
  
  

  

 ' השנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  ) ט' ובראשית ( " נחים התהלךקל-רותיו את האדצדיק תמים היה ב"

? לש� מה, " התהל�לקי��אאת ה" היינו "�צדיק תמי"היינו , ישנה כפילות מיותרת בפסוק המתאר את נח, לכאורה
ת וקיהג בצדנמתהוא יש אד� אשר בינו לבי� עצמו ,  בהתנהגות של בני האד�עופי הידל ע" תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה"מתר� ה

, להיפ�הנוהגי� ויש . עצמו כאחד מה�את מראה הוא � בדעה ובמעשי� יפשיוי� אנשי� חבבישבו א� ', יראת הבו
. וצדיקותיראה של ה ולובש מסוהוא ' בישבו בי� אנשי� יראי הא� ,  ובמעשיובדרכיושבינו לבי� עצמו הוא חפשי 

דהיינו התנהג בצדיקות ג� , "תיווצדיק בדר" ההינח , שתי המעלות הנכונותאת לנח היו ש לנוומספר בא הכתוב 
את "תו רק וכ� בהיו, לא חיקה את מעשיה�א וההיו רשעי� אנשי דור המבול פי של ע  א, בתו� אנשי הדור

  . דת צדקתויאחז ג� כ� במ, אי� איש אתוכאשר , בסתר ביתודהיינו , "לקי��אה
  

  )יד' בראשית ו("  לך תבת עצי גופרעשה"
, "'מצא ח� בעיני ה"עיד עליו הכתוב והוא משפי  כ,"צדיק תמי�"היה נח  כיו� ש,שואל על נח ורבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימקשה 

לאחר מיד שאברה� אבינו אצל נו אכמו שמצ, חזיר� למוטבלה ודורו תפלל על בנימדוע לא ניצל זאת על מנת לה
 כמה פעמי� לבלתי עליה� התפלל , שהיו רשעי� גמורי�, סדו�אנשילהמתוכננת פורענות  לו על הדיעה מו"הקבש

ונהג� כו. "דני�אל נא יחר לא"ואמר עוד , )בראשית יח(" דני�הנה נא הואלתי לדבר אל א: "אמרנש, השחית�
ומתר� ? וכ� ראוי לכל פרנס הדור להתפלל על הדור, להתפלל לפניו על בני דור�'  אל הוני� והנביאי� שנגשהראשו

דרושי� קיו� העול� ליודע שנח  מתו� שהיה לאא, מעלממרד ולא נובע מלא  דורו התפלל בעדא  הצדיק לחה שנשז
 הדור עשרה אנשי� צדיקי� לא היה ואילו היה בבני, "בעשרה מאמרות נברא העול�"ל "זח שדרשו פיוכ, עשרה
 כי א� הבאי התיבה לא הי� ס� כל א,  ובזכות� מתקיי� בשביל�העול�המבול כי היה את עליה� ה "הקבמביא 
י� י היו ראולאהבי� נח שה� , לעשרהה הכמות שלא נשלמכיו� ו, נח ואשתו ושלשת בניו ושלשת נשי בניו, שמונה
על אנשי בתפלתו של אברה� אנו רואי� זאת ג� . נפשות ביתואת נח את נפשו וודי שיציל , �זכותשינצל הדור בלכ� 
לפי שגלוי וידוע לפניו , "'ויל� ה"מיד אמר , "לא אשחית בעבור העשרה" ואמר "עשרה"ה "הקב שהזכירכיו� , סדו�

,  מעשרהלהתחנ� בתפלתו לבקש מלפניו על בני הדור בפחותלהמשי� ו רשאיואברה� לא היה ,  ש� עשרהושלא הי
 להתפלל עליה� כיו� שלא היו ש� רשאינח שלא היה אצל � יהוא העניכ� . מ� העול�אנשי סדו� ולפיכ� אבדו 

  .לא ניצלו זאתוה� ,  שיחזרו בתשובהבכדי, מאה ועשרי� שנה, זמ� ארו�ה "הקבכא� נת� לה� שעוד מה , עשרה
  

