
 
 

 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 

ִיְהֶיה  ָנַתִתי ֶבָעָנן ְוֹלא ַקְשִתי ֶאת - זֹּאת אֹות ַהְבִרית ...ְבִריִתי ִהְנִני ֵמִקים ֶאת ַוֲאִני נַֹּח:-ֹלִהים ֶאל-ַויֹּאֶמר א  "

 (טו-בראשית ט' ח)" ָבָשר-ְלַשֵחת ָכל עֹוד ַהַמִים ְלַמבּול

, הנה ענן הוא בחינת ויש לאמר ?טיחה שהקב"ה לא יביא עוד מבול מיםמהי הברית הזו אשר מב :ש להקשותוי

אם האדם מסוגל לחיות ע"פ  , אבלהסתרה על מציאות ה' ובזמן ההסתרה אז באים מים הזדוניים למוטט את אדם

 קו ימין  , אדום -, דיש בה ג'  צבעים: לבן . דהנה קשת מורה על ג' קוויםהמיזוג של ג' קווים, אזי לא ינותק מן הענן

שאדם ממזג את האמונה והידיעה ובכללות העניין הקווים מורים על כך  .שהוא קו האמצעי -וירוק  קו שמאל -

 ,ולא תהיה חשובה ממנה , כך שלעולם הידיעה שלא תהיה מרובה מן האמונהאו את ההשפעה והקבלה שלו ,שלו

שלא  ַמּבּול. וע"י כך יכול להינצל מן היה חשובה ממנה, ולא תהולעולם הקבלה לא תהיה מרובה מן ההשפעה

 .ישטוף בזמן ההסתרה הנקראת ענן

סורים שמביא ימבול הוא דרך הי ,. למעשהכאן לשונו דע ,", שבלבל את הכל"מבול שבלה את הכל: רש"י - ַמּבּול

את ב' המושג מים מסתיר מאחוריו  :)נח פ'( הזוהר הקדושוהנה אומר  .ועל החברה ככללהקב"ה על האדם כפרט 

. מים הוי"ה אשר אשמע בקולו" מי" ,העבודה הזאת לכם" "מה :השאלות של קליפת האהבה העצמית שלנו

 .הזדוניים המרחיקים אותנו מאחיזתנו בהקב"ה

 

 

 

 

 .אשראי בכרטיס קבע בהוראתל"אור פנימי"  לתרומה אפשרות! חדש
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 לטובת מי נברא העולם?

 )יואל אופנהיימר(

 

 לם הזהמה היה לו ית', לברוא את העו ם כןונה של בריאת העולמות היא בשביל להנות לנבראיו, אואם הכ"

 חלק א( תלמוד עשר ספירות) "...יסוריםיהגשמי, העכור והמלא 

מחודש במעשה בראשית ובשחר האנושות, חוזרים אנו לשאלות היסודיות של האמונה. מדוע יש בימים של עיון 

ונת וש"כ נין אנו יכולים להסיקמה היא מעידה על תכונותיו של הקב"ה? וליתר דיוק, מעולם? ואם יש בריאה, 

ו? ואדרבא, מה פשר הסתירה של קיום הרוע כפי שרבנו כותב בפסקה שלפנינ" להנות לנבראיו"הבריאה" היא 

 . מתוך תורות בעל הסולם נקודות הנ"להות?! ננסה לברר את והסבל בעולם שמיועד כולו לגרום תענוג לברי

 הווה, היהמקפל בתוכו את נצחיותו של הבורא, ש ה-ו-ה-יב המציאות כלל. השם ראשית עניין הבריאה אינו מחוי

אחריה. ולכן אם יש לפנינו בריאה, משמע שהיא נובעת מרצונו ובחירתו החופשית  ויהיהלפני הבריאה  היה. יהיהו

ים ֶאת ָהָאָדם ְּבַצְלמֹו ְּבֶצֶלם א  -ַויְִּבָרא א  "זצ"ל על הפסוק  וולאזיןמחיים של הבורא. וזה פרושו של הרב  ים -ֹלהִּ ֹלהִּ

. כמו שהקב"ה בורא עולמות מרצונו, כך האדם "בצלם" גם הוא בורא עולמות מרצונו, בגשמיות "ָּבָרא ֹאתֹו

 . יותוורוחניות, על ידי מעשיו, דיבוריו, ומחשב

מהן של הבורא המופיע בבריאה. ועל כל אחת אופן כללי עומדות לפנינו שלוש אפשרויות לפרש את רצונו ב

 השלכה אחרת על הבנת הנהגתו שלו על העולם וסוד מציאות הרע והסבל.  

