
   בס"ד

 

 שיחת מו"ר ראש הישיבה

  שליט"איעקב שפירא  הרבהרה"ג  

 פרשת נח

 עשרה תש"פ-שנה אחת
 

 
 

 

1 

 ,Mercazharav@gmail.comניתן להירשם לקבלת הגליון בדוא"ל בכתובת 

 לפלאפונים מסוננים  - דרך הקישור ובקבוצת הווטסאפ 

 
 
 
 

 זכור ימות עולם

פרשת נח מחזירה אותנו קצת אחורנית, לראש השנה. אמרנו 

בדבר ישועה  בברכת זכרונות: "וגם את נח באהבה זכרת ותפקדהו

ורחמים, בהביאך את מי המבול", שהקב"ה זכר את נח והציל 

אותו וכו'. בכל הפרשה הזאת של פרשת נח יש שני נושאים 

מרכזיים שצריכים להבין מה התורה רוצה מאתנו, מה ללמוד 

"זכור ימות )לב, ז(  מהם. למה כוונתי? יש פסוקים בסוף ספר דברים 

ל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך. עולם בינו שנות דור ודור, שא

בהנחל עליון גויים בהפרידו בני אדם יצב גבולות עמים" אומר שם 

רש"י, התורה אומרת "זכור". מה זה זכור? השפ"א בפרשת נח 

אומר שזה מצווה, ציווי, לזכור את מה שהיה עם דור המבול  )תרל"ה(

דור ודור הפלגה. למה יש עניין דווקא לזכור שהקב"ה העניש את 

המבול ופיזר את דור הפלגה? למה התורה מדגישה את הצמד 

הזה שיש עניין מיוחד, "זכור ימות עולם"? מדוע דווקא שני הדורות 

שכתוב, "מי שפרע מאנשי  )ב"מ ד, ב(הללו? יש עוד מקום במשנה 

דור המבול ומדור הפלגה, הוא עתיד להיפרע ממי שלא עומד 

ר המבול ומדור הפלגה? וכי בדבורו". מדוע דווקא מי שפרע מדו

חסרים דורות שלצערנו הקב"ה נפרע מהם? היה אפשר לכתוב 

"מי שפרע מאדם הראשון ומאשתו הוא יפרע ממי שלא עומד 

בדבורו" וכד'? יש עוד דוגמאות רבות שאפשר להביא, למה זה 

קשור דווקא לדור המבול ולדור הפלגה? כנראה, יש בהם משהו 

לזכור דווקא אותם, שהם הדוגמא  מיוחד שלכן התורה מצווה

לעונש למי שלא עומד בדבורו. במשנה שם בב"מ מדובר על אדם 

שאמר למוכר שהוא יקנה, ונתן מעות, אבל לפני שמשך את 

החפץ הוא חזר בו. ובכן, הדיבור שלו לא אמתי, אך מה זה שייך 

דווקא לדור המבול. אפשר לומר גם על גזל גמור ועל גניבה ועל 

שנפרע מאנשי דור המבול ומדור הפלגה יפרע מהם.  חמס, שמי

 איזה דבר מיוחד יש במי שלא עומד בדבורו? 

יש סיפור חסידי )אבל זה לא הפשט(, שהיו כמה בחורים בישיבה 

חסידית שהסתובבו בזמן התפילה, והרב'ה ראה אותם ואמר 

להם: מי שפרע מאנשי דור המבול ומדור הפלגה הוא יפרע ממי 

בדיבורו, שכשאדם מדבר עם הקב"ה זהו לא הזמן שלא 'עומד' 

מספרת  )ברכות לא.(לעשות טיולים. צריך לעמוד ולהתפלל. הגמרא 

על רבי עקיבא, שמי שהיה רואה אותו מתפלל היה רואה שהוא 

מתחיל בזווית אחת ומסיים בזווית שנייה של החדר, מרוב 

ה התלהבות. אומר בעל ספר היראים, אחד הראשונים, כל זה הי

רק כשרבי עקיבא התפלל ביחידות, כשהיה צריך. אבל להתנהג 

לא, מפני שאסור לאדם לעשות בזמן התפילה  -כך בבית הכנסת

דברים מוזרים ומשונים בעיני הבריות. כי מה שעשה רבי עקיבא 

זה היה כשהתפלל ביחידות, אבל כשאתה מתפלל במניין, במקום 

ורמלי זה הרבה יותר שיש אנשים, צריך להתפלל נורמלי. להיות נ

 קשה מאשר להיות צדיק, הכי קשה זה להיות נורמלי. 

