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 נח איש צדיק תמים  –  נחפרשת 

ה ַוּיֹוֶלד של נח שנאמר " לידתוהתורה מתארת את  נָׁ ה ּוְמַאת שָׁ נָׁ ן:ַוְיִחי ֶלֶמְך ְשַתִים ּוְשֹמִנים שָׁ נּו  בֵּ נּו ִמַמֲעשֵּ אֹמר ֶזה ְיַנֲחמֵּ א ֶאת ְשמֹו ֹנַח לֵּ ַוִּיְקרָׁ
ּה ה' ֲררָׁ ה ֲאֶשר אֵּ מָׁ ֲאדָׁ ינּו ִמן הָׁ ִעְצבֹון יָׁדֵּ ַח ָמָצא ֵחן ְבֵעיֵני כפי שנאמר " על ידי מעשיו הטובים ח גדל ומצא חן בעיני ה'נ  . )בראשית ה, כח(" ּומֵּ ְונ 

ת הָ " נאמרש כןו .)בראשית ו, ח( "ה' ַח ִאיׁש ַצִדיק ָּתִמים ָהָיה ְבד ר ָתיו אֶּ ַח נ  ה ּתֹוְלד ת נ  ְך נ חַ ִק ֱאֹלֵאלֶּ ִכי אמר לו ה' " ועוד. )בראשית ו, ט( "ים ִהְתַהלֶּ
ַני ַבדֹור ַהֶזה ִאיִתי ַצִדיק ְלפָׁ  .)בראשית ז, א(" ֹאְתָך רָׁ

א ִק ַוּיֹאֶמר ֱאֹל"שנאמר  על מנת להינצל ממי המבול לבנות תיבהאותו  וציוהבישר לֹנח שהוא משחית את הארץ ה'  ר בָׁ שָׁ ל בָׁ ץ כָׁ ים ְלֹנַח קֵּ
ֶרץ: אָׁ ם ֶאת הָׁ יֶהם ְוִהְנִני ַמְשִחיתָׁ ס ִמְפנֵּ מָׁ ֶרץ חָׁ אָׁ ה הָׁ ְלאָׁ ַני ִכי מָׁ ּה ִמַבִית ּוִמ  ְלפָׁ ַפְרתָׁ ֹאתָׁ ה ְוכָׁ בָׁ י ֹגֶפר ִקִנים ַתֲעֶשה ֶאת ַהתֵּ ַבת ֲעצֵּ ה ְלָך תֵּ חּוץ ֲעשֵּ

ֶרץ שנאמר " מההשחתה הבטיח לנ ח שהוא ובני ביתו ינצלוו הוסיף ה' יתברך .יד( –)בראשית ו, יג " ַבֹכֶפר אָׁ ִביא ֶאת ַהַמבּול ַמִים ַעל הָׁ ַוֲאִני ִהְנִני מֵּ
ֶרץ  אָׁ ִים ֹכל ֲאֶשר בָׁ מָׁ ר ֲאֶשר בֹו רּוַח ַחִּיים ִמַתַחת ַהשָׁ שָׁ ל בָׁ ת כָׁ ע:ְלַשחֵּ י  ִיְגוָׁ ֶניָך ְוִאְשְתָך ּוְנשֵּ ה ּובָׁ ה ַאתָׁ בָׁ אתָׁ ֶאל ַהתֵּ ְך ּובָׁ ַוֲהִקֹמִתי ֶאת ְבִריִתי ִאתָׁ

ְך ֶניָך ִאתָׁ  .יח( –)בראשית ו, יז " בָׁ

 ?אנשי דור המבול בזכותוכל ניצלו לא  בשם 'איש צדיק תמים'? ומדוע נקראר שאח נ   של הגדולה ה מעלתותמה הי, להביןויש 

 האדמה מהקללה שקיללה ה' לאחר חטא אדם הראשוןנח הוציא את 

אֹמר לֹא שנאמר "כפי  רי שחטא אדם הראשון התקללה האדמהאח ץ ֲאֶשר ִצִּויִתיָך לֵּ עֵּ ַמְעתָׁ ְלקֹול ִאְשֶתָך ַותֹאַכל ִמן הָׁ ַמר ִכי שָׁ ם אָׁ דָׁ ּוְלאָׁ
ה ַבֲעבּוֶרָך ְבִעצָׁ  מָׁ ֲאדָׁ ה הָׁ י ַחֶּייָך:תֹאַכל ִמֶמנּו ֲארּורָׁ ה ֹכל ְימֵּ ֶדה בֹון תֹאֲכֶלנָׁ ֶשב ַהשָׁ ַכְלתָׁ ֶאת עֵּ ְך ְואָׁ ַעת ַאֶפיָך תֹאַכל ֶלֶחם : ְוקֹוץ ְוַדְרַדר ַתְצִמיַח לָׁ ְבזֵּ

שּוב ר תָׁ פָׁ ה ְוֶאל עָׁ ר ַאתָׁ פָׁ ְחתָׁ ִכי עָׁ ה ֻלקָׁ ה ִכי ִמֶמנָׁ מָׁ ֲאדָׁ ָךֲארּוָרה ָהֲאָדָמה ", )זוהר פרשת וירא דף צז ע"ב ד"ה בתר דחטא( (טי –)בראשית ג, יז " ַעד שּוְבָך ֶאל הָׁ " ַבֲעבּורֶּ
רּור שנאמר " הריגת הבל התקלל קין אחרי מעשה . וכך גם)'אור החמה' פרשת וירא דף צז ע"ב ד"ה 'כיון שאשתכח' מהרא"ג( שבשבילו נסתלק הכל – ה אָׁ ְוַעתָׁ

ה ִמן הָׁ  תָׁ ה ֲאֶשר פָׁ אָׁ מָׁ ה ֶאת ֲאדָׁ קַ ְצתָׁ דֶ ִפיהָׁ לָׁ ִחיָך ִמּיָׁ י אָׁ ת ָהֲאָדָמה ל  ָך: ַחת ֶאת ְדמֵּ ֵסף ֵּתת ִכי ַתֲעב ד אֶּ ֶרץ כ ָחּה ָלְךא ת  אָׁ ד ִתְהֶיה בָׁ נָׁ ע וָׁ )בראשית " נָׁ

 .)זוהר פרשת וירא דף צז ע"ב ד"ה בתר דחטא( יב( –ד, יא 

 )זוהר פרשת בראשית דף נח ע"ב ד"ה בקדמיתא לא הוו( רשים את האדמה בידיהם וזורעיםהאדמה בעבור האדם, היו בני האדם חֹומאז שהתקללה 
םהגזירה " והתקיימה חֶּ יָך ּת אַכל לֶּ על אף עוד ו .)'כתם פז' לר' שמעון לביא בעל הפיוט 'בר יוחאי' על זוהר פרשת בראשית דף נח ד"ה ויבאר מה הם( )בראשית ג, יט(" ְבֵזַעת ַאפֶּ

