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çð úùøô
íòè äî ,ïãåé éáø øîà' ,(é"ùøá àáåä ,á
ùîçì äæå äðù äàîì åãéìåä úåøåãä ìë
åãáàé íä íéòùø íà ä"á÷ä øîà ,úåàî
íä íé÷éãö íàå ,äæ ÷éãöì òøå íéîá
ùáë ,äáøä úåáéú úåùòì åéìò çéøèà
úåàî ùîç ãò ãéìåä àìå åðééòî úà
åéðááù ìåãâä úôé àäé àìù éãë äðù
÷øù àöîð .'ìåáîä éðôì ïéùðåòì éåàø
âäåð ä"á÷äù äàøð äéä íãå øùá éðéòì
àì úîà é"ôò ìáà ,ïéãä úãéîá åîò
åôñé àìù åéðáì äìöä àìà ïàë äéä
,åîöòì ùéà ìë ãîìé ïàëîå . אìåáîá
åîò 'ä úâäðäå ,åéðééðò ìò äîú åúåéäá
,÷"ùæá åà äñðøôá ,íùâá åà çåøá
éìáçå é÷ìç äù÷ äî ,úåàéøáá åà úçðá
éúòåùéì äáøä êë ìë ïéúîäì éìò òåãî Y

לפקוח עיניי – נראה כרעה ואינה אלא לטובתו

íéðá äùìù çð ãìåéå' ,(é å) ïúùøôá
,'úôé úàå íç úà íù úà
åòéâä éãò íúåà úãìì çð äëæ àì ,äðä
(áì ä) áéúëãë ,äðù úåàî ùîç ìéâì
'...ãìåéå äðù úåàî ùîç ïá çð éäéå'
åúåà ìò øæâð òåãî ,äîúé ïðåáúîä ìëå
éúéàø êúåà éë' (à æ) åá øîàðù ÷éãö
éøéøò êìäúäì 'äæä øåãá éðôì ÷éãö
úåøåãä íúåàá éøäå ,äðù úåàî ùîç
ãò íéùéù éðá íúåéäá íéãéìåî åéä øáë
.äðù úàî
ïéàù ïéáé é"ùø éøáãá ïééòîä ,íðîà
äéä ìëä ÷ø ,ùðåò ìë ïàë
åë ø"á) ùøãîá àúéàãëå ,àãéøâ åúáåèì

 בברכת מודי( במה שאנו אומרי בברכת, ביאור נפלא מבארי )מובא בסידור הגר"א.א
 כי 'נפלאות' הוא,' על נפלאותי וטובותי שבכל עת...ההודאה 'מודי אנחנו ל
 היינו כשאי האד רואה כלל את,( דברי יז ח,'מלשו 'מכוסה' )כמו 'כי יפלא ממ דבר
 ועל זה הוא נות הודאה, כי הכל מכוסה ונסתר ממנו,הטובה שבהנהגת הבורא עמו
בפני עצמה בברכת 'מודי' להודות ולהלל את הבורא יתב"ש על הטובה הטמונה
.בהנהגתו עמו
 שזה לאחרונה נצלו שני בחורי,זה עתה שמעתי מ'ראש ישיבה' מפורס שליט"א
' ע"י שגילו אותה מיד בתחילת החולי ב'בדיקות,תלמידי ישיבתו מהמחלה הנוראה
 האחד מחמת שנפל ונחבט, ומדוע בדקו אות,שעשו ובנקל ניקו אות לגמרי ב"ה
 כי היה נראה, והיינו דאמר, ומשנהו נחבט נוראות ברגלו,בראשו במכות נאמנות
 אבל באמת,לבחורי והוריה שקרה לה הגרוע מכל 'מכת ראש' מוחצת ה' ירח
היתה מכה זו 'שליחות' נפלאת מאת הבורא יתב"ש לגרו לה לערות בדיקות
.בגופ ולהציל מהמחלה הגרועה מכל
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ומצינו כיו"ב בפרשת 'פרשת נח' כשנח הצדיק יושב כשנה תמימה סגור ומסוגר
בתיבה סגורה וחתומה ,בו תרמוש כל חיתו יער ,חיות טובות ורעות ,ועליו להאכיל
ולהשקות במש כל היו והלילה ,והוא ממש כיושב ב'בית האסורי' כשהוא
משמש ב'עבודות שירות' ,ולכאורה כיצד נשאר של בדעתו ושכלו ...וכל אחד יחשוב
לעצמו ,כיצד היה נראה אחרי שנה תמימה כזאת ,והרי את מיטב רופאי הנפשות
)פסיכולוגי( היו צריכי להזעיק אליו ,וכולי האי ואולי ...אבל האמת תורה דרכה ,כי
כל זה אינו אלא בזמני כתיקונ ,לא כ גבי נח ,שידע היטב שהמבול משתולל
בחוצות ,כל העול טובע במי הזדוני ,ותיבה חתומה זאת היא היא 'מג ומושיע'
עבורו ,בוודאי היה שש ושמח בכל רגע על ש'זכה' להיות חתו ונעול תחת מסגר
ובריח ,וכל עבודתו ויגיעתו שמה היו לו למשיב נפש ,ביודעו כי רק כ תנצל נפשו...
כיו"ב ,יכירו בניו וידעו ,כי כל מצב הנראה לה כ'בית האסורי' וקושי נורא ,כל
'מסגר' ועמל אינו אלא לטובת הגמורה ,להציל ממי הזדוני למע חיות כהיו
הזה בזה ובבא.
סיפר המגיד מישרי הנודע הגה"צ רבי יעקב גלינסקי זצ"ל משרידי תלמידי
נובהרדוק בדור האחרו )הובא בספרו 'והגדת' פר' יתרו עמ' שנ"ח( שבימי ילדותו החלו
המשכילי להוציא לאור 'כתבי עת' כדי למשו אחריה את בני הנוער ,ואמו ע"ה
שחפצה להג על בני ביתה ,היתה מביאה בכל יו לבית את ה 'דער אידיש'ער
טאג בלאט' שהיה כתוב בלע"ז )בשפה הגרמנית( אבל היה כשר וראוי להכנס לבית
יראי ושלמי .אמו היתה מוסרת בו 'שיעור כללי' בכל יו אחר הצהרי לכל
שכניה שלא ידעו לקרא בשפה הגרמנית ,ובכ מנעה א משאר אחינו בני ישראל
שלא יתבוללו בי פריצי עמנו רח"ל על ידי קריאת כתבי העת שלה.
באחד הימי כשעמדה אמו במטבח הבית ועסקה בעבודתה ,וכבר החלו השכני
להתאס בחדר הסמו  -לשמיעת ה'שיעור' ,נטלה אחת משכנותיה את הצייטונג )עיתו(
וראתה בו תמונת ספינה הפוכה ,וכה נזדזעה מאשר ראו עיניה עד שניגשה אל בעלת
הבית וגערה בה ,וכי היא תעמדי בהשקט ובשלווה לעסוק בחיתו תפוחי אדמה בעוד
שספינה גדולה התהפכה למצולות י על כל יושביה ,ותצחק בעלת הבית בקרבה
כשומעה את 'טענותיה' ,בהסבירה שכא נכתב אודות ספינה חדשה שזה עתה סיימו
לבנותה ברוב שכלול פאר והדר ,א מכיוו שאינ יודעת לקרוא את הכתב אשר מתחת
לתמונה החזקת את העיתו הפו ,ולכ דימית בנפש שהספינה התהפכה למצולות.
סיי רבי יעקב ואמר ,מכא למדתי 'דר חיי' שלפעמי נראה לאד שצרות רבות
באות עליו ,ובאמת כל מחשבתו זו באה לו רק מאחר שמביט על הדבר ב'היפו' ,אי
לו אלא לחזור וליישר את ראותו ולהתבונ בעי האמונה שכל מא דעביד רחמנא לטב
עביד ,והכל יבוא על מקומו בשלו.
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óàå íéèáùä úãéì úà àìéîî ïë íâ äðúîää ìë úîàá éë ...àåáìî úùùåáä
íéðù íéøùò åúçôð äæáå ,íúúéî úà àåááå ,äøåîâä åúáåèì àìà íðéà ìåçééäå
.úåù÷ä 'íéøöî ãåáòù' úåðùî
.äøåîâä åúòåùéá äàøéå äëæé úòä
úòáù åðîà ìçø ìöà åðéöî äæá àöåéë
äøéúòä ,óñåé äðá úà äúãéì
,(ãë ì ïìäì) 'øçà ïá 'ä éì óñåé' äìéôúá
ãò ïéîéðá úà äì ïúð àì ä"á÷ä êà
ãöî äéä äæ ìëå .íéðù äîë øåáòë
àúéàã ,òãú .íéøåîâ íéîçø úâäðä
'øîù' ä"á÷äù (â â øúñà) éðù íåâøúá
õøàì á÷òé ñðëä ãò ïéîéðá ãìååé àìù
íò á÷òé ùâôð øáëù øçàì Y ìàøùé
êøèöé àìù ïéîéðá ìöðéé êëå ,åùò åéçà
äæ úåëæá ÷øå òùø åúåàì úååçúùäì
ïéîéðá ìù å÷ìçá ùã÷îä úéá äðáð
úãéì øåçéàù àöîð ,(åéçà øàù ìöà àìå)
äðáéù ¯ äáåèì ÷øå êà äéä ïéîéðá
.å÷ìçá ùã÷îä úéá

åðéáà ÷çöé ìù åðééðòá åðéöî ïëå
äðù íéòáøà ïá ÷çöé éäéå' ,(åë¯ë
ïá ÷çöéå ...åúùà ä÷áø úà åúç÷á
ïéòì ,äðäå ,'íúåà úãìá äðù íéùù
åîò âäð ä"á÷äù øáãä äàøð äàåøä
åéðá åì åãìåð àì éøäù ,'ïéã'ä úãéîá
úîàá êà ,äéôéö úåðù íéøùò øçà ÷ø
úééàøá èéáð àìå Y åðéðéò ç÷ôð êà íà
,' בéàåø øö÷' àìà íðéàù íãàä éðá
íéèåùô 'íéîçø' àìà ïàë ïéàù àöîð
'íéðù úåàî òáøà' ïéðî éøäù ,íéìåâîå
úòî úåðîäì åìçä íéøöî úåìâ ìù
åìéàå ,åðá ÷çöé úà íäøáà ãéìåä øùà
÷ø êøô úãåáòá 'ãåáòù'ä ìçä ìòåôá
éåì àåä ,á÷òé éðááù ïåøçàä úîùî
íéøöîá éç ãåòù) íéèáùáù ïåøçàä úîù
 ונח מצא – ע"י האמונה יושפע עליו שפע רבúîéå' (å à úåîù) áéúëãë ,(íéðù ã"ö äîöò
óøè úéæ äìò äðäå' ,(àé ç) ïúùøôá øãñá ïééòå) 'àåää øåãä ìëå åéçà ìëå óñåé
íéðù 'ëù àöîð äæ éôìå ,(â"ô äáø íìåò
,óèç ¯ óøè' é"ùøéôå 'äéôá
äðåé äøîà ...ïåæî ïåùì äãâà ùøãîå åøçéà á÷òé ìù åúãéì úà åøçéàù åìà
äë)

 פע שאל הגאו רבי יחזקאל אברהמסקי זצוק"ל את הגרי"ז מבריסק זצוק"ל.ב
 כשיטת רבינו ת( היא אפשר להבי את שיטת 'רבינו,מחמיר לעני צאת השבת וכיו"ב
 הרי א נביט השמימה ניווכח לראות שהשמש שקעה,'ת' בעניי 'צאת הכוכבי
 ענהו הגרי"ז 'אי מביטי בשמי, והיא אפשר לומר שעדיי יו בזו השעה,זה מכבר
 עדיי, וא ש נכתב שעדיי יו,' אלא ב'שולח ערו,בכדי לקבוע את המציאות
 לא יביט, בשעה שבאי ייסורי והסתרות ח"ו על האד, כמו כ לענייננו.'יו הוא
, אלא יביט ב'תורה' האומרת לאד,'על הנראה לו בעיני בשר כי הכל 'צרות צרורות
.( אלא ג 'כי אשב בחוש ה' אור לי' )מיכה ז ח,כי באמת אי זו צרה כלל
)שהיה
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úéæë íéøåøî éúåðåæî åéäé ä"á÷ä éðôì
ùáãë ïé÷åúî åéäé ìàå ä"á÷ä ìù åãéá
éøáã'ä ÷"äøä áúë .'íãå øùá ãéá
òåãî úåù÷äì ùé äøåàëìù ,ò"éæ 'ìàøùé
'óøè' úáéú åèåùô éôìù é"ùø ùøéô àì
àé÷ íéìäú) áéúëãëå ,'úåðåæî' ïåùì àåä
 'åéàøéì ïúð óøè' (äגäøåàëì éë ,àìà .
÷äìò äì ïîãæðù' äðåéä äàèç äî äù
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äî éëå íéìàåùä åðúàî íéáøëå Y 'øî
úåøéøîå éùå÷á éì äàá éúñðøôù éúàèç
,'óèç ïåùì óøè' ùøéô äæì ,êë ìë ìåãâ
úà ÷çåãä' (.ãñ úåëøá) ì"æç åøîàù åîëå
äôèçù éðôîã ,'åú÷çåã äòù äòùä
äðåîà øñåçî Y äòùä úà ä÷çãå äðåéä
éåàøä äúòá äìëàî äì ïéîæéù 'äá
 äìד ÷åúî àìå øî äìò äì ïîãæð ïëì ,ה,

