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 שליט"א מרדכי אלוןהרב 
 ע"י תלמידיםמשמיעה נערך 

לסעודה ראשונה - זכר צדיק לברכה
שדיבור המתחיל הראשון של רש"י על פרשה אנו יודעים 

עוסק בדרך כלל בעניינים עקרוניים וחשובים, וכך 

כותרתה של פרשתנו הוא בדבריו הידועים של רש"י. אך 
  נקדים;

 הואיל והזכירו סיפר בשבחו

  -הפרשה פותחת במילים 

ה  ָ֖ יָּ ִ֥ים הָּ מ  ָּ יק ת  ִּ֛ ִ֥יׁש ַצד   ַח א  ַח ֹנֹ֗ ת ֹנֹ֔ ֹוְלדֹֹ֣ ה ת ּֽ ֶּ ל  תא ֵ֚ ָ֑יו אֶּ רֹתָּ דֹּֽ  ב ְ

ךְ  ֶּ ְתַהל  ּֽ ָ֖ים ה  ֱאלֹה  ּֽ חַ  הָּ  1.ֹנּֽ

לכאורה, אחרי המילים 'אלה תולדות נח' היו צריכים 
תולדותיו, אולם התורה מתחילה  -להיות רשומים בניו 

ואילו תולדותיו מופיעים  ,דווקא לתאר את נח ואת צדקותו
 -רק בפסוק שלאחר מכן 

ים  ָ֑ נ  ֹ֣ה בָּ לֹׁשָּ ַח ׁשְ ד ֹנָ֖ ֹולֶּ תַוי ִ֥ ת אֶּ ָ֖ם אֶּ ת ׁש  ם ְואֶּ ִ֥ ת חָּ פֶּ ּֽ   2.יָּ

 -על כך מעיר רש"י את ההערה הבאה 

אלה תולדת נח נח איש צדיק. הואיל והזכירו סיפר 
 3...)משלי י, ז( בשבחו, שנאמר זכר צדיק לברכה

בפסוק  אכן התולדות מיד יפורטו' – כאילו אומר רש"י
, אבל כיון שהזכירו אותו הרי שצריך לספר בשבחו הבא

 . 'אדם אפילו לפני סיפור תולדותיושל 

מדוע לא סיפרו לנו  -זה הסבר יפה, אולם אם אכן כך 

בשבחו של נח כבר בסוף פרשת בראשית, שם הוזכר נח 
  -לראשונה? 

י ְיה  ן ַוּֽ ַח ב ֶּ ת ֹנֹ֕ ַח אֶּ ד ֹנֹ֔ ֹולֶּ ה ַוי ֹ֣ ָ֑ נָּ ֹות ׁשָּ אָ֖ ִׁ֥ש מ  ת ֲחמ  ָ֖ם אֶּ ִ֥ם  ׁש  חָּ
ת ת ְואֶּ פֶּ ּֽ   4.יָּ

                                                             
 בראשית ו', ט'. 1
 שם. י'. 2
 רש"י, שם ט'. 3
 שם ה', ל"ב. 4

ף 'בראשית', שם רואים כמה הוא או אולי בפסוק אחר בסו
  -היה הפוך מבני דור המבול 

י ה ִ֥ ינ  ע  ן ב ְ ָ֖ א ח  ִ֥צָּ ַח מָּ  5'.ְוֹנֹ֕

ובאמת, מה הרעיון? מה זה מועיל לספר בשבחו של 

 אדם?

 לשון תליתאי קטיל תליתאי

, מדרך את התשובה לשאלה הזו נלמד מהענין ההפוך
  -. יש ביטוי ידוע בחז"ל, לגבי לשון הרע השלילה

 6.לשון תליתאי קטיל תליתאי במערבא אמרי:

-הורגת הן את המספר , אומרת הגמרא,הלשון הזו

השומע והן את זה שמספרים עליו. -המדבר, הן המקבל
זה שמדבר וזה ששומע בוודאי  -שאלה הונשאלת 

עבירה חמורה, שמקבילה לפי חז"ל  -שותפים בעבירה 
דמים גם  יכותלעבודה זרה, גילוי עריות ושפ 7במקום אחר

מה חטאו?  -אבל זה שדברו עליו את הלשון הרע  -יחד 
 הוא בכלל לא השתתף בעבירה ומדוע עליו לסבול?

משמעו  יכללאופן ההסבר העמוק לכך הוא שדיבור ב
לגילוי. לכן, כאשר  -העלם  -הוצאה של דבר ממחשבה 

מדברים על השלילה שבזולת מביאים אותה מהעלם 
לא בגלל  -לגילוי והדבר עלול להזיק באמת לזולת 

 -שפרסמו עליו, אלא שאילו לא היו מדברים על כך 
השלילה הייתה נשארת בהעלם וכיון שלא היתה מתגלה 

היא לא הייתה משפיעה. ההשפעה של  -ומובעת בפועל 
 ר היא ממשית, אמיתית.אנרגיות הדיבו

 

 

 שם ו', ח'. 5
 ערכין, ט"ו: 6
 עי"ש וכן יומא ט': 7

 טתשע" נח שבת פרשת 
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 נקודה טובה

רעי ואהובי, כולנו יודעים שמידה טובה מרובה ממידת 

ולכן אם דיבור בגנותו של של  - 8פורענות פי חמש מאות
זולת הוא בעל השפעה מזיקה, מכל שכן וכל שכן וקל 

במידה טובה. כמה אנו יודעים את זה כאשר  -וחומר 
ת טובות מדברים בשבחו של זולת, כמה אנרגיו

שמסייעות ומחזקות בעשיה שלו זה מייצר. זה נכון בכל 
כי עניינו  -'זכר צדיק לברכה' -ועל אחת כמה וכמה ב ,אדם

של הצדיק הוא שהוא יפעל בעולם בצדיקותו. הוא מתקן 
נותן בעצם את העולם, וכאשר אני מזכיר אותו לשבח אני 

 לו כח בעבודה הזו כדי שהיא תתגבר. 

