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 מה צריך לתקן?
אצלו, נח לא התפלל  טובה לא היתה מספיק זיכוי הרביםהתורה מספרת לנו שנח היה צדיק, אבל הנקודה של 

יבזמן על הדור ולכן הנביא בסוף מכנה את מי המבול על שמו )ישעיהו נד,ט(: " י ֵמי ֹנַח זֹאת לִּ ", וכדי לתקן את כ ִּ
, ימים ולילות נפש ציוה הקב"ה את נח לבנות תיבה ובה יכניס חיות ויטפל בהם במסירות המידה הזאת של נח,

ובכך יתקן את המידה של הדאגה לכלל, והמתבונן יקח מכאן מוסר גדול, שהקב"ה שולח לאדם סימנים כדי 
לעורר אותו על מה צריך הוא לשים לב לתקן. ואמרו חכמים כי העולם שבחוץ נמשל למבול ובית המדרש 

, לכן כדי להינצל ממבול התאוות והניסיונות שמחכים לנו בחוץ, עלינו זמנינו ת הכנסת הם 'תיבת הנח' שלובי
 להשקיע את רוב זמנינו בבתי הכנסת ובתי המדרש.

 
ה ּתֹוְלֹדת ֹנַח   )ו,ט(ֵאּלֶּ

ה ּתֹוְלֹדת ֹנחַ "יש להבין, מה פשר הדגשת התורה   רבספ זיע"א רבי יהונתן אייבשיץאומר על כך  "?ֵאּלֶּ

ה" "תפארת יהונתן":  שלושת -ויפת  חם שם בדבריה, שרק להדגיש ביקשה התורה "ּתֹוְלֹדת ֹנחַ " –בלבד  – "ֵאּלֶּ
לא עשה כן, וכל  אבינו שהיה מגייר את אומות העולם, הרי נח היו תולדותיו. שלא כמו אברהם -של נח  בניו

 האומר ג(-ב הלכה' א )פרק עכו"ם בהלכות הרמב"ם דברי על התמיהה מיושבת בכך תולדותיו היו בניו בלבד.
 על הרמב"ם, הרי מצינו צדיקים נוספים לפני לא היה מי שהכיר את הבורא, והקשו רבים אבינו אברהם שעד

ש'הכיר'  מי היה לא אבינו אברהם שעד הרמב"ם ברם, כוונת ונח. אבינו, כמושם, חנוך, למך, מתושלח אברהם
את האמונה בין הבריות,  לא הפיצו אך הם קודמים בדורות גם צדיקים שהיו לאחרים, דהיינו, אף הבורא את

 רק לבניו, אלא גם לאחרים. והפיצה, לא האמונה את שהכיר הראשון אבינו ובזאת היה אברהם
 

יו  ֹדֹרתָּ ה ּבְ יָּ ִמים הָּ יק ּתָּ ה ּתֹוְלֹדת ֹנַח ֹנַח ִאיׁש ַצּדִ  )ו,ט(ֵאּלֶּ
 ובים )רש"י(.ט מעשים צדיקים של תולדותיהם שעיקר ללמדך

 הטובים מעשיו את צדיקים', היינו בכך שהקדימה התורה את 'תולדותיהם של אומר המהר"ל ב"גור אריה":

ִנים"האומר  י' נח, לפסוק של ה בָּ לֹׁשָּ ד ֹנַח ׁשְ  הם האדם של הטובים מעשיו כי ללמדנו באה התורה "ַויֹּולֶּ
באדם",  (: "ג' שותפים,אלא חז"ל )נדה תף, כמאמרשו הקב"ה האדם, גם של בבניו הדבר, כי טעם בחייו. העיקר
 (.,במעשיו הטובים של האדם, כל כולם שלו הם, שהרי "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים" )ברכות לג אבל

 

ְך ֹנחַ  ֱאלִֹהים ִהְתַהּלֶּ ת הָּ יו אֶּ ֹדֹרתָּ ה ּבְ יָּ ִמים הָּ יק ּתָּ ה ּתֹוְלֹדת ֹנַח ֹנַח ִאיׁש ַצּדִ  )ו,ט( ֵאּלֶּ
( שבשלשה עבירות ז,א)סנהדרין נ פירט הכתוב שלשת המעלות הללו של נח. שכן חז"ל אמרו בכוונה מיוחדת

 שלמה"( הדגיש )"אבן שלמה הכהן רביוגזל. לפיכך אומר  עריות עבודה זרה, גילוי: חטאו אנשי דור המבול

 " ותיוהיה בדור תמיםהגזל, " נהנה מן שלא היינו –" צדיק אישאלה. " מכל שנח היה נקי וצדיק הכתוב

ְך ֹנחַ אחריו. " שלא חטא בגילוי עריות. והיו הדורות שלו תמימים ושלמים, וזרעו מיוחס – ֱאלִֹהים ִהְתַהּלֶּ ת הָּ " אֶּ
 מהמבול. ניצל וארץ. ולפיכך שמים ה' בורא את עבד נכשל בעבודה זרה, רק שלא –
 

