בֵּ ית כְּ נֶסֶ ת
"בֵּ ית יֹוסֵּ ף"
*** *** 1212 nylwO rwPaawc aPnnaecO NY.22111
מֵ ֵאת :הָ ַרב ַאהֲ רֹן פ ְָר ִׂחי
נ ִָׂשיאֵ :א ִׂליָהו לֵוִׂ י

פ ָָרשַ ת נח

ד' מַ ר חֶ ְשוָ ן תש"ף

מקאם :סיגא
עָ לֹון ִׂמ ְס ָפר 1113

הַ פְ טָ ָרהָ :רנִי ע ֲָק ָרה
 ,2בְ נֹובֶ ְמבֶ ר 2119

הַ ְדל ַָקת נֵרֹות ְ * 5:33ש ִׂקיעָ ה ִׂ * 5:52מנְחָ ה לֵיל שַ בָ ת  ,5:31ואח"כ ִׂשיר הַ ִׂש ִׂירים
שַ חֲ ִׂרית שַ בָ ת ִׂ * 1:15מנְחָ ה שַ בָ ת  * 5:15מֹוצָ ֵאי שַ בָ ת  ,6:33וע"פ ַרבֵ נּו ַתם 7:13
זְ מַ ן טַ לִׂית  * 6:26שָ עָ ה זְ מַ נִׂית  * 61:11עֲלֹות הַ שַ חַ ר  * 6:13נֵץ הַ חַ מָ ה 7:27
ִׂמנְחָ ה חֹול  * 3:35עַ ְרבִׂ ית ִׂמ ְניַן מֻ ְקדָ ם  * 3:12צֵ את הַ ּכֹוכָבִׂ ים 6:21
יאת ְשמַ ע  * 9:17סֹוף זְ מַ ן ע ֲִׂמידָ ה  * 11:11חֲ צֹות הַ יֹום וְ הַ לַ ְילָה 12.39
סוף זְ מַ ן ְק ִׂר ַ

תֹורה _______________________
יאת הַ ָ
ּוק ִׂר ַ
_______________________ נָא ל ֹא לְעַ יֵן בֶ עָ לֹון זֶה בִׂ ְשעַ ת הַ ְתפִׂ לָה ְ

כשירד המבול לעולם בימי נח ,ירד אסון
לעולם ,אשר איבד העולם את זכותו
לחיות ,עקב השחתתו של האדם
וטומאת מעשיו ,חוץ מתיבה קטנה
המטלטלת על פני גלים הסוערים .תיבה
המכילה את גרעין אשר ממנו התפתח
העולם מחדש עד ימינו היום .באותו זמן,
בני האדם איבדו כל רסן ,וההשחתה
חלחלה אל בעלי החיים כי אף הם
השחיתו את דרכם ,מין עם שאינו מינו,
מזיווגים משונים אלו יצאו יצורי כלאים
מעוותים ומחרידים ,וה' החליט להחזיר
את היצורים למסלולם הנכון והישר ,לכן
הביא מבול והכחיד והשחית את כל
היצורים הזוועתיים בני התערובת.
המבול היה שיטפון נורא ,שגרף את
החוטאים למצולות ,ומי נשאר קיים
תיבת נח וכל אשר נכנסו בה .מבחינה
רוחנית ,האם אין אנחנו חיים היום בדור
של מבול? מבול של היום הוא הכפירה
ומידות האדם שאיש את רעהו חיים
בלעו ,מבול של ריצה מטורפת אחר
ההבל ,והטרדות והלחץ כבדים
ומטביעים את האנושות במבול זה של
ימינו ,מי יכול להינצל ממבול זה,
מהלחץ ומהדיכאון הגורם כל מיני
מחלות וכאבי ראש? היא התיבה? מי
היא התיבה של ימינו? הם בתי כנסיות
ובתי מדרשות אשר נתחבא בה נח שהיה
צדיק ותמים ואת ה' התהלך נח .ובימינו

אלו הצדיקים והחכמים והחרדים לדבר
ה' ,ועלינו ללמוד מהם וללכת בדרכי ה',
ונהיה מנותקים ממי המבול הסובב
אותנו מכל צד ומכל פינה .ונחיה חיי
טהרה וקדושה ,חיי תורה וחיי רצון ה',
ונעזוב דרכי התאוות והגשמיות ,אשר
מרחיקים את האדם מעבודת בוראו .אז
נהיה כולנו איתנים ומחוסנים כנגד
שיטפון המבול הזה וה' ישמרנו אמן.

