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 16מספר גיליון  - שנה שניה

 לקט חידושי תורה מתוך שיעור פרשת השבוע שנאמרו ע"י

 רב ברוך בוקרה שליט"אה
 השיעור הקרוב:

 גבעת אולגה "בית הכנסת "בית יוסףב 03.41 :שבת קודש

 תשע"ו שמותפרשת 

 :הצלחתלו לכבוד ה' ית' הגיליון
 הצלחה בעסקיו –דקל מלכה 

  לעליה ברוחניות -בעילום שמו התורם
  .ולזרע קודש של קיימא

 .למכירת הדירה –יעקב ואורי ישראל 
 רפואה שלימה –רויטל בת רחל חדוה 
 
 
 

 

 ואלה שמות בני ישראל )א', א'(
סדר, הומד לשר אאדם ו= ואל"ההובא ב'בעל הטורים': 

שיר,  יעים נקול ב= בנ"ירגום, תאחד וקרא מנים ש= שמו"ת
 עולם.לרוכים אבות רנים שחיה י= ישרא"ל

ויש לשאול: מדוע רמזה התורה את קריאת שניים מקרא ואחד  
ולא בפרשת 'בראשית'  'שמות'תרגום, רק בתחילת חומש 

 כשמתחילים את קריאת התורה?
מתרץ הרב אלימלך בידרמן שליט"א: אם התורה הייתה מביאה  

פרשת 'בראשית', אז אילו שלא התחילו ופספסו את הרמז ב
את קריאת שנים מקרא ב'בראשית' היו מתייאשים ואומרים 
נחכה לשנה הבאה ואז נתחיל. לכן הרמז מופיע דווקא בחומש  

שגם אם הפסדת את חומש 'בראשית', תתחיל  ללמדנו'שמות' 
 מתוק מדבש!    כעת ואל תדחה את הקבלה הנפלאה הזו. 

***** 
 שמות בני ישראל )א', א'(ואלה 

חומש בראשית הסתיים במילים 'ויישם בארון במצרים' ומיד 
 מתחיל חומש שמות במילים 'ואלה שמות בני ישראל'. 

בעל ה'פענח רזא' מצא בכך רמז לכיתוב שמות הנפטרים 
 .היהודיים על המצבה

 
 :)גיליון 'קב ונקי'( ובעניין זה סיפור מעניין

בית קברות יהודי ברוסיה שנמצאה שם מצבה של אדם  ישנו 
ששמו כתוב בשפה הרוסית ובראש המצבה מופיע חרוט 

 כשבין המילים מופיע צורת 'מגן דוד'. כשר לפסח''הכיתוב 
שעומד מאחורי כיתוב זה הוא, שהנקבר היה יהודי  המעשה 

התנהג כגוי ואשתו לא ידעה   הוא כל ימיו, )רח"ל(שנשא גויה 
די. בסוף ימיו קודם פטירתו אמר לאשתו שהוא יהודי  שהוא יהו

 וביקש ממנה שתנציח זאת.
  ,בבית חפצים וסמלים יהודיים ההאיש חיפשה ,לאחר פטירתו

'כשר  מפית בד שהיה רקום עליה  הייתה מצאהוהדבר היחיד ש
כשבאמצע יש צורת 'מגן דוד' וביקשה שיחרטו זאת על  ,לפסח'

 מדהים!!!     המצבה.
***** 

 ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה )א', א'(
 מצרימה?  )בעבר(למה נאמר 'הבאים' ולא 'שבאו' 
: על הפסוק בתהילים הקדמהמתרץ בספר 'שער בת רבים': 

'קראו בשמותם עלי אדמות' דרש ה'חתם סופר' זיע"א: ישנם 
אנשים שמשנים את שמם המקורי בחייהם לקיצורים וכינויים  

אבי  -יקי, אברהם  -חק מכונה ג'אקי, יעקב שונים, לדוגמא: יצ
וכו'... ומתי קוראים בשמם המקורי? לאחר פטירתם מן 
העולם, בכתיבת השם במצבה, או כשעורכים 'השכבה', אז  
מקפידים להשתמש בשמם האמיתי. וזהו שנאמר 'קראו 

 בשמותם )האמיתי( עלי אדמות' לאחר שובו לאדמתו.
ראל 'ואלה שמות בני  לפיכך בא הכתוב ומשבח את בני יש

ישראל' שלא שינו את שמם, השמות שלהם נשארו בבחינת 
 'הבאים' בהווה ולא רק 'שבאו' בעבר והשתנו במצרים.

 :לעילוי נשמתדברי התורה 
 זצ"ל מו"ר הרב יורם אברג'ל בן רינה

 זאב אופגנג בן ר' יהודה ז"ל
 בת מסעודה ז"ל פריינתיג'רמן 

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

 
 

 

 )א', י'( ...הבה נתחכמה לו
בעל ה'פאר אהרון' הביא כאן את אחת הגימטריות 

 המופלאות והארוכות ביותר, שימו לב:  
נתחכמה לו פן ירבה והיה כי  'הבה הגימטריא של המילים: 

תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו ונלחם בנו  
עולה בדיוק לגימטריא של דברי המדרש  ועלה מן הארץ'

'ג' באותה עצה, איוב, בלעם, יתרו, איוב שתק,  הבאים: 
 )דברים טובים( יתרו ברח,  בלעם יעץ'

 מתוק מדבש!     שהו יבדוק וישלח לי... יאשמח אם מ
***** 

 וימררו את חייהם בעבודה קשה )א', יד'(
טעמי המקרא שעל המילים 'וימררו את חייהם' הם קדמא 
ואזלא. ועל זה דרש רבנו הגאון מווילנא זיע"א על פי  
המובא בחז"ל שבשל קושי השעבוד קיצר הקב"ה את שנות 

שנה. ולכן בזכות 'וימררו  400שנה במקום  210 -השעבוד ל
 )אזלא בארמית(ללכת  )קדמא(ימו את חייהם' הם הקד

 ממצרים לפני הזמן.
חכם הנפלא בעל ה'אור כשלמה' בשם רמז מוסיף על זה 

עולות  (45)ואזלא  (145)צבי זיע"א: המילים קדמא 
שזהו בדיוק מניין השנים שהקב"ה  190בגימטריא =  

 מדבש!מתוק          בזכות 'וימררו את חייהם'.הפחית 
    

 ובעניין חיתוך מילתא דבדיחותא

כשהפיצה הייתה מוכנה  .טיפש אחד הזמין פיצה והמתין

או   6-כר 'לכמה חתיכות לחתוך לך לשואל אותו המו

כי אין סיכוי שאני   6-תחתוך ל' :ענה הטיפש '?12-ל

 'חלקים... 12אוכל לגמור 

***** 
 ותרא אותו כי טוב הוא ותצפנהו שלושה ירחים )ב', ב'(

 היא לא יכלה יותר להצפינו? מדוע לאחר שלושה ירחים
ודשים מאותו יום : המצרים ספרו את מניין החרש"י ביאר

)בשנית(. ואולם יוכבד ילדה את  שעמרם התחתן עם יוכבד
משה לאחר שישה חודשים. ולאחר שלושה חודשים ידעה  

 כנסו ולכן לא יכלה יותר להצפינו.שהמצרים יי
זיע"א ביאר כך: משה נולד כידוע  ורבנו האלשיך הקדוש

ביום ז' באדר. ואם נספור שלושה חודשים נגיע ליום ו' 
בסיוון, שזהו יום מתן תורה. וזהו שנאמר 'ביום קראתי 
ותענני תרהיבני בנפשי עוז' כלומר משה רבנו אומר: באותו 

שהייתי בתיבה ביאור, באותו יום יום שקראתי לך כתינוק כ
'תרהיבני בנפשי עוז' עתיד אני לקבל את התורה שנקראת 

 '.ן'עוז' שנאמר 'ה' עוז לימו יית
האלשיך הפסוק מתבאר נפלא כך: 'ותרא  לפי זה אומר

שהוא היום  ,אותו כי טוב הוא' זה הולך על יום ו' בסיון
 התורה שנקראת 'טוב'.  ןהטוב שבו עתידה להינת

  לכן 'ולא יכלה עוד הצפינו' כי סמכה על זכות התורה

    מתוק מדבש!       שתציל את בנה וכך היה.

