
  
פרש''י יש מרבותינו דורשי� מי� היה בדרתיו (ו', ט') אלה תולדת נח וגו' ת

י') ר' יהודה  �ויש שדורשי� אותו לגנאי. וכ� איתא במדרש (ל'  ,אותו לשבח
הא אילו הי' בדורו של משה או של שמואל לא הי'  ,אומר בדורותיו הי' צדיק

אילו הי' בדורו של משה  ,צדיק, ר' נחמי' אומר ומה א� בדורותיו הי' צדיק
  או של שמואל על אחת כמה וכמה. 

  
דרש הרה''ג ר' מאיר  )בעיר וינה ,שנת תרפ''ט ,ה' אלול( גדולההכנסי' ב

והרי� קולו על הצדיקי� והרבני� שיושבי� בד' אמותיה�  ,שפירא זצ''ל
נצא  –ואינ� משימי� לב לבני דור�, ובתו� שאר דבריו אמר  ,של הלכה

� אברה� אבינו לנח, אברה� חי בדור של רשעי� כעובדי ע''ז, ונראה מה בי
לא נח ולא שקט, כתת את רגליו הל� ונד בי� העמי� ולימד� דר� ה', לח� 
ע� אביו, נמרוד וחמשת המלכי�, הפילו אותו לכבש� האש, סבל יסורי� 
רבי�, רעב וצמא, נלקחה אשתו לבית פרעה, ולביתו של אבימל�, נפרד 

הכל לקדש ש� שמי� ברבי�, וללמד תועי� בינה, ולכ� זכה  מלוט ב� אחיו,
שיצא ממנו יצחק שמסר ג''כ נפשו על הר המורי', אבל נח אע''פ שהי' צדיק 

את האלקי� התהל� נח, בינו לבי� המקו�,  � תמי�, הל� רק בדרכו כמ''ש
ג� הוא ראה את בני דורו רשעי� ועובדי ע''ז, חומסי� ונואפי�, ולא דאג 

  ולא מוכיח�, ולא התפלל בעד�.עבור�, 
  

שלא היו שבעי רצו� מדרכו של נח, וג�  ,ובדברי זוה''קבדברי חז''ל מצינו 
שנאמר  ,התורה בעצמה מעידה זאת ומביעה את אי שביעת רצונה מדרכי נח
כי א''א  –(ז', כ''ג) וישאר א� נח ר''ל לא צדיק ולא תמי�, א� נח לבדו נשאר 

להיות צדיק בעת שרואי� שבני דורו סרי� מדר� הש�, מחללי� כל קודש, 
והרבני� והצדיקי� יושבי� בחיבוק ידי� בד' אמותיה� של הלכה, ודואגי� 

     רק לעצמ�. 
  

שפע� אחת נשא את ידיו  ,דברי הרה''ק מריזי'� זצ''לוי''ל עוד עפ''י 
העול� א" כאצבע קטנה,  מעיד אני עלי שלא נהניתי מזה �  למעלה ואמר

נכדו הרה''ק לכבוד שמי�.  א� זה הי'וא� כי ההנהגה היתה בכבוד והדר, 
כי באמת צריכי� אנחנו  ,הסבירר' ישראל מטשארטקוב זצ''ל (גנזי ישראל) 

בכל דור ודור לצדיקי� כאלה שתהי' לה� שייכות בזה העול�, ובזה יוכלו 
צדיקי� גדולי� שעכ''ז אינ�  להעלות את העול� הזה למעלתו, ובאמת ישנ�

וע''כ לא יוכלו לפעול לטובת�, ואיש צדיק כזה הי' נח,  ,מתערבי� בבריות
אלה תולדות נח  �ע� זה העול�, לפיכ� יאמר הכתוב שלא היתה לו שייכות 

כי עיקר  –כ� היתה שיטת נח הצדיק ש –אלה פסל את הראשוני�  �
ותר, ע''כ לא הי' יכול תולדותיה� של צדיקי� ה� מעשי� טובי� ולא י

להציל את דורו, לא כ� אברה� אבינו שדרכו היתה להתחבר ע� כל בני אד� 
ג�  –הכניס אורחי�  –ואת הנפש אשר עשו בחר�  � לקרב� להקב''ה, וזהו

ערביי� הכל בכוונה זאת, וע''כ הי' ביכולתו להוריד שפע חיי� וברכה ושלו� 
ועכ''ז אינו  –ת ביתו ה� בשררות מתנהג בכבוד והנהגשרק מי ש לכל העול�,

יכול לקשר שני העולמות להוריד את השפע מלמעלה  ,נהנה מזה כלו�
  למטה. 

