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 , ט(נח איש צדיק תמים היה "בדורותיו" )ו
דורשים אותו לשבח כל שכן שאילו היה בדור צדיקים היה  יש מרבותינו

צדיק יותר. ויש שדורשים אותו לגנאי, לפי דורו היה צדיק, ואילו היה בדורו 
 של אברהם לא היה נחשב לכלום )רש"י(.  

ולכאורה הרי התורה מעידה על נח שהוא "צדיק תמים", ומי יכול לדרוש 
 ח למה לדרוש לגנאי? עליו גנאי? ובכלל, אם אפשר לדרוש לשב

נח עצמו הוא שדרש לגנאי,  :הרה"ק רבי יצחק מרדוויל זי"עאלא תירץ 
שדימה למצוא בנפשו פגם של גיאות בעצם הידיעה שהוא צדיק, איך זה 

אילו נולדתי בדורו של "יודע על עצמו שהוא צדיק? וכה דיבר נח אל לבו: 
עפר ואפר" ולא אברהם הייתי רואה גודל צדקתו ולומד קצת ענוה של "

 ...  "הייתי נחשב בעיני לכלום

  
 

הרה"ק רבי תירץ: על פי דבריו של  הרה"ק רבי יחיאל מאלכסנדר זי"ע
שאמר: שלכל אדם מישראל צריך שיהיה בכיסיו שני  בונים מפשיסחא זי"ע
ובכיס האחר   ,כז( ,ואנכי עפר ואפר" )בראשית יח –דברים: בכיס אחד 

"בשבילי נברא העולם" )סנהדרין, לז.(. שתי בחינות הן, וישתמש בכל אחת 
מהן לפי הצורך. כשיצר הרע רוצה להראות לאדם את גדלו ורוב פועלו 

ישתמש במידת  ,בתורה ובמצוות, כדי להביאו לידי גאוה והתנשאות
רה "ואנכי עפר ואפר". וכשהיצר רוצה להפילו ברשות עצבות ומרה שחו

 יתחזק במידתו השנייה: "בשבילי נברא העולם".  ,ומראה לו את שפלותו
נח שהיה מוקף רשעים של דור המבול, הלך בעבודת ה' בדרך של 
"בשבילי נברא העולם", "צדיק תמים היה בדורותיו", נחשב בעיני עצמו 
לצדיק תמים. הנהגה זו היתה הכרחית לו "בדורותיו" דורות הרשעים, שלא 

ופלים. אך אילו היה בדורו של אברהם, בין צדיקים, בודאי שהיה יפול בנ
 –בעיני עצמו  –הולך בדרך של "אנוכי עפר ואפר", ולא היה נחשב 

 לכלום... 

  
היה אומר: אלה שדרשו לגנאי עשו בזה טובה גדולה  הסבא משפולי זי"ע

לישראל. כי ראו ברוח קדשם אשר כמעט כל הצדיקים שעמדו לישראל 
. הם התנגדות, ומי לנו גדול ממשה רבנו שחשדוהו במה שאין בותקום עלי

הצדיק הראשון שנזכר בתורה היה "נח", ולּו היו הכל דורשים אותו  ,והנה
היו למדים ממנו כל הצדיקים העתידים לבוא, שאם תהיה עליהם  ,לשבח

התנגדות ממאן דהוא, סימן שאינו צדיק... לכן יש שדרשו בכוונה את 
לגנאי, להורות כי התנגדות אינה סימן מובהק לפגם, כי  הצדיק הראשון

 בכל זאת הרי נאמר "ונח מצא חן בעיני ה'"...   

  
 

כתוב: "יש מרבותינו", ואילו בדורשים לגנאי  "דורשים אותו לשבח"למה ב
כי אם אדם  הרה"ק רבי ישראל מטשורקוב זי"ע,סביר הלא כתוב כך. אלא 

מגיע למצב שדורש אדם לגנאי ואינו מחפש עליו שום לימוד זכות, אין 
 ראוי שיאמר עליו "יש מרבותינו"... 

  
אמר: רש"י בדבריו "ויש דורשין אותו  הרה"ק רבי מאיר מפרמישלאן זי"ע

נים: ראשית, אין עצה ואין מנוס י", מלמד אותנו דרך ארץ בשני ענילגנא
אפילו צדיק תמים אינו ניצל מהם. הנה מעידה  מפני בעלי לשון הרע,

התורה בעצמה: "נח איש צדיק תמים היה", ואף על פי כן נמצאו אנשים 
שלא השגיחו בכך ודרשו את מעשיו של נח לגנאי. שנית, לא תמיד יש 
לשים לב לשיחת הבריות. האמת לאמיתה היא בכל זאת, כי נח היה איש 

 רשו לגנאי...צדיק, כדברי התורה, ולא כאותם שד
 

 
 
 

היה שואל: הייתכן? היאך זה אפשר  הרה"ק רבי יחזקאל מקוז'מיר זי"עגם 
 לדרשו לגנאי, כשהתורה עצמה מעידה עליו "נח איש צדיק תמים היה"? 

