
 פרשת נח:

סנהדרין )קח, א( מביאה ברייתא בהגדרת חטאם של דור המבול, וכך אומרת מסכת הגמרא ב

 הברייתא:

והיא גרמה ...תנו רבנן: דור המבול לא נתגאו אלא בשביל טובה שהשפיע להם הקדוש ברוך הוא"

 , ?'סור ממנו ודעת דרכיך לא חפצנו מה שדי כי נעבדנו ומה נועיל כי נפגע בו אמרו לאל'ש

 יש לנו נהרות ומעינות שאנו מסתפקין מהן.  -אמרו: כלום צריכין אנו לו אלא לטיפה של גשמים 

  ...ובה אני דן אותם -אמר הקדוש ברוך הוא: בטובה שהשפעתי להן בה מכעיסין אותי 

יקחו להם נשים יו'שנאמר  ,אלא בשביל גלגל העין, שדומה למים ורבי יוסי אמר: דור המבול לא נתגא

 ...לפיכך דן אותן במים, שדומה לגלגל העין ',מכל אשר בחרו

וירא ה' כי רבה רעת ' :שנאמר –אמר רבי יוחנן: דור המבול ברבה קלקלו, וברבה נידונו. ברבה קלקלו 

 .'"כל מעינות תהום רבה'האדם, וברבה נידונו שנאמר 

הוא שדור המבול לא ידעו ויש להתבונן בדעות השונות, אך הצד השווה שבכל שלושת הדעות לענ"ד 

להציב גבולות, הן נסחפו בגודל הטובה, ברוב החומריות, בשפע האדיר, ובמקום להשתמש 

 שקעו בה.בחומריות, בשפע בטובה הגדולה שהושפעה עליהם ואליהם, הם 

האמירה 'מה שדי כי נעבדנו', היא נגד מהות שם ה' 'שדי', שעניינו מפורש בגמרא במסכת חגיגה )יב, 

שהקב"ה אמר לעולמו די, כלומר, שם שדי, הוא ההדרכה האלוקית לצורך לשים גבולות וגדרים, א(, 

 כתיאור המופלא של רבי יהודה הלוי, בספר הכוזרי לדמותו של עובד ה', החסיד:

ם ְוָכל ִסְפָקם, ְוִיְנַהג )ג( ָאַמר ֶהָחֵבר: ֶהָחִסיד הּוא, ַהִנְזָהר ִבְמִדיָנתֹו, ְמַשֵער ּוְמַחֵלק ְלָכל ֲאָנֶשיָה ַטְרפָ 

שֹוְמִעים  ָבֶהם ְבֶצֶדק, לֹא יֹוֶנה ֶאָחד ֵמֶהם, ְולֹא ִיֶתן לֹו יֹוֵתר ֵמֶחְלקֹו ָהָראּוי לֹו, ְוִיְמָצֵאם ְבֵעת ָצְרּכֹו ֲאֵליֶהם

  .ִיָזֵהרּולֹו, ְמַמֲהִרים ַלֲענֹותֹו ְבֵעת ָקְראֹו, ְיַצֵּום ְוַיֲעֹשּו ְכִמְצָותֹו, ְוַיְזִהיֵרם וְ 

  .)ד( ָאַמר ַהּכּוָזִרי: ַעל ָחִסיד ְשִאְלִתיָך לֹא ַעל מֹוֵשל

ִהיָגם )ה( ָאַמר ֶהָחֵבר: ֶהָחִסיד הּוא ִמי ֶשהּוא מֹוֵשל, ִנְשָמע ְבחּוָשיו ְוֹכחֹוָתיו ַהַנְפִשִיים ְוַהּגּוִפִיים, ּוַמנְ 

, ְּכמֹו ֶשֶנֱאַמר: "ּוֹמֵשל ְברּוחֹו ִמֹּלֵכד ִעיר". ְוהּוא ַהּמּוָכן ְלֶמְמָשָלה, ִּכי ִאלּו ָהָיה מֹוֵשל ַהַהְנָהָגה ַהּגּוִפִיית

