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ה ּתֹוְלֹדת ֹנַח ֹנַח " –בפסוק  הפרשה מתחילה ֵאלֶּ
יָּה  ִמים הָּ יוִאיׁש ַצִדיק ּתָּ ", רש"י במקום מביא ְבֹדֹרתָּ

חלוקת, יש הדורשים זאת לגנאי ויש הדורשים מ
יש הדורשים לשבח שכל שכן, שאם היה לשבח. 

בדורו של אברהם אבינו היה מתעלה יותר והופך 
להיות צדיק יותר, ויש הדורשים לגנאי שאם היה 

 בדורו של אברהם אבינו לא היה נחשב לכלום.

)בפי' עה"ת( אומר שהיה צדיק ולא רק  הרא"ש
יו רשעים, אלא כשאר האבות שהיו האז בדורו ש

 צדיקים ונכפלו שמותיהם.

שבדורו היו רשעים ראה מעשי  אם כן נח,
הרשעים ואעפ"כ התעלה והפך להיות צדיק יותר. 
לא כמו אותם אנשים שמתנהגים כמו קופים, 
לחקות אחרים העושים, אלא היה מתבונן 

 מתעלה.ו

ברמת השרון, היו ברמת השרון רק  כשהייתי ילד
י אנשים שהיה להם מקרר חשמלי. לאחד הייתה שנ

חנות דגים, ומובן שהיה צריך מקרר כדי לשמור 
את הדגים טריים כל השבוע. האדם השני היה 
יהודי שעלה מאמריקה והביא איתו את המקרר 

 החשמלי.

היו כולם קונים בלוקים של קרח, את הקרח  עד אז
היו שמים בארון מיוחד עם בידוד שלא ימס מהר. 

ברמת השרון היה אפי' בית רח' טרומפלדור ב
צור קרח. והיו עוברים בעגלה ומוכרים יחרושת לי

 בלוקים של קרח. 

מקרר חשמלי למכירה ברמת  ואז החלו לפרסם
ן, בתשלומים. וקנו עוד ועוד אנשים עד השרו

ומדוע? כי  שלכולם היה מקרר חשמלי בבית.
אנשים אומרים אם יש לו, גם לי יהיה. ולפעמים 
לוקחים הלוואות ולא עומדים בתשלומים, זה לא 

ורואים שנח לא למד ממעשי כולם, כל  דבר רצוי.

                                                           
ונותינו י זכרון הכותב בלבד, ובעו"הדברים נכתבו עפ א

ה. כל טעות ומשוגה "עברו תחת עיני רבנו זצללהלא 
  בעורך ]נ.ש.[ ך ורקיש לתלות א

חשב באופן והוא היה עצמאי  ,אנשי דורו הרשעים
 מעמיק.

הסביר את הענין של  גיסי הרב שלמה נח קרול
ק הראשון נח. כתוב במדרש תהילים על הפסו

 במזמור הראשון:

אשר לא הלך בעצת רשעים וכו'  האיש אשרי'
'שלא הלך בעצת . והיה כעץ שתול על פלגי מים'

רשעים' בעצת דורו שהיו רשעים לא הלך ולא למד 
ממעשיהם, 'והיה כעץ שתול על פלגי מים' עץ זו 
התיבה שהיתה עשויה מעץ, על פלגי מים שהיתה 

 מוקפת במים בזמן המבול. 

נשאלת שאלה כיצד היה כעץ שגדל על  אבל כאן
מים שהם הרשעים ולא למד ממעשיהם הרי העץ 

  יונק מן המים.

 
כלל [ בלהשלמת הדברים נביא כאן קטע מהס' 'חיי יעקב']

הוא:  ,ידוע בכחות הנפש ובטבע האדם גדול
והכלל הזה הוא נכון לא רק  .״השפעת הסביבה״

כל בר  ,לגבי ילדים או בני נוער, אשר לגבי דידם
דעת שיש לו מח בקדקדו יוכל לראות איך שהם 
מושפעים מכל מעשה והנהגה שהם רואים אצל 

וממש  ,גם חברים קטנים, גם מבוגרים ,אחרים
שזה כמו טבע  ,כמעשה קוף ירואים טבע של חיקו

וטבע החיקוי למעשה אחרים, וברור שהסכנה מ
של סביבה רעה היא גדולה והרסנית ביותר לילדים 

 או נוער.
לא רק אצל ילדים זה כך, אלא  לא זו אף זו,אך, 

גדולה  - ,גם אצל מבוגרים, ואנשים בעלי דעת
האנשים  ,הרחוב ,השכנים ,מאד השפעת הסביבה
 אשר נמצאים ביניהם.

