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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת נח תשע"ז

הלקח ה תגב מהצל   ח ב יבה

  ח מצא חן בשי י ה’ בפכו  תשסק ב ו"ה
תמצילה או  ו מלטבוש במי המבול

לפי דרכנו יש לומר שהמדרש רמז בכך על מי 

המבול, שכיסו את פני האדמה כדי לטבלה במקוה 

טהרה, ועל כך דרשו: "כעבור סופה ואין רשע, זה 

דור המבול". פירוש, כאשר עברה סופ"ה בגימטריא 

מקו"ה על פני האדמה לטהר אותה במקוה טהרה, 

"ואין רשע", לא נשאר רשע בעולם כי כולם טבעו 

נשאר  שהוא  נח",  זה  עולם,  יסוד  "וצדיק  במבול, 

בצדקתו לבנות את העולם מחדש.

 מקו" ב"ו" מדב"ו  קדתו
תל בשל הר  יאר בר ו"ה או"ר

והנה כאשר חיפשתי מקור לרעיון זה, מצאתי 

קדשו  בדברות  יוצא  מפורש  נפשי  שאהבה  את 

)התחלת  אור"  ב"תורה  ה"תניא"  בעל  הגה"ק  של 

מכנה  שהקב"ה  הטעם  שם  שמבאר  פרשתנו(, 

"כי מי נח זאת לי", והנה  )ישעיה נד-ט(:  את המבול 

הדברים בלשון קדשו:

ענין המבול, שאם  אינו מובן  "כי הנה לכאורה 

היה רק להעביר ולשחת האנשים החוטאים, למה 

הוצרך לבחינת רעש גדול כזה, הלא ברגע אחד היה 

ביכולת ה' להעבירם אף בלא המבול. אך באמת היה 

המבול בא לטהר את הארץ, שנאמר כי מלאה הארץ 

חמס, ונתקלקלה מאד, והיה נצרך לטהרה.

מים  בחינת  שהוא  דוקא  המבול  בא  לזאת 

בכדי לטהר את הטמאים, שהוא כדוגמת המקוה 

כן  כמו  הטמא,  את  מטהרת  שהיא  סאה  מ"ם 

וכמו  הארץ,  כל  את  לטהר  בכדי  בא  המבול  היה 

שכתוב )יחזקאל לו-כה( וזרקתי עליכם מים טהורים 

ולזאת נקראים מי נח שנעשה מזה  כו'.  וטהרתם 

נייחא דרוחא".

בזה  לפרש  מוסיפים  זי"ע  חב"ד  אדמור"י 

הארץ  על  הגשם  "ויהי  ז-יב(:  )בראשית  שכתוב  מה 

כנגד ארבעים סאה  לילה".  וארבעים  יום  ארבעים 

של המקוה. ויש להוסיף מה שכתב ה"בני יששכר" 

מראש  יום  ארבעים  כי  טו(  אות  א  מאמר  אלול  )חודש 

מקוה  בבחינת  הם  הכיפורים  יום  עד  אלול  חודש 

טהרה, על פי הידוע כי ארבעים סאה של המקוה 

תמכתי יתדותי במה שכתב בספר החינוך )מצוה 

קעה( ענין טהרת האדם על ידי הטבילה במים:

"ובטעם המים שיטהרו כל טמא אחשוב על צד 

הפשט, כי הענין הוא כדי שיראה האדם את עצמו 

אחר הטבילה כאילו נברא באותה שעה, כמו שהיה 

העולם כולו מים טרם היות בו אדם, וכמו שכתוב 

המים,  פני  על  מרחפת  אלקים  ורוח  א-ב(  )בראשית 

ויתן אל לבו בדמיון כי כמו שנתחדש בגופו יחדש 

גם כן פעולותיו לטוב, ויכשיר מעשיו וידקדק בדרכי 

השם ברוך הוא".

כי הטבילה  נמצינו למדים מדבריו הקדושים, 

במקוה היא בגדר פעולה דמיונית לחזור אל שורש 

וראשית הבריאה, לפני שהבדיל הקב"ה בין המים 

אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע, 

כאשר המים עטפו וכיסו את כל העולם.

על  הקב"ה  שהביא  במבול  היה  כך  הרי  ובכן 

חוברו  ולמעלה  מלמטה  המים  כאשר  העולם,  כל 

להם יחד לכסות את כדור הארץ, חזר הכל למצב 

א-א(:  )שם  הבריאה  בשעת  שהיה  כפי  ההתחלה 

הארץ,  ואת  השמים  את  אלקים  ברא  "בראשית 

תהום  פני  על  וחושך  ובוהו  תוהו  היתה  והארץ 

ורוח אלקים מרחפת על פני המים". כל החוטאים 

טבעו במים, ואילו כדור הארץ שהתלכלך ונטמא 

טהרה  במקוה  טבל  הארץ,  תושבי  של  בהשחתה 

של המים העליונים והתחתונים.

