
  
  

  

 'ח שנה                          
 

  
ְ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 
  )יח' בראשית ו(" את בריתי ובאת אל התיבה והקימותי"

, יייי""""רשרשרשרשאכ� מתר� , "והקימותי את בריתי"מר � לוכר ואח "ובאת אל התיבה"לומר וצרי� להקדי� הכתוב היה לכאורה 
" את בריתיוהקימותי " אתלהקדי� היה הכתוב צרי� כ� ול, רשעי� שבדורהו אות שלא יהרגוהיא ברית שה, ל"לפי חז

, ו בתיבהאות שלא ישכחה לנח "הקדוש כוונה נוספת לברית בי� הקב" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מוסי� ה, "אל התיבה ובאת"לפני 
יכנס הלה את נח "הקבצוה הברית מואחרי , "ויעבר רוח על האר�... י� את נחקל�ויזכור א: "כפי שנאמר בהמש�

  . וזהברית י� את הקיכדי ללתיבה 
  

  )ב' בראשית ז(" הבהמה הטהורה תקח לך שבעה שבעה מכל"
בהמה שיקח מהאת נח  צוהה מ"א שהקבאל, המי�את � ילקימכל סוג כדי י� יי� שנישנ תקחלהיה תיאורטית די 

. בסוד הקרבנותמציי� רבינו בחיי שהמספר שבע הוא מספר מוכר . נותקרבהקרבת שבעה לצור� הטהורה שבעה 
: במדרש ל"זאמרו ח, )'דברי� לד(" כמשה בישראלולא ק� נביא עוד " :על הפסוקש, מבלע�לנו זאת  דענווכבר 

לי  והכ�בנה לי בזה שבעה מזבחות : "בלקאת צוה ובלע� מ, "ומנו בלע� ,בישראל לא ק� אבל באומות העול� ק�"
במי� הכתוב שהזכיר  ומה, "את שבעת המזבחות ערכתי" עודש� מר ווא, )'במדבר כג(" בזה שבעה פרי� ושבעה אילי�

כי , י� הבהמות לעופותה בומפני שאי� טבע ההולדה שוהוא  "זכר ונקבה"ובמי� העו�  "איש ואשתו"הבהמה 
אבל תולדות העו� , "איש ואשתו"הכתוב אצל הבהמה ולכ� הזכיר , דהיינו לידה ,כתולדות האד�ה� תולדות הבהמה 

  ". זכר ונקבה"רק במי� העו� הכתוב הזכיר � לכ� העו לת יצירתיתחזו היא הטלת ביצי� שהיא על ידי 
  

   )כד' בראשית ט(" את אשר עשה לו בנו הקטן וידע"
וכי ראה נח זה  ?א� כ� כיצד ידע זאת נח, בנוח� לנח מה שעשה לו ודיע מי האמר לא נשבפרשה  "כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מעיר ה
נח התעורר ולפי זה כש) סנהדרי� קח( "שלשה שמשו בתיבה עורב כלב וח�"ל "זומתר� על פי מה שאמרו ח ?בנבואה
אחד מבניו החשוד על העריות עשה לו היה ברור לו שהדבר הזה את לו והתחיל לחשוב מי מסוגל לעשות משנתו 

  .זה ולפיכ� קללואת עשה ג� את בתיבה מי שעשה זשוידע בתיבה במעשה שהיה נח נזכר זו ומתו� התבוננות את ז
  

   )בל' בראשית יא(" תרח בחרן וימת"
מיתתו את הקדי� הכתוב מדוע , א� כ�, משנות תרחעדיי� הרבה נשארו , ה"על פי ציווי הקב, את חר�כשיצא אבר� 

שאבר� פרס� לשלא שמות תרח מצוי� לפני הזמ� כדי , לפי המדרש יייי""""רשרשרשרשמתר� ? יציאתו של אבר�פני של תרח ל
 הניחהרי שכראוי כבוד אב וא� מצוות לא קיי� וכ� יטענו כול� שאבר� , יצא מחר� והשאיר ש� את אביו שהיה זק�

. מתי� קרואי�בחייה� אפילו הרשעי� ידוע שעוד שמה , מתאומר הכתוב שתרח לפיכ� , זק� והל� לואת אביו 
וטוע� שלאור� כל הדורות דר� הכתוב היא לציי� את שנות האב ואת ש� הב� שהוליד ואת � � � � """"הרמבהרמבהרמבהרמבמקשה על כ� 

