
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ÏÂ·Ó ‡·È ‡Ï˘ Â¯Â„ ÏÚ Á ÏÏÙ˙‰ ‡Ï ÚÂ„Ó  
ÍÙ‰˙È ‡Ï˘ ÌÂ„Ò ÏÚ Ì‰¯·‡ ÏÏÙ˙‰˘ ÂÓÎ?  

 Ô˙˘¯Ù·ג''י' ו¯Ó‡ÈÂ  ÌÈ‰Ï‡ ÁÏ ı˜ ÏÎ ¯˘·  ‰‡ÏÓ ÈÎ ÈÙÏ ‡·
ı¯‡‰ ˙‡ Ì˙ÈÁ˘Ó È‰Â ÒÓÁ ı¯‡‰.  

  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: כיון שהיה נח צדיק תמים כמו שהעיד עליו הכתוב, 
כמו שמצינו , ני דורו ויחזירם למוטבלמה לא היה מתפלל על ב

ה פורענות של סדום שהיו "מיד שהודיעו הקבשבאברהם אבינו 
, רשעים גמורים התפלל עליהם כמה פעמים לבלתי השחיתם

ואמר " הנה נא הואלתי לדבר אל אדני" ז''ח כ''בראשית י אמרנ שכמו
, כ מדוע נח לא התפלל לבטל הגזירה''א "אל נא יחר לאדני"עוד 

וכן בשפת אמת , וכן האור החיים הקדוש בפרשתן, ד''י'  מקשה ברבינו בחיי בפרשתן וכך
  .בפרשתן

  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  
, מה שחדל נח הצדיק להתפלל בעדם לא במרד ולא במעל .‡

ואילו היה ,  מתוך שהיה יודע שקיום העולם בעשרהלאא
בבני הדור עשרה אנשים צדיקים לא היה מביא עליהם 

אבל באי התיבה לא , יה העולם מתקיים בשבילםהמבול כי ה
ולפי , נח ואשתו ושלשת בניו ושלשת נשי בניו' היו כי אם ח

ודי , שלא נשלמו לעשרה לא היו ראוים שינצל הדור בשבילם
 וזהו שתמצא בתפלתו של ,שיציל נח את נפשו ונפשות ביתו

, ואמר לא אשחית בעבור העשרה' הכיון שהזכיר , אברהם
, לפי שגלוי וידוע לפניו שלא היה שם עשרה', ילך המיד אמר ו

ואברהם לא היה רשאי להתחנן בתפלתו לבקש מלפניו על 
 והוא ,ולפיכך נאבדו מן העולם, בני הדור בפחות מעשרה

הענין בעצמו בנח שלא היה רשאי להתפלל עליהם כיון שלא 
  . ד''י'  ופרשתןרבינו בחיי בכך תירץ ב, היו שם עשרה

והם , כ שנים"והם ק,  להם זמן ארוך שיחזרו בתשובהכאן נתן .·
  .ד''י ' ופרשתרבינו בחיי בכך תירץ ב, לא חזרו לכן לא התפלל עליהם

 גילה דעתו לנח כי הדבר מוחלט ,אשר דיבר לנח' מדברי ה .‚
כאומרו קץ ,  ולא נתן מקום לנח להתפלל,להשחית' בעיני ה

, לו להתפללמה מקום , והנני משחיתם בהחלט' כל בשר וגו
מה שאין כן כשדבר דבריו לאברהם לא מצאנוהו שדבר 

 ח''וירא יכדברים האלה אלא נתן לו מקום להתפלל דכתיב 
והגם שאחר האמת גם שם ' ארדה נא ואראה הכצעקתה וגו

  .'אור החיים בראשית פרק וכך תירץ ה ,עלתה להם הגזירה
  

 ÒÁÙ ˙È· ¯ÙÒ·Âע''לבעל הפתחא זוטא על הש Ô˙˘¯Ù· ÂÈÏÚ ‰Ó˙ : מהא
ה גזר אפשר '' דאפילו גזירה שהקבא''ז ע''ק ט''מו' דאמרינן בגמ
אף , כ מדוע לא התפלל נח שיתבטל הגזירה''א, לצדיק לבטל

  .לאחר ששמע שנגזר שחייב להיות מבול
  

ı¯˙ÓÂ :התחיל רק , דכח זה שנתן לצדיקים לבטל גזירה מוחלטת
, והיה ברכהי על הפסוק ''מן אברהם אבינו וכמו שפירש רש

וברכתי , ה לאברהם עד עכשיו היה הברכות בידי''שאמר לו הקב
ומעכשיו אתה תברך את אשר , את אדם הראשון ואת נח

ל דכח הברכה לבטל הגזירה היה רק ''דהכונה כנ, תחפוץ
  .לאברהם אבינו

  

 ¯‰ÂÊ· Ï·‡מ ב''ד ע''דף רנ ב''בהשמטות לפרשת נח סימן י' ÏÎ ÂÓÎ ÚÓ˘Ó ‡Ï  
ÌÈ˘¯ÙÓ È‰·˜‰Ï ‰È‰„ ‡˙È‡ Ì˘„ '' ‡Ï ÚÂ„Ó Á ÏÚ ˙ÂÚË ‰

ÏÏÙ˙‰:ה לנח כשיצא מן התיבה "ה השיב הקבל הזוהר מ'' וז
וראה את העולם חרב והתחיל לבכות לפניו ואמר רבונו של 

ה " השיבו הקב,עולם נקראת רחום היה לך לרחם על בריותיך
למה לא אמרת בשעתא ,  השתא אמרת דא,ואמר רעיא שטיא

כ הנני מביא את "ואח' כי אותך ראיתי צדיק לפני וגודאמרית לך 
כ עשה לך תיבת עצי גופר כל האי אתעכבית "המבול מים ואח