   ) ז-ו' בראשית ט( "ואתם פרו ורבו... שפך דם האדם"
 עלינו גזירות רעות וקשות ומבטלת  עלינו גזירות רעות וקשות ומבטלת  עלינו גזירות רעות וקשות ומבטלת  עלינו גזירות רעות וקשות ומבטלת שגוזרתשגוזרתשגוזרתשגוזרתמיו� שפשטה מלכות הרשעה מיו� שפשטה מלכות הרשעה מיו� שפשטה מלכות הרשעה מיו� שפשטה מלכות הרשעה ............    :::: ישמעאל ב� אלישע ישמעאל ב� אלישע ישמעאל ב� אלישע ישמעאל ב� אלישעביביביבימר רמר רמר רמר רתניא אתניא אתניא אתניא א""""

 על עצמנו שלא לישא אשה ולהוליד בני� ונמצא זרעו של אברה� אבינו כלה  על עצמנו שלא לישא אשה ולהוליד בני� ונמצא זרעו של אברה� אבינו כלה  על עצמנו שלא לישא אשה ולהוליד בני� ונמצא זרעו של אברה� אבינו כלה  על עצמנו שלא לישא אשה ולהוליד בני� ונמצא זרעו של אברה� אבינו כלה שנגזורשנגזורשנגזורשנגזורדי� הוא די� הוא די� הוא די� הוא ... ... ... ... ממנו תורה ומצותממנו תורה ומצותממנו תורה ומצותממנו תורה ומצות
        :):):):)ב סב סב סב ס""""בבבב((((    """"............מאליומאליומאליומאליו

א  בשעה שיש רייתא שלפנינו שבא הכתוב ללמדנו ששנית� להבי� את פשטות הכתוב לפי הב" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מבאר ה
, "שפ� ד� האד� דמו ישפ�"ו, "אנכי אדרוש את נפש האד�"כי , לזהתייחס  לכ� להל� הרבה אמית דוחרב ושפיכ

זרעו של מוטב שיהיה וכי , ליו�ינלד לבהלה ולכמדוע תאמרו  לאו, "את� פרו ורבו"רק ומה שנדרש מכ� הוא 
מצוה ליקח נשי� ולהוליד א בשאילתות דרב אחאי שג� במצבי� של גזרות וקשיי� יש ומוב. כלה מאליואברה� 

 >= בנותיכ� תנו לאנשי�  ובנות וקחו לבניכ� נשי� ואתבני� והולידוקחו נשי� ": ולומדי� זאת מהנביא שאמרבני� 
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מצוה לפרות יש זירה והגלות בעת הגשהכוונה היא שג� ) ו' ירמיה כט(" תמעטו ש� ואל ורבוותלדנה בני� ובנות > =
  . בני הגולה בבבלאת ירמיה שצוה  פיולרבות כ

  

  ) טז'בראשית ו(" צהר תעשה לתבה"
ולא ולא ולא ולא , , , , החמה ביו�החמה ביו�החמה ביו�החמה ביו�    לא צרי� היה לא לאורלא צרי� היה לא לאורלא צרי� היה לא לאורלא צרי� היה לא לאור, , , , שהיה נח בתבהשהיה נח בתבהשהיה נח בתבהשהיה נח בתבה, , , , כל שני� עשר חודשכל שני� עשר חודשכל שני� עשר חודשכל שני� עשר חודש    ::::רבי פנחס משו� רבי לוי אמררבי פנחס משו� רבי לוי אמררבי פנחס משו� רבי לוי אמררבי פנחס משו� רבי לוי אמר... ... ... ... """"

ובשעה שהיא ובשעה שהיא ובשעה שהיא ובשעה שהיא , , , , יו�יו�יו�יו�    היה יודע שהואהיה יודע שהואהיה יודע שהואהיה יודע שהוא, , , , ה שהיא כההה שהיא כההה שהיא כההה שהיא כההובשעובשעובשעובשע. . . . והיה תולה אותהוהיה תולה אותהוהיה תולה אותהוהיה תולה אותה    אלא מרגלית היתה לואלא מרגלית היתה לואלא מרגלית היתה לואלא מרגלית היתה לו, , , , לאור הלבנה בלילהלאור הלבנה בלילהלאור הלבנה בלילהלאור הלבנה בלילה
            ....))))מדרשמדרשמדרשמדרש" (" (" (" (היה יודע שהוא לילההיה יודע שהוא לילההיה יודע שהוא לילההיה יודע שהוא לילה, , , , מבהקתמבהקתמבהקתמבהקת

