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 ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה )יא', כו'(
פנה למורה ושאל  ,מסופר על תלמיד אחד שתפס פרפר בידו

כן 'אמר לו המורה  'האם המורה יכול לדעת מה יש לי ביד?'
והוא  'האם הפרפר חי או מת?'שאל התלמיד: . 'יש לך פרפר

חשב בליבו אם המורה יאמר חי הוא ימחץ אותו למוות. 
 'אתה תקבע אם הפרפר יחיה או ימות...'אמר לו המורה 

גיע  הלול אבותי רה מתפרש הפסוק כך: 'ראה' ר"ת לפי ז
האם  ע"פ מעשיו ובחודש הזה 'אנוכי' דהיינו כל אחד קובע

 חלילה. שנה של ברכה או להיפךהוא יזכה בראש השנה ל
***** 

 ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה )יא', כו'(
 וכיו"ב? 'הנני' או 'אני' ולא 'אנכימדוע נקט הכתוב לשון '

 :' זיע"אמאור ושמש'מסביר באופן נפלא בעל ה
אמר  הרה"ק  'אנכי עומד בין ה' וביניכם'על הפסוק  הקדמה:

  –שמידת האנוכיות  זיע"א ר' יחיאל מיכל מזלוטשוב
ע"י שמחשיב  וראו  והגאווה, היא המפרידה בין האדם לבין ב

ומתפאר בעצמו שהגיע לאיזו מעלה בלימוד או  את עצמו
הרי על ידי זה הוא עושה מסך המבדיל בינו במעשים טובים, 

   .לקותו ית"ש-לבין השי"ת לבל יוכל להשיג מנועם א
  שהאניותבני ישראל נאים המה אלא ובדרך צחות אומרים: '

 .מנוולתן' )מידת האנוכיות(
מאידך גיסא, פעמים שהאדם מונע מעצמו התחזקות 

בעבירות בעבודת ה'  בתחושה שהוא גם ככה מלוכלך 
לפני מלך   בעבר ואומר בליבו: 'מי אנכי שאתקרבשעשה 

בו ולא מתעלה. ולא כך ונשאר במצ 'מלכי המלכים הקב"ה
' ויאמץ את לבבו בידיעה  החלש יאמר גיבור אניהדבר, אלא '

מקום שבעלי תשובה  'ב ' ואדרבהקרוב ה' לכל קוראיוש'
 .'עומדים צדיקים  גמורים אינם יכולים לעמוד

ות' יכולה  כיואנ' מידת ה'אנכי ראהוזהו הרמז בפסוק: '
אם תדע שאתה יקר  - מצד אחד 'ברכהלהביא לפניכם היום '
אם תתפאר  - מצד שני ח"ו ו'קללה' שלפני ה' ולא תתייא
 מתוק מדבש!    .ותתנשא במעשיך

 
 גאווה מילתא דבדיחותאובעניין 

הרב דיבר היום הרבה על עניין  'תלמיד ניגש לרב ושואל 

יש  'מר הרב וא 'חלילה' 'האם הרב התכוון אלי? ,הגאווה

 ...'בשיעור עוד כמה גאוותנים מלבדך

***** 
 אך כאשר יאכל את הצבי ואת האיל... )יב', כב'(

 מדוע הוזכר דווקא הצבי והאיל?

מסביר החוזה מלובלין זיע"א בדרך רמז מוסרית נפלאה:  
האיילים' : על הפסוק 'דומה דודי לצבי או לעופר הקדמה א'

אמרו חז"ל: 'מה הצבי הזה כשהוא ישן עינו האחת פתוחה  
גם כשנראה לנו שהוא מסתיר  -והאחת סגורה, כך הקב"ה 

 פניו ח"ו מאיתנו, עדיין הוא משגיח עלינו'.
 שום : אדם רעבתן בשעת אכילתו לא רואה בעיניוהקדמה ב'

 

 דבר אחר חוץ מהאוכל ולא משגיח על דרך אכילתו.
אומרת לנו התורה הקדושה: 'אך כאשר יאכל' לפי זה 

בשעה שאתה אוכל, שזה יעשה כדוגמת הצבי והאיל,  
תראה את   הדהיינו שעין אחת תהיה באוכל והעין השניי
   מתוק מדבש! מה שמסביב ואת הצורה שבה אתה אוכל.

***** 
 עשר תעשר את כל תבואת זרעך... )יד', כב'(

שאומר הכתוב 'אם פסוק זה מובא מדרש פליאה: זהו על 
 השמאל ואימינה ואם הימין ואשמאילה' והוא תמוה.

