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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' ובראשית ) "נח ים התהלךקל-את הא"

בעניין עבודת " הלך"ואומר שמצאנו בעוד מקומות במקרא שמשתמשים בפועל " תוספת ברכה"מאיר את עינינו ה
בראשית )" ותי לפניו אברהם יצחקבאשר התהלכו א לקים-אה", (בכ' ראשית הב" )לקים-אויתהלך חנוך את ה. "'ה

איזו היא , דרש בר קפרא" :ל"חזה שאמרו ל פי מפרש עומ'? ההליכה לעבודת ה להבין מה קשרוצריך , (טו' מח
שבכל  והיינד (.ברכות סג) "(ו' משלי ג)' כל דרכיך דעהוב'זה שנאמר   ?פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בה

וזוהי , (ח' זתהלים ט" )דלנגדי תמי' שויתי ה"וכמו שכתוב ' דעתו מהאת סיח להלא עליו לדאוג מקום שאדם הולך 
משנה ועל פי זה ניתן להבין את המובא ב. 'זכרו את ההם שבכל הליכותיהם , "התהלכו", "התהלך"נת הלשונות וכו
,  (.כריתות טו..." )נו ליקח בהמה למשתהכשאלתי את רבן גמליאל ואת רבי יהושע באטליז כשהל :עקיבא ביאמר ר"
לפי מה שהסברנו הכוונה היא להראות לנו אך , האלהששל זמן האת מקום ות המשנה את הספרמדוע מ, וררב אלו

  ". כל דרכיך דעהוב"שגם כשהולכים לענייני חולין יש לחשוב ולהתעסק בתורה בבחינת 
 

 (יג 'ובראשית )" והנני משחיתם את הארץ' להים לנח קץ כל בשר בא לפני וגו-ויאמר א"

 לי יביווא צרי בשרי את לולאכ מרעים עלי בובקר" :הפסוקל את "חזפי פירוש על את הפסוק  "פנים יפות"הפרש מ
נגעי בני "נקראים של האדם והם נות ועוהנבראים מהמשחיתים של "חזאמרו ש( ב 'זכתהלים ) "ונפלו כשלו המה
, (יא 'אבות ד" )אחד קונה לו קטיגוראחת כל העובר עבירה : "במשנהמובא שו כמ, הם המקטרגים "אדם

שהקטרוג הזה פועל אמת היא אבל ה, דין על האדםהאת  ושימצמשטינים למעלה ותובעים המקטרגים הם אלו שו
ה מה וז .תבטליםממוחים וים נמקטרגימקבל את הדין ממילא הנענש ואדם ר השאכון שכי ,של המקטרגיםלרעתם 

עצמם יגרמו לשבזה פילו דין אה את צוררים ואויבים לבקש עלישאותם אלו  "צרי ואויבי לי"שאמר דוד המלך 
שהמשטינים נקראים ר בזוהר כמבוא "קץ כל בשר בא לפני"פסוק שלפנינו ה גם בכוונהו וז ."המה כשלו ונפלו"ש
יקבלו את דינם האנשים כיון שהכוונה היא ש" כי מלאה הארץ חמס מפניהם"שכתוב  המו, (ב 'נח סב) "קץ כל בשר"

הבטחה  ווז, "הנני משחיתם את הארץ"נאמר ש, הנני משחית אותם עם הארץ"לכן , ישחתו משטיניםממילא גם ה
 . המבול דיל ייטהר את הארץ עה "הקבלנח ש

 

 (טז 'ובראשית ) "צוהר תעשה לתיבה"
שזו הדרך " המורצרור "אר בומב .ל"זפי שדרשו חכ ,את התיבהלהאיר שנועדה אבן טובה להיא כוונת הכתוב 

אף על פי נח שלרמוז לבא הדבר ו. בהלתייכנסו המים יגרום הדבר שבאופן אחר היחידה להאיר את התיבה ואילו 
. עולםהשלשה עמודי  ,נח ובניוכוונה היא לוה ,םהעולאת איר שינשאר אור אחד וצוהר אחד עדיין  ,חשךולם עהש
בניו ת כנגד שלש ,"תחתיים שניים ושלישים", שלוש קומותבה בתילעשות ה "הקבמצוי במה שציוה עמודים לז רמה

משופעת התיבה להורות שתהיה היא  "ואל אמה תכלנה מלמעלה"וב הכתונת ווכ. נח עצמו כנגדהוא והצוהר  ,של נח
 ישערלעלה תפלתו תלהתפלל לפניו עד ש ',כוונתו למעלה כנגד האת צריך להמשיך הוא לרמוז לו ש ,מעלהפי לכ

 . "תח התיבה בצדה תשיםופ"ז בכתוב ורמ וזה ,השמים
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 (ט 'ובראשית ) "אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים היה בדורותיו"
 ,דהיינו אפילו בדברים הגשמיים כמו אכילה ושתיה, בכל מעשיו' האדם העוסק בעבודת הש" נעם אלימלך"מסביר ה

הוא אזי בכל פעם ש ,וונה לדחות את הפסולת ולהעלות את הרוחניות שבווך כתמו ,בקדושה אוכל ושותהכלומר הוא 
ואחר  "דור"היא כמו תנהג בה אדם ההבחינה הראשונה שהש "דור"עולה ובא בבחינה אחרת יתירה זה נקרא בשם 

ור הולך ודור ד" ו כוונת הכתובוז. לבחינה אחרת הרי הוא כמו שבא בדור אחרמגיע זאת והבחינה הנופל מהוא ש
ת ממנו זה הולכשהבחינה הזאת ו ,עד הנהבה שהיה מתנהג  ,ראשונההבחינה הנופל מהאדם ש( ד, קהלת א) "בא

