
כך יועילו הבנים להוריהם
"ֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת נַֹח נַֹח ִאיׁש ַצִּדיק" (ו ט)

פרס  יוצאי  קהילת  של  רבה  הכהן  מלמד  רחמים  רבי  דרש 
בירושלים:

 – 'נַֹח'  לתת  הבנים,   – ה'ּתֹוְלדֹת'  רוצים  אם   – נַֹח"  ּתֹוְלדֹת  "ֵאֶּלה 
על  יום  בכל  להקפיד  עליהם  הגיהינום,  מדין  להוריהם  מנוחה 

אמירת 'ִאיׁש ַצִּדיק':

הקדוש  בזוהר  כמבואר   – רבא'  שמיה  יהא  'אמן  לענות  א. 
שמיה  יהא  'אמן  עונים  שישראל  פעם  שבכל  א)  (סב  בפרשתנו 
רבא מברך' בקול רם, מתמלא הקדוש ברוך הוא רחמים ורומז 
למלאך הממונה, שיצנן לרשעים את אש הגיהינום למשך שעה 

קלה. 

ב. לעמוד במכסה שקבעו חז"ל (תיקוני זוהר יח דף לג א) לארבעת 
ד'  אמנים,  צ'  והם:  'צדיק'  במילה  שנרמזו  שבקדושה  הדברים 

קדושות, י' קדישים וק' ברכות.
'כסא רחמים'

לה' הארץ ומלואה
"ִכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס ִמְּפֵניֶהם" (ו יג)

שני  בין  סתירה  על  הגמרא  הקשתה  ב)  (לו  ברכות  במסכת 
ָהָאֶרץ  "ַלה'  א):  (כד  אומר  אחד  כתוב  התהלים;  מספר  פסוקים 
ָאָדם",  ִלְבֵני  ָנַתן  "ְוָהָאֶרץ  טז):  (קטו  אומר  אחר  וכתוב  ּוְמלֹוָאּה", 
ותירצה: לפני הברכה שייכת הארץ לה', אך לאחר הברכה נתָנּה 
הנהנה  כי  חכמים  למדו  מכך  האדם.  לבני  הוא  ברוך  הקדוש 

מהעולם הזה בלא ברכה נחשב כגזלן.

לשון  את  מאפטא  ישראל'  ה'אוהב  בעל  ביאר  האמור  פי  על 
הכתוב שלפנינו: אנשי דור המבול נהנו מהעולם הזה בלא ברכה 
שנהנו  ורגע  רגע  בכל  כי  מפניהם,  ָחָמס'  ָהָאֶרץ  'ָמְלָאה  ולפיכך 

מ'ָהָאֶרץ' בלא ברכה, נחשב היה להם הדבר לגזל ולחמס.
'מגיד תהלות'

להאיר את תיבות התפילה
"צַֹהר ַּתֲעֶׂשה ַלֵּתָבה" (ו טז)

כך דרש המגיד ממעזריטש פסוק זה:

תפילה הנאמרת בלא כוונה, כמוה כתפילה חשוכה ללא עומק 
 – ַלֵּתָבה'  ַּתֲעֶׂשה  'צַֹהר  הכתוב:  לנו  מורה  לפיכך  ומשמעות. 
תהיה  שתפילתכם  ותגרמו  ותיבה,  תיבה  בכל  לכוון  הקפידו 

מוארת ותתקבל לרצון.
'תורי זהב'

כל המרחם מרחמים עליו מן השמים
ִאּתֹו  ֲאֶׁשר  ַהְּבֵהָמה  ָּכל  ְוֶאת  ַהַחָּיה  ָּכל  ְוֵאת  נַֹח  ֶאת  ֱאִהים  "ַוִּיְזּכֹר 

ַּבֵּתָבה" (ח א)

את לשון הכתוב פירש הגאון רבי משה שטרנבוך:

לבני  בייחס  לצדיק  שנחשב  משום  נח  ניצל  המבול  בוא  טרם 
כל  כשנמחה  אך  הפרשה),  בתחילת  רש"י  של  השני  (כפירושו  דורו 
בזכות  לטובה  ה'  אותו  זכר  צדיק,  נחשב  לא  ושוב  היקום 

לפיכך  בתיבה.  אתו  שהיו  והבהמות  החיות  עם  שעשה  החסד 
הסמיך הכתוב את זיכרון נח לזיכרון החיה והבהמה אשר אתו 

בתיבה.

