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 השפעת הסביבה
 

מלמדנו יסוד גדול בדרך עבודת ה'. ידוע שיש באדם שני כוחות הפועלים עליו לטוב ולמוטב. הראשון  הרמב"ם
הוא תכונות עצמיות שירש מהוריו וממשפחתו, יש אדם שזכה לתכונות טובות ויש אדם שעליו לעבוד על תכונות 

 נפשו. הכח השני המשפיע הוא כח הסביבה והחברה שהאדם נמצא בה. 
לה תולדות נח, נח איש צדיק תמים היה בדורותיו" וגו', מביא רש"י מביא את דברי חז"ל: יש על הפסוק "א

שאילו היה בדור של צדיקים היה צדיק יותר. ע"כ. ויש להבין הרי נח  מרבותינו דורשים אותו לשבח, כל שכן
בצדקותו, ואילו  נקרא צדיק תמים בדור של רשעים גדולים, ובכל זאת אפילו לדורשים אותו לשבח היה חסר

היה בדור של אברהם אבינו, היה צדיק יותר. מה הטעם בדבר? הרי נח עמד במסירות כנגד כל בני דורו, ולא 
 הושפע מהם לרעה, ובנה את התיבה מאה ועשרים שנה, במה היה חסר?

לאחר אלא, לאדם הראשון היו תכונות נפש שלמות בלי יצה"ר כלל, אך הנחש, היצה"ר הסביבתי, הסיתו, ו
שאכל מעץ הדעת נכנס בו יצה"ר פנימי בגופו ובנפשו. מאז יש לכל אדם עבודה כפולה גם בתכונות נפשו 

 הפנימיות וגם בסביבתו המשפיעה.
לפיכך, על האדם להשתדל להימצא בסביבה טובה, כי טבע האדם להיות נמשך במעשיו אחר רעיו ואנשי מקומו. 

יבה של רשעים. ואפילו אברהם אבינו ע"ה אחרי שמצא סיבה גם הצדיק ביותר, יכול להיות מושפע מסב
משכהו לבית המדרש".  -להתרחק מלוט, ביקשו לא להתגורר בקרבתו. כך גם הורונו חז"ל "אם פגע בך מנוול זה 

לת ספר התהלים "אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים" וגו'. האדם יכול להילחם יוכבר נאמר הדבר בתח
יכניס עצמו באופן חיצוני במקומות טובים, וזאת היה חסר נח שהיה צדיק בתכונות נפשו, ביצרו הפנימי ע"י ש

 אך הסביבה מנעה הימנו להיות צדיק יותר.
* 

זצ"ל שהיה באמריקה אחרי מלחמת העולם השניה, וקשה היה עליו  יחזקאל לוינשטייןמסופר על המשגיח רבי 
לסבול את האוירה של רדיפה אחר העוה"ז, שהיתה שם באותה תקופה. והמשיל זאת לאדם שרואה שיכור נהנה 
מהיין, שעדיין אין זה משפיע עליו לשתות. אולם אם נכנס לבית המזיגה, ומריח את היין זה משפיע, כך האוירה 

 משפיעה. לכן הזדרז לעלות לארץ ישראל שאווירה מחכים. של המקום
 

 יחיד ומיוחד עצה טובה

יצירת ערוץ קשר ביניכם לבין לדאגו 
אתם משדרים לו  . בכךשל בנכם המחנך

מא". דאגו שיהיה שלילד יש "אבא וא
לכם את מספר הטלפון של המחנך 

עם. ערוץ הקשר והשתמשו בו מפעם לפ
חייב להיפתח באמון וסימפטיה מצדכם 
כלפי המחנך. אם אינכם מסוגלים לספק 

. עדיף שתוותרו על העצה הזו -ת הנ"ל א
 )הרב חיים ולדר הי"ו(.

