
 
 

 

 

  רב ברוך בוקרה שליט"אה   
 
 

 
 

              
 (9226992-310 - שמיעה חוזרת/  1616666-30 - חישידור  )'המרכז הרוחני' חדרה  54.81 -: ברביעי: השיעורים הקרובים

 אולגה בית הכנסת "בית יוסף" גבעת 03.65 בשעה ת קודש:שב

 

 חידה לפרשת השבוע

אז אמא  'מזומן'אם יש היכן ראינו בפרשה ש

 (תשובה בעמוד ב'ה) נשארת בבית...

***** 
 )כא', י'( לוקיך בידיך-ונתנו ה' א אויביךכי תצא למלחמה על 

 לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע :)להלן יא'( ירש"
  אביומובא בחז"ל שאדם שרואה לנגד עיניו תמיד את דמות 

יראת שמים.  גיקל לו להתגבר על יצרו הרע ובכך ישי
יוסף הצדיק שכאשר עמד בפני העבירה נתגלתה   כדוגמת

 '.צא החוצהיוינס ו'דמות יעקב אביו ומיד  לפניו
ר"ת   'כי תצא' )שבת טיש(רמז לדבר אומר המהר"צ בריסק 

למלחמה על 'תצא אשר ביך ואז כא ורתצצייר תמיך יל כ
לקיום המשך הפסוק  מיד תזכה  ,שהוא היצר הרע 'אויבך

 !מתוק מדבש     'לוקיך בידיך-ונתנו ה' א'
***** 

כי את  ... את אשר יהיה לו והיה ביום הנחילו את בניו
 (יז'-כא', טז') מצא לו.. יכיר לתת לו פי שנים בכל אשר יהבכור.

   .הוא לשון שמחה 'והיה'מקום שנאמר בו  כל
לשאול הרי יום הפטירה והנחלת הירושה הוא יום עצוב ש יו

 ?'והיה'אם כן מדוע נאמר  לבני הבית אז
מות שכשיודעים מקואז יש כאלה שיאמרו בהלצה שיש 

 טירה משמח אותם..פשלאבא יש ירושה שמנה אז יום ה
כאשר  :כך )ליקוטים נפלאים(' על התורה'אבל מבאר בספר 

  דהיינו 'את אשר יהיה לו'האדם נפטר וזוכה להוריש לבניו 
כל הממון שהוא סיגל לעצמו בחייו הוא ממון כשר שהושג 

 שבאותו אדם נחהרי של ת,נויביושר ובהגזיעת אפיים,  ב
 !מתוק מדבש .יום המיתה ליום שמחה וטוב לבב

 
 פי שניים מילתא דבדיחותאובעניין 

כמה  'ל פסיכיאטר ושואל יע לבדיקה אצטיפש אחד מג

הוא  ,טרעונה הפסיכיא '₪ 400' 'תעלה לי הבדיקה?

צר לי אך נראה לי שאתה סובל 'היטב ואומר  ובודק אות

אני אכין לך תכנית טיפולים   ,חמורה צול אישיותמפי

אומר המטופל ומגיש למטפל   'בסדר תודה' 'והדרכה

'  נכון' '?₪ 400סיכמנו על  ,סליחה'. ₪ 800סכום של 

 ...'השניאת ההפרש תיקח מ'אומר המטופל 

***** 
  אויבךלהצילך ולתת לוקיך מתהלך בקרב מחניך -כי ה' א

 '(ו)כג', ט והיה מחניך קדוש... לפניך
פניך  לויבך אלתת והצילך ל :אלול על חודש פסוק זה רומז

 ומה ניתן ללמוד מכך? 'אלול'ר"ת 
 הוא לומר בס"ד: מובא בחז"ל שאדם שעשה מצווהוחשבנו 

מביאו לחיי העולם הבא ו ושהולך לפני פרקליט בורא מלאך
אדם שעבר עבירה בורא מלאך חבלה   ,ומאידך .)לגן עדן(

 ומוליכו לגהינום ל"ע. ומאחורישהולך 

אבל כאשר האדם עושה תשובה מאהבה אזי אפילו 
מלאך חבלה  ואות ם כןוא ,נהפכים לו לזכויות זדונות

