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ְך ֹנַח: ֱאֹלִהים ִהְתַהלֶּ ת הָּ יו אֶּ יָּה ְבֹדֹרתָּ ִמים הָּ  ֵאלֶּה ּתוְֹלֹדת ֹנַח ֹנַח ִאיׁש ַצִדיק ּתָּ
 

תורתנו הקדושה היא תורת חיים המעניקה לנו את הכללים כיצד לנהוג בכל רובד ורובד 
 . וכידוע גם בהלכה ישנם לפעמים הבדלים בין הפוסקים מטעמים כאלו ואחרים,בחיינו

 לפי מי ללכת ? מה בוחרים ? בישנם מחמירים יותר וישנם שמחמירים פחות, אז 
 

 התשובה היא פשוטה, כל אחד נוהג כמנהג אבותיו, ולכן עליו לבחור לו רב המתאים לו,
ן שיש בהלכה דעות שונות ומנהגים שונים, נכו אבל לאורך כל הדרך ללכת באותו מסלול.

 אבל מחובתינו לבחור לנו דרך אחת ולנהוג לפיה תמיד.
ה ְלךָּ ַרב, " )פרק א, משנה טז(בפרקי אבות וזהו שנאמר  ה אֹוֵמר, ֲעש ֵ יָּ ְמִליֵאל הָּ ן ג ַ ָּ ַרב 

ֵפק ָּ ק ִמן ַהס  ֵ ל  ַ את התשובה בכל שאלה דהיינו "אל תטייל" בין רבנים בכדי לשמוע   .."ְוִהְסת 
 )מכירים ?(ברב "נח" תבחר הדעות והבדלי המנהגים ואת אל תנצל .. שלה אתה מצפה

 הדרך הנכונה !!!זו לא  -תיר לך את מה שאתה רוצה בכל עניין יש
 

 ..גם באופן הבא על פי רעיון זה ניתן לפרש את הפסוק הראשון בפרשה
 

ֹוְלדֹת נֹחַ  ה ת  ֶּ  שרוצה שיהיה לו רק נח... אלה הם תולדות חייו של האדם – ֵאל 

יק  אותו אדם שמרגיש בנוח יחשוב גם שהוא צדיק, לא מפריע לאף אחד.. – נַֹח ִאיׁש ַצד ִ

ה  יָּ ִמים הָּ ָּ יות  דֹרֹתָּ יו " כשהוא ישווה את אורח חייו למי שחיים לצידו – ב ְ דֹרֹתָּ  ויקח"  ב ְ
 הולכים בדרך התורה, תמיד הוא דוגמאות מאנשים אחרים שלא                                    
ִמים"יוכל למצוא "הוכחות" לכאורה שהוא בגדר                                      ָּ  מושלם.=  "ת 
 ולפיכך לא ימצא לנכון לתקן דברים במעשיו.                                   

                              

 הדרך היחידה היא אז באה תורתינו ואומרת, לא זו הדרך !!!   –אבל                                    

ְך נֹחַ             ֶּ ֱאלִֹהים ִהְתַהל  ת הָּ  :אֶּ
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 וישלח את הציפור
 השבוע חב"דשיחת  – סיפור אמיתי

 
 כל היו שעה באותה. דרכים-לפונדק מאניפולי זושא רבי הצדיק נקלע ממסעותיו באחד

 גדול כספי חוב בגלל, הסוהר-בבית נמק רבים שבועות שבמשך ליהודי נתונים מעייניו
 זושא לרבי הדבר כשנודע. לה מושיע ואין לעזרה שיוועה האסיר משפחת. לפרוע שהתקשה

 .ממצוקתה ומשפחתו ממאסרו היהודי לשחרור שיביא הכסף לגיוס שהות ללא נרתם
 

 ציוץ קולות זושא רבי של אוזניו קלטו, בשרעפיו שקוע, ליבו את וסועד יושב בעודו
 כלוב נגלה לעיניו. הקולות בעקבות והלך ממקומו קם. נמרץ כנפיים ושקשוק צווחניים

 .דרור ציפורי כמה לצד מצד התעופפו שבו, קטן
 

 נואשים ניסיונות אלא, ושעשוע חדווה של מעוף זה אין כי היה ניכר הציפורים ממעוף
 את מהן שללה אדם שיד, הציפורים על זושא רבי של רחמיו נכמרו. הכלוב מתוך להיחלץ
 .אכזריים צפיפות בתנאי חיים עליהן וגזרה והמרחב החופש

 
 של בראשו מחשבה חלפה", שבויים-פדיון מצוות לשם לעיר מעיר רגליי את אנוכי מכתת"

 שהתורה בשעה זאת וכל... שבויות דרור ציפורי, עיניי מול ממש, כאן והנה, "זושא רבי
. הבית-בעל על ושאל הפונדק מעובדי לאחד זושא רבי ניגש". חיים-בעלי לצער עלינו אסרה

 .העובד לו השיב", מחר רק ויחזור העיר את עזב הפונדק בעל"
 

. לפונדק מחוץ אל עמו ויצא ידיו בשתי אחזו, הכלוב אל זושא רבי שב ודברים אומר בלי
. הכלואות הציפורים את לרווחה ושחרר הכלוב שער את הסיט, הפתוח באוויר, שם

 ולאחר, למיטיבן להודות ביקשו משל, שניות כמה זושא רבי של ראשו מעל חגו הציפורים
 שהאמין, זושא רבי של שפתיו על התפשט עונג של חיוך. עבר לכל ונפוצו כנפיים פרשו מכן

 .למקומו החזיר הריק הכלוב את. הנכון הדבר את עשה כי
 

 הריק בכלוב הבחין מהרה עד. הפונדק בעל שב, לדרכו זושא רבי המשיך בטרם, למחרת
 מזעם רותח. במעל הייתה האלמוני האורח של ידו כי העלה קצר בירור. לרווחה הפתוח

 .מאיים בטון צעק?!", זה את עשית למה. "בגדו בדש בגסות ואחזו זושא רבי אל ניגש
 

!", הציפורים. "כעת להגן נדרש הוא ושעליו שעשה רע במעשה להיזכר התקשה זושא רבי
 והבאתי ידיי-במו שצדתי בציפורים יד לשלוח רשות לך נתן מי. "הפונדק בעל צווח
 ."!?לכאן

 
, ישראל זמירות נעים, המלך דוד. "האיש אל ברוך זושא רבי חייך נעים-הלא המצב אף-על

 על גם, וברייה ברייה כל על ומרחם חס ה"הקב'. מעשיו כל על ורחמיו: 'בתהילים אומר
 .אמר", אדם-בני לשעשע כדי קטן כלוב לתוך שהוכנסה עלובה ציפור

 
 אחיזתו את הידק האחת בידו. הפונדק בעל של סבלנותו כליל פקעה שבו הרגע היה זה

 את זושא רבי עזב וחבול עצוב. באגרופיו בו הלם השנייה ובידו זושא רבי של בבגדו
 .והארוחות הלינה דמי את שילם בטרם לא, הפונדק
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 את לפרוע כדי שנדרש הסכום מלוא בידו הצטבר כאשר רק הושלם זושא רבי של מסעו
 .מכלאו ולפדותו האומלל האסיר של חובו

 
 את לזה זה סיפרו והשניים, אלימלך רבי, אחיו את זושא רבי פגש מכן לאחר קצר זמן

 הציפורים על לאחיו זושא רבי סיפר השאר בין. התראו לא שבה בתקופה קורותיהם
 לספוג אדם זוכה יום בכל לא. "הפונדק מבעל זה בגלל שספג המכות ועל בפונדק ששיחרר

