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 "נח איש צדיק תמים היה בדורותיו" )ו, ט(

אחד מחסידיו של רבי יחזקאל מקוזמיר, התמנה לרב בעיר 
קש ממנו יסא הרבנות, נכנס אל רבו וביאחת. טרם עלותו על כ

ושלוה, עד שלא ברכה ועצה להצליח להנהיג את עדתו בשלום 
יהיה לאף אחד מבני הקהילה תרעומת נגדו. אמר לו רבי יחזקאל: 
"על נח נאמר בתורה שהיה איש צדיק תמים, ובכל זאת אמרו 
חז"ל שיש הדורשים אותו לשבח ויש הדורשים אותו לגנאי. כי 

פקיד ציבורי ואין לו מתנגדים, תכל אדם שמכהן ברבנות וב
פה ומאחז ורמיה, מתנהג בחנ רוש הדבר שהוא עושה מלאכתויפ

את עיני הבריות כדי לרכוש את לבם. אולם איש אמת שהצדק 
נר לרגליו, אינו נרתע ממתנגדים ואינו חושש מהם, אלא נושא 

 בגאון את תפקידו בדרך התורה".
 

ת נח נח איש צדיק תמים היה ו"אלה תולד
 בדורותיו" )ו, ט(

י ה' ובראשו בפרשתנו קוראים אנו על דור המבול שחטא לפנ
ת נח נח איש צדיק וכמו שנאמר: "אלה תולד ,עמד צדיק ונח שמו

תיו את האלוקים התהלך נח". והנה בגמרא ורותמים היה בד
מחלוקת האם נח היה צדיק  תסנהדרין )דף קח(: מובא’ במס

דווקא בדורותיו או שמא בדורות אחרים לא היה נחשב לכלום? 
מדוע  ם כןדאי היה צדיק, איוצא שלפי כל הדעות נח בדורותיו ו

לא נחסך המבול מבני דורו? ועוד יותר קשה מדוע נקרא המבול 
על שם נח, כמו"ש )ישעיה נד, ט(: "כי מי נח זאת לי אשר 

ר מי נח". אלא, שמנח ניתן ללמוד יסוד עצום ונשבעתי מעב
ונפלא כמו שהגמרא אומרת שנח היה מוכיח את דורו בדברים 

תכן שעצם צורת הוכחה זו היא אשר יי כלפידי אש ואשר על כן
גרמה את התרחקותם של בני דורו מלהתקרב אל האמת ואולי 
אם היה מדבר עמם בלשון רכה בחסד וברחמים היו משנים את 

יחס ימ ,התנהגותם ושבים אל דרך הישר, ומכיוון שנח לא נהג כן
הקב"ה את המבול אל נח כי לא נהג כמו אברהם אבינו שהתנהג 

חסד עם בני דורו וזה אשר כתוב "את האלוקים התהלך בנועם וב
שהוא  'יםוקאל'נח". היינו שהיה מתהלך עם בני דורו בשם 

מסמל את מידת הדין. ומעניין זה החכם יקח דברים אלו אל לבו 
וידע שכאשר הוא בא להשיב את עם ישראל אל אביהם 
שבשמים ידבר עמם אך ורק בנועם ובחסד כמו"ש )משלי ג,יז(: 

 רכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום". "ד
 (.40)מתוך עלון 'חוט של חסד' גיליון 

 

 "אלה תולדות נח" )ו, ט(
מספרים על חסיד עשיר אחד מחסידי הרה"ק ה"תפארת 
שלמה" מראדומסק זיע"א, שהיה נוהג לפזר מעות על קניית 

ד. ודנות לחסידים. והחסידים חיבבו וכיבדו אותו מאגיי"ש ומ
ודי אחד את הרבי: וכי מה חשיבותו של עשיר זה פעם שאל יה

שככה חולקים לו כבוד? השיב הרבי: בתורה הקדושה יש שתי 
פרשיות אשר מתחילות ב"אלה תולדות" "אלה תולדות נח" 
"ואלה תולדות יצחק", בשלמא יצחק אבינו בוודאי ראוי הוא 
שתיקרא פרשה על שמו, אך נח שנטע כרם ושתה במה זכה? 

