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 ל קבלה אחת...כוחה ש -סיפור השנה 
 (בעמוד ב' )

 )כט', ט'( לוקיכם-אתם נצבים היום כולכם לפני ה' א
זה הוא ראש השנה' שבו   –מובא בזוהר הקדוש: 'היום 

הקב"ה מעמיד במשפט כל יצורי עולם וגוזר מי יחיה ומי 
 ימות וגם על מי שיחיה איך הוא יחיה.

זעק  תקיר מבן א'אתם' ר"ת  )תורת שלום(וראיתי בדרך רמז 
אבן ואטום לכל דבר  ם מי שכל השנה ליבו הוא לביינו גדה

בראש השנה צריך לזעוק ולבקש רחמים ממלך   ,שבקדושה
 !מתוק מדבש  מלכי המלכים הקב"ה.

***** 
ם יהיה לי כי בשרירות ליבי אלך למען  ך בלבבו לאמר שלווהתבר

 יט'(-)כט', יח' ספות הרוה את הצמאה. לא יאבה ה' סלוח לו...
על מה שעשה עד הנה בשוגג והייתי  תענוורלפי שאוסיף לו פ רש"י:

 אפרע ממנו הכל.ם המזיד ומעביר עליהם וגורם עתה שאצרפם ע
כאשר יהודי אומר 'שלום יהיה לי' ולא מתעורר בימי הדין  
לעשות תשובה וממשיך בשרירות ליבו, הוא גורם שגם מה  

 שהוא עשה בשוגג יהיה נידון כמזיד וזה נורא ואיום.
: ידוע שמידה  )ד"ת לפ"ש( שמואל' זיע"אאומר בעל ה'שם מ

טובה מרובה ממידת פורענות. והרי כל השנה כולה אנו  
עושים מצוות 'בשוגג' דהיינו בלי כוונת הלב, תפילות, 

 ברכות וכדו'... 
לפי זה יוצא שאם יהודי בימים האחרונים של השנה ובראש  
השנה עצמו יקפיד על כוונת הלב כראוי בתפילות שלו,  

בכלל ובברכת המזון בפרט, הרי שהקב"ה יחשיב לו  בברכות 
ובלי כוונת הלב  'בשגגה'שנעשו  ''פצועותהאת כל המצוות 

 !מתוק מדבש  בכוונה ראויה.' נעשו'כאילו 
 

 מילתא דבדיחותא ובעניין ברכה

ת לראו הלו הקהופתע חופה וקידושין במהלך טקס

שואל   'מה זה?' .מוצץ בפהשהחתן עומד בחופה עם 

אני זוכה לקיים את  ,הרב  התרא' :הרב והחתן מסביר

כשם  ' –המילה  בבריתך אותי המוהל רהברכה  שבי

 ...'לחופהייכנס  שנכנס לברית כך

***** 
לוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם  -הנסתרות לה' א

 ורה הזאת )כט', כח'(תלעשות את כל דברי ה
זהיר במצווה קלה  : 'והווה )ב', א'(מובא בפרקי אבות 

 כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות'.
התורה הקדושה הסתירה את שכר המצוות למעט שתי 

השנייה קשה  ו .שילוח הקן -אחת מהן קלה לביצוע  ,מצוות
מען ייטב לך  'לנאמר השכר ובשתיהן  .כיבוד אב ואם -ד מאו

כל השכר של שאי אפשר לדעת מה  ,ללמדנו 'םוהארכת ימי
וכל זה כדי שלא נברור את המצוות ונקיים  מצווה ומצווה

 .את כולן
 :כך את הפסוק )ד"ת לפ"ש(לפי זה מסביר הרב חיד"א זיע"א 

לוקינו' הקב"ה הסתיר את מתן שכרן -ת לה' אהנסתרו'
שכרן של שתי מצוות  וגילה לנו 'לותוהנג' .של המצוות
  - 'לבנינו'ויה היא יהקן והשנשילוח  – 'לנו'האחת היא 
  שנקיים את כל המצוות וכל זאת כדי .ואםכיבוד אב 

 !מתוק מדבש  .  'לעשות את כל דברי התורה הזאת'
***** 

 ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה
בערב ראש השנה  ' ':בו-כלה'בשם  'דרכי משה'ב אמוב

 '.נוהגים להתענות ולתת צדקות גדולות ולטבול בנהר
 דרה של 'צדקות גדולות'?גמה הה

ומן הצדקות הגדולות מי  ': ב'(, )כתובות פה'מובא במאירי 
 'שמהנה תלמידי חכמים מנכסיו...

