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 פרשת המן וט"ו בשבט? –מה הקשר בין שירת הים 

)שמעתי מהרב  שיסחא זצ"לפמובא בשם ר' שמחה בונים מ

שע"י שמחה והודיה לה' זוכים לפרנסה  בנציון סנה שליט"א(
שם ה'  תתיבו' סופי ךיד תא חברווח רמז לדבר: 'פות

 הממונה על הפרנסה.
לך שע"י  לומרהנ"ל  תתיבוסופי  'חשמ ךא תוהיי'כמו כן 

 שמחה והודיה לה' זוכים לפרנסה בכבוד וברווח.
  שהיא הודאה 'שירת הים'אנו קוראים את  ועהשב בפרשת
פרשת 'שר מודים לה' על העבר זוכים מיד לאלה' וכ עצומה

 סה טובה.נולפר 'המן
פירות הה' בברכותינו על וכמו כן בט"ו בשבט ע"י הודיה ל

 מתוק מדבש!.   ברווחפרנסה  מה' לבקש יכולים רבים אנוה
***** 

 )יג', יז'( ויהי בשלח פרעה את העם...
 שעת שמחה? מדוע נאמר 'ויהי' שזה לשון צער? הלא זו

רחמים'  אכיסאומר הרב רחמים מלמד הכהן זצ"ל בספרו '
בדרך רמז: כשממנים שליח ציבור צריך לדאוג שהוא לא 

 יהיה בעל עבירות כיוון שהוא מייצג את הציבור.
לשון   –ויהי בשלח פרעה את העם' בשלח 'רמז לדבר בפסוק 

שליח ציבור  כלומר כאשר את העם המתפללים מייצג ,שליח
רעה שהיה חצוף כלפי הקב"ה אזי  רע מעללים כמו פ שהוא

במקום שהוא יועיל לציבור הוא מושך עליהם את מידת 
 מתוק מדבש!  .שזה לשון צער 'ויהי'הדין ולכן נאמר 

 
 ובעניין חוצפן מילתא דבדיחותא

אחד עשיר אחד עני ואחד   ,שלושה אנשים נכנסו למסעדה

ניגש אליהם המלצר ואומר 'סליחה חברים אבל  ,חוצפן

 ם יש מחסור בבשר'והי

  ?'מה זה בשר'שואל העני  'העשיר 'מה זה מחסור? שואל

 'מה זה סליחה?'ואילו החוצפן שואל 

***** 
 ד'()יד', י ה' ילחם לכם ואתם תחרישון

ר' שמעון נתן נטע בידרמן מלעלוב הגה"ק  יבשם הרב אמוב
 מלחמותיכםאת רמז: ה' ילחם  ךבדר)מעדני הפרשה(  זיע"א

 שון בבתי כנסיות ובבתי מדרשות.יבתנאי שאתם תחר
ה' יתן לכם לחם  :ץ זיע"אומובא בשם ר' נפתלי מרופשי

   בבתי כנסיות ובבתי מדרשות.ופרנסה כאשר תחרישו 
נקראת לחם כמו שאומר יתרו לבנותיו   האיש :ועוד חידוש

ופירש רש"י   'לחם ויאכלשהצילן מיד הרועים(  )למשהקראן לו '
מאומה  אתוולא ידע 'כמו שנאמר אצל יוסף ) 'שמא ישא אחת מכן'

יקבלו  ש םיכ. לפי זה מעוכבי שידו('כי אם הלחם אשר הוא אוכל
עליהם להחריש ולשמור על קדושת בתי כנסיות יזכו שה' 

 להם מהרה. יההגון והראו זיווגםישלח להם את לחמם ואת 
 יד' קשלכן עניין זה נרמז בפסובס"ד ואולי אפשר להוסיף 

 תזכו להושיט את  'רישוןחאתם תש'שע"י  למדבפרק יד' ל
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    שלחב פרשת
 תשע"זט"ו בשבט 

