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 נה, היכן?ובאם : השבת יש מפגש בין חידה

פרה אדומה באה לכפר על חטא העגל וכדברי  התשובה:
תבוא  שטינף פלטין של מלך, אמרו:: משל לבן שפחה רש"י

 כך תבוא פרה ותכפר על העגל. צואה.ההאם ותקנח 
כאשר 'שבת פרה' חלה בפרשת 'כי תשא' שבמרכזה מסופר 
על חטא העגל, אז יש מפגש בין הפרה האם לבין בנה העגל 

 מתוק מדבש!  שעליו היא באה לכפר. 
***** 

 יב'(... )ל', כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם
למציאת שידוך היא ע"י קריאת פרשת  אחת הסגולות

 .אשמח לקבל מקור( -)'משכן שילה'  קרבנות הנשיאים בכל בוקר
כאשר  - 'כי תשא' הנ"ל: בפסוקלכך ניתן לומר בס"ד רמז 

 'ראש בני ישראל'אז תביא את  ,תקרא את פרשת הנשיאים
 גם ההגון להם.ולזיו 'לפקודיהם'אילו הרווקים 

יש סגולה יותר טובה והיא ע"י התחזקות  אז ואם כבר 
הוא 'שידוכים הוא כי ב במידת הענווה שהרי עיקר  העיכוב

 '...היא לא מתאימה לי'ו ...'לא מתאים לי
כאשר תוריד את הראש ותהיה   'כי תשא את ראש'רמז לכך 

דהיינו  'לפקודיהם'יגיעו  'בני ישראל'אז  ,ענוותן יותר
 ק מדבש!מתו    ההגון להם. םלזיווג

***** 
 )ל', יב'( ונתנו איש כופר נפשו... ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם

 מדוע ספירה של עם ישראל עלולה לגרום חלילה לנגף?  
 ומה מועיל עניין נתינת מחצית השקל למניעת הנגף?

לרבנו יעקב  'פיתוחי חותם'הסבר נפלא מובא בספר 
שים שש ינוטריקון  'ישראל: 'א' הקדמהאבוחצירא זיע"א: 

תורה ולכן לא יכלו ישראל לצאת ממצרים ל ותיותאיבוא ר
)לפי זה כל יהודי  עד שהיו בהם ששים ריבוא. התורהולקבל את 

 נחשב אות בספר תורה. וכשהוא נפגם הוא פוסל את כל הספר תורה של הקב"ה(

העוון החמור ביותר שעליו הקב"ה לא מוותר  ה ב':הקדמ
'על מה אבדה הארץ לימוד התורה שנאמר  ביטולהוא 

 .'על עוזבם את תורתיון( )בחורבן בית ראש
עורר השטן לקטרג תלפי זה כאשר מונים את עם ישראל מ

הלא כל הריבוי שלהם הוא בזכות ' :עליהם ואומר לקב"ה
 'התורה הקדושה ומדוע הם לא עוסקים בה?

צדקה  ומהו הדבר שמשתיק את השטן? נתינת צדקה כי הרי 
תציל ממוות. ולכן דווקא ע"י נתינת 'מחצית השקל' לצדקה  

 מתוק מדבש!   'לא יהיה בהם נגף בפקוד אותם'.
 

 ובעניין צדקה במקום מילתא דבדיחותא:

שו  גסקי זצ"ל: בקהילה אחת נפיסיפר ר' יעבק גלנ

וקמצן הקהילה  ,עשיר נדבן שלושה אנשים, רופא העיר,

הבריות לאחר מותם? הם מה יאמרו עליהם יודנו בינ

ת כל המקרים בהם עזרתי א עלי יאמרו'א אמר הרופ

 מראקם העשיר ו 'לכל אילו שנזקקו לעזרתי הרפואית

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

   כי תשא פרשת
 תשע"ז פרהשבת 

 118גיליון  - שנה שלישית

 בס"ד

 61.62 – כניסת השבת
 62.91 –יציאת השבת 

   62.39 – דקות זמניות (  19) 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

 'עלי יאמרו כמה עזרתי במתן בסתר לנזקקים' 

