
  
 

  

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 עטרת פז
וניתן לומר בבטחה כי כמעט בכל בית כנסת קיים , זכה דורנו לרעבון ושקיקה אחר לימוד התורה

אפילו ', עדה וכו, ללא הבדל גיל, אשר בתוכו מסתופפים בצילו לומדי התורה, לידו בית מדרש
ה הגיעו לפתחם של האנשים בלא מאמץ יתר והכל בלחיצת לאחרונה שמענו כי שיעורי התור

וצריכים .. אך אין הקומץ משביע את הארי. 'כפתור ואתה נמצא בתוך שיעור המוקרן במחשב וכו
  .להקים עוד ועוד בתי המדרש

  
.) דף קח( סנהדרין במסכתל "ורבותנו ז" נח איש צדיק היה בדורותיו"בתחילת פרשתנו נאמר 

  כלשון הפסוקבדורותיונח איש צדיק : דעת רבי יוחנן , של נח" צדיקותו"י עשתה השוואות לגב
ואילו האמורא . ואם נח היה קיים בדורות אחרים היה כאחד האנשים!!! דהיינו בדורו שלו בלבד

דהיינו אילו היה נח , "כל שכן בדורות אחרים, בדורותיו" :מפרש אחרת) ריש לקיש(החולק 
  .דיק ואף יותרבודאי צבדורות אחרים היה 

  
דורות אחרים אישים שונים בבוודאי אין לנו הרשות להמעיט חלילה ולעשות השוואות בין נח ל

,  ולשאול את עצמנו מדוע דורו של נח לא ניצל כללוצריכיםאך ללמוד ולהבין מחויבים אנו ', וכו
וכאן בנח , ויים בצדיקּוהרי כבר אמר שלמה בחכמתו ְוַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם דהיינו שיסודות העולם תל

היה צדיק נח  הגם שבעל קדושת לוי מבאר? וכאן צריכים לשאול את עצמנו מדוע, לא זכה דורו
 התוצאה שלא היתהו,  קטן מאודאך בעיניו הרוחניות של נח חשב על עצמו שהוא, גדול ותמים

והיה חושב ,  כשאר הדורשהואחשב  וכאן נח ,אמונה בעצמו שהוא צדיק מושל ויכול לבטל הגזירה
לכן לא היה , אם אני אהיה ניצול בתיבה ואני אין צדיק יותר משאר הדור המה גם כן ינצלו

  .  מתפלל על הדור
  

" רב נח "אשר מליצים בעדם" נסתרים" אותם של דורנו רואים אנו את" נח"בבואנו להסביר את ה
, ומקום לימודבות גאה בידיעותיו התורנימתגאה הוא , לו" נח" מתי ש"רב"הוא , כשמו כן הוא
 - דלא המדרש עיקר אלא המעשה -אך כשמגיעים לכלל מעשה ..... כולל פלוני.... ישיבה פלונית

, ידע כל איש, שהם הם אשר יביאו המזור לעולם" גדולים"ויש יותר " קטנים"חושבים הם שהם 
שאיתם ניתן כי הצורך בכינון שיעורי תורה והעברת המסר האלוקי הם הכלים , באשר הוא שם

בֹור ָאִני, להביא התרופה לעולם ּונסיים בדברי הנביא יואל ַהַחָלׁש יֹאַמר ּגִ דהיינו שברגע שהחלש , ּ
בֹור ָאִני"יזכה ל, "]הוא לא מתאים", "הוא לא ראוי["יתעלה ולא יחשוב מה חושבים אחרים עליו   ".ּּגִ

  

ק פרשת "במוצש, 'וכל בית ישראל יבכו את השרפה אשר שר� ה 
מיחידי הדור במידת , בישראל שר וגדול, רבנו הגאו� חסיד וקדוש, רב  רבנ�, בראשית נלקח מאיתנו

 מבכי� מרה את פטירתו שלואנו . ל" זצ רבי יהודה מועל� ב� שמחהראש ישיבת פורת יוס�, הענווה
 .על שבי ארו� האלוקי�לבכות   ונאהויאה, ד החסירבנו
 ימיו כל, התרומיותהיה מיוחד במדותיו , ול משכמו ומעלההיה תלמיד חכ� גדל "זצ מועל� י"הגר