הוא  כעת וחוריו הופך להיות מלאך של מצווה שהיה מא
 פני האדם להוליכו לגן עדן.להולך 

רמז   פניךלויבך אלתת והצילך לדבר זה נרמז בפסוק הנ"ל 
 הזהבחודש  המאהבואם תעשה תשובה  .אלוללחודש 

אותם מלאכי חבלה שנבראו מן  אויביך,את  להפוךתזכה 
לפרקליטים טובים  ,ריךוחאשלך והיו הולכים מ העוונות

   !מתוק מדבש .    עולם הבאל שילכו לפניך
 

על ילדה  מן שליט"אדרסיפר הרב אלימלך ביובעניין זה 
חנות תכשיטים וביקשה קטנה כבת שבע שנכנסה ל

לקנות טבעת יהלומים אשר הייתה מוצגת בחלון הראווה. 
אני  'ענתה הילדה  'כן'שאל המוכר  'יש לך מספיק כסף?'

 ת רוקנה אתובאומרה זא 'כבר המון זמן חסכתי כסף
הדלפק, היו שם המון מטבעות של  לארנק הקטן שלה עה

   .שקליםוה ושם חצאי שקלים פעשר אגורות ו
יש לך הרבה  שנכון  ,ילדה חמודה'המוכר מסתכל ואומר 

 .'אבל זה עדיין רחוק מהמחיר של הטבעת הזו ,כסף
את ואז פונה אליה  הילדה אספה את הכסף ופנתה לצ

את מבקשת לקנות דווקא את  למה'המוכר ושואל 
אמא שלי נפטרה לפני חצי 'ה עונה דוהיל 'זו?טבעת הה

ל המשפחה ומאז אחותי הגדולה נטלה עליה את עו 'שנה
  היום זה יום ההולדת שלה והיא מטפלת בנו במסירות,

ואני רוצה לתת לה כמתנה את הטבעת הזו וחשבתי  62-ה
. המוכר התבונן בעיניה הטהורות של  'שיש לי מספיק כסף

לקח את  ,הוא הלך 'כאן חכי'לרגע קט ואמר לה הילדה 
הכניס אותה לקופסה יוקרתית עטף  ,הטבעת היקרה

 'ושמחי את אחותךלכי ' ואמר הגיש לילדה ,במעטפה
 הילדה לקחה את המתנה הודתה למוכר והלכה.

לאחר שעתיים לערך נכנסה לחנות נערה בוגרת ובידה 
  ,סליחה'ושואלת היא פונה למוכר  ,קופסת תכשיטים

כאן ילדה קטנה שלקחה מכאן את הטבעת  ההייתאם ה
היא , חלטה'ב 'והיא שילמה עליה?'ענה המוכר  'כן' 'הזו?

כיצד 'אמרה הנערה  'אני לא מבינה' 'ר מלאיחשילמה מ
 'היא יכלה לשלם הרי אין לה כסף? משהו כאן מוזר

אצלי בחנות כל מי   ,אסביר לך יאנ'ר כענה המו ,יתקשיב'
אחותך  ,כסף מלא עבור כל תכשיטבשקונה משלם 

לב הטהור שלה  צורה אחרת, היא שילמה לי בשילמה לי ב
 ...'הרבה יותר מכסף וזה שווה

להבין  ,זו היא למעשה עבודת חודש אלולאחים יקרים! 
ולהפנים שלמעשה אין לנו מספיק זכויות כדי לבקש  

ת וכאשר נבין זא ,מהקב"ה אשראי של חיים בשנה הבאה
כדלים 'אבא'לה  נבוא בתחינה לפני המלך ונאמר לו

דפקנו רחום וחנון אל  דלתך' ,'תךדלפקנו וכרשים ד
 להיותיכולה  ההבנה הזאת שלנו 'תשיבנו ריקם מלפניך

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

 תשע"ו פרשת כי תצא

 95גיליון  -שנה שניה 

 בס"ד

 62.64 – כניסת השבת
 62.62 –יציאת השבת 

   62.22 –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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המלך יעניק לנו את הטבעת  ושבזכות האמיתי התשלום
 אמן! ימה לחיים מלאי אושר ושמחה.תכתיבה וח -היקרה 

***** 
 הדתשובה לחי

קן ציפור לפניך... שלח תשלח את האם ואת הבנים   כי יקרא
 ז'(-)כב', ו' תיקח לך...

