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 (9226992-310 - שמיעה חוזרתל/  1616666-30 'הלשוןקול ' חי )שידור 'המרכז הרוחני' סמ' פלטרין חדרה 1101. -: ברביעי

 

 לפרשה )חידה עם חידוש( חיד'דוש

 מדוע נהגו לקרוא את פרשת התוכחה בלחש?
 

  )ח"י אייר(אומר ר' שלמה מקשאנוב זיע"א  :נפלאה תשובה
 נסתריםסודות כל הקללות טמונים בש ידוע מהזוהר הקדוש

 ברכות עצומות.רומזים לוהם כולם 
  כידוע סודו .סוד אחד גדוליוצא שפרשת התוכחה היא 

 מתוק מדבש!   )ד"ת לפ"ש(מספרים בלחש... 
***** 

 ד'(-כו', ג') אם בחוקותי תלכו... ונתתי גשמיכם בעיתם
 נעשות כראוי?כיצד יכול האדם לבדוק האם מצוותיו 

התשובה היא ע"י בדיקה פשוטה: התורה והמצוות נמשלו  
וטבעה של  )ירמיה כג', כט'(.לאש שנאמר 'הלא כל דברי כאש' 

 האש הוא שהיא תמיד שואפת לגדול יותר ויותר. 
עייפות  / תפילה ולכן, אם האדם מרגיש לאחר עשיית מצווה
ן  עדיי / התפילה כאדם שעבד קשה, אז כנראה שהמצווה

 ףואתה עיי' מעמלק )רמז לדבר חשבנו לומר בס"דחסרה תיקון. 
   לוקים'(-'ולא ירא א ןה שאתה עדיייזה ראי - ויגע

  / התפילה יש לך חשק לקיים עוד אבל אם בגמר המצווה
 נעשתה כראוי.  / התפילה מצוות, אז כפי הנראה שהמצווה

שר מצווה נעשית בשלימות, אכמו כן, מובא בספרים שכ
 האדם שיזכה לברכות בגשמיות עד בלי די. חזקה על

לפי זה, מסביר ה'באר מים חיים' זיע"א, מתבאר הפסוק  
המצווה   בחוקותי תלכו' דהיינו שבגמר התפילה /נפלא: 'אם 

ותהיה לכם השתוקקות לקיים עוד   ,'תלכו' מחיל אל חיל
מצוות, אז תזכו לברכת 'ונתתי גשמיכם' דהיינו הברכות 

 מתוק מדבש! )ד"ת לפ"ש( בשפע רב, אמן! –בגשמיות 'בעתם' 

***** 
 ונתתי גשמיכם בעתם )כו', ד'(

משיב 'שאלו את ר' יוסף  חיים זוננפלד זצ"ל כיצד נכון לומר 
לומר ? והוא ענה שכדאי 'םש  הג  'או  'םש  הרוח ומוריד הג  

רוצים גשם בקימוץ אלא  בקמץ, כי אנו לא םש  הג  ולא  םש  ג  '
 מתוק מדבש!  ('דבדיחותא)גיליון 'מילתא הנצרכת.  בשפע ובעתו

***** 
 ואכלתם לחמכם לשובע... )כו', ה'(

 אוכל קמעא והוא מתברך במעיו -רש"י
 מדוע נאמר 'ואכלתם לחמכם' ולא 'ואכלתם לחם'?

מתרץ ר' חיים מואלוז'ין זצוק"ל: התורה מבשרת לנו 
שאדם יאכל כזה היא תהיה באופן  ,שכאשר תשרה הברכה

 ומהקצת הזה הוא יגיע לשביעה.   מעט
יבקש אוכל לאכול, יכול  ועני באותן הזמן יבוא אם  ,לפי זה

האדם לתת לו מעט ולומר לו שישבע מזה, כי הרי יש ברכה.  
כשאתה   ' דווקא.לחמכםלכן מדגישה התורה 'ואכלתם 

לו   ןתאכל תסתפק במועט ותשבע, אבל בנוגע לעני תית
 שלח לרב שלמה דיין הי"ו )ר' בועז ברשיעור שביעה ממש. 

 מתוק מדבש!   (לוונשטיין שליט"א

 ובעניין זה חידה נפלאה מר' יענק'לה גלינסקי זצ"ל:
 איזה דבר האדם יכול לעשות והקב"ה לא יכול?