 ?בערב ראש השנה דווקא וך בת"חמיש עניין לתומדוע 
 מסביר הרב יהונתן דומב שליט"א באופן נפלא:

ראש   -התרגום)הי היום יו': (',ז')א, ו מובא באיוב הקדמה:

לוקים להתייצב על ה' ויבוא גם -בני הא וויבוא (ההשנ
אמר ה' אל השטן מאין  יו'. לקטרג( -רש"י ) 'בתוכם השטן
 ויאמר משוט בארץ ומהתהלך בה' ...ויען השטן ?תבא

  ?איפה ראינו קטרוג בתשובתו של השטן :ויש  לשאול
 'משוט בארץ ומהתהלך בה'וכמו כן מה פשר הכפילות 

מובא בזוהר פרשת וישלח זצ"ל: צינץ מתרץ ר' לייב 
  ההיה שהקב" (הוא השטןש)עונשו של הנחש הקדמוני ש

  להחזיראבל יש לשטן אפשרות  .יםיקיצץ לו את הרגל
כאשר הוא מונע   - ואיך? אומר הזוהר הרגליים. אתלעצמו 

בתלמידי חכמים שעוסקים בתורה.  מאנשים לתמוך 
וע? כיוון שהתומכים בתלמידי חכמים נחשבים ומד

ם אין תמיכה בתלמידי  אבל א ,ם של התלמיד חכםיכרגלי
של השטן  ים יים הללו הופכות להיות רגליגלאז הר חכמים

 .באופן נורא ואיום יכול לקטרג ואז הוא ח"ו
השטן אומר לקב"ה אני הייתי   :רצים השאלותולפי זה מת
  יאבל עברת ,םידהיינו בלי רגלי 'שוט בארץ'במצב של 
בגלל  . ואיך?יםיעם רגלדהיינו  'התהלך בה'למצב של 

תלמידי חכמים ומהם שאין בארץ אנשים שתומכים ב
   בחזרה. םיקיבלתי את הרגלי

הם עצמם  'משוט בארץ ומהתהלך בה'המילים לפי זה 
 שלא תומכים בעמלי התורה. א על ישראלרהקטרוג הנו

חשוב   ' שבערב ראש השנה יש ענייןבו-כל'ולכן אומר ה
עמלי  במיוחד בשזה לתמוך  ות'צדקות גדול'לעשות 

ביום ראש  וג של השטןהתורה ובכך אנו מונעים את הקטר
 חתמים לחיים טובים אמן! נכנגד ישראל ו השנה

ידוע   :(מועד לכל חי) י זיע"ארבי חיים פלאג' מוסיף נפלא
יב' החודשים הם כנגד  -שג' הרגלים הם כנגד ג' האבות ו

חודש אלול הוא כנגד שבט לפי זה  .)טור( השבטים 'יב
 שעסק בתורה.שהוא כידוע היה תומך ביששכר זבולון 

יש  ש אלול בכלל ובערב ראש השנה בפרט שבחודללמדנו 
 !מתוק מדבש  .לעמלי תורהה ובפרט עניין להרבות  בצדק

 

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

 תשע"ו פרשת נצבים
 ערב ראש השנה תשע"ז

 97גיליון  -שנה שניה 

 בס"ד

 61.21 – כניסת השבת
 62.36 –יציאת השבת 

   62.01 –רבנו תם 
 )אופק חדרה( 

 

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

 ון בשעת התפילהנא לא לעיין בגילי
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בצמוד למקום מושבו שלאחר עלייתו למטוס רואה הרב  
 לא צנועה.שה שווייצרית יא ובמטוס הושיב

 'שהו שמדבר שווייצרית?יהאם יש מ'ושואל הרב פונה 
  אולי' 'מה אפשר לעזור? הרב כן'מר ווא בחור יהודיקם 

