
 בס"ד.

 

 הילד המשיח.

 על בנו הרביעי של נח.

 

 ספר בראשית פרק ה  

ְקָרא ֶאת ְשמֹו ֹנַח ֵלאֹמר ֶזה י ן ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ֵאֲרָרּה  ְַנֲחֵמנּו ִמַמֲעֵשנּו ּוֵמִעְצבֹון ָיֵדינּו)כט( ַויִּ  ה'. מִּ

 

 רש"י על בראשית פרק ה פסוק כט 

יניח ממנו את עצבון ידינו עד שלא בא נח לא היה להם כלי מחרישה והוא הכין להם והיתה הארץ  -ה ינחמנו 

. ואם לא תפרשהו ובימי נח נחה וזהו ינחמנומוציאה קוצים ודרדרים כשזורעים חטים מקללתו של אדה"ר 

 ואתה צריך לקרות שמו מנחם:כך אין טעם הלשון נופל על השם 

 בראשית פרק ה פסוק כט  פירוש הרא"ש על

זה ינחמנו ממעשינו קבלה היתה בידם שלא תפסוק הקללה עד שיולד אדם מהול ונח נולד מהול אמרו זה 

ינחמנו. נמצא בשם ר' יהודה החסיד ז"ל שקודם שנולד נח לא היה להם פיסוק אצבעות והיו חורשים בידיהם 

  זה שאחז"ל מחרישות תקן להם:ונח נולד בחילוק אצבעות ולא היה בו כח לחרוש בידיו ו

  ( ספר בראשית פרק ה9)

י ֹנַח ֶבן ֲחֵמש ֵמאֹות ָשָנה ַויֹוֶלד ֹנַח ֶאת ֵשם ֶאת ָחם ְוֶאת ָיֶפת:  ַוְיהִּ

ְשֵני ֶאָחיו ַבחּוץ: יו ַוַיֵגד לִּ י ְכַנַען ֵאת ֶעְרַות ָאבִּ  )כב( ַוַיְרא ָחם ֲאבִּ

ַקח ֵשם ָוֶיֶפת ֶאת ַהשִּ  יֶהם ּוְפֵניֶהם )כג( ַויִּ ית ַוְיַכּסּו ֵאת ֶעְרַות ֲאבִּ ימּו ַעל ְשֶכם ְשֵניֶהם ַוֵיְלכּו ֲאֹחַרנִּ ְמָלה ַוָישִּ

יֶהם לֹא ָראּו: ית ְוֶעְרַות ֲאבִּ  ֲאֹחַרנִּ

ֵיינֹו ַוֵיַדע ֵאת ֲאֶשר ָעָשה לֹו ְבנֹו ַהָקָטן: יֶקץ ֹנַח מִּ  )כד( ַויִּ

ְהֶיה ְלֶאָחיו:)כה( ַויֹאֶמר ָארּור  ים יִּ  ְכָנַען ֶעֶבד ֲעָבדִּ

 

 ( מדרש רבה בראשית פרשה לו פסקה ז 1)

ברכיה הרבה צער נצטער נח בתיבה שלא היה לו בן קטן שישמשנו אמר לכשאצא אני מעמיד לי בן  א"ר

קטן שישמשני כיון שעשה לו חם אותו מעשה אמר אתה מנעת אותי מלהעמיד לי בן קטן שישמשני לפיכך 

בר שהוא יהיה אותו האיש עבד לאחיו שהן עבדים לי ר' הונא בשם ר' יוסף אמר אתה מנעת אותי מלעשות ד

 באפילה לפיכך יהיה אותו האיש כעור ומפוחם

  ( רש"י על בראשית פרק ט פסוק כה1-2)

אתה גרמת לי שלא אוליד בן רביעי אחר לשמשני ארור בנך רביעי להיות משמש את זרעם  -רור כנען א

ון לאחיו אדם הראש ומה ראה חם שסרסו אמר להםשל אלו הגדולים שהוטל עליהם טורח עבודתי מעתה. 

  ביעי:רשני בנים היו לו והרג זה את זה בשביל ירושת העולם ואבינו יש לו ג' בנים ועודנו מבקש בן 

  פרשת אמור -ספר מגלה עמוקות על התורה ( 40)



יהודא בן יעקב זכה לכל השם נרמז בשמו כדאיתא בגמרא )סוטה יב( יוסף קידש שם שמים בסתר ניתוסף 

דה קידש שם שמים בפרהסיא ניתוסף ונקרא כל השם בשמו רק הד' משום לו אות א' עדות ביהוסף שמו יהו

  .במדת דוד מלכות רגל רביעי סוד מדתו שהוא בן רביעי או הוא 

 ( תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צח/ב 2)

ה שמו דבי רבי שילא אמרי שילה שמו שנאמר עד כי יבא שילה דבי רבי ינאי אמרי ינון שמו שנאמר יהי 

לפני שמש ינון שמו דבי רבי חנינה אמר חנינה שמו שנאמר אשר לא אתן לכם חנינה ויש  שמו לעולם

