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        'להגביה את נח למעלה מן הטבע'
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ברית היה צריך על הפירות שלא ירקבו ויעפשו, ושלא יהרגוהו  -והקמותי את בריתי ' -  רש"י

  '.רשעים שבדור

  

לברית שלא ירקבו הפירות  ,את הברית שלא יהרגוהו שהוא עיקרהיה צריך להקדים רש"י שקשה י �

 ,מדוע לא פירש רש"י מפרש המקרא לפי פשוטו שהברית היא שלא יהרג במבולקשה י � שהוא טפל

קודם שאמר  ,הקדים הקב"ה לצוות על עשיית התיבהמדוע קשה י �וכמו שפירשו שאר הראשונים 

שהצלת נח היתה על  השם משמואליביא את דברי  �  לנח שהשחתת הארץ תהא על ידי מי המבול

שעל כן  יסוד זה ר לפיאבי�  ידי שהקב"ה הגביה והרים את התיבה ואת כל אשר בה למעלה מן הטבע

 � על הגבהת התיבה למעלה מן הטבעשלא יתעפשו להורות ברית הפירות  -הטפל את  הקדים רש"י 

מעלה מן כי הברית היתה להגביהו ל ,מן המבול כן לא פירש רש"י שהברית באה להציללשעפי"ז יבאר 

עפי"ז שהקב"ה הקדים לומר את ציווי עשיית התיבה לפי  ריבא � ולהטבע, ובאופן דממילא ניצ

 �שהרימתו למעלה מן הטבע היתה יכולה להצילו מכל מיני השחתה ולא רק ממי המבול שהתיבה 

 �דברי חז"ל שהקב"ה ברא בעולמו בריות ואילנות ופירות טובות בכדי להנות בהם בני אדם,  אייב

ציוה הקב"ה על הפירות והירקות שירקבו ויתעפשו בכדי  ,כיון שתענוג תמידי אינו תענוגר שאיב

, ויבאר שלעתיד לבוא יהא תענוג תמידי המאור עיניםדברי  יאיב �תענוגם לא יהא תענוג תמידי 

כי בתיבה היה אפשר  ,לא הוצרכו הפירות להירקב ולהתעפשמן הטבע  ז שבתיבה שהיתה למעלהעפי"

והעצה היחידה להינצל  ,שבימינו יש מבול של דעות כוזבות ותאוות רעות ריבא �  לחוש תענוג תמידי

מחז"ל  אייב � השפ"אתפילה כמוש"כ התורה ותיבת נח שבימינו שהיא תיבות המזה היא להיכנס ל

 שבימי שמעון הצדיק שהיום הוא יומא דהילולא דיליה ראו בעיני בשר שהמקדש הוא למעלה מן הטבע

 ,להגביה עצמו למעלה מן הטבעאחד ויש נתינת כוח לכל  ,סיק שהיום והפרשה מעוררים הזמןי �

   �ולהיכנס לחדרי תורה ותפילה להתנתק ממבול הדעות הכוזבות וממבול התאוות 
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  להגביה את נח למעלה מן הטבע

  נח] שם משמואל[

מה עשה  -ר ימות עולם ופרש"י 'זכ'. ו'זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור(דברים לב, ז) כתיב בפרשת האזינו 

  דור אנוש שהציף עליהם מי אוקינוס ודור המבול ששטפם'.  -בראשונים שהכעיסו לפניו. בינו שנות דר ודר 

  

אנו הדרך אשר ממנה מהי להבין ולהשכיל וללמוד את פרשתן פרשת נח, יש מצוה מיוחדת שלמדים  מפסוק זה נמצינו

שיעמידנו  ,נעמוד אם כן על ענין אחד מפרשתןונמנע מדרכים שסכנתם מרובה,  לך בדרך טוביםבה למען נצריכים לילך 

  ויודיענו את הדרך אשר נלך בה. ,בקרן אורה

  

  ברית על הפירות ועל שלא יהרגוהו

  

