
 

 

 

  
 

  
 
 

 ת שבוע פרש - ייום חמיש .ערבית 19.30וב מוסרבגמרא הלכה ו 18.30ה' בשעה -ימים א' :שיעור קבוע
 עת אולגהבית הכנסת "בית יוסף" גב 03.51 בשעהשיעור מרכזי בפרשת השבוע  ת קודש:שב

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 שלושה בנים את שם את חם ואת יפת )ו', י'( ויולד נח
 הרב דן מחבר שליט"א שלח לי רמז נפלא בפסוק זה: 

ידוע שבשבת קודש יש שלוש סעודות. סעודה ראשונה 
ח לי משיעודה שניה מחבס ,מצילה משעבוד מלכויות

 דה שלישית ממלחמת גוג ומגוג.וסעו
 שלושמולידה  )נח( השבתמנוחת  – 'ויולד נח' :רמז לדבר

ראשי  'את שם' בזכות שלוש הסעודות. הצלות לאדם
 'ואת יפת'שיח מבלי ח - 'את חם'לכויות, מעבוד ש תיבות

 מתוק מדבש!   מבני יפת.ג שהם רמז למלחמת גוג ומגו
***** 

 כי מלאה הארץ חמס מפניהם והנני משחיתם את הארץ )ו', יג'(
 נחתם גזר דינם אלא על הגזל.לא  – כי מלאה הארץ חמס: רש"י

 מדוע נחתם גזר דינם דווקא על הגזל?
: גם העשירות א' הקדמה יר נפלא המהר"ם א"ש זצ"ל:מסב

  .ותריניות עלולות לגרום לאדם לעבור עבוגם הע
ת עלולה ואילו עשירו לגנובהעניות עלולה לגרום לאדם 

  ף בפרט רח"ל.וניאלהביא לידי תאוות בכלל ולידי 
אם ראית גנב ' ח'(נ', י תהילים) רמהפסוק או הקדמה ב':

כאשר אדם גונב מפני  'חלקךותירץ עמו ועם מנאפים 
התירוץ שלו  'ותירץ עמו'שהוא רעב ללחם והוא עני אזי 

אבל לא כן  .מסוימתע במידה שאין לו מה לאכול נשמ
כי כאמור  ושיש ל ר הוא גם נואף כי אז זה אומרכאש

 את טענתו. סותראוף וזה לני מביאההעשירות 
 תא כי השחית כל בשר'עיקר חטאם של דור המבול היה 

. אבל ובעריות זימהשהם היו שטופים בדרכו על הארץ' 
-הם יכלו לטעון שזה היה תוצאה של השפע האדיר שהא

  של עשירותם.בלוקים השפיע עליהן ו
לים וחומסים שהרי הטענה הזו נפלה כאשר הם גם היו גוז

  ים?אם יש לכם מדוע אתם גוזל
 מתוק מדבש!   ר דינם אלא על הגזל.ולכן לא נחתם גז

***** 
 )ח', ז'( וישלח את העורב

: תשובה ניצחת השיב (רמז נח)שמעוני  טמובא בילקו
רבך  ,שונאני ואתה שונאני לוקים(-)הא רבך'העורב לנח 

שונאני שהרי מן הטהורים נכנסו שבעה ומן הטמאים 
 )העוף הטהור( ואתה שונאני שאתה מניח מן שבעה .שנים

, שמא יפגע בי שר של חמה טמא(העוף )מה ונוטל מן שנים
 ...'ם חסר בריהאו שר של צינה ונמצא העול

והלא ניתן  ?ויש לשאול: מדוע זו נקראת תשובה ניצחת
לוקים יכול לשמור -הלא הא ?לומר לעורב מדוע אתה דואג

א קמדוע העורב נקט דוו :עליך שלא תכחד? ועוד שאלה
וכי חסר  ?שמא יפגע בי שר של חמה או שר של צינה

