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"ֹנַח ִאיׁש ַצִּדיק ָּתִמים" )ו, ט(
ִּבְתִמימּות,  ֶׁשֵּיׁש  ַהְמֻיֶחֶדת  ַהַּמֲעָלה  ַמִהי  ְלָבֵרר  ְמִביֵאנּו  ֶזה  ָּפסּוק 

ֶׁשַהָּכתּוב הֹוִסיף ֹּתַאר ֶזה ְלֹתַאר ַהִּצְדקּות ֶׁשל ֹנַח.

ֶנֱאַמר ְּבַמֶּסֶכת ְמִגָּלה, ֶׁשָּכל ַהִּמְתָּגֶאה ֲהֵרי הּוא ַּבַעל מּום.

ְלָאָדם ָּפׁשּוט ֵאין ַּבֶּמה ְלִהְתָּגאֹות, ֲאָבל ְלָאָדם ַצִּדיק, ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ּתֹוָרה 
ּוִמְצוֹות ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים, ָקֶׁשה ְמֹאד ֶׁשֹּלא ְלִהְתָּגאֹות.

זֹוִהי ַמֲעָלתֹו ַהְמֻיֶחֶדת ֶׁשל ֹנַח, ֶׁשַּלְמרֹות ִצְדקּותֹו ֹלא ִהְתָּגָאה, ְוָכְך 
ֹלא ָהָיה ּבֹו מּום, ֶאָּלא ָהָיה ָּתִמים.

ְוֵכיַצד ָאֵכן ִהִּגיַע ֹנַח ְלַדְרָּגה זֹו ֶׁשל ַצִּדיק ְוַגם ָּתִמים?

ְּבֶהְמֵׁשְך ַהָּפסּוק מּוֵבאת ַהְּתׁשּוָבה: "ֶאת ָהֱאֹלִקים ִהְתַהֶּלְך ֹנַח". ֹנַח 
ָהָיה ָּתִמיד ִּבְבִחיַנת "ִמְתַהֵּלְך", ָּתִמיד ַחי ִּבְתחּוָׁשה ֶׁשהּוא ֲעַדִין ֹלא 
ִהִּגיַע ִלְׁשֵלמּות, הּוא ֲעַדִין ְּבֶאְמַצע ַהֶּדֶרְך, ְוָצִריְך ָּתִמיד ְלַהְמִׁשיְך 
ּוְלִהְתַעּלֹות. ְוָכְך ַלְמרֹות ֶׁשָהָיה ַצִּדיק, ֹלא ִהְתָּגָאה ַרק ִנְׁשַאר ָּתִמים, 

ְּבִלי מּום.

)ֶּבן ִאיׁש ַחי ְּדרּוִׁשים(

"ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ ָחָמס" )ו, יא(
ָהַרב יֹוֵסף ָׁשלֹום ֶאְלָיִׁשיב זצ"ל ִנְזַהר ְמֹאד ֵמֲחָׁשׁש ִאּסּור ָּגֵזל.

ִסֵּפר ֶאָחד ִמְּמֹקָרָביו ִסּפּור ַמְפִעים ֶׁשִהְתַרֵחׁש ִאּתֹו.

ְׁשֵאָלה  ִּבְדַבר  ֶאְלָיִׁשיב  ָהַרב  ֶׁשל  ְלֵביתֹו  ִהִּגיַע  ַהָּיִמים  ְּבַאַחד 
ִהְלָכִתית. ְלַאַחר ִּדין ּוְדָבִרים ָׁשַלח אֹותֹו ָהַרב ְלָבֵרר ְּדַבר ָמה ִעם 
ְלֵביתֹו,  ַהָּסמּוְך  ִצּבּוִרי  ֶטֶלפֹון  ְלָתא  ָלֶרֶדת  לֹו  ְוִהִּציַע  ֵּביתֹו,  ְּבֵני 
ר ּוְלָבֵרר ֶאת ַהְּפָרִטים, ְוַאף ִהִּציַע לֹו ְלַׁשֵּלם ַּבֲעבּורֹו  ם ְלִהְתַקּׁשֵ ּוִמּׁשָ

