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 )א', א'( לוקים את השמים ואת הארץ-בראשית ברא א
שואל רש"י הקדוש בשם רבי יצחק: 'מה טעם פתח 

החודש הזה ')ולא במצווה הראשונה שנצטוו עם ישראל בבראשית? 

הגיד לעמו לתת להם  מעשיוכח 'משום '...ומשיב: ( 'לכם
שאם יאמרו אומות העולם לישראל לסטים  'נחלת גויים

 )מנהיגי ישראל( הם ,אתם שכבשתם ארצות שבעה גויים

אה ונתנה  רהוא ב ,כל הארץ של הקב"ה היא' :אומרים להם
ניו ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם יבע ָיַׁשרלאשר 

 .'ונתנה לנו
  :דבר ראשוןמרש"י הקדוש למדנו שני דברים חשובים: 

 ישיבתנועל  המערעריםשיש להשיב לכל  ראויהתשובה 
ר ׁשַ לעם שהוא יָ  ה: ארץ ישראל ניתנדבר שניבארץ ישראל. 

אל. אם נדאג -לוקים ולכן אנו נקראים עם ישר-בעיני הא
התשובה הזו תתקבל בעיני  ל -ים בעיני האת ישרלהיו

   .בלתי מעורערתתהיה  ישראל ארץב אחיזתנוו אויבינו
    מתוק מדבש!  .'ספר הישר'חומש בראשית נקרא )אולי( ולכן 

***** 
 א', לא'(לוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד )-וירא א

-דייק נפלא בעל ה'דברי ישראל זיע"א: אדם הרואה את א
לוקים בכל מעשיו ויודע שהכל ממנו אזי הכל יראה טוב  

 מתוק מדבש!  מאוד בעיניו.  

***** 
 )ב', ג'( לוקים את יום השביעי ויקדש אותו...-ויברך א

כמו בכל  'ויהי ערב ויהי בוקר'ע לא נאמר ביום השבת מדו
 ששת ימי הבריאה?

: הערב הוא הקדמהזלאטשוב זיע"א: הרבי מנפלא מסביר 
 .לוקים-שולטת מידת הדין הרמוזה בשם אזמן שבו 

ים ה המורה על מידת הרחמ-ולו בשם הוייום השבת נברא כ
 השבת' ה( נתן לכם-'ראו כי ה' )הוי שנאמר

סמל את מהשייך לומר ביום השביעי ויהי ערב לכן לא היה 
 מתוק מדבש!  .רחמים מידת הדין כיוון שהשבת היא כולה

 ר מדהים בעמוד ב'(וסיפחידוש נפלא וראו  הבעניין ז)ו

***** 
 )ב', ט'( ועץ החיים בתוך הגן...

 סלהיכנאדם הרוצה לזכות באיכות חיים אמיתית חייב 
קבועים ללימוד  ם, לקבוע עיתילתוך עולם התורה הקדושה

לחיות  אז הוא יזכה או  ה,ראותיהתורה ולחיות ע"פ הו
 .באושר אמיתי

החיים בתוך   ועץ' ר אומר בעל ה'רשפי אש' זיע"א:רמז לדב
 יים היאתואיכו אמתייםלחיים  . העצההצמלשון עהגן' 'עץ' 

 דהיינו בתוך נ"ג פרשיות התורה הקדושה. 'בתוך הגן' רק
 מתוק מדבש!   

***** 
 )ג', טו'( וא ישופך ראש ואתה תשופנו עקבה

כדי לנצח את  ע"פ הקדמה:חשבנו בס"ד  לבאר את הפסוק 
 לסלק אותו מיד   , כלומריש להוריד לו את הראש היצר הרע
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 בסימנא טבא

 תשע"זבראשית  פרשת

 99גיליון  - שנה שלישית

 בס"ד

 61.90 – כניסת השבת
 62.03 –יציאת השבת 

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

 

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

 נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

דריסת רגל  לו ןכי אם תית ,שהוא מתחיל להסיתברגע 
 קטנה אתה כבר בידיו.