והקמותי את בריתי 'רש"י ופ '.תךיבה אתה ובניך ואשתך ונשי בניך איובאת אל הת תךיתי את בריתי אומיוהק' )יח ,ו( כתיב

  '.ברית היה צריך על הפירות שלא ירקבו ויעפשו, ושלא יהרגוהו רשעים שבדור -

  

שלא יהרגוהו ברית ורק אח"כ כתב את ה, הפירות שלא ירקבו ויעפשועל ברית האת שהקדים וכתב  דברי רש"יסדר הנה 

יהרגוהו אם יועילו לא עולם הפירות שבהרי כל שעיקר, לטפל והטפל להעיקר תמוה מאוד, ונראה כהיפוך רשעי הדור, 

לומר את  ןכמר אחרק לשלא יהרגוהו רשעים, ול את הברית עלהקדים  ,איפכא הוי ליה למימר רהלכאורשעי הדור, ו

  יעפשו הפירות.לא שלא ירקבו והברית 

  

ואשתו ובניו לא יהרגו נח לכך שברית היתה נצרכת השלא פירש  ,מפרש את המקרא לפי פשוטו, מדוע רש"י "עעוד יל 

כאחד כולם ש ורבינו בחיי,ורבינו בחיי,ורבינו בחיי,ורבינו בחיי,    הרמב"ן הרד"ק החזקוניהרמב"ן הרד"ק החזקוניהרמב"ן הרד"ק החזקוניהרמב"ן הרד"ק החזקוניהאבן עזרא האבן עזרא האבן עזרא האבן עזרא באמת פירשו כל מפרשי הפשט, ש מומהמבול עצמו, וכ

כ פעמים "כושהעיד על עצמו רש"י אילו ו. נשבע לו שלא ימות הוא ובניו במבול ת"יפירשו שהברית היתה לאות שהש

  .לא ביאר כשאר הראשוניםו ,זה הביא מדרש חכמיםבחר ל ,לפום פשוטות הפסוק אמפרש שהוא 

  

המבול, בוא על לנח יית התיבה, עוד קודם שבישר מדוע הקדים הקב"ה את הציווי על עש ,עצמם יל"ע יםפסוקדברי הוב

אם  ,הישחית ובמה כיצד ישחית את הארץלו אמר '. ולא 'והנני משחיתם את הארץ (ו, יג)לנח הקב"ה בתחילה אמר הרי ש

אחר כך מיד ו, לאבד את עולמושהרי הרבה דרכים לו למקום , ברוחאו  ברעשואם , בחוםאו בקור אם  ,במים אובאש 

'ואני הנני יז) פסוק ('עשה לך תיבת עצי גופר'. ורק אחר הציווי על התיבה אמר לו  יד)פסוק (הציווי על עשיית התיבה לו את אמר 
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דרך שלו ורות הכ ל"ורק אח ,מי המבול ןן הוא לספר לנח על ענייהסדר הנכוולכאורה  .'מביא את המבול מים על הארץ

   .התיבהעל ידי תהא המבול ההצלה ממי 

  

  למעלה מן הטבע את נח להגביההיתה עצת ה' 

  

'למען "ל וז )ה ונראה"ט ד"תרע(בפרשתן  שם משמואלשם משמואלשם משמואלשם משמואלבספה"ק כתב שיסוד גדול מה על פי כולם ונראה ליישב את הדברים 

נח  זה ע"י צירוף והיה ,להגביהו למעלה מן הטבעהשחתת הטבע כולו, היתה עצת ה'  הציל את נח ממי המבול שהיה

ותרם מעל הארץ, והלשון  )ז, יז(מאיר עליהם אור שלמעלה מן הטבע מעין לעתיד, וזה שכתוב בתיבה  והתיבה יחד, והיה

רם על כל גוים, וכידוע בחכמת הלשון, ויומתק יותר  )ד, ג(תהלים קילתי חיבור למטה, וכמ"ש רם היא התנשאות למעלה ראש ב

