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קותו של נח דיאף צ למובא, שע )דף סז:( וש בפרשתינוהקד בזוהר
היתה עליו תביעה מן השמים מדוע לא התפלל על בני דורו 

 העגל חטא אחרי ישראל על משה שהתפלל כפילהצילם מכליה, 
ני נא מח אין ואם, חטאתם תשא אם עתה"ו )כי תשא ל"ב, ל"ב(

ב ככתו נח לש שמו על המבול נקרא ולכןת". כתב אשר מספרך
 על עוד נח מי מעבור נשבעתי אשר לי זאת נח מי י"כנ"ד, ט'(  ישעיה)

 ".הארץ

 לפני והצלה ריווח הרבה דעתי עניות לפיכתב החתם סופר על כך: ו
 כי לי ראה  כן עלה... התיב בתוך נח להסגיר צורך היה ולאב"ה, הק
א הכל בבית אסורים שהיו מה בעונש יוו, האת אשר וכל ובניו נח
 ואחר תמימה שנה משפטם והיה, ספק בלי בה ונצטערו בתיבה זהה

 לנח העונש כי לומר יש האמור לפיע"כ. ו םקוד לא ,לצאת הורשו כך
 התפלל שלא על בכך לכפר כדי היהה, תמימ שנה בתיבה סגור להיות

 .דורו בני על
, )פרשת כי תשא(ה תור קוטייבל ל"האריז לנו מגלה הזוהר דברי פי על
 ני דורו,ב על התפלל שלא נח של ותיקונו גלגולו היה נורבי משה יכ

ב: ככתום, להציל נפשו ומסר העגל בחטא ישראל על התפלל ולכן
". כתבת אשר מספרך נא מחני אין ואם חטאתם תשא אם עתה"ו

 שמסר מה כי לרמז, ח"נ י"מ אותיות הוא י"מחנ כיז"ל הארי ומפרש
ת נח, א לתקן יכד היה נא ינ"מח באומרו ישראל להצלת נפשו

 .עליהם התפלל שלא משוםשמו מ"י נ"ח,  על נקרא שהמבול

 אך צריך להבין מדוע באמת נח לא התפלל עליהם?

ויהי נח בן חמש מאות "הפסוק אומר: ונראה לפרש בדרך הדרוש, 
 :המדרשך על כאומר שנה, ויולד נח את שם את חם ואת יפת". 

טעם כל הדורות הולידו למאה שנים ולמאתיים שנה,  ''א''ר יודן: מה
וכו'. ע"כ. נח הועמד בנסיון קשה  וזה הוליד לחמש מאות שנה?

מאוד, במשך שנים רבות הוא מתפלל לזכות להיפקד בבנים ולא 
זוכים כעבור מאה שנה כבר לחבוק בן,  ,נענה, כל בני דורו הרשעים

א ועושה את רצון ה', לתפלל אילו הצדיק, שמולראות בנים ובנות, 
דבר זה שנה.  תנענה בתפילתו ולא זוכה לבנים, רק כעבור חמש מאו

תפילה. ולכן כאשר הקב"ה אומר ההאמין בכוחה של לשלא  נחגרם ל
 בכח תפילתולו כי נגזרה גזירת כליה על בני דורו, הוא לא מאמין כי 

 אינו מנסה לבטלה. לשנות את הגזירה ו

הוצרך נח להמתין כל כך הרבה הסיבה שאם נתבונן, אבל באמת 
כדי שבניו לא ימותו זה לטובתו,  היהשנים עד שנולדו לו ילדים, 

שבאותה , (תהילים פרק א')ב ול, כפי שמבאר במדרש שוחר טבמבו
התקופה זמן הגדלות שבי"ד של מעלה מענישים בו, היה מאה שנה, 

בני נח נולדו בגיל והיות ום, ובפחות ממאה שנה לא היו מענישי
מבוגר של חמש מאות, לכך, בשעת המבול, עדיין לא הגיעו לגיל 
עונשים ולא נענשו, אך אם היה נח יולד כשאר בני דורו, היו בניו 

והיו נהרגים יחד עם שאר אנשי דורם, ן, בשעת המבול ברי עונשי
 נמצא, שכל המתנתו היתה לטובתו. 

