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 אנו פונים בבקשת סיוע לאחד מחברינו שנקלע למצוקה כלכלית קשה. 
נתניה, הרצל  252-בנק לאומי סניף  1510651 בברכה לחשבוןתרומות תתקבלנה 

 תזכו למצוות! שד' בנימין.  –
 

 
 שיבנה בית המקדש במהרה בימינו

 שהחיינו על פירות / הרב עידו פכטר
רבים מברכים ברכת שהחיינו בעת אכילת פרי חדש, אולם מסתבר שבמקור  

וב אל ההלכה הברכה נתקנה על שעת הראייה. נראה שכיום ראוי לש
 המקורית

עונת הסתיו הנפתחת כעת מזמנת למדפי המרכולים ולשווקים מבחר פירות חדשים, החל  
מפירות הדר, עבור בפירות טרופיים וכלה בתותי שדה, המגיעים לגמר בישולם בזמן זה של 
השנה, פחות או יותר. גם בעולם המתועש של ימינו, חידוש היבול החקלאי מעורר שמחה 

 רכנים, ולכן הלכה ידועה היא שיש לברך שהחיינו על פירות חדשים שאדם צורך. בלב הצ
בעניין זה ישנם מספר פרטי הלכות העומדים לא פעם במחלוקת, כמו מתי לברך את ברכת  

לפני או אחרי האכילה; האם יש לברך שהחיינו על שני זנים של אותו פרי; וכן  –שהחיינו 
ש ההלכה, קרי מהות העניין המחייב את הברכה, אינו הלאה. ואולם, דומה שדווקא שור

 ידוע לרוב העולם. לבירור עניין זה יוקדשו דברינו להלן.
 ראיה ראשונה 
מקור הדין לברך ברכת שהחיינו על פרי חדש הוא בסוגיה תלמודית )עירובין מ, ב( הדנה  

בדבר שכן  בשאלה האם יש לברך שהחיינו בראש השנה וביום הכיפורים. הגמרא מסתפקת
מצד אחד ראש השנה ויום הכיפורים הם מועדים הבאים אחת לשנה ומשום כך מחייבים את 
ברכת הזמן אך מצד שני הם לא קרויים רגלים ואין בהם לכאורה חובת שמחה. הגמרא 

 מנסה לפתור ספק זה מדינו של רב יהודה:
 רב יהודה אמר: אנא אקרא חדתא נמי אמינא זמן. 
י הוא מברך שהחיינו על דלעת חדשה היות והיא מגיעה מזמן לזמן, כלומר רב יהודה העיד כ 

מתחדשת משנה לשנה. מכאן הגמרא מבקשת להוכיח שגם על ראש השנה ויום הכיפורים 
 יש לברך שהחיינו, המתחדשים משנה לשנה. 

לא נאריך בדיון התלמודי ובמשא ומתן על עניין זה אלא נתמקד בדינו של רב יהודה. רב  
ודה בירך על דלעת חדשה היות והיא מתחדשת משנה לשנה. מתי הוא בירך ברכה זו? יה

 רש"י על המקום מפרש: 
 דלעת חדשה משנה לשנה אמינא זמן. רואהכשאני  -אקרא חדתא  
מדברי רש"י עולה כי רב יהודה בירך את ברכת הזמן כבר בשעת ראיית הדלעת החדשה  

לתה. הטעם לכך ברור: ברכת הזמן )בהקשר הזה( בשדה או בשוק ולא המתין עד לזמן אכי
כשמה כן היא, ברכה המגיעה על חידושו של דבר במעגל השנה. לכן די לראות את היבול 

 החדש של השנה כדי לברך על הזמן, ואין צורך אפילו להביאו לבית כדי לברך עליו.
 זמן השמחה 
 (:בדרכו של רש"י צועד גם הרמב"ם שפוסק )הלכות ברכות י, ב 
 הרואה פרי המתחדש משנה לשנה בתחילת ראייתו מברך שהחיינו. 
העולה מראשונים אלה שברכת שהחיינו על פירות היא סוג של ברכות הראייה. המברך  

מודה לקב"ה על שזיכה אותו לחיות ולהתקיים ולהגיע לזמן המיוחד הזה, בו התחדש דבר 
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-ברך ברכה זו בשווקים או בסופרבמעגל השנה. לאור זאת, בימינו ראוי היה לכאורה ל
מרקטים, היכן שאדם רואה לראשונה את הפירות החדשים. ואולם, בדברי ראשונים אחרים 

 מצאנו מנהג אחר ביחס לברכה זו )רא"ש עירובין ג, י(:
ונהגו העולם לקבוע הברכה בשעה שאוכל ממין חדש. כמו שהחיינו דעשיית לולב וסוכה  

 שקובעין בשעת קדוש היום.
רא"ש מציין כי העולם נהג לברך ברכת שהחיינו על פירות רק בשעת האכילה ולא כבר ה

מעת הראייה. מדוע? כנראה הסיבה לכך שאנשים לא חשו באמת רגש של שמחה או 
הודאה על התחדשות היבול, ורק בשעה שאכלו מן הפרי החדש, קרי משעה שנהנו ממנו, 

מצווה קנא וכן תוספות על ברכות נט,  התעורר בקרבם רגש ההודאה והשמחה )ראה סמ"ק
ב(. מכאן התפתח המנהג המוכר בימינו לברך את ברכת שהחיינו רק בעת אכילת הפרי 

 החדש. 
 שמחת כריסו 
 כיצד נפסקה ההלכה בעניין? פוסק השולחן ערוך )או"ח רכה, ג(:  
או על הרואה פרי חדש מתחדש משנה לשנה, מברך: שהחיינו, ואפילו רואהו ביד חבירו  