 .בחיוך אלימלך רבי הגיב", חיים-בעלי למען מכות
 

 את נוטלים בעודם. משותפת לסעודה אלימלך ורבי זושא רבי הסבו אחד יום. שנים חלפו
 לאחר. העני לעבר להביט לאחיו זושא רבי רמז. סחבות-בלויי לבוש עני בפתח הופיע ידיהם

", תבין מיד. "לרמיזתו הסבר מאחיו אלימלך רבי ביקש, ממנה וטעמו הפת על שבירכו
 .אליהם להתקרב לעני וסימן זושא רבי לו אמר

 
 מדובר כי אלימלך רבי למד תשובותיו מתוך. עברו על העני את לחקור זושא רבי החל

 עלה מה. "הציפורים את לחופשי ששילח משום זושא רבי את שהכה פונדק בעל באותו
 העני. כנה בהשתתפות זושא רבי התעניין?", הנוכחי למצבך הגעת וכיצד פונדקך בגורל

 לא זושא רבי. ורכושו כספו כל לאבדן שהובילה תלאותיו מסכת את השניים באוזני גולל
 ...המפגש נסיבות את וכמה-כמה-אחת-על, בעבר נפגשו כבר כי, ברמז אפילו, לאיש הזכיר

 
. בכיסו שהיה הכסף צרור את ואחד אחד כל הוציא האחים בין קצרה התייעצות לאחר
 לעני העניקו הם. צדקה לשם שנאספו, מבוטלים-לא כסף סכומי הצטברו הצרורות בשני

 .הכסף כל את המופתע
 
 לעני זושא רבי פנה'", מעשיו כל על ורחמיו' בתהילים אומר ישראל זמירות נעים דוד"

 וללכת לו להידמות נצטווינו אנו אף. וברייה ברייה כל על ומרחם חס ה"הקב. "בנועם
 את ולשקם רגליך על מחדש להתייצב תצליח' ה ובעזרת הזה הכסף את קח. בדרכיו

 ."פרנסתך
 

, הפונדק בעל של זיכרונו מיתרי על ניגנו, פעם שמע כבר כמותן, האחרונות שהמילים אפשר
 . שלא ואפשר, מנכסיו שירד

 
 ורבי זושא רבי של ראשיהם על וברכה שבח דברי מרעיף ופיו תודה מביעות כשעיניו
 .שהופיע כלעומת ונעלם הבית מן העני יצא, אלימלך

 
 

לידי מתנות בשר ודם  ,הינווונא אל תצריכנו ה' אל"

 ,חבההרוולא לידי הלוואתם, אלא לידך המלאה 

 העשירה והפתוחה..."
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 דור המבול
 

  . בדורו של אנוש נאמרבסוף פרשת בראשית מסופר כיצד החלו האנשים לחטוא

ת ,כו(ד)בראשית  ְלׁשֵ ם ו  ד הו א ג ַ ַ ן ֻיל  ֵ א ב  ְקרָּ ת ַוי ִ מוֹ  אֶּ ז ֱאנֹוׁש  ׁשְ ם ִלְקרֹא הו ַחל אָּ ׁשֵ   ה': ב ְ

יּה ֱאנֹוש הּוא ָדָרא ְדִמיֹומֹוִהי ְשִריאּו   -תרגום יונתן ר ּוְקָרא יַּת ְשמֵׁ יד בַּ ת ַאף הּוא ִאְתִילֵׁ ּוְלשֵׁ
ְיָי: יְמָרא דַּ וְתהֹון ְבשּום מֵׁ ֲעוַּ ִנין ְלטַּ ֲעָוון ּוְמכַּ ֲעָבדּו ְלהֹון טַּ י וַּ  ְלִמְטעֵׁ

 

ז הוחל. לשון חולין, לקרא את שמות האדם ואת שמות העצבים א )רבי שלמה יצחקי( – רש"י

יו   )בראשית ו,ד( ועל הפסוקהקב"ה, לעשותן אלילים ולקרותן אלהות:  בשמו של ִפִלים הָּ ַהנ ְ

ם  הֶּ ְלדו  לָּ ם ְויָּ דָּ אָּ נֹות הָּ ל ב ְ ֱאלִֹהים אֶּ ֵני הָּ בֹאו  ב ְ ר יָּ ֵהם ְוַגם ַאֲחֵרי ֵכן ֲאׁשֶּ ִמים הָּ י ָּ ַ ץ ב  רֶּ אָּ בָּ

 ָּ ם:ֵהמ  ֵ י ַהׁש  ם ַאְנׁשֵ ר ֵמעֹולָּ ִֹרים ֲאׁשֶּ ב    ה ַהג ִ
וגם אחרי כן. אף על פי שראו באבדן של דור אנוש, שעלה אוקיינוס והציף   רש"י אומר

 ם:שליש העולם, לא נכנע דור המבול ללמוד מה

ֲאדָּ  (א)בראשית ו,ולאחר מכן נאמר בדור המבול  ֵני הָּ ְ רֹב ַעל פ  ם לָּ דָּ אָּ י ֵהֵחל הָּ ה ַוְיִהי כ ִ מָּ

ם הֶּ דו  לָּ נֹות ֻיל ְ ְרא  (ה)בראשית ו, :ו בָּ ֹו  ה'ַוי ַ בֹת ִלב  ר ַמְחׁשְ ל ֵיצֶּ ץ ְוכָּ רֶּ אָּ ם ב ָּ דָּ אָּ ַעת הָּ ה רָּ י ַרב ָּ כ ִ

ל ַהי ֹום: ס: (נח-יא)בראשית ו, ַרק ַרע כ ָּ מָּ ץ חָּ רֶּ אָּ ֵלא הָּ ָּ מ  ֱאלִֹהים ַות ִ ץ ִלְפֵני הָּ רֶּ אָּ ֵחת הָּ ָּ ׁש    ַות ִ
ולא נחתם גזר דינם אלא בעוון  –זרה, גילוי עריות וגזל חטאם של דור המבול היה בעבודה 

 הגזל.
 

ֹוְלדֹת נֹחַ מעיד הכתוב על נח  ה, ת  ֶּ יק  ֵאל  ה )נקי מגזל(נַֹח ִאיׁש ַצד ִ יָּ ִמים הָּ ָּ , (ן העריות)נקי מ ת 

יו: דֹרֹתָּ ת  ב ְ ךְ  אֶּ ֶּ ֱאלִֹהים, ִהְתַהל    .(עבודה זרה)נקי מנֹחַ  הָּ
 

 התיבה
 

א תיבה ? האם לא יכל הקב"ה לכלות את דור המבול בדרך למה הוצרך נח לבנות דווק
 אחרת ?

 

התשובה היא כדי שיראו בני דורו של נח כיצד הוא בונה את התיבה, וישאלו אותו לפשר 
  העניין.

