
לזכות רפואה שלמה:
,FOR SPONSORSHIP OPPORTUNITIESמלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה  CONTACT MITZVOS@RAMAPOST.COM SEE INSIDE FOR DETAILS >>

ENGLISH
DIVREI TORAH

DIVREI TORAH PRINTED & DISTRIBUTED BY RAMAPOST

info@ramapost.com  |  www.Ramapost.com

P: 845.369.9600  |  F: 845.369.9601

382 Route 59 Suite 264, Airmont, NY 10952

TIV HAKEHILA •  SHVILEI PINCHAS •  AREIVIM •  MIZMOR L'DOVID •  ANFEI EREZ 

PENINIM ON THE TORAH •  KINDER TORAH •  PARSHA PSHETEL •  RAV BRAZIL

"בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך"

PARSHAS  NOACH

  Parshas Noach 5780 | 1 

An Amazing Insight from the Maharal of Prague

HKB”H Saved the Tzaddik Noach by Having Him Enter  
the Ark Corresponding to the Fiftieth Gate of Binah

Rabbi Pinches Friedman
Parshas Noach 5780
Translation by Dr. Baruch Fox

"אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים היה בדורותיו את האלקים התהלך נח... 

והנה  הארץ  את  אלקים  וירא  חמס,  הארץ  ותמלא  האלקים  לפני  הארץ  ותשחת 

נשחתה כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, ויאמר אלקים לנח קץ כל בשר בא 

לפני כי מלאה הארץ חמס מפניהם והנני משחיתם את הארץ".

These are the offspring of Noach; Noach was a righteous 
man, perfect in his generations; Noach walked with G-d . 
. .  And the earth had become corrupt before G-d; and 
the earth had become filled with robbery.  And G-d saw 
the earth and behold it was corrupted, for all flesh had 
corrupted its way upon the earth.  G-d said to Noach, “The 
end of all flesh has come before Me, for the earth is filled 
with robbery through them; and behold, I am about to 
destroy them from the earth.”

It behooves us to explore the cause of this extreme divine 
wrath.  What prompted HKB”H to destroy the entire world and 
build it anew without trying other options first?  Indeed, as the 
Torah teaches us, the corruption of the generation of the mabul 
was extensive: “Man’s wickedness on earth was great, and 
that every inclination of his heart was only for evil all day 
long.”  Additionally, it states: “For all flesh had corrupted its 
way upon the earth.”  Nevertheless, the Almighty has many 
ways and devices to inspire teshuvah; He could instigate acts and 
thoughts of teshuvah by means of various forms of punishment, 
as per the following passuk (Devarim 4, 30): כל ומצאוך  לך   "בצר 

 when you—הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד ה' אלקיך ושמעת בקולו"
are in distress and all these things have befallen you, at the 
end of days, you will return unto Hashem, your G-d, and 
heed his voice.  

This question becomes even more powerful if we consider 
the principle taught by Chazal in the Midrash (V.R.): בעל  "אין 

נוגע בנפשות תחילה"  the Lord of Mercy does not strike—הרחמים 

In this week’s parsha, we read about a cataclysmic event that 
transpired only once in the history of the world.  We are referring 
to HKB”H’s decision to destroy everything on earth—man, 
animal, crawling creatures and birds—by means of a horrific 
mabul (flood) that lasted for forty days and forty nights.  In His 
infinite mercy, HKB”H spared the lives of Noach, the consummate 
tzaddik, and his entire household.  They entered the “teivah” that 
HKB”H instructed Noach to build together with every species of 
animal and wildlife.  As the only remaining forms of life on earth, 
they repopulated the world after the mabul.  

At the conclusion of last week’s parsha, parshas Bereishis, 
the Torah informs us of this divine, catastrophic decision 
(Bereishis 6, 5): 

"וירא ה' כי רבה רעת האדם בארץ וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום, וינחם 

ה' כי עשה את האדם בארץ ויתעצב אל לבו, ויאמר ה' אמחה את האדם אשר בראתי 

מעל פני האדמה מאדם עד בהמה עד רמש ועד עוף השמים כי ניחמתי כי עשיתים, 

ונח מצא חן בעיני ה'".

Hashem saw that man’s wickedness on earth was great, 
and that every inclination of his heart was only for evil all 
day long.  And Hashem reconsidered having made man on 
earth, and it saddened His heart. And Hashem said, “I will 
eliminate man whom I created, from upon the face of the 
earth—from man to animal, to creeping things, and to birds 
of the sky; for I have reconsidered My having made them.  
But Noach found grace in the eyes of Hashem.”  

Why Did HKB”H Take Lives Right Away?

Parshas Noach begins immediately after these pesukim.  
Here Noach is informed of HKB”H’s decision to put an end to all 
life on earth (ibid. 9): 
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By Rabbi Shmuel Gluck

hroughout people’s lives, they will face challenges.  Different 
people will react to those challenges differently.  The different 
options are demonstrated when we learn about Yehoshua 

entering Eretz Yisroel.  The nations responded in four distinct 
ways: 1) The Girgoshi fled Eretz Yisroel and settled in Africa; 2) The 
Givonim gave up and accepted slavery at the hands of Klal Yisroel; 
3) The majority of the nation’s put up a fight; and 4) Rochov alone 
converted.  Some of those nations may not have even considered any 
of the alternative three possibilities.
 
When Noach announced that Hashem will destroy the world 
because of people’s actions, their response was, “We won’t let Noach 
go into the Teivah.  If he does, we will kill him and destroy the Teivah."
 
It is fascinating how people will consider anything but giving 

in, acknowledging a mistake, or peacefully mediating with the 
other person or the reality facing them.  The comment from the 
Dor Hamabul acknowledged that the world may be destroyed.  
Nevertheless, their primary concern was with Noach.
 
Many of us are the same, where our reactions center on indignation 
and our inability to acknowledge defeat or that we may be wrong.  
Admitting that we are wrong can include how, until now, we have 
insisted that life is not fair, or that our interpretation of a Medrash 
which allows us to do what we want was wrong.  It also includes the 
times we may be right but will still pay the price of being right.  We 
should still consider, since it will save us a lot of grief, to change our 
conclusions.  Doing so will, in a small way, mean that we have learned 
from the mistakes of the Resho'im.  Such lessons are the reason the 
Torah tells them to us.

T
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Please go to www.TorahAnytime.com to listen to Rabbi Shmuel 
Gluck, and other popular speakers, on TorahAnytime.

want to share with readers a few recent conversations that 
share a single theme. Then, I’ll offer my thoughts.
 

1) The nature of children is to place their parents on a pedestal for the 
first 13-15 years of their lives.  This is natural because their parents 
support them, spend a lot of time with them, and give them rides, and 
they naturally see their parents as role models.  While that scenario 
seems pleasant, it creates a risk that their children, as a result of their 
exaggerated opinion of their all-too-human parents, 
may come to resent them.  The pedestal that the 
parents are placed on is an unnatural one that 
almost guarantees failure at some point because, 
eventually, they will fail their children.  The positive 
feelings children have towards their parents 
is what sometimes destroys relationships.
 
2) Some of the people that ask me advice do not 
call me when they are in a crisis because they 
feel that I’m busy and that it is wrong to bother me late at night.  
Because they appreciate my dedicating time to them, they place me 
on a pedestal, labeling me as being too important to be bothered.  
Therefore, because they so sincerely appreciate my offer, it makes 
them uncomfortable and unwilling to take advantage of my offer.
 
3) I have spoken to many people who were brought up in very Frum 

homes.  As a result, for example, they respect not only Shabbos but 
even the Kedusha of Shabbos.  They place all the Mitzvahs on a high, 
unreachable, (albeit deserving) pedestal. Because they intuitively 
believe the Torah and Mitzvahs to be as important as is ingrained 
in their souls, they have set themselves up for failure.  They become 
intimidated, constantly feeling as if they are failing and therefore they 
give up.  In addition,  due to their feeling like failures, they become 
resentful, believing that the Kedusha of Mitzvahs, the severity of 

Aveiros, and possibly Hashem Himself, are unfairly 
placing such an unattainable burden on people.  
They become angry at the imaginary monster 
which they themselves have created.
 
I would like to introduce my thoughts with a 
conversation I once had with a father who lamented 
his son’s unhappy marriage.  I asked him if he thought 
his son was an effective husband.  He responded that 
his son was a really good husband.  I then responded 

that I didn’t ask if he was a good husband.  I asked if he was effective, 
and that there is a significant difference between the two.  A good 
husband does everything for his wife.  An effective husband does 
whatever he can for her unless it will reinforce unhealthy attitudes 
and reactions.
 
My message is that doing what is right "on paper”, in a 

I
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Parshas Noach - Tehillim 29 

David Gurwitz 
 

The Siddur Avodas Yisrael was published in 1868 in a town near Frankfurt called Rodelheim and is known as the 
Rodelheim Siddur. It suggests certain kapitlach of Tehillim to be read according to each parsha.  

Be’ezras Hashem, examining each parsha and the related Tehillim from the Rodelheim Siddur list, according to the 
insights of Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l, should prove to be a fascinating journey into the breadth and depth 
of Rav Hirsch’s insights. 

The related Tehillim for Noach is Tehillim 29 - Mizmor L'Dovid Havu L'Hashem. The Gemara (Brachas 28B) explains 
that this kapital contains Hashem's name eighteen times, which became the basis for the eighteen original brachos 
instituted by our sages for the Shemoneh Esray.   

We also say this kapital as we return the Torah from leining on Shabbos. The connection to the flood is seen in 
verse 3: The voice of Hashem is upon the waters, and the G-d of glory thunders; Hashem is upon vast waters. Rav 
Hirsch writes that the voice of Hashem refers to Hashem communicating with man, never a loud sound. All of nature 
serves as instruments of His moral rule over the world, a tool for implementing Hashem's Torah, which he 
communicated to man.  

I heard the following from Rabbi Ephraim Wachsman years ago, but do not remember the source.  

The Taivah’s dimensions represent a strategy of how to see the Taivah as our guide in our battle with the two evil 
forces known as the Samech Mem and the Nachash. The dimensions are 50 – Nun - 300 – Shin - 30 – Lamed - and 
I – Aleph - for the window, the Tzohar, which shined inward and outward, our sages tell us.   

Let’s look at the words representing the evil forces. 

The word for snake – sounds like sneak – is a Chet – meaning sin – surrounded by the Nun and the Shin. 

The other word - which means poison – contains, at the end, the Aleph and the Lamed. 

So the evil forces – whose roots or Shoresh – which probably is the basis of the English word source -  are the 
letters Ches and Samech and Mem - are “kept at bay” by the letters whose values represent the dimensions of the 
Taivah!! Hataivah is also the value of Yesh M’Ayin – something from nothing – a new creation!  

This certainly behooves us to closely study all that we can to “shoresh” up our strengthening of our Taivah, which 
has the same value as Bais, House. Bais is also the same value as Yesh M’Ayin! 

Rabbi Avraham Chaim Feuer points out that the small window in a place of darkness proves that Hashem never puts 
us in a place or situation where we can’t shine. It is worth noting in this regard that the word for Darkness – Erev – 
has the same value as Ohr Haganuz – the hidden light of creation. 

Nowhere is Hashem far from us. That is one great lesson from the work we performed in Tishrei, and is amplified by 
the dimensions of the ark.     	

 

 

  

A mitzvah in its entirety – ותמישלב והמצ  
Every week, my daughter goes from Beit Shemesh to Yerushalayim 
to help her mother prepare for Shabbos in a perfect manner. This 
time she came and helped her with particular devotion to fulfill the 
mitzvah of honoring one’s parents. Abruptly, a relative came to 
visit and he offered my daughter and her children a ride to Beit 
Shemesh, but my daughter refused saying that she would not 
leave before all the Shabbos preparations were complete. I told 
her to take the ride so that she does not waste time going by bus. 
But she refused saying that she had not finished her job!!! 
The relative left and she stayed to help. 
About fifteen minutes later, my daughter finished the last detail 
and she got ready to go. Again I wondered why because of fifteen 
minutes she should lose the ride, but I knew that she wanted to 
fulfill honoring one’s parents perfectly. 
While she was saying goodbye, a friend came in carrying a package 
and he was in a hurry. I asked where he was rushing off to? He said 
Beit Shemesh!!! I asked him if he could take my daughter and her 
children home and he said, “Gladly”. 

 צ.ה.
 

“Forever will kindness be built” – "ה"נעולם חסד יב  
On Rosh Hashanah, I went to daven with my father in a shul close 
to the house. My mother who is confined to a wheelchair, wanted 
to hear the shofar but it was not possible to bring her to shul. In 
shul, I found a young man who was willing to come to our house to 
blow shofar for my mother. He blew beautifully which brought 
nachas and much joy to my mother. 
Motzei Rosh Hashanah I got into my car and just then I received 
several calls for help with their cars as I belong to a volunteer 
organization that helps people in this situation [like Chaveirim]. 
After I finished, I looked at the man whom I just helped, and I 
asked him if he was the young man who blew shofar for my 
mother? He smiled and he said, “See how kindness builds 
forever!!!” 
“I did a kindness for your mother and a little bit later you returned 
the kindness with hashgacha pratis. When people donate their 
time, Hashem works it out to help them as well. 

 י.ב.
 

487.386 

Noach 
5780 

נרדההבה  –הבה נבנה   
Come let us build – come let us descend 

Moreinu HaRav shlit”a has repeated many times in the name of his 
teacher, his Rebbe, Rebbe Binyamin Rabinovich ztvk”l that in our 
generation, despite that things are hidden from us, there is one 
thing that we do see, that is ‘midah keneged midah’, [measure for 
measure]. It is possible to see in our weakened generation how 
HaKadosh Baruch Hu conducts Himself in this fashion with us. This 
is one of the things that we learn from our parsha. When HaKadosh 
Baruch Hu saw the actions of the Generation of the Dispersion, He 
said (11:7),  הבה נרדה ונבלה שם שפתם אשר לא ישמעו איש שפת'
 ,Come, let us descend and there confuse their language‘ – רעהו'
that they should not understand one another’s language.’ Rashi 
explains: Come – Measure for measure. They said, “Come, let us 
build” and He punished them accordingly and said, “Come, let us 
descend.” This is a great novelty for we know that HaKadosh 
Baruch Hu metes out to His creations measure for measure. Here, 
the holy Rashi teaches us that this applies to speech as well., even if 
the person has not yet done anything, he has only spoken, even 
here the Creator conducts Himself measure for measure. 
There is a famous story that happened several decades ago about a 
couple who did not yet merit to have children. The doctors 
informed them that they would never have children. On their tenth 
anniversary, after the wife sat and cried for many hours, she went 
to the home of the poseik of the generation, Rav Shlomo Zalman 
Auerbach ztvk”l and she unburdened her distress and that of her 
righteous husband. To her amazement Rav Shlomo Zalman told her, 
“I am very sorry for you, but HaKadosh Baruch Hu is not obligated 
to give you children. He is not obligated to give you health or a 
house or a livelihood. But you should know that if you do for people 
more than you are obligated to do, then Heaven will do for you 
more than they are obligated to do for you.” At that moment, the 
wife decided to do for others more than she was obligated to do. 
She began to go around the hospitals distributing food and sweets, 
and particularly comforting words that the sick needed to hear. 
About a year later, they had a son and over the next four years they 
had two more. Until today, the family is known to go around to the 
most difficult wards in the hospital bringing the sick and their 
families a little happiness, demonstrating to everyone that ‘the 
measure that a person measures he is measured.’ 

- Tiv HaTorah - Noach    
 

 

ne of the phrases we are used to hearing- עולם חסד יבנה- is really 
a Pasuk in the 89th Perek of Tehillim. Even a casual reading 
of the Pasukim will determine that the Chesed mentioned is 

the Chesed that Hashem bestows upon the world. However, Chazal 
use the term to convey another message: the world is created, exists by 
the Chesed that human beings do for each other. The Pirkei D’Rebbe 
Eliezer says that קין and הבל married their twin sisters, despite that the 
Torah would forbid it, since there was no one else to inhabit the world 
because עולם חסד יבנה - “בחסד נברא העולם עד שלא נתנה תורה“

The Avos D’Rebbe Nosson (4:5) comments on the Mishnah that the 
world stands on תורה ועבודה וגמילות חסדים- that Hashem wants man to do 
 just as the world was created for (Hoshea 6:6) “חסד- “כי חסד חפצתי ולא זבח
Hashem to do Chesed for man. Reb Yochannan Ben Zakkai was walking 
with Reb Yehoshua and they saw the בית המקדש in ruin prompting Reb 
Yehoshua to lament that we lost the place to atone for our עבירות. Rav 
Yochonon Ben Zakkai comforted him and said we still have חסד which 
Hashem prefers over קרבנות as we saw from Daniel called איש חמודות- )
Daniel (6:11( Rashi explains Ish Tahor) because of the  חסדhe did for 
Kallahs, for the deceased, giving money to the poor and Davening 3 
times daily (not being able to bring קרבנות  in Bavel) See פירוש מאורי אור 
there quotes a בית יוסף  on the Pasuk Tehillim (94:18אם אמרתי מטה רגלי ( 
if I thought my foot is slipping- refers to the Bais Hamikdosh, one of 
the “legs“ that the world stands on- then חסדך ה' יסעדני, the חסד that we 
will do will support us and allow for our atonement just like a Karban. 
The Medrash Rabba Bamidbar (12:12) says that before the giving of 
the Torah, the world existed only through חסדים  See Ruach) גמילות 
Chaim from R’ Chaim Volozhener on Avos (1:2) for slightly different 
understanding). The Ruchnius of the world depended on Chesed as 
Chazal (Pesachim 118a etc) attribute the 26 הודו in the הלל הגדול to the 
 until the giving of the Torah that Hashem allowed the world to  דורות 26
exist only on חסד -  נחית בחסדך. 

It is also true that on a physical level we also need each other's 
cooperation to exist. Man realized this and created a barter system to 
survive. The roofer made you a roof while the farmer exchanged that for 
produce, creating a lifestyle of giving and taking. This all changed at the 
time of Noach, as the Pasuk states ותמלא הארץ חמס , thievery, Ganovim 
of the worst kind; just takers, thereby losing their right to exist. Rashi 
points out despite their being guilty of more severe sins, their fate was 
sealed because of גזל. The one leg that the world stood on had eroded 
and could no longer do its job. 

Noach, the one that Hashem, regarded favorably, with חן, was given an 
impossible job, build an ark for 120 years, and provide, as I see it a 
floating Bronx Zoo, for a year without sleep. Rashi brings that Noach 
became physically sick, spitting blood, from the job or once Noach was 
late feeding the lion and was mauled (7:233). We wonder if the whole 
 and retain the capsule of life for the נח ordeal was simply to save תיבה
world to continue, Hashem could have sent them all to Eretz Yisroel 
where there are opinions (Zevachim, 113a) the Mabul did not fall. See 

Maharsha there that quotes Rashi in Niddah (61a) that Og was saved 
from the Mabul by going to Eretz Yisrael- in contrast to the opinion 
that Og “hitched a ride“ on the Teiva (See Maharsha in Niddah). The 
whole restructuring of the world order could have been done without 
Noach’s superhuman efforts and turning him into an invalid by the lion 
as stated in Medrash Tanchuma (9) that he was unable to bring the קרבן
when they exited the Teivah because he was a בעל מום, an invalid, and his 
son had to bring it (See 7:23 חבצלת השרון). 

What emerges is an additional aspect of Noach’s Teivah. The world 
existed on Chessed, but man was out of control- taking, taking and 
more taking- חמס. Such a world where there is no recognition of 
boundaries, whose moral code is decided only by our own desires 
regardless of how it affects anyone else cannot continue both spiritually 
and materially. The world needed to be rehabilitated in Chessed, every 
day of the year with מסירת נפש even at great cost to reconstruct again an 
 The world had to be kinder, more considerate, much more .עולם חסד יבנה
giving, which Noach accomplished with his Teivah (based on Michtav 
MeiEliyahu ח''ב פרשת נח ). This explains why Noach’s first choice to see 
if the land was inhabitable was the raven. He had much more powerful 
birds at his disposal who’s range exceeded the raven by far. The new 
inhabitants of the new world had to be different than the old, less selfish, 
less egotistical. The Gemara in Sanhedrin (108b) teaches that whoever 
was in the Teivah was forbidden to have relations with their spouses. 
The Ribbono Shel Olam is destroying the world, I can’t be trying to 
inhabit it. There were three violators of this איסור- Chom, son of Noach, 
the dog and the raven. Three transgressed the איסר and ignored the 
entire message of the Teivah- don’t be so self-absorbed with yourself. 
Are you worthy of the new world? Do you have instinct, the feeling to 
help someone or not? Noach tested the raven;  go do something for us, 
being the only violator that knew how to fly, and validate your rights to 
be a member in the new עולם חסד יבנה. We all know that the raven failed 
his test. Rashi alludes to a Medrash Rabbah (33:5) that Noach refused 
to the let the raven back until Hashem said he will go on another שליחות, 
when Eliyahu promised Achav there would be no rain and Eliyahu had 
to go into hiding, the ערבים would bring him food (Melochim I 17). (See 
 תשבי is-עד יבשת מים would go עורב that רמז on Medrash says פי' נחמד למראה
backwards. ) Based on this Noach refused to take someone so selfish 
back into the תיבה, no affinity to חסד at all until Hashem told him he one 
day will do a Chesed, so now he’s worth saving. Even the Yonah, who 
did the חסד for all those in the Teivah, returned with an olive branch 
in its mouth, with the message as per Sanhedrin (108b) I’d rather have 
bitter food from Hashem over food as sweet as honey provided by a בשר 
נח The Yonah learned the message of .ודם  very well- recognizing תיבת 
what we have must be what Hashem wants us to have and not fall into 
a world of חמס, taking what is not meant to be ours. 

May we all be Zocheh.
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Be Happy with What You Have 
אלה תולדות נח נח איש “ 6:9
צדיק תמים היה בדרתיו, את 
 ”האלקים התהלך נח
“These are the offspring of 

Noach – Noach was a righteous man, 
perfect in his generations; Noach walked 
with Hashem.”  The Torah tells us that 
Noach was a complete Tzaddik.  What were 
the qualities that Noach had, a non-Jew, 
that he was Zoche to the Torah attesting 
that he was a complete Tzaddik?    
 How can one be a “צדיק תמים?”  One 
should never place his eyes on that which is 
not his.  This is a Klal Gadol, a main rule, 
for one to retain his righteousness.  For as 
the Gemara in Yuma 38a tells us from Ben 
Azzai, “ ובשמך יקראוך, ובמקומך יושיבוך, משלך ,
 By your“  - ”יתנו לך, ואין אדם נוגע במוכן לחבירו
name they shall call you, and in your place 
they shall seat you, and from your own 
portion they shall provide for you – a person 
cannot encroach upon that which is set 
aside for his fellow man.”  There was a story 
of a Yarei Shomayim who every night after 
Chatzos would go to Yeshiva to learn with 
the Rosh Hayeshiva and his Chaveirim.  He 
would be the first to enter and the last to 
exit.  One night, on his way to Yeshiva, he 
happened to notice a door that was opened.  
Inside was a very wealthy widow, who had 
one attendant with her.  They were both 
sleeping in one room, and in that room, 
there was a chest with all of her wealth in 
it, all her gold and diamonds.  The Yetzer 
Hara of the person overcame him, for it 
appeared that he would easily be able to 
take that treasure chest and become 
wealthy.  He entered the room and 
extinguished the light.  He went over to the 
treasure chest and broke it.  It made a loud 
noise and woke the widow and her 
attendant, though they were scared to 
scream out, for they assumed that the 
person who came into the home was armed, 
and if they would scream he would kill 
them.  As he was taking the treasure, he 
remembered the saying of Ben Azzai, that 
one cannot touch that which is prepared for 
another, that his Rosh Yeshiva Darshened 
in Yeshiva.  He thought to himself, if these 
treasures are really to be mine, then why 
should I take them B’issur, in a way that is 
prohibited, and if it is not prepared for me, 
then there is no point in my stealing it, for 
I will end up losing it anyway.  He placed 
the treasure back in the box, and fled the 
home empty handed.  In the morning, the 
widow saw that nothing had been stolen 
from her and realized that a miracle had 
occurred for her.  She realized that she 
needed to get married, so that she and her 

money would be protected.  She went to that 
Rosh Yeshiva and told him the story of what 
happened.  She asked him to tell her who 
the biggest Yarei Shomayim in the Yeshiva 
is, and she would marry him.  The Rosh 
Yeshiva told her that there is a single boy 
who is a great Yarei Shomayim, and that is 
who she should marry.  It was that very 
Bochur who had broken into her home and 
almost taken her wealth.  This is the rule 
for Avodas Hashem.  One must believe in 
this and not raise his eyes to that which is 
not his.  This is the Midah of complete 
Tzaddikim.  After the letters of the Shem 
 this is what the – במוכן ,are the letters אלקים
Posuk means here; “את האלקים” – the letters 
after התהלך נח“ ,אלקים” – was what made 
Noach a Tzaddik, for one always 
remembering this concept of מוכן, what is 
prepared for him and what is not, is the 
Midah that made Noach a complete 
Tzaddik. (בן איש חי)  
 Why does the Torah call Noach a 
 here, while later on the Torah צדיק תמים
says, “כי אותך ראיתי צדיק לפני” – calls him a 
 The Ramban  ?תמים but left out the ,צדיק
tells us that a Tzaddik is one who is 
righteous in judgment, meaning that if he 
were to be judged on everything he does, he 
would be judged favorably.  A צדיק תמים is 
one who is a Tzaddik in all matters, and 
worries about all.  The Zohar Hakodosh 
tells us that Noach was neglectful, for when 
he heard that a Mabul would come to the 
world and destroy everyone in it except for 
him and his family, he was not Mispalel for 
them to be saved.  Noach should have been 
Mispalel for them, the way we saw that 
Avrohom Avinu was Mispalel for S’dom 
when he was told that they were going to be 
wiped out.  Being that Noach was not 
Mispalel, from that time and on, he was no 
longer a צדיק תמים – he lost the title תמים 
because he was not as concerned for others 
the way he should have been to receive that 
title. (חתם סופר) 
 Iyov 42:3 “ מי הקדימני ואשלם, תחת כל
 Whoever came before Me, I“ – ”השמים לי הוא
can reward him, for everything under the 
heavens in Mine.”  Chazal tell us that a Bas 
Kol is going to hover over the top of the 
mountaintops and say, “Who had a Bris 
Milah that I did not give them a son?  Who 
made Tzitzis that I did not give them the 
article with which to put the Tzitzis on?”  In 
other words, without Hakodosh Boruch Hu 
providing everyone with everything that 
they have, they would not be able to 
perform any Mitzvos.  One can perform the 
Mitzvah of Bris Milah for Hakodosh Boruch 
Hu gave him a son, and one can perform the 

Mitzvah of Tzitzis because Hakodosh 
Boruch Hu gave him clothing.  Therefore, 
one is not entitled to any reward, for 
Hakodosh Boruch Hu is the main 
component in the person performing the 
Mitzvah.  However, the Meforshim explain 
that those who perform Mitzvos with  זריזות
מי  alacrity and desire, are not part of – וחשק
 for being that they are showing ,הקדימני
their intense desire to perform the Mitzvos, 
they are entitled to reward for their alacrity 
and desire.  A Siman to this is, “ זריזין מקדימין
 Those who perform the Mitzvos“ – ”למצות
with alacrity – they come before the 
Mitzvah.”  בינו מהר"א מגרמיזאר  says that the 
last letters of the words, “נח איש צדיק” spell, 
 These are – ”אלה תולדות נח“  ”.desire“ – ”חשק“
the Toldos of Noach – these are the Ma’asim 
Tovim of Noach, which made him into an 
 If one will ask, but why did his  .איש צדיק
Ma’asim Tovim make him into a Tzaddik, 
when we know the concept of, “מי הקדימני?”  
 the last letters of these words – ”נח איש צדיק“
spell, “חשק” – that because Noach had a 
great desire to serve Hakodosh Boruch Hu, 
it is considered that he came “before the 
Mitzvos” and was therefore entitled to 
reward.  (נחל קדומים)   
 Noach’s generation was a 
generation of immorality and theft.  While 
it is well known that the sin of immorality 
is great, one would think that the sin of 
theft is not a great travesty.  It should not 
be done, but what is so terrible about theft?  
One who steals is demonstrating that he 
does not believe that there is a Ribbono Shel 
Olam running the world.  Everything that a 
person has, he is supposed to have.  Stealing 
that which he should not have, will be lost 
from him one way or another.  He is 
ultimately not accomplishing anything by 
stealing.  He is just creating more work for 
himself.  If he was in fact supposed to have 
that which he stole, Hakodosh Boruch Hu 
was going to send it to him in a permitted 
way.   

Noach understood this, and was 
happy with what he had, and did not look at 
what others had.  Noach served Hakodosh 
Boruch Hu with desire.  That is a great 
Zechus for one to be entitled to receive 
reward.  While we know that Noach did not 
do enough to save his generation, there is 
still much positive to learn from Him.  We 
must seek to serve Hakodosh Boruch Hu 
with true חשק, and recognize that 
Hakodosh Boruch Hu is running every 
aspect of this world.  We must do our 
Hishtadlus, but remember that it is nothing 
more than Hishtadlus, for Hakodosh 
Boruch Hu is doing everything. 

Parashas Noach פ"שת חנתשרפ

Hebrew Academy of Cleveland
Dedicated to the memory of Ellis Goldberg z’’l publisher and distributor of the Worldwide edition of Peninim 

קידצשיאחנחנתודלותהלא
These are the offspring of Noach – Noach was a righteous man. (6:9)

There is a devout Jew in Bnei Brak who serves as an Admor, 
Chassidic Rebbe. He does not have a multitude of chassidim, but he 
has a shul, which, as a result of his being the Rebbe, is full and serves 
as a Torah centre for Jews to gather, pray and study Torah. Horav 
Yitzchak Hershkowitz, Shlita (Nitzotzos), explains how a man who 
was not born a Rebbe could become one (Chassidic leadership is 
transferred from father to son/son-in-law. In any event, it is a 
pedigree, family transference. One does not just put up a shingle on 
his door and proclaim himself as an Admor.) Apparently, the Rebbe
had a bais hamedrash (real estate parcel which he used as a shul), 
and he decided that if he called himself Rebbe, he would increase his 
membership and fill the seats. Furthermore, he felt that he had 
something to offer people in terms of his erudition and character. 
So, why not?  

The Rebbe approached the saintly Chazon Ish, zl, the 
primary rabbinic leader of Bnei Brak and, indeed, the gadol hador, 
pre-eminent leader of the generation, the leader of the Orthodox 
Jewish community and its spokesman, and asked, “Rebbe, I have a 
bais hamedrash, but who is to say that I have the right to call myself 
‘Rebbe’. Perhaps, I might even be considered a thief for taking a title 
that is not inherently mine. This is a misrepresentation.” 

The Chazon Ish replied, “Today (in contemporary times) the 
mere fact that a Jew has the ability to support/sustain another Jew –
and he does – is sufficient reason for him to label himself as a Rebbe. 
Furthermore, even if the purpose was personal, but, since by 
assuming a title it resulted in your growing in Torah, then you may, 
and should, do it!”

At times, the title makes a considerable difference to a 
person. We are living in a time when there is such guilt, such 
depression, that anything that succeeds in elevating a person’s self-
esteem, which results in positive consequences for the person, is 
well worth it. We see this from Chazal (Bava Metzia 85a), who relate 
that Rabbi Yehudah HaNasi, the redactor of the Mishnah, the one 
who saved Torah She’baal Peh, the Oral Law, for all posterity, saved 
the son of Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon (bar Yochai) from spiritual 
extinction. It happened that “Rabbi” (as he was called) visited the 
village where Rabbi Elazar had lived. He asked the people who lived 
there if Rabbi Elazar had left over a son. They replied that, indeed, 
he did, but alas he was distant from Torah observance. (These things 
happened even then.) Rabbi summoned the young man and, 
immediately upon meeting him, conferred semichah, ordination, on 
him. He was now a Rabbi – unschooled and unknowledgeable – but 
a Rabbi. Rabbi then sent the young man who was now ordained –
but not yet observant - to Rabbi Shimon ben Issi ben Lekunia, to 
reach out to him and teach him Torah. 

At first, it did not go easily. A number of times when the 
young man had difficulty with the learning process, he wanted to 
throw in the proverbial towel and return to his easy life of abandon. 
Each time, Rabbi Shimon ben Issi told him, “They have spread the 
cloak of chacham upon you. You are an ordained Rabbi, and you 
want to return to your old life? In other words, you are no longer the 
“loser” that you once were; today you are a candidate for spiritual 

leadership and distinction. Are you willing to eschew such a 
promising future randomly for a life of abandon?” The young man 
listened and eventually became a great Tanna, of the calibre of his 
exalted father. 

We see that placing a person in a position of responsibility 
and distinction has a positive effect. It makes the difference between 
success and failure. Let us see how this plays out in Jewish life as 
expounded by Chazal. The Mishnah in Pirkei Avos 5:2 teaches that 
ten generations ensued from Adam HaRishon until Noach (during 
which people either did not grow spiritually or regressed). They 
angered Hashem for ten generations until Hashem brought the 
Mabul, Flood, upon them. He has no use for a society that is both 
spiritually and morally corrupt. Once again, Hashem’s patience 
allowed for a waiting period of ten generations between Noach and 
Avraham Avinu. At the end of the day, Avraham took the reward of 
all the previous ten generations of mankind who were found to be 
unworthy of reward. 

Amazingly, when Avraham Avinu came onto the world 
scene, the world was already 1948 years old. As Noach, who had 
lived ten generations before him, the world community had not 
achieved much more than angering Hashem. If so, what purpose 
was served by all of the ten generations – first from Adam until 
Noach, and then again, from Noach until Avraham? One person. It 
was all for the sake and merit of two people, Noach and Avraham, 
one in each generation. Twenty generations, millions of people who 
did absolutely nothing for the betterment of G-d’s world. They had 
descended to the nadir of spiritual and moral living. Not only had 
they destroyed their own destiny – they had destroyed all of the 
world, rendering its creatures also corrupt. Why maintain such a 
world for ten generations? For one person: Noach; and then again 
ten more generations for Avraham. These two men received the 
reward that should have gone to millions before them. The lesson is 
compelling – overwhelming – mind-boggling: the purpose of an 
entire world can be one person. Tzaddik yesod olam, a righteous 
person is/can be the foundation of the world. Noach and Avraham 
proved this verity. What the Chazon Ish teaches us is that the “one” 
person for whom the world could have been created can possibly be 
“you.” A Jew should bear this in mind. He has a noble calling, a 
sublime mission. This alone should serve as the impetus to inspire 
great things from us. 

Rav Yaakov Yosef Herman, zl, was an Orthodox Jewish 
pioneer in the United States in the early twentieth century. His story 
is too vast for these pages, but his perspective on life as a Jew is one 
that every Jew should feel and adopt. He considered himself a 
“soldier of the Boss.” He would reiterate this maxim as he spoke out 
against flagrant desecration of Shabbos, and the morally flawed 
behaviour to which Jews were succumbing. He had no qualms 
concerning printing on the invitation for his eldest daughter’s 
wedding invitation: “Ladies, please come dressed in accordance with 
Jewish law.” His home was open to anyone in need. He saw to it that 
such “traditions” as cholov yisrael, eighteen-minute matzos, kosher 
for Pesach products, shatnez testing – all things which we take for 
granted – were available to those Jews who wanted to adhere to the 
Torah and mitzvos and join the “Boss’” army. He was a revolutionary,
but his revolution was for Hashem. He sent promising young 
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PPaarraasshhaass  NNooaacchh  

The Power of Unity
A sin is terrible. It causes destruction 
everywhere. It damages the one who 
commits the sin. It hurts those around 
him who are affected by the sin. How-
ever, it causes the most damage in 
shamayim (heaven). We are not privy to 
know the beautiful harmony of the upper 
worlds. However, we do know that 
aveyra (sin) strengthens the forces of tu-
mah (impurity) and wreaks havoc in the 
spiritual realm. 

The Dor HaFlaga (Generation of the 
Tower of Bavel) committed the worst sin 
– avodah zara (idol worship). The re-
belled against the Almighty Himself! Not 
just one person or two people. Not just 
one congregation, or even a few congre-
gations, rather the entire world! They 
united to build a tower up to heaven to 
make war against Hashem! Can you 
imagine a more terrible aveyra? The 
whole world rebelled against their Crea-
tor! Yet, they were not destroyed. Why? 

Rav Aharon Kotler shares an illuminat-
ing insight from this episode. Do you see 
the power of unity? They whole world 
was committing a terrible crime. Yet they 
were saved from destruction because they 
were unified. They came together for a 
terrible cause! True, but they united. An 
organized group is like a field surrounded 
by a solid fence. It is protected from all 
sides. A broken fence allows intruders to 
come in at some point. 
However, a solid fence has no 
weakness. That is the strength 
of unity. 

I f internal harmony can 
protect those who unite to 
perform a terrible aveyra, how 
much more so will it safeguard 
a group than bands together 
to do a mitzvah. The strength 
of the kedusha (holiness) of 
the congregation is much more 
than the sum of he individuals. The Kid-
dush Hashem (Sanctification of the Holy 
Name) of an assembly is also much 
greater than that of the individuals. The 
forces of evil cannot touch them! 

What is unity? Peace between people. 
Working together to accomplish a com-
mon goal. Sometimes I must compromise 
my personal wishes for the good of the 
community. Sometimes the other person 
must compromise. We are happy about 
this! Compromise brings peace. What a 
Kiddush Hashem! We gain much more 
than we lose! We gain the power of unity! 
 

Kinderlach . . . 
You have great power in the palm of your 
hand. The power of unity. Work together 
with people. Begin with your family mem-
bers. Do your part to make Shabbos prepa-
rations go smoothly. Then expand to your 
neighbors. Respect their wishes in keeping 
the building clean and quiet. How about 
your classmates in school? Follow the rules 
of the school, and the instructions of the 
teacher. Do not get dragged into argu-
ments over petty things. Remember, you 
may “lose” a little convenience by giving 
in, but you will get it all back . . . and more 
with the unity that you achieve. Feel the 
power. The power of unity! 
 

Rise Above Nature 
“Tsedaka! Tsedaka! Please give tsedaka. 
I’m collecting for a needy family. Please 
give tsedaka.” 

The man reaches into his pocket, pulls out 
a coin, and hands it to the collector. He 
smiles at the collector and says, “Thank 
you for bringing me this mitzvah.” He 
turns back towards his young chavrusa 
(study partner) and continues learning. 

“May I ask you something?” 
“Go right ahead.” 
“I have only been at the Yeshiva a few 
days. Yet, I have seen so many tsedaka col-
lectors coming around. It is so hard for me 
to give money to each of them. I don’t feel 
that I am a generous person. Yet, you do it 
so effortlessly; with a smile and a thank 

you! What is your secret?” 
 

The older chavrusa smiles, 
thinks for a moment, and 
begins to speak. 
 

“I am also not a generous 
person by nature. For many 
years, I found it very difficult 
to give tsedaka. I had my 
reasons to keep my money in 
my pocket. I only gave when I 
was forced, and then I only 
gave a little.” 
“What happened?” 

“I began learning mussar (Torah character 
development). I learned ‘Ahavas 
Chessed’, a sefer by the Chofetz Chaim. 
He goes into great detail about the im-
portance and the great reward of the 
mitzvah of tsedaka. Slowly, I began to 
take it to heart. I began to give more 
often and more generously. It was diffi-
cult, but I kept at it. I prayed to Hashem 
for Siyata Dishmaya (Heavenly Assis-
tance). He helped, and sure enough, my 
nature changed. I now love giving tse-
daka. I look forward to seeing these col-
lectors. I thank them for bringing me this 
great mitzvah.” 

“That is a wonderful story.” 
“Truthfully, the Netziv speaks about it in 
Parashas Noach. The very first verse 
states, ‘Noach walked with G-d’. The 
Netziv explains that Noach was not a 
compassionate person by nature. Rather, 
he acted kindly towards people solely 
because that was Hashem’s Will. He 
wanted to ‘walk with G-d’ and fulfill His 
Will all of the time; even when it went 
against his own nature. Therefore, Noach 
changed his nature and learned to be kind 
to people.” 
“That is truly amazing.” 
“I will tell you something even more 
amazing. Noach rose above his nature; 
therefore, Hashem lifted him above natu-
ral laws. While a mighty flood was de-
stroying the entire world, Noach experi-
enced a miraculous rescue in a tiny ark. 
Noach did not let his bad nature hurt 
him, therefore, Hashem did not allow 
natural laws to harm Noach.” 
 
Kinderlach . . . 
Which mitzvah is difficult for you? Which 
one goes against your nature? Making 
peace? Listening to authority? Concentrating 
during learning? Sharing and giving? Being 
neat and orderly? Overcoming laziness? We 
each have our own tests. Our goal is to rise 
above our nature to do the will of Hashem. 
Rise to the occasion, kinderlach. Hashem 
will then give you special protection. 
 

Powerful Influence 
“And Hashem saw the earth and be-
hold it was corrupted, for all flesh had 
corrupted its way its way upon the earth” 
(Bereshis 6:12). Because of this terrible 
corruption, all living creatures, even ani-
mals had to die. Why were the animals 
punished? They had no free will to decide 
to do right or wrong. The Beis HaLevi 
relates that the sins of man were so pow-
erful, that they even influenced the ani-
mals. Once the animals behavior 
changed, the atmosphere of immorality 
became so strong that it could not be 
changed. The only solution was to de-
stroy the entire world. Thus, we see the 
power of the influence of sin. It can cor-
rupt the whole world. 
 
Kinderlach . . . 
Don’t underestimate your power. When you 
do something wrong, it affects everyone. 
You may think that you are not hurting 
anyone. Or perhaps you are hurting only 
yourself. Not so! You are a part of Hashem’s 
world and what you do affects us all. Simi-
larly, when you do a mitzvah, you benefit 
the whole world. Keep doing those mitzvos 
kinderlach. We are all depending upon you. 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

PARSHAS	NOACH	
TO	MEAT	OR	TO	MEET	WHICH	IS	YOUR	PREFERENCE	

	
Every	 time	 I	 learn	 the	story	of	Noach	 and	 the	Maabul	 I	 feel	 fleishiks.	 The	 reason	 is	because	 the	word	 	means	which	בשר  flesh	 is	
mentioned	in	relationship	to	the	Mabbul	fourteen	times	including	once	at	the	end	of	Parshas	Bereishis.	This	year	I	decided	to	get	to	
the	bottom	of	this	theme	of	the	Mabbul,	Noach,	and	בשר.	
	
The	word בשר	is	mentioned	prior	to	the	Mabbul	and	that	is	in	the	parsha	of	the	creation	of	Chavah.	The	passuk	says	(Bereishis	2,21)	
that	Hashem	took	from	Adam's	side	during	his	sleep,	and	He	closed	flesh	in	its	place	ויסגר בשר תחתנה.	He	then	built	the	side	into	a	
woman.	The	obvious	reason	that	Hashem	closed	the	side	with	flesh	was	so	it	should	not	appear	as	if	Adam's	body	was	incomplete.	
However,	 the	 Igra	 D'Kallah	 renders	 an	 esoteric	 interpretation	 to	 this	 passuk.	 The	Medrash	 says	 that	 now	 that	 the	 woman	 was	
created,	the	Satan	was	also	created	with	her.	They	derive	this	from	the	letter	ס	in	the	word	 גרסוי 	for	it	is	the	first	time	the	letter	ס	
appears	 in	 the	 Torah.	 The	 letters	 of	ש	 and	ס	 are	 interchangeable	 since	 they	 both	 share	 the	 same	 sound.	 The	 passuk	 is	 thereby	
revealing	that	this	is	the	first	appearance	of	the	ש	which	is	the	first	letter	of	 שטן.	It	was	Chavah	who	seduced	Adam	into	eating	from	
the	Aitz	Hadass	by	the	sly	and	deceptive	talk	of	the	Nachash	accompanied	by	the	Satan.	The	Seforno	(2,1)	learns	that	they	are	the	
same	identity	(as	hinted	in	the	gematria	שטן	and		נחש	including	the	word).		
	
After	Adam's	downfall	the	world	took	a	detour	in	order	to	reach	its	tikkun	and	that	was	through	the	Avos	Hakadoshim	and	later	by	
Am	Yisrael.	This	is	the	deeper	meaning	why	Hashem	filled	the	side	with	בשר	to	allude	to	the	fixing	of	the	creation	of	Chavah	and	the	
chait	of	Aitz	Hadaas	by	the	Avos	who	lived	their	holy	lives	with	the	sum	of	502	years	the	gematriah	of	בשר.	To	add	another	hint	we	
will	say	that	just	as	the	ס	of	ויסגר	symbolizes	the	ש	the	שטן	who	together	with	the	Nachash	brought	about	the	downfall	of	Man,	so	
too	the	Avos	who	the	Zohar	Hakadosh	writes	are	symbolized	in	the	three	extensions	coming	out	of	the	base	of	the	letter	shin,	began	
the	 rectification	 of	 the	 chait	 of	 the	Aitz	Hadaas	 which	was	 culminated	 by	 their	 descendants	who	 stood	 before	Har	 Sinai	 during	
Matan	Torah.	
	