'חברים, אתם יודעים מה ההבדל  קם הקמצן ואמר:

ביני ובינכם? כשאתם חיים אומרים עליכם דברי אמת 

ואחרי פטירתכם יאמרו דברי שקר כשיגזימו בתיאור 

כשאני חי אומרים עלי שקר  -מעשיכם, ואצלי להיפך 

כי כששואלים את ילדיי 'אבא בבית? הם עונים 'לא' 

 וזה שקר. אבל אחרי מותי ישאלו 'אבא בבית?' והם

 יענו 'אבא לא בבית' וזה יהיה אמת לאמיתה...'

***** 
 ג'(-)לא', ב' לוקים-ראה קראתי בשם בצלאל... ואמלא אותו רוח א

הגון ': אמר לו הקב"ה למשה )ברכות נה', א'(מובא בגמרא 
 'אם לפניך הגון לפני לא כל שכן?'אמר לו  'ל?עליך בצלא

ה על . מדוע צריך הקב"ה לשאול את משאוצריך להבין: 
יתר הנבחרים לא בצלאל? הלא בבחירת הנשיאים וכל 

לוקים'? -. מדוע נאמר 'ואמלא אותו רוח אב ?שאל אותו
שיש לו  יבוודאהלא פשוט הדבר שאם הקב"ה בחר בו 

 לבצע את המלאכה? םהכישוריאת 
: מובא בשולחן נצח( ן)זיכרו' זרע שמשון'בספר נפלא  מתרץ 
לפני  )הלכה(: 'אסור לאדם להורות )יורה דעה רמב', ד'(ערוך 

רבו לעולם, וכל המורה לפניו חייב מיתה' ומוסיף הרמ"א: 
ואפילו נטילת רשות לא מהני תוך ג' פרסאות אם הוא '

 רבו מובהק'.
בצלאל היה צריך להורות לכל החכמים את ענייני עבודת 

 'ולהורות נתן בליבו...'אמר נהמשכן ש
 למד את רוב חכמתו.רב מובהק נקרא מי שממנו האדם 

)את לפי זה כאשר הקב"ה אומר למשה 'ואמלא אותו 

לוקים' זו ראיה לכך שמשה כבר לא נחשב -רוח אבצלאל( 
וממילא  כעת תועיל נטילת רשות ממשה  ,כרבו המובהק

יתר לגבי ן כן ימה שא ,כדי שבצלאל יוכל להורות
 משה נחשב כרבם המובהק. כלפיהםהנבחרים ש

"ה למשה ושואל ן בצלאל פונה הקבלכן דווקא בענייו
ומדוע? כיוון שרוב חכמתו באה  ?'הגון עליך בצלאל' ואות

ו נטילת לוקים' ומועילה אצל-א אותו רוח אע"י 'ואמל
 מתוק מדבש!    הורות.ליוכל י שרשות כד

***** 
וישמע יהושע את קול העם ברעה ויאמר אל משה קול 

 מלחמה במחנה )לב', יז'(
 מלחמה? על פניו הכוונה לקולות קרב.מה פירוש קול 

אבל חשבנו להציע הסבר בס"ד ע"פ הקדמה: על הפסוק 
'וישמע יהושע את קול העם ברעה' אומר התרגום יונתן: 
 'ושמע יהושע ית קל עמא כד מייבבין בחדווה קדם עיגלא'

 שני דברים הפוכים לחלוטין? הם וקשה: הרי יבבה וחדוה
מסביר ר' ירוחם ממיר זצ"ל: במעמד הר סיני עם ישראל 

לא יהיה לך 'ו 'לוקיך-אנוכי ה' א'שמעו את קול ה' שאמר 
 לוקים אחרים על פני' וכתוב בחז"ל שכל נשמות עם-א
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'איך אשמח בחלקי כשנפלתי עם אישה רעה, שכל מה  
שאני מבקש ממנה עושה הפוך?' השיב הראשון והביט  