ג .אגב אורחא ,סיפר כ"ק האדמו"ר מסקולע מאנסי שליט"א שפע ביקש איש יהודי
מאביו זי"ע סגולה לפרנסה ,אמר לו הרבי ,סגולה נפלאה היא לפרנסה – להיות 'ירא
שמי ' ,שהרי כתיב )תהלי קיא ה( 'טר נת ליראיו' ,מעתה מצינו סגולה פשוטה – לא
'עצה' או ברכה אלא 'סגולה' ...הקונה 'יראת שמי ' במידה גדושה ,ממילא ימלא הקב"ה
את ידו מידו הפתוחה והרחבה.
ד .ואל תאמר כיצד אוכל להתחזק באמונה בעת אשר הנני שרוי בחוש ובאפלה,
וצרות רבות ורעות סבוני ג סבבוני ,עד שנראה שהכל 'הול' בדיוק להיפ...
כי כל מעלת 'האד' שבכוחו ובידו 'להתעלות מכל הטבע' ולהטות דעתו ורצונו כרצו
ה'' ,וזה כל האד'.
וכ ביאר ה'מלבי"' )דברי כה ט( את הנאמר ב'פרשת יבו' ,שכשמת איש יהודי
מבלי השאיר אחריו זש"ק  -על אחיו לייב את אשת המת ,וא לא אבה ליבמה
עליו לקיי מצות חליצה ,וכדכתיב 'ונגשה יבמתו אליו לעיני הזקני וחלצה נעלו
מעל רגלו' ,ומהו עני חליצת המנעלי ,ומבאר המלבי" עפ"י דברי הגמרא )שבת
קנב' (.ודמנעלי בריגלוהי בר איניש' ,שהסימ להכיר את ה'אד' הוא דייקא בזה שהוא
מהל במנעלי ,ולכאורה מה 'סימ' יש בדבר ,ומדוע ה'מנעלי' ה המוכיחי על
הלובש שהוא 'ב אד ,ומבאר ,שאי לומר שיסוד החילוק בי אד לבעל חי הוא
בכח ה'דיבור' שאד מדבר ולבעל חי לא נית כח הדיבור ,שהרי ישנ עופות שיש
לה 'מבטא' וא על פי כ לא נתעלו לדרגת אד ...ג אי אפשר לומר שמותר
האד מ הבהמה ,שאד יש בו דעת ואילו בעלי חיי אי לה דעת ,שהרי מצינו
ג בעלי חיי שיש בה דעת ותבונה )עי' איוב לה יא( ,אלא מהות ההבדל הוא
שהאד הוא בעל בחירה ויש בו את הכח לעשות בהיפ טבעו ורצונו ,מה שאי כ
בעלי חיי שה משועבדי לרצונותיה ,וא א נראה שעושי דבר מה בהשכל
ובחכמה ,א האמת היא שה נוטי בשכל כפי אשר מחייבי אות תכונות
ויסודות נפש .ועל כ נאמר )קהלת ג כא( 'מי יודע רוח בני האד העולה היא

å
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למעלה ורוח הבהמה היורדת היא למטה מהאר' ,כי בעל חי פועל כפי טבעו שנברא
מהאדמה ,ורק רוח בני אד עולה היא למעלה ,שבידו להתגבר על רצונותיו וטבעיו
ולעשות כפי רצו ה'.
ועל כ בעל חי הול ברגליו על האר ,כי אי שו דבר חוצ ומפריד בינו לבי
האדמה ,אמנ האד הול במנעל ,להראות שהוא מובדל מ האדמה ובידו להתעלות
מכל הטבעי הארציי שבו ,ולא עוד אלא שהמנעל עשוי מעור בעל חי ,למע
דעת כי האד הוא מעל בעלי חיי ,ויש חילוק מדרגה בי האד לאר והוא דרגת
בעלי חי .וכתב המלבי" 'ומי שאינו בעל רצו – שאינו מתגבר על תאוותיו ורצונותיו,
אינו אלא כשאר בעל חי שעושה רק כפי טבעו והול על האר' .מעתה יתבאר
עניי חליצת המנעלי ,כי רצו השי"ת שאחי המת יקח את יבמתו ,אמנ הלה
ממא בה מפני שאינו חפ בה ,ואינו מתגבר לעשות כנגד טבעו ,על כ חולצת
היבמה את נעלו הימנו 'להראות שהוא אינו ראוי ליל במנעלי מפני שאינו בעל
רצו כלל' ,וכמי שאומרת 'לית די בר איניש' – אי זה בגדר אד אלא כשאר
חייתו אר ,ועל כ 'יתכבד' ליל כמנהג בעלי חיי...
וכא המקו לציי לדבר נפלא ששמענו בש חכ וצדיק אחד לבאר 'בדר צחות'
ורמיזה ,דאיתא בפרשת שהוצר נח לבנות שלוש קומות בתיבה ,וכדכתיב )ו טז( 'תחתיי
שניי ושלישי תעשה' ,ופירשו חז"ל )סנהדרי קח (:תנא ,תחתיי לזבל ,אמצעיי לבהמה,
עליוני לאד' )והובא ברש"י( ,ולכאורה יש להקשות לש מה הוצרכו לבנות קומת מדור
טע
טע ַ ַ
לבני האד ,והרי איתא בחז"ל )תנחומא ט( 'כל אות שני עשר חודש לא ָ ַ
שינה לא נח ולא בניו ,שהיו זקוקי לזו את הבהמה ואת החיה ואת העופות' ,וא
ממילא שהו בכל המעת לעת 'סביב' בהמות והחיות במדור המיועד לה ,ומה צור
יש לה במקו מגורי שלא 'זכו' כלל לראותו ...אלא שרצה הקב"ה שיזכרו היטב
שאי זה 'מקומ' ...שלא יטעו לחשוב שאכ ה כבהמות ...אלא דעו היטב כי בני אד
את ,ו'מקומכ' בי בני אד ...ואל תהיו כסוס כפרד...
אכ ,כבר שאל מא דהו ,א בכל יו אנו מברכי 'שלא עשני גוי ,שלא עשני
עבד' מדוע איננו מברכי 'שלא עשני בהמה' ,וכי 'טובה' קטנה היא זאת ,הוא מותיב
לה והוא מפרק לה ...שמא תהא הברכה 'ברכה לבטלה' ,כי פעמי א האד עצמו
כמוהו כ'בהמה' הוא...
מעשה בבחור שמצבו הרוחני החל לרדת מעט והוצר ל'שמירה גדולה' על ההלו
יל שלו ,ביו מ הימי ביקש הבחור מהגאו רבי שלו שבדרו )שהיה 'משגיח' שלו
בישיבה( שיתיר לו ללכת למקו פלוני ,מכיוו שמקו זה לא היה כל כ ראוי לפי
מצבו של הבחור ,אמר לו רבי שלו ,אתיר ל ללכת שמה ,אבל בתנאי אחד -
שתענה לי על מה שאשאל ,הסכי הבחור ,שאלו ר"ש 'איזו בריה עדיפה אד או
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בהמה' ,הביט בו הבחור בפליאה וכי לזאת 'שאלה' ייקרא ,פשיטא שעדי האד ע"פ
הבהמה ,כי הבט וראה היא נראית הבהמה ,היא רועה בשדה בי הזבלי ,מעול
לא רחצה עצמה וכו' וכו' ,שאלו ר"ש במתק לשונו ,מה אתה סח ,הנה חיי הבהמה
שלווי ושקטי ,מעול לא ניהלה הבהמה 'מחלוקת' ,ולעול איננה זקוקה לקחת
סממני רפואה ,בכל אשר תל יש לה מאכל ומשתה ,לעומתה האד ,תמיד יחסר
לו – מאכל ומשתה נקיי ,כא יריב עמו ראוב ,וש יפגע בו שמעו ...עד שהחל
הבחור להרהר ולהתלונ ,אוי ,אוי ,מדוע אכ לא נבראתי כבהמה ,אמר לו ר"ש מנע
דמעה מפני ,כי אכ 'בהמה מושלמת אתה'...
והנה עדיי 'מרחשי' שפתותינו מכל התקופה הקדושה אשר עברה עלינו לטובה,
ורבי אומרי מי יראנו טוב ,ה עברו עלינו ימי נעלי קדושי ומרוממי כל כ,
ואיככה נוכל להמשי את ההייליגע טעג לימי הבאי עלינו לטובה.
אלא ,שזה עתה 'הרעשנו עולמות' בתקיעת שופר הבוקע רקיעי ומהפ את כל
העולמות ,וכדאיתא במדרש )ויק"ר כט ג( 'בשעה שישראל נוטלי את שופריה ותוקעי
לפני הקב"ה ,עומד מכסא הדי ויושב בכסא רחמי' ,ואי לנו שמ השגה בתוק
פעולת השופר ,אלא זאת ידענו כיצד גדולי הדורות נטלו בסילודי ובדמעות שליש
את השופר לידיה לאחר הכנה גדולה ונוראה ,וכוונו את כל הכוונות הקדושות
והעצומות ,ולכאורה יש להתבונ ,שהלא שופר זה אינו אלא קר של 'איל' – 'בהמה
גסה' ,ובעוד הבהמה בחיותה היא בתכלות השפלות ,עד שאסור לומר דבר שבקדושה
במקו גידולה ,אמש היה זה 'מועד' הנוגח בקרניו ומזיק לכל סביבותיו והיו הוא
קדוש ונורא ...ולכאורה כיצד הפ ה'קר ' ל'שופר' ...היא עלה ונתעלה להיות 'חפצא
דקדושה' ,מה גר לו להתעלות משפל המדרגה לרו המעלה .אלא ,שינוי אחד היה
בו מאתמול ,א אתמול היה השופר 'עצ מעצמי' של הבהמה ,ועתה ניתק את עצמו
ממנה ,ושוב אינו בגדר קר בהמה גסה אלא בגדר שופר קדוש ומקודש.
לדיד יאמר ,הנה כל אחד יש בו 'נפש בהמית' המושכת אותו לתאוות רעות ושפלות,
אי לו אלא להתנתק מהחלק הבהמי שבו ,ומעתה יתקדש כולו כדוגמת השופר ...ובזה
ימשי על עצמו את קדושת הימי הנוראי לכל השנה למע ייטב לו כל הימי.
ה .כיו"ב אומרי מש הרה"ק מקאצק זי"ע על דברי המשנה )ב"מ י' (.ראה את
המציאה ונפל עליה ,ובא אחר והחזיק בה ,זה שהחזיק בה זכה בה' ,וביאר
הרה"ק ש'לא קנה' מאחר שעשה השתדלות יתירה באופ שאיבד את כל שפיות דעתו
מחמתה – עד שהסתער ו'נפל' על המציאה ,ואילו הדר הישרה שיבור לו האד –
שיל בנחת אל ה'מציאה' ויטלנה בלא שו פחד שמא אחר יקדמנו ,שהרי א נקצב
לו הדבר מ שמיא הרי הוא ממילא יגיע לידו ,וכ בכל עניני הפרנסה – לא יעסוק
בצרכי פרנסתו אלא כפי חובת ההשתדלות ותו לא ,אז יזכה לקנות את המציאה.

ç

באר הפרשה

נח

 úåéèøôá åì úåéåàøä úåáåèä ìë úà ìë åì ÷úîåé ìëä ìáåñå ïéîàîä êàז,
 åéëøö øàùå åúñðøôá ,åéðééðòו.
ïé÷ñéã ì"éøäî ÷"äâä éøáãá åðéöîãëå
éøáã úà øàáì (éãå÷ô úùøô óåñ) ò"éæ
íã÷îå æàî øáëù ,íãà ìë òãé ,øúåéáå
÷åñôä ìò (ä äåöú àîåçðú) ùøãîä
ãçå ãç ìëì 'úé àøåáä ïéëä
וכ היה הרה"ק מנעשכיז זי"ע מבאר את דברי חז"ל )קידושי פב' (.הריעותי את
מעשי וקיפחתי את פרנסתי' שדייקא משו שהרעותי את מעשי עשיתי מעשה רע
בריבוי ההשתדלות וחסרו האמונה ,דייקא בגלל זאת קפחתי את פרנסתי )תולדות
יצחק ליקוטי הש"ס קידושי( .לאיד ,כפי מיעוט השתדלותו כ תרבה פרנסתו ,כדמצינו
לה'יעב"' )בביאורו לאבות ג ו( שהממעט בעסקי יאכל וישבע ,והרוד אחריה כל
היו וכל הלילה יחסר לחמו .בהראותו כי בוטח הוא ב'השתדלותו' ולא בבורא עול.
כה ביאר הרה"ק מרוז'י )עירי קדישי השל ,ח"ב עמו' תמא( בדברי הגמרא הנ"ל ,וז"ל,
דידוע ,דחסרו הפרנסה בא מחסרו אמונה ובטחו בהשי"ת שהוא לבדו עשה ועושה
לכל המעשי ומבי אל כל מעשיה ,ולפעמי נדמה להאד שא היה עושה מעשה
זו או היה הול בדר זה היה מרוויח ממו  ,ומיצר על זה שלא עשה כ  .ובזה תולה
הדבר בעצמו ולא בהשגחות השי"ת שלו נתכנו עלילות ,וזהו כוונת המשנה ,שהריעותי
את מעשי שנדמה לו שהרע לעשות  -שא היה עושה מעשה אחר היה מרויח,
וע"כ קפחתי פרנסתי שאינו תולה שהכל וכל מעשה בנ"א בהשגחת השי"ת.
ו .ודע ,שע"י האמונה עצמה ממשי האד על עצמו את ישועתו ,וכ כתב הרה"ק
ה'אוהב ישראל' זי"ע )ד"ה ויבוא( בש הרה"ק רבי מיכל מזלאטשוב זי"ע לבאר במה
שנאמר )ז ז( 'ויבוא נח ...מפני מי המבול' ,ופירש רש"י' ,א נח מקטני אמנה ,היה מאמי
ואינו מאמי שיבוא המבול ולא נכנס לתיבה עד שדחקוהו המי' ,והקושיא נודעת,
כיצד אפשר לומר על נח שהיה 'צדיק תמי' שהוא מקטני אמנה ח"ו .ומבאר כי 'אמונה'
הוא ג מלשו המשכה וגידול ,וכמו שנאמר )אסתר ב ז( 'ויהי אומ את הדסה' ,וכלשונו,
'כי באמונה יש כח זה ,שע"י האמונה יומש הדבר הזה ממקורו ויבוא ,היינו ע"י שהוא
מאמי בהשי"ת ובוטח בו באמונה שלימה על שו איזה דבר אז נמש הדבר ההוא ובא
בשלימות' ,ועל כ לא רצה נח להאמי באמונה שלימה שיבוא המבול מי לשחת על
האר שמא יגרו ע"י אמונתו שאכ יהיה המבול ,וזהו שכתב רש"י 'מאמי ואינו
מאמי' ,כי מצד אחד היה מאמי בשלימות בכל דברי הקב"ה ,א 'אינו מאמי' שהתיירא
להאמי בדבר הזה פ יגרו על ידי אמונתו להמשי את המבול.
ז .וכבר ביאר הרה"ק ה'פני מנח' זי"ע על הפסוק )תהילי לב י( 'והבוטח בה' חסד
יסובבנהו' ,כי הבוטח בה' יודע שבטר יגיע אליו ה'חסד' המוכ עבורו מ השמי
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úòì äðåéä åéìà àáúå' (àé ç) ïúùøôá
äî'ù ,'äéôá óøè úéæ äìò äðäå áøò
íúà óà íìåòì äøåà äàéáä äðåéä
å÷éìãäå úéæ ïîù åàéáä äðåéë íúìùîðù
åæéà ,øåàéá êéøö äøåàëìå ,'øðä úà
'úàáä éãé ìò äúùòð 'íìåòä úøàä
úéæä éìòã ,àìà ,úéæä äìò úà äðåéä
ì"æç åøîàù åîë ,øúåéá íä íé÷æç
)ïéøùåð åéìò ïéà äæ úéæ äî' (:âð úåçðî
'íéîùâä úåîéá àìå äîçä úåîéá àì
,íéîä éðô ìò åôö àìà åçåîéð àìå
åì äæîø 'úéæä äìò' íò äðåéä äàáùëå

