פרשה מפורשת

הרב דוד שרעבי

פרשת נח תשפ“א זמני השבת:
)ז' ז'( ויבא נח ובניו ואשתו ונשי בניו אתו אל התבה מפני מי
המבול,

צאת6:34 :

כניסה5:23 :

ר“ת7:09 :

שקיעה6:01 :

מזל טוב!

כתב רש"י ,מפני מי המבול  -אף נח מקטני אמנה היה ,מאמין ואינו
מאמין שיבא המבול ולא נכנס לתיבה עד שדחקוהו המים ע"כ.
פלא גדול! נח בנה תיבה משך מאה ועשרים שנה בטורח גדול,
שליט“א
הרב
חוטב עצים ,משייף אותם ,ובונה תיבה כשכל העולם צוחק עליו,
על נישואי הבת ביום רביעי בעזה“י
משפיל אותו ,כל התקשורת העולמית לועגת יומם ולילה למעשיו.
ולאנשי החסד היקרים
והוא—נח ,ממשיך ונגד כל בני דורו! כל זאת עשה נח בציווי שאמר
לו ה' .אם כן כיצד היה נח ’ -מאמין ואינו מאמין שיבוא המבול‘,
ברכה שמחה ונחת באורך ימים ושנים!
ומפני מה טרח כל כך הרבה שנים? ומהלשון שכתוב ש ‘נח היה
מקטני אמנה‘ ,משמע לא שסבר נח שיחזרו העולם בתשובה ולכן
לא יהיה מבול ,כי אם כך חשב ,לא היה נקרא ’מקטני אמנה‘.
ונראה לומר  -שבאמונה יש שני חלקים .החלק ראשון הוא מה
שהאדם עושה את ציווי ה' יתברך ,הרי שהוא מאמין שיש בורא
לעולם ,ושהבורא נתן לנו את התורה ולכן הוא מקיים את
מצוותיה ,בודאי שזה תלוי באמונה ,והוא מאמין .אמנם יש את
ברכה שמחה פרנסה ונחת
החלק השני ,שהוא האמונה בקיבול השכר ,או האמונה בקיום
באורך ימים ושנים בזכות זיכוי הרבים
ההבטחה של הקב“ה .אפילו שהאדם יודע שיש שכר ויש את קיום
ההבטחה ומאמין בה בודאי שהקב “ה מביא לו שכר הרבה ,וכן
גואל את עמו בביאת המשיח ,ועוד ,בכל זאת החלק הראשון -
האמונה שבגללה אדם עושה את מעשה המצוות ,היא אמונה יותר קלה מאשר האמונה שהאדם מאמין בקיום ההבטחה .זה מנפלאות כחות
הנפש שבאדם ,שאפילו שכל מעשה המצוות תלוי באמונה ,בכל זאת מעורב בו מעט ממה שהאדם סומך על עשייתו .ובדרך משל רחוק  -הרי
בעניין הפרנסה יש ניסיון שיהיה מי שרוצה לעמול בעצמו ולראות מיד שכר לפעולתו ,מאשר להיות מאוכלי המן ולצפות מתי יבוא לחם מן
השמים על פי הבטחה .כך גם בקדושה ,מעשה המצוות הוא דבר שאדם עושה ורואה שעשה ,רצה להניח תפילין ,והניח .ואפילו שכל פעולתו
בגלל האמונה בבורא עולם ,בכל זאת יש בזה מעט יישוב הדעת שהוא רואה שרצה לעשות מצווה ואכן עשאה ,התוצאה היא מיד ומונחת לפניו.
אבל בקיום ההבטחה הרי הוא לא רואה זאת מיד ,אלא מצפה מתי תתקיים ההבטחה ,ולכן היא אמונה יותר גבוהה בעבודת ה' .בציפייה יש יותר
חשש שגם מי שמאמין ,יש בו קצת קטנות באמונתו ,שמאמין ואינו מאמין .וכמו מי שמתפלל או לומד תורה ,שאת עצם התפילה יתפלל ,ובעצם
הלימוד יעמול ,אבל שתפילתו ודאי עושה פעולה ורושם ויהיה ענין זה חי מול עיניו ,ושבתלמוד תורתו בורא עולמות ושיהיה ענין זה חי מול
עיניו ,בדברים שיש בהם המתנה ,האמונה בזה היא יותר גבוהה ,ובנקל יהיה קטן בה ,הוא לא חי את זה כאילו שזה ממש קורה מול עיניו .וכך
אמרו לנו חז"ל בדרך מופלג ורחוק בנח כפי דרגתו ,כדי שיהיה לימוד ומוסר בשבילנו ,שיש כזה חילוק ,שיכול אדם להיות מאמין ואינו מאמין.
ואין זה ח"ו שאין מאמין ,אלא אינו חי את אמונתו כפשוט וברור בלא התפעלות ופתע כשתתקיים .וצא וראה ,שאם אדם היה חי את פעולת
תלמוד תורתו כפי האמת ובאמונה שלימה ,לא היה מניח ספר מידו ביום ובלילה ,כי חיי עולם היה קבוע בשכלו ,ומוחש כמו המעשה עצמו .הרי
שמאמין ואינו מאמין פירושו כמו שדרך העולם לומר כשבא להם טובה מרובה בדרך פתע ,אפילו שהובטח הדבר מראש והיה ברור ,שאומר
האדם 'איני מאמין' ‘אני לא מאמין‘! והוא דרך לשון התפעלות ,וזה ביאור מאמין ואינו מאמין.
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המשך

וכיון שהכל בדרך מופלג ורחוק בדרגות הגבוהות ,שחז"ל
מלמדים מנח דקדוקים ,כך גם בחז"ל הורו לנו שיש חילוק
בחינות אלו באמונה ,ודיברו חז"ל על עצמם כדי להורות לנו
את כל החילוקים והבחינות .שהנה בבראשית רבה )פרשה
ס"ב( מובא ,בשעת סילוקן של צדיקים הקב"ה מראה להם מתן
שכרן ,כד דמך רבי אבהו )כשרבי אבהו נפטר( אחזו ליה )הראו
לו( תלת עשרי נהרי אפרסמון ,אמר להון אלין דמן )כל זה של
מי?( ,אמרו ליה דידך )שלך!( ,אמר אלין דאבהו?! )ישעיה מ"ט(
ואני אמרתי לריק יגעתי לתוהו והבל כחי כליתי אכן משפטי
את ה' ע"כ .וצריך להבין כיצד חשב רבי אבהו שהוא יגע לריק,
והוא תמוה .וביאר חמי שליט“ א שצריך לומר 'ואני אמרתי
יגעתי לריק' היינו על היגיעה בלבד ,שסבר רבי אבהו שמא על
היגיעה במה שתחילה למד מ"ט פנים לכאן ומ"ט פנים לכאן
על זה לא יקבל שכר אלא רק על המסקנה הברורה ,קמ"ל
שמקבל על זה שכר ,שכך דרך תלמודה של תורה להיותה
נצרפת עד שיבוא המזוקק ועל עצם הצירוף מקבל שכר .אמנם
על פי מה שהתבאר לעיל ,נראה לומר עוד ביאור ,שחז"ל
לימדונו שגם המאמין ועובד את ה' במעשה המצוות ותלמוד
תורה ,בכל זאת כשיבוא השכר יהיה האדם בפלא גדול! כי
בוודאי שהאמונה היא אמונה גדולה ,אבל אין חוזק דבר
המופלג ורחוק ,כאמונה של שעת מעשה הנראה ממש.
ונראה בעוד דרך ,שרבי אבהו וכן הצדיקים ,תמיד יראים שמא
יגרום החטא ,ודואגים שמא אין מעשיהם בשלמות ,על כן יש
סברא של ענווה ושפלות אמת ,שמא לריק יגעתי כי היה צריך
דקדוק יותר ,וזה דאגת הצדיקים לגודל מעלתם .ושלשת

