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˜וב ıז ‰יוˆ‡ ל‡ור
לעילוי נ˘מ˙ ‡‰י ‚בר‡ רב‡ ,רו„ף ˆ„˜ ‰וחס„
זכ ‰לפזר מכספו ל„‰פס˙ ˙ור˙ כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זי"ע

‰רב ‰חסי„ ר' מ‡יר ב‰ר"ר ˘מח ‰יˆח˜ ע" ‰ז‡י‡נı
ס .פ‡ולו ברזיל
נלב"ע ביום ‚' סיון ˘˙'‰פ"‡
˙נˆב"‰
•••

ולזכו˙ יבלחטו"‡ בניו ‰ני לומ„י ו˙מכי ‡וריי˙‡ ,רו„פי ˆ„˜ ‰וחס„,
ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‡‰ ‰"‰ ‰חים ‰ח˘ובים

‰רב ‰חסי„ ר' י˘ר‡ל ‡פרים מנ˘‰
ו‰רב ‰חסי„ ר' יוסף מ˘‰
וכל בני מ˘פח˙ם ˘יחיו

י‰י רˆון ˘י˙ברכו בכל מילי „מיטב מנפ˘ וע„ ב˘ר,
ובˆ‰לח ‰רב ‰ומופל‚ ‰בכל ‡˘ר יפנו˙ ,מי„ כל ‰ימים

ˆוו˙ העריכה והה‚הה :הרב לוי יˆח˜ ברו˜ ,הרב מ˘ה ‚ור‡רי',
הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן ,הרב ˆבי היר˘ זלמנוב ,הרב ˘לום חריטונוב ,הרב מנחם
טייטלבוים ,הרב ‡ברהם מן ,הרב יˆח˜ נוב ,הרב מנחם מענ„ל רייˆס ,הרב ‡ליהו ˘וויכה

פתח דבר

לקראת שבת

יח

מי˙ווספ˙ בו ל‡חר מכן חיו˙ בכוחו˙יו ‚‰לוים ובפעולו˙יו ‰טובו˙.
מ„˘ ‰ובר לעל ˘בˆיור מעמי„ ‡„ם ‡˙ עˆמו ומ˙על ‰למעל ‰מ‰מ˜ום‰ ,כוונ‰ ‰י‡,
˘‰ו‡ מˆייר לעˆמו ענין ‰זמן ו‰מ˜ום ,מ‰˘ ‰י‡ ‰י פעם בזמן ‡חר ובמ˜ום ‡חר ,ל‡
˘‰ו‡ מˆייר ‡ו˙ו מ˜ום במ˜ומו ‰ו‡‡ ,ל‡ ˘‰ו‡ מ˙על ‰ל‡ו˙ו מ˜ום ,כלומר ב‡ו˙ן

תוכן ענינים
מקרא אני דורש  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ב

בעז‰י״˙.
ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ נח‰ ,ננו
מ˙כב„ים ל‚‰י˘ ל˜‰ל ˘וחרי ˙‰ור‰

מ„רי‚ו˙ ˘‰ו‡ ‰ר‰ר במח˘ב˙ו ו˙‰בונן ב‰ן ו‰ר‚י˘ ‡˙ ‰ענינים ב‰ר‚˘ ˘לו ,כ‡ילו ‰י‰

ולומ„י׳˜ ˙‡ ,ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙'

˘ם ממ˘.

˙˙מט( ,ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘ ‰מ˙וך

בענינים ˘‚‰מיים ˘ל ר‡י ‰ו˘מיע‰ ‰מˆי‡ו ‡נ˘י מ„ע מכ˘ירים ˘ונים ל˘מוע „יבורים
ולר‡ו˙ „ברים ממרח˜ כמ ‰פרס‡ו˙ ,וכך „‰בר ‚ם בענין ‰ר‡י ‰ו˘‰מיע ‰ברוחניו˙ .ז‡˙
נ˙נו לנו ‰רביים ˘לנו ב˙ור˙ ועבו„˙ ‰חסי„ו˙˘ ,יר‚י˘ו ב‡ל˜ו˙ ממ˘ על י„י ˙‰‰עס˜ו˙
ב˙ור˙ ,‰פל ‰ובירור ו˙י˜ון ‰מ„ו˙.

)‚ליון

רבבו˙ חי„ו˘ים ובי‡ורים ˘ב˙ור˙ נ˘י‡
י˘ר‡ל ומנ‰י‚ו ,כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘
זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע.
וז‡˙ למו„עי˘ ,ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו
‰בי‡ורים כ‡ופן ‡מיר˙ם ,ו‡ף עוב„ו

)ספר השיחות ]המתורגם[ תש"ד ע' י(

מח„˘ ונערכו ע"י חברי ‰מערכ˙ ,ולפעמים
בע˙ ‰עיבו„ ‰ו˘מט ריבוי ˜˘‰ו"ט בפרטי
‰ענינים ו‰רחב˙ם עם ‰מ˜ורו˙ כפי ˘‰ם
מופיעים במ˜ורם ]ובפרט ,במ„ור "חי„ו˘י
סו‚יו˙"˘ ,מופיעים כ‡ן ר˜ עי˜רי „‰ברים[,
וי˘ ל‰יפך˘‡ ,ר ‰בי‡ורים נ‡מרו ב˜יˆור
וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו יו˙ר ע"פ ‰מבו‡ר
במ˜ומו˙ ‡חרים ב˙ור˙ רבינו .ופ˘וט
˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן
˘ימˆ‡ו טעויו˙ וכיו"ב ,ו‰ם על ‡חריו˙
‰מערכ˙ בלב„ ,ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.
ועל כן פ˘וט ˘מי ˘בי„ו ‰ער‡ ‰ו
˘מ˙˜˘ ‰ב‰בנ˙ ‰בי‡ורים ,מוטב ˘יעיין
במ˜ורי „‰ברים )כפי ˘נסמנו ב˙וכן
‰ענינים( ,וימˆ‡ טוב ,ויוכל לעמו„ בעˆמו
על ‡מי˙˙ „‰ברים.

לאיזה צורך נצטווה נח לעשות "צהר" לתיבה?
"מ˙ ‰ועל˙ חלון ˙‰יב‡ ‰ם ל‡ ‰י' ‡ור בכל יום מימי ‰מבול" /
ב‡ם ל‡ ‰י' ‡ור – ‡יך ר‡ ‰נח ˘חרבו פני „‡‰מ ?‰ו‡יך פרח‰
‰יונ ,‰ו‡יך ר‡˙‡ ‰ם י˘ מ˜ום לנוח ו‡˙ ‰על˘ ‰טרפ/ ?‰
בי‡ור נפל‡ בפירו˘י ר˘"י על ˙יב˙ "ˆו‰ר" ,ויי˘וב ˜‰ו˘יו˙
ו‰ס˙ירו˙ לפירו˘ים ‡לו
)ע"פ לקוטי שיחות ח"י עמ'  19ואילך(

פנינים

עיונים וביאורים קצרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ה

מבול  -גם לא בחלק מהעולם
שכר דור הפלגה

ע"פ לקוטי שיחות חל"ה עמ'  33ואילך

ע"פ לקוטי שיחות ח"ג עמ' 753

יינה של תורה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ו
"לבוא אל התיבה" בכל דור
לברוח מן "‰מים ‰ז„ונים" ולבו‡ ‡ל ˙יבו˙ ˙‰ור ‰ו˙‰פיל‰
‚ /ם ˆ„י˜ ‚מור ˆריך ל‰ינˆל מטר„ו˙ עולם ‰ז / ‰כל י‰ו„י
‰ו‡ "ˆ„י˜ ב„ורו˙יו" וˆריך לבו‡ ‡ל ˙‰יב / ‰לבנו˙ ל˘‰י"˙
"עולם ח„˘"
)ע"פ לקוטי שיחות ח"ה עמ'  280ואילך(

פנינים

דרוש ואגדה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ט

לבוא אל ה"תיבה" – ולצאת ממנה
ע"פ שיחות קודש תש"מ ח"א עמ'  386ואילך; תורת מנחם – התוועדויות תשמ"ה ח"א עמ'  515ואילך

מלא שליחותך  -והם יבואו "מאליהם"

ע"פ תורת מנחם – התוועדויות תשמ"ה

ח"א עמ'  517ואילך

חידושי סוגיות  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י
מהות איסור ע"ז – הכרה שכלית או אמונה

◇ ◇ ◇
וי"‰ר ˘נזכ ‰ל˜יום ‰יעו„ "כי מל‡‰
‡‰ר„ ıע ,"'‰ ˙‡ ‰ונזכ ‰ל˘מוע ˙ור‰

יב‡ר ‡ריכו˙ ˙י‡ור ‰רמב"ם בס„ר ˙˘‰ל˘לו˙ ע"ז וכפיר‰
בימים „˜‰מונים ,ויסי˜ „בז˘‰ ‰מיענו ל‰לכ˙‡ יסו„ו˙
נחוˆים ב‰בנ˙ מ‰ו˙ חוב˙ ‚‰בר‡ ‰נ„ר˘˙ מˆ„ ‡יסור ע"ז
)ע"פ לקוטי שיחות ח"כ עמ'  13ואילך(

ח„˘˙ ,‰ור ‰ח„˘ ‰מ‡˙י ˙ˆ‡ ,במ‰ר‰
בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.
בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יד
להעריך את הטובה

דרכי החסידות  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .טו
מעלת חוש וכשרון הציור

„

לקראת שבת
ק

המדור מודפס
ﬠיוי נשמת
האישה החשובה מרת

רוחמה חי' פרומא ﬠ"ה
בת יבחט"א ר' דוב
ביסטריצקי

המדור מודפס
ﬠיוי נשמת
הרה"ת ר' שמה
בן ר' יﬠקב ﬠ"ה

לקראת שבת
לק

יז

יאנג

נב"ﬠ כ"ז תשרי ה'תשפ"א
תנצב"ה

וזכות משפחתה שיחיו

ביאורים בפשוטו של מקרא

שיחות ומכתבים בﬠניני ﬠבודת ה' מכ״ק אדמו״ר
מוהריי״צ מיובאוויטש זצוקה"ה נבג"מ זי"ﬠ

איזה צורך נצטווה נח ﬠשות
"צהר" תיבה?
"מה תועלת חלון התיבה אם לא הי' אור בכל יום מימי המבול"  /באם לא הי' אור – איך ראה נח שחרבו פני
האדמה? ואיך פרחה היונה ,ואיך ראתה אם יש מקום לנוח ואת העלה שטרפה?  /ביאור נפלא בפירושי רש"י
על תיבת "צוהר" ,ויישוב הקושיות והסתירות לפירושים אלו

ī
˘בע˘יי˙ ;‰וב˙וך „‰ברים נ‡מר )ו ,טז( "ˆ‰ר ˙ע˘ ‰ל˙יב ."‰ומפר˘ ר˘"י:

מה שהיה בהעלם בזכרונו בא בציור בהתגלות ובחיות
˘‰בח ל˘‰י"˙ עבור ענין ˆ‰יור .ענין ˆ‰יור מעמי„ ‡˙ „‡‰ם במ˜ום ‡חר ובזמן ‡חר.

