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 ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף )א', ח'(
הוא בפשטות הכוונה שמה פירוש אשר לא ידע את יוסף? 

 היה כפוי טובה.
: כאשר אחי הקדמהבעל ה'כלי יקר' הסביר באופן נפלא. 

גרום לביטול  ך שהיא ליוסף קינאו בו הם ניסו בכל דר
חלומותיו אפילו בדרך של 'ויתנכלו אותו להמיתו' 'ועתה  

 '.ליםאנו לישמערלכו ונהרגהו...' 'לכו ונמכ
במכירתם את  ,ולהיפך .ואולם כל ניסיונותיהם לא הועילו

ך למלך  אותו להפו 'זיכו'ינים הם ייוסף לישמעאלים ולמד
והלקח מכך הוא ש'רבות  !!!ם במשך שמונים שנהעל מצרי

 מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום'.
לפי זה כאשר פרעה תכנן לענות את עם ישראל ולהרוג את 

אך גם אצלו   ...להביא לאובדנם חלילה , הוא רצהילדיהם
ל את מזימתו ולהיפך 'כאשר יענו אותו כן ירבה  הקב"ה סיכ
 והוא ועמו סבלו מכות קשות על ראשם. וכן יפרוץ'

נמצא לפי זה שפרעה היה מלך 'אשר לא ידע את יוסף' 
והיא ש'אין  'פרשת יוסף' דהיינו לא למד את מוסר ההשכל מ

 מתוק מדבש!  לוקינו יקום לעולם'.-עצה נגד ה'...' ו'דבר א
 

 מילתא דבדיחותאובעניין זה סיפור מוסרי שהוא 

  נשמע'מה נכנס לספר הקבוע שלו בשם משה יהודי 

מה  'א אני טס לארצות הברית' במשה?' 'בסדר, שבוע ה

מה  ' 'על-לשל א בטיסה' 'עם איזו חברה? ?באמת

איפה מאוד ו השירות שלהם גרוע ,אתה יודע ?באמת

ומי  ואוכל נורא גרוע ןמלו'זה  'במלון פלוני' ?'תשהו

גרוע ביותר אתם   ,'פלוני' 'מכיר אותו 'המדריך?

נגיע אפילו לבית  נפלא המסלולאבל 'לכים לסבול' וה

 .'גם אם תגיעו בטוח שאת הנשיא לא תראו'הלבן' 

נסע לטיול ולאחר כחודש הוא   מהמספרה, משה יצא

אתה  !מצוין מאוד' '?הנכנס שוב לספר 'נו משה איך הי

היה 'אובר בוקינג'   ,על היא חברה מצוינת-אל ,יודע

תפוסה מלאה( ואני זכיתי לעבור למחלקה הראשונה  )

עם פינוקים ושירות נפלא, המלון היה מדהים והמדריך 

לבן  נו ובבית ה' 'בכלל טיול קסוםויוצא מן הכלל 

אל  ' 'ואת הנשיא בטוח לא ראיתם?' 'בוודאי' ?'הייתם

אותנו   מזמיןאיך שהגענו הודיעו לנו כי הנשיא  ,תשאל

מה אתה ' 'אישיתאליו ואפילו הוא קרא לי לשיחה 

 :ומה הנשיא אמר לך? הוא הסתכל עלי ושאל ...אומר

 'ת כזו זוועתית?מי זה הספר שעשה לך תספור'

 כל מה שתעשה יחזור אליך לטוב ולרע!!!:: מוסר השכל

***** 
ותאמרן המיילדות אל פרעה כי לא כנשים המצריות העבריות כי  

 חיות הנה בטרם תבוא אליהן המיילדת וילדו )א', יט'(
קרו? יהאם המיילדות ש -ראשיתשתי שאלות: ויש לשאול 

 לפרעה? מדוע מלכתחילה הן לא אמרו כך -ושנית

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

 תשע"ז שמות פרשת

 110גיליון  - שנה שלישית

 בס"ד

 61.06 – כניסת השבת
 61.49 –יציאת השבת 

   62.32 – דקות זמניות (  19) רבנו תם
 )אופק חדרה( 

 