כול לדעת שהסיבה שאין של נח היו מוגבלות ולא י שעיניואלא 
הקב"ה מקבל את תפילתו היא בעצם לטובתו, ולכן כשהוצרך 

  תפילתו.של דורו לא האמין בכוחה להתפלל ולהציל את בני 

רחל אמנו בעת שנולד לה בנה הבכור יוסף הצדיק, היא קוראת לו 
"יוסף" ומדוע? "יוסף ה' לי בן אחר", אבל הקב"ה לכאורה לא שומע 

ן נולד רק כעבור כמה שנים, ובעיניים שלנו את תפילתה ובנימי
לכאורה הקב"ה מתאכזר אליה ולא נענה לבקשתה, אולם כותב 

: שהקב"ה המתין שבנימין לא )פרק ג' פסוק ג'(התרגום שני באסתר 
ייוולד עד שיכנסו לארץ ישראל, כדי שלא יצטרך להשתחוות לעשו 

כי הוא הרשע, ואז יהיה הוא הראוי שיבנה בית המקדש בחלקו, 
 היחידי שלא השתחווה לעשו הרשע. 

כמו כן אצל יצחק אבינו במשך עשרים שנה הוא מתפלל ומתחנן 
לבורא עולם שיהיו לו ילדים, רק כעבור עשרים שנה הוא זוכה 
שנולד לו בן, לכאורה איזו מידת הדין, אולם הכל הוא חסד ורחמים, 

רים מכיון שהקב"ה החל למנות את ארבע מאות שנה שעבוד מצ
מלידת יצחק אבינו, אולם השעבוד בפועל לא התחיל עד שמת 
אחרון השבטים, היינו לוי שמת האחרון בגיל מאה שלשים ושבע, 
רק אז החל השעבוד בפועל. ממילא כל העשרים שנה שהמתינו 
ללידת יעקב אבינו, היה בזה חסד עצום, כי מאחר שנתאחרה לידת 

בעשרים שנה את שעבוד  יעקב נתאחרה גם לידת השבטים, זה קיצר
 מצרים.  

בה מפני יעל הפסוק: "ויבא נח ובניו ואשתו ונשי בניו אתו אל הת
מי המבול", כתוב רש"י כך: "אף נח מקטני אמנה היה, מאמין ואינו 

יש  ם".מאמין שיבא המבול ולא נכנס לתיבה עד שדחקוהו המי
, חסרונו של נח היה שלא הלפרש התיבה רומזת לתיבות התפיל

 . הנס לתיבר אמונה לא נכספילה, ולכן מחושל תהאמין בכוחה 

מתייחס לאברהם אבינו  ואל רבינו האלשיך הקדוש: "מדוע היהודיש
? יעו"ש מה ואילו אומות העולם נקראים בני נחח, ולא מתייחס לנ

לפי דרכינו יש לומר, ההבדל בין אומות העולם  שתירץ בזה. אולם
ונים בתפילה לבורא ם דומים לנח שפלכלל ישראל, אומות העול

בקשתם,  תפילתם נענית ומקבלים אתעולם ומאמינים בו רק כאשר 
ן יענ שונה הדבר היה אצל אברהם אבינו שלומדים ממנו את

סדום, ותפילתו  אנשי הצלתעל  ההתפילה דוקא כאשר פונה בתפיל
פגמת אולם אפילו הכי אין אמונתו נדום נהפכת, לא נענית וס

יו, זו מעלתם של אל בחי העולמים ולהתפללוממשיך הוא להאמין 
 עולם. ה ומותעם ישראל על פני א

חה של תפילה, שבברית הערבי נחל בדרוש לפסח מביא ראיה על כו
בין הבתרים בחר אברהם אבינו את הגלות והיסורים במקום עונש 
הגיהנם, ולכן אמר לו הקב"ה: "ועבדום וענו אותם ארבע מאות 
שנה". כלומר שישתעבדו לפרעה במצרים למשך ארבע מאה שנה 
ומצד הסברא היה נראה שלא ניתן לשנות את הגזירה שכן זו 

ולם בכל זאת כולנו יודעים שעם ישראל הבטחה של בורא עולם, א
ירדו למצרים רק לרד"ו שנים, וזאת משום "ויאנחו בני ישראל מן 
העבודה ויזעקו", התפללו התחננו וביקשו, ושינו את רוע הגזירה. 
ומוסיף הערבי נחל יסוד "שכן הוא רצון מתחילה בעת הגזר דין שעל 

 ידי הצעקה ישתנה דינו". 