פרפראות

הדרכים אמת.
ובתהלים )פרק ע"ג פסוק ג'( אמר’ ,כי קנאתי בהוללים שלום
רשעים אראה ,כי אין חרצבות למותם ובריא אולם ,בעמל
אנוש אינמו ועם אדם לא ינגעו‘ .ובהמשך הפרק )בפסוק י"ב(
כתוב ,הנה אלה רשעים ושלוי עולם השגו חיל ,אך ריק זכיתי
לבבי וארחץ בנקיון כפי ,ואהי נגוע כל היום ותוכחתי לבקרים.
וכתוב )בפסוק ט"ז( ואחשבה לדעת זאת עמל הוא בעיני ,עד
אבוא אל מקדשי אל אבינה לאחריתם ע"כ .ושם גם רואים
שאמר 'אך ריק זיכיתי לבבי' וגם 'עמל הוא בעיני' .וצריך ביאור
מה סבר שלא יהיה שכר לפעולתו?! עיין ברש"י שם שהפסוק
מדבר על העם ולא ש ‘ אסף ‘ אמר כן .ובתהילים ביארתי
בארוכה .אמנם על פי האמור לעיל נראה לבאר גם בתהלים,
על פי כל שלשת הדרכים שפירשתי בדברי רבי אבהו .ולענין
הפסוק כאן בפרשת נח רואים גם מתהלים שיש צד שאדם
צדיק יכול לומר ואפילו רק בדרך שאלה שתשובתה מיד
בצידה' ,אך ריק זיכיתי לבבי' ,או כדברי רש"י שלא אסף אמר
כן ,אלא העם ,הרי יש צד שאומרים שעל הטרחה יש מחשבה
שלא נעשה מספיק ,ושאולי לא ראוי האדם מספיק לקבל את
כל הטובה המובטחת .ועל זה אמר שם בתהלים – עד אבואה
אל מקדשי אל וגו' .ובתהלים )פרק קכ"ו פסוק א'( כתוב ,שיר
המעלות בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחלמים .וראב"ע פירש
 כן יאמרו ישראל בשוב האל יתברך שבותם ,אין אדם רואהבעיניו כפלא הזה רק בחלום ע"כ .וראה מלבי"ם שם.

הרב משה קליין

בזוה"ק נאמר שהמבול נקרא ע"ש נח משום
שהיה לו להתפלל על דורו ולא התפלל,
כלומר ,היתה אפשרות ע"י התפילה למנוע
את המבול ולכן נקרא על שמו המבול ,שואל
הרה"ג ר' חיים קמיל זצ"ל ,לכאורה אפשר
בקלות ללמד זכות על נח ,שהרי נח ראה את
המצב בדורו "כי השחית כל בשר" והקב"ה
אמר "קץ כל בשר" -הסתיימה כבר מידת
ארך אפיים ,מה יש לו להתפלל עליהם? כאן
יש יסוד גדול בעניין התפילה ,הגמרא
אומרת "דלת הננעלת לא במהרה תפתח"
יש תפילה שהיא בסדר הרגיל ויש תפילה
שצריכה פריצת דרך ,כאשר שערי שמים
נעולים צריך "לפרוץ" את הדלת.וזו הייתה
התביעה על נח שהיה צריך "לפרוץ" את
הדלת ואולי זה היה מועיל ,לעומת זאת אצל
אנשי סדום שהיו "רעים וחטאים לה' מאוד"
ונגזרה עליהם כליה ,אברהם אבינו מנסה
"לפרוץ" את הדלת עם משא ומתן ,וזו

המידה של צדיקים הם שותפים לקב"ה
וחסים על מעשי ידיו ולכן הם מנסים
"לפרוץ" ,הוא לא ידע אם יצליח או לא ,אבל
עשה את המוטל עליו.
)צוטט בקיצור בשם הרה"ג חיים קמיל זצ"ל(
"עשה לך תבת עצי גופר"
הקב"ה אומר לנח "עשה לך תבת" הבעש"ט
הק' אומר תיבות התפילה יהיו מאירות
ומזהירות כאור התורה ,לכאורה מדוע
מציינת התורה את המילה לך אפשר היה
להשמיט את המילה לך ,ולכתוב-עשה תבת
עצי גופר.אלא שבקב"ה מתאווה לתפילתן
של צדיקים וע"כ פנה אל נח עשה לך ,כלומר
"לך " – בכוחך לשנות ע"י "תבת" )תפילה(
את רוע הגזירה ולכן "תעשה את התבה
וכפרת אותה" ע"י תפילה מאומצת יכולת
לכפר את הגזירה ,כי "מבית ומחוץ בכפר"
אדם צריך להיות צדיק לא רק "מבית" אלא
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גם מחוץ וע"י כך להביא בכפר )כופר נפש(.
)משב"א(
"נח איש צדיק תמים"...
איזו מדרגה היא יותר גבוהה "תמים" או
"גדול"? הווה אומר :תמים! והא ראיה :אם
ישנן שתי חלות אחת גדולה ופרוסה והשניה
קטנה ושלמה ,מברכין על השלמה ,הרי
שלתמימות יש יותר ערך וחשיבות מאשר
)החוזה מלובלין(
לגדלות.
"בדורותיו"
רש"י דייק בלשונו" :יש מרבותינו דורשין
אותו לשבח ויש דורשין אותו לגנאי" ,אלו
שדורשים אותו לשבח -קורא אותם בשם
רבותינו ,ויש ללמוד מהם ,אלו שדורשים
לגנאי ,מעלים מהם את התואר רבותינו ,כי
צריך לדון את כל האדם לכף זכות.
)אדמו"ר ר' יעקב דוד מאמשינוב(

למדני חוקיך

הרב חיים דדש

האם יברך ברכת
המפיל בשם ומלכות

סמוך למטתו ,ואין אוכלים ושותים ולא מדברים אחר קריאת שמע
שעל מטתו ,אלא יישן מיד ,שנאמר :אמרו בלבבכם על משכבכם
ודומו סלה )כל בו ורוקח ורבינו ירוחם נ"ב ח"ב(,
כתב המשנה ברורה ואם תאב לשתות או לדבר איזה ענין נחוץ נראה
שמותר אך יחזור ויקרא פרשת שמע אכן אם כבר אמר ברכת המפיל
יזהר בזה כי יפסיק בין הברכה להשינה ,ובביאור הלכה כתב וז"ל ועיין
בח"א שמצדד לומר דאפילו לא היה יכול אח"כ כלל לישן ג"כ אין
הברכה לבטלה דעל מנהגו של עולם הוא מברך וכן משמע בחד
תירוצא באליה רבא ולענ"ד צ"ע בזה אחרי דברכה זו מברך על עצמו
המפיל חבלי שינה על עיני וכו' וכעין שכתב השע"ת בסימן מ"ו לענין
ברכת המעביר שינה כשאיננו ישן בלילה ע"ש ועכ"פ נ"ל דאם
מסתפק שמא לא יוכל אח"כ לישן בודאי אין כדאי לכתחלה לברך.
בספר בן איש חי )פרשת פקודי אות י"ב( ,שאף על פי שברכת המפיל
נתקנה לאומרה בשם ומלכות ,וכן צריך להיות על פי דברי רבינו
האר"י ,מכל מקום יש נוהגים לאומרה בלי שם ומלכות מחשש שמא
יהיו מוכרחים להפסיק בין הברכה לשינה ,וכן כתב אליו הרה"ג רבי
אליהו מני ,שרוב החסידים בעה"ק אינם מברכים אותה בשם
ומלכות ,משום שיש פוסקים שאומרים שאם פסק בדברים הוי ברכה
לבטלה .ולכן נראה להורות שכל אחד יעשה כמנהגו בזה ,והמברך
בשם ומלכות ישתדל מאוד שלא להפסיק בדיבור בין הברכה לשינה.
)וכתב שם ,שמנהגו ,וכן מנהג מר אביו ז"ל ,לאומרה בלי שם
ומלכות(.
ביחוה דעת חלק ד סימן כא כתב ברכת המפיל שאומרים עם
הקריאת שמע שעל המטה צריך לאומרה בשם ומלכות ,ויש
להשתדל בכל עוז שלא להפסיק בדיבור בין הברכה לשינה ,זולת
בפסוקי קריאת שמע ושאר פסוקים שבסידורים .ואם עבר ודיבר ,אין
ברכתו לבטלה ,ואינו צריך לחזור ולברך כלל .וההולך לישון אחר
חצות לילה אין צריך לברך ברכת המפיל ,וטוב שיאמרנה דרך תפלה
ותחנה בלי שם ומלכות.
באור לציון כתב מעיקר הדין יש לברך ברכת המפיל בשם ומלכות
שהרי כך היתה התקנה וראה בזה ביפה ללב בסימן רל"ט אות ב'
ובכה"ח שם אות ז' שכתבו שאין להמנע מלאומרה בשם ומלכות
אולם נראה שכיון שהרבה נהגו לאומרה בלא שם ומלכות וטעמם
שחוששים שמא יבואו לידי הפסק בדיבור וכדומה בין הברכה לשינה
שיכולים להמשיך במנהגם וכן כתב בבן איש חי בפרשת פקודי אות
י"ב שמטעם זה כל אחד ימשיך כמנהגו ב"ה ע"ש,
ובתשובות והנהגות ושו"ת שבט הקהתי ח"א סי' ק"א כתבו שמכאן
זכות כמה קהילות קודש מקדמת דנא בעלזא ובריסק ובבן איש חי
פקודי אות י"ב שכן מנהגו ומנהג אביו ומנהג רוב החסידים בירושת"ו
שלעולם אין מברבין ברכת המפיל בשם ומלבות כי חששו לשיטה זו
ושמא לא ירדמו או יפסיקו בדיבור ומפני שלדברי סדר היום זמן
הברכה הוא ממש לפני שינתו שכבר נעצמים עפעפי עיניו חששו
שמא ירדם תוך בדי הברכה וקשה לצמצם חלות זמן הברבה אמנם
שאר הפוסקים דחו שיטה זו ואדרבה התבטאו בחריפות נגד
המדלגים על ברכת המפיל וכדלהלן ולכן אין לסמוך על מנהגים אלו
אלא למי שקבלה ברורה בידו מרבותיו ונוהג עפ"י הדרכתם בכל
אורחותיו.