יָחה. ֶאת ֲעלּות ַהּשִׂ

ִעְנָין  ַעל  ְלִהְתַיֵעץ  ֶאְלָיִׁשיב  ִהִּגיַע ׁשּוב לגרי"ש  ָיִמים  ַּכָּמה  ְלַאַחר 
ַאֵחר, ְוָאז ָּפָנה ֵאָליו ָהַרב ְוָאַמר: "ֲאִני ָצִריְך ְלַבֵּקׁש ִמְּמָך ְמִחיָלה 

ּוְלַפֵּיס אֹוְתָך".

ַהָּלה ִנְדָהם ְוֹלא ֵהִבין ַּבֶּמה ְמֻדָּבר.

ָעָנה לֹו ָהַרב ְּבֹרב ַעְנְוָתנּותֹו: "ְּבַוַּדאי ֹלא ֵהַבְנָּת ִלְפֵני ַּכָּמה ָיִמים, 
ר ַּבֶּטֶלפֹון ֶׁשָהָיה ֻמָּנח ַעל  ֶׁשָהִייָת ְּבֵביִתי ְוֹלא ִהַּצְעִּתי ְלָך ְלִהְתַקּׁשֵ
ר ִמֶּטֶלפֹון ִצּבּוִרי.  ְלָחן, ְוִהְטַרְחִּתי אֹוְתָך ָלֶרֶדת ָלְרחֹוב ּוְלִהְתַקּׁשֵ ַהּׁשֻ
ִּלי  ִנֶּתֶנת  ָהַרָּבִני,  ַהִּדין  ְּבֵבית  ְּכַדָּין  ִׁשַּמְׁשִּתי  ֶׁשְּבָעָבר  ֵּכיָון  ְלָך,  ַּדע 
ֲאִני ֶאְׁשַּתֵּמׁש  ֲאִני ַמְקִּפיד ֶׁשַרק  ְוָלֵכן  ְזכּות ְלׂשֹוֵחַח ַּבֶּטֶלפֹון ִחָּנם, 

ַּבֶּטֶלפֹון ַהֶּזה ְוֹלא ַאף ֶאָחד ַאֵחר".

)ִמִּפי ַּתְלִמיד(

"ּוִמן ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ֵאיֶנָּנה ְטֹהָרה" )ז, ח(
ֶאָּלא  ַהְּטֵמָאה",  ַהְּבֵהָמה  "ּוִמן  ְוָכְתָבה  ַהּתֹוָרה  ִקְּצָרה  ֹלא  ַמּדּוַע 

ַּבֲאִריכּות ֶׁשל ְׁשמֹוֶנה אֹוִתּיֹות נֹוָספֹות - "ֲאֶׁשר ֵאיֶנָּנה ְטֹהָרה"?

ִמּׁשּום ֶׁשִּדְּבָרה ַהּתֹוָרה ְּבָלׁשֹון ְנִקָּיה )ְּפָסִחים ג ע"א(.

ַאְך ִנָּתן ִלְׁשֹאל ַעל ָּכְך: ֲהֵרי ְּפָעִמים ַרּבֹות ּכֹוֶתֶבת ַהּתֹוָרה "ָטֵמא" 
ִּבְמֹפָרׁש?

אֹוָתּה  ִלְכֹּתב  ֵיׁש  ֲהָלָכה,  ַהּתֹוָרה  ּכֹוֶתֶבת  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  הּוא,  ַהֶהְבֵּדל 
ְּבִמִּלים ְמֹפָרׁשֹות, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ָסֵפק ַּבֲהָבַנת ַהֲהָלָכה.

