ערב שבת קודש פרשת "נח" תשע"ח

בס"ד

שבוע טוב מאולפנת חורב

נח ,מאיש צדיק תמים לאיש האדמה /הרב עודד
דמותו המיוחדת של נח ,מאירה כבר בסוף פרשת בראשית " .וְ נֹחַ ָמצָ א חֵ ן ְ ּב ֵעינֵי ה'" וכמובן בתחילת

על יחודו ועל צדקתו לאורך שנים .ואברהם אשר פתח את ביתו לכל העולם ,אפילו לאורחים שלפי

יש צַ ִ ּדיק ּ ָת ִמים הָ יָה ְ ּבדֹר ָֹתיו ,אֶ ת הָ אֱ ל ִֹקים ִה ְתהַ ּ ֶל ְך נֹחַ "גם בהמשך הפרשה ,הכתוב
פרשת נח" ,נֹחַ ִא ׁ

חז"ל היו נראים כעובדי עבודה זרה ,עלול להיפגע .אך בפועל אברהם הולך ומתעלה וה' קוראו,

מעיד עליו ִּ
יתי צַ ִ ּדיק ְלפָ נַי ַּבדּ וֹ ר הַ ֶז ּה"
"כי א ְֹת ָך ָר ִא ִ

אברהם אוהבי .ואילו נח הופך מאיש צדיק תמים לאיש האדמה המשתכר ומתגולל באוהלו.

אומנם רש"י בתחילת הפרשה ,מביא את דברי חז"ל :בדורותיו  -יש מרבותינו דורשים אותו לשבח:

חז"ל במדרש רבה ,בראשית פרשה ל"ו עומדים גם על ההבדל שבין נח למשה רבינו:

כל שכן שאלו היה בדור צדיקים היה צדיק יותר ויש שדורשים אותו לגנאי :לפי דורו היה צדיק ,ואלו

אמר רבי ברכיה חביב משה מנח ,נח משנקרא איש צדיק נקרא איש אדמה ,אבל משה משנקרא איש

היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום .ולפי דעה אחת במדרש ,המשווה את נח לאברהם,

מצרי נקרא איש האלוקים.

דמותו של נח אינה נחשבת לעומת דמותו של אברהם ,אך גם לפי הדעה בחז"ל הדורשת אותו לגנאי,

ר' מאיר שמחה הכהן מדווינסק בספרו משך חכמה (פרק ט ,פסוק כ') עומד על ההבדל שבין משה

לא נוכל להתעלם מפשוטו של מקרא הרואה בנח איש צדיק לפחות בדורו ,המוצא חן בעיני ה'.

לנח :העניין דיש שני דרכים בעבודת השי"ת :דרך אחד מי שמייחד עצמו לעבודתו יתברך ומתבודד

יש הָ אֲ ָד ָמהַ ,ו ִי ּ ּ ַטע ָּכ ֶרם
והנה מיד אחרי המבול ,אנו נפגשים בנח בדמות שונה לחלוטיןַ " .ו ָיּחֶ ל נֹחַ ִא ׁ

ויש מי שעוסק בצרכי צבור ומבטל עצמו בשביל הכלל ומפקיר נפשו עבורם א"כ צ"ל לפי המושג שזה

ַו ֵי ּ ְׁש ְּת ִמן הַ ַיּיִן ַו ִי ּ ְׁש ָּכרַ ,ו ִיּ ְת ַגּל ְ ּבתוֹ ְך ָא ֳהלֹה" וכמובן השאלה המתבקשת כיצד הופך נח מאיש צדיק תמים

שמתבודד יעלה מעלה מעלה וזה ירד ממדרגתו ...ובכל זאת מצאנו שנח התבודד ולא הוכיח את בני

בדורותיו המוצא חן בעיני ה'לאיש האדמה המשתכר ומגיע לשפל כזה?

דורו לכן אמרו עליו (ע' סנהדרין קח) שאף הוא היה ראוי לכליה ורק מתבודד לעצמו היה בכל זאת

פרשנים רבים משווים בין נח לאברהם ,את חוסר העניין שגילה נח בגורל בני דורו העומדים להיאבד

אחר שנקרא איש צדיק ירד ממדרגתו ונקרא איש האדמה ,ומשה נקרא איש מצרי שהוכרח לגלות.

מן העולם במבול ,לעומת אברהם אבינו הנלחם ומתפלל על אנשי סדום .את נח הדואג לעצמו ולבני

שזה מורה פחיתות בנפש הואיל ומסר עצמו על ישראל בהריגת מצרי נקרא איש אלוקים ,שהגיע

משפחתו לעומת אברהם איש החסד הרוצה בתיקון העולם כולו.