 דור הפלגהלעומת  דור המבול 

שאלה שלישית, החטא העיקרי של דור המבול היה בבין אדם 

)ו, לחבירו, "לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל", כפי שאומר רש"י 

ם בנעילה, שכל התכלית של יו"כ זה "למען . זה מה שאומרי יג(

נחדל מעושק ידינו". שאע"פ שהיה בדור המבול ע"ז וגילוי עריות, 

וזה לא סתם )ו, ז(,גזר דינם נחתם על הגזל. הקב"ה אמר "אמחה" 

ביטוי, כמו אני מוחק אותו מהלוח. 'אמחה' זה אותה לשון 

שכתובה בעמלק, למחות את עמלק שלא יישאר שום דבר. 

חתם גזר דינם על הגזל. ולכאורה דור הפלגה חטאם היה פי ונ

"הבה נבנה לנו מגדל ונעשה לנו  -מיליון יותר חמור מדור המבול 

ואומר שם רש"י שהם למדו מנמרוד, הוא ייעץ להם,  )יא, ד(שם" 

 )פכ"ד(הם כפרו בעיקר. "נעשה לנו שם". כתוב בפרקי דרבי אליעזר 

א שהם היו בארץ ישראל וברחו "ויהי בנסעם מקדם", הכוונה הי

ממנה. מפני שלחטוא בארץ ישראל בע"ז זה יותר קשה. יש גמרא 

שאומרת שמי שיש לו זכות של ארץ ישראל יכול  )לב:(בערכין 

. היה להם עניין לא להיות במקום שיש השגחה לבטל יצרא דע"ז

פרטית, שבארץ ישראל יש יותר השגחה פרטית מאשר בכל שאר 

העולם. דור הפלגה רצו להתנתק מהקב"ה. לכאורה זה הרבה 

יותר חמור, ובכל זאת רואים שדור המבול הושמד, הקב"ה מחה 

אותם, ואילו את דור הפלגה הקב"ה רק פיזר. הם דברו בלשון 

ש והקב"ה פיזר אותם. ורש"י מתייחס לזה. רש"י אומר בגלל הקוד

ולכן הם לא  )יא ,א(,שבדור הפלגה הם היו מאוחדים, "שפה אחת" 

קבלו עונש כ"כ חמור כמו דור המבול. ולא מובן, הרי איזו אחדות 

זו הייתה? וכי זו הייתה כנסייה לשם שמיים שסופה להתקיים? 

לשם שמיים, הם התאחדו ברור כשמש שזו הייתה כנסייה שלא 

כדי למרוד בקב"ה! ובכל זאת אומר רש"י שהם היו מאוחדים. 

כנראה שיש מדרגות באחדות. זו הייתה אחדות לא בשביל שאחד 

ידאג לשני, אלא שכל אחד דואג לעצמו. כך היה גם בקומוניזם, 

שיש שוויון, כולם שווים בפני הקומוניזם. אבל מי שח"ו לא היה 

מוניזם, אחת דתו להמית. הקומוניזם נולד כבר אז. שווה בעיני הקו

 ואומר רש"י, בכל זאת היה אחדות. מה הפשט פה? 
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 מידותהת השחת - דור המבול 

בשביל כך צריך להתחיל את כל הסוגיה מראשיתה. "אלה 

אומר רש"י, מה היו התולדות של נח, תולדותיהם  )ו, ט(תולדות נח" 

ים. "איש צדיק תמים היה של צדיקים, של נח, הם מעשיו הטוב

", בלשון רבים, לא בדורו אלא בדורותיו, "את האלוקים בדורותיו

התהלך נח". יש פה כמה דברים שכל מי שקורא את זה צריך 

להבין. למה דווקא בדורותיו? הרי כל אחד חי בדור שלו. שנית, 

 -רש"י אומר שיש מחלוקת בחז"ל אם הוא נדרש לשבח או לגנאי

רו של אברהם היה יותר גדול, ומאן דאמר אחר שאילו היה בדו

אומר שעכשיו הוא צדיק, אבל אם הוא היה בדורו של אברהם הוא 

לא היה נחשב לכלום. אם אפשר לדרוש לשבח למה צריך לדרוש 

לגנאי? העיתונות לא הייתה אז. רש"י אומר, שאלו הדורשים 

תינו. לשבח הם "רבותינו", ועל הדורשים לגנאי רש"י לא אומר רבו

)אחד מגדולי האדמורי"ם של הדורות הקודמים אמר פעם, שמהמחלוקת 

הזאת אפשר ללמוד שצדיק זה לא רק מי שהוא במאה אחוז צדיק. גם אם הוא 

חמישים אחוז צדיק, הוא ג"כ נחשב לצדיק. שהאדם לא יתייאש, שהאדם לא 

יחשוב שאם הוא לא מאה אחוז הוא לא שווה כלום. רואים מנח, התורה 

ותבת שהוא צדיק ויש כאלה שדורשים אותו לגנאי ובכל זאת בתורה כתוב כ

שהוא צדיק. סימן שגם צדיק שמישהו דורש אותו לגנאי, זה לא מפקיע ממנו 

אבל מה הפשט? אומר המשך  את השם צדיק. זה קצת מרגוע לנפש...(

חכמה במקום, שנח חי בשתי תקופות, בדור המבול ובדור הפלגה. 