מסביר נפלא בעל ה'אוהב ישראל' מאפטא זיע"א:   
שאביו  : מובא מעשה במדרש תנחומא: היה יהודיהקדמה

תה מוציאה אלף כור בשנה ואביו יהוריש לו שדה שהי
אותו בן היה חמדן והיה  ,היה מעשר מאה כור לעניים

תה השדה מוציאה  יממעט בשיעור המעשר, וכנגד הי
 פחות יבול עד כדי כך שהוציאה לו מאה כור בלבד.

המילים 'עשר תעשר'   זה מסביר ה'אוהב ישראל' כך:לפי 
 ללא ניקוד כדי שאנו ננקד אותם לפי מעשינו.  כתובות 

וכך מוסבר המדרש: 'אם השמאל' דהיינו אם אתה תקפיד 
'ַעֵׂשר' בשין שמאלית, אז הקב"ה יקיים  הציווי לקיים את 

 את המילה 'ֽתַעשֵ  ר' בשין ימנית.כנגדך 'ואימינה' הוא ינקד 
ימנית  דהיינו כשאתה תקיים 'ַעֵשר' בשין אבל 'אם הימין'

  בכך שתשאיר את המעשר אצלך מתוך רצון להעשיר, אז
ו ילה' הוא יכתוב 'ֽתַעׂשֵ    ר' דהיינהקב"ה יקיים 'ואשמא

 מתוק מדבש!  אתה תישאר רק עם המעשר בלבד.
***** 

 )יד', כה'( וצרת הכסף בידך...
 וכי היינו חושבים לצרור את הכסף באוזן?

ויש לומר שיש כאן רמז מוסרי לאדם: תזהר לא להפוך 
לעבד נרצע של הכסף, כמו שאומר דוד המלך 'הצילני 

הכסף לא יהיה   –מדמים אלוקים...' תציל אותי שהדמים 
 לוקים שלי.-הא

וזו הכוונה 'וצרת הכסף בידיך' שהכסף יהיה בידיים שלך  
 מתוק מדבש!  ולא אתה בידיים שלו...

***** 
 לוקיך אשר נתן לך )טז', יז'(-' אאיש כמתנת ידו כברכת ה

ששמעון   שייךלא  ,כאשר ראובן נותן לשמעון מתנה בידו
  כי אם לראובן עצמו והיד היא ,יגיד תודה לידו של ראובן

 כלי שרת לביצוע הנתינה. רק
  נתן לך מתנה או סכום כסף וכדו' מסויםכיו"ב כאשר אדם 

ליח  עליך לדעת שלא הוא זה שנתן כי אם הקב"ה והוא רק ש
 כמובן שגם לו מגיעה תודה אבל רק כשליח. .של הבורא

  את )ד"ת לפ"ש(מסביר ר' יוסף אלימלך כהנא זצ"ל לפי זה 
כמו שלא שייך להודות ליד של   'איש כמתנת ידו' :הפסוק כך

  'לוקיך אשר נתן לך-כברכת ה' א'כך  ,שנתן לך משהו האדם
יו של הקב"ה שהוא המקור שליח כל נותני הטובות הם רק

 מתוק מדבש!  .בעולם הזה מה שאנו זוכים לקבללכל 
 

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

 תשע"ו פרשת ראה

 93גיליון  -שנה שניה 

 בס"ד

 62.00 – כניסת השבת
 62.02 –יציאת השבת 

   93.62 –רבנו תם 
 )אופק חדרה( 

 

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

 נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה
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, בחוץ שלי הראש, לסוגיות להתחבר מצליח לא אני, לי קשה אבא' 
  עם לי קשה, התפילות עם לי קשה. פעם כמו צדיק לא כבר אני

 'אבא עלי תכעס אל. אחר עתיד לי אחפש אולי, והכובע החליפה
  את הסיר ,צעדים כמה צעד ,המכונית דלת את פתח גדליה רבי

 .הסלע ראש על והניחו, ראשו מעל המרופט כובעו
 62 בן מעט עוד אתה ,מוסר לך להטיף באתי לא, היקר בני ששון'

  אבל קטן סיפור לך לספר רציתי. מוסר שיחות המון שמעת וכבר
. לשמוע רוצים היו המושבניקים שכל, בחיי משמעותי מאד

 תפארת' בישיבה כאן ולמדתי, 62 בן כשהייתי התרחש שלי הסיפור
  חרקתי אבל, קלים לא משברים חוויתי, בני כמוך. 'ירושלים
  וכמעט גדולה נוחות אי לי גרם אחד ענין. ללמוד והמשכתי שיניים

, מדעתי אותי הוציא הזה הכובע, הכובע. הישיבה מן לסילוקי גרם
  כבד היה הוא, עלי העיק הוא ,ראשי על אותו לשאת יכולתי לא