ְוקֹוץ שנגזרה על האדם "הנוספת מה מחמת הקללה הקדּו )'מדרש תנחומא' בראשית יא( קוצים ודרדרים קוצריםהיו עורים היו זורעים חטים וׂשש
כפות  ונוסף לכך. כה, ב( 'בראשית רבה') מחמת קללת אדם הראשון רׁשלחֹו אז גם הפרה והתלם לא היו נשמעים .)בראשית ג, יח( "ְוַדְרַדר ַּתְצִמיַח ָלְך

אברהם' לר' )עפ"י 'דברים אחדים' להחיד"א דרוש כו שבת הגדול ד"ה 'עוד נקדים' בשם רבותינו, 'וימהר  חילוק אצבעותשום מחוברות ללא אז היו של כל בני האדם ידיהם 

 .הקשה ממלאכת האדמה )זוהר פרשת תרומה דף קסח ע"א ד"ה אבל עלמא( העולם היה בצער ועצבוןל וכ ,אברהם פאלאגי' מערכת א אות תקג וכן במערכת יוד אות טוב(

ָנה כ ל ְיֵמי" הראשון אמר הקב"ה לאדםבאותה השעה ש ָך ְבִעָצבֹון ּת אֲכלֶּ אמר אדם הראשון , )בראשית ג, יז(" ַחיֶּיָך ֲארּוָרה ָהֲאָדָמה ַבֲעבּורֶּ
כפי  (, זוהר פרשת בראשית דף נח ע"ב ד"ה תא חזי מה כתיב)'מדרש תנחומא' בראשית יא ד אדם שהוא מהוללֵ ּוָ קב"ה "עד מתי תהיה הקללה?" ענה לו ה' "עד שיִ ל

)'מדרש  מהולכשהוא נח  וכשנולד. דף נח ע"ב ד"ה תא חזי מה כתיב( )זוהר פרשת בראשית מהול תינוקהיו בני האדם מחכים שייולד מאז ו ."שאתה מהול

)זוהר פרשת בראשית דף  קה עמוהשכינה היתה דבּוו ( . ראה זוהר פרשת שלח לך דף קסו ע"א ד"ה נח גזיר הוה ותמיםתנחומא' בראשית יא, זוהר פרשת בראשית דף נח ע"ב ד"ה תא חזי מה כתיב

אמר שנ על שם מה שעתיד להיעשותוקרא את שמו  ()'מדרש תנחומא' בראשית יא שהוא ינחם את בני האדםאביו ידע למך מיד  נח ע"ב ד"ה תא חזי מה כתיב(
ת ְׁשמֹו " ה  נ חַ ַוִיְקָרא אֶּ ר אֵ ִעְצבֹון יָ ּומֵ ֲעֵׂשנּו ִממַ  ֲחֵמנּוְינַ ֵלאמ ר זֶּ  .(מה כתיב)זוהר פרשת בראשית דף נח ע"ב ד"ה תא חזי  )בראשית ה, כט( "ֲרָרּה ה'ֵדינּו ִמן ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶּ

הוא ו ם בעת הלידהׁשֵ לו נתיירא אביו לקרא הרבות שהיו באותו הדור ישלטו בו אם יידעו את שמו,  'הקליפות'החשש שמפני אמנם 
'פני דוד' להחיד"א בראשית   ,מהאר"י ז"ל 'מדבר קדמות' מערכת נון אות ו ד"ה 'נח''שער הפסוקים' להאר"י ז"ל פרשת בראשית סימן ה ד"ה ויחי למך, ) חשמו נ  את ואז קרא  המתין עד שגדל

 .(מגורי האר"י ז"ל אות לד ד"ה 'ויולד את מתושלח'

 ,עוריםעורים וקוצרים ׂשזורעים ׂש ,חטיםזורעים חטים וקוצרים  – שזורעים, והיו קוצרים מה שנולד נח חזר העולם ליישובו משעה
והארץ  כה, ב( 'בראשית רבה') רשלהישמע לחֹו וחזרהפרה והתלם  וגם .(נח ע"ב ד"ה בקדמיתא בראשית דף , זוהר פרשת)'מדרש תנחומא' בראשית יאולא קוצים ודרדרים 

" בכוחה ָהֲאָדָמהבשבילו עמדה "ש על )בראשית ט, כ( "ִאיׁש ָהֲאָדָמהנח נקרא גם בשם " מטעם זה .)זוהר פרשת נח ע"ב ד"ה בקדמיתא( יצאה מקללתה
לכן נאמר עליו  הלאה,והנולדים ממנו וכן היו כל ידיו אצבעות בין חילוק  כמו כן נח נולד עם. )זוהר פרשת נח דף כח ע"ב ד"ה ויחל נח אישה האדמה( וטבעה

נּוֶזה " נּו  ְיַנֲחמֵּ ינּוִמַמֲעשֵּ ִעְצבֹון יָׁדֵּ ּה ה' ּומֵּ ֲררָׁ ה ֲאֶשר אֵּ מָׁ ֲאדָׁ , 'וימהר אברהם' )'דברים אחדים' להחיד"א דרוש כו שבת הגדול ד"ה 'עוד נקדים' בשם רבותינו )בראשית ה, כט(" ִמן הָׁ

פרשת בראשית דף נח ע"ב )'אור החמה' על זוהר כל כך ידועה להם לא היתה כי בני האדם את מלאכת הזריעה ללימד גם נח  .(לר' אברהם פאלאגי' מערכת יוד אות טוב

 .ד"ה 'לא הוו' מהרמ"ק(

על ידי שהמציא להם כלי אומנות הנצרכים לתיקון  זוהר פרשת וירא דף צז ע"א ד"ה אתא נח( 'כתם פז' על) טורח החרישההקלה בלבני האדם  הביאנח 
)'מדרש תנחומא'  תמגלֹו ,ותמחרׁש הוא המציא .בראשית ה ד"ה ויחי למך()הרמ"ד וואלי  ותבואות נח ע"ב ד"ה בקדמיתא( בראשית דף )זוהר פרשת פירות שתוציאהקרקע 

 (. עיי"ש מה היה אחרי דורו של נחזוהר פרשת וירא צז ע"ב ד"ה אתא נח ותקן קרדומין)'מדרש תנחומא' פרשת בראשית אות יא,  ומלאכה ת ושאר כלי עבודהמֹוקרדּו ,פרשת בראשית אות יא(
ָך סילק מבני האדם את אותו עצבון שעליו נאמר " הואובזה  ָנה כ ל ְיֵמי ַחיֶּיָך ְבִעָצבֹוןֲארּוָרה ָהֲאָדָמה ַבֲעבּורֶּ )הרמ"ד וואלי  )בראשית ג, יז( "ּת אֲכלֶּ

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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, ועפ"י 'מדרש תנחומא' פרשת נח ע"ב ד"ה בקדמיתא בראשית דף )עפ"י זוהר פרשת מלאכת האדמה בידיהםאת שכבר לא היו צריכים לעשות לפי , בראשית ה ד"ה ויחי למך(

