
 

 

 

  
 

  
 
 

 (2951228-073 -/ שמיעה חוזרת  6171111-03 -) שידור חי 'המרכז הרוחני' חדרה  18.45 -: בירביע: השיעורים הקרובים

 עת אולגהבית הכנסת "בית יוסף" גב 03.61 בשעה ת קודש:שב
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מה הקשר בין יוסף הצדיק לפרשת כי תצא? חידה:

 )כא', י'( לוקיך בידך-ך ונתנו ה' איאויב למלחמה עלכי תצא 

 לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. רש"י:
 אך מה היא העצה ליציאה למלחמה כנגד היצר?

יוסף זכה להתגבר על יצר הרע בזכות דמות התשובה היא: 
)סוטה לו', דיוקן אביו שהייתה מול עיניו כדאיתא בגמרא 

באותה שעה באתה דיוקנו  ותתפשהו בבגדו לאמר... :ב'(
יוסף עתידין אחיך  :אמר לו ,של אביו ונראתה לו בחלון

שיכתבו על אבני אפוד ואתה ביניהם רצונך שימחה שמך 
ורועה זונות ( משלי כט)דכתיב  ?מביניהם ותקרא רועה זונות

  ...ותשב באיתן קשתו( בראשית מט)יאבד הון מיד 
העצה לנצח את מכאן ש: זיע"א אומר המהר"ץ בריסק

היצר הרע היא ע"י שישים מול עיניו תמיד את דמות אביו 
  – לדברנפלא רמז הרב ומוסיף  .כיוסף הצדיק

נתנו 'וכך תזכה ל ביךאורת צצייר תמיך יל כר"ת  'אתצ יכ'
 מתוק מדבש!'   לוקיך בידיך-ה' א

***** 
 )כב', ח'( כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך

צד צריך לברך? כך שנו רבותינו בית חדש כי הבונה :מובא במדרש
 הבונה בית חדש צריך לברך שהחיינו כדי לעשות נחת רוח ליוצרו.

חדש כיצד צריך ויש לשאול: מדוע נאמר הבונה בית 
 הבונה בית חדש צריך לברך וכו'... לו לומרהיה  ?רךלב

מצוות על האדם לעשותן כדי הרי בכל הועוד יש לשאול 
 נחת רוח ליוצרו ומה הרבותא בבית חדש?לעשות 

' זיע"א: המדרש שואל בתמיהה: כתב סופר'המסביר נפלא 
ועל זה עונה המדרש: אם כיצד שייך לברך על דבר חומרי? 

מצוות  בו האדם יקייםלית הבית החדש היא על מנת שתכ
 ,ועד לחכמים להכנסת אורחים בית המעקה ומזוזה ושיהי

על בית כזה ראוי לברך שהחיינו ש כיו"ב הרי לתורה ועוד
 מתוק מדבש!  צרו...וח ליוכדי לעשות נחת ר

***** 
לוקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך -י ה' אכ

 טו'( ... )כג',לפניך
ויביך אלתת והצילך ל ל:רמז לחודש אלויש בפסוק זה 

 .פניך ר"ת אלולל
עבודה זרה ): מובא בגמרא להוסיף רעיון נוסף בס"דוחשבנו 

כל העושה  ואל בר נחמני אמר רבי יונתן: אמר רב שמ(ה' א'
והולכת לפניו לעולם  מצוה אחת בעולם הזה, מקדמתו

וכל  יאספך. וכבוד ה'והלך לפניך צדקך הבא, שנאמר 
 לפפתו ומוליכתו ליום הדין, שנאמרהעובר עבירה אחת, מ

 .ילפתו ארחות דרכם
מדוע המצווה הולכת לפני האדם ואילו העבירה אחריו? 
משל לאדם שבאו לעצור אותו על פשע מסוים השוטרים 
מוליכים אותו אל תא המעצר כאשר השוטר הולך אחריו 

 הפיס והולך כדי שלא יברח. מצד שני אדם שזכה בפעל
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 תשע"ז פרשת כי תצא

 136גיליון  - שנה שלישית

 בס"ד

 18.35 – כניסת השבת
 19.41 –יציאת השבת 

  20.16 (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

ליח הולך לפניו להראות הש ,עם שליח לקבל את הפרס
ש יברח? משום ילמה הוא לא חושש שהאו .את הדרך לו

  לא בורחים לשום מקום...שכשהולכים לקבל פרס 
עבירה הולכת אחרי האדם כדי  ,באוכך גם בעולם ה

ומלאכי המצוות  )למרות ששם אין לאן לברוח( ברחשלא י
 קבל שכר.ך ללהראות לו את הדרהולכים לפניו 

עבירה תלך לפני האדם? יקרה שמתי  :וכעת לסוכריה
כאשר האדם חזר עליה בתשובה מתוך  :התשובה היא

ת זדונות לזכויות ככי תשובה מאהבה הופ ,אהבה
למלאך של מצווה  כהעבירה כעת הפ הוממילא אות

