
     Perspectivas de la Parashá – Noaj  
 

La Falta en la Grandeza de Noaj  
 
 
 Al finalizar la parashat Bereshit, el Jumash dice que D'os lamentó haber 

creado al hombre, lo cual de acuerdo con la explicación del Or HaJaim implica que 
D'os ya no deseaba que Su atributo de misericordia modificara a Su atributo de 
justicia1.  
 El Beit HaLevi explica que el mal puede llegar a un punto en el cual ya no es 
más un medio para llegar a un fin, sino que se vuelve más bien un fin por sí mismo. 
La ramera ejerce su oficio para ganar dinero. El fin no tiene nada de malo, se trata de 
ganarse la vida. Lo que está mal es el medio. La ramera se desprecia a sí misma por 
los actos a los cuales se dedica, por el medio que siente que tiene que utilizar. Pobre 
de aquella ramera que llegue a perder esa sensibilidad hacia la depravación del acto 
mismo, ya que perderá su corazón y ya no tendrá nada con lo que se pueda trabajar. 
Para una persona así la teshuvá se vuelve una tarea prácticamente imposible.  
 Esto fue lo que sucedió en la época de Noaj. El hombre ya no pecaba como un 
medio; el pecado se había convertido en un fin por sí mismo2. En este estado, dice 
HaEmek Davar, las personas dedicaban todo su tiempo a trabajar para lograr ser 
malvadas,3 רק רע כל היום. Ellos crearon todo un sistema legal para asegurar que sus 

                                                
אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה מאדם עד  ה'(ז) ויאמר  כי עשה את האדם בארץ ויתעצב אל לבו: ה'(ו) וינחם 1

מלאה הארץ חמס ים לנח קץ כל בשר בא לפני כי ק(יג) ויאמר אל בהמה עד רמש ועד עוף השמים כי נחמתי כי עשיתם:
(יז) ואני הנני מביא את המבול מים על הארץ לשחת כל בשר אשר בו רוח חיים מתחת  מפניהם והנני משחיתם את הארץ:

השמים כל אשר בארץ יגוע:  
וינחם ה' פירוש בחינת הרחמים תחפוץ שלא תהיה הבריאה כדי שלא להפך המדה ולא מפני זה  :  ה ו  אור החיים 

לל הבריאה:ותש  
ים רוח על קים את נח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר אתו בתבה ויעבר אלקא) ויזכר אל :חבהמשך כתוב:  (ו 

ים קאל ויזכורושם כתב רש"י:  הארץ וישכו המים: זה השם מדת הדין הוא ונהפכה למדת רחמים ע"י תפלת הצדיקים ורשעתן  -
ירא ה' כי רבה רעת האדם וגו' ויאמר ה' אמחה והוא שם מדת של רשעים הופכת מדת רחמים למדת הדין שנאמר (בראשית ו) ו

רחמים:  
 

בגמרא מס' ע"ז (דף י"ז) אמרו שם כל זונה שנשכרת לסוף היא שוכרת שנאמר (יחזקאל טו) ובתתך אתנן   :  ...ה ו בית הלוי2
 וא הרווחת ממון לפרנסתהותאמר כי הוא דבר משוקץ ומתועב רק כל כוונתה בזה ה… וגם הזונה בעצמה… ואתנן לא נתן לך.

אם יהיה בהשתדלות באופנים  לם. והלא השתדלות והשגת הפרנסה והממון בעצמו אינו דבר רע כי כן הוא מנהגו של עו…
וממוצעים הנאותים רק היא בחרה באופן בזוי כזה, אבל עיקר תכליתה בזה הוא לדבר הראוי לאנשים להשתדל בו.   

