדמו"ר יצא בזריזות מרכבו, הלך לכיוון המעלית ועלה לקומה שלישית 
כשפתח את דלת המעלית הבחין באלמנה נכנסת לביתה. האשה השתוממה 

מביקור האדמו"ר.

"ברוכים הבאים, היכנסו בבקשה" אמרה מופתעת.
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שניגלה  המחזה  המטבח.  לכיוון  באיטיות  וצעד  פנימה  נכנס  האדמו"ר 
האש  כירה,  על  ניצבו  גדולים  סירים  ארבעה  לחלוטין.  מפתיע  היה  לעיניו 
דלקה בעוז והמכסים רקדו להם עקב הביעבוע... היתומים הקטנים שהשתאו 
בארבעת  הביט  האדמו"ר  בהכנעה.  ידו  את  נישקו  האדמו"ר,  את  לראות 
הסירים אמר "שלום" במאור פנים ושאל "נו, מה מבשלים לחג"? האלמנה 
הרימה את ארבעת המכסים הרותחים, וענני אדים פרצו מעלה. "מ...מ...מ.." 
מילמל האדמו"ר "מה בתבשיל". "רק מים... רק מים יש בסירים" הסבירה. 
על  שהסירים  שעתיים,  "כבר  השיבה  מים"  "כן,  האדמו"ר.  תמה  "מים?" 
"כבוד  התעניין.  אין?"  ומצרכים  שעתיים,  למה  "שעתיים?  עדכנה.  הגז..." 
במים.  ומילאתים  הפסח,  חג  סירי  ארבעת  את  הוצאתי  שעתיים,  לפני  הרב, 
האש  את  הדלקתי  בארונות.  מצרך  שום  ואין  הוא,  אף  המקרר  ריק,  הפריזר 
בכיריים ואמרתי לקב"ה: "אבי שבשמים מלך מלכי המלכים, אני עשיתי את 

ה ִפלָּ תְּ

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

לא  דבר.  מכל  עניין  לעשות  לא  לי  תעזור 
להתרגז מכל דבר שקורה בניגוד לרצוני. תעזור 
להיות  מאשר  רגוע  להישאר  שעדיף  להבין  לי 

צודק.

למרות  הכניסה  את  ניקה  לא  השכן  אם  וגם 
שמות  עם  מדוייקת  רשימה  ויש  תורו  שזה 
קרה  כבר  שזה  ולמרות  ותאריכים,  המשפחה 
בעבר עם אותו שכן ולצערי כעסתי כי איך אפשר 
שבת בלי לנקות את הכניסה ואם הוא לא ניקה 

אני נאלץ לנקות במקומו וכו' וכו'.

את  מנהל  לא  שאני  להבין  אבא  לי  תעזור 

רצוני  לפי  לא  קורים  דברים  אם  וגם  העולם 
שמחים.  ולהישאר  באהבה  אותם  לקבל  צריך 
האלה  המדהימות  המילים  שלושת  את  לזכור 
ודאגה  לרוגע  ועצבות  לרחמים  כעס  שהופכות 
שלושת  להשלמה,  והאשמה  הנפש  למנוחת 

מלות המפתח של החיים ככה השם רצה.

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

תקרב אותי אליך. שאני ארגיש אותך כל רגע 
ורגע, שאני אזכה, לכזו התעלות רוחנית, לכזאת 
הרגשה של נועם ה', לכזאת אהבה אליך, שכבר 
דבר  שום  ארצה  לא  שאני  כלום,  לי  יחסר  לא 
אחר, רק להיות איתך, חבוק בזרועותיך, ולהגיד 

לך שוב ושוב אבאל'ה, אני כל כך אוהב אותך.

כי הדבקות הזאת זו תיבת נוח הכי טובה. כי 
כשאני בתוך התיבה הזו כבר לא חסר לי כלום, 
שום  אותי  מעניין  ולא  כלום,  אותי  מרגיז  ולא 
דבר מהעולם הזה, רק להיות איתך, לעשות את 
רצונך, לעשות טוב בעולמך, להשפיע טוב וחסד 

לבריותיך. כמו שאתה איתנו אבא.

רק  יודע שזאת האמת  אני  ריבונו של עולם, 
אני עדיין לא זוכה לאמת הזאת, עדיין לא זוכה 
שלי  והעונג  שלו  השמחה  וכל  שלי,  החיות  שכל 
כך  כל  ואני  מהקדושה.  ממך,  יהיה  הכל  בחיים, 

רוצה.

