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 (תשובה למטהה) "ולכבוד בחורי הישיבות הי חידה

 ?בפרשה 'בין הזמנים'רמז לשבת היכן יש 

***** 
 )ט', ח'(ויאמר אליהם משה עמדו ואשמעה מה יצוה ה' לכם 

 כתלמיד המובטח לשמוע מפי רבו... :)פסוק ז'( רש"י
שעליו נאמר שהוא רבנו, ייתכן שמשה  כיצד :ויש לשאול

אומר דבר כזה שיש   'עניו מכל האדם אשר על פני האדמה'
 ?מסוימתבו גאווה 

  ראה : כאשר)ד"ת לפ"ש(מתרץ הגה"ק ר' אהרון מקרלין זיע"א 
את מסירות הנפש שלהם לקיים את מצוות רבנו משה 

למרות היותם פטורים ממנה,  במועדו הפסחהקרבת קרבן 
הבין משה שבוודאי הם יזכו  לתשובה ולציווי מיוחד 

של  ענוותנותוכאן לומדים את גודל  ,ואדרבה .מהקב"ה
 'עמדו ואשמעה מה יצווה ה' לכם'וכך יש לדייק :  .משה

אבל זה רק   ,דהיינו לכבודכם ובזכות מסירות הנפש שלכם
בד אין לי  כי אם תלכו ותשאירו אותי ל ,אם תעמדו לצידי

 נפלא ומתוק מדבש! . כל זכות לשמוע מה יצווה ה' לכם
***** 

 יט(-,יח’)חיהיה בבני ישראל נגף בגשת בני ישראל אל הקודש  אול

  .שלא יצטרכו לגשת אל הקודש שאם יגשו יהיה נגף.. :י”רש
לא  הם ישנם יהודים שכל עוד שהכל מתקתק לצערנו

ניגשים  , הםע"יש צרה ל םס ושלוורק כשח מתקרבים לה'
   ולא את המעשים. מזוזותאת התפילין ואת הלבדוק 

הי"ו   הבחור מרדכי יאיר סימן טוב לכך מצא נפלא רמז
כדי שאז זה יגרום  -' ולא יהיה בבני ישראל נגף' :בפסוק הנ"ל

 מתוק מדבש! 'בגשת בני ישראל אל הקודש...' ל:חלילה 
 

 שליט"א:שמעתי מהרב יעקב שכנזי ובעניין זה משל נפלא ש
 של משפחה ענייה ומרובתמות נשמעו מבית צעקות ר

  התבלבלו'בני הבית ל ?קרה , מהבעיירה חלםילדים 
לקח  ,יעגההרב החכם  ?לא ידעו מה לעשותוהם  'הרגליים

וכל בעל רגל  על כפות הרגליים, מקל והתחיל לתת מכות
   .'צא החוצה - הרגל שלך וז מצוין' :הרב ומר לשצעק א
נאלץ לתת מכות ברגליים כדי  הקב"הלפעמים  הנמשל:

 מתוק מדבש!  ומות הנכונים.ידעו להציב אותם במקש
***** 

 )י', לא'( והיית לנו לעינייםי אתה ידעת חנותנו במדבר כ
מורה  'כיצד יתכן שמשה רבנו אומר ליתרו שיהיה בבחינת 

 לעם ישראל במדבר? הרי ע"פ ה' יחנו וע"פ ה' יסעו? 'דרך
ידוע   :)איני יודע את שמו( שמעתי הסבר נפלא מת"ח אחד

מגביה   ,עם ישראל את הדרךפני שארון הברית היה מיישר ל
 .את העמקים ומיישר את ההרים

הבעיה הייתה שעם ישראל לא הכירו כל כך בנס שנעשה  
 כי הם לא הכירו את המדבר ומה היה שם לפני כן. ,להם

כיוון   ,וזה שאומר לו משה .ומי כן הכיר? יתרו חותן משה
 אתה   'והיית לנו לעיניים'לכן  'ו במדבראתה ידעת חנותנ'ש

 נו בגודל הנסים שהקב"ה עושה לנו.תאיר את עינ
הללו את ה' כל גויים ... 'סקי ועל זה אמר ר' יענקל'ה גלינ

. ולמה הם יודו ולא אנחנו? כי רק הם 'ו חסדוכי גבר עלינ
 .יודעים כמה מזימות היו להם והקב"ה סיכל אותם

***** 
הנער ויגד למשה ויאמר אלדד ומידד מתנבאים   וירץ

 במחנה )יא', כז'(
מה נבואה נתנבאו? אמרו ' )סנהדרין יז', א'(בגמרא  אמוב

 מכניס'יהושע  –משה מת 
 ומנין חז"ל ידעו שזאת הייתה נבואתם?