וגדול החכמה, פסק  ,גדול הפוסקים והרמב״ם,
 ,בחיבורו )הלכות דעות תחלת פרק ו( בזה הלשון

דרך ברייתו של אדם להיות בדעותיו ובמעשיו אחר 
ריעיו וחבריו, ונוהג כמנהג אנשי מדינתו, לפיכך 
צריך אדם וכו' עי״ש דברים נוראים עד כמה צריך 

 .וחובה להתרחק מסביבה רעה

ממה שכתב הרמב״ם הלשון ״דרך ברייתו  והנה
של אדם״, הרי בא בזה ללמדנו שזה ממש טבע 

וכמו שאנו יכולים  ,האדםחקוק ביסוד נפשו של 
ו של אדם להיות לו חמש אצבעות תשדרך בריי

 ,ותבידיו, או שתי עינים לראות בהן, שכך היא בריי
בדיוק ממש במדה זו, היא כך ברייתו, להיות בו 

 ,טבע כזה להיות נמשך אחר חבריו ואנשי מדינתו

                                                           
נפלאה דרשה ג, ראה שם "עמ' קל 'חיי יעקב' ב

א[ כפי שהאיר עינינו "במלואה )לשבת הגדול תשכ
י אדלשטיין "לעניין, נכדו הרב מרדכי שמואל בהגרצ

 א."שליט

והיא חלק ממהות עצמיותו של האדם וטבעו 
 .ם מבוגריםוזה גם בבני אד ,הקבוע בו

, האם רק מדברי הרמב״ם רואים זאת? ובאמת
ו אנו יכולים לראות מה רבה נהלא ממש בעיני

השפעת סביבה רעה על אורח חייהם של בני אדם, 
וכן להיפך סביבה טובה שמשפיעה לטובה, וברור 

ודקדק  .שזה מצד טבע האדם להיות נמשך
 ,הרמב״ם בלשונו וכתב ״בדעותיו״, ובמעשיו״

והיינו  ,ראשית דעותיו ,ן שני דבריםהדגיש כא
וכן האופי  ,מדת האמונה שבו ,ההשקפות שלו

אם רגזן או סבלן, נדבן או קמצן וכדומה, זה  ,שלו
ובמעשיו,  -עותיו, ושנית הוסיף דבכלל המלה 

היינו כפשוטו, שעושה מעשים הדומים למעשה 
סביבתו, בלבושו, בסדר יומו, ומעשי המצוות אם 

ך, שכל זה האדם הולך בזה פילקיימם או לה
 .ונמשך אחרי הסביבה שלו

נראה דברים נוראים עד היכן מגעת  וכשנתבונן
 השפעת הסביבה הרעה.

ויואל משה לשבת את  ,פ׳ שמות בילקוט שמעוני
האיש, בשעה שאמר משה ליתרו תנה לי את 
צפורה בתך לאשה א״ל קבל עליך דבר אחד שאני 

הי' לך תחלה אומר לך ואני נותנה לך... הבן שי
יהי' לע"ז, מכאן ואילך לשם שמים, וקבל עליו, 

לו השבע לי וישבע לו שנאמר ויואל משה,  ראמ
 עכ״ד. ,ואין אלה אלא לשון שבועה

היתכן דבר כזה שמשה  -ראשית  .והדבר פלא
 -ועוד  .וגם ישבע על כך ,רבינו יסכים לתנאי כזה

איך למדו חז''ל דבר זה מלשון ויואל, לו יהא 
רוש ויואל הוא שנשבע, אך היכן רמוז מה שפי

 .גבמהר״ל וכו' אך כבר נתבאר תוכן השבועה?