"ˆ‰ר – י˘ ‡ומרים :חלון ,וי˘ ‡ומרים‡ :בן טוב‰ ‰מ‡יר ‰ל‰ם".
ו‰נ ,‰מז˘ ‰ר˘"י ‰בי‡ ˘˙י ˘‰יטו˙ ,מובן ˘˘˙י‰ן מ˙‡ימו˙ ומובנו˙ ב"פ˘וטו ˘ל
)ל˘ון ר˘"י בפירו˘ו

בר‡˘י˙ ‚ ,ח ,‚ .כ„ .ועו„((‰ .יינו˘ ,ר˘"י מסופ˜ בין ˘˙י‰ן ול‡ ‰כריע.
‡ך לכ‡ור ,‰מ‰מ˘ך ‰מ˜ר‡ו˙ ופירו˘ ר˘"י נר‡ ‰עי˜ר כ‡' ‰פירו˘ים ול‡ כחבירו,
וˆריך ליי˘ב ˘ל‡ יס˙רו „‰ברים ז ˙‡ ‰ז ,‰כ„ל˜מן.
ב .ר‡˘י˙ כל י˘ ל‰עיר )וכמ"˘ במפר˘י ר˘"י כ‡ן :ר‡"ם‚ .ור ‡רי' .ועו„(„ ,ל˜מן מפור˘
)פר˘˙נו ח ,ו( "ויפ˙ח נח ‡˙ חלון ˙‰יב ;"‰ולכ‡ור ‰מז ‰מוכח ˘‡ין ‰ˆ"‰ר" ‡‰מור כ‡ן
"חלון" – „‡"כ ‰י' ˆריך לומר )כמו ˘ם( "חלון ˙ע˘ ‰ל˙יב‡ – "‰ל‡ ענין ‡חר.
‡בל ב„רך ‰פ˘ט ‡ין ז˜ ‰ו˘י‡ ,כי ‡פ˘ר ליי˘ב בפ˘יטו˙ )ור‡‚ ‰ו"‡ ו„ברי „ו„(ˆ˘ ,יווי
˜‰ב" ‰לנח ‰י' ר˜ בנו‚ע ל‡‰ור ˘על י„י ‰חלון – ול‡ ל‰כנס˙ ‡ויר ,חפˆים וכיו"ב –
ולכן כ‡ן נ‡מר "ˆ‰ר" ‰מור ‰על ‡ור ]כמו "ˆ‰ריים"

בציור מצטייר הדבר כמו חי ,כלומר ,מה שהיה בהעלם בזכרונו ,בא בציור בהתגלות ובחיוניות ,ועל ידי כך
מיתווספת בו לאחר מכן חיות בכוחותיו הגלוים ובפעולותיו הטובות

ī

ברי˘ פר˘˙נו מסופר בכ˙וב ‡ו„ו˙ מˆו˙  '‰לנח ˘יע˘˙ ‰יב ,‰ומפורט ‰פרטים

מ˜ר‡" )כ„רכו ˘ל ר˘"י ˘"ל‡ ב‡˙י לפר˘ ‡ל‡ פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡"

מﬠת חוש
וכשרון הציור

)ר‡ ‰פר˘"י פנחס כו ,י‚ .מ˜ ıמ‚ ,טז.

ר‡ב"ע ,ר„"˜ ועו„( .וע"„ ‰ל˘ון "זו‰ר"[;
‡ל‡ ˘ל‡חרי ˘כבר נע˘ ‰למטר ‰זו „"ˆ‰ר"˘ ,וב ‰מ˘יך נח ל˙˘‰מ˘ בו ‚ם כ"חלון"

מ˜ום ‡חר ‰רי ‚ם ‡ו˙ו מ˜ום ‰ו‡ ‚˘מי .ו‡ילו כ˘עומ„ים בזמן ‡חר‰ ,רי זו ˘‰ער ‰על
למעל ‰מן ‰זמן .זו‰י ˙‰‰בו„„ו˙ ‰חסי„י˙ .למרו˙ ˘חסי„ים ‡ינם מחזי˜ים מ˙‰בו„„ו˙,1
‡ך ענין ז˘ ‰ונ ,‰יכולים לעמו„ מ˙ח˙ לטלי˙ ול‰ימˆ‡ רחו˜ מ‡„.
‡˙ ענין ˆ‰יור יכולים ל‰בין ,על „רך כמו ˘חסי„ו˙ מסביר‰ ˙‡ ‰ענין ˘ל ˆ‡‰ל˙
‰י„יע ‰בעˆמו˙ו כביכול ,כמ‡מר בי„יע˙ עˆמו יו„ע ‡˙ ‰נבר‡ים˘ ,לכ‡ור ‰ל‡ מובנ˙
מ˘מעו˙ „‰בר ,ב˘למ‡ חכמ˘ ‰ב‡ˆילו˙ ‰ספירו˙ ‰רי ‰י‡ כ„י ˘˙‰י ‰חכמ ‰וי„יע˙
‡ל˜ו˙ בנבר‡ים‡ ,ך למעל ‰מ‡ˆלו˙ ‰ספירו˙ ל‡ מובן ‡יך ז ‰י„יע˙ עˆמו‰˘ ,רי ל‚בי
עˆמו בעˆמו מ ‰מוסיף ענין ‰י„יע‡ ,‰ל‡ ˙‰ירו‰ ıו‡˘ ,י„יע˙ עˆמו˙ו ,מ˘ ‰בי„יע˙
עˆמו יו„ע ‡˙ ‰נבר‡ים ,ז ‰ממוˆע˙˘ ,וכל ל‰יו˙ ‡ˆילו˙ ‰ספירו˙˘ ,כן על י„י ˙‰ח„˘ו˙
ענין ‰י„יע ,‰י˘ מ˘ום נ˙ינ˙ מ˜ום לי„יע˘ ‰ל ‰ספירו˙ ˘‰ייכו˙ לעולמו˙
ב„ו‚מ‡ כזו יובן ענין ˆ‰יור‰˘ ,ו‡ מˆייר לעˆמו מ ‰מי˘ בזכרונו .בˆיור מˆטייר „‰בר
כמו חי ,כלומר ,מ‰˘ ‰י ‰ב‰עלם בזכרונו ,ב‡ בˆיור ב‚˙‰לו˙ ובחיוניו˙ ,ועל י„י כך
 (1ר‡ ‰ב‡ריכו˙ בס' „רכי ‰חסי„ו˙  -פר˘יו˙ )ח"‡( ,פר˘˙ ˘לח.

לקראת שבת

מכתבי עצה והדרכה בעבודת השי״ת בחיי היום יום

˘‡פ˘ר ל˘לח על י„ו ‡˙ ‰עורב ,ולכן ל˜מן נ‡מר "חלון".

להעריך את הטובה
ימים שלימים לא יספיקו כדי
להודות להשי"ת על חסדו
במענה על מכתבה  . .בו כותבת אודות מצב
הבריאות וחוות דעת הרופא.
מובן הוא ,שמכיון שהוא  -הרופא  -אומר שאם
ישמרו את הדיאטה ,אפשר להסתדר ללא ניתוח שנה
שנתיים או יותר ,אין מקום לחשוב על ניתוח ,ובפרט
שמזמן לזמן נוספות דרכים חדשות בטיפול במצב כזה,
ולכן יתכן מאוד מאוד שכלל לא יהי' צורך בניתוח,
וזה תלוי בשליטה העצמית שלה ,לא להתרגז ולשמור
פחות או יותר את הדיאטה ובאופן כללי את הוראות
הרופא המומחה,
ואם תתבונן ולו לזמן קצר באלו מקומות היו לפני
שנים אחדות ,ומאות אלפי יהודים נמצאים שם גם
היום ,מצבם שם ושלה כאן ,אזי ימים שלימים לא
יספיקו להודות להשם יתברך על חסדו ,ואז רואים
איזה מקום קטן תופסים הקשיים שישנם כעת לעומת
חסדי השם יתברך האמורים לעיל ,ובטוחני שבהחלט
מיותר להרחיב הביאור בזה.
)תרגום מאגרות קודש חי"ד עמ' קנא(

הערכת הטובה שהשי"ת נותן,
ממשיכה את הברכות מהש"ית
במענה על מכתבו:
תוכנו מפליא אותי .הוא עצמו הרי כותב שאני
בקשתי ממנו לכתוב לי ולהודיעני כאשר המצב ישתפר.
הוא לא עשה כן ,אלא המתין עד שמשהו ׳נתקע׳ לאחר
השיפור .ורק אז הוא מודיע.
ידוע המבואר בספרים הקדושים ,שכאשר רואים
חסדים מהשם יתברך ,יש להעריך אותם במלוא המידה
ולהודות לו באופן המתאים ,היינו שהתודה באה לידי
ביטוי בהוספה בענינים של תורה ומצוות ,שכאשר
מעריכים את הטובה שהשי"ת נותן ,זה ממשיך את
הברכות מהשם יתברך ,והשם יתברך עוד מוסיף בזה,
אך אם כשמגיעה הטובה ,מקבלים זאת כדבר מובן

