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 אל יצחק ואל יעקב )ו', ג'(וארא אל אברהם 
 ...אל האבות :אראו: רש"י

  וכי לא היינו יודעים שהם האבות?
קמצן אחד רצה להגיע  : מבדח התשובה תובן ע"פ משל

עם מזוודות כבדות לקצה השני של העיר אך לא רצה  

מה  מה עשה? עצר נהג מונית ושאל 'כ .לשלם למונית

'וכמה  .גענה הנה '₪ 30' 'לרחוב פלוני? יעלה לי להגיע

 השיב הנהג. 'המזוודות בחינם'על המזוודות?' 

 ...'אז תיקח רק את המזוודות' ' ענה הקמצןמצוין'
 ברור לכולנו כי הנהג נתן גז וברח משם.

: אנו מבקשים מהקב"ה שיזכור לנו זכות אבותינו  הנמשל
אלא מה? האבות הם גם  .הקדושים אברהם יצחק ויעקב

 של ישמעאל ושל עשו? ומדוע שרק לנו תועיל זכותם?
כי אנו משלמים על הנסיעה בכך שאנו  ,התשובה היא

שיכים את דרכם בעבודת ה' ולנו עומדת זכותם כמו ממ
 ות הן בחינם למי שמשלם על הנסיעה.דשהמזוו

 'אחד מי יודע?' טרמז נפלא לדבר בפיו
-אחד א - שני לוחות הברית - שלושה אבות' אנו אומרים

 ...'לוקינו שבשמים ובארץ
 ?'ותשלושה אב'את זכותם של  מתי אנו יכולים לבקש

 'שני לוחות הברית'כאשר אנו מקיימים את הכתוב ב
שבשמים  לוקינו-אחד א'ב ומאמינים דושהובתורה הק

 מתוק מדבש!   ... 'ובארץ
***** 

כם מתחת סבלות  כם המוציא אתלקי-וידעתם כי אני  ה' א
 )ו', ז'( מצרים

הייתה כדי שנדע שהקב"ה הוא כל יציאת מצרים תכלית 
 .  הבורא והשליט לבדו בכל הבריאה כולה

  שבהם אנו 'בשלח' 'בא' 'וארא'ת ופרשבועיקר הלימוד הוא 
 .עת ים סוףקוראים על מכות מצרים וקרי

 ראשי תיבות = 'א'ואר רמז לדבר בשמה של פרשת השבוע
 מתוק מדבש!  חרון.אאני ואשון רני א

***** 
וידבר משה לפני ה' לאמר הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך  

 ה ואני ערל שפתים )ו', יב'(עישמעני פר
 קל וחומר שבתורהעשרה זה אחד מ רש"י:

שהרי בני   ,ויש לשאול והלא ניתן לפרוך את הקל וחומר
ישראל לא שמעו אל משה מהטעם שהם היו בקוצר רוח 

פרעה?  ובעבודה קשה ומה שייך שמטעם זה לא ישמע אליו
 .)ונאמרו בזה תירוצים רבים( הלא לפרעה אין עבודה קשה?

: אכן משה ידע  )ד"ת לפ"ש( מתרץ נפלא בעל 'עבודת הגרשוני'
דווקא בשל  ,ואדרבה .שהקל וחומר הוא בכלל לא קל וחומר

הוא אמר אותו לקב"ה וציפה שהקב"ה יקשה עליו על  ךכ
י  שבנע מהקב"ה וכל רצונו של משה היה לשמו .דבריו

 כיוון שהם בקוצר רוח ובעבודה קשה.ישראל לא שומעים 

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

 תשע"ז וארא פרשת

 111גיליון  - שנה שלישית

 בס"ד

 61.02 – כניסת השבת
 61.42 –יציאת השבת 

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

 

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

 נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

ומיד משה יטען שדווקא בשל כך עליך מוטלת החובה 
שיוכלו לחזור ולשמוע את  , כדילגאול אותם ממצרים

 מצוותיך.
מה הכוונה  'וידבר משה לפני ה' לאמר'רמז לדבר בפסוק 

מר לו אה' יהייתה כדי ש רקל וחומהתכלית ? אלא 'לאמר'
על הקל וחומר ומשה ישיב לו את התשובה את הטענה 

 מתוק מדבש!  .גאולת עם ישראלל יביאהוא ובזה  הנ"ל
***** 

ואמרת אל אהרון קח את מטך והשלך לפני פרעה יהי 
  נחש. –לתנין : רש"י לתנין )ז', ט'(
ש והנחש היה צורך שהמטה יהפוך לנחמדוע ויש לשאול: 

 למטה?
מסביר נפלא בעל ה'באר משה' מאוזרוב זיע"א: מטה 

שתדעו . והמסר לעם ישראל הוא פירושו משענת
 ונחש ש.חלהפוך לנ היכול שמשענת שאתם סומכים עליה

 יכול להפוך למשענת. שממנו אתם פוחדים
: ליוסף הצדיק הייתה למשענת שהפכה לנחש דוגמא

 חביבותומשענת והיא כתונת הפסים שהיוותה הוכחה על 
לפני אביו, אבל דווקא המשענת הזו הפכה לנחש כי 