 סכנות נוספות?
על שתי נפלאה תשובה אחת עונה בעל ילקוט האורים 

  הכל בידי -תניא)כתובות כ' ע"א( רא בגמ מובא :השאלות
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 תשע"ח נחפרשת 

 139גיליון  - יתשנה רביע

 בס"ד

 17.32 – כניסת השבת
 18.38 –יציאת השבת 

  19.13 (דקות מהשקיעה  72) רבנו תם
 )אופק חדרה( 

 

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

 !!!נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

)משלי שנאמר  י(רש"–)קור וחום  נים פחיםשמים חוץ מצ

  'מהם קעיקש שומר נפשו ירח ךנים פחים בדרצ כב', ה'(
על האדם, גזירת אם באים פורענויות  :מסביר רש"י

שפעמים שבאים  נים ופחיםהמלך הוא, חוץ מצ
 .שלא מגזירת המלך –בפשיעה, בידי אדם נינהו 

ייתכן שהוא ימות שלפי זה צדק העורב בטענתו כיוון 
  .לם חסר בריהובאמת יימצא העועקב צנים פחים 

 מתוק מדבש!   וזו אכן תשובה ניצחת.
***** 

ירח ה' את ריח הניחוח ויאמר ה' אל ליבו לא אוסיף ו
אדם כי יצר לב האדם לקלל עוד את האדמה בעבור ה

 )ח', כא'( רע מנעוריו ולא אוסיף עוד להכות את כל חי...
מצד אחד ייתכן  ?זאתמה גרם לקב"ה לומר  :ויש לשאול

אבל  ,נח שהעלה תריח הניחוח של הקרבנו בשל שזה
 ?'ור לב האדם רע מנעוריכי יצ'מאידך הפסוק אומר 

 : ה(לי)במחשבה תח ובן בס"ד ע"פ סיפורהתשובה ת
ד מדוע לאחרונה אתה לא לומ' :ושואל בחוררב פונה ל

אוד טרוד קודם כל אני מ'עונה התלמיד  'ולא מתפלל?
ו הרי יש ל ?את תפילתי צריךהקב"ה  כיושנית ו .ועסוק

 'בשמים?ים אותו שרתאין ספור מלאכים שמ
ר היקר יומהו הצ יקירי, שאלה לי אליך' :אומר הרב

ציור נוף עוצר ' הבחורעונה  'ביותר שראית מימיך?
ציור נמכר במכירה ה ,נשימה של אחד מגדולי הציירים

 .'פומבית בסכום של שלוש מאות אלף דולר
אם היה מגיע צלם עם מצלמה 'שואל הרב  'תאמר לי'

האם היא הייתה דומה  ,הנוף וצלם את אותומ תמקצועי
לכל ' 'הצילום? נמכרובכמה כסף היה ' 'אכן כן' 'לציור?

 .ענה הבחור '₪היותר בחמישים 
 הם זהים?הרי לכאורה  ?ומדוע באמת'

 במאמץ מול הקושיההבדל הוא ,כבוד הרב 'ענה הבחור 
הוא הרי לצלם שבא לצלם לא היה שום קושי וכל מה ש

יר ואילו לצי .זה ללחוץ על כפתור המצלמהצריך לעשות 
ובכל זאת הוא  ללהיכשהיה קושי רב וסיכוי גדול 

 .'התאמץ והצליח ולכן התמונה יקרה הרבה יותר
גם בשמים ' ,ר הרבמאו 'ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר'

 מלאכיםנכון הוא שלקב"ה ישנם אין ספור  ,זה כך
וללא חטאים והם קדושים וטהורים  ושמשרתים אות

א שלהם אין יצר הרע אבל ההבדל ביננו לבינם הו ו,כמונ
ולכן העבודה שלהם לא עושה כל כך  .שמפתה אותם

 ץ החומרוך הוא האדם קרשונה מכ רושם על הקב"ה.
ומקרר אותו שלא לקיים  שלו יש יצר רע שמפתה אותו

