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ג' ַהיְ סוֹ דוֹ ת ַ ּ -פ ְשטוּתְּ ,ת ִמימ ּות ְו ֶח ֶסד
ָל ָּמה ְלגַ נּ וֹ ת???
" ֵא ֶּלה ּתוֹ ְלדֹת נ ַֹח נ ַֹח ִאיש ַצדִּ יק ָּת ִמים ָהיָ ה ְ ּבדֹר ָֹתיו",
ְמ ָפ ֵרש ַר ִש"י יֵ ש דּ וֹ ְר ִשין ִל ְש ַבח ְויֵ ש דּ וֹ ְר ִשין ִלגְ נַ אי,
יֵ ש דּ וֹ ְר ִשין ִל ְש ַבח ִא ּל ּו ָהיָ ה ְ ּבדוֹ רוֹ ֶשל ַא ְב ָר ָהם כ"ש
ֶש ָהיָ ה ַצדִּ יק ְ ּביוֹ ֵתרְ ,ויֵ ש דּ וֹ ְר ִשין ִלגְ נַ אי ִא ּל ּו ָהיָ ה
ְ ּבדוֹ רוֹ ֶשל ַא ְב ָר ָהם ל ֹא ָהיָ ה נֶ ְח ָשב ִל ְכלוּם ,נִ ְש ֶא ֶלת
ַה ּ ְש ֵא ָלה ִאם ֶא ְפ ָשר ִל ְדרוֹ ש ִל ְש ַבח ַמדּ ו ַּע ִל ְדרוֹ ש
ֹאמר ֱאל ִֹהים ְלנ ַֹחֲ ...ע ֵשה ְל ָך ֵּת ַבת ֲע ֵצי ג ֶֹפר
ִלגְ נַ אי? " ַו ּי ֶ
ִק ִּנים ַּת ֲע ֶשה ֶאת ַה ֵּת ָבה ְו ָכ ַפ ְר ָּת א ָֹת ּה ִמ ַ ּביִ ת ּו ִמחוּץ
ַ ּב ּכ ֶֹפר" נִ ְש ֶא ֶלת ַה ּ ְש ֵא ָלה ַמדּ ו ַּע ַה ָּק ָ ּב"ה ִהצִּ יל ֶאת נ ַֹח
ְ ּבא ֶֹפן ָּכזֶ ה ָק ֶשהּ ְ ,בתוֹ ְך ֵּת ָבה ְסגו ָּרה ְ ּביַ ַחד ִעם ַה ֶּז ֶבל
ְו ַה ְ ּב ֵהמוֹ תְ ,ו ִכי ָח ֵסר ֶר ַוח ְו ַהצָּ ָלה ְל ָפנָ יו יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְל ַהצִּ יל
אוֹ תוֹ " ַעל ַּכנְ ֵפי נְ ָש ִרים"?
ַמה יֵ ש ַל ֲעשוֹ ת ָּכל ָּכ ְך ַה ְר ֵ ּבה זְ ַמן?
ְוגַ ם נ ַֹח ָ ּבנָ ה ֶאת ַה ֵּת ָבה ֵמ ָאה ְו ֶע ְש ִרים ָשנָ הֵ ,מ ָאה
ְו ֶע ְש ִרים ָשנָ ה זֶ ה ֶמ ֶש ְך זְ ַמן ָ ּגדוֹ ל ְמאֹדִּ ,כי ַח ַ ּיי ָה ָא ָדם
ַּכ ּיוֹ ם ֵהם ֵמ ָאה ְו ֶע ְש ִרים ָשנָ הְ ,ו ִכי זֶ ה ַה ְּז ַמן ֶשאוֹ ֵר ְך
ִל ְבנוֹ ת ֵּת ָבה? ּו ַמדּ ו ַּע ָהיָ ה ָצ ִר ְ
יך ְל ַה ְכנִ יס ַל ֵּת ָבה ֶאת ָּכל
ַה ַח ּיוֹ ת ְו ַה ְ ּב ֵהמוֹ תְ ,ו ִכי ֵאין ַה ָּק ָ ּב"ה יָ כוֹ ל ִל ְברֹא ֶאת ָּכל
ַה ַח ּיוֹ ת ֵמ ָח ָדש ְל ַא ֵחר ַה ַּמ ּבוּל? ֲחזַ "ל אוֹ ְמ ִרים ( ְ ּב ָרכוֹ ת
יְ ).סמו ִּכים ִמן ַה ּתוֹ ָרה ִמ ַּניִ ן ְ " -סמו ִּכין ָל ַעד ְלעוֹ ָלם
ֲעש ּויִ ים ֶ ּב ֱא ֶמת ְויָ ָשר" ,יֵ ש ַה ְר ֵ ּבה דְּ ָב ִרים ַ ּב ּתוֹ ָרה
ֶש ֲאנַ ְחנ ּו ל ֹא יְ כוֹ ִלים ְל ָה ִבין אוֹ ָתם ַע"י ִל ּמו ָּדם ַעל
ש ֶאת ַמה ֶש ָּכתוּב ְל ָפנָ יו ו ְּל ַא ֲח ָריו,
ַא ֵחרַ ,רק ַע"י ֶש ִּנ ְדרֹ ׁ
ְּכמוֹ ֶש ָא ַמר ( ַש ָ ּבת לבִ ):מ ְק ָרא נִ ְד ָרש ְל ָפנָ יו ו ְּל ַא ֲח ָריו,
ְו ַרק ָּכ ְך נו ַּכל ְל ָה ִבין ֶאת ַה ּ ָפ ָר ָשה.
ָהרוֹ ֶעה ַה ּשוֹ ֶטה!
ַה ּתוֹ ָרה ּפוֹ ַת ַחת ֶאת ַה ּ ָפ ָר ָשה " ֵא ֶּלה ּתוֹ ְלדֹת נ ַֹח נ ַֹח ִאיש
ַצדִּ יק ָּת ִמים ָהיָ ה ְ ּבדֹר ָֹתיו" ,אוֹ ֵמר ַה ּז ַֹהר ַה ָּקדוֹ ש נ ַֹח
ָהיָ ה רוֹ ֶעה שוֹ ֶטה ֶש ַה ָּק ָ ּב"ה ָא ַמר לוֹ ֶשה ּוא הוֹ ֵל ְך
ְל ָה ִביא ַמ ּבוּל ָלעוֹ ָלםְ ,וה ּוא ל ֹא ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ַעל דּ וֹ רוֹ  ,הוּא
דָּ ַאג ַרק ְל'דּ וֹ רוֹ ָתיו' ֶש ּלוֹ ְ ,ול ֹא ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ַעל ָּכל ְ ּבנֵ י
דּ וֹ רוֹ  ,ו ִּב ְש ִביל זֶ ה ְלגַ ֵ ּבי ַא ְב ָר ָהם ֵאינוֹ נֶ ְח ָשב ִל ְכלוּםִּ ,כי
ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו ְּכ ֶש ַה ָּק ָ ּב"ה ָא ַמר לוֹ ֶשהוּא רוֹ ֶצה ַל ֲהפ ְֹך
יכ ְך יֵ ש
יהם ,ו ְּל ִפ ָ
ֶאת ְסדוֹ ם ה ּוא נֶ ֱע ַמד ְו ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ֲע ֵל ֶ
דּ וֹ ְר ִשים אוֹ תוֹ ִלגְ נַ אי ִ -מ ּשוּם ֶש ָאנ ּו רוֹ ִאים ַ ּב ּתוֹ ָרה ַמה
יָ ָצא ֵמ ַהצִּ ְדקוּת ֶשל נ ַֹחֶ ,ש ָּכל דּ וֹ רוֹ נִ ְמ ָחהְ ,ו ִאם נ ַֹח ָהיָ ה
ֶ ּב ֱא ֶמת נִ ְד ָרש ִל ְש ַבח ַה ָּק ָ ּב" ָהיָ ה ּכוֹ ֵרת ְ ּב ִרית ִעם נ ַֹח,
ְו ָכל ַה ּ ָפ ָר ִש ּיוֹ ת ֶשל ְ ּב ִרית ֵ ּבין ַה ִּמ ְצ ִרים ַו ֲע ֵק ַדת יִ ְצ ָחק
ָהי ּו ִמ ְת ַק ְ ּי ִמים ְ ּבנ ַֹחְ ,וזֶ ה ּו ֶש ַה ָּק ָ ּב"ה ָא ַמר ְלנ ַֹח " ִּכי א ְֹת ָך
יתי ַצדִּ יק ְל ָפנַ י ַ ּבדּ וֹ ר ַה ֶּזה"ַ ,א ָּתה מוֹ ֵצא ֵחן ְ ּב ֵעינַ י,
ָר ִא ִ
ֲא ָבל ֲאנִ י רוֹ ֶצה ֶש ַּת ֲע ִביר ֶאת ַה ֵחן ַה ֶּזה ְל ֻּכ ָּלםְ ,וזֶ ה ּו
ֶש ְּמ ָפ ֵרש ַר ִש"י ֶש ָא ַמר לוֹ ִמ ְק ָצת ִש ְבחוֹ ְ ּב ָפנָ יוַ ,מדּ ו ַּע
ִמ ְק ָצת ִש ְבחוֹ ? ִּכי ִמ ּתוֹ ְך ַה ּ ֶש ַבח יָ ָצא לוֹ ְ ּגנַ אי ָ ּגדוֹ ל,
ַהיְ נ ּו ֶשנּ ַֹח ָהיָ ה ָצ ִר ְ
יך ִל ְלמֹד ֵמ ַה ּ ֶש ַבח ַה ֶּזה ַמה ָע ָליו
ַל ֲעשוֹ ת?
