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והנגלות לנו ולבנינו עד עולם  לוקינו-הנסתרות לה' א
 כט', כח'(את כל דברי התורה הזאת ) לעשות

 – 'הנסתרות'עלזא זיע"א: בב מדהסביר הרה"ק יששכר 
לה' ' ת השמים ואהבת ה' של כל יהודי והםאילו הם ירא

 כי רק הוא יודע תעלומות לב. 'לוקינו-א
יות שאדם מקיים הגלוהמצוות התורה ואילו  'והנגלות'

ואומר הרב שכך ראוי לעשות  לעיני בניו ובנותיובגלוי 
ילמדו ממנו ויקיימו אף הם כדי הם ע"י כך משום ש

 .'לעשות את כל דברי התורה הזאת'
 

: הוסיף חידוש שליט"א  )הנוכחי( אזמבעל האדמו"ר ואילו
יראת ה' ': )יט', י'( םי: דוד המלך ע"ע אומר  בתהילהקדמה

שישנם  'אפיקי יהודה'והסביר בספר  'לעד תטהורה עומד
והיא היראה שהאדם  - . יראה חיצוניתא :שני סוגי יראה

והיא  - . יראה פנימיתבמחמת עונש או סיבה אחרת.  ירא
 יראת הרוממות שהאדם ירא מה' יתברך.
נו את תכונותיו מכאשר אדם מוליד ילדים הם יורשים  מ

הפנימיות הטבועות בו. ממילא כאשר יש לאדם יראה 
 בשונה) רעו אחריוהיא עוברת בירושה לז ,פנימית טהורה

שאומר הפסוק כאשר  ווזה (שלא עוברת בירושה חיצוניתמיראה 
 לזרעו של האדם... 'עומדת לעד'היא  'טהורהיראת ה' '

' שהם הנסתרות'כאשר  :לפי זה מתבאר הפסוק נפלא
אז  'לוקינו-לה' א'הם רק של האדם יראה ואהבת ה' ה
אפשר יהיה לראות את  'לנו ולבנינו עד עולםהנגלות '

 מתוק מדבש! . על זרעו של האדם עד עולםאותה יראה 
***** 

 )כט', כז'( ום הזהוישלכם אל ארץ אחרת כי
 .'יוד' הגדולה ובנוסף חסר 'וישלכם'בת יהאות ל' של ת

מרמז על גלות  (10)' יוד'רים שחסרון הוטוהסביר בעל ה
 להיכן הם גלו. יודעיםשאיננו  טיםבהשעשרת 

המשליך ' :טורבנפסק  :ע"איז ז"כך רבנו הרדב להוסיף ע
ולפי זה האם ה'  'לרשות הרבים הרי זה הפקר )ארנק( כיסו
 ת עם ישראל בהשליכו אותם לגלות?הפקיר א ךיתבר

אם האדם השליך את הארנק לרשות רבים אבל  :התשובה
 , שהוא עצמו אוחז בצדו השני,קשר לארנק חבל ארוך

 אינו הפקר ואסור לאיש לגעת בו...באופן כזה הארנק 

ומרמזת על דומה לחבל  'כםלויש'האות ל' הגדולה במילה 
הוא  ןכך שלמרות שה' השליך את עם ישראל לגלות עדיי

מו יעקב חבל כי חלק ה' ע'קשור אליהם בחבל שנאמר 
כי לא יטוש ה' עמו ונחלתו לא 'ולכן מכאן ראיה  'נחלתו
 מתוק מדבש!    .'יעזוב

***** 
לוקי בקרבי מצאוני הרעות -ואמר ביום ההוא הלא על כי אין א

 יח'(-כי הסתר אסתיר פני מהם ביום ההוא )לא', יז'האלה: ואנו
 הלא כאשר עם ישראל מודים ואומרים שכל  :ויש לשאול

 עשו מוכח שהם 'לוקי בקרבי-אין א'צרותיהם הם בגלל ש
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 פרשת נצבים וילך
 תשע"ח ערב ראש השנה

 138גיליון  - שנה שלישית

 בס"ד

 18.17 – כניסת השבת
 19.23 –יציאת השבת 

  19.58 (דקות מהשקיעה  72) רבנו תם
 )אופק חדרה( 

 

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

 !!!נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

 ?'םהמ נוכי הסתר אסתיר פניוא' אז מדוע נאמר ,תשובה
)רבה של תל ה פרנקל זצ"ל דייצחק ידי רבהמתרץ נפלא 

נמצא האדם יש פעמים שכאשר : ('וכל מאמינים' - אביב
בצרה הוא נכנע בלבבו לקב"ה ומבטיח לשנות את 

אבל קורה שכאשר עוברת הצרה והאדם נושע  ,דרכיו
 הוא חוזר לסורו כאילו לא הבטיח כלום.

