
 

 
 

 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
 התורה ופנימיות הקבלה חכמת פי על המבול מהו

 כל, השמים מתחת חיים רוח בו אשר בשר כל לשחת הארץ על מים המבול את מביא הנני ואני: "כתוב נח בפרשת

 דרך הוא מבול למעשה. ל"עכ". הכל את שבלבל ,הכל את שבלה" – מבול: י"רש(. ז"י' ו בראשית")עויגו בארץ אשר

 היה מבול" :'(פ אות נח) ק"הזה אומר והנה. ככלל החברה כל ועל, כפרט האדם על ה"הקב שמביא יסוריםיה

 הלא: הס"בע רבינו ושאל". התיבה בתוך עצמו להסתיר לנח ה"הקב אמר כ"וע, המבול בתוך הלך והמשחית

 מסתתרים התיבה י"ע איך: ועוד? המבול בתוך שילך משחית לעוד צריך ומה, העולם את הוא משחית עצמו המבול

 ?הזה המשחית מן

 את לקעקע באות אשר שלנו העצמית האהבה קליפת של השאלות' ב את מאחוריו מסתיר מים המושג הנה

 שהוא ה"בהקב האמונה נגד שאלה - מה ?בקולו אשמע אשר ה"הוי מי ?לכם הזאת העבודה מה: ה"בהקב אחיזתנו

 במרום אדיר ,ים משברי אדירים רבים מים מקולות" כתוב כ"וע. הזולת אהבת עבודת כל נגד - מי, והמטיב הטוב

 דהבורא, מהם חזק יותר הוא בעולם המים כל את שברא ה"שהקב ברור הלא? החידוש מה: לשאול ויש". ה"הוי

 שואל". לשניהם טרף נתננו שלא ה"הוי ברוך, הזדוניים המים נפשנו על עבר אזי: "כתוב עוד! הנברא מן חזק לעולם

 ?שיניים למים יש האם: ק"הזוה

 ההרסניות השאלות' ב ותמסתתר מים המושג בתוך כי. מובנים הדברים מים המושג על הס"בע רבינו הסבר ולפי

' לה מודים אנו ןמה ההצלה ועל, ת"בהשי מאחיזתנו אותנו המבלבלות והן, הזדוניים מים הנקראות והן, ל"הנ

 גודל מחמת', ה עובדי אצל כי .'"ה במרום אדיר" אומרים אנו ןולגביה". לשניהם טרף נתננו שלא' ה ברוך: "ואומרים

 השאלות על להתגבר יכול אינו ה"הקב שאולי לסבור באפשרות יש, במח המנקרות הללו השאלות של יסוריםיה

 במרום אדיר" – ואומר המלך דוד מרגיענו כ"ע", אדירים רבים מים" כמו נראות הללו השאלות דהרי, ולסלקן הללו

 אשר ולומר, שלו הדעת מן למעלה ללכת צריך שהאדם, מהדעת למעלה רוממות על מצביע", מרום" המושג'". ה

 .הכל מן חזק יותר ה"הקב

, הללו השאלות' ב הן ואלו, מחבל יושב יסוריםיה בתוך אבל, המבול וזהו, האדם על ייסורים מביא ה"הקב, נמצא

 על מראה בית. תיבה ויש בית יש הנה. לתיבה להיכנס האדם אז צריך כ"וע. ה"בהקב באמונתנו לחבל באות אשר

 שאז דהיינו", בית יבנה בחכמה" ש"כמ גילוי של זמן על מראה בית". בביתך בשבתך" ש"כמ, נינוחות של מצב

', ת' י' ב כסדרן הן בית אותיות כ"ע. יושב הוא זה מצב ובתוך, בעולם ת"השי השגחת את ומבין רואה האדם

 השכינה מדרגת היא שתיבה ק"הזה ואומר. דין של מצב על המורה', ב' י' ת – למפרע הן תיבה אותיות ולעומתן

 איך אזי, העולם על ייסורים מביא ה"הקב אשר כאלו שבמצבים נמצא. האמונה ענין הוא מהותה אשר, הקדושה

 ה"קבב האמונה כח שהיא התיבה י"ע רק? המבול בתוך היושב המשחית מן דהיינו", המים" מן להינצל האדם יכול

