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את   וקחתויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו 
 )כה', ב'( תרומתי
? היה צריך לומר 'את תרומתי וקחת'מסיים  פסוקמדוע ה

 ?'ויקחו לי תרומה'כמו שהתחיל  'את התרומה וקחת'
מתרץ רבנו יעקב אבוחצירא זיע"א בספרו 'פתוחי חותם':  

ך  'תן לו משלו שאתה ושל )אבות ג', ח'( מובא במשנה: הקדמה
 שלו וכן בדוד הוא אומר כי ממך הכל ומידך נתנו לך'.

אבל אני מבקש   'חו לי תרומהויק'אומר הקב"ה למשה רבנו 
  וקחת - רק 'מאת כל איש אשר ידבנו ליבו חתילקשהתרומה 

 שמה שלוקחים ממנודע בליבו ויזה שמ דהיינו' יתרומתת א
וכך הוא יתן  ,דהיינו כסף ששייך לי ולא לו ,תרומתיהיא זו 

   וק מדבש!מת   . בעין יפה
***** 

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

  :)ברכות ו', ב'( וחשבנו לבאר בס"ד ע"פ הקדמה: מובא בגמרא
 'חמשה קולותתורה שניתנה בכל המשמח חתן וכלה זוכה ל'

בספרו 'פותר מים' בשם  זצ"ל ל משה אלבאזוהסביר ר' רפא
)בארה של  במרוקו אב"ד מקנאסזצ"ל  דוגוררבו ר' יהודה בי

  האישבזוהר הקדוש שאדם שלא נשא  המבוארע"פ  תורה(
כשם ו .יש לו כנף אחתפלג גופא' והסביר הרב שנקרא '

הוא לא יכול כך לא יכולה לעוף חת נף אכעם ציפור ש
שה  יאה איווניש רחורק לא .ורהלהתרומם כראוי בלימוד הת

א מתעלה בלימוד התורה ולכן  ו כנף נוספת וכך הומשלימה ל
 .'תורה שה שרוי בלאיהשרוי בלא אנאמר '

חתן וכלה כמוה כמעמד הר סיני כי אז החתן   לפי זה שמחת
ולכן המשמח חתן וכלה זוכה  יכול לקבל כראוי את התורה 

 .ולותחמשה קתנה בנתורה של
בית  כי בנין המקדש הפרטי בכל 'לי מקדש ועשו'ולכן נאמר 

     וק מדבש!מת    יחד. היהודי תלוי בחתן ובכל
 

 מילתא דבדיחותא נשמותובעניין 

של יהודי כופר שנפטר עשה שאלת חלום 'אבא היכן  בן

 ,בני' :האב התגלה אליו בחלום ואמר לו 'אתה נמצא?

אוכל חסה וגזר וכך   ,אני קם בכל בוקר בשעה שש

 ,אבא' :. שואל הבן'בארוחת ערבכך גם ים ורוחת צהבאר

 ,בני' :עונה האב 'בעולם הבא?זה מה שנותנים לאכול 

 ...'ן באוסטרליהול של שפבגלג אני לא בעולם הבא אני

***** 
 נתת את הכפורת על הארון מלמעלה )כה', כא'(ו

:  )וכל מאמינים( נפלאביאר  ץמויז'ני 'בעל ה'אהבת ישראל
התורה, הכפורת  ילומד –צדיקים ל רומז ארוןה :הקדמה

 ולכן נאמר. תשובה הזקוקים לכפרהעלי המרמזת על ב
עלי תשובה  כי מקום שב 'ונתת את הכפורת על הארון'

    וק מדבש!מת . מורים אינם יכולים לעמודגעומדים צדיקים 
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 ...זה הסוד שלי: לפרשה סיפוררעיון ו 

 תשע"ז תרומה פרשת

 116גיליון  - שנה שלישית

 בס"ד

 61.32 – כניסת השבת
 62.61 –יציאת השבת 

   62.42 – דקות זמניות (  19) רבנו תם
 )אופק חדרה( 

 

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

 נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

 ועשית את הקרשים למשכן עצי שטים עומדים ) כו', טו'(
ר חנינא לא היה העולם ראוי להשתמש א": 'מובא במדרש

 בארזים אלא בשביל המשכן ובשביל בית המקדש'.
ויש לשאול: מדוע עצי הארז לא היו ראויים לשום 

 שימוש? והרי עיננו רואות כי כן משתמשים בהם?
)הובא ב'תורת ענה על כך האדמו"ר מסוכאטשוב זיע"א 

: מעלת עץ הארז היא עמידותו לאורך שנים רבות שלום'(
 בזכות קושי העץ האדיר שלו.

יים בכל ענייני העולם הזה הגשמובאה התורה ללמדנו כי 
יכולים אנו להתפשר כמו שנאמר 'לעולם יהא אדם רך 

 כקנה ואל יהא קשה כארז'.
אבל כשזה מגיע לעניינים של קדושה ורוחניות כמו 
הקפדה על הכשרים מהודרים, חינוך הילדים, שמירה על 
קדושת העיניים וכדו'... כאן צריך האדם להיות תקיף 

 כלל.וקשה כארז ולעמוד איתן על דעתו בלי להתפשר 
וזהו עומק דברי המדרש: 'לא היה העולם ראוי להשתמש 

 בארזים אלא בשביל המשכן ובשביל בית המקדש' 
 מתוק מדבש!בענייני קדושה תהיה קשה כמו עץ הארז. 

 
)מעובד על פי סיפור שהובא ב'ליקוטי  ובעניין זה סיפור מדהים

 :שמואל' מתוך 'פניני בית לוי'(
מזכיר מנהל כ בודתיע קופתבת הכרתי)שם בדוי(  יעקב תא

 תההיי תו, דמולווניה תחת שעמד הענקי בסופרמרקט
 בכל המכריע המוקד היה ואה ,'סופר'ב המרכזית הדמות
 הוא, הפרטים אחרון ועד הגדולות ההחלטות למן, הנעשה

', סופר'ל שיצא המשובח טיןימונה לידי שהביא זההיה 
בו,  השוררת השלווה אודות על, הבריות ישבפ הטוב שםל

 והאדיב של כל עובדיו. המוצלח דווהתפק המצוין היחס
' סופרה' תא עוזבהיה יעקב  היום במשך מסוים בשלב

 מהעובדים איש, לסידורים ויוצאמחתים כרטיס יציאה 
 התרגלו כבר , כולםהאלה ההיעדרויות פשר על חוקר אינו

 עלנו אינפשוט  יעקבפעמים שבהם  שיש הזאת למציאות
 .במקום הרבה נחיצותו אף

 שהייתי אחת לא אירעמזכירו האישי, כ עבודתי בתחילת
הטלפון  למכשיר התקשרתי כאשר, אולם נואשות לו זקוק

 היינו רגילים לא, זמין לא אותו מצאתי שלו האישי
ומר ל ידעו לא הם, הכרח כשהיה גם אבל, לביתו להתקשר

 המעביר' ביפר'ה במוקד שענה הפקיד, מצוי הוא היכן
 אינו הנמען כי מפורשות הודיע כתובות הודעות ליעקב
 מענה לתת צריך הייתי אחת לא, מידי מענה לתת עומד

 .ושוב עד לדחותם או, הפרק על שעלו לדברים בעצמי
 בטרוניה הכל אותו מקדמיםהיה יעקב חוזר היו  כאשר

 הרילטלפונים?  ענית לא למה? היית איפה יעקב' חמימה
 מביט ,שולחנו אל מתיישב ,מחייך היה ויעקב...' כמעט
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  חבריו, גדולה אנדרלמוסיה עוררו שפרצו והמהומה הרעש
  עוברים הזעיקו ובחוץ להתפרע החלו הפועל של הערבים
,  חבלני באירוע מדובר כיבחושבם  המשטרה את ושבים

  של גדול קהל עמו  המקום אל אמבולנס הגיע בינתיים
  בלי אונים חסרי היינו העובדים אנו, וילדים סקרנים

 מה עלינו לעשות? לדעת
' סופר'ה את סגרה, היא משטרההגיעה ניידת  בינתיים

 .הנעשה את לחקור והחלה הקהל בפני
  בעל היכן, 'החוקר של קולו הדהד?' הבית בעל כאן מי'