  
שנח לא הי' מוכיח את בני  �  לומר הנ''ל האי� יכול ר' יהודה יש להעיר) ב

(איוב י''ב) לפיד בוז  א איתא בסנהדרי� (ק''ח) דרש רבא מאי דכתיבלהדורו, 
ואמר  ,מלמד שהי' נח הצדיק מוכיח אות� � עדי רגללעשתות שאנ� נכו� למו

וי''ל עפ''י דברי המדרש . והיו מבזי� אותו ,כלפידי� לה� דברי� קשי�
דאילו היה נח בדורו של אברה�, משה, ושמואל לא היה נחשב  ,הנ''ל

משו�  האמרי יושר תי'למה נקט המדרש דוקא צדיקי� אלו.  צ''ע לכלו�.
ח אע''פ שהוכיח� לא התפלל שצדיקי� אלו התפללו בשביל דור�, משא''כ נ

וג� מבואר בחז''ל שמה שהמבול קרוי בש� מי נח (ישעי' נ''ד, ט')  בעבור�,
וג� איתא  התפלל על בני דורו, משו� שהיה עליו תביעה על מה שלא הוא

תפלל על בני הבכתבי האריז''ל שנח הי' מגולגל במשה רבינו, ועי''ז שמשה 
הוא תיק� אותו, לכ� מחני הוא  מחני נא, � ישראל ומסר נפשו עליה� ואמר

מי נח, דבזה מרומז דנקרא המבול על ש� נח אשר ראה שנתעורר  � אותיות
ולהמתיק ולא התפלל עליה� לעורר רחמי�,  ,הדי� של מעלה על בני דורו

י' על שלא דהטענה על נח לא ה נראה מזה תוקפא דדינא קשיא מעליה�.
  אלא בשביל שלא התפלל עליה�.  ,הוכיח אות�

  
וידבר אלקי� אל נח לאמר צא  וכעי� זה איתא במדרש (פרשת נח, ל''ג, ז')

זה נח  –זה שנאמר בתהלי� (קמ''ב, ח') הוציאה ממסגר נפשי  –מ� התיבה 
 �לתת הודי' לשמ�. בי  –שהי' סגור בתיבה י''ב חודש. להודות את שמ

ואמרת  ,שגמלת עלי –יתכללו� בי צדיקיא. כי תגמול עלי  – יכתרו צדיקי�
כא� פירש שהתיבה היתה מסגר  האמרי יושר פי'לי צא מ� התיבה. 

וחבישה, וכ� כתוב ויסגור ה' בעדו, ובזה נתנו טע� למה לא יצא מיד, ואמר 
שהושל� ש� לכפר עליו שלא התפלל בעד�, ולזה לא הי' רשאי לצאת עד 

 –לתת הודי' לשמ�  –שירשהו הקב''ה. ולפ''ז מוב� דברי חידושי הרד''ל 
ות וכדמסיי� כי תגמול עלי, רמז כדי� היוצא מבית האסורי�, שצרי� להוד

  לברכת הגומל. 
  

על הפסוק ) ש (הגאו� ר' יצחק מוולוזי� זצ''לודוכדאי להזכיר דברי הפה ק
) ולשת ג� הוא ילד ב� ויקרא את שמו אנוש אז הוחל לקרא בש� (ד', כ''ו

שמאז הי' חולי� בדבר להתפלל בש� ה', דעד אותה זמ� הי' עדיי�  – ה'
י�, ומכא� ואיל� היתה זאת לה� לחרפה להתפלל לפני אנשי� שהיו מתפלל

שחו# מהטענה שהי' על דור המבול, שהי' ביניה� עבירות  נראה מזהה'. 
החמורות דגזל וזנות, ג� הי' טענה שלא התפללו לה', ואפשר שא� היו 

  בא המבול לעול�.    , לא מכניעי� עצמ� לה' ומתפללי� לו
    

את הפסוק את האלקי� התהל� נח  ''ל,זצ ולפ''ז פי' זקני הישמח משה
הנהגת אלקי� דהיינו משפט ודי�, ובאמת זה לא הי' שנח הסכי� ע�  ר''ל

