
לפרשת נחניחוחות 

, מנהיגי חינוך יקרים

(ז"ט', ו" )לתבהתעשה צהר"

המדרש מציין כי היו מרבותינו שלא ידעו  . ך פעם אחת בלבד"מופיעה בתנ' צהר'המילה 

.ביאורה ויש אחרים שנחלקו בביאור

כאילו כוונת  '', תכווץ ותעשה את התיבה''. 'צר'מלשון ' צהר'השבעים פירשו כנראה תרגום 

.תבנה תיבה צרה-הפסוק 

בין הצהר המזרחי ביאצהריים הוא זמן שהשמש '. מלשון צהרייםצהר-פירש נבנצאלהרב 

"והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע-זהרי חמה -הוא כמו זהר וצהר.. המערבילצהר

אדם זקוק " אבן טובה: "הסבר אחד, "צוהר"י מהו "ההסברים שמביא המדרש מביא רשאת 
קשר  –" חלון: "הסבר שני. בזמן ההתכנסות פנימה לנקודת אור פנימית שתאיר בתוכו

תפתח את עולמך ומחשבותיך כלפי הסביבה ולא  , תעשה לך צוהר כלפי חוץ, למציאות מסביב

עולם שיתנהל תוך כדי התבוננות  , ה מצווה את נח לבנות עולם חדש"הקב, רק לעצמך

.מתוך דאגה לזולת ולסביבה ולא רק פנימה כלפי משפחתו בלבד, החוצה
בלשון המשנה  )מילה של תורה ותפילה –פירושה " תבה"כי ( ד"תרל)אמת השפתמסביר 

צהר"וזה פירושו של . המצילה ממבול הגשמיות והארציות המציף את העולם( תיבה זו מלה
היוצאת מפיך  , שתבוא כל מלה של תורה ותפילה, שתעשה אור למילה–" לתבהתעשה 

כלומר חלילה לא כל אחד ראוי  . התבהקלטתו -ידוע שלא כל אחד ואמנם.ובהירהמאירה 

אמת מסיים ואומר שעל ידי הביטול אל כלל ישראל יוכל  שהשפתאלא . לתבהולהיכנס להנצל

!הכללכחכמה גדול . מכל הסתרולהנצלכל אדם להדבק בתיבות התורה 

נבקש לראות בתיבה עוד משמעות נוספת אחת ולהתעודד מפסוק אחד שנאמר על , לסיום

.היונה בפרשה

והמדרש מחבר את הפסוק עם הנאמר במגילת איכה " ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה"

".. היא ישבה בגוים לא מצאה מנוח"

ריבונו של עולם לאורך הגלות הארוכה שלא מצאנו מנוח בגויים ושבנו אל  עימנועשה חסד 

שלפני השואה החליט אחד הוינאיתבמסע פרסום אחד בקהילה . אל ארץ ישראל' התבה'

כעבור שנים אחדות מצא . 'וינה היא ירושלים שלנו'המתמודדים להוציא כרזה ובה היה כתוב 

זכינו ולא  . עצמו כפליט ניצול בארץ ישראל והוא שמח בזה שהגיע לארץ והודה על טעותו

..התבהמצאנו מנוח לכף רגלינו ואנו שבים אל 
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עת אנו  (. על פי כל פירושיו ומשמעיו. )צהרבתקופה זו של הקורונה אנחנו מבקשים לעשות 

מתכנסים פנימה  זוכים אנו לגלות את נקודות האור שבתוכנו ובתוך בני , מסתגרים בבית

,  לסובבים אותנו, ומאידך בתקופה זו אנו  גם מתבוננים החוצה דואגים לתלמידנו , ביתנו

ה נושאים תפילה שתיעצר המגפה "במילים מאירות ומחזקות ובע, מחזקים  בלימוד תורה

.ונזכה לגשמי טל ומטר לברכה בכל רחבי ארצנו

,שבת שלום ומבורך

.מרחשוון תפילת רבים על הגשם ועל עצירת המגפה' ה ביום ראשון ז"ניפגש כולנו בע

שושנה נגר