למצוא  -יכול להרוס, הרי שדיבור לשבח  נאיאם דיבור לג

זה עצמו נותן כח  -נקודה טובה ועוד אחת ולדבר בה 
 בעבודה!

בפרשת בראשית אכן נח  -נפלא  ים יובנועכשיו הדבר
העבודה שלו. שם סופר עדיין הוזכר, אך שם לא התחילה 

הכל שם  -, על כך שהוא מצא חן בעיני ה' שחטא על הדור
עכשיו, בתחילת פרשת נח, זה מלמעלה למטה. רק 

מתחיל נח את עבודתו. עוד רגע הוא יתחיל לבנות את 
בחושך הכי התיבה, ואת הפרשה הזו, שעומדת לעסוק 

                                                             
 '.א ,פרק ד' ,תוספתא, מסכת סוטה 8

'יהי -בלתקן עומד הצדיק הזה  גדול של האנושות, שאותו
את הפרשה הזו צריך להתחיל בנתינת כח  -אור' מיוחד 

 שיצליח בעבודתו.לצדיק כדי 

 לתת כח לצדיק

הואיל והזכירו בענייני  -'הואיל והזכירו סיפר בשבחו' 
העבודה שלו סיפר בשבחו, כי עצם הסיפור הזה לשבח 

 יתן לו כח בעולם, בעבודה.

הקב"ה יודע את  -זה לימוד געוולד שהקב"ה מלמד אותנו 

טיבו של האדם ואת שבחו, ואין האדם זקוק לשבחים 
בל הקב"ה חיצוניים כי הקב"ה רואה לעיניים וללבב, א

'אני אספר לכם  -קש מאיתנו, הוא רוצה ללמד אותנו מב
תכף על נח, ועל המבול, ועל התיבה, ובעצם על איך 

העולם ינצל וימשיך, ואתם דעו לכם שאתם צריכים ללמוד 
 -כדי שזה יצליח  -ככותרת לפרשה, ישר על ההתחלה 

לספר בשבח, לדבר מילים טובות, להגיד על הזולת רק 
 ות'.מילים טוב

 זכר צדיק לברכה.
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לסעודה שניה -'קליינטים' שבאים מאליהם 

 מאה ועשרים שנות עשיה

ראשון ושני של הפרשה עסוקים בהכנות למבול, ורק 
  -בקריאת 'שלישי' מגיעים באמת למבול' 

ֹום ַעל ים יָ֖ ִ֥ ע  ו ל ַאְרב ָּ ב ִּ֛ ַ י ַהמ  ִ֧ ץ ַוְיה  ָ֑רֶּ אָּ  9...הָּ

החלוקה היא פשוטה. 'ראשון' עוסק בבנין התיבה, ואילו 
איך מגיעים כל  -'אקשן' -קריאת 'שני' אנו כבר עוברים לב

  -בעלי החיים אליה, הדיירים החדשים 

ח ה ת  ּֽק ַ ֹ֗ הֹורָּ ה ַהט ְ ֹ֣ מָּ ה  ל ַהב ְ ֹֹ֣ כ  יׁש  מ  ֹ֣ ה א  ָ֖ ְבעָּ ִ֥ה ׁש  ְבעָּ ִּ֛ ׁש  ְלךָּ
ן מ  ֹו ו  ָ֑ ת  ׁשְ ִ֥יׁש  ְוא  ם א  י  ַנָ֖ וא ׁשְ ִּ֛ ה ה  ִ֥ א ְטהֹרָּ ֲ֠ר לֹֹ֣ ׁשֶּ ה ֲאֲ֠ ָ֡ מָּ ה  ַהב ְ

וֹ  ת ּֽ ׁשְ ֹ֣ . ְוא  ָ֑ה ג ַ בָּ ְנק  ר ו  ֹ֣ כָּ ה זָּ ָ֖ ְבעָּ ה ׁש  ִ֥ ְבעָּ ם ׁש  י  ַמִּ֛ ָּ ֹוף ַהׁש  עִ֧ ם מ 
ַרע ַעל ָ֖ ֹות זֶּ ל ְלַחי ִ֥ י כָּ ִ֥ נ  ְ ץ פ  רֶּ ּֽ אָּ  10.הָּ

אך בואו נשים לב להבדל. סיפור בנין התיבה מתמקד 
  -בעשיה עצומה 

י ת ֲעצ  ַבֹ֣ ֵׂ֤ה ְלךָָּ֙ ת   ת ֲעש   ֹ֣ה אֶּ ֲַּֽעש ֶּ ים ת  ָ֖ נ   ר ק  פֶּ ִ֥  ֹגֹ֔ ָּ ַפְרת  ּֽ ָ֑ה ְוכָּ בָּ ַהת  
ראֹתִָּּ֛ פֶּ ֹּֽ כ  ו ץ ב ַ חָ֖ מ  ת ו  ִ֥י  ב ַ  11.ה  מ 

  -ורש"י אומר שם כי 

הרבה ריוח והצלה לפניו, ולמה הטריחו בבנין זה, כדי 
שיראוהו אנשי דור המבול עוסק בה ק"כ שנה, 
ושואלין אותו מה זאת לך, והוא אומר להם עתיד 

 הקב"ה להביא מבול לעולם, אולי ישובו.

