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המבול  על  למדים  אנו  נח  פרשת  בפרשתנו 

יצורי העולם, עונש על מה  כל  שהביא הקב"ה על 

שמגדיר הכתוב )בראשית ו-יב(: "כי השחית כל בשר 

את דרכו על הארץ", מלבד נח ובני ביתו שזכו להינצל 

המספר  לפי  החי  מכל  עמהם  ויחד  התיבה,  בתוך 

שצוה אלקים את נח. אחרי שנסתיים המבול בחר 

הקב"ה לשנות את סדרי עולם, בכך שנשבע שלא 

יביא עוד מבול לשחת כל בשר, והוסיף להקים ברית 

עם נח וזרעו על ידי אות הקשת אשר נתן בענן.

כי  נראה,  בכתובים  נתבונן  כאשר  והנה 

מה  הוא  לטובה,  הזה  הגדול  לשינוי  שגרם  מה 

שהקריב נח קרבנות לה' מכל הבהמות והעופות 

הטהורים כמו שכתוב )בראשית ח-כ(:

"ויבן נח מזבח לה' ויקח מכל הבהמה הטהורה 

ומכל העוף הטהור ויעל עולות במזבח, וירח ה' את 

ריח הניחוח, ויאמר ה' אל לבו לא אוסיף לקלל עוד 

רע  האדם  לב  יצר  כי  האדם,  בעבור  האדמה  את 

מנעוריו, ולא אוסיף עוד להכות את כל חי כאשר 

אוסיף,  ולא  אוסיף,  "לא  רש"י:  ופירש  עשיתי". 

נד-ט(  )ישעיה  שכתוב  הוא  לשבועה,  הדבר  כפל 

אשר נשבעתי מעבור מי נח, ולא מצינו בה שבועה 

אלא זו שכפל דבריו והיא שבועה".

כאמור לא הסתפק הקב"ה בשבועה זו, אלא 

וזרעו  נח  עם  הקשת  ברית  אות  להקים  הוסיף 

לדורות עולם כמו שכתוב )שם ט-יב(: 

"ויאמר אלקים זאת אות הברית אשר אני נותן 

ביני וביניכם ובין כל נפש חיה אשר אתכם לדורות 

ברית  לאות  והיתה  בענן  נתתי  קשתי  את  עולם, 

]רש"י:  ביני ובין הארץ, והיה בענני ענן על הארץ 

ואבדון  חשך  להביא  לפני  במחשבה  כשתעלה 

בריתי  את  וזכרתי  בענן,  הקשת  ונראתה  לעולם[ 

אשר ביני וביניכם ובין כל נפש חיה בכל בשר ולא 

יהיה עוד המים למבול לשחת כל בשר".

המבול  קודם  גם  הלא  להתבונן  ראוי  אמנם 

מעיד הכתוב )שם ו-ט(: "נח איש צדיק תמים היה 

זאת  כל  ועם  נח",  בדורותיו את האלקים התהלך 

כי  העולם,  על  מבול  מלהביא  הקב"ה  נמנע  לא 

לא היו בידי נח מספיק זכויות להציל את העולם, 

ידי  על  המבול  אחרי  המצב  כן  אם  נשתנה  במה 

ריח הניחוח", עד  ה' את  "וירח  נח:  הקרבנות של 

כדי כך שנשבע וגם כרת ברית עם כל יושבי תבל, 

שלא יביא עוד מבול להעניש את החוטאים.

"את קשתי רתתי בערן"

מה  פי  על  זה,  כל  לבאר  יאיר  דברינו  פתח 

שמצינו עדות נאמנה בסוף ספר "ליקוטי חיים בן 

חבר" )מנהגי מרן החתם סופר דף מא ד"ה ולא אוכל( על 

מנהג רבו המאור הגדול ה"חתם סופר" בכל שנה 

בפרשת נח: "בכל שנה בפרשת נח אמר על פסוק 

תיבות  ראשי  קשת"י  כי  בענן,  נתתי  קשתי  את 

ק'דושתי ש'מי ת'ורתי י'מיני".

תפלת  בסוף  אומרים  שאנו  מה  על  וכוונתו 

למען  עשה  שמך,  למען  "עשה  עשרה:  שמונה 

קדושתך".  למען  עשה  תורתך,  למען  עשה  ימינך, 

ובהשקפה ראשונה אינו מובן מה ענין רמז זה לפסוק: 

תלמידו  ביאר  יפה  אולם  בענן".  נתתי  קשתי  "את 

הנאמן )שם( כוונת ה"חתם סופר", על פי מה ששנינו 

בגמרא )ברכות לב:(: "מיום שחרב בית המקדש ננעלו 

שערי תפלה". והטעם לכך כמו שכתוב )איכה ג-מד(: 

"סכותה בענן לך מעבור תפלה".