הבדל בין שפת הדיבור לשפת לא היה דור שבו 
 הכתיבה

דור הפלגה, שעליו נאמר "ויהי כל הארץ שפה אחת 
ודברים אחדים" )בראשית יא, א(. את תוספת המלים 
"דברים אחדים" מפרש האבן עזרא שבאו להורות על 

. וטעם אחידות השפה: "...וטעם 'שפה אחת', לשון אחת..
'דברים אחדים', בעבור שימצא היום בכל לשון דברים 
שלא יבינום כל אנשי הלשון. ובימים ההם דברי חכם 

  וכסיל היו אחדים...".
 מגיד דבריו / פנינה מתורתו של הגאון רבי בוגיד סעדון זצ"ל

 

למרות שהיו בתכלית הצער , ות של תורהשהשתדלו להקים לנו דוראודות לאבותינו הראשונים ולדורות הקדמונים "
וע"י שהשתדלו לקבל כל  ,והעוני בימי הגלות המר והנמהר בשביל שהם יהודים וסבלו הכל בשביל קיום אומתנו

 ".הנה זכינו היום לאתחלתא דגאולה ,הצער כדי להקים לנו שם ולקיים אותנו על התורה והדת
 )"מגיד חדשות" ח"ט עמ' קמ"ט(
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 ופרפראות פנינים
 

 ט'(-ו' ח')ונח מצא חן בעיני ה' אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים היה 
י כמשיב נח מצא חן בעיני ה', ויה הקשר בין סוף פרשת בראשית לתחילת פרשת נח, אפשר שבא להסביר מדוע

לפי שהיה בעל מעשים ותמים ושלם בדרך ה' יתברך, שאלו היו התולדות שלו כל זמן שלא נולדו לו בנים. שהרי 
 בגיל זהלעיל )ה' ל"ב(, ובפירוש רש"י שם כתב הטעם שהוליד נח  נח לא הוליד עד גיל חמש מאות כמו שכתוב

כבש שבנו הגדול של נח ימות במבול ועל כן  הקב"ה, כיון שלא רצה מאהולא ככל דורותיו שהיו יולדים בני 
 ל רשע לא ימות במבול כיון שעד מאהשנה, שאז אפילו יהיה בנו הגדו את מעיינו עד היותו בן חמש מאות

שאז בנו הגדול יפת היה בן מאה  ,נח שנה לחיי ונש )בזמנם(, והמבול היה בשנת שש מאותשנה אינו ראוי לע
ומבואר מזה שנח היה שונה מכל דורותיו לענין גיל ההולדה, ואף על פי כן לא לא היה ראוי לעונש. ע"ש. שנה ו

ה' יתברך )למרות שמן הסתם לא ידע הטעם להיותו עקר הרבה שנים( אלא היה תמים והאמין  יהרהר אחר
אע"פ שהיה שונה מכל בני דורו שהולידו ש שרצונו לומר המלה "בדורותיו",בזה מקום יש בראש לבאר את בה'. ו

)מכת"י  , בכל זאת לא הרהר אחר מדותיו יתברך ולכן מצא חן בעיני ה'.מאה והוא הוליד בגיל חמש מאות ליבג
 "ל(.הגאון רבי משה לוי זצ

 
 

 

 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 

 זמן בריאת העולם
 
 
 
 

נה במחלוקת בגמרא נתו ת זמן בריאת העולםשאל
רבי אליעזר סובר שהעולם  :(' ע"בי)ראש השנה 

נברא בתשרי ואילו רבי יהושע סובר שהעולם נברא 
ומסקנת הגמרא: כמאן מצלינן האידנא "זה  בניסן.

בתשרי נברא , שאליעזר ביכר -היום תחילת מעשיך" 
 העולם.

 
שליט"א בספר בינה הגר"מ מאזוז  ראש הישיבה מרן

שכל  כותב הבהרה חשובה,לעתים )עמ' כ"ד( 
בריאת אדם, שהוא עיקר זמן על  היא מחלוקתם

היתה מיום כ"ה אלול  הבריאה, אבל תחילת הבריאה
 ומכ' באדר לרבי יהושע. ע"ש. לרבי אליעזר

 
ביא שיש מ (בראשית א, ד) "בית נאמןבספרו "ו

תקופות מקרים שמונים דוקא כרבי יהושע, כמו ב
וברכת החמה, ואלו ואלו דברי אלהים חיים, והמה 

 מפלאות תמים דעים. 
 

