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ַרבִּ י פָּתַ ח( ,שם ח ,כא) ַוי ַָּרח ה' אֶ ת ֵריחַ הַ נִּ יחֹ חַ ַוי ֹאמֶ ר ל ֹא אֹ סִּ ף לְ קַ לֵל עֹוד אֶ ת הָּ אֲדָּ מָּ ה בַ עֲבּור הָּ אָּ דָּ ם .כְ שֶ יָּצָּ א נֹ חַ ִּמן הַ תֵ בָּ ה ,פָּתַ ח עֵ ינָּיו,
ּׁשֹוטים ְתאַ בֵ ד
וְ ָּראָּ ה אֶ ת כָּל הָּ עֹולָּם כֻּלֹו חָּ ֵרב .הִּ ְתחִּ יל בֹוכֶה עַל הָּ עֹולָּם .אָּ מַ רִּ ,רבֹונֹו שֶ ל עֹולָּםִּ ,אם ִּב ְש ִּביל חַ ט ֹאת הָּ אָּ דָּ ם אֹו ִּב ְש ִּביל הַ ִּ
עֹול ְָּמְך? לָּמָּ ה בְ ָּראֲתָּ ם ,אֹו זֶה אֹו זֶה .יֵש לְ ְך ַלעֲׂשֹות  -אֹו שֶ ל ֹא ִּתבְ ָּרא אָּ דָּ ם ,אֹו שֶ ל ֹא ְתאַ בֵ ד הָּ עֹולָּם .הֶ ֱעלֶה עֹולֹות ,וְ קָּ ם וְ ִּה ְתפַ לֵל לְ פָּ נָּיו,
וְ אֹותֹו הָּ ֵריחַ ָּעלָּה לִּ פְ נֵי הַ קָּ דֹוש בָּ רּוְך הּוא ,וְ ָּע ַרב לֹו .אָּ מַ ר ַרבִּ יְ ,שֹלשָּ ה ֵריחֹות עָּלּו לְ ָּפנָּיוֵ :ריחַ עֹולָּתֹו ,וְ ֵריחַ ְתפִּ לָּתֹו ,וְ ֵריחַ מַ עֲׂשָּ יו .וְ ל ֹא הָּ יָּה
ֵריחַ בָּ עֹולָּם שֶ נֹוחַ לְ ָּפנָּיו כְ אֹותֹו הָּ ֵריחַ ּ .ולְ פִּ יכְָּך צִּ ּוָּה וְ אָּ מַ ר (במדבר כח ,א) ֵריחַ נִּ יחֹ חִּ י ִּת ְש ְמרּו לְ הַ קְ ִּריב לִּ י ְבמֹועֲדֹו .כְ לֹומַ רֵ ,ריחַ שֶ הִּ קְ ִּריב נֹ חַ
ּותפִּ לָּה וְ כִּ ְשרֹון מַ ע ֲִּׂשים.