וכמו שפי' כדי לבטל גזירתו,  אדרבה רצה שנח יתפלל לפניושי''ת שרצו� ה
הנוי  –החרוז האדרת והאמונה  ,הרה''ק מו''ה ר' אלימל� מליזענסק זצ''ל

כי מל� בשר וד� א� מנצחי� אותו אי� זה תפארתו,  והנצח לחי עולמי�,
כמבואר  ,אבל הקב''ה ית''ש הוא תפארתו ותהלתו שמניח לבניו שינצחוהו

בב''מ בפרק הזהב (נ''ט) בתנורו של עכנאי, והיינו הנוי והנצח שהוא רק לחי 
  עולמי�. 

  
 שהנה הרמב''� בספרו מורה ,צדיק תמי� הי' בדורותיו � הפסוק ולפ''ז פי'

שג� בדורות שמאד� ועד נח לא היו חיי� כי א� ק' או ק''כ  �  נבוכי� כתב
י� ועשרי� שנה, רק אנשי� פרטי� הנקובשנה, כמ''ש והיו ימיו מאה 
נס,  ע''ד הי' חיי� ער� ט' מאות שנה וכדומהבשמות� בתורה לומר שהיו 

שהי' ב� שש מאות בעת המבול ראה כמה דורות, וקוד� דור ומעתה נח 
שלא הי' צור� להתפלל להגי� בעד� הי' צדיק גמור מבלי שו� חסרו�,  המבול

את  �קוד� המבול, א� עתה זאת הי' לו  –וזש''ה צדיק תמי� הי' בדורותיו 
האלקי� התהל� נח, זה החסרו� שהסכי� ע� מדת הדי� ולא הגי� בתפלתו 

ראיתי צדיק לפני בדור הזה דייקא,  כי אות� –בעד�, וזה שא''ל הקב''ה 
  כיו� שלא התפלל עליה�.  ,ולא אמר תמי�, כי בדור הזה לא הי' תמי�

  
 עלהתפארת יהונת� (הגאו� ר' יהונת� אייבשי� זצ''ל) וי''ל עוד עפ''י דברי 

(ח', כ') ויב� נח מזבח ויקח מכל הבהמה הטהורה ומכל עו" הטהור  הפסוק
הקריב למה הקריב קרב� עולה, הלא הי' צרי� ל צ''עויעל עולות במזבח. 

קרב� תודה על הנס שניצל מ� המבול, וכמו שהקריב אד� הראשו� קרב� 
דנח הרגיש וי''ל תודה על אור היו� שהאיר (עיי� במסכת ע''ז ד" ח' ע''א). 

שחטא שביטל מצות עשה דתפלה בעת צרה, וכמ''ש הרמב''� שזהו עיקר 
  . מצות עשה של תפלה, לכ� הקריב עולה שהוא מכפר על ביטול מצות עשה

  
מפני� התיבה, כיו� שנח חטא שלא  ג� כופרדבנח הי' הטע�  – עוד כתב

אסור בתו� התיבה  אנשי דורו, ולכ� הי' מוכרח להיות התפלל על הצלת
והוסי" שמטע� זה הי' . לכפרת פשע, דאל''כ הי' ריוח והצלה במקו� אחר

ל' אמה קומתה, ש' אמות ארכה, נ' אמות רחבה,  –שיעורי התיבה לש''� 
סת''�, דהיינו שהי' נסת� ע''י לשו�,  –ואותיות שאחר אותיות לש''� הוא 

  דהיינו לרמז החטא של נח, שהי' מונע להתפלל עליה� בלשונו.  
  

