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אלה תולדות נח נח איש צדיק גו'

יב‡ר ˘ב' פירו˘י ר˘"י בטעם ‰זכר˙ ˆ„˜˙ו ˘ל נח נˆרכים, כי ‡' 
 ıמ˙‡ים יו˙ר לס„ר ‰כ˙וב, ו‡' לפירו˘ ‰פ˘וט ˘ל ‰˙יבו˙, וי˙ר
מ‰ ˘ל‡ ‰בי‡ פירו˘ ‰רמב"ן ‡ף ˘לפירו˘ו י˙ורı מ‰ ˘ל‡ נזכר 

ˆ„˜˙ו בפ' נח

(ע"פ לקוטי שיחות ח"ה עמ' 36 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
האם חי נח בדורו של אברהם? (ע"פ לקוטי שיחות ח"כ עמ' 13 ואילך)

מתי לא שמשו המזלות בימות המבול? (ע"פ לקוטי שיחות ח"י עמ' 20 ואילך) 

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
זכר צדיק לברכה – ולתועלת בעבודתו

ל˘ון ‰רע מ‚ל‰ ‡˙ ‰רע ‰נעלם בנפ˘ו ˘ל ‰מ„ובר / „יבור ב˘בחו 
על  כ˘מ„ובר  נח –  ˘ל  ˘בחו  סיפור  בעבו„˙ ‰' /  מסייעו  ˘ל ˆ„י˜ 

עבו„˙ו / ל‰יו˙ "כלי" ל‰מ˘יך ˘פע טוב מלמעל‰

(ע"פ לקוטי שיחות ח"ה עמ' 36 ואילך)

פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ט
אל תירא מ"מים רבים"! (ע"פ לקוטי שיחות ח"כ עמ' 286 ואילך)

הפיזור טוב ומועיל  (ע"פ לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 38 ואילך)

י חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
דין שליחות בעשיית התיבה

ב‡ופן  וי˜˘‰  ‰˙יב‰,  בנין  חיוב  ב‚„ר  ‰ˆפע״נ  מח˜יר˙  י˜„ים 
˙לוי  „‰ו‡  בר˘״י  ˘מˆינו  ‰‡ופנים  ב׳  י˙ל‰   / נח  ע״י  בניינ‰ 
במˆי‡ו˙ ‰˙יב‰;  עˆמ‰ ‡ו  ב‰בני׳  בח˜יר‰ ‰נ״ל ‡י ‰חיוב ‰י׳ 
בסוכ‰,  כמו  עˆמ‰  ב‰בני׳  ‰י׳  ‰חיוב  „לכו״ע  ‡חר˙  ב„רך  ‡ו 

ו‡יפלי‚ו ‡י ˘ייך ˘ליח בבני נח

תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  יג
כל הלב - לכל יהודי!

יד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . דרכי החסידות
הענינים נפעלים בעולמות העליונים

בעז‰י״˙.

‰ננו  נח,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

‰˙ור‰  ˘וחרי  ל˜‰ל  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים 
(‚ליון  ˘ב˙'  'ל˜ר‡˙  ˜ונטרס   ˙‡ ולומ„י׳, 
˙נ˘‡), ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘‰ מ˙וך 
נ˘י‡  ˘ב˙ור˙  ובי‡ורים  חי„ו˘ים  רבבו˙ 
מליוב‡וויט˘  כ"˜ ‡„מו"ר  ומנ‰י‚ו,  י˘ר‡ל 

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

‰וב‡ו  ל‡  כלל  ˘ב„רך  למו„עי,  וז‡˙ 
מח„˘  עוב„ו  ו‡ף  ˘נ‡מרו,  כפי  ‰בי‡ורים 
בע˙  ולפעמים  ‰מערכ˙,  חברי  ע"י  ונערכו 
בפרטי  ‰˘˜ו"ט  ריבוי  ‰ו˘מט  ‰עיבו„ 
כפי ˘‰ם  עם ‰מ˜ורו˙  ו‰רחב˙ם  ‰ענינים 
"חי„ו˘י  במ„ור  [ובפרט,  במ˜ורם  מופיעים 
סו‚יו˙", ˘מופיעים כ‡ן ר˜ עי˜רי ‰„ברים], 
ב˜יˆור  נ‡מרו  ל‰יפך, ‡˘ר ‰בי‡ורים  וי˘ 
‰מבו‡ר  ע"פ  יו˙ר  ונ˙ב‡רו  ‰ורחבו  וכ‡ן 
ופ˘וט  רבינו.  ב˙ור˙  ‡חרים  במ˜ומו˙ 
˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן 
‡חריו˙  על  ו‰ם  וכיו"ב,  טעויו˙  ˘ימˆ‡ו 

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

‡ו  ‰ער‰  ˘בי„ו  ˘מי  פ˘וט  כן  ועל 
˘יעיין  מוטב  ‰בי‡ורים,  ב‰בנ˙  ˘מ˙˜˘‰ 
ב˙וכן  ˘נסמנו  (כפי  ‰„ברים  במ˜ורי 
בעˆמו  לעמו„  ויוכל  טוב,  וימˆ‡  ‰ענינים), 

על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

מל‡‰  "כי  ‰יעו„  ל˜יום  ˘נזכ‰  וי‰"ר 
˙ור‰  ל˘מוע  ונזכ‰   ,"'‰  ˙‡ „ע‰   ıר‡‰
במ‰ר‰   ,‡ˆ˙ מ‡˙י  ח„˘‰  ˙ור‰  ח„˘‰, 

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

תוכן ענינים פתח דבר
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ˆוו˙ ‰עריכ‰ ו‰‰‚‰‰: ‰רב לוי יˆח˜ ברו˜, ‰רב מ˘‰ ‚ור‡רי', ‰רב מנחם מענ„ל „רו˜מן, ‰רב ˆבי ‰יר˘ זלמנוב, ‰רב ˘לום חריטונוב, 
‰רב מנחם טייטלבוים,  ‰רב ‡בר‰ם מן, ‰רב יˆח˜ נוב, ‰רב מנחם מענ„ל רייˆס, ‰רב ‡לי‰ו ˘וויכ‰

לקראת שבת יח

‰ב„לים בענינים וסו‚יו˙, כלומר י˘נן „ר‚ו˙ ב‰בנ‰, ועבו„˙ ‰‡„ם ‰י‡ ל‰כ˘יר עˆמו לעלו˙ 
ב‰˘‚‰ וי„יע‰, כלומר מלב„ ˜יום ‰‰לכו˙ ‰נו‚עו˙ לפועל ˆריכ‰ ל‰יו˙ ‚ם ‰י„יע‰ כו'. ו‡ילו 
מובן,  ˘ל‡  מ‰  לע˘ו˙ ‚ם  עול,  ל˜בל˙  עˆמו  ב‰כ˘ר˙  בפנימיו˙ ‰˙ור‰ ‰עי˜ר ‰ו‡ ‰עבו„‰ 
˘˙‰י' ‰‰˙מסרו˙ לחסי„ו˙, ו‡ז ממיל‡ ‚ם ב‡י˘ פ˘וט מ˙‰ווים ‰ענינים בעולמו˙ ‰עליונים 

ל‡מי˙˙ם כפי ˘‰ם.

 (˙ר‚ום מל˜וטי „יבורים ח"‡ עמ' 49 ו‡ילך - ל˜וטי „יבורים ‰מ˙ור‚ם ח"‡ עמ' 38-39)



יזלקראת שבת

‚ם  ‰רי  ‰נ‚ינ‰,  בחכמ˙  חכם  ˘‡ינו  מי  ‡בל  ‰נפ˘.   ˙‡ ומענ‚  מעורר  מ˙ו˜  ני‚ון  יוˆ‡  יח„יו 
חו˜י  כפי  כן  ‚ם  ו‰˜ול ‰יוˆ‡ ‰ו‡  יוˆ‡ ˜ול,   – ב˙וף  ב˙ופפו  ˘ל ‰כינור, ‡ו  בנימ‰  בנ‚יע˙ו 

‰נ‚ינ‰, ‡ך ‰ו‡ ‡ין לו י„יע‰ בז‰.

הון שמור בעולמות העליונים
חי‰,  נ˘מ‰,  רוח,  נפ˘,  ל‰:  נ˜ר‡ו  ˘מו˙  ״חמ˘‰  כי  ‰י„וע  פי  על  לכל,  יובן  בז‰  ו‰מ˘ל 
חמי˘יים,  רביעיים,  ˘לי˘יים,  ˘ניים,  ˙ח˙יים,  ˘‰ן  בנ˘מ‰,  חמ˘ „ר‚ו˙  י˘  כלומר,   , יחי„‰״ 
מן  ˘למעל‰  ועולמו˙ ‰‡ין-סוף  ע˘י',  יˆיר‰,  ברי‡‰,  כל ‡רבע˙ ‰עולמו˙ ‡ˆילו˙,  ‰כוללים 
מע˘ר  כוחו˙ ‰נפ˘ ‰ם  כפי ‰ל˘ון ‰י„וע ‡˘ר  בכוח ‰נפ˘,  ומ˘˙˜ף  י˘נו  ז‰  ˘כל  ‡ˆילו˙, 
מ‡ˆילו˙,  ˘למעל‰  ‰‡ין-סוף  מעולמו˙  ‰ם  נפ˘  ומסירו˙  „לב‡  ורעו˙‡  „‡ˆילו˙,  ספירו˙ 
˙ור˙  י„י  על  ב"‰  נע˘˙‰  ˘מע,  ˜רי‡˙  בעבו„˙  נפ˘  ומסירו˙  „לב‡  רעו˙‡  ˘ל  ˘‰„רך 

‰חסי„ו˙ „רך סלול‰ לרבים. כלומר, ˘ל״˙ח˙יים״ י˘ ˜˘ר ל״חמי˘יים״.

˘‡ין ‰ו‡  למרו˙  ״ברכו ‡˙ „׳ ‰מבורך״, ‰רי  ו‡ומר  ב˙ח˙יים  כ‡ן  ל˙ור‰  עול‰  כ˘י‰ו„י 
‰עולמו˙  ‡רבע˙  בכל  ‰מבורך״  „׳   ˙‡ ״ברכו  כמ‡ליו  נ‡מר  ‰מ˙‡ימו˙,  ‰כוונו˙   ˙‡ יו„ע 
ונ˘מ‰  רוח  ‡ומרים  כך  ‰ע˘י',  בעולם  ‡ומר˙  ˘‰נפ˘  כ˘ם  ‡ˆילו˙-ברי‡‰-יˆיר‰-ע˘י'. 
בעולמו˙ ‰‡ין-סוף  ˘‰ו‡  כמו  ב״יחי„‰״,  נ˜לט  ז‰  וכל  יˆיר‰-ברי‡‰-‡ˆילו˙,  בעולמו˙  וחי' 
˘למעל‰ מ‡ˆילו˙. כ‡ן י˘נם ‰ב„לים, י˘ ˘יו„ע כל פרטי ‰כוונו˙, וי˘ ˘יו„ע ר˜ ‡˙ כללו˙ 
‰עולמו˙  בכל  מ˙‰וו‰  ‰ענין  מ˜ום,  מכל  ‡ך  יו„ע,  ‡יננו  ‰ענין  כללו˙  ‚ם  ‡˘ר  וי˘  ‰ענין, 

‰עליונים כ„ו‚מ˙ ‰מ˘ל ‰נ״ל ˘ל יˆי‡˙ ‰˜ול מ‰נימ‰, ‚ם כ˘ל„‡בון ‡ין ‰ו‡ יו„ע ז‡˙.

