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תובנות לחיים
פרשת נח

מדוע לא התפלל נח 
עבור אנשי דורו?
כשהבורא סיפר לנח שהוא מתכנן להשמיד 
את האנושות, ולהשאיר רק את נח ומשפחתו 
בחיים, נח לא התפלל להצלת האנושות ולא 
התחנן על חיי שכניו ומכריו, אלא קיבל את 
הדין בהשלמה. מדוע הוא לא נהג כמשה 
רבינו, שדפק על השולחן ומנע את הענשת 
בני ישראל?

קריאה נכונה של המציאות, והבנה מעמיקה 
כיצד ראוי לשפוט אנשים אחרים, תשפוך אור 
ד אותנו כיצד לשפוט  על נימוקיו של נח, וְּתַלֵמּ
אחרים.
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משה רבינו, שביקש רחמים בשביל החוטאים ומסר נפשו עליהם. )מקור 5(.

בשיחה, הרבי מצטט את המקורות הנ״ל, מדגיש את מעלתו של משה רבינו, ומסיים שמאז מתן תורה, 

ולדאוג  בתיבה  להנעל  לא  מאיתנו.  אחד  כל  לנהוג  צריך  וכך  הכלל,  נחלת  היא  רבינו  משה  של  הדרך 

לעצמו ולמשפחתו, אלא לדאוג לכלל הציבור.

ב. מדוע נח לא יכל להתפלל עבור החוטאים.....................................................................................9
הרבי מסביר, שמטרת המבול במשך ארבעים יום היתה לטהר את הארץ, בדוגמת ארבעים סאה של מי 

מקווה. והוא אכן פעל זיכוך בעולם. 

יכל  כפי שאדמו״ר הזקן מסביר בתורה אור, שבאם מטרת המבול היתה רק לשחת את הארץ, הקב״ה 

לעשות זאת ברגע?  מדוע היה צריך את כל הרעש?  ההסבר הוא שמכיון שהארץ נטמאה מאד, המבול 

הגיע בשביל לטהר את הארץ.  )מקור 6(.

במה התבטא הטיהור והזיכוך?  באפשרות של אנשים לחזור תשובה.

היתה  לא  אך  רשעים.   או  מצוות,  וקיימו  תורה  שלמדו  צדיקים  אפשרויות:  שתי  רק  היו  המבול  עד 

מציאות של חוטא שחזר בתשובה.  וזה התאפשר על ידי הזיכוך של המבול.

עובדה זאת מסבירה מדוע נח לא יכל ללמד זכות על אנשי דורו.  לימוד זכות מגיע מכך שמבינים את 

הנסיבות של האדם, ואת הקשיים שלו. )כפי שאפשר לראות בסיפור הבעל שם טוב ותלמידו(.  נח, שלא 

חווה מעולם קשיים וניסיונות כאלו, ולא הכיר את המציאות של בעלי תשובה, לא יכל להבין את מה 

שהם עוברים, ואיך אפשרי בכלל לא לציית לציווי השם. הוא רק ידע שהם חוטאים נגד הקב״ה, ולכן לא 

יכל לעורר עליהם רחמים.

)ובפרט לאחר מתן תורה(, הצדיק  יכלו לחזור בתשובה,  ואנשים  רק לאחר המבול, כשהעולם הזדכך 

יכל להכיר את נסיבות החיים של החוטאים, להאמין בכך שהם יכולים לחזור בתשובה וללמד עליהם 

רחמים.

גם המשיח, עליו נאמר ״והריחו ביראת ה׳ ולא למראה עיניו ישפוט״, ישפוט בצורה זו את בני ישראל. 

הוא יבין את הנסיבות וימצא לימוד זכות גם עבור החוטאים. )מקור 7(.
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פתיחה

כולנו מכירים את השיחה הידועה של הרבי על ההבדל בין נח ואברהם לבין משה רבינו. שבשונה 
מנח ואברהם, משה מסר את נפשו להצלת החוטאים.  אך נשאלת השאלה? היתכן שנח לא ניסה 

אפילו להציל את בני דורו?  האם הוא היה עד כדי כך מרוכז בעצמו, ואפאטי לגורל שכיניו?

בשיחה משבת פרשת נח תשכ״א, הרבי מתייחס להיסטוריה של בני האנוש לפני המבול ואחרי 
המבול, ומסביר שלנח לא היתה יכולת לעשות בדורו – קודם המבול את מה שעשה משה רבינו 

מאות שנים מאוחר יותר...

שיחה מרתקת שמלמדת אותנו על הצורה הנכונה בה אנו אמורים לשפוט את הזולת.
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מקור 1   ספר בראשית, פרק ו׳, פסוקים י״ג, י״ד, י״ז, י״ח, כ״ב
העולם.  את  ס  ְלַאפֵּ והחליט  האדם  בני  של  המושחתת  בהתנהגותם  קץ  שהוא  לנח  אומר  הבורא 
להשמיד את האנושות כולה ולהתחיל אותה מחדש ממשפחתו של נח – המשפחה המוסרית היחידה 
שנותרה. מה הייתה תגובתו של נח לרעיון? אף ציוץ של התנגדות או תפילה להמתקת הדין. הוא 

מציית להוראותיו של הקב״ה ללא עוררין.