ויש להביא סימוכין לרעיון זה של טבילת כדור 

)ב"ר  במדרש  שדרשו  ממה  טהרה,  במקוה  הארץ 

תולדות  "אלה  פרשתנו:  בתחילת  הפסוק  על  ל-א( 

נח נח איש צדיק תמים, הדא הוא דכתיב )משלי י-כה( 

כעבור  עולם,  יסוד  וצדיק  רשע  ואין  סופה  כעבור 

סופה ואין רשע, זה דור המבול, וצדיק יסוד עולם, 

זה נח". דרש על כך ב"חמרא טבא" להרה"ק רבי 

צדיק  איש  נח  כי  זי"ע,  מבארנוב  שמחה  אברהם 

נהג להתקדש במקוה טהרה, והרמז על כך בפסוק: 

בגימטריא  סופ"ה   - רשע"  ואין  סופה  "כעבור 

לא  רשע",  ואין  במקוה,  הטבילה  בזכות  מקו"ה, 

היה רשע כשאר בני דורו.

טוב  מה  בעתו  דבר  נח  פרשת  בפרשתנו 

על  הקב"ה  שהביא  הנורא  החורבן  על  להתבונן, 

דור המבול, אחרי שהשחית כל בשר את דרכו על 

הארץ, ופרצו בכך את כל הגבולות שהציב הקב"ה 

בשעת הבריאה לבני אדם בשבע המצוות שמסר 

אותם  העניש  מכך  כתוצאה  הראשון.  לאדם 

הקב"ה מדה כנגד מדה, שהביא עליהם מבול אשר 

מחה את כל היקום אשר על פני האדמה.

והמים  האדמה  במעמקי  התחתונים  המים 

ביניהם  הקב"ה  שהפריד  לרקיע,  מעל  העליונים 

להם  חוברו  ברורים,  גבולות  עם  הבריאה  בשעת 

את  להעניש  כדי  הגבולות,  כל  את  לפרוץ  יחד 

מלמטה  הקדושה.  גבולות  את  שפרצו  הנבראים 

התחתונים  המים  רבה,  תהום  מעיינות  כל  נבקעו 

נפתחו  מלמעלה  האדמה.  פני  על  למעלה  עלו 

ארובות השמים והמים העליונים ירדו למטה.

התחתונים  המים  יחד  להם  הצטרפו  כך 

כולל  האדמה,  פני  כל  את  לכסות  והעליונים 

מים,  של  גדולה  במעטפת  הגבוהים,  ההרים 

מאד  גברו  "והמים  ז-יט(:  )בראשית  שכתוב  כמו 

אשר  הגבוהים  ההרים  כל  ויכוסו  הארץ  על  מאד 

עד  מאדם  הארץ  תושבי  וכל  השמים",  כל  תחת 

בהמה טבעו במים האדירים, כפי שמעיד הכתוב 

רוח חיים באפיו מכל  "כל אשר נשמת  ז-כב(:  )שם 

על  אשר  היקום  כל  את  וימח  מתו,  בחרבה  אשר 

עוף  ועד  רמש  עד  בהמה  עד  מאדם  האדמה  פני 

השמים וימחו מן הארץ".

 כדו" הא"ץ שב"  הליך
תל טבילה במקוה טה"ה

הקדושים,  בפסוקים  והתבוננות  לימוד  מתוך 

עד  ועלו  גברו  המים  איך  בפרוטרוט  המתארים 

בנו  מתעוררת  הגבוהים,  ההרים  כל  את  שכיסו 

תחילה  בכוונה  ביקש  שהקב"ה  פנימית  תחושה 

שכדור  כדי  במים,  האדמה  פני  כל  את  לכסות 

טהרה,  במקוה  טבילה  של  תהליך  יעבור  הארץ 

הנבראים  של  מהזוהמה  ולהתנקות  להתרחץ 

שהשחיתו וטימאו את הארץ.
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כלול  יום  כל  יום  ארבעים  וכן  לוגין.  תתק"ס  הם 

מכ"ד שעות הם תתק"ס שעות כשיעור מקוה.

 רא"ץ לא מטוה"ה היא
לא גותמה ביום פשםר

צדק"  "צמח  בעל  הגה"ק  דברי  הם  נפלאים 

תרכו.(  דף  נח  פרשת  ג  )חלק  התורה"  ב"אור  זי"ע 

אור"  ב"תורה  ה"תניא"  בעל  זקינו  דברי  שמביא 

היה  המבול  כי  לכך  הוכחה  להביא  ומוסיף  הנ"ל, 

בבחינת מקוה טהרה לעולם, ממה שאמר הקב"ה 

ֶאֶרץ  ַאתְּ  ָלּה  ֱאָמר  ָאָדם  ן  "בֶּ כב-כד(:  )יחזקאל  לנביא 

על  דרשו  ָזַעם".  יוֹם  בְּ ָמּה  ֻגשְׁ לֹא  ִהיא  ְמטָֹהָרה  לֹא 

כך חכמינו ז"ל הכוונה בזה שלא ירד המבול בארץ 

הפסוק  על  לג-ו(  )ב"ר  במדרש  כמבואר  ישראל, 

)בראשית ח-יא(:

"ותבוא אליו היונה לעת ערב והנה עלה זית טרף 

בר כהנא  רבי אבא  וגו'... מהיכן הביאה אותו,  בפיה 

אמר משבשושין ]מזמורות[ שבארץ ישראל הביאה 

אותו. רבי לוי אמר מהר המשחה הביאה אותו, דלא 

ארץ  הוצפה  ]שלא  במבולא  דישראל  ארעא  טפת 

ליחזקאל,  אומר  שהקב"ה  והוא  במבול[,  ישראל 

ארץ לא מטוהרה היא ולא גושמה ביום זעם".