לוקת במציאות שלא לכאורה מדובר במחבכל זאת, 
התוס' בר"ה )דף כ"ז ע"א( ש ניתן ליישבה, אלא

שאלו ואלו דברי אלקים  הסבר רבנו תםבשם  מביאים
בניסן עלה במחשבה להברא ולא נברא הכיצד? חיים, 

]כצ"ל ולא להיפך. עיין בבינה לעתים עמ'  עד תשרי
ובספר "קובץ מאמרים" )ח"ב עמ' פ"ב(  .קצ"ה[

שאל אברך אחד את האדמו"ר מליובאוויטש הביא ש
כל פלא מה' דבר? למה התעכבה הבריאה יזצ"ל: הי

מניסן עד תשרי? "הכימי אנוש ימיך, אם שנותיך כך 
מחשבתו כימי גבר"? )איוב י' ה'(. ענה לו האדמו"ר: 

. מניסן עד תשרי נבראו של הקב"ה היא עצמה בריאה
 –העולמות העליונים, ובתשרי נברא העולם שלנו 

 ת תחל היום  זה    הלשון:   דיוק   וזהו  העשיה.  עולם 

 הכוונות בשערועיין עוד  )עולם העשיה(. מעשיך
'( שיישב המחלוקת בדרך א דרוש, השנה ראש דרושי)

 אחרת.
 

 )עמ' קצ"ה(בינה לעתים ספר במרן ועל פי זה יישב 
איך מה שהקשה הרש"ש בראש השנה )דף ח' סע"א( 

ים כר' לתקופה מונ - אנו מחזיקים החבל בשני ראשים
בי אליעזר, שאפשר לומר יהושע ולמולדות מונים כר

שתקופת ניסן של שנת התהו )שנה א' למולד בהר"ד( 
עלתה במחשבה בתחלת ליל רביעי, ומשם עד תקופת 

שעות )כידוע שבין תקופה לחברתה  15תשרי זזה 
שבע שעות ומחצה( ונופלת ביום רביעי בשלש שעות 
בבקר. ולכן זמן ברכת החמה לרוב הפוסקים עד שעה 

 למעשהום(, שאז היתה התקופה בבקר )רביע הי 9
 בחדש תשרי שנת ב' ליצירה. ודו"ק.

 
יעזר שהעולם רבי אלדבר תמוה, שלפי  נותר לברר

התורה מכתירה את ניסן כראש  נברא בתשרי, מדוע
בקובץ מאמרים ח"ב חודשים, כאילו הוא ראש השנה. 

 ,מד על כךע (ה, ח )בראשית נאמן ביתבו (עמ' פ"א)
תשרי  אכן עד יציאת מצריםמדברי הרמב"ן ש ולמד

היה ראש לחודשים וממנו היו נמנים החודשים, 
 וביציאת מצרים ציוה ה' למנות את החודשים מניסן.

נשאר תשרי ראש השנה לשנים, רק לחדשים  ועדיין
והסביר בשם אביו מרן האיש מצליח מונים מניסן. 

החדשים, אבל השנה מלך  כעין שניסן הואזצ"ל 
לדבר שאנו קוראים יפה וסמך עצמה מתחילה מתשרי. 

ומתחילים בנחשון בן  ,בר"ח ניסן פרשת הנשיאים
ואין של השבטים,  מלך שהיהעמינדב למטה יהודה, 

שבשבטים. וכן הוא  ראשוןשראובן היה  זה סותר
 .היחס שבין ניסן ותשרי

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 נבלה שעדיפה על אדם חי

 
 

  !זה לא צחוק 
 . שלוש כוסות בנשימה אחת הריק אל גרונושבמסיבה של פורים ראו לאחד 

 
)פסחים פ"ו ע"ב(. בכוס  רי זה גרגרן"ה - אחת אמרו חכמים: "השותה כוסו בבת הרילו:  העירו

 שלש כוסות!אחת אמרו, קל וחומר ב
 

 אני יודע: "שלושה גביעים בקנה האחד"מפורש איני יודע, מקרא  דברי חכמים :השתייןהשיב 
 ...לג( כה, )שמות

 

 ...צחוק צחוק אבל   
 

 מי שהולך אחר תאוות לבו, יכול למצוא פסוקים וראיות לכל שגיונותיו.
 

ראש ישיבת "עץ )זצ"ל  איסר זלמן מלצרהגאון רבי 
לנסוע מדי פעם לעיר היה , רגיל (בירושליםחיים" 

לו הלי להשתטח על קברי האבות. למסעות חברון כד
היו נלווים אליו מקצת מטובי הלמדנים בישיבתו, 
ובאותן הזדמנויות היה נכנס עמם לבקר אצל ה"סבא" 

 מסלבודקה זצ"ל אשר התגורר בעיר חברון.
 