  .·‚ÓÏÚ ÏÚ ÔÈÓÁ¯ ÈÚ·˙„ ÔÈ‡ואמרית לך 
  

‰ ·˙ÂÎ ¯Á‡ ÌÂ˜Ó·Â¯‰ÂÊ שבגלל שנח לא  'ו עמוד א''פרשת ויקרא דף ט
התפלל על דורו ירד מבול והשחית את הארץ לכן נקרא המבול 

לומר  "כי מי נח זאת לי  "'ד ט''ישעיה נכמו שאמר הנביא מו על ש
  .לך שבו זה היה תלוי משום שלא התפלל שזה יתבטל

  

¯ÙÂÒ Ì˙Á·Â בתורת משה בפרשתן על הפסוק איש צדיק תמים היה  ÈÙÏ ·˙ÂÎ
‡ÏÙ ¯·„ ‰Ê: דלפי זה מיושב מדוע בתחילה כתוב נח איש  ˜È„ˆ

 ÌÈÓ˙ותך ראיתי צדיק ומדוע כ כתוב כי א''היה בדורותיו ואח
ולפי דברי הזוהר אתי שפיר דנמצא מן אז , לא כתוב תמים

  .יה תמים כיון שלא התפלל על דורווהלאה לא ה
  

·ÂÂ˘"„È· ÌÈÈÁ ˙ כי חיובא רמיא על כל רב ומנהיג כתב  ד''סימן קי
 כמה והר הקדוש ובא וראה בז,בדורו להתפלל תמיד על בני דורו

דיין שהוא ראש על העדה להתפלל הפליגו בזה שחייב כל רב ו
תמיד על בני דורו וכמה נתגנה נח על זה שלא ביקש רחמים על 

  .ה רעיא שטיא"דורו עד שקראו הקב
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ÏÙÈË ‡Ï ÌÈ‚„· È¯‰ ÌÈ‚„ ÏÂÎ‡Ï ÁÏ ¯˙Â‰ ÚÂ„Ó?  

‰ ‰‰·Ó¯"Ô כתב בטעם הדבר שלאדם הראשון היה 'בראשית פרק א 

שבעלי נפש התנועה מפני , ולנח היה מותר, אסור לאכול בשר

, נדמו בה לבעלי הנפש המשכלת, יש להם קצת מעלה בנפשם

 ,ויברחו מן הצער והמיתה, ויש להם בחירה בטובתם ומזוניהם

Â‡ËÁ ¯˘‡ÎÂ ,ı¯‡‰ ÏÚ ÂÎ¯„ ˙‡ ¯˘· ÏÎ ˙ÈÁ˘‰Â , ¯Ê‚Â

ÏÂ·Ó· Â˙ÂÓÈ˘ ,ÔÈÓ‰ ÌÂÈ˜Ï Ì‰Ó ÏÈˆ‰ Á ¯Â·Ú·Â , Ì‰Ï Ô˙

ÏÂÎ‡ÏÂ ËÂÁ˘Ï ˙Â˘¯ ,¯Â·Ú· ÌÓÂÈ˜ ÈÎÂ.  
  

‰ ·˙Î ÔÎÂ ÌÈÈÁ‰ ¯Â‡ש לדעת למה לא הותר  י'ג' בראשית פרק ט

, סיבות'  ונראה כי נח משלו נתנו לו לג,הבשר לאדם אלא לנח

‡‰„Á{    וזולתו לא היה מקיים ,לקיים המין' שבאמצעותו מצא ה 

וצא ,  שהוא טרח בהם ויגע בתיבה}‰˘È. ובזה זכה הוא בהם

כי יגיע כפיך " ח"תהלים קכמר  ועליו נא,ולמד כמה יגיעות יגע בהם

ונשבע ' שגרם באמצעות קרבנו שנתרצה ה }‰˘È˘ÈÏ "תאכל

  .לאכול מפרי דרכו' לזה התיר לו ה' שלא יכרת כל בשר וגו
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È :מבואר דגם דגים היה אסור ב''ט ע''סנהדרין נ' הרי בגמ 

הרי על , כ איך היה מותר לנח לאכול דגים''א, לאדם לאכול

, כ נח לא טרח בעבורם''א, גזר כלל בשעת המבולהדגים לא נ

כך מקשה הכלי חמדה פרשת בראשית , כ מדוע מותר היה לו לאכול דגים''א

וכן בספר נימוקי , ב''ו ע''מ נ''וכן בפדרס יוסף בפרשתן ע, וכן במשך חכמה בפרשתן', מ ב''ע

  . ב''ט ע''חיים סנהדרין נ
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

שכתב בפרשתן על הפסוק , ש בקושיא זון גופיה הרגי'' הרמב.‡

"‰ÏÎ‡Ï ‰È‰È ÌÎÏ ÈÁ ‡Â‰ ¯˘‡ ˘Ó¯ ÏÎ" שבזה נכללו 

נראה מזה שהרגיש , להיתר גם דגי הים כי כולם נקראו רמש

שלא תאמר דדגים נשארו באיסורן משום שלא ניצלו , בזה

, ל קרא דגם הם הותרו בכלל כל הבעלי חיים''קמ, בזכות נח
  .'מ ב''ת בראשית עכך תירץ הכלי חמדה בפרש