אם כל האמירה  'ביום ההואואמר 'וזה שאומרת התורה 
ביום 'נה רק הי 'לוקי בקרבי-ן איעל כי א'ות באו רשהצ
הרי  ו,סורולמחרת הצרה האדם שוכח וחוזר ל 'ההוא
 :א"ומר החידאוכמו ש זו אינה תשובה כללכה בשתשו

שפסק  ומלשון עדות וכמ' עד' 'לוקיך-ושבת עד ה' ה' א'
עיד עליו יודע תעלומות יו' (ב' ,הלכות תשובה ב')הרמב"ם 

 'שלא ישוב לזה החטא לעולם
משום  וזאת 'אסתיר פני רואנוכי הסת'ולכן במצב כזה 

 .בלבד 'ביום ההוא'רק  ההיית'כל התשובה שלהם ש
 

 מילתא בדיחותא הובעניין ז

להגיע לפגישה מאוד חשובה  הזדרז יהודיאיש עסקים 

הוא מגיע לחניון  .מיליונים חלהרוויאמור בה הוא ש

בצר לו הוא  ,מקום פסאורואה שכל החניון מלא עד 

 יחטמב 'שיר למעלות אשא עיניי אל ההרים'א רקו

עשרה אחוז  ןייתלוקים יסדר לו חניה הוא -שאם הא

כל יום הוא יתפלל שלוש פעמים בצדקה ובנוסף 

 ישמור שבת וכשרות... ,במניין

סיים להתפלל ורכב שחונה מלפניו יוצא  רקוהנה הוא 

ל א אלוקים'ואז הוא אומר  .החניהלו נית פומת

 ...'כבר הסתדרתי לבד תטרח,

***** 
עתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ו

ישראל שימה בפיהם למען תהיה לי השירה הזאת לעד 
 )לא', יט'( בבני ישראל

הלך יהודי המאיר(:  גיליון) סיפר הרב מרדכי שלמה מבויאן
על פני )רח"ל( בדרך ומצא ספר תורה מוטל בביזיון נורא 

האדמה. הוא הרים את הספר בהתרגשות והביאו לרבני 
 ,ה לעשות עם ספר התורהו מקהרבנים הסתפ ,הקהילה

אולי חלילה כתב כי  ,שכן אין הם יודעים מי כתב אותו
)כמובא אותו גוי או כופר שדין הספר להגנז או להישרף 

 . בשו"ע יו"ד רפ"א(
הרב  ,יגר זיע"אאהשאלה הובאה לפני הגאון רבי עקיבא 

ת את הספר ולאחר שעיין בו פסק כי אין וביקש לרא
 ב הסביר אתהר .ספק שהספר נכתב ע"י סופר יהודי

 עמודהבבנים את ספר התורה פסקו כאשר פתח בפני הר
האחרונה שבו ואמר: ידוע שמנהג ישראל הוא שכאשר 

מותיר הספר את  ,מסיימים את כתיבת ספר התורה
)בעזרת את אותיותיו כותבים ו גמור לא הפסוק האחרון

  .תורהיהודים הנוכחים בהכנסת ספר ההסופר( 
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אסור להזכיר  בית המקדש ושם הריבקודש הקודשים 
 .את חטא העגל ולכן נפסל שור של פרה

 
 :הבא ובעניין זה מובא במדרש רבה המעשה הנורא

 סלהיכנבזמן חורבן בית המקדש השני ביקשו השונאים 
 '.ם תחילההמאחד  יכנס'אמרו ופחדו  , הםלהר הבית

א שהיה ידוע כיהודי פורק עול ובעל תיוסף משילפנו  הם
כנס אתה פנימה ומה שאתה מוציא 'עבירות ואמרו לו 
הב זיא את מנורת הצנכנס והוהוא  ,'בתחילה יהיה שלך

בזאת  שלהשתמ (איש פשוט)הדיוט  אין דרכו של'אמרו לו 
ומה שתוציא  שובנס כאת זה נעביר לקיסר ואתה  ולכן

  .יהיה שלךהפעם 
 .שוב סלהיכנכים סוסף משיתא לא הי

אתה תקבל את המכס 'ו הצעות מפתות ל ווהציעעמדו 
לא אך הוא  'רושלים במשך שלוש שניםיתושבי  למכ

לוקי פעם אחת -לא די לי שהכעסתי לא'אמר הסכים ו
  '.לא אכעיסנו פעם שניה

כדי שיסכים  תופתהחלו לענות אותו בעינויי הם 
הכעסתי י לי שאו'מר ולהיכנס ועל כל עינוי היה צווח וא

עד שמת על  ...'אוי לי שהכעסתי את בוראי ...את בוראי
 .שובהתקידוש השם מתוך 

 
מה פשר השינוי שחל  :שאלנ! בוא נתבונן ואחים יקרים

הלא כל חייו הוא חי בכפירה  ?שיתאבנפשו של יוסף מ
והנה ברגע אחד הוא משתנה והופך לבעל  מוחלטת
 כיצד אירע הדבר? מור?גתשובה 

יוסף משיתא נכנס לכמה  :ביר הרבי מפונוביז' זיע"אסה
 רגעים לתוך היכל בית המקדש ושם הוא ספג לתוכו

ולכן לא שייך שהוא יצא  ויראת שמים השה נפלאוקד
 משם אותו אדם ולכן בצאתו הפך לבעל תשובה גמור.