 .)'כתם פז' על זוהר בראשית דף נח ע"א ד"ה וימא(תחבולה על ידי כלי  את האדמה וחרׁשאלא , (בראשית אות יא

 יםניצול הם היודורו בני נח היה צדיק גמור ואם היה מתפלל על 

ֱאֹלבפסוק "דבר זה ונרמז  עו ע"א ד"ה יהב חכמתא()זוהר פרשת נח דף  הקב"ה נתן לנח חכמה והוא עבד בה אותו ת ָהָֽ  )בראשית ו, ט( "חַ נ   ְךִהְתַהלֶּ  םיִק אֶּ
ֶליהָׁ נאמר " על נח. שסופי התיבות למפרע יוצא התיבה 'חכם' ה ְתַחֶּיה ְבעָׁ ְכמָׁ םוכן " )קהלת ז, יב(" ַהחָׁ כָׁ ֹעז ֶלחָׁ ה תָׁ ְכמָׁ  בראשית')קהלת ז, יט( )ראה " ַהחָׁ

. נח השיג את מהלך השמש וכוחותיו העצומים וידע את הכוכבים והמזלות, ולא נטה לבו אחריהם כי ידע בחכמתו שיש סיבה לד, ה( 'רבה
)'ילקוט ראובני' פרשת נח פרק ו, יט בשם . וזה היה היפך אנשי דורו שהיו עובדים את השמש והיו שקועים בעבודת גילולים העליונה על כולם ונדבק ב

כן ו, )'נפש החיים' בחלק פרקים פרק ז ד"ה ואף שאמרו רבותינו( . נח השיג את תיקוני העולמות וסדרי הכוחות העליונים אשר יתקנו בכל מצוה ומצוהרבינו בחיי(
ועל ידי כן קיים בעצמו את  )'נפש החיים' שער א פרק כא ד"ה וזהו ויתהלך חנוך(ומשטרם והרכבתם על ידי כל עניני מעשי האדם  חוקות השמים וארץ את

ת ָהֱאֹלשנאמר "ל ענייניו התהלך והתנהג בככך ו )'נפש החיים' בחלק פרקים פרק ז ד"ה ואף שאמרו רבותינו( פרשה ב, י( 'ויקרא רבה')ראה  התורה ְך נ חַ ִק אֶּ  "ים ִהְתַהלֶּ
 .)בראשית ו, ט( )'נפש החיים' שער א פרק כא ד"ה וזהו ויתהלך חנוך(

 הלךמשתדל בעבודת בוראו ולא סתיר את עצמו מהם והוא היה מ, חוטאים לפני הקב"ה כאשר ראה נח את מעשי בני האדם שהם
ועל ידם היה משתדל לעבוד את בוראו. על ידי  'ספרו של חנוך'ו 'הראשוןספרו של אדם 'נח קיבל את ר. בדרכיהם של הרשעים בדֹו

כשירד מהתיבה לכן . ך, ובלעדיהם לא קיימים שמים וארץיתבר והקרבנות המוקרבים לפני באמצעותספרים אלו ידע שהעולם מתקיים 
את ספר 'רזיאל המלאך' ועל ידי סודותיו ורזיו גם כמו כן נח קיבל מרפאל המלאך  .)זוהר פרשת בראשית דף נח ע"ב ד"ה תא חזי(לה'  הקריב קרבןהוא 

אם זה יום או לילה הבתיבה כאשר היה על ידי ספר זה ידע נח  רוח ה' שנחה עליו. ובאמצעותידע לעשות תיבת עצי גופר באורך ורוחב 
ּהמאכל כל בהמה ובהמה גם את ו רֹוכל ימי חייו עד סמוך למותו שאז  והשתמש בספר זה .ְבִעתָׁ ע"ב ד"ה  –'רזיאל המלאך' דף ג ע"א ספר )ם בנו לש ְמסָׁ

 .'ואחר ד' דורות' עיי"ש עוד(

תורה שבכתב פרשת נח ד"ה והנה נח  'של"ה הקדוש')לפני שה' יתברך הביא מבול לעולם, הוא שלח את נח אל אנשי הדור על מנת להזהירם שיעשו תשובה 

הגיד עליו הכתוב לדורות  על כךהיה יוצא וממחה בדברים במשך כל אותן מאה ועשרים שנה קודם שבא המבול לעולם.  ונח, היה צדיק(
ַני ַבדֹור ַהֶזה"שהוא היה צדיק שנאמר  ִאיִתי ַצִדיק ְלפָׁ צדיק גמור כפי נח היה  .)'תנא דבי אליהו' אליהו רבא פרק טז אות א ד"ה פעם אחת( )בראשית ז, א(" ִכי ֹאְתָך רָׁ

ַח ִאיׁש שהעיד עליו הכתוב " ף )''מחש שומר ברית קודש כהלכתו היהונקרא כך על ש, )בראשית ו, ט( )הרמ"ד וואלי בראשית ה ד"ה ויחי למך( "ָּתִמים ַצִדיקנ 

 בריתםאף שכל בני דורו פגמו  )'זרע ברך' על התורה מהדורה בתרא פרשת נח ד"ה ובזה אפשר להבין( תולא קלקל בזנּו הלבן' לר' יעקב אבוחצירא פרשת פנחס ד"ה אי נמי אפשר לרמוז(
לא היתה זכותו  אמנם .זכותו הגנה עליו ועל בני ביתו על מנת שינצלו ממי המבוללכן . )'מחשף הלבן' לר' יעקב אבוחצירא פרשת פנחס ד"ה אי נמי אפשר לרמוז(

 .)'זוהר חדש' פרשת בראשית דף טו ע"ב ד"ה אתו ושיילוה( להגן על כל הדור מפני המבול כדיכל כך גדולה 

ִמים " ועל כך נאמר על מנת לתקנו ם בעולםהוׂשנח  ֶלה תֹוְלֹדת ֹנַח ֹנַח ִאיש ַצִדיק תָׁ יָׁהאֵּ יו הָׁ  אבינו כמו שנאמר באברהםו )בראשית ו, ט(" ְבֹדֹרתָׁ
ד " יָׁהֶאחָׁ ם הָׁ הָׁ לא התפלל על אנשי  התפלל על אנשי סדום ועמורה הרי שנח הצדיקגם אך בשונה מאברהם אבינו ש .)יחזקאל לג, כד(" ַאְברָׁ

)'השמטות  שידע מה שעתיד להיות על אף, וד"ה ואם כן נמצא( ד"ה אבל הוא )'יד יוסף' לר' יוסף צרפתי פרשת נח דרוש ראשון דף ט ע"ב כמו שהיה ראוי לאיש כמוהו דורו

