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 )א', א'( אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל
ה כאן כל המקומות שהכעיסו לפי שהן דברי תוכחות ומנ רש"י:

לפני המקום בהם לפיכך סתם את הדברים והזכירן ברמז מפני 
 כבודן של ישראל.

אהבת 'התורה הוא  קניינינה ומאחד מארבעים וש
אדם זיע"א מוילנא אומר הגר"א ו .)אבות ו', א'( 'התוכחות

 .יזכה לברכהמובטח לו שהמקבל תוכחה 
ם נדלג : א)פנינים( והוא מביא אסמכתא דבריו בסוד נפלא

נגיע  ,' הראשונה בחומש דבריםבאותיות מהאות  613
' עוד כלאות  נגיעאותיות  613עוד דילוג של  ,'רלאות 

  'ברכהוקיבלנו '' ה תדילוג נגיע לאו
התוכחה ומקיים בעקבות כך את תרי"ג  תהמקבל א יכ

 !מתוק מדבש כה.   ברבוודא למצוות התורה יזכה 
***** 

 )א', א'( וחצרות ודי זהב...
גל הוכיחן על הע – ודי זהבבמחלוקתו של קורח.  – חצרות :רש"י

 שעשו.
אז  ,היה קודם למחלוקת קורח לחטא העג לשאול הרי ויש

 מדוע משה מקדים את מחלוקת קרח לעגל?
 )אגעדאנק(' עגלי צדקמ'' בשם התפוחי חיים'מתרץ נפלא ה

לא חרבה ירושלים אלא בשביל  '(שבת קיט)מובא בגמרא 
הרי ידוע שבית ' ויש לשאול שביזו בה תלמידי חכמים

המקדש חרב בגלל ג' העבירות הקשות גילוי עריות 
 ה?רז עבודהומים שפיכות ד

עמדה  חכמיםמן שכיבדו תלמידי זאלא שיש לומר שכל 
 .למנוע את החורבן הצדיקיםלאותו הדור זכותם של 
את ההגנה  הם הסירו את החכמיםואולם ברגע שהם ביזו 
נפרע מהם על העבירות  הקב"השבאה בזכותם ומיד 

 .ות שהיו בידםרהחמו
בחטא העגל בא משה רבנו  :שאלה הנ"להלפי זה תתורץ 

  .סלח בזכותו של משה ישראל והקב"העל  לימד זכותו
ועדתו ביזו והשפילו את משה רבנו,  רחוואולם ברגע שק

נתעורר וממילא  םבעיניההם גילו דעתם שהוא אינו חשוב 
 !מתוק מדבש      שוב הקטרוג על חטא העגל.

 
 מילתא דבדיחותא זלזול בחכמיםובעניין 

ולא שמע  היה מרבה להשתולל עם האופנייםילד אחד 

 .שלו אאימלאזהרות של 

 'תראי אני נוסע בלי רגליים אאימ' פעם אחת הוא צעק

תראי אני  אאימ'חוזר שוב הוא  'תזהר'צועקת  אואימ

 'זהרת'צועקת  אוהאימ 'נוסע בלי ידיים

 ...'אני בלי שיניים אאימ'בסוף הוא חזר וגנח 

***** 
 . )א', יג'(בו לכם אנשים חכמים ונבונים..ה

 פיםוכס – חכמים :רש"י
 ון מלש 'כסופים'הגאון ר' יחזקאל לוינשטיין זצ"ל אומר 
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 תשע"זפרשת דברים 
 שבת חזון

 133גיליון  - שנה שלישית

 בס"ד

 19.11 – כניסת השבת
 20.21 –יציאת השבת 

  20.53 (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

 פחכם ע" :אן למדנו יסוד נפלאוכ .השתוקקותופים וכיס
אדם אלא  ,איננו אדם שהוא בעל ידע היהדות

 !מתוק מדבש  .שמשתוקק וחפץ ללמוד ולדעת
 

על רבי אייזל חריף זצ"ל שחיפש חתן  רפוובעניין זה מס
לטובי הישיבות ואמר לתלמידים מי הוא ניגש  ,לביתו

יזכה להיות  ,שהוא העלה צליח לענות על השאלהיש
נות על השאלה המורכבת ולא לע כולם ניסו .ולביתחתן 

 ,הרב יצא מן הישיבה ופנה להמשיך במסעו ,הצליחו
הוא  ,ורא לעברוק לאחר כמאה מטר הוא שומע קול

 ,כן בבקשה' ,ורואה בחור מתלמידי הישיבה לאחורפונה 
אז 'אומר הבחור  'לא' 'ה?להאם יש בפיך תשובה לשא

לא אם 'ענה הבחור  'כבוד הרב' 'מדוע עצרת אותי?
לכל הפחות רציתי לדעת את התשובה  ,להזכיתי לכ

 .'כך בלי תשובה רלהישאאיני יכול  ,לשאלה
 ...'ברוך הבא חתני היקר'אמר לו הרב 

 'והחכמה מאין תמצא'זה שנאמר  בס"דהוסיף וחשבנו ל
ך האדם לשאוף תמיד אחריה יכדי להשיג חכמה צר

 !מתוק מדבש      מצא עבורו.יולחפש מאין היא ת
***** 

 )א', לב'( לוקיכם-בדבר הזה אינכם מאמינים בה' או
אם )שמעתי מהרב בידרמן שליט"א( ' יהודהנה דגל מח'אומר ה

עצמו ולא יהודי אומר על דבר אחד אפילו שהוא יסדר ב
א מגלה כי הוא אינו הו אזי בדבר הזהלה זאת בקב"ה תו

 !מתוק מדבש .    מאמין כלל בקב"ה
***** 

 )ב', כו'( ראשלח מלאכים... אל סיחון... דברי שלום לאמו
והתגר בו 'הלא הקב"ה ציווה את משה  :ויש לשאול

 ברי שלום?ם לשלוח אליו דמה פתאו ? אז'מלחמה
 '(, ז'תהילים קכ)סוק אומר הפ ':כרם חמד'מתרץ נפלא ה

טבע הגוי הוא  'אני שלום וכי אדבר המה למלחמה'
זה  תהוא מפרש א ,דברי שלום אתושכאשר יהודי מדבר 

 תקיפותביתר  םלהילחכפחד מן הגוי ואז הוא מתעורר 
 )מוכר לכם?( ביהודי.

יווי ה' את צ םרצה לקיימשה  :לפי זה מובן נפלא
הרי למדנו שההתגרות אבל  'והתגר בו מלחמה' שציווה

ולכן שלח אליו  בגוי היא ע"י שהיהודי דורש בשלומו
 !מתוק מדבש . ם כדי שכך יצא למלחמהמשה דברי שלו

***** 
 )מתוך ההפטרה( יון במשפט תפדה ושביה בצדקהצ

 ואלוז'יןו: שואל ר' חיים מהקדמה :וחשבנו לבאר בס"ד
ידוע שאין המלווה רשאי ליטול  :(''יחי ראובן) זיע"א

שנפשו של הלווה תלויה בהם שנאמר  םכמשכון חפצי
  .'לא יחבול ריחיים ורכב כי נפש הוא חובל'

המקדש כמשכון על  את אם כן כיצד נטל הקב"ה
 ?'בית חיינורחם על ציון כי היא '? הלא נאמר עוונותינו
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 זצ"ל יגש לפוסק הדור הגאון ר' משה פיינשטייןנהוא 
  ?ביום שנקבע לריאיוןתר לו לגשת וושאל האם מ

 .'דבר האבד'הרב חשב מעט ופסק שמותר היות וזה 
ר לי להתגלח לפני תהאם יהיה מו :ואז הוא הוסיף ושאל

 !!!'בשום אופן !לא'הרב פסק חד משמעית ? הריאיון
לקראת המפגש שבו  והתכונןהוא יצא שמח וטוב לב 

 .פרנסתו תלויה
רק דבר  ומזומן, הוא הרגיש שהוא מוכן ןיואהריערב ב

לא  י הגוי כשאנינאתייצב בפ ו... איךאחד הטריד אות
 שלהיפגאני חושב שאם הרב התיר לי  מגולח?

 ...אז מן הראוי שאשתדל עד הסוף ואתגלח ,כהשתדלות
 .לריאיון והתכונןתגלח עשה הוא ההוא וכך 

י ושם בבהגיעו למשרד המפואר הוא נתבקש להמתין בלו
בטופס היו  ,אותו הוא מילא קצר פס שאלוןוהוגש לו ט

 דת וכו'... ,שאלות הכוללות פרטים אישיים רקע
הוא נכנס למנכ"ל והציג את הרקורד המקצועי העשיר 

תוך שהוא מתווה את תכנית העבודה שלו  ,שלו
רב ולבסוף  ןבעניימנכ"ל האזין לו ה .דירהא לפרויקט

 ו עמו בקשר.יהם יהאמר לו ש
מה גדולה הייתה הפתעתו כשקיבל הודעה מהחברה כי ו

 ...לצערם הגדול הם החליטו לבחור בקבלן אחר
, הוא תהה הקבלן היהודי ?'מה קרה? מה עוול נמצא בי'

עם המנכ"ל  תהזמין פגישה נוספלא יכול היה להתאפק ו
 שבה הוא הגיע ושאל את אשר על ליבו.

האמת שברמה המקצועית 'המנכ"ל  לו אמר 'תראה'
חשובים , אבל אחד הדברים המאוד הרשמת אותי

 בעבודה כזו גדולה היא רמת האמון של הקבלן ועובדיו.
אני מכיר המון שיינת כי אתה יהודי והאמת בשאלון צ

שלפני תשעה  מכרים יהודים מברוקלין ובימים הללו
כששאלתי  ,באב שלכם אני רואה שכולם לא מגולחים

אותם הם סיפרו לי שזה זכר לחורבן בית המקדש שהיה 
 'יםללכם בירוש

כשראיתי אותך נכנס אלי מגולח ומבושם בימים הללו 
  :השלך ואז הגעתי למסקנהבנתי שאין לך נאמנות לדת 
איך תהיה לך  ,ךשל תדאם אתה לא נאמן ל

 הגדולה שלנו?לחברה  תנאמנו

 
 'תאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתהמכל ה'

 1,949יאמר די לגלות הארוכה  ויהי רצון שהקב"ה ברחמי
נזכה לשמוע עוד לפני ש ,שנה לחורבן בית המקדש

ותשעה באב יהפוך  יח צדקנושתשעה באב על ביאת מ
 שראליליום חג שמח לכל עם 

 
 שבת שלום ומבורך! !      ה' יזכנו אמן

אנו נרגיש כאשר יגיע הזמן שבו  :ובאמת הוא מתרץ
יכולים לחיות  ואנו לא 'בית חיינו'המקדש הוא  שבית

 .אותו לנו יחזירבלעדיו אז הקב"ה 
דהיינו כאשר נצדיק את  'הקושביה בצד'וזהו שנאמר 

 !מתוק מדבש . נזכה לשוב אליו היות המקדש בית חיינו

 

  הגיליון להצלחת:

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

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

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

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

 

 ...נאמנות למי? –רעיון וסיפור לפרשה  
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  :לעילוי נשמתדברי התורה 

 רחמים חכם בן כתון וחיימג'אן ז"ל  

 / חיים בן רחל ז"ל ז"ל הדסה בת חנה

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

 

 )מתוך ההפטרה לשבת חזון(אדמתכם לנגדכם זרים אוכלים אותה... 

שאל את עצמו: מדוע כל האירועים  מאתנוהאם מישהו 
 ?המצרים'בין 'בימי  אמתרחשים דווקסביב הר הבית 

ישנם רבים שלא מרגישים הזדהות עם חורבן  ,לצערנו
ה כמו משהו ישן שלא שייך אלינו, זה נרא ,בית המקדש

 .שולטים בהריבונית ואנו ינה דיש לנו מהרי 
עד  ,ן לנו שליטה כלליבא הקב"ה ומראה לנו עד כמה א

בידוק או  'מגנומטרים'תרצה להציב  כדי כך שגם אם
 אויביךית פתאום קמים כנגדך כל בטחוני בכניסה להר הב

 ם לך שאתה כאן לא בעל הביתיומרא
ר לעם ישראל ' המקום הקדוש ביותאדמתכם לנגדכם'

 ...'זרים אוכלים אותה'ניצב נגדנו ואנו רואים איך 
 וכדי לעורר אותנ 'בין המצרים'וכל זה מתרחש בימי 
הר הבית היינו רואים את בית לכסוף לימים בהם ב

היו שם בעבודתם ולויים  םכוהני ,והמקדש בתפארת
פעמים בשנה  שבדוכנם ועם ישראל כולו מגיע שלו

 לעלייה לרגל לראות את פני ה' 
 'לכו בוששמם שועלים ה על הר ציון' ?ומה כיום נותר
אבלות על בית המקדש היא לא אבלות ! החברים יקרים

כל דור שלא נבנה 'כי הרי  תעכשוויישנה אלא אבלות 
 'בימיו כאילו נחרב בימיובית המקדש 

הקפדה על להשתתף בצער הלאומי ע"י  חובה על כולנו
ע ולא לשמ :ט' באב מנהגי האבלות בשבוע שחל בו

לא לכבס ולא ללבוש מכובס, לא  ,לא לאכול בשר ,שירים
 וכמובן מעל לכל לצום ביום תשעה באב.להתרחץ במים 

ה נכספבצער על החורבן בבחינת נראה לקב"ה כי אנו  אם
נזכה כולנו לראות בנחמת  וגם כלתה נפשי לחצרות ה'

'שמחו את ירושלים וגילו )סו', י'( ישעיה ציון ובדברי הנביא 
  משוש כל המתאבלים עליה' אתהבה כל אוהביה שישו 

 
ארצות על קבלן שיפוצים יהודי בבעניין זה מסופר ו

  עבודה.הברית אשר מזה זמן רב סבל מחוסר 
ל מכרז לעבודות במודעה בעיתון עיום אחד הוא נתקל 

הוא הגיש הצעה הוגנת ואכן  ,ים בהיקף גדול מאודשיפוצ
אלא שתאריך הריאיון  ,זומן לריאיון עם מנכ"ל החברה
 .נפל בשבוע שחל בו תשעה באב
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