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 1מהות התיבה ומשמעותה לחיינו

 

איך בדיוק לעשות כל  אריכות רבה בציווינו מוצאים וא בעשיית התיבה, נחאת  מצווהה' 
  .התיבה בצורה מפורטת מאד ובמידות דבר
 ייעוד נוסף לבניית התיבה מאשר הצלת מהמבול.כנראה שיש 

 
 משימת בניית התיבה מסובכת ומורכבת. וצריך לעבוד קשה בה מאוד.

 די שיראו בני דורו ואולי ישובו.שנה הטריחו ה' בבניה כ 021רש'י: 
 שנה. 021' שחיי אדם לא יעלו על בסוף פרשת בראשית אומר ה

 ית תיבה.נח מרמז על מטרת חייו של אדם בעולם: בני
 של האדם בתשובה. תמידי תיבה אינה רק הצלה. תיבה היא הפתח לדיון פנימי

 
 מי הוא הניצל מהמבול? הבונה תיבה.

 עניין התיבה משרטט לאנושות את מפת העתיד של אחרי המבול.
 . עבודת כפרה", וכפרת אותה מבית ומחוץ בכופר" מהי עבודת התיבה?

 עולמו החיצוני.תחזוק  – הפנימי של אדם. ומבחוץ מועולתחזוק  – עבודת תחזוק. מבפנים
 לתיבה כמה ממדים: 

  זו עבודתו בעולם. אדם בונה לעצמו הגדרות ומידות. - יש לה גבולות
 שאלה מאיפה אני לוקח אור לחיי?ה -התיבה סוגרת ומחשיכה, ועולה הצורך בצוהר 

אליו פונה  -לשמים אלא מפתח , המציאות סביבי, מהנאות העולם הזההאור אינו מ
 .(אבן טובהצוהר=גם לפירוש עולה יפה ) האדם.

 החיים. תהתיבה היא מהפכ
בנייה ב כדי לעסוק אני נמצא פה בעולם לא רק כדי להיות חלק פשוט וטבעי ממנו, אלא

 אישית של האישיות והמידות.
 

 אדם צריך לעבוד על צניעות שלו,  - בניית תיבה היא הסתתרות
 תמיד בחייו. ולא להיות חשוף

  אין אומרים כל שבחו של אדם בפניו. צניעות. - "אותך ראיתי צדיק"
לא להתכבד בקלונם של  נח לא רואה בעונש בני דורו. כמו לוט.  -" ויסגור ה' בעדו" 

  אחרים.
 שנה. 021זאת עבודה של 

 
 מאז שיצאנו מגן עדן אי אפשר לאכול מכל עץ הגן, צריך לבנות לנו תיבה.

 הפנימיות בכל דבר. ות אתראיוכל לאכן אם יזכה האדם  ת: והלא אלוקות בכל דבר? ש:
וניות ולא שחיו בחיצ . שם שם את שרה. היה כנגד המצרים,מה שאברהם גם בנה תיבה

 .שמעו שיש בעולם מבול.
אדם בונה תכונות ומשקיע בהם הרבה, אבל צריך לזכור שכולם הן  -החיות שבתיבה 

בשר, כי  בתחילה נאסר על אדם לאכולש מסביר ל להקריב לה'. ר' יוסף ג'יקטיליהבשבי
 עדיין לא בנה לו תיבה.

 שבע מכל בהמה, עבודת השביעיות, כמו השבת שמזכירה ואוספת את ימי כל השבוע לה'. 
 

 מקור האור שיאיר וישמח את חיינו. לא ולהתחבר תיבה. למצוא שנזכה לבנות
 שלום!בשורות טובות ושבת 
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 פנימי לא מוגהה – [ערש"ק נח תשפ"א] שיכתוב 


