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 56מספר 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 00.51 :שבת קודש

 תשע"ו יתרופרשת 

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

  לעליה ברוחניות -התורם בעילום שמו
 . קודש של קיימאולזרע 

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

 רפואה שלימה –אמי מורתי גיטה בת מנטה 
 רפואה שלימה –מזל בת זהרה 

 
 
 

 

וישאלו איש לרעהו  וישתחו וישק לו ויצא משה לקראת חותנו 
 ויבואו האוהלה )יח', ז'( לשלום

 חידוש על הפסוק הנ"ל:  בס"ד וחשבנו לומר 
אמר רבי אבין הלוי  ': )ברכות סד' ע"א(מובא בגמרא  הקדמה א':

שהרי   ,הנפטר מחברו אל יאמר לו לך בשלום אלא לך לשלום
 '...יתרו שאמר לו למשה לך לשלום עלה והצליח

מי השתחווה למי? אומר רש"י: כשהוא אומר 'איש   ב': הקדמה
 לרעהו' מי הקרוי איש? זה משה שנאמר והאיש משה...

 שגם 'וישאלו איש לרעהו לשלום' זה משה. לומר ומכאן ייתכן
חותני היקר בוא  :לפי כל זה חשבנו לומר שמשה אמר ליתרו

והראיה תראה  'לך לשלום'תראה כמה חשוב לברך את החבר 
למה זכיתי מאותה ברכה שלך אז שבירכת אותי 'לך   - אותי

ולכן וישאלו איש )משה( לרעהו )יתרו( על מעלת  .לשלום'
 מתוק מדבש!הברכה 'לשלום' ולא בשלום.   

***** 
ויבוא אהרון וכל  זקני ישראל לאכול לחם עם חותן משה לפני  

 לוקים )יח', יא'(-הא
והלא הוא שיצא לקראתו  ומשה היכן הלך?  -ויבוא אהרון אומר רש"י:

 וגרם לו את כל הכבוד? אלא שהיה עומד ומשמש לפניהם...
 ומדוע באמת משה לא אכל איתם בסעודה?

יום  האותו מתרץ הרב שר שלום מבעלזא זיע"א:  תירוץ ראשון
  'ויהי ממחרת' )יג'(הבא  שהרי על הפסוק ,היה יום הכיפורים

 רים.  מוכיח רש"י שאותו היום היה ממחרת יום הכיפו
אם כך למה הם אכלו? התשובה היא כיוון שרק למחרת מסר  

ובאותו יום הכיפורים עדיין לא נאסרה  .להם משה את הדינים
אבל משה עצמו ידע שאותו יום נקבע כתענית  ,האכילהעליהם 

 לכן הוא עצמו לא אכל.
בספרו 'אור  )מחכמי תימן(מביא הרב פנחס הכהן  תירוץ שני

ממשפחת אלגאזי: אותו חכם העיד כי  תורה' בשם חכם ספרדי
במקומם הדיינים היו מקפידים לא לסעוד סעודה גדולה ביום  

  .הכיוון שהם צריכים להיות בדעה צלול ,שלפני שבתם לדון
 דעת. הומשבשת את צלילות  פותעיילוסעודה גדולה גורמת 

שהרי   ,והוא מוסיף שהמקור לכך הוא ממשה רבנו כאן אצלנו
ובסעודה   לשפוט את העם'ת וישב משה נאמר 'ויהי ממחר

מש לפניהם. ולכן ישנערכה ביום שלפניו משה לא אכל אלא ש
 .נהגו הדיינים שלא לאכול ביום שלפני שבתם לדין

 
 תאוובעניין סעודה גדולה מילתא דבדיח

אדם אחד מגיע לרופא: 'דוקטור יש לי בעיה, אני כל הזמן  

מרגיש מלא ונפוח בבטן' הרופא בודק אותו ואומר: 'נראה 

לא  ' ' שואל האיש.איזה תאים?'לי שיש לך בעיה בתאים'. 

לך  טעיםכל דבר פשוט  ,בטעיםאלא  שלי, מתוק בתאים

 ..'לכן אתה מרגיש מלא.

***** 
 )יט', ג'( לבני ישראלכה תאמר לבית יעקב ותגיד 

 אילו הנשים... -אומר רש"י: לבית יעקב
 מדוע הוקדמו במתן תורה הנשים לפני הגברים?