Before	the	Avos	undertook	the	colossal	mission	of	correcting	the	chait	of	Aitz	Hadaas	and	bringing	the	revelation	of	Hashem	into	the	
world,	 the	 task	was	 first	 given	over	 to	 the	generation	of	Noach.	 The	 first	 source	 that	 supports	 this	 concept	 is	 from	 the	gemarah	
Chullin	139b	which	brings	an	allusion	to	Moshe's	name	at	 the	end	of	Parshas	Bereishis	 in	Hashem's	statement	of	 terminating	the	
decadent	life	form	that	existed	at	that	time.	The	passuk	says	 בשגם הוא בשר	and	that	the	word	בשגם	is	gematriah	345	the	same	as	
	unusual	a	gives	Tanchuma	Medrash	the	Secondly,	Mabbul?	the	of	generation	the	with	do	to	have	Moshe	does	relevance	What	.משה
lengthy	elaboration	of	Matan	Torah	and	the	Torah	Sh'be'al	Peh	in	this	Parsha	more	than	it	does	in	the	Parsha	of	Matan	Torah	itself.	
A	third	hinting	to	this	connection	we	suggest	is	from	the	word	ויסגר.	As	we	mentioned	above	this	word	was	first	mentioned	in	the	
creation	of	Chavah	who	caused	the	chait	of	Aitz	Hadaas,	side	by	side	with	the	rectification	of	Man's	downfall	by	the	Avos	who	are	
hinted	in	the	word	of	בשר.	The	second	time	that	this	word	of ויסגר	is	mentioned	is	by	Hashem's	closing	of	the	Ark's	door	 ויסגר ה' 
	Torah	the	receiving	of	capable	were	that	souls	high	possessed	Mabbul	the	of	generation	the	that	us	telling	are	points	three	All	.בעדו
with	the	leadership	of	Moshe	Rabbeinu	had	they	not	succumbed	to	the	pleasures	of	their	flesh	and	bodies.	בשגם הוא בשר		means	
that	even	the	spirit	they	transformed	into	flesh	which	should	have	been	vice	versa.	Had	the	generation	disciplined	their	בשר	by	שבר	
breaking	and	taking	control	of	 it	 they	would	have	merited	bringing	the	world	to	 its	destiny.	The	closing	of	 the	door	of	 the	Ark	by	
Hashem	meant	that	the	world	will	have	to	wait	for	a	Avraham	Avinu	to	bring	about	the	tikkun	of	revealing	Hashem's	presence	and	
glory	into	the	world	in	the	generation	of	Moshiach.	This	is	where	the	third	appearance	of	the	word	סגר	plays	its	role	with	Avraham	
Avinu.	Avraham	goes	to	save	Lot	his	nephew	with	the	malachim	to	the	city	of	Sodom.	When	the	riotous	town	folk	attempted	their	
decadence	on	Lot's	guests,	Avraham	and	 the	malachim,	 the	malachim	closed	 the	door	 shut	 	ואת הדלת סגרו (Bereishis	19,10).	The	
Chazal	tell	us	that	Lot	was	carrying	the	neshama	of	Dovid	Hamelech	as	the	Medrash	says	on	the	passuk	 	did	where	מצאתי דוד עבדי
you	find	Dovid?	In	Sodom	(Bereishis	Rabba	41,4).	As	the	meforshim	explain	that	after	Lot	was	saved	from	destruction,	he	fathered		
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A mitzvah in its entirety – ותמישלב והמצ  
Every week, my daughter goes from Beit Shemesh to Yerushalayim 
to help her mother prepare for Shabbos in a perfect manner. This 
time she came and helped her with particular devotion to fulfill the 
mitzvah of honoring one’s parents. Abruptly, a relative came to 
visit and he offered my daughter and her children a ride to Beit 
Shemesh, but my daughter refused saying that she would not 
leave before all the Shabbos preparations were complete. I told 
her to take the ride so that she does not waste time going by bus. 
But she refused saying that she had not finished her job!!! 
The relative left and she stayed to help. 
About fifteen minutes later, my daughter finished the last detail 
and she got ready to go. Again I wondered why because of fifteen 
minutes she should lose the ride, but I knew that she wanted to 
fulfill honoring one’s parents perfectly. 
While she was saying goodbye, a friend came in carrying a package 
and he was in a hurry. I asked where he was rushing off to? He said 
Beit Shemesh!!! I asked him if he could take my daughter and her 
children home and he said, “Gladly”. 

 צ.ה.
 

“Forever will kindness be built” – "ה"נעולם חסד יב  
On Rosh Hashanah, I went to daven with my father in a shul close 
to the house. My mother who is confined to a wheelchair, wanted 
to hear the shofar but it was not possible to bring her to shul. In 
shul, I found a young man who was willing to come to our house to 
blow shofar for my mother. He blew beautifully which brought 
nachas and much joy to my mother. 
Motzei Rosh Hashanah I got into my car and just then I received 
several calls for help with their cars as I belong to a volunteer 
organization that helps people in this situation [like Chaveirim]. 
After I finished, I looked at the man whom I just helped, and I 
asked him if he was the young man who blew shofar for my 
mother? He smiled and he said, “See how kindness builds 
forever!!!” 
“I did a kindness for your mother and a little bit later you returned 
the kindness with hashgacha pratis. When people donate their 
time, Hashem works it out to help them as well. 

 י.ב.
 

487.386 
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נרדההבה  –הבה נבנה   
Come let us build – come let us descend 

Moreinu HaRav shlit”a has repeated many times in the name of his 
teacher, his Rebbe, Rebbe Binyamin Rabinovich ztvk”l that in our 
generation, despite that things are hidden from us, there is one 
thing that we do see, that is ‘midah keneged midah’, [measure for 
measure]. It is possible to see in our weakened generation how 
HaKadosh Baruch Hu conducts Himself in this fashion with us. This 
is one of the things that we learn from our parsha. When HaKadosh 
Baruch Hu saw the actions of the Generation of the Dispersion, He 
said (11:7),  הבה נרדה ונבלה שם שפתם אשר לא ישמעו איש שפת'
 ,Come, let us descend and there confuse their language‘ – רעהו'
that they should not understand one another’s language.’ Rashi 
explains: Come – Measure for measure. They said, “Come, let us 
build” and He punished them accordingly and said, “Come, let us 
descend.” This is a great novelty for we know that HaKadosh 
Baruch Hu metes out to His creations measure for measure. Here, 
the holy Rashi teaches us that this applies to speech as well., even if 
the person has not yet done anything, he has only spoken, even 
here the Creator conducts Himself measure for measure. 
There is a famous story that happened several decades ago about a 
couple who did not yet merit to have children. The doctors 
informed them that they would never have children. On their tenth 
anniversary, after the wife sat and cried for many hours, she went 
to the home of the poseik of the generation, Rav Shlomo Zalman 
Auerbach ztvk”l and she unburdened her distress and that of her 
righteous husband. To her amazement Rav Shlomo Zalman told her, 
“I am very sorry for you, but HaKadosh Baruch Hu is not obligated 
to give you children. He is not obligated to give you health or a 
house or a livelihood. But you should know that if you do for people 
more than you are obligated to do, then Heaven will do for you 
more than they are obligated to do for you.” At that moment, the 
wife decided to do for others more than she was obligated to do. 
She began to go around the hospitals distributing food and sweets, 
and particularly comforting words that the sick needed to hear. 
About a year later, they had a son and over the next four years they 
had two more. Until today, the family is known to go around to the 
most difficult wards in the hospital bringing the sick and their 
families a little happiness, demonstrating to everyone that ‘the 
measure that a person measures he is measured.’ 

- Tiv HaTorah - Noach    
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Rather, every person is obligated to always consider how to improve 
his deeds. Everyone is obligated to fulfill the first halacha brought 
down by the Remah (Orach Chaim 1:1) 'שויתי ה' לנגדי תמיד' – ‘I have 
set Hashem before me always’ (Tehillim 16:8). The way to properly 
fulfill this dictum is to consider every deed, if it is aligned with the 
words of the Shulchan Aruch and if they find favor in the eyes of 
Hashem Yisbarach Who considers and sees our deeds. Therefore, one 
must pay attention to his deeds just as he does to his beloved 
children. 
It is for this reason that it is incumbent on every person to always 
delve in halacha as this is the Torah that is put into practice. Were it 
not for this, one would not act properly. From the outset, one must 
know the basic halachos, then it is incumbent on him to delve deeper 
in every detail of every halacha. Details change the simple meaning 
of the text resulting in even the laws being changed. Only if one 
studies halacha, can he be saved from making a mistake. 
This is how I wanted to explain the Gemara (Berachos 8a) ‘Rava said 
to Rafram bar Pappa, “Would the master please tell us some of the 
excellent teachings that you said in the name Rav Chisda with regard 
to the synagogue?” He said to him: “This is what Rav Chisda said: 
What is the meaning of (Tehillim 87:2) 'ל משכנות ציון מכ אוהב ה' שערי
 Hashem loves the gates of Zion more than all the sanctuaries‘ – יעקב'
of Yaacov’? Hashem loves the gates [gathering places] distinguished 
by halacha, more than the synagogues and the study halls. And this is 
in line with that which Rebbe Chiya bar Ami said in the name of Ulla: 
Since the day that the Bais HaMikdash was destroyed, HaKadosh 
Baruch Hu has nothing in His world but the four amos of halacha.” 
We must try to understand the meaning of the expression of the 
Gemara of ‘the four amos of halacha’, what does the measure of four 
amos signify over here? He should have just said that HaKadosh 
Baruch Hu just has the involvement in halacha, that in place of the 
service in the Mikdash we are left with the involvement of halacha in 
its stead, to extend the influence of the Shechina, but what is the 
significance of the measure of four amos that the Chachamim gave 
us? 
Perhaps we can answer that movement [halichah] of a person when 
he goes from place to place is always measured in four amos, 
however, as long as he has not moved out of his boundary, he is 
considered as if he is still standing in place. We see this concept in 
various laws in the Torah. 1 – one who leaves the techum [Shabbos 
boundary] he is no longer able to walk any further, yet he is allowed 
to walk within his four amos in all directions as this is considered his 
place. Similarly, carrying on Shabbos is not considered a violation 
unless he carries more than four amos, but less than four amos he is 
exempt as this is his place. 2 – Acquiring a resting place for the 
techum is acquired by a person’s four amos. 3 – One is not allowed to 
walk in an upright fashion or 4 - with an uncovered head four amos. 5 
– One is prohibited from walking four amos in the morning before 
washing netilas yadayim or 6 – without wearing tzitzis. 7 – So too 
regarding establishing one’s place when davening is considered one’s 
place within four amos. 
We find that walking four amos is significant and in this light we can 
understand Rav Chisda when the Torah calls it the four amos of 
halacha for without it, a person would not be able to lift a foot to 
walk even one step. Every step a person takes he encounters various 
oblgations in halacha and if he does not learn all the laws of the 
Torah, we find that he transgresses many halachos all the time. 
Hashem Yisbarach should help us that we merit to study the Torah of 
Hashem and we should be expert in halacha and our deeds should 
find favor in the eyes of Hashem Yisbarach.   

 

 תולדותיהם של צדיקים
The generations of the righteous 

 
אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים היה בדרתיו את האלקים התהלך 

)ו:ט(נח:   
These are the generations of Noach, Noach was a righteous man, 
perfect in his generations, Noach walked with G-d. (6:9) 
Rashi explains: These are the generations of Noach – Alternatively, 
to teach you that the main offspring of the righteous are good 
deeds. 
Rashi was bothered that seemingly there are two topics blended 
together in this posuk. The posuk begins by discussing the 
generations, and then digresses and discusses the praise of Noach. 
It is only in the next posuk the first topic is continued and his 
generations are listed. Rashi answers that even the mentioning 
that Noach was righteous is part of the topic of the generations, 
for the good deeds of the righteous are included as their offspring. 
In fact, they are his main offspring and that is why they precede 
his other offspring. Rashi is letting us know that the word 
‘generations’ does not only refer to ‘offspring’, but also to the 
good deeds that a person does which carry on after him and are 
called his generations. Just as a person considers his children, he 
also considers his good deeds. Therefore, when the Torah 
enumerates the generations of a person it is appropriate to also 
enumerate his deeds among them and when discussing a 
righteous person, the deeds should precede his children since they 
are his main offspring. 
The matter needs explaining. Once the word ‘toldos’ is defined to 
be a general term for the things that a person intends to preserve, 
then the other things that a person keeps should also be 
considered ‘toldos’ and yet we see that this is not the case. 
Obviously, the simple meaning of ‘toldos’ only refers to ‘offspring’, 
the exception being that which is mentioned in the Torah. That 
which Rashi wrote that the good deeds of the righteous are 
considered his offspring is not for this reason, rather, there must 
be another reason why the Torah equates good deeds to 
generations, and this is what must be explained. 
Perhaps we can say that the Torah is referring to the good deeds 
of this specific Tzaddik, and only they are called ‘toldos’. The 
reason is because in their eyes they were like the sons and 
daughters of the person. Generally, a person is always concerned 
about the situation of his children. He always worries that they will 
have whatever they are lacking. If chas v’shalom, he suspects a 
weakness or illness in one of his children, the parents are filled 
with worry regarding the child’s future. Children are the closest 
thing to a person’s heart, but this is only by the average person. 
This is not so with Tzaddikim. Although they are very generous 
towards their children, still, their main goal is to properly fulfill the 
mitzvos. Before fulfilling any mitzvah that they are presented with, 
they consecrate their hearts and direct their thoughts as to the 
best way to fulfill the mitzvah. They are very distressed if it seems 
to them that they have not chas v’shalom properly fulfilled their 
obligation from the outset. We find that true, in their eyes the 
good deeds are called ‘toldos’ because all their thoughts are 
focused on the mitzvos as they were given for the generations. 

The Torah wanted to teach us from the ways of the Tzaddikim how 
it is incumbent on us to think about every step we take and 
everything we do. The truth of the matter is that these steps we 
take are not paths of ‘Chasidus’ and they are not just the ways of 
the Tzaddikim. 
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An Amazing Insight from the Maharal of Prague

HKB”H Saved the Tzaddik Noach by Having Him Enter  
the Ark Corresponding to the Fiftieth Gate of Binah

Rabbi Pinches Friedman
Parshas Noach 5780
Translation by Dr. Baruch Fox

"אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים היה בדורותיו את האלקים התהלך נח... 

והנה  הארץ  את  אלקים  וירא  חמס,  הארץ  ותמלא  האלקים  לפני  הארץ  ותשחת 

נשחתה כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, ויאמר אלקים לנח קץ כל בשר בא 

לפני כי מלאה הארץ חמס מפניהם והנני משחיתם את הארץ".

These are the offspring of Noach; Noach was a righteous 
man, perfect in his generations; Noach walked with G-d . 
. .  And the earth had become corrupt before G-d; and 
the earth had become filled with robbery.  And G-d saw 
the earth and behold it was corrupted, for all flesh had 
corrupted its way upon the earth.  G-d said to Noach, “The 
end of all flesh has come before Me, for the earth is filled 
with robbery through them; and behold, I am about to 
destroy them from the earth.”

It behooves us to explore the cause of this extreme divine 
wrath.  What prompted HKB”H to destroy the entire world and 
build it anew without trying other options first?  Indeed, as the 
Torah teaches us, the corruption of the generation of the mabul 
was extensive: “Man’s wickedness on earth was great, and 
that every inclination of his heart was only for evil all day 
long.”  Additionally, it states: “For all flesh had corrupted its 
way upon the earth.”  Nevertheless, the Almighty has many 
ways and devices to inspire teshuvah; He could instigate acts and 
thoughts of teshuvah by means of various forms of punishment, 
as per the following passuk (Devarim 4, 30): כל ומצאוך  לך   "בצר 

 when you—הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד ה' אלקיך ושמעת בקולו"
are in distress and all these things have befallen you, at the 
end of days, you will return unto Hashem, your G-d, and 
heed his voice.  

This question becomes even more powerful if we consider 
the principle taught by Chazal in the Midrash (V.R.): בעל  "אין 

נוגע בנפשות תחילה"  the Lord of Mercy does not strike—הרחמים 

In this week’s parsha, we read about a cataclysmic event that 
transpired only once in the history of the world.  We are referring 
to HKB”H’s decision to destroy everything on earth—man, 
animal, crawling creatures and birds—by means of a horrific 
mabul (flood) that lasted for forty days and forty nights.  In His 
infinite mercy, HKB”H spared the lives of Noach, the consummate 
tzaddik, and his entire household.  They entered the “teivah” that 
HKB”H instructed Noach to build together with every species of 
animal and wildlife.  As the only remaining forms of life on earth, 
they repopulated the world after the mabul.  

At the conclusion of last week’s parsha, parshas Bereishis, 
the Torah informs us of this divine, catastrophic decision 
(Bereishis 6, 5): 

"וירא ה' כי רבה רעת האדם בארץ וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום, וינחם 

ה' כי עשה את האדם בארץ ויתעצב אל לבו, ויאמר ה' אמחה את האדם אשר בראתי 

מעל פני האדמה מאדם עד בהמה עד רמש ועד עוף השמים כי ניחמתי כי עשיתים, 

ונח מצא חן בעיני ה'".

Hashem saw that man’s wickedness on earth was great, 
and that every inclination of his heart was only for evil all 
day long.  And Hashem reconsidered having made man on 
earth, and it saddened His heart. And Hashem said, “I will 
eliminate man whom I created, from upon the face of the 
earth—from man to animal, to creeping things, and to birds 
of the sky; for I have reconsidered My having made them.  
But Noach found grace in the eyes of Hashem.”  

Why Did HKB”H Take Lives Right Away?

Parshas Noach begins immediately after these pesukim.  
Here Noach is informed of HKB”H’s decision to put an end to all 
life on earth (ibid. 9): 
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lives initially.  This is evident from the afflictions HKB”H 
employs to punish mankind.  Initially, He inflicts a man’s house 
with lesions--"בתים  if that is not effective, He inflicts ;"נגעי 
lesions upon man’s garments--"נגעי בגדים"; if teshuvah is still not 
forthcoming, the man himself is afflicted--"אדם  So, why  ."נגעי 
did HKB”H decree the extermination of the generation of the 
mabul without first punishing them via their possessions or 
with physical afflictions?  

Now, in truth, HKB”H allowed Noach 120 years to construct 
the “teivah.”  This prolonged period of time was meant to provide 
his generation with ample time to contemplate and perform 
teshuvah and to correct their ways.  This is evident from the 
following passuk (Bereishis 6, 14): "עשה לך תיבת עצי גופר"—make 
yourself a “teivah” of gopher wood.  Rashi comments: G-d 
has many ways to bring about salvation.  Why then did 
He (G-d) trouble him (Noach) with this construction?  So 
that the people of the generation of the mabul should see 
him occupied with it (the “teivah”) for 120 years and ask 
him, “Of what purpose is this to you?”  He would respond 
to them, “HKB”H is going to bring a mabul to the world in 
the future.”  Thus, this might encourage them to repent.  
Notwithstanding, the question still remains.  Why didn’t HKB”H 
punish them through their possessions and bodies before 
exterminating them from the face of the earth?  

The Wicked Haman Took a Fifty Cubit 
 Wooden Beam from the Teivah

We will begin to shed some light on the subject by introducing 
a fascinating insight from the immaculate teachings of the 
Maharal of Prague in his sefer on the Megillah, Ohr Chadash.  He 
explains the salvation of Noach and his household in the “teivah” 
based on a Midrash related to a passuk in Megillas Esther 
(Esther 5, 14): ותאמר לו זרש אשתו וכל אוהביו יעשו עץ גבוה חמישים אמה" 

 so his wife, Zeresh, as well—ובבוקר אמור למלך ויתלו את מרדכי עליו"
as all his friends, said to him, “Let them make a gallows, 
fifty cubits high; and, in the morning, speak to the king 
and have them hang Mordechai on it.”  Regarding the advice 
given to Haman by his wife and friends, Chazal teach us (Yalkut 
Shimoni Esther 1056): 

חמישים  של  קורה  ומבקש  חוזר  המן  והיה  אמה.  חמישים  גבוה  עץ  "יעשו 

בנו פרשנדתא הגמון  לפי שהיה  ביתו,  ולא מצאה, אלא קורה שהיתה בתוך  אמה 

אמה,  חמישים  נסר  של  ארכו  שהיה  נח  של  מתיבותא  אחד  נסר  ונטל  בקרדוניא, 

שעשה הקב"ה זכרון בעולם שידעו דורות העולם שבא מבול לעולם, שכן כתיב זכר 

עשה לנפלאותיו".

Haman searched endlessly for a fifty-cubit-long wooden 
beam.  The only one he was able to find was built into the 
structure of his own house.  His son Parshandata had obtained 
this wooden beam from Noach’s ark.  HKB”H left this structure 
as a memorial, so that all future generations would be aware of 
the fact that there had been a flood in the world.  This is alluded 
to by the passuk (Tehillim 111, 4): "לנפלאותיו עשה  זכר   " — He 
made a memorial for His wonders.  

Thus, we learn a tremendous chiddush from the Midrash.  
HKB”H left a remnant of the “teivah” in the world—a wooden 
beam fifty cubits long.  It would serve as a constant reminder 
that He had visited a mabul on the world, in keeping with the 
passuk: “He made a memorial for His wonders.”  Furthermore, 
Haman planned to use this wooden beam, this relic from the 
mabul, to hang Mordechai.  In the end, however, it was used to 
hang Haman himself.  

To explain why Haman specifically chose to hang Mordechai 
with a wooden beam taken from Noach’s “teivah,” the Maharal 
refers to the Gemara (R.H. 21b): ,בעולם נבראו  בינה  שערי   "חמישים 

 fifty gates of—וכולן ניתנו למשה חסר אחד שנאמר ותחסרהו מעט מאלקים"
“binah” were created in the universe; they were all given 
over to Moshe except for one — as it is written:  “You have 
made him slightly less than G-d.”  The Maharal explains that 
this world is only associated with forty-nine gates of “binah” — 
understanding.  Consequently, the cycle of time in this world is 
based on the number seven.  There are seven days of the week; 
there are seven years in a “shemitah” cycle; there are seven 
“shemitah”s in a “yovel”; the total existence of this world is 
destined to span seven thousand years.  The Gemara (ibid. 31a) 
explains that the first six millennia correspond to the six days 
of creation; while the seventh millennium corresponds to the 
day that is entirely Shabbas.  This system is based on the fact 
that the number seven squared — seven times seven — equals 
forty-nine, corresponding to the forty-nine gates of “binah.”  

The fiftieth gate, however—“sha’ar hanun”—is not part 
of this world; it is part of the World to Come—Olam HaBa.  
Its illumination is so great that it is beyond our grasp and 
comprehension in this world—Olam HaZeh.  Let us note 
the explanation of the Yearos Devash (Part 2, 9) concerning 
Moshe’s request of HKB”H (Shemos 33, 13):  "הודיעני נא את דרכיך" 
— reveal your ways to me — that HKB”H should also reveal to 
him the “sha’ar hanun.”  To which HKB”H responded (ibid. 20):  
  .for no human can see My face and live — "כי לא יראני האדם וחי"
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It is impossible to achieve the “sha’ar hanun” and remain alive.  
Due to the intensity of its light, and the intense yearning of the 
soul, it would depart the body to attach to Hashem, in keeping 
with the passuk (Shir HaShirim 5, 6): "נפשי יצאה בדברו"—my soul 
departed at His decree!  

With this understanding, the Maharal explains the 
significance of the advice given to Haman by Zeresh and his 
close friends — to build a wooden gallows fifty cubits high.  
They were advising him to climb and ascend to achieve the 
“sha’ar hanun.”  This would illustrate his godly stature.  For, it 
would show that he is capable of attaining that which is beyond 
the limits of Olam HaZeh — the “sha’ar hanun” that even Moshe 
did not attain, as it is written of him:  "מאלקים מעט  —"ותחסרהו 
You have made him slightly less than G-d.  For this reason, 
they wished to hang Mordechai on a gallows fifty cubits high 
— alluding to the fact that Haman’s victory over the dissident 
Mordechai was due to his tremendous power, illustrated by the 
attainment of the “sha’ar hanun.”  

Yet, according to the Maharal, this was precisely the cause of 
Haman’s downfall and ultimate death.  For, the “sha’ar hanun” is 
beyond this world; and whoever ascends to that level dies and 
departs from this world.  This then is the significance of the fact 
that Haman was hung on a fifty cubit high gallows that he had 
prepared for Mordechai.  For, he wished to kill Mordechai by 
rising to the “sha’ar hanun.”  Instead, the tables were turned on 
him; he himself was killed by attempting to rise to that level.  

Noach and His Household Were Saved by the 
Teivah a Revelation of the Sha’ar HaNun

The Maharal proceeds to reveal an amazing chiddush that 
we have not heard or seen anywhere else.  HKB”H saved Noach 
by instructing him to enter an ark that was fifty cubits wide.  
Now, HKB”H had just destroyed the world whose existence was 
founded on the forty-nine gates of binah.  Therefore, Noach 
could only be saved by entering the fiftieth gate, which is 
beyond this world — and, in fact, belongs exclusively to Olam 
HaBa.  Consequently, he was commanded to build the ark as 
a preparation for the revelation of the “sha’ar hanun.”  Upon 
entering the ark, it was as if he had entered the “sha’ar hanun” 
from Olam HaBa.  

In this manner, the Maharal goes on to explain the 
continuation of the Midrash:  “HKB”H made a memorial in the 

world, so that future generations would be aware of the fact 
that a flood came to the world; as it is written:  ‘He made a 
memorial for His wonders.’”  While it is true that after vacating 
the “teivah” — which represented the “sha’ar hanun” — Noach 
and his household returned to the dimension of the forty-nine 
gates which prevail in this world.  Nevertheless, HKB”H left a 
small remnant in this world from the illumination of the “sha’ar 
hanun” in keeping with the statement:  “He made a memorial 
for His wonders.” 

According to the Maharal, this illustrated Haman’s 
foolishness.  Since a relic of the “teivah”—in which the “sha’ar 
hanun” had been revealed—had come into his possession, he 
viewed it as an omen.  Since he considered himself a god, he 
thought that it meant that he now had the capacity to ascend 
to the “sha’ar hanun” and hang Mordechai on that beam.  In 
reality, because he was a human being and not a god, he was 
hung on that fifty-cubit beam.  For, it is impossible to ascend to 
the “sha’ar hanun” and remain alive.  

If we scrutinize the words of the Maharal, the profundity of 
Chazal in the Midrash becomes ever apparent.  They taught us 
that HKB”H left behind the wooden beam from Noach’s “teivah” 
to fulfill the words of the passuk: “He made a memorial for 
His wonders.”  According to the Maharal, this meant that he left 
a remnant in Olam HaZeh from the illumination of the “sha’ar 
hanun” that was revealed in the “teivah.”  This compels us to 
inquire: What purpose does that remnant and memorial serve?  
Additionally, why did HKB”H choose to memorialize the mabul 
specifically with a wooden beam from the “teivah”?  

According to the Maharal, everything ties together 
magnificently.  HKB”H memorialized his miraculous salvation 
of Noach with the “teivah”—a revelation of the “sha’ar hanun”—
by leaving behind a fifty-cubit long wooden beam, which was 
an illumination from the “sha’ar hanun.”  He arranged for that 
beam to end up in Haman’s house fooling him into believing the 
counsel of his loved ones—that he was capable of ascending 
to the “sha’ar hanun” and using it to hang Mordechai.  Yet, in 
reality, it was his downfall.  His demise was due to the intense 
illumination of the “sha’ar hanun.”  

This explains beautifully why HKB”H left behind a 
remembrance of his wonders.  For, just as he saved Noach in the 
generation of the mabul with the “teivah”—a revelation of the 
“sha’ar hanun”; in similar fashion, HKB”H saved Mordechai and 
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all of Yisrael from Haman’s evil decree with the illumination of 
the “sha’ar hanun.”  As explained, they hung Haman on a fifty-
cubit high gallows that remained from Noach’s “teivah.”  

We will now apply this insight to explain an elucidation in 
the Midrash (B.R. 34, 1) related to the passuk (Tehillim 142, 8): 
י"ב חודש" נח שהיה סגור בתיבה  זה  נפשי,   Release my“—״הוציאה ממסגר 
being from this confinement”: This refers to Noach, who 
was confined in the “teivah” for twelve months.  According to 
the Midrash, when Noach was confined in the ark, he beseeched 
Hashem: “Release my being from confinement”—he wished 
to be released from the confinement of the “teivah.”  One of 
the Tosafists, the Rokeiach (Purim 235), provides us with a 
wonderful allusion apropos this matter.  He writes that Noach 
knew via “ruach hakodesh” that HKB”H would leave behind a 
remnant of the “teivah”—a wooden plank fifty cubits long, upon 
which Haman would conspire to hang Mordechai.  Therefore, 
he prayed: "ה'וציאה מ'מסגר נ'פשי" whose first letters spell --המ"ן—
Haman.  Thus, Noach prayed to rescue Yisrael from Haman’s 
decree.  Based on what we have discussed, we can suggest 
that Noach prayed not only that Haman would not succeed in 
hanging Mordechai, but that Haman himself would be hung on 
the wooden gallows from the illuminating “sha’ar hanun.”  

The Generation of the Mabul 
 Fell to the Sha’ar HaNun of Tumah

Following this line of reasoning, we will now endeavor to 
explain why HKB”H condemned the generation of the mabul to 
die: "קץ כל בשר בא לפני"—the end of all flesh has come before 
Me—in other words, there was no tikun for them other than 
death.  Let us refer to a passuk related to “yetzias Mitzrayim” 
(Shemos 12, 39): "יכלו להתמהמה  because they could not—"ולא 
delay.  Our sacred sefarim explain in the name of the Arizal 
the reason “they could not delay.”  In the siddur of the Arizal 
(Haggadah shel Pesach), he explains that Bnei Yisrael had 
sunk to the forty-ninth level of tumah in Mitzrayim.  Had they 
remained there any longer, they would have sunk to the fiftieth 
level of tumah, and they would never have been able to leave.  
Therefore, they had to leave Mitzrayim immediately, without 
any delay.  

As to why it would have been impossible to extricate them 
from the fiftieth level of tumah, we will refer to the Shela 
hakadosh (Maseches Pesachim).  It is written (Koheles 7, 14): 
 G-d has made the one in accordance—"זה לעומת זה עשה האלקים"
with the other.  So, to extricate someone from a certain level 

of tumah requires someone from the corresponding level of 
kedushah.  Now, since Moshe Rabeinu had only attained the 
forty-ninth level of “binah,” he could only extricate Yisrael from 
the forty-ninth level of tumah.  Had they fallen to the fiftieth 
level of tumah, however, he would not have been able to do so.  
So, now, it behooves us to clarify the nature of the fiftieth level 
of tumah. 

We find an excellent explanation from the great Mahari 
of Komarna, zy”a, in his commentary Asirit HaEifah on Toras 
Kohanim (Bechukosai 3, 6).  He explains that heresy and sacrilege 
are the “sha’ar hanun” of tumah: וקבלנו ששער הנ' של הטומאה הוא של" 

 there is no—מינות ואפיקורסות, שכל באיה לא ישובון ולא ישיגו ארחות חיים"
return for those who adopt these ideologies.  

His statement can be understood in light of the following 
Gemara (A.Z. 17a): "מיית ממינות  הפורש   everyone who—"כל 
separates from heresy dies.  The Gemara brings its proof 
from the passuk (Mishlei 2, 19): כל באיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות" 

 all who come to her (avodah-zarah) do not return (do—חיים"
not perform teshuvah), and they will not attain the paths of 
life.  Rashi comments that once they are lost to avodah-zarah, 
after wrestling with heresy, it is nearly impossible for them to 
abandon it and perform teshuvah.  If they do perform teshuvah, 
they die shortly thereafter, due to their anguish and their 
ongoing struggle to overpower their yetzer.  It is G-d’s decree 
that they die.  

This explains very nicely the tradition taught by the great 
Rabbi of Komarna, zy”a: The “sha’ar hanun” of tumah is heresy 
and sacrilege, of which it says: “All who come to her do not 
return.”  In other words, it is impossible to abandon those 
ideologies and remain alive.  Perhaps this is alluded to by 
the language of the passuk: "ישובון לא  באיה   seeing as the—"כל 
gematria of כ"ל is fifty.  Thus, it is teaching us that anyone who 
enters the “sha’ar hanun” characterized by heresy and sacrilege 
has no tikun other than death, G-d help us.  

The Sha’ar HaNun of Tumah  
Also Includes Sexual Immorality

Now, we can learn a vital lesson from this Gemara.  Not 
only are heresy and sacrilege included in the “sha’ar hanun” 
of tumah but so is sexual immorality.  Anyone who devotes 
himself, chas v’shalom, to the yetzer of immorality falls into the 
“sha’ar hanun” of tumah, of which it says: “All who come to her 
do not return.”
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This is evident from the question posed by the Gemara: 
Does only someone who abandons heresy die?  To emphasize 
its point, the Gemara (A.Z. 17a) cites the case of Rabbi Elazar 
ben Durdia.  He was a notorious sinner, obsessed with sexual 
immorality who decided to perform teshuvah.  He appealed to 
the heavens and the earth, to the sun and the moon, to the stars 
and constellations, and pleaded that they request “rachamim” 
on his behalf.  They all turned him down.  Eventually, he comes 
to a realization: וגעה ברכיו  בין  ראשו  הניח  בי,  אלא  תלוי  הדבר  אין   "אמר 

 בבכיה עד שיצתה נשמתו, יצתה בת קול ואמרה, רבי אלעזר בן דורדיא מזומן לחיי

 he said, “The matter depends solely on me!”  He—העולם הבא"
placed his head between his knees and burst forth crying 
until his soul departed.  A heavenly voice issued forth and 
proclaimed, “Rabbi Elazar ben Durdia is now ready for 
Olam HaBa.”  It is apparent from this incident that someone 
who abandons sexual immorality also dies.  

The Gemara answers: כמינות טובא  בה  דאביק  כיון  נמי   "התם 

 In other words, seeing as Rabbi Elazar ben Durdia was  .דמיא"
so consumed by immorality, it was tantamount to heresy.  As 
such, he had to die.  Thus, we can conclude that the passuk: כל" 

ישובון"  all who come to her do not return—applies—באיה לא 
to both heresy and immorality.  This is consistent with what 
the Maharal writes in Chiddushei Aggados (ibid.), that anyone 
who is obsessed with the yetzer of avodah-zarah or the yetzer 
of immorality has no tikun through teshuvah but only through 
death.  (Translator’s note: HKB”H takes them while their 
teshuvah is fresh and sincere, since the risk of relapsing to 
idolatry and immorality is so great.)

Thus, we have explicit proof that both those obsessed with 
the yetzer of heresy and those obsessed with the yetzer of sexual 
immorality have fallen to the “sha’ar hanun” of tumah.  Hence, the 
passuk: “All who come to her do not return” applies to both of 
them.  Neither one can achieve tikun through teshuvah but only 
through death—as was the case with Rabbi Elazar ben Durdia.  

This enlightens us as to why HKB”H condemned the 
generation of the mabul with the pronouncement: “The end 
of all flesh has come before Me.”  After all, the Torah states 
explicitly: “And the earth had become corrupt before G-d.”  
As Rashi explains this implies sexual immorality and idolatry.  
Rashi’s source is the Gemara (Sanhedrin 57a):

ערוה  דבר  אלא  אינו  השחתה  שנאמר  מקום  בכל  ישמעאל,  רבי  דבי   "תנא 

ועבודת כוכבים, דבר ערוה שנאמר כי השחית כל בשר את דרכו, עבודת כוכבים 

דכתיב )דברים ד-טז( פן תשחיתון ועשיתם וגו'".

So, we have now established that the generation of the flood 
was consumed by the yetzer of immorality and the yetzer of 
avodah-zarah.  As we have learned, both plunge a person into the 
“sha’ar hanun” of tumah.  Therefore, they could not achieve tikun 
through teshuvah; their only means of tikun was through death.

This also explains very nicely why HKB”H saved Noach 
and his entire household by placing them in the “teivah”—a 
revelation of the “sha’ar hanun” of the fifty gates of binah.  As 
the wisest of all men teaches us: "זה לעומת זה עשה האלקים"—G-d 
has made the one in accordance with the other.  Now, HKB”H 
punished the generation of the mabul, who had sunk to the 
“sha’ar hanun” of tumah,” with the flood.  Therefore, He used 
the “teivah” to rescue Noach, because it contained the “sha’ar 
hanun” of kedushah.  

Yosef a Reincarnation of Noach Sanctified  
Yisrael in Mitzrayim Who Were Reincarnations 

 of the Generation of the Mabul

I had a wonderful idea that I would like to present to our 
royal audience.  Let us apply what we have learned to explain 
the following Midrash (V.R. 32, 5): מן עצמו  וגדר  למצרים  ירד   "יוסף 

ערוה גדור  היה  כדאי  אבא,  בר  חייא  רבי  אמר  בזכותו.  ישראל  ונגדרו   הערוה, 

ידו". על  ישראל  שנגאלו   Yosef descended to Egypt and  בעצמו 
safeguarded himself from immorality; in his merit, Yisrael 
also safeguarded themselves from immorality.  Rabbi Chiya 
bar Abba said:  On account of this alone, Yisrael deserved 
to be redeemed.  We will endeavor to explain why HKB”H 
arranged for Yosef HaTzaddik to pave the way for Yisrael 
specifically with regards to sexual immorality.  After all, Yisrael 
had sunk to the forty-ninth level of tumah in Mitzrayim and 
were guilty of many other aveiros, as well.  

Here is the explanation.  HKB”H wanted to prevent Yisrael 
from sinking to the “sha’ar hanun” of tumah.  As we have learned, 
this is the reason the exodus could not be delayed any longer, 
and HKB”H took them out of Mitzrayim before the designated 
time.  Therefore, with his kedushah, Yosef HaTzaddik paved the 
way for Yisrael to safeguard themselves from immorality.  For, 
had they succumbed to the Egyptians’ immorality, they would 
have plunged into the fiftieth level of tumah.  

We will now add a fascinating fact explained by the Arizal in 
Sha’ar HaPesukim (Shemos).  The neshamos of the generation 
of the mabul reincarnated into Yisrael in Mitzrayim.  Therefore, 
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they were subjected to a similar fate.  Just as they drowned in 
the turbulent waters of the mabul, Pharaoh decreed (Shemos 1, 
 ,every son that will be born—"כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו" :(22
you shall throw him into the river.  

Additionally, in Gilgulei Neshamos (153), authored by the 
divine kabbalist the Rama of Pano, ztz”l, he writes: Noach, who 
became inebriated and was exposed inside his tent, was 
rectified by Yosef, who abstained from wine until he saw 
his brothers; they drank and became inebriated with him.  
Thus, we learn that Noach reincarnated into Yosef.  

Upon closer scrutiny, we find many similarities between 
Noach and Yosef.  Noach lived in the generation of the mabul, 
where sexual immorality was pervasive.  Yet, he remained 
righteous and epitomized the characteristic of “yesod tzaddik.”  
As the Torah attests: “Noach was a righteous man, perfect in 
his generations.”  Similarly, Yosef was subjected to the ordeal 
of immorality in Mitzrayim, where it was pervasive.  He, too, 
maintained his righteousness and did not adopt their immoral 
behavior.  As it is written (Shemos 1, 5): "ויוסף היה במצרים"—and 
Yosef was in Mitzrayim.  Here, Rashi comments: This passuk 

informs us of Yosef’s righteousness; he was the same Yosef 

who tended his father’s sheep; he was the same Yosef that 

was in Mitzrayim and became a king; yet, he maintained 

his righteousness.  

This explains very nicely why Noach reincarnated into Yosef 

HaTzaddik.  Although Noach is described as a consummate 

tzaddik; nevertheless, our sacred sefarim teach us that he was 

flawed.  He didn’t protect the people of his generation from sinking 

to the depths of tumah, such as its “sha’ar hanun”—immorality.  

Therefore, it was divinely ordained that he reincarnate into Yosef 

HaTzaddik, who maintained his kedushah despite being subjected 

to his difficult ordeal in Mitzrayim.  As a result, he paved the way 

for all of Yisrael—the reincarnations of the generation of the 

mabul, who sunk to the “sha’ar hanun” of tumah—to withstand 

the ordeal of sexual immorality in Mitzrayim.  In that merit, they 

did not sink to “sha’ar hanun” of tumah as their predecessors did.  

On the contrary, they merited the exodus from Mitzrayim and 

they received the Torah at Har Sinai.

Family Madeb for the 
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By Rabbi Shmuel Gluck

hroughout people’s lives, they will face challenges.  Different 
people will react to those challenges differently.  The different 
options are demonstrated when we learn about Yehoshua 

entering Eretz Yisroel.  The nations responded in four distinct 
ways: 1) The Girgoshi fled Eretz Yisroel and settled in Africa; 2) The 
Givonim gave up and accepted slavery at the hands of Klal Yisroel; 
3) The majority of the nation’s put up a fight; and 4) Rochov alone 
converted.  Some of those nations may not have even considered any 
of the alternative three possibilities.
 
When Noach announced that Hashem will destroy the world 
because of people’s actions, their response was, “We won’t let Noach 
go into the Teivah.  If he does, we will kill him and destroy the Teivah."
 
It is fascinating how people will consider anything but giving 

in, acknowledging a mistake, or peacefully mediating with the 
other person or the reality facing them.  The comment from the 
Dor Hamabul acknowledged that the world may be destroyed.  
Nevertheless, their primary concern was with Noach.
 
Many of us are the same, where our reactions center on indignation 
and our inability to acknowledge defeat or that we may be wrong.  
Admitting that we are wrong can include how, until now, we have 
insisted that life is not fair, or that our interpretation of a Medrash 
which allows us to do what we want was wrong.  It also includes the 
times we may be right but will still pay the price of being right.  We 
should still consider, since it will save us a lot of grief, to change our 
conclusions.  Doing so will, in a small way, mean that we have learned 
from the mistakes of the Resho'im.  Such lessons are the reason the 
Torah tells them to us.

T

To subscribe to the Weekly Email, please email info@areivim.com 
and enter "Subscribe" into the subject line.
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Please go to www.TorahAnytime.com to listen to Rabbi Shmuel 
Gluck, and other popular speakers, on TorahAnytime.

want to share with readers a few recent conversations that 
share a single theme. Then, I’ll offer my thoughts.
 

1) The nature of children is to place their parents on a pedestal for the 
first 13-15 years of their lives.  This is natural because their parents 
support them, spend a lot of time with them, and give them rides, and 
they naturally see their parents as role models.  While that scenario 
seems pleasant, it creates a risk that their children, as a result of their 
exaggerated opinion of their all-too-human parents, 
may come to resent them.  The pedestal that the 
parents are placed on is an unnatural one that 
almost guarantees failure at some point because, 
eventually, they will fail their children.  The positive 
feelings children have towards their parents 
is what sometimes destroys relationships.
 
2) Some of the people that ask me advice do not 
call me when they are in a crisis because they 
feel that I’m busy and that it is wrong to bother me late at night.  
Because they appreciate my dedicating time to them, they place me 
on a pedestal, labeling me as being too important to be bothered.  
Therefore, because they so sincerely appreciate my offer, it makes 
them uncomfortable and unwilling to take advantage of my offer.
 
3) I have spoken to many people who were brought up in very Frum 

homes.  As a result, for example, they respect not only Shabbos but 
even the Kedusha of Shabbos.  They place all the Mitzvahs on a high, 
unreachable, (albeit deserving) pedestal. Because they intuitively 
believe the Torah and Mitzvahs to be as important as is ingrained 
in their souls, they have set themselves up for failure.  They become 
intimidated, constantly feeling as if they are failing and therefore they 
give up.  In addition,  due to their feeling like failures, they become 
resentful, believing that the Kedusha of Mitzvahs, the severity of 

Aveiros, and possibly Hashem Himself, are unfairly 
placing such an unattainable burden on people.  
They become angry at the imaginary monster 
which they themselves have created.
 
I would like to introduce my thoughts with a 
conversation I once had with a father who lamented 
his son’s unhappy marriage.  I asked him if he thought 
his son was an effective husband.  He responded that 
his son was a really good husband.  I then responded 

that I didn’t ask if he was a good husband.  I asked if he was effective, 
and that there is a significant difference between the two.  A good 
husband does everything for his wife.  An effective husband does 
whatever he can for her unless it will reinforce unhealthy attitudes 
and reactions.
 
My message is that doing what is right "on paper”, in a 

I
Guaranteeing Failure By Raising Standards By Rabbi Shmuel Gluck

"The positive feelings 

children have towards 

their parents is what 

sometimes destroys 

relationships."



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

vacuum, when there are not any individual, interfering, 
factors, is what “good” people do even when there are 
individual, interfering, factors.  However, effective people 
incorporate the individual circumstances and the conflicting 
responsibilities, and as a result, compromise and/or take an 
alternative approach.
 
Everyone is brought up from a young age with certain “facts”, values 
that they have become hostage to.  Those are the values which were 
reinforced in their minds from childhood, and as a result, these values 
hold greater importance to them than other, equally important 
things.  Some examples are religious beliefs, opinions of their family, 
and various personal values.
 
Most people, as they become older, adjust those 
beliefs, not dishonestly or for self-serving purposes.  
They begin to place those beliefs in perspective with 
other, equally true, although not as ingrained, beliefs.  
Because it is difficult to differentiate between self-
serving purposes and creating a true balance, I will 
offer two examples.
 
1) Some young men were brought up “knowing” that they will attend 
Kolel and, most likely, pursue a career in Chinuch.  When that becomes 
unrealistic for whatever reason, they adjust.  A Kolel/Chinuch life is 
still the preferred life but they are able to let go, aware that Hashem 
did not intend it to be their personal mission.
 
2) It may be true that people should respect others.  When not 
necessary, they should not call people late at night or keep them on 
the phone for long periods of time.  Nevertheless, when it clashes with 
people’s responsibilities to their family’s wellbeing, with permission 
from that person, they should bother him or her.  The truth of their 
initial understanding is still just as true, yet circumstances, and the 
conflict between two truths, creates different responsibilities.
 
Most people, without conscious thought, understand that they have 

to adjust what they know to be true and often do so by asking advice 
from their Rebbi or adviser.  Others, those less concerned with right 
and wrong, are comfortable adjusting, even ignoring truths to their 
advantage. They lack character and deny it under the pretense of 
being practical.
 
Then there is the third category of people.  Those who believe that 
there is no such a thing as blending two or more truths into an 
effective lifestyle.  Instead, anyone who doesn’t see the world in the 
same black and white version they saw it as a child, belongs to the 
second category, those who, for self-serving purposes, manipulate 
truths.

 
Why do they think like that?  Some people are unable 
to separate themselves from the “facts” that they 
were “bombarded” with in their formative years 
(sometimes, even when their parents exposed them 
to those values in a responsible, balanced manner).  
Those facts become the center of their world.  All 
other beliefs and decisions must be consistent with 
those beliefs.  As a result, they don’t see a need, 

or even the right, to compromise with other “newer” values, and 
certainly not with the flaws of themselves and others.  They firmly 
believe that those that do compromise are being dishonest with 
themselves.  Having painted themselves into a corner and failing due 
to the unacknowledged conflicts that undermine their lives, they see 
themselves as hopeless failures.  That leads to anger.
 