הלב ונעשית קשורה בו ככלב עד שלבסוף עצם של מעשה העבירה זו  טםהעבירה מטמ אבל אח"כ כשנתרגלה בהעבירה אזי… 
 תפזר גם כל ממונה רק למען תשיג את התיעוב שבעצמה היתה מואסת בו מקודם  אדרבההוא לה לתכלית המבוקש לה. ועוד 

…  וכן הוא דרכו של היצה"ר בכל החטאים,  …  
כוונתו לתכלית אחר אזי בנקל לו לשוב בתשובה כשיתבונן מעט כל זמן שהאדם לא נתקשר לעצם החטא רק  והנה

ויראה בעיניו כי שקר בימינו וכל מה שחשב להשיג בעבירה לא ישיגו ולא יצמח לו שום טובה תכליתית מהחטאים רק הרה 
ואינו אומר … כי כל עוד שהשכל בעצם אינו מקולקל מצד עצמו והוא מכיר ברע עודעמל וילד שקר, ישוב ממעשיו הקודמים. ו

לרע טוב, ואז יתכן לו שישוב בתשובה ולהגביר שכלו על החומר ושכלו יעוררו לשוב. אבל אח"כ שהרע בעצם הוא תכליתו 
לשוב וע"כ הוא רחוק  ררווהענין המבוקש לו הרי כבר נתקלקל שכלו בעצם ואומר לרע טוב הרי אין לו בעצמו מי שיעו

  מתשובה. 
 

היום. ידוע דרע הוא בין אדם לחבירו. העיד הכתוב איך שהאדם אבד כ"כ דעת אנושי עד שכל רק רע כל  :ה ו העמק דבר 3
מחשבותיהם הי' איך להרע לאחרים. וממילא היו גרועים גם מחיות באשר אין בהם דעת כ"כ להזיק כמו אדם. וגם בחיה אין 

כך. הוא מצד השחתת הטבע ונעשה בהרגל  כדי צרכו משא"כ אדם שהגיע לידי לטרוףהמדה באה ע"י קלקול אלא בטבעה הוא 
כמו טבע השני להזיק כל האפשר. וע"ע מש"כ בס' ויקרא כ"ה מ"ז ולהלן פ' נח שביארנו דהשחתת הדעת בתאוה מביא אח"כ 

דם להיות רק רע בין אדם לחבירו:  
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actos fueran "estrictamente legales"1. Este ímpetu era tan dominante que el mismo 
tejido moral de la naturaleza comenzó a descomponerse,2 כי השחית כל בשר. Aquí es 
donde se perdió la esperanza de la teshuvá. 
  En este medio, Noaj se convirtió potencialmente en el ser humano más 
elevado que alguna vez vivió en la tierra3. De hecho, inicialmente D'os plantó en Noaj 
la neshamá de Moshé Rabenu4  (El nombre Noaj viene de la palabra menujá, porque 
así como la menujá del Shabat provee unificación a todos los elementos fragmentados 
del mundo, así también era el potencial de Noaj5).  
 Aunque él permaneció pasivamente en su Arca durante 120 años, reprochando a la 
generación, Noaj nunca salió en una campaña activa para cambiar al mundo. Él pensó 
que no era suficientemente fuerte para influir en quienes lo rodeaban sin que los 
demás influyeran sobre él6. Tampoco creyó lo suficiente en sí mismo; él era מקטני אמנה 
en su capacidad para lograr efectuar cambios en los demás7. Por lo tanto, a pesar de 
que Noaj originalmente había sido muy activo participando y tratando de mejorar la 
sociedad8, posteriormente se separó de los demás, viviendo como un estudioso 
                                                
1 Rab Scheinbaum, Peninim sobre la Torá, volumen 5, pág. 9: El Rebe de Oshrov explica que 
ellos no obtenían ningún beneficio material de los frutos de sus robos. El robo siempre 
permaneció dentro de los parámetros de lo legítimo, porque robaban menos del valor de una 
prutá, una moneda designada como el nivel mínimo para que se considere robo. Ellos 
robaban con el objetivo especifico de robar, pero eran cuidadosos de permanecer dentro de 
los límites de la ley. De hecho, ellos cometieron todas las clases de conductas abominables 
existentes, pero encontraron un heter, un permiso para su comportamiento malvado. …. [De 
hecho, ellos] definieron sus iniquidades como cultura y progresismo… Quien roba menos del 
valor de una prutá está mostrando que peca con un único propósito: ¡Desafiar a D'os! Ésta 
es la interpretación del versículo: "Y la tierra se corrompió ante D'os". Eso era considerado 
corrupción sólo "ante D'os", Quien sabe qué es lo que se encuentra en los recovecos de la 
mente de cada persona. Su corrupción se definía por el robo sin ningún sentido y no por las 
limitaciones halájicas. Esta clase de inmoralidad fue lo que sello su destino.   
 