 דרכו של היצר הרע להסית את האדם היא לאטמצד שני 
ממצווה קטנה שהוא גורם לו לבטל  ,לאט אך בעקביות

 ועד שהוא מחטיא אותו בקשה שבעבירות ל"ע. 
האדם 'ישופך  -'הוא' )היצר הרע( וזהו שאומר ה' לנחש 

ראש' בתחילת הפיתוי לעבירה 'ואתה תשופנו עקב' 
 מתוק מדבש!   בעקביות מדחי אל דחי.

 
: )ברכות ה', א'(: מובא בגמרא פרת נאה בענייןועוד פר

' ויש לשאול מה 'לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע
 הכוונה ירגיז?

ר' דניאל קרילוב מקיבלתי )הסביר הרב בועז שלום שליט"א 

ע"פ משל נפלא: היו שתי חנויות בגדים האחת מול  הי"ו(
 הוהשניימלאה בקונים  ההייתחנות אחת )משה(  ההשניי

הוא  ערמומי משום שמשה היה נוכל ?ומדוע .)אורי( ריקה
אליו  סלהיכנהיה עומד בחוץ ומפתה את הקונים 

 בפיתויים שונים ובהטבות.
ות השוממה של אורי והחל יום אחד נכנס עשיר גדול לחנ

לפתע נכנס משה מהחנות ממול לתוך  בסחורה, התענייןל
 ו.אלי סלהיכנהחנות של אורי והחל לפתות את העשיר 

אורי התרגז נורא וסילק את משה  ...בולזה כבר עבר כל ג
 ובצדק. מהחנות
 לא היה מתרגז הוא פשוט היה טיפש. ואם הוא

היצר הרע בחוצפתו מפתה אותנו השכם והערב  :הנמשל
הוא שעד שאנו אבל שיא החוצפה  ,לעבירות שונות

 ,לבית הכנסת או לשיעור - ר הטובנכנסים לחנות של היצ
)טלפונים הודעות וכו'...( ו ולפתות אותנ סלהיכנהוא דואג 

 וזו הכוונה לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע...
 ומי שלא מרגיז הוא פשוט...

 
 ובעניין זה מילתא דבדיחותא

ה פונ הוהגיע לחדר מיון, האיש נפל מסולםאחד טיפש 

' עונה הרופא גברת לרופא 'מה איתו דוקטור?' 'תראי

 .היה מוח היה זעזוע'המכה הייתה חזקה כל כך שאם 

***** 
 )ד', ד'( והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו...

 לכאורה מיותרות? 'גם הוא'מילים ה
ושמעתי פעם שהכוונה היא שהבל הביא בנוסף לקרבן גם 
את עצמו דהיינו את החשק וההתלהבות בהבאת הקרבן 

 כי כידוע רחמנא ליבא בעי. ולכן קרבנו התקבל ברצון
ר לבישת ואחד הטעמים לאיס: לומר בס"דלפי זה חשבנו 

צמר ופשתים הוא כדי לא להזכיר את חטא קין  –שעטנז 
 .)צמר מן הצאן(והבל )הביא פשתן כמנחה לה'( 

דרשה צמר ופשתים ותעש ' ':אשת חיל'ולכן נאמר בפיוט 
 רמצלאחר שהיהודי דורש את עניין ה 'בחפץ כפיה
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ואז נקט בן דודי בצעד שהמיס את לבבי, הוא פשוט ניגש 
אני ואמר 'אלי, חיבק אותי בכל כוחו, פרץ בבכי סוער 

לוקים קדוש  -מדובר באיש א מתחנן לפניך, אנא עשה זאת,
 . 'שדבריו חוללו ניסים ונפלאות

כשרעייתי החלה גם היא לבכות ואמרה שהיא מסכימה 
 'כן' 'את מסוגלת להתפלל ולשמור שבת?'שאלתי אותה: 

 .  'אעשה הכל להצלת הילדה'היא ענתה והוסיפה 
וכך מצאתי את עצמי בפעם הראשונה בחיי מתפלל לבורא  

ביקשתי שהילדה   ,ק ליבי השבורהעולם על ביתי מעומ
 תשרוד ואני מבטיח לשמור את השבת.