הגמרא בברכות ס' ע"ב
אמ ר ו ,הנכנ ס ליש ון ע ל
מטתו מברך ברכת המפיל
חבלי שינה על עיני,
ומבואר בתוספות ובמרדכי
שכל הברכות הללו שבפרק
הרואה ,יש לאומרם בשם
ומלכות ,שכל ברכה שאין
בה שם ומלכות אינה ברכה.
ושכן פסקו רבינו שמעיה
ורבינו שמשון מקוצי .וכן כתב הרמב"ם )בפרק ז' מהלכות תפלה
הלכה א'( ,שברכת המפיל היא בשם ומלכות .וכתבו האחרונים שלפי
מה שכתבו התוספות )ברכות י"א ע"ב( וז"ל ואם תאמר מפני מה אין
אנו מברכים לישן בסוכה ,ויש לומר משום שמא לא יישן ונמצא
שבירך ברכה לבטלה ,שהרי אין בידו לישן כל שעה שירצה .אם כן
לכאורה יש להקשות ,שאיך אנו מברכים קודם השינה ברכת המפיל
חבלי שינה וכו' ,והרי יש לחוש שמא לא יישן ונמצאת ברכתו
לבטלה .ויש ליישב שברכת המפיל חבלי שינה היא ברכת הודאה על
טבע השינה שהטביע הקדוש ברוך הוא לקיום האדם ,שאי אפשר
שלא יישן שלשה ימים  .ועל כל פנים תתקיים ברכתו תוך שלשה
ימים .אבל ברכת לישן בסוכה שמא יהיה מצטער שפטור מן הסוכה,
ונמצאת ברכתו לבטלה .ועוד יש לומר שברכת המפיל היא ברכת
השבח וההודאה על מנהגו של עולם ,כמו ברכת הנותן לשכוי בינה,
שאפילו לא שמע קול תרנגול מברך אותה ,שעל מנהגו של עולם
נתקנה ,ולכן אפילו אם לא יישן אין ברכתו לבטלה ,אבל ברכת לישן
בסוכה שהיא ברכת המצוה ,אם לא יישן נמצאת ברכתו לבטלה.
הטור סימן רל"ט כתב וז"ל כשירצה לישן יקרא ק"ש דאריב"ל אף על
פי שקרא ק"ש בבה"כ מצותה לקרותה על מטתו ,ודי בפרשה
הראשונה דגרסינן בפרק הרואה הנכנס לישן אומר משמע עד והיה
אם שמוע ,ור"ח כתב צריך לקרות גם והיה אם שמוע לפי שיש בה
ובשכבך ובקומך ,וכן היה נוהג א"א ז"ל ואומר ברוך המפיל חבלי
שינה על עיני ותנומה על עפעפי ומאיר לאישון בת עין י"ר מלפניך ה'
אלהי שתשכיבני לשלום ותעמידני לחיים ולשלום ואל יבהלוני
חלומות רעים והרהורים רעים ותהא מטתי שלימה לפניך והאר עיני
פן אישן המות בא"י המאיר לעולם כולו בכבודו ,ורב עמרם הוסיף בה
דברים ותעמידני בשלום ותן חלקי בתורה ותרגילני לדבר מצוה ואל
תרגילני לדבר עבירה ואל תביאני לידי חטא ולא לידי נסיון ולא לידי
בזיון וישלוט בי יצר טוב ואל ישלוט בי יצה"ר ותצילני מפגע רע
ומחלאים רעים ואל יבהלוני וכו' ואומר יושב בכתר עליון וכו'.
כתב הבית יוסף וז"ל כתב הכל בו )סי' כט( נהגו כל ישראל שאין
אוכלים ושותים ואין מדברים אחר קריאת שמע שאומרים על מטתן
וסמכו אהאי קרא )תהלים ד ה( אמרו בלבבכם על משכבכם זו
קריאת שמע ודומו סלה ,וכיוצא בזה כתב רבינו ירוחם בנ"ג ח"ב וכן
כתב הרוקח )סי' שכז(
השולחן ערוך כתב קורא על מטתו א פרשה ראשונה של שמע
ומברך המפיל חבלי שינה על עיני וכו' .הגה :ויקרא קריאת שמע

”כבר כתיב 'ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך' .נמצא כל עניינים כאלו גורמים לישראל להיות
נתונים בהסתר פנים ח“ו ,וגם איתא בזוה“ק פרשת נשא שדבר זה גורם לשרות סטרא אחרא בביתא
וגורם מסכינותא לביתא .על כן נדב לבי בעז“ה לאסוף את כל מאמרי חז“ל השייכים לענין זה,
ולהראות לפני הכל את גודל העוון והעונש שיש בזה ,וגודל המעלה להאשה הצנועה בדרכיה ,שעי''ז
היא זוכה לבנים יראי השם וחשובים שבדור ,אולי על ידי זה יראו ויקחו מוסר ויתוקן קצת הפרצה
הגדולה הזאת ,ובזכות זה נזכה לראות בבנין ירושלים גדריה ועניניה בב“א“ )החפץ חיים  -ספר גדר עולם(
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עיון הפרשה