 האילן, ונהגו שלא לברך עד שעת אכילה. 
השולחן ערוך מזכיר את ההלכה במקורה, כפי שזו נפסקה ברמב"ם, אך מוסיף את המנהג  

המוזכר בדברי הראשונים לברך בשעת אכילה. האם מנהג זה מחייב את כולם? הרמ"א על 
רף המנהג הנפוץ, המקום מעיר שלא: "ומי שבירך בשעת ראייה, לא הפסיד". הנה כי כן, ח

להלכה נפסק כי ניתן עדיין לברך בשעת ראייה על הפרי. הוכחה לכך מצויה בדברי 
השולחן ערוך עצמו בדין סדר הקידוש ביום השני של ראש השנה. כדי לצאת מידי ספק 
ולברך שהחיינו גם בלילה השני, פוסק השולחן ערוך שילבש המקדש בגד חדש או יניח פרי 

כוון עליו בברכת שהחיינו )או"ח תר, ב(. וכאן, הלא אין אוכלים את חדש על השולחן וי
הפרי בקידוש ובכל זאת מברכים עליו שהחיינו. משמע, שלמרות המנהג, עדיין יש מקום 

 לברכת שהחיינו על הראיה.
אז מה עלה בידינו עד כה? לכאורה מקרה פשוט של הלכה שהותקנה במקור למועד ראיית  

לך הזמנים בעקבות מנהג שקבע אותה בשעת אכילה, מנהג הפירות והשתנתה במה
ומדוע זה משנה אימתי מברך אדם את  –המקובל אף בימינו. לכאורה לא סיפור גדול 

הברכה? אך לעניות דעתי לפנינו כן סיפור גדול, עד כי ראוי להשיב את ההלכה אל מקורה 
 ולהנהיג ברכת שהחיינו כבר בעת ראייה. 

הלכתי לכך שכולם נוהגים היום לברך בשעת אכילה. ההלכה היא אחת לכאורה, יש יתרון  
ואין חילוקי שיטות בנושא לפי מועד השמחה של אנשים שונים )ראה משנ"ב על אתר ס"ק 
יא: "ולכן נהגו תמיד בזה משום לא פלוג(, וכן אין אנו נגררים לספקות אודות מועד בשלות 

נים ועומד תחת מחלוקת. ואולם, לא ניתן הפרי המחייב בברכה, נושא שהעסיק את האחרו
להתעלם מכך שהמנהג שנפוץ שינה במידה לא מועטה את מהותה הבסיסית של הברכה. 
הלא מלכתחילה הייתה ברכת שהחיינו על פירות ברכה הקשורה לראייה, שעניינה מתן 
הודאה לקב"ה על התחדשות הטבע משנה לשנה. בברכה זו האדם ביטא את חיבורו לעולם 

טבע והכיר במקומו בתוך המערך הגדול הזה. אך מעת שברכה זו הונהגה להיאמר בשעת ה
אכילה, היא הפכה מברכה המקשרת את האדם אלא העולם למעין ברכת נהנין בה אדם 
מברך על שמחת כריסו בלבד. במקום חיבור לטבע ולסביבה האדם מבטא בה את הודאתו 

ע ערך רק כאשר הוא משרת את צרכיו. האין על סיפוק צרכיו האישיים, כאילו רואה בטב
 כאן סוג של תהליך אגוצנטרי?

 עליית הדורות 
מי שעמד נכוחה על שינוי התודעה בברכה זו בעקבות המנהג, היה הרב יחיאל מיכל  

 עפשטיין, בעל ערוך השולחן, שכתב כך )או"ח רכב, ז(:
בדורות הראשונים שהיו  דהנה עיקר ברכת שהחיינו הוא מפני השמחה מהעניין הזה ולכן 

תמימי דרך ושמחו בראיית פירא חדשה ונתנו בלבם תודה לה' על טובו וחסדו לכל העולם 
ולכן היו יכולים לברך על הראייה, מה שאין כן אנחנו, אין השמחה והכרת טובה ניכרת 

 אצלינו אלא בשעת הנאת הגוף בעת האכילה ולכן אי אפשר לנו לברך על הראייה.
השולחן מדבר על ירידת הדורות שגרמה לכך שאין אנו מסוגלים להודות על בעל ערוך  

הטבע ומתמקדים רק בשמחת כרסינו. ואולם יש לזכור כי הרב עפשטיין התגורר במזרח 
אירופה ושהה בגלות. האם גם כיום, עם חזרתנו אל הארץ והתחדשות החקלאות היהודית, 

השוק? לענ"ד, בתנאי החיים שזכינו להם איננו שמחים עוד בראיית יבול חדש המציף את 



כיום )בייחוד כשמחיר הפירות בארץ נמוך משמעותית ביחס למדינות אחרות בעולם(, יש 
מקום לדבר בעניין זה על עליית הדורות, ולשוב ולשמוח בשמחתו של הטבע ובשמחתה של 

שו ארץ ישראל. הגיעה העת בה אנו מסוגלים להתחבר שוב אל הטבע ולברך על חידו
ולבלובו. לכן ראוי היה שנשיב את ברכת שהחיינו על הפירות למקורה. נברך בעת ראייתם, 

 ונחדש בנו את התודעה האמורה להתלוות לכך.   
* 
לא נוכל לסיים רשימה זו לפני שנציין נפקא מינה הלכתית הקשורה לדיון האחרון שלנו. גם  

