ערב שבת קודש פרשת נח
ה' חשון ה'תש"ע
הפטרה :רני עקרה
גליון י

על פרשת השבוע
דור הנסיונות
אלה תולדות נח ,נח איש צדיק תמים היה בדורותיו – הטעם
שנקרא צדיק ותמים ,כיון שנח חי בשני דורות )דורותיו( -דור המבול
ודור הפלגה ,כלפי דור המבול שהיו מושחתים ,נאמר "צדיק" ,כלפי
דור הפלגה שקלקלו אמונתם ,נאמר "תמים" .לכן שהתורה "מגדירה"
את נח ,הוא מקבל תואר של צדיק ותמים גם יחד.
מובא בספר הקדוש "שולחן הטהור" )להרה"ק ר' אהרון ראטה זי"ע ,בעל
"טהרת הקודש"( בשם ספר "מעיין גנים" ,שבדורותינו אלה ,הוא סוף

התיקון של נשמות דור המבול ודור הפלגה ,זאת אומרת ,שרוב ככל
נשמות דורינו זה ,משתייכים לדור המבול ודור הפלגה ,וכידוע דור
המבול פגמו בענייני "קדושה" ,ודור הפלגה פגמו בענייני "אמונה",
ואלה בדיוק נסיונות דורינו! דור בעל נסיונות קשים ועצומים בענייני
קדושה -שמצב הצניעות בדור בשפל המדרגה ממש ,וזה מכוון מאיתו
יתברך ,כדי שהאנשים שיתחזקו בדור הזה בענייני קדושה וצניעות,
יהיה שכרם רב ללא שיעור .וגם בענייני אמונה -הנסיונות בלי שיעור
ממש ,וכמו שכבר גילה רבינו הקדוש ,שבדורות האחרונים שלפני
הגאולה יהיו נסיונות קשים באמונה ,ואשרי שיאחז עצמו באמונה
הקדושה ,בלי להתבלבל בנסיונות הדור.
ואשרינו אשרינו ,שברחמי ה' יתברך נתן לנו ה' יתברך את נשמת
רבינו הקדוש ,שגילה לנו את "התיקון הכללי" לתקן את נפשותינו
ואת כל אשר פגמנו בענייני הקדושה ,וגם שמחזקנו מאד מאד בענייני
אמונה פשוטה וברורה בו יתברך.
ה' יעזרנו להדבק בדרכי הצדיקים ולשמוע לעצותיהם הנפלאות,
למען ייטב לנו בזה ובבא .אמן!

