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  ]'ט', ו [''אלה תולדת נח''

  ''?אלה תולדות נח''יש להבין מה פשר הדגשת התורה 

  

 בלבד –'' אלה''ש, דגיש בדבריהביקשה התורה לה, אלא

 היו – שלושת בניו של נח –שרק שם חם ויפת '', תולדות נח''

שלא כמו אברהם אבינו שהיה מגייר את אומות . תולדותיו

  .וכל תולדותיו היו בניו בלבד, הרי נח לא עשה כן, העולם

ם שכתב שעד אברהם ''בכך מיושבת התמיהה על דברי הרמב

, ם''והקשו רבים על הרמב, ר את הבוראאבינו לא היה מי שהכי

, חנוך, כמו שם, שהרי מצינו צדיקים נוספים לפני אברהם אבינו

  ?מתושלח ונח, למך

'' הכיר''ם שעד אברהם אבינו לא היה מי ש''כוונת הרמב, ברם

אף שהיו צדיקים גם בדורות , דהיינו, את הבורא לאחרים

ובזאת , ותאך הם לא הפיצו את האמונה בין הברי, הקודמים

לא רק , היה אברהם אבינו הראשון שהכיר את האמונה והפיצה

  .אלא גם לאחרים, לבניו

  רבי יהונתן אייבשיץ

  

  ]'ט', ו [''אלה תולדת נח נח איש צדיק תמים היה בדרתיו''

  .ללמדך שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים: י''וברש

היינו את ', 'תולדותיהם של צדיקים''בכך שהקדימה התורה את 

'', ויולד נח שלשה בנים''לפסוק האומר , מעשיו הטובים של נח

באה התורה ללמדנו כי מעשיו הטובים של האדם הם העיקר 

  .בחייו

אבל מעשיו , ה שותף''גם הקב, כי בבניו של האדם, טעם הדבר

הכל בידי שמים ''שהרי , כל כולם שלו הם, הטובים של האדם

  .''חוץ מיראת שמים

  יהגור אר

  

  ]'ט', ו [''נח איש צדיק תמים היה''

. ''צדיק תמים''מעידה התורה הקדושה על נח שהוא , בתחילה

כי אותך ראיתי צדיק לפני ''אבל בהמשך אומר לו הבורא 

אלא ? מדוע. ולא צדיק תמים,  צדיק בלבד– ''בדור הזה

בעיני הדור לא , ''בדור הזה''אבל , שבאמת היה צדיק תמים

שאינם , שכן דרך בני הדור. בלבד'' דיקצ''נחשב אלא ל

מעריכים כראוי את הצדיק התמים השרוי עמם ומפחיתים 

  ...בערכו

  ל''רבי רפאל כדיר צבאן זצ

  

  ]'ט', ו [''נח איש צדיק תמים היה''

אך מהו . ואינו עובר עבירות, הוא מי שמקיים רק מצוות'' צדיק''

  ''? תמים''

  

אך '', אשר אין בה מום –פרה אדומה תמימה ''בבהמה מצינו 

אם לומר שלא עבר ? ברוחניות, מה משמעות התמימות כאן

  !?הרי זה בכלל הצדקות, עבירות

 המידות –ותמימותה , מום הנשמה הן המידות הרעותאלא 

  !הטובות כולן

  רבינו בחיי

  

  ]א''י', ו [''ותשחת הארץ לפני האלקים ותמלא הארץ חמס''

ורה מקומן של המילים הרי לכא, ויש לדקדק בלשון הכתוב

והיה מן הראוי לומר , הוא בסוף הפסוק'' לפני האלקים''

כל שהרי '', ותשחת הארץ ותמלא הארץ חמס לפני האלקים''

  .''לפני האלקים''חטאי דור המבול היו 

'' ותמלא הארץ חמס'': י''בעל הזבחי צדק מבאר על פי דברי רש

  . גזל–

דה זרה הינם חטאים עריות ועבו. ומעתה מדוייק הפסוק היטב

ברם , ''לפני האלקים''ולכן נכתב עליהם , שבין האדם למקום

לפני ''לכן לא נאמר בו , הגזל עיקרו הוא עוולה בין אדם לחבירו

  .''האלקים

  זבחי צדק

  

  ]א''י', ו [''ותשחת הארץ לפני האלקים ותמלא הארץ חמס''