את  מכנה  הנביא  כי  ברורים  דברים  לנו  הרי 

ארץ ישראל: "ארץ לא מטוהרה", משום שלא ירד 

מאחר  כי  בזה,  הביאור  האמור  ולפי  המבול,  שם 

שירידת המבול בעולם היתה בבחינת מקוה טהרה, 

לטהר את כל הארץ מן הטומאה והזוהמה של דור 

המבול, לכן ארץ ישראל שלא ירד שם המבול היא 

בבחינת: "ארץ לא מטוהרה" עכדה"ק.

צדיק,  של  מקחו  אברר  מאריה  קמיה  כעבדא 

יעלה  איך  ופלא,  הפלא  לתמוה  יש  לכאורה  כי 

של  בשבחה  לדבר  המרבה  שהקב"ה  הדעת  על 

אלקיך  ה'  אשר  "ארץ  יא-יב(:  )דברים  ישראל  ארץ 

מראשית  בה  אלקיך  ה'  עיני  תמיד  אותה,  דורש 

לא  "ארץ  אותה:  מכנה  שנה",  אחרית  ועד  השנה 

לטהרה  בה  ירד  לא  שהמבול  משום  מטוהרה", 

כמקוה טהרה.

את  הקב"ה  שתיאר  מה  כי  ברור  נראה  לכן 

התכוון  לא  מטוהרה",  לא  "ארץ  ישראל:  ארץ 

נטבלה  שלא  ישראל  ארץ  של  בגנותה  לדבר  ח"ו 

במקוה טהרה, אלא אדרבה התכוון לדבר בשבחה, 

המבול  דור  הצליחו  לא  המקום  קדושת  שמפאת 

לטמא את הארץ, וראיה לדבר שהרי מטעם זה לא 

ירד שם המבול, כי לא היתה צריכה לעבור טבילה 

במקוה טהרה.

שמצינו  ממה  זה  לפירוש  סימוכין  להביא  ויש 

מחלוקת בגמרא )זבחים קיג.(, לפי רבי יוחנן לא היה 

גם  ריש לקיש היה מבול  ולפי  מבול בארץ ישראל 

מביא  יוחנן  רבי  כי  בגמרא  ומפרש  ישראל,  בארץ 

ראיה לדבריו ממה שאמר הקב"ה ליחזקאל: "ארץ 

לא מטוהרה היא, לא גושמה ביום זעם - רבי יוחנן 

לא  מי  ישראל  ארץ  קרא,  מתמא  אתומהי  סבר 

מטוהרה את, כלום ירדו עליך גשמים ביום זעם".

"בן אדם  יוחנן מפרש הפסוק כך:  כלומר, רבי 

מטוהרה  לא  ארץ  "את  ישראל,  לארץ  לה",  אמור 

היא", וכי את ארץ ישראל אינה ארץ מטוהרה, הלא 

"לא גושמה ביום זעם", ביום זעם של  אנו רואים, 

שאת  מוכח  ומזה  גשמים,  עלייך  ירדו  לא  המבול 

מזה  כי  בזה,  הכוונה  דברינו  ולפי  מטוהרת.  ארץ 

מוכח שקדושת ארץ ישראל היא כל כך גדולה, עד 

שאי אפשר לקלקל את קדושתה. הנה כי כן יפה 

הוכיח ה"צמח צדק", כי המבול שירד בעולם הוא 

כדי לטהר את כדור הארץ במקוה טהרה, ולכן לא 

ירד בארץ ישראל כי היא נשארה טהורה.

 ראף של  ח  ח ך גפ" דין
אלא תמצא חן בשי י ה'ר

עתה הבה נמשיך במסע להתבונן בפלא הגדול 

מלמטה  המבול  שמי  זמן  באותו  במבול.  שהיה 

עד  האדמה,  פני  כל  את  וטיהרו  כיסו  ומלמעלה 

כפי שמעיד הכתוב: "וימח את כל היקום מאדם עד 

נח", שלש  "תיבת  המים  פני  על  לה  צפה  בהמה", 

מאות אמה ארכה, חמישים אמה רחבה, ושלשים 

אמה קומתה, שהקדים הקב"ה לצוות לנח לבנות 

נכנסו  ובתוכה  המבול,  לפני  שנה  ועשרים  מאה 

שארית הפליטה, נח וכל בני ביתו, בעלי חיים מכל 

לבנות  כדי  המבול,  ממי  הקב"ה  שהציל  המינים, 

מהם את העולם מחדש.

