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!שנה לחורבן בית מקדשינו שיבנה במהרה בימינו 1948ז"התשעחשון ' ד

ַ ִדיקִאיׁשֹנח  ִמיםצ  התָּ יָּ ֹדרַֹהָּ יובְּ ֶאת,תָּ
ֱאלִֹקים ֶלךַ הָּ ה  ִַהתְּ ('טפסוקופרק)!ֹנח 

אומרהואובאברהם.נחהתהלךהאלקיםאת

ר" היהנח,('מכדבראשית)"ְלָפָניוִהְתַהַלְכִתיֲאשֶׁ

מתחזקהיהאברהםאבל,לתומכוסעדצריך

.מאליובצדקוומהלך

נחשלהמדרגהביןההבדלעלעומדי"רש

ֶאת":כתובנחאצל.אברהםשלהמדרגהלבין

ים ואילו.תמיכתוובכחעימושמשמעו"ָהֱאלק ִֹ

יֲאֶשר":כתובאברהםאצל ְתַהַלְכתִֹ ,"ְלָפָניוהִֹ

.תמיכהללאעצמובכחמתהלךשהיהמשמע

צריךהיהאך,צדיקהיהשנח,מכךאנורואים

באמונתוחזקשהיהאברהם,ואילו.שמירה

.בדרךמכישלוןלחשושצריךהיהלא

.בדרךבניושניעםמהלךשהיהלאבאמשל

,ואילו,עמךואלךידךליתן,אמרהקטןלבנו

אתהגדולהבןשאל!לפנילך,אמרהגדוללבן

לואמר?ידואתגםלונותןאינומדוע,אביו

,לכן,יפולשמאאניחוששהקטןאחיך,האב

היטביודע,אתה,אך,ידואתאנימחזיק

...לתמיכתיצריךואינךלהיזהר
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מהתיבהומשפחתונחיוצאיםהמבוללאחר

