
 

 

 

  
 

  
 
 

 (2951228-073 -/ שמיעה חוזרת  6171111-03 -) שידור חי 'המרכז הרוחני' חדרה  18.45 -: בחמישי: השיעורים הקרובים

 עת אולגהבית הכנסת "בית יוסף" גב 00.71 בשעה ת קודש:שב
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש וידבר ה'
 ב'(-כל עדת בני ישראל )א', א' שהשני... שאו את רא

 ...: מתוך חיבתן לפיו מונה אותם כל שעהרש"י
יהודי צריך להיות  :זיע"א 'נועם אלימלך'מסביר בעל ה

אלא שבכך יש  .דהיינו להכיר בשפלותו 'רב  ד  מ  'בבחינת 
התורה מצד  תרולכן אומ .תלעצבו ייפולסכנה שמא הוא 

ר'ד תהיה בבחינת אח ב  ד   'באוהל מועד'אבל תהיה  'מ 
ע"י לימוד התורה  ?ואיך 'מועד' בשמחתדהיינו תמיד 
 שנתנה בסיני.

ואת זה תעשה ע"י שתזכור את דברי רש"י שאתה וכל עם 
 (אבות)כמו שאמרו  .לפני הקב"ה בכל שעה חביביםישראל 

את מעלותיך וכשתראה  'אין לך אדם שאין לו שעה'
 !מתוק מדבש . לפני ה' אזי תהיה בשמחהוחביבות מעשיך 

 
 )הרב בן ציון סנה( מילתא דבדיחותא חיוביתובעניין הסתכלות 

מה ' .ערביים בעיתוניםקורא  חברויהודי רואה את 

עונה לו חברו  'השתגעת? למה לא בעיתונים בעברית?

 ?ם כותביםמה ה ...לקרוא עיתונים בעברית זה דיכאון'

כמה התבוללות  ,כמה אנו עניים ,כמה ישראל מותקפת

אבל בעיתונים הערביים מפרסמים כמה היהודים  .ועוד..

 ,משתלטים על הר הבית ,משתלטים על העולם

 העולמית פשוט משמח... הכלכלהטים על למתחמשים, שו

***** 
 באחד לחודש השני בשנה השנית... )א', א'(

נתו עליהן מנאם, באחד בניסן הוקם : כשבא להשרות שכירש"י
 המשכן ובאחד באייר מנאם...

ויש לשאול: הרי באחד בניסן שרתה השכינה בהקמת 
 המשכן ומדוע מנאם רק באחד באייר?

: מתרץ המר"ש מבעלזא זיע"א: קביעות של דבר תירוץ א'
 נקבעת רק לאחר שעברו שלושים יום כדין תושב בעיר.

ד בניסן היא נחשבה אע"פ שהשכינה שרתה באח ,לכן
 קבועה רק באחד באייר. כתושבת

 (:)ר' יצחק חי בוכבזה זצ"ל 'לחם-קרבן אבי'מתרץ ה :ץ ב'ותיר
יעה על ילדיה ע"פ המזל אם משפת העל פי חכמת המזלו

 פיע.שלדה ואילו האב לא מבה היא נו
 עם ישראל לאחר מתן תורה יצאו משליטת המזל כליל.

ישראל קיבלו את התורה ביום ו' בסיון בשנה הראשונה 
)חודש ניסן הוא האחד חד עשר חודשים ו אורק כאשר עבר

נודע להם שהם יצאו  ,והחל החודש השנים עשרעשר מסיון( 
  עה בהם.כליל משליטת המזלות שלא פג

 להודיעדווקא  'לבית אבותםשאו את ראש... 'נאמר  ולכן
 מתוק מדבש! .וזה דווקא באחד באייר על המזלכי הם מ

***** 
 ל בן עוכרן )א', יג'(-אשר פגעיאל

 ביאר נפלא:)ר' יצחק חי בוכבזה זצ"ל( בעל הקרבן אבילחם 
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 תשע"ז במדבר פרשת

 והכנה לחג שבועות

 124גיליון  - שנה שלישית

 בס"ד

 19.08 – כניסת השבת
 20.21 –יציאת השבת 

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

 

