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 בס"ד

 

 

  
 נערך ע"י תלמידים -הרב מרדכי אלון 

 

ראשונהלסעודה  - צהר תעשה מתוכך לתבה

 ההבנה הכפולה את המציאות

דנו את העיון בפרשת נח אני רוצה לפתוח בכלל יסודי שלימ  

רבנו הרב צבי יהודה קוק זצ"ל. הוא היה נוהג להדגיש לנו את 

בכל התורה כולה אנו נפגשים ה. הזוגיות שבפרשיות התור

הפרשיות, במיוחד לאורך ספר בראשית, מחולקות  –בזוגיות 

, םילזוגות, כאשר האחת מדברת על רעיונות גדולים וכללי

העוקבת אחריה, פורטת את אותם רעיונות לפרטים.  והשניה,

 –ו הייתה שכל ידיעה או לימוד חייבים להיות כפולים טענת

. נכון הן את הרעיון הכולל ואת התפרטותו והשלכותיו כלפינו

חייב להכיר  שמעמיק, אבל מי לזההוא שלא תמיד שמים לב 

תופעה או כל ב -כך גם בחיים שכל התבוננות הינה כפולה. 

בין אם הוא רוחני ובין דבר בו אנו נפגשים לאורך ההיסטוריה, 

יבי והצד הצד האובייקט –, יש שני צדדים אם הוא גשמי

לבחון תחילה את הדבר בהופעתו  ועלינוהסובייקטיבי, 

הכללית ולאחר מכן ללמוד ולשכלל ולברר כיצד הוא מתפרט 

 כלפינו ומלמד אותנו.

באופן זה היה הרצי"ה זצ"ל מסביר את ההבדל שבין התורה 

התורה שבכתב היא הכלל ואילו התורה  -זו שעל פה שבכתב ל

פרטי פרטים ומשליכה אותם שבעל פה באה ומפרטת אותה ל

 -על חיינו אף סמך הוא הביא לכך, מן הפסוק 

ם ַַּֽיִּ ת  ים ש ְׁ ִ֗ ר ֱאלֹהִּ ב  ֶּ֬ ת ד ִּ ז ל  ז   ַאַחַ֤ ִ֗ ִּ י עֹ  י כ  ת ִּ ָ֑עְׁ מָׁ ָׁ יםו  ש  ַּֽ  1.אלֹהִּ

העוז שהאלוקות נותנת בנו ואנו נותנים לה נובע רק מהיכולת 

 שלנו לראות את המכלול מחד ואת הירידה לפרטים מאידך.

 מתוך הפרשה שלפנינו. את הדבריםנסה לבאר נ

 שותפות בבריאת עולם חדש

התופעה הזו מופיעה ביתר בהירות בזוגיות של פרשיות 

, המתארות יחד את אלפיים שנותיו הראשונות בראשית ונח

 . של העולם, מבריאתו ועד הופעת אברהם אבינו

ברא בשבעה ימים, שאם בבראשית מתאר הקב"ה את הבריאה 

את , ו'שמרהלעבדה ו'אמור לש עדן האדם המונח בגןאת 

 מצטרפים , בני האדם,הרי שבפרשת נח אנו –לו הנחש ומש  

תיבה מתוך  חדש,מעולם ההשותפים לבורא בבריאת להיות 

אמה רוחב,  חמישים, אורך אמה שלש מאות -מאוד מוגדרת 

כל עם שלש קומות, מדורים וקינים,  –אמה קומה  שלשים

                                                           
 תהילים, ס"ב, ב'. 1
 בראשית, א', ב'. 2
 י"ב.-בראשית, ו', י"א 3

נו, עם מדור שמיוחד תוכת שבנו, השדים שבהחיות והבהמו

להשית את עולם המחר, עולם שלא רק  - להתקיןלזבל שצריך 

 נכוניםהכלים שלו הופכים להיות שנכון 'מלמעלה' אלא גם 

 מלמטה.

בהקבלה לימי  את הפרשה, על כל חלקיה,נסה לראות כך נ

עד לשביעי, שם יבוא אברהם  הבריאה ולפרשת בראשית,

 ' של נח.אורות'את ה 'כלים'ויכניס ל

 בדור המבול –תהו ובהו 

בראשון של פרשת 'בראשית', כפי שכולנו זוכרים, נברא האור, 

 - המצב היהאך לפני בריאתו 

ךְׁ ַעל...  ֖חש   הו  וְׁ ֹבֹ֔ הו ּ֙ וָׁ ֹום וְׁ  ֹתֹ֨ הָ֑ י תְׁ ֵ֣ נ  ְׁ ת ַעלפ  פ  ֖ ַרח  ים מְׁ ו ַח ֱאלֹהִֹּ֔ ם רֵ֣ יִּ ַּֽ י ַהמ ָׁ נ   ְׁ  2פ 

