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 ראו מודעה עם לוח זמני השיעורים בעמוד ב' –והחג  שבת קודש

 

 תשובה בעמוד ב'(ה) ת:ועוחידה לחג השב
חשוב ביותר לעם ישראל היה  יאיזה מאורע היסטור

  )וזה לא הקמת המדינה(? 9,148בשנת 

***** 
 )ד', ב'(למשפחותם גם הם לבית אבותם  גרשוןנשא את ראש בני 

עלי התשובה שהיו מגורשים בעבר בני גרשון רומזים לב
מב"ם 'אמש היה זה שנוא וכדברי הר ,מדרך התורה ומהקב"ה

' אבל לאחר חזרתם בתשובה הם אהובים לפני המקום
במקום שבעלי תשובה  'ורצויים לפני הקב"ה ויתרה מזו 

 .'אינם יכולים לעמודגמורים דים צדיקים עומ
נשא את ראש  'רמז לדבר אומר הרב ראובן אלבז שליט"א: 

אילו בעלי התשובה. ואיפה תשים אותם?  – 'בני גרשון
וזרים להיות בדרגת הם ח 'לבית אבותם למשפחותם'

 מתוק מדבש!האבות הקדושים.    
***** 

 והתוודו את חטאתם אשר עשו )ה', ז'(
להלכה שאדם שמבקש לחזור פסוק זה למדו חז"ל ופסקו מ

 בתשובה חייב להתוודות על חטאיו.
ויש לשאול, הפרשה כאן מדברת על אדם שגזל ונשבע  
לשקר כמו שאומר הפסוק 'איש או אישה כי יעשו מכל 
חטאת האדם למעול מעל בה'...' אומר רש"י: 'חזר וכתב כאן  

 פרשת גוזל ונשבע על שקר'
 חטאי האדם?ל כל ואם כן כיצד ניתן להקיש מכאן ע

אין לך גזל גדול יותר מאשר לעשות  ,וחשבנו לומר בס"ד
כי הרי כאשר האדם חוטא בכל עבירה   ,עבירה כנגד רצון ה'

תן לו.  הוא הרי משתמש בכוחות ובגוף שהקב"ה נ ,שהיא
 האם יש לך גזל יותר מזה?

ואולי זו הסיבה שמפרשת גוזל ונשבע לשקר שטעון וידוי  
 י על כל חטא ועוון.חז"ל להצריך וידו ולמד

 
ובעניין זה סיפר הרב יעקב גלינסקי זצ"ל: רופא שיניים אחד 
הגיע אליו וסיפר לו על עני מרוד שהגיע אליו לבדיקה, הוא 
פתח את פיו והרופא היה המום, כל הפה היה רקוב לחלוטין. 

'האמת שזה צריך לעלות 'כמה זה צריך לעלות?' שאל האיש 
תראה, אני מודע למצב שלך, ואני  , אבל ₪כחמישים אלף 

רוצה שתזכה אותי, אני אעשה לך את כל הטיפול ותשלם 
בלבד' 'אפשר  ₪סכום סמלי של אלף חמש מאות 

בתשלומים?' שאל העני, 'כן' ענה הרופא, הצ'קים נרשמו, 
  הרופא טיפל ביהודי ותוך שבועיים הוא יצא עם פה חדש.

הראשון חזר והנה הרופא מקבל הודעה מהבנק כי הצ'ק 
ואחריו גם הצ'ק השני. הוא התקשר ליהודי ושאל 'מה  

עליו העני את פיו  קורה? מדוע הצ'קים חוזרים? ואז פתח 
  אותו עד שניתק את השיחה בחוצפה מדהימה. והחל לקלל

  הכי דע מהוואז פונה הרופא לרב ואומר: 'כבוד הרב, אתה י
 ,תהביזיונו הכי הרבה כואב לי? לא שעבדתי בחינם, וגם לא

 שהיהודי הזה קילל אותי בשיניים שלי!!!'. כואב לי
 

כמו  בדיוק כשאתה חוטא אתה מתנהג  מוסר ההשכל:
מיו  חשהוא בר ותאותו עני חצוף, אתה פוגע בקב"ה בכוח

 מתוק מדבש!    העניק לך.
 

