
 

 

 

 

 
 נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה                                                   בס"ד

 

 

 

 66מספר גיליון  - שנה שניה

 לקט חידושי תורה מתוך שיעור פרשת השבוע שנאמרו ע"י

 רב ברוך בוקרה שליט"אה                         
 גבעת אולגה "בית הכנסת "בית יוסףב 00.51 :שבת קודש                      

  פלטרין חדרהסמטת  – 'מרכז הרוחני'ב 10.00בשעה : יום רביעי                   

 תשע"ו תרומהפרשת                             

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

  לעליה ברוחניות -התורם בעילום שמו
 . קודש של קיימאולזרע 

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

 רפואה שלימה –גיטה בת מנטה  -אמי
 רפואה שלימה –מזל בת זהרה 

 
 
 

 

 בדיחותאמילתא דמשנכנס אדר )א'( מתחילים ב

 נסמכה פרשת משפטים  לתרומה?מדוע 

משום שבטבע העולם כשבאים ליהודי לתת לו כסף הוא 

מיד  'תרומה'לוקח ושותק. אבל אם תבוא לבקש ממנו 

,  'אין עלי כסף קטן', 'תרמתי כבר' –' משפטים'יצוצו כל ה

 וכיו"ב... 'המצב קשה'
***** 

   )כה', ב'( ויקחו לי תרומה דבר אל בני ישראל
כיוון שאמרו ישראל נעשה ונשמע ' נא דבי אליהו:מובא בת

 מה הקשר?   ' ולכאורהמיד אמר הקב"ה ויקחו לי תרומה
 )שיר השירים(הקדמה: הפסוק אומר  ויגד יעקב':מתרץ בספר '

מעצי הלבנון   )הקב"ה( עשה לו המלך שלמה )בית המקדש( אפיריון'
  'עמודיו עשה כסף רפידתו זהב מרכבו ארגמן

  הציוויתכן שהקב"ה כיצד  הקדוש זיע"א: האלשיךוהקשה 
ועוד לפאר   לעשות משכן להשראת שכינתו מדברים גשמיים

 ?אותו בזהב וארגמן
מבנות  התוכו רצוף אהב' :)בלשונו הקדושה(מתרץ  האלשיך 

למשכן היה נותנו בגודל כל אחד שהיה מתנדב דבר 'ש 'ירושלים
ונדבת המשכן היה רק אמצעי שיוכלו להוציא   .אהבה  להשי"ת

האהבה היה   זאת יהכח אל הפועל את רגשי אהבתם ועל ידמ
   .'השראת השכינה

גדול ביותר לאהבת ה' הביטוי ה :'ויגד יעקבמסביר ה'י זה לפ
  לאחר מכןולכן מיד  '.נעשה ונשמעהיה כשעם ישראל אמרו '

 מתוק מדבש!'.   ויקחו לי תרומההקב"ה ' הציוו
***** 

 )כה', ח'( ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם
 כמו במרבית הכלים? 'ועשית'ולא  'ועשו לי מקדש'מדוע נאמר 

 )סוטה ט,  ע"א(מתרץ בעל ה'ראשי בשמים' זיע"א: מובא בגמרא 

שלא שלטו השונאים במעשי ידיהם של משה רבנו ודוד המלך. 
בשעת החורבן שפך הקב"ה את )איכה(: ועוד נאמר במדרש 

 חמתו על עצים ואבנים וע"י זה ניצלו עם ישראל מכליה ח"ו.
מקדש' שעם ישראל דווקא יבנו  ולכן מצווה הקב"ה 'ועשו לי 

אותו ולא משה רבנו, כדי שע"י כך 'ושכנתי בתוכם' דהיינו  
 תהיה תקומה לעם ישראל לאחר החורבן.

***** 
 )כה', י'( ועשו ארון עצי שטים

 הסביר נפלא בעל ה'זרע קודש' זיע"א:  
רה אלא  י(: אין אדם עובר עב)סוטה ג' ע"א: מובא בגמרא הקדמה

  יצר הרע שהוא השטן.העל ידי  אם כן נכנסה בו רוח שטות
מהיצר הרע? יעסוק בתורה כמובא  רלהישמומה יעשה אדם 

' ראתי לו תורה תבליןראתי יצר הרע בב ':)קידושין ל' ע"ב(בגמרא 
 .'משכהו לבית המדרש )היצר הרע( אם פגע בך מנוול זה'וכמו כן 