 בהשקט ובפשטותהיה מתנהל תמיד , וכל דבריו היו במשובה ונחת, היה מונהג במדת הענווה
 להגדירו הגאו� רבי שמואל הטיב. אמותיותענוג היה לשהות בארבע . ונעימותו היתה לש� דבר

כדרכ� של גדולי , דעת זקני�, "בו דעהיש חכ� ש תלמיד"שהיה רבי יהודה , א"� שליטאויערב
אלא כל כולו היה מרגיש בצרתו , היתה רק מצד שכלו שהדעה לא, התורה שהיו בדורות הקודמי�

 .וורגישות גדולה כאילו הבעיה היא בעייתו של, שיקול דעת ישר ותשובתו באה לאחר, של השני
היו קודש  כל מאוייו, יתבר�' בההיה דבוק באמונה ,  מועל� היה חסיד קדוש בכל דרכיוי"הגר

לא , עד סו� ימיו. הקדושה  ולבו היה משכ� טהור לשכינה', ה היה דבוק כל כולו בעבודת ',הלעבודת 
היו רואי� אותו הול� לבדו ברחוב כל  וכל תושבי שכונת מקור ברו� וגאולה, היו לו עוזרי� ומשמשי�

ע� כל זאת לא רצה , בני� בישיבת פורת יוס�הר וזאת על א� שמלפני שני� היה מבכירי, יו� ויו�

 .שיהיו לו עוזרי� ומשמשי�
א "יוס� שליט ע" רבנו הגרהתאונ� מר�, ל" הגאו� חכ� ב� ציו� אבא שאול זצמספרי� שכאשר נפטר

וזאת משו� שהוא היה שריד אחרו� לדור . בדור הזה חו" מחכ� יהודה מעל�  מי נשאר לנו עוד:רואמ
וכל אישיות� , הפשטות והענווהשהיו מיוחדי� במדת , דולי פורת יוס�המופת מגי אנשי, דעה
, י עדס"הגר,  צדקהי"הגרכהגאוני� הצדיקי� , סירות לתלמידיה� ולכלל ע� ישראלה מאמר
 .�סידי פורת יוסר חושא,  מזרחיש"הגר,  אזולאיע"הגר,  אבא שאולצ"הגרב,  ב� שמעו�מ"הגר
הוא , ופלגי�� מידי פורת יוס� היו תלמידי חכמידור שתלמ מועל� למד בישיבת פורת יוס� בי"הגר

וע� כל , בחבורהי שאריה הא העיד עליו שה"ומר� שליט, א"היה ידיד נעורי� של מר� הרב שליט
 שלשי� וארבעי� כב�, צעירא עוד "כאשר היה מר� הרב שליט. מלבשתו ענווה ויראת חטא, זאת
היה מגיע ,  כ� להיפ�וכמו, בביתול "בי יהודה זצהיה הול� לדבר בדברי תורה ע� הגאו� ר, שנה

 .התור א לדבר עמו בדברי"הגאו� רבי יהודה לביתו של רבנו שליט
שקשה  מפני, א לא היה מרבה לדבר בדברי תורה ע� תלמידי חכמי� פשוטי�"וידוע שמר� שליט

תמיד  הרשבכדי ללמד� תורה הרי הוא ממ, מלבד תלמידיו(, היה לו מאד להארי� בדיבור אית�
היה , ל"זצ אבל ע� חכ� יהודה מעל�, )להארי� בדברי� ולהסביר את העני� שיהיה ברור לכל שומע

   .אוהב מאד לדבר שעות ארוכות
בות יו שותפלותיו לא ה, אד בעבודת התפלהומיוחד מ, היה עמוד התפילה, מלבד גדולתו בתורה

בור� שה בעבכדי שרבי יהודה יעאנשי� אחרי� א היה רגיל לשלוח אליו "מר� הרב שליט. ריק�
לחמשי�  לפי קרוב, א"מעשה שאירע ואשה אחת נכנסה לביתו של מר� שליט. פדיו� נפש ויברכ�

ת פרי א שתמיד היתה מפלת, מכיו� שלא זכתה לזרע של קיימא, א"ובכתה בפני מר� שליט, שנה
 . ה מאדונפשה היתה עגומ, בטנה

