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שלוש מאות אמה אורך התיבה , וזה אשר תעשה אותה"

ואל אמה . חמישים אמה רחבה ושלשים אמה קומתה

    ".תכלנה מלמעלה

שלש  –להבין את טעמם של מידות התיבה   ישלכאורה 

 הריכי . והאמה אחת מלמעלה, שלושים, חמישים, מאות

החיות את בדרך הטבע לא היה מקום בתיבה להחזיק 

, וכדומה שהוכנסו לשםירפות 'גפילים כדוגמת ההגדולות 

ורק בדרך נס על ידי שהיה מועט המחזיק את המרובה 

כניסת בעלי החיים ש, )יט, ו(מבאר ר כבן "הרמב, נקלטו

אם , ן ומקשה"וממשיך הרמב. ה בדרך נסתהיאל התיבה 

אפשר היה כבר לעשות תיבה קטנה , ממילא הוזקקו לנס

ומיישב ? מאוד ולא לטרוח ולבנות שלש מאות אמה

יתברך ' ראה ה" -תירוץ ראשון: ן בשני תירוצים"הרמב

, יתמהו בהלעשותה גדולה כדי שיראו אותה בני דורו ו

וידברו בעניין המבול וכנוס הבהמה והחיה , ויספרו עליה

 - ן"תירוץ שני ברמב". אולי יעשו תשובה, והעוף לתוכה

י כן הדרך בכל נס כלמעט ב ,שו אותה גדולהד עועו"

לעשות מה שביד אדם , הניסים שבתורה או בנביאים

  ".םוהשאר יהיה בידי שמי, לעשות

שלש מאות  :לו דווקאאמידות וע נבחרו דמ להביןיש  אך

  .אורך חמישים רוחב ושלושים אמה קומתה

, נראה לומר הסבר חדש לענין מידותיה של התיבה

מביא בשם המגיד  )ו"פרשת נח תרנ(השפת אמת , בהקדם

כי  ,נכתבו פרשת קין דור המבול ודור הפלגה"ניץ ש'מקוז

כל אדם יש בו מאלה הדורות וצריך לתקן עצמו והם 

דור המבול תאווה  ,קנאה תאווה וכבוד קין קנאה בחינת

  ."דור הפלגה כבוד

שבדור , ואולי אפשר לומר בשונה מדברי השפת אמת

ק "בספה' עי(נכשלו בכל שלשת המידות הללו , המבול לבד

שהיתה , קנאה: )ב שכתב כעין זה"מ' שם משמואל פרשת נח עמ

 עיניהם צרה בהצלחת חבריהם ולכן היו גוזלים וחומסים

וכן . שהדור היה פרוץ בגילוי עריות, כמו כן תאוה. מן השני

בכך שלא הסכימו לשמוע בקולו של נח , נכשלו בכבוד

: אומרת )א"ד מכ"פ(והמשנה באבות , שהוכיחם על המבול

. מוציאין את האדם מן העולם, הקנאה התאוה והכבוד

  .משום כך הוצרכו אנשי דור המבול לצאת מן העולם

אשר ענינה להציל את נח , לגודל התיבהבזה יתבאר טעם 

המידות  ואת משפחתו מהשפעה השלילית של שלש

  :הקנאה התאוה והכבוד: הרעות

וזאת על פי דברי הגמרא בחולין , שלש מאות אמה ארכה

בשלושה  :יצחק בר נחמני אמר שמואל' אמר ר ::)צ(

 .גפן .ב .תפוח .א :מקומות דיברו חכמים לשון הואי אלו הן

ופרוכת דתנן רבן שמעון בן גמליאל אומר משום רבי  .ג

ושלש מאות כהנים מטבילין ' שמעון הסגן פרוכת וכו

לשון הדיוט שאינו " לשון הואי" :י"שופרש ר .אותה

מדקדק בדבריו ומוציא בפיו דברים שאינו ולא שיתכוון 

  .גוזמא" ושלוש מאות כהנים"לשקר אלא לא דק 

, זמארה על הוואי וגומו" שלש מאות"נמצא כי המספר 

המידות הרעות הללו  כי שלש, ובא בורא עולם ללמד

 



