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 חשון-רעיון ומשל נפלא לחודש מר

חודש מרחשון נקרא כך כי עדיין שפתותיהם של ישראל  
 )'ישמח ישראל' בשם המגיד מקוז'ניץ(מרחשות את תפילות הימים הנוראים 

יהודי פתח מפעל   ובעניין זה חשבתי בס"ד על משל נפלא:
ייצור ופנה לקניינים רבים בבקשה שיזמינו אצלו מוצרים, הם  

אך בטעות הוא ביקשו כתובת מייל להזמנות והוא נתן להם, 
שכח נקודה אחת קטנה בכתובת המייל. לאחר שנה הוא פונה 
אליהם ושואל 'למה לא שלחתם הזמנות?' 'בוודאי ששלחנו'  
ענו לעומתו 'אבל כשראינו שלא הגבת פנינו למתחרים' כל  
ההזמנות לא הגיעו כי הכתובת הייתה שגוייה ואפילו שזה רק  

 בגלל נקודה קטנה.
כולנו עמדנו ביום הכיפורים כמלאכי השרת וביקשנו  הנמשל:

אב הרחמים פסק לנו  -פרנסה, בריאות ושפע רב, והקב"ה 
  -ואפילו הכין משלוח ענק של פרנסה ושפע רב לכתובת שלנו 

לאותו יהודי שעמד לפניו בקדושה ובטהרה, הבעיה היא 
שייתכן כי המשלוח לא יגיע אם חס ושלום שינינו את  

 .ואפילו בנקודה ברוחניות חלילה ירדנוינו אם כתובתנו דהי
אם נקפיד לשמור על עצמנו כמו שהיינו בכיפור המשלוח 

 ...      בוודאי יגיע אלינו

 מתוק מדבש!

***** 
 )ו', יג'( קץ כל בשר בא לפני כי מלאה הארץ חמס מפניהם

על הפסוק 'כי לימים עוד שבעה אנוכי ממטיר על הארץ' 
 ומדוע? תושלח'הסביר רש"י: 'אילו שבעת ימי אבלו של מ

הדבר נעשה כדי שמתושלח הצדיק לא יצטער ע"פ הפשט 
 על אובדן בני דורו במבול.

נפלא: תכלית ימי השבעה  נוסף והסבר  'כלי יקר'סביר הוה
-אל ליבו ובפרט באבלות על גדול הדור  ןייתהם כדי שהחי 

דרשות ודברי שם מן הסתם נאמרו אשר מתושלח 
יום  זיכרוןאל ליבם את  וייקחכדי שהאנשים  התעוררות

הרעים, אך כידוע   ממעשיהםהמיתה ואולי ישובו בתשובה 
 .והמושחתים עיםמעלליהם הרא עזר והם המשיכו בזה ל

דהיינו יום  י'נבא לפ קץ כל בשר' :וזה שאומר הקב"ה לנח
בא לפני ומתלונן שלא מתייחסים כל בשר(  מכונה קץ)ההמיתה 

 מתוק מדבש! לא לוקחים אותו אל ליבם.ואליו 
 

 מילתא דבדיחותא 'התעוררות'ובעניין 

 אחד מזמין ווטרינר לביתו ומתלונן 'דוקטור, הסוס שלי

  ₪ 100 שלם' הווטרינר בודק ודורשלא זז כבר שבוע 

והבחור משלם. הרופא מסובב את הסוס, לוקח מקל 

ונותן לסוס מכה אדירה מאחור, הסוס נבהל ורץ בבהלה 

הבעיה נפתרה' פוסק הרופא, 'רגע  במהירות אדירה. '

 דוקטור, אבל איך אני אשיג אותו כעת?'  

 'אין בעיה חמוד' אומר הרופא 'תסתובב בבקשה...'
***** 
 )ו', ט'(אלה תולדות נח נח איש צדיק... 

 מובא בספר 'יוסף חן': ע"פ הסוד נח בא בגלגול בנשמתו

 )נתיב( B@Hadera.muni.il-Baruch מייל:   6163313-650להקדשה: 
 

 תשע"ז נח פרשת

 100 גיליון - שנה שלישית

 בס"ד

 61.61 – כניסת השבת
 61.94 –יציאת השבת 

   61.26 – דקות זמניות (  19) רבנו תם
 )אופק חדרה( 

 

   תורה מתוך שיעור פרשת השבוע שנאמרו ע"ילקט חידושי 
 הרב ברוך בוקרה שליט"א

 נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

. משה רבנו מכונה ע"ה של יוסף הצדיק ושל משה רבנו
 'צדיק'.לוקים' ויוסף זכה לתואר -בשם 'איש הא

לפי זה אומר רבי אליהו חדאד מג'רבא בספרו 'חדות 
אליהו': הפסוק רומז לכך באומרו 'אלה תולדות נח' דהיינו 

עצמו, 'איש' שזה משה  –גלגולי נשמתו של נח הם: 'נח' 
 מתוק מדבש!ו'צדיק' שזה יוסף.   