People should consider whether they are being responsible in their 
decisions or rigid in their thoughts.  They should consider, preferably 
with their Rebbi, whether their attitudes are only effective in a vacuum, 
which is how they were taught at a young age, and which ones are to 
be firmly embraced in their daily lives.  Instead of resentment at 
their inability to serve and have a relationship with Hashem, 
they will find Hashem, the Torah, and themselves at peace 
with each other.
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Parshas Noach - Tehillim 29 

David Gurwitz 
 

The Siddur Avodas Yisrael was published in 1868 in a town near Frankfurt called Rodelheim and is known as the 
Rodelheim Siddur. It suggests certain kapitlach of Tehillim to be read according to each parsha.  

Be’ezras Hashem, examining each parsha and the related Tehillim from the Rodelheim Siddur list, according to the 
insights of Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l, should prove to be a fascinating journey into the breadth and depth 
of Rav Hirsch’s insights. 

The related Tehillim for Noach is Tehillim 29 - Mizmor L'Dovid Havu L'Hashem. The Gemara (Brachas 28B) explains 
that this kapital contains Hashem's name eighteen times, which became the basis for the eighteen original brachos 
instituted by our sages for the Shemoneh Esray.   

We also say this kapital as we return the Torah from leining on Shabbos. The connection to the flood is seen in 
verse 3: The voice of Hashem is upon the waters, and the G-d of glory thunders; Hashem is upon vast waters. Rav 
Hirsch writes that the voice of Hashem refers to Hashem communicating with man, never a loud sound. All of nature 
serves as instruments of His moral rule over the world, a tool for implementing Hashem's Torah, which he 
communicated to man.  

I heard the following from Rabbi Ephraim Wachsman years ago, but do not remember the source.  

The Taivah’s dimensions represent a strategy of how to see the Taivah as our guide in our battle with the two evil 
forces known as the Samech Mem and the Nachash. The dimensions are 50 – Nun - 300 – Shin - 30 – Lamed - and 
I – Aleph - for the window, the Tzohar, which shined inward and outward, our sages tell us.   

Let’s look at the words representing the evil forces. 

The word for snake – sounds like sneak – is a Chet – meaning sin – surrounded by the Nun and the Shin. 

The other word - which means poison – contains, at the end, the Aleph and the Lamed. 

So the evil forces – whose roots or Shoresh – which probably is the basis of the English word source -  are the 
letters Ches and Samech and Mem - are “kept at bay” by the letters whose values represent the dimensions of the 
Taivah!! Hataivah is also the value of Yesh M’Ayin – something from nothing – a new creation!  

This certainly behooves us to closely study all that we can to “shoresh” up our strengthening of our Taivah, which 
has the same value as Bais, House. Bais is also the same value as Yesh M’Ayin! 

Rabbi Avraham Chaim Feuer points out that the small window in a place of darkness proves that Hashem never puts 
us in a place or situation where we can’t shine. It is worth noting in this regard that the word for Darkness – Erev – 
has the same value as Ohr Haganuz – the hidden light of creation. 

Nowhere is Hashem far from us. That is one great lesson from the work we performed in Tishrei, and is amplified by 
the dimensions of the ark.     	
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ne of the phrases we are used to hearing- עולם חסד יבנה- is really 
a Pasuk in the 89th Perek of Tehillim. Even a casual reading 
of the Pasukim will determine that the Chesed mentioned is 

the Chesed that Hashem bestows upon the world. However, Chazal 
use the term to convey another message: the world is created, exists by 
the Chesed that human beings do for each other. The Pirkei D’Rebbe 
Eliezer says that קין and הבל married their twin sisters, despite that the 
Torah would forbid it, since there was no one else to inhabit the world 
because עולם חסד יבנה - “בחסד נברא העולם עד שלא נתנה תורה“

The Avos D’Rebbe Nosson (4:5) comments on the Mishnah that the 
world stands on תורה ועבודה וגמילות חסדים- that Hashem wants man to do 
 just as the world was created for (Hoshea 6:6) “חסד- “כי חסד חפצתי ולא זבח
Hashem to do Chesed for man. Reb Yochannan Ben Zakkai was walking 
with Reb Yehoshua and they saw the בית המקדש in ruin prompting Reb 
Yehoshua to lament that we lost the place to atone for our עבירות. Rav 
Yochonon Ben Zakkai comforted him and said we still have חסד which 
Hashem prefers over קרבנות as we saw from Daniel called איש חמודות- )
Daniel (6:11( Rashi explains Ish Tahor) because of the  חסדhe did for 
Kallahs, for the deceased, giving money to the poor and Davening 3 
times daily (not being able to bring קרבנות  in Bavel) See פירוש מאורי אור 
there quotes a בית יוסף  on the Pasuk Tehillim (94:18אם אמרתי מטה רגלי ( 
if I thought my foot is slipping- refers to the Bais Hamikdosh, one of 
the “legs“ that the world stands on- then חסדך ה' יסעדני, the חסד that we 
will do will support us and allow for our atonement just like a Karban. 
The Medrash Rabba Bamidbar (12:12) says that before the giving of 
the Torah, the world existed only through חסדים  See Ruach) גמילות 
Chaim from R’ Chaim Volozhener on Avos (1:2) for slightly different 
understanding). The Ruchnius of the world depended on Chesed as 
Chazal (Pesachim 118a etc) attribute the 26 הודו in the הלל הגדול to the 
 until the giving of the Torah that Hashem allowed the world to  דורות 26
exist only on חסד -  נחית בחסדך. 

It is also true that on a physical level we also need each other's 
cooperation to exist. Man realized this and created a barter system to 
survive. The roofer made you a roof while the farmer exchanged that for 
produce, creating a lifestyle of giving and taking. This all changed at the 
time of Noach, as the Pasuk states ותמלא הארץ חמס , thievery, Ganovim 
of the worst kind; just takers, thereby losing their right to exist. Rashi 
points out despite their being guilty of more severe sins, their fate was 
sealed because of גזל. The one leg that the world stood on had eroded 
and could no longer do its job. 

Noach, the one that Hashem, regarded favorably, with חן, was given an 
impossible job, build an ark for 120 years, and provide, as I see it a 
floating Bronx Zoo, for a year without sleep. Rashi brings that Noach 
became physically sick, spitting blood, from the job or once Noach was 
late feeding the lion and was mauled (7:233). We wonder if the whole 
 and retain the capsule of life for the נח ordeal was simply to save תיבה
world to continue, Hashem could have sent them all to Eretz Yisroel 
where there are opinions (Zevachim, 113a) the Mabul did not fall. See 

Maharsha there that quotes Rashi in Niddah (61a) that Og was saved 
from the Mabul by going to Eretz Yisrael- in contrast to the opinion 
that Og “hitched a ride“ on the Teiva (See Maharsha in Niddah). The 
whole restructuring of the world order could have been done without 
Noach’s superhuman efforts and turning him into an invalid by the lion 
as stated in Medrash Tanchuma (9) that he was unable to bring the קרבן
when they exited the Teivah because he was a בעל מום, an invalid, and his 
son had to bring it (See 7:23 חבצלת השרון). 

What emerges is an additional aspect of Noach’s Teivah. The world 
existed on Chessed, but man was out of control- taking, taking and 
more taking- חמס. Such a world where there is no recognition of 
boundaries, whose moral code is decided only by our own desires 
regardless of how it affects anyone else cannot continue both spiritually 
and materially. The world needed to be rehabilitated in Chessed, every 
day of the year with מסירת נפש even at great cost to reconstruct again an 
 The world had to be kinder, more considerate, much more .עולם חסד יבנה
giving, which Noach accomplished with his Teivah (based on Michtav 
MeiEliyahu ח''ב פרשת נח ). This explains why Noach’s first choice to see 
if the land was inhabitable was the raven. He had much more powerful 
birds at his disposal who’s range exceeded the raven by far. The new 
inhabitants of the new world had to be different than the old, less selfish, 
less egotistical. The Gemara in Sanhedrin (108b) teaches that whoever 
was in the Teivah was forbidden to have relations with their spouses. 
The Ribbono Shel Olam is destroying the world, I can’t be trying to 
inhabit it. There were three violators of this איסור- Chom, son of Noach, 
the dog and the raven. Three transgressed the איסר and ignored the 
entire message of the Teivah- don’t be so self-absorbed with yourself. 
Are you worthy of the new world? Do you have instinct, the feeling to 
help someone or not? Noach tested the raven;  go do something for us, 
being the only violator that knew how to fly, and validate your rights to 
be a member in the new עולם חסד יבנה. We all know that the raven failed 
his test. Rashi alludes to a Medrash Rabbah (33:5) that Noach refused 
to the let the raven back until Hashem said he will go on another שליחות, 
when Eliyahu promised Achav there would be no rain and Eliyahu had 
to go into hiding, the ערבים would bring him food (Melochim I 17). (See 
 תשבי is-עד יבשת מים would go עורב that רמז on Medrash says פי' נחמד למראה
backwards. ) Based on this Noach refused to take someone so selfish 
back into the תיבה, no affinity to חסד at all until Hashem told him he one 
day will do a Chesed, so now he’s worth saving. Even the Yonah, who 
did the חסד for all those in the Teivah, returned with an olive branch 
in its mouth, with the message as per Sanhedrin (108b) I’d rather have 
bitter food from Hashem over food as sweet as honey provided by a בשר 
נח The Yonah learned the message of .ודם  very well- recognizing תיבת 
what we have must be what Hashem wants us to have and not fall into 
a world of חמס, taking what is not meant to be ours. 

May we all be Zocheh.
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קידצשיאחנחנתודלותהלא
These are the offspring of Noach – Noach was a righteous man. (6:9)

There is a devout Jew in Bnei Brak who serves as an Admor, 
Chassidic Rebbe. He does not have a multitude of chassidim, but he 
has a shul, which, as a result of his being the Rebbe, is full and serves 
as a Torah centre for Jews to gather, pray and study Torah. Horav 
Yitzchak Hershkowitz, Shlita (Nitzotzos), explains how a man who 
was not born a Rebbe could become one (Chassidic leadership is 
transferred from father to son/son-in-law. In any event, it is a 
pedigree, family transference. One does not just put up a shingle on 
his door and proclaim himself as an Admor.) Apparently, the Rebbe
had a bais hamedrash (real estate parcel which he used as a shul), 
and he decided that if he called himself Rebbe, he would increase his 
membership and fill the seats. Furthermore, he felt that he had 
something to offer people in terms of his erudition and character. 
So, why not?  

The Rebbe approached the saintly Chazon Ish, zl, the 
primary rabbinic leader of Bnei Brak and, indeed, the gadol hador, 
pre-eminent leader of the generation, the leader of the Orthodox 
Jewish community and its spokesman, and asked, “Rebbe, I have a 
bais hamedrash, but who is to say that I have the right to call myself 
‘Rebbe’. Perhaps, I might even be considered a thief for taking a title 
that is not inherently mine. This is a misrepresentation.” 

The Chazon Ish replied, “Today (in contemporary times) the 
mere fact that a Jew has the ability to support/sustain another Jew –
and he does – is sufficient reason for him to label himself as a Rebbe. 
Furthermore, even if the purpose was personal, but, since by 
assuming a title it resulted in your growing in Torah, then you may, 
and should, do it!”

At times, the title makes a considerable difference to a 
person. We are living in a time when there is such guilt, such 
depression, that anything that succeeds in elevating a person’s self-
esteem, which results in positive consequences for the person, is 
well worth it. We see this from Chazal (Bava Metzia 85a), who relate 
that Rabbi Yehudah HaNasi, the redactor of the Mishnah, the one 
who saved Torah She’baal Peh, the Oral Law, for all posterity, saved 
the son of Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon (bar Yochai) from spiritual 
extinction. It happened that “Rabbi” (as he was called) visited the 
village where Rabbi Elazar had lived. He asked the people who lived 
there if Rabbi Elazar had left over a son. They replied that, indeed, 
he did, but alas he was distant from Torah observance. (These things 
happened even then.) Rabbi summoned the young man and, 
immediately upon meeting him, conferred semichah, ordination, on 
him. He was now a Rabbi – unschooled and unknowledgeable – but 
a Rabbi. Rabbi then sent the young man who was now ordained –
but not yet observant - to Rabbi Shimon ben Issi ben Lekunia, to 
reach out to him and teach him Torah. 

At first, it did not go easily. A number of times when the 
young man had difficulty with the learning process, he wanted to 
throw in the proverbial towel and return to his easy life of abandon. 
Each time, Rabbi Shimon ben Issi told him, “They have spread the 
cloak of chacham upon you. You are an ordained Rabbi, and you 
want to return to your old life? In other words, you are no longer the 
“loser” that you once were; today you are a candidate for spiritual 

leadership and distinction. Are you willing to eschew such a 
promising future randomly for a life of abandon?” The young man 
listened and eventually became a great Tanna, of the calibre of his 
exalted father. 

We see that placing a person in a position of responsibility 
and distinction has a positive effect. It makes the difference between 
success and failure. Let us see how this plays out in Jewish life as 
expounded by Chazal. The Mishnah in Pirkei Avos 5:2 teaches that 
ten generations ensued from Adam HaRishon until Noach (during 
which people either did not grow spiritually or regressed). They 
angered Hashem for ten generations until Hashem brought the 
Mabul, Flood, upon them. He has no use for a society that is both 
spiritually and morally corrupt. Once again, Hashem’s patience 
allowed for a waiting period of ten generations between Noach and 
Avraham Avinu. At the end of the day, Avraham took the reward of 
all the previous ten generations of mankind who were found to be 
unworthy of reward. 

Amazingly, when Avraham Avinu came onto the world 
scene, the world was already 1948 years old. As Noach, who had 
lived ten generations before him, the world community had not 
achieved much more than angering Hashem. If so, what purpose 
was served by all of the ten generations – first from Adam until 
Noach, and then again, from Noach until Avraham? One person. It 
was all for the sake and merit of two people, Noach and Avraham, 
one in each generation. Twenty generations, millions of people who 
did absolutely nothing for the betterment of G-d’s world. They had 
descended to the nadir of spiritual and moral living. Not only had 
they destroyed their own destiny – they had destroyed all of the 
world, rendering its creatures also corrupt. Why maintain such a 
world for ten generations? For one person: Noach; and then again 
ten more generations for Avraham. These two men received the 
reward that should have gone to millions before them. The lesson is 
compelling – overwhelming – mind-boggling: the purpose of an 
entire world can be one person. Tzaddik yesod olam, a righteous 
person is/can be the foundation of the world. Noach and Avraham 
proved this verity. What the Chazon Ish teaches us is that the “one” 
person for whom the world could have been created can possibly be 
“you.” A Jew should bear this in mind. He has a noble calling, a 
sublime mission. This alone should serve as the impetus to inspire 
great things from us. 

Rav Yaakov Yosef Herman, zl, was an Orthodox Jewish 
pioneer in the United States in the early twentieth century. His story 
is too vast for these pages, but his perspective on life as a Jew is one 
that every Jew should feel and adopt. He considered himself a 
“soldier of the Boss.” He would reiterate this maxim as he spoke out 
against flagrant desecration of Shabbos, and the morally flawed 
behaviour to which Jews were succumbing. He had no qualms 
concerning printing on the invitation for his eldest daughter’s 
wedding invitation: “Ladies, please come dressed in accordance with 
Jewish law.” His home was open to anyone in need. He saw to it that 
such “traditions” as cholov yisrael, eighteen-minute matzos, kosher 
for Pesach products, shatnez testing – all things which we take for 
granted – were available to those Jews who wanted to adhere to the 
Torah and mitzvos and join the “Boss’” army. He was a revolutionary,
but his revolution was for Hashem. He sent promising young 
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American boys to Europe to study in the great yeshivos. He 
influenced his own son-in-law, Horav Chaim Pinchas Scheinberg, zl,
to advance his Torah studies. Approximately fifty boys benefitted 
from his European influence – boys who grew into men who 
changed the spiritual panorama of this country. 

His mission did not end in America. It continued in Eretz 
Yisrael in 1939, as he and his wife set sail for the Holy Land on the 
last passenger ship to leave the United States before World War II 
started. He devoted himself to his newly-adopted community of 
Zichron Moshe, where his acts of Torah and chesed were legend. His 
life story is more than an inspiration. It is a mechayeiv, a requisite, 
that obliges us all to become soldiers for the “Boss.” 

ויתרדבהיהםימתקידצשיאחנ
Noach was a righteous man, perfect in his generations. (6:9)

הזהרדבינפלקידציתיארךתאיכ
For it is you that I have seen to be righteous before Me in this 

generation. (7:1)

The Ksav Sofer notes the description of Noach, tzaddik 
tamim, righteous and perfect – which is found in the opening pasuk
of the parsha, as opposed to the later reference to him only as a 
tzaddik – as he and his family are summoned to enter the Teivah, 
Ark. What changed from the earlier Noach to the later Noach? He 
explains that the transformation came as a result of his fathering 
three sons, one of whom was a morally reprehensible, pernicious 
individual, who refused to bow to authority. Apparently, a flaw had 
resided in the tzaddik tamim if he had produced such a son. Now, 
Noach was considered to be only a tzaddik sans tamim. 

In his commentary to Parashas Bereishis, Horav Moshe 
Feinstein, zl, explains that children learn how to act from their 
parents, who are their first and primary mentors. (Rebbeim and 
moros can augment, and, at times, are compelled to “steer” their 
young charges toward better and more refined character traits and 
social/ethical demeanour, but primary education begins at home.) 
This does not mean that Cham’s reprehensible behaviour was due to 
Noach; it only stands to reason, however, that after producing such a 
son, on some spiritually elevated plane there was some form of 
minute flaw in Noach – enough to remove his “tamim” status. 

Horav Simcha Wasserman, zl, was not only a Torah giant in 
his vast erudition, but also an extraordinary mechanech, Torah 
educator. He cautioned parents concerning the extreme care they 
should take with regard to leaving a negative imprint on the minds 
of their children: “A child is like an immigrant who comes to a new 
country. He makes observations and adopts the customs of his new 
home. If one’s parents are happy, smile often and help and 
cooperate with one another, the child learns that, in that particular 
country, this is the way people act. So, he also becomes like this.” 
When children get along, the older ones caring for their younger 
brothers and sisters, helping each one in whatever area that he/she 
is deficient, it shows that the parents live in harmony. If parents are 
contentious with one another, if their home is one of bickering and 
open animosity and fighting, their children will develop their 
parents’ mindset and apply it in their own lives. 

Rav Simcha and his Rebbetzin never had biological children 
of their own. A talmid once asked him how it was that he had 
become such a particular outstanding authority on child-rearing. 
After all, an expert is one who usually develops in a field of his 
expertise. Rav Simcha replied, “I do have personal experience. I have 
the experience of how my parents raised me.” 

Rav Simcha would say, “In life, we have our functions and, 
when we live up to them, it brings us happiness. One of the greatest 
of our functions is that of raising children, of raising generations. The 
most important concept to remember is that we have in our hands 
something which Hashem gave us to develop, to make into a worthy 

human being. The Torah does not want us to raise institutions. It 
wants us to raise people. The secret of raising people – not 
institutions – is selflessness.” 

Parents who do not care how they act, especially in front of 
their children – whose demeanour in public and private leaves much 
to be desired – are extremely selfish. They care only about 
themselves, their own self-gratification, while ignoring the needs of 
and the negative impact on their children. These are the same 
obtuse individuals who, later on in life when their children have 
emulated their offensive, callous behaviour, wonder, “Where did we 
go wrong?”

We teach by the way we act. A parent’s actions speak 
much louder and stronger than anything he or she says. Our child 
defines who we are by how we are. Someone once came to the 
Steipler Gaon, zl, complaining about his son, “I do not know what to 
do any more. I try to discipline him, but it does not work. I keep on 
beating him, and I am unable to make him change his ways.” The 
Steipler responded to this (poor excuse of a father), “What I can 
guarantee you is that your son will grow up to be a beater!” When a 
parent maintains self-control, the child learns the importance of self-
control. When a child sees an angry, intractable, violent parent, 
he/she does not stop to think and ask, “why?” (What is bothering
my parent? What is provoking him/her to act so contemptibly?) 
Rather, they (after seeing such behaviour too many times) begin to 
think that this manner of behaviour is acceptable. In turn, they will 
follow suit. They have adopted to the “customs and lifestyle” of their 
“host country”: their parents. 

ץראהלעמםימהתשבידעבושואוציאציוברעהתאחלשיו
He sent out the raven, and it kept going and returning until the 

waters dried from upon the earth. (8:7)

The dove kept on returning with nothing in its mouth, an 
indication that the vegetation had not begun to grow. Noach also 
sent out the dove (seven days later) to see whether the waters had 
subsided. At first, the dove found no place that was dry. The dove 
returned. Seven days later, it was sent out again; this time it 
returned with a bitter olive in its mouth. The dove was symbolically 
implying, “Better that my food be bitter, but from G-d’s Hand, than 
sweet as honey, but dependent upon mortal man.” Chazal are 
teaching us an important lesson: better even the most bitter food 
eaten in freedom, than the sweetest food given in servitude. If one 
would only heed this lesson, life would be so much simpler. 

In any event, the Chasan Sofer (quoted by his son, Horav
Shimon Sofer, zl, in his Michtav Sofer) distinguishes between the 
mission of the raven and the mission of the dove. The raven was 
sent out to see whether there was any dry land, whether there was 
any vegetation on the ground. The dove was sent out to see whether 
the waters had subsided. We find two types of people. The first is 
the nediv, generous, kind-hearted, magnanimous person who 
supports and sustains those in need – and does so joyfully. He 
despises taking from others, because he is a giver by nature. His 
counterpart is the cruel scoundrel who believes that life is all about 
taking and hoarding – never sharing, never giving away anything of 
his own, regardless of the supplicant’s need or circumstance. 

The two birds that were Noach’s messengers represent 
these two very dissimilar individuals. The yonah, dove, represents 
Klal Yisrael, who is referred to in Shir HaShirim (7:2) as bas nediv, 
daughter of nobles (nediv alludes to Avraham Avinu). A nediv 
lev/nedivus halev, generosity of heart and a nediv, nobleman, both 
have in common that they sustain others; they do not seek for 
themselves. The oraiv, raven, is a cruel, selfish bird that preys on 
anything it can. Noach was well aware of the incongruent natures of 
these two birds. Noach knew that if the dove saw that the water had 
subsided, it would not return to the Ark. It did not want to be 
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sustained by others. As long as an opportunity for food availed itself, 
it would seek it out. Hashem would see to its sustenance – not man. 
The raven, on the other hand, required a full meal, ready and 
waiting. If there were no vegetation in place for it, the raven would 
come back to the Ark. When the dove did not return, Noach 
understood that the waters had subsided. When the raven did not 
return, Noach saw this as a sign that the vegetation had begun to 
sprout. He knew his birds. 

ןענכיבאאוהםחו
Cham, being the father of Canaan. (9:18)

ץוחבויחאינשלדגיוויבאתורעתאןענכיבאםחאריו
Cham, the father of Canaan, saw his father’s nakedness and told his 

two brothers outside. (9:22)
Why does the Torah find it necessary to inform us twice 

that Cham was the father of Canaan? Horav Sholom Schwadron, zl,
explains that the Torah is teaching us the reason that Canaan was 
such a morally-depraved person: his father, Cham. When one has a 
Cham for a father, he is hard-pressed to expunge the nefarious 
character traits that have likely become part of his DNA. Children 
inherit the nature of their parents. Does that mean that a child 
whose parents leave much to be desired in the areas of morality, 
ethicality, human decency is challenged with also being a miserable 
person? Hopefully not. With the proper guidance, he could learn to 
expunge the repulsive attributes or apply them positively. For 
instance, arrogance could be used for Torah, by demanding of 
himself that he act in a manner that compliments his Torah 
erudition. Anger can be used for protesting, or righteous indignation 
on behalf of Torah. While a negative character trait is a great 
challenge to overcome, at times it can be used to one’s advantage 
by manipulating it properly. 

Canaan did neither. His father was an outstanding mentor, 
who taught his son by example that miscreancy and immorality can 
be a way of life. Canaan made his father proud, imbuing an entire 
nation with the Chamite, Canaanite culture of moral profligacy and 
hedonism. 

When one sees his son deviating from the prescribed Torah 
way of life, he should delay his reaction. Anger at the son should not 
be the first course of action. He should introspect and ruminate over 
the fact that this son has a father. Do not pass judgment on your son 
until you have asked yourself, “Is he really any different than I am?” 
One who seeks to educate and guide his children properly should 
first begin by educating himself. Before he lays blame at the feet of 
the school, the rebbe, the morah, let him look at himself in the 
mirror and ask: “Is he not like me?”

Rav Shalom cites the pasuk at the end of Parashas 
Bereishis, Zeh sefer Toldos Adam (ibid 5:1), which he interprets as a 
guide for child-rearing: “The descendants of an adam/person and 
their education is a sefer, book; all are bound together (as a book), 
inseparable between the two covers: The father/mother are the 
front cover; the child is the back cover. The two covers always 
match! If the front cover is blue, the back cover will also be blue, 
because they are one cloth. Parents should never forget the 
enduring influence they have on their offspring. 

When the Torah lists those who left the Ark, it begins, 
Va’yiheyu bnei Noach ha’yotzim min ha’teivah, Shem, Cham, 
vaYafes, v’Cham hu avi Canaan, “The sons of Noach who came out 
of the Ark were Shem, Cham and Yafes – Cham being the father of 
Canaan” (ibid 18). After mentioning the names of Noach’s sons who 
left the Ark, it continues on to describe/narrate Cham’s debasement 
of his father. It appears as if the fact that Cham was on the Ark is a 
preface that segues into his disgrace of Noach. What does Cham’s 
presence on the Ark have to do with his immoral activity following 
Noach’s inebriation? Rav Sholom explains that despite being on the 
Ark for a year, witnessing the demise of an entire evil world and the 

reward that was set aside for the righteous, they all continued to be 
“bnei Noach,” the same sons of Noach. They exited the Ark in the 
same manner on the same level as when they entered it. No change 
whatsoever occurred. 

Furthermore, one may wonder how Cham could have 
acted so outrageously following a year in the Ark, how he did not 
derive a lesson in how a human being should act. The answer is: 
They were all “bnei Noach”; no change. Cham had been morally 
flawed prior to the flood, and he continued his indecent behaviour
once he left the Ark. Seeing a world destroyed will not impact a 
person unless he applies what he sees to his mind and heart. 
Otherwise, it is a purely wasted experience. 

'דינפלדיצרובגדרמנכרמאיןכלע
Therefore, it is said, “Like Nimrod a mighty hunter before Hashem.” 

(10:9)
Under such circumstances that there is no clearly-defined 

halachah that prohibits a certain activity, we will find a 
remonstrance such as: “It is not a Jewish thing,” or “Jewish people 
do not act in such a manner.” A point in question is the well-known 
psak, ruling, of the Noda B’Yehudah concerning hunting for sport. A 
wealthy Jew had just come into a sizeable estate, which included a 
large forest stocked with a variety of wild animals. The man asked 
the Noda B’Yehudah if he were permitted to hunt these animals on 
his newly-acquired forest. 

The Noda B’Yehudah replied that exclusive of the issues 
concerning tzaar baalei chaim, which prohibits causing pain to living 
creatures, hunting is not a Jewish activity. Indeed, the only two 
individuals whom the Torah characterises as hunters are Nimrod and 
Eisav. Certainly, no Jewish person would want to be included in their 
milieu. Therefore, no Jew should act in such a manner. Some areas 
of human endeavour, although not necessarily prohibited, remain 
out of the Torah Jew’s domain. There are ways in which a ben
Avraham, Yitzchak and Yaakov, descendants of the Patriarchs, acts, 
and activities from which he should distance himself. We neither 
celebrate cruelty, nor do we encourage any form of brutality. It is 
just not Jewish. 

Va’ani Tefillah
ונקלא'דונלוקעמש

Shema Koleinu Hashem Elokeinu
Hear our voices, Hashem, Our G-d.

Koleinu, our voices, is a reference to the sound that 
emanates from within us. Sounds do not express an adequate plea, 
because sounds do not necessarily say anything. Hashem hears the 
sound, and He understands what we mean – not only what we say. 
People ask for the wrong things; others do not articulate clearly 
what it is they really want, while yet others do not know how to ask. 
We ask Hashem to hear our inner voices, to put sense into what we 
want, to give clarity to our plea, so that we receive what we need –
not necessarily what we want. 

When the parents of the ben sorer u’moreh, wayward and 
rebellious son, bring their son to bais din, Jewish court, they declare 
einenu shomeia b’koleinu, “He (our son) does not listen to our 
voices.”  Horav Mordechai Gifter, zl, distinguishes between koleinu, 
our voices, and tzivui, command. The mitzvah of Kibbud Av v’Eim, 
honouring one’s parents, enjoins us to listen to our parents. We are 
to listen to their voices – not to wait for a direct command. The 
mere sound/voice of a father expressing his thirst, “I am thirsty,” 
should motivate the son to make a bee-line for a glass of beverage 
to quench his father’s thirst. He should not wait for a command to 
“get me a class of water.” The mere kol, voice, should set him in 
motion to fulfil the mitzvah of honouring his parents. 
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PPaarraasshhaass  NNooaacchh  

The Power of Unity
A sin is terrible. It causes destruction 
everywhere. It damages the one who 
commits the sin. It hurts those around 
him who are affected by the sin. How-
ever, it causes the most damage in 
shamayim (heaven). We are not privy to 
know the beautiful harmony of the upper 
worlds. However, we do know that 
aveyra (sin) strengthens the forces of tu-
mah (impurity) and wreaks havoc in the 
spiritual realm. 

The Dor HaFlaga (Generation of the 
Tower of Bavel) committed the worst sin 
– avodah zara (idol worship). The re-
belled against the Almighty Himself! Not 
just one person or two people. Not just 
one congregation, or even a few congre-
gations, rather the entire world! They 
united to build a tower up to heaven to 
make war against Hashem! Can you 
imagine a more terrible aveyra? The 
whole world rebelled against their Crea-
tor! Yet, they were not destroyed. Why? 

Rav Aharon Kotler shares an illuminat-
ing insight from this episode. Do you see 
the power of unity? They whole world 
was committing a terrible crime. Yet they 
were saved from destruction because they 
were unified. They came together for a 
terrible cause! True, but they united. An 
organized group is like a field surrounded 
by a solid fence. It is protected from all 
sides. A broken fence allows intruders to 
come in at some point. 
However, a solid fence has no 
weakness. That is the strength 
of unity. 

I f internal harmony can 
protect those who unite to 
perform a terrible aveyra, how 
much more so will it safeguard 
a group than bands together 
to do a mitzvah. The strength 
of the kedusha (holiness) of 
the congregation is much more 
than the sum of he individuals. The Kid-
dush Hashem (Sanctification of the Holy 
Name) of an assembly is also much 
greater than that of the individuals. The 
forces of evil cannot touch them! 

What is unity? Peace between people. 
Working together to accomplish a com-
mon goal. Sometimes I must compromise 
my personal wishes for the good of the 
community. Sometimes the other person 
must compromise. We are happy about 
this! Compromise brings peace. What a 
Kiddush Hashem! We gain much more 
than we lose! We gain the power of unity! 
 

Kinderlach . . . 
You have great power in the palm of your 
hand. The power of unity. Work together 
with people. Begin with your family mem-
bers. Do your part to make Shabbos prepa-
rations go smoothly. Then expand to your 
neighbors. Respect their wishes in keeping 
the building clean and quiet. How about 
your classmates in school? Follow the rules 
of the school, and the instructions of the 
teacher. Do not get dragged into argu-
ments over petty things. Remember, you 
may “lose” a little convenience by giving 
in, but you will get it all back . . . and more 
with the unity that you achieve. Feel the 
power. The power of unity! 
 

Rise Above Nature 
“Tsedaka! Tsedaka! Please give tsedaka. 
I’m collecting for a needy family. Please 
give tsedaka.” 

The man reaches into his pocket, pulls out 
a coin, and hands it to the collector. He 
smiles at the collector and says, “Thank 
you for bringing me this mitzvah.” He 
turns back towards his young chavrusa 
(study partner) and continues learning. 

“May I ask you something?” 
“Go right ahead.” 
“I have only been at the Yeshiva a few 
days. Yet, I have seen so many tsedaka col-
lectors coming around. It is so hard for me 
to give money to each of them. I don’t feel 
that I am a generous person. Yet, you do it 
so effortlessly; with a smile and a thank 

you! What is your secret?” 
 

The older chavrusa smiles, 
thinks for a moment, and 
begins to speak. 
 

“I am also not a generous 
person by nature. For many 
years, I found it very difficult 
to give tsedaka. I had my 
reasons to keep my money in 
my pocket. I only gave when I 
was forced, and then I only 
gave a little.” 
“What happened?” 

“I began learning mussar (Torah character 
development). I learned ‘Ahavas 
Chessed’, a sefer by the Chofetz Chaim. 
He goes into great detail about the im-
portance and the great reward of the 
mitzvah of tsedaka. Slowly, I began to 
take it to heart. I began to give more 
often and more generously. It was diffi-
cult, but I kept at it. I prayed to Hashem 
for Siyata Dishmaya (Heavenly Assis-
tance). He helped, and sure enough, my 
nature changed. I now love giving tse-
daka. I look forward to seeing these col-
lectors. I thank them for bringing me this 
great mitzvah.” 

“That is a wonderful story.” 
“Truthfully, the Netziv speaks about it in 
Parashas Noach. The very first verse 
states, ‘Noach walked with G-d’. The 
Netziv explains that Noach was not a 
compassionate person by nature. Rather, 
he acted kindly towards people solely 
because that was Hashem’s Will. He 
wanted to ‘walk with G-d’ and fulfill His 
Will all of the time; even when it went 
against his own nature. Therefore, Noach 
changed his nature and learned to be kind 
to people.” 
“That is truly amazing.” 
“I will tell you something even more 
amazing. Noach rose above his nature; 
therefore, Hashem lifted him above natu-
ral laws. While a mighty flood was de-
stroying the entire world, Noach experi-
enced a miraculous rescue in a tiny ark. 
Noach did not let his bad nature hurt 
him, therefore, Hashem did not allow 
natural laws to harm Noach.” 
 
Kinderlach . . . 
Which mitzvah is difficult for you? Which 
one goes against your nature? Making 
peace? Listening to authority? Concentrating 
during learning? Sharing and giving? Being 
neat and orderly? Overcoming laziness? We 
each have our own tests. Our goal is to rise 
above our nature to do the will of Hashem. 
Rise to the occasion, kinderlach. Hashem 
will then give you special protection. 
 

Powerful Influence 
“And Hashem saw the earth and be-
hold it was corrupted, for all flesh had 
corrupted its way its way upon the earth” 
(Bereshis 6:12). Because of this terrible 
corruption, all living creatures, even ani-
mals had to die. Why were the animals 
punished? They had no free will to decide 
to do right or wrong. The Beis HaLevi 
relates that the sins of man were so pow-
erful, that they even influenced the ani-
mals. Once the animals behavior 
changed, the atmosphere of immorality 
became so strong that it could not be 
changed. The only solution was to de-
stroy the entire world. Thus, we see the 
power of the influence of sin. It can cor-
rupt the whole world. 
 
Kinderlach . . . 
Don’t underestimate your power. When you 
do something wrong, it affects everyone. 
You may think that you are not hurting 
anyone. Or perhaps you are hurting only 
yourself. Not so! You are a part of Hashem’s 
world and what you do affects us all. Simi-
larly, when you do a mitzvah, you benefit 
the whole world. Keep doing those mitzvos 
kinderlach. We are all depending upon you. 
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Be Happy with What You Have 
אלה תולדות נח נח איש “ 6:9
צדיק תמים היה בדרתיו, את 
 ”האלקים התהלך נח
“These are the offspring of 

Noach – Noach was a righteous man, 
perfect in his generations; Noach walked 
with Hashem.”  The Torah tells us that 
Noach was a complete Tzaddik.  What were 
the qualities that Noach had, a non-Jew, 
that he was Zoche to the Torah attesting 
that he was a complete Tzaddik?    
 How can one be a “צדיק תמים?”  One 
should never place his eyes on that which is 
not his.  This is a Klal Gadol, a main rule, 
for one to retain his righteousness.  For as 
the Gemara in Yuma 38a tells us from Ben 
Azzai, “ ובשמך יקראוך, ובמקומך יושיבוך, משלך ,
 By your“  - ”יתנו לך, ואין אדם נוגע במוכן לחבירו
name they shall call you, and in your place 
they shall seat you, and from your own 
portion they shall provide for you – a person 
cannot encroach upon that which is set 
aside for his fellow man.”  There was a story 
of a Yarei Shomayim who every night after 
Chatzos would go to Yeshiva to learn with 
the Rosh Hayeshiva and his Chaveirim.  He 
would be the first to enter and the last to 
exit.  One night, on his way to Yeshiva, he 
happened to notice a door that was opened.  
Inside was a very wealthy widow, who had 
one attendant with her.  They were both 
sleeping in one room, and in that room, 
there was a chest with all of her wealth in 
it, all her gold and diamonds.  The Yetzer 
Hara of the person overcame him, for it 
appeared that he would easily be able to 
take that treasure chest and become 
wealthy.  He entered the room and 
extinguished the light.  He went over to the 
treasure chest and broke it.  It made a loud 
noise and woke the widow and her 
attendant, though they were scared to 
scream out, for they assumed that the 
person who came into the home was armed, 
and if they would scream he would kill 
them.  As he was taking the treasure, he 
remembered the saying of Ben Azzai, that 
one cannot touch that which is prepared for 
another, that his Rosh Yeshiva Darshened 
in Yeshiva.  He thought to himself, if these 
treasures are really to be mine, then why 
should I take them B’issur, in a way that is 
prohibited, and if it is not prepared for me, 
then there is no point in my stealing it, for 
I will end up losing it anyway.  He placed 
the treasure back in the box, and fled the 
home empty handed.  In the morning, the 
widow saw that nothing had been stolen 
from her and realized that a miracle had 
occurred for her.  She realized that she 
needed to get married, so that she and her 

money would be protected.  She went to that 
Rosh Yeshiva and told him the story of what 
happened.  She asked him to tell her who 
the biggest Yarei Shomayim in the Yeshiva 
is, and she would marry him.  The Rosh 
Yeshiva told her that there is a single boy 
who is a great Yarei Shomayim, and that is 
who she should marry.  It was that very 
Bochur who had broken into her home and 
almost taken her wealth.  This is the rule 
for Avodas Hashem.  One must believe in 
this and not raise his eyes to that which is 
not his.  This is the Midah of complete 
Tzaddikim.  After the letters of the Shem 
 this is what the – במוכן ,are the letters אלקים
Posuk means here; “את האלקים” – the letters 
after התהלך נח“ ,אלקים” – was what made 
Noach a Tzaddik, for one always 
remembering this concept of מוכן, what is 
prepared for him and what is not, is the 
Midah that made Noach a complete 
Tzaddik. (בן איש חי)  
 Why does the Torah call Noach a 
 here, while later on the Torah צדיק תמים
says, “כי אותך ראיתי צדיק לפני” – calls him a 
 The Ramban  ?תמים but left out the ,צדיק
tells us that a Tzaddik is one who is 
righteous in judgment, meaning that if he 
were to be judged on everything he does, he 
would be judged favorably.  A צדיק תמים is 
one who is a Tzaddik in all matters, and 
worries about all.  The Zohar Hakodosh 
tells us that Noach was neglectful, for when 
he heard that a Mabul would come to the 
world and destroy everyone in it except for 
him and his family, he was not Mispalel for 
them to be saved.  Noach should have been 
Mispalel for them, the way we saw that 
Avrohom Avinu was Mispalel for S’dom 
when he was told that they were going to be 
wiped out.  Being that Noach was not 
Mispalel, from that time and on, he was no 
longer a צדיק תמים – he lost the title תמים 
because he was not as concerned for others 
the way he should have been to receive that 
title. (חתם סופר) 
 Iyov 42:3 “ מי הקדימני ואשלם, תחת כל
 Whoever came before Me, I“ – ”השמים לי הוא
can reward him, for everything under the 
heavens in Mine.”  Chazal tell us that a Bas 
Kol is going to hover over the top of the 
mountaintops and say, “Who had a Bris 
Milah that I did not give them a son?  Who 
made Tzitzis that I did not give them the 
article with which to put the Tzitzis on?”  In 
other words, without Hakodosh Boruch Hu 
providing everyone with everything that 
they have, they would not be able to 
perform any Mitzvos.  One can perform the 
Mitzvah of Bris Milah for Hakodosh Boruch 
Hu gave him a son, and one can perform the 

Mitzvah of Tzitzis because Hakodosh 
Boruch Hu gave him clothing.  Therefore, 
one is not entitled to any reward, for 
Hakodosh Boruch Hu is the main 
component in the person performing the 
Mitzvah.  However, the Meforshim explain 
that those who perform Mitzvos with  זריזות
מי  alacrity and desire, are not part of – וחשק
 for being that they are showing ,הקדימני
their intense desire to perform the Mitzvos, 
they are entitled to reward for their alacrity 
and desire.  A Siman to this is, “ זריזין מקדימין
 Those who perform the Mitzvos“ – ”למצות
with alacrity – they come before the 
Mitzvah.”  בינו מהר"א מגרמיזאר  says that the 
last letters of the words, “נח איש צדיק” spell, 
 These are – ”אלה תולדות נח“  ”.desire“ – ”חשק“
the Toldos of Noach – these are the Ma’asim 
Tovim of Noach, which made him into an 
 If one will ask, but why did his  .איש צדיק
Ma’asim Tovim make him into a Tzaddik, 
when we know the concept of, “מי הקדימני?”  
 the last letters of these words – ”נח איש צדיק“
spell, “חשק” – that because Noach had a 
great desire to serve Hakodosh Boruch Hu, 
it is considered that he came “before the 
Mitzvos” and was therefore entitled to 
reward.  (נחל קדומים)   
 Noach’s generation was a 
generation of immorality and theft.  While 
it is well known that the sin of immorality 
is great, one would think that the sin of 
theft is not a great travesty.  It should not 
be done, but what is so terrible about theft?  
One who steals is demonstrating that he 
does not believe that there is a Ribbono Shel 
Olam running the world.  Everything that a 
person has, he is supposed to have.  Stealing 
that which he should not have, will be lost 
from him one way or another.  He is 
ultimately not accomplishing anything by 
stealing.  He is just creating more work for 
himself.  If he was in fact supposed to have 
that which he stole, Hakodosh Boruch Hu 
was going to send it to him in a permitted 
way.   

Noach understood this, and was 
happy with what he had, and did not look at 
what others had.  Noach served Hakodosh 
Boruch Hu with desire.  That is a great 
Zechus for one to be entitled to receive 
reward.  While we know that Noach did not 
do enough to save his generation, there is 
still much positive to learn from Him.  We 
must seek to serve Hakodosh Boruch Hu 
with true חשק, and recognize that 
Hakodosh Boruch Hu is running every 
aspect of this world.  We must do our 
Hishtadlus, but remember that it is nothing 
more than Hishtadlus, for Hakodosh 
Boruch Hu is doing everything. 
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PARSHAS	NOACH	
TO	MEAT	OR	TO	MEET	WHICH	IS	YOUR	PREFERENCE	

	
Every	 time	 I	 learn	 the	story	of	Noach	 and	 the	Maabul	 I	 feel	 fleishiks.	 The	 reason	 is	because	 the	word	 	means	which	בשר  flesh	 is	
mentioned	in	relationship	to	the	Mabbul	fourteen	times	including	once	at	the	end	of	Parshas	Bereishis.	This	year	I	decided	to	get	to	
the	bottom	of	this	theme	of	the	Mabbul,	Noach,	and	בשר.	
	
The	word בשר	is	mentioned	prior	to	the	Mabbul	and	that	is	in	the	parsha	of	the	creation	of	Chavah.	The	passuk	says	(Bereishis	2,21)	
that	Hashem	took	from	Adam's	side	during	his	sleep,	and	He	closed	flesh	in	its	place	ויסגר בשר תחתנה.	He	then	built	the	side	into	a	
woman.	The	obvious	reason	that	Hashem	closed	the	side	with	flesh	was	so	it	should	not	appear	as	if	Adam's	body	was	incomplete.	
However,	 the	 Igra	 D'Kallah	 renders	 an	 esoteric	 interpretation	 to	 this	 passuk.	 The	Medrash	 says	 that	 now	 that	 the	 woman	 was	
created,	the	Satan	was	also	created	with	her.	They	derive	this	from	the	letter	ס	in	the	word	 גרסוי 	for	it	is	the	first	time	the	letter	ס	
appears	 in	 the	 Torah.	 The	 letters	 of	ש	 and	ס	 are	 interchangeable	 since	 they	 both	 share	 the	 same	 sound.	 The	 passuk	 is	 thereby	
revealing	that	this	is	the	first	appearance	of	the	ש	which	is	the	first	letter	of	 שטן.	It	was	Chavah	who	seduced	Adam	into	eating	from	
the	Aitz	Hadass	by	the	sly	and	deceptive	talk	of	the	Nachash	accompanied	by	the	Satan.	The	Seforno	(2,1)	learns	that	they	are	the	
same	identity	(as	hinted	in	the	gematria	שטן	and		נחש	including	the	word).		
	
After	Adam's	downfall	the	world	took	a	detour	in	order	to	reach	its	tikkun	and	that	was	through	the	Avos	Hakadoshim	and	later	by	
Am	Yisrael.	This	is	the	deeper	meaning	why	Hashem	filled	the	side	with	בשר	to	allude	to	the	fixing	of	the	creation	of	Chavah	and	the	
chait	of	Aitz	Hadaas	by	the	Avos	who	lived	their	holy	lives	with	the	sum	of	502	years	the	gematriah	of	בשר.	To	add	another	hint	we	
will	say	that	just	as	the	ס	of	ויסגר	symbolizes	the	ש	the	שטן	who	together	with	the	Nachash	brought	about	the	downfall	of	Man,	so	
too	the	Avos	who	the	Zohar	Hakadosh	writes	are	symbolized	in	the	three	extensions	coming	out	of	the	base	of	the	letter	shin,	began	
the	 rectification	 of	 the	 chait	 of	 the	Aitz	Hadaas	 which	was	 culminated	 by	 their	 descendants	who	 stood	 before	Har	 Sinai	 during	
Matan	Torah.	
	