מדרש  הביא  קכב(  סימן  )או"ח  ה"טור"  והנה 

דברים  ד'  לומר  הזריז  כל  שמואל  "אמר  אגדה: 

שמך,  למען  עשה  שכינה,  פני  ומקבל  זוכה  הללו 

עשה למען ימינך, עשה למען תורתך, עשה למען 

אלא  ג(  סעיף  )שם  המחבר  כתב  ]וכן  קדושתך". 

"כל הרגיל"[. והביאור  כתב  "כל הזריז"  שבמקום 

בזה, כי הן אמת שבגלות ננעלו שערי תפלה, אבל 

כבוד  ימינו,  כבוד  השם,  כבוד  למען  המתפלל 

זו  שתפלה  לו  מובטח  קדושתו,  וכבוד  תורתו, 

תפרוץ ותפזר את כל מסך העננים המונעים בעד 

התפלה לעלות השמימה.

סופר"  ה"חתם  דברי  ביאור  זהו  כן  כי  הנה 

לפרש הפסוק: "את קשתי נתתי בענן", כי כאשר 

מהתפלות  המונעים  בעננים  מתכסים  השמים 

רפואה  קשת"י  את  לכם  נתתי  לשמים,  לעלות 

ש'מי  ק'דושתי  למען  שתתפללו  דהיינו  למכה, 

תעלה  שהתפלה  מובטח  אז  כי  י'מיני,  ת'ורתי 

ותבקע את כל מסך העננים.

 "זוכה ומקבל חרי שכירה"
הוא סגולה לקבלת התחלה

ויש להעיר כי באמת בדברי ה"טור" והמחבר 

הדברים  ד'  שאמירת  כלל  מבואר  אינו  שהבאנו, 

שכל  מבואר  אלא  התפלה,  לקבלת  סגולה  היא 

ב"ספר  אך  שכינה",  פני  ומקבל  "זוכה  האומרם: 

המנהיג" )סימן סב( וה"ארחות חיים" )הלכות תפלה 

"אין  האומרם:  שכל  בפירוש  מבואר  כא(  אות 

תפלתו חוזרת ריקם".

השמועות  שתי  בין  ולשלב  לקשר  ונראה 

)שבת  בגמרא  ששנינו  מה  פי  על  לאחדים,  והיו 

צרכיו  את  לשאול  לאדם  ראוי  שאין  אף  כי  יב:(, 

בלשון ארמית, כי אין מלאכי השרת המעלים את 

התפלות מכירים לשון ארמית, אבל כשבא לבקר 

ומפרש  ארמית,  בלשון  לברכו  מותר  החולה  את 

למראשותיו  שורה  שהשכינה  משום  הטעם 

על  יסעדנו  "ה'  מא-ד(:  )תהלים  שנאמר  חולה  של 

צריך  המתפלל  "ואין  רש"י:  ופירש  דוי".  ערש 

שיזדקקו לו מלאכי השרת להכניס תפלתו לפנים 

בזכות  כי  ברורים  דברים  לנו  הרי  הפרגוד".  מן 

השראת השכינה, מקבל הקב"ה את תפלתו בלי 

שום מסכים.

הנה כי כן מאחר שהאומר ד' דברים אלו: "עשה 

למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען תורתך, 

שכינה",  פני  ומקבל  זוכה  קדושתך,  למען  עשה 

כל  דרך  אליו  יורד  כביכול  שהקב"ה  מבואר  הרי 

העננים והמסכים כדי להשרות עליו שכינתו, ועל 

שום  בלי  תפלתו  את  עצמו  הקב"ה  מקבל  זה  ידי 

מסך המבדיל. נמצא לפי זה כי הסגולה של: "זוכה 

"את קשתי רתתי בערן"

 מנן ה"פתם סוחנ" היה נגיל לומנ כל שרה:
קשת"י רוטניקון ק'דושתי ש'מי ת'ונתי י'מירי
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תפלתו  "אין  של:  והסגולה  השכינה",  פני  ומקבל 

חוזרת ריקם", עולות בקנה אחד כפתור ופרח.

הביאור  חובת  עלינו  מוטלת  שעתה  אלא 

להתעמק בדברות קדשו של ה"חתם סופר", איזה 

קשר יש בין מה שכרת הקב"ה ברית עם כל יושבי 

הנפלאה  העצה  עם  מבול,  עוד  יביא  שלא  תבל 

בענן",  נתתי  קשתי  "את  הברית:  בתוך  שהזכיר 

שאפילו כשיש עננים שהם מסך המבדיל, אפשר 

לשבור את כל המסכים על ידי תפלה לה' בבחינת 

קשת"י - ק'דושתו, ש'מו, ת'ורתו, י'מינו.