דש יש לשים לב מתי היא לנוהגים לברך את ברכת שהחיינו בשעת אכילת הפרי הח
נאמרת. אם לשמחת כריסם אלו מכוונים, הרי שיש להגיד לכאורה את ברכת שהחיינו 
לאחר ברכת הפרי, בסמוך לאכילה ולהנאה מן הפרי. אך אם השמחה היא על עצם 
התחדשות הטבע, הרי שברכת שהחיינו צריכה להיות קודמת לברכת הפרי, כדי שברכת 

 תן.הנהנין תהיה עובר לעשיי
אכן, להלכה פוסקים הן המשנה ברורה )שם ס"ק יא( והן ערוך השולחן )שם סעיף ה( 
לברך ברכת שהחיינו קודם ברכת הפרי, כביטוי לכוונתה המקורית של הברכה. נראה אם 
כן שגם לאלו המתקשים בשינוי המנהג המקובל, יש דרך שבה הם יכולים לבטא את 

שהחיינו לפני ברכת הפרי תיתן הודאה  מטרתה האמיתית של הברכה. אמירת ברכת
 לקב"ה על הטבע המתחדש ותכוון למטרתה המקורית של הברכה.

 
הרב עידו פכטר עורך העלון. מכהן כרב קהילת ישראל הצעיר ברמת פולג נתניה 

 ומרבני צוהר ועורך העלון.
 

 



 / ניצה דוריראהמדרשי אגדה לפרשת 
 נח מאכיל את החיות

 :ָאְמרו ַרּבֹוֵתינו
 ְשנֵים ָעָשר חֶֹדש ֶשָעָשה נַֹח ַּבֵתָבה ֹלא ָטַעם ַטַעם ֵשנָה,

 ֹלא הוא וְֹלא ָּבנָיו,
 ֹלא ַּבטֹום וְֹלא ַּבלַיְלָה,

 ֶשָהיָה ָעסוק לָזון ֶאת ַהמְָפשֹות ֶשָהיו ִעםֹו.
 יֵש ְּבֵהָמה ֶשָהיְָתה אֹוֶכלֶת ְּבָשָעה ַאַחת ַּבטֹום,

 ְשַתיִם,וְיֵש ּבִ 
 וְיֵש ְּבָשלֹוש,
 וְיֵש ְּבַאְרַּבע,

 וְיֵש ִּבְשלִיש ַהלַיְלָה,
 וְיֵש ְּבֶאְמצָעֹו ֶשל לַיְלָה,

 וְיֵש ִּבְקִריַאת ַהגֶֶבר.
 וָמה ָהיָה ַמֲאכִילָן?

 ָכל ִמין וִָמין לְִפי ֶשָהיָה לָמוד:
 ֶתֶבן לִגְַמלִים,

 זְמֹורֹות לְִפילִים,
 ים לֲַחמֹוִרים,ְשעֹורִ 

 ֲחצובֹות לְִצָבִאים,
 זְכוכִית לְנֲַעִמטֹות.

 ַפַעם ַאַחת ָשָהה נַֹח לָזון ֶאת ָהֲאִרי וְִהכִישֹו וְיָָצא צֹולֵַע,
ֶשָהיָה גֹונֵַח וְכֹוֵחַח ָדם ִמחַֹרח ַהְּבֵהמֹות  –, כג( בראשית ז"וַטִָשֶאר ַאְך נַֹח" ) וְזֶהו ֶשמֱֶאַמר:

  (תנחומא נח, טוְַהַחטֹות.)

 מגדל בבל
 ֲעָרבֹו.ֶשַבע ַמֲעלֹות ָהיו לֹו לִַםגְָדל ִמִםזְָרחֹו וְֶשַבע ִמםַ 

 ַמֲעלִים ֶאת ַהלְֵבנִים ִמָכאן וְיֹוְרִדים ִמָכאן.
 ִאם נַָפל ָאָדם וֵָמת ֹלא ָהיו ָשִמים ֶאת לִָּבם ֵאלָיו,

 וְִאם נְָפלָה לְֵבנָה ַאַחת ָהיו יֹוְשִבים ובֹוכִים וְאֹוְמִרים: אֹוי לָנו, ֵאיָמַתי ַתֲעלֶה ַאֶחֶרת ַתְחֶתיָה.
 ֶּבן ֶתַרח וְָעַבר ַאְבָרם

 וְָרָאה אֹוָתם ּבֹונִים ֶאת ָהִעיר
 וְִקלְלָם ְּבֵשם ֱאֹלָהיו

 .(מדרש פרקי דרבי אליעזר, פרק כד(, י(.תהילים נהוְָאַמר:"ַּבלַע ה' ַפלַג לְשֹונָם" )

 נח והשטן
 ְכֶשִהְתִחיל נַֹח נֹוֵטַע ָּבא ָשָטן וְָעַמד לְָפנָיו.

 ָאַמר לֹו: ָמה ַאָתה נֹוֵטַע?
 ָאַמר לֹו: ֶכֶרם.

 ָאַמר לֹו ַהָשָטן: ָמה ִטיבֹו?
 ן לִַחים ֵּבין יְֵבִשים וְעֹוִשין ֵמֶהם יַיִן ַהְםַשֵםַח לְָבבֹות.ָאַמר לֹו: ֵפרֹוָתיו ְמתוִקים ֵּבי

 ָאַמר לֹו ַהָשָטן: ְרצֹונְָך ֶשמִָחֶעמו יַַחד ֲאנִי וְַאָתה?
 ָאַמר לֹו: ֵהן.