שם יו"ד ה"א וא"ו, שנתרומם בלתי חיבור לה"א האחרונה, וע"כ נמי בתיבה דכתיב  ובזוה"ק ירםוכו', בדברי חכמי האמת, 

וזו היתה הצלת נח אף שהיו היתה התיבה וכל אשר בה למעלה מטבע הארץ, גם המזלות לא שמשו,  ,בה ותרם מעל הארץ

דאי אלא שמצא חן, והוא בעצמו האשים כ אף נח לא היה -כי נחמתי כי עשיתים ונח  )א, טכ (ב"ר גם עליו קושיות כאמרם ז"ל 

  עכדה"ק. '.את עצמו ואמר אני כאשר עשו כן עשיתי

  

על ברית היתה לא  ,'והקימותי את בריתי'הקב"ה לנח אמר יה שעלהברית אותה ש ,ןיבנוכל לה זהיסוד גדול  פיל ע

מגבהת ו תדשמפרברית מיוחדת היתה זו אלא ולא יעפשו הפירות, שלא יהרג הוא או בניו, ושלא ירקבו זה או אחר, כפרט 

הרשעים להרוג את נח  וכלוולא י, ותעפשיא ולהפירות  ורקיבילא באופן דממילא והתיבה למעלה מן הטבע, יחד  נחאת 

  העולם הזה.ן מלגמרי  ויצאהם לפי שלהורגם  וכלווגם מי המבול לא י ,ואת בניו ואת אשתו

  

קודם שכתב את  ברית על הפירות שלא ירקבו,את ה –טפל האת שפיר מאי טעמא הקדים רש"י וכתב ומעתה מובן 

מעל אויר העולם נתרוממה שהתיבה כולה על כך רש"י בזאת רמז לנו , לפי שהרשעים שלא יהרגוהואת הברית  –העיקר 

ניכר של היציאה מאויר העולם הזה ענין זה כיון שוועל כן לא נרקבו הפירות ולא נתעפשו, והיתה למעלה מן הטבע, הזה, 

שזה היה יכול להיות גם  ,חוסר יכולת הרשעים להרוג את נח, ואינו ניכר בבפירות שאינם מרקיבים ומתעפשיםבעיקר 

התיבה יסוד גדול זה שלהורות על  ,בדווקא הקדים רש"י את ענין הברית על הפירותאם התיבה תישאר בעולם הזה, 

  .חוקי הטבעעל למנתרוממה ונתעלתה 

  

שאר הראשונים מפרשי הפשט שפשוטו של מקרא כמו את , מאי טעמא לא פירש רש"י היטב נמי שפיראתי בזה ו

רצה לפרש שרש"י פי שלולדברי השם משמואל אתי שפיר, במי המבול, נח ומשפחתו על שלא יהרג  , שהברית היתהפירשו

ועל כן הרג ממי המבול, ולא נצל נח יובאופן דממילא נ, יצאה מאויר העולםכולה שהתיבה  ,זההנכבד היסוד את הלן 
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היתה כולה נבין שהתיבה על ידי זה ו ,על הפירות שלא ירקבו פירש שהברית היתהוכמותם, פירש לא בכוונה תחילה 

   לא היו יכולים מי המבול לפגוע בנח ואשתו ובניו. לכן , והטבע מעל דרכימורמת 

  

שחית את אמר לו שהוא עומד להקודם שעוד את נח על עשיית התיבה הקב"ה ציווה מדוע אל נכון ן יבנמעתה גם 

לא היתה יכולה להציל  יכולה לשוט על פני המיםהיא שפ "צמה, אעעמחמת התיבה באמת לפי שארץ ע"י מבול של מים, ה

שכשם שנח נח ד"ה וימח)  ,מפלורנטין האחרון מואלשבי רל( מנחת שמואלמנחת שמואלמנחת שמואלמנחת שמואלעל פי דרכי הטבע, וכמו שבאמת מצינו בספר , את כל אשר בה

התיבה מחמת שיצאה אך ורק יעויי"ש, ונמצא ש'וישאר אך נח'.  )ז, כג(עשה תיבה כך גם אחרים עשו וטבעו, וזהו שנאמר 

אחרת מכל השחתה גם  באמת תיבה זו היתה מצלתויכלה להציל את נח ואת משפחתו ואת כל אשר בה, מאויר העולם, 

מאויר מכיון שיצאה שבעולם, אחר כל דבר  וארעש של  ,מגיפהשל מבול של אש השחתה על ידי , אם היה זה שלא תהא

   העולם.

