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הם על פי ה' ואלה  יעסויכתוב משה את מוצאיהם למ
 מסעיהם למוצאיהם )לג', ב'(

ופעם שניה   'סעיהםמיהם למוצא'וע נאמר פעם אחת דמ
 ?'יהם למוצאיהםעמס'

אומר  קהפסו :)ד"ת לפ"ש( יע"אז 'ם סופרתח'מתרץ נפלא ה
כלולותייך לכתך   תיך אהבוריזכרתי לך חסד נע: ')ירמיה ג', ב'(

צאת עם ישראל זכו ל 'העאחרי במדבר בארץ לא זרו
ברי משה והסכימו לצאת ממצרים בזכות שהאמינו לד

ה' למדבר הנורא. נמצא שכל 'מוצאיהם' דהיינו   אחריו בדבר
הייתה בזכות 'מסעיהם' שהסכימו לצאת  ,יציאתם ממצרים
 למסעות במדבר.

כשחטאו עם ישראל מספר פעמים במדבר, ביקש   ,מצד שני
הקב"ה להשמידם חלילה, אבל משה הצליח לפייסו בטענה  

והקב"ה המשיך   ''למה יאמרו מצרים ברעה הוציאם וכו'...
נמצא שכל 'מסעיהם' למרות החטאים  .במדבר להסיעם

 יציאתם ממצרים. –הייתה בזכות 'מוצאיהם' 
ומכאן רואים את מעלת משה רבנו ע"ה וכיצד ראה תמיד 

 מתוק מדבש! ללמד זכות על עם ישראל.
 

ר' הקדוש  ןעל הגאו )משכן שילה( ובעניין לימוד זכות מסופר
  . יום אחד הגיעהצדק מאוד לתת אהבש זיע"א חיים מצאנז

 ,ניגש לרב וסיפר שהוא נכה , הואקביים נוכל עם אליו אדם
 ילדים... חמשה אשתו עזבה אותו והוא עם

 ןונת ,והרב דחה אותו ולהזהיר את הרב הגבאי ניסה לדבר
 זרק את הקביים וברח.הוא הגונה, ביציאתו  ליהודי מתנה
, אמר לו הרב ...'לרב זה מה שרציתי להתריע'אמר הגבאי 

ואעפ"כ אני מאושר ושמח, למה? כי ברוך ה' אשתו לא '
 מתוק מדבש!  ?עזבה והוא לא נכה... אז למה שלא אשמח

***** 
 ויסעו מקברות התאווה ויחנו בחצרות )לג', יז'(

כדי שהאדם יוכל להתרחק מתאוות העולם הזה, עליו לזכור 
כי העולם הזה הוא כחצר בלבד  ,ולשנן לעצמו השכם והערב

   .המפואר שזהו העולם הבאלפני הכניסה לארמון 
  וויסע'זהו שנאמר לפי זה הסביר ר' יצחק מוורקא זצוק"ל 

 מתוק מדבש! '.ויחנו בחצרות'? ע"י כיצד 'מקברות התאווה

***** 
 )לג', כד'( ויסעו מהר שפר ויחנו בחרדה

  )פנינים לרב יוסף ברגר שליט"א( מסופר על החוזה מלובלין זיע"א
מב' כל הסודות של  ים ליעידו' :שפעם אחת אמר לתלמידיו

 . 'מהר שפר ויחנו בחרדהויסעו 'מלבד הפסוק  ,מסעותה
זיע"א והציע הסבר  קם תלמידו ר' צבי הירש מזידיטשוב

לעתיד לבוא  )שבת פט, ב'(רא מובא בגמ הקדמה א':: נפלא
 אברהם מר לווא ',בניך חטאו לי'אומר הקב"ה לאברהם 

ימחו 'שיב נה ליעקב וגם הוא מופ ',ימחו על קדושת שמך'
בניך חטאו 'ר לו מוליצחק וא הקב"ה לךוה ',על קדושת שמך

 ועוד כמה חטאו? ?כי הם  בני ולא בניךיצחק: 'ו מרוא 'לי

שנה שהאדם הוא   93תוריד  ,שנה  13 ?כמה ימי האדם
שנה של   92 –, תוריד חצי 23בר עונשין, נשארו  אל