עם הכריז הגרא"ז  ,באחד מביקוריו אצל ה"סבא"
בואו: "היום הבאתי עמי את הגדול שבכולם! זהו 
עילוי אשר העולם עוד ירעש ממנו!". ה"סבא" קיבלם 
בשמחה, הזמינם להסב עמו ליד השולחן, וביקש 

 מהרבנית שתגיש לאורחים כוסות תה וסוכר.
 

. ובפלפולא דאורייתא שוחחו בדברי תורהישבו ו
מלקט בראשי  לפתע הבחין ה"סבא" שהעילוי הצעיר

כר אשר נשפכו על השולחן אצבעותיו גרגרי סו
פגם  כךומלקקם. הדבר לא מצא חן בעיניו, כי ראה ב

גדולי תורה. במחיצת כאשר יושבים בפרט בדרך ארץ, 
לשתוק ולא לעת עתה לא לפגוע בו, העדיף אולם כדי 

 להעיר לו על כך בגלוי.
 

פנה ה"סבא" אל הבחור, ואמר  ,לקראת סוף הביקור
ור לי לו: "ברצוני לשאול אותך כמה שאלות. אמ

 .אדם חי או אדם מת?" -בבקשה, מי יותר חשוב 
: מיד, והשיב הפשוטה התפלא הבחור על השאלה

ה"סבא" ושאל: "אריה חי  "אדם חי, כמובן". הוסיף
אף כאן נענה  .מי מהם חשוב יותר?" - ואריה מת

: "מובן מאליו שהאריה כלאחר ידהעילוי והשיב 
"כלב חי ה וממשיך לשאול: ". וה"סבא" אינו מרפהחי

: לא איחרה והתשובה ,?"יותר מי חשוב - וכלב מת
מי  - : "כלב חי ואריה מתושאלה נוספת ."כלב חי"

 משיב הבחור: "הרי זה פסוק  .מהשניים חשוב יותר?"

י'מפורש:  ן טֹוב הּוא ַחי ְלֶכֶלב כִּ ' ַהֵמת ָהַאְרֵיה מִּ
 ("., ד)קהלת ט

 
האם  ה"סבא": "ברצוני לחוד חידה. מכריז"לסיום" 

 - ביע על מקרה של אדם חי ונבלה מתהתוכל להצ
 ובכל זאת הנבלה עדיפה על פני האדם החי?". 

 
. אמר לו היה הבחור נחרץ"אין מציאות כזו", 

ה"סבא": "כאן שגית. חז"ל אומרים: 'כל תלמיד 
חכם שאין בו דעת, נבלה טובה הימנו' )ויקרא רבה 

 (".'א
 

דברים אמורים. רבי איסר זלמן הבין מיד כלפי מה ה
כי "דעת" משמעו דרך ארץ, וכוונת ה"סבא" היתה 

 ..לרמוז לבחור שהתנהג שלא בדרך ארץ.
 

אמר הגרא"ז ל"סבא":  ,לאחר שיצא הבחור מהחדר
ה"סבא" הגזים, הרי אמרתי  שמא"יורשה לי להעיר 

כבר שמדובר כאן בעילוי שבעילויים ושהעולם עוד 
 ירעש ממנו!". 

 
אמר: "די במעשה הקטן הזה ה"סבא" נשאר בשלו ו

של ליקוק הסוכר, כדי ללמד על כך שאם הבחור לא 
ישנה את הליכותיו, לא זו בלבד שהעולם לא ירעש 

ולא תהיה לו  ,ממנו, אלא הוא יהיה אפס אפסים
 ".שייכות לעולם התורה!

 
רבי מאיר חדש  אוןהיה נוהג לספר הג הזהאת הסיפור 

יודע האלה: "זצ"ל לתלמידיו, והיה חותם בדברים 
אני במי המדובר, הכרתי את העילוי בצעירותו וגם 
לעת זקנתו. יכול אני להעיד שהוא גדל והזקין, 

 צדק". 'סבא'ולצערנו ה



 

 אור המאיר  
 מאזוז שליט"אשאלות ותשובות שענה לשואליו בקצרה מרן רה"י הגאון רבי מאיר 

 (שעתיד בע"ה לראות אורח"ג )מתוך ספר "מקור נאמן" 
 

 

י שקיבל בשנת השמיטה עציץ מחנות שאינה שומרת שמיטה, מה עליו לעשות עם העציץ, והאם יהוד שאלה:
 מותר להשקותו?