ִהְתַרֲחׁשּות,  ֶׁשל  ְּבִסּפּור  ֶאָּלא  ַּבֲהָלָכה,  ְמֻדָּבר  ֵאין  ַּכֲאֶׁשר  אּוָלם 
ִּדְּבָרה ַהּתֹוָרה ְּבָלׁשֹון ְנִקָּיה - "ֲאֶׁשר ֹלא ְטֹהָרה" ְּכֵדי ְלַלֵּמד אֹוָתנּו 

ֵאיְך ָראּוי ְלַדֵּבר.

)ַּבַעל ַהָּמאֹור(

"ַוְיַׁשַּלח ֶאת ָהֹעֵרב" )ח, ז(
ֲחַז"ל אֹוְמִרים ֶׁשָהעֹוֵרב ֹלא ָרָצה ָלֵצאת ִּבְׁשִליחּות ֹנַח, ְוָאַמר לֹו: ַמּדּוַע ַאָּתה ׁשֹוֵלַח ִמִּמין ָטֵמא, ֲאֶׁשר ִמֶּמּנּו ַקָּיִמים ַּבֵּתָבה ַרק ְׁשַנִים? 

מּוָטב ֶׁשִּתְׁשַלח ַּבַעל ַחִּיים ָטהֹור ֲאֶׁשר ֵיׁש ִמֶּמּנּו ִׁשְבָעה, ִמּׁשּום ֶׁשִאם ֶאָּפַגע ַּבֶּדֶרְך, ְוֹלא ָאׁשּוב, ֹלא ִיְהיּו ַקָּיִמים עֹוְרִבים ָּבעֹוָלם יֹוֵתר.

ַמּדּוַע, ָאֵכן, ָׁשַלח ֹנַח ַּדְוָקא ֶאת ָהעֹוֵרב, ֲאֶׁשר ִמִּמינֹו ַקָּיִמים ַרק ְׁשַנִים?

ֹנַח ָרָצה ִלְׁשֹלַח ַּבַעל ַחִּיים ֲאֶׁשר ְלֹלא ָסֵפק ָיׁשּוב ֵאָליו ַלֵּתָבה. הּוא ָיַדע ֶׁשִאם ִהְׁשִאיר ה' ַרק ְׁשֵני עֹוְרִבים ָּבעֹוָלם, ָעָׂשה ֹזאת ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה 
ָלֶהם ֶהְמֵׁשְך ָּבעֹוָלם, ָלֵכן ַוַּדאי ַיֲעזֹר ה' ָלעֹוֵרב ַלֲחֹזר ַלֵּתָבה.

ֵאין ֵּכן ְּבִמין ָטהֹור, ֲאֶׁשר ַּגם ִאם ִיָּפַגע, ִיְהֶיה ֶהְמֵׁשְך ְלִמין ֶזה ַעל ְיֵדי ְּבֵני ִמינֹו ֶׁשּנֹוְתרּו ַּבֵּתָבה, ָלֵכן ֵיׁש ֲחָׁשׁש ֶׁשִּיָּפַגע ַּבֶּדֶרְך ְוֹלא  ַמה ּׁשֶ
ָיׁשּוב. ִמּׁשּום ָּכְך ָׁשַלח ֹנַח ַּדְוָקא ֶאת ָהעֹוֵרב ֶׁשהּוא ִמִּמין ָטֵמא.

)ָאְזַנִים ַלּתֹוָרה(

בס"ד תשע"ח
 ָנא ֹלא ִלְקרֹוא 

ְשַעת  בִּ
ַהְתִפיָלה



ֶֹשַבח ַהֲחָכִמים ְוַהַצִדיִקים,  "ָידּוַע ַהָדָבר ִּכי ִמן ַהִמדֹות ַהָנאֹות ְלַסֵּפר בְּ
ֹשּוָבה ג, רכו( ְּכמֹו ְשֶנֱאַמר )ִמְשֵלי כה, כז(: "ְוֶחֶקר ְּכבֹוָדם ָּכבֹוד" )ַשֲעֵרי תְּ