כ˙וב   כך  על  יו„עים.  כבר  מ˙ח˙יים  למעל‰  ו‡ילו  בלב„,  ב˙ח˙יים  ‰י‡  ‰י„יע‰  ‡י  ברם, 
״וˆ„˜˙ו עומ„˙ לע„״, י˘ לו ‰ון ˘מור בעולמו˙ ‰עליונים, ובמ˘ך ‰זמן – י„ע.

אנשים פשוטים בידיעה נוטלים חלק בעמידה בהיכלי צדיקים
בכך נבין „בר פלי‡‰. י˙ן ‰˘י״˙ ‡ריכו˙ ימים ו˘נים טובו˙ ומ‡ירו˙ ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙ 
כן „ר‚‡ „י  ˘‰ו‡ ‚ם  ע„ן ‰˙ח˙ון,  ב‚ן  ע„ן, ‰ן  ב‚ן  כו'.  בבי‡˙ ‚ו‡ל ˆ„˜  ונר‡‰  י˘ר‡ל  לכל 
חסי„ים, ‚‡ונים,  וסביבו ˆ„י˜ים,  ב‰יכלו  יו˘ב  ˘בו ‰ˆ„י˜  ע„ן ‰עליון,  ב‚ן  ומ‰ ‚ם  מכוב„˙, 
לחסי„ים,  ביחס  מיל‡  פלי‡‰:  מ˙עורר˙  מל‡כו˙ –  ובעלי  פ˘וטים  ב˙ים  בעלי  ו‚ם  ˙ור‰,  בני 
ל‚‡ונים, לבני ˙ור‰, מובן ˘‰ם נמˆ‡ים ב‰יכל ‰ˆ„י˜, ‡ך ‰י‰ו„ים ‰פ˘וטים, ‡ומרי ‰˙‰לים 
‡יך   – חסי„י˙  ל‰˙ווע„ו˙  ב‡˜ר‡י  ‰מˆטרפים  ס˙ם  י‰ו„ים  יע˜ב״,  ״עין  ו˘ומעי  ‰פ˘וטים 
ל‰˙פלל  כ„י  במ‚פי ‰˘ו˜  לבי˙ ‰מ„ר˘  ˘ב‡  פ˘וט  ˘‡י˘  ל˘ם? ‡ך ‰ענין ‰ו‡  מ‚יעים  ‰ם 
בˆיבור, ועול‰ ל˙ור‰, ‡ומר ˙‰לים, ˘ומע ״עין יע˜ב״, עוזר לבני ˙ור‰, ב‡ ל˘מוע כ˘לומ„ים 
‡ו ‡ומרים חסי„ו˙, ‰רי למרו˙ ˘‡ין ‰ו‡ מבין, ‰ענין מ˙‰וו‰ בכל ז‡˙, ו‰ח˘בון ב‡ לבסוף. 

ז‰ ‰טעם ˘‚ם ‡נ˘ים פ˘וטים בי„יע‰ נוטלים חל˜ בעמי„‰ ב‰יכלי ˆ„י˜ים.

י˘נם  ˘ב˙ור‰  ב‚לי‡  ‰˙ור‰.  לפנימיו˙  ˘ב˙ור‰  ‚לי‡  בין  ‰ב„ל  ˘˜יים  נבין  ‰‡מור  מכל 

אה תודות נח נח איש צדיק גו'
יבאר שב' פירושי רש"י בטעם הזכרת צדקתו של נח נצרכים, כי א' מתאים יותר לסדר הכתוב, וא' לפירוש הפשוט 

של התיבות, ויתרץ מה שלא הביא פירוש הרמב"ן אף שלפירושו יתורץ מה שלא נזכר צדקתו בפ' נח 

ברי˘ פר˘˙נו: "‡ל‰ ˙ול„ו˙ נח, נח ‡י˘ ˆ„י˜ ˙מים ‰י' ב„ורו˙יו, ‡˙ ‰‡ל˜ים ‰˙‰לך נח. 
ויול„ נח ˘ל˘‰ בנים, ‡˙ ˘ם ‡˙ חם ו‡˙ יפ˙". – ובפירו˘ ר˘"י מפר˘ ב˘ני ‡ופנים ‡˙ ז‰ 

˘‡מר ‰כ˙וב כ‡ן "נח ‡י˘ ˆ„י˜": 

"‡ל‰ ˙ול„ו˙ נח נח ‡י˘ ˆ„י˜ – ‰ו‡יל ו‰זכירו סיפר ב˘בחו, ˘נ‡מר 'זכר ˆ„י˜ לברכ‰'; 
„בר ‡חר: ללמ„ך ˘עי˜ר ˙ול„ו˙י‰ם ˘ל ˆ„י˜ים מע˘ים טובים". 

וי˘ ל‰עיר, כי ‰פירו˘ ‰˘ני בר˘"י מ˜ורו בבר‡˘י˙ רב‰ כ‡ן (פ"ל, ו): "מ‰ ‰ן פירו˙יו ˘ל 
ˆ„י˜? מˆוו˙ ומע˘ים טובים"; ‡ך ר˘"י ‰˘מיט "מˆוו˙", ו‰זכיר ר˜ "מע˘ים טובים". 

וי˘ לב‡ר „יו˜ ז‰: 

"מˆוו˙" ‰ם מע˘ים ‰מחוייבים מכח מˆו˙ ‰', ו‡ילו "מע˘ים טובים" ‰ם מע˘ים ˘עו˘‰ 
‰‡„ם ב˙ור "טוב" נוסף, לפנים מ˘ור˙ ‰„ין כו'. 

ממעל˙  ‡ינו   - ב‰ם  ˘מחוייבים  מע˘ים   – "מˆוו˙"  ˘˜יום  ‰פ˘ט),  (ב„רך  מובן  ומע˙‰ 
‰"ˆ„י˜" „ו˜‡, ‡ל‡ ˘ייך ‰ו‡ לכל ‡„ם (ובלב„ ˘ל‡ י‰י' "ר˘ע"); 

"˘עי˜ר  לˆ„י˜,  ˘מיוח„ים  ‰„ין) ‰ם ‡לו  מ˘ור˙  ˘לפנים  (ב‡ופן  טובים"  "מע˘ים  ו„ו˜‡ 
˙ול„ו˙י‰ם ˘ל ˆ„י˜ים מע˘ים טובים". 

ו‡כן, נח ‰י' בעל "מע˘ים טובים" – כי מלב„ ז‰ ˘‰ו‡ ˜יים ‡˙ מˆו˙ ‰' לע˘ו˙ ˙יב‰ כו' 
˘ל‡  ב‡ופן  בעולם ‚ם  טוב  ‰רב‰  כי ‰ו‡  עליו  מסופר  מכח ˆיווי ‰'), ‰רי  מחוייב  (˘בז‰ ‰י' 
מחרי˘‰,  כלי  ל‰ם  ל‡ ‰י'  נח  ב‡  ˘ל‡  כט): "ע„   ,‰) בר‡˘י˙  בפ'  ר˘"י  וכ„ברי  עליו.  נˆטוו‰ 
‡„ם  ˘ל  מ˜לל˙ו  חטים  כ˘זורעים  ו„ר„רים  ˜וˆים  מוˆי‡‰   ıר‡‰ ו‰י˙‰  ל‰ם;  ‰כין  ו‰ו‡ 

‰ר‡˘ון, ובימי נח נח‰".  

ביאורים בפשוטו של מקרא



‰לקראת שבת

˙ול„ו˙י‰ם  ˘עי˜ר  ("ללמ„ך  ז‰  פירו˘  ר˘"י  בכלל ‰בי‡  למ‰  ל‰˜˘ו˙,  י˘  ‡ך ‡מנם  ב. 
˘ל ˆ„י˜ים מע˘ים טובים"), ול‡ ‰ס˙פ˜ ב‰פירו˘ ‰ר‡˘ון ˘פ˙ח בו – "‰ו‡יל ו‰זכירו סיפר 

ב˘בחו, ˘נ‡מר 'זכר ˆ„י˜ לברכ‰'"? 

ז‰  ו‡ין  ברכ‰ ‡ל‡ ˘בח,  נכ˙ב ˘ום  ל‡  "„לפירו˘ ˜מ‡ ˜˘‰, „‰כ‡   ıיר˙˘ ומ‰  ל„ו„.  במ˘כיל  [וכן ‰˜˘‰ 
ענין ל'זכר ˆ„י˜ לברכ‰'; „ב˘למ‡ ‚בי 'ו‡בר‰ם ‰יו י‰י' ל‚וי ‚„ול ועˆום' (ויר‡ יח, יז-יח) ‰˙ם ˘פיר מיי˙י ר˘"י 

‰מ„ר˘ „'זכר ˆ„י˜ לברכ‰' ‡בל ‰כ‡ ל‡ „יי˜ כל כך" – ‰נ‰ כ„ „יי˜˙ בל˘ון ר˘"י, ‰רי ‡„רב‰: כ‡ן כו˙ב ר˘"י 

ר˘"י  כ˙ב   – ועˆום"  ‚„ול  ל‚וי  י‰י'  ל‚בי "ו‡בר‰ם ‰יו   – ויר‡  בפ'  ו‡ילו  לברכ‰'",  'זכר ˆ„י˜  בפ˘יטו˙ "˘נ‡מר 

"מ„ר˘ ‡‚„‰ זכר ˆ„י˜ לברכ‰". 

כ‡ן  כמו  ל˘בח ‡˙ ‰ˆ„י˜  ˘י˘  ז‰  לברכ‰" ‰ו‡  ˘ל "זכר ˆ„י˜  ‰פירו˘ ‰פ˘וט  ˘‡ליב‡ „ר˘"י  מוכח,  ומז‰ 

(ול‰עיר מב‡ר ב˘„‰ כ‡ן), וז‰ ˘בפ' ויר‡ ‰ו‡ במ˘מעו˙ ˘ל ברכ‰ ו‡יחול – ‰רי ז‰ "מ„ר˘ ‡‚„‰" בלב„. (ור‡‰ 

מ˘נ"˙ במ„ור ז‰ ב‡ורך חובר˙ רפח, ע"פ מ‰ ˘נ˙ב‡ר בל˜וטי ˘יחו˙ ח"‰ עמ' 36 ו‡ילך)].