אלא מוכרחים לומר שאין אלה שדורשים אותו לגנאי סותרים את האמור בתורה 
ים, את מנהיג הדור על נח "איש צדיק תמים היה". דווקא את הצדיק התמ

האמיתי יש דורשים לגנאי, יש לו מתנגדים רבים, כי הוא איש שלא פוחד לומר 
  ...ות, ולפעמים אף ללכת בדרכים לא מקובלאת דעתו בכל מצב שהוא

  
מיישב את השאלה למה באמת דרשו לגנאי אם אפשר  "פרדס יוסף"בספר 

הגיעה לפרקה. כל לדרוש לשבח? על פי משל: לגביר אחד היתה בת יחידה ש
השידוכים שהציעו לו לא נשאו חן בעיניו. הוא רצה חתן מושלם בכל המעלות. 
 ,פעם אחת הציע לו שדכן בחור 'בלי חסרונות', וכשראהו העשיר נבהל ונשתומם

כי היה הבחור סומא, חיגר, חרש ואילם. אמר לו השדכן הנה רצית חתן בלי 
חסרון וזה הוא בלי חסרון. כי חסרון יש לומר רק על מי שיש לו מעלות, ונח היה 

 מאלה שהיו לו גם חסרונות...  

את האלהים  תיו,ותמים היה בדר ת נח, נח איש צדיק,ואלה תולד
 ט(, )ו התהלך נח

 פרפראות וגימטריאות לתורה מסביר בדרך החידוד: – ""דרך אברהםבספר 
ביניהם . ההפרש 1010שווה הים התהלך נח" -את האל. "510שווה  "תמים היה"

בסוף פרשת "בראשית" )בראשית ה' ל"ב(: וההסבר הוא על פי הנאמר . 500הוא 
אומר המדרש , ויולד את שם, את חם ואת יפת". חמש מאות שנה "ויהי נח בן

תמימותו של נח בה', גרמה לו להמתין עם הולדת בניו עד )ומובא ברש"י שם(: 
מה טעם כל הדורות הולידו לק'  :יודןמר רבי א, כדברי רבי יודן "500היותו בן 

לצדיק  ורע ,יאבדו במים - אם רשעים הם :אמר הקב"ה ?וזה לחמש מאות ,שנה
כבש את מעיינו ולא  .תיבות הרבהאטריח עליו לעשות  - ואם צדיקים הם ,זה

  ".כדי שלא יהא יפת הגדול שבבניו ראוי לעונשין ,הוליד עד חמש מאות שנה

 מפניהם חמס הארץ מלאה כי לפני בא בשר כל קץ לנח אלוקים ויאמר

 (יג ,ו)

 . )רש"י( הגזל על אלא דינם גזר נחתם שלא
 מהסיפור נראה - גזל חשש ללא כשר לכסף שיש והשמירה המעלה גודל את

 רבי ק"הגה של בביתו מצוה לסעודת תלמידים הסבו אחת פעם כי, מסופר: הבא
 לפתע. עדינות וצלחות יקרים זכוכית כלי היו השולחן על. זי״ע מבריסק חיים
על  הנפל עליה אשר וכל והמפה זהירה לא תנועה התלמידים אחד עשה

 ... הרצפה
. דבר נותר לא היקרים הכלים מכל ודאי כי בחשבם הבית ובני התלמידים נבהלו
 שלם הכל כי וראו בידקו, דבר קרה לא! דאגה אל: ואמר חיים רבי אותם הרגיע
 הסובבים במבטי חיים רבי הבחין .היה כן הרב שכדברי ומצאו בדקו. כשהיה
: ואמר ביטול בתנועת בידו החווה שמופת יש כאן או נס.: חושבים הם כאילו

 כי" זי״ע מוואלוז׳ין חיים רבי הגה״ק מאת מקובלני כך אלא! "מופת ולא נס לא"
 ולא ייגנב לא זה כסף ,רע נזק מכל הוא בטוח כפיים בנקיון לאדם הבא כסף
 ! "כלל יינזק לא ואף ייגזל

