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 )י', יא'( לא כן לכו נא הגברים ועבדו עת ה'
 ?מסכים לשחרר רק את הגברים בלבדמדוע פרעה 

 בהלוויה  :הסביר נפלא הרב אביגדור נבנצאל שליט"א )המאיר(
  של יעקב אבינו נאמר 'רק טפם צאנם ובקרם עזבו בארץ גושן'

כו רק הגברים בלי הטף  לכן פרעה הסיק שגם כעת די אם יל
ומדוע?   'לפרעה 'בנערינו ובזקננו נלךמשה  עונה לי הצאן.וב

 ולשמחה לא לוקחים ילדים אבל לחגיגה בהלוויהכי חג ה' לנו' '
 מתוק מדבש!   שכן. יבוודא

***** 
 )י', כח'(ויאמר לו פרעה לך מעלי...

הרה"ק ר' דוד מלעלוב זיע"א )יום השנה פעם אחת ישב 
לפטירתו בז' בשבט( ולמד עם תלמידו ר' יצחק מווארקא 
זיע"א, היה זה באחד מלילות החורף ובחוץ שרר קור עז. לפתע  
דפק על הדלת גוי ערל וביקש שיכניסוהו כי הוא קופא מקור, 
הוא נכנס לחדר החמים והם המשיכו ללמוד. לאחר כמה דקות  

 סלהיכנצאת ולא עבר זמן מועט והוא ביקש שוב הוא ביקש ל
וכך נשנה הדבר מספר פעמים. הדבר היה תמוה בעיני ר' יצחק 
והוא שאל את רבו לפשר העניין המוזר. אמר לו ר' דוד היות  
ואנו מדברים דברים שבקדושה שורה עמנו השכינה הקדושה, 
והגוי בהיותו טמא לא יכול לסבול את הקדושה הזו ולכן הוא 

קפיא למרות שהדבר עולה בנפשו כן לצאת לקור הממו
 כנס.יולהור יכול לסבול את הקור הוא מבקש לחזלא כשהוא ו
 

 ובעניין סבל מילתא דבדיחותא

אני רוצה לטעום  'תעצרו, מפקד פונה לשני חיילים שהרימו סיר 

זה   ,מעוות את פניו 'פוי ,הוא טועם 'בבקשה המפקד' 'מהמרק

  'זה המים שנשארו מהשטיפת כלים ,נכון המפקד' 'טעם של סבון

 '...כי עם המפקד לא מתווכחים' 'אז למה לא אמרתם?'

***** 
 שה תמים זכר בן שנה יהיה לכם מן הכבשים ומן העזים תקחו )יב', ה'(

בת שלפני פסח 'שבת  מפני מה קורין את הש' מובא במדרש:
שהמצרים היו עובדים   ,הגדול'? על הנס הגדול שהיה לישראל

לשה והם )ישראל( היו קושרין אותו השה לכרעי המטה לפסח 
 והיה נס גדול. רים רואים כל אלה ושותקיןוהיו המצ

הנס היה במשך כל  יוצא ש -ראשיתויש לשאול שתי שאלות: 
יסן  נארבעת הימים מי' בניסן שאז לקחו את השה ועד יד' ב

 מדוע רק השבת נקראת שבת הגדול?אז  ששחטוהו
לקחו את השה בציווי ה' אז מה שייך  הרי ישראלבני  – ושנית

 שנעשה להם נס? רלומ
מתרץ נפלא הרה"ג רבי חיים הכהן ראפאפורט זצ"ל: הציווי  

עם ישראל  וכאשר   העזיםאו מן  הכבשיםהיה לקחת כקרבן מן 
לקחו דווקא מן הכבשים הם הכניסו את עצמם לסכנה שהרי  

מעצם   יכלו לקחת מן העזים ולכן לא היה ראוי שיעשה להם נס
   .ציווי ה'

להמיר   שוב כקרבן הם לא יכולים שבאבל לאחר שבחרו בכ
   .ביקור במשך ארבעה ימיםטעון  אוהו הוקדשכי הוא  אותו
זה שהם   מצד בכל ארבעת הימים הם ראויים לשמירה ולכן

 הגדול עושים את רצון ה'. ולכן נקראה רק השבת בשם שבת
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 תשע"ז אב פרשת

