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 מה מלמד אותנו מזלו של חודש אלול? חידה:
 תשובה בעמוד ב'...ה

 )כו', ה'(לוקיך...-וענית ואמרת לפני ה' א
 יית מצווה?ר לשם ייחוד לפני עשדים לומימדוע מקפ

בספרו 'תכלת  זיע"א ןאהסביר נפלא המהרש"ם מברעז'
מרדכי' ע"פ משל לאדם שהוביל סחורה יקרה דרך יער עבות 
שהיה שורץ בשודדים וחיות רעות. האיש חשב וחיפש  

 תחבולה כיצד להעביר את הסחורה בשלום.
ו של תעבר מולו איש חכם וכאשר שמע על בעיי והנה

ו יהיה כתוב שיתלה שלט גדול על העגלה וב לוהסוחר יעץ 
עשה הסוחר  ,אכןושהסחורה הזו מיועדת למלך ירום הודו. 

  ודים חולפים על פנידכאשר השו ,כך והגיע ליעדו לשלום
 רב לסחורה המיועדת למלך.קולא מעזים להת

טרג והנמשל נפלא: כאשר יהודי ניגש לקיים מצווה קמים לק
אנו  ,. ומהי העצה כנגדם? פשוט מאודםרבי םכנגדו מקטרגי

ו  הוא' דהיינו דע בריך אשדקולשם ייחוד 'כריזים מים ואומר
  הקב"ה, המצווה הזו מיועדת למלך מלכי המלכיםשלכם 

ובים זכה שמעשינו הטוממילא אף מקטרג לא יפגע בה וכך נ
 מים.ינו שבשבלרצון לפני א יגיעו ויתקבלו
שיית המצווה  עלפני  'וענית ואמרת' :ק הנ"לסורמז לדבר בפ

 !מתוק מדבש '...ךלוקי-לפני ה' א' גיעשמצווה זו מיועדת לה
 

 מילתא דבדיחותא יםשודד ובעניין

על מה 'שואל האחד את חברו  ,שני גנבים נפגשים בכלא

 וספאבל שמעתי שת'עונה השני  'על כלום' 'אתה כאן?

תי התברר  באבל אחרי שגנ ,נכון' 'אותך גונב ארנק?

 ...'שלא היה בו כלום

***** 
 )כו', יג'( לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי

 :  בעל ה'ערבי נחל' ביאר פסוק זה כך
שתושביה סבלו  מדרש על עיר אחת מסופר ב :א' הקדמה

ממכת עכברים, הגיעו לרבי פנחס בן יאיר והוא אמר להם 
ת כראוי, הם ותרומות ומעשר מפרישיםהם לא  שכנראה

 העכברים נעלמו.יבלו על עצמם והחלו לעשר כראוי וק
: מובא בחז"ל שאדם האוכל מאכל שאכל ממנו  הקדמה ב'

 עכבר בא לידי שכחת תלמודו ל"ע.
הפסוק הנ"ל נאמר כחלק מפרשת  ':ערבי נחל'מר הלפי זה או

מצהיר שהוא הפריש וביער את  שבו היהודי 'וידוי מעשרות'
   .כל המעשרות כדין מביתו

אם לא שמה הראיה שאכן הוא הפריש? התשובה היא ו
גיע  מהייתי מעשר היו העכברים אוכלים מתבואתי והייתי 

   .לידי שכחה
 !מתוק מדבש .זה ראיה שהפרשתי כראוי שכחתישלא  מכךו

***** 
-כי תשמע בקול ה' א ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך

 )כח', ב'( לוקיך

 שבורח מהברכה? םוכי יש אד 'והשיגוך'מדוע נאמר 
זצ"ל: מסופר  'דגל מחנה אפרים'מסביר נפלא בעל ה

א יהודי שרץ  "זיע 'קדושת לוי'אחת ראה בעל ה םשפע
 'לאן כבודו ממהר ורץ?'רב שאל אותו ה ,וממהר מאוד