 113גיליון  - שנה שלישית

 בס"ד

 61.26 – כניסת השבת
 62.33 –יציאת השבת 

   62.92 – 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

   מתוק מדבש!  . הכלה 'יד'החתן ל 'יד'בעת הקידושין מט
***** 

 ז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה' )טו', א'(א
מע שהיה להם סיבה שמזה משנאמר 'אז ישיר משה' מדוע 

 ה שלא היה ראוי לשיר בזמן אחר?לשיר דווקא אז מ
)ראב"ד גאבס מבאר נפלא הגאון ר' יצחק חי בוכבזה זצ"ל 

 לחם':-בספרו 'קרבן אבי ולוב(
מובא בחז"ל שכל מי שנעשה לו נס בזכות אחרים אינו 

 .באריכות()עיין שם את הטעם ומר עליו שירה א
 ש לשאול כיצד אפשר לדעת האם הנס בזכות אחרים?וי

סימן  אויביךאם זכית לראות במפלת  :התשובה היא
שה ואם לא זכית סימן שהנס נע ,שהנס נעשה בזכותך

שאז וזאת למדנו מלוט כשניצל מסדום  כות אחרים.בז
אתה ' :ביאר רש"יו 'ל תביט אחריךהמלאך אומר לו 'א

נך כדאי אי ,ובזכות אברהם אתה ניצולהרשעת עמהם 
 לראות בפורענותם'

את מפלת מצרים  לראות וזכ עם ישראל הרי לפי זה
היד הגדולה אשר עשה ה'  תוירא ישראל א' :מרשנא

ממילא הם ו .ומכאן שהנס נעשה להם בזכותם 'במצרים
 .רשאים לומר עליו שירה

 !מתוק מדבש .ישראלובני  הישיר מש )דווקא( לכן נאמר אז
***** 

לוקיך והישר בעיניו -יאמר אם שמוע תשמע לקול ה' או
 )טו', כו'( תעשה והאזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו

 'לוקיך-בקול ה' א תשמעאם שמוע ' נאמר אםויש לשאול 
 ?' שזה לכאורה כפל לשוןת למצוותיונוהאז'מדוע הוסיף 
נפלא רבנו יעקב אבוחצירא זיע"א בספרו  ןמתרץ באופ

: )שבת פח', א'( אמובא בגמר: הקדמה'פיתוחי חותם': 
ישראל נעשה לנשמע יצתה בת קול בשעה שהקדימו '

ואמרה להן מי גילה לבני רז זה שמלאכי השרת 
עושי  חגיבורי כ ומשתמשים בו שנאמר 'ברכו ה' מלאכי

 דברו לשמוע בקול דברו'
ויש לשאול ובאמת מי גילה את הסוד הזה של הקדמת 

 בה?לישראל? הרי הגמרא לא אומרת תשו 'נעשה לנשמע'
עם ישראל למדו זאת מהפסוק  ר' יעקב זיע"א:ומר א

הים  אמר הקב"ה למשה מיד לאחר שירתאותו אצלנו 
ואם תשאל  'לוקיך-ויאמר אם שמוע תשמע לקול ה' א'

? התשובה היא 'שמוע תשמע'כנס להגדרה של יכיצד אנו נ
הישר 'צמכם לקיים את כאשר תקיימו בע :בהמשך הפסוק

  '.והאזנת למצוותיו'י לפנ 'בעניו תעשה
  !מתוק מדבש  וזה בדיוק הסוד של הקדמת נעשה לנשמע.

***** 
ויאמר  יאמרו איש אל אחיו מן הוא כי לא ידעו מה הואו

 )טז', טו'( משה אליהם הוא הלחם אשר נתן ה' לכם לאכלה

 החליטום הם לא ידעו מה הוא אז כיצד אם הויש לשאול 
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 ולענות לה אמן על ברכתה ואכן הדבר נמשך מידי בוקר.
ולפני יציאתה  מארגנת את חפציה  בוקר אחד הבת קמה,

ריימי  היא מכינה את המשקה החם אך היא לא רואה שאב
   טרח להגיע למטבח.