‰

‚‡ .ולם ‡י ˜˘י‡ ˘˜ ‡‰י‡˘ ,בפירו˘ו ע"‰פ ˘ם – "ויפ˙ח נח ‡˙ חלון ˙‰יב˘‡ ‰ר

מאליו ולפעמים אפילו כהמצאה אישית שהוא פעל
בחכמתו וכדומה ,הרי לא זו בלבד שאין זה מביא
להוספה בתורה ומצוות אלא לפעמים אף להיפך ,כי
מרגישים בטחון בעצמם ,ואם כן ,אין זה פלא אם אחר
כך ׳נתקע׳.
מובן ,שזה שבקשתי ממנו להודיעני על השיפור,
הכוונה בכך היתה לעוררו להתבונן כיצד השם יתברך
מתנהג עמו בחסד וברחמים ,ועל ידי זה תתחזק עוד
יותר הטובה.
והשי"ת יעזור לו שלפחות מכאן ולהבא יעשה
כאמור לעיל...
)תרגום מאגרות קודש חט"ו עמ' כג(

להאיר את המצב כמו שהוא
במענה על מכתבו ..בו כותב אודות מצב הבריאות,
שלו ושל זוגתו תחי' וגם אודות פרנסה.
מפליא אותי סגנון מכתבו ,שלאחר שראה במו עיניו
את חסדו הגלויים של השי"ת ואת הניסים שלו כאשר
ניצל מהמחנות וכו' ,כעת בהמצאו במקום שהסכנה
– ר"ל – כלל איננה ,נשאר הוא בשאלה – "מאין יבא
עזרי"? ,ושוכח שמיד אחר כך הרי כתוב "עזרי מעם ה'".
מובן מאליו שאין כוונתי בזה לומר מוסר ,והרי ידוע
גם מאמר רז"ל "אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו"
ו"הוי דן את כל האדם לכף זכות" ,רצוני רק להאיר את
המצב כפי שהוא ,ואז יראה עד כמה עליו להיות חזק
בבטחון בבורא עולם ומנהיגו ,וככל שהבטחון יהי'
חזק יותר ,כך יראה מהר יותר הוספה בברכות מהשם
יתברך.
וזה עוד יותר נוגע במצבו ,שאפילו בחיפוש עבודה
או ענין אחר של פרנסה ,הזולת חש עד כמה הוא עצמו
בטוח שיקבל את העבודה ואת הריוח וזה משפיע על
הזולת למלא את דרישתו ,וכפי שרואים זאת במוחש.
מובן מאליו שיש לעשות גם בדרך הטבע ,אבל
האמור לעיל נכלל גם בטבע ,מובן גם שיש להוסיף
בעניני מצוות ,שזהו הצינור והאמצעי להגדיל את
הברכות מהשם יתברך במה שנחוץ.
)תרגום מאגרות קודש חט"ו עמ' רכו-רכז(

ע˘ – "‰מפר˘ ר˘"י:
"‡˙ חלון ˙‰יב˘‡ ‰ר ע˘ – ‰לˆ‰ר ,ול‡ ז ‰פ˙ח ˙‰יב‰ ‰ע˘וי לבי‡ ‰ויˆי‡."‰
וכבר ‡‰ריכו ‰מפר˘ים„ ,מ„בריו ‡ל ‰מ˘מע ˘˙פס ר˘"י עי˜ר כ˘‰יט‰ˆ"˘ ‰ר" ‰ו‡
"חלון"; ולכ‡ור‡ ,‰˘˜ ‰יך י˙יי˘ב עם ז˘ ‰לפני כן ‰בי‡ ‚ם ‡˙ ‰פירו˘ ˘"ˆ‰ר" ‰ו‡
"‡בן טוב "‰ול‡ ‰כריע ביני‰ם?
)וז ‰ל˘ון ‰ר‡"ם‡" :ף על פי ˘˘ם פיר˘ ‡ו˙ו כמסופ˜ – 'י˘ ‡ומרים חלון וי˘ ‡ומרים ‡בן טוב – '‰מ‡‰י

˜ר‡ מ˘מע ˘‰ו‡ חלון .וכך ‡מרו בבר‡˘י˙ רב ‡„‰ :‰מסייע‡ ל‰‰ו‡ „רבי ‡ב‡ „‡מר חלון"(.
וי"ל „‡„רב :‰ז˘ ‰ר˘"י מפר˘ ‡˙ ‰כ˙וב ˘ם ב‡˙‰ם ל˘‰יט"„ ‰חלון" ‰ו‡ )ל‡
מ˘ום ˘‰כ˙וב ˘ם מ˘מע יו˙ר כ˘יט ‰זו‡ ,ל‡( מ˘ום ˘לפי ˘‰יט‡"„ ‰בן טוב‰ "‰כ˙וב
˘ם מובן בפ˘יטו˙ ו‡ינו ˆריך בכלל לפירו˘.
כלומר )ר‡‚ ‰ם לבו˘ ונחל˙ יע˜ב ˘ם .ועו„ מפר˘ים(:
מ‰˘ ‰ו˜˘ ‰לר˘"י ‰ו‡ י˙ור ˙‰יבו˙ ")ויפ˙ח נח ‡˙ חלון ˙‰יב˘‡ (‰ר ע˘."‰
וב˘למ‡ ל˘‰יט‡"„ ‰בן טוב ,"‰מובן מ‡ליו מ‰˘ ‰כ˙וב מוסיף ˙יבו˙ ‡לו – כיון ˘חלון
ז ‰ל‡ נˆטוו ‰נח בע˘יי˙ו ‡ל‡ ע˘‡ו על „ע˙ עˆמו;
‡ך ל˘‰יט"„ ‰חלון" – ‰רי ˙יבו˙ "‡˘ר ע˘ "‰מיו˙רו˙„ ,פ˘יט‡ ˘ע˘ ‰נח חלון ז‰
ל‡חר ˘נˆטוו ‰בע˘יי˙ו!
וע"ז מפר˘ ר˘"י ˘נ˙כוון ‰כ˙וב ל˘‰מיענו ˘‰מ„ובר ‰ו‡ ב‡ו˙ו "חלון" ˘ע˘ ‰על פי
ˆ‰יווי „"ˆ‰ר" ,ו"ל‡ ז ‰פ˙ח ˙‰יב‰ ‰ע˘וי לבי‡ ‰ויˆי‡;"‰
כי ‰י' ‡פ˘ר לטעו˙ ולפר˘ ˘‰כוונ ‰ב"ויפ˙ח נח ‡˙ חלון ˙‰יב‰ "‰י‡ לפ˙ח ˙‰יב,‰
כי לפעמים "חלון" ו"פ˙ח" ‰יינו ‰ך – וע"ז ˜מ"ל ˘‰כוונ‰ ‰י‡ ל‡ו˙ו "חלון" ˘נˆטוו‰
על ע˘יי˙ו במיוח„ )"‡˘ר ע˘ ("‰ל˘ם "ˆ‰ר" )ר‡‚ ‰ור ‡רי' על ‡˙ר(.
„ .וע„יין ˆ"ע„ ,ל˜מן ע"‰פ "עו„ כל ימי ‡‰ר ıזרע ו˜ˆיר ו˜ור וחום ו˜י ıוחורף ויום
וליל ‰ל‡ י˘בו˙ו" )ח ,כב( מפר˘ ר˘"י:
"ויום וליל ‰ל‡ י˘ב˙ו – מכלל ˘˘ב˙ו כל ימו˙ ‰מבול˘ ,ל‡ ˘ימ˘ו ‰מזלו˙ ול‡ ניכר
בין יום ובין ליל."‰
ו˘ ‰˘˜‰ם ‰ר‡"ם" :מ˙ ‰ועל˙ חלון ˙‰יב‡ ‰ם ל‡ ‰י' ‡ור בכל יום מימי ‰מבול"?
כלומר‡ :יך ‡פ˘ר לומר ˘ˆ‰יווי "ˆ‰ר ˙ע˘ ‰ל˙יב ,"‰מכוון ל"חלון" ˘‰כניס ‡ור‰
ל˙‰יב‰ˆ") ‰ר"( – ב˘ע˘ ‰כל ימו˙ ‰מבול ל‡ ‰י' ‡ור כלל!
ולכ‡ור‰ ‰י' ‡פ˘ר ל˙ר) ıע"„ ‰נ"ל ס"‚(˘ ,מ"˘ ר˘"י כ‡ן ‰ו‡ ר˜ לפי ˘‰יט‰
„"ˆ‰ר" ‰יינו "‡בן טוב‡ ;"‰בל לפי ˘‰יט‰ˆ"„ ‰ר" ‰יינו "חלון" ‡כן ˘ימ˘ו ‰מזלו˙

זכות הרב איהו ישרא וזוגתו מרת נאוה תהה ומשפחתם שיחיו ממן ,הצחה מופגה מתוך בריאות איתנה וﬠשירות גדוה

לקראת שבת

ו

לקראת שבת

בע˙ ‰מבול ,ו‡ם כן ‰י˙˙ ‰ועל˙ מ‰חלון ל‡‰יר ב˙יב.‰

ו‡ין

‡ך כ„ „יי˜˙ ‡י ‡פ˘ר לומר כן בנ„ו"„ ,כי עכˆ"ל ˘„ברי ר˘"י ˘ל‡ ˘ימ˘ו ‰מזלו˙
‰ם לכל ‰פירו˘ים‰˘ ,רי ז‰ו פ˘טו˙ מ˘מעו˙ ‰כ˙וב – ˘‰מזלו˙ ˘ב˙ו בימי ‰מבול.
]י˘ ממפר˘י ר˘"י ˘˙ירˆו )ר‡˘ ‰פ˙י חכמים .ועו„ רבים(˘ ,בע˙ ‰מבול נ˙בטל ‰ר˜ ˙נוע˙
)‰י˜ף( ‰מזלו˙ בלב„‡ ,בל ‰י' ˜ˆ˙ ‡ור בעולם.
‡ך ˜˘ ‰לומר כן ,כי כמבו‡ר כמ"פ כ˙ב ר˘"י פירו˘ו בס‚נון ברור ˘‚ם ˙למי„ ˆעיר
)"בן חמ˘ למ˜ר‡"( ל‡ יטע ‰בכוונ˙ו; ובנ„ו"„ :פירו˘ ‰פ˘וט ˘ל „בריו "מכלל ˘˘ב˙ו
˘ . .ל‡ ˘ימ˘ו ‰מזלו˙" ‰ו‡˘ ,ל‡ ע˘ו ˘ימו˘ם ו˙פ˜י„ם – "ל‡‰יר על ‡‰ר"ı