 112גיליון  - שנה שלישית

 בס"ד

 61.42 – כניסת השבת
 61.24 –יציאת השבת 

   62.93 – 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

  מתוק מדבש!  בה. כי הנס הגדול היה רק

***** 
... ויקוד היה כי יאמרו אליכם בניכם מה העבודה הזאת לכםו

  (כז'-יב', כו') העם וישתחוו
 על בשורת הבנים... -ויקוד העם רש"י:

של  ותהלא השאלה הזו מופיעה בהגדה כשאל :ויש לשאול
 ואם כן איזו בשורה טובה יש כאן? .הבן הרשע
 :)ד"ת לפ"ש( ני יששכר' זיע"אא בעל ה'במתרץ נפל

אמר ליה שמואל ': בות נג ע"ב(וכת): מובא בגמרא א' הקדמה
על העברת נחלה אל תעיד  לעולם : שנון שכמוך,לרב יהודה

שהרי אינך  ,ני ואפילו מבן רע לבן טובשמבן אחד אחד לבן 
וייתכן שמהבן הרע  לאותו בן רע, וייוולדים יודע אילו בנ
 .'יצא בן צדיק

לבן הרשע כלל  משיביםמובא שאנו לא  הגדהב: הקדמה ב'
אילו הוא היה 'אלא מקהים את שיניו בכך שאנו אומרים ש

 אילווהלא אותם  :לשאולויש  .'שם הוא לא היה נגאל
היו  'מה העבודה הזאת לכם' יםששאלו את הוריהם במצר

ך שהיה גלוי וידוע ח? אלא על כרללהיגאאז איך זכו  ,רשעים
לפני ה' שמהם יצאו בנים טובים וצדיקים אע"פ שהם 

 כשלעצמם רשעים.
כי יאמרו אליכם 'שזה לשון שמחה  'היה'ולפי זה נאמר 

 ?מה השמחהעל ואם תשאל  'בניכם מה העבודה הזאת לכם
 ןאלא כיוואלה שמעידה כי מדובר בבנים רשעים? ש הרי זו

שבכל זאת הם ראו שאותם בנים כן זוכים לגאולה ולא מתו 
בחושך הרי שבהכרח שזה בגלל שמהם עתידים לצאת בנים 

על בשורת  -' ויקוד העם וישתחוו'צדיקים ועל זה נאמר 
   מתוק מדבש!   הזרע.

 
ור פסי"ג ראובן אלבז שליט"א הסיפר הר 'שדוזרע ק'ובעניין 

אחד בתי החולים בארץ זה על שני יהודים ששכבו ב נורא
חרדי והשני קיבוצניק חילוני.  יהם היה יהודאחד מ ,לצד זה

ראות בשעות הביקור הופתע היהודי החרדי ל ,והנה
הקיבוצניק בזה אחר זה אברכים בני  לשמגיעים למיטתו ש

כנו פנה אל ש החולה החרדי ,חרדיםהלבושים כתורה 
ענה  ?מי אילו בני התורה שמגיעים אליך'הקיבוצניק ושאל 

 לו הקיבוצניק לפני התשובה אספר לך סיפור: 
יהודים רבים בתוך  ש"בתקופת השואה העמיסו הנאצים ימ

תה אם יאחד הקרונות הימדה, בות רכבת למחנות ההשקרונ
יהודייה וביתה בת השמונה, האם שידעה לאן הם מובלים 

 )הילדה( פנתה לביתה ואמרה לה שאם הקב"ה יעזור והיא
 צוואתה שאר בחיים היא מבקשת ממנה שתקיים אתית

נה שתת ,ןליה אדם שיציע לה נישואיוהיא שכאשר יגיע א
 'טהרת המשפחה'על  ריא תשמואליו בכך שה נישואיהאת 

את 'מרה ילדה והאם אהשאלה  '?טהרת המשפחה'מה זה 
 .'תשאלי רב והוא יסביר לך

לארץ  לעלות דה זכתהליהואם נספתה על קידוש ה' ה
 יתי להכיר אותה והצעתי לימים זכ ,חילוני בקיבוץ ושוכנה
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ששה חודשים ישב הרב אליעזר יוסף רוב שעות היום בבית  
מאושר   קורנותהמדרש, ראשו טמון עמוק בגמרא, ופניו 

חלפה עברה לה  עילאי, שהלך והתפשט ככל שחלף הזמן.
חצי שנה ור' אליעזר יוסף שב לביתו של הדוקטור, מצויד 