נח

è

úàéøá úòî ,äàøå àð èáä ¯ øîàì çðì
ùéà çðù íåé àåáéù àøåáä òãé íìåòä
éðô ìò èèåùì äáéúäî éðçìùéé ÷éãö
éðô ìòî íéîä åì÷ä úåàøì' ¯ íå÷éä
úåéçäì äîá æà éì äéäé àìå ,'äîãàä
äàéøáä òáèá äùò ïë ìò ,éùôð úà
íéîá åãáàé àìù íé÷æç úéæä éìò åéäéù
íøîåà åäæå ,éùôð òáùú úàæáå ,íéáø
'äøéàäù 'íìåòì äøåà äàéáä äðåéä
åîìåò úà ïé÷úä àøåáäù äðåîàä úà
éôë íìåòá ãéçéå ãéçé ìëì íã÷î
.åéúåéåëøèöä

אזי 'מסובבי' ומקיפי אותו בצער ובעגמת נפש כדי שיהא כלי מוכ וראוי לקבל
את ההשפעות הטובות.
ומעשה היה בראשית שנת תשע"ו בעי"ת וויליאמסבורג יצ"ו ,בבחור אחד שבנה
'סוכה' בעמדו על סול גבוה ,לפתע החל הסול להתנדנד ,משהרגיש הבחור בכ,
והבי מה עומד לקרות עמו עמד והחזיק עצמו באיזה קורת ברזל שהיתה לנגד עיניו,
א דא עקא שמחוזק אחיזתו בברזל נפל ע הברזל יחדיו על האר )בגובה של כמה
קומות הבני( ,אמו של הבחור קראה מיד לאנשי ההצלה ,וה החלו לומר לה שתגש
ותבדוק על איזה צד בגופו נפל ,נזדעקה הא – חושו מהר הנה ולא אבדוק מאומה
– בחששה כי אירע לבחור ...והנה עד שהגיעו אנשי ההצלה כבר היל הבחור על
רגליו כאחד האד כלא היה ,משבדקו נוכחו לדעת כי נפילתו של הבחור היתה על
הר גבוה של פסולת גור ויקב – עלי עצי קש ותב – מדברי הרכי שבזה ניצלו
חייו ממיתה וודאית .ושמא תשאלו מה להר פסולת ואשפה בחצר בית ,כי בשבוע
הקוד קראו השכני לאיזה נכרי לנקות את חצר הבית לקראת חג הסוכות ,ובא הלה
לבקש את שכרו ,ורק לאחר ששילמו לו גילו שלא פינה את האשפה מש ...והייתה
אמו של הבחור מלאה טענות כרימו על מי ששיל לגוי ,מכיוו שהיא הייתה מ'וועד
הבית' והייתה מקפדת שלא לשל לגויי עד אחרי גמר עבודת ,ביודעה שבלא זה
יברחו הגויי ע הכס שביד לפני גמר מלאכת ,ולמעשה לבסו נתגלה כי 'מחסור'
וקושי זה לא היה אלא הכנה להצלת נפשו של בנה  -הבחור הנ"ל...
לדיד ייאמר ,פעמי נראה לאד כי 'הר של אשפה' ,ברוח או בגש ,עומד לו
בדרכו ,ובאמת אי זה אלא הצלת נפשות עבורו...
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ïéðòì ÷å÷æ àåä äîë ãò òãåéå ïéáî úòã בעיני ה' – מצא ח כי העמיד את ה' לנגדו
בכל עת
ìéöéù ,êìîä éðôì ãñçå ïç àåöîì ¯ äæ
çåøá ïä íéôèåùä 'ìåáî'ä éîî åúåà àöî çðå' (ç å) øîàð úéùàøá 'øô óåñá
úåøöä íééù÷ä ìëî ,íùâá ïä 'íééçä øåà'ä áúë ,''ä éðéòá ïç
...úåðåéñéðäå
çðù øîåì øùôà éàù (íù) ò"éæ '÷ä
,åøàéáù úåøåãä é÷éãöì åðéöî ,íðîà àìå ÷éãö äéäù øåáò ìåáîä éîî ìöéð
àì ïééãòù úå÷åðéúä óà ïë íàã ,àèç
'ä éðéòá ïç çð àöî êë ìòù
.'ä úà àìà åéðéò åàø àì úò ìëáù ¯ ïî ìöðéäì ïéëéøö åéä ïéùðåò ììëì åàá
àåä éë øëæ ïéøùéîì ìëä åì êìäùë ïä ä"á÷äù øîåì íéëéøö ë"òá àìà ,ìåáîä
úòá óàå ,ìéç úåùòì çë åì ïúåðä úøéöé íöò ìò ìåëéáë íçðúäå èøçúä
øîà (íéîù éãéá äùòðäî) íéøåñééäå éùå÷ä å) øîàðù åîë ,åìåë íìåòä ìëå íãàä
äùòðä óàå ,'éãîò äúà éë ...êìà éë íâ' éë éúîçð éë ...íãàä úà äçîà' (æ
àì ïåîîá åà óåâá Y íãà éãéá åì é"ò ,ìåáîäî çð ìöéð äî é"òå .'íéúéùò
úà äàø àìà ,åì íéòéøîë íáéùçä àìù øîàú àìùå) ,''ä éðéòá ïç àöî çðå' ¯
ïìäì 'ééò)  חêë

ìò íååöîå ãîåòä 'ä øáã

(ìåáîä ïî ìöðäì éãëá ïçì êøöåä ïëìå ÷éãö äéä

åú÷ãö åðìéöú àì ÷éãö äéäù íâä éë
âéùä äî éãé ìòå ,ïçä úðéçá àìà ¯
ä"ã .æè äöéá) 'òãéåäé ïá'á åðéöî á"åéë ùé éë' ,úååöî äæéà íåé÷ éãé ìò ¯ ïçä
áåè' úåéúåà 'ïåçèá' éë (ììä ìáà
êéùîäì äúìòåúù äååöî ùéù úòãì êì
,(ù"ééò ,íéùåã÷ä úåîùá æîøä êøãá ùøôîå) 'ïç úååöî 'ã åà 'â úðéçáá åà ,íãàä ìò ïç
æîø ã"ñá éúùøô äæáå ,ì"äæá áúëå
.ù"ééò ,'úåòåãé
'ä ïúé ãåáëå ïç' (áé ãô íéìéäú) áåúëä
åìà éë ,'íéîúá íéëìåäì áåè òðîé àì êøãä úà åéøáãá ùøôúð àì ïééãò ,äðä
,ïåçèáä úãî íäì ùé íéîúá íéëìåää ïç àåöîì íãàä äëæé äãé ìòù
òôùå ïç òôù êùîé ïåçèáä úåëæáå øá ìë éøäå ,íé÷åìà éðéòá áåè ìëùå
.(ïç

úàéöîì íãàä úà íéàéáîä íéðééðò äîë ãåò

,'' כתב הרה"ק ה'חידושי הרי"' )ליקוטי הרי" בראשית ו ח( 'ונח מצא ח בעיני ה.ח
. וז"ל, אלא ביאורו, והרי אי משוא פני לפניו- '' כיצד 'מצא ח בעיני ה,וצ"ב
 ח אשה, האחד, ומה יכול האד ללמוד ולמצוא ח, שלשה מיני ח ישנ,איתא
 ג שאר מיני. וזהו יע שאי לאשה מקו אחר והיא מתבטלת אליו...על בעלה
 שכאשר האד מתבטל אל הבורא יתב"ש ויודע שאי לו,ח הנ דומי לבחינה זו
חיות משו דבר רק מהבורא ברו הוא אז א שאינו הגו וראוי הריהו מוצא ח
.והשי"ת מסייעו להיות צדיק באמת
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òðîé àì íâå 'ä ïúé ãåáëå ïç åäæå ,áåè
íä íéîúá íéëìåäì àåä äæ ìëå ,áåè
.ì"ëò .ïåçèáä éìòá
ìåáîä øåã éùðà äðä éë ,øúåéá øàáúéå
,ú"éùäá äðåîàá ïåøñçá å÷ì
úà (ãåòå ,ïúùøôá 'éòùé ïúç) åøàéáù åîëå
àáåä .ç÷ ïéøãäðñ) ìåáîä øåã ìò øîàðä
,'ìæâä ìò àìà íðéã íúçð àì' (âé å é"ùøá
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íéçéëåî åéùòî éøä ,åøáç úà ìæåâä éë
ïæä àåä éë íìåò àøåáá äðåîà åì ïéàù
.éç ìëì ïåæîå íééç êúåçå ,ìëì ñðøôîå
òãåé äéä åàøåáá ïéîàî äéä íà éøäù
àì ïë ìò .'ìæâ'äî äîåàî çéååøé àìù
,äìäáå äâàãî ,íùôðì çåðî åàöî
,íäéëøöå íúñðøô úâùäå íìåòä éø÷îî
íé÷éæî ùùçî ,ìåáâ éâéùî ãçôî
 íéáéåàåט'ìåáîä øåã' íùá åàø÷ð ïë ìòå .

ט .אגב גררא ,דבר נורא כתב הרה"ק רבי אלעזר בנו של הרה"ק הרבי ר' אלימל
מליז'ענסק זי"ע )באגרת הקודש שבסו 'נוע אלימל'( שהנה אמרו בגמ' )יומא סט (:שחז"ל
ביקשו מהקב"ה להעביר מ העול את 'יצרא דעבודה זרה' ,שהרי הוא החריב את
בית המקדש הראשו והרג את הצדיקי והגלה את ישראל מארצ ועדיי מרקד
בינינו ,ישבו בתענית שלושה ימי ושלושה לילות ונמסר ביד כשהוא יוצא כאש
בדמות אריה מבית קדשי הקדשי ,אמר לה הנביא לישראל היינו יצרא דעבודת
כוכבי שנאמר )זכריה ה ח( 'ויאמר זאת הרשעה' .וקשה ,היא אפשר להרוג מלא
שהוא גו נקי ז ורוחני ,ומבאר בש גדול אחד ,שאכ אי הכוונה שהרגו את יצרא
דע"ז אלא שהעבירוהו מתפקידו ואומנותו הראשונה .א לפי זה יש להקשות שא
כ מהי אומנותו עתה ,שהלא כל מלא נברא לשליחות מסוימת ,ומבאר בהאי לישנא,
אלא שנותני לו אומנות הממו לבלבל בני אד ברדיפת ממו ועושר ,שזהו קרוב לע"ז
בעוונותינו הרבי ,רק צרי להיות וותר בממו ,עכ"ל .והיינו שאותו 'יצרא דע"ז' עדיי
מרקד ביננו ע"י שגור לרדיפת הממו.
והדברי מבהילי למתבונ בה ,שהרי הפליגו חז"ל בכוחו הגדול של אותו יצר,
וכמו דאיתא בגמ' )סנהדרי קב (:שמנשה מל ישראל הוכיח לרב אשי שהוא גדול
הימנו בחכמה ,שאלו רב אשי ,מאחר שהיית חכמי כל כ מדוע עבדת ע"ז,
והשיב לו ,א היית חי באות הימי ,היית מגביה שולי מעיל להקל מעלי את
ה'מרוצה' ,בכדי שתוכל לרו בנקל אחר ע"ז מתוק היצר הרע ששלט באותו זמ
על עני זה ,ועתה כל כוחו האדיר נתו לבלבל בני אד ברדיפת ממו ועושר...
ומכא נלמד עד כמה צרי למעט האד בהבלי עול הזה ,וכמו ששמעתי משל
נפלא מפי רב אחד ,שהנה במדינתו יש נהר גדול ורחב ידי עד מאוד שבכל שנה
ושנה מימיו קופאי בימות החור ונעשה כקרח מוצק ,עד שנדמה שיש יבשה
מתחת לקרח ,פ"א הגיע סוחר גדול אל ראש העיר וביקש לקנות את הנהר בכדי
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íéìáìåáî åéäù ,ìåáìá ïåùìî àåäù
.'äá íúðåîà øñåçî íìëùå íúòãá
íéé÷úð åá ,äçåðî ïåùìî àåä 'çð' ìáà
'éìâòîá éðçðé ...éðìäðé úåçåðî éî ìò
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åðåçèáå åúðåîàá éë ,(â¯á âë íéìéäú) '÷ãö
äùòðä ìëù åòãéá ,øáãî ùùç àì 'äá
éî'ì äëæ ïëàå ,åîò äùòð àéîùî åîò
 íéðåãéæä íéîî ìöéðå 'úåçåðîי.