הרב דוד וייס

מציאת החן של נח מול לא ידון רוחי באדם

להקב"ה בהרס העולם ,אם האנשים כה מושחתים וכה רעים סבר נח
אכן צריך לכלותם .אמר לו הקב"ה תשאיר לי את עבודת החורבן,
"ואני" ,בזמן שאני מכין את המבול אתה תכין תיבה ,אתה תעסוק
בבנית העולם העתידי ,את ההרס אני יעשה לבד .רעיון זה מלווה
אותי כבר זמן רב ואפילו הודפס בספר שהוציאו בני משפחתי שיחיו,
אבל עכשיו אני מבין שהמטרה של הקב"ה לא היתה רק בשביל שנח
יעסוק בבניה ולא בהרס ,אלא כאן גילה הקב"ה
לנח ,שאפילו המבול והחורבן וכל ההרס העצום
שנראה כאן גם הוא מגיע מתוך אהבה ודאגה
לטובת העולם .וזהו החן שנח מצא בעיני הי"ת.
את החן הזה שנח מצא הוא לקח אל התיבה שם
בתוך העולם החדש שנח היה המנהל שלו וראש
הממשלה כשלצידו קואליציה רחבה ביותר ,שם
לימד נח את כולם למצוא חן! את זה הוא לקח
מהקב"ה!
אם נשים לב חן ו -נח אותם האותיות .הסדר
שונה ,חז"ל במדרש מצאו שתי אפשריות להבין
מדוע נח נקרא נח?! אפשרות אחת מלשון "ותנח
התיבה" .אפשרות שניה על שם קרבנו הוא נקרא
כמו שכתוב "וירח ה' את ריח הניחוח" .שתי
שיטות נפרדות ,אבל לא שונות זו מזו ,כי נח לקח
איתו לתיבה את המנוחה מהכעס ,בשום מקום
לא מוזכר שני כעס! אפילו האריה הבועט קיבל
מנח ארוחה עם חיוך והרגשה נעימה של בוקר
טוב! את זה התורה מלמדת בסיפור של "ותנח
התיבה" התיבה כולה היתה במנוחה! אח"כ כאשר
נח יצא מהתיבה הוא לקח איתו החוצה את
המנוחה ואיתה הוא בנה את העולם החדש!
העולם של אחרי המבול! זו הכוונה על שם "וירח
ה' את ריח הניחוח" .ניחוח שהביא נח מהתיבה
אל העולם החדש.
אנחנו לא כל כך יודעים למצוא אצל אחרים חן,
לצערנו! אבל אולי כדאי גם לנו ליכנס לתיבה של
נח .שם נגלה שגם אנחנו למדנו משהו מנח.

חומש בראשית רק התחיל ,העולם זה עתה נברא ,וכבר הוא מתקרב
לסיומו! כאילו הוא רדוף בשדים! ואין לפרשה סימן שהיא מתקרבת
לסיום .עד שהתורה כותבת בשם הקב"ה ונח מצא חן בעיני ה' .עלינו
לשאול את עצמנו מהי המשמעות של מציאת חן בעיני ה' בשעת
כעס? כנראה שמציאת החן של נח איננה מתנה שהקב"ה נתן לנח,
כמו שנותנים לחבר מתנה לכבוד הבר מצוה! רבי
סימון במדרש ]הידוע ,זה שמשמש כסגולה
למציאת אבידות[ אומר ,שהחן הזה לא היה חן
שהקב"ה מצא בנח! ההיפך ,נח הוא זה שמצא,
הקב"ה לא מצא .המשמעות בדבריו היא שנח
מצא את נקודת החן העולמית .אותה נקודת חן
שהקב"ה חיפש ,כעדותו של רבי חמא במדרש
"עולמי עולמי ,הלואי תהא מעלת חן לפני בכל
עת!" את נקודה זו מצא נח .והיכן הוא מצא
אותה? "בעיני ה'"! זו בעצם המשמעות של דברי
הפסוק שהזכרנו בתחילה "לא ידון רוחי באדם
בשגם הוא בשר והיו ימיו "רק" מאה ועשרים
שנה" .הגבול של הצמיחה שבן אדם יכול לצמוח
הוא מאה ועשרים .נח מצא את הקב"ה באותה
החלטה אלוקית להגביל את זמן העבודה של
האדם! לא יותר ממאה ועשרים שנים של עבודה!
את זה מצא נח דוקא כאשר הוא ראה לפי הבנתו
שהקב" ה נמצא בכעס! ולמ ר ות ש התכ ונ ה
האנושית של כעס מזמינה חורבן ,הרס ,ניתוק
קשרים ,וכל השאר ,אצל הקב"ה הוא גילה שדוקא
זמן של כעס מוליד רצון לבניה.
אם נשים לב כל פרשת נח –כמעט ,מוזכר הקב"ה
בשם אלוקים! אלוקים זו מידת הדין ,ובאמת
בפרשה זו מתגלה כח הדין של הי"ת ,רק בסוף
פרשת בראשית בסיפור ששייך לפרשת נח כתוב
"ונח מצא חן בעיני ה'" כאן הקב"ה לא מופיע
במידת הדין אלא במידת הרחמים! זה חידוש של
נח! נח הוא זה שמצא בתוך עיני ה' את מידת
הרחמים ,ומידת הרחמים היא מידה של בניה!
בשנים קודמות נהנתי לראות את הפסוק שהקב"ה אומר לנח "ואני
הנני מביא את המבול מים על הארץ לשחת כל בשר" ותמיד חשבתי
שהדגש בפסוק הוא המילה "ואני" .כי נח חשב בתחילה להצטרף

”אם נשים לב חן
ונח אותם
האותיות ,הסדר
שונה ,חז"ל
במדרש מצאו שתי
אפשריות להבין
מדוע נח נקרא
נח?! אפשרות
אחת מלשון "ותנח
התיבה" ,אפשרות
שניה על שם
קרבנו הוא נקרא,
כמו ניחוח"

מזל טוב למשפחת מורנו הרב שליט"א
שמחים עמכם בשמחתכם מכל הלב.
שבת שלום לכל התושבים היקרים ב'הר שמואל' ולחברים
המקשיבים לקולך די בכל אתר ואתר