תיבה! מאה מאה ועשרים שנה עמל נח על בנית ה
ם ' -ועשרים שנה של בניה רצופה  ִּ֥ יִּ ם ְשנִּ ִּ֛ יִּ ְחתִּ תַּ

ים ִׁ֖ שִּ נדמיין את הפטישים, המסמרים והמסורים,  12'.ּוְשלִּ
 אורך ורוחב, וצוהר. כמה פעילות, כמה אקטיביות.

 פס קול שונה

  -ואז, אחרי שהוא עושה את כל מה ציוה אותו הקב"ה 

ר  ל ֲאׁשֶֶּׁ֨ כֲֹ֠ ַח כ ְֲ֠ ַעש  ֹנָ֑ ָ֖ ּֽהַוי ַ ש ָּ ִ֥ן עָּ ָ֖ים כ   ֹו ֱאלֹה  ִ֥ה אֹתִּ֛ ו ָּ  13.צ 

  -הוא מקבל את הציווי שראינו לעיל 

ח ה ת  ּֽק ַ ֹ֗ הֹורָּ ה ַהט ְ ֹ֣ מָּ ה  ל ַהב ְ ֹֹ֣ כ  ה מ  ָ֖ ְבעָּ ה ׁש  ִ֥ ְבעָּ ִּ֛ ׁש  ן ...ְלךָּ  ו מ 
וֹ  ת ּֽ ׁשְ ִ֥יׁש ְוא  ם א  י  ַנָ֖ וא ׁשְ ִּ֛ ה ה  ִ֥ א ְטהֹרָּ ֲ֠ר לֹֹ֣ ׁשֶּ ָ֡ה ֲאֲ֠ מָּ ה  ם . ַהב ְ ֹ֣ ג ַ

ם י  ַמִּ֛ ָּ ֹוף ַהׁש  עִ֧  ...מ 

נו מצפים שהוא יתחיל להסתובב בעולם כדי להביא וא
מכל בעלי החיים, לזהות מכל המינים שיכנסו לתיבה, 
חיות, בהמות וכו', אולם בפועל הדבר היה באופן אחר 

 -לגמרי. התורה מתארת 

ל או  אֶּ ִ֧ ם ב ָּ י  ַנַ֜ ם ׁשְ י  ַנֶׁ֨ ל ׁשְ ַח אֶּ ִּ֛ר  ֹנִּ֛ ֲאׁשֶּ ּֽ ָ֑ה כ ַ בָּ ְנק  ר ו  ֹ֣ כָּ ָ֖ה זָּ בָּ ַהת  
 ָ֖ ִ֥ה ֱאלֹה  ו ָּ תצ  חַ  ים אֶּ   14.ֹנּֽ

  -וכפי שמבאר במקום רש"י 

 באו אל נח. מאליהן.

כנראה שפס הקול של קריאת 'ראשון' ופס הקול של 
יקה אחרת לגמרי. את 'שני' הינם שונים לחלוטין. מוסקרי

בלי שנח יעשה  -כמה עשיה יש בבנית התיבה, ומול זאת 
 כלום, באים מאליהם אל התיבה כל מי שמתאים.

 יבואו מאליהם  הם

האין זה סיפור פלאי? משך מאה ועשרים שנה מכין נח 
את התשתית שאליה יכנסו מיעוט שבמיעוט מדיירי 
העולם. לא רוב העולם יזכה לכך, לא מחציתו ואף לא 
'מיעוט מכובד'. אם היו שם 'בחירות מוניציפליות' נח לא 
היה זוכה בהן, לא בסיבוב ראשון וגם לא בסיבוב חמישי. 

יבוא מעצמו. אתה  -דואג שמי שצריך לבוא אך הקב"ה 
 עוד ועוד. -צריך לעשות, לבנות 

גם אני צריך לעבוד עד  -ואולי זהו בעצם סיפורנו שלנו 
מאה ועשרים בבנית התיבה. אל תלך לחפש קליינטים. 

אם באמת באמת אתה תבנה את התיבה.  -הם כבר יבואו 
 מאליהם הם יבואו.

 

  

                                                             
 בראשית ז', י"ז. 9

 ג'.-שם, ב' 10
 שם ו', י"ד. 11

 שם, ט"ז. 12
 שם, כ"ב. 13
 שם, ז', ט'. 14
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לסעודה שלישית - תיארוכי המבול

 ירח בול

ציינו את ראש חודש מרחשוון. במקרא  החולףבשבוע 
נקרא החודש הזה בשם 'ירח בול'. זהו השם שניתן 

לחודש בסיפור בנית בית המקדש הראשון על ידי שלמה 
 -המלך 

י  ינ ֹ֔ מ  ְ ׁש ַהׁש  דֶּ ו א ַהחֹֹ֣ ו ל הֵ֚ ַרח ב ֹ֗ ֹ֣ יֶּ ה ב ְ ַ֜ ר  ש ְ ת עֶּ ַאַחֶׁ֨ ֩ה הָּ נָּ ָּ ַבׁש  ו 
ת ְלכ י  ה ַהב ַֹ֔ ֹ֣ לָּ ָּ יו ו ְלכל ׇכ  ָ֖ רָּ בָּ ִַ֥בע ל ׇד ְ הו  ׁשֶּ ָ֖ ְבנ  ו ַוי   ָ֑ טָּ ָּ פ  ׁשְ מ 

ים ּֽ נ   15.ׁשָּ

מילה מעניינת היא המילה הזו, בול, ויש לה שני פירושים 
עיקריים. ראשית היא מזכירה לנו את המבול, בו עוסקת 

