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 26מספר גיליון  - שנה שניה

 לקט חידושי תורה מתוך שיעור פרשת השבוע שנאמרו ע"י

 רב ברוך בוקרה שליט"אה
 השיעור הקרוב:

 גבעת אולגה "הכנסת "בית יוסףבית ב 03.41 :שבת קודש

 תשע"ו ואראפרשת 

 הגיליון לכבוד ה' ית' ולהצלחת:
 הצלחה בעסקיו –דקל מלכה 

  לעליה ברוחניות -התורם בעילום שמו
 . ולזרע קודש של קיימא

 למכירת הדירה. –יעקב ואורי ישראל 
 רפואה שלימה –רויטל בת רחל חדוה 
 
 
 

 

 )ו', ג'( וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב
 אל האבות -וארא: רש"י

מה החידוש בדברי רש"י וכי לא ידוע שאברהם יצחק ויעקב  
 האבות?הם 

של היהודי   מעלתו רבי מאיר מפרימשלאן זיע"א: מתרץ נפלא
אלא לפי עבודת ה' שלו והחינוך   ,נקבעת לא לפי הייחוס שלו
. תפקידנו כיהודים נמדד לא לפי ושהוא מחנך את בניו אחרי

את היותנו אבות שמעבירים היותנו בנים של... אלא לפי 
 'אל האבות -וארא' :ולכן אומר רש"י .ליוצאי חלציהם מורשתה

מעלתם של אברהם יצחק ויעקב הייתה בהיותם אבות  ,ינוידה
ם בקב"ה ואת הדרך שבה יש  תשהנחילו לבניהם את אמונ

 !!!ובזה גדלותםלעבוד אותו 
 

ובעניין זה מסופר על המגיד הקדוש ממעזריטש זיע"א אשר 
בהיותו ילד קטן פרצה פעם שריפה בביתם הדל והרעוע, לאחר  

מול הבית   תשהיא עומד אמובן את שברחו מהבית ראה ה
אני ' :ובוכה. אמר לה הבן 'למה את בוכה אמא?' ענתה האם

  מגילת יוחסין עתיקת יומין לנו הייתה תבוכה בני כי בבי
 .'רבי יוחנן הסנדלר הקדוש המתייחסת עד התנא ,שנשרפה

אמר לה הבן הצדיק: 'אל תבכי אמא'לה, אני מבטיח לך שאני 
 שתתחיל ממני... ...למגילת יוחסין חדשה אדאג לך

 
 ןבעניין זה מילתא דבדיחותא

יהודי נכנס למסעדה ושואל את המוכר שחזותו העידה עליו 

יש לכם תעודת  ,כי הוא לא שומר תורה ומצוות 'סליחה

תראה  ה?מה אתה צריך תעודעונה המוכר: 'אחי,  'כשרות?

זה  -והצדיק בתמונה כאן ,זה אבא שלי -בתמונה רבאת ה

אם הם היו  ,תקשיב מתוק :אומר היהודי' סבא שלי

המוכרים ואתה היית בתמונה אולי הייתי אוכל כאן, אבל  

לראות בכל זאת אני צריך  ,כשהם בתמונה ואתה המוכר

 'תעודת כשרות...

***** 
 )ו', ז'( ולקחתי אתכם לי לעם

 עם ר"ת אלו"ל.  לי לתכם אלקחתי ו
יששכר' זיע"א: מכאן רמז שבחודש אלול אנו אומר בעל ה'בני 

 חוזרים בכח התשובה והסליחות להיום עם ה' הנבחר.
***** 

   ... )ו', יג'(לך מצרים...ויצום אל בני ישראל ואל פרעה מ
 : ציוה עליהם להנהיגם בנחת ולסבול אותם...ויצום אל בני ישראל: רש"י

אשר נודע  ,מעשה נפלא מסופר על הגאון ר' חיים עוזר זצ"ל
בגאונותו וצדקותו. אומרים עליו שהיה מסוגל לכתוב ולדבר 
עם זולתו כאחד, ויש אומרים שהיה כותב בשתי ידיים שני  
מכתבים שונים, משוחח עם אדם,  ושומע  את חברו בו זמנית. 
קבוצות רבות של בחורים נהגו להיכנס אליו ולהשתעשע עמו  

 בדברי תורה. 
 דברי הגמרא במסכת יבמות, אמר  פעם אחת, בעת משא ומתן ב

 במסכת יבמות דף נ' הנוגע 'תוספות'לתלמידים שיש הרב 

 :לעילוי נשמתדברי התורה 
 מו"ר הרב יורם אברג'ל בן רינה זצ"ל

 זאב אופגנג בן ר' יהודה ז"ל
 ג'רמן פריינתי בת מסעודה ז"ל
 רחל )רשל( בת נעימה ז"ל  

 יונה עזרא בן צ'חלה ז"ל
 
 

 

לסוגיה שבה התפלפלו, קם אחד מגאוני התלמידים ואמר:  
 התוספות הזה נמצא בדף נא'..'   אבל ,הרב'סליחה 

 ענה הרב, 'זה בדף נ'...' והמשיך את השיעור...   'לא יקירי'
הבחור לא התייאש, התעקש וחזר על דבריו ותוך כדי ויכוח 

ח את הגמרא ולהוכיח את צדקתו  קם לעבר הספרייה לפתו
 לעיני כל התלמידים. 

הרב קם ממקומו, עצר את הבחור ואמר לו: 'וכי קל בעיניך  
 לבייש יהודי?!...' 

חיוך של ניצחון עלה על שפתי התלמיד, מיד בהגיעו  
 לישיבה פתח לעיני חבריו את הגמרא להוכיח את נצחונו... 

אכן היה בדף אך לתדהמתו הרבה גילה שאכן הרב צדק, זה 
נ' ולא בדף נא', אז הבין התלמיד שהרב התכוון בעצם 
למנוע בושה מהתלמיד, משום שלא קל לבייש יהודי  

 מישראל...
***** 

   ואני אקשה את לב פרעה )ז', ג'(
ידועה השאלה המפורסמת: אם ה' שלל מפרעה את 

לשחרר את העם, אז מדוע מגיע לו החופשית הבחירה 
 ספר תירוצים... עונש על כך? ונאמרו בזה מ

תירוץ נפלא: פרעה  )ואיני יודע מה שם הדובר( ושמעתי בעבר 
 ובאופן מדויק ומדוקדק. נענש ב'מידה כנגד מידה'

כאשר משה ביקש בפעם הראשונה 'שלח את עמי' אז לא 
כביד את עולו עליהם מהוא  , אלאסכיםמלא  פרעהרק ש

לכם ותוכן לבנים  ןמר 'ועתה לכו עבדו ותבן לא יינתווא
אתם תצטרכו להכין את  ומעכשי ,כלומר ,)ה, יח'( 'תתנו

אותה כמות לבנים שהייתם מכינים כאשר המצרים היו 
  .מספקים לכם תבן

'ויוכו שוטרי  ?כסהבמ בני ישראל כאשר לא עמדומה קרה ו
 בני ישראל... מדוע לא כיליתם חקכם ללבון הלבנים...' 

סליחה פרעה, למה אתה מכה אותם? הרי הדרישה שלך 
הרי אתה בעצמך מונע מהם את בלתי ניתנת לביצוע? היא 

וכשהם לא מספיקים  ,האפשרות להכין את מכסת הלבנים
זוהי כבר התעללות ולא  אם כך להכין אתה מכה אותם?!

מידה כנגד 'ניתן בדיוק ב העולכן העונש של פר .שיעבוד
ית אותם בלי שתהיה להם מראש , כשם שאתה הכ'מידה

כך אני אכה אותך בלי  ,אפשרות לבצע את המצופה מהם
 אפשרות לבצע את המצופה ולשחרר אותם...לך שתהיה 

 מתוק מדבש!

***** 
 חידה:

 שאדם שכופר בצדיק ככופר בקב"ה? היכן יש ראיה בפרשה

 התשובה:

 טו'(-)ח',יד' ויאמרו החרטמים אל פרעה אצבע אלקים היא

מובא: ארשום למשמרת  'אוצרותיהם של צדיקים'בספר  
מה שאמר הרה"ח הישיש ר' חיים נטע כץ זצ"ל בשם 
 היושבים בבעלזא: דבמכת כנים נאמר 'ויאמרו החרטמים 
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 לוקים אל משה ויאמר אליו אני ה'-אוידבר 
 ..נאמן לשלם שכר טוב למתהלכים לפני. -אני ה' :רש"י

 )מעובד מתוך פניני עין חמד תשע"ה(: ונפתח כדרכנו בסיפור נפלא

 )שם בדוי(מעשה ביהודי בעל משפחה מרובת ילדים בשם יוסף 
שהיה עמל לפרנסתו, ההכנסה הייתה דלה אך אמונתו בקב"ה 

