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 )יט', ב'( זאת חוקת התורה...
מדוע פרשת פרה אדומה מופיעה בחומש   :יש לשאול

תורת  –במדבר? הרי היה ראוי שהיא תהיה בחומש ויקרא 
 נפלא(ץ )בגיליון תשע"ה הובא תירוכהנים? 

הקנאה  ' :: מובא בפרקי אבותהקדמהוחשבנו בס"ד לומר: 
 .  'ה והכבוד מוציאין את האדם מן העולםוהתאו

אם נתבונן נראה שבפרשת בהעלותך נאמר 'ויסעו מהר ה'...' 
ברחו מהר סיני כתינוק הבורח שעם ישראל וחז"ל דרשו 
פרשת המתאוננים  א.ומה אירע לאחר מכן?   .מבית הספר

ישראל 'התאוו תאווה... מי יאכילנו בשר' ומה היה  עם 
 .'קברות התאווהב' וים נקברוותאמכל העם ה הסוף?

חטא המרגלים שנבע  'שלח לך'פרשת במיד לאחר מכן  ב.
מוות  ?ומה התוצאה .מכבוד ומחשש לאיבוד נשיאותם

 למרגלים ולכל דור המדבר ובכיה לדורות.
והמחלוקת הנוראה   'קורח'ומיד לאחר מכם פרשת  ג.

 .'נתקנא בנשיאותו של אליצפן בן עוזיאל'שנבעה מקנאה 
 ומה הסוף? 'ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם...'

 , הואיהודי בורח מן התורהכאשר  :נורא מכאן יסודרואים 
נחשף מיד לשלושת הדברים שמוציאים אותו מן העולם 

 המרגלים -והכבודהמתאוננים  – התאווה ,קורח –הקנאה 
הר 'ורה' תחזור חזרה לומה התיקון לזה? 'זאת חוקת הת

, תשב ללמוד תורה ואז תבין שהעושר והכבוד הם כמו 'ניסי
פרה אדומה, חוקה וגזירה ואין אדם נוגע במה שמוכן לחברו  

 .()לכן פרנסה נקראת 'חוק' 'הטריפני לחם חוקי'אפילו כמלא נימה 

 מתוק מדבש!

***** 
 )יט', יח'( ולקח אזוב וטבל במים איש טהור

צריך לומר 'ולקח איש  לכאורה הפסוק לא מסודר, והיה 
 טהור אזוב וטבל במים'.

מסביר נפלא על דרך המוסר בעל ב'תפארת שלמה' זיע"א: 
כאשר יהודי מבקש ללמוד תורה, הוא צריך לזכור יסוד 

,  רבו ודברי : הוא חייב להיות כנוע ולקבל את מרותחשוב
שלא כמו אילו שמראש קובעים בליבם 'אני לא משתנה'. 

ללמוד מפי רב תלמיד חכם  ורק לאחר מכן הוא יכול לשבת
 את התורה.

וזה שאומר הפסוק 'ולקח אזוב' תיקח את תכונת הענווה  
והכניעה מהאזוב שהוא שיח נמוך ושפל, ואז 'וטבל במים' 

 .ללמוד תורה שנמשלה למים מפיו של 'איש טהור' בתש
 מתוק מדבש!
 

 ובעניין זיכרון מילתא דבדיחותא

  ידמישארגנו תל 'מחזור פגישת'השתתף ב 41זקן בן 

 כיתתו בבית הספר )אילו שעדיין היו בחיים(. 

עונה   'סבא איך היה?'כשחזר לביתו שאל אותו נכדו 

כי אני  ' '?למה 'נראה לי שאיבדתי את הזיכרון'הסבא 

 'בכיתה... ו לנו כל כך הרב פיליפיניםלא זוכר שהי

 
 

 )יט', יד'( זאת התורה אדם כי ימות באוהל
דברי אין אמר ריש לקיש ' ב(ע" )שבת פג',מובא בגמרא 

 ..'אלא במי שממית עצמו עליה.התורה מתקיימין 
מדברי הגמרא עולה כי המעלה הגדולה ביותר של לימוד  
התורה היא כאשר הוא נעשה במסירות נפש ותוך  

  .התגברות על קשיים ומניעות
ור שנשלח המעובד ע"פ סיפ סיפור אמיתילהלן בעניין זה 

)פרטיה שמורים  ' למערכת 'מרווה לצמא' יע"י הגב' מ.ב שתח
 במערכת(:

אישה שבעלה הוא אברך כולל מתמיד  וא אודותהסיפור ה
 ושקדן, אשר אוהב את תלמודו ונהנה ממנו.