השעות   שנה מזה 69.2שנה. תוריד  92נשארו  ,הלילות
נשארו  ,אהכיסבית מתפלל וב ,שותה ,אדם אוכל בהם
ואם לא חצי   ,אם אתה סובל את כולם מוטב ,שנה 69.2
הרי מסרתי את  ,עלי שכולםואם תאמר  ,וחצי עליך עלי

 .בזכות יצחק . וכך זוכים ישראל בדיןהנפשי לפניך בעקיד
  ,ום הר ה'קרא למקכי  'הר'אברהם נקרא  הקדמה ב':

ויעקב  'ק חרדהחויחרד יצשנאמר ' 'חרדה'יצחק נקרא 
  .)שפיר = יפה( כאדם הראשון כי היה יפה תואר 'שפר'נקרא 

  לא בדין זוכים עם ישראל 'ויסעו מהר שפר'שנאמר וזה 
רא קיעקב שנ בזכותולא  'הר'שנקרא  אברהם בזכות

  שנקרא 'חרדה' קחבזכות יצ 'ו בחרדהויחנ'אלא  ,'שפר'
 מתוק מדבש!   אנו נזכה לגאולה ברחמים, אמן!
***** 

 )לג', מח'( רים ויחנו בערבות מואב...מהרי העבויסעו 
  :אמר לו הרב ,על צרותיו אדם קשה יום ניגש לרבו ובוכה 

אם נתבונן נראה שיש   ,ותבפרשת מסעי נמנו מב' מסע
מרה, מתקה,  :ןירעים לסירוגיש שמות שמות טובים ו

 ומה זה אומר?  תה וכו'...דפקה, חרדה, יטב
  'רהמ'פעם אתה בשונים, מסעות בחייו  כל אדם עובר

אבל   ,'יטבתה'ב םופע 'חרדה'פעם אתה ב ,'תקהמ'ב םופע
בכל 'הרי   צריך לזכור שאם תצליח לעבור ולהחזיק מעמד

גיע בסוף ל'ערבות  ת החיים, שלון זעם( )עברה מלשהעברים' 
 מתוק מדבש!  מואב', יהיה לך ערבות ומתיקות נפלאה.

 
 בכי מילתא דבדיחותאובעניין 

מה קרה ' ,רואה ילד עומד ברחוב ובוכה טיפש אדם

הכה בפטיש על מסמר  אבא שלי ' :עונה הילד ?'חמוד

אז  'הטיפש  אומר 'לעצמו על האצבע הטעות הכבו

עונה   נורא' זה דווקא נשמע מצחיק ?למה לבכות

 'גם אני צחקתי בהתחלה... ,נכון'הילד 

***** 
והקריתם לכם ערים ערי מקלט תהיינה לכם ונס שמה  

 רוצח מכה נפש בשגגה )לה', יא'(
הירדן המזרחי היו גולן, בשן   שלוש ערי המקלט בעבר

 חברון, שכם וקדש. -רמות. ושלוש הערים בארץ ישראל ו
נאמר בתהילים  :הרב דן מחבר שליט"א רמז נפלאאומר 

ולן  ג'מי גבר יחיה ולא יראה מוות'  גב"ר ר"ת  )פט', מט'(
 מות, הנס לשם לא יראה מוות מיד גואל הדם.רשן ב

'כי בי חשק ואפלטהו' חש"ק ר"ת   )שם צא', יד'( כמו כן נאמר
ג נפש בשגגה. מפלט להור דש והם שמשוקכם שברון ח

 מתוק מדבש!   לוונשטיין שליט"א( למהלרב ש)נשלח בעבר 
***** 

 ?לניחום אבלים כשהולכים מה כדאי לקחת: 'חידהבדי'

 ושמחת בחייך(ע"פ )...' עוגת שיש' :תשובהה

 

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

 תשע"ו פרשת מסעי

 89גיליון  -שנה שניה 

 בס"ד

 62.34 – כניסת השבת
 93.60 –יציאת השבת 

   93.22 –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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 'אין לנו כסף לשלם שכר דירה לקורת גג...ע, יוד 'אינני
-למחרת בבוקר הוא יוצא מביתו ורואה שבנו הקטן בן ה

הציב שולחן בשולי הכביש הראשי, העמיד עליו כמה  2
בקבוקי לימונדה וכתב על שלט גדול 'נהגים יקרים! 