ומי אמר לך כי  'אמר לו הרב  'אני ממהר לפרנסתי' ענה לו
רץ? אולי הפרנסה אתה ליו אשמקום סה נמצאת בנהפר

 'כי אתה בורח ממנה? אנמצאת במקום ממנו באת ונמצ
'כי תשמע  ל כשתגיעו למצב ש :ר הפסוק כךלפי זה מתבא

אז גם אם ו ,היו ראויים לברכהאז ת לוקיך'-בקול ה' א
ותך ותגיע אליך  תברח מן הברכה אזי הברכה תשיג א אתה

 !מתוק מדבש ...מצאילכל מקום שבו אתה ת
***** 

   ()שמעתי מהרב גואל אלקריף שליט"א ובעניין זה סיפור נפלא
יהודי שניכר לפי לבושו שהוא איש עסקים נכבד עלה  

ניגש   ,שילם לנהג והתיישב. לפתע הוא קם ,ובוסטאול
בשעה   ₪ 23-וא טעה והחזיר לו עודף מהלנהג ואומר לו ש

טען כי הוא זוכר   דומצהנהג  .₪ 633שהוא נתן שטר של 
בד. והם החלו  לב ₪ 23היטב שהוא נתן שטר של 

 זה אומר כך וזה אחרת והטונים החלו לעלות. ,להתווכח
למה אתם  ואומר הנוסעיםוהנה לפתע פונה אליהם אחד 

שככל הנראה   ₪ 23הנה על הרצפה שטר של  ?יםמתווכח
 נפל לך. איש העסקים מתכופף אומר תודה ויושב.

ל יע על השטר שנפומה קרה באמת? אותו יהודי שהוד
והוא זרק את   ,היה בעל תשובה שזה עתה התקרב ליהדות

 .שטר לרצפה כדי למנוע מחלוקתה
רק את השטר ך שהוא זלידו ישב יהודי חרדי שראה אי

ענה הבחור תראה הרב  'למה עשית זאת?'ושאל אותו 
קנות מצוות אפילו בכסף  תנו שיהודי צריך לשלי לימד או

 יקר מן השלום?ומה יותר 
לאחר מספר דקות ניגש איש העסקים שוב לנהג  הוהנ

אבל בדיוק כעת אני רואה כי מצאתי את   ,סליחה'ואומר 
ואז   .'₪ 23השטר הקודם וכנראה שבאמת נתתי לך רק 

  'ה?שנפלו לרצפ ₪ 23אז של מי ה'הוא מתעשת ומסתובב 
דו של אותו בעל תשובה  ואז קם יהודי חרדי שישב לצ

והצביע על בעל  'השטר הזה הוא של הבחור הזה'מר ווא
  23תדע לך שהוא נתן את ה'התשובה שהסמיק מבושה. 

 .'האחרונים שלו כדי למנוע מחלוקת ₪
רגעים ניגש   פרישב ולאחר מס ,עאיש העסקים שתק לרג

 'מה זה?' .₪ 2333לאותו בעל תשובה ונותן לו צ'ק על סל 
אתה לימדת אותי היום   ,לךזה בשבי' ,היהודי הופתע

 '.ות השלום ועל ערך המצוותשיעור מאלף על חשיב
***** 

 )כח', ח'( יצו ה' איתך את הברכה באסמיך ובכל משלח ידיך

יצו ה'  'בה' הידיעה  היה צריך לומר  'הברכה'מדוע נאמר 
 ?'איתך ברכה באסמיך...

  על חמש האות ה' מרמזת :זצ"ל 'בן איש חי'עונה ה
 

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

 תשע"ו אפרשת כי תב

 96גיליון  -שנה שניה 

 בס"ד

 62.32 – כניסת השבת
 62.63 –יציאת השבת 

   62.42 –רבנו תם 
 )אופק חדרה( 

 

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

 נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה
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ברכת המוציא  :כילת לחם והםהברכות שאדם מברך על א
 .ןמזוכילה ועוד ארבע הברכות של ברכת הלפני הא