)בר‡˘י˙

‡ ,טו( ,ול‡ ר˜ ˘נ˙בטל˙ ‰נוע˙ם[.
˘ימ˘ו( "כל ימו˙ ‰מבול" ‡ינ ‰לכל ˘נים ע˘ר ‰ח„˘ים ˘ב‰ם ‰י' נח ב˙יב‰

)ו‡ף ˘כן ‰ו‡

ע"„ „‰ר˘ – ר‡ ‰ב"ר פר˘˙נו ל„ ,י‡ .ועו„ – ‰רי ר˘"י כו˙ב ר˜ ‰מוכרח לפי „רך ‰פ˘ט .ול‰עיר מפירו˘

‰ר„"˜ לפר˘˙נו ח ,כב(‡ ,ל‡ ר˜ ל‡רבעים יום ‰ר‡˘ונים בלב„ ˘עלי‰ם נ‡מר )ז ,יז( "וי‰י
‰מבול ‡רבעים יום על ‡‰ר‡ ,"ıבל ל‡חר ז ‰חזרו ‰מזלו˙ ל˘ימו˘ם ,ו‡ז ‰י˙˙‰ ‰ועל˙
ב‡ור ˘על י„י ‰חלון.
)כמסופר בפר˘˙נו ח ,ב(

"ויסכרו ‡ . .רובו˙ ˘‰מים ויכל‡ ˘‚‰ם מן ˘‰מים"‰ ,יינו‡˘ ,ז חזרו ˘‰מים ל˙‰נ‚‰
כס„רם ובמיל‡ ‚ם ‰מזלו˙[.
וב„רך זו מ˙ורˆו˙ ‚ם ˘‡ר ˜ו˘יו˙יו ˘ל ‰ר‡"ם:
ב‡ם ל‡ ‰י' ‡ור – ‡יך ר‡ ‰נח ב‡' ב˙˘רי‰ ,יינו ב˙וך ˘נ˙ ‰מבול˘ ,חרבו פני „‡‰מ‰
)ח ,י‚(?
‡יך פרח‰ ‰יונ) ‰ח ,ח ו‡ילך( ,ו‡יך ר‡˙‡ ‰ם י˘ מ˜ום לנוח ו‡˙ ‰על˘ ‰טרפ?‰
מ‰יכן י„ע נח ‡˙ מספר ‰ימים – "וי‰י מ˜‡ ıרבעים יום" )ח ,ו(" ,ויחל עו„ ˘בע ‰ימים
‚ו'" )ח ,י(" ,ויחל עו„ ˘בע ‰ימים ‡חרים ‚ו'" )ח ,יב(?
כי כל ‡לו ‰ם מ‰ימים ˘ל‡חר סיום ‰מבול עˆמו )‡רבעים יום ,ולכל ‰יו˙ר – מ‡‰
וחמ˘ים( ,ובימים ‡ל ‰כבר חזר‡) ‰ליב‡ „ר˘"י( מערכ˙ ˘‰מים לס„ר‰ ‰ר‚יל .ו˜"ל.
]‡ל‡ ˘ע„יין י˘ ל˘˜‰ו˙ על ˘‰יט"„ ‰חלון" :מ‡‰ ‰יר ‡˙ ˙‰יב ‰בימי ‰מבול
‰ר‡˘ונים˘ ,ב‰ם לכ"ע ל‡ ‰י' ‡ור בעולם? וי˘ בז‡ ‰ריכו˙ „ברים ,ועו„ חזון למוע„
בעז".[‰

˘חי„„ לנו ‰רמב"ם ל„ינ‡,

במˆי‡ו˙ ‰בור‡‡ ,ל‡ ‡ף לעבו„˙ו,

„מח„ מחוייב ‡„ם מˆ„ ע"ז לבו‡

‡˘ר ‚ם לז ‰ב‡ו בנ"‡ בימי ‡בר‰ם ע"י

במח˘ב˙ו לי„י ‰כר˘ ‰כלי˙ ˘ענין ע"ז

‰‰כר ‰בכח עˆמם "˘‡ין ר‡וי לעבו„

מופרך ו‰ו‡ ‰יפך ‡‰מ˙ ו ,˜„ˆ‰ומ‡י„ך

‡ל‡ ל‡לו‰ ‰-עולם ולו ר‡וי ל˙˘‰חוו˙

‚ם ל‡חר ‰כר ‰זו מחוייב ‡„ם ˘י˜יים

ול˜‰ריב ולנסך כו'" ,ומ"מ ˆריך „‡‰ם

‰מˆו ‰וˆ‰יווי „עבו„ ‰זר‡) ‰ף "ל‡-

לי„ע ‡˘ר ‡ף ענין ז ‰יסו„ו ‰ו‡ „ברי

˙ע˘˘ "‰ב‡‰ ,‰יסור לעבו„ עבו„ ‰זר;‰

 ,'‰נבו‡˙ מ˘ ‰רבינו˜‰„ ,ב"‰ ‰ו‡

וכ"˘ "‰ע˘ "‰לעבו„ ל‡ל˜י ‡‰מ˙( מˆ„

˘"‰ו„יעם „רך עבו„˙ו".

ז‰"˘ ‰ו„יעם „רך עבו„˙ו" ,על יסו„
‡‰מונ ‰ב.'‰

 .‰וי˘ ליי˘ב )ור‡ ‰כעין ז ‰במ‰ר˘"ל על ר˘"י(‰˘ ,כוונ ‰במ"˘ ר˘"י )˘‰מזלו˙ ל‡

]‡ו י"ל‰˘ ,מזלו˙ ל‡ ˘ימ˘ו ע„ ל‡חר ‰מ‡ ‰וחמ˘ים יום ˘‡ז

„‰ברים ‡מורים ר˜ ל‚בי ‰‰כר‰

ו‰יינו

טו
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י„

עיונים וביאורים

˘ל˘ים לכח" ‰נזכר לפני ז‰ ‰ו‡ ענין

ו‡˙‰מ˙ו˙ ‰כר˙ „‡‰ם ב˘ליל˙ עבו„‰

˘בטבע „‡‰ם ,וע„"ז "בן  '‰למ˜ר‡"

זר ‰כנ"ל.

˘לפניו ,וכן "בן חמי˘ים לעˆ" ,"‰בן
˘˘ים לז˜נ "‰כו' ˘ל‡חריו .ועיי' ע"ז
 :‰פר˘"י ס"פ ˙בו‡ .מ‡ירי ל‡בו˙ ˘ם(.
ו‡"כ מובן ˘‰‰בנ ‰ו‰‰כר ‰במˆי‡ו˙
‰בור‡ ,וב˘ליל˙ ‰מˆי‡ו˙ ו‰ח˘יבו˙
˘ל כל „בר זול˙ו י˙ברך‚‰˘ ,יע ‡לי‰ם
‡בר‰ם בן מ' ˘נ‰ ,‰ם ענין ˘‰ייך לטבע
„˘כל ‰נבר‡ ,ו‡ינו ענין ˘למעל ‰מ‚„ר
˘כל ‰נבר‡ .ומ‡‰י טעמ‡ נ˜ט ‰רמב"ם
‚‰ירס‡ "בן ‡רבעים ˘נ‰ ‰כיר ‡˙
בור‡ו" ,כי ז‰ו ‚‰יל ˘בו ‰כר˙ ו‰בנ˙
˘‰כל ‰ן ב˘לימו˙ ,וענין ז‰ ‰ו‡ ב‡˙‰ם
ל˙וכן כל ‰‰לכ ‰ו‰פר˜ כנ"ל .ועפ"ז
מובן ‚ם ‰טעם ˘ל‡ רˆ ‰ל‰זכיר כ‡ן
„ ‡‰ב˙‰חל˙ ח˜יר˙ו ‰י' ‡בר‰ם בן ‚',
כי מ ‰˘‚„‰זו ‰י' מ˜ום לטעו˙ ˘ל‡ ‰י'
‡ˆלו „‰בר מˆ„ טבע ˘‰כל מˆ„ עˆמו,
‡ל‡ ב‡ופן נסי ל‚מרי ,למעל ‰מ˘‰כל,
„פל‡ ‚„ול ‰ו‡ ˘כבר ב‰יו˙ו בן ˘ל˘
˘נים ‰י˙ ‰לו ‰כר ‰ב‡ל˜ו˙[.

ומ˙וך

מבול  -גם לא בחלק מהעולם
ויאמר אלקים זאת אות הברית גו' לדרת עולם

ו‰נ‰

ל‡ח"ז ‡‰ריך ‰רמב"ם עו„,

‚בי בני יע˜ב ˘נע˘ו "‡ומ‰˘ ‰י‡ יו„ע˙
‡˙ ‡ ,"'‰בל ב‡ריכו˙ ימי‰ם במˆרים
"חזרו ללמו„ מע˘י‰ן ולעבו„ עבו„ ‰זר‰
כמו˙ן כו' וכמעט ˜ט ‰י' ‰עי˜ר ˘˘˙ל
‡בר‰ם נע˜ר" ע„ ˘‰וˆי‡ם מ˘ם  '‰וכו';
ולפי ‰נ"ל נמˆ‡ ˘„ברים ‡לו ‰ם ל‰יפך
מ˙וכן כל ‰פר˜„ ,ע„ כ‡ן למ„נו ˘מˆ„

לדרת עולם – נכתב חסר ,שיש דורות שלא הוצרכו לאות לפי
שצדיקים גמורים היו כמו דורו של חזקיהו מלך יהודה ודורו של רבי
שמעון בן יוחאי
)ט ,יב .רש"י(

צריך ביאור :מדוע רק הדורות ש"צדיקים
גמורים היו" לא הוצרכו לאות הקשת  -והרי
לכאורה גם אם הם רשעים גמורים ,כל זמן
שאינם רשעים כאנשי דור המבול ,אין הם
ראויים לעונש המבול ,ולמה יצטרכו לקשת?
ויש לומר:

˘כלו ‚ופ‡ יו„ע „‡‰ם ˘עבו„ ‰זר‰ ‰י‡

גדר עונש המבול שונה הוא משאר העונשים
המסופרים בתורה ,שהמבול אינו רק עונש
לבני האדם על חטאיהם ,אלא הוא בגדר חרטה
כביכול של הקב"ה על עצם בריאת האדם,
כמ"ש "וינחם ה' כי עשה את האדם" )בראשית ו,
ו( .ולכן נשתנה גם אופן העונש ,שבעונש המבול
נאמר "וימח את כל היקום" )נח ז ,כג( ,לשון מחי'
ואיבוד מוחלט ,שלא מצינו דוגמתו בעונשים
אחרים )וראה לקו"ש חל"ה עמ'  35הע' .(50

ע˘ ‰מ˘ ‰רבן ˘ל כל ‰נבי‡ים ו˘לחו

וזהו החידוש בהבטחת ה' "ולא יכרת כל בשר
גו' ולא יהי' עוד מבול לשחת הארץ" )שם ט ,יא(,
שלא זו בלבד שלא יהי' עוד מבול על כל העולם,
אלא שלא יהי' שום עונש באופן של מבול ,של
מחי' והשחתה לגמרי ,אפילו בחלק מהעולם
)כחד מ"ד בסוטה יא ,א – ראה גליון מהרש"א שם(.

