
  
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 

  מפרשת השבועהגיגים 
 )יט' בראשית ו("  בשרמכלומכל החי "

 שלא לדבר ג� את ,בעול� אי� בגודלה להכיל את כל החיות והבהמות שיש ,לכול שהתיבה שבנה נחומוב� ברור 
החזיק מועט את " אי� ספק שהיתה בתיבה מציאות ניסית בה ,ולכ�, ספיק לה� למש� שנה שלמההאמור להמזו� ש
ה את נח לבנות תיבה גדולה כל כ� שבמילא אינה מכילה את "מדוע הטריח הקב, ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבשואל , א� כ�". המרובה

ראה הש� יתבר� לעשותה גדולה ", ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבעונה , לאא. ל"סמו� על הנס הנלהיה צרי� לבנות תיבה קטנה ונח ? הכל
אולי , ס הבהמה והחיה והעו  לתוכה וכנ�, וידברו בעני� המבול,עליה ויספרו ,כדי שיראו אותה בני דורו ויתמהו בה

 אולי בזכות הדיו� התקשורתי ותשומת הלב שתמשו� התיבה יטיבו אנשי הדור את דרכ� ,כלומר". יעשו תשובה
 בכל הניסי� שבתורה או בנביאי� הדר�� כי כ", למעט בנס הוא הצור� ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבתשובה נוספת של . ויבוטל המבול

   . "והשאר יהיה בידי שמי�, לעשות מה שביד אד� לעשות
  

  ) טז' יבראשית ( "שה לתבהעהר תצ"
                ))))מדרשמדרשמדרשמדרש" (" (" (" (מרגליות שהיו מאירות כשמשמרגליות שהיו מאירות כשמשמרגליות שהיו מאירות כשמשמרגליות שהיו מאירות כשמשוווות ת ת ת וווובבבבוווואבני� טאבני� טאבני� טאבני� ט!!!! אמר צהר אמר צהר אמר צהר אמר צהרדדדדוחוחוחוח, , , , חלו�חלו�חלו�חלו�!!!!חד אמר צהרחד אמר צהרחד אמר צהרחד אמר צהר, , , , רבי יהודה ורבי נחמיהרבי יהודה ורבי נחמיהרבי יהודה ורבי נחמיהרבי יהודה ורבי נחמיה""""    
�בבאור הלשובתחילת הפרשה  חולקי� "הרצֹ"החולקי� כא� בבאור הש� מעיר שאות� החכמי� " תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה"ה 
ור המבול דכי א� בדור פרו' כ, ח לשַב"רותיוובד", חד אמר, "ח איש צדיק תמי� היה בדרותיונ: " בפסוק"רותיובדֹ"

ורו של ד בה א� היכ�של כ, ):סוטה ז(" עי� עושי�י� רנהרבה שכ: "כמו שאמרו, עמד בצדקתו ולא למד ממעשיה�
אבל א� , חשב הוא לצדיקני דורו נכי לעומת פריצות ב, אינ לג"רותיוובד", וחד אמר.  יותרדאברה� היתה צדקתו עו

לקי�!אמה לי ול� איש ה", וכמו שאמרה האשה הצרפתית אל אליהו, חשבתנ בדור של צדיקי� לא היתה צדקתו ההי
, חשבת בעירה לצדקתנ היתה  אליהו בואו שלדכי ע, ה בזה לומרנתשכו, ) יח'יז א"מ( "ינ(זכיר את ֲעכי באת אלי לה

 סדו� �ינבע, "וירא" תפרשדרש במה שאמרו במאת " תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה"זכיר ה מדעו. חשבה לכלו�נבא הוא לא שומ
, פולהכמור יש לו זכות יק גדצמהסיבה ש, "אל תבט מאחרי�", ת סדו�כט בעת מהפוי� ללכשאמרו המלא, ולוט
ו גמור דיה לו נאבל צדיק שאי, לראות באבד� הרשעי� באותו האסו�, יהנוהש, הנצל בעצמו מתו� הסכנלה, האחת

יצל רק נ ות לו זכות עצמיתהלוט לא היהיות ש, לראות ברעת� של רשעי�רשאי ו ננאבל אי, צל בעצמונות להכהז
 את אברה� וישלח את לוט רר ויזכוכי הכר את עלקי�!אי בשחת הוי: "הוראת הכתובכ,  דודואברה�של  ובזכות

לראות במפלת� אי� לו זכות אבל , צלשנילו   דיכ�ל, יצל רק בזכות אברה�שלוט נ הרי )טכ 'יטבראשית (" המתו� ההפכ
הזהירו אותו יחד ו "פש�נהמלט על " בהוצאת המלאכי� אותו מחו' לעיר אמרו לו ,�כול, שי סדו�נא, רשעי�השל 