: מתן בסתר!!! שהרי לא שייך שהקב"ה לא ידע  תשובהה

 מתוק מדבש!מי קיבל...   
***** 

 ... )כו', ו'(ונתתי שלום בארץ
מסופר על שני אנשים, שלום וישראל, שעשו את דרכם  

לבית הכנסת להתפלל. כאשר הגיעו סמוך לבית הכנסת, 

 הם ראו כי שביל הכניסה מוצף במים ומלא בבוץ.  

אמר שלום לישראל: 'אחי, אין טעם ששנינו נתלכלך  

מוטב שאחד מאתנו יטפס על כתפי השני, כך   ,בבוץ

 שלפחות אחד יישאר נקי'.

ענה ישראל 'קדימה תתכופף ואני אעלה עליך'   'מצוין'

'מה פתאום? אתה צריך להרכיב אותי' 'למה?' שאל  

ישראל 'כי זה פסוק מפורש בתהילים 'וראה בנים לבניך 

על צריך לרכב  ששלוםדוד המלך פסק  שלום על ישראל'

 .ישראל

'נו טוב, עם דוד המלך אני לא מתווכח' ישראל התכופף  

 והוא החל לצעוד בתוך הבוץ. ושלום עלה על צווארו

לפתע, ללא הודעה מוקדמת, הפיל ישראל את שלום 

במתכוון לתוך הבוץ. 'מה אתה עושה?' זעק שלום  

וישראל בלי להתבלבל ענה 'אתה בא לי עם פסוקים?  

 אז תשמע כתוב בתורה 'ונתתי שלום בארץ...'

 ושניהם חזרו לביתם מלוכלכים בבוץ...

 
שהמשל הזה הוא פשוט אנחנו...  ,ם נתבונן נראה לצערנוא

קורה לפעמים שיש  הרב בנציון סנה שליט"א: ידידי אומר 
ויכוח על דרך, על כיוון או על השקפה, בבית, בעבודה או 
בכל מקום. כל צד רוצה להוכיח שהוא הצודק, הרבה פעמים 

השני, ואפילו מוצאים פילים אחד את )ש(זה מגיע למצב שמ
זו  'או  'זה פסוק מפורש' ,מחז"ללכך הוכחה מהתורה או 

 וכיו"ב... 'זה מצווה להוכיח אותה' או 'גמרא מפורשת
הללו אף אחד לא  םהבעיה היא שבסופו של דבר בוויכוחי

מנצח, ושני הצדדים מגיעים לכך ששניהם התלכלכו בבוץ 
ונשכיל להכיר בדרך של השני גם  ןמי יית שנקרא 'מחלוקת'.

אם היא מנוגדת להבנה שלי, ובכך נזכה שיבוא 'שלום על 
 מתוק מדבש!    ישראל'.

***** 
 )כו', ו'( השבתי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבור בארצכםו

רבנו ה'בן איש חי' זיע"א דרש פסוק זה בדרך רמז מוסרית: 
: מובא בגמרא 'המדבר לשון הרע ראוי להשליכו  הקדמה א'

ופסוק לפני   )לשון הרע(' אלכלבים שנאמר 'לא תשא שמע שוו
  כן נאמר 'לכלב תשליכון אותו'.

: לשון הרע מכונה 'חרב' שנאמר: 'חרב פתוח הקדמה ב'
 גרונם לשונם יחליקון' וכן 'יש בוטה כמדקרות חרב'.
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 נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

mailto:Baruch-B@Hadera.muni.il


לפי זה הפסוק נדרש כך: כאשר 'חרב לא תעבור בארצכם'  
'והשבתי חיה  -דהיינו אם לא תדברו לשון הרע, אז תזכו ל

 מתוק מדבש!  אויבנו שגרועים מחיות רעות( )גםרעה מן הארץ' 

***** 
 )כו', י'(ואכלתם ישן נושן וישן מפני חדש תוציאו 

שייכים לדור  לה שרוצים לטעון ששומרי המצוותיש כא
 ומה עונים להם? ואילו הם ה'מתקדמים' פרימיטיביהישן וה

 )רבה של נתיבות(הסבר נפלא הביא ר' רפאל כדיר צבאן זצ"ל 
בשם בעל ה'מנחת כהן' ר' רחמים חי חוויתה הכהן מג'רבא:  