. 'ארון' רומז  'ועשו ארון עצי שטים'לפי זה אומר הכתוב: 
'עצי' מלשון עצה ו'שטים' מלשון שטות וכמו כן   ,לתורה

ובאה התורה לרמוז לנו שהעצה   = שטן. הבגימטריי'שטים' 
 כנגד אותה רוח שטות וכנגד השטן היא אך ורק לימוד התורה

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

 זאב אופגנג בן ר' יהודה ז"ל
 ( בת נעימה ז"ל  רחל )רשל

 יונה עזרא בן צ'חלה ז"ל
 
 

 

הקדושה הנרמזת בארון. ומסיים הרב: 'ועיקר החסידות 
   מתוק מדבש!הוא לימוד התורה בהתמדה'  

***** 
ושמת את השלחן מחוץ לפרכת ואת המנורה נכח השולחן  

 )כו',לה'(על צלע המשכן תימנה והשלחן תתן על צלע צפון 

הרוצה אמר רבי יצחק ' :)בבא בתרא כה' ע"ב(מובא בגמרא 
 שולחן בצפון עשיר יצפין וסימנךשים ידרים וחכישי

 'מנורה בדרוםו
 כי לא ראינו עשירים בדרום וחכמים בצפון?ויש לשאול: ו

 'צפונינקרא גם בשם ' היצר הרע :חשבנו לומר בס"דו
 ואת הצפוני ארחיק מעליכםן נתנו רב' )סוכה נב' ע"א(שנאמר 

  זה יצר הרע שצפון ועומד בליבו של אדם'
אתה רוצה להחכים תברח  ,הדרכה לנו נונתחז"ל ולכן 

אם אתה מאידך , תמעט בגשמיות ובתאוותו 'צפוני'מאותו 
  כדאי לכן ,'צפוני'שבעושר יש הרבה לך יר תדע רוצה להעש

 מתוק מדבש!         .ממנו תזהרש
 

  פץ חיים זיע"א:בשם הח דרש זצ"ל קרלנשטייןרבי ראובן 
סובב אל צפון והולך אל דרום ' :)קוהלת א', ו'( הפסוק אומר

   'סובב סובב הולך הרוח ועל סביבותיו שב הרוח
זה בית הכנסת ובית המדרש ששם קונים  'דרום'הקדמה: 

קם יהודי  זה מקום העבודה והעסקים. 'צפון'ו .כמהח
לאחר מכן  ,לבית הכנסת לתפילה 'הולך אל דרום'בבוקר 

 הוא ממהר, לאן? 'סובב אל צפון' הולך לעבוד ולעשות
הולך 'עד צפון'. הבעיה היא ש'סובב סובב' 'קטן' בסיבוב '

על 'ו עתים לתורה. ולכן לקבועבלי  מותו' עד יום הרוח
בוע  בלי לקשלו  'יבוביםסה'' בגלל כל סביבותיו שב הרוח

 לתקן את נשמתו. בגלגולעתים לתורה מחזירים אותו שוב 

 מתוק מדבש!  
***** 
-')כז', אוצפית אותו נחושת ועשית את המזבח עצי שטים...

 לכפר על עזות מצח שנאמר ומצחך נחושה רש"י:     ב'(
להזכיר לאדם  דיכ היה עשוי נחושת על פי הפשט המזבח

שהרי אין חוצפה ועזות פנים יותר גדולה מאשר  ,את חטאו
  רא אותנו.לעבור על רצון הבורא שבלחטוא ו

 :האלשיך הקדוש זיע"ארבנו הסבר נפלא נוסף הסביר 
 'עזות פנים' נהאבל יש ת,יעזות פנים היא תכונה שליל

וי עז כנמר... לעשות רצון אביך  והשהיא חיובית ורצויה '
 מים'שבש

אדם שחטא היה צריך להקריב על מזבח העולה קרבן  
ה בולט ושונה מכל וידוע שקרבן החטאת הי .חטאת

. וכאן כיוון שהחוטא היה מביא כבשה נקבההקרבנות 
טמונה בושה נוראה הרי כולם מסתכלים עלי אז איך אני 

 אביא את הקרבן?
 :את החוטאכביכול לכן נעשה המזבח מנחושת כדי לעודד 

ותשתמש בתכונת העזות  חכשאתה מגיע אלי תיק
 ואל יבוש מן המלעיגים  'שאומר הרמ"א החוצפה כמו ו
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 )כה', ב'( מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תקחו את תרומתי
 :)שלום לעם( בסיפור / משל נפלאונפתח כדרכנו 