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

 תפילהנא לא לעיין בגיליון בשעת ה

מפני ': אמר משה לפני הקב"ה )ברכות ז', א'(מובא בגמרא 
מה יש צדיק וטוב לו ויש צדיק ורע לו, יש רשע וטוב לו 

צדיק  -צדיק וטוב לו  ,משה'אמר לו  ?'ויש רשע ורע לו
-רשע וטוב לו  ,צדיק בן רשע - ורע לוצדיק  ,בן צדיק

 .'רשע בן רשע - רשע ורע לו ,רשע בן צדיק
ורבנו האר"י הקדוש זיע"א הסביר ע"פ עניין גלגול 

 'בן'וגלגול שני נקרא  'אב'גלגול ראשון נקרא , הנשמה
 השני. לגלגולוומה שיעשה בגלגול ראשון ישלם 

דהיינו אם ראית איש  'ל-לאשר פגעיא'וזה שנאמר 
קשים אע"פ שהוא נראה לך  םייסוריל פגע בו -שהא
 'בן עוכרן' תוכך היא היויבה להסייתכן כי  ,צדיק

בחטאים  ושבגלגול הקודם הוא העכיר את מעשי
 מתוק מדבש!לפני הקב"ה.    ועוונות קשים

***** 
 מן מתן תורתנו באהבה מקרא קודש זכר ליציאתז

 )מתוך התפילה והקידוש לליל החג(מצרים 
מנחת ')הובא בספר  ו את בעל חידושי הרי"ם מגור זיע"אשאל

: מדוע אומרים בקידוש ליל שבועות שחג מתן ('יהודה
תורה הוא 'זכר ליציאת מצרים' והלא להיפך כל יציאת 
מצרים הייתה למען חג השבועות כמו שנאמר 'בהוציאך 

 לוקים על ההר הזה'?-את העם ממצרים תעבדון את הא
ובה פשוטה, כיוון שעד שלא השיב להם הרבי 'התש

קיבלו את התורה עדיין לא יצאו כלל ממצרים, נכון 
שגופם יצא ממצרים אבל מצרים לא יצאה מהם, הם 

ים מטומאת ומזוהמת מצרים בנפשם. עדיין היו מושפע
צרים מ התורה בהר סיני הם הוציאו את רק בקבלת
 .ן רק אז הם למעשה יצאו ממצריםמהם ולכ

גבינו אנו, יהודי יוצא ממצרים רק אם ל והדברים נכונים
 מתוק מדבש!וחי על פיה.    הוא מקבל את התורה

 
מוסיף על כל רבי צדוק הכהן מלובלין: זצ"ל: חג 

בית ש כיווןהשבועות קרוי בשם 'עצרת' מלשון 'סחיטה' 
קטיפת הזיתים מהעץ נקראת  שכןהבד קרוי 'מעצרתא' 

 'מסיק' ואילו הוצאת השמן נקרא 'עצירה'.
עצם היציאה ממצרים בחג  ,וכך גם ביציאת מצרים

מתן תורה בהפסח דומה למסיקת הזיתים מן העץ ו
 מתוק מדבש! .'עצרת' ולכן נקרא הופק מהם שמן הזית

***** 
 מושבותיכם תביאו לחם תנופה שתים שני עשרונים...מ

 ביכורים לה' )ויקרא כג', יז'(
 ות?מדוע נצטווינו להקריב את שתי הלחם בחג השבוע

)הרב אברהם מרדכי אלברט( מתרץ בספר 'ברכת אברהם' 

: כך אמר להם הקב"ה )קידושין ל', ב'(מובא בגמרא 
לישראל 'בניי, בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין, 
 אם אתם עוסקים בתורה אין אתם נמסרים בידו שנאמר
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 )ברכת התורה(ברוך אתה ה' המלמד תורה לעמו ישראל 
בשם חי ראובן( )יסיפר הגה"צ ר' ראובן קרלינשטיין זצ"ל 

 אברך חשוב שמוסר שיעורי תורה בהרצליה:
בשיעור שלי משתתף מזה מספר שבועות גוי הנמצא 

 בהליכי גיור ולומד יהדות על מנת להיות גר צדק.
יום אחד הוא פונה אלי ואומר: 'זהו זה! אני יותר לא 