'זכרונות'  בברכת  אומרים  אנו  אשר  את  להבין  נוכל  זאת  לאור 
זכרת  באהבה  נח  את  "וגם  השנה:  ראש  של  מוסף  בתפילת 
ותפקדהו בפקודת ישועה ורחמים" – כפי שזכרת את נח בזכות 
בתיבה  עמו  שהיו  החיים  בעלי  בה כלפי  שנהג  הרחמים  מידת 
עמנו  ותנהג  תזכרנו  כן  מהתיבה,  בצאתו  עליו  חמלת  ולכן 

במידת הרחמים.
'טעם ודעת'

יונה מצאה בו מנוח
"ַוָּתבֹא ֵאָליו ַהּיֹוָנה ְלֵעת ֶעֶרב ְוִהֵּנה ֲעֵלה ַזִית ָטָרף ְּבִפיָה" (ח יא)

בבוקרו  שרים  שאנו  לשכוח'  אין  שבתון  'יום  הנודע  בפיוט 
של יום השבת, אומרים אנו: "יונה מצאה בו מנוח". והתחבטו 

המפרשים היכן מצינו שהיונה שובתת בשבת?

הגאון רבי יוסף שאול נתנזון מלבוב מביא בשם היעב"ץ שאכן 
היונה שובתת בשבת ועל כן ביום זה אינה תולשת מן המחובר. 
וביאר כי רמז לדברים נוכל ללמוד מכך שהדגישה התורה כאן 
כי היונה באה 'ְלֵעת ֶעֶרב', ללמדנו כי המתינה היונה עד שיינטו 
כדי  זית  עלה  בפיה  תלשה  אז  ורק  השבת,  בצאת  ערב  צללי 

להביאו לנח.
'דבר שאול'

כוונת 'למען ירבו'
"ֶאת ַקְׁשִּתי ָנַתִּתי ֶּבָעָנן ְוָהְיָתה ְלאֹות ְּבִרית ֵּביִני ּוֵבין ָהָאֶרץ" (ט יג)

"הקדוש ברוך הוא פשט יד ימינו ונשבע לנח שלא להעביר מי 
המבול על הארץ... וכן התקינו חכמים שיהיה (מזכירים) שבועת 
נח בכל יום ויום, שנאמר (דברים יא כא):  'ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי 

ְבֵניֶכם... ִּכיֵמי ַהָּׁשַמִים ַעל ָהָאֶרץ'" ('פרקי דרבי אליעזר' סוף פכ"ג).

על פי האמור כתב בספר 'עלת תמיד' (פ"כ) שבאמירת הפסוק 
'ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם' בכל יום, מלבד הכוונה הפשוטה יש להוסיף 
יביא  שלא  לנח  הוא  ברוך  הקדוש  שנשבע  לשבועה  גם  ולכוון 
דרבי  ב'פרקי  שהובאה  חז"ל  כתקנת  הארץ,  על  מבול  עוד 

אליעזר'.

שבח הצדיק המתפלל על בני דורו
"ַוָּיֶחל נַֹח ִאיׁש ָהֲאָדָמה ַוִּיַּטע ָּכֶרם" (ט כ)

"ויחל – עשה עצמו חולין" (רש"י).

כך  על  פלאג'י  חיים  רבי  עומד  בפרשתנו  חיים'  'תוכחת  בספרו 
שדרשו  ממה  בשונה  לגנאי,  'ויחל'  לשון  את  דרשו  נח  שלגבי 
חז"ל (ראה ברכות לב א) את לשון הכתוב שנאמר על משה (שמות 
מסר  ואף  עצמו  שהחלה  עד  שהתפלל   – מֶֹׁשה'  'ַוְיַחל  יא):  לב 

חטא  מחמת  ייענשו  שלא  כדי  ישראל  בני  על  למיתה  עצמו 
העגל.

