
 
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ  )יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 
 הגיגים מפרשת השבוע

 )י-ט' בראשית ו( "לד נח שלושה בניםויו ...צדיקש יאנח , נחות דה תוללא"
    ) ) ) ) יייי""""רשרשרשרש((((    """"טובי�טובי�טובי�טובי�ההההעיקר תולדותיח� של צדיקי� מעשיח� עיקר תולדותיח� של צדיקי� מעשיח� עיקר תולדותיח� של צדיקי� מעשיח� עיקר תולדותיח� של צדיקי� מעשיח�     """"

וא היות הלזדרז הוא לי� היותר צר', הוליד בני� עובדי הזדרז ולהאד� מישראל לי� א� שצר: חרדי�המוסי� ספר 
 . וה כמו'ה לבני� עובדי ה"קבהו הכי אז יזכ,  ובעל מעשי� טובי�'היינו עובד ה' העצמו נחמד בעיני 

 וא� � מספר הוא תחילה שהיה איש צדיק תמי, מזכיר הכתוב ומונה את תולדותיו של נח אשר הוליד�לפיכ� בטר 
 ) מעינות הנצח(           . הדורות שהעמיד היו כמותו

 

 )ט' בראשית ו(" לקים התהלך נח-צדיק תמים היה בדורותיו את האש יאנח , נחות דתולה לא"
 ללמדנו שעל האד� להיות נח –" נח, נחות דה תוללא ", פעמיי� ראשונות. פעמי�שלוש " נח"בפסוק זה מוזכר 

לא  לבריות שא� יהיה נח, נח לבריות לבי" נח למקו�התנגשות בי" מתעוררת לפעמי� א� . לבריות ונח למקו�
לוקי� %את הא", השלישי" נח"הכ" בא ל? עדי�הל" נח"איזה ? גונהלכיצד והאד� מתלבט  ,למקו�יהיה נח 

ומצא :" כלשו" הכתוב". נח למקו�"העד� את ו" נח לבריות" כזה עזוב את מצב לתקלע  כלומר א�, "התהל� נח
 ) הדקול יהו(           ". אד�"ל" לוקי�%א"הקדי� " לוקי� ואד�%ח" ושכל טוב בעיני א

 

 )ט' בראשית ו(" לקים התהלך נח-צדיק תמים היה בדורותיו את האש יאנח , נחות דה תוללא"
במש� עשרות : "אמרו, י יעקב יוס� חרי�ברבקש את עצת הרב לבאמריקה שניגש  �ירעשיהמסופר על אחד מ

קש ב מהשיבוגעתי לגיל זקנה האול� מש. בלרכוש ר'  הת והגעתי בעזרתת כימי� בעבודות שונוושני� עשיתי ליל
חושש אני שמרוב ו.  ומסועפי��וליד בעסקי� גהימי� כל �ני שקועיב. ל� הבא שליו למע" עואני לעשות משה

מה עלי , נויבא רפו לאחר אריכות ימי� ושני� שלי יעו& לי את לתיקו" נשמתיו לא יתפנו הבני� לעשה�תידוטר
 ! "י חיימישצברתי ב,  הרבו"לעשות עתה בממ

: רנאמ" נח"בתחילת פרשת : לאמרהוסי�  וחסד והמי� נכבדי� למוסדות תורושיתרו� סכ לגבירהרב המלי& 
ומסיי� , "תולדות נח"יפור בסכתוב המדוע פותח : הנשאלת השאל " נח איש צדיק תמי�,  תולדות נחהאל"

תיה� של ושעיקר תולד, ללמד�: "קושי זה והעירבי " חש רשוכבר? תו של נח עצמומומיתתו וקדיצבתיאור 
זה עול� הות שלו בד� עיקר התולה ה� ובחייעושה � שהאד� הטוביהמעשי� , ואכ" ".צדיקי� מעשי� טובי�

דור ב ובייחוד ,י� לחיי העול� הבאבו במעשיה� הטוהשיביאו, � על בניודמשו� כ� אל יסמו� א, עול� הבאבו
מצוה  תחילתה בחגיגת בר ,"רטנפ"בו" מפטיר" ב�קרי� רבייהדות מצטמצמת במבי� דשתודעת היל, עני שלנו

ני� יפעלו כראוי ב לצפות שה"במצב זה אי. �ע� פטירת ההורי" קדיש"וסופה באמירת , "ירטמפ"ובעליית  
 מי %י לי נא� אי" א: "זק"הילל הכמאמר ה בעצמ� במר&  זל בעניי" וי� לפערוההאלא על , ורי�הלתיקו" נשמות ה
  )די' אבות א("  אימתי% וילי וא� לא עכש

 25  מס עלון ד"בס

    העלו" מוקדשהעלו" מוקדשהעלו" מוקדשהעלו" מוקדש
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 א"ליהו בן מזל טוב שליטג מרדכי צמח א"הרה: לרפואת

        שששש"""" ב ב ב ב                                חיפהחיפהחיפהחיפה                                    אאאא""""תתתת                                        ����""""יייי                                                                                    
 16:33 16:20 16:31 16:15 כניסת שבת

 17:29 17:25 17:27 17:30 צאת שבת

 18:06  18:02 18:04 18:07 רבנו תם

 

  yosbh1@gmail.com: נא שלח מייל לכתובת זו , לקבלת העלון ישירות לתיבת הדואר האלקטרוני שלך

 

 מדרשתי " עאורלצא יו
 "ויזרע יצחק"

    """"נחנחנחנח""""    פרשתפרשתפרשתפרשת
    """"רני עקרהרני עקרהרני עקרהרני עקרה " " " "::::הפטרההפטרההפטרההפטרה

 טטטט"""" תשס תשס תשס תשסחשו"חשו"חשו"חשו"' ' ' ' גגגג

    """"שיר ידידותשיר ידידותשיר ידידותשיר ידידות""""    %%%%    בנוסח יהודי מרוקובנוסח יהודי מרוקובנוסח יהודי מרוקובנוסח יהודי מרוקו    שירת בקשותשירת בקשותשירת בקשותשירת בקשות

ברק ברק ברק ברק %%%%בניבניבניבני    """"מאיר השחרמאיר השחרמאיר השחרמאיר השחר""""    חברת הבקשותחברת הבקשותחברת הבקשותחברת הבקשות    כי ג� השנה תקיי�כי ג� השנה תקיי�כי ג� השנה תקיי�כי ג� השנה תקיי�הרינו שמחי� לבשר לציבור הרינו שמחי� לבשר לציבור הרינו שמחי� לבשר לציבור הרינו שמחי� לבשר לציבור 
    שירת בקשות שירת בקשות שירת בקשות שירת בקשות " " " " נחנחנחנח"""" החל משבת פרשת  החל משבת פרשת  החל משבת פרשת  החל משבת פרשת וווו""""חמו היחמו היחמו היחמו הי     יוס� ב" יוס� ב" יוס� ב" יוס� ב"בהדרכתבהדרכתבהדרכתבהדרכת

        ))))00000000::::20202020 ( ( ( ( שבת בשעה שמונה שבת בשעה שמונה שבת בשעה שמונה שבת בשעה שמונהייייבערבבערבבערבבערב
    26262626 רחוב אברמסקי  רחוב אברמסקי  רחוב אברמסקי  רחוב אברמסקי %%%%קרית הרצוג קרית הרצוג קרית הרצוג קרית הרצוג     """"תורת ישראלתורת ישראלתורת ישראלתורת ישראל""""    בבית הכנסתבבית הכנסתבבית הכנסתבבית הכנסת    



 