ונ"ל בפ˘טו˙, ˘לפירו˘ ‰ר‡˘ון ˜˘‰ ס‚נון ‰כ˙וב: 

‰כ˙וב פו˙ח "‡ל‰ ˙ול„ו˙ נח", ועו„ לפני ˘‰ו‡ מפרט מי ‰ם ‰˙ול„ו˙ (˘ם, חם ויפ˙) – 
‰רי ‰ו‡ מפסי˜ מי„ ב"מ‡מר ‰מוס‚ר" בסיפור ˘בחו ˘ל נח ("נח ‡י˘ ˆ„י˜"); ולכ‡ור‰, ‰י' 
ˆריך ˜ו„ם כל לסיים מ‰ „פ˙ח ("‡ל‰ ˙ול„ו˙ נח ˘ם חם ויפ˙"), ור˜ ‡חר כך לספר ב˘בחו 

˘ל נח ˘‰י' "‡י˘ ˆ„י˜ ˙מים ‚ו'". 

‡מר  "ו‰'   – ‰ענין   ˙‡ מי„  ומסיים  ‡בר‰ם   ˙‡ מזכיר  ‰כ˙וב  ˘ם:  ויר‡  בפ'  ˘‰ו‡  [וכמו 
י‰י'  מברכו: "ו‡בר‰ם ‰יו  (בפסו˜ ‰ב‡)  מכן  ל‡חר  ור˜  עו˘‰",  מ‡בר‰ם ‡˘ר ‡ני  ‰מכס‰ ‡ני 

ל‚וי ‚„ול ועˆום ‚ו'"].  

וזו‰י ‰ע„יפו˙ ˘בפירו˘ ‰˘ני - ˘לפיו ‡˙י ˘פיר: כיון ˘‚ם מע˘ים טובים ‰ם "˙ול„ו˙" 
מפרט  נח" ‰ו‡  ˘‡ומר ‰כ˙וב "˙ול„ו˙  מי„  לכן  עי˜ר ‰"˙ול„ו˙" –  ו‡„רב‰: ‰ם  ˘ל ‰‡„ם, 
˜ו„ם כל ‡˙ מע˘יו ‰טובים, כ„י ל‰„‚י˘ ˘ז‰ו ‰עי˜ר ב"˙ול„ו˙יו", עו„ לפני ‰בנים ˘נול„ו 

ממנו.

ל‡  מע˘י‰ם,  ‰ם  ‰ˆ„י˜ים  ˙ול„ו˙  ˘עי˜ר  "לפי  מפר˘ים):  (ועו„  כ‡ן  זכרון  בס'  [וכמ"˘ 
בני‰ם, ˘בני‰ם כטפל בערך מע˘י‰ם, ‰˜„ים זכר מע˘י‰ם לזכר בני‰ם"].  

‡מנם ל‡י„ך ‚יס‡ מובן, ˘סוף סוף פירו˘ ‰פ˘וט ˘ל "˙ול„ו˙" ‰ו‡ ‰בנים ˘נול„ו ל‡„ם, 
ולכן מבי‡ ר˘"י ‚ם ‡˙ ‰פירו˘ ‰ר‡˘ון ˘לפיו ‡˙י "˙ול„ו˙" פ˘וטו כמ˘מעו; 

ו‡„רב‰ – ‰ו‡ מ˜„ים פירו˘ ז‰, ל‰ורו˙ ˘פירו˘ ז‰ עי˜ר ‰ו‡. כי, ‰˜ו˘י בפירו˘ ‰ר‡˘ון 
[ועו„  "˙ול„ו˙".  ˙יב˙  בעˆם  ‰ו‡  ‰˘ני  ˘בפירו˘  ‰˜ו˘י  ו‡ילו  ‰פסו˜ים,  ב‰מ˘ך  ר˜  ‰ו‡ 
נח  ˙ול„ו˙  לומר "‡ל‰  לפי ‰פירו˘ ‰˘ני ‰י' ‰כ˙וב ˆריך  ל„ו„):  במ˘כיל  ˘כ˙ב  (כמו  ז‡˙ 

מע˘יו ˆ„˜˙ו ˙ומ˙ו"]. ו˜"ל. 

ב'„יבור  מע˙י˜  ˘ר˘"י  ‰כ˙וב  מן  ב‰˙יבו˙  ‚ם  ל„יי˜  ˘י˘  כמ"פ  נ˙ב‡ר  כבר  ו‰נ‰   .‚
נח  נח  "˙ול„ו˙  ענין  ר˜ ‡˙  מפר˘  ר˘"י  (ב˘ני ‰פירו˘ים)  לכ‡ור‰  ובני„ון „י„ן:  ‰מ˙חיל'; 

‡י˘ ˆ„י˜" - למ‰ ‰ו‡ מוסיף ל‰ע˙י˜ ‚ם ‡˙ ˙יב˙ "‡ל‰" (˘לפני ז‰)?

וי"ל בז‰, וב‰˜„ים:

טז

הענינים נפעים
בעומות העיונים

בפנימיות התורה העיקר הוא העבודה בהכשרת עצמו לקבלת עול, לעשות גם מה שלא מובן, שתהיה ההתמסרות 
לחסידות, ואז ממילא גם באיש פשוט מתהווים הענינים בעולמות העליונים לאמיתתם כפי שהם

כדי שהדבר ישפיע יש צורך בידיעת והבנת הענין
חסי„ו˙.  זו  ‡ין  לעיל,  ‡מרנו  כבר  ופועל,  עבו„‰  בלי  ˘לימו„  בבירור  ל„ע˙  חייבים  ‰כל 
ו‰בנ˙  בי„יע˙  ˆורך  י˘  י˘פיע  ˘‰„בר  כ„י  ‡מנם  בפועל.  בעבו„‰  ל‰˘פיע  חייב˙  חסי„ו˙ 
לפני  רב  בזמן  י˘ ˆורך  כך  ˘ל˘ם  ˘יעורו),  לפי  (-כל ‡ח„  ˘יעור‡ „ילי'  לפום  ח„  כל  ‰ענין, 
‰מוע„. ו‡ז כ˘מ‚יע ‰מוע„ ˘ל פסח ו‰ו‡ לומ„ ˘וב ‡˙ ‰ענין ‰נו‚ע לפסח ב˜ˆר‰, ומ˙פלל 
 ˙‡ ומבט‡  ‰˘נ‰  ר‡˘  ˘ל  ‰ענין   ˙‡ לומ„  כ˘‰ו‡  ‡ו  ‰פסח,   ˙‡ ב‰ם  וחו‚‚  ‡ל‰  בענינים 
וב‡יזו  בו„‡י ‰ב„לים ‡ם  י˘נם  ‚ופ‡  בכך  מימו˘.  לי„י  ב‡ ‡ז ‰ענין   ŒŒ עול  ב˜בל˙  ‰לימו„ 
מ„‰ נמˆ‡ים ב„ר‚‡ ‰מ˙‡ימ‰, ‡ך ו„‡י ˘˙ועל˙ י˘נ‰ ‚ם ב‡ל‰ ˘י˘ ל‰ם רˆון כללי בלב„. 

נבין ‡˙ ‰„ברים במ˘ל ‚˘מי: נ‚ינ‰ ‰י‡ חכמ‰ ‚„ול‰, וב˘ימו˘ בכלי זמר י˘נן ‰רי חכמו˙ 
ל˘י˙וף  ב‡˘ר  ו‰ן  לעˆמו,  ו˜ול  ˜ול  לכל  ביחס  ‰ן  ו‰˙‚לו˙ו,  ‰˜ול  ‰פ˜˙  ב‡ופני  עמו˜ו˙ 
ומיזו‚ מספר ˜ולו˙ מכלי זמר ‡ח„, ובמיוח„ ב‰רכב˙ נ‚ינ‰ ‰יוˆ‡˙ מכמ‰ כלי זמר יח„, ‡˘ר 
‚„ולים  חכמים  ˘‰ם  ‡ל‰  י˘  ו‰נ‰  ‰נ‚ינ‰.  חכמ˙  חו˜י  לפי  מ˙‡ימים  ל‰יו˙  ˆריכים  כולם 
מסויים,  ˜ול  יוˆ‡  בכינור  זו  בנימ‰  ב‡ˆבעו  י‚ע  ˘כ‡˘ר  יו„ע  כז‰  ˘‰ו‡  מי  וכל  זו,  בחכמ‰ 
כולם  ˘מבין  ע„  זמר,  כלי  כמ‰  ב‰רכב˙  וכן ‰ו‡  יוˆ‡ ˜ול ‡חר.  ב˙וף  ב‡ˆבעו  י˙ופף  וכ‡˘ר 

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

המדור מודפס זכות
הרה"ת משה וזוגתו 
אה שיחיו בייטמאן

 חיים מאושרים בכ
בגשמיות וברוחניות



טו

לאהוב יהודי, כל יהודי, 
כמו שהוא והיכן שהוא

פירושה   .  . כמוך"  לרעך  "ואהבת  ...מצות 

הוא – לאהוב יהודי, כל יהודי, כמו שהוא והיכן 

אוהב  שאדם  כמו  "כמוך",  של  ובאופן  שהוא, 

מוסבר  שהדבר  כפי   – מעצמו  כחלק  עצמו,  את 

בתלמוד ירושלמי (נדרים פ"ט ה"ד) – שיש לראות 

כגוף   – מבשרי  ובשר  מעצמי  כעצם  הזולת  את 

אחד ממש.

האדם  שלגבי  כשם  זה:  במובן  גם  ו"כמוך" 

חסרונותיו  את  רואה  שהוא  למרות  עצמו, 

פשעים  כל  "על  עצמו)  אהבת  (מצד  הרי  שלו, 

הוא  חסרונותיו  ולמרות  אהבה",  תכסה 

בגשמיות  צרכיו  כל  את  לעצמו  לספק  משתדל 

ועושה  ביותר,  הגדולה  בהתאמצות  וברוחניות, 

שלו  היחס  גם  להיות  צריך  כך   – בחיוניות  זאת 

אהבת  מצות  להצ"צ  סהמ"צ  אחר (ראה  ליהודי 

ישראל).

לחסרונותיו  שבאשר  לאחר  במיוחד 

באשר  ואילו  האמת,  את  אחד  כל  יודע  שלו 

מה  יודע  אדם  "אין  הרי  האחר  של  לחסרונותיו 

זה  שהשווה  ולהעיר  ב.  נד,  (פסחים  חברו"  של  בלבו 

אגה"ק  (ראה  תחזור  מתי  ודם  בשר  מלכות  לידיעת  שם 

בחשבון  לטעות  בקלות  עלול  והוא  סכ"ב)), 

ובהערכה.

(תרגום מאגרות קודש חל"ב עמ' טז ואילך)

יחס מועדף - לזולת!
אדמו"ר  התניא,  בעל  [את  שאלו  ...פעם 

איש  שזה  ענה,  חסיד?",  של  ענינו  "מהו  הזקן] 

שאין  אלא  עוד  ולא  עצמו  תועלת  על  המוותר 

תועלת  שיביא  ובלבד  לעצמו  מהיזק  נמנע 

לאחר. 

