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 היכן ראינו רמז לחודש תמוז בפרשה? חידה:

  )כא', כז'( ...על יאמרו המושלים בואו חשבון: תשובה
אילו המושלים ביצרם  - המושליםמובא בילקוט שמעוני: 

בואו ונחשוב חשבונו של עולם, הפסד מצוה  - בואו חשבון
אם  – תבנה ותכונןכנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה 

 אתה עושה כן תבנה בעולם הזה ותכונן לעולם הבא.
כמו ו .םבאיו משמשיםמשובה תני מז"ת ר = ז"חודש תמו

 !מתוק מדבש    שובה.תעושים וקדימים מריזים ז :כן
 

 ובעניין זריזות מילתא דבדיחותא

 איך קוראים לתלמיד שיושב ומדבר כל הזמן בטלפון?

 יושב בטל'... תשובה:

***** 
 ואסף איש טהור את אפר הפרה )יט', ט'(

ג' במסורה: ואסף אי טהור, ואסף  - ואסף בעל הטורים:
 )ישעיה יא', יב'( ואסף נדחי ישראל )מלכים ב' ה', יא'(  המצורע

והסביר בעל הטורים: המצורע נחשב כמת וכאשר יתקיים 
בנו 'ואסף נדחי ישראל' אז 'ואסף המצורע' לא יהיו יותר 
חולאים הגורמים למיתה ולכן נזכה ל'ואסף איש טהור את 
אפר הפרה' כיוון שלא יזדקקו לטהרה מטומאת מת כיוון 

 .וות יבולע לנצחשהמ
: כאן )ר' יצחק חי בוכבזה זצ"ל(מוסיף על כך ה'קרבן אבילחם' 

 רמז על שלוש הגאולות של עם ישראל:
זה משה רבנו שהוציא את עם ישראל  'ואסף איש טהור'א. 

 מגלות מצרים. 
זה עזרא שאסף את גולי בבל  'ואסף את המצורע'ב. 

נחשבות ש תשנחשבו כמצורעים כיוון שנשאו נשים נוכריו
 כצרעת לבעליהן.

זה מלך המשיח שיגאלנו גאולת  – 'ואסף נדחי ישראל'ג. 
 !מתוק מדבש    עולם במהרה בימינו אמן!

***** 
יבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין... ותמת שם מרים ו

 ותקבר שם )כ', א'(
עדה השלימה, שכבר מתו מתי מדבר ואילו  – כל העדה: רש"י

 פירשו לחיים
  ?מנין לרש"י שאכן כלו מתי מדבר

 .'כל העדה'ו 'בני ישראל'דרש כפל לשון של : שפתי חכמים
)תענית מובא בירושלמי : הקדמה: ביאר 'שני המאורות' בעל

היה משה מוציא  בכל ערב ט' באב :: אמר  ר' לויז'( ,פרק ד'
והיו יוצאים וחופרים  'צאו לחפור'מחנה ואומר כרוז ב

 םמוצאים עצמולהם קברות וישנים ובשחר היו עומדים 
ובשנה האחרונה עשו כן ועמדו  .חסרים טו' אלף ופרוטרוט

דומה שביטל הקב"ה אותה  :ומצאו עצמם שלימים... אמרו
 גזרה קשה מעלינו ועמדו ועשו יום טוב.

ולאחר מכן  קבורה :התהליך היה 'מתי מדבר'אצל ש ומכאן
 העולם דהיינו  ךדרבטלה הגזירה חזרו לוכשנת .מיתה
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 תשע"ז פרשת חוקת

 129גיליון  - שנה שלישית

 בס"ד

 19.21 – כניסת השבת
 20.34 –יציאת השבת 

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

 

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

 !!!נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

 .קבורהולאחר מכן  מיתה
שם' וכיוון  ותקברם מרים ש ותמתבפסוק הנ"ל נאמר '

מכאן שכלו מתי  ,שהסדר הוא מיתה ואחר כך קבורה
 !מתוק מדבשמדבר מלמות והללו פירשו לחיים.   

 
 ובעניין קבר מילתא דבדיחותא

 מה המשותף בין סטודנט לחסיד ברסלב?

 ...בבחינות וחושבים על הציון תמידשניהם  :תשובהה

***** 
גבול ארץ יאמר ה' אל משה ואל אהרן בהר ההר על ו

 כד'(-אדום לאמר: יאסף אהרן אל עמיו... )כ', כג'
 מדוע נקבר אהרון על גבול ארץ אדום?

מסביר נפלא בספר קרבן אבילחם: בית המקדש השני 
בעוון שנאת )רומי( נחרב כידוע ע"י מלכות אדום הרשעה 

 חינם שהייתה ביננו. 
ננהג ללמדנו שכאשר  אהרן נקבר על גבול ארץ אדום

אז  ,ל אהרן שהיה אוהב שלום ורודף שלוםבמידתו ש
 בגבולם ולא ימשלו בעם ישראל. ומלכות אדום יישאר

: 'ויסעו מהר )כא', ד'( להלן לפי זה מתבאר נפלא הפסוק
ההר דרך ים סוף לסבוב את ארץ אדום ותקצר נפש 

הר 'רמזה התורה שעתידים ישראל לנסוע מ העם בדרך'
מידתו של שהיא  םדהיינו לעזוב את השלום ביניה 'הרה

עליהם לסבוב את  רואז ייגז 'הר ההר'אהרן שנקבר ב
ארץ אדום בגלות הארוכה מדחי אל דחי, עד שיגיעו 
למצב של 'ותקצר נפש העם בדרך' שיהיה להם קוצר 

 רוח מרוב אריכות הגלות.
כדי לגרום להפסקת גלות אדום עלינו לחזור למידתו בו

 !מתוק מדבש   ננו.של אהרון ולהרבות שלום בי
***** 

 (ול ישראל ויתן את הכנעני... )כא', ג'ישמע ה' בקו
יה הלכאורה מיותרת ודי  'בקול'המילה ויש לשאול: 

 ?'ישמע ה' לישראל'ו רומל
זיע"א: מובא בש"ך על  'לב אריה'ה להסביר נפלא בע

ו ליתבטאשר ו כי כעשהתורה כי עמלק נצטווה ע"י סבו 
  .בהם םלהילחעם ישראל מן התורה שיבוא 

יושב הנגב  :וביאר רש"י – 'הכנעניוישמע 'הפסוק אומר 
 .שמע שמת אהרון ונסתלקו ענני כבוד ק...זה עמל
ל אהרון למשך : היות שנתעסקו באבלות עש"ךהאומר 

ציווי  םושים יום ואבל אסור בלימוד תורה עמד וקיילש
 .בם םלהילחזקנו עשו 

ומדוע? כיוון שהבכי  .ותאבל לא נתקיימה מחשב
רה כמו שמובא מוד תופד על צדיק נחשב כליוההס

ופירש רש"י   'אגרא דהספדא דלויי')ברכות ו', ב'(  אגמרב
 מת קול בבכייה.רה

שהרימו  'וישמע ה' בקול ישראל'וזה שאומר הכתוב 
 ויתן את 'ולכן  ,כשהספידו את אהרון הבבכיילם וק
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חפור בדיוק שדברי הרבי ישובו ריקם' ומיד הוא ממשיך ל
בנקודה שבה חברו הפסיק ומוצא גם הוא אוצר אדיר 

 של כסף וזהב...
הרי ' :כל אחד מהם הרהר בליבו ...ענייןוכאן קרה דבר מ

 ,ה שחברי נתן ליצי נמצא אודות לעתכל האוצר שבו זכי
 אוצר'ואם כן מגיע לחברי חצי מן ה

דיע לו ולשמח חד מהם הולך לכיוון חברו כדי להוכל א
 .אצבחצי מן האוצר שנמ ףהוא שות יבידיעה כאותו 
ת רעהו וכל אחד מספר אפוגשים איש הם ע הדרך צבאמ

ים עצימא ושניהם צעל האוצר שנמ דהלחברו ברגשי תו
 .זה לזה חצי מן האוצר שברשותם

יש  מאתנוכעת לכל אחד ' שמעון יקירי,  ראובן:אומר 
לחצי מן האוצר של  קאוצר יקר והוא למעשה לא זקו

 ?'זה לזה תודתנוז איך בכל זאת נביע את השני א
הרי לך יש בן  :ובכן עצתי היא כזווהוא ממשיך ואומר '

שאנו  צדיקהפרקו ולי יש בת לחכם שהגיע  דתלמי
 םביניהנפגיש הבה עבורה חתן ירא שמים  מחפשים

י צח םלה ןיית מאתנוד חא ליעלה יפה כ השידוךובאם 
 .מן האוצר וכך נגמול טובה זה עם זה

 אכן עלה יפההשידוך  ,הבן והבת נפגשו מרו ועשו...א
נישאו זו לזה וזכו לבית נאמן שממנו יצאו תלמידי והם 

ו שולחו  התור שולחן של ,תחכמים שזכו לשתי שולחנו
 ולדורות ישרים ומבורכים.של פרנסה ברווח 

 
הרבי מובא בשם רנו בהקדמה מכפי שא !אחים יקרים

 במוצאי שבתהזה שיספר את הסיפור שמי מקמינקא 
 .ה ברווחנסעם המסר שלו יזכה לפר קודש

 ב.צדיק גוזר והקב"ה מקיים  א.ומה המסר מהסיפור? 
. ככל גנימה דם נוגע במוכן לחברו אפילו כמלא אין א

שאתה תתפלל על חברך ותנסה לייעץ לו עצה הוגנת 
מידה כנגד מידה כי כל המתפלל על הקב"ה יסייע לך 