שה מעידה על עצמה שמאז נישואיה היא שמה לה  יהא
 למטרה לאפשר לבעלה ללמוד תורה ללא הפרעה.

שלוש   בן בכורה מספרת האישה, ,שלושה ילדים יש לנו
י בת שנתיים הסובלת מחשד וחצי שנים, ילדה בשם חו

למום בלב. ותינוקת  בשם ברכי שנולדה עם בעיות  
 ועם חור בלב שהלך וגדל. אורתופדיות

העליזה   החיים תנפסקה שגר ,מהרגע שבו נולדה ברכי
לים,  י חוריצות לרופאים ובתשלנו והפכה להיות עמוסה ב

ובעיקר הרבה   ,וקרדיולוגיםים אצל אורתופדים ביקור
 בריא. לדה היקרה שלנו שתתפילות על הי

שמחה רבה,  בעצמי ב ביצעתי והסידוריםכל הריצות ת א
, גם לרופאים הלכתי ת עמוקהומתוך תחושת שליח

בעצמי, הרגשתי שכל זמן שבעלי ממשיך ללמוד בכולל 
  אסייעתתהיה לנו  של אהבה ובוודאי םייסוריהרי שאילו 

 דשמיא מיוחדת.
,  במיוחדואז הגיע היום הקשה ביותר, זה היה יום עמוס 

תור לרופא אורתופד בתל אביב, שעתיים  בבוקר היה לנו
נסיעה כל צד, ואחר הצהריים שני תורים לקרדיולוג  

וי הגדולה  התור הראשון לח ,שעה נסיעה–בירושלים 
בדבר החור שהלך  רפואית  הקטנה להערכהוהשני לברכי 

 ניתוח  לב פתוח. צעוקבלת החלטה האם לב ,והתרחב
מיד בבוקר שלחתי את הבן הבכור לתלמוד תורה, את  

ונסעתי עם ברכי הקטנה לבית   ,הבת חוי לגן הפרטי
הייתה קשה ומייגעת, היה חם  החולים בתל אביב. הדרך 

והתינוקת   היה קל להיטלטל עם העגלה, ולא מאוד
כשבכל פעם אני צריכה לקפל את   ,וסמאוטובוס לאוטוב

 דברים. גן את הולאר ,לקחת את התינוקת ,העגלה
לי שבאותו היום   התברר ,בזמן כשהגעתי לבית החולים

הכל היה מבולבל והיסטרי,   ,בתל אביב אירע פיגוע
הפקידה התנצלה   היה עסוק במקרים קשים, האורתופד

  איאלץ להמתין בסבלנות. ,סלהיכנואמרה שאם ארצה 
להיות בשעה עשר בבוקר נדחה  וכך התור שהיה אמור 

 שרה וחצי.עשתים שעה ולבסוף נכנסתי לרופא רק ב

  B@Hadera.muni.il-Baruch מייל )נתיב(:   6161717-250להקדשה: 
 

 תשע"ו פרשת חוקת

 85 גיליון -שנה שניה 

 בס"ד

 62.96 – כניסת השבת
 93.09 – יציאת השבת

   96.62 –רבנו תם 
 )אופק חדרה( 

 

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

 נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה
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, לא מצוותשמדובר ברופא שאינו שומר תורה ו כיוון
הפעם הוא לא אמר כלום והחל  לו, תעם לענוטרחתי אף פ

ק את חוי בת השנתיים, הבדיקה הסתיימה במהירות  לבדו
שד  , ברוך ה' והחשד היה חבסדר ליחסית, התברר שהכ

 שווא.
 ואז הגיע התור של ברכי...

