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ו ניתנה שר עליא, שההר אומרת פט.()במסכת שבת  הגמרא

 סים שאירעו בו". י"על שם הנ הר סיני משום ורה נקראהת

נראה : וז"ל בן יהוידע ובספררבינו יוסף חיים זי"ע ומבאר 

הם נסים של התחייה, שהחיה  ,לי בס"ד

שהיו  ,ועוד נס גדול .אותם כמה פעמים

יכולים לעמוד באותו מקום אשר נתרוקן 

ממנו האויר, ואין אדם יכול לעמוד רגע בלא 

אויר, והם היו עומדים בלא אויר כלל, וכמו 

 (ט"ו ,שמות כ')פסוק השכתב מהר"י ז"ל על 

 ."וכל העם רואין את הקולות"

הגמרא זה,  טעם לנס ונראה לתת

אומרת: "שכשבא נחש על  )קמו.(במסכת שבת 

חוה הטיל בה זוהמא, ישראל שעמדו על הר 

סיני פסקה זוהמתן, עובדי כוכבים שלא עמדו 

 ני לא פסקה זוהמתן". על הר סי

מובא: בעא  (קח.)שבת מסכת והנה ב

מיניה מר בריה דרבינא מרב נחמן בר יצחק: 

מהו לכתוב תפילין על גבי עור של דג? אמר 

ליה אם יבוא אליהו ויאמר אי פסקא זוהמא 

 מיניה או לא פסקא זוהמא מיניה. 

כשבא נחש על חוה הטיל  ,ביאר הר"ןו

זוהמא עליה ועל כל בריות שבעולם, ישראל שעמדו על הר סיני 

נפסקה זוהמא מהם ומן הבריות שהיו שם חוץ מדגים שלא היו 

 שם, ולכן צריך לאליהו להודיענו אי פסקה או לא. ע"כ. 

ולם חוץ מהעכו"ם עמדו שכל הבריות שבעומבואר מדבריו 

רק הדגים שמקומם בים לא יכלו לעמוד  ,שם במעמד הר סיני

שם. וכבר כתב שם הרה"ק בעל השפת אמת זצוק"ל בחידושיו 

לאחר שהביא דברי הר"ן אלו, ודאי כך היתה קבלה בידו דכולם 

 עמדו שם זולת דגים שאינם יכולים לזוז מן המים ליבשה.

להר סיני כי באו  מר, טענת הדגים היתה שלאלפי זה יש לו

חששו שמא מחמת יציאתם מהמים ימותו, לכן במתן תורה 

נסתלק האויר כדי להראות לדגים שכמו שכל הבריאה יכלה 

, כך הם יכלו להתקיים גם ללא אויר

, ולכך נענשו על אשר א מיםללהתקיים ל

א נסתלקה לש ,ו למעמד הר סיניאב לא

   מהם זוהמת נחש. 

והנה כתב רבינו יוסף חיים זי"ע 

זוהמת  שסילוק שבת קמו.() יהוידעבן בספרו 

נחש נעשה על ידי ירידת אש מן השמים, 

ישראל שעמדו על הר סיני פסקה ' :וז"ל

למה תלה פסיקת  ש לומר,י ,'זוהמתן

הזוהמא במעמד הר סיני, והוה ליה למימר 

, 'בלו התורה פסקה זוהמתןיישראל שק'

ונראה לי בס"ד על פי מה שכתב הגאון 

דהאש מגרש ארס הנחש  ,מהר"י ז"ל בי"ד

הנדבק בפירות וכל מיני מאכל, ולכן כל 

פרי המתבשל אף על פי שנאכל כשהוא חי 

הנה הוא יהיה נקי על ידי  י,ו הכבלא

הבישול מן חלק הזוהמה והוא משובח בכך 

טפי מן החי, כי טבע האש לגרש ארסו של 

נחש. גם ידוע דמעמד הר סיני היה בו דבר 

פלא, כי האש שירדה מן השמים גירשה את האויר של כל אותו 

ל ונעשה החלל ריקן מן האויר, המקום שהיו עומדים בו כל ישרא

והיו ישראל חיים אותה עת בנס, כי אי אפשר לבריה לחיות 

וכל העם רואין " (שמות כ' ט"ו)בלתי שאיבתה האויר, ולכן כתיב 

, שראו את הקולות ממש מהלכין בתוך חלל אותו "את הקולות

מקום ומגיעים ודופקים בתוף שבאזניהם, כי מניעת האדם 

ם ימכח שהחלל מלא אויר עד שנדבק בעינימראיית הקולות הוא 

ממש, לכך אין רואין הקולות העוברים בתוכו, וכמו שכתב הרב 

אפיקי יהודה בזה באורך, ועל כן אם אש גשמי מגרש ארס הנחש 

אש קדוש שהיה במעמד הר סיני  ל שכןשהוא הזוהמה הנזכרת, כ
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באותו מקום שעמדו בו ישראל ולכן פסקה זוהמתם, נמצא 