הזמןבמשך.העולםאתליישבומתחילים

שהחלהנחשלמשפחתווגדלהמתרחבת

ממשיכהומשם.ויפתחםשם,בניומשלושת

שהםמשפחותלהמונילהתפרסהיא

אומותשבעיםאותםכלשלהשורש

מצאצאיואחד.בעתידהעולםאתשיאכלסו

שהיהאדם,נמרודבשםאדםהיהנחשל

לידיאותושהביאדבר,צידוגיבורחזקמאוד

.אפשרשרקמהכלעללשלוטורצוןגאווה

והיה,רבההשפעהבעלבנוסףהיהנמרוד

הואהצליחואכן,בדיבורואנשים”צד“

בתקופהשחיוהאנשיםרבבותאתלשכנע

(הקודשלשון)אחתשפהבעליכולםשהיו,זו

מרעיונותיובאחד,(אחתעצה)אחדיםודברים

יגיעשראשומגדללבנותשהיההנועזים

שלההתקוממותאתלסמלובכךהשמימה

להתייצבלהםוגרם,העולםבוראמולהאדם

.המוזרהמשאלתואתלממשבכדיולעמול

אתהתורהכותבתכברהמבוללאחרעוד

נזר,האדםעלשמעידה”הקבשלדבריו

י“:הבריאה ְנֻעָריוַרעָהָאָדםֵלבֵיֶצרכִֹ .”מִֹ

ממעילצאתמשננער“:י”רשכךעלומפרש

,כלומר.(’ילדרבהבראשית)”הרעיצרבונתן,אמו

מציאותבושוכנתנולדשהאדםמהרגעכבר

בקצתרקשמדוברלמרותואכן.הרעיצרשל

חקוקשעוד,המבוללאחרשנה300-מיותר

בעקבותשבאהחמורהעונשהאנושותלכל

הפלגהדורמתחילים,ומתירנותעולפריקת

לא.העולםוהיהשאמרמינגדלהתקומם

רוצים!החוקיםלפילחיותהםרוצים

בנימצוותמשבעאףולהתעלםעוללפרוק

באיזורהםנמצאים?לעשותניתןמהאך.נח

רישאמרשעליה,”שנער“ששמהבקעה

שמהנקראולמה:(’דלזרבהבראשית)לקיש

ְנֲערּוששם?שנער רואים!המבולדורמתינִֹ

אותםכלשלבגורלםעלהמהבבקעההם

בגללכליהעליהםשנגזרהעולםאנשי

שחייבמרגישיםהםוכתגובה,מעשיהם

.נגדולמחותלקום

דור–נחשלדורוביןהשוואהעורךי”רש

תבואשאםואומר:הפלגהלדור,המבול

דור,במעשיוגרועיותרהיהדוראיזהותשאל

דוררשעתהרי?הפלגהדוראו,המבול

חטאולאשאומנם!יותרקשההפלגה

העזואך,המבולכדורחמורותבעבירות

עונשםלמהכןואם!ה”בהקבולכפורלמרוד

דור]שֵאלו,קשהיותרהיההמבולדורשל

,לגמריהעולםמןונאבדובמיםנשטפו[המבול

כלפניעלנפוצורקהפלגהדורבניואילו

?הארץ

גזלניםהיוהמבולדורש:י”רשכךעלועונה

הפלגהדורואילו.בניהםמריבהוהייתה

:שנאמר,בניהםורעותאחווהנוהגיםהיו

י“ יםֶאָחתָשָפהָהָאֶרץָכלַוְיהִֹ יםּוְדָברִֹ .”ֲאָחדִֹ

הבנייןפועליביןגדולהאחווההייתהכןאם

לראותומעניין.הפלגהדורשלהכופרים

אתובוללמענישם’שהלאחרשקצת

ָשםְוָנְבָלהֵנְרָדהָהָבה“:שנאמרכפי,שפתם