ַאל ִּת ָּכנֵ ס ַל ְּתחוּם ֶשל ַה ּ ֵשנִ י!

ַה ָּק ָ ּב"ה ָא ַמר ְלנ ַֹח " ַו ִּת ּ ָש ֵחת ָה ָא ֶרץ" ִ ּב ְש ִביל ּ ֶש ָ ּי ִשים
ִל ּבוֹ ְל ָכ ְך ְויִ ְש ַּתדֵּ ל ְל ַת ֵּקן אוֹ ָתםִּ " ,כי ָמ ְל ָאה ָה ָא ֶרץ
יהם" ְ ּבדוֹ ר ַה ַּמבּ וּל ָה ֲאנָ ִשים ָח ְמס ּו ֶא ָחד
ָח ָמס ִמ ּ ְפנֵ ֶ
ֶאת ַה ּ ֵשנִ יַ ,עד ֶש ָה ָא ֶרץ ָל ְמ ָדה ַ ּגם ֵּכן ְל ִה ְתנַ ֵהג ָּכ ְך
יא ּה ּ ֵפרוֹ ת ֶשל
" ַו ִּת ָּמ ֵלא ָה ָא ֶרץ ָח ָמס"ָ ,ה ָא ֶרץ הוֹ ִצ ָ
ִּכ ְל ַאיִ םִ ,מין ְ ּב ֶש ֵאינוֹ ִמינוֹ ִּ ,כי ֵא ֶצל ְ ּבנֵ י ָה ָא ָדם ָּכל
ֶא ָחד ָח ַמס ִמ ּ ֶשל ֲח ֵברוֹ ְונִ ְכנַ ס ַל ָּמקוֹ ם ֶשל ֲח ֵברוֹ ,
ַה ָּק ָ ּב"ה ָ ּב ָרא ֶאת ָּכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ַ ּב ָּמקוֹ ם ֶש ּלוֹ -
ַ ּב ְ ּיכוֹ לוֹ תּ ַ ,ב ִּכ ְשרוֹ נוֹ ת ו ַּבדְּ ָב ִרים ַה ְּמיֻּ ָח ִדים לוֹ ְו ֵאין
ְל ָא ָדם ְל ִה ָּכנֵ ס ִל ְמקוֹ מוֹ ֶשל ַה ּ ֵשנִ יִּ ,כי זֶ ה יַ ְפ ִר ַ
יע לוֹ
ִל ְצמ ַֹח ְו ִל ְפר ַֹח.
ה' דּ וֹ ֵרש ֵמ ַה ָּנ ִביא ָּ -ת ִבין ְל ַבד!
ְוזֶ ה ּו ֶש ָא ַמר ַה ָּק ָ ּב"ה ְלנ ַֹחְ ,ל ָך ַּת ְחטֹב ֵע ִצים ְו ִת ְבנֶ ה
ֵּת ָבה ֵמ ָאה ְו ֶע ְש ִרים ָשנָ ה ,ו ְּרצוֹ ן ה' ָהיָ ה ֶשנּ ַֹח יַ ְח ִּכים
ְל ָה ִבין ֶאת ְרצוֹ ן ה'ֶּ " ,תן ְל ָח ָכם ְויֶ ְח ַּכם עוֹ ד" ְּכמוֹ
ֶש ָּמ ִצינ ּו ֶש ַה ָּק ָ ּב"ה ָהיָ ה ַמ ְר ֶאה ַל ָּנ ִביא ָחזוֹ ן ,וְ ָהיָ ה
שוֹ ֵאל ֶאת ַה ָּנ ִביא " ַמה ַא ָּתה רוֹ ֶאה"ְּ ,ת ָפ ֵרש ֶאת
ַה ְּנב ּו ָאה ֶש ַא ָּתה רוֹ ֶאהָּ ,כ ְך ָהיָ ה ְרצוֹ ן ה' ֶשנּ ַֹח ַ ּגם ֵּכן
יב ֵאר ֶאת ַה ְּנב ּו ָאה ֶש ּלוֹ .
יְ ָפ ֵרש ִו ָ
ה' רוֹ ֶצה ֵּת ָבה? ה' רוֹ ֶצה ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ש!
נ ַֹח ָהיָ ה ָצ ִר ְ
יך ְל ָה ִבין ֶש ַה ָּק ָ ּב"ה רוֹ ֶצה ִמ ֶּמנּ ּו ֶש ִ ּי ְבנֶ ה
ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ שְּ ,כמוֹ ֶש ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו ָ ּבנָ ה ָ ּבא ֶֹהל ֶש ּלוֹ
ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ שְּ ,כמוֹ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו (ב"ר) ֶש ָ ּבא ֶֹהל
ֶשל ַא ְב ָר ָהם ָהיָ ה נֵ ר דּ וֹ ֵלק ְּ -כנֶ גֶ ד ַה ְּמנוֹ ָרה ְו ָענָ ן ָקשוּר
ַעל ָהא ֶֹהל ְּ -כ ֻּדגְ ַמת ֶה ָענָ ן ֶש ָהיָ ה ַעל ַה ִּמ ְש ָּכן ְו ִע ָּסה
ַח ָּמה ֵמ ֶער"ש ְל ֶער"ש ְּ -כ ֻּדגְ ַמת ֶל ֶחם ַה ּ ָפנִ ים ָּכ ְך ָהיָ ה
נ ַֹח ַ ּגם ֵּכן ָצ ִר ְ
יך ִל ְבנוֹ ת ֶאת ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ שְ ,ו ַל ֲעשוֹ ת
ְ ּבתוֹ כוֹ " ִק ִּנים" ֵ -א ּל ּו ַה ְּל ָשכוֹ ת ְו ַה ָּת ִאים ֶש ָהי ּו ְ ּב ֵבית
ַה ִּמ ְקדָּ שֶ ,ש ֵהם ְמ ַר ְּמזִ ים ָל ָא ָדם ְלהוֹ דוֹ ת ַעל ַה ָּת ִאים
ֶש ֵ ּיש ַ ּב ּמ ַֹח ֶש ִאם ֶא ָחד ֵמ ֶהם נִ ְפ ָּתח אוֹ זָ ז ְק ָצת
ִמ ְּמקוֹ מוֹ ָ ,ה ָא ָדם ִמ ְש ַּת ֵ ּבש ַרח"לְ ,ו ָכל ָ ּב ֵאי עוֹ ָלם ָהי ּו
עוֹ ִלים ָל ֶרגֶ ל ְל ֵת ַבת נ ַֹח.
נ ַֹח ָהיָ ה ּכ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל!?