שיוכל להקי עליה בנייני גבוהי ורמי ,והפציר רבות וא נת לידו סכו עצו
עד שנענה לבקשתו ומכר לו את הנהר לאחוזת עול ,ואכ בנה ש מגדלי וחדרי
משרדי ברוב פאר והדר ,ממש עי לא ראתה ,א הגיעו ימות הקי והשמש יצאה
על האר ,והפשירו השלגי וכל הבנייני נמסו כלא היו ...כמה טיפש אותו קבל
שהשקיע כספו וכוחו בדבר שחול מ העול ...א אנו ,עלינו לבדוק בעצמנו לבל
נהיה כאותו שוטה שמשקיע בהבלי הזמ  ,אשר ה כמי קפואי הנמסי במש
הזמ וכל מהות עמידת בטילה ומתבטלת...
י .הגר"א מווילנא זי"ע היה מספר בשבח מעלת הבטחו ,ושלוות הנפש הבאה לו
לאד מכוחה ,ומעשה שהיה כ היה ,בימי גלותו של הגר"א איקלע לביתו של
'חוכר' אחד .והימי ימי סו השנה ,לכ שלח הפרי לתבוע מעמו את דמי החכירה
לשנה הבאה ,היהודי שכלתה הפרוטה מכיסו השיב ריק את פני השליח .מכיוו שכ
חזר הפרי להודיעו שא עד יו פלוני לא יסלק היהודי את חובו הרי הוא ובניו
ובני בניו מושלכי הבורה – בור ריק שאי בו כי א נחשי ועקרבי .בכל אותו
הזמ היו 'דיבורי' היהודי נסובי באמונת ה' ובהנהגתו והשגחתו על כל איש ובריה
מברואיו ,א ביאר כי לא יטוש ה' את יצירי כפיו ,ותמיד יעמוד לימינ לבל תמוט
רגל .ואכ ,היהודי היל ברחובה של עיר מבלי הראות כל סימני דאגה וחשש על
פניו כאותו עשיר השוכב על חבילי זהב וכס ...והיה נראה כאילו 'צרור הכס' מוכ
ומזומ לו בביתו ,ואינו אלא ממתי עד שיעלה רצו לפניו להשיב לידי הפרי את
החוב ולכ אינו מפחד כלל מהפרי הרשע ומרוע מעלליו .בהגיע היו המיועד
לפורענות עדיי לא היה בידי היהודי את המעות וא לא טרח להלוות מרוב בטחונו
האמי בהקב"ה ,אלא פנה והל בשלוות הנפש לבית הפרי .בראותי את היהודי
הול בטוב לבב הלכתי אחריו לראות אי יפול דבר.
משהגיע היהודי אל בית הפרי המתי מחו לחדרו של הפרי עד שיוכל להיכנס
אליו ,לבינתיי יצא מהחדר איש נכרי שניגש ליהודי וסיפר לו ,הנה באתי הנה
להציע לפרי איזה מסחר טוב ,אלא שאחר די ודברי דרש הפרי ממני סכו
גבוה מידי על כ עזבתיו לנפשו מבלי לעשות את ה'עסק' ,אמנ ,א בסכו זה
עדיי העסק כדאי לי במאוד ,אלא שמפאת 'עסקי כבוד' לא אוכל לחזור אליו
ולחתו על העסק ,על כ אבקש שתואיל לשמש כסרסור עבורי ולשוב להציע את
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שלא תעלה קנאתי – ע"י האמונה ינצל מ íä íäù ãåáëå äååàú äàð÷î íãàì
הקנאה
òãåé éë ,íìåòä ïî íãàä úà ïéàéöåîä
åîòî úç÷ì çë íåù íãà ãéá ïéàù àåä åðéä åúðåîàáù ,äðåîàä ìòá çéååøé íâ
 ('äàð÷'ä úà äæá êñåçå) äîåàî åì àáä áì áàë ìë åéìòî êñåçיאúúì àìå ,
העסק בפני הפרי ,ואת שכר לא אקפח ,בתו כ נת אותו סוחר ליהודי סכו
הגו ,ונכנס לפרי ופרע את כל הקפותיו .והיה הגר"א מפליא ומשבח את מעלת
של הפשוטי בע באמונה ובטחו בתמימות...
יא .ובכלל ייאמר כדר חיי – עדי לו לאד שלא להביט במה שנעשה אצל חברו,
כי רק כ יוכל לשמוח בחלקו ויהיו חייו שלווי ושמחי ,ואילו המביט ובודק
בכל עת מה נעשה אצל רעהו מבית ומחו ,של חברו לא יגיעו ומשלו ג"כ לא יהנה...
מדייק היה הגאו רבי יעקב גלינסקי ז"ל בדברי רש"י )כתובות ח (:על ברכת ה'שבע
ברכות' 'שמח תשמח רעי האהובי כשמח יציר בג עד מקד ...משמח חת
וכלה'  -תפלה היא שמתפללי ומברכי שיהו שמחי בהצלחה כל ימיה ...משמח
את שניה לעול בסיפוק מזונות וכל טוב ,עכ"ל .והקשה הגר"י מדוע אי אומרי
בפירוש 'שמח תשמח רעי האהובי שיהיו שמחי בהצלחה כל ימיה' ,מה מוסי
לנו הנוסח כשמח יציר בג"ע ,ומבאר הגר"י ,דבא להורות עצה טובה ודר לחיי
טובי ,כיצד תהיה שמח בהצלחה כשתעמיד את עצמ ובית דוגמת אד הראשו
בג"ע ,שלא היתה ש עוד נפש חיה מ'בשר וד' ,ולא היה לו על מי להתבונ
ולבדוק בכל עת ושעה 'טובתו של מי מרובה מחברו' – רק כ אפשר לבנות בית
יהודי ,ורק כ ישמחו בהצלחת כל ימיה עד העול.
יש שהוסיפו ,שלכ אומרי הפסוק 'מה יקר חסד אלוקי' בעוד פניו מכוסות
בעטיפת הטלית ,כי רק בשעה שעיניו מכוסות מהביט סביבותיו – לדעת מה ייעשה
בכל אחד מידידיו ובבית ,אז יש בידו להכיר את 'חסד אלוקי' עמו.
בעני זה מצאתי דברי נחמדי בספר הנפלא 'חיבת העבודה' ,כי מאוד יש
לתמוה על מנהג העול בנסיעת במטוס )פליגע"ר( כיצד ה סומכי בעיניי עצומות
על שאר נוסעי המטוס שלא יגנבו לה את המזוודות ) (suitcasesבירידת מהמטוס,
והכל עומדי בשלוות הנפש בסמו למסוע ) (conveyor beltוכל אחד נוטל דייקא
את שלו.
התשובה פשוטה ביותר ,כי אי איש היודע מה הסתיר רעהו בי דפנות המזוודה
ובי חבילותיו ,וא יגנוב את של רעהו ,שמא יעצרוהו שוטרי הגבול ויאסרוהו תחת
בריח וברזל על 'סחורה אסורה' שניסה להבריח) ...וכאותו שביקש ש בשדה התעופה
מרעהו – שמור נא על חבילותי לכמה רגעי ,כי אי בכוחי לעמוד כא ,ענה לו
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,ì"æå áúëå .ì"çø íéîù ãåáë úà úç÷ì ,('ãåáë'ä úôéãø åîöòî òðåî äæáå) äîåàî åì
äâìôäå ìåáîä øåãå ïé÷ úùøô åáúëðå ùåëø äæéà åîöòì úç÷ì åì øùôà éàå
,éøôñ) úåøåãä äìàî åá ùé íãà ìë éë ïî åøåáò äáåö÷ äððéà íà äàðä åà
ï÷úì êéøöå .(íìåò úåîé øåëæ ÷åñôä ìò åðéæàä
.('äååàú'ä úà êñåç äæáå) àéîù
...åîöò
øîåà äéä ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä
åäàéáé úåáøå úåðåù úåìåáçúá éë òãéå 'ìàøùé úãåáò'ä ÷"äøä íùá
øîàù åîë .'äàð÷' éãéì øöéä
åìàá éë ,(å"ðøú çð úîà úôù) ò"éæ õéð'æà÷î
àø÷î øàáì ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä úùåìù úà åðà íéàöåî úåéùøôä
 íìåòä ïî íãàä úà íéàéöåîä íéøáãäיב äîì ïé÷ ìà 'ä øîàéå' (å ã) áåúëù
)äøåàëìã .'êéðô åìôð äîìå êì äøç ïé÷ ìù äùòîá ¯ äàð÷ .(àë ã úåáà
 ìáä ìù åîã úà ïé÷ êôù äðéâáùיגúìéôð íòè äéä òåãé éøä ,øåàéá êéøö ,
ïé÷ ìàå' (ä ÷åñô) íù øîàðù åîë åéðô ,äá íéòåâð åéäù ìåáîä øåãá ¯ äååàú
ãàî ïé÷ì øçéå äòù àì åúçðî ìàå åöøù äâìôä øåã éùðà ìöà ¯ ãåáë
האיש ,ל אי כח לעמוד ,אבל לי אי כח לשבת במאסר (...כיו"ב ייאמר לדיד,
לעול אל תקנא בראות איש פלוני עשיר ,איש פלוני מצליח בכל ...כי אינ יודע
אלו 'סחורות' – קשיי וצרות טמוני מתחת פניו הצהובות...
יב .הרה"ק הרבי רבי העני מאלכסנדר זי"ע היה אומר )שיח שרפי קודש; הובא בחשבה
לטובה אבות ש( על דברי חז"ל אלו קנאה נא וואס; תאווה צו וואס; כבוד
פארוואס )קנאה – במה הוא מקנא ,תאווה – למה הוא מתאווה ,כבוד – על מה יכבדו אותו( .היינו
שא יתבונ אד יראה שאי לו במה לקנא ,כמו"כ יראה שכל תאוותו אינו אלא
דמיו בעלמא ואי לו ממשות ,וא הכבוד אי לו כל תכלית וכל אלו אינ כי א
דברי הבל ורעות רוח.
הוא היה אומר ש'קנאה תאווה וכבוד' הינ תלתא דסתרי אהדדי ,כי המקנא
ברעהו רוצה לבוא למקו שחברו הגיע ,א אינו יכול כי התאווה מושכת אותו
לאכילה וכיוצא בזה מדברי המונעי ממנו להיות כחברו ,וכאשר בוא יבוא למלאת
תאוות נפשו תבוא 'מידת הכבוד' ותטפח לו על פניו דמטעמי כבוד לא יוכל לעשות
ככל אשר איוותה נפשו ,ונמצא שג' אלו אוסרי אותו בבית האסורי.
יג .אומר היה הרה"ק ה'חידושי הרי"' זי"ע )אמרי הרי" ד"ה ארור כנע( ,בוא וראה
כוחה של קנאה ,שהרי קי והבל היו שני אחי יחידי בעול נמצא שכל אחד
מה היה 'בעלי' על חצי עול ,ומה שיי קנאה אצל מי שחצי העול שלו...
ואעפי"כ גברה קנאת האחד ברעהו עד כדי רציחה...
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ìò øàáì (å"ðøú) 'úîà úôù'á àúéà
ïç àöî çðå'ì çð äëæ äî éãé
åéìò ìç é÷ðå êëåæî ùôðäùë ,''ä éðéòá
íìö åéìò ùéù øçàå ,íé÷åìà íìöä
ìòå ,ïç úåàéùðì äëåæ àìéîî íé÷åìà
äæá Y é÷ðå êëåæî ùôðä äùòð äî éãé
äàð÷' éðéðò ìëá úåðåéñðä ìò øáâúéù
ïî íãàä úà ïéàéöåîä 'ãåáëå äåàú
.íìåòä
ובאת אל התיבה – כוח של תיבות התפילה

äúà äáéúä ìà úàáå' ,(çé å) ïúùøôá
,'êúà êéðá éùðå êúùàå êéðáå
ò"éæ ùèéøæòîî ãéâîä ÷"äøä äá øàéá
íãà ìù åúåäî ìë éë (çð 'øô ãéâîä úøåú)
ìò úæîøî 'äáéú'ä éë ,äìéôúá äéåìú
øîåàå äååöî áåúëäå ,äìéôúä úáéú
çåëä ìë íò àá äáéúä ìà úàáå
äòéãé êåúî ,äìéôúä úáéú ìà äðååëäå
êúùàå êéðá ééçå ,êééç ¯ äúà øùà
êúà úòë íéàöîð äìà ìë êéðá éùðå

,ïëà ,åúåà åìàù êë ,àìà ,'åéðô åìôéå
Y êéçà úçðîå ,äìá÷úð àì ¯ êúçðî
òåãî ,áèéä êîöò ÷åãá äúò ,äìá÷úð
éúìá÷ àìù úîçî íàä ¯ êì äøç
úîçî åà ,éúéòù àì êúçðîìå êðáø÷
.äìá÷úð åúçðîù 'ìáä'á àð÷î êðäù
åàåáá ,øúåéá øäæéäì íãàä ìò àã ïåâëá
íéîù ïåöø íàä òãéì 'äàð÷' éðéðòì
úøòåá 'äàð÷'ä àîù åà ,åáø÷á øòåá
.åéðéò úà úàîñîå ãéîúä ùàë åáø÷á
ù"àøäì 'íééç úåçøà' øôñá àúéà
åæù ,äàð÷ êááìá ïúú ìà (âé÷
åøàéáå , ידäàåôø äì ïéàù äòø äìåç àéä
úåãéî øàùáù øîåì åúðååëù éàî÷
ìåîòìå ãåáòì íãàì åì ùé úåðåâîä
ìà äàð÷ä ïéðòá êà ,úåãéîä úà ï÷úì
÷ñòúé íà éë äð÷úì ãåáòì íãàì åì
ùéàá åúàðùå åúàð÷ ìãâúå øáâú ÷ø äá
çñéä' íà éë äàð÷ì äöò ïéàå ,àåää
òåâøî àöîé äæáå ,äðéðò ìëî øåîâ 'úòãä
.äàð÷ä úàìçî àôøúéå åùôðì
úåà)

