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הארץ  ”ותשחת  של  הפסוק  דברי  ביאור 
יכול  הקטיגור  לפעמים   - האלקים“  לפני 
דינו שנגמר  לפני  אפילו  להחוטא  להזיק 

יא).  (ו  חמס“  הארץ  ותמלא  האלקים  לפני  הארץ  ”ותשחת 
ומבאר  האלקים“.  ”לפני  באומרו  הפסוק  כוונת  את  להבין  וצריך 
מי“א)  (פ“ד  באבות  אומרם  דרך  על  הענין  יתבאר  ”אכן  האוה“ח, 
קטיגור,  לו  קונה  אחת  עבירה  והעובר]  [וכו‘,  העושה  לשונם:  וזה 
המשחית  אין  כי  לדעת,  אתה  צריך  אך  משחית.  מלאך  פירוש, 
שד‘  [לפי]  הארץ,  כל  שופט  שישפוט  קודם  דבר  עשות  יכול 
וכמו  יח)  ז  [(מיכה  עון‘  ’נשא  פירוש  סוד  והוא  רע.  מונעם מעשות 
שמסביר התומר דבורה (פ“א), שד‘ סובל את המשחית. ואכמ“ל.], 
הקטיגורים  שהם  פשעם  ביד  ישלחם  אז  האלקים,  שישפוט  ואחר 
רעתך‘. ’תיסרך  טו)  ב  (ירמי‘  כאומרו  הרעים,  במעשיהם  שנבראים 

עם  לעושהו,  מהזיק  המקטרג  ד‘  שימנע  הגם  כי  לדעת,  לך  ויש 
יסבול  יקבול [המקטרג לד‘] שלא  זה כשירבה [האדם לחטוא],  כל 
כו‘.  דינו  שייגמר  קודם  בעליו  לאבד  מעשהו  למהר  וידחוק  עוד, 
שייגמר  קודם  פירוש,  האלקים‘,  לפני  הארץ  ’ותשחת  אומרו  והוא 

מעשיהם“. לצד  בה משחיתים  פירוש משלו  הארץ,  נשחתה  דינם 

להזיק  יכול  אינו  האדם,  מחטאי  שנברא  שהקטיגור  היינו 
יתברך.  מהבורא  רשות  יקבל  שהוא  עד  אותו  שיצר  להחוטא 
להזיק  רשות  מקבל  איננו  הקטיגור  כלל,  שבדרך  האוה“ח,  ומבאר 
לחובה –  דינו  וייגמר  החוטא  ד‘ את האדם  עד שישפוט  להחוטא 
להזיק  רשות  מקבל  הקטיגור  לפעמים  אולם  להיענש.  להתחייב 
החוטא  שהגדיל  באופן  והוא  דינו,  שייגמר  לפני  אפילו  להחוטא 
וזהו שאמר הפסוק  לעשות את הרע בעיני ד‘ באופן מופלא מאד. 
ידי  על  דינם  שנגמר  ’לפני‘  דהיינו  האלקים‘  לפני  הארץ  ’ותשחת 
הארץ‘  ’ותשחת  של  הענין  נתקיים  כבר  ’אלקים‘,  של  הדין  מדת 
מעשיהם  ידי  על  שנבראו  והקטיגורים  המשחיתים  בה  משלו   –

הרעים.

משוה  פחות  ”גזלו“  לא  המבול  דור  אנשי 
לקחו  כשהם  כוונתם  היתה  מה   - פרוטה 

פרוטה משוה  פחות  השווים  תורמסים 

יא).  (ו  חמס“  הארץ  ותמלא  האלקים  לפני  הארץ  ”ותשחת 
שוה  אינו  ’חמס‘  חנינא  רבי  אמר  ה):  לא  (ב“ר  במדרש  ואמרו 
ו‘גזל‘ ששוה פרוטה. וכך היו אנשי דור המבול עושים, הי‘  פרוטה, 
אחד מהם מוציא קופתו מליאה תורמסים, והי‘ זה בא ונוטל פחות 
ולפי“ד  עכ“ל.  בדין.  ממנו  להוציאו  יכול  שאינו  כו‘  פרוטה  משוה 
היו  שהם  היינו  ’חמס‘  באומרו  הפסוק  שכוונת  מבואר,  המדרש 
היתה  מה  האוה“ח,  ושואל  פרוטה.  משוה  פחות  מזה,  זה  גוזלים 
התועלת בההתחכמות הזאת שהם גזלו פחות משוה פרוטה, והלא 
גוזל פחות משוה  רק  זה – שהוא  גם באופן  נח מתחייב מיתה  בן 