שבת שלום לכל אחינו בית ישראל!
מנחם אזולאי

שלך,  את  תעשה  אתה  עכשיו  רותחים,  הסירים  מעט  עוד  שלי,  ההשתדלות 
מכל  לי  הביא  והרב  מבעבעים,  המים  הרגע  ממש  עכשיו  והנה  מחכה...  אני 
טוב... תודה כבודו." היא שפכה לסירים את הדגים והבשר והירקות, תיבלנה 
נע  הקטנה,  בדירה  שביתה  לקנות  החל  פסח  מאכלי  של  וניחוח  ועירבבה, 
ומרצד לו בין המרפסת למטבח, בואכה לגרם המדרגות. האדמו"ר היה נפעם 
כולו. "אני עשיתי את שלי - היא אומרת עכשיו הקב"ה עשה את שלו, ובאיזה 

תזמון .... ובאיזה בטחון".

נשים  פסו  שלא  ושידעו  לכלל,  אותו  שתעביר  לוי,  אדון  הסיפור  כל  זה 
צדקניות בדורנו שהבטחון והתמימות שלהם, עולים על כל דמיון".

(מתוך סידרת ספריו של הרב יעקב (קובי) לוי)
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פניני בית לוי
שע"י בית הכנסת "בית לוי" רח' יוסף חכמי 48, מדורגי בית וגן ירושלים

נח

בס"ד

406 מס'  ן  ו גלי
יציאת שבת: י־ם 17:24, ת"א 17:26

”ומן הבהמה אשר איננה טהורה“ 
בפסוק:  שנאמר  ממה  כי  אותנו,  מלמדים  חז“ל 
”ומן הבהמה אשר איננה טהורה“, ולא נאמר: ”ומן 

הבהמה הטמאה“, שאין לדבר דיבור שאינו הגון. 
שואל המגיד מדובנא: ”הרי מצינו שהתורה כותבת 
”טמא“ או ”טמאה“?“. והוא מסביר הוא זאת על פי 
משל: בעיר אחת גר יהודי עשיר מופלג, ועם זאת 
במקום  וגדולה  תורה  גדול.  חכם  תלמיד  גם  היה 

אחד. 
ואביון,  עני  הארץ,  ועם  פשוט  יהודי  גר  בשכונתו 
הלך  התדפק  אחד  יום  בור“.  ”יוסל  בכינויו:  הידוע 
אותו  ושאל  המשרת  פתח  הגביר.  של  דלתו  על 
מה רצונו. מחפש אני את כתובתו של ר‘ יוסף הגר 

ברחוב הזה, ענה ההלך. 
מי? פרץ המשרת בצחוק גדול, וודאי מתכוון אתה 
ליוסל בור! ובכן, הוא מתגורר בבקתה העלובה הזו 

ממול... 
האם  בו,  ונזף  המשרת  דברי  את  הבית  בעל  שמע 
בכינויי  זר  אדם  בפני  שכן  להעליב  מתבייש,  אינך 
של  דלתו  על  התדפק  ימים  כמה  לאחר  גנאי! 
הבית.  בעל  עם  להתראות  וביקש  שדכן.  הגביר, 
ברצונו  אליך,  שלחני  השכן  יוסף  ר‘  השדכן,  אמר 
להציע את בנו הבחור כחתן לבתך... מי? צעק בעל 
הבית בקול גדול, יוסל בור? שאני אשתדך עם יוסל 
אלו...  כגון  הצעות  לי  תציע  ואל  מעלי,  צא  בור? 
לאדונו,  המשרת  פנה  ואשאל,  אעיז  אם  לי,  סלח 
לפני כמה ימים גערת בי שכיניתי את השכן, בכינוי 
שאני שומע אותו מפיך כעת? וודאי, ענה לו בעל 
הבית, כשבא יהודי ושואל, מהי כתובתו של השכן, 
אין זה נוגע לנו, ואין זה המקום לספר על ”תאריו“ 
של השכן. אך, כשמציעים לי שידוך, את בנו, צריך 
אני להודיע, מדוע שידוך זה אינו ראוי לנו... כן הוא 
הנמשל: כך גם כאן, כשהתורה מונה לנו אלו חיות 
ובהמות נכנסות אל התיבה, אין זה מענייננו לדעת 
מי מהם טהורה ומי מהם איננה טהורה, משום כך, 
חומרת  ללמדנו  כדי  בלשונו,  והאריך  הכתוב  שינה 
המקומות,  בשאר  אולם,  ראוי.  שאינו  הדיבור 
ממאכלים  היהודי  של  נפשו  בשמירת  כשמדובר 
עקיפה  בצורה  להשתמש  צורך  אין  שם  אסורים, 
”טמא  כי:  הדין  חומרת  בכל  לומר  אם  כי  ועדינה, 

הוא לכם!“...

