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ויאמר ה' לה שני גויים בבטנך ושני לאומים ממעייך יפרדו  
 )כה', כג'( ולאום מלאום יאמץ ורב יעבוד צעיר

הוא אומר   כשזה קם זה נופל וכן )יעקב ועשו( : לא ישוו בגדולהרש"י
 .לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושלים 'אמלאה החרבה'

זוכה לשלטון   )צור( מלכות אדוםשההסבר הפשוט הוא 
 מבוסס כאשר עם ישראל לא מקיימים את התורה חלילה.

בר )שלח לי הרב דן מח' נתן לכך רמז נפלא צבי לצדיק'בעל ה

כי   'יוד'בכל התנ"ך המילה 'ירושלם' כתובה בלי  (:שליט"א
 מו וכאילו נכתב 'של רומי'עשיו נטל אותה לעצ

אבל לעתיד לבוא יבנה המקדש ואז 'עיר ציון תמלא' 
ו'ירושלים' תהיה כתובה עם 'יוד' שזה בחילוף אותיות 

 מתוק מדבש!עולה 'רומי שלי' במהרה בימינו אמן!      
***** 

ויאמר יצחק אל בנו מה זה מיהרת למצוא בני ויאמר כי  
 לוקיך לפני )כז', כ'(-' אהקרה ה

אז  .עזים מהצאןהגדיי : הרי יעקב הביא את ויש לשאול
 ?'לוקיך לפני-כי הקרה ה' א'מר ומדוע הוא א

יעקב אבינו האמין   ' זיע"א:זרע שמשון'ר נפלא בעל ההסבי
לא היה מסתדר  שגם מה שהוא עושה בהשתדלות שלו זה

הקרה ה' כי 'מר ואהוא לו ולכן  היה מזמןה' אם לא ש
 כלום. עשיתיכי אני באמת לא  'אלוקיך לפני

ירר בבכי לפני מעל עגלון ש)באר הפרשה( ובעניין זה מסופר 
א כי הסוס שלו מת והוא היה מקור "זיע 'חפץ חיים'ה

 ?כעת סתו ומה הוא יעשהנפר
הסוס הוא ' אם אתה באמת חושב שחפץ חיים'אמר לו ה

 יילל. מקור פרנסתך אכן ראוי שתמשיך לבכות ול
כי הסוס הוא רק אמצעי   תאמין - אתה שומע לי םאבל א

לא אם מת הסוס שהוא יוממ .מהקב"ה ה רקסתך מגיענופר
 .תךסהקב"ה יזמן לך אמצעי אחר לפרנ י,רק אמצע

והדברים אמורים לא רק לגבי סוס אלא לגבי כל 
... זה חושב שהמנהל שלו הוא המפרנס םההאמצעים למיני
להאמין כי המקור  על כולנו ועוד. שלושרון וזה חושב שהכ

 מתוק מדבש!   .ואפס זולתו דהיחידי הוא הקב"ה בלב
***** 

 )כז', לג'( ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד
מובא במדרש תנחומא: אמר ר' לוי בשם ר' חמא בר חנינא 

)בעקידה( אחת על גבי המזבח  ,שתי חרדות חרד יצחק

מהן גדולה? אלא  איזו. ואין אתה יודע ואחת כשנכנס עשו
אתה למד  'חרדה גדולה עד מאוד'ממה שאתה קורא כאן 

 שזו גדולה יותר...
ומדוע יצחק חרד כאן אצלנו? אומר רש"י: אמר שמא יש  

. התחיל בי עוון שבירכתי הקטן לפני הגדול ושיניתי היחס
זה פעמיים' אמר לו אביו: 'מה עשה  יעקבני עשו מצעק 'ו

י לקח' אמר לו: 'בכך הייתי מצר לך?' אמר לו 'את בכורת
  –וחרד שמא עברתי על שורת הדין, עכשיו לבכור בירכתי 

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

)הרב אליהו חיים פנחסי  מסקנה נוראהמדברי המדרש עולה 

אשר בשעת העקידה : יצחק חרד כאן יותר משליט"א(
 מתקרבת לצווארו. השחיטה סכיןכאשר ראה את 

כיוון שיתכן שעבר על עבירה  ?ועל מה הוא חרד כאן
 בשוגג שבירך את הבן הקטן במקום הבכור.