"אנכי ה' אלהיך  ק:את הפסובתפילה בוקר כל בוזהו שאנו אומרים 
שכשם שהעלתי אותך  –המעלך מארץ מצרים הרחב פיך ואמלאהו" 

מארץ מצרים קודם הזמן, על ידי כוחה של תפילה, כך אתה "הרחב 
 לקבל כל משאלותיך.  הפיך ואמלאהו" תבקש ותתחנן כי עתיד את
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ה, וגם אם נגזרה ליפים נתברר כוחה של תרצנמצא כי ביציאת מ
נותה על ידי כוחה של תפילה, שלהגזירה של ארבע מאות שנה ניתן 

, ולו של נחים נעשתה על ידי משה רבינו, הוא גלגרצוהרי יציאת מ
בכוחה של התפילה לשנות את ש האמיןא לשכי חסרונו של נח היה 

הגזירה, עתה שחזר בגלגולו של משה גילה לנו כי בכוחה של 
  למעלה. התפילה לשנות אפילו גזירות מ

"וישאר אך נח", "אך"  ()פרשת נח סימן ט'ובא במדרש תנחומא מ
ארי את מזונותיו ם אחת אחר נח להביא לשון אנחה, שפעלמ

תם מן התיבה בצאבעל מום, ולכן צולע וונעשה והכישו בכפו, 
הקרבנות כיון שכהן בעל מום  הוצרך שם בנו של נח להקריב את

 פסול לעבודה. 

 '(ו פרק השם אהבת שער) הלבבות חובת בספר שמובאויש לפרש, 
, לבדו שישן', ה ירא אדם ומצא במדבר שהלך החסידים באחד מעשה
 מפחד אינך האם, זה במקום ישן הנך כיצד אותו שאל וכאשר

 מפחד אותי שיראה מהאלקים מתבייש אני לו ענה? מהאריות
 עמו נמצא ה"שהקב בחוש הרגיש כך כדי עד. ממנו חוץ ממישהו

 . לבדו' מה בלתי לו להזיק שיכול אחר כח שום ואין

 להתבודד שהלך הפעמים שבאחת ,הקדוש ט"הבעש על מובא כן כמו
 ביראת עצמו את קזיוח, למולו המתקרב באריה הבחין, ביערות
 להזיק יכול לא והאריה עמו נמצא ה"שהקב, פשוטה ובאמונה שמים

 לו רק על פי גזירת עליון, באותו רגע נפל האריה ומת.

, מחמת הנסיון הגדול שעבר ששנים רגתואולם נח אשר מגודל ד
רבות התפלל ולא נענה, היה לו פגם קטן באמונה, אבל אותו פגם 

   . יה לפגוע בו ולנשכורשות לאר ניתןקטן גרם ש

את בבהלכן תיקונו של נח היה על ידי שליחת היונה, שכן היונה 
אמרה היונה  )יח:(גמרא בעירובין כמבואר ב אמרההעלה זית בפיה 

לפני הקב"ה: מוטב יהיו מזונותיו מרורין עלי כזית ביד הקב"ה, ואל 
שזה ענין האמונה לתלות עצמו  יהיו מתוקין כדבש ביד בשר ודם.

ובזה תוקן חוסר האמונה שהיה בידי בשר ודם.  אלרק בידי הקב"ה ו
 לנח. 

און רבי אהרן ליב הג א: שאחד שאל אתבספר "מאחורי הפרגוד" מוב
שאנו אומרים בברכת מבין את הבקשה  : אינניטיינמן שליט"אש

בשר ודם ולא  "ונא אל תצריכנו ה' אלוקינו לא לידי מתנתהמזון, 
אנו מבקשים?  לידי הלואתם, כי אם לידך המלאה הפתוחה" מה

שהוא? איך, אם כן  גמ"ח כלשלא נקבל מתנה ואפילו לא הלואה מ
אם לא אקח הלואה?  ,שדאני הדל והאביון אפרנס את ילדי מדי חו

רבינו ן? ילדים! מהיכ ובנוסף להוצאות השוטפות, עלי גם לחתן
אדם אינם זוכים  הגראי"ל הגיב בכאב ואמר: אתם יודעים מדוע בני