ובא  ,באחד שהי׳ גר בבני ברק ומעשה שהי׳
לשאול את החזון איש היות שיש לו אפשרות 

ליטא, אך  לקבל שיכון זול ע״י זכות שהוא מיוצאי
וגם השכנים של הבית  ,שם אין תלמוד תורה

ואמר לו החזון איש, אם  .בשיכון הם מחללי שבת
כי בודאי יהי׳ שם  ,זה אינו מניעה ,מצד שאין ת״ת

אין לו להכנס לשיכון  -אך מחמת השכנים  ,ת״ת
שיכולים ללמוד מילדי  ,היות שיש לו ילדים ,זה

ו של הננו רואים עד כמה ירדה דעת .השכנים
הגאון החזו״א לסוף דעתם של בריות, והוא ככל 

 מה שביארנו.

אם כן איזה מין הכנה היא זו לקראת קבלת  ותמוה
הרי הי' ראוי לעשות הכנה בצורה הפוכה  ,התורה

כגון לשלוח אותם ללמוד כמה שנים בישיבה  מזו,
של מעלה וכדו', ולא להשקיעם לתוך מדינה שכזו, 

שהיא  ,טומאה במצרים השקועה במ״ט שערי

                                                           
ככתוב במכתב מאליהו ממהר״א דסלר זצ״ל במאמר  ג
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ערות הארץ, וכן הנביא אומר חשופי שת  תנקרא 
וכן ביחזקאל נאמר עליהם  ,('ערות מצרים )ישעי

אשר בשר חמורים בשרם, וכידוע המצב המושחת 
 והוא פלא גדול לכאורה. .של מצרים, והעם

אך, לאחר העיון, יש לראות כאן באמת דבר נפלא 
כך היה דרוש לשם הכנה לקבלת  ונשגב, שדוקא

 התורה.

נוכל לראות פעמים רבות בתורה  בונןתכשנו
ובתולדות עם ישראל, שדווקא בכדי להשיג 

נזרק  ,תוצאות יותר טובות ועליה יותר גדולה
הצדיק לפעמים אל תוך סביבה של שפלים הכי 

 ו ולצרפו בדרך זו.כגרועים, כדי לזכ

שמצד טבע כך הוא, אמנם נכון הוא  והגדר בזה
האדם הוא חק מוטבע בנפשו להיות נמשך אחר 

תיהם ומעשיהם, עוהסביבה והאנשים מסביב ד
אולם כשסביבה רעה פוגעת אדם שהוא יותר אמיץ 
ותקיף מהשפעת הסביבה, היינו אדם שהתגבר על 
יצרו, עד שהצליח להשתלט על הכחות החלשים 
והחזקים המוטבעים בטבעו וב״דרך ברייתו״ של 

עם  שאדם שכזה, כשהוא יוצא לו להתנג -אדם, 
סביבתו הנוגדת את רוחו, אז לא רק שאינה 
משפיעה עליו לרעה, אלא אדרבה היא מחזקת 
אותו יותר ויותר, כי כל פעם שהוא רואה את הרע 

וזה גורם לו להוסיף  ,הוא נעשה נמאס יותר בעיניו
 להתחזק בעשיית טוב.

ביבה אדם רשע, הגר בתוך ס וגם להיפך כך הוא,
כל פעם מתעוררת בו יותר השנאה  ,של צדיקים

כי מתוך רשעותו הרי כל  ,לצדיקים ולמעשיהם
 ,פעם שרואה את מעשה הטוב של הצדיק

מיד  ,ומתחילה להתגנב אליו איזה מחשבה טובה
וממילא כל  ,הוא דוחה מעליו את הרהורי הטוב

הרי  ,דחיה ודחיה שנפשו דוחה השפעה טובה
השחתה נוספת על  ,טומאתו מוסיפה לו טומאה על

מה שהיה לו, וקורי העכביש מתעבים והולכים 
 לעבותות עגלה.

