
 שליט"א אדלשטיין  יעקב  רבי     משיחותיו של מו"ר הגאון הגדול                          

 

 

 
 

. ג בת. מ.ע-ל מוקדש העלון
 הגון לזיווג

  נחפ'  ,קדגליון 
 ה'תשע"ז ד' מרחשון

 השרון -רמת 

 

 בס"ד יום שני כ"ט תשרי ע"ז, לפרשת נח

 איש צדיק היההרב ר' נח ז"ל 

זכרון הע"ה, הוא ר' נח ז"ל, שיום  אמיסבא של 
 שלו הוא ח"י חשון.

התפנה כס הרבנות בעיר  ויהי בימים ההם,
ויבואו  כיז )אם אני זוכר טוב( בארץ ליטא,נעש

יצחק אלחנן גדול הדור ר' ראשי הקהל אל 
אדם שמתאים  לקובנא, ביקשו שימליץ על

קדשים. ויאמר להם,  להיות רועה נאמן לצאן
קחו את האברך ר' נח הלוי מובשוביץ, שהוא 

שעדיין לא  ואע"פגאון בתורה ומדות טובות, 
יודע לפסוק להלכה,  כ"פאעלמד טושו"ע, 

מתוך בקיאות בש"ס ורא"ש, שהם המקורות 
 לפסקי השו"ע.

, ר' נח בצדקותו, בכל זאת לא רצה לסמוך והנה
על מה שיודע מן המקור הראשון, וקיבל על 
עצמו, שבתקופה הראשונה, לא יפסוק שום 
הלכה, אלא לאחר שיראה בתוך ספר השו"ע. 
ויהי היום, ערב יו"כ, והחזן צריך כבר להתחיל 
"כל נדרי", והרב עוד לא בא, מחכים. אז שלחו 

ויבואו אל ר' נח אל התיבה  לבית הרב, מה קרה,
פרים והנה הוא לומד הלכה מתוך ספר סשל ה

, נשאל ממישהו ואז נ"כביהשו"ע, כי בדרך אל 
יון, ביתו לראות בספר שו"ע. וכשגמר העחזר ל

 אז ויצא נח.

ר' אליהו קונין ז"ל, שפעם אחת,  סיפר לי נינו,
בעת רצון של מצב רוח טוב, הסכים "להבחן" 

אחד קורא מתוך השו"ע סעיף, ור'  דהיינו אדם
, את מקורו בש"ס, ככתוב בע"פנח יאמר 

ב"באר הגולה" המודפס בתור מראה מקום. וכך 
, פתאום "סטופ", ה"בוחן" סעיף אחר סעיף

" כתוב אחרת. ויאמר ר' ראה שב"באר הגולה
נח, אסתכל בגמרא, וישא ר' נח את עיניו, וירא 
והנה בגמ' כתוב כמו שר' נח אמר. והתברר 

 שיש טעות הדפוס ב"באר הגולה".

, בגלל אבות להושיע והשי"ת יזכה אותנו
 בנים, ויביא גאולה אמן.

 

 בעזהשי"ת 

 
 

ּבּול ן ,ּמַּ , חּוְרּבָּ
ה, ִתיקּון  .ְצִמיחָּ

 
 במדרשה ,מרחשון תשע"ו 'ג-בשיחה שנאמרה 

 
פ' נח. בפ' בראשית התורה  פרשת השבוע,

על בריאת העולם, והעולם היה כ"כ טוב. מספרת 
ובעולם נברא היצור הזה ששמו אדם, והקב"ה נתן 

מּוֵתנּו"שנא' כח לו  דְּ ֵמנּו כִּ ַצלְּ ה ָאָדם בְּ , כח א"ַנֲעשֶׂ
של שלטון על הבריאה. הכח הזה, זה כח שבידו 

ובאותו  לשפר את העולם ולתקן אותו עוד יותר,
גם לקלקל את הבריאה. אדם  כח האדם יכול

. כמו בונסיון גדול ולא עמד ב התנסההראשון 
שמסבירים שאדם הראשון חשב להרויח יותר 

י זה שיאכל מעץ "ויותר מצוות, הוא חשב שע
יכניס בליבו את היצר הרע בצורה פעילה והדעת, 

