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 )ל', ג'( איש כי ידור נדר לה'
 ...זה שאומר הכתוב 'ימיו כצל עובר' :)פליאה(מובא במדרש 

: מובא בגמרא הקדמההסביר בעל ה'קדושת לוי' זיע"א: 
 -)בשם המפורש 'לה' קרבן'שאסור לומר על בהמה  )נדרים י' ע"א(

כיוון שחוששים שמא  ,והטעם הוא ...'קרבן לה''אלא רש"י( 
 'קרבן'שם ה' קודם שיאמר  את האדם ימות לאחר שהזכיר

 ונמצא שהוציא שם שמים לבטלה.
חפץ או   אם תקדיש 'כי ידור איש'ולכן באה התורה ואומרת 

 '.לה' נדר'ולא  ....'נדר לה''בהמה כנדר אז תאמר 
ימיו כצל 'וכל זה למה? על זה אומר המדרש את הפסוק 

 וחוששים שמא ימות. 'עובר
:  )אגעדאנק( 'שם משמעון'ובעניין זה תוספת נפלאה מהספר 

מדוע נהגו שאדם הפוגש את חברו אומר לו 'שלום עליכם' 
 שלום'?והשני משיב לו 'עליכם ה

זהו אחד  'שלום': הקדמה הרב יצחק פרנקל זצ"ל:מתרץ 
 'שלום'ם יכול לומר ואם כן איך האד .שמותיו של הקב"המ

 ? הרי ראוי שיחששו שמא ימות כמו בנדר?'עליכם'לפני 
כל 'שכיוון שחז"ל אמרו שימות ומדוע?  ותירץ שאין חשש 

 .'המקדים שלום לחברו מאריכין לו ימיו ושנותיו
ראשון   'שלום'ואמר  יםשהקדאבל כל זה הוא דווקא בזה 

אבל לשני שמשיב אין את ההבטחה לאריכות ימים  ,לחברו
שש שמא ימות ולכן הוא משיב 'עליכם ולכן אצלו חוזר הח

 מתוק מדבש!     .'השלום
***** 

 , ב'(נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמך )לא' נקום

 מדוע תלויה מיתת משה במלחמת מדין?
  בשם אביו בעל ה'עדות ביהוסף' מאוד מביא הסבר נפלא

הכאת  : מדוע משה רבנו נענש עלא' הקדמה :)ד"ת לפ"ש(
הסלע במקום לדבר? הרי כלל בידינו שאין מענישים בעולם 

התשובה היא ע"פ דברי חז"ל  הזה על ביטול מצוות עשה?
ענישים גם על מ של הקב"ה()כשיש כעס שבעידנא דריתחא 
 ביטול מצוות עשה.

אמר להם הקב"ה  ' )סנהדרין קה' ע"ב(: מובא בגמרא הקדמה ב'
לישראל דעו כמה צדקות עשיתי עמכם שלא כעסתי כל 

 . אותן הימים בימי בלעם הרשע'
הקב"ה לא  הגמרא יוצא שכל זמן שבלעם היה חידברי לפי 

ן לא היה שייך  היה כועס ולא היה עידנא דריתחא ולכ
 להעניש את משה במיתה על חטא הכאת הסלע.

לחמת מדין  מומתי הקב"ה חזר לכעוס? אחרי מיתת בלעם ב
 האמורה בפרשה.

תלה הקב"ה את מיתת משה רק לאחר לפי זה מובן מדוע 
 נפלא מאוד ומתוק מדבש!  .  מלחמת מדין

 

 )לא', מט'(נו עבדיך נשאו את ראש אנשי המלחמה אשר ביד

 ?'נואשר ביד' פירוש המילים מה
במלחמת יהושע  : הקדמהכך:  בס"ד וחשבנו להסביר

אבן וישימו תחתיו   וידי משה כבדים ויקחו'בעמלק נאמר 
מזה אחד תמכו בידיו מזה אחד ווישב עליה ואהרן וחור 

וכי ידיו של  'חז"ל  שאלו 'ידיו אמונה עד בא השמש... יהיו
אלא לומר לך שבזמן שהיו ישראל   ?משה עושות מלחמה

מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את ליבם לאביהם  
י  תלו ' כלומר עיקר הניצחוןשבשמים היו מתגברין...

בידיים שלנו שכאשר הן מופנות כלפי הקב"ה אנו  
 .אויבינומצליחים ומתגברים על כל 

 -מזהיר  הושג ניצחוןהמתוארת בפרשה במלחמת מדין 
בזכות מה? בזכות  !ולא נפצע שום חייל האויב חוסל

 לקב"ה!   –שהבינו שהכל תלוי לאן נשואות הידיים 
וזוהי ההצהרה שמצהירים הפקודים אשר לאלפי הצבא  

עבדיך 'לא אבפני משה אחרי הניצחון. לא כוחי ועוצם ידי, 
 הברכה והניצחוןכלומר  'נשאו את ראש אנשי המלחמה

הידיים הופנו כלפי   ,'ונאשר ביד'ע"י  הושג אויבהעל 
 מתוק מדבש!  .מעלה והלב שועבד לאבינו שבשמים

 
 משעשעת חידהברכה ובעניין 

 מה ראשי תיבות במב"ה? :מלמד שאל את הילדים

 זה...הבית ברובה מרכה ב: ילד חכם ענה

ות  ומה עם הא'שמים? ביני מורא ב :ילד שני ואמרקם 

את הבשמים   מריחהאדם אחרי ש' :ענה הילד '?...ה'

 על הריח הטוב. 'הההה' אומר הוא

***** 
 )לב', יד'(והנה קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים 

בשביל שאמר משה לבני גד תרבות אנשים   מובא במדרש:
 חטאים נענש שבן בנו עבד לפסל מיכה...

המידה כנגד מידה בין   היא מה :ויש לתמוה ולהבין
 האמירה של משה לבין העונש הנורא הזה?

  אב' הו)ליקו"מ תורה קדמתרץ נפלא ר' נחמן מברסלב זיע"א 

כל הדר  ' )כתובות קי'(: מובא בגמרא ('חוט של חסד'ב בעבר
לוה שנאמר לתת לכם  -דומה כמי שאין לו אבחוץ לארץ 

המדובר בזמן  שמעתי ש)לוהים' -את ארץ כנען להיות לכם לא
 (.םתשכל ישראל על אדמ

אחד ו ''החושד בכשרים לוקה בגופו :ואמרו חז"ל
הוא  לשווא, חברוהוא שבמה שהוא חשד ב יםההסבר

 .ו הדברעצמו ייכשל באות
כי   א שמשה רבנו חשד בכשרים בכך שהסיקלפי זה יוצ

ולפי   .ראלשבט ראובן וגד מואסים בישיבה בארץ יש
 .תם בעבודה זרההגמרא הנ"ל יוצא שחשד או

 מידה כנגד לכן נענש ,וכיוון שהחושד בכשרים לוקה בגופו
 מתוק מדבש!מזעזע ושבן בנו עבד עבודה זרה.  מידה
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 תשע"ו פרשת מטות

 88גיליון  -שנה שניה 

 בס"ד

 62.63 – כניסת השבת
 93.93 –יציאת השבת 

   96.39 –רבנו תם 
 )אופק חדרה( 

 

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

 נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

  ים השנים מן האחדטוב

 )בעמוד ב'(מחודש וסיפור מדהים ומופלא הסבר 
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 לא ומשפחה גדולה אחרת ולנלהתארח אצלו ואירח כבר 
פנה   ,נותר מקום לישון. חמי שהרגיש לא נוח עם הסיפור

  ,ובאמת אותו שכן מצא לנו פתרון ,לאחד מהשכנים
 ,מ"ר 03-של כ דקטנה מאו דיור יחידת על הגגלו  ההיית

 והוא מוכן שנשתמש בה לשבת.
שקצת קשה להכניס אחד עשר אנשים   הבעיה שלנו היא

רצינו לבקש ממך   ,מ"ר. ולכן גיסי היקר 03 יחידה שלל
 לשבת? ריםואם תהיה מוכן להחליף איתנו את המגה

ו ביחידה הקטנה ואנו אתם זוג עם חמשה ילדים תשבת
 בגדולה.נדור עם תשעת ילדינו 

ביקש מגיסו   ,היה נבוך מעט שמע את הדבריםשהאב 
 היססה מעט ההאישייתו, להמתין והלך להתייעץ עם רע

הרי כבר התארגנו לשבת וחוץ מזה אולי שהם ' ואמרה
תראי ' :אמר לה בעלה '?יעבירו אלינו חלק מהילדים

לדעתי  ,נו קיבלנו את הדירה מבעליה בחסדא, יקירתי
שגם אנו נגמול חסד ופשוט הפתרון הטוב ביותר הוא 

 שה הסכימה.יואכן הא 'נחליף את הדירה איתם
הבעל התקשר לבעלי הדירה וביקש את רשותם לשינוי  
 בתכנית, הבעלים נתנו את אישורם ואמרו 'זה לא משנה

 .'מטרתנו היא לגמול חסד הה בדירה שהרילנו מי יש
וכך נכנסה לה שבת המלכה כאשר משפחת כהן תיפרח  

משפחת כהן בני ברק דרה  , דרה בעליית הגג בבני ברק
 הגיס. תדרה משפח 69בתיפרח וברחוב רשב"ם 

 ...ומה שקרה לאחר מכן הוא פשוט השגחה פרטית
אליהו זלושינסקי זצ"ל  נפטר הרב  90.33בליל שבת בשעה 

, כיוון  69שהיה גר בדירה הצמודה לבית ברחוב רשב"ם 
שבשבת אין מטלטלים את הנפטר השאירו אותו בבית  

 .ותהלווייבחדר ממוזג ובמוצאי שבת נערכה 
 

 בואו ונחשוב מה היה קורה אילו... וכעת אחים יקרים!
אילו משפחת כהן בני ברק לא הייתה גומלת חסד עם  

  הם היו נאלצים לעזוב את הדירה ,משפחת כהן מתיפרח
נודע להם  שבת כשבליל ולחפש דיור חילופי בעל כורחם 

 (המתלשהות באוהל  )לכהן אסור .זלושינסקיעל פטירת הרב 

כהן מתיפרח לא היו נענים לבקשת הגיס   תאילו משפח
הרי שגם הם היו נאלצים   ,ונשארים בדירה ברחוב רשב"ם

 לעזוב את הדירה בליל שבת  בעל כורחם.
והקב"ה בהשגחתו המופלאה הראה לנו בצורה המוחשית  

לעולם אבל לעולם  ,אדם שגומל חסד עם חברו ר כיביות
כל מה שהאדם עושה בסופו  ' – להיפך ,לא יצא נפסד מכך

 'של דבר לעצמו הוא עושה...
 

האיש  - ע"י ריבוי החסדים שלנו בתוך בתינואחים יקרים! 
איש עם   ,הםיהאחים והאחיות בינ ,עם אשתו ולהיפך

בעבודה, בבניין המגורים ובכל  רעהו ואשה עם רעותה
 ,ע"י כך נזכה כולנו לחסדים רבים מאבינו שבשמים מקום,

רעות ולישועות גדולות עם הכלל קשות ולביטול גזירות 
בית בעיקר לביאת משיח צדקינו ולבניין ו ,ועם הפרט

    - , כי הריהמקדש במהרה בימנו
 'מן האחד - טובים השנים'

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

 
  :לעילוי נשמתהתורה דברי 

   זאב אופגנג בן ר' יהודה ז"ל/ הרב יורם אברג'ל בן רינה זצ"ל 

 שולה )סועאד( בת נעמי ז"ל    / בן ציון ז"ל )אליתים( יוסף אברהם

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

 

 

 

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

ולזרע קודש של  -הצלחה בעסקיו / התורם בעילום שמו  לעליה ברוחניות  

בריאות  –למכירת הדירה / ציון מדמוני ומשפ'  –קיימא / יעקב ואורי ישראל 

 זיווג הגון –בריאות והצלחה / ליאור בן זיוה  –/ משה פדלון ומשפ'  והצלחה
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אהבת כלולותייך לכתך אחרי במדבר   זכרתי לך חסד נעורייך
 )מתוך ההפטרה( ...בארץ לא זרועה

  'טובים השנים מן האחד'יש משפט עתיק יומין שאומר כי 
ההסבר הפשוט הוא שפעולה הנעשית ע"י שניים טובה  

 מאשר ע"י אדם אחד.
רב בנציון סנה מארה"ב הסבר הידידי השבוע שלח לי 

וכם יש  מת ,חודשים 69בכל שנה ישנם  מן:מחודש כדלק
 ,אבחודש ז ותמוחודש  -עצובים  לנו שני חודשים

 על חורבן שני בתי אבלותאנו נוהגים מנהגי שבמהלכם 
   המקדש.

שנאת חינם ויבנה רק אם  נחרב בעווןבית המקדש השני 
 בת  חינם.ת העוון הנורא הזה ע"י אחדות ואהנתקן א

איך נהפוך את  -' טובים השנים' :ובזה מוסבר המשפט כך
שני החודשים העצובים תמוז ואב לימים טובים כהבטחת 

האחדות  –ע"י האחד  'מן האחד'הנביא? התשובה היא 
, ויתור אהבת כל יהודי, לימוד זכות ,האמיתית ביננו

כך נזכה לגאולה השלימה   ,וגמילות חסד איש עם רעהו
  , אמן!דשקמולבניין בית ה

 
אותו סיפר הרב חזקיהו יוסף  פלאניין זה סיפור מועוב

   :ובעולם בני ברקב מופץכבר והוא  קרלנשטיין שליט"א
 התקיימה בבני ברק שבת חתן )שנה זו( בשבת פרשת חוקת

הגאון ר' חיים   )שבו מתפללבבית הכנסת 'לדרמן' ברחוב רשב"ם 

משפחת כהן  זו . בין היתר הוזמנה לשבת(סקי שליט"אבקניי
  ,פרח על חמשת ילדיה. רק שהייתה בעיה קטנהימהעיר ת
 .בבני ברק קום לינה בבית משפחת השמחהלא היה מ

הגה רעיון   ,שרצה מאוד להשתתף בשמחה ,אבי המשפחה
הגרים  ,עם משפחת כהן בבני ברק יצר קשרהוא מקורי, 

ר לפי בירוו סמוך למשפחת השמחה, 69ברחוב רשב"ם 
הוא  ,פרחיתבטנה ששהוא ערך בנם לומד בישיבה הק

ות רקצ יןנימוסהזדהה בפני אבי המשפחה ולאחר מילות 
לשבת פרשת  םביניהפנה בבקשה להחליף את הדירות הוא 

פרח וישהו  יתעבור לת מבני ברק משפחת כהן ,חוקת
פרח תדור יומשפחת כהן מת ,במחיצת בנם שלומד בישיבה

 בני ברק ותוכל להשתתף בשמחה.ב
טו החליהאבא שמע את הבקשה, התייעץ עם אשתו והם 

 מתיפרח.חסד עם המשפחה ה בעיקר בשל להיענות בחיוב,
והנה מתברר למשפחת כהן מבני   ,השבת הלכה והתקרבה

ה  בנם יוצא לשבת חופש בשבת פרשת חוקתש ,ברק
אך  ,, הם שקלו להתקשר ולהודיע על ביטולמהישיבה

רק בכדי  יחד עם בנם ושוב, לבסוף החליטו לנסוע בכל זאת
 פרח.ילגמול חסד עם משפחת כהן מת

 םביניה המשפחות החליפו את הדירות ,הגיע יום שישי
 ו לקראת שבת המלכה.נוהתארג

לאבא כהן  מגיע  ,שעה וחצי לפני כניסת השבת ,והנה
 :מספר לו את הסיפור הבאגיסו ו )שכעת בבני ברק(מתיפרח 

י היקר שיש לנו תשעה ילדים בלע"ר, אני  אתה יודע גיס
אצל  באתי להשתתף בשבת השמחה והייתי אמור להתארח

   אלא שלצערי הגדול חמי פשוט שכח שאנו אמורים ,חמי
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