אנא  ,ירותאותנו מהבית כי אין לנו כסף לשלם שכזורקים 
  '.שאר בביתידולר ועזרו לנו לה 9-בדה נמכם קנו כוס לימו

לבכות, הוא פונה לילד האבא רואה את המראה ומתחיל 
אבל  ',זה לא עניין של ילדים'כנס הביתה יממנו להומבקש 

היו לו ו כוסות 2נמכרו  הילד התעקש למכור ובסוף היום
כסף אבל מכאן ועד  זה הרבה  2בן יל ילד בדולר, בש 61

 ול.לשלם שכירות המרחק הוא גד
אנשים  ,כוסות נמכרו 0רק  ,למחרת המצב היה עגום יותר

 דו...ו בשלט ובילד לצנסעו במהירות ופשוט לא הבחינ
קראה את  ,שה אחת יצאהיבסוף היום עצרה מכונית, א

החלה  ותוך כדי השתייה קנתה כוס לימונדה  ,השלט
יתה  יתמונות... הילד לא ידע אבל ה לצלםו שאלות לשאול

עי צבת ענק בכל אממחרת התפרסמה כתזו עיתונאית. ל
ל שו הקטן ל הילדהתקשורת האמריקאית עם תמונות ש

כשהילד מנסה להציל   ,זרק מהביתימשפחתו שעומדת לה
 דולר לכוס... 9-את המצב במכירת כוסות לימונדה ב

רבים מאילו שראו את  מה שקרה למחרת היה מדהים.
היה הילד הכתבה פשוט נסעו במיוחד לדוכן המאולתר, 

הם  באותו היום  ,ך לגייס את עזרת כל אחיו ואחיותיוצרי
 דולר. 4,333כוסות לימונדה שהכניסו  9,333-מכרו כ

יתרה מזו, גם בעל הבית ראה את הכתבה, הוא התרגש 
והעניק לו  הוא התקשר לשוכר  ,עד היכן הדברים הגיעו

המשפחה   ,הן בחוב והן בשכר הדירהמעותית הנחה מש
 ק חזר לשגשג ולפרוח.והעס הלבית חזרה

 
  סיפור זה הוא משל נפלא, הבית של השוכראחים יקרים! 

א הובעל הבית  ,בית המקדש שנחרב בעוונותינו הוא
אינו סילק אותנו לגלות והחריב את ביתו, הוא הקב"ה ש

רוצה להחזירנו לביתו, עד שנשלם את השכירות בשיפור 
 .שלימה אליו בתשובה ובחזרתנומעשינו 

אם ויגיד סליחה, מה כל זה קשור אלי? יבוא אדם 
 ם כמו הרמב"ם, רבי יוסף קארוהצדיקים בדורות הקודמי

 אז מה אני יכול לעשות? ,לא הצליחו להביא לבניין הבית
 2אנחנו לידם כמו אותו ילד בן  ,, נכוןהתשובה היא

בסיפור, אבל דווקא בגלל זה אנו מסוגלים לחולל את מה 
מה שווה לא יכול לדעת  תנואשהם לא הצליחו, אף אחד מ

כל חסד, כל תפילה  עלינו, ני ואת/ה נקבלכל מצווה שא
היא  , כל קבלת צניעות, שמירת שבת,לבניין בית המקדש

שדווקא בדור  2בן  ה של אותו ילדדלימונ עוד כוס כמו
  -הפצוע ומלא הפיתויים שלנו יכול לגרום לבעל הבית 

אני מחזיר את הבנים   ,לקב"ה להתגמש ולהחליט שזהו זה
 נה את בית המקדש וגואל אותם ברחמים.וב, התהבי

 
יתבטל השנה ט' באב ונזכה כולנו   י בזכותךאול ?מי יודע

 ביאת המשיח ובניין הבית השלישי בתפארתו. לראות את
  

 מבורך!ה' יזכנו, אמן!        שבת שלום ו

 
  :לעילוי נשמתדברי התורה 

   זאב אופגנג בן ר' יהודה ז"ל/ הרב יורם אברג'ל בן רינה זצ"ל 

 ז"ל   שולה )סועד( בת נעימה  / בן ציון ז"ל )אליתים( יוסף אברהם

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

 

 

 