 ר תהילים ונפשו רגועה ושלווה.בספ
עשה הרופא את שעשה, חיטא וחתך, תפר וחבש, ור' אליעזר  
יוסף התעורר וחיוך על פניו. שבועות מספר היה ר' אליעזר 
יוסף ספון בביתו, כשעיניו חבושות בתחבושת צחורה. הכל  
סביבו מייחלים ומתפללים להצלחת הניתוח, אך הוא, ר'  

 ופיו ממלמל ללא הרף.אליעזר יוסף שלו ורגוע 
כיצד זה 'שאלו אחד ממקורביו.  'תורה מה תהא עליה???'

אתה כה רגוע, כאשר עדיין אינך יודע אם הניתוח הצליח.  
מחלתך ושוב  כה פחדת כי הניתוח לא יעלה ארוכה לעד הרי 

 'לא תוכל להגות בתורה?
את חיוכו הנצחי, וחשף את סודו:   חייך הרב אליעזר יוסף

כאשר שבתי לבית הרופא, שאלתי אותו לפרק  באותו בוקר, '
הזמן שניתן לדחות את הניתוח ללא גרימת סיכון רפואי,  
והרופא השיב לי כי במחצית השנה הקרובה לא אסתכן אם 

בבית המדרש,  ה חודשים אלו ישבתיאמנע מן הניתוח. בשש
חזרתי ושיננתי את מסכת ביצה ואת מסכת ראש השנה, עד  

רת על פה על לשוני. ביום ובליל,  שהיו מסכתות אלו שגו
בשכבי ובקומי, יכול הייתי ללמוד כל סוגיה מן המסכתות 
 הללו, הן היו מונחות בראשי עמוד אחר עמוד, דף אחר דף.

צאות הניתוח כמובן, שאני  כעת, אני ממתין ומצפה לתו
י את ראייתי, אך שוב איני  שישיב ל 'פוקח עורים'מייחל ל
 !!!'יהתורה מה תהא על'חושש ל

סף למשכנו של כעבור מספר שבועות שב הרב אליעזר יו
הציץ בסקרנות לאישוניו  ,התחבושות את הרופא. הלה חתך

 .'כבודו רואה'רחבים של הרב אליעזר יוסף, וקבע המת
מני אז ניצל ר' אליעזר יוסף את שליטתו המושלמת  
במסכתות ביצה וראש השנה, ובכל עת ופנאי היה משננן  

וזר ולומדן, ועד ערוב ימיו זכה לסיימן למעלה מארבעת  וח
 אלפים פעם!

בצוואתו לבניו כתב הרב אליעזר יוסף לדרברג זצ"ל, כי אולי  
ראוי לציין עובדה זאת על מצבתו, למען יעמוד מעשה זה 
חקוק ימים רבים על הר המנוחות אשר בירושלים עיר 

מה הן  מילים אלו 'מה: תיהקודש. והיה העובר ליד המצבה ו
ישיבו לו, כי פעם התגורר בירושלים יהודי ירא   'אומרות?

שמים, ומאהבתו לתורה הקדושה, זכה ללמוד ארבעת 
 אלפים פעם את מסכת ביצה ואת מסכת ראש השנה.

 
אחים יקרים! כל אחד צריך לשאול את עצמו לשם מה 
קיבלתי מהקב"ה את יכולת הראיה שלי? האם אני באמת 

  והאמתיתבהם לתכלית הנכונה  מקדש את עיניי ומשתמש
 ?שלשמה הם נועדו

מסיפור זה אנו רואים כי כאשר יהודי מקבל על עצמו לנצל  
חזקה עליו  ,את ראייתו לצורך דברים שבקדושה בלבד

 שהקב"ה יזכה אותו שראייתו לא תיפגם.
'ולכל בני ישראל היה אור' גם במצב שלכולם יש חלילה  

חושך להם יהיה אור בעיניהם ובזכות מה? בזכות  
ומשתמשים  במושבותם' דהיינו בזכות זה שהם יושבים '

 .בתורה הקדושה בעיניהם לשקוד
 

 ה' יזכנו, אמן!   שבת שלום ומבורך!!!