)בראשית  בכתוב  מפורשת  נח  להצלת  הסיבה 

היה  תמים  צדיק  איש  נח  נח  תולדות  "אלה  ו-ט(: 

כך  על  אולם  נח".  התהלך  האלקים  את  בדורותיו 

"תנא דבי  )סנהדרין קח.(:  מצינו מאמר פלא בגמרא 

רבי ישמעאל, אף על נח נחתך גזר דין, אלא שמצא 

חן בעיני ה', שנאמר )שם ז( ניחמתי כי עשיתים, ונח 

מצא חן בעיני ה'".

מאחר  המפרשים,  כך  על  תמהו  וכבר 

שהכתוב עצמו מעיד: "נח איש צדיק תמים היה 

זאת  דין.  גזר  עליו  גם  נחתך  מדוע  בדורותיו", 

ועוד, כי אם גם על נח נחתך גזר דין מפאת שהיה 

בו איזה פגם, איך מצא חן בעיני ה' להצילו מגזר 

י-יז(:  )דברים  דיבר הכתוב  הדין, הלא מקרא מלא 

"אשר לא ישא פנים ולא יקח שוחד".

ידוע מה שכתב על כך ב"אור החיים" הקדוש 

)סוף פרשת בראשית( על הפסוק: "ונח מצא חן בעיני 

ה'", כי הן אמת שנח היה צדיק, אולם צדקתו לא 

הספיקה לבטל מה שהתחרט הקב"ה כביכול על 

את  להחריב  אומר  וגזר  האדם,  את  ברא  אשר 

כמה  לקיים  נח  זכה  זאת  כל  עם  אך  העולם.  כל 

מצוות ידועות שיש להן סגולה מיוחדת למצוא 

כי  לך לדעת  יש  "כי  ובלשון קדשו:  ה',  חן בעיני 

יש מצוות שתועלתם היא להמשיך חן על האדם, 

זה  ידי  ועל  ידועות",  מצוות  ד'  או  ג'  בבחינת  או 

מצא חן בעיני ה', שיחזור בו מגזר דינו להחריב 

לבנות  ביתו  ובני  נח  את  והציל  העולם,  כל  את 

מהם את העולם מחדש.

והנה ידוע מה שמבואר בספרים הקדושים, כי 

התורה היא נצחית ושייכת בכל דור ודור אצל כל 

אחד מישראל, וכן כתב ה"מאור עינים" בפרשתנו 

היא  התורה  כי  ידוע  "הנה  הב'(:  נח  תולדות  אלה  )ד"ה 

מהי  לחקור  ראוי  כן  כי  הנה  אדם".  ובכל  נצחית 

מצא  בזכותה  אשר  נח,  שקיים  המיוחדת  המצוה 

אנו  גם  שנזכה  כדי  מהמבול,  להצילו  ה'  בעיני  חן 

הרוחניים  הזידונים  המים  מן  להינצל  הזה  בדור 

המאיימים לשטוף את כל העולם.

מסופרים  לברר  הרחבנו  שעברה  בשנה  והנה 

בזכות  ה'  בעיני  חן  מצא  נח  כי  הקדושים,  וספרים 

הלא  אולם  לחן,  סגולה  שהיא  קודש  שבת  ששמר 

מצוות  ד'  או  ג'  שישנן  כתב  הקדוש  החיים"  ה"אור 

הנני  לכן  ה',  בעיני  חן  למצוא  המסוגלות  ידועות 

מן  אחת  על  חדש  רעיון  מלכים  שלחן  על  להעלות 

המצוות שקיים נח שגרמה לו למצוא חן בעיני ה'.

 חידות  זלא מבשל ה  יא: הקברה הביא מבול לשולם,
לטבול א  האדמה במקוה טה"ה מטומא  השוו ו 

 הוכח  הצמח צדק ממה תכ וב: רא"ץ לא מטוה"ה היאר,
מתום תלא י"ד המבול בא"ץ ית"אל לטה"ה

 יתוב הזליאה: איך תייך לומ" של א"ץ ית"אל:
רא"ץ לא מטוה"הר, תלא טבלה במקוה טה"ה במי המבול

 הקברה דיב" בתבחה תל א"ץ ית"אל, תלא  טמאה
מהשוו ו  תל דו" המבול, לכן לא הי ה צ"יכה טה"ה
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מתום תלא הוכיח א  ב י דו"ו

צדיק  איש  נח  על  שגם  הטעם  לבאר  נקדים 

ה"חתם  מרן  לנו  שגילה  מה  פי  על  דין,  גזר  נחתך 

את  הקב"ה  שהציל  הטעם  כב:(  דף  )פרשתנו  סופר" 

ידי שסגרו בתוך התיבה שנה  על  נח ממי המבול 

דרכים  הרבה  שהרי  ובהמות,  חיות  עם  שלימה 

למקום להצילו בלי שיצטרך להיות סגור בתיבה, 

אך דבר זה היה עונש לנח משום שלא הוכיח את 

בני דורו, ובלשון קדשו )דף כב:(:

לפני  והצלה  רווח  הרבה  דעתי  עניות  "לפי 

הקב"ה, ולא היה צורך לסגור נח בתוך התיבה... על 

היו בעונש,  וכל אשר אתו  ובניו  נח  כי  לי  נראה  כן 

מה שהיו אסורים בבית הכלא הזה בתיבה ונצטערו 

ואחר  תמימה  שנה  משפטם  והיה  ספק,  בלי  בה 

המבואר  על  וכוונתו  קודם".  לא  לצאת  הורשו  כך 

רבותינו,  "אמרו  ב(:  סימן  )פרשתנו  תנחומא  במדרש 

ולא  ביום  לא  שינה  ראה  לא  בתיבה  חודש  י"ב 

בלילה, שהיה עוסק וזן הבריות שעמו".

בהמשך הדברים מבאר ה"חתם סופר" הסיבה 

לעונש זה של נח משום שלא הוכיח את בני דורו. 

וכל ביתך אל  "בא אתה  וכן ביאר ב"תורת משה": 

יש  הזה,  בדור  לפני  צדיק  ראיתי  אותך  כי  התיבה 

לפרש שהיה צדיק עם אנשי דורו שהתנהג עמהם 

מעשיהם,  רוע  על  הוכיחם  ולא  וריעות,  באהבה 

היה  ולכן  רשע,  אנשי  עם  ולהתקוטט  לריב  כראוי 

צריך תיבה להישמר בתוכה מפני מי המבול".

סז:(,  )פרשתנו  הקדוש  בזוהר  מבואר  ועוד  זאת 

התפלל  שלא  פגם  בו  היה  צדיק  שהיה  אף  נח  כי 

בני דורו להצילם מכליה, כפי שהתפלל משה  על 

על ישראל אחרי חטא העגל )שמות לב-לב(: "ועתה 

מספרך  נא  מחני  אין  ואם  חטאתם,  תשא  אם 

נח  של  שמו  על  המבול  נקרא  לכן  כתבת".  אשר 

אשר  לי  זאת  נח  מי  "כי  נד-ט(:  )ישעיה  שכתוב  כמו 

נשבעתי מעבור מי נח עוד על הארץ".

שהיה  הטעם  לבאר  תבלין  להוסיף  ונראה 

שלא  מאחר  כי  התיבה,  בתוך  סגור  להיות  צריך 

הוכיח נח את בני דורו ולא התפלל עליהם, הרי זה 

נחשב לצדיק פגם בגדר הורג נפש בשגגה, כי אם 

היו מתים,  לא  ומתפלל עליהם  היה מוכיח אותם 

לכן  לגלות,  שצריך  בשגגה  נפש  כהורג  דינו  לכן 

עם  שלימה  שנה  התיבה  בתוך  הקב"ה  אותו  סגר 

בהמות וחיות שאין לך גלות גדולה מזו. הנה כי כן 

דין,  גזר  נחתך  נח  על  שגם  הטעם  להבין  הרווחנו 

התפלל  לא  וגם  דורו  בני  את  הוכיח  שלא  משום 

עליהם להצילם מהמבול. 

  ח מצא חן בשי י ה'
בפכו  מצו  לימוד ה ו"ה

בדרך זו במסילה נעלה לבאר איך מצא נח חן 

בעיני ה', על פי מה שכתוב )בראשית ז-א(: "ויאמר ה' 

לנח בוא אתה וכל ביתך אל התיבה כי אותך ראיתי 

תקח  הטהורה  הבהמה  מכל  הזה,  בדור  לפני  צדיק 

לך שבעה שבעה איש ואשתו ומן הבהמה אשר לא 

"הטהורה,  טהורה היא שנים שנים". ופירש רש"י: 

העתידה להיות טהורה לישראל, למדנו שלמד נח 

של  הסימן  ידע  איך  כן  לא  שאם  פירוש,  תורה". 

בהמה טהורה והסימן של בהמה לא טהורה.

יומתק להבין בזה איך זכה נח לעמוד בצדקתו 

גם בדור של רשעים כדור המבול, על פי מה ששנינו 

בגמרא )קידושין ל:(: "כך הקב"ה אמר להם לישראל, 

ואם  תבלין,  תורה  לו  ובראתי  הרע  יצר  בראתי  בני 

בידו".  נמסרים  אתם  אין  בתורה  עוסקים  אתם 

לכן על ידי שעסק נח בתורה זכה להינצל מהיצר 

הטורים"  "בעל  שכתב  מה  בזה  לבאר  ויש  הרע. 

"את  בדורותיו(:  היה  תמים  צדיק  איש  )נח  הפסוק  רמז 

לפי  חכם".  תיבות  סופי  נ'ח  התהל'ך  האלקי'ם 

על  צדיק,  איש  להיות  שזכה  בזה  הכוונה  האמור 

ידי שעסק בתורה והיה חכם בחכמת התורה.

