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 )ל', ג'( איש כי ידור נדר... ככל היוצא מפיו יעשה
 ום הנדרים בפרשת מטות?ימדוע נאמרה האזהרה על ק

  :)ד"ת לפ"ש(א זצ"ל דיר נפלא הגאון ר' דוד ליבמס
)לר' אברהם אזולאי זצ"ל סבו הם' : בספר 'חסד לאברהקדמה

בהמות ששלח יעקב  (550) כנגד תק"ן'מובא:  החיד"א( של
יבו בניו נתחילה' מעשר  מהםשו קודם שהפריש לע

 )ראה שם החשבון(  'להקריב בכל שנה תק"ן בהמות למוספים

לשלוח את הבהמות  ומובא בתנחומא שמה שיעקב נאלץ
ר שוכל א'הנדר  םעונש על שעיכב את תשלוכלעשו היה 

 .'תתן לי עשר אעשרנו לך
 כל קרבנות המוספים בכל מועדי ופנחס הובא בסוף פרשת

בהקרבת הבהמות הללו? התשובה  ייבומדוע נתחהשנה, ו
 .היא כנגד יעקב ששלח את מספר הבהמות הללו לעשו

רים לכך? לכן באה פרשת נדלמה הוא הוצרך אם תשאל ו
קיים את  ת לומר לך שזה כעונש ליעקב על שלאבסמיכו

 את המעשר מבהמותיו לה'. בנדרו ועיכ
שלנו  תוההתחייבויונדרים ומזה נתחזק כולנו בקיום כל ה

ו יאלץ רת קיום נדשהוצאנו מפינו שכן מי שמעכב א
 !מתוק מדבש .  )ל"ע(לתת את זה לבסוף לעשו חלילה 

***** 
 )ל', יג'( אישה הפרם וה' יסלח לה

 'תיקו'רעה הגמרא מסיימת בידוע שבכל מקום שאין הכ
תרץ י (הנביא ו)אליהשבי תו ראשי תיבות "ודרשו חז"ל תיק

 בעיות.ויות ושק
 לפתור? יצטרך וומהי הבעיה הגדולה ביותר שאליה

רבה  האמורא (בבא בתרא קד' א')התשובה היא ע"פ הגמרא 
אוי לי שנשבעתי 'בר בר חנה שמע את השכינה שצועקת 

מן  -שנשבעתי? הסביר רש"י: 'ועכשיו שנשבעתי מי מפר לי
 .)ח"ו( על השבועות לא לגאול את ישראל והכוונה .הגלות

 שבועות? אותןבאמת מה יהיה עם ו
בפסוק  :(זיע"א )ר' יצחק חי בוכבזה' ם'קרבן אבילחאומר ה

 .ר"ת אליהו 'אישה הפרם וה' יסלח לה'אצלנו נאמר 
הוא זה שיפר את הנביא והכוונה בדרך רמז שאליהו 

ואז ה'  .אלרכנסת יש השבועה של הקב"ה שהוא אישה של
 מתוק מדבש! .(!מן)בקרוב אה ליסלח לה וממילא נזכה לגאו

***** 
 )לג', א'( אלה מסעי בני ישראל

בל בדי מדום אר"ת  'שראליני בסעי מלה א' הדרשה הידוע
 ם ישראל לעבור.ע שיצטרכוון רמז לארבע הגלויות י

חטא העגל בעקבות  :הקדמה :ע"אידרש הקרבן אבילחם ז
ם א. חירות ממלאך יהלוחות הפסדנו שני דבר ושבירת

 ויות.כמשעבוד מלב. חירות   תהמוו
לוקים -אני אמרתי א'בעל 'סדר היום' דרש זאת מן הפסוק 

היינו בני  דהיינו לפני חטא  העגל 'יון כולכםלאתם ובני ע
כל האומות.  לוקים וכבני עליון שולטים על-מוות כא-אל
.... 
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 פרשת מטות מסעי
 תשע"ז

 132גיליון  - שנה שלישית

 בס"ד

 19.15 – כניסת השבת
 20.27 –יציאת השבת 

  20.58 (דקות מהשקיעה  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

 מזר 'מותוןאבל לאחר חטא העגל נאמר 'אכן כאדם ת
 מלכויות.לשעבוד  - 'השרים תפולו דוכאח'ת שחזר ולמו

מסעי בני  - אלה' ':חםבילאבן קר'ר המאורמז לדבר 
-'אלה אדהיינו בעקבות חטא העגל שבו אמרו  'ישראל
נו ב'מסעי בני ישראל בארבע נענש 'ישראל לוקיך

 . אדום מדי בבל יוןהגלויות 
***** 

 )לג', כה'( לותהויסעו מחרדה ויחנו במק
לל ביום שבת קודש פשהת ידעל חס )וכל מאמינים( מסופר

 . כאשר החזןבבית מדרשו של ר' נפתלי מרופשיץ זיע"א
והגיע לקטע של  'נשמת כל חי'החל להנעים בניגון את 

ובשפתי צדיקים תתברך ובלשון  בפי ישרים תתרומם'
תקף החסיד נ חסידים תתקדש ובקרב קדושים תתהלל'...

