Parashas Noach

The Power of Unity
A sin is terrible. It causes destruction

everywhere. It damages the one who
commits the sin. It hurts those around
him who are affected by the sin. However, it causes the most damage in
shamayim (heaven). We are not privy to
know the beautiful harmony of the upper
worlds. However, we do know that
aveyra (sin) strengthens the forces of tumah (impurity) and wreaks havoc in the
spiritual realm.

T

he Dor HaFlaga (Generation of the
Tower of Bavel) committed the worst sin
– avodah zara (idol worship). The rebelled against the Almighty Himself! Not
just one person or two people. Not just
one congregation, or even a few congregations, rather the entire world! They
united to build a tower up to heaven to
make war against Hashem! Can you
imagine a more terrible aveyra? The
whole world rebelled against their Creator! Yet, they were not destroyed. Why?

Rav Aharon Kotler shares an illuminat-

ing insight from this episode. Do you see
the power of unity? They whole world
was committing a terrible crime. Yet they
were saved from destruction because they
were unified. They came together for a
terrible cause! True, but they united. An
organized group is like a field surrounded
by a solid fence. It is protected from all
sides. A broken fence allows intruders to
come in at some point.
However, a solid fence has no
weakness. That is the strength
of unity.

If

internal harmony can
protect those who unite to
perform a terrible aveyra, how
much more so will it safeguard
a group than bands together
to do a mitzvah. The strength
of the kedusha (holiness) of
the congregation is much more
than the sum of he individuals. The Kiddush Hashem (Sanctification of the Holy
Name) of an assembly is also much
greater than that of the individuals. The
forces of evil cannot touch them!

What is unity? Peace between people.

Working together to accomplish a common goal. Sometimes I must compromise
my personal wishes for the good of the
community. Sometimes the other person
must compromise. We are happy about
this! Compromise brings peace. What a
Kiddush Hashem! We gain much more
than we lose! We gain the power of unity!

Kinderlach . . .
You have great power in the palm of your
hand. The power of unity. Work together
with people. Begin with your family members. Do your part to make Shabbos preparations go smoothly. Then expand to your
neighbors. Respect their wishes in keeping
the building clean and quiet. How about
your classmates in school? Follow the rules
of the school, and the instructions of the
teacher. Do not get dragged into arguments over petty things. Remember, you
may “lose” a little convenience by giving
in, but you will get it all back . . . and more
with the unity that you achieve. Feel the
power. The power of unity!

Rise Above Nature
“Tsedaka! Tsedaka! Please give tsedaka.
I’m collecting for a needy family. Please
give tsedaka.”

The man reaches into his pocket, pulls out
a coin, and hands it to the collector. He
smiles at the collector and says, “Thank
you for bringing me this mitzvah.” He
turns back towards his young chavrusa
(study partner) and continues learning.
“May I ask you something?”
“Go right ahead.”
“I have only been at the Yeshiva a few
days. Yet, I have seen so many tsedaka collectors coming around. It is so hard for me
to give money to each of them. I don’t feel
that I am a generous person. Yet, you do it
so effortlessly; with a smile and a thank
you! What is your secret?”
The older chavrusa smiles,
thinks for a moment, and
begins to speak.
“I am also not a generous
person by nature. For many
years, I found it very difficult
to give tsedaka. I had my
reasons to keep my money in
my pocket. I only gave when I
was forced, and then I only
gave a little.”
“What happened?”
“I began learning mussar (Torah character
development).
I
learned
‘Ahavas
Chessed’, a sefer by the Chofetz Chaim.
He goes into great detail about the importance and the great reward of the
mitzvah of tsedaka. Slowly, I began to
take it to heart. I began to give more
often and more generously. It was difficult, but I kept at it. I prayed to Hashem
for Siyata Dishmaya (Heavenly Assistance). He helped, and sure enough, my
nature changed. I now love giving tsedaka. I look forward to seeing these collectors. I thank them for bringing me this
great mitzvah.”

“That is a wonderful story.”
“Truthfully, the Netziv speaks about it in
Parashas Noach. The very first verse
states, ‘Noach walked with G-d’. The
Netziv explains that Noach was not a
compassionate person by nature. Rather,
he acted kindly towards people solely
because that was Hashem’s Will. He
wanted to ‘walk with G-d’ and fulfill His
Will all of the time; even when it went
against his own nature. Therefore, Noach
changed his nature and learned to be kind
to people.”
“That is truly amazing.”
“I will tell you something even more
amazing. Noach rose above his nature;
therefore, Hashem lifted him above natural laws. While a mighty flood was destroying the entire world, Noach experienced a miraculous rescue in a tiny ark.
Noach did not let his bad nature hurt
him, therefore, Hashem did not allow
natural laws to harm Noach.”
Kinderlach . . .
Which mitzvah is difficult for you? Which
one goes against your nature? Making
peace? Listening to authority? Concentrating
during learning? Sharing and giving? Being
neat and orderly? Overcoming laziness? We
each have our own tests. Our goal is to rise
above our nature to do the will of Hashem.
Rise to the occasion, kinderlach. Hashem
will then give you special protection.