 ובעניין זה מילתא דבדיחותא

  יודע אני לא ,דוקטור'פא ואומר לו וחולה מגיע לר

מה   ,פשוט מתעלמים ממני םבכל מקו אבל ,למה

 'הבא בתור בבקשה000'פא למזכירה ואומר הר 'לעשות?
 

: אל תתעלם מהקב"ה כדי שלא תגיע  מוסר השכל

 ממך000למצב שהוא יתעלם 

***** 
 יש או אישה כי יפליא לנדור נדר נזיר )ו', ב'(א

למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה? לומר לך שכל   רש"י:
 הרואה סוטה בקילקולה יזיר עצמו מן היין.

ויש לשאול: מדוע מסכת נזיר בש"ס היא לפני מסכת  
 סוטה? הרי בתורה פרשת סוטה היא לפני פרשת נזיר?

דרך    הקדמה א':מתרץ נפלא ה'אמרי אמת' מגור זיע"א: 
התשובה הראויה לאדם הייתה צריכה להיות הדרך של  

 'סור מרע' ורק לאחר מכן 'עשה טוב'.
אלא שבמציאות וכיוון שנתמעטו הדורות אם נאמר  
לאדם שלא יתחיל לעשות טוב עד שיעקור לגמרי את 

  מעשיו הרעים, לא היה בנמצא אדם שיעמוד בכך.
ולכן הדרך שחז"ל הורו לנו היא שבעל התשובה יתחיל  
ב'עשה טוב' ומעט מן האור ידחה הרבה מן החושך וכך  

 יגיע ל'סור מרע'.
: פרשת סוטה היא בבחינת 'סור מרע' ופרשת הקדמה ב'

 נזיר היא בבחינת 'עשה טוב'.
לפי זה, אומר ה'אמרי אמת', באמת ע"פ התורה היה ראוי  

ריכה להיות 'סור מרע' ואחר כך שדרך התשובה הייתה צ
'עשה טוב' ולכן נכתבה פרשת סוטה לפני פרשת נזיר, 
אבל רבי יהודה הנשיא כשראה את התמעטות הדורות,  

ל סידר את מסכת נזיר בתחילה, להורות לחוטא תתחי
 מתוק מדבש! לסור מהרע. גם תזכה לעשות טוב וכך

***** 
במדבר ויחן שם  ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו 

 )שמות יט', ב'( ישראל נגד ההר
: מפסוק זה ניתן  )ד"ת לפ"ש( אומר 'אור החיים' הקדוש

 ללמוד שכדי ללמוד תורה צריך להקפיד על שלושה דברים
 :  חשובים שהם תנאי לקבלת התורה

תסיע את   –. לא להיות עצלן שנאמר 'ויסעו מרפידים' א'
 ממידת הרפיון והעצלות.  עצמך

 ות ענוותן שנאמר 'ויחנו במדבר'. להי .'ב
להתחבר לקבוצה או לחברותא ולא ללמוד לבד שנאמר   ג'.

 ב אחד.אחד בלכאיש  –'ויחן' 
***** 
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 תשע"ו שבועות -פרשת נשא 

 82 גיליון -שנה שניה 

 בס"ד

 62.61 – כניסת השבת
 93.03 – יציאת החג
   96.32 –רבנו תם 

 )אופק חדרה( 

 

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

 נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה
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ביום הזה  בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים  
 )שמות יט', א'( באו מדבר סיני

מדוע לא זכו בני ישראל לקבל את התורה מיד בצאתם 
 ר חמישים יום?חממצרים אלא רק לא

כיוון שהם היו שקועים במט' שערי   ,התשובה הידועה היא
  ,טומאה ולא יכלו להיות כלי קיבול לתורה הקדושה