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

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

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

 זיווג הגון –בריאות והצלחה / ליאור בן זיוה  –/ משה פדלון ומשפ'  והצלחה

 

 

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

 ...כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו
 )ירושלמי יומא פ"א, א'(  

הרי היו צדיקי עליון בדורות העבר שלא זכו   :ויש לשאול
עליהם שהם  לומר האם שייך .שיבנה בית המקדש בימיהם

 גרמו לחורבן בית המקדש ח"ו?
כדי לזכות : )ד"ת לפ"ש( ה'שפת אמת' זיע"א בעל נפלאמסביר 

לבניין בית המקדש צריך עם ישראל לצבור זכויות רבות, 
כל דור תורם את זכויותיו שלו למכסת הזכויות הנדרשת 

המקדש   שבניית בית ,כן . יוצא אםכולו ם ישראלמע
כל דור וזה שאמרו ' כל ימי הגלות... כת לאורךנמשהשלישי 

הכוונה היא שאותו הדור לא  ת המקדש בימיו'בי א נבנהשל
ולכן   ,דשפו לבניין המקרלתרום מעשים וזכויות שיצטסייע 

 ו.ו הדור כאילו נחרב בימיותמעלים על א
זכו לתרום את חלקם למצבור הזכויות  אותם צדיקי עליון

 , אבל עדיין צריך שכל דור יתרום את חלקו.הנדרש
  גם כן צריך לידע וכל אדם בפרט' ':מתשפת א'ומסיים ה

שכל מעשיו הם סיוע לבניין בית המקדש וכפי מה  
 'שמקבלים עליהם עול מלכות שמים הם מסייעים לבניינו...

אולי מה שחסר זה עוד מעשה  ?ומה איתי ואתך? מי יודע
, מה רבה האחריות התחזקות והתקרבות שלנו? ואם כן

 מתוק מדבש!   התביעה על כל אחד ואחת מאתנו.ו
 

  בעבר המעובד על פי סיפור שראיתי ין זה סיפור נפלאובעני
 :בגיליון הנפלא 'אפיריון שלמה'

שהיה   . הבעלזוג אמריקאים חסרי אמצעים התחתנו
, הוא חיפש להקים עסק קטן משלו רצה מאודשאפתן, 

השקעה במשך זמן רב, והנה יום אחד הוא נתקל במודעה  
  9ברמה של  )מלון קטן(בעתון שבפילדלפיה יש מלונית 

הוא בחן את  גבוה,במחיר לא  מידיתכוכבים להשכרה 
האזור היה מלא בתיירות והוא החליט ללכת  ,ותרהאפש
, ערך שיפוץ קל שכר את המקום ,ואהוהוא לקח הל ,על זה

גילה כי אכן העסק  הוא מהר מאוד ,החל לנהל את המקוםו
א כיסה את ההלוואה ואף ור ה, תוך זמן קצהיה משתלם

שהלכה   ו ולמשפחתוהמקום גם שימש ל ,הרוויחהחל ל
 .ם ולמקור הכנסהלמגוריוגדלה 

, הבורסה האמריקאית 9332של   הכלכלי המשברואז הגיע 
קרסה, עסקים התמוטטו, לאנשים רבים נמחקו כל 
השקעותיהם ומטבע הדברים הדבר פגע גם בענף התיירות 

 עינו בעל המלונית הקטנה בפרט.דמיובבכלל ו
בחודשים הראשונים עוד היה לו כסף לשלם לשכירות, עד 
שגם זה נגמר, הוא האמין שהמצב ישתפר ולכן הוא צלצל 

ו את המצב  וביקש ארכה לתשלום סיפר ל ,לבעל הבית
הסכים  כירות, בעל הבית היה נוקשה וקשוח ולאהש

 !!'או כסף או החוצה!' לדחות את התשלום אפילו בשעה
פדה את כספי  , הוא הלך לבנק ורהשאין לו בריהבין הוא 

דר עוד מספר חודשים תהחסכונות של ילדיו וכך הוא הס
   רק החמיר.מצב ה ,בתקווה כי המצב השתפר, אך לא

ומכין הוא אוסף את בני ביתו ברירה, לו הוא מבין שאין 
  השאלהמיד עלתה  ?'לאן' .לעובדה שהם עוזבים םתוא
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