נלמד מהפרשהאמונה נקנית בעמל וביגיעה

”ויבוא נח ובניו ואשתו ונשי בניו אתו אל התיבה מפני המבול.“
ומפרש רש“י: אף נח מקטני אמונה היה  מאמין ואינו מאמין שיבוא 

המבול, ולא נכנס לתיבה עד שדחקוהו המים.
נורא.  יסוד  מכאן  אנו  למדים  אומר:  היה  זצ“ל  לוינשטיין  יחזקאל  ר‘ 
נח - צדיק תמים, היה צדיק במעשיו ותמים בליבו, ולאחר שנצטווה 
במפורש מפי הקב“ה לבנות את התיבה , טרח ובנה במשך מאה ועשרים 
שנה את בנין התיבה, ובכל זאת לא נכנס לתיבה עד שדחקוהו המים. 
הפשוטים.  הדברים  מן  זאת  ואין  מאמין,  להיות  קשה  כי  נלמד  ומזה 
אפשר  והתבוננות  יגיעה  לאחר  ורק  מאליה,  צומחת  אינה  אמונה 
ראש  שהיה  אבינו  אברהם  אצל  מצינו  וכן  לאמונה.  שייכות  לרכוש 
ולכאורה  צדקה“,  לו  ויחשבה  בה‘  ”והאמין  נאמר:  ועליו  המאמינים 
ומצוי  נביא  היה  אברהם  הרי  אברהם,  אצל  זו  היא  רבותא  מה  תמוה 
תמיד אצל דבר הקב“ה, וא“כ מדוע מציינת התורה את השכר הגדול 
שקיבל על האמונה בה‘  וכי איזה קושי היה לו באמונה זו? על כרחך 
נמצאנו למדים שאמונה אינה מן הדברים הקלים! האמונה היא סולם 
מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, ויש בה רבבות מדרגות זו למעלה 
מזו וכאמור גם אם נשמע מפלוני המכריז על עצמו שהוא מאמין וכך 
להביא  יתקשה  שהוא  מקרים  יש  זאת  בכל  חבריו,  בעיני  מוחזק  הוא 
של  אמונתו  היתה  וזו  ובכל פנימיותו  בו  חדורה  אכן  ראיה שהאמונה 
אברהם אבינו ע“ה ראש המאמינים האמונה הקיפה את כל-כולו, עד 

שלא נישאר בו גם כוח אחד שיתנגד לאמונה.
ברוסיה  הקומוניסטית של תחילת המאה העשרים, ניסו הקומוניסטים 
רח“ל.  חדש  כופר  דור  ולגדל  בבורא  האמונה  את  יכולתם  ככל  לשרש 
את  ילד  כל  מלב  להוציא  פקודה  קיבלו  הרך  הגיל  של  המורים  גם 
ילדי  שלהם,  התוהו  בדרך  אותם  ולהנהיג  בבורא  האמונה  מחשבת 
ניצלו  כך  ומשום  הכללים  ספר  בבתי  וללמוד  ללכת  הוכרחו  היהודים 
אירע  כך  דת.  מכל  הרחוקה  חדשה  תורה  להם  להנחיל  מוריהם  זאת 
חשב  אותם  תרגיל  לתלמידיו,  לוגי  לערוך  ביקש  המורים  שאחד 
למחוכם מאין כמוהו. עמד המורה ושאל: תלמידים האם אתם רואים 
התחייך  המורה  במקהלה.  הכיתה  ילדי  לו  השיבו  כן!  שולחני?  את 
מרוצה: סימן שהשולחן קיים! והאם אתם רואים את הלוח? המשיך, 
כן חזרה המקהלה, חיוכו התרחב. ברור סימן שהלוח קיים! אך הגידו 
לי תלמידים האם אתם רואים את בורא עולם? לא! קראו חלק מהם, 
כעת המורה מרוצה מהתרגיל שערך להם והכריז כי אם אין רואים את 
הבורא, משמע שאיננו... (עפרא לפומיה) עוד בטרם סיים לכלות את 
דבריו כבר ניצב תלמיד יהודי על רגליו ובקול רועם שאל: חברים האם 
אתם רואים את המורה? כן! השיבו. והאם אתם רואים את ”השכל“ של 
המורה? לא! ענו התלמידים. אם כך סיכם הילד: ”אות וסימן שלמורה 
אין שכל“... ומשום כך לא נאמר על נח שהיה ”ממחוסרי אמונה“ אלא 
”מקטני אמונה“ ללמדנו שאין האמונה מן הדברים הפשוטים.               

