
 
 

 

 'די שנה                       

 

 
ְזַר   ְצָחק  " ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָברְ ה ש ְ  (הו  ה' " )בראשית כו' יבֵכ  ים ַוַֽ

 

 
 " )בראשית ו' טו(אשר תעשה אותה וזה"

בדיוק במידות האלו. אלא,  ,"אשר תעשה אותה וזה", וגם מציין את גודל התיבהה תיב לעשותהקב"ה מצוה את נח 
שהרי  ,ודהרי שלפי המידות הללו התיבה קטנה מא ,לפי כמות בעלי החיים שנח עתיד להכניס לתיבה, רבינו בחייאומר 

מו ם מכל, ויש חיות גדולות כיבהמות ועופות טמאים וטהורים, וחיות קטנות עם גדולות, שני לתיבהיצטרך להביא נח 
א שכל עניין לו, אללה םהמיניכל הכיל את להיו קטנות ממהגודל המוזכר תיבות  חמשיםגם פילים וראמים, ולפי הטבע 

 . מעט את המרובההחזיק בה שהוראינו בתי ,מאת ה'נס גדול התיבה הוא בלי ספק 
 

  " )בראשית ו' טז(תחתים שניים שלישים תעשה"

רשעים  ,צדיקים גמורים :בני אדם ם שלשלשה מיני לערמז שהכתוב מ רבי אלימלך מליזנסק ב"נעם אלימלך"אומר 
, זבלכאוסים שהם עוסקים בדברים המכיון , "לזבל"כתב רש"י עליהם רשעים. ה לערמז מ "תחתים" .גמורים ובינונים

אף על פי  ,תענוגים הגשמייםההעולם הזה וחיי העוסקים ב ,ניםובינכוונה היא ללמדור, ה "שניים"העבירות. דהיינו 
תפקיד ו .צדיק הגמור ההולך תמיד בעולמות העליוניםלא ונה היוכלאדם, ה "שלישים"עבירות.  םעושי נםאיהם ש

אתה הצדיק תעשה כלומר, , "תעשה" םשלישיהכתוב אצל  ןולככולם במעשיו הקדושים את גמור הוא לתקן ההצדיק 
 .אותם ותתקן אותם

 

 א( 'זבראשית ) "כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה"

)שמות  "מחני נא מספרך" על מה שאמר משהזוהר הקדוש את דברי ה רבי לוי יצחק מברדיצ'ב מביא ב"קדושת לוי"
של  ונשמתאת הפגם בתקן כלומר משה ט(,  ')ישעיה נד "מי נח"ות אותישהמילה "מחני" היא מורכבת מהלב(,  'לב

נח, כי משה היה של נשמה בזה את התיקן הוא ישראל לטובת נפשו את מסר משה דורו, ובזה שבני נח שלא ביקש על 
וידוע מד זכות על הכל. ילוהכל לפני ה', את מצדיק היה שכיון , "צדיק"נקרא רבינו משה שוידוע  . כלול מכל הנשמות

כי אותך לפי זה, מה שאומר הכתוב ". "ב'זה'התנבא תנבאו ב'כה' ומשה הכל הנביאים במדרש " ל"חז ואמרה שמ
 זה יקרה? ללמד עליהם זכות, מתיוהבריות את אני רואה אותך צדיק לה', להצדיק שצה לומר ו, ר"ראיתי צדיק לפני

תוקן תמשה, כלולה בנשמתו של א ישה ,ז נשמתך, א"זה"בו משה שהוא בחינת יה לומר בדור שיהכ "בדור הזה"
כל הנשמות שלו, זכות הלמד זכות, כיון שמשה כלול מהכל, ובלימוד תבלימוד זכות על ישראל, שנשמתך גם כן 

 ". צדיק לפני בדור ה'זה'"בו ילמדו זכות. וזהו הכלולות 
 

 כא( ')בראשית ח "כי יצר לב האדם רע מנעוריו"

