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 לכבוד כל החתנים הטריים לאחר ל"ג בעומר

השתתף בחתונה של ש זצ"ל ר' יעקב קמינצקימסופר על 
 הוא שאל: זיע"א. במהלך החתונה בת האדמו"ר מצאנז

חתן על כל עוונותיו?  ענה לו ל)פוקקים( מדוע מוחלים 
שנאמר 'ושימח  לשמח את אשתוה ו  צּו: חתן מ  האדמו"ר

את אשתו אשר לקח'. הבעיה היא שכדי לשמח את כלתו 
הוא צריך להיות בעצמו שמח. וכיצד יכול החתן לשמוח 

'תשמיעני יא'( -)תהילים נא' י'שנאמר  ?עוונותלו יש שר כא
ששון ושמחה' מתי? כאשר 'הסתר פניך מחטאי וכל 

 מחה' יעוונותי
ע"י שביום  אני אעזור לך' לחתן הקב"הכביכול לכן אומר 

וכעת כאשר אתה לך על כל עוונותיך )אפקוק(  בחופה אמחל
  מתוק מדבש!    .תוכל לשמח את אשתך שמח

***** 
שש שנים תזרע שדך... ובשנה השבת שבת שבתון יהיה 

 ד(-)כה', ג' לארץ שבת לה'
הלא עיקר  ?'שש שנים תזרע שדך'מדוע היה צורך לצוות 

 הציווי הוא לשבות ממלאכה בשנת השמיטה?
כדי שגם בשנים בהם מותר  :אומר החיד"א הקדוש זיע"א

של ד את האדמה תזכור שכל השפע הוא מכוחו ולך לעב
 .'ח לעשות חילוהוא הנותן לך ולאדמה 'כ הקב"ה

דהיינו כדי  'שמ"ע' תיבותסופי  'עתזר םשני שש'רמז לדבר 
להזכיר שגם כאשר אתה מותר בעבודת האדמה תקבל 

 .ולא מתוך כוחי ועוצם ידי מיםשלכות מול עעליך 
 

 (שליט"א ןלרב יצחק זילברשטיי 'ופריו מתוק')ע"פ  אובעניין זה סיפור נפל

לעזוב  מתכווןזיע"א הודיע כי הוא  'מגלה עמוקות'בעל ה
 .הועילולא  תלמידיו בקשותאת העיר קראקוב וכל 

'? מה קרה' .יע הרב כי הוא נשאר בעירדבאחד הימים הו
הכל אודות לדין תורה בין שני 'ענה הרב  שאלו התלמידים.
 :'על רקע הסיפור הבא יהודים שהגיע אלי

רוד והיה מתפרנס בדוחק הינו תלמיד חכם אך עני מ ראובן
 .בכל לילה רב ממכירת כעכים בשוק שהיה אופה בעצמו

שמעון שהיה אחד מעשירי קראקוב  אליויום אחד פנה 
בכל שבוע ממכירת  חמרוויכמה אתה ' וושאל אות

 .השיב ראובן דינרים'חמישה '? הכעכים'
 דינריםאני מוכן לתת לך בכל שבוע שישה  יקירי, ובכן'

על  ביננו נחתוםהבה  ,תורהבתנאי שאתה יושב ולומד 
 .וההסכם נחתם םראובן הסכי 'הסכם יששכר וזבולון

ן עומד ברואה העשיר את ראו לאחר כשלושה חודשים
  'מה זה? אתה מפר את ההסכם' .בשוק ומוכר כעכים

  'אני חוזר בי מן ההסכם' ' ענה ראובןאכן כן'
 ?'אבל הרי יש ביננו חוזה חתום'
מגלה 'ר המעשיר תבע את ראובן לדין תורה אצלי אוה

 ?'מדוע אתה חוזר בך' ראובןשאלתי את  ואז' עמוקות
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 בהר בחוקותי פרשת
 תשע"ז

 123גיליון  - שנה שלישית

 בס"ד

 19.04 – כניסת השבת
 20.16 –יציאת השבת 

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

 