 ֶמה ָעָשה ַהָשָטן?
 ֵהִביא ְרֵחלָה וְשָחָטה ַעל ַהגֶֶפן;

 ָעלֶיָה;ַאַחר ָכְך ֵהִביא ֲאִרי וְשָחטֹו 
 ַאַחר ָכְך ֵהִביא קֹוף וְשָחטֹו ָעלֶיָה;
 ַאַחר ָכְך ֵהִביא ֲחזִיר וְשָחטֹו ָעלֶיהָ 

 וִהִחיף ְדֵמיֶהם וְִהְשָקה ָּבֶהם אֹותֹו ַהֶכֶרם.
 ָרַמז לֹו, כְֶשָאָדם שֹוֶתה כֹוס ַאַחת

 ֲהֵרי הוא כְִרֵחלָה: ָענָו וְשַפל רוַח. –
 ֶתה ְשֵתי כֹוסֹותְכֶשהוא שֹו

 ִמטָד נֲַעֶשה גִּבֹור ַכֲאִרי וַמְתִחיל לְַדֵּבר גְדֹולֹות וְאֹוֵמר: ִמי ָכמֹונִי? –
 ֵכוָן ֶשָשָתה ָשלֹוש אֹו ַאְרַּבע כֹוסֹות
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–  ְ  ֵאינֹו יֹוֵדַע ָמה יֲַעֶשה,ִמטָד הוא נֲַעֶשה ְכקֹוף: עֹוֵמד וְמַרֵקד וְמַשֵחק וְמנֵַּבל ִפיו לְִפנֵי ַהכֹל ו
 נְִשַתֵכר

 .(תנחומא, פרשת נח, סימן יג מדרש) נֲַעֶשה ַכֲחזִיר: ִמְתלְַכלְֵך ְּבִטיט וֺמָחל ְּבַאְשָפה. –

י גֶֹפר" ) ַבת ֲעצֵׂ ה לְָך תֵׂ  , יד(בראשית ו"ֲעשֵׂ
ָאַמר ַרב הונָא ְּבֵשם ַר' יֹוֵסי: ק"כ ָשנָה ָהיָה ַמְתֶרה ַהָקדֹוש ָּברוְך הוא ְּבדֹור הַמּבול, ֶשָםא יֲַעשו 

 ְתשוָבה.
 ר לֹו לְנַֹח: "ֲעֵשה לְָך ֵתַבת ֲעֵצי גֶֹפר".וָן ֶשֹּלא ָעשו ְתשוָבה ָאמַ יכֵ 

 ָעַמד נַֹח וְנַָטע ֲאָרזִים. וְָהיו אֹוְמִרים לֹו: ֲאָרזִים ֵאלו לָָםה?
ָאַמר לֶָהם: ַהָקדֹוש ָּברוְך הוא ְמַבֵקש לְָהִביא ַמּבול לָעֹולָם וְָאַמר לִי לֲַעשֹות ֵתָבה, ְכֵדי 

 ִ  י וֵביִתי.ֶשֶאָםלֵט ָּבה ֲאנ
 וְָהיו ְמַשֲחִקין ָעלָיו וַמלְִעיגִין ִּבְדָבָריו.

 ָהיָה ַמְשֶקה אֹוָתם ָהֲאָרזִים וְֵהם גְֵדלִים. וְָהיו אֹוְמִרים לֹו: ָמה ַאָתה עֹוֶשה?
 וֵמִשיב לֶָהם ָכִענְיָן ַהזֶה: וְָהיו ַמלְִעיגִין ָעלָיו.

 נְַןָרם. ָהיו אֹוְמִרים לֹו: ָמה ַאָתה עֹוֶשה?לְסֹוף יִָמים ִקְצָצם וְָהיָה מְ 
 וְאֹוֵמר לֶָהם: ָכְך וְָכְך, וְָהיָה ַמְתֶרה ָּבֶהם.

 ִמטָד ֵהִביא ֲעלֵיֶהם ַהָקדֹוש ָּברוְך הוא ַמּבול. –ֵכוָן ֶשֹּלא ָעשו ְתשוָבה 
ֶאת ַהֵתָבה. ֶמה ָעָשה ַהָקדֹוש ָּברוְך הוא? ִהִקיף  ֵכוָן ֶשָראו ַעְצָמם ֶשֵהם אֹוְבִדים ִּבְקשו לֲַהפְֹך

 .(בובר נח, י-נְחוָמאתַ  | תנחומא נח, ה) ֶאת ַהֵתָבה ֲאָריֹות.

 , ז( בראשית ו"וַיֹאֶמר ה' ֶאְמֶחה ֶאת ָהָאָדם" )
 ָמָשל לְֶמלְֶך ֶשָּבנָה ַפלְִטין וְהֹוִשיב ְּבתֹוָכה ָדיֹוִרין ִאלְִמים,

 ֶשל ֶמלְֶך ִּבְרִמיזָה וְבֶאְצַּבע וְבַמנְטולִים, לִים ִּבְשלֹומֹווְשֹואֲ  וְָהיו ַמְשכִיִמים 
ָאַמר ַהֶםלְֶך: ָמה ִאם ֵאלו, ֶשֵהם ִאלְִמים, ַמְשכִיִמים וְשֹוֲאלִים ִּבְשלֹוִמי ִּבְרִמיזָה וְבֶאְצַּבע 

 וְבַמנְטולִים
 ה!ִאלו ָהיו ִפְקִחים ַעל ַאַחת ַכָםה וְַכםָ – 

  ַּבַפלְִטין, הֹוִשיב ַהֶםלְֶך ְּבתֹוָכה ָדיֹוִרין ִפְקִחים, ָעְמדו וְֶהֱחזִיקו
 זֹו ֶשל ֶמלְֶך, ֶשלָנו ִהיא! ָאְמרו: ֵאין ַפלְִטין

