
К главе «Ноах» 
 

Несостоявшееся величие Ноаха 
 
 
 В конце главы «Берешит» Хумаш говорит: «И пожалел Г-сподь, что 

создал человека на земле» (Берешит, 6:6). По мнению Ор а-хаим, это означает, 
что Б-г пожелал, чтобы Его качество милосердия больше не умеряло Его 
качества суда1.  
 Зло, объясняет Бейт а-леви, распространяясь, может достичь точки, когда 
перестает быть средством для достижения какой-то цели, но становится 
самоцелью, целью самой по себе.  

Продажная женщина занимается своим ремеслом ради денег. В ее цели – 
стремлении как-то себя обеспечить – нет ничего плохого. Плохо здесь средство. 
Женщина испытывает к себе презрение за действия, в которые она вовлечена, за 
средства, к которым она, как ей представляется, вынуждена прибегать 
выживания ради. Это очень печально. Но много печальнее, если такая женщина 
утрачивает эту чувствительность к греховности самого акта, потому что теперь 
у нее нет вообще никакой основы, ей не на что опереться в себе. Не остается 
ничего, с чем можно работать. Тшува (раскаяние) для такой личности 
становится почти невозможной задачей. 
 Нечто подобное произошло во времена Ноаха. Прегрешение перестало 
быть исключительно средством; грех стал целью сам по себе2. Находясь в таком 
состоянии, говорит А-эмек давар, люди проводили все свое время в поисках 
новых и новых возможностей творить зло3 – רק רע כל היום. Они разрабатывали 

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

ים לנח קץ כל בשר בא לפני כי מלאה הארץ חמס 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 :חובהמשך כתוב:  ( 

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

רחמים:  
 

חזקאל טו) ובתתך אתנן בגמרא מס' ע"ז (דף י"ז) אמרו שם כל זונה שנשכרת לסוף היא שוכרת שנאמר (י  :  ...ה ו בית הלוי2
 ותאמר כי הוא דבר משוקץ ומתועב רק כל כוונתה בזה הוא הרווחת ממון לפרנסתה… 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…
רה באופן בזוי כזה, אבל עיקר תכליתה בזה הוא לדבר הראוי לאנשים להשתדל בו. וממוצעים הנאותים רק היא בח  

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

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

רק הרה  ויראה בעיניו כי שקר בימינו וכל מה שחשב להשיג בעבירה לא ישיגו ולא יצמח לו שום טובה תכליתית מהחטאים
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  ררוו בעצם ואומר לרע טוב הרי אין לו בעצמו מי שיעווהענין המבוקש לו הרי כבר נתקלקל שכל

  מתשובה. 
 

רק רע כל היום. ידוע דרע הוא בין אדם לחבירו. העיד הכתוב איך שהאדם אבד כ"כ דעת אנושי עד שכל  :ה ו העמק דבר 3
דעת כ"כ להזיק כמו אדם. וגם בחיה אין מחשבותיהם הי' איך להרע לאחרים. וממילא היו גרועים גם מחיות באשר אין בהם 
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целые «правовые» системы, чтобы создать видимость строгой законности своих 
действий1. Распространенность этого импульса был так широка, что даже 
нравственная структура природы стала искажаться2 – כי השחית כל בשר. И тогда 
надежда на тшуву исчезла.  
  В таком окружении Ноах стал потенциально величайшим человеком, 
который когда-либо жил на земле3. Действительно, душу Моше-рабейну 
Всевышний вначале поместил в Ноаха4. (Имя «Ноах» происходит от слова 
«менуха» – покой, отдохновение; потенциально Ноах был способен связать 
воедино все разрозненные элементы мира, подобно тому как это делает покой 
шабата5.)  