והבדיקה   פניונו ירצהרופא התחיל לבדוק, אחר כך ה
  ,הוא בדק שוב ושוב ר,מרוכזת ומעמיקה יותהפכה להיות 
וא מסתכל על הילדה ברצינות, והלב שלי  הראיתי איך  

התפללתי לה'  ,משהו לא כשורה, הבנתי שהחסיר פעימה
שהיא   ...תעשה הילדה שלי תהיה בריאה ,ה' :מעומק הלב

 שהכל יהיה בסדר. ...תחיה
רופא ביקש סליחה ועזב את  העמיקה... ה הדממה בחדר

כעבור דקה הוא חזר ובידו צילומים ובדיקות   ,החדר
הוא הסתכל בהם ושוב בדק את הילדה ואני כבר  ,קודמות

 פא להגיד לי?, מה עומד הרולא יכולתי להכיל את המתח
 ,תגידי את האמת'אמר הביט בי הרופא ו לאחר כמה דקות

 'מה עשית עם הילדה?
 'תי כלוםלא עשי' ' אמרתיכלום'

החור  'או !' אמר הרופא וחזר לשבת על כסי לא מאמין'אנ
 !הוא נסתם'שניות של מתח...  עוד שתי' ...ךשל הילדה של

הביט בריכוז  ,פא שתק לרגעוהר !'איננו שוטפהוא 
אני לא יודע איך קורה דבר כזה?  ' ואמר במחשב שלפניו

 .'זה פשוט לא ייאמן ,חור כזה לא נסתם לבד
ובשלב הזה הרגשתי   ,הדברים של הרופאשמעתי את 

 ,שאני לא מסוגלת יותר להכיל את גודל הנס. האושר
כל אילו   ,ח, ההודיה והתפילהתהמ ,ההתרגשות, העייפות

ואני פרצתי פתאום   ,רבבו יחד לפקעת אחת אדירהעהת
 בבכי חסר שליטה.

היית צריכה לבכות  'שאל הרופא  'למה את בוכה עכשיו?'
 'ך הייתה חולהשלכשהילדה  ,קודם

מחיתי את הדמעות, וסיפרתי לרופא בקצרה את כל מה  
ועל כך  בתל אביב שעברתי היום בבוקר בבית החולים

טל אותו בשבעלי הציע ללכת במקומי ואני לא רציתי ל
והנה   ...לינו, והתפללתי שהזכות הזו תגן עמלימוד התורה
 .הגיע הישועה..

כך אותו  קשיב לכל הסיפור, שתק לרגע ואחר פא ההרו
 :אמר אותי הרופא שעד כה רק הקניט

 'ה!!!ך, תגידי לבעלך שימשיך ללמוד תוראם כ'
הבת שלנו בריאה לחלוטין, אחרי הביקור הזה לא  ,כיום

נזקקנו יותר לבקר אצל קרדיולוג, לפעמים בימים של 
וכמו  ,שגרה אפלולית אני מסתכלת אל ברכי הקטנה

וזניי קול ניגון מתוק של לימוד תורה, ויודעת שומעת בא
צוץ קטן של אור וחיוך של אבא שזכיתי לראות אך קמ

 'יש שכר לפעולתך' :חש באוזניוממרום ול בי ביטמש ,גדול
 

דברי  אין  - אדם כי ימות באוהלאחים ואחיות יקרים! '
   'א במי שממית עצמו עליהמתקיימין אלהתורה 

למרות הקשיים כך   ד תורהללמו נפשנוכל שנמסור את כ
 .מעשינווישועה ב ונראה ברכה ירבו ויתעצמו זכויותינו

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

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

 / יוסף אברהם בן ציון ז"ל אופגנג בן ר' יהודה ז"לזאב 

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

 

 

 

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

ולזרע קודש של  -התורם בעילום שמו  לעליה ברוחניות  / הצלחה בעסקיו 

בריאות  –/ ציון מדמוני ומשפ'  למכירת הדירה –קיימא / יעקב ואורי ישראל 

 זיווג הגון –בריאות והצלחה / ליאור בן זיוה  –/ משה פדלון ומשפ'  והצלחה
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בכמה לנסיעה הביתה  ,בסיום הביקור יצאתי לחום המהביל
כשאני יודעת שהחלק הקשה של היום עוד  ,אוטובוסים