. ועוד )'תפארת שלמה' פרשת נח ד"ה ויבא נח ואשתו( לבטל את הגזירה אחרי שכבר נגזרהכי חשב שתפילתו לא תועיל  ,ח"א סימן ה דף רנג ע"א ד"ה ולנח אתגליא( הזוהר'
 מעליםלא דים אותם ויואדרבא מורכופרים לכן נח חשב שאין להתפלל על  ,עולם הבא ואיבדו בתחתונים השגחת ה'כפרו ב שהדור ההוא

)'זוהר חדש' פרשת נח דף כט ע"א ד"ה תנו תפלל על אנשי דורו ישהוא הקב"ה כן רצה למעשה  אך. )'יד יוסף' לר' יוסף צרפתי פרשת נח דרוש ראשון דף ט ע"ב ד"ה עוד הביא פסוק(

  .(' מהרמ"קדאתעביד גרמיה''אור החמה' על זוהר ויקרא דף טו ע"א ד"ה ) לא היה שולח להם את מי המבול הקב"ה ,היה מתפללאכן אם ו. רבנן מה השיב(

ים ִק ַוּיֹאֶמר ֱאֹלשנאמר "כפי  )'זוהר חדש' פרשת נח דף כט ע"א ד"ה ונח התעכב( רחמים על אנשי דורוה' האריך בדברים עם נח על מנת שיבקש  מטעם זה
ה ְלָך תֵּ  ֶרץ: ֲעשֵּ אָׁ ם ֶאת הָׁ יֶהם ְוִהְנִני ַמְשִחיתָׁ ס ִמְפנֵּ מָׁ ֶרץ חָׁ אָׁ ה הָׁ ְלאָׁ ַני ִכי מָׁ א ְלפָׁ ר בָׁ שָׁ ל בָׁ ץ כָׁ ַפְרתָׁ ְלֹנַח קֵּ ה ְוכָׁ בָׁ י ֹגֶפר ִקִנים ַתֲעֶשה ֶאת ַהתֵּ ַבת ֲעצֵּ

ּה ִמַבִית ּוִמחּוץ ַבֹכֶפר בעניין הבאת הבהמות והמאכל, אולי ייתן  ה'ועוד האריך  .פרשת נח דף כט ע"א ד"ה תנו רבנן מה השיב()'זוהר חדש'  יד( –)בראשית ו, יג " ֹאתָׁ
)'זוהר חדש' פרשת נח דף כט ע"א ד"ה ונח  אך נח לא השגיח בזה ולא ביקש עליהם רחמים. )'צרור המור' פרשת נח ד"ה ונח הצדיק(נח לבו ויעיר רוחו להתפלל לפניו 

 )'זוהר חדש' פרשת נח דף כט ע"א ד"ה תנו רבנן מה השיב( וניצל ,עשה את התיבהרק בה לא עלה על ליבו רעת העולם ויכי הוא ינצל בתובעת ששמע , התעכב(
 .)'זוהר חדש' פרשת נח דף כט ע"א ד"ה ונח התעכב( אבדהעולם  כלבשעה ש

י ֹנחַ ִכי נקראו על שמו כפי שנאמר ", לכן מי המבול לא עשה כןהוא להתפלל על העולם ושל נח מכיון שהיה בכוחו  זֹאת ִלי ֲאֶשר ִנְשַבְעִתי  מֵּ
ֲעֹבר  י ֹנחַ מֵּ ְך מֵּ ר בָׁ ַלִיְך ּוִמְגעָׁ ן ִנְשַבְעִתי ִמְקֹצף עָׁ ֶרץ כֵּ אָׁ , 'לקוטי תורה' להאר"י ז"ל פרשת שמות ד"ה וד"ה תאנא )זוהר פרשת ויקרא דף טו ע"א ד"ה ואלו בנח )ישעיה נד, ט(" עֹוד ַעל הָׁ

כביכול  נמצאבזה ו. ('יד יוסף' לר' יוסף צרפתי פרשת נח דרוש ראשון דף ט ע"א ד"ה 'באופן' בשם הזוהר ,והלחות מעשה אלקים, 'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל פרשת בראשית סימן ו ד"ה ודע כי נח
לפני  מקריב קרבןאפילו עבורם או  מתפללוהיו צאנו הם נפשו עליהם כאילו  את מוסר אם היההיה סיבת השחתת העולם, שהרי  נחש

)'ילקוט חדש' ערך 'נח וכל הדורות עד אברהם'  והיתה מתבטלת הגזירה כאן היה ראוי לנח(ה וב)'צרור המור' פרשת נח ד" מסיר חרון אף מן העולםהיה הוא  – ה' יתברך

 .אות ב ד"ה כשיצא נח מן התיבה(

 תכר מיינווהׁש לא הצליחנח ניסה לתקן את חטא אדם הראשון אך 

לאחר שהכיש אותו האריה  )'זוהר חדש' פרשת נח דף כט ע"ב ד"ה אמר רבי יהודה(גר ברגליו יחמהתיבה יצא  הואכעונש על מה שנח לא התפלל על דורו, 
התבזה והתלוצץ הוא שכב ושתכר הש אחריש בכךנענש גם נח . )בראשית רבה ל, ו( בר את רגלווׁש )זוהר פרשת נח דף סט ע"א ד"ה וימח את כל היקום(בתוך התיבה 

בשעה שיצא נח מהתיבה נאמר ו. (בראשית ט, כב . ראה רש"י)'זוהר חדש' פרשת נח דף כט ע"ב ד"ה אמר רבי יהודה )ראה רש"י בראשית ט, כב( מה שעשהלו עליו בנו ועשה 
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ר ֱאֹל" אֹמר:ִק ַוְיַדבֵּ ה ְוִאְשְתָך  ים ֶאל ֹנַח לֵּ ה ַאתָׁ בָׁ א ִמן ַהתֵּ ְךצֵּ ֶניָך ִאתָׁ י בָׁ ֶניָך ּוְנשֵּ , הציווי היה בשם 'אלקים' שהוא מדת טז( –)בראשית ח, טו " ּובָׁ
)'תפארת יהונתן' לר' יהונתן אייבשיץ ולא היה כדאי להמשיך לשבת בתוכה כי היה עליו קצף שלא התפלל על דורו ח ונֹ דש הדין, לפי שהתיבה היתה קֹו

 .פרשת נח ד"ה וידבר אלקים אל נח(

נטע ממנה כרם ו וחמד אותם בלבהוא נטל מפירותיה ואכל.  ,תיה עמהיצא מהתיבה הוא מצא גפן שגורשה מגן עדן ואשכלֹונח כאשר 
)'פרקי דרבי אליעזר' פרק כג ד"ה מצא נח, זוהר פרשת נח דף עג ע"א ד"ה ויחל נח איש גו פירותיה והוא סחט אותם ושתה מהם יין גׂשבאותו היום שנטע ׂשבארץ. 