(דף  דריןים את הארץ והנה נשחתה כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. אמרו במס' סנהקפרשת נח וירא אל: ה ו הלוי בית2
ח ח) אמר ק"ח) מלמד שהרביעו בהמה על חיה וחיה על בהמה וכולם על אדם ואדם על כולם, ובמדרש רבה פרשת בראשית (כ

... [ופירוש הדבר הוא  דכלם קלקלו מעשיהם הכלב הולך אצל זאב והתרנגול אל הטווס הה"ד כי השחית כל בשר את דרכו. 
אפי' אם חוטא בצינעא בינו לבין עצמו מ"מ ע"י המשכו אחר איזו תאוה הוא מגביר כחה של התאוה הלזו עד שמשריש זה ש]

יסד מלכו של עולם בהטביעו טבע לכל  ןעם נמשך לזה יותר ממה שהיה מקודם, כי כבטבע של כל הברואים ובהעולם להיות טב
וכן היה בדור המבול שהגבירו כל כך התאוה להזדקק ...  בריותיו להיות טבעם נשתנה ונמשך אחר מעשה האדם והרגלו, 

ב וירא אלקים את הארץ לשאינם מינם עד שנעשה כן בטבע ונתחדשה זאת הטבע גם להבהמה לעשות כן. וזהו שאמר הכתו
ע"ש שהאריך מאד עד כי השחית כל בשר את דרכו גם הבהמה.  תוהנה נשחתה כי טבע הארץ בעצם נשח  

 
ו ט (ריש הפרשה): אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים היה בדרתיו את האלקים התהלך נח3  
צא גם אדם אחד אשר רוח מדרגת האדם: בשעה אשר השחתת האדם כבר הגיעה לקצה האחרון ... בה בשעה נמ 

הזמן לא בעתתו וגו'  
 ים התהלך נח:ק(ט) אלה תולדת נח נח איש צדיק תמים היה בדרתיו את האל :ה'(ח) ונח מצא חן בעיני בראשית ו  

ים כן עשה:ק(כב) ויעש נח ככל אשר צוה אתו אל  
 

יש אדמההקב"ה שתל למשה בימי נח ולא אצלח, לכך בפעם הראשון נקרא איש צדיק ואח"כ א4  
 

זוהר, עא5  
 

בראשית ו ט:  את האלוקים התהלך נוח 6 שפתי חכמים (ד) על רש"י שם -  
 
7Kedushat Levi quien pregunta, como el Shem MiShmuel, cómo es posible que Noaj fuera un 
tzadik y al mismo tiempo fuera Mikatnei Emuna. ¿Acaso no decimos "Tzadik BeEmunató Ijié? 

 
היו זורעים חטים וקוצרים קוצים ודרדרים, כיון שנולד נח חזר העולם  …קודם שנולד נחמדרש תנחומא בראשית יא: 8

נולד נח התקין להם כלי מחרישה וכלי מלאכה …לישובו  
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ermitaño. Para protegerse a sí mismo, Noaj decidió que tenía que vivir su vida en este 
aislamiento espiritual, convirtiéndose en una persona verdaderamente recta1. 

Ésta parece una posición razonable, porque no tenemos permitido dedicarnos a 
ayudar a los demás si en el proceso estaremos socavando nuestra propia 
espiritualidad.  

Pero el enfoque de Noaj falló. Él comenzó como un  איש צדיק y, después de 
toda su gloriosa separación, meditación y rezos a D'os, terminó siendo un יש אדמה.  2    

 Noaj cometió un error muy común, el pensar que a pesar de que se nos pide 
que nos entreguemos espiritualmente a los demás, esto está en conflicto con nuestro 
propio crecimiento.    

De hecho, si hubiera prestado atención habría podido reconocer el precio que 
pagó Abraham Avinu por su tarea acercando al mundo al Creador. Abraham no llegó 
a las elevaciones místicas a las cuales llegaron muchos de sus antepasados, como 
Janoj, Shem y Ever3. En cambio, él se dedicó a hacer Jesed, tanto físico como 
espiritual. Es una tarea complicada y agotadora tener que correr, lavar el polvo de los 
pies de los huéspedes y prepararles alimentos4.  

