
 
 

 פנימיות פרשת נח
 (א"שליט גוטליב מרדכי אברהם הרב) 

 (השנה במעגלות הספר מתוך)
  

 

                             אלה תולדות נח ,נח איש צדיק , תמים היה בדורותיו , את האלוקים התהלך נח ""
".בפשטות התורה רוצה לאמר לנו שכל המהלכים של נח בחיים היו  את האלוקים התהלך נח"

עם האלוקים התהלך נח , ז"א כאן התורה מורה –ביחד עם האלוקים . "את האלוקים התהלך נח" 
נכונה לחיות , לחיות עם האלוקים ,בשיתוף עם האלוקים .אנו רואים הרבה אנשים הלנו על הדרך 

מדבר זה ,  תליהנודעים למה. מנסים כך מנסים אחרת , מנסים שאין להם סיפוק בחיים, והם לא יו
מדבר אחר ולא באה השמחה אנשים שרויים בעצבות , בריקנות .כאן נותנת לנו התורה  תליהנו

אז יש לו אושר . כי אז בא רק כאשר האדם מחבר את האלוקים לתוך חייו , -הקדושה את התשובה
האדם מורכב מגוף ונשמה , וכאשר מספק לעצמו רק לשלימות מטרתו ותכליתו בחיים . דהלא 

מזונות גופניים , אזי אין הנשמה נחה כלל וכלל , ואין מגיעה לסיפוקה . ולכן כאשר האדם מחבר 
החיבור אין משמעותו  רק מבחינה מעשית ,  ןאת האלוקים לתוך חייו , אז מגיע לסיפוקו . והעניי

חושב שם הוא נמצא . ואם חושב על הבורא , אז אלא גם מבחינה מחשבתית , כי במקום שאדם 
מבחינה זו הוא מחובר לבורא . כאשר מתפלל ועוסק בתורה חושב על הבורא ומשתוקק לקיים רצונו 

 . זהו סם החיים "את האלוקים התהלך נח ",, ולהמליכו על עצמו , יש לו סיפוק .נמצא 

 
 

 
 מחשבה פנימית

 )יואל אופנהיימר(
 

 
וענין העסק בתורה ובמצוות ע"מ  ,"לבא" נת"מוחא" ובחי נתבהשוואת הצורה האמורה בחי ויש

אינו חושב בעצמו, אם להשפיע נ"ר ליוצרו, הוא השוואת הצורה מבחינת מוחא. כי כמו שהשי"ת 
וכדומה מהספיקות, אף הרוצה לזכות להשוואת הצורה  הוא נמצא או אם הוא משגיח על בריותיו

שינוי צורה גדול , כי אין לך אינו חושב בהםאסור לו לחשוב בדברים האלו שברור לו שהשי"ת 
 .מזה

 מאמר לסיום הזוהר( –הרב יהודה ליב אשלג )
 

ביר נחשבת לעמוד היסוד של עבודת ה'. רבנו בעל הסולם מס השאיפה לדביקות בבורא "ובו תדבק"
ברוחני נופלים על המושגים של דימיון ושינוי, הווי אומר: ככל ששני [ פירוד]וריחּוק [ דביקות]שקרבה 

הם "קרובים" יותר. כדי להיות דבק בבורא צריך להדמות אליו, לסגל לעצמו  -דברים דומים יותר 
ורה עם הבורא. את כל מידותיו, על משקל "מה הוא רחום, אף אתה רחום..." וזה מכונה השוואת הצ

המידות באות לידי ביטוי דרך הלבושים: מחשבה, דיבור ומעשה. ברובד המחשבה, מחשבות של ספק 
וכפירה מפרידות מהבורא כי הם בשינוי ממחשבות הבורא על עצמו! ולכן מחשבה המגיעה 

 מפרידה אותו ממנו, כי אצלו המחשבה וההוויה הם אחד. -מהתגברות של הספק על האמונה
 
 