 לְִכמֹות ֶשָהיְָתה. ָאַמר ַהֶםלְֶך: ַתֲחזֹר ַהַפלְִטין
 יָה ִקלוסֹו ֶשל ַהָקדֹוש ָּברוְך הוא עֹולֶה ֶאלָא ִמן ַהַםיִם,ָכְך ִמְתִחלָת ְּבִרטָתֹו ֶשל עֹולָם ֹלא הָ 
 , ד(.תהילים צגזֶהו ֶשמֱֶאַמר: "ִמקֹלֹות ַמיִם ַרִּבים" )

  (שםָמה ָהיו אֹוְמִרים? "ַאִדיר ַּבָםרֹום ה'"! )
  ָאַמר ַהָקדֹוש ָּברוְך הוא: ָמה ֵאלו, ֶשֵאין לֶָהם ֹלא ֲאִמיָרה וְֹלא ִדּבור ֲהֵרי ֵהם ְמַקלְִסים אֹוִתי,

  ְכֶשֶאְבָרא ָאָדם ַעל ַאַחת כַָםה וְַכָםה.
 וָמַרד ּבֹו, דֹור ַהַםּבול וָמַרד ּבֹו, ָעַמד דֹור ֱאנֹוש

  (תנחומא נח, הָאַמר ַהָקדֹוש ָּברוְך הוא: יִָפנו ֵאלו וְיָבֹואו אֹוָתם.)
 

תית שאנן בחיפה ראש החוג לגיל הרך במכללה הקדמית הד -ד"ר ניצה דורי 
  ועורכת המשנה של העלון.

 

 / הרב ד"ר רונן לוביץצדיק של פרווה 
צדיק אמיתי הוא לא רק אדם מאמין וירא שמים, אלא גם אדם שנותן  

לחברה. הציפייה היתה שנח ילמד זאת בזמן שהותו בתיבה, אך מעשיו עם 
 יציאתו מוכיחים שנותר כפי שהיה

הרב  מעשה ביהודי אמיד שהגיע לבית הכנסת בסוף חודש תשרי לומר קדיש על אביו. 
הזמין אותו שיבוא גם בשבת הקרובה לבית הכנסת, ואמר לו: "אנחנו בשבת פרשת "נח", 

היה מבול וכמעט כולם נהרגו. כדאי לך לבוא למניין, יהיה מעניין". "אני לא יכול לצערי 
לבוא", אמר האיש, "אבל אין בעיה, כבוד הרב, שלח לי בבקשה את מספר החשבון, 

 ניצולים..."ואדאג להעביר כסף למען ה
נזכרתי באותו יהודי כיוון שהמסקנה שלו מתאימה מאוד למסר החשוב ביותר שעולה,  

לדעתי, מתוך פרשת נח, מסר שנגיע אליו מתוך בדיקה קלה מה עבר על הצדיק נח, ומה 
 לא עבר אצלו. 
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רבים נוטים לחשוב שנח ובני ביתו שהו בתיבה שלהם כמה חודשים, אולם בדיקה  
י"ז מרחשוון, ויצאו ממנו -שהם היו בה למעלה משנה. הם נכנסו לתיבה במדוקדקת מגלה 

בכ"ז מרחשוון בשנה שלאחר מכן. בהתחשב בתנאי החיים בתיבת נח יש להניח שהם לא 
כדי לשרוד בתיבה שלו, אבל  מנם זכה בוודאי למבול של ניסים מהקב"הליקקו דבש. נח א

שלושה בנים וכלותיהם, ובלי חיבור בכל זאת: כמה זמן ניתן לשהות בחדר האטום עם 
לאינטרנט, ולא להשתגע?! כיוון שכך אני שואל את מה שמן הסתם גם נח שאל את עצמו 

מידי יום: למה המבול והתייבשות המים נמשכים כל כך הרבה זמן? הרי בוודאי לא נבצר 
 מבורא עולם להציף את היקום ולייבש אותו קצת יותר מהר?!

 תקופת חינוך 
שלי היא שתקופת המבול לא באה רק להעניש את הרשעים ולחסל את החברה התשובה  

האנושית הקלוקלת, אלא היא נועדה גם לעשות לנח חינוך מחדש. אינני מתיימר לקחת 
מנח את התואר הייחודי שלו כ"צדיק תמים", שהוא בוודאי זכה בו ביושר, ואינני יכול שלא 

תורה את התואר "צדיק". אולם הוא היה להתפעל מכך שהוא היה האדם היחיד שקיבל ב
 צדיק שרק דואג שיהיה לו נוח, ולא טורח למען אחרים. 