 .שמו שנאמר כי רחק ממני מנחם משיב מנחם בן חזקיהאומרים 

 ם-חפת. -ים. -שנחם. -מהתכללו הבנים כולם.   -הבן הרביעי  

 

 

 

 

 ( ספר בראשית פרק כט 1)

י: ַתַהר ישִּ י אִּ י ַעָתה ֶיֱאָהַבנִּ י כִּ י ָרָאה ְיֹדָוד ְבָעְניִּ י ָאְמָרה כִּ ְקָרא ְשמֹו ְראּוֵבן כִּ  ֵלָאה ַוֵתֶלד ֵבן ַותִּ

ְקָרא ְש  י ַגם ֶאת ֶזה ַותִּ ֶתן לִּ י ַויִּ י ְשנּוָאה ָאֹנכִּ י ָשַמע ְיֹדָוד כִּ  ְמעֹון:מֹו שִּ )לג( ַוַתַהר עֹוד ַוֵתֶלד ֵבן ַותֹאֶמר כִּ

ים ַעל כֵ  י לֹו ְשלָשה ָבנִּ י ָיַלְדתִּ י ֵאַלי כִּ ישִּ ָלֶוה אִּ י:)לד( ַוַתַהר עֹוד ַוֵתֶלד ֵבן ַותֹאֶמר ַעָתה ַהַפַעם יִּ  ן ָקָרא ְשמֹו ֵלוִּ

תָדה )לה( ַוַתַהר עֹוד ַוֵתֶלד ֵבן ַותֹאֶמר ַהַפַעם אֹוֶדה ֶאת ְיֹדָוד ַעל ֵכן ָקְרָאה ְשמֹו ְיהּו דֶּ  ַוַתֲעֹמד ִמלֶּ

 

 ספר שמואל א פרק טז 

ל ְואִּ  בֹור ַחיִּ י ֹיֵדַע ַנֵגן ְוגִּ ַשי ֵבית ַהַלְחמִּ י ֵבן ְליִּ יתִּ ֵנה ָראִּ ים ַויֹאֶמר הִּ ְלָחָמה ּוְנבֹון ָדָבר )יח( ַוַיַען ֶאָחד ֵמַהְנָערִּ יש מִּ

יש ֹתַאר ַויֹדָוד   עימו. ְואִּ

 זה ינחמנו.

 מהדורא בתרא סימן ב  -מוהר"ן ספר ליקוטי  

י ְמַט"ט יַנת ַעְצבּות, כִּ יֵמי ַהֹחל ֵהם ְבחִּ ין בִּ ְצוֹות ֶשעֹושִּ לּו ַהמִּ יַנת ַעְצבּות, ַוֲאפִּ י ְיֵמי ַהֹחל ֵהם ְבחִּ יֵמי  כִּ ָשְלְטנּוֵתּה בִּ

יַנת ֶעֶבד, קּון יח, ַדף לג:(, ּוְמַט"ט הּוא ְבחִּ קּוֵני ֹזַהר, תִּ יַנת ֵבן ְוָאז  ַהֹחל )תִּ יַנת ַעְצבּות, ֲאָבל ַשָבת הּוא ְבחִּ ְבחִּ

ְצוֹות ֶשל ֵשֶשת ְימֵ  ין ָכל ַהמִּ ְתַעלִּ ין ְונִּ ְתרֹוְממִּ ְמָחה, ַוֲאַזי נִּ ְתעֹוֵרר שִּ ין, ְונִּ ין ְוַתָתאִּ ָלאִּ ן ָהַעְצבּות, ַנְיָחא ְלעִּ י ַהֹחל מִּ

ְמָחה, בִּ  ְמָשְך ֲעֵליֶהם ְמנּוָחה ְושִּ ַמֲעֵשנּו ְונִּ ְקָרא ְשמֹו ֹנַח ֵלאֹמר, ֶזה ְיַנֲחֵמנּו מִּ ית ה(: "ַויֹוֶלד ֵבן ַויִּ יַנת )ְבֵראשִּ ְבחִּ

ין ) ין ְוַתָתאִּ ָלאִּ יַנת ֹנַח, ַנְיָחא ְדעִּ יַנת ֵבן, ְבחִּ יא ְבחִּ יַנת ַשָבת ֶשהִּ ְצבֹון ָיֵדינּו", ַהְינּו ְבחִּ קּון ע' ְבסֹופֹוּוֵמעִּ  ַעֵין תִּ

יַנת: "ֶזה ְיַנֲחֵמנּו" ְוכּו'. ּוכְ  ן ָהַעְצבּות, ְבחִּ ֵמַח ַהֹכל מִּ ית נ"ח נ"ט(, ֶשהּוא ְמַנֵחם ּוְמֹשַ יַנת ּוַבֹזַהר ְבֵראשִּ ְבחִּ ין לִּ ֶשזֹוכִּ

ְמחָ  ֹ ין ַעל ָידֹו ֶאת ַהְקֻדָשה ְוַהֹשִּ יכִּ י ְלשֹון ַהֹקֶדש, ֶשהּוא ְמֻקָשר ְלַשָבת, ֲאַזי ַמְמשִּ ה ֶשל ַשָבת ְלֵשֶשת ְיֵמי ַהֹחל, כִּ