שאפיין את דור  במעין תהו ובהופרשת נח גם היא מתחילה 

   - המבול

ס ַּֽ מָׁ ץ חָׁ ֖ר  אָׁ א הָׁ ל   ָׁ מ  ָ֑ים ַות ִּ ֱאלֹהִּ ַּֽ י הָׁ ֵ֣ נ  פְׁ ץ לִּ ֖ר  אָׁ ת הָׁ ח   ָׁ ש   י... ַות ִּ ַּֽ ִּ ל כ  ָׁ ית כ  ִ֧ חִּ ש ְׁ  הִּ

ת ָׂ֛ר א  ש ָׁ רְׁ  ב ָׁ ֹו ַעלד ַ ֖ ץ כ  ר  ַּֽ אָׁ  3הָׁ

לא רק לבני מינן אלא גם  נזקקותהחיות . , חושך4אנדרלמוסיה

המצב ש 5. רש"י אומר.תהו ובוהו וחושך. – למינים אחרים

לא רק שעל פני הארץ הכל היה היה כל כך קטסטרופלי עד ש

מושחת אלא גם בעומק שלשה טפחים פנימה היה הכל ראוי 

רוצה להשחית אכן הקב"ה ובעקבות כך  - להימחות ולהטשטש

להים המרחפת על -. ובדיוק כמו רוח אעד היסוד את העולם

יאה וכרוחו של משיח שמבקש להבקיע פני המים לפני הבר

גם נח אמור לבוא ולהבקיע אור גדול בעולם  – 6אור גדול

  שגנוז בנו.

 חלון או פנס

האור  –זוכרים שבבריאת העולם נבראו שני סוגים של אור? 

הפונקציונלי שנברא ביום הרביעי, השמש הירח והכוכבים, 

האור האלוקי שנגנז בתוך כל  -והאור שנברא ביום הראשון 

 אחד ואחד מאיתנו. 

ת יגם אצל נח, מתוך כל ההוראות שהקב"ה מצווה אותו בבני

  –התיבה, יש הוראה אחת ברורה ומפורשת לגבי האור 

 עי' רש"י, בראשית, ו', י"ג, ד"ה 'קץ כל בשר'. 4
 שם, ד"ה 'את הארץ'. 5
 '.ד ,'בראשית רבה, פרשה ב 6

 'נח' תשע"זלחיות עם הזמן בשבת קודש 

 חיים' –'טועמיה 
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ה בִָׁ֗ ֵ֣ה ַלת   ֲַַּֽעש   ַהר ת   7...צֵֹ֣

  –רש"י מתלבט מהו אותו צהר ו

 8יש אומרים חלון, ויש אומרים אבן טובה המאירה להם

, נדמה כי רש"י וגם לפי הפירוש השני ןגם לפי הפירוש הראשו

, מעין מקור אור שיאיר את 'םי  'צהראת המילה צהר כמו מבין 

עדיין יהיה , אם אכן הבנתנו נכונהאך . בעת המבולהתיבה 

איזה חלון יכול להאיר תיבה של  – פירושים אלוקשה לקבל 

, אמה שיש בה קומות נפרדות, מדורים סגורים שלש מאות

מביא את  יבגלל זה רש" -ואם תאמרו  ?מוגדרים קינים

הפירוש השני של האבן הטובה, שאיתה היו הולכים כמו עם 

זה עדיין לא נשמע הגיוני, כי לפי  -פנס ממקום למקום בתיבה 

הלכו עם אותו פנס להאכיל את האריות ש בזמןזה יוצא ש

למשל, לא ניתן היה להאכיל שום חיה אחרת, וכן כאשר הלכו 

אל הפילים או אל הציפורים וכו', וברור שהטיפול בכל כך 

בזמן כל כך מצומצם חייב  חיות ועופותבהמות, הרבה מיני 

  להיעשות במקביל.

ותר, כמו למה רש"י לא בחר בפירוש פשוט הרבה י -ובכלל 

ש'צהר' זה  9אומרשהחזקוני  הפשטנים, כמו למשל שמביאים

לא ישכח לקחת נח היא שבצווי מלשון יצהר, שמן, והכוונה 

או ציווי להכין והלשון 'תעשה' היא )תו הרבה שמן למאור א  

תעלות מיוחדות הכנה של אולי לשמן מיוחד עבור התיבה או 

 .לאורך התיבה ויאיר( בהן יזרום השמן 

מסביר את הדברים בצורה זיע"א הרבי מליובאוויטש 

לא רק כלפי נח אלא את הדברים לנו יאיר  והסבר 10.מופלאה

, אותו הכפולהרובד העמוק,  ובו נראה את –גם כלפינו אנו 

 .כרנו בהקדמתנוהז

 פונקציונליות פשוטה

ן עדן גהיום, כאשר אנו חיים בעולם שרחוק מהתנאים שהיו ב

ערב המבול  יותר קרוב לתנאים ששררו נדמה כי הוא הרבהו

אנו נדרשים לבנות גם  -השחית את דרכו על הארץ הכל  -

יגן עליו ועל בית חזק שתיבה. כל אדם שבונה את ביתו רוצה 

 משפחתו מהמבול, מהסער שהומה סביב. 

את כל הפרטים לבניה אלא רק את אלו לנח תן הקב"ה לא נ

הדברים  עלשאדם מעצמו לא יכול להגיע אליהם. 