לו הרבה יותר שכר  ', אז יהיויתגבר עליו יותר
עוד  יחוותגבר על היצר, וירמצוה שבכל יום ויום י

עליה רוחנית מזה. כשיש יצר ולא שומעים  ועוד
 בקולו יש עליה רוחנית. החשבון הזה היה לכאו'

הקב"ה הזהיר אותו לא תאכל מהפרי  . אבלנכון
הזה, אתה רוצה לעשות עבירה כדי להרוויח 

ה שהאדם יהיה תמים עם צמצוות, אבל הקב"ה רו
י רוצה להרוויח אנ .שלא יעשה חשבונותוהשם 

זה היה החטא של  - מצוות, לכן אני עושה עבירה
 עץ הדעת. 

הקב"ה נתן לאדם  אבל אחרי שאכל מעץ הדעת,
 ך להלחם נגד היצר. כלים אי

הראשון גירוש מגן  התיקון הראשון היה לאדם
. והקב"ה רוצה "בזעת אפיך תאכל לחם"ו עדן

בקיום העולם, לא רוצה בהשחתתו, לכן השאיר 
שפחתו, להמשיך שוב בקיום את הצדיק את נח ומ

העולם. לפני המבול, העולם היה חזק מאוד 
יכלו לחיות למעלה  והבריאות חזקה, אנשים

ולאחר המבול הגופות חלשים  מתשע מאות שנה.
קל להתגבר על  , יותרמאוד וכשהגוף חלש יותר

דור שלפני המבול חי מהר. נח עצמו שהיה ה"היצ
לאחריו תשע מאות וחמשים שנה, אבל הדורות ש

אז חיו משחיו ארבע מאות שנה, עד דור ההפלגה 
 כמאתיים שנה ואחרי זה עוד פחות.

ד, שאף פעם את כל זה, ללמ התורה מספרת לנו
, יכולים לחשוב שאחרי המבול העולם ייאושאין 

חוזר לתוהו ובוהו כמו לפני בריאת העולם, הקב"ה 
בונה מחדש  (לא נותן לעולם שילך לאיבוד, אלא)

העולם. הבניין החדש של העולם היה נח את 
בתיבה. נח עצמו ומשפחתו, היו צריכים לעבור 

                                                           
 א', כו בראשית א

יהיו ראויים לייסד תהליך זיקוק ושפשוף כדי ש
דוגמא כזו בדיוק, הבאנו פעם  מחדש את העולם.

כשהגיע הזמן שהעולם באמת יגיע לשלב של 
תיקון ושיפור גדול מאוד ע"י אברהם בהמשך 

בהמשך הדורות, הקב"ה  הדורות, ועם מתן תורה
אכרות עמך ברית להיות לך  -לאברהם אמר 

לאלקים, אני האלקים יהיה איתך. המטרה של 
העולם להיות עושים רצון השם ולהיות בדרגה 
גבוהה כזו, וכל זה יהי' דרכך. הקב"ה אמר 

ה לאברהם שהמקום הזה יהיה ארץ ישראל שם יבנ
אך לפני בהמ"ק ושם תהייה השראת השכינה 

בוא למקום הזה, נאמר לאברהם אבינו ידע תדע שת
ועינו  םזרעך בארץ לא להם ועבדו יהי'כי גר 

אותם, יסורים קשים מאוד יעברו, בגלות מצרים, 
יעברו זיקוק. בפסוק כתוב והוצאתי אתכם מכור 
הברזל ממצרים, כור דהיינו בית זיקוק, שבו 
מכניסים זהב נחושת או כסף מלוכלך בסיגים 

וא עובר הפרדה ונשאר הזהב ובאש ה ,ועפר
זיקוק בכבשן, שעבוד י עבר את ה"הטהור, כך עמ
, ויצא הדור של 'ם ועינו אותםמצרים, 'ועבדו