למדים אנו מפרשתינו ,שאין צדקתו שלימה של הצדיק
בדרכיו והתמים במעשיו ,אלא אם כן זוכה ומצליח להנחיל
את מורשתו ומעשיו הטובים לבניו .רק כאשר יש המשכיות
נצחית למעשיו של האדם על ידי בניו ונכדיו -תהיה צדקתו
שלימה וגמורה .כשבניו וצאצאיו ממשיכים במורשת האדם
למעשיו הטובים ,אז אין הספק כלל לעבודתו הקדושה ,אך אם
חלילה אין בניו של האדם ממשיכים את מורשת אביהם ואין
הולכים הם בדרכו הטובה ,אז ישנו פגם בצדקתו ובדרכו,
מפני שעבודתו נפסקת ואין לה המשך נצחי.
בברכות התורה שאנו מברכים בכל בוקר ,אנו מבקשים ונהיה
אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו כולנו יודעי שמך
ולומדי תורתך לשמה .אין זה מספיק לבקש עבורנו בלבד-
ונהיה אנחנו ,אלא מבקשים אנו גם עבור צאצאינו ,ולא עוד,
אלא שמבקשים גם עבור צאצאי צאצאינו ,שנהיה כולנו
יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה .כי כאשר נהיה רק אנחנו
צדיקים והולכים בדרך האמת ,ובנינו לא ילכו בעקבותינו ,חס
ושלום ,בכך תפסק שושלת הזהב חלילה ,והרי זה פגם וגנאי
לנו ולאבותינו הצדיקים.
ידוע על הנאמר בזהר הקדוש ,שכיבוד אב באמת ,הוא יותר
לאחר פטירתו של האב מאשר בחייו בעוה"ז ,כי כאשר הבנים
מתנהגים בדרך התורה ועוסקים בגמילות חסדים ,אז מכבדים
בשמים את הוריהם ,כי מכריזים שם שפלוני בן פלוני עשה
מצוה או מעשה טוב ,ובכך נגרם נחת וקורת רוח לשנמותיהם,
והם זוכים על ידי זה לקבל עילוי ולעלות מהיכל להיכל
במחיצת הצדיקים הקדושים ,אך כאשר הבנים אינם ממשיכים
בדרך האבות -נגרם צער רב לנשמות ההורים ,כי מתפרסם
בשמים שפלוני בן פלוני עשה עבירה זו ועבירה זו ,ובמקום
כבוד להורים -מעלים להם הבנים גנאי וחרפה ,רחמנא לצלן.
לפיכך ,בקשת האדם אינה צריכה להיות על עצמו בלבד ,אלא
על עצמו ועל צאצאיו שילכו בדרכיו הטובים ,וישאו חן וחסד
בעיני אלקים ואדם.
יה"ר שנזכה ללמוד וללמד ,לשמור ולעשות ולהעביר את
דרכנו הקדושה והטהורה לבנינו ולכל צאצאינו.
אמן ואמן!
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דברי הרב מנחם אזולאי שליט"א
פרשת נח ,שעיקרה תיבת נח ,היא תזכורת חשובה לכל אחד
מאיתנו שעליו ליצור לעצמו תיבת נח פרטית שבה יבלה את
מרבית זמנו ויישמר מן "המבול" שמסביב -מבול של גירויים,
פיתויים והבלי העולם הזה .יש מי שזוכה לבלות את מרבית זמנו
בלימוד התורה בישיבה או בכולל ,ועל כך צריך להודות כל יום,
כמה פעמים ביום ,אך גם יש מי שעיסוקיו אינם מאפשרים לו כל
זאת ,לכן חייב לדאוג שהסביבה שלו ,המקום שבו הוא מבלה את
רוב זמנו ,תהיה מעין תיבת נח המגינה ושומרת עליו מן הסכנות
שבחוץ .וכשם שהוא יתייחס אל מקומו כך אחרים יתייחסו אליו,
ואם ישמור על הקדושה שבסביבתו יהיה זה מסר לסובבים אותו,
שבסופו של דבר יכבדו את רצונו.
פרשתינו פותחת בפסוק" :אלה תולדֹת נח נח איש צדיק תמים
היה בדורותיו "...ויש לשאול :מדוע כפל הכתוב פעמים "נח נח",
הרי די היה לומר "אלה תולדות נח איש צדיק"?! כתבו
המפרשים -שכשם שצריך לצאת ידי חובתו מידי שמים ,כך צריך
לצאת ידי חובתו מידי אדם .לכן נאמר" :אלה תולדות נח נח" –
מאלה התולדות והמעשים הטובים נעשה נח נוח -פעמיים ,נוח
לפני המקום ונוח לפני הבריות .ומהם המעשים הטובים? איש
צדיק -זה לפני המקום ,תמים היה בדורותיו -זה לפני הבריות.
אפשר אף לומר ,כי נוח רומז אל מידת הענוה ,כי כן היא דרכם
של הענווים :דיבורם בנחת עם הבריות ומקבלים את כל אדם

בגדים
צריך לשמור מאד את הבגדים ,שלא יבזה אותם אלא
רק לשומרם היטב מכתמים ולכלוך .כי הבגדים בעצמם
הם דנים את האדם אם אינו מכבדם כראוי .וכל מי
שהוא גדול ביותר ,צריך לשמור את הבגדים ביותר ,כי
כל מי שגדול יותר -מדקדקים עמו יותר.
)ליקוטי מוהר"ן כט ג(

~~.
על ידי שאינו שומר את הבגדים מכתמים ,על ידי זה
עושה פירוד בין הקדוש ברוך הוא לשכינה ,ואז שולטת
שיפחה בישא שהיא מלכות הרשעה ,והוא כמורד
במלכות ,ועל ידי זה פרנסתו בטורח ובכבדות) .כט ג(
~~.
הבגדים יהיו שלמים תמיד ולא קרועים ,כי כשהבגדים
קרועים ,חס ושלום -הוא קילקול השמירה ,כי הבגדים
הם בסוד "חשמ"ל" שהיא השמירה) .כז(
~~.
מי שמייפה תמיד את רגליו בלבושים נאים ,למשל,
במנעלים יפים ביותר או במכנסיים -על ידי זה
בא לגנבת הדעת) .ספר המידות ח"ב ג(