ובהליכתם במדבר זכו לראות את קריעת ים סוף, כשהם 
מחופים בענני הכבוד ובכך זכו בכל יום לצאת משער 

בשער קדושה, עד שבסוף מט' הימים יצאו   סטומאה ולהיכנ
לגמרי ממט' שערי טומאה ונכנסו למט' שערי קדושה ואז  

 היו ראויים למתן תורה.
זה נרמז  כל  ,)ד"ת לפ"ש(תורת אמת' זיע"א אומר בעל ה'

שלישי החודש בשל המילים:  תבפסוק הנ"ל: ראשי התיבו
מט' שערי  -. רמז ל42שראל עולים בגימטריה יני בצאת ל

זה  היום בשל המילים  תהתיבווראשי  .הטומאה מהם יצאו
מט' שערי הקדושה  -. רמז ל42דבר עולים בגימטריה מאו ב

 מתוק מדבש!.      סאליהם זכו להיכנ
***** 

 א':תשובה לחידה מעמוד 
אבי   - אבינו ע"ה בריאת העולם נולד אברהםל 6,242בשנת 
מאה שנה לאחר מכן נולד יצחק אבינו   היהודית, האומה

וארבע מאות שנה לאחר מכן אירעו יציאת מצרים  ,(9,342)
   .(9,442ומתן תורה )
 מתוק מדבש! .  לזכור את החשבוןמאוד כדאי 

***** 
 יראתוהוא יפתח ליבנו בתורתו וישם בליבנו אהבתו ו

 ויש לשאול: היה צריך לומר הוא יפתח ליבנו לתורתו?
מסביר נפלא ר' שלמה קלוגר זצ"ל: אם יש לאדם תיבה  
והוא מבקש להכניס לתוכה אוצרות, אך אין לו את המפתח 

 שלה, הרי שהוא לא יכול להכניס לתוכה מאומה. 
כך גם האדם, הלב  הוא תיבה שלתוכה עלינו להכניס מידות 

 שהלב אטום וצריך לפותחו.הבעיה  והנהגות רצויותטובות 
המפתח של הלב הוא לימוד התורה הקדושה ולכן נאמר 

 מתוק מדבש!  . 'בתורתו' ?ואיך 'ונהוא יפתח ליב'
***** 

'הכל מודים דבעצרת בעינן   )פסחים סח', ב'(מובא בגמרא 
נמי לכם' הסביר הרבי מ"מ מרימנוב זיע"א: בזכות קבלת  

את ישראל את כל העולם ולכן בחג   התורה קיימו עם
 'לכם'-שבועות כולם מודים שצריך להרבות גם בה

 
אבל כשלומדים   ,כשאוכלים יש כח ללמוד תורה

 תורה יודעים כיצד לאכול

 ז', ט'() כי עבודת הקודש עליהם בכתף ישאו
שהיו נושאים את ארון הברית   ,הפסוק מדבר על בני קהת

 וכלי הקודש בכתף ולא בעגלות כבני גרשון ובני מררי.
על לומדי  שהפסוק מדבר בדרך רמז בס"ד וחשבנו לבאר

אשר כידוע הם אילו שמקיימים את כל העולם   ,התורה
יומם ולילה חוקות   )התורה הקדושה(שנאמר 'אם לא בריתי 

 שמים וארץ לא שמתי'. 
אילו  -'כי עבודת הקודש עליהם'  – וזה שאומר הפסוק

הם נושאים על כתפיהם את  –'בכתף ישאו' התורה  לומדי
כל העולם כולו. ובזכות לימוד התורה שלהם אנו קיימים  

 וזוכים לשמירה ושפע מהקב"ה.
 