'', קץ כל בשר בא לפני' ''דהרי בתחילה הדברים ואמר ה, וקשה

כל מקום שאתה ''י ''וכדברי רש, וזאת מכיון שחטאו בעריות

אנדרלמוסיא באה לעולם והורגת , מוצא זנות ועבודה זרה

שלא , י מיד לאחר מכן''אם כן מדוע אומר רש. ''טובים ורעים

  ?נחתם דינם אלא על הגזל

, הרי כידוע אין בעל הרחמים פוגע בנפשות תחילה, זאת ועוד

כפר ''כדברי הכתוב ,  בממונו של החוטאכל פוגע-אלא ראשית

, ה לא נהג כן''ואם כן מדוע בדור המבול הקב. ''נפש איש עשרו

כאומרו , אלא מיד פגע בהם עצמם, ולא פגע תחילה בממונם

מאדם עד בהמה עד רמש ועד עוף השמים ...אמחה את האדם''

  ''?כי נחמתי כי עשיתם

  

מתי מידת כי אי, בחבירתה' השאלות מיושבות א' ברם ב

 רק כאשר –הרחמים מועילה לפגוע בממון האדם תחילה 

אבל כאשר הממון שתחת ידו אינו שלו אלא , הממון שייך לו

אזי לא שייך לומר שיפרעו תחילה מרכושו , ממון גזול הוא בידו

  .ומממונו להתראתו

, נמצא לפי זה כי אכן עיקר החטא שבעטיו הגיע המבול לעולם

ברם לו היה ניתן . י''ודה זרה כדברי רשהיה חטא של עריות ועב

אך מכיון , לא היה מגיע מבול לעולם, לפגוע בממונם תחילה

קץ כל בשר ''אלא , לכן לא היתה כל ברירה, שממונם גזול היה

  .''בא לפני

הרי שלא נחתם גזר דינם להביא מבול לעולם אלא בשביל 

 מלא העומר                                                     !הגזל



  ]ז''ט', ו [''צהר תעשה לתבה''

רבי לוי אמר , רבי אבא בר כהנא אמר חלון: ובמדרש איתא

  .מרגליות

תלויה במחלוקת בתחילת '', צהר''ויש לבאר דמחלוקת זו מהו 

דאיכא '', נח איש צדיק תמים היה בדרותיו'' על הפסוק ההפרש

הא אילו היה , ד שם דדווקא בדורותיו היה נחשב לצדיק''למ

ואיכא ... בדורו של משה או בדורו של שמואל לא היה צדיק

אילו היה בדורו של משה או , ד ומה אם בדורותיו היה צדיק''למ

  ...בדורו של שמואל על אחת כמה וכמה שהיה צדיק

סובר כי , ולפי זה יש לומר כי הסובר שנח היה צדיק גמור

כדי לראות במפלתם של , ניתנה לו רשות לעשות חלון בתיבה

כשם שלאברהם אבינו ניתנה רשות לראות בחורבן , רשעים

בעוד שלוט הוזהר '', וישקף על פני סדום ועמורה''כאמור , סדום

 עמהם אתה הרשעת: י שם''וכדברי רש['' אל תביט אחריך''

אינך כדאי לראות בפורענותם , ובזכות אברהם אתה ניצול

ואילו לדברי הסובר שנח לא היה צדיק גמור ורק ]. ''ואתה ניצול

לא ניתנה לו הרשות לראות במפלת ,  היה צדיק''בדרותיו''

היינו מרגלית שהאירה לו '' צהר''ועל כן הוא סבור כי , הרשעים

  .את התיבה

  רבי יוסף מסלוצק

  

', ח [''יום ולילה לא ישבותו... ל ימי הארץ זרע וקצירעד כ'

  ]ב''כ

וכל אחד סותר , היצר הטוב והיצר הרע מתגוששים בלב האדם

הזורע בעולם הזה קוצר : היצר הטוב לוחש לו. את דברי חבירו

קום ועשה .  מה יאכל–ומי שהתעצל בעת הזריעה , לעולם הבא

  !רכוש זכויות, מצוות

אלא עונת , לא כי: לו של היצר הרעומיד שומע הוא את קו

! חטוף כפי יכולתך, קטוף הנאות כאוות נפשך. הקציר היא

, זכור את בוראך: בא היצר הטוב ומקררו, מזדמן לו דבר איסור

, קום עשה: והיצר הרע מאיץ בו. אל תפסיד עולם ברגע אחד

. לעבודת יומו, היצר הטוב מעירו בבוקר! בלא חשבון ודעת

  ... חזור לישון, עוד לילה: הרעלוחש לו היצר 

יצר לב האדם רע מנעוריו זרע וקציר וקור וחום '', הנה כי כן

מתווכחים ,  מתאבקים הם כל העת'',ויום ולילה לא ישבותו

והיצר הרע , עת זריעה היא: היצר הטוב אומר... ומתנצחים

והיצר הרע מחמם , היצר הטוב מקרר מעבירה. מסית לקצור

: היצר הרע אומר. יש לקום, כבר יום: אומרהיצר הטוב . אליה

  ...אפשר לנום, עוד לילה

  הבן איש חי

  