ואם יתבונן , נובעות מדמיון והוואי, קנאה תאוה וכבוד

  . הכל דמיון ולא שווה דבריראה , האדם בעיני שכלו

וכי , כאשר מקנא בחבירו על כספו הרב שיש לו, ולמשל

בזבז יודע הוא את המחלות המקוננות בקרבו ושצריך ל

הרי אם היה יודע על , את רוב כספו עבור תרופות וכדומה

, כמו כן התאווה. מיד היתה מסתלקת ממנו הקנאה, כך

סבא מנובהרדוק ה, הכל נובע מדמיון של היצר הרע

, )תקופת מעמד הר סיני, תקופות העולם(בספרו מדרגת האדם 

אך הכל הוא . י הדמיון"שבכוחו של היצר לתעתע באדם ע

ודאי יכיר , ואם יביט האדם בראיה חדה, ת עינייםרק אחיז

  .ש באריכות"יעו. את השקר והזיוף שבו

ל בספרו "וכמו שכתב הרמח. נובע מדמיון וכן הכבוד

הכבוד הוא מן המכשולות היותר : )א"פרק י(מסילת ישרים 

ואי אפשר לו להיות עבד נאמן לקונו  ,גדולים אשר לאדם

והכבוד האמיתי  .'ועצמו וכ כל זמן שהוא חס על כבוד

ל אין כבוד "וכן אמרו ז ,אינו אלא ידיעת התורה באמת

וזולתה אינו אלא  ,"וד חכמים ינחלוכב"' אלא תורה שנא

  .ל"עכ .מועילכבוד מדומה וכוזב הבל ואין בו 

ההנאה מהערכת הבריות הריהי תוצר של כח הדמיון הרב 

מסביר  )99חלק א עמוד (" מכתב מאליהו"בספרו דסלר 

כך , שם שישנם ילדים המשתעשעים בצעצועיהםכש

משתעשעים מבוגרים בכבוד והמכנה המשותף שבשניהם 

הילד נוטל תיבה שבורה . הוא הדמיון המעניק להם סיפוק

. אילו היתה ספינה והוא רב החובל שלהכמשחק בה 

המבוגר משחק בפיסות כבוד שהדמיון  ,באותה מידה

  . במשלה אותו שעל ידם הוא חשו

כי חולה , יש לומר, "חמישים אמה רוחב התיבה"

וכשם שיש מחלות לגוף כך יש מחלות , ט"גימטריא מ

. המידות הרעות הללו הרי הם תחלואי הנפש ושלש, לנפש

יצא מן , תיבהל הכניסהכי על ידי , מורה לנובורא הו

ולכן נכנס לשער , המחלות הנוראות של המידות הרעות

  .החמישים

הגובה שלשים מזכיר את , כן שלושים אמה קומתהכמו 

, ב אותיות התורה"שהיא האות הגבוהה מכל כ', האות ל

  . ומספרה שלושים

 )'משנה ה 'פרק ו(אבות במשנה ובביאור הדבר מצינו ב

, גדולה תורה יותר מן הכהונה ומן המלכות": שאומרת

א מונה "בביאור הגר" [שהמלכות נקנית בשלושים מעלות

 ].ות בפרוטרוטאת המעל

כי אלו שלושים מעלות : "ל"בביאור הדברים כתב המהר

שהמלך יש לו , הם הוראה על גדולת וחשיבות המלכות

רק , ואין המעלה באלו דברים עצמם, שלושים מעלות

ולכן . שהם מורים כי המלך יש לו מדרגה עליונה חשובה

ל לבאר "ומוסיף המהר". יש לו שלושים דברים חשובים

: שלושים למספר ד"צורת האות למ ביןאת הקשר 

שהוא מורה על  ד"ותמצא בכתיבת מלך באות הלמ"