לְ פָּ נַיִּ ,ת ְש ְמרּו לְ הַ קְ ִּריב לִּ יֵ ,ריחַ עֹולָּה ְ
ַרבִּ י אַ יְ בּו אָּ מַ ר ,נֹ חַ חָּ כָּם הָּ יָּה ,וְ הָּ יָּה מֵ בִּ ין לְ חִּ ישַ ת וְ צִּ פְ צּוף כָּל הַ נִּ בְ ָּר ִּאים ְּור ִּמיזָּתָּ םּ ,וכְ שֶ הָּ יָּה בַ תֵ בָּ ה ,אָּ מַ ר :יֹודֵ ַע אֲנִּ י שֶ אֵ ין פִּ קֵ חַ בָּ עֹופֹות כְ מֹו
עֹורב .אָּ מַ ר ַרבִּ י חִּ יָּיא ,וְ אֵ יְך עֹוׂשֶ ה כְָּך? ַוה ֲֵרי אָּ מַ ר ַר ִּבי בֹו ,אָּ סּור
עֹורב לָּדַ עַת ִּממֶ נּו ִּסימָּ ן בָּ עֹולָּםִּ ,מיָּד (בראשית ח ,ז) וַיְ שַ לַח אֶ ת הָּ ֵ
הָּ ֵ
לְ הִּ ְסתַ כֵל בְ אֹותָּ ם הַ ְמ ַנח ֲִּשים בְ עֹופֹות הַ ּׁשָּ מַ יִּ םַ ,וה ֲֵרי הּוא בִּ כְ לַל (ויקרא יט) ל ֹא ְת ַנחֲשּו וְ ל ֹא ְתעֹונֵנּו ,אֲפִּ לּו ָּכל נִּ חּוש בָּ עֹולָּם .אֶ לָּא ,אָּ מַ ר ַרבִּ י
עֹורב? שֶ אָּ מַ ר ַרבִּ י חִּ יָּיאִּ ,מצְ טַ עֵר הָּ יָּה נֹ חַ יֹותֵ ר עַל אָּ בְ דַ ן הָּ עֹולָּם .אָּ מַ רִּ :רבֹונֹו שֶ ל עֹולָּם ,יָּדַ עְ ִּתי כִּ י אַ תָּ ה ַרחּום ,וְ אַ תָּ ה
חִּ יָּיא ,לָּמָּ ה שָּ לַח אֶ ת הָּ ֵ
נּותְך לְ אַ כְ זָּרּות .אַ תָּ ה ל ֹא ִּרחַ ְמתָּ עַל בָּ נֶיְך ,יֵצֵ א זֶה שֶ אֵ ינֹו ְמ ַרחֵ ם עַל בָּ נָּיו ,וְ נ ְֶהפְַך לָּהֶ ם לְ אַ כְ ז ִָּּריּ .ולְ פִּ יכְָּך
ל ֹא ִּרחַ ְמתָּ עַל עֹול ְָּמְך ,וְ נֶהְ פְַך ַרחֲמָּ ְ
עֹורבֶ ,רמֶ ז הּוא שֶ ָּרמַ ז.
שָּ לַח אֶ ת הָּ ֵ
אָּ מַ ר ַרבִּ י יֹוסֵ י ,וְ כִּ י ל ֹא כָּתּוב בֹו " ִּאיש צַ ִּדיק תָּ ִמים הָּ יָּה"  ,וְ הַ אֵ יְך הִּ ִּטיחַ ְדבָּ ִּרים כְ ַל ֵפי מַ עְ לָּה? אָּ מַ ר ַר ִּבי חִּ יָּיא ,מֵ ֹרב צַ עֲרֹו הּוא שֶ אָּ מַ ר ,שֶ ה ֲֵרי
שָּ נִּ ינּוִּ ,מנַיִּ ן שֶ אֵ ין דָּ נִּ ין אֶ ת הָּ אָּ דָּ ם לְ פִּ י צַ עֲרֹו? שֶ ֶנ ֱאמַ ר (איוב לד) " ִּאיֹוב ל ֹא ְבדַ עַת יְ דַ בֵ ר ְּודבָּ ָּריו ל ֹא ְבהַ ְׂשכֵל" .אַ ף עַל פִּ י שֶ ִּה ִּטיחַ דְ בָּ ִּרים
כְ לַפֵ י מַ עְ לָּה ,אֵ ין ִּדינֹו כְ מֵ זִּיד ,אֶ לָּא כְ אָּ דָּ ם בְ ל ֹא דַ עַת ,לְ פִּ י צַ עֲרֹו.