לתכלית השלמות מה שיוכל האדם להשיג...

בעולם החסידות מכנים את נח בביטוי צדיק בפרווה ,לעומת אברהם המכונה צדיק בתנור ,כאשר

על פי דבריו של המשך חכמה דווקא מי שמחובר לכלל ,מי שדואג לכלל ,יצליח לשמור על יחודו

אדם סובל מקור יש לפניו שתי דרכים לחמם את עצמו ,או ללבוש מעיל פרווה ואז יחם לו ,או להדליק

וצדקותו ,מי שמוכן למסור את נפשו כדי להשפיע לא יהיה מושפע .לעומתו מי שבוחר בדרך של

תנור ואז יתחממו כל האנשים סביבו ,נח הוא צדיק בפרווה דואג לעצמו ולמשפחתו הקרובה ,ואילו

התבדלות עלול למצוא את עצמו בתהליך של שקיעה.

אברהם צדיק בתנור ,הרוצה לחמם ולהאיר לעולם כולו.

יהי רצון שנזכה כולנו להיות מתלמידי אברהם אבינו שנזכה לשמור ולעשות ללמוד וללמד.

וכמובן היינו מצפים שדווקא נח אשר מתבדל מן העולם ואינו מתקרב לרשעים שבדורו ,יצליח לשמור

בנות והורים יקרים,

בסוכת הרב עודד

ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבוע החולף:
ביום ראשון ,י"ח תשרי ,חול המועד סוכות ,התארחו בנות השמינית בסוכת ראש האולפנא ,הרב עודד .הבנות יצאו בהסעה מאורגנת
בליווי מחנכות השכבה ,יועצת האולפנא ,הגב' גילה ברגר והרב שי ויסבורט ,לביתו של הרב עודד שבאלון שבות .שמעו והשמיעו
דברי תורה שירה נגינה ,ונהנו מהאירוח הנעים.

ביום שני התקיימה לשכבת י"א שיחה של הרב עודד בנושא שירות לאומי וגיוס בנות לצה"ל .הרב עודד הציג בפני הבנות את גישת
האולפנא והתייחס בהרחבה לסוגיה .בסיום השיחה נשאלו שאלות על ידי הבנות והרב עודד השיב .המשך העיסוק בנושא ייעשה
בע"ה על ידי המחנכות בכיתות.

ביום רביעי במסגרת לימוד נושא השואה בשיעורי ההיסטוריה יצאה שכבת י"א לסיור ביד ושם .את הסיור הדריכו מדריכי בית
הספר להוראת השואה של יד ושם .תודה לרכזת היסטוריה אילת מרציאנו ולמורים ענת בזק ,חוי בן טולילה ,ולרב אשר שכטר על
ליווי הסיור.

ביום חמישי ערכה שכבת ח' קבלת שבת בארגון כיתה ח' .3תודה ויישר כח לכיתה ולמחנכת יהודית מושקוביץ על הארגון.

קבלת שבת  -שכבה ח'

ביום חמישי ,התקיימה קבלת שבת משותפת של שכבות ז' ו-י"ב בהובלת בנות השמינית .הבנות שמעו דבר תורה מפי הרב עודד ,נהנו מדברים על פרשת השבוע מפיהן של שלוש
נציגות בשכבת ז' ,שרו שירי קודש ושיחקו יחדיו משחקי גיבוש ברחבי האולפנא .הבנות נהנו מאווירה טובה ומגבשת ,מוזיקה שהתנגנה ברקע וכיבוד טעים.

מזל טוב לצוות:
לרב עודד מייזליש לרגל אירוסי הבן
למלכה שוויגר לרגל נישואי הבן
לרב יהודה לנדא להולדת הבן
לאביבה קאופמן להולדת הבן
לרעות ורדיגר להולדת הבת

מזל טוב לבנות שחגגו השבוע את יום הולדתן:
אביה
לזר

שני
שווץ

דינה
הולצר

נעמה
פינצובר

נועה
כהן

אדוה
יוגב

רני
שם טוב

שירה
גרינבאום

הודיה
לובטון

אוריה
שמעוניאן

אורן
בארי

אביגיל
פינברג

רונית
דנטו

חן
דוד פור

תמר
צודקוביץ

הודיה
כהן

שבת שלום
וחודש טוב ומבורך!
הרב עודד מייזליש
וצוות האולפנא

