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 'בין הזמנים' חידוש מיוחד לרגל

דגנך   ופרי אדמתך והיה עקב תשמעון... ובירך פרי בטנך
 יג'(-)ז', יב' ...ויצהרך תירושך

אלה המצוות... אשר אנוכי 'בסוף פרשת ואתחנן נאמר 
היום לעשותם ומחר 'ודרשו חז"ל  'מצווך היום לעשותם

  )קידושין לט'(וכפי שמובא בגמרא  'לקבל שכרן )בעולם הבא(
 ...שכר מצווה בהאי עלמא ליכא

פסוק אחד לאחר מכן מתחילה פרשת ש יתכן כיצד אם כך,
ושמרתם 'הזה על  בהבטחות רבות על שכר בעולם 'עקב'

 )ונאמרו בזה תירוצים רבים( ?'ועשיתם אותם

מספרים על ר' משה   הקדמה א':וחשבנו לתרץ בס"ד כך: 
מקוברין זצוק"ל שאמר לתלמידיו שהמילה 'עקב' זה ראשי  

אות זה עם  ,רבנו'מיד שאלו כולם  'ודשקרית בות א'תיבות 
ומה חשבתם שאפשר 'ענה לה הרב '  ועקב זה עם עין? אלף

עין? שמירת הברית הלשמור על אות ברית קודש בלי 
 .שמירת העיניים ע"יקודם כל נעשית 

... והוא ברע אוטם עיניו מראות' : הפסוק אומרהקדמה ב'
ומזה למדו שכאשר מגיע לאדם ניסיון של  'מרומים ישכון

מראה אסור והוא אוטם את עיניו מלראות הוא מקבל שכר 
)ראו משפחת  ותיו מתקיימות בעולם הזה בישועות וברכ

 אבוחצירה(.
יהודי השומר  'והיה עקב תשמעוןכך: ' לפי זה אפשר לתרץ 

קבל שכר בעולם הזה  יאכן  על אות ברית קודש ועל העיניים
 מתוק מדבש!  ממש. 

 
 ובעניין עיניים מילתא דבדיחותא

איזה טעות  ' :אשתו של רופא עיניים  אומרת לבעלה

. 'ופא עיניים ולא רופא שינייםעשית שבחרת להיות ר

שיניים ורק שתי  32כי לכל אדם יש 'שואל הבעל  'למה?'

 'לנו פרנסה בשפעלהיות  ההיית האז יכול ,עיניים

***** 
 ויענך וירעיבך ויאכילך את המן... )ח',  ג'(

י הקב"ה שעשה להם לעם ישראל את חסד משה רבנו מפרט
, מדוע הוא מזכיר את 'ויענך  אם כןבמצרים ובמדבר. 

 עיבך'?  ויר
מתרץ הגאון ר' יוסף שאול נטנזון זצ"ל בספרו 'דברי שאול': 
אדם בטבעו לא נוטה להודות לה' כאשר הוא מדושן עונג 

רק כאשר  ?עריך את חסדי ה'וכאשר טוב לו. ומתי האדם מ
ם לא יבוא להודות לה' על אד ... לדוגמא:הוא חסר אותם
או שהוא  ,אבל אם חלילה נחלשה ראייתו ,ראיית העיניים

אז הוא  ,ניו וחזר לראות כאחד האדםיבעחלילה נפגע 
אודך כי עניתני ותהי לי   'יתעורר להודות לה'. וזהו שנאמר 

הוא מתעורר להודות  ,כאשר זוכה האדם לישועה 'לישועה
זה הוא לעולם  כי ללא ה', לה' גם על העינוי שעינה אותו

 א היה מתעורר להודות לה'.ל
 ויענך  'משבח את הקב"ה גם על מקדים  ולכן משה רבנו

מען  לוכל זה ' 'ויאכילך את המן'ורק אח"כ  'וירעיבך
 . יעך... כי על כל מוצא פי ה' יחיה האדם'דהו

ומוסיף ה'דברי שאול' בלשונו הקדושה: 'ע"י העינוי 
בכל רגע ומתוך  והחיסרון ידע האדם כי ה' יתברך מחייהו 

כך מתקרב האדם לה' יתברך. ואין לך טובה גדולה מזו  
 מתוק מדבש! שזוכה להכניס אהבת קונו בלבו'  לאדם

***** 
ל מוצא פי ה'  ככי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על 

 יחיה האדם )ח', ג'(
הביא הסבר נפלא על פסוק זה  שליט"א הרב יוסף ברגר 

מובא בשם : הקדמהבשם האדמו"ר ממישקולץ שליט"א: 
האר"י הקדוש זיע"א כי לכל אדם יש מכסת מילים הוא 

וברגע שניצל את קצבת המילים   ,ידבר במשך ימי חייו
  ורמז לדבר 'נפשי יצאה בדברו'. בקש לבית עולמו,תהוא מ

אבל בדברי תורה להיפך ככל  דווקא, כל זה בדברי חולו
 שמוסיף מוסיפים לו על ימיו ושנותיו.

כי על  'נפלא שלא יעלה על ליבך לפי זה מתבאר הפסוק 
אלא יש עוד דבר שמחיה את   'ה האדםיהלחם לבדו יח

  כי על כל מוצא פי ה' יחיה'האדם כפשוטו ממש והוא 
 מתוק מדבש!    'האדם

 
 ובעניין דיבור מילתא דבדיחותא

  ?'מה קרה'. לימוד צרפתיתלקורס נרשמו ל נשוי זוג

אנחנו הולכים ' ההאיש' ענתה תראי' .השכנה שאלה

ותתחיל   וכשהיא תגדל ,מצרפת היהודיילאמץ תינוקת 

 '...רוצים להבין אותהפשוט אנחנו  לדבר

***** 
בעת ההיא  אתפוש בשני הלוחות ... ואשברם לעינכם. ו

 ח'(-יז', י'-)ט'הבדיל ה' את שבט הלוי...
שבט הלוי? באיזו   מה הכוונה 'בעת ההיא הבדיל ה' את

 עת מדובר?
:  )ד"ת לפ"ש( מסביר נפלא בעל ה'ערוגת הבושם' זיע"א

תפקיד שבט לוי היה ללמד תורה לעם ישראל  הקדמה:
שנאמר 'יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל' ומדוע 

 )עירובין נד'(דווקא הם? התשובה היא ע"פ המובא בגמרא 
'אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונים לא נשתכחה תורה  

 מישראל'.
יוצא שעד חטא העגל עם ישראל היו לומדים תורה 
ממשה רבנו ולא היו שוכחים וממילא לא היו צריכים  
מורים, אבל לאחר שבירת הלוחות ירדה שכחת התורה 
לישראל וממילא היו צריכים שילמדו אותם כל הזמן את 

 התורה שהם שכחו.
מי ראויים להיות המלמדים? שבט לוי, כיוון שהם לא  ו

 היו בחטא העגל וממילא מהם לא נשתכחה התורה.
דהיינו לאחר שבירת הלוחות הבדיל   'בעת היאולכן נאמר '

 מתוק מדבש!ה' את שבט הלוי ללמד את ישראל תורה.  
 

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

 תשע"ו פרשת עקב

 92גיליון  -שנה שניה 

 בס"ד

 62.49 – כניסת השבת
 62.42 –יציאת השבת 

   93.92 –רבנו תם 
 )אופק חדרה( 

 

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

 נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה
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לוקיך שואל מעמך כי אם ליראה את  -ועתה ישראל מה ה' א
 )י',יב'(לוקיך -ה' א

האם יראת שמים היא דבר קטן   (לג', ב' )ברכותמובא בגמרא 
לגבי   ,כן :שעליה נאמר מה ה' שואל מעמך? עונה הגמרא
אבל הרי  :משה רבינו זה אכן דבר קטן. וכל העולם שואל

ושוב יש לשאול הרי   ?הדברים לעם ישראל תמשה אומר א
   לגביהם זה לא דבר קטן?

)לא  רב קלמן בר שליט"אושמעתי השבוע תירוץ ענק מה

ין  ל: מובא בשם רבי צדוק הכהן מלובהקדמה: יודע בשם מי(
בגדלות  .א :שכל יהודי חייב להאמין בשני דברים עיקריים

ביכולת שלו להיות גדול בישראל בדרגת  ב. .השם יתברך
 משה רבנו ממש.

לגבי משה   :לפי זה מה שהגמרא עונה הוא אמת לאמיתה
 ,. וזה נאמר כלפי עם ישראלרבנו יראת שמים זה דבר קטן

נו  לגדול ולהגיע לדרגת משה רביכול כיוון שבאמת כל אחד 
 מתוק מדבש!ו נפלא כי אין דבר העומד בפני הרצון.

 
ידוע שיראת שמים נקנית ע"י   :(בעבר שמעתי)תירוץ נוסף 
אמר על משה נשכמו שמכונית במילה 'מה'  המידת הענוו

  (ואנשים כמוהו)לגבי משה  :ונחנו מה' וזה שנאמר'ואהרון 
 שזכו למידת הענווה יראת שמים היא באמת דבר קטן.

הניתוח נקבע ליום ראשון בשבוע, אבל לפתע חלה הרעה 
במצבו של החולה,  נקבע כי הניתוח יתקיים ביום חמישי  

 בבוקר... על התיק צוין 'דחוף ביותר'. 31.33בשעה 
 ים ישבו בחדר ההמתנה והתפללו.בני המשפחה המודאג

לפתע עבר במקום הרב ש, ויזל וזיהה בין בני המשפחה  
את אחיו של החולה שהוא תושב שכונת רמת אלחנן בבני 
ברק. הוא עצר והתעניין על מה התפילות? והאח סיפר על 

 אחיו הנמצא בין חיים למוות ל"ע...
 הרב ויזל עודד את האח ואמר לו שבמצב הזה כדאי מאוד

 ן זיע"א.הסגולה הנ"ל של ר' חיים מואלוז'י'להפעיל' את 
האח לקח את הספר 'נפש החיים' לבית החולים והחל  
לקרוא ולחזור פעם אחר פעם את ההבטחה הנוראה מול 

 בני המשפחה תוך שהוא מסביר את הדברים בפניהם.
 כל זה היה ביום  שני...

שוב   שעות לפני הניתוח הגורלי, יושב 42ביום שלישי, 
אך הפעם הוא   ,האח ומלמד את הקטע מתוך נפש החיים

מדגיש שכדי שהסגולה אכן תפעל לא מספיק רק לקרוא 
את הדברים, אלא צריך ממש ללמוד ולהפנים אותה  
ולקבל בלב שלם להתחזק בידיעה ש'אין עוד  מלבדו', עד  

 כדי הסרה מן הלב של כל כח או גורם חיצוני אחר.
 ביום רביעי למחרת ישבו שוב בני המשפחה ולמדו כמה

וכמה פעמים את ענין הסגולה והמחישו לעצמם את 
ששהו באותו מעמד היו האנשים  ,ייחודו של השם יתברך

עד כדי כך שהרגישו שרק  ,בדרגה של חיזוק כל כך אמיתי
שלא ישלטו עליהם בדרך זו אפשר לסלק את כל המזיקים 

 כלל.
י יצא האח מבית החולים עם אמו  ם רביעובאותו י

לבית   שוברה בעיר נתיבות, הם היו אמורים ללאזכ
לשהות ליד החולה בעת  החולים באותו הלילה כדי 

 יום חמישי. –הניתוח בבוקר המחרת 
ון ועל הצג הופיע  הם מקבלים טלפ ,בהיותם בנתיבות

של האח החסיר פעימה,   ושל בית החולים, ליב המספר
 ...?רה הם הולכים לקבלאיזו בשומי יודע 

 הודיעו להם... !'אין ניתוח מחר'
ענו היה בטוח כי ההודעה מגיעה בשל הרעה חמורה  דמיו

,  לא מאפשרת את קיום הניתוחכנראה ש ,במצבו של אחיו
 תבדיקוהבהתרגשות כי לאחר  אולם מיד מודיעים לו

הוברר לתדהמת  ,האחרונות שנעשו לפני ביצוע הניתוח
  לחלוטין.פשוט תקין הרופאים כי הלב 

  - הרופאים ערכו שוב בדיקה נוספת והתוצאות היו זהות
 הלב מתפקד כראוי. 

 הניתוח בוטל!!!
 יומיים ונשלח לביתו בריא ושלם.לאר למעקב שהחולה נ

 אין עוד מלבדו!!!
 

יהי חסדך ה' עלינו 'אנו אומרי בתפילה אחים יקרים! 
ליהודי בקב"ה  כפי עוצמת הדבקות שיש  .'כאשר ייחלנו לך

שהוא יקבל מהשם   'סיעתא דשמיא'כך תהיה עוצמת ה
 יתברך. 

 והיה ה' מבטחו. - אשרי הגבר אשר יבטח בה'
 

 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

 

 

 

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

ולזרע קודש של קיימא / יעקב  -בעסקיו / התורם בעילום שמו  לעליה ברוחניות  

בריאות והצלחה / משה פדלון  –למכירת הדירה / ציון מדמוני ומשפ'  –ואורי ישראל 

 -)אליתים(  רבקהשרה בת /  זיווג הגון –בריאות והצלחה / ליאור בן זיוה  –ומשפ' 

 .ליישוב טוב ומוצלח בביתם -יונתן בן אסתר וקרן בת מאיה   /להצלחה בעבודתה 

 

 

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

לוקיך אשר עשה איתך את הגדולות  -הוא תהילתך והוא א  
 ואת הנוראות האלה אשר ראו עיניך )י', כא'(

 ואפשר לבאר את הפסוק בס"ד כך: 
  ר' חיים מואלוז'ין בשם הידועה הסגולה הנפלא הקדמה:

וכך   (שער יג' פרק יב')המובאת בספרו 'נפש החיים'  זיע"א
 לשונו:

'ובאמת הוא ענין גדול וסגולה נפלאה להסיר ולבטל מעליו כל  
דינין ורצונות אחרים שלא יוכלו לשלוט בו ולא יעשו בו רושם  

לוקים האמיתי  -כלל, כשהאדם קובע בליבו לאמר הלא ה' הוא הא
וכל העולמות כלל מלא   ואין עוד מלבדו יתברך שום כוח בעולם,

רק אחדותו יתברך. ומבטל בליבו ביטול גמור ואינו משגיח כלל  
רק   מחשבתועל שום כח ורצון בעולם, ומשעבד ומדבק טוהר 

לאדון יחיד ברוך הוא. כן יספיק הוא יתברך בידו שממילא  
יתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם שלא יוכלו לפעול  

 לו שום דבר כלל'.
ההבטחה הזו ניתן לבאר את הפסוק כך: אם האדם ע"פ 

מחדיר לעצמו באמונה שלימה וחלוטה ש'הוא תהילתך 
להודות לו  את אותו האדם זכההקב"ה ילוקיך' אזי -והוא א

 על הניסים והישועות 'אשר עשה איתך' באופן פרטי ממש.
 

' לרב ינו לשבחלע'המעובד מהספר  ובעניין זה סיפור נפלא
 ברשטיין שליט"א:יצחק זיל

הרב ש, פרץ עבר התקף לב שבעקבותיו השתילו בליבו  
'מסתם' מלאכותי. והנה לאחר תקופה הרגיש הרב פרץ 
חולשה והובהל לבית החולים, הרופאים שבדקוהו הגיעו  
למסקנה שכפי הנראה ה'מסתם' אינו תקין ויש צורך לערוך  

 שוב ניתוח להחלפת ה'מסתם'.
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