 

ואמר להם דברים שהם קשים  ,שהיה נח הצדיק מוכיח אותם ,מלמד ב:סנהדרין קח/
אמר להם הקב''ה מביא עליכם  ? יבה זו למהת ,זקן :אמרו לו ,אותו והיו מבזין ,כלפידים

ואם  ,יש לנו דבר אחר ועליתה שמה - אם מבול של אש ? אמרו מבול של מה .את המבול
יש לנו עששיות של ברזל שאנו מחפין בהם  -אם מן הארץ הוא מביא  ,של מים הוא מביא

 .ואם מן השמים הוא מביא יש לנו דבר ועקב שמו ,את הארץ
 

ְשִרים ָשָנה  פרשה ל, אות ז': –בראשית רבה  ָאה ְועֶׁ ָכל מֵׁ ה, שֶׁ ִדיק ּוֻמְמחֶׁ ר ִאיש, צַּ ֱאמַּ נֶׁ ָכל ָמקֹום שֶׁ
יּה ְדָעְלָמא ְדהּוא  ר ָמארֵׁ ר ְלהֹון ָכְך ָאמַּ ין, ֲאמַּ עַּ ֲאָרִזים ְוקֹוְצָצן, ָאְמרּו לֹו ָלָמה ְכדֵׁ ָהָיה ֹנחַּ נֹוטֵׁ

ְלָמא, ָאְמרּו ל עַּ בּוָלא עַּ י מַּ ְיתֵׁ ְבָרא,  מַּ הּוא גַּ יּה ְדהַּ יתֵׁ ל בֵׁ ָלא עַּ י אֶׁ בּוָלא ָלא ָאתֵׁ י מַּ יתֵׁ לֵׁיּה ִאין אֵׁ
ְבָרא הּוא גַּ יּה ְדהַּ יתֵׁ ל בֵׁ ָלא עַּ בּוָלא אֶׁ י מַּ ח ָאְמרּו לֹו ָהא ָלא ָאתֵׁ לַּ ת ְמתּושֶׁ מֵׁ יָון שֶׁ )נח בן למך  כֵׁ

 בן מתושלח(
 

כאשר  דוייקות לתיבה ?למה בתיבת נח הקב"ה נותן מידות משואל, הזוהר הקדוש 
מה , לגודל המזבח אברהם אבינו הלך להקריב את יצחק בנו לא נתן לו הקב"ה מידות

 מיוחד בתיבה ?
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ים  (טו)בראשית ו,בפסוק נאמר  ִ ה ֲחִמׁש  בָּ ֵ ְך ַהת  ה אֹרֶּ ָּ לֹׁש ֵמאֹות ַאמ  ה  ׁשְ ה אֹתָּ ֲעש ֶּ ַ ר ת  ה ֲאׁשֶּ ְוזֶּ

ים  לֹׁשִ ׁשְ ה  ו  ְחב ָּ ה רָּ ָּ :ַאמ  ה  תָּ ה קֹומָּ זה , ְוזֶּה מלמדנו שכאשר נאמרפרקי דרבי אליעזר  ַאמ ָּ
 לנח את תבנית התיבה. לשון הצבעה כלומר הראה הקב"ה 

 

היא שגם בבניית המשכן נמסרה למשה רבינו תוכנית מפורטת,  הזוהר הקדושתשובת 
 משמע התיבה היא כמו המשכן. כלומר, כאשר הקב"ה בונה את מקום השראת שכינתו אז

מכאן נבין שאותם ניסים שהיו במשכן היו בתיבה, ולכן  –הוא מוסר את פרטי התוכנית 
 הספיק להם המקום, האוכל לא התקלקל ולא נגמר...  במשך  שנה שלמה. 

לחודש  1-לחודש העשירי, ראשי ההרים ב 17-לחודש השני, התיבה נחה ב 17-)התחיל ב

 לחודש השני(  27-העשירי, יבשה הארץ ב
 

למה לא הביא הקב"ה שכן דאג הקב"ה לתחש, לאבני המילואים לאפוד ולחושן, אם במ
 שנה עצים ?  120את חומרי הבניה לתיבה ? מדוע היה צריך נח לנטוע במשך 

ים  תרומה(-)שמות כו,טובמשכן, רק בקרשים נאמר  ט ִ ן ֲעֵצי ׁשִ כ ָּ ׁשְ ים ַלמ ִ ׁשִ רָּ ת ַהק ְ יתָּ אֶּ ש ִ ְועָּ

 עְֹמִדים:
ועשית את הקרשים. היה לו לומר ועשית קרשים,  )רבי שלמה יצחקי( – רש"יהא הידיעה, 

כמו שנאמר בכל דבר ודבר, מהו הקרשים, מאותן העומדין ומיוחדין לכך. יעקב אבינו נטע 
ארזים במצרים, וכשמת, צוה לבניו להעלותם עמהם כשיצאו ממצרים, ואמר להם שעתיד 

 .בידכם ים, ראו שיהיו מזומניםהקב"ה לצוות אותן לעשות משכן במדבר מעצי שט
 

בדברים אלו קיים יסוד גדול, גם בדברים של קדושה כמו המשכן, ההתחלה צריכה 
הסיעתא דשמיא,  -להתבצע על ידי מעשה האדם ורק אח"כ יש את ההתערבות האלוקית 

 לכן נח נוטע עצים משלו..

לֹׁש מֵ  (טו)בראשית ו,מהפסוק  ה  ׁשְ ה אֹתָּ ֲעש ֶּ ַ ר ת  ה ֲאׁשֶּ ים ְוזֶּ ִ ה ֲחִמׁש  בָּ ֵ ְך ַהת  ה אֹרֶּ אֹות ַאמ ָּ

: ה  תָּ ה קֹומָּ ים ַאמ ָּ לֹׁשִ ׁשְ ה  ו  ְחב ָּ ה רָּ ָּ מ'  150אנו למדים שמדובר בתיבה שגודלה )בקירוב(  ַאמ 
 מ'.  15מ' רוחב וגובה של  25אורך על 

 

  איך אפשר להכניס לתיבה שכזו את כל חיות העולם ?
 

ח ומשפחתו לטפל בכל החיות ? איך החיות צה עם מקום לציוד, לאוכל ? איך הצליחו נ
 הסתדרו בניהן ? איך אפשר לחיות במקום אטום במשך שנה שלמה ? 

 

, שכל מעשה התיבה הוא נס אחד גדול, ורק הבנה שכזו תיתן התשובה לכל השאלות היא
 לנו תשובה לכל השאלות כולם.

 

ֵכל  }כא{דוגמא לכך ניתן ללמוד מהפסוק )בראשית   ר ֵיאָּ ל ֲאׁשֶּ ל ַמֲאכָּ ה ַקח ְלךָּ ִמכ ָּ ָּ ְוַאת 

ה: ְכלָּ ם ְלאָּ הֶּ ה ְלךָּ ְולָּ יָּ יךָּ ְוהָּ ָּ ֵאלֶּ ַסְפת  אוכל ממבט לתוך הפסוק נקבל תשובה לנס ה  ְואָּ
 איך ?בתיבה.  

יךָּ .. ַקח ְלךָּ  אמר הקב"ה לנח ָּ ֵאלֶּ ַסְפת  אתה תאגור אוכל בשבילך ובשביל בני  – ..ְואָּ

ה:משפחתך, והאוכל הזה יספיק גם לכם וגם לחיות  ְכלָּ ם ְלאָּ הֶּ ה ְלךָּ ְולָּ יָּ    ְוהָּ
 

 המשא ומתן בין נח לאנשי דורו
 

 שנה ? 120ו דור המבול ארכה של למה קיבל מובא יסוד אחר,  זרע ברךספר ב
 לא יספיקו ? 20לא יספיקו ?  60שנה ?  120בשביל שיראו את נח צריך 

 מה הטעם לטוע עצים ולחכות שיגדלו ושוב לטוע, לא יכל נח לקנות עצים מוכנים ?
 

