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 )כא', א'( ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם
המזבח? לומר לך שתשים למה נסמכה פרשת דינים אצל  רש"י:

 סנהדרין אצל המקדש.
י "ת דברי רשאדרש  )ד"ת לפ"ש( בעל הנועם אלימלך זיע"א

: בזמן שבית המקדש היה קיים היה  הקדמהנפלא:  ןבאופ
כמו   .המזבח מכפר וכעת כשאין לנו מקדש התורה מכפרת

על בעל תשובה שאם היה רגיל )ויקרא( שאמרו במדרש רבה 
 .לכפרה על עוונותיו דף אחד ילמד שני דפים ללמוד

דינים אצל המזבח?  למה נסמכה פרשת' :ש"יוזה שאומר ר
שהסנהדרין  ללמדנו  'נהדרין אצל המקדשלומר לך שתשים ס

יש להם כח כמו המזבח. וכשם שהמזבח היו פוסקי התורה ש
 מתוק מדבש!מכפר כך לימוד התורה מכפר על הכל.   

***** 
עברי שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחפשי  כי תקנה עבד 
 חינם )כא', ב'(

 שמכרוהו בגניבתו...   דין מיד בית -כי תקנה: רש"י
ויש לשאול מדוע מוכרים גנב לעבד? הרי לא חסרים דרכים 
לגרום לו לשלם את הגניבה? כגון ע"י שישכירו אותו לעבוד 

 חלק מהשכר לנגנב. יפרישוו
'ואין לאדם בעולם יותר  :ה'אבן עזרא' זיע"א בכמו כן כות

ועוד שאפילו ילדיו   קשה עליו מהיותו ברשות אדם כמוהו'
וילדיה תהיה לאדוניה והוא יצא  האלא 'האיש ואינם ברשות

 ומהי המידה כנגד מידה? ?אז מדוע עונש כזה קשה בגפו'
כאשר האדם גונב  מתרץ נפלא בעל ה'מראה יחזקאל' זצ"ל:

וא אינו מבין מהי רשות אחרים? לכן באה  הוא מראה שה
שהוא יהיה תחת רשות אדם התורה ופסקה 'ונמכר בגניבתו' 

אין לאדם 'שזהו דבר ש 'אבן עזרא'אחר כמוהו וכדברי ה
 רשות אחרים. רשותו ומהי ואז יבין מהי 'קשה ממנו

 ,תימכר לאדם אחר ?אינך מבין מהי רשות אחרים גנבת?
הבדל  בין רשותך  לבין רשות תרגיש בקושי וכך תבין מה ה

 מתוק מדבש!  מידה כנגד מידה. –אחרים 
***** 

אם אמור יאמר העבד אהבתי את אדוני את אשתי ואת בני  ו
לא אצא חופשי.... ורצע אדוניו את אזנו במרצע ועבדו  

 ו'(-לעולם )כא', ה'
 ולא ע"י פעולה אחרת? 'מרצע'מדוע רוצעים את העבד ב

בספרו 'אור )מחכמי תימן( מסביר נפלא ר' פנחס הכהן זצ"ל 
א את אבותינו ממצרים קודם י: הקב"ה הוצהקדמהתורה': 

ועבדום 'נאמרו לאברהם אבינו שתום ארבע מאות השנים 
 ומדוע? כדי שנהיה עבדי ה'ועינו אותם ארבע מאות שנה' 

ולעולם לא נמכור את עצמנו כעבדים לבני אדם שנאמר 'כי 
אשר הוצאתי אותם מארץ לי בני ישראל עבדים עבדי הם 

 לא ימכרו ממכרת עבד'. מצרים
לכן את אותו עבד שמחליט למכור את עצמו לעבדות עולם 

   433רצע' כי 'מרצע' בגימטרייה עולה מ'לבשר ודם רוצעים ב

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

 תשע"ז משפטים פרשת

 115גיליון  - שנה שלישית

 בס"ד

 61.30 – כניסת השבת
 62.66 –יציאת השבת 

   62.40 – 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

ראוי לו שלא יצא ממצרים קודם להזכיר לו שאם כך היה 
מלאת ארבע מאות השנים שנאמרו לאברהם אבינו 

 מתוק מדבש!בברית בין הבתרים.    