***** 
לך מכל מאכל אשר יאכל ואספת אליך והיה לך  חואתה ק

 כא'()ו',  ולהם לאכלה...
  ויש לשאול וכי יש דבר מאכל שהוא לא נאכל?

כמו כן היכן אחסן נח כמות אוכל שתספיק לכל החיות 
 הבהמות והעופות למשך שנה שלימה?

)יומא : מובא בגמרא הקדמהמתרץ הגר"א מוילנא זיע"א: 

בת באוכל שאתה אוכלו  –: 'מכל האוכל אשר יאכל פ' ע"א(
אין בית הבליעה מחזיק יותר  –אחת ושיערו חכמים 

ומכאן נלמד ששיעור אכילה מהתורה  מביצת תרנגולת'
 גרם(. 24הוא כביצה )

לפי זה הקב"ה אומר לנח 'ואתה קח לך מכל מאכל' ואם 
תשאל היכן תיכנס כל הכמות? לכן הוסיף ואמר 'אשר 

)לכל בהמה חיה ועוף(. יאכל' דהיינו שיעור כביצה בלבד 

 רך נס לכל תקופת שהותם בתיבה.ושיעור זה הספיק בד
***** 

 )ז', ט'( שנים שנים באו אל נח...
 - : 'שנים שנים באו אל נח)פליאה(מובא במדרש הנעלם 

 אילו הם הימים שמשלימים בהם את ההלל הגדול'. 
הסבר מופלא הביא הגה"ק רבי שמשון מאוסטרופולי 

סימנם )בחוץ לארץ( זיע"א: הימים בהם גומרים את ההלל 
ימים ראשונים של פסח, ב' ימים של שבועות,  בבט"ח: ב'

 ט' ימים של סוכות וח' ימים של חנוכה.
'שנים שנים' אילו ב' ימים ראשונים  :וכך מתבאר הפסוק

של פסח וב' ימים של שבועות, 'באו' בגימטריה ט' רמז 
 חנוכה. שזה בגימטריה 22ת 'אל נח' עולה לט' ימי סוכו

 מתוק מדבש!    הלל.ובאילו הימים אכן משלימים את ה
***** 

-והבאים זכר ונקבה מכל בשר באו כאשר ציוה אותו א
 )ז', טז'( ויסגור ה' בעדולוקים 

 ומדוע נח לא סגר בעצמו? 

 למנעויו מפני אנשי דורו שרצו הגן עלרש"י הסביר: א. 
 ב. סגר כנגדו דהיינו מבחוץ כלפי פנים. סמלהיכנ
מנין ידע נח שאין עוד בעלי  :ני הסביר ע"פ שאלהווהחזק

ידע הוא באמת לא  :חיים שאמורים להגיע? התשובה היא
ברגע שנכנס אחרון בעלי לכן יחידי שידע זה הקב"ה ווה

 מתוק מדבש!   החיים מיד ה' סגר בעדו.
***** 

 )ט', טז'( והייתה הקשת בענן וראיתיה לזכור ברית עולם
  'המסתכל בקשת עיניו כהות': טז', א'(חגיגה  ) מובא בגמרא
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 אם תשלם לי במזומן תוכל לשהות שם עדפונה מחפציו.  טרם
אחרי הסופה'. משה הסכים מיד. כל אפשרות הייתה טובה יותר  

ת מאשר לשהות במכונית, בלב הסופה. הוא שילם למנהל א
המחיר המופקע שדרש, ונכנס לחדרו של הקשיש. כל חפציו  
של הנפטר אכן היו עדיין בחדר, ושום דבר לא הוזז ממקומו.  
משה סקר את החדר, ואז הבחין לתדהמתו על אחד המדפים 
בספר קטן שעל כריכתו מופיעות אותיות ב...עברית. הוא נטל 

היה  'הקשיש הנפטר את הספר בידו וגילה שזה ספר משניות.
 יהודי', הרהר משה. 'אני חייב לברר מה עלה בגורלו'.