„בר מופרך ,ויו„ע ‰ו‡ ומכיר ב˜‰ב",‰
ו‡ילו כ‡ן נ‡מר ˘‡פילו בני "‡ומ‰˘ ‰י‡
יו„ע˙ ‡˙ " ,"'‰חזרו ללמו„ מע˘י‰ן
ולעבו„ עבו„ ‰זר ‰כמו˙ן".

ויובן

ע"פ „ברי ‰רמב"ם ב‰מ˘ך

וסיום ‰פר˜ ,וז"ל" :ומ‡‰ב˙ ‡ '‰ו˙נו
כיון ˘נ˙נב‡ מ˘ ‰רבינו ובחר  '‰בי˘ר‡ל
לנחל‰ ‰כ˙ירן במˆו˙ ו‰ו„יעם „רך
עבו„˙ו ומ ‰י‰י' מ˘פט עבו„ ‰זר ‰וכל

נ˜ו„ ‰וכוונ ‰זו ממ˘יך

‰טועים ‡חרי'"„ .בז‚„‰ ‰י˘ ‰רמב"ם

‰רמב"ם „בריו ב‰לכ ‰זו ,ומ‡ריך ומפרט

˘בו„‡י עי˜ר ז‡˘ ‰ין מ˜ום כלל למˆי‡ו˙

כיˆ„ ‡בר‰ם "˙‰חיל ל˘‰יב ˙˘ובו˙ כו'

ע"ז ועבו„˙ ‰מובן מˆ„ טבע ˘כל „‡‰ם

ולערוך „ין עמ‰ם  . .כיון ˘‚בר עלי‰ם

כו' ,וי„יע˙ו נ„ר˘˙ כ„˜‰מ ‰ל˜יום ע"ז

בר‡יו˙יו בי˜˘ ‰מלך ל‰ור‚ו כו'" ,וכן

במע˘‡ ,‰ך ביח„ עם ז‡˙ חייב ‡„ם

˘"‰י' מ‰לך ו˜ור‡ ומ˜ב‰ ıעם מעיר

לי„ע ˘‡י ‡פ˘ר לסמוך ,ליס„ ‰בנין ,על

לעיר" ,ע„ ˘‰חזיר ‡˙ ‰עם "ל„רך ‡‰מ˙

˘‰‰כל ‰בלב„ ,ור‡י' לז ‰מירי„˙ י˘ר‡ל

ע„ ˘נ˙˜בˆו ‡ליו ‡לפים ורבבו˙ ו‰ם

בימים ‰‰ם ‡ל „חי ,וכ„י ל˘לול ‰ע"ז

‡נ˘י בי˙ ‡בר‰ם ו˘˙ל בלבם ‰עי˜ר

נז˜˜ו לכך ˘"מ‡‰ב˙ ‡ '‰ו˙נו  . .ע˘‰

„‚‰ול ‰ז„ – "‰ע"י ר‡יו˙ ו‰כרחים

מ˘ ‰רבינו רבן ˘ל כל ‰נבי‡ים ו˘לחו

˘כליים ‰חזיר "‡לפים ורבבו˙" )˘‰יו

וכיון ˘נ˙נב‡ מ˘ ‰רבינו ובחר  '‰י˘ר‡ל

עוב„י עבו„ ‰זר" (‰ל„רך ‡‰מ˙" "ו˘˙ל

לנחל‰ ‰כ˙ירן במˆו˙ ו‰ו„יעם „רך

בלבם" – וכל ז ‰מוסיף  ‰˘‚„‰בחוז˜

עבו„˙ו כו'" – ‰יינו ˜יום מˆ„ ˆיווי .'‰

ולכן נראית הקשת בכל הדורות ,גם כשאין
כל הדור רשעים כאנשי דור המבול ,כי בכל דור
ישנם עכ"פ מקומות מסויימים שההנהגה בהם
היא בדוגמת אנשי המבול ,ובא אות הקשת
להורות שאעפ"כ לא ימחה אותם ה' ולא ישחית
אותם לגמרי כמו במבול.
ורק דורו של חזקיהו ודורו של רשב"י ,שאז
היו כללות אנשי הדור צדיקים גמורים ,לא
הוצרכו לאות הקשת ,ולכן לא נראתה הקשת
בימיהם.

שכר דור הפלגה
על כן קרא שמה בבל כי שם בלל ה' שפת כל הארץ
ומשם הפיצם ה' על פני כל הארץ
ומשם הפיצם – למד שאין להם חלק לעולם הבא .וכי אי זו קשה
של דור המבול או של דור הפלגה ,אלו לא פשטו יד בעיקר ואלו
פשטו יד בעיקר להלחם בו ואלו נשטפו ואלו נאבדו מן העולם.
אלא שדור המבול היו גזלנים והיתה מריבה ביניהם לכך נאבדו,
ואלו היו נוהגים אהבה וריעות ביניהם
)יא ,ט .רש"י(

שנינו באבות "עשרה דורות מאדם ועד נח
כו' ,שכל הדורות היו מכעיסין ובאין עד שהביא
עליהם את מי המבול .עשרה דורות מנח ועד
אברהם כו' ,שכל הדורות היו מכעיסין ובאין עד
שבא אברהם אבינו וקיבל שכר כולם" )אבות פ"ה
מ"ב(.
ולכאורה תמוה מ"ש "עד שבא אברהם
אבינו וקיבל שכר כולם" ,שהרי כל הדורות היו
"מכעיסין ובאין" ,ואיזה שכר הגיע להם שהי'
אברהם יכול לקבלו )וראה רע"ב אבות שם ,מדרש
שמואל בארוכה(?
ועוד צריך ביאור ,שאם גם לדורות
ה"מכעיסין ובאין" יש שכר ,מדוע לא מצינו בנח
שקיבל שכר העשרה דורות שלפניו ,ושכרם של
אלו להיכן הלך )ראה רש"י ,ראב"ן ועוד לאבות שם(?
ויש לומר:
לאנשי דור המבול באמת לא הגיע שכר כלל,
כי לא מצינו שעשו שום מעשים טובים שיגיע
להם שכר בעבורם ,ולכן לא הי' להם שום שכר
שהי' נח יכול לקבלו.
משא"כ אנשי דור הפלגה היו להם מעלות
בהנהגה שבין אדם לחבירו ,שהרי עשו מעשיהם
יחד באחווה ובריעות ,כמ"ש "ויהי כל הארץ
שפה אחת ודברים אחדים" )נח יא ,א( ,וחטאם
הי' רק כלפי שמים ,ולכן הגיע להם שכר על
הנהגתם זו.
אמנם ,הם עצמם לא יכלו לקבל את השכר
המגיע להם ,כיון ש"פשטו יד בעיקר" ואיבדו את
חלקם בעולם הבא; אבל השכר עצמו לא אבד,
וזכה בו אברהם אבינו ,ש"קיבל שכר כולם".

המדור מודפס ﬠיוי נשמת ר' ﬠזריא צבי ב"ר מרדכי ﬠ"ה

ללקראת שבת

ח

לקראת שבת

המדור מודפס
ﬠיוי נשמת
הרה"ת ר' יהודה ייב ב"ר

מרדכי אברהם ישﬠי'
ﬠ"ה גרונר
מזכיר כ"ק אדמו"ר זי"ﬠ
נב"ﬠ י"ד ניסן ה'תש"פ
תנצב"ה

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

יע˘ון ו‡ל˘‡ ‰ר ל‡ ˙יע˘נ‡ ,‰ל‡ ‡„רב‰

˜ו  ˜„ˆ‰מ˙בונ˙ו ‰נכונ ‰כו' וי„ע ˘כל

– לכל לר‡˘ י˘ ל˘‰מר ˘‰מח˘ב‡‰˙ ‰

‰עולם טועים כו'" ,ומ˙‡ר בפרטיו˙

כ„בעי ב˙כלי˙ ,ו‡"כ ‡ריכו˙ „‰ברים

כיˆ„ ‚‰יע ‡בר‰ם לכך ע"י ח˘בון ˘כלי

בבי‡ור יסו„י טעו˙ ע"ז נו‚עים ל„ינ‡

ו‚‰יוני כו'.

כ„י לי„ע מˆ ‰ריך ל˜בוע במח˘ב ,‰כ„י
˘‰‰כר ‰ב‡ל˜ו˙ ˙‰י' ‚ם מˆ„ מח˘ב˙

"בוא א התיבה" בכ דור
לברוח מן "המים הזדונים" ולבוא אל תיבות התורה והתפילה  /גם צדיק גמור צריך להינצל מטרדות עולם הזה
 /כל יהודי הוא "צדיק בדורותיו" וצריך לבוא אל התיבה  /לבנות להשי"ת "עולם חדש"

ī
‡ו„ו˙

„‡‰ם
ל„˜‰ים

ו˘כלו.

וז‰ו

ול‰סביר

˘טרח
ב‚‰יון

‰רמב"ם
"‰טעו˙"

˘‰כלי˙ ו‰מח˘ב˙י˙ ˘עמ„ ‰ביסו„ ע"ז,
˘"בימי ‡נו˘ כו' טעו בני „‡‰ם כו' חכמי
‡ו˙ו „‰ור"„ ,בכל ז˘‰ ‰מיענו ˘עי˜ר
ע"ז וסיב˙‚) ‰ם ב‡ופן ˘‰י˙ ‰בימי
‡נו˘ ,כ‡˘ר בני „‡‰ם ב˜˘ו במע˘י‰ם
"ל˘‰י‚ רˆון ‰בור‡ ב„ע˙ם ‰רע‡ ("‰ינ‰

ˆ„˜ו˙ו ˘ל נח" ,נח ‡י˘ ˆ„י˜ ˙מים"„ ,יי˜˙‰ ‰ור ‰לומר ˘‰י' "ˆ„י˜ ˙מים

ב„ורו˙יו" ,ומ˘מע מז˜„ˆ˘ ‰ו˙ו נבע ‰מ‰יו˙ו ב„ור ‰מבול „יי˜‡ ,ובי‡רו בז ‰חז"ל
)סנ„‰רין ˜ח‰ .‡ ,וב‡ בפר˘"י ע"‰פ( ב˘ני ‡ופנים:
‡" .י˘ מרבו˙ינו „ור˘ים ‡ו˙ו ל˘בח"„ :ורו ˘ל נח ‰י' מל‡ בר˘עים ,ומכיוון ˘„רך
„‡‰ם "ל‰יו˙ נמ˘ך ב„עו˙יו ובמע˘יו  . .ונו ‚‰במנ‡ ‚‰נ˘י מ„ינ˙ו"

)רמב"ם ‰ל' „עו˙ רי˘

פ"ו(‰ ,י' נח עלול ל‰יו˙ מו˘פע מר˘ע˙ ‡נ˘י „ורו .ו‡ף על פי כן ‚˙‰בר נח ועמ„ בˆ„˜ו.
ו„‰בר מוכיח על עˆם ˆ„˜ו˙ו‡ :ם ב„ור ירו„ כזˆ‰ ‰ליח ל‰יו˙ ˆ„י˜ "כל ˘כן ˘‡ילו ‰י'
ב„ור ˆ„י˜ים – ‰י' ˆ„י˜ יו˙ר".
ב" .וי˘ ˘„ור˘ים ‡ו˙ו ל‚נ‡י"„ :ר‚˙ ˆ„˜ו˙ו ˘ל נח ‰יי˙ ‰נחו˙ ,‰ו„וו˜‡ ביחס
ל‡נ˘י „ורו ‰ר˘עים ‰י' נח נח˘ב לˆ„י˜‡ ,בל "‡ילו ‰י' ב„ורו ˘ל ‡בר‰ם – ל‡ ‰י'
נח˘ב לכלום".

מופרכ˙ ר˜ ב‚לל ˆיווי ו‚זיר˙ ‡ ,'‰ל‡
ז‰ו ‰יפך ‡‰מ˙ ו‰מˆי‡ו˙‰ ,יפך ˘‰כל
)עיי' ‰יטב בפי"‰מ ע"ז פ"„ מ"ז( ,ו˘ר˘‰ ‰ו‡
"טעו˙ם וכסילו˙ם ˘מ„מים ˘ז‰‰ ‰בל
רˆונך ‰ו‡" ,כל' ‰רמב"ם ב„בריו ˘ם.
ו˘וב פירט ובי‡ר ל‡ח"ז‚„ ,ם ‡‰ופנים
‰ירו„ים ו‚‰רועים יו˙ר „ע"ז ˘נ˘˙ל˘לו
‡ח"כ ‰ם מˆ„ ˘"עמ„ו בבני „‡‰ם נבי‡י
˘˜ר"‰ ,יינו ˘‰טעו˙ במח˘ב ‰ובלב
‰נ"ל ‰בי‡ ‰לי„י ירי„„‚ ‰ול ‰כזו ע„
ל„בר ˘˜רי ל‚מרי ו‰יפך ˘‰כל ל‚מרי
)למט ‰מטעו˙ ב˘כל וב‰בנ (‰ע„ ל˘כח˙

וי˘ ל˙מו˙ ‰מי ‰‰רב :‰י„וע ‰כלל )ב"ב ˜כ‚‡"˘ (‡ ,פילו ב‚נו˙ ב‰מ ‰טמ‡ ‰ל‡ „יבר

„‚‰ '‰ול ח"ו כו'.

‰כ˙וב" ,ומ˘ום כך ‡ף ‡‰ריך ‰כ˙וב )פר˘˙נו ז ,ח( לכ˙וב "‡˙ ‰ב‰מ˘‡ ‰ר ‡יננ ‰ט‰ור"‰
˙ח˙ לכ˙וב בפירו˘ "‡˙ ‰ב‰מ‰ ‰טמ‡ ."‰ו‡ם כן‡ ,יך ˘ייך לומר כפירו˘ ˘‰ני ˘כוונ˙
‰כ˙וב ב"ב„ורו˙יו" ‰י‡ לפר˘ ‡˙ ‚נו˙ו ˘ל נח?

י‚

ול‡חרי

כל ‰נ"ל ‰וסיף ‰רמב"ם

ל˙‡ר כיˆ„ ‚‰יע ‡בר‰ם מעˆמו ע"י

]ועפכ"ז

י˘ ליי˘ב עו„ „בר מ„ברי

‰רמב"ם כ‡ן‰„ ,נ ‰בנ„רים לב ע"‡ ‚רסינן
„בן ‚' ‰כיר ‡בר‰ם ‡˙ בור‡ו ,ובמ„ר˘
פר˘˙נו )ב"ר פ"ל ,ח( ‰י‡ פלו‚˙‡ ‡ם בן
‚' ‡ו בן מ"ח

]ובפסי˜˙‡ רב˙י פכ"‡ מˆינו עו„

מ"„ „בן נ' ‰כיר[‡ ,ולם ‰רמב"ם נ˜ט כ‡ן
‚ירס‡ ח„˘‰„ ‰י' ז ‰ב‰יו˙ו בן ‡רבעים
]וכן נ˜ט בר„"˜ ˙ול„ו˙ כו .‰ ,ועיי' במ‡ירי

בחיבור ˘˙‰וב ‰מ‡מר ‡ פ"ו ,ובפ˙יח˙ו ל‡בו˙[,
וכבר ‰בי‡ ע"ז ‰ר‡ב"„ „ ‡‰נ„רים „בן
‚' ‰י' ,וכ˙ב ‰כס"מ "‡פ˘ר ל˜יים ז‰
וז„ ‰בן ˘ל˘ ˘נים ‰י' כ˘˙‰חיל לח˘וב
כו' ל‰כיר בור‡ו ‡בל כ˘‰י' בן ‡רבעים
˘‰לים ל‰כירו

]ועיי' ‚ם מ‚ן ‡בו˙ ל˘˙‰ב"ı

ב˙חיל˙ו[ .ורבינו כ˙ב ‰עי˜ר ˘‰ו‡ ‚מר
‰‰יכר‡ „‰יינו כ˘‰י' בן ‡רבעים ˘נ.‰
וˆ"ל ˘‰י' ‚ורס  . .בן ‡רבעים  . .ול‡ בן
מ"ח כמו ˘‰ו‡ בספרים" .ויל"ע „סו"ס
מ ‰ר‡‰ ‰רמב"ם כ‡ן ל‰כריע ול„יי˜
בעניני מ„ר˘ו˙ בספר ‰לכו˙יו ,ומ‰
‡יכפ˙ לי' לנ˜וט כ‚ירס‡ ‰נפוˆ‰

)וכ"‰

בכמ ‰מ˜ומו˙ במ„ר˘ ,עיי' בב"ר ˘ם על ‚‰ליון(,
ובכלל ‰למ‡י נחי˙ ל‰ו„יענו ‚ילו ˘ל
‡בר‰ם )ולמ˘"כ ‰כס"מ ˘˙‰חיל בן ‚'
˘נים – למ ‰נמנע ‰רמב"ם מל‰זכיר ‚ם
פרט ז ,‰ומ‡י ‡ולמי' „סופו מ˙חיל˙ו(.

ו‰נ ,‰במ˜ומו˙ רבים ב˙ור ‰נ‡מר ‰בפירו˘ ˙יב˙ "טמ‡" וכיוˆ‡ ב ,‰ו‰כלל בז‰ ‰ו‡,

ח˜יר˙ו לי„יע˙  ,'‰וז ‰מחז˜ ומ„‚י˘

˘בכל ‰נו‚ע ל‰לכ ‰י˘ לומר ‡˙ „‰בר ב‡ופן ברור ול‡ ברמז ,ו‡פילו „בר מ‚ונ .‰ו‰כלל

יו˙ר כמˆ ‰ריך ל‰יו˙ מופרך בעיני „‡‰ם

)ר‡ ‰במ˜ור „‰ברים ‡ריכו˙

)‚ם מˆ„ ˘‰כל( כל ‡ופן בעבו„ ‰זר‰

ז ‰ב„ ‡‰סוף פ"‡„ ‰בו˙ "בן ‡רבעים

– „‡פילו בע˙ ‰מˆ‡ ‡בר‰ם בין עוב„י

לבינ‰ ."‰יינו ˘בע˙ ˘ב‡ „‡‰ם ל‚יל

עבו„ ‰זר ‰ב‡ופן ‚‰רוע ˘ב" ,‰ו‰ו‡

‡רבעים ˘נ ,‰מ‚יע ‰ו‡ מˆ„ טבעו

עוב„ עמ‰ם"˘‰" ,י‚ „רך ‡‰מ˙ ו‰בין

ל˘לימו˙ ב‰בנ ‰ו) ‰‚˘‰כ˘ם ˘"בן

˘"ב‚נו˙  . .ל‡ „יבר ‰כ˙וב" ‰ו‡ ר˜ בסיפורי מע˘יו˙ ˘ב˙ור‰
˜˘‰ו"ט בז.(‰

ו‡ם בפר˘˙נו פיר˘˙ ‰ור‚ ˙‡ ‰נו˙ו ˘ל נח‰˘ ,י' נח˘ב לˆ„י˜ ר˜ "ב„ורו˙יו"‡ ,ין

‡בל

לפי „ברנו ‡פ˘ר ˘י˘ ל˙לו˙

לקראת שבת
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המדור מודפס
ﬠיוי נשמת
הרב שמﬠון ב"ר מנחם
שמוא דוד הוי ﬠ"ה

רייטשיק

נפטר כ' כסו ה'תשפ"ב

לקראת שבת
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ז‡˙ ‡ל‡ ˘י˘ בז‰ ‰ור‡ ‰נחוˆ ‰ויסו„י˙ בעבו„˙  .'‰וממיל‡ כ„‡י ‰ו‡ „‰בר לפר˘ ‚נו˙ו
˘ל נח ,כי מז ‰נלמ„ ‰ור‡ ‰ברור ‰בעבו„˙ „‡‰ם ‡˙ ˜ונו ,וכפי ˘י˙ב‡ר.