)ד"ת  רופולי זיע"אטמסביר נפלא הרה"ק ר' שמשון מאוס

: בפרשת שמות נאמר 'ותקרא שמו משה  הקדמה :לפ"ש(
ולכאורה היה ניתן לקצר  משיתיהו'  מן המיםותאמר כי 

  ם'"אבל אז המילה 'ממי 'משיתיהו םיממכי 'ולכתוב 
. 'כניסמהושע ית משה מ' – בותראשי תיבהייתה רומזת 

ונמצא   .'מיםה ןמ'זרקה בבתיה נבואה והיא אמרה נולכן 
 .ה'-ת 'נשהיא הוסיפה את האותיו

  'אלדד ומידד מתנבאים במחנה'לפי זה כשנאמר אצלנו 
 –ק 'מח'נוטריקון  'הכוונה היא שנבואתם הייתה 'במחנה

נחזור  ,ה'-ק את האותיות 'נוכוונתם הייתה שאם נמח 'נה
הושע  ית משה מ'ם' שזה ראשי תיבות "לקרוא 'ממי

 מתוק מדבש!     .'כניסמ
***** 

 תשובה לחידה

 )י' לה'(ויהי בנסוע הארון... 
  ,ו לומר שאין זה מקומוות מלפניו ומאחרייעשה לו סימנ :רש"י

 ת.ולמה נכתב כאן? כדי להפסיק בין פורענות לפורענו
בשלמא פורענות אחרונה 'ויהי העם   :ואומר ה'שפתי חכמים'

אלא פורענות ראשונה מהי? ויש לומר   'כמתאוננים רע באזני ה'...
 הבורח מבית הספרכתינוק  – ..'ויסעו מהר ה''דכתיב לעיל מיניה 

ברחו מהר סיני וזו   עם ישראל 'שפתי חכמים'לפי ה
 קשה.  הפורענות ה

ולפי זה חשבנו לומר שבחורי הישיבות שכולם יוצאים  
, )חלקם מראש חודש אייר בישיבה(ת בביתם והשבת הזו לשב

כתינוק הבורח מבית  'שהיציאה לא תהיה  רלהיזה צריכים
לא לצאת בשמחה  א ,ולא תהווה ח"ו פורענות 'הספר
 וה על היותם בני תורה.ובגאו

 
 נוספת ובעניין זה חידה

 לקרבן פסח? ''עלינו לשבח מה המשותף בין

ו מתניכם חגורים  תעל קרבן פסח נאמר 'וככה תאכלו או
 .'ם ברגליכם ומקלכם בידכם ואכלת אותו בחיפזוןנעליכ

עלינו  'גם את תפילת  'אוכלים'שככה  יש כאילו לצערנו
והתפילה  תפילין מקופלות בידם והטלית ה ',לשבח

 ...כתינוק הבורח מבית הספר 'נאכלת בחיפזון'
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 תשע"ו פרשת בהעלותך

 83 גיליון -שנה שניה 

 בס"ד

 62.93 – כניסת השבת
 93.00 – יציאת השבת

   96.61 –רבנו תם 
 )אופק חדרה( 

 

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

 נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה
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 לעגלון הוראה תן, ממך חשוב שאני מבין הדיוט כל. המדינה
 .'...!ומיד כףית הדרך את לי ולפנות לשוליים לרדת שלך
  לא שלך הכסף, גוץ': לא מוותר 'עקשנוביץ עקשן הארוך אבל

 בקרבות המולדת את הצלתי פעמים עשרות. קרב ביום יועיל
  ורד לנדנד תפסיק אז, בזכותי ניצלו חייך וגם, מדם עקובים

 .'לשוליים
  עומדים הללו המנופחים התרנגולים שני שעות משלוש יותר

  תקועות עגלות ועשרות, זה את זה ומחרפים מגדפים ,ניצים
', סכלתנוביץ איגור של סבלנותו שפקעה עד, כיוון מכל להן

 עצה לפניהם והגיש, הוויכוח למוקד סמוך שעמד, שכל-גס איכר
  מהפקק כולנו ונסבול שתתקוטטו מדוע': להפליא הגיונית
 לה עומדת מכאן הרחק לא הנה, יקר כולנו של הזמן, הענקי
, זקן רב שם יושב ספק ללא, חסידיים ביהודים עמוסה עגלה