  ".והמטיב הטוב" בחינת ובהשגחתו

 כ"ע, השלימות בתכלית שלם הוא ה"שהקב דכיון, ושמחה שלימות הרגשת מתוך ה"הקב את לעבוד נצטווינו דהנה

 יכול איך: השאלה נשאלת. בברוך מתדבק ארור דאין, חסרון הרגשת מתוך עמו ולהתקשר בו להדבק יתכן לא

 לו נוגעים אינם שבעולם יסוריםחה כל כאילו, ושמחה שלימות הרגשת תוך שמסתובב נובעולמ אדם שיש להיות

 לנו להראות דהיינו, לטובתנו ה"הקב של מגמתו שכל מאמין שהאדם דבזמן, האמונה כח י"ע – היא התשובה? כלל

 עם חיבור דהיינו, הרוחני שהוא הטוב עם עצמינו את שנחבר בכדי, הגשמיות שפלות את, לקבל הרצון שפלות את

 אפשר ידה שעל התיבה הוא הזה האמונה וכח.  ובביטחון בשמחה תמיד להיות יכול האדם אז, עצמו ה"הקב

 שהאדם דהיינו. וסופרים ספרים עם חיבור י"ע? הזה הנפלא האמונה כח את לוקחים ומנין. המשחית מן להסתתר

 כך ידי ועל, האמונה בדרכי ההולכים באנשים עצמו וידביק, האמונה דרכי על המדברים כאלו בספרים עצמו ידביק

 .                      זו בדרך ללכת כוחות יקבל

 
 פנינה לשבת

 טשע"ת נח
 



 מחשבה פנימית
 )יואל אופנהיימר(

 

 כופר וכפרה

ה" ַבת ְלָך ֲעשֵׂ י תֵׂ ָבה ֶאת ַתֲעֶשה ִקִנים ֹגֶפר ֲעצֵׂ  ." )בראשית ו, יד(ַבֹכֶפר ּוִמחּוץ ִמַבִית ֹאָתּה ְוָכַפְרתָ  ַהתֵׂ

 

 :הפסוק פשט

 .המבול במי מעמד שתחזיק תיבה להכין נח את מצווה' ה

 

 (לז סימן בראשית פרשת( בובר) תנחומא מדרש)   :הפסוק  על האגדה

י" , עליהן באה שהפורענות מסתכלין היו ולא חוטאין שהיו, המבול דור אלו(: כח משלי" )ִמְשָפט ָיִבינּו ֹלא ָרע ַאְנשֵׁ
י"  למה וראה בא. ה"מהקב ונתייראו מבול מביא שהוא ה"מהקב ששמעו, ובניו נח זה(, שם" )ֹכל ָיִבינּו' ה ּוְמַבְקשֵׁ

 יכול ה"הקב היה לא כך ואלמלי, תשובה ויעשו בה עוסק שהוא אותו שיראו כדי, תיבה שיעשה לנח ה"הקב אמר
 אמר, כך ולמה[. )...(, שלנו בפסוק] גופר עצי תבת לך עשה לו שאמר אחרי, בדברים או בשמים נח את להציל

, עושה אתה מה נח לו ואומרים אצלו מתכנסים והם, בה עוסק והוא תבה עשה לו אומר שאני כך מתוך ה"הקב
 כך, תשובה עושין כך ומתוך, אותו מכעיסין שהן לעולם מבול מביא שהוא ה"הקב לי שאמר, תבה להם אומר והוא
 .עליו משגיחין היו לא הן אבל, מחשב ה"הקב

 

 :למחשבה נקודות

 המילה על אומרים חלק". ְבֹדֹרָתיו ָהָיה ָתִמים ַצִדיק ִאיש ֹנחַ " הפרשה של הראשון הפסוק על הפרשנים חולקים
 צדיק היה הוא כי, לגנותו שזה אומרים וחלק. רשעים של בדור מדרגתו על ששמר, נח של לשבחו שהיא" ְבֹדֹרָתיו"

, היוזם, אבינו מאברהם ובשונה, פנים כל על. כלום נחשב היה לא אברהם של בדור חי היה ואילו, לדורו יחסית רק
 בנית על' ה למצוות מציית הוא. יוזם ולא מגיב צדיק של דגם נח מציג, עליה נפשו את ומוסר, חדשה דרך פורץ

