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בשמחת תורה שזה עתה סיימנו מצינו סיום התורה והתחלתה מיד כדי לחבר הסוף עם ההתחלה. כמו כן בפרי הארץ 

אפשר לעשות כן, לחבר הסוף עם ההתחלה, שכן ההתחלה של הפרי הארץ מתחילה בפרשה זו. א"כ נתחיל בסיום הפרי 

 הארץ של חג הסוכות ונעבור אי"ה לפרשת נח.

 

ם התחלת שום מצוה כי אם ע"י השפלות והוא מאמר עולם השפל שהאדם אינו נקרא עולם כי אם "כללא דמילתא שאין שו

 ע"י השפלות".

 

נקרא עולם קטן. ושמו 'אדם' על שם הקשר שלו עם הבורא ע"י מעשי המצוות. אך מי שאינו קשור אינו נקרא אדם  –האדם 

ר של הנפש. אמנם הקשר של המצוה מוסיף לאדם אלא מפריד ממנו את הא' ונשאר רק דם שהוא הגוף בלבד ללא הקש

 הוא אלופו של עולם ונהיה אדם. –את א' 

אך קיום המצוות עצמן תלוי כיצד האדם מיישם אותם בפועל. וזאת משום שאם אדם לוקח את מעשי המצוות כעול שצריך 

לקיים אותה כחובה ותו לא, ליישמו, וכל מצוה שעושה לא מחפש את הקשר שהמצוה יכולה להביא אותו, אלא רק מחפש 

תרי"ג המצוות  –מלמד אותנו הפרי הארץ שאין זו תכלית המצוה וכבר מביא במקום אחר את דברי הזוה"ק שתרי"ג עיטין הן 

והן עצות לאדם לבוא לידי קשר בורא. ולכן מסכם הפרה"א זי"ע שהתנאי העיקרי בקיום המצוות הינו עניין השפלות, כי הגוף 

אם לא השפלות הרי שמיד יקח האדם את מעשי המצוות לעצמו ויפספס את התועלת האמיתית הפנימית הוא דומיננטי ו

 של המצוה. 

 

היינו הקשר בורא. כי  –השפלות שלהלן יתבאר אי"ה מה היא, הינה חלק חשוב ביותר בהכוונה של האדם אל תכליתו 

יה אותו אלא חיות ה' מחיה אותו, ועל ידי שפלות השפלות מביאה את האדם להכרה באפסיות שלו ואז מבין שלא הגוף מח

והכרה זו יכול לבוא לידי עשיית המצוה כראוי, והמצוה מעלה את האדם לשורש המקום בו המצוה נמצאת. אך כל זמן 

שהאדם לא מנטרל את הגוף ואת החיצוניות אינו יכול להגיע לפנימיות של העבודה. וזה לשון הפרה"א: "ומשם יעלה ויבוא 

יע סוד ה' ליראיו, והוא דרך דוד המלך ע"ה בכל ענינו כמו שכתוב מי אנכי וכו' בתפילת דוד המלך ע"ה". כלומר אין האדם ויג

יכול להיכנס למצוה או לתפילה לפני שאמר 'מי אנכי' שמבטל ומנטרל את גופו, ורק אז יכול להמשיך להיכנס לפנימיות 

 העניין כפי שנעבור לראות כעת בפרשת נח.

 

'       '
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תולדותיהן של צדיקים מעשים טובים... ושורש הדברים, דאית יראת מצוה כשהאדם מתבונן להיות  –לה תולדות נח "א

 מעשה המצוה עניין אלוקות כידוע".

 

ביארנו לעיל שקיום המצוות אינם יכולים לחול באופן טכני בלבד, אלא יש להתבונן היטב מהי המצוה, מהיכן משתלשלת, 

 וה, ומה היעד והמטרה שהמצוה אמורה להביא את האדם.מה הקשר של האדם למצ

 

מבאר הפרה"א תחילה בפרשת נח, כיצד יתכן שהאדם שהוא מגושם ביותר יכול בכלל לקיים מצוות? הלא כל מצוה הינה 

רוחנית המשתלשלת מרום המעלות, וא"כ מה שייך שאדם גשמי יקיים מצוה רוחנית? הלא הוא רק מגשם אותה, וכלשון 

 'הוא מתבהל ומתפעם רוחו איך הוא מגשם ענין אלוקות'.  הפרה"א

 

אמנם אם נביט במצוות עצמן גם הן מורכבות מאור רוחני המתלבש בדבר גשמי כגון תפילין שעשויים מעור בהמה, וכן 

אתרוג ולולב ושאר מצוות. א"כ כשם שהמצוה מתלבשת בדבר גשמי כן האדם, גופו הוא לבוש לנשמתו, ואז האדם צריך 

בכח המחשבה שלו להכיר בכך שזהו רצון השי"ת שתתגלה הפנימיות שמחיה את החיצוניות, וממילא כשחושב כך קורה 

שהרוחניות של האדם היינו נשמתו הפנימית מתחברת לפנימיות המצוה שהיא הרוחניות שמחיה את הלבוש  –דבר מפעים 

ף שעד עתה היה הדומיננטי והיה חשש שיקח את הרוחניות הגשמי של המצוה, בבחינת 'מין במינו וניעור', ואז ממילא הגו

הזו לעצמו, מתבטל מחמת מחשבתו של האדם כנזכר לעיל, ומתחבר האדם אל מעשה המצוה ומקבלת נשמתו את אותה 

החיות של המצוה, וזו השפלות שכתבנו לעיל. משא"כ אם לא מבטל את גופו ועושה את המצוה ללא התבוננות, גורם 

את הכח הרוחני של המצוה ומחיה בו את גופו הגשמי ר"ל שבזה הוא באמת מגשם את מעשה המצוה,  חלילה שלוקח

 ומתגדל בגשמיות שלו על חשבון מצוה שהיא כח רוחני.

 

 "והתלבשות השכינה בגשמי זה הוא עבור התקשרות כל הגשמיים השפלים ע"י איבריו העסוקים במעשה המצוה"...

 

לל לא היה יכול להתחבר אף פעם לחלק הרוחני שלו. זה הכלל ככל האדם מפשיט את כלומר אילולי המצות האדם כ

 הגשמיות על ידי חשבון הנפש שעושה כפי שאמרנו 'מי אנכי', כך הוא מגביר את הקשר שלו לחלק הרוחני וכן להיפך. 

 

ני שמצטמצם בתוך הגשמי, התבוננות זאת מכונה ייחוד קוב"ה ושכינתיה. והביאור בזה הוא כי השכינה היא החלק הרוח

והקוב"ה הוא החלק הרוחני העוטף את הגשמי מבחוץ, וע"י התבוננות האדם בחלק הרוחני שבתוכו ובחלק הרוחני שבמצוה 

מסלק את החלק הגשמי ומגביר את החלק הרוחני ועי"ז נוצר מצב שהשכינה יכולה לצאת מהגשמי ולהתחבר עם החלק 

שהאדם עושה זאת ע"י מחשבתו זוכה גם לזכך ולהגביר את החלק הרוחני שלו על שעוטף את הגשמי... וממילא מכיון 

 הגשמי ומקבל חיות מאותה המצוה.

 

"וזהו נר מצוה ותורה אור שהמצוה הוא נר ע"י התורה אור... ופי' שעל ידי חכמה ובינה שהאדם מכניס במצוה להאירה שהוא 

 ל בלאו הכי המצוה היא גשמית ונפרד".פי' ותורה אור על ידי כן המצוה נר ומאירה ג"כ. אב

 

רואים שהאדם עצמו מדליק את הנר מצוה על ידי ההתבוננות הזו של הפשטת החיצוניות 'מי אנכי' שאיני ראוי כלל לעשות 

מצוה במצבי הגשמי, כי הקב"ה הוא רוחני, אלא רק על ידי האמונה שזהו רצון השי"ת שנגלה כפי שאנחנו נמצאים בגוף 

וחניות ונגביר אותה על הגשמיות. וזהו הפשט שביארנו  'איתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא', איתפשטותא גשמי את הר

הוא גם לשון התפשטות, ואמנם גם לשון הפשטה, כי זו היתה דרכו של משה רבינו ע"ה להפשיט כל דבר מהגשמיות שלו 

'בכל ביתי נאמן הוא', ונאמן הוא אחד שלא משתמש ולגלות את רצון השי"ת השוכן בתוכו. עד כדי שהעידה עליו התורה הק' 

 לצרכיו במה שאינו שלו, אלא כל דבר העלה לרוחניות.

