
 
 נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה                                                   בס"ד

 

 

 

 57מספר גיליון  - שנה שניה

 לקט חידושי תורה מתוך שיעור פרשת השבוע שנאמרו ע"י

 רב ברוך בוקרה שליט"אה   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        אולגה "בית יוסף" ג, בביהכ"נ 03.61 :יום החג )שבת(: השיעורים הקרובים               
        )משודר בקול הלשון(  במרכז הרוחני סמטת פלטרין חדרה 0091.: בשעה יום רביעי                

 תשע"ו פסחחג       

 הגיליון לכבוד ה' ית' ולהצלחת:
 רפואה שלימה –גיטה בת מנטה  -אמי

 הצלחה בעסקיו –דקל מלכה 
 לעליה ברוחניות  -התורם בעילום שמו

 ולזרע קודש של קיימא. 
 למכירת הדירה. –יעקב ואורי ישראל 

 רפואה שלימה –מזל בת זהרה 
 שלימהרפואה  –רויטל בת רחל חדוה 
 
 
 

 

 וזה שאינו יודע לשאול את פתח לו שנאמר והגדת לבנך...
 בלשון נקבה ולא אתה? אתמדוע נאמר 

הסביר הגאון ר' יהודה צדקה זצ"ל ראש ישיבת פורת יוסף: 
מובא בחז"ל: 'עשרה קבין שיחה ירדו לעולם, תשעה נטלו 
הנשים ואחד כל העולם כולו'. אומר בעל ההגדה גם אם אתה 
שתקן מטבעך כל השנה זה בסדר, אבל בליל הסדר תהיה  

יציאת מצרים ב ה' ותרבה בדיבור לבניך על  ניסי האישבבחינת 
 !בשמתוק מד       בלשון נקבה. אתשנאמר  וזהו

***** 
 שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה הלילה הזה כולו מצה...  

השאלה הראשונה שישאלו כל יהודי אחרי פטירתו היא מה  
היית בעולם הזה חמץ או מצה? דהיינו האם החמצת את חייך  

 ?)מצה(?  או שמיצית אותם כראוי )חמץ(
'לא איברא  לפי זה חשבנו לומר בס"ד ע"פ מה שאמרו חז"ל 

ליליא אלא לגירסא' כלומר לא נבראו הלילות אלא ללימוד 
אנו לעיתים מחמיצים  לות תורה בהם. וזהו שנאמר שבכל הלי

, אבל 'הלילה )מצה(ופעמים שאנו ממצים אותם  )חמץ( אותם
של מצוות רבות ושל   מיצויליל הסדר כולו  -הזה כולו מצה' 

 !בשמתוק מד  דיבורים קדושים על יציאת מצרים.
***** 
ן ואוכלן לקיים מה שנאמר  כזכר למקדש כהלל הזקן שהיה כור

 יאכלוהו ומרוריםעל מצות 
 ?הלל את דווקא מדוע מזכירים

)ברכות ס',  מובא בגמרא : הקדמההסביר ר' בנימין קלוגר זצ"ל: 

ושמע קול צווחה אמר   הלל שהיה בא בדרךמעשה ב' ע"א(
...' ויש לשאול מנין היה להלל מובטח אני שאין זה בתוך ביתי

 אסונות ח"ו?וא מחוסן מההביטחון המלא שזה לא מביתו? וכי 
באמת אין לי ביטחון   :הלל אמר לתלמידיו :אלא התשובה היא

אני חינכתי  ,דבר אחד ברור ליבל א ,לא בביתי שהצרה היא
כשם שמברכים על הטובה בלי  על הרעה ברךאת בני ביתי ל

 .לא מהבית שליבוודאי לצווח. וממילא אם יש קול צווחה זה 
מצה שהיא  וזהו עניין כריכת המרור שהוא סמל הייסורים ב

ם על  בקב"ה וע"י כך ניתן להודות לה' ג האמונסמל ה
כפי   הוכיח זאת היה זה של כי הוא ולכן הוזכר הלהייסורים. 

 !בשמתוק מד     המעשה הנזכר.
 