נז.). בסנהדרין  (כמבואר  פרוטה 

תורה  חייבה  לא  כי  לי,  נראה  הדין  כפי  ”גם  האוה“ח  ומתרץ 

לא  בהקפה  אבל  גזילה  בדרך  לידם  הבא  ממון  על  אלא  נח  לבני 
מיתה  מתחייב  לא  נח  שבן  מחדש  שהאוה“ח  דהיינו  יתחייבו“. 
תחת  נמצאת  [או  לידו  באה  פרוטה  משוה  הפחות  כן  אם  אלא 
וכגון  הלואה,  בתורת  לידו  בא  כשהממון  אולם  גזילה.  בתורת  ידו] 
הבן  אין  פרוטה,  משוה  פחות  השוה  סחורה  בהקפה  לקח  שהוא 
איננו משלם להמוכר את כסף ההלואה  נח מתחייב מיתה כשהוא 

ואכ“מ]. לזה  ההסבר  האוה“ח  בדברי  [ועיי“ש  לו,  חייב  שהוא 

הדרך:  זה  על  המדרש  דברי  את  האוה“ח  מבאר  זה  פי  ועל 
תורמסים  וגוזלים  חוטפים  היו  שהם  לומר  המדרש  כוונת  שאין 
השווים פחות מש“פ, מן הקופה של המוכר תורמסים. אלא כוונת 
מש“פ  פחות  השוה   - אחד  תורמוס  קונים  היו  שהם  הוא  המדרש 
הכסף  את  משלמים  היו  לא  הם  הפירעון  זמן  וכשהגיע  בהקפה   -

ההוא. התורמוס  בשביל  למוכר  התחייבו  שהם 

”ויאמר  יג)  (פסוק  להלן  שכתוב  מה  עיון  צריך  זה  לפי  אולם 
מפניהם  חמס  הארץ  מלאה  כי  לפני  בא  בשר  כל  קץ  לנח  אלקים 
לא  חמס.  הארץ  מלאה  ”כי  ופרש“י  הארץ“.  את  משחיתם  והנני 
דברי  לפי  דהנה  קח.).  (סנהדרין  הגזל“  על  אלא  דינם  גזר  נחתם 
על  מיתה  התחייבו  לא  המבול  דור  שאנשי  הרי  הנ“ל,  האוה“ח 
לא  שהם  באופן  לגזול  נתחכמו  הם  שהרי  שלהם  הגזל  מעשה 

מיתה. יתחייבו 

עושים  היו  שלא  ז“ל  כוונתם  ”אין  (שם)  האוה“ח  ומתרץ 
מזדמן  וכשהי‘  חמס.  אפני  כל  עושים  שהיו  אלא  זה,  זולת  מהגזל 
והיו  האמור,  כסדר  מרמאים  היו  לגזול,  יכלו  שלא  מציאות  לידם 
מתקבצים אלפים מהם לגזול קופה של תורמסים“. והיינו שבוודאי 
אלא  אמיתית,  גזילה  של  באופן  גוזלים  היו  המבול  דור  שאנשי 
כוונת המדרש הוא שגם בהמצבים שהם לא היו יכולים לגזול מ“מ 
שהם  עי“ז  התורמסים  מוכרי  את  לחמוס  בערמתם  התחכמו  הם 
קנו סחורה בהקפה באופן שהמוכר לא הי‘ יכול לכוף אותם לשלם 

לו. התחייבו  שהם  הכסף  את  לו 

שמטרת  משמע,  יג)  (בפסוק  הללו  האוה“ח  מדברי  [והנה 
פחות מש“פ,  השוה  סחורה  בהקפה  לקנות   – ההתחכמות שלהם 
באופנים  גם  גזלו  הם  [שהרי  מיתה  מחיוב  להינצל  בכדי  היתה  לא 
יוכל  לא  שהמוכר  היתה  מטרתם  אלא  מיתה],  נתחייבו  הם  שבו 
הללו  האוה“ח  דברי  ואין  דין.  בית  ידי  על  כספו,  את  מהם  להוציא 
יא  בפסוק  שהרי  יא),  (בפסוק  הנ“ל  האוה“ח  דברי  את  סותרים 
אלא  מיתה.  מחיוב  להינצל  היתה  שמטרתם  כתב  לא  האוה“ח 
יתחייבו  לא  שהם  באופן  חמסו  שהם  שם  ביאר  רק  שהאוה“ח 
מיתה. אולם המטרה שלהם בזה לא היתה להינצל מעונש המיתה 
אותם  לכוף  האפשרות  את  מהמוכר  למנוע  רצו  רק  הם  אלא 
שהם  כזאת  כמות  בהקפה  לוקחים  היו  הם  שאם  ולפי  לשלם. 
לו  לשלם  אותם  לכוף  יכול  המוכר  הי‘  מיתה,  עליו  מתחייבים  היו 
נתחכמו  הם  לפיכך  באוה“ח)  (עיי“ש  לו  התחייבו  שהם  הכסף  את 
ודו“ק.  פרוטה,  משוה  פחות  השווים  תורמסים  רק  בהקפה  לקנות 

ואכמ“ל].