שמרנו שבת בפיקוחו ובהדרכתו המלאה של בן דודי, ואז 
קרה הנס... הילדה שרדה. מיד במוצאי שבת שמנו לב 
שהילדה ממקדת יותר את מבטה. ובביקור הרופאים ביום 
ראשון  התבשרנו כי חל שיפור משמעותי במצבה,  מצבה 

 .ום חמישי שוחררנו הביתהיהשתפר עד שבהלך ו
 .'נס רפואי'הרופאים הגדירו זאת כ

פה קצרה חזרתי לסורי  ויצרי גבר עלי ותוך תק ,לצערי הרב
לא ארכו הימים והבת נפלה ל"ע והפסקתי לשמור שבת. 

הדבר אירע בשבת בה  ,את הכרתהה שניה ואיבדה מקומ
שני  מצבה הלך והחמיר וביום , התארחנו בבית חברים

  .אמרו הרופאים נואש לחייה
הנהנתי   'האם להתקשר לבן הדוד?'כאשר אשתי שאלה 

 אך התביישתי מאוד. ,הסכמהאות ל 'כן' בראשי
   .דודי שמע והזדעזע וביקש לשוחח איתיבן 

אתה ' :מיד כשנטלתי את הטלפון אמר בקולו הסמכותי
אל תתמהמה עלה מיד   ,בירלבית ה מידחייב לבוא איתי 

  'וא אליי!לרכב וב
בל אותנו במאור פנים, יוהוא ק ינסענו לבית הרב

כאשר בן  .לא מצאתי את המילים לדברוהתרגשתי מאוד 
תן לו לדבר אני רוצה ' :דודי ניסה לעזור לי אמר לו הרבי

 .'לשמוע אותו
ז פנה אלי  אוסיפרתי על נפילתה ומצבה הקשה של הבת, 

לשמור את איך אתה מסוגל לחלל ולא בני, ' :רמהרבי וא
   'תך?יהשבת ששמרה על ב

: עניתי ואיני יודע איך הוספתי 'ק כבוד הרבדוצאתה '
  '...ני מבטיח לשמור שבתמהיום ואילך א'
גם הפעם השבת תציל  ,אל תדאג'אמר לי הרבי  'אם כך'

 '...ה ישתפר בעזרת ה'בב את ביתך ומצוש
  ,הדרך חזרה לא הצלחתי להוציא מילה מפי  לי, כתנפעמ
י למחלקה פגשתי את אשתי שמחה תסיכנעם מיד 

שהילדה חזרה להכרה מלאה ויצאה מכלל כך וצוהלת על 
  '!ברוך ה' לעולמי עד'אשתי ע אמרתי לבאותו רג ,סכנה
התורה   רתמאוד התחזקנו ואנו מדקדקים בשמי ,מאז

 .  והמצוות
אנו מעבירים הלאה הסיפור האישי והמדהים שלנו את 

ה' רבים מהם התחזקו אף הם  לכל מי שרק אפשר וברוך 
 .בשמירת השבת

 
שיותר ממה שאנו שומרים את השבת  ובעינינאנו ראינו 

 .ממש חיים לנו מעניקהשומרת עלינו ושבת הרי שה
 

 שבת שלום ומבורך!!!
 

