
 

 

 

  
 

  
 
 

 פרשת שבוע  - . יום חמישי19.30 -ב ערבית .בגמרא הלכה ומוסר 18.30ה' בשעה -ימים א' :שיעור קבוע
 עת אולגהבית הכנסת "בית יוסף" גב 03.51בשעה שיעור מרכזי בפרשת השבוע  ת קודש:שב

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :חידה לפרשת השבוע

 לשם שמים?ראיה מפרשתנו שאשת פוטיפר נתכוונה 
 )התשובה בסוף עמוד זה(

***** 
ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך 

 )יב', א'( אל הארץ אשר אראך
  :)ר' יצחק חי בוכבזה זצ"ל( הסבר מוסרי הובא בספר קרבן אבילחם

ששואף  . הגוףא :עברות ג' דברים מטים את האדם לעבור
הרעות שאיתן . התכונות בלתאוות ארציות ובהמיות. 

 .הסובבת את האדם . החברה הרעהגנולד  האדם
בצאתו )אברם( אדם להקב"ה פונה  – 'ויאמר ה' אל אברם'

תאוות הגוף הארציות וממ – 'צךרלך לך מא' לעולם הזה:
מהתכונות השליליות איתן  – 'וממולדתך' .הבהמי שלך

. וכל זה שסביבך מהחברה הרעה 'ומבית אביך' .לדתונ
 .'סור מרע'בבחינת 

'אל הארץ אשר  ובבחינת 'עשה טוב' יש עצה טובה והיא
לבנות את העולם הבא שלך ע"י  שאףשתמיד ת 'אראך

 מתוק מדבש!מצוות התורה הקדושה.  םלימוד תורה וקיו
***** 

 ך לך מארצך... )יב', א'(ל
הציווי 'לך לך' נאמר פעמיים לאברהם אבינו: בניסיון 

עקידת יצחק  –הראשון 'לך לך מארצך' ובניסיון האחרון 
 נאמר 'ולך לך אל ארץ המוריה'.
: )שלח לי הרב דן מחבר שליט"א(מסביר בעל ה'אוצר אפרים' 

אברהם אבינו ' הקב"ה מצווה את לך לך מארצך'בציווי 
רץ לך לך אל אתק מן העבר שלו ובניסיון האחרון 'ולהתנ

  .)בנו יצחק( מן העתיד שלו קהציווי הוא להתנת המוריה'
הוא מוכן לוותר  .אברהם אבינו עומד תנוובשני הניסיו

 מתוק מדבש!. למען הקב"ה גם על העבר וגם על העתיד שלו

***** 
  )יד', יד'( ירק את חניכיו ילידי בית שמונה עשר ושלוש מאותו

חניכו כתיב זה אליעזר שחנכו למצוות והוא לשון  -חניכיו: רש"י
וכן  בהלאומנות שהוא עתיד לעמוד )או כלי( התחלת כניסת האדם 

 חנוך לנער, חנוכת המזבח, חנוכת הבית...
זר אז למה נאמר יש לשאול אם חניכו זה אליע - ראשית

 ?'תשמונה עשר ושלוש מאו חניכיו ילידי ביתו'
עולה שלוש מאות ושמונה  הבגימטרייאליעזר  עונה רש"י:

 וראה עוד בשפתי חכמים()עשרה 
 
מדוע רש"י מביא דווקא את שלושת  עוד רעיון נפלא:ו

 הפסוקים הללו: חנוך לנער, חנוכת המזבח, חנוכת הבית?
הסביר נפלא ר' מאיר שפירא מלובלין זיע"א: מכל אחד 

 מהפסוקים לומדים יסוד חשוב בחינוך ילדים:
? 'על פי דרכו'מה פירוש  – 'חנוך לנער על פי דרכו'

 דלהדרך של הי התחלת ופירוש 'פי הדרך'התשובה היא 
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 תשע"ח לך לךפרשת 