נחתם  דינם  שגזר  המבול  דור  אנשי  ידעו  האם 
אם  האוה“ח  הסתפק  למה   - הגזל  עון  בגלל 

גזילתם על  לזה  זה  למחול  יכולים  היו  הם 

הארץ  מלאה  כי  לפני  בא  בשר  כל  קץ  לנח  אלקים  ”ויאמר 
”כי  ופרש“י  יג).  (ו  הארץ“  את  משחיתם  והנני  מפניהם  חמס 
(סנהדרין  דינם אלא על הגזל“  גזר  נחתם  מלאה הארץ חמס. לא 
דין  שהגזר  המבול,  דור  לאנשי  נתגלה  האם  לשאול  ויש  קח.). 

שלהם. הגזל  עון  בגלל  נחתם  שלהם 

לזה  זה  מחלו  לא  ולמה  תאמר  ”ואם  האוה“ח  לשון  זה  והנה 
לנח  אלא  זה  סוד  לגלות  רצה  לא  ד‘  כי  ואולי  דינם.  ייחתם  ולא 
כי כל מה שאינו באמר  יכול לומר הדבר,  ונח אינו  ולא לבני דורו, 
לו,  חשו  ולא  שידעו  אפשר  או  כו‘,  ד:)  (יומא  תאמר  בבל  הוא 
דבר.  חיסרון  בה  שאין  תקנה  יתקנו  לא  למה  כי  קצת,  דוחק  וזה 
גזל  דין  בידם  שהי‘  כיון  יועילו,  לא  שימחלו,  שהגם  הוא,  והעיקר 

אופן“. בשום  מחילה  בדין  ואינו  עליו  הם  מיתה  וחייבים 

נתגלה  שלא  לומר  מצדד  שהאוה“ח  האוה“ח,  מדברי  ומבואר 
להם הענין הזה שגזר דינם לא נחתם אלא על הגזל. אולם בסופו 
דינם  שגזר  ידעו  באמת  שהם  סובר  שהאוה“ח  מבואר,  דבר  של 

שלהם. הגזל  עון  בגלל  נחתם 

לא  הם  למה  האוה“ח שואל  הנה  האוה“ח,  דברי  עצם  [ולענין 
ייחתם  לא  ועי“ז   – מזה  זה  גזלו  שהם  הממון  על  לזה  זה  מחלו 
שאע“פ  הראשון)  (בתירוצו  האוה“ח  ומתרץ  הגזל.  על  דינם  גזר 
הם  מ“מ  המיתה  מעונש  אותם  להציל  מועילה  היתה  שמחילתם 
על  נחתם  דינם  שגזר  ידעו  לא  שהם  [מכיון  לזה  זה  מחלו  לא 
דינם  שגזר  הזה  הענין  את  להם  גלה  לא  יתברך  שד‘  לפי  הגזל] 
שהעיקר  מכריע,  האוה“ח  דבר  של  בסופו  אולם  הגזל.  על  נחתם 
מחיוב  אותם  להציל  מועילה  היתה  לא  שלהם  שהמחילה  הוא, 

המיתה.

(סנהדרין  בגמ‘  והרי  בזה,  האוה“ח  הסתפק  למה  לשאול,  ויש 
מחילתו  אין  אחר,  נח  מבן  גוזל  נח  שבן  שבאופן  מפורש,  נז.) 
האוה“ח  כתב  לא  למה  כן  ואם  המיתה.  מחיוב  להצילו  יכולה 
וכמו  כלל  מועילה  היתה  לא  שמחילתם  בפשיטות,  מתחילה 

סנהדרין. במסכת  הגמ‘  בדברי  שמפורש 

(ז  האוה“ח  מדברי  ללמוד  שיש  מה  פי  על  לתרץ,  יש  ואולי 
א). דהנה מדברי האוה“ח מבואר שלא הי‘ זה לדבר ברור – שכל 
היו עושים  נח. שהרי אם הם  כבני  נידונים  יהיו  דור המבול  אנשי 
הדין  כפי  דן אותם  ד‘  הי‘  יתברך,  ד‘  ומעוררים את רחמי  תשובה 
של ’בן ישראל‘ ולא כפי החומר של בני נח – ואז היתה המחילה 
כיון שבסופו  אולם  המיתה.  מעונש  אותם  להציל  מועילה  שלהם 
שהמחילה  האוה“ח  כתב  לפיכך  בתשובה  שבו  לא  הם  דבר  של 
שלהם לא היתה מועילה כלל לפי שהם נידונו כבני נח שמחילתם 