ְונ ַֹח ָהיָ ה ַה ּכ ֵֹהן ַה ָ ּגדוֹ לֶ ,ש ָהיָ ה ַמ ְר ֶאה ָל ֶהם ֶאת
ֲעבוֹ דוֹ ת ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ש ,נ ַֹח ִה ְכנִ יס ַל ֵּת ָבה " ִמ ָּכל ַמ ֲא ָכל
ֲא ֶשר יֵ ָא ֵכל" ַמדּ ו ַּע? ִ ּב ְש ִביל ֶש ּיו ַּכל ְל ַל ֵּמד ְל ֻּכ ָּלם ֶאת
ֶח ֶסד ה' ֶש ֵ ּיש ָ ּבא ֶֹכלְּ ,כמוֹ ֶש ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ש ָהי ּו
יאים ֶאת ַה ּ ֻּש ְל ָחן ּו ַמ ְר ִאים ְלעוֹ ֵלי ְרגָ ִלים
ַה ּכ ֲֹהנִ ים מוֹ ִצ ִ
ֶאת ֶל ֶחם ַה ּ ָפנִ ים" .צ ַֹהר ַּת ֲע ֶשה ַל ֵּת ָבה" ְמ ָפ ֵרש ַר ִש"י
י"א ֶא ֶבן טוֹ ָבה ְוי"א ַח ּלוֹ ן ,י"א ֶא ֶבן טוֹ ָבה ְּ -כ ֻּדגְ ַמת
ַה ְּמנוֹ ָרה ַה ּ ְטהוֹ ָרה ֶש ָהיְ ָתה ֵעדוּת ְל ָכל ָ ּב ֵאי עוֹ ָלם ַעל
ַה ְש ָר ַאת ַה ּ ְש ִכינָ הָּ ,כ ְך ַ ּגם נ ַֹח ָהיָ ה ּתוֹ ֶלה ַ ּב ֵּת ָבה ֶאת
ָה ֶא ֶבן טוֹ ָבה ֶש ִהיא ְמ ִא ָירה ֶאת ָּכל ַה ֵּת ָבה ,ו ָּבזֶ ה ָהיָ ה
ְמ ַל ֵּמד ְל ָכל ָ ּב ֵאי עוֹ ָלםֶ ,ש ַה ָּק ָ ּב"ה הוּא ' ַה ֵּמ ִאיר ָל ָא ֶרץ
יה'ְ ,וי"א ַח ּלוֹ ן ּ ַ -גם ֵּכן ְּכמוֹ ְ ּב ֵבית
ְו ַלדָּ ִרים ָע ֶל ָ
ַה ִּמ ְקדָּ ש ֶש ָהי ּו ּבוֹ ַח ּלוֹ נוֹ ת ָצ ִרים ִמ ִ ּב ְפנִ ים ו ְּר ָח ִבים
ִמ ַ ּבחוּץ ְל ַה ְראוֹ ת ֶש ָהאוֹ ר יוֹ ֵצא ִמ ִ ּב ְפנִ ים ְל ַבחוּץ ְול ֹא

ִמ ַ ּבחוּץ ְל ַה ְראוֹ ת ֶש ָהאוֹ ר יוֹ ֵצא ִמ ִ ּב ְפנִ ים ְל ַבחוּץ ְול ֹא
ְל ֵה ֶפ ְך ְל ַל ְּמ ֵדנ ּו ֶש ַה ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ש ה ּוא ֵמ ִאיר ְל ָכל
ָהעוֹ ָלם.
ְקפֹץ ַל ַּמיִ ם!!!
יח ֶאת ְ ּבנֵ י דּ וֹ רוֹ ֲא ָבל ל ֹא
ְו ִא ּל ּו נ ַֹח ַמה ָע ָשה? ה ּוא הוֹ ִכ ַ
זוֹ ַהדֶּ ֶר ְךְ ,ו ִכי ָא ָדם ֶש ָּנ ַפל ַל ַּמיִ ם ְוהוּא טוֹ ֵב ַעָ ,ה ֵע ָצה
יח אוֹ תוֹ ? ָצ ִר ְ
יך ִל ְק ּפֹץ ַל ַּמיִ ם ו ְּל ַהצִּ יל אוֹ תוֹ ,
ִהיא ְלהוֹ ִכ ַ
ַה ָּק ָ ּב"ה אוֹ ֵמר ְלנ ַֹח " ֵקץ ָּכל ָ ּב ָשר ָ ּבא ְל ָפנַ י" ֵהם
טוֹ ְב ִעים ַ ּב ָ ּים! ֵהם טוֹ ְב ִעים ַ ּב ַּמ ּבוּל! ַמה ֹנ ַח ָהיָ ה ָצ ִר ְ
יך
ַל ֲעשוֹ תִ ,ל ְק ּפֹץ ַל ָ ּים ו ְּל ַהצִּ יל אוֹ ָתםַ ,ל ֲעשוֹ ת ֶאת ָּכל
ַה ַּמ ֲא ָמ ִצים וה ַה ִה ְש ַּתדְּ ל ּויוֹ ת ֵא ְ
יך ְל ַה ֲעלוֹ ת אוֹ ָתם
ֵמ ַה ַּמצָּ ב ַה ָּק ֶשה ַה ֶּזה ,ל ֹא ִל ְבנוֹ ת ֵּת ָבה ְל ַע ְצמוֹ ֶ ,א ָּלא
ִל ְבנוֹ ת ֵּת ָבה ְל ָכל ָהעוֹ ָלםַ ,ל ֲעמֹד ְ ּב ַש ֲע ֵרי ַה ֵּת ָבה
ְו ַל ֲעשוֹ ת ַה ְכנָ ַסת אוֹ ְר ִחים ְל ַה ְכנִ יס ֶאת ָּכל ָהעוֹ ָלם
ְלתוֹ ְך ַה ֵּת ָבהַ ,ה ָּק ָ ּב"ה ָא ַמר ְלנ ַֹח " ּו ֶפ ַתח ַה ֵּת ָבה ְ ּב ִצדָּ ּה
ָּת ִשים" ַּ -ת ֲע ֶשה ַל ֵּת ָבה ְש ָע ִרים ְ ּגדוֹ ִלים ְּכמוֹ ְ ּב ֵבית
ַה ִּמ ְקדָּ שְ ,ו ַת ְכ ִריז " ּבוֹ א ּו ְש ָע ָריו ְ ּבתוֹ ָדה" ָהיָ ה ָע ָליו
ְל ַה ְכנִ יס ֶאת ָּכל ָהעוֹ ָלם ֻּּכ ּלוֹ ְלתוֹ ְך ַה ֵּת ָבה ,ו ְּל ַה ְט ִעים
ַ ּגם ָל ֶהם ֵמ ַה ּ ַט ַעם ַה ּטוֹ ב ֶשל ַה ּתוֹ ָרהְ ,ל ַל ֵּמד אוֹ ָתם ֶאת
ּתוֹ ַרת ַה ָּק ְר ָ ּבנוֹ תֶ ,את ַההוֹ ָד ָאה ַלה'ְ ,ו ַעל יְ ֵדי ָּכ ְך ֵהם ָהי ּו
עוֹ ִשים ְּתש ּו ָבה.
ַמה ֵ ּבין נ ַֹח ְל ַא ְב ָר ָהם?
ֲא ָבל נ ַֹח ל ֹא ָע ָשה ֵּכןַ " ,ו ַ ּי ַעש נ ַֹח ַּכ ֲא ֶשר ִצ ָּוה אֹתוֹ
ֱאל ִֹקים ֵּכן ָע ָשה" ִ ּבגְ נוּתוֹ דִּ ֵ ּבר ַה ָּכתוּבֶ ,ש ּל ֹא ָע ָשה
ֶא ָּלא ַמה ֶש ָא ַמר לוֹ ֱאל ִֹקים ל ֹא ּ ָפחוֹ ת וְ ל ֹא יוֹ ֵתרְ ,ול ֹא
יכ ְך
ִה ְש ִּכיל ְל ָה ִבין ַמה ְרצוֹ ן ה' ֶ ּב ֱא ֶמת ֶש ַ ּי ֲע ֶשה ,ו ְּל ִפ ָ
נֶ ֱא ַמר ָע ָליו " ֶאת ָה ֱאל ִֹקים ִה ְת ַה ֶּל ְך נ ַֹח"  -ה ּוא ָה ַל ְך
ַא ֲח ֵרי ה' ,ה ּוא ָהיָ ה ָצ ִר ְ
יך ַס ַעד ְל ָת ְמכוֹ ( ַר ִש"י) ,ה ּוא
ָה ַל ְך ַא ֲח ֵרי ה' ְונִ ְת ַמ ְך ַ ּבה'ֲ ,א ָבל ֵא ֶצל ַא ְב ָר ָהם נֶ ֱא ַמר
" ִה ְת ַה ֵּל ְך ְל ָפנַ י"ַ ,א ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו ָה ַל ְך ִל ְפנֵ י ה' ,ה ּוא
ֵה ִבין ַמה ְרצוֹ ן ה' ֶש ַ ּי ֲע ֶשה ו ִּמ ַ ּיד ה ּוא ָע ָשה ֶאת זֶ ה ֲא ָבל
נ ַֹח ַעד ֶש ַה ָּק ָ ּב"ה ָא ַמר לוֹ הוּא ל ֹא ָע ָשהְ ,וגַ ם ָאז הוּא
ָע ָשה ַרק ֶאת ַמה ֶש ֶּנ ֱא ַמר לוֹ ְ ּב ִד ּיוּקְ ,ול ֹא ִה ְש ִּכיל
יכ ְך הוּא
ֵמ ַע ְצמוֹ ַמה ְרצוֹ ן ה' ֶ ּב ֱא ֶמת ֶש ַ ּי ֲע ֶשה ,ו ְּל ִפ ָ
נֶ ְח ַשב ְּכהוֹ ֵל ְך ַא ֲח ֵרי ה' ְול ֹא ִל ְפנֵ י ה'ְ ,ול ֹא דַּ י ֶשנּ ַֹח ל ֹא
ִה ְכנִ יס ֶאת ֻּּכ ָּלם ַל ֵּת ָבהֶ ,א ָּלא ה ּוא ַע ְצמוֹ ַ ּגם ֵּכן ל ֹא
ָר ָצה ְל ִה ָּכנֵ ס ַל ֵּת ָבה ַעד ֶשדְּ ָחק ּוה ּו ַה ַּמיִ ם ,ה ּוא ָר ָאה ֶאת
ַה ֵּת ָבה ְּכ ִס ַירת ַהצָּ ָלה ,ה ּוא ל ֹא ֵה ִבין ֶש ַה ֵּת ָבה זֶ ה ַה ַ ּביִ ת
ָה ֲא ִמ ִּתי ֶש ּלוֹ ְו ֶשל ָּכל ָ ּב ֵאי ָהעוֹ ָלםַ ,ה ֵּת ָבה זֶ ה ֵ ּבית
ַה ִּמ ְקדָּ שַ ,ה ֵּת ָבה זֶ ה צ ַֹהר ָלעוֹ ָלם ַה ָּק ָ ּב"ה ְמ ַצ ֶּוה ְלנ ַֹח
" ְו ָכ ַפ ְר ָּת א ָֹת ּה ִמ ַ ּביִ ת ּו ִמחוּץ ַ ּב ּכ ֶֹפר" ַּ -ת ְכנִ יס ַל ֵּת ָבה ֶאת
ָּכל ַה ּכוֹ ְפ ִריםְּ ,ת ַצ ּ ֶפה ֶאת ַה ֵּת ָבה ְ ּבזֶ ֶפת ִמ ַ ּביִ ת ּו ִמחוּץ
ֶש ֵ ּי ָר ֶאה ָהדוּר ְויָ ֶפהְּ ,כ ֵדי ֶש ִ ּי ְמש ְֹך ֶאת ַה ֵּלב ָלבֹא ֶאל
ַה ֵּת ָבה.