 לענות נח הסתפק אגדתנו פי על. הרעה מדרכה החברה בתשובה להחזיר שכנוע למסע יוצא ואינו, התיבה
 שיוט אמצעי לה אין. דומה מודל פי על בנויה עצמה והתיבה. התיבה בנית מעשה על הסביבה של לשאלות
 צורתה. קטן לצוהר פרט, עולם על להשקיף פתחים אין ואפילו, אותה לכוון ניתן לא. ומשוטים מפרש כמו, עצמאים

 קופסה אלא, אוניה אינה התיבה, אחרות במילים. עצמאית מהירה לתנועה מתאימה אינה המגושמת המלבנית
 .בחוץ המתחוללת הנוראה השואה את ולשרוד המים פני על לצוף היא היחידה שמטרתה סגורה

: רבינו משה תיבת והיא, המוות מפני, המים מפני החיים על להגן נועדה היא וגם, בתורה מוזכרת אחת תיבה עוד
ַבת לֹו ַוִתַקח" ָמר ַוַתְחְמָרה ֹגֶמא תֵׁ  העץ בציפוי צורך יש המקרים בשני(. ב שמות" )ַהֶיֶלד ֶאת ָבּה ַוָתֶשם ּוַבָזֶפת ַבחֵׁ

 שלשורש מסביר הירש ר"הרש". ארמי בלשון זפת: "שלנו בפסוק" ֹכֶפר" המילה על י"רש ומסביר,  אטום בחומר
. הברית ארון שמעל מזהב מכסה היא" כפורת"ה ולכן. מבחוץ השפעה ומונע מגן כיסוי של משמעות ר.פ.כ

 מבטל" ֹכופר תשלום. "האמונה יסוד את שמבטל זה הוא" בעיקר הכופר. "לדחות, לבטל הוא" לכפר, "ובהרחבה
 בתיבה ראו ל"וחז. חטאים אותם בגין המגיע העונש ודחיית ביטול היא עוונות כפרת, ובהשאלה. השבוי מאסר את

 אגדה מדרש" )תיבתו עליו וכיפרה לשמים מיתה ונתחייבו שכפרו מלמד: "וכפרה כפירה בין מפגש נקודת
 עליהם כיפרה התיבה אך, במבול להענש אמורים והיו' ה ברצון כפרו נח משפחת בני, אחרות במילים(. בראשית

 .ממוות

, הקהילה, הבית, המשפחה, הזוגיות, רובנו עבור. וסכנות קשיים נגד ומוגן חם, יבש מקום, שלו לתיבה זקוק אדם כל
 לתיבות זקוקים גם אנו אבל. ושגשוג קיום של ואפשרות בטחון הנותנים מחבקים מעגלים מהווים, המולדת
 !תיבות התורה ומילות תיבה הברית ארון נקראת לכן. ושמירה להגנה רוחניות

 

 



 דיבורי נשמה     

 (דניאל שוסטרהרב )

 של' מ הוא' והמ. ח"משי לגלות כדי' המ וחסר, ח"שי ת"ר -" יפת ואת חם את שם את: בנים שלשה נח ויולד"
 - התפילה עניין על רמז הוא ח"ושי. זאת תיקן רבינו ומשה, דורו בני על התפלל שלא בזה פגם שנח וידוע. שה'מ
. ן"והאי הביטול עניין את גם משיח בעבודת להבחין שצריך אלא. התפילה גילוי הוא משיח עניין כי'. ו"שיח ישפוך'

 אבל. הנברא מצד מסוימת ויישות רצון התעוררות היא התפילה כי, כלל להתפלל אפשר אי ן"האי מדת ומצד
 . האין ואת היש את, יחדיו שבעולם ההפכים כל כוללת הקדושה

 ולנח. יש בחינת שזה, והשתוקקות תפילה' בחי כולו הוא, שני ומצד, ן"אי ובחינת ביטול כולו הוא, אחד מצד, ומשיח
 זכה כבר רבינו משה אבל. דורו בני על התפלל לא כן ועל, ן"האי בחינת, ח"משי של הראשונה הבחינה את רק היה

 של היש ומצד. דורו על התפלל כן ועל, יעשה שמשיח המלחמה וכח התפילה כח שזה, משיח של ש"י לבחינת
, דין בחינת היא משיח תפילת כי. ביותר הנמוכים' אפי, לתיקון זוכים כולם זה ידי על, התפילה כח שהוא, משיח
 התפלל רבינו שמשה כמו, טענותיו עם ת"השי את כביכול ומנצח, ת"השי כלפי טענות לו שיש העני תפילת' בבחי