וכיון שהי׳ זה בעת תוקף המחלוקת אז [נגד 

רצונו  שאין  ושאל,  השואל  חזר  החסידות], 

מתורת  דוקא  אלא  הנסתר,  מתורת  לזה  בראי׳ 

הנגלה.

מפורשת  גמרא  שזהו  הזקן,  רבינו  וענהו 

(נדה יז, ע"א) שורפם חסיד, אף שעל ידי זה מזיק 

לעצמו, עיין שם בתוספות.

וקישור ענין זה בתורת החסידות והדרכותי', 

יש לבאר בפשטות:

כי הרי, על פי שלחן ערוך, ידוע הכלל: "מאי 

חזית דדמי דידך סומק טפי", ובמילא הוא גם כן 

להיפך, ד"מאי חזית דדמי דחברך סומק טפי".

את  המעמידה  החסידות  תורת  כן  שאין  מה 

להיות  צריכה  העבודה  שתחלת  בזה,  ״הדגש״ 

יכול  זה  ורק  וחשבון,  ודעת  הטעם  מן  למעלה 

לשמש יסוד חזק לקיום התורה ומצוות כדבעי, 

מתענין  לראש  לכל  הרי  בחשבון,  נכנס  וכשאין 

בטובת רעהו, 

העבודה  דהכרח  הטעם  על  כשנזכר  ובפרט 

שלמעלה מטעם ודעת וחשבון: 

חשבון  אפילו  חשבון,  בעשיית  יאחז  אם 

מדה  הקב"ה  של  שמדתו  ידוע  הרי  דקדושה, 

בעל  אם  ידקדקו  עמו  גם  ובמילא  מדה,  כנגד 

בדבור  ואפילו  במעשה  בהנהגתו  הוא  חשבון 

מעבירה,  קשים  עבירה  הרהורי  כי  ובמחשבה, 

ואז הרי פשוט שאין זה כדאי בשבילו.

(אגרות קודש ח"ז עמ' רעח)

כל הלב - לכל יהודי!

ימכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת בחיי היום יום היום בחיי השי״ת בעבודת והדרכות עצות יוכתבי היום בחיי השי״ת בעבודת והדרכות עצות כתבי
לקראת שבת ו

בס"פ   – מיני'  „לעיל  בכ˙וב  ˘נ‡מר  למ‰  ב‰מ˘ך  ב‡  ˆ„י˜"  ‡י˘  ˘"נח  מפר˘,  ‰רמב"ן   
בר‡˘י˙: "ונח מˆ‡ חן בעיני ‰'". ו‰יינו, ˘‰כ˙וב ב‡ לפר˘ מ„וע ב‡מ˙ "ונח מˆ‡ חן בעיני 

‰'" – מ˘ום ˘"נח ‡י˘ ˆ„י˜ ˙מים ‚ו'".  

ולפי פירו˘ ז‰ י˘ לפר˘ ‡˙ ‰˙יבו˙ "‡ל‰ ˙ול„ו˙ נח" כך: 

˘נח  "‡מח‰ ‡˙ ‰‡„ם", ‰רי  בני ‰‡„ם ‡מר ‰˜ב"‰  לכל  ˘בנו‚ע  כי ‡ף  מסופר,  כן  לפני 
כך  על  ‰'" ‰ו‡ ‰סבר  בעיני  חן  מˆ‡  ˘"ונח  וכיון  ‰‚זיר‰.  מן  ולכן ‰וˆי‡ו   '‰ בעיני  חן  מˆ‡ 
נח  ˘ל  ˘מˆי‡˙ ‰חן  נח",  ˙ול„ו˙  ממ˘יך ‰כ˙וב "ו‡ל‰  לכן  מכלל ‚זיר˙ ‰מבול,  יˆ‡  ˘‰ו‡ 
˘‚ם  נח",  "˙ול„ו˙  ליל„יו,  ביחס  ‚ם  ‡ל‡)  בעˆמו,  ‡ליו  ביחס  ר˜  (ל‡  פעל‰  ‰˜ב"‰  בעיני 
עˆמו  ו‰ˆיל  חן  מˆ‡  ˘נח  לז‰  ‰טעם   ˙‡ ‰כ˙וב  מב‡ר  ‰ענין,  ˘מסיים  ול‡חר  יינˆלו;  ‰ם 

ו˙ול„ו˙יו – מ˘ום ˘"נח ‡י˘ ˆ„י˜".

 ıי˙ור פירו˘  לפי  לכ‡ור‰  ‰רי   – ‰כ˙וב  בל˘ון  „וח˜  כמובן,  ‰ו‡,  ז‰  ˘פירו˘  ‡ף  ו‰נ‰, 
ז‰  ענין  ל‡ ‰זכיר ‰כ˙וב  למ‰  ו‰ו‡:  ר˘"י  –  ˘‰בי‡  ב˘ני ‰פירו˘ים  כללי ‰מ˙עורר˙  ˜ו˘י 

„"נח ‡י˘ ˆ„י˜ ˙מים" כבר בפר˘˙ בר‡˘י˙?

בר‡˘י˙,  בפר˘˙  מי„  ‰רי  ב˘בחו",  סיפר  ˘‰זכירו  "כיון   – ‰ר‡˘ון  ‰פירו˘  לפי  כלומר: 
כ‡˘ר מוזכר נח לר‡˘ונ‰, ‰י' ˆריך ‰כ˙וב לספר ב˘בחו ("‰ו‡יל ו‰זכירו")! 

נח  לב – "ויול„  בר‡˘י˙ (‰,  בפ'  כבר  נזכרו  נח  ˘ל  ˙ול„ו˙יו  לפי ‰פירו˘ ‰˘ני – ‰רי  וכן 
‡˙ ˘ם ‡˙ חם ו‡˙ יפ˙"); ו‡ם ‡כן "עי˜ר ˙ול„ו˙י‰ם ˘ל ˆ„י˜ים מע˘ים טובים", ‡יך י˙כן 
˘ב˙חיל‰ (בפ' בר‡˘י˙) מזכיר ‰כ˙וב ר˜ ‡˙ ˙ול„ו˙יו ‰‚˘מיים, ו‡ילו ‡˙ ‰"מע˘ים טובים" 

‰ו‡ מזכיר מ‡וחר יו˙ר, ר˜ בפר˘˙נו?!

[וכבר ˘˜ו"ט בז‰ ‰מפר˘ים, ור‡‰ ב‡רוכ‰ במ„ור ז‰ ב˙˘ע"‡. ‡ך ל‡חר כל מ‰ ˘נ˙ב‡ר 
˘ם ע„יין י˘ „וח˜ ב„בר, כמובן]. 

ו‡"כ ‰‚ם ˘‰פירו˘ ˘‰בי‡ ‰רמב"ן ‰ו‡, כמובן, „וח˜ בל˘ון ‰כ˙וב – ‰רי עכ"פ לפי פירו˘ 
ז‰ ‰רווחנו ליי˘ב ‡˙ ‰˜ו˘יו˙ ‰נ"ל. ומע˙‰ י˘ ל˘‡ול: כיון ˘ר˘"י ‰בי‡ ˘ני פירו˘ים, ‡ף 

˘בכל ‡ח„ מ‰ם י˘ ˜ו˘י (כנ"ל ב‡רוכ‰), מ‡י פסי˜‡ לי' ˘ל‡ ‰בי‡ כלל פירו˘ ˘לי˘י ז‰?

וז‰ו מ‰ ˘‰ע˙י˜ ר˘"י ˙יב˙ "‡ל‰" כי מז‰ יובן ‰טעם ל˘ליל˙ פירו˘ ז‰: 

ו‡"ו ‰מ˜˘ר  בלי   – "‡ל‰"  ˘נ‡מר  מ˜ום  ˘בכל  ב„רך ‰פ˘ט,  ‚ם  ומובן  ב˙ור‰,  כלל ‰ו‡ 
("ו‡ל‰") – ‰רי מ˙חיל בז‰ ענין ח„˘, ˘‡ינו ‰מ˘ך ל‰˜ו„ם (ור‡‰ פר˘"י ר"פ מ˘פטים: "כל 
ב‰כרח  נח",  ˙ול„ו˙  נ‡מר "‡ל‰  ˘כ‡ן  כיון  ובכן,  פסל ‡˙ ‰ר‡˘ונים").  ˘נ‡מר '‡ל‰'  מ˜ום 

לומר ˘‡ין ‰פירו˘ ˘פסו˜ ז‰ ‰ו‡ ‰מ˘ך ל‰פסו˜ ‰˜ו„ם, ‡ל‡ ˘מ˙חיל כ‡ן ענין ח„˘.



פ

האם חי נח בדורו של אברהם?
נח איש צדיק תמים הי' בדרתיו

יש מרבותינו כו' שדורשים אותו לגנאי, לפי דורו הי' צדיק, ואילו 
הי' בדורו של אברהם לא הי' נחשב לכלום
(ו, ט. רש"י)

הי'  "אילו  רש"י  בדברי  לעיין  יש  לכאורה 

נ"ח  נולד  אברהם  הרי  אברהם":  של  בדורו 

(כאן)  עזרא  האבן  וכסימן  נח,  מיתת  לפני  שנה 

וא"כ  נח",  מת  כאשר  נ"ח  בן  אבינו  "ואברהם 

שפיר הי' נח "בדורו של אברהם"!

ויש לומר:

ארבעים  "בן  ע"ז):  הל'  (ריש  הרמב"ם  כתב 

שנה הכיר אברהם את בוראו, כיון שהכיר וידע 

כשדים  אור  בני  על  תשובות  להשיב  התחיל 

עליהם  שגבר  כיון  וכו'.  עמהם  דין  ולערוך 

נס.  לו  ונעשה  להורגו,  המלך  בקש  בראיותיו, 

גדול  בקול  ולקרוא  לעמוד  והתחיל  לחרן,  ויצא 

אחד  אלוקה  שם  שיש  ולהודיעם  העולם,  לכל 

וקורא  מהלך  והי'  לעבוד.  ראוי  ולו  העולם  לכל 

וכו' עד שהגיע לארץ כנען והוא קורא, שנאמר 

העם  שהיו  וכיון  עולם.  א-ל  ה'  בשם  שם  ויקרא 

מתקבצין אליו ושואלין לו על דבריו, הי' מודיע 

לדרך  שיחזירהו  עד  דעתו  כפי  ואחד  אחד  לכל 

האמת, עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות, והם 

הגדול  העיקר  בלבם  ושתל  אברהם  בית  אנשי 

הזה".

מ'  בן  בהיותו  שכבר  שהגם  מזה,  והיוצא 

באופן  מ"מ  בוראו,  את  אברהם  הכיר  כבר  שנה 

השפעתו על דורו היו כמה דרגות: בתחילה רק 

"גבר עליהם בראיותיו", היינו שהסכימו לדבריו 

בעל כרחם; ורק כאשר הגיע לארץ כנען, שע"ז 

אזי   - עולם"  א-ל  ה'  בשם  שם  "ויקרא  נאמר 

בלבם  ש"שתל  ורבבות"  "אלפים  על  השפיע 

"אנשי  בשם  שנקראו  הם  ורק  הגדול",  העיקר 

בית אברהם".