שירת הבקשות!
השבת פרשת נח
בליל שבת בבית הכנסת אהל לוי )בחוץ באוהל(
בשעה 20:30
עם החזן הדגול ר‘ מרדכי מנחם הי“ו ,והחזנים המיוחדים תושבי הר שמואל
וכן ’פרחי‘ הר שמואל!
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מעשה שהיה...
ביד רועדת" :רק בשמחה" הריקוד נדם .רבי מאיר שכב בשקט,
שלווה נסוכה על פניו וידו אוחזת חזק ביד תלמיד אהוב .לקראת
השעה  03:15הבחין התלמיד באגלי זיעה קרה המכסים את פני רבו,
ולפתע נשמטה ידו" .דער רבי איז נישט דו" )הרבי איננו( ,זעק
התלמיד ,והכל ברכו "ברוך דיין האמת".
בבוקרו של ז' במרחשוון ה'תרצ"ד הוכה העולם היהודי בתדהמה עם
בוא הידיעה כי נלקח רבי מאיר שפירא מלובלין לגנזי מרומים.
על קיצור ימיו והספקו האדיר כתבו העיתונים והפליגו המספידים,
כיהן כרב בקהילות גלינא ,סאניק ,פיעטרקוב ולובלין .עם כל גאונותו
ולמדנותו ביטל עצמו בפני האדמו"ר רבי ישראל מטשורטקוב
שהכריע עבורו בדבר כהונת הרבנות ועל היותו ציר מטעם "אגודת
בסיים הפולני )בית הנבחרים הפולני( .כן היה מקורב ואהוב
ישראל" ֵ
על ה"אמרי אמת" מגור ,ובברכתו היה נשיא אגודת ישראל בפולין.
בילדותו רכש יסודות מבית ויז'ניץ ,וכפי שהתבטא" :תורה למדתי
מגור ,עבודה זו תפילה בויז'ניץ ,וחסידות בטשורטקוב".
בכנסיה הראשונה של אגו"י ,ביקש להביא בפני המתכנסים הצעה
פרטית ושטח בפניהם את רעיון "הדף היומי" שאותו ילמדו יהודים
באותו יום ברחבי העולם .לאחר שפירט את התועלת והדגים בשפה
ציורית ונרגשת ,הזכיר גם את המסכתות שנותרו מוזנחות ומיותמות
שכעת יבוא גם להן תיקון .משכּילה לדבר קמו כל הנוכחים ,מחאו
כפים והריעו דקות ארוכות .דחיפה עצומה למפעל נתן בעל ה"אמרי
אמת" ,שבליל ראש השנה ה'תרפ"ד ,הראשון להכרזה ,אמר לאלפי
חסידיו בבית המדרש" :אני נכנס ללמוד את הדף היומי" .בתרפ"ט,
כשביקר רבי מאיר בראדין ונכנס ל"חפץ חיים" הקשיש ששכב
במיטתו ,התאמץ הח"ח לשבת באומרו" :ראוי שאקבל את 'רבּ הדף
היומי' בכבוד המתאים" .מפעל הדף היומי נקרא בפיו "בני הראשון",
ו"בנו השני" היה המוסד התקדימי "ישיבת חכמי לובלין" .עד
שנוסדה זו לא הייתה בנמצא ישיבה שבבניינה התקיימו צרכי
היומיום – לימוד ,אכילה ולינה .בל"ג בעומר ה'תרפ"ד הונחה אבן
הפינה במעמד רב רושם ובהשתתפות רבים מגדולי הדור .משך שש
שנים השקיע רבי מאיר את כל כולו באיסוף מימון להקמה ולבנייה,
ולקרקע נוחה זו ליקט שתילים ראויים  -נערים מובחרים ועילויים
שיגדלו ויפרחו בעמלה של תורה.
בישיבה מיוחדת של ראשי קהילות פולין בלובלין שהתקיימה בליל
ההלוויה הוכרז" :אנו לא נוכל לומר ידינו לא שפכו את הדם הזה .אכן
אנו אשמים כאשר ראינו את רבנו כורע תחת עול משא אחזקת
הישיבה .עלינו לשמור מכל משמר שהישיבה לא תחלש ח"ו,
שהבניין לא ייפול לידיים נכריות" .לאורך ההלוויה ובימים הבאים
נערכו מגביות עבור "הבן השני" של הרב  -הישיבה בלובלין .קרן
התורה הורמה בבניין הישיבה ,עד בוא הצוררים.
שריפת הישיבה בידי הגרמנים ימ"ש נחשבה בעיניהם כניצחון והישג
ראויבאידאולוגיה המעוותת שלהם .וכך תיארו אירוע זה בביטאון
הנוער הגרמני "דויטשה יוגענד צייטונג" .הייתה זו גאווה לנו להחריב
את האקדמיה התלמודית הזאת ,שהייתה נודעת כגדולה ביותר
בפולין .השלכנו החוצה את כל הספרים הקדושים של היהודים
והצתנו אותם .עשרים שעות שלמות השתוללו הלהבות .יהודי
לובלין עמדו מסביב ובכו ,אולם הוזמנה תזמורת צבאית והצלילים
העליזים של המוזיקה החיילית החרישו את ייללתם.
בתש"ו ,בשוך הלהבות ,חזרו יהודים ללובלין ובכו למראה החורבן.
בבניין הישיבה פעל בית ספר לאחיות ,כחלק מאוניברסיטה קתולית,
ובבית הקברות נשדדו המצבות ונחרשו קברים רבים .לפלא היה
האוהל על קברו של רבי מאיר שפירא שנותר בשלמותו .לאחר שנים
של מו"מ עם ממשלת פולין הותר להעלות את עצמותיו להר
המנוחות בירושלים.

רבי מאיר שפירא מלובלין ,מיסד הדף היומי
)ז‘ חשון תרצ”ד(
טרם מלחמת העולם השניה ימי העליה הרביעית .רבבות מבני
ישראל היושבים בפולין ועולים לארץ ישראל .ביניהם אף חסידים
ואנשי תורה חדורי יהדות ויראת שמים .מגיעים הם לכאן מתוך
אמונה כי יישוב ארץ ישראל אינה מצווה ריקה מתוכן ועל כן
כשמתקיימת האפשרות לקיימה יש להגשימה.
ומספרים :כי פעם אחת שאלו את הרב מאיר שפירא רבה של לובלין,
ראש ישיבת חכמי לובלין ומייסד הדף היומי .למה אין כב' עולה לכל
הפחות לבקר בארץ ישראל .ענה להם מתוך כובד ראש ותוך כדי
אנחה של צער :כדי לעלות לארץ ישראל עדיין יש בי כוח אבל מנין
אקח את הכח כדי לחזור משם?

ישיבת חכמי לובלין
אם הזכרנו את רבי מאיר שפירא נזכיר מעט אף מקצת מפעלו
ומפעלו .כשנסתיימה מלאכת בנין הישיבה ביקש ר' מאיר שפירא
שיכתבו על חזית הבניין את הפסוק' :לכו בנים שמעו לי יראת ד'
אלמדכם' .הסביר כי בחר בפסוק זה בעקבות מאמר חז"ל ידוע ,על
שהיה 'נעים זמירות ישראל' צריך לומר 'בואו בנים'  -בואו ,התקרבו
וכך תשמעו .ואמר 'לכו' כי רק כשהולכים ומתרחקים אפשר לראות
האם באמת שמעו-הבינו והם יהודים כשרים ויראי שמיים.

פטירתו בדמי ימיו
בהיות רבי מאיר שפירא בן  46בלבד חלה בפתאומיות ונפל למשכב.
היה זה לאחר ימי אלול ותשרי ,הדאגה לבחורים שלו ב"ישיבת חכמי
לובלין" וטלטולי הדרכים בנסיעותיו האחרונות לגיוס כסף לישיבה,
גרמו למאמץ ונראה כי גופו נחלש והצטנן" .אמש נפל למשכב",
אמרו" ,שום דבר נורא ,ינוח ימים מספר ויקום" .כך גם חשבה קבוצת
הרופאים היהודים הבכירים שבלובלין עת יצאה מדירת הרב
שבישיבה ,והכל קיוו שצדקו בקביעתם.
לא כך היו פני הדברים .תחושה משונה אפפה את הישיבה.
ההתעלות והמרץ של תחילת ה"זמן" היו ספוגים במתח לא מוסבר
שסבב בין הכתלים .מסיבות ששמר עימו הפתיע רבי מאיר את
הבחורים בבקשה שיישארו בישיבה בכל אלול ותשרי ,כולל סוכות.
במשך הזמן בימים הנוראים ובשמחת החג ,בלימוד ,בתפילות,
בסעודות ובזמירות ,נרמזו שומעי לקחו והמתחקים אחר הנהגותיו כי
רבם הגדול נתון בסערת נפש ובהליכי פרידה מהם.

השמחה האמיתית
הרב נחלש עוד ונעזר בתלמידיו בעטיפת ובהנחת הטלית והתפילין.
שליח שמיהר לרופאים קיבל מהם מילות עידוד ותו לא .בתפילת
ערבית כבר לא יכול היה רבי מאיר לדבר ורק האזין לתפילת הבחורים
שבחדרו .אחר חצות כתב בפתק שיעבירוהו לחדר האורחים בישיבה.
טויבּה מתייפחת ,ולחש
ֶ
כשהוציאוהו הבחין באשתו ,הרבנית מלכה
לה" :למה הבכיות? הרי כעת מתחילה השמחה האמיתית".
ילדים משלהם לא זכו לחבוק בני הזוג .הבחורים היו להם כבנים ,והם
שעמדו נרגשים סביב מיטת רבם בחדר האורחים .רבי מאיר לחץ
ברכות את ידי תלמידיו ,ביקש שישירו ניגון נשמה שחיבר ורמז
שירקדו סביב מיטתו .דמעות זלגו מעיני הסובבים ורבי מאיר כתב
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הלכה פסוקה

הרב יוסף שטילרמן
לאחר שסיים הברכה צריך להזכיר "מטר" בברכת "שמע
קולנו" ,ואם שכח גם ב"שמע קולנו" צריך לחזור לברכת "ברך
עלינו" .ובתוך ל' יום ,עדיין חזקה שעדיין אמר כמו שאמר
מלפנ"ז ,ומועיל לומר צ' פעמים "ואת כל מיני תבואתה לטובה
ותן )טל ומטר ל( ברכה" כדי לעשות חזקה)יד( .אבל יש הבדל
בין "גשם" של ברכת "אתה גיבור" ,ל"מטר" של ברכת "ברך
עלינו" .שברכת "אתה גיבור" הוא שבח ,ואנו משבחים הקב"ה
שהוא מוריד הגשם .וברכת "ברך עלינו" הוא בקשה ,ואנו
מבקשים מהקב"ה לתת לנו מטר .ונפק"מ הוא לענין מקום
שצריך גשם בקיץ ,שדינה שאף שהם צריכים גשם אעפ"כ אין
להזכיר גשם או מטר אלא ב"שמע קולינו" ,אבל בדיעבד אם
הזכיר "מטר" ב"ברך עלינו" אין צריך לחזור ,משא"כ אם הזכיר
"גשם" ב"אתה גיבור" שצריך לחזור .ששאני "שבח" שאין גשם
שבח בקיץ ,משא"כ "בקשה" ,כן אפשר לבקש דבר הצריך אף
שלא בזמנו)טו(.