לזה אנו צריכים לשאוף: שנפחד מהחטאים יותר מאשר 
 מתוק מדבש!אמיתית.  'יראת חטא'ה יקרא ממוות ולז

***** 

 )כה, לב'(שו הנה אנוכי הולך למות ולמה זה לי בכורה ויאמר ע

כאן כפר עשו בעולם הבא וכפי שביאר התרגום יונתן 'הרי 
אני הולך למות ואין אני חי שוב בעולם הבא ולמה זה לי 

 בכורה וחלק בעולם שאתה אומר'
 :)מעובד על פי סיפור ששלח לי הרב בנציון סנה שליט"א( מדהיםובעניין זה סיפור 

בעיר סלוצק חי רופא יהודי פורק עול, שהיה רגיל לצאת בכל 
 ערב לטיול רגלי מטעמי בריאות. 

יום אחד הוא עבר במהלך הליכתו היומית ליד האטליז 
והנה הוא רואה  את הקצב מפציר בקונים הרבים  .המקומי

שיצאו מן החנות 'מי שרוצה מוזמן לשוב בעוד שעה' הקונים 
 ה שהם היו רגילים לכך.התפזרו בלא טרוניא, נרא

 ניגש הרופא הסקרן לקצב ושאל 'לאן אתה ממהר כל כך?' 
 לתפילת מנחה וערבית ולשיעור שביניהם', 'לבית הכנסת

'אבל היום יום חמישי, היום הבוער בשבוע והחנות מלאה 
 קונים. כיצד אתה יכול לגרש בידך את הפרנסה?'

שמים. 'הקשב יקירי, ענה הקצב 'ראשית, הפרנסה היא מ
שלו ושנית, עליך לדעת כי יהודי חייב לדאוג גם לעולם הבא 

 ולא רק לענייני העולם הזה'.
 'אין דבר כזה עולם הבא' לגלג הרופא. 

 -הקצב החיש צעדיו ובה בעת ענה לרופא 'לכבודו אולי אין 
 אך לי אני מקווה שיהיה...'

הרופא נפגע מהתשובה השנונה 'שמע נא קצב יקר' ענה בלעג 
ם כך, אולי תרצה להגדיל את חלקך בעולם הבא? מוכן אני 'א

 למכור לך את חלקי בו תמורת רובל אחד במזומן'
הקצב הביט ברופא במבט בוחן והפטיר 'למה לא... בהחלט 
מתאים לי' הוא הוציא מכיסו רובל אחד ומסרו לרופא, לחץ 
את ידו ורץ לבית הכנסת כשהוא משאיר את הרופא נטוע 

ון, לאחר כמה דקות הרופא המשיך בהליכתו במקומו בתימה
 .ו התמימה של הקצבהיומית כשהוא תמה בליבו על אמונת

חלפו מהסיפור מספר שנים וביום בהיר אחד נכנסה אל 
האטליז אישה כבודה, הציגה את עצמה כאלמנת הרופא  
ושאלה 'כבודו אולי הכיר את בעלי המנוח?' 'אכן כן' ענה 

באתי, בעלי נפטר לפני זמן קצר, הקצב 'ובכן, אספר מדוע 
לאחר פטירתו הוא הגיע אלי מספר פעמים בחלום ובכל פעם 
הוא היה נרעש מאוד, הוא סיפר על כך שהוא הובא למשפט 

רותיו היו רבות דנו אותו ילפני כיסא הכבוד וכיוון שעב
ום, הוא מחה ואמר 'אמת הדבר נלמדור התחתון בגיהי

בל מצד שני הרי ריפאתי שעברתי את כל העבירות הללו, א
עניים רבים ללא כל תשלום, בהם גם כל כך הרבה נפשות ו

 כלום לא מתחשבים בכך בעולם האמת?'

 תשע"ח תולדותפרשת 

 142גיליון  - יתשנה רביע

 בס"ד
 16.09 – כניסת השבת
 17.17 –יציאת השבת 

   17.51 (דקות מהשקיעה  72) רבנו תם
 )אופק חדרה( 
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אדם אינו רכוש היכול לעבור מיד ליד להיקנות או להימכר, 
עולם הבא הוא האור שהמצוות הזריחו בנשמתו של האדם 

ות הנפלאים וההשגות  והכשירוהו לקלוט את התענוג
המרוממות והעילאיות. ואיך יזכה בהם אדם שלא עמל 
עליהם ולא השיגם ואינו מוכשר לחוות את הדברים? מובן 

 אם כן שהשכר הרוחני אינו ניתן למכירה.  
פסק הדין הוא איפה שהאלמנה תשיב לנתבע את הרובל  