 א� מרגליות נראות ,ממו�הדרכו של בעל היא כ� שלפנינו על דר� המוסר ואומר שמדרש את ה" חוות יאירחוות יאירחוות יאירחוות יאיר"ה בארומ
 א� המרגליות �א. ומהל� בדר� הנכונהרואה  הוא, "יו�"במצב כהות ואינו רואה בה� ער� עצמי סימ� שהוא  לו

  .והגיע לאבד� דרכו בחיי� הוא מגשש באפילהדהיינו , "לילה"במצב מבהיקות בעיניו סימ� שהוא 
  

  )יח' בראשית ו(" ובאת אל התיבה אתך  את בריתיוהקימותי"
אור אור אור אור "מבאר ה, "והקימותי את בריתי"מר לו �כר  ואח"ובאת אל התיבה"לומר ו להקדי� הכתובהיה על פניו צרי� 

כל אשר "ה לנח "הקבואמר  המבול הגזירה על בני דורהקדוש שסדר הכתובי� נקבע כ� לפי שלאחר שנגזרה " החיי�החיי�החיי�החיי�
ה באחד חָמִישזרעו שמה שקורה כעת ע� בני דורו עשוי לקרות ג� ל יחשוב נח ה שמא"הקב שחש, "באר� יגוע

שעשה בסו  שכרת עמו ה את "הקב לורמז כ� ל,  קיימתאי� תכליתה הצלהיוצא שהצלה שהוא ניצל , ות בעתידדורה
 את בריתי והקימותיכל אשר באר� יגוע "הכתוב י כוונת הווז, יביא עוד מבול ולא יכרת עוד כל בשרא לשברית 
  ". ובאת אל התיבה: "הזו נאמרמלט מהרעה יהכ� על מנת לכדבר הזה ולאו לזרע� שלא יארע ל� , "את�

  

   )כב' בראשית ו(" ים כן עשהקל-אותו א אשר צוה ככלויעש נח "
ויעש נח ככל : "ואילו בהמש� כתוב, מידת הדי�, לוקי�לוקי�לוקי�לוקי�����אאאאבפסוק שלפנינו מצוי� שנח ביצע את כל מה שצוה אותו 

פרשה שה" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מתר� ה? מדוע ההבדל, מידת הרחמי�, "''''ההההדהיינו הצווי הוא מאת , )ה' בראשית ז( "''''ההההאשר צוהו 
היא ג� כ�  ל)יג' בראשית ו( " בא לפני אל נח ק� כל בשרי�י�י�י�קקקקלללל����אאאאויאמר "שנאמר , מידת הדי�, י�י�י�י�קקקקלללל����אאאאבש� ה לימתח

 ''''ההההויאמר ", ''''ההההה בש� לישניה מתחהפרשה האבל ," י�י�י�י�קקקקלללל����אאאא אשר צוה אותו ככלויעש נח ", י�י�י�י�קקקקלללל����אאאאמסיימת בש� 
הפרשה  מסיימת �כל ח ע של נהצלתולצור� ומדת הרחמי� אמרה כ�  )א' בראשית ז( " וכל בית� אל התבהלנח בא אתה

 �  . )ה' בראשית ז( "''''ההההויעש נח ככל אשר צוהו "בש� של רחמי� שנאמר ג� כ
  

  )  ז'חבראשית ( "ערב ויצא יצוא ושובהת אוישלח "
        ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (שחיה חושדו בבת זוגושחיה חושדו בבת זוגושחיה חושדו בבת זוגושחיה חושדו בבת זוגו""""

לבני עורב ": ולמדו מהכתוב, קשיחות הלבלאכזריות ולהעורב הוא סמל , ):כתובות מט( ל"שלפי חז" אבני אזלאבני אזלאבני אזלאבני אזל"מובא ב
 כשראה העורב שנח שולחו. הא� נוטשת את אפרוחיה הקטני� ואינה דואגת למזונ� ש)ט' תהלי� קמז(" אשר יקראו

י הכוונה הווז. עול�החשד בו באכזריות ובכוונה לסלקו מ�  .החוצה למרות שהמי� ממלאי� עדיי� את העול�אותו 
  . בת זוגו של העורב  ו את מידת האכזריות שבה מצטיינת העורב חשד בנח שיש ב דהיינו ש"שהיה חושדו בבת זוגו"
  

