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 36מספר 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 אבפרשת 

 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 
 שלימהרפואה  –גלי אסתר בת סיגלית 

 שלימהרפואה  –עליה בת אסתר 
 
 
 

 

   )י', ב'( ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים
 שיחקתי... -התעללתי: רש"י

 היכן ראינו שהקב"ה שיחק במצרים?
אך הוא מקדים שאלה:   ,נפלאבאופן מבאר ה'בן איש חי' זיע"א 

הוא   ,כי בפעם הראשונה שמשה הגיע לפרעה ,אם נתבונן נראה
לוקי  -ש מפרעה 'כה אמר ה' אאלא רק דר ,לא עשה שום מופת

רק בפעם ו ,)ה', א'(' ישראל שלח את עמי ויחוגו לי במדבר
ה' מצווה אותו 'ואמרת אל אהרון קח את מטך והשלך   השנייה

 . מדוע?)ז', ח'(לפני פרע יהי לתנין' 
נפלא: פרעה יכול היה לטעון כי הוא בסך  'בן איש חי'עונה ה

ועינו אותם' )שהרי  'ועבדום  שגזר הכל מקיים את רצון ה'
הוא מקיים מצוות  ש , הריידעו מהגזרה( אם כך האיצטגננים

השיעור של   : מהואלא שיש כאן שאלהעשה מדאורייתא. 
וידוע הרי שיש   .לא קבעה הרי ורה? התועבדום ועינו אתם''

וא מעביד אותם שהזו הסיבה ו 'ספק דאורייתא לחומרא'כלל 
   .והספקות לצאת ידי חובת כל השיטות ,עבודת פרךב

קב"ה? בפעם הראשונה הוא מצווה את משה שלא מה עשה ה
אלא רק ידרוש מפרעה בשם ה' לשלח את  ,יעשה שום מופת

עם ישראל. ומה הייתה תגובת פרעה? 'ויאמר פרעה מי ה' אשר 
אשמע בקולו לשלח את ישראל, לא ידעתי את ה' וגם את 

 ה', ב'(.ישראל לא אשלח' )
. כלל בקב"ה בתשובה הזו הוכיח פרעה למעשה שהוא לא מכיר

ואם כך, הרי שכל ה'עבודת פרך' שהוא מעביד את העם זו  
 התעללות שלו נטו ולא משום קיום מצוות ה'.

בזה הוא למעשה חרץ את גורלו לחטוף כעונש את כל המכות 
 מראה לו את המופת. (ה')בציווי  שהמ ולכן רק בפעם השנייה

 מתוק מדבש!המשחק שה' שיחק בפרעה.   -וזוהי ההתעללות 
 

 )חוט של חסד( ובעניין מכות מילתא דבדיחותא

לבדואי אחד היה גמל עצלן שסירב ללכת, הוא לקח אותו 

ל  פאני אט ,אל תדאג' , אמר לו הרופא:רופא וטרינרל

מה מהר מאוד.  ירוץ אפילו בגמל והוא לא רק ילך אלא

ל תלולית הגמל והעלה אותו עלקח את  עשה הרופא?

רץ, רץ, רץ   ,תפס תנופה ,ם מקלעפר, נעמד מאחוריו ע

 ונתן לגמל מכה חזקה... הגמל המבוהל זינק ממקומו

שניות נעלם   5 קמ"ש עד שתוך 300ורץ במהירות של 

איך אני אשיג אותו  'צעק הבדואי,  'מה עשית?'מהאופק. 

ה בוא, תעלה גם את' אמר הרופא ''אין שום בעיה 'עכשיו?

  'על התלולית...

***** 
מי ומי ההולכים. ויאמר משה בנערינו ובזקננו נלך בבנינו  

 ט'(-ובבנותינו בצאננו ובבקרינו נלך... )י', ח'
י אתם סבורים להיכנס  וכ :םימי ומי ההולכ מובא בבעל הטורים:

מי ומי   (וזהו) לם ימותו במדבר חוץ מיהושע וכלב.לארץ?.... כו
  ,ננו נלך. השיבו משה בנערינו ובזקבגימטרייה כלב ובן נון - ההולכים

 )בנערינו( ולא על יותר מבן   כי לא נגזרה גזירה לא על פחות מבן עשרים
 

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

 זאב אופגנג בן ר' יהודה ז"ל
 גבריאל בן לאה ז"ל

 ג'רמן פריינתי בת מסעודה ז"ל
 שמעה בת חוה ז"ל

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

 
 

 

   .ננו(ששים )בזק
את נפלא קי שליט"א ודורש סמוסיף הגאון ר' חיים קנייב

שלא היו  דהיינו בני שבט לוי -בבנינוהפסוק:  המשך
רת דור שלא נגזרה גזי ,של כל ישראל - ובבנותינו .בגזירה

כי לא נגזר על  - ובבקרנו ובצאננ .םהמדבר על הנשי
 מתוק מדבש!   הבהמות.