'מתחילה עובדי עבודה זרה  נאמר בהגדה של פסח  :הקדמה
היו אבותינו ועכשיו קרבנו הקב"ה לעבודתו'. הכוונה היא 

 עובדי עבודה זרה.כידוע על אבותיו של אברהם אבינו שהיו 
 .' ולקבלת התורהעם הנבחר'ה להיותכו ואברהם ובניו ז

מכאן יוצא שדווקא אילו שרוצים להתנתק משמירת התורה  
 לדור הישן שלפני אברהם אבינו. , בכך הם חוזריםוהמצוות

ישן מפני חדש  'וזה שאומר הפסוק אם יטענו כלפיכם ש
שהם 'ואכלתם ישן נושן' לפיהם ' התשובה תהיה כתוציאו

הדור  – 'ישן הנושן'בהתנתקותם מהתורה משייכים עצמם ל
 שהיו מנותקים מאמונה ומהקב"ה שלפני אברהם אבינו

 
 מילתא דבדיחותא 'ובעניין 'הוצאה

למה גנבת  'השופט פונה לנאשם שהודה בגניבה ושואל 

'רציתי לשמח את אשתי בשמלה חדשה  'מחנות הבגדים?

אבל בתביעה כתוב כי פרצת ארבע   ,לכבוד החג' 'בסדר

י להחליף שלוש פעמים כי פעמים לחנות, למה?' 'באת

 ראתה לה...'נהשמלה לא 

***** 
 אכלתם בשר בניכם ובשר בנותיכם תאכלו )כו', כט'(ו

פר על יהודי שביקר אצל אדמו"ר מפורסם ושאל אותו  ומס
שאלה: מובא בשם הזוהר הקדוש שלעתיד לבוא כל 

לברכות. אם כן  יהפכו הקללות הנוראות שבפרשת התוכחה
 לברכה? הנורא הזהכיצד יוסבר הפסוק 

, 'אבל ענה היהודי 'כן' 'יש לכבודו בנים?' :ענה לו האדמו"ר
' 'ומה עם כשרות?' לצערי הם אינם שומרים תורה ומצוות

   'כלל לא' ענה היהודי בצער 'ולכן אני נמנע מלאכול בביתם'.
'ובכן יקירי' ענה הרבי 'הנה לך התשובה, הפסוק הזה הוא 
ברכה גדולה, התורה מבשרת לך שבניך יחזרו בתשובה עד 

וזה שנאמר:   .כדי כך שתוכל לאכול אצלם אפילו בשר
 מתוק מדבש!ו' 'ואכלתם בשר בניכם ובשר בנותיכם תאכל

***** 
   )כז', טז'(ערכך לפי זרעו  הלה' והיאם משדה אחוזתו יקדיש איש ו

, אי אפשר לומר עליו בוודאות בכל מצווה שהאדם מקיים
כי יתכן שהוא  ,הבת ה' באמתאא מקיים אותה מתוך שהו

 .וכיו"ב או מתוך יראה מעונש ,עושה זאת מתוך הרגל
 את ה' יש מצווה אחת שמעידה על האדם שהוא אוהב

 וליראת שמים, והיא מצוות חינוך הילדים לתורה באמת
יו  לולכן זה מעיד ע .אדם לא ינחיל שקר לילדיואף שהרי 

 .ולא מיראה ופחד עבודת ה' שלו היא מאהבהכל ש
  )אב"ד קראקא(רמז לדבר אומר ר' יוסף נחמיה קורניצר זצ"ל 

האדם מוערך לפי   'והיה ערכך לפי זרעו' הנ"ל בפסוק
הנפש שלו על חינוכם הטהור של זרעו לתורה  מסירות 

 מתוק מדבש!.   וליראת שמים

 )כו', ג'( אם בחוקותי תלכו...
כל 'ונו ש: חז"ל הורהקדמהחשבנו להסביר בס"ד בדרך רמז: 

וזו היא  ,'המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו
 חוקה שהקב"ה חקק בבריאה.

