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 )יא', כז'( את הברכה אשר תשמעו... והקללה אם לא תשמעו

 לא תשמעו? םא תשמעו ובקללה אשרנאמר  ברכהמדוע ב

 : 'ריון'אפיבספרו זצ"ל יד רגאנצפשלמה הרב  רמסבי
דרכו של אב היא לתת מתנות לבנו כדי שישב ללמוד 

להעניש אותו  םאינו מקדיואולם הוא  ויתנהג ע"פ רצונו.
 ן האב.ור שעבר על רצחפני חטאו אלא רק לאל
הוא נותן לנו את הברכה לפני שקיימנו את  הקב"ה:גם  ךוכ

הקדושה אע"פ שהיה  שנתן לנו את הארץ ומצוותיו כמ
אשר את הברכה 'ולכן נאמר  .נו נחטאגלוי לפניו שא

 .םדי שתשמרו ועוד לפני ששמרת' דהיינו בכורתשמ
סרנו ממצוותיו  אבל בקללה הוא לא מעניש אלא רק אם

 מן הדרך'.  לא תשמעו וסרתם אם'ולכן בקללה נאמר 
***** 

 ד'(-)יב', ג'לוקיכם -את מזבחותם. לא תעשון כן לה' א םוניתצת

 היה עולה עלוכי  –לא תעשון כן לה'  :)ספרי(מובא במדרש 
דעתך שישראל נותצין את המזבחות? אלא אזהרה למוחק 

 את השם.
כי עדיין יש לשאול  ,ולכאורה תשובת המדרש לא ברורה

 מוחקים את השם?וכי היה עולה על דעתנו שישראל 
 :(קט', ב' )חוליןמובא בגמרא מתרץ בעל 'חנוכת התורה': 

ון כנגד איסור אכילת כג ,לכל איסור בתורה יש כנגדו היתר
כנגד איסור בשר  ,לאכול מוח של דג שיבוטא חזיר מותר

 וכו'...)עטיני הפרה( בחלב יש את הכחל 
הוא כדי שנכיר את  'חנוכת התורה'אומר והטעם לכך 

 כן נפרוש ממנו. הטעם של האיסור ואף על פי
ועל זה שואל המדרש כיצד ציוותה התורה איסור לנתיצת 

דרש המזבח? הרי לא מצאנו היתר כנגדו? ולכן אומר המ
כנגד זה מצאנו היתר שהאיסור הוא למחוק את השם ו
 מתוק מדבש!    למחיקת השם בפרשת אישה סוטה.

***** 
לוקיך לשמור את כל מצוותיו אשר -י תשמע בקול ה' אכ

  לוקיך: -ום לעשות הישר בעיני ה' איצווך האנוכי מ
 א'(-יט', יד'-)יג'לוקיכם -בנים אתם לה' א

 דורש נפלא את סמיכות הכתובים:  ' זיע"אבני יששכר'ה
תן תורה ביקשו המלאכים להשאיר את מ: בא' הקדמה

' האומר כי אדם המוכר נכס בר מיצרא'מדין  םהתורה אצל
 .הגר בסמוך לנכסהראשונה הינה לשכן ת הקניה אזי זכו

הרי  ,ולכן טענו המלאכים שכיוון שהתורה הייתה בשמים
 יה ולכן היא צריכה להינתן להם.להם נחשבים לסמוכים א

משום  נדחתהא הקדוש מסביר כי טענת המלאכים "החיד
בן לא שייכת שלגבי )בבא מציעא( שמובא בשיטה מקובצת 

ודם וגם אם הבן לא גר בסמיכות הוא ק 'צראיבר מ'טענת 
  אפילו לאילו הסמוכים לנכס.

נקראו בנים למקום היות שישראל א "ידחלפי זה אומר ה
 .התלקבל את התורה וטענת המלאכים נדחזכאים הם 
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 תשע"ז פרשת ראה

 135גיליון  - שנה שלישית

 בס"ד

 18.52 – כניסת השבת
 19.59 –יציאת השבת 

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

 

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

 !!!נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

מהפסוק ( ב"מן בר מיצרא נלמד בגמרא )כל די הקדמה ב':
' דהיינו שתלך במידת היושר הישר והטוב תועשי'

 .זריםפני וך על מאת השכן הס להעדיף
מתבארת נפלא סמיכות  'בני יששכר'לפי זה אמר ה

 'מע בקול ה' לשמור את כל מצוותיושכי ת' :הכתובים
הרי נאמר  אבל כיוון שאתם קיבלתם את התורה.