וא ללמוד תורה ובכל זאת הולא  להתפלל מצוות ושלא
  ...ומקיים מצוות ומגיע לתפילה וללימוד מתאמץ
 הרבה יותר אצל הקב"ה.כך עבודתו מוערכת כיוון ש

 הקב"ה  ' וירח ה' את ריח הניחוח' וזה שאומר הפסוק
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בעת שהרב ירד במדרגות  ,בסיומו של אחד השיעורים
שק את תשובה טרי, נישהיה בעל  ניגש אליו אדם אחד

הרב  'מהרב טובה גדולה הרב אני צריך'כבוד ידו וביקש 
ברוך ה' אני זכיתי 'אמר היהודי  'כן בבקשה'עצר ושאל 

 מבקשאבל יש לי ולאשתי ויכוח אני  ,לחזור בתשובה
והיא מתנגדת  ההטלוויזיאת מכשיר  להוציא מהבית

אשמח אם הרב ייתן לי פתק שאני אראה לאשתי  ,לכך
 .'פוסק לי להוציא את המכשיר מן הביתשהרב 

הבחור כבר חשש שמא בקשתו היא וחשב לרגע רב ה
צריך מכתב, עכשיו אני לא 'בגדר חוצפה ואז הרב אמר 

 .'ההאישאדבר עם  תך ואניבא איתך לבי
מר שהרב לא צריך ה המום... הוא ניסה לוהבחור הי

 והרב אומר שוב ...מספיק רק פתק קטן ,לטרוח
 !'תיקח אותי עכשיו ומיד' בתקיפות

נכנס לרכבו על אף גילו המבוגר ומעמדו הנכבד הרב 
הבחור הספיק  ,לביתו בשכונת רמות ונסע עם הבחור

 להכין את אשתו לכך שגדול הדור מגיע דרךמהלך הב
 רגות )בנייןדלה לבית במהגיעו והרב ע הם ,אליהם

והחל קרא לאשה  ,והם נכנסו, הרב התיישב משותף(
ת דמעות ובקול מלא בצער לומר לה כשמעיניו זולגו

את  ?בבית טלוויזיה זה יתי, את יודעת מהב' ואהבה:
בבקשה ממך תרחמי  ?יודעת כמה נזק זה גורם לילדים

 .'מן הבית את זהעל ילדייך ותוציאי 
שראתה שהרב בוכה החלה גם היא לבכות  ההאיש
מוציאה את ב לא יבכה אני מחר בבוקר כבוד הר' הואמר

 . 'המכשיר מהבית
'אני מבקש ממך להוציא אותה אמר הרב  'לא מחר'

אנחנו ביחד ניקח ונוציא את המכשיר הטמא  ,עכשיו
. ואכן כך היה הבעל יחד עם נהגו 'ית הקדוש הזהבמה

 ,חלו להורידו במדרגותוה כשירמה אתשל הרב הרימו 
מכה והבחור  יההטלוויזבמדרגות קיבלה  פניותבאחד ה

 צחקהרב  'לא תקבל מכהתזהר לאט שהיא 'לנהג  ראומ
 מכה - 'הכה תכה'כתוב  !פיקסלא מ תמכה אח'ואמר 

  .בסוףמכה בדרך וגם 
שברו את המכשיר בתוך הפח הם יעו למטה גהואכן כש

ברוך 'רב לבחור כעת תברך האמר העירוני הגדול ובסיום 
 .'שעקר עבודה זרה מן הבית הזה

 
להתפלל  ,לדאוג חובההמוטלת  על כולנו !אחים יקרים

כדי שחלילה לא יתבעו  הסובבים אותנוב את כל ולקר
כפי שהמבול נקרא  ,אותנו ולא ייקרא הקלקול על שמנו

צדיק וזאת כיוון שלא התפלל  וותעל שם נח למרות הי
 כראוי על בני דורו.

