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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )ט' בראשית ו("  תולדות נח נח איש צדיקאלה"
     ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (הואיל והזכירו ספר בשבחוהואיל והזכירו ספר בשבחוהואיל והזכירו ספר בשבחוהואיל והזכירו ספר בשבחו""""

של נח כבר בשבחו הכתוב ספר עולה השאלה מדוע לא מ, י שהכתוב מספר בשבחו של נח היות שהזכירו"י רשלפ
אלהאלהאלהאלה"נאמר שבכתוב שלפנינו , "כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מתר� ה, אלא?  הכתוב את נחהזכירג� ש� י שהרבראשית פרשת סו� ב

 לומר ל� שכל ,הקודמי�, ל את הראשוני�ופסבא ל "ההההללללאאאא"ל שבכל מקו� שנאמר "ידוע מאמר חז ו" נחתולדות
 וה� דות נקראו תול"אלהאלהאלהאלה" אבל ,מחה זכר� במבול והיו כלא היונ תולדות כי נקראי� אינ� �הראשוני� תולדותיה

תולדות  נשארומדוע טע� על מנת לבאר ולהצדיק את ה, משו� כ� מספר כא� הכתוב בשבחו של נח,  קיימי�נשארו
 וכל ,לחיי עול�של נח כל תולדותיו נשארו ולכ� " נח איש צדיק תמי�"והטע� הוא משו� ש, אלו יותר מזולת�

 .  עול�ראו�יולדלחרפות הלכו התולדות הקדומי� 
  

    ) יז'ובראשית ( "מביא את המבולואני הנני "
? "אני"מסתתר כבר ה" הנני"הרי במילה  "הנני מביא"מר ושאלפני " ואניואניואניואני"מדוע מקדי� הכתוב ואומר , לא ברור

תחילה הוריד בש, ) יב'זבראשית ( "ויהי הגש� על האר�"י על הפסוק " לפי פירוש רשז מבריסקז מבריסקז מבריסקז מבריסק""""הגריהגריהגריהגריתר� זאת מ
לא חזרו ראה ש ורק לאחר ש, כדי שא� יחזרו בתשובה יהיו גשמי ברכה,ש�בצורת ג, ה את המבול ברחמי�"הקב

ל "חזלפי , כי ידוע "ואני הנני" ביטוידבר זה רמוז בש ז מבריסקז מבריסקז מבריסקז מבריסק""""הגריהגריהגריהגריאומר , מבולנעשה בתשובה התחזק הגש� ו
� לכ, גשמי�המפתח של � הוא ה אחד מה,שליחלה ולא נמסרו "בידו של הקבנמצאי� שלשה מפתחות ש ).תענית ב(

ה בעצמו ולא על ידי "נעשה על ידי הקב, דהיינו מפתח של הגשמי�, ללמדנו שהמבול" ואני"חוזר הכתוב ואומר 
  .  ורק אחר כ� התגבר למבולגשמי ברכהה של בצורבתחילה המבול כ� ירד ל, שליח

  

  )יא' בראשית ו("  ותמלא הארץ חמס,יםקל-ותשחת הארץ לפני הא"
למדנו שאנשי דור המבול חטאו ועברו ה� על עברות שבי� אד� למקו� וה� על  אומר שפסוק זה בא לרבנו בחיירבנו בחיירבנו בחיירבנו בחיי

נורמז למו,  זו השחתת עבודה זרה"י�קל%ותשחת האר� לפני הא: "הכתובמה שהזכיר . עברות שבי� אד� לחברו
,  וחטאי� בעברות שבי� אד� למקו� כגו� השחתת עבודה זרה והשחתת הזרערעי�היו שאנשי דור המבול הכתוב 
היו ש,  וחמסבעברות שבי� אד� לחברו כגו� גזלהוא ללמדנו שחטאו ג�  "ותמלא האר� חמס: "וסי� הכתובומה שה

   . זה מזה� וחומסי�גוזלי
  

  )יג' בראשית ו(" והנני משחיתם את הארץ ... לנחיםקל- אויאמר"
הוא אינו , בני דורו במבולמודיע לו שבכוונתו להטביע את כל ' מדוע כאשר ה, טענה חזקה טועני� המפרשי� על נח

הקדוש " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"ה? מתפלל עליה� כפי שהתפלל אברה� על אנשי סדו� וכפי שהתפלל משה על בני ישראל
,ומשהמה שאי� כ� אצל אברה� , להתפלל על בני דורופתח אליו ' בדברי הלא מצא מלמד זכות על נח וטוע� שנח 

ה לא חייב היה להודיע לאברה� שבכוונתו "כי הרי הקב, ללאליה� שיש כא� מקו� להתפ' אשר הבינו מדברי ה
� על כ� מראה שהוא  להה מודיע" ועצ� העובדה שהקב,להפו� את סדו� ולמשה שבכוונתו להשמיד את בני דורו