 ? מה זה ,אומר המדרש שכאשר ראו דור המבול את נח בונה את התיבה, שאלו אותו
המבול שעתיד הקב"ה להביא בעולם, ענו לו "על ראשך יבוא ענה להם בגלל כאשר 

 מה פשר התשובה הזו של דור המבול ? מה הם ילדים קטנים ?, הזרע ברךשואל  המבול".
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ר ֱאֹלִהים,פרשה לא, אות ג': –בראשית רבה  ֹיאמֶׁ ִמים  )עמוס ה,י( וַּ ָּ ַער מֹוִכיַח ְודֵֹבר ת  ַ ְנאו  ַבׁש  ש ָּ

ֵעבו , ֲהָוה ֲאמַּ  ְיתָּ ש, דַּ ץ ָיבֵׁ ֲחִוים ְלעֵׁ ר ֲאָרִזים ּוִמְשתַּ ּקֹולֹו שֹובֵׁ ִניִחים ִמי שֶׁ ם מַּ תֶׁ יִקים אַּ ר ְלהֹון, רֵׁ
ץ ָכל ָבָשר ָבא  ר ֱאֹלִהים ְלֹנחַּ קֵׁ ֹיאמֶׁ ר: וַּ ֱאמַּ נֶׁ ָהיּו ְשטּוִפים ְבָגזֵׁל ִנמֹוחּו ִמן ָהעֹוָלם, שֶׁ ּוְלִפי שֶׁ

 פני:ל
 

ר ֲאָרִזים בודה זרה וסיים בגזל ? מדוע אמר נחלמה התחיל בע הזרע ברך,שואל    ? שֹובֵׁ
בו  לַ  {}אשכולו מדבר על המבול,  )תהילים כט(הכוונה היא מתוך המזמור  ִוד הָּ  ה'ִמְזמֹור ְלדָּ

בו  לַ  ֵני ֵאִלים הָּ עֹז:  ה'ב ְ בֹוד וָּ בו  לַ  }ב{כ ָּ חֲ  ה'הָּ ַ ת  מֹו ִהׁשְ בֹוד ׁשְ ׁש:  ה'וו  לַ כ ְ ַהְדַרת קֹדֶּ ב ְ

בֹוד ִהְרִעים  ה'קֹול  }ג{ ִים ֵאל ַהכ ָּ ָּ ים:  ה'ַעל ַהמ  ַֹח קֹול  ה'קֹול  }ד{ַעל ַמִים ַרב ִ כ  ַ ה' ב 

ר:  דָּ הָּ ֶּ ִזים ה'קֹול  }ה{ב  ר  ׁשֵֹבר ֲארָּ ֵ ב  נֹון:  ה'ַוְיׁשַ בָּ ת ַאְרֵזי ַהל ְ נֹון  }ו{אֶּ ל ְלבָּ מֹו ֵעגֶּ ְרִקיֵדם כ ְ ַוי ַ

ן ְרֵאִמים:  מֹו בֶּ ְריֹן כ ְ ִחיל  ה'קֹול  }ח{בֹות ֵאׁש: חֵֹצב ַלהֲ  ה'קֹול  }ז{ְוש ִ ר יָּ ִחיל ִמְדב ָּ ה' יָּ

ֵדׁש:  ר קָּ ַ בֹוד:  ה'קֹול  }ט{ִמְדב  ֹו אֵֹמר כ ָּ ל  ֻ לֹו כ  רֹות ו ְבֵהיכָּ ֹף ְיעָּ ֱחש  לֹות ַוי ֶּ  ְיחֹוֵלל ַאי ָּ

ב  ה' }י{ ׁשֶּ ב ַוי ֵ ׁשָּ ו ל יָּ ב  ַ ם:  ה'ַלמ  ְך ְלעֹולָּ לֶּ ן  ה' }יא{מֶּ ֵ ֹו ִית  לֹום: ה'עֹז ְלַעמ  ָּ ֹו ַבׁש  ת ַעמ  ֵרְך אֶּ  ְיבָּ
 

 ואומר, כיצד עבדו דורו של נח עבודה זרה ? שהיו משתחווים לעץ.  הזרע ברךעונה 
 ואיזה עץ ? עצי ארזים. עכשיו נבין את הטחת הדברים בין נוח לבני דורו.

 

 נח לקנות מהם עצים שהיו נגועים בעבודה זרה,  בגלל שעבדו לעץ הארז, לא יכל
 ולכן הוצרך לנטוע עצים משלו.

 

  ִזים ה'קֹול  לכן כאשר הוכיחם אמר להם מה אתם לעובדים לעץ ? הלא  ׁשֵֹבר ֲארָּ
 לקב"ה. –תעבדו לאלוקים שבשמים 

 

  הם ענו לו על ראשך המבול, מכיוון שראו אותו נוטע וקוצץ ארזים, דהיינו נוטע
"אם יבוא מבול לעולם, על ראשך  –ת העבודה זרה שלהם, ולכן אמרו לו וקוצץ א

 יבוא, שאתה הוא זה שפוגע באלוקים שלנו"
 

 ואומר שהסיבה שבסופו של דבר נחתם דינם על הגזל תלויה גם בנח, הזרע ברךמוסיף 
כאשר עבדו דורו של נח לאלילים שלהם, לא עסקו בגזל בגלל שפחדו מהאלילים  איך ?ו

שנה ולא קורא לו כלום,  120והנה, כאשר נח נוטע וקוצץ את האלילים במשך  שלהם.
מתחילים האנשים לעזוב את העבודה זרה שלהם אבל לא חזרו להכיר בקב"ה, כעת יוצא 

 שהם במצב של "אין אלוקים" ולכן החלו לחטוא בגזל. 
 

ב שלום. ולכן נקודה נוספת: הגזל מצביע על מחלוקת ופירוד בין בני האדם, והקב"ה אוה
)כמו מגדל אפילו כאשר עבדו ע"ז אבל לא היתה מחלוקת בניהם לא נגזרה עליהם מיתה 

 בבל, דורו של אחאב( 
 

 ראו כמה גדול השלום והאחווה בעיני הקב"ה !!!
 

 השפעת האדם על כל האנושות
 

ר  )בראשית ו,יג( בפרשהנאמר  ש ָּ ל ב ָּ ר ֱאלִֹהים ְלנַֹח ֵקץ כ ָּ ץ ַוי ֹאמֶּ רֶּ אָּ ה הָּ ְלאָּ י מָּ ַני כ ִ א ְלפָּ ב ָּ

ץ: רֶּ אָּ ת הָּ ם אֶּ ִחיתָּ ם ְוִהְנִני ַמׁשְ ֵניהֶּ ְ ס ִמפ  מָּ אומר הקב"ה לנח אני הולך להשמיד את כל  חָּ
אבל בעלי החיים מה האנשים החיות והבהמות. נשאלת השאלה האנשים שחטאו ברור, 

  הם אשמים ?
 

