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  פ
ְזרַ֤ "  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' הּו הים ַוֽ

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  

  )יב' בראשית ו(" צדיק תמים בדורותיונח איש "
דור שלפני המבול , ני דורותבש בי� היא משו� שנח חיבלשו� ר" בדורותיו"שאמר הכתוב  "מש
 חכמהמש
 חכמהמש
 חכמהמש
 חכמה"מבאר ה

תמי� עניו : "פירשי "רשו. .)ז ו"ע(" תמי� בדרכיו צדיק במעשיו : "נאמר על הפסוק בגמרא. בול המודור שלאחר 
אנשי הדור  כלבניגוד לשהיה בלא חמס של נח ה מעלתו תדור שלפני המבול היבוהנה , "צדיק בלא חמס, ושפל רוח

א� כ
 אי� זו  מס מח �ר המבול היו כול� גדורי� מעריות ופרושיחאבל א, בעריות והוא לא �ושטופי �היו חומסיש
משו� עניו ושפל רוח בדורו מצד שני בדור המבול לא היתה חשיבות לעובדה שנח היה . מעלה שנח היה ללא חמס

יה ז�  הנח ו ואות ו והצילות
 אדבר עמו ובר' הנשאר לבדו ונח ש ,בולהמאחר 
 א. חשב צדיקנלא הוא שאצל� 
כי אות
 "ה "אליו הקבלכ� אמר , היה עניולזה שנח  ותבישחש אז י, לא היה מתגאהבכל זאת כל העול� ואת ומפרנס 
  ". תמי�"כא� לא הזכיר הכתוב  )א' בראשית ז( "בדור הזהלפני  יקצדראיתי 

  

   )יח' בראשית ו(" אתך בניך התבה אתה ובניך ואשתך ונשי בריתי אתך ובאת אל והקמתי את"
ולכ� מוב� מדוע ניצל נח  )ח' בראשית ו(" 'ונח מצא ח� בעיני ה"הקדוש בסו" פרשת בראשית נאמר " אלשי
אלשי
אלשי
אלשי
"שואל ה

קטני� מבני מאה שנה ולא בני נח ניצלו משו� שהיו להשיב שי� וא? א
 לא ברור באיזה זכות ניצלו בניו, ממי המבול
היותו ב�  דמלהוליד ע חנמעיינו של  אתכבש ה "ל שהקב"פי שאמרו חזהה� כבימי� שהיה  עונשי�הל גיהגיעו ל

א� כ
 צריכי� היו להינצל כל מי שהיה כי  ,יגיע הגדול שבבניו לכלל עונשי� בזמ� המבולכדי שלא חמש מאות שנה 
סופה ואי�  כעבור: "הפסוק הראשו�, ל"ומתר$ על פי שני מדרשי� המובאי� בחז. פחות מגיל מאה שני� בדור ההוא

זה דור  )ז' משלי יב(" הפו
 רשעי� ואינ�: "הפסוק שני. זה נח "עול� דוצדיק יסו", המבול רזה דו )כה' משלי י(" רשע
לכאורה נראה ששני המדרשי� זהי� בתוכנ� ואחד מה�  .אלה תולדות נח, זה נח "צדיקי� יעמוד ובית". המבול

השני ו, נחוכוונתו ל לשו� יחידמדבר באחד ה, שני הפסוקי� הקדוש שיש הבדל בי�" אלשי
אלשי
אלשי
אלשי
"מיותר אלא שמסביר ה
צדיק מדבר על נח שהיה " ואי� רשע וצדיק יסוד עול�כעבור סופה "לומר כ, נח בניוכוונתו לי� בלשו� רמדבר ב

? מבני מאה שנהבשונה מבני דור� שג� היו פחות ניצלו בניו  כ� אי
 �ושמא תאמר א. לבדו, עול� נשאר ליסודו
כי , ולדות נחתאלה " יעמודצדיקי�  תיבהפו
 רשעי� ואינ� ו"וזהו . נפש�את הצילו  בצדקת�תוב שה� הכאמר 
" 'ונח מצא ח� בעיני ה"המדרש אומר על הפסוק � גו. היו צדיקי� בעצמ�שבני נח ל יאה "צדיקי� בית"כוונת 

ואחר . )ט' בראשית ו(" ולדות נחאלה ת"שנאמר בסמו
 , בזכות תולדותיו "�חנח מצא "שטע� הה שמ )ח' בראשית ו(
, ובכ
 נבי� מדוע בניו, והיכ� צדקתו, האבשל  תכשרוה ימההכתוב באר מ, דומי� לושל נח ולדותיו תשהכתוב  אמרש