Before	the	Avos	undertook	the	colossal	mission	of	correcting	the	chait	of	Aitz	Hadaas	and	bringing	the	revelation	of	Hashem	into	the	
world,	 the	 task	was	 first	 given	over	 to	 the	generation	of	Noach.	 The	 first	 source	 that	 supports	 this	 concept	 is	 from	 the	gemarah	
Chullin	139b	which	brings	an	allusion	to	Moshe's	name	at	 the	end	of	Parshas	Bereishis	 in	Hashem's	statement	of	 terminating	the	
decadent	life	form	that	existed	at	that	time.	The	passuk	says	 בשגם הוא בשר	and	that	the	word	בשגם	is	gematriah	345	the	same	as	
	unusual	a	gives	Tanchuma	Medrash	the	Secondly,	Mabbul?	the	of	generation	the	with	do	to	have	Moshe	does	relevance	What	.משה
lengthy	elaboration	of	Matan	Torah	and	the	Torah	Sh'be'al	Peh	in	this	Parsha	more	than	it	does	in	the	Parsha	of	Matan	Torah	itself.	
A	third	hinting	to	this	connection	we	suggest	is	from	the	word	ויסגר.	As	we	mentioned	above	this	word	was	first	mentioned	in	the	
creation	of	Chavah	who	caused	the	chait	of	Aitz	Hadaas,	side	by	side	with	the	rectification	of	Man's	downfall	by	the	Avos	who	are	
hinted	in	the	word	of	בשר.	The	second	time	that	this	word	of ויסגר	is	mentioned	is	by	Hashem's	closing	of	the	Ark's	door	 ויסגר ה' 
	Torah	the	receiving	of	capable	were	that	souls	high	possessed	Mabbul	the	of	generation	the	that	us	telling	are	points	three	All	.בעדו
with	the	leadership	of	Moshe	Rabbeinu	had	they	not	succumbed	to	the	pleasures	of	their	flesh	and	bodies.	בשגם הוא בשר		means	
that	even	the	spirit	they	transformed	into	flesh	which	should	have	been	vice	versa.	Had	the	generation	disciplined	their	בשר	by	שבר	
breaking	and	taking	control	of	 it	 they	would	have	merited	bringing	the	world	to	 its	destiny.	The	closing	of	 the	door	of	 the	Ark	by	
Hashem	meant	that	the	world	will	have	to	wait	for	a	Avraham	Avinu	to	bring	about	the	tikkun	of	revealing	Hashem's	presence	and	
glory	into	the	world	in	the	generation	of	Moshiach.	This	is	where	the	third	appearance	of	the	word	סגר	plays	its	role	with	Avraham	
Avinu.	Avraham	goes	to	save	Lot	his	nephew	with	the	malachim	to	the	city	of	Sodom.	When	the	riotous	town	folk	attempted	their	
decadence	on	Lot's	guests,	Avraham	and	 the	malachim,	 the	malachim	closed	 the	door	 shut	 	ואת הדלת סגרו (Bereishis	19,10).	The	
Chazal	tell	us	that	Lot	was	carrying	the	neshama	of	Dovid	Hamelech	as	the	Medrash	says	on	the	passuk	 	did	where	מצאתי דוד עבדי
you	find	Dovid?	In	Sodom	(Bereishis	Rabba	41,4).	As	the	meforshim	explain	that	after	Lot	was	saved	from	destruction,	he	fathered		
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from	his	daughters	the	seeds	of	Moshiach,	one	Ruth	Hamoavi	who	was	the	great	grandmother	of	Dovid	Hamelech	and	the	other	was	
Naamah	who	was	an	Ammonite	who	together	with	Shlomo	Hamelech	gave	birth	to	Rechavam	the	lineage	of	Moshiach.	The	saving	of	
Lot	from	the	decadent	rioting	townsman	of	Sodom	put	into	motion	the	future	success	of	fixing	the	ויסגר	at	the	creation	of	Chavah.	
	
We	are	told	that	by	man	elevating	his	בשר	with	the	שבר	process	as	the	first	two	letters	of	his	name	אדם	suggests	אד	to	break,	he	
also	sanctifies	the	other	three	levels	of	creation.	There	are	four	levels,	דומם	being	the	lowest	the	inanimate,	next	is	the	vegetative	
called	 	צומח followed	 by	 the	 	חי which	 is	 the	 animal	 life	 and	 topped	with	 the	 highest	 level	 which	 is	 	אדם who	 is	 called	 	.מדבר An	
incredible	hinting	 to	 this	 elevation	process	 is	 that	 the	gematriah	 of	 all	 four	 levels	דומם צומח חי מדבר	 (including	 the	 four	names)	
equals	בשר.	The	tikkun	of	Man's	flesh,	can	elevate	and	sanctify	all	levels	of	the	world.	This	is	how	our	Avos	became	a	מרכבה לשכינה.	
This	is	the	biggest	 	first	the	in	hinted	is	This	ourselves.	sanctifying	by	Hashem	to	levels	three	other	the	sanctify	can	we	when	ברכה 
word	of	Birkas	Kohanim	יברכך	which	is	the	gematriah	of	דומם צומח חי.	The	stunting	of	this	elevation	is	the	sole	devotion	of	the	Four	
Galiyos	whose	acronym די מון יבל בומי ר 	also	equals	דומם צומח חי.	The	entire	intent	of	לבן הארמי	was	also	to	destroy	Yaakov	in	order	
that	he	should	not	elevate דומם צומח חי   	which	is	also	gematria	הארמי.		
		
Torah	 is	 compared	 to	 water	 	.אין מים אלא תורה The	 generation	 of	 the	 Flood	 could	 have	 merited	 having	 a	 down	 pour	 of	 Torah	
knowledge	and	insight	into	Hashem	if	they	would	have	hallowed	their	bodies.	The	waters	that	would	have	descended	would	have	
been	 that	of	beracha	 and	 fulfillment	with	 the	 closeness	 to	Hashem.	 They	 really	 "missed	 the	boat"	of	 bringing	 the	destiny	of	 the	
entire	universe	to	its	fruition.	However,	Noach	did	rectify	his	own	בשר	even	though	he	failed	to	elevate	his	generation	to	his	level.	
He	and	his	family	were	saved	in	the	Taivah	with	measurements	representing	the	inner	tikkun	of	the	בשר	of	Man.	Take	the	word בשר	
and	spell	it	with	its	inner	letters	 ישר יןש יתב .	These	inner	letters	hold	the	code	of	why	Noach	was	spared	from	the	Mabbul.	The	letter	
	for	stands	ת בהת .	 Its	measurements	were	the	width	of	 	30	was	height	the	and	cubits,	300	ש	was	length	the	cubits,	fifty	is	which	ן
cubits	which	we	arrive	at	by	adding	the	remaining	three	inner	letters	of	ייי,	ten	each!!!	
 
That	 is	why	Noach	had	to	bring	 into	the	Taivah	all	 levels	of	creation	from	drinking	 	and	a	precious	stone	for	 illumination,	both	of	
which	possess	an	 inanimate	nature,	vegetation	 for	 food,	animals,	birds,	and	crawling	creatures,	and	 lastly	humans	 the	 	The	.מדבר
sefarim	tell	us	that	all	these	levels	that	were	held	in	the	Taiva	and	began	the	new	world	after	the	Flood,	were	all	a	result	of	Noach's	
	בשר and	 included	 in	 his	malchus	 and	 influence	 of	 righteousness.	 Even	 the	 earth	was	 perverted	 by	Man's	 decadence	 for	 it	 grew	
different	species	than	the	one	planted.	Noach's	Taiva	was	a	reflection	of	his	בשר's	elevation	and	sanctity	as	was	everything	 in	his	
Taiva	which	was	influenced	by	it.		
	
The	Zohar	Hakadosh	writes	that	the	Taivah	and	Noach	symbolized	Shabbos	as	we	find	that	Noach's	name	refers	to	the	word	מנוחה.	
For	us	this	indicates	that	the	kedushas	Shabbos	can	help	us	in	making	our	בשר	more	holy	and	a	greater	vessel	to	elevate	the	four	
levels	of	creation.	On	Shabbos	we	receive	the	neshamah	yesairah	which	is	enlightenment	and	wisdom	to	get	closer	to	Hashem.	The	
passuk	 says	 concerning	 Shabbos	 (Shmos	 31,13) 	 מקדשכםכי אני ה'  לדעת on	 Shabbos	we	 can	 get	 to	 know	Hashem	 better	which	
translates	into	more	kedusha.	Note	that	the	gematriah	of	לדעת	is	exactly	the	same	of	מקדשכם.	And	the	four	levels	of	creation	 דומם
	.מקדשכם	and	לדעת 	to	up	add	צומח חי ומדבר
	
The	fourteen	times	 it	says	בשר	 in	the	Torah	concerning	the	failure	of	Man,	conveys	 	די (14)	enough	 	much	Too	.קץ כל בשר בא לפני
body	meat	and	not	enough	spirit	were	the	cause	of	 their	downfall.	The	Avos	 came	and	they	brought	a	new	type	of	בשר	 into	the	
world,	one	that	comes	from	שבר.	We	daven	 for	Moshiach	and	Aliyahu	Hanavi	 in	the	form	of	the	request	 ות טובותבשורלנו  בשרוי .	
News	that	 is	good	tidings	comes	with	בשר	of	kedusha	and	avodas	Hashem.	Going	to	a	 fancy	Meat	Restaurant	or	having	a	 festive	
barbeque	 feast	won't	get	you	anywhere	of	essence.	You	will	only	 fill	your	stomach	and	empty	your	wallet,	and	 fatten	your	waist	
with	what	will	turn	into	waste.	However,	to	be	fleishiks	together	with	the	Avos,	that	will	 lead	you	to	meet	the	highest	of	the	high	
and	 the	 deepest	 of	 the	 deep	Hashem	Yisbarach	 Shmo.	Meet	 the	Avos	 and	 you	will	 fill	 your	 soul	with	 spiritual	 nourishment	 and	
empty	your	finiteness.	You	don't	need	to	be	a	rocket	scientist	to	make	the	right	choice.		
	

G U T 	 S H A B B O S 	 | 	 R A V 	 B R A Z I L 	 	



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

לזכות רפואה שלמה:
לזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל ומיכאל בן שלילזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל ומיכאל בן שלימלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

R
A

M
A

P
O

S
T
.C

O
M

don't ignore the utility that allows
you to carry worry - free on shabbos 

s t r o l l e rk e y sd r i n k ss e f a r i mb a g s
g l a s s e s

w

h e e l c h a i r

Would You Ignore
these utilities?

e l e c t r i c
t e l e p hone wat e rga s

i n t e r n e t

for more info & to pay your annual dues:
888.805.eruv (3788) • www.RocklandEruv.org

We need you
to carry us,

so that we can
continue to carry you 

every shabbos.



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

ניתן לתרום גם במכשירי “קהילות” ו”נדרים פלוס” בבתי הכנסת,
יש ללחוץ על לחצן ‘קופות נוספות’ ובחיפוש ‘דברי שי”ח’, או בטלפון:

נדרים פלוס 03-7630585 שלוחה- 1586
קהילות 073-2757000 שלוחה- 4310

 ig0533145900@gmail.com  :ליצירת קשר
  רבי יהודה הנשיא 52 בני ברק 
077-2092005  053-3145900 

)ר”ה תשס”ט( רבינו אמר שמזג האויר קריר היום, וכתוב בגמ’ 

ב”ב קמ”ז א’ שאם קר בתחלת השנה קר כל השנה. אמר רב 

זביד האי יומא קמא דריש שתא אי חמים כולה שתא חמי.

עוד אמר שמעתי שירד גשם בלילה, כיון שהיו הרבה שומרי 

שמיטה מגיע להם שיהי’ה הרבה גשם.

דרכו של רבינו שמיום ז’ חשון ]שכבר מבקשים מטר[ מבקש 

שמיכה להתכסות בשינה ביום.

חם  אויר  מזג  היה  שכבר  ניסן,  חודש  בתחלת  פעם  היה 

“מוריד  אומרים  עוד  כל  ואמר  הסוודר,  רבינו  לבש  במקצת, 

הגשם”, לובש עדיין הסוודר.

אמר  גשם.  ירד  למנחה  רבינו  כשהלך  ויחי  פרשת  בשב”ק 

הנאמר  ומתקיים  גשם,  צריך  שמיטה  ערב  היום  הא  רבינו 

בתורה וציויתי את ברכתי בשנה השישית.

סיפר רבינו: חורף אחד לא היה גשם, והבד”ץ בירושלים הכריזו 

לומר תפלה על עצירת הגשמים. והנה כיבדו אותו להיות חזן 

במנחה בבית של החזו”א, ובא ושאל את החזו”א האם לומר 

את התפלה על עצירת הגשמים, החזו”א שאלו למה לומר 

תפלה זו, ענה לו שכך אמרו הבד”ץ, שאל אותו החזו”א למה 

הם אמרו, והשיבו כי אין גשם, אז אמר לו החזו”א אין גשם? 

תפלת  באמצע  ולפתע  גשם!!!.  הרבה  יהיה  עוד  תדאג  אל 

מנחה ירד גשם זלעפות!!! ולאחר מנחה נכנס לחזו”א ואמר 

לו מופת אירע פה!! והחזו”א חייך.
)מנחת תודה(

בערב החג קיבלנו מאחד מנכדיו הגדולים של רבינו שליט”א 

לתפילה  אדיר  חיזוק  לעורר  כדי  בה  שיש  מפעימה  עובדה 

נראה  ואפילו אם  קל,  לא תמיד  גם אם הדבר  ובזמן,  במנין 

כבלתי אפשרי.

וכך סח לנו הנכד: היה זה בליל שבת חוה”מ סוכות תשמ”ה, 

הייתי ילד כבן חמש, באתי לבקר בסוכה של הסבא והסבתא. 

הסתובבנו בבית, ובשלב מסוים כבר התקרב שעת ערבית, 

סבתי הרבנית הצדקנית ע”ה אשת להבחל”ח רבינו שליט”א, 

לבית  ללכת  הילדים(,  כל  )מאז שהתחתנו  יום  כל  הקפידה 

הכנסת להתפלל בציבור שלוש תפילת ביום. כשהתקרב זמן 

התפילה, היא קמה וירדה לבית הכנסת.

ילד קטן הייתי והתלויתי אליה, אלא שאצלי היה את מפתח 

הבית, ומשום מה בלי לשאול רשות, נעלתי את הבית, שלא 

ישאר פתוח, והשארתי את המפתח בחדר המתנה, ושכחתי 

שבפנים נשאר הסבא שליט”א שקוע בלימוד.

כעבור כמה דקות, רבינו שנשאר בסוכה יחד עם אדם נוסף 

מספר  בעוד  כי  השולחן,  שעל  בשעון  מבחין  אצלו  ששהה 

מאז  הקפיד  שליט”א  הוא  ערבית.  תפילת  מתחילה  רגעים 

אחרי  רגעים  ארבעים  הראשון  במנין  להתפלל  ומתמיד 

השקיעה, ולא לאחר אותו בשום מחיר. זריזין מקדימים.

הוא קם לכיון הדלת, אבל אז מגלה כי... הבית נעול בלי יכולת 

לצאת. לא היה לו שום מושג היכן המפתח.

בלי אומר ודברים, נטל כסא וקירב אותו לחלון הקטנטן שעל 

יד דלת הכניסה המפורסם )40 ס”מ על 40 ס”מ(, טיפס בגובה 

מטר וחצי, השחיל את ראשו וגופו מהחלון וקפץ החוצה מן 

החלון! ולאחריו האורח וירדו לבית הכנסת.

למחרת, כשהגעתי לביתו, הוא ראה אותי וחייך תוך כדי שהוא 

נחרטה  הזו  העובדה  אתמול?’...  אותי  נעלת  ‘למה  לי  מעיר 

בזכרוני, שמעידה יותר מהכל על הקפדה בכל קוצו של יו”ד.

מעניני הגשם

יפה מראה

  בתמונה: החלון ]פתוח למחצה[ בגובה כמטר וחצי, 
הסמוך לדלת הכניסה, שממנו קפץ רבינו לתפילת ערבית 
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בביתה את  היתה מוכרת בעצמה  רבינו שליט"א  להבחל"ח 
הפירות, והתשלומים היו מעבירים לבית הדין.

אשה עניה שאספה כספים
סח הגר"א מן שליט"א: שרבנו מרן שליט"א אמר לו שזוכר 
שפעם הגיע אשה לאסוף כסף בכולל אברכים חזון איש, ורבי 
ניסים הורה לה בחריפות לצאת מיד, וזה חוצפה גדולה ליכנס 
לפנים, והוסיף: וגם בפתח לא נכון שתעמוד, ואם היא רוצה 
לעמוד בצד היכן שעוברים, שתעמוד בצד ומי שרוצה יתן לה.

בלי מגזנים בחול ושבת
הנה בשנים הראשונות בבני ברק, רוב התלמידי חכמים היו 
בימות השבת בלי שום תאורה, כי לא רצו להשתמש בתאורה 
מרן  הרבה  שעורר  וכמו  שבת,  חילול  ידי  על  שהוא  הרגילה 
הרבה  עלה  גנרטור  ידי  על  תאורה  ולעשות  איש,  החזון 
כסף, אך במשך הזמן רוב האנשים עברו להשתמש בשבת 
במאור כשר שלא נעשה בחילול שבת, ורבינו שליט"א עצמו 
בביתו וכן הורה בבית הכנסת לדרמן לא עשה שום תאורה, 
וישבו לאור מנורת לוקסים בלבד, וביאר הטעם, שאביו מרן 
הקהילות יעקב זי"ע לא רצה שיעשו מאור כשר בביתו ובית 
בלא חשמל  לפחות מקום אחד  "שישאר  כדי  הכנסת שלו, 

כלל", שיכירו ויבחינו שיש דבר כזה.
החול  בימות  גם  מזגן  שיעשו  רבינו  רצה  לא  הזה  ומהטעם 
בבית הכנסת, כי זה לא כבוד שבת שבחול יש מזגנים ובשבת 

אין.
חול,  ביום  מזגנים  בכולל  עשה  ניסים  רבי  הנה  רבינו,  וסיפר 

ולבסוף גם בשבת עשה להם חשמל כשר וגם אור כשר.
]ובחמש שנים האחרונות מכמה סיבות התקינו מזגנים לימות 
בשבת  גם  ופועל  רבינו,  של  בביתו  וכן  הכנסת  בבית  הקיץ 

בחשמל כשר[.

הנסיעה עם החזון איש
סיפר מרן שליט"א: החזון איש היה כמה פעמים בצפת, ואני 
ופעם אחר בר  הייתי עמו שני פעמים, פעם לפני בר מצוה 
מצוה, וכן פעם שלישית שהוא נסע היה עמו ר' ניסים קרליץ 

)וסיפר כמה עובדות ממה שהיה שם, ואין כאן מקומו(

מכירת חמץ
הגר"נ,  מרן  שהנהיג  מה  את  פעמים  כמה  שיבח  רבינו 
שבמכירת חמץ לגוי בערב פסח, עושין שני מכירות, מכירת 

י"ג ומכירת י"ד, והרווח בזה שעל ידי שמוכרים כבר בי"ג לא 

צריכים לבדוק כל המקומות האלו לפסח, כי הם כבר בזמן 

החיוב בדיקה – אור לארבעה עשר – מכורים לגוי.

ופ"א נשאל רבינו איזה שאלה בפרטי דין המכירה, ואמר לעיין 

בשטר של רבי ניסים ולפי זה לנהוג.

להטות את הקדירה שעל האש בשבת
רבינו הביא כמה פעמים את עדות של מרן הגר"נ זצ"ל בענין 

אם אפשר להטות את הקדירה מהאש בשבת, בלי להוריד, 

וזה לשון רבינו )מתוך רשימות בכתב ידו, הוראות ממרן החזון 

איש זצ"ל(:

מבואר בספרו )חזון איש או"ח סי' ל"ז סקי"א( שכירות שלנו 

דינן כאינה גרופה וקטומה ואם הורידו מהכירה אסור להחזיר, 

ומכל מקום לכופף את הקדירה ולשפוך מותר וזה לא נקרא 

שהורידו כל זמן שלא הורידוהו לגמרי, והרב ר' נסים קרליץ נ"י 

העיד שבסוף ימיו חזר בו וחשש להחמיר לכופף את המיחם 

וצוה לעשות כף להוציא מהמיחם. עכ"ל.

וכן כתב רבינו שליט"א בספר גנזי שערי ציון, עמוד כ"ט אות 

כ"ז שמרן זצ"ל חשש בסוף ימיו להחמיר. 

הגר”נ משמש סנדק בברית לנכד משותף של מרן רבינו 
שליט”א ולהבחל”ח רשכבה”ג הגראי”ל שטינמן זצוק”ל

בענין עיסה שנולד לה ספק טומאה
גלגלה  שלא  עד  טומאה  ספק  לה  נולד  התם  תנן  ב’  ו’  נדה 

ורבא  אביי  וכו’  בטהרה  תעשה  משגלגלה  בטומאה  תעשה 

שבילין  ב’  כמו  שנינו  בהוכחות  תאמר  שלא  תרוייהו  דאמרי 

והנה  וכו’.  דתנן  בנשען  אלא  מטמו  נמי  גרידא  חולין  דהתם 

פשוט דנשען אינו אלא טומאה דרבנן לתרומה וכן פרש”י וכן 

בב’ שבילין דמטמאין בבאו לישאל בב”א פשוט שאינו אלא 

דאע”ג  מזה  ומבו’  א’  י’  בפסחים  התו’  וכ”כ  דרבנן  טומאה 

דלא נטמאת אלא טומאה דרבנן ומדאו’ טהורה מ”מ מותר 

לטמאותה טומאה דאו’ )אם נטמאת קודם גלגול(, וכן מוכח 

תעשה  גלגלה  שלא  עד  אמרי’  דהכא  לת’  שכ’  בריטב”א 

בה  תגע  לא  למים  משתטיל  אמרי’  ספ”ה  ובגיטין  בטומאה 

אע”ג דהוא קודם גלגול ותי’ דשא”ה דספק טומאת ע”ה הוי 

כחלה תלוי’ שאין לזרים לה שום טומאה אבל כאן היא טמאה 

ודאי ר”ל מדרבנן טמאה ודאי מספק אבל בטומאת ע”ה לא 

חוץ  דרבנן  טומאה  דבשאר  מבו’  עכ”פ  ספק  אלא  עשאוה 

מטומאת ע”ה מותר לטמאותו אפי’ בטומאה של תורה ואע”ג 

דמדאו’ טהורה היא, ובאמת פלו’ דאמוראי היא בירו’ ע”ז פ”ד 

ה”ט עי”ש. והנה גבי תרומה פליגי בה אמוראי בפסחים ט”ו 

א’ אי ר’ חנינא סגן הכהנים מתיר לטמא בטומאה דאו’ אם 

קי”ל  איך  הפוסקים  נחל’  וגם  דרבנן  בטומאה  נטמאה  כבר 

מדאו’  לטמאותו  אסור  דתרומה  נימא  אי  אפי’  אמנם  בזה, 

לדרבנן י”ל דדוקא תרומה דכתיב בה משמרת אבל טבל שכל 

הכהן  לאהרן  ממנו  ונתתם  דכתיב  משום  אלא  אינו  האיסור 

עשה שינתנו לאהרן בכהונתו זה ל”ש בנטמא בטומאה דרבנן 

דבלא”ה אין ראוי לאהרן בכהונתו ועי’ תוד”ה נולד. 

)דרך אמונה הל’ בכורים פ”ח ה”י בה”ל ד”ה עיסה(

עלי הדף
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אחרי החתונה
אחר שרבינו נישא בשעה טובה, גר בשכירות עם הרבנית ע"ה 
ברחוב בלוי בבנין בן שתי קומות: בקומה א' היו שתי חדרים 
שבהם גרו משפחת הופמן )שהי' הבעלים של הבנין( והדורים 
של הגר"נ קרליץ שליט"א. ובקומה ב' הי' דירה גדולה בת שש 
עוד אשה מבוגרת  וזוגתו,  רבינו שליט"א  גרו:  ובהם  חדרים, 
בשם גב' שפירא, הר' נתן שולמן ]שכיהן אח"כ כראש ישיבה 
וריעו הטוב של  ידידו  וזוגתו,  הגר"נ קרליץ  מרן  בסלבודקא[ 
רבינו הגאון רבי דב )ברל( וינטרוב וזוגתו שליט"א )מפי חתן 
רבינו הגר"ש שטינמן, שהוסיף: יתכן שלא כולם גרו באותה 

תקופה ממש(.

רבי נחום מאיר
גדול,  חכם  תלמיד  שהיה  מאיר,  נחום  רבי  על  דיבר  רבינו 
והתעסק עם פסקי החזון איש וערך את קונטרס השביעית, 
בדרך  רבינו  )הביאו  הרבה  בזה  עסק  שפירא  זליג  רבי  וגם 

אמונה סוף חלק ד'(

שם המשפחה קרליץ
סיפר רבינו על מרן רבי ניסים, שאמו היתה אחות של החזון 
איש, ואביו רבי נחום מאיר החליף שמו לקרליץ בגלל המעבר 
זצ"ל,  הקה"י  מרן  אביו  על  עוד  רבינו  והוסיף  הגבולות,  של 
כשעבר את הגבולות שינה שמו שלוש פעמים, פעם אחת 
שינה שמו ליעקב ישראל גן עדן... והשני לכהנובסקי, כי מצא 
בבודים שלו שאחד מאבותיו חתם שמו בכזה שם )והוסיף 
ולא  לו ספק שמא הוא ממשפחת כהנים,  רבינו שאכן היה 

ידע( והשלישי והאחרון קניבסקי.

השיעור של רבי נחום מאיר
סיפר רבינו שליט"א על אביו של הגר"נ, הגאון רבי נחום מאיר 
קרליץ זצ"ל, שהיה גיס של מרן בעל החזון איש זצוקללה"ה, 
שהיה לו קביעות לומר כל שבת בבוקר אחרי גמר התפילה 
החזון  שנלב"ע  ואחרי  אדם',  'חיי  מספר  קצר  שיעור  לומר 
איש קבעו בבית הכנסת לדרמן שיעור כזה בשבת בבוקר, 
ומרן רבינו שליט"א נהג אחריו בזה, ומסר את השיעור במשך 

עשרות שנים.

הגיל של רבי ניסים
סח רבינו, שמרן רבי ניסים היה מבוגר ממנו בשני שנים, ולמד 
אותו  זוכר  וגם  ציון,  בתפארת  בישיבה  תקופה  באותו  איתו 

היטב שהיה מסתובב כמותו בצעירותו אצל מרן החזון איש.
מה  לרבנו,  סיפרו  הגר"נ  שנפטר  אחרי  אחרונים,  ]ובימים 
הגר"נ,  של  בשידוך  מעורב  היה  איש  שהחזון  שהתפרסם, 
איש,  החזון  את  קופשיץ  הגר"נ  חמיו  האירוסין, שאל  ואחרי 
שהחתן מאוד שתקן וזה ממש חריג, והוא קצת חושש, הרגיע 
העולם,  בכל  ממנו  ישמעו  עוד  תדאג,  אל  איש,  החזון  אותו 
ונהנה רבינו מאוד מעובדא זו המשקפת נכון את המבט של 

החזון איש עליו[ 

רבינו שולח אליו שאלות
בכל השנים היה רבינו שליט"א רגיל לשלוח שאלות בעיקר 
מרן  לחמיו  שלח  הדור  הנהגת  בעניני  עולם:  גדולי  לשלות 

שטינמן,  הגראי"ל  רשכבה"ג  ולמרן  זצוק"ל  אלישיב  הגרי"ש 
ובעניני הלכה שלח הרבה להגאון רבי ניסים קרליץ זצ"ל.

לפני כמה שנים, כשנפתח בבני ברק אחד מאולמות השמחה, 
על ידי ארגון שמגיע הרבה להיוועץ ברבינו, הגיע אחד השכנים 
עד  מאוד מהרעש של השמחות  והתלונן שסובל  רבינו  אל 
מאוחר בלילה, וביקש שרבינו יורה להם למנות שומרים שלא 
יסתובבו האנשים על יד האולם ולא יהיה רעשים, בהתחלה 
רבינו ניסה לומר לו שיסגור את חלונות הבית ולא יופרע, אבל 
הלה טוען שבקיץ זה לא שייך וכו' ובסוף אמר לו רבינו, תלך 
לר' ניסים קרליץ שהוא רב של העיר, הוא יכול להגיד דיעה 

בנושא.
]אגב, המשך העובדא היה שמנהלי האולם אמרו שרק מה 
שרבינו שליט"א יקבע, מקובל עליהם, רבינו לא רצה להתעסק 
בזה ואמר לשכן, אתן לך עצה טובה, תחשוב ותשקע בלימוד 

קודם שאתה הולך לישן, ומיד תירדם[

ברוך שחלק
ברוך  ברכת  לברך  שאפשר  האחרונות  בשנים  פסק  רבינו 
שחלק על מרן הגר"נ. וגם לאחרונה שהיה במצב של שברי 

לוחות ה"י, אמר שאפשר לברך עליו.

מה יש לרבי ניסים לעשות בדור?
)אדר א' תשע"ט( דיברו עם רבינו, על מרן רבי ניסים קרליץ, 
לתאר,  שא"א  בצורה  ביסורים  ומסובל  מאוד,  חולה  שהוא 
חולה  הוא  באשר  ללמוד  לא  וגם  כלל  לדבר  יכול  לא  וגם 
מאוד, ודיברו איזה תועלת יש לאדם מזה והגיב על זה רבינו 
בהתרגשות: לנו יש תועלת גדולה שהוא חי איתנו!! והוא גם 
הוא יש לו יש תועלת גדולה שהוא בודאי מהרהר בלימוד כל 

הזמן!!

כולל אברכים חזון איש
סיפר רבינו שכולל אברכים 'חזון איש' התייסד בחיי מרן החזון 
הגר"מ  של  )בנו  קרליץ  שמריהו  רבי  ידי  על  והתנהל  איש, 
קרליץ ואח של הגרח"ש קרליץ זצ"ל( ואח"כ ניהל את הכולל 
רבי נחום מאיר קרליץ, והיה אחראי בעיקר על צרכי הכולל 
והאברכים, ואחרי פטירתו נעשה בנו מרן הגר"נ זצ"ל אחראי 

בכולל.

בית דין קבוע
פרוזבול  שטר  השמיטה,  שנת  במוצאי  לעשות  רגיל  רבינו 
אצל בית דין של מרן הגר"ש הלוי וואזנר זצוק"ל, כי כך נהג 
רבו מרן החזון איש בשמיטה האחרונה לחייו. ואחרי פטירת 
וואזנר הגיעו אל רבינו חברי בית דין של הגר"נ  הגר"ש הלוי 
קרליץ, ואצלם עשה את שטר הפרוזבול, ואמר, הם נחשבים 

פה בית דין קבוע.

אוצר בית דין
דין  בית  אוצר  של  הענין  את  למעשה  חידש  זללה"ה  הגר"נ 
הפירות  את  ולמכור  לקטוף  אחראים  שמינה  בשביעית, 
ידי  ועל  למגדלים  הוצאות  ומשלמים  רווחים,  בלי  שביעית 
זה,  על  סמך  מאוד  ורבינו  השביעית,  שומרי  מתרבים  זה 
ומסופר כי בשמיטות הראשונות הרבנית ע"ה אשת חבר של 

רשימת שביבי זכרון
מהידידות של עשרות שנים בין רבינו מרן שליט”א לבין מרן פוסק הדור הגר”נ קרליץ זצוק”ל

מדברים שאמר במשך השנים
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גיליון מס’ 349 | פרשת נח
תש”פ שנה שביעית

גליון זה נודב לעילוי נשמת
  הרה”ח ר’ יהודה 

ב”ר שאול אריה אפשן ז”ל
נלב”ע ה’ מר חשון תשע”ז

תנצב”ה

divreysiach+subscribe@googlegroups.com :להצטרפות לרשימת מקבלי הגליון במייל ניתן לשלוח בקשה לכתובת
ניתן לתרום ולהקדיש ע”ג הגליון לע”נ, לרפואה ולהצלחה וכד’, נשמח לקבל עובדות, הנהגות, ושו”ת מרבינו.

‘שהצדיק אבד - לדורו אבד’
רבבות אלפי ישראל ליוו למנחות את גדול דורנו מרן פוסק הדור הגאון 

בארץ  ההוראה  ובתי  לדיינים  ראש  שהיה  זצוקללה”ה,  קרליץ  ניסים  רבי 

הקודש, ממנה פינה ממנו יתד לכל עולם הרבנות, המוצי”ם, פוסקי ההלכה 

ומנחילי הפסק.

להבחל”ח רבינו שליט”א היה מיודד איתו לאורך כל שנות חייו. עוד משנות 

הגאון  מרן  הגולה  בני  כל  רבן של  הגדול  הדור  בצילו של  ילדותם ממש 

כולל  יחדיו בראשות  ולאחר מכן כשכיהנו  זי”ע,  איש  החזון  בעל  החסיד 

זה בהנהגת הדור,  ואחרי  ‘כולל חזון איש’  אברכים המפורסם בבני ברק 

כשרבינו שליט”א עומד לצידו של רבי ניסים, ומלווה אותו בכל הפרשיות 

אותם ניהל במסירות נפש ובנכיון כפיים שאין בדומה לו.

במשך עשרות שנים, כל שאלה שהיתה בנושא חושן משפט ואבן העזר, 

היה רבינו משיב מיד, תלכו לר’ ניסים ומה שהוא יגיד תעשו.

לא פעם הפליג רבינו על מדת הענווה והשתיקה שהיתה לטבע שני אצל 

רבי ניסים, כשהוא מציין כי כך בדיוק נהג החזון איש, וכי הוא הולך בדרכו. 

בשנים האחרונות עת היה מסובל ביסורים נוראיים, הירבה רבינו להעתיר 

בעדו, וכשהיה נכנס מי ממשפחתו היה מיד מתעניין בשלומו. 

אי”ה בגליון זה, אנו מביאים עובדות והנהגות שהיו בין מרן שליט”א לבין 

להבחל”ח מרן הגר”נ זצ”ל, מרשימות מקורבים ובני הבית, בפרסום ראשון.

צהלי ורוני מערב בני ברק
בערב חג הסוכות התקיים במעונו של רבינו מעמד מיוחד של ‘הכתרה’ 

לנכדו מקורבו הגאון הצדיק רבי גדליהו הוניגסברג שליט”א, לרב קהילת 

שונה הלכות בתוך מערב בני ברק. במעמד השתתפו רבינו העיר שליט”א 

ואף  ומספר מצומצם של מקורבים, כשרבינו שליט”א מברך על המינוי 

חותם על כתב ההכתרה.

גדלי’ שליט”א, כשהוא  רבי  ולאחריהם  רבני העיר  דברים  נשאו  במעמד, 

עומד על הזכות הגדולה להיות ממזכי הרבים, תוך כדי שהוא שוזר עובדות 

כשבכל  וזצוק”ל,  שליט”א  הדור  גדולי  אצל  מקרוב  ראה  אותם  והנהגות 

אותם דקות רבינו שליט”א פוסק מתלמודו ומאזין לו בקשב רב.

למעלה  בוקר  כל  בחברותא  וללמוד  לשמש  זכה  שליט”א  גדליה  רבי 

ודלה  זצוקללה”ה,  שטינמן  הגראי”ל  מרן  רשכבה”ג  עם  שנה  מעשרים 

בספרו  הופיעו  כבר  חלקם  ודעת,  תורה  ומוסר,  חכמה  הטהור  ממעיינו 

אי”ה,  ספרים  בסדרת  אור  לראות  עתידים  וחלקם  יפרח,  כתמר  צדיק 

ובעשור שנים האחרונות הוא זוכה לשבת יום יום בצילו של מרן שליט”א.

הטוב  הכרת  חובת  שליט”א,  להגה”צ  חייבים  שי”ח’  ‘דברי  במערכת  אנו 

ובתבונה,  אישית, על שמלווה אותנו קרוב לשמונת שנות הגליון, בעיצה 

ומחכים אותנו מאמרותיו של מרן שליט”א, אותם הוא שומע ורואה מידי 

מלבד  וזאת  פנימה.  בקודש  אותו  לשמש  זוכה  הוא  בהם  בשעות  יום 

השיעור בדף היומי אותו אנו זוכים לשמוע מפיו כל ערב. נאחל לו מעומקא 

דליבא שיזכה להאריך ימים ושנים על ממלכתו, להנהיג את עדת קהילתו 

על מי מנוחות, ויצליח בכל אשר יפנה בלי שום תקלה ומכשול.

בברכת שבת שלום

יצחק גולדשטוף

“וישאר אך נח” )ז, כג(
וישאר אך נח אך מיעוט, שאף הוא היה גונח דם הצינה )בראשית רבה 

לב, יא(
אומרים בשם הגאון רבי ידשראל מסלאנט זצ”ל שאם חלק מהנוכחים 
הקור, שומעים  מפני  לסגור  וחלק מבקש  לאיוורור  חלון  לפתוח  מבקש 

לסובלים מהקור ]שהכל חולים אצל צינה )אורח חיים רעו, ה([.
מחלות  ירבה  הסגור  שהחלון  הרופאים  טוענים  שהיום  רבינו,  נשאל 
וחייבים לאוורר את החדר. אם כן, תהא יד המצדדים לפתוח את החלון 

על העליונה.
בעיניים  המחקרים  על  לסמוך  ואין  הישר  השכל  אחרי  ללכת  יש  ענה: 

עצומות.
את  לילדים  לעקור  צידדו  בשעתו  ההיפך.  ולמחר  כך,  אוצמרים  היום 
השקדים ]הפוליפים[ כי הם גורמים רק בעיות ואין בהם כל תועלת. כיום 
גדול.  ומוציאים אותם רק בכורח  רבה,  הגיעו להבנה שיש בהם תועלת 

והדוגמאות רבות.
)תורת חיים ע”פ כל משאלותיך(

“וישת מן היין וישכר” )ט, כא(
משום  ערלה  יין  שתה  שנח  דקרא”  ב”טעמא  כתב  מדוע  נשאל  רבינו 
שטעה לומר שהיין הוא זיעה בעלמא, ולא תירץ שהכרם גדל בדרך נס 
ולכן נפטר מערלה, כמו שכתב ב”דרך אמונה” על עץ החרובים של רבי 

שמעון בן יוחאי.
ענה רבינו שיש לחלק ולומר שאצל נח לא היה זה בגדר נס, שהרי נטע 
את הכרם אלא שצמח במהירות עצומה, על כן יש לחייבו בערלה. מה 
שאין כן בעץ החרובים של רבי שמעון בן יוחאי שבא דבר חדש, ובשם 
שאמרו )בירושלמי ריש ערלה( שעץ שהועבר בגושו מחוץ לארץ אין בו 
משום ערלה, כך עץ שהובא בגושו ממרום ועשה מיד פירות כעץ ישן אין 

בו ערלה.
וכמו כן כתב ב”דרך אמונה” )שם( במעשה בנו של רבי יוסי דמן יוקרת, 
שאמר: “תאנה תאנה הוציאי פרותייך ויאכלו פועלי אבא” )תענית כד ע”א( 
]שפטורים ממעשר  נס  לפירות  נחשבו  כיון שלא  חייבים במעשר  שהיו 
כמו שכתב הרד”ק )מלכים ב ד, ז( בשם התוספתא על נס אסוך השמן[ 

כשמיהרו יציאתם. 
 )תורת חיים ע”פ חידושי הגרח”ק(

מעניני הפרשה

עלי שיח

דברי שי”ח
ממרן רשכבה”ג שר התורה הגר”ח קניבסקי שליט”א
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חריפה  השתיה  לתאוות  שנפלו  האנשים  רוב 
וחומרים אסורים על בסיס קבוע, היינו אלו המוגדרים 
מצבם  יהיה  שזה  בדעתם  עלה  לא  בוודאי  'מכורים', 
גם  ככולם  רובם  הראשונה.  בפעם  זאת  עשו  כאשר 
מודים שאם היו יכולים להחזיר את הגלגל אחורה לא 
היו מתקרבים לזה כלל!  וצריכים להבין, מאחר ובדרך 
התמכרותו,  לו  שמביאה  הנזק  גודל  יודע  המכור  כלל 
מדוע הוא אינו מפסיק? למה הגמילה כל כך קשה?  
כל  לו  יש  מפחד!  שהוא  היא  לכך  התשובות  אחת 
מהנורמאליות,  פחד  להשתנות,  פחד  פחדים,  מיני 
הוא  אליו  שהעונג  לו,  והידוע  המוכר  על  לוותר  פחד 
רגיל לא יחזור. הוא מתמכר לעונג שבחוויה וקשה לו 
וחייו  ערך  שווה  חלופי  עונג  לו  יהיה  לא  שמא  לוותר 
הקיר,  והכתובת כתובה על  ריקים מתוכן חוויתי..  יהיו 
התמכרות מושכת תמיד לכיוון מטה, כמו שתארו זאת 
חז"ל (נח תנחומא) שמתחילה הופך המכור 'מכבשה 
ולבסוף  משתטה,  לקוף  כך  אחר  גיבור,  לאריה  כנועה 
התהליך  שבתחילת  היינו  בלכלוך'.  המתגולל  לחזיר 
זה שהרגיש כבשה, מתעצם, פתאום הוא נהיה אריה 
משתטה  סופו  כי  חוסן,  לעולם  לא  אך  כוחות,  שופע 
שקרה  מה  זה  לנגע..   הופך  העונג  בלכלוך..  ומתגולל 
השכרות  ַוִּיְתַּגל..  ַוִּיְׁשָּכר..  ַהַּיִין  ִמן  ָּכֶרם..ַוֵּיְׁשְּת  ַוִּיַּטע  לנח, 
אדמה..הארץ  לאיש  הפך  אלוהים  שמאיש  לו  גרמה 
קבלה ממשלה ולא השמים.. וכך אמר אדון המשלים 
ִמְדָיִנים  ְלִמי  ֲאבֹוי  ְלִמי  אֹוי  ְלִמי  כג)  (משלי  זה  בנושא 
ֵעיָנִים:  ַחְכִללּות  ְלִמי  ִחָּנם  ְּפָצִעים  ְלִמי  ִׂשיַח  ְלִמי 
ַלְמַאֲחִרים ַעל ַהָּיִין ַלָּבִאים ַלְחקֹור ִמְמָס: ַאל ֵּתֶרא ַיִין 

ִּכי ִיְתַאָּדם ִּכי ִיֵּתן ַּבּכֹוס ֵעינֹו ִיְתַהֵּל ְּבֵמיָׁשִרים: ַאֲחִריתֹו 
 ּוְכִצְפעִֹני ַיְפִרׁש: ֵעיֶני ִיְראּו ָזרֹות ְוִלְּב ְיַדֵּבר  ְּכָנָחׁש ִיּׁשָ
ִחֵּבל:  ְּברֹאׁש  ּוְכׁשֵֹכב  ָים  ְּבֶלב  ְּכׁשֵֹכב  ְוָהִייָת  ַּתְהֻּפכֹות: 
אֹוִסיף  ָאִקיץ  ָמַתי  ָיָדְעִּתי  ַּבל  ֲהָלמּוִני  ָחִליִתי  ַבל  ִהּכּוִני 
ֲאַבְקֶׁשּנּו עֹוד. שלמה המלך מלמדנו, מי הוא זה שצועק 
צעקות אוי ואבוי על חייו, מסתכסך בריבים וסכסוכים, 
מקבל מכות ולא מבין למה? זה ששותה עד השעות 
הקטנות של הלילה (ַלְמַאֲחִרים ַעל ַהָּיִין), ועושה כל מיני 
  .(ַלָּבִאים ַלְחקֹור ִמְמָס) קוקטלים מינים ממינים שונים
ַּבּכֹוס  ִיֵּתן  (ִּכי  ההשפעה  שבזמן  הוא  חמור  והיותר 
 ֵעינֹו) כל הדברים החמורים נעשים לו כמישור (ִיְתַהֵּל
ְּבֵמיָׁשִרים), וכך הנזקים בכל תחומי החיים צפים ועולים 
 ּוְכִצְפעִֹני ַיְפִרׁש), עד שלבסוף דעתו  (ַאֲחִריתֹו ְּכָנָחׁש ִיּׁשָ
מתערפלת (ֵעיֶני ִיְראּו ָזרֹות, ְוִלְּב ְיַדֵּבר ַּתְהֻּפכֹות) הוא 
שאינו  את  וחומד  ההבחנה,  יכולת  את  לגמרי  מאבד 
שלו. והטעם, כי הוא כבר לא אדון לעצמו, מי שמושל 
הסופית  בו זה הסם, הוא שבוחר בשבילו. והתוצאה 
ִהּכּוִני  ִחֵּבל,  ְּברֹאׁש  ּוְכׁשֵֹכב  ָים  ְּבֶלב  ְּכׁשֵֹכב  ְוָהִייָת  היא 
ַבל ָחִליִתי ֲהָלמּוִני ַּבל ָיָדְעִּתי הוא לא מודע כלל למה 
שהולך סביבו. ולמרות כל התלאות הקשות העוברות 
כדי  ָאִקיץ)  (ָמַתי  חייו  מסיוט  להקיץ  הם  כיסופיו  עליו, 
עד  עֹוד)  ֲאַבְקֶׁשּנּו  (אֹוִסיף  מחדש  להשתכר  שיוכל 
כדי כך קשה היא ההתמכרות.  ועיקר עצתו שיכריז 
פשיטת רגל, ירים דגל לבן ויכנע, אין דרך אחרת, כניעה 
במקרה זה היא ניצחון. היא זו שמאפשרת לו להפנים 
שלבד הוא לא יכול, ושעליו לבקש עזרה מאנשים שהיו 
במצבו והצליחו להיגמל בעזרת אנשים שהיו במצבם 

והצליחו גם הם. זה עובד רק ביחד. כי אין חבוש מתיר 
עצמו מבית האסורים. כל אסיר זקוק לסוהר שיפתח 
שיקום  למחלקת  יעבור  ומשם  בחצר,  לטייל  תאו  לו 
שתחזיר אותו חזרה לחיים כהווייתם בפקחות מלאה. 