Powerful Influence
“And Hashem saw the earth and be-

hold it was corrupted, for all flesh had
corrupted its way its way upon the earth”
(Bereshis 6:12). Because of this terrible
corruption, all living creatures, even animals had to die. Why were the animals
punished? They had no free will to decide
to do right or wrong. The Beis HaLevi
relates that the sins of man were so powerful, that they even influenced the animals. Once the animals behavior
changed, the atmosphere of immorality
became so strong that it could not be
changed. The only solution was to destroy the entire world. Thus, we see the
power of the influence of sin. It can corrupt the whole world.
Kinderlach . . .
Don’t underestimate your power. When you
do something wrong, it affects everyone.
You may think that you are not hurting
anyone. Or perhaps you are hurting only
yourself. Not so! You are a part of Hashem’s
world and what you do affects us all. Similarly, when you do a mitzvah, you benefit
the whole world. Keep doing those mitzvos
kinderlach. We are all depending upon you.
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"וירא אלוקים את הארץ והנה נשחתה כי השחית כל בשר את דרכו
על הארץ" .משום השחתה נוראה זו ,היה על כל היצורים החיים,
כולל בעלי החיים ,למות .מדוע נענשו בעלי החיים? הרי לא היתה
להם בחירה חפשית בין טוב לרע? "בית הלוי" מסביר שחטאיהם
של בני האדם היו גדולים כל כך עד שהם השפיעו אפילו על בעלי
החיים .כאשר השתנתה התנהגותם של בעלי החיים ,האוירה של
חוסר מוסריות הפכה להיות כל כך חזקה עד שלא היה ניתן
לשנותה .הפתרון היחיד היה ,להרוס את כל העולם .מכאן אנו
רואים את כח השפעתו של החטא .הוא יכול להשחית את כל
העולם.
ילדים יקרים . . .
אל תזלזלו בכוחכם .כשאתם עושים משהו לא טוב ,זה משפיע על
כולם .אתם אולי חושבים שאינכם פוגעים באף אחד ,או אולי רק
בעצמכם ,זה לא נכון .אתם חלק מעולמו של הקב"ה ,וכל מה
שאתם עושים משפיע על כולנו .באותו אופן ,כשאתם עושים מצוה,
אתם מזכים את כל העולם .המשיכו לעשות מצוות ילדים יקרים,
כולנו סומכים עליכם.
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"צדקה! צדקה למשפחה נזקקת! צדקה לעניים!"
האברך הכניס ידו לכיסו ,הוציא ממנו מטבע ונתן
לקבצן במאור פנים ובחיוך; גם הוסיף ואמר "תודה
על שזיכית אותי במצווה ".לאחר מכן פנה שוב אל
החברותא שלו ,בחור צעיר ,והמשיך ללמוד.
"אפשר לשאול אותך משהו?"
"בבקשה".
"אני לומד כאן בישיבה רק כמה ימים ,ובכל זאת
כבר ראיתי קבצנים רבים מגיעים לכאן .קשה לי
מאוד לתת משהו לכולם .אני מרגיש שאינני נדיב
מטבעי .אבל אתה עושה את זה כל כך בקלות ,ועוד
עם חיוך ותודה! מה הסוד שלך?"
האברך חייך ,הרהר לדקה ,ואז השיב לו.
"גם אני אינני נדיב מטבעי .במשך שנים רבות היה
לי קשה מאוד לתת צדקה .היו לי סיבות משלי
להחזיק בכספי .נתתי רק כשהכריחו אותי ,וגם אז
רק מעט".
"ומה קרה?"
"התחלתי ללמוד מוסר ועבודת המידות .למדתי
את הספר 'אהבת חסד' מאת החפץ חיים זצ"ל .הוא
מפרט את חשיבות מצוות הצדקה ,ואת השכר הגדול עליה.
אט אט התחיל המושג של צדקה לחדור לתוכי .התחלתי לתת
לעתים קרובות יותר וסכומים גדולים יותר .היה קשה ,אבל
התמדתי בכך .התפללתי לה' וביקשתי סייעתא דשמיא ,ואכן הוא
סייע לי .טבעי השתנה .עכשיו אני אוהב לתת צדקה .אני מצפה
לקבצנים כל בוקר .אני מודה להם על שהם מזכים אותי במצווה
העצומה הזאת".
"זהו סיפור נהדר".
"האמת היא ,הנצי"ב זצ"ל מדבר על כך בפרשת נח".
"איפה?"
"בפסוק הראשון נאמר 'את האלוקים התהלך נח '.הנצי"ב מסביר
שנח לא היה איש רחמן מטבעו .הוא היה טוב לבריות רק בגלל
שזהו רצון ה' .הוא רצה 'להתהלך את האלוקים' ולמלא את רצונו
כל הזמן ,גם כשהדבר היה נוגד לטבעו .על כן שינה נח את טבעו
ולמד להיות טוב לבריות".
"ממש מדהים".
"אספר לך משהו מדהים עוד יותר :נח התעלה מעל טבעו ,ולפיכך