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

 נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

ה'אמרי נועם' זיע"א: מלכתחילה נשות מתרץ נפלא בעל 
למיילדות ואולם כאשר המיילדות  זקוקותישראל אכן היו 

העבריות מסרו את נפשן והחליטו להחיות את הילדים 
 ותיהעבראזי הקב"ה גרם שהנשים  ,ולא לשמוע לפרעה

  .רקת לא יצטרכו מיילדות כלל ועיבאמ
בשם אביו ר' אליעזר  'אמרי נועם'מר הרמז לדבר או

-את הא תהמיילדויראו  הי כייבפסוק 'ו זיע"א מדז'יקוב
 תהמיילדו היראה של בשכר .הם בתים'לוקים ויעש ל

ראשי  'יםתב'בהקב"ה זיכה את עם ישראל  לוקים-מהא
 מתוק מדבש!   לדו.יילדת מבוא תטרם בבות ית
 

רמז  )וכל מאמינים( מובא בספר 'מטה אהרון' ובעניין זה
בילדים לזכות  הת אמן היא סגולה נפלאשעניי לכך נפלא

'אמן' ובשכר זה  סופי תיבות 'ןאליה אתבו םבטר'שהרי 
  מתוק מדבש!    .'וילדו' -לה' יזכה אותן 

***** 
תפתח ותראהו את הילד והנה נער בוכה ותחמול עליו ו

 ותאמר מילדי העברים זה )ב', ו'(
תכן שבתו של רב המרצחים פרעה כיצד י :לשאולויש 

 ובחמלה עם ילד עברי? ברחמיםת פתאום נוהג
הסתכלות בפנים  :שלום מבעלזא זיע"א-מסביר הרב שר

וידוע הרי  ל צדיק מעוררת באדם מידות טובות.ש
  ()רש"יה ששהשכינה שרתה על פניו של מ

התעוררו בבת פרעה רגשות  של משה צדקותו חמתמלכן ו
 ו.של חמלה ורחמים עלי

רעה בעצמה התפלאה כיצד בת פנו להוסיף בס"ד שבוחש
והיא בעצמה הגיעה  ?היא מגיעה למצב של 'ותחמול עליו'

 מתוק מדבש!   .'העברים זה ילמסקנה 'ותאמר מילד
***** 

כה וכה וירא כי אין איש ויך את המצרי ויטמנהו  יפןו
 בחול )ב', יב'(

 הפסוק הזה:  הרב בנציון סנה על דרשרמז נפלא 
 בה' שהוא יסוד האמונהבפסוק 'שמע ישראל'  הקדמה:

מקיים בעצמו 'ויפן כה וכה'  . ואם האדםיש כה' אותיות
שבכל פניה שלו הוא חדור אמונה בקב"ה התוצאה תהיה 

 'אי"ש = אין שום יאוש.'וירא כי אין איש' 
אבל כדי להגיע לכך צריכים לקיים בעצמנו 'ויך את 

ע"י 'ויטמנהו בחול'  המצרי' להכות את היצר הרע ואיך?
 מתוק מדבש! בבכם כל המייחלים לה'.ליאמץ וזקו ח'= 'לבחו'

***** 
 לוקי העבריים נקרא עלינו )ה', ג'(-איאמרו ו

הסבר א' הוא על שם  ?'עבריים'ראל נקראים שמדוע עם י
 לוקים-באמונה בא אברהם העברי שעמד כצוק איתן

 אחד כשכל העולם כנגדו בעבר השני. עברב
 עם ישראלאצל הסבר נוסף אומר ה'דברי יחזקאל' זיע"א: 

mailto:Baruch-B@Hadera.muni.il


 

הם הגיעו פצועים אבל חיים לתחתית המדרון, בדרך נס 
הטלפון הנייד והזעיקו את כוחות  הם הוציאו את מכשיר

ח חילוץ כדי להוציאם ותוך מספר דקות הגיע כ ,ןהביטחו
 כשבמקביל החל הצבא במצוד אחר המחבלים. ,מהתהום

הוא   ,אותו לא הצליחו אנשי הצבא לפענח -לא הגדול פה
? מדובר כיצד הצילו בני הזוג להתקשר מעומק התהום

מאוד וכל שכן ה גרועה טבאזור שבו גם על הכביש הקלי
הם לא היו מצליחים להתקשר מי   םאבעומק התהום. 

