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ְזַר   ְצָחק  " ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (הו  ה' " )בראשית כו' יבים ַוַֽ

 

 
 

 )בראשית ו' יג( " כי מלאה הארץ חמס ...יםקל-א ויאמר"

 טענה חזקה יש על נח, מדוע העלים עין ולא בקש רחמים על בני דורו כפי שביקש אברהם על 
 שנח " הקדוש מלמד זכות על נח ומסביר החיים אורסדום וכפי שהתפלל משה על בני ישראל? ה" אנשי

 מכך שבעצם הם  שיתפללומצפה ה' הבינו שאברהם ומשה שמו כלהתפלל על בני דורו לא מצא פתח 
 שהיה טעם לכך שהקב"ה מה שאין כן נח  ,צד בעניין ולא היה הקב"ה חייב להודיע להם את תוכניתו לא היו 

 סיפר לו על תוכניותיו שהרי הוא נדרש לבנות את התיבה ולדאוג לכל צרכיה כך שאין מקום להתפלל. 
 

  )בראשית ו' טו( "מאות אמה אורך התיבה שלש"
 טעמים. הטעם הראשון משני  ,רכה רחבה וקומתהואהתיבה, ת ודימאת פרט לנו שהכתוב מ "כלי יקרמבאר ה"

 לומר שבתיבה כזו קטנה נכנסו כל כך הרבה כ "המועט את המרובה החזיק"שגודל הנס את לנו ראות לההוא 
 וזהו דבר שאינו טבעי.  וראמיםבעלי חיים קטנים וגדולים כמו פילים 

 יםקל-ויראו בני האו שכתוב "הזנות כמחטא  בעבורלהודיע לנו שעיקר התחלת מי המבול היה והטעם השני הוא 
 הזנות כי על ידי )סנהדרין קח( " ברבה קלקלו וברבה נדונו" :ז"לחאמרו פי שוכ )בראשית ו' ב(" את בנות האדם

  אש זכו לא ביניהן שכינה זכו ואשה אישכי אמרו חז"ל " ,ה המתווך בין איש לאשה"שם יהחללו קדושת 
 " באשה י"וה באיש ד"יו םביניה ושיכנו שמו את חלק שהרי - ביניהם שכינהופירש רש"י " )סוטה יז.(" אוכלתן

  :ז"לחשאמרו מה אש ואש וזה רק נשאר מהם ו ,ה"אויו"ד כך שבעקבות הזנות פרחו אותיות שם ה', 
 מספר את נו בפרשה אכן מצאו ,בעצמםכי הם הציתו את האש  )סנהדרין קח( "וברותחין נדונוברותחין קלקלו "

 וכן תגבורת  "חמש עשרה אמה מלמעלה גברו המים" :נאמר .בכמה מקומותחמש עשרה, או כפולות שלו, 
  ,קומההרוחב והאורך גם במידות התיבה, הו חמש עשרה עשרות,דהיינו  "ומאת יום חמשיםהיתה "המים 

 צא בכל שטח של אמה אחת יו ,על רוחב חמשים באורךשלש מאות אמה הם בכפולות של חמש עשרה, 
 כל ל הרי כלומר מדוריםהיו בה שלשה היות שו ",ושלשים אמה קומתההנפח הוא חמשה עשר אלף, "

 ה מאה וחמשים אלף אמצא יו ,ויםוכי היו בה תחתים שנים ושלישים כולם שהיו עשר אמות, מדור ומדור 
 שנחתם דינם על הגזל ף על פי אחמש עשרה הללו באו להורות שספר כפולות המוכל  ....ומדורכל מדור ל
 ה'. שם אותיות י"ה של הזנות וחילול  בעבורהיתה של הדין עיקר ההתחלה כל מקום מ

 

 )בראשית ט' ז(" ואתם פרו ורבו"

 , (500) ת״ק ל האיברים הואכסך , באשה( 252)רנ״ב יש אברים באיש ו( 248)יש רמ״ח ידוע מה שאמרו חז"ל ש
 טעם שאולי זהו ה ב"דבש לפי"רבינו החיד"א אומר , (500) גימטריא ת״קב ואה "פרו ורבו"הציווי וכן 

 אברים ( 500)אדם להוליד בן ובת, שבין שניהם ת״ק החייב כהלכתה שעל מנת לקיים את מצות פריה ורביה 
 היה זכר ונקבה ככם, שיוהעמידו  "פרו ורבו, "זכר ונקבה ",ואתםהכתוב: "שאמר מה וזה  ,"פרו ורבו"כמנין 

אם נעשה את הגימטריא של אותיות י חתום באות ברית קודש, "שם שדשהאברים ככם. וידוע ( 500)ק "בשניהם ת
 , שהם (500) ת״קיצא גם ( 'ד'ו 'ת'ל 'ן'יהאותיות שמסתתרות מאחורי האותיות שהן י )"שדשל השם מילוי ה

 .בת ובןשל  םאיברימספר ה
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  ו' ט(בראשית ) נח" ים התהלךקל-את הא"
 ויתהלך חנוך את "כמו המשתמשים בלשון הליכה נוספים בתורה פסוקים נו אמצש "תוספת ברכהאומר ה"

, וצריך טו(' מחבראשית )" ותי לפניו אברהם יצחקבאשר התהלכו א לקים-אה"הפסוק  וא, (בה' כראשית ב) "לקים-אה
היא פרשה קטנה שכל גופי  איזו :דרש בר קפראחז"ל: " שאמרופי מה  לעומתרץ  זו.ההליכה להבין מה משמעות ה

אדם הולך לא יסיח השבכל מקום ש והיינד (.סגברכות ) ")משלי ג' ו( 'כל דרכיך דעהוב'זה שנאמר  ?תורה תלויים בה
, שבכל "התהלכו", "התהלך"ונת הלשונות ו, וזוהי כ(ח' טזתהלים ) ד"שויתי ה' לנגדי תמי" דעתו מה' וכמו שכתוב 

 ')ישעיה לג "הולך צדקות"מו כ, כהליכה בדרך המוסר "הלך"על ופשימוש בנו אמצכבר זכרו את ה', והם הליכותיהם 

בי אמר ר"לשון המשנה את באר לר פשזה א יפל וע , ועוד. (ו 'כח משלי) "הולך בתומו" ב( ')משלי יד "הולך בישרו", טו(
מדוע  רורב אלו (.טוכריתות ) "ו ליקח בהמה למשתהכשאלתי את רבן גמליאל ואת רבי יהושע באטליז כשהל :עקיבא

גם ש, "כל דרכיך דעהו"בי הלשון פל עהיא ללמדנו ונה והכלא , אהאלהששל זמן המקום ולנו על המספר רבי עקיבא 
יהושע  ביישמעאל את ר בישאל רבגמרא: " ובאמה שמגם  מבוארך כן בתורה. ויינב ויתעוני חול יחשייכשהולך לענ

 (:נטע"ז )" כשהיו מהלכין בדרך
 

  ט( 'ובראשית ) "ים התהלך נחקל-את הא"
 נח הלך עם ש "קדושת לוירבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"לוקים" מסמל את מידת הדין, לפי זה לומד -ידוע ש"א

אומר יעקב: ל אברהם ויצחק ערחמים, אבל מידת הדין למדת האת כח להפוך נח את הים', דהיינו שלא היה לקל-'א
כח להפוך את ההם היו לפני מדת הדין, כי היה להם , כלומר טו( 'מח בראשית) "ים אשר התהלכו אבותי לפניוקל-הא"

 ". יםקל-לפני האהיו "האבות הזאת הבחינה מרחמים, ומידת המדת הדין ל
 

 ז' א(בראשית ) "אותך ראיתי צדיק כי"
צדיקים ביתך ראיתי את לא אבל  "ראיתי צדיק" בלבד אותך" מדגיש כאן הכתוב לנח "כי אותך" דהיינו ספורנולפי ה"
 הם ניצלים. בלבד בזכותך ו בשבילךתדע שרק  "אתה וכל ביתךבא "נאמר ומה ש

 

 כ( 'טבראשית ) "איש האדמה"
  'איש מצרי'משה משנקרא  ',האדמהאיש 'נקרא  'איש צדיק'נח משנקרא  ,חביב משה מנח :ברכיה ביאמר ר "

 (מדרש'" )לקים-איש א'נקרא 
 ה'  עצמו לעבודתאת מייחד ת היא שהאדם דרך אח ,'יש שני דרכים בעבודת ה" שמשך חכמהמסביר ה"

 נפשו את עצמו בשביל הכלל ומפקיר את עוסק בצרכי צבור ומבטל הדרך השנייה היא שהאדם ומתבודד, ו
 ומצאנו . הרוחנית ירד ממדרגתוהשני וברמתו הרוחנית  ד יעלה מעלה מעלהדשמתבושזה לפי זה מובן עבורם. 