ִּת ְפ ַּתח ֶאת ַה ּ ְש ָע ִרים!
ְו ָכל ֵעץ ְו ֵעץ ֶשנּ ַֹח ָח ַטב ה ּוא ָהיָ ה ָצ ִר ְ
יך ְל ָפ ֵרש ַמה
ַה ַּמ ּ ָט ָרה ְ ּב ָכ ְךְ ,להוֹ דוֹ ת ַלה' ַעל " ֵעץ ּ ְפ ִרי ְו ָכל ֲא ָרזִ ים",

ִמ ְצ ַות ֵּת ָבהְ ,וה ּוא ָהיָ ה ָצ ִר ְ
יך ַל ֲעשוֹ ת ּ ֶפ ַתח ,ו ְּל ָפ ֵרש
ֶאת זֶ הֶ ,ש ַה ּ ֶפ ַתח ַה ֶּזה זֶ ה ְּכמוֹ ַה ּ ֶפ ַתח ֶשל ָהאוֹ ת ֵה"א,
ֲחזַ "ל אוֹ ְמ ִרים ( ְמנָ חוֹ ת כטִ ):מ ּ ְפנֵ י ַמה נִ ְב ָרא ָהעוֹ ה"ז
ָ ּבאוֹ ת ֵה"אִ ,מ ּ ְפנֵ י ֶש ֵה"א דּ וֹ ֶמה ְל ַא ְכ ַסדְּ ָרה ֶש ּ ְפתו ָּחה
ִמ ְּל ַמ ּ ָטה ֶש ִאם ָר ָצה ָל ֵצאת יָ ָצאּ ,ו ִמ ּ ְפנֵ י ַמה יֵ ש ָל ּה
ּ ֶפ ַתח ַ ּבצַּ ד? ֶש ִאם יָ ָצא יַ ְחזֹר ְויִ ָּכנֵ ס ִמ ּ ֶפ ַתח זֶ הּ ,ו ַמדּ ו ַּע
ָצ ִר ְ
יח ְ ּב ֶד ֶר ְך ַא ַחת,
יך ּ ֶפ ַתח ַא ֵחר? ִּכי ָא ָדם ֶש ּל ֹא ִה ְצ ִל ַ
יֵ ש לוֹ ֲח ָר ָדה ְו ַצ ַער ַרבְּ ,כ ֶשה ּוא נִ זְ ָּכר ַ ּב ָּמקוֹ ם ַה ֶּזה
ו ָּב ִענְ יָ ן ַה ֶּזהְּ ,כמוֹ ּ ֶש ִּס ּ ְפר ּו ִלי ַּכ ָּמה ַּת ְל ִמ ִידיםֶ ,ש ָּכל
יהם יִ ַּסר אוֹ ָתם ְו ִה ְל ִחיץ אוֹ ָתם ַעל ָּכ ְך,
דָּ ָבר טוֹ ב ֶש ֲא ִב ֶ
ֵאין ָל ֶהם שוּם ֵח ֶשק ְו ַט ַעם ַל ֲעשוֹ ת ֶאת זֶ ה ,ו ְּל ֵה ֶפ ְך,
יעים ַלדָּ ָבר ַה ֶּזה יֵ ש ָל ֶהם ַל ַחץ
ָּכל ּ ַפ ַעם ֶש ֵהם ַמ ִ ּג ִ
ִמ ֶּזהְ ,ונ ַֹח ָהיָ ה ָצ ִר ְ
יח ֶאת
יך ְל ָה ִבין ֶאת זֶ הְ ,ול ֹא ְלהוֹ ִכ ַ
ַהדּ וֹ ר ַעל ַמה ֶש ָהיָ הֶ ,א ָּלא ִל ְפ ּת ַֹח ָל ֶהם ּ ֶפ ַתח ָח ָדש
ְו ֶד ֶר ְך ָח ָדש ְל ִה ְת ָק ֵרב ַלה'ִ ּ " ,פ ְתח ּו ְש ָע ִרים ְויָ בֹא גּ וֹ י
ַצדִּ יק" ּו ַמה ּו ַה ּ ֶפ ַתח ֶה ָח ָדש "ו ֶּפ ַתח ַה ֵּת ָבה ְ ּב ִצדָּ ּה" -
ִ ּב ְש ִביל ִל ְפ ּת ַֹח ֶאת ַה ּ ְש ָע ִרים ָצ ִר ְ
יך ַל ֲעמֹד ַ ּבצַּ ד,
ְ ּב ַה ְכנָ ָעהְ ,של ֹמֹה ַה ֶּמ ֶל ְך ע"ה ִ ּב ֵּקש ִל ְפ ּת ַֹח ֶאת ַש ֲע ֵרי
יהמ"ק ְול ֹא נִ ְפ ְּתח ּו לוֹ ַ ,מה ָע ָשה? " ַו ִ ּי ְכ ַרע ַעל ִ ּב ְר ָּכיו
ֵ ּב ַ
יע ֶאת ַע ְצמוֹ ִּ ,כי ַרק ַע"י ַה ְכנָ ָעה,
ִל ְפנֵ י ה'" ,ה ּוא ִה ְכנִ ַ
יִ ּסו ִּרים ו ִּבזְ יוֹ נוֹ ת ֶא ְפ ָשר ְל ִה ָּכנֵ ס ְ ּב ַש ֲע ֵרי ַה ְּק ֻּד ּ ָשה,
ְוזֶ ה ּו ֶש ָא ְמר ּו ( ָשם) ִמ ּ ְפנֵ י ַמה נִ ְב ָרא עוֹ ה"ב ָ ּבאוֹ ת
י ּו"דִ ,מ ּ ְפנֵ י ֶשצַּ דִּ ִ
יקים ֶש ּבוֹ מו ָּע ִטיםּ ,ו ִמ ּ ְפנֵ י ַמה י ּו"ד
יהם ֶשל ַצדִּ ִ
יקים ָּכפ ּוף,
אש ֶ
רֹאשוֹ ָּכפוּףִ ,מ ּ ְפנֵ י ֶש ָר ֵ
ו ְּל ָכ ְך ָהאוֹ ת ַצדִּ י"ק ָּכפ ּוףִּ ,כי ַהצַּ דִּ יק הוּא ָּכפוּףְ ,ו ַעל
ַ ּג ָ ּביו יֵ ש לוֹ י ּו"ד זֶ ה ֶא ָחד ֶשרוֹ ֵכב ָע ָליו ו ֵּמ ִציק לוֹ ו ָּבזֶ ה
יע אוֹ תוֹ [ ,ו ָּבאוֹ ת ַצדִּ י"ק יֵ ש ַמ ְחל ֶֹקת
ה ּוא ַמ ְכנִ ַ
ַה ּפוֹ ְס ִקים ֵא ְ
יך ְל ָכ ְתבוֹ ִּ ,כי ַעל ַצדִּ ִ
יקים ות"ח יֵ ש
ַמ ְחל ֶֹקתְ ,ו ַעל ָה ָא ָדם ָל ַד ַעת ל ֹא ְל ַבזּוֹ ת ְ ּבשוּם א ֶֹפן
ת"ח].
