
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים היה בדרתיו" )ו, ט("                      
 בהמשך נאמר "כי אותך ראיתי צדיק בדור הזה" )ז, א(, ויש להבין למה לא נזכר שם 'תמים' ?                           
 .ברם, כידוע נח חי גם בדור המבול וגם בדור הפלגה                           

"כי השחית כל בשר את דרכו על  –מבחינת הקדושה , דור המבול היה מושחת מבחינה מוסרית                           
 .'הצדיק'הארץ" )ו, יב(, והניגוד לכך הוא המושג "צדיק", שאדם זוכה לו כיון שהוא קדוש וזהיר בנושא זה, וכמו יוסף 

 ואילו דור הפלגה היה מושחת מבחינת האמונה, כמו שמספרים חז"ל שהם אמרו: "נעשה קרדומות ונעלה לשמים ונלחם עמו"
 "תמים תהיה עם ה' אלוקיך". –וד לכך הוא המושג "תמים" והניג עם ה', -

"אלה תולדות נח", אז מספרת התורה שהוא "איש צדיק תמים היה  –לפיכך, כאשר מדברים בתולדות חייו הכללים של נח 
י אותך בדרתיו", שהיה יוצא דופן בשני הדורות שחי בהם. אך להלן שמדובר בדור המבול, שבעייתו הייתה הקדושה, נאמר "כ

 (בשם רבינו מהר"י קארי זצ"ל)בדור הזה"...                                                                                  -ראיתי צדיק 
 

 "ואתה קח לך מכל מאכל אשר יאכל... והיה לך ולהם לאכלה" )ו, כא(
בעלי חיים, ואילו לנח הדבר הותר, משום שהוא החיה את בעה"ח באכילת  האדם אסור אומר שעד לנח היהרמב"ן ה

והם היו לו אסירי תודה בעד קיומם, וממילא הותר לו להשתמש בהם ולאוכלם. וזהו שמרמז הפסוק "ואתה קח לך 
 קדושת לוי()   עי"ז שאתה לוקחם כעת לתיבה, הם נעשים ראויים ומותרים לאכילה על ידך... –מכל מאכל אשר יאכל" 

 )ו, ט( "אלה תולדות נח נח איש צדיק"
 "תולדותיהן של צדיקים מעשים טובים". )רש"י(

 

 ביום שישי האחרון, חל יום ההילולא השלישי של מרן
 התורה ואביר הרועים, פוסק הדור, הגאון הקדוש, אדיר

 זצוק"ל, שנפטר בג' חשון התשע"ד.עובדיה יוסף רבינו 
 -הגר"ע שילב בצורה מדהימה את ניצול הזמן שלו, שקדנות והתמדה נדירה 

שהובילה אותו לדעת את התורה כולה, ואת 'ביזבוז' הזמן היקר מאוד שלו בירידה 
 אל העם, כשיצא והקדיש מזמנו לכלל ישראל ולכל יחיד.

לות ספור פעו לזכותו עומדת תקומתם הרוחנית של אלפי יחידים והצלת רבבות, באין
לא לחינם השיב לו העם לא רק בהערצה לה ראויים אנשים  שעשה ומפעלים שייסד.

כמוהו, אלא גם באהבה גדולה בחייו ובפרט בהלוויתו, שהייתה כינוס יהודי בסדר 
 גודל כמוהו לא היה בארץ הקודש מאז בית המקדש השני.

נו ניכרים יתמות גדולה אפפה את כלל ישראל בהסתלקותו, וחסרונו וזיכרותחושת 
ספריו ופסקיו  ,בכל צעד בחיי החולין, כשגם בתוך בית המדרש ובחיים הרוחנים

 הפכו לנכס צאן ברזל בעולם היהודי.
 לרגל ההילולא הנה כמה סיפורים לא כ"כ מוכרים על הרב מהספר 'המאור הגדול':

 

סמוך תפילת מוסף, ועבר אחר שבת אחת, בצעירותו, יצא הגר"ע יוסף מבית הכנסת  ◆
במופגן מההפרעה למתפללים, נער  ששיחקה בכדור במגרש סמוך והתעלמה לקבוצת נערים

בעוצמה בכדור ופגע במגבעת של הרב בעט בשם יעקב, בן למשפחה עניה וקשת יום, בדיוק 
 והעיף אותה לריצפה, שם התלכלכה באבק.