 מקבץ שאלות מבית קו ההלכה
לאנשים  כיבוד  להגיש  מותר  האם 

שיודע בבירור שאינם מברכים?
שאין  קס"ג)  (סימן  ערוך  בשולחן  שנפסק  אף 
מכל  מברך,  שאינו  מי  בפני  ושתיה  אוכל  להגיש 
מקום בזמנינו שאין הדבר נעשה מתוך ידיעה אלא 

מתוך בורות לכן ינסה אחת משתי 
הדרכים: 

שיברך . 1 ממנו  לבקש  יכול 
הפניה  כאשר  כלל  ובדרך 
הוא  נעימה  בצורה  נעשית 
בת  (הליכות  לברך.  מסכים 

ישראל פרק ד' סעיף כג). 

בעל הבית יברך על המוצרים . 2
ויאמר לאורח שמכוין להוציאו 
דאיגרתא  (קריינא  חובה.  ידי 

(חלק א' סימן קמ"א). 

את  לעשות   אפשרות  שאין  במקרה  גם  אמנם 
אחד הפתרונות הנ"ל, מותר להניח לו לאכול בלא 

ברכה:

התורה, . 1 לשומרי  לשנאה  לגרום  עלול  זה 
גדול  יותר  באיסור  להיכשל  עלול  והאורח 
ההולכים  ישנא  שהרי  ברכה,  בלי  מאכילה 
שלמה  מנחת  מדרכה.  ויתרחק  התורה  בדרך 

(סי' לה) 

לו . 2 לתת  מותר  אותו  לקרב  מטרה  לו  יש  אם 
כ'  (פרק  הברכה  וזאת  ברכה.  בלא  לאכול 

סעיף ה') בשם הגרש"ז אויערבך זצ"ל.

אדם שלא בירך ברכות השחר בבוקר 
יכול  מתי  עד  שהיא,  כל  סיבה  מחמת 

לברך ברכות השחר?
רשאי לברך ברכות השחר במשך 
כל שעות היום עד שקיעת החמה, 
שבירך  לפני  שחרית  התפלל  ואם 
כל  את  מברך  השחר,  ברכות 
הברכות מלבד ברכת אלקי נשמה, 
וברכות התורה שאינו מברכן אחר 

תפילת שחרית.

(חלק  ב'  חלק  פעלים  רב  שו"ת 
יחוה  שו"ת  ח')  סימן  חיים  אורח 

דעת (חלק ד' סימן ד').

חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום, 
מה המקור לדבר ומה הסיבה?

סעיף  מ"ו  (סימן  ערוך  בשלחן  מופיע  הדין  מקור 
ג') ורמז לתקנת מאה ברכות מתוך הפסוק "ועתה 
ודורשת  מעימך"  שואל  אלוקיך  ה'  מה  ישראל 
כמה  ונאמרו  מאה"  אלא  מה  תיקרי  "אל  הגמרא 

רמזים בעניין זה: 

בשיבולי הלקט (סימן א') פירש שהאותיות של . 1
פסוק זה הן מאה. 

עוד פירש שהאותיות מ"ם ה"א בחילוף אותיות . 2
א"ת ב"ש, הן יו"ד צד"י, ובגימטריא הם מאה. 

במדרש רבה (במדבר פרשה יח) מובא שדוד . 3
המלך תיקן מאה ברכות, שנאמר, נאם הגבר 
יום  שבכל  מאה,  בגימטריא  "על"  על,  הוקם 
דוד  בא  אנשים,  מאה  בישראל  מתים  היו 
ותיקן להם מאה ברכות, וכיון שתיקנן נעצרה 

המגפה.

עוד רמז המובא בראשונים מתוך הפסוק "הנה . 4
כי כן יבורך גבר ירא ה'", יבורך כתוב יברך, חסר 
בלא ו', "כי כן" בגימטריא מאה, ללמד שמאה 
ברכות יברך גבר. ויש עוד רמזים עמוקים בזה 
כפי שמובא בכתבי האריז"ל (שער רוח הקודש 
דף ד' ע"א) ובספר מקבציאל (שנה א' פרשת 

וישב אות לד) של הרב בן איש חי.

גן הדעת
חידושים לפרשת שבוע

שו"ת של חסד
ע"י בית הוראה-חוט של חסד

הרה"ג ר' ירון אשכנזי שליט"א ר"כ חושן משפט
בישיבת "חוט של ח סד" מנהל רוחני ב"קו ההלכה"

קו ההלכה הספרדי: 3030*

ָאַמר ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו-ִלְבָרָכה ָמִׁשיַח ִיְכּבׁש ֶאת ָהעֹוָלם 
ְּתִהִּלים  ָהאֹוְמֵרי  ַהְּפׁשּוִטים  ָהֲאָנִׁשים  ִעם  ַרק 
ְּבָחְכמֹות.  ַההֹוְלִכים  ִעם  ְוא  ּוְתִמימּות  ִּבְפִׁשיטּות 
ַחּיֹות,  ָלצּוד   ֶׁשָהַל ֶאָחד,   ִמֶּמֶל ָמָׁשל  ָלֶזה  ְוִסֵּפר 
יֹוֵתר  לֹו  נַֹח  ֶׁשִּיְהֶיה  ְּכֵדי  ָּפׁשּוט,  ְּכִאיׁש  ָלבּוׁש  ְוָהָיה 
ַלַּצִּיד, ְּבֶאְמַצע ִּפְתאֹום ָיַרד ָמָטר ָּגדֹול, ַמָּמׁש ַמּבּול 
ַמִים, ְוָכל ָׂשֵרי ַהְּמלּוָכה ִנְתַּפְּזרּו ֻּכָּלם ֵמֲחַמת ַהָּמָטר 
ָמקֹום  ְוִחֵּפׂש  ְגדֹוָלה,  ְּבַסָּכָנה  ָהָיה   ְוַהֶּמֶל ְוכּו', 
ְלִהָּסֵתר ּבֹו, ַעד ֶׁשָּמָצא ַּבִית ֶׁשל ַּכְפִרי ֶאָחד. ִהְכִניסֹו 
ַהַּכְפִרי ְלֵביתֹו ְּבָכבֹוד ְוִהְלִּביׁשֹו ַמְלּבּוִׁשים ַחִּמים ְוָנַתן 
לֹו אֶֹכל ַּכְפִרי ּוָפׁשּוט ְוִהִּסיק ֲעבּורֹו ֶאת ַּתּנּור ַהחֶֹרף 
ְוִהִּניחֹו ִליׁשֹן ָעֶליָה ְּכֵדי ֶׁשִּיְתַחֵּמם, ְוָכל-ָּכ ָהָיה ָעֵרב 
ֶׁשָחַׁשב,  ַהַּכְפִרי,  ֵאֶצל  ְוֵׁשָנתֹו  ֲאִכיָלתֹו   ַלֶּמֶל ּוָמתֹק 
ֶׁשֵּמעֹוָלם א ָטַעם ַטַעם ָעֵרב ָּכֶזה, ִּכי ָהָיה ָעֵיף ְוָיֵגַע 
ֶׁשָּבאּו  ַעד   ,ַהֶּמֶל ֶאת  ִחְּפׂשּו  ַהְּמלּוָכה  ְוָׂשֵרי  ְוכּו', 
ְלֵבית ַהַּכְפִרי, ְוָראּו, ֶׁשַהֶּמֶל ָיֵׁשן, ְוִהְמִּתינּו, ַעד ֶׁשֵּנעֹור, 
 :ִעָּמֶהם ְלֵביתֹו. ָאַמר ָלֶהם ַהֶּמֶל ְוָרצּו ֶׁשַּיֲחזֹר ַהֶּמֶל
ִנְתַּפֵּזר  ֶאָחד  ְוָכל  אֹוִתי,  ִהַּצְלֶּתם  א  ֶׁשאֶּתם  "ֵּכיָון 
ְלַהִּציל ֶאת ַעְצמֹו, ְוַרק ֶזה ַהַּכְפִרי ִהִּציל אֹוִתי, ְוֶאְצלֹו 
ָטַעְמִּתי ַטַעם ָמתֹק ָּכֶזה ַעל-ֵּכן הּוא ָיִביא אֹוִתי ְלֵביִתי 
ָּבֲעָגָלה ֶׁשּלֹו ּוְבֵאּלּו ַהַּמְלּבּוִׁשים ֶׁשִהְלִּביַׁשִני ֵאֵׁשב ַעל 

ִּכֵּסא ַהְּמלּוָכה, 

פנינים
חסידות ברסלב



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

הידיים הללו יכתבו חידושי-תורה
מאור  מרן  של  מדרשו  בבית  ברית  עוד  זו  הייתה 
במרחשוון  (ג'  זצוק"ל  יוסף  עובדיה  רבנו  ישראל, 

תאריך פטירתו).

לכאורה, ברית שגרתית. עם סיום הברית, במקום 
בתורה,  להגות  וימשיך  ולספריו  לחדרו  מרן  שילך 
אחז מרן בידיו הקטנות של התינוק ומלמל בתחינה: 

"הידיים הללו יכתבו חידושי תורה". 

לתינוק,  מברכתו  מאציל  שמרן  סברו  הנוכחים 
נשנה  כאשר  אך  רבה.  חשיבות  לכך  העניקו  ולא 

ומרן  המחזה 
התחנן  פשוט 
בלחש: "הידיים 
יכתבו  הללו 
תורה",  חידושי 
ו  נ ר ק ת ס ה
ם  י ח כ ו נ ה
מדובר.  במה 
העז  לא  איש 
את  להטריד 
התורה  שר 
של  בשאלות 
סקרנות כאשר 
כל שנייה יקרה 

מפז.

חצי  בגיל 
הבן,  היה  שנה 
חיים  יוסף 
כאשר  שמו, 
אותו  עטפה 

אמו בשמיכה וירדה עימו מן הקומה הרביעית בה 
יוסף  היה  ופעיל  ערני  ילד  הבניין.  לחצר  התגוררו 
חיים, וכאשר הגיעה האם לקומה השלישית, הושיט 
כשחיוכו  בו,  ואחז  המדרגות  למעקה  זעירות  ידיים 

מתרחב.

איש לא יודע כיצד אירע הדבר, אך לפתע החליק 
המדרגות  פיר  דרך  ונשמט  השמיכה,  מן  התינוק 

מגובה שלוש קומות ארצה!...

האם הזדעזעה כולה. בצווחות בהלה רצה במורד 
השכנים  התינוק.  שלום  את  לראות  כדי  המדרגות 
שפתחו דלתות לשמע הצעקות הזעיקו את כוחות 

ההצלה. 

לעיני האם התגלה מחזה מצמרר וקשה במיוחד. 
מפיו ומאוזניו של התינוק הופרשו רירים של איברים 

פנימיים. כל גופו מרוסק ונראה שאפסה תקווה. 

חזרה  האם  רצה  הזה  העולם  מן  שלא  באמונה 
לביתה. בביתה היה קמיע לשמירה מזקן המקובלים, 
רבנו יצחק כדורי. חפצה היא לשימו תחת ראשו של 
הפעוט לשמירה. מה רבה הייתה תדהמתה לגלות 

בעת שחזרה לקומת הכניסה שהילד איננו...

"גיסך היה פה", עטפוה השכנות באהבה ודאגה. 
"הוא עלה עם הילד לאמבולנס". ידיה של האם רעדו 
למונית  חיכתה  בידה  כשהקמיע  שליטה,  בחוסר 

שתבהיל אותה ואת בעלה למיטתו של הילד.

כיצד הגיע הגיס למקום? סבתו של יוסף חיים, אם 
אביו, שהתה בביתה באותה העת, והנה הגיע בנה 

לבקרה.

"רוץ מהר לביתו של אחיך", ביקשה האם מבנה. 
"לבי אומר לי שמשהו נורא קורה שם כעת". הבן לא 
נשא  התווכח. 
ורץ  רגליו  את 
אחיו.  לבית 
הוא  כאמור, 
היה זה שנסע 
הפעוט  עם 
לבית החולים. 

ם  י א פ ו ר ה
ם  ה י ל א ש
הילד  הגיע 
בראשם  נדו 
ר  ס ו ח ב
"זה  אמון. 
אבוד",  נראה 
ו  ר י ט פ ה
אין  בעצב. 
מהיכן  אפילו 
ל  י ח ת ה ל
הכל  לתקן. 
מעוות  פשוט 

והרוס...

לפתע  נזכר  המקרה  על  ששמע  משפחה  קרוב 
קודם  שנה  כחצי  שנערכה  חיים  יוסף  של  בברית 
בבית מדרשו של מרן. הוא נטל מונית ונסע במהירות 
לבית הקדוש. בדפיקות בהולות ובמשפטים ספורים 
לו  הסכימו  הבית  ובני  המצב,  חומרת  את  הסביר 

להיכנס בשל פיקוח הנפש.

על  דמעות  זלגו  ועיניו  המקרה  את  שמע  מרן 
קרוב  הופתע  ואז  כך.  כל  שסובל  האומלל  התינוק 
הללו  "הידיים  מרן:  של  מילותיו  לשמע  המשפחה 
שאמר  המילים  אותן  בדיוק  חידושי-תורה".  יכתבו 
מרן בברית... ומרן הוסיף בלחש: "ופיו - יהגה תורה".

החולים  מבית  הפעוט  יצא  ימים  שישה  לאחר 
בריא ושלם.

לאיש מהרופאים אין הסבר כיצד ומדוע. אך אלו 
העובדות. 

בבלי  ש"ס  סיום  הבחור  חגג  משנה  פחות  לפני 
כשהוא בן 17 שנה. ועתיד להוציא לאור ספר חידושי 

תורה שכתב עם השנים... 

סיפור
לשולחן שבת

מאמר ראש הישיבה
-המשך-

רבי  ומסביר  בהקב"ה".  האמינו  שלא  בהן  שהיה 
זה  איך  בהן"?  שהיה  "קטנות  הכוונה  מה  נחמן 
מאמינים  לא  הם  אם  צדיקים  שהם  להיות  יכול 

בקב"ה?

בה',  מאמינים  בוודאי  שהם  היא  הכוונה  אלא 
שבהן  האמונה  אבל  נקראים "צדיקים",  הם  ולכן 
חסרה,  הייתה  בעצמם  שלהם  האמונה  כלומר 
מפסידים  והם  אמנה  קטני  נקראים  הם  ולכן 

הרבה מאוד על כך.

מכאן שיכול להיות צדיק שמאמין בה' אבל יש 
מקטני  נקרא  הוא  ולכן  בעצמו  אמונה  קטנות  בו 
שנֹח  שבוע  בפרשת  רואים  אנחנו  ואכן  אמנה. 
ה',  בעיני  חן  ומצא  תמים  צדיק  איש  היה  אמנם 
אבל היה לו חיסרון גדול מאוד שהייתה לו קטנות 
אמונה בעצמו וחז"ל אומרים שהיה מקטני אמנה.

הצלה לעולם
והדבר הזה מסוכן לאדם ומסוכן לעולם.

הסכנה לאדם היא שקטן האמונה בעצמו צריך 
היה  שנֹח  חז"ל  אומרים  ולכן  תמידי,  ועזר  סיוע 
של  ביותר  הקטן  וברגע  לתומכו  ועזר  סעד  צריך 
וראש  גדול  אברהם  ואילו  ליפול,  עלול  הוא  ניסיון 
המאמינים היה מתחזק והולך מעצמו ועמד בכל 

הניסיונות.

שכולו  בעצמו  שמאמין  מי  נוסף:  דבר  כאן  ויש 
טוב – הוא גם מאמין בכל בני העולם, הוא מאמין 
שכל אדם הוא טוב, ואז קל לו לקרב אנשים אל 
האמונה כי הוא בא בגישה שהאדם שמולו בוודאי 
מכל  מתפעל  לא  והצדיק  ה'  כרצון  להיות  רוצה 
בא  לא  שזה  יודע  הוא  כי  המתקרבים  של  הרע 
מהמהות שלהם. ולכן אברהם גייר וקירב אלפים 

ורבבות.

שלא  שכן  כל  בעצמו,  מאמין  שלא  מי  אבל 
הוא  כי  רעים  מעשים  שעושים  באנשים  מאמין 
סיכוי  שום  ואין  רע  היא  שלהם  שהמהות  בטוח 
טובים,  רצונות  להם  שיהיו  או  בתשובה  שיחזרו 
וכל  לאמונה,  אחד  אף  לקרב  זכה  לא  נֹח  ולכן 
על  נקרא  העולם  את  שהחריב  הנורא  המבול 
שמו כמו שאומר הנביא: "מי נֹח". יוצא שמי שלא 

מאמין בעצמו זו גם סכנה לעולם.

נשמה טהורה
שאתה  הזאת  שהידיעה  היטב  תבין  יקר,  יהודי 
וטהורה  קדושה  שלך  ושהנשמה  טוב,  כולך 
ושהרצון שלך הוא רק להיות כרצון ה' – זה הנשק 

הסודי שלך וזו האמת היחידה והמוחלטת.

לא  כדי  לך  שאומרים  "חיזוק"  עוד  לא  זה 
להתייאש, אלא זו האמת.

ולכן חז"ל תיקנו לברך בכל בוקר "אלוקי, נשמה 
ביותר  הגדול  הרשע  גם  היא".  טהורה  בי  שנתת 
היום  וגם  עבירות  אלפי  אתמול  שעשה  בעולם 
הוא  גם   – חלילה  עבירות  אלפי  לעשות  עתיד 
טהורה  בי  שנתת  "נשמה  ומלכות  בשם  מברך 

היא".

לכן בכל בוקר, תברך את הברכה הזאת בכוונה, 
ותכוון שהידיעה הזאת תלווה אותך בכל רגע ורגע 
כל היום כולו ובכל החיים, ועל ידי זה אתה תעלה 
מעלה מעלה ותזכה לגלות את כל הטוב העצום 

שיש בך. 

בברכת שבת שלום ומבורך
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הרה"ק ר' ישראל מרוז'ין, נולד בג' תשרי שנת התקנ"ז 
שכנא  שלום  רבי  הגדול  לאביו  פרוהוביטש  בעיירה 
רבי דב  אברהם המלאך, בן  רבי  פרוהוביטש, בנו של 
בער ממעזריטש זיע"א. כאשר ביקרה מרת חווה אם 
ר' ישראל אצל האוהב ישראל מאפטא, כשהייתה בימי 
עיבורה, קרא עליה הצדיק שהיא בבחי' ארון הקודש 
אשר בו ספר תורה, והרה"ק בעל דעת קדושים הגדיל 
לומר שכל עבודת סבו המגיד ובנו רבי אברהם המלאך, 
ורבי שלום שכנא מפרוהוביטש הייתה להביא לעולם 
מרוז'ין  ישראל  רבי  הוא  הלא  ישראל  קדוש  נשמת 
עטור  הוא  הסתלקותו  יום  עד  ילדותו  מימי  זיע"א. 
סיפורי-פלאים. אביו נפטר בעודנו ילד והוא התחנך ע"י 

אחיו הגדול רבי אברהם, ממלא מקום אביו.

בנה  לרוז'ין  כשעבר  מלכות  בבחי'  הייתה  עבודתו 
נאים.  ובכלים  ברהיטים  וריהטו  מהודר  ארמון  לעצמו 
אלפי חסידים נהרו אליו מקרוב ומרחוק. רבי ישראל 
ואפילו  נאה  במרכבה  נסע  בהרחבה,  ביתו  את  נהג 
להקת מנגנים החזיק אצלו. בכל מעשיו אלה, ואפילו 
גופנית,  בעבודה  קלה  שעה  יום  כל  לעסוק  במנהגו 
אחת:  כוונה  אך  חסידיו  ראו  עצים,  חטיבת  בעיקר 
ליום  מיום  גדלה  השפעתו  שמים,  בכבוד  להרבות 

ואפילו שרים ונסיכים חלקו לו כבוד.

וכמו שהעיד עליו קדוש ישראל, הלא הוא רבי ישראל 
כל  קדושים  הזה  שהאברך  כבר  זה  מאפטא: "ידעתי 
מתחיל  מעתה  אך  לבדו,  לה'  בלתי  ופעולותיו  מעשיו, 
הוא להלוך על דרך כזה אשר נדנוד אבר ורפרוף עין 

לא יהיה כי אם בלתי לה' לבדו".

רבינו היה תל תלפיות, ורוב צדיקי דורו נסעו להסתופף 

בצילו, וכשנשאל פעם הר' בעל הדברי חיים מצאנז, על 
סיבת נסיעתו לרוז'ין: "ענה לו: "הר סיני הוא הר התורה, 
בכל זאת לא השרה הקב"ה את שכינתו בקביעות על 
הר סיני אלא על הר המוריה (ביהמ"ק) מכיוון שעליו 
עצמו  להקריב  צווארו  את  אבינו)  (יצחק  יהודי  פשט 
לפניו, ורבי ישראל מוכן בכל רגע להקריב עצמו לפני 

הקב"ה.

חלק  שאני  לי  "תאמינו  אחת  פעם  התבטא  רבינו 
הנפש של כלל ישראל, ואם כואב ח"ו לאחד מישראל 
בקצה תבל, תכף אני מרגיש בכך. ואמר רק זה ראוי 
להיות מנהיג ישראל מי שמוכן בכל רגע למסור נפשו 

עליהם.

שואף  שהוא  הלשנה,  בתוצאת  נאסר  ישראל  רבי 
למלוכה על ישראל. 22 חדשים ישב במאסר בקמיניץ 
כך  על  מצטער  איני  ישראל  רבי  אמר  ואז  ובקיוב. 
הק'  השכינה  צער  על  אני  מצטער  אלא  כלוא,  שאני 
שכן כתוב "גם כי אלך בגיא צלמוות לא אירא רע כי 
אתה עמדי" שכן השכינה גם היא נמצאת עמו בבית 

האסורים ועל כך מצטער הוא.

רבינו השאיר אחריו את ששה בניו: רבי שלום יוסף, 
רבי אברהם יעקב מסדיגורה, רבי דוד משה בפאטיק, 
ורבי  משטיפינטשי  נחום  רב'  מליאובה,  בר  דוב  רבי 
שהם  עליהם  מהושאטין.והתבטא  שרגא  מרדכי 

כששה כנפיים של המלאכים וכששה סדרי משנה.

תרי"א  חשוון  מר  בג'  למרום  עלה  מרוז'ין  הצדיק 
במלאת לו נ"ד שנים ומנו"כ בעיר סדיגורא זכותו הק' 

תהא מגן וצינה עלינו אכי"ר.

לאורם נלך
הילולא דצדיקיא

רבי ישראל מרוז'ין
ג' מר  חשון

בסך הכל בן אדם
והיא  בה,  פגע  שבעלה  אחת  אשה  חיזקתי  פעם 
להתגרש.  ורצתה  הנישואין  מחיי  לגמרי  התייאשה 
עם  שהתחתנת  חושבת?  את  מה  לה:  אמרתי 
הגבר המושלם? הרי גם צדיקים בתחילת הנישואין 
שהוא  בעלך,  את  מכיר  אני  בנשותיהם.  ופגעו  טעו 
אין  לכן  עצמו.  על  עובד  והוא  להשתנות,  רוצה  כן 
מקום לייאוש הזה שיש לך. נכון - הוא לא מושלם, 
כי הוא בן אדם ולא מלאך. תסתכלי על זה שבדרך 

בחשבון  ותיקחי  בסדר,  הוא  כלל 
מראש, שגם בעתיד הוא עוד יכשל 
ששלום  תדעי  פשוט  בך.  ויפגע 
עבודה  זו  סטטי,  מצב  לא  זה  בית 
בחשבון,  גם  ותיקחי  והתמודדות. 
ותתחתני  תתגרשי  את  שאם 
השני  הבעל  גם  אחר,  בעל  עם 
יותר  לא  אם  כמוהו,  יהיה  בטח 

גרוע. אותו דבר אמרתי גם לגבר שהגיע אלי, והוא 
להתגרש.  ורצה  הנישואין  מחיי  לגמרי  התייאש 
אמרתי לו: תסתכל על זה שבדרך כלל היא בסדר, 
ותיקח בחשבון מראש, שגם בעתיד היא עוד תיכשל 
ותיפגע בך. פשוט תדע את המציאות, ששלום בית 
שאם  בחשבון,  גם  ותיקח  והתמודדות.  עבודה  זה 
אתה תתגרש ותתחתן עם אשה אחרת, גם האשה 
גרוע.  יותר  לא  אם  דבר,  אותו  תהיה  בטח  השנייה 
וכאן אנחנו באמת מוכרחים לנגוע בנקודת האמונה, 
יסוד,  חסר  יהיה  שנאמר  מה  כל  האמונה,  בלא  כי 
והעיקר יהיה חסר מן הספר. כי בלא האמונה מנין 

הקשיים?  עם  להתמודד  הכח  את  הזוג  בני  ישאבו 
רק על ידי שיסתכלו על החיים באמונה, יכולים בני 
הזוג לדעת את מה שלפניהם ולהתמודד בהצלחה 
עם הכל. ונקודת האמונה לגבר או לאשה שסובלים 
ייסורים בשלום בית היא, שתאמינו, שכאשר מגיעים 

לאדם ייסורים – זה מן השמים!

להיפטר  דרכים  מחפשים  הם  אם  ועתה, 
ידי  על  כגון  ידי",  ועצם  ב"כוחי  האלו  מהייסורים 
גירושין,  ידי  על  גרוע,  יותר  או  וכד',  צעקות  מריבות, 
את  לסתור  רוצים  למעשה  הם 
אפשרי?  זה  האם  הבורא.  גזרת 
להפטר  שמנסה  מי  שלא.  בוודאי 
ידי  על  שלא  לו,  שיש  מהייסורים 
תשובה  רק  שהם  הבורא,  דרכי 
מעביר  פשוט  הבורא  וכו',  ותפילה 
אחר.  למקום  הייסורים  את  לו 
לייסורים,  "העברה"  עושים  פשוט 
לדבר  האשה  או  מהבעל  שיעברו 
הייסורים  את  העבירו  שהזכרנו,  במקרים  כגון  אחר. 
והייסורים  לילדים,   – בבעל  שהתלבשו  האישה,  של 
התלבשו בילדים. התוצאה הייתה, שמעתה היו לה, 
לאותה אישה, ייסורים הרבה יותר קשים מהילדים 
שכשיש  תדע,  אשה  כל  לכן  רעה.  לתרבות  שיצאו 
לה ייסורים מבעלה, והיא מחליטה להיפטר מבעלה, 
היא לא נפטרת בכך מהייסורים, רק מחליפה אותם 
קשים,  יותר  רוב  פי  על  שהם  אחרים,  בייסורים 
בשמים,  אותה  שדנים  נוסף,  דין  עתה  ונוסף  מאחר 
לתשובה  מהייסורים  התעוררה  לא  שהיא  כך  על 

ולתפלה, אלא התנערה מהם.

לפרה  דומה:  הדבר  למה  משל  משלו  חז"ל 
שהבעלים שלה קשרו אותה בחבל. הצטערה הפרה 
להיות קשורה ומוגבלת, מה עשתה? התחילה לנסות 
בניסיון  ולכאן  לכאן  להסתובב  מהחבל,  להיפטר 
להשתחרר. התוצאה הייתה, שהיא הסתבכה בחבל 
יותר ויותר, עד שנשכבה על הארץ כשהיא מסובבת 

כולה מכף רגל ועד ראש בחבל, וכמעט שנחנקה....

שמעתי מכמה נשים שרצו להתגרש, ועשו תפלות 
וקבלות ונדרים וכו', בקצור – השקיעו כוחות עצומים 
בשביל לקבל את הגט הנכסף, והן סיפרו לי שמיד 
נורא.  רוחני  מוות  הרגישו  הן  הגט,  את  כשקבלו 
כי  מזה,  מוות  מרגישה  שמתגרשת  אשה  זה:  ככה 
הגט מכונה בתורה "גט כריתות", שפירושו שממש 
והיא  בעלה,  של  מהנשמה  האשה  את  חותכים 
מרגישה כזו הרגשה נוראה, שאי אפשר לתאר, עד 
שיש נשים רבות, שכבר לא יכולות להתחתן אחרי 
זה, ופשוט נשארות לבד. ורק אחרי שמקבלות את 
להן  נראה  כן  לפני  זה.  כל  את  מרגישות  הן  הגט 
תחבולת  וזו  הייסורים.  מכל  אותן  ישחרר  שהגט 
צריכים  שהיו  הזה,  התיקון  את  למנוע  הרע  היצר 

לעשות הבעל והאשה האלו.

הארכנו בעניין קבלת הקושי וההתאזרות בסבלנות 
ובאומץ, כי זהו הבסיס הראשוני שאי אפשר בלעדיו 
לכל חיים של נישואין, אפילו כשאין לבני הזוג קשיים 
שאין  מאד  נדיר  שזה  לציין,  המקום  וכאן  מיוחדים. 

לבני הזוג קשיים.

שלום הבית שלי
052-2240696הרב שלום ארוש שליט"א

הבית לשלום  הסדרה 

אם גם לכם "בגן השלום" ו-"חכמות נשים"
שינה את החיים
al5308000@gmail.com :שתפו אותנו
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052-2240696
אמרתי תודה ונושעתי

ילדון חידודון

מקלל  בזכות  נאמר  האדם"  את  לקלל  אוסיף  "לא 
את בנו הקטן.

תשובה פרשת האזינו: שבת הראשונה של בריאת העולם 
הייתה ביום ב' דראש השנה, ולפי הכלל של "לא אדו ראש" 

לעולם לא יצא יום ב' של ראש השנה בשבת.

הזוכה: יוסי אשר, נתיבות.

פתרונות לשלוח למייל | פקס:
al5308000@gmail.com | 02-5812252

בין הפותרים יוגרלו מתנות

ַהַּמֲחָלה ָעְבָרה ְלַגְמֵרי
ָעַמד  ֶׁשַרק  "ִטירֹון",  ַּבְּיִׁשיָבה,  ֵמַהַּתְלִמיִדים  ֶאָחד 
ִּבְתִחַּלת ַּדְרּכֹו ַּבְּיִׁשיָבה, ָהָיה חֹוֶלה ְמאֹד ָׁשִנים ַרּבֹות 
ְוָסַבל ִיּסּוִרים ָקִׁשים. ָּכל ָמה ֶׁשָעָׂשה ְּכֵדי ְלִהְתַרְּפאֹות, 
ַמע  א ָעַזר לֹו, ַּגם א ְּתׁשּוָבה ְוא ְּתִפָּלה. ַעד ֶׁשּׁשָ

לֹו  ִהְתָּבֵאר  ֶׁשּבֹו  ַההֹוָדָאה  ַעל  ִׁשעּור 
ֶׁשַהּכֹל ְלטֹוָבה, ְוַעל ָהָאָדם ְלהֹודֹות ַעל 

ָּכל ֶחְסרֹונֹוָתיו ְוִיּסּוָריו ְּבֵלב ָׁשֵלם.

ֶאת  ְלַהְקִּדיׁש  ֵהֵחל  ַּתְלִמיד  אֹותֹו 
ָעה ִהְתּבֹוְדדּות" ֶׁשּלֹו ַא ְוַרק  ָּכל ַה"ּׁשָ
ְלהֹוָדָאה. הּוא ָעַמד ְוהֹוָדה ַלה' ֶׁשָעָׂשה 
ִנים  ַהּׁשָ ָּכל  ַעל  לֹו  ְוהֹוָדה  חֹוֶלה,  אֹותֹו 
ַהּבֹוֵרא  ֶׁשְּבַוַּדאי  ִיּסּוִרים.  ָסַבל  ֶׁשהּוא 
ְלטֹוָבתֹו  ֶזה  ֶאת  לֹו  ָעָׂשה  ָהַרֲחָמן 
ֶׁשֲהֵרי  ֲעוֹונֹוָתיו,  ַעל  לֹו  ְוִכֶּפר  ַהְּגמּוָרה, 

הּוא ָזָכה ְלִהְתעֹוֵרר ִלְתׁשּוָבה ְוכּו'.

ְוָכ ָעַמד ָּכל יֹום ָׁשָעה ְׁשֵלָמה ְוַרק הֹוָדה ַלה' ֶׁשָעָׂשה 
ְׁשבּוַעִים   ְּבתֹו ְרפּוָאה.  ְּכָלל  ִּבֵּקׁש  ְוא  חֹוֶלה,  אֹותֹו 
ָעְבָרה לֹו ַהַּמֲחָלה ְלַגְמֵרי! ְּבִלי ְּתרּופֹות, ְּבִלי ְסגּולֹות. 
ַמֲחָלה ֶׁשִּיְּסָרה אֹותֹו ָׁשִנים ַרּבֹות, ְוׁשּום ָּדָבר א ָעַזר 
– ַההֹוָדָאה ָעְזָרה! ִּכי הֹוָדָאה ֶזה ִׂשיא ָהֱאמּוָנה. ְוחֶֹסר 
ַהָּקִׁשים  ֶהֳחָלִיים  ְלָכל  ָהִעָּקִרי  ַהּגֹוֵרם  הּוא  ֱאמּוָנה 
ַנֲעִׂשים   – ָהֱאמּוָנה  ֶאת  ְמַתְּקִנים  ַּכֲאֶׁשר  ּוִמֵּמיָלא 

ְּבִריִאים.

ַפע  ִּכי מּוָבן ֶׁשְצִּריִכים ְלהֹודֹות ַעל ַהּכֹל, ַעל ָּכל ַהּׁשֶ
ְוַעל ָּכל ָמה ֶׁשהֹוֵל, ֲאָבל ִעַּקר ַהּתֹוָדה הּוא ְלהֹודֹות 
ַעל ָמה ֶׁשָּקֶׁשה ַּבַחִּיים, ְלהֹודֹות ַעל ַהְּבָעיֹות, ְלהֹודֹות 

.ְל ַעל ַהֶחְסרֹונֹות, ְלהֹודֹות ַעל ָמה ֶׁשֹּלא הֹוֵל

ֲאִני   ֵאי" אֹוִתי:  ׁשֹוֲאִלים  ַהְרֵּבה 
ְּבָעָיה  ַעל  ָּכזֹו,  ָצָרה  ַעל  ּתֹוָדה  ַאִּגיד 
ָּכזֹו?" ִאם ַאָּתה אֹוֵמר ָלֶהם "ִּתְתַחֵּזק 
ָלנּו  "ֵיׁש   :ְל אֹוְמִרים  ֵהם  ֶּבֱאמּוָנה", 
ַהְרֵּבה  ִמְתַּפְּלִלים  ֲאַנְחנּו  ֱאמּוָנה. 
ֶאת  רֹוִאים  א  ֲעַדִין  ַוֲאַנְחנּו  ְמאֹד, 
"ֶזה  ָלֶהם:  אֹוֵמר  ֲאִני  ָאז  ַהְּיׁשּוָעה". 
ַאֶּתם  ֲאָבל  ִמְתַּפְּלִלים,  ֶׁשַאֶּתם  ָיֶפה 
ֲעַדִין ְרחֹוִקים ֵמֱאמּוָנה, ִּכי ֱאמּוָנה ֶזה 
ָלעֹוָלם,  ּבֹוֵרא  ֶׁשֵּיׁש  ְלַהֲאִמין  ַרק  א 
ֶׁשְּבָידֹו  ָהעֹוָלם,  ַעל  ַמְׁשִּגיַח  ֶׁשהּוא 
ְלַהֲאִמין  ֶזה  ֱאמּוָנה  ַהְּיִחיָדה.  ַהְּכתֶֹבת  ְוֶׁשהּוא  ַהּכֹל, 
ֶׁשָּכל ָמה ֶׁשה' עֹוֶׂשה – ְלטֹוָבה הּוא עֹוֶׂשה. ַהּכֹל – א 
ִּכְמַעט ַהּכֹל, ֶאָּלא ַהּכֹל. ִאם ָּכ, ֵאין ׁשּום ַרע ְוֵאין ׁשּום 
ְּבָעָיה ְוֵאין ׁשּום ִחָּסרֹון, ִּכי ַהּכֹל ה' עֹוֶׂשה ְוַהּכֹל ְלטֹוָבה. 

ִאם ָּכ, ַעל ַהּכֹל ְצִריִכים לֹוַמר ּתֹוָדה".

יש לך סיפור תודה?
המערכת תשמח לפרסם אותו
al5308000@gmail.com

מסיבת ראש חודש (פרק ד)
ְוָאַמר:  ִהְתַלֲהבּות  ּבַ ק  ִנְדּבַ ָטן  ַהּקָ ָאִחי 
ֶאת  י  ְדּתִ ִאּבַ ׁשֶ ֶזה  לֹא  ֲאִני  ׁשֶ ֶזה  ַעל  "ּתֹוָדה 
ֲאִני לֹא ָעצּוב ַעל ֶזה  ֶסף. ְותֹוָדה ַעל ֶזה ׁשֶ ַהּכֶ

ֲאִני ָרֵעב". יָצה. ְותֹוָדה ַעל ֶזה ׁשֶ ֵאין ָלנּו ּפִ ׁשֶ

ֵּיׁש ִלי  ה ַעל ֶזה ׁשֶ י ּתֹוָדה ַרּבָ ם ֲאִני ָאַמְרּתִ ּגַ
יִקים ַוֲחָכִמים. ה ַאִחים ַצּדִ ֵאּלֶ ּכָ

זֹו  ם  "ּגַ ְוָאַמְרנּו  ֱאמּוָנה  ּבֶ ְקנּו  ִהְתַחּזַ נּו  ּלָ ּכֻ
נּו  ּלָ ּכֻ ָאַמְרנּו  ְך  ּכָ ַאַחר  יָצה".  ּפִ ֵאין  ׁשֶ ְלטֹוָבה 
ַעל  ה  ַרּבָ ּתֹוָדה  ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ א  "ַאּבָ ַיַחד: 
ְך  ּכָ ַעל  ה  ַרּבָ ּתֹוָדה  ָלנּו.  ָאַבד  ֶסף  ַהּכֶ ׁשֶ ֶזה 
ל  ּכָ ֶבת  ָלׁשֶ חֶֹדׁש  רֹאׁש  ָכל  ּבְ זֹוִכים  ֲאַנְחנּו  ׁשֶ
ָחה ַהְיָקָרה.  ּפָ ׁשְ ַיַחד. ּתֹוָדה ַעל ַהּמִ ָהַאִחים ּבְ
לּום.  נּו ּכְ ה לֹא ַמְחִסיר ֵמִאּתָ ַאּתָ ּתֹוָדה ה', ׁשֶ

ִריִאים..." ֲאַנְחנּו ּבְ ּתֹוָדה ׁשֶ

ִמיד  ּתָ ַהּיֹום  ּמֵ ׁשֶ ב,  ּלֵ ּבַ ְלַעְצִמי  י  ָאַמְרּתִ ֲאִני 
ל, ְולֹא ַרק  ֲאַקּבֵ ל ַמֲאָכל ׁשֶ אַֹמר ּתֹוָדה ַעל ּכָ
דֹול ָאַמר: "ּבֹואּו ַנְרֶאה  יָצה. ַוֲאִחי ַהּגָ ַעל ַהּפִ
ֱאֶמת  ּבֶ ֲאַנְחנּו  ה  ּמָ ּכַ ַעד  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַלּקָ
יר "טֹוב ְלהֹודֹות  ֵמִחים..." ְוהּוא ִהְתִחיל ָלׁשִ ׂשְ

ְמָחה ָהְיָתה  נּו ִנְסַחְפנּו ַאֲחָריו. ַהּשִׂ ַלה'", ְוֻכּלָ
ִרּקּוִדים. ֲאִפּלּו ָיָצאנּו ְבּ דֹוָלה ׁשֶ ְך ּגְ ל ּכָ ּכָ

ם:  ְלֻכּלָ ָרה  ְוִסּפְ א,  ִאּמָ הֹוִפיָעה  ְלֶפַתע 
ֵגַרת  י ִמּמְ ּלִ ֲעַלִים ׁשֶ י ְלהֹוִציא ֶאת ַהּנַ "ָהַלְכּתִ
ֵגָרה  ַהּמְ תֹוְך  ּבְ רֹוָאה  ֲאִני  ּוִפְתאֹום  ֲעַלִים,  ַהּנַ
ל ִמי  אֹל ׁשֶ ֶקל, ּוָבאִתי ִלׁשְ ל ֵמָאה ׁשֶ ָטר ׁשֶ ׁשְ

ֶזה?"

ל ַהּתֹוָדה.  ַעִין ֶאת ַהּכַֹח ׁשֶ נּו ָרִאינּו ַעִין ּבְ ּלָ ּכֻ
יָצה.  ַהּפִ ל  ׁשֶ ֶסף  ַהּכֶ "ֶזה  א:  ָלִאּמָ י  ָאַמְרּתִ
ֶאת  ְלהֹוִציא  י  ִהְתּכֹוַפְפּתִ ׁשֶ ּכְ ְרֶאה,  ּנִ ּכַ
ָטר ָנַפל  ְ יָצה, ַהּשׁ ֲעַלִים ָלֶלֶכת ַלֲחנּות ַהּפִ ַהּנַ
י ֵלב. ָאַמְרנּו ּתֹוָדה  ְמּתִ ֵגָרה ְולֹא ׂשַ ְלתֹוְך ַהּמְ

ְענּו". ְונֹוׁשַ

יד  ּוְלַהּגִ ׁשּוב,  ִלְרקֹד  ִהְתַחְלנּו  נּו  ּלָ ּכֻ ו  ַעְכׁשָ
ָלנּו  ֵיׁש  ְוֵכן  ֶקל  ׁשֶ ֵמָאה  ָלנּו  ֵיׁש  ן  ּכֵ ׁשֶ ּתֹוָדה 

יָצה. ּפִ

ָהָיה  ָבר  ּכְ ׁש  ּגָ ַהּמַ יָצה.  ַהּפִ ַלֲחנּות  י  ַרְצּתִ
רֹאׁש  ְסעּוַדת  ַעם,  ַהּפַ ִלי.  ה  ְוִחּכָ ְוָארּוז  מּוָכן 

יֹוֵתר  ה  ַהְרּבֵ ָהְיָתה  ית  ְחּתִ ּפַ ׁשְ ַהּמִ ַהחֶֹדׁש 
ת. ׁשֶ ֵמָחה ּוְמַרּגֶ ׂשְ

ָחַזר  א  ַאּבָ ׁשֶ ּכְ
י  ְרּתִ ִסּפַ ְיָתה,  ל ַהּבַ ּכָ לֹו 
ָרה,  ּקָ ׁשֶ ָמה 
ָאַמר:  א  ְוַאּבָ

רֹאׁש ַהחֶֹדׁש  "ּבְ
ְלנּו  ִקּבַ ה  ַהּזֶ
ּו  ה ֶ ּשׁ ַמ
ר  ֶב ֵע ֵמ

 . ה ָצ י ִפ ְל
ה  הּו ַהְרּבֵ ֶ ַמּשׁ
יֹוֵתר ָחׁשּוב – 

ְלנּו ֱאמּוָנה". ִקּבַ

ָאַמְרִּתי 
ּתֹוָדה 

ּוָמָצאִתי.

ילדים אומרים תודה
סיפור בהמשכים לילדים

052-2240696
מתנה ושמה תודה

רוצה גם לזכות בהגרלה?
גם אתה יכול!
שלח לנו סיפור תודה ותיכנס להגרלה
al5308000@gmail.com

יֹוֵתר  ה  ַהְרּבֵ ָהְיָתה  ית  ְחּתִ ּפַ ׁשְ ַהּמִ  
ת. ׁשֶ  ּוְמַרּגֶ

ָחַזר  א  ּבָ
י  ְרּתִ ִסּפַ ל ,  ּכָ לֹו 
ָרה,  ּקָ ׁשֶ
ָאַמר: 

 ַהחֶֹדׁש 
ְלנּו  ִקּבַ
ּו  ה
ר  ֶב

 . ה ָצ
ה  ַהְרּבֵ
שּוב – 

ֱאמּוָנה".

ְרִּתי 
ה 

אִתי.

סיפורי תודה
אמרתי תודה ונושעתי



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

חיים במסגרת-פרק ב' 
מאוד  ואפילו  ל"מסגרת"  זקוקים  מטבעם,  ילדים 
לפרוץ  נוטים  הם  מדוע  אם-כן  אותה,  אוהבים 
של  והגבולות  החוקים  שמסגרת  ידוע,  אותה?! 
על  יעלה  האם  ובטחון".  "הגנה  לילד  מקנים  הבית, 
בכדי  הבית  חוקי  על  ועובר  מצפצף  שהילד  הדעת, 
חסר  ילד  כי  ברור,  לכולנו  הגנה"?!   "חסר  להרגיש 
גבולות, אינו ילד "מוערך" במיוחד. ילד חסר גבולות, 
מדוע  אם-כן  יתר,  ושיפוטיות  רבה  ביקורת  מקבל 
הוא ממשיך לסבול, מדוע אינו "מתיישר" לפי כללי 
הבית?! על שאלות אלו ואחרות, נשתדל בע"ה לתת 
מענה בסדרת המאמרים הנוכחית "חיים במסגרת".

מהי מסגרת

כאשר אנחנו מדברים על מסגרת, אנחנו מתכוונים 
ל"מערכת חוקים וגבולות" שקובעים ההורים לילדים 
חוקי  לדוגמא:  בבית.  ומשמעת  סדר  שיהיה  בכדי 
זמן, כמו: זמן שינה, זמן השכמה, זמן היציאה לבית 
הכנת  זמן  הארוחות,  זמני  למשחק,  זמן  הספר, 
שעורי בית, זמן חזרה מפעילות ועוד. או חוקי סדר, 
כמו: התארגנות וניקיון, סידור המיטה לאחר השינה, 
שולחן  ליד  התנהגות  הבית,  וסידור  בניקיונות  עזרה 

האוכל, איסוף המשחקים ועוד. 

בשעת  מתנהגים  איך  או  למשחק,  חוקים  גם  יש 
מריבה, בחוסר הסכמה, בשעת כעס, כיצד מדברים 
שאין  איתי  תסכימו  בוודאי  ועוד.  ועוד  ההורים  עם 
חוקים  נמצאים  בית  ובכל  חינוכי  חידוש  שום  כאן 
מותר  מה  קובעים  ההורים  בית,  בכל  אלו.   מעין 
אך  יתנהגו.  שהילדים  רוצים  הם  וכיצד  אסור  ומה 
הבעיה היא שאנו רואים שאף על פי שקבענו בבית 
לאכוף  בכדי  רבות  שיטות  ניסינו  ואפילו  כללים 
הילדים,  ע"י  מיושמים  לא  הם  עדיין  לצערנו  אותם, 
ואם כן מהי הסיבה לכך?!  זו בדיוק מטרת סדרת 
בבית  המסגרת  לרעיון  לשוות  הנוכחית:  המאמרים 
לרצות  לילד  לגרום  בכדי  חדשים  ורעיונות  תפיסות 
את המסגרת וליישמה באהבה בבחינת- "חוק וזמן 

נתן להם שלא ישנו את תפקידם". 