רת שהוא היה צדיק תמים ביחס לדור המבול ודור לכן התורה אומ

הפלגה. דור המבול נחתם גזר דינם על הגזל, שגזל וצדיק לא הולך 

ביחד. אז על זה נתנו לנח את השם צדיק. תמים, הכוונה היא כנגד 

דור הפלגה שהם מרדו בקב"ה והוא היה "תמים תהיה עם ה' 

אתו בתמימות  , שאומר שם רש"י "התהלך)דברים יח, יג(אלוקיך" 

הפוך מדור הפלגה שאמרו "נעשה  -ואל תחקור אחרי העתידות" 

לנו שם". לכן התורה מציינת פה "בדורותיו", הוא היה צדיק וגם 

תמים. צדיק כלפי הדור שנכשל בממונות, בגזל, ותמים כנגד דור 

הפלגה שנכשל בדעות מעוותות, בהשקפה לא נכונה, במרידה 

כותב לגבי דין פועל שכיר,  )יג, ז(ירות בקב"ה. הרמב"ם בהלכות שכ

שהוא צריך לעבוד את השוכר בכל כוחו, ואומר שם הרמב"ם "כמו 

יעקב הצדיק שהעיד על עצמו שעבד את לבן בכל כוחו". הרמב"ם 

מפני   - הצדיקלא אמר שכך אמר יעקב, אלא שכך אמר יעקב 

שכשמגיעים לממונות שם נבחנת הצדקות האמתית של האדם. 

אז אותו דור שנחתם גזר דינם על הגזל, כנגדם נח היה צדיק, ואל 

מול דור הפלגה הוא היה "תמים תהיה עם ה' אלוקיך". וזה 

כי כשיש לאדם טעות  –ההבדל בין שני הדורות, גם בעונשם 

בשיקול הדעת של  במידות, בישרות, זה יותר חמור מטעות

אמונה. אומר רבינו ניסים גאון בהקדמה למסכת ברכות, שכל 

שבע מצוות בני נח הן עניינים של דבר שהשכל מחייב אותו, שבלי 

זה א"א לבריות לחיות אחד עם השני. זה היסוד של בני נח, רק 

דברים שכליים, וכשאדם פוגם בדבר שגם השכל מחייב אותו, 

סיסית, ההשחתה במידות היא הכי חסר לו משהו בישרות הב

 גדולה, ולכן החטא של דור המבול היה יותר גדול. 

השאלה מפורסמת  )ו, יב(."כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ" 

מאוד, וכי לבעלי חיים יש בחירה חופשית? הפירוש הוא כמו 

שהאדם הוא נזר הבריאה,  )תרל"ו(שאומר השפ"א בפרשת תזריע 

מם הצומח החי והמדבר, וברגע שיש שכלולים בתוכו הדו

השחתה אצל האדם, כשהוא יורד מדרגת האדם שבו, אזי כל 

הדומם והצומח והחי והמדבר יורדים יחד איתו. לכן התורה 

הכל כתוצאה  -אומרת, "כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ" 

מהאדם שהיה באותו דור. אומר הנצי"ב, שמה שנאמר בסוף 

"וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום"  )ו, ה(פרשת בראשית 

הכוונה היא על בין אדם לחבירו. אנו מתפללים כל בוקר 

"ותרחיקנו מאדם רע ומחבר רע ומשכן רע". "רע" לפי הנצי"ב 

הכוונה היא למי שח"ו מושחת במידות. יש גם אזהרה "אל 

שהכוונה היא על אדם שאינו שומר  )אבות א, ז(תתחבר לרשע" 

למקום. ואלו שתי בקשות שונות. רע ורשע. את  מצוות, בן אדם

, )יא, ב(היסוד הזה כותבים רבינו בחיי והרמב"ן פה בפרשת השבוע 

שבנקודה זו הייתה החומרה הגדולה במה שהקב"ה נתן לדור 

המבול ביחס לדור הפלגה. על זה אומרת התורה "זכור ימות עולם 

ור המבול, תתבונן במה שהקב"ה עשה בד -בינו שנות דור ודור" 