ְשְמעּול אֲאֶשרְשָפָתם ישיִֹ .”ֵרֵעהּוְשַפתאִֹ

ל אֲאֶשר“שללמצבהגיעושהםי”רשמבאר

ְשְמעּו ישיִֹ וזהלבנהשואלזה”ֵרֵעהּוְשַפתאִֹ

…מוחואתופוצעעליועומדוזהטיטמביא

יתכןאיך:א”שליטשטיינמןהרבשואל

י“:שכזונפלאהאחדותשלבמצבשדווקא ַוְיהִֹ

יםֶאָחתָשָפהָהָאֶרץָכל יםּוְדָברִֹ ַוי אְמרּו.ֲאָחדִֹ

יש לרצוץהללוהרשעיםהגיעו”..ֵרֵעהּוֶאלאִֹ

זוהאם!?הייתכן!?באחיואיששלמוחואת

לא,המסכןעשההכלבסךמה!?אחדות

אחדותמהיהרבומבאר!?ביקשומההבין

אלא,שמיםלשםלאשהיאאחדות:אמיתית

,מדומהאחדותזוה”בהקבלמרודכדי

ביןאחדותראיתאם!!!רצחלידישמביאה

אתולעקור’בהלמרודהמבקשיםרשעים

לבסוףאםלתמוהלךאלהיהדותשורשי

.ל”עכ”רעהו“אתהאחדהםיאכלו

שאברהם(לזתהליםמדרש)ל”חזלנומספרים

יצאתםמהבזכות“:נחבןֵשםאתשאל

המבולבתקופתהעולםכלהרי”?מהתיבה

לכםלהיותצריכהוהייתה,דיןשלבזמןהיה

:ֵשםלוענה.מהתיבהאתכםשתוציאזכות

לואמר.”שםעושיםשהיינוהצדקהבזכות“

לעשותלכםהיהצדקהמהוכי“:אברהם

:ֵשםלוענה”?שםהיוענייםוכי?בתיבה

לא.ועוףחייההבהמהעםשעשינובצדקה“

ולפניזהלפניהיינונותניםאלה!ישניםהיינו

:אברהםאמרשעהאותה.”הלילהכלזה

עםצדקהשעשו[לאאם]אילולי,ֵאלוומה“

אםואני.יוצאיםהיולאועוףוחיההבהמה

שלצלמושהםאדםבניעםצדקהאעשה

...”וכמהכמהאחתעלה”הקב

לקבלמנתעלשלאחסדזהו-אמיתיחסד

אתלעשותהוארצונושכלאדם.תמורה

כזאתלרמהלהגיעמסוגלה”הקבשלדברו

אדםאך.קושיברגעיגםונתינהאהבהשל

מרצונומגיעיםשבווהנתינההאחווהשכל

נשברקטןהכיהמשברבהגיע,הרעיצרושל

.והנתינההאחווהלהםנעלמיםוכך,הוא

,   ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

,  ל"זזוהרהבןמסעוד פחימה , ל"זבנה בתחזימה, יסמיןבתל"זתהל תקווה

,ל"זרות בןליאור אלכסנדר , ל"זעישהבןדוד חזן ,ל"זדוב ל בן "זמרדכי 

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

ִהי יְּ לו  ֶרץכָּ אָּ ההָּ פָּ תשָּ ִריםֶאחָּ בָּ ִדיםּודְּ רּו…ֲאחָּ יֹאמְּ הו  בָּ ֶנההָּ נּוִנבְּ לִעירלָּ דָּ רֹאׁשֹוּוִמגְּ וְּ
ִים מ  שָּ ֲעֶשהב  נ  נּווְּ םלָּ פּוץֶפןׁשֵׁ לנָּ יע  נֵׁ לפְּ ֶרץכָּ אָּ ('ד-'אפסוקיםיאקפר)..הָּ

ל יהּואֲאֶׁשרֶרֶמשכָּ ֶכם,ח  הֶיהִיהְַּלָּ לָּ כְּ אָּ .לְּ
ֶיֶרק ֶשבכְּ ִתיעֵׁ ת  ֶכםנָּ ('גפסוקטפרק).לכֶַֹאתלָּ