מוצא זנות ועבודת אלילים, קץ כל בשר. כל מקום שאתה  )רבי שלמה יצחקי( – ש"יר
 אנדרלמוסיא באה לעולם, והורגת טובים ורעים:

לימדונו חכמים שבחטא דור המבול לא רק בני האדם חטאו בעריות, אלא הם החטיאו את 
 הבהמות בכך והרביעו מין שאינו במינו. 
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ברובד עמוק יותר קיים יסוד שבו כמו שהסביבה משפיעה על התנהגות בני האדם, כך גם 
התנהגות בני האדם משפיעה על התנהגות בעלי החיים שלהם,  אמר הקב"ה לאדם תן 

, את החיות ומשפיע דעתך שלא תשחית את עולמי. החטא של האדם משחית את האדמה
 הלן מס' דוגמאות:    ל  .על הבריאה כולה

 

  טומאתה של אדמת מצרים: -אדמה 
בֹוא  לך לך(-)בראשית יב,יא 75אברהם אבינו יורד למצרים בגיל  ר ִהְקִריב לָּ ֲאׁשֶּ ַוְיִהי כ ַ

: ת ְ ה אָּ ה ְיַפת ַמְראֶּ ָּ י ִאׁש  י כ ִ ַדְעת ִ א יָּ ה נָּ ֹו ִהנ ֵ ת  ַרי ִאׁשְ ל ש ָּ ר אֶּ ה ַוי ֹאמֶּ ְימָּ )רבי שלמה  – ש"יר  ִמְצרָּ

מדרש אגדה, עד עכשיו לא הכיר בה, מתוך צניעות שבשניהם, ועכשיו הכיר בה על  יצחקי(
 .ידי מעשה

שנה )בערך( אברהם נשוי לשרה ורק שנכנס למצרים שהיא ערוות  50"ט,  אומר הבעש
הארץ, פתאום זה מעניין אותו ? כלומר האווירה של מצרים שספוגה בזימה יכולה להשפיע 

    גם על אברהם אבינו. גם יעקב אבינו לאחר שנודע לו שיוסף חי ומרות שהבטיחו הקב"ה

נִֹכי (ויגש-ג,מו)בראשית  ר אָּ דֹול  ַוי ֹאמֶּ י ְלגֹוי ג ָּ ה כ ִ ה ִמְצַרְימָּ א ֵמְרדָּ ירָּ ִביךָּ ַאל ת ִ ֵאל ֱאלֵֹהי אָּ הָּ

ם: יְמךָּ ׁשָּ  פחד יעקב אבינו מאותה טומאה של מצרים  שמא תשפיע עליו.  ֲאש ִ
 

  קדושתה של ארץ ישראל: –אדמה 
ר ֲאִני  }כד{אחרי מות(  –)ויקרא יח  ֹוִים ֲאׁשֶּ ה ִנְטְמאו  ַהג  ֶּ ל ֵאל  י ְבכָּ ה כ ִ ֶּ ל ֵאל  כָּ או  ב ְ מ ְ ַ ט  ַאל ת ִ

ם: ֵניכֶּ ְ ַח ִמפ  ֵ ל  : }כה{ ְמׁשַ יהָּ בֶּ ת יֹׁשְ ץ אֶּ רֶּ אָּ ִקא הָּ ָּ יהָּ ַות  לֶּ ה  עָּ ְפקֹד ֲעֹונָּ אֶּ ץ וָּ רֶּ אָּ א הָּ ְטמָּ   ַות ִ

ם: }כח{  ר ִלְפֵניכֶּ ֹוי ֲאׁשֶּ ת ַהג  ה אֶּ אָּ ר קָּ ֲאׁשֶּ ה  כ ַ ם אֹתָּ ֲאכֶּ ַ ַטמ  ם ב ְ ְתכֶּ ץ אֶּ רֶּ אָּ ִקיא הָּ  ְולֹא תָּ
 

 גמליו אל אברהם אבינו:
ן, אומר כאשר אליעזר עבד אברהם מגיע לארם נהריים לבית בתואל, כאשר מזמין אותו לב

רו ְך  חיי שרה(-)בראשית כד,לאהכתוב  ֹוא ב ְ ר ב  ִית  ה'ַוי ֹאמֶּ ַ יִתי ַהב  נ ִ ִ נִֹכי פ  חו ץ ְואָּ ַ ה ַתֲעמֹד ב  ָּ מ  לָּ

ים: ַמל ִ קֹום ַלג ְ כיצד ידעו  – פניתי הבית. מעבודת אלילים  )רבי שלמה יצחקי( – ש"יר  ו מָּ
 הגמלים של אברהם אבינו לזהות עבודה זרה ?...

 

 :זוהמת הנחש שחזרה בחטא העגל
הזכרנו בשבת שעברה בפרשת בראשית את החוט המקשר בין זוהמת הנחש שפסקה 

איש, אבל  3,000במעמד הר סיני וחזרה בחטא העגל. אם נביט בעניין, בחטא העגל חטאו 
כי איש לא חטאו ובכל זאת "נדבקו" נענשו באותה זוהמה וחזרה מיתה לעולם.  597,000

   השפיעה על כל העולם. איש 3,000רדה בגלל הזוהמה שי
 

 האשה השונמית ואלישע הנביא:
ל ַוְיִהי ַהי ֹום וַ  }ח{ )מלכים ב,ד( ֱאכָּ ֹו לֶּ ק ב  ֲחזֶּ ַ ה ַות  ה ְגדֹולָּ ָּ ם ִאׁש  ֵנם ְוׁשָּ ל ׁשו  ע אֶּ ֲעבֹר ֱאִליׁשָּ י ַ

ם: חֶּ ל לָּ ֱאכָּ ה לֶּ ָּ מ  ֻסר ׁשָּ ְברֹו יָּ י עָּ ם ַוְיִהי ִמד ֵ חֶּ י ִאיׁש  }ט{ לָּ י כ ִ ַדְעת ִ א יָּ ה נָּ ה  ִהנ ֵ ל ִאיׁשָּ ר אֶּ ֹאמֶּ ַות 

ִמיד ָּ ֵלינו  ת  דֹוׁש הו א עֵֹבר עָּ שואל המדרש כיצד ידעה השונמית שאלישע נביא ?  :ֱאלִֹהים קָּ
התשובה היא שראתה שכאשר הוא היה יושב לאכול לא היו סביבו זבובים )כמו במקדש(, 

רק אלא ואיך ידעו הזבובים לא לגשת הסועדים יש זבובים סביבו לא. סביב כל שאר 
 לאלישע ?

 

 פנחס בן יאיר:רבי חמורו של 
אנו בני אנשים  - אם ראשונים בני מלאכים ,אמר ר' זירא אמר רבא בר זימונא  - שבת קיב/ב

ס ואם ראשונים בני אנשים אנו כחמורים ולא כחמורו של ר' חנינא בן דוסא ושל רבי פנח
מספר המדרש שפעם גנבו את חמורו של רבי פנחס בן יאיר  בן יאיר אלא כשאר חמורים:

וכאשר הגישו לו לאכול, החמור לא אכל כלום שלושה ימים. הבינו הגנבים שאין להם מה 
לעשות עם חמור שכזה ושחררו אותו. החמור חזר לביתו של רבי פנחס בן יאיר והחל 

נחס בן יאיר אוכל לחמור ולא אכל. שאל אותם רבי פנחס לנעור. הביאו תלמידיו של רבי פ
בן יאיר, עשרתם את האוכל ? אמרו לו: רבינו אתמול לימדת אותנו שאין מעשרין אוכל 

לבהמות ועכשיו אתה שואל אותנו אם עישרנו ? ענה להם רבי פנחס בן יאיר, נכון, אין 
 ?!     אבל מה אני אעשה והחמור שלי מחמירמעשרין אוכל לבהמות, 
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: ברגע שאדם מתעלה, הוא מרומם את כל העולם איתו, וברגע שמתדרדר, מסילת ישרים
זה השפיע על כל הבהמות ודור המבול השחית כל בשר את הארץ ב מדרדר את כל העולם.