ג' ַהיְ סוֹ דוֹ ת ַ ּ -פ ְשטוּתְּ ,ת ִמימוּת וְ ֶח ֶסד
ּו ַפ ָּת"ח ה ּוא ר"ת ּ ַפ' ְשטוּת ְּת' ִמימוּת ֶח' ֶסדָּ ,כ ְך אוֹ ֵמר
ֶה ָח ֵפץ ַח ִ ּיים ,זֶ ה ַה ּ ֶפ ַתח ַל ְּק ֻּד ּ ָשהַ ,היְ סוֹ דוֹ ת ַה ָּלל ּו,
ְל ִה ְתנַ ֵהג ִ ּב ְת ִמימוּתְ ,ול ֹא ְל ִה ְתיַ ֵחס ַל ַּמ ְל ִעיגִ ים
יהםֶ ,ש ֲה ֵרי ַ ּגם ַהגּ וֹ יִ ם ֲח ָכ ִמים
ַה ִּמ ְת ַח ְּכ ִמים ְ ּב ֵעינֵ ֶ
יהם ְו ֵהם ַמ ְל ִעיגִ ים ָע ֵלינ ּוְ ,ו ָאנ ּו ל ֹא ִמ ְת ּ ַפ ֲע ִלים
ְ ּב ֵעינֵ ֶ
ֵמ ֶהם ְו ָאנ ּו הוֹ ְל ִכים ְ ּבעֹז ו ְּבגָ אוֹ ן ְ ּב ֶד ֶר ְך ַה ּתוֹ ָרה,
ְ ּב ַפ ְשטוּת ו ְּת ִמימוּת ְו ֶח ֶסד.
זֶ ה ל ֹא ַמבּ וּל ,זֶ ה נִ ּסו ְּך ַה ַּמיִ ם!
ְו ַה ָּק ָ ּב"ה ַמ ְמ ִש ְ
יך וְ אוֹ ֵמר ְלנ ַֹח " ַו ֲאנִ י ִהנְ נִ י ֵמ ִביא ֶאת
ַה ַּמ ּבוּל ַמיִ ם ַעל ָה ָא ֶרץ" ֲאנִ י רוֹ ֶצה ָל ֵתת ָל ֶכם נִ ּס ּוךְ
ַה ַּמיִ םֲ ,אנִ י רוֹ ֶצה ְלהוֹ ִריד ֶאת ֶה ָענָ ן ַעל ַה ֵּת ָבה,
ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ָענָ ן ָקשוּר ַעל ָהא ֶֹהלְ ,וגַ ם ַה ְּתהוֹ ם יוֹ ִציא
ַמ ְעיָ נוֹ ת  -יֵ ֵצא ְל ָך ַה ַּמ ְעיָ ן ַה ּיוֹ ֵצא ִמ ֵ ּבית ָק ְד ֵשי
יע ַעד ְל ֶפ ַתח ֵ ּבית דָּ ִוד ְו ָשם ָהיָ ה
ַה ֳ ּק ָד ִשים ֶש ָהיָ ה ַמ ִ ּג ַ
נַ ֲע ֶשה ְּכנַ ַחל שוֹ ֵטף ֶש ּבוֹ רוֹ ֲח ִצים זָ ִבין ְוזָ בוֹ ת נִ דָּ ה
ְויוֹ ְלדוֹ ת (יוֹ ָמא עז ):דָּ ִוד ַה ֶּמ ֶל ְך ֵּכן ּ ָפ ַתח ּ ֶפ ַתח ְל ֵבית

יכ ְך
דָּ ִוד ְל ָה ִאיר ִמ ּ ָשם ֶאת אוֹ ר ה' ְל ָכל ָ ּב ֵאי עוֹ ָלם ,ו ְּל ִפ ָ
זֶ ה נַ ֲע ֶשה ָשם ְּכנַ ַחל ַה ְּמ ַט ֵהר ִמ ָּכל ַה ּ ֻּט ְמאוֹ תָּ ,כ ְך ַ ּגם
ִ ּבזְ ַמן נ ַֹח ְרצוֹ ן ה' ָהיָ ה ֶש ַה ַּמיִ ם יִ ְהיֶ ה ִל ְמקוֹ ר ַה ּ ָט ֳה ָרה
ְל ַט ֵהר ֶאת ָּכל ַהחוֹ ְט ִאים ְו ַה ּפוֹ ְש ִעיםְּ ,כמ"ש " ְו ָכ ַפ ְר ָּת
אוֹ ָת ּה ִמ ַ ּביִ ת ּו ִמחוּץ ַ ּב ּכ ֶֹפר"ִּ ,ת ּ ַטע ַ ּב ֵּת ָבה ֶאת ָּכל ָה ֵע ִצים
יהמ"ק ָּכל ִמינֵ י ֲא ָרזִ ים ֶשל
ְּכמוֹ ְשלֹמֹה ַה ֶּמ ֶל ְך ּ ֶש ָּנ ָטה ְ ּב ֵב ַ
זָ ָהב (יוֹ ָמא כא):
יתי ִא ָּת ְך" ֲ -אנִ י יַ ֲע ֶשה ִא ְּת ָך ְ ּב ִרית
" ַו ֲה ִקימוֹ ִתי ֶאת ְ ּב ִר ִ
ְּכמוֹ ֶש ָּכ ַרת ִעם ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּוּ " ,ו ִמ ּכֹל ָה ַחי ִמ ָּכל ָ ּב ָשר"
 זֶ ה ָּכל ָ ּב ֵאי עוֹ ָלםְ ,ו ַר ִש"י אוֹ ֵמר ' ִמ ָּכל ָה ַחי' ְל ַר ּבוֹ ת ֶאתַה ּ ֵש ִדים ַ ּגם ֶאת ַה ּ ֵש ִדים ַה ַ ּג ְש ִמ ִ ּייםֵ ,שד ר"ת שוֹ ֵפ ְך
דָּ ִמיםּ ַ ,גם ָה ֲאנָ ִשים ַה ֻּּמ ְש ָח ִתים ַה ְּמ ֻּכ ִּנים ַ ּב ּזוֹ ה"ק ֵש ִדין
יְ הו ָּדאיִ ן ַ ּגם אוֹ תוֹ ָצ ִר ְ
יך ְל ַה ְכנִ יס ַל ֵּת ָבהְ ,ונ ַֹח ל ֹא ֵה ִבין
ְ
ֶאת זֶ הְ " ,שנַ יִ ם ִמ ּכֹל ָּת ִביא ֶאל ַה ֵּת ָבה ְל ַה ֲחיֹת ִא ָּתך זָ ָכר
וּנְ ֵק ָבה יִ ְהי ּו" ְּ -כ ֻּדגְ ַמת ַה ְּכרו ִּבים ֶש ָהי ּו סוֹ ְכ ִכים זֶ ה ַעל
זֶ הָּ ,כ ְך ְּת ַל ֵּמד ֶאת ֻּּכ ָּלם ְל ִה ְתנַ ֵהג ְּכמוֹ ַה ְּכרו ִּביםְ ,ו ַל ֲעזֹר
זֶ ה ָלזֶ ה ו ְּל ָהגֵ ן זֶ ה ַעל זֶ הֵ " .מ ָהעוֹ ף ְל ִמינֵ ה ּו ּו ִמן ַה ְ ּב ֵה ָמה
ְל ִמינָ ּה" ַּ -ת ְכנִ יס ְ ּב ֵהמוֹ ת ְועוֹ פוֹ ת ְו ַת ְק ִריב ֵמ ֶהם ָק ְר ָ ּבנוֹ ת
ַל ֵּת ָבהְ ,ו ַעי"ז " ְל ַה ֲחיוֹ ת" זֶ ה יְ ַח ֶ ּיה ֶאת ַהדּ וֹ ר ,זֶ ה יַ ְחזִ יר
אוֹ ָתם ִ ּב ְתשו ָּבה.