אני רחוק מלהיות ישר רי בחרדה וחשב לעצמו ה
 לא צדיק, חסיד וקדוש...  ובוודאי

ך בית מבמקהלות רבבות ע'אבל כאשר החל החזן לומר 
מקהלות עם 'שהרי הוא שייך ל, דעתו ההתיישב 'ישראל
 תפילתו בהתלהבות.' וכך המשיך בישראל

  הבסעודת השבת הופתע מאוד אותו חסיד כאשר רא
 תוך חד החסידיםלי מוסר בקבוק יין לאתאת רבי נפ

יין הזה לבעל את ה ןמר לו 'תיתמצביע לכיוונו ואו
 והדבר היה לפלא... 'הלותהמק

סיד בעת ששמע ' רמז לחרדת אותו חמחרדה וויסעוזהו '
רמז לחנייתו  'יחנו במקהלות...' 'ו'בפי ישרים וכו'את 

 מתוק מדבש!'במקהלות...'    אשר שמעברגיעה כ
***** 

 )לג', לג'( ביטבתהויסעו מחור הגדגד ויחנו 
 לוונשטייןרה"ג שלמה ההסבר נפלא שמעתי בעבר מ

 ופעם הגיע , א'(:שבת קד'): מובא בגמרא )תשע"ג(שליט"א 
 -אלף בית  ה:ת רבן ודרשו דרשה נפלאית של בותינוק

 גמול דלים וכו'...  - גימל דלת ,אלף בינה
 לים'דמול ג' רומזת על מצוות הצדקה 'גד'יוצא שהמילה 

אפילו  -' נתון תיתן'אומרת התורה  ?תתך לוכמה צרי
 '.גד'ועוד  'גד' ודהיינעמים נתינה ועוד נתינה מאה פ
 'גד-גד'ה ואומר היצר הרע מחליש את האדם ,מהאלא 

 .רוםאז תפסיק לת ,חור בכיסבסוף הזה יעשה לך 
כאשר  'גד'ויסעו מחור הגד תלכן באה התורה ואומר

מחור בכיס  תסיע את עצמך מהיצר הרע שמפחיד אותך
הקב"ה כי  'בתהטויחנו בי'אז תזכה ל 'הגדגדכתוצאה מ'

 מתוק מדבש!   .עתיד להטיב לך במאוד מאוד
 

 ובעניין קמצן מילתא דבדיחותא

כל בני הבית  ,תגידי' :קמצן גוסס שואל את אשתו

אז למה 'עונה אשתו כשעיניה דומעות,  'כן' 'כאן?

 ...'!!!האור בשירותים דולק? חבל על החשמל
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ארנו שדהיינו נ 'לא נפקד ממנו איש'לו אמרו  ומדין(
רו לו אמ 'אם כן כפרה זו למה?'אמר להם  .תנורבטה

מיד  'מידי הרהור לא יצאנו ,אם מידי עבירה יצאנו'
 ...'ונקרב את קרבן ה'

דאגו  םחיילים אותם אומה  :ומכאן נלמד קל וחומר
הם ופגמו ית עינאם טימאו המלחמה השמא בשעטת 

על אחת כמה וכמה שאנו צריכים להקפיד  ,בקדושתם
בחיינו היומיומיים הן ברחוב והן  קדושתנולשמור על 

בשמירה על מה שאנו רואים ועל מה שאנו  ,בבית
 .שומעים

התאמצות כל כי  ...'ונקרב את קרבן ה''ולכן נאמר 
 ..לשמור על מה שרואים ומה ששומעים זה קרבן ה'.

 
ב רה להלן סיפור המעובד על פי סיפור שסיפר ובעניין זה

אלימלך בידרמן שליט"א על אברך בשם רבי שמעון סגל 
כשרות במסעדה בפולין, באותה  הי"ו אשר עובד כמשגיח

)על פי כללי ההלכה לעניין בישולי גויה  תמסעדה עובדת טבחי

 .א הייתה רגילה לשיר שירים תוך כדי עבודתהיוה גויים(
 היה שומע אותהבכל פעם ששמעון היה נכנס למטבח ו

בתגובה היא  שרה היה עושה בפיו ששש... ששש...
לשים  כאשר בליעד לפעם הבאה אבל שותקת הייתה 

כנגדה  אומרהיה ושוב רבי שמעון שוב שרה היא לב 
 ששש...  ששש... וחוזר חלילה.

 ,לפני כשלושה שבועות נכנס שמעון כדרכו למטבח
 היא שתקה ושומע שהיא שרה ועושה ששש... 

ואז היא שמה לב החלה שוב לשיר יא התוך כדי עבודתה 
היא שרה יותר מידי זמן ושמעון שיושב בשולחן שהיום 

לא מעיר לה, היא הגבירה את קולה אך שום הערה לא 
ה לרצפה ברעש גדול היא לקחה סיר גדול וזרק הגיעה.