 מעשה באחד מאנשי שלומו של הרה"ק ה'עצי חיי' מסיגעט זי"ע אשר היה לו.יד
 ולאחר, והלכו שניה לדו בדי תורה אצל העצי חיי,די ודברי ע איש אחר
 א הלה השתמט, ועליו לשל לבעל דינו,שעיי בדינ פסק שאותו 'מקורב' יצא חייב
 כי, עד שאמר לו הרה"ק,מלפרוע ודחה את התשלו מיו אל יו בטענות שונות
 נענה לו,בתורת 'ידיד' רוצה לתת לו 'עצה טובה' כי כדאי לו לשל ולא להתחמק
 כי אילו היה הרבי מצווה אותי לקפו מהקומה השישית עד, יאמי לי רבינו,הלה
 א הרבי מבקש ממני לקפו מהאר ועד,לאר הרי הייתי עושה זאת בשמחה
...  זאת אי ביכולתי אפילו א רצוני עז לעשות כ...לקומה השישית
 בכדי, כי נוח לאד לתרו מיליו דולר לצור בניי ישיבה,וכבר אמרי אינשי
...$50,000 שזכות זו תעמוד לו לנצח את חברו בדברי ריבות שיש ביניה על ס
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íäì òéôùäì ìëåú êúìéôú çåëá éë
ìëá 'ä ìà ììôúé ïë ìò .äëøáå íééç
.åéúåìàùî ìë åàìîéå åáì
ïúùøôá øåîàë äìéôú ìù äçåë ìåãâå
),'çð úà íé÷åìà øåëæéå' (à ç
éøäù) àåä ïéãä úãî íùä äæ' ,é"ùøáå
,(ïéã úâäðä ìò æîåøä 'íé÷åìà' øåëæéå' ïàë áéúë
úìôú éãé ìò íéîçø úãéîì äëôäðå

נח

 'íé÷éãöäטוéãåäé ìë ìù åçåëá úîàáå .
éøáãë ,åúìéôúá íéðéãä ìë úà êôäì
êøò úìéçúá çî÷ä ãë øôñá) 'ééçá åðéáø'ä
 äìéôúä çë äôé ì"æå ,(äìéôúטז ìèáì
...øæâðä úìèáî äìéôúä éë ...øæâðä
øîåìë ,äàåáðä úìòîî äìòîì äìéôúä
)äàåáðä úåàöåú íùîù íå÷îäî (äìòîì
.íéàéáðì

טו .ולכאורה צרי ביאור היכ מצינו כא 'תפילה' שהתפלל נח ומניי שנתהפכה
מידת הדי לרחמי ע"י תפילה ,וביאר הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע משמיה
דהרה"ק הרר"ב מפשיסחא זי"ע כי פעמי עצ עמידת האד ב'לב נשבר' -
בידיעה שרש הוא ואי לו מבלעדי עזר ה' יתב"ש ,היא 'תפילה זועקת' מאליה
ומתקבלת ביותר ,וכ היה אצל נח 'וישאר א נח' – שגנח על מצבו וזה עלה
למעלה מכל תפילה.
משל למה הדבר דומה ,כי ממנהגו של עול לבקש מהעני המתדפק על הפתח
'המלצה'  -לראות כי אכ כני דבריו ו'נצר' גדול הוא .אמנ פעמי שהלה מהל
בבגדי קרועי ,וכל מצבו ומעמדו זועק לשמי על עניותו ,אזי עצ עמידתו היא
היא ה'המלצה' הטובה ביותר – כי מצבו זועק מאליו עד לשמי ,והכל יחושו לעזרתו,
להצילו מדחקו לבל ימות ברעב.
טז .על כל דבר ודבר הוי מתפלל לפני המקו וירווח ל ,פע שמעו תלמידי הרה"ק
מקארי זי"ע את רב מתפלל אחר תפילת 'שמונה עשרה' ' -יהי רצו שתחזור
המשרתת לביתי' והיו התלמידי סבורי כי בודאי כוונתו על סודות טמירי ונעלמי
)ה'משרתת' תרמוז על ספירות עליונות ,ו'ביתי' רומז על ספירות אחרות( ,א הוא ז"ל ביאר לה
רוב פשטות כי כוונת הדברי עפ"י פשוטו ממש ,כי הרבנית כבר באה בימי
והמשרתת שעזרה לה בעבודות הבית נתכעסה עליה ועזבתה ...וקשה עליה לעבוד
עבודות אלו בעצמה ,ע"כ בקשתי שתשוב לביתי ,כי למי אפנה א לא לצורי וקוני...
)דברי שמואל חנוכה נר ג(.
מעני לעני ,ידוע מש החזו"א שבאמירת 'בורא רפואות' )בברכת יוצר( יכוו להינצל
מכל מחלה ,ובפרט מהמחלה הידועה )הגאו רבי רפאל דוד אויערבא זצ"ל(.
כעי"ז אומרי מהרה"ק המגיד מקאז'ני זי"ע לכוו ב'המחדש בטובו בכל יו'
להינצל מכל מחלה ,והיינו שיברא רפואות חדשות וממילא נתרפא מכל חולי...
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הגומל חסדי טובי – גמילות חסד כסגולה åéäù ,åøåã éðá åéä åðîî êôéäì éë
לזש"ק
äî ãáìî úåéøáä ïéáì íðéá íéúçùåî
åäæå ,íðå÷ ïéáì íðéá íëøã åúéçùäù ùøãîáå ,'çð úåãìåú äìà' ïúùøôá
)øùá ìë úéçùä éë 'à àøéå' (áé å) åøîåà àçéð íéðåéìòì àçéð ,ä ì ø"á
 úåéøáì çðå íéîùì çð (íéðåúçúìיזéëøãá åëìä àìù ,'õøàä ìò åëøã úà øàáîå ,
 íåçø äúà óà íåçø àåä äî ú"éùä (ùéà çð ä"ã) ò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøäיח.
יז .ידועה קושיית העול על דברי חז"ל )עירובי יח :הובא ברש"י ז א( שבשעה שדיבר ה'
אל נח אמר לו 'אות ראיתי צדיק' ואילו בריש הפרשה כשדיבר עליו שלא בפניו
אמר 'נח איש צדיק תמי'  -מכא שאומרי מקצת שבחו של אד בפניו וכולו שלא
בפניו ,ולכאורה צ"ב ,שהרי חזינ כא שבפניו אומרי מחצית שבחו של אד ,ולא
רק מקצת ,כי שלא בפניו אמר ב' מעלות ובפניו אמר רק מעלה אחת .וביאר הרה"ק
ה'מקור ברו' זי"ע ,כי א איש הוא מעלה גדולה ...נמצא שבפניו אמר רק מעלה
אחת צדיק ,ושלא בפניו שבחו בשלשה שבחי – איש ,צדיק ,תמי הרי שבפניו אמר
רק מקצת.
הנה אמרה תורה )דברי כב טז( את בתי נתתי לאיש ...מסופר שהרה"ק רבי משה
אונגאר זי"ע חתנו של הרה"ק ה'דברי חיי' מצאנז שלח פע מכתב לחותנו ובו
מפרט הוא כמה וכמה מעלות על בחור פלוני שהציעו לו ליקח לחת לבתו ,שלח
לו ה'דברי חיי' תשובתו' ,את העיקר לא כתבת לי הא הוא 'מענטש' )אנושי( ככתוב
בתורה את בתי נתתי לאיש '...וכ היה שגור בפיו של הגה"ק מטשעבי זצוק"ל.
יח .פע באה אלמנה לפני הרה"ק רבי אהר הגדול זי"ע ,ודמעתה על לחיה כי
בתה ה'כלה' יושבת בבית ,ואי בידה פרוטה להשיאה ,סייע לה הרה"ק בסכומי
הגוני ,לא ארכו הימי וזמ החתונה קרב ובא ,שוב נכנסה האלמנה בפני בוכיות,
כי בתה הכלה נתקפה בשגעו ואיננה מסכמת להיכנס לחופה כל עוד שלא אקנה
לה 'שטער טיכל' )מטפחת העשויה בקשירה מסויימת( העולה הו רב ,ובקושי הצלחתי
להשיג עד עתה את המיעוט המוכרח להוצאות נישואי ,מאי אקח עתה ממו
לצור אותה מטפחת ,ק הרה"ק ממקומו ,הוריד צרור כס שהיה מונח ע"ג הארו
שבחדרו ,ונתנו לאלמנה למע תקנה בו את המטפחת הנ"ל .כשמוע הרבנית מה
עשה בעלה הרה"ק שפכה לבה לפניו ,בתמיהה גדולה ,וכי לאשה אחת נית כל
הסכו הגדול שהיה מונח לעת הצור ,וא להעניקו לצדקה הרי היה אפשר לפרנס
בסכו זה  20משפחות לקראת שב"ק.
אמר לה הרה"ק ,א אני בקומי ממקומי – לקחת את הסכו הגדול בידי ,מיד עלו
מחשבות אולי עדי לפרנס בה  20משפחות ,אבל אמרתי לעצמי הרי המעות הללו
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áéúë óñåéáå ,÷éãö ùéà çð øùá ìë úéçùä éë íåùî ,ñ"úçä ì"æå
'.('÷éãö óñëá íøëî ìò
ìò áñåî åëøã ,õøàä ìò åëøã úà
àåäù ,íé÷åìà éëøã åúéçùäù ¯ íé÷åìà
øùà íéãñç éìîåâ ìù íøëù áø äîå åéëøãá æåçàì éåàøù äî ,ïåðçå íåçø
íäéùòîá íìåòä úà 'íéðåá' äîä
åìéàå ,ïðåçå ìîåç åøáçì íãà ïéá úåéäìå
כ
íìåò' (â èô íéìéäú) áéúëãëå , íéáåèä íúåà ïðåçå íçøî ä"á÷ä 'éä ïë åùò
ïééðáì íä íéëåæ úàæ úåëæáå ,'äðáé ãñç ìáà ,íðå÷ì íðéá úåøéáò åøáòù é"ôòà
 íäìù ã"æâ íúçð ïë åùò àìù åéùëòיטáúë ïëå .íéðâåäî íéðáá éèøôä íîìåò .
ãìåéå' (é å) ïúùøôá ÷åñôä ìò 'åðøåôñ'ä
çéëåäì ìéçúäù æàî ,'íéðá äùìù çð ïúùøôá) 'àîåçðú ùøãî'á àúéà äðä
äøåúá åðéöî àì éë .íéðáì äëæ åøåã éðá ùéà çð' (è å) ÷åñôä ìò (ä úåà
äéäù çð úîâåãë íéðáì 'ïéúîä'ù éî àø÷ð ä"á÷ä ìù åéúåéøá ïæù ìò ,'÷éãö
äëæ àì ïééãòå íéðù úåàî ùîç ïá øáë ìò íé÷éãö åàø÷ð íãà éðá éðù .÷éãö
÷åñòì ìçäù úåëæá ÷øå ,ïèá éøôì áéúë ïàë) óñåéå çð ¯ úåéøáä úà åðæù
)(å á ñåîò

מונחות במקומ זה כבר כעשר שני ,ומעול לא על דעתי לחלק למשפחות נצרכות,
מדוע דייקא בזה הרגע באו בקרבי מחשבות כאלו ,ללמד כי כל אלו מניעות מצד
היצר ,ולא מצד הקדושה באו הנה.
יט .מעני לעני באותו עני ,כתב הגה"ק ה'חפ חיי' זי"ע )חפ חיי עשי ב( ,וז"ל,
ולא לחנ כתבה לנו התורה מעשה דנח )ט כא-כב( 'וישת וישכר ויתגל וכו' וירא
ח וכו' וש ויפת כסו את ערות אביה' ,וג ספרה לנו התורה את הברכה שברכ
נח ונתקיימה לבסו ,להראות לנו את גדולת המדה הזאת שצרי האד לחפות על
גנות חברו בכל כוחו כמו על עצמו ,עכ"ל.
כ .איתא במדרש )בר"ר לג ב( מעשה שהיה בימי רבי תנחומא כשהייתה עצירת גשמי
ובאו ואמרו לו יגזור נא רבינו תענית ,וכ עשה ,בהגיע יו השלישי לתענית
)התענו כדת של תורה שני וחמישי ושני ,ומעשה זה היה ב'שני' השני שהוא פע שלישית לתענית(

בני ,התמלאו רחמי
ועדיי לא ירדו גשמי ,עלה רבי תנחומא ודרש לבני ישראלַ ָ ,
אלו על אלו והקב"ה מתמלא רחמי עליכ ,ומובא ש מעשה באריכות על איש
שנת מעות לצדקה למי שעפ"י סדר העול לא היה מעניק לו אפילו פרוטה אחת,
אז הגביה רבי תנחומא פניו כלפי מעלה ואמר ,רבו כל העולמי ,מה א זה שאי
לה עליו מזונות ראה אותה בצרה ונתמלא עליה רחמי ,אתה שכתוב ב )תהלי קמה
ח( 'חנו ורחו' ,ואנו בני ידידי בני אברה יצחק ויעקב עאכו"כ שתתמלא עלינו
רחמי ,מיד ירדו גשמי ונתרווה העול.
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åéðôì úàæ øîà íäøáà éøáãä ìòá áåéãøáî ïåàâä

áåúëá øàáî äéäù ,(ãàî åñìé÷å
'äëøáì åòøæå äåìîå ïðåç íåéä ìë' (åë æì
äååìîå ïðåç íåéä ìë àåäù éãé ìò éë ¯ íúç'ä ÷"äøä éøáã íéòåãé äæ ïééðòá
 úåéøáä íò ãñç ìîåâå åãéîìúù ÷"îëá àáåä) ò"éæ 'øôåñכבúàæ øëùá ,
)íéìäú