 –וידבר אלקי� אל נח צא מ� התיבה  –שלכאורה צ''ע זה שנאמר  – עוד כתב
, ובודאי לו שיצא מ� התיבה, הרי כבר יבשה האר#למה הוצר� הקב''ה לומר 

כי אויר העול� אחר המבול הי' מקולקל מאד, ותי' . מוב� מאליו שיצא
ת ומלח שהי' במי�, וגוית פגרי אד� ובהמה שנמחו ונבלעו ימחמת הגפר

נהרסו, והוצר�  כי כל הבתי� והבניני� ,מקו� ללו�לה� באר#, ולא הי' 
שיהי' התיבה למקו� אוהל לצאת ולבוא  לה�וב י, ויותר טלישב באוהל ערא

 –ממנו, אבל מקו� משכנותו יהי' בתיבה, כי הלא זה נבחר מאוהל, אמנ� 
כי התיבה קודש, ואי� נח כדאי לישב  ,מדת הדי� אמר לו לצאת –האלקי� 
מי נח,  –לכ� נקרא מי מבול י' קצ" עליו שלא התפלל על דורו, וכי הבתוכה, 

 ואי� קטיגור נעשה סניגור. 
 

ימצאו� ש� עשרה, על  פרש''י בפרשת וירא (י''ח, ל''ב) אולישהנה ע צ''ג) 
דור המבול היו ח', נח ובניו ונשיה� ולא  �  אמר אברה� פחות לא ביקש,

א''כ ליתא להטענה  .הצילו על דור�, ועל ט' ע''י צירו" כבר ביקש ולא מצא
ואפילו ע''י צירו" לא  ,א''א לו להתפלל רק בעד ח'דהא  ,על נח שלא התפלל

  

 

  פרשת 
  נח
 ''חעתש

  לפ''ק

 



דמבואר  צ''ע ועודיהא רק ט', ומאברה� חזינ� דעל פחות מי' אי� להתפלל. 
מ''מ א� היו אז א" רק ט' צדיקי�  ,מרש''י שא" שנח לא התפלל בעד דורו

ע� צירופו של הקב''ה היו מגיני� בעד דור� והיו ניצולי� ממי המבול 
דממנפ''ש  ,לה, וא''כ למה התפלל אברה� בשביל אנשי סדו�ואפילו בלי תפי

א� יהיו ש� י' צדיקי� יהיו מגיני� בעצמ� בלי תפילתו, וא� לאו לא תועיל 
שלא התפלל אברה� כדי להציל את אנשי  בדר� חידוש, וי''לתפילתו. 

כמו שאנו רואי� בנח דאע''פ שלא התפלל  ,דהא ע''ז לא צרי� תפילה ,סדו�
היו ט' צדיקי� היה העול� ניצול בעבור�, אלא אברה� התפלל בעבור� א� 

שאפילו א� ימות צדיק אחד או יל� לגור  , דהיינושתתבטל הגזירה מכל וכל
נתבטלה הגזירה שוב לא ימותו עד שתתחדש מכיו� שכבר  ,בעיר אחרת

שמה שאמרו חז''ל בדר� גנאי על נח שלא התפלל  ולפ''ז י''לגזירה חדשה. 
ואז היו ע�  ,היינו שלא התפלל עד שלא מת מתושלח הצדיק ,על אנשי דורו

משא''כ לאחר  ,הקב''ה י' צדיקי�, והיתה הגזירה מתבטלת א� היה מתפלל
  מיתתו שוב לא היה ראוי להתפלל עליה�. 

  
סוק (בראשית ה', על הפ יש להביא ראי' לזה מדברי הט''ז (דברי דוד)

א''ר יוד� מה טע� כל הדורות  –ויהי נח ב� חמש מאות שנה. פרש''י  ל''ב)
הולידו לק' שנה וזה לת''ק, אמר הקב''ה א� רשעי� ה� יאבדו במי� ורע 
לצדיק זה, וא� צדיקי� ה� אטריח עליו לעשות תיבות הרבה, כבש מעינו 

בניו ראוי לעונשי� לפני ולא הוליד עד ת''ק שנה כדי שלא יהא יפת הגדול שב
המבול, דכתיב כי הנער ב� מאה שנה ימות ראוי לעונש לעתיד, וכ� לפני מת� 

דהא א� יהיו הרבה צדיקי� לא תהי' הגזירה, שהרי  �  רבי� מקשי�תורה. 
ועל פחות מעשרה לא ביקש, שהרי גבי נח לא הצילו  –פרש''י אצל אברה� 

דכל גזירה שלא וי''ל ילי�. על דור� פחות מעשרה, משמע דעשרה היו מצ
נתקיימה מחמת הגנת הצדיקי� עכ''פ הגזירה היא קיימת למעלה, אלא 
שהצדיקי� מעצרי� אותה שלא תרד למטה, ונפק''מ שא� תתבטל ההגנה 
כגו� שיתקלקלו מעשיה�, הגזירה של מעלה מוכנת ח''ו לבוא, א''כ הי' נח 

