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 מדוע פרשת נשא מיד לאחר שבועות?

וכה רהפרשה הא אפרשת נשא הי :אומר בעל חידושי הרי"ם זיע"א
דוש על פרשת נשא הוא הארוך ביותר וכך גם הזוהר הק (קע"ו פסוקים)

 .ביותרהארוכים והרבים  הםמדרשי חז"ל על פרשת נשא 
עות אנו וכל זה כדי להראות לקב"ה כי לאחר מתן התורה בחג השבו

 סוק בה.מרבים לעשמחים בתורתו ו

***** 
 נשא את ראש בני גרשון גם הם לבית אבותם למשפחותם

 )ד', כב'(
חי בוכבזה חק צ' י)ר 'קרבן אבילחם'הסבר נפלא הובר בספר 

)לר' משה קורדוברו זיע"א( ה' ר דבורמתו'בספר  :מהדהק: (זצ"ל

אשר 'ביאר את המילים  'ל כמוך-א מי'בביאור פסוקי 
ם על בני אדמרחם  זו שהקב"ה במידה 'נשבעת לאבותינו

וחנותי את 'וזהו שאמר הכתוב  ,מהוגנים םאפילו שאני
אמר הקב"ה יש ברשותי אוצר ' ופירשו חז"ל 'אשר אחון

תנת חינם כי הם בני שאני חונן ונותן להם מ םתחנוני
לפיכך אע"פ שאינם הגונים  ,האבות ואני נשבעתי לאבותם

  ...'עד שיתקנו את מעשיהם הרחמיםאתנהג עמם במידת 
כאשר ללכת אחר מידותיו של הקב"ה ו מחויבם וכך כל אד'

שסוף  ,יפגע ברשעים אל יחרפם אלא ירחם ויתפלל עליהם
סוף הם בני אברהם יצחק ויעקב ואם הם אינם הגונים 

זה את הבנים הרי הוא מבזה בוהמ ...הרי אבותיהם כשרים
 .'את אבותיהם חלילה

תרומם את ראש עם  'א את ראש'נששאומר  הכתוב  הוז
בני 'אפילו את  אהכשרים שבהם אלולא רק את  .ישראל
דהיינו אילו שבמעשיהם גירשו את עצמם מדרך  'גרשון

 והטעם .אע"פ כן תנשא ותרומם אותם ,התורה והמצוות
י רתם ה' ואם תבזה אובית אבותם למשפחותםל' הוא

  מדבש! מתוק.  אתה מבזה את אבותם
***** 

 )ה', ז'( התוודו את חטאתם אשר עשוו
וסבל  (ל"ע)דווי  שרופר על יהודי בירושלים ששכב על עמס

 .ייסורים קשים רח"ל אבל לא היה יכול למות
עליו כשבאו אליו אנשים הוא היה מבקש מהם שיבקשו 

וכך היה גוסס ם אלא ימות ירחמים שלא יסבול ייסור
 ומתעורר לתחיה וחוזר חלילה.

ודי וביקש ממנו שיספר לו את יום אחד הזדמן אליו יה
וא סיפר שההדברים התחיל האיש לספר ובין  ,שעבר בחייו

 'מה? היית אצל רבי אלימלך?' .ענסק'זיה בעיירה להי
בלי  ענסק'זילי אפשר להיות בכו' ' ענה החולהבוודאי'

 '.נועם אלימלך'גיע ללה
'הנועם אלימלך אמר האיש  'כעת ברורה לי הסיבה לצרתך'

ן מעל קברו לא יצא  וישתטחשיגיע  הבטיח שכל מי
  'ללא תשובההזה העולם 

עשה החולה כן  'ויתעשה תשובה ותאמר ויד ,צהעזו ה'
 מדבש! מתוק .כללומיד נפטר במיתת נשיקה ללא ייסורים 
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 תשע"ז נשאפרשת 

 125גיליון  - שנה שלישית

 בס"ד

 19.12 – כניסת השבת
 20.25 –יציאת השבת 

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

 

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

 נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

 )ו', כג'( כה תברכו את בני ישרל אמור להם...
)כהנים( ם הם שנים 'א( י' ,ח"ח קכ"ואע ")שוק להלכה סנפ

ה ברורה אר המשנבי...' וכהנים רובלהם השליח צי אקור
 .'ת העםאם שיברכו היינו לומר לכהנידמור להם א')לג( 

יש  אהל ?להם שיברכו רוע יש צורך לומדמיש לשאול: ו
 מן התורה? עליהם ציווי

הרון הכהן נטע א: "אזיע 'ייטב לב'בעל ה אביר נפלסמ
וכיוון  ד.ת הענווה וההתרחקות מן הכבודת מיאבבניו 
זה  דויים לכבואינם ראבורים כי הם ס םהכוהנישכך 

ל הם אכל ישר יהםכי בעינ ,לאת עם ישראשהם יברכו 
 ולים ונעלים מהם.דג

 םהכוהניאדרבה כיוון שבעיניי ה ש"הקב הציוולכן 
 אמור להם''נאמר  , לכןולים מהםדלים גאהישר

וכן דלעלות ל םלכוהני היור אליישרשליח ציבור ההש
ין אפי הכלל ש לל כורחם עאז הם יעלו בעולברך ו

 יםהישראלכי בעיני הכוהנים  ,ולדגאדם רבים לסמ
 מדבש! מתוק    מהם. יםגדול

 

 ובעניין ברכת כוהנים מילתא דבדיחותא

דים מן הדוכן ריו םשהכוהנימנהג העולם הוא שבשעה 

ומברכים  הציבור ניגשים אליהם םכוהנילאחר ברכת 

 ?'ישר כחמה 'ויש לשאול על  'ישר כח'אותם בברכת 

 לא הם מקיימים את מצוותם שנצטוו בה?ה

 ילהושיב את ראש קובלמ אלא ניתן להסביר כך:

כותל המזרח. וכאשר הם מתיישבים בהקהל והנכבדים 

 שם אין לך דרך להעביר אותם ממקומם כלל.

לעקור ם נכבדים לאותהיחידים שמסוגלים לגרום 

עולים הנים שוהם הכ ,ממקומם ולעמוד עם הציבור

 םכוהני לברכת

 שר כח...י לכוהניםע יועל כך מג
 )מתוך הגיליון מילתא דבדיחותא(

***** 

 ?אדווק 'נשא'דוע ברכת כהנים נכתבה בפרשת מ

כה תברכו את בני 'מובא במדרש רבה על הפסוק 
? ממתן םכוהנילברכת ו בני ישראל כ'ומהיכן ז 'ישראל
 '...תורה

בעל ה'שפתי צדק' זיע"א: הסביר את דברי המדרש 
 את םביניהל שיעקב ועשיו חילקו ": מובא בחזהקדמה

יעקב נטל את העולם הבא ועשיו נטל  ,עולמותהשני 
בני ישראל נהנים  דכיצ - ולפי זה קשה הזה. את העולם

 מן העולם הזה? הסביר החיד"א בשם המהר"ש פרימו
בראשית שאם עם שהקב"ה התנה עם מעשה  זיע"א

את  (חלילה)הוא יחזיר  ,רהיקבלו את התוישראל לא 
ראל קיבלו את שוממילא כשי .העולם לתוהו ובוהו

 התורה בחג השבועות הם הצילו את העולם כולו ואת 
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פנו לבני המשפחה  םבני הזוג לא ידעו מה לעשות? ה
הקרובה אך גם הם היו משופעים בחובות רבים שלא 

 להם לסייע לזוג. אפשרו
בלית ברירה הועלתה ההצעה שאולי הבעל יבטל את 

כמו  תורניתעסוק בעבודה ובמקום זה י הסדריםאחד 
 מרעייתותפילין וכדו'... הבעל ביקש  כתיבת מזוזות,

 שהות לחשוב בדבר...
הוא פנה לאשתו ואמר  ,למחרת כשחזר הבעל מהכולל

חשבתי על המצב אליו נקלענו ועלה לי  ,יקירתי'לה 
   ...'רעיון שאכן עליי לעשות השתדלות בעניין

צאת בטוחה שהבעל החליט באמת להייתה  ההאיש
אך מה רבה הפתעתה כאשר הבעל  מסוימתלעבודה 

ההשתדלות שלי תהיה בכך שאוסיף 'לה  ואמר המשיך
ני אאבל לצורך כך  ,עוד חצי שעה לימוד לאחר סדר ג'

ום להגיע בעשר בלילה לכך שבמק הסכמתךצריך את 
בתורה העוסק  כל'שהרי אמרו חז"ל  ,חציאגיע בעשר ו

 ...'מצליחיםנכסיו 
 .ת את דברי בעלה ומיד מסכימההאשה הצדקת שומע

בשעה עשר  ,ההשתדלות ביישוםמחרת הוא החל כבר ל
כשכל האברכים אצו לביתם הוא ישב ולמד לבדו עוד 

   .חצי שעה
לא עוברים יומיים ובשעה עשר ורבע בלילה תוך  ,והנה

פונה  ,שהוא שוהה לבדו בבית המדרש נכנס לכולל יהודי
ה תותך... אהנה סוף כל סוף מצאתי א'לאברך ואומר 

ושאלתי האם  אליך פניתישלפני מספר חודשים  רזוכ
אתה הפנית אותי ו ?אתה יודע על דירה גדולה להשכרה

מאוד מצאה חן בעיניי עד הדירה  ... ובכןמסוימתלדירה 
לאחר משא ומתן עם המוכר , ות אותהנשהחלטתי לק

ואז עלה בדעתי שהרי  מצויןבמחיר  רכשתי את הדירה
וך באותה עסקה ולכן מגיע לך אתה היית למעשה המתו

 'דמי תיווך...
כמובן שהאברך שלנו סירב לקבל וטען שהוא עשה זאת 

עת ך היהודי התעקש ואמר כי הוא שאל דא ,לשם שמים
תורה והוא עומד על כך לשלם את הסכום בשמחה 

 ובאהבה רבה.
ספור לעיניו ל לוהח ומכיסארנק הוציא  האיש

  ם של...האברך סכוהמשתאות של 
 !!!בדיוק ₪ עשרים אלף

 
אחים יקרים! דווקא בזמנים בהם אנו נמצאים 

עלינו לזכור כי העצה הטובה ביותר לצאת  ,בניסיונות
על ידי  רק איה ,תםע אוקה ואפילו למנוכל צרה וצומ

דבקות בקב"ה ובעיקר ע"י הוספת זמנים של לימוד 
 וכדברי "ה לעם ישראלמקשר בין הקבתורה שהיא ה

 :הזוהר הקדוש
 'ייתא וישראל חד אינוןאור ,הוא בריך אקודש' 

 
ממנו עול  מעבירים תורהכל המקבל עליו עול '

 'ץועול דרך ארמלכות 

 !בורךומשבת שלום           !מןא ,ה' יזכנו

 

ובכך הם זכו גם בעולם הזה כדין  .בני עשיו בכללם מכליה
 המציל מזוטו של ים.

כך יבר'ה כוללת ברובה ברכות על העולם הז םכוהניברכת 
 ה' בממון וכו'... לפי זה לולא מתן תורה לא היו ישראל

מתן  ריכולים להתברך בברכות העולם הזה ורק לאח
 תורה הם יכולים להתברך ע"י הכוהנים בגשמיות.

הנקראת בסמוך  'נשא'נאמרה בפרשת  םכוהנילכן ברכת 
 מדבש! מתוק.  לחג מתן תורה

***** 
 )ז', יד'( מלאה... כף אחת עשרה זהב

רמז לדבר אומר  .'עשר בשביל שתתעשר' )תענית ח', ב'( מובא בגמרא
ידו של אדם נותנת כף  אחת' דהיינו כף'אם  :זיע"א 'אמרי חיים'ה
 מדבש! מתוק  .'זהב מלאה'אותה יד תהיה  ,דהיינו מעשר לעני 'עשרה'

 
 

  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 

 ...לימוד התורהכח  –רעיון וסיפור לפרשה  

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

  :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 / רחל )רשל( בת נעימה ז"ל 

 

 

 )ו', ב'( איש או אישה כי יפליא לנדור נדר נזיר להזיר לה'
רות והפרישות הנזי'כי סו', ב'( נזיר )רבנו המהרש"א ביאר 

תוב להזיר לה' והוא נותן כח לוה כמו שכ-הוא דיבוק א
 'קטרגים...מבפמליא של מעלה להשפיע כח וגבורה נגד ה

טובה ביותר לישועה בכל הסגולה הכי יש ללמוד ומכאן 
כי בדרך כלל כאשר  ,דבקות בקב"ה ובתורתודבר היא ה

האדם טרוד באיזו שהיא צרה או בעיה הוא נוטה לפנות 
 לטפל באותה הבעיה.את עצמו מלימוד התורה על מנת 

ואילו המהרש"א מגלה לנו סוד נפלא שאדרבה ככל אתה 
דווקא אז אתה נותן כח  ,דבק יותר בקב"ה ובתורתו

פיע כח וגבורה כנגד המקטרגים שלפמליא של מעלה לה
 .ולתת לך ישועה בדבר אליו אתה נצרך

כל המקבל עליו עול ' )אבות ג', ה'( זה מה שנאמר במשנהו
 'ך ארץת ועול דרתורה מעבירין ממנו עול מלכו

 את סירים ממנוומי מעביר ממנו? הקב"ה ובית דינו מ
  .טרדות הפרנסה וכיו"ב והדברים מפליאים

בהם  המופלאהעל הדרך  יתבונןומי שרוצה לבדוק שרק 
 חיים אברכי הכוללים ובני התורה...

 
 ילברשטיין שליט"א(:)מעובד ע"פ סיפור מר' יצחק ז ובעניין זה סיפור נפלא

אשתו  ,םתלמיד חכם היה יגע בתורה יום של אברך
מאפשרת לו לשקוד על תלמודו ללא  ההייתהצדקת 

לומד  ,בשעה תשע בבוקר האברך היה יוצא לכולל ,הפוגה
 .בעשר בלילה וחוזר שלושה סדרים

הייתה נושאת על עצמה את עול הבית  הצדקת רעייתו
. ביודעה שבכך היא מאפשרת לבעלה ובאהבהבשמחה 

את  למעשהבני הזוג קיימו הלכה  ,דול בתורהלצמוח ולג
אכל תכך היא דרכה של תורה פת במלח 'דברי המשנה 

 ולמרות זאת השמחה שרתה 'ומים במשורה תשתה
בבית היא  המקננת השאיפהבמעונם באופן תדיר כאשר 

 לגדול בתורה. (לימים האבא)ע לבעל לסיי
התברר כי בשעה  ,ד מגיע מכתב ממס הכנסהיום אח

שהזוג רכשו את דירתם הקטנה הם לא שילמו בטעות את 
ל ח ועומד כעת על סכום שהחוב הלך ותפ ...אחד המיסים

  !₪ ףעשרים אל
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