תָּ נּו ַרבָּ נָּן ,מָּ ה הֵ ִּשיב הַ קָּ דֹוש בָּ רּוְך הּוא לְ נֹ חַ  ,כְ שֶ יָּצָּ א ִּמן הַ תֵ יבָּ ה וְ ָּראָּ ה כָּל הָּ עֹולָּם חָּ ֵרב ,וְ ִּה ְת ִּחיל לִּ ְבכֹות ָּעלָּיו ,וְ אָּ מַ רִּ ,רבֹונֹו שֶ ל עֹולָּם,
נִּ קְ ֵראתָּ ַרחּום ,הָּ יָּה לְ ָך לְ ַרחֵ ם עַ ל בְ ִּריֹותֶ יָך .ה ֱִּשיבֹו הַ קָּ דֹוש בָּ רּוְך הּוא :רֹו ֶעה שֹוטֶ הָּ ,כעֵת אָּ מַ ְרתָּ אֶ ת זֶה ,וְ ל ֹא ִּבזְמַ ן שֶ אָּ מַ ְר ִּתי לְ ְך ְבלָּשֹון ַרכָּה,
יתי צַ ִּדיק לְ ָּפנַי בַ דֹור הַ זֶהַ ,ואֲנִּ י הִּ נְ נִּ י מֵ בִּ יא אֶ ת הַ מַ בּול כּו' לְ שַ חֵ ת כָּל בָּ ׂשָּ ר כּו' ,עֲׂשֵ ה לְ ְך תֵ בַ ת עֲצֵ י גֹ פֶ ר .כָּל זֶה ִּה ְתעַ ַכבְ ִּתי עִּ ְמְך,
כִּ י אֹ ְתְך ָּר ִּא ִּ
עָּׂשיתָּ תֵ בָּ ה וְ נִּ צַ לְ תָּ  .וְ כָּעֵ ת
וְ אָּ מַ ְר ִּתי לְ ְך כְ דֵ י שֶ ְתבַ קֵ ש ַרח ֲִּמים עַל הָּ עֹולָּםּ ,ומֵ אָּ ז שֶ ּׁשָּ מַ עְ תָּ שֶ אַ תָּ ה ִּתנָּצֵ ל בַ תֵ בָּ ה ,ל ֹא נִּ כְ נְ סָּ ה ְבלִּ ְבְך ָּרעַת הָּ עֹולָּם ,וְ ִּ
שֶ נֶאֱ בַ ד הָּ עֹולָּם ,פָּתַ חְ תָּ פִּ יְך לְ דַ בֵ ר לְ ָּפנַי בַ קָּ שֹות וְ תַ חֲנּונִּ ים?!
ּומכֹ ל הָּ עֹוף הַ טָּ הֹור ַויַעַ ל עֹ ֹלת בַ ִּמזְבֵ חַ  .אָּ מַ ר ַרבִּ י
כֵיוָּן שֶ ָּראָּ ה כְָּך נֹ חַ ִּ ,הקְ ִּריב עֹולֹות וְ קָּ ְרבָּ נֹות ,שֶ כָּתּוב (שם ח) וַיִּ קַ ח ִּמכֹ ל הַ בְ הֵ מָּ ה הַ ְטהֹ ָּרה ִּ
יֹוחָּ נָּן ,ב ֹא ְּוראֵ ה מַ ה בֵ ין הַ צַ ִּדיקִּ ים שֶ הָּ יּו לְ יִּ ְׂש ָּראֵ ל אַ חַ ר כְָּך ּובֵ ין נֹ חַ  .נֹ חַ ל ֹא הֵ גֵן עַ ל דֹורֹו וְ ל ֹא ִּה ְת ַפלֵל ָּעלָּיו כְ אַ ְב ָּרהָּ ם .שֶ כֵיוָּן שֶ אָּ מַ ר הַ קָּ דֹוש
ֲמֹורה כִּ י ָּרבָּ ה"ִּ ,מיָּד  -וַיִּ גַש אַ ְב ָּרהָּ ם ַוי ֹאמַ ר ,וְ ִּה ְרבָּ ה ְדבָּ ִּרים כְ ֶנגֶד הַ קָּ דֹוש בָּ רּוְך הּוא ,עַד
בָּ רּוְך הּוא לְ אַ בְ ָּרהָּ ם (שם יח ,כ) " ַזעֲקַ ת ְסדֹום ַוע ָּ
שֶ ּׁשָּ אַ ל שֶ ִּאם יִּ מָּ צֵ א שָּ ם עֲׂשָּ ָּרה צַ ִּדיקִּ ים שֶ יְ ַכ ֵפר לְ כָּל הַ דֹור בִּ ְש ִּבילָּם .וְ חָּ שַ ב אַ ְב ָּרהָּ ם שֶ הָּ יּו עֲׂשָּ ָּרה בָּ עִּ יר ,עִּ ם לֹוט וְ ִּא ְשתֹו ּובָּ נָּיו ּובְ נֹותָּ יו
ַוחֲתָּ נָּיו ,וְ ָּלכֵן ל ֹא הִּ ְת ַפלֵל יֹותֵ ר.