אנשים  9בדור המבול היה  ? אז איזה בהמות וחיות ועופות נכנסו לתיבהוהחיות והעופות. 
האנשים השפיעו על הבהמות והחיות והעופות  9ונשותיהם. אז נוח ובניו  –שלא חטאו 

 .שלא השחיתו, והם שנכנסו לתיבה

 המבול
 

  למה דווקא במבול ?אם החליט הקב"ה להשחית את העולם,  –ידועה השאלה 
  

אומר שהקב"ה למעשה טיהר את העולם כמו  )רבי יצחק לוריא אשכנזי( הקדוש האר"י
סאה מים שבמקווה, ולכן גבהו המים מעל ראשי  40כנגד  יום הם 40מקווה טהרה, ולכן 

 כל ההרים שכל הבריאה תהיה שקוע בתוך המים.
  –שהאדם מורכב מארבע יסודות בשער הקדושה  כתב רבי חיים ויטאל

 וכל המידות הרעות שיש באדם מקורם ביסודות אלו: -ש אים מוח רפר ע
 

 הגאווה, גסות הרוח, הכעס והקפדנות. :יסוד אש
 חטאי הדיבור, החנופה, השקר ולשון הרע.   :יסוד הרוח
 : העצלות והעצבות, ומכיוון "שאדם יסודו מעפר" תכונת העצלות היא יסוד העפר

 בסיסית באדם.                     
 גזל, ממון, תאוות הנשים.   :יסוד המים

 

 ה ? שלכל אדם צריך שיהיו בו , למה נקראת המילה מידה בשם זהסבא מסלובודקהאומר 
 אבל במידה !!! לא יותר מדי ולא בכלל לא..  –מן המידות הרעות הללו 

לא יהיו רופאים מנתחים, כירורגים.. ועל זה  –אם אדם לא תהיה בו מידת האכזריות 
 הדרך...  

 

 בלי מים לא יכול קיום לעולם, בלי יסוד המים גם לא יהיה קיום לעולם: 
 אשתך בלבד !!!–אבל במידה–יה בעל תאווה לנשים לא יהיה קיום לעולםאם אדם לא יה

 ממה יתפרנס ? איך יתקדם בחיים ? אבל במידה !!! –אם אדם לא יהיה בעל תאווה לממון 
 

אחת מדרכי ההנהגה של הקב"ה היא מידה כנגד מידה, אמר הקב"ה אם בני האדם חטאו 
זל ובתאוות נשים, אני גם אציף על את ביסוד המים, הציפו יותר מדי את מידת המים בג

 המבול = מידה כנגד מידה. המים.  
 

 :הגאון רבי יעקב קמינצקי
 אין המים יש יובש.-יש מים,   בארץ –יש מים,   בימים  –בשמים 

או  ְנֻאם  )ירמיה ה,כב(הקב"ה הגביל את הימים שנאמר  ַני לֹא  ה'ַהאֹוִתי לֹא ִתירָּ ָּ ִאם ִמפ 

ר ש ַ  ִחילו  ֲאׁשֶּ יו תָּ ָּ מו  ַגל  לו  ְוהָּ ֲעׁשו  ְולֹא יו כָּ ְתג ָּ ְנהו  ַוי ִ ם ְולֹא ַיַעְברֶּ ק עֹולָּ ם חָּ בו ל ַלי ָּ י חֹול ג ְ ְמת ִ

 :ְולֹא ַיַעְבֻרְנהו  
אמר הקב"ה אני קבעתי למים גבול, אתם עברתם את הגבול המותר במידת המים, 

למים ויבואו  גם אני משחרר את ההגבלה –הרבתם בגזל ובתאווה, פרצתם את הגבול 
 עליכם.

 

 :אזניים לתורה, בספרו הרב סורוצקין 
הביום השלישי לבריאה נאמר  ׁשָּ ָּ ב  ה ַהי ַ אֶּ כלומר הוגבלו המים. בימי שלישי אנו  ְוֵתרָּ

ב ֱאלִֹהים  }א{ תהילים פבקוראים את המזמור  רֶּ קֶּ ֲעַדת ֵאל ב ְ ַ ב ב  ף ֱאלִֹהים ִנצ ָּ סָּ ִמְזמֹור ְלאָּ

ֹט: פ  אחת ממצוות בני נח היא קיום מערכת משפטים ודינים. אמר הקב"ה לא שמרתם  ִיׁשְ
ים בלעו, במים על הסדר אני אהפוך את העולם למים. למה ? כי המים מתקיים איש את חי

 מין טורף את מינו, הורים אוכלים את ילדיהם. 
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 נח והעורב
 

לתיבה נכנסו נח, אשתו, בניו ונשות בניו, מכל החיות הטמאות זוג אחד "איש ואישתו" 
ומהחיות הטהורות שבעה זוגות.   לאחר המבול בעשירי באלול פותח נח את חלון התיבה 

י  }ה{ אׁשֵ ׁש ִנְראו  רָּ ד ַלחֹדֶּ חָּ אֶּ יִרי ב ְ ֲעש ִ ָּ יִרי ב  ֲעש ִ ׁש הָּ סֹור ַעד ַהחֹדֶּ לֹוְך ְוחָּ יו  הָּ ִים הָּ ַ ְוַהמ 

ִרים: הָּ ה:  }ו{ הֶּ ש ָּ ר עָּ ה ֲאׁשֶּ בָּ ֵ ֹון ַהת  ת ַחל  ח נַֹח אֶּ ַ ְפת  ִעים יֹום ַוי ִ ָּ ץ ַאְרב  ת  }ז{ַוְיִהי ִמק ֵ ח אֶּ ַ ל  ַוְיׁשַ

ץ: רֶּ אָּ ִים ֵמַעל הָּ ַ ת ַהמ  ׁשֹוב ַעד ְיבֹׁשֶּ צֹוא וָּ ֵצא יָּ עֵֹרב ַוי ֵ  הָּ
 

 למה דווקא בחר נח בהתחלה את העורב ? –נשאלת השאלה, בתיבה היו אלפי עופות 
 

  העורב אכזרי:
 )איוב לח מא(. שנאמר: ומנין שעורב אכזרי על בניו? :סימן ב –ש תנחומא פרשת עקב מדר

ל: עו  ִיְתעו  ִלְבִלי אֹכֶּ ו ֵ ל ֵאל ְיׁשַ יו אֶּ דָּ י ְילָּ עֵֹרב ֵצידֹו כ ִ ִכין לָּ   (תהלים קמז ט) וכן הוא אומר: ִמי יָּ

או   ר ִיְקרָּ ה  ִלְבֵני עֵֹרב ֲאׁשֶּ ה ַלְחמָּ זיכרונם לברכה: העורב מוליד  אמרו חכמיםו:נֹוֵתן ִלְבֵהמָּ
לבנים, ואומר הזכר לנקבה, שעוף אחר בא עליה, ומואסין אותן ומניחין אותן. מה עושה 

ִכין  הקדוש ברוך הוא? מזמין להן יתושין מצואתן ופורחין ואוכלין אותן, שנאמר: ִמי יָּ

עֵֹרב ֵצידוֹ   :לָּ

 
  העורב שקרן:

מספרת ליחותו אלא חג סביב התיבה = שקרן.  כאשר שלח נח את העורב לא יצא לש
 על רב עיליש כאשר היה בבית הסוהר:  במסכת גיטין מה/אהגמרא 

 ,אתא עורבא וקא קרי ליה ,יומא חד הוה יתיב גביה ההוא גברא דהוה ידע בלישנא דציפורי
אמר עורבא שיקרא הוא ולא  .עיליש ברח עיליש ברח :אמר ליה? מאי קאמר  :אמר ליה

א''ל עיליש ברח  ? מאי קאמרה :אמר ליה .אתא יונה וקא קריא ,אדהכי .א עליהסמיכנ
 וברח. - עיליש ברח

 

השליחות תהיה רעה,  מדוע שולח נח שליח רע ?כעת מתעצמת השאלה, אם זהו העורב, 
 התוצאה תהיה רעה. 