ברורים  דברים  שמצינו  מה  וראה  בא  ועתה 

בדברי חכמינו ז"ל, כי נח זכה לעמוד בצדקתו בג' 

דורות, דור אנוש, דור המבול, דור הפלגה, בזכות 

מאמר  הוא  והנה  ולילה,  יומם  ה'  בתורת  שעסק 

המדרש )ב"ר כו-א(:

לא  אשר  האיש  אשרי  א-א(  )תהלים  "כתיב 

הלך בעצת רשעים, אשרי האיש זה נח, אשר לא 

הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד... רבי 

ובדור  אנוש  בדור  דורות,  בשלשה  אומר  יהודה 

המבול ובדור הפלגה... אשרי האיש אשר לא הלך 

לא  חטאים  ובדרך  אנוש,  דור  זה  רשעים,  בעצת 

זה  ישב,  לא  לצים  ובמושב  דור המבול,  זה  עמד, 

דור הפלגה.

מצות  שבע  אלו  חפצו,  ה'  בתורת  אם  כי 

דבר  שהגה  ולילה,  יומם  יהגה  ובתורתו  שנצטווה, 

בטהורים  הקב"ה  ריבה  טעם  מה  אמר  דבר,  מתוך 

יותר מטמאים, לא שהוא רוצה להקריב מהן קרבן, 

וגו'  הטהורה  הבהמה  מכל  ויקח  ח-כ(  )בראשית  מיד 

כעץ  והיה  קרבנות[.  הקריב  התיבה  מן  ]כשיצא 

שתול על פלגי מים, ששתלו הקב"ה בתיבה".

ראיל  אהבים וישל  חןר

חן  נח  מצא  איך  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

שכתוב  מה  פי  על  המבול,  מן  להינצל  ה'  בעיני 

ויעלת  אהבים  "אילת  ה-יט(:  )משלי  התורה  בשבח 

חן". ודרשו בגמרא )עירובין נד:(: "מאי דכתיב אילת 

לומדיה".  על  חן  שמעלת  חן...  ויעלת  אהבים 

נחתך  נח  על  "אף  הגמרא:  ביאור  זהו  כן  כי  הנה 

ולא  דורו  בני  את  הוכיח  שלא  משום  דין",  גזר 

התפלל עליהם, "אלא שמצא חן בעיני ה'", על ידי 

שעסק בתורת ה' יומם ולילה. ובכך זכינו למצוא 

עוד אחת מג' או ד' מצוות שקיים נח שגרמו לו 

למצוא חן בעיני ה'. 

ויש להוסיף תבלין לבאר ענין זה ביתר שאת, 

על  מבול  הביא  הקב"ה  כי  שנתבאר  מה  פי  על 

טהרה  במקוה  העולם  את  לטהר  כדי  הארץ, 

הגשמים  ירדו  ולכן  המבול,  דור  של  מהטומאה 

ארבעים יום וארבעים לילה בבחינת ארבעים סאה 

של המקוה. זאת ועוד נתבאר כי גם לנח איש צדיק 

היה מעין הפגם שלהם על ידי שלא מחה בהם ולא 

התפלל עליהם.

חן  למצוא  זכה  זה  מטעם  כי  לומר  יש  מעתה 

בעיני ה' בזכות התורה, שהרי התורה היא בבחינת 

כמבואר  בה,  העוסקים  את  לטהר  טהרה  מקוה 

בגמרא )ברכות טו: טז.(: "למה נסמכו אהלים לנחלים, 

נהר  עלי  כגנות  נטיו  כנחלים  כד-ו(  )במדבר  דכתיב 

את  מעלין  נחלים  מה  לך  לומר  וגו',  נטע  כאהלים 

בתי  ]רש"י:  אהלים  אף  לטהרה,  מטומאה  האדם 

מדרשות[ מעלין את האדם מכף חובה לכף זכות". 

זה  הרי  בתורה  עוסק  אדם  כאשר  כי  מבואר  הרי 

כאילו טובל במקוה טהרה.

 ביאו" דב"י הראו" החייםר, כי  ח מצא חן בשי י ה'
בפכו  ג' או ד' מצוו  תסגול ן למצוא חן בשי י ה' 

  ח מצא חן בשי י ה' בפכו  תשסק ב ו"ה תכ וב שליה:
ראיל  אהבים וישל  חןר, תמשל  חן של לומדיה

 מד"ת: ראת"י האית את" לא הלך בשצ  "תשיםר,
פה  ח, כי אם ב ו"  ה' חזצו, וב ו" ו יהגה יומם ולילהר

 חידותי ה"ירם: בכל דו" ודו" א ו יכולים להי צל מן המבול,
בפכו  הכ יסה ל יב   ח תהיא  יב  ה ו"ה
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ויש לומר כי מטעם זה נתן הקב"ה את התורה 

וארבעים  יום  ארבעים  בהר  כשהיה  רבינו  למשה 

לילה שיש בהם תתק"ס שעות, כנגד שיעור מקוה 

שהוא ארבעים סאה שיש בהם תתק"ס לוגין, לכן 

מכל  טהרה  למקוה  זכה  בתורה  נח  שעסק  בזכות 

פגם שהיה בו, ועל ידי זה ניצל מהמבול שהיה גם 

כן בבחינת מקוה טהרה.