'שלישי' של הפרשה, ואשר גם -פרשתנו ממש היום, ב
התחיל וגם הסתיים בחודש הזה, מרחשוון. שנה תמימה 

  -אורך המבול. הוא מתחיל  

שׁ  ת ׁש  ַנֶׁ֨ ׁשְ הָ֙ ְלחַ  ב   נָּ ֹות ׁשָּ אֵׂ֤ ימ  ה י   ּֽ ְבעָּ ׁש  י ב ְ נ ֹ֔ ׁשָ֙ ַהׁש   דֶּ חֶֹׁ֨ ַח ב ַ  ֹנֹ֔
שׁ  דֶּ ֹום ַלחָֹ֑ ִ֥ר יָ֖ ש ָּ  16...עָּ

  -והוא מסתיים  

שׁ  ת ְוׁש  ַאַחֶׁ֨ ו   ב ְ ְרבִ֥ ּֽ ׁש חָּ דֶּ ד ַלחֹֹ֔ ֹ֣ חָּ אֶּ אׁשֹוןָ֙ ב ְ ר  ּֽ ה ב ָּ נָֹּ֗ ֹות ׁשָּ אַ֜ מ 
ץ ָ֑רֶּ אָּ ל הָּ ַעֹ֣ ם מ  י  ָ֖ ֹום ... ַהמ ַ ים יָ֖ ִּ֛ ר  ש ְ ה ְועֶּ ִ֧ ְבעָּ ׁש  י ב ְ נ ֹ֔ ׁשָ֙ ַהׁש   דֶּ ַבחֶֹׁ֨ ו 

ץלַ  רֶּ ּֽ אָּ ָ֖ה הָּ ְבׁשָּ ּֽ ׁש יָּ דֶּ  17.חָֹ֑

מי"ז חשון עד כ"ז חשון. שנת חמה, שלוש  -שנה תמימה 
 מאות שישים וחמישה ימים מלאים. 

 בול, מבול, יבול

הפירוש השני, המעדן את הפירוש הראשון, רואה במילה 
'בול' דווקא את היבול אליו אנחנו מתחילים להתפלל. 

דבר שמובל  -שורש בעצם, גם מבול וגם יבול באים מאותו 
מלמעלה למטה, רק השאלה האם הוא יובל כדבר מתועל 

 באופן חיובי ואמיתי או חס ושלום כבילבול נוראי, בפחד.

בחודש זה נכנסו אל התיבה ויצאו ממנה ובחודש זה בנה 
שלמה המלך את התיבה שעתידה להיות 'בית תפילה 

 לכל העמים' בפעם הראשונה בהיסטוריה.

ב דברים מעניין אלא יש כאן דבר עמוק אין זה רק שילו
למה התורה טורחת ומאריכה  -ומרתק. לכאורה 

בתאריכים שהתרחשו תוך כדי המבול? מה מעניין אותנו 
התאריכים האלה? מה אכפת לנו כמה ימים עלו וגברו 

המים ומתי התחילו לירד וכמה חסרו? מה זה מוסיף? זה 
 מידע ארכיאולוגי?

                                                             
 מל"א ו', ל"ח. 15
 בראשית ז' י"א. 16

סוקים היא שטחית ואנו יודעים הסתכלות מעין זו על הפ
שיש לכל מילה בתורה משמעות נצחית. נעיין הפעם רק 

בחלק קטן מהתאריכים ונשאיר למעוניינים להעמיק 
ברש"י על הפרשה על היתר, אך כבר מתוך העיון הזה 

 נראה כמה שזה קשור לחיים שלנו ולעבודה שלנו.

 בשורתו של נח לעולם

ני, הוא חודש אמרנו שבשבעה עשר יום לחודש הש
חשוון, התחיל הגשם שהפך למבול נוראי לרדת על הארץ 

כ"ז בכסלו. מיום זה גברו המים על  -במשך ארבעים יום 
הארץ במשך מאה וחמישים יום נוספים שבחישוב מהיר 

  -מסתיימים בראש חודש סיון. ביום זה העביר הקב"ה 

ַחָ֙ ַעל ו  ם רֶׁ֨ י  ּֽ ו  ַהמ ָּ כ  ׁשָֹ֖ ץ ַוי ָּ רֶּ אָֹּ֔ ת ַוי   . הָּ ָֹ֖ ֲאֻרב  ֹום ַוּֽ הֹ֔ ת ת ְ ְכרו ָ֙ ַמְעְיֹנֹ֣ ּֽ ס ָּ
ן ם מ  ׁשֶּ ָ֖ א ַהג ֶּ ִ֥ ל  ָּ כ  ם ַוי   י  ָ֑ מָּ ָּ ם ַהׁש  י  ּֽ מָּ ָּ ַעִ֥ל . ַהׁש  ם מ  י  ִּ֛ ִ֧בו  ַהמ ַ ׁשֻ ַוי ָּ

ְמַאָ֖ת  ים ו  ִ֥ ׁש   ה ֲחמ  ְקצ ֹ֕ ם מ  י  ַֹ֔ ו  ַהמ  ְחְסרֹ֣ ֹוב ַוי ַ ׁשָ֑ ֹוְך וָּ לֹ֣ ץ הָּ ָ֖רֶּ אָּ הָּ
ֹום  18.יּֽ

 . א' בסיון החלו המים ללכת 'הלוך וחסור'-מ

א' בסיון? נכון, זהו היום  -מה  מזכיר לנו התאריך הזה 
שבו בני ישראל יצאו מרפידים, ממלחמת עמלק, בדרכם 