יצר הרע נערות הההוא משתנה, כי בימי במשך הזמן לדו, אמנם וניתן באדם מעת ה עהרר יצ" שהפנים יפותאומר ה"
מרו גדל, א דם. וכשהאההזלם למעשה נערות, שהם מעשה תעתועים שאין בהם תועלת, אפילו בעו את האדם סיתמ

 סיתמו ,נערותה מעשהבעיניו את ס יממאכלומר היצר הרע . :(קידושין ל" )יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום"חז"ל 
תאוות העולם הזה ואילו  ,נערות ימאסו בעיניוהנערות, כי מעשה הגרוע יותר ממעשה שזה , ההזלם עוהות וו לתאאות

הוא רע יותר ממעשה , "רע מנעוריו", כשהוא גדל "כי יצר לב האדםכתוב "האמר שה מה עליו בכל יום, וז ותמתגבר
 נעוריו. בנערות שעשה ה
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  (ידעצי גפר" )בראשית ו' לך תבת  עשה"
 םושואלי ,שנה מאה ועשרים עוסק המבול דור אנשי שיראוהו כדי ?זה ןיבבני הטריחו ולמה ,לפניו והצלה וחור הרבה"

  (רש"י" )ישובו אולי .לעולם מבול להביא ה"הקב עתיד להם אומר והוא ?לך זאת מה אותו
פירוש רש"י הוא אלא בתשובה, לשוב  םעתידיהוא יודע שאין הם והקב"ה  כל גלוי לפניה ",חזקוני, אומר ה"רהולכא

 ,ברחמים םהוריד", "ויהי הגשםאת הנאמר "רש"י פרש מגם כך . שהיתה מבקשת רחמים עליהם הרחמיםדת יכנגד מ
דת ימאת  מעליואלא להשקיט  ,לוי היה לפניו שלא יחזרוגהלוא ", למבול היו חזרו וכשלא ,ברכה גשמי יהיו יחזרו אם

  .לא חזרו בתשובההם שן מידת הדיוראתה  ,המים בנחתאת הוריד  ,הרחמים שהיתה מליצה עליהם זכיות
 

   (ה)בראשית ז'  "אשר צוהו ה' נח ככל ויעש"
  (רש"י)" זו ביאתו לתיבה"

שאת זה הכתוב לא צריך לרמז כיון שהדבר נאמר בפירוש " הקדוש חולק על פירושו של רש"י ואומר אור החייםה"
 "בה... אל התבעצם היום הזה בא נח"ב וכתגם , ו(ז)בראשית ז'  "התיבה אלבניו אתו  ובניו ואשתו ונשיויבא נח "

ומעוף  שבעה שבעה,לקח מכל הבהמה הטהורה נח כוונת הכתוב היא ש" הקדוש אור החייםלשיטת ה" .(יג)בראשית ז' 
במצות  ההאמור "כלהמילה "על  זרמשמ "ככלממה שנאמר "דייק ניתן ל, גם "ציוהו ה'אשר " הזושבעה שבעה, הטהור 

מעוף  ולאמהבהמה הטהורה  ה שבעהשבעהכתוב שבכל הנכנסים לתיבה לא הזכיר דגשה זו נובע מכך הבורך . והצה'
בא הכתוב  כן, ל"ה שבעהשבע"מצות ה' שאמר לו את לא קיים היינו חושבים שנח , ושנים שניםרק אלא  ,השמים

 . ה שבעהשבעולקח אל התיבה  "ה' ציוהוככל אשר "עשה  שנחלהודיענו 
  

 (בראשית ז' ב" )מכל הבהמה הטהורה תקח לך שבעה שבעה איש ואשתו"

  (רש"י" )העתידה להיות טהורה לישראל למדנו שלמד נח תורה ,הטהורה"
אלא  סימני הטהרההסביר לנח את הקב"ה היא ש"הטהורה", מסביר שכוונת הכתוב חולק על פירוש רש"י ו הרמב"ן

באופן נקודתי כיון  סימני הטהרהנח את לימד את הקב"ה לומר כעל פי התורה.  "הטהורה"מר אווקצר מהכתוב ש
 לא ניתן ללמוד מכאן שנח למד תורה. שהיה בכך צורך אבל 

 

 (יט 'ח" )בראשית התבה הארץ למשפחתיהם יצאו מן העוף כל רומש על הרמש וכל החיה כל כל"

המילה  שמעותשמ העמק דבר""ב לוז'יןאהנצי"ב מואם נשים לב לפסוק ראה שלא מוזכרת הבהמה, מדוע? מסביר 
. זה את זה יזיקו ולאזה בזה  מעורבים יהיו שלא נכוןה בסדראת כולם  להוציא נזהר נחש ללמד היא "למשפחותיהם"
אהל אצל הבהמות , ממנו קטןמין הל מזיק והחזק גדולמין השה, רמשהו עוףאצל ה חיהאצל ה הזה קיים החשש כן,א

  .המינ שאינומין אחר ל להזיק בהמהדרך ה איןאין את החשש הזה כיון ש
 

 (ד 'ט שיתברא" )פשו דמו לא תאכלונבשר באך "
ם שאדם הבשר ששהכוונה של "בשר בנפשו דמו" היא לירוש רבינו אפרים פאת  ב"חומת אנך"מביא רבינו החיד"א 

ו נאוכן מצ .הגזלאיסור צטוו על הבני נח ון ש, כי"לא תאכלובשר כזה "כמו בגזל וגניבה,  ויחו,ולהרכדי נפשו בכפו את 
הדם האנשים ההולכים "עליהם מר שתה מהמים שהביאו אליו מבית לחם מתוך סכנת נפשות וא אלשהמלך דוד אצל 

 . (שמואל ב כג' יז" )ם ולא אבה לשתותםבנפשות
 

 ט' ו( בראשית ) ך"ישפ ומדם דם באדם האד ךפוש"

לא בשפיכה ממש, ולפעמים שופך אדם דם חבירו שהידוע, על פי  ",םדם באדם האד ךפוש" ,"תוספת ברכהמסביר ה"
כל "( :נחב"מ מו שאמרו חז"ל )דמו. וכאת לו שפך יכאנחשב זה פניו ברבים, ואת בזיון ועלבון, שמלבין אלא על ידי 

אזל "כמו שאמרו חז"ל , המשתנ של הנעלב דם פניוש, משום בזהטעם ה. ו"המלבין פני חבירו ברבים כאלו שופך דמו
, מימות והפנים מתלבניםדהאר כך נעלמת ואח ,של הנעלבקודם מתאדמים פניו שפירושו ש, "סומקא ואתא חיורא

משתמש הכתוב ו .התרגשות הנפש וסערת הרוחומה שגורם לכך זה , םהדם בחפזה שלא כסדרהדבר נגרם עקב זרימת ו
 הכתובכאן מרמז מה שוזה בשם "השתפכות הנפש". נקראו רגשי קודש בהתפעלות כמו שלשון אצילי בלשון שפיכה, 

 .ואינו יוצא לחוץשל האדם דמו באופן שהדם נשאר בקרבו את שופך הוא , כלומר, "אדםבשופך דם האדם "בלשון 
 םנוח לאד"בגמרא שו שאמרו חז"ל . וכמ"דמו ישפךעל כך " עונשהו, ברבים חבירו הלבנת פנינגרם על ידי זה דבר ו

 . שפךשדמו יד, קשה מאוהוא כי עונשו , "ולא ילבין פני חבירו ברבים ,עצמו לכבשן האשאת להפיל 
 

 י' כה(בראשית " )כי בימיו נפלגה הארץ פלג"

לכן להיות בימי בנו ועתיד מה שאת ברוח הקודש וידע עבר שכוון של  ומעלת" הכתוב מלמד אותנו על ספורנו"הלפי 
 .חטא בני הפלגהכעונש על , חיי האדםב םשניה ורצוקשמפלג והלאה  להודיע ,"פלגבשם "בנו לקרא 
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