שנח  א)  (לא  בפרשתנו  חדש'  ב'זוהר  המובא  פי  על  זאת  וביאר 
נתבע על כך שנמנע מלבקש רחמים על בני דורו שיינצלו מן 
הרחמים  במידת  נח  נהג  שלא  שבכך  מבואר  זה  לפי  המבול. 
כלפי בני דורו הראה כי שייך הוא למדרגת החולין והארציות, 
ולכן אף כונה בתואר: 'ִאיׁש ָהֲאָדָמה'. אך משה רבנו שריחם על 
בני דורו והתפלל עליהם נדרש לשבח, ואף כונה בלשון הכתוב: 

'ִאיׁש ָהֱאקִים' (דברים לג א).

ברכת 'משנה הבריות'
"ַוָּיֶפץ ה' אָֹתם ִמָּׁשם ַעל ְּפֵני ָכל ָהָאֶרץ" (יא ח)

במסכת סנהדרין (קט א) אמרו חז"ל שחלק מאנשי דור הפלגה 
הוסיף  תתעג)  (אלף  הדורות'  וב'סדר  לקופים,  בהפיכתם  נענשו 

שחלקם אף נהפכו לפילים.

על פי זה ביאר רבי שלמה העדני בשם המקובל רבי משולם את 
ההלכה שנפסקה ב'שולחן ערוך' (או"ח רכה ח ע"פ גמרא ברכות נח ב) 
כי הרואה את הפיל ואת הקוף מברך 'ברוך משנה הבריות'. אף 
שכל בעלי החיים משונים במראם, בריות אלו השתנו מצורתן 
השתנו  כך  ואחר  אדם  כבני  נבראו  בתחילה  שהלוא  המקורית, 

לפילים ולקופים. על כן יש לברך כך דווקא עליהן.
'מלאכת שלמה' כלאים פ"ח מ"ו

סגולה לנשיאת חן
"ַוְיִחי ֶתַרח ִׁשְבִעים ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ֶאת ַאְבָרם" (יא כו)

במסכת בבא בתרא (צא א) הביאו חז"ל ששם אמו של אברהם 
יצחק  רבי  כרנבו'.  בת  'אמתלאי  הוא  השלום  עליו  אבינו 
למפרונטי מביא בספרו 'פחד יצחק' (ערך אברהם) שראה בספר 
שנזקק  בעת  כרנבו'  בת  'אמתלאי  פעמים  ג'  האומר  כי  ישן 

לחסדי השלטונות, תועיל לו אמירה זו למצוא חן בעיניהם.

בעיצומה  שכאשר  מוויז'ניץ  ישראל'  'אהבת  בעל  על  סופר  וכך 
של מלחמת העולם הראשונה הופיע לפניו בחור צעיר שנתבע 
לפני  בעומדו  כי  לו  יעץ  ברכתו,  את  וביקש  לצבא  להתגייס 
הוועדה הרפואית של הצבא יהרהר: 'אמתלאי בת כרנבו אימיה 
מהצבא  והשתחרר  עצתו  את  הבחור  קיים  ואכן,  דאברהם'. 

בניגוד לכל התחזיות.
'קדוש ישראל' פרק כ

פרשת נח

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה פנימאמאוצרות אמונים ם

ברכה בקול לפני כל מאכל 
"ְוַאָּתה ַקח ְל ִמָּכל ַמֲאָכל ֲאֶׁשר ֵיָאֵכל" (ו כא)

ֲאֶׁשר  ַמֲאָכל  'ִמָּכל  קול.  תיבות  ראשי   'ְל ַקח  'ְוַאָּתה 
ֵיָאֵכל' ראשי תיבות בגימטרייה אמן. רמז שלפני אכילת 
'כל מאכל' יש לברך בקול כדי שיענו הסובבים אמן על 

