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נח התנהג לפנים משורת הדין

עם  תתחסד  חסיד  "עם  כו-כז)  (יח  בתהילים  מבואר  הנה 
דהיינו  תתפתל"  עיקש  ועם  תתברר  נבר  עם  תתמם  תמים  גבר 

כפי  ולכן  מדה  כנגד  מדה  של  באופן  הוא  האדם  עם  ד'  שהנהגת 

יתחסד  ולפיכך  עמו  ד'  הנהגת  כן תהא  בחינת ההנהגה של האדם 

העיקש. עם  ד'  ויתפתל  החסיד  עם  ד' 

זה  עם  זה  להתנהג  צריכים  אדם  בני  גם  האם  לשאול  ויש 
לאדם  יש  שמא  או  יתברך  ד'  של  הזאת  להנהגה  הדומה  בצורה 

"עיקש". בתואר של  שמתוארים  האנשים  עם  גם  להתחסד 

אביה  אחי  כי  לרחל  יעקב  "ויגד  כתוב  יב)  (כט  ויצא  בפרשת 
הוא  לרמאות  "אם  המדרש  בשם  ופרש"י  הוא"  רבקה  בן  וכי  הוא 

רבקה  בן  אני  גם  הוא  כשר  אדם  ואם  ברמאות  אחיו  אני  גם  בא 

עם  להתנהג  נתכוון  אבינו  שיעקב  מבואר  הרי  הכשרה"  אחותו 

ומזה  תתפתל"  עיקש  ועם  כו'  תתחסד  חסיד  "עם  של  באופן  לבן 

לו לאדם  ראוי  זה  עם  זה  בני אדם  הנהגת  בעניני  לנו שגם  נתבאר 

עיקש  ועם  כו'  תתחסד  חסיד  "עם  של  הנ"ל  המהלך  כפי  להתנהג 

תתפתל".

(ו ט) מבאר לנו שהנהגה באופן כזה הוי הנהגה  אולם האוה"ח 
משורת  "לפנים  של  הגדרים  לפי  אבל  הדין"  "שורת  בחינת  לפי 

עיקשותו  כפי  העיקש  עם  להתנהג  לאדם  לו  ראוי  אין  הדין" 

לבן]. עם  אבינו  יעקב  ההנהגה של  בביאור  [ואכמ"ל 

(ע"ז  ופרש"י  בדרתיו"  "תמים  הי'  שנח  בפסוק  מבואר  דהנה 
האוה"ח  ומסביר  רוח"  ושפל  "ענו  הי'  שנח  הוא  בזה  שהכוונה  י.) 

כולם  היו  שבו   - "בדרתיו"  שאפילו  לנו  מדגיש  שהפסוק  הקדוש 

ושפל  ענו  והי'  הנ"ל  באופן  עמהם  התנהג  נח  מ"מ  רעים,  אנשים 

אדם. כל  בפני  רוח 

של  הנהגה  היתה  נח  של  הזאת  שההנהגה  האוה"ח  ומסביר 
"לפנים משורת הדין" כי בוודאי לפי "שורת הדין" לא הי' צריך נח 

לקיים  לנח  לו  הי'  הדין"  "שורת  לפי  כי  הרשעים  עם  כן  להתנהג 

שנח  כיון  אולם  תתפתל",  עיקש  "עם  שאומר  הפסוק  דברי  את 

לכן  הדין"  משורת  "לפנים  של  באופן  דורו  בני  עם  להתנהג  בחר 

הרשעים. דורו  אנשי  עם  בהנהגתו  גם  רוח  ושפל  ענו  נח  הי' 

שנבראו  המקטרגים  השם של  הי'  מה 
המבול דור  אנשי  של  הרעים  ממעשיהם 

קונה  אחת  עבירה  כו'  העושה  אמרו  יג)  (ד  אבות  במסכת 
נוצר  האדם  שעושה  חטא  מעשה  שמכל  דהיינו  אחד  קטיגור  לו 

לפני  האדם  על  מקטרג  שהוא  האוה"ח)  (לשון  משחית"  "מלאך 

הקב"ה.