, מיטתו ריקה היא הולכת לחדרו אך '?עדיין ישן 'אולי הוא
   אותו. ית ולא מוצאתת אחריו בכל הבהיא מחפש

י  היה פתוח שמה לב כי חלון חדרו של אבריימ היאלפתע 
דרך לטפס עיתים אבריימי היה מנסה שלואז היא נזכרת 

כאשר בכל פעם אמו הייתה מבחינה  ,ג ביתםגעל החלון 
  בכך ומונעת ממנו את הטיפוס המסוכן.

למרות הקור הירושלמי העז בשעת  ,עולה על הגג אהי
ובעומדה על הגג היא מסתכלת ימינה שמאלה  ,בוקר זו

עת אותו  לפתע היא שומ ,'אבריימי' 'ימייאבר'וקוראת 
היא רצה לכיוון קצה הגג והנה היא   ...'ןאאני כ' :עונה לה

להן מעבר המבצבצות  קטנות ייםמבחינה בשתי יד
  ...הקמעל

ניסה לרדת מן המעקה מה שהתברר הוא שאבריימי 
לעלות אך סה ינהוא  ...בין שמים וארץתלוי לו ונשאר 

 .(רח"ל) למטהכוחותיו אזלו ועוד רגע הוא צונח  ללא הצלחה

בלי לדעת מהיכן היא שואבת את הכוחות לכך, היא מ
הושיטה את ידיה אל מעבר למעקה ומשכה בכח את הילד 

 ...ושניהם נכנסו לבית החםהקטן אל קרקעית הגג 
דקות ארוכות חלפו עד שהצליחה להתאושש מהבהלה  
שאחזה בה, היא התקשתה לחשוב מה היה קורה אילו  

מן הצד עמד  ..ר.אחת מאוחר יות שניההיא הייתה מגיעה 
  ,פלותשמו בעינייםמביט באחותו  כשהוא הקטןאבריימי 

הוא  ,הוא חש כי התנהג שלא כשורה ולבו התמלא בחרטה
הוא הלך  ,יע את אחותוגת מעשה שירוהבין כי עליו לעש

שקה חם ח וחזר לאחר מספר רגעים כשבידו מלמטב
הוא   'ך אמןיקחי אחותי, תברכי ואני אענה אחרי' :ואמר

של   על פניהשהתפשט לה ישמח לראות חיוך מלא מח
  ...אחותו
ברוך  'לקחה את הכוס בידה ובירכה  בכוונת הלב היא 

 'ושהכל נהיה  בדבר ---נו מלך העולםלוקי-א ---אתה ה' 
 תות מיוחדעקיבלו עתה משמ 'שהכל נהיה בדברו'המילים 

 .'אמן!' ואבריימי הקטן ענה אחריה בדבקות ר שניהםועב
 

ת ושמירה  מסיפור זה אנו רואים כמה ישועו !אחים יקרים
הקב"ה ע"י הקפדה על ברכות צמודה יכול האדם לשאוב מ

   .בכוונת הלב
 נפלא:' נורא תהילות עושה פלא'לפי זה מתבאר הפסוק 

כות  יו תהילות לקב"ה ע"י הקפדה על ברמי שממלא את פ
חלקים  הלשלוש  המחלק את הברכ - מתינותכראוי ב

ה שהכל נהי ---לוקינו מל העולם-א ---אתה ה'ברוך '
שיענה   ימקפידים שגם יהיה עוד יהודובפרט אם  'בדברו

זוכים שהקב"ה   ע"י ריבוי התהילות הללו לקב"האזי  ,אמן
 כפי שראינו בסיפור הנפלא הנ"ל.ו 'עושה פלאיהיה בגדר '

 
  – 'נורא תהילותל' להפוך את הקב"המי שמקפיד 

 'עושה פלאעבורו 'שהקב"ה יהיה יזכה 
 

 !!!ם ומבורךושבת של !ה' יזכנו, אמן
 

  :לעילוי נשמתדברי התורה 

 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

 

 

 

 

 לו 'מן'?לקרוא 
אמנם  הםולפי זה  .הוא לשון הכנת מזון'מן'  :וביאר רש"י

אבל כיוון שהוא הגיע אליהם כמזון מוכן   ,לא ידעו מה הוא
 קראו לו בשם 'מן'.

מז מובא בשם הרב יעקב הכהן טראב תירוץ נוסף בדרך ר
הרב דן מחבר )שלח לי  'בספרו 'בית יעקב (ראב"ד בירות)זצ"ל 

ה הראשונה  פקו מהי הברכתס: בני ישראל השליט"א(
האם זה לחם ואז ברכתו היא  ,והאחרונה שצריך לברך עליו

או שמא זה עוגה וברכתו   ?'ברכת המזון'וף ולבס 'המוציא'
  ?'על המחיה'ולבסוף  'מזונות'

ות ראשי תיב 'מן'? 'מן הוא ויאמרו איש אל אחיו'רמז לדבר 
ראשי תיבות  'מה' 'כי לא ידעו מה הואומדוע? ' ?ברךנה מ
 מזון.החיה ממוציא וכמו כן ראשי תיבות הזונות מ

 לכם ה' הוא הלחם אשר נתן' רבנו: ועל זה אמר להם משה
וברכת  )לחם מן השמים( לאכלה ולכן ברכתו היא המוציא

 !מתוק מדבש   . המזון
***** 

 )יז', יא'( היה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראלו
כל זמן שהיו ישראל ' :)ראש השנה כט', ב'(מובא בגמרא 

לפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם מסתכלין כ
 ...'שבשמים היו מתגברין

  לכאורה יותרמ 'מסתכלים כלפי מעלה'ויש לשאול: הלשון 
 'משעבדים את ליבן לאביהם שבשמים'ודי היה לומר 

 ו?דמשה בהרמת יעוד מה היה מועיל לזה ו
 'מרים את ידו' :(ד"ת לפ"ש)' זיע"א מאור ושמש'בעל ה הסביר

  בה הוא הצטיין והיא מידת הענווה.הכוונה את המידה ש
וברגע שישראל אמצו גם הם את מידת הענווה מיד הם היו 

  .הם אהבה ואחווהיחבריהם והייתה בינ מעלתרואים את 
 .!מתוק מדבש מובטח. ןהניצחועם ישראל ב ההבא שוכשי

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

יעקב ואורי  /ברכה והצלחהל  - וב"ב / התורם בעילום שמובגשמיות וברוחניות

 –לכל הישועות / ליאור בן זיוה  –ה בת סלימה זיולמכירת הדירה /  –ישראל 

 לברכה והצלחה. –ג הגון /  אהרון בן שושנה לזיוו

 ...הברכה שהצילה: לפרשה סיפוררעיון ו 
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לים ה' מי כמוכה נאדר בקודש נורא תהילות  -מי כמוכה בא
 )טו', יא'( עושה פלא

)מעובד ע"פ  ע"פ סיפור נפלאוחשבנו לבאר את הפסוק בס"ד 
 לת המעשה(:סיפור מהגיליון 'וכל מאמינים' מבע

באחד הסמינרים החשובים בירושלים התקיימו שיעורי  
חיזוק בענייני 'ברכות', כל אחת מן הבנות קיבלה קבלה  
מסוימת, שתיים מבנו הסמינר קיבלו על עצמן שלא לברך 

שום ברכה אלא אם כן יש לידם אדם שיענה אמן על  
 ברכתן.

הדבר לא תמיד הסתדר, שכן ישנם פעמים בהם את נמצאת 
לבד ורוצה לטעום דבר מסוים אך אין מי שיענה אמן, אבל 

 הן החליטו לעמוד בזה בגבורה.
לאחת מן הבנות היה קושי נוסף, כיון שהסמינר בו היא 

למדה נמצא במרכז ירושלים היה עליה לצאת מוקדם  
בבוקר מביתה. היא הייתה רגילה לשתות משקה חם לפני  

ישנים ולכן לא  יציאתה ובשעת בוקר זו עדיין בני הבית
 היה מי שיענה אחריה אמן.

 מי שנחלץ לעזרתה היה אחיה הקטן אבריימי... 
אבריימי היה ילד חביב אך שובב כלל לא קטן, הוא פנה  

 לאחותו והודיע לה כי הוא יהיה מוכן לקום בכל בוקר  
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