הגנה, דשמא תסתלק צרי� לעשות תיבות הרבה ולא הי' יכול לסמו� על ה
ההגנה שמא יקלקלו מעשיה�, ונח הי' רוצה שתהי' עכ''פ הצלה לבניו אפילו 

וזהו כדברינו א� יתקלקלו מעשיה�, וע''כ הי' צרי� לעשות תיבות הרבה. 
דבלי תפלה אע''פ שהצדיקי� מגיני� מ� הגזירה, אבל אינ� מבטלי�  ,הנ''ל

מעשיה� או שימותו שוב  אותה, ולכ� א� תסתלק ההגנה ע''י שיקלקלו את
  תחול הגזירה. 

  
רש''י דהא ידע התפלל בשביל דורו הוא כמו שפדהטע� דנח לא  וי''ל עוד

רק ח' צדיקי�, אבל עכ''פ נחשב חסרו� שלא  דלא היודא''א להציל את דורו 
כל תפילה שאד� מתפלל אינה חוזרת דהא  ,היה משתדל להתפלל בעבור�
 ,לוט שהקב''ה הציל את העיר צוער בשבילוריק�, וכמו שאנו רואי� לגבי 

  ובודאי זה לא הי' בזכותו רק בזכות אברה� שהתפלל בעבורה.
  

דמכא� אמרו חכמי� א� יש  עזר (כ''ה)יאיתא בפרקי דרבי אל וכעי� זה
עשרה צדיקי� במקו� בזכות� המקו� ניצול, שנאמר לא אשחית בעבור 

לדורות להציל כל העשרה, הרי שבכח תפלתו של אברה� תהי' ההצלה 
המכסה אני מאברה� אשר אני עושה, המקו� בזכות עשרה צדיקי�, וז''ש 

מר ואברה� היו יהי' לגוי וא''ת מה תועלת יש ולמה יצטער בחנ�, ע''ז א
  תפלתו לדורות ישראל עד עול�.  הועילגדול, וה

  
רש''י התפלל בשביל דורו היה כמו שפ , דהטע� דנח לאוי''ל באופ� אחר

דלא היו רק ח' צדיקי� א''א להציל דורו בתפילתו, אבל עכ''פ נחשב דכיו� 
אצל אחד  אפילו הרהור תשובהעכ''פ  לה� חסרו� שלא היה מתפלל שיהיה

ועשה  ,וכמו שמבואר ברמב''� דאפילו א� אחד הי' רשע כל ימיו ,מה�
נחשב צדיק גמור, וא� יהיה הרהור תשובה אפילו  ,תשובה קוד� מיתתו

  וזה די להציל את הדור.   ,כבר יהיו ט' צדיקי� אצל אחד מה�
  

על ) וי''ל עוד עפ''י דברי זקני החוזה מלובלי� זצ''ל (מובא בישמח ישראל
לא  –הפסוק (במדבר, ט''ו, ל''ט) ולא תתורו אחרי לבבכ� ואחרי עיניכ� 

ת ח''ו בחטאי� האלה לש� חז''ל התרת קשר, והיינו א" שנכתתורו מלשו
עכ''ז לא תתיר קשר� מ� הקב''ה, ולא תעזוב עבודת�, אמנ� זנות ומינות, 

תעשה תשובה ווידוי וחרטה באומ# הלב עד דכא, ותקיש על דלתי הרחמי�, 
ולפ''ז אחר אשר עשה בכל כחו מה שיוכל לעשות.  ,ולא נאבד ש� צדיק ממנו

דזה הי' טעות של נח, שלא התפלל על דורו שעכ''פ יהי' לה� הרהור של  י''ל
  שלא תתיר קשר� מהקב''ה.   , דהיינותשובה

  
שלא התפלל נח על דורו כמו שהתפלל אברה� הטע� יש לפרש ביתר ביאור, 

במאמר המשנה כל הנגעי� אד�  ,''ט זצ''לשעהב עפ''י דברי וי''ל אבינו. 