לזה  זה  דומים  המקטרגים  כל  אין  שבוודאי  האוה"ח  ומסביר 
האוה"ח  ומבאר  ומסויים.  מיוחד  טבע  מקטרג  לכל  יש  אלא 

מעשה  בחינת  כפי  ונקבע  נתהווה  המקטרג  של  הזה  שהטבע 
האדם. שעושה  החטא 

את  יא)  (ו  האוה"ח  ומבאר  חמס"  הארץ  "ותמלא  כתיב  דהנה 
הרשע,  כללות  הוא  חמס,  "פירוש  לשונו  וזה  "חמס"  של  הפירוש 
דמים  שפיכות  בו  ג"ע  בו  גזל  כלול]  "חמס"  של  זו  בתיבה  [פ'  בו 
את  "חמס"  של  זו  בתיבה  כולל  שהפסוק  דהיינו  זרה"  עבודה  בו 
והגדירה התורה את העוונות  כל העוונות שעשו אנשי דור המבול 

"חמס". הזה של  בתואר  המבול  דור  אנשי  של 

ולכן אומר לנו הפסוק "ותמלא הארץ חמס" ש"נתמלאה הארץ 
דהיינו  האוה"ח)  (לשון  חמס"  בשם  המתיחסים  מקטרגים  [עם] 
של  חטאים  היו  המבול  דור  אנשי  ע"י  שנעשו  שהחטאים  לפי 
הי',  הרעים  ממעשיהם  שנוצרו  המקטרגים  של  השם  לכן  "חמס" 
בראשית  האוה"ח  (לשון  ובצלמו"  בדמותו  יוליד  העון  "כי  "חמס", 

כא). מב 

שקרא  לצד  "כי  לשונו  וזה  תשא  כי  בפרשת  האוה"ח  כתב  וכך 
של  שהשם  [פ'  שמו"  מסית  רע,  מלאך  נברא  כו'  מסית  ח"ו  לד' 

"מסית"]. הי'  הרע  המלאך 

דורו בני  על  נח  התפלל  לא  למה 
עוונותיהם  בגלל  להיענש  ישראל  כלל  שנתחייבו  בשעה  הנה 
כדי להציל  רבינו ביקש עליהם רחמים  הרי מבואר בתורה שמשה 
אצל  מצינו  וכן  הרעות,  הגזירות  את  מעליהם  ולבטל  אותם 
כדי  ד'  לפני  בתפלה  אברהם  שעמד  ועמורה  סדום  של  המעשה 
יג) למה לא  (ו  לבקש רחמים על אנשי סדום, ולכן שואל האוה"ח 
רחמים  נח  ביקש  לא  טעם  ומאיזה  הזאת  בדרך  כן  גם  נח  התנהג 

דורו. בני  על 

עמדו  אבינו  ואברהם  רבינו  שמשה  שהטעם  האוה"ח  ומתרץ 
עליהם  שנגזר  ד'  להם  כשהודיע   - דורם  בני  על  רחמים  לבקש 
גזירה רעה, הוא משום שנתבאר להם מתוך דברי ד' יתברך שעדיין 
עליהם. יתפללו  שהם  עי"ז  דורם  בני  את  להציל  קיימת אפשרות 

יתברך  ד'  דברי  מתוך  לנח  נתבאר  הרי  לנח  ד'  כשדיבר  אולם 
על  שנגזרה  הרעה  הגזירה  את  לבטל  אפשרות  שום  אין  ששוב 
והנני  כו'  בשר  כל  "קץ  לנח  אמר  ד'  שהרי  המבול  דור  אנשי 
עוד  ואין  מוחלט  באופן  הגזירה  נגזרה  שכבר  דהיינו  משחיתם" 
ביקש  לא  ולפיכך  הזאת  הרעה  הגזירה  את  לבטל  אפשרות  שום 
שום  עוד  שאין  ד'  לו  גילה  שכבר  כיון  דורו  בני  על  רחמים  נח 
דור  אנשי  על  שנגזרה  הזאת  הרעה  הגזירה  את  לבטל  אפשרות 

המבול.

המבול ימשך  זמן  כמה  נח  ידע  האם 
יום ויפתח נח את חלון התבה אשר עשה"  "ויהי מקץ ארבעים 
יכול  הוא  שבו  הזמן  שהגיע  נח  ידע  איך  האוה"ח  ושואל  ו).  (ח 
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לפתוח את חלון התיבה - ואין הוא צריך לחשוש שמא עי"ז יכנסו 
אותה. ויטביעו  התיבה  לתוך  מים 

שני  ולפי  אופנים  בב'  הזה  הענין  את  מבאר  האוה"ח  והנה 
אלא  המבול  ימשך  זמן  כמה  ידע  שנח  מבואר,  הללו  האופנים 
בפירוש,  לנח  כן  אמר  שד'  האוה"ח  מבאר  הראשון  המהלך  שלפי 
ולפי המהלך השני מבאר האוה"ח שד' אמר כן לנח רק בדרך רמז 