***** 
 )כא', יא'( אם שלוש אלה לא יעשה לה ויצאה חינם אין כסףו

מופיעה פעמיים  'המילה 'ויצאה :אומר בעל הטורים
והייתה כאן אצלנו וכן 'ויצאה מביתו והלכה  ,במסורה

קדשת בשטר כך תשכשם שאשה מ לכך לאיש אחר' רמז
 .קדשת גם היא בשטרתאמה עברייה מ

ראב"ד  – מביא רבי יצחק חי בוכבזה זצ"ל ונפלא נוסף רמז
: מובא בשם הקדמהלחם': -בספרו 'קרבן אבי גאבס ולוב

שאדם שלא זכה לקיים הקדוש הזוהר  האר"י הקדוש ע"פ
תחזור להתגלגל ייתכן שנשמתו  ,מותויום ות עד ומצדי 

  בגוף אחר להשלים את חסרונה.
 (מכות י' ע"א)שו רכמו שד 'כסף' נותכמו כן המצוות מכו

  'לא ישבע מצוות אוהב מצוות - אוהב כסף לא ישבע כסף'
אם נשמתו של האדם 'יצאה חינם  :לפי זה רומזת התורה

יתקיים בה הפסוק ייתכן ואזי  דהיינו בלא מצוות אין כסף'
יתה יוה   הוהלכ ת לנשמה(וף האדם מכונה בי)ג'ויצאה מביתו 

 מתוק מדבש!    לאיש אחר.
 

 ובעניין נישואין מילתא דבדיחותא

שתי נשים מטיילות, אומרת אחת לחברתה 'איזה נס 

 עם בעלך הנוכחי שהוא כיום ראש ישיבה תשהתחתנ

 חסרולא עם ההצעה הראשונה שכיום הוא  חשוב

אם  -בדיוק הפוך  ,'אחותי ה. עונה השניי'השכלה

ראש  היום הייתי מתחתנת עם הקודם אז הוא היה

 '...השכלהחסר ישיבה ובעלי הנוכחי היה 
 

דהיינו  –אישה כשרה עושה רצון בעלה  מוסר השכל:

 בכוחה של האישה לעצב את רצונו ואישיותו של הבעל.

 מול כל בעל מוצלח עומדת חמות מופתעת! - ולכן

***** 
 ם כסף תלווה את עמי את העני עמך )כב', כד'(א

רבי ישמעאל אומר כל  – אם כסף תלוה את עמי: רש"י
 אם ואם שבתורה רשות חוץ משלושה וזה אחד מהן.

)וכן מתן אם מצוות ההלוואה )וכל מאמינים( ויש לשאול 

 נחשבת כמצווה מדוע לא תקנו עליה ברכה?צדקה( 
'אורים ותומים': כלל מתרץ ר' יהונת אייבשיץ בספרו 

נקוט בידינו כי אין אדם מברך על מצווה שחיובה נובע 
ו לכי אם יברך הרי נראה כאי ,מכח חיסרון שנגרם לחברו

שהוא מודה לקב"ה על החיסרון ועל העניות של חברו 
ועל כן לא  .שאילצה אותו להזדקק להלוואה או לצדקה

 ראוי לברך על קיומה.
חידושי הרי"ם זיע"א: קיים בשם בעל  אתירוץ נוסף מוב

 רמאים ואינם חשש שמא הלווה או מבקש הצדקה הם
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 משמש כתובת ראשונה לכל נצרך באשר הוא.
את מצבו של ר' משה, ר' אנשיל  העסקנים פורסים לפניו 

שומע וקול פנימי אומר לו: ר' אנשיל! קנה עולמך כאן 
ועכשיו, כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים,  

 שלח לחמך על פני המים כי ברוב הימים תמצאנו!
מה מאוד גדלה השתוממותם כאשר ללא אומר ודברים, 

ואומר:   פותח ר' אנשיל את פנקס השיקים, חותם את שמו
 'את הסכום תמלאו בעצמכם, כל ההוצאות על חשבוני'.  

בורא כל העולמים היה בעזרו של ר' משה ואחרי חודשיים  
ומחצה של ניתוחים וטיפולים, נראה האור, ר' משה מתעתד  
לעזוב את בית החולים תשוש וחלש, אך בריא ושלם בגופו  

 ובממונו, הודו לה' כי טוב.