ִמן ָהִרבּוי  ִבְמִדיָנה ָהָיה נֹוֵהג ָבּה ְבֶצֶדק ַּכֲאֶשר ָנַהג ְבגּופֹו ְוַנְפשֹו, ְוָחַסם ַהֹּכחֹות ַהַתֲאִוִיים ּוָמַנע אֹוָתם

ְסִפיק ַחר ֲאֶשר ָנַתן ָלֶהם ֶחְלָקם, ְוִהְסִפיק ָלֶהם ַמה ֶשְיַמֵלא ֶחְסרֹוָנם, ֵמַהַּמֲאָכל ַהַּמְסִפיק ְוַהִּמְשֶתה ַהּמַ אַ 

ם ַבִנָּצחֹון ַעל ַהֶדֶרך ַהָשֶוה ַגם ֵּכן, ְוָחַסם ַהֹּכחֹות ַהַּכֲעָסִנים ַהְמַבְקִשים ְלִנּצּוַח, ַאַחר ֲאֶשר ָנַתן ָלֶהם ֶחְלקָ 

, ּוְמַשֵּמש ַהּמֹוִעיל ְבִדְבֵרי ַהָחְכמֹות ְוַהֵדעֹות ְוַגֲעַרת ָהֲאָנִשים ָהָרִעים, ְוָנַתן ַלחּוִשים ֶחְלָקם ְבַמה ֶשמֹוִעיל לֹו

אּות ְוַהַהְרָּגָשה ַהִּמְשַתֶתֶפת הֹוֶלֶכת ְבָיָדיו ְוַרְגָליו ּוְלשֹונֹו ְבִעְנַין ַהֹּצֶרְך ּוְבֶחְפצֹו ַהּמֹוִעיל, ְוֵכן ַהֵשַמע ְוָהְר 

ְבָכל ֵאֶלה, ְוֵהם ַאֲחֵריֶהם, ְוַאַחר ֵּכן ַהֵיֶצר ְוָהַרְעיֹון ְוַהַּמֲחָשב ְוַהִזָּכרֹון, ְוַאַחר ֵּכן ַהֹּכַח ַהֶחְפִצי ַהִּמְשַתֵּמש 

ֵמֵאלּו ַהֹּכחֹות ְוָהֲאָבִרים ֶשַיְרֶבה ְבַמה ֶשהּוא ְמיָֻחד בֹו ְמַשְּמִשים עֹוְבִדים ְלֵחֶפץ ַהֵשֶכל. ְולֹא ָעַזב ֶאָחד 

ּוָחה ְוַהֵשָנה, ְוַיְפִחית ַהִנְשָאִרים. ְוַכֲאֶשר ָעָשה ָצְרֵכי ָכל ֶאָחד ֵמֶהם ְוָנַתן ַלִטְבִעִיים ַמה ֶשַיְסִפיק ָלֶהם ֵמַהְּמנ

ם ֵמַהִקיָצה ְוַהְתנּוָעה ְבַמֲעֵשי ָהעֹוָלם, ָאז ִיְקָרא ֶאל ֲעָדתֹו, ְּכמֹוֵשל ַהִנְשָמע ְוַלִחיּוִנִיים ַמה ֶשַיְסִפיק ָלהֶ 

ֵרָגה ֶשקֹוֵרא ֶאל ֵחילֹו ַהשֹוֵמַע ַלֲעֹזר לֹו, ְלִהָדֵבק ַבַּמְדֵרָגה ֶשִהיא ְלַמְעָלה ִמֶּמָנה, ְרצֹוִני לֹוַמר: ַהַּמְד 

 ִויַסֵדר ֲעָדתֹו ִויַתְקָנּה...". ְעָלה ֵמַהַּמְדֵרָגה ַהִשְכִלית,ָהֱאֹלִהית ֲאֶשר ִהיא ְלמַ 

 חוסר היכולת לשים גבולות, מובילה באופן טבעי לחורבן ושקיעה, למבול, לשפע ללא גבול. 