שאלתי את חתני ר' ליאור כהן הי"ו ובדקנו בספרים, וראינו שאם העציץ הוא של אילן המתקיים  תשובה:
. ואם העציץ הוא מוכדי קיוכמה שנים או של פרחים שאינם נותנים ריח, אפשר לקיימו ומותר להשקותו 

בבית מקורה, יכול להשקותו כמו שצריך ואין בו איסור שביעית ולא ספיחין. ואף על פי שנקנה מחנות 
 אין צריך לאבדו. -שאינה שומרת שמטה או שקיבל מחנות כזו 

 
שמרצים שם על  ברקבני "ותתפלל חנה", יצאו השבוע לטייל באתר מסוים ב ת ספרתלמידות בי שאלה:

להם כך: מותר לשתול ולהשקות שתיל )כגון עגבניות( באדניות בתוך הבית, באופן  ונאמר ,עניני שמיטה
 ?נכון הדברשום מגע עם הקרקע. האם  שתילשאין ל

 כן. תשובה:
 

ף חלק מחצרו ולהעבי שאלה: ר העץ לאזור אחר. האם אדם שיש לו בחצרו עץ אתרוגים קטן, ומעונין ְלַרצ ֵּ
מותר לו בשנת השמיטה להעביר את העץ לעציץ גדול שאינו נקוב, ולאחר שנת השמיטה לשותלו במקום 

 החדש?
אפשר לעשות זאת, בתנאי שענפי העץ לא ייצאו מחוץ לשטח העציץ, ומתחת לעציץ תהיה אדמה  תשובה:
 מרוצפת.

 
סקי"ב(.  'תיקון לאה )כה"ח סי' א רקאין אומרים תיקון רחל  רץ ישראלהן ידוע כי בשנת השמיטה בא שאלה:

אומרים תיקון רחל אף  - היום בימי בין המצריםשל לילה, אבל בתיקון חצות של וכל זה לענין תיקון חצות 
שהרי  ,הדין בליל ט' באב בשנת השמיטה יהיה יש לשאול: מהוד(. "א ס"ק רכ"סי' תקנשם ת השמיטה )בשנ

 סקי"ד(? 'סי' אשם בליל ט' באב, בכל שנה, אומרים רק תיקון רחל )
 תקון רחל. ין אומריםטה איבשנת השמ רץ ישראלבליל ט"ב באש מסתברא תשובה:

 
ימים שאין אומרים בהם תיקון רחל. האם במובאים פסוקים לומר  (ש"א פרשת וישלחי )בבן איש ח שאלה:

 ?שאין אומרים בה תיקון רחל בשנת השמיטהיש לאומרם גם 
זה אינו בבן איש חי, אלא בס' עוד יוסף חי )סוף פרשת וישלח(. ושם כתוב מפורש שיש לאומרם  תשובה:

 לשון חכמים ח"א. גם בשנת השמטה בארץ ישראל. וכ"ה בסוף ספר
 

 האם העיר אילת נחשבת כחו"ל לענין שמיטה ויציאה מן הארץ? שאלה:
מפרישים תרומות ומעשרות בלי ברכה(, ומשה רבנו היה אילת דינה כחו"ל לענין שמטה )ויש  תשובה:

באילת, כמו שנאמר בפרשת דברים: "ונעבור מאת אחינו בני עשו... מאילת ומעציון גבר". ואסור לצאת 
לחו"ל אפילו לטיול על מנת לחזור מיד, רק לצורך פרנסה ולסחורה או ללמוד וללמד תורה  רץ ישראלמא

 ן נ"ז(.)שו"ת יחוה דעת חלק חמישי סימ
 

כתב הרמב"ם )בסוף הלכות מגילה( שלעתיד לבא יתבטלו כל הנביאים חוץ ממגלת אסתר. ושאלתי,  לה:שא
 האם יפסיקו לקרוא ההפטרות ושאר מגילות או שרק תרד חשיבותם?

 מסתבר שמדבר על ענין החשיבות. נחיה ונראה בע"ה. תשובה:
___________________________________________________________________________________ 
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