לו על המבול בכדי הודיע ה "שהקבשאי� מקו� לומר , נחאצל מה שאי� כ� , רוצה ומצפה מה� שיתפללו עבור�
לכ� לא , אליו היתה משמעות מעשית והוא הצור� להכי� את התיבה וכל צרכיה' לדבר המשו� ש, שיתפלל עליה�

  . התפלל על בני דורו
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  )ט' בראשית ו(" ים התהלך נחקלו- איש צדיק תמים היה בדורותיו את הא"
ורשי� ורשי� ורשי� ורשי� דדדדש שש שש שש שויויויוי, , , ,  צדיק יותר צדיק יותר צדיק יותר צדיק יותרההההייייההההדור צדיקי� דור צדיקי� דור צדיקי� דור צדיקי� בבבב    ההההייייההההכל שכ� שאילו כל שכ� שאילו כל שכ� שאילו כל שכ� שאילו , , , ,  הדורשי� אותו לשבח הדורשי� אותו לשבח הדורשי� אותו לשבח הדורשי� אותו לשבחנונונונותיתיתיתיוווויש מרביש מרביש מרביש מרב, , , , ווווורותיורותיורותיורותידדדדבבבב""""    

        ). ). ). ). יייי""""רשרשרשרש ( ( ( (""""���� של אברה� לא היה נחשב לכלו של אברה� לא היה נחשב לכלו של אברה� לא היה נחשב לכלו של אברה� לא היה נחשב לכלוווווררררוווו בד בד בד בדההההייייהההה    ווווורו היה צדיק ואילורו היה צדיק ואילורו היה צדיק ואילורו היה צדיק ואילדדדד לפי  לפי  לפי  לפי ,,,, לגנאי לגנאי לגנאי לגנאיוווואותאותאותאות
וא הש "צדיק" יש ".קצדי"סוגי� של ש שני ואומר שי" דורשי� אותו לגנאי"מסביר את ה  בבבבצוצוצוצוי יצחק מברדיי יצחק מברדיי יצחק מברדיי יצחק מברדיוווורבי לרבי לרבי לרבי ל

 את ג�קרב פועל הוא ל אלא ,דבעושהוא ' עבודת האינו מסתפק בזה  "צדיק". יותרטוב לבג�  ו�ב לשמיטו
ל "אמרו חז ש,"ואת הנפש אשר עשו בחר�",  אבינו�הראבכפי שראינו אצל ',  הרשעי� לעבודתחוטאי� והה

בודת לעשדואג " צדיק" הוא "צדיק"הסוג השני של . את האנשי� ושרה היתה מגיירת את הנשי� רייגהיה משאברה� 
לקרב את הרשעי� משקיע מאמ� על מנת  ו� אינא, רבהות דביקות ובהתלהבב' האת ד בעוהוא , שלו בלבד' ה
ל� הי� התקלו%אהאת ": � מוסי� הכתובא, "נח איש צדיק": שעל נח נאמר, זהו ההבדל בי� נח לאברה�ו. 'בודת הלע
 י� אותורשושדיש "לכ�  ו.' התדולקרב� לעבבכדי � ע� הבריות לתההלא ו, דובי� לקלו%אהתהל� ע� נח ה, "נח

   . חשב לכלו�נלא היה , הנשכיהפי נ תחת כ�מכניסואת החוטאי�  מקרב היהש, �רה אבל בדורו שהלו הייאש. "לגנאי
  

   )ו׳ יבראשית ( ״ויולד נח שלשה בנים את שם את חם ואת יפת״
 "את ש�:"עבודת ה&מבאר שהשמות של שלשת בני נח מרמזי� על שלושת השלבי� הנדרשי� ב" נוע� אלימל�נוע� אלימל�נוע� אלימל�נוע� אלימל�"ה

דהיינו , בחו�' לעבוד את הלהתרגל אחר כ� על האד�  "את ח�" ',יראת הלהגיע לתחילה נדרשת מהאד� 
   .יפי� ומקובלי� עשיובשלב השלישי זוכה האד� וכל מ" ואת יפת", בהתלהבות

  

 )כ' בראשית ו("  מכל יבאו אליך להחיותשנים"

ולא יצטר� , י� שני�שנאל התיבה , "יבואו אלי�",  מעצמ� לנח כי החיות שאינ� טהורות יבואו אליוודיעהכתוב מ
אכ� ו. ולדאוג לה� בזמ� שהות� בתיבהתיבה להכניס� אל ההוא תפקידו ו, באיי� ואלצוד אות� בהרי� ללכת הוא 

ה את " הקבצוהלעומת זאת בנוגע לבהמות הטהורות מ. ) ט'זבראשית ( "זכר ונקבה"שבאו ,  הכתובמעשה פירשעת הב
 תקחיטרח לאלא שהוא מעצמ� או אליו וולא אמר שיב, "עהשבעה שב" הטהורהמכל הבהמה בעצמו  קחישי נח