נעשה 'ה לא היתה מכח קבלת התורה שאמרו פסיקת הזוהמ

, אלא היתה מחמת עמידתם אצל הר סיני ששם ירד אש 'ונשמע

וממילא פירש ודחה ארס של נחש  ,של מעלה וגירש את האויר

שהיה דבוק בהם, לכך תלו הדבר במעמד הר סיני, ולכך יש מצות 

 . עכ"ל.עשה בזכר מעמד הר סיני בכל יום

 ישראל במתן תורה הגיעו למעלת המלאכים עם ,הנהו

: רבי פינחס אומר, כ' רמז רצ"ט( פרקרו ית)וכמובא בילקוט שמעוני 

כל אותו הדור ששמעו קולו של הקב"ה זכו להיות כמלאכי 

השרת ולא שלט בהן כל מין כנים ובמותם לא שלטה בהם רמה. 

ליהם הכתוב אומר אשרי אשריהם בעולם הזה ולעולם הבא. ע

 ו. ע"כ.העם שככה ל

זכו  ,נחשהמת הוזוהיינו, מחמת שנסתלקה מעם ישראל 

ון קודם החטא ולהיות דומים שאלהגיע למצב של אדם הר

 לאכים. למ

ויהי קולות פרש: "לרבינו חננאל  ובזה יבואר מה שכתב

. הקולות היו קולות המלאכים שמקלסים להקדוש ברוך "וברקים

 .מלאכיםההוא בכל בקר ובקר, והברקים הן 

יכולים ם יכת המלאלעיע למלהגישראל אחר שזכו  והיינו

 ם ולשמוע את שירתם. לראות

אמר 'רי הגמרא שם בדעל  :()יז והנה כתבו התוספות בברכות

דקא חזו יקרא  ,בני מתא מחסיא אבירי לב נינהו רב אשי,

 ייתא תרי זימני בשתא, ולא קמגייר גיורא מינייהו'. רדאו

בספר העיתים שחיבר הרב ר' והביאו התוספות: וראיתי 

יורד מן השמים אש  שהיה עמוד של ,יהודה בר ברזילי ששמע

 עליהם בכלה דאלול ובכלה דאדר. עכ"ל. 

כי האש שסילקה את זוהמת הנחש במתן תורה,  ,נמצא

קיימת גם כיום, כאשר יהודי לומד התורה זוכה שיורדת עליו אש 

 שחזככת אותו ומסלקת ממנו זוהמת הנהמטהרת ומ ,מן השמים

כי א'מאן מל יתא בנדרים )כ:(אולכן . וזוכה להגיע לדרגת 'מלאך'

על ידי אש הבאה עליהם מלימוד התורה '. והיינו רבנןת? השר

 מזככים את גופם ומגיעים לדרגת המלאכים. 

בשעה שיושב 'מצינו אצל יונתן בן עוזיאל  )כח.(והנה בסוכה 

י נ'. ומצינו שועוסק בתורה כל עוף שפורח עליו מיד נשרף

שהיו מלאכי ברש"י ובתוספות. רש"י כתב: לכך  טעמים שונים

ואילו ע"כ. . צין סביביו לשמוע דברי תורה מפיוהשרת מתקב

שהדברים שמחים כשנתינתם בסיני שנתנה תורה תוספות כתבו: 

