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 חידה לפרשה:

 מדוע אומרים 'דרך ארץ קדמה לתורה'?

מובא  לוקים )יט',ג'(-האומשה עלה אל התשובה: על הפסוק 
שעלה משה למרום בקשו מלאכי השרת  במדרש: בשעה

. מה עשה הקב"ה? צר קלסתר פניו של משה דומה  לפגוע בו
לאברהם ואמר להם 'אין אתם מתביישים ממנו? לא זה הוא 

 שירדתם לתוך ביתו ואכלתם אצלו?'
אומר בעל ה'ישמח ישראל' בשם אביו זצוק"ל: מכאן הוכיח 

רק למי שיש בו מידות  ןתורה צריכה להינתהקב"ה שה
שהמלאכים הפסידו את התורה כיוון שלא  -טובות. והראיה 

וכ"כ לא היה   .הייתה בהם את מידת הכנסת האורחים כראוי
להם הכרת הטוב. ואנו זכינו בתורה כיוון שאנו בניו של 

 מידות טובות. לו אברהם שהיו
' קדמה לתורה דרך ארץ'רואים ששמכאן חשבנו לומר בס"ד ו

לולי ה'דרך ארץ' של אברהם אבינו לא היינו זוכים כיוון ש
    מתוק מדבש!  לקבל את התורה הקדושה. 

***** 
ם האחד גרשם כי אמר גר הייתי בארץ נכריה. ושם האחד  ש

 ד'(-)יח', ג'לוקי אבי בעזרי ויצילני מחרב פרעה -אליעזר כי א
 '...?לוקי אבי בעזרי-א 'כי אמרמדוע לא נכתב לגבי אליעזר 

וכל ) 'בעלי התוספות'מאומר רבנו יצחק בן אשר הלוי 

לקי אבי בעזרי' היו  -א 'כי אמר: אם היה כתוב מאמינים(
יכולים לחשוב שרק אז היה ה' בעזרו. ולכן משה אומר 'כי  

 מתוק מדבש!לוקי אבי בעזרי' מתי? לאורך כל ימי חיי.  -א

***** 
ובהמתך   ךנך ובתך עבדך ואמתא תעשה כל מלאכה אתה ובל

 וגרך אשר בשעריך )כ', י'(
 ויש לשאול: מדוע הגר מוזכר אחרי הבהמה?
מובא  הקדמה:הסבר נפלא שלח לי הרב דן מחבר שליט"א: 

במדרש: מעשה ביהודי שמכר את פרתו לגוי ובהגיע יום 
שבת רבצה הפרה ולא קמה לעבודה, ניסה הגוי להכותה  
והיא רובצת, הלך הגוי ליהודי וביקש לבטל את המקח, מה  
עשה היהודי? הלך ולחש באוזנה של הפרה והיא קמה  
ועבדה... שאל אותו הגוי 'מה לחשת לה?' אמר לו היהודי 

'עד היום את היית ברשותי ולכן מוטלת עלי   אמרתי לה
החובה שלא לעבוד בך בשבת, אבל כעת את ברשות הגוי  

 .'ומותר לך לעבוד בשבת
עשה אותו גוי קל וחומר לעצמו: 'ומה פרה זו שאין בה דעת 
ובכל זאת היא מכירה את בוראה ומבינה שאסור לה לעבוד 

והתגייר בשבת, אני שיש בי דעת איני מכיר את בוראי? הלך 
ונעשה תנא וקראו לו רבי יוחנן בן תורתא כלומר 'בן הפרה' 

 כי היא גרמה לו להתגייר.
לפי זה רומזת התורה לכך בהקדימה את הבהמה לגר, כי על 
ידי שהיהודי ישבית את בהמתו בשבת עתיד אותו גוי  

 מתוק מדבש! להתגייר.