 -שברור שצריך לבנות לתיבה  ,הפונקציונליים הפשוטים

הקב"ה לא מצווה. למשל, לא כתוב שהקב"ה ציווה את נח 

לבנות מכסה לתיבה, למרות שכאשר הוא יצא מהתיבה 

 -מפורש 

סַ  ַ֤ תַוי ָׁ ַחּ֙ א  בָֹׁ֔  ר ֹנֹ֨ ה ַהת   ֵ֣ ס  כְׁ  11ה.מִּ

, כי למילה 'צהר' שמןהרש"י בפירוש של לא בחר  מסיבה זו

שכאשר נכנסים לתיבה סגורה לתקופה כל  ר לכל בר דעתברו

כך ארוכה של שנה חייבים לדאוג לתאורה, ונח כבר יבין זאת 

                                                           
 , ט"ז.בראשית, שם 7
 רש"י, שם. 8
 פירוש החזקוני, שם. 9

 ואילך 19ליקוטי שיחות כרך י' עמ'  10

אז מה רצה רש"י לומר לנו? לפי הסברו של מעצמו וידאג לכך. 

ב'ראשון' של  -מדהים הוא רש"י בא לומר לנו הרבי מה ש

מה צריך להיות בעולם החדש הזה  הקב"ה מפרשהפרשה 

לתיבה הזו  -תיבה מתוך ה ,אחרי המבולעל ידך, נח, א ר  שיב

כניס אור פנימי, אור אלוקי, לא רק אור אתה צריך לה

. זה כל , אור כמו זה שנברא ביום הראשון לבריאהפונקציונלי

 - ופשוט שאין הכוונה לחלון שיכניס את אור השמש כך ברור

בתקופת המבול המזלות והכוכבים שכתוב מפורש בפסוק הרי 

 –לא שימשו בעולם 

ל ָׁ ד כ  לָׁה לֹ א  עֹ֖ יְׁ ַל֖ ֹום וָׁ י  ף וְׁ ר  חָֹׂ֛ ץ וָׁ יִּ ַקִ֧ ם וְׁ חֹֹ֜ ר וָׁ קֹֹ֨ יר וְׁ צְִּ֠ קָׁ ַרע וְְׁ֠ ץ ז ֶ֡ ָ֑ר  אָׁ י הָׁ ֵ֣ מ  יְׁ

תו   ַֹּֽ ב  ש ְׁ  12יִּ
 -רק אחרי המבול חזרה לעולם השמש, כפי שמביא רש"י ו

ניכר בין ולא , המזלות מכלל ששבתו כל ימות המבול, שלא שמשו

 13 יום ובין לילה

חזרתו של האור  –זה מדהים  -רק נעיר  במאמר המוסגר

ב'רביעי' של פרשת נח,  הפונקציונלי, אור השמש, תתרחש

 !המאורות המופיעים ברביעי של בראשיתבריאת כמו בדיוק 

 להאיר מתוכך

בדבר מביא רש"י, צהר? שתי דעות הוא באמת אותו אז מה 

לתוך התיבה שבה אתה  –שהן שני שלבים בחיים. שלב א' 

עומד להיכנס ובה אתה ומשפחתך עומדים לחיות, לאכול, 

חייבים להכניס גם אור מחלון גבוה.  –בשנה הקרובה לישון 

 חיצונייש משהו עליון ממך, גבוה, רוחני, שתמיד עליך לזכור 

 , יש קדושה עליונה שחייביםהדרךשמאיר עבורך את  – לך

. אל תיתן לשגרה אל התיבה, אל תוך חיינו להכניס פנימה

 היומיומית להמית אותך. 

 וולפישלב עמוק יותר שלב להבנת הצהר הזה,  עודאבל יש 

מתוך האבנים גם הזה יכול להופיע העליון תבין שהאור 

תיבה שאתה בונה. , בתוך הפנימה תוכךהפשוטות שנמצאות ב

 עצמן.לך מ תארנההן  - תלוטשנה ותזוככנההן ר שאכ

אור לתוך העולם מפרט לנו רש"י בהכנסת השני שלבים 

באמת אתה ר שאשכאדם,  מבול. דע לך,רק כשמסביב  החשוך

 יופיע האור שיבקע את כל החושך.אכן  –רוצה להכניס אור 

  –את השולחן ערוך?  'בית יוסף'איך פותח מרן הזוכרים 

שיהא הוא מעורר יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו, 

 14.רהשח

 כן, גם אתה יכול!ויהי אור. 

 

 

  

 בראשית, ח', י"ג'. 11
 שם, כ"ב. 12
 שם, ברש"י 13
 שו"ע או"ח, א', א'. 14
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 שניה לסעודה - לבוא אל התיבה

 רק תבוא!