אפשרות א': מטרת הבריאה משרתת את צורך הבורא למלוך ולשלוט על הנבראים, על דרך האמרה "אין מלך ללא 

 אצלנוסרון שרצון זה בא למלאות. כי אין נתינים". ונראה, שברגע שאנחנו מקנים לבורא רצון, זה כבר מעיד על ח

ויחס מהנבראים.  .  ולכן היינו יכולים להסיק שהבורא זקוק לקבל כבוד, חשיבותכגילוי חסרוןשום רצון שלא בא 

כועס, נוקם ומשחית. וזו תפיסה אלילית של הוא , אזי יםהיחס והסגידה הצפויאת קבל מלא הוא זאת ועוד, אם 

על מעשי הבריאות שפגעו בכבוד או רצון המלך. וכך שולל  עונשם בעולם כהבורא ושל יחסו לנבראים: הסבל קיי

למי  שיגרום שאי אפשר בשום פנים שבעולםכלומר "רבינו מכל וכל תפיסה זו במאמר 'מהות הדת ומטרתה': 

לכל עושי , שזהו מובן לנו כמו מושכל ראשון, באשר השכל הבריא מראנו בעליל את הבסיס שהוא צער כלשהו

פירוש, שמתוך שלהוט אחרי קבלת טובה להשלמתו עצמו, הנה משום  .'ברצון לקבל' שהוא מוגדר אך ורק רעות

ת הבריאה אינה מפני שאין לבורא רצון לקבל, מטר ."את השלמתו עצמו 'הרצון לקבל'זה יוצא להרע לזולתו, מתוך 

אדם מרגיש צער בחיים אין זה בשום  , ולכן גם הנהגתו את עולם נטולת כל "אינטרס" שהוא. ואםכלל לשרת אותו

שום בסיס להרע למי ממילא אין לו  'רצון לקבל'כיון שאין לו שום בחי' של אופן כי הבורא רוצה לגרום לו רע. כי "

 "., וזהו פשוט בתכלית הפשטותשהוא

"עזב את באפשרות ב', הבורא אינו רע )בעל רצון לקבל( כנ"ל, אבל גם אינו טוב כלל. ולאחר בריאת העולם 

עולמו". זאת אולי האפשרות הקשה ביותר. כי גם כשמישהו כועס עלינו, הוא עדיין בעל יחס. ומי שאינו מתעניין בנו 

המביאה  פילוסופיה של האבסורד. זאת ללא משמעותוהרע והסבל הם  ,גם לא מעורב בהתנהלות העולם

 לייאוש. 

? . מהיכן לנו גישה זוטוב ומטיבווה אומר, שהבורא רק התורה מלמדת אותנו שהמצב האמיתי הוא אפשרות הג', ה

תתקיים נגד רצון הבורא, כי זה היה מטיל פגם בשלמותו. ולכן לאחר ששללנו נאמר על כך, שלא יתכן שהבריאה 

אהבת חינם ללא  להשפיע, עלינו להסיק שהיא אך ורק קיימת מרצונו ית' רצון לקבלשהבריאה היא תוצאה של 

למד אותנו רבנו לטובת הנברא! אך למרות הקושי, מהיא הסבל על פי פרשנות זו חייבת להיות גם גבול. מציאות 

נובעים מהסתר הפנים של הבורא שאינו מעוניין שנרגיש אותו. והסתר הפנים,  אפשרות זושעצם הספקות מול 

יש בעלי בחירה אלינו. וזאת כדי שנוכל להרג תוצאה אהבתו השלמה, הוא בעצמו לכל הייסוריםשהוא השורש 

 לעבוד אותו ולקנות בעצמנו כל המדרגות של הקדושה והאהבה. 

 

 

  

  



 

 הלשון סודב
 (בלו יוסף)

 לאור חודש מרחשון פרשת נח

 בו אין כי, מר די הוא חשון חודש כי? זה בשם החודש נקרא ומדוע, מרחשון בחודש כבר נקרא נח פרשת את

 ימים א"נ לאחר מגיע חשון חודש כי. שיש להתגבר עליה לירידה מעליה מהפךלכן נוצר , לשמחה ומועדים חגים

 בחצות קמים אלול מחודשכי . ותפילות מצוות של מרובה מסגרת מתוך בבורא ודבקות רוחנית התעלות של

 שבחודש התורה שמחת עדראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום כיפור, סוכות ואח"כ  הסליחות נוסח את להתפלל

אז , אך זוהי התשה זמנית .הרע היצר של כוחו ראש התשתלהמרמז , התשה ר]יש[גימטריא  תשרילכן . תשרי