  המוסכם הבורר יהיה שהוא, ממי חשוב מי להכריע לו תנו
 .'בכבוד הזו התאונה את ונסיים

 כתף וצעדו - והשרוך הגוץ - השוטים שני אמרו 'מאד יפה'
 בעיניהם ותרו היהודים לעגלת סמוך שניצבו עד מכתף גבוהה
 . רב של דמות אחרי

 פותחים, מאד פשוט? מתקוטטים כשגויים יהודים עושים מהו
, העגלה בבטן גילו והגוץ השרוך. לסוגיה וצוללים גמרא דף

 ממנו וביקשו, מידותיו פי על לו יורד הלבן שזקנו זקן חסיד
 התחילו ושוב ?השניים מבין החשוב מי, משמעית-חד לפסוק

 ובשלל העצומה בגבורתו זה, עצמם את לשבח השוטים
. נכסיו ורוב עושרו את מפאר ורעהו, הקרב בשדה ניצחונותיו

 .הגנרלים הבטיחו 'עצמנו על נקבל שתחליט מה'
, ומעלה מטה, ושמאלה ימינה בראשו הישיש החסיד מהנהן
 ניגון ומזמזם, הגאוותניים הערלים בשני היוקדות בעיניו מביט
  של דקות חמש-כ לאחר. רו"אדמו של האחרון הטיש מן חסידי

 .לדבר מתחיל הוא הרהורים
  היטב הדק שדנתי לאחר, החשובים הגנרלים רבותי תראו'

 שירד מי, חותכת אחת למסקנה הגעתי, שלפני הקשה בסוגיה
  כרכרתו יסיט הוא, שביניכם החכם דווקא הוא לשוליים
  מעבר ולהיעלם לעבור םכמבינ לטיפש ויאפשר לשוליים

 .'לאופק
 הגוץ, הגנרלים שני, יאומן לא? התרחש יםחושב םאת מהו

 שלהם לעגלונים והורו כרכרותיהם לעבר בריצה פתחו והארוך
 מן מהר להיעלם)השני(  לטיפש לאפשר' כדי, לשוליים לרדת

  הגנרלים שני ופלא הפלא, כן. 'קודם אחת דקה ויפה, האופק
 .לו נמוג והפקק נפתח הציר, לשוליים ירדו המנופחים

  וגם חכם להיות עדיף לאהאם , נפש-חשבון נעשה ובוא ועכשיו
 אחרי חכם שהוא שחושב - טיפש מאשר, הוויכוח לפני וותרן

 .לשוליים שיורד -? הוויכוח
 

, הניסיון מלמד אבל, זאת לכתוב נעים לא מאדאחים יקרים! 
  על שעומדים ומנופחים יהירים 'גנרלים'ב גדוש שהעולם

 להם יש. קהילותיהם וחיי חייהם את ומרסקים עקרונותיהם
, האחוריות הרגליים על שלהם העיקשת לעמידה םתירוצי ן"ק

  עצתך על חי אותך יבלעו הם. לוותר להם שתייעץ לך וחסר
 הם רק, חכמים הם רק, מבינים הם רק הרי. המטופשת

 .לזולת לחולל נכון מה יודעים
קרובים  הם מרסקים את ביתם ופוגעים בזו ורק חבל שבדרך 

 .אותם הם כל כך 'אוהבים' להם
 

 .  הטיפש הוא, הגאוותן העקשןבואו נזכור כי 
 .!!!החכם הוא - לא איך - הענוותן הוותרן

 
 ה' יזכנו, אמן! שבת שלום ומבורך!

 
  :לעילוי נשמתדברי התורה 

 /  זאב אופגנג בן ר' יהודה ז"ל/   הרב יורם אברג'ל בן רינה זצ"ל

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

 

 

 

  להצלחת:הגיליון 

/ הצלחה בעסקיו  –דקל מלכה /  רפואה שלימה –גיטה בת מנטה  -אמי 

ולזרע קודש של קיימא / יעקב  -התורם בעילום שמו  לעליה ברוחניות  

 והצלחהברכה  –/ ציון מדמוני ומשפ'  למכירת הדירה –ואורי ישראל 
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 קישור נחמד בין תחילת הפרשה לסופה:

אל מול פני המנורה יאירו שבעת ' :בתחילת הפרשה נאמר
 'והאיש משה עניו מאוד...'ובסוף הפרשה:  'הנרות