ַה ִ ּב ּכו ִּרים ַ ּב ֵּת ָבה
" ְו ַא ָּתה ַקח ְל ָך ִמ ָּכל ַמ ֲא ָכל ֲא ֶשר יֵ ָא ֵכל" ָּת ִביא ִ ּב ּכו ִּרים
ַ ּב ֵּת ָבהְ " ,ו ָא ַס ְפ ָּת ֵא ֶל ָ
יך" ַּת ֲע ֶשה ָשם ַחג ָה ָא ִסיף
ֹאכל ּו ְ ּב ֵבית
ְ ּב ִש ְמ ָחהְ " .ו ָהיָ ה ְל ָך ְו ָל ֶהם ְל ָא ְכ ָלה" ּת ְ
ַה ִּמ ְקדָּ ש ֶאת ַה ִ ּב ּכו ִּרים ִ ּב ְק ֻּד ּ ָשה ו ְּב ָט ֳה ָרהַ " .ו ַ ּי ַעש נ ַֹח
ַּכ ֲא ֶשר ִצ ָּוה אֹתוֹ ֱאל ִֹהים ֵּ -כן ָע ָשה" ַמדּ ו ַּע נִ ְכ ּ ַפל " ֵּכן
ָע ָשה"ְ ,ל ַמ ֵעט ֶש ַרק ֵּכן ָע ָשה ְול ֹא יוֹ ֵתר ,נ ַֹח ָהיָ ה ָצ ִר ְ
יך
ִל ְלמֹד ֶאת ּתוֹ ָרה ַ ּב ֵּת ָבהִ ,ל ְלמֹד זְ ָב ִחים ּו ְמנָ חוֹ ת ְו ָכל
ַה ַּמ ֶס ְכ ּתוֹ ת ,ו ְּל ַשדֵּ ְך ָשם ִשדּ ו ִּכים ְּכמוֹ ְשנֵ י ַה ְּכרו ִּבים,
יהמ"ד'ַ ,ה ֵ ּבית
ו ְּל ַק ֵ ּים ' ִאם ּ ָפגַ ע ְ ּב ָך ְמנֻּ ָּול זֶ ה ָמ ְש ֵכה ּו ְל ֵב ַ
ַה ִּמ ְד ָרש ֶשל נ ַֹח יָ ַכל ְל ַט ֵהר ֶאת ָּכל ַה ִּנ ּווּל ֶשל ַהדּ וֹ ר.
ית ָך ֶאל ַה ֵּת ָבה" ַה ָּק ָ ּב"ה
ֹאמר ה' ְלנ ַֹח ּבֹא ַא ָּתה ְו ָכל ֵ ּב ְ
" ַו ּי ֶ
ִר ֵּמז לוֹ ַ ,מה ּקוֹ ֶרה ּפֹה ,נ ַֹחַ ,א ָּתה ל ֹא ַמ ְכנִ יס ֶאת ַהדּ וֹ ר
ֶש ְּל ָך ַל ֵּת ָבה? " ִּכי ְליָ ִמים עוֹ ד ִש ְב ָעה ָאנ ִֹכי ַמ ְמ ִטיר ַעל
ָה ָא ֶרץ ַא ְר ָ ּב ִעים יוֹ ם ְו ַא ְר ָ ּב ִעים ַליְ ָלה" ַה ָּק ָ ּב"ה נָ ַתן לוֹ מ'
מ ֶשׁה ַר ֵ ּבנ ּו ,ו ְּל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ַעל
יוֹ ם ְל ַק ֵ ּבל ֶאת ַה ּתוֹ ָרה ְּכמוֹ ֹ
מ ֶשׁה
מ ֶשׁה ַר ֵ ּבנ ּוְ ,וזֶ ה ּו ֶש ֶּנ ֱא ַמר ֵא ֶצל ֹ
דּ וֹ רוֹ מ' יוֹ ם ְּכ ֹ
" ָו ֶא ְתנַ ּ ַפל ִל ְפנֵ י ה' ֶאת ַא ְר ָ ּב ִעים ַה ּיוֹ ם" ַ -ה ְ ּידו ִּעים ֶשל
נ ַֹחֶ ,שה ּוא ל ֹא ָע ָשה ֵּכן.
ּתוֹ ַרת ַה ַחיּוֹ ת
ְו ַל ֵּת ָבה ָהיָ ה ָצ ִר ְ
יך ְל ַה ְכנִ יס ֶאת ָּכל ַה ְ ּב ֵהמוֹ ת ְו ַה ַח ּיוֹ תִּ ,כי
ק ֶֹדם ֶש ִּנ ְּתנָ ה ּתוֹ ָרה ָהי ּו לוֹ ְמ ִדים ּתוֹ ָרה ֵמ ַה ַח ּיוֹ ת
ְּכ ַמ ֲא ָמ ָרם ( ֵערו ִּבין קוִ " ):א ְל ָמ ֵלא נִ ְּתנָ ה ּתוֹ ָרה ָהיִ ינ ּו
לוֹ ְמ ִדים ְצנִ יעוּת ֵמ ָחת ּול ַו ֲע ָריוֹ ת ִמ ּיוֹ נָ ה ְוכוּ'"ְ ,ו ֵכן ָא ְמר ּו
( ָאבוֹ ת פ"ב) " ֱה ֵוי ַעז ַּכ ָּנ ֵמר ְו ַקל ַּכ ֶּנ ֶשר ָרץ ַּכצְּ ִבי ְוגִ ּבוֹ ר
ָּכ ֲא ִרי".

ְּכ ֶשנּ ַֹח ֵמ ִבין ְּכ ָבר זֶ ה ְמ ֻּא ָחר...
ְו ָא ֵכן ְל ַא ַחר ַה ַּמ ּבוּלְּ ,כ ֶש ָ ּי ָצא נ ַֹח ִמן ַה ֵּת ָבה ְו ָר ָאה ֶאת
יתֶ ,ה ֱח ַר ְב ָּת ֶאת
ָהעוֹ ָלם ָח ֵרבָ ,א ַמר נ ַֹח ִר ּבש"ע ַמה ָע ִש ָ
ית
יכן ָהיִ ָ
עוֹ ָל ְמ ָך?! ָא ַמר לוֹ ַה ָּק ָ ּב"ה רוֹ ֶעה שוֹ ֶטה ֵה ָ
ִל ְפנֵ י ֵכןַ ,מדּ ו ַּע ל ֹא ִה ְת ּ ַפ ַּל ְל ָּת ַעל ְ ּבנֵ י דּ וֹ ְר ָך ( ּז ַֹהר נ ַֹח),
ֲא ָבל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו ל ֹא ָהיָ ה ֵּכןַ ,א ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו ִה ְכנִ יס
ֶאת ֻּּכ ָּלם ְל ֵביתוֹ ֲא ִפ ּל ּו ַע ְר ִב ִ ּייםְ ,ו ָהיָ ה מוֹ ִשיב ֶאת ֻּּכ ָּלם
ִל ְסעֹד ַּת ַחת ָה ֵעץְּ ,כמ"ש " ְו ִה ּ ָש ֲענ ּו ַּת ַחת ָה ֵעץ"  -ה ּוא
ָהיָ ה ְמ ַל ֵּמד ֶאת ֻּּכ ָּלם ְלהוֹ דוֹ ת ַעל " ֵעץ ּ ְפ ִרי ְו ָכל ֲא ָרזִ ים"
ְו ִאם נ ַֹח ָהיָ ה עוֹ ֶשה ֵּכן ל ֹא ָהיָ ה ַה ַּמ ּבוּל ָ ּבא ָלעוֹ ָלם.
.ו ִּב ְש ִביל זֶ ה נֶ ֱא ַמר " ַו ִ ּי ּ ָש ֶאר ַא ְך נ ַֹח" אוֹ ֵמר ַר ִש"י גּ וֹ נֵ ַח
ּו ִמ ְת ַא ֵּנ ַחֶ ,ש ֵא ֵחר ָל ֲא ִרי ֶאת ְמזוֹ נוֹ ְו ִה ִּכישוֹ ָה ֲא ִריִּ ,כי
ָה ֲא ִרי ה ּוא ֶמ ֶל ְך ַה ַחיּוֹ ת ְונ ַֹח ָהיָ ה ֶמ ֶל ְך ִל ְבנֵ י ָה ָא ָדם,
ְו ָה ֲא ִרי ָּכ ַעס ַעל נ ַֹחֶ ,שה ּוא יוֹ ֵד ַע ִל ְדאֹג ַל ַח ּיוֹ ת ְו ִא ּל ּו
ִל ְבנֵ י דּ וֹ רוֹ ל ֹא דָּ ַאגְ ,ו ַע"ז ָ ּגנַ ח ְו ִה ְת ַא ֵּנ ַח נ ַֹח ַע"ז ֶשהוּא
" ַא ְך נ ַֹח"ַ ,ע"ז ֶש ַרק ה ּוא נִ ְש ַארְ ,ול ֹא ִה ְש ִּכיל ְל ָה ִשיב
ִ ּב ְתשו ָּבה ֶאת ְ ּבנֵ י דּ וֹ רוֹ .