 היכן ידעתי אני רק, הוא היכן להשיב ידע לא איש?' הבית
  לו לקרוא האם – ההתלבטות קדחה ובמוחינמצא  יעקב

  שמור עודנו הגבאי של הפלאפון מספר הרי? לא או
  אולי? ליעקב מקום בקרבת נמצא שהוא ויתכן... אצלי
  יעקב את להזעיק אפשרות בידי לתת זאת הייתה' ה מאת
 בקשתי, הגבאי אל והתקשרתי לצד פניתי? זאתה לעת
  מהומה מתחוללת כי באוזנו ולומר יעקב אל לגשת אותו

, ומשטרה אמבולנס, ניהולו שתחת בסופר ממש של
 בעל את מחפשת ושהמשטרה גנבים גם ואולי ערבים
 ...הבית

... לענות חפץ אינו יעקב כי הגבאי לי השיב, דקה חלוףב
 שעה לאחר דבר של בסופו , לו להפריע שלא מבקשהוא 

 .לסיומה המהומה גיעהה ארוכה
 שהמקום ראה, הוא יעקב טובה בשעה הגיע שלוש שעהב

 .הנעדר המאבטח זולת תילו על היה הכל, כרגיל מתפקד
 אלי ניגש, הענייניים שככו כאשר, אחדים ימים בחלוף
  שעה ההוא ביום אותו שהפתעתי ליאמר  חיוךוב יעקב

  סמכותי אך שקט בקול, שלו' בונקר'ה אל שהתקשרתי
 פעם גם תהיה זו ראשונה שפעם הבטחתי את ביקשהוא 

 עבודתי שהמשךלי חד משמעית  הבהיר, הוא האחרונה
 מקום סוד על מוחלטת בשמירהית מותנ היהת בסופר

 .הימצאותו
,  דחיפויות סוף בלי מייצר הסופר, 'לי הסביר' הוא ןיב'ת
 לשיעור לעולם אגיע לאאענה בכל פעם שקוראים לי  אםו

 קיומי ל, כחיי יתד היא שקבעתי הקביעות, קבוע תורה
  התרופפותה, עלי נשען הסופרמרקט קיום וכל עליה נשען

 ו'.כול המפעל כל התרופפות היאהלימוד שלי  בקביעות
מוחלט,  הלם עלי הפילו וברורים פשוטים היוש דבריו

  אני היום, רצונו על אעבור שלא לבי בכל לו הבטחתי
  ואת יומו סדר את לחלוטין שינה שיעקב כיון זאת מגלה
 לדבר פרט בחייו השתנו דברים הרבה, עבודתו מקום
 '...לתורה העתים קביעות: 'אחד

 
מה שיבנה אתכם ויעצב את ביתכם זו  אחים יקרים!

העמידה האיתנה שלכם כצוק איתן על שני דברים: קביעת  
עיתים לתורה מצד אחד ומצד שני עמידתכם האיתנה  

 והבלתי מתפשרת על כל דבר שבקדושה.
כל התרופפות שלכם בשני הדברים הללו עלולה לרופף  

 שלכם ושל ילדיכם.את רמת הרוחניות 
בכל ענייני העולם הזה תהיה רך כקנה אבל בענייני קדושה  

 ורוחניות תהיה תקיף וקשה כארז.
 

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

  :לעילוי נשמתדברי התורה 

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

 

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

 

 

 

 

 

 –מרדכי בן תיתה רפואה שלימה /  –גיטה בת מנטה  -אמי  הגיליון להצלחת:

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

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

 הצלחה.ל –ג הגון /  אהרון בן שושנה לזיוו –לכל הישועות / ליאור בן זיוה  –

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

היה   אופייני בשקטו, בהעדרו שנערמו ובפקסים בניירות
 .למסלולו ושב לאחד אחד בהם מטפל

 יום עצמו על חוזר הזה העניין כי לב שמתי הימים חלוףב
 אחר לשלוש עשרה שתים משעה, בעקביות יום אחר

 .יותר או פחות הצהרים
 סגורים הבנקים הרי? ארוך כה זמן למשך פניו מועדות לאן'

כאן   ברובן נעשות הן, הרי פגישותיו גם? אלה בשעות
 ?'יום מידיהוא נעלם  אפוא לאןב'סופר'? 