הוא יכול ו, שהוא יעשה ל� פדיו� נפ, � שגר ברחוב יונהלכי לחכ� יהודה מעל, א אמר לה"מר� שליט
שתזכה לזרע של  והוא עשה לה פדיו� נפש ובירכה, ואכ� הלכה אותה האשה לחכ� יהודה. לעזור ל�

 .וזכתה אחר כ� לראות בני� ובני בני� עוסקי� בתורה, קיימא
הפשטות  � במדתוהחזיק בכל תוק, א� הרב יהודה מועל� מעול� לא החזיק טובת הנאה לעצמו

 .ובתפלה בכוונה למע� כלל ישראל, בקריאת תהלי� מידי יו�, והענווה שלו
האחרונה  וכמעט לא החסיר שיעור אחד עד התקופה, היה דייק� באופ� נפלא בזמני� בכל יו� ויו�

טורח ומגיע  תמיד היה, לג'ש� ש'וח ג' ררד'ב, ש"קיי� בעצמו בבית אלקי� נהל� ברג. ממש

 .ורי� תמידי� כסדר�למסירת השיע

  .יוס� ב� פורת. מלאי� קדושה וטהרה,  כול� בני תורה יראי שמי�' הזכה שכל בניו למודי 

 
, ובתחיית המתי� ונזכה לראותו עי� בעי� בביאת משיח צדקינו, זכותו תג� עלינו ועל כל בני משפחתו

 �'במהרה בימינו אמ
  

  א"התשע'  שנה ו203'            גיליון מסהגיליון התורני                   פרשת נח       ד  "בס
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, האי מא� דמורח באתרוגא או בחבושא, אמר מר זוטרא, :)מג(גמרא במסכת ברכות הנה ה

, מי שמריח ריח טוב מ� האתרוג או מהחבוש, פירוש. אומר ברו� שנת� ריח טוב בפירות
ומנהגינו שהגירסא . אלהינו מל� העול� שנת� ריח טוב בפירות' מבר� עליו ברו� אתה ה

ח "וא( בשלחנו הטהורק מר� וכ� פס". הנות� ריח טוב בפירות: "הנכונה בנוסח ברכה זו היא
  ).ב"רטז ס' סי

  
שהואיל , כי יש אומרי�, אמנ� דנו הפוסקי� לעני� הברכה שראוי לבר� על פרי הלימו�

על כ� אי� ראוי , שהרי הוא חמו" מאד, ופרי הלימו� אינו ראוי כל כ� למאכל מצד עצמו
  .לבר� עליו הנות� ריח טוב בפירות כמו שמברכי� על אתרוג

  
שה� ניצני פרחי� מיובשי� שמשתמשי� , "צפור�"י� ברכת הריח שמברכי� על הוהנה לענ

 ע"השפסקו כמה מרבותינו הראשוני� ומר� , )ריבה(בה� לתבלי� לתבשילי� ולמרקחת 
נוכל ללמוד ,  לעני� הצפור�ע"השוממה שפסק כ� מר� ". הנות� ריח טוב בפירות"שברכתו 

, � אינה ראויה כלל למאכל מצד עצמהשא# שהצפור, לעני� ברכת הריח שעל הלימו�
מכל , )ה ברטיבא"ד: ברכות לו' כמו שכתבו התוס(, והאוכל מ� הצפור� אינו מבר� כלל

ברכתו הראוייה היא , מקו� הואיל והוא פרי שסופו שיהיה ראוי למאכל על ידי תערובת
וי לאכילה שא# שאינו רא, וא� כ� הוא הדי� ג� לעני� לימו�, ברכת הנות� ריח טוב בפירות

מכל מקו� הואיל ולאחר שמערבי� אותו בדברי� אחרי� הוא , מצד עצמו לרוב חמיצותו
ואי� לחוש לסברא זו שאי� הוא ראוי , יש לבר� עליו הנות� ריח טוב בפירות, ראוי למאכל

שאי� זה , "בורא עצי בשמי�"ומכל מקו� על הצפור� מנהגינו לבר� . (למאכל כשהוא לבדו
ח והרב ב� איש חי "� מרוטנבורג והב"וכ� פסקו המהר, לק מהע" עצמואלא ח, פרי ממש