ת ַנֹ֨ ש ְׁ ש   ב ִּ הּ֙  ש   נָׁ ָׁ ֹות ש  אַ֤ י מ  ַחי   ה לְׁ ַּֽ עָׁ בְׁ ש ִּ י ב ְׁ נִֹּ֔ ּ֙ ַהש    ש  ד  ֹחֹ֨ ַח ב ַ ש   ֹנֹ֔ ד  ש ָׁ ר ֖יֹום ַלחָֹ֑ עָׁ

ל ָׁ עו ּ֙ כ  קְׁ בְׁ ֹום ַהז  ִ֗ה נִּ י ֵ֣ ַָּֽׁחו   ב ַ ת  פְׁ ם נִּ יִּ ַמ֖ ָׁ ת ַהש    ֹ ֲאֻרב  ה ַוַּֽ ֹום ַרב ָֹׁ֔ הֵ֣ נֹותּ֙ ת ְׁ יְׁ ... ַמעְׁ

ם ש   ַח וְׁ א ֹנֹ֔ ֵ֣ ֹום ַהז  הּ֙ ב ָׁ ם ַהי ַ֤ צ  ֹ֨ ע  י ב ְׁ נ  ת ב ְׁ פ  ֖ י  ם וָׁ חָׁ  ַח וְׁ  וְׁ ַּֽיֹנָ֑ ש   ת נְׁ ש   לִֹ֧ ַח ו ש ְׁ ת ֹנִ֗ ש   ֵ֣  א 

ל ָׁ֖ם א  ת  יו אִּ ָׂ֛ נָׁ ה בָׁ ַּֽ בָׁ  15.ַהת  

של פרשת נח, אשר  'שני'בשני עניינים עוסקת קריאת 

ארבעים יום  -האחד התרחשו שניהם ביום י"ז במרחשוון. 

מוחה את כל ויורד גשם שהופך למבול בהם וארבעים לילה 

בעצם אותו היום מצטווה  -השני היקום מעל פני האדמה, ו

  –ומקיים נח את הציווי הבא 

א ַֹּֽ ל... ב  ָ֑ה א  בָׁ   16.ַהת  

של היום.  'שני'שבע פעמים מופיע הפועל ב.ו.א. בקריאת 

 -כשמסביב כולם לועגים לו, כשהסער יהום והמים מציפים 

זהו ציווי גדול ולא פשוט ובכל זאת נח מקיים אותו באמונה 

 .ובא אל התיבה שלמה

 את השפע להוריד

פרשת נח היא מקבילה של  כיצדכבר ראינו בשיחה הקודמת 

פרשת בראשית. ביום השני של הבריאה נברא הרקיע והבדיל 

 –הקב"ה 

יעַ  ָ֑ קִּ רָׁ ַּֽ ל לָׁ ַעֵ֣ ֖ר מ  ם ֲאש   יִּ ַֹ֔ ין ַהמ  ֵ֣ יַע ו ב  ֹ֔ קִּ רָׁ ַּֽ ֵַַ֣חת לָׁ ת  רּ֙ מִּ םּ֙ ֲאש   יִּ ַֹ֨ ין ַהמ  ַ֤  17..ב  
ם עליונים ם שאד עולה מהם, ומיונוצר מצב של מים תחתוני

שמורידים את הגשם, והעולם יכול לחיות בהרמוניה 

שבין המים למים. ההבדלה הזו גם יצרה את  הזו המופלאה

הכמיהה וההשתוקקות של המים האלה לינוק את שמלמעלה 

ומנגד של המים האלה לרדת מטה ולהעניק חיים לאלה. מאז, 

זוכה העולם בחודש השני בכל שנה ושנה לבקש ולהתפלל על 

 הגשם.

מונח הפגשנו את האדם אף של פרשת בראשית  'שני' בקריאת

 – כיצדל'עבדה ולשמרה'. ראינו  שם מופקדבגן עדן ו

ה  ִ֗ ד  ָׁ ֵ֣יַח ַהש   ל ש ִּ ֹכֵ֣ לוְׁ כָׁ ץ וְׁ ר  אָֹׁ֔ ה בָׁ ֵ֣ י  הְׁ ַּֽ ם יִּ ר  ָ֑ח ט ֶ֚ מָׁ צְׁ ם יִּ ר  ֵ֣ ה ט  ֖ ד  ָׁ ב ַהש   ש     18ע  
  –מסיבה אחת 

א הִּ  ֩י לֹֹ֨ יר כ ִּ ֹ֜ טִּ יםּ֙ ַעל 'הַָׁ֤ מְׁ ץ ֱאלֹהִּ ר  אָֹׁ֔  ...הָׁ

 -ומדוע עשה זאת הקב"ה? כי 

ת... ד א  ֲעֹב֖ ן ַלַּֽ יִּ ם ַאֹ֔ ֵ֣ דָׁ אָׁ ה וְׁ ַּֽ מָׁ ֲאדָׁ ַּֽ  .הָׁ

  –וכפי שמבאר לנו רש"י 

                                                           
 י"ג.-, י"אבראשית ז' 15
 שם, א'. 16
 שם, א', ז'. 17

לפי שאדם אין לעבוד את האדמה, ואין מכיר בטובתן של גשמים, 

התפלל עליהם וירדו, וצמחו , וכשבא אדם וידע שהם צורך לעולם

 19.האילנות והדשאים

כל העולם היה פוטנציאל שחיכה עד שיבוא האדם דהיינו, 

וידע להתפלל על הגשמים ורק אז הוא יוריד את השפע 

 מלמעלה אל העולם התחתון. 