עליהם]. המוטלת  המיתה  מחיוב  להצילם  מועילה  איננה 

בפעם הראשונה שהיונה חזרה אל התיבה, האם היא עפה עד 
לא  או  להתיבה 

התיבה  אל  אליו  ותשב  רגלה  לכף  מנוח  היונה  מצאה  ”ולא 
אליו  אתה  ויבא  ויקחה  ידו  וישלח  הארץ  כל  פני  על  מים  כי 

ידו  את  לשלוח  נח  הוצרך  למה  להבין  וצריך  ט).  (ח  התיבה“  אל 

ידו  ”וישלח  האוה“ח  ומבאר  התיבה.  תוך  אל  היונה  את  ולהביא 

ולזה  וגו‘,  מנוח  מצאה  לא  כי  ויגיעה  עייפה  להיותה  פירוש,  וגו‘. 

חש עליה שמא אין לה כח לעוף יותר ו[לכן הוא חשש שמא היא] 

והביאה  לתיבה  חוץ  ידו  [את]  שלח  הוא]  ו[לפיכך  במים.  תפול 

עד  לעוף  תוכל  לא  היונה  שמא  חשש  שנח  היינו  התיבה“.  אל 

עד שהיא  לתיבה –  ידו אל מחוץ  הושיט את  הוא  ולכן  להתיבה 

היתה מעל למקום המים, בכדי למעט את המרחק שהיונה תהא 

את  לנוח  תוכל  היא  שבו  למקום  תגיע  שהיא  [עד  לעוף  צריכה 

עליו]. רגלה  כף 

”וישלח  באומרו  הפסוק  כוונת  שאין  האוה“ח  מדברי  ומבואר 
בכדי   – לתיבה  מחוץ  אל  ידו  את  הוציא  רק  שנח  ויקחה“,  ידו 

כוונת  אלא  מבחוץ,  התיבה  על  נחה  שהיתה  היונה  את  להכניס 

מקום  למעל  עד  למרחוק  ידו  את  הושיט  שנח  הוא  הפסוק 

והיינו  לעוף.  המים בכדי למעט את המרחק שהיונה תהא צריכה 

הזאת,  הראשונה  בפעם  התיבה,  למקום  עד  עפה  לא  שהיונה 

התיבה  מן  מרוחק  קצת  שהי‘  למקום  עד  חזרה  רק  היא  אלא 

נח.  ידו של  נמצאת  היתה  שבו  למקום  עד  חזרה  שהיא  דהיינו 

צריכה  הבריאה  של  כמות  איזה 
אדם בני  אם  מיושבת  להיות 

ברא  שכאשר  להיות  כי  ”ואפשר  א)  (יא  האוה“ח  כתב  הנה 
ותמצא  מדבר.  ושליש  יישוב  שליש  שיהי‘  בראו  עולמו,  הקב“ה 

אל  אחת  אותם  תסמוך  שאם  יישוב  של  מקומות  כמה  היום  הן 

הכל  ויהי‘  הנזכר  יישוב  בשליש  ממאה  חלק  אפילו  יהי‘  לא  אחת 

קרוב,  חלק  לעיר  עיר  בין  והכרכים  שהעיירות  להיות  אלא  מדבר, 

ובני העולם עוברים ושבים מזו לזו בזה ייחשב הכל - בין העיירות 

יישוב“. הכל תמצא שליש  ובצירוף  ’יישוב‘,   – שביניהם  מה  בין 

ומבואר מדברי האוה“ח שרצונו יתברך הוא ששליש מהעולם 
המציאות  שהרי  שואל  האוה“ח  אולם  אדם.  בני  עם  מיושב  יהא 

לא נראית כן, שהרי החלק של העולם המיושב עם בני אדם הוא 

כזה  בגודל  להיות  ’קרוב‘  איננו  אפילו  שהוא  עד   – מאד  קטן 

העולם. שליש  את  ימלא  שהוא 

שאע“פ  בעולם  מקומות  הרבה  שיש  האוה“ח  מבאר  ולכן 
”שליש  בכלל  נכללים  הם  גם  מ“מ  בהם,  דרים  אדם  בני  שאין 

ויש בהם  לעיר,  עיר  בין  נמצאים  הללו  לפי שהמקומות  היישוב“. 

לעיר,  מעיר  בהליכתם  דרכם  ועוברים  ההולכים  ושבים  עוברים 

היישוב. משליש  כחלק  נחשבים  הם  גם  לפיכך 
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תשע"ז

הגליון הזה נתנדב לע"נ איש נעים הליכות, שריד לדור ישן, הרה"ג ר' אלחנן בן הרב פרץ 
זצ"ל, נפטר שב"ק כ"ג סיון תשע"ז
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