בברכת שבת שלום,
רב בית הכנסת

כניסת שבת: י־ם 16:11, ת"א 16:26



סיפור השבוע

כאשר המורה הושיב בכיתה א‘ את ראובן זומר ומרדכי גלאט 
עמוקה  ידידות  לאיזו  דעתו  על  העלה  לא  הוא  אחד,  בספסל 

הונחה יסוד מעשהו זה.
ראובן היה ילד גבוה, בעל הופעה נאה, שתמיד היה לבוש יפה 
והתנהג כפי שילד בגילו צריך להתנהג. לעומתו מרדכי (חבריו 
קראו לו רק מוטל) שהוריו לא אמידים כשל ראובן, היה לובש 
את בגדי אחיו הגדול ועובדה זו שיוותה לו הופעה מרושלת, 
הפרועות  ושערותיו  הכהה  עורו  בשל  יותר  עוד  שהודגשה 

שרק לעתים רחוקות ראו את מספרי הספר.
כך  כל  אולם למרות  הניגודים החיצוניים, היה בשני הנערים 
רעהו  חברת  את  איש  העדיפו  שהם  עד  המשותף,  מן  הרבה 
מצטיינים,  תלמידים  היו  שניהם  אחרים.  רבים  נערים  פני  על 
הן בלימודי הקודש, אותם למדו על רמה גבוהה בת“ת שלהם, 
מוטל  ביום,  שעות  מספר  הוקדשו  להם  החול  בלימודי  והן 
בעוד  בגמרא,  יותר  ומאוחר  החומש  בלימודי  יותר  חזק  היה 
הוא  וגיאוגרפיה.  דקדוק  בחשבון,  יותר  התקדם  שראובן 
התבטא בצורה בהירה וברורה עד כי המורים קראו אותו לא 
הקלה  אף  זו  עובדה  הסבר.  הטעון  את  לכיתה  להסביר  אחת 
אהב  שלא   – מוטל  אולם  הטובים,  הציונים  השגת  את  עליו 
לשחק את תפקיד ”אהוב המורה“ – השיג תמיד ציונים דומים 

לאלה של חברו הטוב.
את  יחד  לעשות  כדי  להיפגש,  הנערים  נהגו  הלימודים  בגמר 
עבודות הבית או לשחק. לרוב ביקר מוטל אצל ראובן, שביתו 
היה גדול ומרווח לעומת הדירה הקטנה בה גר הוא עם הוריו, 
אחיו ואחיותיו. לראובן היה חדר מיוחד משלו, בו יכלו לעשות 
את השיעורים ולשחק באין מפריע. רק פעם אחת היה ראובן 
לבקרו,  הלך  והוא  חולה  היה  שחברו  שעה  מוטל,  של  בביתו 
חברו,  פני  על  שהצטיירו  הבושה  אותות  את  בראותו  אולם 
שהתבייש כנראה בשל ההבדל ברמת הדיור שלו ושל ראובן, 
אצלו  לבקר  ולא  חברו  את  לבייש  לא  שמוטב  הלה  החליט 
מוטל,  את  שהזמין  הוא  זה  היה  זה  במקום  קרובות.  לעתים 