בקרב דרשני החסידות נח מתואר, כידוע, כ"צדיק בפרווה", כלומר כאדם שכאשר קר  
בבית, הוא דואג לחמם רק את עצמו במעיל פרווה, ואינו מדליק תנור שיחמם את כל 

ה ועשרים השנים שחלפו מעת שקיבל את ההודעה על הנמצאים בבית. ואכן במשך מא
לוהית להשמיד את העולם ועד שהחל המבול, נח לא עשה דבר כדי לעזור -התכנית הא

לחברה שמסביבו. הוא בנה בעשר אצבעותיו את התיבה, אך לא נקף אצבע כדי להציל 
יהם. נח אחרים. הוא לא התפלל על אנשי דורו, ולא ניסה להשפיע עליהם לשנות את מעש

היה אמנם צדיק במובנים מסוימים, אולם כמו כל אנשי דורו שהיו עסוקים בדאגה לעשות 
לביתם, אף דאג רק לעצמו. אמנם הוא לא שלח ידו בגזל כדרכם של כל השאר, אבל גם 

 לא נתן מעצמו לאחרים, כפי שמצופה מצדיקים גדולים.
ריך לתרגל דפוס התנהגות השהייה הממושכת בתיבה היתה אפוא תקופה שבה נח היה צ

שונה לחלוטין. כשנמצאים זמן ממושך כל כך במקום סגור בצפיפות רבה אי אפשר 
על טובת האחר כדי שהחיים יהיו  אחדלהמשיך להיות אגואיסט. חייבים לחשוב כל 

 נסבלים. נח ובני ביתו לא יכלו לומר: "אני דואג רק לעצמי ואחריי המבול..."
 לעבוד בשביל אחרים

רש מתאר כיצד נח עבד בתיבה במסירות נפש וללא לאות כדי להאכיל את כל גן המד 
החיות העצום שתקפל אל תוך תיבתו, כל חיה לפי האוכל שהיתה למודה לאכול ובשעה 

שהיתה מורגלת לאכול עד שכדברי המדרש "לא ראה שינה לא ביום ולא בלילה שהיה 
אלה ממחישים שבהיותו בתיבה נאלץ נח עוסק וזן הבריות שעמו" )תנחומא נח, ב(. דברים 

להשתחרר לגמרי מחיי נוחות, ולעסוק באופן האינטסיבי ביותר שאפשר בעשיה למען 
הקהילה המאוד מגוונת שלו, קהילה שהיו בה חיות רעות של ממש, שאם היה מאכיל אותם 

ן בזמן לא היו דורשין אותו לשבח, ואם היה מאחר במעט לתת להם את מזונם היו דורסי
 אותו לגנאי...)ראו שם, ט(.

תקופת השהיה בתיבה היתה אפוא בבחינת תיקון לנח. בה במידה אפשר לראות אותה גם 
כעונש של מידה כנגד מידה: אתה, נח, לא דאגת כלל לאחרים, עכשיו תעבוד קשה למען 
אחרים. אולם דומני שנכון יותר לראות את תקופת השהיה בתיבה בעיקר כקורס הכשרה 

קראת היציאה המחודשת לחיים. מטרת הקורס היתה שהצדיק האגואיסטי שנכנס לנח ל
לתיבה, ייצא ממנה כצדיק אלטרואיסטי שמתורגל בעזרה לאחרים. בדרך זו רצה הקב"ה 

להבטיח שהחברה האנושית שהיתה מלאה חמס, חברה בה כל אחד לוקח לעצמו, תתחיל 
 מחדש כחברה המתבססת על נתינה ולא על נטילה.

, נח אכזב. "ויחל נח איש האדמה ויטע כרם" )בראשית ט'(.  הציפיה היתה שנח יתחיל ברם
בזריעת חיטה ללחם עבור כל בני ביתו, ואף עבור הבהמות, אולם הוא העדיף להתחיל 

בכרם. גם התחלה בנטיעת כרם איננה בהכרח שלילית. יש בה פוטנציאל לשתות יין 
ה. אולם נח בוחר להשתמש ביין להנאת במידה ביחד עם כל המשפחה ולחיות בשמח

עצמו בלבד, הוא אפילו לא מציע לגימת "לחיים" קטנה לבניו, שם, חם ויפת. נח שותה מן 
היין ומשתכר, ובניו רואים אותו בקלונו, ובוודאי אומרים לעצמם: "אבא רק יצא מהתיבה, 

וחמישים שנה  וכבר חזר לסורו, וחושב רק על עצמו". כך אירע שנח חי עוד שלוש מאות
אחרי המבול, אך לא עשה בכל השנים הרבות הללו שום דבר משמעותי, שום דבר שראוי 

 היה לציינו בתורה.



 יין בשביל עצמו
כשהתורה מזכירה את נח לאחר צאתו מהתיבה היא לא חוזרת ומציינת את היותו צדיק.  

טאה כנראה אדרבה הוא מתואר בתור "איש האדמה". צדיקותו של נח לפני המבול התב
לוהים, ובעולם בו כולם רשעים זו גדלות שמעל ומעבר. -והיה ירא א קב"הבכך שהאמין ב

 אולם בעולם החדש היתה ציפיה שנח יתגלה כצדיק גם במובנים הנוספים של התואר הזה. 
צדיק, כפי שמלמד התנ"ך, הוא לא רק אדם מאמין וירא שמים, אלא גם אדם שעושה  

י כא, טו(. יתר על כן, הצדיקות מתגלה ביחס לחלשים כדברי משפט )ראו לדוגמה: משל
משורר תהלים: "צדיק חונן ונותן" )לז, כא(, וכמאמר החכם בספר משלי: "יֵֹדַע ַצִדיק ִדין 
ַדלִים" )כט,ז(. אחרי תקופה של למעלה משנה בה היה נח עסוק כל כולו בנתינה, והיה 

, י(, הוא היה אמור להקים חברה על אדני בבחינת "יודע צדיק נפש בהמתו" )משלי יב
 הנתינה. אך לא כך קרה. 

המשימה תעבור אפוא לאברהם אבינו, וממנו לעם ישראל כולו. כך אנחנו מצטרפים אל  
אותו יהודי אמיד שמוכן בטובו לתרום כסף למען הניצולים, ומסיקים מפרשת נח את 

נו, כי אם להרבות בעשיה המסקנה החשובה ביותר עבורנו: לא לעשות רק למען עצמ
למען האחר ולתועלת החברה, לא לעשות רק מה שנוח, אלא לפעול כמיטב יכולתנו לשם 

 תיקונו של עולם.
 