ֵניֶהם ְוִהְנִני  י־ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס ִמפְּ א ְלָפַני כִּ שָׂר בָּ ל־בָּ אֶמר ֱאלִֹקים ְלנַֹח ֵקץ כָּ ַויֹּ
ָבה ְוָכַפְרתָּ  ֲעשֶׂה ֶאת־ַהתֵּ ים תַּ ַבת ֲעֵצי־גֶֹפר ִקנִּ ִחיָתם ֶאת־ָהָאֶרץ. ֲעשֵׂה ְלָך תֵּ ַמשְׁ
ֵחת  ּבּול ַמִים ַעל־ָהָאֶרץ ְלשַׁ ֶפר... ַוֲאִני ִהְנִני ֵמִביא ֶאת־ַהמַּ כֹּ ִית ּוִמחּוץ בַּ אָֹתּה ִמבַּ
ַוֲהִקמִֹתי  ִיְגָוע.  ָאֶרץ  ר־בָּ ֲאשֶׁ ל  כֹּ ָמִים  ַהשָּׁ ַחת  ִמתַּ ים  ַחיִּ רּוַח  ר־ּבוֹ  ֲאשֶׁ שָׂר  ל־בָּ כָּ
ְך… ַויַַּעשׂ  י־ָבֶניָך ִאתָּ ָך ּוְנשֵׁ תְּ ה ּוָבֶניָך ְוִאשְׁ ָבה ַאתָּ ְך ּוָבאָת ֶאל־ַהתֵּ ִריִתי ִאתָּ ֶאת־בְּ

ן ָעשָׂה.  ה אֹתוֹ ֱאלִֹקים כֵּ ר ִצוָּ כֹל ֲאשֶׁ נַֹח כְּ

מקור 2  ספר בראשית פרק י״ח, פסוקים כ׳ – כ״ו, ל״ב, ל״ג
מאות שנים לאחר מכן הבורא מחליט להשמיד את הערים סדום ועמורה. הוא מגלה לאברהם שחטאי 
סדום כבדים מאוד ולכן נגזר דינם להיכחד. כיצד מגיב אברהם? הוא מבקש רחמים שלפחות צדיקי 

העיר יינצלו. כשהקב״ה אומר לו שאין שם אפילו צדיק אחד לרפואה, הוא מרים ידיים.

א  נָּ ֵאֲרָדה  ְמאֹד.  ָכְבָדה  י  כִּ אָתם  ְוַחטָּ ה  ָרבָּ י  כִּ ַוֲעמָֹרה  ְסדֹם  ַזֲעַקת  ה׳  אֶמר  ַויֹּ
ים  ם ָהֲאָנשִׁ ְפנּו ִמשָּׁ ָלה ְוִאם לֹא ֵאָדָעה. ַויִּ ָאה ֵאַלי ָעשּׂו כָּ ַצֲעָקָתּה ַהבָּ ְוֶאְרֶאה ַהכְּ
ה  ְספֶּ אַמר ַהַאף תִּ ׁש ַאְבָרָהם ַויֹּ גַּ ְלכּו ְסדָֹמה ְוַאְבָרָהם עוֶֹדּנּו עֵֹמד ִלְפֵני ה'. ַויִּ ַויֵּ
ה ְולֹא ִתשָּׂא  ְספֶּ תוְֹך ָהִעיר ַהַאף תִּ יִקם בְּ ים ַצדִּ ע. אּוַלי ֵיׁש ֲחִמשִּׁ יק ִעם ָרשָׁ ַצדִּ
ה  ַהזֶּ ָבר  דָּ כַּ ֵמֲעשֹׂת  ָך  לְּ ָחִלָלה  ּה.  ִקְרבָּ בְּ ר  ֲאשֶׁ יִקם  דִּ ַהצַּ ים  ֲחִמשִּׁ ְלַמַען  קוֹם  ַלמָּ
ָהָאֶרץ  ל  כָּ ֵפט  ֲהשֹׁ ְך  לָּ ָחִלָלה  ע  ָרשָׁ כָּ יק  דִּ ַכצַּ ְוָהָיה  ע  ָרשָׁ ִעם  יק  ַצדִּ ְלָהִמית 
ָהִעיר  תוְֹך  בְּ יִקם  ַצדִּ ים  ֲחִמשִּׁ ִבְסדֹם  ֶאְמָצא  ִאם  אֶמר ה׳  ַויֹּ ט.  פָּ ַיֲעשֶׂה ִמשְׁ לֹא 
ַעם  ַאְך ַהפַּ ָרה  ַוֲאַדבְּ ִיַחר ַלה'  ָנא  אֶמר ַאל  ַויֹּ ֲעבּוָרם...  קוֹם בַּ ְלָכל ַהמָּ ְוָנשָׂאִתי 
ר  ֲאשֶׁ ֶלְך ה׳ כַּ ֲעבּור ָהֲעשָָׂרה. ַויֵּ ִחית בַּ אֶמר לֹא ַאשְׁ ם ֲעשָָׂרה ַויֹּ ְצאּון שָׁ אּוַלי ִימָּ

ב ִלְמקֹמוֹ. ר ֶאל ַאְבָרָהם ְוַאְבָרָהם שָׁ ה ְלַדבֵּ לָּ כִּ

א. כיצד אמור הצדיק להגיב 
כשהבורא מעניש את החוטאים
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מקור 3  ספר שמות, פרק ל״ב, פסוקים ז׳-י״ב,  ל״ב
אותו  ולהתחיל  העגל,  חטא  עקב  ישראל  עם  את  להשמיד  מחליט  הבורא  מכן,  לאחר  שנים  מאות 
שלא  העם  צדיקי  על  רק  רחמים  מבקש  לא  גם  הוא  שותק,  אינו  רבינו  משה  רבינו.  ממשה  מחדש 
חטאו. משה מבקש רחמים גם על החוטאים עצמם, עד כדי כך שהוא מוסר את נפשו ואומר, "אם אתה 

הורג אותם, מחני מספרך".