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

 נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

'כבוד הרב' פתח ראובן ואמר 'כשהייתי אופה כעכים 
התפילה שלי הייתה נראית אחרת... הייתי מתפלל בכל 
בוקר בדביקות ומתחנן לקב"ה שיזמן לי קונים הגונים 
מהרה... לצערי מאז ההסכם התפילה שלי היא כבר לא 
אותה תפילה וזאת משום שאני סומך על כך שמשכורתי 

 מהעשיר מובטחת' 
ני מבקש לבטל את ההסכם כדי שהקשר שלי עם 'ולכן א

 הקב"ה ישוב להיות כבראשונה'.
סיים המגלה עמוקות ואמר 'בעיר שיש בה דין תורה כזה 

 מתוק מדבש!אני חפץ לגור... 'פה אשב כי איויתיה'...   
***** 

 )כו', ב'( את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו אני ה'
 נאמן לשלם שכר -אני ה'רש"י: 

נותנים  כל המענג את השבת)שבת קיח' ע"ב( מרא מובא בג
' ויש לשאול מדוע נאמר לו משאלות לבו לטובה

 משאלות ליבו? הלא אדם שואל את משאלותיו בפיו?
)שבת מובא בגמרא  :)ליקוטי שמואל(מתרץ בעל 'בית הלוי' 

יהיה דיבורך של שבת כדיבורך של חול א של' קיג' א'(
להרהר בליבו כמה ' :אומר רש"י 'דיבור אסור הרהור מותר

 אני צריך להוציא'...)הוצאות( אני כך וכך יציאות 
ממילא כאשר אדם מענג את השבת ומקפיד שלא לדבר 

לכן  ,לו בשבת אלא רק מהרהר בליבושעל צורכי החולין 
דווקא כיוון  ליבוכשכר על כך נותנים לו משאלות 
   !מתוק מדבש  שבפיו הוא לא ביקש אלא רק בליבו.

 
 ובעניין עונג וספירת העומר מילתא דבדיחותא

בשיעור על ספירת העומר קם תלמיד ואמר: 'בכל יום 

אני אוכל רוגלך נוסף לפי ימי הספירה וכך אני לא 

שוכח'. 'ומה אתה עושה אם טעית ובמקום שלושים 

ספרת עשרים ותשע'? 'פשוט', עונה התלמיד 'למחרת 

 ברכה'...אני אוכל שלושים רוגלך בלי 

***** 
 )כו', ג'(אם בחוקותי תלכו... 

 שתהיו עמלים בתורה... :רש"י
מאוד, הוא עובד  בעבודה קשה  מסופר על יהודי שהיה

יושב  משהו,אוכל  ,בערב שבע וחציחוזר בשעה היה  
תשע בערב השעה וקצת לפני עם אשתו וילדיו מעט 

לשיעור דף יומי עד עשר. הבעיה הייתה שמרוב  ךהול
הוא  עם תחילתו ומידעייפותו הוא היה מגיע לשיעור 

 וקדיש. 'רבי חנניה'היה נרדם ומתעורר באמירת 
פנה אליו הרב ביחידות והציע לו הצעה:  באחת הפעמים

 מידיעור שבכל בוקר אני מוסר את אותו ה ,תראה יקירי'
אולי היה כדאי שתבוא בבוקר  ,לאחר תפילת שחרית

 .גם קביעות וגם ידע.. חותרווי עירני
 ההצעה מאוד'האמת היא ש :גע ואמררהיהודי שתק ל
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יבין שאין לו הרבה שנים לחיות  וכל זה כדי שהיהודי
 ויקדיש את זמנו לאגירת מצוות ומעשים טובים.

לעומת זה 'ספירת העומר' נקראת כך כי תכליתה לחבר 
היה מאגד את  'עומר'שהאת עם ישראל זה לזה כמו 

  .התבואה
וכל זה כהכנה לחג מתן תורה אותה זכינו לקבל כאשר 
היינו באחדות כמו שנאמר 'ויחן שם ישראל' כאיש אחד 

 בלב אחד.
זו הסיבה שבמצוות ספירת שנות היובל נאמר אולי ו

' כי הספירה הזו נועדה לחזק אצל הפרט את לך'וספרת 
  .ההבנה שאין לו הרבה שנים

ובספירת העומר נאמר 'וספרתם לכם' כדי לחזק את 
 חשיבות האחדות בעם ישראל כהכנה למתן תורה.