 .והיא כעת עוברת ללכת לפניו
ר"ת  'אויביך לפניךתת לו'להצילך מר הכתוב ואוזה ש

אלול כי ע"י תשובה מאהבה בחודש אלול אנו יכול 
ות שעשינו בראו מהעבירויבים שלנו שנר את האילהעב

ונהפוך אותם  הע"י שנשוב בתשובה מאהבכו לפנינו לשי
 מתוק מדבש!.   למלאכים של מצוות

 
 אמילתא דבדיחות תא מעצרן ייובענ

 ,הספר במהלך סיור עבודה הועלה נושא תקצוב בתי

תקציב לבתי ' 'ומה עם אין תקציב 'לצערנוענו השרים 

ף האחרון היה שיפוץ בתי יהסע ' 'אין תקציב'החולים

 ₪' חמישים מיליון' ' אמרו השריםכמה צריך?' ,הסוהר

 .הסכימו פה אחד 'רמאוש בעיה,אין '

, את שאר תראה'שואל אזרח תמים  'מה נשתנה?'

קרוב  סוהרלבית  הדברים לא בטוח שנצטרך אבל

 לוודאי נצטרך להגיע לכן שם חייבים להשקיע...

***** 

 )כא', י'( לוקיך בידך-ך ונתנו ה' איאויב על כי תצא למלחמה

 לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. רש"י:
 כיצד מתגברים על היצר הרע?

ר צישהאדם מטבעו לא יכול לנצח את ה היא אמתה
 'ה עוזרו אינו יכול לו"הקב אאלמל'ל "הרע וכדברי חז

לעשות  שעליךאלא שבאה התורה ומנחה אותנו כל מה 
 ואם אמתינפש ועם רצון ת למלחמה במסירות הוא לצא

 .'לוקיך בידך-נתנו ה' א'ותעשה את חלקך אז מובטח לך 
 

 בסיפור אישי: ובעניין הזה אבקש לשתף אתכם
אלול הכנתי את השיעור  יום שלישי שעבר ראש חודש

המרכזי אותו אני מוסר בס"ד ביום רביעי במרכז הרוחני 
)אותו  בין היתר תכננתי לספר את הסיפור הבאובחדרה 

 :עיבדתי מתוך הגיליון 'וכל מאמינים'(
לברשטיין בחור ישיבה הגיע לביתו של הרב יצחק זי

 דכבר שלוש שנים לומ אשהו שליט"א ובכה לפניו על כך
 הוא מרגיש  ,בישיבה אך לא מצליח להבין את הגמרא
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חופנים בשירותך והעניק לך מלוא שהקב"ה הפך להיות 
 דשמיא בלימוד הגמרא.סיעתא 

 
כאמור ביום שלישי א' דר"ח את הסיפור הזה הכנתי 

והנה באותו היום לקחתי את אשתי לקניות  ,אלול
אך בשל העומס בחנות  ,תפילת מנחה במנייןהתפללתי 

י , מיד יצאתתשע בערבביתי בשעה להתעכבנו והגעתי 
 ,לערבית אך לצערי לא מצאתי מנייןלחפש בשכונה 
ניגשתי  ,התפללום ש גם' ואור יוסף'עברתי לישיבת 

כשהבנתי כי אין  ,לישיבת ההסדר וגם שם כבר התפללו
תפלל רירה להבעמדתי בלית  ,מתוכנןבכל השכונה מניין 

 .ידחיב
ור אני אממחר הרי  ,אחד רגע :אבל אז חשבתי לעצמי

על הבחור שמסר נפש  ללספר לתלמידיי את הסיפור הנ"
הולך להתפלל  בעצמיבמניין ואני  תביפילת ערעל ת

לול האם כך אליל א' בשכעת ערבית ביחיד? ומה עוד 
עם תפילת  והסליחותלחודש הרחמים  סלהיכנ יראו

 ?ביחיד תערבי
 ...ויהי מה תא מניין לערביאו אז החלטתי שאני מוצ

קמתי לצאת מבניין הישיבה והנה אני מבחין כי 
מתקיים  ' הסמוךאהבת שלום'במרפסת של בית הכנסת 

יכיתי לסיום ח)רובם עדיין לא דתיים( שיעור קירוב לצעירים 
מי לא התפלל  ,חברה'פניתי לקבוצה ושאלתי  ,השיעור

ערבית? כמעט כל הידיים הונפו בהיסוס ואחד אפילו 
ני לא התפללתי לא א ?תה ערבי'כבוד הרב מאמר 

 ...שחרית ולא מנחה
נתקעתי בלי מניין בבקשה, תעזרו לי 'תי וביקשתי דעמ

 ,ואכן הם הסכימו מצווה גדולה' וותרוויח לערבית
את כל אותם  יפתחנו את בית הכנסת וכך זכיתי וזיכית

 ...ת  במניין בליל ר"ח אלולבני נוער בתפילת ערבי
 

כות הזו התאפשרה לי כי הזאין לי ספק  !אחים יקרים
כשהחלטתי והוא דשמיא רק בזכות דבר אחד בסיעתא 

 להתפללשלם שאני הלילה חייב למסור נפש כדי  בבל
נפתחו בפניי שערי סיעתא דשמיא וזכיתי  במניין אז