 Однако Ноах никогда не предпринимал активных действий, чтобы 
изменить мир. Он хоть и простоял сто двадцать лет у ковчега живым укором 
своему поколению, но вел себя пассивно. Он считал себя недостаточно 
сильным, чтобы влиять на окружающих без поддержки6. Он не был достаточно 
уверен в себе; он был מקטני אמנה – слишком маловер, чтобы пытаться менять 
других7. Поэтому Ноах, поначалу очень активный в попытках убеждать и 
                                                                                                                                       

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

דם להיות רק רע בין אדם לחבירו:  
 

1 Островер ребе объясняет, что люди не извлекали никакой материальной выгоды из 
своих краж. Их кражи всегда оставались в пределах законности, поскольку они крали в 
размерах меньше пруты, монеты, отмечавшей нижнюю границу, с которой «закон» 
квалифицировал действие как кражу. Они крали со специальной целью украсть, но при 
этом старались оставаться в рамках закона. Они проявляли самую разнообразную 
преступную активность, но всегда находили «юридическое» оправдание своему 
бесстыдному поведению… [В сущности, они] определяли свое беззаконие как культуру 
и просвещенность… Человек, совершивший кражу в размере меньше одной пруты, 
показывал этим, что грешит с единственной целью – бросить вызов Всевышнему! 
Такова трактовка стиха «И извратилась земля перед Б-гом». Именно «перед Б-гом», 
т.е. «в глазах Б-га», Которому известно все скрытое в мыслях человека, это являлось 
извращенностью. Их извращенность определялась бессмысленными кражами больше, 
чем нарушением алахических запретов. Это была та форма безнравственности, что 
решила их судьбу (Р. Шейнбаум, Peninim on the Torah, т. 5, с. 9). 

 
(דף  דריןהארץ. אמרו במס' סנה ים את הארץ והנה נשחתה כי השחית כל בשר את דרכו עלקפרשת נח וירא אל: ה ו הלוי בית2

ק"ח) מלמד שהרביעו בהמה על חיה וחיה על בהמה וכולם על אדם ואדם על כולם, ובמדרש רבה פרשת בראשית (כח ח) אמר 
... [ופירוש הדבר הוא  דכלם קלקלו מעשיהם הכלב הולך אצל זאב והתרנגול אל הטווס הה"ד כי השחית כל בשר את דרכו. 

ינעא בינו לבין עצמו מ"מ ע"י המשכו אחר איזו תאוה הוא מגביר כחה של התאוה הלזו עד שמשריש זה אפי' אם חוטא בצש]
יסד מלכו של עולם בהטביעו טבע לכל  ןבטבע של כל הברואים ובהעולם להיות טבעם נמשך לזה יותר ממה שהיה מקודם, כי כ

ן היה בדור המבול שהגבירו כל כך התאוה להזדקק וכ...  בריותיו להיות טבעם נשתנה ונמשך אחר מעשה האדם והרגלו, 
לשאינם מינם עד שנעשה כן בטבע ונתחדשה זאת הטבע גם להבהמה לעשות כן. וזהו שאמר הכתוב וירא אלקים את הארץ 

ע"ש שהאריך מאד עד כי השחית כל בשר את דרכו גם הבהמה.  תוהנה נשחתה כי טבע הארץ בעצם נשח  
 

לדות נח נח איש צדיק תמים היה בדרתיו את האלקים התהלך נחו ט (ריש הפרשה): אלה תו3  
מדרגת האדם: בשעה אשר השחתת האדם כבר הגיעה לקצה האחרון ... בה בשעה נמצא גם אדם אחד אשר רוח  

הזמן לא בעתתו וגו'  
 תהלך נח:ים הק(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  
 

הקב"ה שתל למשה בימי נח ולא אצלח, לכך בפעם הראשון נקרא איש צדיק ואח"כ איש אדמה4  
 

זוהר, עא5  
 

בראשית ו ט:  את האלוקים התהלך נוח 6 שפתי חכמים (ד) על רש"י שם -  
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влиять на окружающих1, позднее отделился от них, ведя уединенную жизнь 
мудреца. Ноах решил, что для того, чтобы сохранить свой духовный уровень, он 
должен пройти весь путь изолированно, становясь действительно праведным 
человеком2. 

Эта позиция выглядит разумной, поскольку нам не следует заниматься 
другими, если это угрожает нам утратой  нашей собственной духовности. 

Но в своей ситуации Ноах заблуждался. Начав как איש צדיק, он, после 
всех его прославленных усилий: отделения, медитаций и молитв Всевышнему – 
кончил как 3 איש אדמה.   

 Ноах совершил распространенную ошибку, полагая, что, хотя от нас 
требуется делиться духовностью с другими, это небезопасно для нашего 
собственного роста. 