  

  ברא בריות טובות ואילנות טובות להנות בהן בני אדם

   

דהנה הקב"ה ברא , מופלא מאוד מק לפנים מעומקעו יש ,שלא ירקבו ולא יתעפשוהפירות ברית ענין בבאמת  והנה

דנפיק ביומי האי מאן  אמר רב יהודה':) מג(מסכת ברכות תלמוד ערוך הוא בו ,בני אדם'בהם של 'להנות את עולמו באופן 

ברוך שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות להתנאות בהן  יסן וחזי אילני דקא מלבלבי, אומרנ

'היוצא בימי ניסן וראה אילנות שמוציאין פרח, אומר בא"י אמ"ה שלא חיסר  א)ס" רכוסי' (או"ח והכי איפסיקא הלכתא . 'בני אדם

   ת טובות ואילנות טובות ליהנות בהם בני אדם'.בעולמו כלום וברא בו בריו

  

שכך  ,דיןאת העל כך  מעולמו של הקב"ה, והעובר על מצוה זו עתיד ליתן נותהילמדאוריתא היא  מצות עשהבאמת ו

לתופשה 'כי תצור אל עיר ימים רבים להלחם עליה  (דברים כ, יט)בפסוק על הילקוט שמעוני  זית רענןזית רענןזית רענןזית רענןבספרו  המגן אברהםהמגן אברהםהמגן אברהםהמגן אברהםכתב 

הביא וי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור'. כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות כ ,לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן

בזה"ל רש יפו '.מצות עשה, ואותו לא תכרית זו מצות לא תעשהממנו תאכל זו ' )רג(את דברי הספרי המגן אברהם שם 

ה 'עתיד אדם ליתן חשבון על מה שראת (קידושין ד, יב)כדאמרינן בירושלמי  ,ממנו תאכל זה מצות עשה שיאכלואפשר לומר כי '

   עינו ולא אכל' ע"ש. עכ"ד.

  

יהנו מהם באופן הטוב שני ישראל בבעבור נבראה הטובים בעולם ריות והאילנות בבריאת הכל תכלית נמצא עולה ש

וכמו כן שיהיו פירות חורף ופירות קיץ, מזמן לזמן,  יצטרכו להתחדששהפירות  ,קבע הקב"ה בחוק הבריאהלכן וון, כנוה

  מחידושו של כל פרי וירק שוב ושוב.יוכלו להינות  בני אדםש, בכדי וד ימים רבים רק ירקב ויתעפששכל פרי וירק לא יעמ
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בצבעו בצורתו ובמהותו, כל זאת בכדי בטעמו והיינו טעמא נמי לכך שהקב"ה קבע שכל פרי וירק יהיה שונה מחברו 

  בהם בני אדם'. 'להתעדןבני אדם, וכלשון רש"י (הפרדס שער הראיות) להנות בהם 

  

יכלו לטעום בו כל באמת 'בלתי אל המן עינינו', שאע"פ ש )במדבר יא, ו(ועל כן מצינו באמת שאוכלי המן התלוננו ואמרו 

  צבע, התלוננו.כיון שלא ראו שום שינוי של צורה או ם שבעולם, אך מכל מקום מיטע

  

של טעם או שלא יוכל לראות שום שינוי  ,)ג, יד בראשית( בקללת 'עפר תאכל כל ימי חייך'קללת הנחש שנתקלל  וזו היתה