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

 תשע"זיתרו  פרשת

 114גיליון  - שנה שלישית

 בס"ד

 61.21 – כניסת השבת
 62.31 –יציאת השבת 

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

 

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

 נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

  )כ', יג'( לא תרצח 
הנה ' :(חי בוכבזה זצ"ל לר' יצחק) 'לחם-רבן אבי'קמובא ב

' וכיו"ב מובא ב'מנחת מילת תרצח מנוקדת בפתח וקמץ
 'בקמץ כהאות צ' במילה תרצח מנוקדת בפתח ואח"שי': '

 )אשמח אם מי מהקוראים יאיר את עיניי להבנת כוונתם(.
: הקדמהלחם' זצ"ל: -טעם נפלא לכך מביא ה'קרבן אבי

בא היה קומר על :)כתובות סז', ע"ב(מובא מעשה בגמרא 
היה רגיל להשליך לו ארבעה זוזים הוא עני וכל יום שכן 

דרך החור שבמפתן הדלת, יום אחד החליט העני לבדוק 
, באותו היום הגיע מר עוקבא ומי הוא זה שמיטיב עמ

מיד  ,ניחו את הכסף במקום ובאו ללכתה ,בלוויית אשתו
ראו אותו יוצא ברחו מפניו שכ ,יצא אותו עני אחריהם

רגליו של מר  ,ו לתוך תנור גדול שהיה חם מאודונכנס
ומדוע? כיוון  .בא נכוו מהחום ואילו רגלי אשתו לאקעו

שה ענייה לביתה ומאכילה ישאשתו הייתה מכניסה א
 אותה ולכן מעלתה הייתה גדולה ממעלת מר עוקבא.

ם ומש אומרת הגמרא: ומדוע הם נכנסו לתוך התנור?
ן שעצמו לתוך כב ח לו לאדם שימסורונ'שאמר רשב"י 

 . 'האש ואל ילבין פני חברו ברבים
: רבי ינאי ראה יהודי שנתן ()חגיגה ה', ע"אוכמו כן מסופר 

' ינאי 'היה עדיף שלא מטבע לעני בפרהסיה אמר לו ר
 .'מאשר לתת לו ולביישו בפרהסיה היית נותן לו

מצד שני אדם שמקמץ ידו ולא נותן צדקה לעני רעב יכול 
 )תענית כא', ע"א(חלילה למותו כמו המעשה גם הוא להביא 

בנחום איש גמזו שעני רעב עצר אותו וביקש ממנו אוכל 
לרעבונו, אמר לו נחום 'המתן לי עד שאפרוק את החמור' 

 ובינתיים מת אותו עני.
לחם': לכן מנוקדת המילה 'לא תרצח' -אומר ה'קרבן אבי

את  שלפעמים אדם שפותח ללמדנו ,הן בפתח והן בקמץ
לא 'ב להיכשליכול  )רמז לכך הניקוד פתח(דו לתת צדקה י

)רמז לכך הניקוד קמץ( ידו  תומאידך אדם שמקמץ א 'תרצח

 מתוק מדבש! .'לא תרצח'ב לגם הוא להיכשיכול 

***** 
יאמר משה אל העם אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם ו

 לוקים )כ', יז'(-בא הא
 הכוונה 'לבעבור נסות אתכם'? המ

 .)במחשבה תחילה( נפלא בעל ה'קדושת לוי' זיע"אהסביר 
לנו משה...  הציוו: תורה )מכות כד'(מובא בגמרא  הקדמה:

אילו המצוות שמשה לימד את  166 הבגימטריי 'תורה'
לוקיך' ו'לא יהיה -עליהם תוסיף את 'אנוכי ה' א ,ישראל

 .160שמענום וביחד  )הקב"ה(לך...' שמפי הגבורה 
 ?הללו שמענו מפי הקב"הומדוע דווקא את שתי הדברות 
זה שאמר הקב"ה בעצמו 'התשובה היא בלשונו הקדושה: 

לוהים אחרים' נרשם -לוקיך' ו'לא יהיה לך א-'אנוכי ה' א
 ונחקק בלב כל איש ישראל עד שאפילו הקל שבקלים 
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בני הבכור   'בוקר טוב', בירך אותו דן גולדשטיין, 'תכיר, זה
 '. עידו
הבא', אמר אדון זכאי שפניו היו חרושות קמטים   ך'ברו

 לשתות משהו?'  וועל ראשו חבש כובע ברט, 'תרצ
, 'האמת שמעניין אותי לדעת מדוע עידו 'לא, תודה', אמר

 'אבא שלי?אינך מוכן למכור את ביתך ל
', אמר אדון זכאי, 'אני גר בבית הזה שישים שנה.  ה'תרא

מאז שהתחתנתי עם אשתי זיכרונה לברכה. במו ידי בניתי 
את   האת הבית. לא היו פועלים ולא בנאים. בוא, תרא

,  הערוגות הפרחים והתבלינים שאני מגדל בחצר. תרא
, זה שיח שושנים ששתלתי ביום שבו נולד לנו בננו התרא

רואה את   היום אני משקה ומטפח אותו. אתהבכור, ועד ה
בניתי אותה למען נכדיי. היא יותר   במו ידייהנדנדה הזו? 

 -חזקה מכל מה שמוכרים היום. והגדר הזו מסביב לחצר 
אותה בניתי נגד שועלים שהסתובבו כאן באותם ימים  

 מסביב הייתה רק שממה...' ר שארחוקים, כ
ארוכה, ואז נפרד ממנו  שמע את אדון זכאי עוד שעה עידו 

את  ץ', חרבשום מחיר לשלום. 'הוא לא ימכור את הבית
נכנסו למכונית. 'הוא פשוט לא מסוגל  וא ואביוכשה ודינ

 להתנתק מהבית. שום סכום לא ישכנע אותו'. 
 יודע?'   ה'איך את

אדון זכאי לא ימכור לך את הבית, כי הוא עמל עליו  'אבא, 
הוא חלק מאישיותו,   והשקיע בו עשרות שנים. הבית

   ואדם לא מוכר חלק מעצמו תמורת כל סכום שבעולם'.
 

שואל רש"י: מה שמועה שמע ובא? ומדוע   – וישמע יתרו
רש"י שואל? התשובה היא כי לכאורה יתרו יכול היה 

לוקים בביתו, ומדוע אם כן, הוא  -להתגייר ולהאמין בא
 טרח ובא אל המדבר לעם ישראל?

עמל ומשקיע בנושא מסוים, הדבר שאדם  :התשובה היא
הופך להיות קרוב לליבו ויקר בעיניו. מי שלא משקיע 

 מאמץ, מוכן לוותר על הדבר ביתר קלות.  
את זה יתרו הבין כאשר שמע על קריעת ים סוף ומלחמת  

בישראל  םעמלק. ומדוע? משום שעמלק הגיע להילח
כשחנו ברפידים. ודרשו חז"ל מדוע נקרא שם המקום 

 ? משום ששם רפו ידיהם של ישראל מהתורה.רפידים
ולכאורה איך הם נתרפו באמונה? הרי זה היה לא הרבה 
זמן אחרי קריעת ים סוף? התשובה היא כי בקריעת ים  
  ,סוף הם זכו וראו נסים גלויים שבאו אליהם ללא מאמץ

ואמונה שמגיעה   'התייצבו וראו את ישועת ה'...'שנאמר 
 בקלות. ללא מאמץ גם ניתנת לאיבוד

על קריעת ים סוף ומלחמת עמלק שמע יתרו ולכן כש
הבין שללא מסירות נפש האמונה  הוא ,שבאה לאחר מכן

מסר את נפשו לכתת  בה' לא תחזיק אצלו מעמד ומיד
 רגליו ולבוא למחנה ישראל.

 
גם אם זה   אם נעמול בתורה ונשקיע מאמץאחים יקרים! 

וחביבים , נרגיש שהתורה והמצוות אהובים קצת קשה
והם יהיו חלק מעצמנו ומאישיותנו, וכך נזכה   ,עלינו

 להתחבר אליהם בקשר בל ינותק.
 

 ה' יזכנו, אמן!     שבת שלום ומבורך!!!

 
  :לעילוי נשמתדברי התורה 

 שולה )סועד( בת נעימה ז"ל /  יוסף אברהם )אליתים( בן ציון ז"ל
   

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

 

 

 

 

 מוסר נפשו על קידוש שמו יתברך.
וזו הכוונה 'לבעבור נסות אתכם' דהיינו כדי שיהיה לכם 

בא  )רח"ל(את הכח לעמוד בכל הדורות בניסיונות השמד 
 מתוק מדבש! את שתי הדברות הללו. האלוקים ודיבר

***** 
 אתם ראיתם כי מו השמים דיברתי עמכם )כ', יט'(

מובא בחז"ל ש'שערי דמעה לא ננעלו'. רמז לכך אומר 
מכם עברתי דשמים הן מלחם' בפסוק הנ"ל: -ה'קרבן אבי

ראשי תיבות 'דמעה'. לומר לך שע"י הורדת דמעות בתפילה 
 וק מדבש!מתהקב"ה ידבר אתך מן השמים.  

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

יעקב ואורי  /ברכה והצלחהל  - וב"ב / התורם בעילום שמובגשמיות וברוחניות

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

 לברכה והצלחה. –ג הגון /  אהרון בן שושנה לזיוו

 ...מסירות נפש: לפרשה סיפוררעיון ו 

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

 )יח', א'(וישמע יתרו... 
 קריעת ים סוף ומלחמת עמלק מה שמועה שמע ובא? – רש"י

)מעובד ע"פ סיפור להבנת דברי רש"י נקדים סיפור נפלא 

 :שהובא מהרב אריה תומר בגיליון 'שלום לעם'(
השולחן המפואר בסלון הבית היה ערוך במיטב הכלים 
והמאכלים. מסביב ישבו כל בני המשפחה והאווירה הייתה  
נעימה, אך פניו של בעל הבית, הקבלן דן גולדשטיין, היו  

 עגומות ומוטרדות.  
'מה קרה, אבא?' שאל עידו, הבן הבכור שכבר הצטרף 

 לעסק של אביו.  
', אמר הקבלן, 'הוא פשוט 'היום נפגשתי שוב עם אדון זכאי

 מוציא אותי מדעתי'. 
 'מי זה אדון זכאי?' שאל גדעון, הבן הצעיר יותר.  

'אדון זכאי הוא האדם הערמומי, החמדן והעקשן ביותר 
 שפגשתי מאז שאני בעסקי הבנייה', אמר הקבלן. 

ואכן, רק עקשנותו של אדון זכאי מנעה את בנייתו של 
תכנן לבנות במרכז העיר. את  הקניון הגדול שדן גולדשטיין

יתה  יהמגרש הוא רכש כבר לפני עשר שנים, אך הבעיה ה
שבמרכז המגרש עמדו שישה צריפים שבהם התגוררו  
דיירים ותיקים מאז קום המדינה. דן גולדשטיין היה מיומן  

נוי דיירים, והגיע במהירות יבניהול משא ומתן לפ
 להסכמים עם חמישה מדיירי הצריפים.  

הוא הגיע לאדון זכאי, והלה התגלה כאגוז קשה   אבל אז
 לפיצוח. 

'הוא עושה את עצמו כאילו הוא בכלל לא רוצה למכור', 
סיפר הקבלן. 'הוא מתחיל לספר לי זיכרונות מימי קום 

 המדינה ולהראות לי תבלינים שהוא מגדל בחצר... 
לא מספיק לו. הוא אפילו לא  -כמה כסף שאני לא מציע 

להיכנס למשא ומתן. מה הוא חושב לעצמו? מביע נכונות 
 דונם העלובים שלו?'  -כמה אני יכול לשלם בעד הרבע

 שאל עידו'ואולי הוא באמת לא רוצה למכור?'  
יודע  הבתימהון ואמר: 'לא רוצה למכור? את ודן הביט ב

אלו סכומים הצעתי לו? הוא פשוט רוצה לסחוט ממני 
 הצעות גבוהות יותר'.  

 , 'הייתי רוצה לפגוש אותו'.עידו מה?' אמר'אתה יודע 
דן גולדשטיין חשב רגע ואמר: 'אדרבה, נראה אותך משכנע  

 אותו. בוא ניסע אליו יחד ביום ראשון'.  
למחרת בבוקר עצרה מכוניתו המפוארת של הקבלן ליד 

 הצריף של אדון זכאי.
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