שיתבאר. וכמו 

לנח  אמר  שד'  מבואר  האוה"ח  של  הראשון  במהלך  דהנה 
הוא  מתי  נח  הבחין  ועי"ז  להמשך  המבול  עתיד  זמן  כמה  בפירוש 
יכול לפתוח את החלון של התיבה ואין הוא צריך לחשוש שהמים 

התיבה. את  יטביעו 

לסוף  קרוב  עומדים  שהם  ידע  שנח  שכיון  הוא  בזה  והביאור 
שהגיע  נח  החליט  לפיכך  בתיבה  להשאר  צריכים  הם  שבו  הזמן 
שום  בזה  ואין  התיבה  של  החלון  את  לפתוח  יכול  הוא  שבו  הזמן 
זמן  בעוד  התיבה  מן  לצאת  עתידים  שהם  שמשום  סכנה,  חשש 
להתיבה  סכנה  שום  כעת  מהווים  המים  שאין  בהכרח  א"כ  קצר 

ההוא. בזמן  התיבה  חלון  את  נח  פתח  ולכן 

לנח  אמר  לא  שד'  שאע"פ  האוה"ח  מבאר  השני  ובמהלך 
רמז  בדרך  מ"מ  בתיבה  להשאר  יצטרך  הוא  זמן  כמה  בפירוש 
דבר  זמן עתיד המבול להמשך שהרי באמצעות  ד' כמה  לו  הודיע 
 - לתיבה  להכניס  צריך  שהוא  האוכל  כמות  את  לנח  אמר  שד'  זה 

המבול. ימשך  זמן  כמה  נח  ידע   - עי"ז 

הי'  בתיבה  להם  שנשאר  האוכל  בכמות  ההתבוננות  ע"י  ולכן 
שהם  הנוספת  הזמן  כמות  את  בדעתו  ולשער  להבין  יכול  נח 
עתידים  הם  קצר  זמן  שבעוד  ידע  ועי"ז  בתיבה  לשהות  יצטרכו 
מבלי  התיבה  חלון  את  לפתוח  יכול  הוא  ולכן  התיבה  מן  לצאת 

הנ"ל. הראשון  במהלך  וכמו שנתבאר  סכנה  לשום  לחשוש 

כמה  לנח  אמר  שד'  דהיינו  האוה"ח  בדברי  הכוונה  [כנלע"ד 
זה  הוא  נח  אם  שהרי  התיבה,  לתוך  להכניס  צריך  הוא  אוכל 
שהחליט מדעת עצמו את כמות האוכל שהוא צריך להכניס לתוך 
להם  הנשאר  האוכל  כמות  פי  שעל  לומר  שייך  איך  א"כ  התיבה 
האוכל  כמות  והרי  המבול,  ויפסיק  יגמר  שבו  הזמן  את  נח  ידע 
נח  אלא  לעשות  אותו  צוה  שד'  דבר  הי'  לא  לתיבה  נח  שהכניס 

עצמו. כן מדעת  עשה 

ואין לומר שנח הכניס כמות אוכל באופן כזה שהכמות האוכל 
לומר  נוכל  ולפי"ז   - התיבה  גודל  שיעור  לתוך  להכנס  יוכל  הזה 
ג"כ  הוא  האוכל  כמות  א"כ  ד'  פי  על  הי'  התיבה  שגודל  שכיון 
ובגלל  המבול,  זמן  למשך  שיספיק  ד'  רצה  שבו  הזה  בשיעור 
האוכל  בכמות  ההתבוננות  ע"י  המבול  זמן  משך  את  נח  ידע  זה 

להם. שנשאר 

שום  שאין  מבואר  ברמב"ן  שהרי  כזה]  ביאור  לומר  אפשר  [אי 
יכולים  שהיו  המאכלים  לכמות  התיבה  גודל  בין  וקשר  שייכות 
להכנס לשם כי בודאי כמות המאכלים שנכנסו בפועל לתיבה היו 
כפי  הטבע  דרך  פי  על  לשם  להכנס  יכול  שהי'  ממה  יותר  הרבה 

הגודל של התיבה ולכן צ"ל שד' הוא שאמר לנח כמה אוכל מוטל 
יגמר  שבו  הזמן  את  נח  ידע  ולפיכך  התיבה  לתוך  להכניס  עליו 