 לשון דוד המלך:] שונמצאות התיבות  חשוןבתיבה יגעתי ומצאתי, כי ? לאורך כל השנה ההתשהאיך ניתן למשוך 

שיש ללמוד את החכמה הנסתרת  רמזשממה  ,[סתרנ כמתח ר"ת] [ ח"ן)תהלים טז, ח(ה' לנגדי תמיד"שויתי "

ולשאוף לצאת מהאהבה העצמית ולהשיג את האהבה שאינה  ,איך להשוות צורה ולהדמות לבורא עולם המשפיע

 בכדי להשיג זאת יש לעבוד כמו. שאינה תלויה ברצון לקבל תמורת השפעה כלל וכללאהבה , כלומר, תלויה בדבר

ַמֲעֵשנּו ְיַנֲחֵמנּו ֶזה ֵלאֹמר"נקרא בשם זה אשר , נח  נחהנחמה היא איננה מנוחה, שהרי אך . (כט ,ה בראשית) "מִּ

יוצא  .וכלל כלל ישן לא ,המעטה ובלשון הנבחרים, הנבראים את להצילעל מנת  התיבה תיבבני חייו כל כמעט עבד

איך ניתן לשמר את התנועה? יגעתי ומצאתי, אז היות בתנועה מתמדת כי אין קצה לחכמה. רצות לשהנחמה היא ל

ית"כלומר,  .שן [מץח צהמ ר"ת]  ח"מ ראהגימטריא  מרחשוןכי  אם  -)תהלים קיא, י(  ה'" ִיְרַאת ָחְכָמה ֵראשִּ

המח ישן ולא מסנן את  מתי: גם נדענתבונן אז נחכים,  -הרואים כי אור ה' הוא אין סופי  - "יראי ה'"נהיה בבחינת 

וההלכה . לשמר את התנועהבכדי אז נוכל לקנות את כלי התודעה ו ,מיצוי התכליתכל מה שגורם להחמיץ את 

 )ויקרא יט, יח(. "ואהבת לרעך כמוך, אני ה'" והיעד: בדרך הישרה אל התכליתהיא המוליכה אותנו 

בעבודת ה'. כמו בפרשת בראשית שם הפיל ה' תרדמה על האדם  השינהנגד כא יהמלחמה של האיש הישראלי ה

שבכדי לבטל את הגאולה מהעולם,  מה שמרמז,, תרד גאולהגימטריא  תרדמהבכדי לנסר ממנו את חוה אשתו. 

נברא מחי החיים ולא כתוצאה  , כי האדםאדם לא היה מצליחההנחש בחר לפתות דווקא את האישה כי את 

 כאילו אפשר להירדם על המשמר תשרי חודש לאחר מידממש  ,כלומרמיתה. משישים  חלקימתרדמה שזה אחד 

 לא לעבוד יש חודש שבכל ולזכור להיות ערים יש לכן. קדושה של מדרגה לעצמנו קיבענו כי, יהנותנוח ולל ניתן

 מניע כוח המהווה', ה שלהאין סופית  חוכמתו את ללמוד ושאיפה תנועה מתוך אלא וחהומנ תרדמה מתוך

 . שבנו המשיח קודתוחירות לנ לרוממות לנחשועבדות  ממרות, כמו בכל חודשי השנה במרחשון אותנו להוציא

 השי נקודת שבנו הוא המשיח. משיח-אור גאלהוגם  ראה גואל נחשגימטריא  מרחשוןנרמז בתיבה גם המשיח 

 נבחר שרק מה בכל לשמוח שתורם מה, למעשה הלכה הפועל אל הכח מן להוציאו ועלינו מהבורא שקבלנו חינם

 של הזו הפנימית העבודה'. בה לדבוקו להשתוקק הרצון על לשמור הוא העיקר. ואת הזולת עצמנו את למצות בכדי

 [מד]ל" הצירוף נמצא" גאולה" בתיבה כי. לגאולה כך ומתוך ענוה של להשגה המפתח איה המשמח המשיח

 אותנו מניעה הגאוה. הרעות המדות לכל שורש היאש הגאוה מידת את ולתקן ללמוד שעלינו, מרמזמה ש". גאוה

 השי אותו זה, שבו המשיחית הטובה הנקודה את יש אחד לכלאבל  ,לרמוס את זולת המביאה לעתים גם לתחרות

 . בצורה זו התחרות מתבטלת וניתן לחוות חבור. שקיבל מה לממשבכדי  להאדירוו לעזור אף עלינו. מהבורא שקיבל