 140גיליון  - יתשנה רביע

 בס"ד

 17.25 – כניסת השבת
 18.32 –יציאת השבת 

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

 

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

 !!!נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

  .מצוותר כבר כשהוא בעריסה תתחיל לחנכו לכלומ
דהיינו באיזו דרך  'לחשוב 'על פי דרכו אנשים )ולא כמו שטועים

 ( הוא בוחר ללכתש
ישנם הורים שאומרים אני רשמתי את  –' חנוכת הבית'

הילד שלי לתלמוד תורה ובזה נגמר הסיפור. אומר דוד 
דים שלו, המלך שלא תתבלבל ותסמוך רק על המלמ

אלא תדאג ללמוד עם הבן שלך גם בבית וכמו כן תדאג 
או  לא נקיהנקי מזוהמה כמו תקשורת יהיה שהבית 

 הנהגות לא ראויות.
ם כמו שבמזבח היו מקריבי – זאת חנוכת המזבח

להקריב מעצמך ך יש צור םבחינוך ילדי קרבנות כך גם
 ש לדוגמא: פיות ולנהוג במסירות נחויתורים על נו

, גם אם זה ם חינוך טוב עולה יותר יקר אל תתפשרגם א
ם אם קשה גכרוך בהסעות ולא קרוב לבית אל תתפשר. 

לך לשבת ללמוד עם הילד או להראות דוגמא אישית 
  .נפש ותמסוריעור תורה בכל ערב תלך בהליכה לש

ישית של ההורים אכי חינוך טוב הוא תוצאה של דוגמא 
 מתוק מדבש!   ומסירות נפש.

 
שהיה איש עסקים מצליח יהודי מסופר על עניין זה וב

 ששלח את בנו ללמוד בתלמוד תורה חשוב.

בכל ערב כשהיה האב מגיע הביתה הוא היה טרוד 

 בטלפונים ובמשלוח מיילים וכדו' לאנשים רבים.

הבן היה מגיע ומבקש ממנו לשבת אתו בעזרה 

בשיעורי בית וכדומה ותמיד האבא היה דוחה אותו 

 וכיו"ב... 'אני צריך לצאת לפגישה'כמו בטענות 

שמעתי שאתה  ,יום אחד פונה הבן לאב ושואל: 'אבא

 על שעת עבודה שלך נכון?' ₪ גובה מאתים 

 'אכן כן' עונה האב.

₪. 'ובכן אבא, אני הצלחתי לחסוך עד היום מאתיים 

 .'..הנה קח אותם ותשב איתי בבקשה שעה ללמוד

       ופני האב חפו מבושה...

 ומה אתנו?...

***** 
 )יד', כב'( קונה שמים וארץ ל עליון-א רימותי ידי אל ה'ה

כי ' ועוד ,כאן :הב' במסור - יהרימות: אומר בעל הטורים
ל "חז ווזה שאמר )פרשת וישב(' הרימותי קולי ואקרא

שאשת פוטיפר נתכוונה לטובה כמו שנתכוון אברהם 
 .לשם שמים

יוסף שמאשת פוטיפר ראתה בכוכבים ש וההסבר הוא
יוצאים שני שבטים קדושים )מנשה  ומהבית שלה

ה תלחשוב שממנה יצאו ולכן עש הטעתהיא ואפרים( ו
 )ובאמת יצאו מאסנת שהייתה בביתה( את מה שעשתה

 
מובא בזוהר הקדוש  :הובא בגיליון המאיר סבר נוסףה

 את ידיו למעלה אלא אך ורק  שאסור לאדם להרים)יתרו( 
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נמצא  אותו.ישמע את תפילתך ויושיע  בכךו
 ..נורא נוראות. אתה גוזל אותו. מלהתפלל ךשבהימנעות

 
 שמואל( י)מעובד ע"פ ליקוט :ובעניין תפילת צדיק סיפור נפלא

לבנו, לקראת הברית  מילה מסופר על חסיד שערך ברית
זכה שהגיעו אך מעל הכל הוא  ,הזמין אורחים רבים הוא