ִהלּוָלא ְדַצִדיַקָיא
יֹום ְׁשִליִׁשי ד' ֶחְׁשָון )תש"ד(

ָהַאְדמֹו"ר ִמִּפיָאֶסְצֶנה
ָהַרב ְקלֹוִנימֹוס ָקְלִמיׁש ַׁשִּפיָרא הי"ד ַחי ִּבְתקּוַפת ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם 
ֶׁשִּמָּדרֹום  ִּפיָאֶסְצֶנה  ָּבֲעָיָרה  ֲחִסיָדיו  ְקַהל  ֶאת  ְוִהְנִהיג  ִנָּיה,  ַהּׁשְ
ַוְרָׁשה  ָּבִעיר  ִנְלַּכד  ִנָּיה,  ַהּׁשְ ָהעֹוָלם  ִמְלֶחֶמת  ְּכֶׁשָּפְרָצה  ְלַוְרָׁשה. 
ְּכֶׁשּזֹו ֻּכְּתָרה ַעל ְיֵדי ַהָּצָבא ַהֶּגְרָמִני. ְּבנֹו ְיִחידֹו ִנְפַצע ְּבֵעת ַהְתָקַפת 
ַּפָּגִזים ַעל ָהִעיר, ְוָהֳעַבר ְלֵבית ַהחֹוִלים ְּכֶׁשהּוא ָּפצּוַע ְּבַמָּצב ָקֶׁשה 
ְלָסֲעדֹו,  ִמָּטתֹו  ַיד  ַעל  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ְקרֹוֵבי  ֶׁשל  ָׁשהּוָתם  ְּבֵעת  ְמֹאד. 
ָּפַגע ָּפָגז נֹוָסף ְּבִבְנַין ֵּבית ַהחֹוִלים, ְוָהַרג ַּבָּמקֹום ֶאת ַּכָּלתֹו ֶׁשל ַרִּבי 
ִמְּפָצָעיו,  ְּבנֹו  ִנְפַטר  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ָקָצר  ְזַמן  ִּגיָסתֹו.  ְוֶאת  ְקלֹוִנימֹוס 
ּוְלַאַחר ְזַמן ָמה ֵמָתה ַּגם ִאּמֹו ֶׁשל ַרִּבי ְקלֹוִנימֹוס. ְּבֹזאת ֹלא ַּתָּמה 
ְיֵדי  ַעל  ַהְיִחיָדה  ִּבּתֹו  ֶנְחְטָפה  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ְׁשָנַתִים  ִיּסּוָריו.  ְסַאת 

ַהָּנאִצים ימ"ש ְוִנְרְצָחה. 

ִאְׁשּתֹו  ֶׁשַאף  ְלַאַחר  ְוֹזאת  ְּבעֹוָלמֹו,  ֲעִריִרי  ְקלֹוִנימֹוס  ַרִּבי  נֹוַתר 
ִלְפֵני ְּפרֹוץ ַהִּמְלָחָמה. ָאְמָנם  ִנְפְטָרה ִמַּמֲחָלה ָקָׁשה ִמְסַּפר ָׁשִנים 
ֶוֱאמּוָנה  ָׁשַמִים,  ְּבִיְרַאת  ּוָמֵלא  ָּגדּוׁש  ַאְך  ִמְּקרֹוָביו,  ָהָיה  ֲעִריִרי 
ַחָּייו  ִסּכּון  ּתֹוְך  ַהִּמְלָחָמה,  ְּתקּוַפת  ְּבָכל  עֹוָלם.  ְּבבֹוֵרא  ֵאיָתָנה 
ְוַתַחת ֵאׁש צֹוֶלֶבת, ָעַבר ַרִּבי ְקלֹוִנימֹוס ֵמֲאַתר ַלֲאַתר ַּבֶּגּטֹו ַהְּיהּוִדי 
ֱאמּוָנה  ִחּזּוק,  ִּדְבֵרי  ִּבְפֵניֶהם  ּוָמַסר  ַהְּיהּוִדים  ֶאת  עֹוֵדד  ְּבַוְרָׁשא, 
ָׁשהּו  ֲאֶׁשר  ֵמֲחִסיָדיו  ֵאָליו  הּוְפנּו  ַרּבֹות  ְּבִריָחה  ַהָּצעֹות  ְוֶנָחָמה. 
ֵאר ִעם צֹאן ַמְרִעיתֹו  ִמחּוץ ַלּתֶֹפת ַהָּנאִצית, ַאְך הּוא ֶהְעִּדיף ְלִהּׁשָ

ֶׁשַּבֶּגּטֹו, ִויִהי ָמה. 