ורבי יהושע  וכענין זה מצינו במדרש בעובדא דרבי אליעזר ,באש

 . ע"כ.שהיו מסוכין בסעודה וליהטה האש סביבם

ונראה לחבר בין שני הפירושים, שעל ידי האש שירדה מן 

השמים בעת לימוד התורה, נזדכך וסרה ממנו זוהמת הנחש 

י השרת לשמוע דברי כלאמ ת מלאך, ולכן יכוליםוהגיע לדרג

 .תורה מפיו

דכאשר הקב"ה כפה על עם  ,"ידעת מכילתא דרשב הוהנ

ואמר להם "אם מקבלים אתם את ישראל את ההר כגיגית 

רתכם". השיבו ישראל ובהתורה מוטב, ואם לאו שם תהא ק

ובתוס' סימן ג' תנחומא פרשת נח מדרש לא כ)וד נעשה ונשמע".": ואמרו

נעשה '. ועל הקדמת (לפני כפיית ההר 'נעשה ונשמע'דכבר אמרו  פח:שבת 

מי גילה לבני רז זה שמלאכי השרת ' :ואמר הגיב הקב"ה 'ונשמע

ברכו ה' מלאכיו גבורי כח עושי דברו "דכתיב  ,משתמשין בו

 '.עוברישא עשי והדר לשמ ",לשמוע בקול דברו

ולפי דרכינו יש לומר, כי על ידי ירידת האש מן השמים עוד 

נסתלקה זוהמת נחש מעם ישראל והגיעו  ,קודם מתן תורה

להשתמש ברז של מלאכי השרת לדרגת המלאכים, ולכן ידעו 

 ה. להקדים עשיה לשמיע
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כתב הרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב זי"ע בספרו דרך 
פיקודיך )מצוה ל"ג( וז"ל: מי שמיקל בכיבוד אב ואם 
מבטל מצות עשה גדולה, ונראה לי דפסול לעדות 

 מדבריהם אלא אם כן עושה זאת מדעתם ובמחילתם.

יפר הרה"ח ( מובא מעשה: ס362בספר בחוזק יד )עמוד 
ר' דוד לייב שווארץ ז"ל: פעם שמעתי יהודי מבקש 
ברכה לעשירות מהרבי האמרי חיים זי"ע, כשהוא מנמק 
את בקשתו ואומר לרבי: "הלא פלוני העשיר זכה 
לעשירות מברכתו של הרבי". הגיב הרבי: "פלוני זכה 

 לעשירות בגלל מצוות כיבוד אב ואם".

בני ישראל היינו כתב בספר רחמי אב וז"ל: אם אנחנו 
מקיימין המצוה כיבוד אב ואם במסירות נפש בשלימות, 
אז היה כבר עשו נופל לפנינו וכבר היה הגאולה, אבל 

מתאמץ להכשיל את  ,הבעל דבר הוא השטן היצר הרע
ישראל ולהכביד עליהם שלא יקיימו מצות כיבוד אב 
ואם כהוגן, לפי שבנפילת עשו יהיה הגאולה ואז הוא 

שטן כמ"ש )בראש השנה טו: בד"ה כדי( בשם קיצו של ה
 הירושלמי, לכן קשה לקיימה כהוגן.

הרה"ק מהר"ש ענגיל זצ"ל היה יתום בצעירותו ואמו 
הביאתו לצאנז, ואחד מהדברים שאמר לו מרן הדברי 

הר בכבוד אמו, כי שלמה המלך נזהר יזשהוא זי"ע חיים 
וזכה למלכות. ואמר אח"כ מהר"ש, שלא  בכבוד אמו

הבין כוונת מרן הדברי חיים ורק כשנתמנה לרבנות הבין 
 כוונתו כי מאן מלכי רבנן.  

, שיהודי אחד זצ"לטיינמן הגאון רבי אהרן ליב שסיפר 
בשמחת תורה,  סיפר לו שרבנו החזון איש זי"ע הלך

 וכולם הלכו אחריו, וילד אחד שאל את אבא שלו: למה
כולם הולכים אחריו? וכי הוא לא יודע את הדרך לבד? 

ביו של הילד ואמר לו: זה, וקרא לא החזון איש שמע את
 ואם שקיימתי.  תאמר לבנך, שזה בזכות מצות כיבוד אב

שהחזון איש כיבד מאד את  ,הרב שטיינמן זצ"לוהוסיף 
כל יום! ומשוחח אליה ואני זוכר שהיה עולה  אמא שלו,

ואפילו לפני סליחות!  איתה חצי שעה על דא ועל הא,
 )הובא בגליון הנפלא 'כאיל תערוג' ויגש תשע"ה(. .עכ"ד

כתב  ()עה"פ איש אמו ואביו תיראו הקדוש החייםאור ה
בדוהו, מפני שמטביע שאם מכבד את הוריו, גם בניו יכ

 ו.טבע טוב בבני

קדושת  סבקונטר זי"ע מלובלין הכהן רבי צדוקהרה"ק 
אותן תב "ובכבראש פרי צדיק בראשית(  סשבת )נדפ
 "למען ייטב לך" םאוב יבוד אכטוב אצל  מרדברים נא

שנקרא טוב  ברי תורהיב היינו השגת דובודאי הך ייט
( באבימי :מ"ש )קידושין לאכ ב ואםיבוד אכין ע"י כשזו

ף סתייע מלתא ודרש מזמור לאסיבוד אב אכדע"י מצות 
להשגת  הכיבוד או"א זוכר כבש כו' וע"כוד וסשהשיג ה

  .בודכגם הוא לה כשעי"ז יזרה שבע"פ מה בתוכח

טו( איתא "מי הקדימני סימן במדרש תנחומא )קדושים 
בוד לאבותיו ולא נתתי כים ואשלם" מי הוא זה שהקד

 .םלו בני

 

 

 

 