 .למניין הנפלא הזה
 

 צריכיםכל מה שאנו  'אויביךכי תצא למלחמה על '
ולקיים  לעשות זה רק לרצות באמת ובתמים להתחזק

ש אז נזכה  פנראה לקב"ה מסירות נ אשרוכ .מצוות
 -כי הרי ...'ונתנו ה' אלוקיך בידיך'ל יאבווד

 מסייעין אותו' – ר'הבא להיטה

 
 !שבת שלום ומבורך !       ה' יזכנו אמן

 

 

 

לברכה והצלחה / דקל  –רפואה שלימה / יונתן בן אסתר  –גיטה בת מנטה  -אמי   הגיליון להצלחת:

לברכה והצלחה / יעקב ואורי ישראל   -הצלחה בגשמיות וברוחניות/ התורם בעילום שמו וב"ב  –מלכה 

/ סיון לירון בת תחייה לזיווג הגון  –לכל הישועות / ליאור בן זיוה  –למכירת הדירה / זיוה בת סלימה  –

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

 

 8545521-04-פקס    B@Hadera.muni.il-Baruch לתגובות במייל:   3137617-305להקדשה: 
 

  :לעילוי נשמתדברי התורה 

 רחמים חכם בן כתון וחיימג'אן ז"ל  

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

 

 תסכול נורא והוא מיואש...
ל עצה לקב סלהיכנהרב עודד עוד ובירכו אך יעץ לו 

 .בסקי שליט"אוברכה מגיסו הרב חיים קניי
לחה הבחור ניגש לר' חיים אשר בירך אותו לברכה והצ

להפסיד לעולם תפילה במניין והוסיף שיקבל על עצמו לא 
מה  :זרה הרהר וחשבחאך בדרכו  ,הבחור הבטיח ויצא

רא? ומה עוד מנת הגין לבין הביהקשר בין תפילה במנ
גם אם קרה פעם  ,תפלל במנייןמקפיד להשעד היום אני 

 .חיד..יפלל בתאו פעמיים שנאלצתי לה
 שקיבל. עמוד בקבלהליט לאת הוא החאבל למרות ז

הם  ,חר שבועיים הוא חזר מטיול עם חבריו לישיבהלא
ו לנוח בחדרים הלכולישיבה  הצהרייםהגיעו בשעת אחר 

הבחור הלך לנוח סדר שאחריה, והלתפילת ערבית עד 
 ...וכשהתעורר הוא ראה שהשעה היא שלוש לפנות בוקר

אין ברירה  מניין?מה אעשה כעת? היכן אמצא כעת 
 ?יעצמ רי קיבלתי עלאבל ה ...חידיאתפלל ב

מוניות י, התקשר לחברת חור ירד לטלפון הציבורבה
 ןזיכרולבית הכנסת 'שאל הנהג  ?'לאן' .והזמין מונית

  הלנסוע בשע הענייןמה '... בדרך שואל אותו הנהג 'שהמ
 ...ת'צוא מניין לערבי'אני חייב למ אמרוהבחור  ?'כזו

החל הבחור לאסוף יהודים מעטים  'משה ןל'זיכרו םבהגיע
נהג המונית הסכים  ,למניין עשיריו אך היה חסר ל

 שפילה חמה להיות העשירי וכך הסתיימה לה התבשמח
שאר לשחרית י, הבחור החליט להדקות לפני עלות השחר

 ,לשבת וללמוד קצת החליטבינתיים הוא והנהג נסע,  בנץ
גמרא מארון הספרים ובמקרה עלתה בידו  ףהוא שול

הוא פותח את העמוד  ,אותה הוא לומד בישיבה אהגמר
ומתחיל לעיין והנה הוא שם לב כי הסוגיה  אוחזיםבו הם 

"י ולתוספות שרהוא עובר ל ,הכל זורםוה לו מאוד רבהי
 ממש נס גלוי... ,כשמש שם המהלך ברור לו וגם
לבית  מידא אכל ארוחת בוקר ורץ זרתו לישיבה הובח

כשהגיע החברותא שלו גדלה  ,המדרש ושוב החל ללמוד
תחיל הוא פשוט ה ,מאוד תדהמתו על השינוי שחל בבחור

פן ות הסוגיה בקול רם והיה הולך ומבאר באללמוד א
 מאוד.לו ונהיר נפלא כשהכל ברור 

הרב 'ושאל אותו  קיסהוא חזר לרב חיים קנייב םלימי
 ,עשיתי את מה שהרב הורה לי ואכן ראיתי ישועה גדולה

בין עניין הבנת במניין ל האך מה הקשר באמת בין תפיל
 'הגמרא?
להבין בלימוד צריך סיעתא  יכד ,תראה'הרב  וענה ל

 תשובהה ?מיא ואיך באמת שואבים סיעתא דשמיאשד
ד על תפילה יולכן הוריתי לך להקפ נפשהיא ע"י מסירות 

ואכן כאשר הראית לקב"ה מסירות נפש על תפילה  ןבמניי
 , זכיתמיוחדת ה כרוך בהזמנת מוניתגם כשזה הי במניין
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