 .חברו הוא נענה תחילה
 

 'זאת חוקת התורה'רמז לכך בפסוק וחשבנו למצוא 
 'ישנאמר 'הטריפני לחם חוקהפרנסה נקרא בשם חוק 

לעשות שני  כדי לזכות בפרנסה עליך 'הרזאת חוקת התו'
 דברים: 

ולומר לך ולבני ביתך להאמין  א. 'אשר ציווה ה' לאמר'
  'רךבשהפרנסה היא רק מהשם ית

בקש עבור חברך תתתפלל ו'דבר אל בני ישראל'  ב.
  .שתהיה לו פרנסה ותסייע לו בעצה טובה

סה נתברך בפרל'ויקחו אליך' שגם אתה תואז תזכה 
 ובשפע רב לעבודת השם יתברך

 
 שבת שלום ומבורך!         !נו אמןה' יזכ

 להם ההספד על הצדיק כלימוד תורה. כי נחשב 'הכנעני
 אהו האמתיקול ישראל' 'שראיה יש מכאן  :ודרך אגב

 ...קול התורה ולא הרדיו הממלכתי

  הגיליון להצלחת:

רפואה שלימה / דקל מלכה  –רפואה שלימה / רויטל בת רחל חדוה  –גיטה בת מנטה  -אמי 

לברכה והצלחה/ יעקב ואורי   -הצלחה בגשמיות וברוחניות/ התורם בעילום שמו וב"ב  –

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

  לברכה והצלחה –אהרון בן שושנה 

 ...סגולה לפרנסה ברווח –רעיון וסיפור לפרשה  
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  :לעילוי נשמתדברי התורה 

   רחמים חכם בן כתון וחיימג'אן ז"ל

 רחל ז"ל / קלימו בן פורטונה ז"ל גאולה בת 

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

 )יט', ב'(דבר אל בני ישראל  זאת חוקת התורה אשר ציוה ה'...

 לפסוק זהנפלא ביאור דשמיא בסיעתא חשבנו להציע 
 ך לצורך כך נקדים בסיפור נפלא:א בדרך רמז
ספר ה מהרבי מקאמינקא זיע"א שכל מי שייש קבל

עם מוסר ההשכל את הסיפור הבא במוצאי שבת קודש 
 ברווח כדלקמן: שנלמד ממנו יזכה לפרנסה

זיע"א  הקדוש גיע לבעל שם טובהבשם ראובן מרוד  עני
לשאת את יותר אינני יכול ' :על מצבו הקשה והתאונן

 ,ואין לי במה לפרנסם םלים לחואעולליי ש בביתי, הדלות
וש ראמצא את הממון הד ואנהבנותיי הגיעו לפרקן 

 ..?'.להשיאן
  ?'מוכן אתה ללכת לכל אשר אשלחך'אמר לו הרבי 

לגשר  ,עיר הבירה' אמר הרבי 'לך לובכן' ראובןענה  'כן'
תמצא אוצר ותחפור  , ושם במקום פלוניהחוצה את הנהר

 ...'גדול שממנו תוכל להתפרנס ולהשיא את בנותיך
פשוטה וטהורה  יצא מהרבי חדור באמונת חכמים ראובן

 .עבר עיר הבירה ושם פעמיו אל
כפי  המדויקתבהגיעו לגשר הוא חיפש את הנקודה 

 .כלום הוא החל לחפור ולחפור אך לא מצא ,הדרכת הרבי
 מסתובבהוא  ,שהו קורא בשמוישומע מלפתע הוא 

 שם את חברו שמעון שגם הוא היה עני מרוד.ורואה 
 ?' שאל שמעוןכאן מעשיךמה 'ראובן ידידי, 

הבעל שם ' םכהווייתיצא אליו וסיפר לו דברים ראובן 
 למצוא כאן אוצר גדול'  הקדוש שלח אותיטוב 

 וצוחק... שמעוןשומע זאת 
 ?'למה את צוחק'
אצל הבעל שם  יגם אני היית ,בא ואספר לך ,ן יקיריכוב'

מעגל העוני וגם אני ביקשתי ממנו עצה איך לצאת מ טוב
הרבי אמר לגשת ולי ווח ע"מ להשיא את ילדיי בר

 ...'אמצא אוצר גדולבת פלונית ושם מתחת לתנור לכתו
הרי הכתובת הזו זה  ,אני לא מאמין'שומע ואומר  ראובן

 ...'הבית שלי
תך יבל ש? גלמה אתה מחכה' שמעוןו , אומר לןאם כ'

 ...'לך רותמצא את אוצרך הטוב השמו
ם שחופר מתחת לתנור ואכן מוצא  ,לביתו ראובן חוזר

 אוצר אדיר...
שמעון שנשאר ליד הגשר חושב לעצמו 'הרי הרבי אמר 

 לחברי כי תחת הגשר כאן מצוי אוצר והרי לא יתכן
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