 
 ואיך משיגים אחדות? התשובה ע"פ הסיפור הבא:

קבוצת גנבים החליטו לשדוד יהודי שיצא מהבנק 
ת לצורך קניות, הם ארבו לו והוציא את כל המשכור

וכשהגיע עצרו אותו ואיימו עליו שיביא להם את כל 
 כספו. 

היהודי היה פיקח, הוא הביט על פניהם, פנה לאחד מהם 
ואמר לו 'תשמע יקירי אתה נראה לי אדם הגון ולכן אני 
 רוצה לשאול אותך למה אתם צריכים את הכסף שלי'? 

 בים ורוצים לאכול''מה פירוש למה' ענה השודד 'אנו רע
'אין בעיה... כמה כסף צריך בשביל לאכול ארוחה טובה 

 ענה השודד.₪' במסעדה'? 'בערך מאה 
'אין בעיה' אמר האיש, הוא הוציא ונתן לכל אחד 

 'שיהיה לכם בתיאבון' והלך... ₪ מהשודדים מאה 
 השודדים ההמומים אכן לקחו את הכסף והלכו.

מחרת בבוקר יוצא היהודי מביתו ורואה את אותו ל
 שודד ממתין לו בפינת הרחוב. 

'מי יודע' חשב האיש 'אולי כעת הוא יתרגל וכל בוקר 
 יבקש כסף לאוכל?'...

 הוא פונה אליו 'בוקר טוב יקירי מה אפשר לעזור'?
 'באתי להחזיר לך את העודף מהארוחה שאכלתי אתמול'

 ? שאל האיש.'למה'
וט שינית אותי והחלטתי לחזור בי מדרכי 'אתה פש

 יהודיהקלוקלת' 'למה' שאל ה
'כי אתה הראשון בחיי שאמר לי שאני נראה לו 

 בחור הגון'...

 
מאויב אחים יקרים! אם מילה טוב יכולה להפוך שודד 

לעבוד גם על בן/בת  היכוללאוהב אז כל שכן שהיא 
 זוגכם בבית או על עמיתכם לעבודה.

חבר את ליבות עם ישראל היא ל 'העומרספירת 'תכלית 
אגודה אחת להיות ראויים  – 'עומר'ולאגד אותם כ

 .לקבלת התורה בחג השבועות
פשוט ע"י  ,לא בכסף ולא בזהב ?ואיך מחברים לבבות

 ...להפוך אפילו אויב לאוהבשמסוגלות  טובותמילים 
 

 שבת שלום ומבורך!!!    ה' יזכנו, אמן!   

  :לעילוי נשמתדברי התורה 

  ציון ז"ליוסף אברהם )אליתים( בן 

 רחל )רשל( בת נעימה ז"ל  

 יונה עזרא בן צ'חלה ז"ל 

 

 

אך למרות  ,הגיונית וגם מתאימה לי מבחינת לוח הזמנים
 זאת אני לא מעוניין'.

לכך, כבוד הרב, היא שכאשר ילדיי הקטנים 'הסיבה 
רואים עד כמה אבא מוסר נפש ללכת לשיעור בכל ערב 

הם מבינים עד כמה  ,למרות העייפות הרבה שניכרת עליי
וזה חשוב לי הרבה  לעמל התורהאבא מקדיש חשיבות 
 מתוק מדבש!  '   יותר מהבנת השיעור

***** 
 )כו', כח'( וייסרתי אתכם אף אני....

זיע"א: כאשר  'קדושת לוי'אומר ה מי? מדוע נאמר אף אני? לרבות
 את בנו למי כואב יותר? התשובה היא וודאי שלאבא. מכהאב 