  טעם של עפר. בצורה ובבצבע ותמיד כולם יהיו בעיניו וצבע בכל המאכלים כולם,  ואצורה 

  

  תענוג תמידי אינו תענוג, ולכן נרקבים ומתעפשים הפירות והירקות

  

וכמו שכתב , אילנות הטובות שמברכים עליהםאותם בבהנאה כמו הא חידוש שצריך שיהוא, שורש הענין אמת בו

שאדם מברך על עצים יבשים שהפריחן  שהוא ענין שבא מזמן לזמן והוא ענין מחודש'וקבעו ברכה זו לפי  (ברכות שם) הרי"ףהרי"ףהרי"ףהרי"ף

שתענוג תמידי  כיוןמש, ), שלח(תולדות יעקב יוסף תזריע 'תענוג תמידי אינו תענוג' זיע"א מרן הבעש"טמרן הבעש"טמרן הבעש"טמרן הבעש"טאא"ז כדברי והקדוש ברוך הוא'. 

חדש את עולמו שוב ושוב הקב"ה יאך ורק אם אלא מעולמו של הקב"ה כל הימים, נות היל תויכולהבריות אין  ,אינו תענוג

לא היו יכולים  ,ולברך עליהם, אבל בלא חידוש זהלהינות מהם  בני אדםאז יוכלו רק שירקב ויתעפש, , בכל פרי ובכל ירק

  .בריות טובות לפי שתענוגם היה תענוג תמידי, ואין בו הנאהמו טובות אילנותמ נותהילבני אדם 

  

בכדי לחדש את , ותענוג חייהםחוש ביכולים למלאים תענוגות, אינם  הםבני אדם שכל ימיאנו יודעים שאותם  ןכוא

מסכנים את חייהם בכל מיני תענוגות הגובלות בסכנה, לפי שנפשם שבעה מן התענוגות הפשוטות הנטועות התענוג הם 

את הארץ  ורתלצאת ולבימי בין הזמנים רגילים בחורי ישיבות, שמשל ודוגמא לדבר אפשר ליקח מהחיים, ו בארצות

כוחם והולכים למקומות זה בכל ענין לאורכה ולרחבה, וכיון שתענוג זה נעשה עליהם כתמידי, הם משתדלים לחדש ב

שאר תאוות האדם, שאדם המתיר כל אמורים בכן הדברים כמו ואת נשמותיהם, או גרוע מזה , גופםהמסכנים את שכאלו 

 לא ירגיש בה שום תענוג, כי התענוג נעשה אצלושוב תו בזה, כי כאשר יתרגל לתאוויים יסה מסוימת, לא לעצמו תאוו

  עד לבאר שחת ממש רח"ל.תמשכנו תאוותו תמידי, וכך חלילה וחלילה 
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  לעולם הבא יהא תענוג תמידי

  

למיעוט  - תענוג תמידי אינו תענוגוזלה"ק '(ליקוטים)  דיליה במאור עיניםבמאור עיניםבמאור עיניםבמאור עינים אא"ז שגילה לנונפלא יסוד מצינו בזה והנה 

שיהיה דעת שלם וגדול יהיה הרחבת הדעת לקבל תענוג  ,(ישעיה יא, ט)דעתינו ושכלינו. אמנם לעתיד ומלאה הארץ דעה את ה' 

   '.קטנות הדעת לקבל תמידיאבל עתה אי אפשר מפני וכו',  ,הגדול תמיד בלי שום הפסק

  

חוש את התענוג התמידי, אבל מי שיוצא מחוץ לעולם אנו בעולם הזה אין אנו יכולים ל שרק ,דבה"קלמדים מ נמצינו

נבין הזה והוא נמצא מעל חוקי הטבע, הנה הוא יוכל לחוש תענוג גדול ותמידי בלי שום הפסק, ולפי יסוד גדול ונכבד זה 

, הפירות תעפשולא נרקבו ולא נתענוג תמידי, ואשר על כן שם לחוש הטבע, שם היה אפשר חוקי ל מע תיבת נח שהיתהש

