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 ב'(-)כו', א' והיה כי תבוא... ולקחת מראשית כל פרי האדמה...

 ?'אכי תבו'ופרשת  'כי תצא'מה המשותף בין פרשת 
 לא יבוא'מובא  'כי תצא'וחשבנו לומר בס"ד: בפרשת 

מדוע? כיוון שהם היו כפויי ו ...'ל ה'עמוני ומואבי בקה
הפיכת סדום בזכות שהרי הם מזרע לוט שניצל מ ,טובה

י עם ישראל כאשר לא פלאברהם והם נהגו בכפיות טובה כ
חם ובמים ויתרה מזו אף שכרו את בלעם קידמו אותם בל
 .שיקלל אותם

הכרת כ םת ביכוריאבמצוות הב תפותח א'כי תבו'פרשת 
 .)רש"י(שאינך כפוי טובה  -'יוטוב כלפי הקב"ה. 'ואמרת אלה

מעם  אצויהתורה הגדירה מי  'כי תצא'יוצא שבפרשת 
 'כי תבוא'פרשת מצד שני ו ישראל בשל היותו כפוי טובה.

הל לק לבואמגדירה איך צריך להתנהג מי שכבר זכה 
 מתוק מדבש! .  כיהודי דלהיוולישראל או 

***** 
 )כו', ה'( וירד מצרימה ארמי אובד אבי

י',  )שבת: מובא בגמרא 'המאיר'ליון בר נפלא ראיתי בגיהס

ומדוע? כדי לא  'לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים (ב'
בנו כמו אצל יעקב אבינו שביכר את  הםיבינלגרום לקנאה 

ואולם אם יוסף היה הבן הבכור הרי שלא הייתה  יוסף.
 שמגיע יחס שונה.לבן בכור ש ברורקנאה שכן 

ולכן מבחינת יעקב יוסף  ,ר רחלויעקב עבד שבע שנים עב
 הבכור.בנו חל הוא בהיותו בכור בניה של ר

לבן כאשר ? התשובה: גרם לכך שיוסף לא יהיה הבכורומי 
רם שתהיה קנאה ובכך הוא ג .את רחל בלאההוא החליף 
 . ידת אבותינו למצריםלה לירשהובי בין האחים
שהביאה  בהחלפת רחל בלאה 'ארמי אובד אבי'ולכן נאמר 

 מתוק מדבש! .'וירד מצרימה'כך גרם לו לקנאה בין האחים

***** 
 )כו', יג'( ביערתי הקודש מן הבית

 )מע' ב' אות ד' ערך בהמה( 'דבש לפי'פרו סהחיד"א הקדוש ב
מביא מעשה על יהודי אחד שמכר בדוחקו ספרי הזוהר 

בחלום שהיו מקניטים הקדוש שהיו לו בביתו ובלילה ראה 
 ...'בהמה'אותו ומכנים אותו 

בצערו מן החלום פנה האיש לתלמיד חכם וסיפר את 
 סיפורו ואת דבר החלום.

אותך על  מוכיחיםדע כי מן השמים 'אמר לו החכם 
כי  'בהמה' אותךשמכרת את ספרי הזוהר הקדוש ומכנים 

וכשמעו כן  .ביתהן מקודש הערתי בראשי תיבות  'בהמה'
 .יר לביתו את ספרי הזוהרך והחזהל

***** 
 )כח', ח'( תך את הברכה באסמיך ובכל משלח ידיךיצו ה' א

 ?'לךיצו ה' 'ולא  'תךאיצו ה' 'מדוע נאמר 
)גיליון באר  'ורהפניני תבשם ' 'אוצר חיים'בספר  מסביר

 קיךלו-א'למען יברכך ה'  ':שוחר טוב'מדרש ובא במ (השבת
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 תשע"ז פרשת כי תבוא

 137גיליון  - שנה שלישית

 בס"ד

 18.26 – כניסת השבת
 19.32 –יציאת השבת 

  20.07 (דקות מהשקיעה  72) רבנו תם
 )אופק חדרה( 

 

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

 !!!נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

יכול יהא יושב בטל?  'ידיך אשר תעשהבכל מעשה 
 .'בכל אשר תעשה'תלמוד לומר 

אן למדנו שעל האדם חלה חובת ההשתדלות כומ
 הנס. לפרנסתו ולא יסמוך על
דהיינו  'את הברכה אתךיצו ה' 'וזה שאמרה התורה 
יחד עם השתדלות שלך ולא  אבל ,שהברכה תגיע אליך
 מתוק מדבש!  שתסמוך על הנס.

***** 
 )כח', נח'( לוקיך-א הזה את ה' אליראה את השם הנכבד והנור

' הרי את השם הנכבד והנורא הזה' התוספת מדוע נאמר
 'לוקיך-א ראה את ה'לי'יכולה התורה לומר 

)להבדיל בין הקודש  סבר נפלא ע"פ מעשה שהיהוראיתי ה

חיילי הצאר הרוסי שהבחינו בשעת לילה בשני  ובין החול(
הולכים מתנדנדים ושיכורים שהיו מאוחרת בשני 

 אך בשם החוק פקדו עליהם לעצור הם ,ברחוב
כשראו  ,השיכורים לא התייחסו וכך שלוש פעמים

בשם 'החיילים כי הם לא עוצרים הם צעקו לעברם 
, 'אנו פוקדים עליכם לעצור )שר"י( יהצאר ניקולא

ופצעו  םהשיכורים לא נענו ולבסוף החיילים ירו לעבר
 אותם והם נלקחו למעצר והובא למשפט.