ר ֶהֱעֵליָת ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים. ָסרּו ַמֵהר  ָך ֲאשֶׁ ֵחת ַעמְּ י שִׁ ה ֶלְך ֵרד כִּ ר ה׳ ֶאל מֹשֶׁ ַוְיַדבֵּ
אְמרּו  ַויֹּ חּו לוֹ  ְזבְּ ַויִּ ֲחוּו לוֹ  תַּ שְׁ ַויִּ ָכה  ֵעֶגל ַמסֵּ יִתם ָעשּׂו ָלֶהם  ִצוִּ ר  ֶרְך ֲאשֶׁ ִמן ַהדֶּ
ה ָרִאיִתי  אֶמר ה׳ ֶאל מֹשֶׁ ַויֹּ ר ֶהֱעלּוָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים.  ה ֱאלֶֹקיָך ִישְָׂרֵאל ֲאשֶׁ ֵאלֶּ
ם  י ָבֶהם ַוֲאַכלֵּ י ְוִיַחר ַאפִּ יָחה לִּ ה ַהנִּ ה עֶֹרף הּוא. ְוַעתָּ ה ַעם ְקשֵׁ ה ְוִהנֵּ ֶאת ָהָעם ַהזֶּ
אֶמר ָלָמה ה׳ ֶיֱחֶרה  ֵני ה׳ ֱאלָֹקיו ַויֹּ ה ֶאת פְּ דוֹל. ַוְיַחל מֹשֶׁ ְוֶאֱעשֶׂה אוְֹתָך ְלגוֹי גָּ
יֹאְמרּו  ה  ֲחָזָקה. ָלמָּ ּוְבָיד  דוֹל  כַֹח גָּ ִמְצַרִים בְּ ֵמֶאֶרץ  ר הוֵֹצאָת  ָך ֲאשֶׁ ַעמֶּ ָך בְּ ַאפְּ
ֵני ָהֲאָדָמה  ָתם ֵמַעל פְּ ָהִרים ּוְלַכלֹּ ָרָעה הוִֹציָאם ַלֲהרֹג אָֹתם בֶּ ִמְצַרִים ֵלאמֹר בְּ
אָתם ְוִאם ַאִין  שָּׂא ַחטָּ ה ִאם תִּ ָך... ְוַעתָּ ֵחם ַעל ָהָרָעה ְלַעמֶּ ָך ְוִהנָּ ׁשּוב ֵמֲחרוֹן ַאפֶּ

. ָתְבתָּ ר כָּ ְפְרָך ֲאשֶׁ ְמֵחִני ָנא ִמסִּ

<< הרבי 
בין נח לאברהם 

שלא  שהיה  בדור  היה  מהם  ואחד  אחד  שכל  צדיקים  שלשה  אודות  בזהר1  איתא 
כדבעי: נח, אברהם ומשה. 

בדורו של נח בשעת המבול - התפלל נח רק עבור עצמו ועבור בני-ביתו, ועל כל 
 - בונה את התיבה  הדור לא חשב. רק בשעה שבאו אליו ושאלוהו לשם מה הוא 
רק  היה  שזה  וכיון  והוכיחם.  העולם,  על  מבול  להביא  עומד  שהקב"ה  להם  סיפר 

בשעה שבאו אליו, שהרי הוא לא הלך אליהם - נאמר על זה בזהר ביטוי קשה. 

מקור 4  זהר, חלק ג, דף יד-טו.
הזוהר מסביר שהמבול נקרא בתורה ״מי נח״, משום שבמובן מסוים, זוהי אשמתו...

ה עוֹשֶׂה?  א ְלָפַני ְוגוֹ'. ָאַמר לוֹ נַֹח, ְוִלי ָמה ַאתָּ שָׂר בָּ ל בָּ אֶמר ֱאלִֹקים ְלנַֹח ֵקץ כָּ ַויֹּ
ׁש  ִבקֵּ ְולֹא  גֶֹפר.  ֲעֵצי  ַבת  תֵּ ְלְך  ֲעשֵׂה  ְוגוֹ'  ְך  ִאתָּ ִריִתי  בְּ ֶאת  ַוֲהִקמִֹתי  לוֹ,  ָאַמר 
תּוב ֵמי  ְך כָּ ּום כָּ ֵני ָהעוָֹלם. ּוִמשּׁ ִים ְוֶהֱאִבידּו ֶאת בְּ ַרֲחִמים ַעל ָהעוָֹלם, ְוָיְרדּו ַהמַּ

ׁש ַרֲחִמים ַעל ָהעוָֹלם.  א ִבקֵּ לֹּ ּבוֹ ֵהם ָהיּו ְתלּוִיים, שֶׁ אי, שֶׁ נַֹח. ֵמי נַֹח ַודַּ

1( ח"א קו, א.
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<< הרבי 
אברהם - לא המתין עד שיבואו אליו, אלא "ויקרא שם בשם הוי' א-ל עולם"2, הוא 
הלך לכולם ופרסם אלקות בעולם. אבל אף על פי כן, במה התבטאה עבודתו - לעשות 
כולם צדיקים, ואילו עבור אלו שאינם צדיקים, לא ביקש. בשעה שהיתה הגזירה על 
סדום, ביקש מהקב"ה "אולי יש גו' צדיקים בתוך העיר"3 שאם יש בה צדיקים לא 
יחריב את העיר בעבורם, ובשעה שענו לו שאין עשרה צדיקים - אזי "ואברהם שב 

למקומו"4, ולא היו לו עוד טענות. 

