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ברכהגשמי של מבול 

 ?או מבולגשם 

  -בתיאור המבול כתוב בפרשתנו 

ם ַעל ש ֶׁ ֶּ֖ ִ֥י ַהג ֶׁ ְילָ  ַוְיה  ים ָלָֽ ֶּ֖ ע  ים ֔יֹום ְוַאְרב ָ ִ֣ ע  ץ ַאְרב ָ )בראשית  .הָהָאָ֑רֶׁ

 (ז', י"ב

   -אמנם מאוחר יותר כתובה לשון אחרת 

י ַהמ ַ  ִ֧ ֹום ַעלַוְיה  ים יֶּ֖ ִ֥ ע  ו ל ַאְרב ָ  ז()שם, י" ...ץָהָאָ֑רֶׁ  ב ּ֛
   -רש"י שם לב לשינוי בלשון ומבאר 

, אלא 'ויהי המבול'ולהלן הוא אומר . ויהי הגשם על הארץ

כשהורידן הורידן ברחמים, שאם יחזרו יהיו גשמי ברכה, 

 )רש"י, שם, י"ב( .לוכשלא חזרו היו למבו

לבני האדם את העונש לתת הקב"ה התחיל גם אחרי שכלומר, 

פחתו ח ומשנת התיבה, ויבפועל, אחרי מאה ועשרים שנות בני

סיכוי לתשובה, ולכן זה יורד  היהעדיין  -תיבה תוך הכבר היו ב

. זה ביאור נפלא 'מבול'ורק לאחר מכן זה הופך ל 'גשם'כרק 

על 'קשה עליו, שהרי כתוב שהגשם היה עדיין אבל ועמוק, 

רא גשם, לא , דהיינו כל ימי ירידתו הוא נק'הארץ ארבעים יום

האם   -ה. ואם כן שבה השאלה למקומה רק בתחילת היריד

 היה זה גשם או מבול?

 של העולםהמקווה 

יש לשאלה הקשה הזו כמה וכמה תשובות. הרבי מליובאוויטש 

ר ו)תורה אמופיע בספרים מביא תשובה מרתקת בשיחה.  אזיע"

, שהמבול, בתוכנו הפנימי, מהותו היתה לטהר לאדמוה"ז ועוד(

. הארץ היתה 'המקווה של העולם'את הארץ. המבול היה 

רך לטהרה. מעין כלים שיש וצהתקלקלה מאד והיה היא חמס, 

רק א ל -הר אותם, כך כל ההוויה היתה צריכה לטהרה לט

 הימיםארבעים אלא הארץ כולה, ואלו היו  האדם ובעלי החיים

של המבול, כנגד ארבעים סאה של מקווה, שבהם העולם 

בתוכנו הפנימי, יחד  נטהר. זאת אומרת שהמושג של המבול

עם זאת שהוא בא כעונש, הוא בא גם לטהר את העולם, 

המחר. זה שיעור עצום לכל אחד  תו ולהכין את עולםלשטוף או

 תנו.מא

 , בהפטרת הפרשהלפי זה נבין גם למה המבול נקרא בנביא

בדרך כלל מסבירים שהכוונה היא  .(ט' ,ד"נ ישעיהו) "מי נח"

למים שהיו בתקופתו של נח, ואם שואלים למה הם נקראים 

שיחזרו  'מי נח', אז עונים שזה כיון שהוא לא התפלל על דורו

באותו מאמר,  "ר הזקןלפי האדמו .שיינצלו מהעונשו בתשובה,

באופן העמוק זה נקרא 'מי נח', כי המים האלה יצרו את 

  -ק אומר הנייחא לעליונים ואת הנייחא לתחתונים. הזוה"

נייחא לעליונים ונייחא לתחתונים, כי  ,נח" -אלה תולדת נח "

תו של נח, המבול אמנם היה עונש לדור המבול אבל מבחינ

איפשרו לו שאמור להמשיך את העולם הרי שהמים הללו 

זה פלא להביא את הנייחא לעליונים ולתחתונים לעולם. 

 פלאות.

