
  
  

  

 'ו שנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  ) ט' ובראשית ( "ותיורדיק תמים היה בדח נח איש צנת דאלה תול"
אלה ", "שני ואוידהיינו ע מלאה לפעמי היא , מופיעה בתורה במספר אופני "תותולד"המלה  שמדרשמובא ב 

,) יד'כהבראשית ( "ואלה תלדת ישמעאל", ו"ואללא האות רה סחהיא  מיפעלו, )ד' בבראשית ( "תולדות השמי והאר�
, "תלדת", כאשר התולדה היא לא לרצו� כתוב חסרו, "תולדות", מלא כתובלרצו� היא התולדה ההסבר הוא שכאשר ו

ו "ואע , לומרכ, דאחכ מלא וחסר "תולדת"ב וכתלהבי� שכאשר  לפי הסבר זה נית�. תולדות ישמעאלכפי שכתוב ב
בפסוק שלפנינו כתוב , א כ�. לא לרצו� היא התולדה רומצד אח, לרצו�היא מצד אחד התולדה אפשר לומר ש, דאח
הלוא נאמר ? רצו� בכולותולדה להמדוע אי� , ברורלא ו, רצו� למחצהתולדה לה על אמרה, דו אח"ואע  "תולדת"

על פי המחלוקת הידועה על הנאמר על נח שהיה צדיק " תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה"מתר� ה? " צדיק תמיאיש"על נח 
ולכ ו שהי,דורובשרק לפי הדורשי לגנאי אפשר לומר , י ויש הדורש זאת לשבחשיש הדורש זאת לגנא" בדורותיו"

ו "ברור מדוע נכתב רק ואלפי זה , תבדורו של אברה לא היתה צדקתו נחשב האבל א הי,  צדיקנח הרשעי הי
משו  א" ,צדיק והיתה תולדתו לרצו�נח  הכי א! א לפי דורו הי, על הרצו� למחצהשמראה " תולדת"אחד במילה 

ולכ� כתיב תולדת מחצה מלא ומחצה , מצד זה אי� תולדתו לרצו�, ה צדיק ולא לפי דורו של אברהדורו הי שרק לפי
ל וכ, צדקתו ולא למד ממעשיהבשאפילו בדור של רשעי עמד , הדורשת לשבחג לדעה  א" .ו אחד"בוא, חסר
, ).קיסנהדרי� (ל "חזלפי מה שאמרו , הרצו� למחצהת הסביר אג לדעה זו אפשר ל,  בדור של צדיקיה א הי�שכ
ו על יה על"שהקפיד הקב, וטע הגזרה היתה, "'מצא ח� בעיני הנח "די� להאבד במבול אלא שהג על נח נגזר ש

שתמש בצדקתו ה צדיק רק לעצמו ולא הוהוא הי, שלא התפלל על בני דורו כמו שהתפלל אברה על אנשי סדו
, "תולדת"ב וולכ� כת,  דבר שלא לרצו�הלפי זה ג בצדקתו שלו הי,  לשמיויה זו מדה רצואי�, להטיב לזולתו

  . רצו� למחצהעל המורה , מחצה מלא ומחצה חסר
  

  )יא' בראשית ו(" ותמלא הארץ חמס"
" ותמלא האר� חמס", מסורהבי מופיע פעמי "ותמלא האר�"שהביטוי " ת אנ"מחו"א ב"מבאר רבינו החיד

" ותמלא האר� אות: "ל על הפסוק" וכוונת הפסוק ללמדנו שכמו שאמרו חז)ז' שמות א("  אותותמלא האר�"ו
, אר�בנבלעי התינוקות  אחד והיו סהיו יולדות בשדה ששה בכרכי הנשי ,  מבני ישראלשהאר� עצמה היתה מלאה

כפי , ה מלאה חמסהאר� עצמה היתש" ותמלא האר� חמס"כ" ג הפירוש של , מבצבצי ועוליהיו ואחר כ" 
 תחת  אותוהיה הנפקד מניח, אפרסמו�יחד ע כיסו אצל חבירו את ארנקו אחד מפקיד היה ששמובא במדרש 

  .הכלאת לוקח מזה את מקו הכס! לפי ריח האפרסמו� והיה מפקיד ובלילה היה בא הו, ע אוצרותיויחד הקרקע 
  

  )יד' בראשית ח("  ועשרים יום לחדשבשבעהובחדש השני "
)יא' בראשית ז(" מעינות תהו רבה עשר יו לחדש ביו הזה נבקעו כל  השני בשבעהבחדש: "בתחילת המבול נאמר