 ר יב   חר היא "מפ
של ר יב  ה ו"הר

שנח  זה,  לרעיון  ברורה  ראיה  להביא  ונראה 

מצא חן בעיני ה' להינצל מהמבול בזכות שעסק 

בתורה, ממה שביאר הגה"ק בעל חידושי הרי"ם 

נח"  "תיבת  כי  ודור,  דור  נח בכל  ענין תיבת  זי"ע 

דור  בכל  אשר  התורה",  "תיבת  על  רמז  היא 

להינצל  יכולים  אנו  בתורה  עוסקים  כשאנו  ודור 

נכדו  בשמו  שהביא  כמו  הדור,  של  מהקלקול 

אבי  "אדוני  תרל"ב(:  שנת  )פרשתנו  אמת"  ה"שפת 

רבותינו  בשם  הגיד  זצלל"ה  ורבי  מורי  זקיני 

התורה  תיבת  הוא  נח  תיבת  כי  עדן,  נשמתם 

גבי  קולטת  התורה  בגמרא  איתא  וכן  כו'.  ותפלה 

ערי מקלט דכתיב וזאת התורה".

לדברי  ראיה  מביא  אמת"  ה"שפת  כלומר, 

היא  התורה  תיבת  כי  הרי"ם,  החידושי  זקינו 

ממה  מפורענות,  המצילה  נח  תיבת  בבחינת 

ששנינו בגמרא )מכות י.(:

"אמר רבי יוחנן, מנין לדברי תורה שהן קולטין 

שנאמר את בצר במדבר וגו' וכתיב  ]כערי מקלט[, 

בתריה וזאת התורה". ומפרש בגמרא הכוונה בזה: 

חסדא  דרב  הא  כי  המות,  ממלאך  קולטין,  "מאי 

יכול שליחא  וגריס בבי רב, ולא הוה קא  הוה יתיב 

שתיק  הוה  דלא  לגביה,  למיקרב  דמותא  דמלאכא 

פקע  רב,  דבי  אארזא  ויתיב  סליק  מגירסא,  פומיה 

ארזא ושתיק ויכיל ליה".

בתורה  ועוסק  יושב  היה  חסדא  רב  פירוש, 

בבית המדרש, וכשהגיע זמנו להסתלק מן העולם, 

לא היה השליח של המלאך המות יכול לגשת אליו 

כי לא פסק מללמוד, עלה וישב על עץ ארז שהיה 

חסדא  ורב  העץ  התפוצץ  המדרש,  בית  בחצר 

הפסיק לרגע מלימודו בגלל הרעש, ועל ידי זה היה 

בתורה  שהעוסק  מזה  מבואר  אליו.  לגשת  יכול 

הוא כאילו נמצא בערי מקלט, שאין מלאך המות 

הרוצח יכול לשלוט בו.

לנו ראיה ברורה מדברי החידושי הרי"ם,  הרי 

כי "תיבת נח" היא רמז על "תיבת התורה" המצילה 

בכל דור ודור מכל צרה לאלו העוסקים בה, והרי 

עצמו  נח  כי  שנתבאר,  למה  להפליא  מתאים  זה 

זכה למצוא חן בעיני ה' להינצל מן המבול בזכות 

"תיבת  ידי  ולכן הצילו הקב"ה על  שעסק בתורה, 

נח" שהיא רמז על "תיבת התורה".

נח  כי  שביארנו,  מה  לפי  תבלין  להוסיף  ויש 

עליהם  התפלל  ולא  דורו  בני  את  הוכיח  שלא 

בגדר  הדק  מן  דק  פגם  בו  היה  ממיתה,  להצילם 

כדין  לגלות  צריך  היה  ולכן  בשגגה,  נפש  הורג 

רוצח נפש בשגגה שגולה. מעתה לפי מה שלמדנו 

כערי  קולטים  תורה  דברי  כי  הכתובים  מסמיכות 

מקלט, הרי מבואר היטב איך מצא נח חן בעיני ה' 

הרי  בתורה  העוסק  שהרי  בתורה,  שעסק  בזכות 

הוא כאילו נמצא בערי מקלט.

לנח  הקב"ה  שצוה  מה  בזה  להבין  יומתק 

ושלישים  "תחתיים שניים  )ו-טז(:  בעשיית התיבה 

תעשיה", על פי המבואר בגמרא )שבת פח.(: "בריך 

רש"י:  ופירש  תליתאי".  אוריאן  לן  דיהב  רחמנא 

בגמרא  ועוד שנינו  זאת  וכתובים".  נביאים  "תורה 

שליש  שנותיו,  אדם  ישלש  "לעולם  ל.(:  )קידושין 

במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד".

