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פרשת במדבר תש"פ

לקט חידושי תורה מתוך שיעור פרשת השבוע שנאמרו ע"י

הרב ברוך בוקרה שליט"א

בבתי הכנסת 'בית יוסף' ו'ישורון' גבעת אולגה

ניתן לשמוע את שיעורי הרב ב'קול הלשון' בטלפון 073-2951228
חוזרים לתפילות בבית הכנסת
'ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה'

ומתי? בערב שבת פרשת 'במדבר' המכונה כידוע 'שבת
כלה' היות ואנו ככלה לפני יום חופתה שזהו יום מתן
תורה – חג השבועות.
ולמה רק כעת? אז יש שמלינים על משרד הבריאות
שהשאיר זאת לסוף החזרה לשגרה ...אבל אנחנו שחיים
באמונה שהכל מאת ה' נסביר זאת בס"ד ע"פ הקדמה:
וארשתיך לי לעולם( ...מתוך הפטרת פרשת במדבר)
מדוע הקב"ה אומר לכנסת ישראל 'וארשתיך לי לעולם?'
והלא מן הראוי היה לומר 'ונשאתיך' שהרי הנישואים הם
השלב התמידי והאירוסין הם רק שלב ביניים?
התשובה היא :יש יתרון לתקופת האירוסין על פני
הנישואים .לאחר הנישואין פחות משתדלים להרשים את
בן  /בת הזוג ,כי הרי נעשתה ההתחייבות...
לא כן באירוסין ,שאז כל פעולה וכל מעשה שנעשה נבחן
בקפידה שלא לפגוע בצד השני...
אומר הקב"ה לכנסת ישראל :אני רוצה אתכם לעולם אבל
שהיחסים יהיו יחסי אירוסין ולא יחסי נישואים .שתבדקו
כל מעשה וכל פעולה שלכם שאין בה משום פגיעה
בקב"ה ...לכן 'וארשתיך לי לעולם '...דווקא!
ע"פ האמור יתכן שמשמים דחו את כניסתנו לבית הכנסת
ל'שבת כלה' זו כדי שנרגיש ככלה הנכנסת לחופתה.
ולכן עלינו להשתדל תמיד להרגיש כך ...לנהוג כבוד בבית
הא-לוקים ...לכבות פלאפונים בכניסה (אין דבר שמקומם
יותר מלראות יהודי מתעסק עם טלפון בבית הכנסת) וכמובן
לא לדבר כלל בבית הכנסת וגם לא בשעת התפילה.
ונזכה לפסוק 'ושבתי בבית ה' לאורך ימים' ,אמן!

*****
וידבר ה' אל משה במדבר סיני( ...א' ,א')
רש"י – מתוך חיבתן לפניו מונה אותן כל שעה...
ויש לשאול :מדוע רש"י אומר זאת על פסוק א'? והרי רק
בפסוק ב' בא הציווי על המניין?
יישוב נפלא הובא בספר 'הצבי והצדק' לרב צבי אלימלך
פאנט זצ"ל (קיבלתי מהרב בן ציון סנה שליט"א) :אם נתבונן
נראה שרש"י מתחיל בעניין חיבתן ושבחן של עם ישראל
בכל פסוק הראשון של יתר ארבע חומשי התורה כדלקמן:
בראשית – 'אין המקרא אומר אלא דרשני ...בשביל ישראל
שנקראו ראשית תבואתה'.
שמות – 'אע"פ שמנאן בחייהן מנאן במיתתן להודיע
חיבתן שנמשלו לכוכבים'...
ויקרא – 'לכל דיברות קדמה קריאה לשון חיבה'...
דברים – 'לפיכך סתם את הדברים והזכירם ברמז מפני
כבודם של ישראל'
ולכן גם כאן פותח רש"י בעניין כבודן של ישראל.