פרפראות על הפרשה:

,, - 1נח איש צדיק" אמרו חז"ל :ישב
ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה
מצוה והרמז כאן,, :נח" אם האדם נח
מעבירה אז נעשה כאילו הוא,, :איש
צדיק תמים".
,, - 2ויעל עולות המזבח" .ולמה הקריב
עולות? הלא הוא היה מארבעה שצריכים
להודות כדכתיב,, :יורדי הים באוניות"
וצריך להקריב קרבן תודה ולא עולה?
אומר בעל הספר,, :וידבר דוד" :כי לא
הותר לו לאכול בשר ,רק לאחר שנאמר:
,,כל רמש אשר הוא חי לכם יהיה
לאכלה כירק עשב נתת לכם את כל".
וכיוון שקרבן תודה נאכל גם כן לבעלים,
אבל נח היה אסור באכילת בשר .לכן
הקריב עולה שהיא כולה כליל.
,, - 3וישת מן היין וישכר" ,,היין" בה"א
הידיעה .אין הכוונה ששתה הפעם הרבה,
אלא שאומנם לקח אותו הכוס ששתה בו
לפני המבול ,באותה המידה שהיה רגיל

בה לפני המבול ,אבל הואיל ואחרי
המבול ירדה חולשה לעולם ,לא היה
מוחו יכול לקלוט את שקלט תחילה,
ואין המידה הקודמת מתאימה להיום,
ושינויים גדולים חלו ,ומה שהיה מותר
לו קודם ,הזיק לו אחרי המבול( .וידבר
דוד).
היסטוריה בקצרה :ימי החורבן  82למניינם
כיוון שנפלה ירושלים ביד צר ,חילק
טיטוס המחריב את ארבע רוחות בית
המקדש לארבעה שרים של הצבא שלו,
כדי שיחריבו בית המקדש כל אחד
ברוח שלו .ושלושה מהם החריבו את
כותלי בית המקדש שהיה בחלקם
בצידם .אבל הכותל הרביעי והוא
הכותל המערבי של היום ,נפל בחלק של
הדוכס והשר פנגר ערביא ,ורצה
להחריב את חלקו ,אלא מן השמים
גזרו שלא יחרב כותל המערבי לעולם,
ופנגר לא החריב את שלו .שלח טיטוס
אחריו וכשבא ואמר לו :למה לא
החרבת את שלך? אמר פנגר :בחייך
אדוני ,לכבוד המלכות עשיתי ,שאילו
החרבתיו ,לא הייתה בריה יודעת מה
החרבת ,והיו אומרים בית קטן
החרבת ,ועכשיו כשיראו הדורות את
כותל המערבי החזק יאמרו פלטרין
גדול ועצום החרבת והשארתי חלק
ממנו לראיה לדורות ,ואז יאמרו ראו
כוחו הגדול .אמר לו טיטוס :חייך
תשובה נכונה אמרת ,אולם מפני
שעברת על ציווי ולא עשית זאת
ברשותי ,תעלה אל ראש הכותל ותפיל
עצמך על הארץ וזה העונש שלך .מיד
העלוהו לראש הכותל והפילו אותו
מלמעלה ונפל ומת .אמר רבי יוחנן
ארור אותו האיש פנגר ,שלא החריב
כותל המערבי כפי שטען לפני טיטוס,
אלא עשה זאת ,כדי לצער את ישראל
לדורות ולהכעיסם ,ולמען תהיינה
חורבות הבית עומדו לנגד עיניהם
ומכאיבות אותם ,תמיד ,וחלה בו

הקללה של רבי יוחנן ומת על ידי
הכותל.
הדרך לרפואה ולבריאות:

מחלת הסוכרת היא מחלה שתלויה בגיל,
ולכן כל מי שבריא והוא מעל גיל ,35
נמצא בסיכון לחלות בסוכרת ,וחייב
לעבור בדיקת דם .ומחלת הסוכרת היא
מחלה שאינה כואבת ואין לה
סימפטומים ,אין הפרעות ,ולא מרגישים
את הימצאותה בגוף – עד שהיא מתגלית,
אין אנו יודעים על קיומה בגוף .ויש כמה
דברים שגורמים למחלת הסוכרת והם1 :
– השמנה תגרום אצל  91%מהשמנים
למחלת הסוכרת – 2 .היקף מותניים מעל
( 31.1אינץ') 112ס"מ אצל גברים ,ומעל 11
ס"מ אצל נשים ( 35.2אינץ') ,מהווה גורם
סיכון לחלות בסוכרת – 3 .מי שבבדיקת
דמו ביום הצום הסוכר הוא יותר ממאה
זה מסוכן בסוכרת .אם רמת הסוכר בדם
בבדיקה מתבצעת שעתיים לאחר הארוחה
היא מעל  ,211הדבר מחייב בירור למרות
שבצום הרמה תקינה – 3 .מי שקרובי
משפחתו בדרגה ראשונה ,אב – אם – אח
– אחות – בן – בת חולים בסוכרת חייב
להיות במעקב החל מגיל  – 5 .25אשה
שילדה תינוק שמשקלו מעל  3ק"ג (9
פאונד) .והדרכים להימנע מסוכרת הם
במקביל לסיבות הגורמות לסוכרת .לכן
כל מי שיש תורשה של סוכרת מקרוביו,
עליו להיות זהיר יותר מאחרים ,לעקוב
לעיתים תכופות יותר על רמת הסוכר
בדמו .ולשים לב לסימנים מוקדמים של
הסוכרת .כגון עלייה הדרגתית ברמת
הסוכר בדם ,רמה גבוהה של טריגל
צרידים בדם ,צימאון או הפרשה מוגברת
של מי רגליים וכן ירידה פתאומית
במשקל.

דברי מוסר,, :מידות טובות"

 – 1אסור לכעוס ,וכל הכועס כאילו עבוד
עבודה זרה ,שנאמר,, :אלוהי מסכה לא
תעשה לך" כלומר :שלא תעשה את עצמך
למסכה ,שעל ידי כעס נעקר ממנו ח"ו
הנשמה הקדושה ושורה במקומה רוח
טומאה.

 – 2אסור לנסות את ה' ולא יאמר אעשה
מעשים טובים ואראה אם יגיע לי מזה
טובה .שנאמר ,,לא תנסו את ה'" רק
במעשר ,מותר לנסות בשביל שיתעשר
שנאמר ,,ובחנוני נא בזאת".
 – 3אסור לשנוא לשום אדם ,וכל שלא
דבר עמו שלשה ימים מחמת שנאה עובר
על לאו זה ,אבל אם רואה בחברו שעובר
עברה ואינו מקבל תוכחה ,עליו נאמר:
,,הלא משנאך ה' אשנא".
 – 3אסור לנקום בחברו כגון :כמו שלא
עזרת לי כך ,אני עכשיו איני עוזר לך.
ואסור לנטור כגון לא יאמר לחברו אף על
פי שלא עזרת לי אני אינני כמוך ,ואלא
אני עוזר לך ואני טוב ממך ,כל זה אסור
אלא יעזור לו בלי שידבר כלום אפילו
בלבו ,צריך שימחה הדבר לגמרי.
 – 5שלא לדבר לשון הרע ,וגם שלא
להאמין ולקבל למי שמדבר לשון הרע על
חברו .ומכל מקום למיחש בעי ,שאם
יאמר לך אדם פלוני מבקש להרע לך ,אף
על פי שאסור להאמינו ולשנוא את חברו,
מכל מקום ,יחוש שמא אמת הדבר,
וישמור עצמו ממנו.
 – 6אל יחזיק את עצמו בעיניו שהוא
צדיק ,ואף אם רואה שמצליח בכל דבר,
יתלה שהוא בזכות אבותיו ,וידאג שמא
ח"ו אוכל עולמו בחייו ומנכין לו
מזכויותיו לפיכך ירבה לעשות טובות יותר
ויותר אמן.
הראשון לציון רבי רפאל מיוחס 2711-2772
כשיצא רבי רפאל ממצרים ,ורצה לחזור
לארץ ישראל דרך מדבר סיני ,פתאום
באמצע המדבר ,תשעה אנשים שודדים
באו אצל הרב ,והפשיטו אותו מכל בגדיו,
והכו אותו מכות מכאיבות ,ולקחו כל כסף
שהיה בידו לחלק לעניי ירושלים שאסף
מכל הקהילות ,וברחו .מיד עמד רבי רפאל
בתפילה ואמר :יוצרי ובוראי ,עזרני בדרכי
כשם שעזרתני עד כה .הוא לא סיים את
תפילתו ,כאשר ראה מקצה האופק את
דמות הלסטים המתקרבים ,פניהם
הנכנעות העידו בהם כי לא למלחמה באו.
ראש השודדים נפל לרגלי הרב,, .רבי מחול