כא .עובדא הוה ,לפני כשנה ערכו 'מזכי הרבי ' בשכונת רמות שבעיה"ק ירושלי שבת
התחזקות לתושבי השכונה ,לש כ הזמינו את אחד הרבני שליט"א )אשר הנני
מכירו מקרוב( שיבוא לשבות עימ ובמש השבת ילהיב את לב לה' ולתורתו ,ואותה
שבת 'שבת בראשית' הייתה ,והנה ביו שישי בבוקר גילו העסקני שעדיי לא הוכנה
'אכסניא' ראויה לשמה עבור הרב ומשפחתו ...ולא ידעו את נפש מרוב מבוכה ובלבול,
בצר לה פנו העסקני לאבר אחד )והוא 'מרא דעובדא' הנ"ל( וביקשו ממנו שיואיל בטובו
לעזוב את ביתו ו'לפנות מקו ' לרב שליט"א .הלה מיא בתחילה ,ה מצד עצ הדבר,
שהרי הכל חפצי לישב תחת גפנ ותאנת  ,ובפט שכבר כל צרכי השבת היו מוכני
ומזומני להתענג בתענוגי  ,ועל הכל ,כי דירה זו חדשה היתה וג השקיע בה למע
תעמוד בכליל השלמות ,ובקושי נכנס לדור בה לפני 'ראש השנה' ,וכידוע שמטבע
הדברי נמנעי הבריות להעניק דירה נאה וחדשה לאחרי שמא יפגמו ביופייה בחוסר
זהירות .לאחר שהות מועטת נמל בדעתו ,ואמר לבני ביתו ,הנה מזה עשר שני שאנו
מצפי לזש"ק ,וכבר עשינו כל דרכי ההשתדלות וקצרה יד הרופאי מלהושיע ,על כ
הבה נכניס אורחי למעוננו ,ואולי יעמוד לנו לזכות .ואכ זכה לישועת ה' בדר הטבע,
ובקי תשע"ט הכניס את בנו הנולד לו במז"ט בבריתו של אברה אבינו.
כב .וא א לא חננו הקב"ה בממו רב יוכל להיטיב לבריות במאמר פיו ,וכבר
אמרו שזה כל האד – לחזק ולעודד את רעהו בדיבורי טובי ,שהרי כ
כתיב )בראשית ב ז( 'ויהי האד לנפש חיה' ,ובתרגו – 'לרוח ממללא' .כלומר שעל
ש כוח הדיבור נחשב ויהי לאד .אמור מעתה למה נעשה כוחו של דיבור ,וכי
לעצמו הוא נעשה ,והרי אי איש המדבר אל עצמו אלא אל רעהו) ...כי העיניי משמשי
את האד לראות בעצמו ,וכ באזניו 'הוא' שומע ,ואילו הדיבור נעשה לדבר אל זולתו ...ורק מי שמחזיק

עצמו 'פיקח הדור' ידבר ויתייע ע עצמו כי אי לו עוד ידיד חכ כמוהו ,(...אלא וודאי עיקר
בריאת האד ועיקר מהותו הוא עבור השני ובזה כתיב ויהי האד.
אמירה נעימה ביאר הקד' רבי ישעי' קרישעווסקי הי"ד ,מדוע גדול המלבי שיניי
יותר מהמשקהו חלב ,כי החלב אינו נית לשתיה בכל עת – שהרי פעמי שהוא
עומד אחר אכילת בשר וא"א להשקותו חלב עד כששה שעות .אמנ גדול מזה
הוא המלבי שיני שבכל עת נצרכי לו ,ובכל עת וזמ הוא מועיל ומסייע...

ë
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נח

 êåøò ïéàì íéðáì äëæéù ,'äëøáì åòøæå' åá íééå÷éכדìîåâ íãàäù éãé ìò éë ,
 íéøùëå íéáåèכגåìåë íìåòä íåé÷ì íøåâ àåä éøä ãñç éìéî øàùì äëæé íâ .
ìë íò ãñçúäù úåëæáù çð úîâåãëå åëøáúéå åëéøàé åééçå ,äëøá áåøìå áèéîã
כג .ובאמת כ איתא להדיא בגמרא )ב"ב ט (:רבי יהושע ב לוי אמר ,כל הרגיל
לעשות צדקה  -זוכה הויי לו בני בעלי חכמה ,בעלי עושר ,בעלי אגדה ,בעלי
חכמה .ובכלל זה מי שלא זכה עדיי לבני ודאי יזכה לבני ,וא ג זאת שיהיו
בניו בעלי חכמה וכו'.
וכ איתא ב'חת סופר' )וירא ד"ה איה שרה( וז"ל .אשה שהיא בעלת צדקה זוכה
לזכרי...
הרה"ק רבי ברו מזיכלי זי"ע הזכיר את חתנו שהמתי לישועה לזרע של קיימא
לפני הרה"ק הרבי רבי העני מאלכסנדר זי"ע ובפרשת נח הוה מעשה ,אמר לו
הרבי רבי העני ,הנה מתחילה כתוב 'אלה תולדות נח' ואיתא ברש"י הק' 'עיקר
תולדותיה של צדיקי מעשי טובי' ,ובהמש הכתוב – 'ויולד נח שלשה בני
את ש את ח ואת יפת' ,ולכאורה צרי ביאור מדוע פירש מתחילה 'תולדות
נח' על המצוות ומעשי הטובי כשלפי פשוטו של מקרא קאי על לידת שלשת
בניו הכתוב מיד בסמו ,אלא ,בשמי ממעל יש 'שערי תולדה' אשר מש נשפע
לבני האד 'זרע של קיימא' וה עומדי בסמו לשער גמילות חסדי .ופעמי
ששערי תולדה סגורי וקשה ביותר לפתח  ,אז העצה היעוצה להיכנס אל השער
הסמו ב'שער גמילות חסדי' ,ומש אפשר בנקל לבקוע ג את 'שער התולדה'
ולזכות לזרע קודש ,וזה נמי היה אצל 'נח איש צדיק' שהמתי חמש מאות שנה
לזרע של קיימא ,ועל כ עסק במצוות וגמילות חסדי ,ומש נפתח לו ג שער
התולדה ,ולזה כיוו רש"י 'עיקר תולדותיה של צדיקי מעשי טובי' שעי"ז
זכה ל'ויולד נח שלשה בני' כפשוטו ממש.
כד .לעומת זאת כמה גרוע מי שמרע לאחרי ,הנה אמרו חז"ל )ב"מ מד ,(.הנות 'מעות'
לחברו תמורת איזה חפ שברצונו לקנות ממנו ,עדיי אפשר לו לחזור בו כל זמ
שלא עשה קני משיכה )כיו שרק משיכה קונה מ התורה ולא קני כס ( ,אבל אמרו מי שפרע
מאנשי דור המבול ודור הפלגה הוא יפרע ממי שאינו עומד בדיבורו ,וצרי ביאור מדוע
נקטו 'דור המבול והפלגה' ,ולא מי שפרע מפרעה ומצרי וכיו"ב ,ובתלמוד ירושלמי
)ב"מ פ"ד ה"ב( אמרו שאד זה דומה לדור המבול כי עוו דור המבול היה 'כי מלאה
האר חמס' )ו יג( והיינו שהיו גוזלי פחות פחות משווה פרוטה עד שנחסר הנגזל מכל
ממונו – כמעשי אלו כ מעשי אלו ,כי ה גזלו בגזלה שאי אפשר להוציאה בדייני,
וא זה החוזר בו אי אפשר לתבעו בדייני אבל הקב"ה יתבע ויפרע ממנו.
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àë

øîàðù åîëå ,'íéðéòä íâô'î ìéçúä 'äðáé ãñç íìåò'ù äëæ úåîäáäå úåéçä
.åìåë íìåòä ìë úà äðáå
éë 'ä éðéòá ïç àöî çðå ,'åâå åàøéå (á
ùãé÷ù ¯ 'ä éðéòá åäæå ,äæ íâô ï÷éú
בעיני ה' – הזהירות בשמירת עיניי
àúéà øáëå .'úé åãåáëìå åðòîì ÷ø åéðéò
ïç åéìò ùéù íãà ìë (:èî äëåñ) 'îâá úéùàøá) ò"éæ 'íäøáà úéá'ä ÷"äøä áúë
 íéîù àøé àåäù òåãéáכה.
ìåáîä øåã íâô ìëù ,(åàøéå ä"ã
)å

ובביאור מה שדימו אלו לאלו ,כי זה החוזר בו מהמקח אינו מתחשב כלל על
שגור בזה הפסד למוכר  -בטענתו שעל פי תורה עדיי לא חל המקח ומותר לו
לחזור בו ,כיוצא בזה היו בני דור המבול שגזלו באופ שאי מקו לתבוע על פי
תורה  -ודייקא על זה אמר הקב"ה 'ק כל בשר בא לפני' והחריב את כל העול
עבור זה ,כי חרו א של מעלה בא על זה שמחזיק ב'רשעותו' בשתי ידיי ,אלא
שלרוב 'צביעותו וצדקותו' הרי הוא מסדר את רשעותו באופ שלא נוכל לבוא עליו
בטענה עפ"י תורה .מי יפרע ממנו  -מי שפרע מדור המבול הוא יפרע ממי שאינו
עומד בדיבורו ,שא ה נהגו כמנהגו של זה ,מצצו ד איש לרעהו ,מבלי שתוכל
למצוא מקרא מפורש כנגד בתורה.
ומעניי לעניי באותו עניי ,בפרשת )ט ו( 'שופ ד האד באד דמו ישפ',
כתב הרה"ק מקאמרנא זי"ע בחומש 'היכל הברכה' )ט ה( מכא אזהרה רבה למקפח
את פרנסתו של חברו ויורד לאמנות חברו הרי הוא כשופ דמי ממש .ג הרה"ק
רבי יחיאל מאלכסנדר זי"ע היה אומר שהמקפח פרנסת חברו הריהו ב'סכנה' עצומה,
ומעשה היה בדידיה שאחד מחסידיו ירד לחיי הרב בקהילתו ,קרא לו רבי יחיאל
ואמר לו ,דע ל ,מקובלני מרבותי שכל היורד לאומנותו של חברו הרי הוא מקפח
את חיי עצמו ,וקרא עמו את הפסוק 'שופ ד באד דמו ישפ' מילה במילה
כמקריא את הסוטה ,והזהירו מאד לבל ישוב לדרכיו הנלוזות ,ואכ קיבל החסיד
על עצמו תיכ להפסיק את כל פעולותיו נגד הרב בעירו ,א משחזר לעירו היטוהו
חבריו הרעי אחריה וחזר לסורו לירד לחייו של הרב ,ותיכ לאחר מכ החל
לירוק ד עד שיצאה נפשו.
כה .ודר הישרה היא שיגדור האד את עצמו בגדרי וסייגי ,להתרחק מ העבירה,
לבל יוכל המשחית להתקרב לפתח ביתו ,דהנה כששלח נח את היונה כתיב )ח
יא( 'ותבוא אליו היונה לעת ערב והנה עלה זית טר בפיה' .ואיתא במדרש )ב"ר לג
ו( רב ביריי אמר נפתחו לה שערי ג עד והביאה מש .והקשה הרמב" )ש( ,לפי
שיטה זו מני ידע נח שקלו המי מעל האר ,והלוא בג עד לא היה מבול כלל,
ותיר 'ואולי היו שעריו סגורי שלא יכנסו ש המי ,וכאשר קלו המי נפתחו'.
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'ìàøùé úéá'ä ÷"äøä øàéá äæ ïééðòá
çð õ÷ééå' (ãë è) áåúëä úà ò"éæ
'ïè÷ä åðá åì äùò øùà úà òãéå åðééî
íéàøåð íéøáã éë åùøã (.ò ïéøãäðñ) àøîâáå
íéøáã êà ,åúðù úòá åéáàá íç òöéá
åèåùô éôìå ,äøåúá íéòéôåî íðéà åìà
åìì÷ åéìò íç ìù åúòø ìë àø÷î ìù
ïòðë øåøà øîàéå' (äë ÷åñô) øîàå åéáà
àìà äéä àì 'åéçàì äéäé íéãáò ãáò
'åéáà úååøò úà ïòðë éáà íç àøéå' ìò
äøåñà äéàøá åùôð óðéèù øåáòáå
àáåä) íéîìåòì åæ úöøîð äìì÷á ìì÷úð
.(äøåú ìéãâéá

áë

úà úôéå íù ç÷éå' ,(âë è) ïúùøôá
íëù ìò åîéùéå äìîùä
úååøò úà åñëéå úéðøåçà åëìéå íäéðù
íäéáà úååøòå ,úéðøåçà íäéðôå íäéáà
,ùåã÷ä 'êéùìà'ä äù÷äå .' כוåàø àì
åöøù úîçî íàå ,'úéðøåçà åëìéå' òåãî
éâñú ,òøá úåàøî íäéðéò úà øåîùì
åëôä òåãîå ,íééðéò úîéöòå úøéâñá åäì
äàøîù ,àìà .úéðøåçà íäéðô úà íâ
àöîðä 'íé÷åìà íìö'á òâåô øåäè åðéàù
.úåçå÷ô åéðéò ïéà íà óà ,åãâðì