 

 פנינה לשבת
 זתשע"  נחפרשת 

 



 
 רפואת הנפש

 אסף אהרון מכבי(הרב )
 
 

 סודות יקרים מפז בקיצור נמרץ והמשכיל יבין: נישאגלה לך 
ומתקרב להשי"ת ומרגיש ככול שאדם ממלא את רצונו להידבק בה' ע"י עבודת הקודש האמיתית, 

 , ואפילו צימאונו לאלוקותסוד המנוחהומגלה את  הולך וקטןהכללי אלוקות בנפשו, בד בבד רצונו 
 .בריחוק מהדבר שצמא אליו, ולא כשנמצא בקירוב אליו()כי צימאון שייך רק כשהאדם הוא נעלם 

לעומת זאת, ככול שאדם ממלא את רצונותיו מהקליפות, היינו מהבלי העוה"ז, חסרונו ורצונו הולך 
 וגדל, כמ"ש אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, יש לו מנה רוצה מאתיים כו'.

 עד כאן סוד נכבד אחד.
איזה כוח יניעו להמשיך ולהתעלות בקדושה ולא אזי ון, כאמור, אמנם, יש לשאול, אם כבר אין לו רצ

 לקפוא על שמריו? מה יניעו?
 תשובה:

 השראה. ממילא. לא דחף אלא ההתגלות של האור. וזה סוד נחת רוח.
 

 :)דעת תבונות ח"ב אות כו( זצוק"ל נאמר הדבר כך הרמח""לבלשונו של רבנו 
 

על התחתון ממנו; והתחתון אינו מתחיל אלא מן השראת העליון אלא  )שער הנ'( הכתר"..כי אין 
שאין המשפיע ממתין לבקשת , )עולם הגמול( החכמה....אך הכתר הוא מקור לחידוש הנצחי

 ."תמידית ושווה –המקבל, אלא השפעתו מעצמו 
 

כה ובהקדמה לתע"ס )אות לג( מרומז העניין בדקות, ואומר: "שהרי סופו לבוא לבחינת לשמה, ויז
 ".השראת השכינהל

 ואילו באת לעולם רק לשמוע סוד זה די לך.
 
 

 .א.א

 

 -והתייעצות בנוגע לטיפול יהודי )גוף ונפש( ניתן לפנות לאסףבכל שאלה 
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 הפרשה בדרך ה"שפת אמת"
 )הרב מנחם סוכות(

 
 

 
 

 בין נח לאברהם
 

ימֹון י סִּ רּוְך הּוא,  ,ָאַמר ַרבִּ דֹוש בָׁ א ַהקָׁ צָׁ יאֹות מָׁ לש ְמצִּ  שָׁ
יב ַאְבָרָהם ְכתִּ ֶניָךֶאת לְ  ּוָמָצאתָ ": )נחמיה ט, ח(, דִּ ן ְלפָׁ בֹו ֶנֱאמָׁ  . "בָׁ

יב ָדִוד ְכתִּ י ָמָצאִתי": )תהלים פט, כא(, דִּ ד ַעְבדִּ וִּ  . "דָׁ
יב ִיְשָרֵאל ְכתִּ ר ": )הושע ט, י(, דִּ ְדבָׁ ים ַבמִּ ֵאל ָמָצאִתיַכֲענָׁבִּ  . "יְִּשרָׁ

יבּון ַחְבַריָׁא  יב הקשו החברים[  -]ֲאתִּ א ְכתִּ ימֹון, ְוהָׁ י סִּ א ,ענה להם[ -] ןֲאַמר ְלהֹו ?"ֵחן ָמָצאְוֹנַח "ְלַרבִּ צָׁ  ,הּוא מָׁ
א. צָׁ רּוְך הּוא ֹלא מָׁ דֹוש בָׁ  ַהקָׁ

 מה ההבדל בין שלושת ה"מציאות" לבין מציאתו של נח? מה בכלל המשמעות בכך שהקב"ה מוצא מציאות?
 בזוהר הקדוש כתוב שנח הוא "בבחינת שבת", מה זה אומר?
חיים שלמים ולא לראות כלום במשך סתובב בו אנחנו נולדנו וחיים בעולם של חומר, בעולם גשמי שניתן לה

עד שהוא נדמה כמציאות האמתית וכדבר  ,מעבר למציאותו החומרית. המימד הגשמי שבו דומיננטי כל כך
 היחיד שקיים כאן.