אברהם ביקש להציל את כל העיר בזכות הצדיקים, היינו שגם החוטאים ינצלו בזכות הצדיקים. 
כשלמד שאין צדיקים בעיר, לא מצא כוחות בנפשו ללמד זכות על החוטאים וחזר למקומו. 

משה רבינו התפלל ואף סיכן את עצמו למען החוטאים

אבל הנהגתו של משה, רעיא מהימנא, היתה באופן אחר. בשעה שחטאו בני ישראל 
- תבע משה רבינו מהקב"ה שימחל לכל בני ישראל, גם לרשעים, ולא זו בלבד שלא 
התנהג כמו נח שהתפלל רק עבורו ועבור בני-ביתו, אלא אדרבה - משה רבינו אמר5: 

"ואם אין - מחני נא מספרך אשר כתבת". 

משה רבינו סיכן את עצמו למען בני ישראל. ואף שעל פי שכל, על - פי טעם ודעת, 
אין מקום להתפלל עבור חוטא בעגל ובמזיד – סיכן משה רבינו את עצמו, ברצון חזק 
ומסירות-נפש שלמעלה מטעם ודעת, גם עבורם. ורק הנהגה זו קורא הזוהר הקדוש 

- "נשמתא דאורייתא"6 - בשם "שלימו כדקא יאות".

מקור 5   זוהר חלק א׳  דף ק״ו
הזוהר מנתח את ההתנהגות של שלשת הצדיקים, ואומר שרק משה נהג בצורה המושלמת.

הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ ָאַמר  שֶׁ יָון  כֵּ שֶׁ ה.  מֹשֶׁ ֶזה  ָראּוי?  כָּ ֵלמּות  שְׁ בִּ ה  ָעשָׂ ִמי  ֲאָבל 
ֲחוּו לוֹ - ִמיָּד  תַּ שְׁ ָכה ַויִּ ֶרְך ְוגוֹ', ָעשּׂו ָלֶהם ֵעֶגל ַמסֵּ )שמות לב( ָסרּו ַמֵהר ִמן ַהדֶּ
אָתם  א ַחטָּ שָּׂ ה ִאם תִּ ָאַמר ְוַעתָּ ֵני ה' ֱאלָֹהיו ְוגוֹ', ַעד שֶׁ ה ֶאת פְּ תּוב ַוְיַחל מֹשֶׁ כָּ
ם  ם ָחְטאּו, לֹא ָזז ִמשָּׁ כֻּלָּ ב שֶׁ . ְוַאף ַעל גַּ ָתְבתָּ ר כָּ ְפְרְך ֲאשֶׁ ְוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנא ִמסִּ
א ִאם ִנְמָצא ָבֶהם  יַח ֶאלָּ גִּ ְדָבֶרְך. ֲאָבל ַאְבָרָהם לֹא ִהשְׁ י כִּ ָסַלְחתִּ ָאַמר לוֹ  ַעד שֶׁ
ה  מוֹ מֹשֶׁ יֵָּגן ַעל ּדוֹרוֹ כְּ ן ָאָדם שֶׁ עוָֹלם בֶּ יק, ְוִאם לֹא - לֹא. ַעל ֶזה לֹא ָהָיה בָּ ַצדִּ

הּוא רוֶֹעה ֶנֱאָמן. שֶׁ

2( בראשית כא, לג.
3( בראשית יח, כד.

4( שם, לג.

5( שמות לב, לב.
 6( זח"ג קנב, א.
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<< הרבי 
הדרך הנכונה לאחר מתן תורה

ובפרט  הדור,  מנהיג  מהימנא".  "רעיא  של  סימנו  וזהו  מתן-תורה,  לאחרי  הדרך  זוהי 
לאחרי מתן-תורה, מסכן את עצמו עבור כל בני ישראל ללא יוצא מן הכלל, בין אם יש 

לזה מקום בשכל ובין אם לאו. 

הוא אינו נועל בתיבה את עצמו "ובניו ואשתו ונשי בניו אתו"7, ואילו שאר בני ישראל 
- "לא בעי רחמי עלייהו", כיון שהם כו', "ובגין כך איקרון מי המבול על שמיה"8, רועה 
"דור  כמו  אפילו  שהוא  דור  עבור  בפועל  ובמסירות-נפשו  עצמו  את  מסכן  ישראל 
לרעך  "ואהבת  ואמר  ישראל,  אוהב  שהיה  אף   - עקיבא  רבי  אמר  שעליהם  המדבר" 
כמוך . . זהו כלל גדול בתורה" - ש"אין להם חלק לעולם הבא"9, ואף על פי כן, משה 
רבינו, הרועה הנאמן, מסכן את עצמו גם עבורם, ונשאר במדבר בשבילם, כמו שמובא 
במדרש10, כמו שנאמר11 "צדקת הוי' עשה ומשפטיו עם ישראל", שמשה רבינו נשאר 

במדבר כדי לקחת את דור המדבר עמו. 

 משיחת שבת פרשת שלח, מברכים החודש תמוז, ה׳תשט"ו.
 רשימת השומעים בלתי מוגה. תורת מנחם חלק י"ד ע' 158

 7( בראשית ו, ו.
 8( זח"א סו, ב.