 והמקח בטל ומבוטל'.
הקהל נאנח אנחת רווחה וביקש להתפזר אך הרב המשיך  

של פסק הדין קובע כי למרות שהמכירה  הסעיף השני ואמר: '
בטלה, איבד הרופא את כל חלקו בגן עדן'... אנקת תדהמה  
נשמעה בקהל והרב המשיך 'אין לבית הדין ברירה אלא  
לפסוק על פי ההלכה ופסוק מפורש הוא בספר יחזקאל לג',  

תה בן אדם אמור אל בני עמך ערקת העריק לא יב': 'וא
שהמדובר )קידושין מ', ע"ב( תצילנו ביום פשעו' והסבירו בגמרא 

בעריק שוויתר על שכרו בעולם הבא. ועוד הובא בגמרא 
 שהכופר בעולם הבא נדחה מן העולם הבא.  )סנהדרין ע' ע"א( 

והרי זה בדיוק המקרה שלפנינו, הנפטר כפר בשעתו בעולם 
הרי  שהמכירה בוטלה, בשכר שעתיד לבוא ולכן למרות הבא ו

שעצם זלזולו וכפירתו בו טרדוהו ממנו... זו ההלכה ואין  
 לשנותה!!!'

 -נהם של אכזבה עלה בקהל, כולם לכאורה הפסידו כאן 
הקצב איבד את תקוותו הגדולה והרופא יצא קרח מכאן  

 ומכאן, את הרובל החזיר ואת עולמו איבד.
והאחרון של פסק הדין' עלה   עיף השלישילס'וכעת נעבור 

קולו של הרב: 'הואיל ועקב המאורע נגרם קידוש שם שמים 
אלפי יהודים התחזקו ועוד רבים יתחזקו בראותם  ,עצום

שאכן יש דין ויש דיין וכל מעשי האדם יבואו במשפט. לכן 
קובעים אנו על דעת המקום ועל דעת הקהל הקדוש הזה 

והיות   ה נזקף לזכותו של הרופא ז"לשזיכוי הרבים האדיר הז
'כל המזכה את הרבים אינו נופל  )יומא פז' ע"א( וחז"ל אמרו 

לגיהינום' לכן יפטר הרופא מדינה של גיהינום. והואיל ונאמר 
שהמזכה את הרבים זוכה בזכויותיהם של הרבים, )אבות ה', יח'( 

הרי שראוי מעמד אדיר זה של קידוש השם להקנות לרופא 
 ו בעולם הבא.את חלק

אנחת רווחה נשמעה בקהל, הקצב פילס את דרכו אל הרב  
בקוראו 'רבי הן תודו שגם לי יש חלק בכך... תפסוק אם כן 

 בבקשה שגם חלקי לא יקופח'...
 

! סיפור אמתי ונורא זה שלו היו עדים אלפי  אחים יקרים
אנשים, מלמד אותנו כי כל אותם אנשים האומרים את 

כי מחר נמות' וחיים את הרגע בלי המשפט 'אכול ושתה 
לעשות חשבון באומרם כי אין עולם הבא )ח"ו( ועוד טענות 
כאילו שכל מטרתן היא לתת להם שקט למצפון כדי שיוכלו 
לחיות חיי הוללות והפקרות ולעשות מעשים האסורים על פי  

 ההלכה והתורה הקדושה.
 יום יבוא וכל האנשים הללו יבינו בבית דין של מעלה את
גודל טעותם ויתחרטו על שהחליפו עולם נצחי בעולם חולף,  

 אבל אז יקיריי ואהוביי זה יהיה מאוחר מידי...  
 כי משם כבר אין דרך חזרה!!!

 
 שבת שלום ומבורך!!!

 

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

לכל הישועות /  –זיוה בת סלימה  /למכירת הדירה  –לברכה והצלחה / יעקב ואורי ישראל   -בעילום שמו וב"ב 

 לברכה והצלחה  –אהרון בן שושנה  /לזיווג הגון  –ליאור בן זיוה 
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היו לך מצוות שהיה בכוחן להמתיק  'אמת הדבר' ענו לו 'אכן
את עונשך, אך מה נעשה ומכרת את כל זכויותיך לקצב במחיר 

 רובל כסף אחד?'
ואז החל בעלי לזעוק 'אללי לי, רחמו עלי... אולי יסכים הקצב 

 לחזור בו מן המקח'...
'נכמרו רחמי בית הדין על בעלי ונתנו לו רשות להופיע בחלומי 

 ולבקשני לבוא אליך שתבטל את הקנייה'  
'את האמת אומר' המשיכה האישה 'קמתי בבוקר נרעשת אך 