  050-3600036 הגיליון להדפסת לתרומה

  B@Hadera.muni.il-Baruch  

 11.15 –כניסת שבת 
 11.21 –יציאת השבת 

 11.41 –רבנו תם 
 )אופק חדרה(
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לוקים ולא עשו כאשר דיבר אליהן  -ותיראן המילדות את הא
 )א', יז'( מלך מצרים ותחיין את הילדים
קניות נגאלו אבותינו ממצרים' מובא בחז"ל: 'בזכות נשים צד

וזו אחת הדוגמאות הנפלאות לכוח אמונתן הטהורה של בנות 
שהרי פרעה גזר 'אם בן הוא והמיתן אותו' ובהמשך   ,ישראל

 לסבול אז אם כן בשביל מה 'כל הבן היילוד היאורה תשליכוהו'

אחרי הלידה ייקחו את  שמידתשעה חודשי לידה? כדי 
הילד למיתה? אבל נשות ישראל היו חדורות באמונה 

אני אעשה את  ,טהורה שאין לנו עניין בחשבונות שמים
 היו הנשיםשה את שלו... ומה קרה בסוף? שלי והקב"ה יע

ומלאכי השרת  .יולדות את ילדיהן בשדות וחוזרות לביתן
 דליםומאכילים אותם עד שהיו גהיו מטפלים בהם 

אילו   'במראות הצובאות'וזהו שנאמר  .וחוזרים לביתם
 אותן נשים שהעמידו את צבאות בני ישראל...

ח אמונה  ווכמו כן המיילדות העבריות שפרה ופועה. כמה כ
היה צריך להיות להן כדי להמרות את פיו של מלך מצרים 

אם בן הוא והמיתן   ,שהורה להן 'וראיתן על האבניים
 ,בנות נאמנות למלך מלכי המלכים ,והן הצדיקות ?אותו'

 לא חוששות ובגבורה מקיימות 'ותחיין את הילדים'
'ויעש להן בתים' מידה כנגד מידה   והקב"ה לא נשאר חייב, 

 הן זכו לבתי כהונה ומלכות לדורות עולם...
את שעומדת לבצע  ,כן ?ומה איתך בת ישראל יקרה

ה לא 'הפסקת היריון' )שם יפה להריגה...( האם לך הקב"
לציווי שלו 'לא תרצח' וכן 'פרו  ישלם אם תהיי נאמנה 

יתן לך את הכוחות והממון הדרושים יא האם ה' ל ו'?ברו
 שאת חייו את מבקשת לגדוע? הלקיום הילד הז

 
 :סנה שליט"א( ןהרב בנציושלח לי ) ובעניין זה סיפור מזעזע

 וביקשה מעוברת שהיא אליו שבאה, הרבנים באחד מעשה
 שעמדה העגלה בתוך בן היה זו שהילא. הפלה לעשות היתר

 לעשות רוצה שאת הסיבה מה: 'הרב אותה שאל, הרב ליד
 יש כי, ילד בעוד לטפלי ל קשהכבוד הרב, : 'ענתה?' הפלה

 הרב' בעגלה שנמצא הזה התינוק ועוד בבית ילדים שניי ל
 ולקח שחיטה סכין הוציא ודברים אומר בלי, פיקח שהיה

 ...  לשחיטה אותו והכין בעגלה מונח שהיה התינוק את
 ?'  עושה הרב כבוד מה: 'וצעקה מאוד נבהלה שהיהא

  בהרבה לטפל לך שקשה אמרת הלא: 'בקרירות הרב ענה
...' הפלה לעשות במקום זה את נשחט אנחנום כך א? ילדים
 ?!' רצח זה אבל הרב כבוד: 'שהיהא צעקה

 בסכין הזה הרצח בין ההבדל ומה: 'סליחה? הרב לה ענה
 הילד כמו הוא שבבטנך העובר גם הלא?' 'ההפלה לבין

 ?'  מרחמת לא את עליו למה? בעגלה
 הביתה חזרה ,לרב הודתה, הרמז את יפה הבינה שהיהא

 ולא ביצעה הפלה.  
, הרב ליד לעבור שוב לה ונזדמן בןלה  נולד השנה לתקופת

מתוק?'  ילד?' איזה החדש הבן זה: 'ושאל אותה עצר הרב
 ?'  אותו להרוג חבל היה לא, תגידי לי, נו'
 ...הרב לדברי הסכמה כאות ...מבטה השפילה שהיהאו

 
צריכים לדעת שאין מושג כזה אנחנו בנות ישראל יקרות! 

תכנון  'אין מושג  ',רצח לגיטימי''הפסקת הריון' אלא יש 
אך ורק באישור מרב מובהק שמוסמך לפסוק אלא  'משפחה
 הלכות.

ן כח אמונתוהיה ועודנו תלוי בכן ובכ עתיד עם ישראל
 .הנאמנות לוטוב לבנותיו  בקב"ה הנאמן לשלם שכר

 
'העושר והכבוד מלפניך ... ובידך כח   -הכל בידו יתברך 

 וגבורה ובידך לגדל ולחזק לכל...'
 

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

 נקודה למחשבה! רעיון וסיפור לשבת קודש...

 פרשת השבועל! רעיון וסיפור דת למחשבהנקו

 ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם )ב', יא'(

 נתן עיניו ולבו להיות מיצר עליהם -וירא בסבלותםרש"י: 
: מובא הקדמה א'הסבר נוסף מבאר בעל ה'בני יששכר' זיע"א: 

להם את יום  במדרש 'ראה )משה( שאין להם מנוחה, עמד ובירר 
 השבת... וזהו שנאמר 'ישמח משה במתנת חלקו'.

שלוש מצוות נתנו לעם ישראל במרה קודם מתן  הקדמה ב':
ומדוע? אומר האר"י הקדוש   .שבת, פרה אדומה ודינים :תורה

שזהו כדוגמת הסבלונות )מתנות( שהחתן משגר לכלה קודם  
כך שלח הקב"ה לעם ישראל  ,לו אהחתונה כדי לרצותה שתינש

 רצו לקבל את התורה בסיני.יאת המצוות הללו כדי ש
לקח  משהפירושו  'וירא בסבלותם' ':בני יששכר'לפי זה אומר ה

קב"ה לשגר לעם ישראל את  שעתיד ה 'סבלונות'תם ומתוך א
 להם כבר במצרים לטעום ממנה כיום מנוחה. ןונת תהשב

***** 
עומד עליו אדמת  של נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה 

 )ג', ה'( קודש הוא
 דוש אין נועלים נעלי עור?מדוע במקום ק

: מדוע מברכים ברכת הקדמהזצ"ל:  'מסביר בעל ה'דברי שאול
על נעילת הסנדל? מבאר המהרש"ל: ידוע   'שה לי כל צרכי'שע

. הצומח דומם, צומח, חי ומדבר :שיש ארבעה יסודות בבריאה
ונות מהצומח והמדבר ניזון  ניזון מהדומם, החי )בהמות( ניז

הוא   ,י עור שעשויות מן החילכאשר האדם נועל נע ,ולכן .מהחי
נעלי עור  נעילת לכן על  .שכל הבריאה נבראה לצרכומראה 

 .'שעשה לי כל צרכי')שכוללים את כל הבריאה( מברכים 
יש רק מקום אחד ששם הדומם נעלה על  מוסיף ה'דברי שאול': 

על האדמה עצמה  במקום קדוש שבו שורה השכינה - המדבר
 .נעלי עור שםאסור לאדם לנעול  )הדומם(. ולכן

כי ' ?ומדוע 'של נעליך מעל רגליך' :לכן אומר הקב"ה למשה
ין לך  וכאן א 'אדמת קודש הוא ליואשר אתה עומד עהמקום 

    מתוק מדבש!      .שלטון ועליונות על הדומם. )ד"ת לפ"ש(
***** 

 היכן בפרשה יש ראיה שעני חשוב כמת? חידה:

ר ה' אל משה במדין לך שוב מצרים כי מתו כל  מאי'ו תשובה:
 האנשים המבקשים את נפשך )ד', יט'(

מי הם? דתן ואבירם, חיים  - ביאר רש"י: 'כי מתו כל האנשים
כסיהם והעני חשוב כמת. )ועיין בשפתי  נלא שירדו מהיו א

 חכמים שמוכיח זאת(
 

 ובעניין זה מילתא דבדיחותא

לתת לי כעת  חייבאתה ' :עני אחד פונה לאדם עשיר ואומר

!' 'חייב?!' תמה העשיר והעני הסביר:  דולר 500מצד הדין 

ונפסק להלכה שמצווה לקיים  .'חז"ל אמרו שעני חשוב כמת

. ענה העשיר כנגדו בחכמה: 'נכון, אבל חז"ל  את דברי המת

בכספו של המת  א.הוסיפו שמצווה לקיים את דברי המת 

 המצווה היא על בניו... ב.עצמו. 

 