 המתחלל לכבוד שמים
מובטפ שתחלתו תתקבל

מרן  צדיק  של  מקחו  לברר  טוב  דבר  לבי  רחש 

ה"חתם סופר", בהקדם לבאר מהי החשיבות הגדולה 

דברים  ד'  עשרה  שמונה  תפלת  בסוף  שמזכיר  למי 

למען  עשה  שמך,  למען  "עשה   - קשת"י  שסימנם 

קדושתך",  למען  עשה  תורתך,  למען  עשה  ימינך, 

אשר לפי המבואר הוא סגולה שלא תשוב תפלתו 

)כסלו-טבת  יששכר"  ה"בני  שכתב  מה  פי  על  ריקם, 

מאמר ב' אות לז( יסוד גדול בענין קבלת התפלה:

מתפלל  האדם  כאשר  פעמים,  כמה  "כתבנו 

אינו  אליו,  הנוגע  דבר  איזה  על  לו  שצר  מחמת 

כן  שאין  מה  תפלתו,  שתקובל  פעם  בכל  בטוח 

לאיש  היצר  בעת  כי  גבוה,  לצורך  כשמתפלל 

ישראלי )חגיגה טו:( שכינה מה אומרת קלני מראשי 

זה  הנה  לו מחמת הצורר,  היצר  ובפרט בעת  וכו', 

לו- )יחזקאל  יתברך שמו באמרם  כבודו  ח"ו העדר 

כ( עם ה' אלה וכו', וכשמתפלל האדם באופן כזה, 

השכינה  צער  על  רק  לצערו  חושש  שאינו  היינו 

כביכול, בטוח הוא שלא תוחזר תפלתו ריקם.

וטעמא רבא אית ביה גם על פי פשוטו, דהנה 

כשמתפלל האדם לצורך עצמו, הנה יש מיימינים 

ומשמאילים לזכות ולחובה, ויכול להיות שתוגבר 

כשהאדם  כן  שאין  מה  שמאל,  הדין  מדת  ח"ו 

מתפלל כביכול על ישועתו יתברך שמו, שיתגלה 

מי  הדודים,  לחבר  שלים  יחודא  ותהיה  מלכותו 

הוא זה ואי זה הוא אשר יקטרגו על זה ח"ו, בודאי 

ויגידון, מהראוי  יעידון  כאחד  כולן  מרום  כל צבא 

שטן  אין  ממילא  המתפלל,  של  תפלתו  שתקובל 

ואין פגע רע לעכב תפלתו".

ד'  האומר  שכל  הטעם  להבין  זכינו  כן  כי  הנה 

ימינך,  למען  עשה  שמך,  למען  "עשה  הללו:  דברים 

עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך", אין תפלתו 

חוזרת ריקם, כי מאחר שהוא מתפלל למען כבוד ה' 

ותורתו, מי הוא זה ואיזה הוא אשר יעז לקטרג ולמנוע 

מתפלה כזו על כבוד שמים לעלות השמימה.

 אסונ לנמות שכוורתו
בתחלתו נק לכבוד השכירה

במה  להתעורר  צריך  דא  כגון  על  אולם 

חמורה,  אזהרה  יששכר"  ה"בני  אותנו  שמזהיר 

שקרים  דובר  ח"ו  להיות  עצמנו  את  נרמה  שלא 

בפני הקב"ה שכוונתנו להתפלל על צער השכינה, 

כאשר למעשה אנחנו לא במדרגה זו, כמאמר דוד 

יכון  לא  שקרים  "דובר  קא-ז(:  )תהלים  ע"ה  המלך 

לנגד עיני", והנה הדברים בלשון קדשו:

אפשר  הנה  זה,  כל  האדם  ידע  כאשר  "והנה 

ואפשר שיאמר בתפלתו במו פיו, רבונו של עולם 

הנוגע  כבודך  על  רק  ולצערי,  לכבודי  חושש  איני 

אליך כביכול, אבל הבוחן לבבות הוא יודע אם אמת 

נכון הדבר, שתגדל בלבו צער השכינה כביכול יותר 

מן צערו, ובאם ח"ו הדבר הזה אינה אמיתיית בלב, 

הנה חטא לה' מה שדיבר לפניו שפת שקר ולשון 

רמיה, הנה יותר טוב לו השתיקה.

וזהו הנראה לפרש בכאן )תהלים קכא-א( ]שיר 

רצונו  ויענני,  קראתי  לי  בצרתה  ה'  אל  המעלות[ 

לומר כשאני מתפלל אל הדבר הנוגע אל ה' כביכול, 

אז קראתי ויענני בודאי כנ"ל, וזהו שאמר בצרתה 

הנה שכינה  איזה צער  ח"ו  לישראל  כי כשיש  לי, 

מה אומרת וכו' הבן, וכיון שאני יודע כל זאת ]הרי[ 

אפשר לומר כן במו פיו בתפלה, שאינו חושש רק 

לצער השכינה כביכול והאמת אינו, וזהו שאמר ה' 

הצילה נפשי משפת שקר מלשון רמיה".

