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לָמָ ה נֹ חַ נֹ חַ ַפעֲמַ יִם? אֶ לָא כָל צַ ִדיק וְ צַ ִדיק שֶ בָ עֹולָם יֵש לֹו ְשתֵ י רּוחֹות  -רּוחַ אַ חַ ת בָ עֹולָם הַ זֶה ,וְ רּוחַ אַ חַ ת בָ עֹולָם הַ בָ א.
וְ כְָך ִת ְמצָ א בְ כָל הַ צַ ִדיקִ ים :מֹ שֶ ה מֹ שֶ הַ ,יעֲקֹ ב ַיעֲקֹ ב ,אַ בְ ָרהָ ם אַ בְ ָרהָ םְ ,שמּואֵ ל ְשמּואֵ ל ,שֵ ם שֵ ם .פְ ָרט לְ יִ צְ חָ ק שֶ ל ֹא כָתּוב
בֹו כְ מֹו שֶ כָתּוב בָ הֶ םִ ,מּׁשּום שֶ יִ צְ חָ ק ,בְ שָ עָה שֶ נִ קְ ַרב עַל גַבֵ י הַ ִמזְבֵ חַ  ,יָצְ אָ ה נִ ְשמָ תֹו שֶ הָ יְ תָ ה בֹו בָ עֹולָם הַ זֶה.
וְ כֵיוָן שֶ ֶנאֱמַ ר בְ אַ בְ ָרהָ ם בָ רּוְך ְמחַ יֵה הַ מֵ ִתים ,שָ בָ ה אֵ לָיו נִ ְשמָ תֹו שֶ ל הָ עֹולָם הַ בָ אִ .מּׁשּום זֶה ִת ְמצָ א שֶ ל ֹא יִ חֵ ד
הַ קָ דֹוש בָ רּוְך הּוא אֶ ת ְשמֹו אֶ לָא עַל יִ צְ חָ קִ ,מּׁשּום שֶ נֶחְ שַ ב כְ מֵ ת .וְ עַל זֶה ָרמַ ז הַ כָתּוב וְ אָ מַ ר (איוב טו)
(הזוהר הקדוש ס' ע"א)
הֵ ן בִ קְ דשָ ו ל ֹא ַיא ֲִמין וְ גֹו'.

כָתּוב "וַיִ קְ ָרא אֶ ת ְשמֹו נֹ חַ " ,וְ כָתּוב "וַיִ קְ ָרא ְשמֹו ַיעֲקֹ ב" .לָמָ ה ל ֹא כָתּוב "אֶ ת"? אֶ לָא שָ ם דַ ְרגָה אַ חֶ ֶרת (ד''א אחת)
וְ כָאן דַ ְרגָה אַ חֶ ֶרת( ,נ''א :את ,כמו שנאמר ואראה את ה') ַככָתּוב (שם ו) וָאֶ ְראֶ ה אֶ ת ה' .וָאֶ ְראֶ ה ה' ל ֹא כָתּוב אֶ לָא אֶ ת ה',
גַם כְָך בְ נֹ חַ וַיִ קְ ָרא אֶ ת ְשמֹו נֹ חַ  .וַיִ קְ ָרא ְשמֹו ַיעֲקֹ ב  -דַ ְרגָה שֶ לֹו הַ קָ דֹוש בָ רּוְך הּוא מַ מָ ש קָ ְראָ ה לֹו ַיעֲקֹ ב.
(הזוהר הקדוש ע"א תוספתא)
אֲבָ ל כָאן "אֶ ת"  -לְ הַ כְ לִ יל אֶ ת הַ ְּׁשכִ ינָה (נ''א :שהיא דרגה אחרת למטה).

" ַוי ֹאמֶ ר ה' הֵ ן עַם אֶ חָ ד וְ שָ פָה אַ חַ ת לְ ֻכלָם וְ זֶה הַ חִ לָם ַלעֲשֹות וְ עַתָ ה ל ֹא יִ בָ צֵ ר מֵ הֶ ם כֹ ל אֲשֶ ר ָיזְמּו ַלעֲשֹות"; אל תקראנה
"וְ זֶה הַ חִ לָם ַלעֲשֹות " אלא "וזה החלום לעשות" ,שאמרו כבר חכמנו ש'היום הולך אחרי הלילה' ,ומשכך כאשר כולם
מחשבתם והתבוננותם מאותה הזווית ולכולם חלום אחד ,מה ימנע אותם.
ומכך תובנה גדולה לנו להשיג בדברים אלו ,ודווקא בפשט הדברים .מטרת הבונים לא היתה לשם-שמיים ,אלא
ּומגְ דָ ל וְ ר ֹאשֹו בַ ּׁשָ מַ יִ ם וְ ַנעֲשֶ ה לָנּו שֵ ם פֶן נָפּוץ" ,ובכל זאת יכול הדבר לעלות
לשמם-עצמם ככתוב " הָ בָ ה נִ בְ נֶה לָנּו עִ יר ִ
בידם אלא אם הקב"ה יתערב באחדותם ויפיצם על פני כל הארץ .דהיינו ,גם רשעים העושים עבור עצמם ומתגרים
במלכותו ,עם כל זאת באחדותם ובחלום המשותף שלהם ,עדיין יכול הדבר לעלות בידם.
ואם בדור הפלגה דיברנו ,קל וחומר בישראל ,שעל כן אף נאמר "גדול השלום ,שאפילו בשעה שישראל עובדים
עבודה זרה ,ויש שלום ביניהן ,אומר הקדוש ברוך הוא אין רצוני לנגוע בהן"; כח עצום יש באחדות .כשהעם מאוחד
כל אוייבנו יפלו לפנינו ,כשהחברה מאוחדת השגשוג קיים וכשהמשפחה מאוחדת השפע זורם .ומפשט הדברים נקח
הלכה למעשה ביום יום – לא נחפש את השוני בכדי לנגח את אחינו ,אלא נתרכז קודם במה שמאחד אותנו ומשם נבנה
ּומגְ דָ ל וְ ר ֹאשֹו בַ ּׁשָ מַ יִ ם וְ ַנעֲשֶ ה לָנּו שֵ ם" נציב את "כשכל ישראל יתנו יד
את השלום בינינו; אל מול "הָ בָ ה נִבְ נֶה לָנּו עִ יר ִ
(ש'ש)
זה לזה תצטרפנה הידיים ליד אחת המגעת עד לכיסא הכבוד".
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