ם חילק ממשקאותיו לרבים ומשום כך זכה אלא מן הסת
 שתיקרא פרשה בתורה על שמו.

 

ת נח נח איש צדיק תמים היה ו"אלה תולד
 בדורותיו" )ו, ט( 

יש לומר, דהנה יש חרדים רק בינם לקונם, ויש להיפך עושים 
צדקה וחסד, ורק אינם מדקדקים בינם לקונם, אבל יהודי צריך 

"ח, י"ג( תמים תהיה וזה פירוש )דברים ילהיות שלם ולא חצי. 
 .עם ה' אלקיך

ודומה לכפרי שחתנו היה תלמיד חכם, וקודם סוכות בקש חתנו 
ממנו כשיסע לעיר שילך לרב ויקנה עבורו אתרוג הדר, וכן היה, 
וכשנסע בחזרה לביתו פגע בכפרי אחר מכפר הסמוך לו, וסיפר 

ו, ואמר לו השני שהרב קנה עבור חתנו אתרוג הדר שאין דומה ל
גם לי נצרך אתרוג עבור חתני אשר לא פחות הוא במעלות 
מחתנך, ואמר לו כעת לא תשיג הדר כי האחרון אני קניתי בדמים 
מרובים, אמר לו איעצך עצה טובה, נחלק האתרוג לשנים ואקח 
אני החצי, כי שמעתי שיכולין לברך בשותפות על אתרוג אחד, 

ולקח חצי המחיר אשר שילם בעדו העצה נכנסה ללבו ועשה כן, 
ונתן לכפרי השני החצי, וכשבא לביתו והראה לחתנו חצי 
האתרוג, מובן השחוק שהיה אז, הכפרי לא הבין מהחסרון אשר 
עשה, ורק חתנו נתן לו להבין כי יותר טוב אתרוג שלם אף כי אינו 

  .הדר כל כך מחצי הדר דפסול
חסיד לפנים משורת  ת, הגם שאינווכן אם אחד מקיים כל המצו

הדין, מכל מקום הוא "תמים" אלא שאינו מהודר, אבל המקיים 
 חציו הוא רק חצי יהודי ונקרא חסר. 

וזהו שאמר נח איש צדיק תמים היה בדורותיו, בין אנשי דורו, 
אהוב בעיני הבריות יען שנהג אתם בתום ויושר, וגם את האלקים 

לכן ונח מצא חן בעיני התהלך נח, קיים גם מצות שבינו למקום, ו
  .ה'

 )פרדס יוסף( 
 

 )ו, יא(  "ותמלא הארץ חמס"
  .כתב רש"י "לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל"

קא בגלל הגזל נחתם גזר דינם? כתב בספר ילקוט ומדוע דו
הגרשוני, שידוע שאין בעל הרחמים פוגע בנפשות תחילה, כמו 

ועל בגדיו ורק שמוצאים אנו בנגעים שתחילה בא הנגע על ביתו 
מדוע כאן אצל דור המבול לא פגע  ם כן,בגופו. א ר מכןלאח

בממונם תחילה? מדוע נגזר עליהם להיאבד מן העולם? 
התשובה, כיוון שהממון לא היה שלהם! הרי כל רכושם היה גזול, 
לכן לא היה אפשרות להענישם בדבר אחר זולת בגופם. בזה 

, שבגלל הגזל נחתם מובן שלא נחתם גזר דינם אלא על הגזל
 דינם לכליה. 