***** 
 )י', כג'( ולכל בני ישראל היה אור במושבותם

במצרים היה חושך אפילה וליהודים  !היה כאן נס מדהים
כדי  :ורש"י הביא את הטעם !!!באותו המקום היה אורש

 שהיהודים ייכנסו ויראו את כל אוצרות ביתם של המצרים.
 ,אם זו הסיבה :זיע"א 'חתם סופר'מקשה רבנו הועל כך 

הרי יכול היה הקב"ה להכות את המצרים בעיוורון 
 ייתה זהה? הם והתוצאה היבעינ

אך  ,רואה עיוור אמנם לא :נפלא 'פרחתם סו'מתרץ ה
 :הוא מתחזק ביתר החושים שלו ומעיוורונכתוצאה 

אדם שרואה אך הוא  ,שמיעה, מישוש ועוד... לעומת זה
ת אינו מרוויח ביתר החושים שלו וגם א ,מצוי בעלטה
 .לתת למצריםהקב"ה לא רצה  - של העיוורוןהרווח הזה 

   מתוק מדבש!           
***** 

ראשון הוא לכם לחודשי  חודשים החודש הזה לכם ראש 
   )יב', ב'( השנה...

 דיוק מופלא מדייק רבנו הגר"א )מוילנא( זיע"א: 
בא : בכל ראש חודש אסור להתענות כמוא' מההקד

. ואולם בראש חודש ניסן מותר (סימן תי"ח)בשולחן ערוך 
 .(סימן תק"פ)כיוון שבו מתו נדב ואביהוא  ,להתענות

הוא החודש היחידי שבכל ימי  : חודש ניסן הקדמה ב'
 .סימן תכ"ט()החודש אסור להתענות 

דהיינו   – 'החודש הזה'זהו שאומר הפסוק:  - אומר הגר"א
לכל יום  ,דהיינו 'ראש חודשים'לכם  יהיה ניסן ודשח
   .שאין להתענות בו ל ראש חודשש דיןיש  חודש הזהב

דהיינו היום הראשון  'ראשון הוא לכם לחודשי השנה'אבל 
הוא כמו כל חודשי השנה שהוא מותר  הזה בחודש

 מתוק מדבש!       בתענית.
***** 

 )יב', ב'(החודש הזה לכם ראש חודשים... 
לבנה בחידושה ואמר לו כשהירח  וההרא -החודש הזה: רש"י

נתקשה משה ... באיזו שיעור  -הזה לך ראש חודש... המתחדש יהי
תיראה ותהיה ראויה לקדש? והראה לו באצבע את הלבנה ברקיע  

 ואמר לו כזה ראה וקדש...'
הכרזת ראש חודש 'מי שעשה נסים מדוע מזכירים ב

 ?'הוא יגאל אותנו... וממצרים גאלם לאבותינו
 :ין זצ"ל בספרו 'תוספת ברכה'הרב ברוך אפשטי מתרץ

ה שבה נצטוו מצוות קידוש החודש היא המצווה הראשונ
   מצרים.ארץ מ על יציאתםזכו להתבשר  עם ישראל ומיד

  050-3600036 להדפסת הגיליון לתרומה

  B@Hadera.muni.il-Baruch  

 61.27 –כניסת שבת 
 67.37 –יציאת השבת 

 67.59 –רבנו תם 
 )אופק חדרה(
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ה' את משה ואהרון כן   הציוווילכו ויעשו בני ישראל כאשר 
 עשו )יב', כח'(

להגיד שבחן של ישראל שלא   -ה' את משה ואהרון הציווכאשר  רש"י:
 .הפילו דבר מכל מצוות משה ואהרון