, אולם היות והחלום חזר על עצמו ביטלתי את הדברים מלבי
שלוש פעמים ובעלי החל לבכות ולהתייפח בחלום, החלטתי 

 לצאת ולחפש אותך ולבקש ממך לבטל את העסקה'.
 -ענה לה הקצב בחום 'לא עולה בדעתי לבטל, הן תבין הגברת 

ומצוות רבות אין   אדם קרוב אצל עצמו... הרי אני קצב פשוט
ו הזוכים ללמוד תורה כל היום בידי, כמה קנאתי תמיד באיל

לזכות את הרבים. וכעת כשזכיתי להבטיח את מקומי שם ו
 כמציל נפשות כל כך רבות אינני מתכוון לוותר על כך'.

'טוב' ענתה האישה 'אין אני אלא שליחה, אמסור לו את 
 תשובתך'.

למחרת בבוקר השכימה האישה לבית הכנסת והמתינה לצאתו 
רבי דוד בן זמרא זצ"ל, הרב   –של רב העיר הלא הוא הרדב"ז 

יצא כשהוא מוקף בנכבדי העיר, האישה נפלה לרגלי הרב  
היא הוזמנה לבית הרב ושם הנדהם והחלה להתייפח בבכי, 

לאחר שנרגעה מעט, היא החלה לגולל בפניו את סיפורו של 
בעלה האומלל וסיימה באומרה 'הלילה השבתי לבעלי את 
תשובת הקצב, הוא התייפח בזעקות וביקש ממני ללכת לרב 

 העיר ולהזמין את הקצב לדין תורה'
 הרב נרעש ונרעשו הנכבדים ותהום כל העיר...  

לרגל העניין הציבורי בסיפור קבע הרב שדין התורה יתקיים 
 בהיכל בית הכנסת הגדול. 

עודה היה בית הכנסת מלא מפה לפה והמונים צבאו בשעה הי
על החלונות והדלתות, הס הושלך בהיכנס הרב והדיינים, הם 
ישבו על הבימה המוגבהת והאלמנה התובעת הוזמנה לפרט 

 את תביעתה.
היא גוללה את כל הסיפור ואמרה 'אמנם אני רחוקה מאוד 

ותת, מהמושגים הללו של גן עדן וגיהינום, אך בעלי רועד ור
 הוא הפציר בי בתחנונים לדאוג לביטול העסקה'

הרב הזמין את הקצב, הוא תיאר את השתלשלות הדברים 
ואמר 'כעת אני אכן מבין כי עשיתי את עסקת חיי ואיני מוכן  

 לוותר עליה, שהרי למדנו כי חייך וחיי אחרים חייך קודמים'...
ן בעוד 'בית הדין  יוצא להתייעצות' אמר הרב 'פסק הדין יינת

 כחצי שעה'.
שהרי אי   -בקהל החלו התנצחויות, חלק צידדו בעמדת הקצב 

אפשר להכריח אדם לחזור בו ממקח טוב שעשה. אך היו 
שטענו כי זו עסקה שאינה תקפה היות והרופא לא ידע כלל 
את ערך העולם הבא ואילו היה יודע ספק אם היה נכנס 

 לעסקה הזו.
סת הרב והדיינים לאולם כל הדיבורים נפסקו באחת עם כני

 בית הכנסת.
הסעיף 'פסק הדין מכיל שלושה סעיפים' פתח הרב ואמר '

המכירה אינה תקפה!!!' פרץ חרישי של שמחה   –הראשון 
 ל'עולם הבא ש נשמע בקהל אך הוא נדם מיד והרב המשיך

  :לעילוי נשמתדברי התורה 

   רחל )רשל( בת נעימה ז"ל

 יונה עזרא בן צ'חלה ז"ל

 

מותר להדיח כלים אחר  )ילקו"י עמ' תרצט', א'( בכבוד השבת, ואפילו דבר שאינו מלאכה רק טירחא בעלמא,  זלזולשיש בזה  אסור להכין משבת לחול, או מיום טוב לחול...

מאכלים שאין דעתו  )שם עמ' תרצו' ח'(אם אינו צריך לכלים בשבת וכגון לאחר סעודה שלישית שאין אוכלים אחריה, אין מדיחין את הכלים  היום... אבלהסעודות לצורך 

 כג'(-)שם עמ' תשא' כב'הכניסה לפריזר בשבת ואין בזה איסור מכין משבת לחול ר לתוחלה שאין לו צורך בה בשבת מלאוכלם עוד בשבת מותר להחזירם למקרר... 
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