 9( סנהדרין קח, רע"א )במשנה(.

 10( במדב"ר פי"ט, יג
 11( דברים לג, כא.
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לאחר שלמדנו על מעלת אברהם אבינו שניסה להציל את אנשי סדום, ובפרט על מעלת משה 
רבינו שמסר את נפשו למען אנשי דורו, נשארת התמיהה: כיצד ייתכן שנח אפילו לא ניסה ללמד 

זכות על אנשי דורו? האם היה כה מרוכז בעצמו שלא היה אכפת לו כלל משאר האוכלוסייה?

מבאר  ובכך  העולם,  על  ופעולתו  המבול  של  הפנימית  מטרתו  את  הרבי  מסביר  הבאה,  בשיחה 
מדוע לא הייתה לנח את היכולת הנפשית ללמד זכות על החוטאים כפי שעשה משה רבינו מאות 

שנים מאוחר יותר.

<< הרבי 
המבול טיהר וזיכך את הארץ, דבר שִאפשר את ענין התשובה

יום,  ידוע שענין המבול הי' לטהר את הארץ, שלכן היו גשמי המבול במשך ארבעים 
כללי  זיכוך  נעשה  זה  ידי  ועל  במקוה12,  סאה  ארבעים  ידי  שעל  הטהרה  ענין  דוגמת 
בעולם, שסייע להזיכוך שנעשה על ידי גלות מצרים בתור הכנה למתן תורה13. וזיכוך 

העולם שנעשה על ידי המבול – הוא ענין תנועת התשובה.  

מקור 6 תורה אור, דף ח׳ סוף עמוד ג׳
מטרת המבול היתה לא רק להשחית את הארץ, אלא לטהר אותה.

ים  ֵחת ָהֲאָנשִׁ ִאם ָהָיה ַרק ְלַהֲעִביר ּוְלשַׁ ּבּול, שֶׁ י ִהנֵּה ִלְכאוָֹרה ֵאינוֹ מּוָבן ִעְנַין ַהמַּ כִּ
יכֶֹלת  ֶרַגע ֶאָחד ָהָיה בִּ ֶזה? ַהּלֹא בְּ דוֹל כָּ ה ֻהְצַרְך ִלְבִחיַנת ַרַעׁש גָּ ַהחוְֹטִאים, ָלמָּ

ּבּול! לֹא ַהמַּ ה' ְלַהֲעִביָרם ַאף בְּ

י ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס,  נֱֶּאַמר: כִּ א ְלַטֵהר ֶאת ָהָאֶרץ, שֶׁ ּבּול בָּ ֱאֶמת ָהָיה ַהמַּ ַאְך בֶּ
ִחיַנת  הּוא בְּ ְוָקא, שֶׁ ּבּול דַּ א ַהמַּ ְוִנְתַקְלְקָלה ְמאֹד, ְוָהָיה ִנְצָרְך ְלַטֲהָרה. ּוְלזֹאת בָּ
ִהיא ְמַטֶהֶרת  ְקֶוה מ' ְסָאה, שֶׁ ֻדְגַמת ַהמִּ הּוא כְּ ֵמִאים. שֶׁ ְכֵדי ְלַטֵהר ֶאת ַהטְּ ַמִים, בִּ
תּוב:  כָּ ל ָהָאֶרץ. ּוְכמוֹ שֶׁ ְכֵדי ְלַטֵהר ֶאת כָּ א בִּ ּבּול בָּ מוֹ ֵכן ָהָיה ַהמַּ ֵמא, כְּ ֶאת ַהטָּ

ם כו'. י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהוִֹרים ּוְטַהְרתֶּ )ְיֶחְזֵקאל לו( ְוָזַרְקתִּ

 ב. מדוע נח לא יכל
 להתפלל עבור החוטאים

 12( תו״א ריש פרשתנו, )ח, סע״ג ואילך(. ובכ״מ.
 13( שם שמות, נ, סע"ב. יתרו עד, סע״א ואילך. ובכ״מ.
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<< הרבי 
לפני המבול היו צדיקים ורשעים, אך לא בעלי תשובה

והענין בזה: קודם המבול לא היה ענין התשובה בעולם14, כי אם, אחד משתי הקצוות: 
פנים שש המצוות שניתנו  כל  דור צדיקים שקיימו מצוות, על  בכל  היו   – גיסא  מחד 
לאדם הראשון, וכמו כן למדו תורה, כפי שמצינו15 שאדם הראשון למד תורה עם ֵשת, 
וֵשת מסרה לבניו אחריו, מדור לדור, ונוסף לזה, כיון שקיימו מצוות, הרי בהכרח שהיה 
אצלם גם לימוד התורה, שהרי "תלמוד מביא לידי מעשה"16. ולאידך גיסא – היה הקצה 

השני – "מלאה הארץ חמס"17; אבל תנועת התשובה לא היתה אז בעולם.

וכדאיתא בגמרא במסכת סנהדרין18 "שהיה נח הצדיק מוכיח בהם . . והיו מבזין אותו", 
היינו, שתוכחתו של נח לא הועילה לעוררם לתשובה.

יהיו שישאלו, לכאורה רואים מכאן שנח ניסה להציל את אנשי דורו? חשוב לשים לב 
שהטענה לנח היא בעיקר על כך שלא התפלל על אנשי דורו שהקב״ה ימחל להם, וזאת 
בשונה ממשה רבינו שביקש מהקב״ה למחול גם לרשעים. ולכן אין לכך קשר לעובדה 

שניסה )קצת( להחזירם בתשובה.

