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  פרשת נח

  אשר נשבעתי מעבור מי נח

  הפטרה נח

  אחרי המבולנוצרה התשובה  נועתת

  .הוא ענין  תנועת התשובה –זיכוך העולם שנעשה על ידי המבול 

היו בכל דור  –הקצוות: מחד גיסא  שתימ חד, כי אם, א1קודם המבול לא היה ענין התשובה בעולם: והענין בזה

 2נים שש המצוות שניתנו לאדם הראשון, וכמו כן למדו תורה, כפי שמצינוצדיקים שקיימו מצוות, על כל פ

שאדם הראשון למד תורה עם ֵשת, וֵשת מסרה לבניו אחריו, מדור לדור, ונוסף לזה, כיון שקיימו מצוות, הרי 

 –היה הקצה השני  –. ולאידך גיסא 3בהכרח שהיה אצלם גם לימוד התורה, שהרי "תלמוד מביא לידי מעשה"

 .; אבל תנועת התשובה לא היתה אז בעולם4לאה הארץ חמס""מ

"שהיה נח הצדיק מוכיח בהם . . והיו מבזין אותו", היינו, שתוכחתו של נח  5וכדאיתא בגמרא במסכת סנהדרין

שמתושלח וחנוך הקהילו קהילות ועוררו  6ז"לכמינו לא הועילה לעוררם לתשובה. ואף שמצינו במדרשי ח

צריך לומר שלא היה הדבר ניכר  רחךהרי על כ –רש הדבר בתורה שבכתב ובגמרא) לתשובה (אף שלא נתפ

תשובה של חנוך -בגלוי, כדמוכח מזה שרק נח ובניו ונשותיהם נכנסו לתיבה, ולכאורה, היכן היו הבעלי

 .תשובה כלל-צריך לומר שלא היו אז בעלי רחךועל כ –ומתושלח?! 

חומריות העולם בתוקף ביותר, ולכן לא היתה עבודת התשובה לפי שקודם המבול היה טבע ו –וטעם הדבר 

 .שענינה הוא הזדככות

שנֹח נמנה בין  7וענין התשובה נתחדש על ידי המבול שפעל זיכוך בעולם, וזהו שמצינו בנבואת יחזקאל

שות זו שהתחד – 8השלשה ש"ראו שלשה עולמות", כיון ש"ראה העולם ָּבנּוי וָחֵרב וָּבנּוי", "ראה עולם חדש"

 .הוא ענין  התנועה דתשובה



 

, ולכן, בין 9כי, בין יֵש ליֵש צריך להיות ַאיִן באמצע –ובשביל "עולם חדש" זה הוצרך להיות ענין המבול 

העולם שהיה קודם המבול ובין ה"עולם חדש" הוצרך להיות הביטול של המבול, ועל ידי זה נעשה ה"עולם 

 .חדש" דענין התשובה

ז"ל "ראה עולם חדש", דקאי על העולם הזה שאנו נמצאים בו מר רבותינו רוש הפשוט במאומתאים גם עם הפי

כידוע שהחידוש של עולם הזה לגבי העולמות העליונים הוא שדוקא בו ישנו ענין התשובה, כמבואר  –

, הנה 11שבעולם הזה נמצא העצמות, שלהיותו "נְִמנַע ַהנְִמנָעֹות" –, ונקודת הביאור 10בארוכה בכמה מקומות

  .12ממנו דוקא ישנו הכח דתשובה להפוך זדונות לזכיות

 14שלפעמים מצינו את החסרון של נח, כדאיתא בזהר – 13הקצוות שמצינו בנוגע לנח שתיועל פי זה יש לבאר 

"מי נח", לפי שלא התפלל על אנשי דורו; ולפעמים  15בביאור הטעם שהמבול נקרא על שמו, כמו שכתוב

, כמודגש בהמשך הכתוב "אשר נשבעתי מעבור מי נח עוד על הארץ כן נשבעתי מצינו את המעלה של נח

קצוות אלו הם בהתאם  שתיש – 16מקצוף עליך ומגער בך", דקאי על המעמד ומצב שבזמן הגאולה העתידה

 .התקופות שהיו אצל נח, קודם המבול ואחרי המבולשתי ל

דלכאורה אינו  –י שלא התפלל על אנשי דורו ובהקדם ביאור דברי הזהר שהמבול נקרא על שמו של נח, לפ

 ?מובן: מדוע אמנם לא התפלל על אנשי דורו ולא לימד זכות עליהם

על פי האמור שקודם המבול לא היה ענין התשובה בעולם, וכיון שאצל נח עצמו לא היה עדיין  –והביאור בזה 

יכול ללמד זכות על אנשי דורו, כי, כדי ללמד זכות על הזולת צריך לחוות התנועה דתשובה, לכן לא היה 

 .בעצמו ענין זה

, שאצל אחד מתלמידיו לא היה הענין של לימוד זכות כו', וסיבב 18ל שם טובאודות הבע 17וכידוע הסיפור

כול כמה ענינים שהלה יגיע בערב שבת בשעה מאוחרת לפנות ערב, וכאשר ראה עד כמה י ל שם טובהבע

 .להיות גדול הקושי בשמירת שבת, אזי התחיל ללמד זכות על אחרים

 אחדבאמצע קבלת יחידות, כיון שבא אליו  , שהפסיק פעם19ולהעיר גם מהסיפור אודות אדמו"ר האמצעי

שביקש תיקון אודות ענין מבהיל, שלא עלה בידי אדמו"ר האמצעי למצוא בעצמו מעין זה אפילו בדקות 

 '.ק את קבלת היחידות, עד שפעל בעצמו ענין התשובה כודדקות, ולכן הפסי

, שאין 20כמבואר בשיחת שמחת תורה לפני שלושים ואחת שנה –ובאופן כזה הוא אמיתית ענין הדין ומשפט 

זה באופן שהדיין רואה את המעשה בלבד, אלא עליו להתבונן ולמצוא את הסיבות שהביאו לעשיית מעשה זה, 



, ולכן "ושפט בצדק 21משפט האמיתי אצל משיח, כמו שכתוב "והיה ֶצֶדק אזור מתניו"ובאופן זה יהיה הדין וה

 "., דהיינו שימצא זכות גם עבור אלו שהם במעמד ומצב של "דלים22דלים"

ענין התשובה, לא היה יכול ללמד זכות עליהם, שכן, מי שלא את ועל פי זה מובן, שכיון שנח עצמו לא חווה 

פנים נסיונות קשים, אינו יכול להבין כלל איך שייך שלא לשמוע להקב"ה, ולכן אינו היו לו נסיונות, על כל 

 .יכול ללמד זכות על אחרים

 .מצד התקופה שקודם המבול, שעדיין לא היתה התנועה דתשובה בעולם –וכל זה 

מי נעשה הענין ד"אשר נשבעתי מעבור  –אבל מצד התקופה שלאחרי המבול, שאז נתחדשה התנועה דתשובה 

  .על ידי הקדמת התשובה ,23נח עוד על הארץ כן נשבעתי מקצוף עליך ומגער בך", כפי שיהיה בימות המשיח

  רשימת השומעים בלתי מוגה.שיחת ש"פ נח, בדר"ח מרחשון, קטע מ

 .159ח"א ע'  ה'תשכ"אתו"מ 
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