וכבר קדמו בכך ב"תולדות יעקב יוסף" )פרשת 

קדושים( וזה לשון קדשו:

"שכבר נזכר שכל תפלות האדם יהיה לתועלת 

השכינה, שהיא נקרא תפלה ששואלת ומתפללת 

לאדם  שנחסר  מה  וכל  חסרונה,  למלאות  מדודה 

הכל הוא בשביל החסרון שבשכינה, וצריך האדם 

למעלה  ובתיקון  שמה,  חסרונה  למלא  שיתפלל 

ממילא נמשך למטה, שגם שם ]למטה[ היא אחד 

בכל  מלכותו  קג-יט(  )תהלים  כי  השכינה,  מאיברי 

משלה, ואין לך מקום פנוי ממנה.

העתים  כל  שאין  נפשו  מרת  יודע  הלב  אך 

שוות, שאם ח"ו יש לאדם איזה צער גדול ותפלתו 

הוא על עצמו, ואינו משים על לבו שצער זה הוא 

בשכינה, ויותר היה ראוי להתפלל עליה כי ממנה 

ובתוך  מתפלל  שהוא  או  בה,  שהכל  ויתד  פנה 

על  ולהתפלל  עצמו  את  להניח  שצריך  נזכר  כך 

השכינה, רק שאינו יוכל להתאפק על צער עצמו, 

לב  ובוחן  השכינה,  על  מתפלל  שהוא  יאמר  ואם 

הוא ה’ היודע שאין זה אמת, אפשר שח"ו נדחה 

מכל, ועל כן יתפלל בפשוטו לפי מה שהאדם הוא 

כי  ולבו שוין,  במדרגה בעת ההיא, רק שיהיה פיו 

)תהלים קא-ז( דובר שקרים לא יכון וגו', וכן שמעתי 

מפורש מפי הרב המגיד מוה"ר מנחם מענדל". 

לקבלת  הסגולה  על  לתמוה  יש  זה  לפי  אך 

תפלת  בסוף  הדברים  ד'  אמירת  ידי  על  התפלה 

למען  עשה  שמך,  למען  "עשה  עשרה:  שמונה 

ימינך, עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך", 

כי ממה נפשך אם הוא במדרגה זו להתפלל עבור 

הללו  דברים  אמירת  בלי  גם  כן  אם  שמים,  כבוד 

תתקבל תפלתו שהתפלל עבור צער השכינה, ואם 

אינו במדרגה זו להתפלל עבור צער השכינה כי הוא 

טרוד בצערו, מה בצע שיאמר: "עשה למען שמך" 

וכו', הלא דובר שקרים לא יכון לנגד עיני ה'. 

עצה רחלאה של ה"ברי יששכנ" 
להתחלל עבונ עצמו והשכירה

ונראה ללמוד ישוב אמיתי על כך, בפרט עבורנו 

שאין אנו במדרגה זו להתפלל תמיד רק עבור צער 

יששכר"  ה"בני  של  הטהורה  ממשנתו  השכינה, 

עצמו לפי מה שכתב ב"הנהגות אדם" ]נדפסו בסוף 

"דברים נחמדים"[ )אות לא(, וזה לשון קדשו:

שיתפלל  תפלה  בכל  להרהר  התפלה.  "ענין 

שהתפלה היא צורך גבוה, והצער שיש לאיזה איש 

ישראלי, בודאי יש דוגמת הצער הזה באם הבנים 

 סגולה לקבלת התחלה: "עשה למען שמך,
עשה למען ימירך, עשה למען תונתך, עשה למען קדושתך"

 פתם סוחנ: "את קשתי רתתי בערן" - קשת"י רוטניקון
עשה למען: ק’דושתך, ש’מך, ת’ונתך, י’מירך

 ברי יששכנ: המתחלל עבונ צענ השכירה,
אין שום מלאך או מקטנג שיעז למרוע מתחלתו מלעלות לשמים

 שם: מי שאירו במדנגה להתחלל נק עבונ צענ השכירה,
יתחלל עבונ עצמו וישתף גם עבונ צענ השכירה
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והנה  מתפלל.  הוא  כן  ועבור  עוזנו,  שכינת  היא 

מרגיש  ואינו  השכל  בקטנות  עדיין  שהוא  הגם 

צער השכינה, רק שנפשו מרה לו על צערא דגופא 

יודע  אני  יתברך,  להשם  יאמר  זה  כל  עם  ]שלו[, 

ומאמין שכך הוא הדבר, והגם שאיני מרגיש עדיין 

אתה  כן  על  הסכלות,  מסך  מחמת  הוא  הצער, 

מרגיש  הייתי  כאילו  תפלתי,  שמע  יתברך  השם 

צער השכינה ומתפלל עבורה".