 בארמון בכעס כאילו הוא שאשם בכך.
ארמון. כולם הביטו אחד אחרי השני עברו האנשים ליד ה

בשלט והשפילו ראשיהם במבוכה. לאחד חסר כסף. השני 
היה חולה. לשלישי היה חשבון טלפון גבוה. כל אחד 
וסיבתו שלו, אך המשותף היה שכולם חשו שאינם 

 שמחים בחלקם.  
רק איש אחד עמד שם זקוף, מהרהר. לאחר כמה רגעים  
החליט 'אני האיש ששמח בחלקו!' הוא הקשיב  

 ותיהם של הסובבים, ולו עצמו לא הייתה כל בעיה.לבעי
פסע אל הארמון, מבהיר לשומרים  הוא בהליכה בטוחה 

 .מלךשמח בחלקו וברצונו להיכנס אל ההאיש הכי הוא 
הוא מצא את ם נענו לבקשתו ונתנו לו להיכנס, השומרי

שומר ליווה אותו לתוך אולם רחב  ,עצמו במסדרון ענק
 , יושב על כסאובכבודו ובעצמו לעיניו נגלה המלך ,ידיים

 .הרם והנישא
השומר   ,מספר שניות עברו עד שהמלך הרים את עיניו

 השאיר את האיש לבד עם המלך.
'אני מבין שמכל התושבים, אתה הוא האיש השמח 

 בחלקו' פתח המלך בחיוך.
 'נכון מאוד' השיב האיש ברצינות תהומית.  

 'ומדוע הנך חושב כך?' שאל המלך. 
אני מרוויח סכום נכבד אדוני המלך ירום הודו, 'ראשית, 

בכל חודש. שנית, אני גר בבית גדול ובשכונה טובה. מעבר 
לכך, ילדיי מוצלחים והולכים בדרך שהתוויתי להם' אמר 
בנשימה אחת. הוא ראה שהמלך שותק והמשיך להסביר  

ובד איתי ובקרוב יחליף  'יש לי שלושה בנים, הבכור ע
אותי בעסקיי הרבים, השני הנו עורך דין מצליח, והשלישי  

 עומד לקבל תואר דוקטור'. 
האיש לא הבין   ,רהרומהכשהוא המלך המשיך להביט בו 

על מה חושב המלך, אך מבטיו של המלך המשיכו לשדר 
 לו תחושה של אי נוחות.

 מספר דקות חלפו עד שהמלך פצה את פיו.  
מצליח להבין דבר אחד', פתח המלך, והאיש חיכה  'איני

 להמשך בשעה שהמלך קימט את מצחו והתבונן בו,  
'אם אתה שמח בחלקך כמו שאתה מספר, מדוע לטשת  

 את עיניך אל הארמון שלי וחפצת בו?'...
אות הוא כי אינך  ת'ואם בארמון המלך חפצ

 ...שמח בחלקך'
 

אחים יקרים! עושרו של האדם לא נמדד ע"פ כמות כספו 
אמיתי הוא זה   'עשיר'ולא ע"פ מספר נכסיו, ע"פ היהדות 

יש לו זה מה שמה שליוחי באמונה ש 'שמח בחלקו'ש
מידו של מלך מלכי  וניתן לובדיוק מה שצריך להיות לו 

 המלכים הקב"ה
אדם שחי באמונה שלימה ש'זאת חוקת התורה' דהיינו  

סתו קצובה לו 'אשר ציוה ה'...' ומה שהוא מקבל  שפרנ
זה הטוב ביותר ולא חסר לו דבר אז 'לאמר' נוטריקון 

 .'!!!מתוקים מדבשתמיד 'מר' לאדם כזה החיים –'לא
 

 ה' יזכנו, אמן!    שבת שלום ומבורך!!!