כי המלך מתרומם מן , ]מלך[המלכות באמצע התיבה 

ורמז אל המלך שלא יהיה נבדל מן אחיו . אחיו ישראל

, "לבלתי רום לבבו מאחיו" )כ, דברים יז(וכדכתיב , ישראל

ף שהם אחיו "ם והכ"ולכם אות המ, ולא יהיה נבדל מהם

ד דבקים עם המלך שלא יהיה נבדל מהם רק "של למ

כי המלך בשביל  ,ועוד. ד באמצע"והלמ, מחובר עמהם

שהוא דרך כבוד מלכות שהוא באמצע והעם סביב לו וכך 

  . ש כל דבריו"יעו. 'וכו ראוי

, וה מאידךמחד אך גם לענהמספר שלושים רומז למלכות 

ף "היא האות האמצעית באותיות האל ד"למ  ולכן האות

 -תו ולכי למרות שהמלך נבדל מהעם ומיוחד בגד, ת"בי

ד הנכתבת "דבר הבא לידי ביטוי בהבדלת צורת האות למ

מלך , אך יחד עם זאת, כשראשה העליון בשורה נפרדת

עליו להיות  - " לבלתי רום לבבו מאחיו"ישראל מחוייב 

ולכן מעלות המלך . העם ונמצא באמצעיתומחובר עם 

  .ד"הגימטריא של האות למ -והמלכות במנין שלושים 

לבל , והמספר שלשים באים ללמד' האות ל, כלומר

המלך שלו ראוי באמת  מהכי , יתגאה האדם במעלותיו

על , "לבלתי רום לבבו מאחיו"בכל זאת נצטוה , הכבוד

  .    אחת כמה וכמה האדם הפשוט

אר מדוע נענשו אנשי דור המבול בהבאת יתן לבנבדרך זו 

המידות הרעות הללו  שלש ,ובהקדם. מבול על העולם

המאמין שכל אשר נעשה כי . 'נובעות מחוסר אמונה בה

ל וגם כ ,אפשרות אחרת לא קיימתו' בעולם הוא מאתו ית

יש לאדם הוא הטוב ביותר שיכול להיות לו ואין טוב אשר 

דע מה טוב לו הוא שעשה והישהוא ' ית' ותר מזה ורק הי



ואם הוא משנן את  ,יותרטוב כ אין משהו אחר "א ,לו כך

דות הרעות הקנאה יהדברים האלה אז אין כבר את המ

מכאן : .)לח(אומרת ביומא ' וכמו שהגמ .והתאוה והכבוד

ומשלך  ,בשמך יקראוך ובמקומך יושיבוך" :אמר בן עזאי

  ."אין אדם נוגע במוכן לחבירו ,יתנו לך

כי מבול בגימטריא שלש פעמים , כן נענשו בהבאת מבולל

כי כל מידה רעה נובעת מחוסר אמונה וכפירה , ה"שם הוי

והם שפגמו , ה ברוך הוא"ולכן פוגמת בשם הוי' בה

פגמו , קנאה תאוה וכבוד -המידות הרעות  בשלוש

  . ה"בשלושת שמות הוי

מיד לאחר פרשת המבול באות הפרשיות , משום כך

, המתעסקות בעבודתם הקדושה של האבות הקדושים

אשר פרסמו את האמונה בעולם ועל ידי זה הטביעו 

. דות מגונותימהגמור מאותן היפך את ה, בבניהם אחריהם

שהיא ההיפך ממידת , כי אברהם כנגד מידת החסד

. ההיפך מהתאוה, ויצחק אבינו מידת הגבורה. הקנאה

שהיה מקטין , ן עקביעקב מלשו, ויעקב אבינו סמל הענוה

  . הרי שהוא מתקן את מידת הכבוד, את עצמו

ה "נתן הקבשמשום כך אות הברית ש, ואולי אפשר לומר

ק "מובא בזוהכ. מבול לעולם היא הקשתשאינו מביא 

לבן אדום : שבקשת יש שלשה גוונים .)פרשת פינחס דף רטו(

גוון לבן היא מידת החסד . וירוק שהם כנגד שלשת האבות