 ממשיך! אני כבר לא אזכה להיות גר צדק!'
'אני יושב כאן 'מה קרה?' שאלתי אותו והוא ענה 

בשיעור כבר כמה שבועות, מאזין בקשב רב, אבל לא 
השיעור עמוק ד... ומה תאמר? שמצליח להבין משפט אח

? אבל אני רואה כאן עשרות צעירים וילדים שהם עבורי
 כן מבינים, מתערבים בשיעור, שואלים ועונים...'

'אלא מה תאמר? אולי לי יש ראש חלש? ובכן, אני מוכן 
את התעודות ההצטיינות שלי בלימודי  להראות לך

 התארים באוניברסיטה שלמדתי' 
'המסקנה שלי, אם כן, היא שכנראה גמרא ויהדות זה 
פשוט לא בשבילי... אני לא מסוגל להבין אותה אז למה 

 לא אבין כלום?!'שלי להתגייר? כדי 
אמרתי לו 'מה שאתה אומר זה באמת מתסכל מאוד 

תראה, יש לנו צדיק בבני ובאמת זו שאלה קשה... אבל 
ברק, גאון וקדוש, קוראים לו רבי חיים קנייבסקי, בא 

 נלך אליו יחד, נשאל אותו ונשמע מה הוא אומר...'
  .השאלהוהוא שאל את  לר' חיים אתוהגעתי 

'איך אתה רוצה שהוא  :פנה אלי ואמר לי ,ר' חיים חייך
 'הרי אין לו מלמד? ידע ללמוד?

?! ה זאת אומר אין לו מלמדמ'רגע הראשון נפגעתי ב
 !'?הרי אני מלמד אותו כל יום

 בלא ...נכון שאתה מלמד אותו' :ור' חיים המשיך ואמר
ברוך אתה ה' 'אנו אומרים בברכות התורה בכל יום 

וא המלמד! ואת הקב"ה ה' רה לעמו ישראל...תו המלמד
ת עמו ישראל... הוא לא מלמד מי הוא מלמד? רק א

 'גויים
ן שהוא לא מבין את הלימוד כי הוא עדיי לכן אין פלא'

ואם כן בגדר גוי עדיין הוא  ...לא השלים את הליכי הגיור
ברגע שהוא יתגייר  ...? הרי אין לו מלמד?איך הוא יבין

 'יהיה לו מלמד והוא יתחיל להבין אין בכך ספק...
 היה... בדיוקואין צורך לציין שאכן כך 

 
לא רק  ?בועותבחג הש אנו שמחיםעל מה  !אחים יקרים

 לנו שהקב"ה נתן ךעל כך שזכינו למתן תורה... אלא על כ
ת הזכות להיות לומדי יש א רק לנו ...את תורתו בלבד

 ביותרתורת ה' ולא לשום גוי ויהיה זה הגוי הנכבד 
 )גם אם הוא ישים את הכיפה הגדולה ביותר...(בעולם 

שמחה ואהבה  רבה רק הידיעה הזו צריכה לעורר בנו 
ץ יום יום לבית המדרש וללמוד תורה עם המלמד לרו

 הקב"ה. -מלך מלכי המלכים  –הפרטי שלנו 
 

 חג מתן תורה שמח!        שבת שלום ומבורך!

  :לעילוי נשמתדברי התורה 

  יוסף אברהם )אליתים( בן ציון ז"ל

 רחל )רשל( בת נעימה ז"ל  

 יונה עזרא בן צ'חלה ז"ל 

 

 

הלא אם תיטיב שאת' ואם אין אתם )בראשית ד', ז'( 
תח 'לפ)שם( עוסקים בתורה אתם נמסרים בידו שנאמר 

חטאת רובץ' ולא עוד אלא שכל משאו ומתנו בך שנאמר 
'ואליך תשוקתו' ואם אתה רוצה אתה מושל בו )שם( 