מידי  הפרקים  אחרי  בע"ה  לעקוב  ביותר,  חשוב 
שבוע לפי הסדר (מי שחסר לו פרק יוכל להשלימו 

במערכת העלון, חייגו לישיבה).

עם או בלי מסגרת

הורים יקרים! עלינו לדעת שילד שגדל בבית שיש 
בו "מסגרת" הוא ילד עם מינימום בעיות. שהרי הוא 
"בקיא ורגיל בסדר העבודה". ילד שהתרגל בקטנותו 
לסדר את מיטתו בבוקר, להכניס את הצלחת לכיור 
חזרה  המשחקים  את  ולאסוף  הארוחה  בסיום 
למקומם- הוא ילד שקיבל את הכלים והכשיר את 
כפול-  והרווח  ומסודר  מיושב  לאדם  בע"ה  עצמו 
לילד  מאפשרת  הגבולות  הצבת  ולסביבתו.  לעצמו 
לפתח אישיות נורמאלית ובריאה. ניתן לדמות את 
שעם  חלקים,  מיליוני  בעל  לפאזל  הילד  של  נפשו 
במהלך  רוכש  הוא  חלקם  ואת  נולד  הוא  חלקם 
הנפשית  בהתפתחותו  "העל"  משימת  חייו.  שנות 
וליצור  הפאזל  חלקי  כל  בין  לחבר  היא:  רגשית, 
מושלמת  תמונה  משמעות,  ובעלת  ייחודית  תמונה 

זו היא אישיותו. 

המסגרת  את  לילד  מספקת  הגבולות  הצבת 
את  ולהשלים  לבצע  לו  ומסייעת  הפאזל  לאותו 
משימת חייו. לעומת מי שגדל בבית שלא קבעו בו 
"מי  על  כביכול  להם  זרמו  החיים  וחוקים,  מסגרת 
הילדים  שאחד  עד  רק  התקיים  זה  אך  מנוחות" 
את  והוציא  מעולם  נקבע  שלא  הגבול"  את  "עבר 
ההורים מדעתם ואז... (כולנו יודעים מה קורה אצל  

"השכנים").

אחד  וכל  גבולות,  מציבים  לא  ההורים  בו  בבית 
כי  היוצרות,  שהתחלפו  יוצא  לו"  שבא  "מה  עושה 
הילד מנהל את הוריו ומרגיש חזק מהם. התנהלות 
שגויה זו מכניס את הילד לחרדה איומה, כי אם הוריו 

חלשים ממנו, אין לו למי לפנות כשהוא במצוקה.

גבולות ללא גבולות

גבולות,  קובעים  אכן  ההורים  בהם  בתים  ישנם 
אך הם רופפים, לא ברורים או לא עקביים, מערכת 

עוד  מבלבלות  שכאלו  יציבים  לא  וחוקים  גבולות 
האם  היום  כל  לבדוק  לו  וגורמות  הילד  את  יותר 
הגבול הזה שאני פורץ עכשיו הוא הגבול "האדום" 
זה  או  מכה,  מקבל  עליו  שעובר  שמי  אימא  של 
הגבול שעדיין אפשר לעבור.  ילד שגדל ללא גבולות 
ברורים וחוקי-חיים, גדל כערער בערבה. לילד זה יש 
קשיים רבים: עם עצמו, עם חבריו, בעיות משמעת 
קושי  וסמכות,  מרות  בקבלת  קושי  הספר,  בבית 
וסביבתו, ולכשיגדל יתווספו לו מן  רב בארגון עצמו 
חוסר  הזוג,  בן  עם  ביחסו  יציבות  חוסר  גם  הסתם, 
יציבות בעבודתו ורבות הדוגמאות.  במאמר מוסגר, 
לאחר  המגיע  אדם  של  הכעס  נובע  מהיכן  נחשוב 
שעת סגירת הבנק ונלחם עם השומר שיכניס אותו. 
לכן, מחובתנו כהורים לאפשר לילד סביבה תומכת 
ויציבה, בכדי שיוכל לעצב את אישיותו ולהיות בראש 
ובראשונה "בן אדם". המסגרת מקנה ומעצבת את 
היא  כאשר  אחרת,  חינוך  שיטת  מכל  יותר  הילד 

עוזרת גם להורים לשמור על בית בריא ותקין.

מי קובע את "המסגרת"? 

החוקים"  "מערכת  היא  הקדושה  התורה  כמובן 
מפורטות  ערוך  ובשולחן  היהודי.  של  הראשית 
הלכות והנהגות לכל עת וזמן. ליום חול, שבת ומועד. 
מעולל  ואישה.  לאיש  השינה.  ועד  הקימה  מזמן 
בתוך  והנהגות  כללים  ישנם  אולם  שיבה.  איש  ועד 
הם  שהרי  ההורים  ידי  על  להיקבע  שצריכים  הבית 
רב החובל המנווט את ספינת המשפחה, אך בכדי 
שהילדים יישמו את הכללים מתוך קבלה ורצון רצוי 
לשתף אותם בהחלטות, ועל כך בע"ה בשבוע הבא. 

לייעוץ טלפוני ללא תשלום
בימים ג' - ד' משעה 10-8 בערב
נייד: 054-8434435

בדיחות הדעת

הכלה  עם  יצא  חתונתו  לאחר  צעיר  חתן 
הארוחה  סוף  ולקראת  תאילנדית,  למסעדה 
הוא רצה להרשים אותה. הוא הסתכל בחלק 
הקינוחים  של  בצד  התפריט,  של  האחורי 
"אשמח  וביקש:  למלצר  קרא  והמשקאות, 
להזמין שתי כוסות של גיאספו ספומדיאלוצ'י" 
המלצר: "אעע? סליחה? זה השם של הבעלים 

כאן..."

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 
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הנשק הסודי
הדבר החשוב ביותר

יום  לא  זה  לא.  לזכור?  חשוב  שהכי  הדבר  מהו 
הזוג.  בת  בן או  ההולדת של  יום  וגם לא  הנישואין, 
זה אמנם חשוב, אבל יש משהו הרבה הרבה יותר 

חשוב. וזה גם לא זיכרון של פעם 
בשנה, אלא זה זיכרון ששייך לכל 
מהו  בחיים.  רגע  לכל  ואפילו  יום 

הזיכרון הזה?

הדבר החשוב ביותר זה לזכור מי 
אתה! לא לשכוח לעולם מי אתה 
באמת! ותתפלאו, אבל לכולנו יש 
מי  לשכוח  וכרונית  גנטית  נטייה 
אנחנו באמת – וזו הבעיה הגדולה 
ביותר שלנו! וכשאני אומר הגדולה 
ממש  שזה  היא  כוונתי  ביותר, 

שורש כל הבעיות.

ונסביר במה דברים אמורים.

נראים  שלכם  החיים  לכם,  דעו 
את  רואים  שאתם  כפי  בדיוק 
את  רואה  אתה  אם  עצמכם! 
מכובד  וישר,  הגון  אדם  עצמך 
וחשוב – אתה לעולם לא תתנהג 
את  הולמת  שאינה  בהתנהגות 
אם  אבל  שלך.  והתדמית  הדמות 
כאדם  עצמך  את  רואה  אתה 
אם  שכן  וכל  רע,  כאדם  או  זול, 
אתה רואה את עצמך כפושע או 

כעבריין, אתה בוודאי תתנהג בהתאם.

יוצא שהשורש של כל ההתנהגות של האדם היא 
הצורה שבה הוא רואה את עצמו!

להגיע לכל הפסגות

ולכן המלחמה הגדולה ביותר של היצר הרע היא 
שאתה  לחשוב  לך  לגרום  הפסיכולוגית,  המלחמה 
רע או רשע, או אדם פחּות ושפל, ושאתה לא אהוב 
המסוכנת  להרגשה  שתגיע  עד  בשמיים,  רצוי  ולא 
שהיא  רוחני  למוות  שקולה  ממש  שהיא  ביותר 
שאין  ההרגשה  הייאוש,  הרגשת 
לך סיכוי, ולכן אין לך בכלל בשביל 

מה להתאמץ!

הנשק  שלנו,  הסודי  והנשק 
העוצמתי והיחיד שיכול לרסק את 
אותנו  ולהעלות  לגמרי  הרע  היצר 
לכל פסגה שאליה נרצה להגיע – 
לדעת  כול  קודם  הוא  הזה  הנשק 
ואחר  באמת,  אנחנו  מי  טוב  טוב 
רגע  בכל  זה  את  ולזכור  לשנן  כך 
בחיים, לא לתת לשכחה להתגבר, 
ולהכות  לנּבֹוט  לשקר  לתת  לא 

שורש.

הפרדה ברורה
אז באמת מי אני? האני האמתי 
שלי זה הנשמה שלי, והנשמה שלי 
היא חלק אלוק ממעל, היא חלק 
כביכול מבורא עולם. והבורא הוא 
תכלית הטוב, הטוב המושלם, יוצא 
במהותו  מאתנו  ואחד  אחד  שכל 
הוא ממש ממש טוב, צדיק גמור, 
מאוחד ודבק ברצון האלוקי, רוצה 
ושואף בכל מאודו לעשות רק את 

תכלית הטוב.

אלא מה? כולנו רואים שיש לנו עדיין רצונות רעים 
או מעשים רעים. מה תגיד על זה?

וכאן מילת המפתח היא: הפרדה, הפרדה ברורה. 
להסתרה,  הרע,  ליצר  שייך  הרע  אני!  לא  זה  הרע 

 – שלי  הנשמה  כלומר  אני,  אבל  העולם.  למציאות 
זה לא שייך אליה כלל. כמו שאומר רבי נחמן: "כי 
ויודע  לקוחים,  הם  מאין  ישראל  קדושת  שיודע  מי 
שישראל  יודע,  הוא   - ישראל  של  ודקות  רוחניות 
כלל  להם  שייך  עוון  ואין  מעוון,  לגמרי  רחוקים  הם 
כלל לא, לפי גודל קדושתם משורשם וגודל דקותם 

ורוחניותם".

המהות הפנימית שלך
והתפקיד  חשוב,  תפקיד  גם  יש  הרע  שליצר  נכון 
שלו הוא לגרום לי להיות בקשר מתמיד עם בורא 
עולם ולבקש תמיד את עזרתו. אבל כל הרע הזה, 
גם אם הוא יהיה שחור משחור – לעולם לעולם לא 
זך  תמיד  יישאר  היהודי  רע!  שהוא  היהודי  על  יעיד 

וישר.

הרווח היחיד של היצר הרע הוא לגרום לך לפקפק 
באמיתות הידיעה הזאת שאתה כולך טוב. כי כאשר 
אתה דבק בידיעה שכולך טוב והרע לא שייך אליך 
כלל – או אז אתה מוגן ושמור באמת, אתה תתגבר 
תשובה  תעשה  אתה  תיפול,  אם  וגם  ותתעלה. 
בקלות אחרי כל נפילה, ויהיה לך קל ונעים להתפלל 

ולהתחזק תמיד.

אבל כאשר יש באדם מחשבה שהוא עצמו חלילה 
רע, שהמעשים הרעים או הרצונות הרעים שעוברים 
אז  וממהותו,  מעצמיותו  באים  באמת  הם   – עליו 
בטוח  מתכון  זה  ממנו.  יותר  ומסוכן  מסכן  לך  אין 
לנפילה  שהופכת  מסוכנת  בירידה  להידרדרות 

לצלילה ולהתרסקות לא עלינו.

האמונה השלימה
והידיעה החשובה הזאת נקראת: להאמין בעצמך! 
וזו  טוב.  רק  רוצה  ושאתה  טוב  שאתה  להאמין 
אומר  זה  בה'  שלימה  אמונה  האמונה.  שלימות 

שאתה מאמין בשלימות גם בעצמך.

גרם  "מי  אמונה:  קטנות  מגדירה  הגמרא  כך 
קטנות  לבא  לעתיד  שולחנן  שיתבזבז  לצדיקים 

יו"ל ע"י מוסדות "חוט של חסד"
 |  50226 ת.ד.   |  13 הנביא  שמואל  רח' 
02-5812252 פקס:   |  02-5812210 טל: 
al5308000@gmail.com :לפניות בנושא העלון
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לכולנו יש נטייה 
גנטית וכרונית 

לשכוח מי אנחנו 
באמת – וזו 

הבעיה הגדולה 
ביותר שלנו! 
וכשאני אומר 
הגדולה ביותר, 

כוונתי היא שזה 
ממש שורש כל 

הבעיות.

מאמר

ראש הישיבה
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 תשע"ב | ד

mamarim@shvileipinchas.com :לקבלת המאמרים באימייל

 פ"שת חנ תשרפ | ד

משפחת מהדב הי"ו לרפואה השלימה של האשה החשובה מרת לאה בת וירג׳ני שתחי' 

בה  דאביק  כיון  נמי  "התם  בגמרא:  ומתרץ 

טובא כמינות דמיא", פירוש, מאחר שרבי אלעזר 

בן דורדיא היה דבוק מאד בעריות, הרי זה דומה 

מזה,  למדים  נמצינו  מת.  ממנו  שהפורש  למינות 

כי מה שכתוב: "כל באיה לא ישובון", הכוונה בזה 

על מינות ועריות, וכמו שכתב המהר"ל ב"חידושי 

אגדות" )שם( כי הדבוק ביצר של עבודה זרה וביצר 

של עריות אין לו תיקון בתשובה רק אם הוא מת, 

הנה הדברים בלשון קדשו:

"כל באיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים, 

נאמר על המינות שאין בעל חטא זה שב בתשובה, 

מי  וכן  התם.  כדאיתא  מת  הוא  בתשובה  שב  ואם 

שהוא אדוק לגמרי בעבירה שהוא ערוה לא ישוב, 

בן  אלעזר  לרבי  שהגיע  כמו  מת,  הוא  שב  ואם 

דורדיא שהוא מת מכח תשובה כמו שיתבאר.

הזה  בחטא  ולחכמים,  לנבונים  ידוע  והטעם 

המיוחד, דהיינו המינות וחטא עריות, מפני שהמינות 

דבק בו ביצרא דעבודה זרה לגמרי כמו שידוע לחכמים, 

ונחשב כאילו איש אחר, עד שאי אפשר לשוב ולהיות 

ליודעי  והדבר הזה מבואר  חוזר אל מקומו הראשון, 

וכאשר דבק באלו  וערוה דבק ביצרא דעבירה,  בינה, 

שניהם מתדבק בהם לגמרי... ואי אפשר לצאת משם 

בחייו אלא אם נסתלק מן עולם הזה".

הרי לנו דברים ברורים, כי כמו מי שדבוק ביצר 

של  הנ'  בשער  נמצא  הוא  הרי  וכפירה  מינות  של 

נמצא  עריות  של  ביצר  שדבוק  מי  כן  הטומאה, 

"כל  נאמר:  שניהם  ועל  הטומאה,  של  הנ'  בשער 

באיה לא ישובון", כי אין להם תיקון בתשובה רק 

דורדיא  בן  אלעזר  לרבי  שקרה  כמו  מת,  הוא  אם 

שיצאה נפשו בתשובה.

מעתה יאירו עינינו להבין מה שחרץ הקב"ה את 

גורלם של דור המבול באומרו: "קץ כל בשר בא לפני", 

שהרי מקרא מלא דיבר הכתוב: "ותשחת הארץ לפני 

)סנהדרין  ומקור הדבר בגמרא  ופירש רש"י  האלקים", 

נז.(: "תנא דבי רבי ישמעאל, בכל מקום שנאמר השחתה 

אינו אלא דבר ערוה ועבודת כוכבים, דבר ערוה שנאמר 

דכתיב  כוכבים  עבודת  דרכו,  את  בשר  כל  השחית  כי 

)דברים ד-טז( פן תשחיתון ועשיתם וגו'".

ביצר  דבוקים  היו  המבול  דור  כי  זה  לפי  נמצא 

של עריות וביצר של עבודה זרה, אשר כל אחד מהם 

שוקע את האדם בנ' שערי טומאה, לכן לא היה להם 

)סימן  האריז"ל[  מרבינו  שקיבל  סרוג  ישראל  רבי 

קנג(: "נח שנשתכר ונתגלה בתוך אהלו, נתקן ביוסף 

שלא שתה יין, עד שראה את אחיו ושתו ונשתכרו 

עמו". הרי מבואר כי נח נתגלגל ביוסף.

רבינו  דברי  עם  להפליא  מתאים  זה  ענין 

שמפרש  נח(,  )פרשת  הפסוקים"  ב"שער  האריז"ל 

בנים",  שלשה  נח  "ויולד  ו-י(:  )בראשית  הכתוב  רמז 

כי כמו שיוסף היה בבחינת יסוד צדיק, כן נח היה 

נח  "ויולד  הכתוב:  רמז  וזהו  צדיק.  יסוד  בבחינת 

שלשה בנים", ג' פעמים ב"ן בגימטריא יוס"ף. ולפי 

המבואר הרי זה מתאים לקבלת הרמ"ע מפאנו כי 

נח נתגלגל ביוסף.

הגה"ק  שהביא  מה  לפי  תבלין  להוסיף  ויש 

החיד"א ב"דבש לפי" )מערכת ג אות טז( בשם האריז"ל: 

"גלגול ראשון נקרא אב וגלגול שני נקרא בן". כי הוא 

בבחינת בן לגבי הגלגול הראשון. לפי זה יש לפרש 

שהוא  נח  של  התולדה  נח",  "ויולד  הכתוב:  רמז 

גלגולו הנקרא בן, הוא "שלשה בנים" - ג' פעמים ב"ן 

בגימטריא יוס"ף, שנתגלגל בו נח ונתקן על ידו.

ובאמת כאשר נתבונן נראה שיש דמיון גדול בין 

נח ליוסף, כי נח חי בדור המבול שהשחית כל בשר 

מרכבה  ונעשה  בצדקתו  עמד  הוא  אבל  בעריות, 

איש  "נח  הכתוב:  עליו  שמעיד  כמו  צדיק,  ליסוד 

צדיק תמים היה בדורותיו". וכן יוסף גלגול נח התנסה 

בניסיון הקשה במצרים ערות הארץ, ולא הלך בדרכם 

)שמות  שכתוב  כמו  ובקדושתו,  בצדקתו  עמד  אלא 

"להודיעך  רש"י:  ופירש  במצרים".  היה  "ויוסף  א-ה(: 

צדקתו של יוסף, הוא יוסף הרועה את צאן אביו, הוא 

יוסף שהיה במצרים ונעשה מלך ועמד בצדקו".

ביוסף  נח  שנתגלגל  מה  היטב  יתבאר  מעתה 

תמים,  צדיק  אמנם  היה  שנח  מאחר  כי  הצדיק, 

אבל כפי המבואר בספרים הקדושים היה בו פגם, 

שערי  בנ'  ישקעו  שלא  דורו  בני  על  שמר  שלא 

טומאה של עריות. לכן כדי לתקן פגם זה נתגלגל 

הקשה  בניסיון  בקדושתו  שעמד  הצדיק  ביוסף 

וסלל בכך את הדרך לכל ישראל, שהיו  במצרים, 

גלגולם של דור המבול ששקעו בנ' שערי טומאה, 

לא  זה  ובזכות  במצרים,  בעריות  גדורים  שיהיו 

שקעו בנ' שערי טומאה כמו ששקעו בדור המבול, 

וזכו לצאת משם ולקבל את התורה בהר סיני.

תיקון בתשובה, כי היו בכלל "כל באיה לא ישובון". 

ויש לומר כי זהו שרמז הקב"ה באומרו: "קץ כל בשר 

בא לפני" - כ"ל דייקא בגימטריא נ', מאחר ששקעו 

בשער הנ' אין להם תיקון כי אם במיתה. 

על פי האמור ירווח לנו להבין ביתר שאת, מה 

שהציל הקב"ה את נח וכל בני ביתו על ידי כניסתם 

לתיבה שהיא בבחינת שער הנ' של נ' שערי בינה, 

שהרי ידוע מה שאמר החכם מכל אדם )קהלת ז-יד(: 

מאחר  כן  כי  הנה  האלקים".  עשה  זה  לעומת  "זה 

שהקב"ה הביא את המבול על דור המבול ששקעו 

בנ' שערי טומאה, לכן כדי להציל את הנח הכניסו 

הקב"ה בתיבה שהיא שער הנ' של הקדושה.

 יוסף גלגול חנ קידש את יש"אל
גלגולם של דו" המבול במצ"ים 

רחש לבי דבר טוב להעלות על שלחן מלכים 

רעיון נכבד, כי על פי האמור יפתח לנו פתח לבאר 

מה שמצינו במדרש )ויק"ר לב-ה(: "יוסף ירד למצרים 

וגדר עצמו מן הערוה, ונגדרו ישראל בזכותו. אמר 

בעצמו  ערוה  גדור  היה  כדאי  אבא,  בר  חייא  רבי 

שנגאלו ישראל על ידו". וצריך ביאור מה שסיבב 

הקב"ה שסלל יוסף הצדיק את הדרך לכל ישראל 

דוקא בעניני עריות, ולא בשאר העבירות ששקעו 

ישראל במצרים במ"ט שערי טומאה.

אך לפי האמור הביאור בזה, כי מאחר שרצה 

במצרים  ישקעו  שלא  ישראל  על  לשמור  הקב"ה 

יכלו  לא  זה  מטעם  שהרי  טומאה,  שערי  בנ' 

להתמהמה והוציאם לפני הזמן, לכן סיבב שיוסף 

שיהיו  לישראל  בקדושתו  הדרך  סלל  הצדיק 

גדורים בעריות, כי אם היו נכשלים ח"ו בעריות של 

המצרים היו שוקעים בנ' שערי טומאה.

ויש להוסיף בזה ענין נפלא על פי מה שמבואר 

שמות(  )פרשת  האריז"ל  לרבינו  הפסוקים"  ב"שער 

במצרים,  נתגלגלו  המבול  דור  של  הנשמות  כי 

לכן כמו שטבעו במי המבול כן גזר פרעה עליהם 

תשליכוהו"  היאורה  הילוד  הבן  "כל  א-כב(:  )שמות 

]אלא שבסוף ביטל פרעה גזירתו אחרי שהניחה 

וחשבו  היאור,  על שפת  משה בתיבה  את  יוכבד 

מכשפי פרעה שכבר טבע במים[.

נשמות"  "גלגולי  בספר  עוד  מבואר  והנה 

למקובל האלקי הרמ"ע מפאנו זצ"ל ]שקיבל מרבו 



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה
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"ויראה כי על זה רמז בשמו נו"ן בסופו של המן, 

שרצה להגיע עד שער החמישים, והוא אדם שמספר 

אדם מ"ה, ונקרא המן בפרט אדם, כמו שדרשו עליו 

אדם,  עלינו  בקום  לנו  שהיה  ה'  לולי  קכד-ב(  )תהלים 

שרצה  מפני  אדם  שיקרא  וראוי  המן,  זה  מלך,  ולא 

לעשות עצמו אלוה והוא אדם, היה רוצה להגיע עד 

שער החמישים וזה הוא המן, ולכך הגיע לו המיתה 

הגיע אל שער החמישים,  לא  ואפילו משה  לגמרי, 

שנאמר ותחסרהו מעט מאלקים".

עינינו  יאירו  המהר"ל  בדברי  נתבונן  כאשר 

להבין מה עמקו דברי חכמינו ז"ל במדרש הנזכר, 

שהשאיר הקב"ה את העץ מתיבת נח כדי לקיים: 

"זכר עשה לנפלאותיו", וביאר המהר"ל שהשאיר 

בתיבה,  שהיה  הנו"ן  משער  הארה  בעולם 

זאת  זה.  בזכרון  התועלת  מהי  יפלא  ולכאורה 

על  דוקא  זכרון  לעשות  הקב"ה  בחר  למה  ועוד, 

ידי העץ שנשאר מהתיבה.

שעשה  נפלא,  הוא  הענין  המהר"ל  לפי  אולם 

בתיבה  נח  את  שהציל  לנפלאותיו  זכר  הקב"ה 

עץ  מהתיבה  שהשאיר  ידי  על  הנ',  שער  שהיא 

גבוה חמישים אמה שהוא הארה משער הנ', וסיבב 

כדי להטעותו בעצת  לביתו של המן,  שיגיע העץ 

אוהביו שהוא יכול לעלות לשער הנ' ולתלות עליו 

באור  עצמו  המן  נתלה  למעשה  אבל  מרדכי,  את 

גדול זה של שער הנ'.

נמצא לפי זה כי במה שהשאיר הקב"ה את העץ 

המבול  בדור  שהציל  כמו  כי  לנפלאותיו,  זכר  עשה 

את נח על ידי התיבה שהיא בבחינת שער הנו"ן, כן 

הציל הקב"ה את מרדכי ואת כל ישראל מגזירת המן, 

אמה  חמישים  גבוה  עץ  על  המן  את  שתלו  ידי  על 

שנשאר מתיבת נח, שהוא הארה משער הנ'.

)אסתר  במגילה  נאה  פרפרת  בזה  לומר  ויש 

ישוב  הספר  עם  אמר  המלך  לפני  "ובבואה  ט-כה(: 

מחשבתו הרעה אשר חשב על היהודים על ראשו 

ותלו אותו ואת בניו על העץ". פירוש, כאשר באה 

לפני המלך העליון הקב"ה אמר:  אסתר להתפלל 

על  "אשר חשב  של המן,  "ישוב מחשבתו הרעה" 

היהודים" - חש"ב נוטריקון ח'מישים ש'ערי ב'ינה, 

החמישים  שער  על  מרדכי  את  לתלות  שרצה 

ולכלות בכך ח"ו את ישראל, אלא ישוב מחשבתו 

בניו על העץ",  ואת  "ותלו אותו  הרעה על ראשו, 

שהם עצמם נתלו על שער החמישים.

במדרש  שדרשו  מה  בזה  לבאר  טוב  מה  הנה 

"הוציאה  קמב-ח(:  )תהלים  שכתוב  מקרא  לד-א(  )ב"ר 

ממסגר נפשי, זה נח שהיה סגור בתיבה י"ב חודש". 

לה':  התפלל  בתיבה  סגור  כשהיה  נח  פירוש, 

מהמסגר  אותו  שיוציא  נפשי",  ממסגר  "הוציאה 

סימן  )פורים  "הרוקח"  זה  על  וכתב  התיבה.  של 

רלה( רמז נפלא, כי נח ידע ברוח הקודש שישאיר 

הקב"ה מן התיבה עץ גבוה חמישים אמה, שהמן 

ירצה לתלות עליו את מרדכי. לכן התפלל "ה'וציאה 

את  להציל  המ"ן  תיבות  ראשי  נ'פשי"  מ'מסגר 

ישראל מגזירתו. לפי האמור נראה לפרש כוונתו, 

את  עליו  לתלות  המן  יצליח  שלא  התפלל  נח  כי 

מרדכי, אלא אדרבה המן עצמו יתלה על אותו עץ 

שהוא הארה משער הנ'.

 שע" הח' של הטומאה
הוא מיחות וכפי"ה

שחרץ  הטעם  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

בשר  כל  "קץ  המבול:  דור  של  דינם  את  הקב"ה 

בא לפני", שאין להם תיקון כי אם במיתה, על פי 

מה שכתוב ביציאת ישראל ממצרים )שמות יב-לט(: 

"ולא יכלו להתמהמה". ומבואר בספרים הקדושים 

ד"ה  פסח  של  )הגדה  האריז"ל  בסידור  הדבר  ומקור 

ולא יכלו להתמהמה(, כי בהיותם בגלות מצרים שקעו 

ישראל במ"ט שערי טומאה, ואם היו נשארים עוד 

מעט במצרים היו שוקעים בנ' שערי טומאה ולא 

היו יכולים לצאת משם לעולם.

וביאר השל"ה הקדוש )מסכת פסחים מצה עשירה 

דרוש א אות לג( הטעם, למה אם היו נכנסים בשער נ' 

של הטומאה לא היה אפשר להוציאם, על פי מה 

שכתוב )קהלת ז-יד(: "זה לעומת זה עשה האלקים". 

טומאה  משערי  האדם  את  להוציא  כדי  כי  נמצא 

צריך להיות כנגדו זה לעומת זה בשערי קדושה. לכן 

מאחר שמשה רבינו לא השיג רק מ"ט שערי בינה, 

טומאה,  שערי  ממ"ט  רק  להוציאם  יכול  היה  לא 

לא  הטומאה  של  נ'  בשער  שוקעים  היו  אם  אבל 

לנו  יכול להוציאם משם. אלא שעתה נשאר  היה 

לברר מהו שער הנ' של הטומאה.

הרה"ק  בדברי  נשגב  ביאור  שמצינו  מה  והנה 

מהרי"א מקמארנא זי"ע בפירושו "עשירית האיפה" 

על תורת כהנים )פרשת בחוקותי פרק ג אות ו(, כי מינות 

וכפירה הן שער הנו"ן של הטומאה, בלשון קדשו: 

מינות  של  הוא  הטומאה  של  הנ'  ששער  "וקבלנו 

ואפיקורסות, שכל באיה לא ישובון ולא ישיגו ארחות 

השם  ירחם  עד  בתראה  דגלות  ניסיון  וזהו  חיים. 

עלינו, אבל במצרים היה אמונה חזקה בכל ישראל, 

אף הרשעים היה להם אמונה ולא פקרו".

הקדושים  דבריו  כי  נראה  נתבונן  כאשר 

זרה  )עבודה  בגמרא  ששנינו  ממה  בקודש  יסודתם 

לכך  ראיה  ומביא  מיית".  ממינות  הפורש  "כל  יז.(: 

ישובון  לא  באיה  "כל  ב-יט(:  )משלי  שכתוב  ממה 

"כל  רש"י:  ופירש  חיים".  אורחות  ישיגו  ולא 

המשתמדים לעבודת כוכבים אחר שנאבקו במינות 

אינם שבים, ואם שבים ממהרים למות מתוך צרה 

וכפיית יצרם, וזו גזירת מלך עליהם למות".

זה מבואר היטב דברי הרה"ק מקמארנא  לפי 

מינות  הוא  הטומאה  של  הנ'  שער  כי  זי"ע, 

לא  באיה  "כל  נאמר:  כך  על  שהרי  ואפיקורסות, 

ולהישאר  משם  לצאת  אפשר  אי  כי  ישובון", 

בחיים. ויש להוסיף כי זהו הרמז בפסוק: "כל באיה 

לא ישובון" - כ"ל דייקא בגימטריא נ', כל מי שבא 

בשער הנ' של מינות וכפירה, אין לו תיקון כי אם 

במיתה ה' ישמרנו.

 דביקות ביצ"א דע"יות
היא גם כן שע" הח'

יש ללמוד  פי המבואר  כי על  וראה  ועתה בא 

מהגמרא הנ"ל יסוד גדול, כי לא רק מינות וכפירה 

לא  "כל באיה  הנ' של הטומאה בבחינת:  הן שער 

ישובון", אלא גם מי שדבוק ח"ו כל כולו ביצר של 

עריות נופל בשער הנ' של הטומאה.

דבר זה אנו למדים ממה שמקשה בגמרא, וכי 

רבי  אצל  מצינו  הלא  מת,  ממינות  שפורש  מי  רק 

בעריות,  כולו  כל  שקוע  שהיה  דורדיא  בן  אלעזר 

מעשה  לכל  והלך  בתשובה  כך  אחר  ונתעורר 

בראשית: הרים וגבעות, שמים וארץ, שמש וירח, 

שיבקשו עליו רחמים, וכולם דחו אותו, עד שאמר: 

"אין הדבר תלוי אלא בי, הניח ראשו בין ברכיו וגעה 

ואמרה,  יצתה בת קול  בבכיה עד שיצתה נשמתו, 

רבי אלעזר בן דורדיא מזומן לחיי העולם הבא". הרי 

מבואר שגם הפורש מעריות מת.

 הוכנה שגם הדבוק בע"יות הוא שקוע בשע" הח', 
כמבוא" בגמ"א שגם עליו חאמ": רכל באיה לא ישובוןר

 דו" המבול שקעו בח' שע"י טומאה כי השניתו ד"כם
 בעבודה ז"ה וע"יות, לכן לא היה להם תיקון בניים

 אחשי דו" המבול ששקעו בח' שע"י טומאה
 חתגלגלו במצ"ים והיו גדו"ים בע"יות כדי שלא ישקעו שוב

 חנ חתגלגל ביוסף הצדיק שסלל את הד"ך לכל יש"אל
 שיהיו גדו"ים בע"יות ולא ישקעו בח' שע"י טומאה
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 המן ה"שע ביקש
לעלות עד לשע" החורן

ששנינו  מה  פי  על  הקדושים,  דבריו  ביאור 

נבראו בעולם,  בינה  "חמישים שערי  )שם(:  בגמרא 

ותחסרהו  שנאמר  אחד  חסר  למשה  ניתנו  וכולן 

כי  לכך,  הטעם  המהר"ל  ומבאר  מאלקים".  מעט 

בינה,  לו קשר רק עם מ"ט שערי  יש  העולם הזה 

משבעה,  כלול  הזה  בעולם  הזמן  של  המעגל  לכן 

השמיטה,  שנות  שבע  השבוע,  ימי  משבעת  החל 

שנה  אלפים  בשבעת  וכלה  ביובל,  שמיטות  שבע 

שהעולם קיים, כמבואר בגמרא )ר"ה לא.( שהן כנגד 

שכולו  יום  השביעי  והאלף  המעשה  ימי  ששת 

שבת, כל זה כי המספר שבע בריבוע דהיינו שבע 

פעמים שבע עולה מ"ט כנגד מ"ט שערי בינה.

אבל שער החמישים אינו שייך כלל לעולם הזה 

כי אם לעולם הבא, כי אורו הוא כל כך גדול עד שאי 

שביאר  מה  לציין  ויש  הזה.  בעולם  להשיגו  אפשר 

ה"יערות דבש" )ח"ב דרוש ט( בקשת משה מהקב"ה 

לו  שיגלה  דרכיך",  את  נא  "הודיעני  לג-יג(:  )שמות 

הקב"ה גם את שער הנ'. על כך השיב לו הקב"ה )שם 

כ(: "כי לא יראני האדם וחי", שאי אפשר להשיג את 

שער הנו"ן ולהישאר בחיים, כי הנפש תשתוקק כל 

כך להידבק בה' עד שתיפרד מן הגוף בבחינת )שיר 

השירים ה-ו(: "נפשי יצאה בדברו".

לפי זה מבאר המהר"ל עצתם של זרש ואוהבי 

שישתדל  אמה,  חמישים  גבוה  עץ  לעשות  המן 

כדי  בינה,  שערי  מנ'  החמישים  לשער  עד  לעלות 

אלוה,  שהוא  דמיונו  לפי  העולם  לכל  להראות 

שייך  שלא  הנו"ן  שער  את  גם  להשיג  המסוגל 

עליו:  שכתוב  ממשה  יותר  אפילו  הזה,  לעולם 

"ותחסרהו מעט מאלקים", כי לא השיג שער הנו"ן, 

ועל ידי זה ביקשו לתלות את מרדכי על עץ גבוה 

על  המן  של  הניצחון  כי  בכך  לרמז  כדי  חמישים, 

של  הגדול  כוחו  ידי  על  הוא  לו,  שהתנגד  מרדכי 

המן לעלות עד לשער הנו"ן.

אולם אומר המהר"ל כי דוקא ענין זה שניסה 

המן לעלות עד לשער הנו"ן הוא שגרם לו למות, 

כי שער הנו"ן לא שייך לעולם הזה, וכל מי שעולה 

עד לשם מת ומסתלק מן העולם הזה. וזהו הענין 

שהכין  אמה  חמישים  גבוה  עץ  על  המן  שנתלה 

ידי  על  מרדכי  את  להרוג  רצה  הוא  כי  למרדכי, 

עלייתו לשער הנו"ן, ונהפוך הוא שהוא עצמו נהרג 

על ידי עלייתו לשם, ובלשון קדשו:

המדריגה  עד  לעלות  רוצה  היה  כי  "ומפני 

זה היה  החמישים, מה שלא שייך לאדם, לכך דבר 

מיתתו, כי אין מגיע לשם האדם, ובשער הזה ההעדר 

אל האדם, כי אין לו מציאות שם בשער החמישים, 

עצמו  ועשה  עצמו  מגביה  היה  המן  כאשר  ולכך 

בהיפוך  נ"ח  של  ]שמו  ֵחן  ָאְתָוון  ִהּפּוְך  בְּ נַֹח   - ה' 

ֵחן.  ָמָצא  ְונַֹח  ָאֵמר  ְדַאתְּ  ָמא  כְּ ח"ן[  הוא  אותיות 

ִרים  ֵמיהוֹן גָּ יַקָייא שְׁ ַצדִּ י יוֵֹסי ֵחן ַהְיינּו נַֹח, בְּ ָאַמר ַרבִּ

לטוב,  גורמים  שמותיהם  בצדיקים  פירוש,  ְלַטב". 

כמו אצל נ"ח שנהפך שמו לטוב שמצא ח"ן בעיני 

ה'. לפי האמור יש לפרש הכוונה בזה, כי בשם נ"ח 

האות נ' היא רמז על נ' שערי בינה, ואילו האות ח' 

היא רמז על בינה שהיא המדה השמינית מלמטה 

למעלה שיש בה נ' שערי בינה.

כוונת  בזה  שמבאר  המהר"ל  לדברי  נחזור 

המדרש, שהשאיר הקב"ה עץ מתיבת נח: "שעשה 

שבא  העולם  דורות  שידעו  בעולם  זכרון  הקב"ה 

מבול לעולם, שכן כתיב זכר עשה לנפלאותיו". כי הן 

אמת שאחרי יציאת נח מהתיבה שהיתה בבחינת 

שער הנו"ן, חזרו מ"ט שערי בינה לשלוט בעולם, 

אך עם כל זאת השאיר הקב"ה בעולם קצת הארה 

משער הנ', כדי לקיים בכך "זכר עשה לנפלאותיו". 

לנ'   - לנ-פלאותיו"  עשה  "זכר  רמז:  להוסיף  ]ויש 

פלאותיו, היינו לנ' שערי בינה שהיה בתיבה[.

 הקברה השאי" את העץ מהתיבה
 כדי לתלות עליו את המן

המן,  של  טיפשותו  המהר"ל  מבאר  זו  בדרך 

כי מאחר שנתגלגל לידו העץ שנשאר מתיבת נח 

שנתגלה בו שער הנו"ן, החליט המן כי זה סימן כי 

יוכל לעלות לשער הנ' לתלות עליו  בהיותו אלוה 

את מרדכי. אולם למעשה בהיותו אדם ולא אלוה, 

נתלה הוא עצמו על אותו עץ משום שעלה לשער 

הנ', שאי אפשר לעלות לשם ולהישאר בחיים.

של  בשמו  נרמז  זה  ענין  כי  המהר"ל  ממשיך 

אד"ם  נקרא  המן  כי  ן',  מ"ה  אותיות  שהוא  המ"ן 

שעולה בגימטריא מ"ה, לרמז שלא היה אלוה כמו 

שהחשיב עצמו אלא אדם, והשתוקק לעלות עד 

לנו"ן שערי בינה - היא ן' של המ"ן, ועל ידי עליה 

גבוה  עץ  על  בעצמו  ונתלה  מפלתו  את  נחל  זו 

חמישים אמה, ובלשון קדשו:

 ביאו" הטעם שנ"ץ הקברה את דו" המבול למיתה,
ולא העחישם תנילה בממוחם ובגופם שמא ינז"ו בתשובה

 מה"רל מפ"אג: חנ חיצול מהמבול על ידי שחכחס לתיבה
 שהיא בבניחת שע" הח' מנמישים שע"י ביחה

 מה"רל מפ"אג: הקברה עשה זכ" לחפלאותיו
 שהשאי" מהתיבה עץ נמישים אמה שתלו עליו את המן

 ה"הרק מקמא"חא: מיחות וכפי"ה הם שע" הח' של הטומאה,
 שעליהם חאמ": רכל באיה לא ישובוןר

אלקית לומר שהגיע לשם, דבר זה היה העדר שלו 

ומיתתו, ולפיכך נתלה על עץ גבוה חמישים".

 הצלת חנ ובחי ביתו בתיבה
שהיא בבניחת שע" החורן

בדרך זו ממשיך המהר"ל לבאר המדרש הנ"ל, 

שהלך המן לקחת עץ גבוה חמישים אמה שנשאר 

מתיבת נח:

"פירוש מדרש זה, שבא לפרש למה אמר דוקא 

יעשו עץ גבוה חמישים אמה, לכך אמר שהעץ הזה 

נשאר מתיבתו של נח, כי המבול בא לשטף את כל 

העולם, ונח היה ניצל על ידי התיבה שארכה חמישים 

אמה, וזה כי העולם מגיע עד מ"ט ]שערי בינה[ כמו 

שהתבאר לעיל, וכל העולם היה נשטף בימי המבול, 

והיה העולם מקבל הצלה מן שער החמישים שהוא 

]מ[על העולם, ומפני כך היתה התיבה שהיה על ידי 

הצלתו של נח חמישים אמה".

כאשר נתבונן נראה שהמהר"ל מגלה לנו בזה 

כי  מקום,  בשום  ראינו  ולא  שמענו  שלא  חידוש 

ידי כניסתו לתיבה  מה שהציל הקב"ה את נח על 

כי מאחר  שרחבה היה חמישים אמה, הענין בזה 

ידי מ"ט  שהחריב הקב"ה את העולם שקיומו על 

על  אם  כי  להינצל  יכול  נח  היה  לא  בינה,  שערי 

כי  הזה  מהעולם  שאינו  הנו"ן,  לשער  כניסתו  ידי 

אם מהעולם הבא, לכן נצטווה לבנות את התיבה 

הרי  לתיבה  ובכניסתו  הנו"ן,  שער  בבחינת  שהיא 

זה כאילו נכנס לשער הנו"ן מהעולם הבא.

ממה  המהר"ל,  לדברי  נפלא  מקור  לציין  ויש 

נח  "דתיבת  כב.(:  יט  )תיקון  זוהר  בתיקוני  שמבואר 

היא אימא עלאה". פירוש, תיבת נח היא אם הבנים, 

הלא היא בינה הכוללת חמישים שערי בינה. הרי 

מבואר כי מה שצוה הקב"ה לנח להיכנס לתיבה, 

הוא כדי שיתעלה לעולם הבינה שיש בו נו"ן שערי 

יהיה  שלא  כדי  בזה  הכוונה  המהר"ל  ולפי  בינה, 

בעולם הזה בעת שנחרב על ידי המבול.

יומתק לבאר בזה מה שמפרש בזוהר הקדוש 

)פרשת בראשית נח:( רמז הכתוב: "ונח מצא חן בעיני 
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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת נח תש"פ

ויתלו את מרדכי עליו". שנינו על כך במדרש )ילקוט 

שמעוני אסתר רמז תתרנו ד"ה יעשו עץ(:

המן  והיה  אמה.  חמישים  גבוה  עץ  "יעשו 

ולא  אמה  חמישים  של  קורה  ומבקש  חוזר 

מצאה, אלא קורה שהיתה בתוך ביתו, לפי שהיה 

אחד  נסר  ונטל  בקרדוניא,  הגמון  פרשנדתא  בנו 

נסר חמישים  נח שהיה ארכו של  מתיבותא של 

אמה, שעשה הקב"ה זכרון בעולם שידעו דורות 

)תהלים  כתיב  שכן  לעולם,  מבול  שבא  העולם 

קיא-ד( זכר עשה לנפלאותיו".

גדול,  חידוש  זה  ממדרש  למדים  נמצינו 

עץ  נח,  מתיבת  בעולם  זכר  הקב"ה  שהשאיר 

שיזכרו  כדי  נח,  מתיבת  אמה  חמישים  שארכו 

עשה  "זכר  בבחינת:  לעולם  מבול  שהביא  תמיד 

זה  זכר  להשאיר  שסיבב  ועוד,  זאת  לנפלאותיו". 

ובסופו  מרדכי,  את  עליו  לתלות  המן  שבחר  בעץ 

דבר תלו עליו את המן עצמו. מבאר המהר"ל הענין 

שבחר המן לתלות את מרדכי דוקא על עץ שלקח 

מתיבת נח, בלשון קדשו:

עמוק  דבר  כי  זה  בענין  לדעת  לך  יש  "אמנם 

הוא זה, כי המן היה חושב כי מעלתו כל כך גדולה 

משה  אף  כי  וידוע  זרה,  עבודה  עצמו  שעשה  עד 

שערי  מ"ט  כא:(  השנה  )ראש  עליו  נאמר  ע"ה  רבינו 

בינה נבראים בעולם, וכולם נמסרו למשה שנאמר 

שער  כי  האלקים,  מן  מעט  ותחסרהו  ח-ו(  )תהלים 

חמישים לא נמסר לאדם, כי העולם הזה נברא בז' 

ימים, וכאשר אתה משלים שבעה, דהיינו לעשות 

הוא  שבעה[  ]פעמים  שבעה  שהוא  אחד  מרובע 

מ"ט, ושער הנו"ן עצמו לא שייך לעולם הזה.

בו  יש  כי  זרה אמר  והמן שעשה עצמו עבודה 

החמישים,  לשער  שייכות  לו  יש  ולכך  אלקי,  ענין 

כי  להודיע  חמישים,  גבוה  עץ  יעשו  אמר  ולפיכך 

בא  הוא  כנגדו,  שעשה  מי  ]מרדכי[  של  מיתתו 

משער הנו"ן שמגיע שם המן. וכך אמרו לו יועציו 

כי כאשר יהיה העץ גבוה חמישים אז תוכל להיות 

גובר עליו, כי גדולה שלך הוא משער חמישים, כי 

יש בך אלקית אשר שייך לו החמישים".

בתשובה, על ידי שמביא עליהם עונש כדי לעוררם 

לך  "בצר  ד-ל(:  )דברים  שכתוב  דרך  על  בתשובה, 

ושבת  הימים  באחרית  האלה  הדברים  כל  ומצאוך 

עד ה' אלקיך ושמעת בקולו". 

שהזכירו  גדול  כלל  לפי  מתעצמת  זו  שאלה 

חכמינו ז"ל במדרש )ויק"ר יז-ד(: "אין בעל הרחמים 

נוגע בנפשות תחילה". והביאו הוכחה לכך מהנגעים 

שהקב"ה מביא על האדם כעונש, שמתחילה הוא 

מביא אותם על ביתו שהם "נגעי בתים", ואם אינו 

שהם  בגדיו  על  אותם  מביא  הוא  בתשובה  חוזר 

הוא  בתשובה  חזר  לא  עדיין  ואם  בגדים",  "נגעי 

אדם".  "נגעי  שהם  עצמו  האדם  על  אותם  מביא 

גזר עליהם  זה צריך ביאור למה בדור המבול  לפי 

תחילה  אותם  להעניש  הקדים  ולא  כליה,  הקב"ה 

בממונם ובגופם לפני שפגע בנפשות.

תיבה  לבנות  לנח  צוה  שהקב"ה  נכון  אמנם 

הזה  שבזמן  כדי  שנה,  ועשרים  מאה  בה  שעסק 

דרכיהם  את  וישנו  לתשובה  דורו  בני  יתעוררו 

לטובה, כמו שכתוב )בראשית ו-יד(: "עשה לך תיבת 

הרבה  תיבת,  לך  "עשה  רש"י:  ופירש  גופר".  עצי 

כדי  זה,  בבנין  הטריחו  ולמה  לפניו,  והצלה  ריוח 

שנה,  ק"כ  בה  עוסק  המבול  דור  אנשי  שיראוהו 

ושואלין אותו מה זאת לך, והוא אומר להם עתיד 

אולם  ישובו".  אולי  לעולם,  מבול  להביא  הקב"ה 

הפליאה עדיין במקומה עומדת, מדוע לא הקדים 

לפני  ובגופם,  בממונם  אותם  להעניש  הקב"ה 

שפגע בנפשותיהם לכלותם מעל פני האדמה.

 המן ה"שע לקנ מן התיבה
עץ גבוה נמישים אמה

פתח דברינו יאיר לבאר כל זה, על פי יסוד נפלא 

ממשנתו הטהורה של המהר"ל מפראג בספרו "אור 

חדש" על המגילה )אסתר ה-יד(, בענין הצלתו של נח 

מה  על  שמבוסס  בתיבה,  ביתו  בני  וכל  צדיק  איש 

שמסופר  מה  על  במדרש,  ז"ל  חכמינו  לנו  שגילו 

לתלות  אוהביו  להמן  שייעצו  מה  אסתר  במגילת 

את מרדכי )שם(: "ותאמר לו זרש אשתו וכל אוהביו 

למלך  אמור  ובבוקר  אמה  חמישים  גבוה  עץ  יעשו 

טוב  מה  בעתו  דבר  נח  פרשת  בפרשתנו 

להתבונן, על מצב איום ונורא שהתקיים רק פעם 

אחת בכל ימי עולם, החלטתו של הקב"ה למחות 

עוף  עד  מרמש  בהמה,  עד  מאדם  היקום,  כל  את 

השמים, במבול הנורא שהביא עליהם ארבעים יום 

וארבעים לילה, וברוב רחמיו השאיר לפליטה את 

נח איש צדיק תמים וכל בני ביתו, שזכו להינצל על 

הקב"ה,  של  בציווי  נח  שבנה  לתיבה  כניסתם  ידי 

ומכל  הבהמות  מכל  לתיבה  נכנסו  עמהם  ויחד 

החיות, שנשארו לפליטה אחרי המבול כדי ליישב 

את העולם מחדש.

זו של הקב"ה, כבר קראנו  נוראה  על החלטה 

בסיום הפרשה הקודמת פרשת בראשית )בראשית 

יצר  וכל  בארץ  האדם  רעת  רבה  כי  ה'  "וירא  ו-ה(: 

עשה  כי  ה'  וינחם  היום,  כל  רע  רק  לבו  מחשבות 

את האדם בארץ ויתעצב אל לבו, ויאמר ה' אמחה 

מאדם  האדמה  פני  מעל  בראתי  אשר  האדם  את 

עד בהמה עד רמש ועד עוף השמים כי ניחמתי כי 

עשיתים, ונח מצא חן בעיני ה'".

מדוע פגע הקברה בחפשות תנילה

הפרשה  את  מתחילים  אנו  לכך  בהמשך 

הנוכחית, במה שהודיע הקב"ה לנח על החלטתו 

לשים קץ לכל בשר )שם ט(:

היה  תמים  צדיק  איש  נח  נח  תולדות  "אלה 

ותשחת  נח...  התהלך  האלקים  את  בדורותיו 

וירא  חמס,  הארץ  ותמלא  האלקים  לפני  הארץ 

כל  השחית  כי  נשחתה  והנה  הארץ  את  אלקים 

קץ  לנח  אלקים  ויאמר  הארץ,  על  דרכו  את  בשר 

מפניהם  חמס  הארץ  מלאה  כי  לפני  בא  בשר  כל 

והנני משחיתם את הארץ".

האף  חרי  היה  מה  להתבונן,  ראוי  כן  כי  הנה 

הגדול של הקב"ה, להחריב את כל העולם ולבנותו 

הקלקול  את  מתאר  שהכתוב  אמת  הן  מחדש. 

הגדול של דור המבול: "כי רבה רעת האדם בארץ 

וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום". זאת ועוד: 

אולם  הארץ".  על  דרכו  את  בשר  כל  השחית  "כי 

הבריות  את  להחזיר  למקום  דרכים  הרבה  הלא 

הגילוי החפלא של המה"רל מפ"אג

 הקברה הציל את חנ איש צדיק בכחיסתו לתיבה
שהיא כחגד שע" הנמישים מח' שע"י ביחה
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על הברכה יעמדו
התורמים להפצת העלון
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ד

שלא יקלקל את שמו הטוב. 
מפשיסחא  בונם  ר'  הרבי  של  לחצירו  החייט  אפוא  נסע 
זצוק"ל, שם שפך בפני הצדיק את מר לבו, ושח לפניו את 

כל אותו המעשה. 
התפירות,  כל  את  ויפרום  הבגד  את  שייקח  הרבי  לו  ייעץ 
עד שתתקבל יריעת הבד הגולמית כפי שקיבלה מידיו של 
תפירות  באותם  מחדש,  עבודתו  כל  את  ויתחיל  הפריץ, 

בדיוק, כמעשהו בראשונה כך מעשהו בשנייה!
לא הבין החייט מה תועלת יש בעצה שכזו, ולמה לעשות 
את כל המלאכה מחדש, כאשר בסופו של תהליך תתקבל 
אותה גלימה בדיוק... אך כחסיד נאמן לרבו לא שאל ולא 
הרהר אחר דברי קדשו, וניגש לבצע את כל העבודה מחדש 

כפי שציווהו הרבי.
הגיש  כאשר  הגדולה,  לפליאתו  והנה 
הפריץ,  בפני  השניה  בפעם  הגלימה  את 
וכשהביט  לקראתו,  מאוד  הלה  שמח 
העבודה,  מן  מאוד  נהנה  היקרה  בגלימה 
החייט  את  ולהלל  לשבח  הפסיק  ולא 
על עבודתו. גם הזמין את אשתו ושיבח 
בפניה את העבודה, ואף היא הסכימה על 
כך שהפעם זו אכן עבודה אחרת לגמרי... 
ר'  הרבי  אל  החייט  חזר  פליאתו  ברוב 
בונם, ושאלו על העסק התמוה הזה, הלא 
שהיה  כפי  בדיוק  בגד  אותו  הוא  הבגד 

מתחילה?
בפעם  דבר,  פשר  הרבי  לו  הסביר 
היה  הבגד  את  תפרת  כאשר  הראשונה 
חלקי  כל  ויוהרה,  גאווה  מלא  ליבך 
של  בחוטים  היו  תפורים  הגלימה 
התנשאות וגיאות, לפיכך לא נשא הבגד 

חן בעיניהם, כי הגאווה אין לה שום חן, כי אם אדרבה היא 
מעוררת סלידה ותיעוב.

ליבך  היה  כבר  שם  הגלימה,  של  בתרא  במהדורה  כן  לא 
מחוסר  אכזבה  אותה  כל  אחר  רוח,  שפלות  ומלא  שבור 
כי  החכמה,  בספר  הכתוב  מעיד  כך  על  והרי  הצלחתך, 

"לענווים יתן חן"!
והרגישו ההבדל  גויים חשו  ואף אנו למדנו כאן, שאפילו 
ענווה  מתוך  הנעשה  לדבר  לב,  ברום  הנעשה  דבר  שבין 
ושפלות, קל וחומר אנו עם בני ישראל שצריכים לעשות 
חן  נמצא  ובכך  רוח,  ושפלות  ענוה  כל מעשינו מתוך  את 

בעיני ה'!
]פרטיות, קובץ 375[
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סיפר לי יהודי נאמן, חסיד סאטמאר, שהיה דבוק ומקושר 
מסאטמאר  משה"  "ויואל  בעל  הקדוש  הרבי  אל  מאוד 

זצוק"ל.

פעם אחת הגיע אל הרבי לביתו נאוה קודש שבויליאמסבורג 
בערב שבת אחר הצהריים, לא היתה זו שעת קבלת קהל, 
ולא היה ניתן להיכנס אל הרבי בשעה שכזו. – אבל בהיותו 
עליו  היה  סאטמאר,  קדושה  דקהילה  הקהל  מראשי  אחד 
הניחוהו  ולכן  ובאה,  המתקרבת  השבת  סדרי  על  לברר 

להיכנס פנימה.
מביאה  ע"ה  הצדקנית  שהרבנית  ראה  הבית  אל  משנכנס 
הבית,  שבסלון  הגדול  השולחן  אל  השבת  נרות  מגש  את 
והרבי ניגש ושאלה לאמר, מדוע זה מניחה את הנרות כאן 
בבית? – כי מנהגם היה שבאם הרבי עורך 'טיש' בליל שבת 
בהיכל בית המדרש מדליקה הרבנית את נרותיה שם, שכן 

יש להדליק הנרות במקום שיאכלו הסעודה.
בבית  הטיש  את  לערוך  תוכל  לא  היום  הרבנית:  ענתה 

שבת  סעודת  נסעד  היום  כוחותיך!  לפי  זה  אין  המדרש, 
בבית! 

הודעתי  כבר  זה בלתי אפשרי,  נענה לעומתה:  ואילו הרבי 
לכמה אנשים שאערוך הטיש, ובאו הרבה אורחים על שבת 
קודש, וביניהם כמה נגידים לחיזוק המוסדות, ואני מוכרח 

ועומד בדבר זה! 
שלבסוף  עד  זה,  בענין  ודברים  דין  מעט  ביניהם  נעשה 

הסכים הרבי שלא לערוך את שולחנו.
ראש הקהל דנן שעמד מן הצד והמתין לקבלת ההחלטה, 
משוכנע  היה  הוא  דעתו,  חלשה  דבר  יפול  כיצד  ולראות 
מסאטמר!  הרבי  הוא  בעולם  ביותר  החזק  שהאדם  תמיד 
שכל העולם רעדו ממנו... והנה רואה הוא שהרבנית חזקה 

יותר מן הרבי עצמו... 
והנה בעומדו כך תוהה בדבר, הרגיש בו הרבי הקדוש ותפס 
מחשבתו, ופנה אליו במתק חיוכו הידוע נסוך על פני קדשו, 
הוויתור,  במידת  ורק  אך  תלוי  הכל  בית  בשלום  ואמר: 

המנצח הוא זה שמוותר! – עד כאן דברי קדשו, ושפתי פי 
חכם חן.

]טיב השידוכים חלק האברכים שער הבית פ"ב 'שלום בית' אות ה[
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נכנס פעם בחור אל הרה"ק בעל "פני מנחם" מגור זצוק"ל, 
אחיו  שאר  לעומת  בחיים,  הצלחתו  חוסר  על  והתלונן 

המצוינים והמוצלחים.
המכונית  את  נא  ראה  בחכמתו,  מנחם  הפני  לו  אמר 
המפוארת שנוסע אני בה ממקום למקום, היא אמנם יפה 
מאוד וגדולה, ונוסעת מהר לכל מקום, אבל כאשר נתקעים 
אנו בפקק תנועה עלי דרך, אין בידינו שום עצה, ומוכרחים 
רוכבי  ואילו   – הארוך.  בפקק  ולהזדחל  לאיטנו  להתנהל 
האופניים והאופנועים, אמנם אין להם רכב הדור ומפואר, 
יתרון  להם  יש  כך  משום  דוקא  אבל 
דרך  להם  שפורצים  הארוכים,  בפקקים 
עד  ומגיעים  הגדולות  המכוניות  כל  בין 

מהרה למחוז חפצם!
ויתרון,  מעלה  יש  דבר  שבכל  ללמדך, 
וצריך לגלות תמיד את חלק הטוב והיפה 
גם  מנחם,  הפני  סיים  – אף אתה,  שבו. 
בדברים  הרי  בעיניך,  אתה  קטן  אם 
למקומות  להגיע  אתה  יכול  אחרים 
דוק  להגיע,  יכולים  אינם  שאחרים 

ותשכח!
]מתוך שיחה במהות הענוה הנכונה[
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ואי  מבפנים  נעולה  הבית  דלת  כאשר 
קטן  ילד  שולחים  להיכנס,  אפשר 
ומכיון  החלון,  דרך  להשתחל  המסוגל 
ממילא  הרי  פנימה  קפץ  כבר  שהוא 
כיוצא בדבר כאשר   – יפתח כבר את הדלת בשביל כולם. 
דלת הזיווגים נעולה, השנים חולפות והילדים גדלים, ואין 
ידי הצעיר  על  ניתן לפתוח הדלת  השידוכים מתקדמים... 
יותר, שעליו אין רובצת גזירת העיכוב, והוא כבר יפתח את 

הדלת גם בשביל המבוגרים.
ידועים לי מקרים ברורים, של משפחות מעוכבי שידוכים, 
שכאשר וויתר האח המבוגר בשביל אחיו הצעיר והתארס 
ואף  המבוגר  גם  התארס  אחריו  מיד  בשעטו"מ,  הקטן 

הספיק להתחתן מלפניו, כדי שלא להקדים את המאוחר. 
רחל  לאחותה  שוויתרה  ע"ה,  אימנו  לאה  גבי  מצינו  וכן 
אימנו ע"ה הצעירה שתקדים אותה, ובזכות וויתורה נושעה 
היא בעצמה, ועוד קדמו נישואיה לפני נישואי רחל אחותה. 
שהיו  כמו  הרשע,  עשיו  של  לחלקו  שתיפול  ובמקום 
יז(,  כט,  בראשית  )רש"י  לקטן  והקטנה  לגדול  הגדולה  אומרים 

נישאה גם היא ליעקב אבינו ע"ה.
]טיב השידוכים שם[

Anyone Interested in receiving Tiv Hakehila weekly in Hebrew or English should Email - Sheldon@hpins.net Or    |    zeligk@gmail.com or text 718-249-7173

| טיב המעשיות  |  המשך מעמוד ג'  |

יהודי יקר! אל תחזיק טובה לעצמך, הנך מוזמן להדפיס ולהפיץ את העלון באזור מגוריך ולהיות שותף לזיכוי הרבים. המעוניינים יקבלו את העלון במייל )אפשר גם ישירות לדפוס( בקובץ להדפסה.

  

  ישמח לב מבקשי ה'

  בקרוב הננו להודיע כי

  יצא לאור ספרי

  
 
 
 
 
 

 
  
  
  
  

  
 הספריםבחנויות אלו ושאר ספרי רבינו ניתן להשיג  ספרים

  שנה עשירית
 

  

◄ שנה תשיעית ►



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

טיב ה˜הילה
זמני הדל˜̇ הנרו̇ ומוˆ”˘

סוף זמן ̃ריא̇ ̆מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו̆לים

יו"ל ע"י ˜היל̇ ̆ב̇י בבי̇ ד'
בנ̆יאו̇ מורנו ורבנו הרה"̂ רבי גמליאל הכהן רבינוביı ̆ליט"א 

בס"ד

"מצוה בשלימות"
שבוע  מידי  ביתי  מגיעה  לירושלים  שמש  מבית 
את  ולהכין  לבשל  לאמא  לעזור  שעות  לכמה 

השבת בצורה מושלמת...
הפעם היא הגיעה ועזרה כהרגלה בדבקות עצומה 
במצוות כיבוד אב ואם. לפתע הגיע קרוב משפחה 
בבית שמש  עד הבית  לבתי הסעה  והציע  לבקר 
כי  ואמרה  ילדיה שהיו עמה, אך בתי סירבה  עם 

טרם סיימה את ההכנות לשבת עד הסוף... 
אמרתי לה שתיקח את ההסעה שיחסוך לה זמן 
רב בטלטולי הדרך באוטובוסים. אך היא סירבה 

ואמרה כי לא סיימה את מלאכתה!!!
הקרוב יצא לדרכו והיא נשארה לעזור.

המטלות  כל  את  ביתי  סיימה  שעה  רבע  כעבור 
עד הפרט האחרון והתארגנה ללכת. שוב תמהתי 
אך  הנסיעה  את  הפסידה  שעה  רבע  עבור  מדוע 

את כיבוד ההורים שלה בשלימות כבר הכרתי.
ידיד  נכנס  אימא  את  לשלום  מברכת  בעודה 
איך  בדרכו  הוא  אף  הוא  והנה  חבילה,  שהקפיץ 
להקפיץ  יוכל  אם  שאלתי  שמש!!!  לבית  לא? 
בחיוב  השיב  והוא  לביתה  עולליה  עם  ביתי  את 

ובשמחה...
בעל המעשה:צ.ה.

 • - • - •

"עולם חסד יבנה"
בראש השנה הלכתי להתפלל עם אבי מורי בבית 
לכיסא  שמרותקת  אמי  לבית.  הסמוך  כנסת 
היה  לא  אך  שופר  קול  לשמוע  חפצה  גלגלים  
הכנסת  בבית  הכנסת.  לבית  להגיע  באפשרותה 
שלנו  לבית  לבוא  שנאות  משי  אברך  מצאנו 
הדבר  ובנועם,  בחן  שופר  קול  לאמא  ולהשמיע 

הסיב נחת ושמחה גדולה לאמא.
ובדיוק  שלי  לרכב  נכנסתי  השנה  ראש  במוצאי 
רכבים  של  וחילוץ  לעזרה  קריאות  כמה  קבלתי 
לאחר  מתנדב,  אני  בה  ידידים  ארגון  מטעם 
הנחלץ  בפני  הבטתי  החילוץ  את  שסיימתי 
ושאלתיו אם הוא לא זה שתקע לאמא בשופר? 
הלה חייך ואמר תראה מה זה עולם חסד ייבנה!!!

אני עשיתי חסד עם אמא שלך וכמעט טרם פנה 
היום ואתה כבר החזרת לי חסד בהשגחה פרטית, 
מתוך עשרות מתנדבים באזור סובב ה' שבדיוק 

אתה חילצת אותי.
בעל המעשה: י.ב.

טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב ההשגחה

המעונין לזכות את הרבים בסיפור של השגחה פרטית 
מוזמן לשלוח אל ר' שמחה סמואלס

בפקס: 15326517922
o.y.wines@gmail.com :או ל

|  המשך בעמוד ד'  |

סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים ונח מצא חן!

ומחובר  נעוץ  בראשית  פרשת  סיום 
"נח  מתחילה  נח,  פרשת  בתחילת 
"נוח"  שבהיותו  ה'",  בעיני  חן  מצא 
לבריות, מצא 'חן' גם בעיני ה'. אדם 
אינו  הבריות,  בין  ונוח  קל  שהוא 
אנשים,  עם  מתקוטט  ואינו  מקפיד 
זוכה  הוא  דבר,  בכל  לוותר  רגיל  רק 
שמו,  יתברך  בעיניו  חן  לנשיאות 
לד(  ג,  )משלי  אדם  מכל  החכם  כמאמר 

"לענווים יתן חן".
וממשיך הכתוב ואומר: "אלה תולדות 
שלא  לומר  צדיק",  איש  נח  נח, 

הסתפק נח במה שנשא חן בלבד, אלא הוסיף ונתעלה למעלת 
"איש צדיק", כאשר התהלך בצדקותו עם כל אחד ואחד. ולא 
במדרגת צדיק בלבד, אלא זכה לדרגת "צדיק תמים", שיש בה 

את שלמות הצדיק.
לבריות,  ונוח  לשמים  נוח  כשמו,  "נוח"  היותו  בעבור  זאת  וכל 
אדם שהוא 'וותרן' ואינו מקפיד, וכל דיבורו ומשאו ומתנו בנחת 

עם הבריות, מעשיו רצויים ודרכיו ישרים. 
אומר,  "רבי  מ"א(:  )פ"ב  אבות  במסכת  במשנתנו  ששנינו  כענין 
איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם. – כל שהיא תפארת לעושיה 
ותפארת לו מן האדם", הרי שזו היא הדרך הנכונה המיישרת את 

האדם, וגורמת שיגדל להיות 'צדיק תמים". 
שהיה  ללמד  נח",  "נח  הלשון:  בכפל  כאן  הכתוב  רומז  כך  ועל 
'צדיק תמים'  'נוח לבריות', ועל כך נקרא  וגם  'נוח לשמים'  גם 

בדורותיו.
]על פי 'טיב התורה' פרשא דידן[

• ~ • ~ •
ביום חתונתו של הגאון רבי אברהם דוב אויערבך שליט"א, רב 
העיר טבריא ת"ו, בנו של מרן הגאון רבי שלמה זלמן אויערבך 
זצ"ל, עם בתו של הגאון רבי אשר זאב ורנר זצ"ל גאב"ד טבריה, 

גילה לפתע ה'שף' של האולם לחרדתו שכל הדגים התקלקלו!
העיקרית  המנה  היתה  בשנים,  עשרות  לפני  ההם  בזמנים 
בימינו  כנהוג  שלא  משובחים,  דגים  ממיני  מוגשת  שבחתונה 
קלקול  שעם  כך   – הנישואין.  בשמחות  בשר  מנת  גם  להגיש 
הדגים וסירחונם נשארה כל החתונה הגדולה ללא מנה עיקרית...
כשדיווחו על כך למחותן הגאון רבי שלמה זלמן אויערבך, ניגש 
וביקש לברר מה  תיכף אל המטבח, קרא הצידה לשף הנכבד, 
קרה עם הדגים. הסביר לו השף שלדאבון לבו הרקיבו כל הדגים 
המזון  טריות  ושמירת  ההיגיינה  שתנאי  כנראה  והתקלקלו, 
של  הלוהט  ובחום  אנו,  כבימינו  במיטבם  היו  לא  ההם  בימים 

טבריה לא החזיקו הדגים בטריותם זמן רב...
כששמע זאת ר' שלמה זלמן ביקש מן השף לא לעשות 'עסק' 
ובעיקר  שונים,  ותחליפים  סלטים  יותר  ושיגיש  התקלה,  מן 
בקשו שלא לדבר על כך עם המחותן כלום, כדי שלא לגרום לו 
לעוגמת נפש ביום שמחת לבו, והבטיחו לשלם את כל המחיר 

המדובר, גם בעד כל הדגים שהתקלקלו!
כששמע השף את מבוקשו החל לצחוק... לשאלת הרב לשחוק 
אל  נכנס  דקות  כמה  לפני  שממש  השף  סיפר  עושה,  זה  מה 
בקשה  אותה  את  ביקש  הוא  ואף  ורנר,  הרב  המחותן  המטבח 

בדיוק!
מטיב זה המעשה למדנו אורחות חיים של מידות טובות וישרות 
כלום,  השף  על  כעסו  שלא  במה  ראשית  הענווה,  בתפארת 
ב'תקלה'  יש  שבוודאי  אף  דבר,  בכל  מידותיהם  על  והעבירו 
חמורה שכזו צער גדול למחותנים. וביותר ממידת הוויתור של 
עצמו  על  נוטל  היה  מצידו  אחד  יחד, שכל  גם  המחותנים  שני 

תשלום מלא כדי שלא לצער את הצד 
השני ביום שמחתו!

מסכת  בשלהי  שנו  זה  שכיוצא  ועל 
"שיהא שם שמים מתאהב  )פו.(:  יומא 
ומשמש  ושונה  קורא  שיהא  ידך,  על 
ומתנו  משאו  ויהא  חכמים,  תלמידי 
הבריות  מה   – הבריות.  עם  בנחת 
שלמדו  אביו  אשרי  עליו,  אומרות 
תורה! אשרי רבו שלמדו תורה!" עי"ש.
]פרטיות, קובץ 56945[

• ~ • ~ •
גדול  מומחה  יהודי  חייט  היה  היה 
במלאכתו, אשר שמו הלך לפניו כאחד המומחים בארץ, מתחת 
קיבל  ההזמנות  רוב  את  ומפוארים.  יקרים  מלבושים  יצאו  ידו 
על  כספם  במיטב  ששילמו  אצולה,  ואנשי  נסיכים  מחצרות 

המחצלות היקרות של האמן המומחה הגדול.
שם  המקומי,  הפריץ  של  טירתו  אל  החייט  הוזמן  אחד  יום 
בתו  חתונת  על  סיפר  הפריץ  ובכבוד.  בשמחה  התקבל 
המתקרבת, וביקשו לתפור את הבגדים היוקרתיים לחתונה. אל 
והיקר  הטוב  את  עבורנו  נא  הכן  הפריץ,  ציווה  בכלום!  תחסוך 

ביותר, ואנו כמובן נשלם לך בעין יפה!
ויוהרה  חשיבות  מלא  ובלב  הדשנה,  ההזמנה  על  החייט  שמח 
למלאכה  בו  דוקא  הפריץ  בחר  העיר  חייטי  כל  שמבין  כך  על 

החשובה, ניגש אל עבודתו.
כדי  וידיעותיו,  כישרונותיו  מיטב  את  החייט  השקיע  כדרכו 
וכיאות  כראוי  ומפוארים,  נאים  בגדים  ידו  מתחת  להוציא 
לכבודה של מלכות, חודשים ארוכים עסק באותה מלאכה בכל 

כוחו. 
בעיקר היה חשוב לפריץ הבגד שלו עצמו, שבו יופיע בפני קהל 
משי'  'בד  אפוא  רכש  הוא  החתונה,  ביום  והרוזנים  הדוכסים 
יקר מאוד בשילוב צבעים מרהיבי עין, וביקש מן החייט לתפור 
רבות,  פעמים  הזהירו  הוא  זה.  מבד  מיוחדת  'גלימה'  עבורו 
ללא  האחוזים,  במאת  ומוצלח  מדויק  להיות  מוכרח  זה  שבגד 

שום פשרות!
דייקנית  עבודה  לאחר  ואכן  וקיבל,  שמה  דנן  המנוסה  החייט 
המפוארת,  הגלימה  את  הארמון  אל  העלה  מאוד  ומאומצת 
ובהציגו את מלאכתו בפני הפריץ אמר: הנה לפניכם ה'גלימה' 
היקרה כבקשתכם, היא הצליחה בשלמות! בדיוק כפי בקשתכם 

והזמנתכם!
אולם מה מאוד הופתע החייט, כאשר הביט הפריץ בבגד המוכן 
עיקם את אפו ובפרצוף חמוץ דחה את הבגד מעל פניו, והחל 
שכזו  כושלת  תפירה  בשביל  עבודה?  זו  וכי  החייט:  על  צועק 

עבדת כל החודשים הללו!?
החייט ההמום ניסה להתנצל, הלא זהו הבגד בדיוק כפי הזמנתו 
המדוקדקת של הפריץ! אין כאן אף לא סטייה קלה מן התוכנית 
המפורטת שבהזמנה! – אך הפריץ לא שעה להתנצלותו, והזמין 

גם את אשתו הדוכסית להביע דעה על העבודה המכוערת... 
כשנכנסה הוד מעלתה אל החדר, שאל אותה הפריץ באכזבה 
מרה, מה תאמרי על החייט שלנו? ראי איזו עבודה כושלת תפר 
עבורנו! והיא כמובן החזיקה אחרי בעלה הפריץ, אכן, אישרה, זו 

היא מלאכה גרועה ביותר!
תיכף נטל הפריץ את הגלימה בידו, זרקה בכעס גדול אל עבר 

החייט, וגירשו מן הארמון בבושת פנים!
הגדולה  המשכורת  מלבד  נפשו,  את  ידע  לא  המסכן  החייט 
שהפסיד עבור כל חודשי עבודתו, הוא נצרך גם להמלצתו של 

כדי  והרוזנים,  הפריצים  חבריו  בפני  הפריץ 

ג

ֵעיֵני ה'. –  "ְוֹנַח ָמָצא ֵחן ּבְ
ֹנַח, ֹנַח ִאיׁש  ה ּתֹוְלֹדת  ֵאּלֶ
ֹדֹרָתיו,  ִמים ָהָיה ּבְ יק ּתָ ַצּדִ
ְך ֹנח"  ֶאת ָהֱאלִֹקים ִהְתַהּלֶ

)ו, ח-ט(
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טיב המעשיות



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

טיב ה˜הילה
זמני הדל˜˙ הנרו˙ ומוˆ”˘

סוף זמן ˜ריא˙ ˘מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו˘לים

יו"ל ע"י ˜היל˙ ˘ב˙י בבי˙ ד'
בנ˘יאו˙ מורנו ורבנו הרה"ˆ רבי גמליאל הכהן רבינוביı ˘ליט"א 

בס"ד

טיב ה˜הילה
זמני הדל˜̇ הנרו̇ ומוˆ”˘

סוף זמן ̃ריא̇ ̆מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו̆לים

יו"ל ע"י ˜היל̇ ̆ב̇י בבי̇ ד'
בנ̆יאו̇ מורנו ורבנו הרה"̂ רבי גמליאל הכהן רבינוביı ̆ליט"א 

בס"ד

א. מי שמסופק אם הזכיר מוריד 
שאין  )במקום  בתפילתו,  הגשם 
שלשים  עד  החמה(,  בימות  טל  מזכירין 

שהתפלל  בחזקת  הוא  הרי  יום 
הקיץ  בימות  עתה  עד  כהרגלו 
ולא הזכיר גשמים, וצריך לחזור, 
צריך  אינו  יום  שלשים  לאחר 
לחזור, שכבר נתרגל לשונו לומר 
כהרגל  אמר  הסתם  ומן  כהלכה, 

לשונו )סי' קי"ד ס"ח ושו"ע הרב ס"י(.
בדעתו  שהיה  לו  ברור  אם  ב.  
בתוך  המאורע  מעין  להזכיר 
נפל  מופלג  זמן  ולאחר  התפלה, 
בתפלה  הזכיר  אם  בלבו  ספק 
או לא, אין צריך לחזור, אבל אם 
נתעורר הספק מיד אחר התפלה 

הרי זה צריך לחזור )מ"ב סקל"ח(.
הסידור  מתוך  מתפלל  אם  ג.  
ישכח  שלא  הדף  שם  וקיפל 
ונשכר  זריז  זה  הרי  להזכירו, 

ומועיל )כה"ח סקנ"ד(.
פעמים  תשעים  אמר  אם  ד.  
להושיע  רב  אתה  מתים  'מחיה 
)ולא  הגשם',  ומוריד  הרוח  משיב 
השם  יאמר  שלא  כדי  גבור  מאתה  יתחיל 

לחזור,  צריך  אינו  שוב  לבטלה(, 

ואפילו אם נפל ספק בליבו הרי 
מ"ב  )ס"ט  שהזכירו  בחזקת  זה 

סקל"ט(.

ה.  וכן הדין לענין שאלת 'ותן טל 
ומטר', אם אמר תשעים פעמים 
לטובה  תבואתה  מיני  כל  'ואת 
מתחילת  יזכיר  )ולא  ומטר',  טל  ותן 
הרי  לבטלה(  השם  יאמר  שלא  כדי  הברכה 

זה בחזקת שהזכירו )מ"ב סק"מ(.
אמר  אם  ספק  לו  יש  אם  ו.  
נעקר  לא  פעמים,  תשעים 
ולכן באופן כזה אם יש  החזקה, 
לו ספק הרי זה צריך לחזור )הליכות 

אבן ישראל(.

לאמרו  שיש  שכתב  מי  יש  ז.  
ואחד  פעמים  מאה  לכתחילה 
)מ"ב סקמ"א בשם החת"ס(, ומכל מקום 

בדיעבד אם לא אמר רק תשעים 
)מ"ב  ומתפלל  חוזר  אינו  פעמים 

שם(.

ח.  אם הרגיל עצמו מ"ה פעמים 
יום,  עשר  חמשה  כנגד  שהם 
משעברו אח"כ עוד חמישה עשר 
ימים, יש לו חזקה שאמר כהוגן 

)מ"ב סקמ"ב(.

שיהיו  צריך  אין  זה  ולפי  ט.  
אלא  שלימים,  יום  שלשים 
תפילות  תשעים  שהשלים  כיון 
לומר  לשונו  הורגל  ממילא 

כהלכה )מ"ב סקל"ז(.
התפילה  וחזר  ש"ץ  היה  ואם  י.  
בשמונה  לו  די  ומנחה,  בשחרית 
התשעים  להשלים  יום  עשר 

תפילות, ואם חיסר כמה תפילות 
מוסיף עוד יום או יומיים כפי מה 

שחסר לו )כה"ח סקנ"א(.
יא.  והנה לענין שאלת טל ומטר, 
אע"פ שבגמר שלשים יום עדיין 
אף  תפילות,  תשעים  לו  אין 
מכל  בזה,  הפוסקים  דנחלקו 
אינו  נקטינן לקולא דשוב  מקום 
ברכות  דספק  ומתפלל,  חוזר 

להקל )מ"ב סקל"ז(.
או  יום  פשע  או  שגג  אם  יב.  
יומיים ולא התפלל כלל, אעפ"כ 
כל  אלא  בזה,  חזקתו  הורע  לא 
דיו  הימים  אלו  ברוב  שהוחזק 
הזכיר  שלא  שלאחר  דכיון  בכך, 
עד  והזכיר  אח"כ  חזר  יום  איזה 
תום שלשים יום, הרי זה בחזקה 
של שלשים יום, וכ"ש אם שאל 
טל ומטר בשומע תפילה וכדומה 

דודאי עולה לו )מ"ב סקל"ז(.
החג  אחר  ומטר  טל  שאל  יג.  
חוזר  אינו  בחשון,  ז'  קודם 
סי"ח(,  פ"ח  תפילה  )הלי"ש  התפילה 
וי"א דחוזר )מבית לוי(, וי"א שיחזור 
צריך  אינו  שאם  ויתנה  ויתפלל 
בתורת  תפילתו  תהא  לחזור 

נדבה )מרא דשמעתתא(.
מעין  הזכיר  אם  המסופק  יד.  
המאורע, וקטן אומר לו שהזכיר 
אע"פ  נאמן,  זה  הרי  כהלכה, 
שאין  מפני  לעדות,  כשר  שאינו 
בעלמא,  מילתא  גילוי  אלא  כאן 
כאן חזקה שמסתמא  ומה שיש 
אמר כהרגלו לא הוי חזקה גמורה 

)הלי"ש שם סכ"ג(.

תשעים  שאמר  לאחר  אם  טו.  
שוב  הרגיש  רצופים,  פעמים 
בלשונו שהוא טועה, אעפ"כ לא 
בשו"ע  הקבועה  ההלכה  נשתנה 
לשונו,  הרגל  על  לסמוך  שיכול 
ג'  כך  הרגיש  אם  מקום  ומכל 
טועה  שהוא  ברציפות  פעמים 
מועיל  שאינו  אפשר  בלשונו, 
פעמים  תשעים  שאמר  מה  לו 
רצופים, ואפשר שבאופן כזה יש 
לחוש גם לאחר שעברו שלושים 
יום, ומ"מ אם נזכר תוך כדי דיבור 
שטעה י"ל דדינו כמי שלא טעה 
ויכול לסמוך על הרגל לשונו )אשל 

אברהם תנינא קי"ד ס"ח(.

שיודע  דמי  שכתב  מי  יש  טז.  
בבירור שדי לו בעשרים יום כדי 
להרגיל לשונו, אינו צריך שלשים 
יום, שלא אמרו שלשים יום אלא 
דלסתם  חז"ל  שיערו  שכן  מפני 
אם  ודאי  אבל  בכך,  די  אדם  בני 
הכלל,  מן  יוצא  שהוא  מי  ימצא 
בשלו  דמודדין  נותנת  הסברא 

)עיקרי הד"ט סי' ה' אות נ"ב(.

■ חבר אני לכל אשר יראוך ■
האחדות היא מהדברים הגדולים והחשובים ביותר בעולם,  חבר הוא לאיש משחית<<< 
וכבר האריכו הרבה חכמינו ז"ל בשבח השלום, אך לעומת זה אנו רואים בפרשתנו, שכל החטא של 
דור ההפלגה והעונש שהגיע עליהם היה רק משום שהיו באחדות, כדכתיב בפרשתן )בראשית יא, א( 

"ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים", ומתוך כך באו למרוד בריבון העולמים רח"ל.
לבוא  יכולים  הטובות  במידות  ואפילו  והיפוכו,  דבר  בו  מצוי  שבעולם  דבר  שבכל  הוא,  והעניין 
אנשים שאינם מהוגנים ולהשתמש בהם לרעה, כיוצא בזה הוא גם מידת השלום, שביסודו הוא 
דברים  רק  ואחווה,  באהבה  ביניהם  ומתחברים  שלום  עושים  רשעים  כאשר  אבל  טובה,  מידה 
להם  רע  לרשעים  עא:(, שכינוס  )סנהדרין  בגמרא  ז"ל  רבותינו  וכבר אמרו  מזה,  לצאת  יכולים  רעים 
ורע לעולם, ופיזור לרשעים הנאה להם והנאה לעולם, אבל בצדיקים הוא ההיפך הגמור, שהכינוס 
לצדיקים הנאה להם והנאה לעולם. וכאן, על ידי אותה אחדות בין רשעים באו לידי כפירה רח"ל 

ונענשו על ידי שהתפזרו ונפוצו בכל קצווי תבל.
למדנו מכאן, שבכל דבר ועניין צריכים אנו לסייעתא דשמיא מיוחדת והרבה תפילה, ובלאו הכי 
כולם  הקדושים שמדברים  בכל הספרים  רואה  אדם  הנה,  להתנהג.  היאך  כלל  יודע  אינו  האדם 
בשבח ובמעלת האחדות, והולך לקיים דבריהם כפשוטם ומתאחד אפילו עם הרשעים, או יושב 
שכאן  יודע  ואינו  האחדות,  חשיבות  מכח  והכל  ורכילות,  הרע  לשון  שם  שמדברים  באסיפות 

האחדות היא לרעתו ממש.
לפיכך יבדוק כל אדם היטב עם מי הוא מתחבר ועם מי הוא יושב על שולחן אחד, וכמו שאמרו 
רז"ל )סנהדרין כג.( על אנשי ירושלים שלא ישבו בסעודה עד שידעו מי הולך לשבת עמהם. וכל פעם 
יבדוק האדם את עצמו אם עושה טוב או לא וכן בכל דבר ודבר, ולא יחיה עם ההנחות שלמד, כי 

לא כל מה שעושה יש עליו לימוד זכות, אלא כל דבר צריכים לחשב לגופו של ענין.
מי שאינו נוהג כן עלול להגיע לידי כפירה ממש, עד כדי כך, שאנו רואים שדור ההפלגה אבדו גם 
את חלקם לעולם הבא, כמו שאמרו חכמינו )סנהדרין קז:(: "דור הפלגה אין להם חלק לעולם הבא, 
שנאמר )בראשית יא, ח( 'ויפץ ה' אותם משם על פני כל הארץ', ויפץ ה' אותם - בעולם הזה, ומשם 
הפיצם ה' - לעולם הבא". וכל זה הגיע להם מחמת שהתחברו עם חברים רעים, ולכן לא היה להם 
תיקון אלא על ידי הפירוד הגמור שלא הבינו האחד את השני כלל, ומזה נלמד גם אנו שלא להיות 

כלל בקשר עם רשעים, רק עם יראי ה' האמיתיים, שאיתם בלבד מצוה עלינו להתאחד.
והרחיקנו מאדם רע ומחבר רע<<< וכבר כתב לנו הרמב"ם )הלכות דעות פרק ו הלכה א( הוראות 
ברורות על זה העניין, וזה לשונו: "דרך ברייתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר ריעיו 
וחביריו נוהג כמנהג אנשי מדינתו, לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים ולישב אצל החכמים תמיד 
כדי שילמוד ממעשיהם, ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך כדי שלא ילמוד ממעשיהם, הוא 
ששלמה אומר )משלי יג, כ( 'הולך את חכמים יחכם ורועה כסילים ירוע', ואומר )תהלים א, א( 'אשרי האיש 
וגו'', וכן אם היה במדינה שמנהגותיה רעים ואין אנשיה הולכים בדרך ישרה ילך למקום שאנשיה 

צדיקים ונוהגים בדרך טובים".
"ואם היו כל המדינות שהוא יודעם ושומע שמועתן נוהגים בדרך לא טובה כמו זמנינו, או שאינו 
כענין  יחידי,  לבדו  יישב  החולי,  מפני  או  הגייסות  מפני  טובים  שמנהגותיה  למדינה  ללכת  יכול 
שנאמר )איכה ג, כח( 'ישב בדד וידום', ואם היו רעים וחטאים שאין מניחים אותו לישב במדינה אלא 
אם כן נתערב עמהן ונוהג במנהגם הרע, ייצא למערות ולחוחים ולמדברות, ואל ינהיג עצמו בדרך 

חטאים, כענין שנאמר )ירמיה ט, א( 'מי יתנני במדבר מלון אורחים'".
עשה לך רב וקנה לך חבר<<< ובוודאי שמידה טובה מרובה, ואין אנו יכולים לשער את 
התועלת העצומה שתבוא לנו על ידי ההתחברות בחברת אנשים צדיקים, כמקובל בידינו הסיפור 
בשעה  המדרש  לבית  פעם  שנכנס  דהילוליה(,  יומא  חל  זה  שב"ק  )שבערב  זי"ע  מרוזין  הרה"ק  אצל  שהיה 
שישבו שם חבורת חסידים למסיבת מרעים, והצדיק ניגש אל אחד החסידים שישב שם בין כולם, 
ושאלו במפגיע: "אמור נא, מה עדיף יותר, רבי או חברים?". לא היסס החסיד וענה: "חברים!" – 

הרבי הראה קורת רוח מתשובת החסיד ושב אל חדרו.
החסידים שהיו מסובין יחד עמו לא הבינו דבר וחצי דבר מן השיח התמוה הזה, מה גם שחרה 
בעיניהם על שהעז לומר כך לרבי בפניו, שהחברים והחסידים עדיפים מן הרבי עצמו... הם פנו 

תיכף אל אותו חסיד בטרוניה, וכי כיצד העזת פניך, להחשיב אותנו החברים יותר מן הרבי?
רבינו! הנה בדרכי הארוכה  רוח קדשו של  היכן מגעת מידת  וראו עד  ענה להם האיש, הסכיתו 
לכאן לנתי באחד הלילות בפונדק דרכים, ובאישון לילה נזדמן לי שם נסיון קשה בעבירה חמורה, 
היצר בער בקרבי כאש בנעורת. עד שנזכרתי בדמות דיוקנו של הרבי, וידעתי היטב שהוא יראה 
על מצחי את כל אשר עשיתי, ונפל עלי מיד בושה וכלימה. – אך עד מהרה התערב לו היצר הרע, 
כזה  לרבי  לנסוע  לך  ולמה  הרבי...  אל  לסדיגורא  לנסוע  חייב  שאינך  אוון,  מחשבות  בי  והכניס 
שרואה על מצח האדם את כל מעשיו? תיסע לרבי אחר, שאינו יודע לקרוא את כל העבירות על 

המצח!...
נזכרתי בכם, החבורה הקדושה  בי רוחי מלהיכשל ח"ו, עד שברגע האחרון  וכמעט שלא עמדה 
והאהובה, וידעתי שחברים יקרים שכאלו לא אמצא בשום מקום אחר! מה גם שלוקח זמן הרבה 
עד שמתחברים היטב בלב ונפש בתוך חבורה חדשה כידוע. – ומכוח חשבון זה התגברתי על יצרי 
ולא נכשלתי, כדי שלא להפסיד את החברים היקרים שבחבורה קדושה דנן! נו... המבינים אתם 

כבר מדוע נהנה הרבי לשמוע שחברים טובים עדיפים לעתים מרבי גדול?!
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בס"ד

הבה נבנה-הבה נרדה
רבות  פעמים  ואומר  חוזר  שליט"א  הרב  מורנו 
רבינוביץ  בנימין  רבי  הגה"צ  ורבו  מורו  בשם 
דבר  ישנו  ההסתרה,  למרות  בדורנו,  כי  זצוק"ל 
כנגד  'מידה  הנהגת  וזהו  במוחש,  שרואים  אחד 
בחוש  לראות  הדל  בדורנו  שאפשר  מידה', 
אחד  וזה  זו,  במידה  עמנו  מתנהג  הקב"ה  כיצד 
הדברים הנלמדים מפרשתנו, כשראה הקב"ה את 
מעשיהם של אנשי דור הפלגה, אמר 'הבה נרדה 
שפת  איש  ישמעו  לא  אשר  שפתם  שם  ונבלה 
רעהו', ורש"י מפרש שם: 'הבה- מידה כנגד מידה, 
הם אמרו הבה נבנה, והוא כנגדם מדד ואמר הבה 
נרדה', וזהו חידוש גדול, כי ידענו שהקב"ה מודד 
עם ברואיו במידה כנגד מידה, אבל כאן מחדש לנו 
רש"י הקדוש שהנהגה זו נוהגת גם בדיבור, גם אם 
אדם לא עשה עדיין מעשה, אלא רק דיבר, גם על 

זה מתנהג הבורא במידה כנגד מידה.
ידוע הסיפור שארע לפני כמה עשרות שנים שהיו 
להם  הודיעו  והרופאים  בטן,  לפרי  זכו  שלא  זוג 
הנישואין  ביום  לעולם,  ילדים  להביא  יזכו  לא  כי 
שעות  ובכתה  האישה  שישבה  לאחר  העשירי 
הגרש"ז  הדור  פוסק  של  לביתו  נסעה  רבות, 
ואת  צערה,  לפניו את  ותינתה  זצוק"ל  אויערבאך 
הגרש"ז  לה  אמר  לתדהמתה  הצדיק,  בעלה  צער 
'אני מאוד מצטער בשבילך אבל הקב"ה לא חייב 
לתת לך ילדים, הוא לא חייב לתת בריאות או בית 
תעשי  שאם  דעי  'אבל  הוסיף,  ואז  פרנסה',  או 
למען אנשים מה שאינך חייבת, אז מהשמים יעשו 
החליטה  רגע  באותו  לך',  חייבים  איתך מה שלא 
חייבת,  שאינה  מה  אחרים  למען  לעשות  האשה 
היא התחילה להסתובב בבתי חולים ולחלק אוכל 
הזקוקים  לחולים  נוחם  דברי  ובעיקר  וממתקים, 
ארבע  וכעבור  בן,  להם  נולד  שנה  וכעבור  לכך, 
זו  משפחה  היום  ועד  שתיים,  עוד  נולדו  שנים 
במחלקות  שמסתובבים  החולים  בבית  ידועה 
הכי קשות ומעודדים ומשמחים את החולים ובני 
מזכירים  הם  קיומם  בעצם  וכך  משפחותיהם, 

לכולם כי 'במידה שאדם מודד מודדים לו'.
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ִמים ָהָיה  יק ּתָ ה ּתֹוְלֹדת ֹנַח ֹנַח ִאיׁש ַצּדִ ֵאּלֶ
ְך ֹנַח: )ו, ט( ֹדֹרָתיו ֶאת ָהֱאלִֹהים ִהְתַהּלֶ ּבְ

אלה תולדות נח וגו' - ד"א למדך שעיקר תולדותיהם  ופרש"י: 
של צדיקים מעשים טובים. 

שהרי  ענינים,  שני  הכתוב  כאן  עירב  שלכאורה  לרש"י  לו  הוקשה 
התחיל לדבר מענין התולדות, ותיכף הפסיק ודיבר בשבחו של נח, ורק 
ולזה  תולדותיו.  את  ומפרט  הראשון  מענין  המשיך  שלאחריו  בפסוק 
כי  התולדות,  מענין  לדבר  כיון  צדיק  היה  שנח  זו  בהזכרה  שגם  תירץ 
מעשיהם הטובים של הצדיקים המה בכלל תולדותיהם, והמה גם 'עיקר 
בדבריו  הפשוט  והמכוון  התולדות.  לשאר  הקדימן  ולכן  תולדותיהם' 
הוא שאין הכוונה בתיבת 'תולדות' רק על 'צאצאים' אלא גם המעשים 
כשם  כי  תולדותיו,  ונקראים  אחריו  מתייחסים  עושה  שהאדם  טובים 
שהאדם הוא סיבה לצאצאיו כך הוא גם סיבה למעשיו הטובים, ועל כן 
כשהכתוב מפרט תולדותיו של אדם מן הראוי למנות ביניהם גם את 
לצאצאיו מאחר שהמה  להקדימן  גם  ראוי  בצדיק  וכשמדובר  מעשיו, 

תולדותיו העיקריים.  
והנה מן הראוי להתבונן בדבר, כי מאחר שתיבת 'תולדות' משמש כשם 
היה  הראוי  מן  כן  אם  לקיומם,  סיבה  הינו  שהאדם  הדברים  על  כללי 
כ'תולדותיו',  יוגדרו  לקיומם  הוא אמצעי  הדברים שהאדם  יתר  שגם  
של  הפשוט  שהמכוון  ובהכרח  במקראות,  כזאת  מצאנו  לא  ובפועל 
המילה 'תולדות' קאי על 'צאצאים' בלבד כפי שמצאנו ביתר המקראות 
שבתורה, ומה שכתב רש"י שגם מעשיו הטובים של הצדיק הוא בכלל 
איזה  מצד  אם  כי  זה  ואין  להם,  סיבה  היותו  מטעם  זה  אין  תולדותיו 
טעם אחר שבגינו השווה הכתוב המעשים טובים לתולדות, ומן הראוי 

להבין סיבת הדבר. 
הצדיק  של  הטובים  למעשיו  אם  כי  הכתוב  כיוון  שלא  לומר  ואפשר 
בראש  היותם  והוא מטעם  'תולדות',  בבחינת  הם  המה  רק  כי  דייקא, 
מעייניהם כבניו ובנותיו של האדם, כי באופן כללי נתונים עיקר מעיינם 
ידיהם  שישיגו  דואגים  ותמיד  צאצאיהם,  של  במצבם  אדם  בני  של 
מן  חולי באחד  או  ח"ו מתעורר חשש של חולשה  ובאם  די מחסורם, 
הצאצאים מתמלאים לב ההורים בדאגה על עתידו, כי הצאצאים הם 
היותר קרובים לליבו של האדם, אך כל זה הוא בבני אדם מן השורה, 
צאצאיהם  עבור  כאולם  רחבה  לבם  שגם  אף  על  כי  הצדיקים,  כן  לא 
כל  וטרם  כדבעי,  המצוות  קיום  על  בעיקר  מעייניהם  נתונה  זאת  בכל 
מצוה שמוטל עליהם לעשות מקדישים את כל לבם והוגים במחשבתם 
האיך לעשותה בכל ההידורים, וכואבים עד מאוד באם נדמה להם שלא 
יצאו ח"ו ידי חובתם כפי הראוי מלכתחילה, ונמצא שאכן לדידם ראויים 
אל  נתונים  מחשבותיהם  כל  כי  'תולדות'  להיקרא  טובים'  ה'מעשים 

המצוות כפי שהם נתונים אל התולדות. 
ורצתה התורה בכך ללמדינו מדרכי הצדיקים, האיך מוטל עלינו להתבונן 
ההליכות  אלו  אין  דבר  לאמיתו של  כי  עושים,  ושעל שאנו  צעד  בכל 
בגדר 'חסידות' ואינה רק נחלת הצדיקים אלא כל אחד מישראל מחויב 

לַזכות את מעשיו, כל אחד מחויב לקיים ההלכה  תמיד לחשוב האיך 
הראשונה שהביא הרמ"א )אורח חיים א, א( 'שויתי ה' לנגדי תמיד' ואין 
קיומה אלא בזה שמתבונן בכל מעשיו אם אכן תואמים הם עם דברי 
השו"ע ומוצאים חן בעיני השי"ת המתבונן ורואה במעשיו, ועל כן עליו 

להשים עיניו ולבו על מעשיו כפי שמשימן על צאצאיו אהוביו. 
ולשם כך מוטל על כל אדם להגות תמיד בתורת ההלכה שהיא התורה 
המביאה לידי מעשה, כי לולא זאת לא יזכה לַזכות את מעשיו כדבעי, 
ומתחילה עליו לדעת עקרי ההלכות, ואחר כך מוטל עליו לעבור בעיון 
שמחמתם  הפרטים  רבו  כי  ופרטיה,  בדקדוקיה  והלכה  הלכה  בכל 
משתנים פני הדברים וכתוצאה גם הדינים שלהם, ורק אם יהגה בעיון 

ההלכה ינצל מכל שגיעה. 
וכך עלה בדעתי לפרש את דברי הגמרא )ברכות ח.(: 'אמר ליה רבא לרפרם 
בר פפא, לימא לן מר מהני מילי מעלייתא דאמרת משמיה דרם חסדא 
במילי דבי כנישתא. אמר ליה, הכי אמר רב חסדא, מאי דכתיב )תהלים פז, 
ב( 'אוהב ה' שערי ציון מכל משכנות יעקב', אוהב ה' שערים המצויינים 
בהלכה יותר מבתי כנסיות ומבתי מדרשות. והיינו דאמר רבי חייא בר 
אמי משמיה דעולא, מיום שחרב בית המקדש, אין לו להקדוש ברוך 

הוא בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד'. ע"כ.
והנה יש להבין מהו המכוון בלישנא דגמרא 'ארבע אמות של הלכה', 
לו  כי אם שאין  לו לומר  ד' אמות לכאן? לא היה  מה ענין שיעור של 
להקב"ה אלא עסק ההלכה בלבד, שבמקום עבודת המקדש נותר בידינו 
עסק ההלכה תחתיה, להמשיך באמצעה השראת השכינה, אבל מה ענין 

שיעורא דארבע אמות שנתנו חכמים בזה?
ואפשר ליישב ששיעור 'הליכה' שהולך האדם ומעתיק עצמו ממקום 
למקום הוא נמדד תמיד בארבע אמות, אך כל עוד שאינו יוצא מגבול 
הנ"ל הוא עדיין בגדר עומד כמו שרואים בכמה וכמה דינים שבתורה, 
הא' היוצא חוץ לתחום שבת שאז נאסר לו לצאת ממקומו, אך ההליכה 
ומזה  כמקומו.  חשובים  המה  כי  מותרת  סביבותיו  אמות  הד'  בתוך 
אם  כי  בשבת  הרבים  ברשות  העברה  במלאכת  איסור  ליכא  הטעם 
בארבע אמות, אך בתוך ד' אמות פטור כי עדיין הוא ברשותו, ב' וכדין 
קנין שביתה דתחומין כך הוא גם דין קנין ממון כי ד' אמות של אדם 
קונות לו. ג' וכן האיסור לילך בקומה זקופה ד' או בגילוי הראש הוא גם 
כן בשיעור ד' אמות, ה' וכן הוא באיסור הליכה בלא נטילת ידים שחרית, 
ו' או בלא ציצית בכל אלו נקבע שיעור האיסור בד' אמות, ז' וכן קיימא 
לו לגבי ד' אמות של תפילה שבתוכם חשיב קביעות מקום של תפילה. 
זה  ולאור  כהליכת פסיעה,  נחשב  ד' אמות  כי ההליכה  זה  לפי  ונמצא 
אפשר שכיוון רב חסדא לומר שגם תורת ההלכה נקראת 'ד' אמות של 
רגלו כדי ללכת אפילו  לו לאדם להרים  כי מבלעדה אי אפשר  הלכה' 
פסיעה אחת, כי בכל פסיעה ופסיעה שהאדם הולך הינו פוגע בחיובים 
שונים מצד ההלכה, ואם אינו לומד את כל משפטי התורה נמצא שהוא 

עובר על המון הלכות בכל שעה ושעה. 
בכל  בקי  ולהיות  ה'  בתורת  להגות  שנזכה  בעזרינו  יהיה  השי"ת 

ההלכות, וימצאו מעשינו חן בעיני השי"ת.
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הבה נבנה-הבה נרדה
רבות  פעמים  ואומר  חוזר  שליט"א  הרב  מורנו 
רבינוביץ  בנימין  רבי  הגה"צ  ורבו  מורו  בשם 
דבר  ישנו  ההסתרה,  למרות  בדורנו,  כי  זצוק"ל 
כנגד  'מידה  הנהגת  וזהו  במוחש,  שרואים  אחד 
בחוש  לראות  הדל  בדורנו  שאפשר  מידה', 
אחד  וזה  זו,  במידה  עמנו  מתנהג  הקב"ה  כיצד 
הדברים הנלמדים מפרשתנו, כשראה הקב"ה את 
מעשיהם של אנשי דור הפלגה, אמר 'הבה נרדה 
שפת  איש  ישמעו  לא  אשר  שפתם  שם  ונבלה 
רעהו', ורש"י מפרש שם: 'הבה- מידה כנגד מידה, 
הם אמרו הבה נבנה, והוא כנגדם מדד ואמר הבה 
נרדה', וזהו חידוש גדול, כי ידענו שהקב"ה מודד 
עם ברואיו במידה כנגד מידה, אבל כאן מחדש לנו 
רש"י הקדוש שהנהגה זו נוהגת גם בדיבור, גם אם 
אדם לא עשה עדיין מעשה, אלא רק דיבר, גם על 

זה מתנהג הבורא במידה כנגד מידה.
ידוע הסיפור שארע לפני כמה עשרות שנים שהיו 
להם  הודיעו  והרופאים  בטן,  לפרי  זכו  שלא  זוג 
הנישואין  ביום  לעולם,  ילדים  להביא  יזכו  לא  כי 
שעות  ובכתה  האישה  שישבה  לאחר  העשירי 
הגרש"ז  הדור  פוסק  של  לביתו  נסעה  רבות, 
ואת  צערה,  לפניו את  ותינתה  זצוק"ל  אויערבאך 
הגרש"ז  לה  אמר  לתדהמתה  הצדיק,  בעלה  צער 
'אני מאוד מצטער בשבילך אבל הקב"ה לא חייב 
לתת לך ילדים, הוא לא חייב לתת בריאות או בית 
תעשי  שאם  דעי  'אבל  הוסיף,  ואז  פרנסה',  או 
למען אנשים מה שאינך חייבת, אז מהשמים יעשו 
החליטה  רגע  באותו  לך',  חייבים  איתך מה שלא 
חייבת,  שאינה  מה  אחרים  למען  לעשות  האשה 
היא התחילה להסתובב בבתי חולים ולחלק אוכל 
הזקוקים  לחולים  נוחם  דברי  ובעיקר  וממתקים, 
ארבע  וכעבור  בן,  להם  נולד  שנה  וכעבור  לכך, 
זו  משפחה  היום  ועד  שתיים,  עוד  נולדו  שנים 
במחלקות  שמסתובבים  החולים  בבית  ידועה 
הכי קשות ומעודדים ומשמחים את החולים ובני 
מזכירים  הם  קיומם  בעצם  וכך  משפחותיהם, 

לכולם כי 'במידה שאדם מודד מודדים לו'.
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זמני קבלת קהל בבית מורנו ורבנו שליט"א אך ורק בתא קולי שמספרו
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ִמים ָהָיה  יק ּתָ ה ּתֹוְלֹדת ֹנַח ֹנַח ִאיׁש ַצּדִ ֵאּלֶ
ְך ֹנַח: )ו, ט( ֹדֹרָתיו ֶאת ָהֱאלִֹהים ִהְתַהּלֶ ּבְ

אלה תולדות נח וגו' - ד"א למדך שעיקר תולדותיהם  ופרש"י: 
של צדיקים מעשים טובים. 

שהרי  ענינים,  שני  הכתוב  כאן  עירב  שלכאורה  לרש"י  לו  הוקשה 
התחיל לדבר מענין התולדות, ותיכף הפסיק ודיבר בשבחו של נח, ורק 
ולזה  תולדותיו.  את  ומפרט  הראשון  מענין  המשיך  שלאחריו  בפסוק 
כי  התולדות,  מענין  לדבר  כיון  צדיק  היה  שנח  זו  בהזכרה  שגם  תירץ 
מעשיהם הטובים של הצדיקים המה בכלל תולדותיהם, והמה גם 'עיקר 
בדבריו  הפשוט  והמכוון  התולדות.  לשאר  הקדימן  ולכן  תולדותיהם' 
הוא שאין הכוונה בתיבת 'תולדות' רק על 'צאצאים' אלא גם המעשים 
כשם  כי  תולדותיו,  ונקראים  אחריו  מתייחסים  עושה  שהאדם  טובים 
שהאדם הוא סיבה לצאצאיו כך הוא גם סיבה למעשיו הטובים, ועל כן 
כשהכתוב מפרט תולדותיו של אדם מן הראוי למנות ביניהם גם את 
לצאצאיו מאחר שהמה  להקדימן  גם  ראוי  בצדיק  וכשמדובר  מעשיו, 

תולדותיו העיקריים.  
והנה מן הראוי להתבונן בדבר, כי מאחר שתיבת 'תולדות' משמש כשם 
היה  הראוי  מן  כן  אם  לקיומם,  סיבה  הינו  שהאדם  הדברים  על  כללי 
כ'תולדותיו',  יוגדרו  לקיומם  הוא אמצעי  הדברים שהאדם  יתר  שגם  
של  הפשוט  שהמכוון  ובהכרח  במקראות,  כזאת  מצאנו  לא  ובפועל 
המילה 'תולדות' קאי על 'צאצאים' בלבד כפי שמצאנו ביתר המקראות 
שבתורה, ומה שכתב רש"י שגם מעשיו הטובים של הצדיק הוא בכלל 
איזה  מצד  אם  כי  זה  ואין  להם,  סיבה  היותו  מטעם  זה  אין  תולדותיו 
טעם אחר שבגינו השווה הכתוב המעשים טובים לתולדות, ומן הראוי 

להבין סיבת הדבר. 
הצדיק  של  הטובים  למעשיו  אם  כי  הכתוב  כיוון  שלא  לומר  ואפשר 
בראש  היותם  והוא מטעם  'תולדות',  בבחינת  הם  המה  רק  כי  דייקא, 
מעייניהם כבניו ובנותיו של האדם, כי באופן כללי נתונים עיקר מעיינם 
ידיהם  שישיגו  דואגים  ותמיד  צאצאיהם,  של  במצבם  אדם  בני  של 
מן  חולי באחד  או  ח"ו מתעורר חשש של חולשה  ובאם  די מחסורם, 
הצאצאים מתמלאים לב ההורים בדאגה על עתידו, כי הצאצאים הם 
היותר קרובים לליבו של האדם, אך כל זה הוא בבני אדם מן השורה, 
צאצאיהם  עבור  כאולם  רחבה  לבם  שגם  אף  על  כי  הצדיקים,  כן  לא 
כל  וטרם  כדבעי,  המצוות  קיום  על  בעיקר  מעייניהם  נתונה  זאת  בכל 
מצוה שמוטל עליהם לעשות מקדישים את כל לבם והוגים במחשבתם 
האיך לעשותה בכל ההידורים, וכואבים עד מאוד באם נדמה להם שלא 
יצאו ח"ו ידי חובתם כפי הראוי מלכתחילה, ונמצא שאכן לדידם ראויים 
אל  נתונים  מחשבותיהם  כל  כי  'תולדות'  להיקרא  טובים'  ה'מעשים 

המצוות כפי שהם נתונים אל התולדות. 
ורצתה התורה בכך ללמדינו מדרכי הצדיקים, האיך מוטל עלינו להתבונן 
ההליכות  אלו  אין  דבר  לאמיתו של  כי  עושים,  ושעל שאנו  צעד  בכל 
בגדר 'חסידות' ואינה רק נחלת הצדיקים אלא כל אחד מישראל מחויב 

לַזכות את מעשיו, כל אחד מחויב לקיים ההלכה  תמיד לחשוב האיך 
הראשונה שהביא הרמ"א )אורח חיים א, א( 'שויתי ה' לנגדי תמיד' ואין 
קיומה אלא בזה שמתבונן בכל מעשיו אם אכן תואמים הם עם דברי 
השו"ע ומוצאים חן בעיני השי"ת המתבונן ורואה במעשיו, ועל כן עליו 

להשים עיניו ולבו על מעשיו כפי שמשימן על צאצאיו אהוביו. 
ולשם כך מוטל על כל אדם להגות תמיד בתורת ההלכה שהיא התורה 
המביאה לידי מעשה, כי לולא זאת לא יזכה לַזכות את מעשיו כדבעי, 
ומתחילה עליו לדעת עקרי ההלכות, ואחר כך מוטל עליו לעבור בעיון 
שמחמתם  הפרטים  רבו  כי  ופרטיה,  בדקדוקיה  והלכה  הלכה  בכל 
משתנים פני הדברים וכתוצאה גם הדינים שלהם, ורק אם יהגה בעיון 

ההלכה ינצל מכל שגיעה. 
וכך עלה בדעתי לפרש את דברי הגמרא )ברכות ח.(: 'אמר ליה רבא לרפרם 
בר פפא, לימא לן מר מהני מילי מעלייתא דאמרת משמיה דרם חסדא 
במילי דבי כנישתא. אמר ליה, הכי אמר רב חסדא, מאי דכתיב )תהלים פז, 
ב( 'אוהב ה' שערי ציון מכל משכנות יעקב', אוהב ה' שערים המצויינים 
בהלכה יותר מבתי כנסיות ומבתי מדרשות. והיינו דאמר רבי חייא בר 
אמי משמיה דעולא, מיום שחרב בית המקדש, אין לו להקדוש ברוך 

הוא בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד'. ע"כ.
והנה יש להבין מהו המכוון בלישנא דגמרא 'ארבע אמות של הלכה', 
לו  כי אם שאין  לו לומר  ד' אמות לכאן? לא היה  מה ענין שיעור של 
להקב"ה אלא עסק ההלכה בלבד, שבמקום עבודת המקדש נותר בידינו 
עסק ההלכה תחתיה, להמשיך באמצעה השראת השכינה, אבל מה ענין 

שיעורא דארבע אמות שנתנו חכמים בזה?
ואפשר ליישב ששיעור 'הליכה' שהולך האדם ומעתיק עצמו ממקום 
למקום הוא נמדד תמיד בארבע אמות, אך כל עוד שאינו יוצא מגבול 
הנ"ל הוא עדיין בגדר עומד כמו שרואים בכמה וכמה דינים שבתורה, 
הא' היוצא חוץ לתחום שבת שאז נאסר לו לצאת ממקומו, אך ההליכה 
ומזה  כמקומו.  חשובים  המה  כי  מותרת  סביבותיו  אמות  הד'  בתוך 
אם  כי  בשבת  הרבים  ברשות  העברה  במלאכת  איסור  ליכא  הטעם 
בארבע אמות, אך בתוך ד' אמות פטור כי עדיין הוא ברשותו, ב' וכדין 
קנין שביתה דתחומין כך הוא גם דין קנין ממון כי ד' אמות של אדם 
קונות לו. ג' וכן האיסור לילך בקומה זקופה ד' או בגילוי הראש הוא גם 
כן בשיעור ד' אמות, ה' וכן הוא באיסור הליכה בלא נטילת ידים שחרית, 
ו' או בלא ציצית בכל אלו נקבע שיעור האיסור בד' אמות, ז' וכן קיימא 
לו לגבי ד' אמות של תפילה שבתוכם חשיב קביעות מקום של תפילה. 
זה  ולאור  כהליכת פסיעה,  נחשב  ד' אמות  כי ההליכה  זה  לפי  ונמצא 
אפשר שכיוון רב חסדא לומר שגם תורת ההלכה נקראת 'ד' אמות של 
רגלו כדי ללכת אפילו  לו לאדם להרים  כי מבלעדה אי אפשר  הלכה' 
פסיעה אחת, כי בכל פסיעה ופסיעה שהאדם הולך הינו פוגע בחיובים 
שונים מצד ההלכה, ואם אינו לומד את כל משפטי התורה נמצא שהוא 

עובר על המון הלכות בכל שעה ושעה. 
בכל  בקי  ולהיות  ה'  בתורת  להגות  שנזכה  בעזרינו  יהיה  השי"ת 

ההלכות, וימצאו מעשינו חן בעיני השי"ת.
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א

שימו לב 
מספר חדש

פ"שת חנ תשרפ | א

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת נח תש"פ

ויתלו את מרדכי עליו". שנינו על כך במדרש )ילקוט 

שמעוני אסתר רמז תתרנו ד"ה יעשו עץ(:

המן  והיה  אמה.  חמישים  גבוה  עץ  "יעשו 

ולא  אמה  חמישים  של  קורה  ומבקש  חוזר 

מצאה, אלא קורה שהיתה בתוך ביתו, לפי שהיה 

אחד  נסר  ונטל  בקרדוניא,  הגמון  פרשנדתא  בנו 

נסר חמישים  נח שהיה ארכו של  מתיבותא של 

אמה, שעשה הקב"ה זכרון בעולם שידעו דורות 

)תהלים  כתיב  שכן  לעולם,  מבול  שבא  העולם 

קיא-ד( זכר עשה לנפלאותיו".

גדול,  חידוש  זה  ממדרש  למדים  נמצינו 

עץ  נח,  מתיבת  בעולם  זכר  הקב"ה  שהשאיר 

שיזכרו  כדי  נח,  מתיבת  אמה  חמישים  שארכו 

עשה  "זכר  בבחינת:  לעולם  מבול  שהביא  תמיד 

זה  זכר  להשאיר  שסיבב  ועוד,  זאת  לנפלאותיו". 

ובסופו  מרדכי,  את  עליו  לתלות  המן  שבחר  בעץ 

דבר תלו עליו את המן עצמו. מבאר המהר"ל הענין 

שבחר המן לתלות את מרדכי דוקא על עץ שלקח 

מתיבת נח, בלשון קדשו:

עמוק  דבר  כי  זה  בענין  לדעת  לך  יש  "אמנם 

הוא זה, כי המן היה חושב כי מעלתו כל כך גדולה 

משה  אף  כי  וידוע  זרה,  עבודה  עצמו  שעשה  עד 

שערי  מ"ט  כא:(  השנה  )ראש  עליו  נאמר  ע"ה  רבינו 

בינה נבראים בעולם, וכולם נמסרו למשה שנאמר 

שער  כי  האלקים,  מן  מעט  ותחסרהו  ח-ו(  )תהלים 

חמישים לא נמסר לאדם, כי העולם הזה נברא בז' 

ימים, וכאשר אתה משלים שבעה, דהיינו לעשות 

הוא  שבעה[  ]פעמים  שבעה  שהוא  אחד  מרובע 

מ"ט, ושער הנו"ן עצמו לא שייך לעולם הזה.

בו  יש  כי  זרה אמר  והמן שעשה עצמו עבודה 

החמישים,  לשער  שייכות  לו  יש  ולכך  אלקי,  ענין 

כי  להודיע  חמישים,  גבוה  עץ  יעשו  אמר  ולפיכך 

בא  הוא  כנגדו,  שעשה  מי  ]מרדכי[  של  מיתתו 

משער הנו"ן שמגיע שם המן. וכך אמרו לו יועציו 

כי כאשר יהיה העץ גבוה חמישים אז תוכל להיות 

גובר עליו, כי גדולה שלך הוא משער חמישים, כי 

יש בך אלקית אשר שייך לו החמישים".

בתשובה, על ידי שמביא עליהם עונש כדי לעוררם 

לך  "בצר  ד-ל(:  )דברים  שכתוב  דרך  על  בתשובה, 

ושבת  הימים  באחרית  האלה  הדברים  כל  ומצאוך 

עד ה' אלקיך ושמעת בקולו". 

שהזכירו  גדול  כלל  לפי  מתעצמת  זו  שאלה 

חכמינו ז"ל במדרש )ויק"ר יז-ד(: "אין בעל הרחמים 

נוגע בנפשות תחילה". והביאו הוכחה לכך מהנגעים 

שהקב"ה מביא על האדם כעונש, שמתחילה הוא 

מביא אותם על ביתו שהם "נגעי בתים", ואם אינו 

שהם  בגדיו  על  אותם  מביא  הוא  בתשובה  חוזר 

הוא  בתשובה  חזר  לא  עדיין  ואם  בגדים",  "נגעי 

אדם".  "נגעי  שהם  עצמו  האדם  על  אותם  מביא 

גזר עליהם  זה צריך ביאור למה בדור המבול  לפי 

תחילה  אותם  להעניש  הקדים  ולא  כליה,  הקב"ה 

בממונם ובגופם לפני שפגע בנפשות.

תיבה  לבנות  לנח  צוה  שהקב"ה  נכון  אמנם 

הזה  שבזמן  כדי  שנה,  ועשרים  מאה  בה  שעסק 

דרכיהם  את  וישנו  לתשובה  דורו  בני  יתעוררו 

לטובה, כמו שכתוב )בראשית ו-יד(: "עשה לך תיבת 

הרבה  תיבת,  לך  "עשה  רש"י:  ופירש  גופר".  עצי 

כדי  זה,  בבנין  הטריחו  ולמה  לפניו,  והצלה  ריוח 

שנה,  ק"כ  בה  עוסק  המבול  דור  אנשי  שיראוהו 

ושואלין אותו מה זאת לך, והוא אומר להם עתיד 

אולם  ישובו".  אולי  לעולם,  מבול  להביא  הקב"ה 

הפליאה עדיין במקומה עומדת, מדוע לא הקדים 

לפני  ובגופם,  בממונם  אותם  להעניש  הקב"ה 

שפגע בנפשותיהם לכלותם מעל פני האדמה.

 המן ה"שע לקנ מן התיבה
עץ גבוה נמישים אמה

פתח דברינו יאיר לבאר כל זה, על פי יסוד נפלא 

ממשנתו הטהורה של המהר"ל מפראג בספרו "אור 

חדש" על המגילה )אסתר ה-יד(, בענין הצלתו של נח 

מה  על  שמבוסס  בתיבה,  ביתו  בני  וכל  צדיק  איש 

שמסופר  מה  על  במדרש,  ז"ל  חכמינו  לנו  שגילו 

לתלות  אוהביו  להמן  שייעצו  מה  אסתר  במגילת 

את מרדכי )שם(: "ותאמר לו זרש אשתו וכל אוהביו 

למלך  אמור  ובבוקר  אמה  חמישים  גבוה  עץ  יעשו 

טוב  מה  בעתו  דבר  נח  פרשת  בפרשתנו 

להתבונן, על מצב איום ונורא שהתקיים רק פעם 

אחת בכל ימי עולם, החלטתו של הקב"ה למחות 

עוף  עד  מרמש  בהמה,  עד  מאדם  היקום,  כל  את 

השמים, במבול הנורא שהביא עליהם ארבעים יום 

וארבעים לילה, וברוב רחמיו השאיר לפליטה את 

נח איש צדיק תמים וכל בני ביתו, שזכו להינצל על 

הקב"ה,  של  בציווי  נח  שבנה  לתיבה  כניסתם  ידי 

ומכל  הבהמות  מכל  לתיבה  נכנסו  עמהם  ויחד 

החיות, שנשארו לפליטה אחרי המבול כדי ליישב 

את העולם מחדש.

זו של הקב"ה, כבר קראנו  נוראה  על החלטה 

בסיום הפרשה הקודמת פרשת בראשית )בראשית 

יצר  וכל  בארץ  האדם  רעת  רבה  כי  ה'  "וירא  ו-ה(: 

עשה  כי  ה'  וינחם  היום,  כל  רע  רק  לבו  מחשבות 

את האדם בארץ ויתעצב אל לבו, ויאמר ה' אמחה 

מאדם  האדמה  פני  מעל  בראתי  אשר  האדם  את 

עד בהמה עד רמש ועד עוף השמים כי ניחמתי כי 

עשיתים, ונח מצא חן בעיני ה'".

מדוע פגע הקברה בחפשות תנילה

הפרשה  את  מתחילים  אנו  לכך  בהמשך 

הנוכחית, במה שהודיע הקב"ה לנח על החלטתו 

לשים קץ לכל בשר )שם ט(:

היה  תמים  צדיק  איש  נח  נח  תולדות  "אלה 

ותשחת  נח...  התהלך  האלקים  את  בדורותיו 

וירא  חמס,  הארץ  ותמלא  האלקים  לפני  הארץ 

כל  השחית  כי  נשחתה  והנה  הארץ  את  אלקים 

קץ  לנח  אלקים  ויאמר  הארץ,  על  דרכו  את  בשר 

מפניהם  חמס  הארץ  מלאה  כי  לפני  בא  בשר  כל 

והנני משחיתם את הארץ".

האף  חרי  היה  מה  להתבונן,  ראוי  כן  כי  הנה 

הגדול של הקב"ה, להחריב את כל העולם ולבנותו 

הקלקול  את  מתאר  שהכתוב  אמת  הן  מחדש. 

הגדול של דור המבול: "כי רבה רעת האדם בארץ 

וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום". זאת ועוד: 

אולם  הארץ".  על  דרכו  את  בשר  כל  השחית  "כי 

הבריות  את  להחזיר  למקום  דרכים  הרבה  הלא 

הגילוי החפלא של המה"רל מפ"אג

 הקברה הציל את חנ איש צדיק בכחיסתו לתיבה
שהיא כחגד שע" הנמישים מח' שע"י ביחה
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גליון זה נודב לעילוי נשמת
  הרה”ח ר’ יהודה 

ב”ר שאול אריה אפשן ז”ל
נלב”ע ה’ מר חשון תשע”ז

תנצב”ה

divreysiach+subscribe@googlegroups.com :להצטרפות לרשימת מקבלי הגליון במייל ניתן לשלוח בקשה לכתובת
ניתן לתרום ולהקדיש ע”ג הגליון לע”נ, לרפואה ולהצלחה וכד’, נשמח לקבל עובדות, הנהגות, ושו”ת מרבינו.

‘שהצדיק אבד - לדורו אבד’
רבבות אלפי ישראל ליוו למנחות את גדול דורנו מרן פוסק הדור הגאון 

בארץ  ההוראה  ובתי  לדיינים  ראש  שהיה  זצוקללה”ה,  קרליץ  ניסים  רבי 

הקודש, ממנה פינה ממנו יתד לכל עולם הרבנות, המוצי”ם, פוסקי ההלכה 

ומנחילי הפסק.

להבחל”ח רבינו שליט”א היה מיודד איתו לאורך כל שנות חייו. עוד משנות 

הגאון  מרן  הגולה  בני  כל  רבן של  הגדול  הדור  בצילו של  ילדותם ממש 

כולל  יחדיו בראשות  ולאחר מכן כשכיהנו  זי”ע,  איש  החזון  בעל  החסיד 

זה בהנהגת הדור,  ואחרי  ‘כולל חזון איש’  אברכים המפורסם בבני ברק 

כשרבינו שליט”א עומד לצידו של רבי ניסים, ומלווה אותו בכל הפרשיות 

אותם ניהל במסירות נפש ובנכיון כפיים שאין בדומה לו.

במשך עשרות שנים, כל שאלה שהיתה בנושא חושן משפט ואבן העזר, 

היה רבינו משיב מיד, תלכו לר’ ניסים ומה שהוא יגיד תעשו.

לא פעם הפליג רבינו על מדת הענווה והשתיקה שהיתה לטבע שני אצל 

רבי ניסים, כשהוא מציין כי כך בדיוק נהג החזון איש, וכי הוא הולך בדרכו. 

בשנים האחרונות עת היה מסובל ביסורים נוראיים, הירבה רבינו להעתיר 

בעדו, וכשהיה נכנס מי ממשפחתו היה מיד מתעניין בשלומו. 

אי”ה בגליון זה, אנו מביאים עובדות והנהגות שהיו בין מרן שליט”א לבין 

להבחל”ח מרן הגר”נ זצ”ל, מרשימות מקורבים ובני הבית, בפרסום ראשון.

צהלי ורוני מערב בני ברק
בערב חג הסוכות התקיים במעונו של רבינו מעמד מיוחד של ‘הכתרה’ 

לנכדו מקורבו הגאון הצדיק רבי גדליהו הוניגסברג שליט”א, לרב קהילת 

שונה הלכות בתוך מערב בני ברק. במעמד השתתפו רבינו העיר שליט”א 

ואף  ומספר מצומצם של מקורבים, כשרבינו שליט”א מברך על המינוי 

חותם על כתב ההכתרה.

גדלי’ שליט”א, כשהוא  רבי  ולאחריהם  רבני העיר  דברים  נשאו  במעמד, 

עומד על הזכות הגדולה להיות ממזכי הרבים, תוך כדי שהוא שוזר עובדות 

כשבכל  וזצוק”ל,  שליט”א  הדור  גדולי  אצל  מקרוב  ראה  אותם  והנהגות 

אותם דקות רבינו שליט”א פוסק מתלמודו ומאזין לו בקשב רב.

למעלה  בוקר  כל  בחברותא  וללמוד  לשמש  זכה  שליט”א  גדליה  רבי 

ודלה  זצוקללה”ה,  שטינמן  הגראי”ל  מרן  רשכבה”ג  עם  שנה  מעשרים 

בספרו  הופיעו  כבר  חלקם  ודעת,  תורה  ומוסר,  חכמה  הטהור  ממעיינו 

אי”ה,  ספרים  בסדרת  אור  לראות  עתידים  וחלקם  יפרח,  כתמר  צדיק 

ובעשור שנים האחרונות הוא זוכה לשבת יום יום בצילו של מרן שליט”א.

הטוב  הכרת  חובת  שליט”א,  להגה”צ  חייבים  שי”ח’  ‘דברי  במערכת  אנו 

ובתבונה,  אישית, על שמלווה אותנו קרוב לשמונת שנות הגליון, בעיצה 

ומחכים אותנו מאמרותיו של מרן שליט”א, אותם הוא שומע ורואה מידי 

מלבד  וזאת  פנימה.  בקודש  אותו  לשמש  זוכה  הוא  בהם  בשעות  יום 

השיעור בדף היומי אותו אנו זוכים לשמוע מפיו כל ערב. נאחל לו מעומקא 

דליבא שיזכה להאריך ימים ושנים על ממלכתו, להנהיג את עדת קהילתו 

על מי מנוחות, ויצליח בכל אשר יפנה בלי שום תקלה ומכשול.

בברכת שבת שלום

יצחק גולדשטוף

“וישאר אך נח” )ז, כג(
וישאר אך נח אך מיעוט, שאף הוא היה גונח דם הצינה )בראשית רבה 

לב, יא(
אומרים בשם הגאון רבי ידשראל מסלאנט זצ”ל שאם חלק מהנוכחים 
הקור, שומעים  מפני  לסגור  וחלק מבקש  לאיוורור  חלון  לפתוח  מבקש 

לסובלים מהקור ]שהכל חולים אצל צינה )אורח חיים רעו, ה([.
מחלות  ירבה  הסגור  שהחלון  הרופאים  טוענים  שהיום  רבינו,  נשאל 
וחייבים לאוורר את החדר. אם כן, תהא יד המצדדים לפתוח את החלון 

על העליונה.
בעיניים  המחקרים  על  לסמוך  ואין  הישר  השכל  אחרי  ללכת  יש  ענה: 

עצומות.
את  לילדים  לעקור  צידדו  בשעתו  ההיפך.  ולמחר  כך,  אוצמרים  היום 
השקדים ]הפוליפים[ כי הם גורמים רק בעיות ואין בהם כל תועלת. כיום 
גדול.  ומוציאים אותם רק בכורח  רבה,  הגיעו להבנה שיש בהם תועלת 

והדוגמאות רבות.
)תורת חיים ע”פ כל משאלותיך(

“וישת מן היין וישכר” )ט, כא(
משום  ערלה  יין  שתה  שנח  דקרא”  ב”טעמא  כתב  מדוע  נשאל  רבינו 
שטעה לומר שהיין הוא זיעה בעלמא, ולא תירץ שהכרם גדל בדרך נס 
ולכן נפטר מערלה, כמו שכתב ב”דרך אמונה” על עץ החרובים של רבי 

שמעון בן יוחאי.
ענה רבינו שיש לחלק ולומר שאצל נח לא היה זה בגדר נס, שהרי נטע 
את הכרם אלא שצמח במהירות עצומה, על כן יש לחייבו בערלה. מה 
שאין כן בעץ החרובים של רבי שמעון בן יוחאי שבא דבר חדש, ובשם 
שאמרו )בירושלמי ריש ערלה( שעץ שהועבר בגושו מחוץ לארץ אין בו 
משום ערלה, כך עץ שהובא בגושו ממרום ועשה מיד פירות כעץ ישן אין 

בו ערלה.
וכמו כן כתב ב”דרך אמונה” )שם( במעשה בנו של רבי יוסי דמן יוקרת, 
שאמר: “תאנה תאנה הוציאי פרותייך ויאכלו פועלי אבא” )תענית כד ע”א( 
]שפטורים ממעשר  נס  לפירות  נחשבו  כיון שלא  חייבים במעשר  שהיו 
כמו שכתב הרד”ק )מלכים ב ד, ז( בשם התוספתא על נס אסוך השמן[ 

כשמיהרו יציאתם. 
 )תורת חיים ע”פ חידושי הגרח”ק(

מעניני הפרשה

עלי שיח

דברי שי”ח
ממרן רשכבה”ג שר התורה הגר”ח קניבסקי שליט”א

הנשק הסודי
הדבר החשוב ביותר

יום  לא  זה  לא.  לזכור?  חשוב  שהכי  הדבר  מהו 
הזוג.  בת  בן או  ההולדת של  יום  וגם לא  הנישואין, 
זה אמנם חשוב, אבל יש משהו הרבה הרבה יותר 

חשוב. וזה גם לא זיכרון של פעם 
בשנה, אלא זה זיכרון ששייך לכל 
מהו  בחיים.  רגע  לכל  ואפילו  יום 

הזיכרון הזה?

הדבר החשוב ביותר זה לזכור מי 
אתה! לא לשכוח לעולם מי אתה 
באמת! ותתפלאו, אבל לכולנו יש 
מי  לשכוח  וכרונית  גנטית  נטייה 
אנחנו באמת – וזו הבעיה הגדולה 
ביותר שלנו! וכשאני אומר הגדולה 
ממש  שזה  היא  כוונתי  ביותר, 

שורש כל הבעיות.

ונסביר במה דברים אמורים.

נראים  שלכם  החיים  לכם,  דעו 
את  רואים  שאתם  כפי  בדיוק 
את  רואה  אתה  אם  עצמכם! 
מכובד  וישר,  הגון  אדם  עצמך 
וחשוב – אתה לעולם לא תתנהג 
את  הולמת  שאינה  בהתנהגות 
אם  אבל  שלך.  והתדמית  הדמות 
כאדם  עצמך  את  רואה  אתה 
אם  שכן  וכל  רע,  כאדם  או  זול, 
אתה רואה את עצמך כפושע או 

כעבריין, אתה בוודאי תתנהג בהתאם.

יוצא שהשורש של כל ההתנהגות של האדם היא 
הצורה שבה הוא רואה את עצמו!

להגיע לכל הפסגות

ולכן המלחמה הגדולה ביותר של היצר הרע היא 
שאתה  לחשוב  לך  לגרום  הפסיכולוגית,  המלחמה 
רע או רשע, או אדם פחּות ושפל, ושאתה לא אהוב 
המסוכנת  להרגשה  שתגיע  עד  בשמיים,  רצוי  ולא 
שהיא  רוחני  למוות  שקולה  ממש  שהיא  ביותר 
שאין  ההרגשה  הייאוש,  הרגשת 
לך סיכוי, ולכן אין לך בכלל בשביל 

מה להתאמץ!

הנשק  שלנו,  הסודי  והנשק 
העוצמתי והיחיד שיכול לרסק את 
אותנו  ולהעלות  לגמרי  הרע  היצר 
לכל פסגה שאליה נרצה להגיע – 
לדעת  כול  קודם  הוא  הזה  הנשק 
ואחר  באמת,  אנחנו  מי  טוב  טוב 
רגע  בכל  זה  את  ולזכור  לשנן  כך 
בחיים, לא לתת לשכחה להתגבר, 
ולהכות  לנּבֹוט  לשקר  לתת  לא 

שורש.

הפרדה ברורה
אז באמת מי אני? האני האמתי 
שלי זה הנשמה שלי, והנשמה שלי 
היא חלק אלוק ממעל, היא חלק 
כביכול מבורא עולם. והבורא הוא 
תכלית הטוב, הטוב המושלם, יוצא 
במהותו  מאתנו  ואחד  אחד  שכל 
הוא ממש ממש טוב, צדיק גמור, 
מאוחד ודבק ברצון האלוקי, רוצה 
ושואף בכל מאודו לעשות רק את 

תכלית הטוב.

אלא מה? כולנו רואים שיש לנו עדיין רצונות רעים 
או מעשים רעים. מה תגיד על זה?

וכאן מילת המפתח היא: הפרדה, הפרדה ברורה. 
להסתרה,  הרע,  ליצר  שייך  הרע  אני!  לא  זה  הרע 

 – שלי  הנשמה  כלומר  אני,  אבל  העולם.  למציאות 
זה לא שייך אליה כלל. כמו שאומר רבי נחמן: "כי 
ויודע  לקוחים,  הם  מאין  ישראל  קדושת  שיודע  מי 
שישראל  יודע,  הוא   - ישראל  של  ודקות  רוחניות 
כלל  להם  שייך  עוון  ואין  מעוון,  לגמרי  רחוקים  הם 
כלל לא, לפי גודל קדושתם משורשם וגודל דקותם 

ורוחניותם".

המהות הפנימית שלך
והתפקיד  חשוב,  תפקיד  גם  יש  הרע  שליצר  נכון 
שלו הוא לגרום לי להיות בקשר מתמיד עם בורא 
עולם ולבקש תמיד את עזרתו. אבל כל הרע הזה, 
גם אם הוא יהיה שחור משחור – לעולם לעולם לא 
זך  תמיד  יישאר  היהודי  רע!  שהוא  היהודי  על  יעיד 

וישר.

הרווח היחיד של היצר הרע הוא לגרום לך לפקפק 
באמיתות הידיעה הזאת שאתה כולך טוב. כי כאשר 
אתה דבק בידיעה שכולך טוב והרע לא שייך אליך 
כלל – או אז אתה מוגן ושמור באמת, אתה תתגבר 
תשובה  תעשה  אתה  תיפול,  אם  וגם  ותתעלה. 
בקלות אחרי כל נפילה, ויהיה לך קל ונעים להתפלל 

ולהתחזק תמיד.

אבל כאשר יש באדם מחשבה שהוא עצמו חלילה 
רע, שהמעשים הרעים או הרצונות הרעים שעוברים 
אז  וממהותו,  מעצמיותו  באים  באמת  הם   – עליו 
בטוח  מתכון  זה  ממנו.  יותר  ומסוכן  מסכן  לך  אין 
לנפילה  שהופכת  מסוכנת  בירידה  להידרדרות 

לצלילה ולהתרסקות לא עלינו.

האמונה השלימה
והידיעה החשובה הזאת נקראת: להאמין בעצמך! 
וזו  טוב.  רק  רוצה  ושאתה  טוב  שאתה  להאמין 
אומר  זה  בה'  שלימה  אמונה  האמונה.  שלימות 

שאתה מאמין בשלימות גם בעצמך.

גרם  "מי  אמונה:  קטנות  מגדירה  הגמרא  כך 
קטנות  לבא  לעתיד  שולחנן  שיתבזבז  לצדיקים 
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לכולנו יש נטייה 
גנטית וכרונית 

לשכוח מי אנחנו 
באמת – וזו 

הבעיה הגדולה 
ביותר שלנו! 
וכשאני אומר 
הגדולה ביותר, 

כוונתי היא שזה 
ממש שורש כל 

הבעיות.
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