ֱאֹל"שתי דרכים יש לשבור את המעטה הזה, לראות מעבר למיצג הזה. יש את דרכו של נח,  ְתַהֶלְך קִּ ֶאת הָָֽׁ ים הִָּֽ
נח שומר על עצמו מכל השפעות העולם, נבדל מכל הרע שקורה כאן ומתעלה למציאות עליונה יותר.  ."נָֹֽחַ 

. זו היא המציאות של שבת, היום בו ניתן להתנתק מכל העשייה , הוא עם האלוקיםגופו פה והוא אינו כאן
 ל.והגשמית ולחבור למציאות הרוחנית, למקור ממנו מגיע הכ

אך דרכו של אברהם, הדרך אותה מתווה הוא לבניו, עמוקה בהרבה. רש"י מביא כאן את מדרש חכמנו על 
 ".נח היה צריך סעד לתומכו, אבל אברהם היה מתחזק ומהלך בצדקו מאליוההבדל בין אברהם לנח, "

א המשמעות העמוקה של הדברים היא שנח מוצא את המקום שלו, מגלה את המקור הרוחני ממנו נבר
ומתחבר אליו. לא כן אברהם, אברהם לא מסתפק בלהכיר את מקומו, בלגלות את קדושתו. הוא רוצה לגלות 

על מנת ופועל את הקדושה שנמצאת בכל נברא. הוא לא רוצה לצאת מהעולם למקום קדוש, הוא עובד 
 להאיר את הקדושה בתוך העולם.

הימים אשר הם "מקראי קודש", הימים  אם נח הוא בבחינת שבת הרי שהאבות הם בבחינת המועדים,
דו האבות נקראו "אבות" על שם כך שהם לימ שיכולים "לקרוא" לקדושה לבוא ולהתגלות בתוך העולם הזה.

צדיק היה מי שהבין את היותו עבד לבורא, מי שניסה בכל כוחו לקיים את אותנו להיות בנים. אם עד אז 
בגנזי המלך, לרצות , לחפש שבשמים עולם לאהוב את אביהםפקודותיו של המלך. הרי שהאבות לימדו את ה

 לגלות ולהפיץ את אהבתו יותר ויותר.
כזה שכל רעת  , להישאר, מצליח לעמוד בכל משימותיו ולהישאר צדיקממציא את עצמו בפני ה'נח אכן 

ה את . הוא מגל, הוא מתגלה כמציאה בתוך העולםהעולם אינה נוגעת בו. אבל אברהם הוא עצמו מציאה
ה ַרבּו ַמֲעֶשיָך , את "פנימיות העולם ם  ה',מָׁ יתָׁ כֻּלָׁ שִּ ה עָׁ ְכמָׁ ", את אותה החכמה העמוקה לשמה נבראו כל ְבחָׁ

האיר את מצוא ולהדרך לים אלפיים שנות התורה, אלו הדורות שלומדים את הנבראים. מאברהם מתחיל
 העומק והפנימיות של העולם.