Действительно, если бы он приблизился к миру, ему пришлось бы 
уплатить цену, которую Авраам-авину уплатил за свою «пропагандистскую» 
работу. Авраам не добивался духовных высот своих предшественников: Ханоха, 
Шема и Эвера4. Вместо этого он предавался делам милосердия, как физическим, 
так и духовным, – занятию, при котором приходится выполнять немало черной 
работы: выбегать навстречу гостям, омывать им ноги, готовить для них еду5.  

Однако именно это привело к тому, что Авраам стал отцом нашего 
народа. Как раз когда он, казалось, отказывался от возвышенных устремлений 
Ноаха, он достигал своих величайших высот. Как отмечает Хатам Софер, 
Авраам понимал, что Всевышний отнюдь не нуждается в добавочном ангеле6. 

                                                                                                                                       
7«Кдушат Леви», как и «Шем ми-Шмуэль», спрашивает: как Ноах мог быть праведником 
и одновременно ми-котней эмуна, если он был праведник? Разве не сказано: цадик бе-
эмунато ихье?  

 
היו זורעים חטים וקוצרים קוצים ודרדרים, כיון שנולד נח חזר העולם  …קודם שנולד נחמדרש תנחומא בראשית יא: 1

הם כלי מחרישה וכלי מלאכהנולד נח התקין ל …לישובו  
 

מדרגת האדם תקופות העולם ב (בחכמת המצפון דף ק 2 קכב): בשעה כזו אי אפשר לבחור לא בצוננין ולא בפושרין אלא  -
בחמין. כי אם לא ישתדל להשיג את המדרגה היותר גבוהה ההבל העולמי בהכרח ימשכהו מטה מטה  

 
ט כ: ויחל נח איש האדמה ויטע כרם3  
כי באמת גם לפניו היה היו יחידי סגולה אשר ידעו את ה'  הקדמתו לשו"ת יורה דעה הנקראת פתוחי חותם:ם סופר שו"ת חת 4

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

  ולא מצינו באברהם אע"ה שנזדכך עפרוריותו כל כך 
אך לא מצד פחיתות וחסרון נפשו לא הגיע אל המעלה הזו, לא, כי אם אאע"ה היה עושה כאשר עשה חנוך חתם סופר שם:   5

ות ממלאכי אלהתבודד עצמו מחברת בני אדם התעלה גם הוא להי ל.-  
שקרא אותו המקום בשם אוהבו? בירור ולמה זה חיבה יתירה נודעת לאברהם אע"ה משאר אבות העולם שם:  חתם סופר   6

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 רה בזה כי נפלאת אהב[ידעתיו פי' רש"י לשון חבה]. הו

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

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.  כי מה יתן ומה יוסיף האדם אם יוסיף מלאך אחד על אלפי רבבות מלאכי מעלה, הלא ה' בורא 

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

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

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

ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה'".  
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На примере Ноаха он осознал, что идти следует не этим путем1. Сказано в 
«Ховот а-левавот»:  

 
…И даже если человек [по уровню] приблизится к ангелам …это не 
такое достижение, как заслуги того, кто указывает ближнему 
добрый и правильный путь и кто приводит порочного на прямой 
путь служения Творцу; заслуги такого человека будут умножены 
заслугами тех, кому он помог, возрастая по мере того, как они [те, 
кому он помог] накапливают заслуги с течением времени2. 

 
Танхума высказывается еще решительнее: 

 
Тот, кто… говорит: «Что мне за дело до других? Дайте мне 
спокойно жить своей жизнью» – разрушает мир!3 

 
Мудрецы противопоставляют Ноаха также Моше-рабейну. Ноах начал 

как איש צדיק и кончил как איש שדה. Моше начал как איש מצרי и кончил статусом 
יםקאלו  Различие, говорит Мешех хохма, то же, что и в предыдущем случае .איש 

(с Авраамом). Моше-рабейну рос и воспитывался в абсолютно нееврейском 
окружении – как египтянин. Но глубокая забота о друге-еврее, когда он, 
рискуя жизнью, убивает его мучителя – египетского надсмотрщика, 
превращает Моше в святого человека4. 

