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"חמס,  (ב"ר פ' לא)"ותשחת הארץ לפני האלהים ותמלא הארץ חמס". ואמרו חז"ל  –בראשית ו, יא.  א.
 זה גילוי עריות". 

") חשבון ץ"האר א"לֵ ּמָ וִּת כדכתיב במקרא "ורמז לכך, והנה כאשר "נמלא" מלת "הארץ" ( •
  .735בסה"כ =  104 ) + (צדי)510( + ריש )111+ אלף ( )10ה"ה ( =אותיותיה 

  .735 הם בסה"כ= ) 686) עריות (49כן המלים גלוי ( •

 
 

 השחית כל בשר את דרכו על הארץ". "וירא אלהים את הארץ והנה נשחתה כי –בראשית ו, יב.  ב.

) מינן 144) לשאינן (317() נזקקין 162) ועוף (29) וחיה (52) בהמה (127ואמרו חז"ל "אפילו ( •
  .1278בסה"כ = ) 150(

  .1278 , ועם ג' תיבות1275בסה"כ = ) 502) בשר" (50) כל (723וזה מול לשון המקרא "השחית ( •

  
 

"והמבול היה מים על הארץ. ויבא נח וכו' מפני מי המבול" וכו'. וכתב רש"י: "אף  –בראשית ז, ו־ז.  ג.
נו מאמין שיבוא המבול, ולא נכנס לתיבה עד שדחקוהו המים" עכ"ל. נח מקטני אמנה היה. מאמין ואי

 ולכאורה הדרשה מפני המלה הנוספת "מי (המבול)". 

  .276בסה"כ = ) 58) נח (19). ויבא (90) מים (20) היה (89וזה נרמז בחשבון "והמבול ( •
  .276חשבון  ולל =כהם ) וע20) היה (96) אמנה (159וכן "קטן ( •

  
 

 לבריאת העולם,  1,656במדרש "סדר עולם רבה" מובא שהמבול אירע בשנת  ד.

 .1,656=  הי יוד / ממ ממ / בת יוד תאו/ ויו ויו / למד מם דלתהמבו"ל במילוי דמילוי = ובכן  •
 (בראשית ז, יא).  1,656ועה"כ  1655שהוא  "בשבעה עשר לחדש חשון"וכן חשבון  •

  
 

  .עיין רש"י שם . 598= ס" ֵר ִס ע וְ בַ "ָר  ןחשבונ=  598ועה"כ  597= " "ארור כנען  – בראשית ט, כה ה.

 597= יוד דלת עין  ווא= במילויה  )בראשית ט, כה(" את אשר עשה לו בנו הקטן דעוּיֵ וכן מוכח מתיבת " •
  .598=  ע וסרסבַ ָר  = .598 ם הכוללוע

. 653 = וו יוד ריש אלף= ה מילויָ " בפסוק כ"ב בחם אבי כנען את ערות אביו אְר ּיַ וַ ועוד כי תיבת " •
 .653 = חשבון "רבעו וגם סרסו"ו

אמת, וביאר מהר"ל, "באר הגולה" באר חמשי, דף  הדעותובסנהדרין דף ע' גזרו אומר ששתי  •
ק"ג, שבהבטתו בערות אביו החליש את פוריותו, וזהו כאילו סרסו. ובפשוטו חז"ל דרשו תיבת 

ואינו משמע רק ראיה בלבד. אבל מהגימטריא שלנו בא  בנו הקטן" (ט, כד) עשה לו"את אשר 
 לנו עומק חדש! 

 