רבי האחד הוא  ,שני רבנים חשובים לברית המילה
ור "האדמ והשני הואזצוק"ל ישראל שפירא מבלאז'וב 

אבל מצד  ,. אבי הבן התרגש מאוד מכךאן זצוק"לימבוי
 ?ד להיות סנדק בבריתבשני התלבט למי מהם הוא יכ

שהוא  ואמר להם יחד לבסוף הוא ניגש לשני הרבנים 
ישמח אם אחד מהם יואיל להיות סנדק ורק שיחליטו 

 יהיה הסנדק. מי םביניה
כל אחד מהרבנים כיבד את רעהו שמה שקרה הוא 

 במצווה ולא הושגה הכרעה.
אן: ימבוי רלאדמו"לבסוף קם הרבי מבלאז'וב ואמר 

יא הופת שמעלתה כמעלת הסנדקאות ישנה מצווה נוס
כבודו יואיל בטובו לשמש פה וקידושין. לפיכך ריכת חוע

כמסדר בסיעתא דשמיא אשמש  יאנזה כסנדק וכנגד 
 כשיגדל.לינוק תחופה וקידושין בחופתו של ה

 .נערכה המילה תבריוהם לחצו ידיים  ,הסכמההושגה 
כל הציבור ששמעו על ההסכם שבין הרבנים עמדו 

הרבי  ןהרי באותו זמ ?הכיצד נערך הסכם שכזה ,נפעמים
וכיצד יבטיח דבר  ...מעל שמונים שנהבן 'וב היה אזמבל

 שכזה?
הרבי  'לא יאומן כי יסופר'ה היה בבחינת רומה שק

נושק  וב'בלאזו כשהרבי מבהגיע הבן לפרקוהאריך ימים 
צדיק גוזר 'תו בבחינת לגיל מאה שנה ערך לו את חופ

 .'והקב"ה מקיים
 

עהו על ר ללהתפליב יח מאתנוכל אחד  !אחים יקרים
ייתכן שדווקא תפילתך ראויה  ?כי מי יודע ,הנמצא בצרה

ני סיבות ותפילת חברך לא באותו הרגע להתקבל מכל מי
ונע מע מלהתפלל אתה נ  מ  יונמצא כי אם ת   .מתקבלת

ועובר על  לן חלילהממנו טובה גדולה ואתה נקרא גז
 לאברהם וכפי דברי שרה .'אל תמנע טוב מבעליו'הפסוק 

כשהתפללת שכן  ,אתה גזלת אותי ' דהיינוחמסי עליך'
לא התפללת  להקב"ה מה תיתן לי ואנכי הולך ערירי

, והיה לך להתפלל על שנינו והייתי אני נפקדת אלא עליך
 ...עמך
פלל על תהרי ידוע שהמש ...מעבר לכך גם תזכהו

 תחילה רו והוא זקוק לאותו הדבר הוא נענהחב

 
 !שבת שלום ומבורך !   ה' יזכנו אמן

 .או הודיה לקב"ה ,או ברכה ,או בקשה ,בשעת תפילה
דים רוזאת כיוון שכאשר האדם מרים את ידיו למעלה יו

מלאכים הממונים על קבלת התפילות והברכות כדי 
הוא לא מברך אז שוכשרואים  .תממנו את הברכו לקבל

 הם מקללים אותו רח"ל.
ומתי?  ...'הרימותי ידי אל ה''רמז לדבר נאמר כאן 

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

 ז', יב'(י) םלדורותיכשמונת ימים ימול לכם כל זכר  ובן
שנם ג' חתנים ביהדות ישליט"א: זוז הסביר הרב מאיר מ