  . שי סדו�נ� אד� שוה לראות באבנכי אי, "אל תבט מאחרי�"ע� זה 
היה " רותיובדו"התנא הסובר שהציו� ": הרצֹ"לאחר הקדמה זו נית� להסביר את מחלוקת החכמי� בפירוש המילה 

�חלו אהו" צהר"המילה מוב�  שברוס,  רשעי��ותו ג� לראות באבדכ זה צדיק גמור והגיעההינח , כלומרלשבח 
אילו התנא שסובר ו,  שבדור יכול לראות בטביעת הרשעי�הוהי, ג� מה שבחו'דרכו  שאפשר לראות ,ממש

�שיראה באבדמגיע לו לא אבל , צל בעצמונשי לו מגיעשל נח היה רגת צדקתו דמאזי לפי , אינ לגזהו" רותיוודב"ש
א� אי , תו� התיבהירי� רק בהוא זהר אבני� טובות ומרגליות שמא" צהר"של  �המובש, א הורוב סכ�ול, רשעי�ה

  . אפשר לראות דרכ� מה שקורה מחו' לתיבה
  

  )  ה'חבראשית ("  הלוך וחסורהיו םוהמי"
  . "רסו וחו�הל ","גדולו� והל", "בשו וו�הל", "עסו� ונלוה" :רהסובמפעמי� ארבעה  המופיע "הלו�"ה תיבה

)שבת קנג( "ות למחרב היו� שמא ימויש", שובהבת" � ושובוהל"אזי , ולבית עולמ" הלו� ונסוע"מי שחושב שהוא 

 )ואל  המג� י�ידד� (  "ידאשרי אד� מפחד תמ"ו, "הלו� וחסור"בבחינת  ואההרי " � וגדולוהל"שהוא רק אבל מי שחושב 
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "רשברשותינו מבחר תפילין 

  ) זט' ובראשית (" םופתח התיבה בצדה תשי"
, א"ות השהעול� הזה נברא בא:) מנחות כט(שהגמרא אומרת  פיל, ה פותח פתח לתשובה"הקבשלהורות בא הכתוב 

דר� הפתח , "יצא מפני שדומה לאכסדרה שכל הרוצה לצאת ?א"מפני מה נברא העול� הזה בה: "ושואלת הגמרא
כלומר מדוע הפתח , א"מדוע תלויה רגל האות ה, " תליא כרעיהעמאטאי מ: "ממשיכה הגמרא ושואלתו, התחתו�

 ,שא� יחזור בתשובה יכנס מהפתח הזה, "דאי הדר בתשובה מעיילי ליה: "ומשיבה הגמרא ?א"העליו� באות ה
 ,לא מסתייעא מילתא: "והתשובה ?מדוע שלא יכנס מהפתח התחתו� דרכו יצא, "וליעייל בה�: "ומקשה שוב הגמרא

 בא לטהר מסייעי� אותו בא לטמא ?"א� ללצי� הוא ילי' ולענוי� ית� ח�" דכתיבכדריש לקיש דאמר ריש לקיש מאי 
. א"האות כמו ב" פתח התיבה בצידה תשי�"ולכ� , זור בתשובה צרי� עזרה מיוחדתכלומר על מנת לח, "פותחי� לו

   )תפארת יהונת�(                            . וזה להורות לבעלי תשובה
  

  )יט' בראשית ח(" כל רומש על הארץ למשפחותיהם יצאו מן התיבה"
כל עני� המבול היה שלא על דר� ו .)עדיות(" ב חודש"משפט דור המבול י", שני� עשר חודשידוע שהמבול נמש� 

התקיי� באויר כזה  מנת ללעמיוחדת לוקית !אהשגחה מו נהאשר היו אתו בתיבה נחיי� הנח ובעלי אלא , הטבע
בה זכר יבהיות� בתכונתו שש" לקי� את נח ואת כל אשר אתו בתבה!ויזכור א: " הכתובאמרוכמ ,משחית ומכלה

שואל , "בהיב חודש שבת"� ופרנס אות� כל י שָז?זכירה נזכר לומה  "מדרש ודרשו ב. אות� בהשגחה מדויקת
 רגעבביכולת ההשגחה למחות כל היקו� כלו� אי� , ב חודש"י, מדוע אר� המבול כל כ� הרבה זמ�, "מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"ה