ולפ"ז י"ל שזהו גם פירוש "דורו של אברהם", 

בשיטתו  והלכו  ממנו  שקיבלו  הדור  היינו 

כאשר  רק  היתה  זה  ענין  שהתחלת  ובהנהגתו, 

חמש  "בן  בהיותו  כנען,  לארץ  אברהם  הגיע 

מ"ש  שפיר  ומובן  ד).  יב,  (לך  שנה"  ושבעים  שנים 

רש"י "אילו הי' בדורו של אברהם, שהרי באותו 

זמן כבר מת נח.

מתי לא שמשו המזלות 
בימות המבול?

עוד כל ימי הארץ זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף 
ויום ולילה לא ישבותו

מכלל ששבתו כל ימות המבול, שלא שמשו המזלות, ולא ניכר 
בין יום ולילה
(ח, כב. רש"י)

המזלות  שמשו  לא  אם  א.  הרא"ם:  הקשה 

פני  כש"חרבו  נח  ראה  איך  המבול,  ימות  כל 

האדמה" (ח, יג) והרי עדיין לא הי' אור בעולם? ב. 

מהכתובים  כדמצינו  הימים,  חילוק  נח  ידע  איך 

הי'  לא  והרי  פעמים,  כמה  ימים  שבעה  שחיכה 

להכין  נצטווה  נח  הרי  ג.  ולילה?  יום  בין  ניכר 

לא  אם  החלון  הי'  תועלת  ולאיזה  לתיבה,  חלון 

הי' אור בעולם?

ויש לומר בתרי אנפי:

מ'  פירושו  המבול"  ימות  כל  "שבתו  א. 

"ויהי  שכתוב  כמו  המבול,  ירידת  של  הימים 

המבול ארבעים יום על הארץ" (ז, יז), ולאחרי מ' 

יום אלו כבר שמשו המזלות כרגיל.

ארובות  גו'  "ויסכרו  כתיב  יום  ק"נ  לאחר  ב. 

ולפי  ב),  (ח,  השמים"  מן  הגשם  ויכלא  השמים 

בשמים  תלוים  שהיו  המבול  עניני  שכל  י"ל  זה 

– והמזלות בכללם – חזרו לסדרם אחרי ק"נ יום 

אלו.

חילוקי  כל  כי  הקושיות,  כל  יתורצו  ועפ"ז 

הימים בידיעת נח המובאים בכתוב, וגם ראיית 

ימי  מ'  אחרי  כולם  האדמה,  בפני  שחרבו  נח 

המבול ואחרי ק"נ הימים, לאחר שחזרו המזלות 

לסדרם, ואז גם הי' תועלת בחלון. וק"ל.

לקראת שבת י„

‰˜ו˘י‡  בל'  ונ˜ט  ר˘״י  ˘„יי˜  וז‰ו 
‰טריחו  ולמ‰  לפניו  ו‰ˆל‰  ריוח  ״‰רב‰ 
˜ו˘יי˙ו  „‡ין  ל‰„‚י˘  „רˆונו  ז‰",  בבנין 
ב‡‚„˙  ‰ל'  (ר‡‰  חז"ל  כוונ˙  (כפ˘טו˙  בז‰ 
בר‡˘י˙ כ‡ן)) ר˜ ‡מ‡י ל‡ ‰ˆילו ב„רך ‡חר˙ 

„‡ין  ‡פ"ל  ‰מ˜ר‡ו˙  פ˘ט  (וב„רך  ל‚מרי 
זו‰י „רך ‰ר‚יל‰  כי  כ"כ  חז˜‰  ˜ו˘י‡ ‰לזו 
מ‰  עי˜ר ‰˙ימ‰ ‰י‡  מן ‰מים) ‡ל‡  ל‰נˆל 
בעˆמו.  לבנו˙ ‰כל  זו  בטירח‡  לˆוו˙ו  טעם 
נח  כ‡ן  ˘נˆטו‰  ‰ˆיווי  ˘כוונ˙   ,ıיר˙ וע״ז 
לעורר  ‰מיוע„˙  בפ"ע  ע˘י'  לע˘ו˙  ‰י˙‰ 
˘עוס˜  ע"י  ‰י‡  ז‰  ˆיווי  וע˘יי˙  ל˙˘וב‰, 
כ‡ן  עˆמו, ‰יינו „‡ין ‰עי˜ר  במע˘‰ ‰בני׳ 
ר˜ ‰˙וˆ‡‰ „˙יב‰ בנוי' ועומ„˙ ‡ל‡ חוב˙ 
ל˙˘וב‰,  ‰מעורר  במע˘‰  לעסו˜  ‚בר‡ 
ולכך ‰וטרח לע˘ו˙ ‰כל לב„ו כי עי"ז „ו˜‡ 
‰זמן  כל  במ˘ך  ˘לו  ˙מי„י  עס˜  כ‡ן  י˘ 

בע˘י' ‰מעורר˙ ‰כל ל˙˘וב‰. 

מ„יי˜  („‡ינו  ל˘״ס  בפירו˘ו  מ˘‡״כ 
נ˜יט  „ו˜‡)  ‰כ˙ובים  פ˘ט  ב„רך  לילך 
‰ב'  כˆ„  ו‰נפעל,  ‰˙וˆ‡‰  ‰י'  „‰עי˜ר 
„‰ר‚ˆובי, כי ‡זיל כ˘יט˙ ‰˘"ס סנ‰„' ˜ח. 
‰מבול  „ור  „˙וכח˙  ‰˙ם  מˆינו  „ל‡  ו‡ילך 
נזכר  ר˜  ‰בנין,  מע˘‰  עם  ˜˘ור‰  ‰י˙‰ 
ו‡ומר  ב‰ם  מוכיח  ‰ˆ„י˜  נח  ״˘‰י׳  בס˙ם 
„מ˘מע  עו„  (עיי"˘  כו׳״  ˙˘וב‰  ע˘ו  ל‰ם 
ממˆי‡ו˙ ‰˙יב‰  ר˜  ˘˘‡ל˙ ‰רו‡ים ‰י˙‰ 

ב˘״ס  ובכלל  בניינ‰),  ממע˘‰  ול‡  ‰עומ„˙ 
ל‡ נזכר כלל ‰‡ „‰בנין נ˙מ˘ך ל˜״כ ˘נ‰.

„‰יכ‡  ו„‡י  „ז‰  כ‰נ"ל  י"ל  ומע˙‰ 
˘‡חרים   ‡"‡ ‰ע˘י׳  ‚וף  ‰ו‡  ‰חיוב  „‚„ר 

יע˘ו. 

‰פוס˜ים  לח˜יר˙  ל˜˘רו  י˘  ומע˙‰ 
‰ו‡  בז‰  „‰ענין  י"ל  כי  ‰„ברים  ˘בפ˙יח˙ 
˘ב‰ם  „‡וריי˙‡  חיובי  „‡ף  ‡˙״ל  „‚ם 
‡חרים  ע"י  עו˘‰  ˘פיר  ‰ע˘י'  על  ‰חיוב 
עו˘‰  וכ‡ילו  כמו˙ו  ˘ל ‡„ם  ˘לוחו  מ˘ום 
בעˆמו (עיי' ˘ו״ע ‡„‰״ז ‡ו״ח סרס״‚ ˜ו״‡ ח, ל˜ח 
˘ייכ‡  ל‡  נח  ‚בי  ב˙חיל˙ו),  ענ‚ל  ל‰ר״י  טוב 

(ב‚„ר  ˘ליחו˙  „ין  ב‰ו  לי˙  כי  ז‰  ‚„ר 
„״כמו˙ו״).

‡חר  ב„רך  ‡פ"ל  עו„  ב‡מ˙  ומע˙‰ 
מכ‰נ"ל, „‰חילו˜ בין פר˘"י ל˘"ס ופירו˘ו 
‰נ"ל  ‰ר‚ˆובי  בח˜יר˙  ˙לוי  ‡ינו  לכ˙ובים 
‰˙וˆ‡‰,  על  ‡ו  ‰ע˘י'  על  ‰י'  ‰חיוב  ‡ם 
ור˜  ‰ע˘י'  על  ‰י'  ‰חיוב  לכו"ע  ‡ל‡ 
˘בפירו˘ו ל˘״ס נ˜יט „‡יכ‡ ˘ליחו˙ בב״נ. 
ס' ‡רע‡ „רבנן  (על  בעפר‡ „‡רע‡  ועיי'  ו˜"ל. 
למ‰רי"ט ‡ל‚‡זי) ‡ו˙ ‡ ס"‰ ˘‰סי˜ „‚ם ל„ע˙ 

‰סוברים „‡ין ˘ליחו˙ בב"נ י"ל „˜ו„ם מ"˙ 
„‰כל ‰יו ב‚„ר ב"נ כולם ˘וים „י˘ ˘ליחו˙ 

מ‡„ם לחברו.



י‚לקראת שבת

˘‰ˆיווי  ‰‡חר,  ‡ופן  לומר   „ˆ‰ מ‰ו  ויל"ע 
על ‰פעול‰. 

פר˘˙נו,  טוב  ל˜ח  (מ„ר˘  ‡מרו  כבר  ‰נ‰ 
נח  ‰˘˙„ל  ˘נ‰  „˜"כ   („ ו,  בר˘"י  ‰וב‡ 