בחדרו המרווח והמרוהט בטוב טעם.
לעתים  לבוא  מוטל  החל  שלהם,  מצוה   – הבר  אחרי  כשנה 
כאילו  היה  נראה  הספר  בבית  גם  ראובן.  לבית  יותר  רחוקות 
עבר שינוי כל שהוא על הנער, הוא לא היה עליז כתמיד, אולם 
ולא  שתיקה  על  שמר  ברגשותיו,  לפגוע  רצה  שלא  ראובן, 
שאלו לפשר הדבר, יחד עם זאת הוא הצטער צער רב בראותו 
כיצד חברו מתחיל לאט- לאט לאבד את מעמדו כתלמיד טוב. 
כל זמן שהוא נמנה על התלמידים המצטיינים התייחסו מוריו 
אחת  לא  קרה  עתה  אולם  ובהערכה,  בכבוד  מוטל  אל  וחבריו 
שהוא לא ידע לענות על השאלות שנשאל, או שגמגם משהו 
בלימודי  גם  חבריו.  שפתי  על  חיוך  שהעלה  דבר  ברור,  בלתי 
הקודש החל לרדת ושוב לא שאל קושיות, או תירץ במהירות 
בעבר.  לעשות  שנהג  כפי  המורה,  של  קושיותיו  את  הבזק 
בתחילה נהגו המורים בסלחנות כלפי מוטל, בחושבם כי איזו 
הפרעה חולפת גורמת לכך, אולם במשך הזמן הם איבדו את 
יתר  גם  הפסים.  מן  שירד  הטוב  התלמיד  את  ויסרו  סבלנותם 
הנערים בני כיתתו חדלו מלהתייחס אליו בהערכה וצחקו על 
הכיתה  מנהיג  שהיה   – ראובן  לולא  המגומגמות.  תשובותיו 

שעצר בהם, היה היחס אל מוטל גרוע הרבה יותר.
כלפי  הידידותי  יחסו  את  ראובן  הראה  עצמם  לבין  בינם  גם 
היה  מוטל  אך  השטחים,  בכל  עזרה  אחת  לא  לו  והציע  חברו 
כלשהי.  לעזרה  זקוק  הוא  שאין  והודיע  ידידותי  ובלתי  קריר 
פעם נרדם מוטל בכיתה וחבריו שצחקו למראה הנער הישן, 
רצו להתעלל בו ולהעירו בצורה גסה, רק התערבותו של ראובן 
הצילה את המצב, אך המורה שלח את מוטל אל המנהל. כל 
זה לא עזר מאומה. גם בלימודי החול נתווספו למוטל ציונים 
שליליים עד שהמנהל החליט להזמין את הוריו לבית הספר. 
אולם גם זה לא פתר את התעלומה, לאחר שאמו של מוטל, 
שבאה לפי הזמנת המנהל, הודיעה כי לא ידועה לה כל סיבה 
להתנהגותו המוזרה של בנה. היא הוסיפה מצידה, כי גם היא 

ידיד לעת צרה
על  מבוכה  הוסיף  רק  וזה  בנה  מהתנהגות  שבעת-רצון  אינה 
הקיימת זה כבר. אם אמו אינה ידועת מה איתו אמרו המורים 
משוכנע  היה  חברו,  את  שחיבב  ראובן,  זאת.  לדעת  לנו  מאין 
הוא  מוטל.  של  המוזרה  להתנהגותו  מכרעת  סיבה  שקיימת 
אולם  כך,  על  עמו  מלשוחח  נמנע  כן  ועל  בו.  לפגוע  רצה  לא 
לאחר שהמצב נעשה קשה יותר ויותר, עד שבית הספר איים 
אחד,  ויום  בנפשו  עוז  אזר  הוא  כתליו,  מבין  מוטל  בהרחקת 

בתום הלימודים, שאל את מוטל אם הוא יכול להילוות אליו.
”אין אני יכול לאסור עליך ללכת ברחוב“ היתה תשובת מוטל. 
הם הלכו זה בצד זה מספר רגעים עד שראובן שבר את השקט 
הטוב  החבר  תמיד  היית  אתה  מוטל,  נא  ”שמע  לחברו:  ואמר 
אין  מדוע  אחרת.  יהיה  זה  שעכשיו  סיבה  כל  ואין  שלי  ביותר 
כמו  לביתי  יותר  בא  אתה  אין  ומדוע  לך,  לעזור  לי  נותן  אתה 

מקודם, כדי שנוכל לעשות את השיעורים יחד?“
במרירות:  התפרץ  הוא  מכן  לאחר  אולם  מיד,  השיב  לא  מוטל 
כן בוודאי, הבחור הטוב רוצה לעזור לי... מרגיש כמו אח גדול, 
נכון?... רוצה לעזור לילד המסכן... אולי אתה גם רוצה להלוות 
הראשונה  תגובתו  נשמתו.  עמקי  עד  נפגע  ראובן  כסף?...  לי 
היתה: ללכת ולעזוב לנפשו את הבחור הממורמר שאינו מוכן 
כן.  מלעשות  אותו  הניא  משהו  אולם  ידידותית.  מלה  לשמוע 

מבלי להשיב לו, הוא המשיך ללכת לצידו של חברו.
מרירות  רווי  בקול  מוטל  שאל  הולך?“  אתה  אין  ”מדוע 
המתרפסים  לאלה  אחר,  למישהו  ידידותך  את  ותראה  ”לך 

בפניך!...“
אולם ראובן לא הלך, תחת זאת הוא כרך את זרועו סביב כתפי 
חברו. ופתאום נשבר מוטל. בפוסעם יחד ברחוב השקט, הוא 
טיפש,  כמו  מתנהג  אני  כי  יודע  אני  ואמר:  חרד  מתייפח  החל 
אתה היית היחידי שעמדת לצדי כל הזמן. ראיתי איך שעצרת 
רוצה  הייתי  המורים,  עם  שדיברת  גם  יודע  אני   ... באחרים 
יודעת  אינה  אמי  אפילו  יכול.  איני  אולם  שונה,  אחר,  להיות 
כל  קשה  עובד  אבי  לסמוך,  יכול  אני  עליך  אולם  המצב.  מה 
כדי  בלילה,  שתיים  בשעה  לקום  ועליו  חלב  מחלק  הוא  חייו. 
להיות בשלוש במקום הריכוז, למלא את המכונית שלו ולצאת 
הארגזים  מסחיבת  כתוצאה  לאחרונה  נחלש  לבו  לחלוקה, 
לו  אסור  כי  אמר  הרופא  ישן,  שהוא  השינה  ומעט  הכבדים 
לסחוב יותר ארגזים כבדים. לא הייתה לי ברירה, הייתי מוכרח 
לקום בלילה, יחד עמו, ולצאת לעבודה כדי לעזור לאבי. עכשיו 
בוקר  לפנות  משלוש  ועובד  הכבדים  הארגזים  את  סוחב  אני 
עד 9 בבוקר, שעה שאני בא לבית הספר. אתה יודע, אצלנו יש 
לדעת  אסור  אפילו  לה  חלשה,  מספיק  ואמא  גדולה  משפחה 
מכל זה, כי זה היה משפיע עליה לרעה. כמובן שאני עייף מאד, 
כאשר אני בא לבית הספר, ולפעמים אין אני יכול להחזיק את 
לכרוע  לאבי  לתת  יכול  אני  אין  הלא  אולם  פתוחות.  העיניים 

תחת משאו...
סיפרו של מוטל נגע עמוקות בלבו של ראובן. עתה הוא הבין 
את הכל והעריך עד מאד את המאמץ וההקרבה שגילה מוטל 
על  חשב  לא  לעולם  ראובן,  הוא,  בפרנסה.  לאביו  לעזור  כדי 
אולם  פרנסה.  דאגות  ב“ה,  לו,  היו  שלא  לאחר  כאלה,  דברים 
הוא הבין מה פירוש הדבר במשפחה גדולה כשל מוטל, כאשר 

ראש המשפחה חולה ואינו יכול למלא את עבודתו.
לוחצים  כשהם  מוטל,  של  ביתו  ליד  נפרדו  החברים  שני 
הלך  וראובן  לביתו  נכנס  מוטל  רעהו.  ידי  את  איש  בחמימות 
למשרדו של אביו, שהיה בעל בית חרושת לבגדי נשים. אביו 
התפלא  עירו,  של  האמידים  היהודים  מן  שהיה  ראובן,  של 
האזין  הוא  רגילה.  בלתי  כה  בשעה  אליו  נכנס  בנו  את  לראות 
עבודה  למצוא  להשתדל  והבטיח  ראובן  של  לסיפורו  בענין 
קלה למר גלאט, אביו של מוטל. למחרת בערב נאמר לראובן 
על ידי אביו כי אחד משותפיו לעסק מחפש אדם היכול למלא 
והלה  במיוחד  קשה  לא  העבודה  בעסקו.  מחסנאי  של  תפקיד 

הבטיח לקבל את אביו של מוטל.



”ויחי תרח שבעים שנה ויולד את אברם“ 
רבנו בחיי מביא מדרש נפלא על נס הצלתו של אברהם אבינו מיד נימרוד הרשע:  

כי באותו לילה בו נולד אברהם אבינו, ראו החוזים בכוכבים של נמרוד, כוכב גדול יוצא מן המזרח ורץ לרקיע, ובולע ארבעה כוכבים 
מארבע רוחות העולם. 

נבהלו הם מאוד והבינו, כי עתיד להיוולד בן שיהיה גדול ומפורסם, שיירש את כל ארץ כנען ויהרוג את המלכים שבה. התייעצו 
והחליטו לספר לנמרוד על כך. 

וכך אמרו לו: ”בלילה היינו בביתו של תרח, שערך משתה להולדת בנו, והנה לאחר המשתה,יצאנו לטייל בחצר של תרח, וראינו 
לכבוש  שעתיד  תרח,  של  בנו  על  זה,  דבר  מורה  בוודאי  השמים.  קצוות  בארבע  כוכבים  ארבעה  הבולע  כוכב  מראה,  בשמיים 

העולם! 
אם טוב הדבר בעיניך, קח מתרח תינוקו והרגהו, לפני שיגדל ויבטל אותך ואת אמונתך“ 

קרא המלך נמרוד לתרח וביקש ממנו את הבן שנולד לו, ובשכר זה הבטיח לו, שימלא לו את כל ביתו בזהב. נבהל תרח מאד ולא 
ידע מה להשיב למלך, ובתוך כך התעשת ואמר: בבקשה, מוכן אני לכל אשר תבקש, ומה שתרצה תיתן לי. 

למחרת חזר תרח אל המלך ואמר לו: ”אדוני המלך, איני רוצה לעשות דבר ללא רשותך, ולכן, אני רוצה להתייעץ איתך. אמש, בא 
לי אדם אחד ואמר לי, שרוצה הוא שאתן לו סוס נאה, ובתמורתו הוא ימלא ביתי בשעורים. עניתי לו, שאיני יכול לעשות דבר ללא 

מלכי הרם והחכם, ואם ימצא חן הדבר בעיני מלכי, אתן לו את סוסי. ועתה, מה דעתך מלכי“? 
”שוטה שכמוך! ענה נמרוד, אם ברשותך סוס כה יקר, כיצד תחליפנו בכסף?, בוודאי שלא בשעורים“! 

אמר לו תרח: אל יחרה אפך בי, גם אני, הכיצד אוכל להחליף בני תמורת כסף?!... 
כששמע נמרוד את דברי תרח כעס עליו ובקש להרגו. נפל תרח לרגלי המלך ובקש סליחתו, וודאי אדוני המלך, אך לצון חמדתי לי 

בטיפשותי, תן לי זמן, כדי לפייס את אשתי, ואביא את בני אליך. נתן לו המלך זמן כאשר ביקש.
לאחר שלשה ימים בא תרח אל המלך ובידו תינוק אחר, אולם, לא ידע המלך, כי תינוק זה לא היה בנו של תרח, אלא בן שפחתו 

שילדה. לקח המלך את התינוק וחמתו שככה...
כך הצליח תרח להציל את בנו אברהם שהפך לאבי אומות העולם...

פרפראות לתורה

פינת ההלכה - הלכות ריבית

גביר הנותן הלואה רק ע“י דברי שבח וחנופה
על  אולם ידוע בין אנשים שככל שתרבה לשבחו בדברי חניפות ושבח  כסף לנצרכים,  שאלה: גביר מפורסם מקבל אנשים בביתו ומסכים להלוות 

מעלותיו וגודל פעולותיו, כך תוכל לקבל הלואה יותר גדולה, ואם לא תשבחו כלל ספק אם תקבל ממנו הלואה. 
האם יש אופן ועצה שיהיה מותר לשבחו מבלי שיהיה בזה איסור רבית.

תשובה: יבקש מחבירו שיבוא עמו לבית הגביר לבקש הלואה, והחבר ישבח את המלוה, שלא בשם הלווה, והוא - הלוה – ישתוק ולא יאמר כלום.
סברת הדברים: נפסק בשו“ע (סי‘ קס סעיף יג) דאיסור רבית הוא רק על הלוה, אבל מותר לאדם שלישי לתת רבית למלוה.

ואף דמבואר בשו“ע (שם) די“א שאסור ללוה לפייס אדם שלישי שיתן רבית למלוה מפני שנראה כשלוחו, וההיתר הוא רק כשהשלישי נותן רבית 
מעצמו, וא“כ הרי כשמבקש מחבירו שישבח את המלוה הרי זה כפייסו שאסור, יש באופן דידן כמה צירופים להקל אף בזה. 

ראשית כל, הפוסקים נחלקו להלכה אם יש לאסור בפייסו, ומסקנת הש“ך (סקי“ח) דאפשר לסמוך על המקילים, ואף שלכתחילה טוב להחמיר בזה, 
ברבית דברים שקיל יותר משאר רבית, נראה דאפשר לסמוך לכתחילה לפייס אדם שלישי שישבח את המלוה, 

זאת ועוד, הלוה לא יאמר לחבירו שיבוא עמו לשבח את המלוה, אלא יבקש ממנו שיעזור לו לבקש ההלואה מן המלוה, ובשעת מעשה יבין חבירו 
שצריך לשבח ולהחניף למלוה, ונמצא שעשה זאת מעצמו בלא בקשת הלוה. 

ואף אם הלוה יאמר לחבירו שאפשר שיצטרך להחניף לו, ג“כ אין בזה איסור, דרק באופן שמבקש ממנו רק שיתן רבית יש בזה איסור, אבל נראה 
פשוט דמותר ללוה לבקש מחבירו שיעזור לו לבקש הלואה מפלוני, ואף כשמוסיף לו שאפשר שיצטרך לשבחו בפני המלוה, אין בזה איסור כי לא 
ביקש ממנו אלא שיעזור לו בבקשת ההלואה, ומה שמוסיף לו שאפשר שיצטרך לשבחו אינו נקרא פיוס אלא סיפור דברים בעלמא, מה שאפשר 
שיהיה נצרך בשעת הבקשה, וה“נ אם רק מבקש ממנו שיעזור לו בבקשת ההלואה, אין בזה איסור אף כשמוסיף לו שאפשר שיצטרך הרבה דברי 

שבח וחנופה.
ופשוט, שההיתר הוא רק כשהאדם השלישי אינו אומר למלווה השבחים בשם הלווה, אלא מדעת עצמו, אבל אם אומר למלווה ’הלווה ביקש ממנו 

לומר ולשבחך על טוב ליבך וגודל החסדים שאתה עושה‘, אין בזה ההיתר של אדם שלישי שהרי אומר כן בשם הלווה. 
[בספר התשובות חלק א (תשובה לב) כבר ניתן עצה על כגון דא, שלא לשבח את המלוה בשבחים על עצמו כי אם על מעשה הטוב של ההלואה 
כמה יעזור לו, ע“ש באריכות, אבל במעשה דידן לא היה מועיל עצה זו, כי היו צריכים לשבח ולהחניף את המלוה בדברי שבח עליו בעצמו, ולכן ניתן 

עצה זו לקחת אדם שלישי]. 
מתוך ספר התשובות בהלכות ריבית – ”ברית פנחס“

לשאלות בהלכות ריבית ניתן להתקשר ל- 02-50-15-920  •  לשיעורים בהלכות ריבית ניתן להאזין ב“קו הריבית“ – 0723705882

ראובן היה מאושר. למחרת בבית הספר הוא הזכיר למוטל, כאילו דרך אגב כי חבר של אביו מחפש מישהו בשביל מחסן הסחורות 
שלו ושיתכן ומשרה זו היתה היכולה להיות מתאימה לאביו.

מוטל אף פעם לא גילה כי המשרה החדשה בה לאביו הודות למאמציו של ראובן, אולם הוא השתנה, כאילו בן לילה, עד כי אי-אפשר 
היה להכירו. בקלות יתירה הוא חזר ותפס את מקומו הראוי בבית הספר כשם שחזר אל מנהגו לבקר אצל ראובן ולעשות יחד את 
שיעוריהם ואת עבודות הבית שהוטלו עליהם. הוא סיפר לחבריו שאביו חזר לאיתנו, הודות לעבודתו הקלה יותר והודות לעובדה 

ששוב אין הוא חייב להשכים קום בשעות הקטנות של הלילה. הוא אף הרוויח יותר כסף בעבודתו החדשה.
גם אחרי שבגרו ועזבו את ספסלי בית הספר, נשארו מוטל וראובן חברים טובים. עד היום הם נפגשים לעתים קרובות וקובעים עיתים 

ללימוד התורה.
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