למרגלות  -'כאיש אחד בלב אחד'  -לחנייתם המאוחדת 
הר סיני. ביום זה מתחילה התיבה של נח לבשר את 

הסנונית של עולם המחר. היא עוד לא תבשר את 
 -לם במעמד הר סיני הבשורה שאנחנו נביא לעו

שעליונים יורדים לתחתוניים ותחתוניים עולים לעליוניים. 
בשורתו של נח תבשר לעולם שלא ירד עוד מבול בארץ, 

שהאדם בעולם ינצח, שהתשובה בעולם תנצח. תחילת 
א' בסיון, באותו רגע שהמבול -התשובה של העולם היא ב

 מאבד מעוצמתו ומפסיק. לאחר מאה וחמישים יום של
ייאוש, שבהם המים הולכים הלוך ושוב, ללא שום שינוי, 

אחרי מאה ועשרים שנות בניה בלי שום תזוזה, אחרי 
 -שהגשם מתחיל כגשמי ברכה כדי שיחזרו בתשובה 

 מתחילים המים ללכת 'הלוך וחסור', בא' בסיון.

 תקווה חדשה לעולם

יתכן שיושבי התיבה כלל לא יכלו לראות את זה במכשירי 

 -המטאורולוגיים שאולי היו להם, אך דווקא אז  המדידה

 י"ד-שם ח' י"ג 17
 ג'.-שם א' 18
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ים ּֽ ר  הָּ ּֽ ִ֥י הֶּ אׁש  ו  רָּ ְראָ֖ ׁש נ  דֶּ ד ַלחֹֹ֔ ֹ֣ חָּ אֶּ יָ֙ ב ְ יר  ֲעש   ּֽ  19.ב ָּ

  -וכמו שרש"י מבאר שם 

 זה אב, שהוא עשירי למרחשון שהתחיל הגשם. 

א' באב הוא כבר החסד בו האדם, לא המידע ולא 

את המכשירים, אלא האדם עצמו יכול לראות בעיניו 
התקווה. א' באב הוא גם היארצייט היחיד המופיע בכל 

ביום זה נראו ראשי  20של אהרן הכהן. -התורה כולה 
ההרים. נראה החסד הזה של לראות את ראשי ההרים, 

להאמין ולראות שיש עוד תקווה. זהו הכח שיתקן את 
 החמס ואת העוול של ערב המבול.

 א' תשרי - כ"ה אלול - ח"י אלול

עוד ארבעים יום עד שפותח נח את חלון  מאז, עוברים
אך  -החוצה התיבה לראשונה ומנסה לשלח את העורב 

 -זה לא הולך. רק שבעה ימים לאחר מכן, בח"י באלול 
הוא שולח את  - 21תאריך בעל משמעות חסידית עמוקה

היונה לראשונה, אבל היא חוזרת כלעומת שהלכה. רק 
את העולם, היא בשילוח השני שלה, בכ"ה באלול, יום ברי

 -חוזרת 

ה ִ֥ה ֲעל  נ   ב ְוה  רֶּ ת עֶֹּ֔ ֹ֣ יהָּ  ְלע  ָ֑ פ  ף ב ְ ֹ֣ רָּ ת טָּ י  ָ֖   22...זַ

האם אנו מסוגלים לשער לעצמנו איך נראה היה בתיבה 
אותו 'לעת ערב'? איך הייתה אותה תפילת מנחה של 

היום ההוא כשחזרה היונה עם עלה הזית בפיה, בגן העדן 
 המבול?שעומד להבטיח שעוד יהיה עולם אחרי 

 אחריות על העולם יםקחול

מכריזה כי  ,בעצם הבאת עלה הזית ,אבל למרות שהיונה
נח מחליט  י החיים כבר יכולים לצאת החוצה','אנחנו בעל

  -להמתין ולהישאר עוד שבעה ימים בתיבה, עד ש 

שׁ  ת ְוׁש  ַאַחֶׁ֨ ו   ב ְ ְרבִ֥ ּֽ ׁש חָּ דֶּ ד ַלחֹֹ֔ ֹ֣ חָּ אֶּ אׁשֹוןָ֙ ב ְ ר  ּֽ ה ב ָּ נָֹּ֗ ֹות ׁשָּ אַ֜ מ 
י   ָ֖ תַהמ ַ ַחָ֙ אֶּ ַסר ֹנֶׁ֨ ֵׂ֤ ץ ַוי ָּ ָ֑רֶּ אָּ ל הָּ ַעֹ֣ ה ם מ  בָֹּ֔ ה ַהת   ֹ֣ ְכס   23...מ 

נכון, ביום א' בתשרי, ראש השנה, יום  -מתי זה יוצא? 
בריאת האדם. ביום זה מסיר נח את מכסה התיבה ורואה 

יחד עם כל יושבי התיבה שחרבו פני האדמה. מאותו רגע 
  -מחכים ארבעים נוספים עד ליציאה החוצה 

ַבחֶֹׁ֨  ָ֖ה ו  ְבׁשָּ ּֽ ׁש יָּ דֶּ ֹום ַלחָֹ֑ ים יָ֖ ִּ֛ ר  ש ְ ה ְועֶּ ִ֧ ְבעָּ ׁש  י ב ְ נ ֹ֔ ׁשָ֙ ַהׁש   דֶּ
ץ רֶּ ּֽ אָּ  24.הָּ

לא ביום שבו העולם נברא, אלא ביום בריאת האדם, 
נפתח חלון התיבה, המכסה, והאדם חוזר ולוקח אחריות 

 על העולם שיהיה מחוץ לתיבה, העולם החדש.