מפני  ‰י‡,  ‚„ול‰  ˙ימ‰  ולכ‡ור‰  בבנינ‰. 
˘נˆטוו‰,  מ‰  ב˜יום  כ״כ  נח  נ˙עכב  מ‰ 
״ע˘‰  ‰ˆיווי  ל˜יים  נז„רז  ל‡  ‰י˙ר  וב‡יז‰ 
‰י˙‰  ˘בז‰  ‡ף  ו‚ו׳״  ‚ופר  עˆי  ˙יב˙  לך 
(ומפור˘  ‰עולם  כל  ו˜יום  ‰ˆל˙ו  ˙לוי׳ 
‡˘ר  "ככל  נח  ע˘‰  ‰˙יב‰  „בבנין  בכ˙וב 
ל‡  ז‰  „עיכובו  ומוכח  ‡ל˜ים"  ‡ו˙ו  ˆו‰ 
לומר  ‡ין  ובו„‡י  ˘נˆטו‰).  מ‰  ב˜יום  פ‚ם 
„ר˘ו˙ ‰י' לו לעכב ב˘ביל ל‰˙עס˜ ל‰˘יב 
וחˆי  „בר  נ‡מר  ˘ל‡  ‡חר  ב˙˘וב‰  ‰„ור 
לפ"ז  ‡ופן  (ובכל  ˘נˆטו‰  בˆיווי  מז‰  „בר 
‰ו"ל לעכב ‰˙חל˙ ‰בני', ‡בל ‡ין כ‡ן טעם 
ול‡  ˘נ‰  ל˜"כ  עˆמ‰  ‰בני'  מ˘ך  ל‰מ˘יך 
נר‡‰  ‰י'  וב‡מ˙  ‰בנין).  במע˘‰  ל‰ז„רז 
(˘ם  ב„חז"ל  כמבו‡ר  כי  פ˘וט,  „‰טעם 
˘״‰רב‰  (‡ף  ˙יב‰  לבנו˙  ‰חיוב  כל  ועו„) 
ריוח ו‰ˆל‰ לפניו ולמ‰ ‰טריחו בבנין ז‰״) 
עוס˜  ‰מבול  „ור  ‡נ˘י  ˘יר‡ו‰ו  ״כ„י  ‰י' 
ב‰ ˜״כ ˘נ‰ ו˘ו‡לין ‡ו˙ו מ‰ ז‡˙ לך ו‰ו‡ 
‡ומר ל‰ם ע˙י„ ‰˜ב״‰ ל‰בי‡ מבול לעולם 
‰י˙‰  עˆמ‰  „‰בני׳  פירו˘  י˘ובו״.  ‡ולי 
‰מעורר˙ ל˙˘וב‰, ו˘פיר ‰י' לו יסו„ וטעם 
יו˙ר  ˘יר‡ו‰ו  כ„י  ‰בנין  בעס˜  ל‰‡ריך 
ז‰ „י   ıב˙ירו יו˙ר. ‡בל ‡ין  פעול˙ו  ויפעל 
כי ‚ם ‡ם יר‡ו ‰בנין עומ„ על ˙ילו מ˘ך כל 

‰˘נים יועיל בו„‡י לז‰. ו˜"ל.

ולז‰ נר‡‰, „‰ˆיווי עˆמו ‰וכרח מחמ˙ 
ר˘״י  ממ״˘  וכ„מ˘מע  כן,  ל‰˙˜יים  ‚„רו 
״ולמ‰ ‰טריחו בבנין ז‰ כו' ˜"כ ˘נ‰", ‰יינו 
יווי ‰˜ב"‰ לע˘ו˙. ו‰ענין בז‰,  ˘כן ‰כריח̂ 
בפ˘טו˙  פירו˘ו  לך״  ״ע˘‰  ל˘ון ‰ˆיווי  כי 
‡חרים  ול‡  בעˆמו  לע˘ו˙ו  ˘נˆטוו‰  ‰ו‡ 

‰ˆיווי  כל'  ו„ל‡  ב‡ברבנ‡ל.  מ˘"כ  (ר‡‰ 

במ˘כן „ל‡ נ‡מר "לך", ו˜„ם ל‰ˆיווי "וכן 

וע˘ו  לב ‚ו'  חכם  כ˙יב "כל  ול‡ח"ז  ˙ע˘ו" 

חי"‡  ל˜ו"˘  ור‡‰  ˆיוי˙יך".  ‡˘ר  כל   ˙‡

‰‚‡ון  ˘‰על‰  מ‰  וע״פ  ו‡ילך).   164 ע' 

חיוב  „‡יכ‡  „‰יכ‡  ‰נ״ל  בח˜יר˙ו  מר‚ˆוב 

‚ופ‡  פעול˙ ‰ע˘י׳  "ע˘‰" ‰חיוב ‰ו‡  בל' 

לענין  (וכ‚ון  ˘עי״ז  ו‰"נפעל"  ול‡ ‰˙וˆ‡‰ 

עו˘‰  ‡ם  ‡ל‡  עובר  ‡ינו  „בכ‰"‚  ‡יסורין, 

˘‚רם  ע״י  ב˘נע˘‰  מ˘‡"כ  בפועל ‰‡יסור 

˘‰חיוב  בנ„ו״„  „‰״‰  י״ל   – ל‰ע˘ו˙)  לו 

לע˘ו˙  נח  נ˙חייב  ו‡"כ  עˆמ‰,  ב‰ע˘י׳  ‰י' 

 – „‡„רב‰  ונמˆ‡  ‰בנין,  כל  לב„  בעˆמו 

לב„ו  ˘‰˘לימ‰  ע„  בבניינ‰  ביו˙ר  נז„רז 

ב˜״כ ˘נים.

ר˘״י  כ׳  נב:  לסוכ‰  בפירו˘ו  ו‰נ‰ 
˘ם  ‚ם  נח  עם  נ˘˙˙ף  ‰˙יב‰  „בבניי˙ 

ר˘"י  „ברי  בכוונ˙  כנ"ל  „ל‡  ו‰ו‡  בנו, 

˙לויים  „‰„ברים  י״ל  ומע˙‰  ‰˙ור‰.  על 

‡י  כי  ‚ופ‡,  ‰נ״ל  מרו‚ˆוב  ‰‚‡ון  בח˜יר˙ 

מן  ˘ינˆל  ע״מ  ר˜  ‰י׳  ‰חיוב  „עי˜ר  נימ‡ 

עˆמ‰,  ב‰בני׳  ‡ינו  ‰חיוב  ו„‡י  ‰מבול, 

ו‡״כ  בנוי׳,  ‰˙יב‰  ˘˙‰י׳  ב‰˙וˆ‡‰  ר˜ 

‰מˆו‰  „‡ין  בעˆמו  ‰כל  לבנו˙  נ˙חייב  ל‡ 

‰כ˙ובים  פ˘טו˙  לפי  ‡בל  עˆמ‰.  ב‰בני׳ 

(„ב‰ ‡זיל ר˘"י בפירו˘ו על ‰˙ור‰ כי„וע) 

נ‡מר „ו˜‡  סיפור ‰„ברים ‰ו‡ „‰ˆיווי  ‰רי 

ע״„  ˘נ˙פר˘  ו˜ו„ם  חט‡ ‰„ור  ˘נזכר  ‡חר 

מבי‡  ‰נני  (״ו‡ני  עˆמ‰  ‰מבול  ‚זיר˙  ‚וף 

כו׳  ˙‰י׳  ‡ופן  ב‡יז‰  ‚ו׳״)  מים  ‰מבול   ˙‡

ע״מ  ור˜  יו˙ר „‡ין ‰בני׳ ‡ך  נר‡‰  ול‰כי   –

‰˙וˆ‡‰ ˘יוכל ל‰נˆל ‡ל‡ חיוב ‰י׳ ב‰בנין 

לך" ‰נ"ל ‡ולי  עˆם ‰ל' "ע˘‰  עˆמו [‡בל 

נמי  לפר˘  מˆינו  כי  ר‡י',  ˘‡ינו  ‡פ˘ר 

וכן  ועו„,  כז:  ט.  סוכ‰  עיי'   – מ˘לך  „‰יינו 

"ב˘בילך" (ר‡‰ ר„"˜ כ‡ן)].

ח

זכר צדיק ברכה –
ותועת בעבודתו

לשון הרע מגלה את הרע הנעלם בנפשו של המדובר / דיבור בשבחו של צדיק מסייעו בעבודת ה' / סיפור שבחו של 
נח – כשמדובר על עבודתו / להיות "כלי" להמשיך שפע טוב מלמעלה

"נח ‡י˘  מי„:  מוסיפ‰ ‰˙ור‰  נח",  "˙ול„ו˙  פר˘˙נו ‡˙  ברי˘  מזכיר‰ ‰˙ור‰  כ‡˘ר 
ˆ„י˜". וב˙כלי˙ וח˘יבו˙ ˘בח ז‰, מב‡ר ר˘"י ‡˘ר „בר ז‰ ‰ו‡ כלל בכל פעם ˘מזכירים 

˘מו ˘ל ˆ„י˜, ˘ˆריכים ל˘בחו: "‰ו‡יל ו‰זכירו ספר ב˘בחו, ˘נ‡מר זכר ˆ„י˜ לברכ‰".

וי˘ ל˙מו‰: ‡ם ‡כן י˘נו ˆורך ח˘וב ל˘בח ‡˙ ‰ˆ„י˜ מי„ עם ‰זכר˙ו, ‰רי ‰וזכר נח כבר 
בפר˘˙ בר‡˘י˙: "ויול„ בן וי˜ר‡ ‡˙ ˘מו נח" (‰, כח-כט), "ונח מˆ‡ חן בעיני ‰'" (ו, ח). ומ„וע 
˘ם ל‡ ‰ז„רז‰ ‰˙ור‰ ל‰זכירו לברכ‰? (ר‡‰ במ˜ור ‰„ברים ˘‰וב‡ מ‰ ˘יי˘בו ‰מפר˘ים, 

ו˘˜ו"ט ב„ברי‰ם).

ל‰זכר˙ו.  ˙יכף  ‰ˆ„י˜   ˙‡ ל˘בח  י˘  וח˘יבו˙  ˆורך  מ‰  ‰יטב  ל‰בין  י˘  ‰ענין,  ובכללו˙ 
‰ור‡‰  מכך  ללמו„  ו‚ם  ‰‡מור‰,  ˜ו˘י‰  ליי˘ב  נוכל  לˆ„י˜,  ‰˘בח  ˙ועל˙  ˙˙ב‡ר  וכ‡˘ר 

בעבו„‰ ‡˘ר יעבו„ ‰‡„ם ‡˙ ‰בור‡ י˙"˘.

לשון הרע מגלה את הרע הנעלם בנפשו של המדובר
‰רע",  "ל˘ון  ˘מ„בר  רח"ל  ל‰יפך  ‡ל‡  ˆ„י˜,  ˘ל  ˘בחו  בסיפור  עוס˜  ‰‡„ם  ‡ין  כ‡˘ר 
˘לו˘‰ ‡נ˘ים: ‰מ„בר  ממי˙   – ˙לי˙‡י"  ז‰ "˜טיל  ‚רוע  ב) ‡˘ר „יבור  טו,  (ערכין  רז"ל  ‡מרו 
ל˘ון ‰רע, ‰˘ומע, וז‰ ˘‡ו„ו˙יו „ובר ‰„בר ‰רע. וכפי ˘נ˙ב‡ר ˘ם במפר˘ים (ר‡‰ פר˘"י ˘ם 

„"‰ "ל‡ומרו") כיˆ„ מבי‡ ל˘ון ‰רע לי„י ˜טט‰ ו‰רי‚˙ ˘לו˘‰ ‡לו.

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות



טלקראת שבת

ו‰נ‰, מכך ˘מ˙ ז‰ ˘סיפרו ‡ו„ו˙יו בע˜בו˙ ל˘ון ‰רע, מוכח ˘‚ם ‰ו‡ ˘ייך בחט‡ ועוון 
ז‰. ו‰„בר ˙מו‰: ˙ינח מ‰ ˘נ‰ר‚ין ‰מ„בר ו‰˘ומע, ˘‰רי חט‡ו ב„יבור ‡ו ב‰‡זנ‰ ‡סור‰, 
ומ‰ ‚ם ˘חט‡ חמור ז‰ ‰ו˘וו‰ לעבו„‰ זר‰, ‚ילוי עריו˙ ו˘פיכו˙ „מים כ‡ח„ (ערכין ˘ם); ‡ך 

ז‰ ˘„יברו ל˘ון ‰רע ‡ו„ו˙יו, מ„וע ייענ˘, ו‰רי ל‡ ‰י‰ לו י„ וחל˜ בל˘ון ‰רע?