לברוח מן "המים הזדונים" ולבוא אל תיבות התורה והתפילה

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

‡ו„ו˙ מ‰ו˙‰ ‰פנימי˙ ˘ל ˙יב˙ נח‡ ,י˙‡ בס˙) ˜"‰ור‡ ‰ור רי˘ פר˘˙נו( ˘בכל „ור ו„ור
י˘נם "מים רבים" ‰מ‡יימים ל‰טביע ‡˙ „‡‰ם ב˘ˆף ˜ˆף" .מים" ‡לו ‰ם "כל טר„ו˙

מהות איסור ﬠ"ז
– הכרה שכית או אמונה
יבאר אריכות תיאור הרמב"ם בסדר השתלשלות ע"ז וכפירה בימים הקדמונים ,ויסיק דבזה השמיענו להלכתא
יסודות נחוצים בהבנת מהות חובת הגברא הנדרשת מצד איסור ע"ז

ī
ברי˘

‰ל' ע"ז ל‰רמב"ם מˆינו

˘‡‰ריך לב‡ר בכמ‰ ‰לכו˙ ר‡˘י˙
‰טעו˙ „ע"ז מימי ‡נו˘ ו‡ילך ,ו‡יך
נ˘˙ל˘ל מז ‰במ˘ך „‰ורו˙ ˘עמ„ו בבני
‡„ם נבי‡י ˘˜ר ו‡מרו ˘-‡‰ל ˆו ‰ו‡מר
ל‰ם עב„ו כוכב פלוני כו' וכמעט נ˘˙כח
‰ '‰נכב„ ו‰נור‡ כו' ,ע„ ˘ב‡ ‡בר‰ם
ו‰כיר ‡˙ בור‡ו וטרח ל‰ו„יעו לרבים
וכו' ,ו‡ח"כ עמ„ו זרעו ולמ„ו עי˜ר ז‰
מ‡ב לבן וכו' ,ע„ ˘נבחרו לעם ו˜בלו
˙‰ור ‰כו' .ולכ‡ור"ˆ ‰ע מ‡י ‰לכ˙‡ י˘
בכל ˙˘‰ל˘לו˙ זו ,ומ‡י „‰ו‰ ‰ו ,‰ו‰רי
‰רמב"ם ‡ין „רכו בחיבורו ‡ל‡ לב‡ר
„ינים ו‰לכו˙ ול‡ „ברי ימי עולם.

ונ"ל

„ב‡מ˙ כ"ז ‰ו‡ „˜‰מ ‰יסו„י˙

ל„ין ע"ז‡„ ,ף ˘חט‡ ע"ז בכללו˙ו ‰ו‡
מן ‰מˆוו˙ ‰מע˘יו˙ )ול‡ מחיובי ‰לב(,
„י˘ בו ‡יסורים בנו‚ע למע˘ ‰וב„ברים

‰ב‡ים בפועל )עבו„ ‰זר‡ ,(‰בל ˙וכנו
ועי˜רו )‚ם בענינים ‰מע˘יים ˘בו( ‰ו‡
בנו‚ע למח˘ב˙ „‡‰ם‰ ,ר‰ור ‰לב –
˘מעל„‡‰ ‰ם בלבו ומח˘ב˙ו ˘נבר‡,
מל‡ך ‡ו ‚ל‚ל כו' ‰ם ‡לו˜‡ ,‰ו סרסור
עכ"פ – מˆי‡ו˙ בפ"ע .ו‡ף ענין ז˘ ‰ל

‰פרנס ‰ו‰מח˘בו˙ ˘בענייני עולם ‰ז ,"‰ו‰ם מ‡יימים ל‰טביע ‡˙ „‡‰ם ב˙וכם ,ול˜ררו
מ‡‰ב˙ ‰בור‡ י˙'.
ועל ז‡˙ מˆווים ‡˙ ‰י‰ו„י "ב‡ ‡ל ˙‰יב ,"‰עליך ל‰יכנס ‡ל ˙"‰יבו˙" ˘ל ˙‰ור‰
ו˙‰פיל .‰י‰ו„י ˆריך ל˙‰נער מן ‰טר„ו˙ ו‰מח˘בו˙ ˘‚‰מיו˙ ,ול˙‰כנס ב˙וך ‡ו˙יו˙
˙‰ור ‰ו˙‰פיל .‰ו‡זי ניˆול ‰ו‡ מן ‰מים ‰זי„ונים ,ו‰ו‡ מˆליח ל˘מור ‡˙ ר‚˘ו˙ ‡‰ב˙
 '‰בלבו.
‰ור‡ ‰זו ,ל‰יכנס ב˙יבו˙ ˙‰ור ‰ו˙‰פיל‰ ,‰י‡ ‰ור‡ ‰נˆחי˙ בכל „ור ו„ור‰˘ ,רי
˙‰ור ‰ו‰ור‡ו˙י' נˆחיו˙ ‰ן .כמו כן‰ ,ור‡ו˙ ˙‰ור ‰נ‡מרו כלפי כל י‰ו„י וי‰ו„י בייחו„:
כל ‡י˘ י˘ר‡ל ˆריך לומר "ב˘בילי נבר‡ ‰עולם" )סנ„‰רין לז ,(‡ ,ומכיוון ˘˙כלי˙ ‰עולם
‰י‡ "ב˘ביל ˙‰ור) "‰ר˘"י בר‡˘י˙ ‡ ,(‡ ,מובן ˘כל י‰ו„י ˆריך לומר ˘ב˘בילו בייחו„
ני˙נ˙‰ ‰ור ,‰וכל ‰ור‡ ‰ב˙ור˘ ‰ייכ˙ ‡ליו במיוח„ .וכפי ˘י˘ ל„יי˜ בנוסח ע˘ר˙
„‰ברו˙ )י˙רו כ ,ב .ור‡ ‰יל˜וט ˘מעוני ע"‰פ רמז רפו( ˘ל‡ נ‡מר ˘ם "‡נכי ‡ '‰ל˜יכם"‡ ,ל‡
"‡נכי ‡ '‰ל˜יך" – כי ˙‰ור ‰ני˙נ ‰לכל ‡י˘ י˘ר‡ל בייחו„.
ו‰נ ,‰י˘נם כ‡לו ‰טוענים ˘‡ין ‰‰ור‡" ‰ב‡ ‡ל ˙‰יב "‰מכוונ˙ ‡לי‰ם ,וכנ‚„ם
„יבר˙ ‰ור ‰כ‡˘ר ‚„‰י˘„ˆ" ‰י˜ ˙מים ‰י' ב„ורו˙יו" ,וכפי ˘י˙ב‡ר ל‰לן.

עיוו˙ ‰מח˘ב‡ ‰יסור מפור˘ ‰ו‡ ,וכמו
˘פירט ‰רמב"ם ל‰לן רי˘ פר˜ ב˘ ,ל‡
י˘וט בלבו לח˘וב כ‰נ ‰על ˆב‡ ˘‰מים
וכיו"ב ,ולכן ‡סור ל˜רו˙ ב‡ו˙ם ‰ספרים
)‡ו„ו˙ עבו„ ‰זר (‰כלל ול‡ נ‰ר‰ר ב‰
ול‡ ב„בר מ„ברי' ]‡ל‡ ˘ר˜ "כל ‰נפנ‰
‡חרי' ב„רך ˘‰ו‡ עו˘ ‰מע˘"‰ ‰ז
לו˜ ,"‰מי‰ו ‚ם עˆם ‰פני' ‰י‡ בל‡ו,
עיי"˘ ,ור‡ ‰ס‰מ"ˆ ל‰רמב"ם מל"˙
יו"„ .מז .ועו„[.

גם צדיק גמור צריך להינצל מטרדות עולם הזה
י‰ו„י ˘‰ו‡ ב„ר‚˙ ˆ„י˜ יכול לטעון‰˘ ,ו‡ ‡ינו ז˜ו˜ לבו‡ ‡ל ‡ו˙יו˙ ˙‰ור ‰ו˙‰פיל,‰
מ˘ום ˘ל‚ביו ‡ין כל מˆי‡ו˙ ˘ל "מים ‰זי„ונים" .חז"ל ‡מרו )סוף ח‚י‚ (‰על ˙למי„י
חכמים ˘"‡ין ‡ור ˘ל ‚י‰נם ˘ולט˙ ב‰ם" ,ו‡ם על ˙למי„ חכם ‰מחויב ב‚י‰נם ‡מרו
˘‡ין ‡‰ור ˘ולט˙ בו ,כל ˘כן ˘‰חכם עˆמו ‡ין לו ל˙‰ייר‡ ממˆי‡ו˙ ‰רע .וממיל‡ ל‡
‡ליו „יבר˙ ‰ור ‰ב‰ור‡˙" ‰ב‡ ‡ל ˙‰יב‡ – "‰ין ‰ו‡ ז˜ו˜ ל‰ינˆל ,ו‡ינו מחויב ל˙‰כנס
ב‡ו˙יו˙ ˘ל ˜„ו˘.‰
וכנ‚„ו „יבר˙ ‰ור ‰ב‡מר˘‡ ‰ר נח "‡י˘ ˆ„י˜ ˙מים ‰י' ב„ורו˙יו – „ור˘ים ‡ו˙ו
ל˘בח"‡ :פילו נח ˘‰יי˙˙˜„ˆ ‰ו נ˘‚ב ‰וˆ‰ליח ל‰יו˙ ˆ„י˜ ב„ור ‰מבול ,ו‡ם ‰י' ב„ור