 שלא להטיל ,הדגים שבים שלא נימוחו במבול ניתנו לאכילה .·

   .' פסוק ג'משך חכמה בראשית פרק טכך תירץ ב ,קנאה במעשה בראשית

 דאם היו נמחה כל 'ח ו''בראשית רבה כפ מה דמבואר במדרש '' ע.‚

ל ''כ מה שאמרו חז''א, המין האנושי היו נמחים גם הדגים

היינו שמצד עצמן לא היו , ירה על הדגיםשלא היתה גז

אבל אם היה נכחד כל המין האנושי שוב לא היה , נמחים

כך , כ שוב ניצלו בזכות נח''וא, בהם צורך וגם הם היו נמחים

  .תירץ בברכת שמעון בפרשתן

 דאף הדגים היו א''ב י''בראשית רבה לפ מה דאיתא במדרש '' ע.„

ויש לומר , ים הגדולצריכים להיאסף במבול אלא שברחו ל

לכן היה , דלולי זכות נח לא היה להם רשות לשוט לאוקינוס

  . כך תירץ פרדס יוסף בשם השפת אמת, מותר לנח לאכול אף דגים

‰ ‰‰Â¯˜È ÈÏÎ בראשית פרק ט' ÚÂ„Ó ¯Á‡ ÌÚË ·˙Î‰ ‡Ï ˙Â ¯

Ì„‡Ï ¯˘· ˙ÏÈÎ‡: לפי שכל עם הארץ אסור לאכול ל ''וז

אבל נח שעסק בתורה הותרה  ב''ט ע''פסחים מ' כמבואר בגמ ,בשר

המפרשים נתנו טעם לדבר לפי שכל נברא ניזון ממה ו, לו

 , כי הדומם הוא הפחות בכל הנמצאים ניזון מעצמו,שתחתיו

וכל בעל חי , והצומח ניזון מן הדומם כי יניקתו מן הארץ

, והאדם מין המדבר ניזון מן הבעלי חיים,ניזון מן הצומח 

וסק בתורה ובשלימותו אשר עליו הוא והני מילי כשהוא ע

כי זולת זה הוא נמשל כבהמות נדמה ולמה יאכל , נקרא אדם

כי כל , את בן גילו ומה שלימות נתוסף לבן גילו כשיאכלנו

ואדם כשיאכל מן הבעלי חיים , מזון מתהפך לטבע הניזון

אבל , המדברנתוסף שלימות אל החי לבוא במדריגות מין 

  .יתן ומה יוסיף לנאכלאדם הנמשל לבהמה מה 

ı¯‡‰ ÌÚ ‡Â‰˘ ÏÏ‚· ¯˘· ÏÂÎ‡Ï ¯ÂÒ‡ ÈÂ‚Ï Ì‡‰?  

‰ ¯˜È ÈÏÎ‰ È¯·„Ó ‰‰''Ï יוצא חידוש גדול שאף מי שאינו 

  .מצוה ללמוד אם לא למד נקרא עם הארץ ואסור לאכול בשר
  

˘Â„˜‰ ÌÈÈÁ‰ ¯Â‡‰ ¯·ÂÒ ÔÎÂא'' בספרו פרי תואר סימן ס ,·˙Î„ דיש 

ב ''ט ע''פסחים מ' פ מה דאיתא בגמ'' ע,איסור לתת בשר כשר לבהמה

חזינן שאף מי , ש בהמה או כלב''וכ, עם הארץ אסור לאכול בשר

  .שאינו מצוה ללמוד יש איסור לתת לו בשר
  

˘‰ ÈÂÈÏ‚·Â'' Òב''ט ע''פסחים מÂÈÏÚ ‰Ó˙  : דאין להביא ראיה מעם

לכן יש חסרון אם אינו , הארץ שהוא מצווה על עסק התורה

  .בהמה וכלב שאינו מצווהכ ''משא, לומד

ÂÈÏÚ ‰Ó˙ „ÂÚÂ:ב''ט ע''פסחים מא שם '' לפי מה שכתב המהרש 

מפני שאינו יודע , בטעם הדבר שעם הארץ אסור לאכול בשר

, להבדיל בין איסור להיתר וחיישינן שיבא לאכול בשר איסור

  .כ זה לא שייך לגבי בהמה''א
  

‰È‡¯ „ÂÚÂ:מפורש  שהרי גם בן נח הותר לו לאכול בשר וכ

  .ה בהמה''כ ה''בהדיא בפסוק א
  

¯˘‡ È„ÚÓ : נראה להביא ראיה שמי שאינו חייב בלימוד אין לו

, תרומהב ''ע' ב וכן בסנהדרין צ"ל ע"חולין קל ''מהא דקימ, דין עם הארץ

כ איך "א, וכן כל מתנות כהונה אסור לתת לכהן עם הארץ

נה לכהנת הא דמותר לתת מתנות כהוא ''ב ע''חולין קל' אמרינן בגמ

כך , כ הויא עם הארץ''נשים פטורות ואסורות בלמוד התורה א

  .ד''ק מ''ד ס''ט אלגזי בכורות פ''מקשה במהרי
  

 ı¯È˙ÂÂ˘·''·È˘ÓÂ Ï‡Â˘ ˙צ ללמוד לא "כיון דא א''ג סימן מ''ד ח'' מ

  .כ הכא לגבי בהמה''א ,הויא כעם הארץ

   
  

ÌÈÁ˙Â¯ ÂÈ‰ ÌÈÓ‰ È¯‰ ÌÈÈÁ· ÌÈ‚„‰ Â¯‡˘ ÍÈ‡?  