: סיפר הרב אלימלך בידרמן על יהודי  זה סיפור נפלאובעניין 
הוא קם   אחד בוקרית שהתקשר אליו וסיפר כי מארצות הבר
במבט ראשון   ם פרצו לו לבית ועשו בלאגן נוראי,וראה שגנבי

אבל לאחר כמה דקות הוא החל  ,זה היה מזעזע ומאוד ומצער
רוקד משמחה ומודה לה' ובני הבית לא הבינו למה? ואז הוא  

הוא   ,הדבר הראשון שחששתי כשראיתי את הבלאגן מספר
אלף דולר!!!    ארבעיםבו לי מעטפה שבה היה סכום של שמא גנ

הגנבים פתחו  העצום, מיד ניגשתי למגירה וראיתי את הפלא
לא  השהייתשברו מנעולים ורק במגירה הזו  ,את כל המגירות

הם עשו בלאגן וגנבו  - אז נכון בכלל! נגעו אל פשוטהם  ,נעולה
 השאירו לי!לראות מה הם  ההייתשלי השמחה אבל  ,חפצים

 

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

 דודי שמואל בוקרה בן ג'ורה ז"ל
 בן ר' יהודה ז"לזאב אופגנג 

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

 
 

קרה שיהי רצון שלא י)בכל דבר לא טוב  :הנמשל הוא נפלאו 

אבל כשנאמין  ,טער ולבכותצנו היא לההנטייה של (לנו
מה נשאר לנו וכמה    הנראכשו  ,לטובההכל ו שהכל מאת ה'

וזה שווה הרבה )אים ריהרי בכל זאת אנחנו חיים וב ?זה שווה

 נקבל את זה אחרתשי אז בוודא (יותר מארבעים אלף דולר
 .לגמרי

הגיע וראה כי  זצ"ל ר' נתן בריזר : בעניין ועוד סיפור
הנכדים שברו לו את שלושת המצות השמורות אותן הוא 

ריבונו של עולם 'הוא שתק לרגע ואמר  ,שמר לליל הסדר
 !בשמתוק מד  ...'תודה רבה לך על הנכדים שנתת לי

***** 
לוקינו שבשמים  -אחד אני יודע אחד א מי יודע?אחד 
 ...ובארץ

 מדוע שרים בסיום הסדר את הפיוט אחד מי יודע?
ע"פ דברי המהר"ל זיע"א על  ניתן להסביר: תירוץ ראשון

 )י"א להראות(בכל דור ודור חייב אדם לראות 'הנאמר בהגדה 
' והסביר המהר"ל שכל את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים

ממחיש את ה 'אחד'רומז על המספר מהלך ליל פסח 
 (בהגדה לא מוזכריםון )וזו הסיבה שמשה ואהראחדותו של הקב"ה 

 מדגישים 'ועברתי בארץ מצרים אני ולא מלאך...' ולכן אנו
 ולאוכל ,אחתבן שנה  ,אחדקחת שה מצווים ל וכמו כן אנו

לא לשבור בו עצם כי אם תשבור כבר אפילו ו ,אחדבבית 
  יש שנים ועוד...

לפי זה בסוף הסדר אנו עושים לעצמנו ולמסובים מבחן 
 '?מי יודעאחד 'ושואלים  ?כראויליל הסדר  ערכנו את האם

מה עולה לכם בראש כשאומרים לכם אחד?  דהיינו
לוקינו שבשמים -א'רק זה  –'אחד'והתשובה חוזרת ונשנית 

 .'ובארץ
 

 שבון מילתא דבדיחותאובעניין מבחן בח

, אני שמח  תלמידים יקרים' :מורה נכנס לכיתה והכריז

 הכיתה הצליחו במבחןתלמידי  30מתוך  29כי  להודיע 

  ,המורה'מר וא יוסייד בשם מתל קםמיד  בחשבון.

 ...'מעניין מי אילו השלושה שלא עברו?

***** 
 :רבי מבעלזא זיע"אהתירץ  )לאחד מי יודע( תירוץ נוסף
אבל כאשר  ,עשיר לא אוהב להראות מה יש לובדרך כלל 

ה  על כורחו הוא פולט ומספר כמוא שותה יין אז בה
רבע כוסות אחרי ששתינו א ,כך גם אנחנו אוצרות יש לו.
שני לוחות  - הם האוצרות והנכסים שלנוה אנו מספרים מ

חמשה חומשי   ,תאימהוארבע  ,שלושה אבות ,הברית
... אבל האוצר הכי יקר שלנו הוא ששה סדרי משנה ה,תור

 !בשמתוק מד 'לוקינו שבשמים ובארץ-א - אחד'שיש לנו 
 

 אות עצמו מילתא דבדיחותארובעניין ל

י שעות  אמא אחת העירה לבת שלה כי היא יותר מיד
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 )מתוך ההגדה(לפיכך אנחנו חייבים להודות... 
 עד כמה אנו צריכים להודות ביןבדרך כלל קצת קשה לנו לה

