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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

 

 
 ( יג' בראשית ו" )קץ כל בשר בא לפני"

 ה לנח "בכל זאת פונה הקב" קץ כל בשר בא לפני"למרות שגרם החטא לכך ששהקדוש " אלשיך"מבאר הו
 " אלשיך"ה .מאמרות על עולמו שברא בעשרהה חס "ומבקש להשאיר דרכו קיום לעולם וזאת משום שהקב

 מה "של המלאכים אשר התנגדו לבריאת האדם עד שאמרו  הקדוש מזכיר את המדרש שמביא את קטרוגם
 שמו פניהם לפניו , םובאי םמכעיסישהיו העשרה דורות את בראותם וכעת ( ה' תהלים ח" )י תזכרנואנוש כ

 את הרע והנה הנם  טבנו אשר דברנו כי יעשהיוהנה ה, לברא אדם ראה אתה אומר אלינו כי טוב"אמרו ו
 הלא  ,מתחת מלובשי חומר על הארץ ,נפשם תחתנפשכם  ם אתם לו ישג"ה "קבהלהם  אמר. "לפניך םיסמכעי

 ועליהם נאמר  .למטה לארץה "הקבהפילם אז או , "'עשה הישר בעיני הנ לא כי"ויאמרו , "תעשו כמעשיהם
 , הרבו לפשועשהמלאכים ז״ל חופירשו , (ב' בראשית ו) "הנה אדם כי טובותנות הלהים את ב-ויראו בני הא"

 ולהדגיש את גודל  .זו בהמה ,"אשר בחרו", זו זכור ,"מכל", אשת איש זו ,"ם נשיםהו לחויק"ה שנאמר ומ
 " ובנות יולדו להם... י החל האדם לרובכ ויהי"הקדוש שהכתוב אומר לפני כן " אלשיך"רעתם מביא ה

 בנשים  ידם ושלחניתן להבין את זה שהם פנויות היה היה מחסור בנשים אם לומר לנו ש( א' בראשית ו)
 ה דאג שיהיה ריבוי של נקבות "שהקב, "ובנות יולדו להם"כתוב אומר בפירוש אך ה, נשואות וזכור ובהמה

  .הבחרו בדרכם הרע להים-בני הא, ועם כל זה, "בעולתה ידיהם ישלחולא "להים -יותר מזכרים כדי שבני הא
 נאמר , הלא נהפוך הוא ?עיניהם ביופי הנשואות נתנולכן ו, בעיניהם הבנות הפנויות לא ישרושנאמר אולי ו
 , "י טובות הנהכ" ,הנקראות בשם בנות ,בתולות הפנויותשהכוונה היא ל, "אדםהלהים את בנות -הא ויראו בני"

 היא במה שהם , אך להרעצם היה כל חפלכך ש ראיה דועו. מן הנשואות ,"ויקחו להם נשים" ,זה ועם כל
 לבני האדם  תוזכלימוד ה תהי, לוהים-ואומר שהתנהגות זו של בני הא" אלשיך"מסכם ה. גם בבהמה בחרו

 . המקטרגיםאת להשקיט  מקוםה "לקבכי היה , הכלאת לבלתי השחית 
 

 ( כא' ובראשית ) "להם לאכלהווהיה לך "

 שנאמר , אסור לאדם שיאכל קודם שיתן מאכל לבהמתול ש"רו חזאממזכיר את מה ש "תוספת ברכה "ה
 ולפי  (.ברכות מו" )ואכלת ושבעת"אחר כך נאמר ו (טו 'יא דברים) "ונתתי עשב בשדך לבהמתך" בתחילה

 ומתרץ ? "ולהם לאכלה ךל הוהי"מדוע אמר הכתוב " לאכלה להם ולך הוהי"צריך לומר הכתוב  היהזה 
 הטרדות שהיו להם על הצער ובני נח התאוננו  ,בעת שיצאו מהתיבהש, (:קחסנהדרין )מרא המבואר בגעל פי 
 והיו האנשים טרודים כל כך , ם והלילהושהיו שם כל מיני חיות שדרכם לאכול בזמנים שונים במשך הי, בתיבה

 את אילו היו מקדימים ניתן להבין ש לפי זה. לו שהורגלהן להאכיל כל חיה בזמכל היום והלילה בכל משך 
 ת וזמן מאכל לחי ואאחרי שכל שעה ה, לאכול בעצמםלא היו מספיקים הרי שהם , מאכל החיות לאכילתם הם

 . שהם מאכילים את שאר בעלי החיים יו מוכרחים לאכול קודםהכרח הלכן ב, שונות
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 (ב' בראשית ז)" הבהמה הטהורה תקח לך מכל"
טרח ת, "תקח", אתה בעצמך, ראשית, היא כפולה "תקח לך"אומרו הקדוש שכוונת הכתוב ב" אור החיים"מבאר ה

מי התיר "מייתר את השאלה וזה  .ךלצורכי עצמ" לך"הוא משום שהם  הטעם, שניתו, את ההשלמה לשבעהלקחת 
וכיון שהעולם צריך , את נח לדאוג לקיום המיניםוה יצ ה"הלא הקב? לנח להקריב קרבן מהבהמות בלא רשות האדון

 "תקח לך"הכתוב אמר שבמה לא שא" ?ולא לשם קרבן, ה את נח לקחת מהם שבעה"ביותר לאותם המינים ציוה הקב
הראיה היא שהוא ו .'ם להמה כחפצו והקריבנח עשה בהם כן ול ,צורכי עצמותוספת היא להה לנח ש"הקב הראה

 .הותר לוהבשר ל כי ואכלט וושחהוא יכול ללאכול מהם  גםואם ירצה , הצליח בקרבנו ונרצה לו
 