וממי למד רש"י? מהתורה עצמה ,שהרי בפרשת
'בהעלותך' בפרשת 'פסח שני' כתב רש"י (ט' ,א') 'ולמה
לא פתח בזו? מפני שהיא גנותן של ישראל ,שכל
ארבעים שנה במדבר לא הקריבו אלא פסח זה בלבד'
וכיוון שהתורה הקפידה לפתוח את החומש בכבודם של
ישראל ובחיבתן לקב"ה לכן בחר רש"י לפתוח את
ביאורו לכל חומש בחיבתן של ישראל .מתוק מדבש!
*****
איש ראש לבית אבותיו הוא (א' ,ד')
ישנם אנשים המתפארים בצדקת אבותם או אבות
אבותם ,אבל ידוע כי האדם נמדד לפי מעשיו הוא.
ודרשו בדרך רמז מהפסוק (תהילים קכו' ,ו') 'הלוך ילך
ובכה' – מי ילך ויבכה על מר גורלו? מי שהוא רק 'נושא
משך הזרע' דהיינו מתפאר באבותיו כאשר מעשיו
מקולקלים .אבל 'בא יבוא ברינה' זה שהוא 'נושא
אלומותיו' ומעשיו מתוקנים וראויים.
רמז לדבר דרש רבי משה חפץ' :איש ראש לבית אבותיו
הוא' כל יהודי צריך להיות ראש לשושלת של קדושה
ולא להתפאר בצדקת אבותיו בלבד.
וזה שנאמר (תהילים מה' ,יז') 'תחת אבותיך יהיו בניך'
במקום להתפאר בייחוס ובמעלת אבותיך ,תעבוד על כך
שבניך יתפארו בכך שהם בנים של צדיק כמוך.
*****
לאשר פגעיא-ל בן עכרן (א ,יג')
ביאר בספר 'קרבן אבילחם' (לרבנו יצחק בוכבזה זצ"ל):
הקדמה :מובא בגמרא (ברכות ז' ,א') אמר משה לפני
הקב"ה 'מפני מה יש צדיק וטוב לו ויש צדיק ורע לו ,יש
רשע וטוב לו ויש רשע ורע לו?' אמר לו' :משה ,צדיק
וטוב לו צדיק בן צדיק ,צדיק ורע לו צדיק בן רשע ,רשע
וטוב לו רשע בן צדיק ,רשע ורע לו רשע בן רשע'
נמצא ,אם כן ,שהדבר תלוי בצדקת האב או ברשעותו.
ורבנו האר"י זיע"א הסביר זאת שאין בכוונה לאב ובנו,
אלא לעניין הנשמה שהגיעה לתקן עוונות שלה מגלגול
קודם ,כאשר הגלגול הנוכחי זהו ה'בן' והגלגול הקודם
זהו ה'אב' והייסורים נועדו לתקן את גלגולו הקודם.
וזה שרומז הפסוק' :לאשר פגעיאל' פירוש לאיש 'אשר'
באו עליו 'פגעי הא-ל' הסיבה היא היותו 'בן עכרן' דהיינו
בשל מעשיו העכורים של 'אביו' או של נשמתו בגלגול
קודם המכונה אב כלפיו .מתוק מדבש!
ובעניין זה מילתא דבדיחותא
זקן אחד היה מחובר למכונת הנשמה .תוך כדי ביקור
רופאים מסמן הישיש בידיו ,הרופא הגיש לו עט ונייר
הישיש כתב משפט אחד ומת .לאחר ההלוויה אומר
הרופא לאבלים 'אתמול הוא כתב לכם צוואה' הרופא
פותח וקורא' :דוקטור ,אתה דורך על צינור החמצן'...
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ואלה תולדות אהרן ומשה (ג' ,א')