וטעם הדבר – לפי שקודם המבול היה טבע וחומריות העולם בתוקף ביותר, ולכן לא 
ידי המבול  נתחדש על  וענין התשובה  הוא הזדככות.  היתה עבודת התשובה שענינה 

שפעל זיכוך בעולם.

רק מי שחווה קשיים בעצמו, יכול ללמד זכות על הזולת

ובהקדם ביאור דברי הזהר שהמבול נקרא על שמו של נח, לפי שלא התפלל על אנשי 
זכות  לימד  ולא  דורו  אנשי  על  התפלל  לא  אמנם  מדוע  מובן:  אינו  דלכאורה   – דורו 

עליהם?

והביאור בזה – על פי האמור שקודם המבול לא היה ענין התשובה בעולם, וכיון שאצל 
נח עצמו לא היה עדיין התנועה דתשובה, לכן לא היה יכול ללמד זכות על אנשי דורו, 

כי, כדי ללמד זכות על הזולת צריך לחוות בעצמו ענין זה.

וכידוע הסיפור19 אודות הבעל שם טוב20, שאצל אחד מתלמידיו לא היה הענין של לימוד 
יגיע בערב שבת בשעה מאוחרת  וסיבב הבעל שם טוב כמה ענינים שהלה  כו',  זכות 
לפנות ערב, וכאשר ראה עד כמה יכול להיות גדול הקושי בשמירת שבת, אזי התחיל 

ללמד זכות על אחרים.

14( בנוגע להתשובה דאדה"ר וקין – ראה לקו"ש שם הערה 41 
״ואף שאדה״ר וקין נתעוררו בתשובה, ועד שבטלה עי״ז הגזירה למטה, )ב״ר 

ספכ״ב( - י״ל שזהו מצד שייכותם לג״ע )שהרי גם קין נולד בג״ע - פרש״י 
בראשית ד, א( שלמעלה מן העולם.״

15( ראה פרדר"א רפ"ח, ובביאור הרד"ל שם אות יו"ד.
16( קידושין מ, ב. וש"נ.

17( פרשתנו ו, יג.
18( קח, א -ב.

19( ראה "סיפורי חסידים" )להרש"י זעווין(, מועדים ע' 39 ואילך.
20( כ"ק אדמו"ר שליט"א הפסיק ואמר: לא שמעתי סיפור זה מכ"ק מו"ח 

אדמו"ר, ולכן אינני מאריך בפרטי הדברים.
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נח לא יכל ללמד זכות על בני דורו, משום שלא חווה נסיונות בעצמו

ועל פי זה מובן, שכיון שנח עצמו לא חווה את ענין התשובה, לא היה יכול ללמד זכות 
עליהם, שכן, מי שלא היו לו נסיונות, על כל פנים נסיונות קשים, אינו יכול להבין כלל 

איך שייך שלא לשמוע להקב"ה, ולכן אינו יכול ללמד זכות על אחרים.

וכל זה – מצד התקופה שקודם המבול, שעדיין לא היתה התנועה דתשובה בעולם. אבל 
מצד התקופה שלאחרי המבול, שאז נתחדשה התנועה דתשובה – נעשה הענין ד"אשר 
נשבעתי מעבור מי נח עוד על הארץ כן נשבעתי מקצוף עליך ומגער בך", כפי שיהיה 

בימות המשיח21, על ידי הקדמת התשובה.

הרבי מסביר כאן דבר נפלא: נח לא חווה ניסיונות או את התשובה. )משום שענין התשובה עדיין לא 
היה קיים בעולם. היו צדיקים ורשעים, אך לא היו חוטאים שחזרו בתשובה(. משום כך, הוא לא יכול 
היה למצוא בנפשו את העוז ללמד זכות על החוטאים. הוא לא התנסה בכך כי הדבר לא היה קיים 

כלל בעולם. 

רק לאחר שהמבול זיכך וטיהר את העולם וגרם לכך שהתשובה תהפוך לאפשרית, אנשים יכלו לחוות 
ניסיונות וקשיים בעבודת ה׳ ולחזור בתשובה. רק אז יכלו הצדיקים להבין את נפש החוטא וללמד 

עליו זכות. 

כששופטים מישהו, צריך להבין את הנסיבות

ובאופן כזה הוא אמיתית ענין הדין ומשפט – כמבואר בשיחת שמחת תורה לפני שלושים 
להתבונן  עליו  אלא  בלבד,  המעשה  את  רואה  שהדיין  באופן  זה  שאין  שנה22,  ואחת 

ולמצוא את הסיבות שהביאו לעשיית מעשה זה,

אזור  ֶצֶדק  "והיה  שכתוב  כמו  משיח,  אצל  האמיתי  והמשפט  הדין  יהיה  זה  ובאופן 
מתניו"23, ולכן "ושפט בצדק דלים"24, דהיינו שימצא זכות גם עבור אלו שהם במעמד 

ומצב של "דלים".

 משיחת שבת פרשת נח, ב׳ דראש חדש מרחשון, ה׳תשכ״א. רשימת השומעים בלתי מוגה.

תורת מנחם חלק כ״ט ע' 159

21( ראה גם לקו"ש ח"ל ס"ע 21 ואילך, ובהערה 58
22( שיחת יום שמח"ת תר"צ סל"ט ואילך )סה"ש תר"ץ ע' 117 ואילך(.