משה שב למשרדו של מנהל בית האבות, ששוב קיבל את פניו 
 בפנים חמוצות. 'מה הפעם?' שאל את משה.

 אתמול הובא כבר לקבורה?''האם הדייר שנפטר 
'עוד לא', השיב המנהל. 'לאחר הסופה נעביר אותו לכנסייה  

פי החוק בקבורתם של נפטרים  הקרובה. הם מטפלים על
 עריריים.'

משה התחלחל לשמע הרעיון. שיהודי יובא לקבורה בבית  
קברות נוצרי? שכומר יישא תפילה אחרי מיטתו? חס וחלילה!  
אסור לתת לזה לקרות. 'אולי רק בשביל זה התגלגלתי עד לחור 

 הנידח הזה', הרהר בלבו.
למנהל המופתע, 'אני 'אין צורך להעביר אותו לכנסייה', הודיע 

אדאג לקבורתו. האיש היה יהודי, והוא צריך להיקבר בקבורה  
 יהודית'.

'בבקשה', אמר המנהל ששמח לחסוך את דמי הקבורה שאמור  
 היה לשלשל לכיסו של הכומר. 

לאחר שלושה ימים הסתיימה הסופה, והדרכים שבו ונפתחו.  
של  משה רצה לחזור לביתו, אך ראשית עליו לטפל בהבאתו

היהודי לקבר ישראל. הוא הרים כמה טלפונים, ובירר מהו בית  
הקברות היהודי הקרוב ביותר. הוא יצר קשר עם מנהל בית  
הקברות ושאל כמה יעלה לו לארגן לוויה, ולשמחתו התברר  
שהוא לא יצטרך לשלם שום דבר. בבית הקברות הזה יש חלקה  

ריריים שאין יהודים ע –מיוחדת המיועדת בדיוק למקרים כאלו 
 מי שיממן עבורם קבורה יהודית.

משה נסע במכוניתו אחרי האמבולנס שהוביל את ארונו של 
הנפטר, וכשהגיעו לבית הקברות, נכנס למשרד והגיש למנהל 
את מסמכי הזיהוי של הנפטר, שנמסרו לו על ידי מנהל בית 

 האבות.
מנהל בית הקברות קיבל לידיו את המסמכים באדישות, אך 
כשראה את פרטי הנפטר כמעט זינק ממקומו מרוב תדהמה. 
הוא חזר והביט במסמכים כלא מאמין, והרים מבט נדהם אל 
משה. 'אני לא מאמין... אני פשוט לא מאמין...' מלמל 

 בהתרגשות. 'זה פשוט לא יאומן מה שקורה פה...'
 'למה אתה מתכוון?' שאל משה.

לאחר שהתאושש, 'הקשב לי היטב', אמר מנהל בית הקברות 
'ותראה כיצד הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו: לפני מספר  
שנים הגיע לכאן יהודי בלתי מוכר. הוא תרם סכום גדול ואמר  
שבכסף הזה הוא מבקש להקים חלקת קבורה ליהודים 
עריריים, שאין מי שידאג לקבורתם, כדי שלא ייקברו בבית 

עכשיו, כשהבאת קברות נוצרי. מאז לא ראיתי את האיש, אבל 
לי את המסמכים, זיהיתי אותו מיד: זה האיש! זה אותו יהודי  
שתרם בזמנו למען יהודים גלמודים ועריריים, ועכשיו הוא  

 זוכה ליהנות מפירות תרומתו'.
 

עשה לך... קח לך... כל מה שאתה עושה למען  

 !!!לעצמך אתה עושה - אחרים
 

 שבת שלום ומבורך!!!
 

  :לעילוי נשמתדברי התורה 

    יוסף אברהם )אליתים( בן ציון ז"ל/   ז"ל דוד ששי בן זמרדה

 שולה )סועד( בת נעימה ז"ל  

 רחל )רשל( בת נעימה ז"ל  / יונה עזרא בן צ'חלה ז"ל

 

 

 

 

 ראיתי בגיליון 'המאיר' הסבר נפלא: ו לשאול מדוע? ויש
'קשת'? כי 'קשת' זה ראשי  שמה נקראמדוע : הקדמה
הדברים כידוע ואילו  .האוותחרות / תנאה שנאה קתיבות 

להזכיר  ה'קשת' באה הרישגרמו לחטאי דור המבול. כמו כן 
 בול לשחת הארץ'.כביכול את שבועת ה' 'ולא יהיה עוד מ

היא מזכירה לו ש ווןהמסתכל בקשת עיניו כהות כילפי זה 
 ,השגם בו יש כפי הנראה קנאה שנאה תחרות ותאוו

ולכן בדורו של רשב"י לא  שכולם תוצאה של פגם בעיניים.
 שב"י לא היו התכונות הרעות הללו.נראתה הקשת כי בר

 מתוק מדבש!    
 