מקבלי התורה, זה היה הדור של הזהב המזוקק של 
 י."עמ

ל  ,ָהָיה אֹוֵמר ]ר' עקיבא[ ַאף הּוא" ים שֶׂ ָברִּ ָשה דְּ ֲחמִּ
ש ֵנים ָעָשר ֹחדֶׂ ַפט  ;שְּ שְּ ֵנים ָעָשר ַמבּולּדֹור הַ מִּ , שְּ

ַפט שְּ ש. מִּ ּיֹוב ֹחדֶׂ שאִּ ֵנים ָעָשר ֹחדֶׂ ַפט , שְּ שְּ . מִּ
ים ּיִּ רִּ צְּ ַפט ַהמִּ שְּ ש. מִּ ֵנים ָעָשר ֹחדֶׂ  ּגֹוג ּוָמגֹוג, שְּ

ַפט  שְּ ש. מִּ ֵנים ָעָשר ֹחדֶׂ יד ָלבֹוא, שְּ ָעתִּ ים לֶׂ ָשעִּ רְּ
ָנם ֵגיהִּ שבְּ ֵנים ָעָשר ֹחדֶׂ  ב"וכו' , שְּ

אלה יסורים שאחרי  דברים של המשפטכל ה
ומי סבל היסורים באה גאולה ובאה ישועה וברכה. 

הגשם מ' ב חדש בדור המבול, בתורה כתוב ויהי י"
יו בדור כ האנשים שחיום, ולא נשאר אף אחד. א"

המבול, איזה משפט היה להם? אומרים 
המפרשים, דור המבול, דור שנשאר בחיים בדור 

כל יושבי תבל שבאותו והמבול, כל האנושות 
הדור שהמשיכו לחיות, היו אלה ח' אנשים, נח וג' 

זה כל דור המבול, והיה עליהם בנים ונשותיהם. 
ת כלא, וכך ביבמשפט. הם היו סגורים בתיבה 

 ב חדש. התהליך הזה י" עברו את

שלנו כמו שזה לא חדשים  לפי הפסוקים יוצא
, כי יום ב פעמים שלושיםי" ניסן אייר סיון, אלא

ושנים עשר  .שבעה עשר בחודשהמבול התחיל ב
אחרי זה יבשה הארץ, ויצאו מן התיבה,  חודש

ב ד שבעה ועשרים יום לחודש השני, י"שהיו בה ע
חודש ועוד עשרה ימים. זו שנת החמה. והנה 
המשנה אומרת בפירוש שזה היה המשפט ששפט 
הקב"ה והביא עליהם את הזיקוק הזה, התהליך 

משפ'  לשעברה ע גלות מצריםשדומה להזה 
אברהם אבינו, כך הגלות בתיבת נח לנח 

                                                           
 פ"ב, מ"י עדיות ב

ומשפחתו, זה הדור. לגבי הקב"ה אין הבדל אם יש 
בני אדם )אנשים,  יארדמילאנשים או  שמונהבדור 

הם המהווים את הדור, האדם שולט על הבריאה 
לה בשבילו ולא משנה כמה והבריאה נבראה כו

 .(א ישבנ"

לזה משפט דור המבול,  קוראתהמשנה  מצד אחד
גן  ומצד שני, היה שם בשנה הזו של שנת המבול

לגבי נח ובניו, כמו אדם הראשון לפני שגורש עדן 
מגן העדן. זה עולם של למעלה מן הטבע. התיבה 

נח עסק בבניינה. ג' מאות אמה אורכה נ' רחבה, ש
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ת "ל' אמה קומתה, והפסוק אומר,   ה אֶׂ ים ַתֲעשֶׂ נִּ קִּ
, קן זו דירה, מדור. תחלק את התיבה ג"ַהֵתָבה

ות לאריה, ת ביניים שיהיו דירבפנים להרבה מחיצו
 לנשר ולפרס, לכולם עשה חדרים קטנים.  לדוב,