ולכן  מובן מאליו אדם חי בתחושה שכל מה שיש לו זה לה'?
   .הוא יותר מתלונן על הרע מאשר מודה על הטוב

 
הרב מ שמעתי) לנו קצת מושג בעניין... ןשיית סיפור נפלא להלן

גואל אלקריף שליט"א ששמע מפי ר"מ מישיבת 'מאור התורה' מירושלים  
 :שהיה עד למעשה(

יהודי אחד זכה ברוך ה' לחתן את כל בניו ובנותיו, זמן קצר  
איבד את זיכרונו  הוא ,באלצהיימר )ל"ע(לאחר מכן חלה 

בהדרגה עד כדי כך שלא זכר אף אחד ואפילו לא את אשתו  
 וילדיו, הצער היה גדול בעיקר לקרוביו.

, והיות ומדובר בנכד  הבכור נכדו אלהינשכעבור תקופה עמד 
 הראשון של המשפחה שמתחתן ההתרגשות הייתה גדולה.

יחד עם זאת הייתה למשפחה התלבטות קשה, האם להביא 
את הסבא? מצד אחד זה יכול להביך את כולם שהרי   לאירוע

לעשות דברים לא צפויים  הרי הוא יכול  ,הוא לא זוכר אף אחד
או לשאול מה הוא   ,כמו לצעוק אולי על החתן באמצע החופה

 ומצד שני הרי בכל זאת הוא חי וזה הנכד הראשון.עושה כאן? 
ואכן נמצא  רפואי החמבצר להם הם נגשו ליטול עצה ממו

 .פתרוןפתרון שהיה די יקר אבל בהחלט 
שפותחה בחו"ל ויקרה מאוד בתרופה חדשנית היה מדובר 

הנוזל החריף נותן חיות ומעורר את  ,וזל חריף למוחשמזרימה נ
שעות בלבד,  לאחר מכן  10-של החולה אבל עד ל ןהזיכרו

 .ןהזיכרו אלמצבו הקודם, לל החולה חוזר

הפתרון האידאלי, כסף לא המשפחה החליטה: אכן זהו 
מהווה בעיה, הכבוד של הסבא שווה הכל, ואכן התרופה 

 נרכשה.
סמוך למועד החופה ניתנה התרופה לסבא... והנה לאחר 
המתנת זמן מה החל הסבא בהדרגה להגיב לטיפול, לאחר 
כשעה החל לזהות את כולם ומיד שאל: 'מה קרה כולם 

חתן' הגיע  לבושים בגדי חג?' 'הנכד הראשון שלך מת
התשובה. 'מה באמת? הודו לה' כי טוב...' הסבא שמח 

 מאוד וכולם הגיעו לאירוע.
ובחתונה שמחה גדולה, הסבא התחבק עם כולם, שאל 
לעניין והשיב כהלכה.... הוא אף התכבד בברכה האחרונה 
בשבע ברכות, רקד ריקוד ראשון עם החתן ואפילו אמר 

 חידושי תורה ממש פלאי פלאים...
ה מיד לאחר החופה כולם ישבו לסעודת מצווה והסבא והנ

נעלם... החלו לחפש אותו כדי להושיבו בשולחן הכבוד אך 
 ללא הועיל, הם הפכו כל פינה באולם והסבא לא נמצא.
 השמחה הופסקה והתחלפה בדאגה, לאן נעלם הסבא?

כעבור שעה קלה נכנס אחד מבני המשפחה והודיע 'ברוך 
'לא תאמינו, הוא יושב באחד מבתי   ה' סבא נמצא' 'היכן?'

 'הסמוכים לאולם ופשוט יושב ולומד...המדרש 
החתן יחד עם אביו נגשו אליו וביקשו ממנו 'סבא מה לך 

  אתנו'בוא לשמוח  ,הל? עת שמחה הוא הליןלשבת כא
אתם אכן 'לרגע ועונה  בחוש ,והסבא מסתכל עליהם

הרי  י אנ את, אבל יחד עם זשמחה גדולה הלילה ,ודקיםצ
 ...יודע כי בעוד מספר שעות הזיכרון שלי ילך ממני שוב

נכון נכדי היקר אני מאוד שמח  ,ואני לא אוכל ללמוד יותר
אבל תרשה לי בבקשה להספיק בשעות  ,בשמחתך

המעטות שנותרו לי לשבת ולזכות להכניס לראשי עוד 
 ...תוספותחידושים, רש"י קצת עוד כמה  ,כמה דפי גמרא