חנות השעונים שלו,    כולם בשוק הכירו את מיכאל ואת
אבל תמיד ריקה מאדם. רק  -שהייתה יוקרתית ומפוארת 

קונים מעטים נכנסו לחנותו של מיכאל, ומעטים עוד יותר קנו  
בה משהו. המחירים בחנות הרקיעו שחקים. השעון הזול  

ומחיריהם של שעונים  ביותר עלה יותר ממאתיים שקלים, 
 ם.והגיעו לאלפי שקלי מעלה, טיפסו איכותיים

אין פלא, אפוא, שרוב היום עמד מיכאל בפתח חנותו ועישן  
 סיגריות להנאתו. בשוק כבר הודבק לו כינוי: 'מיכאל היקרן'...

אך הפלא הגדול יותר היה שממש מעבר לרחוב, בדיוק מול  
חנותו היוקרתית של מיכאל, ניצבה חנות השעונים של אדון 

בחצי המחיר. אבל  -רחימי, ובה נמכרו אותם שעונים בדיוק 
כל שעון שעלה אצל מיכאל סכום כלשהו, ניתן היה להשיגו  

 אצל אדון רחימי במחיר זול בעשרות אחוזים.
היו כמה אנשים שניסו מפעם לפעם להסביר למיכאל היקרן  
את טעותו. 'אם תמשיך כך, תיאלץ בסוף לסגור את החנות,' 
 הזהירו אותו, אבל דבריהם הנבונים לא שכנעו אותו. נראה
היה כאילו הוא עושה את כל המאמצים כדי לא למכור שום  
דבר. 'אז ממה מיכאל חי?' היו אנשים שואלים, 'ממה הוא  

   מתפרנס?'
שנים חלפו. חנותו של מיכאל המשיכה להיות ריקה, חנותו של 

 אדון רחימי המשיכה לשגשג, והתעלומה הייתה רבה...
ודעת אבל  בוקר אחד הייתה חנותו של אדון רחימי סגורה. מ

על פטירת אביו של בעל החנות הייתה מודבקת על חלון 
הראווה, ומתחתיה נכתב בכתב יד: 'עקב האבל, החנות תהיה  

  סגורה במשך כל השבוע, עמכם הסליחה'.
'טוב', אמרו אנשי השוק זה לזה, 'אם החנות של אדון רחימי 

למיכאל, והוא יצליח למכור  המזלסגורה, אולי עכשיו ישחק 
 שעונים'.כמה 

אבל הפלא ופלא! חנותו של מיכאל הייתה סגורה גם היא 
והאנשים  באותו יום. גם למחרת היו שתי החנויות סגורות,

מיכאל הזה. יש לו הזדמנות פז, תמהו: 'הוא לא נורמלי, 
 והוא נותן לה לחמוק בין הידיים'.

 והתעלומה הייתה גדולה... החנות סגורה, עברו יום, יומיים
, אחד מסוחרי השוק, ועיניו נוצצות וואז הגיע מושיק

בשובבות. 'לא תאמינו מה אני הולך לספר לכם,' אמר 
סקרנותם של השומעים  לכמה סוחרים שהתאספו סביבו.

 לספר מה הוא גילה. והתעוררה, והם האיצו במושיק
 .ו'מישהו מכם הלך לנחם את אדון רחימי?' שאל מושיק

 כולם נענעו בראשם לשלילה.
'בכל זאת, שלושים שנה הוא חלק בלתי נפרד מהשוק. לא 

בנימה קלה  והיה מזיק לכם ללכת לנחם אותו,' אמר מושיק
של נזיפה שהתחלפה עד מהרה בנימה משועשעת. 'אני  
הלכתי לנחם, ואם הייתם הולכים גם אתם, הייתם פותרים 

 גם את התעלומה של מיכאל היקרן.'
מכל עבר. 'מה  וושיק'מה? למה אתה מתכוון?' שאלו את מ

 גילית? מה התברר לך?'
, 'אתם יודעים מהו שם ו'אוקיי, תקשיבו,' אמר מושיק

המשפחה של מיכאל היקרן? רחימי. מיכאל ואדון רחימי 
 הם אחים, ושניהם יושבים 'שבעה' על אביהם זה לצד זה.'