 הישיבה לראש התחננתי. ממנו להיפטר דרך וביקשתי מנשוא
 תורה בן אתה' נחרצות סרב הוא אך, כובע בלי להסתובב לי שיתיר
  מי. וכובע חליפה, השם צבא חיילי של המדים ואלו לה'גדליק

 יום אותו. לי השיב 'בישיבה לא מקומו, הזו תהייצוגיו על שמוותר
  ירושלים צפון למרחבי לצאת והחלטתי, מכריע עבורי היה

 בידי הכובע את החזקתי. נפש חשבון לעשות, בוראי עם להתבודד
 .לישיבה מחוץ אל צעדי את ותכננתי

 זוג עם ערבי מחבל, ממני מטר 93 השיחים אחד מאחרי צץ לפתע
.  כדור ועוד כדור, לעברי לירות והחל אקדח אוחז רעות םעיניי
  כאחוז רצתי התכופפתי. מוות אימת. אחזתני וחלחלה אימה
  מתפלל אימה אחוז כולי, הזה הסלע מאחורי מחסה למצוא תזזית

 ראש על הכובע את הנחתי, רעיון במוחי עלה לפתע. לישועה
 ושניים, קליע ועוד קליע ירה והערבי, ראשי זוקף אני כאילו הסלע
 כי שנהרגתי בטוח היה המחבל. הכובע את וניקבו חדרו מהם

  ופתח אקדחב שהיו הכדורים את לירות סיים הוא. נפל הכובע
, ההלם מן התאוששתי שעה חצי אחרי רק. יהוואד לעבר במנוסה
.  הנס בגודל מאמין ולא, עיני מול המנוקב הכובע את הרמתי
  הוא, שלי והחומה המגן היה ממנו להיפטר רציתי כך שכל הכובע
  בעולם נשאר אני ברורה החלטה עם לישיבה חזרתי. חיי את הציל

  מומחה שכובען הזה הכובע את לעצמי ומאמץ, לנצח התורה
  לכובע צמוד אני שנה 03 כמעט. נקביו שני את לאחות הצליח

 הסיבה מה מושג אחד לאף אין, שלך ואמא ממך חוץ. הזה המרופט
 .  'מחליפו שאיני

 אני בנפשי אבל, מושבניקים של רב אומנם אני, יקירי ששון ראה'
 אשאר, בדרכים תטעה אם גם. בדרכך אעמוד ולא פשוט איש
 קח, יקירי בני אליך לי קטנה בקשה אבל, ואהבה חיבוק עם, אביך
, עמך אותו שא שתלך ולאן, שלך ורק שלך הוא, הישן כובעי את
  בהשגחה רתיזכ, דיוקני בדמות, שלך באבא רותיזכ בו הבט

 רציתי שכה שדבר המדהימה בעובדה ותהרהר שלי הפרטית
 .'הכל זה. במתנה החיים את לי נתן, ממנו להיפטר

  שרק דמעות הבליעו והשניים, חזק חזק בנו את חיבק גדליה רבי
, בנו ראש על כובעו את הניח הוא. להבליע יודעים ובנים אבות

 .ירושלים לכיוון הטרענטע את ותימרן
לימים , רבן-בית של לתינוקות אבא כבר והוא בישיבה נשאר ששון

 יותר הרבה עלי עשה באאהחיבוק של 'יאמר לכל החפץ לשמוע: 
 ...'הכובע על הסיפור מאשר רושם

 
מסגרת תורנית היא זכות נפלאה שאתם מעניקים  הורים יקרים! 

לילדיכם, אבל היא לא תהווה תחליף לדבר אחד שרק אתם 
 מסוגלים לתת לילדיכם: חיבוק חזק ואמון תמידי ביכולותיהם...

שדרו להם תמיד כמה שהם מוצלחים וכמה   ,חבקו את ילדיכם חזק
אתם מאמינים בהם, בין כל המשברים שהם עלולים לחוות 

 אין ספק שלחיבוק שלכם יהיה תפקיד מכריע. - ולעבור
 

 ...לוקים-והבי ה' יראי אא ...בנים ובני בנים וזכנו לגדל
 

 ה' יזכנו, אמן!          שבת שלום ומבורך!!!

  :לעילוי נשמתדברי התורה 

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

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

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

 

 

 

 
הצלחה  –רפואה שלימה / דקל מלכה  –גיטה בת מנטה  -אמי  הגיליון להצלחת:

ולזרע קודש של קיימא / יעקב  -בעסקיו / התורם בעילום שמו  לעליה ברוחניות  

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

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

 

 

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

 )יד', א'( לוקיכם...-בנים אתם לה' א
ראש חודש אלול הגיע, הורים נרגשים מלווים את ילדיהם לספסלי 

תלמודי התורה והישיבות הקדושות ובליבם תפילה בתי הספר, 
 להצלחת הבנים שיזכו לרוות מהם נחת יהודית אמיתית.