ְמָחה ֶשל ַשָבת ְלֵשֶשת ְיֵמי ַהֹחל. ְוֶזה: ֵאל  -ֵמֲחַמת ֶשַהְלשֹון ַהֹקֶדש ְמֻקָשר ְלַשָבת, ַעל  ֹ ְמָשְך ַעל ָידֹו ַהֹשִּ ֵכן נִּ

י ַעל  ְמָחה, כִּ ְסַפר שִּ ם ַהֵתבֹות( מִּ ֶבר )עִּ ים ה' דִּ בּור ֶשהּוא ְלשֹון ְידֵ  -ֱאֹלקִּ ְמָחה  -י ְשֵלמּות ַהדִּ ְמָשְך שִּ ַהֹקֶדש, נִּ

 ַכַנ"ל:

 

 תפילה נו  -( לקוטי תפילות חלק ראשון 5)

רבונו של עולם הצילני מעצבון ידים, הצילני נא מטרדת הפרנסה. נחמנו נא בזכות הצדיקים אמתיים, ותביא 

זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו", עזרנו עזרנו חננו חננו, לנו את משיח צדקנו. ויקוים מקרא שכתוב: "

פנה אלינו והושיענו ואל תסתר פניך ממנו, "פנה אלי וחנני תנה עוזך לעבדך והושיעה לבן אמתך. עשה עמי 

 אות לטובה ויראו שונאי ויבושו, כי אתה יהוה עזרתני ונחמתני", אמן ואמן:

 



 הילד המשיח.

 

 זה כנראה הבן הרביעי של נח, זה שהיה צריך להוולד ולא נולד. 

ילד שאבא שלו הוליד גם לפני המבול וגם אחריו. כלומר הוא מין גשר מתוקן בין עולם התוהו שהיה לפני 

 לעולם התיקון שאחריו.  –המבול 

שזה היה אמור  שמו היה כנראה מנחם,   כולל בתוכו את שם חם ויפת. כולם. הילד הרביעי הזה היה 

ארבעת הילדים עולה המילה משיח. מנחם. שם.  להיות שמו המקורי של נח. ובאמת מצירוף השמות של 

 יפת. חם.

 הבא של התיקון. לשלב   זה היה מעביר אותנו  מנחם 

והוא כלל את פינוי הדעת האנושית ממאמץ ההשרדות הבלתי פוסק, למקום בו  -נחלשלב הראשון קראו  

 אינו מוטל בספק, והוא נח . ולכן אפשר לעבור ולעסוק במשמעות הקיום. בתוכנו.הקיום עצמו 

זה ינחמנו. הנחמה במובנה העמוק היא סיפור תוכן בעל הקשר. כשאנו  מנחם. -ולשלב השני קוראים

מבינים את המקום בו אנו חיים, ובעיקר את המשמעות שלו , זוהי הנחמה העמוקה. הנוחות לא עומדת 

 אלא היא מבוא לנחמה שמעניקה משמעות. בפני עצמה,

 

צד שם שבו. היו בו עוצמות חיים גדולות מצד  היה כולו מלא במשמעות של עשיית טוב וחסד.  -מנחם זה

ואת כולם הוא היה כולל יחד לגאולה אחת   מצד יפת שבו,  חם שבו. הוא היה מנווט אותם לנוי ויופי 

 שלמה.

 

ד עבדים יהיה לאחיו. שוב גברה צרות העין , והקנאה שכמו החזירה כנען עב . ארור אך מנחם לא נולד

' אדם הראשון היו לו שני בנים והרגו זה את זה   שנאת קין והבל.  אותנו לימים הראשונים של האנושות, 

 ואבינו מבקש לו בן רביעי?' והילד המשיח לא נולד.

 

כלומר  –. בדוד שהוא פעמיים הרביעי שהוא הרביעי ניצוצות של הילד הרביעי הזה מאירים ביהודה 

    השמיני.

 

ַשי   שם חם ויפת . את  תכונותיו של דוד המלך נראות ככוללות  י ֵבן ְליִּ יתִּ ֵנה ָראִּ ים ַויֹאֶמר הִּ ַוַיַען ֶאָחד ֵמַהְנָערִּ

יש ְלָחָמה ּוְנבֹון ָדָבר ְואִּ יש מִּ ל ְואִּ בֹור ַחיִּ י ֹיֵדַע ַנֵגן ְוגִּ  עימו.ֹתַאר ַויֹדָוד  ֵבית ַהַלְחמִּ

 

זו ההתכללות  -וה' עימושם.  -נבון דבר ואיש תוארמצד חם.  – גיבור חיל ואיש מלחמהמיפת.  -יודע נגן

 את השראת השכינה כאן במציאות. של כל התכונות הללו ברצון לגלות 

 

, ומחבר  הכל הילד המשיח יהיה איפה התכללות של כל בני נח כולם יחד עם אור ה' שחופף ועוטף את 

 אורות דתוהו בכלים דתיקון. זה ינחמנו , זה יושיענו אמן.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