בסבר פנים יפות .לכן כפל העניין הוא לרמוז אל מה שאמרו
רבותינו ז"ל במסכת אבות" :מאד מאד הוי שפל רוח".
אמרו חכמינו ז"ל" :כל שרוח הבריות נוחה הימנו ,רוח המקום
נוחה הימנו" .ומרחיב על כך רבי נתן )ליקוטי הלכות ,הלכות הלואה,
הלכה ב'( ,ואומר לנו שכל השפע שיורד מלמעלה ,הכל בזכות
הצדקה שנותנים אחד לשני ,ההלואה שמלוה לחברו בגמילת חסד,
כך גם גורמים שצבא של מעלה יהיו מלוים זה לזה עד שהשפע
יורד למטה ,אלינו .הרי כולנו רוצים להתקדש ,לדבוק ב-ה'
יתברך ,שזו תכלית עבודתינו  -מלמדים אותנו חכמינו ז"ל -שכדי
להיות נוח למקום ,צריך להיות נוח לבריות .כשם שנתנהג עם
חברינו ,כך ה' יתנהג עמנו ,לכן עלינו לותר ,לסלוח ,לרדוף אחרי
החסדים ,לחשוב טוב על זולתינו ולהסתכל עליהם בעין טובה,
ולקיים את הכלל הפשוט והגדול כל כך :ואהבת לרעך כמוך .אם

הגעת לתפילה בבית הכנסת ואתה מרגיש מנותק ומרוחק-
חפש חסד קטן לעשות עם חבר ,ענה 'אמן' בשמחה על
ה'קדיש' ,פנה מקום למי שמחפש ולא מוצא לו ,אל תכעס
שמישהו תפס לך את המקום שהכנת שהוא לא ידע זאת .כך
תיזכה לעשות נחת רוח לאביך שבשמים ,כך תיזכה להתחלה
של חיבור ,קירבה והתעוררות.

יש ארבעה מלאכים בארבע קצוות העולם הממונים להשגיח
על אלה שהם שומרי שבת ומענגים את השבת כראוי.
כשנכסת שבת קודש ,הם רואים את כל השולחנות של שומרי
השבת שהרי הם בני היכל המלך ,ואלפי אלפים מלאכים
איתם על אותם השולחנות ,וכשרואים שמענגים את השבת
כראוי -מברכים אותם ,וכל המלאכים עונים 'אמן' ,ומה
הברכה שמברכים את השולחן המסודר והמעונג כראוי? –
"אז תתענג על ה' וגו' כי פי ה' דיבר" )ישעיה נח ,יד( ,וכולם
עונים" :אז תקרא והוא יענה" )שם ,ט( .ובסיום סעודה
שלישית אומרים על אותו שולחן" :אז יבקע כשחר אורך וגו'
כבוד ה' יאספך" )שם ,ח( .כשרואים שהשולחן של אותו
ברנש לא מסודר ומעונג כפי הדין -דוחים אותו ואומרים עליו
דברים לא טובים )הכתובים בתהלים בפרק קט( ,רחמנא
ליצלן ,ובמקום עֹנג מקבל נגע ,חס ושלום.
פרשת פקודי )דף רנב ב(

~~.
צריך לשמוח בשלוש סעודות בשבת ,שהרי האמונה וסודות
האמונה כלולים ומצויים בסעודות אלו .רבי שמעון בר יוחאי
העיד על עצמו שמימיו לא ביטל שלוש סעודות בשבת,
שבהם האדם זוכה לאמונה שלימה וכל הדינים נכפפים
מעצמם.
פרשת האזינו )דף רפח ב(