È‡Ó‚· ‡˙' אמר רב חסדא בדור המבול לא נגזרה 'ג עמוד ב''זבחים קי 

ולא דגים , שנאמר מכל אשר בחרבה מתו, גזרה על דגים שבים

  .שבים
  

ÌÈ‚„‰ ÏÚ ‰¯ÈÊ‚ ‰¯Ê‚ ‡Ï ÚÂ„Ó ÌÈÓÚË ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡::::        

 וכן דייק לישנא דקרא כי השחית ,מפני שלא השחיתו דרכם }‡

 הרי נקט על הארץ ב'' י'בראשית וכל בשר את דרכו על הארץ 

א ''וכן החיד', באר שבע סנהדרין דף קח עמוד אכך כתב בספר  ,לאפוקי בים

   .ב''ג ע''בספרו פתח עינים זבחים קי

 דאדם ה כל שיש לו קשקשת''ב ד''ו ע'' חולין ס'פ מה שכתבו התוס'' ע}·

ולא לדגים , הראשון קרא שמות לבהמות חיות ועופות

שהקנין , כות להאדם שביבשהולפי זה אין לדגים שי, שבים

כדמצינו במשיכה קורא לה והיא , י קריאת שם''נעשה ע

נגזרה גם , ולהכי כשנגזרה כליון על האדם בדור המבול, באה

אבל על , על הבהמות ועל העופות שהם קנינו של האדם

  .  א''סימן י' כך כתב בצפנת פענח חלק א, הדגים לא נגזרה

  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:ותחין איך יכול להיות שהדגים  כיון שהמים היו ר

ן ''כך מקשה הרמב, הרי במים רותחין הדגים אינם מתקיימים, לא מתו

  .ב''כ'  זפרשתןב
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

ויחממו , כי יתכן שמימי המבול הרותחים יתערבו בימים .‡

, והדגים יבאו בעמקי המצולות ויחיו שם, עליוני הים בלבד
  .ב''כ'  זפרשתןבן ''כך תירץ הרמב

שהיו דגי הימים שבתוך הארץ הקרובים מהם לאוקינוס  .·

כך , וניצולין מהם שם, בורחים שם בהרגישם רתיחת המים

  .ב''כ'  זפרשתןבן ''תירץ הרמב
ÏÂ‡˘ È¯·„ ¯ÙÒ·Â ב''א ע''מ י''לבעל השואל ומשיב מהדורא קמא ע  ‰˘˜Ó

·Ó¯‰ ÏÚ''Ô :ג ''ברכות ל' הרי כבר אמרו בגמ, למה לו כל הטורח

כ הדגים שלא ''וא,  לא ערוד ממית כי אם החטא ממיתא''ע

וזה שכתוב וימח , חטאו היה המבול גשמי ברכה להם וחיו

  .   את כל היקום אשר על פני האדמה אבל לא מה שבים



·˜‰ Ú·˘˘ ‰Ó'' ÌÏÂÚ‰ ÏÎ ˙‡ ·Â˘ ˙ÈÁ˘È ‡Ï˘ ‰  

Ú ˜¯ Ì‡‰''ÌÈ¯·„ ¯‡˘· Û‡ ‡ÓÏÈ„ Â‡ ÌÈÓ È?  

 Ô˙˘¯Ù·ו''ט' טÚ ‰È‰È ‡ÏÂ ÏÂ·ÓÏ ÌÈÓ‰ „Â.  
  

