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 שבת חזון(ל )הפטרהחזון ישעיהו בן אמוץ... 
ו והקימו ממסופר על פרופסור בכיר שיצא לחופשה, הם התמק

כר דשא תחת כיפת השמים, באמצע הלילה מעיר  אוהל על 
מה אפשר ללמוד   ,אבא תגיד לי בבקשה' :הבן ושואל ואות

 ,האב מסתכל כלפי השמים 'מהתבוננות בכוכבים שבשמים?
מבחינה אסטרונומית זה  ,בני היקר תראה' :חושב מעט ואומר

ומה עוד  'אומר שקיימים מיליוני גלקסיות וביליוני כוכבי לכת. 
מבחינה מטאורולוגית זה אומר  עונה האב: ' 'ה אבא?זה מרא

מבחינה ' 'ומה עוד אבא?'. 'שמחר יהיה מזג אויר מאוד נוח
לפנות בוקר...  30.62כרונולוגית זה אומר שכעת השעה 

ומבחינה תיאולוגית זה מראה לנו כמה הקב"ה גדול וכמה 
 .'בני שכן אפשר לומר' 'וזהו אבא?' 'אנחנו קטנים

אני רוצה לומר לך שמבחינה קרימינלית זה  ,אבאאז ברשותך '
 'אומר שפשוט גנבו לנו את האוהל...

 
 ,עניין הפרשהלכל פרשה יש ההפטרה שהיא מאחים יקרים! 

פרשת דברים שבה ההפטרה היא מעניין  יוצאת מן הכלל היא 
 מן בהיותה השבת שלפני תשעה באב.זה
זה אומר לנו ו ,'זון ישעיהוח'את הפטרת  נקראם השנה אנו ג

גנבו לנו את האוהל... בית המקדש  שעדיין אנו חסרי בית.
עדיין חרב בעוונותינו הרבים ועם התחושה הזו לצערנו עלינו 

 )לא( מתוק מדבש!       לתשעה באב. גם השנה סלהיכנ

***** 
 תשעה באב שחל להיות בשבת...

עקור תשעה באב : ביקש רבי ל(, ד'גפ")ברכות בירושלמי מובא 
  שנדחה יידחה(כיוון ) כיוון דאידחי אידחיאמר  שחל להיות בשבת

 וחכמים לא הודו לו.
 מדוע דווקא רבי הוא זה שסבר כך?

אשתקד מידידי הרב  )קיבלתי אגרא דכלה'מסביר נפלא בעל ה'

כשנפטר ל"ע   (א' ,שבת קו')מובא בגמרא  :בנציון סנה שליט"א(
אחד מבני המשפחה צריכה כל המשפחה לדאוג ואם נולד בן  

 זכר נתרפאה כל המשפחה.
לפי זה  .יש קבלה ואמונה כי בתשעה באב נולד משיח בן דוד

שאם תשעה באב חל בשבת נולד בו  ,סובר רבי יהודה הנשיא
דהיינו עם   ,ממילא נתרפאה כל המשפחהו ,ביום המשיח

תשעה באב יותר. וכיוון שרבי יהודה  ולכן אין צורך ב .ישראל
הנשיא עצמו הוא מזרע בית דוד, לכן דווקא הוא היה זה 

 מתוק מדבש!   שהרגיש והעיר את הסברא הזו.
***** 

אתכם   ךלוקי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים ויבר-ה' א
 כאשר דיבר לכם )א', יא'(

לו משה, אתה נותן קצבה לברכותינו? )והלא( כבר הבטיח  רש"י: אמרו
הקב"ה את אברהם אשר אם יוכל איש למנות את עפר הארץ גם זרעך 

 ם.ימנה? אמר להם זו משלי היא אבל הוא יברך אתכם כאשר דיבר לכ
את תשובת משה מסביר נפלא השל"ה הקדוש זיע"א: משה 

  י'-ד-ל ש-'א (. והמילוי של042י' )-ד-ל ש-בגימטריה עולה 'א
( +  013(+ שי"ן )14(+ למ"ד )666עולה למניין אלף כך: אל"ף )

 ועם הכולל זה אלף. 222( = 93) (+ יו"ד404דל"ת )

  וזה שאמר להם משה, אני מברך אתכם בריבוי של 'אלף
פעמים' כי זה מה שיש לי בשמי, אבל הקב"ה יברך אתכם  

 מתוק מדבש!דיבר לכם בלי קצבה וגבול.  כאשר
***** 

 )א', יג'( הבו לכם אנשים חכמים ונבונים ואשימם בראשיכם
ם של ישראל תלויות  חסר יוד, לימד שאשמותיה -רש"י: ואשמם

 בראשי דייניהם שהיה להם למחות ולכוון אותם לדרך הישרה.
  'ואשימם'מילה ר תורה הבכל החומשים ובספ :ויש לשאול

' כאילו  ואשמם', אז איך רש"י דורש את המילה 'יוד'היא עם 
 ?'יוד'בלי  שהיא

האות  :נצח( ןזיכרו)מתרץ נפלא הגה"ק בעל ה'בת עין' זיע"א 
והיא מרמזת על מידת הענווה, היא הקטנה באותיות  'יוד'

עקב ענווה 'הענווה מביאה את האדם ליראת שמים שנאמר 
 ומי שיש בו יראת שמים דבריו נשמעים. ...'יראת ה'

להורות  כדי לפי זה המילה 'ואשימם' באמת כתובה עם 'יוד'
,  'יוד'לחכמי ישראל שינהגו במידת הענווה הרמוזה באות 

והתוכחה  ואז ממילא תהיה להם יראת שמים ודברי המוסר
אם הם יהיו   אומר רש"י שלהם לציבור יהיו נשמעים. אבל

חסרי 'יוד' דהיינו חסרי מידת הענווה, אזי לא תהיה להם  
יראת שמים וממילא דבריהם לא יהיו נשמעים. ובמצב כזה 
כל אשמת העם תהיה תלויה על ראשיהם כיוון שלא השפיעו  

 !מתוק מדבשנפלא ו   עליהם להתנהג כראוי.
***** 

 )מתוך רצה והחליצנו( ...ראנו בנחמת ציוןוה
   פן הבא:ובא כיצד? בידינו להביא לנחמת ציון.

נגילה ונשמחה  'מובא במדרש שיר השירים רבה על הפסוק 
ששהתה עשר שנים עם   מעשה באישה אחת בצידון ':בך

בעלה ולא ילדה, באו לפני רבי שמעון בר יוחאי זיע"א כדי  
פרד זה מזה, אמר להם כשם שנזדווגתם זה לזה במאכל  ילה

  .ומשתהן אתם מתפרשים אלא מתוך מאכל כך אי ,ובמשתה
שבה דעתו  יכיון שנתי ,עשו סעודה גדולה, ושכרתו יותר מדי

  שיש לי בבית וטליראי כל חפץ טוב  ,בתי' :עליו אמר לה
רמזה   ,, מה עשתה? לאחר שישן'אותו ולכי לבית אביך

שאוהו במטה וקחו אותו ' לעבדיה ולשפחותיה ואמרה להם
, בחצי הלילה התעורר משנתו כיוון  'והוליכוהו לבית אבא

בבית  'ה לו ראמ 'היכן אני נתון? ,בתי'שפג יינו, אמר לה 
ולא כך אמרת  'אמרה לו  'מה לי ולבית אביך?'מר לה א 'אבי

לי בערב? כל חפץ טוב שיש בביתי טלי אותו ולכי לבית  
הלכו להם אצל   'אביך? אין חפץ טוב לי בעולם יותר ממך...

 פקדו.נעון בר יוחאי ועמד והתפלל עליהם ומרבי ש
ענק: והרי דברים   יסודמהסיפור הנפלא הזה לומד המדרש 

כמותו  ומה אם בשר ודם על שאמר לבשר ודם ש ,וחומר קל
ישראל המחכים   ,נפקדו 'ממך בעולם טובאין לי חפץ '

אין לנו חפץ טוב 'לישועת הקב"ה בכל יום ואומרים לו 
פקד  ' על אחת כמה וכמה שראויים להיתהאלם אלא ובע

  .גאולה שלימהלהיגאל ו
 :כולנו מכל הלב נזעק אז בואו

 אין לנו חפץ טוב בעולם אלא אתה' ,'אבא'לה
 

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

 תשע"ו פרשת דברים
 שבת חזון

 90גיליון  -שנה שניה 

 בס"ד

 62.22 – כניסת השבת
 93.32 –יציאת השבת 

   93.41 –רבנו תם 
 )אופק חדרה( 

 

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

 נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה
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  יוחאי בר שמעון רבי של לציונו ההעליי כל את ברגל צעדו הם
  אור' בעל עטר בן חיים שרבי שמעתי' סיימון אמר 'אבא'? ומדוע
 הוא. ורחימו בדחילו, לציון ההעליי כל את זחל, הקדוש 'החיים

, י"רשבה של ציונו את לפקוד יכול שבעלובים עלוב אני איך, 'אמר
 '?...בזחילה, הארץ עפר את לחונן מבלי

 .  משפחתית אחווה כל, משפט כל, צעד כל, וצילמו עלו הם
 מן יצאה בלומנשטיין משפחת. המסע הסתיים שבועיים אחרי
  לנמל בדרך למיניבוס ועלתה, ונכדיה טפיה ,ילדיה על המלון

  אותה וחיבק הדיגיטלית המצלמה את בידו אחז סיימון. התעופה
  המיוחד הביקור על הלב מעומק לכם מודה אני, אבא, אמא'. חזק

  תזיכרונו של צילום שעות עשרות המצלמה בתוך לי יש. בישראל
 .בצלילותה הטוב-הכרת. 'תודה, תודה, תודה. ימי כל אותי שילוו

 בצילומים להביט רוצה אני'. המצלמה את מסיימון ביקש י'ורג'ג
  לפתע. לדפדף החל וזה, לאחיו אותה העביר סיימון. 'ברשותך

 .'?למה, עולם של ריבונו!!!, מאמין לא אני, אוי': זעקה
 ועשרות, המצלמה של המחיקה כפתור על כוונה בלי לחץ' ורג'ג

 ללא נעלמו. הנשייה תהום אל להן ושקעו נעלמו צילום של שעות
 !!!אכזבה איזו. תקנה

  אבל, ויראים טובים אנשים הם הבלומנשטיינים, לעשות מה, נו
.  '?אחריות חוסר ממש זה'? ורג'ג זה את עשית איך'. מלאכים לא

 כיוון עוד. 'הטיול כל את לנו הרסת', ורג'ג אוי' אחד מכיוון טרוניה
,  רבאווי הפרחת סיימון של תהזיכרונו כל את, מזיק ממש אתה'

 דקות כמה נמשכה הזו נעימה הלא הסערה. 'ומביש מצער ממש
 .נורא ממש. נורא חש הוא גם. השיב לא, 'ורג'וג

-קור על כאן ששומר שהיחיד, לפתע הבחינה הגדולה האחות נטלי
  חתן, סיימון זה, שפתיו בקצה מרצד קטן חיוך ואפילו, רוח

,  ולכעוס ולזעום לבכות שצריך מישהו כאן יש שאם, הזו השמחה
 .הוא רק זה

  דברים יש אבל, ןזיכרו סרט אמנם זה, סרט רק זה', ורג'ג נורא לא'
  נעימה-הלא הצרמוניה את סיים, 'בכלל כועס לא אני, מזה גרועים

 .מיודענו סיימון, הזו
 .לנצל שצריך פז הזדמנות כאן שיש הבינה נטלי

  את נפש בשוויון כך כל קיבלת אם' לעברו קראה היא '!סיימון'
 מידות בעל אתה ספק ללא אז, שלך תהזיכרונו סרטי מחיקת

,  רצון עת זו ספק ללא, בקרוב שאשתדך אותי ברך אנא, מתוקנות
  סיימון ואתה, בעיניך קלה הדיוט ברכת תהיה שאל ל"חז ואמרו
 .'ברכני, ממש צדיק יקירי

 רצון יהי אז, רצון עת זו אם, נו', לאחותו ופנה חייך סיימון
 .שלך' ההולדת יום לפני עוד שלך לשידוך ידאג ה"שהקב

 אקלים. המיניבוס בחלל להם ריחפו והקלה רוח-קורת של חיוכים
  הדיגיטלית המצלמה את חיבק סיימון. שביתה שם קנה פיוס של

  אחותי אם, הללו הסרטים כל שווים מה, עולם של ריבונו' ולחש
 את שמע אנא. שלה השידוך עיכוב על ועצובה מצטערת כך כל

 .'תפילתי
  נטלי, לא או תרצו אם אבל, שמים חשבונות מנהלים אנו אין

 ...92-ה הולדתה יום לפני יומיים. כ"אח יום 43 השתדכה
 

 6,242בוכים מזה כבר  וליו כולנאחים יקרים! בית המקדש ע
 שנאת חינם שלא באה עדיין על תיקונה. בעוון שנה נחרב

אם נדאג כולנו לשפר את מידותינו, לדעת להבליג ולסלוח לאילו  
שפגעו בנו, ובעיקר נשכיל להעביר על מידותינו, נדחה כעסים  
גם אם מאוד הכעיסו אותנו, אזי נוכל לבקש מה שנרצה, שהרי 
'כל המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו' ואז 'נאלץ' 

לת עולם ברחמים ונזכה  את הקב"ה לגאול אותנו גאו)כביכול( 
לבניין בית מקדשנו ותפארתנו כמאמר הנביא בהפטרה: 'ציון 

דהיינו בהצדקת דין  –במשפט תפדה ושביה בצדקה' בצדקה 
 שמים עלינו בכל הניסיונות שאנו עוברים.

 
 ה' יזכנו, אמן!             שבת שלום ומבורך!

  :לעילוי נשמתדברי התורה 

   זאב אופגנג בן ר' יהודה ז"ל/ הרב יורם אברג'ל בן רינה זצ"ל 

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

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

 

 

 

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

ולזרע קודש של  -הצלחה בעסקיו / התורם בעילום שמו  לעליה ברוחניות  

בריאות  –למכירת הדירה / ציון מדמוני ומשפ'  –קיימא / יעקב ואורי ישראל 

 זיווג הגון –בריאות והצלחה / ליאור בן זיוה  –/ משה פדלון ומשפ'  והצלחה

 

 

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

 )מתוך ההפטרה לשבת חזון(יפדה ושביה בצדקה ציון במשפט ת
 :המעובד ע"פ ספרו של הרב קובי לוי הי"ו נפתח בסיפור אמיתי ונפלא

 בלומנשטיין (שמעון) סיימון ההמצוו-בר חתן של לתורה ההעליי
 סיכוי לו נתנו לא ומכריו מקרוביו רבים. במיוחד מרגשת היתה

 עם 'ואתחנן' השבוע פרשת כל את לקרוא הקדושה במשימה לעמוד
 נפשו מסר, הסיכויים כל כנגד - סיימון אבל. ודקדוקיה טעמיה כל

,  ואמילי ייקוב'ג היקרים להוריו נחת לעשות כדי, ולילה יומם, ממש
 .נואש אמרו שכמעט

 אחיו לו הציע 'ומפטיר ההעליי של פסוקים כמה בקריאת תסתפק'
 033 להגיע הולכים. במבוכה שתהיה חבל' (,גבריאל) י'ורג'ג הנשוי

 '...מאד תתרגש ואתה אורחים
 הפרשה קריאת את סיים וסיימון, 'שביעי' עלה ייקוב'ג כשאבא

, תורה-בן של עילאית ושמחה עצמי בטחון שופע אך מרגש בניגון
: נפלאה ולהבטחה, הקדיש חצי אחרי אבא של חם לחיבוק זכה הוא

 שאתה והיקרה האמיתית ההמצוו-בר מתנת, יקירי בני סיימון'
 כולנו נעלה הפסח חג אחרי. ישראל בארץ טיול זה, ממני מקבל
, הצדיקים ציוני על נשתטח, הדור גדולי של ביתם את נפקוד, לשם

 השבוע פרשת את תקרא' ד בעזרת שם וגם, בכותל נתפלל וכמובן
 . 'לעולם משם זזה שלא השכינה מול

 - במונסי הגדול הכנסת בבית האורחים מאות שאמרו 'כח ישר'ה
 ליקויי מכמה סבל אשר, לסיימון אמיתית מהערכה נבע ב"ארה

 דוגמא לכם הנה אבל, כולם מעל ודיסלקציה פשוטים לא למידה
 .הרצון כח עושה מה

 בעזרת אושר של דמעות ניגבו, טובות דודות הרבהו אחיותיו, אמו
 גם יצליח הוא ובעזרת ה', מעלה מעלה עולה שלנו סיימון' .נשים

 היטב שחשה, בלומנשטיין אמילי האם התפללה. 'הקטנה בישיבה
 .המתגשמות התפילות בחדוות

 לסיימון והגישה 91-ה בת הבכורה האחות ,נטלי ניגשה ש"במוצ
. כסף המון שעלתה מיוחדת דיגיטלית מצלמה זו'. מפתיעה מתנה
 לתעד נוכל, הזו המצלמה בעזרתו, בזכותך טיול לנו הבטיח אבא
 .'נצח במזכרת ותזכה, הקודש בארץ שלנו הראשון הביקור את

 בארץ לביקור זקוקה את גם, נטלי' :ואמר בחמימות לה הודה סיימון
 אהבה המון בחובו נשא זה משפט. 'ממני יותר אפילו, הקודש
 ניכר משפחתיה והצער... אלהינש זכתה לא עדיין נטלי שכן, ואחווה

 עם הגיע, י'ורג'ג בשנתיים ממנה הקטן שהאח שבתות באותן היה
 תוגה של דקיק חוט אבל, שמחו כולם, זאטוטיו ושלושת רעייתו
 התפללו כולם ,הירוקה ולגינה לסלון המטבח בין, לו ריחף קטנה

 .נאמן בית להקים תזכה שנטלי
,  נטלי. לישראל הבלומנשטיינים טסו פסח 'חג אסרו' אחרי מיד

,  ה'שרהל 66-ה בנות התאומות ואחיותיו סיימון, משפחתו עם ורגי'ג
 של לחזהו היטב צמודה ההיית הדיגיטלית המצלמה. לה'ופייגע
 סוף סוף ,הכול תעדו הם, בקודש תיירים כמנהג. המרוגש סיימון

 עליה, ישראל ארץ אדמת על שלהם הראשון, הזה הייחודי הביקור
 מלכים, שופטים, ה-י-שבטי, הקדושים אבותינו קודש בחרדת צעדו

 ישראל עם ולבלב פרח הזו בארץ כאן. ואמוראים תנאים, ונביאים
 הארוכה לגלות יצאו מכאן. וחרבו שנבנו מקדשיו בתי שני על

 ןולבניי האמיתית ציון לשיבת הכמיהה כי אם, סוף לה אין שעדיין
 ומייחלים, בוערת באמונה לבבות הפועמים מפלחת, השלישי הבית

   .ה"הקב של הפנים להארת
 את פקדו הם ,הזה למסע מוכנים יצאו משפחתו ובני סיימון

 בישיבת ביקרו הם. וצילמו התברכו. ישראל גדולי של מעונותיהם
 מרוגשים נסעו הם. וצילמו שפתיים בריגשת שם למדו, הקדושות

,  וטבריה צפת, בירושלים ואמוראים תנאים לציוני גבתישנ ובחרדה
 בכל בארץ לביקור התייחסו מנשטייניםוהבל. וצילמו, התפללו

, בגלות ליהודי שיש הטבעיים הגעגועים לנוכח בעיקר, הראוי הכבוד
 .ישראל-ב"ארה פתוח טיסה כרטיס לו שאין
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