 )כא' בראשית ו("  לך מכל מאכלקחואתה "
, בלבו נח אמר כדי שלא י,משלכ� %" ולקחת� לכ�"מיני� ארבעת ל� משמע משל� לא משל אחרי� כדר� הנאמר ב

 קח ל� משל� למוד לומר משלה� תתמותר לקחיהיה  ,� כ� א,הפקרוממונ� במבול  כול� ימותוהרי היו� או מחר 
 שהרי ודאי ,לבדב ל� א�כי המזו" פי הטבע לא יספיק ל שיפל ע� אש, על מנת להגדיל את הנס' הזאת צוה ו .דווקא

 את הברכה באסמי� והיה ל� ולה� ' על צד הנס ישלח הקו�מכל  מ,זו" לכל החיות למש� שנה שלימהלא היה לנח מ
 )כלי יקר(                           .לאכלה

 

 )ב' בראשית ז(" הורה תקח לך שבעה שבעה הבהמה הטמכל"
שיבאו  ,להיות נשחטי�ו לצור� קרב" שנועדו , על הבהמות הטהורותיתבר� אב הרחמ" לא רצה לגזור'  הוהנה

חיות " מנת לעאבל באות� שהיו . אוספ�ל ויטרח אחריה�ישתדל נח בעצמו ש,  ל� שבעהתקח אמר אלא מעצמ�
 )רבינו בחיי(                 .  "להחיות" ,מאליה�, "יבואו אלי�"זהו שכתוב ,  שיבאו מעצמ�עליה� נגזר ,לשימור המי"%"זרע

 

 )ט- ח'ז בראשית( " אל נחו שנים שנים בא...ףעומן הו" 
ולא היה ידוע ,  זפק וקורקבנו נקל�יש לו , ה� סימני� פנימיי�עו� הטהרה בסימני היות ו "הטהור"בעו� לא כתיב 

אחרי שעלו רק ו. ית" לראות�ונ, מעלה גרה ומפריס פרסה, שסימני הטהרה ה� חיצוניי� בבהמות  כמואשל. לנח
 )מש� חכמה(                  . הטהורי�כל הסימני� והמיני�נח את ידע , בה וראה מי באו שני� ומי באו שבעהילת

 

 )  ז'זבראשית ( " אל התיבה מפני מי המבול...ויבא נח"
    ) ) ) ) יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (הו המי�הו המי�הו המי�הו המי�מאמי" ואינו מאמי" שיבוא המבול ולא נכנס לתיבה עד שדחקומאמי" ואינו מאמי" שיבוא המבול ולא נכנס לתיבה עד שדחקומאמי" ואינו מאמי" שיבוא המבול ולא נכנס לתיבה עד שדחקומאמי" ואינו מאמי" שיבוא המבול ולא נכנס לתיבה עד שדחקו    ,,,,א� נח מקטני אמונה היהא� נח מקטני אמונה היהא� נח מקטני אמונה היהא� נח מקטני אמונה היה""""    
 ? יבוא המבוללא היה מאמי" ש ש,"צדיק תמי�"שהתורה העידה עליו , כיצד יתכ" לומר על נח 

שאמר לה� שעתיד כמו  בשט� גדול י�שמי המבול באבני דורו יראו כאשר שנח היה מאמי" ומקוה שהיא הכוונה 
. ניה� אל אביה� שבשמי� ויחזרו בתשובהישאו עימיד ,  מפני מעשיה�הקדוש ברו� הוא להביא מבול על כל העול�

 . יסלח לה�'  וההיינו שלא היה מאמי" שיבא המבול כי קיוה שיחזרו בתשובהד, י שהיה מקטני אמנה"וזוהי כוונת רש
 

  ) ז'חבראשית ("  יצוא ושובצארב ויעווישלח את ה"
        ))))יייי""""רשרשרשרש((((    """"ולא הל� בשליחותוולא הל� בשליחותוולא הל� בשליחותוולא הל� בשליחותו""""
, תחמק מלתת תשובהמ נשאלוה, חברו שאלה שאמורא שואל את )כדחולי" ק, ביצה כא(בתלמוד פעמי� מספר נו אמצ 