ימי(:נטסנהדרין)כותבתהגמרא הראשוןאדםשמִֹ

הותרוהמבולולאחר,וירקותפירותרקאכלו

,המבוללאחרנשתנהמהכןואם.בשרלאכול

?בשרלאכולכברניתןשכעת

שבגללםסיבותשלושהחייםהאורמונה

:לנחחייהםאתהחייםבעליחייבים

! את האמצעים

אצל בוני מגדל  

בבל כל האחווה  

והאהבה שהיו 

בניהם נעלמו  

כלא היו ברגע  

שראו שצריכים  

למען  הם לוותר 

.האיש שלצדם

חברךלמעןלעשותמוכןשאתהזה,אחדות

לא!האישיתטובתךחשבוןעלבאשזהגם

מקדשתמטרהכל



ַ ִדיקִאיׁשֹנח  ִמיםצ  התָּ יָּ יוהָּ ֹדֹרתָּ ('טפסוקופרק)!בְּ

חַ ,(.קחסנהדרין)הגמראומביאה בדורוהיהואילו.צדיקהיהדורולפי,שנ 

..לכלוםנחשבהיהלא[אבינו]אברהםשל

חַ שלמערכולהמעיטבאנולא מכךללמודאנורוציםאלה,ו"חנ 

חַ ונראה.מוסר דורומאנשילמדשלאכךשםעלצדיקנקראשנ 

."לטובהבולט":שנקראמהוהיה,במעשיהםנדבקולאהרעים

(רק)לא!שלנובסביבהלטובהבולטיםלהיותבכדיהרבהלנוחסרלא

..ה"להקבוקרבהטוביםבמעשיםאלה,כמובןחיצוניתבצורה

.רבינומשהשלבדורולאוגם,אבינואברהםשלבדורולאאנחנוכיום

שציפהומה,הקודמיםמהדורותקשהיותרדורשזהושיאמרויהיו

בדורגםאך.מאתנומצפהלאהואהקודמיםהדורותמאנשיה"הקב

'הדרךפיעלללכתעלינומוטל',הבעניצדיקיםלהיקראבכדיהזה

שבעניולמרות,מהסביבה"נעיםלא"הלמרותשמיםשםולקדש

במיוחדזהואת.[(.צזסנהדרין)משתולל,מרעוסר]ומוזרשונהנחשבזההדור

!לעשותמסוגליםאנחנו,נעדרתבושהאמתבדורנו

ח ִיק  םו  ֶיֶפתׁשֵׁ הֶאתוָּ לָּ ִשמְּ ִשימּוה  יָּ לו  ֶכםע  יֶהםׁשְּ נֵׁ כּוׁשְּ לְּ יֵׁ נִַו  יתֲאֹחר 
ּסּו כ  יְּ תו  תאֵׁ ו  ('כגפסוקטפרק).ֲאִביֶהםֶערְּ

ַקחיחידלשוןהתורהנקטהמדוע ומבאר!?"ויקחו":רביםלשוןולאַויִֹ

."מיפתיותרבמצווהשנתאמץֵשםעללימד":י"רש

קםהיהיוםוכלעצלןבןלושהיהלאב:דומההדברלמהמשל

כילבנוהאבהודיעהקיציםמשכלו.בטלויושבהצהריםבשעות

...במהאותומענייןולאלעבודמתחילהואממחר

לאימוניגשהוא,אביובדברינזכרומידכהרגלוקםהבןלמחרת

עבודהכשכרלאביויראהשאותםשקל100ממנהביקשובתחנונים

קראלביתוהאבמשהגיע.לונתנהברחמיההאם.היוםשהרוויח

אתשלף,לשקררצהשלאהבן"?היוםלעבודהלכת...נו":ושאללבנו

אותווקרעהשטראתלקחהאב.לאביווהראההשקלים100

לאימוניגשהוא,עצמועלשובהדברחזרלמחרת...לגזרים

.לונתנהברחמיהוהאםשקלים100שובממנהביקשובתחנונים

לעבודהלכת...נו":ושאללבנוקראהשניביוםלביתוהאבמשהגיע

אתלקחהאב.לאביווהראההשקלים100אתשלףשובהבן"?היום

הוא,עצמועלשובהדברחזרלמחרת...לגזריםאותווקרעהשטר

לאםהפעםאךשקלים100שובממנהביקשובתחנוניםלאימוניגש

.לולתתמההיהלא

לעבודויבקשלירקןשירדהאםהציעהבררהנמצאהמשלא

5לבצעוהספיקבזריזותירדהוא...יגיעשהאבעדבמשלוחים

ומותשזיעהנוטףכשהוא...שקלים100-באותושזיכומשלוחים

לעבודהלכת...נו":ושאללוקרא,אחריונכנסהאב...הביתההגיע

אתלקחהאב.לאביווהראההשקלים100אתשלףשובהבן"?היום

!!!"לאאבא":וצעקהתפרץהבן...לגזריםאותולקרועובאהשטר

...!"לעבודהלכתהיום":ואמרחייךהאב

חלקלהיותהופכתהיאבמצווהשמתאמץאדם:הנמשלהואכן

!!!מאדהרבהה"הקבאצלשווהשכזומצווה.ממנו

ִים מ  ה  רּווְּ בְּ ֹאדגָּ ֹאדמְּ למְּ ֶרץע  אָּ ֻכּסּוהָּ יְּ לו  ִריםכָּ ֹבִהיםֶההָּ גְּ ֲאֶׁשרה 
ת ח  לת  ִיםכָּ מָּ שָּ ׁש.ה  הֲחמֵׁ רֵׁ הֶעשְּ מָּ הִמלְַּא  לָּ עְּ רּומ  בְּ ִיםגָּ מָּ ֻכּסה  יְּ ּוו 

ִרים ('כ-'יטפסוק'זפרק)ֶההָּ

שהמיםמדגישההתורה

בגובהההריםאתכיסו

אמהעשרהחמששל

היהלאלמה.(מטר7.5)