תלכו בחוקה  לפי זה רומזת התורה 'אם בחוקותי תלכו' אם 
ועשיתם 'יתקיים בכם  ,ו על מידותיכםשחקקתי ותעביר

וכידוע החוקה הזו   אתם תגזרו ואני אקיים. ' דהיינוםת  א  
 .רים על כךעמדה במבחן כפי שרבו הסיפו

 
נורא ונפלא, המעובד ממכתב  נוסף, סיפור אמיתי להלן

ציון סנה שליט"א, על -ידידי הרב בן אשתקדאלי  שלחש
שקיבל את  ,ר' חיים מאיר כץ הי"ו מאשדוד המכתב חתום
 תועלת עם ישראל:פרסמו ללהמעשה  יבעלרשותם של 

הלומד  ,ר' נפתלי מרדכי גפנר הי"ו הוא אברך חסיד ויז'ניץ
 בבית המדרש של חסידי ויז'ניץ בלונדון בירת אנגליה.

זכה מצד אחד להשתדך עם בתו של אחד מרבני  ירבי נפתל
במשך   ,לצערובית המדרש, הרה"ג ר' אריה וייס שליט"א, אך 

 .בזרע קודש של קיימא דלהיפקשש וחצי שנים הם לא זכו 
ה.  במטרה לרשום את בנו לישיב יהודי אחד,יום אחד הגיע 

יחה  נקרא לש ובסיומם הוא ,חני מיון שגרתייםבהוא עבר מ
 עם ראש הישיבה הרה"ג פנחס שנייבאלג שליט"א.

ון  נסגלצערו כי  ,ראש הישיבה הסביר לאב במאור פנים
הישיבה אינו מתאים לבנו וכי עליו לחפש עבורו ישיבה  

 בסגנון שתתאים לו יותר.
בשעת ערב הגיע   ,יצא עם בנו והחזירו לביתו. והנה האב

בשעה שהיה מלא בתלמידים  ,אב שוב לבדו לבית המדרשה
  הוא ניגש אל ראש הישיבה .מפה לפה שלמדו בהתמדה

והחל לצעוק עליו צעקות רמות על כך   בכבודו ובעצמו,
, הוא המשיך ובייש את הרב לישיבה שהעז לא לקבל את בנו

ולבסוף יצא והלך. בכל אותה עת ראש   ,בצורה מזעזעת
 כל התלמידים היו מוכי הלם שיבה שתק ולא ענה מאומה,הי

ומרוב שהוכו בתדהמה לא  .מההתקפה חסרת התקדים
 הגיבו כלל והבחור קם ויצא.

עד כי לא  ,כה גדולה ההייתעוגמת הנפש של ראש הישיבה 
 יכול היה להירדם כל אותו הלילה.

הבנים  לאברך חשוךהתקשר ראש הישיבה  ,בבוקר למחרת
, התקשרתי כדי לומר לך היקר מרדכי ר' נפתלי' :ואמר לו

שספגתי  הביזיונותכל שאני נותן לך במתנה גמורה את 
 .'במהרה בזרע קודש בר קיימא אמן עשתיוושבכדי  ,אתמול

בשבת פרשת אמור  ,תשעה חודשים לאחר המעשה המדובר
בת  הי"ו נולדה לר' נפתלי מרדכי גפנר ,תשע"ה )אשתקד(
 .ראשונה במזל טוב

 
אחים יקרים! להעביר על המידות זה כלל לא פשוט, ובפרט 
בשעת הניסיון עצמו כאשר את/ה עומד/ת בפני ביזיון או  
השפלה ואתם רוצים לענות. כדאי לזכור 'אם בחוקותי 
תלכו' אם תחזיקו מעמד ו'תלכו' בלי להגיב, תזכו בוודאי 

אתם תבקשו   'םת  ועשיתם א  'לישועה גדולה ויתקיים בכם 
 עשה את רצונכם.והקב"ה י

 
 ה' יזכנו, אמן! שבת שלום ומבורך!!!

  :לעילוי נשמתדברי התורה 
/  זאב אופגנג בן ר' יהודה ז"ל /  הרב יורם אברג'ל בן רינה זצ"ל

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

 
 

 

דקל /  רפואה שלימה –גיטה בת מנטה  -אמי  להצלחת:הגיליון 
 -התורם בעילום שמו  לעליה ברוחניות  / הצלחה בעסקיו  –מלכה 

מזל / למכירת הדירה  –ולזרע קודש של קיימא / יעקב ואורי ישראל 
 ימימה בת צביה ומשפחתה לחתצלה רפואה שלימה / –בת זהרה 

 
 
  B@Hadera.muni.il-Baruch    3601136-151להקדשה:  
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