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  [יא]

יט) ָּכל ַהַחָּיה ָּכל ָהֶרֶמׂש ְוָכל ָהעוֹף ֹּכל רוֵֹמׂש ַעל ָהָאֶרץ ח, (

  ְלִמְׁשְּפֹחֵתיֶהם ָיְצאּו ִמן ַהֵּתָבה:

                                                 
ָּכל ַהַחָּיה ָּכל ָהֶרֶמׂש ְוָכל ָהעֹוף ֹּכל רֹוֵמׂש [יא] תוכן דבריו, על הא דכתיב " 1

", יש לדקדק, דלמשפחותיהם ָיְצאּו ִמן ַהֵּתָבה ְלִמְׁשְּפֹחֵתיֶהםַעל ָהָאֶרץ 

נראה מיותר, ובא לדרשה, דכיון דכתיב שיצאו כל החיה, מהו לשון 

אמר רבי יוחנן: ) "ב ,קחבסנהדרין (למשפחותיהם. ודרש רבי יוחנן 

". ולא מבואר מה כונתו, ורש"י ושאר ראשונים נדחקו למשפחותם, ולא הם

  לפרש כונת רבי יוחנן, וזה בא המשך חכמה לבאר.

וכדי להבין זאת, יש להקדים ביאור ענין המבול. דהנה צריך לתת טעם, 

ברגע. ואין מדוע היה המבול י"ב חודש, והרי היה הבורא יכול לכלותם 

לומר דהבורא יתברך לא רצה לעשות שלא כדרך הטבע, ולכן הוריד מבול 

י"ב חודש שבדרך טבעית כביכול ימותו כולם, וינצל נח בתיבה.  דזה אינו 

נכון, שהרי אמרו בבראשית רבה (בראשית כה, ב) שבכל י"ב חודש של 

ד, המבול, לא שמשו המזלות, ושינה ה' סדר העולם בימי המבול. ועו

שבדרך טבעית לא היה נח ואשר איתו בטבע יוכלים להתקיים, כי היה אויר 

שמשחית ומכלה, ובדרך הטבע לא היה אפשר להתקיים, דכך דרשו חז"ל 

ִהים ֶאת ֹנַח ְוֵאת ָּכל ַהַחָּיה ְוֶאת ָּכל ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ) "ח, אעל הפסוק ( ַוִּיְזֹּכר ֱא

בראשית רבה ", ואמרו בִהים רּוַח ַעל ָהָאֶרץ ַוָּיֹׁשּכּו ַהָּמִיםִאּתֹו ַּבֵּתָבה ַוַּיֲעֵבר ֱא

ויזכור אלהים את נח, מה זכירה נזכר לו שזן ופירנס ) "(נח פרשה לג סימן ג

", וצריך ביאור מה הוקשה להם שלא פירשו אותם כל י"ב חודש בתיבה

 כפשוטו, שזכר אותם והפסיק את המבול, אלא לשון "בתבה" קשה, דמיותר

הוא, אלא דבא ללמד שזכר אותם עוד בתיבה עצמה, ולכן פירשו, דהכונה 

  הוא שזכר אותם שפירנס אותם י"ב חודש.

והנה דברי המדרש עוד צריכים ביאור, מה זכירה היא זו, והרי הוא מפורש 

בתורה שנכנסו לתיבה והביאו איתם מאכל לי"ב חודש, ואיזה זכירה צריך 

היה האויר משחית ומכלה, ובדרך הטבע אי כאן, אלא מוכח שהכונה הוא ש

אפשר היה להתקיים בתיבה, אלא שזכר אותם ה' ונהג עמם שלא כדרך 

  הטבע שיתקיימו באויר התיבה המשחית.

  עונש דור המבול י"ב חודש ולא כילה אותם ברגעמדוע היה 

פרק חלק (סנהדרין קח, ב) למשפחותיהם יצאו,  1ובגמרא(ח, יט) 

וכיון שמוכח שירידת המבול וקיום נח וכל החי עמו היה בדרך נס שלא 

בדרך הטבע, יש להקשות טובא, מדוע לא כילה ה' את דור המבול  ברגע 

ד, ומדוע הוצרך להשהות את המבול י"ב חודש, אלא שרמזו לזה חז"ל אח

בעדיות (ב, י) ואמרו "שמשפט דור המבול י"ב חודש", מבואר שהיה בזה 

סיבה מיוחדת של י"ב חודש לעשות משפט בהם י"ב חודש, אלא שדבריהם 

  עוד צריכים ביאור.