 (ט' בראשית ז" )שנים שנים באו אל נח"

  (י"רש" )שנים היו הפחות מן זה במנין הושוו כלם, שנים שנים. מאליהן, נח אל באו"
מבאר שמכל ו. לומר שהיו באים זכר ונקבה יחדכ, זוגותהוא  "שנים"של פירוש שאמר כי ה ק"הרדמביא את  ן"הרמב

 איננה אשר הבהמה ומן הטהורה הבהמה מן", כמו שנאמר בפסוק הקודם, ונקבה מעצמם זכרבאו שנים י החיים עלב
עוד הטהורים בעלי החיים הוסיף להביא מהיה לנח על ו, (ח' בראשית ז" )האדמה על רמש אשר וכל העוף ומן טהרה

 .הומצלשם הח וטרהיה צריך ללצורך קרבן היו ואשר , נצל באו מעצמםיכי הבאים לה .ששה זוגות
 

 (ז' בראשית ח" )את העורב וישלח"

 רבך ,שנאתני ואתה שונאני רבך :לו אמר לנח עורב השיבו ניצחת תשובה" :ל בגמרא"מביא את דברי חז רבינו בחיי
 פוגע אם ,שנים ממין ושולח שבעה ממין מניח שאתה שנאתני ואתה ,שנים הטמאים מן שבעה םהטהורי מן ,שונאני

 נאסר לי במותר רשע :לו אמר ?צריך אתה לאשתי שמא או ?אחת בריה חסר עולם נמצא לא צנה שר או חמה שר בי
המדרש , שנח לא רצה לקבל את העורב לתיבה בחזרה רבינו בחייואומר  (:סנהדרין קח) "?כןשל כ לא לי בנאסר לי

המים  יבשתעד 'קבלהו : ה"אמר לו הקב. אינך ראוי לא לאכילה ולא לקרבן: (נח) אמר לו"משלים את הויכוח ואומר 
לו  מביאיםוהעורבים ': כתיבד. לעמוד וליבש את העולם ואני מצריכו אליו( אליהו)עתיד צדיק אחד , 'מעל הארץ

וסיף ומ. בתשובתודהיינו " ויצא יצוא ושוב"מה שכתוב  הזו, (ח 'מלכים א יז)' קר ולחם ובשר בערבבבם ובשר חל
 ".תשבי"מרמזת על אליהו הנביא המכונה " יבשת"רבינו בחיי שהמילה 

 

  (כב' בראשית ח" )וחרף וקיץ וחם וקר וקציר זרע הארץ כל ימי עד"
 שה חדשיישאת ו, מיכאל המלאךקיץ ממונה ה שה חדשיישבשם ספר קדמון שעל  "דבש לפי"א מביא ב"רבינו החיד

סך ו. "גבריאל"גימטריא ב "מור", (יב' אסתר ב" )ששה חדשים בשמן המור"דכתיב , גבריאלהמלאך חורף מנהיג ה
שהוא  ,גבריאל שולט בקיץ ומיכאלשנראה ו. "מיכאל וגבריאל"גימטריא , שנה פשוטה הם שנ״ד ימיםהכל הימים ב

 . שולט בחורף ,מים והוא רחמים
 

 (כז 'טבראשית ) "עבד למו ןענויהי כ "

ות שכנען והי  "כל מה שקנה עבד קנה רבו"שמשמעות הקללה שכנען הוא עבד של שם היא ש" משך חכמה"מבאר ה
 . לכן ניתן כל עושרם לישראל לבני שםשייך 

 

 (כא' בראשית י" )הוא אבי כל בני עבר גם"
 ,"עבר"על שם  ,"םעברי"ל והשגחתו נקראו -מציאות האשל המחזיקים בדעות אלו ששאף על פי  "ספורנו"מבאר ה

גם שם היה , בכל אופן (יג' בראשית יד" )ויגד לאברם העברי"ב והכת אמרמכדעות אלו ולהורות  להביןשהשתדל 
בנים  יםוהתלמידים נקרא, "ועוגב אבי כל תופש כנור"אב כמו  קראנכי המלמד ומורה , "כל בני עבר"ומלמד  "אבי"

 ". בני הנביאים"כמו 
 

  (ג' בראשית יא" )ותהי להם הלבנה לאבן"
והם באו לבנות , הכוונה היא שהיתה הצלחה במעשה ידיהם" ותהי להם הלבנה לאבן"מובא במדרש שמה שנאמר 

כי הדבר דברי נביאות דברי המדרש הללו הם לכאורה ש "חנוכת התורה"רבי העשיל באך אומר . אחת ונבנו שתים
צריכים לבנות שרצו לעשות מחיצה בחצר  םהשותפישבבא בתרא ומתרץ על פי המובא במסכת  .אינו רמוז בכתוב

זה נותן ( אבנים)גויל אם המחיצה בנויה מ. ל אחד צריך להקצות שטח משלו לטובת המחיצההמדינה וכלפי מנהג 
לפי זה . לבנים זה נותן טפח ומחצה וזה נותן טפחואם המחיצה בנויה מ... פחיםשלשה טפחים וזה נותן שלשה ט

אבן צריך מקום לא לה ,וקשה. "ותהי להם הלבנה לאבן"ב ווהנה כאן כת. לבנהשטח אבן הוא כפלים משטח הצא שיו
שם אבן  הניחוהיה מחזיק כאילו במעשה ידיהם ומקום הלבנה מדרש שהיתה ברכה אמר הכן ל. לבנהאשר לל מוכפ

 ". ותהי הלבנה לאבן"שאמר הכתוב מה וזה . בשטחו לושהוא כפ
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