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 וך ההפטרה(ת)מ ...... כי ניחם ה' ציוןואנוכי לא אשכחך
חודש אב הוא החודש שבו אירעו חורבנם של שני בתי 

קב"ה הוא גם החודש שבו עתיד ה ומצד שניהמקדש, 
 לנחם את ישראל בבניין המקדש השלישי במהרה.

מהמילה  ששמע ברדיו( הי"ו )מידידי ר' רוני גיאת רמז נפלא לנ"ל
שנחרב ע"י  –לבית המקדש הראשון  ת' רומזא : האות'אב'

 הלא היא בבל. –' ב
 א'' רומזת לבית שני שנחרב ע"י בובהיפוך אותיות האות 

 הלא היא אדום.
ג' שרומז על בית המקדש  -עולות יחד ל 'ב +'האותיות א

ד אותו בנוי מן יכי הקב"ה יור 'אב'ע"י ייבנה י ששהשלי
 מתוק מדבש! .עוד השמים והוא יהיה קיים לעד ולא יחרב

***** 
 יג'(-)ז', יב' והיה עקב תשמעון... ואהבך וברכך...

 ?'עקב'שון מדוע נאמר ל
כל שמירת התורה א: "זיע 'בן איש חי'מסביר נפלא ה

 והמצוות תלויה באהבה ובאחדות ישראל זה עם זה.
יש קע"ב מילים והמילה  (ויתר תרש)פבעשרת הדיברות 

 .'רעך'היא  האחרונה
ו אם תהיה דהיינ 'עקב תשמעון הוהי'אומרת התורה 

המילה שהיא  'רעך'הרמוזה במילה מצויה בינכם הרעות 
אזי תזכו לברכות רבות כי  ,דברותעק"ב בעשרת ה מספר

 מתוק מדבש!  .הברכה תלויה באהבה ואחדות  ישראל
***** 

 )ז', יד'(בך עקר ועקרה ובבהמתך  הברוך תהיה מכל העמים לא יהי

 הלא יהי'לברכת  'ברוך תהיה מכל העמים'הקשר בין  מה
 ?ועקרה' בך עקר
 :א: מובא במדרש"זיע 'ם מגדיםנוע'בעל הנפלא הסביר 

א יאמרו שהיא ני מה הייתה רבקה עקרה? כדי שלפמ
אחותנו 'ברכת לבן ומשפחתו שבירכו אותה  נפקדה בזכות

 לכן היא לא נפקדה במשך עשרים 'את היי לאלפי רבבה
 לל עליה.פעד שיצחק הת שנה
 'ברוך תהיה מכל העמים'נתברך כאן  ישראל עםזה  לפי

אז יש חשש שמא אבל  .היינו שכל האומות יברכו אותנוד
 חלילה בנות ישראל תהיינהוזו תהיה לנו לרועץ  הברכ

לא 'לכן מבטיחה התורה שלמרות ברכת הגויים  ?עקרות
 מתוק מדבש!   .'בך עקר ועקרה ובבהמתך תהיה

***** 
לוקיך שואל מעמך כי אם ליראה -ועתה ישראל מה ה' א

 לוקיך )י',יב'(-את ה' א
האם יראת שמים היא דבר קטן  )ברכות לג', ב'(מובא בגמרא 

שעליה נאמר מה ה' שואל מעמך? עונה הגמרא: כן, לגבי 
משה משה רבינו זה אכן דבר קטן. וכל העולם שואל: אבל 

אומר את הדברים לעם ישראל? ושוב יש לשאול הרי  הרי
 זה לא דבר קטן?לגביהם 
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 תשע"ז פרשת עקב

 134גיליון  - שנה שלישית

 בס"ד

 18.59 – כניסת השבת
 20.08 –יציאת השבת 

  20.41 (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

מהי התרופה  :ע"אזי 'חיים יעצ'בעל הנפלא  מתרץ
פסוק המובא בחז"ל על  שיכולה לחזק יראת שמים?

 'לוקיך-ויראת מא ןמפני שיבה תקום והדרת פני זק'
בפני ע"י שאדם עומד  )במדרש( אומר על זה רבי יוסי

 מים.תלמיד חכם הוא זוכה ליראת ש
 ,ים בקלותמאת שרילזכו  שדור המדבר יוצא הלפי ז

עומדים בכל פעם לכבודו של משה רבנו ום שהם היו שמ
לאילו שעמדו על ) לגבי משה רבנושמרא וזה שאומרת הג

 מתוק מדבש! לדבר קטן.נחשבת יראת שמים אכן  גביו(
 

 דיחותאובעניין תרופה מילתא דב

אחד רואה את חבר שלו מורח משחה על גבי מדרגה 

עונה לו החבר  'מה אתה עושה? ,המש' .בכניסה לביתו

במקום שבו  ביום שלוש פעמים פא אמר לי למרוחוהר'

 'קיבלתי את המכה...

***** 
צקה זה ארבעים ורגלך לא ב ךישמלתך לא בלתה מעל

-ה' א ות בנאסר איש יבך כי כאשר יבוידעת עם ל :שנה
 ה'(-)ח', ד' לוקיך מייסרך

 לזה שה' הוא אבינו? 'מלתך לא בלתה'שין במה הקשר 
כה ילד מאם נראה אדם  :א"זיע 'ארי דבי עילאי'מסביר ה

להכות ע"י שננסה  א?או ל ך נדע אם זה אביוברחוב אי
 .לגעת בולנו  ןייתאם זה אביו הוא לא  ,את הילד

י למידמדוע בגדיהם של ת :(א', ברכות ו')מובא בגמרא 
כמים מתבלים מהר? הסיבה היא משום המזיקים ח
 תקנאים בהם ומתחככים בבגדיהם.מש

 ...אין לך מקום שיש בו מזיקים יותר מן המדברוהרי 
במדבר הלכו עם ישראל ששנה רבעים אבכל האם ולכן 

נתן להם לא  שהקב"ה הרי זה אות ,כלל בגדיהם לא בלו
 מתוק מדבש!. הוא אב הרחמן שלנושם ומש להזיק לנו

***** 
 )ח', יד'( לוקך–את את ה' חבך ושכבורם ל

 חלילהלהגיע  דםעלול הא הגאווזה עולה כי ע"י  מפסוק
 "ל.חיתברך ר בוראלשכחת ה

מובא  :יע"אזמשה מקוברין  ירמז לדבר מובא בשם רב
בירא דשתית מיניה מיא לא ' :(ב' ,צב' )בבא קמאבגמרא 

שתית ממנו מים אל שבור ' ' כלומרתשדי ביה קלא
  'אבןבו  רוקזת

  ?'קלא'למילה מתורגמת  'אבן'מדוע המילה ויש לשאול 
שנמשלה למים  לתלמידים הלומדים תורהרמז יש כאן 

הרי מזמור קל"א בתהילים  שלא יתגאו בתורתם כי
בור 'וזו הכוונה  י'מו עיניא רול ביה' לא גבה לי'...אומר 

אל תזרוק בו  הזו התורה הקדושש 'ששתית בו מים
אם שלמדת רה ותהקל"א דהיינו אל תאבד את כל 

 מתוק מדבש!.   בגאווה המופיעה במזמור קל"א תכשל
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 הסער הגדול הזה עלי'?

זמן רב הוא עמד ובכה כך... ופתאום בלי לשים לב הוא החל 
 '.  אוי לי כמה פגעתי ביונה...למלמל 'יונה... יונה ..

ה לפני שנתיים, משה היה בשיא פריחתו בישיבה, הוא יזה ה
הרבה לעסוק בקירוב צעירים לתורה ומצוות. יום אחד פנו 
אליו מטעם אחד מארגוני התשובה עמם הוא היה בקשר 

 וביקשו ממנו להיפגש עם בחור צעיר בשם יונה.
משה )ל"ע( יונה הוא נער מתבגר שהיה יתום מאב ואם 

 ף הסכים.לבסווהציע להיפגש, יונה היסס מאוד אך  התקשר
כבר בתחילת הפגישה הרגיש משה שיונה זה לא מסוג 
הבחורים לרוחו והוא הצטער בכלל על הפגישה, הוא התלבט 

 .מה לעשות ולבסוף החליט פשוט לשתוק ולא לדבר כלום
יונה היתום לא הבין מה פשר השתיקה אבל גם הוא שתק 

יונה  ,מבושה וכך עברה לה שעה ארוכה של שתיקה רועמת
 ניסה להשחיל משפט אבל משה פשוט שתק ולא אמר כלום...

 לבסוף הם קמו והלכו כל אחד לדרכו...
למחרת פנו אנשי הארגון למשה והביעו תמיהה על מה 

 שקרה... 'יונה נפגע מאוד ממך'... 
 משה אמר את מה שאמר והעניין נשכח מליבו.

שיאה של אותה תפילה עם פרץ הדמעות הוא נזכר כעת ב
וחשב 'כל מה שאני עובר זה בגלל הפגיעה שלי ביונה 
היתום... הרי נאמר בתורה 'כי אם ענה תענה אותו שמוע 

 אשמע צעקתו... וחרה אפי...' העולם אינו הפקר...
עוד באותו יום התקשר משה ליונה וביקש ממנו להיפגש, 

ך לבסוף אמר 'מה אתה רוצה יונה שתק ולא ענה כלל א
 ממני.. הספיקה לי הפגישה היא...'

 'אני רוצה הפעם לומר לך דבר מאוד חשוב...'
משה הגיע לפגישה וכשהוא חנוק מדמעות ביקש מחילה על 
אותה פגיעה נוראה, כשהוא מתייפח בבכי התחנן משה 
למחילתו של יונה 'אינך יודע כמה ייסורים עברתי בשל 

 א ממך מחל לי'אנ ,הפגיעה ההיא
יונה נרעש ונרגש עד עמקי נשמתו, הוא הניח את ראשו ובכה 
אף הוא, לבסוף הוא הבטיח כי הוא מוחל וסולח בכל ליבו 

 ואין לו שום טינה עליו.
הוא חש  ,משה שב לביתו בהרגשה מרוממת של טהרה ונקיות

קרבה עצומה לקב"ה, עוד באותו היום הוא ניגש לביתו של 
והעוזר הכניס אותו לרב, מיד עם כניסתו  הסטייפלער זיע"א

האיר אליו הסטיילער את פניו ואמר לו 'ברכה והצלחה, זיווג 
 הגון בית נאמן בישראל'

שבוע לאחר מכן הוא סגר ווארט עם בת ישראל כשרה והקים 
 בית נאמן בישראל.

 
אחים יקרים! כאשר האדם חי בידיעה שכל חייו הם על מוצא 

לבדוק ולתקן את דרכיו הרי שחייו הם פי ה' ודואג תמיד 
ם מלאים ביראת שמים והוא יזכה לחיים טובים יחי

 ומתוקנים בטוב בנעימים.
 

 שבת שלום ומבורך!           ה' יזכנו אמן!
 

 

  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 / 

 

 ...אמונה ויראת שמים –רעיון וסיפור לפרשה  
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  :לעילוי נשמתדברי התורה 

 רחמים חכם בן כתון וחיימג'אן ז"ל  

 חיים בן חוה ז"ל / אברהם יוסף סן אייזיק צבי ז"ל

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

 

למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל 
 מוצא פי ה' יחיה האדם )ח',ג'(

: כאשר האדם חי )'המאיר'(ראיתי הסבר נפלא לפסוק זה 
ורה לו זה מהשם יתברך, אזי הוא יזכה באמונה שכל מה שק

לסיעתא דשמיא מיוחדת וכמו שאומר הפסוק 'יהי חסדך ה' 
עלינו כאשר יחלנו לך' דהיינו ככל שאנו מייחלים לה' הוא 

 מרעיף עלינו מחסדיו.
לפי זה מתבאר הפסוק בדרך רמז: דע לך 'כי לא על הלחם לבדו 

החיים שלך יחיה האדם' אלא יש דבר נוסף שמשפיע על איכות 
והוא 'על כל מוצא' דהיינו כל דבר המוצא אותך בימי חייך 

תזכה  -תאמין שזה 'פי השם' אז כתוצאה מזה 'יחיה האדם' 
 לחיים טובים ומתוקנים עם המון סיעתא דשמיא.

 
 ובעניין הזה סיפור נפלא:

 'מה קרה לי?...' 'איזה קטרוג נוראי יש עלי...' 
לגיל השידוכים, זהו כבר השידוך משה הוא בחור ישיבה שהגיע 

השישי שמנסים להתאים לו ובכל הפעמים הריטואל חוזר על 
עצמו, הוא נפגש עם המועמדת פעם, פעמיים, שלוש... הם 
מחליטים שהכל בסדר ואפשר לסגור ואז רגע לפני הסגירה 
מודיעים לו מצד הכלה דרך השדכן כי 'לצערנו זה לא 

 מתאים'...
משה מרגיש שבכל מה שהוא מנסה  ולא רק בשידוכים...

 לעשות הוא פשוט תקוע, לא הולך לו כלום.
הוא החליט ללכת לקבל ברכה מגדול הדור דאז הצדיק רבי 

 הסטייפלער זיע"א. –יעקב ישראל קנייבסקי 
הוא כתב את כל מה שהוא עובר על פתק ומסר לעוזר של 
הרב, הרב עיין בפתק ואמר 'איני יכול לברך אותך... השם 

 ירחם!  איני יכול לברך אותך'...
'למה כבוד הרב?' זעק משה בקול נכאים והרב חוזר 'אני לא 

 יכול לברך'...
משה לא הרפה, הוא ניסה לשלוח לרב קרוב משפחה שלו 
שהיה תלמיד חכם, הלה לא סיפר שמשה היה כאן וביקש ברכה 
עבורו, והנה רק שמע הסטייפלער את שמו נזעק וקרא 'הרי 

 י איני יכול לברכו'...כבר אמרת
משה היה שבור ורצוץ, הוא ניסה לשחזר במוחו חטאים 
ועוונות שאולי מקטרגים עליו אך לא הצליח למצוא משהו 

 משמעותי... 
, )בנץ(יום אחד קם משה בבוקר מוקדם, התפלל תפילת וותיקין 

כאשר הוא הגיע לברכת 'אהבת עולם אהבתנו חמלה גדולה 
פרץ בבכי בלתי נשלט... הוא עבר  ויתרה חמלת עלינו' הוא

לפינה בבית הכנסת והחל להתייפח וזעק מקירות ליבו 
'המרחם רחם נא עלינו'... בתוך תפלת העמידה הוא המשיך 

לוקי, אני מאמין -א'להשם יתברך  בדבקות נוראה והתחנן
באמונה שלימה שהכל מאתך ואני מקבל הכל באהבה רק דבר 

 טאי ומה פשעי שבשלו גל עיני ואביטה מה ח ,אחד אבקש
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