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 קישור בין שביעי של פסח ופרשת שמיני
ויאמר משה זה הדבר אשר ציוה ה' תעשון וירא אליכם 

 )ח', ה'( כבוד ה'

)סוכה יא',  ודרשו חז"ל 'לי ואנוהו-זה א'בשירת הים נאמר 

וכה נאה לולב נאה ציצית ס -במצוות ניו פהתנאה ל ב'(
 ... )רש"י(.נאה

 נכנס עניין ההידור במצוות בשירת הים? יצדויש לשאול כ
נפלא ע"פ ( חשוקי חמד''בהובא  )דומ"ץ לונדוןר"א דונר מתרץ הג
ודרשו  'מצרים מת על שפת הים ל אתאוירא ישר'הפסוק 

כאשר הקב"ה הורה לשרו של ים במכילתא שראו במיתתם 
לפלוט את המצריים אל שפת הים ושם כל יהודי ראה את 

 המצרי שעינה ושיעבד אותו מת לנגד עיניו.
מעם ישראל את  יהסיבה לכך הייתה כדי להסיר מכל יהוד

 .הטראומה שהייתה בהם לאחר כל העינוי שעברו במצרים
כי במלחמת המפרץ הוא  ןוכמו שסיפר הרב זילברשטיי

עקה זהאזעקה היה פורץ ב תה יהודי שכאשר שמע ארא
 ...'גרמנים באיםה ...הגרמנים באים'

צד ילפי האמור מוכח כי בקריעת ים סוף עם ישראל ראו כ
אישי לכל אחד  יבריפוי נפש' בהצלתם ומהדר'הקב"ה 

לי -זה א'הכריז ליע ודואחד מהם, ולכן הרגישו צורך להו
גם אנו צריכים לדאוג כשם שהוא הידר בהצלתנו  'ואנוהו

 ם.להדר במצוות שאנו עושי
אם  'ויאמר משה'כך  לבאר בס"ד את הפסוק חשבנולפי זה 

בהשראת  ...'וירא אליכם כבוד ה''תרצו להגיע למצב של 
 –ה'  הציווזה הדבר אשר 'עליכם לדאוג ש ,שכינתו ביניכם

עושים תקיימו אותה בהידור כל מצווה שאתם דהיינו 
 תרגישודהיינו  ...'וירא אלכם כבוד ה''של  בהרגשהו

 מתוק מדבש! .כראוי ותדאגו לכבדו כעומדים מול הקב"ה
***** 

 )י', ג'( וידום אהרון
ל שכר על שתיקתו ומה שכר קיבל? שנתייחד עמו קיב :רש"י

 הדיבור שנאמרה לו לבדו פרשת שתויי יין.
שמכך שנתייחד )ד"ת לפ"ש( מדייק נפלא ר' נח מינדס זצ"ל 

ראיה שהוא קיבל את הבשורה הקשה  עמו הדיבור יש
שהרי אין השכינה שורה מתוך עצבות וכיוון  בשמחה,

  .שהיה שמח ךכורחשנתייחד עמו הדיבר על 
 

על הגאון האדר"ת שלח לי הרב בנציון סנה( ) ובעניין זה מסופר
שהייתה ידועה ומפורסמת "ע( )לשכאשר נפטרה ביתו 

והנה  .נקבעה שעה ללוייה כיראת שמים וכאצילית מאוד
קהל גדול ליד ביתו ורק  נתאסףבהגיע השעה היעודה 

 האדר"ת לא יצא מחדרו שבו הוא הסתגר. ןהגאו
יה לפלא משום שהאדר"ת היה ידוע בהקפדתו על הדבר ה
כחלוף חצי  לכן הקהל היה מופתע.ו בזמנים מדויקתהגעה 

 החל. הלוויהא הגאון מחדרו ומסע שעה לערך יצ
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 תשע"ז שמיני פרשת

 121גיליון  - שנה שלישית

 בס"ד

 18.44 – כניסת השבת
 19.53 –יציאת השבת 

  20.34 – דקות זמניות (  72) רבנו תם
 )אופק חדרה( 

 