רואה חו# מנגעי עצמו ר''ל שכל נגעי בני אד� שהאד� רואה בחו# הוא רק 
� הנגעי� ומומי בני אד�, אבל מי שהוא קדוש מנגעי עצמו, יע� שיש לו מאות

וטהור ואי� לו בזה מאומה, אינו רואה ג� אצל אחרי�, ולכ� אצל הצדיקי� 
כל בני אד� טובי� בעיניה� יותר מה�, כי את עצמ� המה חושדי� לעול� 

שהקב''ה אמר לו  ,דלגבי נח לא שיי�  מידה זו ולפ''ז י''לבכל מיני חשדות. 
ורק הוא וביתו יבואו אל  ,בא לפני והנני משחית� בפירוש ק# כל בשר

כי  ,התיבה, כי אות� ראיתי צדיק לפני בדור הזה, ולכ� לא התפלל בשביל�
לו מידה זו כמו  שהי'א''א לו להתפלל בשביל רשעי�, משא''כ אברה� 
ולכ� התפלל  ,ע מה�שאמר ''ואנכי עפר ואפר'' וחשב על עצמו שהוא גרו

ואילו היה  ,ויש שדורשי� אותו לגנאי � כוונת פרש''י זהו בשביל�. ואפשר 
ר''ל דאילו נח היה בדורו של  לו�בדורו של אברה� לא היה נחשב לכ

 ובמצב כזה ודאי הי' ,אברה� לא היה חושב עצמו לכלו� כמו אברה�
  מתפלל על דורו. 

  
וגדולה מזו ראיתי בש� הרה''ק ר' אלימל� מליזנסק זצ''ל, שהיה רגיל 

תיו, שהוא הכריע את ונצמו, שכל הצרות שיש בעול� ה� מעועלומר על 
עצמו ואת כל העול� לכ  חובה, ולכ� באי� כול� לפניו להגיד צרותיה� 
ולבקש ישועה, כי הוא יפשפש במעשיו וישוב, ועי''ז יהי' תיקו� לכל 

  .העול�
  

) ווי� זצ''לעלרש אב (הגאו� ר' אברה� אהר� יודעהדוי''ל עוד עפ''י דברי 
על עונות שבודאי ג� לדעת רב יהודה הוכיח נח בני דורו, אבל הוכיח� רק 

ולא על עונות של בי� אד� לחבירו, וכ� משמע  ,של בי� אד� למקו�
בסנהדרי� (ק''ח) שנח אמר לה� האי� מניחי� מי שקולו שובר ארזי� 

ולא על גזל וחמס  ,ומשתחוי� לע# יבש, הרי הוכיח� רק על עבודה זרה
כוונת הפסוק את האלקי� התהל� נח דהיינו שהי' משגיח רק על  שעשו, וזה

הפסוק (ז',  ולפ''ז י''לכבוד ה' ולא על החטאי� והפשעי� אשר הי' ביניה�. 
נח בא אל התבה וגו' כי אות� ראיתי צדיק לפני בדור הזה. ויאמר ה' ל א')

 דזה שנח הי' מוסגרוי''ל  הוא מיותר. ''לפני''דלכאורה מלת  יש לדקדק
 ,בתיבה י''ב חדשי� וטיפל במזונות של כל הנבראי� הי' דבר קשה מאד
וכמ''ש במדרש (פ' ל''ב) שחבשוהו בבית האסורי�, ואמרו שנח יצא מ� 
התיבה חולה וגונח ד� ולא נשאר בשלימותו, ויפלא הלא הרבה הצלות הי' 
אפשר להקב''ה לעשות לנח שישאר בשלימותו, ואי� זה רק כי הי' זה עונש 

ויהי' זה עונש על אשר  ,ח שיקבל משפטו להיות בבית האסורי� י''ב חודשלנ
נח בא אל לויאמר ה'  ,ולפ''ז י''ל הפסוק הנ''ללא הוכיח בני דורו כראוי. 

והטע� הוא כי אות�  ,דהיינו להיות סגור ומוסגר בבית האסורי� התבה,
גי הי� דהיינו אע''פ שכל אחד ואחד בולע את חבירו כד ,ראיתי צדיק לפני

והי' ל� להוכיח� על עבירות של בי� אד� לחבירו,  ,בלי שו� חמלה ורחמי�
 ,ומוכיח אות� רק על עבירות של בי� אד� למקו� ,רק על כבודי תאתה חס

  לכ� בעד עו� זה תהי' מוסגר בהתיבה י''ב חדשי�.  
  