ר' אנשיל אשר חלק גדול נטל ר' משה לא שכח את מטיבו 
בהצלתו, הוא נכנס לחנות כלי כסף, נוטל מנורת חנוכה  
מכסף מפוארת, מצרף מכתב תודה קצר, בו הוא מבטא כי  
בעצם אי אפשר לבטא, ומסיים בלשון הפסוק, 'למען הוטב 

 '....לי בעבורך וחיתה נפשי בגללך
אברך נעים סבר אשר עמד לצדו כל ימי מחלתו, מביאו  
לביתו של ר' אנשיל, התרגשותו גואה, הוא דופק בדלת,  
והנה אין קול ואין עונה! ר' אנשיל אינו בבית. בירור קצר 
העלה כי ר' אנשיל נסע לצרכי עסקיו לאחד ממשרדיו  

 ב'איסט סייד' שבניו יורק, שם גם ישהה בימי החנוכה. 
 כזב, כה השתוקקה נפשו להודות למצילו... ר' משה מאו

באין ברירה הוחלט לשלוח את המתנה בצירוף התנצלות ע"י  
חברת שליחויות מהימנה אשר יביאו את המנורה לתעודתה  

 איסט סייד. -ב
איסט סייד, שעת ערב, ר' אנשיל שקוע ראשו ורובו בעסקיו  
המסועפים אך מה זה היה לו? עיגולים שחורים מרצדים  

ניו, החדר מסתובב סביבו, והלמות לבו קוצבות בפראות,  בעי
לחץ בחזה, נשימתו כמו נעתקה ממנו, ראשו כבד עליו, תמה  
מה היה לו, ענני ה' ענני, ערפול חושים, הוא מתמוטט על  

 א לעזרתו.  ר הוא בודד במשרדו, ואין איש שיבוהקרקע, כאש
ד,  שניים מעובדי חברת השליחויות נוסעים ברחבי איסט סיי

מחפשים את משרדו של ר' אנשיל ומנורת הכסף בידיהם. 
הנה המשרד, דפיקה קלה בדלת, הם פותחים את הדלת כדי  
למסור לידי בעה"ב, והנה לעיניהם שוכב ר' אנשיל כשעיניו 

 מפולבלות לאחוריו...  
השליחים מלומדים בפעולות החייאה, הם היו חברי הצלה, 

ך דקות הצליחו  ים קריטיים, תוהתקף לב חריף, הרגע

 .עתא דשמיא להשיבו לחייםבסי
ר' אנשיל מתאושש, פותח את המתנה וקורא את המכתב 
שצורף אליה... לנגד עיניו ריצדו המילים האחרונות 'למען 

 הוטב לי בעבורך וחיתה נפשי בגללך'...
'רגע אחד' הוא אומר לעצמו 'הרי אני הוא זה שאמור להודות  

ייתי היום בין החיים חלילה...'  לר' משה... הרי בלעדיו לא ה
וכקול אלפי פעמונים צלצלו באוזניו דברי המדרש: 'יותר  

עושה העני עם בעל   -מאשר בעל הבית עושה עם העני 
 הבית'...

 
אלא להיפך... אחים יקרים! מנתינה לעני אין אדם שמפסיד 

'נפשו של עני מפרכסת לצאת ונתת לו   הקב"ה מבטיח:
 יך שאני מחזיר לך נפש תחת נפש'.פרנסה והחיית אותו, חי

 
 שבת שלום ומבורך!!!

 
  :לעילוי נשמתדברי התורה 

   יוסף אברהם )אליתים( בן ציון ז"לאסתר בת חסיבה ז"ל /

  שולה )סועד( בת נעימה ז"ל

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

 

 

 

 

 מתוק מדבש!זקוקים ואם יברך ייתכן וזו ברכה לבטלה.  
***** 

 דבר שקר תרחק )כג', ז'(מ
 לעצה נפלאה מובאת בשם רבי חיים ויטאל זיע"א להינצ

: 'ה' הצילה )תהילים קכ', ב'(: הפסוק אומר הקדמהמשקר. 
 נפשי משפת שקר מדבר רמיה'.