  Это звучит не совсем логично. В конце концов, есть же мера в оказании 
помощи другим, позволяющая нам обезопасить себя от дурного влияния! Но 
даже если подходить к вопросу с этих позиций, надо сказать, что Ноах 
заблуждался. Возможно, существуют ситуации, когда мы не можем кому-то 
помочь. Но чувствовать боль другого человека, сострадать его беде мы обязаны 
всегда. Ноах не выдержал этого экзамена. Он не молит Б-га спасти мир ради 
нескольких праведников, как Авраам-авину, отчаянно взывавший к 
Всевышнему в защиту Сдома и других связанных с ним городов, и как Моше-

                                                
ואשר לא עשה כן, הוא כי התבונן בחכמתו כי לא באלה חפץ ה' שישלים האדם את נפשו לבד.  ואת אנשי חתם סופר, שם:  1

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.    

לאכים במדותיהם הטובות, ומנהגיהם המשובחים ואילו היה קרוב למ :ת הלבבות (שער אהבת השם)ורבינו בחיי, חוב2
והשתדלותם בעבודת הבורא ואהבתם הזכה בו אינם כזכויות מי שמורה בני אדם אל הדרך הטובה ומיישר הרשעים אל 

”עבודת הבורא שזכויותיו נכפלות בעבור זכויותיהם בכל הימים ובכל הזמנים.  
 
 

ות יהרסנו ואיש תרומ –יד ארץ מבמשלי (כט ד) מלך במשפט יע3  
ועל סיפא דפסוק (ואיש תרומות יהרסנה) כתב התנחומא (משפטים ב): אם משים אדם כתרומה הזו שמושלכת בזויות הבית 

הרי זה מחריב העולם. –שלום עליך נפשי  …מה לי לשמוע בקולם?  …ואומר: מה לי בטורח הציבור?   
והולך בדרכי אבותנו, טועה בעצם ההענין (מובא בספר צדקתם  וכן אמר החפץ חיים זצ"ל: האומר די לי במה שאני עצמי יהודי

)9עומדת לעד דף   
 

דף ט) ד"ה איש האדמה: במדרש פרשה לו אמר ר' ברכיה חביב משה מנח נח  –משך חכמה פרשת נח (בראשית ט כ  4
עבודת השי"ת. דרך משנקרא איש צדיק נקרא איש האדמה משה משנקרא איש מצרי נקרא איש אלקים הענין דיש שני דרכים ב

אחד מי שמייחד עצמו לעבודתו יתברך ומתבודד ויש מי שעוסק בצרכי צבור ומבטל עצמו בשביל הכלל ומפקיר נפשו עבורם 
ובכ"ז מצאנו שנח  …א"כ צ"ל לפי המושג (היינו לפי המבט הראשון) שזה שמתבודד יעלה מעלה מעלה וזה ירד מדריגתו  

כן אמרו עליו שאף הוא היה ראוי לכלייה ורק מתבודד לעצמו היה בכ"ז אחר שנקרא איש התבודד ולא הוכיח את בני דורו ל
צדיק ירד ממדרגתו ונקרא איש האדמה ומשה נקרא איש מצרי שהוכרח לגלות, שזה מורה פחיתות הנפש, מ"מ הואיל ומסר 

'להשיג וגו עצמו על ישראל בהריגת מצרי נקרא איש אלוקים, שהגיע לתכלית השלמות מה שיוכל האדם  
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рабейну в последующие времена – в защиту еврейского народа1.  Да, конечно, 
Ноах плакал, выйдя из ковчега и увидев разрушенный мир. Но это произошло 
слишком поздно2. 

Исходной позицией Ноаха должно было быть: «Я обязан что-то сделать. 
Я обязан обратиться к людям. И если я недостаточно силен для этого, я должен 
работать над собой, пока не стану достаточно сильным. И работать надо быстро. 
Времени нет». Первый вопрос, который должен задать себе человек, когда он 
видит нуждающегося в помощи: «Что я могу сделать?» (а не просто: «Что 
может быть сделано?»). Не всегда на это находится надлежащий ответ. Однако 
тот, кто  по своей природе не готов  немедленно протянуть руку, должен все-
таки ощущать душевное состояние другого, ведь (в случае Ноаха) поскольку 
этот другой далек от Б-га, он не чувствует и Его недовольства, и Его огорчения.  