 אבן אומרים ויש, חלון אומרים יש: "י"רש ופירש .(טז ,ו נח) "ַלֵתָבה ַתֲעֶשה ֹצַהר" הבורא כמצוות תיבהבנה את ה נח

 ובחינה ,שבי הטוב מן לזולת מאיר שאני מתי, הטובה האבן בחינת :בחינות שתי יש כלומר". להם המאירה טובה

 .אלו בחינות שתי להחזיק ויש. לי להיטיב רוצהל הש הטוב מן מקבל ולהיות החלון את לפתוח שברצוני שניה

 לאחוז מברסלב נחמן רבי לנו כותבשם, ליום המאתגר הראשון.  קבלנו את תורה נ"ב הימים א"נ אחרשל אתגרל

ְזּכֹות ַאְך" :ההתבודדות בעצת ָּכֵלל ָלֶזה לִּ ָּכֵלל ַלֲחזר ְדַהְינּו, ְּבָשְרשֹו ְלהִּ  ְמֻחַיב ֶשהּוא, יְִּתָּבַרְך ַהֵשם ְּבַאְחדּות ּוְלהִּ

יאּות ְזּכֹות ֶאְפָשר אי ַהְמצִּ י, לִּ ם ּכִּ יּטּול ְיֵדי ַעל אִּ ְכָלל ֶשיְִּהֶיה ַעד ְלַגְמֵרי ַעְצמֹו ֶשְיַבֵּטל ּבִּ י .יְִּתָּבַרְך ְּבַאְחדּותֹו נִּ  ֶאְפָשר ְואִּ

יֵדי ָלבֹוא יּטּול לִּ י, ּבִּ ם ּכִּ ְתּבֹוְדדּות ְיֵדי ַעל אִּ י הִּ ְתּבֹוֵדד ְיֵדי ַעל ּכִּ יָחתֹו ּוְמָפֵרש ֶשמִּ  זֹוֶכה הּוא ֶזה ְיֵדי ַעל קֹונֹו ְלֵבין ֵּבינֹו שִּ

דֹות ַהַתֲאוֹות ָּכל ְלַבֵּטל יּותֹו ָּכל ְלַבֵּטל ֶשּזֹוֶכה ַעד ָרעֹות ְוַהמִּ ָּכֵלל, ַגְשמִּ ַקר ַאְך .ְּבָשְרשֹו ּוְלהִּ ְתּבֹוְדדּות עִּ , ַּבַלְיָלה הּוא ַההִּ

ְרַדת ָפנּוי ֶשָהעֹוָלם ְּבֵעת ּטִּ י ַהּזה ָהעֹוָלם מִּ ין ְיֵדי ַעל, ַּביֹום ּכִּ  ֶאת ּוְמַבְלֵּבל ְמַבֵּטל הּוא ַהּזה ָהעֹוָלם ַאַחר ָהעֹוָלם ֶשרֹוְדפִּ

ְתַדֵּבק ָהָאָדם ְלהִּ ָּכֵלל מִּ ילּו יְִּתָּבַרְך ְּבַהֵשם ּוְלהִּ ם ַוֲאפִּ י ַעל ַאף ָטרּוד ֵאינֹו ְּבַעְצמֹו הּוא אִּ ים ֶשָהעֹוָלם ֵמַאַחר ֵכן פִּ  ְטרּודִּ

ים, ָאז יֵדי ָלבֹוא ָאז ָקֶשה ֶזה ְיֵדי ַעל ַהּזה ָהעֹוָלם ַהְבֵלי ַאַחר ָאז ְורֹוְדפִּ יּטּול לִּ  לקוטי מוהר"ן חלק א, תורה נב(.) "ּבִּ

 ואז .בעולמנו המבלבלת הגאוה מידת את לבטלעל מנת  הבורא עם המשוחחים המשיחים להיות שנזכה, ה"בע ,אז

ְרצֹוֶנָך ְרצֹונֹו ֲעֵשה: "לקיים גםנזכה ו ,ממנו שקבלנו השי מימוש בעתו הענוה השגתבחיים בעת  לשמוחנזכה   ְּכֵדי, ּכִּ

ְרצֹונֹו ְרצֹוְנָך ֶשַיֲעֶשה ְפֵני ְרצֹוְנָך ַּבֵּטל. ּכִּ ים ְרצֹון ֶשְיַבֵּטל ְּכֵדי, ְרצֹונֹו מִּ ְפֵני ֲאֵחרִּ  אכי"ר. .(ד ,ב אבות מסכת) "ְרצֹוֶנָך מִּ

 

 

 



 

 פניני בינה
 (פעת אדלרי)

 תיבת נוח לדורות 

 "עשה לך תיבה וכפרת אותה מבית ומחוץ" )בראשית ו' י"ד(

בתוך המבול של המסרים המבלבלים שאנחנו מקבלים מתוכנו ומהסביבה גם אנחנו זקוקים לתיבה שתסייע לנו 

 למצוא את דרכנו בתוך המים הסוערים. 