ה זכאומר  )ט' בראשית ו(" נח איש צדיק: "הכתוב רולכ� אמ. מבני מאה שבדור �ותיחפהכל ניצלו לעומת , שדומי� לו
להציל את של נח ספיק זכותו אבל נשאלת השאלה מדוע לא ת. ..."איש צדיק"תוארו  דע מהת, אשר דמיתי בניו אליו

. ומותיוחהיתה רק ממנו לה& בביתו ובשל נח קתו דלומר כל צכ, "חהתהל
 נ �יקל%את הא: "הכתובלזה אמר  ?בניו
 כעני�. זולתו בזכותו על כ� מי שזיכה את הזולת כאברה� ניצולו ,עת את ה& כאברה�דצא לישע עמו ללמד� י ולא

 "להי� התהל
%את הא"ח שנ א
. )כט 'יטבראשית (" כהיאת אברה� וישלח את לוט מתו
 ההפ י�קל%ויזכור א: "שנאמר
   .אלא בזכות עצמ�, לא נצלו בזכותוא
 בניו עצמו  תק אריל הצ, לבדבלקונו לבי� בינו , דהיינו

  

נר ה' נשמת אדם העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם:  
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   )ט' בראשית ו(" תולדות נח אלה"
ואי� , ולא אחרי�" אלה"כלומר , דבר אחרפסול בא ל "אלה"הקדוש שכוונת הכתוב באומרו " חיי�חיי�חיי�חיי�אור האור האור האור ה"אומר ה

" אור החיי�"זאת הבאר לא מא, ימחותהנפסלו ונחתמו ל כברהרי אלו ש, דורואת בני פסול ל" אלה"כוונת הכתוב 
ל "ומדייק מדברי חז, "� טובי�עיקר תולדותיה� של צדיקי� מצות ומעשי"ל במדרש ש"הקדוש על פי מה שאמרו חז

לומר שמצות " אלה"שכוונת הכתוב , תולדותה� מעשי� טובי� מצות ו "ג�"לומר ש ופקתלא הסו" עיקר"שאמרו 
    .הבני�של ערכ� כ
 את סל בוצדיקי� ופה לשתולדות ה� עיקר המעשי� טובי� ו
  

  )ט 'ובראשית ( "צדיק תמים היה בדורותיואיש "
עושה איזה ר הוא שכא ,על ידי מעשיו הקדושי� ,הצדיקהיא ש" בדורותיו: "כוונת הכתובמסביר ש "נע� אלימל
נע� אלימל
נע� אלימל
נע� אלימל
"ה

ה נמצאת שכינותו הזכבעושה טובה לדורותיו ששהצדיק צא יו ,קדושה הוא ממשי
 את הבורא עול� הזהשל דבר 
איש "ת וזהו בכל העולמושל הבורא וכשהצדיק עולה במדרגה יתירה אזי הוא גור� לקשר ולהמשי
 את שמו . עמה�

צדקתו נח ב הועילדבר נוס" ש. "דורותיו"מועיל לנח צדקתו היה ובתמימות בלומר שכ ,"צדיק תמי� היה בדורותיו
, "לקי�%אהאת " נהוכוהו וז. טובהמשפיע נח ג� לעולמות העליוני� היה ש ופירושש, "לקי� התהל
 נח%את הא"ש

  .� ש� היה מתהל
 נחעליוני� גהעולמות הדהיינו , "קי�ול%ע� א"במוב� של 
  

   )יג' בראשית ו(" כל בשר בא לפני קץ"
מתלונ� על כ
 שא" אחד לא זוכר בא לפני ו "ק$ כל בשר"נקרא שיו� המיתה ה לנח "אומר הקב" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"לפי ה
ע� המבול עד שיחלפו שבעת ימי המתי� ה "שהקב )י' בראשית ז( "לשבעת הימי� ויהי: "קל על הפסו"ואמרו חז, אותו
שזה כל  )ב' קהלת ז(" החי ית� אל לבו"אולי ו )'תהלי� מט(" יראו חכמי� ימותו"שאנשי הדור י דו של מתושלח כאבל

והיה יודע אילו היה זוכר יו� המות  )יא' ירמיה יז(" לא במשפטשעושה עושר "גוזל וכי מי ש, תכלית האבל וההספד
: הכתובכמו שאמר  "כי לעול� חוס�" חושבאד� האלא ודאי  ,לא היה גוזל משל אחרי�, "בחצי ימיו יעזבנו"ש
  .)יב 'תהלי� מט( "קרב� בתימו לעול�"
  