ה שנאר" שהמבול  ירה, השנידש ו יו לח'ביז" יבשה האר�"כא� שאמר נלו יוא, במרחשו�' כלומר המבול החל ביז
 יו לחדש יבשה ועשריבשבעה "ואמר ,  יו11הכתוב עוד  הוסי! �כל, יו שהיא שנת הלבנה 354כלומר , שלמה
רבינו רבינו רבינו רבינו מעיר .  יו11שכ� שנת חמה יתרה על שנת לבנה ,  יו365כלומר שנת חמה למדנו שהמבול אר" כל, "האר�
משפט מצריי " ,"ב חדש"ר המבול ימשפט דו",  חודש12ל על דברי שארכו " שזהו המקור למאמרי חזבחייבחייבחייבחיי

   ."ב חדש"משפט גוג ומגוג י" ,"חדשב "משפט רשעי בגיהנ י" ,"ב חדש"משפט איוב י" ,"ב חדש"במצרי י
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 ה"תנצבג           " תשעדרא' כבע "נלב ל " זלוי שרה ר ביצחק

 ה"תנצב         



 

  )א' בראשית ז("  צדיק לפני בדור הזהיכי אותך ראית אתה וכל בתך אל התיבה לנח בא'  הויאמר"
 כי אות" ראיתי", ה להסביר לנח פע נוספת מדוע הוא ניצל מהמבול"הקדוש מדוע צרי" הקב" אור החייאור החייאור החייאור החיי"שואל ה

 "בא אתה וכל בית" אל התיבה"באמרו אליו '  הדברייטעה במשמעות ה כנראה חשש שנח "ומתר� שהקב ,"צדיק
יחשוב  שוא,  עצמבזכותהיא  צלתהוצדיקי וב שג בני ביתו ניצלו כי ה נח יכול לחש, דרכישתי הבאחד מ

 התיבה עוד אנשי שה לאלהכניס  ודבר זה יגרו לנח ,עדיי� לא הגיעו לכלל העונשניצלו משו שבניו ונשי בניו ש
. ה"טענה על הקבבכל אופ� תהיה לו , ג א לא יעשה זאתו, אינ ראויי לעונששלדעתו ג ה קרוביו ומיודעיו 

ולכ� רק , ומה שבני בית" ניצלי זה רק בזכות", כלומר רק אתה צדיק"  צדיקכי אות" ראיתי: "ה ואמר"לכ� חזר הקב
  .לא ינצלאי� אביו צדיק מי שאביו צדיק ראוי להינצל אבל מי ש

  

   )ג י'ושית ארב(" םכי מלאה הארץ חמס מפניה ל בשר בא לפני כ לנח קץ םלקי-ויאמר א"
ה "קבהבתחילה מעניש ש, "אי� בעל הרחמי פוגע בנפשות תחילה"במדרש  שנאמר המ לפי "מלוא העומרמלוא העומרמלוא העומרמלוא העומר"המקשה 
, הסדר הוא הפו"בדור המבול � מדוע כ א. איובאצל ינו ראמו שכ, ורק אחר כ" פוגע הוא בגופו, אד בממונואת ה

ומתר�  ?"ד בהמהעמאד " :ואחר כ" נאמר" אמחה את האד" :נאמרשבתחילה נענש האד ואחר כ" הממו� 
אד א" א מה שיש ל. מממונו תחילה פרעלהישיי" הממו� הוא של האד אז  רכאש ?שמתי נפרעי קוד מהממו�

, הממו� שלוזה  מאחר שאי� , שיי" לומר שיפרעו מממונו תחילהלאהרי ,  אלא הגיע אליו כתוצאה מגזלאינו שלו
והנני , כי מלאה האר� חמס מפניה ק� כל בשר בא לפני" :זה נית� להבי� את הנאמרפי ל .מגופו מיד נפרעילכ� ו

ממילא לא שיי" ,  גזליהבאר� ה שזרעו מה שאפילו  ,האר� חמסאת אחר שדור המבול מלאו מ". משחית את האר�
  .תחילה ע בנפשות פגאהיינו ד, "הנני משחית את האר�"לכ� , כי הממו� אינו שלה, ו� תחילהלפגוע בממ

  

     )ד-ב' בראשית ח(" על הר אררט... ותנח התבה ... מעינת תהוםויסכרו"
לפי , עצ זה שהתיבה צפה ושטה על פני המי נגר מכ" שנפתחו מעיינות תהו ונבעו מה ש����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמסביר 
ולכ� , אחרת התיבה לא היתה מצליחה לשוט מכובד בעלי החיי והמאכל והמשקה שהיו בה, מי רותחי, המדרש