  )כב' בראשית ח(" בתושלה לא יייום ולוף רקיץ וחוו וחם ריר וקצקורע  זץרי האימל כעד " 
ולא , דהיינו במסלול ישר, הוהשמש זורחת ומהלכת בקו המשוהיתה שלפני המבול שבדורות  "ספורנוספורנוספורנוספורנו"מבאר ה

 את מהל� השמש שתאיר ה"קב המבול הטה הזמ�בו, ואביבי יה מזג אויר נחנה השוכל ה, טיה כמו לאחר המבולהב
לא היה זה דבר ו, שנהבהעונות � במזג האויר ולחילופי גורמת לשינוייהיא הוהטיה זו , בזוית לא ישרה על האר�

יתק� את ה "הקבאז א שב לד לעתידנמש� מאז המבול וימש� ענוצר ו אלא זהו קלקול שובריאתהעול� בזמ� טבע ב
כי אז ישוב , ) כב'ישעיה סו(" האר� החדשה אשר אני עשה" :אמרנהמבול כמו ש ל שנעשה בו בעתלקואת הקוהעול� 

ר� חייה� ואלליסודות ולצמחי� ולבעלי חיי� ו  כללייקו�מהל� השמש אל קו משוה היו� כמו לפני המבול ויהיה ת
  . שהיה קוד� המבולוכמ

  

 )יב' בראשית ט( " אות הברית אשר אני נותןזאת"

�""""הרמבהרמבהרמבהרמבאומר ���כי ו, השמש באויר הלחשל קרני מלהט  שחייבי� אנו להאמי� לחכמי המדע הטועני� שהקשת נוצרת 
: אמרהכתוב כי שאכ� כ� הוא בלשו� הכתוב נבי� א� נדייק ו,  הקשתכמראהכלי מי� לפני השמש יראה א� נעמיד 

 "קשתי" המלמהו". אני נות�אני נות�אני נות�אני נות�זאת אות הברית אשר " אמרשי פכ, בענ�" נות�נות�נות�נות�אני "ולא אמר , " בענ�נתתינתתינתתינתתי קשתי את"
 , הבריאהמיו�הקשת אשר נתתי בענ� : "הכתובאת כוונת נפרש � וכ. תחלהכבר קיימת משהיתה הקשת אנו לומדי� 

  "שכל זמ� שאראנה אזכיר כי ברית שלו� ביני וביניכ�, תהיה מ� היו� הזה והלאה לאות ברית ביני וביניכ�
לרפואת כל חולי ישראל ובכללם:   

 הרה"ג משה חזקיהו שליט"א בן שרה, אליהו בן אסתר, אריה בן מינה, ישראל בן טובה, עינבר בת אביבה
  

        052052052052����3268315326831532683153268315: : : : להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�) ) ) ) איטראיטראיטראיטר, , , , אשכנזיאשכנזיאשכנזיאשכנזי, , , , ספרדיספרדיספרדיספרדי((((י י י י """"מבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רש":  ":  ":  ":  יד יצחקיד יצחקיד יצחקיד יצחק""""ח ח ח ח """"גמגמגמגמ
        052052052052����3268315326831532683153268315: : : : להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�) ) ) ) כולל מנחה וערביתכולל מנחה וערביתכולל מנחה וערביתכולל מנחה וערבית" (" (" (" (ברית יצחקברית יצחקברית יצחקברית יצחק""""וווו" " " " חנוכת ביתחנוכת ביתחנוכת ביתחנוכת בית""""ספרי� לספרי� לספרי� לספרי� ל":  ":  ":  ":  בית יצחקבית יצחקבית יצחקבית יצחק""""ח ח ח ח """"גמגמגמגמ

            """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""ומדרשת ומדרשת ומדרשת ומדרשת " " " " מאיר השחרמאיר השחרמאיר השחרמאיר השחר " " " "חברת הבקשותחברת הבקשותחברת הבקשותחברת הבקשות
        052052052052����3268315326831532683153268315: : : :  לפרטי� לפרטי� לפרטי� לפרטי�טלפו�טלפו�טלפו�טלפו�    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" בדוא או052-3268315: טלפוןניתן להפנות לוהערות ות האר