 הכלל את להציל יכולה דין' בבחי ותפילה. המתלונן עני תפילת' בחי שזה", הזה לעם הרעותה למה: "ואמר' ה אל
 .נח את המשלים משה תפלת' בחי וזו, כולו

 פניני דיומא

 (מנחם סוכותהרב )

 להצדיק את העולם

ֶלה -" צדיק" בהגדרה לראשונה נפגשים אנו בפרשתנו  המשמעות מה. ְבֹדֹרָתיו ָהָיה ָתִמים ַצִדיק ִאיש ֹנחַ  ֹנחַ  תֹוְלֹדת אֵׁ

 ?צדיק להיות של

 עומק מה", ַהְשִביִעי ַביֹום ְמַלאְכְתָך ִכִליתָ , ִמֶקֶדם עֹוָלְמָך ָיַצְרתָ  ַאָתה" במילים שפותחת מיוחדת תפילה ישנה

 ?האלו המילים משמעות

. הבריאה עצם אינה, ונפלאותיה יופיה כל על מכירים שאנחנו הגשמית הבריאה, מקדם העולם את ברא' ה

 של המשל – אפשר אם, המכסה, הלבוש הוא הגשמי העולם. רוחנית בריאה היא, העיקרית, הקדמונית הבריאה

 הבריאה בו ביום, השביעי ביום, המשל את לבאר שנסיים לפני הנמשל את להבין ניתן לא. האמיתית הבריאה

 מטרה איזו, נוצר הוא מה לשם ולהבין הזה המיוחד" מכשיר"ב להתבונן ניתן אז ורק אז, סיום לידי מגיעה הגשמית

 .ליצירתו שהביא הרצון להבנת לרדת, לשמש יכול הוא

 להבנת השער בו הזמן הוא, וארץ שמים מעשה תכלית שמהווה היום, הבריאה מלאכת הושלמה בו יום אותו, שבת

ר ַשַער" בנבואתו יחזקאל מרמז כך על, נפתח הפנימיות ֶשת ָסגּור ִיְהֶיה, ָקִדים ַהֹפֶנה ַהְפִניִמית ֶהָחצֵׁ י שֵׁ , הַהַמֲעשֶ  ְימֵׁ

חַ  ַהַשָבת ּוְביֹום  שמסתתרת לאמת, הכל מאחורי שעומד למניע, עולם של לקדמונו" קדם"ל הפניה אותה". ִיָפתֵׁ

 לראות אוו הם – ִמֶקֶדם ְבָנְסָעם ַוְיִהי - להתעלם הפלגה דור ניסו ממנו המקום קבדיו הוא, נברא כל ובתוך מאחורי

 .יותר עמוקה משמעות ומחוסר יותר נשגבה מטרה כנטול, עצמו בפני כעומד, כתכלית העולם את

 על מסתכל כשאדם. הכוח מאותו בו ויש מנוחה יום אותו את מסמל הוא", השבת בחינת"ב הוא שנח כתוב בזוהר

 הוא לשמה המטרה את משרת אינו שהעולם, נכון לא כאן שמשהו נראה לעתים, הכללית ההתנהלות ועל העולם

 .חלילה נברא

 הצדיק, "עֹוָלם ְיסֹוד ְוַצִדיק" אדם מכל החכם אותו שמכנה כפי, העולם קיום את להצדיק שיכול זה הוא" צדיק"ה

 הגשמית ההתנהלות אותה בין שמוחבאים הנסתרים והתהליכים הפנימיות הנקודות את להאיר שיודע הוא

", הברית את שומר"ש כמי צדיק מגדיר הזוהר. ליעדו מגיע אכן העולם וכמה העולם באמת מהו ולגלות, כביכול

 זה הוא הצדיק. דבר כל של" שבת"ה, והתכלית המטרה, האמיתית המשמעות, הפנימית הנקודה היא הברית

 ותולדותיו, טובים ומעשים מצוות הם נח של תולדותיו. באמת שהוא כפי העולם את שרואה זה הוא אותם שמגלה

 .העולם קיום את המצדיקים הם, העולם את ראייתו ודרך נח של מעשיו. אנוש בני כל הם נח של

