
 
 

 מי נח –פרשת נח 

כי מי נח זאת לי, אשר נשבעתי מעבור מי נח עוד על ״ בהפטרה לפרשת השבוע נאמר:

 הארץ, כן נשבעתי מקצוף עליך ומגעור בך ״ )ישעיהו נד ט(

הוא לא כמו שהקב״ה נשבע שלא יהיה יותר מבול, כך הקב״ה נשבע שש הנביא ישעיהו מנבא

 יכעס יותר על עם ישראל.

ה אשמתו של נח שהמבול נקרא על מ נשאלת השאלה מי נח, -הנביא קורא למי המבול 

 שמו?

 חטאו של נח שלא ביקש רחמים על בני דורו. התשובה על כך בזוהר:

מיד אברהם התחיל  כאשר הקב״ה אמר לאברהם שהוא מתכוון להשמיד את אנשי סדום,

 להתפלל להצלתם של אנשי סדום.

גלים, מיד כאשר הקב״ה רצה להעניש את עם ישראל אחרי חטא העגל ואחרי חטא המר

 משה התחיל להתפלל ולבקש רחמים על עם ישראל,

לכן , שפחתו, ולא התפלל להצלת בני דורוואילו נח התחיל לבנות תיבה להציל את עצמו ומ

 שאם הוא היה מתפלל יתכן ולא היה מבול. לגנותו של נח, המבול נקרא מי נח,

 .רו צדיק כי טוב״מא״ בספר ישעיהו )ג י( נאמר:

 כי יש צדיק טוב ויש צדיק שאינו טוב?ו זה שאלו רבותינו במסכת קידושין )מ.(על פסוק 

ומי שטוב לשמים ורע  מי שטוב לשמים וטוב לבריות נקרא צדיק טוב, והתשובה שלהם:

 לבריות נקרא צדיק שאינו טוב.

 לאדם שהוא רע לבריות בשם צדיק?איך אפשר לקרא  על תשובת רבותינו נשאלה שאלה:

 ישנם שני סוגי צדיקים: - באר מים חיים״תשובה על כך בספר ״

רים תורה שמא ירד מדרגתו יש צדיק שדואג רק לעולם הרוחני שלו, והוא מפחד ללמד אח

 צדיק כזה נקרא רע לבריות. , או שעבורו ללמד אחרים זה ביטול תורה,הרוחנית

 ם ברוחניות.וצדיק שטוב לבריות הוא הצדיק שמלמד אחרים ומקדם אות



 
 

ל תחזיק טובה לעצמך כי לכך א ,אם למדת תורה הרבה ב ח(ועל כך נאמר במסכת אבות )

 .נוצרת

וסבב בית אל והלך מדי שנה בשנה ״ ועליו נאמר:, שמואל הנביא היה צדיק שטוב לבריות

 והגלגל והמצפה, ושפט את ישראל את כל המקומות האלה״ )ש״א ז טז(

ובזכות זאת זכה שמואל להיות שקול כמשה  קום כדי לשפוט וללמד תורה,שמואל הלך לכל מ

)תהילים צט,  ״משה ואהרון בכוהניו ושמואל בקוראי שמו, קוראים אל ה׳ והוא יענם״ ואהרון:

 .״מי נח״ המבול נקרא על שמו ואילו נח שלא התפלל על בני דורוו( 