רש"י -ואינו מזכיר אלא בני אהרון ,ונקראו תולדות משה לפי
שלמדן תורה ,מלמד שכל המלמד את בן חברו תורה מעלה עליו
הכתוב כאילו ילדו.
ויש לשאול :וכי רק אותם לימד משה? והלא כל ישראל
למדו תורה מפי משה רבנו?
מתרץ נפלא הרה"ק דוד לידא זיע"א (ד"ת לפ"ש) :הקדמה:
בחטא העגל נגזרה מיתה על בני אהרון כמו שנאמר
(דברים ט' ,כ') 'ובאהרון התאנף ה' להשמידו ואתפלל גם
בעד אהרון' והסביר רש"י' :להשמידו  -זה כילוי בנים
(רח"ל) ואתפלל  -שהועילה תפילתי לכפר מחצה ומתו
שנים ונשארו השנים'.
ומדוע לא הצליח משה להציל את כל בני אהרן?
והתשובה נפלאה  -משה רבנו לימד את בני אהרון תורה
והמלמד את בן חברו תורה כאילו ילדו .ובזה התבטלה
מהם גזירת המיתה כיון שעל בני אהרון נגזרה המיתה
ולא על בני משה.
אבל לאחר שנדב ואביהוא הקריבו אש זרה ובכך הורו
הלכה בפני רבם שנאמר 'אשר לא ציווה אותם' הם חזרו
להיות בני אהרון ולכן מתו.
וזה שאומר הכתוב 'ואלה תולדות אהרון' שמקודם היו
בני אהרון 'ומשה' שעברו להיות בני משה כשלמדן תורה.
ואם כן ,מדוע מתו נדב ואביהוא שגם למדו מפי משה?
על זה נאמר 'וימת נדב ואביהוא בהקריבם אש זרה' שאז
יצאו מגדר בני משה וחזרו לגדר בני אהרון ולכן מתו.
ולכן דבר זה נאמר דווקא על בני אהרון ,כי כאן ראינו
שלימוד התורה של משה נחשב ללידתם מחדש והציל
מתוק מדבש!
אותם ממוות לחיים.
מנגד סביב לאוהל מועד יחנו (ב' ,ב')
רבנו ה'בן איש חי' זיע"א ביאר בדרך רמז ע"פ הקדמה:
מובא בגמרא (שבת קד' ,ב') 'אלף בית  -אלף בינה ,גימל
דלת  -גמול דלים ואם אתה עושה כן ה' זן אותך וחן
אותך ומטיב לך'...
וזה שאומר הכתוב 'מנגד' נוטריקון 'מן גומל דלים' זוכה
האדם להיות 'סביב לאוהל מועד יחנו' שהקב"ה מחונן
מתוק מדבש!
אותו בחיים ובברכה וישועה.
ובעניין זה סיפור מדהים שהתרחש ממש בימים אילו
(מעובד ע"פ סיפור שסיפר הרב מנחם שטיין שליט"א):
בעיר מונסי שבארה"ב מתגוררת אישה יהודייה בשנת ה44-
לחייה העושה שליחות גדולה ביותר :היא ובעלה זכו
בארבעה ילדים ,אלא שבנוסף היא מגדלת עוד שני ילדי
'אומנה' אשר הוריהם לא מסוגלים לגדלם מסיבות
בריאותיות או כלכליות.
בחודש טבת האחרון ,טרם התפרצות נגיף הקורונה בעולם,
היא מקבלת טלפון ממשרד הרווחה שמבקש את עזרתה:
'ישנה תינוקת שנולדה זה עתה ,הסובלת מבעיות
בריאותיות קשות במיוחד ,היא מתקשה לאכול ולנשום
בכוחות עצמה ולכן הוריה לא מסוגלים לגדלה במצב זה.
והם מחפשים משפחה שמסוגלת להכיל תינוקת כזו'