שהייתה שם השחתה בדברים של בין אדם לחברו, וגם במה 

שהיה בדור הפלגה שהקב"ה הפריד אותם, ותדע איך לאזן את 

הדברים. "מי שפרע מאנשי דור המבול ומדור הפלגה, הוא יפרע 

מפני שחטא הגזל של אנשי דור המבול  -ממי שלא עומד בדיבורו" 

הם לקחו את כל לא, ה(,  )ב"רהיה שהם חמסו פחות משוה פרוטה 

בלי להתחייב  להלומד'ס שיש להם ומצאו איזה עיגולי פינות לגזו

בהשבה, שאז אין עבירה כביכול. "לא תישא שם ה' אלוקיך 

אומר הכתב סופר על התורה, אל תשתמש  - )שמות כ, ו(לשווא" 

בשם ה' לדברים הלא טובים שאתה עושה. נכשלת, אנחנו בשר 

ם את שם שמיים. אל תבוא ותאמר פה ודם, אך אל תשתף ש

 התורה התירה, פה זה לא כ"כ כמו שזה נראה כלפי חוץ. 

 יסוד העולם -הישרות 

אותו דבר בדור הפלגה, הייתה אחדות. וכי יש דבר יותר מתוק 

וגדול מאחדות? אבל מטרתם הייתה "ונעשה לנו שם", לא לשם 

, ונבנה, שמיים. יש אחדות שהיא אחדות מדומה, שיש שם קידמה

ונגיע לירח ולכל מיני עולמות שאנחנו לא יודעים אם הם קיימים 

או לא, אבל הכל היה כדי "ונעשה לנו שם". אצל אברהם אבינו 

כתוב בדיוק הפוך, שגם אברהם קרא בשם "בשם ה' קל עולם" 

אך הוא לא עשה זאת על מנת  לפרסם את עצמו,  )בראשית כא, לג(,

. מפני שבמקום שיש ישרות אין אלא כדי לפרסם את האלוקות

טעויות. ברם, איפה שחסרה ישרות, כל הטעויות יכולות להיקבץ 

"המוסר  )עמוד ס"ו(למקום אחד. כותב הרב באורות הקודש ג' 

הישראלי הוא אלוקי, הוא מוסר של בורא עולם וזה המשכה של 

היצירה ולא פחות מזה. תורת ישראל מבארת, איך קיום העולם 

ושי הם תלויים זה בזה, וממילא מובן, ששכלול והמוסר האנ

העולם בשכלול המוסר גם הוא קשור קשר של קיימא, זאת היא 

עיקר דעת אלוקים הישראלית. חטא האדם קלקל בכללו את 

מוסרו עד שמלאה הארץ חמס, השחית את דרכו, הרע את יצר 

מחשבות לבו. העולם מתקומם עליו, יורד מבול ומוחה את היקום 

שורש האדם הנשאר מתחזק בישרו, היושר מתאמץ  כולו.

ים, עומד ומעלה עולות לד'. העולם מתבסס, וקבקישורו עם אל

והברית נכרתת על קיומו. עוד כל ימי הארץ". הרב אומר כאן, שאל 

תחשוב שעניינים מוסריים זה רק נוגע לצד הרוחני המופשט של 

ם, על העולם, אלא דע לך שזה משפיע גם על החומר של העול

גשמיות העולם. וכשיש בצד המוסרי משהו רקוב, אזי גם העולם 

שנראה לנו גשמי נרקב. ולכן בדור המבול שזה מה שהיה העולם 

התקומם נגד מה שקורה פה והוא עצמו נתכלה "אמחה". וכך 

שכשאדם רוצה לחזור למה  ,(ה')י"ג, כותב הרב באורות התשובה 

שהוא, צריך שיהיה הגברת אור התורה, והתשובה המעשית 

תהיה סמוכה לה, ואז הרב כותב שזו הסיבה שצריך ללמוד חו"מ, 
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מפני שכשאדם לומד דיני ממונות אז הוא יודע גם מה התורה 

דורשת ממנו בדברים הממוניים, החומריים, ואז עבודת התשובה 

אולם, אם הוא יעסוק כל הזמן רק  שלו תהיה מאוד מוצלחת.

כשחפץ אל הצדק ": וזו לשונובדברים המופשטים, זה לא ילך. 