àëéàã' íå÷îá êìåää ïëìù åøàéáù ùé
(:æð á"á) òùø àø÷ð 'àðéøçà àëøã
ä"á÷ä øîà (ä à úåëøá) 'éîìùåøé'á àúéà íöò íà óà òùø àø÷ðù é"ùø ùåøéôëå
êáì úà éì ïúåð äúà íà Y
úåøåñàä úåàøîä íöò éë ,ìùëð àìå åéðéò
éúô éîå ,éìù äúàù òãåé éðéøä ,êéðéòå .ùôðä úà úåàîèî íééðéò úééàø àìá óà
 ואי,להחרב
ָ ֵ והרי שבעת אשר שולט מבול בעול הרי א ה'ג עד' מסוכ הוא
 שבעת, ולדרכנו יש ללמוד.עצה ואי תבונה אלא לסגור שעריו מפני המי הזידוני
 והמי הזידוני מאיימי לשטו,אשר היצר הרע בוער בסערת אש ברחובה של עיר
 ומ, ביכולת להחריב ח"ו בתי ישראל ואפילו בתי כנסיות ובתי מדרשות,את העול
החובה להיות 'גודר גדר' לעמוד בפר בשמירה מעולה על הפתחי – מכל מיני
. ועל ידי זה יוכל לשמור על 'ג עד ' שלו כראוי, כלי שוני והמבי יבי
 'ש-  איתא ברש"י )ט כג( כאשר כיסו ש ויפת את נח אביה, מעני לעני.כו
,'שנתאמ יותר מיפת לכ זכו בניו לטלית של ציצית ויפת זכה לקבורה לבניו
 איזו התאמצות נצר לקחת,לכאורה צרי ביאור מה 'נתאמ' ש יותר מיפת
, אלא הכוונה ש'נתאמ' לעשותה בזריזות בחיות ובהתלהבות,'שמלה' לכסות את אביה
 א יפת שאכ עשה.ועל כ זכה למצוות ציצית שהיא שקולה כנגד המצוות כול
 לכ לא זכה כי, כמת-  אבל עשאה ללא כל חיות,אותו מעשה המצווה כאחיו ש
... כי המת נצר לקבורה, שיזכו בניו לבא לקבורה,א לשכר מידה כנגד מידה
,'מעי זה אמרו במליצה דבנזקי 'בור' כתוב בתורה )שמות כא לד( 'והמת יהיה לו
... נשאר 'בור' וע האר,כי הלומד בלא חיות כמת ל"ע
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ìù 'åéùðà' ìò äðîð úåéäì äöøé àì
...àøåáä
ריח הניחוח  -עיקר חשיבות האד בעמידתו
בנסיונות

çåø úçðä ìãåâ øòùì ïéàå øàúì ïéà
úåøáâúä ìëî ù"úé åéðôì ùéù
,åéòáèå åîöò úà òéðëîå øáåù íãàù
'äîçìî'á åì äìåò øáãä íà èøôáå
÷(àë ç) ïúùøôá áéúëãëå .åøöé íò äù
'ìà 'ä øîàéå çåçéðä çéø úà 'ä çøéå
äîãàä úà ìì÷ì ãåò óéñåà àì åáì
òø íãàä áì øöé éë íãàä øåáòá
¯ çøéå ,'íéøåèä ìòá' áúëå ,'åéøåòðî
çéø úà çøéå' êãéàå ,àëä ,äøåñîá 'á
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âë

÷"äøä øàáîå ,(æë æë ïìäì) 'åéãâá
øîàù äî éô ìò ò"éæ 'éåì úùåã÷'ä
úà 'ä çøéå ,éáøå éøåî éáà éðåãà ãåáë
'äì çåçéðä çéø àá ïëéäî ,çåçéðä çéø
éë íòèäå ,øîåçî õåø÷ä íãàäî Y
åçéãäì åúéñîä òøä øöé ïëåù åáø÷á
åéìò øáâúî àåäå ,êøáúé åúãåáòî
çéø äìåò åæ úåøáâúäî ,'ä úà ãåáòì
 'äì äùà çåçéðכזàø÷ä øîàù åäæå .
'àì 'ä øîàéå çåçéðä çéø úà çøéå
,'åéøåòðî òø íãàä áì øöé éë ãåò óéñåà
úçð' éðôì äìòî àåäù øçàî ,øîåìë
åá íçìðå 'åéøåòðî òø åøöé'ù é"ò ,'çåø
úà ìì÷ì óéñåà àì' ïëì ,åéìò øáâúäì
 'äîãàäכח.

כז .הקשה הרה"ק ה'שפת אמת' זי"ע )תרנ"ב ד"ה אלה( ,הרי הכל גלוי וידוע לפניו
ית"ש ,וידע כי יחרב העול במבול ,א כ היה לו לברוא את העול רק מנח
והלאה ,אלא ,שהבורא רצה להודיענו שגדולי מעשה צדיקי יותר ממעשה )בריאת(
שמי ואר )כתובות ה ,(.וראה נא שכשהוא יתבר ברא את העול לא היה לזה
קיו כביכול ,ואילו כשנח מסר את נפשו לעבוד את ה' האלוקי נשאר יחידי וממנו
יצאו כל באי עול עד עצ היו הזה ,ללמד שכל העול תלוי בעבודת האד.
וכ אומרי בש הגה"ק החפ חיי זי"ע שה'נסיו' דומה הוא ל'מכרה זהב',
היא חלקת קרקע המעורבי באדמתה גרגרי זהב ,ועל הכורה להתעסק בבו ,בחול
ובעפר ,לחפור ולחצוב בסלעי ולברר מתוכ את גרגירי הזהב ,והג שראשו על
כרעיו על קרבו מתלכלכי בבו ושאר לכלו ,פניו משחירי כשולי קדירה ,הרי
הוא מלא 'ששו ושמחה' כמוצא שלל רב ,וא מישהו ילעג עליו על מראהו לא
ישית ליבו אליו כלל ,כי יודע הוא שבכל רגע עולה ומתגדלת עשירותו לאי ערו,
כיו"ב ,תאמר כלפי אות העומדי בנסיונות קשי ,עד שנראה שה 'שחורי' ,א
אל יר לבבכ ,כי כל רגע ורגע שעומד בנסיו לבלתי לכת אחרי יצרו הרע הרי
הוא עושה נחת רוח שאי למעלה הימנה ,ועולה ומתעלה לאי גבול.
כח .יש שהמשילו את העניי למל ר ונישא שהיו לו שרי רבי יודעי נג שהיו
מנעימי לו תדיר בשירה ובזמרה ,ולציד הייתה לו ציפור שג הייתה מזמרת
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לפניו ,והנה כל הנאת המל משירת השרי לא היתה מגעת לרוב הנאה וקורת רוח
שגרמה לו הציפור ,שאלוהו השרי הרי שירתנו עריבה עשרת מוני משירת הציפור
ומדוע מתפעל המל כל כ מהציפור ,ענה לה המל ,בזה שאד משורר אי כל
חידוש בדבר ,ולכ אי שירתו מביאה לידי ההנאה והתענוג שיש בשמיעת שירת
הציפור שאי דרכו בכ .וכעי זה איתא מהרה"ק בעל ה'תניא' זי"ע בספה"ק 'תורה
אור' )פר' וישלח ד"ה והנה הקרבנות  -במשל לציפור ה'מדברת'( ,ולדיד ייאמר ,שירת ועבודת
קרוצי חומר עריבה כביכול לפני הבורא יתבר עשרת מוני משירת המלאכי ועבודת,
כי ה 'אי בה לא יצר ולא קנאה ולא שנאה' )עיי שבת פט (.ואי כל חידוש שעומדי
ומזמרי לפניו יתבר ,אבל אנ ששוכ בקרבנו 'יצר הרע המתגבר עלינו בכל יו'
)סוכה נב (:.למנוע מאיתנו כל זיקה של עבודת ה' ומתחזקי אנו שלא לשמוע לו
אלא לעבוד את הבורא עבודה כזו מעלה קורת רוח מרובה לאבינו שבשמי ,ומסיי
ש ה'תורה אור' ,כי עינינו רואות שבא יתענה האד כמה ימי ייחלשו כל כוחותיו
ולא יוכל לומר אפילו פרק אחד שבתהילי וכדו' ,וכ שאר מניעות שיש לאד
מקור וחו וכיוצא והנה א א יכניס אל פיו איזה דבר מאכל ,מיד יחלו הכוחות
לשוב אליו וכבר יוכל לרנ לבוראו ,נמצא שאות דברי הגשמיי ה הנותני את
הכח לעבודת ה' ,היש ל חי גדול מזה קמי הבורא ,שדבר גשמי מתרומ בכדי
לזמר לו ולעבדו.
כט .מסופר על אחד שבא לפני הגה"ק ה'חזו איש' זי"ע ושיבח בפניו בחור חשוב
וב עליה ,כשתו כדי דברי השבח אמר הלה על אותו בחור 'בחור זה אי לו
יצר הרע כלל' ,ענהו ה'חזו איש' ,א"כ אינו אלא 'בעל מו' .כי זה כל האד –
שיש לו יצר והוא מתגבר עליו לעשות רצו קונו.
שמעתי מפי איש נבו וחכ משל נאה ,לאחד שרצה לבדוק הא ה'ווינקר'
) (blinkers20שברכבו )פנסי קטני הקבועי בצידי הרכב מימי ומשמאל ,והנהג מדליק אות
כשעולה ברצונות לפנות לימי או לשמאל ,כדי להזהיר את הנהגי שמאחוריו( פועל כתיקונו או
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שמא צרי להחליפו ,ואמר לבנו הקט שישב על ידו ,צא החוצה ואמור לי הא
הוא 'עובד' כראוי א לאו ,יצא הב ועמד מלפני הרכב ,הביט היטב ,והכריז 'עובד,
לא עובד ,עובד לא עובד' ,וחוזר חלילה ...נענה לו אביו ,אוי ,רק ב 'קט' מדבר
כ ,הטר תדע כי א הפנסי נדלקי ונכבי וחוזרי ומאירי ושוב נכבי הרי
זה מורה שאכ הוינקער עובד כראוי ...ואדרבה ,א היו הפנסי דולקי ברציפות
ללא הבהוב היה זה סימ על תקלה וקלקול...
לדיד ייאמר ,העליות והירידות ה חלק מכל מהותו של אד ,וסימ ברור הוא
שהוא 'חי' ,וזה כל עבודת האד בחיי חיותו ,ורק 'מת' או 'מלא' אי לו ירידה
ואינו 'נכבה' לעול...
הנה נהגו כשמכיני את הנרות לכבוד שב"ק ,שמדליקי אות ומיד מכבי )כמובא
ברמ"א סי' רסד ס"ט( ,ובפשוטו הטע ,שעי"ז יהא נאחז האור יפה ,א רמז יש בה,
כי עיקר העבודה 'והחכמה' להדליק נר שכבה ...וללמדנו כי ג א נכשל ונדמה לו
כי נכבה נר ה' נשמת אד ,א יתחזק להדליקנו מחדש ,ואדרבה עי"ז יהא נאחז
האור יפה.
מעשה היה בימי מקד ,ביהודי שלא עמד בנסיו ,ולצור פרנסתו פתח את
חנותו בעצ יו השבת ,וישאלהו רבו – הרה"ק מהר"ש מליובאוויטש זי"ע ,הרי
יהודי אתה וידעת ג ידעת חומר 'חילול שבת' עד היכ הוא ...ויע היהודי ויאמר,
רבי ,דער שבת איז א פעטע שטיקל) ...השבת היא נתח שמ של רווח ממו ,וחבל לי להפסיד(,
אמר לו הרבי ,הידעת מדוע אסרה תורה 'מחיר כלב' )חפ שהחליפו בעליו בתמורת כלב(
יותר משאר בעלי חיי כחמור ושאר הטמאי ,כי כ הוא טבעו של כלב – בראותו
א פעטע שטיקל )נתח בשר שמ( הריהו עוזב את בעליו ועט לקראת ה'שלל' שמצא...
ובזאת רמז לו הרבי ,הבט נא למה ולמי דומה הנהגת .לדיד ייאמר ,כל איש בשלו
 בכל מיני נסיונות בעת עסקו בתורה ותפילה ונקלע לידו א פעטע שטיקל 'לשוהרע' ,או בשמירת הקדושה וגדריה כשנקלע לידו ...אל נא נדמה לכלב ולא נעזוב
את אבינו שבשמי בעבור איזה פעטע שטיקל שנקראת לפנינו.
ל .בפרשת )ו כ( 'מהעו למינהו ומ הבהמה למינה...שני מכל יבואו אלי להחיות',
כתב הרמב" 'הודיעו כי מעצמ יבואו לפניו שני שני ,ולא יצטר נח לצוד
בהרי ובאיי ,אחרי כ הוסי הקב"ה לצוותו )ז ב( שיקח מכל הבהמה הטהורה
שבעה שבעה ,ובאלה לא אמר שיבואו מעצמ אליו אלא שהוא יצטר לחזר
אחריה ולהביא לתו התיבה ,כי הבאי להנצל ולחיות לה זרע )להמשי קיו המי
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בתר רישא גריר – במעלת ההתחדשות ,ובפרט
עתה בתחילת הזמ