Ó‚· ‡˙È‡' אמר רבי אלעזר דזה שבועה שלא 'ו עמוד א''שבועות ל 

  . כי מי נח זאת לי אשר נשבעתיד"ישעיהו נ כתיביהיה עוד מבול ד
  

¯Â˜ÁÏ ˘Èה אבל השחתה '' האם רק על מבול של מים נשבע הקב

ה על כל העולם או דילמא שום ''י דבר אחר כן יביא הקב''ע

  .כל העולםהשחתה לא יבא על 
  

· ‰‰Â˘"ÔÂÈˆ ÔÈ על מה ˘‡Ï  לבעל הערוך לנרה''החדשות סימן קמ ˙ ·

אדם שעונותיו מרובין   'הלכה ב' הלכות תשובה פרק ג ם''שכתב הרמב

וכן כל העולם כולו אם היו עונותיהם מרובים מזכיותיהם מיד 

דלכאורה ' כי רבה רעת האדם וכו' הן נשחתין שנאמר וירא ד

הא אותה ' כי וכו' המקרא דכתיב וירא דמ ם''בהרמ ראית קשה

אמירה היתה קודם המבול אבל לאחר המבול הרי מקרא מפורש 

ולא אוסיף עוד '  נח לא אוסיף עוד לקלל את האדמה וכורשתבפ

ואיך אפשר שכל העולם נשחתין גם אם ' להכות את כל חי וכו

 שהביא מסדום ועמורה הו בשלמא הראי"עונותיהם מרובים ח

' ר שמוסב על מדינה אחת אבל על הארץ כולה אין ראישפי

  .ממקרא של קודם המבול
  

ÔÂÈˆ ÔÈ·‰ ı¯È˙Â:ה אחר המבול לא היתה רק " דשבועת הקב

שלא להכות כל חי במים כדכתיב כי מי נח זאת לי אבל שלא 

 ה לא הי,י חטא בדבר אחר חוץ מן המים"ה העולם ע"יאבד הקב

  .בכלל שבועה
  

‰ÊÏ ‰È‡¯ ‡È·ÓÂ: אלמלא לא קבלו ישראל תן תורהשהרי אצל מ 

א ''ע' ז ג"ע' בגמ מחזיר העולם לתוהו ובוהו כדאמרינן ההתורה הי

מזה , ה שלא לשחת העולם בלא שום תנאי"אף שכבר נשבע הקב

אבל השחתת כל , י מים היה השבועה''ראיה דרק השחתה ע

ולכן צדקו דברי , י שאר מילי לא היה בכלל הגזירה''העולם ע

  .ם"מבהר
  

Ó‚Ó ÂÏ Â˘˜‰ Ï·‡ ' ÏÎ ÏÚ ‰˙Á˘‰ ÌÂ˘˘ ÚÓ˘Ó„ ˙˘¯ÂÙÓ

‰È‰È ‡Ï ÌÏÂÚ‰:שכשניתנה תורה א" עא''ז ע''טזבחים ק'   דאיתא בגמ 

וכל מלכי עובדי , לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו

 נתקבצו כולם אצל בלעם 'וכוכוכבים אחזתן רעדה בהיכליהן 

שמא מבול בא ,  שמענוהרשע ואמרו לו מה קול ההמון אשר

, ה שאינו מביא מבול לעולם" כבר נשבע הקב אמר להםלעולם

 ,אבל מבול של אש מביא, אמרו לו מבול של מים אינו מביא

ומה קול ההמון , אמר להן כבר נשבע שאינו משחית כל בשר

חזינן ' וכו אמר להם חמדה טובה יש לו בבית גנזיו ,הזה ששמענו

כך , ם''כ חזר הקושיא על הרמב''א אלהדיא דשום השחתה לא יבי

  .ו''ת בנין ציון סימן קמ''הקשו לו בשו
  

Ó‚· ‡˙È‡„ ‡‰„ Ï‡Â˘‰ ·˙ÂÎÂ' שאמרו מצרים נדין  א''סוטה י

ה שאין מביא "שכבר נשבע הקבולא בדבר אחר אותם במים 

 ı¯˙Ï ˘È, משמע אבל של דבר אחר מביאד ,מבול לעולם

 אבל האמת אינו כן כמו שטעו שאפילו על ,המצרים טעו כךש

  .מדינה אחת אינו מביא
  

ÔÂÈˆ ÔÈ·‰ ÂÏ ı¯È˙Â:כ " א,פ מוכח כדברי" שמגמרא דסוטה עכ

ם פסק כסוגיא "ל דהרמב"אפילו לו יהי סתירה מסוגיא דזבחים י

ז שהבאתי "דסוטה רק שהוספתי עוד שהרי גם מסוגיא דע

לזה ולכן ' ראית יש "תלוי ועומד עד מ' דמעשה בראשית הי

מ הרי " מכ, שהמצרים טעו בכךה נאמר דמסוטה אין ראילואפי

  .כ אדרבא נאמר שבלעם טעה"ז וא" מהא דעהיש ראי

·˜‰ ¯Ó‡ ÍÈ‡'' ˙ÂÎÏÓ È‚Â¯‰ ‰¯˘Ú· ‰  

ÌÈÓÏ ÌÏÂÚ‰ ÏÎ ˙‡ ÍÂÙ‰È ˘˜·ÏÓ Â˜ÈÒÙÈ ‡Ï Ì‡˘?  

 ˙ÂÎÏÓ È‚Â¯‰ ‰¯˘Ú Ï˘ ËÂÈÙ· ‡˙È‡הנאמר בתשעה באב וביום כיפור 

את רבי ישמעאל כהן גדול צעקו המלאכים זו תורה וזו כשהרגו 

˙‰ ·˙ ˜ÍÂÙ‰‡ ¯Á‡ ÏÂ˜ ÚÓ˘‡ Ì‡  ÌÈÓ˘‰ ÔÓ ÏÂ ,שכרהÚ 

ÌÈÓÏ ÌÏÂÚ‰ ˙‡.  
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È :ה שאין מביא מבול לעולם''הרי כבר נשבע הקב ,

, ה אמר שיהפוך את כל העולם למים''כ איך יכול להיות שהקב''א
  .נ''סימן ק' ת רבבות אפרים חלק ד''כך מקשה בשו

  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

כ אהפוך את ''משא, י מים ומוגבל בזמן'' המבול היינו עונש ע.‡

העולם הנאמר בפיוט הכוונה להחזרת העולם למצב התחלה 

של סדרי בראשית שאז היה מים על כל הארץ וזה לא היה 

  .א''ח קניבסקי שליט''כך תירץ הגר, בכלל השבועה

 שרבה בר בר חנה שמע בת קול ד''ב ע''ב' פ מה דאיתא בגמ'' ע.·

שאומרת אוי לי שנשבעתי ועכשיו שנשבעתי מי מיפר לי 

כיון שחשש , ה את שבועותו''ורבה בר בר חנה לא הפר להקב

ואם יפר את השבועה יחרב , שמא הכוונה על שבועת המבול

וזה , הרי שעל ידי הפרה יכול לבוא עוד מבול לעולם, העולם

י הפרת ''פוך את העולם למים עמה שאמרה בת קול אה

ס גם אני ''א מח''כך תירץ ידידי הגאון הנפלא רבי גמליאל רבנוביץ שליט, השבועה

  .אודך

  

 ÏÂ·Ó‰ ¯Ó‚ Ì‡ ˙Â‡¯Ï ‰ÂÈ‰ ˙‡ ÁÂÏ˘Ï Á ÍÈ¯ˆ ‰È‰ ÚÂ„Ó  

‚ÂÚ ˙‡ ÏÂ‡˘Ï ÏÂÎÈ ‰È‰ È¯‰?  