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

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

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

 
 

 
שמעתי מהרב שלמה לוונשטיין שליט"א:  ץ ראשוןותיר

אומר  ' )כ', יד'(וכל העם רואים את הקולות'בהמשך נאמר 
 .'רואים את הנשמע שאי אפשר לראות במקום אחר' :רש"י

בבית היהודי יש תכונה שאין לגבר. לאשה יש יכולת לאשה 
לאפשר לילדים לראות את הנשמע, דהיינו את מה שהיא 
לומדת בשיעור או בהרצאה. כי היא בנעימות קולה יכולה 
להעביר ולהשפיע על בני הבית כמו שנאמר 'חכמת נשים 

ולכן נאמר כאן 'כה תאמר לבית יעקב' כדי  .בנתה ביתה'
 ישראל' דהיינו לילדים בבית. שהן תגדנה 'לבני

 
 ה'שפע חיים' מצאנז זיע"א:  בעל מתרץ  תירוץ  נוסף

: אמר רבי עקיבא )סוטה יז' ע"א(מובא בגמרא : הקדמה א'
ולמה? כי באיש יש את  'הםיאיש ואשה שזכו שכינה בינ

'לא זכו   .שיובאשה יש ה' שאין בא .ות י' שאין באשהאה
הי' מהאיש ואת הה' כיוון שכשמוציאים את  'אש אוכלתם

 מהאשה נשאר אש  ואש בר מינן.
וממשיכה הגמרא 'אמר רבא ודאשה עדיפא מאיש' דהיינו 

והאי   ףהאי מצר. מכיון ש'האשה יותר קרובה לאש מהאיש
ובאשה הה'  'קת אשסהפ'לא מצרף' כלומר באיש הי' עושה 

לכעוס  בטבעם ולכן הנשים יותר מהירות .לא מפרידה
 .הגבר רולהתלקח מאש

ו לאחדות נפלאה כסיני עם ישראל ז ר: במעמד ההקדמה ב'
 'כאיש אחד בלב אחד' :רש"י 'ויחן שם ישראל'שנאמר 

דהיינו  'כה תאמר'לכן נאמר  ':שפע חיים'אומר הלפי כל זה 
כך תאמר לעם ישראל  אחדות ההייתכמו שכאן  – 'כה'

שהנשים יותר  וכיון. 'שלום בית' ידאגו שכך יהיה בביתםש
לבית 'מהירות לכעוס אמר הקב"ה שהאמירה תהיה קודם 

 מתוק מדבש! .לגברים -'לבני ישראל"כ 'ואח לנשים -'יעקב
 

 לא איש בלא אישה ולא אישה בלא איש  

 ולא שניהם בלא שכינה

***** 
ויענו כל העם יחדו ויאמרו כל אשר דיבר ה' נעשה וישב  

 )יט', ח'( משה את דברי העם אל ה'
 בצלו'וחזר משה ית פתגמי עמא רושלמי תירגם: התרגום הי

למה התרגום הוסיף את המילה 'בצלו' שפירושה   קדם ה'...'
 תפילה'? הרי היא לכאורה מיותרת?

 מתרץ נפלא הרב שר שלום מבעלזא זיע"א:  
ה' שומרך ה' צילך על יד ימינך' 'על הפסוק  הקדמה א':

קדוש זיע"א שהנהגת הקב"ה עם הסביר הבעל שם טוב ה
דהיינו כמו   ,שראל היא מידה כנגד מידה כמו הצלעם י

שהצל עושה את מה שהאדם עושה כך הקב"ה משלם 
 לאדם כפי פעולתו.

עם ישראל ענו ואמרו 'כל אשר דיבר ה' נעשה'  הקדמה ב':
 לום?אבל הרי בינתיים הם לא שמעו כ

לפני כמו שהם הקדימו עשיה  :לכן אמר משה לקב"ה
 שהשטן   יהיה מצבאם  ,שמיעה כך גם אתה תנהג איתם
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 )כ', יב'( כבד את  אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך
 מדוע מצוות כיבוד הורים היא מספר חמש בעשרת הדיברות?