הבחור  ?'תוכל לבקש מהגברת לעבור למקום אחר במטוס
ת והבחור  מקומוהם מחליפים יא מסכימה, ה ,מדבר איתה

 יושב ליד הרב.
מהיכן  'חה שיחה בין הרב לבחור תתוך כדי הטיסה התפ

אני ' ?'ולאן אתה נוסע' 'ממנצ'סטר שבאנגליה' ?'אתה
'  ?ה עושה הרב בשוויץמו' 'לומד בירושלים בישיבת מיר

היינו   'חיים לילד'אני מלווה קבוצת ילדים ' אל הבחורשו
 .'עלינו לצ'פל בפסגת ההר וכעת אנו חוזרים ,באלפים

אל תזכיר לי את  ,אוי' ' נזעק הבחורמה? הייתם בצ'פל'
לפני תקופה קצרה ' :הבחור מספר'ו 'למה?'. 'המקום הזה

 ,שהיתי בפסגת ההר ואז אירע דבר נורא ,באתר הזה יהיית
י את הרכבל רוד בצילום בפסגת ההר ופספסתהייתי ט

לא שמו לב שאני שם וכך  האחרון שמוריד נוסעים,
הכפור  ,רד החושךונלכדתי במלכודת מוות. תוך שעה י

 'עמדתי חסר אונים... ,אין חמצן ואין לאן לברוח ,יעלה
אומר הבחור  'לא תאמין'שואל הרב  ?'אז איך נחלצת'
בונו של  יר' :ואמרתיעמדתי והתחלתי לדבר עם הקב"ה '

ללמוד  בערב ראש השנה תשע"ו קיבלתי על עצמי  ,עולם
ספר מוסר על פי ההבטחה של רבי  בכל יום חצי שעה ב

שמי שיקבל יראה נסים גלויים. וברוך   זיע"א יהו לופיאןאל
  ,השם עמדתי בקבלה ואני מקיים אותה במסירות נפש

ספריו של הרב פינקוס זצ"ל ואת ר סיימתי את כל וכב
בונו יר ,והנה אני עומד כאן בסכנת חיים 'תשובה שערי'

 .'של עולם תחלץ אותי מכאן
איך שאני מסיים את תפילתי אני רואה לפתע רכבל '

שמגיע לפסגת ההר וממנו יוצאים שני טכנאים עובדי  
מה אתה עושה '. 'האתר שעלו במקרה לתקן משהו בפסגה

עניתי והם הורידו   'פספסתי את הרכבל האחרון' ?'כאן
פרנק שוויצרי אך זכיתי   233שילמתי קנס של  ,תי למטהוא

 חיים.ברוך ה' ל
סליחה אתה  'הים ואומר דהרב שומע את הסיפור המ

ואז הרב מספר לו   '92בן ' ?'התכמה א ןב' 'כן'אכן  'רווק?
שגם היא קיבלה את אותה   03-על תהילה הרווקה בת ה

אני מציע ' ...נקוסירב פהקבלה ולמדה את ספרי ה
 'ללמוד יחד... ים תתחילושו ואם זה משמשתפג

הם נפגשו במהלך חודש אלול שלוש  אחים יקרים! 
נסגר   ' אלול תשע"ו()כבפגישות וביום ראשון האחרון 

 החתונה בקרוב.)שידוך( בשעה טובה לקראת הווארט 
 

 לא רוצה שנה טובה? מאתנואחים יקרים! מי 
 זיע"א: ןאליהו לופיא אן עצה נפלאה והבטחה של רביש כי

שיקבל קבלה אחת של דבר שעד היום הוא לא אדם '
במסירות יזכה  עשה ויקבל על עצמו להשתדל לקיימה 

 .'לחיים טובים בוייכת לראות נסים ונפלאות
 אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש

 לוקים חיים-למענך א -כתבנו בספר חיים 
 

 ובה!כתיבה וחתימה ט!     שבת שלום   !  כנו אמןה' יז

  :לעילוי נשמתרי התורה דב

   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  

 –וה / ליאור בן זילכל הישועות  –ה בת סלימה זיולמכירת הדירה /  –ואורי ישראל 

 ליישוב טוב ומוצלח בביתם. -לזיווג הגון /  יונתן בן אסתר וקרן בת מאיה  

 אחת... כוחה של קבלה -סיפור השנה 

 אחת...