 מה')שבינתיים התאוששו משיכרונם( משפט טענו השניים ב
?' כששמע זאת הרי היינו שיכורים ?ותשו לעיכולנ

לעברם  צעקובחמת זעם  ומכיסאהשופט הוא קם 
כאשר מזכירים את שמו של הצאר ניקולאי  !טיפשים'

 .'גם שיכור צריך להתעורר משכרותו
אומרת התורה עליך לירא רק מעצם הזכרת להבדיל ו

 זה יהיה נכבד ונורא בעיניך.השם השמו של הקב"ה ש
 נו עוד זוכרים כיצד בבית אבא כאשרוהאמת היא שא

 בהזכרתוכך גם )הקב"ה נו מזכירים בדברי תורה את יהי

עלה 'מרים והיו מנשקים את ידם וא מיד (צדיקיםשמות 
 .כאות ליראת ה' הטהורה שלהם )עליו השלום( 'אסלאם

 ?תי יגיעו מעשינו למעשי אבותינומ עלינו לשאוף:ו
 

 ובעניין הערכה מילתא דבדיחותא

 ?'מס הכנסה'ב בטוהדבר המה : שאלה

הם היחידים שמעריכים אותך הרבה יותר : תשובה

 ממה שאתה שווה באמת

***** 
-א -ונתנך ה' ...לוקיך-בקול ה' א והיה אם שמוע תשמע

 )כח', א'( לוקיך עליון על כל גויי הארץ
יש כאן  :'אדרת אליהו'ב זיע"א 'בן איש חי'מבאר רבנו ה

ל בשתי מערכות אם ישמעו ישרא עם  ןלניצחוהבטחה 
ן במלחמת בית ו  י  -ל= ע   '' עליוןונתנך ה' .א: הםבקול ה' ו
היא אדום ובנות  ' =על כל גויי הארץ' ב. .חשמונאי
 !ןבגאולה השלימה במהרה בימינו אמבריתה 
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של בעל ומהאצילות האברך התפעל מאוד מהתמימות 
 התשובה ובירך אותו על מעשהו.

 אך הסיפור טרם הסתיים...
והולך  וכיסאמזמן מה והנה הנוסע הנכבד קם שוב עובר 

 הנהג  שואל 'מה הפעם?' .לכיוון הנהג
פשוט  שוב.. ובכן נהג יקר רצתי לבקש ממך סליחה'

כעת ראיתי כי השטר של המאה  ,מצדיקרתה כאן טעות 
אתה נתת לי עודף ראוי כי  תנמצא אצלי בכיס ובאמ ₪

 .'כפי שחשבתי.. ₪ולא מאה  ₪הבאתי לך שטר חמישים 
 ₪אם כך של מי החמישים '... ' אומר הנוסעאז רגע'

 'שהיו ברצפה?
, תרשו לי לומר לכם חברים יקרים'מר רך ואבאהכאן קם 
, השטר הזה הוא של היהודי הצדיק שיושב לידי משהו,

חת והוא החליט תכם מתפיהמריבה בינכי הוא ראה 
 מיועדיםהאחרונים שלו שהיו  ₪לוותר על החמישים 

... הוא וויתר עליהם שתו ליום הולדתהאלקניית מתנה ל
 'כם...ישלום בינ כדי להשכין

הוא לוחש  ?'למה סיפרת'ך... ובעל התשובה היה נב
 .לאברךבגערה 

רך השלום וגם 'סיפרתי זאת כדי שכולם כאן יבינו את ע
 השם על המעשה שעשית...' לקידושלגרום כדי 

שתק למספר הוא  ,הנוסע הנכבד שמע את כל הדברים
בסך צ'ק  ה ומושיט לועל התשובהוא ניגש לבואז רגעים 

 !!!₪חמשת אלפים 
אני לא מאמין שיש  ,אתה קנית את ליבי צדיק,תקשיב '

ויתרת על כל הכסף שהיה אתה  ...כאלו אנשים בעולם
רוצה לומר , אם כך אני לך כדי שאני לא אכשל במריבה
זה  שהתווכחתיכל מה  ,לך שברוך השם לי לא חסר כסף

  .'עקרוני היה עניין
לאשתך , קח את הצ'ק הזה וקנה ולכן אני מבקש ממך
אלא  ₪דת לא בחמישים ם ההולמתנה מכובדת ליו

 .'₪בחמשת אלפים 
 

מראה לנו את מה זה  אמתיסיפור  אחים יקרים!
  :ב"ה מבטיח לנו בפרשת השבועהקש

  'עליך כל הברכות האלה והשיגוך'ובאו 
 'לוקיך-כי תשמע בקול ה' א'מתי? 