 )ילקוט הגרשוני( 
בספר "פרחי שושנה" )לגר"א אדלר, תלמיד הח"ח( הביא: 
שמעתי מפי הגאון הצדיק החפץ חיים זצוק"ל שהקשה הלא דור 
המבול עברו על עבירות חמורות כעבודה זרה ועריות שהן 

 ?חמורות יותר מגזל ומפני מה נחתם גזר דינם דווקא על הגזל
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ונות מי מקטרג בראש ומאמרם ז"ל סאה מלאה ע ל פיותירץ ע

וקא גזל, ואמר הטעם דאיתא וגזל. וצריך טעם מדוע ד ?כולם
במסכת אבות "העושה מצוה אחת קונה לו פרקליט אחד, 
והעושה עבירה אחת קונה קטגור אחד", והמלאך שנברא מן 
המצוה או מן העבירה הוא נברא גם כן באותו מצב בו נעשתה 

פעולה, כגון מצוה שנעשתה בזריזות נברא על ידה מלאך זריז ה
 ם נברא מפעולתו מלאך עצל וכן בכל המצבים. יוהעושה בעצלתי

והנה פעולת הגזל בדרך כלל נעשית בחוצפה, ועל כן הקטגור 
נות אף והנברא מן הגזל אף הוא חצוף, ואפשר שבסאה מלאה עו

ין אחד מהם בכל זאת א ,שיש בה קטגורים מקטגורים שונים
קופץ בראש כדי לקטרג מפני שלא נבראו במידת החוצפה, ורק 
המלאך החצוף שנברא מן הגזל הוא הקופץ בראש, וכך היה גם 
בדור המבול שהגזל קטרג בראש כולם ועליו נחתם גזר דינם 

 ודפח"ח. 
 

 "כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ" )ו, יג( 
ם, )זולת הדגים( ואפי' כל הברואים כולם, בני אדם, בעלי חיי

 הצמחים נספו במי המבול כיוון שקלקלו מעשיהם. 
יתכן הדבר? הקשה רבי אליהו לופיאן זצ"ל ב'לב אליהו', יכיצד 

 וכי לבעלי חיים יש בחירה שמכוחה יכולים הם לקלקל? 
התשובה היא אומר ה'לב אליהו', שהטומאה שבני האדם יצרו 

כולם להתקלקל, הטומאה תה כה גדולה שהיא גרמה ליבעולם הי
נדבקה בהם. בלי שהם ירצו, בלי בחירה. עצם הדבר שישנה כ"כ 

זה גופא, גורם לכל הברואים להשחית את  -הרבה טומאה בעולם 
 דרכם. 

: היה אירע בתקופתוכדי שיובהר העניין יותר הוסיף מעשה ש
בית חולים שאנשים שנכנסו לתוכו עם שפעת קלה יצאו עם 

ת אזניים ועוד כמה מחלות. נכנסו בריאים דלקת ריאות, דלק
 ויצאו כמעט מתים... 

כשהדבר קרה פעם ופעמיים עוד ניסו 'לטייח', לחשוב שאך 
מקרה הוא, אך כשהתופעה חזרה על עצמה שוב ושוב החליטו 
לחקור את הדבר לעומק. מינו ועדה של רופאים שיבדקו את 

 המתרחש בבית החולים. 
ת החולים היה מיושן, כבן מאה התברר דבר מופלא: מבנה בי

שנה, והקירות, שהיו עשויים מעץ, ספגו במשך השנים את כל 
החיידקים עברו שם. כתוצאה מכך, אדם נכנס לבית החולים עם 
שפעת קלה, אך נדבקו בו החיידקים שהיו בקירות וגרמו לו 

 למחלות נוספות, קשות יותר. 
צרו בני האדם זה בדיוק מה שקרה בדור המבול. מרוב עוונות י

'חיידקים' של טומאה שכביכול רחפו באוויר, הכל היה ספוג 
טומאה, ואז גם בעלי החיים נדבקו. לבעל חיים אין בחירה, הוא 
לא היה "חולה במחלה", אך הטומאה נדבקה בו וגרמה גם לו 

 להתקלקל. 
אמנם זאת עלינו לדעת, כי עניין זה פועל גם לצד השני, צד 

העבירה משאיר אחריו חיידקי טומאה  הקדושה. כשם שמעשה
 כך מעשה מצווה משאיר אחריו קדושה באוויר המקום.  –באוויר 

מספרים שפעם טייל החזון איש זצ"ל עם רבי חיים קנייבסקי 
שליט"א. החזון איש היה גדול הדור, ר' חיים היה אז בחור צעיר, 

והם הלכו יחדיו בפרדס שבפאתי בני ברק )כיום סוף רח' חזון 
 .איש(

לפתע נעצר החזון איש ואמר: "כאן למדו תורה"! וחזר על כך 
 בהתרגשות מספר פעמים. 