 

כמו כן ביארנו בפרשה קודמת באופן נפלא ביותר את המעשה עם השמש והירח. הירח כידוע בא בטענה לפני ה', אין שני 

מלכים משמשים בכתר אחד ואם כן לא יתכן שתהיינה שתי שמשות? ויש לבאר שטענת הירח היתה, הלא הכתר הוא 

ל ונותן חיות לירח... משמע שהירח הוא רק 'כלי המקום הכי קרוב למאציל ומשם מקבל השמש את חיותו, ומשם משתלש

אם השמש מולך וגם הירח מולך לא יתכן  –שני' כביכול, וא"כ כיצד יתכן שיהיו שני מלכים מקבלים מכתר אחד, כלומר 

ח   יבָּ ן שהשמש יהיה יותר קרוב ממנו כי אז הוא עצמו כבר אינו מלך, אלא רק מישהו שמקבל מהמלך? ענה לו הקב"ה: בא ותִּ
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מה באמת מפריע לך, האם אתה מחפש להיות גדול בעיני עצמך ומפריע לך שאתה מקבל את החיות שלך דרך השמש, או 

שבאמת אתה מחפש להיות קרוב בבחינת 'ואני קרבת אלקים לי טוב'? אמר לו הקב"ה, יהיו תחתיך מיליוני כוכבים שיסובבו 

ום וגם בלילה, ולא הסכים. אמר לו, צדיקים יקראו על שמך, ולא אותך, ולא הסכים. אמר לו עוד, שיתן לו להאיר גם בי

הסכים. ואז ראה הקב"ה שבאמת רצונו של הירח הוא להיות קרוב למאציל ככל שניתן ואין כאן 'חשבונות אישיים'... אמר לו 

את הארתה מאת הקב"ה: הנה לך עצה כיצד להיות קרוב אלי כל הזמן, ואפי' יותר מהשמש. ואז ביאר לו שהשמש מקבלת 

וכמבואר ברה"ק המגיד מקוז'ניץ זי"ע, שהשפעה זו נקראת 'זכרתי  –ה' באיתערותא דלעילא בלבד ללא איתערותא דלתתא 

לך חסד נעורייך לכתך אחרי במדבר'... במדבר היה מצב ַהֶקֶשר פנים באחור. ישנם ג' מיני קשרים. פנים בפנים, פנים באחור, 

ר אמנם היו דור דעה אך הקשר שלהם היה בבחינת פנים באחור. וזה מאמר הכתוב, לכתך ואחור באחור. אך בדור המדב

אחרי במדבר. ומבאר המגיד שההבדל הוא שבפנים בפנים כל אחד עושה איזו פעולה כדי להגיע למצב הזה, אולם כשצד 

א הדבר פנים באחור, אחד אינו עושה שום פעולה ורק מקבל את ההשפעה ללא שום מעשה או התחייבות צד השני נקר

 כלומר השפעת איתערותא דלעילא ללא ההאיתערותא דלתתא.

 

א"כ השמש מקבלת את השפעתה ללא שום פעולה מצידה אלא רק באיתעותא דלעילא. אך הירח שאמנם רצה להגיע 

תתן עבודה  לקשר בורא, אמר לו הקב"ה, בא ותמעיט את עצמך ואז תהיה כל הזמן במצב של פנים בפנים, מאחר וכל הזמן

עצמית של 'מי אנכי' שכל האור שאתה מקבל מהשמש זה אינו השמש שמאירה אלא הקב"ה עצמו שמאיר בתוך ודרך 

 השמש אליך, ועבודה זו תביא את הירח למצב של הארת פנים בפנים שהוא הרבה יותר קרוב מהשמש...

 

חוזר ונקטן, כמו כן הוא האדם שלא צריך כשם שאנו רואים במשל הירח שבאמצע החודש נהיה גדול ולאחר מכן שוב 

להיבהל ממצבים שפעם הוא גדול ופעם הוא קטן אלא לדעת שכל אלו הן הזדמנויות שהקב"ה נותן לו כדי להאיר לו ולתת 

חיות לנשמתו. וכפי שמבאר השפ"א זי"ע בליקוטים את הפסוק 'שמח בחור בילדותך' שמח בניסיונות הבאים עליך, משום 

 של האדם לקבל קשר של פנים בפנים והשמחה נותנת לאדם את הכח לעמוד שם ולהתגבר.שזו הזדמנות 
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 ]שיעור בפרי הארץ פרשת נח

 נמסר: מוצש"ק פר' בראשית תשע"ז[

 

 'להתחיל לקלוט' –תרי"ג מצוות 
 

מבאר רש"י ז"ל מדוע לא כתוב מיד שתולדות נח היו שם חם ויפת? אלא 'ללמדך "אלה תולדות נח נח איש צדיק" וגו'. 

מבואר ברש"י שאצל צדיקים עיקר התולדות שלהם באים לידי  שעיקר תולדותיהן של צדיקים מצוות ומעשים טובים'.

 ביטוי דווקא במעשיהם הטובים, ונשאלת השאלה מדוע? 

 

זה נח, אשר לא  –"והענין הוא על פי דרשת חז"ל אשרי האיש הארץ זי"ע מקדים לבאר כדרכו על פי מאמר חז"ל: הפרי 

הפרי הארץ מדגיש כאן שאדם צריך תמיד למצוא  זהו דור הפלגה"... –זה דור המבול, ובדרך חטאים  –הלך בעצת רשעים 

א כדור הפלגה. נח איש צדיק, שכל הזמן חי עם חשבון את האיזון אצלו ללכת בדרך הממוצע לא להיות כדור המבול ול

לא לגלוש למצבים אלו של מבול או של הפלגה, ובהמשך הדברים יתבאר אי"ה מהם שני דרכים אלו של דורות המבול 

ומבאר רש"י הק' במקום, שהכוונה היא לדורות המבול  'זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור'.והפלגה. עוד מובא בפסוק 

פלגה שצריך האדם לזכור אותם... מבאר על כך הרה"ק המגיד מקוז'ניץ זי"ע, שמצבים אלו לא מסתכמים בכך שנזכור וה

את אותם הדורות שהיו לפני שנים רבות, אלא כל אדם ואדם יש בו בכל יום ויום התגלות של מצבים אלו של מבול 

 ריך לעשות חשבון הנפש להתבונן היכן האדם נמצא.היינו שבכל יום ויום צ – 'זכור ימות עולם'ופלגה. וזה הפשט 

 

הזוה"ק מרחיב לבאר מהו 'ענין "ושורש הדברים דאית יראת מצוה, כשאדם מתבונן להיות מעשי המצוה ענין אלוקות". 

האלוקות שבמעשה המצוה' כך: כשם שאין אפשרות לקיים את הגוף בלא הנשמה, כך הוא בדיוק במעשה המצוה. 

מה יש שני חלקים, החלק שמחיה את הגוף, והחלק של המצוה שנותן חיות רוחנית לנשמה עצמה, כלומר, בנשמה עצ

ובהמשך הדברים נבאר לשם מה זקוקה הנשמה לחיות זו ומה התועלת שהאדם מקבל מזה לתכליתו בעולם... ונקדים 

מ"ח איברים ושס"ה גידים את דברי הבעש"ט הק' זי"ע, שכשם שיש באדם רמ"ח איברים ושס"ה גידים, כמו כן ישנם ר

רוחניים באדם, ואיברים אלו מקבלים את חיותם על ידי החיות שיש בפנימיות מעשה המצוה שעושה האדם. למשל 

מצות הנחת תפילין, מורכבת מאיברי האדם הגשמיים וכמו כן המצוה עצמה נעשית על ידי חומר גשמי שהוא עור של 

י המצוה ג"כ הינם כלי תשמיש גשמיים. א"כ ֹידי איבריו הגשמיים בעוד בהמה. וכן בכל המצוות אדם עושה אותן על  ל  ֶשכְּ

 מעשה יש להבין היכן מתקיים החלק הרוחני שבמצוה? אך תחילה נסכם את דברי הפרי הארץ והם יסוד חשוב מאוד:

אדם  בלא נשמה'. 'תפילה בלא כוונה כגוףוהדוגמא הכי פשוטה לכך היא מאמר חז"ל  !הגשמית בעשייתה נגמר לא המצוה

שמתפלל בלא כוונה, מקיים בכך את גוף המצוה אך לא את החלק הרוחני של המצוה שאמור לתת חיות לחלק הפנימי 

של הנשמה שבו. א"כ מתבאר עד כאן שהקב"ה נתן כח אדיר הטמון במצוות כדי שהאדם יקבל חיות לחלק הנשמה שבו 

החיות הזו האדם צריך לעשות אמנם את המצוות בצורתן הגשמית,  הוי אומר איברי האדם הרוחניים. וכדי לקבל את –

משום שאי אפשר להוריד לעולם הזה מצוות ללא הלבוש שלהם. אך מטרת המצוה אינה שאדם יישאר בהתבוננות 

שטחית בלבושי המצוה, אלא יידע ויעמול לקבל גם את עיקר המצוה שהיא החלק הרוחני שבה. וזה מה שלימד אותנו 

שבכל מצב נחפש את הקשר הרוחני עם האין סוף ב"ה ולא נישאר  'בכל דרכיך דעהו',הק', על פי הפסוק הבעש"ט 

 בדעת של לבושי המצוה.

 

'אנטנה', הרי שהוא מחובר,  –]דוגמא נוספת ניתן למצוא כשאדם מדבר בפלאפון, כל זמן שהוא בקרבת מקום של קליטה 

אך ברגע שמתחיל להתרחק ממקור הקליטה, הרצף נקטע והוא אט אט מתנתק... א"כ המצוות הינן כעין 'תחנות כח' 

לתת לאדם חיות נצחית וקשר בורא, אך כל זה בתנאי שהאדם 'קולט' שיש כאן מצוה שיכולה לתת לו כוחות. למשל 

יות על פי כל הקריטריונים שציוותה התוה"ק. היינו, עור בהמה, יחידה אחת, מצד אחד חייבות להיות עשו –התפילין 

מרובע, רצועות שחורות, פרשיות וכו', זהו גוף המצוה. אך עיקר המצוה היא החיבור שאדם משיג מה שכתוב בפרשיות 

כל מחשבה פנימית,  ומכיר שה' אלוקינו ה' אחד והוא הוציאנו ממצרים וכו'... אך אם רק יעשה את פעולת ההנחה ללא

יש לו חיסרון שקיים רק את גוף המצוה ולא לקח ממנה את העיקר שהוא הפנימיות. ועוד יותר מכן, הוא מגשם את 

  המצוה כפי שיבואר להלן שהגוף מזין את עצמו ממעשה המצוה במקום הנשמה[...
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מיים, הוא מתבהל ומתפעם רוחו "וכשהוא מתחיל לעשותה באבריו הגשמיים ותשמישי מצוה ג"כ גשממשיך הפרה"א: 

איך הוא מגשם ענין אלוקות וכי אלקים הוא גשמי חלילה... ואעפ"כ הוא מתחזק באמונתו ית' שהמצוה הוא התקשרות 

 ודברי אלקים חיים מן הרצון העליון שאמר ונעשה רצונו עד סוף השתלשלות מדריגת השפלים"....