וכ� , א� לעני� לימו� יש לנו ללמוד מדברי מר� שברכתו היא הנות� ריח טוב בפירות, ועוד
והביא כל זה מר� הרב , ועוד מרבותינו הפוסקי�, ת גנת ורדי�"למדו מדברי מר� בשו

  ).רמח' ט עמ"א ביביע אומר ח"שליט
  

 הלימו� בא  הואיל ועיקר הריח שנות�, ש מי שטע� שאי� לבר� על הלימו� ברכה זואול� י
אלא , וקליפת הלימו� איננה פרי ואי אפשר לבר� עליה, מ� הקליפה שלו ולא מהפרי עצמו

�בספרו חזו� עובדיה על (א "ותמה עליו מר� רבנו עובדיה יוס# שליט. רק ברכת בורא מיני בשמי

 ה� נגד רוב האחרוני� שכתבו לבר� על הלימו� הנות� ריח טוב  שדבריו,)הלכות ברכות
ובודאי שיש לבר� , מפני שהקליפה דבוקה אל הפרי ונחשב כחלק בלתי נפרד ממנו, בפירות

וכ� העיד . שהלא הלימו� כולו פרי אחד, על ריח טוב היוצא ממנה הנות� ריח טוב בפירות
שמנהג ירושלי� לבר� על הלימו� , )מבבלרבו של רבנו יוס# חיי� (הגאו� רבי אליהו מני 

שבכל שבת הוא מקדי� , א"וכ� נוהג מר� רבנו הגדול שליט. ברכת הנות� ריח טוב בפירות
" בורא עצי בשמי�"ולאחר מכ� מבר� , לבר� ברכת הנות� ריח טוב בפירות על פרי הלימו�

. ע או רודאעל נענ" בורא עשבי בשמי�"ואחר כ� מבר� , האעל הדס או לואיזה או עטר
ולכ� , שאי� לנו תשע עשרה ברכות בכל תפילה ביו� השבת(וזאת בכדי להשלי� מאה ברכות ג� ביו� שבת 

  ). יש להרבות בברכות כדי להשלי� מאה ברכות
  

        
�, , , , """"הנות� ריח טוב בפירותהנות� ריח טוב בפירותהנות� ריח טוב בפירותהנות� ריח טוב בפירות""""המנהג פשוט לבר� על ריח הלימו� ברכת המנהג פשוט לבר� על ריח הלימו� ברכת המנהג פשוט לבר� על ריח הלימו� ברכת המנהג פשוט לבר� על ריח הלימו� ברכת , , , , ועל כ� לסיכו�ועל כ� לסיכו�ועל כ� לסיכו�ועל כ� לסיכו

, , , , שאי� הלימו� ראוי למאכל בפני עצמושאי� הלימו� ראוי למאכל בפני עצמושאי� הלימו� ראוי למאכל בפני עצמושאי� הלימו� ראוי למאכל בפני עצמווא# וא# וא# וא# , , , , וא# שעיקר הריח הוא מקליפת הלימו�וא# שעיקר הריח הוא מקליפת הלימו�וא# שעיקר הריח הוא מקליפת הלימו�וא# שעיקר הריח הוא מקליפת הלימו�
 ....ועל כ� ברכה זו ראויה לוועל כ� ברכה זו ראויה לוועל כ� ברכה זו ראויה לוועל כ� ברכה זו ראויה לו, , , , מכל מקו� הוא פרי וקליפתו חלק ממנומכל מקו� הוא פרי וקליפתו חלק ממנומכל מקו� הוא פרי וקליפתו חלק ממנומכל מקו� הוא פרי וקליפתו חלק ממנו

  
 א"בתשרי התשע' ק כד"ע בשב"נלב, ל"ת לעילוי נשמת הגאו
 רבנו יהודה מועל� ב
 שמחה זצ"ד

        
        אחרי מות קדושי�אחרי מות קדושי�אחרי מות קדושי�אחרי מות קדושי�

במרחשו� א� ' המבול היה צרי� להיות בי, מבול ארבעי� יו� וארבעי� לילהויהי ה
בעקבות פטירת מתושלח שהיה צדיק , במרחשו�' המבול התחיל בפועל בתארי� יז