 לברוא עולם חדש

בפרשתנו, נח, יחד עם נעמה אשתו, ובניו ונשותיהם אמורים 

היו להיכנס אל התיבה יחד עם כל החיות מפני שהמצב 

שלא לתפקד  השני גם הוא יוםהמטורף שנוצר בעולם גרם ל

משובשים, האור נעדר מן  כברהמזלות  –כמו שהוא צריך 

העולם, החושך היכה בארץ, וכעת, במקום שהמים העליונים 

ימטירו גשם שיַחיה את האדמה, פרצו ובקעו המים 

התחתוניים בטירוף נורא ממעיינות תהום רבה וכנגדם פתחו 

 פך למבול. ם שהגשוהורידו  יהםהמים העליונים את ארובות

מה תפקידו של האדם שרוצה במציאות שכזו לברוא את 

בנה תיבה משך מאה ועשרים אף העולם מחדש ולטובת זאת 

שנה? מה עליו לעשות כשהמרחק בין החלום למציאות הופך 

כל כך גדול ואין אפשרות לטייל בגן לקול החיות והבהמות כי 

רק דבר כולם כמעט כבר השחיתו את דרכם על הארץ? יש 

לבוא. 'בוא אל  – , מילה אחתאחד הוא יכול וצריך לעשות

 התיבה'.

יע"א, ז כמה נפלאה וקדושה היא תורתו של הבעל שם טוב

 –אשר לאורה נסביר את הדברים 

ואמר מורנו הבעל שם טוב, האותיות דתורה ותפילה שהוא עצמו 

בוא אל '-בא אל התיבה, דתיבה הן אותיות התורה והתפילה ו

התיבה' הוא הכניסה בתוך האותיות של תורה ותפילה, לערנען מיט 

 20ת.חיו  -ת און דאווענן מיט אחיו  -א

האופן  –המילה 'תיבה' מתפרשת בעברית בשני אופנים 

הוא במובן של קופסא, ארגז. אבל בפירוש אחד, הפשוט, ה

תיבות  כאות או מילה. גםנוסף מתפרשת המילה 'תיבה' 

תפילה שלנו סידרו אנשי כנסת התפילה והתורה. את ה

הגדולה ודייקו בכל תיבה ותיבה. גם הצורה הגרפית של 

פתוחה,  –האותיות שלנו, כתב אשורית, היא צורה של תיבות 

 סגורה, סגורה חלקית וכו'. 

 להתפלל או לסמן 'וי'?

מה פירוש הציווי 'בוא אל התיבה'? כשמבחוץ מי המבול 

של סוערים, הטרדות של הארץ, של הפרנסה, של היום יום, 

של המים שלא פוסקים מלמעלה ומלמטה, והכל התאוות, 

 שם, ב', ה'. 18
 שם, ברש"י. 19
 הוספות לכתר שם טוב, ט', וכן מופיע בליקוטי שיחות, ח"א, פר' נח. 20
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'בוא  - הלאה יש רק דרך אחת אפשרית להמשיך -שוצף וקוצף 

אל התיבה'. תכנס באמת באמת אל תוך התיבה. אתן דוגמא 

כל כך הרבה פעמים אנחנו  -של כולנו  חייםמה מוחשית

אבל הן כולן  ואומרים כל כך הרבה תיבות ומילים,מתפללים 

עוברות לידינו, אנחנו עוברים לידן, מסמנים 'וי' על התפילה, 

לתוכה של אף תיבה באמת אבל לא באים  –לעיתים אף במנין 

אחת בודדת, ואחר כך גם מתפלאים מדוע אין לנו כח לעמוד 

שמים' ששוטפים אותנו. ה'ארובות -מול 'מעינות תהום רבה' ו

שנה  –שנה שלמה, תמימה ומדויקת היה נח בתוך התיבה 

תקופות, כל העונות, כל המייצגת כאן משמעות של כל ה

  אל תוך התיבה. בה לבוא שאני נדרששנה שלמה  האפשרויות.

רק בהמשך, אחרי שהוא אכן בא אל התיבה, יצווה הקב"ה את 

  –ח נ

ן א מִּ ֖ ָ֑  צ  בָׁ  21ה...ַהת  

תך את כל ההשפעות שקיבלת וקח א תצאעכשיו אתה צריך ל

בתוך התיבה ותופיע את זה בחוץ אל העולם החדש שעליך 

 נחת רוח לקב"ה.שוב לבנות יחד עם הבורא. תתחיל לעשות 

האם עכשיו אנחנו מבינים למה קשה לנו כל כך 'לבוא אל 

התיבה'? למה אנחנו כמעט ולא מסוגלים להיות בשלווה, 

                                                           
 שם, ח', ט"ז. 21

, הן אלו היומיומיות הטרדותמי המבול,  –בנחת, בריכוז? 

אולם דווקא מפניהן עלינו  'אל התיבה'תנו לבוא שמונעים מא

 להתאמץ ולהיכנס אליה.