Sin embargo, fue precisamente esto lo que llevó a Abraham a convertirse en el 
Padre de nuestro pueblo. Precisamente cuando desde la perspectiva de Noaj parecía 
estar renunciando a casi todo, en verdad estaba logrando las mayores alturas. Como 
dice el Jatam Sofer, Abraham vio que D'os no necesitaba otro Malaj en el mundo.5  Y 
con toda consciencia aprendió de Noaj que ése no era el camino a seguir6. Citando al 
Jovot Halevavot: 

 
… E incluso si una persona fuera a encontrarse cerca de los ángeles… esto no es tan 
valioso como los méritos de aquél que le muestra a su prójimo el 
camino bueno y correcto, y quien colcoa al malvado en un cmaino recto al servicio de 
D'os; porque los m[eritos de esta persona se multiplicar[an debido a los m[eritos d 
                                                

מדרגת האדם תקופות העולם ב (בחכמת המצפון דף ק 1 אלא  קכב): בשעה כזו אי אפשר לבחור לא בצוננין ולא בפושרין -
בחמין. כי אם לא ישתדל להשיג את המדרגה היותר גבוהה ההבל העולמי בהכרח ימשכהו מטה מטה  

 
ט כ: ויחל נח איש האדמה ויטע כרם2  
כי באמת גם לפניו היה היו יחידי סגולה אשר ידעו את ה'  הקדמתו לשו"ת יורה דעה הנקראת פתוחי חותם:שו"ת חתם סופר  3

ישגו תמיד.  מי לנו גדול מחנוך אשר מעוצם תשוקתו ודביקתו בה', נתפרדה החבילה חברת ארבע ודעת דרכיו יחפצו ובאהבתו 
לקח אותו אלקים]  יהיסודות , חדל מלהיות אדם ונתעלה להיות כאחד מצבא מרום העומדים את פני המלך לשרתו: [ואיננו כ

  ולא מצינו באברהם אע"ה שנזדכך עפרוריותו כל כך 
לא מצד פחיתות וחסרון נפשו לא הגיע אל המעלה הזו, לא, כי אם אאע"ה היה עושה כאשר עשה חנוך  אךחתם סופר שם:   4

להתבודד עצמו מחברת בני אדם התעלה גם הוא להיות ממלאכי א ל.-  
שקרא אותו המקום בשם אוהבו? בירור ולמה זה חיבה יתירה נודעת לאברהם אע"ה משאר אבות העולם שם:  חתם סופר   5

ענין זה נודע לנו ממאמר השי"ת [בראשית י"ח]: כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' וגו' 
ת ה' לאברהם אע"ה על שלימד דעת את העם וקירבם לעבודתו, והיא [ידעתיו פי' רש"י לשון חבה]. הורה בזה כי נפלאת אהב

ואשר לא עשה כן, הוא כי התבונן בחכמתו כי לא באלה   ...יותר מכל מעשה הטוב וזכות הנפש אשר היה לו לעצמו,  שעמדה לו
חפץ ה' שישלים האדם את נפשו לבד.  ואת אנשי דורו ישאיר אחריו תרבות אנשים חטאים ומכעיסי ה', כמקרה אשר קרה 

לדורו של חנוך ודור המבול, טוב לאדם למעט בהשלמת נפשו, למען רבות כבוד ה' למעט את הנסיון הזה לימד אותו כי   
מורדיו ולהרבות עבדיו ויודעיו.  כי מה יתן ומה יוסיף האדם אם יוסיף מלאך אחד על אלפי רבבות מלאכי מעלה, הלא ה' בורא 

ה' ורוב העולם וממציא כהנה וכהנה חדשים ובקרים. ואם כה יעשו יחיד סגולה בכל דור ודור, ימצא אחד מני אלף קדש ל
והאוחז במדה זו מראה אהבתו אל ה' ביתר שאת וביתר עז, …מקולקל.  הארץ תשם מרעת יושביה וחפץ הבריאה תשאר מעל

כי מדרך אוהב את המלך להתאמץ ולהשתדל בכל האפשר להכניס בני אדם תחת עול מלכותו.  ולהרבות לו עבדים כיד המלך, 
ה' עליה.  רק משכלו ומדעתו עמד בראש כל חוצות, בנה מזבחות וקרא בשם ה'.  העמיד ויען כי זכה אאע"ה למדה זו טרם ציוה 

תלמידים הרבה, את הנפש אשר עשה בחרן, לכן לו יאות להקרא אוהבו של המלך ית"ש, זרע אברהם אוהבי, וכגמול נפשו 
תיו [אהבתיו] למען אשר יצוה את בניו השיב לו ה' וחלף אהבתו אל ה' היה אהבת ה' אליו, וזהו שהודיענו ית"ש באמרו כי ידע

ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה'".  
6 ואשר לא עשה כן, הוא כי התבונן בחכמתו כי לא באלה חפץ ה' שישלים האדם את נפשו לבד.  ואת אנשי חתם סופר, שם:  
,דורו ישאיר אחריו תרבות אנשים חטאים ומכעיסי ה', כמקרה אשר קרה לדורו של חנוך ודור המבול הנסיון הזה   

 לימד אותו כי טוב לאדם למעט בהשלמת נפשו, למען רבות כבוד ה' למעט את מורדיו ולהרבות עבדיו ויודעיו.  
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eaquellos a los que ha ayudado, increment[andose a medida que vayan acumulando 
m[eritos con el transcurso del tiempo1. 

 
Tanjuma lo dice de una manera todavia más fuerte: 
 

Aquél que… dice: "¿Por qué tengo que molestarme con la comunidad?... 
Déjenme vivir mi vida en paz" – ¡destruye el mundo2! 

 
Los Sabios tambien contrastan entre Noaj y Moshé Rabenu. Noaj comenzó 

siendo un  צדיק  Por otra parte Moshé comenzó .איש שדה y terminó como un  איש 
como un איש מצרי y terminó siendo un יםקאיש אלו . La diferencia, dice el Meshej 
Jojmá, fue la misma que venimos tratando. Moshé Rabenu creció en un ambiente 
totalmente asimilado, como un hombre egipcio. Pero su profunda preocupación por 
su hermano judío, estando dispuesto a arriesgar su vida para matar al egipcio que lo 
atormentaba, lo convirtió en un hombre sagrado3. 

  Esto se opone a la intuición. ¿Acaso no hay un límite respecto a la manera de 
ayudar a los demás para protegernos a nosotros mismos de sus malas influencias? Sin 
embargo, incluso bajo estos niveles de análisis, Noaj falló. Tal vez hay situaciones en 
las cuales no podemos ayudar a otra persona, pero siempre debemos sentir su dolor. 
Noaj falló también en esta prueba. No vemos que le haya suplicado a D'os para que 
salvara al mundo por el mérito de unos pocos tzadikim, tal como Abraham Avinu 
suplicó con desesperación en beneficio de Sodoma y de las ciudades vecinas; y como 
lo haría después Moshé Rabenu al pedir por el pueblo judío4.  Noaj lloró al salir de la 
Tevá y ver la destrucción del mundo. Pero entonces ya era demasiado tarde5. 

El punto de partida de Noaj debería haber sido: "Debo hacer algo. Debo 
ayudarlos. Y si no soy lo suficientemente fuerte, debo trabajar sobre mí mismo hasta 
                                                

ואילו היה קרוב למלאכים במדותיהם הטובות, ומנהגיהם  :ת הלבבות (שער אהבת השם)ורבינו בחיי, חוב1
זכויות מי שמורה בני אדם אל הדרך הטובה המשובחים והשתדלותם בעבודת הבורא ואהבתם הזכה בו אינם כ

”ומיישר הרשעים אל עבודת הבורא שזכויותיו נכפלות בעבור זכויותיהם בכל הימים ובכל הזמנים.  
 
 
2 יד ארץ מבמשלי (כט ד) מלך במשפט יע – ואיש תרומות יהרסנו    

רומה הזו שמושלכת בזויות הבית ועל סיפא דפסוק (ואיש תרומות יהרסנה) כתב התנחומא (משפטים ב): אם משים אדם כת
…ואומר: מה לי בטורח הציבור?  …מה לי לשמוע בקולם?   שלום עליך נפשי   – הרי זה מחריב העולם.   

וכן אמר החפץ חיים זצ"ל: האומר די לי במה שאני עצמי יהודי והולך בדרכי אבותנו, טועה בעצם ההענין (מובא בספר צדקתם 
)9עומדת לעד דף   

 
דף ט) ד"ה איש האדמה: במדרש פרשה לו אמר ר' ברכיה חביב משה מנח נח  –שת נח (בראשית ט כ משך חכמה פר 3

משנקרא איש צדיק נקרא איש האדמה משה משנקרא איש מצרי נקרא איש אלקים הענין דיש שני דרכים בעבודת השי"ת. דרך 
טל עצמו בשביל הכלל ומפקיר נפשו עבורם אחד מי שמייחד עצמו לעבודתו יתברך ומתבודד ויש מי שעוסק בצרכי צבור ומב

ובכ"ז מצאנו שנח  …א"כ צ"ל לפי המושג (היינו לפי המבט הראשון) שזה שמתבודד יעלה מעלה מעלה וזה ירד מדריגתו  
התבודד ולא הוכיח את בני דורו לכן אמרו עליו שאף הוא היה ראוי לכלייה ורק מתבודד לעצמו היה בכ"ז אחר שנקרא איש 

ממדרגתו ונקרא איש האדמה ומשה נקרא איש מצרי שהוכרח לגלות, שזה מורה פחיתות הנפש, מ"מ הואיל ומסר  צדיק ירד
'עצמו על ישראל בהריגת מצרי נקרא איש אלוקים, שהגיע לתכלית השלמות מה שיוכל האדם להשיג וגו  

 
ה הניחה לי וגו' ואעשה אותך לגוי גדול" בא וראה מה בין משה לבין אחרים, משה, כשאמר לו הקדוש ב"ה "ועתזהר ח"א סז: 4

, נח, מכיון שאמר לו הקדוש "ויחל משה וגו'"(שמות לב, י) אמר משה, וכי בשביל טובתי הפרטית אעזוב דינם של ישראל? 
שם סז. ב"ה שיציל אותו בתיבה, לא ביקש רחמים על העולם ונאבדו  

 
רחום, היה לך לרחם על   נקרא אתהו ואמר, רבונו של עולם ,כשיצא מן התיבה וראה את העולם חרב, התחיל לבכות לפני5

בריותיך, השיבו הקדוש ב"ה, רועה שוטה, עכשיו אתה אומר זאת? למה לא אמרת זאת בשעה שאמרתי לך "כי אותך ראיתי 
אמרתי לך זאת בכדי שתבקש רחמים על העולם, ואתה מכיון ששמעת שתנצל בהתיבה " [אמר הקב"ה: צדיק לפני" וגו'

זהר ח"א רנד .כיון שראה נח כן, התחיל להקריב קרבנות "עכשיו אתה פותח פיך לדבר לפני?ו התעלמת מלבקש רחמים,   
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lograr la fuerza necesaria. Y debo trabajar sobre mí mismo rápidamente. No hay 
tiempo". La primera pregunta que todos debemos formularnos a nosotros mismos al 
ver a alguien en problemas es: "¿Qué es lo que yo puedo hacer?" (Y no simplemente: 
"¿Qué se puede hacer?"). No siempre hay una buena respuesta para esta pregunta. Sin 
embargo, alguien que instintivamente no sale a ayudar al otro todavía tiene que 
internalizar el dolor espiritual de su prójimo, y debido a que la otra persona está 
alejada de D'os, tampoco ha internalizado el dolor de D'os.   

Al comprender que Noaj carecía de un sentido de entrega maduro, D'os le dio 
la fabulosa oportunidad de corregirlo. Durante un año, en la purificante atmósfera de 
la 1תיבה , Noaj trabajó sólo sobre su 2חסד . La Guemará en Sanhedrín describe la 
manera en la cual Noaj tuvo que alimentar a cada animal con una cantidad exacta de 
comida de determinada clase, de acuerdo con un cronograma específico para cada 
animal3. Además, Noaj debió dar toda esta comida exclusivamente de sus propias 
posesiones4. Lo que en verdad Noaj estaba haciendo era reconstruir todo el mundo. 
De hecho, el Arca fue construida para asemejarse al mundo5, y Noaj invirtió toda una 
vida, 120 años, en construirla.  

El מבול fue como las aguas primigenias, llegando a cubrir la tierra para 
purificarla una vez más6, tal como el agua de una mikve purifica a quien se sumerge 
en ella. El Arca era la tierra seca, el lugar en el cual el hombre puede servir a su 
Creador. Noaj vio claramente que el mundo dependía de su jesed, de que él siguiera 
los caminos de D'os. De lo contrario el mundo no tenía ningún propósito. Esto le 
quedó claro cuando al retrasarse un poco con el horario de la comida del león, el león 

                                                
תיבתך מטהרתך. (בר"ר  קינים תעשה את התיבה (בראשית ו' יד) אמר רבי יצחק מה הקן הזה מטהר את המצורע, אף (אתה)1

כח, ט)  
(טו) וזה אשר תעשה  את התבה וכפרת אתה מבית ומחוץ בכפר: (יד) עשה לך תבת עצי גפר קנים תעשההתבה:  

(טז) צהר תעשה לתבה ואל אמה תכלנה מלמעלה  אתה שלש מאות אמה ארך התבה חמשים אמה רחבה ושלשים אמה קומתה:
   ופתח התבה בצדה תשים תחתים שנים ושלשים תעשה:

 
"שתולים בבית ה' בחצרות אלוקינו יפריחו"2 קב"ה בתיבה. (בר"ר כו,ב)זה נח, ששתלו ה… -  

(לא תיבת הגנה גרידא, אלא "בית ה'" בית אולפן לתורת חסד. נ"ל שזהע"פ הך באליהו)  -  
 
3 למלכי )אמר וכן במדרש שו"ט תהילים ל"ז: כאשר (אברהם: לב אליהו צדק (שם בן– נח) כיצד יצאתם מהתיבה? אמר לו, -

לכם לעשות, וכי עניים היו שם, והרי לא הייתם שם אלא נח ובניו, בצדקה שהיינו עושים. אמר לו אברהם וכי מה צדקה היה 
ועל מה הייתם עושים את הצדקה? אמר לו, על החיה והבהמה והעוף. לא היינו ישנים כל הלילה, אלא היינו לפני זה ולפני זה. 
 פעם אחת איחרנו עצמינו ויצא אבי משובר. 

ם טעם שינה לא נח ולא בניו, שהיו זקוקים לזון את הבהמה נח ט כל אותם שנים עשר חדש, לא טע נחומאתש מדר 
ואת החיה ואת העופות, יש בהמה אוכלת לשתי שעות בלילה ויש אוכלת לשלש שעות   

כל שנים עשר חדש היה נח מדייש על הנחשים ועל העקרבים  ולא היו מזיקים אותו יצא : מדרש שוח"ט צא, ח 
, עשה עמי צדקה ותפור לחיי שקרע לי החתול אויבי, הביא לו שער מזנב החזיר ותפר העכבר מן הנקב, והלך לו אל נח ואמר לו

לו   
הזיקית הזאת לא ידע נח מה מאכלה, פעם אחת ישב ופלח רימונים, נפל תולעת משם ואכלה, מכאן  :סנהדרין קח 

ואלך היה אוגד קוצים וכשהתליעו היתה אוכלת   
 
4 כלי יקר מדכתיב (בראשית ו כא): קח לך  משמע משלך –  
 
מהר"ל, גור אריה, פר' נח, ד"ה יש אומרים חלון: התיבה ... היתה דומה לכלל בעולם. ולפיכך היה לה תחתונים, שניים,  5 

ושלישים,  כמו ששיש לכלל עולם שלושה עולמות ... וכדי שלא יהיה חסר מאור קבע בה אבנים דומיםלשמש  ולירח ולכוכבי 
 השמים 
 
6Similarmente, Daat Zekeinim MiBaalei HaTosfot señala en el versículo 
 ז א:ויזכר אלוקים את נח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר אתו בתבה ויעבר אלוקים רוח על הארץ וישכו המים
Que el רוח אלוקים sobre el cual se habla aquí es el mismo רוח אלוקים que estaba  מרחפת על פני המים
 al comienzo de Bereshit. 
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le pegó con la cola1. En ese momento, la vida de Noaj y el futuro del mundo 
literalmente se encontraron en peligro.  