  ]א''כ', ט [''וישת מן היין וישכר ויתגל בתוך אהלה''

רמז על עשרת השבטים שנקראו על שם , אהלה כתיב: י''וברש

  .שגלו על עסקי היין'', אהלה''שומרון שנקראת 

ת פירושו שכרו. גלות עשרת השבטים באה על שהשתכרו

והפסד זה לא ניתן , שמאבדים את הדעת למשך זמן מסויים

  .לתשלומין

ודע כי השכל : ל מבאר את השייכות בין שכרות לגלות''המהר

, י השכרות יאבד הדבוק ההוא''וע, יתברך' הוא הדבוק בה

לפי ', יבוא פירוד וגלות לאדם כו' וכאשר אין האדם דבוק בה

כי מי שהוא גולה ממקומו יצא , שאין הפרש בין גלות ובין גלוי

הרי הוא מנתק , כשהאדם נפרד מדביקותו, פירוש. מהסתרו

ושוב הוא גלוי , את עצמו משורשיו הפנימיים שנטועים בשמים

  .ויצא מהסתרו

י ''ע, שכרות שייך על ידי כבוד. שכרות זה לאו דווקא על ידי יין

תו שכל אלה מפרידים את השכל מדביקו, והיינו. 'תאווה וכו

את ' בקר וידע ה''וכן מצינו אצל קרח שאמר להם משה . 'בה

השכרות '', עתה עת שכרות הוא לנו''י ''ופירש רש', 'אשר לו

י מעשה קרח שנתקנא בנשיאותו של אליצפן בן ''שם היתה ע

  .''ושכרת ולא מיין''וכן . י שתיית יין''עוזיאל ולא ע

  פ הרב וולבה''ע

  

  סיפור השבוע

  ]ד''י', ו [''ת ומחוץ בכפרוכפרת אתה מבי''

רבה של היהדות הנאמנה , ל''על הרב עזריאל הילדסהימר זצ

, מסופר, שהיה משומרי גחלת היהדות הנאמנה, בגרמניה

והרבאיי בדיוק היה , שפעם נאלץ להגיע לבית תפילה רפורמי

פנה , לאחר שסיים את דברי ההבל שלו. ''דרשה''באמצע ה

מה כבודו אומר על הרב , נו: הגבאי אל האורח הנכבד ושאל

  ?שלנו

, הרב שלכם תרץ לי קושיא בספר קהלת: אמר רב עזריאל

  !קושייא שאני מתקשה בה כבר שנים רבות

  ?נשמע מה היתה הקשיא, נו! ?עד כדי כך: אורו פניו של הגבאי

הרי בספר קהלת כתובים כל , תראה: עזריאל' הסביר ר

,  ועת לעקר נטועעת לטעת, עת ללדת ועת למות'': ''עתים''ה

ולכל דבר . ''...עת לפרץ ועת לבנות, עת להרג ועת לרפא

האמצע הוא לא '', עת ללדת ועת למות''כגון , והיפוכו יש אמצע

. אלא לחיות את החיים שנקצבו לאדם בעולם, ללדת ולא למות

האמצע הוא לא שלום ולא '', עת מלחמה ועת שלום''או 

  . הפסקת אש, מלחמה

מה כאן '', עת לחשות ועת לדבר'' נעשה עם מה: השאלה היא

הרי כשאדם אינו מדבר ? מה יש בין דיבור לשתיקה? האמצע

  ?הוא שותק וכן להיפך

קיבלתי , סוף סוף, והיום, קושייא זו היתה קשה לי במשך שנים

בדרשתו של רבכם ראיתי שניתן לדבר ולדבר ובעצם . תשובה

  ...לא להגיד כלום

לסיור מקיף בבית התפילה והראו לו אחר כך לקח אותו הגבאי 

  ?ומה אומר הרב כעת: בסוף שאל. אותו מבפנים ומבחוץ

ושוב הגבאי כבר שמח ! ממש תיבת נח: אמר רבי עזריאל

בית התפילה שלהם הוא בבחינת , עד כדי כך: שמחה יתירה

  !תיבת נח שהצילה מהמבול

בית התפילה הוא כמו תיבת נח עליה : עד ששמע את ההסבר

הכפירה נראית הן , וגם כאן'', מבית ומחוץ בכפר '':נאמר

  ...מבפנים והן מבחוץ

  ! מזל טוב!שבת שלום
  יוצא לאור לרגל נישואי החתן המופלג 

  י''נתנאל מנחם יצחק לוי נ

  'ה נעמי רחל לבית משפחת סגרון שתח הכלה המהוללג''עב

  שיזכו לבנות בית נאמן בישראל

  !עדדורות ישרים ומבורכים בבנין עדי ב
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