כלומר , "והארץ לעולם עומדת"שצריך שיהיה באופן שאמר הכתוב עוד ו. שבא לבחינה אחרת "דור הולך ודור בא"
, "לעולם עומדת"ו כוונת זויהא מתנהג בהם בקדושה שדהיינו  האות צריך להעמיד ,דהיינו הגשמיות, הארציותש
אבל מי שאינו מתנהג בקדושה לא שייך בו . אחרת נהבחילבכל פעם מגיע  ךוהאדם המתנהג כ .לומר לעולם העליוןכ

אדם הרוצה לצאת ולבוא הש, (ד 'תהלים קמה) "דור לדור"וזהו . עולה כלל לבחינה אחרתהוא אינו . המדוברכל 
עד שגם מעשיו אף בגשמיות כל כך עצמו את צריך לקדש ש, "ישבח מעשיך", נו מבחינה לבחינהדהיי, מדור לדור

 ,בו ושהי בחינותהבכל , "נח איש צדיק תמים היה בדורותיו" מה שאומר הכתוב שלפנינו וזה. 'האת הגשמיים ישבחו 
היו רק לומר שכל מעשיו כ, "לקים התהלך נח-אהאת "בהם וכל זה היה לו מחמת ש "צדיק תמים"בכל פעם היה 

 . לכן הלך בכל פעם מבחינה לבחינהו' ם הלש
 

  (יג' בראשית ו" )כל בשר בא לפני קץ"

בשר הנפש עד הות המשחית מומלאך המהיא ל "קץ כל בשר"שהכוונה במילים אומרים  ישש "כלי יקר"מסביר ה
את נפשו של המיועד בידו  תלתה "רשות מהקבבקש כדי ל, "בא לפני" אותו המלאךו .של האדםקצו את ומקרב 

הנני "לפיכך  ,לא יבחין בין צדיק לרשעהוא למשחית אוטומטית אם אתן רשות שהטעם הוא שה "ר הקבסבימו. למות
 .יםשחתמונח בכלל ה גםכדי שלא יהיה זאת ו ,אני בעצמירק  ,"משחיתם

 

 (ה' בראשית ז" )נח ככל ויעש"
  (י"רש" )זו ביאתו לתיבה"

 הוא בהמשך שנאמר מקרא מלא י לומר שנח בא אל התיבה שהלוא "שאין כוונת רש "אור החיים"מבאר ה
 לקח מכל לומר שנח כוונת הכתוב היא אלא  ,"בעצם היום הזה בא נח"עוד נאמר ו, "התיבה אל... ויבא נח"

 הכתוב גם דייק . 'ו האות ציוהזה לפי מה שו שבעה שבעההטהור עוף הומ שבעה שבעההבהמה הטהורה 
 נכנסים לתיבה לא הזכיר כיון שבפירוט כל ה', הלמד שנח עשה את כל מה שציוה אותו ל "ככל"מר וא

 לא קיים שנח נראה  הזה היולפי , באו שבעה שבעה אלא שנים שניםמעוף השמים ומהבהמה הטהורה הכתוב ש
 שבעה ולקח ' ה ציוהועשה ככל אשר שנח בא הכתוב להודיענו  כןל, שבעה שבעהשאמר לו ' מצות האת כל 
 . מהבהמה הטהורה ומהעוף הטהורשבעה 

 

 (ט' בראשית ט" )הנני מקים את בריתי ואני"
קים את בריתי אאני "אזי  ,"לא תשפכו דם נקי"ה כורת ברית עם האנושות בתנאי שאם אתם "הקב ,"ספורנו"לפי ה

כי "הכתוב  מרואמו שתשחת הארץ כהרי שהדבר יגרום ש ,נקיבשפיכת דם אם תחטאו אבל , "שלא לשחת עוד הארץ
אך הדבר  ,ותלקהוא מהחוטא עונשו של אמנם אבל על שאר העבירות , "ולארץ לא יכופר, הדם הוא יחניף את הארץ

 . הארץ תשחתלא יגרום לכך ש
 

 (יב' טבראשית " )ביני וביניכם אות הברית אשר אני נותן זאת"

 "עד הגל הזה ועדה המצבה"של טעם שהטעם הוא כמו ה ן"הרמבמבאר  ?אותשתהיה טעם בקשת המה שאל ת ואם
שהכלל , (ל 'כאבראשית ) "בעבור תהיה לי לעדה מידיכי את שבע כבשות תקח "וכמו הטעם של  (נב 'לא בראשית)

נקראת  הסכמהוכל , "אות"קרא נ נדור ביניהםהין יענאת הם לה להזכירכדי כל דבר הנראה שיושם לפני שנים הוא ש
כל זרע את מול לההסכמה גלל ב( יא 'יז בראשית) "והיה לאות ברית ביני וביניכם"אמר נמילה מצות הוכן ב, "ברית"

 . כך גם הקשת מזכירה את הברית. אברהם
 

 (טז' בראשית ט) "הארץ על אשר בשר בכל חיה נפש כל ובין םלהי-ין אברית עולם בלזכור "
לוהים -הרי א "הארץ ...יןבו םלהי-ין אב"שהברית היא מדוע אומר הכתוב , "נחל קדומים"א ב"רבינו החידקשה מ

בשם מתרץ ו ?"להים-ין אב"מר אדוע מ, "הארץ ...ביני ובין"הוא זה שאומר את הדברים על כן היה על הכתוב לומר 
לא יניח ה "הקבש ."הארץ"ובין , לוהים-הנקראת א "דת הדיןימ"בין היא ת המדוברהברית נראה שכ ,רבינו אפרים

 .בפעם אחתעולם כל הדת הדין לפגוע בימלעוד 

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

 ה יוסף בן חמו"לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע :"מאיר השחר"חברת הבקשות 
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