קיעת שופר נמצאים בתוך אנחנו בשעת ת זה הרי גםלפי 
בבית המקדש וכולנו מקבלים באותה  םקודש הקודשי

 פלאה ויראת שמים בשפע רב.נשעה הארה 
 ו חייבים לצאת משם כיהודים אחרים.אז אם כך אנ

ור ציה אנו צריכים להפעיל את כח האבל כדי שזה יקר
נמצא  אניתקיעת השופר  שבשאתולדמיין  ,והדמיון
 הברית והכרובים ןמולי נמצא ארו ,הקודשיםבקודש 
 ה הקדושה עוטף אותי.כינאור השוכנפיים הפורשי 

הרי שבוודאי נמשוך על עצמינו שפע של אם כך נחוש 
 קדושה ויראת שמים וכולנו נזעק:

לוקי פעם אחת לא אכעיסנו -די לי שהכעסתי לא'
 'פעם שניה

 !ה טובהכתיבה וחתימ      !שבת שלום ומבורך   
 תחל שנה וברכותיה!     תכלה שנה וקללותיה! 

שונות מיתר אותיות צורתם ניכרות בכך שאילו ותיות א
 ספר התורה.

 מזה שראיתי שאותיות הסיום שונות :הרב ואמר םסיי
 קהבנתי כי הספר נכתב ללא ספ רתיות הספוא מיתר

אותם כמו כל כיוון שגוי היה כותב  ,ע"י סופר יהודי
 הספר.

ועתה ' :בפסוק כאןיש איגר  בארמז לפסק זה של ר' עקי
כאן  'בני ישראל את האת השירה הזאת ולמד כתבו לכם

 .ספר תורה ציוותה התורה על כתיבת
למען 'הספר נכתב ע"י ישראל? התשובה שאיך נדע ו

 ,שורההשירה אלא התקרי  לא – 'הזאת תהיה לי השירה
  'לעד בבני ישראל'שורות  הסיום של הספר  דהיינו

בכך שהם  שהספר נכתב ע"י ישראליעידו  שורות הסיום
 מתוק מדבש!   בצורתם מכל הספר.שונות 

***** 
 ...שנהיה לראש לא לזנב

הרי לפעמים מומלץ להיות לזנב שהרי  :ויש לשאול
הווי זנב לאריות ואל תהי ' )אבות ד', טו'( מובא במשנה
 ?'ראש לשועלים

ואפשר לומר בס"ד: ר' אליעזר מדאז'יקוב הסביר 
בינו אצון רעשות לבות ישהמילה לרא"ש היא ראשי ת

 בשמים.ש
' ולעשות לראש'וזו היא בקשתינו שנזכה תמד להיות 

 מתוק מדבש!את רצון אבינו שבשמים. 
 
 

 

לברכה והצלחה / דקל  –רפואה שלימה / יונתן בן אסתר  –גיטה בת מנטה  -אמי   להצלחת: הגיליון

לברכה והצלחה / יעקב ואורי ישראל   -הצלחה בגשמיות וברוחניות/ התורם בעילום שמו וב"ב  –מלכה 

–בן ויולט  חסדאי/ לזיווג הגון  –לכל הישועות / ליאור בן זיוה  –למכירת הדירה / זיוה בת סלימה  –

 לברכה והצלחה  –לפרי בטן במהרה / אהרון בן שושנה 
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  :לעילוי נשמתדברי התורה 

 רבי בן אהרון ז"ל /רחמים חכם בן כתון וחיימג'אן ז"ל 

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

 

 כי שומע קול שופר אתה...
כל השופרות כשרים חוף : 'ג', ב'(ראש השנה )מובא במשנה 

 קטגורטעם לכך כיוון שאין בירה סוהגמרא מ 'משל פרה
את  חלילה זכירנעשה סניגור ושופר של פרה עלול לה

 .)בנה של הפרה( חטא העגל
היה נכנס לקודש דוע שכהן גדול לא י :לאולש אבל יש

 א להזכיר את חטא העגל.לדי שהקודשים עם בגדי זהב כ
דשים היה הכהן הגדול יחד עם זאת מחוץ לקודש הק

פושט  הפני ולפנים היעובד בבגדי זהב ורק בכניסתו ל
טיגור יכל אין חשש שק. ומכאן שמחוץ להש בגדי לבןולוב

  .ייעשה סנגור
רה? הרי פתקוע בשופר של אז אם כך מדוע אסור ל

  ?התקיעה בשופר היא מחוץ לקודש הקדשים
שופר 'הגמרא אומרת  :זיע"א רבי ישראל מסלנט ץמתר

קא אתי כלפנים דמי' דהיינו התקיעה בו  ןולזיכרוהואיל 
 .נחשבת כתקיעה בתוך קודש הקדשים

 בתוך בשעת תקיעת שופר כל עם ישראל נמצאים כביכול
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