התברר, שכמה שעות קודם לכן עמדו שם שני בחורי ישיבה 
נתיים הם כבר עזבו את המקום, אך השאירו יברו בלימוד. ביוד

 יר קדוש, אויר ספוג בדברי תורה! ושם או
 )מתוק האור( 

 

 י" )ו, יג("קץ כל בשר בא לפנ
"קץ כל בשר זה יום המיתה. אומר הקב"ה: יום המיתה בא לפני 

 - בטענה שאין איש זוכר אותו וחושב על הדין הצפוי, וההוכחה
 "כי מלאה הארץ חמס".

 )כלי יקר(
 

 "כי מלאה הארץ חמס מפניהם" )ו, יג(
של חמס. שהרי דור  וחוואמרו חז"ל:"בא וראה כמה גדול כ

המבול עברו על הכל ולא נחתם גזר דינם עד שפשטו ידיהם 
 ."בגזל

בתקופה האחרונה לחייו של הגאון רבי חיים גריינימן זצ"ל, 
יתה בבית שאלה של פיקוח נפש, והוא הוצרך להתקשר יה

לרופא בכיר שהכירו, שיבוא מיד לביתו, והיה זה באמצע הלילה. 
טלפונים הלצידו, שיביא לו את ספר הוא ביקש מנכדו שהיה 

לראות במדויק את המספר... הנכד שאל אותו: "הרי סבא 
מתקשר אליו בתדירות כה גבוהה וזוכר את המספר בעל פה 

 "...ומדוע צריך את הספר?!
בפליאה: "עם הזיכרון שלי אני אכן רשאי  הגר"ח השיב

 תאח הלהשתמש ביום, אך באישון לילה, אם אני טועה בספר
ני עלול להעיר משפחה שלמה, שם צריך אחריות לבדוק א

 ..."שהמספר מדויק בתכלית כדי שלא אכשל חלילה בגזל שינה
 )מתוך מאמר לדמותו(

 

"קץ כל בשר בא לפני כי מלאה הארץ חמס" 
 )ו, יג(

כל מי שידיו מלוכלכות בגזל, "נאמר במדרש )שמות רבה פכ"ב(: 
שתפילתו בעבירה,  -מה? הוא קורא להקב"ה, ואינו עונה אותו, ל

שנאמר: ויאמר אלוקים לנח קץ כל בשר וגו', אבל איוב שלא היה 
תה תפילתו זכה, לכך אומר על לא חמס בכפי, יהי -בעמלו גזל 

תפילתי זכה. ומניין שכל מי שהגזל  -לפי שאין עוול בכפי ובעמלי 
 בידו תפילתו עכורה? 

אינני שומע, מפני מה,  כפיכם וגו' בפרשכםושנאמר )ישעיה א'( 
שידיכם דמים מלאו. ומניין שכל מי שמרחיק עצמו מן הגזל 
תפילתו זכה? שנאמר )תהלים כ"ד( נקי כפים ובר לבב, מה כתיב 

 ... "אחריו? ישא ברכה מאת ה'
מעשה מאלף התרחש בעיירה קטנה בחו"ל, בה חיו מספר 
יהודים, שכל אחד עסק בפרנסה אחרת, והתפרנסו זה מזה. 

חלבן באותה עיירה היה מקבל מחברו האופה ככר לחם ה
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שמשקלו קילוגרם, וכתמורה היה נותן לאופה קילוגרם חמאה. 