המוחלט התיאורי בצורתו האצילית מתגבר הרבה בנשמת האדם, 

על ידי טהר נפשו במדות טובות ומעשים טובים, ותשובה גמורה 

מאהבה, פורצת היא התשוקה העליונה הזאת ובוקעת את כל 

ים, ודוחקת את עצמה עד למטה לארץ, ודורשת האוירים הרוחנ

בחזקה את תפקידה להריץ בארץ משפט. ומזה נולדת חבה חמימה 

מאד לעיון ולשנון של עמקי ההלכות שבין אדם לחברו, והמקצוע 

היותר גדול שבתורה, שהוא דיני ממונות, הולך ומתרחב, מתחדד 

הצורה ומתלבן, ועמו כל המקצעות של ההלכות המעשיות. וכיון ש

הרוחנית של הצדק האלהי מתגלמת בחיי המעשה הרי היא 

מוסיפה עז, והנשמה מתחזקת עוד יותר, וההארה הרוחנית שלה 

זאת אומרת, אם אתה רוצה  ."מתבררת עוד במעלה יותר עליונה

להעלות את הרמה הרוחנית של האדם, אל תזלזל בחו"מ, בדיני 

ר שלנו הוא מוסר ממונות. זה אחד משפיע על השני, מפני שהמוס

אלוקי, מוסר של התורה, והמוסר הוא המשך קיום העולם. זה לא 

משהו שנלווה אליו כדי שהעולם יהיה קצת יותר טוב, אלא זה 

 כפי שקרה בדור המבול.  -הביסוס של העולם, ובלי זה אין עולם 

 מה היו תולדותיו של נח?

חשב אילו נח היה בדורו של אברהם, היה צדיק יותר או לא נ

לכלום? שתי הדעות. מה הוויכוח ביניהן? מי שהצליח להישאר 

צדיק בדור המבול ותמים בדור הפלגה, במה הוא פחות מאברהם 

לפי דורו היה  -אבינו? ברש"י כתוב "יש שדורשים אותו לגנאי 

צדיק, ואילו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום" רש"י 

אלא בדורו של אברהם.  לא כותב אילו הוא היה חי עם אברהם,

מה הכוונה? זה גופא מה שרש"י בא להגיד לנו. אברהם אבינו 

על זה אומר )בראשית יב, ה(. הקים דור, "את הנפש אשר עשו בחרן" 

רש"י, נח לא העמיד דור. אין דורו של נח, יש רק דורו של אברהם. 

נח היה "ויישאר אך נח", לעצמו, הוא חי רק לעצמו, לא הייתה לו 

התכונה שבלטה אצל אברהם אבינו, לצאת ולהשפיע על  את

הדור. על זה אומר רש"י, שיש דורשים לגנאי שבדורו הוא היה 

צדיק, אבל לעומת דורו של אברהם ששם כל התפקיד של הדור 

)לאו דווקא היה להעמיד "דור של אברהם" שמושפעים ממנו, 

, זה לא היה אצל נח. לכן נח הוא גם לא התפלל על דורו. חסידים(

אומר רש"י, שתולדותיו של נח הם רק מעשיו הטובים. אבל "כל 

)סנהדרין המלמד את בן חברו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו" 

לא היה אצל נח, זה היה רק אצל אברהם אבינו,  "הנפש אשר  יט:(

ם, על זה אומרים שנח היה עשו בחרן". בהשוואה לדורו של אברה

 קטן יותר. ולמה? יש פה נקודה מאוד עדינה. 

 נח מקטני אמנה היה

שנח מאמין ולא מאמין היה, ורק כאשר הוא  ז, ז( בראשית)רש"י אומר 

נח היה מקטני  -הרגיש את הטיפות של הגשם הוא נכנס לתיבה 

אמונה. איך אפשר להגיד על אדם שהתורה מעידה עליו שהוא 

ותמים שהוא היה קטן אמונה? מה הפשט? ההסבר הוא, או צדיק 

שהוא היה קטן אמונה ביחס לדור, שהוא לא האמין בהם; או יותר 

מכך, הוא היה קטן אמונה בעצמו. כשאדם לא מאמין בעצמו, הוא 

גם לא מנסה להשפיע על אחרים. על זה אומר רש"י, נח היה 

 -או דווקא בקב"ה ל -צדיק, והיה תמים, כן, אבל היה קטן אמונה 

אלא קטן אמונה בדור או קטן אמונה בעצמו, אני לא יכול, זה גדול 

עלי. לא מאמין שיקבלו ממני. נח אפילו לא ניסה לשנות את 

הגזירה, אלא הוא עשה בדיוק רק את מה שאמרו לו. על זה אומר 

רש"י, קטן אמונה זה לא סותר. אם זה הפשט או לא, איני יודע. 