הברכה.
'בצל יהודה' עמ' קיח

דבר בעתו מה טוב: בשבוע הבא עלינו לטובה מתחילים בני ארץ ישראל לשאול 
על הגשמים. הבה נתחזק בעניית אמן המורידה שפע לעולם (זוהר וילך קיט ב), 
ואף גשמי הברכה יורדים בזכותה, כמאמר חכמינו זיכרונם לברכה (תענית ח א): 
'שמנה לחמו' בפרשתנו "אין גשמים יורדים אלא בשביל בעלי אמנה". 

"נתתי מטר ארצכם"

לברכה ולא לקללה, אמן.
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היה זה בעיצומה של מלחמת העולם השנייה. מאות בני ישיבת מיר אשר שהו בגלות 
שנחאי ספונים היו בעולמה של תורה, בעת שאביהם אוהבם, ראש הישיבה הגאון רבי 

חיים שמואלביץ זצ"ל, טרוד היה בעול החזקתם.

הדוק  מעקב  תחת  היה  נתון  היפני  השלטון  מול  הישיבה  כמייצג  ששימש  חיים  רבי 
של  החומרי  קיומם  סוד  את  להבין  התקשו  שראשיה  היפנית  הבולשת  של  ומתמיד 

מאות בחורי הישיבה שלא עסקו בשום מלאכה לפרנסתם.

אבוי  אולם  חיצוניים,  סיוע  ממקורות  מתקיימת  הישיבה  כי  לשלטונות  היה  ברור 
היה למנהיגי הישיבה אילו היו מגלים היפנים כי מדובר ברבבות דולרים אמריקניים 
שנשלחו מדי חודש בחודשו בדרכים עקלקלות ובנתיבים פתלתלים ממוסדות הסעד 

האמריקניים ומוועד הידידים המסור שמקום מושבו היה באמריקה.

מול  מדם  עקובה  מלחמה  יפן  נלחמה  שבה  בתקופה  אירע  הדבר  כי  לזכור  חשוב 
השלטונות,  בעיני  מיאוס  מחמת  מוקצה  היה  האמריקני  המטבע  הברית.  ארצות 
אחר  הכנסה  שמקור  אלא  לאויב.  סיוע  של  ביותר  חמורה  כעברה  נחשב  בו  ומסחר 
לא היה לישיבה, ומשום כך נאלץ רבי חיים לסכן עצמו פעם אחר פעם ולהשתמש 

בתחבולות ובתחכום רב כדי להעביר את הכסף ליעדו.

וצפנים  קודים  באמצעות  חיים  רבי  ניהל  התומכים  המוסדות  עם  התקשורת  את 
גימטריאות  מקומות,  מראי  שונים,  הלכתיים  ממונחים  בעיקר  שהורכבו  חשאיים 
וכינויים שונים ומשונים שהושתלו בכישרון רב בתוך ההתכתבויות התורניות הענפות 
ארצות  דרך  התבצעה  התקשורת  וב טלגרף.  הדואר  ברשת  ביומו  יום  מדי  שנוהלו 

ניטרליות כאורוגוואי, שוודיה ושווייץ, בואכה ארצות הברית וחזרה.

מובן מאליו כי אנשי הבולשת סרקו בקפידה כל מילה ומילה במכתבים אלו בתקווה 
הללו  העלו  שמיים  שבחסדי  אלא  עליהם,  שהעיקו  לשאלות  תשובות  דרכם  למצוא 

חרס בידיהם. 

למרות הסכנה, פעילותו של רבי חיים נמשכה ללא הרף, אולם מתחת לפני השטח 
הסוד.  את  לחשוף  השלטונות  יצליחו  שבו  מהרגע  התמידי  החשש  ממנו  הרפה  לא 
רחמים מעולם לא היו הצד החזק של היפנים. תעיד על כך העובדה כי באותה תקופה 
של  שמה  אזכור  את  ששמע  אימת  כל  ברכיים  בפיק  נתקף  ממוצע  יפני  אזרח  כל 

הז'נדרמרייה, הלוא היא הבולשת היפנית הידועה לשמצה.

אלו  של  והנמהר  המר  סופם  אודות  על  היפנים  בקרב  נפוצו  שיער  מסמרי  סיפורים 
שנכלאו במרתפי הבולשת. עובדה זו גרמה לכך כי באותם ימים לא רצה אף אזרח יפני 
להיקשר ולו בדרך עקיפה למעשה שעלול היה לעורר את חמתם של אנשי הבולשת. 
ההעברות  את  בעבורו  לבצע  שיסכים  בנק  למצוא  הרף  ללא  ויגע  טרח  חיים  רבי 
אחד  עם  להסכמה  להגיע  סוף  סוף  הצליח  רבים  מאמצים  לאחר  וכאשר  המסוכנות, 

ממנהלי הבנקים, היה זה בגדר נס של ממש.

על  להשיב  התבקש  שם  הבולשת  במשרדי  לחקירות  הישיבה  ראש  נקרא  אחת  לא 
שאלותיו של המפקד שכינויו היה 'ג'ויה' – טיפוס אכזר וערמומי שכלפי חוץ התנהג 
בחביבות מופגנת, ומאחורי גבו של ר' חיים עשה הכול כדי לגרום למעידה הראשונה 

שאחריה ייפול לידיו כפרי בשל.

של  הנוקבות  משאלותיו  אחרת  או  זו  בדרך  לחמוק  חיים  רבי  הצליח  כלל  בדרך 
המורכבים  ביחסים  לרעה  תפנית  חלה  כי  היה  נדמה  הבקרים  באחד  אולם  המפקד, 
ששררו ביניהם. היה זה לאחר שהלה הצליח לשים ידו על כמה מסמכים מפלילים 

שבהם תוארו כמעט במפורש העברות כספים שבוצעו למען הישיבה.

רבי חיים הובהל במהירות למרתפי המשטרה היפנית. היטב ידע כי קיימים סיכויים 
מרחפת  ממשית  חיים  סכנת  וכי  משמעותי,  בעונש  החקירה  תיגמר  שהפעם  רבים 

מעל ראשו.

שפתיו מלמלו כמאליהן את מילות הווידוי, ועיניו נשואות היו למרום בתפילה כי ישים 
של  "ריבונו  החוקרים;  בעיני  חִנו  את  וייתן  בפיו  הנכונות  המילים  את  יתברך  הבורא 
עולם", ביקש רבי חיים, "לא נולדתי כמנהל ישיבה, ואינני רוצה חלילה למות כמנהל 
ישיבה. מבקש אני ממך כי תעניק לי עוד שנות חיים רבות שבהן אוכל להרביץ תורה 

כמשאת נפשי".

מקצת  חיים  רבי  סיפר  הצעירה  בתו  נישואי  שמחת  בעת  מכן,  לאחר  רבות  שנים 
מקורות אותו יום קשה תוך שהוא מגלה טפח ומכסה טפחיים:

תקופה  מזה  הלוא  היפנית.  המשטרה  אנשי  של  ושאיפתם  רצונם  את  היטב  "ידעתי 
ארוכה שהם ניסו להתחקות על מקורות מחייתם של שלוש מאות וחמישים הבחורים 

שהיו נתונים תחת חסותי, והנה עתה מצאו עילה לחשדותיהם...

לא פעם הזהירוני ידידיי כי ממרתפי הבולשת לא חוזרים בחיים, אך כיוון שידעתי כי 
בשעה שאדם נתון בסכנת חיים ובפחד מוות יכול הוא לבקש מהבורא יותר מתמיד, 

החלטתי לנצל את אותן שעות כדי לשאת תפילה נרגשת מעומק לבי, וכך ביקשתי:

רצונך  אם  אך  בשמחה...  הולך  הריני  כפרה,  לקרבן  בי  בחרת  אם  עולם,  של  'ריבונו 
להותירני בחיים, הנני מבקש ממך שלושה דברים:

הבקשה הראשונה שלי ממך היא שכאשר אזכה להגיע סוף סוף עם בני הישיבה אל 
על  ולשקוד  לשבת  ואוכל  הכספי  בעול  לשאת  יותר  אצטרך  לא  והנחלה,  המנוחה 

תלמודי ללא מפריע.

הבקשה השנייה היא שאזכה לגדל בנים תלמידי חכמים.

הבקשה השלישית שאזכה להשיא את בנותיי לתלמידי חכמים.

אינני יכול לספר את הנסים הגלויים שזכיתי לראות באותו יום, אך אוכל לומר רק כי 
בחסדי שמים יצאתי מהחקירה הצולבת בחיים.

נפטרתי  ה'  ברוך  לאחת,  אחת  התקבלו  קשה  שעה  באותה  שביקשתי  הבקשות  אף 
מהעול הכספי מיד עם הגיעי לארץ, זכיתי לבנים תלמידי חכמים, והנה הערב זוכה אני 

לראות אף את בתי הצעירה נישאת לתלמיד חכם אמתי".

'ספר הזכרון למרן הגר"ח שמואלביץ' עמ' סח

יתברך.  לא-ל  לסגולה  מיוחד  והיותו  הנבחר  העם  סגולת  ועל  הגאולה,  לשון  על  נאמר  כולו  המזמור  "זה 
ואמר: 'שירו לה' שיר חדש', כי הזמן ההוא יקרא אז 'חדש' בנפלאות ובהראות גבורותיו וכח מעשיו לעמו. 
ואמר: 'תהלתו בקהל חסידים', כי אז תמלא הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים (ישעיה יא ט) ויקראו כל העם 

חסידים".  
(פירוש מאירי לתהלים)

ישמח ישראל בעושיו
הנה כבר נמנו וגמרו חכמי ישראל כי 'טוב לו לאדם שלא נברא' מחמת שעתיד הוא לחטוא (עירובין יג ב). אך 
לעתיד לבוא, כשיחדש הקדוש ברוך הוא את עולמו ונזכה לראות עין בעין בתחיית המתים ברחמיו וברוב 
להיות  ישוב  לחטוא, ותוארו  האדם  ישוב  לא  אז  שהרי  נברא,  שלא  לאדם  מוטב  כי  יאמרו  לא  שוב  חסדיו, 
כ'נזר הבריאה' כפי שהיה קודם החטא. לפיכך אז 'ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל ְּבעָֹׂשיו' – יהיה עלינו לשורר שיר חדש על 

בריאתנו ועשייתנו.

אכן, מוסיף בעל המזמור, גם בימינו 'ְּתִהָּלתוֹ ִּבְקַהל ֲחִסיִדים', כי אותם חסידים אשר אף בזמן הזה שומרים 
כי  הזה,  בעולם  גם  חדש'  ה'שיר  את  לשורר  יכולים  נפשם,  ובכל  לבבם  בכל  ה'  מצוות  את  לקיים  ונזהרים 

מעשיהם הטובים מוכיחים כי טוב לאדם שנברא ('תפלה ישרה – כתר נהורא').

כאן המקום לציין את הדברים הנפלאים שהובאו בזוהר הקדוש (פנחס ריט ב): "פתח רבי אבא ואמר: כמה 
חביבים ישראל לפני הקדוש ברוך הוא שחדוותם ותשבחתם אינה אלא בו, שכך שנינו: כל חדוה של ישראל 
שלא משתפים בה את הקדוש ברוך הוא אינה חדוה, שהרי כך כתוב: 'ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל ְּבעָֹׂשיו' – אותה חדוה 

של ישראל אינה אלא בעושיו".

ועוד דרשו שם: מדוע נאמר 'בעושיו' בלשון רבים, ולא 'בעושו' בלשון יחיד? ללמדך שכאשר משתף האדם 
את בוראו בשמחתו, הקדוש ברוך הוא קורא לאביו ולאמו מגן עדן ומביאם להשתתף עמו באותה חדוה.

יעלזו חסידים בכבוד
פטירתם  בשעת  לצדיקים  עושה  הוא  ברוך  שהקדוש  בכבוד  תנחומא:  רבי  אמר   – ְּבָכבֹוד'  ֲחִסיִדים  "'ַיְעְלזּו 
מן העולם. בנוהג שבעולם אדם מת בניו מטפלין בו, אבל הצדיקים הקדוש ברוך הוא מטפל בהם, שנאמר 
בשעה  הגדול:  חייא  רבי  אמר   –  'ַיַאְסֶפ ה'  'ְּכבֹוד  עולם,  של  צדיקו  זה   –  'ִצְדֶק  ְלָפֶני  ְוָהַל' ח):  נח  (ישעיה 
שהצדיק נפטר מן העולם, ג' כיתות של מלאכים מטפלין בו... והם מקלסים לקדוש ברוך הוא ששם נפשותם 

בצרור החיים" (פסיקתא רבתי פ"כ).

תורה מגנא ומצלא
את הפסוק: "רֹוְממֹות ֵא-ל ִּבְגרֹוָנם ְוֶחֶרב ִּפיִפּיֹות ְּבָיָדם" ביארו חז"ל (ראה מדרש תהלים) שכאשר ישראל הוגים 
בגרונם בתורה ואינם מתרשלים מלעסוק בה, אזי מנצחים הם את אויביהם, וכפי שדרשו על הפסוק: "ַהּקֹל 
קֹול ַיֲעקֹב ְוַהָּיַדִים ְיֵדי ֵעָׂשו" (בראשית כז כב), שכל זמן שקולו של יעקב נשמע בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, 

אין חרבו של עשו יכולה להזיקן (ב"ר סה כ).

גוברים  ובאמצעותה  ישראל  בה  שאוחזים  פיפיות'  'חרב  אותה  כי  יב)  כהנא  דרב  (פסיקתא  חכמים  אמרו  עוד 
על שונאיהם, היא התורה שמחולקת לשני חלקים – תורה שבכתב ותורה שבעל פה, ועל כן נקראת 'חרב 

פיפיות' – כחרב בעלת שני פיות.

מעשה ופעם תמה אי מי בפני מרן ה'חזון איש', מפני מה אין אנו זוכים לראות בימינו נִסים גלויים? אמר 
לו ה'חזון איש' כמשיח לפי תומו: "מדוע קבעת קביעה זאת?! הנה אספר לך סיפור שיוכיח כי נסים גלויים 
את  לכתוב  סיימתי  שבו  יום  באותו  הראשונה.  העולם  מלחמת  של  בעיצומה  זה  היה  עת:  בכל  מתרחשים 
לשם יהודי  עמל ויגיעה, ישבתי בבית הכנסת במינסק, ולפתע נכנס  אחר שנות  על מסכת עירובין  חיבורי 

וצעק כי פלוגות חיילים מסתובבות בקרבת מקום לחפש אחר חשודים כמרגלים.

בלהט  המצויים  החיילים  בידי  אתפס  אילו  כי  ידעתי  זהותי,  על  המעידות  תעודות  היו  לא  שבכיסי  כיוון 
המלחמה, ללא ספק יחשדוני למרגל ומי יודע מה יעלה בגורלי. לפיכך מיהרתי, יחד עם כמה יהודים נוספים, 
להימלט לעבר היער הסמוך ולהתחבא שם עד יעבור זעם. עם הגיעי אל היער הבחנתי לחרדתי כי הנני מוקף 

בשורות של חיילים נושאי נשק שהמתינו יחד עם מפקדיהם להיכנס לעיר.

לא נותרה בידי כל בררה אלא לעבור בין שורות החיילים כשהכתבים בידי. למרבה הפלא על אף שזו הייתה 
מטרת בואם לעיר, איש לא פנה אליי או התבונן לעברי. עברתי ביניהם כאילו הייתי רואה ואינו נראה עד 

שהגעתי למקום מבטחים".