 אז מדוע לא זכו המלאכים בתורה 'ועשית הישר והטוב'
-בנים אתם לה' א'? התשובה לכך היא מדין בר מיצרא

 וק מדבש!מת  אין דין בר מיצרא כלל.ובבנים  'לוקיכם

***** 
ך מוכל שאתו כי ירחק מתלא  וכי ירבה ממך הדרך כי

 יד' כד'(המקום )
הוא לא מרגיש עייפות כשהוא  משהו,כאשר אדם אוהב 

פר על האבא שאמר לבנו לך תביא ווכמו שמס .טורח בו
 .מסויםלי את המזוודה  שנמצאת במקום 

 ,הבן הביא את המזוודה והשאיר אותה בחצר הבית
 'צרחאבא הבאתי את המזוודה היא ב'נכנס לאביו ואמר 
' אומר לא המזוודה שלי 'בני טעית זואמר לו האבא 

כפי שתיארת לי וחוץ  ההמזוודאבא הבאתי את ' הבן:
  '?לכלהרי לא ראית אותה  המז

לחדר ראיתי שאתה מתנשף  תכשנכנס ,בני'אמר האב 
י שלואילו המזוודה  ,כיון שהמזוודה הייתה כבדה לך

  '.כלל לא כבדהב
 .'של אבא ו לא המזוודהלך סימן שז הואם היא כבד'

אם  'כי ירבה ממך הדרך'א: "אומר האלשיך הקדוש זיע
ומשא  'תוכל שאתו'כי לא דרך התורה נראית לך ארוכה 

 'כי ירחק ממך המקום'וות כבד עליך הרי זה סימן צהמ
 רחוק ממך מאוד.המקום( זה מראה כי הקב"ה )

 
 עצלן מילתא דבדיחותא ובענין

ל מפעל יורד לאולם הייצור ורואה בחור עומד מנכ"

 חהוא ניגש ואומר לו 'כמה אתה מרווי ,בחוסר מעש

₪  3000ל מוציא המנכ"₪'  3.000' בחודש?' עונה הבחור

מזומן מוסר לבחור ואומר 'לך הביתה ואל תחזור'  

 הבחור לוקח את הכסף והולך.

'איך קיבלנו עובד כזה ל למנהל העבודה פונה המנכ"

עצלן?' עונה מנהל העבודה 'זה בכלל לא עובד שלנו 

 זה השליח של הפיצה'...

***** 
רעה עינך באחיך האביון ולא תיתן לו וקרא עליך אל ה' ו

 והיה בך חטא )טו', ט'(
 הלא כל עבירה היא חטא? 'והיה בך חטא'מדוע נאמר 

חיך אינך בעורעה ': זצ"ל 'צמח דוד'על הבמסביר נפלא 
ני כי אתה טוען ה לע' אם אתה לא נותן צדקוןיהאב

 א יקרא עליך אל ה' ואזי כאשר ה ,שהוא עני רע במעשיו
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 היו אלה עיניים של מכר שעצרו אותו.
 'שלום עליכם'

 'עליכם השלום, מה חדש?'
 םשיחת הנימוסים הקצרצרה עברה עד מהרה לקווי

מעשיים: המכר ביקש ללוות עשרה שקלים. מצבו של ר' 
יהודה היה בכי רע, הוא סחב את המצרכים מהשוק רק 
בגלל שלא היו לו שקלים מיותרים, לא היה קל לו 
להלוות אפילו עשרה שקלים, אך מאידך גיסא הוא הבין 
 שאם המכר מבקש זאת ממנו כנראה שמצבו גרוע יותר!

שאול: 'עד מתי אתה צריך דבר אחד הוא הרשה לעצמו ל
אותם?' והמכר השיב מה שהשיב. בעיני חלק מהקוראים 
 זה נשמע מגוחך שאדם קובע 'תאריך פירעון' להלוואה
בסך עשרה שקלים. אך זה רק מוכיח עד כמה היה מצבו 

דחוק. ועד כמה שמצווה זו הייתה היה של ר' יהודה 
 חשובה לפי מצבו.

יהודה את שקיות על מנת לשלוף את המטבע הניח ר' 
 הקניות שלו על הרצפה.

 משם הוא כבר לא הרים אותם...
, נשמע לחברוכיוון שהוא שלף את המטבע והעבירה 

 פיצוץ מחריד, ולאחריו פיצוץ נוסף.
פצועים, חקירה  171הרוגים ו 16ה'פיגוע הכפול' גבה 

אשר  –העלתה שכל אחד מהמתאבדים הישמעאלים 
ק"ג חומר נפץ. מקור  10נשא  –התחפשו לג'נטלמנים 

בצוות הזיהוי של הקדושים הי"ד אמר כי 'מדובר בזיהוי 
 קשה מאוד, הכי קשה מכל הפיגועים שידענו'.

השקיות של ר' יהודה נותרו מיותמות במרחק של כמה 
אך הוא  –ות צעדים מחיית האדם הישמעאלית רעש

מוות לחיים!!! הוא נמלט מהמקום כל עוד רוחו ניצל מ
מכן הצליח לשחזר לעצמו את גודל הנס.  רק לאחרבו, 

אם הוא לא היה מלווה למכר  –מסקנתו הייתה ברורה 
הוא לא היה יכול כעת לשחזר  –את עשרת השקלים 

 לעצמו כיצד הוא ניצל...
 