את מגבעתו,  הנער, יעקב, ציפה שהמתפלל יגער בו ויכעס עליו, אולם הרב הצעיר הרים
השיבה לראשו, ואז ניגש אליו ושאלו בנועם: "האם אכלת סעודת שבת" ? יעקב ההמום השיב 

 בשלילה, והרב הצעיר אחז בידו בחמימות והזמינו לאכול על שולחנו.
ש ממנו בלי לדרולו במידה גדושה ורק דאג לו, בשלחן השבת הושיב הרב את הילד לידו, האכי

 לפני שנפרדו, ביקש מהילד שיבוא לביתו במוצאי שבת. ,לברך או להתנהג בדרך ארץ
ישב עימו הרב, שמע אותו מספר בדמעות על חייו הקשים והבטיח להיות לו  ,כשהילד בא

 ועודד אותו להיכנס ללמוד בישיבה. ,הרב עזר לילד כספית ברכישת מזון ובגדיםמאז כאב, 
 להפוך לתלמיד חכם.בתורה וזכה  יעקב למד בישיבה, התעלה ,בזכות הרבואכן 

 א"ותבו 

 היונה"...
 

עזרא פעם מסר הגאון הגדול רבי 

זצוק"ל, ראש ישיבת 'פורת  עטיה

במהלכו  ,שיעור לבעלי בתים ,יוסף'
דן בשאלה במסכת חולין )קלט:( של 

לגבי מה הדין א: פפונאי לרב מתנבני 
אדם מוצא קן ציפור  אםשילוח הקן 

 ..בראשו של אדם.
על השאלה  אחד הנוכחים ליגלג

רבי עזרא ו ..'.לא מציאותית'ה
 חז"ל הקדושים.הזדעזע מהזילזול ב

הגיע אחד  ,להפתעת כולם ,אך אז
ר ממשתתפי השיעור הקבועים, שנעד

ממנו זמן רב, ואמר ששהה בהודו, 
אדם שיושב  –ראה שם דבר משונה ו

, עד רבכה דומם ללא תנועה זמן 
 שיונים קוננו על ראשו...

 )אמרי דניאל(                                
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16:16        17:24        17:50                 

16:29                 17:26                17:54 

 

 .ז"התשעד' חשון , 168ן גליו ,בס"ד
 .בליל שני מתחילים לומר "ברך עלינו"

 ע"הרבקה בת חיה לע"נ 

 

 

, ד' חשון התש"דביום  //. , נפטר הגאון האדיר רבי יואב יהושע ב"ר נתן וינגרטן זצ"ל, בעל ה'חלקת יואב'ד' חשון התרפ"גביום 
 הי"ד, בעל 'חובת התלמידים' ועוד ספרים. נפטר בשואה האיומה, האדמו"ר הקדוש רבי קלמן שפירא ב"ר אלימלך מגרודזיסק

  נח פרשת
 יציאת שבת הדלקת הנר



 

 ישיבה לבחינהפעם עלתה קבוצת בחורי   ◆                                              
בתרא  על מסכת בבא  אצל הגר"ע יוסף,                                                .
                את   פתח הרב בפרק  השני  'לא  יחפר'                                             .
ך פנה ואחר כ הגמרא שלפניו, התבונן בה                                               .
את   שיסביר  וביקשו  אחד הבחורים אל                                            . 

דברי רש"י במקום פלוני, הבחור אמר את דברי רש"י והסבירם, אולם 
הרב אמר לו שעליו לדקדק בדברי רש"י, כי הוא מוסיף מילה שמשנה 

ה" אמר את המשמעות, שוב ניסה הבחור להסביר אך הרב עצרו, "הנ
 והתבונן בגמרא, "רש"י מוסיף כאן מילה שמשנה את המשמעות".

הבחור הבין את ההערה ותיקן את עצמו, הרב האיר לו ולחבריו פנים, 
 סיים לבחון את כולם והם נפרדו ממנו.

, הוא נדהם לגלות שהרב הרבמ להיפרדכשרבם של הבחורים בא 
 הגמרא שהיתה לפניו, ו'ממנה' בחןבענוותנותו לא טרח לספר להם ש

 רש"י, היא בכלל מסכת בבא קמא...כביכול את הבחורים ודיקדק ב
 

בעיה סבוכה של  ,גר"ע יוסףה לאפעם שלחו כמה מגדולי הרבנים   ◆
אשה עגונה שבעלה זנח אותה והיא הייתה צריכה היתר להינשא. )אגב 

 -הגר"ע כ התיר  ,אחרי מלחמת יום כיפור ,ידוע שבמשך כחצי שנה -
רבנים י ישראל הקדושים שנהרגו במלחמה, של חלל)!( עגונות  1000

תוך  וא עשה זאתהו ,אחרים חששו ליטול עליהם משימה כבידה זו
 צער הנשים(.מ מאוד התייסרהרבה ועקב רגישותו  ,מיעוט שינה

הרב שקע בכתיבת התשובה כשצער האלמנה לא נותן לו מנוח, ובמשך 
כמעט לא נתן מנוחה לעיניו, וסירב לשכנועי בני ביתו  שלושה ימים

המודאגים שיתן מנוחה לעצמו, באומרו שאינו מסוגל לנוח כל עוד לא 
 סיים את התשובה.