כאשר תביאו אותי למצב של 'וייסרתי אתכם אף אני' וזהו שנאמר 
וייסרתי אתכם אז שתדעו ש'אף אני' מתייסר כאשר אתם סובלים 

  דבש!מתוק מ. 'עמו אנכי בצרה'כמו שנאמר 

***** 
 ואכלתם בשר בניכם ובשר בנותיכם תאכלו )כו', כט'(

זוהר הקדוש שלעתיד לבוא כל : מובא באדמו"רהיהודי שאל את 
לברכות. אם כן כיצד  הקללות הנוראות שבפרשת התוכחה יהפכו

 הזה לברכה? יוסבר הפסוק
'אבל לצערי הם אינם  ענה האיש בנים?' 'כן' יש לךענה לו האדמו"ר: '

מצוות' 'ומה עם כשרות?' 'כלל לא' ענה היהודי בצער 'ולכן שומרים 
 אני נמנע מלאכול בביתם'.  

תוכל לאכול ושבניך יחזרו בתשובה  התורה מבשרת'ובכן' ענה הרבי' 
)בבית(  רׂש  ב   בניכם ו)בבית( ר ׂש  אצלם בשר. וזה שנאמר: 'ואכלתם ב   

 מדבש!מתוק    בנותיכם תאכלו'
 

 ובעניין בשר מילתא דבדיחותא

אחרי החתונה אומר יהודי לאבא של הכלה 'באירוע 

שלכם חטפתי שוק' 'למה מה קרה'? נבהל האב והיהודי 

 עונה 'כי נגמר הבשר ופחדתי שגם השוקיים ייגמרו'...

 

 היקרים דהאן ואוסנת הראלוהכלה / החתן  היקרים בוקרה וחנה מאור והכלה החתןילדינו  הגיליון להצלחת:

  .שיזכו לבית נאמן בישראל ולדורות ישרים ומבורכים
הצלחה בגשמיות  –דקל מלכה רפואה שלימה /  – רויטל בת רחל חדוהרפואה שלימה /  –גיטה בת מנטה  -אמי 

 –ה בת סלימה זיולמכירת הדירה /  –יעקב ואורי ישראל  /ברכה והצלחהל  - וב"ב / התורם בעילום שמווברוחניות
  ג הגון לזיוו –לכל הישועות / ליאור בן זיוה 

 ...כוחה של מילה טובה –רעיון וסיפור לפרשה  
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 )כה', ח'( וספרת לך שבע שבתות שנים...
 'וספרת לך'מדוע בספירת שנות היובל נאמר  :ויש לשאול

 ?'וספרתם לכם'ואילו בספירת העומר נאמר 
  :מהדהקוחשבנו להסביר בס"ד ע"פ 

 הביא משל לאדם עני שהגיע לביתו שמח המגיד מדובנא
הבאתי שק מלא  ...הגיע הקץ לצרותינווטוב לב והכריז '

  .השק על רצפת החדר הוא שפך את תכולת 'בכסף
הבחינה כי כל המטבעות היו של עשר  רעייתו הפקחית
 .אגרות כל אחת

 'אנו עדיין עניים למרות הכסף הרב שהבאת ,בעלי היקר'
 ...?'הלא הבאתי המון כסף' '? התפלא הבעללמה'

ביקשה מבעלה לקבץ את הכסף לקבוצות של  ההאיש
תספור כמה 'כעת )שקל אחד( מטבעות בכל קבוצה  עשרה

  ...₪ שבעים? הבעל ספר ומצא בסך הכל 'יש
 ופני הבעל חפו...

מון שנים האדם בעולם הזה חושב שיש לו ה :הנמשל
 הורה לנו לספור שש שנים ?מה עשה הקב"ה .לחיות

לספור שבע וכמו כן הורה לנו  .'שמיטה' תוהשנה השביעי
  .'יובלה שנת'היא  שמיטות ושנת החמישים

ואולי  עשר ?לחיותתזכה  שמיטותוכעת תספור כמה 
  ?וכמה יובלות אחד ואולי שניים ?קצת יותר
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