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

 

  הגיגים מפרשת השבוע
   )ט' ובראשית ( " נחים התהלךקל-רותיו את האדצדיק תמים היה ב"
ותשחת : "וכ� בפסוק, " התהל�לקי��אאת ה"ינו י ה"צדיק תמי�"מיותרת בפסוק שהרי  לשו� ותליכפישנה  ,לכאורה 

" לקי��אותשחת האר� לפני ה"ישנה כפילות מיותרת שהרי , ) יא'בראשית ו(" לא האר� חמס ותמ,לקי��אהאר� לפני ה
שהוא יש . רשעי� של �מיני שניצדיקי� ושל  �מיני שנייש ש" תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה"מסביר ה? "ותמלא האר� חמס"היינו 

לנח ש,  ללמדנוהכתוב באו. ויש צדיק בשניה� ורשע בשניה�, יש ישר באד� ורשע לשמי�, צדיק לשמי� ורע לבריות
לקי��אאת ה", צדיק לשמי�היה וכ�  ,לאנשי דורוצדיק , כלומר, "רותיווצדיק תמי� בד" ההי, היו שתי המעלות

זהו , "לקי��אותשחת האר� לפני ה", האחת, �הינמספר הכתוב שהיו רשעי� בששבדורו רשעי�  הלעו. "התהל�
וכא� , ).סנהדרי� נז(" בודת כוכבי�תה אינו אלא דבר ערוה ועכל מקו� שנאמר השח"ל "חזשאמרו כפי ו, רשע לשמי�

   .זהו רשע לבריות, "ותמלא האר� חמס", והשניה, "ותשחת: "בוכת
  

  )יא' בראשית ו(" יםקל-אה הארץ לפני ותשחת"
היו  שאנשי דור המבול מובא במדרש כי ,"הדייני�"במוב� של  ואההמובא בפסוק  "י�קל�אה"ש, "כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מבאר ה

אשר היה רואה את י� יעיני הדלא עוד אלא שעשו זאת ל, דבר שאי� אפשרות לתבוע בדי� ,גוזלי� פחות משוה פרוטה
בה זו יסמ ו,לעיניה�, לפניה� ממשכלומר  "י�קל�לפני הא" נאמר � לכ.ת העשוקבדי� א לאל ידו להציל אי�הגזל א� 

, נחהכוונה היא ל "אשרי האיש", בתהילי�' ובא ג� במדרש על פרק ארעיו� זה מ". ותמלא האר� חמס: "נאמר
ולומדי� זאת ממה שנאמר  ,דור המבולהכוונה היא לאנשי  "לא יקומו רשעי� במשפטעל כ� : "ובהמש� הפרק נאמר

 במעשיה� לפי ואמתיי�היו כני� שפירושו שהרשעי� לא  "לא כ� הרשעי� כי א� כמו� אשר תדפנו רוח: "לפני כ�
 כי לא " כ� לא יקומו רשעי� במשפטעל", רוחהוא ניד% בערימו לגזול מעט מעט כמו� זה שאי� בו שוה פרוטה שה

צדיקי� ואמר אני ה בעדת  חוטאמשו� כ� עמד הו, ווה פרוטה כי אי� הדיי� נזקק לפחות מש,היו ביד� להעמיד� בדי�
רשעת�� את העליאכ� הצליחו הרשעי� ל .מו� שהעיזו לומר כמוני כ"וחטאי� בעדת צדיקי�: "אמרשנ, צדיק כמו�

  ". דר� צדיקי� ודר� רשעי� תאבד'כי יודע ה: "אמרנהיה גלוי מי צדיק ומי רשע ש' לפני הכל מקו� מפני הבריות מ
  

  )יג' בראשית ו(" הארץ  אתמשחיתםוהנני ...  לפניבאבשר  ים לנח קץ כלקל-ויאמר א"
 בקש רחמי� על בני דורו כפי שביקש אברה� על אנשי סדו� וכפי מדוע העלי� עי� ולא, טענה חזקה יש על נח

אשר דיבר לנח גילה ' מדברי ה"הקדוש מלמד זכות על נח ומסביר ש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"ה? שהתפלל משה על בני ישראל
והנני ... בא לפני בשראומרו ק� כל בלהשחית ולא נת� מקו� לנח להתפלל ' דעתו לנח כי הדבר מוחלט בעיני ה

 מה ? על כ� להתפללד�ובשר מה מקו� לה "מפי הקב תחלטודברי� שנאמרי� בצורה כה מו" את האר� משחית�
מקו� להתפלל ה "הקב נת� לו אלא, בצורה מוחלטתלא מצאנו שדיבר ש�  ,לאברה�ה "הקבדיבר ר שאשאי� כ� כ