 

רבך  :אמר לו .תשובה ניצחת השיבו עורב לנח"ל: אמר ר ,וישלח את העורב סנהדרין קח/ב:
 ואתה שנאתני ,מן הטהורין שבעה מן הטמאים שנים -רבך שונאני  .שונאני ואתה שנאתני

לא נמצא  ,אם פוגע בי שר חמה או שר צנה .שאתה מניח ממין שבעה ושולח ממין שנים -
 ,במותר לי נאסר לי ,רשע :אמר לו ?! או שמא לאשתי אתה צריך ,עולם חסר בריה אחת

ובאת אל התיבה אתה ובניך  יח{-}בראשית ודכתיב ? לן דנאסרו ומנ כן ?של בנאסר לי לא כ
צא מן התיבה אתה ואשתך ובניך ונשי בניך  טז{-}בראשית חואשתך ונשי בניך אתך וכתיב 

אתך וא''ר יוחנן מיכן אמרו שנאסרו בתשמיש המטה ת''ר שלשה שמשו בתיבה וכולם לקו 
 .כלב ועורב וחם כלב נקשר עורב רק חם לקה בעורו

 

ת הָּ  :)בראשית ח, ז( פרשה לג אות ה: –בראשית רבה  ח אֶּ ַ ל  )תהלים  ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב עֵֹרב,ַוְיׁשַ

ׁשֹוב, :קה, כח( צֹוא וָּ ֵצא יָּ ְך. ַוי ֵ ְחׁשִ ְך ַוי ַ ַלח חׁשֶּ ִבי  ׁשָּ ִבי ִסימֹון רַּ ן רַּ ִבי ְיהּוָדה בֶׁ ם רַּ יּוָדן ְבשֵׁ
ָתה ין אַּ יֵׁש ָכאן אֵׁ ָיה ָועֹוף שֶׁ ָמה חַּ ר לֹו ִמָכל ְבהֵׁ ָלא ִלי,  ִהְתִחיל ְמִשיבֹו ְתשּובֹות, ָאמַּ חַּ אֶׁ לֵׁ ְמשַּ

רֶׁ  ִבי בֶׁ ֲאִכיָלה ְוֹלא ְלָקְרָבן. רַּ ְך ָלעֹוָלם ָבְך, ֹלא לַּ ה ֹצרֶׁ ר לֹו מַּ ֲהָנא ָאמַּ ר כַּ ָבא בַּ ִבי אַּ ם רַּ ְכָיה ְבשֵׁ
ר לֹו  י, ָאמַּ יָמתַּ ר לֹו אֵׁ ְך לֹו, ָאמַּ ָעִתיד ָהעֹוָלם ְלִהְצָטרֵׁ ְבלֹו, שֶׁ ָּקדֹוש ָברּוְך הּוא קַּ ר לֹו הַּ ר, ָאמַּ ָאמַּ

אֲ  ת ָהעֹוָלם, וַּ ש אֶׁ ֲעֹמד ּוְליַּבֵׁ ָחד לַּ ִדיק אֶׁ ץ, ָעִתיד צַּ ל ָהָארֶׁ עַּ ִים מֵׁ מַּ ת הַּ ד ְיבשֶׁ ְצִריכֹו לֹו, עַּ ִני מַּ
ֹ  :)מלכים א יז, ו(ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב  ב  ַ ר ב  ש ָּ ם ו בָּ חֶּ עְֹרִבים ְמִבִאים לֹו לֶּ ר ְוהָּ ש ָּ ם ו בָּ חֶּ ר ְולֶּ קֶּ

ב. רֶּ עָּ ָרִבי,  ב ָּ ית ְשָאן ּוְשָמּה עַּ ר ִעיר ִהיא ִבְתחּום בֵׁ ִבי ְיהּוָדה אֹומֵׁ ְמָיה, רַּ ִבי ְנחֶׁ ִבי ְיהּוָדה ְורַּ רַּ
ל ְיהֹוָשָפט. יָכן ָהיּו ְמִביִאים לֹו ִמֻשְלָחנֹו שֶׁ הֵׁ ָמש ָהיּו, ּומֵׁ ר עֹוְרִבים מַּ ְמָיה ָאמַּ ִבי ְנחֶׁ   רַּ
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ב ַחי  }א{ - יז –א  לכיםמ ל ַאְחאָּ ד אֶּ ֵבי ִגְלעָּ ֹׁשָּ י ִמת  ב ִ ׁשְ הו  ַהת ִ ר ֵאִלי ָּ ֵאל  ה'ַוי ֹאמֶּ רָּ ֱאלֵֹהי ִיש ְ

ִרי:ֲאׁשֶּ  י ִאם ְלִפי ְדבָּ ר כ ִ טָּ ה ַטל ו מָּ ֶּ ֵאל  ִנים הָּ ָּ יו ִאם ִיְהיֶּה ַהׁש  נָּ י ְלפָּ ַמְדת ִ  ה'ַוְיִהי ְדַבר  }ב{ ר עָּ

ן: }ג{יו ֵלאמֹר: ֵאלָּ  ְרד ֵ ֵני ַהי ַ ְ ר ַעל פ  ִרית ֲאׁשֶּ ַנַחל כ ְ ָּ ב ְ ְרת  ַ ה ְוִנְסת  ךָּ ֵקְדמָּ ִניתָּ ל ְ פָּ ה ו   }ד{ ֵלְך ִמז ֶּ

ם:  ְלךָּ ׁשָּ ֶּ יִתי ְלַכְלכ  עְֹרִבים ִצו ִ ת הָּ ה ְואֶּ ֶּ ת  ׁשְ ַחל ת ִ ה ֵמַהנ ַ יָּ ְדַבר  ה{}ְוהָּ ַעש  כ ִ ְך ַוי ַ לֶּ ְך  ה'ַוי ֵ לֶּ ַוי ֵ

ן: ְרד ֵ ֵני ַהי ַ ְ ר ַעל פ  ִרית ֲאׁשֶּ ַנַחל כ ְ ב ב ְ ׁשֶּ ם  }ו{ ַוי ֵ חֶּ ר ְולֶּ ֹקֶּ ב  ַ ר ב  ש ָּ ם ו בָּ חֶּ עְֹרִבים ְמִביִאים לֹו לֶּ ְוהָּ

ה: ֶּ ת  ַחל ִיׁשְ ִמן ַהנ ַ ב ו  רֶּ עָּ ר ב ָּ ש ָּ  ו בָּ
 

 ולמה דווקא העורבים האכילו את אליהו הנביא ?  
 

מפרש זאת שרצה הקב"ה לעורר אל אליהו הנביא  )רבי מאיר ליבוש בן יחיאל מיכל וייזר(ם המלבי"
משבועתו שלא ירד גשם, מה עשה ? שלח עורבים כדי לרמוז לו, עורבים אלו שהם אכזריים 

 מרחמים עליך, ואתה לא תרחם על בני עמך ?! 
 

רש זאת בזווית אחרת, העורב לא בדיוק ריחם מפ )רבי יהודה ליווא בן בצלאל( המהר"ל מפראג
על אליהו. העורב האכזרי אמר אני אאכיל את אליהו, כדי שאליהו לא ירגיש ברעב ואז 

 הוא לא יבטל את גזירת הגשם שלו ויהיה רעב בארץ.
 