 (ברש"י[ –]נח, תרמ"ט  )מבוסס על תורתו של השפת אמת
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 besod.halashon@gmail.com :לתגובות

 

 בסוד הלשון
(סף בלו)יו  

 
 על נח ובחינת המשיח בחודש מרחשון 

 
כי אין , מרהוא די  חשון, ומדוע נקרא החודש בשם זה? כי חודש מרחשוןבחודש  נקרא כברפרשת נח את 
א ימים: לאחר נ"כי חודש חשון מגיע  .רידהמעליה לימהפך בעצם מתקיים  ואזגים ומועדים לשמחה, בו ח

 תשרי. חודש שבחודש תשרי שמחת התורהועד קמים בחצות להתפלל את נוסח הסליחות  בומחודש אלול 
וך מסגרת מרובה ודבקות בבורא מתהתעלות רוחנית  כי בחודש זה ישהיצר הרע של  כוחו התשתמרמז ל

ַמֲעֵשנּו")בראשית  "נחשמו של גם מסתתר  חשון בתיבה של מצוות ותפילות. אך  ה,כט(ֵלאֹמר ֶזה ְיַנֲחֵמנּו מִּ
נח עבד כמעט כל חייו בבנית התיבה להציל את הנבראים הנבחרים ! אבל שן! וגם נוח:יםיוומסתתרים הצגם 

שמייד לאחר חודש תשרי מצד הטומאה,  נחשהגם מסתתר  חשון . בתיבהכלל וכלל ובלשון המעטה לא ישן
קנינו מדרגה של ועצמנו לענו ביקכי להינות, מנוחה ושינה כאילו ניתן אותנו הנבראים לתרדמה, למכניס 
תשרי. וכאן בעצם הסכנה כי ניתן מייד לפול לתוך הרשת של יצר הרע ולהחטיא את מטרת  בחודשקדושה 
את  לבלבלהנחש מתעורר . ולפול מטה מטה מתחת למדרגה שזה עתה השגנו לאחר חודש תשרי הדבקות

ת הזהירות והזריזות בקיום מצוות הגדיל את מידהשמר עצמנו וללכן יש לשל נ"א הימים. הישראלים הגבורים 
שינה ומנוחה בכל חודש יש לעבוד לא מתוך תרדמה, ולזכור ש היומיומית. בשגרהאל תעשה ומצוות עשה 

ממרות מרחשון, באותנו להוציא  מהווה כוח מניעשל ה', ה את חוכמתואלא מתוך תנועה ושאיפה ללמוד 
גם בחג חנוכה שיבוא עלינו שיגיע בע"ה מחשכה לאור גדול ציאנו להונקודת המשיח שבנו. ו רוממותל נחשל

 לטובה.
המקטרג עלינו כל השנה חוץ , השטןושווה ערך למילה  364 יוצא חשוןהתיבה גימטריא של ז נוסף, הרמ

המרמזת סופית, ה נוןנרמז באות  חשוןהמקטרג מתקון של הנחש ה ימים. 364סכום של  מביום הכפורים
 המשיח .נחשגם יוצא משיח גימטריא של התיבה משיח ה', כי  ינוןהימים באמצעות באחרית שעל התכלית 

ח אל הפועל הלכה למעשה, מה להוציאו מן הכ ועלינוחינם שקבלנו מהבורא  השיהמהווה את נקודת הוא 
נו. עצמאת בכל מה שרק נבחר בכדי למצות שמוח לגם ו החיים חישתורם לאהוב את מעשינו, את חיינו ואת 

אבל העיקר הוא טיאים את המטרה ומחמיצים את היעד, בדרך לעתים מחאבל יש לזכור כי יש מצוי ויש רצוי, 
ה של החומר הגלום בנו לצורלנו לממש את בה'. שאז יעזור ודבוק ברוחניות השתוקק וללשמור על הרצון ל

  כלל וכלל.של נתינה ללא קבלה . רצון, השלם בכל שלמות, רצון נו ממשהשפעה כמו רצו
. כי בתיבה מתוך כך לגאולההמפתח להשגה של ענוה ו הוא המשיח המשמחעבודה הפנימית הזו של ה
תקן הוא את מידת הגאוה שהיא שורש למוד ולהמרמז שמה שעלינו ל. "גאוה מדל" נמצא הצירוף" גאולה"

