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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' ט(" ים התהלך נחקל-את הא"

 חנוך, והוא הראשון שכתוב כבר בעבר אצל  מצאנו", ים התהלך נחקל-את האשהיתה בנח, "הזאת  המעלהאת 
 כוכבים לשמש ול םעובדיהאנשים היו  אנושבדורו של ש רבינו בחייאומר , "יםקל-ויתהלך חנוך את הא"בו 

 חייו שהיו שס"ה ות מתוך שנהבין שיש מישהו מעל כל זה. השלמות וועל החכמה חנוך הסתכל והמזלות ו
 אברהם אצל . גם בה'דבק ממנו מהלך השמש ואת השיג בחכמתו חנוך כתוב שהרמז לנו מן ימות החמה יכמני

 ן יכח עם האומות בעניוהתוהמדרש אברהם  ילפ, שא( יז' )בראשית" התהלך לפני והיה תמים"הזכיר הכתוב 
 ואברהם  כי ראו את עוצמתה, לם עובדי השמשואנשי עיר מולדתו שהיו כל חלק עוקיה, ווח ומשפטיההאמונה 

שנאמר: נפשו לכבשן האש, את מסר ן הוא כל כגרזן ביד האומן, ועבעצמת השמש אך טען שהיא כלי ביד ה', הודה 
 ". אשר הוצאתיך מאור כשדים"

 

 )בראשית ו' יג("קץ כל בשר בא לפני" 
שיש הבדל אם  הקדוש" אלשיךקיים הקב"ה בעצמו, "בא לפני". מסביר ה"דגיש הכתוב שאת משפט דור המבול מ

, ויודע צדיקוא לא ירשיע את ההי הקב"ה הוא דין צדק, יד הנעשה עלדין  .הדין נעשה על ידי הקב"ה או על ידי שליח
בין  חין, הוא לא מבמשחיתלרשות נה כיון שניתכאשר הדין נעשה על ידי שליח, כן  צדיק לרשע, לאהבחין בין לה

נפש את ף סויאהוא  על ידי מלאךזאת ד יאם יפקשראה הוא  חשב להעניש את דור המבול. ולכן כאשר ה׳ צדיק לרשע
בעצמו  המשפטות את עשל קב"הבחין בין צדיק לרשע, על כן בחר המלא הוא  טאים, כיוחשאר העם יחד נח ובניו 

 .אותו הצילכדי לין דבאת נח  בחינות לזכות הראקב"ה י ה, כ"וישאר אך נח"ובידו, 
 

 )בראשית ז' א( " אתה וכל ביתך אל התיבה בא"

 צוהמזר וו, חלחדשבחדש השני בעשור  ,המבולהגיע זמן המבול, וכאשר לפני ימים רבים במשך את התיבה נח בנה 
 'ו בראשית) "ובניך ואשתך ונשי בניךאתה " תחילהב הכתובשאמר כפי  תיבהאל הא הוא וכל ביתו ושיבהכתוב ו אות

שהכתוב שלפנינו בא להודיע לנח שאמנם אשתו ובניו ונשי בניו נכנסים עמו לתיבה אבל כל  הרמב"ןר מוא. יח(
. אלא רק "אותך ראיתי צדיק לפני" "אתכם ראיתי צדיקים לפני"הכתוב: לא אמר הצלתם היא בזכותו בלבד. שהרי 

יום גם את ו ל ודיעמשבעה. ו שבעהמהבהמה הטהורה ומהעוף הטהור מוסיף הכתוב ומצווה את נח לקחת בעצמו 
 . יג( בראשית ז') "בעצם היום זה בא נחנאמר "לתיבה. וכן עשה, שצריך נח להיכנס המבול שבו תחילת 

 

 )בראשית ז' ב(שבעה שבעה"  הבהמה הטהורה תקח לך מכל"