  :לעילוי נשמתדברי התורה 

 )כא' אדר(  –ממוס בן יהודה וג'ורה  -אבי מורי ועט"ר 

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

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

 

 

 

 

היו באותו מעמד. ומאותו רגע נכנסה   םישראל לדורותיה
האמונה בקב"ה עמוק בתוך כל נשמה ונשמה, וממילא כל 
יהודי שעושה עבירה אע"פ שהגוף שמח בעבירה הנשמה  

 עצמה בוכה ומייבבת בתוכו.
ולכן יהושע שומע את העם כשהם 'מייבבין בחדוה' דהיינו  
הקולות היו קולות צהלה ושמחה של הגוף אבל הנשמות 

 של עובדי העגל בכו בתוכם.
ולכן הוא אומר 'קול מלחמה במחנה' מלחמה בין הנשמה 

    מתוק מדבש!שבוכה לגוף ששמח בעבירה הנוראה.    

***** 
 'מחצית השקל' חידה: ובעניין

מהו הדבר ששוקל חצי גרם ואם תחצה אותו הוא שוקל 

 חצי טון?

 פר'-: 'פרהתשובה

 –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  –

 ...חיים מתוקים מדבש: לפרשה סיפורתובנה ו 

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

 )לשבת פרה( ...אשר ציוה ה' לאמר זאת חוקת התורה
 : גזירה היא מלפני ואין לך רשות להרהר אחריהרש"י

 וחשבנו בס"ד ללמוד רמז מוסרי נפלא:  
שנאמר ' חוק'סתו של אדם נקראת נפר: הקדמה א'

 '.ואכלו את חוקם' ' וכןהטריפני לחם חוקי'
דהיינו   'זאת חוקת התורה'חי באמונה שלימה שאדם ש

ומה שהוא מקבל זה  ...'אשר ציוה ה'פרנסתו קצובה לו 'ש
 'מר–לא'אז 'לאמר' נוטריקון הטוב ביותר ולא חסר לו דבר 

 '.המלך'בחינת בהוא ו החיים מתוקים מדבש אדם כזהל
 .22=  הבגימטריי '(מלכה' וכן) 'המלך'הקדמה ב': 

אזי כשתוסיף דבר אחד המלך עצוב כי חסר לו אבל אם 
 (.21'כלום' ) הבגימטריי( עוד אחד זה 22) למלך

ואם הוא לא שמח בחלקו   איזהו עשיר? השמח בחלקו!
 ועצוב כי חסר לו אפילו דבר אחד אז למעשה אין לו כלום.

 
 :נפלאובעניין זה סיפור 

 כאן יוקם ארמון למלך ירום הודו!' הכריז השלט.  '
ל הארמון שהלך ונבנה  נתיני המדינה הביטו בהשתאות ע

קרני השמש   ,כולו מזכוכיתהארמון נבנה , למול עיניהם
בכל  ,נשברו דרך הזכוכית, וגרמו לכל צבעי הקשת להיראות

קומה נראו צבעי השמש בסדר אחר בגלל שינויים בזויות 
 הזכוכית, והדבר יצר מראה מפעים.

  ,לאחר תקופה ארוכה הסתיימה בנייתו של הארמון החדש
התושבים ידעו שאין סיכוי שהמלך יעבור לגור בו, שהרי  

הם ציפו שהמלך   ,מונו הנוכחי היה גדול עשרת מוניםאר
 בארמון החדש.  יחליט מה הוא מתכנן לעשות

לאחר כמה ימים נתלה שלט ענק במרומי הארמון: 'המלך  
 ירום הודו החליט לתת את הארמון לאיש השמח בחלקו'. 

אנשי המקום שוחחו ביניהם. האחד שאל את חברו  
 במרירות, 'האם אתה שמח בחלקך?'

השני חייך וענה, 'אם המשכורת שלי הייתה נורמלית הייתי  
ת הנוכחית שלי כשכל היום אני  שמח בחלקי. עם המשכור

במינוס, איך אשמח בחלקי? ואתה, המשכורת שלך כן  
 גבוהה, האם אינך שמח בחלקך?'
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