  

                                                             
 שם ה'. 19
 עי' במדבר ל"ג, ל"ח. 20
 ובעל  )ה'תנ"ח( הבעל שם טוב -יום הולדתם של שני המאורות הגדולים  21
 , זיע"א.)ה'תק"ה( התניא     

 שם י"א. 22
 שם י"ג 23
 שם י"ד. 24
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ת מלווה מלכהלסעוד - ןאוו  ש  ח  ר  מ  

 להבין לבד

בקריאת 'רביעי' של פרשת נח מתרחש אירוע היסטורי 
  -המבול נגמר. נח יוצא מן התיבה  -אדיר 

ַָ֖ח לַ  ְזב   ַח מ  ן ֹנִּ֛ בֶּ ִ֥  25'...הָ֑ -ַוי  

זוהי הפעולה  לבנות מזבח.הוא לא צווה על כך מעולם, 

בלי ציווי מוקדם ומפורש של הראשונה שהוא עושה 
מבינים את המילה 'ויבן' לא רק  26הקב"ה. מפרשים רבים

. זוהי הפעם הבנהאלא גם במובן של  בניהבמובן של 
הראשונה שנח מבין מעצמו לעשות משהו, מבלי 

'רגע, למה ציווה  -חשב הוא שהקב"ה מצווה אותו. כאילו 
תי הקב"ה להכניס שבעה שבעה מכל הבהמה או

הטהורה אל תוך התיבה אם לא כדי להקריב מהן קרבן?', 
   -ואז הוא לוקח 

ת  ַעל עֹלָֹ֖ ִ֥ ֹור ַוי ַ הֹ֔ ָּ ֹוף ַהט  עֹ֣ ֹלָ֙ הָּ כ  ה ו מ  ֹ֗ הֹרָּ ה ַהט ְ ֹ֣ מָּ ה  ל ַהב ְ ֹֹ֣ כ  מ 
חַ  ּֽ ְזב   מ    27.ב ַ

לא רק שהוא הבין להקריב קרבן, אלא שאף אחד לא לימד 

ני טהרה ולא דיני עופות ובהמות טהורים אותו לא די
  -תוכו, ורק אחר כך -את הכל הוא מבין מתוך -וטמאים 

ַרח ה   ֹ֣ ת 'ַוי ָּ ר הַ֜  אֶּ אמֶּ ֶֹׁ֨ ַחֹ֒ ַוי  יחֹֹ֒ יַח ַהנ   ֹ֣ ל 'ר  ֹו לֹא אֶּ ב ֹ֗ ף  ל  ס ֲ֠ אֲֹ֠
ת ֹוד אֶּ ל עֵׂ֤ ם ְלַקל  ֶׁ֨ ֹ֔ דָּ אָּ ּֽ ו ר הָּ ֲעבֹ֣ ּֽ הָ֙ ב ַ מָּ ֲאדָּ ּֽ  28...הָּ

 אף אני אעשה כך

יהיה על הארץ וכל מה שנגזר  ההחלטה שעוד מבול לא

הכל נובע מהתפילה הזו, מהקרבן  מזה, הקשת בענן,
הזה, מההתבוננות הזו שהביאה את נח אל הקרבן הגדול 

שהוא מביא בצאתו מן התיבה. כך מתארים חז"ל מה 
  -קרה שם כשיצא נח מן התיבה 

כשיצא נח מן התיבה בהרי אררט היה. לקח את כל 
בקעה וראה את כל העולם ביתו וירד מן ההר אל ה

 -שמם וחרב. התחיל בוכה על חורבן העולם. אמר 
בד בונו של עולם, אם בשביל החוטאים והשוטים תאי'ר

לך ממקום למקום את עולמך, למה בראתם?'. היה מה
עד שהגיע למקום שהלכו בו אבותיו הראשונים ועליו 

'אדם  -נבנתה ירושלים. כיון שהגיע לשם אמר 
נטרד מגן עדן ונחרב עליו עולמו, מה הראשון לאחר ש

 לועשה? בנה ממזבח והעלה עליו קרבן כפרה ונתרצה 
הקב"ה ונתן לו מקום בעולמו. אף אני כך אעשה'. הלך 

                                                             
 ח', כ'. בראשית 25
 .ח ד"ל רבהבראשית  26
 שם. 27

ובנה מזבח באותו מקום שבנה שם אדם הראשון את 
 29מזבחו.

מדרש והופך להלכה  'תורת'המדרש הזה יוצא מ

בית  מפורשת, כאשר פותח בכך הרמב"ם את הלכות
  -הבחירה 

המזבח, מקומו מכוון ביותר ואין משנין אותו ממקומו 
ומסורת ביד הכל שהמקום שבנה בו דוד ... לעולם

ושלמה המזבח בגורן ארונה הוא המקום שבנה בו 
והוא המקום שבנה  ,אברהם המזבח ועקד עליו יצחק

והוא המזבח שהקריב עליו  ,בו נח כשיצא מן התיבה
ובו הקריב אדם הראשון קרבן כשנברא  ,קין והבל

 30.ומשם נברא אמרו חכמים אדם ממקום כפרתו נברא

ואל המקום הזה כל עיני ישראל נשואות, לאורך כל 

 -הדורות. כל אחד מהמבול שלו, מהטרדות שלו 
מהפרנסה, מהקשיים, מהיצרים או מכל מבול אחר. הולך 

נו של 'ריבו -כל יהודי ויהודי מהרי אררט מביט ואומר 
עולם, אם בשביל של שוטים שבעולמך תאבד את העולם, 

בראת את עולמך?'. העולם הוא קשה, אז בשביל מה 
היצרים הם קשים והמאבקים הם קשים, ולומד כל יהודי 

שיכולתו להפוך את העולם, להפוך את הגזרות, להפוך 
וכאשר אין  ,מידת דין למידת רחמים היא להקריב קרבן

ל וצריך הוא להתפלל במקום להקריב יכו -אפשרות כזו 
 קרבנות.