גם כשמאוד  בשמחה ובאהבהמצווה  םכאשר יהודי מקיי
  .וא שמע שהתורה מצווהכי כך ה ?ולמה ,קשה לו

 הרי:כי , אישי ומושלם באופןליהודי כזה הקב"ה ישלם 
 
 'נאמן הוא בעל מלאכתך לשלם לך שכר פעולתך'
 

 !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 

–חסדאי בן ויולט / לזיווג הגון  –לכל הישועות / ליאור בן זיוה  –למכירת הדירה / זיוה בת סלימה  –

 לברכה והצלחה  –לפרי בטן במהרה / אהרון בן שושנה 
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  :לעילוי נשמתדברי התורה 

 רחמים חכם בן כתון וחיימג'אן ז"ל  

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

 

כי תשמע בקול ה' או עליך כל הברכות האלה והשיגוך וב
 ', ב'()כח אלוקיך

האמנתי 'פר מעובד מהס) נקדים בסיפור נפלארשותכם, ב
 (ואל אלקריף שליט"אמהרב ג תו שמעתיאו 'ואדברה

, הוא מאוד ע"פ לבושונכבד  יהודי שנראה להע 402לקו 
ניגש  ,. לאחר זמן מה הוא קםובכיסאויושב לנהג משלם 

 בעודף... נראה לי שטעית ג,סליחה נה' :לנהג ואומר
ואתה החזרת לי עודף  ₪ מאהשטר של  באתי לךה

  .₪בבקשה תחזיר לי עוד חמישים  ,₪מחמישים 
 ,ול להיותזה לא יכ ,סליחה אדוני'הנהג שומע ומיד טוען 

וחוץ מזה היית  עודף יראני בודק היטב לפני שאני מחז
 'צריך לבדוק מיד במקום...

 ?'שאני משקר טועןאז מה אתה '
אני רק אומר לך שהיית צריך לבדוק  ,ן כלוםועטלא אני '

 ואם לא בדקת אני לא מחזיר'במקום 
 ? 'שמגיע לי ₪אז מה עם החמישים '
 'אני לא מתכוון לתת לך כי זה יוצא מהכיס שלי...'
בדת, אני בדרך כלל מכובחברה  אני מנהל ,תקשיב נהג'

, היום פשוט הרכב שלי התקלקללא נוסע באוטובוסים, 
אלא זה עניין עקרוני ואתה  סףאצלי זה לא עניין של כ

 'את הכסף זיר ליתח
 ...'ני או לא אני לא מחזיר כלום מכיסי הפרטיעקרו
 .צפויטונים עולים אלא שאז קרה דבר לא כי ה היהנראה 
 ולידו ישב אברך הסמוך ישב בעל תשובה טרי אבכיס
 , בעל התשובה הטריחהוויכוכמו כולם את  וששמע

 ,אחרונים שהיו לו ₪הוציא מכיסו שטר של חמישים 
 , הואבלי שישימו לב לרגלי הנוסע הנכבדהשליך אותן 

 'למישהו מכם? זה אולי נפל ,סליחה'ר אמופנה אליו 
אני  הנה השטר האבוד...'ואו, הנוסע מסתכל ואומר 

נפל לי  ה פשוטהחזרת לי וז אתה כנראה מתנצל נהג,
הוא מכניס את השטר וחוזר למקומו ובא שלום  ,לרצפה

 על ישראל...
מי שראה את מעשהו של בעל התשובה היה האברך 

תגיד צדיק, למה דו, הוא פונה אליו ושואל: 'שישב לצ
 'עשית את זה?

אשתי מתנה קטנה ליום קנות לאני בדרך להיא שהאמת '
כל  שקלים הואהחמישים שטר של ההולדת שלה וה
בשיעור שיהודי צריך  ואלא שלמדנ ,הכסף שהיה לי

 .'מצווה שבאה לידולקנות כל דל תלהש
מצווה  חלהרוויי כשראיתי שמתפתחת מריבה החלטת'

בין אדם לחברו ולכן עשיתי זאת ואני  םשל השכנת שלו
 .'מאמין כי הקב"ה ישלם לי את המגיע לי

 

 
לפיכך ישוב מחטאיו מיד, ולא  לעולם יראה אדם עצמו כאילו הוא נוטה למות ושמא ימות בשעתו ונמצא עומד בחטאיו

בכל עת יהיו בגדיך לבנים.אשוב, שמא ימות טרם שיזקין. הוא ששלמה אמר בחכמתו:  –יאמר כשאזקין 

אין הדבר כן, אלא אהוב   דיקים מפני העונות והחטאות שעשהואל ידמה אדם בעל תשובה, שהוא מרוחק ממעלת הצ

שהרי טעם טעם החטא ופירש ממנו וכבש   ונחמד הוא לפני הבורא כאילו לא חטא מעולם, ולא עוד אלא ששכרו הרבה

מוד בודים אין צדיקים גמורים יכולים לעבה עומאמרו חכמים: מקום שבעלי תשו יצרו.
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