 כך נמשך הדבר שנים ארוכות. 
פעם, כאשר הגיע האופה לקבל את החמאה, הרגיש במשהו 
שאינו כשורה. הוא ממשש את חבילת החמאה בידיו, וכיון שהוא 

את הקמח הנצרך לו  מתמצא במלאכת השקילה, בשוקלו
לאפייה, הרגיש שרעהו נותן בידיו חמאה שמשקלה פחות 
מקילוגרם. כיון שבעיירה שלהם לא היו מאזניים, הלך האופה 
לעיר הגדולה, הניח את החמאה על המשקל, ואכן התברר 

 גרם.  800שהסחורה לא הגיעה אלא למשקל 
ליט תה טעות בידיו של חברו החלבן, והחיחשב האופה שאולי הי

להמתין לפעם נוספת. אבל, משהדבר חזר על עצמו פעמיים 
ושלוש, ניגש אל החלבן ושאל אותו מדוע הוא מרמה אותו; 'הרי 

  'גרם? 800אני משלם לך על קילוגרם, ומדוע הינך נותן לי רק 
שאל. החלבן אינו מאבד  -אולי המשקולות שלך אינן טובות?' '

 . 'אינני מרמה אותךרוח: '-עשתונותיו, ומשיב לאופה בקור
המשקל שלי במצב מצוין, ואני שוקל לך בדיוק קילוגרם של '

 חמאה!' 
דעתו, וגילה לחלבן שהטריח את -שוביעכשיו איבד האופה את י

עצמו עד לעיר הגדולה, ושקל את הסחורה, והמשקל הראה 
אך החלבן התעקש שהוא שוקל שהיא איננה מגיעה לקילוגרם. 

 לו קילוגרם.
שאין לו כל ברירה אחרת, והזמינו לדין תורה.  ראה האופה

משהופיעו השניים בבית הדין, והדיינים שמעו את טענותיו של 
האופה, פנו אל החלבן ושאלו אותו מה יש לו להשיב. 'כאשר אני 
בא לשקול את קילוגרם החמאה, שאני צריך ליתן לחברי 

 אני מניח בצידו השני של המשקל את' הסביר החלבן, ,'האופה
ככר הלחם הזה שקניתי מהאופה, שמשקלו אמור להיות 
קילוגרם, ובהתאם לכך אני מניח את החמאה בצד השני, עד 

  - - -שהמשקל מתאזן' 
'ובמילים אחרות: עד שהאופה בא אלי בטענות על משקלה של 
החמאה, שיבוא בטענות אל עצמו, כי כמשקל הלחם שהוא מוכר 

 לי, כך משקל החמאה'!... 
מי שמרמה את חברו  -פשר ללמוד לקח מוסרי רב מהמעשה א

ומנסה לגזול את כספו, בסופו של דבר תתגלה רמאותו וקלונו 
תה שהאופה לא היה מודע לכך יכל. וגם אם המציאות הי-לעין

פעמים ואדם  -שמשקלו אינו מדויק, קיים כאן מסר חשוב 
מאשים אחרים בעוולות ומצביע על פגמים שבו, ולמעשה הוא 

בעל העוולה, ועליו לבדוק את עצמו, ולדאוג לתקן את עצמו 
מעשיו לפני שפונה בטענות וטרוניות כלפי אחרים. וידועים דברי 
הבעל שם טוב הקדוש על המשנה )בנגעים ב', ה'( 'כל הנגעים 

 -אדם רואה חוץ מנגעי עצמו': כל הנגעים שאדם רואה 'חוץ' 
ך נגעיו שלו. מתו -הם מנגעי עצמו  -מחוצה לו )אצל אחרים( 

 חסרונותיו של עצמו הם... 
 )ופריו מתוק(

 

 "צהר תעשה לתבה" )ו, טז(
 ."צהר יש אומרים חלון ויש אומרים אבן טובה"וברש"י: 