 שפתיים מרחשות תפילה

רעי ואהובי, את קריאת 'רביעי' של פרשת נח קראנו 
השנה ביום ראש חודש מרחשוון. איזה שם מדהים יש 

לחודש הזה. 'מר' איננה קידומת, כפי שיש החושבים 
בטעות. השם המקורי של החודש הוא 'מרחשוון'. בחז"ל 

כך מופיע בהלכה, בדיני  -כלל לא מופיע  השם 'חשוון'
'מרחשוון'  -גיטין וכתובות, שיש לכתוב על מסמך כזה 

 במלואו.

המסורת של אחינו התימנים היא ששם החודש הוא 
ן'. למרות שכל המסבירים יסבירו, ובצדק, אוו  ש  ְח ר  'ְמ 

'ירח שמיני', 'מרח  -שמקור השם הוא בשפה האכדית 
שיש כאן משמעות עמוקה נוספת שוואן', לנו יש הרגשה 

האין אנחנו שמים לב שיש כאן את המילה 'רחש'?  -
 ם מרחשות?ישפתי

 שם כ"א. 28
 כי טוב. ליהואהר' , אצל ספר הפרשיות, הנעלםמדרש  29
 ב'.-רמב"ם, הל' בית הבחירה, ב', א' 30
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החגים נגמרו והחודש הזה, כך לימדו אותנו בגן, הוא 'מר' 
הרי שיש עוד חודשי ללא חג,  -כי אין בו חגים. אבל אם כך 

-תמוז' או 'מר-ולמרות זאת אין לנו 'מר -כמו תמוז, וטבת 
 טבת'...

 ודש 'סתם'ח

חשוון נדמה לנו שהוא כמעט חודש 'על ניוטרל', על ריק, 
לקחת את כל  -ולכן כל מה שנשאר לנו זה רק דבר אחד 

האורות האדירים של החגים ופשוט להתפלל, לבנות 
כדי שכל האורות הגדולים הללו  -כלים, לבנות מזבח 

שקלטנו בחגים, בתיבה, יעשו את הפעולה שלהם 
 כל הריחות האלה והם יעלו לריח ניחוח.והקב"ה יריח את 

דווקא בגלל שהתפילות הן רגילות, אין חופש, אין איסרו 
יש  -חג, אין שום חג באופק ואפילו אין איזו שבת מיוחדת 

ן. מרחשות אוו  ש  -ְח ר  ְמ  -'סתם' ימי חול. וכשסתם 
 ה'.-השפתיים ושומעות 'צא מן התיבה' ומתפללות ל

על הגשמים, תפילות  מרחשוון זהו חודש התפילות

 כלים של שמחה וטובה.שימשיכו כל האורות בְ 
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בונוסשיחת  - בענןהקשת 

 על המציאות להשפיע

ו אומרים בתפילותינו אנחנאת מה שומבינים  םכולנו יודעי
 ומשפיעים על המציאות, םשמעשי האדם גורמי ,מדי יום

. בפועל ממשם יבעיני לא תמיד קל לראות את זהאבל 
עושים אנחנו מה שתחושה שאת ההקב"ה לא נותן לנו 

ל. נכון, אנחנו עובפ את ההשפעה של זה מיד רואים
   -אומרים בתפילה 

ם ה א  יָֹּ֗ ל ְוהָּ ְמעו ָ֙ אֶּ ׁשְ ַע ת   מֵֹׂ֤ ְצו ׁשָּ יֺמ  ִ֧ר ַתֹ֔ י ֲאׁשֶּ ִּ֛ ֹנכ  ִ֥ה אָּ  ְמַצו ֶּ
ָ֖ם ְתכֶּ וֹ  אֶּ ר ...םַהי ָ֑ ַתת  ִ֧י ְמַטּֽ ֹוׁש  ְונָּ ַמְלקָ֑ ה ו  ֹ֣ ֹו יֹורֶּ ָ֖ ת  ע  ם ב ְ ִּ֛ ַאְרְצכֶּ

ךָּ  ּֽ רֶּ ְצהָּ ָ֖ ְוי  ךָּ ךָּ ְות ּֽירֹׁשְ נֶֹּ֔ ָֹּ֣ ְדגָּ ַסְפת   31..ְואָּ

 'חמישי'הנה בקריאת לא תמיד רואים את זה בחוש. ואבל 
מעשי האדם הם אלו כי  ,כמה מופלא ,ל פרשתנו רואיםש

 !פחותלא  - המייצרים את 'חוקי הטבע'

ת ִ֥ין  אֶּ ב  י ו  ָ֖ ינ  ית ב   ֹ֔ ר  ֹות ב ְ הָ֙ ְלאֹ֣ ְיתָּ ּֽ ן ְוהָּ ָ֑ נָּ עָּ ּֽ י ב ֶּ ָ֖ת   תַ י נָּ ֹ֕ ת   ַקׁשְ
רֶּ  ּֽ אָּ  32.ץהָּ

 מבול, וגםעוד שלא יהיה  - כך מבטיח הקב"ה בברית לנח

 טוב, מעשי האדם לא תראההמציאות ש יהיהבעתיד  אם
בוא הקשת בענן ותזכיר הרי ת, ממש לא טובנראים 

 ומבול לא יהיה עוד. שיש שבועהה כביכול לקב"

 ?ברית או חוק טבעאות 

קושיה  33על האות הזו של הקשת, הקשו המפרשים
פות י הקשת היא דבר טבעי הנוצר מהשתקפשוטה. הר

כרים את . כולנו זובאופן מסוים י השמן מתוך הענניםקרנ
ם כן, איך יתכן בית הספר היסודי. ואעוד מהלימודים בזה 

א וירוץ ההת ?'אות ברית'כל כך יהיה וטבעי שדבר ברור 
מש קרני השצמו, המצב הזה שהזה עהטבע  -מדהים 

  משתקפות מצב מסוים שבווהעננים יכולים לעמוד ב
הוא עצמו בריאה שברא  -קרני השמש בצורה כזו כקשת 

  הקב"ה לאחר ובעקבות המבול.