את מצוות שילוח הקן ניתן . מןופרט למז -א' כי יקר'אומר רש"י 
בלכתך בדרך ולא  יראאקאת קן הציפור בלקיין רק אם ראית 

 כאשר יש לך בבית קן ציפור שהוא כבר מזומן.
מוכן ומזומן הור פדהיינו קן צי 'מזומן'ש יר שאכשלפי זה יוצא 

שלח 'נשארת בבית ולא מקיימים בה  )הציפור האם(אז אמא 
 !מתוק מדבש    'אםח את הלתש

***** 
 )כג', כד'( לוקיך-כאשר נדרת לה' א מוצא שפתיך תשמור ועשית

אחת ראה הגאון רבי ישעיהו  ברדקי זצ"ל יהודי  פעם מסופר ש
יתה לקנות מצוות ולנדור נדרים יה  דרכו .עשיר שהיה קמצן גדול
 .םלא היה משלם אות הוא בסכומים גדולים  אבל

  :על מנת להוכיח אותו עלה הגאון לתיבה ובתוך דרשתו אמר
אשתו  )ל"ע(בעוון נדרים מתה ' )לב' ע"ב(במסכת שבת חז"ל אמרו 
 תשלום הנדרים. לדבר על חובתאריך וה 'של אדם...

כבוד 'הרב אחד המתפללים ואמר לו  בסיום התפילה ניגש אל
 רלאותו עשי' שאל הרב ?'למה' הרב אני חושב שזה לא יעזור'

ברי  דלאחר   הואדרב ,שה מרשעת שממררת לו את החייםייש א
 .'יא תמותבלי לשלם כדי שה ותרישהוא ינדור  הרב היום נראה

)ברכות ח',ב'( מובא בגמרא ' :ביום למחרת עלה שוב הרב ואמר

מצא 'בארץ ישראל היו שואלים אותו אדם היה מתחתן כאשר 
 האישמצא 'שקיבלת היא בבחינת  ההאישכלומר האם  'או מוצא
 .'שה מר ממוותיוצא אני את האומ'או חלילה בבחינת  'מצא טוב

תשמור  ךמוצא שפתי'בפרשה התורה כותבת לפי  זה כאשר 
שה שהיא בבחינת יגם אם יש לך א :היא אומרת לאדם 'ועשית

בכל זאת עליך לקיים את  'שה מר ממוותיומוצא אני את הא'
 !מתוק מדבש. 'מוצא שפתיך תשמור ועשית כאשר נדרת'

 

 קב"ה.אל תהיו כפויי טובה ל התורה מורה לנו בקיצור
 ובעניין זה סיפור נפלא:  
וסיפר   אל הרב יעקב גלינסקי זצ"לרופא שיניים אחד הגיע 

לו על עני מרוד שהגיע אליו לבדיקה, הוא פתח את פיו 
 והרופא היה המום, כל הפה היה רקוב לחלוטין.  

 'כמה זה צריך לעלות?' שאל האיש  
' ענה הרופא ₪'האמת שזה צריך לעלות כחמישים אלף 

אבל תראה, אני מודע למצב שלך, ואני רוצה והוסיף '
כמעט בחינם, שתזכה אותי, אני אעשה לך את כל הטיפול 

בלבד'  ₪תשלם סכום סמלי של אלף חמש מאות אתה 
'תחלק  'אפשר בתשלומים?' שאל העני, 'כן' ענה הרופא, 

 לעשרה תשלומים'.  
  ופא טיפל ביהודי ותוך שבועיים היהודיהצ'קים נרשמו, הר

 פה חדש.  יצא עם 
הרופא מקבל הודעה מהבנק כי  לאחר מספר ימים, והנה 

 .  והשלישי ואחריו גם הצ'ק השני ,הצ'ק הראשון חזר
הוא התקשר ליהודי ושאל 'מה קורה? מדוע הצ'קים 