 המקווה של החיים

מעניין שדווקא לפרשה הסוערת הזו של המבול קראה התורה 

פרשת 'נח'. זהו לכאורה השם הכי פחות מתאים לתקופה כל 

הכי לא נח. רק מי שיש לו אומץ יכול  –כך גועשת וסוערת 

ווה להבין שכמה שהמבול נוראי ומטורף הוא אולי גם המק  

, שלנו, המים שמאלצים אותי לבוא כבר אל תוך התיבה, לנוח

, עם הבהמה, עם הלהצליח להיכנס לתוך תיבה אחת עם החי

מה שלי, וכך לתקן את הכי אפלים עם כל המדורים  –הזבל 

 שהתעוות בבריאה.

יוכל  ,'בוא אל התיבה' את הציווי רק אחרי שהוא קיים באמת

לבנות עולם חדש, מתוקן ו -אחרי המבול לצאת ממנה נח 

 וטוב יותר.
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 לסעודה שלישית – 'בתוך הים ביבשה'

  שנים עשר חדש משפט דור המבול

תיאור מפורט של שנה מופיע  ונבקריאת שלישי של פרשת

בי"ז  , המתחילהמאות שישים וחמישה ימיםתמימה, שלש 

 אחר מכן, ובהבכ"ז מרחשוון בשנה של ון ומסתיימתמרחשו

עד הכל נמחה ונעלם  ,מתרחש המבול, מתגברים המים

שה הארץ מחדש. ארבעים ימי גשם ראשונים הופכים שיב  

לאחריהם מתחילה מאה וחמישים ימים ו למבול נורא בן

לאט לאט. באחד  לאהיבשה לשוב ולהיראות, לא מיד א

, מתחילה ההתחסרות של 22סיון אש חודשלחודש השביעי, ר

המים, מעיינות תהום נסכרים, ארובות השמים מפסיקים 

ובאחד לחודש  23'הגשם מן השמים ויכלא' –להוריד את הגשם 

, 24הראשון, בשנת שש מאות ואחת לנח, בדיוק בראש השנה

ה חוזרת משהיא איננ. שולח נח את היונה בפעם השלישית

ד סגור בתיבה עפני האדמה. הוא נשאר  הוא מבין כי חרבּו

ורק אז  -עד שהארץ יבשה לחלוטין  בחשווןעשרים ושבעה 

 .אל עולם חדש ממנה כל דריה   יוצא יחד עם

הזו,  התמימה מה מלמדת התורה אותנו כאן בסיפור השנה

 ? 25, כפי שמביאים חז"ל'משפט דור המבול'שנת 

 IIטייק  –'ותראה היבשה' 

מרכזיים, אשר הזכרנו לעיל, שני תאריכים נשים לב ל

תחילת הפסקת המים היא בראש  –בקריאה זו המופיעים 

א' תשרי, -בת פני האדמה היא בסיון כפי שאמרנו, וחר   ודשח

עוד נחזור לתאריכים  ביום שבו נברא האדם, בראש השנה.

דווקא  ההסברתחיל את הללו בסוף, אבל אני מבקש לה

אני מנחש כי כולנו עוד מגן הילדים. זכור לבסיפור שכמדומני 

כבר כיצד יודע נח ש זוכריםכולנו  בלי לפתוח את החומשגם 

תחילה, אשר הוא שולח את העורב  -מן התיבה  אפשר לצאת

 -יוצא 

ֹוב ַעד ש ֹ֔ צֹואּ֙ וָׁ ץ יָׁ ר  ַּֽ אָׁ ל הָׁ ַע  ם מ  יִּ ֖ ת ַהמ ַ ש   ב    26.יְׁ

את  ןכמאחר לשולח נח אך אינו ממלא את שליחותו, ולכן 

שלש פעמים בהפרשים של שבעה ימים ביניהן,  ,היונה

 - ושליחותה מתמלאת כשהיא שבה ו

יהָׁ  ֲעל ה ָ֑ פִּ ף ב ְׁ ֵ֣ רָׁ ת טָׁ יִּ  27...ַז֖

 – בסיסיות שעלינו להבין שאלות מספר עולות נקודה זוב

מדוע דווקא הוא? למה העורב? לשם מה כלל שולח נח את 

 מהו השיעור -ובעיקר הוא לא שלח את היונה מלכתחילה? 

 שאותו אנחנו צריכים לקחת מהסיפור הזה אל חיינו?