 אחרת.  הפשט נראה קצת

"כי הא דיתיב רבי יוחנן וקא דריש, עתיד )עה.( יש גמרא בב"ב 

הקב"ה להביא אבנים טובות ומרגליות שהם שלשים על שלשים 

וחוקק בהן עשר על עשרים ומעמידן בשערי ירושלים, לגלג עליו 

אותו תלמיד: השתא כביעתא דציצלא לא משכחינן, כולי האי 

ם. חזא מלאכי השרת דיתבי משכחינן? לימים הפליגה ספינתו בי

וקא מינסרי אבנים טובות ומרגליות שהם ל' על ל' וחקוק בהן 

עשר ברום עשרים. אמר להו, הני למאן? אמרו ליה, שעתיד 

הקב"ה להעמידן בשערי ירושלים. אתא לקמיה דרבי יוחנן, אמר 

ליה: דרוש רבי, לך נאה לדרוש, כאשר אמרת כן ראיתי. אמר לו: 

ית לא האמנת? מלגלג על דברי חכמים אתה! ריקא! אלמלא רא

נתן עיניו בו, ונעשה גל של עצמות". רבי יוחנן אמר לו, כל עוד לא 

ראית בעיניים לא האמנת, כלומר לקחת בערבון מוגבל מה 

שאמרתי לך. ידוע שרבי יוחנן היה ראש הישיבה הכי גדול בדורו 

 מ"ים הם תפקיד ייצוגי שכזהשחושבים שרה"י או הר)יש אנשים 

. אבל כאן מדובר ותו לא, והם אלו שלא זוכים כ"כ להיבנות

(. אמר לו רבי יוחנן, כיוון שלא האמנת עד בתלמיד של ר' יוחנן

שלא ראית, זהו סימן שאתה לא מאמין, ורבי יוחנן נתן בו עיניו 

ועשאו גל של עצמות. הפשט הוא, שאמונה אמתית זה כשאדם 

מאמין במה שהתורה אומרת בצורה חושית. הוא לא חי רק לפי 

יש גם מראות רוחניים, העולם לא  מה שהעיניים שלו רואות, כי

מורכב רק מעצמים מסוימים. על זה אמר לו רבי יוחנן, אתה 

תלמיד שלי, אתה לא מאמין במה שאני אומר לך? ומדובר על רבי 

יוחנן! רק אחרי שאתה רואה כך באיזה מקום אז אתה אומר, איזה 

יופי, הרב שלי כבר אמר את זה לפני חמישים שנה, לכן נתן בו 

יו ועשאו גל של עצמות. נח ודאי האמין לקב"ה, אחרת הוא לא עינ

היה בונה את התיבה. הוא היה צדיק והוא היה תמים, אבל כל 

עוד מה שאמר לו הקב"ה, אני הולך להביא מבול, כל עוד זה לא 

 עומד לו מול העיניים כאילו הגשם כבר יורד, זה נקרא קטן אמונה.  

 מהי קטנות אמונה

לפחות מארבע מקומות בש"ס. הגמרא בברכות ויש לזה ראיה 

אומרת שמי שמשמיע קולו בתפילתו, הרי זה מקטני אמונה.  )כד:(

מסביר רש"י, משום שהוא חושב שכאילו הקב"ה לא שומע 

תפילה בלחש. הוא מאמין בקב"ה, הרי אם לא הוא לא היה בא 

להתפלל, אבל אמונתו היא בערבון מוגבל. רק אם אני ארים את 

אז ודאי שהקב"ה ישמע אותי. הוא מקטני אמונה. הוא הקול 

 )קיח:(מאמין, אבל בקטן. במקום נוסף, אומרת הגמרא בפסחים 

שבזמן קריעת ים סוף ישראל שבאותו הדור קטני אמונה היו. הם 

ראו את ניסי מצרים, הם ראו שהקב"ה בוקע להם את הים, ראו 

שאנחנו שהמצרים טובעים במים. אבל הם פחדו, שאולי כמו 

עולים ליבשה מהצד השני של הים, כך גם את המצרים עולים 

ליבשה מצד אחר של הים. הם ראו ניסים, והם קטני אמונה, כי 

אנו מאמינים, ומה  -בעצם הם אמרו מה שאנו רואים בעיניים

שאני לא רואה בעיניים אני לא מאמין, זה נקרא קטן אמונה. מקור 

שאין הגשמים יורדים, )ז:(  שלישי מופיע בדברי הגמרא בתענית

אלא בשביל בעלי אמנה, שאם אדם מאמין שהקב"ה מוריד גשם 
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הוא יוריד לו. תתפלל אליו, תאמר שאתה מאמין בזה ובזכות זה 

הגשם ירד. והראיה הרביעית והיותר גדולה כתובה בספר מלכים 

בסיפור על אלישע שריפא את מי יריחו, שמסופר שלאחר )ב, כג(, ב' 