איך מגיעים לכך? אין לאף אדם תשובה מדויקת, אבל בואו וניטול 
קטנה מסיפור מדהים שמעובד מתוך ספרו של הרב קובי לוי עצה 

 שליט"א:
 

 דתיים לא מושבים מספר של אזורי רב הוא צנעני גדליה הרב
, הירוק לקו ונראה סמוך בשנים עשרות מזה להם הנטועים, במיוחד
 שנאת שופעי לב ערלי טרוריסטים של זוממות עיניים תדיר הרוחש
 .ישראל

 השמחות את, החגים את היטב הרגישו בזכותו המושבניקים
 מפינה ככספית נע עת ובכל מקום בכל היה גדליה רבי כי, והאבל
 ראשי על כיפות מניח, הקדיש מילות את לאבלים לוחש. לפינה

 קשות למשפחות המזון חלוקת יבמבצע רמה ביד ושולט יתומים
 .באזורו יום
 צנוע בבית ילדיו ושמונת רעייתו עם התגורר, שלנו האזורי הרב

 לא, טרמפים לא. אופניו על תדיר ונע, המושבים אחד בפאתי
 את וכובש הדוושות על לוחץ היה גדליה, שומכלום, טרנטה

 גבי על קילומטרים, להרגיש מבלי כמעט למושב ממושב הכבישים
 .רכש לא מעולם מכונית אבל נהיגה ןרישיו לו היה. קילומטרים

, אופניים כולו, חסד כולו, חן כולו, הזה האיש על מילים לנו אין'
 רחב שלו הכובע מדוע. מדעתנו אותנו מוציא אחד דבר רק אבל

 עד כמעט בפדחתו עמוק עמוק ?ראשו על תקוע תמיד השוליים
 שאומר כובע בדיוק לא, דהוי, מיושן כובע אותו ותמיד, עיניו גבות
 .'כבוד

 את שנה 92 מזה מעסיקה גדליה רבי של הכובע על הזו התמיהה
 צמוד הוא מדוע להסביר אותו לשדל תהניסיונו וכל, המושבניקים

 .בתוהו עלו, המיטה עלש שמע קריאת ועד מהשחרית לכובע
 מכובע' -לשמוע שרצה למי - ולוחש מסתורי חיוך מחייך היה הוא
 .'נפרדים לא כזה

 על להם מונחים היו גדליה רבי של בביתו אבל, תאמינו לא אתם
 חדשים כובעים שישה חמישה, קבוע באופן הבגדים ארון גבי

 אלה אבל, המושבים מזכירי - כורחו בעל - לפעם מפעם לו שרכשו
,  ישיבות בוגרי צעירים חתנים של לראשיהם דרכםאת  עושים היו

 .שתחיה צנעני משפחת של כלה הכנסת ח"גמ במסגרת
 הצלחה מובטחת של חוזה על חתום לא מאיתנו אחד שאף מכיוון
 גם אזי, כשלנו ומותרות פיתויים רווי בעידן בעיקר, הבנים בחינוך

 בקנו גוזל שכל לו שמבטיח כזה חוזה להציג יכול לא, גדליה רבי
 .בארץ הצורבים כאחד ויפרח יעלה
 לו הודיע, השלישי בנו, ששון של הישיבה ראש ברנגולד שמרל הרב
,  הפסים מן יורד ששון אבל גדליה רבי לי צר': לקונית אחד בוקר

 בקושי ששון, להן התמסמסו הנפש שיחות, עזרו לא ההתראות
 מה. לעצמו חייו את וחי והכובע החליפה את מעליו השיל, מתפלל
 אאלץ אזי, קצת עוד יימתח החבל אם אבל סבלן עוד אני? עושים

 'גדליה' ר אותי תבין. הישיבה מן להוציאו
 66 בשעה. ששון של חדרו ליד והמתין, לירושלים נסע גדליה רבי

 מסדר לא בוודאי... מקום מאיזשהו לחדרו הגיע ששון בלילה
 בארבע איתך לשוחח רוצה אני'. עמו לרדת לו סימן אביו. שלישי
 'לישיבה מחוץ עיניים

,  המושב מזכיר לו שהשאיל המיושנת המכונית את ניעתה גדליה רבי
 לאחת סמוך, רמאללה לכיוון החדים בפיתולים נע. צפונה ונסע

 033 אחרי ונעצר צדדית עפר לדרך ימינה סטה הוא ההתנחלויות
 .בינוני בגודל סלע מול מטר

 את ולעדן לחייך ניסה משהו זחוח וירח בשמים צוננצ כוכבים
 .המתוח המפגש

 אמר רבי גדליה. 'ששון אותך שומע אני כן'
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