של אדם לפי שחטאו )זוהר פרשת נח דף עג ע"א ד"ה רבי שמעון(  כוונתו של נח היתה לתקן את חטאו של אדם הראשון על ידי סחיטת הענביםהאדמה(.  
בזה כמו אדם הראשון, הרי ש 'ר מן הדרךלא יסּו' אךישתה מהענבים  הוא חשב שאםונח ששתה ענבים שסחטה לו אשתו, היה הראשון 

ה"על נח שהוא נאמר  מחמת כן. יתוקן העולם מָׁ ֲאדָׁ ַוִּייֶצר ה' ֱאֹלִהים " שנאמרכפי  כנגד אדם הראשון שנברא מן האדמה)בראשית ט, כ(  "ִאיש הָׁ
ם ֶאת הָׁ  דָׁ ר אָׁ פָׁ העָׁ מָׁ ֲאדָׁ 'איסור יין  –על חטא אדם הראשון בעניין הענבים ראה מאמרינו לפרשת האזינו להרחבה )  (פרשת נח דף עג ד"ה ר"ש אמר רזא איהועל זוהר )'כתם פז'  )בראשית ב, ז(" ִמן הָׁ

 .נסך'(

הוא ו)'אור החמה' פרשת נח דף עג ע"א ד"ה 'וכד תסתכל' ממהרח"ו( ץ אדם הראשון יצקמה שאולי הוא יתקן את  'הקליפות'נח ניסה לחקור ולידע במדרגות 
קֹוםאך  .)'אור החמה' פרשת נח דף עג ע"א ד"ה 'ר"ש אמר רזא' מהרא"ג(כדי לתקן  ,באיזה מקום הוא טעהחקר כיצד טעה אדם הראשון ו חשב לתקן  נחש ַבמָׁ

לתקן  היה יכולנח למעשה לא נכרי, והוא שתה יין המשכר.  של 'יין נסך'ונעשה כמו  'ניםהחיצֹו'נמצא מקלקל, כי ביין שהוא שתה נדבקו 
)'אור החמה' פרשת נח דף עג ע"א ד"ה 'ר"ש אמר  ונכשל בזה ולא היה יכול לעמוד פרשת נח דף עג ע"א ד"ה 'ויחל נח' מהרמ"ק()'אור החמה'  את 'הפירצה' של אדם הראשון

)'אור החמה' פרשת נח דף עג ע"א ד"ה 'ר"ש אמר  בלבל דעתווהת)'פרקי דרבי אליעזר' פרק כג ד"ה מצא נח, זוהר פרשת נח דף עג ע"א ד"ה ויחל נח איש האדמה( לבסוף השתכר ו ,רזא' מהרא"ג(

ֳהֹלהכפי שנאמר " )זוהר פרשת נח דף עג ע"א ד"ה רבי שמעון( הייןאותו  מחמת ,תגלגלוה רזא' מהרא"ג(  ר ַוִּיְתַגל ְבתֹוְך אָׁ ְשְת ִמן ַהַּיִין ַוִּיְשכָׁ והיה  .)בראשית ט, כא(" ַוּיֵּ
 .(, 'של"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשת נח אות ה ד"ה והנה קלקל בסוד הייןפרק כג ד"ה מצא נח גפן 'פרקי דרבי אליעזר')ביאור הרד"ל על דומה חטאו במקצת לחטא אדם הראשון 

 היתה מגולגלת בתוך נח הצדיק עליו השלום נשמת משה רבינו

להאר"י ז"ל )'שער הפסוקים'  כך שנח היה למעשה משה רבינו ובגין דעקר()'תיקוני הזוהר' תיקון סט דף קיב ע"ב ד"ה  נשמת משה רבינו היתה מגולגלת בנח הצדיק

ְבַׁשָגם הּוא " בפסוקהוא לכך והרמז . את הדורלהעמיד ולתקן  על מנת בדור המבולה' שתל את משה רבינו ו. פרשת בראשית סימן ו ד"ה ודע כי נח(
ְׂשִרים ָׁשָנה כי , )'זרע ברך' חלק א פרשת נח ד"ה דאפשר כשראה הקב"ה()ראה גמ' חולין דף קלט ע"ב(  שבו נרמז על משה רבינו ג( )בראשית ו, "ָבָׂשר ְוָהיּו ָיָמיו ֵמָאה ְועֶּ

'דעת זקנים' בראשית ו, רש"י גמ' חולין דף קלט ע"ב ד"ה בשגם הוא, ) " יוצא משהְבַׁשָגםהגמטריא של " כאשר הן נוטריקון 'הוא משה'" ְבַׁשָגם הּוא"התיבות 

ְׂשִרים ָׁשָנהוגם התיבות ". ג( פרשת בראשית סימן ו  )'שער הפסוקים' שהיו מאה ועשרים שנהעל שנותיו של משה רבינו  ותרומז – "ְוָהיּו ָיָמיו ֵמָאה ְועֶּ

בזכות מאה עוד שו. אריה' פרשת בא אות כו()'לב  היה ברקיעהוא ועל מאה ועשרים יום ש ד"ה ודע כי נח, 'לקוטי תורה' להאר"י ז"ל פרשת שמות ד"ה והלחות מעשה אלקים(
'לקוטי תורה' להאר"י ז"ל פרשת שמות ד"ה 'שער הפסוקים' פרשת בראשית סימן ו ד"ה ודע כי נח, )דור המבול עוד מאה ועשרים שנה לועשרים שנותיו של משה תלה ה' 

 .והלחות מעשה אלקים(

יָׁה בפסוק " בין נח ומשהונרמז הקשר  ִמים הָׁ ֶלה תֹוְלֹדת ֹנַח ֹנַח ִאיש ַצִדיק תָׁ יואֵּ דורו של נח  –לרמוז על שני הדורות , )בראשית ו, ט(" ְבֹדֹרתָׁ
ר ִצָּוהּו ה' ַוַיַעׂש נ חַ וכן אצל נח נאמר " .)'שפתי כהן על התורה' פרשת נח על הפסוק 'היה בדורותיו'(ודורו של משה רבינו  כאשר לשון עשיה  (ה, ז)בראשית " ְככ ל ֲאׁשֶּ

ה" שנאמר אצל האבות אלא דווקא אצל משה רבינו הכזאת לא נאמר ר ִצָּוה ה' א תֹו ֵכן ָעָׂשה ַוַיַעׂש מ ׁשֶּ היות שמשה  )שמות מ, טז( "ְככ ל ֲאׁשֶּ
ַבת "בומשה רבינו היה  מפני המבול נכנס בתיבהנח  ,שניהם היו בתיבה. מטעם זה היה גלגול נשמתו של נח  כשהושלך )שמות ב, ג(" ֹגֶמאתֵּ

)בראשית ו, " ַוַּיַעש ֹנחַ . לכן גם נאמר פעמיים "ואין חילוק ביניהם אלא שנח בנה בעצמו את התיבה מה שאין כן משה שרק בא בתיבה ליאור.