 האחים ולמכירתו למצרים. תדווקא היא גרמה לשנא
יוכבד שמה את בנה בתוך  דוגמא לנחש שהפך למשענת:

 אחותו מרים רואה את התיבה התיבה על שפת היאור,
שטה ופתאום היא מבחינה באשה שמושיטה את ידה 

ביתו של נחש  ?האישומי זו אותה  .ופותחת את התיבה
פרעה הרשע. ומה קורה בסוף? דווקא בת  - הקוברה

 זו שמגדלת את משה בארמון של פרעה.הנחש היא 
המשענת היחידה  לקח הוא שאין משענת ואין נחש...וה

שלנו היא הקב"ה שברצונו יכול להפוך משענת לנחש 
 מתוק מדבש!   נחש למשענת.ונו יכול להפוך וברצ

 
 (הי"ו משה ביטון י)מידיד מהפך מילתא דבדיחותא ענייןוב

חוק השקיות גרם למהפך מדהים בעולם המדע, עד 

היום חשבו שהחיה הכי מהירה בעולם היא הצ'יטה 

שקיות גילו קמצן שעבר )ברדלס( אבל אחרי חוק ה

 אותה כשראה  שקית בתוך עגלה עזובה...

***** 
 ט', כט'(כפי אל ה' )את אפרוש עיר כצאתי את ה 

בתוך העיר לא התפלל לפי אבל  – כצאתי את העיר :רש"י
 שהייתה מלאה גילולים )עבודה זרה(.

כות העיר לא הייתה מלאה מויש לשאול: וכי ביתר ה
רק במכת הברד נאמר שמשה גילולי עבודה זרה? ומדוע 

 התפלל מחוץ לעיר?
במכת הברד  :)המאיר( זיע"א מתרץ נפלא בעל ה'ברוך טעם'

ים' עה' הצדיק ואני ועמי הרש' :פרעה קורא למשה ואומר
 עבודה זרה כפי השהוא ביטל את  רובזה היה מקום לומ
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שהיו   האישה החלה לעשות סבב טלפונים לאותם אנשים
בביתם יום לפני כן, כדי לברר מי נתן להם את הכסף, ואני 

 הייתי בין אלו שאליהם היא התקשרה.
תחילה שאלה האישה אם זו אני, ושבשום פנים ואופן  
היא לא מוכנה לקבל, ואיך אני עושה דבר כזה, אבל אני 
העמדתי פנים שאינני מבינה על מה היא מדברת. ואז היא 

שבעלה מצא כסף מונח מתחת סיפרה לי בהתרגשות 
לתפילין ושאין להם מושג מי שם אותו, כי אתמול בערב  
הוא לא היה שם, ולא היה אף אחד נוסף בבית. כך סיפרה 

 האישה וכולה נרגשת.  
את רואה כמה את 'התחלתי לעודד אותה יותר ולומר לה: 

ובעלך חשובים לפני הקדוש ברוך הוא? איך הוא שמע את 
 'ומק הלב?תפילתכם שיצאה מע
מתחת וזה עוד היה  או,ו': אמרהוהיא אכן התפעלה 

 'תפילין של בעלי!הנחת הלתפילין. תראי מה זה שכר 
יתברך על   ה'ל והודוהתעלו רוחנית  כתוצאה מכך הם 

 הנס הגלוי.
עוד כמה וכמה פעמים  התקשרובמשך היום היא ובעלה 

י את הכסף, וחזרו  ות לא אני הנחתאוניסו לוודא אם בווד
 ואמרו שזה לא נתפס בשכל איך הכסף הגיע לשם.

אבל אז החלטתי  ,שזו אני היא שכמעט פלטתיאמת ה
אם אבייש אותם? עשיתי מה  ? ה, מה עשיתי בזהלשתוק

 .שעשיתי לשם שמים
אבל אז אמרתי לקדוש ברוך  ,היה לי ניסיון מאוד קשה

בינך, וביני  ריישאהמעשה הזה 'אבא'לה היקר, הוא: 
אני לא  שקשה לי ואני רוצה לגלות להם שזו אני,  למרות

  - רק בקשה אחת אבקש ממך ,בייש את הילדים שלךא
לדים שלך  יהכמו שאני שימחתי את  של עולם, וריבונ

ופקוד אותה דודה שלי, האת בת  שמחל בבקשה תדאג
 בזרע של קיימא'

אמא שלי בקו השני   ,לפני יומיים אני מקבלת טלפון
שאבטיח בינתיים לי, אבל  אומרת לי שיש לה משהו לספר

 .לא לגלות
מה את 'והיא אמרה:  .'אמא, אני כבר יודעת'אמרתי לה: 
בת הדודה אמא, אני יודעת ש'אמרתי לה:  'כבר יודעת?