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

 נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

את סיבת איחורו ואמר  לתלמידיובהמשך הוא הסביר 
חייב אדם לברך על הרעה ')ברכות נד', א'( מובא בגמרא 

הרהרתי בליבי והרגשתי כי  'כשם שמברך על הטובה
על  'תברוך דיין האמ'מסוגל עדיין לברך את ברכת  אינני

שמחה כפי שבירכתי  באותהפטירתה של ביתי 
 עצמיהמשכתי לעבוד על  בשעת לידתה. לכן 'שהחיינו'

 השמחהתחושת באמונה ובטחון בקב"ה עד שהגעתי ל
  מבהיל ונורא! .ראויה ואז יכולתי לצאת ללוייהה
 

כי בעיר אחת נהגו  )בבדיחותא( מסופרובעניין זה 

רא קדישא שאחרי כל לוייה היו מוציאים אנשי החב

הדבר היה  'לחיים'ה את זה עראק ושותים ומברכים ז

 צורם מאוד ונראה כזלזול בכבוד המתים והחיים.

תם אליו כאשר נודע הדבר לרב העיר הוא קרא או

 .השונהמושאלם אודות מנהגם 

  הכי בהרברואים  אנו'אמרו ברא קדישא וענו אנשי הח

מן הלוויות שנערכות אנו שומעים דיבורים ושיחות 

 מאשיםזה  ,ות אותו אדםאודות הסיבות שגרמו למ

וזה  בני המשפחה שהזניחו אותו זה את ,את הרופאים

 ...את הרכב שפגע ועוד כהנה וכהנה

כדי  'שהכל נהיה בדברו'ים ומברכים אנו שות לכן

 וברצונובאמונה שהכל נהיה בדברו עצמינו לחזק את 

 של הבורא בלבד.

אם אכן זו הסיבה מדוע 'הרב ושאל  פנה אליהם

 מים או משקה קל אחר? ים בשתייתמסתפק אינכם

רבינו אם כבר הגענו לאמונה כל כך 'ענו ואמרו 

 ?...'אקרחזקה לא מגיע לנו כוסית ע

***** 
הבדיל בין הטמא ובין הטהור ובין החיה הנאכל ובין ל

 )יא', מז'( ר לא תיאכלהחיה אש
מעשה במעוברת שהריחה ריח  ()יומא פב', ב'מובא בגמרא 

אמר רבי  ,אוותה לאכולתמאכל ביום הכיפורים ונ
לחשו לה והיא נרגעה  ,שילחשו לה שיום הכיפורים היום

בטרם 'יצא ממנה רבי יוחנן ורבי אמר עליו את הפסוק ו
ברת אחרת הריחה לחשו לה ומע '.אצורך בבטן ידעתיך

יצא ממנה שבתאי אוצר פירות ועליו  ,ולא נרגעה ואכלה
 '.זורו רשעים מרחם'קרא רבי את הפסוק 

 - 'בין הטמא'איך תבדיל  :על זה דרש הגר"א את הפסוק
ע"י  ?רבי יוחנן - 'ובין הטהור'רות צר פישבתאי או
ובין החיה אשר לא  תהנאכל (דתיול)בין החיה 'ההבדל ש

 תיאכל.
 
השלמה נאה  שליט"א שלח לי הרב דן מחברבעניין זה ו

 של הגר"א: ולחידוש
לא האכילו את אמו של ר' יוחנן חצי  מדועויש לשאול 

  תרי"ח ז'(?)שיעור כמו שנפסק בשו"ע 
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 .'הביתהקחו אותי בבקשה  ...בעזרת ה'הוא יבריא 
 חשבובליבם  ,כל הנוכחים עמדו משתאים אך לא ענו

 וכנראה שהוא לא מודע היגיוןשדברי הזקן חסרי 
 .לחומרת המצב

את  ור לוהסביביציאה מהחדר פנה אליו אחד הרופאים 
של  שעותיו במצב כזה כיקשה ופרטי המצב הרפואי ה

