
Сборник бесед Любавичского Ребе 
с переводом на русский язык

НОАХנח

מהדורה ניסיונית תשע"ט

Пробное издание 5779



בסיוע "קרן מרומים"
עורך ראשי: 

הרב עקיבא נימוי

תרגום: 
הרב גרשון פאליי, הרב חיים פילצר, הרב ראובן קורבסקי, א.ר. נדובורה

עריכה לשונית: 
א. קוטוזובה

הגהה: 
ל. אורלובה

עיצוב ועימוד: 
www.chazak.co.il - 'חזק הוצאה לאור בע"מ'

 זכויות 'לקוטי שיחות' מקורי שמורות להו"ל "קה"ת". 
זכויות 'לקוטי שיחות' בתרגום לעברית שמורות ל"מכון לוי יצחק". 

Издано при поддержке фонда «Меромим» 

Главный редактор
 р. Акива Немой

Перевод
 р. Гершон Палей, р. Хаим Фильцер, р. Реувен Куравский, 

Ида Недобора
Литературный редактор

 Анна Кутузова
Корректор

 Любовь Орлова
Верстка и дизайн

 издательство Хазак, Израиль
Все права на оригинальный текст принадлежат Kehot 

Publication Society, NY, права на перевод на иврит 
принадлежат издательству Mechon Levi Yitzchok.

© Перевод Колель Тора, 2017



ב"ה

פתח דבר

מתוך שבח והודיה להשי"ת, לקראת שבת פרשת נח הננו מוציאים לאור 

שיחה מתורגמת לשפה הרוסית.

לנוחיות ציבור דוברי הרוסית והעברית הוספנו גם את השיחה בעברית.

ומלכנו  גו''',  ורננו  ''הקיצור  היעוד  לקיום  ומיד ממש  תיכף  ויה"ר שנזכה 

נשיאינו בראשם, וישמיענו נפלאות מתורתו, ''תורה חדשה מאתי תצא''. 

רשת 'כולל תורה' במדינות חבר העמים ואירופא 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

С огромной радостью и благодарностью Всевышнему мы 
рады представить вашему вниманию беседу Любавичского 
Ребе к главе "НОАХ" с переводом на русский язык. 

Для удобства двуязычных читателей параллельно с рус-
ским переводом приводится текст беседы на иврите.

Дай Б-г, чтобы в заслугу нашего изучения трудов Ребе 
мы удостоились учить Тору от него самого с приходом 
праведного Мошиаха, когда исполнится сказанное проро-
ком: «Новая Тора от Меня выйдет».

Международная образовательная сеть
«Колель Тора» 
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פרשת נח
מבול לטובה

כרך כה
מתורגם ללשון הקודש

ִעים ָלְיָלה. )בראשית, ז, יב( ִעים יֹום, ְוַאְרּבָ ם, ַעל-ָהָאֶרץ, ַאְרּבָ ׁשֶ ַוְיִהי ַהּגֶ
ָבה )בראשית, ז, יז( אּו ֶאת-ַהּתֵ ׂשְ ִים, ַוּיִ ְרּבּו ַהּמַ ִעים יֹום, ַעל-ָהָאֶרץ; ַוּיִ ּבּול ַאְרּבָ ַוְיִהי ַהּמַ

"גשם" או "מבול"?

המבול  של  הראשונים  הימים  על  א. 
זה  לכאורה,  הסותרים,  פסוקים  שני  ישנם 
לזה: בתחלה נאמר   "ויהי הגשם על הארץ 
ארבעים יום וארבעים לילה", אך לאחר מכן 
על  יום  ארבעים  המבול  "ויהי   – נאמר   
הארץ", שכבר בארבעים ימים אלו לא ירד 
גשם בלבד, אלא "מבול"   – "שבלה את 

הכל..."  .

 . פרשתנו ז, יב.

 . שם, יז.

 . ולא שהמבול התחיל רק לאחרי המ' יום, כאשר "ויגברו 
יום  ק"נ  במשך  יח(  )שם,  גו'"  הארץ  על  מאד  וירבו  המים 
)שם, כד( שעי"ז "ויגוע כל בשר גו' וימח את כל היקום גו'" 

)שם, כא-כג(.
ופרש"י דלקמן הערה  )זוהר חדש  יובן מה שהקשו  ועפ"ז 
6-5( דוקא מן הפסוק "ויהי המבול גו'" שנאמר לאחרי "ויהי 
יז.  )ו,  לפנ"ז  "מבול" שנאמר כמ"פ  ולא מן הלשון  הגשם", 
ז – ו; ז; י( – כי מפסוקים הנ"ל אין הכרח )גמור( שמ' 
יום הראשונים כבר הי' המבול גופא )כ"א רק ש"מי המבול" 
– המים שמהם נעשה )אח"כ( המבול – היו על הארץ(; 
והסתירה היא )בעיקר*( מן הפסוק "ויהי המבול ארבעים יום 

גו'".
*( אבל מ"מ מתרץ רש"י הסתירה תיכף עה"פ "ויהי הגשם" 
)ולא "להלן" עה"פ "ויהי המבול"( – כי )נוסף לזה שהשאלה 
מתעוררת גם מן הפסוקים שלפנ"ז, אלא שעיקר הסתירה היא 
מ"להלן", כבפנים, הרי( רש"י בא לתרץ "דכולי' קרא יתירה 

הוא" )משכיל לדוד כאן(.

 . רש"י ו, יז.

את  מביא  ורש"י  זאת,  מסבירים  חז"ל 5 
"כשהוריד  התורה 6:  על  בפירושו  הדברים 
תחלה  הורידם  המים,  הקדוש-ברוך-הוא 
ברחמים .. שאם יחזרו יהיו גשמי ברכה, לא 

חזרו היה מבול".

בפשטות נראה שמשמעות הסבר זה היא, 
תקופות  על  מדובר  הללו  הפסוקים  שבשני 
על  מדובר  הגשם"  "ויהי  בפסוק  שונות: 
באופן  ירדו  הם  שאז  המים,  הורדת  תחלת 
ש"אם יחזרו יהיו גשמי ברכה". ואילו בפסוק 
מאוחרת  תקופה  על  מדובר  המבול"  "ויהי 
יותר, לאחר שהתברר ש"לא חזרו", ואז הפך 

הגשם למבול.

שנוי זה חל כבר ביום הראשון של ארבעים 
הימים, כנאמר "ויהי המבול ארבעים יום", 
ייתכן  ולא  רותחים  ,  היו  המבול  מי  שהרי 
ויוצא, שהאפשרות  זמן קצר.  לחיות אפילו 

לחזור בתשובה היתה לזמן קצר  .

ב"ר  וראה  סע"א(.  )כב,  פרשתנו  )מהנ"ע(  חדש  5. זהר 
פל"א, יב. לקמן הערה 9.

6. ז, יב. וראה הערה  .

 . זבחים קיג, ב. וש"נ. וראה ויק"ר ספ"ז.

היו  לא  שבתחלה  )כאן(  לדוד  במשכיל  לפמ"ש   . וגם 
כלומר  למבול  היו  חזרו(  לא  )כאשר  "לבסוף  ורק  רותחין 
לויק"ר שם( – עכצ"ל שהאפשריות  יפ"ת  )וראה  רותחין" 
לתשובה היתה רק ביום הראשון שהרי מפורש "ויהי המבול 
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ГЛАВА "НОАХ"
Потоп во благо

Ликутей сихот, т. 25

И был дождь на земле сорок дней и сорок ночей. (Берейшит, 7:12)

И был потоп на земле сорок дней, и умножилась вода, и понесла ковчег... 
(Берейшит, 7:17)

1. Дождь или потоп?
О первых днях потопа говорится в 

двух стихах, противоречащих друг другу, 
на первый взгляд. Вначале сказано 1: "И 
был дождь на земле сорок дней и сорок 
ночей», а далее сказано 2: "И был потоп 
сорок дней на земле». То есть уже в эти 
сорок дней не просто шел дождь, а про-
исходил потоп 3, "который все погубил» 4.

Наши мудрецы объясняют 5 это противо-
речие (и Раши приводит их слова в своем 
комментарии к Торе 6) так: "Вначале Он 
ниспослал воды с милосердием, чтобы, 
если люди раскаются, они стали дождями 
благодатными. Но поскольку те не раская-
лись, [воды] стали потопом».

Простой смысл этого объяснения в том, 
что в двух стихах говорится о разных эта-
пах события. В стихе "И был дождь» го-
ворится о начале событий потопа: тогда 
дождь лился так, что "если бы люди рас-
каялись, воды стали бы дождями благодат-
ными». В стихе же "И был потоп» гово-

1. Наша глава, 7:12.
2. Там же, 7:17.
3. А не так, что потоп начался по истечении со-

рока дней дождя.
4. Комментарий Раши к Берейшит, 6:17. Само сло-

во мабуль (потоп) происходит от бала (погубил). 
5. Зоѓар хадаш, гл. Ноах, Мидраш Берейшит Раба, 

31.
6. К Берейшит 7:12.

рится о более позднем этапе, когда стало 
ясно, что человечество не собирается рас-
каиваться, и дождь превратился в потоп.

Такое изменение произошло уже в пер-
вый день из сорока, поскольку сказано: 
"И был потоп сорок дней на земле». Вода 
потопа была кипящей 7, в ней невозможно 
было выжить даже короткое время. Полу-
чается, что возможность раскаяться и из-
бежать кары существовала очень недолго.

Однако удивляет вот что. В стихе ска-
зано: "И был дождь на земле сорок дней 
и сорок ночей», то есть в течение всего 
этого периода, а не только в начале, шел 
дождь!

Если бы в этом стихе не было слов 
"[дождь] на земле», можно было бы 
объяснить, что потоп, "который все по-
губил», образовался в процессе спуска 
воды на землю. Иными словами, в тече-
ние сорока дней вода сходила с небес в 
виде благословенного дождя, но, касаясь 
земли (которая пребывала в состоянии "И 
растлилась земля пред Б-гом, и наполни-
лась земля злодеянием… извратила всякая 
плоть путь свой на земле» 8), дождь пре-
образовывался 9 в потоп.

7. Талмуд, Звахим, 113б. 
8. Берейшит, 6:11-12.
9. В соответствии с правилом "зло не спускается 

НОАХ
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במפורש  נאמר  בפסוק  הרי  תמוה:  אך 
יום  ארבעים  הארץ  על  הגשם  "ויהי 
זו,  תקופה  כל  שבמשך  לילה",  וארבעים 

ולא רק בתחלתה, ירד גשם?!

היה  לא  הגשם"  "ויהי  בפסוק  אילו   –
לתרץ 9,  היה  ניתן  הארץ",  "על  נאמר 
את  "שבלה   – המבול  של  שמציאותו 
הכל..." – נוצרה כאשר הגיעו המים "על 
הארץ". כלומר, בעת ירידתם מן ה"שמים", 

במשך כל ארבעים הימים –

הקדוש-ברוך-הוא..." היה זה  "כשהוריד 
גשם, גשמי ברכה, ורק בהגיעו "על הארץ", 
של  מצב  היה  למטה  שבארץ  כיון  הרי 
על   .. .. השחית כל בשר  הארץ  "ותשחת 
הארץ" 1 , הרי שם    הפך ה"גשם" ל"מבול".

אך בפסוק נאמר "ויהי הגשם על הארץ", 
שלא רק הירידה מן השמים היתה ברחמים, 

גו' ארבעים יום", כבפנים.
ויש לומר שגם מצד ריבוי המים דיום ראשון )בלי שיהיו 
וארובות  רבה  תהום  מעינות  כל  ש"נבקעו   – רותחין*( 
השמים נפתחו" )שם, יא( – לא היו יכולים )עכ"פ חלקם( 
ולהעיר מיבמות קכא,  ונטבעו במי המבול.  להשאר בחיים, 

א. ואכ"מ.
    הערה  וראה   . 5 ע'  ח"י  )לקו"ש  להעיר ממשנ"ת   )*
שם( שיש לומר שלפי פרש"י בפשש"מ – מי המבול לא 

היו רותחין. ע"ש.

רק  הוא  שפירושו  )אלא  שם  לב"ר  היפ"ת  פי'  9. ע"ד 
בב"ר שם שקאי עה"פ "המבול מים", ולא על מחז"ל ופרש"י 

שבפנים(.

1 . פרשתנו ו, יא-יב.

  . ע"ד מחז"ל אין דבר רע יורד מלמעלה )ב"ר פנ"א, ג. 
ולהעיר שגם שם "הוריד מטר ונעשה )למטה( גפרית" – 
יל"ש תהלים רמז תרנה )הובא במת"כ לב"ר שם. וראה גם 
יפ"ת ופי' מרז"ו שם(. וכ"ה בתנחומא באבער )יח( ופרש"י 

עה"פ )וירא יט, כד((.

אלא גם בהגיעו על הארץ היה זה "גשם"   , 
וזאת במשך כל ארבעים הימים, כדלעיל.

ארבעים הימים – הורדה אחת

ב. ויש לומר, שההסבר לכך הוא:

על הפסוק    "כי לימים... אנכי ממטיר... 
ארבעים יום וארבעים לילה" מסבירים חז"ל    
– ורש"י מצטט זאת, בשינויים, בפירושו 
על התורה 5  – שהסיבה לכך שהדבר ארע 
דוקא במספר ארבעים היא: "כנגד 6  יצירת 

הולד שקלקלו להטריח ליוצרם לצור..."

במשך  המבול  מי  שבירידת  מובן,  מכך 
ארבעים יום אין הכוונה להוספה של עונש 
אחר בכל יום מימי המבול, אלא זהו עונש 
אחד שנמשך ארבעים יום. במילים אחרות 
של  )כלשונו  הם,  הימים  ארבעים  כל   –
הגאון הרוגוטשובי בקשר לענינים שונים   ( 

נקודה אחת.

הולד  יצירת  של  הימים  שארבעים  כשם 
יצירה שנמשכת ארבעים  אחת,  יחידה  הם 
ארבעים  שלאחר  התקופה  מן  בשונה  יום, 
חדשי  תשעת  של  לסיומם  ועד  אלו  ימים 

התיבות  גם  בהד"ה  רש"י  מעתיק  למה  מובן    . עפ"ז 
"על הארץ" )ובז"ח שם לא הועתקו. וגם ברש"י לא הועתקו 
להדגיש  המבול"( –  "ויהי  בהפסוק  הארץ"  "על  התיבות 

שאא"פ לתרץ הסתירה כבפנים.

  . ז, ד.

  . ב"ר פל"ב, ה.

5 . עה"פ שם. ועפ"ז מובן, שהתירוץ דלקמן מתאים גם 
בלימוד ע"ד הפשט )פרש"י(.

6 . ל' רש"י. וראה מפרש"י הב"ר שם.

  . ראה מפענח צפונות פרק ג, ט )ועוד( וש"נ.
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Но в стихе говорится: "И был дождь 
на земле [сорок дней и сорок ночей]», то 
есть плодородный дождь не только сходил 
с неба - он оставался плодородным до-
ждем и на земле, причем на протяжении 
всех сорока дней, как сказано выше!

2. Сорок дней – одно событие
Вот объяснение этому:

Стих 10 "Ибо еще через семь дней Я буду 
изливать дождь на землю сорок дней и со-
рок ночей; и сотру все существующее, ко-
торое Я создал, с лица земли» объясняет-
ся нашими мудрецами 11, и Раши приводит 
это объяснение в своем комментарии 12 с 
некоторыми изменениями. Согласно этому 
толкованию, число сорок в наказании че-
ловечества "соответствует [периоду] обра-
зования эмбриона 13, ибо своими грехами 
они утруждали Создателя формированием 
рождаемых от запретных связей».

Из этого ясно, что когда речь идет о 
сорока днях потопа, не имеется в виду 
ежедневное добавление наказания – оче-
редного дня потопа. Все сорок дней пото-
па – это одно наказание (или, выражаясь 

с Небес». Даже при уничтожении Сдома и Аморы 
серным дождем вначале был обычный дождь, а уже 
на земле он превращался в серу (прим. Ребе). 

10. Берейшит, 7:4.
11. Мидраш Берейшит раба, 32:5.
12. К этому же стиху. 
13. Формулировка Раши.

словами гаона из Рогачева 14 в связи с раз-
личными предметами обсуждения, – это 
"одно событие»).

Сорок дней образования эмбриона – это 
одно событие протяженностью в сорок 
дней. Оно отличается от последующего 
периода развития плода, когда возникают 
детали зародыша, оформляются органы 
и кровеносная система, этап за этапом, и 
каждая деталь формируется в отдельности 
вплоть до окончания беременности... На-
пример, рука сначала возникает как одно 
целое, затем отделяются друг от друга 
пальцы, пальцы разделяются на фаланги, 
и в самом конце процесса оформляются 
ногти 15. В противоположность этому в 
первые сорок дней происходит одно со-
бытие – образование зародыша в целом 16. 

Теперь становится понятным, что два 
стиха, приведенные в начале нашей бе-
седы, не противоречат друг другу. Приво-
дя объяснение, что потоп изначально был 
плодородным дождем, который позднее 
перерос в бедствие, мудрецы говорят о 

14. См. Мефаанеах цфунот, 3:9. Гаон из Рогачева – 
рабби Йосеф Розин, раввин Двинска (Даугавпилс), 
19-20 в., законоучитель и комментатор Талмуда, 
знаменит уникальным подходом к изучению и ана-
лизу га́лахи. Его подход к изучению Торы оказал 
значительное влияние на Ребе.

15. Талмуд, Йевамот, 80б.
16. На этом этапе становится известно лишь одно: 

будет ребенок мальчиком или девочкой (Талмуд, 
Брахот, 60а) (прим. Ребе).
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הולד,  של  הפרטים  נוצרים  שאז  ההריון, 
שלב,  אחר  שלב  וגידיו,  איבריו  צורת 
עצם  לדוגמא:  עצמו.  בפני  מהם  אחד  וכל 
חלוקה   – מכן  לאחר  כללי,  באופן  היד 
אצבע  כל  חלוקת  מכן  לאחר  לאצבעות, 
בסיום  ורק  צפרניים,  מכן  לאחר  לפרקים, 
תקופה זו – נגמרו צפרניו   . לעומת זאת, 
מתחדש  הראשונים  הימים  ארבעים  במשך 
ענין אחד בלבד – כללות 9  יצירת הולד 1 .

שהוזכרו  הפסוקים  ששני  מובן  זה  לפי 
לפי  גם  כי  לזה,  זה  סותרים  אינם  לעיל 
הפירוש שהובא לעיל ש"ויהי הגשם" מדבר 
על תחלת ירידת המים – "הורידם תחלה" 
יחזרו  – שהירידה היתה באופן של "אם 
המים  על  מדובר   – ברכה"  גשמי  יהיו 
"ההורדה" של  כי  הימים.  כל ארבעים  של 
אחת  הורדה  היתה  הוא  הקדוש-ברוך- 
על  שירדו  המים  כמות  כל  את  שכללה 
ארבעים  כל  במשך  ברכה,  כגשמי  הארץ, 

הימים, כדלעיל.

אלא, מיד לאחר הורדה זו, כאשר התברר 
ארבעים  המבול  "ויהי  אז  חזרו",  ש"לא 
יום" – המים של כל ארבעים הימים הפכו 

מגשמי ברכה למי מבול *1 .

  . יבמות פ, רע"ב.

9 . זכר או נקבה )ברכות ס, א(.

שי'  )להר"י  לתניא  ביאורים  לקוטי  בארוכה  1 . ראה 
לאגה"ת  כו'  פירושים  )ליקוט  ואילך  פז  ע'  ח"ב  קארף( 
)קה"ת( ע' קט ואילך( ובהנסמן שם. וראה שם בארוכה ע"ד 

הענין דמספר ארבעים.
*1 ( שעי"ז "וירבו המים וישאו את התיבה גו' מעל הארץ" 

)ז, יז(.

