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יו יָּה ְבֹדֹרתָּ ִמים הָּ ה ּתֹוְלֹדת ֹנַח ֹנַח ִאיׁש ַצִדיק ּתָּ א   "ֵאלֶּ ת הָּ ְך ֹנַח"קִ ֹל-אֶּ  (א' ,ו)  …ים ִהְתַהלֶּ
א  : "בהמשך הפרשה מסופר על דורו של נח ְפֵני הָּׁ ֶרץ לִּ אָּׁ ֵחת הָּׁ שָּׁ אָּׁ קִּ ֹל-ַותִּ ֵלא הָּׁ מָּׁ ס".ים ַותִּ מָּׁ באמצעותה שלבנות תיבה נח ה' מצווה את  ֶרץ חָּׁ

ם מן המבול: עם משפחתוינצל  יא ֶאת ַהַמּבּול ַמיִּ י ֵמבִּ ְננִּ י הִּ ֶרץ  "ַוֲאנִּ אָּׁ ל ֲאֶשר ּבָּׁ ם כֹּ יִּ מָּׁ ַתַחת ַהשָּׁ ים מִּ ר ֲאֶשר ּבֹו רּוַח ַחיִּ שָּׁ ל ּבָּׁ ֶרץ ְלַשֵחת כָּׁ אָּׁ ַעל הָּׁ

י אִּ  יתִּ י ֶאת ְּברִּ תִּ מֹּ ע. ַוֲהקִּ ְגוָּׁ ך".יִּ תָּׁ ֶניָך אִּ ְשְתָך ּוְנֵשי בָּׁ ֶניָך ְואִּ ה ּובָּׁ ה ַאתָּׁ אתָּׁ ֶאל ַהֵתבָּׁ ְך ּובָּׁ  תָּׁ

לבנות לטרוח נח  צריךאם כן ע ומד ,שאר בחיים אחרי המבולילהציל את נח ומשפחתו ואת כל מי שידרכים הרבה  הרי יש לקב'ה - קשה

 (?בהשל התי)"ולמה הטריחו בבנין זה" ?  :רש'יוכך שואל גם תיבה? 

להם עתיד  ? והוא אומרושואלין אותו מה זאת לך מאה ועשרים שנה (=בתיבה)"כדי שיראוהו אנשי דור המבול עוסק בה  :ומשיב

 " . (=בתשובה)הקב"ה להביא מבול לעולם אולי ישובו 

או בנביאים, לעשות מה גדולה, למעט בנס, כי כן הדרך בכל הניסים שבתורה  (=את התיבה)"ועוד עשו אותה  :הרמב'ן שיבלעומתו מ

 .בידי שמים שביד אדם לעשות, והשאר יהיה

המבול יש קושי שמתעורר למקרא הפסוקים הבאים שמתארים את מה שקורה מ : אם תפקיד התיבה להציל את נוחעדיין יש להקשות

והוא מחכה להוראה מאת  יבה,מן התעדיין לא יוצא שה נוח תה יביומהם עולה שגם אחרי שהמבול פסק והאדמה הי עם נח אחרי המבול,

 ה' לצאת מן התיבה וכך נאמר:

ִראׁש נָּה בָּ ה "ַוְיִהי ְבַאַחת ְוֵׁשׁש ֵמאֹות ׁשָּ ת ִמְכֵסה ַהֵּתבָּ ץ ַויַָּסר ֹנַח אֶּ רֶּ אָּ ְרבּו ַהַמִים ֵמַעל הָּ ׁש חָּ ד ַלֹחדֶּ חָּ ֹון ְבאֶּ

ה". מָּ ֲאדָּ ְרבּו ְפֵני הָּ  ַוַיְרא ְוִהֵנה חָּ

 חודשיים , וגם לא יוצא מן התיבה עד שהקב'ה מצווה אותו לעשות כן :  התיבה . הוא מחכה כמעט אך נח עדיין לא יוצא מן

ׁש הַ  ץ:"ּוַבֹחדֶּ רֶּ אָּ ה הָּ ׁש יְָּבׁשָּ ְשִרים יֹום ַלֹחדֶּ ה ְועֶּ ה -ַוְיַדֵבר א   ֵשִני ְבִׁשְבעָּ ל ֹנַח ֵלאֹמר ֵצא ִמן ַהֵּתבָּ ֹלִהים אֶּ

נֶּיָך ּוְנׁשֵ  ה ְוִאְׁשְּתָך ּובָּ ְך":ַאּתָּ נֶּיָך ִאּתָּ  י בָּ

 כדי לענות על שאלה זו עלינו להתבונן בהבדל שבין נח לאברהם:

? אמר לו החרבת את עולמך ! למה?, התחיל לבכות ואמר לקב'ה מה עשיתהתיבה ראה עולם חרבכתוב בזוהר שבשעה שיצא נח מ

לעומת  ש ולא עשית דבר לתקן את הדור שלך.? וכאשר אמרתי לך "קץ כל בשר בא לפני" נכנסת לבית המדרעכשיו אתה שואל :הקב'ה

ַגש זאת אברהם כאשר הקב'ה אומר לו שה וא רוצה להשמיד את סדום , אברהם עומד לפני ה' ומנסה להציל את אנשי סדום הרשעים : "ַויִּ

ע: שָּׁ ם רָּׁ יק עִּ ְסֶפה ַצדִּ ֹּאַמר ַהַאף תִּ ם ַוי הָּׁ ם ְּבתֹוְך ַאְברָּׁ יקִּ ים ַצדִּ שִּ א לַ  אּוַלי ֵיש ֲחמִּ שָּׁ ְסֶפה ְולֹּא תִּ יר ַהַאף תִּ עִּ ים הַ הָּׁ שִּ קֹום ְלַמַען ֲחמִּ ם ֲאֶשר מָּׁ יקִּ ַצדִּ

ּה"  ְרּבָּׁ  .(בראשית יח)ְּבקִּ

אברהם איש החסד ניסה להציל את דורו , נח היה צדיק פרטי שלא פעל לעשות למען דורו. נח היה חסד במידת החסד , וכל בניית התיבה 

כל בעלי החיים שהיו כל שנים עשר חודש שהיה נח בתיבה הוא לא ישן והיה עסוק לתת אוכל ל ת החסד.היה כדי שנח יתקן את מיד

נח שהיה חסר במידת החסד , עסק במשך שנה רק בנתינה למען הכלל . לנח לא היו חיים פרטיים במשך תקופה זו , הוא לא ישן  בתיבה.

את התקופה שהיה מנותק מן הכלל , ועסק רק בעניניו הפרטיים , ברוחניות  כמו כל אדם , לא היו לו חיי משפחה , וכל זה כדי לתקן

ולכן גם כאשר נפסק המבול ויבשה הארץ נח לא יוצא מן התיבה עד אשר יאמר לו ה' לצאת מן התיבה , כי השאלה איננה  שמיות..ובג

 הוא היה חסר. ן את מידת החסד אשר בהקון של נח , שצריך לתקיהאם אפשר לצאת בצורה בטוחה מן התיבה , אלא מתי נגמר הת

ואנחנו בניו של אברהם אבינו. להיות בן של נוח זה לא לפגוע באחרים, ואילו להיות בנים של אברהם אומות העולם נחשבים בני נוח, 

  ...וסופה גמילות חסדים ,אבינו זה לעסוק בנתינה על פי התורה שתחילתה גמילות חסדים

  ים בשבתריצה ורכיבה באפנ ,הליכה
לא רשאי לרוץ בשבת מפני שריצה זו היא טורח, גם לאלו שנהנים מכך  ,ץ כל יום לשם שמירת הבריאותוררגיל לגם מי שא: 

 שהם שומרים על הבריאות.

מכיוון שלא  .בתנאי שההליכה נעשית בקצב הליכה רגיל ולא בקצב הליכה ספורטיבי ,ב: מותר ללכת לשם בריאות גם בשבת

 ה אנשים נהנים לטייל.כזו שהיא לשם רפואה, והרבניכר בהליכה 

 )מ"ב שא, ז(.ג: מותר לטייל לשם בריאות ורפואה בשבת. 

 ים:ד: מותר למי שנהנה מהתעמלות לקפוץ ולהתעמל להנאתו בתוך הבית להנאתו בתנאים הבא

 א: שלא יתאמץ מאוד.

 ב: לא יתעמל על פי תוכנית מסודרת.