ממקום  כמולכל המדות הרעות. הגאוה מניעה אותנו לתחרות ואז להלחם ולהשיג דברים על חשבון הזולת 
את מן המח ש ולעצמי". אבל אם נתפמהסביבה של אגו לדוגמה: "אני מכובד אז מגיע לי לקבל טובות 

אותו השי שקיבל המשיחית שבו, זה והנקודה הטובה  אתשלכל אחד יש המחשבה ונורידה אל תוך בית לבבנו, 
 נהיהנהיה בחבור אחד עם השני וגם למצות ולממש מה שקיבל, אז ולהאירו אף לעזור  נוועלי מהבורא
 ניתן ללמוד זאת מן הפרשה, כי נח עשה צהר לתיבה התחרות מתבטלת.למעשה באופן זה גם כי  ,בשמחה

ה" ַתֲעֶשה ֹצַהר"כמצוות הבורא  יש אומרים חלון, ויש אומרים אבן טובה המאירה " ופירש רש"י: )נח ו,טז(ַלֵתבָׁ
שניה  השאני מאיר לזולת מן הטוב שבי ובחינבחינת האבן הטובה, מתי כלומר יש שתי בחינות,  .להם"

 ו.יש להחזיק שתי בחינות אל שברצוני לפתוח את החלון ולהיות מואר ומושפע מן הטוב שרוצה להיטיב איתי.
כותב לנו רבי נחמן הצלחה, לאחר נ"א הימים שהשתדלנו להיות בדבקות עם בוראנו בתפילותינו לישועה ו

כאומר לנו שמהיום החמשים ושניים לספירה מראשית חודש יקוטי מוהר"ן, שבלחלק א'  בתורה נ"במברסלב 
 להכלל לזה לזכות "אך אלול אשר יוצא בערב הראשון בצאת שמיני עצרת, עלינו לאחוז בעצת ההתבודדות:

 י"ע אם כי לזכות אפשר אי זה, המציאות מחוייב שהוא, יתברך השם באחדות ולהכלל לחזור דהיינו, בשרשו
 י"ע אם כי, ביטול לידי לבוא אפשר ואי. יתברך באחדותו נכלל שיהיה עד, לגמרי עצמו שיבטל, ביטול

, רעות והמידות התאוות כל לבטל זוכה הוא זה ידי על, קונו בינו שיחתו ומפרש שמתבודד י"ע כי, התבודדות
 מטרדת פנוי שהעולם בעת, בלילה הוא ההתבודדות עיקר אך. בשרשו ולהכלל, גשמיותו כל לבטל שזוכה עד

 ולהכלל מלהתדבק האדם את ומבלבל מבטל הוא, הזה העולם אחר העולם שרודפין י"ע, ביום כי, הזה העולם
 אחר אז ורודפים אז טרודים שהעולם מאחר כן פי על אף, טרוד אינו בעצמו הוא אם ואפילו, יתברך בהשם

 "ביטול לידי לבוא אז קשה זה ידי על, הזה העולם הבלי
ואז את מידת הגאוה המבלבלת בעולמנו אז בע"ה שנזכה להיות המשיחים המשוחחים עם הבורא לבטל 

ְרצֹוֶנָך ְרצֹונֹו ֲעֵשה"מוש השי שקבלנו ממנו ונזכה לקיים: לשמוח בהשגת הענוה והחיות בעת מי  ֶשַיֲעֶשה ְכֵדי, כִּ
ְרצֹונֹו ְרצֹוְנָך ְפֵני ְרצֹוְנָך ַבֵטל. כִּ ים ְרצֹון ֶשְיַבֵטל ְכֵדי, ְרצֹונֹו מִּ ְפֵני ֲאֵחרִּ  אמן כן יהי רצון.)מסכת אבות ב,ד( ְרצֹוֶנָך" מִּ