יר העולם חומרי יותר, המבול היה אולפני  -זה דבר פלאי 
אלו שנוצרו מתוך האד  ,גס יותר, ולפיכך אף העננים

היו חומריים יותר, ועל כן לא היה  34העולה מן הארץ,
לקלוט את  - בעבות שלהם ,שלהם בחומריות - ביכולתם

ערב המבול בבאופן כזה שזה ישתקף כקשת. אור השמש 
בול הארץ נשחתה והייתה מלאה חמס, אבל כמו שהמ

                                                             
 י"ד.-דברים, י"א, י"ג 31 

 .בראשית ט', י"ג 32 

 ועוד ם", מלביכלי יקר עי' 33 

 מקווההיה עונש נוראי הוא גם היה מעיין 'מקווה' מופלא. 

שמטהר את הארץ ואז העולם מזדכך והעננים אף הם 
 נעשים זכים ודקים יותר. 

 נעשו דקיםעבים 

נהיו העבים הללו  .עבים'' -לעננים יש שם נוסף בעברית 
פחות עבים לאחר המבול, כאשר האדמה שחטאה עד 

ל ה  'למטה למטה,  ְרכֹו עַּ ר ֶאת דַּ ש  ל ב  ית כ  ְשחִּ י הִּ ֶר כִּ  35',ץא 
נהיו דקים גם העננים אזי  -כשהעולם והאדמה הזדככו 

  ני אור השמש.ים להשתקף דרכם גווולעיתים יכוליותר 

אנחנו מבינים? זה ברוחניות. לפני המבול דרגת העולם 

בכלל לעשות  הייתה כל כך שפלה עד שלא היה שייך
 עבודת בירורים לזכך, לטהר את הארץ. זאת אות הברית

 . לבררהיכולת  -שניתנה לנו אחרי המבול 

גם אם ואז ', אומר הקב"ה, 'כאשר אני אזכר במקווה'
אזכור שאנחנו חיים  - מעשי האדם יהיו קשים ביותר

זדכך ולעלות הבעולם שיש לו את האפשרות להמשיך ול
התחדשה מציאות כשמה שקרה  ר. לכן כאש'למעלה

פיסיקה. נכון, חוקי  ,העולם השתנה טבעש הואהקשת 
השמש והעננים גם יחד, אבל קרני הקשת נוצרת על ידי 

מן העננים, לא מקרני המציאות שלה באה בעיקר 
השמש, כלומר לא מלמעלה אלא מהעננים, שבאים 

 האד העולה מן הארץ.מן מהתעבות המים שמלמטה, 
כך אנו יודעים  ,הלבן -קרני השמש הם בעצם אור לבן 

ים גם יחד אבל אין עמכיל את כל הצב מחוקי הפיסיקה,
מניפת לנו בעיני הבשר שלנו יכולת לפרק ולברר את 

אלא רק על ידי העננים.  -בפני עצמו  כל אחד הצבעים
באדים שעולים מלמטה, הוא ומקור העננים כפי שאמרנו 

אחרי התחדשה  -אחר שהארץ עברה תהליך של זיכוך ומ
 . המציאות הזו של קשת בענן המבול

 הבירוריםעבודת 

שבא מלמטה, כי עכשיו אחרי  'את קשתי נתתי בענן'

 מקווה הנורא הזה שעבר העולם, הענן יכולטבילה בה
להיות הדבר שדרכו יישבר האור הלבן שלא יכול להתפרק 

 יתברר לנו בכל כך הרבה גוונים וצבעים.הוא ו

 '.ראשית ב', ובע"פ  34 

 שם, ו', י"ב. 35 
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עם עור עבים מאד, כן, כולנו עבים. לפעמים אנחנו אפילו 
ח כשהארץ ימי נ, אבל מה שקרה מאז 'בהמה גסה'של 

ֶר 'נחה,  א  ת ה  ח  בּול ְלשַּ ְהֶיה עֹוד מַּ אז ש הוא 36',ץְולֹא יִּ
ה, בירורים אמיתית. זו לא עבודה קלת התחילה עבוד

 סיכוישום ממש לא. יש אפילו רגעים שנראה כאילו אין 
בקשת מלמעלה מרומים נזכר הקב"ה ב אז אך - להצליח

מה שאנחנו פועלים מפה, כי היא תוצר של  -שבענן 

זוכר  יזכר בזה.הוא מלמעלה כאילו מבקש להמלמטה. 
  הקשת בענן. זוכרהברית, 

 על העולם?לים פה עואז יש השפעה למה שאנחנו פ ,נו

 

 

 

 

 

                                                             
 שם, ט', י"א. 36 

 : השבתאת יציזמני כניסת ו
  18:46|  17:35 -ירושלים 

  18:48|  17:50 -תל אביב 

 18:46|  17:41 -חיפה 

 18:43|  17:46  -טבריה ומגדל 

 18:47|  17:53 -באר שבע 
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