והוא רומז על משה רבינו  (בראשית ז, ה)ראה רש"י  לתיבה ביאהההתיבה שעשה נח עצמו, ופעם שניה זה על  בניןפעם אחת זה על  ת ז, ה(כב וכן בראשי
 .)'אמרי נועם' לר' מדזיקוב פרשת נח ד"ה וארא וברש"י ז"ל(שרק בא לתיבה 

םַוּיֹאֶמר ה' ֶאל ֹמֶשה ַגם ֶאת " נאמרמשה רבינו  כאשר ה' דיבר עם ֲעָך ְבשֵּ דָׁ אֵּ יַני וָׁ ן ְבעֵּ אתָׁ חֵּ צָׁ ר ַהֶזה ֲאֶשר ִדַבְרתָׁ ֶאֱעֶשה ִכי מָׁ בָׁ , (ז, ילג)שמות " ַהדָׁ
'חסד לאברהם' מעין חמישי נהר כה ד"ה 'שער הגלגולים' להאר"י ז"ל הקדמה לד ד"ה והיא מיוסדת, )לגלגולו ב'נח'  ת" רומזֵחןשהתיבה " לפי" ִכי ָמָצאָת ֵחן ְבֵעיַני"נאמר 

במפורש  ות" שהוא לשון מציאה, משום שאותיות 'נח' לא מופיעָמָצאתָ נאמר עליו "כן ו, 'זרע ברך' חלק א פרשת נח ד"ה ומצאתי בספר שפתי כהן(ודע כי שם ונח, 
מ'ספר  'מדבר קדמות' להחיד"א מערכת מ אות ט בראשית ד"ה הנחש השיאני ואוכל,ת 'לקוטי תורה' להאר"י ז"ל פרש) בדרך של מציאה ותנסתרהן בשמו של 'משה' רבינו אלא 

ַח ָמָצא ח "למה שנאמר בנ   תרומז" ֵחןהתיבה "ו .(הגילגולים' להאר"י ז"ל א ואמר " לה' משה וכנגד זה ענה .)בראשית ו, ח( "ְבֵעיֵני ה' ֵחןְונ  ה ִאם נָׁ ְוַעתָׁ
אִתי  צָׁ ןמָׁ יֶניָך חֵּ ֶכָךעשה עמי חסד ו"אזי )שמות לג, יג( " ְבעֵּ א ֶאת ְדרָׁ ִני נָׁ א  הֹוִדעֵּ ֲעָך ְלַמַען ֶאְמצָׁ דָׁ ןְואֵּ יֶניָך חֵּ להאר"י ז"ל פרשת  )'ליקוטי תורה' )שמות לג, יג(" ְבעֵּ

 . בראשית ד"ה הנחש השיאני ואוכל(

יָׁה " " כפי שנאמרַצִדיק"נח שראה כי ה' קראו  ִמים הָׁ ֱאֹלֹנַח ִאיש ַצִדיק תָׁ יו ֶאת הָׁ מן האשה והלך  פרׁש, ()בראשית ו, ט" ים ִהְתַהֶלְך ֹנחַ ִק ְבֹדֹרתָׁ
מאשתו,  ומחמת הפרישה של נח. שם מאשתו בגלגול משה רבינו ולפרוׁש עתיד לעשות בבואו בדור המדברכשם שהיה  "יםִק ָהֱאֹל"עם 

 שמשה היה גלגול נח נוסף לכך רמזו .(. ראה רש"י בראשית ה, לבחלק א פרשת נח ד"ה ובזה מתיישב למחבר 'שבט מוסר' )'מגלה צפונות'לד רק שלשה בנים ולא יותר הוא י
 יוצאים בפסוק שראשי התיבות (השגיח לר' חיים פלאג'י על התהלים מזמור לג ד"ה ממכון שבתו 'הכתוב לחיים') )תהלים לג, יד( "ְׁשִגיחַ ִה ְבּתֹו ִׁש ְמכֹון ִמ בפסוק "הוא 

 "חַ ִהְׁשִגי ֹוִׁשְבּת ןִמְמכֹווסופי התיבות " ,)'תיקוני הזוהר' תיקון סט דף קיב תחילת ע"א ד"ה אמר רבי שמעון, 'החיים יודוך' לר' חיים פלאג'י על התהלים מזמור לג ד"ה ממכון שבתו( 'משה'
 .לג ד"ה ממכון שבתו( 'החיים יודוך' על התהלים מזמור'הכתוב לחיים' על התהלים מזמור לג ד"ה ממכון שבתו השגיח, ) ח'נ  'וְ  יםיוצא

אתָׁ " קב"הגלגול בדבריו של משה רבינו להעל עוד נרמז  צָׁ ם ְוַגם מָׁ ַמְרתָׁ ְיַדְעִתיָך ְבשֵּ ה אָׁ ןְוַאתָׁ י חֵּ ינָׁ )'זרע ברך' מהדורה ראשונה דף ע ע"ב  )שמות לג, יב(" ְבעֵּ

ר ִכי ִמן ַהַמִים ְמִׁשיִתהּוַוִּתְקָרא "שנאמר בת פרעה  בדברי גם נרמז נח ד"ה ובזוהר פ' זו איתא תמים( ה ַוּת אמֶּ ִכי ִמן ַהַמִים ", )שמות ב, י(" ְׁשמֹו מ ׁשֶּ
 אז בתוך המיםנמצא שהיה  (, 'צדקת הצדיק' לר' צדוק הכהן מלובלין אות צו)'חסד לאברהם' מעין חמישי נהר כה ד"ה ודע כי שם ונח חם בנ  מז על גלגולו הקודור –" ְמִׁשיִתהּו
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 .(' מהש"ך על התורהשיבא אלא נראה'דרוש ראשון לפרשת נח ד"ה שלמה שלם לר' )'דברי שלמה' ועתה בא בדור אחר הגון לרחם עליהם  אות צו( לר' צדוק הכהן מלובלין הצדיק')'צדקת 
בגלגולו ך בעדו, יען אשר לא זכר עשות חסד ּולם חשועבתוך תיבה סגורה ומסוגרת כשר לאחר לידתו ביאֹווהיה צריך משה רבינו להיות 

ת לאֹו זה היהוהושלך למים ביאור, גם הוא  עתהלכן בעדם רינה ותפילה עד שהמים שטפם. ו אתעם דור המבול להתאמץ ולשהקודם 
ה לולא . וולעונש על גלגולו בנח )'דברי שלמה' דרוש ראשון לפרשת נח ד"ה מכלל ופרט( 'קרית ארבע' לר' רחמים חורי ) היה מתעל ידי בת פרעה, הוא מן המים ֶשִנְמשָׁ

 .פרשת נח דף ז ע"ב ד"ה עי"ל בנקדים(

שהביאה למעט  ,)'מגלה עמוקות' רנב אופנים אופן קסז( אז הולא הצליח )'זרע ברך' חלק א פרשת נח ד"ה דאפשר כשראה הקב"ה( לדור המבולנשמת משה לא הועילה 
לכן נח נקרא  .'שבט מוסר' סימן אלף קיב ד"ה ילקוט, 'מגלה צפונות' חלק א' לבעל 'שבט מוסר' פרשת נח ד"ה מאמר הביאו( למחבר)'ידו בכל'  תוכושהיתה בחמת מהצלתו של נח ל