אתרקלכסותמספיק

פיעלויובן?רבכךכללגובהלעלותהמיםצריכיםלמה?ההרים

למלאוהחלורבהתהומותכלנפתחו,המבולשהחלשברגעכך

,ההריםראשיאללברוחהחלוהחייםבעליכל.הארץפניאתבמים

שהיוכךומפאת,ההריםראשיאתגםיכסושהמיםצריךהיהכךואם

אתלכסותהמיםהוצרכו('וכדודינוזאורים)רבבגובהענקיםחייםבעלי

אותםכלהושמדוושם.(מטר7.5)אמהעשרהחמששלבגובהההרים

ְבָרא],החמישיביוםשנבראוגדוליםיצורים יםַויִֹ ים*ַתִניִנםהַ ֶאתֱאֹלהִֹ לִֹ ַהְגד 

.עצמותיהםאתלמצואניתןאףבזמנינווהיום[('כאאבראשית)

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

בכל,נמוחוולאברזלכמטיליהחזקיםעצמותיהםנשארושהרבה

העמקיםלתוךהפגריםהובלוהמיםשטףי"עכי,הארץמןנמוחוזאת

מעומקפיהאתפצתההאדמהאשר,תהוםבעמקינבלעורובםו

מןנחשבצאתעד,שאוללעמקיאמהאלפיםכמהוירדורבהתהום

ובעליהענקיםועצמותחייםבעלימפגרירושםשוםמצאלאהתיבה

פתימחכימתנאמנה'הועדות.המבולקודםשהיוהגדוליםהחיים

ומוצאיםהאדמהבמעמקישחופרים,הגאולוגיהלחכמידברלהשיב

ואינםהארץמןשנאבדוגדוליםחייםובעלימענקיםגדולותעצמות

.(באריכותשםעיין)..'וכוואילךהמבולמימיעוד

מימיענקיצוריאותםגםהיושבניהם,זוחליםשלשלימהלמשפחהכוללשםזהו-תנין*

ְפֵניַמֵטהּוֶאתַאֲהרן  ַוַיְשֵלְְך"בפסוקישלכךראיה-..'וכודינוזאורים,כראםקדם ַפְרעה  לִֹ

ְפֵני יֲעָבָדיוְולִֹ שבלשוןאלה,('גדשמות)נחשהיהשזהואנויודעיםוהרי.('יזשמות)"ְַתִניןלְ ַוְיהִֹ

,בהמות,חיותקבוצתשישכפי)תניניםנקראיםאלוהאלוהחייםבעלימשפחותכלהתורה

.מציינתשהתורהכפיגדוליםתניניםגםיש,אלותניניםוממשפחת,('וכועופות

היכחדותבעברהייתהכיהמוכיחיםממצאיםמתגליםהעולםבכל

,ועמקיםקניונים,מאובניםאינספור.חייםיצוריםשלעולמית-כלל

ישנם.עולמימידהבקנהטבעאסונותשהיוכךעלכולםהמעידים

:התרחשאכןנחשלשהמבולספקלכלמעלשמוכיחיםממצאים

,העולםרחביבכלדגיםושלדיקונכיותכמוימייםמאובניםנמצאו.א

הריכמוביותרהגבוהיםההריםראשיועלשוממיםבמדברותואפילו

.ביםבעברכוסוהיבשותשכלשמוכיחמה.והאוורסטהרוקי

חייםבעלישלשלמותאוכלוסיותשרידינמצאוהעולםרחביבכל.ב

טבעאסוןשמוכיחמה.הדינוזאוריםהיכחדותמלבדוזאת,שהוכחדו

.הארץבכדורהחייםבעליאתשהכחידעולמימידהבקנה

היסטוריתמסורתמעביריםכולובעולםהתרבויותשכלמסתבר.ג

מהםורבים,החייםהיצוריםכלאתשהכחידקדוםמבולעלואגדית

.המבולאתששרדהבתיבהאחתמשפחהשלוהצלהנחאתמתארים

אמיתותעלכמעידונמצא,הממצאיםאתמגלההמודרניהמדע

,אסוןאותומהובפירוטלנושמתארת,סיניבהרשקיבלנוהתורה

.הוא התרחשמה ובשל 

ח ִימ  לֶאתו  קּוםכָּ יְּ לֲאֶׁשרה  יע  נֵׁ הפְּ מָּ ֲאדָּ םמֵַׁהָּ דָּ דאָּ הע  מָּ הֵׁ דבְּ ֶרֶמשע 
ד ע  ִיםעֹוףוְּ מ  שָּ חּוה  ִימָּ ֶרץִמןו  אָּ ִישַָּהָּ ךַ ֶארו  ַא  ֲאֶׁשרֹנח  תִֵַׁאתֹוו  הב  ..בָּ