ישים
ְו ַה ֵּת ָבה ָהיְ ָתה ֲעש ּויָ ה " ַּת ְח ִּת ִ ּיים ְשנִ ִ ּיים ו ְּש ִל ִ
ַּת ֲע ֶש ָה" ְמ ָפ ֵרש ַר ִש"יַּ :ת ְח ִּת ִ ּיים ְלזֶ ֶבל ְשנִ ִ ּיים ַל ְ ּב ֵהמוֹ ת
ישים ִל ְבנֵ י ָא ָדםְ .וזֶ ה ְמ ַר ֵּמז ַעל ַצדִּ ִ
יקיםּ ֵ ,בינוֹ נִ ים
ו ְּש ִל ִ
ו ְּר ָש ִעיםִּ ,כי ִמי ֶשרוֹ ֶצה ִל ְהיוֹ ת ַצדִּ יק ַח ָ ּיב ְל ַה ְת ִחיל
ִמ ַּת ְח ִּת ִ ּיים ֵ -מ ַה ֶּז ֶבלִ ,ל ְלמֹד ַל ֲעשוֹ ת ְּתר ּו ַמת ַהדֶּ ֶשן
יהמ"ק.
ַל ֶּז ֶבלָ ,ל ַד ַעת ֶש ַ ּגם זֶ ה ֲעבוֹ ָדה ְ ּב ֵב ַ
נ ַֹח עוֹ ֶשה ְּתשו ָּבה...
ְוגַ ם ְ ּב ֵת ָבה ַע ְצ ָמ ּה ְּכ ֶש ּ ָש ַלח ֶאת ַה ּיוֹ נָ ה ִהיא ָש ָבה " ְו ִה ֵּנה
יה" ִל ְרמֹז לוֹ ֶש ַ ּי ְד ִליק ַ ּב ֵּת ָבה ֶאת
ֲע ֵלה זַ יִ ת ֶט ֶרף ְ ּב ִפ ָ
ַה ְּמנוֹ ָרה ֶשדּ וֹ ֶל ֶקת ְ ּב ֶש ֶמן זַ יִ תֲ ,א ָבל הוּא ל ֹא ָע ָשה ֶאת
זֶ הַ ,רק ַא ֲח ֵרי ֶשה ּוא יָ ָצא ֵמ ַה ֵּת ָבה ְו ָר ָאה ֶאת ָהעוֹ ָלם
ָח ֵרבַ ,רק ָאז הוּא ֵה ִבין ַמה ה' רוֹ ֶצהִ ,מ ַ ּיד ה ּוא ָ ּבנָ ה
ִמזְ ֵ ּב ַחְ ,ונָ ַטע ֶּכ ֶרםְ ,ו ִה ְת ִחיל ְל ַה ְק ִריב ָק ְר ָ ּבנוֹ ת ו ְּל ַק ֵ ּים
ִמ ְצוֹת ַה ְּתל ּויוֹ ת ָ ּב ָא ֶרץ.
ְו ָאז ָּכ ַרת ִע ּמוֹ ַה ָּק ָ ּב"ה ְ ּב ִרית ֶש ִאם יִ ְצ ָט ֵר ְך ִל ְהיוֹ ת ַמ ּבוּל
ָלעוֹ ָלםֲ ,אזַ י " ְו ָהיָ ה ְ ּב ַענְ נִ י ָענָ ן ַעל ָה ָא ֶרץ ְונִ ְר ֲא ָתה
יהם ְ ּב ַענְ נֵ י ָּכבוֹ ד
ַה ֶּק ֶשת ֶ ּב ָענָ ן"ַ ,ה ָּק ָ ּב"ה ָא ֵכן יְ סוֹ ֵכ ְך ֲע ֵל ֶ
יהמ"ק ,ו ְּבתוֹ ְך ֶה ָענָ ן יֵ ש ֶק ֶשת ִמ ָּכל ִמינֵ י
ְּכמוֹ ְ ּב ֵב ַ
ִצ ְבעוֹ נִ יןְּ ,כמוֹ ָאב ֶש ּכוֹ ֵעס ַעל ְ ּבנוֹ ּ ֶש ָח ָטא ְל ָפנָ יו ,וְ הוּא
יח אוֹ תוֹ ֲ ,א ָבל הוּא ְמאֹד אוֹ ֵהב אוֹ תוֹ ָ ,אז
רוֹ ֶצה ְלהוֹ ִכ ַ
יפה ְמ ֻּק ּ ֶש ֶטת,
ה ּוא נוֹ ֵתן לוֹ ַמ ָּתנָ ה יְ ָק ָרה ֲעטו ָּפה ַ ּב ֲע ִט ָ
ְוזֶ ה ְמעוֹ ֵרר ֶאת ַה ֶ ּי ֶלד ְל ִה ְת ָח ֵרט ֶשה ּוא ָח ָטא ְּכנֶ גֶ ד ָא ִביו
ֶש ָּכל ָּכ ְך אוֹ ֵהב אוֹ תוֹ  .ואז גם אם האב גזר על הבן
עונש קשה הוא מתחנן לאביו ואומר לו ה ,וזֶ ה
ַה ְ ּב ִרית ֶשל ַה ֶּק ֶשתה ש לאהבתך ,ואני כבר הבנתי את
זה מהקשת ,זה הברית שה ָּק ָ ּב"ה ָּכ ַרת ִעם נ ַֹחֲ .א ָבל
ְ ּב ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו נֶ ֱא ַמר " ַא ָּתה ה ּוא ה' ָה ֱאל ִֹקים ֲא ֶשר
את ֶאת ְל ָבבוֹ נֶ ֱא ָמן ְל ָפנֶ ָ
יך" הוּא
ָ ּב ַח ְר ָּת ְ ּב ַא ְב ָר ָהםּ ..ו ָמ ָצ ָ
יכ ְך " ְו ָכרוֹ ת
ָהיָ ה נֶ ֱא ָמן ַלה' ְו ֵה ִבין ֶאת ְרצוֹ ן ה' ,ו ְּל ִפ ָ
ִע ּמוֹ ַה ְ ּב ִרית"  -לוֹ ו ְּלזַ ְרעוֹ ַא ֲח ָריו ַעד עוֹ ָלם

" ֵאל נְ ָקמוֹ ת ה'"
ַה ְּג ָמ ָרא ִּב ְּב ָרכוֹ ת (לא ).אוֹ ֶמ ֶרת ׁ ֶש ֵּי ׁש ג' ְּד ָב ִּרים ׁ ֶש ִּנ ְּכ ְּתבו ֵּבין ׁ ְּש ֵּתי ׁ ֵּשמוֹ ת ׁ ֶשל ַה ָק ָב"ה ,אֵּ .בית ַה ִּמ ְּק ָד ׁש ׁ ֶש ֶנ ֱא ַמר "ה' ִּמ ְּק ָד ׁש ה' כוֹ נֲ נו יָ ֶד ָ
יך" ,בַ .ד ַעת ׁ ֶש ֶנ ֱא ַמר " ֵּאל ֵּדעוֹ ת ה'" ,ג .נְּ ָק ָמה,
יך ְּל ָה ִּבין ַמה ָה ִּענְּ יָ ן ׁ ֶש ֶזה יִּ ְּהיֶ ה ֵּבין ׁ ְּש ֵּתי ׁ ֵּשמוֹ ת ְּו ִּכי ִּאם זֶ ה ָסמו ְּך ְּל ׁ ֵּשם ֶא ָחד זֶ ה לֹא ַמ ְּס ִּפיק ,לֹא ַמ ְּס ִּפיק ָכאן ִּל ְּהיוֹ ת ָקרוֹ ב ַלה' ִּמ ַצד ֶא ָחדָ ,צ ִּר ְּ
ׁ ֶש ֶנ ֱא ַמר " ֵּאל נְּ ָקמוֹ ת ה'"ְּ .ו ָצ ִּר ְּ
יך ִּל ְּהיוֹ ת
ְּ
יס ָתן ָל ָא ֶרץְּ ,ל ַמנוֹ ת ָל ֶהם ֶמ ֶלך ,ו ְּל ַה ְּכ ִּרית ֶאת זַ ְּרעוֹ ׁ ֶשל ֲע ָמ ֵּלקְּ ,ו ִּל ְּבנוֹ ת ֶאת ֵּבית ַה ְּב ִּח ָירה ג' ִּמ ְּצוֹת
ִּמ ׁ ְּשנֵּ י ַה ְּצ ָד ִּדיםַ ,מה ַה ְּפ ׁ ָשט? ַה ְּג ָמ ָרא אוֹ ֶמ ֶרת ( ַסנְּ ֶה ְּד ִּרין ) ג' ִּמ ְּצוֹת נִּ ְּצ ַטוו יִּ ְּש ָר ֵּאל ִּב ְּכנִּ ָ
ימים ִּל ׁ ְּשל ֶֹשת ַה ְּד ָב ִּרים ׁ ֶש ִּהזְּ ַכ ְּרנו ְּל ֵּעילֶ ,מ ֶל ְּך  -זֶ ה ַה ַד ַעתִּ ,כי ַה ַת ְּפ ִּקיד ׁ ֶשל ַה ֶמ ֶל ְּך הוא ְּל ַל ֵּמד ַד ַעת ֶאת ָה ָעםְּ ,כ ֵּעין ַמה ׁ ֶש ָכתוב " ִּכי ִּש ְּפ ֵּתי כ ֵֹּהן יִּ ׁ ְּש ְּמרו ַד ַעת ְּותוֹ ָרה יְּ ַב ְּק ׁשו
ַה ָללו ַמ ְּת ִּא ִּ
ִּמ ִּפיהו"ְּ ,ל ַה ְּכ ִּרית זֶ ַרע ֲע ָמ ֵּלק  -זֶ ה נְּ ָק ָמהְּ ,כמ"ש " ִּמ ְּל ָח ָמה ַלה' ַב ֲע ָמ ֵּלק ִּמדוֹ ר דוֹ ר"ְּ ,ו ִּל ְּבנוֹ ת ָל ֶהם ֶאת ֵּבית ַה ְּב ִּח ָירה  -זֶ ה ֵּבית ַה ִּמ ְּק ָד ׁש.