 וסימנם חת"ן:
אבי בן שמכניס את בנו בן ח' דהיינו  - ח' ימי מילה= 'ח

 ימים לברית המילה.
מצווה שנכנס לנועם עול הבר דהיינו חתן  - תורה' = ת

 .התורה והמצוות
 יבו.ת לחביום חופתו וביום שמחתן  -נישואים '= ן

 לפי זה מובן המנהג להעלות חתן מעונה בשמחת תורה.
נגד בר המצווה. חתן בראשית הוא ככי חתן תורה הוא 

כנגד אבי הבן בראשית ימי הרך הנולד. וכיוון שחסר 
חתן כנגד הנישואים הוסיפו חתן מעונה שהוא כנגד 

 מתוק מדבש!  חדש.יסתו למעונו החתן ביום חופתו וכנ

 

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

 

 )טז', ה'( ותאמר שרי אל אברם חמסי עליך
חמס העשוי לי, עליך אני מטיל העונש,  - חמסי עליך: רש"י

כשהתפללת להקב"ה מה תיתן לי ואנכי הולך ערירי, לא התפללת 
 ..., והיה לך להתפלל על שנינו והייתי אני נפקדת עמךאלא עליך

ולפי זה מדוע  .פירושו גזלכידוע חמס  :ויש לשאול
 מאשימה שרי את אברם בגזל? 

הוא לקיחת דבר מן  להבנתנוגזל  מסביר הרב שך זצוק"ל:
 ורה הגדרה חדשהתוכאן חידשה ההאחר ללא רשותו. 

כול מאדם אחר שאתה י מניעת טובהשגם לגזל והיא 
 גזל. הטבת זה גם כןטיב עמו ולא להי

לי לאברהם מדוע התפללת על עצמך ולא עשרה טוענת 
? שהרי אתה צדיק ותפילתך ואז גם אני הייתי נפקדת

וכיוון שלא התפללת מנעת ממני טובה שיכלה  נשמעת
 וכיוון שכך גזלת אותי. להגיע אלי

אתה שומע על חבר  ,לקח נורא ללמודומכאן יש לנו 
 יכולאז גם אם אינך  ,שנמצא במצוקה או זקוק לישועה

לעזור לו אינך פטור לכל הפחות מלהתפלל עליו שה' 
יקבל את תפילתך אולי הקב"ה  ?כי מי יודע ,יעזור לו

  זכות מסוימת שיש לך ולחברך אין באותה השעה בגלל

ּוְלַמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר  שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו -עבודה התמימה הוא ה שורשו חסידותה יסוד

הנאות העולם אין ו ,בניסיון ינו למדים, כי עיקר מציאות האדם בעולם הזה הוא רק לקיים מצוות ולעבוד ולעמודונמצ ...וי חייהוא עמל כל ימ

 ...ראוי שיהיה לו אלא לעזר ולסיוע בלבד, לשיהיה לו נחת רוח ויישוב דעת, למען יוכל לפנות לבו אל העבודה הזאת המוטלת עליו

ת אחר בכל מעשה שיעשה אם קטן ואם גדול, אלא להתקרב ואמנם ראוי לו שתהיה כל פנייתו רק לבורא יתברך, ושלא יהיה לו שום תכלי

אליו יתברך, ולשבר כל המחיצות המפסיקות בינו לבין קונו, וכל מה שיוכל לחשוב שהוא אמצעי לקורבה הזאת, ירדוף אחריו ויאחז בו ולא 

תמכה ימינך",  : "דבקה נפשי אחריך בי)תהילים סג, ט(וכעניין שנאמר  ומה שיוכל לחשב שהוא מניעה לזה, יברח ממנו כבורח מן האש ירפה

 ()מסילת ישרים א' כיון שביאתו לעולם אינה אלא לתכלית הזה, דהיינו להשיג את הקורבה הזאת במלטו נפשו מכל מונעיה ומפסידיה

עם הרב שיעור תורה 

 :ך בוקרה שליט"אובר

  18.30ה' בשעה  -ימים א'

 19.30עה בשערבית 

 בית הכנסת "בית יוסף" 

 אזור התעשייה גבעת אולגה
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