מי שיתקן את האנושות, ויוביל אותה לחיים שבהם שמים גבולות, חיים של גבורה והתגברות, הם 

רשת וארא הקב"ה התגלה אליהם בשם שדי: "וארא אל אברהם אל יצחק האבות שכפי שמתואר בפ

 ל שדי, ושמי ה' לא נודעתי להם".-ואל יעקב בא

לכן העולם ניצל ע"י תיבה, התיבה היא הכנסת כל הכוחות למסגרת, לגבולות, וגם בתוך התיבה, 

ך ואשתך ונשי בניך הקב"ה מצווה את נוח ובני ביתו על שליטה וגבולות: "ובאת אל התיבה אתה ובני

", שנה של גבולות שים לבד והנשים לבד, מכאן שנאסרו בתשמיש המטההאנוכותב רש"י: " –אתך" 

 והגבלות, של שליטה ושל התגברות.

ת אתך זכר ובה להחיימכל החי מכל בשר שנים מכל תביא אל התכל הכניסה לתיבה היא מסודרת: "

מינהו שנים מכל יבאו אליך מכל רמש האדמה למהעוף למינהו ומן הבהמה למינה , ונקבה יהיו



ן שדבקו אות -מהעוף למינהו "", ורש"י מדגיש שרק מי שיידע לשמור את הגבולות נכנס: להחיות

 ".במיניהם ולא השחיתו דרכם

ואנו רואים שגם אחרי המבול, נוח ממתין ופועל שלב אחר שלב על פי ההוראות האלוקיות, כפי 

 חומא:שמציין זאת לשבח מדרש תנ

בעשירי באחד , "ייתי שובר את התבה ויוצא לי משםאמר ר' יהודה בר אילעאי אילו הייתי שם ה"

לא יצא משם אלא המתין לו בתבה, כדי ליתן לו רשות, א"ל הקב"ה רשות ", ולחדש נראו ראשי ההרים

 ."אתה מבקש, צא מן התבה

, גם נוח לא שומר על הגבולות, אלא שאנו רואים את הקושי הגדול של ההתגברות, שהרי לאחר מכן

 ומשתכר, שכל עניינה של בעיית השכרות היא איבוד שיקול הדעת והגבולות הנכונים.

זהו האתגר הגדול של האנושות בכלל ושל דורנו מלא האפשרויות בפרט, להצליח להציב גבולות, 

 להצליח להתגבר!

ה ולהציב גבולות כפי שמבאר הרב כל בוקר ובוקר אנו מודים שנתן לנו את היכולת להתאזר בגבור

 קוק:

אוזר ישראל בגבורה. גבורה מיוחדת היא גבורתם של ישראל, גבורה המצטיינת לא בכבושים "

אלא גבורה שבעקרה היא קשורה בכבוש שמכבשים את אחרים, מכניעים אותם או מאבדים אותם, 

שמכבש את הגוף  ית, הרוח האצילי של האדם,וקגבורת הנשמה האל שהאדם כובש את עצמו,

 . הבהמי ואת תאוותיו הגסות והסוערות, גבורת ארך אפים הטוב מגבור, ומושל ברוחו מלוכד עיר

זאת היא הגבורה האזורה לישראל, הנאותה ליסוד המוסר הטהור והרמת ערכו של האדם ביתרונו מן 

ים בכלל תנו, בחזוק המ)שמהדק את החגורה( הראויה להאמר בעקרה כד שרי המייניהה, הבהמ

לחלקה העליון, שיהיו  - ח, ולהבדיל עם זה בין החלק השפל של הגויהולהיות יותר חמוש במלא הכ

הכוחות המטים את האדם לצדו הבהמי, מושפעים להיות טהורים ומשועבדים לגבורת הלב, המתמלא 

ות על חלק טוב זה, המיוחד לכלל .עז טוהר ורגש מלא קודש, בשאיפה עליונה לגבורה של מעלה

האומה, ביסוד גזע קדושת נשמתה, המאירה לכל אחד מאישיה בהדרת כבודה, הננו מברכים לאוזר 

 ."ישראל בגבורה

יהי רצון שנזכה להתאזר בגבורה, לדעת להציב את הגבולות הנכונים, להשתמש ברוב הטובה 

 כה, האפשריות והשפע שה' שולח לנו, להרבות אור וטוב!והבר

 