 שהוא זן ומפרנס לכל הייתה ענקית.
מקומות שישמש  60בשלב מסוים החליט יוסף לקנות רכב של 

 ,כזה היא יקרה אך כיוון שאחזקת רכב אותו להסעת ילדיו,
החליט מיודעינו להגדיל את הכנסתו ע"י ביצוע שירותי הסעות 

ומכיוון שעלות  ה רכב ישן אך במצב טובהוא קנ מזדמנות.
הביטוח של רכב כזה היא גבוהה, הוא רכש ביטוח צד ג' בלבד  

  שלא מכסה במקרה של גניבת הרכב ח"ו.
לאחר מספר ימים הבחין יוסף בכך שהנעילה המרכזית לא 
פועלת, הוא הלך לחשמלאי רכב שבדק את הרכב והודיע לו כי  

 נעילה מרכזית.ברכב שלו לא הותקנה כלל מערכת 
 

ענה  '₪ 1,000'שאל יוסף  'כמה תעלה התקנת מערכת כזו?'
תודה רבה אך איני יכול בשלב זה  ,טוב' ,החשמלאי

 .'להרשות לעצמי הוצאה כזו
 מהרכב יוסף המשיך להשתמש ברכב, הוא היה די מרוצה

למעט העובדה שבכל עזיבה של הרכב היה עליו לטרוח 
 ולסגור ידנית את כל הדלתות.

  ןרישיומבחן שנתי לצורך חידוש  ', אותוטסט'ואז הגיע ה
הרכב לשנה נוספת, יוסף שילם את האגרה, ופנה למכון 

הוא המתין בסבלנות, הרכב עבר את מסלול  .הטסטים
יק, הכל דשיב צתק'הבדיקה ובסיומו פנה אליו הבוחן ואמר 

חוץ מדבר קטן, פנסי הערפל של  מצויןכב רבסדר יש לך 
 .'הרכב מאחוק לא פועלים

אבל למיטב ידיעתי במודל הזה אין צורך ' ,עניתי 'נכון'
 .'? חוץ מזה שהם כלל לא מקורייםכלל בפנסי ערפל

 .לדלוק'אם הם קיימים הם צריכים ' ,ענה הבוחן 'לא שייך'
לא הייתה לי ברירה ולמרות אבל  ,ידעתי שהבוחן לא צודק

פניתי לחשמלאי רכב שבדק ותיקן את  והטרחההצער 
היה ' ,שאלתי  הבעיה?'מה הייתה '. ₪ 60וביקש  הפנסים

 ,טוב' ,ענה החשמלאי של הפנסים' בחיבורי הארקה קצר
שילמתי את הסכום, חזרתי למכון הטסטים  !'תודה רבה

רכב כשיר וקיבלתי את המדבקה המיוחלת המעידה כי ה
 לשנת נהיגה נוספת.

נועל את דלת  ,אני מחנה את הרכב הביתה,בחזרתי  והנה
הרכב, אני   דלתותפתע אני שומע 'קלאק' מכיוון הנהג ול
. מצוין תי כי הנעילה המרכזית פועלתמגלה לתדהבודק ומ

הוא בדק והסביר לי  ,לחשמלאישוב מאוחר יותר חזרתי 
רפל גרם לתיקון כי ככל הנראה תיקון הקצר בפנסי הע

 הנעילה המרכזית.
שכל התעקשות המיותרת לכאורה של למעשה ואז הבנתי 

ולי כן לעולם כי ל ,הבוחן הייתה בהשגחה פרטית לטובתי
מה עוד  לא הייתי יודע שיש ברכבי מערכת נעילה מרכזית.

 .₪ 1,000שחסכתי לעצמי עלות תיקון של 
לה  א'אבואז הרמתי עיניי לשמים וקראתי 'תודה רבה לך 

 פנסיתודה על כל התקלה שזימנת לי ב ,יקר שבשמים
ולא היה מוכן לוותר  קשעתודה על כך שהבוחן הת ,הערפל

ה אבא שלא האמנתי באותו הזמן  , כן סליח!!!סליחהו לי...
 .'לטובההכל הכל ממך וכל מה שאתה עושה זה כי 
 

משה רבנו פנה לקב"ה  :וזהו אחים יקרים לקח הפרשה
' בעיניים ?למה זה שלחתני ?עות לעם הזהוזעק 'למה הר

של משה ההתעקשות של פרעה הייתה הדבר הנורא 
פרך וגזר 'תבן  העבודת ... ובאמת פרעה הגביר את ביותר

 וזה באמת נורא... לא יינתן לכן ותוכן לבנים תתנו'
דווקא ההתעקשות של פרעה שהכביד ש אבל האמת היא

אולת אבותינו היא זו שהחישה את ג על העם, את העבודה
לוקים )מידת הדין( אל -וזהו שנאמר 'וידבר א ממצרים.