 שיש לו רשות לבקש רחמי�אברה�לפי סגנו� הדברי� הבי� ו, ) כא'יחבראשית (" ארדה נא ואראה הכצעקתה: "שנאמר
ובזה ת חלטג� ש� לא הובאו הדברי� בצורה מוישראל בני � ו על עוווכחתהלמשה ב'  הוכ� תמצא בדבר, עליה�
  . תפלתואת סת� ה בדבריו "שהקבנח אצל מה שאי� כ� ,  להתפללמקו�משה מצא 

  

   ) ד'טבראשית (" לכפשו דמו לא תאנ בשר בךא" 
סנהדרי� (בני נח נצטוו על הגזל שהרי , "לא תאכלו"בשר כזה , ו בגזל וגניבהמכ, ויחובשר שאד� ש� נפשו בכפו להר

  )רבינו אפרי� בש� ומת אנ�ח(    . ) יז'גכ, שמואל ב( "הד� האנשי� ההולכי� בנפשות� ולא אבה לשתות� ": דודשאמרפי  וכ)נו
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

   ) טו'בראשית ו(" תחתים שנים ושלשים תעשה"
רשעי� , צדיקי� גמורי�, שלשה מיני בני אד�י� על רמזר ששלושת המפלסי� שהיו בתבה ממבא" נוע� אלימל�נוע� אלימל�נוע� אלימל�נוע� אלימל�"ה

שעוסקי� הכוונה לרשעי� , )י"רש( "לזבל� ִיתחִת", רשעי� הלערמז מ ,"תחתי�", המדור התחתו�. �יגמורי� ובינוני
מרמז , )י"רש( "מדורלעיי� אמצ" ,"�ִישִנ", המדור האמצעי, עבירותעוברי�  כלומר, לזבל ודומי� בדברי� המאוסי�

, "�ִישלִש" ,�העליוהמדור ,  עבירותברי�עו אל� א, תענוגי� הגשמיי�ב וההזל� העותאוות עוסקי� בשי� יבינונעל ה
את צרי� לתק� זה שגמור הוא הוהצדיק  . הל� בעולמות העליוני�מהצדיק הגמור המרמז על . )י"רש("  לאד�עליוני�"

    .� אות�תתקכלומר , אות�אתה הצדיק תעשה , כלומר" ַהיתעש"שלישי� הכתוב אצל ולכ� , כול� במעשיו הקדושי�
  

  )טו' בראשית ו("  אשר תעשה אותהוזה"
 אפשר בדר� ואי, הרי מוב� לכל שמציאות ההצלה של נח וכל החיות שהיו בתבה היתה ניסית, רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיישואל 

מדוע , א� כ�, הטבע להכיל את כל החיות במבנה שגודלו כגודל התבה שבנה נח ועוד לכלכל� במש� שנה שלימה
של מידות התבה ואפילו של מבנה , ה את נח לבנות את התבה ע� הגדרות מדויקות של סוג הע�"הטריח הקב

היה שילכו על פני המי� או יכול הוא על ידי ותיבה לבנות להציל� מבלי היה ה יכול "הקבהלוא ,  המדורי� בתבה
לצוות על היא דר� התורה  שרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימסביר , אלא. " יבצר ממנו מאומהולאכי כל יוכל ", באויראות� להפריח 

א� נתבונ� נוכל לראות זאת ו.  הנסישלי�הטבע מדר� יחסר לאחר מכ�  ומה ש,כל יכלתו בדר� הטבעכהאד� שיעשה 
ה תוי שצכעני�,  מדר� הטבעבה� מקצתבכל זאת היה  נסי� מפורסמי� יו שהיפל ע% כי א, בתורהשבכל הנסי� 

הרי . )'יהושע ח(" שי� ל� אורב לעיר מאחריה: "הכתובשאמר ג� . התורה באנשי המלחמה שיצאו חלוצי� לצבא
מלחמותיה� מה יצטרכו למארב כמנהג האומות שלש�  נסי� גדולי� דייל  מלחמותיה� של ישראל היו עשכלמאחר 

סיבה . מה שיחסראת ישלי� ' האז להתנהג בדר� הטבע וצריכי� היו בני ישראל  בודאי אלא? נמשכות אחר הטבע
שיטרח במש� זמ� רב לבנות את בה ה הרטרחוההתיבה בנית מתו� מעשה היא ש, ל לבנית התבה "נוספת שהביאו חז

אולי  הבריותובזה שידברו , ל ולהתעניי� במעשה נחויבואו לשאו, בזה תתעורר תשומת לב הבריות בני דורו, התבה
  .  מדת הדי�עליה�שתחול ה� י� יראו, וא� לא ישובו, הויחזרו בתשובה מדרכ� הרעיתעוררו 

  