דם בתכונה והביאור בכל זה, דהנה הבורא יתברך ברא את בעלי החיים והא

טבעית שישנאו את החמס והגזל וזנות עם מי שאינו מינן, אבל דור המבול 

ִּכי ִהְׁשִחית ָּכל ָּבָׂשר ֶאת ַּדְרּכֹו ַעל ) "ו, יבשינה את טבעו שנולד בו, כדכתיב (

", ולשון "דרכו", מוכח, דהשחית את טבעו שהיה דרכו בטבע ָהָאֶרץ

בעלי החיים והן האדם, מלבד הבריאה, ו"כל" הבשר השחית, דהיינו הן 

מעט אדם ובעלי חיים שלא השחיתו במקרה, ומהם לקח נח לתיבה כמו 

שדרשו חז"ל בסנהדרין (קח, ב) שלא נכנסו לתיבה אלא בעלי חיים שלא 

  נעבדה בהם עבירה, ולא השחיתו מינן.

וכיון שהבורא יתברך רצה לתקן ולחדש את העולם, דהיינו את טבע הבעלי 

טע בהם בבריאה, לפיכך היה בהכרח לשנות את טבע בעלי חיים כפי שנ

החיים והאדם שנשארו עם נח, כי אף על פי שהם לא חטאו, ואלו שחטאו 

מתו במבול, מכל מקום, לא היה זה בתכונתם, כי באמת השחית "כל" בשר, 

כולם נשחתו, הן האדם והן בעלי החיים, ואלו שלא נשחתו היה זה במקרה 

שיתחיל עולם חדש לאחר המבול כמו שהיה בבריאת בלבד, לפיכך, כדי 

העולם, בתכונות נפש טובות השונאות החמס והגזל ודבקות במינן בלבד, 

היה בהכרח לשנות טבעיהם שהשחיתו, ושיערה החכמה העליונה, שצריך 

לזה י"ב חודש, של חינוך ותרגול לחיות בצמצום מיד בן אדם, ויהיה מוראו 

השני, ובזה ישתנה טבעם, ויחזור למה שהיה  עליהם, ולא יטרפו אחד את

ביסוד בריאת העולם, וזה עומק כונת חז"ל, שמשפט דור המבול י"ב חודש, 

  שהיה זמן זה נצרך כדי לתקן את אלו שנשארו לאחר המבול.
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אמר רבי יוחנן ולא הם. והענין, דהמבול היה שוהה שנים עשר 

חודש]. אף שכל  י"במשפט דור המבול  (ב, י) חודש [עיין עדיות

(בראשית רבה כה,  ענין המבול היה שלא על דרך הסידור הטבעי

, וקיום נח והבעלי חיים היו בענין השגחה מיוחדת להתקיים ב)

ויזכור (ח, א) ולזה אמר  ,ית ומכלהבאויר כזה אשר היה משח

תם אלקים את נח ואת כל אשר אתו בתיבה, פירוש בעוד היו

וכן דרשו בבראשית רבה  ,בתיבה זכר אותם בהשגחה מדויקת

חודש  י"בזן ופרנס אותם כל ש ,) מה זכירה נזכר לוג(לג, 

 ,ואם כן, היה ביכולת ההשגחה למחות כל היקום כרגע ,שבתיבה

אולם כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ [לבד מה שלא 

לגמרי, וטבעם היה  יםחי יהשחיתו במקרה], ונשחת תכונת הבעל

חודש, ולהיות  י"בלאהוב הרע והחמס, ולזה היה צריך חנוך 

 ן, להיות ניזוניןרגלים בצמצום מזונותיהתשמיש, ומונעצרים מ

ואחרי  ,עליהם, ולא יטרפו טרף ויהיה מוראו ,מידו של אדם

שיהיו מגודלים בחנוך טוב וישר כזה, אז יצאו לאויר העולם, ויחיו 

 ,שמן המבול ואילך ברכהלכרונם הנהגה מיושרה, וכמו שאמרו ז

שת ויצא מן העריות, וכמו שאיתא במדרש פר גילוליםגדרו עובדי 

יעוין שם. ולהתהפך הטבע, ולהעשות על ידי הפחד  יב', פרשת ע

 .חודש י"ב, שערה החכמה העליונה שצריך תוההרגל טבע שני

                                                 