 י�חיה תכונת בעל הנשחתכלומר , "כי השחית כל בשר את דרכו על האר': "הסיבה למבול היאידוע ש, א אל?אחד
בתנאי� ב חודש "י" מחדשחנו� "כי� לעבור  צריו הי,כ�ול, הרע והחמסאת טבע� היה לאהוב כ� שעד כדי , לגמרי

ואחרי שיהיו מגודלי� . ולא יטרפו טר , ויהיה מוראו עליה�,  מידו של אד��ולהיות ניזוני, אלו של הסגר וצימצו�
� המבול ואיל� שִמ"ל "זחמו שאמרו  וכותישר בהנהגות גונהוישובו לאז יצאו לאויר העול� , בחנו� טוב וישר כזה

רה ַעִש, הטבע ולהעשות על ידי הפחד וההרגל טבע שניתאת הפ�  מנת ללעו. "גדרו עובדי כוכבי� מ� העריות
 "י קבלו עליה� להדבק במינ�כ", "למשפחותיה� יצאו מ� התבה"אמר וזהו ש, ב חודש"החכמה העליונה שצרי� י

  . לקי הבלתי טבעי!� מהחינו� והפחד האוהוא מפני שנשתנה טבעיה� ומזג. )י"רש(
  

  )אכ 'ובראשית ("  לאכלהםת אליך והיה לך ולהספ ואכל אשר יאכלואתה קח לך מכל מא"

הרי , רבי יצחק ירוח�רבי יצחק ירוח�רבי יצחק ירוח�רבי יצחק ירוח�     בש� בנו בש� בנו בש� בנו בש� בנול דיסקי�ל דיסקי�ל דיסקי�ל דיסקי�""""המהריהמהריהמהריהמהרישואל ? "לה� "� אומרכר אחרק ו" ל�": תחילה אומר הכתוב
:  ואחר כ�,קוד� "תתי עשב בשד� לבהמת�נו" :מראנש, אסור לאד� שיאכל קוד� שית� מאכל לבהמתו"ש: למדנו

 אשו�הר� אדשאומרת שלא הותר ל ).נט(סנהדרי�  לפי הגמרא בתר'מו. ).ברכות מ(" ) טו'דברי� יא( "ואכלת ושבעת"
, " לאכלהחית האר' לכ�"ולא , ) כט'אבראשית ( "ולכל חית האר', לכ� יהיה לאכלה": ממה שכתוב, בשר לאכילהה
לפי זה יוצא . ) ג'טבראשית (" כירק עשב נתתי לכ� את כל": מראנשו בניתרה אכילת בשר לנח וללאחר המבול הוו
כלומר לא היו שלו ממש רק היתה לו , כי א� קני� פירות, חיי�הבבעלי  הגו  �קני היה לנח לא,  בתיבהובעת שהיש

 כדי שיהיה בהמתובעלי החיי� ולפי זה לא נקראו . כקני� הגו אינו  וקני� פירות .להשתמש בה� למלאכהזכות 
  . "ולה� לאכלה" :�כר ואח, �ודק" �והיה ל": בפסוק ולכ� מדוייק סדר הכתוב .� לאכילתומחויב להקדי� אכילת

  

  ) ט'זבראשית (" ח אל התיבהנ באו אל ם שניםשני"
        ))))מדרש הנעל�מדרש הנעל�מדרש הנעל�מדרש הנעל�". (". (". (". (אילי� אינו� יומי� דמשלימי� בהו� הללאילי� אינו� יומי� דמשלימי� בהו� הללאילי� אינו� יומי� דמשלימי� בהו� הללאילי� אינו� יומי� דמשלימי� בהו� הלל    !!!!    שני� שני� באו אל נח אל התיבהשני� שני� באו אל נח אל התיבהשני� שני� באו אל נח אל התיבהשני� שני� באו אל נח אל התיבה""""
, )ל"בחו (שני ימי� ! פסח: ה�במש� השנה גומרי� את ההלל בה�  שהימי� שליליליליוווושמשו� מאוטסרופשמשו� מאוטסרופשמשו� מאוטסרופשמשו� מאוטסרופ י רבבירסמ

 , "שני� שני� באו אל נח"בפסוק ו. וחנוכה שמונה ימי�) ל"בחו(ימי�  תשעה !  סוכות,)ל"בחו( ימי� שני ! שבועות
רומז , 9בגימטריה " באו" ,שבועותשל ולשני ימי� , פסחשל רומז לשני ימי� " שני� שני�": י� ימי� אלורמוז

  )ניצוצי שמשו�(              . "חנוכה" אותה גימטריה של 89בגימטריה " חאל נ". הסוכותשל חג ימי� תשעה ל
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