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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 ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
 (ט' בראשית ו" )ים התהלך נחקל-תולדות נח נח איש צדיק תמים היה בדורותיו את הא אלה"

לא ובמעשיו  "צדיק"שהיה  ,האחת, דורו מבניפך יהה םשלש מעלות של שבח שהנח זכיר הכתוב במ ,רבינו בחיילפי 
י פכ, דותיויבכל מ שלם כלומר, "תמים"שהיה  ,היהשני. "ותמלא הארץ חמס"איש חמס כבני דורו שכתוב בהם 

והמידות  ('במדבר יט)" מום בהפרה אדומה תמימה אשר אין "כלשון הכתוב  "תמימה"ת קראנבהמה בלי מום ש
וזה , אין בו מדה מגונהלומר שכ, אין בו מוםששלם , "תמים"היה שבנח הכתוב הזכיר לכן . אדםבמום המגונות הן 

ים התהלך קל-את הא", שלישיתה. "בשר כלכי השחית "שכתוב בהם , שהיו בעלי מדות מגונות ,פך מבני דורוהיה
מעלת השמש את על צדיק שהשיג רק זה נופל הלשון וה, רק ביחידי הדור דת ההתהלכות מצאנוימשאת וידוע , "נח
פי כ, ל ורוממותוומעלת אדון הכ מתשעם ההשגה הזאת מתפרסמשום , חות הגלגלים והכוכבים וכיצד הם פועליםווכ
ים קל-את הא"בנח הכתוב אמר לכן . ('תהלים יט)" ומעשה ידיו מגיד הרקיע ל-אהשמים מספרים כבוד "אמר דוד ש

חות הכוכבים והמזלות ולא נטה לבו וכאת חותיו העצומים וידע והשמש וכ מהלךאת השיג נח כי , "התהלך נח
שמש והיו ל םפך מאנשי דורו שהיו עובדייההוזה , בה ודבקלן ועל כמנה יש סבה עליושכי ידע בחכמתו  ,אחריהם

י כי נטיית הדעת אחר "הארץ ותשחת"ה מה שכתב בהם וז, שקועים בעבודת הכוכבים והמזלות ועושים אותם אלהות
 . ('שמות לב) "כי שחת עמך"בעניין חטא העגל י שכתוב פכ, השחתה תנקרא עבודה זרה

 

 (יג' בראשית ו" )קץ כל בשר בא לפני"
פקידה כי . י מלאך משחיתדעל ילפקידה שנעשית , ה"י הקבבין פקידה על ידהקדוש מסביר את ההבדל " אלשיך"ה
בפקידה כן  לא, צדיק לא ירשיע כי יבחין בין צדיק לרשע ל-כי הן א, יש הבחנה בין צדיק לרשע' י היד עלית נעשש

ה "החליט הקבולכן כאשר . בין צדיק לרשע בחיןמ לאלמשחית הוא רשות נה כיון שניתש, המשחיתשנעשית על ידי 
גם את חטאים הף עם סויאהמלאך כי  "שממה שאהתהאדמה "ידי מלאך זאת בד יאם יפקהוא הבין ש מבוללהביא 

 .(קח נהדריןס)שלם בצדקו לא היה  גם הואל "שלפי חלק מחזומה גם , לא יבחין בין צדיק לרשע כי, נפש נח ובניו
ין למען דבחינות לזכותו ב השקיף וראה ה"שהקב, "וישאר אך נח"בעצמו ובמילא  משפטות עשלה "הקבלכן בחר 

  .ומדקדק מה שלא היה המלאך משחית מבחין, אותו הציל
 

 (יא' בראשית ח" )אליו היונה לעת ערב ותבא"
זית להוציא  עלהפי שהביאה אליו של, "כלי יקר"מבאר ה ,אלא ? באה בבקראו בערב היונה באה מה איכפת לנו אם 

את בלילה אם אין מה שיאיר חלון ה היבתבה  "צהר"שהרי יש מי שאומר שה ,לעת ערבדבר הנצרך דווקא  ,מהם אור
וביום נכנס האור דרך חלון  ,מדליק שמן בתיבה בלילהנח היה ש "יצהר"לשון הוא מ "צהר" "חזקוני"התבה שלפי ה

 ".עשה אשרויפתח נח את חלון התיבה "כתוב שו התיבה כמ
 

 (כא' חבראשית ) "מנעוריו יצר לב האדם רע כי"
כך שכבר , המזגים של האנשים שלפני המבולפחותים משל האנשים מהמבול ואילך הם המזגים ש "ספורנו"מסביר ה

פי שהיה כשלא  ,הםמנעורי הםעלי תה המתגברותאונגד התקומם וכלו להבאופן שיח השכלי ולא יאיר בהם הכ
  .ה כבר מנעוריהםושכן היה להם את הכוחות להתנגד לתאו לפני המבול בראשונה
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 :העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם" נשמת אדם' נר ה"
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  (יג' בראשית ו" )חמס הארץ מלאה כי"
 (י"רש) "לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל"

שמובא על פי מה  "חנוכת התורה"רבי העשיל במתרץ ? נחתם מפני הגזלי שדינם "אכן לא ברור מדוע אומר רש
דין "על הכל וכבר  יםנדכבר יושבים אז הבית דין שכדין נזקקים על פחות משוה פרוטה אבל האין בית ל ש"בחז

לא נחתם גזר " ו במדרשאמר ןלכ. היו גוזלים פחות משוה פרוטהשוהנה מבואר כאן במדרש . "פרוטה כדין מאה
בתחילה אין בית דין שדין האלא בשעת גמר  ,לא היו יכולים לדון ,גזלההחטא של שלומר כ "דינם אלא על הגזל

 . לפחות משוה פרוטהנזקקים 
 

 ( ט' בראשית ז" )אל נח אל התבה שנים באו שנים"

 הן באו חזר אחריהם אלא התאמץ ולרך לטהצלא שנח  "באו"ממה שאומר הפסוק ק יידהקדוש מ" אור החיים"ה
 למרות עוף הטהורה והבהמה גם ה בזהכלל בומתייחס אל כל הסוגים  "שנים שנים"אמר המו, מעצמןאליו 
 שהמספר הדרוש לקיום המין הוא שנים בלבד " אור החיים"מסביר ה, ה ציוה את נח לקחת מהם שבעה"שהקב

 ח וטראת ההשלמה לכמות של שבעה היה על נח לאבל , אותן קבלרק עד התיבה והוא אל נח ' ואותם הביא ה
 ולא  עצמוח בוטרעל נח ללקיום המין כיון שאין זה  "תקח לך"עליו הכתוב לקחת אותם כמו שצוה ובעצמו 

 . בשבילויטרחו מהשמים 
 

  (לב' יאבראשית " )תרח בחרן וימת"
 הדברשלא יהא  ?ולמה הקדים הכתוב מיתתו של תרח ליציאתו של אברם, כשיצא אברם נשארו משנות תרח הרבה"

ועוד שאף הרשעים , לפיכך קראו מת, שהניחו זקן והלך לו ,ויאמרו לא קיים אברם כבוד אב ואם ,מפורסם לכל
  (י"רש" )מתים קרואיםבחייהם 

את , חיי האבאת ספר תמיד שמהכתוב וטוען שכך נוהג , י המובאים מהמדרש"רש על דברי ההיתממביע  ן"הרמב
ה יעצמו הבנח גם ו .בכל הדורות כך נהגו הכתובים, ין הבןיבענלספר ואחר כך מתחיל , האב מיתתאת ו הבןהולדת 
לכן לא ברור מה המקום להסברו של , אברהםשל נח היה בחיים בימיו של שם בנו גם ו, בימיו של אברםבחיים 

, שבהם לא מצוינת מיתת האב, ומתרץ שבמקרה של תרח משנה הכתוב את הסגנון ביחס לדורות שהיו לפניו? י"רש
 ...ויהיו ימי תרח", שבהם מצוינת מיתת האב, דם ועד נחמא, והכתוב משתמש בסגנון של עשרת הדורות הראשונים

במדרש את דרשו ן לכ. אברהםשם מוזכר גם , "בחרן", מקום המיתהאת  זכירעוד הכתוב ומוסיף מ, "תרח בחרן וימת
תרוץ נוסף הוא שכיון שכבר . ם אביועשם היה שאברהם  ,למי שלא מעיין ומדקדק בכתובים ,כדי שיראהי "דברי רש
נאלץ הכתוב לספר על , "מאור כשדים ללכת ארצה כנען"פר שיצא עם אביו יוס ,ין אברהםיבענכתוב לספר ההתחיל 

 . שלמרות שאין זה על הסדרתו ומאת חייו ואת  סדרכדי למיתת תרח 
 

 (כט 'יאדברים )" ושם אשת נחור מלכה בת הרן אבי מלכה ואבי יסכה"

 מדוע מציין זאת  א שהרן היה אביהםהו טובת הרן פש שמלכה היתההכתוב כיון שאמר , לא ברורלכאורה 
  חתן מדין כהן יתרו וישמע" על הפסוקי "שרש רשפיעל פי מה " פנים יפות"מתרץ ה? הכתוב פעם נוספת

 יתרו "ב ותגדל משה כתהוכש, חותנו שהיה כהן מדין לה היה משה מתכבד ביתרויבתחש (א' שמות יח)" משה
 , .(קנזשבת )" מעשה בימי אביו של רבי צדוק"נו במשנה אוכן מצ, שהיה יתרו מתכבד בחתנו, "חותן משה

 . ונקראים על שם בניהם, יותר מפורסמים מאביהםהיו הבנים היינו ש, "אבוה דשמואל"כמו בעוד מקומות ו
 תגדלו מלכה ויסכה הרן אך לאחר שה, "בת הרן"על שם אביהן  ו הבנות נקראותתחלה היהכאן שבש לומר וכן י

 . נקרא על שמן
 

  (לב' יאבראשית " )תרח בחרן וימת"

 (רש״י) "ן הפוכה לומר לך עד אברם חרון אף של מקום"נו"
  ,אם כך, מתלפני שהוא באמת הרבה  "וימת תרח"בתורה כתב נ, י"הלוא לפי מה שכותב רש, נשאלת השאלה

 על ז״ל חשדרשו  פיכ, זההפסוק מו של השאין כאן מקומשום הפוכה היא ן "נוומרים שהמדוע אין אנו א
 כאן מקומו  איןלומר שסימן הכתוב  העשש, (לב' במדבר י) "וע הארוןסויהי בנ"ות בפסוק בוכתהפוכות הן ה"יוננה

 ויהי "שבפסוק  א"החידרבינו מתרץ ? בין פורענות לפורענות ולהפסיק של הפסוק והוא נכתב כאן כדי להפריד
 היא חלק ן של חרון "הנו ןכאאבל  ,ןימסלואכן באו רק , מגוף הפסוקן ההפוכות אינן "הנוני" בנסוע הארון

 שהיה עד סיק את חרון האף להפן "באה הנוגם כאן , אכןו. ין והכתוביעצם הענבלכן צריך לדרוש ו, מהפסוק
 .אףהפסק חרון שהגיע אברהם וכעת משנולד אברהם 
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