 ...לי לעד ריישאזה הרי 
 ם כמים...והדמעות ניגרו ש

 
:  תובנותי תש אפשר וצריך לקחתמסיפור זה  !אחים יקרים

הודה לה' על הזיכרון שעדיין   מאתנושהו ימתי מ :האחד
יש לנו? האם אנו יודעים לנצל אותו כדי לצקת במוחנו 

  רק מספיק דברים של קדושה? או שמא ממלאים אותו
   ?וריק שהם הבל בחדשות ובאפליקציות

בפרט יש לנו  בחג הפסח בכלל ובליל הסדר -והלקח השני
יק לנו ולבני ביתנו מטען של יראת הזדמנות ליצוק ולהזר

 חובה עלינוהוא קצר והוא יעבור.  ,שמים, הזמן הזה מוגבל
כל המרבה לספר 'לנצל את הזמן הזה כראוי. ואיך? ע"י 

היו איך ולספר לילדים על נפלאות ה'  ...'ביציאת מצרים
, ביאורי ההגדה, דרשים של חז"למלקרוא את ה ?המכות

   ולא סתם 'לבלוע' את ההגדה רק כדי לצאת ידי חובה.
   הרי זה ביציאת מצרים פרחז"ל: 'כל המרבה לסואיך אמרו 

ביראת  יותר בחומו הופך ליהודי משצהוא ע 'משובח
 סופג לתוכו. אהשמים שהו

ימי  לכולנו נחזור  רכשליל הסדר יגמר וחג הפסח יעבו
ומה גדולה  ,רתיסגחולין ואז תחנת הדלק של האמונה ה

 על ההחמצה. הבתהיה האכז
ובעיקר דיבורים,  'קחו עמכם דברים...ימה יקיריי, 'דאז ק

פעם אחת  לרשותנובזמן היקר העומד  כן דיבורים נכונים
 ...בשנה

 !!!להודות ....לפיכך אנחנו חייבים
 

 שמח!ו כשר וחג   ומבורך! שבת שלום   ה' יזכנו, אמן!

 נקודה למחשבה! רעיון וסיפור לשבת קודש...

 'חייב אדם לראות את עצמו... בכל דור ודור'בהגדה 

***** 
   מדוע? – ג גניבת האפיקומןהמנ

החלק הקטן  את  ,חוצה את המצה האמצעית לשניים -יחץ
 .לאפיקומן ת החלק הגדול מצניעמניח בין שתי המצות וא

יקומן  פשכאן אחד הילדים 'גונב' את הא מנהג אבותינו הינו
משארותם  ')זכר לנאמר כשהוא מונח בתוך בד ומונח על הכתף 

יוצא מהבית כשכולם צועקים   ,('צרורות בשמלותם על שכמם
מתקתק בדלת  ,א חוזרואז הו )גנב, גנב( חאנב''לעברו 'חאנב' 

  'מנין באת?' 'יהודי' ונהעוהוא  'מי אתה?'ואנו שואלים אותו 
ולאן אתה ' 'עבדים היינו לפרעה'  '?מה עשיתם שם' 'ממצרים'

הוא   ,'אתנו בוא תאכל'נו מזמינים אותו וא 'לירושלים '?הולך
 'ושליםלשנה הבאה ביר'וכולם שרים  יושב

 
הקדוש   פיקומן שאל הנכד את הסבאהאניבת גלאחר ש מסופר

כיצד ייתכן שאנו אומרים 'לו ר' שמשון מאוסטרופולי זיע"א ש
 ,, הסבא שמע?'ינוכים לבצע גניבה? הרי זה לכאורה לא חלילדי

 שתק ולא ענה.

פנה הסבא  הקדוש   ,לאחר סיום הסעודה ואכילת האפיקומן
מדוע לא עושים זכר לכלבים ששתקו במכת  'לנכדו ושאל 

? 'ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו'נאמר הרי ש ?בכורות
  .הנכד שתק ולא מצא תשובה

 'ערבי פסחים'מובא בגמרא בפרק 'ואז אמר הסבא קדישא 
)לא בביתו דווקא אלא שלעולם ידור אדם במקום שיש בו כלבים 

 ומדוע? משום שאם יש כלבים אז אין גנבים. בקרבת מקום(

  'גניבת האפיקומן' ע"י שאנו ,ה אנו עושים זכר לכלביםלפי ז
וזה   .הלילה כלביםוממילא אם יש גנבים אז בוודאי שאין כאן 

 !בשמתוק מד זכר לכלבים ששתקו בלילה הזה במכת בכורות.