משה ויאמר אליו אני ה'...' כלומר תדע לך שדווקא מידת 
 הדין הנוראה היא עצמה מידת הרחמים לעם ישראל.

כל אחד מאתנו עובר ניסיונות בחיים, אבל חובה עלינו 
 להאמין באמונה שלימה שהכל מאת ה' והכל לטובה. 

להחיש את הישועה שלה אנו  עצם האמונה הזו בכוחה 
 כמו שנאמר: כל אחד בעניינו הפרטימייחלים 

 ...חזקו ויאמץ לבבכם כל המייחלים לה'
 

 שבת שלום ומבורך!!!              ה' יזכנו, אמן!

 נקודה למחשבה! רעיון וסיפור לשבת קודש...

 לפרשת השבועדת למחשבה! רעיון וסיפור נקו

פלא למה הוכו  יאם כן י 'אצבע אלוקים היא'אל פרעה 
החרטומים במכות נוספות אחרי שכבר אמרו אצבע אלוקים  

 היא? הרי הראו שיש להם אמונה בקב"ה?
על הפסוק הנ"ל:  'תרגום יונתן'לפי דברי ה ,אלא התירוץ הוא

'ואמרו איצטגניני פרעה לא מן כח גבורת משה ואהרן הוא אלהן 
כלומר משה ואהרן לא עושים זאת , משתלחא, מן קדם ה' היא'

 .מכוחם אלא מכוחו של הקב"ה
לכן  ',אמונת צדיקים'נמצא שהחרטומים כיחשו בעניין של 

ות נוספות. למרות שאמרו 'אצבע אלוקים היא' שוב הוכו במכ
אחרי  לועג ומהרהר כ הרהר אחרי הצדיקים נחשבהלועג ומכי 

 השכינה.
***** 
 )ח', יט'( ושמתי פדת בין עמי ובין עמך

שהוא הולך   הכאן רמז משה לפרע :' זיע"אדברי ישראל'אומר ה
  ןלקבל בסה"כ עשר מכות. והרמז הוא ההפרש שיש בי

  .60בסך  (610) 'ךעמ'למילה  (610) 'עמי'של המילה  ההגימטריי
 העשר מכות יהיה פדות לישראל ממצרים. דהיינו שע"י

***** 
 )ט', כט'( דהקולות יחדלון והברד לא יהיה עו

הקולות  'מדוע השינוי בין הקולות לבין הברד? יכול היה לומר 
 ?'והברד יחדלון

ותירץ בספר 'עץ חיים' לגאון רבי צ, עשוש זצ"ל שבא לרמוז  
על   ההוריד הקב"על מה שהובא בזוהר הקדוש שהברד שבזה 

ולעתיד לבוא במלחמת גוג  רבאוויעומד ו תלוי נועוד ,המצרים
 ומגוג יוריד אותו הקב"ה עליהם להמיתם.

לא כן בברד שבו נאמר 'לא   חלוטין,לכן בקולות נאמר 'יחדלון' ל
  לחלוטין אבל לא יחדל לא יהיה, בארץ מצריםדהיינו יהיה עוד' 
 אלא יהא תלוי ועומד לירד על על גוג ומגוג. ,מן העולם

***** 
 ובעניין נפילה מילתא דבדיחותא

את  בשעת לילה מאוחרת בדו ישני משוגעים רעבים א

ס רצו לטפהם  ,שהיה בקומה שניה של הבית שלהםח תהמפ

  .גיעכנס דרך החלון אך לא ידעו על מה לטפס כדי להיולה

 ני אדליק א ,יש לי רעיון נפלא'למשוגע ב': אומר משוגע א' 

 כנס ותפתח לי מבפנים'ית ,ס על האורפאת הפנס ואתה תט

 ומה יקרה אם הפנסאתה לא נורמלי, ' :אומר לו משוגע ב'

 הרי אני אפול ואשבור רגל או יד, השתגעת?...' יכבה?