Ó‚· ‡˙È‡' שעוג מלך הבשן עמד מחוץ לתיבהב''ג ע''זבחים קי  ,

ס שנצטננו המים שבצידי התיבה ולא היה המים ונעשה לו נ

  .רותחים
  

· ‡˙È‡ ÔÎÂ¯ÊÚÈÏ‡ È·¯„ È˜¯Ù נמחו כל היקומים אשר על ג''פרק כ 

 אמרחוץ מנח שנ,  וימח את כל היקוםאמרשנ, פני האדמה

מן וחוץ מעוג מלך הבשן שישב על עץ אחד , וישאר אך נח

, עולםונשבע לנח ולבניו שיהיה להם עבד , של תיבההסולמות 

מה עשה נח נקב חור אחד בתיבה והיה מושיט לו מזונו בכל יום 

 רק עוג מלך הבשן נשאר מיתר אמרשנ, ונשאר גם הוא, ויום

  .הרפאים
  

„¯‰ ˙Â‰‚‰· ‰‰'' Ïלפי  ‰˜˘‰ד''ג הוספות י''על פרקי דרבי אליעזר פרק כ 

דברי הפרקי דרבי אליעזר שעוג היה יושב על הסולמות התיבה 

Ì‡ ‡ÓÏ˘·Â ,  מה לא שאל נח ממנו אם כלו המיםמפני, מבחוץ

ÌÈ¯‰‰ È˘‡¯ Â‡¯ יש לומר שלא היה רואה מרחוק כל כך כמו 

אבל על , העופות שדרכן לשוט למרחוק למצוא מנוח לרגלם

  .הבלא היה יכול לשאול ממנו
  

ı¯˙ÓÂ:ג שהיה חום '' כיון שעוג היה חי כל כך זמן מן המבול אע

 על הראם שמפני ב''ג ע''זבחים קי' סוהיינו כמו שכתבו התו, רותח

כ לא היה ''א, ה לעוג''כ ה''שכוחו חזק לא הזיק לו ההבלא א

דיכול להיות , ראיה ממנו אם נשתנה ההבלא לענין כל הבריות

' יש להעיר על דבריו דהרי בגמ, שיש הבלא חזק והוא אינו מרגיש את זה

    .אמרינן דנצטננו לו צידי התיבה
  

 Ï‡¯˘È Ô·‡· ÔÎÂבפרשתן מקשה  ל''הגאון רבי ישראל יעקב פישר זצל

  .ע''ומניחו בצ, קושיא זו
  

ı¯˙Ï ‰‡¯ דלא רצה לסמוך על עוג שלא היה נאמן לו לכן לא :

  .שאלו ולא סמך עליו
  

ı¯˙Ï ¯˘Ù‡ „ÂÚ: דמיד שנגמר המבול הלך לו עוג משם לכן לא 

אבל נח לא סמך על סימן זה דאפשר שקרה , היה יכול לשאול לו

  .משהולו 



.    

  
  

á÷äù ïðéøîà àì äåöîá ñðåà íãàì òøéàùë òåãî'' åùåîùá õôç åðéà ä  

âçá íéîùâ ãøåéùë ïðéøîàù åîë 

îâá àúéàã àä ìò á÷òé úåáùä íùá íúù÷äù äî 'ë äëåñ''ò è''à î ' íéîùâ ãøåéùë
âçá ,ù ãáòì äîåã äæåéðô ìò ïåúé÷ åáø åì êôù ,êùåîùá éùôà éà åì øîàå , ùéã

ìîâá ïðéøîàã àä ìò úåù÷ä 'å úåëøá 'ñ úáù''ò â''î ïéùåã÷ à 'ò'' à úåùòì íãà áùéç
äàùò åìéàë áåúëä åéìò äìòî äàùò àìå ñðàðå äåöî , òøéà ïëìã ïðéøîà àì òåãî

êùåîéùá õôç éðéàù íéîùäî åì íéàøîù ñðåà åì ,âçá íéîùâ ãøåéùë ïðéøîàã åîë ,
íúöøúå.  

  

éàîù éáø íñøåôîä ïåàâäèéìù ñàøâ úä÷ '' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
õøúì äàøð ,á÷äù ïîéñ àéåäã ïðéøîà æà íéáøì ñðåà àéåäù íùâ ãøåéùë à÷åãã'' ä

åùåîùá äöåø åðéà ,àùî''ãéçé ìù ñðåàá ë ,ò õøúì äàøð ãåòå''áîøä úòã ô'' í
êùåîéùá äöåø åðéàã íéîùä ïî íéàøî æà ïåùàøä äìéìá íéîùâ ãøéùë à÷åãã , éôìå

 ÷ø äæã äðùä ìë äðåùàø äìéìá äëåñá äìéëà ìù äåöîä ãåò íéé÷é àìã àöîð äæ
î ñðàðã óà äåöî øàù ìáà åùåîéùá äöåø åðéàã äàøî ïë ìò äðùá úçà íòô'' î

øçà ïîæá äåöîä äùòéù êééù .  
  

èéìù íåàáìéà ìàåîù áøä'' àíéìùåøé  
åæ àéùå÷ äù÷ä éîð íéãòåî éáö õøàáã ïééöì äàøð ,éò''ùõøéúù äî .  

  

èéìù ñåøâ ìàøùé áøä'' àíéìùåøé  
õøúì äàøð ,úåðëä äáøä êë ìë ùé åæ äåöîáã ïåéë , åìëåé àì íà úåðëää ìë øçàå

äëåñá úáùì ,åáøì ñåë âåæîì àáù ãáòë àéåä. 
  

 äåöîä íéé÷ù íãå÷ âåøúàäî ìåëàì àðéðç éáøì øúåî äéä êéà  

äåöî íåé÷ íãå÷ ìåëàì øåñà éøä  
á íúù÷äù äîîâá àúéàã àä ìò íéðåùàøä íù' ì äëåñ''á ãåîò å' ùðç éáøé àð äéä

 âåøúàäî úö÷î ìëåàá åúáåç éãé àöåéåøúåð , ìåëàì øúåî äéä êéà úåù÷äì ùéã
ã úìéèð úåöî íéé÷ù íãå÷ 'íéðéî ,îé÷ éøä'' ìðøú ïîéñ''ñ á''á ÷ ' íãå÷ ìåëàì øåñà

áìåìä úà ìåèéù ,íéðôåà äùîçá íúöøúå.  
  