הוא  ברור  דבר  כי  הקדושים,  דבריו  ביאור 

שאסור לאדם לרמות שהוא מתפלל רק למען כבוד 

רחוק  שהוא  נפשו  מרת  יודע  שלב  בעוד  שמים, 

ממדרגה זו כרחוק מזרח ממערב, אך עם כל זאת 

שהקב"ה  שלימה  באמונה  מאמין  שהוא  מאחר 

מצטער בצערם של ישראל, הרי הוא יכול להביע 

ידיעה זו בתפלתו על כל פנים במחשבה:

על  מתפלל  שאני  אמת  הן  עולם  של  רבונו 

רק  להתפלל  כזו  במדרגה  אינני  כי  שלי,  הצער 

ומאמין  יודע  שאני  מאחר  אולם  צערך,  עבור 

שאתה מצטער בצרתם של ישראל, אנא תמלא 

והלואי  צער,  יהיה  לא  לך  שגם  כדי  בקשתי  את 

צערך  עבור  רק  להתפלל  כזו  במדרגה  שהייתי 

ולא עבור צערי. וכאשר הוא מביע דבר זה באמת 

ובתמים להתפלל גם עבור צער השכינה, מחשבה 

בה  יש  וכבר  למעשה,  מצרפה  הקב"ה  טובה 

סגולה שתתקבל תפלתו.

מעתה יאירו עינינו להבין הסגולה לקבלת התפלה, 

לומר בסיום שמונה עשרה: "עשה למען שמך, עשה 

למען ימינך, עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך", 

עבור  רק  להתפלל  זו  במדרגה  אנו  אין  אם  אפילו  כי 

כבוד שמים, אולם מאחר שאנו מאמינים שתפלתנו 

עבור  גם  להתפלל  לנו  מותר  שמים,  לכבוד  נוגעת 

כבוד ה' ותורתו, בידיעה שאין אנו מרמים ח"ו לומר 

שהתפללנו רק לכבוד ה', אך עם כל זאת אנו מזכירים 

שמו,  למען  בקשתנו  את  הקב"ה  שימלא  רצוננו  כי 

פני  לקבל  זוכים  זה  ובזכות  וקדושתו,  תורתו  ימינו, 

השכינה ואין תפלתנו חוזרות ריקם.

דברים  ד'  לומר  שתיקנו  מה  בזה  להבין  יומתק 

הללו רק בסוף שמונה עשרה ולא בתחילת התפלה, 

יטעו  התפלה,  בתחילת  יאמרום  שאם  חששו  כי 

עבור  רק  להתפלל  הוא  יעבור  בל  תנאי  כי  לחשוב 

השכינה, והרי דובר שקרים לא יכון לנגד עיניו יתברך, 

התפלה  גמר  אחרי  בסוף  רק  לאומרם  תיקנו  לכן 

בכך  מגלים  אנו  כאילו  זה  והרי  עשרה,  בשמונה 

שאפילו אם לא התכוונו להתפלל רק עבור השכינה 

כי אם בעד צרכינו, עם כל זאת אנו מוסיפים להתפלל 

גם לכבוד שם ה' ימינו תורתו וקדושתו. 

כשהוא  כי  נפלאה,  עצה  עוד  בזה  לומר  ויש 

אומר ד' דברים אלו שסימנם קשת"י – ק'דושתך, 

עצמו  שהוא  אף  כי  יכוון  י'מינך,  ת'ורתך,  ש'מך, 

שמים,  כבוד  עבור  רק  להתפלל  זו  במדרגה  אינו 

בני  הצדיקים  תפלת  עם  עצמו  כולל  הוא  אבל 

שהם  הזה,  ומהדור  הקודמים  מהדורות  עליה 

בבחינה זו להתפלל רק עבור כבוד שמים, ועל ידי 

זה תעלה תפלתו יחד עם תפלת הצדיקים.

שמבואר  מה  בזה  לבאר  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

ג'  בה  יש  הקשת  כי  רטו.(,  פנחס  )פרשת  הקדוש  בזוהר 

גוונים - לבן אדום וירוק שהם כנגד ג' אבות, גוון לבן הוא 

מדת החסד של אברהם, גוון אדום הוא מדת הגבורה 

של יצחק, גוון ירוק הוא מדת תפארת של יעקב, ולפי 

רוצים  כי אם אנחנו  כדי ללמדנו  בזה  האמור הביאור 

נתתי  "קשתי  של:  הסגולה  עם  בתפלתנו  להשתמש 

שלושת  בקדושת  להיכלל  היא  כך  על  העצה  בענן", 

כבוד  למען  רק  להתפלל  זו  בבחינה  שהיו  האבות, 

שמים וכבוד תורתו בלי שום נגיעה עצמית.