 
הצלחה  –רפואה שלימה / דקל מלכה  –גיטה בת מנטה  -אמי  הגיליון להצלחת:

ולזרע קודש של קיימא / יעקב  -בעסקיו / התורם בעילום שמו  לעליה ברוחניות  

 –/ ליאור בן זיוה לכל הישועות  –ה בת סלימה זיולמכירת הדירה /  –ואורי ישראל 

 ומוצלח בביתם.ליישוב טוב  -לזיווג הגון /  יונתן בן אסתר וקרן בת מאיה  

עשה לך... – רעיון וסיפור לפרשה

 )נתיב( B@Hadera.muni.il-Baruch מייל:   6163313-650להקדשה: 
 

 יד'( )ו', עשה לך תיבת עצי גופר...
 )ו', כא'( יאכל... רואתה קח לך מכל מאכל אש

היה לו  מדוע אומר הקב"ה לנח עשה לך, קח לך וכו'...? 
קח לכם... שהרי נח היה שליח להצלת  ם...לומר עשה לכ

 כלל בעלי החיים?
ויש לומר שבכך רמז לו הקב"ה שמחסד לא יפסיד האדם 

יותר מאשר עושה בעל הבית עם העני   ,לעולם ואדרבה
עושה העני עם בעל הבית. כמו שדרשו על הפסוק 'מלווה 

כשיהודי נותן צדקה או עושה חסד עם העני  -ה' חונן דל' 
ה לקב"ה והקב"ה הופך להיות כעת בעל חוב הוא כעת מלוו

הקב"ה לא אוהב להיות חייב והוא . וצריך לדעת שכלפיו
 ימהר לשלם כראוי לאותו אדם.

  -כי כל מה שתעשה  '...קח לך '...עשה לך'נאמר  לכן

 !אתה עושה לעצמך

 
 :שלום לעם( –)הרב דוד קליינר  ובעניין זה סיפור נפלא

ין  סופת שלגים עזה מתקרבת לכיוון ויסקונסין', הודיע קרי'
הרדיו בקול דרמטי. 'שדות התעופה המקומיים נסגרים עד 
להודעה חדשה. תושבי האזור מתבקשים לא לצאת מבתיהם, 

 ולהצטייד במזון למספר ימים'.
משה שמע את ההודעה כאשר נהג במכונית שכורה באחד 
הכבישים המהירים של ויסקונסין. משה לא היה תושב האזור, 

למשך יום אחד לצורך עסקיו. עכשיו  אלא הגיע בטיסה מניו יורק 
באמת הבחין שהכביש הרחב דליל, וכמעט אין בו תנועה. השלג 
התחזק והחל להיערם לצד הכביש. קרח החל להצטבר על 
השמשה הקדמית של המכונית. משה חשש שעוד מעט כבר אי 
אפשר יהיה להתקדם, והוא יישאר תקוע במקומו. אם לא ישיג 

, הוא עלול לקפוא חלילה למוות. משה  לעצמו קורת גג במהירות
המשיך לנהוג כשהוא מאמץ את עיניו ומחפש מלון קטן, אכסניה  

 או בית הארחה, אבל לא מצא שום דבר כזה.
כאשר היה כבר על סף ייאוש, ראה משה סוף סוף מרחוק בניין  
גדול שהיה בית אבות ציבורי. הוא עצר ונכנס לבניין, וביקש 

לכמה ימים. מנהל בית האבות הודיע  מהמנהל שישכיר לו חדר
לו בקרירות שזה בית אבות ולא בית מלון, וכי הם אינם 
משכירים חדרים לימים בודדים, ובכל מקרה, התפוסה מלאה  

 ואין לו שום חדר פנוי.
'אנא, התחשב במצבי', התחנן משה, 'אני עלול לקפוא בחוץ  

 שיידרש.' סכום כסףלמוות. אני מוכן לשלם כל 
ני', אמר המנהל שהמילה 'כסף' ריככה אותו, 'אתמול 'תראה, אדו

 בלילה נפטר פה אחד הזקנים, אדם ערירי ללא משפחה, וחדרו 
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