"אין לי כל ספק", סיים ה'חזון איש', "שהנס הגדול אירע לי בזכות לימוד מסכת עירובין, שהרי 'תורה מגנא 
ומצלא'. ולגביך", הוסיף ואמר לשואל, "הנה ראית נס גלוי שהתרחש בימינו אנו, ובוודאי שכל מי שמתבונן 

יוכל לראות נסים שכאלו בכל זמן ובכל שעה" ('ודברת בם' עמ' שמא).

לעשות בהם משפט כתוב
רבים התחבטו בביאור המילים 'ִמְׁשָּפט ָּכתּוב'; מהו אותו 'ִמְׁשָּפט ָּכתּוב' שבו ידון הקדוש ברוך הוא את הגויים 

לעתיד לבוא?

מרן ה'חפץ חיים' ביאר זאת בדרך משל:

מעשה בבן מלך שתעה ביער עבות ונפל לידי שודדי דרכים, אנשים אכזרים ורעי לב, שדרכם הייתה להתעלל 
ולהתאכזר לקרבנם ימים ארוכים עד שהאומלל נפח את נשמתו. כאשר נקלע לידם בן המלך, ניסה להזהירם 
כי בן מלך הוא וכי מוטב להם שינהגו בו ברחמים באשר סוף גנב לתלייה, וכאשר ייתפסו ייענשו במלוא 

חומרת הדין. אלא שהדברים לא השפיעו על לבם האטום, וכפי שנהגו ביתר קרבנותיהם התעללו גם בו.

בינתיים לא שקט המלך על שמריו. חיילים רבים התפרסו ברחבי הממלכה במטרה למצוא את הבן האובד 
השודדים  בידי  המלך  בן  את  לאתר  הצליחו  ספורים  ימים  לאחר  והנה  קרקע.  פיסת  כל  סורקים  כשהם 

כשנשמתו כמעט פורחת מייסורים.

כאשר גזר המלך את דינם של השודדים למיתה, נפלו הללו לרגליו בתחינה, תוך שהם טוענים כי לא מגיע 
להם משפט מוות, שהרי לבסוף נותר בן המלך בחיים. 

להוציאו  הצלחתי  ואלמלא  בני,  את  להרוג  היה  בתכניתכם  כי  לפניי  וידוע  גלוי  "הלוא  המלך:  להם  השיב 
מתחת ידכם ברגע הנכון הייתם מוציאים את מחשבתכם לפועל. עתה אנהג עמכם כפי שזממתם לעשות".

אף לעתיד לבוא, כאשר ייפרע הקדוש ברוך הוא מן האומות, ינסו הללו לטעון כי לא מגיע להם העונש שהרי 
בעצמו,  הוא  גרם  ישראל  של  הצלתם  נס  את  כי  להם  ישיב  ברוך  הקדוש  אך  בחיים.  ישראל  נותרו  לבסוף 
ואותם הוא הוא ידון כמשפט הכתוב – כפי שהם כתבו וזממו על ישראל, על אף שלא הצליחו להוציא זממם 

לפועל ('טללי אורות').

נסיים באמרה שנונה מבית מדרשו של רבי נפתלי מרופשיץ זצ"ל: הנה אמרו חז"ל (חגיגה ט ב) כי העניות 
היא ככתר הדור לראשם של ישראל. אולם כאן מבקשים אנו כי לעתיד לבוא, כשינשא וירומם הקדוש ברוך 
הוא את ישראל על כל הגויים, יטעים אף את הגויים מ'ִמְׁשָּפט' העניות שעליו 'ָּכתּוב' בדברי חכמינו כי 'ָהָדר 

הּוא ְלָכל ֲחִסיָדיו'.

הארות בסדר התפילה  האאררתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  ססייפפמעמעשה אמונים ם
שירו לה' שיר חדש

וכאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל לקימו. (אגרת הרמב"ן)

שלוש הבקשות שהתגשמו