 שנאמר 'ואתה תמשול בו'...
להקריב שתי  וביום שבו ניתנה התורה נצטווינ ,ולכן

הלחם העשוי מחמץ הרומז ליצר הרע. לומר לך שבמתן 
 ,עלינו תורה קיבלנו את היכולת לנצח ולבטל את שליטתו

 להיפך בלא תורה הוא שולט בנו. חלילהאו 
 

כעת 'בחג מתן תורה לתלמידיו ור שאמר "מסופר על אדמ
שלא לעשות  להיזהראחרי שקיבלנו את התורה צריכים 

והכוונה היא שדווקא כאשר נתעלית בקבלת ' שוב עגל...
יצר הרע שינסה התצפה לתקיפה מחודשת של  ,התורה

והדרך לנצחו היא  ,א אותךולהחטי ללכוד אותך ברשתו
 הרבלימוד התו התחזקותלבד ע"י אחת ב

 
 ובעניין לכידה מילתא דבדיחותא

בר ליד נהר ורואה אדם עומד עם מסננת תייר אחד עו

נראה לך 'אותו . הוא שואל ומנסה לתפוס דגים מהנהר

אחרי  ,י'בוודא 'שתתפוס משהו עם המסננת הזו?

 ק?'ך בדיואי' 'אתפוס הרבה דגים שעשיתיהמחקר 

התייר הסקרן  'ורת מאה דולר אסכים לגלות לך'תמ

יש לי  ,ובכן תראה'ציא מהכיס מאה דולר ושילם. וה

הדגים  ,כל רבע שעה שעון מעורר שמצלצל בכיס

ים אלי ואני תופס אותם עם צשומעים את הצלצול וקופ

' השיב הדייג 'אתה ?עכשיוכמה תפסת עד ' '.המסננת

 השלישי מהבוקר'.

***** 
 ענה ברעך עד שקר תח לא תנאף לא תגנוב לא א תרצל

 )שמות כ', יג'(

הובאה ( ל)לגה"צ ר' ראובן קרלינשטיין זצ"בספר 'יחי ראובן' 
ידוע כי שני לחות הברית חולקו כך  :שאלה בשם המבי"ט

שבין אדם לחברו ובהם פירוט רב  האחד הדיברות שבצדם
 וכו'... תשא'...'... 'לא לך לא יהיה'לוקיך'... -נוכי ה' אא

לא 'אז מדוע בלוח השני נכתבו הדיברות ללא פירוט 
וכו'... ולכאורה היחס בין  בתרצח, לא תנאף, לא תגנו

 הלוחות הוא איננו שווה?
ין אדם לחברו שעל הלוח שברצה הקב"ה  :מתרץ המבי"ט

יותר כדי שיראו  יבלטו האותיותאז כי  ,יהיו מעט מילים
 אותם יותר בבירור.

 נשיא ארה"בכי  זצ"ל ר הרב שלמה לורנץסיפ ובעניין זה
בכט'  לתמוך אותנומה הסיבה שהביאה ' :טרומן אמר
 ישראל?ת הקמת מדינת א החלטה לאפשרבנובמבר ב

הבנתי כי לאחר שתי מלחמות ' האמריקניאמר הנשיא 
וזאת  לפשיטת רגל מוסרית ההגיע האנושותהעולם 
ת של הפצצה הנוראיה האיומה והשואה בעקבות

 ביפן. יקסאנאגאוהירושימה 
הסיכוי היחידי להבריא את העולם הוא רק ע"י העם 

 לוקי.-היהודי שקיבל את עשרת הדיברות כצו א

 ???אתנוומה    את זה הבין הנשיא הגוי...

  הגיליון להצלחת:

רפואה שלימה /  – רויטל בת רחל חדוהרפואה שלימה /  –גיטה בת מנטה  -אמי 
ברכה ל  - וב"ב / התורם בעילום שמוהצלחה בגשמיות וברוחניות –דקל מלכה 

לכל הישועות  –ה בת סלימה זיולמכירת הדירה /  –יעקב ואורי ישראל  /והצלחה
  ג הגון לזיוו –ליאור בן זיוה 

 ...רעיון וסיפור לחג השבועות 
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  :תלעילוי נשמדברי 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 
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