יבוא עובדיה  )ילקוט עובדיה( וזהו מה שאחז״ל
שדר בין שני רשעים )אחאב ואיזבל( ולא למד 
ממעשיהם, ויתנבא על עשיו שדר בין שני צדיקים 

 .)יצחק ורבקה( ולא למד ממעשיהם הטובים
להלחם נגד רשעות קיצונית כזו שכדי  ,כונתם בזה
שהי׳ עקשן לעשות הרע, לא רק רע  ,של אדום

אלא רע לשם רע, שזהו עמלק, כדי  ,לתיאבון
 כלדחות סוג כזה של רשעות, צריך הנביא ג״

להיות מסוג זה של קיצוניות, ע״י שדר בין 
הרשעים ודחה את כל השפעתם, שזה נותן את 

נביא הקיצוניות שבמדת האמת והרחקת השקר, 
 .שכזה ראוי להתנבא על עשיו בעל הקצה השני

 [כ מהספר הנפלא 'חיי יעקב'"ע]

 
שאין לנו הבנה מי היו האנשים  לזכור אנו צריכים

 הללו, נח ואדם הראשון...

ובתוך  שדרש על פרשת נח היה דרשן אחד
הדרשה אמר שנח היה לא כאברהם אבינו, 

שאברהם אבינו היה מחזיר בתשובה ונח דאג 
לעצמו. לא דאג לבני דורו כמו אברהם אבינו. אותו 
דרשן היה צדיק ובשל כך, הוא קיבל את העונש 
מיד. לאחר הדרשה הוא התמוטט ושהה שנה בבתי 

 חולים, לאחר שנה קם. 

ידה, הוא דיבר היה מידה כנגד מ העונש שקיבל
על נח הצדיק שכשפעם אחת איחר בהאכלת 
האריה האריה הכיש אותו, הכה אותו מיד, בלי 
להמתין לעונש אחר. כך גם הדרשן הזה, כיון 

יה"ר . דמיד נפל למשכב ,שדיבר על הצדיק נח
אמן  ישועותשבזכות נח ושאר הצדיקים נזכה ל

 ן.ואמ

  

ֵ֥ת "" ח  ָ ש   תַות ִּ ֵ֥ ח  ָ ש     ַות ִּ

  ""ָהָאֶָ֖רץָהָאֶָ֖רץ
ק "בליל שב שנאמרהי שיחה "עפ ל"זצ ר"מו]

 [ט מתוך הספר 'לקט שיחות וביאורים'"תשכ

 

ֱאל   ָֽ י הָּׁ ֵ֣ ְפנ  ֶָ֖רץ לִּ אָּׁ ֵ֥ת הָּׁ ח  ָּׁ ש   א קִּ  ַות ִּ ֵ֥ ל  ָּׁ מ  ים ַות ִּ
ס ָֽ מָּׁ ֶָ֖רץ חָּׁ אָּׁ  )ו, יא( הָּׁ

נגזרה עליהם  עקב השחיתות ששררה ביקום
ה ממש , אבל הקב"ה לא החריב את כל הבריכליה

אלא החליט שמכל החי שהיה לפני המבול ישאיר 
הזה יתחילו  החלקמחלק קטן, כדי שלאחר המבול 

 "ים בחיים. עאות וע"י מה השאיר שוב לרבות.
 .התיבה, וזהו שכתוב 'צדיק יסוד עולם'

נח, יסד עולם  דהיינו ,שהצדיק הגמרא ומסבירה
היתה שהתיבה ושממנו קם העולם לאחר המבול. 

אמות  'באורכה ג' מאות אמה ורחבה נ' אמות ול
שהרי היו שם כל החיות  גובהה נתקיימה ע"י נס.

 שצריכיםהעופות והרמשים שבעולם עם האוכל ו
לחיות לזבל ומדור אחד לשנה שלמה. מדור אחד 

 מציאותיתואין אפשרות מדור מיוחד לבני האדם. ו
ובודאי זה. כלדחוס כ"כ הרבה לתוך תיבה בגודל 

 .השקיומה היה בנס

מלביש את הנס בטבע, דהיינו  ה"אלא שהקב
הקב"ה להציל אותם ע"י  היה לוהתיבה. שהרי יכ

כך דרכו של הקב"ה שמלביש את לבד. אלא  נס
נס היה גם מתרחב בזה שמקום כודבר  .הנס בטבע