 רפ לא התחלל על דונ המבול
כי נאה מסך העוורות המבדיל

בדרך זו במסילה נעלה לבאר הקשר בין סגולה 

נתתי  קשתי  "את  באומרו:  לנח  הקב"ה  שרמז  זו 

שלא  וזרעו  נח  עם  הקב"ה  שכרת  לברית  בענן", 

יביא עוד מבול על העולם, על פי המבואר בזוהר 

הקדוש )פרשתנו סז:( כי נח אף שהיה צדיק היה בו 

מכליה,  להצילם  דורו  בני  על  התפלל  שלא  פגם 

כפי שהתפלל משה על ישראל אחרי חטא העגל 

)שמות לב-לב(: "ועתה אם תשא חטאתם, ואם אין 

מחני נא מספרך אשר כתבת". ולכן נקרא המבול 

על שמו של נח ככתוב )ישעיה נד-ט(: "כי מי נח זאת 

לי אשר נשבעתי מעבור מי נח עוד על הארץ".

סופר"  ה"חתם  שכתב  מה  זה  לפי  להבין  נשכיל 

)פרשתנו דף כב:( בלשון קדשו: "לפי עניות דעתי הרבה 

נח  ולא היה צורך להסגיר  ריווח והצלה לפני הקב"ה, 

בתוך התיבה... על כן נראה לי כי נח ובניו וכל אשר אתו, 

היו בעונש מה שהיו אסורים בבית הכלא הזה בתיבה 

תמימה  שנה  משפטם  והיה  ספק,  בלי  בה  ונצטערו 

יש  האמור  ולפי  קודם".  לא  לצאת  הורשו  כך  ואחר 

לומר כי העונש לנח להיות סגור בתיבה שנה תמימה, 

היה כדי לכפר בכך על שלא התפלל על בני דורו.

האריז"ל  רבינו  לנו  מגלה  הזוהר  דברי  פי  על 

ב"לקוטי תורה" )פרשת כי תשא(, כי משה רבינו היה 

גלגולו ותיקונו של נח שלא התפלל על בני דורו, 

ולכן התפלל על ישראל בחטא העגל ומסר נפשו 

תשא  אם  "ועתה  לב-לב(:  )שמות  ככתוב  להצילם, 

אשר כתבת".  נא מספרך  אין מחני  ואם  חטאתם 

מ"י נ"ח,  מחנ"י הוא אותיות  ומפרש האריז"ל כי 

לרמז כי מה שמסר נפשו להצלת ישראל באומרו 

נח, שהמבול נקרא  נא היה כדי לתקן את  מחנ"י 

על שמו מ"י נ"ח משום שלא התפלל עליהם.

שהכתוב  נח  על  לתמוה  יש  זה  לפי  אך 

את  בדורותיו  היה  תמים  צדיק  "איש  עליו:  מעיד 

האלקים התהלך נח", מה ראה על ככה שלא עלה 

מכליה.  להצילם  דורו  בני  על  להתפלל  דעתו  על 

ונראה ללמד זכות על נח איש צדיק, כי כשאמר 

לו הקב"ה )שם ו-יג(: "קץ כל בשר בא לפני כי מלאה 

הכוונה  להבין  השכיל  מפניהם",  חמס  הארץ 

נוצר  הארץ  את  שמילא  החמס  מריבוי  כי  בזה 

ה'  לפני  לעלות  מהתפלות  המונע  המבדיל,  מסך 

בבחינת: "סכותה בענן לך מעבור תפלה".

לתפלות  אפשר  שאי  מאחר  כי  מזה  שפט  לכן 

שאין  ברור  סימן  זה  הרי  העוונות,  מסך  את  לשבור 

מכליה,  להצילם  הרשעים  על  שיתפלל  רוצה  הקב"ה 

אלא אדרבה רצונו להעניש את הרשעים ולכלותם מעל 

פני האדמה, כי אם היה רוצה שיתפלל עליהם לא היה 

נוצר מסך המונע מן התפלות לעלות, לכן לא התפלל 

עליהם בחשבו כי הוא ממלא בכך את רצון ה'.

 הקב"ה נמז לרפ שאחשנ לשבונ
את המסך על ידי קשת"י

של  קדשו  דברות  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

עם  ברית  הקב"ה  שכרת  מה  כי  סופר",  ה"חתם 

 אניז"ל: רפ רתגלגל במשה כדי לתקן החגם
שלא התחלל על ברי דונו להצילם מכליה בזמן המבול

 בפטא העגל מסנ משה רחשו להתחלל על ישנאל
באומנו: "מפרי רא", מפר"י אותיות מ"י ר"פ של המבול

 רפ לא התחלל על ברי דונו כי נאה מסך ערן מעוורותיהם,
המורע מהתחלות לעלות ולא ידע איך לשובנו

 אפני המבול כנת הקב"ה בנית עם רפ: "את קשתי רתתי בערן",
לשבונ את מסך הערן על ידי בפירת קשת"י
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נח וזרעו שלא יביא עוד מבול על ידי אות הקשת 

בענן",  נתתי  קשתי  "את  באומרו:  בעננים  שנתן 

את  מכסים  כשהעננים  אפילו  כי  בזה  נתכוון 

יש  השמימה,  מלעלות  מהתפלות  למנוע  השמים 

 – קשת"י  בבחינת  שמים  כבוד  על  להתפלל  עצה 

ק'דושתו, ש'מו, ת'ורתו, י'מינו. ולפי האמור הביאור 

בזה, כי מאחר שהמבול בא על העולם, משום שנח 

לא השכיל להבין כי רצון ה' הוא שיתפלל עליהם 

מסך  שיש  שראה  משום  זה  וכל  מכליה,  להצילם 

המבדיל מהעוונות של בני דורו.