 ïåàâäèéìù õéìâèù íäøáà éáø'' àúéìéò øúéá æðàö úìä÷ áø  
õøúì äàøð ,ò''åùá ùãéçù äî ô''ùøäî ú'' âá ÷ìç 'ð ïîéñ'' æ íãå÷ ìåëàì øåñàã àäã

åéùëò åì ïîåæî äåöîä íà ÷ø äæ äåöî , øúåî åéðôì úðîåæî äåöîä ïéà íà ìáà
äåöîä íåé÷ íãå÷ ìåëàì ,ðä éôì''ééãò àðéðç éáøã õøúì øùôà ìãä ìë åì äéä àì ï '

çà øàùä úà åì àéáäì íéëéøö äéäå åéðôì íéðéî'' íãå÷ ìåëàì åì øúåî äéä ïëì ë
äåöîä íåé÷.  

  

èéìù ïéöéñéì ãåã éáø ïåàâä'' àú ãåîìúä ìëéä ììåë ùàø''à  
õøúì äàøð ,äåöî íåé÷ íãå÷ ìåëàì øåñàã àäã ,êùîé àîù íåùî àåä , ïàë ìáà

 øåëæé åãéá âåøúàä æçåàãäåöî íùì ìåèéì êéøöã .  
  

èéìù ù÷øô á÷òé áøä'' àéñðàî õéðæéå ùîù úéá  
ò õøúì äàøð'' äáø ùøãîá àúéàã äî ôì àø÷éå''á æ 'äàåôøì äìåâñ âåøúà úìéëàã ,

à''äåöîä íéé÷ù íãå÷ ìåëàì åì øúåî äéä ïëì áåè ùéâøä àì àðéðç éáøã øùôà ë.  
  

äëåñì ñðëéäì øåñéà ùé éåâì íàä  
úàáäù äîäëåñì ñðëéäì éåâì øåñéà ùéù íéðåùàøä íùá í.  

  

äøä''èéìù ãéååàã íçðî ñçðô éáø â'' àçî íéìùåøé''ñçðô éøáã ñ  
÷ä øäåæá øàåáî øáë äæ øáãã ïééöì ùé '÷ óã øåîà úùøô''ò â'' à ìë áåúëã àä ìò

 áúë úåëåñá åáùé ìàøùéá çøæàä ìàøùéã àùéã÷ àòæâå àùøùî åäéàã ïàî ìë
åëñá åáùéàúåðîéäîã àìö úåçú ú , ìàøùéã àùéã÷ àùøùå àòæâî äéúéìã ïàîå

åäá áéúé àì,àúåðîéäîã àìö úåçúî äéîøâ ÷åôéå .  
  

èéìù øòðæéî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì  

äáä''èéìù ïåãòñ ìàðúð ç'' àïåøáç úáéùé íéìùåøé  
éðò ùé éãåäéì ÷ø øúåé àìå úååöî òáù ìò ÷ø äåöî çð ïá éøäã øéòäì ùé àìù ï

éåâ ñéðëäì ,øáúñéî àì äæ ìò øäæåî àäé éåâù ìáà.  
  

äøåúä ìë úà íéé÷ íäøáà éøä äëåñ úåöî íäøáà íéé÷ù äøåúä äæîø òåãî  
øâä áúëù äî ìò íúù÷äù äî'' úåöî íéé÷ íäøáàù ùøãîá àúéàã àä ìò æîø à

äëåñ , ÷åñôäî àøéå úùøôäå ' íäøáà úà êøá"ìëá " úåáéú éùàø ìëáãáúåëåñ 
íéîé úòáù åáùú .ëúåëåñá åáùé ìàøùéá çøæàä ì .ìíëéúåøåã åòãé ïòî , íúù÷äå

äøåúä ìë íéé÷ íäøáà éøä , øàåáîù åîëô ïéùåã÷ äðùîá''ò á''à ,îâá ïëå 'ë àîåé''ò ç'' á

äëåñ úåöî íéé÷ù äøåúä äáúë òåãîå ,íúöøúå.  
  

äøä''èéìù ãéøô äùî éáø â'' àñ .ìéæøá àìåàô  
åò øéòäì äàøð åúåçéìù úùøô úìéçúá à÷ååã äëåñ úåöî íéé÷ù øáãä æîøð òåãî ã

øæòéìà ìù ,á õøúì äàøð 'ò úåéùå÷ä'' ùøãîä ìò äùî éãé ùåøéôá àúéàã äî ô
 äáøð äøù ééç úùøôá''é è'' à íåéä åúåàù ùøãîì äùî éãé øáçîä ïá úîã÷äá áúë ïëå

à íåé äéä ïøçì øæòéìà êìäù 'æã ïëúé äæ éôìå úåëåñãäå äøåúä äîéã÷îù åä ' êøá
 ìèáúé àìù éãë åîöòá êìä àì ïë ìòã øîåì äëåñ úåöî íéé÷ù ìëá íäøáà úà

äëåñ úåöîî , äðùîá àúéàã åîë äëåñä ïî øåèô ãáòã êìéù åãáò ìà øîàéå ïëìå
ë äëåñ 'ò''á .  