העלה אותו ה' מעל לחוקי הטבע .כאשר המבול בא והשמיד את
העולם כולו ,ניצל נח בנס בתיבה קטנה .נח לא הרשה לטבעו הרע
לפגוע בעבודת ה' שלו ,ולכן ה' לא אפשר לחוקי הטבע לפגוע
בנח".
ילדים יקרים . . .
באיזו מצווה אתם מתקשים? איזו מצווה נוגדת את הטבע שלכם?
עשיית שלום? שמיעה למורים? התרכזות בשעת הלימוד? חלוקת
החפצים שלכם עם אחרים? שמירה על סדר ונקיון? התגברות על
עצלות? לכל אחד יש הנסיון שלו .מטרתנו היא להתעלות מעל
לטבענו כדי לעשות את רצון ה' .לכו והתעלו ,ילדים ,ואז תזכו
בשמירה מיוחדת מאת ה'.
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חטא הוא דבר איום .הוא גורם נזקים – מזיק לחוטא עצמו ,ומזיק
לאנשים שסביבו המושפעים מהחטא .אך הנזק העיקרי הוא
בשמיים .אין אנו יכולים לחוות את השלמות הנפלאה שקיימת
בעולמות העליונים ,אך אנו יודעים שכל עבירה מחזקת את כוחות
הטומאה וגורמת נזק רוחני.
דור הפלגה חטא בחטא החמור ביותר – עבודה זרה .הם התמרדו
נגד הקב"ה בכבודו ובעצמו .ולא היה זה אדם אחד או שניים ,וגם
לא קהילה אחת או כמה קהילות – כל האנושות התאחדה כדי
לבנות את המגדל שראשו היה אמור להגיע
השמיימה ,כדי להילחם בה'! האם אפשר לתאר
עבירה חמורה יותר? כל העולם מורד בבורא! אך
עוברי העבירה לא הושמדו .מדוע?
הרב אהרן קוטלר זצ"ל למד מכאן מה רב כוחה
של האחדות .כל האנושות חוטאת בחטא חמור ,אך
היא ניצלת מכליון בגלל האחדות בין האנשים .הם
אמנם התאחדו למען מטרה איומה  -אך הם
התאחדו .קבוצת אנשים מגובשת היא כמו שדה
המוקף בגדר אבנים מוצק .היא מוגנת מכל הצדדים.
גדר שיש בה פירצות מאפשרת לפולשים לחדור
דרכן .אך גדר שלמה וחזקה אינה מאפשרת דבר
כזה .זוהי כוחה של האחדות.
אם שלום ואחדות יכולים להגן על אלה שמתאחדים
מתוך מטרה לעבור עבירה חמורה ,על אחת וכמה
וכמה שיש בה כדי להגן על קבוצת אנשים
המתאחדת כדי לקיים מצווה .כוח הקדושה
שבקהילה הוא הרבה יותר מסך הקדושה של כל
החברים בה .קידוש השם הנעשה ברבים הוא גדול
הרבה יותר מזה של יחידים .כוחות הרשע אינם
יכולים לפגוע בהם!
מהי אחדות? שלום בין אנשים; עבודה ביחד למען מטרה
משותפת .לפעמים על אחד להתפשר בנוגע לרצונות האישיים
שלו ,למען טובת הקהילה .לפעמים מישהו אחר צריך להתפשר.
אך הכל שמחים לעשות זאת! הפשרה מביאה לידי שלום .איזה
קידוש השם! מפשרה מעין זו מרוויחים הרבה יותר ממה
שמפסידים! ומה מרוויחים? את הכוח העצום הטמון באחדות!
ילדים יקרים . . .
יש לכם כוח רב .הוא בידכם .הכוח של האחדות .לעבוד עם
אנשים .התחילו בבני המשפחה .עשו מה שאתם יכולים כדי
שההכנות לשבת יתנהלו על מי מנוחות .משם התרחבו לשכנים.
כבדו את רצונם שהבניין יהיה נקי ושקט .ומה עם החברים בבית
הספר? הישמעו להוראות ההנהלה והמורים .אל תסתבכו במריבות
על דברים של מה בכך .זכרו ,יכול להיות שתסבלו ממעט אי נוחות
אם תוותרו ,אך הויתור יהיה כדאי ,ואף יותר מזה ,כשתגיעו למצב
של אחדות .חישבו על הכוח הזה – כוח האחדות!
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