היו עושים את האורך ג' אם שגם  ן אומר"הרמב
מקום להכניס, יש בעלי חיים לא היה אלפים 

ענקיים, הגמלים והסוסים והפרדים, והעופות, 
שהם הגמרא אומרת שיש שמונה מאות מיני עופות 

בבריאת העולם, יש סוג  ושנבראה, יָ למינהו של ַד 
לכל אחת יש טבע ומין אחר וכל עוף עוף כזה. ו

כן שבבריאה מוליד מהמין שלו ולא משתנה. לא ית
חמור, כמו שהקב"ה קוף יוליד אדם או נחש יוליד 

ברא בששת הימים כל מין ומין, צאצאיו הולכים 
אחריו. וכך כל בעל חי יש בו מכל מין ומין של 

ח לעתים שלושים אלף, וזה היה נס שבתוך "בע
 הרבה.  ו כ"כקטן, נכנסהתיבה במקום 

אין מקום, שאין מושג כזה  בעולמות הרוחניים
עוד ועוד והדברים אפשר במקום קטן להכניס 

ק היה עוד נס כזה, שם נכנסים "נכנסים. בביהמ
המ"ק יעוד ועוד אלפי אנשים לתוך העזרה של ב

וכשמשתחווים כולם על הארץ, עומדים צפופים 
. כשהכהן רווחיםגוף, ומשתחווים  יד עלגוף 

ורש בקדושה ובטהרה הגדול אומר את השם המפ
ק זה מקום "כולם נופלים על פניהם כי בביהמ

כך תיבת נח  לטבע. רוחני כזה שהיה למעלה מן
ה מקום כמו יתהי והתיבההייתה למעלה מן הטבע. 

 'הקפאה עמוקה' שנקרא בימינו דבר שעושיםיש ש
לקיים דבר הרבה זמן. קופסאות שימורים כדי 

האוכל  , אזוציאים את האוויר מהקופסאשמ
 משתמר ואינו מתקלקל. 

היה שימור של  מבחינת השימור בתיבת נח
בתיבה שסוגרים בלי קשר  הקפאה, אבל הם חיו.

אדם לא וחיצון, האוויר הולך ונשרף ה עם העולם
יכול לחיות במקום סגור בלי אוויר, והתיבה הייתה 

רק  .במשך שנה שלמה בלי קשר עם העולם החיצון
לקראת הסוף נח פתח חלון והיה לו חיבור עם 
האוויר שבחוץ אבל כל זמן המבול היה סגור 
הרמטי שלא תכנס טיפת מים מהגשם והזרם 

 ומתגבורת המים. 

אותן  .המ"קיהשוואות מחורבן ב ש מביאהמדר
'וישלחהו מגן  - שכ' על אדם הראשוןהלשונות 

הן ישלח איש את ": י שילוח"גם על עמ כתובעדן' 
 כתוב .שהקב"ה שלח את עמ"י לגלות ד"אשתו וגו'

, כתוב על החורבן שהקב"ה 'ויגרש את האדם' עוד
גירש אותם מארץ ישראל. אותו הדבר על המבול, 

 ה'קץ כל בשר בא לפני' יש פרק ביחזקאל שכתוב
בו כמה פעמים המילה 'קץ' שהקב"ה אמר 

 המ"ק. יליחזקאל שהקיץ הקץ בעניין ב

 ואח"כ העולם בנוי מחדש בתיבת נח, אם במבול
אחרי חרבן  א"כק, בית ראשון ובית שני, "בבימ

אמר ר' יוחנן  ממה נבנה העולם מחדש?המ"ק יב
. בבית הראשון לקחו הנה וחכמיהיבתן לי בן זכאי, 

                                                           
 ו', יד בראשית ג
 ג', א' ירמיה ד
 נ"ו, ע"ב גיטין ה

מדרש בבבל, הבית את אבנים מירושלים והקימו 
 השני הקימו את זה בארץ ישראל.ובחורבן הבית 