וסמיך ליה  –ונתן לך רחמים וריחמך' בעל הטורים:אומר 
בנים אתם לומר לך שכל מי שיש בו רחמים ומרחם על 

 הבריות הקב"ה מרחם עליו כאב על הבן.
: אמר רבי חייא לאשתו )שבת קנא', ב'(ומובא בגמרא 

כשיבוא עני הקדימי לו לחם לאכול כדי שבשמים יקדימו 
 לחם לבנייך. 

 -תניא: רבן גמליאל ברבי אומר: ונתן לך רחמים והרבך 
 רחם על הבריות מרחמים עליו מן השמים.כל המ

אחים יקרים! כאשר אתם תרחמו על הבריות תמשכו 
 עליכם רחמים מן השמים מידה כנגד מידה.

 
 שבת שלום ומבורך!

 

 רע לבדוק האם אתהבמידה כנגד מידה  אתךהם יתנהגו 
 אין ספקו? לקבל פרנסה משמים במעשיך ולא ראוי

 ים.יבדקו בוודאי שימצאו גם בך חטאאם ש
***** 

)ר' יצחק חי  'קרבן אבילחם'ה מביאסבר נפלא נוסף ה

)בתנאי תיו של אדם נול עווקה מכפרת עדהצ :(ל"בוכבזה זצ

ומובא בגמרא  'פרוק האך בצדקטוח'שנאמר  (שעשה תשובה
אלעזר גדול העושה צדקה מכל  אמר רבי (מט', ב')סוכה 

 .'צדקה ומשפט נבחר לה' מזבח ה  ׂשע  'הקרבנות שנאמר 
עם התשובה  מתכפרים עוונותיונמצא כי הנותן צדקה 

  .עוונותיו ללא כפרה ויישארמעלים עיניו מן הצדקה וה
ולא תיתן רעה עינך באחיך האביון 'ווזה שאומר הכתוב 

 כי עוונותיך יישארו בהווייתן. 'והיה בך חטא' לו' ולכן
***** 

 )טז', טז'( לוש פעמים בשנה... ולא יראה את פני ה' ריקםש

א: בכל מערכת חינוך "זיע 'דברי שאולל ה'מסביר נפלא בע
מקובל כי מידי פעם המלמד עורך מבחן לתלמידיו כדי 

בחון את התקדמותם ובכדי להצליח הם צריכים להכין ל
 .את עצמם לקראת המבחן

כדי וזאת  ...'את פני ה' ...שלוש פעמים בשנה יראה'
 .בעבודת ה' התקדמותנולהראות את 

אלא  'את פני ה' ריקם הארולא י'מרת התורה ולכן או
 ,י תפילות, תורה"רוחני ען לדאוג למלא את עצמינו בתוכ

 מתוק מדבש!   ים.במצוות ומעשים טו

 

  הגיליון להצלחת:

הצלחה  –לברכה והצלחה / דקל מלכה  –רפואה שלימה / יונתן בן אסתר  –גיטה בת מנטה  -אמי 

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

הריון  –/ סיון לירון בת תחייה לזיווג הגון  –לכל הישועות / ליאור בן זיוה  –הדירה / זיוה בת סלימה 

 לברכה והצלחה  –לפרי בטן במהרה / אהרון בן שושנה –חסדאי בן ויולט תקין ועוברית בריאה / 

 

 ...כל המרחם –רעיון וסיפור לפרשה  
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  :לעילוי נשמתדברי התורה 

 רחמים חכם בן כתון וחיימג'אן ז"ל  

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

 

 א'(-יח', יד'-)יג'לוקיכם -ונתן לך רחמים וריחמך... בנים אתם לה' א

 :'(לרעהואיש 'בד ע"פ סיפור שהובא בגיליון וע)מסיפור נפלא נקדים 
 בצהריים.  1:15השעה  –יום רביעי כה' תמוז תשנ"ז 

שני גברים לבושים בהדר, נכנסו לשוק מחנה יהודה 
בירושלים. השוק המרכזי והמוכר כל כך אשר מושך אליו 
מידי יום אלפי לקוחות, שניהם היו לבושים בחליפות 

  .בידיהם תיקי 'ג'ימס בונד'ו ועניבה אלגנטיות
ד חנות החמוצים אשר ממוקמת אחד מהם נעמד לי

 50השני התרחק  .ברחוב עץ חיים פינת רחוב התפוח
 מטרים קדימה ואז...

צעד בשוק מחנה יהודה, לפני דקות )שם בדוי( הרב יהודה 
אחדות הוא סיים את לימודיו בכולל, אך ידיו כבר היו 

לרכוש פירות  היה לועמוסות בפרי העץ והאדמה. הוא יכ
, אך לא נורא, הוא יתאמץ קצת וירקות סמוך יותר לביתו

ובכך יחסוך לעצמו כמה שקלים, בימים ההם לא היו 
אך לאברך  כבתקופתנו,מחירי הפירות והירקות גבוהים 

כר' יהודה היה כל שקל חשוב, הוא רצה להתקדם 
 בהליכתו אך משהו עצר אותו...
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