יש לפרש פלוגתתם דתלויה במחלוקת שהביא רש"י לעיל: נח 

יש מרבותינו דורשים אותו  -איש צדיק תמים היה בדורותיו 
אי. דלפי דעת הדורשים אותו לשבח וכו' ויש שדורשים לגנ

לפי הדורשים  ה שאין כןלשבח, הרי ניצל נח בזכות עצמו, מ
 ניצל נח בזכות הדורות שעתידים לצאת ממנו. -לגנאי 

והנה בהפיכת סדום מצינו שהמלאך ציוה את לוט "אל תביט 
אחריך", דהיות דלוט לא ניצל בזכות עצמו )אלא בזכות של 

 י זהלראות במפלת אחרים ולפ אברהם אבינו ע"ה( אינו רשאי
לאלו שדורשים לגנאי, נאסר עליו לראות במפלתן של אנשי 

לא היה רשאי לעשות  ם כן,דורו, שהרי אינו ניצל בזכות עצמו, וא
חלון בתיבה שלא לראות דרכו במפלתן, ולשיטתם הוצרכו 

, אלו ה שאין כןלפרש שהיה אבן טובה שהאירה לו בפנים, מ
בזכות עצמו, שפיר מפרשים שעשה  שדורשים לשבח וניצל

 חלון שהרי רשאי היה לראות במפלתן.
 )פרדס יוסף(

 

בו המים מעל הארץ הלוך ושוב ויחסרו ו"ויש
 המים" )ח, ג(

צריך  –בו", צריך את "המים" וכדי לזכות לתשובה היינו "ויש
 ללמוד תורה המשולה למים.

ואז יזכה אדם לעלות "מעל הארץ" כלומר לעלות מעלה 
מהגשמיות והארציות שבו, אבל צריך לזכור כי יצר הרע תמיד 
נלחם באדם ומבקש להמיתו )עיין סוכה נב,ב( ולכן לאדם יש 
ניסיונות וכל הזמן יש לו עליות וירידות וזהו "הלוך ושוב" 

לה שבעבודת ה', האדם לפעמים בדרגת "הלוך" שמתקדם ועו
במדרגות הקדושה ולפעמים "ושוב" חוזר לסורו ונופל בעבירות. 

בגלל  –ולמה הוא שוב נופל? על כן נאמר "ויחסרו המים" 
שהחסיר מים היינו מלימוד התורה, אז הצליח יצר הרע להפילו, 
ולכן צריך אדם לדאוג כל יום שיהיו לו עיתים לתורה כי היא חיינו 

 ואורך ימינו.
 

 " )ח, ז("וישלח את העורב
הירש ברלין את כיסא הרבנות בעיר ברלין,  כשהציעו לרבי צבי

 ביקש לשלוח לשם שליח שיברר את מצבה הרוחני של העיר.
בתחילה אמר לשלוח לשם אחד ממקורביו, יהודי למדן וירא 
שמים, אך לאחר מכן חזר בו ושיגר יהודי מודרני קצת, 'משכיל' 

 למחצה.
: "אחרי המבול, כשרצה נח הירש למקורביו הסביר רבי צבי

לדעת אם הרשעים אינם עוד, שלח תחילה את העורב ולא את 
היונה. כי היונה, בתומתה, לא הייתה מבחינה ברשעים, והללו גם 
היו מסתירים את רשעתם מפניה. ואולם בעורב יראו אחד 
משלהם ולא יעמידו פנים, וכך יכול דווקא העורב להביא חוות 

  דעת נכונה..."
 

 ם ולילה לא ישבותו" )ח, כב("יו
מסופר: רופא לא דתי ביקר פעם אצל הגה"ק ה"חפץ חיים" 
זיע"א. שאל אותו ה"חפץ חיים" איך אתה יודע שמחר תזרח 
השמש? ענה לו הרופא: הרי ידוע שבכל יום זורחת השמש, מדוע 
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עלינו לחשוב שמחר לא תזרח השמש? אמר לו ה"חפץ חיים" לא 
זרוח, המחייב הוא, הפסוק בתורה "ויום בגלל זה חייבת השמש ל

תכן יולילה לא ישבותו", בתורה כתובה מציאות, ולכן לא י
 שהשמש לא תזרח מחר.