  ) ח'ז בראשית(" העוף הבהמה אשר איננה טהרה ומן הבהמה הטהורה ומן מן"
אי� , נוגע לעופותבואילו "  טהורההבהמה אשר איננה"ואת " הבהמה הטהורה"כתוב מפרט בסוגי הבהמות את ה

שיש הבדל בי�  "מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מסביר ה? מדוע, "ומ� העו%"ומר בכללות אטהור לעו% טמא ועו% הכתוב מבדיל בי� 
 , פרסהתסי גרה ופראתעלה: סימני הטהרה בבהמות ה�, סימני הטהרה של הבהמות לבי� סימני הטהרה של העופות

זפק שיש לו : ה� פותעוהטהרה בסימני ואילו , ש לנח את האפשרות לדעת אות�אלו ה� סימני� חיצוניי� וימני� יס
 והילא , ולכ� י� לנח אפשרות לדעת זאת בראיה חיצוניתוא,  �מייפניאלו ה� סימני� סימני� ו ,קורקבנו נקל%שו

אז ידע , שבעהב חודש וראה מי באו שני� ומי באו "יבמש� פרנס� נח שעלו לתבה ולאחר , כ�אחרי רק .  לנחי�ידוע
  .המיני�את כל הסימני� וכבר נח את כל 

  

   ) יג'ובראשית (" קץ כל בשר בא לפני כי מלאה הארץ חמס מפניהם והנני משחית את הארץ"  
        .).).).)סנהדרי� קחסנהדרי� קחסנהדרי� קחסנהדרי� קח((((    """" גזר דינ� עד שפשטו ידיה� בגזל גזר דינ� עד שפשטו ידיה� בגזל גזר דינ� עד שפשטו ידיה� בגזל גזר דינ� עד שפשטו ידיה� בגזלעליה�עליה�עליה�עליה� שהרי דור המבול עברו על הכל ולא נחת�  שהרי דור המבול עברו על הכל ולא נחת�  שהרי דור המבול עברו על הכל ולא נחת�  שהרי דור המבול עברו על הכל ולא נחת� ,,,,בא וראה כמה גדול כחה של חמסבא וראה כמה גדול כחה של חמסבא וראה כמה גדול כחה של חמסבא וראה כמה גדול כחה של חמס""""

, עבודה זרה: וביניה� שלוש העבירות החמורות שה�,  בכל העבירות שבתורהחטאו אנשי דור המבול, אלפי הגמר
וקא על ו ד� גזר דינ�מדוע נחת,  מבריסקז"גריהשואל .  אלא על הגזל� גזר דינ�לא נחת, ובכל זאת. גילוי עריות וגזל

,  לחברו�לוי עריות ישנה בחינה של בי� אדבגיג� הרי , רו לחב� עבירה שבי� אדגזל היא ש�משוזה  �אהרי . הגזל
 צעוק יצעק אלי שמוע � ענה תענה אותו כי א� לא תענו� א�כל אלמנה ויתו": ומתר� לפי הפסוק? גבי אשת אישל

אלא שממהר ,  אינו צועק�אפילו צרת הנאנק אאת ה שומע "שהקב, ל"ביארו חז ו)כב�כא' שמות כב( ".אשמע צעקתו
� הגזל ומפני שרק בשל עו,  הגזר די� אלא על הגזל� שלא נחת�לפי זה מוב� הטע.  על צרתוידי מי שצועק להפרע על

ה "וכיו� שהקב. לא צעקו על זהו, כמהסברצו� ובהעברו ש, עבודה זרהבעריות וב �כי� שאה מ, �עלתה זעקה לשמי
 עוו� הגזללפיכ� מיהר להפרע מ, ממהר להפרע על ידי מי שצועק

  

 )יב' בראשית ט(" ני נותן אות הברית אשר אזאת"

 מסביר שנית� ����""""הרמבהרמבהרמבהרמב? )טו' בראשית ט(" בשר  המי� למבול לשחת כלעודיהיה  לא"שבענ� הקשת  לנו תאי� מרמז
יורי� ראה כאלו אז זה נ ש,מעלהכיוו�  להרגליבענ� רואי� שאי� הקשת כאשר כי . ללמוד זאת מצורתה של הקשת

רגליה כלפי , א הקשת בנויה בצורה הפוכהאל, ) טו'תהלי� יח( "� באר� חציו ויפיצוישלח"כלשו� , מ� השמי�בקשת 
לשלו� ה�  י�ראוביד� כאשר ק הקשת אתחמי� להפו� ולדר� ההיא  �וכ,  מ� השמי�ה בי�להראות שלא יור, מטה

  .חצי�ני� את הכונשעליו מיתר בענ� אי� שלקשת סימ� נוס% הוא .  שנגד�צדל
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