אה  התורה להורות ולרמוז שבזכות חמש הברכות שאדם וב
בכל ו הוא יזכה לברכה באסמיו נומברך ומודה לה' על מזו

 משלח ידו.
***** 

 ומדוע?   'בתולהחודש אלול מזלו ': התשובה לחיד
ויראו בני 'הפסוק אומר  :מובא בפירוש הרא"ש על התורה

ר לוקים את בנות האדם ויקחו להם נשים מכל אש-הא
. ומובא במדרש שאותם מלאכים ראו נערה בתולה  'בחרו

עמדה אותה נערה ואמרה להם  ,הרר עביבורצו לקחתה לד
 'תתנו לי את הכנפיים שלכםלא אשמע לכם אלא אם כן '

סא הכבוד והקב"ה  יתחת כ הגיעוה לה ומיד היא פרחה נתנו
 קבעה בגלגל המזלות וזהו מזל בתולה.וקיבל אותה 
של בידרמן שליט"א ומכאן רואים כי מהותו אומר הרב 

 !מתוק מדבש . עבירהא להיות בורח מן החודש אלול הו
 

תה  יאבל הי ,ביקש הרופא לפתוח לעצמו מרפאה פרטית
הרי   ?איך לפרסם את עצמו כרופא מומחה ,לו דאגה

לרופא טרי וחדש, כולם   מעטים האנשים שיסכימו להגיע
 לרופא בעל שם וניסיון.מעדיפים להגיע 

 יהודי לרב שלו ותינה את דאגתו ושאל מה לעשות?הלך ה
יינט הראשון אמר לו הרב יש לי בשבילך עצה נפלאה: הפצ

טיפול תאמר לו שאתה מאוד עסוק שיפנה וירצה להגיע ל
 עוד שלושה חודשים.ותיתן לו תור ל

 .פתח את המרפאה המתין מספר ימים ,יצא הרופא מהרב
 רומר לו המזכיא ,והנה הגיע החולה הראשון ומבקש תור

התור הקרוב  אבל הרופא מאוד עסוק ו ,מצטער' :הרפואי
 ,חשב האיש ,כך אם. 'הוא רק לעוד שלושה חודשים

   .כנראה שמדובר ברופא מבוקש מאוד ואכן התור נקבע
א המבוקש  א עברו מספר ימים והשמועה על הרופל

 נפיים ורבים נהרו ושיחרו למרפאתו.עשתה לה כ
ר  הוא התקש ,יש הרב כאבים עזים בברכיוגיום אחד הר

 חיפות.דרופא וביקש ממנו אם יוכל לקבל אותו בל
אני מאוד  ,כבוד הרב' ?תה התשובהיומה אתם חושבים הי

 'התור הקרוב הוא רק לעוד חצי שנה!!! ...עסוק
כנראה שכבודו שכח 'הרב שמע, שתק לרגע ואמר בשקט 

 'מי עשה אותו כל כך עסוק...
הנמשל אחים יקרים הוא נורא: מגיע חודש אלול והקב"ה  

ממש כמה  ,תנו שנקדיש לו בכל יום מעט זמןמבקש מא
איפה אני לא בסדר בעבודת   ,מיתיל חשבון נפש אדקות ש

לה אבל אנחנו 'ומה התשובה שלנו? סליחה אבא ?ה'
התארגנות   ,ילדים ,עבודה, סידורים עסוקים... אתה יודע,

 לראש השנה...
מי , רק אל תשכח מתוק שלי הכל בסדר' עונה לנו: הקב"ה

 'עסוק...כך  כלעשה אותך 
כלומר אם אתה  'אם אמרתי מטה רגלי'וזו כוונת הפסוק 

אז  ,ואין לי זמן לחשוב עליך 'ילמטה רג'ר לקב"ה אומ
כל הקיום  'חסדך ה' יסעדני'תכניס לך לראש טוב טוב ש

שעשה  שלך וכל הטרדות שלך הם כולם מקורם בחסד 
 .ה' איתך

  'לא עברתי ממצוותך ולא שכחתי'ומר הפסוק אה שזו
איך הגעתי למצב שלא עברתי על מצוותך? ע"י דהיינו 