  :לעילוי נשמתדברי התורה 

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

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

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

 

 

 

 

שקרבנו נתקבל  שהבל זכהקין והבל  והפשתים בחטא
להבות ובחשק רב תכתוצאה מכך שהביא את קרבנו בה

יהודי לומד לקיים  ואות 'תעש בחפץ כפיה'והתוצאה היא 
הוא רצון ה' , כי את מצוותיו בחפץ לב ובהתלהבות יתרה

   . ה' יזכנו, אמן!רצון הלב – 'רעותא דליבאה'ביא לו את שנ

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

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

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

 ליישוב טוב ומוצלח בביתם. -לזיווג הגון /  יונתן בן אסתר וקרן בת מאיה  

השבת שהצילה... – רעיון וסיפור לפרשה

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

 )ב', ב'( לוקים ביום השביעי...-ויכל א
לוקים זו -מסביר נפלא בעל ה'דגל מחנה אפרים' זיע"א: א

הדין. ובאה התורה ללמדנו שעל ידי שמירת  תהיא מיד
השבת כהלכתה יש בכוחנו לכלות ולסלק את מידת הדין  

 ולזכות לרחמים וחסדים גדולים ועצומים.
 

עד כמה עצום כוחה של השבת הקדושה נוכל ללמוד מן 
 :'('פניני עין חמדב סיפור שהובא עובד ע"פ)הסיפור הבא 

לצערנו  פון הארץ,ים בצרעייתי ואני גדלנו באחד הקיבוצ
 ,לא לימדו אותנו ולא ידענו מהי תורה ומהי מצווהמעולם 

אין זה המקום  ,שמענו על המסורת אך מעולם לא קיימנוה
 אם בכלל. ,להרחיב על עיוות המסורת שהנחילו לנו

אחר מכן נולדה פני כשלושים שנה התחתנו, שנתיים לל
אך לצערנו היא נולדה עם פגיעה מוחית  ,ביתנו הבכורה

קשה מאוד אשר בסיבתה היא לא שוחררה במשך תקופה 
 ארוכה.

צריכה  תינוקתהרופאים כי הלנו ימים הודיעו הד באח
הוסיפו ואמרו כי הם עם זאת  ,לעבור ניתוח דחוף ביותר

עם ' ,וחתהם אינם רואים סיכויים גדולים להצלחת הני
אשתי תוך כדי השיחה  'בסכנהו חייה יהניתוח או בלעד

 התמוטטה.
באותו היום הגיע אלינו לביקור בבית החולים בן דודי 

עם הגעתו הוא נחרד  שהוא אדם שומר תורה ומצוות.
מהדת הוא  רחוקיםעל אף ידיעתו כי אנו ממצבינו הקשה, 

האדמו"ר אני הולך לשאול בעצתו של ' :רצותחאמר נ
)זצ"ל( חיים ראטה הצדיק רבי אברהם  'שומרי אמונים'מ

 וככל אשר יאמר אלינו כך נעשה.
מה לי   ?וםאמה פתכאומר 'ינו במבטי התמוה חבהב

אתה חייב ' :ואמר יבזרועותיאחז  אלי, הוא ניגש 'ולרבנים?
להסכים! אני מבקש ממך אל תסרב לדבר! אתה תראה  

שהוא אמר את הדברים היא האמת  'שיצא מזה רק טוב!
 כנה.בתקיפות אך מתוך אהבה 

הלא הרופאים ממילא ' אמרה רעייתי 'מה יש לנו להפסיד?'
הסכמתי לדבריה והוא  'אומרים שבכל מקרה חייה בסכנה

 רץ לבית הרבי.
 ,צר ליאודות הילדה ענה לו הרבי: 'כשבן דודי סיפר לרבי 

אך יש גזירה קשה על הילדה וקשה מאוד יהיה להצילה, יש  
עבורה וישמרו את באם הוריה יתפללו ב ...רק סיכוי אחד

השבת הקרובה ולא יחללוה כלל, אזי אפשר שהגזירה  
 .'צורך בניתוח כלל ועיקר םתבוטל והילדה תחלים ללא שו

 בן דודי חזר אלינו במהירות עם תשובת הרבי.  
אני הולך לחתום על ' עניתי 'אין שום סיכוי שנעשה זאת'

 .'ניתוח
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