      הרב רונן לוביץ מכהן כרב היישוב ניר עציון, מרבני צוהר ומראשי ארגון         
 רבני בית הלל        

 

 



 משה אוסי החיים בתיבה /       
 מבחר מדרשים על הנעשה בתיבה ומחוצה לה. על קצה הלשון לפרשת נח

 "ֲעֵשה לְָך ֵתַבת ֲעֵצי גֶֹפר" 
( ָשנָה ָהיָה ַמְתֶרה )מזהיר( ַהָקדֹוש ָּברוְך הוא ְּבדֹור 021ָאַמר ַרב הונָא ְּבֵשם ַר' יֹוֵסי: ק"כ ) 

ֶשָםא )אולי( יֲַעשו ְתשוָבה. ֵכיוָן ֶשֹּלא ָעשו ְתשוָבה ָאַמר לֹו לְנַֹח: "ֲעֵשה לְָך ֵתַבת ֲעֵצי  הַמּבול,
 גֶֹפר".

ָעַמד נַֹח וְנַָטע ֲאָרזִים. וְָהיו אֹוְמִרים לֹו: ֲאָרזִים ֵאלו לָָםה? ָאַמר לֶָהם: ַהָקדֹוש ָּברוְך הוא ְמַבֵקש 
 ַמּבול לָעֹולָם וְָאַמר לִי לֲַעשֹות ֵתָבה, ְכֵדי ֶשֶאָםלֵט ָּבה ֲאנִי וֵביִתי.לְָהִביא 

: וְָהיו ְמַשֲחִקין ָעלָיו וַמלְִעיגִין ִּבְדָבָריו. ָהיָה ַמְשֶקה אֹוָתם ָהֲאָרזִים וְֵהם גְֵדלִים. וְָהיו אֹוְמִרים לֹו
נְיָן ַהזֶה: וְָהיו ַמלְִעיגִין ָעלָיו. לְסֹוף יִָמים ִקצְצָם וְָהיָה ְמנְַןָרם. ָמה ַאָתה עֹוֶשה? וֵמִשיב לֶָהם כָעִ 

ָהיו אֹוְמִרים לֹו: ָמה ַאָתה עֹוֶשה? וְאֹוֵמר לֶָהם: ָכְך וְָכְך, וְָהיָה ַמְתֶרה ָּבֶהם. ֵכיוָן ֶשֹּלא ָעשו 
  ְך הוא ַמּבול.ִמטָד ֵהִביא ֲעלֵיֶהם ַהָקדֹוש ָּברו –ְתשוָבה 

ֵכוָן ֶשָראו ַעְצָמם ֶשֵהם אֹוְבִדים ִּבְקשו לֲַהפְֹך ֶאת ַהֵתָבה. ֶמה ָעָשה ַהָקדֹוש ָּברוְך הוא? ִהִקיף 
 ֶאת ַהֵתָבה ֲאָריֹות.

 שקר וקללה
 "ְשנַיִם ְשנַיִם"

ֹ  ָאַמר ַר' לֵוִי:  ַח: ְכנֹס לְָך ְשנַיִם ְשנַיִם ִמָכל ִמין וִָמין ַּבֵתָבה, ְּבָשָעה ֶשָאַמר ַהָקדֹוש ָּברוְך הוא לְנ
 ָּבאו כֺלָם ֶאל נַֹח וְנִכְנְסו כָל ֶאָחד וְֶאָחד ִעם זִווגֹו.

ָּבא ֶשֶקר וְָרָצה לִָכנֵס. ָאַמר לֹו נַֹח: ִאי )אין( ַאָתה יָכֹול לִָכנֵס ֶאלָא ִאם ֵכן ַאָתה נֹוֵשא לְָך ַּבת 
 וג.ז
 ָהלְַך ֶשֶקר וִבֵקש לֹו ַּבת זוג. ָפגַע ִּבְמֵאָרה )קללה(. 

 ָאְמָרה לֹו: ֵמֵהיָכן ַאָתה ָּבא?מָאַמר לָה: ֵמֵאֶצל נַֹח, ֶשָהיִיִתי רֹוֶצה לִָכנֵס לֵַתָבה
 ָרה לֹו: וָמה ַאָתה נֹוֵתן לִי?וְֹלא ִהמִיַחנִי ֶאלָא ִאם ֵכן יֵש לִי ַּבת זוג. ְרצֹונְֵך, ֱהוִי ַּבת זוגִי. ָאמְ 

 ָמה ֶשֲאנִי ְמַסגֵל )אוסף( ַאְת נֹוֶטלֶת. ֶשָכלָאַמר לָה: ֲאנִי ְמַתֵקן )מסכם( ִעָםְך, 
ָהיָה ֶשֶקר הֹולְֵך וְמַכמֵס וְמֵאָרה  –ָשְמָעה לֹו וְנְִכנְסו ְשנֵיֶהם לֵַתָבה. ֵכיוָן ֶשטְָצאו ִמן ַהֵתָבה 

 ָּבא ֶשֶקר וְָאַמר לָה: ֵהיָכן ָכל ָמה ֶשִןגַלְִתי? )שאספתי( ֶטלֶת ִראשֹון ִראשֹון.נֹו
  ָאְמָרה לֹו: וְכִי ֹלא ָכְך ֺהְתנָה ֵּבינֵינו, ֶשָכל ָמה ֶשַאָתה ְמַכמֵס ֲאנִי נֹוֶטלֶת?