וכתבו התוספות )שם ד"ה לא צריכא( בשם רבינו 

בבלי  בתלמוד  עוסקים  אנו  זה  מטעם  כי  תם, 

)סנהדרין  בגמרא  כמבואר  השלשה,  מכל  הכלולה 

במקרא,  בלולה  יוחנן,  רבי  אמר  בבל,  "מאי  כד.(: 

זהו  כן  כי  הנה  בתלמוד.  בלולה  במשנה,  בלולה 

ושלישים  שניים  "תחתיים  לנח:  הקב"ה  שרמז 

בבחינת  שהיא  בתורה  האדם  שיעסוק  תעשיה", 

זה  ידי  ועל  ובתלמוד,  במשנה  במקרא  נח  תיבת 

ינצל מהמבול של היצר הרע.

 רמתל לאחד מותלך ל וך המים
הותיט הקב" יט א  החבלר

עוד  הביא  בפרשתנו  הרי"ם"  "ליקוטי  בספר 

שמבואר  ממה  לכך  ראיה  הרי"ם,  החידושי  בשם 

ציצית  בפרשת  הפסוק  על  יז-ו(  )במדב"ר  במדרש 

)במדבר טו-מ(:

משל  מצוותי.  כל  את  ועשיתם  תזכרו  "למען 

את  הקברניט  הושיט  המים,  לתוך  מושלך  לאחד 

תניחהו,  ואל  בידך  זה  חבל  תפוש  לו,  ואמר  החבל 

שאם תניחהו אין לך חיים, אף כך אמר לו הקב"ה 

)דברים  במצוות  מדובקין  שאתם  זמן  כל  לישראל, 

ד-ד( ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כולכם היום, 

תרף  אל  במוסר  החזק  ד-יג(  )משלי  אומר  הוא  וכן 

נצרה כי היא חייך".

ד"ה  תרל"א  שנת  שלח  )פרשת  אמת"  ה"שפת  וכתב 

ובמשנה( בשם זקינו בעל חידושי הרי"ם זי"ע, כי החבל 

הזה הוא רמז על התורה הקדושה: "ואדוני אבי זקני 

מורי ז"ל רגיל לומר מאמר זה, כי התורה נותנת חיים 

למי שיודע שעיקר החיות רק מהתורה, כמו שכתוב 

)משלי ג-יח( עץ חיים היא למחזיקים בה".

הנה מה טוב ומה נעים לבאר בזה מה שהביא 

השל”ה הקדוש )מסכת יומא דרך חיים תוכחת מוסר אות 

נפלא:  יסוד  ק(  אות  סו  )פרק  חרדים”  “ספר  בשם  ז( 

"העולם הזה ים סוער, צריך לדמות האדם בדעתו 

ויזהר  ליוצרו,  למעלה  ראשו  ירים  שט,  הוא  כאילו 

הגלים  מן  וישמור  הזידונים,  המים  בפיו  יכנסו  פן 

הבאים לטרדו, ואם לאו דמו בראשו".

ששנינו  מה  פי  על  בזה  כוונתם  לפרש  ונראה 

"אמר ליה שמואל לרב יהודה,  )עירובין נד.(:  בגמרא 

ותקרא  פיך  ]פתח  קרי  פומיך  פתח  ]חריף[  שיננא 

מקרא[, פתח פומך תני ]פתח פיך ותשנה משנה[, 

שתאריך  ]כדי  חיי  ותוריך  ביך  דתתקיים  היכא  כי 

ימים[, שנאמר כי חיים הם למוצאיהם ולכל בשרו 

למוציאיהם  אלא  למוצאיהם  תקרי  אל  מרפא, 

בפה". הרי מבואר שצריך לעסוק בתורה בפה.

הנה כי כן זהו ביאור דבריו: "ירים ראשו למעלה 

ליוצרו", שכאשר איש ישראל עוסק בתורה בפיו, 

ומתייגע במוח שבראשו להבין ולהשכיל מה שהוא 

לומד, הרי הוא מרים את ראשו למעלה מכל המים 

לו  מובטח  זה  ידי  ועל  הזה,  העולם  של  הזידונים 

שלא יטבע במימי הטבע, אמנם התנאי לכך הוא: 

"ויזהר פן יכנסו בפיו המים הזידונים", כלומר שלא 

ידי  על  פיו  עניני העולם הזה את קדושת  יקלקלו 

מאכלות אסורות ודיבורים של לשון הרע.

נשבע  אמנם  הקב"ה  כי  זה,  מכל  לנו  היוצא 

דור  בכל  אולם  העולם,  על  מבול  עוד  יביא  שלא 

מנסים  למטה  שהרשעים  חדש  מבול  יש  ודור 

העולם  תאוות  כל  הן  הלא  העולם,  על  להביא 

סייעתא  וצריך  הזידונים,  מים  בבחינת  שהן  הזה 

דשמיא מאד גדול להינצל ממבול זה שלא לטבוע 

בתוך  ולהתחבא  לברוח  היא  כך  על  והעצה  בו. 

"תיבת נח" שהיא "תיבת התורה", כי אין לנו שיור 

ידי  ועל  ולילה,  יומם  רק התורה הזאת להגות בה 

שלימה  ולגאולה  משיח  מחבלי  להינצל  נזכה  זה 

במהרה בימינו אמן.