 ? מדוע."רבר אחלדהשיאו "משמעותה י "רששלפי , "עורבא פרח ":עונהו
   )יק'חיי� סולובייצ' ר(   .  אי" ל� לצפות לתשובה ממני�כ, נחכש� שהעורב לא השיב תשובה ל לומר שהיאת התשובה כונ

 

 )ג' בראשית ט("  רמש אשר הוא חיכל"
 : בדברמשיב שלוש תשובותו" אור החיי�"שואל  ? לנחרק אלא הראשו"  בשר לאד� ה אכילת לא הותרמדוע

 .זכה הוא בה�לכ" , מי�לא היה קייבלעדיו המי" ואת לקיי� '  מצא השבאמצעותו. א
  .)תהלי� קכח(" כי תאכליגיע כפי� " :ועליו נאמר, להאכיל� ולפרנס� בתיבהטרח ויגע נח . ב
 .ה�תר לו לאכול מו הכ"ל, "לא יכרת כל בשר" שונשבע' שנתרצה הגר� לכ�  ,ת שהקריבקרבנוה באמצעות ,נח .ג
 

 ) כג'טבראשית (" יפת את השמלהוויקח שם "
את" לגוג ש� את" לגוג ש� את" לגוג ש� את" לגוג ש� """"מר מר מר מר ויפת זכה לקבורה לבניו שנאויפת זכה לקבורה לבניו שנאויפת זכה לקבורה לבניו שנאויפת זכה לקבורה לבניו שנא, , , , לית של ציציתלית של ציציתלית של ציציתלית של ציציתטטטטמד על ש� שנתאמ& יותר מיפת ולכ� זכו בניו למד על ש� שנתאמ& יותר מיפת ולכ� זכו בניו למד על ש� שנתאמ& יותר מיפת ולכ� זכו בניו למד על ש� שנתאמ& יותר מיפת ולכ� זכו בניו ליייילללל""""
        ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (""""קו� קברקו� קברקו� קברקו� קברממממ

 :סוקהפל ל ע"וכדברי חז, חה שיהיו לה� בגדי� לכסות מערומיה�טת ציצית שניתנה לבני ש� כלולה בעצ� הבבמצו
, חה זו על הבגדי� היאטהב. ה לא ציווה על ציצית אלא רק אחר שנת" לנו בגדי�" שהקב%" מי הקדימני ואשל�"

ג� כא" ישנה מידה כנגד , יפת י של בנ� לגבי שכרכ�ו. כיסה את אביו בבגדי�ש� מידה כנגד מידה לכ� ש, אפוא
  . תו שבמלחמת גוג יזכו בני יפת לקבורה שג� הוא ככיסוי הגופ%מידה 
שכרו מידה כנגד מידה בבגד של אד� , תאמ& יותרהא� ש� , צוהמאותה  ש� ויפת עשו : הנלמד מכא"השכלהמוסר 

 שכר מידה כנגד מידה "כ� יקבל ג, בקיו� המצוה, ההתלהבותו  החיותותליפת שהיתה חסר. חי המתחייב בציצית
 )אזני� לתורה(                   . למתי� אבל לא בבגד מחיי� אלא בכיסוי עפר 

 
 
 

  "ויזרע יצחק"בני ברק ומדרשת " מאיר השחר"חברת הבקשות 
 ב"קרית הרצוג ב" תורת ישראל"בית כנסת   20:00  -שירת בקשות נוסח מרוקו ערב שבת 
  ב"קרית הרצוג ב" תורת ישראל"בית כנסת   20:30 -ש "לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו מוצ

  yosbh1@gmail.com  052-3268315  בן חמו יוסףניתן להפנות לוהערות ות האר

 "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש


