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 )יב', א'( ויאמר ה' אל אברם לך לך...
 ...הנאתך ולטובתך: לרש"י

ם אז איפה יש כאן אם זה להנאתו של אברה :ויש לשאול
כאן 'ושם אעשך לגוי גדול ו :שרש"י מוסיףניסיון? ובפרט 

 ?...'אודיע טבעך בעולםעוד שאין אתה זוכה לבנים ו
)על הפסוק  אומר רבנו 'אור החיים' הקדוש זיע"א תירוץ א':

היות שאמר לו ה' הבטחות ': וילך אברם כאשר דיבר אליו ה'(
אם כן הגם שילך,  תועליות הרבה כשילך לו מארצו וכו'

יסבור הרואה כי אין להחזיק לו טובה על זה, שאפילו קל 
שבקלים כשיראה כל התועליות ימהר ליסע, לזה הודיע  
הכתוב צדקותו של אברהם כי מה שהלך לא לצד הבטחות 

 .האמורות אלא לעשות דבר ה'
:  תירוץ א'()לכאורה הפוך ממר בעל ה'צמח דוד' או תירוץ ב':

אברהם אבינו הייתה עשיית רצון הבורא  תכלית חייו של
יתברך שמו. ולכן הניסיון הגדול כאן היה שהבורא מצווה  
אותו ללכת להנאת גופו ולטובתו ולכן לאברהם אבינו היה  

ובכל זאת הוא הלך להנאת גופו ולטובתו   .זה ניסיון גדול
 מתוק מדבש!כפי שציווה אותו הקב"ה.     

***** 
 ט'(-פרד נא מעלי... )יג', ח'יויאמר אברם אל לוט... ה

ויש לשאול: כיצד יתכן שאברהם אבינו שמקרב את כל 
הגויים לאמונה בקב"ה אומר לאחיין שלו שהוא שאר בשרו  

 'היפרד נא מעלי'?
ושמעתי תירוץ נפלא מפי קודשו של רבי ראובן קרלנשטיין  

לך לך מארצך  ': הקב"ה מצווה את אברהם הקדמהזצ"ל: 
אברהם לוקח איתו   אם כן אז מדוע 'ביךוממולדתך ומבית א

 הרי הוא מצווה להתנתק מבית אביו? ?את לוט בן אחיו
א הי הכוונה בציווי להתנתק מ'בית אביך' :התשובה היא

היה תלמידו של מהעבודה זרה של בית אביך. ואילו לוט 
 .'בית אביך'כיוון שכך הוא לא חלק מאברהם, ו

אברם לבין רועי   שהחל בין רועי חלוויכועד זה היה נכון כל 
לוט שרועי לוט היו רועים את בהמתם בשדות אחרים ולא 

 .)רש"י(קיבלו את דברי אברהם שלא לעשות כן 
ברגע שלוט החליט שהוא לא מקבל אומר הרב קרלנשטיין: 

מד על דעתו  ואלא ע ,את פסק ההלכה של אברהם בעניין
   .אברהם באותו הרגע הוא חזר להיות 'בית אביך' כלפי

 םולכן אברה 'מבית אביך ...לך לךיש ציווי 'אברהם ואם כך ל
 מתוק מדבש!     '.פרד נא מעלייה'אומר לו 

 
 ובענייין 'היפרד נא מעלי' מילתא דבדיחותא

כניסה  'לחתונה ורואה שתי דלתות האחת:  עיהודי הגי

הוא נכנס בדלת   'כניסה לאורחים' ההשניי 'למשפחה

כניסה עם 'האחת  ,לאורחים ורואה שוב שתי דלתות

הוא נכנס   'כניסה בלי מעטפות' הועל השניי 'מעטפות

 ...  מעטפות ומוצא את עצמו לכניסה בלי

 מחוץ לאולם!!!

 

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

 תשע"ז לך לך פרשת

 101גיליון  - שנה שלישית

 בס"ד

 61.66 – כניסת השבת
 61.93 –יציאת השבת 

   61.42 – דקות זמניות (  19) רבנו תם
 )אופק חדרה( 

 

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

 נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

היכן יש רמז בפרשה למנהג עריכת החופה  חידה:

 תחת כיפת השמים?

אותו החוצה ויאמר הבט נא השמימה ויוצא  :תשובהה
וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם ויאמר לו כה יהיה 

 זרעך )טו', ה'(
מנהג עדות אשכנז לערוך חופה תחת כיפת השמים ומובא 

: 'לסימן טוב שיהא )שו"ע אבן העזר סב', א'(טעם לכך ברמ"א 
 זרעם ככוכבי השמים'.

כאשר לפי שרמז לדבר הביא רבנו החתם סופר זיע"א: 
הזרע הוציא אותו בשורת ברהם על אלהקב"ה בישר 
וכך יש לעשות בשעה  'יהיה זרעךכה ' לו ואמר ההחוצ

 .)במשנת הפרשה( שיהודי מתחתן כדי להמשיך זרע קודש...
***** 

 )יד', כב'( ל עליון קונה שמים וארץ-הרימותי ידי אל ה' א
 -ואידךב' במסורה, הכא  -הרימותימובא בבעל הטורים: 

כי הרימותי קולי ואקרא. וזה שאמרו חז"ל: שאשת 
 פוטיפר נתכוונה לטובה כמו שנתכוון אברהם לשם שמים.

הסבר נוסף: מובא בזוהר הקדוש  'המאיר'וראיתי בגיליון 
שאסור לאדם להרים ידיו למעלה כי אם בזמן  )יתרו(

 תפילה או ברכות או בקשה.
? )למעלה(ותי ידי רמז לדבר בבעל הטורים הנ"ל: מתי הרימ

 מתוק מדבש!  כאשר הרימותי קולי ואקרא.
***** 

 ובן שמונת ימים ימול לכם כל זכר לדורותיכם )יז', יב'(
 רמז נחמד שמעתי מהרב מאיר מאזוז שליט"א:

אבי  -ימי מילה  -ח'ישנם ג' חתנים שסימנם חת"ן והם: 
 חתן בחופתו. –נישואים  -ן'בר מצווה  –תורה  – תהבן. 

ולכן בשמחת תורה נהגו להוסיף 'חתן מעונה' כיוון שחתן 
בראשית רומז לברית המילה הנעשית בראשית חיי 
האדם, חתן תורה רומז לבר מצווה שמקבל עליו עול 

שביום חופתו תורה ומצוות, וחתן מעונה רומז לחתן 
 מתוק מדבש!ולשכינה הקדושה.  מקים מעון לזוג שנישא

***** 
 אשר הוצאתיך מאור כשדים )טו', ז'(ויאמר אליו אני ה' 

בשעה הפיל נמרוד הרשע את אברהם ' :)סימן עז'(מובא בילקוט שמעוני 
ריבונו של עולם ארד ואציל את 'לתוך כבשן האש אמר לפניו גבריאל: 

 ,אני יחיד בעולמי והוא יחיד בעולמו' :אמר לו 'הצדיק מכבשן האש
ה' אשר הוצאתיך מאור  ני'אולכן נאמר  'נאה ליחיד להציל את היחיד

 .'כשדים
מדוע הנס האדיר והנפלא הזה של הצלת אברהם ע"י  :ויש לשאול

 ברמז? לא נכתב במפורש בתורה אלא רקהקב"ה מכבשן האש 
: מצוות קידוש ה' היא )ד"ת לפ"ש(ל "נפלא רבי יהושע מקוטנא זצ מסביר

רק אם אנסו יהודי לעבור על אחת מג' העבירות שעליהם נאמר יהרג 
אבל אסור לאדם )שפיכות דמים עבודה זרה וגילוי עריות( ואל יעבור 

ש ה' כי אז הוא יקרא ולמות על קידו סלהיכנלהתגרות ברשעים כדי 
  עת.מאבד עצמו לד

אה ומסר בבחינת בהם הורתורתנו הקדושה מספרת סיפורים שיש 
זו הסיבה שמעשה כבשן האש באור כשדים ' ובנים'מעשה אבות סימן ל

 לא נכתב כיוון שאברהם הביא על עצמו את הניסיון הזה בכך שהתגרה 
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שיווי  לאבד עלולשעמרם  לשער 'הייתי חייב, הרהר 'אני רוצח'
עליתי שתוי,  . לא משנה שלאמשקל ולשמור מרחק רב יותר

מה שברור שכאב השיניים גרם לי לטשטוש , ולא עליתי עייף
שבסופו של דבר גרם לתאונה המחרידה. אני אדם בלי מצפון, 
וחסר אחריות מן המדרגה הראשונה. היה עלי להזמין מונית 

 ,חיים של משפחה שלמה ים ולהרוסולא לנסוע עם כאב שיני
 והצטנף בכיסאו.   דמעה קטנהצבי מחה  'אוי צבי תתבייש לך!

 זה נמשך שבוע ימים...  
אחיו הקטנים של עמרם, כבר הספיקו להכיר את מר צבי  

ם הביאו לו ספר תהילים שעדיין לא הזדהה כנהג הפוגע. ה
וגם את החולים,  כדאי לך לקרוא תהילים זה מבריאואמרו לו '

זה  לספר להם שהחולה שלהם . צבי רצהאת החולה שלך...'
, אבל הוא עדיין לא היה בשל לזה. הוא שלף את והחולה של

כיפתו המקומטת מן הכיס והחל למלמל פסוקים שלא הכיר. 
, עומדת  ט את גב' מלכה אוחזת סידור בידיהבזווית עינו הוא קל

ליבו של  מול דלת המחלקה ומתפללת, פניה היו שטופי דמע.
 הוא ניגש אליה.  וצבי נשבר בקרבו, 

ערב טוב גברת, שמי צבי, אני הנהג שפגע בבנך עמרם שיהיה '
בריא. אני ממש שבור, ואינני יודע כיצד לתקן את העוול 

י  אבל אנ אתם בוודאי כועסים עלי... סליחה, שגרמתי לכם.
מבקש ממך, כל מה שתרצו אתן לכם, כל מה שחסר לכם 

אני יודע שהדבר הכי חסר זה שעמרם יהיה בריא  אשלים לכם,
 .  'אבל זה לא בידי

חלילה מר צבי, עמרם הביטה באיש השבור ואמרה לו 'גב' 
אנחנו לא כועסים עליך כלל וכלל. עמרם שלנו נפצע וזה רצון 
השם... אנו חייבים להתפלל ולעשות הכל שיבריא, אך כעס או 

לטובה הוא עושה,   הקפדה עליך, אין בלבנו. כל שעושה הקב"ה
נכון, אבל אמונתנו   ן שאלות ולא טרוניות. קשה לנו,לנו אי

  חזקה מתמיד'
מה  ?מה אני יכול לעשות למענכם' התחנן צבי 'אבל גב' עמרם'

 ?'אני יכול לעשות למען עמרם
  מחר שבת' לחשה האמא 'יכול לעשות למענובהחלט אתה '

שמור שבת אחת למען רפואתו של עמרם בן  ,אנא קודש,
   'מלכה, אולי הקב"ה יתמלא רחמים עליך, עליו והוא יבריא

נסע ברכב, לא הדליק  לאהוא  ,צבי שמר שבת לשיטתוואכן 
הוא הלך בליל שבת לבית הכנסת וכל יום השבת  אש, לא עישן,

 ישב על המרפסת וקרא תהילים.  
שון אביו של עמרם: ון. על הקו נחבמוצאי שבת צלצול טלפ

שבוע טוב, אני שמח לבשר לך שבמהלך השבת  היקר צבי'
שבת שלך עמרם שלנו חזר להכרה... הו הו, ידידי תראה כמה ה

 . חשובה וקדושה לבורא עולם'
נחשון ידידי, אני נורא ו של צבי נתמלאו דמעות של אושר. 'עיני

... שמח שעמרם חזר להכרה, אבל גם אני צבי חזרתי להכרה
 .  חזרתי להכיר את עצמי ואת היהודי שבי'

צבי מימן את רכישת  מצווה,-י מספר שבועות חגג עמרם ברלפנ
קרא הוא הטלית והתפילין, וכמובן קיבל עליית שישי לתורה, 

 את עלייתו עם כל דקדוקי הטעמים. 
 אחד. יהודיוהכל בזכות שמירת שבת של 

בזכות הפגנת אמונה פשוטה ואמיתית של  בר לכך,מעאולי ו
'כל מה  משפט קטן אבל כל כך גדול: אמרהש אישה גדולה

 שעושה הקב"ה לטובה הוא עושה'
 

'ולא יאשמו כל החוסים בו' עוד לא קם האדם  

 על שחסה ובטח בקב"היתחרט ש
 

 שבת שלום ומבורך!
 

  :לעילוי נשמתהתורה  דברי

    יוסף אברהם )אליתים( בן ציון ז"ל/   ז"ל דוד ששי בן זמרדה

 שולה )סועד( בת נעימה ז"ל  

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

 

 

 

 

ביוזמתו בנמרוד הרשע, ומכיוון שכך לא ניתנה רשות למלאך גבריאל  
'אני יחיד שהמלאכים דנים ע"פ דין תורה. ולכן אמר הקב"ה להצילו כיוון 

 בעולמי והוא יחיד בעולמו' שרק לו היה מותר לעשות כן.