הבדלי הניסוח בין שני הפסוקים

ג. לפי הסבר זה יובן ההבדל בניסוח בין 
"ויהי  שני הפסוקים: בפסוק הראשון נאמר 
הגשם על הארץ )ורק לאחר מכן מופיעות 
המילים:( ארבעים יום וארבעים לילה", ואילו 
בפסוק השני נאמר "ויהי המבול ארבעים יום 

על הארץ" –

של  המשמעות  לעיל,  האמור  לפי  כי 
השני  בפסוק  שונה  יום"  "ארבעים  המילים 

ממשמעותן בפסוק הראשון:

לספר  מתכוונים  המבול..."  "ויהי  בפסוק 
מופיעות  ולכן  המבול,  נמשך  זמן  כמה 
ל"ויהי  בסמוך  מיד  יום"  "ארבעים  המילים 
המבול" – "ויהי המבול ארבעים יום )על 
הפשוטה,  במשמעות  כלומר,  הארץ(" – 
)על  יום  ארבעים  בפועל  נמשך  שהמבול 

הארץ(.

לעומת זאת, כוונת הפסוק "ויהי הגשם..." 
כי  הגשם,  נמשך  זמן  כמה  לספר  איננה 
ברכה  גשמי  יהיה  שה"גשם"  האפשרות 
לאחר  ומיד  ההורדה,  בתחלת  רק  היתה 
מכן הוא הפך למבול, כדלעיל, אלא כוונת 
הפסוק היא לומר "ויהי הגשם על הארץ": 
"ויהי  של  באופן  היו  הארץ"  "על  המים 
הגשם" – "אם יחזרו יהיו גשמי ברכה". 
מוסיף   , שלא רק המים של  ועל כך הוא 
תחלת ארבעים הימים היו כך, אלא המים 
ירדו  לילה  וארבעים  יום  ארבעים  כל  של 

  . וכמודגש גם בזה שה"טעם" על תיבת "הארץ" הוא 
אתנחתא המורה על הפסק.
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воде всех сорока дней. Падение всей воды 
этого периода являлось одним событием, 
включавшим в себя все количество осад-
ков, которое вылилось за сорок дней, и 
вся эта вода могла стать благодатным до-
ждем. 

Но когда воды начали литься, выясни-
лось, что человечество не собирается рас-
каиваться, и тогда вода всех сорока дней 
стала потопом вместо того же количества 
благодатного дождя.

3. Разница в формулировке 
двух стихов

В свете сказанного становится понятной 
разница в формулировке двух стихов.

В первом стихе сказано "И был дождь 
на земле…», и только потом - "…сорок 
дней и сорок ночей». Во втором же сти-
хе сказано "И был потоп сорок дней на 
земле» (сначала "сорок дней», потом "на 
земле»). 

Разница между этими стихами продик-
тована тем, что смысл слов "сорок дней» 
во втором стихе отличается от смысла 
этих же слов в первом.

В стихе о потопе имеется в виду про-
должительность потопа, и поэтому слова 
"сорок дней» стоят сразу после "и был 
потоп»: "И был потоп сорок дней [на зем-
ле]». Иначе говоря, потоп продолжался со-
рок дней.

В противоположность этому, в стихе о 
дожде слова "сорок дней» не описывают 
время (продолжительность) дождя, ибо 
возможность осадков быть благодатным 
дождем существовала только в начале его 
спуска на землю, но сразу же по дости-
жении земли (поскольку люди не раская-
лись) он превратился в потоп. Эти слова 
– "И был дождь на земле…» – сообщают, 
что на землю спускался дождь, то есть с 
расчетом, что люди раскаются, и вода ста-
нет благодатным дождем. И в дополнение 
к этому Тора говорит "…сорок дней и со-
рок ночей», то есть благодатным дождем 
было не только то, что лилось в начале, 
но могло стать и то, что спускалось в те-
чение всех сорока дней и сорока ночей. 
Ибо количество воды благодатного дождя 
с самого начала должно было быть таким, 
которое спустилось за сорок дней.
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ההורדה  בתחלת  מיד  כי  גשם,  של  באופן 
הכיל הגשם את כמות המים של כל ארבעים 

הימים.

מבול – גשמי ברכה

ד. אך עדיין דרוש הסבר:

יצירת  כנגד  יום  "ארבעים  של  ההסבר 
הוולד" מהווה סיבה לכך שארבעים הימים 
אחת,  נקודה  היו  כעונש,  המבול,  של 
אך  הולד.  יצירת  של  הימים  כארבעים 
מהו הקשר של המספר ארבעים יום לענין 
ארבעים  במספר  שהיו  ברכה",  "גשמי  של 

וכנקודה אחת?

המבול  לענין  מההסבר  יובן  זה  דבר 
הארץ  את  לטהר  בא  ש"המבול  בפנימיות, 
מאד  ונתקלקלה  חמס  הארץ  מלאה  כי   ..
 .. המבול  בא  ולזאת  לטהרה,  נצרך  והיה 
כדוגמת המקוה מ' סאה שהיא מטהרת את 

הטמא"   .

ולכן נקרא המבול "מי נח"   , כי המילה 
נייחא  לעליונים  "נייחא  שם  על  היא  "נח" 
עונש  הוא  שהמבול  משום  לתחתונים"   , 
רק עבור אנשי דור המבול, אך כשלעצמו 

  . תו"א ריש פרשתנו )ח, סע"ג ואילך – ע"פ זבחים 
קיג, א(. וראה גם שם י, רע"א. מאמרי אדה"ז – הנחות 
הר"פ ע' סט. תו"ח שם )נט, ב ואילך(. אוה"ת שם )כרך ג( 

תרט, ב ואילך. תרכד, א ואילך. ובכ"מ.

  . ישעי' נד, ט.

  . ב"ר פ"ל, ה.

"נייחא" 5 ,  של  חיובי  ענין  הוא  נח  וכלפי 
טהרת הארץ.

"ויהי  הפסוק  את  להסביר  ניתן  זה  לפי 
כפשוטו  יום..."  ארבעים  הארץ  על  הגשם 
בפועל  נמשך  ברכה,  גשמי  שהגשם,   –
את  סותר  זה  אין  זאת  ובכל  יום,  ארבעים 
מבול  היה  יום  ארבעים  שבאותם  העובדה 
ברכה  גשמי  בפנימיותו  הוא  מבול  כי   –

לעולם – "נייחא".

יותר מכך יש לומר: בכל יום פעלו המים 
בשני כיוונים: טהרו את הארץ 6  ו"בלה את 

הכל".

וכפי שנרמז במילה "מבול" עצמה: "מבול" 
בתחלתה   ,  מ"ם  בתוספת  "בול",  מלשון 
ברכה,  גשמי  על  מצביעה  "בול"  והמילה 
בול",  "בירח  הפסוק 9   על  חז"ל     כדברי 
יורדים  שבו  חשון  לחודש  היא  שהכוונה 
גשמי ברכה – "בזמן שהארץ עושה בולים 

בולים" 1 .

של  הימים  שארבעים  לכך  ההסבר  זהו 
ארבעים  כי  אחד,  ענין  הם  הברכה  גשמי 
הימים של טהרת הארץ הם כנגד ארבעים 

5 . להעיר מפענח רזא פרשתנו )ח, ט(: מה שנמלט )עוג( 
על  היו  ברכה  גשמי  גשמים  עלי'  שירדו  אע"פ  התיבה  על 

התיבה )וראה זבחים קיג, ב(.

6 . ע"ד טהרת המקוה שבאה ע"י צירוף כל הארבעים 
סאה.

  . ראה יל"ש )ועד"ז תנחומא( שבהערה הבאה.

  . תנחומא באבער פרשתנו יז. יל"ש מלכים רמז קפד. 
ועד"ז בירושלמי ר"ה פ"א ה"ב.

9 . מ"א ו, לח.

1 . ראה קה"ע לירושלמי שם ד"ה בולות.
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4. Потоп – благословенный 
дождь

Остается непонятным вот что:

Сорок дней потопа были одним собы-
тием, как подобающее наказание за сорок 
дней формирования плода от запретных 
связей, что тоже является одним процес-
сом. Но какое отношение к сорока дням 
как единому процессу имеет благодатный 
дождь?

Это станет понятным, если мы примем 
во внимание глубинный смысл потопа. 
"Потоп был призван очистить землю… 
ибо наполнилась земля грабежом, силь-
но испортилась и нуждалась в очищении. 
Поэтому начался потоп… который подо-
бен микве объемом в 40 сэа 17, погружа-
ясь в воды которой нечистое становится 
чистым» 18.

Из-за этого потоп назван "водами 
Ноаха» 19. А Ноах назван так потому, что 
принес покой (найха) верхним и нижним 
мирам 20. Потоп являлся наказанием только 
для людей, живших в то время, но сам по 
себе и по отношению к Ноаху был собы-
тием положительным, несущим покой 21 и 
очищение.  

17. Сэа – мера объема (ок. 8, 3 л). Минимальный 
объем миквы – 40 сэа.

18. Тора ор, гл. Ноах. 
19. Йешаяѓу, 54:9.
20. Мидраш Берейшит раба, 30:5.
21. В комментарии Паанеах раза к Берейшит, 8:9, 

говорится, что Ог (царь Башана) спасся во время 
потопа, сидя на ковчеге, так как на сам ковчег па-
дал благодатный дождь (прим. Ребе).

Теперь еще раз обратимся к стиху "И 
был дождь на земле сорок дней и сорок 
ночей». Простой его смысл в том, что 
дождь благословения длился сорок дней. 
Тем не менее, этот смысл не отрицает того 
факта, что в эти же сорок дней происхо-
дил потоп. Ибо по своей сути потоп был 
благословением для мира, неся ему покой. 

Можно проникнуть в смысл еще глуб-
же: каждый день вода оказывала действие 
в двух противоположных направлениях 
– очищая землю 22 и уничтожая все, что 
было на ней.

Намек на это содержится в самом слове 
"потоп» – мабуль. Оно состоит из слова 
буль с добавлением буквы мем (числовое 
значение которой – 40). Слово буль указы-
вает на дождь благословения, как сказано 
нашими мудрецами 23 по поводу стиха 24 "в 
месяц буль» – имеется в виду месяц хеш-
ван, когда начинаются плодородные дожди 
и земля превращается в комки (булим) 25.

Из этого видно, что все сорок дней до-
ждя представляют из себя одно событие. 
Ведь они соответствуют сорока сэа очи-
стительного бассейна. А объем в сорок 
сэа, как подробно объясняет гаон из Ро-

22. Подобно микве, которая становится пригод-
ной для очищения только после того, как в ней со-
берутся все сорок сэа воды (прим. Ребе). 

23. Мидраш Танхума, издание Бубера, Ноах, 17. 
Ялкут Шимони, Млахим, 184.

24. Млахим I, 6:38.
25. См. комментарий Корбан га́-эйда к 

Иерусалимскому Талмуду, Рош га́-шана, 1:2, ком-
ментарий к слову булот.
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מ'  של  הכמות  והרי  מקוה,  של  סאה 
הגאון  בהרחבה  שמסביר  כפי  היא,  סאה 

הרוגוטשובי"   , עצם אחד.

ירידת המבול – אפשרות לתשובה

הארץ,  את  שטהר  במבול,  זו  ברכה  ה. 
"כשהוריד  שלעיל  חז"ל  בדברי  גם  נרמזת 
תחלה  הורידם  המים  הקדוש-ברוך-הוא 
ישובו  שאם  לעולם  להראות  כדי  ברחמים 

יקבלם .. שאם יחזרו יהיו גשמי ברכה":

הובילה  המבול  לפני  הארץ     השחתת 
"לא  אשר  עד  בעולם,  ביותר  שפל  למצב 
חזר  לא  כך  ומשום  בירור"   ,  שייך  היה 
השפעת  היתה  וזו  בתשובה   ,  המבול  דור 
המבול – "לטהר את הארץ", הבאת כח 
שאם  לעולם 5   "להראות  לעולם,  התשובה 

ישובו יקבלם".

על  הגשם  "ויהי  הפסוק  כוונת  וזוהי 
"לא  המבול  דור  שאנשי  למרות  הארץ": 
אשר  הברכה"  "גשמי  זאת  בכל  חזרו", 
לא  ברחמים"   .. הקדוש-ברוך-הוא  "הוריד 
נשארו למעלה ללא השפעה בפועל למטה, 
אלא הם השפיעו על הארץ, והביאו לעולם 

את האפשרות לחזור בתשובה.

  . ראה מפענח צפונות פ"ט סי' ו. וש"נ.

  . ראה בכ"ז לקו"ש ]המתורגם[ חט"ו ע'  5 ואילך.

  . סד"ה את קשתי תרנ"ד )בסה"מ תרנ"ד ריש ע' מח(. 
אוה"ת  ס.  ע'  פרשתנו  פרשיות   – אדה"ז  מאמרי  וראה 
פרשתנו )כרך ג( תרנב, סע"א ואילך. פלח הרמון פרשתנו 

ד"ה את קשתי פ"ג.

  . ראה מאמרי אדה"ז שם.

5 . לא לאנשי דור המבול – שכבר נמחו.

ועל ידי כך מבטלים את המבול – את 
הרתיחה שבמים וכדומה – ויורדים "גשמי 

ברכה" בפשטות 6 .

ארבעים  לגבי  חז"ל     שאומרים  וכפי 
אותם  היו  שנה  בכל  יום  ש"מ'  הימים, 
שעמד  עד  בעולם,  רושם  עושים  הימים 
שלמה ובנה את בית המקדש ופסקו אותם 
מ' יום", ולכן נקרא חודש זה, חשון, בשם 
"ירח בול" – "מבול .. כתיב חסר מ' כנגד 
"בול"  נעשה  ואז  שפסקו",  יום  ארבעים 
– "שהארץ עושה בולים בולים"  , גשמי 

ברכה בפשטות.

כי על ידי בנין בית המקדש, שגרם לשינוי 
ידי האור של המקדש  ולזיכוך העולם, על 
השקופים- החלונות  שבאמצעות   –
מן  שנותר  ה"רושם"  התבטל  אטומים   , 
בפשטות  ברכה  גשמי  שנעשו  עד  המבול, 

– "בול".

והשלמות של טהרת הארץ תהיה לעתיד 
לבוא, כאשר לא יהיה "בול" בלבד, אלא גם 

ה"מ"ם" של ה"מבול" תתהפך לטוב,

כי ארבעים הימים של טהרת הארץ – 
"כדוגמת המקוה מ' סאה" – הם בבחינת 
מ"ם סתומה, בדומה למקוה ולמ' סאה של 

המ'  כל  היו  התיבה  מה שהמים שעל  יומתק  6 . ועפ"ז 
יום – גשמי ברכה )ראה הערה 5 (.

  . יל"ש )ועד"ז תנחומא באבער שם(. וראה גם תנחומא 
פרשתנו יא.

  . מ"א ו, ד. מנחות פו, ב. ועוד.
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гачева 26, представляет собой одну сущ-
ность. 

5. Потоп – возможность 
раскаяния

Итак, потоп принес благословение, и на 
это намекают мудрецы в словах, приведен-
ных выше: "Вначале Он ниспослал воды с 
милосердием, чтобы, если люди раскают-
ся, они стали дождями благодатными. Но 
поскольку те не раскаялись, [воды] стали 
потопом».

Растление людей в допотопный период 
привело землю к столь низменному состо-
янию, что уже невозможно было отделить 
добро от зла, и люди не смогли раскаять-
ся. Влияние потопа выразилось еще и в 
том, что он был призван очистить землю 
и вернуть людям понятие тшувы, указав 
миру: если люди вернутся к Всевышнему, 
Он их примет 27.

Об этом говорят слова "и был дождь 
на земле»: несмотря на то, что люди не 
вернулись к Всевышнему, Он милосердно 
изливал благословенный дождь, и этот 
дождь достиг земли, неся людям воз-
можность совершить тшуву (раскаяться). 
Если бы возможность была использована, 
то можно было отменить потоп (кипение 
воды и подобное). Тогда дождь бы был 
просто дождем, несущим благо 28.

Наши мудрецы говорят 29, что каждый 

26. См. Мефаанеах цфунот, 9:6. 
27. Речь не о тех, кто утонул в потопе, а о людях, 

живущих после (прим. Ребе).
28. Это видно из того, что на сам ковчег вода па-

дала все 40 дней как благодатный дождь.
29. Ялкут Шимони, гл. Ноах.

год в те же самые сорок дней потоп от-
ражался в этом мире, и так продолжалось 
до тех пор, пока царь Шломо не построил 
Храм, после чего эти сорок дней переста-
ли возвращаться. И потому месяц хешван 
называется также буль, то есть мабуль (по-
топ) без буквы мем (40): это указывает на 
то, что сорок дней потопа прекратили ока-
зывать отрицательное влияние, и с тех пор 
земля просто превращалась в комки – шел 
благодатный дождь.

Храм оказал на мир такое влияние, что 
мир изменился и очистился под воздей-
ствием духовного света, исходящего из 
его "прозрачно-закрытых» окон 30, и даже 
влияние потопа стало только лишь до-
ждем, несущим благо. 

Окончательное очищение мира про-
изойдет в будущем, когда благом будет 
не только буль (благодатный дождь), но 
и буква мем (со значением 40, ранее слу-
жившая символом наказания потопом). 
Ибо сорок дней очищения мира соответ-
ствуют сорока сэа миквы, которые облада-
ют качеством закрытой буквы мем 31, что 
было проявлено в ковчеге Ноаха 32.  

30. Млахим I, 6:4. Окна Храма были сделаны так, 
что свет попадал из помещения наружу, а не на-
оборот, как в обычных окнах. Это указывает на то, 
что свет Храма освещал мир.

31. Ор ѓа-Тора, Йом кипур, 1578. В иврите есть 
буквы, которые изменяют свою форму в конце сло-
ва, т.е. имеют конечную форму написания. В част-
ности, буква "м» в начале и середине слова являет-
ся "открытой» (מ), а в конце слова – "закрытой» (ם). 
В учении хасидизма разъясняется, что закрытая 
буква мем указывает на духовный уровень, который 
недоступен нечистоте, поэтому он духовно связан 
с миквой, служащей очищению.

32. Ор ѓа-Тора, Ноах, 613б. Конечная буква мем по 
форме напоминает ковчег.
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מקוה שהם בבחינת מ"ם סתומה 9 , וזה האיר 
בגלוי בתיבת נח 1 ,

של  המ"ם  את  להפוך  הכח  ניתן  ומכך 
המבול – מ"ם פתוחה רומזת    לגלות – 

ש'  חכמה  ראשית  )ע"פ  א'תקעח  ע'  יוה"כ  9 . אוה"ת 
האהבה פי"א(.

ואילך.  ב  ב. תרלז,  תריג,  ג(  )כרך  1 . אוה"ת פרשתנו 
ועוד.

  . ראה אוה"ת פרשתנו שם. וראה בפרטיות 
סעיף  )ב(  מ"ם  אות  אותיות  מערכת  הערכים-חב"ד  ספר 

ז. וש"נ.

שתהפוך למ"ם סתומה, הרומזת   לגאולה   , 
"לםרבה המשרה ולשלום אין קץ"   ,

בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח 
צדקנו, במהרה בימינו ממש.

)משיחת ש"פ נח תשמ"ג(

  . וכמבואר בכ"מ )אוה"ת פרשתנו שם. שם תרכח, א. 
תרלג, ב ואילך – בארוכה. המשך וככה תרל"ז פצ"ה-ו. 
לקמן  וראה  לע"ל.  ומעין  דוגמת  היתה  נח  ובכ"מ( שתיבת 

ע'    ואילך.

אתהפכא  דוקא,  למרבה  בתיבת   – ו(  )ט,    . ישעי' 
ד"וירבו המים" דהמבול )פרשתנו ז, יז(.
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Отсюда берется способность превратить 
открытую мем, в которой содержится на-
мек на изгнание, в закрытую (конечную), 
в которой содержится намек на конечное 
Освобождение 33. Об этом сказано у про-
рока 34: "Для преумножения власти и бес-
конечного мира» 35, которые произойдут 

33. Там же.
34. Йешаяѓу, 9:6. 
35. В этом пророчестве говорится о будущем 

Освобождении, и в слове "для преумножения» 
 в середине слова используется конечная (לםרבה)

при наступлении истинного и окончатель-
ного Освобождения посредством Мошиаха 
вскорости, буквально в наши дни. 

(Из беседы в субботу главы  
Ноах 5743 (1982) года)

форма написания "мем»; это указывает на то, что 
открытая мем» (изгнание, обилие вод потопа) пре-
вратится в закрытую "мем» (Освобождение, очище-
ние). 

Следует отметить, что слова "для преумножения» 
(с закрытой мем) отражают перевоплощение в бла-
гословение сказанного о потопе "и умножилась 
вода» (Берейшит, 7:17) (прим. Ребе).
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