  )ב' בראשית ז(" איש ואשתו הבהמה הטהורה תקח לך שבעה שבעה מכל"
ומסביר  "זכר ונקבה"מזכיר הכתוב במי� העו" אילו ו "איש ואשתו"מזכיר הכתוב במי� הבהמה ש רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימעיר 

, האד�של תולדות ה� כמו התולדות הבהמה ש, י� הבהמות לעופותה בנשושהוא לדה טבע ההושההבדל תלוי ב
ודגירה הטלת ביצי� ה� על ידי העו" של מיני תולדות ואילו ה, "איש ואשתו"הכתוב ולכ� הזכיר  ,דהיינו הריו� ולידה

  ". זכר ונקבה"העופות לכ� הזכיר הכתוב  התחלת יצירתוזוהי 
  

  )ט' בראשית ט(" אתכם הנני מקים את בריתי ואני"
, תנאי שלא תשפכו ד� נקיקשורה לנאמר קוד� והיא בשלא לשחת עוד האר$ ה "שהברית של הקב" ספורנוספורנוספורנוספורנו"מפרש ה
ולאר$ לא , כי הד� הוא יחני" את האר$" :בוהכת אמרמתשחת האר$ כאזי תגרמו לכ
 ש נקיד�  ושפכא� תאבל 
  . האר$ תשחתכל שאר העבירות ילקה החוטא ולא אבל על , )לג' במדבר לה(" לד� אשר שופ
 בהיכופר 

  

 )יב' בראשית ט(" אות הברית אשר אני נותן זאת"

עני� איזה להזכיר� צדדי� על מנת  לפני שניששמי� כל דבר ומבאר ש, שבקשת" אות"מה משמעות ה ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבשואל 
עד הגל הזה : "ו שאמר יעקבוכמ". ברית"בי� שני צדדי� נקראת  הסכמהוכל , "אות"קרא ננדור ביניה� שמוסכ� ו

 'כא בראשית ( "בעבור תהיה לי לעדה מידיכי את שבע כבשות תקח : "אמר אברה�וכ� . )נב 'לא בראשית( "ועדה המצבה

את עבור ההסכמה שימולו כל זרע אברה�  )יא 'יז בראשית( "והיה לאות ברית ביני וביניכ�: "הכתובוכ� במילה אמר , )ל
  . אחדכ� ש' ת הדולעבבניה� כאות 

  

  )טז' בראשית ט(" ין הארץבו םיקל- ין אברית עולם בוראיתיה לזכור "

ובי�  י�קל%בי� א"דוע אמר מ, "ביני ובי� האר$"היה לו לומר שקשה א� כ
 , ה לנח"לכאורה הפסוק הוא מדברי הקב
וא למידת הדי� ה" לוקי�%בי� א"שכוונת הכתוב  רבינו אפרי�רבינו אפרי�רבינו אפרי�רבינו אפרי�בש�  """"נחל קדומי�נחל קדומי�נחל קדומי�נחל קדומי�""""א בא בא בא ב""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החידמתר$ . "האר$

  . מדת הדי� לפגוע בעול� של�לבי� מדת הדי� ובי� האר$ שלא יניח עוד כלומר הברית היא 
  

 
היכונו לשירת הבקשות נוסח מרוקו במוצאי השבתות שיתקיימו בבתי הכנסת בפתח תקווה על ידי היכונו לשירת הבקשות נוסח מרוקו במוצאי השבתות שיתקיימו בבתי הכנסת בפתח תקווה על ידי היכונו לשירת הבקשות נוסח מרוקו במוצאי השבתות שיתקיימו בבתי הכנסת בפתח תקווה על ידי היכונו לשירת הבקשות נוסח מרוקו במוצאי השבתות שיתקיימו בבתי הכנסת בפתח תקווה על ידי 

052-3268315052-3268315052-3268315052-3268315חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות " " " " מאיר השחרמאיר השחרמאיר השחרמאיר השחר" " " " בראשותו של הפייטן יוסף בן חמובראשותו של הפייטן יוסף בן חמובראשותו של הפייטן יוסף בן חמובראשותו של הפייטן יוסף בן חמו. . . . לפרטים והזמנות לפרטים והזמנות לפרטים והזמנות לפרטים והזמנות : : : : 
  

  

  לרפואת כל חולי ישראל ובכללם:   הרה"ג משה חזקיהו שליט"א בן שרה,   אליהו בן אסתר. 
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