פרנסה, אינה  לסייעתא דשמיא בממונם? מדוע התפילה על
יכול לתת! בן  י אין מאמינים די הצורך בכך שהקב"המתקבלת? כ

כיצד הקב"ה נו, אדם מתפלל, ועם זאת הוא מוטרד בהרהורים: 
יבוא עזרי? ואז  באמת יתן לי? אם לא מתנה ואפילו לא גמ"ח, מאין

האם אתה דואג להקב"ה?! וכי הוא ר: הגביה מרן את קולו ואמ
לתת לך! כן, כן, כן, וא לבדו יודע איך ?! היתברך זקוק לעצות שלך

על ידי הלואתם, אלא מ"ידך המלאה  לא במתנת בשר ודם ולא
אמינים בזה, אז ה' שומע את וכאשר מ ה"!הפתוחה הקדושה והרחב

 ה. התפיל

פסוק בשיר על ה ה(צופרשת ת)כמו כן מובא במדרש תנחומא 
כנסת ה לשמשנ ."הנך יפה רעייתי, הנך יפה עינייך יונים"השירים: 

גה אינה זזה מה היונה הזו, משהיא מכרת את בן זוישראל ליונה, 
ממנו, כך ישראל, משהכירו לקב"ה שוב אינם זזים ממנו ואינם 
מניחים אותו. דבר אחר, מה יונה זו כל העופות כשהם נשחטים 
הם מפרכסים, אבל היונה פושטת צווארה. כך אין אומה בעולם 
מוסרת עצמה להריגה על קדושת שמו אלא ישראל. שנאמר: 

שוב נתבאר כי היונה מסמלת את ענין  ."אליך הורגנו כל היום"
 המונה והקשר אל בורא עולם.

: וז"ל )תרגום( )פרשת שלח דף קסה.( ר הקדושבזה נבין את דברי הזוה
"ואני  , י'(בתהילים נ")דוד המלך זית רענן נקרא לפני הקב"ה, דכתיב 

עלה זית, זה מלך המשיח בנו של דוד, וזהו גו'". כזית רענן בבית ו
 נה עלה זית טרף בפיה". שרמזה יונה זו בימי נח, דכתיב "וה

על הזוה"ק שם הביא רמז בזה: "טרף בפיה" בספר זהר חי ו
ת בין היונה לבין ביאת שייכובגימטריא "דוד בן ישי". ולכאורה מה ה

 המשיח? 

ידוי ובכה ואמר:  בי שמעון: זקף ררשת שמות דף ז:()פמובא בזוה"ק 
מסכן הוא זה שיזדמן באותה  -''ווי מאן דיזדמן בההוא זימנא" 

תקופה, זה אמר רשב''י כשראה ברוח קודשו את התקופה, ומסיים 
רשב''י: ''וזכאה איהו מאן דיזדמן בההוא זימנא במהימנותא'', כלומר 

 באמונה. –ן מאידך, אשרי חלקו של זה שיזדמן באותו זמ

מה יהיו  באחד הימיםילה גע "זי הרבי רבי אלימלך מליז'ענסק
 ,יהיו לקראת סיומה של הגלותשהסימנים של "חבלי משיח" 

 ".פי חז"ל "עקבתא דמשיחאהתקופה הנקראת ב

באותה תקופה, ישלשל הקדוש ברוך : וכך המשיל הרבי רבי אלימלך
הוא חבל ארוך מן השמים לארץ, חבל שיתנדנד אנה ואנה ברוח 
מצויה ושאינה מצויה, הרבה ינסו להיאחז בחבל וככל שתנודתו 

ואותם . תגבר, יהיו שיתייאשו, יניחו את אחיזתם וישמטו לארץ
ירור האחרון, כך אמר הרבי רבי אלימלך, הם שיזכו שיישארו בב

 .לאורו של משיח

הבעל שם טוב הקדוש, כי הוא אינו חושש מההסתר פנים  אמרוכבר 
שיהיה בזמן עקבתא דמשיחא אלא מההסתרה שבתוך ההסתרה 

 שיהיה בעקבתא דמשיחא, מזה הוא חושש. 

אומר הפסוק בשיר השירים: "משגיח מן החלונות מציץ מן 
כים", כלפי המסתכל דרך החלון אין לו הבדל אם הוא רואה החר

מהחלון או דרך החרכים הוא רואה אותו דבר, כל ההבדל הוא כלפי 
 חבירו חלון הרי דרך חבירו על מסתכל העומד בחוץ, שבעת שאדם

 דרך החרכים אין מסתכל . מה שאין כן כשאדםיכול גם כן לראותו
הקב"ה  היה בימים כתיקונם כן כלל, וכמו לראותו יכול הנראה

 לראותו, אך בימינו אף היינו ויכולים החלונות מן משגיח בבחינת
 אף על  ולראות לעלות יכולים שאיננו אלא בנו מציץ השי"ת אנו

 את מלכנו. לראות שרצוננו

כל עניין ביאת המשיח תלוי באמונה, שעם כל הקשיים של  רמכלו
לכן עקבתא דמשיחא יתחזקו באמונה, ועל ידי זה יביאו את הגואל. 

נרמז את ענין האמונה, ולכן  תדהיונה בהבאת העלה זית בפיה מלמ
 בזה ביאת המשיח. 

 וכתבבו מנוח" היינו בשבת קודש,  "יונה מצאהלשון הפזמון וזהו 
 עוד שיש אומרים ושמעתי: (א"קכ עמוד הטבע עליית עוז מגדל) ץ"היעב
 מל מהנתלש אוכלת שאינה היונה מן, הימים מן ליום אות

ויש לומר,  .ל"עכ. אמתילא ליונה ת ישראלדכנס בשבת המחובר
דשבת הוא יום האמונה,  כי שבת קודש הוא יום האמונה,

: ולא עוד, אלא וף רמז ש"צ(ספרשת כי תשא )בילקוט שמעוני  מובאוכ
כל מי שמשמר את השבת, מעיד על מי שאמר והיה העולם, 

 )ישעיה מ"ג, י'(שברא עולמו בששה ונח בשביעי, וכן הוא אומר 
ואתם עדי נאום ה' ואני אל". ע"כ. א"כ עצם שמירת השבת "

 )מצוה ל"ב(מעידה על הקב"ה שברא את העולם. אולם החינוך 
מוסיף שסיבת הציווי על המנוחה בשבת, כדי שנהיה פנויים 
מעסקינו לכבוד היום, ולקבוע בנפשותינו אמונת חידוש העולם, 

יך. ולכן כל שהוא חבל המושכת כל יסודי הדת. ע"כ עיי"ש שהאר
. )עירובין סט:, וחולין ה.(המחלל את השבת ככופר במעשה בראשית 

, דרק ע"י שמירת שבת יכול להגיע )מאמר ב' פרק נ'(ועי' בכוזרי 
היונה אשר מסמלת את האמונה מצאה מנוח  ,לכן לאמונה.

   בשבת קודש.

ביקש הקב"ה לעשות  )צד.(רין דהברי הגמרא בסנבואר בזה דעוד י
קיה משיח ואת סנחריב גוג ומגוג. יעו"ש. כי מצינו אצל זחאת 

עם נבואה מהשמים: , שבא לפניו ישעיה הנביא )י.(חזקיה בברכות 
שיתן לו מישעיה וכשמנסה חזקיה לבקש "כי מת אתה ולא תחיה", 

שרואה תסתלק הגזירה הנוראה  את בתו לאשה ואולי על ידי זה
ם עובדי עבודה זרה, אולם בנייות לו הלו, שעתידים שברוח קד

ת", ונביא ושתמה ריישעיה הנביא מתעקש ואומר: "כבר נגזירה הגז
לנביא  רמקיה, וחזקיה באומץ ובבטחון אוזאת לחז רמהוא זה שאו

 ית אבי אבא בלני מבובן אמוץ כלה נבואתך וצא, כך מק"ישעיה: 
ל ימנע עצמו מן אחרב חדה מונחת על צווארו של אדם  אפילו

 ". הרחמים

 .ר דין מותשנות את הגזלעולם תפילה יכולה ל

עם נבואת אפילו שבא נביא ואדם שחי באמונה בכוחה של תפילה, 
בכל זאת אינו מתייאש ופונה ואומר לו כי נגזרה הגזירה, ה' 

של  החוכלהיות המשיח, כי כל בחינת משיח זה  הוא ראויבתפילה, 
 ה. נהאמו

 !!!אנשי תל אביבהודעה לציבור 
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