בָּ א מֹ שֶ ה וְ הֵ גֵן עַל כָּל הַ דֹור .כֵיוָּן שֶ אָּ מַ ר הַ קָּ דֹוש בָּ רּוְך הּוא לְ מֹ שֶ ה ,יִּ ְׂש ָּראֵ ל חָּ ְטאּו ,סָּ רּו מַ הֵ ר ִּמן הַ דֶ ֶרְך  -מַ ה כָּתּוב בֹו? (שמות לב) "וַיְ חַ ל
אֹומ ִּרים ,ל ֹא ִּהנִּ יחַ מֹ שֶ ה לְ הַ קָּ דֹוש בָּ רּוְך הּוא עַ ד שֶ נָּתַ ן נַפְ שֹו ֲעלֵיהֶ ם ִּמן
מֹ שֶ ה" .מַ הּו וַיְ חַ ל? ְמלַמֵ ד שֶ הִּ ְת ַפלֵל עַד שֶ ֲאחָּ זַתּו חַ לְ חָּ לָּהֲ .חכ ִָּּמים ְ
ּומן הָּ עֹולָּם הַ בָּ א ,שֶ כָּתּוב (שם) וְ עַתָּ ה ִּאם ִּתשָּ א חַ טָּ אתָּ ם וְ ִּאם אַ יִּ ן ְמחֵ נִּ י נָּא ִּמ ִּספְ ְרְך אֲשֶ ר כָּתַ בְ תָּ .
הָּ עֹולָּם הַ זֶה ִּ
דֹורם ,וְ ל ֹא הִּ נִּ יחּו ִּמדַ ת
אָּ מַ ר ַרבִּ י יֹוסֵ י ִּמכָּאן( ,תהלים קו) ַוי ֹאמֶ ר לְ הַ ְש ִּמידָּ ם לּולֵי מֹ שֶ ה בְ חִּ ירֹו ָּעמַ ד בַ פ ֶֶרץ לְ ָּפנָּיו .וְ כֵן כָּל הַ צַ ִּדיקִּ ים הֵ גֵנּו עַל ָּ
הַ ִּדין לִּ ְשֹלט בָּ הֶ ם .וְ נֹ חַ הִּ ְת ַעכֵב עִּ מֹו הַ קָּ דֹוש בָּ רּוְך הּוא ,וְ אָּ מַ ר לֹו ִּרבּוי ְדבָּ ִּרים שֶ מָּ א יְ בַ קֵ ש ֲעלֵיהֶ ם ַרח ֲִּמים ,וְ ל ֹא ִּה ְשגִּ יחַ וְ ל ֹא ִּבקֵ ש ֲעלֵיהֶ ם
(הזוהר הקדוש)
ַרח ֲִּמים ,וְ עָּׂשָּ ה הַ תֵ בָּ ה וְ ֶנ ֱאבַ ד כָּל הָּ עֹולָּם.
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