 ֹלא ָהיָה לֹו ִפְתחֹון ֶפה.
  ָ ט"ו(. ] המחשבות משולות להיריון, והוצאתן  'תהילים זלַד ָשֶקר" )לְָכְך נֱֶאַמר: "וְָהָרה ָעָמל וְי

 לפועל משולה ללידה. הרשע החושב מחשבות רעות, אך כל עמלו לשוא ולשקר[
 וְַהָםָשל אֹוֵמר: ֶשֶקר מֹולִיד וְמֵאָרה נֹוֶטלֶת.

 תיבהבחיות ה
 ָאְמרו ַרּבֹוֵתינו: ְשנֵים ָעָשר חֶֹדש ֶשָעָשה נַֹח ַּבֵתָבה ֹלא ָטַעם ַטַעם ֵשנָה, ֹלא הוא וְֹלא ָּבנָיו, 

 ֹלא ַּבטֹום וְֹלא ַּבלַיְלָה, ֶשָהיָה ָעסוק לָזון ֶאת ַהמְָפשֹות ֶשָהיו ִעםֹו. יֵש ְּבֵהָמה ֶשָהיְָתה אֹוֶכלֶת
ְּבָשָעה ַאַחת ַּבטֹום )בשעה הראשונה(, וְיֵש ִּבְשַתיִם, וְיֵש ְּבָשלֹוש, וְיֵש ְּבַאְרַּבע, וְיֵש ִּבְשלִיש 
ַהלַיְלָה, וְיֵש ְּבֶאְמָצעֹו ֶשל לַיְלָה, וְיֵש ִּבְקִריַאת ַהגֶֶבר )התרנגול(. וָמה ָהיָה ַמֲאכִילָן? כָל ִמין 

ָהיָה לָמוד: ֶתֶבן לִגְַמלִים, זְמֹורֹות )ענפי גפן( לְִפילִים, ְשעֹוִרים לֲַחמֹוִרים, ֲחצובֹות וִָמין לְִפי שֶ 
  )ירק ממשפחת הבצלים( לְִצָבִאים, זְכוכִית לְנֲַעִמטֹות )בנות יענה(.

 אותו( וְיָָצא צֹולֵַע, ַפַעם ַאַחת ָשָהה )התאחר( נַֹח לָזון ֶאת ָהֲאִרי וְִהכִישֹו )היכה
ֶשָהיָה גֹונֵַח )מתאנח מכאב( וְכֹוֵחַח )פולט  –' כ"ג( בראשית זנַֹח" ) ַאְך"וַטִָשֶאר  וְזֶהו ֶשמֱֶאַמר:

 ]מסכן נח, נאנח... אך...אך...אך...[כיח( ָדם ִמחַֹרח ַהְּבֵהמֹות וְַהַחטֹות 
 צער החול

 ""יְָצאו ִמן ַהֵתָבה
 ָאַמר לֹו ֱאלִיֶעזֶר )עבד אברהם( לְֵשם ַהגָדֹול )בנו של נח(: ַאֶתם ֵהיַאְך ֱהיִיֶתם?

 לְנוָה ַּבטֹום;ָאַמר לֹו: ַצַער גָדֹול ָהיָה לָנו ַּבֵתָבה. ְּבִרטָה ֶשַדְרָכה לְַהֲאכִילָה ַּבטֹום ֶהֱאכַ 
 ֹלא ָהיָה יֹוֵדַע ַאָּבא ָמה ִהיא אֹוֶכלֶת. –ֶהֱאַכלְנוָה ַּבלַיְלָה.זִָקית זֹו  –ַּבלַיְלָה 

 ַפַעם ַאַחת ָהיָה יֹוֵשב וְמַחֵתְך ִרםֹון: נְָפלָה תֹולַַעת ִמתֹוכֹו וֲַאָכלַָתה.
לִיָעה )לש עבורה מצמח סוף שנתמלא תולעים( ִמָכאן וְֵאילְָך ָהיָה גֹוֵבל לָה ִחזְָרא ֶשִהתְ 

 וְָאְכלָה.
ַהחֹול )העוף האגדי הנקרא פניקס, שעפ"י המסורת מעולם לא מת(, ְמָצאֹו ַאָּבא יֵָשן ְּבזָוִית  

 )בפינה( ֶשל ַהֵתָבה.
 ַמְרִתי: ֹלא ֲאַצֶעְרָך,ָאַמר לֹו: ִמְפנֵי ָמה ֹלא ָהיִיָת תֹוֵבַע ְמזֹונֹות? ָאַמר לֹו: ְרִאיִתיָך ָטרוד וְָא
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 מפגשי חוויה ותרבות – חברותא

 שיעורים בעברית ובערבית; גם דרך הסקייפ.
 שיחות ודרשות לשבתות ולחגים.

פיוטים, שירים וסיפורים בליווי מצגות  –יהדות ספרד 
 וסרטים.  

 מגוון נושאים לוועדים, לשבת/תרבות/חתן.
 שעשועונים, חידות וחידודים.

 ריכה, ניקוד והגהה.כתיבה מוזמנת, ע
 חונכות של תלמידים הזקוקים להעשרה. 

 

 09-8335016 —משה אוסי 

 

 יְִהי ָרצֹון ֶשֹּלא ָתמות. –ָאַמר לֹו: חֹוֵשש ָהיִיָת ְּבצֲַעִרי )דאגת לי( 
 י"ח(. איוב כ"טיִָמים" ) ַאְרֶּבהוְזֶהו ֶשמֱֶאַמר: "וְַכחֹול 
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