 חשש כל ללא לחלוטין כשר מכסף באו": ואמר חיים רבי סיים "אלה כלים וגם"
 !..."יינזקו שלא מובטחני כן על גזל

תעשה אותה, שלוש מאות אמה אורך התיבה חמישים אמה וזה אשר 
 טז( ,)ו רחבה ושלשים אמה קומתה. ואל אמה תכלנה מלמעלה

על  הגאון מוילנא זי"עשאמר  נפלאנשגב ופירוש מובא  בספר "המאור הגדול"
 שאלות:  2ומקדים לשם כך  ות התיבה.מיד

שלש מאות, חמישים,  –לכאורה צריכים להבין את טעמם של מידות התיבה 
 בין כך בדרך הטבע לא היה מקום בתיבהשלושים, והאמה אחת מלמעלה. כי 



  

 
 

ורק בדרך לשם, וכדומה שהוכנסו  םפיליכגון ההחיות הגדולות את להחזיק 
נס על ידי שהיה מועט המחזיק את המרובה נקלטו, ואם כן מה הן המידות 

 הללו דווקא.
לא  –גם יש לדקדק בפירוש רש"י על "כי מלאה הארץ חמס מפניהם" 

דהלא אנו יודעים שיש הפרש גדול בין גזל  נחתם גזר דינם אלא על הגזל.
לחמס, דגזלן גוזל בחזקה ולא משלם כלום, ואילו החמסן מאלץ את הקרבן 
לתת לו את מבוקשו בתשלום מלא שנותן לו. א"כ, אינו מובן פירושו של 

 דלמה כתבה התורה תיבת "חמס" במקום תיבת "גזל".רש"י, 
רבי שמשון  המקובל הרב הקדושאלא מסביר הגר"א בהקדם מה שפירש 

"ארס נחש בין  :אמר חז"ל )בבא קמא כג. ב(מ, על עא זי"מאוסטרופולי
שיניו הוא עומד", דהנה הנחש הקדמוני הוא שהביא הרע לעולם, וכל 

לא כל התיבה  ת משם, אבל,הרעות והחטאים שחוטא האדם מסתעפו
אילו הוא הארס והרע, ו ,שבה חי"ת"נחש" מורה על רעה, אלא האות 

ממתיקים ושייכים לכוח הטוב שבסופה  שי"ןשבתחילתה והאות  נו"ןהאות 
 ,את התיבה. וזהו: "ארס נחש", הארס של תיבת נחש, כלומר האות חי"ת

והנון בעצמם הם ש. אבל השין -ח-נון, נ-היא "בין שיניו" בין השין
 ממתיקים את התיבה.

שהוא  ל-א, הוסיף הקב"ה את האותיות ס"מוכן אותו הדבר עצמו אצל ה
 ל הוא רחמים. -הס"מ הוא דין והארחמים, דהיינו שבשם סמא"ל 

', ובסמא"ל הכח הרע חנמצא לפי זה, שבאות "נחש" הכח הרע הוא האות 
 .ס"מ-הוא ה

ישבו הדקדוקים הנ"ל, הואיל שאז כאשר השחית כל בשר יובזה יובנו וית
כוחות הרע, רמז לנו הקב"ה שמעכשיו יתגברו כוחות כל דרכו, התגברו 

", רמז לאות ח' של חמסהטוב, וזהו: "קץ כל בשר בא לפני כי מלאה הארץ 
 ביחד "חמס" הםא"ל", שסמש", ולאותיות מ"ס של "חכוח הרע שבתיבת "נ

 יתגברו כוחות הטוב. מעתה , וציוה הקב"ה שהתגברות כוחות הרע –
שיצורפו בכדי  , שמרמזים על כוחות הטובולכן מדוקדקים מידות התיבה

, כי כל עיקר התיבה נעשתה בכדי שישאלו על להתכבר על כוחות הרע
מה זה, וישובו בתשובה כפרש"י )שם פסוק יד: "עשה לך תבת, הרבה ריוח 

זה, כדי שיראוהו אנשי דור המבול עוסק והצלה לפניו, ולמה הטריחו בבנין 
בה ק"כ שנה, ושואלין אותו מה זאת לך, והוא אומר להם עתיד הקב"ה 
להביא מבול לעולם, אולי ישובו"(. ולכן "שלש מאות אמה אורך התיבה, 

"חמישים אמה רחבה" מרמז על הנון של  .'ש'נחמרמז על האות שין של 
"ואל אמה  .למרמז על הלמ"ד של 'סמא" "ושלושים אמה קומתה" .חש'נ'

