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 הקשר בין ט"ו באב לפרשת ואתחנן? מה :חידה
 ...הנוכחי העמוד תשובה בסוף

 
 )ג', כג'( לוקים-ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמור ה' א

ה  במצב שיש לו בעיות ודאגות. וידוע לה' אדם נוטה להתחנן
זיע"א שכאשר האדם משליך   בשם ר' חיים מואלוז'ין העצה

לוקים -שה' הוא הא ובוטח בביטחון מלא דאגותיו את כל
 .עייווש הוא מיד והכל ממנו,

: בעי"ה זה ר"ת שלח לי הרב בנציון סנה שליט"אהשבוע 
 כל.הפתור יולם עורא ב

אם נקלעת למצב של 'ואתחנן אל זה הפסוק נדרש כך: לפי 
השם' זה אומר שאתה בבעיה. מה תעשה? תחזק את עצמך  

פתור יולם עורא בלוקים' ואז מיד -היא לאמור ה' אה'בעת 
 מדבש! מתוק    מן!א ,כל לטובהה

***** 
 )ג', כו'( ויאמר ה' אלי רב לך...

 .... רב טוב הצפון לך -רש"י: רב לך 
 וחשבנו לבאר בס"ד את דברי רש"י כך:

 סלהיכנמדוע ביקש משה כל כך  :מובא במדרש: הקדמה
לא כך אמר וכי לאכול מפריה הוא צריך? א ?לארץ ישראל

משה ישנן מצוות התלויות בישיבה בארץ ישראל ומשה  
 כדי לזכות לקיימן.להיכנס לארץ ביקש 

 סלהיכנמדוע אהרון לא התפלל שיזכה אם כך יש לשאול: 
 הסלע? גם הוא כמשה נענשו על עניין הרי ?לארץ ישראל

  אהרון הכהן ידע: ע"פ הסוד מסביר ה'מגלה עמוקות' זיע"א
)עזרא  שנשמתו עתידה להתגלגל בעזרא הסופר כמו שנאמר

. ואם כן  'אהרון הכהן הראש... הוא עזרא עלה מבבל' ('ו-'ה ,ז'
ל משה היה אחרון  נשמתו תזכה  להיכנס לארץ ישראל. אב

הגלגולים של נשמתו שכן הוא בא לתקן את נשמות הבל 
ויש בל הת ששה מ)רמז לכך מש"ה ר"ת ושת בני אדם הראשון 

 .(אומרים גם את נח
י לזכות לקיים את לכן משה מתפלל על כניסתו לארץ כד
כיוון שידע שהוא  ,המצוות התלויות בארץ ואילו אהרון לא

 יזכה לכך ע"י עזרא הסופר שהוא גלגול נשמתו.
דהיינו אתה כבר  'צפון לך ברב טו'וזה מסביר את דברי רש"י 

  אבל אהרון ,הרי אתה תיקנת את נשמתךש ,ת לרב טובזכי
 מדבש! מתוק עדיין יצטרך לבוא בגלגול של עזרא הסופר.

 
 מילתא דבדיחותאובעניין נשמות 

רופאים  תלוועידנסע בשליחות  זוכמירבשם משה רופא 

לח מכתב  והוא ש עם הגיעו .באפריקה בשיא הקיץ

גיע בטעות לבית של אדם אחר  אך המכתב מ ,לרעייתו

 טר לפני מספר ימים ובני ביתושנפ זוכמירבשם משה 

מקבלת מכתב כביכול מבעלה   ההאיששבעה.  יושבים

כתוב  הבמכתב הי .אותו ומתעלפת תותחפ ,המנוח

הגעתי בשלום אבל החום כאן בוער   ,אשתי היקרה'

 '...מאוד ונורא מאוד

 

לוקים  -וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא הא
 בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד )ד', לט'(

 ?הפסוק מדבר יזה יוםאעל 
 ע"פ הפשט הכוונה היא ליום מתן תורה המתואר בסמוך.