 שלא שכחתי מי עשה אותי עסוק...
אוי לנו אם לא נמצא את הזמן להקדיש  יקרים! אחים 

לם  ולכבוד זה שנתן לו את הזמן ואת כל מה שיש לנו בע
 .הזה

בעוד שבוע ימים כמעט ישב הקב"ה בדין ויקבע   ,ותזכרו
ה להיות עסוקים בשנת תשע"ז ויותר חשוב כנז וכמה אנ

 ...וקיםמזה במה נהיה עס
שבון  תקדישו כל יום רבע שעה של ח :אז קבלו עצה טובה

איך השבת שלי? איך הצניעות שלי?   :אמיתי ונוקבנפש 
 איך התפילות שלי? איך הברכות שלי? ועוד...

 
יכול להיות שהרבע שעה הזו היא הכי גורלית  

 ...לכל המשך חייכם
 

 שבת שלום ומבורך     ה' יזכנו, אמן! 
 

  :לוי נשמתלעידברי התורה 

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

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

 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  

לזיווג  –לזיווג הגון / ליאור בן זיוה  –למכירת הדירה / אלחנן בן צלל  –ואורי ישראל 

 ליישוב טוב ומוצלח בביתם. -הגון /  יונתן בן אסתר וקרן בת מאיה  
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 ...לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי
 ?'ולא שכחתי'מהי כוונת המילים 

   לחודש אלול:בהקשר זאת  להסבירבס"ד  וחשבנו
אם אמרתי מטה רגלי ': )צד', יח'( בתהיליםנאמר  :הקדמה

 .'חסדך ה' יסעדני
והיה   .לכאורהמיותרות  'אם אמרתי'המילים יש לשאול: ו

 ?'אם מטה רגלי חסדך ה' יסעדני'לו לומר 
 שלושה תירוצים: 'וראיתי בגיליון 'באר הפרשה

ייסורים אלא רק כדי אין הקב"ה מביא על האדם  תירוץ א':
 'אם אמרתי מטה רגלי'וזה שאומר דוד המלך  .לקרבו לה'

  .'מטה רגלי'דהיינו רק נדמה לי ש
חסדך ה' 'להתחזק בביטחון בה' ולדעת ש הפתרון?ומה 

 ה שאין בעיה.א' ואז תריסעדני
ק בלגו ולפתע שומעים אותו בוכה ילד קטן שיח תירוץ ב':

הלגו... רואה אותו  מה קרה? החבר שבר לו את ל,ומייל
 'מה אתה עושה עניין מלגו?'וצוחק עליו  62 -אחיו בן ה

מה קרה?  ,צועק וכועס 62-למחרת שומעים את הנער בן ה
מה אתה  'חבר שבר לו את האופניים. ואז האבא צוחק עליו 

 .?'עושה עניין מאופניים
כעס ומרירות מה  וחוזר מהעבודה וכוללמחרת האבא 

קרה? חבר לעבודה הכפיש אותו וגינה אותו בפורום 
מה אתה  'וכעת הקב"ה צוחק על האבא  הנהלת החברה...

   'עושה עניין מעבודה?
לא היה אדם בעולם  ,תסתכלו עלי :ע"ה ךאומר דוד המל

יק אותי בשמחה כל חיי? זומה הח .שעבר ייסורים כמוני
 'אם אמרתי מטה רגלי'כותב הביטחון שלי בה'. ולכן הוא 

היה  הוז 'מטה רגלי'דהיינו אם אני דוד המלך אמרתי ש
תרון לכל   לך שהפבכל זאת אני אומר  ,באמת ייסורים קשים

 .'חסדך ה' יסעדני'הייסורים והדאגות זה הידיעה ש
 :ונקדים ספור נפלאשהוא החיבור לאלול:  תירוץ ג'

ולאחר יהודי אחד סיים לימודים לרפואה במשך שבע שנים 
 לימודיו בסיום ,האורתופדיהבמקצוע מכן ערך התמחות 
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