('כגפסוק'זפרק)

ץ"דין חזרת הש

שמונהתפילתמהציבוראחדכלשהתפללשאחרתקנורבותינו

בקולעשרהשמונהויתפללציבורהשליחיחזור,בלחשעשרה

להתפלליודעואינובקישאינומישהובקהליהיהשאםכדי,רם

ויש.חובתוידיויצאציבורהשליחמפיהתפילהישמע,בעצמו

ציבורהשליחחזרתבאמצעותגם.בזמנינוגםזובתקנהטעם

בענייתוזוכים,('וכוונעריצךנקדישך)הקדושהבאמירתזוכיםאנו

.וכדומהאמנים

שאינומיאלא,ציבורהשליחמפיהתפילהחובתידייוצאואינו

.(קכד'סיערוךהשלחןמרןלשון)בווגועריםמנשואעוונווגדול

הכנסתבביתהמדברשכל,(תרומהפרשת)הקדושבזוהרואמרו

מראההואהרימקוםשלבשבחועסוקיםשהציבורבשעה

וכתבו.הפוסקיםוהביאוהו.ישראלבאלהיחלקלושאיןבעצמו

נחרבוהחזרהבשעתבטלהשיחהשלזהשבעוון,הפוסקים

בשםואמרו.האחרוניםוהביאוהו.בוהכלכ"כ)כנסיותבתיכמה

שסיבה,"סאליבבא"אבוחציראישראלרביקדושהחסידג"הרה

היא,הגדולההמלחמהבימיניצלובישראלקהלותשכמהגדולה

בביתבטלהמשיחהמאדנזהריםשהיוזכותםלהםשעמדהמפני

אחראיםשיהיואנשיםלמנותראויו.(ידועיםוהדברים.הכנסת

אתויביישוויענישושיעירו,הכנסתבביתהשתיקהשמירתעל

זמנםהמבליםאלועלאשר.זהבעוןושונהוחוזרששונהמי

פרק)נביאולישעיהויתברך'האמרהכנסתבביתבטלהבשיחה

."חצרירמוסמידכםזאתבקשמי,פנילראותתבאוכי",(א

ונזהר,הכנסתביתבכבודשנזהרשמי,טובהמידהמרובהובודאי

הקדושגם,יתברך'האתמכבדוהוא,החזרהבשעתלדברשלא

כי,(ב,אבשמואל)שנאמרמהכדרך.מושלםשכרוויתןיכבדוברוך

.יקלוובוזיאכבדמכבדי

שאינוומי.בעצמולהתפללחייב,להתפללשיודעמיאבל,בעצמולהתפלליודע

להקשיבאוזןלהטותעליו,התפילהמילותאתמביןוהוא,בעצמולהתפלליודע

הכל,יתברךלאלתהלותובזמנינו.בתפילתוחובהידיולצאתציבורלשליחהיטב

לבושנשאומישאףכך,שונותבשפותתפילהסידורימצוייםוגם,לקרואיודעים

.בנקלזאתלעשותיוכל,מימיוהתפלללאאםאפילו,ולהתפללבתשובהלחזור

.חובתוידייוצאאינוץ"השבחזרתכךואחר,בעצמולהתפללואחדאחדכלעללכן

למשמעותןולכויןלברכותיולהאזיןהציבורעל,התפילהעלציבורהשליחכשחוזר

בטלהשיחהלשוחחהואחמוראיסורו.ואמןשמווברוךהואברוךאחריהןולענות

חוטאנקראהחזרהבאמצעבטלהשיחהוהשח,ציבורהשליחחזרתבאמצע