בדרך צחות: יש עניין חשוב להתפלל  ואפשר לבאר בס"ד
הבעיה שגם  .וללא הסחת הדעת מהתפילה בכוונת הלב

אותנו לעולם  ומסית ת התפילהמעלהיצר הרע יודע את 
 המחשבות.

שיר ב' .סיכוי הרע יש רק מקום אחד בתפילה שאין ליצר
חייב  האדם 'היום יום פלוני בשבת'' כי כדי לומר של יום

 א אומר.במה שהו להיות מרוכז
כמו שאתה מרוכז ב'שיר של יום'   'וידעת היוםלפי זה '

 מדבש! מתוק להיות כך כל התפילה... 'והשבות אל לבבך'
***** 

לוקינו ואת  -יאמר ה' א אשר קרב אתה ושמע את כל
 ... ושמענו ועשינו )ה', כד'(תדבר אלינו

ולא ואתה? אומר רש"י   'ואת תדבר אלינו'מדוע נאמר 
 כוחי כנקבה...''התשתם את 

כמו הסיפור בגמרא  'תורה מתשת כוחו של אדם'ידוע ש
ח עצום שהיה  ובעל כ דיםעל ריש לקיש שהיה ראש השוד

ופעם אחת ראה   .מדלג מקפיצה מראש הר אחד למשנהו
כיוון   האישחשב שהוא ו את ר' יוחנן על שפת ים כינרת

כשראה שהוא גבר  ,שהיה יפה תואר מאוד וקפץ לעברו
אמר לו רבי יוחנן אם תשקיע את  ,רצה לעוזבו וללכת

כוחך העצום בתורה אתן לך את אחותי שהיא יפה ממני. 
נשא את אחותו של רבי יוחנן   ,לקיש חזר בתשובה ריש

 ונעשה תנא קדוש וחברותא של רבי יוחנן.
תש כוחו   כבראשונה לאחר מכן כשניסה ריש לקיש לקפוץ

 .'תורה מתשת כוחו של אדם'ולא יכול היה כיוון ש
 ושואלים מדוע באמת זה כך?

כח רב יכול לסכן את האדם בקפיצותיו   :התשובה היא
מהר להר וכדומה. אומר הקב"ה כל זמן שאתה חי  

אז תקבל כוחות ותוכל   כראש השודדים וכדו' בטומאה
להסתכן. אבל ברגע שהתחלת ללמוד תורה אתה הופך  

וממילא אני אוריד לך את   בעולםשלי להיות נכס יקר 
 מדבש! מתוק   להסתכן יותר. הכח כדי שלא תוכל

***** 
 )ג', כג'( ה' בעת ההיא לאמר לואתחנן א תשובה:ה

 זיע"א 'פני יהושע'אומר בעל ה? 'עת ההיא'מה היא ה
החל להתפלל בשחרית של יום ט"ו באב ואם  ה רבנושמ

ג' פעמים ביום מיום ט"ו באב בניכוי  תפילות 262תספרו 
נגיע לליל ז' באדר  ם,שידבתות ימים טובים וראשי חוש

 וכו'... 'רב לך עלה ראש הפסגה'"ה שאז אמר לו הקב
ומה ראה משה להתחיל להתפלל דווקא בט"ו באב? 

  הגזירה על הכיוון שהוא ראה שאז בוטל ,התשובה היא
 .שבועת ה' שלא ייכנסו השהייתאע"פ  המדבראחרוני דור 

 

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

 תשע"ו פרשת ואתחנן
 שבת נחמו

 91גיליון  -שנה שניה 

 בס"ד

 62.23 – כניסת השבת
 62.21 –יציאת השבת 

   93.02 –רבנו תם 
 )אופק חדרה( 

 

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

 נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה
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והיא אכן שתקה וללא אומר פשוט הלכה לביתה, היא  
 לה...טלקבל דמי אבהחלה קיבלה את פיצויי הפיטורים ו

ת, היא בזמן שהיא התנתקה מן העבודה התובעני ,כעת
בעצמה, היא החלה לגשש   להתחיל להשקיעחשה צורך 