 את קחת בעצמו ולח וטרעליו לשהיא לומר לנח  "תקח לךהקדוש שכוונת הכתוב "" אור החייםה" אומר
 לכן אמר הכתוב עצמו נח כי הם לצורכי שצריך נח לטרוח בעצמו הוא  הטעםו, ההשלמה של שבעת הבהמות

 ה'  אלה ?לא רשותהללו למי התיר לנח להקריב קרבן מהבהמות "ה ישוקמתרץ את הלצרכך, וזה  " דהיינולך"
 שהעולם צריך ביחס לשאר החיות הוא משום ( 7)ריבוי הכמות  אוליהמין, ואת ם יימנת לק ללקחת אותם עוה יצ

עשה בהם כחפצו והקריבם  כןעצמו ולך צורלמד נח שהבהמות הם ל "תקח לךאמר הכתוב "שה זאלא מ"? להם יותר
 .לה' והצליח בקרבנו ונרצה לו
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   (ט)בראשית ו' "אלה תולדות נח נח"  
יט(  כז' )משלי כן לב האדם לאדם" : "כמים הפנים לפניםעל פי הפסוק "איש חין בחיים ה" יוסףרבינו פרש מ 

על פני תקפת משכפי שדמותו של האדם . זולת, כך מתייחסים אליוה לאמתייחס שמשמעותו היא שכפי שהאדם 
התולדות יהיו: , יךסונימודיבורך  ן שנאמר: "אלה תולדות נח", אם תהיה נח לבריות, נח במידות, באופמה  וזה . מיםה

 .  יךכלפ ם"נח" שגם אחרים יהיו נוחי
 

 )בראשית ו' ט(" איש צדיק תמים"נח 

שהיה נותן צדקה נח  הכתוב עלמעיד  "איש צדיקשב" ו אפריםינרב ו שלפירושאת  רבינו החיד"א ב"פני דוד"מביא 
והגימטריה של , יד( ')משלי כא "עזהחד בחיק חמה ומתן בסתר יכפה אף וש: "ל, שנאמרניצהוא כך משום בסתר, ו

שהיה עושה צדקה,  - "איש צדיקאת הכתוב: " רבינו החיד"א". לפי זה מבאר המבולהיא "עם הכולל( " )יחד עזה"
תה ומצוהמושלמת כ. ועל ידי הצדקה ןואינו יודע למי נותן , נותמיתפנימות השהיה צדקתו תמימה בשל - "תמים"

מדת הדין את , כי הצדקה מהפכת "יםקל-א" ,, אפילו עם מדת הדין"התהלך נחים קל-את האזכה ש"וכמשפטה 
, כל השקפה לרעה וזו לטובה, )דברים כו' טו(" השקיפה ממעון קדשך וברך"ז״ל על פסוק חרחמים, כמו שאמרו הלמדת 

 . רחמיםהמדת הדין למדת את כי גדולה מתנת עניים שמהפכת 
 

 )בראשית ז' כד(" ומאת יום חמשיםהמים על הארץ  ויגברו"
ה בי"ז תהגשם היהירידה של תחלת השים ומאת יום, יגברו עד תום חמהם מיום התחלת הגשם " שספורנואומר ה"

ואז נחה התיבה  ,חדשים שלמים, ומאה וחמישים היום הללו היו חמשה בי"ז לחודש השביעיה שלמנולחודש השני 
: אמרמו שנהתגבורת מלמטה כ ה גםהגשם התחיל התחלתכי מיום ח מלמטה שידחה את התיבה, וכלא היה שום כי 

שלמו נוכאשר , התחילה התיבה ללכת על פני המיםוכאשר המים היו גבוהים מספיק,  "נבקעו כל מעינות תהום רבה"
 ,מלמטהורת התגב פסקהכאשר ואז  יוםשים הימאה וחממלמטה עד מלאת שתגבורת נמשכה הימי הגשם ארבעים 

 כלפי מעלה, יכלה התיבה לנוח. ה את התיבה תדחש
 

 יט( 'יבראשית ) עד לשע" וצבים ואדמה ועמרה סדמה "באכה

וזאת על מנת לתרץ מדוע צוער, ולא כולל בהם את ערי סדום את כל השמות של פרט הכתוב מ "משך חכמהלפי ה"
פוקד עון אבות על הוא "שכי מידתו של הקב"ה . ולא הפך אותה כשם שהפך את שאר הערים חס על צוערהקב"ה 

המשיכו בדרכו אנשי סדום ולנח אביו, כנען רבעו לכן, היות וו ,מעשה אבותיהם בידיהםהם באוחזים כאשר  "בנים
אבל אנשי , מהעולם נמחוהם נות אבותם אתם ולכן בעו ,)בראשית יט' ה(" ונדעה אותםם אלינו הוציאללוט "אמרו ו

 כי אבותם ולכן נצלו. לא הלכו בדרצוער 
 

  ג( יא' )בראשית" ותהי להם הלבנה לאבן"
  " )מדרש(מצללחא בידיהון אתי למיבני חדא והוא בנוי תרתי -ותהי להם הלבנה לאבן "

ללא דברי נביאות המדרש נראה כלכאורה לפי המדרש היתה הצלחה במעשה ידיהם וכל לבנה תפסה מקום כפול. 
 םבוני בחצר מחיצה לעשות שרצו השותפיןמקור מהגמרא: " העשיל ב"חנוכת התורה"רבי שום מקור בכתוב. מביא 

' ג נותן זה )אבנים(, גויל .המדינה כמנהג הכל ,בונין לבינין כפיסין גזית גויל לבנות שנהגו מקום .באמצע הכותל את
 וזה טפחיים נותן זה ,בכפיסין .ומחצה טפחיים נותן וזה ומחצה טפחיים נותן זה ,בגזית .טפחים' ג נותן וזה טפחים

שתופס  ,גויל )אבנים(לפי זה רואים ש)ב"ב ב.(  "ומחצה טפח נותן וזה ומחצה טפח נותן זה ,בלבינין .טפחיים נותן
זה נותן טפח שתופסת שלשה טפחים,  ה,בלבנאילו נותן שלשה טפחים וזה נותן שלשה טפחים ו ששה טפחים,

" ותהי להם הלבנה לאבן"כאן שכתוב  המלבנה. וכפול משטח האבן שטח הומחצה וזה נותן טפח ומחצה. נמצא ש
 הה מחזיקתהיהלבנה תברך והמעשה ידיהם המדרש שאמר כן מלבנה. ל לומקום כפ כהאבן צרישהרי הקשה זה 

 ל. וכפמחזיק מקום מקום כאלו הניחו שם אבן שהוא 
 

  )בראשית יא' לא(" שרי כלתו אשת אברם בנו ואת"

" שהכתוב כלי יקרהכתוב ששרי היא אשת אברם הלוא כבר אמר הכתוב ששרי היא כלתו? מתרץ ה"מדוע אומר 
כלומר  לרםעל שם שהיה אב נקרא אברם משום ש "כלתושהיא "שכבר הזכיר ף על פי א "אשת אברם"הוצרך לומר 

ין יבענלומר לנו שרצה הכתוב  ,שרי על שם השררהה נקראכן והיא גם  "םיאב המון גוי" םשל רם או אברהם עלא
תה ין השררה הייבענ" שכלי יקרמדגיש ה" ".שרי אשת אברם"טפלה לו לכן אמר  ושרההעיקר הוא השררה אברהם 

אשר לכן כ, שאברהם היה טפל לשרה בנבואהבמדרש "ל זמרו חאוח הקודש ן ריאבל בעני אברהםטפלה לשרי 
 ". אשת אברםשהיא "זכיר שם מלא ה שהיתה סוכה ברוח הקודש אמרשם שבשם יסכה לה  ראוקהכתוב 

 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 :חברת הבקשות "מאיר השחר"
 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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