  "ל'.אתכלנה מלמעלה" מרמזת על האל"ף של 'סמ
  !מאד ודוק והבן כי נפלא הוא

 (טי ,ז) הארץ על מאד מאד גברו והמים
 ק"להרה "משה פני אור" פרסב מובא אלא? מאד מאד הלשון כפילות מהי

.( ז תענית) ז״ל חכמינו מאמר פי על לומר אפשר - ע"זי קסמפשעוואר
 הגבוה את מניחין שמים כשם לך לומר, למים תורה דברי נמשלה ״למה

 שדעתו במי אלא מתקיימין אין תורה דברי אף, נמוך למקום והולכים
 . וכו׳ שפלה

 כמעיין שנעשה באדם גברו, תורה זו - ״והמים״: הכוונה שזה ואפשר
 כמו המרומזת שפלות של כשהמידה - מאד״ ״מאד, אימתי, המתגבר
 כשאדם - הארץ״ ״על, רוח״ שפל הוי מאד ״מאד( ד.ד אבות) חז״ל שאמרו
 ... בתורה מתגבר הוא אז, בענווה מתנהג

 

 ע"זי קוטלר ןאהר רבי הגאון של ישראל בארץ מביקוריו שבאחד, מסופר
 ילמדנו": אותו ושאל זי״ע חיים החפץ בעל הגה״ק מנכדי אחד אצלו נכנס
 לא גאונותו, זה ולעומת, בעולם זקיני של צדקותו התפרסמה מדוע, רבינו
 של במעונו לבקר אני הולך, הנה": ןאהר רבי לו ענה? "מפורסמת היתה
 את מבריסק הרב כששמע ".אותו נשאל הבה ע"זי קסמברי ז"הגרי

 !... יעשה״ יראיו ״רצון: מיד הפטיר, השאלה
 והתחנן עמד, ענוותנותו בגודל חיים״ ה״חפץ: דבריו את ןאהר רבי פירש
 ... נתקבלה ותפילתו. תורתו גדולת תתפרסם שלא', ה לפני
 תשובה ןאהר רבי לו ענה? נכד אותו לשאול הוסיף - צדקותו עם ומה

 אבל. זה על התפלל לכן, לו שיש חיים״ ה״חפץ ידע ״תורה״: קולעת
 ?!...יתפלל מה על, צדיק שהוא דעתו על עלתה לא - ״צדקות״

 (ה ,ח) וחסור הלוך היו והמים

  החורף זמן בפתיחת אחת שנה שעמד ע"זי מגאלנטא ק"הגה על מסופר
, הלימוד חזרת ידי על רק הוא' הק התורה קניית דעיקר: דרש וכך בישיבתו

 המסורה את פירש ובזה'. הק בתורה מדרגה לשום לבוא אפשר אי זה ובלי
 ״והמים. הנגבה״ ונסוע ״הלוך'. הלוך' המילה על פעמים ארבעה שנאמרה

 - ונסוע״ ״הלוך: הוא דהפירוש. וגדל״ הלוך. ושוב״ ״הלוך. וחסור״ הלוך היו
  ואינו, חדשים דברים פעם כל ללמוד בלימוד הלאה לנסוע אוהב שרק מי

 
 

 קמא בבא בגמרא כמובא לתורה רמז) ״והמים נתקיים אצלו, הראשונות על חוזר
 ״הלוך שהוא מי אבל. מתקיים ואינו אצלו נחסר שהתורה, וחסור הלוך היו.( יז

 שהולך, וגדל״ ״הלוך נאמר זה על, שלמד מה על חוזר ושוב שלומד - ושוב״
 '...הק התורה לימוד בדרגת מעלה מעלה

 יצר כי האדם בעבור האדמה את עוד לקלל יףסוא לא לבו אל' ה ויאמר
 עשיתי כאשר חי כל את להכות עוד יףסאו ולא מנעוריו רע האדם לב

 ( כא ,ח)
 האמיתית משמעות את כי: אמר ע"זי מפוניבז׳ כהנמן שלמה ףסיו רבי הגאון

 אצל מביקוריי באחת היטב הבנתי, מנעוריו״ רע האדם לב יצר ״כי - הפסוק של
 למעונו ובאתי נכנסתי אחת פעם: מעשה היה וכך ,זי״ע חיים החפץ בעל הגה״ק

 ילד', ןאהר' הפעוט בנו את ומאכיל שעומד ומצאתיו, שבראדין חיים החפץ של
 חפץ'ה. לתינוקות המיוחד גבוה כסא על שעה באותה שישב(, שני מזיווג) זקוניו
, להר'אה. אכול, לה'אהר' :מתחנן בקול פעם אחרי פעם הילד את ריצה' חיים
 . לאכול וממאן מתעקש להר'ואה', אכול