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰: מˆינו בכמ‰ מ˜ומו˙ ‡ו„ו˙ כוח „יבורו ˘ל ‰‡„ם. וכמו "לעולם ‡ל 
מי„˙ ‰„ין" (ח„‡"‚  ל‰יו˙ "מעורר ‡˙  יכול  ˘„יבור ‰‡„ם  ב)  ח,  ל˘טן" (כ˙ובו˙  פיו  יפ˙ח ‡„ם 
מ‰ר˘"‡ ˘ם). ומעין ז‰ ‡מרו "ברי˙ כרו˙‰ ל˘פ˙יים" (מו"˜ יח, ‡), ˘על כן "‡סור ל‰וˆי‡ מפיו 

ונפ˘  ‚וף  ˘מיר˙  (˘ו"ע ‡„מו"ר ‰ז˜ן ‰ל'  ח"ו  י˙˜יים ‰„בר  ˘מ‡  מי˘ר‡ל",  על ‡„ם  פורענו˙  „בר 
סי"ב).

˘‰י‰  ˘„בר  ‰ו‡  בכללו˙  „יבור  ˘ל  ומ‰ו˙ו  ענינו  כי  ‰י‡  ‰‡„ם,  ב„יבור  ‰ז‰ירו˙  סיב˙ 
נמˆ‡ במח˘ב˙ו ˘ל ‡„ם, ‰רי על י„י כוח ‰„יבור מוˆי‡ו ומ‚ל‰ו לזול˙ו. וכמו כן ‰ו‡ בס‚ול‰ 
ב‰עלם  נו˙ר  ‰„בר  ‡ך  נז˜,  ‡ו  עונ˘  „בר  ל‡„ם  מ‚יע  ˘לפעמים  ב„יבור,  ˘י˘נ‰  ‰מיוח„˙ 
ברוחניו˙ ול‡ ב‡ ל‚ילוי בעונ˘ ‚˘מי. וכ‡˘ר מ„בר ‰‡„ם ומבט‡ ב˘פ˙יו ענין ˘ל "פורענו˙" 

וכיוˆ‡ – ‰רי ז‰ מ‚ל‰ ‡˙ מ‰ ˘‰י‰ ב‰עלם ומבי‡ על ‰‡„ם ‡˙ ‰עונ˘.

˙וכן ‰ל˘ון ‰רע  כי  ˘„ובר ‡ו„ו˙יו,  לז‰  ˘מזי˜‰ ‚ם  ˙לי˙‡י" –  ל˘ון ‰רע "˜טיל  כן  ועל 
˘„יברו יכול ל‰יו˙ לפעמים ב‰עלם בנפ˘ו ˘ל ‰מ„ובר, ויי˘‡ר כך לעולם, בלי ל‰בי‡ ˙וˆ‡ו˙ 
ל‚רום  בכוחם  בפירו˘ –  ומ„ברים ‡ו„ו˙ ‰רע  בעלי ‰ל˘ון ‰רע  חוט‡ים  וכ‡˘ר  כלל.  מזי˜ו˙ 

˘י˙‚ל‰ ‰רע ˘‰י‰ ב‰עלם בנפ˘ו ˘ל ‰מ„ובר, ויבו‡ לי„י ביטוי בפועל רח"ל.

דיבור בשבחו של צדיק מסייעו בעבודת ה'
‡ך כל „בר ˘י˘נו ברע – ‰נ‰ "מרוב‰ מי„‰ טוב‰ ממי„˙ פורענו˙" (סוט‰ י‡, ‡), ו‡ם „יבור 
˘לילי ˘ל רע בכוחו לפעול ול‚לו˙ ענינים בל˙י טובים בנפ˘ו ˘ל ‰מ„ובר, ‰רי על-‡ח˙-כמ‰-
וכמ‰ ˘„יבור ˘ל טוב ב˘בחו ומעלו˙יו ˘ל י‰ו„י, פועל בו לטוב‰, ו‚ורם ‡˘ר עניני טוב ˘‰יו 
בו ב‰עלם יבו‡ו לי„י ‚ילוי בפועל טוב, ו‰רי ‰„בר מחז˜ו ומסייעו בעבו„˙ו ‡˙ ‰בור‡ י˙"˘.

ו˘בח  טוב  „ברי  ˘ל  וכוחם  פורענו˙",  מ"מי„˙  מרוב‰  ‰י‡  טוב‰"  "מי„‰   – כן  על  וי˙ר 
עול‰ על כוח‰ ˘ל ל˘ון ‰רע. ו‰רי ‰ם מבי‡ים ˙ועל˙ למ„ובר, בי˙ר ˘‡˙ ממ‰ ˘מזי˜ „יבור 

ל˘ון ‰רע למ„ובר.

‰רי  ˘בו,  ‰טוב  כוחו˙  ‚ילוי  לי„י  מבי‡  ˘‰„בר  ‡מרו  מפיו  ‡נו˘  בן  ˘מוˆי‡  ב˘בח  ו‡ם 
מועיל  ˘‰„בר  ˘בוו„‡י  עˆמו,  מ‰˘י"˙  ‰ב‡  ˘בח  על  מ„ובר  כ‡˘ר  ומכופל˙  כפול‰  טוב‰ 

ומסייע ביו˙ר בעבו„˙ ‰מ˘ובח. ובפרט בע˙ ˘‰„בר מופיע בפירו˘ ב˙ור‰ ‰˜„ו˘‰.

ומ˘ום כך, כ‡˘ר מזכירים ‡˙ ˘מו ˘ל נח – מוסיף ‰˜ב"‰ מי„ "נח ‡י˘ ˆ„י˜", כי כ‡˘ר 
בכ„י  ומעל˙ו,  ˘בחו  ול‰זכיר  לברכו  ˘י˘   – לברכ‰"  ˆ„י˜  "זכר  ‰רי  ˆ„י˜,  ‡ו„ו˙  מ„ברים 
עמ'  חכ"ז  ˘יחו˙  בל˜וטי  ב‡רוכ‰  בכ"ז  (ור‡‰  ˘בו  פנימיים  טובים  כוחו˙  וי‚ל‰ ‡ˆלו  יסייעו  ˘‰„בר 

163 ו‡ילך).

יב

דין שליחות בעשיית התיבה
יקדים מחקירת הצפע״נ בגדר חיוב בנין התיבה, ויקשה באופן בניינה ע״י נח / יתלה ב׳ האופנים שמצינו ברש״י 
דהוא תלוי בחקירה הנ״ל אי החיוב הי׳ בהבני׳ עצמה או במציאות התיבה; או בדרך אחרת דלכו״ע החיוב הי׳ 

בהבני׳ עצמה כמו בסוכה, ואיפליגו אי שייך שליח בבני נח

לענין ˘ליחו˙, נחל˜ו ‰פוס˜ים ‡י בבני 
‡יכ‡  י˘ר‡ל)  לענין  ˘ליחו˙  ב‰ו  („לי˙  נח 
˘לוחו  ל‰יו˙  לחבירו  מ‡ח„  ˘ליחו˙  „ין 
סˆ״ז.  בנימין  מ˘‡˙  (˘ו״˙  ˘כ˙בו  י˘  כמו˙ו. 
ס״‰)   ‡׳  ‡ו˙  „רבנן  ‡רע‡  ס˜״‰.  סרמ״‚  חו״מ  ˘״ך 

˘כ˙בו  וי˘  ˘ליחו˙,  ‚„ר  ב‰ו  ˘ייך  „˘פיר 
ס˜י״ט.  ס״‰  ‡‰״ע  ב״˘  ס˜״„.  ס˙מ״ח  ‡ו״ח  (מ‚״‡ 

˘לוחין  ‰ל'  מחנ"‡  ועיי'  ב‰ו.  „לי˙‡  ועו„) 
סי"„ „‰על‰ ˘‰י‡ פלו‚˙˙ בבלי וירו˘למי.

‚בי  ר˘״י  „ברי  ז‰  בענין  ל˙לו˙  ונר‡‰ 
מרו‚ˆוב  ‰‚‡ון  ח˜יר˙  וב‰˜„ם  נח.  ˙יב˙ 
‡י  ‰˙יב‰,  לענין  ו˘״נ)  ע‰״פ.  ע‰״˙  (ˆפע״נ 

מ‰ו˙ ‰מˆו‰ ˘נ˙חייב ב‰ נח ‰י˙‰ ב‰ע˘י׳ 
״‰מˆו‰ ‰ו‰  פעול˙ ‰בני׳, ‡ו  עˆמ‰, ‰יינו 
˘חיל˜  מ‰  (עיי"˘  ‰בנין״  ול‡  ‰מˆי‡ו˙ 
„במ˘כן  למ˘כן,  מ˜„˘  בניי˙  בין  ז‰  כעין 
‰ˆיווי על ‚וף ‰ע˘י'. ור‡‰ ל˜ו"˘ חי"‡ ע' 
˘י‰י'  ˘‰חיוב ‰י˙‰ ‰˙וˆ‡‰ –  183), ‰יינו 

˙יב‰ בנוי׳. 

‰ע˘י'  ‚וף  על  חיוב  ל‚„ר  „ו‚מ‡  [וי"ל 
לך"  ״˙ע˘‰  בל'  כ˙יב  ב‰  סוכ‰, „‡ף  מ„ין 
כמו ‰כ‡ „כ˙יב "ע˘‰ לך ˙יב˙ ‚ו'", ו‰˙ם 
ו„‡י ‡יכ‡ מˆו‰ ב‰בני׳ בעˆמ‰, ו„ו"˜ ‰יטב 
ס˙רמ״‡)  (‡ו״ח  ‡„‰״ז  ו˘ו״ע  ‰ט״ז  במ״˘ 
״˘ע˘יי˙‰ ‡ינ‰ ‚מר ‰מˆו‰, ˘עי˜ר ‰מˆו‰ 
כו׳״. וכן מˆינו (רמ״‡ ו˘ו״ע ‡„‰״ז ˘ם ס˙רכ״‰) 
לי„ו  ‰ב‡‰  מˆו‰  כו׳  ‰סוכ‰  ל˙˜ן  „״מˆו‰ 
ח.,  מכו˙   ‡˙˘‰  ‰"„ ר˘"י  ועיי'  כו׳״. 
מ˘"כ  וי„וע  ‰"ח.  פי"‡  ברכו˙  ‰ל'  רמב"ם 
בירו˘למי ברכו˙ פ״ט ‰״‚ „מברכין על בנין 
ובל˜ו"˘  סוכ‰״.  לע˘ו˙  ״‡˜ב"ו  ‰סוכ‰ 
‚ם  „ב‡מ˙  מבו‡ר   56 ‰ער‰   188 ע'  חי"ז 
ר˜  ‰י‡  ו‰פלו‚˙‡  מˆו‰  „‰וי  ס"ל  ‰בבלי 

לענין חיוב ברכ‰].

וב‡מ˙ לכ‡ור‰ ‰סבר‡ נו˙נ˙ בפ˘טו˙ 
˘עי˜ר ‰ˆיווי „ע˘יי˙ ‰˙יב‰ ‰ו‡ ‰˙וˆ‡‰, 
בנוי'  ˘˙‰י'  ‰ו‡  ‰˙יב‰  ענין  כל  ‰ל‡  כי 
כו'.  לו  ו‡˘ר  נח  ‰ˆל˙  ב˘ביל  ועומ„˙ 

עיון ופלפול בשוכיות הפרשה



פ

אל תירא מ"מים רבים"!
מי  נקראים  ט)  נד,  (ישעי'  נח  פרשת   בהפטרת 

הוא  שלכאורה "נח"  ואף  נח".  בשם "מי  המבול 

מלשון מנוחה, שהיא ההיפך בתכלית מכל ענין 

פרשתנו),  ריש  (תו"א  בזה  מבואר  הנה   - המבול 

מי  כי  דרוחא",  "נייחא  בעולם  פעל  שהמבול 

והביאוהו  מקוה,  כמי  הארץ  את  טיהרו  המבול 

למצב נעלה יותר; ולכן בדברי הנביאים - שהם 

המגלים את הכוונה הפנימית, כמ"ש "גלה סודו 

מי  נקראים   - ז)  ג,  (עמוס  הנביאים"  עבדיו  אל 

ידם,  על  שבאה  המעלה  תכלית  שם  על  המבול 

"מי נח".

פרשה  קורין  שבו  הזמן  לגבי  הוראה  ומכאן 

זו – התחלת חודש חשון:

המשובע  תשרי  מחודש  יוצא  יהודי  כאשר 

ב"עובדין  הרגילה  לעבודה  לחזור  וצריך  בכל, 

רבים"  מה"מים  להתיירא  הוא  יכול   - דחול" 

והמחשבות  הטרדות  ריבוי  דהיינו  העולם,  של 

שבעניני עולם הזה.

אלו  רבים"  ש"מים  ההוראה,  באה  זה  ועל 

ידי  על  כי  מנוחה,  לשון  נח",  "מי  בשם  נקראים 

על  להתגבר  ומצליח  עבודתו,  עובד  שיהודי 

הרי   – המבלבלות  והמחשבות  הטרדות  ריבוי 

רבים"  שה"מים  עד  יתירה,  למעלה  מגיע  הוא 

"נייחא  לו  ומביאים  נח",  ל"מי  נהפכים  עצמם 

גם  והגשמיים  הרוחניים  עניניו  בכל  דרוחא" 

יחד.

הפיזור טוב ומועיל
ימי  כל  מתברכים  השבת  מיום  כי  ידוע 

השבוע שלאחריו (זח"ב סג, ב. פח, ב). ועפ"ז נמצא, 

נח  פרשת  משבת  המתברכים  הימים  שאחד 

הגיע "אחרון  שבו  היום  חשון,  במר  שבעה  הוא 

בחג  לרגל  שעלה  לאחר  פרת"  לנהר  שבישראל 

הסוכות (תענית י, א).

של  לתוכנה  זה  יום  שייכות  את  לבאר  ויש 

פרשת נח: 

הפלגה,  דור  אודות  מסופר  פרשתנו  בסוף 

אחד,  במקום  יהי'  האדם  בני  ישוב  שכל  שרצו 

ולכן בנו עיר ומגדל ששם יתאחדו כולם; אולם 

העולם,  בבריאת  הקב"ה  כוונת  נגד  הי'  זה  דבר 

(בראשית  וכבשוה"  הארץ  את  "מלאו  שצוה 

האדם  שבני  הוא  הקב"ה  שרצון  היינו  כח),  א, 

במקום  רק  יהיו  ולא  כולה  הארץ  את  ימלאו 

כל  פני  על  משם  אותם  ה'  ש"ויפץ  וזהו  אחד. 

סתם,  עונש  זה  הי'  שלא  ח),  יא,  (פרשתנו  הארץ" 

(שבתחילת  ה'  רצון  נתמלא  זה  ידי  שעל  אלא 

הבריאה) שבני האדם יתפזרו בכל קצוי תבל. 

וזהו גם ענינו של יום שבעה במרחשון:

לרגל  עולים  ישראל  כל  היו  תשרי  בחודש 

וגם  כפשוטה,  אחדות  היתה  ואז  לירושלים, 

אחד  בלב  מאוחדים  שכולם  ברוחניות,  אחדות 

נפרדים  היו  הרגל  ולאחר  ה'";  פני  את  "לראות 

עד  למקומו,  איש  איש  וחוזרים  מרעהו  איש 

שבשבעה במרחשון הי' מגיע "אחרון שבישראל 

בני  נמצאים  זה  שביום  ונמצא  פרת",  לנהר 

ישראל בפיזור הגדול ביותר. 

כי  זה,  בפיזור  מעלה  יש  בפנימיות  אולם 

לא  הקדושה  שאור  היא  האלוקית  הכוונה 

אלא  בלבד,  לה  ובסמיכות  בירושלים  יישאר 

שם  ויעשו  למקומותיהם  יתפזרו  ישראל  שבני 

למקומות  עד  בתחתונים",  יתברך  לו  "דירה 

הרחוקים ביותר שבגבול "נהר פרת". 

לקראת שבת י

סיפור שבחו של נח – כשמדובר על עבודתו

‡ף  לפר˘˙נו,  ע„  נח  ˘ל  ˘בחו  מ‰זכר˙  ˙ור‰  ˘‰מ˙ינ‰  מ‰  ופרח  כפ˙ור  יעל‰  ומע˙‰ 
˘˘מו נ‡מר כבר בפר˘˙ בר‡˘י˙.

כ‡˘ר  ו‰נ‰,   ."'‰ בעיני  חן  מˆ‡  ˘"נח  מ‰  ‰ו‡  בר‡˘י˙,  בפר˘˙  ‰מסופר  נח  ˘ל  ענינו 
מ˘˙מ˘ים בביטוי "מˆ‡ חן" ‡ין ‰כוונ‰ לבט‡ ר˜ ‡˙ יופיו ‰עˆמי ˘ל ‰„בר, ‡ל‡ בעי˜ר ‡˙ 
יופי וחביבו˙ ‰„בר בעיני ‰מ˙בונן. פעמים ˘‰„בר כ˘לעˆמו ‡ינו ב˙כלי˙ ‰יופי, ‡ל‡ ˘בעיני 

פלוני ‰„בר מוˆ‡ "חן" ו‰ו‡ יפ‰ ב„ע˙ו (ור‡‰ סוט‰ מז, ‡).

‡ו„ו˙  כך  כל  מספר  ‰„בר  ‡ין   –  "'‰ בעיני  חן  מˆ‡  "ונח  ‰˙ור‰  מכריז‰  כ‡˘ר  וממיל‡ 
כ‡מור  "חן",  נ˘י‡˙  ˘ל  ב‡ופן  מˆ„ו  חיבבו  ˘‰˜ב"‰  מ‰  ‡ם  כי  נח,  ˘ל  ‰עˆמי˙  עבו„˙ו 
(ור‡‰ ב"ר פכ"ח: "ל‡ ˘‰י‰ כ„‡י, ‡ל‡ ˘מˆ‡ חן"). וכמו„‚˘ ‚ם בל˘ון "מˆ‡" חן, ˘‰מוˆ‡ 

‡ינו מ˙יי‚ע ועמל על ‰מˆי‡‰, ‡ל‡ ב‡‰ לו ב‰יסח ‰„ע˙.

ולכן, ב‰זכר˙ נח ב‡ופן ז‰ ‡ין ˆורך ב„יבור ב˘בחו, כי ˘בחו ˘ל ‰ˆ„י˜ נחוı בכ„י לסייעו 
בעבו„˙ו, ובפר˘˙ בר‡˘י˙ ‡ין מ„ברים ע„יין ‡ו„ו˙ עבו„˙ ‰' ˘ל נח.

עבו„˙ו וי‚יע˙ו ˘ל נח למל‡ ‡˙ רˆון ‰בור‡ מסופר˙ לר‡˘ונ‰ בפר˘˙נו. ו‡כן מי„ כ‡˘ר 
מזכירים ‡˙ נח ב˜˘ר עם עבו„˙ ‰בור‡, מכריז‰ ‰˙ור‰ "נח ‡י˘ ˆ„י˜": כי ‰˙ועל˙ ˘ב˘בח 
‰י‡ כ‡˘ר מ„ובר ‡ו„ו˙ עבו„˙ו ˘ל ‰‡„ם, ˘פועלים בו ‚ילוי ‰כוחו˙ ‰נעלמים ˘טמונים בו.

להיות "כלי" להמשיך שפע טוב מלמעלה
וממוˆ‡ „בר ‡˙‰ למ„ ‰ור‡‰ נפל‡‰ בעבו„˙ ‰':

‰ו‡  פועל  בכך  וב˘בחו.  במעלו˙יו  ול„בר  ˘בחברו,  ‰טוב   ˙‡ לר‡ו˙  ל‰˘˙„ל  י‰ו„י  על 
‡˘ר ‰טוב ˘ב‡ו˙ו י‰ו„י י˙‚ל‰ עו„ יו˙ר ויבי‡ ˙וˆ‡ו˙ טובו˙ בעבו„˙ו בפועל.

ל‰מ˘יך  "כלי"  ‰‡„ם  ˘י‰י‰  פועל  חברו  ובטוב  ב˘בח  ‰„יבור  עˆם  ‡˘ר  ועו„,  ז‡˙ 
יˆח˜"  יוסף  "‡‰ל  ל˙‰לים  מכ˙בים   ıוב˜) בס‰"˜  „‡י˙‡  מ‰  ˘נו„ע  וכפי  מלמעל‰.  טוב‰  ‰˘פע˙ 
ב‡חוו‰  ב‡‰ב‰  ‰טוב‰  ו‰˙נ‰‚ו˙ם  יל„יו  חיי  ב‡ורחו˙  ‰ס˙כל   .  . "‰‡ב  ˘כ‡˘ר   (199 עמ' 

ב˘לום ובריעו˙, ‡י˘ ‡˙ רˆון רע‰ו ימל‡, וכל ‡ח„ „ו‡‚ לטוב˙ חברו כלטוב˙ עˆמו, ומ‰ם 
ונח˙-רוח  עונ‚  ‰‡ב  נ˙מל‡  ‡ז  חברי‰ם,  ˆרכי  מילוי   ˙‚‡„ ב˘ביל  עˆמם   ˙‚‡„ ‰מניחים  ‚ם 

מ‰נ‰‚ו˙ בניו, ומפלי‡ לע˘ו˙ ל˜יים מ˘‡לו˙י‰ם".