 "ִאיׁש ָהֲאָדָמה" הוא כבר נקרא אחרי המבול חרבינו, וכאשר נשמה זו הסתלקה מנ  כנגד נשמת משה  )בראשית ו, ט(" ִאיׁש ַצִדיקבתחילה "
' בשם המגלה הקב"ה שתל למשה''ילקוט ראובני' פרשת נח פרק ו, ג ד"ה  ,' בשם המגלה עמוקותומצאתי בספר שפתי כהן''זרע ברך' חלק א פרשת נח ד"ה 'מגלה עמוקות' רנב אופנים אופן קסז, ) )בראשית ט, כ(

, אז היא הצליחה עצמו כאשר באה הנשמה בגלגול משה רבינו . אמנם(בשם תיקוני הזוהר 'והוא תמוה מאוד', 'זרע ברך' לר' ברכיה ברך מהדורה שניה דף ד ע"ב ד"ה עמוקות
ה משה הועל נּו  ִמְצִרי ִאיש"של  ִמַדְרגָׁ ֱאֹלֹמֶשה " לדרגה של )שמות ב, יט( "ֹרִעיםִמַּיד הָׁ ִהִצילָׁ שאם נח  רבותינו לכן אמרו .)דברים לג, א(" יםִק ִאיש הָׁ

העין שנשמת  ש, כי היה רואה בחּו)ראה זוהר פרשת נח דף ס ע"א בחלק 'תוספתא' ד"ה דבר אחר אלה תולדות( היה בדורו של משה רבינו הוא לא היה נחשב לכלום
'מגלה צפונות' חלק א' פרשת נח ד"ה מאמר )הצליחה היא תלבשה בגוף אחר עכשיו שנפרדה והואילו  ,היתה מלובשת בו לא הצליחהר שאמשה רבינו 

 .הביאו(

 על דורו ותיקן את מה שנח לא התפלל דורומשה רבינו התפלל על 

, 'ליקוטי תורה' להאר"י ז"ל פרשת שמות ד"ה והלחות מעשה פרשת בראשית סימן ו ד"ה ודע כי נח)'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל  רֹודֹונח וחזר והתפלל על  ּותִעואת תיקן משה רבינו 

'תיקוני הזוהר' תיקון כא דף נד ע"ב ד"ה ובגין )מסר את עצמו  לכן הוא ורו,א ביקש רחמים על דיאמרו עליו שהוא כמו נח אשר ללא רצה ש משה. (אלקים

ו שעזב את טובת העולם יאמראז ישראל מן העולם בשביל כבודו ו לּוכְ שיִ לא רצה גם משה רבינו  .למיתה בכמה מקומות עבור ישראל דגלי(
ם ְוֶאֱעֶשה אֹוְתָך ְלגֹוי גָׁדאחרי מעשה העגל "ה' אמר  לכן כאשר לטובת עצמו. ֶהם ַוֲאַכלֵּ ה ִלי ְוִיַחר ַאִפי בָׁ ה ַהִניחָׁ נאמר  מיד ()שמות לב, י" ֹולְוַעתָׁ

י ַוְיַחל ֹמֶשה" על משה דֹול קָׁ ה' ֱאֹל ֶאת ְפנֵּ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְבֹכַח גָׁ אתָׁ מֵּ ה ה' ֶיֱֶֽחֶרה ַאְפָך ְבַעֶמָך ֲאֶשר הֹוצֵּ מָׁ היו ַוּיֹאֶמר לָׁ קָׁ ולא  ,)שמות לב, יא(" ּוְביָׁד ֲחזָׁ
ה ֲאֶשר ִדֶבר ַלֲעשֹות ְלַעמֹוזז משם משה רבינו עד אשר מחל להם ה' שנאמר " עָׁ רָׁ ֶחם ה' ַעל הָׁ  רגליםהמאחרי חטא  היהוכן  )שמות לב, יד(" ַוִּינָׁ

ם ַהֶזה ְכֹגֶדל ַחְסֶדָך " שביקש משה על ישראל עָׁ א ַלֲעֹון הָׁ ה:ְסַלח נָׁ נָׁ ם ַהֶזה ִמִמְצַרִים ְוַעד הֵּ עָׁ ה לָׁ אתָׁ שָׁ ֶרָך ְוַכֲאֶשר נָׁ ַלְחִתי ִכְדבָׁ )במדבר " ַוּיֹאֶמר ה' סָׁ

 .)זוהר פרשת ויקרא דף יד ע"ב ד"ה מנא לן( כ( -יד, יט 

ם " שנאמרהציל את ישראל בתפילתו משה רבינו  י ֹמֶשה ְבִחירֹוַוּיֹאֶמר ְלַהְשִמידָׁ ַהְשִחית לּולֵּ תֹו מֵּ ִשיב ֲחמָׁ יו ְלהָׁ נָׁ ַמד ַבֶפֶרץ ְלפָׁ  .)תהלים קו, כג(" עָׁ
ְוַעָּתה ִאם ִּתָשא ַחָטאָתם ְוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנא ִמִסְפְרָך מן העולם הזה ומן העולם הבא ואמר " על ישראללא הניח לקב"ה עד שנתן נפשו ו

ר ָכָתְבּתָ  אמר זאת מאחר שהתבייש על שלא ביקש רחמים בגלגול נח על דור והוא . פרשת נח דף כט ע"א ד"ה בה משה והגין( )שמות לב, לב( )'זוהר חדש' "ֲאׁשֶּ
ִני נָׁאבתיבות "כאשר השתמש בדבריו דווקא רמז על גלגולו הקודם ומשה רבינו . )'תיקוני הזוהר' תיקון סט דף קיב ע"ב ד"ה ובגין דעקר( המבול " שהם ְמחֵּ

ם אֲ הָׁ  ֶאת ֶאְמֶחהַוּיֹאֶמר ה' " המבולכפי שנאמר בדור  'יחּוִמ 'לשון  דָׁ ה מֵּ אָׁ מָׁ ֲאדָׁ י הָׁ ַעל ְפנֵּ אִתי מֵּ רָׁ יִ ֶשר בָׁ מָׁ ה ַעד ֶרֶמש ְוַעד עֹוף ַהשָׁ מָׁ ם ַעד ְבהֵּ דָׁ ם אָׁ
ה מֵּ ל ַהְיקּום ֲאֶשר ַעל ֶאת כָׁ  ַוִּיַמח" שנאמר וכן ,)'ליקוטי תורה' להאר"י ז"ל פרשת שמות ד"ה והלחות מעשה אלקים( )בראשית ו, ז(" םֲעִשיִת ִכי ִנַחְמִתי ִכי  מָׁ ֲאדָׁ י הָׁ ם ְפנֵּ דָׁ אָׁ