 )סיפורי צדיקים(
 

 "ויחל נח איש האדמה ויטע כרם" )ט, כ( 
יש בזה שני פירושים לשון 'חולין' עשה עצמו חולין, ולשון 

הפירושים  'התחלה', אומר הרב אליהו דיסקין: אפשר ששני
צדקו יחדיו, שהנה יש להבין למה יצא כזה קלקול גדול ממעשה 
זה של נטיעת הכרם? שהנה ידוע בספרים הקדושים שכל 
התחלה של דבר יש להשגיח שיהיה קודש לה' בבחינת "ראשית" 

תה הטענה על נח שעם יציאתו מן התיבה, שהרי ילד', וכאן הי
מחדש, כמו שכתוב המבול עקר את העולם וכאילו נוצר העולם 

על מקווה שמטהר את האדם כבריה חדשה, ותחילת עשייתו 
בעולם החדש היה צריך להתעסק עם דברים שבקדושה ולא עם 
נטיעת כרמים, אף שגם זה הוא ישובו של עולם, אבל בתחילת 
עולם צריך להתחיל עם דברים שבקדושה ממש ולא עם חולין, 

 ולכן נעשה עצמו בזה חולין. 
מוסד, שאת ההתחלה של כל דבר, יש להקדיש קודש  זהו יסוד

לה'. ישנם שאינם מדברים קודם התפילה ובזה מקדישים את 
 תחילת יומם לד', וכן בתחילת שנה ותחילת חודש. 

האדמו"ר מצאנז זיע"א תמיד היה מספר שכשהיה אצל 
האדמו"ר הרה"ק מהרי"ד מבעלזא זיע"א, ראה שתיכף אחר 

 תיישב וללמוד. הבדלה ציווה לסובביו לה
 זהו גם מאותו עניין, להתחיל ללמוד תיכף בתחילת השבוע. 

בספר מועד לכל חי להגר"ח פלאג'י מביא שהיו צדיקים שתיכף 
אחרי סוכות ושמח"ת נתיישבו י"ב ימים ולמדו תורה בלי הפסק 

 דשים. להתחיל עם דברים שבקדושה. וכנגד י"ב הח
קי שליט"א, לפני כמה מספר הרב אליהו דיסקין: הגר"ח קנייבס

עיניו. סיפר לי גיסי, בשנים היה צריך לעבור ניתוח "קטרקט" 
שניסה לשכנעו רבות שיסכים לעבור את הניתוח אבל הגר"ח לא 
הסכים, הלך גיסי אל הרב שך וסיפר לו, אמר הרב שך להגר"ח 
שיילך לעשות את הניתוח. כיוון שאמר הרב שך, שוב לא התנגד 

לעשות את הניתוח. הרופאים שעשו את  לזה רבי חיים והלך
הניתוח, בדקו את עיניו לפני הניתוח ואמרו שראייתו כל כך 
חלשה שהם לא מבינים איך יכול היה לכתוב ספרים במצב כזה. 

בדו את רבי חיים בסנדקאות, כמו תמיד, יאחרי הניתוח, כ
והתבטא רבי חיים, שעד היום לא ראה שיש כל כך הרבה דם 

כל פנים, אחרי הניתוח כשהורידו לו את בברית... על 
עיניים, הביאו לו בהתחבושות, רצו לבדוק איך רבי חיים רואה 

עיתון 'יתד נאמן' כדי שיראה אם הוא מצליח לקרוא, זרק רבי 
חיים את העיתון ואמר "קיבלתי עיניים חדשות, ואני רוצה 
להתחיל עם דף גמרא!" אמרו לו: שהרב יקרא רק כמה שורות, 

ת אם רואה, "לא! אני רוצה שההתחלה תהיה עם דף לראו
 גמרא!" ראשית קודש לד'!!! 