ְוַהְׁשָקפֹוָתיו  ּתֹוָרתֹו  ֶאת  ָּדגּול,  ִחּנּוְך  ִאיׁש  ָהָיה  ְקלֹוִנימֹוס  ַרִּבי 
ֵסֶפר  הּוא  ֲהֹלא  ְּבַחָּייו,  ֶׁשִהְדִּפיס  ַהָּיִחיד  ְּבִסְפרֹו  ָלאֹור  הֹוִציא 
ֶאל  ּפֹוֶנה  הּוא  ֶזה  ְּבֵסֶפר  ַהַּתְלִמיִדים".  "חֹוַבת  ְוַהִחּנּוְך  ַהּמּוָסר 
ַּתְלִמיד ַהְיִׁשיָבה ִּבְלׁשֹון נֹוֵכַח, ּוַמְלִהיבֹו ַלֲעֹסק ַּבֲעבֹוַדת ה' ְּבַאֲהָבה 
ּוְבִׂשְמָחה. ִחּבּור ֶזה עֹוֵרר ֵהִדים ַרִּבים ְּבעֹוָלם ַהְּיִׁשיבֹות ּוִבְתנּועֹות 

ַהּמּוָסר. 

בּוַע ִחידֹון ְלָפָרַׁשת ַהּׁשָ
ְׁשֵאלֹות

1.ַּכָּמה ָיִמים ְוַכָּמה ֵלילֹות ָהָיה יֹוֵרד ַהַּמּבּול ַעל ָהָאֶרץ?
2.ַּכָּמה ְּבֵני ָאָדם ָהיּו ַּבֵּתָבה ּוִמי ֵהם?

3.ַּכָּמה ַאּמֹות ִמן ַהֵּתָבה ָהיּו ְמֻׁשָּקעֹות ַּבַּמִים? )רש"י(
4.ְלַאַחר ַהַּמּבּול ַהִאם ַּגם ַהַחּיֹות ֻהְזֲהרּו ִמַּלֲהֹרג ְּבֵני ָאָדם?

5.ַּכָּמה ָׂשפֹות ָהיּו ָּבעֹוָלם ְלַאַחר ַהַּמּבּול?
יָך" ֵּבין ַהּפֹוְתִרים ְנֹכָּנה יּוְגְרלּו ִסְפֵרי "ְוִשַנְנָּתם ְלָבנֵֶ
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"ַוָּתֹבא ֵאָליו ַהּיֹוָנה ְלֵעת ֵעֶרב ְוִהֵּנה ֲעֵלה ַזִית ָטָרף ְּבִפיָה" )ח, יא(
"י: ָאְמָרה ַהּיֹוָנה, ִיְהיּו ְמזֹונֹוַתי ְמרּוִרין ְּכַזִית ְּבָיָדיו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ְוֹלא ְמתּוִקין ִּכְדַבׁש ְּבָיָדיו ֶׁשל ָּבָׂשר ָוָדם. ַרּׁשִ

ַהָּגאֹון ר' ְׁשֹלֹמה ַזְלָמן אֹוֶיְרַּבְך זצ"ל, ִהְקִּפיד ָּכל ַחָּייו ֶׁשֹּלא ֵלָהנֹות ִמָּבָׂשר ָוָדם. ְלֶצֱאָצָאיו ָּכַתב: "ִאם ְלֵעת ִזְקנּוִתי ֶאְהֶיה ְלֹטַרח ַעל ְּבֵני 
ַהִּמְׁשָּפָחה, ְמַבֵּקׁש ֲאִני ִּכי ָּתִׂשימּו אֹוִתי ְּבֵבית ָאבֹות טֹוב".