 .הבן ספורות
הוא יהיה בריא אין 'רגע ואומר שוב ק להאב הישיש שות

 .'קחו אותי בבקשה הביתה ...מה לדאוג
הוא פנה אל  ,ל הרב המספר להתאפקכאן כבר לא יכ

 ?מנין לך הביטחון שאכן הוא יבריא'הישיש ושאל אותו 
 ?'מאודהרי המצב באמת קשה 

הבה  ,כבוד הרב'הישיש הסתכל על הרב ואמר לו 
עירו של החפץ  - אני גדלתי בעיירה ראדין, לך ואסביר

בזמן שהחפץ חיים סיים לכתוב את חיבור  .חיים זיע"א
הוא פנה אל מספר בעלי בתים וביקש  ,המשנה ברורה

מהם שיואילו לעבור על הספר לפני הפצתו כדי לבדוק 
 .'ונהיר מספיק האם החיבור ברור

אותה חברי נמניתי על 'קן ואומר ' ממשיך האב הזאני'
 מהספר, כמה פעמים למדתי בפני החפץ חיים קבוצה

, כשסיימתי את ההגהה אמרתי ולימודי מצא חן בעיניו
הוא שמח כל כך ובירך  ,כי החיבור מאוד ברור לגאון

הוא בירך אותי שאזכה  - ראשית :תי בשתי ברכותוא
 .'ה ובבריאות איתנהבלהגיע לגבורות בשיבה טו

 .'ילדיי בחיי הייתה שאזכה שלא ימותו ההשנייהברכה '
ולכן  ...כיום אני עומד בגיל שבעים ושש שנים ,ןכוב'

 .'ברור לי כי אזכה לחיות לפחות עוד ארבע שנים
ברור  ,שהחפץ חיים בירך שילדיי לא ימותו בחיי ומכיוון'

ולא משנה מהי חומרת  ,ני שנפגעלי מעל לכל ספק כי ב
רור לי כי דברי החפץ ב ,דברי הרופאים םיעה ומההפצ

 ...'בו ריקם ובני חיו יחיהולא ישחיים זיע"א 
של  המשתאות םעיניהואכן, הנס הגדול התרחש לנגד 

מצבו של החולה החל אט אט  ,הרופאים ובני המשפחה
הוא  ,ניויהוא פקח את ע מסויםלהתייצב עד שבשלב 

 .האדםזר לתפקד כאחד וח םשהה מספר חודשים בשיקו
 

אין הסבר אחר למאורע 'ואמר סיים ר' שלום את סיפורו 
בטל רצונך מפני 'המשנה זה כי אם אותה הבטחה של 

  מפני רצונך. (וגזרותיו)יבטל את רצונו )הקב"ה( רצונו כדי ש
וכשם שהחפץ חיים ביטל את כל רצונותיו מול רצונו של 

ת רצונו ואת זכה שהקב"ה יקיים אכך הוא  ךברית הבורא
 .ברכותיו בצורה פלאית

 
יכול להיכלל באותה  מאתנואחים יקרים! כל אחד 

לבטל את  גהוא לדאו מאתנוכל שנדרש  ה,בטחה נפלאה
, להרבות ולהדר לדחות כעסים תינו,ותאוו רצונותינו

והוא יתברך ימלא את כל  ,מצוות הבורא בקיום
 ה.ברצונותינו לטו

 
 ומבורך!שבת שלום         ! יזכנו אמן ה'

  :לעילוי נשמתדברי התורה 

  יוסף אברהם )אליתים( בן ציון ז"ל

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

 

 

ר' ש (יומא ע"ד)מרא גובא במ :תירץ ר' ישראל מסלנט זצ"ל
יוחנן היה מחמיר מאוד ולשיטתו גם חצי שיעור אסור 

ולכן קרא עליו רבי את הפסוק  .ביום הכיפורים מהתורה
הוא  שכבר בהיותו בבטן 'בטרם אצורך בבטון ידעתיך'

י שיעור בכך שהוא קיבל הראה כי הוא מחמיר אפילו בחצ
 מתוק מדבש!    .את הלחישה

 רויטל בת רחל חדוהרפואה שלימה /  –גיטה בת מנטה  -אמי  הגיליון להצלחת:

בעילום / התורם הצלחה בגשמיות וברוחניות –דקל מלכה רפואה שלימה /  –

ה בת זיולמכירת הדירה /  –יעקב ואורי ישראל  /ברכה והצלחהל  - וב"ב שמו

   ג הגון /לזיוו –לכל הישועות / ליאור בן זיוה  –סלימה 

 רצונך...טל ב –וסיפור לפרשה  רעיון 

 B@Hadera.muni.il-Baruch מייל:   3137617-305להקדשה: 
 )נתיב(

 )ח', כב'( ו אל העם ויברכם)י(וישא אהרון את יד 
 מדוע המילה ידיו נכתבה חסר ו'? וכאילו שנכתב ידו?

מדוע זכה אהרון שהוא ובניו יהיו אילו  לועוד יש לשאו
 שיברכו את עם ישראל לדורות?

בטל ' ב', ד'( )אבותואפשר לומר בס"ד ע"פ המובא במשנה 
 'רים מפני רצונךרצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אח

דיה מברטנורא שהמילה בוביאר הרשב"ץ וכן רבנו עו
והכוונה היא  .מתייחסת בדרך כבוד כלפי הקב"ה 'אחרים'

רצונו של ו לותאוותי רצונותיושכאשר אדם מבטל את 
 חייב לקיים. (כביכול)הקב"ה אזי כאשר הוא גוזר הקב"ה 

לפי זה אפשר לומר שאהרון זכה לברך את עם ישראל 
שהוא ביטל את רצונותיו באופן מוחלט לרצונו של  בגלל

 שמע על כך שמשה נבחר להיות הגואלן כאשר ה ,הקב"ה
על מיתת  בתגובתוהן  'וראך ושמח בליבו'כמו שנאמר 

 ועוד... 'וידום אהרון' שנאמר )ל"ע(בניו 
חסר ו' כי לאהרון לא היו שתי  'ידו' נכתב ואולי בשל כך

אלא אך ורק יד אחת והיא ידו של בעבודת ה' ידיים 
ולכן זכה שהוא ובניו  .על פיה הוא פעל שרק הקב"ה

 .םהכוהנילדורות יברכו את ישראל בברכת 
 

 :('המאיר'עובד ע"פ סיפור מגיליון מ) ובעניין זה סיפור נפלא
אותו שמע מפי תלמיד סיפור סיפר ר' שלום שבדרון זצ"ל 

כיהן כרב באחד בתי החולים באמריקה שהוא בעת ש חכם
נוש פן אונתקל במקרה קשה של צעיר שנפצע באהוא 

 ןבניסיו, הרופאים עמלו במשך כמה שעות בתאונת דרכים
  .ללא הועיל ךלייצב את מצבו א

כי שפחה לבני המ והודיעויצאו הרופאים  מסויםבשלב 
 .)רח"ל(מספר שעות ספורות לחייו נותרו 

 הבעיהאך  ,הידיעה בני המשפחה קיבלו בצער רב את
רה הקשה על המקהגדולה שלהם הייתה כיצד להודיע 

לא  שמא הוא הואחשש ה, יחידהלאבא הישיש שזה בנו 
הבשורה הקשה ומאידך אי אפשר שלא  יוכל לשאת את

 להודיע לו...
 הי מה...יהם החליטו לעשות את המוטל עליהם ו לבסוף

נכנסו אליו ואט אט החלו  ,הם הגיעו לבית האב הישיש
על התאונה הקשה עד שלבסוף הודיעו לו  אתולדבר 

הן  שעותיוועל כך שלדברי הרופאים  שאירעה לבן
 ספורות.

ברגיעה ורק  הדבריםהאב קיבל את להפתעת המשפחה 
 .מיטת הבן לביקש שייקחו אותו א

, בירך אותו, נשק על מצחו ,הוא ניגש לבן לשם בהגיעו
 הכל יהיה בסדר'אמר ו פנה לכל בני המשפחה ולרופאים
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