'זה לא ענייני' הייתי מהרהר לעצמי ובכלל הרי נאמר 'איזהו 
 חכם? המכיר את מקומו' ועוזב את העניין.

  עזרתי את יקשי' ובשיח אבי אלי התקשר הימים מן ביום
  להגיע אמורשלי,  הישיש הסבא, אביו ,מאוד לו הנחוצה
  יןוא העיר שבפאתי בקליניקה פרטי רופא אצל לטיפול

  תיישנענ כמובן... עצמו בכוחות לשם להגיע באפשרותו
, הודעתי לסגן המנהל, החתמתי  מלאה בהסכמה לבקשה
 .יצאתיכרטיס ו

, סבא של ביתובשעה אחת עשרה בבוקר לערך הגעתי ל
 שבפאתי השכונה אל ויצאנו הארוכה בהתארגנות סייעתיו

ברוך ה' ו המתוכנן במועד הקליניקה אל הגענו, העיר
 השעה על השעון הראה בצאתנו, בהצלחה בוצע הטיפול
 לתפילת מנין מתארגן סמוך כנסת בבית כי והבחנתי שתיים
 מאחר במניין להתפלל ההזדמנות על שמח סבא, מנחה
 סקרתי, בציבור לתפילה מביתו לצאת תמיד היה יכול שלא
 יהודים כמניין המזרחי בשולחן והנה הכנסת בית היכל את

 .שיעורה מגיד של מפיו בגמרא שיעור ושומעים היושבים
 הנני כי הייתי סבור לרגע... ייעינ למראה נדהמתי, לפתע
 לא ישב, לעברי מופנההיה  שגבם המשתתפים בין, הוזה
  ולכן אותי ראה לא הוא', סופר'המנהל  – יעקב מאשר אחר

 לאבחין בי, י שלא כדי לצדדים עצמי את לסלק מיהרתי
 התפללו שבפנים בשעה .סודו בהיגלות להביכו חפצתי
מצא  יעקב, התגלית מן נרעש בפרוזדור התהלכתי, מנחה

 ףטמש להיעלם העיר של האחר בקצה מרוחק מקוםלו 
 .לתורה עתים לו ולקבוע העבודה

 שהוא הבנתי מעשיו פי שעלתוך כדי הרהוריי, ראיתי אדם 
 השיעור אודות על לשיחה אתו נכנסתי, הכנסת בית גבאי
 שנים. לעשר קרוב כברמתקיים  שהשיעור לי סיפר והוא
ממני  ביקש? ופנינו מועדות לאן הגבאי ןיהתעניצאתי  טרם

 מזוזות ובו שקיק בידי תן, הוא נשליחות עבורו לבצע
 מגיה יבוא הערב שעד לי מר, הוא אבדיקה הצריכות אחדות

מספר הטלפון הנייד  את אצלי רשמתי, ממני לקחתם פלוני
 .לדרכי ויצאתי צורך בכך יהיה באם הגבאי של

 מהכל להתנתק היודע מיעקב התפעלות אחוז הביתה שבתי
 עלםיולה היעד את מכולם להצניע, עבודה יום של בעיצומו

 זאת אגלה שלא החלטתי, תורה שכולו אחר עולם אל
 ו.אודותי יודע שהנני ליעקב אראה לא ףא ,לאיש

 בסופר אירעה, יום אחד ארוכה תקופה בחלוף זה היה
 בשעה, שגרתי מכירות יום של בעיצומו, מרעישה תקרית

  מכיוון בהלה זעקת לפתע נשמעהלערך,  בצהרים אחת
 פועל לבין המאבטח בין ממש של תגרה שם פרצה, הפתח
  היה הסתם מן, המשאיות מאחת סחורה שהוביל ערבי

 .מלהיכנס למנעו ניסה והוא מאבטחה בעיני חשוד הפועל
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