ם לא יהא תענוגהם שמנות היבכדי שהבריות יוכלו לרק ע"י בורא כל העולמים וצר כי כאמור כל ענין הריקבון והעיפוש נ

הפירות היה צורך שהיה יכול לשרור תענוג תמידי, ועל כן לא הנה בה  ,כיון שהיתה מעל חוקי הטבעתמידי, אבל בתיבה 

  ודו"ק.  ,ויתעפשורקבו יוהירקות 

  

 בית רשעים ישמד ), יאיד משלי(כתיב  , א)ל(ב"ר חז"ל וז"ל , פרשתןבמדרש איר באור חדש דברי הלהגם נוכל כל האמור לפי 

היינו  'אוהל יפריח'דיובן  הנ"ל לפיו. 'ישרים יפריח, זה נחואהל ישרים יפריח, בית רשעים ישמד, זה דור המבול, ואוהל 

להורות  בדייקא 'יפריח'הלשון על כן נקט שלמה המלך את , והזההעולם חוקי הקב"ה הפריח את תיבת נח והרימה מעל ש

   .על הענין הזה

  

  חדרי תורה ותפילה הם שלהיכנס לתיבת נח -העצה למבול התאוות

  

המעשה הענין, והוא ענין לעיקר להמשיך ולבוא סדר הפסוקים, נוכל ואת  ,את דברי רש"יב"ה זכינו להבין מעתה אחר ש

ולא יכרת ' יא)ט, ( וכדכתיב יביא עוד מבול של מים לעולםהקב"ה הבטיח שלא הנה , ללמוד ולעשות ולקייםשאנו צריכים 

מבול של דעות כוזבות, והוא אך יש מבול אחר שבא לעולם,  .'בול ולא יהיה עוד מבול לשחת הארץכל בשר עוד ממי המ

לשפל עד ליפול כי כל אחד ואחד יכול רח"ל, נתקיים בנו 'וימח את כל היקום' ששכמעט כדי כך ואוות, ובעיקר מבול של ת

אחרת להינצל מן המבול אנו צריכים לידע ולהבין ולהשכיל, שכשם שבימי נח לא היתה שום עצה והמדרגה ברגע כמימרא, 

הזה וחוקיו, כך גם אנו בימינו אין לנו שום עצה אחרת לברוח אלא אך ורק על ידי התיבה שהורמה מעל אויר העולם 

  ממבול התאוות, אלא אם כן ניכנס לתיבת נח שבימינו שתרומם אותנו מעל כל חוקי הטבע.

  

(ד"ה ה' צדיק ן פרשתב ליקוטיםליקוטיםליקוטיםליקוטים אמתאמתאמתאמת שפתשפתשפתשפתאיתא בספה"ק וכמו שחדרי תורה וחדרי תפילה, היא בכל דור ודור תיבת נח שו

 ,פירוש בא אל התיבה הוא אל תיבות תורה ותפלה )עי' דגל מחנה אפרים בפרשתן( הרבנים הקדושיםהרבנים הקדושיםהרבנים הקדושיםהרבנים הקדושיםבשם  ז"ל מאא"זמאא"זמאא"זמאא"זשמעתי ' בתוה"ד)
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כן יוכל  -כמו קודשא בריך הוא באורייתא ברא עלמא  ,בזוה"ק תבכדכ ,והוא כנ"ל על צירוף אותיות שהוא קיום עולמות

  '. כל האדם בעוסקו כראוי לקיים עלמא על פי תורתו

  

ממבול ים התאוות, באמת וכל להינצל נ ,לתוך חדרי תורה ותפילהאברים ושס"ה גידים  הרמ"חכל בכנס ר נורק כאש

ואם אתם 'כך הקדוש ברוך הוא אמר להם לישראל, בני, בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין, (קידושין ל:) אמרו חז"ל שכך 