ומז‰

מובן˘ ,ע"מ ל˜יים כ„בעי ‡יסור

ע"ז‡ ,ין „י לי„ע ר˜ ‡˙ ‰מע˘˘‡ ‰ר

‡חר "‰י' ˆ„י˜ יו˙ר" – ‚ם ‰ו‡ ‰י' ˆריך ל˙‰ייר‡ מפני ‰מים ‰זי„ונים ולב‡ ‡ל ˙‰יב.‰
ו‡ם כן ,ככל ˘˙‚„ל מעל˙ו ˘ל ˆ„י˜ ו˙מים ,מחויב ‰ו‡ לבו‡ ‡ל ˙יב˙ ˙‰ור ‰ו˙‰פיל.‰

לקראת שבת
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דרוש ואגדה

כל יהודי הוא "צדיק בדורותיו" וצריך לבוא אל התיבה
ומˆ„ ˘‰ני עומ„ים רוב בני ‡„ם‰ ,טוענים ˘‡ינם מסו‚לים ל˙‰נער מ‰בלי ‰עולם
ול˙‰כנס ‡ל ˙‰ור ‰ו˙‰פיל .‰טוענים ‰ם :נח ‰י' "‡י˘ ˆ„י˜ ˙מים" ,וממיל‡ ‰י' מסו‚ל
לעזוב ‡˙ ‰בלי ‰עולם ול˙‰מסר ל‡‰ב˙ ‡ ,'‰ך ‰ם ‡ינם ˆ„י˜ים ,וכיˆ„ ˙ובעים מ‰ם

לבוא אל ה"תיבה"
– ולצאת ממנה
בא אתה וכל ביתך אל התיבה

שנים שנים באו אל נח אל התיבה זכר ונקבה כאשר צוה
אלקים את נח

מפורסמת היא תורת הבעל שם טוב על
פסוק זה )הובאה בהוספות לכתר שם טוב ס"ח
ואילך .ובכ"מ( ,אשר "תיבה" רומז לתיבות
התורה והתפילה ,ופירוש "בא אל התיבה"
הוא שהאדם צריך "לבוא" ולהכנס בתוך
תיבות התורה והתפילה.

באו אל נח  -מאליהן

)ז ,א(

"ב‡ ‡ל ˙‰יב?"‰
ועל כך מ„‚י˘˙‰ ‰ור˘ ‰נח ל‡ ‰י' ב„ר‚ ‰כ‚ ‰בו„ˆ" ,‰‰י˜ ‰י' ב„ורו˙יו – „ור˘ים
‡ו˙ו ל‚נ‡י" :נח ל‡ ‰י' ˆ„י˜ במ˘מעו˙ו ‡‰מי˙י˙‡ ,ל‡ ‰י' ˆ„י˜ ב"˘ם ‰מו˘‡ל" – לפי
ערך ‡נ˘י „ורו )ר‡˙ ‰ני‡ פ"‡( .וב‡מ˙ "‡ילו ‰י' ב„ורו ˘ל ‡בר‰ם – ל‡ ‰י' נח˘ב לכלום".
ו‡ף על פי ˘ל‡ ‰י' ב„ר‚‚ ‰בו ,‰‰מכל מ˜ום נˆטוו ,‰ו‰י' ביכול˙ו ,לעזוב ‡˙ טר„ו˙
˘‚‰מיו˙ ולבו‡ ‡ל "˙יב˙" ˙‰ור ‰ו˙‰פיל.‰
ו‡ם נח נˆטוו ‰כן‰ ,רי זו ‰ור‡ ‰לכל י‰ו„י ,בכל „ור‡ .ו˙ו י‰ו„י ˘˘ומע על ‰‰ור‡‰
˘ל "ב‡ ‡ל ˙‰יב‰ ,"‰ו‡ בוו„‡י נ˜ר‡ ˆ„י˜ בערך ‡נ˘י „ורו :רוב „‰ור ‰ו‡ מ‡ומו˙
‰עולם ,וכלפי‰ם בוו„‡י נח˘ב ‰ו‡ ל"ˆ„י˜" .ו‡פילו בין בני י˘ר‡ל ‚ופ‡‰ ,נ ‰י˘נם
‰רב˙" ‰ינו˜ו˙ ˘נ˘בו" ˘‡ינם יו„עים מעניין ‰ור‡ ‰זו כלל ,ו‡ילו ‰ו‡ למ„ על מי
‰מבול ועל מ˘מעו˙ם ‰פנימי˙ ,ועל ‰‰ור‡ ‰מ"ב‡ ‡ל ˙‰יב ,"‰ו‡ם כן ‰ל‡ ‰ו‡ "ˆ„י˜
ב„ורו˙יו" ,ומחויב ‰ו‡ "לבו‡ ‡ל ˙‰יב."‰

לבנות להשי"ת "עולם חדש"
ו‰נ‰ ,‰ריווח מן ‰כניס‡ ‰ל ˙"‰יב‡ "‰ינו ר˜ במ˘ ‰מˆיל ‡˙ עˆמו‡ ,ל‡ ‰רב ‰יו˙ר
מכך:
כ‡˘ר „‡‰ם ‡ינו נכנע לטר„ו˙ ‰פרנס‰ ‰מ‡יימו˙ ל‰טביעו ,ו‰ו‡ ב‡ ‡ל ˙‰ור‰
ו˙‰פיל‰ ,‰רי ‡ינו מˆיל ‡˙ עˆמו בלב„‡ ,ל‡ ‚ם ‡˙ "בניך ו‡˘˙ך ונ˘י בניך ‡י˙ך",
ו‡פילו ‡˙ "מכל ‰חי" ו‚ו' .וכפי ˘כ˙ב ‰רמב"ם )‰ל' ˙˘וב ‰פ"‚ ˘ („"‰כל פעול ‰יחי„‰
˘ל י‰ו„י יכול ‰ל‰יו˙ ‡ו˙" ‰מˆוו‡ ‰ח˙" ˘על י„‰" ‰כריע ‡˙ עˆמו ו‡˙ כל ‰עולם
כולו לכף זכו˙ ,ו‚רם לו ול‰ם ˙˘וע ‰וˆ‰ל."‰
וכ˘ם ˘בˆ‡˙ נח מן ˙‰יב" ‰ר‡ ‰עולם ח„˘" )בר‡˘י˙ רב ‰פ"ל ,ח( ,כך על י„י ‰כניס‰
ל"˙יב "‰י˘ בכוחו ˘ל י‰ו„י לבנו˙ ל˘‰י"˙ "עולם ח„˘" ,לע˘ו˙ מן ‰עולם מ˜ום מזוכך
ומ˜ו„˘˘‡ ,ר בו יוכל ˘‰י"˙ ל˘כון ב‚לוי – "לע˘ו˙ לו י˙' „יר ‰ב˙ח˙ונים"
נ˘‡ טז˙ .ני‡ פל"ו(.

מלא שליחותך  -והם
יבואו "מאליהם"

)ר‡˙ ‰נחומ‡

ולכאורה הדבר פלא ,שהרי בהמשך
הפרשה )ח ,טז( מצווה הקב"ה לנח "צא מן
התיבה"! ולפירוש הבעש"ט ,ש"תיבה" קאי
על התיבות הקדושות דתורה ותפילה – איך
ייתכן הדבר?
אלא שבאמת כך הוא הסדר בעבודת
האדם ,שמצד הכוונה "לעשות לו יתברך
דירה בתחתונים" )ראה תניא פל"ו בארוכה(
נדרש הוא לצאת מהתבודדותו והסתגרותו
בחדרו עם תיבות התורה והתפילה ,ולהביא
אל העולם כולו את אור הקדושה.
אלא שכדי להכין את עצמו לזה ,צריך
האדם לקיים תחילה "בא אל התיבה":
ראשית כל צריך האדם להשקיע עצמו
בתוך ה"תיבה" דתורה ותפילה ,ולהיות שם
משך זמן של "שנה תמימה" )פרש"י פרשתנו
ח ,יד( ,הכוללת בתוכה את כל שינויי הזמנים
האפשריים; ואז ,כאשר חדור הוא בתורה
ובתפילה ,יש בידו הכח לעבודה ד"צא מן
התיבה" – לצאת לעולם התחתון ולקדשו
להיות "דירה לו יתברך".

)ז ,ט .רש"י(

כלומר :נח לא הוצרך לעסוק בהבאת
בעלי-החיים אל התיבה ,אלא לאחר שהכין
את התיבה ,כפי שנצטווה על ידי הקב"ה -
התקבצו ובאו כל בעלי החיים בדרך ממילא,
ללא השתדלות מצידו של נח.
ולמדנו מכאן הוראה נפלאה:
תפקידו של האדם הוא לעסוק במילוי
שליחותו" ,אני נבראתי לשמש את קוני"
)סוף קידושין( ,ואין לו לדאוג לענינים אחרים,
כי כשימלא הוא את שליחותו  -ייעשו שאר
הענינים בדרך ממילא ,ללא השתדלות
מיוחדת מצדו.
ובדוגמת הסיפור הידוע על הבעל שם
טוב )ראה דברי יחזקאל להרה"ק משינאווא על
וישב לח ,א( ,שפעם נצרך לדבר מסויים ,הלך
לאחד הבתים והקיש על החלון ,ובלי לחכות
למענה חזר לביתו )ואחר כך באו אליו ונתנו
לו את מבוקשו( .שאלוהו :ממה נפשך -
אם הוא סומך על הנס ,למה לו להקיש על
החלון? ואם ברצונו לפעול בדרך הטבע ,הרי
הי' עליו לחכות עד שיענו לו!
והשיב הבעל שם טוב :רצונו של הקב"ה
הוא שאדם יעשה "כלי" ,פעולה טבעית,
אפילו פעולה קטנה כמו נקישה בחלון;
ולאחר שהוא מצדו עשה את שלו  -יכול הוא
כבר לחזור לביתו ,ושאר כל העניינים ייעשו
מעצמם...