רבי חיים בן עטר זי"ע )אור החיים(
עונשו של מי שלא מכבד את הוריו כראוי
מעשה בר' חיים בן עטר ,שהפליג בספינה ,והנה קמה רוח
סערה והטביעה את הספינה ,ובחסדי ה' יתברך נאחז הרב
באחת הקורות והגיע לחוף שומם .התפלל הרב לבורא עולם
שיושיעו ,ואכן להפתעתו -ראה עשן עולה מלב היער ,והבין
שמתגוררים שם אנשים .מיד החל ללכת לאותו מקום והגיע
לבית שומם .נכנס הרב וראה שם מזון ומשקה ערוכים על
השולחן ,ישב ואכל ,שבע ובירך ,ושכב על אחת המיטות
שהיתה שם ונרדם.
לעת ערב שבו דיירי הבית – חבורת גנבים
שהיו רוצחים עוברי אֹרח ושוללים את
כספם .כשנכנסו וראו שהרב אכל את
מאכליהם -כעסו מאד ורצו להורגו בשנתו.
אמר להם מנהיגם :נעזוב אותו כעת ,הרי
הוא בידינו ,נשב ננוח ,נאכל ונשתה ,ואחך
כך נחרוץ את דינו .אכן כך היה ,לאחר
מנוחתם ,העירו את ר' חיים משנתו ,ורצו
להורגו ,אמנם מנהיגם ביקש מהם שרוצה
לפני כן לשוחח עמו לפני הוצאותו להורג.
יצא עמו החוצה ושאלו :רבי האם אתה
מכיר אותי? ענה לו הרב :לא ,אינני מכירך!
אמר לו :אני תלמידך שלמדתי אצלך שנים רבות ,ויום אחד
היה לי ריב עם הורי וזעמתי עליהם זעמה גדולה ,והחטא
שלי כנגדם כל כך גדול ,ומאז ניתקתי עמם קשר והלכתי אל
דרכי האחרת ,עברה גוררת עבירה ,עד שהפכתי למנהיג של
רוצחים ,וידי מלאו דמים! אך עתה ,משראיתיך ,התעוררתי
לחזור בתשובה בראותי את שפל מצבי .לכן הריני מתחננן
לפניך -הורני דרך תשובה ,ואקבל עלי כל מה שתאמר,
בלבד שתבטיח לי שלאחר שאקיים הכל ,מובטח אני לעולם
הבא במחילת עוונות גמורה!
אמר לו הרב :תשובתך קשה היא ,אך אם אכן תעשה אותה
בשלימות ,הריני ערב בעדך .ראשית כל -סור מרע! סור
מסביבת האנשים הרשעים האלה .תשוב בכל ליבך לחיי
תורה ומצוות ,תשמור שבתות וימים טובים ,ותרבה בעשיית
טוב .לאחר מכן ,תחפש מאורת נחשים ,וכשתראה שם נחש
שבקע מביצתו ,תקח אותו ותכלא אותו בכלי של מתכת

ותסגור את הכלי .את הכלי תתלה בשרשרת לצווארך ,ובכל
יום תאכיל את הנחש בוקר וערב דרך נקב שתעשה בכלי,
וכך תעשה למשך שבע שנים תמימות .לאחר שבע שנים
תיפתח את המכסה ,ותניח לנחש להגיח מהכלי .אמר לו
השודד" :אבל הוא יהרגני!" אכן ,השיב הרב ,אבל יהיה זה
לכפרת עוון ופשע .כי הדרדרותך התחילה במרד בהוריך,
ההורים שגידלו אותך באהבה ובמסירות שאין להן קץ,
האכילו אותך והלבישו אותך ,ואתה בעטת בהם וגמלת להם
רעה תחת טובה -בדיוק כמו הנחש הזה
שתאכיל אותו שבע שנים ולא יכיר לך
טובה.
ויהיה עונשך מידה כנגד מידה!
ענה השודד ואמר :מקבל אני עלי .הריני
מאמין שמן השמים סובבו כל זאת -שתתבע
הספינה ותגיע אל החוף השומם ,ותמצא
דרכך לכאן ,שהרי צדיק גמור אתה ,ולא
הגיע לך עונש זה ,אלא רק כדי להביאך אלי
ולעורר בי לשוב בתשובה ,ולהציל את נפשי
מרדת שחת! אכן עשה השודד כדברי ר'
חיים ,ובתום שבע שנים הוציא את הנחש
והניחו שיכישו ,וכך היה ,הנחש הרגו במיתה משונה כזו.
כבר באותו יום ,בא לרב בחלום ואמר לו שאכן זכה למחילת
עוונות ובא למנוחה בגן עדן.
מסיפור זה ,נילמד עד כמה חמור עונשו של מי שאינו מכבד
את הוריו ומזלזל בהם ומקלל אותם ,שהרי המקלל אביו
ואמו חייב מיתה .בספר החינוך כתוב )מצוה לג(" :משורשי
מצוה זו של כיבוד הורים ,שראוי לו לאדם שיכיר ויגמול
חסד למי שעשה עמו טובה ,ולא יהיה נבל ומתנכר וכפוי
טובה ,שזו מידה רעה ומאוסה בתכלית לפני אלוקים ואנשים.
ושיתן אל לבו כי האב והאם הם סיבת היותו בעולם ,ועל כן
באמת ראוי לו לעשות להם כל כבוד וכל תועלת שיוכל ,כי
הביאוהו לעולם ,גם יגעו בו כמה יגיעות בקטנותו ,וכשיקבע
זאת המידה בנפשו יעלה ממנה להכיר טובת האל ברוך הוא,
שהוא סיבתו וסיבת כל אבותיו עד אדם הראשון.