23( ישעי' יא, ה.
24( שם, ד.
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סיפור - על פי סיפורי חסידים של הרב זוין
טוב,  מזלוְֹטשוֹב, תלמידו של הבעל שם  מיְכל  רבי  דרכו התגורר  בתחילת 
ואת מעלותיו מבני  ר' מיכל את מעשיו  בעיר אחת. באותם הימים הצניע 

אדם, ורק לאט לאט נתגלה ונודע שמו לגדולה.

באותה העיר אירע, שאיש אחד חילל שבת בשוגג, בלי כוונה. תקלה אירעה 
בא  השבת.  את  שחילל  עד  נסיעתו  נתארכה  כך  ובשל  בה,  שנסע  בעגלה 

האיש אל ר' מיכל, וביקש ממנו שיורה לו דרך לתקן את חטאו.

הציע לו ר' מיכל דרך תשובה קשה וחמורה, כפי שכתובה בספר "הרוקח" 
ובשאר ספרים. עליו לתת כסף רב לצדקה, לגלגל את גופו בשלג ולשהות 
בתוך מי קרח בימות החורף כדי לסגף את גופו ולכפר על עוונו. אך כאשר 
התחיל האיש לקיים את הדברים שאמר לו הרב, הבין כי לא יוכל לעשות כל 

זאת, בשל חולשת גופו.

והנה אירע, והבעל שם טוב הגיע אל עיר סמוכה. מיד נסע אותו האיש ובא 
לשהות שם בשבת עם הבעל שם טוב, וגם ממנו ביקש תיקון לחטא שחטא.

אמר לו הבעל שם טוב: "קח חבילה של נרות ותדליק אותם בטרם כניסת 
השבת בבית הכנסת. כך יהיה אור בשעת התפילה, וזה יהיה התיקון לחטאך."

כששמע האיש את דברי הבעל שם טוב נותר עומד נדהם. שאל אותו הבעל 
שם טוב: "מה לך?"

סיפר האיש מה אירע לו, ואת הדרך הקשה שהורה לו ר' מיכל, שאינו יכול 
לסבול אותה.

– "אל תירא," אמר לו הבעל שם טוב, "רק עשה מה שציוויתי אותך. הדלק 
את הנרות לכבוד שבת בבית הכנסת, ודי בכך."

נרות  של  חבילה  לקח  ביתו  אל  בבואו  ומיד  לב,  וטוב  שמח  האיש  הלך 
העשויים ֵחֶלב, והביא אותם בשמחה אל בית הכנסת.

בבואו אל בית הכנסת, לא מצא את השמש כדי למסור לו את הנרות שהביא, 
ולכן תלה את הנרות על הוו שבקיר, והלך לדרכו.

מצא כלב את הנרות ואכל אותם.

כאשר ראה האיש מה שאירע לנרות, וכי הפכה כפרתו למאכל הכלב, נוסף 
יגון על יגונו וכאב על כאבו.

מיד נסע שוב אל הבעל שם טוב וסיפר לו מה שקרה. אמר הבעל שם טוב: 
והבא אותם שוב אל בית הכנסת. הפעם לא  נרות  נוספת של  "קח חבילה 

יאכל הכלב את נרותיך."

"רואה אני," הוסיף הבעל שם טוב, "כי ר' מיכל מתגרה בי. לך אמור לו כי 
אני גוזר עליו שיבוא אליי להיות עמי בשבת הבאה בעיר חוֹוָאסטוֹב, שם 

אשהה באותה השבת."
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עשה האיש מה שציווה עליו הבעל שם טוב, ומסר לר' מיכל מה שגזר עליו 
הבעל שם טוב.

ביום שישי, נסע ר' מיכל אל הבעל שם טוב. בדרך אירעה תקלה בעגלתו, 
ונאלץ ר' מיכל ללכת ברגל אל העיר. בתוך כך שקעה השמש וחשכו השמים, 
וכבר נכנס יום השבת. רק בשעת לילה מאוחרת הגיע ר' מיכל אל הבית שבו 

שהה הבעל שם טוב.

כשעמד בפתח הבית מצא את הבעל שם טוב כשהוא אוחז את כוס הקידוש 
בידו, כדי לקדש את השבת. הביט בו הבעל שם טוב, בירכו לשלום ואמר:

"ֶרּב מיְכל, מעכשיו תדע איזה דרך תשובה להציע למחלל שבת.

האין יודע אתה מהו צערו של אדם על חטאיו? הייתכן שלא טעמת עד היום 
טעם חטא ולא התייסרת בשל כך? האין אתה יודע כי החרטה והלב הנשבר 

כבר תיקנו ומחקו את חטאו של האיש לגמרי?"

אחר שסיים את דבריו, הרים הבעל שם טוב את הגביע וקידש את השבת.