עדיי� היה נח למרות שבפועל הב� והאבא עדיי� בחיי� שהרי , לספר את קורות הב�ואחר כ� לעבור ו, מיתת האב
ל לכ� "ואילו במקרה של תרח נדרשו שחז, אברה� ימיכל היה בחיי� , ש�, ג� הב� שלוו, בימיו של אבר�בחיי� 

שלפני  שני�האת וכלל  חזרולא , המיתהג� בתולדותיו את עניי� לא הזכיר משו� שכא� שינה הכתוב את הסגנו� ו
את  הזכירהכתוב והוסי� מה עוד ש, "תרח וימת ...ויהיו כל ימי"אלא אמר רק . ההולדה ע� השני� שלאחר ההולדה

  . י"ל את מה שהביא רש"חזולכ� דרשו , מקו� המיתה שהיה בחר�
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   )ט 'ובראשית ( "אלה תולדות נח"
יש שעובד צדיק יש  :צדיקי� שעובדי� את הבוראסוגי� של שני שיש   """"קדושת לויקדושת לויקדושת לויקדושת לוי""""בבבב בבבב''''רבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצמבאר 

הוא רק , 'ה עובדיה� ג�  היושיהרשעי� את אינו מקרב הוא ו, בלבד הוא לעצמואבל  הבהתלהבות גדולהבורא את 
ג� כ�  והישיהרשעי� את מחזיר מצד שני הוא ו, הבוראאת עובד מצד אחד הוא שויש צדיק . הבוראאת  לבדו עובד
על שלא על כ� נענש נח שי "בכתבי האר מובאו. אברה� אבינו שהיה מגייר גרי�שאמרו במדרש על כמו , 'מעובדי ה

שהיה מוכיח משו� שהוא , של נח �וקיתהומשה היה , גלגל במשההתוהוצר� ל, הרשעי� שבדורואת היה מוכיח 
את הצדיק שעובד כי , ).קידושי� מ(" טוב לשמי� וטוב לבריות"ל "זשאמרו חהביטוי פירוש  וזה. כל ישראלאת תמיד 

טוב "קרא נו, הבוראאת משו� שהוא עובד , "מי�טוב לש"נקרא ', ומקרב את הרשעי� ג� כ� להיות עבדי ה' ה
ב� חבירו את כל המלמד " :ל"זוידוע מה שאמרו ח .'האת הבריות לעבוד את שהוא מקרב משו� , ג� כ� "לבריות

אצל , לכ�, )ה' בראשית יב(" פש אשר עשו בחר�ואת הנ"כמו שכתוב אצל אברה� , ):סנהדרי� צט(" תורה כאילו ילדו
לו  ומשו� שלא הי, "אלה תולדות"נאמר  אצל נחואילו , "אלה תולדות"לא נאמר , שהיה מגייר גרי� הרבה, אברה�

וזהו . ולא יותר, )י' בראשית ו(" את ח� ואת יפתויולד נח שלשה בני� את ש� " :שאמר הכתובבנוס� למה תולדות עוד 
  .יותולדותה� היו רק , "שלשה בני�ויולד נח " "נח איש צדיק תמי� היה בדורותיו" "אלה תולדות נח" פירוש הכתוב

  

   )יג' ו בראשית(" להים לנח קץ כל בשר בא לפני כי מלאה הארץ חמס מפניהם-ויאמר א"
ל "זחמתר� על פי דברי ו ?לנו בא לרמזזה מה  ?"בא לפני"מדוע נאמר בפסוק  """"נוכת התורהנוכת התורהנוכת התורהנוכת התורהחחחח""""רבי העשיל ברבי העשיל ברבי העשיל ברבי העשיל בשואל 

אי נמי חמס� בפחות משוה פרוטה וגזל� יותר משוה  ,גזל� לא יהיב דמי חמס� יהיב דמי ?מה בי� גזל� לחמס�"
קצ� בא לפני שאני בעצמי כוונתו לומר ש "ק� כל בשר"ה "מה שאמר הקב, בפסוקתור� הדיוק לפי זה מ. "פרוטה

לומר כ "כי מלאה האר� חמס"אמר נלכ�  ?למה דוקא בעצמו ולא על ידי בית די� של מטהו. אדו� ואשפוט אות�
  . ו לדו� אות�בעצמה "הקב� ירצכ� ל ,הדיי�מביאי� לפני אי� דבר ש, פחות משוה פרוטהמדובר בגזל של 

  

  )ז' בראשית ח(" וישלח את העורב"
כי , זרזירהוהוא , "רהב"ישמעאל נקרא של שר הו, "עורב"עשו נקרא של שר שה """"ומת אנ�ומת אנ�ומת אנ�ומת אנ�חחחח""""א הא הא הא ה""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החידאומר 

כי , "עורבהזרזיר אצל ההל� "ש "ויל� עשו אל ישמעאל: "על הפסוקז&ל חוזהו מה שאמרו , ר"ז גימטריאב "רהב"
את יטול ירמז שעשו ללפני ששלח את היונה הוא כדי את העורב נח לח שמה שו. עשו וישמעאל ה� זרזיר ועורב

  . יונהנקראי� ישראל שה� ימלכו ואחר כ� ראשו� המלכות 
  

  )כא' חאשית בר( "האדם בעבור האדמה את עוד לקלל אסף לא אל לבו' ה ויאמר"
לאחר עד אלא לנח ולבניו זאת לה ילא גו, בלבד שלא יקלל עוד את האדמהאל ליבו אומר ' שה "ספורנוספורנוספורנוספורנו"מבאר ה
  .עימ� את הבריתתיו והקי� ומצואת שקבלו 

  

  ) ז' טבראשית ( "פרו ורבו"
שאי� ביכולת אד� דבר סה על היעמהיא איננה מ דרכי נוע� וכל נתיבותיה שלו�ה�  הרכידו תורההמשפטי היות ש

 דלא מצאנו מצוה להתענות רק יו� אח כ�ומשו� , התורה היא התירה דבר הדומה לו הראסשכל דבר ו, הגו� לקבל
, והרחבת הלב ל החו�דלגו ,במלחמהצחו� יג� בעת הנו. לאכול� את האדוחייבה התורה הזהירה  הצו�� דוקו, בשנה

למרות שהיא תואר היפת את התירה התורה לכ� באשה יפת תואר ו שקוחמי ש דלא יתכ� לעצור בעשעות דל �ע אדי
מדוע נשי� " מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"לפי זה מסביר ה. "ר הרעיצ דברה תורה אלא כנגדלא  "ל "פי שאמרו חזוכ, ישאשת א

ל שבשעת הלידה "עד שאמרו חזה דליהעיבור וזמ� המסתכנות בנשי� ואומר שהיות שה, פטורות ממצות פריה ורביה
. לשתות כוס עיקרי�לאשה  כ� מותרלו. לפרות ולרבותאת הנשי� התורה צוותה לא לכ�  :)גכתובות פ( "מיתה שכיחא"
". י פרה ורבהד�ל ש�אני א": פסוקהמה שאמר מ יהורביה אי� נשי� מצוות בפרשרב יוס� מסביר את מה שלמד  זהו

אז , הדה צער ליחושלא היה ל ה קוד� החטאהי" פרו ורבו"ה את האד� ואמר "קבומה שבר� ה. "פרו ורבו"אמר ולא 
מ� הלידה זבמסתכנת פעמי� הרוב בוהיא , הדליבצער  חוהל שישאבל לאחר החטא , בפרו ורבומצווי� שניה�  והי

אי� הכוונה לנשי� אלא לנח " ויאמר לה� פרו ורבו" נח ומה שכתוב אצל . לכ� נפטרה האשה ממצות פריה ורביה
פרו  תשאינ� בכלל מצומשו� נשיה� לא הזכיר את אבל , "ויבר� את נח ואת בניו": ובניו שהוזכרו לפני כ� כשנאמר

  . "פרה ורבה"אמר ניעקב ג� אצל ו. ורבו

 

 

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

 052-3268315052-3268315052-3268315052-3268315הבקשות הבקשות הבקשות 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 :  :  :  :  

        """"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) ) ) ) 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

        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::::""""מאיר השחרמאיר השחרמאיר השחרמאיר השחר""""חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות 
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