   . ההר על הכובד משאה ונחמהתיבה שקעה מיד , וחסרו ברוח, או מרתיחת, מנביעתמיד כאשר שככו המי
  

  ) כ'חבראשית ( " מכל הבהמה הטהרה ומכל העוף הטהור ויעל עלת במזבחויקח'  להיבן נח מזבחו"
 רשדמלפי מה שמובא בהוא הטהור שהיו עמו בתיבה ו! והעבהמה הקריב מכל הנח מה שמסביר ש" מש" חכמהמש" חכמהמש" חכמהמש" חכמה"ה

עו! החיה וה ושנאסרו הסיבה  וז"בר רק בקר וצא� שה ברשות"דלא הטרחתי עלי" להביא מ� המ ": ה"שאמר הקב
היו כל החיה והעו! שכעת אצל נח , כ�ל. ' להלהביא קרב�בכדי  ד צידנפשו לצואת  די שלא ימסור אדכ, להקרבה

  . קריב מכולחש הוא שצרי" להו דאצלו ותחת י
  

  )כב' בראשית ח("  כל ימי הארץ זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף ויום ולילה לא ישבותועוד"
השתנות ה לביסא הו היה זונטישאחרי המבול נטה ציר התנועה של השמש מעט מקו המשווה " ספורנוספורנוספורנוספורנו"מבאר ה
גר לכ" שכל השנה זה ר בדמשוה והתמיד בקו של השמש ציר התנועה המבול היה לפני כי ,  ותקופות השנההזמני

כל נטיה זו אמורה להימש" . חיי ולאור" ימיהה ולבעליבו תקו� כללי ליסודות ולצמחי היה  ויאביבהיה מזג אויר 
ב ואז ישש )כב' ישעיה סו("  החדשה אשר אני עושההאר�: "אמרפי שנאת הקלקול כזיתק� ה "הקבימי האר� עד אשר 

 ולאור" חייה כמו שהיה חייויהיה תקו� כללי ליסודות ולצמחי ולבעלי פי שהיה משוה כההשמש אל קו מהל" 
  . קוד המבול

  

  )ב' בראשית ט("  יהיה על כל חית הארץ וחתכםומוראכם"
 )כו' בראשית א(" בעו! השמיוירדו בדגת הי ו"נראה שפסוק זה מיותר אחר שכבר נאמר בבריאת האד , לכאורה

פחד של בעלי החיי מבני האד וזאת משו שכעת מורא ושבפסוק שלפנינו ישנה תוספת של " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"אר המב
ה בבעלי החיי מפני האד אי� סיבה שהשור "ולי הפחד שהחדיר הקבוללהרג ולאכול מה ה לאד "התיר הקב

לכ� אד הותרה השג הריגת חיי ההריגת בעלי ה "הקבא התיר א" אי� לומר ש, יל" לטבח ולא ימחה בבעליו
ומסביר שאכילת בשר הותרה רק לנח " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מוסי! ה )ה' בראשית ט("  אדרושוא" את דמכ לנפשותיכ: "נאמר

  . אכילת בשרהותרה לוולכ� עסק בתורה  נח " בשר אתליאכבע האר� אסור ולא הותרה לאד משו שהדי� הוא ש
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  : לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
 .נעם אברהם בן רויטל, ישראל בן נחמה, אליהו בן אסתר, א בן שרה"ג משה חזקיהו שליט"הרה

ע הפייט� ב� חמו יוס! ופייטני ע הפייט� ב� חמו יוס! ופייטני ע הפייט� ב� חמו יוס! ופייטני ע הפייט� ב� חמו יוס! ופייטני , , , , """"שיר ידידותשיר ידידותשיר ידידותשיר ידידות"""", , , ,  מקיימת שירת בקשות נוסח מרוקו מקיימת שירת בקשות נוסח מרוקו מקיימת שירת בקשות נוסח מרוקו מקיימת שירת בקשות נוסח מרוקו""""מאיר השחרמאיר השחרמאיר השחרמאיר השחר""""חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות 
  . ת בבתי הכנסת ברחבי פתח תקווהת בבתי הכנסת ברחבי פתח תקווהת בבתי הכנסת ברחבי פתח תקווהת בבתי הכנסת ברחבי פתח תקווהבמוצאי השבתובמוצאי השבתובמוצאי השבתובמוצאי השבתו, , , , נוספינוספינוספינוספי
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