  :לעילוי נשמתדברי התורה 

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

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

 

 

 

 

  'טהרת המשפחה'שמירה על התנתה זאת בוהיא  לה נישואין
היא עברה הדרכה ע"י רב ובזכות המצווה  ,תימכמובן שהסכ

והם אילו שהגיעו  בני תורההם אברכים ו זכינו שכל בנינו וזה
    מתוק מדבש!מדהים ו    אלי לביקורים בבית החולים.

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

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

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

 לברכה והצלחה. –ג הגון /  אהרון בן שושנה לזיוו

 ...הראייה שחזרה: לפרשה סיפוררעיון ו 
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לא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו שלושת ימים  
 )י', כג'( ולכל בני ישראל היה אור במושבותם

 את הפסוק ע"פ סיפור נפלא:בס"ד וחשבנו לבאר 
העולה במעלה הר המנוחות, בחלקה שליד קברו של האדמו"ר  
מבעלז זצ"ל, יתקל בקבר שעל מצבתו חקוקות המילים  

הרה"ח ר' אליעזר יוסף בהרה"ח ר' יצחק הלוי   פ"נ הבאות:
הרביץ תורה ברבים, למד וחזר בעל פה   לדרברג זצ"ל

  מסכתות ביצה וראש השנה על מארבעת אלפים פעם  למעלה
 ת.נ.צ.ב.ה -נלב"ע כ"ג סיון תשי"ד 

מה פשרה של מצבה זו? הנה לפניכם הסיפור כפי שהובא ע"י  
 אחד מצאצאיו:

עם, כמעט שלא נמצא אדם, באותם ימים, בירושלים של פ
הרב  אשר לא הכיר את הרב אליעזר יוסף לדרברג זצ"ל.

תוסס, תלמיד חכם ובר אוריין, התגורר  ודי אליעזר יוסף, יה
הקדיש לתורה ולעבודת  עתותיובשכונת בתי ורשה, ואת רוב 

ור בבית הכנסת והוא אף חיבר  ה'. מידי יום נאמר על ידו שיע
 העוסק בקבלה ובהסברת אהבת ה'. ,'אהבת השם'ספר 

את פרנסתו מצא הרב אליעזר יוסף בחנות לממכר מכשירי  
  כתיבה אשר מוקמה בשער יפו.

יר לבן צחור וחלק, בא להחזיר ילקוח שרכש גליל נויהי היום, 
את מקחו, לאחר שלהפתעתו פתח את החבילה העטופה 

 –חלק  כי אם אפור, ואינו –בביתו וגילה, כי הנייר אינו לבן 
 אלא מעוטר בפרחים ססגוניים עדינים.

הרב אליעזר יוסף הרכיב את משקפיו, יצא אל החצר, בדק 
ר מול קרני החמה החורפית והודה בצדקת  יאת גליל הני

 הלקוח. הנייר לא היה לבן.
משחזרה תופעה זו ונשנתה, הבין הרב אליעזר יוסף כי ראייתו 

 אינה תקינה.
למלומדי הרפואה שבירושלים חש הרב אליעזר יוסף  ,משכך

 אבחנו את מצב עיניו.יעיר הקודש, כדי ש
משך הדוקטור בעפעפיו של הרב אליעזר יוסף, צבט את  

, קבע  שמורות עיניו, ולאחר שהביט ממושכות לתוך אישוניו
בפסקנות שאינה משתמעת לשתי פנים כי ראייתו של הרב 

ת, ועליו לעבור ניתוח מסובך אליעזר יוסף הולכת ומדרדר
 להצלת ראייתו.

סהרורי , ונפשו המתה עליו מהרופאיצא הרב אליעזר יוסף 
ומדוכדך עד עמקה של נפש הוליכוהו רגליו לעבר ביתו, שם 

 שח לבני משפחתו את מאורעות היום.
נשמע הרב אליעזר   כשראשו שעון בין ברכיו וכתפיו רוטטות

איני יודע את נפשי. כיצד אלמד תורה?  'יוסף מבכה מרה, 
מילא מכשירי הכתיבה, פרנסה מן השמים. אבל תורה מה 

 'תהא עליה?
עזר יוסף תנומה לנשמתו כל אותו הלילה לא נתן הרב אלי

עם בוקר הוא סר שנית למשכנו של הדוקטור. שהה המיוסרת, 
וקטור כמה ששהה ומיד בצאתו אליעזר יוסף בבית הד הרב 

 .ממנו שם פעמיו לעבר בית המדרש
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