
 

 

 

  
 

  
 
 

 (2951228-073 -/ שמיעה חוזרת  6171111-03 -) שידור חי 'המרכז הרוחני' חדרה  18.45 -: בירביע: השיעורים הקרובים

 עת אולגהבית הכנסת "בית יוסף" גב 00.71 בשעה ת קודש:שב
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

בהעלותך את הנרות... אל מול פני המנורה יאירו שבעת 
 ג'(-ח', ב'ויעש כן כן אהרון )הנרות. 

 להגיד שבחו של אהרון שלא שינה -אהרון: ויעש כן רש"י
 ומדוע היה לו לשנות? ומה השבח בכך שלא שינה?

: מובא הקדמהמסביר נפלא בעל ה'שפתי צדק' זיע"א: 
בספרים הקדושים ששבעת הנרות מרמזים על שבעת 
הרועים וכל אחד מהם מורה על דרך אחרת בעבודת השם 

 אברהם = חסד, יצחק = עבודת התפילה וכו'...
נמצא שהנר האמצעי שנקרא 'פני המנורה' הוא הנר 

 הרביעי והוא כנגד משה שהוא התורה הקדושה. 
וזה שנאמר 'אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות' שכל 

 מידה צריכה להיעשות אך ורק ע"פ התורה הקדושה.
לפי זה נאמר 'ויעש כן אהרון' אהרון שמידתו היא אהבת 

זאת רק ע"פ התורה. שכן ורדיפה אחר עשיית שלום עשה 
יש פעמים שחושבים אולי לצורך שלום אפשר לוותר על 
מצווה מסוימת ולא כך הדבר, אלא שלום אמתי מושג רק 

 כששומרים על שלימות התורה הקדושה.
'להגיד שבחו של אהרון שלא שינה' שהיה רודף שלום ללא 

 מתוק מדבש!גריעת הוראות התורה הקדושה.    
***** 

 בבני ישראל נגף בגשת בני ישראל אל הקודש )ח', יט'(ולא יהיה 

 : שלא יצטרכו לגשת אל הקודש...רש"י
הסביר נפלא בעל ה'אמרי נועם' זיע"א: יש יהודים שרק 
בשעת צרה ניגשים אל הצדיק או לבית ה' להתפלל על 

 צרתם ובשעת רווחה הם לא חשים התעוררות.
' כדי שהם ולא כך הדבר אלא 'ולא יהיה בבני ישראל נגף

 מתוק מדבש!.   יקיימו 'בגשת בני ישראל אל הקודש'

 
 ובעניין זה חידה בבדיחותא:

 עשות דיאטה?ללמה מאוד קשה 

 כי זו החלטה כבדת משקל... התשובה:

***** 
בחודש השני בארבעה עשר יום בין הערבים יעשו אותו  

 על מצות ומרורים יאכלוהו )ט', יא'(
הסדר אנו אומרים 'זכר למקדש בעת אכילת ה'כורך' בליל 

כהלל הזקן שהיה כורכן ואוכלן בבת אחת לקיים מה 
 שנאמר על מצת ומרורים יאכלוהו'.

ה נאמר לגבי פסח שני. ואילו זויש לשאול: הרי הפסוק ה
 הלל היה אומרו בפסח ראשון?

הסביר נפלא המהר"ש מבעלזא זיע"א: הלל עשה כן בפסח 
נו לליל הסדר ואין לנו ראשון וכוונתו הייתה לומר: הגע

בעוונותינו קרבן פסח, אבל עדיין אנו מצפים שיבנה בית 
המקדש עוד השנה ונוכל לעשות פסח שני בבית המקדש 
 ולאכול בו מצה ומרור. וזאת כדי 'לקיים מה שנאמר בפסח

 מתוק מדבש!שני 'על מצות ומרורים יאכלוהו'.    
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 פרשת בהעלותך תשע"ז

 126גיליון  - שנה שלישית

 בס"ד

 19.16 – כניסת השבת
 20.30 –יציאת השבת 

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

 

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

 !!!נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

 )י', כט'(לכה איתנו והטבנו לך כי ה' דיבר טוב על ישראל 
 מדוע לא נאמר כי ה' דיבר טוב עלינו?

מסביר ה'בני יששכר' זיע"א: יתרו פחד ללכת לצד עם 
ישראל שמא ע"י חטאיו שעשה עד כה יתעורר קטרוג על 

 ישראל.עם ישראל והם עלולים להפסיד את ארץ 
אמר לו משה: ארץ ישראל הובטחה ליעקב אבינו ע"ה 
לגודל צדקותו. וכשם שלוט זכה להינצל מסדום בזכות 
אברהם למרות שמצד עצמו לא היו לו זכויות, כך גם עם 
ישראל יזכו לארץ ישראל בזכות ישראל סבא ואין 
לחשוש שהחטא יגרום. ולכן נאמר 'כי ה' דיבר טוב על 

 מתוק מדבש!  '...)אבינו(ישראל 
***** 

 כי על כן ידעת חנותנו במדבר היית לנו לעיניים )י', לא'(
וכי עם ישראל צריכים מדריך טיולים במדבר? הלא ע"פ 

 ?וה' יחנו וע"פ ה' ייסע
: כי נאה לך לעשות זאת, על אשר ידעת חנותנו רש"יאומר 

 במדבר וראית נסים וגבורות שנעשו לנו...
אסאד זיע"א: עם ישראל בהליכתם  הסביר המהר"י

במדבר זכו שארון הברית היה מיישר עבורם את הדרך, 
 משפיל הרים ומגביה בקעות למישור.

הבעיה היא שאין בעל הנס מכיר בנסו, כיוון שהם לא 
 ידעו כלל מה היה במדבר קודם לכן.

 ? התשובה היא = יתרו.ומי היה היחידי שידע
עת חנותנו במדבר' אתה לכן אומר לו משה 'כי על כן יד

הרי מכיר את המקומות בהם היו הרים ובקעות ולכן 
'והיית לנו לעיניים' להודות לקב"ה על  נסים וגבורות 

 מתוק מדבש!   שנעשו לנו.
***** 

וירץ הנער ויגד למשה ויאמר אלדד ומידד מתנבאים 
 במחנה )יא', כז'(

ויהושע : תנם אל בית הכלא לפי שהיו מתנבאים משה מת רש"י
 מכניס

)מגילה הסביר נפלא הגר"א מוילנא זיע"א: מובא בגמרא 
: 'מילה בסלע משתוקי בתרי' ההסבר הפשוט הוא יח', א'(

שאם על מילה שתדבר תקבל סלע תדע שעל שתיקה 
 תקבל כפול.

והסביר הגאון הסבר נוסף ברמז: משה נענש כיוון 
 שהיכה את הסלע במקום לדבר אליו. 

ה אומר 'מילה לסלע' אז 'משתוקי לפי זה אם הוא הי
בתרי', אלדד ומידד היו שותקים מנבואתם משה מת 

 מתוק מדבש!ויהושע מכניס.   

***** 
 -: ב' במסורה בעל הטורים    ל נא רפא נא לה )יב', יג'(-א

שמשה התפלל )תהילים ס', ד'( רפא נא לה, רפא שבריה כי מטה 
 ל שירפא שבריה 'כי מטה' שאם לא כן אין מי שיטהרנה...-לא
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 בשיעור יב' בישיבה הגדולה והוא לא אוהב לאחר...
העין בארנק שנתקע בין  תבזווי הוא מבחין לפתע

הספסל לבין התחנה. הוא מושך אותו, פותח ורואה 
בתוכו שטרות כסף רבים, הוא מחפש סימן מזהה נוסף 
כמו אולי 'רב קו' או תעודה מזהה אך לא מוצא כלום. 

שם רק חשבונית מקומטת, קבלה על הטענת  ההיית
 ה'רב קו'

הוא מגיע לישיבה ולאחר סיום הסדר הוא מתקשר 
רת האוטובוסים שהנפיקה את ה'רב קו' ומבקש את לחב

פרטי בעל הכרטיס לפי מספר החשבונית. הפקיד משתף 
 אתו פעולה ולשמחתו הוא נותן לו את הפרטים. 

'מצאת את הארנק?' נדהם הבעל שענה לטלפון 'איך 
ידעת שזה שלנו?' והמוצא סיפר את כל השתלשלות 

 העניין.
  'איפה אני יכול לפגוש אותך'

ין צורך, אל תטרח להגיע לירושלים אני אגיע אליך 'א
 ר עילית... המתחיל במצווה אומרים לו גמור'..."לבית

אחרי כשעתיים הוא דופק בדלת ונכנס... בחור מבוגר 
יחסית, חיוך קל ועדין על פניו 'שלום כבוד הרב...' 

 ומושיט את הארנק.
'תודה רבה וישר כח על המאמץ' אומר הבעל 'אני רוצה 

 פצות אותך, הבטחנו לשלם עשרה אחוז למוצא הישר' ל
 'כסף אני לא צריך' אומר הבחור בשקט

 'אז מה כן?' שואל הבעל.
'אני אוסף ברכות... לזיווג הגון...' עונה הבחור בהיסוס 
'תראו, אני כבר לא בחור צעיר, אבל אני לא מוכן לוותר 
על החלום שלי... בחורה שתהיה מוכנה שאקדיש את 

( זה 30לימוד התורה, והאמת שבגיל כמו שלי )חיי ל
 ממש לא מובן מאליו'.

הבעל החל למלמל מילות ברכה בכוונת הלב ואז נגשה 
 האישה ולחשה לבעלה 'נחמה...' והוא הבין.
היא )רק מה'( נחמה הייתה בת עשרים ושבע. 'במקרה' 

התארחה בביתם בשבת והקסימה אותם באישיותה, 
 אצילית, אבל מעוכבת שידוך...ונית, רנבונה, כש

'אני כבר לא צעירה בת שמונה עשרה' אמרה להם נחמה 
בשבת 'אבל קשה לי לוותר אפילו על גרם מהחלום שלי: 
בעל שיושב ולומד ומקדיש את כל עתותיו לתורה 

 הקדושה, נבון ובעל מידות טובת וזה לא מובן מאליו...'
 השהמשפטים של נחמה הצטלצלו כעת במוחה של האי

מתערבים במילות הכאב של הבחור... ופתאום ממש בלי 
כוונה הם הפכו לשדכנים. טלפונים, בירורים, שמות 

 והמלצות התעופפו מכאן לשם ומשם לכאן.
 והשידוך קם והיה...

'רק רציתי להחזיר לכם את האבדה' צחק יעקב 

 החתן הטרי 'ומצאתי את האבדה שלי...'
 

ום מצוה בכל מאודו אדם שמוסר נפש לקי אחים יקרים:
 יזכה בוודאי לישועה וכהבטחת משה רבנו:

 'עמדו ואשמעה מה יצווה ה' לכם...'
 

 ה' יזכנו, אמן!                 שבת שלום ומבורך!

 

 

מה הקשר בין המילים 'כי מטה' לבין זה שאין מי שיטהר 
 את מרים?

 הקדמההסביר נפלא ה'בית מאיר' מאוסטרובצא זיע"א: 
ירה? אם תאמר מרים מי הסג)זבחים קא'( : מובא בגמרא א'

משה? משה זר הוא ואין זר רואה את הנגעים. ואם תאמר 
 אהרון? אהרון קרוב הוא ואין קרוב רואה את הנגעים'.

 ומדוע על משה לא נאמר שהוא פסול כיוון שהוא קרוב?
מדוע נאסרו עם ישראל בקרוביהן לאחר מתן  הקדמה ב':

תורה? הרי הם נחשבו כגרים וגר שנתגייר כקטן שנולד 
 מי ומותר אפילו באחותו?ד

נחשב כתינוק  מרצונו המלאותירץ: רק גר שנתגייר 
שנולד, מה שאין כן במתן תורה שאז כפה עליהן  הקב"ה 
הר כגיגית ולא היה להם רצון מלא להתגייר ולכן הם לא 

 נחשבים כתינוק שנולד ועדיין אסורים בקרוביהן.
לפי זה מובן נפלא: אהרון ומרים היו בתחתית ההר במתן 
תורה ואצלם לא פקעה קירבתם. אבל משה רבינו היה 
בהר סיני עצמו והוא היחידי שקיבל את התורה ונתגייר 

שנולד מרצונו המלא. ולכן הוא שפיר נחשב כתינוק 
 וממילא אין לו דין קירבה כלל למרים.

על מרים 'רפא  וזה  שאומר בעל הטורים: משה התפלל
שבריה כי מטה'. דהיינו כיוון שהיא הייתה נמצאת 'מטה' 
במתן תורה לכן היא ואהרון נחשבים קרובים. וכיון שאין 
קרוב רואה את  הנגעים לכן לא יהיה מי שיטהרנה 

 מתוק מדבש!   וירפאנה מצרעתה.
 

 איזה בעל חיים מדבר לשון הרע? :בבדיחותא חידה

 'הוא הוא... הוא הוא...' :ומרכל הזמן א ינשוף תשובה:

 
 
 

 

  הגיליון להצלחת:

רפואה שלימה /  –רפואה שלימה / רויטל בת רחל חדוה  –גיטה בת מנטה  -אמי 
לברכה   -הצלחה בגשמיות וברוחניות/ התורם בעילום שמו וב"ב  –דקל מלכה 

לכל הישועות  –למכירת הדירה / זיוה בת סלימה  –והצלחה/ יעקב ואורי ישראל 
  ג הגון לזיוו –ליאור בן זיוה 

 ...מסירות נפש למצווה –רעיון וסיפור לפרשה  
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  :לעילוי נשמתדברי התורה 

 
 יוסף אברהם )אליתים( בן ציון ז"ל / רחמים חכם בן כתון וחיימג'אן ז"ל

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

 

 

 ויאמר משה עמדו ואשמעה מה יצווה ה' לכם )ט', ח'(
לכאורה לשון זו לא מתאימה למי שהתורה מעידה עליו 

 שהוא העניו מכל האדם?
זיע"א: אדרבה, מזה יש ללמוד  מסביר ר' אהרון מקרלין

גודל ענוותנותו של משה רבנו ע"ה. וכך אמר להם: רק 
אם אתם תעמדו כאן, אזי בכוחכם ובזכותכם אשמעה מה 

אבל אם תלכו מפה ותשאירו  .)בשבילכם(יצווה ה' לכם 
 אותי לבדי, אין לי כל זכות לשמוע מה יצווה ה' לכם.

נפש לקיום ומכאן למדנו כמה גדול כוחה של מסירות 
מצוה אחת. שהרי הם היו פטורים מלהקריב את קרבן 
הפסח בהיותם טמאי מת. ואעפ"כ הם זעקו 'למה נגרע?' 

 לא רוצים להפסיד את המצווה.
 אדם כזה מובטח לו שהקב"ה ישמע את שוועתו ויושיעו!

 
 :)מעובד ע"פ סיפור אמיתי שהובא ב'מרוה לצמא'( ובעניין זה סיפור נפלא

חזיר את הארנק שלי אפריש לו עשרה אחוז 'אם מישהו י
לבעלה  המסכום הכסף שהיה בו' כך הכריזה האיש

באוטובוס  הכששמה לב שארנקה הלך לאיבוד בנסיעת
 לביתה בבית"ר עילית.

הוא עמד בתחנה על קוצים, הוא ממש באיחור, השיעור 
 בישיבה כבר החל... הוא כבר לא בשיעור א' אלא כבר 
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