ש. ראשי התיבות -י-ף ר-ו-ן ק-י-המילה 'שקר' במילוי היא ש
הם 'שקר' וסופי התיבות הם 'נפש' והאותיות האמצעיות 

כו'  הי בגימטריי-ו-המפרידות בין ה'שקר' לבין ה'נפש' הם י
 שם ה' המפורש. גימטרייה של

ע"י שהאדם יצייר מול עיניו תמיד את שם ה' שנכתב ולכן 
 מתוק מדבש! ואינו נקרא הוא יציל את נפשו מדבר שקר.

 

 –מרדכי בן תיתה רפואה שלימה /  –גיטה בת מנטה  -אמי  הגיליון להצלחת:

 / התורם בעילום שמוהצלחה בגשמיות וברוחניות –דקל מלכה רפואה שלימה / 

ה בת סלימה זיולמכירת הדירה /  –יעקב ואורי ישראל  /ברכה והצלחהל  - וב"ב

 הצלחה.ל –ג הגון /  אהרון בן שושנה לזיוו –לכל הישועות / ליאור בן זיוה  –

 ...נפש נפש תחת: לפרשה סיפוררעיון ו 

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

   )כב, כד(אם כסף תלווה את עמי את העני עמך... 
מובא במדרש תנחומא: 'אמר הקב"ה: נפשו של עני הייתה 
מפרכסת לצאת מן הרעב ונתת לו פרנסה והחיית אותו, חייך 

לידי  םלך נפש תחת נפש, למחר בנך או בתך באישאני מחזיר 
חולי ולידי מיתה ואזכור אני להם את המצווה שעשית עם 

 העני, ומציל אני אותם מן המיתה'.  
לפי דברי המדרש נדרש הפסוק כך: אם אתה תקיים את  

אז תדע שבכך  ותוהמצווה ו'תלווה את עמי' דהיינו תחייה א
 ותך ואת בני ביתך.  אתה מחייה 'את העני עמך' דהיינו א

עושה העני עם   -כי 'יותר מאשר בעל הבית עושה עם העני 
 בעל הבית'

 
מעובד ע"פ סיפור ששלח לי אשתקד הרב ) ובעניין זה סיפור נפלא

 :(בנציון סנה שליט"א
שלהי קיץ תשנ"ז, האברך ר' משה ש. שליט"א, פונה לרופא 
משפחתו לבדיקה שגרתית, מוחו סחרחר עליו לאחרונה, 

 כוחותיו אינם אתו כתמול שלשום, והוא אך בשנתו הל"ב.  
הרופא בודק, ובפנים חתומות מורה לו לגשת אל פרופסור  
מומחה יותר ולעבור בדיקות מקיפות באשר כל מיני דברים  
חשודים בעיניו. ר' משה פונה לסדרת הבדיקות הדרושה, אלו 
, נותנים תוצאות מבהילות, מסתבר כי כליותיו בסכנה מידית

גידולים וגרורות מתרבים בתוכו, והטיפול, רק בלוס אנג'לס 
הצליחו בניתוחים מסוגים אלו. אך המחיר... ר' משה הוא 
אברך כולל, בקושי מביא פת לחם לפי הטף, מהיכן ישיג עתה 

 סכומים אסטרונומיים כאלו?  
תפילה חרישית אל ה' בצר לו, ורגליו מוליכות אותו אל 

צדקה, בירורים טלפוניים עם עסקני   הרבנים העוסקים בצרכי
 סע! והשי"ת יהיה בעזרנו.  –רפואה שונים, וההחלטה נופלת 

ר' משה נפרד ממשפחתו בעיניים דומעות, הוא משליך את  
יהבו על ה' ונוסע ללוס אנג'לס, עסקנים מסורים אשר כבר 
קיבלו את הדיווחים על החולה, ממתינים לו בשדה התעופה, 

היישר אל בית החולים הענק, שם כך   משם מובילים אותו
 מקווים יבוא מזור למחלתו.  

בד בבד נחלצים המה להשיג את המימון הגדול הדרוש, 
רגליהם מועידות אותם לביתו של הנגיד הנכבד ר' אנשיל ו. 
שליט"א, מתושביה הנכבדים של לוס אנג'לס, אשר ליבו לב 
רחום הוא, עושרו הרב לא השכיחו ממנו את הבורא אשר 
 חננו, מבין הוא כי כל כספו וזהבו פיקדון הם בידו, ולכן הוא 
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