 לפני.
י בעלי  לקשר א, התכשהייתי באוטובוס חזרה מתל אביב

 סיפרתי לו על התלאות שעברתי בבוקר, לאחר שמהכולל
בבית  יתישאראני חושב שאחר הצהריים את ' :הוא אמר לי

 'ואני אסע עם הבנות לרופא...
י עייפה  ננכון שא :ובליבי חשבתי ,עניתי ?'מה פתאום'

אבל הלימוד של  ,תה קשהיהנסיעה הי, נכון שומותשת
בעלי הוא הרי קודש קודשים וכבר מזמן החלטתי הרי שזה  

אני 'עניתי בהחלטיות,  'אני נוסעת'נוגעים בו.  דבר שלא
 'לא רוצה שתיעדר מהכולל אחר צהריים שלם

ואם חלילה 'אמר בעלי  'אבל עברת בוקר קשה מאוד...'
איאלץ לסגור את הגמרא לא רק לאחר אז אני  ?תתמוטטי

צהריים אחד אלא להרבה ימים, במקרה כזה נראה לי שאין 
 'אני אסע עם הילדותוחי יקירתי ותנ ,לחשוש לביטול תורה

שזה מעבר למה   ואז אמרתי לו 'נכון מאודחשבתי מעט 
אבל דווקא בגלל שזה קשה אני רוצה לעשות  ,שנדרש ממני

אני מקווה שזה יעמוד לזכות הילדות  ,את המאמץ הזה
 . 'הקרדיולוג בבשורות טובות שר אצלבונת

  ךהיה לבעלי מה להגיד... הוא בירמול המשפטים האלה לא 
 תהוא ישתדל ללמוד היום ביתר שא ,אותי ואמר שאדרבה

 וללא שום הפסקה.
וכך הגעתי בשעה שלוש הביתה, ארגנתי את הילדים, כולל 

אולתר כי לא היה לי  מהבן הבכור שהצטרף אלינו לטיול ה
רבע לערך יצאנו כולנו אובשעה  ,ותואיפה להשאיר א

, כששני הגדולים שמחים מאוד למסע ארוך לירושלים
ואני משתדלת להחזיק את העיניים פקוחות,  ל,יומהט

ם ם ומראה להאכילה את הילדים, מספרת להם סיפורימ
 את הנוף.
אבל אז התברר שיש   עודה הגענו לקרדיולוג,יבשעה ה

עוד עשרים דקות, מישהו אחר לפנינו ונצטרך להמתין 
שבחדר ההמתנה דלק מכשיר שלא רציתי   ההייתהבעיה 

יבי ים שלי יראו או ישמעו... נשאתי בלבשום אופן שהילד
, הילדים שלך םה האלוהילדים  !בונו של עולםיר'תפילה 

בעוד המילים על  'במכשיר... ום לא יסתכלתעשה שה
הוא פנה לבחור שישב  ,שפתיי נפתחה הדלת של הרופא

שה עם ילדות יואמר לו: 'מחכה כאן א )שהיה ערבי(לפניי 
קטנות, אני חייב שהן תהיינה רגועות בבדיקה ואני חושש  

האם תסכים לוותר על  ,תהיה ארוכה בשבילן המתנההש
 'התור והם ייכנסו לפניך?
זו לא הפעם הראשונה שלי אצל  ,לא האמנתי למראה עיניי

בהחלט הפעם הראשונה שבה הוא פנה  אבל זו  ,הרופא
הרי  ,יסכים, לא האמנתי שהאדם סוג הזההבבקשה מ

ולם לשמחתי ולגודל א ,מדובר בהמתנה של קרוב לשעה
ה ואני מצאתי את מן בראשו לאות הסכהערבי הנה ,הנס

 עצמי נכנסת לחדר הרופא עם הילדים.  
אצל הרופא הזה ביקרתי   ...דלת נסגרה והלב שלי רעדה

למה  'בכל פעם הוא היה מקניט אותי ושואל  ,יםמכמה פע
מה אם הוא הגעת לבד? למה בעלך לא מגיע במקומך? אז 

 .'להגיעלומד? הוא יכול להפסיק קצת ללמוד ו
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