כּוָנִתית ֶׁשל "ַׁשֲעֵרי ֶחֶסד" ְּבַהָּצָעה ַלָּגאֹון ר' ְׁשֹלמֹה ַזְלָמן: "ֵמַהּיֹום, ַרִּבי, ֶאְׂשַמח ִלְׁשֹלַח ַעד  ְלַאַחר ְּפִטיַרת ָהַרָּבִנית, ָּפָנה ַּבַעל ַהַּמֹּכֶלת ַהּׁשְ
ְלֵביתֹו ֶׁשל ָהַרב ֶאת ָּכל ִמְצְרֵכי ַהָּמזֹון ַהּיֹוְמיֹוִמִּיים".

לֹום". ָהַרב ֵסֵרב ַּבֲעִדינּות, ַאְך הֹוִסיף: "ִאם רֹוֶצה ַאָּתה ַלֲעׂשֹות ִלי טֹוָבה, ֶחְנָוִני ָיָקר, ָאָּנא ְלַמד ִמְׁשָניֹות ְלִעּלּוי ִנְׁשַמת ָהַרָּבִנית, ָעֶליָה ַהּׁשָ

מּוָעה( )ִמִּפי ַהּׁשְ
 

ֶאת ֶיֶתר ְּכָתָביו ְוִחּבּוָריו, ָטַמן ַרִּבי ְקלֹוִנימֹוס ְּבַאְדַמת ֶּגּטֹו ַוְרָׁשא, 
ָסמּוְך  ֶׁשָעַבד  ִּבְנָין  ּפֹוֵעל  ְיֵדי  ַעל  ַהִּמְלָחָמה  ְלַאַחר  ִהְתַּגּלּו  ְוֵאּלּו 
ֵאּלּו,  ְּכָתִבים  אֹור  ָראּו  ִיְׂשָרֵאל,  ְלֶאֶרץ  ֶׁשָהָעְברּו  ְלַאַחר  ַלָּמקֹום. 

ְוִהְתַּפְרְסמּו ְּכִסְפֵרי ִחּנּוְך ְוַהְדָרָכה ֲחׁשּוִבים.

ִּבְׁשַנת תש"ג ִּדְּכאּו ַהָּנאִצים ימ"ש ֶאת ַהֶּמֶרד ַהְּיהּוִדי ְּבֶגּטֹו ַוְרָׁשה. 
ַהְּיהּוִדים ַהְּמַעִּטים ֶׁשּנֹוְתרּו ַּבֶּגּטֹו, ְוָהַרִּבי ַרִּבי ְקלֹוִנימֹוס ְּבתֹוָכם, 
ַרִּבי  ָהַאְדמֹו"ר  ִנְרַצח  תש"ד  ְּבֶחְׁשָון  ְּבד'  ִרּכּוז.  ְלַמֲחֵנה  ֹּגְרׁשּו 
ם. ִנְׁשָמתֹו ָעְלָתה ִלְמרֹוִמים,  ְקלֹוִנימֹוס ִמִּפיָאֶסְצֶנה ַעל ִקּדּוׁש ַהּׁשֵ
יֹון ָוֵחִצי  ה ִמְּליֹון ִנְׁשמֹות ְיהּוִדים, ִמּתֹוָכם ִמלְּ ְוִהְצָטְרָפה ְלעֹוד ִׁשּׁשָ

ם.  ְיָלִדים, ֶׁשֻעּנּו ּוֵמתּו ַעל ִקּדּוׁש ַהּׁשֵ

אֹוי ֶאֶרץ, ַאל ְּתַכִּסי ָּדָמם. 

ִסּדּור ְלִגיָלֵאי 2-3 ְמֻצֶּפה ַנְילֹון ָּכל ַּדף. 
ְלֹלא ֵׁשם ה' ַהֵמפֹוָרׁש