ו ִּב ׁ ְּשל ֶֹשת ַה ְּד ָב ִּרים ַה ָללו ַהתוֹ ָרה כוֹ ֶת ֶבת ׁ ְּש ֵּתי ׁ ֵּשמוֹ ת ְּל ָפנָ יו ו ְּל ַא ֲח ָריו ,לֹא ַמ ְּס ִּפיק ָסמו ְּך ְּל ַה ׁ ֵּשם ְּב ַצד ֶא ָחדְּ ,כ ֵּדי ְּל ַל ֵּמד ׁ ֶש ַה ָק ָב"ה ְּמ ַל ֶוה אוֹ ָתנו ִּמ ְּת ִּח ָלה ְּו ַעד סוֹ ף ,ונְּ ָפ ֵּר ׁש ֶא ָחד ְּל ֶא ָחד:
יע ָע ָליו ָח ְּכ ָמה ִּבינָ ה ְּו ַד ַעת ְּב ָכל ַמ ָצבְּ ,כמ"ש "ה' ה' ֵּאל ַרחום ְּו ַחנון"  -ה' ק ֶֹדם ׁ ֶש ֶי ְּח ָטא ָה ָא ָדם ַוה' ְּל ַא ַחר
יתה ,ו ַמ ׁ ְּש ִּפ ַ
ַד ַעת ַ -ה ָק ָב"ה ְּמ ַל ֶוה ֶאת ָה ָא ָדם ִּמיוֹ ם ַה ֵּל ָידה ַעד יוֹ ם ַה ִּמ ָ
ׁ ֶש ֶי ְּח ָטא ָה ָא ָדם (ר"ה יזַ ,):גם ַא ֲח ֵּרי ׁ ֶש ָה ָא ָדם ָח ָטא ַה ָק ָב"ה ְּמ ַל ֶוה אוֹ תוֹ ִּ ,כי ַגם ְּב ַד ַעת יֵּ ׁש ׁ ְּש ֵּתי סוגִּ ים יֵּ ׁש ֵּש ֶכל ַה ָי ׁ ָשרֵּ ,ש ֶכל טוֹ בֵּ ,ש ֶכל ָב ִּריא ,ו ְּל ֵּה ֶפ ְּך יֵּ ׁש ֵּש ֶכל ָעקֹםֵּ ,ש ֶכל ֻמ ׁ ְּש ָחת,
ילה ַד ְּעתוֹ ִּמ ׁ ְּש ַת ֶב ׁ ֶשת ֵּמ ֲעווֹ נוֹ תַ ,ה ָק ָב"ה ִּאתוֹ ַל ֲעזֹר לוֹ ְּל ִּה ְּתמוֹ ֵּדד ִּעם
ֵּש ֶכל ׁ ֶשל ֻט ְּמ ָאהְּ ,ו ַה ָק ָב"ה ְּמ ַל ֶוה ָת ִּמיד ֶאת ַה ַד ַעת ׁ ֶשל ָה ָא ָדםֵּ ,הן ק ֶֹדם ַה ֵּח ְּטא ְּכ ׁ ֶש ֵּי ׁש לוֹ ַד ַעת נְּ כוֹ נָ הְּ ,ו ֵּהן ְּכ ׁ ֶש ָח ִּל ָ
זֶ ה ְּו ָל ֵּצאת ִּמ ֶזה.
יהמ"ק ְּכמ"ש "בוֹ נֶ ה יְּ רו ׁ ָש ַליִּ ם ה'"ְּ ,ו ֵּכן ָכתוב " ִּכי ַא ָתה ה' ָב ֵּא ׁש ִּה ַצ ָתה ו ָב ַא ׁש ַא ָתה ָע ִּתיד ִּל ְּבנוֹ ָתה",
יהמ"ק ַהכֹל זֶ ה ֵּמה' ,ה' בוֹ נֶ ה ֶאת ַה ֵּב ַ
יהמ"ק נִּ ַתן ֵּבין ׁ ְּש ֵּתי ׁ ֵּשמוֹ תִּ ,כי ָכל ַה ֵּב ַ
ְּו ֵּכן ֵּב ַ
יהמ"ק.
יהמ"ק ֲא ָבל ה' הוא בוֹ נֶ ה ֶאת ֵּב ַ
יחים ֶאת ָה ֲא ָבנִּ ים ׁ ֶשל ַה ֵּב ַ
ָא ְּמנָ ם ֲאנַ ְּחנו ַמ ִּנ ִּ
יש ׁ ֶשה' עוֹ ֶשה ֶאת זֶ הְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ִּחזְּ ִּק ָיה ' ֲאנִּ י יָ ׁ ֵּשן ַעל ִּמ ָט ִּתי
ְּוגַ ם ַה ְּנ ָק ָמה נִּ ְּתנָ ה ֵּבין ב' ׁ ֵּשמוֹ תֲ ,אנַ ְּחנו לֹא רוֹ ִּצים ַל ֲעשוֹ ת נְּ ָק ָמה ַבגוֹ יִּ םַ ,רק ְּב ִּלווי ׁ ֶשל ה' ֵּמ ַה ְּת ָח ָלה ְּו ַעד ַהסוֹ ףֶ ׁ ,ש ַנ ְּר ִּג ׁ
ְּו ַא ָתה עוֹ ֶשה ִּמ ְּל ָח ָמה ְּב ַסנְּ ֵּח ִּריב' (ילקו"ש ְּת ִּה ִּלים יב) ָא ְּמנָ ם ָד ִּוד זְּ ֵּקנוֹ ָא ַמר " ֶא ְּרדוֹ ף אוֹ יְּ ַבי ְּו ַא ִּשיגֵּ ם"ֲ ,א ָבל זֶ ה ָהיָ ה ַמ ְּד ֵּרגָ ה ְּמיֻ ֶח ֶדת ׁ ֶשל ָד ִּודֶ ׁ ,שהוא יָ ַכל ַל ֲעשוֹ ת נְּ ָק ָמה ְּבפ ַֹעל ו ְּב ָכל
יש ׁ ֶשה' הוא עוֹ ֶשה ֶאת ַהכֹל ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ָד ִּוד " ְּל ָד ִּוד ָברו ְּך ה' צו ִּרי ַה ְּמ ַל ֵּמד יָ ַדי ַל ְּק ָרב ֶא ְּצ ְּבעוֹ ַתי ַל ִּמ ְּל ָח ָמה" ְּוכו' ַב ִּמזְּ מוֹ ר ׁ ָשם.
זֹאת ְּל ַה ְּר ִּג ׁ