לכן הודיע הקב"ה לנח בברית שכרת עמו ועם 

נתתי  קשתי  "את  מבול:  עוד  להביא  שלא  זרעו 

עולם,  לדורות  הצדיקים  וידעו  יכירו  למען  בענן", 

שאפילו בזמן של הסתר פנים כאשר ענני העוונות 

מכסים את פני השמים, רוצה הקב"ה שיתפללו על 

הבריות ויפרצו את מסך העננים, על ידי שיתפללו 

קשת"י,  בתיבת  הרמוזים  ותורתו  השם  כבוד  על 

כרת  להתפלל  שעתידים  הצדיקים  תפלת  ובזכות 

הקב"ה ברית שלא יביא עוד מבול.

יומתק להבין בזה מה שהבאנו בשם האריז"ל, 

במשה,  נתגלגל  דורו  בני  על  התפלל  שלא  נח  כי 

שתיקן את הפגם של נח על ידי שהתפלל על ישראל 

כשראה  כי  להצילם,  נפשם  ומסר  העגל  בחטא 

המבול  אחרי  וזרעו  נח  עם  ברית  כרת  שהקב"ה 

באומרו: "את קשתי נתתי בענן", כדי ללמדו שאם 

היה מתפלל רק למען כבוד שם ה' היה שובר את כל 

העננים, השתמש בעצה נפלאה זו כדי לשבור את 

המסך המבדיל שנוצר מחטא העגל.

דבר זה אנו למדים ממה שהתפלל משה לפני 

כאיש  הזה  העם  את  "והמתה  יד-טו(:  )במדבר  ה' 

אחד ואמרו הגוים אשר שמעו את שמעך לאמר, 

הארץ  אל  הזה  העם  את  להביא  ה'  יכולת  מבלתי 

אשר נשבע להם וישחטם במדבר". הרי שהתפלל 

להציל את ישראל כדי שלא יתחלל שם ה'. ומצינו 

זו,  טענה  בשביל  תפלתו  אמנם  קיבל  שהקב"ה 

כדברך".  סלחתי  ה'  "ויאמר  כ(:  )שם  שכתוב  כמו 

פן  שאמרת  מה  בשביל  "כדברך,  רש"י:  ופירש 

יאמרו מבלתי יכולת ה'". 

 הקשת יונה למנפו
להנוג את המקטנג

הפשט  בין  הקשר  בזה  לבאר  דרכי  חשבתי 

שלפי  בענן",  נתתי  קשתי  "את  בפסוק:  והרמז 

הקב"ה  שמראה  הקשת  על  בזה  הכוונה  הפשט 

בעננים פשוטו כמשמעו, ולפי הרמז הכוונה בזה 

על כח התפלה למען כבוד שמים בבחינת קשת"י 

– ק'דושתו, ש'מו, ת'ורתו, י'מינו, על פי מה שאמר 

יעקב ליוסף )בראשית מח-כב(: "ואני נתתי לך שכם 

בחרבי  האמורי  מיד  לקחתי  אשר  אחיך  על  אחד 

"בחרבי  אונקלוס:  בתרגום  ומפרש  ובקשתי". 

ובקשתי, בצלותי ובבעותי".

הטעם  סב(  )דרוש  לעתים"  ה"בינה  וביאר 

הללו  מלחמות  כלי  לשני  דוקא  תפלה  שנמשלה 

חרב וקשת, כי החרב פוגעת באויב מקרוב ואילו 

והנה  מרחוק.  באויב  פוגעת  חצים  היורה  הקשת 

"הוא שטן, הוא יצר הרע,  שנינו בגמרא )ב"ב טז.(: 

הוא מלאך המות". והכוונה בזה כמבואר בגמרא 

)שם(: "במתניתא תנא, יורד ומתעה, ועולה ומרגיז, 

נוטל רשות ונוטל נשמה". ופירש רש"י כי מתחילה 

הוא יורד להתעות את הבריות ונקרא "יצר הרע", 

"שטן"  ונקרא  אחר כך הוא עולה לקטרג עליהם 

מן  רשות  מקבל  שהוא  ואחרי  שמשטין,  שם  על 

השמים להרוג את החוטא, הוא יורד ונוטל נשמה 

ונקרא "מלאך המות".