שנת השש מאות לנח, הנקראת ביום השלישי של פרשת נח, 

פרשת ב את היום השלישי לבריאת העולםמאוד מזכירה לנו 

 -בראשית, בו אמר הקב"ה 

                                                           
 ח', ג'. ,עי' רש"י, בראשית 22
 בראשית, ח', ב'. 23
 שם, י"ג, ברש"י. 24
 בראשית רבה, ל"ג, י'.משנה, עדיות, ב', י', וכן  25
 בראשית, ח', ז'. 26

 ַֹ֜ ו  ַהמ  וֹ֨ ק ָׁ ליִּ יִּ םּ֙ א  יִּ ַמֹ֨ ָׁ ַַַ֤חת ַהש   ת  ָ֑ה ם מִּ ָׁ ש  ב ָׁ ֖ה ַהי ַ א  ת ַּֽרָׁ ד וְׁ חָֹׁ֔ ֹום א  קֵ֣   28מָׁ

ההרים  -בדיוק כמו בקריאת שלישי של פרשת נח  ,ויהי כן

 –המכוסים מתגלים שוב עד שחרבו פני האדמה 

ש   ש   ת וְׁ ַאַחֹ֨ י ב ְׁ הְִּ֠ יְׁ ו   ַוְ֠ ב  רְׁ ַּֽ ש  חָׁ ד  ד ַלחֹֹ֔ ֵ֣ חָׁ א  ֹוןּ֙ ב ְׁ אש  רִּ ַּֽ ה ב ָׁ נִָׁ֗ ָׁ ֹות ש  אֹ֜ ל מ  ַעֵ֣ ם מ  יִּ ֖ ַהמ ַ

ץ ָ֑ר  אָׁ ץ ...הָׁ ר  ַּֽ אָׁ ֖ה הָׁ ָׁ ש  בְׁ ַּֽ ש  יָׁ ד  ים ֖יֹום ַלחָֹ֑ ָׂ֛ רִּ ש ְׁ ע  ה וְׁ ִ֧ עָׁ בְׁ ש ִּ י ב ְׁ נִֹּ֔ ּ֙ ַהש    ש  ד   29.ו ַבחֹֹ֨

של היבשה  כינונהביום השלישי של בריאת העולם, בעקבות 

'דשא', 'עשב', 'זרע', 'עץ  –המכונה 'ארץ', מתחיל הכל לצמוח 

  .30עושה פרי'

 הנגלה והנסתר

תיאור הסוד, משמשים היבשה והים כשני מושגים ל בתורת

שבו  לים מאוד. היבשה מסמלת את עולם הנגלה,יסודות גדו

עולם הנינו. הים לעומת זאת מסמל את יהנסתר מכוסה מע

. בעיני איש היבשה נראים המים כפלטה עולם הסודהפנימי, 

 לא, שרק מי שיודע לצלול לתוכה לעומק בגוון תכלכל, אחידה

יודע כי יש שם  -ים התלמוד סוף, -החיים, ים האין תוך ים

ים. אין עוד כמו דור המבול מי שוקק ,בפנים חיים שלמים

כל מי שהיה מעל לפני היבשה  . בדור ההוא,בין את זהשמ

מן המים  אשר ניצלו כולם -, לעומת ברואי הים נמחה במבול

 .הזידונים

שם בתוך המים היו כולם טהורים בדיוק כמו מי שנכנס 

 -להיות טהור בתוך המקווה כל אחד יכול להיטהר במקווה. 

החכמה הגדולה היא לדעת להמשיך את החיבור לטהרה הזו 

בניגוד לברואי היבשה, תכונתם גם כשאתה עולה אל היבשה. 

ברואי המים היא שהם מודעים למקור חיותם. הם לא של 

מהמים גם אם יבוא מאן דהוא, כמו השועל מהמשל צאו י  

, וינסה לשכנע אותם לצאת אל היבשה. תשובת 31המפורסם

בין 'אתה אולי נחשב ַכפיקח ש – היאיצורי היבשה אל השועל 

חיות היבשה, אבל אצלנו בים, אתה תחשב ככסיל מושלם. 

ככה אתה קשור יותר  -אצלנו בים ככל שאתה דג גדול יותר 

אתה חי בעומק גדול יותר. אצלכם ביבשה, לכן תך ולמקור חיו

רק נדמה לכם, שאם אתם גדולים יותר אתם  –נדמה לכם, כן 

ם. הדומם עומד דומם יכולים לחיות במנותק ממקור חיותכ

קשור אליה אך מתפתח כלפי אמנם  על האדמה, הצומח

נע ונד על גביה ואילו האדם כבר מזמן טס  -מעלה, החי 

  .'וירובאמחלקות פאר בבמטוסי סילון 

 הטיח דברים כלפי מעלה

העולם שלפני היום  מתוארת שנה של ' של פר' נחשלישיב'

ריאה הראשונה היה טרם נראתה היבשה בב השלישי לבריאה.

ואז גילה ה' בעולם את היבשה. את זה בדיוק  העולם כולו מים,

הוא רואה עולם שכולו מים  –בלבד רואה נח, אך בשינוי אחד 

 שם, י"א. 27
 ט'. בראשית א',28 

 י"ד.-בראשית, ח', י"ג29 
 שם, א', י"ב. 30
 .ברכות ס"אעי'  31
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כו מתים כל ברואיו, כל אלו שהיו פעם ביבשה. המים ובתו

יבשה אחת קטנה,  ויש בתוכם רקממיתים ומטהרים, הללו 

שים אמה ֹארכה, חמישים אמה ֹרחבה ושלשלש מאות אמה 

 רואים , מהצהר,ה חיים ברואי יבשה שמהחלוןקומתה, וב

איך לחיות בעולם כזה שבו אתה מחובר אל האין ולומדים 

 סוף. 