ודו"ק.] להם  האוכל שנשאר  בכמות  ההתבוננות  ע"י  המבול 

כנען" ארור  אומרו  סוד  "והוא 
האומות  מן  אחד  גוי  מתעורר  שלפעמים  בזה  הביאור  הנה 
בו  שיש  משום  הוא  הקדוש,  בעם  ולהתדבק  להתגייר  ובא  העולם 
בחינת  של  לחלקו  ונפל  הטוב  מהצד  שנשבה  קדוש  אחד  ניצוץ 
הזה  הקדוש  שהניצוץ  בשעה  ולכן  אדה"ר,  של  חטאו  ע"י  הרע 
מתגבר על החלק הרע שבתוך הגוי הזה הרי שעי"ז הוא נמשך אל 
ולחסות  וממילא הוא בא להתגייר  - אל כלל ישראל  צד הקדושה 

השכינה. כנפי  תחת 

אומות  הז'  את  להרוג  לישראל  ד'  צוה  למה  לעיין  יש  ולפי"ז 
והרי יש לטעון שכיון  באומרו "לא תחי' כל נשמה" [מהז' אומות] 
תחת  השבוי  קדוש  ניצוץ  שום  איזה  האלו  מהגוים  בכמה  שיש 
יש  שהרי  כזה  באופן  עמהם  להתנהג  לנו  ראוי  אין  שוב  א"כ  ידם 
כן  גם  יהרגו  הרי  אומות  הז'  כל  את  שנהרוג  שעי"ז  לחשוש  לנו 
להתגייר  עתידים  ו]שהיו  קדוש  ניצוץ  איזה  בהם  [שיש  האנשים 

הדורות. בהמשך 

מדברי  נלמד  הזה  בענין  שההסבר  ה)  (כח  האוה"ח  ומבאר 
אמר  שנח  כנען"  ארור  "ויאמר  כתיב  דהנה  נח  שבפרשת  הפסוק 
הזה  בתואר  הביאור  שעומק  האוה"ח  ומסביר  ארור,  הוא  שכנען 
ממין  בהחלט  "מושלל  כנען  של  שהאומה  הוא,  כנען"  "ארור  של 
שום  כנען  של  באומה  שאין  דהיינו  האוה"ח)  (לשון  הקדושה" 

קדוש. ניצוץ 

התואר  עם  מוכתרת  שהקדושה  משום  הוא,  הדברים  והסבר 
"ארור"  של  בתואר  מתכנים  הטומאה  עניני  וכל  "ברוך"  של  הזה 
התואר  הוא  כנען  של  הזאת  האומה  של  האמיתית  ההגדרה  ולכן 
ניצוץ קדוש והם  הזה של "ארור" כיון שהם מופקעים לגמרי מכל 

והרע. הטומאה  לצד  לגמרי  משתייכים 

ולפי"ז מבאר האוה"ח עוד ענין נפלא מאד דהנה כותב האוה"ח 
אומות  מהרבה   - רבים  גויים  באו  הדורות  שבמשך  רואים  שאנו 
שונות, להתגייר ולהתדבק לכלל ישראל. אולם מעולם לא שמענו 

ישראל. לכלל  ולהתדבק  להתגייר  כנעני  גוי  שיבוא  כזה  דבר 

שהטעם   , הנ"ל  היסוד  פי  על  הזה  הענין  את  האוה"ח  ומבאר 
כנעני להתגייר הוא משום שלא נמצא בכנענים  גוי  שלא בא שום 
להתגייר  שבא  כנעני  גוי  שום  נמצא  לא  ולפיכך  קדוש  ניצוץ  שום 

הקדושה. מן  לגמרי  מרוקנים  שהם  כיון 

הז'  כל  את  להרוג  ד'  אותנו  צוה  למה  האוה"ח  מבאר  ולפי"ז 
עתיד  שהי'  גוי  איזה  מהם  נהרוג  שמא  ד'  חשש  ולא  אומות 
קדוש  ניצוץ  שום  לכנענים  שאין  שכיון  משום  שהוא  להתגייר, 
בתוכם  נמצא  שלא  כיון  לגמרי  אותם  להרוג  ד'  אותנו  צוה  לפיכך 
אנשים כאלו שעתידים להתגייר לפי שאין בהם שום ניצוץ קדוש 
[ואציין שכל הז' אומות כלולים תחת התואר הזה של "כנען" וכמו 

הקדוש]. האוה"ח  כוונת  ג"כ  וזהו  מקומות  בכמה  שמבואר 

הגליון הזה נתנדב לע"נ מאיר ראובן בן טוביה הלוי ז"ל