, יב) טעם שבכה בראשית רבה ויצא פרשה עוראיה לזה, שאמרו במדרש (

שראה האנשים מלחשים אלו  ,למה בכהיעקב כשראה את רחל (כט, יא), "

מה בא זה לחדש לנו דבר ערוה, שמשעה שלקה העולם  ,לאלו מפני שנשקה

הדא אמרת שאנשי  ,בדור המבול עמדו אומות העולם וגדרו עצמן מן הערוה

" ע"כ. הנה מבואר, שהמבול חינך את טבעם לגדור מזרח גדורים מן הערוה

רבי יוחנן: מלמד  אמר) "א ,קח(סנהדרין עצמם מהערוה, וכן איתא ב

שהרביעו בהמה על חיה, וחיה על בהמה, והכל על אדם, ואדם על הכל. 

  ".אמר רבי אבא בר כהנא: וכולם חזרו, חוץ מתושלמי

ולאחר ביאור זה נבוא לבאר כונת רבי יוחנן בסנהדרין, דאמר רבי יוחנן הא 

דכתיב "למשפחותיהם", בא הכתוב ביתור הלשון, ללמד אותנו שלאחר י"ב 

חודש של שינוי טבעם, לא היו ניכרים שאלו הם, כי צורת הבעל חי הוא 

טבעו ותכונתו, וכשמשתנה טבעו, ונעשה טבעו אחר, אינו אותו בעל חי 

אחר בתקופה הקודמת למבול, וראה אותם והרואה אותם שהיה לפני כן, "

", אם כן לא יצאו אלו שנכנסו, אלא כי המה ברואים אחרים ,יאמר ,המבול

חות יצאו, דהיינו באופן כללי יצאו משפחות בעלי החיים, ולא הם, המשפ

כי הם שנכנסו השתנו לבלי היכר, וזה כונת רבי יוחנן "למשפחותיהן ולא 

 הם". זה תוכן כל דבריו בס"ד.

בלו עליהן ישלמשפחותיהם יצאו מן התיבה, כי ק ,לכן אמר

 (סנהדרין קח, א) וכמו שאמר רבי יוחנן ,י]"להידבק במינן [רש

ני שנשתנה טבעיהן ומזגן מפ ,וכולן חזרו חוץ מתשולמי, והוא

ולזה אמר רבי יוחנן ולא  ,האלקי הבלתי טבעימהחינוך והפחד 

בתקופה הקודמת הם, כי נעשו כבריה אחרת, והרואה אותם 

 ,כי המה ברואים אחרים ,יאמר ,אחר המבוללמבול, וראה אותם 

כי מהו צורת הבעל חי אם לא טבעו ותכונתו, וזה נתחלף בחילוף 

  .2גמור, והבן

  

  

  

 גליונות בינת המשפט וגליונות איש חסד היה
מלבד גליון משך חכמה, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון בינת 

המשפט על עיניני ממונות אקטואליים, וכן גליון עם סיפורים 

 מדהימים של איש החסד.

   y.b.daskal@gmail.com לקבלת הגליונות חינם:

  

אלא  ,ה רק להענישןתתמצית דבריו: המטרה במבול לא הי 2

כי הבורא יתברך הטביע בבריאת העולם  .בעיקר לתיקון העולם

של שנאה לחמס  ,בבני האדם ובבעלי החיים תכונות נפש יסודיות

היינו את  ,חיתו את "דרכם"שה, והם ולגזל והרחקה מעריות

וטבעם המושחת היה נמשך לגזל ולחמס ולזנות הפך  ,טבעם

ולהניח  ,לפיכך היה בהכרח להשמיד את אלו ,הטבע שבבריאה

אלא שגם הם הושחת  ,קרה עוד לא הושחתואת המעט שבמ

 ,והיה בהכרח שישהו י"ב חודש בתיבה ,טבעם מחמת הדור הזה

 ,הן האדם והן בעלי החיים ,ויהיו גדורים משתמיש המטה לגמרי

 ,ויתרגלו שלא לטרוף ולהסתפק בצמצום ,ויקבלו מזונם מנח ובניו

 לכן ,את העולםירטבעם שהיה ביסוד בועל ידי שב להם תכונת 

שבזמן הזה  ,אלא י"ב חודש ,לא כילה ה' את דור המבול כרגע

  שנו את טבעם.יתחנכו ויהנשארים 

 