 ו משתמש במכשירים.ג: שעושה תרגילים בגופו אך אינ

 )למעט תלת אופן לילדים קטנים( .ה: אסור לרכב על אופניים בשבת

 "אפתש נחפרשת  – 543' עלון מס



 

 
 

 

 
 תיגמרצה ויועצת זו – שושנה גמליאל -  חינוך ילדים

 

 מרצה ויועצת זוגיתשושנה גמליאל  -חינוך ילדים 

 יתומשפחת
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

   

 
 
 

 
 

 סיפור לשבת
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 חלק א'  ...ושיןריג

בשבועות הקרובים אתייחס בע"ה לנושא 

נדמה לי שהיד נלחצת על ההדק מהר . הגירושין

וא: 'בוא והפתרון המיידי לכל בעיה קטנה ה מידי

אביא דוגמאות לדברים  נתגרש'. כיועצת נישואין

שאנו צריכים לשנות כדי לא לערער את מסגרת 

 ,לא שוללת גירושין בכל מקרהאני  .הנישואין

אבל גם לא מעודדת בכל מקרה. שמתי לב 

 :א .שאחרי גירושין קורים כמה דברים

דש בן הזוג השני מכיר בן זוג חכשהגרוש/ה 

אכול קנאה. ב: הילדים בדרך כלל זקוקים אחרי 

 ושיןהגיר

לטיול רגשי/פסיכולוגי... ג: האישה שחשבה 

שמיד אחרי הגירושין יגיע אליה נסיך החלומות 

ויישא אותה על כפיים, מתאכזבת מאוד להישאר 

בודדה לפעמים במשך שנים ארוכות... וכשהיא 

למישהו אחר, מתפשרת בסופו של דבר ונישאת 

 .היא מגיעה למסקנה שהחליפה 'נבלה' 'בטרפה'.

 .שבת שלום, שושנה        אז בואו נתחיל... 

 

 שימחל'ה / כמת חייםח

 ' כשיש מזל, השכל מיותר'
  
 

ם" דָּׁ אָּׁ ה ַּבֲעבּור הָּׁ מָּׁ ֲאדָּׁ ף ְלַקֵלל עֹוד ֶאת הָּׁ סִּ  (כא' ,ח)   "לֹּא אֹּ

 .'בגלל'ובין  'בעבור'יש הבדל בין  - 'בעבור האדם'

 -כלומר .בה המאוחרתיין הסובעבור מצי - בה הקודמתיהסאת מציין  'בגלל'

 'בעבור'לעונש בגלל חטאו, רק  - האדם 'בגלל'ה תאדמה לא היהקללה ל

 .ם קלל ה' את האדמהיפעמיש .ולטובתו ולתועלת - האדם

 התקללה:מעץ הדעת  אכלהאדם אחרי ש בפעם הראשונהו ולבעכשו במ

 ג"כ לטובתו, שע"י שאכל מעץ הדעת ונתערב הז, ש'ארורה האדמה בעבורך'

עד ש ,החומר עם הנפש וגברו בו התאוות ותכונות הרעות, קלל את האדמה

בלא טורח ועמל,  ןמצא מזוהאדם , ולא פסולתל תה מוציאה מזונותיהיאז 

וע"י המנוחה ורוב שלוה ילך אחרי יצרו הרע, וקללה לטובתו כדי 

, אבל עדיין גבר החומר שיעמול על מזונותיו ולא יהיה לבו פנוי לחטוא

וכן יעידו ע"ז  ...ש, כי האדמה בימי עלומיה היה כחה גדול מאדעל הנפ

ואריות  הארכת ימיהם, ומה שספרו חז"ל במדרש שהיו עוקרים ארזים

והנמרים היו בעיניהם כנמלים, וע"י תגבורת החומר נחלשה הצורה, וגבר 

העפר על הרוחני, ולכן עשה זה לטובתו וקלל את האדמה בעת המבול 

יר ובמזונות ואווהחליש את הטבע שמאז נעשה שינוי בשנשחתה גם הארץ, 

בר תקצרו הימים, ובזה תגהוביסוד העפר עד שמאז לא נולדו ענקים כאלה ו

 )עפ"י מלבי"ם(    ...יכנע לפניה ולא יתגבר על הרוחניות בגבורתויהנפש והגוף 

 

 

 אתר חב"ד.  – 'ונהרו אליו גויים'

 מרוהטים ומאובזרים כראוי,כמה מדורים, כולם מפוארים, עם  בניין רחב ידייםבמדובר שהרבה כסף. קל וחומר כהקמת בנין עולה 

בית כנסת, אולמות  :המרכז היהודי הגדול במדינה, שמכיל - בארצות הבריתש שבמדינת ארקנסו 'ליטל רוק'כזהו בניין בית חב"ד בעיר 

מעוצב בסגנון ביתי וחמים, מסביר פנים ומזמין לבוא וליהנות מחוויה  בנייןאקדמי' ואגף משרדים. ה-ספר 'היברו-יתוחדרי לימוד, ב

שעליו ניצח שליחו של הרבי לארקנסו, הרב פינחס צימנט. הבניין העומד  פרויקט הבנייה של האתר הוא סיפור הצלחה הודית צרופה.י