מתחילה את הים הזה נגמר ואת היבשה נח פתאום רואה ו

נח  'כי אנחנו זוכרים', אומר –. וזה מבהיל אותו לחזור

פעם כבר בניו, 'מה היה בעולם הזה כשהוא היה ואומרים 

 אחת יבשה'. 

והעמוקה עורב וחז"ל בלשונם המזעזעת השולח נח את  ואז

   – מבארים לנו

וה נח טפי וה ר חייא: מצטערא"ר חייא: למה שלח את העורב? דא"

ריבונו של עולם, ידעתי כי אתה רחום,  - על אובדא דעלמא. אמר

ואתה לא ריחמת על עולמך ונהפך רחמנותך לאכזרות. אתה לא 

א זה שאינו מרחם על בניו ונהפך להם לאכזרי.  צ  ריחמת על בניך, י 

ולפיכך שלח את העורב, רמז הוא דקא רמז. א"ר יוסי: וכי לא כתיב 

י מעלה? א"ר ביה: "איש צדיק תמים היה", והיאך הטיח דברים כלפ

חייא: מרוב צערו הוא דאמר. דהא תנן: מנין שאין דנין את האדם 

יל"  כ   ַהש ְׁ יו לֹא בְׁ רָׁ בָׁ ר ו דְׁ ַדב   ַדַעת יְׁ י ֹוב לֹא־בְׁ )איוב לפי צערו? שנאמר: "אִּ

. אף על פי שהטיח דברים כלפי מעלה, אין דינו כמזיד אלא לד לה(

 .32כאדם בלא דעת לפי צערו

בונו של עולם, אתה מתאכזר י'ר –לה נח הטיח דברים כלפי מע

, שלא מזהה את בניו הזההשחור על בניך בדיוק כמו העורב 

הנה, לא נשאר מאנשי היבשה . הגוזלים הלבנים ואוכל אותם

 בונו של עולם,י'ר – לקב"ה נח לא בא רק לומר '.אחד! אפילו

שכשלעצמה היא טענה  ', טענהה האדם מן העולם?נמח   מדוע

שאמר  ובדומה למה, של נח לגיטימית כשהיא יוצאת מפיו

  –משה לקב"ה 

ךָׁ  ֹ֔ ד   ַעבְׁ ּ֙ לְׁ תָׁ עֹֹ֨ ה ֲהר  ַ֤ מָׁ  33...לָׁ

כל  ,רבש"ע' –א בא לטעון טענה הרבה יותר עמוקה הואלא 

ייתי יכול להבטיח לך עוד היה המבול ואנחנו היינו בתיבה, ה

המבול , אבל עכשיו הלאה את העולם הזה שאנחנו נמשיך

מדוע אתה  –מתגלים שוב ההרים והיבשה חוזרת נגמר, ו

כדי שנשכח אותך  -תנו לכאן עושה את זה? למה הבאת או

 '.יבשה הזו?שוב בגלל ה

כשהיבשה לבריאת העולם זוכרים מה היה ביום השלישי 

תה הפעם הראשונה שברוא לא עשה את יזו הי –נתגלה 

  –הארץ להוציא מצוות בוראו. הקב"ה ציווה מ

י ִ֞ ר  ְּ ץ פ  ֵ֣ ְׁ  ע  ה פ  ש   עוֹ עַֹ֤ ֹו ֲאש   ר ַזרְׁ ינֹ֔ מִּ יּ֙ לְׁ   34֖בוֹ  רִּ

  –ואילו האדמה הוציאה 

ץוְׁ  ה ע ֵ֧ ש   עוֹ  עַֹּֽ י ֲאש   ר ַזרְׁ ָׂ֛ רִּ ְׁ הו   פ  ָ֑ ינ  מִּ  35֖בֹו לְׁ
וא כי הלמה העץ לא עשה בדיוק את ציוויו של הקב"ה? 

רה ביבשה. וקכבר חשב על עצמו קצת, כי זה מה שכנראה 

רבש"ע? האדם ביבשה כאילו  ,מה אתה רוצה –נח צועק כעת 

 שכחת את אנשי היבשה. כאילו שוכח אותך, כמו שאתה 

  -תשובת הקב"ה לזעקת נח היתה 'אני לא שוכח' 

ר כ  ֹּ֤ זְּ ת ַוי   יםּ֙ א  חַ  ֱאלֹהִּ  36...ֹנֹ֔

הוא זכר את שני התאריכים בהם פתחנו זכר? בדיוק הוא מה 

א' סיון, ביום -ה ביתהיתחילת הפסקת המים והזכירה הזו  –

מול הר סיני לקבל את  עתידים לעמוד , עם ישראל,שאנחנו

. 37התורה שתלמד אותנו איך אפשר לחיות 'בתוך הים ביבשה'

בראנו נאחד בתשרי, בראש השנה, ביום שתאריך השני, בוב

ה'ונשאלנו  כ  את  חרבו שוב פני האדמה ונח קיבל - 38'ַאי ֶּֽ

בן זוגה להתשובה לא מהעורב אלא מהיונה, הנאמנת 

 .'הנני' – ומבקשת לענות
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