)דרשה לישראל(

מובא מספר המידות

מספר יהודי יקר מירושלים:
פנה אלי אברך ליטאי מישיבת מיר ,לאחר שנודע לו
שאני משתייך לעדת חסידי ברסלב ,וביקש ממני
להתפלל עבור חבר של אביו ,רווק בן שישים )!( שנה,
שיזכה למצוא את זיווגו בקרוב .בקשה די מוזרה ,אך
ודאי שנעניתי לבקשתו וביקשתי שיעביר לי בפתק את
שמו ושם אמו ,כנהוג .סיכמנו שעד יומיים לפני ראש
השנה יעביר לי את הפתק ,ובעזרת ה' יתברך אזכיר
אותו על ציון רבנו הקדוש .עברו יום יומיים והעניין
נשכח...
הפגישה הבאה בינינו התקיימה ימים רבים לאחר ראש
השנה" .פשוט לא הזדמן לי להגיע לאיזור" ,התנצל,
"אך מסרתי את הפתק לציון דרך מישהוא אחר",
והוסיף" :הישועה כבר באה ומהר! הוא התחתן מיד
אחרי החגים".
אם גם אתם רוצים להודות ל-ה' ברבים ולקיים
"שיחו בכל נפלאותיו"
הנכם מוזמנים לשלוח לנו את סיפורכם למערכת
ואנו נשמח לפרסמו בהקדם בע"ה.

לשמיעת שיעורי ברסלב בשפות שונות 02-9950000 ..........

מהי הכוונה של האימרה
"אין שום יאוש בעולם כלל"?
ידועה אימרתו של רבינו ז"ל" :יאוש אינו בעולם כלל",
פירושם של דברים ,שאין מציאות של "יאוש" ,ומי
שמתייאש פשוט לא מציאותי!
הסבר הדברים" :יאוש" פירושו כפירה ב-ה' יתברך,
מפני שאם יהודי יודע ומאמין ש-ה' יתברך הוא כל יכול,
ובידו הכל ,והכל ממנו ,אז מה שייך להתייאש?? ומי
שבכל זאת מתייאש ,כאילו אומר לעצמו -הכל ממני ,אני
הפועל והעושה ,מי יאמר לי מה תעשה ומה תפעל
)בקיצור :אין עוד מלבדי!( ,ואם נתקל בקושי מסוים
באיזה עניין בחייו ,ורואה שאינו מצליח ,ואומר -כנראה
שאין לי סיכוי ונישאר להתייאש ,במקום לומר לעצמו-
מספיק עם הכפירה ועם הכוחי ועוצם ידי ,הרי הכל
מאיתו יתברך ,ומה אני ומה חיי ,ולא נשאר בכפירה
שלו ורק מתייאש מלעשות.
אך יהודי שמאמין באמת ב-ה' יתברך ,ויודע ומאמין
שהכל ממנו יתברך ,וכל תנועה ואפילו מחשבה שיהודי
חושב -הכל ממנו יתברך ,מה שייך יאוש? הרי אפילו
מהמצבים הקשים ביותר ה' יכול להוציא אותו ,כי
היפלא מ-ה' דבר ,ואדם כזה לא מאבד עשתונות בכל
מצב ,ואז לא שייך אצלו יאוש כלל ועיקר.

גמ"ח קונטרסים ודיסקים 052-3476706 ...........................
גמ"ח לימוד לעילוי נשמת 052-3635951 .........................
גמ"ח תפילין 054-7280433 ...........................................
מוהל מוסמך ירא שמים 052-6713201 .............................
שידוכים לשם שמים 02-5810010 ...................................

זהו שאמר רבינו הקדוש ,יאוש אינו בעולם ,כיון שמלא
כל הארץ כבודו ,והארץ "האירה" מכבודו ,ובכל פינה
בעולם נמצא ה' יתברך ,אז לא שייך יאוש ,כי שיש
אמונה אין יאוש!
יעזרנו ה' יתברך להאמין בו בתמימות ופשיטות ,בלי
ספיקות כלל .אמן ואמן!

אתר "ובחרת בחיים" clife.co.il ......................................

ניתן להשיג את הספר הקדוש "ליקוטי מוהר"ן" בפנייה למערכת

רוכשים אות או פסוק

בספר החיים
לכבוד

רבינו הקדוש
ולזכות כלל ישראל
חייגו:

052-7694555

הגליון מוקדש
לעילוי נשמת הרה"צ
רבי אהרון כהן צדק זצ"ל
בן שרה ע"ה
נלב"ע ב-י"א חשון תשמ"ו
ת.נ.צ.ב.ה
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