 בכל מיני כיוונים במטרה להקים בית בישראל.
בין היתר היא פנתה לשדכן שלפני שנתיים הציעה לה איזו  

לו  שהיא הצעה שנפסלה על ידה וביקשה לבדוק האם יש
 .הצעה כל שהיא

,  הצעה ההייתלאחר מספר ימים חזר אליה השדכן ואכן 
ואכן השידוך עלה יפה, ותוך הם נפגשו פעם ופעמיים 

 מספר שבועות הם ערכו חופה וקידושין.
עת ימי השבע ברכות, היא מקבלת טלפון בוהנה בסיום ש

, הוא לא מאריך שרד בכבודו ובעצמוממנהל המ
הוא פשוט מתנצל על המהלך ועל כפיות   ,בהקדמות

לחזור  פשוט הוא פונה אליה ומבקש ממנה  ,הטובה שלו
 ,עצמינוהלכת אנחנו לא מוצאים את מאז ש' ,לעבודתה

הנעשה במשרד ואני מבקש ממך לחזור איבדנו שליטה על 
 .'דךיותר מהר לתפקכמה שי

אבל אני רוצה לומר שברוך ה' ' ,היא עונה רבה'תודה '
אינני  טובה וכעת כאשה נשואה בשעה  אלהינשזכיתי 

מה   ,כרווקה שהשקעתיות יכולה להשקיע את אותם השע
ואה המשכורת שקיבלתי לא משתלמת  עוד שכאשה נש

 .'לי
תעבדי כמה   את'אז קודם כל המנהל,  אומר 'אין בעיה'

ה  אלעהשכר תגיעי ונסכם על השעות שאת רוצה ולגבי 
 'לך שתשתלם

היא התייעצה היא בעלה ואכן לפני כחודשיים היא חזרה 
ועם הרבה פחות שעות   משופריםלעבודה עם תנאים 

 עבודה.
ה פשוטה, זכה וטהורה שכל מה שה'  וכל זה בזכות אמונ

עושה הכל לטובה, רק לחשוב מה היה קורה אם היא 
הרי סביר להניח  ,הייתה עונה למנהל בשעת הפיטורים

שהדלת הייתה נסגרת בפניה והוא לא היה פונה אליה 
ובשתיקתה שנבעה מאמונה טהורה בקב"ה היא פתחה  

לחזור  זכתה להינשא ו היא :בפניה את כל שערי הישועה
 .לעבודה בתנאים משופרים ובפחות שעות עבודה

 
 ה מלמד אותנו מספר תובנות:אחים יקרים! סיפור ז

של   חשבונותיועד כמה אנחנו לא מבינים את  ,ראשית
 כמו רכגרוע ביותלכאורה הדבר שנראה  דווקא ,הקב"ה

היה לבסוף הגורם  דווקא זה  ,הקריירהבשיא  פיטורים
 .ות להם היא זכתההגדוללישועות 

שככל שאנו נעביר על אבל מעבר לכך עלינו לדעת 
ונאמין  ,ותמידותינו ולא ניחפז להגיב על העלבות ופגיע

הרי שהטובה   ,שכל זה ניסיון שמנסים אותנו משמים
 .שמצפה לנו היא עצומה מאוד

 הרחמיםמידת  – 'השם'מצב של גם  'שמע ישראל'
מידת הדין והייסורים  – 'לוקינו-א'וגם במצב של 

 לטובה.הכל זה רחמים והכל  'אחד 'השםתמיד זה 
 

 שבת שלום ומבורך!!!שנזכה לחיות כך, אמן!       