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

 לוקים חיים-למענך א אותה אבקש...אחת שאלתי מאת ה' 
ישנה עצה נפלאה לזכייה בדין בראש השנה מרבי אליהו  

שיקבל קבלה אחת של דבר שעד : אדם והיא זיע"אלופיאן 
היום הוא לא עשה ויקבל על עצמו להשתדל לקיימה  

 .לחיים טובים בוייכת יזכה לראות נסים ונפלאות במסירות
אחת שאלתי ' :פסוקר ר' אליהו לופיאן ברמז לדבר אומ

ל כאו 'אחת' הדהיינו בזכות קבל  'מאת ה' אותה אבקש
לבקש  ' דהיינוקשבשאלתי מאת ה' אותה א'להיות בבחינת 

 ולקבל שנה טובה ומבורכת ולראות נסים גלויים ממש.
 ...לוקים חיים'-וזהו הפשט של 'למענך א

 
 נפלא:מדהים וובעניין זה סיפור 

 ,אה לראש השנה תשע"וסמוך ונר ,אלול תשע"הבחודש 
לרב חיים זאיד  ששמה תהילה התקשרה בת ישראל

 שליט"א וממש לא יכלה לדבר אלא רק בכתה. 
  ' היא עונהאין לי כוחות נפש יותר'שואל הרב  'מה קרה?'

מה לא עשיתי   ,נה ועדיין מעוכבת שידוךש 03'היום אני בת 
 .'אני מבינה שכנראה זו גזירה שלא אתחתן ...אבל כלום

 .  'דם להתייאש כללאאסור ל'אומר לה הרב  'חלילה'
  ?'ברך אותי שאזכהיהרב שאז אולי '
, אולי  ממני אני לא יודע אם תעזור הברכ'אומר הרב  'תראי'

עצה טובה   זו אני יכול לתת לךאפילו עלולה להזיק, מה ש
 זצ"ל ר' אליהו לופיאן אלא של הגאון גם לא שליוהיא 

קבלה אחת של  ראש השנהבערב  שיקבל אדם' :הבטיחש
דבר שעד היום הוא לא עשה ויקבל על עצמו להשתדל 

 .'לקיימה במסירות יזכה לראות נסים ונפלאות
שתקבלי על עצמך ללמוד בכל יום ספר  היא עצתי אלייך'

 .  'ך חצי שעהשמוסר במ
   'ר?פאבל איזה סתהילה 'אמרה  'אני מקבלת'
היא קיבלה   ,אמר הרב 'הרב פינקוסהמוסר של אולי ספרי '

 הרב בירך אותה בשנה טובה.ועל עצמה 
לרב זאיד ואומרת תהילה תקשרת שוב מלקראת פסח 

וגם את  פינקוס ת כל ספרי הרבאכבוד הרב סיימתי כבר '
 ...'ך הנסיך לא הגיעא 'שערי תשובה'

 .שליט"א רבי דוד אבוחציראצדיק כנס ליהרב הבטיח לה
 יבלה קבלה בערבמה היא רוצה? היא ק'ר לו רבי דוד מאו

השנה היא שה מראש השנה תשע"ו ואני מאמין שהיא נחת
  אבל תגיד לה שאנחנו רק באמצע השנה בע"ה תתחתן
 .'שתמשיך עם הקבלה ולא תתייאש בלבד,
 ה.ר לה את הדברים ושוב בירך אותמהרב א

יצא הרב זאיד לשווייץ  ' בקיץבין הזמנים'במהלך חופשת 

 בשם 'חיים לילד' )ל"ע( CFילדים חולי  לם קבוצה שעיחד 
מיטיב  םאלפיהרי הויר בוילדים אילו הם חולי ריאות שהא

 עמם ומחזק אותם.
שם  ,שנקרא 'צ'פל' תוך כדי הביקור הם עלו לפסגת ההר

יותר מחצי שעה כיוון שכמות בו יש  מקום שאסור לשהות 
את המטיילים  שמוריד בליש רכנמוכה ולכן  ירומצן באוחה

 למטה.
   .למטוס חזרה לארץם הטיול עלו הרב והילדים אחר סיול
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