על מידת הענווה כתב הרמב"ן שהיא 'מידה טובה   :א' הקדמה
מידות במכל המידות הטובות' וכנגדה הגאווה היא הגרועה ש

 הרעות.
 משכן.בסיום ימי חנוכת ה בפרשתנוהדלקת המנורה נעשתה 

איש 'שנאמר  וידוע שבית יהודי נחשב כמשכן לשכינה הקדושה
ולהשראת  התנאי לזכייהכאשר  .'םביניהשכינה  - זכוואשה 
 .ענווה בין בני הזוגהמידת  את א כשישהו השכינה
 שבעת קני המנורה הםביר ש'שפתי צדק' הסהבעל  :ב' הקדמה
  -)הרביעי 'שבעת הרועים' וממילא יוצא שהנר המערביכנגד 

 .ע"ה הוא כנגד משה רבנו האמצעי(
כל הנרות  לפי זה חשבנו לומר שכדי שתשרה השכינה חייבים

' דהיינו המנורה 'אל מול פני להאיר והילדים( ההאיש)הבעל  בבית
 א מידת הענווה.ע"פ מידתו של משה רבנו שהי

 ובבית כזה יזכו לחנוכת המשכן ולהשראת השכינה.
       מתוק מדבש!

 
של הרב קובי לוי   ספרותוך המעובד מ סיפור נפלאזה ובעניין 

 שליט"א:
 הגנרלים, בימים אז אי, הצארית ברוסיההסיפור שלנו  מתרחש 

 והוא, ניקולאי הצאר של שלומו אנשים ונחשבו למכובדי היו
 עם איש מיודדים יהיו שלא להזהירם נהג, המתוחכם הרשע
 .בו וימרדו חברותי שמא חשש כי, רעהו

 שאקבע זה ואני, חייליו גדוד עם, מלאכתו את יעשה אחד כל'
 והערכים. עושרו או, גבורתו פי על, גנרל כל של מעמדו את

 .הצאר קבע 'הראוי במקומו גנרל כל יעמידו, שאקבע המעמדיים
.  בצבאו חייל או גנרל לכל קדימה זכות הצאר קבע זה רעיון פי על

,  בגד, בית מרכישת החל, ונושא ענין בכל, אמרנו קדימה זכות
 חשובים ויש חשובים גנרלים יש? לא ומה לקונצרט כניסה
 .  הכל הקובע הוא ניקולאי. פחות

 העיירה היהודית בין ופתלתלה צרה בדרך, אחד קייצי בוקרב
 מול זו נסעו - הברושים שדרת לאורך - וב'זלוצעיירה ל קראקוב

 נפוח גנרל לו יושב מהן אחת ובכל, מפוארות כרכרות שתי זו
  הן ועכשיו, נו. כבוד ואותות במדליות עטור, וחשיבות מגאווה
 אני, שלי מתוק רד' לחברו מסמן עגלון וכל, זו מול זו נעמדות

,  ויכוח מתפתח ואז. רעהו משיב 'גנרל מוביל אני גם', 'גנרל מוביל
 גם כאשר, וגידופים מילים חילופי עם בוער לפולמוס שהופך

 .והמבולקה לבוקה מצטרפים הגנרלים
  לגופו מחובר שראשו הגוץ הגנרל מתגלגל הדרומית הכרכרה מן'

 גולש הצפונית הכרכרה ומן, מולטוב וולדימיר ושמו, צוואר ללא
 דקות ורגליו, שרוך כמו ארוך קומה-גבה גנרל ינוב'חולצ סרגיי לו

 .שרופים גפרורים כמו
 אחוזות ארבע עשרה לי יש' מולטוב הגוץ צווח 'ממך חשוב אני'

   .'!!!טיפשון לשוליים רד, פועלים אלף -ו ענקיות
  הארמיה מפקד אני' ינוב'חולצ מלהג 'שכמוך נפש עלוב, נו, נו'

 תחת חיילים שלושת אלפים לי ויש ניקולאי הצאר של גדולה הכי
 .'דעת חסר לשוליים הסתלק, ממך מיליון פי חשוב אני .פיקודי

 זבובים כמו יש כמוך גנרלים, שכמוך שוטה': מרפה לא השמנמן
  ,שלי הזהב אוצרות את לרשותו מעמיד אני אבל, ניקולאי לצאר

 של הכלכלית המערכת את להניע מסוגל לא הוא בלעדיהם
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