'האמת' הסבירו לה במשרד הרווחה 'זו היא משימה לא
פשוטה .על התינוקת להיות מחוברת למכשירי הזנה
שיעבירו לה חמצן ומזון לגופה במשך כמה שעות ביממה.
לשם כך תקבלי את כל המכשירים והציוד הרפואי הנדרש,
בשילוב הכשרה מיוחדת של צוות רופאים שיסבירו לך
כיצד עובדים המכשירים וילוו אותך בכל התקופה הקרובה'
היא שמעה זאת ,אך הרגישה כי הדבר כרוך באחריות
גדולה ,זה ממש פתיחה של בית חולים בתוך ביתה .על כן,
בצער רב היא סירבה לקחת זאת על עצמה.
לאחר כמה ימים ,היא מקבלת שוב טלפון מהרווחה
שאומרים לה כי למרבה הצער הם לא מצאו משפחה
שמוכנה לאמץ את הילדה ,והיות שהם מכירים את ליבה
החם והרחב ,הם שוב פונים אליה לעזרה .הפעם היא לא
יכלה לסרב ,והיא קיבלה את התינוקת לביתה.
עשרות מכשירים רפואיים הגיעו לביתה וכעת היא גידלה
שלושה ילדי אומנה ,מלבד הארבעה שיש לה.
עוברים להם שלושה חודשים של טיפול במסירות נפש
בתינוקת ,הנגיף הנורא משתולל בכל העולם .הוא מכה
קשות בכל מקום ,והוא מגיע אף למונסי שבארה"ב.
בערב פסח האחרון ,האישה חשה לא טוב ,לאחר בדיקה
מודיעים לה כי היא נדבקה בנגיף במצב בינוני עד קשה.
במונסי ישנם אלפי חולים ומאות נפטרים מדי יום ל"ע.
האישה מתקשה לנשום ומצבה מידרדר .היא מובהלת
לבית החולים ,שם מודיעים לה כי בית החולים נמצא
בקריסה וכל מכונות ההנשמה תפוסות.
שבורה ורצוצה ,מחזירים אותה לביתה במצב קשה כשהיא
מתקשה בנשימה ומרגישה שסופה קרב ובא.
ואז היא נזכרת במכונת ההנשמה של התינוקת המאומצת.
כיוון שהתינוקת משתמשת במכונת ההנשמה רק שעות
בודדות ביום ,היא מחליטה להשתמש במכונות לעצמה
במשך שאר היום ,הדבר גורם לה להקלה ועזרה אדירה.
לאחר כמה שבועות ,עם תחילת חודש אייר ,היא מקבלת
בשורה טובה – היא החלימה מהנגיף בנס גלוי ...היא מודה
לה' על הנס ,אך הסיפור עדיין לא נגמר.
לפני כשבועיים ,בתאריך ז' באייר האחרון ,היא מקבלת
טלפון מהרווחה כי ההורים של התינוקת מסוגלים כעת
לטפל בילדה והם רוצים את התינוקת בחזרה.
האישה ההמומה מספרת להם' :חיי ניצלו בזכות הבת
שלכם! חליתי בנגיף בצורה קשה ולא הייתה לי מכונת
הנשמה .בעזרת מכונת ההנשמה של בתכם הוקל מעליי
הסבל והחולי ולאחר כמה שבועות הבראתי בס"ד .אם
תסכימו ,אני רוצה שבתכם תישאר אצלי עוד שבועיים
כהכרת הטוב על ההצלה שהצילה אותי.
ההורים התרגשו מהסיפור והסכימו להשאיר את התינוקת
לעוד שבועיים .השבת האחרונה ,בהר בחוקותי התש"פ,
הייתה השבת האחרונה שהתינוקת אצלה ,ובדיוק השבוע
היא שבה לחיק הוריה.
אחים יקרים! לכאורה נראה כי אותה אישה הטיבה עם
אותה תינוקת .ומה התברר לבסוף? שלהיפך ,התינוקת היא
זו שהצילה את האישה ממוות לחיים.

לרפואת כל חולי עם ישראל .להצלחת כל התורמים לעלון הקדוש ובהם:
דקל מלכה – להצלחה כללית  /אורי ישראל – רפואה שלימה  /סוזן בת ימנה –
רפואה שלימה  /אהרון בן מסעודה – רפו"ש  /וכל התורמים בעילום שם

'שלח לחמך על פני המים – כי ברוב הימים תמצאנו'

כל חסד שאדם עושה ,יחזור לטובתו באחד הימים.
שבת שלום ומבורך!
לעילוי נשמת :אבי מורי ממוס בן ג'ורה ז"ל ואמי מורתי גיטה בת
מנטה ז"ל  /יעקב בן רבקה ז"ל  /מימון טפירו בן מזל טוב ז"ל
רחל (רשל) בת נעימה ז"ל  -יונה עזרא בן צ'חלה ז"ל
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