מקור 7 שיחת שמחת תורה תר״ץ. סעיף לט.
ְולֹא  ּפוֹט  ִישְׁ ֵעיָניו  ְלַמְרֵאה  ְולֹא  ה'  ִיְרַאת  בְּ "ַוֲהִריחוֹ  ִהיא  יַח  ָמשִׁ ל  שֶׁ ַהְנָהָגתוֹ 
ִמיׁשוֹר ְלַעְנֵוי ָאֶרץ". ים ְוהוִֹכיַח בְּ לִּ ֶצֶדק דַּ ַפט בְּ א "ְושָׁ ַמע ָאְזָניו יוִֹכיַח" ֶאלָּ ְלִמשְׁ

ֵעיָניו, ְולֹא יוִֹכיַח  ְרֶאה בְּ יִּ ֶהְתֵאם ְלָמה שֶׁ ּפוֹט בְּ יוֵֹתר, הּוא לֹא ִישְׁ ָבר מּוְפָלא בְּ ַהדָּ
ים ְויוִֹכיַח ֶאת ְנפּוֵלי ָהרּוַח. ֶצֶדק ֶאת ָהֲעִניִּ ּפוֹט בְּ א ִישְׁ ַמע ָאְזָניו, ֶאלָּ ַאֲחֵרי ִמשְּׁ

ֵני  ל בְּ ט שֶׁ פָּ שְׁ ין ְוַהמִּ ַבע. ַהדִּ ַמְעָלה ִמן ַהטֶּ לְּ יַח, ַהְנָהָגה שֶׁ ל ָמשִׁ זוִֹהי ַהְנָהָגתוֹ שֶׁ
ׁשוֵֹפט  ֶאָחד  שֶׁ כְּ ַמע.  ִישְׁ ּוְבָאְזָניו  ִיְרֶאה  ֵעיָניו  בְּ שֶׁ ְלָמה  ֶהְתֵאם  בְּ ַרק  הּוא  ָאָדם 
ִני  ַהשֵּׁ ֶאת  ׁשוֵֹפט  הּוא  שֶׁ כְּ ְוַגם  ים,  ַרבִּ בָּ לּוי,  גָּ הּוא  ט  פָּ שְׁ ַהמִּ שֶׁ כְּ ם  גַּ ִני,  ַהשֵּׁ ֶאת 
רוֶֹאה  הּוא  שֶׁ ָמה  ְלִפי  ַרק  ֵהם  ַהּמּוָסר  ִויסוֹדוֹת  ט  פָּ שְׁ ַהמִּ ְיסוֹדוֹת  ֲהֵרי  ִלּבוֹ,  בְּ
ב  ִמְתַחשֵּׁ הּוא  ֵאין  פּוט,  ַהשָּׁ ל  שֶׁ יו  ְלַחיָּ ִנְכָנס  הּוא  ֵאין  ָאְזָניו,  בְּ ְוׁשוֵֹמַע  ֵעיָניו  בְּ
ים  ִניִמיִּ יו ַהפְּ ְלַחיָּ ִנְכָנס  לוַֹמר, ֵאין הּוא  ּסוֵֹבב אוֹתוֹ, כְּ ּוְבָמה שֶׁ בוֹ  ּוַמצָּ ַמֲעָמדוֹ  בְּ
ה. הּוא ׁשוֵֹפט אוֹתוֹ ַאְך ְוַרק  ֵאלֶּ ים כָּ ֵהִביאּו אוֹתוֹ ְלַחיִּ יּבוֹת שֶׁ סִּ ק בַּ ְוֵאינוֹ ִמְתַעמֵּ
ט  פָּ פּוט. ִמשְׁ ל ַהשָּׁ בוֹ ּוַמֲעָמדוֹ שֶׁ הּוא רוֶֹאה ְוׁשוֵֹמַע ְולֹא ְלנוַֹכח ַמצָּ ְלנוַֹכח ָמה שֶׁ
ים.  נּוי ַעל ְיסוֹדוֹת ַקלִּ י, בָּ ֶזה הּוא ָיֵבׁש ִמדַּ ט כְּ פָּ י, ִמשְׁ ט ֲאִמיתִּ פָּ ֶזה ֵאיֶנּנּו ִמשְׁ כְּ
פּוט,  ל ַהשָּׁ ְמקוֹמוֹ שֶׁ וֵֹפט ְלַהֲעִמיד ֶאת ַעְצמוֹ בִּ ַעל ַהשּׁ י הּוא, שֶׁ ט ָהֲאִמיתִּ פָּ שְׁ ַהמִּ

ֶזה. ב כָּ פּוט ְלַמצָּ ֵהִביאּו ֶאת ַהשָּׁ יּבוֹת שֶׁ ל ַהסִּ הּוא ָצִריְך ּומּוְכָרח ָלַדַעת כָּ

ה  ַאתָּ שֶׁ יַע ִלְמקוֹמוֹ", כְּ גִּ תַּ ִדין ֶאת ֲחֵבְרָך ַעד שֶׁ ל "ַאל תָּ ל ִהלֵּ דוָֹלה שֶׁ ַאְזָהָרתוֹ ַהגְּ
ֲעבוֹר  יַּ ּפוֹט אוֹתוֹ ַעד שֶׁ שְׁ יוֹן, ַאל תִּ ִנסָּ ִאי ְיכוְֹלּתוֹ ַלֲעמוֹד בְּ ל בְּ ֶאָחד ִנְכשַׁ רוֶֹאה שֶׁ

ם. דוָֹלה זוֹ ִהיא ַמֲאַמר ַהשֵּׁ ֶזה. ַאְזָהָרה גְּ יוֹן כָּ ָעֶליָך ַעְצְמָך ִנסָּ

פּוט ְוַחי  ל ַהשָּׁ ְמקוֹמוֹ שֶׁ וֵֹפט ַמֲעִמיד ֶאת ַעְצמוֹ בִּ ר ַהשּׁ ֲאשֶׁ ּפוֹט ַרק כַּ ְיכוִֹלים ִלשְׁ
ּלוֹ. יוֹן שֶׁ סָּ ֶאת ַהנִּ