עשרות הספרים הפתוחים, נכנס ביום השלישי, בעוד הרב שקוע מול 
צעק , הוא צנח על חזהו וראשו התעלףשהרב חתנו לחדר הלימוד ושם לב 

בבהלה והחדר התמלא מיד בבני בית מבוהלים, הם טיפלו ברב והעירו 
אותו, אך כשהרב התעורר, הוא הזדקף בכסאו וגער בבני הבית: "מדוע 

 מפריעים לי ללמוד" ?!
כל נסיונותיהם להסביר לרב שהוא התעלף לא עזרו, הרב סירב שיעשו 

תשוש,  מזה 'ענין', ולבני הבית ההמומים הסביר: "בסדר, הייתי
 התעלפתי כמה רגעים, אחר כך חוזרים ללמוד"...

 

פעם שבת הגר"ע יוסף בעיר אלעד, לרגל שמחה משפחתית של אחת  ◆
מבנותיו, והתארח בבית אחד ממקורביו, הרב ביקש שישאיר לו מנורה 
קטנה בחדר הסמוך לחדר השינה, בכדי שיוכל ללמוד בלילה. כך נעשה 

 ואחר הסעודה הרב שקע בתלמודו.
בפינת החדר עמד כלוב ובו תוכי מדבר שידע לומר "שבת שלום", "בוקר 

"שבת שלום", הרב השקוע השיב לו "שבת  טוב" וכדו', והוא החל לומר
שלום" והמשיך ללמוד. חלפו כמה דקות ושוב התוכי מאחל "שבת 
שלום", ושוב הרב עונה לו "שבת שלום" וממשיך ללמוד, כשהוא אפילו 

 מהספר לראות מי מדבר עימו...לא מרים את עיניו 
 כך חזר המחזה על עצמו שוב ושוב במהלך הלילה.

בבוקר כשניגש בעל הבית לחדרו של הרב, העיר לו הרב שנראה לו שיש 
בסביבה אדם חסר דרך ארץ, שבא, אולי דרך החלון והפריע באיחולי 

 "שבת שלום" פעם ועוד פעם ועוד...
מהספר כל הלילה ולא שם לב  הלה היה המום, הרב לא הרים את ראשו

 ...הייתה גדולה שקיעותו בתורה לתוכי שבחדרו, עד כדי כך
 

 עם ישראל.כל זכותו תגן עלינו ועל 
 

 
 

 

יים חהלי שכשנח הכניס לתיבה את בע ,כתובבמדרש 
עד שפגש  ,ולא מצאלעצמו חיפש השקר בן זוג  ,בזוגות

 הפסד.שקר יש כל בומאז  ,בנזק – 'פחתא'ב
אליהו  רדכימ ר"הגהראשל"צ  " שאל בצחותאתם יודעים

 של השקר והנזק" ?נולד מהזיווג מי , "זצוק"ל
 "...הפוליטיקה"וענה: 

 הרב דניאל בוקובזה שליט"א    
  

 שבתציפורנים לכבוד  לגזוזנו שיש למד ?                                  
 ?ז ציפרניו )א( מה צריך לדעת הגוז                                       .
 

: )מועד קטן יח.( גמראאיתא ב !                                  
רשע,  –צדיק, זורקן  –חסיד, קוברם  -"השורף ציפרנים 

 שמא תעבור עליהם אשה מעוברת ותפיל".
המדרש שלא מצויות הנשים, או בבית המרחץ  ולכן בבית
 מותר לזרוק צפרנים. ,של גברים

 ,שכל מה שבכח הצפרניים להזיק (,שם) גמראעוד כתוב ב
 , אך אם אספם והוציאםהוא רק כשהן במקום בו נפלו

 אין לחוש. ,למקום אחר לחוץ
שאם חתך  ,א ס"ק ד(, שמכאן רואים")רמ פרישהוכתב ה

יכבד  ,שמצויות נשים ונפל מידיוציפרניו בביתו במקום 
 ושוב אין חשש. ,אותו המקום ויזיזם

דוקא אם הוציא שדאפשר  ,כתב )שם ס"ק ז(אליה רבה וב
 הצפרניים מחוץ לחדר מועיל מה שאספם.