יו אֶּ  ֹדֹרתָּ ה ּבְ יָּ ִמים הָּ יק ּתָּ ה ּתֹוְלֹדת ֹנַח ֹנַח ִאיׁש ַצּדִ ְך ֹנחַ ֵאּלֶּ ֱאלִֹהים ִהְתַהּלֶּ  )ו,ט( ת הָּ
ה"איפה שכתוב דוע שי מבאר ה'מאור ? פוסל את הראשונים, ומה פסל כאן " בתחילת פרשה בתורה, זהֵאּלֶּ

לעבוד את השי"ת, ואינו צריך להתחזק  ונראה לומר, שכשנמצאים עוד צדיקים בדור, קל יותר לצדיק  ושמש':
עוזרים לעבודת הבורא, אז הוא צריך התחזקות  ם, אבל אם ח"ו אין לצדיקביותר, כי יש לו עוזרים לקיום העול

יתמוטט חלילה, ובפרט כאשר בני דורו מרשיעים  כדי שהעולם לא- ב' כדי שלא יפול ממדרגתו. - א'  :גדולה
ולהתחזק מאד בכל יום, כדי שח"ו העולם לא יתמוטט  בכל עת, במצב זה צריך הצדיק היחיד בדורו, להתאמץ

 ולחשוב שמעשיו הקודמים אינם מספיקים. וזה אומר הפסוק  ,ת הדור, ובכל יום עליו להוסיף על צדקתוועברש
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ה ּתֹוְלֹדת ֹנחַ " ֹנַח "מעשיו הקודמים, והיה מתחזק יותר בעבודתו הש"ית, כי  בכל יום היה נח פוסל את- "ֵאּלֶּ

יו ֹדרֹתָּ ה ּבְ יָּ ִמים הָּ יק ּתָּ שיעים בכל יום יותר ויותר, וחשב שמעשיו הקודמים מר כי ראה שדורותיו-  "ִאיׁש ַצּדִ
   .עוד ועוד כבר אינם שקולים כנגד רשעת הדור, ולכן התחזק

 

ְך ֹנחַ  ֱאלִֹהים ִהְתַהּלֶּ ת הָּ יו אֶּ ֹדֹרתָּ ה ּבְ יָּ ִמים הָּ יק ּתָּ ה ּתֹוְלֹדת ֹנַח ֹנַח ִאיׁש ַצּדִ  )ו,ט( ֵאּלֶּ
? פעמים 'ב "ֹנחַ " נאמר מדוע הקשה ,ל"זצוק דקהצ יהודה רבנו צ"הגה הישיבה ראש למרן יהודה קול בספר
םל ֹנחַ  יהיה שהאדם לך לומר ַמיִּ ָׁ י ֹות ֹנחַ ו ,ש  רִּ  ,ומצוות תורה ששומר ידי על לשמים נח הוא שהאדם כמו ,לב ְּ

 מצוות כנגד הוא הראשון לוח ,הברית לוחות ששני )יתרו פרשת( כותב ן"והרמב ,לבריות נח שיהיה צריך כך
ה , "ולחבירו אדם בין מצוות כנגד השני והלוח ,למקום אדם שבין קֹום נֹוחָׁ ָׁ ו , רו ַח ַהמ  נ  ה ֵהימֶׁ י ֹות נֹוחָׁ רִּ רו ַח ַהב ְּ ֶׁ ל ש  כ ָׁ
ו   נ   לו ומפריעים ,ומכיריו ידידיו לאדם באים אם אמנם ,'(י משנה ''ג פרק) אבות במסכת ששנינו כמו" ֵהימֶׁ

ַמִיםל ֹנחַ  להיות צריך אז ת"השי בעבודת ה ּתֹוְלֹדת ֹנַח ֹנחַ " הפסוק שאמר וזה ,לבריות נח ולא ,ׁשָּ  ":  ֵאּלֶּ

םל ֹנחַ  ַמיִּ ָׁ י ֹות ֹנחַ ו ש  רִּ ְך ֹנחַ " ת"השי מעבודת יסיתוהו ואם ,לב ְּ ֱאלִֹהים ִהְתַהּלֶּ ת הָּ  . )אמרי תורה דף יט(."אֶּ
 

יו ֹדֹרתָּ ה ּבְ יָּ ִמים הָּ יק ּתָּ  )ו,ט( ֹנַח ִאיׁש ַצּדִ
ן שאלו היה בדור צדיקים היה צדיק יותר, ויש שדורשים אותו יש מרבותינו דורשים אותו לשבח, כל שכ

 " )רש"י(. לגנאי, לפי דורו היה צדיק, ואלו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום
 