 אומר רבי ברוך שלום אשלג זצ"ל:

"מי ה' אשר אשמע  –שהיא שאלת פרעה מי , שבזמן שבאה לאדם שאלת 'מים הזידונים'ענין המבול הוא "

שהוא  מים, נעשה מהומ מי, ומב' אלה היינו ממה העבודה הזאת לכם"" –, וכמו כן שאלת הרשע בקולו"

היא  תיבהשה, תיבההמבול, ועל ידי זה נימח כל היקום שיש להאדם בהקדושה. והעצה לזה היא להכנס בה

כמו שנאמר "בחכמה  חכמהנקרא בחינת  בית)כמו שכתוב ב"הסולם" פרשת נח אות רמ"ט(, כי  ביתאותיות 

בבחינת "כי  אמונה למעלה מהדעת, שהוא בחינת חסדים, שהוא בחינת תיבהיבנה בית", והיפוך מבית הוא 

 חפץ חסד הוא". 

יך לשרות שם אור האמונה, לכן צריך להיות מבית , היות שצר"וכפרת אותה מבית ומחוץ בכופר"וזה פירוש 

 ומבחוץ בכופר, אז הוא מקום לשרות בו אור האמונה כי אז הוא נצרך לאור האמונה.

 ".וכשהוא בדרך האמונה אזי אין מקום להשאלות של מי ומה, לכן דווקא ע"י התיבה ניצלים ממי המבול

 )ברכת שלום, מאמר כ"ט(

 לאדם יש כששל "מי ה' אשר אשמע בקולו" ו"מה העבודה הזאת לכם". ושאלות  –הוא מלשון "כפירה"  כופר

לפעמים השאלות באות מתוך האדם  – מבית ומחוץשאלות על הקב"ה הוא זקוק לאור האמונה כדי לנצח אותן. 

 ולפעמים מהסביבה שלו. 

 השאלות שמתוך הדעת.מבול האמונה היא מעל לדעת והיא מסייעת לנו להתמודד עם 

 :המקיף אותנו חלץ מהמבולשמסייעות לנו לה תיבות נחעוד סלונים בעל נתיבות שלום מוסיף לנו האדמו"ר מ

"שבת קודש נפשות ישראל בצל חלץ מהמים הסוערים של היום יום. יהשבת מסייעת לנו לה –ח השבת היא תיבת נ

ת בין ישראל השבת היא מקור הדבקו .השבת היא תיבת נוח שבכוחה ניצל האדם מכל המצבים –כנפיך יחסיון" 

 לה', פינה טהורה שמאפשרת לנו להתרומם אפילו אם במשך השבוע סטינו מהדרך.

"בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין". התורה היא כוח השמירה מהשחיתות של דור  –ח התורה היא תיבת נ

צריך לעסוק  – בתורה צריך להיות באותו אופן של החטא. שאם עשה את החטא בהתלהבות סוקהמבול. אבל העי

 בתורה מתוך אותה התלהבות לפחות. 

לוה -לזכור שקיים בנו ניצוץ א צריכיםגם כשאנחנו בירידה ובנפילה אנחנו  –ח לוה שבנו הוא תיבת נ-ניצוץ א

ממעל, ואנחנו יכולים להתחבר אליו כמו לחבל הצלה שמושט לאדם הטובע בים. הניצוץ הזה תמיד קיים בתוכנו 

 נו מהמצבים הקשים ביותר. ויכול להציל אות

כאשר  אומר: חיבור יראי ה' יחד באחדות הוא בחינת תיבת נח. ,מגדולי תלמידי הבעש"טתולדות יעקב יוסף, 

 מתאחדים ביחד אנשים בעלי תכונה טובה נולד מאחדותם דברים טובים. עצם ההתאחדות מגבירה את כוח הטוב

 בכוח האחדות של תיבת נוח נבנה עולם חדש.ו

הם תיבת הנוח שלנו שמסייעת לנו לנווט את עם אנשים טובים ניצוץ שבנו, השבת, התורה והאחדות אמונה, הה

 מהי תיבת הנח שלכם? דרכנו במי החיים הסוערים.

 