שם כשהם   רלהישאיודע כמה שעות הם היו צריכים 
 .מאבדים דם רב וזקוקים בדחיפות לטיפול רפואי

. הם בסופו של דבר ובסיעתא דשמיא המחבלים נתפסו
ספיקו כבר להכין שוחת קבר כדי הודו בחקירתם כי הם ה

 ולהעלימם. הםקרבנותימון בו את לט
חצי שנה לאחר האירוע ערכו הרב ורעייתו סעודת הודיה.  

אמר שיש בידו לפתור את  ובדבריואחד הרבנים קם 
תעלומת ה'יש קליטה' של הטלפון הנייד בעומק התהום  
וכך אמר: 'לפני עשר שנים הרב מורנו שליט"א קיבל על 

ת ולבית המדרש עם  סלבית הכנ ייכנסעצמו שהוא לא 
 ,נייד כלל!!! ואפילו אם הוא כבוי. פשוט ומוחלטטלפון 

בית הכנסת  !!! הטלפון הנייד מחוץ ללא רטט ולא שקט
 ולבית המדרש.

כשניסו לומר לו שאפשר אולי גם להשאיר במצב רוטט  
אפילו  סלהיכנוכדו' אמר הרב בהחלטיות שאם מתחילים 

אינני רוצה ' ,עם נייד כבוי אפשר להגיע מהר למצב רטט
 !!!'או תפילתי ייעשו קרעים קרעיםשתורתי 

וקבל   ...שמע קולנו... חוס ורחם עלינו'אי אפשר לומר '
' כאשר לפתע הטלפון  מים וברצון את תפילתנוחבר

מי מחפש  מעניין'מתחיל לחשוב  מידהראש הרי מזמזם, 
להציץ בצג המכשיר  מתחילותגם העיניים  ומיד ?...'אותי

 ועוד כיו"ב...
י פשוט משאיר את הדעת היהוד יסחברגעים כאילו של ה

 האם לזה ייקרא תפילה? .כי המלכים בהמתנהמלך מל
נעשה חיזוק גדול   שליט"א בעקבות קבלתו של הרב מורנו

 בישיבה ובית המדרש היה ממש נקי מ'ניידים'.
גדול ואת 'את הנס החתם הרב את דבריו  'מכאן נבין'

 ,אשגמל הקב"ה לרב מורנו שליט" 'מידה כנגד מידה'ה
אתה החלטת לנתק עצמך מקליטה בתחומי בית הכנסת 

ישיר ובלימוד רצוף עם  ובית המדרש וכולך היית בקשר 
שבמקום   ךה הקב"ה אותכאזי בשעת צרה זי הקב"ה בלבד!

בר יהיה מחו ךשל, הטלפון יםקפי הטבע כולם מנות לשע
 'שתחי'... ךוחי רעיית ךנה ובכך יינצלו חיילרשת הנכו

 
לקרוא  'קוראיו לכל אשר יקראוהו באמתקרוב ה' לכל '

תדאג לנתק  ההכוונה היא שבשעת התפיל 'באמת'לקב"ה 
לך להיסח   םאת עצמך כליל מכל גורם זר שעלול לגרו

 .הדעת
צון יראיו  ראדם שכזה יזכה שיתקיים בו המשך הפסוק '

 –לקב"ה  יזדקקובשעה שהם  – יעשה ואת שוועתם
 ''ישמע ויושיעם

 
 שבת שלום ומבורך!        ה' יזכנו אמן!   