אברהם אבינו בתפילתו על סדום תלה את בקשתו לכל  :זצ"ל רבי חיים שמואלביץ אמר צועקים!-כשכואב
מדוע בקש דווקא על עשרה, ולא על פחות מכך?  )מט(: אשית רבההפחות בעשרה צדיקים ומבואר במדרש בר

נח ובניו  -: דור המבול היו שמונה ביקש אמרעל פחות לא ": י )וירא יח,לב(ם ברש"גוהתשובה המובאת 
יכולים להגן על הדור. ומשום כך,  לאשפחות מעשרה צדיקים , על דורם". אם כן מבואר הצילו ונשיהם ולא

סיף לבאר, על פי דברי הגמרא מו .שהרי הם היו רק שמונה צדיקים -להתפלל  סיבהה גם נח עצמו לא רא
 -, ואיוב, ויתרו . בלעם שיעץ בלעם שלשה היו באותה עצה )עצת פרעה הרשע: ( יא,א(במסכת סוטה )דף 
וע נענש " ויש לתמוה, מדהגזית זכו מבני בניו שישבו בלשכת -ביסורין, יתרו שברח  נידון -נהרג, איוב ששתק 

 צועקים!' -'כשכואב  שהתביעה על איוב הייתה:, הרב מבריסק וביאר שתיקתו?  עלאיוב בחומרה רבה כל כך 
, אפילו שלא וממילא שהוא יודע שהצעקות לא יועילו ולא ירפאו אותו. למרותצועק,  -אדם שסובל מכאבים 

. על אותו ולשתוק שאר אדיש יל לההוא לא היה יכו -לו באמת  אכפתהיה ביכולתו לבטל הגזירה, אם היה 
צועקים'!  -'כי כשכואב  , היה עליו לצעוק לה -לא תתקבל  שתפילתונתבע גם נח : אף על פי שידע  -משקל 

 .בדן העולםועל א - מספיקאם הוא לא צעק, משמע שלא 'כאב' לו 
 

ת פֶּ ת יָּ ם ְואֶּ ת חָּ ם אֶּ ת ׁשֵ ִנים אֶּ ה בָּ לֹׁשָּ ד ֹנַח ׁשְ  )ו,י( ַוּיֹולֶּ
  :המצוה קיום בזמן תנאים' ג צריך שהאדם רמז ,א"שליט אליהו בן נעים הרב מאת שמעתי

 .פניה שום לשם ולא שמים לשם- ' א
 אנשים כמצות ולא בעי ליבא רחמנא" (:ב"ע ו"ק דף) סנהדריןבמסכת  ל"חז שאמרו וכמו, הלב בחמימות- ' ב

 ".מלומדה
 לפניו התנאה"(: ב"ע 'ב דף נזיר במסכת וכן ב"ע ג"קל דף) שבת במסכת שמצינו כמו, ובהידור ביופי -ג' 

ת" הו שרמזוז ,"במצוות פֶּ ת יָּ ם ְואֶּ ת חָּ ם אֶּ ת ׁשֵ  ".אֶּ
 

ת פֶּ ת יָּ ם ְואֶּ ת חָּ ם אֶּ ת ׁשֵ ִנים אֶּ ה בָּ לֹׁשָּ ד ֹנַח ׁשְ  )ו,י( ַוּיֹולֶּ
ִנים" ה בָּ לׁשָּ ד ֹנַח ׁשְ גֹות  ."ַוּיֹולֶּ הָׁ לֹש  ַהנְּ ָׁ ו  ש  ַדאי, ֵאל  ְּ פ  רֹוסְּ י כ ְּ ה ַרב ִּ נָׁ ָׁ יֹות לֹו ֵעזֶׁר ש  הְּ ה, לִּ מָׁ ָׁ ש  ַגת ַהנ ְּ הָׁ ם: ַהנְּ דָׁ אָׁ ר ב ָׁ ֶׁ ֲאש 

ֵראת  קְּ יא ַהנ ִּ הִּ אֹו, וְּ ֹורְּ ֲעבֹוַדת ב  ם.ב ַ ַבר ֲעֵברֹות,  ׁשֵ דְּ ו ף ב ִּ ת ַהג  ם אֶׁ ֵ ַחמ  ַהמְּ יג וְּ הִּ נְּ ַ ע, ַהמ  רָׁ ר הָׁ ַהי ֵצֶׁ ה וְּ ֲאוָׁ ַ ַגת ַהת  הָׁ ַהנְּ וְּ

ֵראת  קְּ יא ַהנ ִּ הִּ ם.וְּ ֹוב חָּ ר ַהט  ַגת ַהי ֵצֶׁ הָׁ ַהנְּ ם, וְּ ֵ ַאת ַהש   רְּ יִּ ה ו בְּ ֹורָׁ ת  יו ב ַ ֹות ַמֲעש ָׁ ַיפ  ל טֹוב, ו לְּ כָׁ ם ב ְּ דָׁ אָׁ ת הָׁ יג אֶׁ הִּ נְּ ַ , ַהמ 

ֵראת  קְּ יא ַהנ ִּ הִּ ת.וְּ פֶּ ים יֶּ ךְּ ַחי ִּ רֶׁ דֶׁ יכֹו ב ְּ הֹולִּ ם לְּ דָׁ אָׁ יג הָׁ הִּ ה ַהז ֹו ַינְּ גָׁ הָׁ ַהַהנְּ  )זוהר חדש(. .וְּ

 
ֱאלִֹהים  ץ ִלְפֵני הָּ רֶּ אָּ ֵחת הָּ ָּ ׁשּ  (ו,יא)ַוּתִ

ץ" שנראה לפרור עיניים' ה'מא כתב רֶּ אָּ ֵחת הָּ ָּ ׁשּ יות והגשמיות שבו, הוא זוכה שמי שמשחית את הארצ  -"ַוּתִ

ֱאלִֹהים "דלעמו קיום התורה לרוחניות לעבודת הבורא, ולכל כולו  והקדיש אתעתיד לבוא, מאחר " ִלְפֵני הָּ
 והמצוות.
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ה בָּ ה ַלּתֵ ֲעש ֶּ  (טז,ו) ֹצַהר ּתַ
המאירה להם", בפרשת וירא פירש רש"י  אבן טובהויש אומרים חלון ים יש אומר " אומר רש"י:ֹצַהר"

יךָׁ ללוט " שהמלאך אמר יט ַאֲחרֶׁ ב ִּ ַ אתה הרשעת עמהם ובזכות אברהם אתה ניצול, אינך כדאי )יט,יז(: " "ַאל ת 
כשאדם ניצל מצרה בזכות עצמו מותר לו לראות  ומובא בספרים הקדושים. "ואתה ניצול לראות בפורענותם

את אם ניצל בזכות אחרים אין לו רשות לראות במפלת אחרים. ולפי זה אפשר לפרש  לת אחרים, אבלבמפ

שהביא רש"י על שהיא תלויה גם במחלוקת אם פירושה חלון או אבן טובה, ", ֹצַהר" לגבי תיבת מחלוקתה

יותיבת " דֹֹרתָּ סבר לעשות חלון,  נח ציווה אתהקב"ה ש שמי שסברלשבח או לגנאי, יש אומרים  ", אם הכוונהּבְ
ממש גם אם היה בדורות אחרים לכן היה מותר לו לראות במפלת אנשי  לשבח, וכיון שהיה צדיק גם את נח

רק סבר  שנח היה צדיק אבן טובה, ל הכוונה" ֹצַהר"ש שמי שסבראומרים  דורו, והיה יכול לעשות חלון, ויש
ן לא היה זכאי לראות במפלת הרשעים, והקב"ה היה נחשב לכלום, ולכ בדורותיו, אבל בדורות אחרים לא

 .שלא יוכל להסתכל החוצה, ורק אבן טובה תאיר לו בתוך התיבה ,לסגור את התיבה מכל צדציווה אותו 
 (.הרה"ק מהרי"ד מבעלזא זיע"א)
 

ל  ל ַמֲאכָּ ה ַקח ְלךָּ ִמּכָּ הְוַאּתָּ ְכלָּ ם ְלאָּ הֶּ ה ְלךָּ ְולָּ יָּ יךָּ ְוהָּ ַסְפּתָּ ֵאלֶּ ֵכל ְואָּ ר ֵיאָּ  )ו,כא( ֲאׁשֶּ
"אסור לאדם שיאכל קודם שיתן מאכל לבהמתו", ואם  ,א(ברכות מ)יש לשאול, והרי אמרו רבותינו בתלמוד 

יָׁה  הָׁ םכן היה הכתוב צריך לומר "וְּ הֶּ ה", דהיינו להקדים את הבהמות?  לָּ לָׁ כְּ אָׁ ךָׁ לְּ לְּ שהטעם שאסור  ויש לומר,וְּ
לאדם לאכול קודם שיתן לבהמתו הוא כמו שמובא במדרש רבה כאן, לא בזכותכם יורד מטר ולא בזכותכם 

יַע " )תהילים לו,ז(: השמש זורחת עליכם, אלא בזכות הבהמות וכמו שכתוב ִּ ה תֹוש  ֵהמָׁ ם ו בְּ דָׁ אדם בזכות  - " ה'אָׁ
בדור המבול שאף הבהמות והחיות השחיתו את  אמנם בהמה. לפיכך מוטל החוב להאכיל את הבהמה תחילה.

יק )ז,א( דרכם, וכולם לא נמלטו אלא בזכות נח, וכמו שכתוב י ַצד ִּ יתִּ אִּ ךָׁ רָׁ י ֹאתְּ ֹור ַהז ֶׁה", נמצא "כ ִּ ד  ַני ב ַ פָׁ  לְּ

ה יָׁ הָׁ ה" ְלךָּ  שהבהמות והחיות חיו בזכות נח, ולכן אמר הכתוב "וְּ לָׁ כְּ אָׁ ם לְּ הֶׁ לָׁ   קודם אתה ואחר כך הם...- וְּ
 (.תורת מהרי"ץ)
 

ה ְכלָּ ם ְלאָּ הֶּ ה ְלךָּ ְולָּ יָּ  )ו,כא( ְוהָּ
עם תלמיד אחד למקום שאין שם מים. לאחר מרחק גדול, התלמיד רצה מאוד  הבעש"ט הקדושפעם נסע 

המאמין אתה שברא הקב"ה את העולם והכין לך "... ענה הבעש"ט: "אני מאוד צמא"לשתות. אמר לרבינו: 
 ."אני מאמין בלב שלם"לאחר מספר דקות ענה:  נה מהר והרהר...התלמיד לא ע "מים בשעת צרתך?

... המשיכו בדרכם, ולפניהם גוי הנושא שני כדי מים על כתפו... שלמו לו ושתה אותו "המתן מעט"השיבו הרב: 
האדון שלי השתגע ושלח אותי "? ענה: "מדוע אתה מסתובב עם מים במדבר"תלמיד. שאל הבעש"ט את הגוי: 

ראה את השגחת ה', שברא "... אמר הרב לתלמידו: "ק ואני כבר סוחב את המים האלו מרחק גדוללמעיין רחו
 (.מעין השבוע).... "בשבילך שר ישתגע להמציא לך מים. אם נאמין בלב שלם. הכל יגיע עד אלינו

 

ח ְלךָּ  ִמּכֹל ּקַ ה ּתִ הֹורָּ ה ַהּטְ ֵהמָּ  )ז,ב( ַהּבְ
ה" הֹורָּ  שראל, למדנו שלמד נח תורה )רש"י(.העתידה להיות טהורה לי – "ַהּטְ

 , ואם"מיתה חייב תורה שלמד נח בן: "(,אנט )סנהדרין אמרו בגמרא הרי :)בספר 'גור אריה'( הקשה המהר"ל
 תורה, מתן לאחר רק הוא בתורה ברם יש לומר כי כל האיסור לבן נח לעסוק? תורה שלמד נח אמרו איך כן

לא היה כל איסור על בן נח  תורה מתן קודם , אךכר בברכות נז,א()כנז התורה 'מאורסת' לישראל נעשתה שאז
 ללמוד תורה.

 
יו נָּ ֹבא ֹנַח וּבָּ ּבּול )ז,ז ַוּיָּ ֵני ֵמי ַהּמַ ה ִמּפְ בָּ ל ַהּתֵ יו ִאּתֹו אֶּ נָּ י בָּ ּתֹו ּוְנׁשֵ  (ְוִאׁשְ

קוהו אף נח מקטני אמנה היה, מאמין ואינו מאמין שיבא המבול ולא נכנס לתיבה עד שדחב: "רש"י כת
ִמים"וקשה איך אפשר לומר על נח אשר התורה מעידה עליו ". המים יק ּתָּ שלא היה מאמין שלם, ויש " ַצּדִ

לומר שעד הרגע האחרון היה נח מאמין ומקווה שבני האדם ישובו בתשובה שלימה ותתבטל גזירת המבול, 
בקטני האמונה היה תולה אמונתו  אפילוהיינו  –: "נח מקטני אמנה היה מאמין" נראה לבאר את דברי רש"י וכך

ם של אלה עשויה לבטל את שכן תשובת -מאמין שיבוא המבול"  ותקוותו שיחזרו בתשובה, ולפיכך "ואינו

 .)הגזירה )הרה"ק מווארקא זיע"א
 
 
 



 נא לא לקרוא בשעת התפילה שאין זה עושה נחת רוח לבורא יתברךהדף טעון גניזה, 
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יִ  ְחְסרּו ַהּמַ ׁשֹוב ַויַּ לֹוְך וָּ ץ הָּ רֶּ אָּ ִים ֵמַעל הָּ בּו ַהּמַ ׁשֻׁ  ם )ח,ג(ַוּיָּ
בוּ וַ " כדי לזכות לתשובה היינו ׁשֻׁ ִים"צריך את ", ּיָּ  צריך ללמוד תורה המשולה למים )עיין תענית ז,א( –" ַהּמַ

ץ" ואז יזכה אדם לעלות רֶּ אָּ כי יצר  רכלומר לעלות מעלה מהגשמיות והארציות שבו, אבל צריך לזכו" ֵמַעל הָּ
ש לו עליות וכל הזמן יהרע תמיד נלחם באדם ומבקש להמיתו )עיין סוכה נב,ב( ולכן לאדם יש ניסיונות 

ׁשֹוב"וזהו וירידות  לֹוְך וָּ לֹוךְ " האדם לפעמים בדרגת ,שבעבודת ה'" הָּ שמתקדם ועולה במדרגות הקדושה " הָּ

ׁשֹוב"ולפעמים  ְחְסרוּ " . ולמה הוא שוב נופל? על כן נאמר" חוזר לסורו ונופל בעבירותוָּ יִ  ַוּיַ  בגלל  – "םַהּמַ

יִ החסיר ש יח יצר הרע להפילו, ולכן צריך אדם לדאוג כל יום שיהיו לו אז הצל ,התורה לימודהיינו מ םּמַ
  עיתים לתורה כי היא חיינו ואורך ימינו. 

 
יו רָּ עֻׁ ם ַרע ִמּנְ דָּ אָּ ר ֵלב הָּ  )ח,כא( ֵיצֶּ

 תפילין לבנו הרה"ק רבי אברהם יעקב מסאדיגוראהרה"ק רבי ישראל מרוזין זצ"ל,  כשהניחמסופר, 
מה עשית עם היצר הרע שלך עד היום. והשיב לאביו,  ותו, אמור לי בניזצ"ל ביום שנעשה "בר מצוה" שאל א

 אשר יבוא הצד השני היצר טוב ואזי אשמע את שני אמרתי לו: שצד אחד אסור לשמוע, המתן איפוא עד
ואמר לבנו לבנו נשיקה על ראשו לאות חיבה,  ר' ישראל מרוזיןהצדדים, ומי שאמצא חן בעיניו לו אציית. נתן 

ךָׁ טתהלים קיט,)כמוך  קאמרת', שדוד המלך ע"ה אומר'שפיר  רֶׁ בָׁ דְּ מֹר כ ִּ ְּ ש  חֹו לִּ רְּ ת אָׁ ַער אֶׁ ה נ ַ ֶׁ ַזכ  ה יְּ ֶׁ מ  דהיינו  ."(: "ב ַ

ה" ה ְיַזּכֶּ ּמֶּ ַער במה יוכל בחור "ּבַ ֹמר" לזכות ש ""ּנַ ְרחֹו ִלׁשְ ת אָּ עד שהיצר טוב יבוא.  שישמור את דרכיו"אֶּ

ךָּ  –שיאמר לו  רֶּ ְדבָּ  שמוע רק דבר של צד אחד, וצריך להמתין לב' הצדדים.ל שאי אפשר ""ּכִ
 

יו רָּ עֻׁ ם ַרע ִמּנְ דָּ אָּ ר ֵלב הָּ  )ח,כא( ֵיצֶּ
אֹור ים הָּ דֹוׁש  ַהַחּיִ ַאל ַהּקָּ ו עַ : ׁשָּ א ַמד  רָׁ דֹוש   ב ָׁ רו ךְּ  ַהק ָׁ ת הו א ב ָׁ ר אֶׁ ַרע ַהי ֵצֶׁ ו עַ  ,הָׁ א ַמד  רָׁ י ָׁה ב ָׁ רִּ זוֹ  ב ְּ ָׁ ם כ  עֹולָׁ יב. ב ָׁ ִּ ֵהש  , וְּ

ה אָׁ רְּ בְּ נ ִּ ֶׁ ֵדי ש  ֹות כ ְּ ב  ַהרְּ רוֹ  לְּ כָׁ ל ש ְּ ֶׁ ם ש  דָׁ אָׁ ר ֵ  הָׁ ב ַ גְּ ית ִּ ֶׁ ש  יו כ ְּ לָׁ חוֹ  עָׁ יַנצ ְּ מוֹ  ,וִּ רו   כ ְּ מְּ אָׁ ֶׁ פו ם: "ש  א לְּ א ַצֲערָׁ רָׁ בֹות "ַאגְּ  .כג(-ה )אָׁ

ן ָׁ כא  יק ומ ִּ ֵפץ ֵהסִּ חָּ ים הֶּ ם, ַחּיִ אִּ ֶׁ ֵני ש  פְּ ם לִּ דָׁ אָׁ י הָׁ ֵ ת  ְּ וֹות ש  צְּ י מִּ אִּ ר וְּ ָׁ ְּ פש  י ֵם לו אֶׁ ַ א לקְּ ָׁ ל  ל ַוֲהֵרי ,ןֵמהֵ  ַאַחת אֶׁ לָׁ קו ט כ ְּ ֵדינו   נָׁ יָׁ  ב ְּ

ֹות" צְּ ל מִּ ֶׁ ן ש  רָׁ כָׁ ן ש ְּ ַ ה יֹוֵדַע ַמת  ָׁ ֵאין ַאת  ֶׁ ה, ש  ַבֲחמו רָׁ ה כ ְּ ָׁ ה ַקל  וָׁ צְּ מִּ יר ב ְּ הִּ ֱהֵוי זָׁ בֹות" וֶׁ יך. א(-ב )אָׁ ֵ ע ואְּ ַקי ֵם ֵמֵהן ֵאיזוֹ  נֵדַ  - לְּ

ה ֵעצָׁ ה הָׁ עו צָׁ ַקי ֵם ,ַהי ְּ ת לְּ ה אֶׁ ָׁ ש  ו עַ . יֹוֵתר ַהק ָׁ ירהִּ ? ו ַמד  ב ִּ נו   זֹאת סְּ ל ַרב ֵ ׁשָּ מָּ ה :ּבְ ַאְבֵרךְ  ַמֲעש ֶּ אַכל ּבְ ֶָׁׁ זֹונֹות ש  ַחן ַעל מְּ לְּ ֻׁ  ש 

נוֹ  ו   ,חֹתְּ ַכל  נֹות וְּ ְּ יו ש  זֹונֹותָׁ ה. מְּ חָׁ ָׁ פ  ְּ ש  ה ַהמ ִּ לָׁ דְּ ַרך ג ָׁ צְּ הֻׁ את וְּ ר לצֵָׁ חָׁ סְּ ַטל. למְִּּ י אתֶׁ  נָׁ ֵ פ  ְַּ יָׁה כס  דו נְּ יו   ַהנ ְּ הָׁ ֶׁ ים ש  דִּ קָׁ פְּ ַיד מֻׁ  ב ְּ

נוֹ  א חֹתְּ צָׁ יָׁ ו ק וְּ ֵיר .ַלש   ֵרר, סִּ חְּ ַ ת  סְּ הִּ ַון וְּ גְּ ִּ מ  חֹורֹות מִּ ב. ַהס ְּ ַ ש  ַמה :חָׁ ַלח ב ְּ ְּ ש  י אֶׁ דִּ ֵאיזוֹ , יָׁ ה ב ְּ חֹורָׁ ַחר סְּ בְּ  ֵאיזוֹ  ֵאַדע ֵאיךְּ ? אֶׁ

ה חֹורָׁ ה סְּ ֵאיזוֹ  טֹובָׁ ה וְּ רו עָׁ ת ֵאיזוֹ , ג ְּ ֶׁ ש  ק ֶׁ בֻׁ ֵאיזוֹ  מְּ ב וְּ ַ כ  ְּ ש  ן ת ִּ בֶׁ אֶׁ ֵאין כ ְּ ֶׁ ָׁ  ש  ין לה  כִּ ה ֵאיזוֹ , הֹופְּ ית זֹולָׁ אִּ דָׁ ֵאיזוֹ  ו כְּ ה   וְּ ירָׁ חִּ  מְּ

ע קָׁ פְּ ה עֹודוֹ ? מֻׁ ֹוהֶׁ ו ק, ת  ַלש   יעַ  וְּ ג ִּ יק סֹוֵחר הִּ תִּ ה וָׁ ֶׁ נֻׁס  ֹוֵלחַ , ו מְּ דוֹ  ַהש   ל יָׁ כָׁ חֹורֹות סו ֵגי ב ְּ ֹוֵנן. ַהס ְּ ב  תְּ ט הִּ ַמב ָׁ ֹוֵחן ב ְּ ין ב   ו ֵמבִּ

ה חֹורָׁ סְּ ה ַאַחר ב ִּ חֹורָׁ ַדק, סְּ ֵ  ב ָׁ ש  ִּ ש   ה ומ  הָׁ תָׁ ן ַעל וְּ יבָׁ ָׁ  .ט ִּ יר ַאלש  חִּ ַחר, ַלמ ְּ ה ו בָׁ חֹורָׁ ת סְּ י ֶׁמֶׁ סֻׁ ין. מְּ מִּ זְּ ָׁ  הִּ ה  נֶׁ ִּ ת.  ממ  דֶׁ ב ֶׁ כְּ ו ת נִּ מ  ַ כ 

ֹוֵחר ֲחַסר ַדע ַהס  ז יָׁ .-אֹו אָׁ ה  ד ָׁ צִּ , ַרב ב ְּ ה  רָׁ כָׁ ְּ ש   ֶׁ ית ש  אִּ דָׁ ה ַהכ ְּ חֹורָׁ יא ַהס ְּ הִּ ֶׁ יֹון ש  ָׁ ס  ל: ַהנ ִּ ְמׁשָּ ים  ְוַהּנִ עִּ ו  יֹודְּ נ  נו  ֵאינֶׁ ֵכן, אָׁ אָׁ
צְּ  ל מִּ ֶׁ ן ש  רָׁ כָׁ ַרע ש ְּ ר הָׁ ל ַהי ֵצֶׁ ן. ֲאבָׁ ָׁ כ  רְּ עֶׁ ן וְּ תָׁ ֵדרו ג ַמֲעלָׁ ל  -וֹות וְּ ל כ ָׁ ֶׁ ה  ש  ָׁ כ  רְּ יֹוֵדַע ַמה עֶׁ א טז.( וְּ רָׁ תְּ א ב ָׁ בָׁ ךְּ הו א )ב ָׁ אָׁ ַמלְּ

ו בָׁ  ה ַוֲחש  דֹולָׁ ה ג ְּ וָׁ צְּ ז ֹו מִּ ֶׁ , אֹות הו א ש  ה  עו תָׁ ה ַאַחת יֹוֵתר ֵמרְּ וָׁ צְּ י ַת מִּ יד ֲעש ִּ ב ִּ ַהכְּ יט לְּ לִּ חְּ ם הֶׁ אִּ ה. וְּ וָׁ צְּ ן מִּ ֵ ַעל כ  ה יֹוֵתר. וְּ
ֲאמָׁ  ַ ַהמ  או ם וְּ , ַהנ ְּ ש  דָׁ חָׁ . )ח"ח הֶׁ ה  ָׁ ת  רְּ ֵני ֲחבֶׁ ְּ ה  ַעל פ  חֹר ב ָׁ בְּ ם לִּ דָׁ אָׁ או י לָׁ  ר(.רָׁ

 

ם רֶּ ע ּכָּ ּטַ ה ַויִּ מָּ ֲאדָּ ל ֹנַח ִאיׁש הָּ חֶּ  )ט,כ( ַוּיָּ
ן  ֹנַח ֵצא מִּ רו ךְּ הו א לְּ דֹוש  ב ָׁ ַמר ַהק ָׁ אָׁ ֶׁ ה ש  עָׁ ָׁ ש  ה, ב ְּ יא ַרב ָׁ י ָׁ י חִּ ַמר ַרב ִּ ן ֵאֵצא? אָׁ אָׁ ם, לְּ ל עֹולָׁ ֶׁ ֹונֹו ש  ב  יו: רִּ נָׁ פָׁ ַמר לְּ ה, אָׁ בָׁ ֵ ַהת 

ַמר הַ  ַמֲעטו . אָׁ תְּ נִּ ם וְּ ָׁ ל  רו  כֻׁ רְּ אָׁ תְּ נִּ , וְּ יהָׁ נֶׁ ֹוכְּ דו  ש  בְּ ה, אָׁ רָׁ רְּ אָׁ תְּ נ ִּ ֶׁ ֵני ש  ְּ פ  ה? ו מִּ רָׁ רְּ אָׁ תְּ נ ִּ ֶׁ ה ש  מָׁ ֲאדָׁ רו ךְּ הו א: לֹא ֵאֵצא לָׁ דֹוש  ב ָׁ ק ָׁ
א ָׁ ל  ם, אֶׁ ֶׁ ךְּ ַאת  ָׁ ץ ו  " כ  רֶׁ אָׁ צו  בָׁ רְּ ִּ ה  ש  בו  בָׁ ה  "רְּ צו  בָׁ רְּ ִּ ש  בו  וְּ רו  ו רְּ ְּ ם פ  ֶׁ ל ַאת  , ֲאבָׁ ה  דו  בָׁ בְּ ים אָׁ ֲאֵחרִּ ל ז ֹאת לֹא  .. הָׁ ָׁ ם כ  עִּ

ֱאַמר נ ֶׁ ֶׁ ה עֹולֹות, ש  ֱעלָׁ הֶׁ ֹו, וְּ ב  לִּ ב ב ְּ ֵ ַיש   תְּ חַ " )ח,כ(: נִּ ב ֵ זְּ ִּ מ  ַעל ֹעלֹת ב ַ ַמר"ַוי ַ ֹון. אָׁ אש  רִּ ם הָׁ דָׁ יו אָׁ לָׁ יב עָׁ רִּ קְּ הִּ ֶׁ ַח ש  ב ֵ זְּ ִּ  . הו א ַהמ 
 ָׁ ת  ַאלְּ ָׁ ש   ֶׁ ךְּ ַמה ש   רו ךְּ הו א: ֲהֵרי לְּ דֹוש  ב ָׁ ֹו.  -לֹו ַהק ָׁ ב  לִּ ב ב ְּ ֵ ַיש   תְּ ז נִּ ם. אָׁ דָׁ אָׁ ֲעבו ר הָׁ ה ב ַ מָׁ ֲאדָׁ ת הָׁ ל עֹוד אֶׁ ֵ ַקל  ף לְּ לֹא ֹאסִּ

ֵיש   ה. וְּ לָׁ לָׁ ן ַהק ְּ ה  מִּ יאָׁ הֹוצִּ יהָׁ לְּ לֶׁ ֹו עָׁ ב  לִּ ֹו וְּ ש  ַתן ַנפְּ נ ָׁ ֶׁ ה, ש  מָׁ ֲאדָׁ יש  הָׁ א אִּ רָׁ קְּ ךְּ נִּ יכָׁ פִּ ֵקי  ו לְּ סְּ עִּ ק ב ְּ ֵ ַעס  תְּ נ ִּ ֶׁ ים ש  רִּ אֹומְּ ֶׁ ש 
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