שלמרות הסיכון הגדול בשחיטת השה   ,החידוש הגדול היה
בכל זאת עם  לה, היה העבודה זרה שהמצרים עבדו  כידועש

ישראל הפגינו נאמנות לקב"ה ובזכות עמידתם בניסיון הקשה  
 ולצאת ממצרים. להם זכו מיד להיגא

 
 :)האמנתי כי אדבר( ובעניין זה סיפור נפלא

לב מפתח תקוה סיפר מעשה שאירע עמו לפני -רבי יחיאל בר
שנה: באותו זמן הייתי מורה בשיקאגו, רב בית הכנסת    30-כ

שמטרתו  ,גון היא"סת לארהמליץ לי לפנושבו התפללתי 
הייתה לסייע למהגרים הרבים שבאו מאירופה לארצות הברית 

המאפשר שהייה   , 'כרטיס ירוק'כדי להשיג 'גרין קארד'
 ממושכת וחוקית בארצות הברית.

שמעתי לעצתו של הרב וקבעתי פגישה עם עורך דין מארגון  
שים התקשר  היא"ס שטיפל בעניינים האלה. לאחר מספר חוד

אלי עורך הדין ובישר לי שהוא הצליח לקבוע לי פגישה עם  
ממחלקת ההגירה, הוא הזהיר אותי לבוא בזמן  פדראלי סוכן 

רשמי   לפגישה ולהתלבש כיאות, שהרי מדובר בסוכן פדראלי
 של ממשלת ארצות הברית.

 פגישה הזו יחרץ גורל ה'גרין קארד' שלי.בעוד אמר לי ש
ן תפילת מנחה היה בשעה זמ ,ימי חורףאותם ימים היו 

הייתי   ,רבע אחה"צאהפגישה נקבעה לשעה ו חמש אחה"צ
   .בטוח שאספיק להגיע לבית הכנסת לתפילת מנחה

ת הברית אירופה לארצוברצוני לציין כי כשהגעתי מ
לעולם לא  – הראשונהעצמי שתי קבלות:  קיבלתי על

לא להפסיד  – הוהשניי .להסיר את הכיפה מעל ראשי
 תפילה במניין שלוש פעמים ביום.

ואכן, הגעתי למשרדו של עורך הדין בשעה ארבע בדיוק 
הסוכן הודיע  עדכן אותי כיכשאני לבוש כראוי, עורך הדין 

. ישבתי מתאחרתכיוון שפגישתו הקודמת  ,שהוא מאחר
 בחדר הקבלה והמתנתי בסבלנות.

ללכת, ע ושלושים קמתי ממקומי והתכוננתי בבשעה אר
להתפלל ' 'מה קרה? לאן אתה הולך?'עורך הדין שאל אותי 

פנה אלי בכעס עורך  'אתה נורמלי?'עניתי,  'תפילת מנחה
תנת לו  מפדראלי יגלה שלא האם הסוכן ה ,תדע לך' ,הדין

גרין 'הוא ייפגע מאוד ואז הסיכוי שלך לזכות ולקבל את ה
 'שואף לאפס... 'קארד

אבל תפילת מנחה  ' ,עניתי 'רין קארד חשוב לי מאודגה'
 .'במניין חשובה לי יותר

גם מחר תוכל 'כי  לי עורך הדין ניסה להתווכח ולומר
אבל כשראה את  'להתפלל מנחה וגם בשבוע הבא...

אתה  ,לוקים שלך-תתפלל טוב לא ,טוב' :עקשנותי אמר
 .'צריך את זה... ואל תשכח להתפלל גם עלי

 ,נעולמשרד להתפלל וכשחזרתי מצאתי את ההלכתי 
 פגישה המיוחלת הוחמצה... ה

אך מאידך הייתי  ,מצד אחד התגנבה לליבי הרגשת החמצה
 לוקי.-גאה בעצמי שעמדתי בניסיון וגיליתי נאמנות לא

למחרת, טלפן עלי עורך הדין, זו הייתה הפעם הראשונה 
אתה לא תאמין מה קרה אתמול, ' ואמר: שהוא טלפן אלי

אני כמובן  ,הוא שאל עליךכאשר הסוכן הפדראלי הגיע 
כמו כן  ,אמרתי את האמת שהלכת להתפלל בבית הכנסת