שריפא את המים "ונערים קטנים יצאו מן העיר ויתקלסו בו, 

ויאמרו לו עלה קרח עלה קרח", הם זלזלו באלישע. אומרת 

נערים קטנים הכוונה היא נערים שמנוערים  )מ"ו:(,הגמרא בסוטה 

דעו מן המצוות. קטנים, שהיו קטני אמונה, שאע"פ שהם י

שאלישע ריפא את המים, ואלישע היה בעל מופת, ואנשים בד"כ 

נדבקים במי שעושה מופת, והוא ריפא את המים הרעים שהיו 

ביריחו, אומרת הגמרא שמפני שהם היו קטני אמונה הם זלזלו 

באלישע. מפני שברגע שהוא ריפא את המים אז הם הרגישו 

שה להם שחסר להם ממה להתפרנס, והם לא האמינו שמי שע

את הטובה הזאת הוא גם ידאג לפרנסה שלהם. אותו דבר כתוב 

שאלישע התפלל לקב"ה "פקח נא את  )שם, ו, טז(במקום אחר 

עיניו". למה? הנער, המשרת שלו היה פחדן גדול ולא האמין 

באמת במה שהוא לא ראה בעיניים. הוא ראה צבא כ"כ גדול 

שע התפלל מקיף אותם, כ"כ הרבה שונאים ופחד. לכן אלי

לקב"ה, פקח נא את עיני הנער, ואז הנער ראה שישנם סוסי אש 

ורכב אש סביבות אלישע. אלישע היה עם אמונה גדולה, הוא לא 

היה צריך לראות בעיניים כדי להאמין במה שהקב"ה הבטיח. אבל 

הנער, שכנראה גם הוא היה מלשון הנערים האלה שמנוערים 

ך להאמין לך? זוהי ההגדרה ממצוות אמר, תוכיח. למה אני צרי

 של קטני אמונה. 

 נח לעומת אברהם

לא חרבה ירושלים אלא מכיוון  )קיט:(,הגמרא אומרת בשבת 

 שהכוונה היא )מח:(טה סושפסקו בה אנשי אמנה. רש"י מפרש ב

אות ולהוצונם לנוי מצווה, לצדקה מממאנשים "שמוותרים ל

זה נקרא אנשי אמנה. אומר רש"י על התורה, אף נח  שבת".

מקטני אמנה היה. הוא היה רגיל לראות רק מה שרואים בעיניים, 

י מה שהוא רואה בעיניים. משום כך הוא לא אז הוא ראה רק לפ

האמין בבני דורו, שיש משהו יותר גדול שאפשר לעשות מהם. וכך 

הוא הסתכל גם על עצמו כנחות דרגה, הוא לא האמין בכוחותיו 

לשנות, הכל נבע מחוסר אמונה. כי אמונה זה שאדם יודע שלא 

לות, הכל נמדד לפי הרגע ומה שקורה עכשיו. צריך להאמין ביכו

צריך להאמין בדור, זה מה שעשה אברהם אבינו. ועל זה אומר 

רש"י, אילו נח היה בדורו של אברהם הוא לא היה נחשב לכלום, 

כי אברהם היה המאמין הגדול, ומתוך כך הוא השפיע, מכוח 

אמונתו הוא יצר את המושג "דורו של אברהם". ברם, נח לא עשה 

מכך שהוא  -מאותו השורש את זה, אין דורו של נח. והכל נובע 

היה קטן אמונה בעצמו או בדורו, הוא לא יוזם, הוא לא עושה, הוא 

לא שותף, ולכן הוא גם לא מתפלל על דורו. לכן כתוב "כי מי נח 

למה המבול נקרא מי נח? מפני שהוא לא  )ישעיהו נד, ט(,זאת לי" 

התפלל על דורו. אברהם אבינו התפלל אפילו על סדום, ואת כל 

יני התפילה שצריך להשכים לתפילה לומדים מהתפילת ד

אברהם על סדום, למרות שבסוף הקב"ה לא הציל אותם וסדום 

לומדים )בראשית יט, כז( נחרבה, אבל מ"וישכם אברהם בבוקר" 

שצריך להשכים להתפלל. אולם נח לא התפלל, כי "אף נח 

 מקטני אמנה היה". 