   התוה"ק.  – זוהי העצה היחידה כנגד אותו יצה"ר .אין אתם נמסרים בידו' -עוסקים בתורה 

  

  

  שביהמ"ק למעלה מן הטבעכולם ראו שמעון הצדיק ימי ב

הילולא קדישא של שמעון הצדיק הכהן הגדול מאחיו, שכשהוא שרת בביהמ"ק בתשרי הוא יומא דוהנה יום זה כ"ט 

ארבעים שנה ששמש  רבנן תנו' .)יומא לט(ראו כולם בעיני בשר שמקום המקדש הוא מחוץ לטבע העולם, וכמו שאמרו חז"ל 

פעמים עולה בימין פעמים עולה בשמאל. והיה לשון של זהורית מלבין,  -שמעון הצדיק היה גורל עולה בימין, מכאן ואילך 

מכאן ואילך פעמים מלבין פעמים אינו מלבין. והיה נר מערבי דולק, מכאן ואילך פעמים דולק פעמים כבה. והיה אש של 

 -כהנים צריכין להביא עצים למערכה חוץ משני גזירי עצים, כדי לקיים מצות עצים. מכאן ואילך מערכה מתגבר, ולא היו 

פעמים מתגבר פעמים אין מתגבר, ולא היו כהנים נמנעין מלהביא עצים למערכה כל היום כולו. ונשתלחה ברכה בעומר 

ומותיר. מכאן ואילך נשתלחה מאירה  ובשתי הלחם ובלחם הפנים, וכל כהן שמגיעו כזית יש אוכלו ושבע, ויש אוכלו

הוסיפו 'כל ימים שהיה שמעון הצדיק  (יומא ו, ג)ובתלמוד ירושלמי   .'בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים, וכל כהן מגיעו כפול

קיים לא היה מגיע למחצית ההר עד שנעשה איברין איברין, משמת שמעון הצדיק היה בורח למדבר והסרקין אוכלין 

  אותו'.

  

אשר על כן ומתעוררים כל כוחות הצדיק ומשפיעים לכל אשר בשם ישראל יכונה, שביומא דהילולא  מהספה"קידוע וכ

, שכידוע א"זיע רררר""""אדמואדמואדמואדמוזקיני זקיני זקיני זקיני וביומא דהילולא דיליה, ובמקום זה אתרא דמר עתה בפרשת נח שהקריאה מעוררת הזמן, 

שסייע בעדו, ניצל המקום הזה מידי  (זצ"ל) אבי מוריאבי מוריאבי מוריאבי מוריתו ובזכות השתדל בכל כוחו בהצלת מקום ציונו הק', ורק בזכו

ולהגביה עצמו למעלה מן הטבע, יש לכל אחד ואחד נתינת כוח מיוחדת, להתנתק מכל עניני העוה"ז, הישמעאלים ימ"ש, 

בתפילה בתחנה ולהרבות  ,ה כזו או אחרתולהשקיע עצמו בתיבות התורה והתפילה, ולהתרחק מכל עניני הרגילות בתאוו

  אכי"ר. ,ובבקשה שתחזינה עיננו בשובו לציון ברחמים בבוא גואל במהרה
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  נתרם

  שליט"א ישראל איידלמןר' לזכות החתן 

פעליו לו טובה על וקירים ו המיי חבריו וידיד"ע

  הטובים 

  לו צת התורה תעמוד הפזכות 

יזכה להקים בית נאמן הזיווג יעלה יפה, וש

 ,על דרך ישראל סבא, עדי עד בישראל

ורכים, בנים ובני בנים ישרים מבדורות לו

לתורה  םגדלליזכה ו ,עוסקים בתורה ובמצוות

רוב נחת לרוות מהם לחופה ולמעשים טובים, ו

, נהורא מעליאובריות גופא מתוך  ,דקדושה

בשמחה  הרחבת ויישוב הדעת ומנוחת הנפש

תמיד, לאורך ימים ושנים טובות,  ובטוב לבב

 אכי"ר.
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