לנו" בלא כח הספקנו ללכת כשני מילין,
ולפתע רעדה אחזה בכל גופנו ,איננו חלשי
גוף ולכן התפלאנו מאוד .עד שהעיר אחד
מחברנו,, :וודאי כוחו של היהודי הוא.
חטאנו לו ,הבה נחזיר לו את אוצרותיו
אולי יסכים למחול לנו" רבי ,,הרי שלך
לפניך ,מאומה לא הותרנו בידינו ,אנא
סלח לנו ונרפא" .רבי רפאל הנהן בראשו,
והשודדים הסתלקו כשהם מותירים את
צרורותיו ומלבושיו למרגלותיו .בו ברגע
גמלה החלטה בלבו של הרב .יום זה שהוא
ט"ז באדר לעולם יהא לו ולזרעו אחריו,
יום שמחה והודאה לבורא על חסדיו,
אשר מלאו הארץ.

סיפור:

יצחק דוד שהיה מבוקש לפני השלטונות
בהונגריה לשרת בצבא בימי היטלר הרשע
להילחם עם רוסיה .הלך וביקש ברכה
ועצה מהרב כדי להפטר מהגיוס לצבא.
ואמר לו הרב בעת הפגישה,, :שוטה
משוגע ,מה לך פה ומי לך פה? חפש
מקומות המתאימים לך" .כעבור שבועיים
ימים ,עשה יצחק דוד בעל אשה ושלושה
ילדים ,את דרכו אל לשכת הגיוס
האזורית .במשך הימים האחרונים ניסה
לחבל בגופו בכל מיני צורות ,להופיע בפני
הרופאים הצבאיים כבעל מום ,אבל
התחרט ברגע האחרון ,חשש מהייסורים,
מהסבל הגופני שמי יודע כיצד יתגלגל
ויסתיים .כשנכנס בשערי המבנה הצבאי
האימתני ,התגבר אצלו הפחד והוא חש
רעד ברגליו ,סביבו התרוצצו קצינים
חמורי סבר והמחשבה שהוא יהיה
פיקודם העכירה את מצב רוחו עוד יותר.
עבר את שרשרת הבדיקות הגופניות,
נשאל עשרות שאלות קשוחות ותקיפות,
ואז נכתב ונחתם עליו כמי שבריאותו
מצוינת ,כוחו הגופני עז ,ונפשו חזקה דיה
להילחם את מלחמת הממשלה ההונגרית
שרקחה ברית מרושעת עם גרמניה ,היא
עמלק שבאותו הדור.

שתי הלכות מהגאון מרדכי אליהו זצ"ל:

 – 1זמן קריאת שמע מתחיל מעלות
השחר עד שלוש שעות זמניות ונחשב היום

מעלות שחר עד צאת הכוכבים ,ואחר כך
מחלקים את היום הזה לי"ב חלקים והיא
השעה הזמנית של אותו יום.
 - 2מי שמתפלל עם מנין וותיקין ,שכרו
מרובה מאוד .ויכול לקרוא ק"ש עם
ברכותיה עד ארבע שעות זמניות .אבל
לאחר ארבע שעות זמניות אסור לומר
ברכות של ק"ש .מותר לקרוא ק"ש בין
יושב בין עומד .ועל פי הסוד טוב לקרוא
ק"ש כשהוא יושב .אבל אם הוא עייף
ורוצה לישון מותר לקרוא ק"ש מעומד
כדי להעביר שינה מעיניו.

דיני שבת:

 – 1חכמינו ז"ל אסרו לטלטל מוקצה
בשבת ,שלא יהיה טלטול בשבת כטלטול
בחול .ועובר על מה שאמרה תורה :למען
ינוח.
 – 2נאמר בשבת :ויברך ה' את יום
השביעי .במה ברכו? ללמד אותנו :שאף
שבטלין ממלאכה ואין מרוויחים באותו
יום ,מכל מקום לא יהיה חסר בשביל זה.
 – 3למה מתחילין קודם הקידוש בליל
שבת בחרוז הראשון :מלאכי השרת,
ואחרי זה אומרים :מלאכי השלום ,מה
טעם לשינוי זה? בהתחלה רומז לשני
מלאכים שמלווין האדם מבית הכנסת
לביתו ,ואם הבית היה מסודר :נר דלוק
וכו' מברכים בעל הבית ,ונקראים אז
מלאכי השרת ,אבל אחרי שרואים הכל
בסדר ,שני מלאכים הטוב והרע ,נעשה
שלום ביניהם ,ואז נקראים מלאכי
השלום.

התורמים לעלון זה:

הרב ברוך תופיק שבות ואשתו הגברת
קטי ובניהם לברכה ולהצלחה עם הנין
החדש ,,יוסף" מזל טוב ומברוק אמן.
*** הרב יוסף אסי ואשתו הגברת נורמה
ובניהם לברכה ולהצלחה אמן*** .
האדון מאיר ווהבה ואשתו הגברת פולין
ובניהם לברכה ולהצלחה אמן*** .
הגברת רוזיט כהן ובניה לברכה
ולהצלחה וישלח ה' לה רפואה שלמה
אמן *** .האדון מרדכי לוי ואשתו
הגברת קטי ובניה לברכה ולהצלחה

ולע"נ טוניה מזל שקאלו בת רחל ע"ה
אמן *** .הגברת בקי ובעלה האדון טליב
חרה ובניה לברכה ולהצלחה ומאחלים
להאדון ליאון ג'ג'תי בן ג'מיליה רפואה
שלמה אמן *** .האדון אלי יום טוב כהן
ואשתו הגברת רינה ובניהם לברכה
ולהצלחה ולרפואה שלמה לאמו הגברת
רוזיט כהן אמן *** .הרב אייזיק ידיד
הלוי ואשתו הגברת פרידה ובניהם
לברכה ולהצלחה אמן *** .האדון שחוד
שקאלו ובניו האחים המבורכים עבדו –
ג'ואי – רימון ומשפחותיהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ אדונתם אמו טוניה מזל
בת רחל ע"ה אמן *** .האדון שלמה
אלבגדדי ואשתו הגברת לינדה ובניהם
לברכה ולהצלחה ולע"נ אדונתו אמו
רוזיט בת לטיפה ע"ה אמן *** .הבחור
נחמד ונעים האברך והתוקע ליאור
אלגדע לברכה ולהצלחה אמן *** .האדון
אברהם ציון שמס ואשתו הגברת ,,רוזי"
ובניהם והוריהם לברכה ולהצלחה
ומאחלים לאבי הבן אברהם כודרי
ואשתו הגברת דבורה מזל טוב להנולד
החדש יוסף ומברוק אמן *** .האדון
אברהם מלח ואשתו הגברת אמיליה
ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ אביו
המנוח קאמל בן ג'מיליה ואמו שפיקה
בת צלחה ע"ה אמן *** .האדון מוריס
מרעשלי ואשתו הגברת אסתר ובניהם
לברכה ולהצלחה ולע"נ אביו המנוח
יצחק בן קילסום ע"ה אמן *** .הגברת
יטה ידיד סראדה ובעלה האדון משה
ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ אביה
המנוח מרדכי בן רוזה ע"ה אמן*** .
משפחת כפיף לברכה ולהצלחה ולע"נ
אדונתם אמם רחל בת זקייה ע"ה אמן.
*** משפחת נקב לברכה ולהצלחה ולע"נ
אביהם המנוח ג'מיל בן עיישה ע"ה
אמן.
הגיעו התרומות לשבוע זה  2911 $ותזכו
למצוות אמן.
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