Увидев, что Ноах не обладает достаточно зрелым чувством даяния, 
Всевышний предоставляет ему потрясающую возможность исправить это. В 
течение целого года, в очищающей атмосфере 3תיבה , Ноах работал над своим 

חסד4 . Гемара «Санедрин» описывает, как Ноах кормил каждое животное строго 
определенным количеством пищи нужного вида, в соответствии со 
специфическим расписанием каждого5. Более того, Ноах должен был давать всю 
эту пищу исключительно из его собственных запасов6. Что, собственно, Ноах 
делал? Реконструировал мир. Ковчег был спроектирован как модель мира7, и 
                                                

בא וראה מה בין משה לבין אחרים, משה, כשאמר לו הקדוש ב"ה "ועתה הניחה לי וגו' ואעשה אותך לגוי גדול" זהר ח"א סז: 1
, נח, מכיון שאמר לו הקדוש "ויחל משה וגו'"(שמות לב, י) אמר משה, וכי בשביל טובתי הפרטית אעזוב דינם של ישראל? 

שם סז. יקש רחמים על העולם ונאבדוב"ה שיציל אותו בתיבה, לא ב  
 

רחום, היה לך לרחם על   נקרא אתהכשיצא מן התיבה וראה את העולם חרב, התחיל לבכות לפניו ואמר, רבונו של עולם ,2
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,   

 
תיבתך מטהרתך. (בר"ר  המצורע, אף (אתה) קינים תעשה את התיבה (בראשית ו' יד) אמר רבי יצחק מה הקן הזה מטהר את3

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

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

 
"שתולים בבית ה' בחצרות אלוקינו יפריחו"4 זה נח, ששתלו הקב"ה בתיבה. (בר"ר כו,ב)… -  

(לא תיבת הגנה גרידא, אלא "בית ה'" בית אולפן לתורת חסד. נ"ל שזהע"פ הך באליהו)  -  
 

למלכי )אמר וכן במדרש שו"ט תהילים ל"ז: כאשר (אברהם: לב אליהו5 ם בןצדק (ש– נח) כיצד יצאתם מהתיבה? אמר לו, -
בצדקה שהיינו עושים. אמר לו אברהם וכי מה צדקה היה לכם לעשות, וכי עניים היו שם, והרי לא הייתם שם אלא נח ובניו, 
 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.   
נח ט כל אותם שנים עשר חדש, לא טעם טעם שינה לא נח ולא בניו, שהיו זקוקים לזון את הבהמה  נחומאתש מדר 

ואת החיה ואת העופות, יש בהמה אוכלת לשתי שעות בלילה ויש אוכלת לשלש שעות   
ש על הנחשים ועל העקרבים  ולא היו מזיקים אותו יצא כל שנים עשר חדש היה נח מדיי: מדרש שוח"ט צא, ח 

העכבר מן הנקב, והלך לו אל נח ואמר לו, עשה עמי צדקה ותפור לחיי שקרע לי החתול אויבי, הביא לו שער מזנב החזיר ותפר 
לו   

מכאן הזיקית הזאת לא ידע נח מה מאכלה, פעם אחת ישב ופלח רימונים, נפל תולעת משם ואכלה,  :סנהדרין קח 
ואלך היה אוגד קוצים וכשהתליעו היתה אוכלת   

 
כלי יקר מדכתיב (בראשית ו כא): קח לך 6 משמע משלך –  

 
מהר"ל, גור אריה, פר' נח, ד"ה יש אומרים חלון: התיבה ... היתה דומה לכלל בעולם. ולפיכך היה לה תחתונים, שניים,  7 

די שלא יהיה חסר מאור קבע בה אבנים דומיםלשמש  ולירח ולכוכבי ושלישים,  כמו ששיש לכלל עולם שלושה עולמות ... וכ
השמים   
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срок, который Ноах потратил на его строительство, – это время целой жизни, 
сто двадцать лет. 

Потоп, מבול, был подобен первичным водам. Он покрыл землю, чтобы 
очистить ее еще раз1, как миквэ очищает того, кто в нее погружается. Ковчег 
был как бы сушей, местом, где человек может служить своему Творцу. Ноаху 
стало ясно, что мир зависит от его хеседа, от его хождения по путям Б-га. Иначе 
для мира нет надежды. Ноах убедился в этом, когда, немного нарушив график, 
опоздал с кормежкой льва и лев сильно ударил его2. В эту минуту жизнь Ноаха 
и будущее мира буквально повисли на волоске. 

Тем не менее Ноах так и не усвоил урока до конца. Покинув ковчег, он 
совершил ошибку именно в этом аспекте своего тикуна (исправления). Он 
насадил виноградник, заботясь прежде всего о своих собственных нуждах. Стих 
говорит (Берешит, 9:20):  

 
.ויחל נח איש האדמה ויטע כרם  

 
Раши объясняет, что ויחל означает: он оставил свою кдуша и сделался 

более холин (обыденным, будничным)3. Следующий стих подтверждает это. 
Сказано (там же, 9:21):  

 
.וישת מן היין וישכר ויתגל בתוך אהלה  

 
Маараль в «Гур Арье» говорит: ויתגל означает, что Ноах сам себя 

отправил в изгнание. Слова «изгнание» и «обнажение» (ויגלה) на иврите 
происходят от одного корня. Изгнание – это утрата человеком контакта с его 
внутренней духовностью, движение по направлению к поверхности – наружной, 
открытой части человека. 

Ноаху не удалось реализовать его внутренний потенциал, при том что по 
нашим меркам он остается великим человеком4. Тяжело осознавать, что 
человек, который видит каждый свой шаг как исполнение слова Всевышнего5, 
может действовать так неверно1.  
                                                                                                                                       

 
1«Даат зкеним ми-баалей а-тосфот» понимает этот момент в стихе аналогично.  
 

ז א:ויזכר אלוקים את נח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר אתו בתבה ויעבר אלוקים רוח על הארץ וישכו המים  
что רוח אלוקים, о котором здесь говорится, это тот же רוח אלוקים, который רחפת על פני המים (в 
начале «Берешит»).  
 

"אותה שעה אמר אברהם, מה אלו, אילולא צדקה שעשו עם בהמה חיה ועוף, לא היו יוצאים משם, ובשביל שאיחר עצמו, 2
קיבל שכר ונשבר מה. באותה שעה, נטע 'אש"ל' בבאר שבעאני אם אעשה עם בני אדם, על אחת כמה וכ - אכילה, שתיה,  -

לינה". (מדרש שו"ט תהילים ל"ז)  
 

3Некоторые из комментаторов (Рамбан, Ибн-Эзра), однако, понимают ויחל как «начал»: 
Ноах первым насадил целый виноградник в отличие от единичных лоз.  
 
4Имеются и другие, менее негативные интерпретации приведенных выше стихов. Так, 
есть мнение, что иш а-адама может просто означать человека, искусного в земледелии 
(Ибн-Эзра), или человека, сосредоточенного на возделывании земли больше, чем на 
городских делах (Рамбан). См. также сноску к слову  .ויחל 
 

"אני פי מלך שמור וגו'" (קהלת ח, ב)5 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)   
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Миру предстояло двинуться к Аврааму-авину, для третьей попытки, 
после Адама и Ноаха. Таким образом, каждая из трех первых глав книги 
«Берешит» рассматривает одно из этих начинаний2.  
 

 
 

                                                                                                                                       
וידבר אלוקים אל נח לאמר צא … שכתוב בהמשך (בראשית ח יג:ויסר נח את מכסה התיבה וירא והנה חרבו פני האדמה (וכמו 

מן התיבה וגו. )  
 

1Примечательно, что ковчег был едва не использован Аманом в качестве виселицы для 
Мордехая, и только заслуги Авраама-авину спасли нас от этого: 

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

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

ההוא אמר ולא יעשה?". (שם)… (ויאכלו)' לאברהם (דכתיב ביה) (בראשית יח,ח) והוא עומד עליהם תחת העץ  
 

2И глава «Берешит», и глава «Ноах» кончаются одинаково – темой следующей главы: 
темой Ноаха и темой Авраама соответственно. 

 