  :לעילוי נשמתדברי התורה 

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

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

 

 

 

 

 בלבד לחיי העולם הבא. כמעברפשוט העולם הזה נחשב 
***** 

מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה והצל לא  ו
 הצלת את עמך )ה', כג'(

כיצד ייתכן שמשה רבנו מדבר כך לפני הקב"ה? ובאמת 
רש"י בפסוק הבא אומר שהוא נענש בשל כך 'עתה תראה 

פרעה תראה ולא העשוי לאומר רש"י: 'אשר אעשה לפרעה' 
 ומות כשאביאם לארץ'אהעשוי למלכי שבעה 

ר' לוי יצחק   - סנגורן של ישראל - ואולם בעל ה'קדושת לוי'
מברדיטשוב זיע"א אומר: חלילה שאדון הנביאים ידבר 

 םעול של וריבונ'ואמר לקב"ה  הסרה נגד ה'. אלא עמד מש
גלוי וידוע לפניך שכל השנאה ששונאים אותנו היא אך ורק 

 .'שאנו מדברים בשמך ומאמינים בךבגלל 
לדבר  נפלא בדברי משה 'ומאז באתי אל פרעה  מדויקוזה 

והכביד עליהם את  'הרע לעם הזה'ולכן הוא ' בשמך
אם ו עליך החובה להצילם תולכן כיוון שכך מוטל העבודה.

 מתוק מדבש!  ?'והצל לא הצלת את עמך'מדוע  כך

  

 
לברכה  –משה פדלון רפואה שלימה /  –גיטה בת מנטה  -אמי  הגיליון להצלחת:

  - וב"ב / התורם בעילום שמוהצלחה בגשמיות וברוחניות –דקל מלכה והצלחה/ 

לכל  –ה בת סלימה זיולמכירת הדירה /  –יעקב ואורי ישראל  /ברכה והצלחהל

 לברכה והצלחה. –ג הגון /  אהרון בן שושנה לזיוו –/ ליאור בן זיוה הישועות 

 : סיפור נורא לפרשהרעיון ו 

הקליטה במעמקי התהום

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

 ... )ב', כד'(לוקים את נאקתם-וישמע א
 כל האומר מזמור תהילה לדוד' :)ברכות ד' ע"ב( מראמובא בג

   .'שלוש פעמים בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא
? וחשבנו לומר בס"ד שבמזמור זה יש פסוק  באמת מדועו

' קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת'שאומר: 
 .דהיינו אם תקרא לקב"ה באמת הקב"ה יהיה קרוב אליך

 וכאשר תזכה לקרבת ה' בוודאי תזכה גם לעולם הבא.
 ?'באמת'א לקב"ה ומה הכוונה לקרו

 
התשובה תובן ע"פ סיפור נורא המעובד מתוך הגיליון  

 'להתעדן באהבתך' ו'ליקוטי שמואל':
נסע הרב משה מורנו   בלילה 90.33בכג' אלול תש"ע בשעה 

 עלה אפרים.לביתם שבמושב מי' חד עם רעייתו תחהי"ו י
מכונית שנסעה אחריהם באורות גבוהים הפריעה למהלך  

סיעתו כדי לאפשר מהירות נלפיכך האט הרב את  ו,נסיעת
אך   ,ותו, הרכב אכן הגביר מהירות ועקףאלרכב שיעקוף 

לפתע החל לחסום את מכונית הרב וגרם לו לעצירה 
מהרכב ירד מחבל חמוש ברובה ומטווח של שני   .מוחלטת

   .החל לירות על רכבם של הרב ורעייתו מטרים
בלתי מוסבר רק   סבנשבע עשרה כדורים נורו מטווח קצר ו

כדור אחד פגע ברגלו של הרב, המחסנית התרוקנה 
והמחבל רץ לרכבו להביא מחסנית נוספת, הרב ורעייתו  

היה זה הימור על חייהם  ,צלו את ההפוגה ונסו מרכבםינ
כי לארבעת המחבלים שברכב היה נשק ותחמושת ולהם 

 אין שום דבר להגנתם. 
ולהתגלגל לתהום שהייתה  הרב מורנו הורה לרעייתו לקפוץ 

א לא ידע שעומקה של התהום היה  מה שהו ,הכביש דלצ
הרב מורנו   ,שלושים מטרים! הם התגלגלו במורד התהום-כ

אבנים ושניהם נפצעו במורד התהום ממכות מאיבד דם רב 
 וחתכים מסלעים חדים.
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