 העורב מגורש מן התיבה
 

ה מביא רעיון אחר. נח נצטווה גם בכניסה וגם ביציאה מהתיבה, בכניס הרב מבריסק
ר נצטווה  ה ה'ַוי ֹאמֶּ בָּ ֵ ל ַהת  יְתךָּ אֶּ ֵ ל ב  ה ְוכָּ ָּ ֹא ַאת  ה , וביציאה נצטווה ְלנַֹח ב  בָּ ֵ ֵצא ִמן ַהת 

ְך: ָּ יךָּ ִאת  נֶּ י בָּ ְנׁשֵ יךָּ ו  נֶּ ךָּ ו בָּ ת ְ ה ְוִאׁשְ ָּ ואמרו חז"ל: אמר הקב"ה לנח כשם שנכנסת לתיבה  ַאת 
אז מה פתאום נח שולח , קהרב מבריסברשות כך אינך יוצא מן התיבה אלא ברשות. שואל 

 חכה שתקבל הוראה לצאת ואז תצא !  את העורב ?
 

עֵֹרב )רבי חיים בן משה אבן עטר(האור החיים התשובה נמצאת בדברי  ת הָּ ח אֶּ ַ ל  צריך  ,ַוְיׁשַ

ִים לדעת למה שלחו. ואם לראות  ַ ו  ַהמ  ִים היה לו לומר הכתוב  ?ֲהַקל  ַ ו  ַהמ  כמו  -ֲהַקל 
מה  ,עוד ? למה הוצרך לומר בשליחות היונה ,יונה. ואם לא הוצרך לומרשאמר בשליחות ה
ץהיא כוונת אומרו  רֶּ אָּ ִים ֵמַעל הָּ ַ ת ַהמ  ׁשֹוב ַעד ְיבֹׁשֶּ צֹוא וָּ ֵצא יָּ אם הכוונה היא שלא   ַוי ֵ

ולא היה לו  ? אם כן למה הוצרך נח לשלוח היונה ,מצא לנוח חוצה והיה חוזר חלילה
 ? מה היא כוונתו בהודעת עד יבושת ,עוד ?! ין לא קלו המיםהעורב לאות ולמופת שעדי

למה  ,כיון שיצתה היונה בה היה מספיק לדעת. עוד ? למה הוצרך לצאת עד יבושת ,עוד
הָּ לא אמר הכתוב  חֶּ ק ָּ דֹו ַוי ִ ַלח יָּ ׁשְ   ? כאמור ביונהַוי ִ

תיבה, וידע בו נח כי העורב שמש ב )סנהדרין קח:(כוונת הכתוב הוא על פי מאמר רז''ל  ,אכן
עֵֹרבתיכף ומיד והוא אומרו  גרש העורב מהתיבהולזה כשפתח חלון התיבה  ת הָּ ח אֶּ ַ ל   , ַוְיׁשַ

ולא הזכיר לראות הקלו המים כמו שאמר אחר כך בשליחות היונה, והוא העורב היה יוצא 
. ולענין שליחות נח מגרשו והוא חוזר ונשאר בדרך זה עד יבושת המים :פירוש .ושוב

ה והוא אומרו . שלח היונה - ראות הקלול ת ַהי ֹונָּ ח אֶּ ַ ל  ֹו ַוְיׁשַ  -בשליחות לו  :פירושֵמִאת 
ודבר זה לא יכול לידענו מהעורב להיות שהיה מגורש ולא בשליחות,  .לראות הקלו המים

מה שאין כן היונה שהלכה בשליחות והשיבה אותו כי לא מצאה מנוח לכף רגלה, ותכף 
ביאה אל התיבה כאומרו וישלח ידו ויקחה ויביאה אליו אל התיבה שלח ידו ולקחה וה

פירוש אל מקום המיוחד לה לשמירתה מה שאין כן העורב שמשולחת נשארת וכשהיה 
 חוזר היה נח משלחו פעם אחרת: 

 

לא נמצא  ,אם פוגע בי שר חמה או שר צנהאמר העורב  עכשיו יובנו דברי הגמרא, למה
כלומר העורב גורש מהתיבה, ניסה  ?! מא לאשתי אתה צריךאו ש ,עולם חסר בריה אחת

לטעון כלפי נח שהוא ימות ואז לא יהיו עורבים בעולם, לכן ענה לו נח, אמנם הקב"ה ביקש 
שנה את אליהו  3,000-ממני לשמור את זן העורבים כדי שיכלכלו לעתיד לבוא בעוד כ
ים, לכן כעת אני יכול להעיף הנביא, אבל אתה כבר שימשת את אשתך ויש לך בנים ממשיכ

 אותך מן התיבה.  
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 ?! אחרי המבול
 
 

נח בחר בעורב כדי להתריס  רבי חייא:את דברי  שהזוהר הקדומביא בשם  הילקוט ראובני
כביכול נגד הקב"ה, דהיינו העורב אכזרי ולכן סולק. לרמוז ח"ו לקב"ה שהוא לא רחם על 

  ? התריס כלפי שמיאאיך מעיז נח לנשאלת השאלה והעולם. 
 

 ענה הקב"ה לנח, כל הפוסל במומו פוסל !!! אין דנים אדם בשעת צערו. רבי חייאאמר 
 

שנה בנית את הספינה, אמנם השתדלת להחזיר את האנשים בתשובה, אבל לא  120במשך 
התפללת בעד העולם ובקשת את מידת הרחמים. כעת אתה מצר על כך ומתחרט על זה 

שלא בקשת רחמים ואז אתה מעביר את העניין אלי ? במעשה העורב ? ולמה לא התפללת 
 המבול ?!  יאחר –כי הובטח לך שאתה ומשפחת תשרדו 

 

 פרשת נח אנו יכולים ללמוד מספר יסודות ביהדות:מ
 

, ומה חי את חיי על פי דרך התורה ,אל לו לאדם להסתכל על עצמו ולומר "אני צדיק
  "  כל אחד יאכל את מה שבישל לאחרים שמרו שבת וכד'.. עירתחיל להפתאום שאני א

א לֹא)ויקרא יט,יז( מצווה אותנו במפורש התורה  –ון לא נכ נָּ ת ִתש ְ ִחיךָּ  אֶּ ךָּ  אָּ בֶּ ְלבָּ  הֹוֵכחַ  ב ִ

ֹוִכיחַ  ת ת  ךָּ  אֶּ א ְולֹא ֲעִמיתֶּ ָּ יו ִתש   לָּ  :ֵחְטא עָּ
 

לא לשבת שלו,  ההשתדלותכל אדם צריך לעשות את לכן אנחנו חיים בעולם העשיה, ו
לנס... זה לא יקרה... ועל מנת שתזכה לסיעתא דשמיא, זה יבוא רק  בחוסר מעש ולצפות

  .סיעתא דשמיאהשעליה תתלבש תעשה את ההשתדלות שלך אם אתה 
 

וות הן חיוניות יש להבין שהתאאבל  ,את התאוות הקב"ה טבע בנו את המידות השליליות,
נשים לא היתה ילודה בעולם, ואם לא היתה תאוות אכילה וות שהרי אם לא הייתה תא

 אנשים היו מתים ברעב, ואם לא הייתה תאוות כספים העולם לא היה מתקדם...
 ,המילהעות , וזו משמיש להשתמש בהם במידה הנכונהאבל... תלמד מפרשת נוח, 

 ..למבול. – ולכן על פי הכמות היא יכולה להפוך ממידה טובה למידה רעהמידה = כמות, 
 

, ולכן בכל דבר שאנו עושים נזכור תמיד שמעשיו של האדם משפיעים על הסביבה כולה
 . בכמה אחריות זה מחייב אותנו –נו וסביבותינו על אנשי ביתניקח בחשבון שזה משפיע 

 

, אלא עלינו להבין שלא רק שזה לא נכון "אחרי המבול"ואם נרצה ללכת תחת הרעיון של 
 תמיד את..מול עינך ובשביל לא לטעות שים לשעוד יתבעו אותנו על כך בשמיים, 

 

 תי ה' לנגדי תמידישיוו
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