שלא כולם יודעים עליו   ובעניין זה להלן סיפור נפלא
מנחם שטיין  הרב מה ששמענו בשם  המעובד על פי 

  :אשליט"
בשנת תשמ"א נערכה מדינת ישראל לקראת אחד 

הפצצת   - ביותר בתולדות המדינה המסוכניםהמבצעים 
 הכור הגרעיני בעיראק.  

התלבט וחשש מאוד  ,מנחם בגין ז"ל ,ראש הממשלה דאז
מהשלכות המבצע, אולם מנגד אי אפשר היה להתעלם  

 .  )שר"י(מהצהרותיו של הצורר העיראקי סדאם חוסיין 
התייעץ וביקש את ברכתם של שני מאורי הוא  ?מה עשה

הרב   ,והרב שך זצוק"לזיע"א הבבא סאלי  - וצדיקי הדור
ש"ך בירך ואילו הבבא סאלי אמר שהוא מברך אך התעניין 

 69.03שבועות בשעה הלחג ' 'למתי מיועד המבצע?'
יואיל כבודו  'הרב אמר: ואז ענה ראש הממשלה.  'בצהריים

ובגין  . 'בבקשה 64.03עה בטובו להעתיק את המבצע לש
  אמר הרב:, 'זה לא תלוי בי זה עניין צבאי מודיעיניענה: '

  בעזרת ה'...''כבודו ישתדל ותראו ברכה 
כינס  , אשר העריך מאוד את גדולי ישראל,ראש הממשלה

ביקש וקיבל את   ,את הקבינט המדיני בטחוני המצומצם
אישורם, ואכן במוצאי החג נודע שהמבצע התקיים  

ומטוסינו שבו   מדויקותהפגיעות היו  ,בהצלחה מדהימה
 . בסיעתא דשמיאבשלום 

בל בסופו  א ,נשמעו גינוייםאמנם העולם היה כמרקחה, 
 .'תיפול עליהם אימתה ופחדשל דבר נתקיים באויבנו '

  :זיע"א הבבא סאליהרב יעקב אדלשטיין זצ"ל שאל את 
אני  ' :והרב ענה 'מה הייתה החשיבות לשינוי השעה?'

אבל   ,ידעתי שחיילנו צריכים חיפוי טוב מלומדי התורה
עמך ישראל כי הרי בליל שבועות בני הישיבות ו ,חששתי

ישנים ובשעה הם בבוקר  ,בתי הכנסת לומדים כל הלילהב
על  המי יחפאם כך ו .כולם סועדים את סעודת החג 69.03

  '?במבצע המסוכן חיילנו
בחורי  64.03שעה בלעומת זאת 'הוסיף הרב ואמר: אז ו

וכשיש תורה  .הישיבות שוב חזרו לסטנדרים וללימוד
 '...היקרים בעורף יש סיעתא דשמיא בחזית לחיילנו

 לומד תורה אתה מקיים את כל העולםכשאתה אחי היקר! 
 

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

  :לעילוי נשמתדברי התורה 
/  ופגנג בן ר' יהודה ז"לזאב א/   הרב יורם אברג'ל בן רינה זצ"ל

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

 
 

 

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

ולזרע קודש של קיימא / יעקב ואורי  -התורם בעילום שמו  לעליה ברוחניות  
/ גלית בת  ימימה בת צביה ומשפחתה להצלחת  / למכירת הדירה –ישראל 

 שלימהרפואה  –שרה 
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 גבעת אולגה 'בית יוסף'בבית הכנסת הלימוד  להלן סדרי
 .מנחה – 60.03 .שיעור פרשת שבוע -69.03 : שבת קודש

 34.03 -ב שחרית בנץ 99.03בשעה  -תיקון ליל שבועות
 

ועד צאת החג דרשות  61.33 מהשעה - ביום החג )ראשון(
הרב מנחם ביטון שליט"א, הרב ברוך בוקרה שליט"א  מפי

 והרב שלום אהרונוב שליט"א
 62.33מנחה בשעה 

 מוזמן! הציבור
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