בעול( באי מאליה ,אבל הבאי להקריב עולות לא גזר שיבואו מעצמ לישחט',
וטע הדבר כתב הרמב" לקמ )ז ח-ט( כי הבאי לקיו המי לא הצריכו הבורא
יתבר לטרוח על זה ,אבל הבאי לצור קרב אדרבה יטרח במצוה ,כי המצוה יפה
ביותר כשהיא באה על ידי טורח בעמל ויגיעה.
ויזכור את דברי הרה"ק ה'בית אברה' זי"ע על הפסוק בפרשת )ח יא( 'והנה עלה
זית טר בפיה' ,ובגמרא )עירובי יח' (:אמרה יונה לפני הקב"ה ,רבונו של עול ,יהיו
מזונותי מרורי כזית ומסורי ביד ,ואל יהיו מתוקי כדבש ותלויי בידי בשר וד'.
והכוונה היא שאפילו עלה קט – מעט עבודה ,אלא שהוא מרורי – שבא לאד
בקושי ובמרירות לעשות רצו קונו ,דבר זה חשוב ומקובל לפניו ית' ,יותר מעבודות
גדולות אשר ה בלא יגיעה אלא מתוקי כדבש.
לא .מספרי על אבר שהתאונ בפני הרה"ק הרמ"מ מוויטעפסק זי"ע על יצרו
הרע הנלח בו ללא הר ועד שעולה בידו לנצחו ולהתגבר על הניסיו האחד,
מיד משית עליו היצר ניסיו חדש ,ונענה האבר ,רבי ,כלו כל הקיצי וכבר אי
בכוחי להלח עמו ,ענהו הרה"ק איתא שמעמידת בני ישראל בנסיונות נעשה בגד
להקב"ה ,ומדר העול לשנות מפע לפע את בגדיה ,כי אחר זמ מה מתרגלי
למראה הבגד וכבר אי נהני ממראהו ,כמו כ הבורא יתבר מחלי כביכול את בגדיו
על ידי הניסיונות החדשי המשחרי לפתחו של האד  -יומ ולילה לא ישבותו,
כי בהתגברות האד נעשה לו בגד 'חדש' כביכול.
לב .הנה ידועה קושיית המפרשי מדוע כפל הכתוב לומר )בריש פרשת( 'אלה תולדות
נח נח איש צדיק' ,מדוע לא אמר 'אלה תולדות נח איש צדיק' ,ומבאר הרה"ק
רבי יעקב יוס מאוסטראה זי"ע )בספרו רב ייבי( בדר רמז ,שהרי 'נח' מרמז למנוחה,
וכבר אמרו חז"ל )ירושלמי ברכות פ"ט ה"ה( 'א תעזבני יו יומיי אעזב' ,שה'עוזב' את
התורה יו אחד הרי התורה מתרחקת כנגדו ,וזהו שאמר הכתוב אלה תולדות נח –
התולדות והתוצאות של ה'מנוחה' ,ה נח ,ר"ל 'מנוחה' ,כי מנוחה גוררת מנוחה ,וא
בטל יו אחד ח"ו הרי הוא גור לעצמו בידיי שהתורה תתרחק הימנו ח"ו.
לג .דבר נורא כתב ה'ספורנו' על הפסוק )ט כ( 'ויחל נח איש האדמה ויטע כר',
וז"ל ,התחיל בפועל בלתי נאות ,ולכ נמשכו מזה מעשי אשר לא יעשו ,כי
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אמנ מעט מ הקלקול בהתחלה יסבב הרבה ממנו בסו ,כמו שיקרה בחכמות
מהטעות בהתחלה .עכ"ל .והרבה יש להתבונ בדבריו עד כמה צרי להיזהר על
ה'ראשית' שתהיה בשלמות ,ה ראשית השנה ,או ראשית הזמ  ,וכ ראשית היו...
לד .ודע ,כי גדולה מעלת הלומד תורה יותר מכל חיי העול הבא ,שהרי מעלה
מיוחדת מצינו לישיבה בג עד ,כי ש 'צדיקי יושבי ונהני מזיו השכינה',
אבל ,הלומד תורה הרי הקב"ה יושב ושונה כנגדו )תנדב"א רבא יח ב( ,והוא קרוב אל
הקב"ה יותר מצדיקי בג עד אשר ה רק נהני מזיו השכינה ,ונמצא שעול הבא
הוא 'מעי עול הזה' )עיי' ליקוטי אמרי תניא ,פ"ו(.
ו'אי ברכה כתורה' ,דהנה איתא בגמ' )ברכות כח (:בתפילתו של רבי נחוניא ב
הקנה' ,מודה אני לפני ה' אלוקי ...שאני משכי וה משכימי ,אני משכי לדברי
תורה וה משכימי לדברי בטלי .אני עמל וה עמלי ,אני עמל ומקבל שכר
וה עמלי ואינ מקבלי שכר .אני ר וה רצי ,אני ר לחיי העול הבא וה
רצי לבאר שחת' .והקשו המפרשי שלכאורה הארי בתפילתו וכפל העניי ,שאמר
תחילה אני עמל ומקבל שכר ,ואח"כ חזר על כ בשינוי לשו ואמר אני ר לחיי
העול הבא ,שש הוא מקו תשלומי השכר .ומבאר ה'מעדני יו"ט' )על הרא"ש ברכות
פ"ד סי' יב אות נ( וז"ל ,ולדידי מעיקרא לאו קושיא ,דאע"ג דשכר מצוות בהאי עלמא
ליכא ,מ"מ תלמוד תורה כנגד כול שאוכלי פירותיה בעול הזה ,וא"כ מה שאמר
תחילה אני עמל ומקבל שכר בעוה"ז קאמר ,עכ"ל .והיינו ,שאכ ,לא כפל אמריו,
אלא יש כא הודאה כפולה על תשלומי 'כפל' ,ראשית דבר הודה על כ שמקבל
שכר בעול הזה ,ואח"כ המשי להודות על שהוא ר לחיי העול הבא.
לה .והאמת היא שהמקדש את יומו בלימוד התורה הקדושה ,לא זו בלבד שהוא
גור נחת רוח מרובה במרומי ,אלא הוא עצמו נהנה הנאה שאי למעלה
הימנה .פע כינס הגה"ק ה'חפ חיי' זי"ע כמה עשירי ובעלי ממו והתרימ
עבור ישיבתו הקדושה בראדי ,והארי בפניה בגודל הזכות שיש לעול הבא
לתומכי התורה .לאחר שיחתו ניגש אליו אחד מהגבירי שהייתה עשירותו מרובה
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 äùåã÷ã úåáäìúäá åçåë ìëá øáâúé äãåáòä ìà åúùâ úòá ¯ åëøã 'úéùàø'áלו,
÷æåç ïéà' (äîã÷äá) ò"éæ 'ç÷åø'ä ïåùìëå àìà ,çåë íåù êåñçé àì
מחכמתו ואמר לו ,א כה גדולה היא זכות החזקת לומדי התורה ,אולי יצטר
מע"כ עמי בעסקי כס וזהב ויתעשר ,וכ יזכה א מע"כ לקחת חלק בהחזקת
תורה .נענה החפ חיי זי"ע ואמר לו ,דע ל שהתומ תורה אינו נהנה א ורק
לעול הבא .א הלומד תורה ומתייגע בה ,הרי הוא נהנה הנאה מרובה א בעול
הזה .הנאה שאי לה אח ורע ,ואינני מוכ לוותר על הנאה זאת.
עפי"ז ביאר לו החפ חיי את דברי חז"ל עה"פ )דברי לג יח( 'שמח זבולו בצאת
ויששכר באהל' שמח זבולו בצאת מ העול )הובא באלשי ,ובעוד( .ולכאורה נראה
להיפ ,כי זבולו אשר לחו ימי ישכו הוא הוא הנהנה מ העול הזה מלא חפניו,
ואילו יששכר נהנה רק בצאתו מ העול .עפ"י האמור יתיישב היטב ,שאכ ליששכר
היושב באהלי התורה יש ג הנאת עול הזה ,והרי הוא שרוי במנוחת הנפש וקורת
רוח שאי להשיגה בשכל הגשמי .ואילו 'זבולו' היינו התומ תורה ,הוא הנהנה רק
ביציאתו מ העול בעול הבא .כי איתא שבעול העליו מלמדי את התומ תורה
את כל מה ש'יששכר' שותפו למד בהיותו בזה העול .נמצא שכל הנאתו בעול
הבא היא היא הנאתו של התלמיד חכ כבר בהאי עלמא.
לו .והתנאי להצלחה בתורה הוא ש'ירצה' באמת להצליח' ...מעשה' באחד מבני
ירושלי שנתקיי בו הפסוק 'מאשפות ירי אביו' ,ונתהפ עליו הגלגל מעניות
גדולה לעשירות מופלגת ,ותהו כל העיר והכל חפצו לדעת את הסוד 'כיצד
מתעשרי' ,נטפל אליו ידידו והפציר בו בכל לשו של בקשה שיואיל בטובו
להחכימו וללמד אותו את הדר להצליח ולהתעשר ,אמר לו הגביר אי אפשר
לבאר סוגיא קשה זו על רגל אחת ,בא עמי אל שפת הי ושמה אבאר ל באר
היטב .מיד נסעו שניה אל חו הי ,וכאשר הגיעו למחוז חפצ אמר הגביר
עתה ארד לטבול במי ואח"כ א אתה תטבול ואז יתגלה ל כל ה'סוד' ...אותו
ידיד חשב לעצמו כי מי יודע ...אולי יש לכוו איזה 'כוונה נסתרת' מכבשונ של
בעלי הרז בשעת הטבילה בי ,כסגולה בדוקה ומנוסה לעשירות ,...וירד בסילודי
אל המי וירד לתוכ ,באותו רגע קפ הגביר והניח שתי ידיו על ראשו ולא נת
לו לעלות ...הלה הרגיש שעומד למות מיתת חנק בתו המי ובכל כולו השתוקק
לנשו אוויר צח ,וניסה בכוחות לא לו להשתחרר מלפיתת 'ידי הברזל' ,א לא
העלה חרס בידיו ,עד ששחרר הגביר את ידיו והניח לו לעלות .כאשר חזרה אליו
נשימתו פנה אליו הגביר ואמר לו ,באותה שעה בה היית שקוע במי הא היתה
ל תאווה לדבר מה ...ענה הלה בלאו רבתי ,לא היה לי שו רצו אלא רק
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èë

áúë úåàøåð .'åúìéçúá úåãéñçä ïî
è"ìøú àùú éë) ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä
àùú àîåçðú) ì"æç éøáã ìò (ïéà é"ùøá ä"ã
åøáúùð úåðåùàøä úåçåì åøîàù (àì¯æì
úåçåìá åìéàå ,éáîåôá åðúéðå ìéàåä
ïî äôé êì ïéà' ä"á÷ä åì øîà úåéðùä
úëì òðöäå' (ç å äëéî) øîàðù 'úåòéðöä
àìå íåé÷ íäì äéä ïëìå ,'êé÷åìà 'ä íò
ä"á÷ä òãé àì éëå ,äù÷å .åøáúùð
úåçåìù úåøãä ìë óåñ ãò èéáîå äôåöä
úåìå÷'á åðúéðù ïååéëî åøáúùé åìà
.äòðöá ãéî íðúð àì òåãî ,'íé÷øáå
øäèéå ,åðéìò íçøé íçøîä ïîçøä áà 'ä éøåáéã úìéçú' äéä æàå øçàî ,àìà
 úîàá åãáòì åðáìלחìëì äëæðå ,
íòì äùåã÷ä äøåúä úðéúð ¯ 'åîò ìà

'úéùàø'áù øáã ìù åììë àåä êëå ,'ä
íìéçúäì ùé äãåáòäå äøåúä
íéøòåá íéãéôìá ,äàøåð úåáäìúäá
éìåì éë' ,ùà úåáäìî ùãå÷ úåøáãå
øçà äéä àì ,íåñøéôá íãå÷ä úåáäìúä
ìò ÷ø ,úåòéðö êøãá êìéì úìåëé êë
íéé÷úð úåìå÷ éìå÷á åîéã÷ä øáëù éãé
éë 'úåøåãì ãåîéì äæå' ,úåòéðöä êë øçà
,äîåöò úåáäìúäá úåéäì êéøö äìéçúá
úåáäìúää úàæ øàùð äéäé àì éë íàå
äöòä àåä úàæ ìë íò àîéé÷ ìù øáã
 ì"ëò ,'êë øçà äãéøéä éîéì íâלז.

משאלה אחת – לחיות ,השיב לו הגביר כי זהו סוד ההצלחה ...א כל משאלות
ליב יהיו נתוני א ורק בתשוקת הממו מובטח ל כי תזכה לעשירות.
וא הדברי אמורי בעסקי ממו ,על אחת כמה וכמה בנוגע לעסק התורה אשר
'טוב סחרה מכל סחורה' ,כי א אחת תהא שאלתו אותה יבקש – לחזות בנוע ה'
ולעסוק בדברי תורתו ,פשיטא שיזכה להשיג את התורה ולהידבק בה ובאהבתה.
לז .וכבר המשילו את הדבר למשקה הקאווע ,שמתחילה מרתיחי את המי עד
כדי רתיחה גמורה ,ולאחר מכ מכיני המשקה ,וממתיני קמעא עד שיפוג
חומו במקצת ויהא ראוי לשתיית אד ,ולכאורה ייפלא ,מדוע אינו מרתיח מעיקרא
רק עד כדי שיהא ראוי לשתות ,אלא ,שבא יעשו כ לא יהא טע ה'קאווע' ערב
לחי כלל ,כי הא אמנ שאי ביד אד לשתות מי רותחי ,מכל מקו צריכי
המי מעיקרא לרתוח עד תו לבשל היטב את ה'קאווע' והסוכר ,ואז כשתפוג
חומ מעט יהא המשקה ערב לחיכו של אד ,והיינו שרק מי פושרי הבאי
'מכח' הרתיחה ה ערבי  -ולא מי שמתחילה היו פושרי .כמו כ מוטל עלינו
בראשית הזמ להתחיל ע 'ברע' ורתיחה בהתחדשות גדולה ,ואז ממילא ימשי
את כל ה'זמ' על מי מנוחות א כאשר יחלפו ימי ההתחלה והברע.
לח .ובפרט עתה בחודש זה – חודש מרחשוו המסוגל לסלק מאתנו לב אב ולקבל
לב חדש ,וכמו שביאר הרה"ק ה'חידושי הרי"' זי"ע )שיח שרפי קודש ,הובא באמרי
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ïîæáå àìâòá úåòåùé éðéî ìëá òùååäì åìà íéîéá òôùðä ùãå÷ òôùå úåëøáä
÷.áéø
,äáåèì åðéìò àáäå è"ìòòä ùãåçî

הרי" לחודש מרחשוו( ש'חשוו' הוא מלשו )תהלי מה ב( 'רחש לבי דבר טוב' –
שבחודש זה יתעוררו לבות בני ישראל לטוב) .ובזה מבאר מה שאמרו ז"ל )ירושלמי ר"ה פ"א
ה"ב( 'שמות החדשי עלו עמה מבבל' – שבגלות למדו עני החדשי ,ולמה ה
מרמזי(.