עות של ביטול מלהסביר לך את המשאמרתי לו שניסיתי 
 'הפגישה אבל אתה התעקשת

ואז פנה  ,שתק לרגע ,שמע את הדברים יהסוכן הפדראל
וכמה שיותר דחוף,  את היהודי הזה תזמין שוב' :אלי ואמר

' והוא אנו זקוקים בארצות הברית למורים מהסוג הזה
אין לי ספק   ,אם הוא כל כך נאמן לאמונתו' הוסיף ואמר:

 'שהוא יהיה נאמן לעבודתו כמורה...
  יקירי תדע לך' :והוספתי לעורך הדין עניתי 'תודה רבה'

מעולם לא הפסדתי ממצווה   ,שלא היה לי ספק בדבר
 '...שקיימתי במסירות נפש

 
הקב"ה מנסה כל אחד  .וזהו אחים יקרים לקח הפרשה

אבל המבחן   ,תניסיונוהחיים בכל מיני  ךבמהל מאתנו
איזה משקל ועדיפות אנחנו נותנים למצוות  - הגדול הוא

  .מול האינטרסים הפרטיים שלנו
האיש שלעולם לא יפסיד שיעור תורה או תפילה  יאשר

, כשרות מהודרתהקפדה על , ברכת המזון בכוונה ,במניין
הדברים הללו הם אילו  צניעות ללא פשרות וכיו"ב...

כלומר מאותם  ,םי  ר  צ  ממ  שבסופו של דבר יוציאו אותנו 
 ז"ל:וכמאמר ח .ים שאופפים אותנו במהלך חיינור  צ  מ  
 
 !'נאמן הוא בעל מלאכתך לשלם לך שכר פעולתך'

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

 

 נקודה למחשבה! רעיון וסיפור לשבת קודש...

 לפרשת השבועדת למחשבה! רעיון וסיפור נקו

  ,המולד שלו שאנו מכריזים על ראש חודש פלוני ועלבשעה ולכן 
שאנו מקפידים  שדאנו מבקשים שבזכות מצוות קידוש החו

 אמן ,ם אנחנו לבשורת הגאולה השלימהנזכה ג לעשות לה זכר,
 מתוק מדבש!      רצון.כן יהי 

***** 
  שה לבית לבית אבות הלהם איש ש ווייקחדבר אל בני ישראל 

לוקים יראה לו השה -מר הכתוב 'אזה שאומובא במדרש: ו )יב', ג'(
 לעולה בני'

 דה?יומה הקשר של הפסוק מהעק מה פירוש שה לבית אבות?
מסביר נפלא בעל ה'אוהב ישראל' זיע"א: לקיום מצוות שחיטת 

 ראל למסירות נפש ולאמונהיכים עם ישקרבן הפסח היו צר
מתגובת המצרים על שחיטת ללא שום פחד  ,מוחלטת בקב"ה

 .העבודה זרה שלהם כידוע שהיה השה
  להם איש ווייקח'ולכן ביקש הקב"ה ממשה שיאמר לעם ישראל 

ה תהיה באותה מסירות נפש  חידהיינו שהלק 'שה לבית אבות
נה אברהם ויצחק הלכו לעקידה מתוך אמו - כמו שהאבות

 .מוחלטת בה' וללא חשש ממה שיגידו וילעגו עליהם
 'לוקים יראה לו השה לעולה בני...-א'וזהו שאומר המדרש 

***** 
ובני ישראל עשו כדבר משה וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב  

 ושמלות )יב', לה'(
שה  יושאלה א': )ג', כב'(קב"ה אמר למשה בפרשת שמות ה

משכנתה ומגרת ביתה כלי כסף וכלי זהב ושמלות ושמתם על  
 בניכם ועל בנותיכם'

מקשה נפלא ר' יעקב גלינסקי זצ"ל: הרי כל ילד יודע שבזכות  
שלא שינו את שמם, לשונם  :ג' דברים נגאלו אבותינו ממצרים

  מהמצריות ולשא איך בנות ישראל הצנועות ,אם כןאז  .ולבושם
אומר הגר"י   שמן הסתם לא היו צנועות? את שמלותיהן,

רות לנשים  : נכון, השמלות היו קצנפלא תירוץ גלינסקי
ספיק ארוכות ולכן  הן היו מהקטנות אבל לילדות  ,המבוגרות

 מתוק מדבש!  דווקא. 'ושמתם על בניכם ועל בנותיכם'נאמר 
 