אבל באופ� נו הרב יעקב יוס  זצ''ל (רב הכולל דנוא יארק) וכעי� זה תי' מור
המדרש על הפסוק ויאמר אלקי� לנח ק# כל בשר בא לפני וגו' עפ''י חר, א

זש''א הכתוב שנאו בשער מוכיח ודובר תמי� יתעבו (עמוס ה') דהוי כאומר 
לה� ריקי� האי� את� מניחי� מי שקולו שובר ארזי� ומשתחוי� לע# 

ק# כל בשר בא לפני נימוחו מ� העול� שנאמר  שטופי� בגזל, ולפי שהיו יבש
שסו" דבריו נראה כסתירה לראשית צ''ע  כי מלאה האר# חמס מפניה�.

בחטא ע''ז כאמר� שהי' מוכיח אות� על שהיו משתחוי� לע# דבריו, שפתח 
יבש, וסיי� ולפי שהיו שטופי� בגזל נימוחו מ� העול�, מבואר שעיקר עונ� 

דזה שדור המבול היו עובדי עבודה זרה  וי''ל. הי' גזל וחמס ולא עבודה זרה
אמונת� בה�, אלא מצד תאות נפש� בגזל ועריות היו כופרי� לא הי' מצד 

ולפ''ז י''ל המדרש  כדי שיהי' לה� היכולת לעשות כל מה שלב� חפ#. ,בכל
וכדי לבצע את תאות� המציאו  ,הי' גזלדעיקר החטא של דור המבול  ,הנ''ל

התנבאו בשמ� חקות תועבות כדי שלא יהיו לה� אמונת הבלי� בע''ז, ו
ידיה� אסורות מעשות כל חמס, אבל נח בהיותו תמי� לא הבי� מטרת 

מוכיח� על עו� ע''ז לאמר לה� ע''ז הי'  כונת�, ובראותו אות� עובדי�
� אי� את� מניחי� מי שקולו שובר ארזי� ומשתחוי� לע# יבש, ובזה יריק
שג� ה� ידעו שה� הבל, א� כונת�  בעיקרי דברי מוסרו, טעות גדולטעה 

היתה בכדי שיוכלו עי''ז להיות שטופי� בגזל, ועבור זה נימוחו מ� העול� 
  ולא הועילו דברי נח. 

  
דמתחלה ההשחתה  לפני האלקי� ר''ל האר� ותשחת � ולפ''ז י''ל הפסוק

בכפירת אלקותו ית', ואח''כ נתגלה תחילת כוונת� את אשר  –באלקי� הי' 
ותמלא האר# חמס, בגניבה וגזילה שבלי המינות והכפירה  � יות יחפוצו לה

  לא יכלו להגיע אל מטרת�. 
  

פע� אחת הגאו� ר' אבא'לי   ! שהי' לו לעסוק תחלה בנטיעה אחרת פרש''י עשה עצמו חולי� �ויחל נח איש האדמה ויטע כר� וישת מ� היי� וישכר 
תב אחר, א''ל מדוע או�, וכשביקש מכפאסוועלער מווילנא זצ''ל, נת� מכתב תעודה לעני לאסו  נדוניא לבנותיו, והעני נעשה שיכור ואבד מכתבו של הג

לוט, אבל נח כבר השיא את בניו ובנותיו, אבל לוט שהי' לו בנות להשיא�, החטא שלו גדול ביותר, ללוט ולא כנח, הרי נח הי' שיכור קוד� אומרי� שיכור כ
  (הגיונות הגאו� ר' יעקב קאנטראוי� זצ''ל) .הרי שמי שנעשה חולי� אובד ג� שכלו

  
בספר ש� הגדולי� מביא שהמהר''� מרוטנברג זצ''ל, נגלה בחלו� לזה שפדאו מבית האסורי� לקבורה, ושאלו א� רוצה להיות עשיר  � י ש�ברו� ה' אלק

אצל מחיצת הוא וזרעו עד סו  כל הדורות, או ירצה למות תיכ  ויזכה לעול� הבא, ובחר לזכות לעול� הבא, ומת תיכ , ובא בחלו� שהוא נתו� בעול� הבא 
           מהר''� זצ''ל. ה
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