  ...'נפקדה
מאיפה את יודעת? רק עכשיו היא  'היא צעקה מעבר לקו: 

הרגע אומרת לה!  שאניהתקשרה לספר לי, ואני הראשונה 
 קיבלה תשובה חיובית! זה עניין של כמה דקות!   היא

  אני יודעת כבר מחודש שעבראמא, 'אמרתי לה: 
 ...'וצחקתי

 
הפסוק   'במידה שאדם מודד בה מודדים לו'אחים יקרים! 

 הקב"ה מתנהג אתנו 'צלך על יד ימינךשומרך ה' ה' 'אומר 
כך   ג לפתוח את ליבנו לאדם אחר,ככל שנדא ,צלכמו 

 מידו הרחבה והמלאה.ויעניק לנו הקב"ה יפתח לנו 
 

מע את  אתה תשכאשר  – '...וגם אני שמעתי'

 הקב"ה ישמע את נאקתך ךחברנאקת 

 
 שבת שלום ומבורך!      ה' יזכנו, אמן!

  :לעילוי נשמתדברי התורה  

 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

 

 

 

 

בדין גוי שביטל  עבודה זרה ח', יד'(הלכות )שמבואר ברמב"ם 
 בפיו את העבודה זרה הרי היא מותרת.

אבל משה רבנו ענה לו 'אתה ועבדיך ידעתי כי טרם תיראון 
ויש דעה   .וכל אמירת פרעה היא מאונס 'לוקים-מפני ה' א

   זרה מאונס אין ביטולו ביטול.שגוי שביטל עבודה 
בעיר ולכן דווקא כאן התורה מדגישה שמשה לא התפלל 

 מתוק מדבש!   דברי פרעה שאמר ה' הצדיק.למרות 
***** 

 :)שלח לי ידידי הרב דן מחבר שליט"א( חידוש נפלא לימי השובבי"ם
שובבי"ם היא להעלות את האדם לקדושה ע"י תכלית ימי ה

 שהוא יתעורר לשוב בתשובה על חטאי נעוריו.
 'חול'והמילה  434עולה  הבגימטריי 'קדש'והנה המילה 

 ההגימטריישזו  013הוא  םביניה. וההפרש 44 הבגימטריי
 '.שובבים'של המילה 

 יהודילומר לנו שהימים הללו יש בכוחם להעלות כל 
 ש.מהחול אל הקוד

חטאתינו   המבדיל בין קודש לחול'וזה שאומר הפיוט 
 'דשקו'שהם ההפרש בין  'שובבים'דהיינו ימי ה 'ימחול

שנשוב ע"י  'חטאתינו ימחול'ות שכזניתן ל בהם 'חול'ל
 מתוק מדבש!  .  תשובה כראויב
 

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

יעקב ואורי  /ברכה והצלחהל  - וב"ב / התורם בעילום שמובגשמיות וברוחניות

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

 לברכה והצלחה. –ג הגון /  אהרון בן שושנה לזיוו

 ...מתן בסתרבשכר : לפרשה סיפוררעיון ו 

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

 וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל... )ו', ה'(
 מדוע נאמר וגם אני שמעתי? מי עוד שמע חוץ מהקב"ה?

אומר ה'חתם סופר' זיע"א כאשר יהודי נמצא בצרה וחברו  
קשוב אליו ומסייע לו אזי הקב"ה גם כן שומע ומסייע  

 לאותו יהודי שעזר.
כיוון שעם ישראל השתתפו אני שמעתי'  וגםוזו הכוונה '

 .אחד בצער חברו אזי גם הקב"ה שמע את נאקתם
 

 :  (מעובד ע"פ סיפור מבעלת המעשה) ובעניין זה סיפור נפלא

יש לי בת דודה שנשואה כבר כמה שנים ולא הצליחה 
  היו היה עליהם להתחיל טיפולים שהרופאים ,להיפקד

   .בצער עצום ם יעזרו, ובינתיים הם היובספק עד כמה ה
, זוג שאני מכירה נקלע למצב כלכלי לא קל. אחרונהל

עסקאות שבוצעו בכרטיס האשראי לא אושרו יותר והבנק  
 לא אישר להם יותר למשוך כסף. המינוס שלהם הלך ותפח

 .לכסות אפילו רבע מההוצאות הספיקווהמשכורות לא 
המצב הכלכלי העגום הביא אותם לעצבות, ובמיוחד את 

כמובן שאי  ,רוחנית תלהיחלשוכך  הבעל, שנקלע עקב
אפשר לשפוט אותם, אבל היה מורגש אצלם ערעור 

 באמונה. 
אני, שנקלעתי לסיטואציה הזו, חיפשתי דרך לעזור, 

  .והחלטתי לשים להם סכום כסף מבלי שהם ידעו שזו אני
השארתי להם את סכום , וכשזו הגיעה חיכיתי להזדמנות

בלי שאף אחד יראה,  הכסף מתחת לתפילין של הבעל מ
 והלכתי לביתי.

הוא  ,למחרת, הבעל בא להניח את התפילין וראה את הכסף
אבל כולם הוא שאל את אשתו ואת הילדים  ,היה המום

 שפשוט אין להם מושג.   ,ענו את אותה התשובה
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