מוריד הגשם  -ותן טל ומטר
הקדמה :כל שלא אמר השמונה עשרה כתיקונו ,כגון שהוסיף
כמה מילות או חוסר כמה מילות ,פעמים הוא לעיכובא
ופעמים אינו לעיכובא .ובמקום שהוא לעיכובא ,הוי כאילו לא
התפלל כלל וצריך לחזור ולהתפלל כתיקונו)א( .ונוגע לכאן ,רק
"מוריד הגשם" לעיכובא הוא .אבל "טל" ו"משיב הרוח" )בלי
מלת "מוריד הגשם"( אינם לעיכובא בין בקיץ בין בחורף)ב( .
ולכן ,האומר "מוריד הגשם" בקיץ צריך לחזור)ג( ,ואם לא אמר
"מוריד הגשם" בחורף גם כן צריך לחזור ,אא"כ הזכיר "מוריד
הטל")ד( .אבל לענין "משיב הרוח" ו"טל" בין אם אמר או לא
אמר בין בקיץ בין בחורף אינו צריך לחזור)ה(.
עצת תשעים פעמים :מי שמסתפק שמא הזכיר "גשם" בקיץ,
דינו שבתוך ל' יום של פסח הוחזק עדיין לומר "גשם" כמו
שהיה רגיל כל החורף וצריך לחזור ,אבל לאחר ל' יום אמרינן
שעכשיו כבר רגיל לומר כתיקונו ,והרי הוא בחזקת שלא הזכיר
גשם ואינו צריך לחזור ) ו(  .וע' בטור שהביא שהמהר"ם
מרוטנברג היה רגיל לומר "גשם" צ' פעמים בשמיני עצרת,
ועי"ז יהיה הרגל בלשונו ושוה לג' תפילות של שלושים יום)ז(.
והיינו לומר צ' פעמים "מחיה מתים אתה רב להושיע משיב
הרוח ומוריד הגשם")ח(  .וע"ש בש"ע ס"ט ,שה"ה בקיץ ביום
ראשון של פסח שיכול לומר צ' פעמים "מחיה מתים אתה רב
להושיע מוריד הטל" .ולמי שאינו נוהג לומר "מוריד הטל" ,גם
יכול לומר "מחיה מתים אתה רב להושיע מכלכל חיים")ט( .
ולכתחילה ראוי לומר ק"א פעמים)י(.
ותן טל ומטר :הלכות של "מטר" בברכת "ברך עלינו" דומה
להלכות "גשם" דנ"ל .שגם כאן מילת "טל" אינו לעיכובא)יא(.
ואם אמר "מטר" בקיץ ,צריך לחזור לראש הברכה)יב( ובדיעבד
אם חזר למילת "ותן" יצא )יג(  .ואם השמיט "מטר" בחורף,
שצריך לבקש "מטר" אם הזכיר לפני סוף הברכה ,ואם שכח עד

)ùàø ìù äçðîá àåáéå äìòé øéëæä àì íà ïéðòì à"éñ ç÷ñ ò"ùá 'ò (à
áéøòî ììôúäì êéøöù ,ãåò ùãåç ùàø åðéàù ïîæá áøòì òéâäùî øëæå ùãåç
øñçù äîù íåùî àåäå .áéøòîá àåáéå äìòé øéëæäì ìåëé àìù óà ,íééîòô
ù"ò] .áéøòîá íéîåìùú êéøö ïëìå ,ììë ììôúä àì åìéàë éåä àåáéå äìòé
äî" íåùî øåæçì ïéàù øáñ é"øäù ,äæá 'ñåú éìòá 'çî àéáäù á"ì÷ñ á"îá
.â"ñ ãé÷ 'ñ ò"ù (á) [.ì"ðã øáñäëå ä"öðéáåøô éîëçë ÷ñô ò"ùäå ,"çéåøé
äìòî àì åúøéîàå ä"àìá ïéøöòð ïéà ìè ïëå úåçåøã ì"æå à"é÷ñ á"îá ù"òå
äìòî åðéàù ïðøéîà àì éàãåù ,ï"øä íùá é"áá ù"ò ìáà .ì"ëò ãéøåî àìå
(â) .åîòè ù"òå ,(åâäðî éôë à"ë) øîåì ùé äìéçúëì éàãå àäù ,ììë ãéøåîå
åìéôàå ì"æå á"é÷ñ á"îá 'òå .(ç"é÷ñ á"îá) äîçä úåîéá íìåòì íéù÷ íùâã
ïéà) íìåòì ìèå çåø øéëæäì ììë áåéç ïéàù øçàî äëøáä íééñ àì ïééãò
íå÷îá úåéäì "ìè" úøéîà ÷éôñîù .ä"ñ íù ò"ù (ã) .ì"ëò (øåæçì êéøö
"(æ) .éîìùåøéäî åøå÷îå ,ç"ñ íù ò"ù (å) .â"ñ íù ò"ù (ä) .óøåçá "íùâ
äàáåä ïëå ,àåä å"÷ù øåèá ù"òå .íù à"îøá äàáåäå ,è"ñ ãé÷ 'ñ øåè
åðéáø úòã àéáäù é"ááå øåèá ù"ò ìáà [.æ"ì÷ñ á"îá ò"òå] .á"î÷ñ á"îá
íåéá íéîòô 'ö ìáà ,(éîìùåøéá àúéàãë) ìéòåî íåé 'ì à÷ååãù øáñù õøô
íéîòô 'öá ÷éôñî åðéà äæå ,íðåùì ãåîéìá éåìú ìëäù .ìéòåî åðéà ãçà
ì"äáá 'òå .äëìä ïëù é"áá ë"ëå ,í"øäî úòãì äèåð ù"àøäå .ãçà íåéá
÷ñôá ÷ô÷ôî æ"èä íâå ,õøô 'øë ÷ñô à"øâäù àéáäù 'åë íà ä"ã è"ñ
ìáà ."äëìäì ò"åùä éøáã úà å÷éúòä íìåë èòîëå íáåø" ìáà ,ò"åùä ìù
ìéâø åðåùìù åîöò àöîð ïééãò íéîòô 'ö úøéîà øçàìù éî ïéðòì ,ïééòì ùé
á"éøî éúòîù ïë ?åðåùì ãîì àìù àåä éåìéâù íéøîåà íàä ,"íùâ" øéëæäì
àéáäù ò"ùá ù"ò (ç) .ïàëì êééù àîù æ"ì÷ññ á"îá 'òå .äùòîì ò"ö 'ìù
äîìù ïçìåù 'ñ íùá è"ì÷ñ á"îá ù"ò ìáà ."øåáéâ äúà"î ìéçúäì
(é) .î"÷ñ íù á"îå íù à"îø (è) ."íéúî äéçî"î äìéçúäì éåàøå ÷éôñîù
æé÷ 'ñ ò"ù (áé) .ã"é÷ñ ãé÷ 'ñ á"î (àé) .ñ"úçä íùá à"î÷ñ íù á"î
ò"ùá 'ò (åè) .î"÷ñ ãé÷ 'ñ á"î (ãé) .íà ä"ã â"ñ æé÷ 'ñ ì"äá (âé) .â"ñ
á"îáå ,äðåé 'ø íùá ãé÷ 'ñ é"áá 'òå .íù à"îøáå á"ñ æé÷ 'ñáå ã"ñ ãé÷ 'ñ
.äæ ÷åìéçä ìù øáñää àéáäù ã"ë÷ñ íù

”ואמרתי שעיקר סיבת הדבר ,שאנו מרחיקים בעצמנו את הקב"ה מאיתנו .הוא ציוה לנו והתקדישתם
והייתם קדושים ,ואמרו חז"ל כל המקדש עצמו מלמטה מקדשין אותו מלמעלה מעט מקדשין אותו
הרבה ,בעולם הזה מקדשין אותו לעולם הבא ,וכתוב אחר אומר כי ד' אלקיך מתהלך בקרב מחניך
להצילך וגו') ,והמאמר להצילך כולל הרבה ענינים ,להצילך מן החרב מן הרעב ומן השבי ומן הביזה(,
והיה מחניך קדוש ,ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך ,הרי ביאר לנו הכתוב מפורש ,שכאשר נהיה
קדושים הוא מתהלך בינינו להצילנו מכל רע ,אבל אם יראה בנו ערות דבר הוא שב מאחרינו ,וממילא
יחולו עלינו כל הסיבות ח"ו“ )החפץ חיים  -מכתבים ומאמרים(
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נועם דברות

הרב עמנואל איפרגן
נבואת שקר.
ולפי זה ,אמרה התורה )דברים פרק י"ח פסוק כ"א( וכי תאמר בלבבך,
איכה נדע את הדבר אשר לא דברו ה' .אשר ידבר הנביא בשם ה' ולא
יהיה הדבר ולא יבא ,הוא הדבר אשר לא דברו ה' ,בזדון דברו הנביא
לא תגור ממנו .ע"כ .והיינו שהדבר הראשון שאנו מבקשים מהנביא
לתת אות או מופת ,אבל יכולים הרבה אנשי מעשה לעשות מופתים,
או לאחוז עיניהם של המאמינים ,ואין זה בהכרח שרק על זה נאמין
שהנביא הינו נביא אמת .ואם כן ,צריך ביאור כיצד נדע אם הנביא ,או
החולם חלום ,הינו נביא אמת ואינו בגדר נביא שקר? כמו למשל ,אצל
צדקיהו המלך )ירמיה פרק כ"ח פסוק ט( שבאו לפניו שני נביאים,
ירמיהו בן חלקיה וחנניה בן עזור .וכידוע ירמיה היה נביא אמת כמו
שידוע היום .וחנניה היה נביא שקר שלבסוף גם מת .וכן כאמור אצל
אחאב ,מה היה עליו לעשות? נמצאים לפניו ארבע מאות נביאים
המתנבאים שהוא ינצח במלחמה ,ונביא אחד שאומר שכולם נביאי
שקר.
בנוסף לזאת ,אף אם יבוא נביא אמת ,עדיין צריכים לראות מתי
תתקיים נבואתו!!! וצריך להמתין ולראות ,אם נבואתו של הנביא
התקיימה .וכל זה יכול להיות בנבואה טובה ,אם תתקיים בודאי
שהוא נביא אמת .אבל בנבואה ח"ו המנבא רעה על העם ,גם אם לא
תבוא אינו בהכרח שאינו נביא אמת ,שהרי יכול להיות שנתבטלה
הגזירה וחזרו בתשובה ,ואין הקב"ה מקיים דברי הנביא .כמו אצל
חזקיהו ונינוה שהקב"ה ביטל גזרותיו.
אומנם מצאנו שהקב"ה מביא לעם ישראל נביאי שקר בכוונה ,שהרי
התורה אומרת זאת בפירוש )דברים פרק י"ח שם( כי מנסה ה'
אלהיכם אתכם לדעת ,הישכם אוהבים את ה' אלהיכם בכל לבבכם
ובכל נפשכם .וכן מצאנו רבות בנביאי הבעל וכדו' כדאיתא בנביא.
)מלכים א' פרק כ"ב( ובכל אופן כעת נשאר לגבינו כיצד עלינו להווכח
מי הוא נביא שקר? ומי הוא נביא אמת?
ודבר זה הגמ' בסנהדרין )דף פ"ט (.אומרת על צדקיה בן כנענה עצמו,
שנת נב א לאח אב ע ם א רב ע מא ות נב יא י הש ק ר  .ו ש ו אל ת
הגמ' )בלשוני החופשית( מה היה לו לעשות? רוח נבות הטעה אותו?!
דכתיב ויאמר ה' מי יפתה את אחאב ויעל ויפל ברמת גלעד ויצא
הרוח ויעמד לפני ה' .ומתרצת הגמ' היה לו לדקדק כדרבי יצחק,
דאמר רבי יצחק סגנון אחד עולה לכמה נביאים ,ואין שני נביאים
מתנבאין בסגנון אחד .וכך אמר יהושפט לאחאב מקובלני מבית אבי
אבא ,סגנון אחד עולה לכמה נביאים ואין שני נביאים מתנבאים
בסגנון אחד .ע"כ .ומדברי הגמ' מבואר שכל נביא ונביא אמת יש לו
סגנון נבואה מיוחד .והסגנון נבואה מיוחד הוא כשהנביא אומר דברי
ה' ללא נגיעות או חנופה וכיו"ב.
וזה עבודה פנימית של כל אדם ,שידע שהוא מכוון דבריו לאבינו
שבשמים ,שהרי כולם צועקים לשם שמים .רק צריך שידע שאינו
עושה כן ,כמו נביא שקר ,עם נגיעות אישיות ,וכוונות אחרות ,ואין
פיו וליבו שווים .וכמו שאמרו חז"ל "וכל נביא ונביא יש לו סגנון
נבואה מיוחד".
אומנם כל זה לענין זמן הקודם ,אבל כבר אמרו רבותינו במסכת בבא
בתרא )דף י"ב (.מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים
וניתנה לחכמים .ומאידך אמר רבי יוחנן מיום שחרב בית המקדש
נטלה נבואה מהנביאים וניתנה לשוטים וקטנים .ואע"ג דסתרי
אהדדי ,נראה לישב דמכל מקום מי שמחשיב עצמו לנביא בזמן הזה,
ואומר מה עתיד לבוא .אזי אם תמצא שהוא שוטה וקטן נבואתו
מתקיימת .ואם תמצא שהוא חכם ,ואומר מילי דתורה וחכמה אזי
"חכם עדיף מנביא" .ועדיף לקיים דברי החכם מאשר "נביא שוטה
וקטן".