 
 שבת שלום ומבורך!   !    אמן יזכנוה' 

  .קרבנות שנח הקריבהעריך ושמח מאוד ב
 תום אויהרי לקב"ה יש מלאכים שמשרת ואם תשאל

כי יצר לב האדם ' ואומרתהתורה  מוסיפהלזה בשמים? 
 ה ומקשה על האדם מלעשות מצוותת' שמפמנעוריורע 
הוא מקריב קרבן אזי זה עולה לפני למרות הקושי  ואם
  מתוק מדבש!   . רצוןולרחמים וריח ניחוח ה' ל

לברכה והצלחה / דקל  –רפואה שלימה / יונתן בן אסתר  –גיטה בת מנטה  -אמי   להצלחת:הגיליון 

לברכה והצלחה / יעקב ואורי ישראל   -הצלחה בגשמיות וברוחניות/ התורם בעילום שמו וב"ב  –מלכה 

–ולט חסדאי בן וי/ לזיווג הגון  –לכל הישועות / ליאור בן זיוה  –למכירת הדירה / זיוה בת סלימה  –

 לברכה והצלחה  –לפרי בטן במהרה / אהרון בן שושנה 
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  :לעילוי נשמתדברי התורה 

 רחמים חכם בן כתון וחיימג'אן ז"ל 

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

 

 )מתוך ההפטרה( ...כי מי נח זאת לי
מדוע נקרא המבול על שמו של נח? הרי נח בנה את 

די שיחזרו בתשובה? התיבה במשך מאה ועשרים שנה כ
זקן 'היו מבזים את נח ומכנים אותו ומובא במדרש ש

 וניסה להוכיח אותם לבנותזאת הוא המשיך  ' ובכלשוטה
 ?'מי נח'ומדוע אם כן המבול נקרא  .שיחזרו בתשובה

נעשתה על ידי ובעלי החיים מדוע הצלת נח  -ועוד שאלה
תיבה? הרי ידוע שבארץ ישראל לא ירד המבול וכמו 

אם ו .)יחזקאל כב', כד'( 'לא גושמה ביום זעם ארץ...'מר שנא
אל עם ריכול היה הקב"ה לצוות על נח להגיע לארץ יש ,כן

 שם? לולהינצכל בעלי החיים 
 ע"פ המובא בזוהר הקדוש תובןלשתי השאלות  התשובה

אמר נח לקב"ה  'והנני משחיתם את הארץ'על הפסוק 
 ומה איתי? אמר לו הקב"ה אתה תנצל.

נח לא טרח להתפלל על בני דורו כפי שעשה אברהם 
 ההייתאבינו על אנשי סדום וכל תפילתו של נח ובקשתו 

 תולכן נקרא אסון המבול על שמו למרו תו הוא.לעל הצ
 היותו צדיק תמים.

וע הצלת נח מד :"אטה מסביר הרב יהונתן דומב שלילפי ז
 ובה בעלי החייםהתיבה כיוון ש היתה דווקא ע"י התיבה?

 אגת להתפלל על, אתה לא דקון לנחהייתה תוכחה ותי
עתם לכן אתה בני האדם שלא יאבדו ולא הרגשת בר

לימה את צערם להרגיש ולדאוג במשך שנה ש תיאלץ
מר שם בן נח אוכפי ש עלי החייםבומחסורם של כל 

שכן כל חיה ועוף  'לא ראינו שינה בעיננו בתיבה'לאברהם 
 יש להם שעות אכילה ושינה שונות בלילה וביום.

זו הסיבה והטעם לכך שהצלת נח ובני דורו הייתה דווקא 
כדי  ,לא היה מבול ששם ארץ ישראלע"י תיבה ולא ב

אחינו להתפלל ולדאוג ל וידנקתפללמד את נח ואותנו כי 
 .ברוחניותבגשמיות ו שלא יאבדוהקרובים והרחוקים 

 
דיה בסיפור נפלא על רגישותו של מרן הרב עוזה ובעניין 

 :מרחשוון(א בג' ל)לכבוד יום ההילולכל אדם  זצוק"ל יוסף
שיעור בכל  רבות במשך שניםכידוע לרב עובדיה היה 

 .בבית הכנסת היזדים בירושלים מוצאי שבת
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