והיו עומדים כל ישראל לרגל ק כשעלו "בביהמ
בעזרה, שאורכה ורוחבה קל"ה על קפ"ז וכתוב 

 .''עומדים צפופים ומשתחווים רווחים

                                                           
אחרי הסתפקויות אם  ,ה"זצללהאת מו"ר  כששאלנו ד

שיש בזה שבח לדרשן לפרסם  וחשבנולשאול אם לאו, 
'אני לא יודע אם זה לשבח  ה"זצללהמו"ר  מו, ענהש

)אולי על דרך 'יש דורשים אותו לשבח ויש  או לגנאי
 , אבל הוא אדם גדול'דורשים אותו לגנאי'(

 בפרשתן רבנו בחיי ראה ה

בין אותן חומות העזרה, בכל  ואע"פ שנמצאים
דש כמו בית המקדש מקו אם ישנו דבראופן 

כל הקהל רוחני וחוקי הטבע  אזהקהל נמצא שם, ו
חוקים שוררים שולטים שם. אלא  לאהגשמיים 

אחרים, ודבר זה נקרא 'למעלה מן המקום', שאין 
המקום מקום, אעפ"י שבאופן טבעי ההגבלה של 

 .קטן מלהכיל את כולם

ששם היה  ,בקודש הקודשים ודבר כזה היה גם
: 'אמתיים וחצי כתובות הארון שמידותיומונח 

רכו וכו' וקודש הקודשים כולו גדלו כ' על כ' או
אמה ובכל זאת כאשר מדדו משני צדי הארון מצאו 
עשר אמות מצד זה ועשר אמות מצד זה. ולפי 
מדידה זו יוצא שהארון לא תפס כלל מקום, אע"פ 
שבמציאות ראו שיש לו גודל של אמתיים וחצי על 

 אמה וחצי.

בשעת העליה לרגל,  גם בירושלים כעין זה היה
ר לי המקום שאלין צמעולם לא אמר אדם 

. ומדוע, כיון שהמקום התקדש בגלל ובירושלים
וקיים של הטבע לא חעולי הרגל עד שהכללים ה

קדושת ירושלים קטנה מקדושת ש ואע"פחלו שם 
 בית המקדש, אבל גם בירושלים היה נס.

על פרשה זו כותב שבמידות האורך  המלבי"ם
ת המילה 'שלום'. ג' התיבה מרומז והרוחב של

ל' -אורך, האות הראשונה שהיא 'ש'. ה מאות אמה
ו' -מ' וה-מהמילה שלום זה גובה התיבה וה

ו ויחד עם המספר הכולל של "מהשלום בגמטריא מ
האותיות שלום דהיינו ד', יוצא נ' רוחב התיבה. 

 ע"ילומו פרש עליהם סוכת ש שהקב"הוהכוונה 
 התיבה.

בתיבה התעסק נח באופן תמידי בחסד, ועשה חסד 
ם החיות והעופות ועל ידי המצוות והחסדים ע

הגדולים שקיים ממילא כל התיבה נתקדשה 
וממילא חוקי הטבע לא שלטו שם ולכן יכלו 
להכנס כל החיות בתיבה שבאופן טבעי לא יכולה 

 היתה להכילם.

שבזמן החגים  תשובות החתם סופר כותב,ב
בפרשבורג שהמקום היה קטן נכנסו הרבה יותר 
מאשר הכיל המקום, שהרי הרבה באו להסתופף 
בצילו בזמן החגים, וכותב עוד שזה היה ממש 
מעין הנס שהיה בירושלים בזמן ביהמ"ק שבמעט 

 מקום נכנסו רבים.

ברכנו אבינו כולנו כאחד ' וזה שאנו מתפללים,
ר פניך, כי באור פניך נתת לנו ה' אלקינו תורת באו

, ואם המקומות מתקדשים ע"י 'חיים ואהבת חסד
תורה וחסד וקיום המצוות, כמו תיבת נח )ע"י 
החסד שעשה נח עם בעלי החיים( ובית המדרש על 
ידי תורה, כל שכן שלומדי התורה מתעלים 
ומתקדשים ע"י התורה והחסד שלומדים 

ר שנתברך כולנו בברכת 'אור פניך' "ויה ומקיימים.
לומדים ואהבת חסד שאנו  בזכות תורת חיים שאנו

 מקיימים.

                                                           
 ה"ה, מ"פ אבות ו