 

ה. וכוונת הפרי הארץ שאדם צריך לדעת שני דברים ביראת המצוה, המצוה הינה חלק בלתי נפרד מעשיית המצו יראת

מכיון שהמצוה נעשית בשילוב הנשמה על ידי מעשי הגוף, יכול האדם בקלות רבה לפספס את החיות של המצוה, וזהו 

הדבר הראשון, שלא יעשה את מעשה המצוה כמצות אנשים מלומדה, כפי שביארנו לעיל רק על ידי הגוף ללא כוונה 

להזין את הנשמה על ידי התקשרות הנשמה לבוראה. ודבר שני הוא הפחד שגם ַאַחר שיתקשר האדם לפנימיות המצוה 

יש לו סכנה גדולה שיגשם את החיות הזו על ידי מחשבת גאוה וכדומ'. דוגמא לכך ניתן למצוא בתפילה שאנו מתפללים 

ל בדבר הלכה, ולא אומר על טמא טהור ולא על טהור טמא, 'יה"ר... שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא אכשקודם הלימוד: 

לכאורה איזו מן תפילה היא זו? מדוע שאדם שלומד את ההלכה יאמר על טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר'... 

טב, כי טהור וכו', הלא כתוב בדיוק כיצד לנהוג ומדוע אדם צריך לחשוש מכישלון? אך לפי דברי הפרי הארץ זי"ע מובן הי

אדם צריך לדעת שזוהי מציאותו!!! שאומר על טמא טהור ועל אסור מותר... משום שכל לימודו ועשיית מצוותיו נעשות 

בשילוב של הגוף והלה נלחם בכל עת לקחת לעצמו את החיות הזו ולגשם אותה. לכן לפני כל עשיית מצוה צריכים 

צוה, וכמו כן להיות נזהר לא לגשם את החיות הזו לפחד שלא לעשותה בהתעלמות מוחלטת מהחלק של נשמת המ

בכחי ועוצם ידי, ואז להמשיך בתפילה להשי"ת שנזכה לקיים את המצוה כראוי להיות ניזונים ממנה. וכן מובא בסידורים 

תפילה מהרה"ק בעל האמרי יוסף זי"ע, שהיה מתפלל לה' בכל יום שמאחר והוא בריה כל כך שפלה, אולי היום שהוא 

יוחד שלא היה ולא יהיה לעולמים, יתן לו הקב"ה את הזכות לקיים מצוות כראוי להתקרב על ידם לקדושה... כי זהו יום מ

רצון השי"ת שאנו נקיים את המצוות על ידי השילוב הזה של הגוף והנשמה. וא"כ זה החיזוק שאדם יכול להתחזק על 

 –גש לעשות את המצוה. ומשל למה הדבר דומה, לאש ידי אמונה זו כדי שבכל זאת יתגבר על הפחדים הנ"ל וכן יי

הדבר שהיא מושכת אליה את החפצים ש'אוכלת' כמו בוואקום. כמו כן היא  שכשהולכת ומכלה כל חלקה טובה, ידוע

מאמין ואינו מאמין ']כידוע מפרשת השבוע בביאור רש"י הק' על נח שהיה מקטני אמונה, האמונה שהיא מלשון המשכה. 

. וכולם תמהים על דברי רש"י כיצד שייך לומר שנח שהיה המאמין היחיד בדורו נחשב 'המבול עד שדחקוהו המיםשיבוא 

לקטן אמונה? ומבארים נפלא שאמונה היא לשון המשכה, ונח ידע שברגע שייכנס לתיבה הרי שהוא עצמו גוזר בכך 

גדול היה וחס על אנשי דורו, היה מקטין אצלו  שיבוא המבול על ידי אמונתו בה' שאמר לו שיביא מבול. אך נח שצדיק

את נקודת האמונה ומשתדל להדחיק כמה שיותר את כניסתו לתיבה כדי שעדיין לא יבוא המבול על ידי המשכתו, שמא 

יעשו אנשי דור המבול תשובה ברגע האחרון ולא יבוא המבול... עד שדחקוהו המים ונאלץ להיכנס כי הגיע המבול, אמנם 

רואים א"כ שכשאדם מאמין שהקב"ה שם אותו במקום מסוים בדווקא, גם אם זה לא המקום שאותו  על ידו[.בכ"א לא 

הוא בחר ועליו הוא חשב, ובדוגמת הפרה"א זו המצוה שנעשית ע"י גוף גשמי, ואדם מסכים למקום זה או לדרך עשיית 

המצוות או לחילופין לעשות רצונו ית' במקום  המצוות דווקא כך, אזי אמונה זו ממשיכה עליו את כח הקדושה לקיים את

הסכמה זו היא הביטול שהאדם מבטל את עצמו להנהגת השי"ת, ומכניע את גופו לעמוד  –שהוא נמצא... יתירה מזו 

 במקום שלכאורה הוא כפוי ואינו חפץ, ולהתמודד ולהתמזג עם ההארה הנפלאה שהקב"ה נותן לו שם!

 

ב לאחר הפחד שדיברנו עליו שלא לגשם את המצוה שמורכב גם הוא משני חלקים. השלב השני שאדם צריך לחשו זהו

ויש לזכור כי ללא שלבים אלו לא יוכל האדם לעולם להגיע למקום זה, אותו מכנה הפרה"א 'ענין אלוקות' ו'רוח הקודש' 

לאדם כלל השגה בו אלא וכדלהלן. דבר נוסף שיש לדעת הוא עוצמת האור האלוקי שנמשך על ידי עשיית המצוות, שאין 

בזמן השואה האיומה ל"ע מסופר כי היו מקומות בהם כאשר ערכו סלקציה לברר  –זה פשוט פועל באדם. דוגמא לכך 

כמה יהודים יש והיכן, היו קוראים לכל האנשים שהיתה להם איזו זיקה ליהודת, ואף אם זה מלפני כמה דורות. אותם 

לשונם וכו'... ועל כן טענו שהם אינם יהודים כלל... אמר הצורר ימ"ש: בואו ונעשה  אנשים אכן חיו כגויים לכל דבר בשמם

ניסיון וכך נגלה מיהו יהודי? הביא ס"ת גללו על הארץ ואמר, מי שמתכחש ליהדותו ידרוך על ספר התורה ובזאת יגלה 

שאע"פ שלא שמרו תורה ומצוות  שהוא באמת אינו יהודי. אף אחד מהם לא דרך!!! וכולם הועלו על המוקד הי"ד. ללמדך

זה עשרות שנים, וקלקלו מעשיהם ביותר, בכל זאת בהגיע רגע האמת נתגלתה אצלם הנקודה הפנימית שאין לאדם 

שליטה עליה כלל מרוב עוצמתה, ונגד רצון גופם לא היו יכולים להתכחש ליהדותם. כמו כן כשאדם עושה מצוה באופן 

ה והיא מתקשרת עם הנקודה הפנימית שבתוכו, ואז נהיה חיבור אחד מהא"ס ב"ה שביארנו, הוא מקיף את עצמו במצו

עד אותו אדם היכן שעומד ואף במקום השפל ביותר. משום שבמקום השפל ביותר לולי שהיה שם חיות אלוקית לא היה 
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יבת אותה המצוה מתקיים כלל אותו מקום ולא היה קיים, וא"כ כשאדם עושה תשובה או מצוה במקום נמוך שכזה הרי חי

 זה שכך מאמינים אנו אמנם עובד זה כיצד יודעים אנו שאין הוא היסוד ועיקרלרדת עד אליו על ידי המשכתו ולתת לו חיות שם. 

 !עובד

 

"אבל כל זה לא תחול אלא אחר היראה והפחד תחלה כנזכר לעיל מפני שכל המדות והשמחה שהאדם מביא על עצמו 

אינם אמיתיים כי אינם מתדמים בדמיונו אם לא שקדמה אותו פחד ה' והוא מתחזק בהסכמה שרצונו באותה מידה 

 באמונתו, ומה שנמשך אח"כ מן האמונה איזה אהבה או שמחה או כל מידה ומידה המה אמיתיים שהוא רוח הקודש"...

ל לקבל את הפרה"א ומדגיש, שיידע האדם שכל זמן שהוא עושה את המצוות כפי השלבים הנ"ל אז הוא יכו חוזר

ההשפעה הרוחנית הזו משום שהפחד והאמונה מביאים אותו לביטול ואז מתגבר חלק הנשמה שבו להאיר לו. אך אם 

מביא על עצמו שמחה של מצוה בלי התעוררות של פחד ה' ואמונה שבכ"ז הקב"ה חפץ בו, הרי זו הרגשה שאינה 

ימת היראה הכל הבל ורעות רוח ולא רוח הקודש... אמתית. וכן מביא בשם הזוה"ק שצריך להקדים היראה ובלתי קד

]והיסוד של החידוש של דברי הפרי הארץ הם, שכל אפשרות של האדם לעקוף את אחד השלבים, יניב תוצאה הפוכה 

מהתכלית, והטעם שהוא מדגיש זאת כמה פעמים היא כדי לחדד את הנקודה שכשאדם חושב, מי אני גוף גשמי שראוי 

קודש לעשות מצוה שכולה רוחנית אור אין סוף ב"ה, אזי מחשבה זו גורמת לו להגיע לביטול הראוי בכלל להתקרב אל ה

שתאיר  כדי שיוכל לאחמ"כ לחזק את עצמו שעכ"פ הקב"ה חפץ דווקא בו שיעשה מצוות וכך יוכל להגיע לתכלית המצוה

שהוא מחובר למצוה או ללימוד שלו או  'מרגיש'. משא"כ כל בריחה או השגה אחרת שכביכול אדם גם אל הנשמה

לתפילה אך ללא הביטול עליו מדבר הפרי הארץ, הרי הוא דמיון בלבד ואינו רוח הקודש אמתית, מחמת שאם הגוף לא 

מבוטל הוא עומד כמחסום מול המצוה ולוקח לעצמו את כל ההארות ממנה והנשמה עצמה נמצאת מפסידה את 

 חלקה[...

 

 ור כל זה לפרשתינו ולדרשת חז"ל הק' על נח ודור המבול והפלגה.יתבאר אי"ה מה קש כעת

"זהו שדרשו חז"ל אשרי האיש זה נח אשר לא הלך בעצת רשעים זה דור המבול... פירוש להשתמש בשכל עצמו בלא 

עסק המצוות, כי ריבוי ההשגה נקרא מבול. ודרך חטאים לא עמד זה דור הפלגה שהיה להם יראה חיצוניות וגשמיות 

 הוא, בלא השכל וההבנה".

 

מובן מדוע חזר והדגיש הפרי הארץ זי"ע לאורך כל השיעור את הענין של שני השלבים הפחד שמביא לביטול,  כעת

והאמונה שממשיכה את ההשפעה. משום שזה בלא זה לא שייך כפי שאנו רואים בדור המבול, שהרבו בהשגות אך לא 

ווקא דרך הגוף הגשמי וכלי תשמיש גשמיים. ומהצד שכנגד עומדים דור עסקו במצוות עצמן באופן שציווה השי"ת ד

הפלגה שהיו עושים המצוות אך רק באופן רשמי וחיצוני בלבד ללא התעמקות בהשגת האור הרוחני של המצוה ועל כן 

ם עליו אומר רש"י תולדותיהן של צדיקים מעשי –לא הם ולא הם לא השיגו את התכלית שלהם בעולם. משא"כ נח 

 טובים שהם מבטלים עצמם להנהגת ה' ומביאים קיום לעולם. 

 

 

  "וה' יתן בלב כל חכם לב חכמה ודעת אלקים בציון אמן"!מסיים הפרה"א: 

 
 ]פר  ה רץ פרשת  ח חלק  '. 
   סר ב וצש"ק  ח תשע" [
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פרשה זו נכתבת אף היא ע"י ר' אברהם המלאך בעל ה"חסד לאברהם" זי"ע, ולפני שנלמד מתורתו 
ר"א זי"ע היה בנו דמותו מעט מזעיר מעשה נורא הוד מקדושתו המופלאה: הקדושה נביא קוים ל

של המגיד ממעזריטש, ובכל יהודי באשר הוא שם בערה תמיד תשוקה אדירה לזכות לחזות ולו 
פעם אחת בלבד ובקצרה את הוד דמות קודשו. אך לא עלתה בידם מחמת שהיה ספון תדיר בחדרו 

סידים עצה מפה קדשו של בעל ה"מאור עיניים" זי"ע, אשר יעץ אין יוצא ואין בא. לימים מצאו הח
להם שבעת שאחד מהחסידים יערוך ברית לבנו, יזמינו את ה'מלאך' שיבוא להיות סנדק בברית. 
ואני, הוסיף בעל המאור עיניים, יהיה המוהל. וכך הוה, באחת הבריתות בעיירה הזמינוהו 

ני אנשים גדשו את הרחובות כדי לחזות בזיו פני לסנדקאות. ביום הברית נעשה רעש גדול והמו
הצדיק. אך ברגע שפתח הצדיק את דלת חדרו והתחיל לצאת החוצה, נפל על כולם פחד גדול מאוד, 
ומרוב הפחד ברחו כולם כל עוד נפשם בם, עד שבקושי רב נשאר מנין אנשים לערוך את הברית. 

ת ואף הסכין נשמטה מידיו... כזה היה ר' ואף המאור עיניים העיד בעצמו שרעד בכל מהלך הברי
 אברהם המלאך, וכעת נתחיל ללמוד בס"ד מתורתו הקדושה.

 
 "ותבא אליו היונה לעת ערב והנה עלה זית טרף בפיה"

 
בספרים שכל פרשה שנכתבה בתורה היא בשביל ללמד אותנו דרך חיים. כאן פסוק זה בא מובא 

לו 'מבול' של מחשבות, תאוות, וכל מיני מניעות.  לבאר לנו שכשאדם ניגש להתפלל בכל יום יש
שתטרוף את כל  –היא דיבור התפילה כפי שנראה לקמן, ש'טרף בפיה'  –ולכן צריך את היונה 

המניעות הללו. וכבר ידוע מ"בעל התניא" שאמר שתפילה כידוע היא כהקרבת קרבן כדכתיב 
תפילה בכל יום עם אש גדולה של "ונשלמה פרים שפתינו", וכל כך למה? משום שהאדם מגיע ל

תאוות וכל מיני מידות שבוערות בו, אך יש לו עצה אחת להתגבר על האש הגדולה הזו, לא ע"י 
שמכבים אותה אלא ע"י שמבעירים אותה במילות התפילה, ואז מתקיים המאמר 'אש אוכלה אש', 

וף תכבה. וזה ע"י שמעבירים את אש התאוות לאש התלהבות התפילה זוכים ממילא שאש הג
כמו בקרבן שהיו שורפים אותו כליל, כמו"כ האדם בהתלהבותו בתפילה  –הפשט ונשלמה פרים 

 מקריב את כל רצונותיו עד שנגמרים כליל לה'.
 

כשהמילה  –הק' מביא כמו"כ מפרשתינו, על הפסוק "בא אתה וכל ביתך אל התיבה" בבעש"ט 
 מתבארת דווקא על התפילה, שאדם צריך להכניס את כל גופו ועצמותו אל תיבות התפילה... 'תיבה'

 
"כי הנה ידוע שהתפילה צריכה להיות מקירות הלב, פי' שצריך להעלות הדיבור לשרשו לבינה 

"לב מבין", הלב מקורו הוא מספירת הבינה, כידוע מספרים הקדושים דמינה דינין מתערין". 
למות בספירות עצמם אינם זה  מתחת לזה אלא בעוד חלוקה של ימין ושמאל, שהשתלשלות העו

חסד בצד ימין, וגבורה בצד שמאל. א"כ כל הדינים הם בצד שמאל, אך עכ"פ מבאר לנו הרב בבינה 
הם הדינים, אם אדם מחזיר את אותם דינים למקורם  –עצמה שממנה מתחילים לצאת הצמצומים 

ליו את השי"ת המסתתר שם, אזי נהיה המתקת הדינים בשרשם. ע"י שמגלה במידה שנשלחה אי
]ובהמשך נבאר ביתר הרחבה בעז"ה[. ולכן כותב שהתפילה צריכה להיות מקירות הלב, היינו ע"י 
שאדם מתאמץ ומשתדל בכל כוחו בתפילה, ממתיק את כל הדינים ע"י זה. ולא מספיק למלמל את 

לדעת כי בכוחה של התפילה לחבר את האדם לשרשו, התפילה כמצות אנשים מלומדה. צריכים אנו 
 אך זה תלוי כמה אדם משקיע בזה.

 
 "וזה נקרא בית הכנסת שם מתכנסים כל המידות ואז תפילתו נשמעת ואז נתעלו כל המידות".

 
בית הכנסת, כיון שמהבינה ומטה משתלשלים כל המידות הגשמיות, ואדם  –נוסף יש ללב תואר 

ש לו סבל רב, כגון אם משהו מכעיס אותו מאוד הרי זה השתלשלות של כשהוא שבוי במידות י
בינה היא מלשון התבוננות,  –מידת הגבורה. והעצה לזה היא ע"י שמתפלל, מעלה את הכל לבינה 

וכשאדם מתבונן בעומק הדברים מדוע הוא כעת כועס, אז הוא יוצא מהמידה, כי כעת בהתבוננותו 
 , ושם ע"י התפילה יכול להמתיק את המידה הזו, ולקבלה כראוי.הוא כבר נמצא בשורש של המידה
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"וזהו נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות ה' פי' הדיבור נכסף לעלות לשרשו להמשכילים שהם חכמה 
 ובינה שנקראים חצרות ה'. שהשי"ת נישג בהם כמש"ה ה' בחכמה יסד ארץ".

 
רץ שהיא בעצם מקום נמוך ביותר, הוא כידוע צמצום של המחשבה ושל הקול. ואף הא הדיבור

מקורה ושרשה הוא במקום גבוה מאוד כפי שראינו בפסוק. וממילא הדיבור נכסף לעלות לשרשו 
כלומר הרע כידוע אין לו יניקת חיות משל עצמו וכל יניקתו "ואז הרע נופל" ע"י עבודת האדם. 

האדם קיבל מתנה מאת היא מהקדושה, למשל ע"י שמחטיא את האדם בעבירות, אז אותה חיות ש
ה' כדי להשתמש איתה לקדושה, נכשל איתה בעבירה ואז חיות זו מחיה בעצם את הסט"א. אך 
 כשלבבו יבין ושב, כפי שביארנו אזי מתחבר לשורש ושם אין להם יניקה וממילא נופלים ומתבטלים.

 
 וישכו המים"."וזהו ויעבר אלקים רוח על הארץ 

 
לפסוק זה, פעם אחת כשהתפלל תפילת ר"ה אמר תלמידו היהודי  מהרבי מלובלין בהקשר ]מסופר

הק' שיודע איזה 'תורה' יאמר היום האדמו"ר בטיש. ואמר להם את הפסוק הנ"ל וביאר שהאדמו"ר 
הכוונה לאותם  –הכוונה לצדיק. 'ואת כל החיה ואת כל הבהמה'  –יבאר כך: 'ויזכור אלקים את נח' 

שאינם בדרגת צדיקים ואפי' מי שהוא בדרגה שפילה ביותר, וכל זה מפני 'אשר איתו בתיבה' כיון 
 שהם מאוחדים כולם עם הצדיק, 'ויעבר אלקים רוח על הארץ' מידת הדין נהפכה למידת רחמים...

ה להם: שכשהרבי וכך היה בדיוק נפלא. לאחר הטיש ניגשו אליו בני החבורה ושאלוהו כיצד ידע? ענ
מלובלין התפלל שמו"ע והגיע לפסוק זה, עצר והתמהמה לזמן מה. הקשו עליו כולם: אמנם איך ידע 

כעת  מר את הביאור אותו יאמר האדמו"ר? ענה להם: וכי יודעים אתם פירוש אחר לפסוק זה[...
 ובר...מגלה לנו התורה את הסוד כיצד נוכל להתגבר על המבול, הכללי והפרטי שכל אחד ע

 
שישנם יסודות בבריאה. כמו"כ יש בבריאה מושג של נפש רוח ונשמה כשהרוח היא הממוצעת  ידוע

בין הנפש לנשמה. הרוח היא הממוצעת בין האש והמים. וכן באבות הקדושים, אברהם אבינו עבד 
את הקב"ה מתוך מידת החסד בלבד עד כדי מסירות נפש, ויצחק אבינו עבד מתוך מידת הגבורה. 

אך עם גבולות. יעקב הוא גם הממוצע שבין  –ה שילוב בין שני השיטות כלומר, חסד ויעקב בא ועש
האבות הקדושים. כדכתיב "ותחי רוח יעקב אביהם" מוצאים אנו א"כ שנזכרה אצל יעקב אבינו 
המילה 'רוח' להורות שהוא הממוצע. מפני שהעולם לא יכול להתקיים רק על ידי חסד וכן לא רק 

 בים את הממוצע של יעקב אבינו.על ידי גבורה וחיי
 

במבול היה מצב של דין ועוד מעט נבין מדוע, אך העולם היה מלא  – ויעבר אלקים רוח על הארץ
מצד אחד במים ומצד שני שהיו רותחין, כלומר יסודות של מים ואש, וכדי לנטרל את המצב הזה 

המים. וכדי לבאר זאת באר היה צריך להביא רוח, כדי שיהיה ממוצע. ואז יהיה מצב של וישכו 
היטב נקדים מאמר מהמגיד מקוזניץ זי"ע, על הפסוק "מה רבו מעשיך ה' כולם בחכמה עשית". 
בפסוק זה ישנו ביאור נפלא מהאריז"ל הק', כי הלא הקב"ה ברא ד' יסודות, ואיך הם יכולים להסתדר 

ן ש"כולם בחכמה עשית", זה עם זה, הלא האש מכבה המים והרוח מפזר את העפר וכדומ', אלא כיו
מה, כלומר מה הוא הכנעה, הקב"ה ברא את היסודות הללו עם טבע  –חכמה הוא נוטריקון כח 

 להכנע זה בפני זה כדי שיהיה קיום לעולם, וכיון שזהו ציווי ה' ממילא הם נכנעים. 
 

 מסביר המגיד מקוזניץ, כשהקב"ה ברא את האדם עם בחירה, כעת הבריאה כולה תלויה כעת
באדם, כשאנשים יכנעו זה לזה, ממילא יגרמו שגם יסודות העולם יכנעו זה מפני זה ואז יהיה שלום 
בין כולם. אמנם אם אנשים אינם נכנעים זה מפני זה, אז נהיה פירוד ח"ו, וכשיש פירוד בין האנשים 

הוא יעשה  מבול... וז"ש "עושה שלום במרומיו –נהיה פירוד גם ביסודות. והתוצאה של כל זה היא 
עוד בתחילת הבריאה. אמנם כעת ההמשך  –שלום עלינו". הקב"ה עשה שלום ביסודות במרומיו 

תלוי בשלום שאנו עושים... ולכן דור המבול כידוע במדרש היו עשירים גדולים ולא נחתם דינם אלא 
, וא"כ על הגזל. והרעיון שבזה הוא, שהקב"ה השפיע להם שפע של עשירות, אולי דרך כך יעבדוהו

בכלל לא מובן מדוע גנובו? אך המדרש כבר מספר שהיו באים לשוק לדוכן של פירות וכל אחד היה 
גונב פחות משוה פרוטה כדי שלא יתחייבו להשיב... וכל זאת למה, וכי היה חסר להם כסף או 
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 אך העיקר היה שלשני לא יהיה!!!פירות? והתשובה היא נוראה, אמנם לא היה חסר להם מאומה, 
וזה הפירוד הכי גדול שיכול להיות, וע"כ היסודות גם נפרדו ומבול הציף את העולם. וכל זה מבאר 

 הפרי הארץ כדלהלן:
 

"וישכו המים פי' דאיתא בגמ' דברותחין נידונו פי' שהמים שהם חסדים שהיו דור המבול מקבלים 
 וממילא הם כלים". מהם נתהפכו לגבורות וזהו רותחין ואז לא היה להם כלל ממי לקבל חיות

 
נח הצדיק שחי באחדות, הוא היה זה שהחזיק את העולם, וכל זמן שרגליו נגעו בארץ לא יכל אך 

לבוא מבול על העולם שכן הוא החזיק את היסודות לבל יתפרדו, עד שדחקוהו המים לתיבה... נח 
הגבורה והתפארת הוא הצדיק שמקשר את המידות לה', כפי שאמר דוד המלך ע"ה, "לך ה' הגדולה ו

והנצח וההוד כי כל ]זה היסוד שכלול מכל המידות[ לך ה' הממלכה"... כל המידות הצדיק מקשר 
ה" אותו קה שהיה -ה ענני במרחב י-לה' ועי"ז מתגלה ה' בעולם. כפי שכתוב "מן המיצר קראתי י

ובר במיצר אותו קה מתהפך להיות לאדם למרחב ע"י שעובד לראות את הרבש"ע במצבים שע
 ומתפלל איליו.

 
, שנתעורר הוא הכנעהכל הגבורות ע"י שהיה רוח כלומר נסתלקו "וזהו ויעבר אלקים פי' שנפלו 

 רחמים על הארץ ע"י נח"... 
 

מה זה משנה כמה דורות היו? מבאר הפרי הארץ שדורות "וזהו עשרה דורות מאדם עד נח" 
שמו עוד מידה שלא עבדו את ה' והתגשם הכוונה למידות, בהם העולם מתקיים וכל זמן איבדו וגי

העולם עוד ועוד עד שבדורו של נח כבר לא היתה שום מידה עם חיות ולכן הוכרח לבוא מבול 
 לעולם כדי שיתחיל הכל מתחילה.

 
נפלא ביותר את השתלשלות הענינים.  ]תרמ"א ד"ה הג' משניות באבות[ענין מבאר בשפ"א  באותו

כתוב "בעשרה מאמרות נברא העולם, וכן מובא במקום אחר עשרה דורות מאדם עד נח וכו', 
וההקשר ביניהם הוא, שכשברא ה' את העולם בעשרה מאמרות, כל מאמר ריחק וצמצם יותר את 

נאמר "ויאמר ה'  הבריאה ממקורה, ולכן יותר היה קשה להם לעבוד את השי"ת. אך לאחר המבול
לנח צא אתה" וגו', משמע שהחזיר הקב"ה את הבריאה במאמר אחד בלבד. אך גם אז כשהיו יותר 
קרובים נתפתו ברוב חכמתם ובמקום לעבוד את ה', הלכו ובנו מגדל כדי שיוכלו להנהיג את העולם 

בים, גם בעצמם ר"ל. עד שבא אברהם ונטל שכר כולם, אברהם אבינו עבד את השי"ת בשני המצ
 בריחוק של עשרה מאמרות וגם במצב של מאמר אחד...

 
"וזהו עשה לך תבת פי' שתעלה הדיבור לשרשו תחתיים שניים ושלישים תעשה, פי' בדיבור יש 
שלשה מדריגות דבורים שפלים של עבירה וזהו תחתיים לזבל, דבורים של רשות וזהו שניים 

ל מצוה בדחילו ורחימו שהם כנפיים שבהם מתעלה לדור, פי' כל בני אדם מדברים כך, ודבורים ש
הדיבור לשרשו זהו עליונים לאדם פי' שמעלה הדיבור ע"י הכנפיים לחכמה שהוא כ"ח מ"ה מספר 

 אדם"
 

זה עושה הצדיק ע"י עבודתו ומעלה את כל הדיבורים אפי' השפלים ביותר. וזה ביאור המשך כל 
בור התרוממה מהארציות שהיתה ועלתה שהתיבה היא הדי"ותרם התבה מעל הארץ" הפסוק 

"אלה תולדות נח נח" כי נח הוא לשון מנוחה ושלימות שהביא למקומה ושרשה. כמו"כ יובן הפסוק 
ובאותו ענין מבאר בספר "בית אהרן" על המאמר "מניחים חיי עולם ועוסקים שלימות לעולם.  

מגיעים למנוחה של חיי  –חים בחיי שעה" לא כהפשט הפשוט שעוזבים חיי עולם, אלא אדרבה מני
עולם ע"י שעוסקים כראוי בחיי שעה ומקשרים כל דבר לבורא כל עולמים... עוד מוסיף ה"בית אהרן" 
"את האלקים התהלך נח" לא כתיב לא בלשון עבר ולא בלשון עתיד ]גמ'[ אלא התהלך הכוונה שזה 

 היה המהלך ודרך החיים שלו לחיות תמיד עם ה'.
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ו היונה פי' שנתעלה הדיבור ותבא, הצדיק היה מביא הדיבור שנקרא יונה אליו "וזהו ותבא אלי
להשי"ת. ואיך היה מעלה הדיבור ע"י שהיה מכניע כל המידות להשי"ת והיה משבר הקליפות 

 .ומעלה הניצוצות שהיו בקליפה"
 

לשכחה כי שמן זית הוא יפה לזיכרון, ומנגד הזית בעצמו הוא קשה "והנה עלה זית טרף בפיה" 
כ"ח מ"ה, וכשהחכמה עדיין בקליפות כלומר  -כמבואר בגמ'. והביאור בזה ששמן הוא רומז לחכמה 

בתוך הלבוש שהוא הזית יש שם דינים כי כל צמצום הוא דין כפי שביארנו בתחילת השיעור, וא"כ 
 צריך לחבוט את הזית כדי להוציא ממנו את השמן.

 
ר נח את הקליפות כדי להוציא את השמן להעלותו הפלא ופלא הפשט עלה זית טרף ששיב א"כ

רומז לדיבורי התפילות  -בפי בפיה, לחכמה ע"י כח מה שזה מרמז להכנעה בכל המידות וכל זאת 
פילה ביראה ואהבה, ובזה היה "שהיה מדבר דיבורים בתורה ותרומז לחמשה מוצאות הפה,  -וה' 

 הכל. וזה היה תיקון נח". מעלה
 
 

 ]פרי הארץ פרשת נח
 מסר: מוצש"ק בראשית תשע"ג[נ
  

 "להסיר את המחסומים!"
 

"אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים היה בדורותיו, ופרש"י ז"ל ללמדך שעיקר תולדותיהם של 
צדיקים מעשים טובים. הענין הוא דרשת חז"ל אשרי האיש זה נח אשר לא הלך בעצת רשעים זה 

 הפלגה". דור המבול ובדרך חטאים זה דור
 

תולדה גשמית ותולדה רוחנית. והפרי הארץ יבאר לנו השבוע בס"ד את ענין התולדה מהו,  ישנה
 ומהי מצוה, וכיצד כל זה מתקשר למעשה המצוות בפועל.

 
"שורש הדברים דאית יראת מצוה כשאדם מתבונן להיות מעשה המצוה ענין אלוקות כידוע 

מישי מצוה ג"כ גשמיים, הוא מתבהל ומתפעם וכשהוא מתחיל לעשותה באבריו הגשמים ותש
 רוחו איך הוא מגשם ענין אלוקות"...

 
לנו תרי"ג מצוות אולם האם אנו יודעים כיצד ניגשים למצוה??? מהי מצוה בכלל? הפרי הארץ יש 

מבאר כי כל מצוה יש לה פנימיות רוחנית אלוקית, שמטרתה היא לחבר ולקשר את האדם אל 
ה עטופה במלבוש גשמי בדווקא כדי שהאדם החומרי והגשמי יוכל להשיג בוראו. ומנגד כל מצו

העשויות מעור של בהמה, וקומת שיעור מצוותם גבוה הוא לאין  –אותה ולקיימה. ולדוגמא, תפילין 
 שיעור.

 
, מבאר הפרי הארץ זי"ע חייב אדם לעבור תהליך מסוים כדי לעשות את המצוות כרצון אמנם

התכלית הנרצית. והוא: המצוה כשלעצמה מרמזת היא על השורש שממנו השי"ת. ולהביאם אל 
באה, שכן מ' וצ' בא"ת ב"ש הם ו' וה'. ושאר המילה י"ה = שם הוי"ה. אולם כיצד אנו יכולים בגוף 
גשמי להתחבר אל מקור הרוחניות הזו? והאדם הלא מורכב נשמה בתוך גוף, והגוף הוא כעין 

ר רוחני בעוד אנו בלבוש חומרי. לכן תחילה על האדם לשבור מחסום חומרי וא"א להתחבר לדב
את המחסום החומרי שלו, ואז יוכל להתקדם לשלב ההתקשרות הרוחני. כיצד שוברים את המחסום? 
מבאר הפרי הארץ זי"ע, שאדם צריך להתבונן לפני כל מצוה שעושה, שאינו ראוי כלל לעשות את 

 ה להחיות את נשמתו ולחברה עם הבורא ית'.המצוה, כי היא כולה חיות רוחנית שנועד
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, מקשה ה'ערוגות הבושם' מדוע כתוב 'לשם שמים'  היה צריך 'כל מעשיך יהיו לשם שמים' :כתוב
כיון וכן מובא ברמב"ן, לכאורה לכתוב כל מעשיך יהיו 'לשם ה'' ומה הקשר כאן לשמים? ומבאר, 

אם נשים מים שחוק כלים שלובים, והוא  ששמים הם נוטריקון 'שם מים'. ישנו חוק בטבע הנקרא
במקום גבוה, אע"פ שיורדים למטה תמיד הם יחזרו לאותו גובה שמשם יצאו. שנמשכים ועולים 
חזרה לשרשם. כמו"כ האדם כשחושב בהתבוננות מגיע לשם שמים כלומר, להשיג שאפילו שהוא 

בורא, להתחברות עם  כ"כ פגום וחומרי יש לו אפשרות להגיע חזרה ע"י מעשה המצוות לקשר
רצה '. והסיבה שכך ברא זאת ה', משום הכתוב: 'לשם שמים'הבורא ית' ע"י המחשבה הזו וזהו 

, 'לזכות' לשון זיכוך, אדם יכול לזכך את 'הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות
 ביתר הרחבה...החומריות שלו רק ע"י שמירת התורה והמצוות כראוי. ובהמשך יבוארו הדברים 

 
בשם ר' אשר זי"ע על להט החרב המתהפכת, שאין אפשרות כלל לעבור בלא להחתך אך  ביארנו

רק מי ש'חותך' מעצמו כדי להגיע לרוחניות זוכה להגיע. וכל זמן שאדם חי את עצמיותו בתוך 
היחידה המצוה הוא רק מגשם אותה. כיון שברוב חומריותו לא יכול להגיע לדבקות בה'. והאפשרות 

להגיע לכך הוא רק ע"י המחשבה וההתבוננות. כי כל שאר האיברים הינם גשמיים. אבל טבע 
האדם הוא שרוצה כן להרגיש שהוא שייך במצוה. לכן צריך קודם כל להתבונן שהוא האדם הגשמי 
לא יתכן שיהיה לו איזה שהוא קשר למצוה ואחר שחושב כך ימשיך ויחשוב אמנם הקב"ה הביא לי 

 לעשותה וזה על אף שאני כך זה מה שרוצה ממני הבורא.  מצוה
ה' הוא שאנו נעשה את המוטל עלינו כלומר לתת את הביטול וההכנעה שאיננו שייכים רצון 

למצוה ולא להשלכות שלה, ואז ממילא נוכל לקבל את האור של המצוה. והפרי הארץ מתבטא 
ומרגיש שמחה של מצוה, אינו אלא  בהמשך בחריפות כפי שנראה, שמי שמדלג על התהליך הזה

 דמיון של גופו, אך בל נקדים את המאוחר.
 

"ואחר התפעמו כפעם בפעם אעפ"כ הוא מתחזק באמונתו ית', שהמצוה הוא התקשרות... ומבין 
ענין התלבשות השכינה בגשמים שהוא עבור התקשרות כל הגשמיים השפלים ע"י אבריו העסוקים 

 במעשה המצוה"...
 

לסיכום עד כאן שני מצבים: א'. תפקיד המחשבה, לבטל את היכולת של האדם לבוא מעצמו  יוצא
להתקשרות בה' כיון שהוא חומרי. ב'. תפקיד הגוף לעשות בכל זאת את המצוה כי בלי העשיה גם 
כן לא יוכל לבוא להתקשרות כי המחשבה לבד לא מספיקה ובשביל זה הלביש הקב"ה את המצוות 

 במעשה הגשם.
 

"אבל בלאו הכי המצוה היא גשמיות ונפרד, ובמה הוא התקשרות בו ית' על ידה שנקראת מצוה 
ביחד. אך אם  –כפי שאומרים 'בצוותא חדא' כלומר  לשון לצוות לזה שהוא לשון התקשרות",

 עושה את המצוות ללא התהליך הזה, אז לא מגיע אל התכלית של המצוה ומגשם אותה.
 

אחר היראה והפחד תחילה מפני שכל המידות והשמחה שהאדם מביא  "אבל כל זה לא תחול אל
על עצמו בהסכמה שרצונו באותה מידה אינם אמתיים כי אינם מתדמים בדמיונו אם לא שקדמה 
אותו פחד ה' והוא מתחזק באמונתו ומה שנמשך אח"כ מן האמונה איזה אהבה או שמחה או כל 

דימת היראה הכל הבל ורעות רוח כמבואר בזוה"ק מידה המה אמתיים שהוא רוח הקודש. ובלתי ק
שצריך להקדים היראה. וזהו שאמרו רז"ל אשה כי תזריע וילדה זכר... כי  ]שבת לא:[ובש"ס 

ברצון ברא את העולם ומחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית ומשם הוא ההולדה שמוליד דבר 
 ברא". שלא היה בעולם כלל כי הרצון הוא קודם הבריאה שהרי ברצונו 

 
}תפקיד האדם להכניע את החומריות ורק אז זוכה לרוחניות זהו מה שמוליד את השמחה האמיתית 

 מהמצוה אך לא להיפך{... 
 

מבאר לנו הפרי הארץ את הרעיון הזה באופן נפלא מאוד. כי אשה הוא רומז אל האדם שבא כאן 
וילדה זכר, לשון השפעה,  -לקיים מצוה, תחילה צריכים אנו לעבור את תהליך הזריעה, ורק אח"כ 
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שייך לבוא להשפיע לנו את אור המצוה, ושמחת המצוה. כשאדם טומן גרעין באדמה, לא יתכן 
חדש מאותו גרעין שטמנו, אלא אך ורק אחרי שכבר נרקב לגמרי באדמה, אז יכול שיוצר גידול 

לנבוט ממנו דבר חדש. והביאור בזה כבר הבאנו בעבר כי כשהגרעין נרקב לגמרי ממש עד החומר 
ההיולי שבו בלבד, אז הוא מתקשר לשורשו הרוחני וזהו המקום כפי שאמרנו לעיל בחוק כלים 

ורש שלו שמשם יצא בתחילה, רק אז יכול לקבל חיות חדשה להצמיח שלובים שעולה ממש עד הש
משהו חדש... וכך הוא אצל האדם, במעשה המצוה שהיא חיות ושכינה רוחנית שחפצה לסייע לאדם 
כאן בעולם הזה ולהעלותו ולדבקו בשכינה הקדושה. וכל תהליך זה יכול לבוא רק ע"י שהאדם מבטל 

שמחה פנימית של מצוה הרי זו שמחה שמעורבת  מעצמויביא תחילה את ישותו החומרית כי אם 
עם חומריות ובודאי שאין לה שום מקום אמיתי חוץ מדמיון כיון שהוא בחומריותו מנסה להוליד 
כאן התקשרות, וזה כמו שננסה להוציא מהגרעין צמח ללא שירקב מקודם שודאי אין ולא יכול 

הוא מנצל את החיות הזו לגדל את ישותו ואת להיות כאן שום גידול חדש! ולא רק זאת אלא 
 חומריותו ובזאת הוא פוגם את מעשה המצוה ועוד חושב שמרגיש הרגשות נעלות אמיתיות... 

 
אם אדם מבטל את עצמו ומתבונן כמה הוא חומרי ואינו שייך במעשה המצוה כלל ורק חסד  אך

לנשמתו. אזי יעשה את המוטל עליו ה' עליו שציוה אותו לעסוק בתורה ומצוות כדי שיהי לו חיות 
אם אדם אומר ויכניע את עצמו ויביט בשפלותו, וכמו שהרבה להתבטאות השפת אמת זיע ואמר: 

אם אדם רק מסמן 'וי' על המצוות אין לו מהם כלום  שאינו יכול אות וסימן הוא כי אינו רוצה...
 ... אך אם רוצה להגיע לתכלית של הדבר צריך כך לנהוג כפי שדיברנו

 
נח לו לאדם שלא נברא ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו ויש  ]עירובין יג:["וזהו שאמרו חז"ל 

בואו ונחזיק טובה לאבותינו  ]בע"ז ה.[אומרים ימשמש במעשיו, והקשו התוס', הא אמרו 
 שאלמלא הם לא באנו לעולם שמשמע שיותר טוב שנברא? ומתרץ כאן בצדיקים כאן ברשעים"...

 
הארץ עפ"י דרכו, שאפילו עתה כשנברא האדם אין טוב לו לאדם בעמלו שיעמול תחת הפרי  מבאר

השמש, כי אם שיגיע למעלה מן השמש וקודם הבריאה. והכוונה לתלילת רצון הבריאה שהוא 
ההתקשרות לקב"ה ע"י המצות, אך קודם צריך לפשפש במעשיו כפי שביארנו ולהגיע לראות את 

שייך כלל לקדושה, ואח"כ ימשמש במעשיו, והמשמוש מבאר  שפלות החומריות שבו כיצד לא
הפרה"א הוא ההתחזקות באמונה אחרי הפחד והביטול, וזה יביא אותו לרוח הקודש ושמחה פנימית 
אמיתית ויגיע לרצון שקודם הבריאה... וזה הפשט נח לו לאדם שלא נברא, כלומר שיחיה במצב 

ו שנברא, יגיע אל שלא נברא ע"י הפשפוש שלפני הבריאה שזה הרצון וההתקשרות. ועכשי
 והמשמוש.

 
, אותו נח לו שלא נברא, שאת כל המעשים טובים שלו העלה למקום 'ואלה תולדות נח'הפירוש  וזהו

 שלא נברא היינו הרצון שקודם הבריאה...
 

"זהו שדרשו חז"ל אשרי האיש זה נח אשר לא הלך בעצת רשעים זה דור המבול פירוש להשתמש 
]והם היו משתמשים רק במחשבה אך  עצמו בלא עסק מצות, כי ריבוי ההשגה נקרא מבול,בשכל 

ובדרך חטאים לא עמד זה דור הפלגה שהיה  ללא מעשה המצוות בפועל שזה לא התכלית הנרצית[
]ועשו המצוות ללא מחשבה להם יראה חיצוניות וגשמיות הוא בלא התקשרות האמונה והשכל, 

 להשי"ת, וזה ג"כ קלקול גדול כיון שמגשמים את מעשה המצוות[...כלל להתקשר ע"י המצוה 
 "וה' יתן בלב כל חכם לב חכמה ודעת אלקים בציון אמן".
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 ''לחיות מחוץ לתיבה...

ובניך ונשי בניך אתך"... ובמדרש, הדא הוא "ויצו אלקים לנח לאמר צא מן התבה אתה ואשתך 

 דכתיב "הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך בי יכתירו צדיקים כי תגמול עלי".

 

המדרש כי פסוק זה מדבר על נח שכשהיה בתיבה היה במסגר. קר היה בתיבה וריח החיות  מבאר

קב"ה שהולך להביא והטיפול בהם היה קשה מאוד. אך לכאורה יש להקשות, כי מילא כשהתרה ה

מבול על העולם זהו מסגר שצריך להתפלל בשבילו שתהיה ישועה שינצל מהמבול, ואמנם הקב"ה 

נתן הוראות מדויקות לנח כיצד לעשות את התיבה ומי ייכנס לתוכה, אמנם כאשר תם המבול וכבר 

התיבה', יבשה הארץ והכל היה נקי איזה מסגר הוא זה שבשלו צריך הקב"ה לצוות לנח 'צא מן 

הלא כל מה שצריך לעשות הוא ס"ה לפתוח את הדלת ולצאת החוצה, וא"כ יש להבין מהו המסר 

 שאנו צריכים ללמוד ממעשה זה?

 

מקשה קושיה נוספת, מה בכלל הועיל המבול? הלא התהליך מבריאת העולם היה שאדם  השפ"א

החלו לטעות שאולי חלילה הראשון ידע וחי שהקב"ה הוא מנהיג יחיד בעולם. אך הדורות שאחריו 

כוכבים ומזלות מנהיגים גם הם... עד שבא אברהם אבינו והחזיר לעולם את ההכרה שהקב"ה הוא 

שהיה צריך להחריב את מנהיג העולם. אך עכ"פ עד אז טעו האנשים בענין האמונה בה' עד כדי 

ר המבול ודומיהם? . וא"כ מי ערב שאחר המבול לא יחזרו האנשים לטעות בטעות שטעו אנשי דוהכל

מוכרחים אנו לומר שהיה איזה שינוי לאחר המבול והשאלה היא מהו שינוי זה שלא יביא שוב 

 לעולם מצב של מבול וחורבן העולם?

'בעשרה מאמרות נברא העולם, והלא במאמר אחד יכול להיבראות, אלא להיפרע ]משנה באבות[ 

מטרת  ולם שנברא בעשרה מאמרות'.מן הרשעים וליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימין את הע

'כבודו מלא כלומר שיהיה  'לכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו'. –בריאת העולם היא כדכתיב 

ְמקֹום זה, 'לא חרב העולם אלא על הגזל' ככתוב  עולם'. ומבאר השפ"א  'כי מלאה הארץ חמס',ב ִּ

כאן לפני ברכה  –'השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם' זי"ע עפ"י הגמ' שמבארת את הפסוק 

כאן לאחר ברכה... לפני שאדם מברך שייך הדבר להשי"ת ולאחר ברכה נותן רשות לאדם להשתמש 

בדבר לצורכו. א"כ מתבאר שעוון הגזל של דור המבול היה, שגזלו מאת ה'. כשאדם לא מכיר 

ומביא ראיה מפרשת ויקרא שם אנו מוצאים את שהקב"ה נותן לו את השפע הוא גוזל את השי"ת. 

'בחנני ה' ונסני צרפה פרשת הוידוי סמוכה לפרשת גזל... וזה מלמדינו גם דוד המלך ע"ה כשאמר 

לפני שהגיע להשגה הגדולה בדרגתו שלו ש'אלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו'... כליותי וליבי' 

רגה, אזי הוא מסתיר בזה את השמירה של שכשאדם שוכח שהקב"ה משגיח עליו בכל מצב ובכל ד

הקב"ה וממילא הוא נופל בחטא. החטא הוא תוצאה של השכחה והפירוד שהאדם עושה בינו לבין 

 הקב"ה, והוא חסד מיוחד לאדם שייזכר שהקב"ה מוליך אותו תמיד.

 

ה מבואר כעת שזו היא עבודת האדם ומטרת תכלית בריאת העולם, להמליך עלינו את הקב" עפי"ז

'ויכלו השמים והארץ' וגו'... 'כל האומר בכל דבר. עוד מבאר השפ"א עפ"י דברי האור החיים הק', 

אמנם  הקב"ה ברא את העולם רק לששה ימים בלבד.ויכלו נעשה שותף לקב"ה במעשה בראשית'. 

ביום השביעי הקב"ה שבת. שבת שמו של הקב"ה היא. ועוד מובא בזוה"ק 'שבת לאו יומא דגופא 

שבשבת נתן הקב"ה כח מיוחד אלא יומא דנשמתא'. מבאר האור החיים הק' יסוד עצום, היא 

שיוכל למשוך את בריאת העולם לעוד שבוע ימים... וכאן נכנס תפקיד האדם לשמור את השבת 

אנו אומרים מדי ליל שבת, 'שלום עליכם מלאכי השרת'... ובכך הוא מעיד שהקב"ה ברא את העולם. 
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אנשים פשוטים כמונו רואים מלאכים? מבארים, כי בכל השבוע האדם בטוח  אך יש להבין ממתי

שהוא פועל ועושה מהלכים שונים, אך ביום השבת הוא מגלה שלא הוא זה שעושה אלא הכל מהלך 

 שמימי מכוון, ומלאכים המלווים אותו בכל ימות השבוע ושומרים את צעדיו בכל רגע. 

 

, ותחילה נקדים את ביאורו הנפלא של הרה"ק המגיד יפו כח''וקווי ה' יחלגם ביאור הפסוק זהו 

ומבאר שהים איננו מלא  'כל הנחלים הולכים אל הים והים איננו מלא'מקוז'ניץ זי"ע על הפסוק, 

מפני שהקב"ה ברא בטבע תהליך של מחזוריות שמי הים יורדים לתהום ומשם עולים בחזרה להרים 

ת בגוף האדם שהדם הולך וחוזר שוב במחזוריות שאינה נגמרת. ושוב יורדים חלילה... וכן ניתן לראו

ואם חלילה יעצור הדם במקום מסוים מיד ייוצר שם נמק, וכן מים שיפרשו ממחזוריות זו מיד 

יתעפשו ויסריחו... ומכאן נלמד גם לעבודה הרוחנית של האדם, קווי ה' מי שבכל דבר מחזיר את 

לכך היא שכל דבר שחוזר למקורו מקבל שם כח מחודש ההנהגה לה', אזי יחליפו כח. והסיבה 

להמשיך הלאה. זו מחזוריות העולם והטבע וגוף האדם, ובוודאי גם נשמתו, שכל זמן שנותן הכרה 

במציאות שהקב"ה מנהיג אותו יכול תמיד להתחדש, אך אם חלילה 'עוצר' ומשאיר לעצמו מקום 

 "ה קבע וההמשך ידוע...של הנהגה כביכול אזי מיד יוצא מהמחזוריות שהקב

זהו הכח הסגולי של השבת, כח מחודש  'כל האומר ויכלו נעשה שותף לקב"ה במעשה בראשית'.

לברוא עוד שבוע של עשייה ברוכה! וכשאדם מעיד על כך, על ידו נמשך חיות על ימי השבוע שיהיו 

ן את העולם שנברא אחר כך ]לשון השפ"א[. וזהו בעשרה מאמרות נברא העולם... לצדיקים שמקיימי

בעשרה מאמרות... הצדיקים הללו שבכל מאמר ומאמר, בכל מידה שנגלית אליהם ובכל מצב 

שעוברים, מגלים הם שם את רצון ה', הם המקיימים את העולם בהכרה הזו שממלאים את תפקידם 

 לפרסם את שם ה' שמשגיח על הכל בהשגחה פרטית. 

 

מדוע?  'קץ כל בשר בא לפני'...הם אמרה התורה הק', הרשעים שחיים כל דבר בטבע, עלי משא"כ

ואם הם אינם רוצים לתת בשבת את ההכרה מפני שהעולם נברא מלכתחילה לששה ימים בלבד, 

בהנהגת ה' את הבריאה, ממילא הגיע זמנם לסוף העולם, מפני שהם אינם רוצים להישאר 

  ת...במחזוריות הזו שהקב"ה קבע וממילא אין מה שיתן להם התחדשו

 

והלא כבר כתוב בהמשך  'אלה תולדות נח',לדברים אלו ניתן לבאר את הרש"י הק', עה"פ  בהמשך

אלא ש'תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים'... בענין זה ישנו ביאור  'ויולד נח שלשה בנים'...

ולכאורה  'התקן עצמך בתורה כי אינה ירושה לך',נפלא מהרה"ק הבית אהרן זי"ע. מובא במשנה 

משמע שהתורה היא כן ירושה?  –'לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך' קשה הלא כתוב 

אלא אמנם זה שאדם זוכה ללכת בדרך הישרה, את זה באמת מקבל בירושה מאבותיו ואבות 

אבותיו שמסרו את נפשם בשביל כך. אך כדי שאדם יקבל את החלק שלו הפרטי בתורה, בשביל 

ם לעבוד בעצמו! וכמו שאומר הפתגם האדם צריך 'להיוולד מחדש' כדי לזכות לחלקו זה צריך האד

בשביל החלק שלך עצמך אתה צריך לעבוד על כך... כי זה אינו  –הפרטי. וזה הפשט 'התקן עצמך' 

בא בירושה. באחד המכתבים מר' אשר זי"ע מביא כי האדם צריך להיות בעבודת השי"ת בבחינת, 

ללכת אחרי ה' אפשר בתנאי שהאדם שם עצמו  ורייך... לכתך אחרי במדבר','זכרתי לך חסד נע

כמדבר! שמוכן ללכת ולהאמין בה' בדרכים הכי קשות חשוכות ושוממות. בארץ לא זרועה. בפחדים 

הכי גדולים שאינו רגיל להיות שם, שם כשנותן את העבודה שהקב"ה מנהיג אותו שם, אז יכול 

 להתקרב לדביקות בה'.

 

נח על ידי עבודתו נולד מחדש! כמו כן מבארים את  – 'אלה תולדות נח, נח איש צדיק'הביאור זהו 

ואמר דייקא ולא ואמרו, מכיון שכל אחד מגיע להכרה  'ואמר ביום ההוא הנה אלקינו זה'...הפסוק 
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בהשי"ת בדרך המיוחדת שלו ואין אדם יכול להכיר את הקב"ה בדרך שהשני מכיר, כי אם כן לא 

הוה  –השני צריך להיות כאן... וזה היה נח שונה משאר דורו שלא רצו להכיר בה' ועסקו בגזל היה 

 אומר שחיו בכחי ועוצם ידי, על כן נגזר עליהם המבול.

 

מה שביארנו עד כה, הכל טוב ויפה כל זמן שאדם נמצא בסכנה, ובמקום להיכנס ליאוש או כל 

ור לו לעבור את הזמנים הקשים הללו. ובאמת אז הפקרות, משליך על ה' יהבו ומתפלל לה' שיעז

וכו'... דוד המלך ע"ה מגלה לנו יסוד:  'בא אל התיבה'אנו רואים שהקב"ה מתגלה לנח ומצווה עליו 

הנפש נכנסת להסגר רק כשהאדם חי בכחי ועוצם ידי, אז הנפש בסגר. והעצה לצאת מזה היא 

והכל בסדר גם אז הוא מודה לה' ולא  שכשטוב לאדם 'להודות את שמך'הוציאה ממסגר נפשי 

לוקח לעצמו את ההצלחות, אזי תמיד הוא חי במעגל של קשר בורא. הן בהצלחה והן בזמנים של 

 הפחד וחוסר ההבנה כיצד הוא צריך לפעול.

 

נח לקב"ה: רבש"ע, כעת אנו עומדים לצאת מהתיבה, הכל מסתדר, המבול נגמר. מה יחזיק  אמר

ותך?... ולכן אמר הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך, כי באמת אין אותנו כעת שלא נשכח א

דבר קל יותר מלפתוח את דלת התיבה ולצאת החוצה... אך אני צריך שאתה הקב"ה בעצמך תוציא 

 אותי מהתיבה, עם כזו בהירות שלא אשכח אותך ולו לרגע אחד. 

 

רה מאמרות, צמצום אחר השפ"א זי"ע, כי בעוד שלפני המבול היה העולם נברא בעשמבאר 

צמצום, היה הסתר מאוד גדול, עד כדי שהרשעים לא האמינו בה' והיה צריך ממש להחריב העולם 

בשבילם, ומנגד הצדיקים רב היה שכרם שחיו באמונה על אף ההסתר הזה. אך אחרי המבול אמר 

הכל  השמים'...להם אלקים פרו ורבו ומלאו את הארץ... ורדו בדגת הים ובעוף  ויאמר'ה' לנח, 

במאמר אחד, כדי להדגיש שלאחר המבול כבר לא יהיה מצב כזה של הסתר אלא הכל יהיה 

באחדות, ובכל פעם שאדם ח"ו ישכח מהקב"ה מיד יעבור איזה מעבר כדי לחזור למוטב, ולא יצטרך 

 העולם להיחרב בשנית בשל חטאי האדם.

 

'מי שאמר לעולמו די בדברי הרה"ק ר' מנחם מנדל מרימנוב זי"ע שבאר על מאמר חז"ל  נסיים

מדוע אמר הקב"ה לעולמו די, כיון שאם היה הקב"ה מצמצם את העולם עוד  יאמר לצרותינו די',

קצת כבר לא היו מכירים ח"ו כלל וכלל במציאות ה' שהוא מנהיג את הבריאה מחמת ההסתר 

רבש"ע, כמו שאמרת לעולמך די כדי שיכירו בך, כך אמור מרימנוב: הגדול... אמר הרה"ק 

 ....לצרותינו די, כי אם תביא עלינו עוד קצת צרות כאלו ח"ו כבר לא נוכל לעמוד בניסיונות אלו
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