הגבורה של יצחק  תדגוון אדום היא מי. של אברהם אבינו

  .וגוון ירוק היא מידת התפארת של יעקב אבינו, אבינו

המידות  כי אנשי דור המבול פגמו בשלש, ויש לומר

ומחמת כן , הרעות הגורמות להוציא את האדם מן העולם

ועכשיו אומר , הוצרך בורא עולם להחריב את העולם

כי אזכור את , בורא עולם שלא אחריב עוד את העולם

  . המידות הללו האבות הקדושים שהם תיקנו את שלש

לכן אסתר כאשר נכנסת לביתו של אחשוורוש היא 

: י ראשי תיבות"אל". אלי אלי למה עזבתני: "מתפללת

שגם אם . רומז אל האבות הקדושים, אדום לבן ירוק

חלילה עם ישראל נכשלו באותן מידות רעות המוציאות 

זכותם של האבות  םלהיעמדו , םאת האדם מן העול

הקדושים אשר תיקנו עצמם משלושת המידות הרעות 

  .והטביעו בעם ישראל את המידות הטובות, הללו

' ואת זה נוכל להעתיק גם לברית מילה כי גם שם מצינו ג

וכל זה הוא כדי לשרש , חיתוך פריעה ומציצה :פעולות

 הוהקנאה והתאו: דות האלהיולהוציא מהאדם את המ

  . והכבוד

והוא כי החיתוך הוא כנגד הקנאה ולכן מוציאים אותו 

והפריעה . י זה התיקון של הקנאהלגמרי וחותכים אותו כ

 ,כלומר שוברים אותה ,א כנגד התאוה שפורעים אותהיה

כי צריכים אותה לקיום  ,אבל לא חותכין וזורקים אותה

כמו שמצינו , האדם ולקיום העולם ולקיום המין האנושי

יצר י את רשאנשי כנסת הגדולה עקרו לגמ :)סט(א מביו

ובעו ביעתא בת יומא בכל ארץ ישראל ולא "ואז , התאוה

אלא בצורה , תאוהמידת הלכן זקוקים אנו ל. "אשתכח

כי  ,הכבודמידת כנגד  יאוהמציצה ה .מוגבלת ומותרת

ומושכים אותו  ,מוצצים להוציא את הרע החבוי פנימה

כן הוא בכבוד שהוא חבוי  ,תווומוציאים אותו ומסלקים א

 הגנכשמתל להיות גם ועמוק בחדרי הלב ואינו ניכר כי יכ

מה . הכבודהשגת א יה נתווך כואשפלות בענוה וב

ולכן צריך לשרש אחריו בחורים ". ענוה פסולה" מכונהש

מדות ' ער אותו וזו המציצה ועל ידי סילוק גובסדקים ולב

  .'זוכים לקבל אלהותו ית אלו

ט יוסף בספר וילק ציין לזה(בספר פנים יפות בפרשת בשלח 

מדות ' רגלים מתבטלים ג' בקדושת ג: כתב )'אות ד' מערכת ר

בפסח משתברת כח  ,רעות דהיינו הקנאה והתאוה והכבוד

 ,שאור אלא מצהמץ וחהתאוה לכך נצטוינו שלא לאכול 

קון דור ית נתוהוא בחי ,כדי שלא יתאוה תאוה גופנית

בעצרת נשבר כח . המבול שהיה עיקר חטאם בתאוה

י כבוד התורה שנתגלה במתן תורה שקבלו כולם "הכבוד ע

קון דור הפלגה יוהוא ת. 'מי זה מלך הכבוד וכו: ואמרו

הבה נבנה לנו "שאמרו . שעיקר חטאם היה הכבוד והגאוה

המביאה ת משתבר כח הקנאה ובסוכו". וכועיר 

 קיום מצות ארבעתסוכה ולסים והם נכנ ,מחלוקתל

  .מינים שהוא התקשרות בלב שלם יחדה

כי שלשת הרגלים מביאים את היהודי , ולדרכינו יש לומר