 היודע": ויאמר, בהיכנסי שהבחין אחרי, אלי פניו את' חיים חפץ'ה הסב לפתע
 והוסיף! יאכל לבל אותו שמפתה הרע היצר זה? אוכל איננו הילד מדוע, מר

 רע האדם לב יצר ״כי בראשית בספר הוא מלא מקרא הלא, וביה מיניה
, הרע יצר בו ניתן אמו ממעי לצאת משננער' מנעוריו, 'רש״י ובפירוש, מנעוריו״

 לא' '.חלש תהיה' 'תאכל אל' אלא,, פעוט כה לילד לומר הרע יצר מסוגל מה וכי
 יצר יכול אחר משהו וכי'... בחידר ללמוד תלך ולא חולני ילד תהיה' '.כח לך יהיה
 ?... "מעונשין ופטור, מצוה בשום מחוייב לא שעוד, בשנים רך ילד להסית הרע

 בת ריחפה פני ועל נתחייכתי - וסיפר' מפוניבז הרב המשיך - הדברים למשמע
 שוב אלי ופנה, בחיוכי "חיים חפץ"ה אותי ראה. רוח קורת של קלילה שחוק

 באמיתות להיווכח מר ״רוצה: ניצחת ראיה לדבריו המביא אדם של בנימה
 און פרעסט ער אזוי ״ווי) וסובא זולל השכן שהגוי איך לראות נא ילך, הדבר
 אל אומר גופו הוא, מאכילה שלנו לה'אהר את המניא הרע יצר אותו כי(, "זויפט
 !..."יהודים ולהרוג להרביץ תוכל, כח הרבה לך יהיה !זלול !אכול", הגוי

 דמו באדם האדם דם שופך ו'וכ אדרוש לנפשותיכם דמכם את ואך
 (ו-, הט) האדם את עשה אלוקים בצלם כי ישפך

 הריהם, רעה מדה ממנו לעקור לפלוני להיטיב כוונה מתוך אשר אדם בני יש
 .פנים הלבנת כדי עד ולפעמים, ומוכיחים אותו ברבים בו פוגעים

 עבורו עצמו להקריב גם המוכן ונאמן מסור ידיד רק לעצמו להרשות יכול זה דבר
 לבייש לפעמים זכאי כזה איש רק, חומרית טובה גם עמו ולהיטיב הצורך בשעת
 לביישו לו אסור, לו מסור כך כל שאינו זה, ברם. לטובתו חבירו את להוכיח
 . דמים שופך כאילו שזה, ברבים

 האדם״ דם ״שופך :הפסוק שמרמז זהו - ע"זי מקוזמיר יחזקאל רבי ק"הרה אמר
 ״דמו אז רק, אחר אדם למען - ״באדם״ עצמו דם את לשפוך המסוגל אדם -

 ...לטובתו לביישו לפעמים הוא זכאי - ישפך״

 הבה רעהו אל איש ויאמרו, אחדים ודברים אחת שפה הארץ כל ויהי
 ושפה אחד עם הן ה׳ ויאמר ו'וכ בשמים וראשו ומגדל עיר לנו נבנה
 את איש ישמעו לא אשר שפתם ונבלה נרדה הבה וכו׳ לכלם אחת
 (ז-א. יא) רעהו שפת

 .מוחו את ופוצע עליו עומד וזה, טיט מביא וזה לבנה שואל זה: שם רש״י ומסביר

 של וכוונתו רצונו הן, תמוה הדבר לכאורה ע"זי קסמברי ז"הגרי ק"הגה שאל
 האחד יבין שלא היה די ולזה, המגדל לבניית מזימתם שתתבטל היה הקב״ה

 ? להורגו עליו שיקום צריך מה ולשם, רעהו שפת

 אדם בני שני ראית אם ענה ואמר: מכאן רואים כמה כוחה של האחדות! כי אלא
 בדרך מכשול כל בעדם יעצור לא כי דע, אחת בדעה ומלוכדים המאוחדים

 ר על כל המכשולים.יגבוהאחדות שבהם  , כי כחמטרתם להשגת

 עצות שימצאו היה סופם הרי ,מאחדתם היתה ההפלגה דור שמטרת מכיון לכן,ו
 הסיפור שיסתיים צריך היה לכך. השפה בעיית על אף להתגבר כיצד ותחבולות

 ...מוחו״ את ופוצע עליו עומד ב״זה
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