 שנח התבודד ולא הוכיח את בני כאן אנו רואים שעסק בצרכי צבור. כיון הלכות  80שכח שרבי יהושע בן לוי 
  "דיקאיש צ"אחר שנקרא  אתזל בכ ,דורו. לכן אמרו עליו שאף הוא היה ראוי לכלייה ורק מתבודד לעצמו היה

 פחיתות על שזה מורה  ,שהוכרח לגלות "איש מצרי"נקרא בתחילה . ומשה "איש האדמה"ירד ממדרגתו ונקרא 
 שהגיע לתכלית השלמות  ,"לקים-איש א"נקרא הוא מצרי העצמו על ישראל בהריגת את הואיל ומסר אבל בנפש 

  מה שיוכל האדם להשיג.
 

 )בראשית יא' לב( "וימת תרח בחרן"

 (רש"י) "אף של מקום חרון, הנו"ן הפוכה לומר לך עד אברם בחרן"
שאלה נוספת, ו? אברהםשל  ומיד בלידתהאף מדוע לא נרמז העניין של חרון  רבי העשיל ב"חנוכת התורה"שואל 
של נה אות הראשוהא יחי"ת שהאות בנרמז ולא  "חרן"וקא שהוא סוף האותיות של ונו"ן דבאות העניין נרמז מדוע 

רי תרח השל  ופרשת לך לך אחר מיתתששואל מדוע נאמרה מדרש רש"י על פי הבתרץ על פי מה שמובא מו"? חרן"
ישאר היב לילא היה מחואברהם היה רשע שתרח משום עדיין? והתירוץ במדרש הוא ש חילפי החשבון תרח היה 

הסדר הכתוב את פך כך המשום אברהם עבר על מצות כיבוד אב הבריות שאבל כדי שלא יאמרו ו אות אצלו ולכבד
במדבר י' )הארון" ויהי בנסוע "פסוק על הברש"י גם במסכת שבת ומובא  ליציאתו של אברהם.מיתת תרח את והקדים 

לומר שאין כאן מקומה כדי נו"ן הפוכה  הנכתבכאן אפשר לומר שגם . ..לומר שאין זה מקומהכדי הנו"ן הפוכה ש (לה
כאן ובפסוק ך להבין מדוע נרמז העניין . אך עדיין צריאחר יציאת אברהםמת לתרח אמת של הפרשה שהרי על פי ה

המשלים אותה  זוג בןכל האותיות יש שלבמדרש ? ניתן להבין זאת על פי מה שנאמר נו"ןאות וקא בוד "ויהי בנסוע"
זוג  ןב ה. לכן נעשו הסימנים באות שאין לזוג ןנו"ן אין להם בה"א ורק לאותיות   ...ב"או א"ט לעשר או מאה כמו 

 . ןאן ואין זה מקומלמד אותנו שאין חיבור בין הפרשות שכוחיבור ל
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ספרים ל"חנוכת בית" ו"ברית יצחק"גמ"ח "בית יצחק": מבחר תפילין רש"י )ספרדי, אשכנזי, איטר( גמ"ח "יד יצחק": 

 לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע"ה יוסף בן חמו :הבקשות "מאיר השחר"חברת 
 20:30-21:30בית כנסת "שבת אחים" נוה גן פ"ת  בהדרכת ע"ה יוסף בן חמו"דף יומי" שיעור  :מדרשת "ויזרע יצחק"

 052-3268315טלפון:  - להשאלה לבירור פרטים ו
 

 Yossef.Benhamo@gmail.comאו בדוא"ל: 052-3268315טלפון: ניתן להפנות לוהערות ות האר

 אסתר רבבן חמו אליהו  לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם:
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