 (אמת השפת של תורתו על מבוסס)

 



 

 בינה ניניפ

 (אדלר )יפעת 

 )די, ו בראשית" )ומחוץ מבית אותה וכפרת תיבה לך עשה"

 לנו שתסייע לתיבה זקוקים אנחנו גם ומהסביבה מתוכנו מקבלים אנחנוש המבלבלים המסרים של המבול בתוך
 .הסוערים המים בתוך דרכנו את למצוא

 :ל"זצ אשלג שלום ברוך רבי אומר

 אשמע אשר' ה מי" – פרעה שאלת שהיא מי שאלת לאדם שבאה שבזמן', הזידונים מים' הוא המבול ענין"
 שהוא מים נעשה, וממה ממי היינו אלה' ומב, "לכם הזאת העבודה מה" – הרשע שאלת כן וכמו, "בקולו
 היא שהתיבה, בהתיבה להכנס היא לזה והעצה. בהקדושה להאדם שיש היקום כל נימח זה ידי ועל, המבול
 בחכמה" שנאמר כמו חכמה בחינת נקרא בית כי(, ט"רמ אות נח פרשת" הסולם"ב שכתוב כמו) בית אותיות

 כי" בבחינת מהדעת למעלה אמונה בחינת שהוא, חסדים בחינת שהוא, תיבה הוא מבית והיפוך", בית יבנה
 ."הוא חסד חפץ

 מבית להיות צריך לכן, האמונה אור שם לשרות שצריך היות, "בכופר ומחוץ מבית אותה וכפרת" פירוש וזה
 .האמונה לאור נצרך הוא אז כי האמונה אור בו לשרות מקום הוא אז, בכופר ומבחוץ

 ".המבול ממי ניצלים התיבה י"ע דווקא לכן, ומה מי של להשאלות מקום אין אזי האמונה בדרך וכשהוא
 )ט"כ מאמר, שלום ברכת)

  לאדם וכשיש". לכם הזאת העבודה מה"ו" בקולו אשמע אשר' ה מי" של שאלות –" כפירה" מלשון הוא כופר
 האדם מתוך באות השאלות לפעמים – ומחוץ מבית. אותן לנצח כדי האמונה לאור זקוק הוא ה"הקב על שאלות

 .שלו מהסביבה ולפעמים

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

 :אותנו המקיף מהמבול להחלץ לנו שמסייעות נח תיבות עוד לנו מוסיף שלום נתיבות בעל מסלונים ר"האדמו

 בצל ישראל נפשות קודש שבת. "יום היום של הסוערים מהמים להיחלץ לנו מסייעת השבת – נח תיבת היא השבת
 ישראל בין הדבקות מקור היא השבת. המצבים מכל האדם ניצל שבכוחה נוח תיבת היא השבת –" יחסיון כנפיך

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

 דור של מהשחיתות השמירה כוח היא התורה". תבלין תורה לו בראתי, הרע יצר בראתי" – נח תיבת היא התורה
 לעסוק צריך – בהתלהבות החטא את עשה שאם. החטא של אופן באותו להיות צריך בתורה העיסוק אבל. המבול
 .לפחות התלהבות אותה מתוך בתורה

 לוה-א ניצוץ בנו שקיים לזכור צריכים אנחנו ובנפילה בירידה כשאנחנו גם – נח תיבת הוא שבנו לוה-א ניצוץ
 בתוכנו קיים תמיד הזה הניצוץ. בים הטובע לאדם שמושט הצלה לחבל כמו אליו להתחבר יכולים ואנחנו, ממעל
 .ביותר הקשים מהמצבים אותנו להציל ויכול

 כאשר. נח תיבת בחינת הוא באחדות יחד' ה יראי חיבור: אומר, ט"הבעש תלמידי מגדולי, יוסף יעקב תולדות
 הטוב כוח את מגבירה ההתאחדות עצם. טובים דברים מאחדותם נולד טובה תכונה בעלי אנשים ביחד מתאחדים

 .חדש עולם נבנה נוח תיבת של האחדות ובכוח

 את לנווט לנו שמסייעת שלנו הנוח תיבת הם טובים אנשים עם והאחדות התורה, השבת, שבנו הניצוץ, האמונה
 ?שלכם הנח תיבת מהי. הסוערים החיים במי דרכנו
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