ם שעונותיו מרובין על "אד )ג ,ד(:אומר הרמב"ם בהלכות תשובה 

וכן  )ירמהו ל, טו(מיד הוא מת ברשעו, שנאמר: על רוב עונך  -זכיותיו 

מדינה שעונותיה מרובין  מיד היא אובדת, שנאמר: זעקת סדום 

ועמורה כי רבה וגו'. וכן כל העולם כולו, אם היו עונותיהם מרובין 

אדם מזכיותיהן  מיד הן נשחתין, שנאמר: וירא ה' כי רבה רעת ה

והפסוק הזה נאמר דור המבול, שב"רבה"  )בראשית, ו, ה(בארץ" 

משם מביא הרמב"ם  )סנהדרין קח.(.חטאו ב"רבה" הקב"ה הענישם 

ראיה שכל העולם כולו אם עונותיו מרובין מזכויותיו מיד הן 

נשחתין. אבל הקב"ה הבטיח שלא יהיה יותר מבול, שלא תהיה 

הרמב"ם? יש שאלה עוד יותר השחתת העולם, אז מה אומר פה 

יותר גדולה, שלא נחתם גזר דינם אלא על הגזל, ועל זה היו יותר 

ם אולי כוונת הרמב"עוונות מזכויות, וכי כולם היו גזלנים? 

ן שהדיהכוונה מבחינה רוחנית, וכעין מה שכתב הלח"מ  ןשנשחתי

אני מביא את זה כדי ללמוד "זכור ימות ו, "בהוא לגבי ענייני העוה

התורה אומרת "זכור" בלשון ציווי,  -עולם בינו שנות דור ודור" 

שהיה בדור המבול בכל דור שהוא. לכן הרמב"ם צריך ללמוד ממה 

מביא את זה, נלמד משם מה קורה אם כל העולם כולו עוונותיו 

מרובים מזכויותיו ח"ו. נכון שמבול לא יהיה אבל הקב"ה יכול 

לעשות כל דבר אחר. על זה התורה אומרת זכור ימות עולם, צריך 

אלו ואלו יחד לזכור מה שהיה במבול ומה שהיה בדור הפלגה, של

היה מכנה משותף אע"פ שאחד היה חמור מהשני. דור המבול 

השתמשו בשם שמיים בגזל פחות משוה פרוטה, ודור הפלגה 

כביכול השתמשו באחדות לשם שמיים אבל זה היה לשם עצמם, 

שבכל דור ודור צריך לזכור  -ולכן אומרת התורה זכור ימות עולם 

ו של דור הפלגה, הן ולא להגיע חלילה למצב של דור המבול א

 בדברים שבין אדם לחברו והן בדברים שבן אדם למקום. 

 העולם מתעלה אתנו

אנחנו בתחילת זמן, ובתחילת זמן שלומדים ב"ק. אני קצת 

מצטער שזו לא שנה מעוברת, כדי ללמוד ב"ק צריך עוד חודש. זה 

עידית שבעידית. זה מה שהבאתי מאורות התשובה, שכשאדם 

ת רמתו הרוחנית הוא צריך גם לעסוק בדיני רוצה להעלות א

ממונות, מפני שהזהירות בדברים האלה משפיעה גם על הצד 

המוסרי של האדם, כמו שאמרנו שהצד המוסרי של האדם לא 

משפיע רק על המעמד הרוחני שלו, אלא זה משפיע גם על הצד 

הגשמי, וגם על כל העולם כולו, שזה מה שהתורה אומרת 

 -מפני שהכל תלוי ברמה המוסרית של האדם "ותשחת הארץ", 

גם הצד האישי הפרטי שלו וגם הדמות של העולם. ואם לפעמים 

חיים בתקופה מסוימת שרואים שיש לפעמים דברים שאף אחד 

לא ציפה שזה יהיה, ריקבון רוחני, זה רק סימן זה רק איתות 

שכמה שאנחנו נעלה את הרמה המוסרית שלנו יותר ויותר, אזי 

 עולם כולו בעזרת ה' יתעלה לדרגה יותר גבוהה. גם ה

. השפ"א בחנוכה מעבררף הבעל"ט, זמן של אנו בתחילת זמן חו

ום בו הוא מלשון טביעה, שאדם שוקע במק)תרל"א( כותב, שטבע 

קרא מהלך, מתקדם ומשתנה רי במהותו נכבר נמצא. ואדם ה

, התהלך נח -טבעבגימטריא  -. בנח כתוב: את האלוקיםומתעלה

יטוי "לך לך", , ואילו אברהם אבינו מתגלה אלינו בבדוםיקללא 

כי התהליך קודם לכל, ההסתגרות בתוך התיבה, ם התעלות, וא

נו ועל כל נה והשפעה על עצמאבל גם הוא מתוך מגמה של הקר

 פ"ב בשם הרמח"ל. העולם כולו. עיין מוסר אביך 

שתהיה שבת שלום ותהיה לכולנו סייעתא דשמיא ללמוד וללמד 

 לשמור ולעשות. 

ש"בן זהבה רבקה לרפוהשיעור לרפואת נחום אלימלך רפאל 