בספרו 'אור תורה': מובא  )מחכמי תימן(מסביר הרב פנחס הכהן 
תנו רבנן שלשה שותפין יש באדם  ': לא' ע"א( )נידהבגמרא 

  '. הקב"ה ואביו ואמו
ים ירנופיעצמות וגידים וצ: 'מהאב מקבל הבן חמשה דברים

  :מהאם מקבל הבן חמשה דברים '.ומוח שבראשו ולובן שבעין
והקב"ה נותן בו עשרה   .עור ובשר ושערות ושחור שבעין

עין ושמיעת האוזן  רוח ונשמה וקלסתר פנים וראיית ה :דברים
  .ודבור פה והלוך רגלים ובינה והשכל

אומר ה'אור תורה': זו הסיבה שמצוות כיבוד הורים היא מספר  
טוב את הכרת ה לבן / לבת כדי להזכיר ,דיברותהחמש בעשרת 

 מכל אחד מהם. וקיבל לאב ולאם על חמשת הדברים שהם
 

 :)ש, חריטן(ובעניין  זה סיפור נפלא 
מבקשת בפעם השלישית, עזוב את הספר וגש  זאבי, אני '

. קולה  'לא יהיו קריאות נוספות -לשולחן לאכול ארוחת ערב 
של אמא היה חלש ועייף. בכל פעם יש לה ויכוחים עם זאבי  

רגע אמא, אני חייב לסיים את 'שאינו ממהר לשמוע בקולה. 
. עונה זאבי 'הסיפור הזה. ובכלל אין לי חשק לאכול עכשיו

 רה אל תוך העלילה.ושוקע חז

בערב כשחזר אבא מתפילת ערבית, נכנסה איתו אמא למטבח, 
אינני יודעת עוד מה  סגרה את הדלת, וישבו יחד לשוחח. '

א משנה מה אני ', אמרה אמא בשקט. 'ללעשות עם זאבי
. אבא האזין ושמע הכל עד 'מבקשת ממנו, הוא תמיד מסרב

 עם זאבי.הסוף. לאחר מכן הבטיח לאמא כי ינסה לדבר 
ם מוקדמת. הילדים למחרת, הופיע אבא בבית בשעת צהריי

. זאבי 'וא זאבי, אנחנו יוצאים לטיול קצרהתפלאו על כך. 'ב
 קרן מאושר, הוא יוצא עם אבא לטיול, רק הוא, לבד!

כעבור נסיעה קצרה, החנה אבא את הרכב ונתן לזאבי יד. הם  
מלון. זאבי צעדו לתוך מבנה גדול, שהיה נראה דומה לבית 

 התפלא. מה הם עושים כאן?
אבא הוביל אותו לתוך חדר גדול, בתוכו ישבו הרבה מאוד 
אנשים קשישים, רובם על כסאות גלגלים, חלקם כפופים  
וחלקם מטים ראש כלפי מטה. בצד שמאל בפינה, ישב איש  

מה אנחנו עושים  כיל במרק, קשיש על כיסא גלגלים. 'אחד והא
. אבא התיישב על ספסל בפינת החדר שאל זאבי בחשש 'כאן?

   וסימן לזאבי שיישב גם הוא.
אבא את דבריו מבלי  , פתח'ר' טרפון היה תנא חשוב מאוד'

אמא מאוד מבוגרת, חולה   ההייתלר' טרפון להסביר דבר. '
וחלשה. למרות שלר' טרפון היו עוזרים ותלמידים רבים, הוא  

ול באמו. לא הסכים לקבל מהם עזרה בכל מה שקשור לטיפ
בעצמו היה דואג לכל דבר שנזקקה לו. כאשר רצתה לרדת 
ממיטתה או לעלות על מיטתה לישון, היה ר' טרפון נשכב על  

 מניחה עליו את רגליה ועולה על המיטה.  ההייתהרצפה ואמו 
 

שבת אחת יצאו ר' טרפון ואמו לטיול בחצר, לפתע נקרעה  
את הנעל ואמו לה נעל אחת. לא ניתן היה להמשיך לנעול 

מה עשה בנה? הניח שתי כפות  של ר' טרפון נשארה יחפה.
ידיו תחת כף רגלה וכך הלכו עד שהגיעו חזרה לביתם. יכול 
היה ר' טרפון לשאת אותה על הגב, אך לא הסכים שמבטים 
 של עוברים ושבים יביישו את אמו. כל כך הקפיד בכבודה.

את הקדוש ' ים., פנה אליו אבא בקול נע'אמור לי זאבי'
בוודאי. אני ' זאבי הרהר רגע. 'ברוך הוא אתה מכבד?