  :לעילוי נשמתדברי התורה 

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

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

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

 

 

 

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

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

/ משה פדלון  והצלחהבריאות  –למכירת הדירה / ציון מדמוני ומשפ'  –ואורי ישראל 

 -)אליתים(  שרה בת רבקה/  זיווג הגון –בריאות והצלחה / ליאור בן זיוה  –ומשפ' 

 .ליישוב טוב ומוצלח בביתם -יונתן בן אסתר וקרן בת מאיה   /להצלחה בעבודתה 

 

 

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

 )ו', ד'( לוקינו ה' אחד-א שמע ישראל ה'
 ?ישראל'שמע 'פסוק מדוע מניחים את היד על העיניים ב

לפירוש  את כוונת הלב  מקדכדי לבההסבר הפשוט הוא 
 שהרי מי שלא כיוון בפסוק זה לא יצא ידי חובה.המילים, 

: המאיר(גיליון )הסבר מוסרי נוסף אומר בעל ה'קול אריה' 
חסד ומשפט אשירה לך  ': )קא', א'( : נאמר בתהיליםהקדמה

 היה מודה לקב"ה הן כשקיבל 'חסד'ה' אזמרה' דוד המלך 
 דהיינו ייסורים. וכפי המובא בגמרא 'משפט'והן כשקיבל 

חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על ': ס', ע"ב( )ברכות
שהרי על בשורות  ?א והלא זה פשוטרשואלת הגמ 'הטובה

 אמר רבא' :אהגמר עונה ?האמת ןרעות מברכים דיי
לקבל שאדם צריך היא המשנה שכוונת  לקבולינהו בשמחה'

 את הבשורות הרעות בשמחה וזה לא פשוט בכלל.
בכח האמונה  אומר ה'קול אריה': אז איך מגיעים לזה? 

מזה שהלך  האם האדם היה יודע שכתוצאכלומר  ...והדמיון
הוא היה   ,ממוות וניצלאחד מילדיו או לו המנוע ברכב הוא 

 רוקד משמחה.
דהיינו   'ישראל עשמ' תריוזו תכלית עצימת העיניים באמ

  וז (ח"ו )הייסוריםכעת  תכניס לך לראש שמה שאתה רואה
תפעיל את הדמיון ותאמין שהרעה   ת,לא התמונה האמיתי

להתחיל וכך תוכל  רדולה הרבה יותגהזו תצמיח לך טובה 
 לשמוח גם בייסורים.

 
 :אמיתי ונפלאובעניין זה סיפור 
סיפר הרב גואל אלקריף  האחרונים באחד השיעורים

חכמה  ,שה מוכשרתיא ,על קרובת משפחתויט"א של
רואת יתה יהיא ה ,שהצליחה מאוד בעבודתה ,ונבונה
ובמשך שמונה שנות עבודתה היא  במשרד גדול חשבון

 .משרדמעמד מכובד ושליטה על כל הנעשה ב קנתה לעצמה
ועדיין  03היא כבר קרוב לגיל לה רק בעיה אחת,  ההיית

מרוב מסירותה לעבודתה  שהאמת שידוך,  מעוכבת
רבות מעבר לשעות  התובענית שבה היא השקיעה שעות

מציאת ל זמןהיא פשוט לא השקיעה  העבודה הרגילות,
 שידוך...

 החלו לחדור למוחו של בעל המשרד, מסויםוהנה, בשלב 
מנהלת החשבונות שלו יודעת חששות, הוא חשב לעצמו ש

ושליטתה בכל הנעשה בו היא  שרדיותר מידי על המ
מסוכנת, מי יודע? אולי היא תחתור תחתיו ביום מן הימים, 

 ואולי אפילו תעביר מידע למתחריו...
חזרו והציפו אותו   הן הוא ניסה להתחמק מהמחשבות אך

עד שזה הגיע, הוא זימן אותה לשיחה ואז הודיע לה חד 
דה לה על עית שהיא מפוטרת מהעבודה, הוא הומשמ

הסיבה כך הוא אמר היא  ,שהיא השקיעה במשרדהשנים 
 ...התייעלותו ןריענו

היא הייתה המומה... זה תפס אותה מאוד בהפתעה... היא 
עשיתי? זה   ? מהלמה'תה מאוד למחות לצעוק ולהתריס רצ

היא זכרה את  ,אך היא שתקה '?השכר על מסירותי למשרד
כל שיעורי האמונה בהם היא למדה שהכל בידי שמים 

 זה בוודאי רק לטובה.וממילא אם זה רצון ה' 
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