 

 המלחמה בשבתאי צבי שר"י: 

 יעקב פראנק - טזפרק ק 
 

 וממשיך ר' דב מבוליחוב ע"ה, מנציגי
 ומתארהיהודים בויכוח עם הפראנקיסטים, 

 שאחרי שנגררו ספרי התלמוד בביזיון ברחובות העיר לבית המועצה...
"ועלה ערל אחד על עמוד גבוה מהעם והפסק כתוב בידו, וקרא 
אותו בקול רם לעיני ולאזני כל העם מקצה, כל תושבי העיר 
הגדולה, וגם כבוד הרבנים המשולחים מכל קהילות קדושות 

ני עמנו, היו מוכרחים לעמוד דהגליל, עם כל היהודים הנלוין מב
עמהם ולראות ולשמוע, איך פער פיו לבלי חוק בדברי בזיון 
ושפלות נגד בני עמנו, וחרופים וגדופים על דברי התלמוד הקדוש, 

 כמבואר בפסק שבידו.
ושם היתה אש גדולה בוערת שהציתו לזה, ולקח התליין הספרים 

פר אל האש ל ספר וסכמהשק אחד אחד, ופותח נגד העם וזורק 
הבוערת. וגעו הרבנים המשולחים, וכל בית ישראל הנלוים עמהם, 

 בבכיה גדולה".
גם ר' ישראל ב"ר שלמה חריף ע"ה מסטאנוב ב'עטרת תפארת 

 ישראל' מקונן:
"גם בזמננו, שנת תקי"ח לאלף השישי, נשרפה תורתנו הקדושה, 
בארבעה ימים לחודש מרחשוון, נשרפו כל שישה סדרים, ועוד 

שלחן ערוך ונושאי  - ברכות ותיקוני זוהר ואשלי רברבי ]מסכת 
 כליו[, מחמת המינים שבתי צבי ימח שמם".

 :המגיד מברודי, ר' פרץ ב"ר משה ע"ה, בעל 'בית פרץ' ביכה את
...  ופר ?גדולות ומשונות אשר עברו עלינו, היאומן כי יס –"הצרות 

רשעי ופריצי ישראל ש"צ ימח שמו וזכרו, שרצו לבטל תורה שבעל 
פה, וכבר נשרף על ידם מן האומות, הכומרים, כל הש"ס וזוהר 
ורמב"ם וטורים, באמצע העיר, בפני כל עם ועדה, וגזרו שמד בכל 

 הקהלות ישרפו תורה שבעל פה".
ראל ב"ר על ההלם המוחלט שאחז ביהודי פולין, כתב ר' יעקב יש

 בספרו 'שבט מישראל': , המגיד מקרעמניץע"ה צבי הירש
... אבל עתה אותותינו לא ראינו, רח"ל "דרשתי בשעת שרפת הש"ס

 פיו".ודע עד מה, והיינו כאלם לא יפתח מפני שאין אתנו י
 

 משיחי השקר ומתנגדיהם', המשך בשבוע הבא ב"ה()ע"פ 

 עובדיהכשהרב    
 חיפש את 'רבי נתן'...

 

 חיתן האדמו"ר רבי ,בשנת התשס"ד
רצה א וה .את אחד מבניו ,מבאר שבעזצוק"ל אלעזר אבוחצירא 
אמר שזו  הגרע"ייערוך את החופה, אך זצוק"ל שמרן הגר"ע יוסף 

אם יהיה  ורקסוע לדרום, וליבטל תורה לא סיבה מספיקה עבורו ל
 הוא יבוא. ,הארץ בדרוםאיזה כנס של תורה והתעוררות 

רביעי יום והחתונה הייתה אמורה להתקיים ב ,ביום שניזה היה 
, תורני בנתיבות היה קשה להספיק לתכנן אירוע, כך שבלילה

ביקשו שיעזור ו זצוק"לנתן בוקובזה  הרבהעסקנים פנו אל מו"ר 

גדול הדור ולחיזוק  הם, הרב הבטיח לעזור לכבודו שלויתמוך ב
 .התורה

יתקיים ודאג ש ותואירגן אהאירוע, למימון  ₪ 60,000תרם כהרב 
רבני  , בהשתתפות קהל ענק,במתנ"ס העירוני הגדול בנתיבות

חיזוק היה ה בטוב טעם והאירוע הי והמון ילדי ישראל.העיר, 
 (.הגיע לנתיבות הגרע"יהפעם האחרונה ש נראהכ תה זוהי)גדול, 

בעוד רבני העיר וכל המכובדים והפוליטיקאים משתתפים בכינוס 
 ? "איפה רבי נתן" :הגדול ויושבים בשלחן הכבוד, שאל הגר"ע

הרב משה יוסף אמר לו שהרב  ,ברצותו להודות לו, אלא שבנו
 בוקובזה יצא לעסוק בצרכי ציבור...

הרב מסר באותה שעה שיעור בתל אביב, הוא אירגן מה שצריך 
ולא ראה  ,לשם שמים, וכשסיים לא היה זקוק לכבוד הנלוה לכך

 ...במאמצים גדולים שום צורך להתכבד בערב שנערך על ידו
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