 ענה. 'מתפלל, מברך, שומר שבת...
דע לך שה' מצווה אותנו לכבד הורים, ', חייך אבא. 'יפה'

בדיוק כמו שאנחנו מכבדים אותו. לפעמים נראה לנו  
כי זה התפקיד הטבעי שלה,  ,שאמא הכינה ארוחת ערב

רה שום דבר אם נגיד לאמא לפעמים נראה לנו שלא יק
 '?כשיו ולא מתחשק לנו, מה כבר יקרהשאנחנו לא רוצים ע

ב שם והסתכל על אבא השתתק והביט בזאבי, שיש
אתה רואה את הבן שמאכיל את אביו  הקשישים שסביבו. '

המבוגר? זה נראה לך כמו כיבוד הורים מהודר, אך למעשה, 
יום אפילו  דיכיבוד הורים אמיתי ומהודר יכול להתרחש מ

כל פעם שמתגברים על היצר הרע ולא מסרבים בבית. ב
 .'לאמא, או לא מכעיסים אותה, זכות המצווה מתעצמת

אבא קם ממקומו והושיט יד לזאבי. 'בוא חמוד, נחזור 
 הביתה'

, אמר זאבי 'אני חושב שיש לי כמה דברים ללמוד ולשפר'
ו של לאבא, רגע לפני שנכנסו הביתה. אבא חייך, רכן לעבר

זאבי ונשק לראשו. הוא יודע שלא יהיה קל, אבל מהיום, 
 ...הרבה יותר -זאבי ישתדל במצוות כיבוד הורים 

 
 :ח("שנ ')מעיין השבוע גועוד סיפור נוסף בעניין 

  –אל ביתו של הצדיק הקדוש רבי ישראל אביחצירא 
כל הופעתו  -זיע"א, הגיעו אם ובנה. הבן  'בבא סאלי'ה

אומרת מרדנות נעורים, נראה שהובא לכאן למורת רוחו. 
ניכר עליה כי שבעת מרורים היא. כשהגיע תורם  -והאם 

להיכנס אל הרב, הגישה האם פתק, ובו היא מבקשת: בני  
אינו סר למשמעתי, מתחצף ומתמרד. יאציל עליו הרב 

 הורים.  ברכה שיתחזק במצות כיבוד 
קרא הרב את הפתק, והשתררה דממה. הבן כמו מחכה 
להיחלץ במהירות האפשרית מן המעמד המביך. יאמר הרב 

 את תוכחתו וישחרר אותו החוצה...  
ת אך לא, הרב אינו פונה בתוכחה. רק אנחה כאובה פורצ

אילו  ', לוחש הרב, 'אח...'מגרונו, ופניו מביעות עצב רב. 
ת מעיניו של הצדיק, והוא דמעות זולגו 'היתה לי אמא...

על כפים הייתי נושא אותה,  - מאלי א ההייתאילו 'ממשיך: 
   'ורוקד מרוב שמחה...

בכיו הטהור של הצדיק הרעיד את הלבבות. גם ליבו  
התרכך ונמס. הרהורי  -הקשוח והעיקש של הנער הפוחז 

 .תשובה וחרטה ניכרו על פניו
הרב הוסיף וסיפר לנער סיפורים על כיבוד ההורים בבית 

 ומחדרו של הרב יצא נער אחר לחלוטין. אביו זצ"ל 
 

אחים יקרים! מצוות כבוד הורים היא מצווה שאף פעם 
 הן בחייהם והן לאחר פטירתם.לא מסיימים לקיים אותה, 

 ש שזוכה להביא נחת להוריו בחייהם.אשרי האי
 יע"א: 'אח... אילו הייתה לי אמא...'איך אמר ה'בבא סאלי' ז

 ולך הרי יש אבא או אמא? אז למה לא לזכות במצווה???
 

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

 נקודה למחשבה! רעיון וסיפור לשבת קודש...

יקטרג עליהם, גם אתה  תעשה ואח"כ תשמע, דהיינו תפעיל 
השטן   את מידת הרחמים עליהם לפני שתשמע את קטרוגו של

 מתוק מדבש!   .באופן זהה אליהם כמו הצל – ולכן נאמר 'בצלו'
 

 ובעניין שמיעה מילתא דבדיחותא

טיפש אחד נפל מקומה שלישית אך למזלו היו למטה ערימה 

 ושואל: 'משה, מה קורה אחי?' יושל מזרונים. מגיע אליו אח

 ''לא יודע מה קורה, הרגע הגעתי... עונה האיש:


