
 
 

'ית בוראההיחסים ההדדיים עם  – ב"תשפ נחפרשת 

 ?מה שלומכם ,םשלו

היום אנחנו נעסוק בכמה סוגיות בפרשת 
 .נח

היחסים ההדדיים בין : הסוגיה הראשונה
 .וילבין נברא', בורא הבריאה ית

, לפני הופעתם של אברהם יצחק ויעקב
 .לפני מתן תורה ולאחר מתן תורה

אפשר ממש להרכיב מדד שיראה את רמת 
' ית' היחסים ורמת שביעות הרצון של ה

 .וימנברא

! היה בורא עולמות ומחריבם' ית' ה
וזה ! ולא נבראו ד דורות קומטו"תתקע

 .מפני רשעות הנבראים

כמעט החריב את ' ית' גם כאן בפרשת נח ה
, כל העולם פרט לדיירי תיבת נח

 .ואוכלוסית הדגים שאינם חטאו

הסיבה למבול היא חוסר שמירת הברית 
 –וריבוי של גזל וגניבות , וכללי הצניעות

 .חמס

. 'שוב העולם מאכזב את בורא הבריאה ית
איש , נח, דיק יסוד עולםורק אדם אחד צ

מציל את העולם הזה , שומר הברית, תמים
 .ל"מלהחרב שוב ר

קשה . נח היה שונה מדורו. נח מצא חן
מאד לעמוד נגד דור שכולו רשעים 

אנו יודעים שנח היה . ולהחזיק בצדיקות
שהרי משה רבנו הוא  –בעל נשמה גדולה 

אך כמובן שעובדת היות האדם , גלגול שלו
. גבוהה לא מבטיח שלא יחטא בעל נשמה

 .שהרי ישנה תמיד הבחירה החופשית

 –שם האלוקים  –מידת הדין פונה לנוח 
לבנות תיבה : ומטילה עליו משימה עצומה

ולהכניס לתוכה את כל הדומם צומח חי 
על מנת . 'על פי הוראת הבורא ית, ומדבר

על מנת . להציל את שארית הפליטה
אחר לאפשר שיקום העולם וחידושו ל

המבול . נח עומד בכל המשימות. המבול
ונח יוצא מהתיבה , מוחה את כל היקום

שותל , הופך לאיש האדמה, ויורד מדרגתו
כתוצאה ! שותה ומשתכר, כרם ומכין יין

ונח מקלל , בנו חם פוגע בו, של נפילה זו
וכתוצאה של קללה  –את כנען בנו של חם 

שרק . זו מופיעה תופעת העבדות בעולמנו
, תיים השנים האחרונות בתקופתנובמא

האנושות הולכת ומבטלת את קללת 
 .ראו מה היין יכול לגרום! העבדות

' נחזור לנושא היחסים בין הבורא ית
עד אברהם אבינו לא ראה : לנבראיו

לאחר . נחת מכל הבריאה הזו' הבורא ית
שעם ישראל הפך לעם וקיבל את התורה 

ממלכת , ואת התפקיד להיות עם סגולה
נפתחת הזדמנות , כהנים וגוי קדוש

 .אמיתית לתיקון עולם במלכות ש־ד־י



וקן על פי אך עד היום העולם לא ממש מת
אמנם הולך ומזדכך בזכות : תורת ישראל

אך עדיין ישנה , תורת ישראל ועם ישראל
ועם , רצח ומלחמות, עבודה זרה בעולם

והאומות עדיין , ישראל עדיין לא מתוקן
לא מחבבות במיוחד את עם ישראל ואת 

כמובן חוץ מיוצאי דופן  –מדינת ישראל 
 .חשובים מאד

ישנו , הפרט ישנם זכויות, העולם מתקדם
אך כידוע עדיין , איזה שהוא חוק בינלאומי

אומות , המרחק מהתיקון האמיתי רחוק
העולם לא קבלו את תורת ישראל ולא את 

אמנם מאפשרים . תפקיד עם ישראל
אך עדיין עומדים עלינו , ליהודים לחיות

 .ל"מפני עוונותינו ר, לכלותנו

, אמנם האמונה באל אחד התפשטה בעולם
עולם הזה ועלם , כמו שכר ועונשומושגים 

אומצו על ידי אומות , גאולה ומשיח, הבא
 .אך עדיין לא על פי תורת ישראל, חשובות

ואנו חייבים , כיום העולם סובל מפנדמיה
לשאול עצמנו מה הסיבה לעונש זה 

 .משמים לכל האנושות

 .שהרי הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים

ומות וא, עדיין אנשים רוצחים זה את זה
וכמובן שכלל עם ישראל , נלחמות זו בזו

טרם חזר בתשובה שלמה והדבר בוודאי 
לא גורם לנחת רוח אצל בורא הבריאה 

אם כי ברור שכל השיפורים בכל . 'ית
 .'ית' המישורים בוודאי משמחים את ה

סוגיה נוספת היא סוגיית האחדות של 
בפרשה התאחדו על . האומות ובני אדם

על ידי בנית מגדל ', מנת למרוד בשם ית
 .בבל

היה חייב להתערב ולבלבל את ' ית' ה
שפתם על מנת להחליש אותם ולגרום 

אחדות זה . לפירוד והפסקת בניית המגדל
' דבר טוב ומבורך אך על מנת לעבוד את ה

ו כדי למרוד בו או "ולא ח, שכם אחד' ית
 !'ית' לעשות הרע והיפך רצונו של ה

והאדם , העולםכיצד יגיב : נשאלת השאלה
לכשיתגלה , היהודי ושאינו יהודי, הפרטי

פתאום משיח אמת ויבשר את בוא הגאולה 
לעיני העולם ' ית' השלמה בו יתגלה ה
 ?וימלוך בגלוי לעולמים

יחזרו ? ישתפו פעולה? ילחמו? האם ימרדו
האם יבוא גוג ומגוג להילחם על ? בתשובה

יהי ! לאלוקים הפתרונים? ועל משיחו' ה
ונשמח את אבינו , שכולנו נעשה הטוברצון 

ובא לציון גואל . שבשמים מעתה ועד עולם
 .במהרה ברחמים

כל הרוצה להתחזק ביראת שמים : אגב
ויראה מה . שיקרא שוב ושוב את פרשת נח

 .'ית' קרה לעולם כאשר לא הלכו בדרך ה

' ית' מדוע ה: שאלה שנשאלת לא פעם היא
שהרי ? מעניש את האדם ואת העולם

 ?!טוב ומיטיב' ית' וחת הדעה שהרו

מנהיג את העולם בשלוש ' ית' ה: ובכן
וקו , דין, קו שמאל, חסד, קו ימין: קוים

 .אמת, תפארת, רחמים, אמצעי

אם . מגיב למעשינו מידה כנגד מידה' ית' ה
איש את רעהו , לא היו מידת הדין ועונשים

 !חיים בלעו

על מנת , שהרי יש יצר הרע פרטי וכללי
ולכן האדם . את הבחירה החופשית לאפשר

ולכן חייבים . מועד לחטא ולעשות הרע
כפי ששמה , לשים לו גבולות ברורים

ומערכת של שכר ועונש הפועלת הן , התורה
לאחר  –בעולם הזה והן בעולם האמת 

 .פטירת האדם

רק על ידי הנהגה של שלוש קווים העולם 
יכול להתקדם בסופו של דבר לתיקונו 

שזאת מטרת , ת ש־ד־יהשלם במלכו
הבריאה וזאת הטובה האמיתית הנצחית 

 !היחידה

שמידת הדין , אם תתבונן תראה איפה
והעונשים הם לצורך טוב להיטיב עם 

כפי שאב רחמן מחנך את . הפרט ועם הכלל
.בנו

 !לחיים! לחיים! חייםל
 

 .שבת שלום ומבורכת לכל בית ישראל



 מלחמת היצר
 א"רחלין שליט פינחס דניאל הכהןר רבי "ק האדמו"כ: מאת

 
 

 י"כך צריך לטפל בכל מתקפה של היצר הרע שמגיעה ע
 :למיין, רעות ומידות קשות ורעותמחשבות 

 
אבא שבשמים תהפוך את הכפירה לאמונה : לבקש –אם המחשבות הן של כפירה  .א

כפירה פרושה להאמין ביצר הרע ובהסתות שלו כנגד ! זכור. פשוטה ושלימה בך
 !יתברך' האמונה בה

 
אבא שבשמים תהפוך אהבות : לבקש –אם המחשבות הן אהבות פסולות ונפולות  .ב

' לירא מפני ה: פירוש! וליראתך, יתברך' לאהוב את ה: פירוש! אלו לאהבתך פסולות
 !יתברך' לבקש שיהפכו לאהבת ה: אותו טיפול גם לתאוות! יתברך

 
 !אבא הפוך יראות נפולות אלו ליראתך: לבקש –על כל מיני פחדים וחרדות  .ג

 
 ."עקבתתן אמת לי"בזכות יעקב אבינו : לבקש –על כל בלבולים בין אמת לשקר  .ד

 
 
שיהיה , אבא תהפוך קנאה פסולה זו לקנאת השם צב־אות: לבקש –על כל מיני קנאה  .ה

אליהו ובזכות  –לבקש תיקון לקנאה בזכות פינחס ! לי רק עין טובה ולב טוב לזולת
 .רחל אמנו

 
זה מועיל ! תעצור את הכעס –אבא : באמצע הכעס להתפלל –ו מתעורר כעס "אם ח .ו

 .ביותר
 

. או מהיצר יש לדחות את המחמאות מיד/י מחמאות מהזולת ו"ה עאם מתעוררת גאו .ז
יעזור להסיר ממני ומזולתי את ' ולבקש שה! מה אנו מה חיינו: לא להאמין להן ולהגיד

לבקש שהגאוה הפסולה תהפוך לגאוה בעבודתו : אפשר שלב ביניים. הגאוה הפסולה
 !"'ויגבה לבו בדרכי ה", יתברך

 
על כל מכה או דבר קשה שקורה  –ת שמח בחלקך תמיד אם ברצונך להתעלות ולהיו .ח

אך , תשמח, ועל כל דבר טוב שקורה לך. וכפרת עוונות! זה מגיע לי: תאמר, לך
 !יתברך' זאת רק מתנה מה! לא מגיע לי: תאמר, אל תתגאה, תתבטל

 
! בעצם יש חסרון למעלה בשכינה הקדושה –על כל חסרון בגשמיות וברוחניות תחשוב  .ט

 !לא את חסרונה של השכינה הקדושהמ' אנא ה
 

חוץ מבמקום , יש לחשוב תמיד, יתברך' כדי להגיע לדבקות העליונה והשלימה בה .י
 .ו לא נעשה לו ההיפך"ואיך ח, איך נעשה לו יתברך נחת רוח: איסור

 
 

 !יתברך' ולצייר את השם י־ה־ו־ה על המצח ולעורר געגועים לה
 

 .בהצלחה



 

 תפילה לאחדות עם ישראל
 א"רחלין שליט פינחס דניאל הכהןר רבי "ק האדמו"כ: מאת

 
חוץ מבשבתות ובחגים ובימים שאין אומרים , אמרו נא תפילה זו בכוונה עצומה בכל יום

 .אפשר לומר את התפילה מחצות לילה ועד שקיעה. בהם תחנון

 

חמול על , חמול על עמך. רחם עלינו ברחמיך הרבים והושיענו. רחם עלינו, ריבונו של עולם
יודעים אנו שרצונך שנהיה מאוחדים כמו , אנו בניך, אתה אבינו! עשה למען שמך. נחלתך

. והסתרת פניך מאתנו! כי על כך נחרב ביתך, יודעים אנו כמה יקר הדבר לפניך. אחים נאמנים
אין לנו כח ! אוי לנו, אוי לנו, אך אוי לנו. ת לך נחת רוח אמיתי ואין־סופיאנו רוצים לעשו

אוי לנו שגבר , בינה ודעת להילחם מלחמתך ולנצח את יצרנו, אין לנו חכמה. לגבור על יצרנו
 !בגלל עוונותינו

 

. שירשנו מהם לב טהור ורצון אין־סופי לעשות לך נחת רוח, אך הבט נא על אבותינו הקדושים
אך קשה מפאת ! לבנו בוער באהבת חינם, לבנו בוער באהבת ישראל, ו יודע את האמתלבנ

 !בורינו ומחשבותינויד, היצר להשליט את השגת ליבנו על כל מעשינו

 

, אך ריבונו של עולם! למען עשות לך נחת רוח, אנו עושים מאמצים להתגבר ולנצח את היצר
כי רבו ! לא נוכל לו, ותשמע תפילתנו, גלוי וידוע לפניך שאם לא נתפלל אליך שנצליח

לב , שלח נא לנו לב טהור! ואתה מלכנו ויודע את יצרנו, ואנחנו רק בשר ודם! תחבולותיו
ולא ! שאינה תלויה בדבר, רחם ועזור לנו להגיע לאהבת ישראל אמיתית! לעבדך באמת, אוהב

! ונענו, רע של עבודה זרהל התפללו על ביטול יצר ה"חכמינו ז! על ידי יסורים וחוליים רעים
  !אנא רחם עלינו! כי דלונו מאד, בטל נא מעלינו את היצר של מחלוקת ושנאת חינם

 

את  , ונתן את כוחנו, שנרצה בלב שלם בתיקונו של כל יהודי, יהי רצון מלפניך ריבונו של עולם
של כל  כי יקר לנו תיקונו! להצלת והצלחת כל היהודים בגשמיות וברוחניות, כל נשמתנו

 !מתוך אחדות שלמה! קרב את כולנו לאהבה וליראה את  שמך. יהודי

 

למרות , למרות השוני בשורש ובסוגי הנשמות, יהי רצון שנוכל לאהוב כל יהודי באשר הוא
! לעשות רצונך בלב שלם, ונהיה לאגודה אחת, למרות כל המכשולים, השוני בדרגות התיקון

 !עמנו צדקה וחסד והושיענו עשה! רחם עלינו כי אין בנו מעשים
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