 מבטים של חוסר אמון ואי הבנה חלפו בין השומעים.
חנויות נפרדות משני עברי 'אז למה הם פתחו שתי 

 הכביש?' שאל אחד השומעים, 'הייתה ביניהם מריבה?'
. ו'לא הייתה מריבה, ובעזרת ה' גם לא תהיה,' צחק מושיק

'הם פשוט זוג סוחרים ממולחים שהצליחו 'לעבוד' על כל 
העולם. מיכאל פתח חנות עם מחירים גבוהים ביותר, 

אתם מבינים ואחיו פתח חנות מולו עם מחירים נמוכים. 
מה הם עשו? אדם שרואה שהחנות של רחימי כל כך זולה 
יחסית לחנות שממול, בטוח שהוא עשה את עסקת חייו 
וממהר לקנות את ה'מציאה' מבלי לבדוק בחנויות נוספות. 
ומה אתם חושבים? שרחימי באמת הכי זול? מה פתאום! 
החלטתי לבדוק את הנושא, ומצאתי שמחירי השעונים 

י יקרים בשלושים אחוז לפחות מכל חנות אצל רחימ
 אחרת...'

 
לפעמים עולה בלבו של אדם מחשבה טובה  אחים יקרים!

להשתפר בתחום כלשהו, אבל אז בא איזה קול קטן בפנים 
ולוחש: 'תראה את החברים שלך. יחסית אליהם אתה צדיק  

 הדור! אין לך מה לדאוג'.
שוות את זו דרכו הרעה של היצר הרע. הוא גורם לנו לה

עצמנו לחנות היקרה שמעבר לרחוב, ואז אנחנו בטוחים 
שקנינו את השעון בזיל הזול. הוא גורם לנו לראות עד כמה 

אבל  -די שנרגיש שאנחנו ממש החברים שלנו גרועים, כ
 ...יחסית אליהם כמובן - בסדר ממש

דבר אל ' –הקב"ה אומר למשה : לפי זה חשבנו לומר בס"ד
' התרוממות' לי תרומה' תרומה מלשון בני ישראל ויקחו

  שירימו את עצמם בעבודת ה' שלהם ולא ידרכו במקום. 
מאת כל איש אשר ידבנו '? להתרומם וממי תלמדו כיצד

'כל  ' המודל לחיקוי שלכם יהיואת תרומתי ותיקחליבו 
הצדיקים והצדקניות  -בנו ליבו' כלומראיש אשר יד
שאפו להתרומם תמהם 'תקחו את תרומתי' שבסביבתכם. 

וללכת בדרכם ואל תנחמו את עצמכם שיחסית לשכן או 
 יחסית לשכנה אני צדיק/ה.

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

 נקודה למחשבה! רעיון וסיפור לשבת קודש...

תשובת המשקל כנגד החוצפה   הבושה הזו היא אודווק .'עליו
   .א כנגד בוראוושהייתה לחוטא לחט

 מתוק מדבש!   'וציפית אותו נחושת' :וה הקב"הלכן ציו
***** 

 מרבים בשמחה... )א'( משנכנס אדר
 שמחה למרות הקשיים?איך בדיוק ניתן להרבות ב

הרב ששמעתי מ רעיון נפלאבהקדים בס"ד חשבנו לומר ו
   בידרמן שליט"א: לימלךא

 בתורה ישנם שתי מצוות הקשורות לפדיון בכור: הקדמה:
 'תפדה בשהופטר חמור ' בכור חמור:

ופדוייו  ' ?' ואיך פודיםוכל בכור אדם בבניך תפדה: 'בכור אדם
 רכך כסף חמשת שקלים בשקל הקודש'מבן חודש תפדה בע

 ?שקלים בחמשהובכור אדם  בשהפודים  דוע בכור חמורמ
' פודים  פטר חמורולכן ' 'חומריותמלשון ' 'חמור'התשובה:  
 מה'. . כל מה שיש לנו זהמיםשידי בכל ה -'. 'בשה' ר"ת בשה'

הכול בידי  'יאמר הוא נולד לו בן אבל הסכנה היא שכאשר 
 גם עניין חינוך הבן לתורה שיהיה גם בידי שמים. ו 'שמים

 ליראת השמים תדאג אתה. יקירי, באה התורה ואומרת לא כאן
 .מיםשיראת מוץ ח - ר"ת מטבעות. 'חמש'בולכן פודים את הבן 

  הקב"ה שהוא דר.-זה משנכנס אדר שהוא חודש שבו א'לפי 
  .הרבות בשמחהופו של עולם דר בינינו, צריכים לאל

 .יראהמוץ חמים שידי בכל ה -' ר"ת בשמחה'
 מתוק מדבש!   ביא לנו שמחה אמיתית.שתעה הזו היא הידי