כעין זה מפרשים, עפ"י המסופר )מובא באמרי דניאל( על אדם 
אחד שבא לקבל ברכה מהרב למען יצליח במעשה ידיו כי זה זמן 

רב שהוא מנסה לעשות דבר ואינו מצליח. ברכו הרב: 'דבר 
נ"ל ובא לביתו לבשר לאשתו, ראשון שתעשה תצליח', שמח ה

והנה בבית לא מצא את סעודתו מוכנה, ויקצוף קצף גדול והחל 
ים ביניהם. יצא יבקללות נמרצות עד אשר הגיעו לתגרת יד

מביתו סר וזועף, והלך לבית הרב, אמר לרב: הזאת ברכתך רבי? 
הרב, הרי אני ברכתיך שדבר ראשון שתתחיל תצליח,  מר לוא

ך ועסקת בחינוך הבנים או באיזה עסק טוב מדוע לא באת לבית
ובו היית מצליח! אך מאחר ואתה התחלת במחלוקת אזי הצלחת 
במחלוקת. כך גם נח קיבל ברכות מהשי"ת פרו ורבו ומלאו את 
הארץ וכו', וכיוון שהתחיל עם הכרם והיין הצליח בזה מאוד... 

 )ציוני תורה( 
 

חוץ... "וירא חם אבי כנען וגו' ויגד לשני אחיו ב
וייקץ נח מיינו וידע את אשר עשה לו בנו הקטן 
ויאמר ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו" )ט, 

 כה( -כב
הנה חם נתקלל ע"י נח "עבד עבדים יהי' לאחיו". ובעבד כנעני 
ידוע שיוצא לחירות בשן ועין. ומדוע? כיוון שכל מה שנתקלל 

הוא מפני ש"וירא" "ויגד" שחטא בעצם  היות עבדלחם אביהם 
, שזה וגם במה שהגיד לאחרים על כךן, שזה העיתכלותו הס

. ובכך יובן, שעבד זה שלקה בעינו או בשינו הרי כבר השן=פהה
ושוב אינו צריך עוד עונש של , חםאביו ר על חטא ועיפלקה בזה 

 להיות עבד... 
 )עפ"י ילקוט האורים בשם ברית אברם, והוא ממדרש רבה( 

 

 "ויאמר ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו" 
 )ט, כה( 

פל"ז( למה נח קילל את בנו של חם חז"ל שואלים )בראשית רבה 
גיון? עונים חז"ל, כי כשנח ובניו יצאו יולא את חם עצמו, מה הה

מן התיבה הם קיבלו במתנה ברכה "ויברך אלוקים את נח ואת 
קא ובניו" ובמקום שהקב"ה מברך לא יכולה לחול קללה. ולמה דו

את כנען? מפני שחם מנע מנח את הבן הרביעי, ומן היושר לקלל 
 ת בנו הרביעי, שהוא כנען. א

ן: כתוב יעל בסיס דברים אלו, אומר ה'שיח יצחק' דבר מעני
לו מראש השנה עד ראש  בגמרא "כל מזונותיו של אדם קצובין

השנה חוץ מהוצאות שבת יום טוב והוצאת בניו לתלמוד תורה" 
)ביצה ט"ז(. למה "הוצאות שבת" יצאו מן הכלל? מדוע עליהם 

עת אפך תאכל לחם"? מסביר ה'שיח ילא חלה הקללה של "בז
כי השבת קיבלה ברכה מהקב"ה,  ,יצחק' לפי דברי המדרש הנ"ל

ככתוב "ויברך אלוקים את יום השביעי". ובמקום שיש ברכה לא 
 )להגיד( יכולה לחול הקללה של בזיעת אפך תאכל לחם. 

  

 "על כן יאמר כנמרוד גיבור ציד לפני ה'" )י, ט(
ן כביכול לשם ורשעותו של נמרוד הייתה שכל מעשיו התכו

 שמים.
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