 ילעב� א,  מאליה�ובאה�  ,חיות לה� זרעהנצל ולילה שבעלי החיי� שבאו אל התיבה על מנת ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמסביר , אות�
א אות� אל, שחטיאו מעצמ� להוגזר שיבנלא עליה�  ,עולותמה� להקריב החיי� שבו אל התיבה על מנת שנח יוכל 

   . מה� קרב�להקריביוכל נח  של שבעה שבעה היה כדי שויויהצל ש"אמרו חזכי ,  בעצמולקח נח
  

  )כב' בראשית ח(" ותושבויום ולילה לא י"
מצב של תמיד כל שעות היממה יש שהפסוק מודיע לנו את העובדה שב, "יערות דבש"ב, בשי�בשי�בשי�בשי�יייייייירבי יהונת� ארבי יהונת� ארבי יהונת� ארבי יהונת� אמציי� 

וזוהי הכוונה , "לילה"המצב הוא בצד הנגדי הרי ש ,"יו�"האר� המצב הוא כדור מכאשר בחצי כלומר , יו� ולילה
  . ג� היו� וג� הלילה לא שובתי�"תווישב לאיו� ולילה "
  

  ) ג'בראשית ט( "כל רמש אשר הוא חי לכם יהיה לאכלה "
מבאר , והותרה לו אכילת בשררק נח זכה , בעלי החיי�בשר אכילת  ההותר לאהראשו� ולכל הדורות אחריו � דאל
 �הותשכל זמ� � בקיומעל כ� ששמר על והמסור בבעלי החיי� ו טיפולעבור שכר שנח זכה בכ� כ" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"ה

לפי ,  ולכאורה.�כלולאההיתר לו � לכ� בשכר זה נית,  ואשר בזכותו נשאר לבעלי החיי� קיו� אחר המבולבתיבה
" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מבאר ה, שלא היו בסכנת הכחדה ונח לא טיפל בה� כלל, אי� הצדקה באכילת הדגי� שבי�, תרו� זה

בכדי , כלומר, שלא להטיל קנאה הוא רק בכדי שלא נימוחו במבוללמרות גי� שבי� דהתר לנח לאכול ג� משמה שהו
  .לא להבדיל בי� החיות והדגי�

  

  )י׳ כהבראשית (" ולעבר ילד שני בנים שם האחד פלג כי בימיו נפלגה הארץ ושם אחיו יקטן" 
הסבר מדוע התורה לנו ת ק מספ"פלג"שמו של על עוד שא� ב, "יקט�"ו" פלג", "עבר"הכתוב מזכיר את שני בניו של 

� מבאר החוזה מלובלי�החוזה מלובלי�החוזה מלובלי�החוזה מלובלי�". יקט�"אי� התורה מבארת מדוע אחיו נקרא בש� , "כי בימיו נפלגה האר�", קראוהו כ
שמקורו " יקט�"� ש� כ א,� לכ�טעאת ההסבר תת יש לכ� לו , הוא בפילוג"פלג"שהטע� הוא שהמקור של הש� 

   .טעמואת צור� להסביר אי�  ,תצניעובווה ובענ
  

   )ו 'יאבראשית ("  אשר יזמו לעשותכליבצר מהם  ועתה לא... לםוהן עם אחד ושפה אחת לכ"
הכתוב , למוטבה� לטוב וה�  ,�ות והשלודח האחומגיע כ � עד היכשמפסוק זה נית� ללמוד " חפ� חיי�חפ� חיי�חפ� חיי�חפ� חיי�"מעיר ה 

אפילו שהכוונה , �כוונתאת  להשלי� �ימנע מהשלא היה מה , "כול� ושפה אחת לדע� אח"שהיו   �כיומלמדנו ש
�  כ�א, ת פורענותדשמידה טובה מרובה ממיבהנהגת הבורא את העול�  ידוע ו, לוהי� אחרי�% לעבוד א,היא שלילית

במטרה עה אחת דב  י�ד כלל ישראל מאוחוהיו לייג ולהתעלות ברוחניות אשלהנית� כמה ולהערי� ר  לתארשאי אפ 
     ."דכ� אחשלעבדו "
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            """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""בני ברק ומדרשת בני ברק ומדרשת בני ברק ומדרשת בני ברק ומדרשת " " " " מאיר השחרמאיר השחרמאיר השחרמאיר השחר""""חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות 

            בבבב""""קרית הרצוג בקרית הרצוג בקרית הרצוג בקרית הרצוג ב" " " " תורת ישראלתורת ישראלתורת ישראלתורת ישראל""""בית כנסת בית כנסת בית כנסת בית כנסת     33330000::::20202020    שששש""""מוצמוצמוצמוצ    ה יוס� ב� חמוה יוס� ב� חמוה יוס� ב� חמוה יוס� ב� חמו""""לימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עלימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עלימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עלימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע

   Yossef.Benhamo@gmail.com :ל" או בדוא052-3268315: טלפוןניתן להפנות לוהערות ות האר