. ז במרחשו�"לכ� המבול התחיל בי, ה המתי� לשבעת ימי אבלו של מתושלח"והקב
,  שרצו לעלות להרי� אמה מפני15גובה המי� היה , שני� עשר חודש היה נח בתיבה

העול� נענש במה . עוג מל� הבש� אחז בתיבה בע' ונשבע לנח כי יהיה עבדו לעול�
  . קלקלו ברותחי� ונדונו ברותחי�, שעשו

  
        טענה צודקתטענה צודקתטענה צודקתטענה צודקת

, אמר מכל הטמאות שתי�' ה, אמר לו אתה שונא אותי,  נחפילכהעורב בא בטענות 
אמר לו ' עד שה, כניסו לתיבהנח לא רצה לה, שאני אמותכואתה רוצה לשלוח אותי 

 . והוא יביא אוכל לאליהו הנביא, תכניס אותו
  

        קשר עמוקקשר עמוקקשר עמוקקשר עמוק
  ) ח, חש� (" ַוְי1ַ2ַח ֶאת ַה.(ָנה ֵמִא*("
 

ה לנח באה תחושת הִקרבה שבי� היונ, ראשית. בתיאור קצר זה יש מטע� רגשי רב
לא רק אל התיבה שבה ": אל התיבה, ותשב אליו"לידי ביטוי בתיאור המקו� הכפול 

  .האיש ששלח אותה,  אל נח–" אליו"כי א� ג� , היונה
  

". וישלח ידו ויקֶחָה ויבא אֹתה אליו: "ג� מעשיו של נח בהגיע היונה מפתיעי� ביותר
, 8 מאומה על הכתוב הקוד�שהרי אי� הוא מוסי, אי� המקרא הזה אומר אלא דרשני

מכא� למדי� , "ֵמִא*("ולעורב לא כתוב . ל שיבת היונה אל התיבהסיפר עשכבר 
מ� הסת� ; שולח את ידו לקחת את היונה'נח . שעופות טהורי� גרי� ע� אנשי�

  . א� נח יוצא לקראתה, יכולה היא להיכנס בעצמה
  

 �זקה של חיבה וקרבה יוצרת תחושה ח, שבי� בני האד� ליונה דומה שהקירבה
ויצא יצא : "שווה לשו� העורבוכא� הכתוב התחושה שנעדרה לחלוטי� בשילוח העורב 

  ." אליוותשבותשבותשבותשב: "לשו� הכתוב על היונהכ ב"משא,  הכוונה בלא שימת לב רבה"ושובושובושובושוב
  

ישעיהו על , ונראה להוסי8, ובודאי שואלי� אנו על הקשר בי� בני האד� לבי� היונה
 ).ח, ישעיהו ס(" מי אלה כעב תעופינה וכיוני� אל אר;:ֹתיה�"רצו שיבת ע� ישראל לא

. היונה שבה לנח ולתיבה, שהרי בניגוד לעורב, תכונה זו מתבטאת כמוב� ג� בפרשתנו
ובראות נח כי לא למד מהעורב דבר שלח את "ק בפרשתנו "רדה וראה מה שכתב

 יש בה טבע תשוקה לשוב ג�... כי היונה יש בה כח הדמיו� להשיב שולחה דבר, היונה
וקושרי� כתב , וכ� מנהג המלכי� לגדלה בבית� ולשלחה במקומות הרחוקי�. אל ִקנה

תה בכנפיה ג� כ� מי בכנפיה והיא שבה אל שולחה בכתב התשובה שקושרי� או
  .שנשתלחה לה�

 מעשה אבות
אשר לימד , של נח) י" רש– "תולדותיה� של צדיקי� מעשיה� הטובי�"(אלא ה� מעשיו הטובי� 

;  לזכור תמיד את ש� האלוקי�– "ש�''את : והשריש אצלו ואצל אחרי� את שאלת הדברי� הללו
 לעשות א� ורק מעשי� שה� – "יפת"ואת ;  לקיי� כל מצווה בחו� ובהתלהבות– "ח�"את 

  ).ה" זלהק מפשיסחה''הרבש� ה(... ''תפארת לעושיה ותפארת לו מ  האד�''

  

         אור מהפרשה––––    כתם פז

        
 הליכות מלכי

   ברכת ריח הלימון