, "צילא דמהימנותא"בסוכה יושב תחת , לידי אמונה

כמו כן בחג השבועות ". מיכלא דמהימנותא"ובפסח אוכל 

אתה הראת לדעת "זוכים שכל שבעת הרקיעים נפתחים ו

ועל ידי כך מכיר ". הוא האלהים אין עוד מלבדו' כי ה



ולכן מסתלקות ממנו הקנאה , ויודע כי הכל מאיתו יתברך

  . התאוה והכבוד הבאות מחוסר אמונה

, י הקדוש"א כותב בספרו נחל קדומים בשם האר"החיד

  . ביוסף הצדיק ובמשה רבינו ונתקן על ידם שנח נתגלגל

ובמה מצא " 'ונח מצא חן בעיני ה"וזהו שאומר הכתוב 

בזכות , "אלה תולדות נח נח: "ממשיך הכתוב ואומר? חן

תולדותיו שהם הגלגולים שנתגלגל בהם שנקראים בבחינת 

וממשיך הכתוב ואומר במי , לגבי הגלגול הראשון" בנים"

, צדיק הולך על יוסף הצדיק" יםאיש צדיק תמ", נתגלגל

מתפרש על משה רבינו שהיה תמים ושלם בכל " תמים"ו

  .מעשיו

המקור לדבריו שנח התגלגל ביוסף הצדיק הוא מדברי 

, )ג"סימן קנ(ע מפאנו בספרו גלגולי נשמות "המקובל הרמ

נתקן ביוסף שלא שתה , נח שנשתכר ונתגלה בתוך אהלו

  . רו עמויין עד שראה את אחיו ושתו ונשתכ

ל בשער הפסוקים "ענין זה מתאים עם דברי רבינו האריז

ויולד נח : "בפרשתינו שמפרש בדרך רמז את הכתוב

פעמים ' ולכן ג, כי נח ויוסף היו בחינה אחת, "שלשה בנים

, "ויולד נח שלשה בנים"וזהו הרמז . ן בגימטריא יוסף"ב

  .   ף"ן שמספרו יוס"פעמים ב שהוליד שלש

מחמת , כי נח חזר בגלגולו של יוסף הצדיקונראה לומר 

יהם וחטאו שעלא השפיע על אנשי דורו לתקן את מש

לכן חזר בגלגולו של יוסף הצדיק , ידות הרעותמה בשלש

 כתב: מידת הקנאה: המידות הרעות שתיקן את שלוש

כתב : ל"וז )ח"אות כ 'ימערכת ( קדמות מדבר בספרו א"החיד

כי מי ', א בספר כח הר מקנדי"ר יש"הרב המושלם מהר

קנאה ' טששמו יוסף מסוגל שיתקנאו בו וכן יוסף גימ

כי נקרא שמו יוסף להורות שתיקן , ויש לומר .כ"ע. ש"ע

, כמו כן תיקן את מידת התאוה. את מידת הקנאה

כמו כן , שהתגבר על יצרו ולא נכשל עם אשת פוטיפר

: )'ה', שמות א( י"כמו שמביא רש, תיקן את מידת הכבוד

, והלא הוא ובניו היו בכלל שבעים -ויוסף היה במצרים "

, וכי לא היינו יודעים שהוא היה במצרים, ומה בא ללמדנו

הוא יוסף הרועה את צאן , אלא להודיעך צדקתו של יוסף

". והיה במצרים ונעשה מלך ועומד בצדקהוא יוסף ש, אביו

ם ג, היותו רועה צאן אביוגם ביוסף לא נשתנה הרי ש

גם אז , או בהיותו מלך במצרים, במצרים כלואבהיותו 

ת וחובוכפי שמגדיר זאת , לא נכשל במידת הכבוד

  ".  מידת ההשתוות: "הלבבות

קן את תל כדי, יוסף הצדיק לש ונח חזר בגלגולכי  ,נמצא

  .המידות הרעות שלש

ולעשות את  ,נזכה להינצל מהמידות הרעותש ,יהי רצון

  . אמן ,מותרך בשלברצונו ית
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