  

èéìù ïåîã÷ ÷çöé áøä'' àíéáìòù  
õøúì äàøð ,ã äëåñ úåöîì åøîàðù íéîòèä ãçà äðäãéøùú ùãåçá à÷åå , àåä

òéâäì ãîåò óøåçäù íåùî , íéîçä íäéãâáå íéøåáù íäéúåðåìçå óìåã íúéáù íééðòäå
óøåçä úàø÷ì úéôñë äøæòì íé÷å÷æ íééåìá , íäéëøöìå íáìì øéùòä ïéáé àì àîùå

éåàøë ä÷ãö íäì ïúé àìå ,äòåòø éàøò úøéãá øéùòä íâ áùééù äøåú äøîà ïëì ,
êøöð äîë ãò ïéáéåíééðòì øåæòì  , äéäù ãñçä ãåîò åðéáà íäøáàã øîåì ùé äæ éôì

 ùôðá ÷÷æð ìëì ïúåð éëä åàìá àåä éøäù äëåñì ÷å÷æ àì íéçøåàä éñéðëî ìåãâ
äöôç ,î÷''äëåñá áùé àåä íâù ì.  

  
äëåñì éåâ ñéðëäì øåñà éøä äëåñì íééáøòë åì åîãðù íéëàìîä úà åðéáà íäøáà ñéðëä êéà  

íùá íúù÷äù äî åì åîãðù íéëàìîä úà åðéáà íäøáà ñéðëä êéà ÷çöé ì÷çä 
äëåñì íééáøòë ,äëåñì éåâ ñéðëäì øåñà éøä ,íúöøúå.  

  

èéìù àååãàô ìéùò òùåäé éáø ïåàâä'' àøúñùèðàî  
õøúì äàøð ,ò''îâá øàåáîã äî ô ' éîì åëøáéù íäì øîà åúùå åìëàù éøçàù

à åìù íìåòäù''íáø÷ì éãë äúéä äñéðëä ìë ëøéôù éúà äæ éôìå äðéëùì .  
  

äøä''èéìù øò÷åø÷ ãåã íééç éáø â'' àçî øåâ ììåë ÷øàô àøàá''íééç ç÷ì ñ  
õøúì äàøð ,ò'' ìà÷æçé éáø ïåàâäî àúòù éàäá úåëåñ ãòåîä ìåçá éúòîùù äî ô
èéìù äèàø'' àìå øééâúäì àáù äîéìù äçôùî äéäù äùòîá äùòîì äëìäì à

ñéðëäì øúåîù íøééâì ÷éôñääëåñì í ,øééâúäì åàáù ïåéë ,ðä éôì'' øéôù éúà ì
åéìà ñðëéäì åàáù íìåë úà øééâ íäøáàù ùøãîá øàåáî éøäã , øúåî äéä ïëì

íñéðëäì.  
  

èéìù ïéøôìä ìãðî áøä'' àùîù úéá æðàö ììåë  
ùøã øéòäì äàøð''çñôá äéä íéëàìîä ìù äùòîäã áúë ùîåçá é ,à'' øùôà êéà ë

úåëåñá äéä äæù øîåì.  
øùà éðãòî:äæ ïéðòá íé÷ìç íéùøãî  ,ñåúá ïééò 'é äðùä ùàø''ò à''à.  

  
ìåèéìå øåæçì êéøöå åúáåç éãé àöé àì íàä ïéîé ãéá âåøúàäå ìàîù ãéá áìåìä úà ÷éæçäù éî  

îé÷ã àäá íé÷ñåôä ú÷åìçî íúàáäù äî'' ìîâá åøå÷îå'ì äëåñ ''á ãåîò æ'  êéøöã
ä úà ÷éæçäìïéîéá áìåì , âåøúàåìàîùá,úåöî àúìú éðä àîòè éàî  , àãç éàäå

äåöî ,ïéîéá áìåìäå ìàîùá áìåì êôéäì ÷éæçä íàá ïéãä äî , åúáåç éãé àöé íà
íòôä ãåò ìåèéì êéøöå àöåé åðéàù ìàððç åðéáøä úèéùã , åäì àøéáñ íéðåùàø øàùå

àöåéù .  
  

äøä''èéìù ìáàì äîìù â'' àíéìùåøé  
åîã ïééöì äàøð''ãâî åøôñá ç åäéìà úåéðâ ÷ìç 'î ïîéñ'' ä)áåø÷á úàöì ãîåòù(  øéòä
 íäøáà ïâîäîùøåà''çðøú ïîéñ '' àñ''å ÷ ' äù÷äì íåùî ïéîéá áìåìã àîòè éì äî
äåöî àúìú àåäã, åðéîéá åìèéì êéøö åéìò êøáîù øáã ìëã äéì ÷åôéú îë"éñ ù 'ø" å

ñ"ô úåëøááå ã" çñãäå ïîù éáâ ,éò''ä éøáã éôìå õøéúù äî ù øùôà ìàððç åðéáø
ãáòéãá  ìåñôì éãë àîòè òàä êéøö ïëìã íäøáà ïâîä úééùå÷ úåèùôá áùééì.  

  

ìâò áãåð äæ ïåé''åðéãéãé é  

äøä'' âêééø ãåã íééç èéìù''à  

 åðá ñðëéä úçîù ìâøì  

 øîëäéøà óñåé éð''å  
åðéáà íäøáà ìù åúéøáá  

 úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  
 úçð äåøé åéöìç éàöåé ìëî  

äðôé øùà ìëá çéìöéå  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 áøäøâøáîì áééì äãåäé èéìù'' à  

äéðúð æðàö úéø÷- äçîåî ìäåî  
  

åîà úîùð éåìéòì äáåùçä äùàä  

 úøîúéãåäé äèéà  áøä úáìà÷æçé òùåäéò ''ä 

á äøèôð 'øã''çðùú ïåùçøî '' ä  
ú.ð.ö.á.ä.  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 áøäøãéì á÷òé ìàåîù èéìù'' à  
íéìùåøé  

ìâøìæîá åúá éàåùð úçîù '' è  

áò''äáä â'' ç íééçìéååàô àâøù éð"å  
 úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  

 úçð äåøé åéöìç éàöåé ìëî  
äðôé øùà ìëá çéìöéå  
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