ואז התברר היא חששה שמשהו אירע אך שמעון יושב... 
 .ששמעון התעלף ולכן הוא לא הגיב

לב  פונה על ידי אמבולנס לבית שמעון שלקה בדום 
. חסדי שמים יצא מזהבהחולים המקומי שם הוא טופל ו

שאם הוא היה מגיע כמה רגעים מאוחר  ומרהרופאים א
 .לא בין החייםיותר הוא כבר היה 

ת רישמ :התשובההציל את חייו של שמעון?  מהו
שהרי אם הוא לא היה מעיר לה היא לא  ,הקדושה שלו

 א התעלף.שמה לב לכך שהו ההיית
 

לא  ,קדושהים על גדרי הכאשר אנו שומר !אחים יקרים
לראות מה שאסור לראות ולא לשמוע מה שאסור 

 נזכהובזכות זה  ...ן ה''ונקרב את קרבלשמוע זה נקרא 
 צמודה לנו ולבני ביתנו.ולשמירה  ת ה'לקרב

 
 שבת שלום ומבורך!      ה' יזכנו אמן!

 

בחודש  ...וימת שם... ויעל אהרון הכהן אל הר ההר
 )לג', לח'( החמישי באחד לחודש

רק יום הפטירה המדויק של אהרון? ומדוע מדוע הוזכר 
 הכהן? כאן הוא מוזכר כאהרון

כי בחודש אב עתידה  רמז :ב זיע"א"צינה ןאומר הגאו

 הכהונה לקבל מכה קשה והיא חורבן בית המקדש.

 )שמעתי מהרב יהונתן דומב שליט"א( הקדוש הקשה ךהאלשי
ת ואחד נאמר שבית המקדש חרב על ג' עביר מצד

  .כות מיםיעריות ושפ יוזרה גיל, עבודה קשות
ויתר הקב"ה על ג' 'ומצד שני נאמר במדרש איכה 

 ות הנ"ל ולא ויתר על ביטול תורה...' וקשה?ריעב
עבד שהיה למלך אחד היה  :מתרץ האלשיך ע"פ משל

 נעימיםניגוניו היו מאוד  ,בנגינה על כינור מומחה
 .והמלך היה נרגע מהם

 גונבנגן נתפס מ וכי אות לךיום אחד הודיעו למ
ון נערך לו משפט רצו השופטים לד ,מאוצרות המלוכה

 .ך המלך חנן אותו לחייםאותו למיתה א
חמורה ושוב לאחר תקופה הוא שוב נתפס על מעילה 

 . וכך עוד מספר פעמים.לחיים המלך חננו
כאשר שמע זאת  ,יד ימינו מנגן ואותיום אחד נחתכה ל

 .ת בתליהוך הוא מיד דן אותו למולהמ
? והמלך הסביר שמעו זאת השופטים ולא הבינו מדוע

העבירות הקודמות   לתו למיתה על כודנתי אאני היום 
אם תשאלו למה רק היום? התשובה ו .אותן הוא ביצע

היא כיון שכל עוד שהוא היה מנעים לי בנגינתו לא 
יכולתי לפגוע בו, אך כעת כשהוא איבד את יד ימינו 

לי בנגינתו המופלאה, כעת  ושוב הוא לא יוכל להנעים
 אני הורג אותו על כל פשעיו הקודמים.

ה בלימוד "הנמשל: כל זמן שעם ישראל ניגנו לקב
ת החמורים הם נועווכאשר הם חטאו באז גם ה התור

  שלהם. לא נענשו כי הקב"ה נהנה מלימוד התורה
כל  מוד התורה הם נענשו עלישהם עזבו  לאבל ברגע 

 עו ונחרב הבית הראשון.ביצ םהעבירות הקשות שה
 שנאת חינם ןבעווהבית השני נחרב כידוע 

אהרון בראש חודש אב לרמוז לנו כי  תולכן הוזכרה מית
של  ומידותיתי יתקיים צריכים לדבוק בשכדי שהמקדש 

 ם ב. מקרבן לתורהוא. אוהב של :רוןאה
 .קדשמנחרבו שני בתי ה -וכאשר אין שלום ואין תורה 

  הגיליון להצלחת:

הצלחה  –דקל מלכה והצלחה / לברכה  –יונתן בן אסתר רפואה שלימה /  –גיטה בת מנטה  -אמי 

למכירת  –יעקב ואורי ישראל לברכה והצלחה /   -עילום שמו וב"ב בגשמיות וברוחניות/ התורם ב

  ג הגון לזיוו –ליאור בן זיוה לכל הישועות /  –ה / זיוה בת סלימה הדיר

  לברכה והצלחה –אהרון בן שושנה / פרי בטן במהרה ל– חסדאי בן ויולט

 קדושההבזכות שמירת  –רעיון וסיפור לפרשה  
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  :לעילוי נשמתדברי התורה 

 רחמים חכם בן כתון וחיימג'אן ז"ל  

 ז"ל איתי בן יעקב

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

 )לא', נ'( ..ונקרב את קרבן ה'.
משה על פקודי  ףויקצו )לא', יד'(מובא בילקוט שמעוני 

 ()לשרי הצבא שבאו לתרום משלל מדיןאמר להם משה  החיל:
 מואב לחטא עם בנות)? שמא חזרתם לקלקולכם הראשון
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