כיצד סודרו חנוכת הבית של המקום ושמע כל מי שנכח בולא רק בעיניו.  פעה נסית של ממשתוכלתלפיות נתפס בעיניו של הרב צימנט 

אחת  לא הצליח לכלוא את התפעלותו. –התרומות שבלעדיהן הבניין לא היה מוקם  -הכספים התגלגלו לידיו  ואיךבנייה, ה ישוריאכל 

חסר לו סכום כסף נכבד שהרב צימנט  גילהיצוב הפנים. כבר בשלב עכשהיו האנקדוטות המדהימות התרחשה סמוך לסיום הבנייה, 

מה  –. מה עושים? נכנסכיסיהם של כל התורמים המוכרים הוא כבר ל .שנת הלימודיםאת ח ופתלניתן שבלעדיהם לא לרכישת רהיטים 

 שעושים בכל פעם שמתעוררת בעיה מכל סוג שהוא: פונים לרבי. 

חרת, קיבל הרב צימנט שיחת טלפון מאיש זקן, שהזדהה למ .כסף במהירות, בדרך נסבה הרלהשיג  ההרב צימנט כתב לרבי וביקש ברכ

בו והוא י. הספר נגע ללבכל העולם חב"דהמתאר את פעילותם של שלוחי ספר א את הספר "צבא הרבי", קרשסיפר  אוכאיכר גוי. ה

בעיר ליטל רוק, מרחק יותר אליו הוא  הרב צימנט רוב בחייל הקשהאינטרנט גילה החליט לתרום לאחד ה'חיילים' בצבאו של הרבי. ב

רק המחשבה על שלוש שעות  .הודיע לו בשיחת טלפון "אשמח אם תגיע לביתי כדי לקבל את תרומתי" .שלוש שעות נסיעה מחוותו

תרומתו של , מה גם שלא היה לו מושג האם עבודה מאומצת יאחרותשוש במיוחד היה  הואנסיעה בכל כיוון התישה את הרב צימנט. 

. "אולי אתה מוכן לנסוע 58הוא בן שאבל לא היה לו נעים לדחות לגמרי את הקשיש, שגילה  אותו גוי תכסה לו את הדלק של הנסיעה...

למחרת בשעה  להפתעתו, האיכר נענה בשמחה. הם סיכמו על נקודת מפגש לקראתי חצי הדרך, וניפגש איפה שהוא באמצע?", שאל, 

פגשו כשנ בוודאי אזהה אותך. אבל גם לך יהיה קל לזהות אותי. אני אלבש סרבל ואנהג במכונית מסחרית ישנה.אחת בצהריים. "אני 

מדברת אליי. אני מאמין גדול בתנ"ך וכל מה שלא תואם במדויק למה שנכתב בו נתפס "כל חיי אני מחפש ולא מוצא דת ש :סיפר האיכר

ת הספר "צבא הרבי" ונחשפתי לחיי התנועה שחבריה נכונים למסור את כל חייהם קראתי אשבעיניי כתיאוריה שדופה ולא אמיתית. כ

מגלם בשלמות  –"בעיניי, מי שמצביא על צבא כזה הוא נביא אלוקים ומי שחבר בצבא הזה  נכבשתי. –למען האלוקים, בצמוד לתנ"ך 

לי כי במצבי אין בידי להפוך לחלק אינטגראלי  את קיום רצון האלוקים. הייתי שמח להצטרף לצבא המדהים והמופלא שלכם, אך ברור

בל אפוא את הערכתי לפעולותיך ופעולות כל שותפיך תחת ממנו, לכן אהיה מאושר ליטול חלק בפעילותכם לפחות באמצעות תמיכה. ק

 ידידותית.!". האיכר הושיט לרב צימנט מעטפה לא תפוחה והשניים נפרדו בלחיצת ידיים אמיצה וימנהיגכם המופלא, כבוד הרב

שהוא לו תחושה $! הוא לא האמין למראה עיניו. הייתה 02,222בתוך הרכב פתח הרב צימנט את המעטפה. הייתה בה המחאה על סך 

של  המתחת לצמיגי מיתמרהיה מאוחר. מבעד למראה ראה שובל של אבק כבר אבל  ,לא הודה לאיכר כראוי לתרומה נכבדה כזו

למחרת התקשר האיכר שנית אל הרב. "רציתי לוודא  ר. האיש כבר פנה לנסוע חזרה לביתו.של האיכהישנה המכונית המסחרית 

   282/0/7/050ות, הרצאות וייעוץ  לשאלטלפון   

 