פתח עליו העני את פיו והחל  , לא יאומן,ואז 'חוזרים?
'אתם הרופאים גנבים...' 'מי ביקש ממך לטפל לקלל אותו 

 בחוצפה מדהימה.קללות נמרצות ונוראות  בי' ועוד
 'נו, ומה אני יכול לעזור?' שואל הרב

'האמת, אני לא באתי לקבל עצה' אומר הרופא 'באתי רק 
 ך את ליבי ולומר לרב את צערי וכאבי'ולשפ

  ואז פונה הרופא לרב ואומר: 'כבוד הרב, אתה יודע מה
 הרבה כואב לי? לא שעבדתי בחינם, וגם לא הכי

   רק דבר אחד כואב לי ,שהוא הטיח בי תביזיונוה
 שהיהודי הזה קילל אותי בשיניים שלי!!!'.

 
כאשר עמדה על הפרק שאלת ההכרה בזכות  אחים יקרים!

הגיע   ,של עם ישראל להקים מדינה יהודית בארץ ישראל
ן לעצרת האו"ם וביקש את ההכרה של ודוד בן גורי
 .ם בזכותנו למדינה ריבונית"מדינות האו

את טענתו? הרי יכלו לתת לנו את   סועל מה הוא ביס
 ?...אוגנדה

התנ"ך הוא הקושאן  ' וכך אמר: טען טענה נפלאהבן גוריון 
מדינת ישראל שייכת לעם  המוכיח כי דהיינו הטאבו 

והדברים התקבלו, זכינה להכרה ברוב קולות  .'ישראל
 ...והקמנו מדינה יהודית ברוך ה'

מה אתם 'החרדים  כועסים על ?עושים היוםומה 
  'מתערבים בענייני קיום עבודות הרכבת בשבת?

אתם שומעים? אנחנו דיברנו בגדול על זכותנו  
ן בארץ אלהקמת מדינה ריבונית דווקא כ תההיסטורי

ישראל וקיבלנו את ההכרה בגדול, ומה אנחנו עושים  
 מקללים את רופא השיניים בשיניים שהוא נתן לנו.

   ...חרדי כדי להבין את זהולא צריך להיות דתי או 
, אז  ישר עם עצמך... קיבלת הכרה בזכות התורה התהי

את התורה לפחות ברמה הלאומית ואל תהיה קצת תכבד 
 כפוי טובה.

 שלא יהיה נוטל בגדולה ומחזיר בקטנה...
 

 ה' יזכנו, אמן! שבת שלום ומבורך!!!
 

  :לעילוי נשמתדברי 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  

 

 

 

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

 

 )כה', יג'( גדולה וקטנהלא יהיה לך בכיסך אבן ואבן 
 ...שלא יהיה נוטל בגדולה ומחזיר בקטנה רש"י:

שלא  ,ע"פ הפשט התורה אוסרת על היהודי לרמות במסחרו
, אבל יחזיק שתי משקולות שעל שניהם מצוין אותו משקל

עושה? הוא מה ו .היא גדולה והאחרת קטנה אחת מהן
משתמש במשקולת הגדולה  הוא לצורך קנייה מן הסוחרים 

ורה וכשהוא מוכר הוא שוקל בקטנה ובכך ומקבל יותר סח
 הוא נותן לקונה פחות סחורה ממה שהוא צריך לתת.

בשעה   :כך 'אור המאיר'ובדרך רמז מוסרית הסביר בעל 
נמצא במצוקה הוא פונה לקב"ה בתפילות שהאדם 

אבל לעיתים כאשר  ,יח הבטחות גדולותטותחנונים ומב
הוא  ,האדם נושע מהצרה וצריך לממש את הבטחותיו

שלא 'וזו הכוונה  .בטחותיוד בהולא עומ 'מחזיר בקטנה'
 .'בקטנה יהיה נוטל בגדולה ומחזיר

משקיע את כל כח  בשעת אכילתו הואאו לדוגמא אדם 
אך כשצריך   ובמילים אחרות הוא 'נוטל בגדולה' ותכוונ

הוא 'מחזיר בקטנה' ומברך ברכת המזון   לברך ברכת המזון
 י כוונת הלב.)אם בכלל( בל
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