בחורבן הבית הראשון ארץ ישראל נעזבה לגמרי 
לא היה אף יהודי בארץ ישראל. בחורבן הבית 
השני נשארו לגור בארץ ישראל, במקום בית 

דרש, יבנה מקדש הייתה השכינה בבית המ
וחכמיה. בתי המדרש שמאז החורבן הם קיימים 

אמוראים, הבשני מרכזים, בימי חכמי התנאים ו
היה מרכז אחד בבבל ואחד בארץ ישראל, אחרי 
תקופת הגאונים עברו מרכזי התורה למקומות 

 בר בראשותו של פעם למקום אחר. כלאחרים. 
ר' בתוניס ושבקירואן  גדול היה מרכז - נסים גאון

נו גרשום באשכנז. מדי בספרד, ורבמשה בר' חנוך 
  ניין.פעם יש חורבן ויש ב

שבה, כמו שאמר  אנו נמצאים כעת בתקופה
החפץ חיים, התורה חוזרת להיות חזקה בארץ 
ישראל. ודבר מעניין הוא שאם לפני השואה, כתב 
החזו"א שכמו בימי הגמרא היה המרכז בבבל ושם 
היו גדולי הישיבות, אז היושבים בבבל נמצאים 

, אמר החזו"א הגדולי תורהשכינה ע"י קרובים ל
שהיות שבימינו החפץ חיים חי בארץ פולין ושם 
נמצאות הישיבות הגדולות והחפץ חיים בעצמו, 

בבל. החפץ חיים בזה כמו השכינה ששרתה 
חרב, כל המרכז הגדול יבעצמו אמר, זה הולך לה

שהיה שם במקומו של הח"ח יחרב ויוקם בארץ 
התורה מתחזק בכל ארצות ישראל, בימינו לימוד 

למרות שיש כעת  הוא, העולם, אבל דבר מעניין
מרכז תורה כ"כ גדול באמריקה דבר שלא היה בכל 
הדורות, בכל זאת, כשבחורים רוצים לעלות 

התורה מתחזקת  ,י"בדרגה הם באים ללמוד בא
בארץ ישראל, ולכן כמו שבמקומות הקודש, בימי 

מקדש עצמו, הת נח זה בתיבה, ובימי בהמ"ק בבי
איפה שלומדים תורה  .כך יש מקומות התורה

ואיפה שהצדיקים מלמדים תורה זה למעלה מן 
הטבע, לא שולטים חוקי הטבע, והטבע שלהם זה 

 להיות למעלה מן הטבע.

קיים גם בימינו שהקב"ה שומר שהתורה  הנס הזה
כמו שאחרי לא תשתכח מישראל ושומר על עמ"י 

מחדש, אחרי  כל חורבן באה הגאולה והתעוררות
המבול בא עולם חזק פורח וחדש, אחרי נח בא 

 אברהם, כך זה בכל תקופה ותקופה.

שכל מה שאמרו הנביאים  אנחנו צריכים לדעת,
על עמ"י ושתבוא גאולה שלמה לעמ"י זה הכל 
אמת וכל ההבטחות של הנביאים יתקיימו. מצד 

ישנם פסוקים קשים מאוד שהנביאים נבאו על  ,שני
ואנו אומרים יה"ר שהחורבנות שהיו החורבנות, 

בהם התקיימו כבר הנבואות הקשות. ש ,עכשיועד 
והפירושים של כל דבר ודבר, זה יתברר אחרי 
שהדבר יהיה בפועל, אבל אנחנו, לא יכולים לדעת 
שכך וכך יהיה, אנחנו לא בטוחים בשום דבר. 
אשרינו שאנחנו בארץ ישראל זכינו כאן לקרבת 

אותנו יותר מאשר כל מקום אלקים שהקב"ה אוהב 
אחר. ומרוב אהבתו מביא עלינו סכנה כדי שנזכור 

כמו שאמר  שאלקים נמצא אתנו כדי שנפנה אליו,
 . 'טוב ידוד המלך 'קרבת אלקים ל

שזאת גם הסיבה ם "בשם הרשב אמרנו פעם
שבארץ ישראל המים לא באים מנהרות כהנילוס, 

אלא מהגשמים כדי שנדע שאנו מחכים לקב"ה 
לשמים, 'והיה אם שמוע תשמעו'. ונשא עינינו 

, בימינו לא חדשיםוהקב"ה מביא עלינו דברים 
שהפרנסה כיון כ"כ מתרגשים שיש פחות גשם 

לכן הקב"ה מביא דברים בנויה בצורה אחרת, 
. אחרים שנדע שאנו תלויים בחסדו של הקב"ה

והדבר שבזכותו אנו זוכים לתיבת נוח, בתיבת נח 
לחיות בה, וטה אפשר לומר שיש את התיבה כפש

אנו  ץ.ויש תפקיד לתיבה להגן מן המבול שבחו
, ומה המבול, המים חיים בדור שיש מבול

ָרש "כתוב בישעיהו  הזידונים... גְּ ים ַכָּים נִּ ָשעִּ ָהרְּ וְּ
יט וכו' ש ָוטִּ פֶׂ שּו ֵמיָמיו רֶׂ רְּ גְּ ר מביא ", היצהו"ַוּיִּ

של דברים שבאים  ,מבול של השקפות לא טובות
מארצות  להחטיא בני אדם והשפעה שמגיעה

ומקומות שיש שם הרבה פרצות וקלקולים, של 
הגויים הגרועים. ולצערנו יש יהודים שחושבים 

אם זה  .שזה יפה לעשות חיקוי למנהגי אוה"ע
בלבוש, ואם זה בצורת החיים. אלה הם מי המבול. 
זה מבול רוחני שבא לשטוף ולהשחית את הארץ, 

 להביא שחיתות. 

שיש בכל דור ודור וגם בדורנו  ואשריכם ישראל
שעוסקים בזיכוי הרבים שמזהירים אותנו אנשים 

זהר מכל מיני כלי תקשורת שיכולים להכשיל ילה
האדם בדברים וקלקולים חמורים מאוד, יש את 

מדי פעם אני רואה זהר מכך מאוד מאוד. ילה
כשר  טלפוןשיותר ויותר אנשים מחליטים לעשות 

יותר, מטבח כשר יותר, התנהגות ולבוש הולמים 
  יותר. אנו רואים התעוררות גדולה.

שהוא אחד היסודות החשובים, לא  ודבר אחד
, זאלא השלוםמצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה 

השלום הוא כלי מחזיק ברכה הקב"ה משפיע 
לכת לאיבוד אם אין ברכה, אבל הברכה יכולה ל

הפועל עבד ונתנו לו שק  - דשלום. משל למה"
מלא מטבעות למשכורת השנתית, הוא שמח וחוזר 
הביתה ומגיע הביתה ורואה שאין לו כלום, הוא 
לא הרגיש שכל הדרך היה לו חור בשק והחמור 

ב עליו נדנד השק והמטבעות אבדו. כלי שיש
 .חזיק ברכה זה השלוםמ

 שלה, עצם המידותב ,תיבת נח םואומר המלבי"
אורך ורוחב זה שלום. התיבה היא סוכת שלום. 

 -שלוש מאות אמה אורך התיבה. ל'  - ש'ל'ו'ם, ש'
 -שלושים אמה קומתה, גובהה היה ל' אמות. ו'מ' 

של  האותיותארבעים ושש, נוסיף את ארבעת 
חמשים אמה  המילה ש'ל'ו'ם, זה יחד חמשים.

 המלה שלום זה מידות התיבה. רוחבה. א"כ
פורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל 'ה

 יפרושיש ברכה מיוחדת שהקב"ה  - ח'ירושלים
י וגם ברכה "סוכת שלום שלא יהיו נזקים בכל עמ

ר שיהיה שלום בירושלים על ירושלים. כן יה"
ארץ ישראל ועל כל עמ"י עד שיבוא השלום ובכל 

 הגדול על כל העולם כולו אמן ואמן.
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