 לעליונים ונייחא לתחתוניםנייחא 

כי  ןנתבונלהבדל שבין הגשם והמבול, ובינתיים ף נחזור תכ

ה כלל חונה וניחונהפרשה הזו שנקראת 'נח' לכאורה איננה 

העולם כולו  ;ותחונהיא ההיפך מ וכלל. מתחילה ועד סופה

מגדל בבל, ואפילו אברהם  מכןאחר ל, נוראה נשטף, שואה

אבינו שמופיע בסוף הפרשה נמצא באור כשדים עם הניסיון 

. 'לה ולד עקרה אין'שרה אשתו הרן מת שם, הגדול שעבר שם, 

שהזכרנו לא כפי  –היא נקראת 'נח'? ולמה  שום דבר לא נח.

להיות מונח. ות אלא מונחות. חונאין משמעותו נינח אחת, 

הוא הראשון נייחא בעליונים ונייחא בתחתונים. לכן נח 

להריח את ריח גרום לקב"ה מצליח לבהיסטוריה האנושית ש

. נח מחזיר מהתחתוניים את ריח )ח', כ"א(הניחוח של קרבנותיו 

 הניחוח.

חסידים רואים אז נגיד ש, באווירה חסידית אם אנחנו כבר

ה היתה מהתיב היונהשהתאריך שבו שלח נח לראשונה את 

ביום ח"י אלול, והפעם האחרונה שבה היא נשלחת ולא חוזרת 

אפשר חלון המרואים וכתוצאה מזה מבין נח שיבשה הארץ ו

 ז, ואז מחכים עד כ")עי' רש"י ח', י"ג(לצאת היא ביום ראש השנה 

 .וון עד שיבשה הארץבחש

התפקיד עכשיו כלומר   - 'לעליוניםנייחא ים ונייחא לתחתונ'

את הכל מהמציאות שאנחנו מיצרים פה למטה.  להביא הוא

זה גם יהיה עומק ההסבר לכך שהתורה חוזרת כאן על מצווה 

באופן לכאורה לא נצרך. יש פעמים שהתורה חוזרת לכאורה 

דשת בהן פרט או שניים ואילו כאן, על מצוות כיוון שהיא מח

אחרי שכבר בפרשת בראשית נצטווה האדם בפריה ורביה, 

, ז'(-)ט', א', ו"פרו ורבו" לנח ואומרת חוזרת התורה פעמיים 

אמנם רש"י כבר מעיר שהפעם  לכאורה מבלי לחדש דבר.

 בפ"תשנח  ק"ש ערב 

 : שבתהאת יציזמני כניסת ו

  18:51|  17:39 -ירושלים 

 18:52|  17:55 -תל אביב 

 18:51|  17:45 -חיפה 

 18:49|   17:51  - מגדלטבריה ו

 18:53| 17:57 -באר שבע 

 

 שליט"א מרדכי אלון הרב
  לא מוגה - ע"י תלמידיםמשמיעה נכתב ונערך  



 

2 

נה היא לברכה והשניה היא לציווי, אך עדיין אין זה הראשו

על המצווה שכבר נאמרה לאדם  מסביר את עצם החזרה

 !הראשון

, חדש, ממקום עמוק 'פרו ורבו'אלא יש כאן כנראה מציאות של 

 'לפני המקווה'אחר, ממקום של אחרי הטהרה. יש פרו ורבו של 

יך בזה הרבה ואין רא, ויש לה'אחרי המקווה'ל פרו ורבו שויש 

 כאן מקומו.

 כל דבר בשורשולראות 

הסיבה של המבול נקרא גם גשם וגם מבול, לפי  מכל מקום,

דברי הרבי מליובאוויטש, היא לא שבתחילת ירידתן היו גשמי 

ברכה ואחר כך נשתנו, אלא במהות ירידת המים הללו הם היו 

גם גשמי ברכה מתחילתן ועד סופן. הכתוב בא ללמדנו שצריך 

בו, מה תחילתו. אני להסתכל בתחילת כל דבר מה הרעיון ש

רואה מבול, במציאות של הדור אני רואה מבול, אבל צריך 

במהותן, להעמיק ולהתבונן בתחילת ירידתן, היינו בשורשן, 

 שאלו הם גשמי ברכה.

 וכיון שבמהותן הם גשמי ברכה, ואין זה רעיון פילוסופי גרידא

, עם כבש'טוב, חזון אחרית הימים של 'וגר זאב  היהישבסוף 

דבר הזה גנוז בהם הרי שגם כעת אפשר על ידי אלא כיון ש

כי   -תושבה להפוך את הכל. גם אם התיבה סגורה ויש מבול 

המבול עצמו הוא פוטנציאל של גשם. מרגע שאתה תופס את 

הנקודה הזו, זה לא שבסוף יהיה נחמד ורק בינתיים צריך 

הוא בתחילת ירידתו, המבול   - ה' ירחם להתכופף ולהיזהר

במהותו הוא גשם ארבעים יום. וגם אם זה נראה לא ריאלי, 

שכיון שבתוכו של המבול הרי   -שהרי אנשים נשטפו וטבעו 

גנוזה הברכה, הרי שכל רגע ורגע יש מצב שהמבול יהופך 

 לגשמי ברכה. זה יסוד עצום לכל הפרשה.

 בדורותיוצדיק 

לפי כל דברינו נבין נקודה נוספת ברש"י בתחילת הפרשה. על 

   -תיו' מביא רש"י את פירושו המפורסם המילה 'בדורו

יש מרבותינו דורשים אותו לשבח, כל שכן . בדורותיו

שאילו היה בדור צדיקים היה צדיק יותר, ויש שדורשים 

לפי דורו היה צדיק, ואילו היה בדורו של , אותו לגנאי

 .(.סנהדרין קח) ברהם לא היה נחשב לכלוםא

'יש מרבותינו'  ראשית נראה כי רש"י מדקדק כי לשבח

יש שדורשים' אך אין הם ' -, ואילו לגנאי אותו שדורשים

 משמעווק המושג 'בדורותיו' בתוכנו העמ ,לפי זה מרבותינו.

. שמי הברכה שבדורותיוות את הכח של גהכח של נח לרא

. כלומר שבמציאות גלויה של 'צדיק תמים'הדרישה בשבח היא 

דור המבול, במציאות של חורבן, של שועל יוצא מקדשי 

זה רק מבול, זה בוודאות מבול, היה זה נח שיכול  - הקדשים

היה להראות בעומק המבול את התוכן הפנימי שלו שהוא 

 גשמי ברכה.

 

 

 'לגנאיאותו שדורשים ויש '

למה בכלל לדרוש לגנאי?  לגנאי.  -ויש את הדרישה השניה 

  -על המילים הרי 

ן ִ֨ ה ְטֹהָרָ֑  ו מ  נ ָ ֶּ֖ ִ֥ר ֵאינֶׁ ה ֲאש ֶׁ ֵהָמ֔  )שם ז', ח'( ...הַהב ְ

לכתוב 'ומן הבהמה יכולה לקצר ושלכאורה היתה התורה 

חז"ל שהתורה האריכה בדיבורה רק כדי הטמאה', לומדים 

, ילישלאופן ולא לומר  שנא מעליא',יל', לנקוט בלשון חיובית

יש  על אחת כמה וכמה שאין לדרוש גנאי על הצדיק שבדור!

כן שמופיע בכמה מקומות. התורה הרי מוק עכאן יסוד 

בכל ענייני הקרבנות  ,והרבה מאד ,משתמשת במילה 'טמא'

בזיבה ונדה יש שימוש מרובה גם , והמאכלות האסורים

כאשר  -. אז מתי התורה משתמשת בלשון מעליא? בטומאה

מינה להלכה. ברגע שיש נפקות להלכה, אז אין לזה נפקא 

במדויק ממה להימנע וממה להיזהר ולכן יש לנו צריך להגדיר 

תו על בני בתפילהוא שנח חסר בו אם היסוד  ולכןלומר 'טמא', 

. את של הדרישה לגנאי האפשרות ודורו, בשונה מאברהם, ז

במפורש כי יש כאן ענין  ואף לגנאיהנקודה הזו צריך לדרוש 

וכל שכן הצדיק,  ,צריך אדםאיך  -לדורות הלכתי מעשי 

התורה כאן מדריכה אותנו ללכת בדרכו  להתייחס לאנשי דורו.

  יך.ישל אברהם, להציל כל מה שש

 התבטלותשל  יהודי

   - ת עליו את הדעת והוא היציאה מן התיבהענין נוסף שיש לת

ל ֶּ֖ים אֶׁ ִ֥ר ֱאֹלה  ר ַוְיַדב ֵ ַח ֵלאֹמָֽ ן. ֹנִ֥ א מ  ה ְוא   ֵצֶּ֖ ָָּ֕ ָבָ֑ה ַאת  ֵ יָך ַהת  ִ֥ ָבנֶׁ ָךּ֛ ו  ת ְ ש ְ

ָֽי ְנש ֵ ָָֽךְ  ו  ת  יָך א  ֶּ֖ ל .ָבנֶׁ ָ ר כ  ַחי ִָ֨ה ֲאש ֶׁ ל ַהָֽ ָ כ  ָךָ֜ מ  ת ְ ר א  ש ָָׂ֗ ֹוף  ב ָ עִ֧ ב ָ

ה ו ְבָכל ֵהָמּ֛ ֹרֵמִ֥ש  ַעל ו ַבב ְ ש  ָהָֽ מֶׁ ּ֛ ָ֑ךְ  ָהרֶׁ ָ ת  א א  ץ )הוצא( ַהְיֵצִ֣  ...ָהָאֶּ֖רֶׁ
 "ז(י-)שם ח', ט"ו

   -רש"י במקום מבאר את המילה 'היצא' 

אמור להם שיצאו,  - היצא .הוצא כתיב היצא קרי. הוצא

 .האם אינם רוצים לצאת הוציאם את - הוצא

ת ת ארהמילה 'היצא' מתאאיך   -שתי שאלות. הראשונה 

יש קריא וכתיב זה כאשר  אינם רוצים לצאת? הרי המצב שהם

שתי משמעויות אבל כל משמעות מובנת בפני עצמה. כמו 'אל 

אבל  ,תקרי בניך אלא בוניך', אני יודע מה זה בנים ומה זה בונים

  'היצא'?בעברית מה זה 

כידוע י'. י' היא -ו' התחלפה כאן ב-אולי אפשר לומר שה

)כך שממשיכה מלמעלה למטה  , ו' היא האותהנקודה העליונה

אינם רוצים לצאת אם הם הכוונה היא ש. כלומר בשם הוי"ה ועוד(

הרי שאתה נח, צריך להשתמש בכח העליון הגנוז, האלוקי, 

מתארת  'הוצא'המילה ואני הקב"ה אעזור לך להוציאם. היצא. 

י' הזו מתארת את הביטול -את הכח שלי להוציא אותם, ואילו ה

הנקודה  לשל הצדיק א ,ל ועוד ביטולהמוחלט, עוד ביטו

העליונה, נקודה שאין בה קו, לא אורך ולא רוחב, ועם הביטול 

זה כח אלוקי שניתן ו תוכל להוציאם. תרק אי -הזה כלפי מעלה 

 בך להשתמש בו ועליך לדעת זה לא אתה עצמך. 

 מה הרעיון פה.  בררלועדיין יש 
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 ?או ציוויסברה  -מהתיבה היציאה 

התיבה? הרי  אז ראשית, מדוע נח חיכה לציווי מפורש מן

לתיבה מפני מי המבול וכעת  יכנסהקב"ה ציווה עליו לה

הוא צריך אם   -משהוא נגמר הוא יכול לצאת גם בלי ציווי? ועוד 

חכה שהארץ מהוא שלח עורב ויונה? מדוע הוא מדוע  -ציווי 

או שהזמן שהוא תיבה המלצאת תיבש? האם זו סברה שלו 

אם נח גם  -בגלל הציווי של הקב"ה? ועוד יבה זה מהת יוצא

י משל עצמם? ווי, מדוע בעלי החיים צריכים לציווהיה זקוק לצי

 הוא הכניס אותם כדי שימשיכו אחר כך לחיות בחוץ!הרי 

הימים של  אחרית התיבה היא בעצם התממשות של חזון

וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ, לא "  - י"א(פרק )ישעיהו 

 העולםירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי". נתאר לעצמנו את 

, והתיבה היא ההר הזה, שבו מתרחשת במהלך המבול

המציאות הקדושה של העולם על פי חזון אחרית הימים. אין 

שולח עורב וא ה  -. נח משתדל של הרעה זה לזה מציאותשום 

אחר השבוע, מסמל  ואחר כך יונה. העורב, כך הרחבנו בשיעור

את אומות העולם, ונח רוצה שכל אומות העולם יצאו מן 

התיבה אל המקום הנכון. אחר כך הוא שולח את כנסת ישראל, 

קשה לצאת, שנמשלה ליונה, שתיקח אחריות, ועדיין לו עצמו 

 והקב"ה בחסדו אומר לו לצאת החוצה. 

 ללכת אחורה זה בעצם קדימהלפעמים 

   - תפלאיבלשון פסוק המופיע  וכאן

ל ֶּ֖ים אֶׁ ִ֥ר ֱאֹלה  ר ַוְיַדב ֵ ַח ֵלאֹמָֽ ן. ֹנִ֥ א מ  ָבָ֑ה ֵצֶּ֖ ֵ  ...ַהת 

מופיע בזוה"ק ובעצם זה גם מדרש רבה מפורש בפרשתנו, שזו 

הפעם הראשונה שהקב"ה מופיע ומדבר למישהו בלשון 

ם, ו פניות ודיבורים של הקב"ה עם אדהי 'אלוקים'. עד עכשיו

זו הפעם  .ובלשון 'ויאמר' 'הוי"ה'ן עם קין ועוד אבל בלשו

לשון  הראשונה שהדיבור האלוקי מופיע באופן של דיבור,

בור יותר קל מהדי היה הרבה לבוא אל התיבההציווי קשה. 

כעת לצאת ממנה, סוף סוף נח טרח ועמל עליה מאה ועשרים 

שנה והוא גם ידע שהמבול בפתח, אבל לצאת מן התיבה זה 

המציאות האידיאלית שפיתחת בעולם, לעזוב את ציווי לכאורה 

את כל מה שהאמנת בו ועבדת עליו. זה קצת דומה לניסיון 

לם ל העוכייר את אחרי שהוא מג ,'לך לך' - שיהיה לאברהם

בחרן הוא מצטווה לעזוב הכל וללכת לארץ כנען. 'צא מן התיבה 

   - שםאתה ואשתך ובניך ונשי בניך איתך' וכפי שרש"י מביא 

 )ט"ז( .הכאן התיר להם תשמיש המט ...

בתיבה הם נאסרו בתשמיש, מציאות של פרישות מן העולם, 

ואילו כאן נח נזקק ציווי מיוחד לחזור ולנהוג כמנהג העולם, ק"ו 

ת עצמן כי להן אין בחירה חופשית, ובמשך השנה של שהחיו

ה. חדש ימינו כקדם. המבול שהיו בתיבה טבען נשתנה לטוב

המצב שלהם חזר למה שהיה לפני החטא. שנבין את עומק 

אתחלתא 'כעת הוא לכאורה כבר הרבה יותר מהמצב   -הניסיון 

, ולכן מחמת הטבע שלהם הם לא הסכימו לצאת מן 'דגאולה

התיבה כי המשמעות של לצאת מהתיבה היא לחזור ולהיות 

הטבע  !כות את זה?למה הן צרי חיות טורפות, חיות שורדות.

  -שר את זה. ולכן צריך סיוע אלוקי גדול פאלא מעכשיו שלהן 

 כל לנח ואחרי כן לכל החיות.קודם 

 הדינים בשורשם את קתמל

מצד אחד התורה מתארת איך נח עצמו עושה את כל הפעולות 

הוא לא יכול לעשות את זה מצד שני כדי לצאת מן התיבה אבל 

ואז מופיע כפי שאמרנו הדיבור  ..בפועל. זה כל כך מהחיים.

אשון של הקב"ה בתורה, שאומר 'מה שהגעת אליו האלוקי הר

הוא איננו סוף הדרך. יש עוד הרבה חתחתים בדרך, יש עוד 

. הדיבור האלוקי לנח הוא דין והוא 'מסלול ארוך לעבור, וזה דין

 הקשייםהכח שהקב"ה נותן לאדם כדי שיוכל לעבור את כל 

 .דינים בשרשן'למתק את 'במטרה 

התמתקות הדינים בחסדים. עכשיו היציאה מהתיבה היתה 

הכל חסד, אבל צריך להמשיך את העולם והמשכת העולם 

צריכה להיות המתקת הדינים בשורשם. החיות וודאי לא 

מיד אחרי זה  -ה לזה וגם נח עצמו לא רוצה את זה תסכמנ

צריך לכן  .חם וכנעןעל זה, בסיפור עם  אנחנו רואים מה קורה

 .וידבר אלקים''  - ציווי שהוא ראש הציווים כדי לצאת
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