ַמִים  ה ַעד ֶרֶמש ְוַעד עֹוף ַהשָׁ מָׁ חַעד ְבהֵּ ֶאר ַאְך ּוַוִּימָׁ ֶרץ ַוִּישָׁ אָׁ בָׁ  ֹנַח ַוֲאֶשר ִאתֹו ִמן הָׁ       .)'שער הפסוקים' פרשת בראשית סימן ו ד"ה ודע כי נח( )בראשית ז, כג(" הַבתֵּ

ְבתָׁ משה רבינו מה' יתברך "לאחר שחטאו דור המדבר בחטא העגל ביקש  תָׁ א ִמִסְפְרָך ֲאֶשר כָׁ ִני נָׁ ם ְוִאם ַאִין ְמחֵּ אתָׁ א ַחטָׁ ה ִאם ִתשָׁ " ְוַעתָׁ
ִאם ִּתָשא " שחזרתי בעולם "ַעָּתהבדור המבול ולא הצלחתי להצילם, לכן " יכלומר היית –" ִּתָשא ַחָטאָתםְוַעָּתה ִאם ", )שמות לב, לב(
המה שלא מחיתני בזמן שאמרת " ," הפעם הזאתָנא ְמֵחִניְוִאם ַאִין " מוטב "ַחָטאָתם ְמחֶּ ת אֶּ ר ָבָראִתי ֵמַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה אֶּ  "ָהָאָדם ֲאׁשֶּ

של  התקיימה בקשת המחיהאכן ו .)'מגלה צפונות' חלק א פרשת נח ד"ה ובזה מתיישב(שהרי אז ניצלתי בזכות נשמתי שהיתה מלובשת בתוך נח  )בראשית ו, ז(
)'נחל ח שמסר את עצמו מחמת חשקו לתקן את נֹ  והיה זה על .שמו של משה רבינוכלל ם לא נזכר שָׁ כאשר  ,תצוה שבתורהמשה בפרשת 

 בסופי דווקא שמו של 'משה' נרמז במשה רבינו. לכן בסוףל גלגול נשמתובעת  ,תפילתו על ידי קדומים' להחיד"א פרשת תצוה אות א ד"ה 'ואתה תצוה'(
ִמי שֹנַח ִאי" תיבותה יָׁ  םַצִדיק תָׁ משה רבינו היה יותר מצדיק משום ש הזה חלק מהרמז " לא נחשבתַצִדיקכאשר התיבה " )בראשית ו, ט(" ההָׁ

 .)'חומת אנך' להחיד"א פרשת נח אות ח(וחסיד 

'ילקוט ראובני' פרשת נח פרק ו, ג ד"ה 'הקב"ה ) ח'י נ  " היא אותיות 'ִמ ְמֵחִנישהתיבה "את גלגולו הקודם, )שמות לב, לב(  "ְמֵחִני ָנא" משה רבינו רמז בתיבות

, 'נחל )'יוסף תהילות' להחיד"א על תהלים לגח אני' נ  'ִמ אותיות בחילוף  ות" יוצאְמֵחִני ָנאוכן שתי התיבות יחד " 'לב אריה' פרשת בא אות כו(שתל' בשם המגלה עמוקות, 

, 'ידו בכל' לבעל 'שבט מוסר' סימן אלף קיב 'פני דוד' להחיד"א בראשית אות לד ד"ה ויולד את מתושלח ,בשם גורי האר"י ז"להביא קדומים' להחיד"א פרשת תצוה אות א ד"ה 'ואתה תצוה' כפי שחידש מעצמו וכן 

. ראה 'השמטות הזוהר' )'יוסף תהילות' להחיד"א על תהלים לג שעתה הוא מתקן את מה שלא ביקש אז על דור המבול בזה, של משה רבינו וכוונתו ,(ד"ה ילקוט

משה  לכן .)'לב אריה' פרשת בא אות כו(נענש על מה שלא התפלל הוא בדור המבול  אז שהרי ,מוסר נפשו עליהםהוא ו (ח"א סימן ה דף רנג ע"א ד"ה ולנח אתגליא
'ילקוט ראובני' פרשת נח פרק ו, ג ד"ה 'הקב"ה שתל' בשם המגלה רנב אופנים' אופן קסז,  –'מגלה עמוקות ) עצמי בעבורםאת אמחה  בעת הזאת" כלומר ָנאְמֵחִני " אמררבינו 

ִעולתקן את  ,תפילה על הדורבכל ימיו של משה רבינו  היווכך  .עמוקות( להאר"י ז"ל פרשת שמות ד"ה והלחות )'ליקוטי תורה'  חימים של נֹ ה שהיה באותם ּותהָׁ

 אמן. ,ה' יראנו נפלאות מתורתו .מעשה אלקים, 'שער הפסוקים' פרשת בראשית סימן ו ד"ה ודע כי נח(

 העלון גם לעילוי נשמת: 

מאיר בן משה ז"ל, 

יונה בן שמואל ז"ל, 

ברטה בתיה בת מאיר 

ז"ל, חיים בן לייב 

ז"ל, מרים בת שמואל 

 ז"ל

העלון גם 

לעילוי 

 נשמת:

אליהו 

 בן ג'נֵּט
 ז"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

העלון גם לעילוי 

 נשמת:

רחל בת גרשון 

הנולדת משרה 

 "לז אשת דוד

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

העלון גם לרפואתו 

 השלימה של

אבישלום בן 

 הי"ו  רות

 העלון גם לעילוי נשמת:

אהרן בן 

 ז"ל עזיזה

ְליָׁה  ְרֶלט עָׁ אָׁ
 בת פֹורטּון
 מסעּודה 

  

העלון גם לרפואה 

 שלימה של

ציונה שושנה 

מּון  בת חנה בֵּ
 הי"ו

אליהו בן 

ר  הי"ו גֹוְבהָׁ
 

ניתן להקדיש את העלון לרפואה או לעילוי נשמת בטל' 
. וכן ניתן לשלוח הערות/הארות ולקבל 052-7675933

 tora.haim@gmail.comאת העלון במייל  
 

 העלון גם לעילוי נשמת:

יוסף מנחם בן 

 ז"ל   אהרן

ן בת  ַנַנה ַמְדלֶּ מֶּ
 ז"ל מנטה

 לבית משפחת מימון

 העלון גם לרפואת הילדות

טליה אסתר בת 
  הי"ואלינור 

 (מזרחי בית משפחתל)

 הי"ו שירה בת אילנה
 

זכות הלימוד בעלון יעמוד להן לרפואה 

 שלימה והחלמה מהירה

העלון גם לרפואה 

 שלימה של ידידי

שגיא בן 
 טליה חנה

 הי"ו
שה' יתברך יחלים 
וירפא אותו מכל 
 חולי נגלה ונסתר

 להצלחת  גם העלון

יהודית בת ורדה 

 הי"ורוזיטה 
 וכל משפחתה
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