Pero finalmente Noaj no lo entendió. En el momento mismo en que bajó del 
Arca falló en esta misma área de su tikún. Él plantó un viñedo, ocupándose primero 
de sus propias necesidades. El versículo dice:  

 
ט כ: ויחל נח איש האדמה ויטע כרם  

 
Rashi nos dice que ויחל significa que dejó atrás su Kedushá y se volvió más 

secular2. El siguiente versículo da testimonio de esto al decir: 
 

הלהט כא: וישת מן היין וישכר ויתגל בתוך א  
 

El Maharal en el Gur Aryeh dice que ויתגל significa que Noaj se colocó a sí 
mismo en el exilio. Las palabras "exilio" y "revelarse a uno mismo" (ויגלה) tienen la 
misma raíz. El exilio es perder el contacto con nuestro ser spiritual más profundo, un 
movimiento hacia la superficie, hacia aquella parte nuestra que está revelada.  
Noaj falló y no logró actualizar su profundo potencial, a pesar de que de acuerdo con 
nuestros niveles siguió siendo una persona elevada3. Esta idea es escalofriante - que 
una persona que ve que cada uno de sus actos está cumpliendo con la palabra de D'os4 
pueda equivocarse tanto5. El mundo tuvo que esperar a Abraham Avinu, para 
comenzar por tercera vez, después de Adam HaRishón y Noaj. Por lo tanto cada una 
de las tres primeras parshiot de Bereshit se refiere a uno de estos comienzos6.  

                                                
 

"אותה שעה אמר אברהם, מה אלו, אילולא צדקה שעשו עם בהמה חיה ועוף, לא היו יוצאים משם, ובשביל שאיחר עצמו, 1
קיבל שכר ונשבר אני אם אעשה עם בני אדם, על אחת כמה וכמה. באותה שעה, נטע 'אש"ל' בבאר שבע - אכילה, שתיה,  -

 לינה". (מדרש שו"ט תהילים ל"ז)
 
2Sin embargo algunos comentaristas traducen ויחל como "comenzó", es decir que Noaj fue el 
primero que plantó un viñedo completo en oposición a parras individuales. (Ramban, Ibn 
Ezra) 
 
3Hay otras interpretaciones menos negativas de los versículos que las que hemos ofrecido. 
Por ejemplo, Ish HaAdamá puede implicar simplemente que era hábil en el arte de trabajar la 
tierra (Ibn Ezra), o alguien que se concentra en el cultivo y no en el desarrollo urbano 
(Ramban). Ver también la nota anterior con respecto a la palabra VaIajel. 
 

"אני פי מלך שמור וגו'" (קהלת ח, ב)4 כיוון שיבשה הארץ כו', אמרו לו בניו לנח, נצא לנו, אמר להם נח, חס ושלום, ברשותו  -
של הקב"ה נכנסנו, וברשותו של הקב"ה נצא. כיוון ששמע הקב"ה כך, מיד נתן להם רשות". (תנחומא ח, טז: ועי' גם בר"ר 
 לד,ד) 

וידבר אלוקים אל נח לאמר צא … בהמשך (בראשית ח יג:ויסר נח את מכסה התיבה וירא והנה חרבו פני האדמה  (וכמו שכתוב
 מן התיבה וגו. )
 
5Sorprendentemente, la Tevá casi fue usada por Hamán para colgar a Mordejai y fue tan sólo 
el mérito de Abraham Avinu lo que nos salvo:  

ה המן מבקש קורה של חמישים אמה ולא מצאה, אלא קורה שהיתה בביתו. שהיה בנו פרשנדתא, הגמון בקרדוניא, והי"… 
 ונטל נסר אחד מתיבתו של נח כו'". (ילקו"ש בשלח רנ"ו)

 
(כפקודתם) ומה אני עושה  ויתלו את מרדכי עליו) והקב"ה צווח, לא יהיה קלווסן(… "כתיב: 'יעשו עץ גבוה חמישים אמה 

ההוא אמר ולא יעשה?". (שם)… (ויאכלו)' אברהם (דכתיב ביה) (בראשית יח,ח) והוא עומד עליהם תחת העץל  
 
6Similarmente, la Parashat Bereshit y la Parashat Noaj terminan hablando respectivamente 
de Noaj y de Abraham (el tema de la siguiente parasha).   

 