גדר נביא שקר
הנה כידוע עמדו לישראל במשך הדורות נביאי )או משיחי( שקר,
שהתחזו לשליח ונביא מאת ה' ,ועל אף שלא היו שליחי ה' או נביאי
אמת .ועוד כיום רבים המתחזים בכל מיני צורות .ויש יותר מזה,
שהמתחזים עצמם לנביאים או למושיעים ,פעמים שהם מאמינים
בעצמם שהם כאלו ,מכח היותם חכמים וגיבורים וכדו') .ואיני מדבר
מענין כל דור ודור כשבאים צרות ופלאים לעולם ,ובאים כל מיני
חוזים ומגידים ואומרים יהא כך או כך וכדו' (.ולהלן ננסה לבאר מה
גדר "נביא שקר".
בגמ' מסכת סנהדרין )דף צ' (.אמרו עליו על חנניה בן עזור,
שמתחלתו נביא אמת ולבסוף נביא שקר .והיינו שמתחילה היו בו כל
הדברים הראויים שיהיו בנביא אמת ,וכמו שכתב הרמב"ם בהלכות
יסודי התורה )פרק ז' הלכה א'( שאין הנבואה חלה אלא על חכם גדול
בחכמה ,גבור במדותיו ,ולא יהא יצרו מתגבר עליו בדבר בעולם .אלא
הוא מתגבר בדעתו על יצרו תמיד ,והוא בעל דעה רחבה נכונה עד
מאד .וכו' .והולך ומזרז עצמו ומלמד נפשו שלא תהיה לו מחשבה
כלל באחד מדברים בטלים ,ולא מהבלי הזמן ותחבולותיו .ע"כ.
ומשמע שחנניה בן עזור שלבסוף נתגלה כמשיח שקר ,אומנם
מתחילה היה נביא אמת והיו בו התכונות של נביא אמת.
ובעצם גילוי נביא שקר ,יש קונפליקט גדול מאוד שמצד אחד נראה
שהוא "באמת נביא" ומצד שני אסור לילך אחריו .וכמו שכתב
הרמב"ם בהלכות עבודה זרה )פרק ה'( וז"ל :כל המונע עצמו מהריגת
נביא השקר מפני מעלתו ,שהרי הולך בדרכי הנבואה ,הרי זה עובר
בלא תעשה .שנאמר לא תגור ממנו ,וכן המונע עצמו מללמד עליו
חובה ,או הפוחד וירא מדבריו הרי הוא בכלל לא תגור ממנו .עכ"ל.
ומבואר שהרואה את הנביא" ,ויודע" שכעת הינו "נביא שקר" ומונע
עצמו מלהרוג אותו וכדו' ,ומדוע? מפני שרואה שהוא הולך ב"דרכי
הנבואה" כמ"ש הרמב"ם .ומשמע שהנביא שקר ,יכול שיאמר דברי
נבואה אמיתיים ,ואף נראה "צדיק וראוי לנבואה".
יתירה מזו בפרשת עבודה זרה נאמר בתורה )דברים פרק י"ג פסוק
ב'( כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום ונתן אליך אות או מופת .ובא
האות והמופת אשר דבר אליך לאמר נלכה אחרי אלהים אחרים אשר
לא ידעתם ונעבדם לא תשמע אל דברי הנביא ההוא או אל חולם
החלום ההוא .וכו' .ומבואר מדברי התורה שה"נביא" או ה"חולם
חלום" שנותן אות או מופת ,הינו עומד בכל גדרי הראוי להיות נביא.
שהרי התורה אומרת שאין להאמין לו משום שה' מבטיח שלא יהיה
ציווי לעבוד עבודה זרה .והיינו שהנביא או החולם החלום הינו באמת
אדם גדול הראוי לנבואה ,ואינו בהכרח אדם פגום ופסול ,או איזה
אחד שרוצה "לעבוד על הציבור" .ולכך חייב לומר שמדובר באדם
שבאמת מנסה לומר את "דבר ה'" אלא שלא הגיע לנקיות הדעת,
והיראה הנצרכת כדי להשיג את דבר ה' לאמיתו ,ולכן נבואתו יוצאת
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חזו בני חביבי

שירת הבקשות!
השבת פרשת נח בליל שבת בבית הכנסת אהל לוי )בחוץ באוהל הפתוח(
בשעה  20:30עם החזן הדגול ר‘ מרדכי מנחם הי“ו
והחזנים המיוחדים תושבי הר שמואל וכן ’פרחי‘ הר שמואל!

שיעור במדרש כל ליל שישי עם צ‘ונט מעשה ידיו של השף הדגול ר‘ יניב אילוז הי“ו ,ובירה משובחת
הצ‘ונט נתרם ע“י אדם יקר בעילום שם הי“ו ,והעראק ע“י ר‘ רון אשר הי“ו ,ותוספת בירה ע“י ר‘ יוסף ביטון הי“ו

שיעורי תורה
ע“י הרב חיים ביטון הי“ו רחוב ברקת  15כל מוצ“ש

שיעור באור החיים הקדוש
תהילים ושיעור לנשים
בזמן הדלקת נרות אצל משפחת ר‘ דוד ירושלמי הי“ו ,רחוב נופך  ,9ממתקים והפתעות!
קבלת שבת לבנות
בהנהגת הבחורים החשובים  -אבייב ,קוהלי ,בן סימון
מתמידים לבנים
בבית הכנסת החסידי בשעה  15:30על ידי משפחת קוהלי הי“ו לבנות עד כיתה ח‘
בתיה לבנות
תהלים לבנים  -תהלים לבנות  -שיעורים בהלכה  -שיעורים בגמרא  -שיעור בזהר  -שיעור דף יומי מפורסם בבתי הכנסת
אצל משפחת לאה לוי בשעה 15:30
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TASHMA.NET

HARSHMUEL.COM

לתיאום בענין טהרה:
שאלות בהלכה וטהרה:
שאלות בהלכה וטהרה:
דיני תורה בדיני ממונות ושכנים:
גמ“ח תרופות:
גמ“ח רדיאטורים לחימום:
מיץ ענבים:
כרית של ברית:
גמ“ח בלוני גז:
גמ“ח מזוזות:
הצלה ,עזרה ראשונה ,זמינים  24שעות ביממה  -אברהם ג‘יאן
הצלה ,עזרה ראשונה ,זמינים  24שעות ביממה  -חיים בלך
גמ“ח פלטות לשבת  -משפחת פרלמן:
גמ“ח עריסה לתינוק לחודשים ראשונים:
גמ“ח טיטולים ומטרנה לע“נ אייל בן זהבה ז“ל ,ולרפואת טוהר בת שני שרה
אנילציה ואדים חמים ,לע“נ שמעון בן לאה
אחות מוסמכת לשעת הצורך בשבת )פציעות זריקות וכו‘(:
אחות מוסמכת לשעת הצורך בשבת )פציעות זריקות וכו‘(:
גמ“ח כיסאות שולחנות ומזרנים וגמ“ח פלאטה של שבת:
גמ“ח כיסאות שולחנות ,כסאות ג‘ טפחים ,סירים גדולים:
גמ“ח כיסאות שולחנות מפות שולחן וכלי הגשה:
גמ“ח מוצצים ובקבוקים:
גמ“ח להמסת אבנים בכליות ,החזרת פרקים למקום ,וקיבוע:
מקרן ,אנילציה ,משאבת חלב ידני\חשמלי לע“נ אסתר בת ג‘ויה
איסוף וחלוקת מזון למשפחות:
גמ“ח מכשיר ניווט ווייז :WAZE

sharabymail@gmail.com

שעות פתיחה החדשים 19:30-20:30

אילנה052-7111480 :
אסתר קוק058-7171537 :
הרב דוד שרעבי טל054-2002882 :
הרב יוסף שטילרמן טל02-5715176 :
הרב עמנואל איפרגן טל058-7188158 :
גב‘ שולה ויטנשטיין טל054-8441374 :
הרב מרדכי ויטנשטין טל054-8441374 :
משפחת בן ישי טל054-8402564 :
משפחת נחמני טל050-5245392 :
משפחת דוד שילמן רח‘ ברקת טל0525712663 :
משפחת קוהלי אבני החושן  106טל0527659122 :
אחלמה  10טל0502616377 :
אחלמה  11טל0587668000 :
רח‘ אודם  18טל0584226225 :
ר‘ שלמה ברונר0547857575 :
על ידי משפחת ויצמן רחוב ברקת  4טל050-6401440 :
משפחת בן סימון ,טל0504168728 0257110091 :
גב‘ מטטוב :רח‘ אודם 16
גב‘ רינה:
הרב איתמר שעיה טל052-6161696 :
אביאל ירושלמי 0504116009
הרב חיים דדש טל02-5711480 :
משפחת אלקיים טל02-5715028 :
הרב משה קליין טל052-3466778 :
משפחת שרעבי טל054-8002882 :
גב‘ קרוליין שרעבי טל054-6535441 :
הר‘ אלעזר לוי טל0548590029 :

TEL: 0542002882

שירותי דת וגמילות חסד