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

ולזרע קודש של קיימא  -ברוחניות  / התורם בעילום שמו  לעליה בגשמיות וברוחניות

/ ליאור בן לכל הישועות  –ה בת סלימה זיולמכירת הדירה /  –יעקב ואורי ישראל 

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

...כח האמונה – רעיון וסיפור לפרשה

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

 )טו', ו'( ןהאמין בה' ויחשבה לו צדקה
בעיני   בכל מצב מחשיבה את האדם כצדיק עצם האמונה בקב"ה

: 'פודה ה' (', כג)לד'וכמו שאומר הפסוק בתהילים  .השם יתברך
הקדוש: 'ולא נפש עבדיו ולא יאשמו כל החוסים בו' וביאר רש"י 

 יתחרטו לומר אשמנו כי בטחנו בו'
 

ל הרב קובי לוי  ד ע"פ סיפור שהמעוב ובעניין זה סיפור נפלא
 :(הרב בנציון סנה שליט"אמקיבלתי אשתקד )שליט"א 

נהג בנוסף לכך הוא היה צבי היה יועץ מס ותיק בעל שם טוב, 
זהיר באופן יוצא מן הכלל. הוא שמר על כללי הזהירות על 

מהירות גבוהה, או חציית קו הכביש, כך שמעולם לא נתפש על 
לבן, ואפילו לא על חגורת בטיחות, רק פעם אחת בקריירה תפש 
אותו שוטר בלי רישיון נהיגה. צבי שכח את ארנקו בביתו, ולאחר 
שיחה מעמיקה עם השוטר בסיוע דמעה קטנה בזווית העין, קלט 
השוטר שמדובר בפדנט מן המעלה הראשונה, שזו עבירת 

לו. למותר לציין שהוא שוחרר מציפורני  התנועה הראשונה ש
המשטרה עם טפיחה על השכם. מי יכול להעניש איש עם 

 מצפון? גם לא השוטר הקשוח ביותר.
ביום רביעי אחד לפני כשלוש שנים נעל צבי את משרדו מוקדם 
מן הרגיל. כאב שיניים טורדני לא מש ממנו, והוא החליט להגיע 

ותו עוד מימי נעוריו, ד"ר בדחיפות לרופא השיניים שמלווה א
שרגא פיק. הוא ירד לחנייה עם המעלית, ותוך שניות ספורות 

יק שכנה אחר כבוד בשכונת הניע את רכבו. הקליניקה של ד"ר פ
דקות נסיעה ממשרדו. המכונית  63, מרחק 'דקליםהיוקרה '

המהודרת יצאה מן הבניין לכיוון הכביש הראשי. כאב השיניים 
שנשך שפתיו ולחץ על דוושת הגז. מרחוק  קצת טשטש את צבי 
רוכב על אופניו סמוך למדרכה, ומפנה   63הוא הבחין בילד כבן 

את ראשו מדי פעם שמאלה מתוך כוונה להיכנס לנתיב השמאלי  
בכביש המהיר. צבי האט ונתן לילד להיכנס לנתיב השמאלי,  
הילד הסיט את כידון אופניו שמאלה, אך כאן קרה הנורא מכל.  

האופניים הקדמי החליק על שלולית שמן והנער איבד שווי   גלגל
משקלו והוטח ארצה. צבי לא הספיק לבלום ומכוניתו פגעה  
בילד בעוצמה. חריקת הבלמים לא הועילה. צבי ההמום 
והמבוהל ירד מן הרכב וגילה את הילד עמרם כשהוא שוכב פצוע 
 על הכביש. תוך שתי דקות הגיע אמבולנס, וחצי דקה אחריו

רישיונו של הנהג  ניידת. חקירת המשטרה הייתה קשוחה,
יום,   03 -הוותיק נטול העבירות נשלל ע"י קצין משטרה בכיר ל

 עד למשפטו הצפוי.  
אבל לא משלילת הרישיון, אלא  ,צבי היה שבור לחלוטין

 מהפגיעה האיומה בילד תמים על אופניו.  
ם מן בלי יכולת לקואחרי שלושה ימים של הסתגרות בבית מ

צבי את בית החולים ושמע כי הילד עדיין מאושפז  המיטה, איתר
בתלמוד התורה   במחלקה לטיפול נמרץ. עמרם, תלמיד כיתה ה'

היה מחוסר הכרה מזה שלושה ימים, מצבו הוגדר  'שערי יהודה'
קשה אבל יציב. בשעה שש בערב הוא נכנס למחלקה והבחין  

אוחזים בידיהם  ,האחים האחיות וההורים ,בבני משפחת עמרם
התיישב הרחק מהם על כיסא  רי תהילים וקוראים. צביספ

מרופד, ולא ידע מה לעשות עם עצמו. הוא חשש שאם יזדהה  
יה עכשיו בפניהם הם יכעסו עליו ויבזו אותו, ונפשו לא בנו

 עיניו ונזכר באותן שניות גורליות.  לביזיון הזה. הוא עצם
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