את  אבינו  יעקב  שהמשיל  זהו  כן  כי  הנה 

התפלה לחרב וקשת: "אשר לקחתי מיד האמורי 

בחרבי ובקשתי", כי יש בכוחה להיות בבחינת חרב 

מקרוב,  עבירה  לדבר  שמפתה  הרע  ביצר  לפגוע 

התפלה  בכח  יש  ברשתו  נפל  ח"ו  אם  ואפילו 

להיות בבחינת קשת לפגוע בשטן שעולה משטין 

מרחוק, והנה הדברים בלשונו הצח:

פעולתם  אין  אלו  כלים  ששני  התפרסם  "כי 

אל  פנים  האויב  עם  ללחום  היא  שהחרב  שוה, 

פנים מקרוב ולא תועיל כלום בהיותו רחוק ממנו, 

והקשת הוא להלחם מרחוק יורה חצים ויגיעו עד 

האויב בהיותו הרחק כמטחוי קשת...

יצרנו  ורב,  עצום  פנימי  אויב  לנו  יש  והנה 

הרע, הוא נלחם בנו בשני פנים, אם בהיותו קרוב 

לנו ואם בהתרחקו ממנו מאד, כי כאן בא אצלנו, 

במכמורות  להפילנו  עלינו  מתעצם  בפנים  ופנים 

בדרך  הולך  מעט  ועוד  הסתתו,  בתוקף  העוונות 

כבודו  כסא  מקום  עד  למעלה  למעלה  למרחוק 

יתברך לפני בית דינו הצדק, ומשם עורך מלחמה 

הדין  ומעורר  חובה  עלינו  ומלמד  מקטרג   - נגדנו 

להענישנו חלילה...

האמנם כי להיות האדם נאזר בגבורה להילחם עם 

הענק הגדול הזה, ולנצחו בשני הענינים גם יחד פעם 

אחת בכלי זיין אחד לבדו, שיועיל להכניעו בין למטה 

יותר  דבר  מצאנו  לא  עצמו,  אחד  ברגע  למעלה  בין 

נאות ונכון, שיהיה כחרב להכותו בהלחמו עמו בהיותו 

בהיותו  כבדו  כחץ  יפלח  וגם  להחטיאנו,  אלינו  קרוב 

רחוק למעלה עומד ומקטרג עלינו, אלא התפלה".

מעתה יאירו עינינו להבין מה שהקים הקב"ה 

פי  יושבי תבל, על  כל  את אות ברית הקשת עם 

המבואר בזוהר הקדוש )פרשת בראשית לה:( פירוש 

הכתוב: "קץ כל בשר בא לפני", שהכוונה בזה על 

הבריות,  כל  על  המות  קץ  שמביא  המות  מלאך 

שעלה לקטרג על העוונות של דור המבול.

נתגלה הכח  כן מכיון שאחרי המבול  כי  הנה 

להרוג  קשת  בבחינת  שהיא  תפלה,  של  הגדול 

את המקטרג מרחוק, לכן הקשת היא אות ברית 

ששוב לא יביא מבול, כי כח התפלה של הצדיקים 

הוא  לכך  התנאי  אולם  המקטרג.  את  יהרוג 

"את קשתי נתתי בענן", עבור  להתפלל בבחינת: 

כבוד ק'דושתו, ש'מו, ת'ורתו, י'מינו, כי תפלה כזו 

היא בבחינת קשת היורה למרחוק לשבור את כל 

מסכי העננים כדי להרוג את המקטרג למעלה.

מה  להבין  לבנו  ירווח  כך  לידי  שבאנו  כיון 

שהקריב נח קרבנות לה' אחרי שיצא מן התיבה, 

"תפלות  כו:(:  )ברכות  בגמרא  ששנינו  מה  פי  על 

כנגד תמידין תקנום". מבואר מזה כי התפלות הן 

התפלות  כל  על  לכפר  כדי  לכן  קרבנות,  במקום 

לה'  קרבנות  הקריב  דורו,  בני  על  התפלל  שלא 

שהם כנגד תפלות.

וכאשר ראה הקב"ה שנח כבר למד את הלקח 

"וירח  הנשגב שהצדיק צריך להתפלל על בני דורו: 

ה' את ריח הניחוח, ויאמר ה' אל לבו לא אוסיף לקלל 

עוד את האדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם רע 

מנעוריו", והרי זו מליצה ישרה שיוכלו הצדיקים בכל 

דור ודור להתפלל על בני דורם להצילם מכל צער, 

ואפילו  מנעוריו",  רע  האדם  לב  "יצר  של:  במליצה 

אם יש חס וחלילה מסך של העוונות המבדיל, הרי 

שרמז  סופר"  ה"חתם  של  עצתו  את  לנו  יש  כבר 

עבור  להתפלל  בענן",  נתתי  קשתי  "את  בפסוק: 

"עשה למען שמך, עשה למען ימינך,  כבוד שמים: 

עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך".
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