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 ולבכותה )כג', ב'(ויבא אברהם לספוד לשרה 
 עוני מהיכן בא? מהר המוריה.ממובא בילקוט ש

וישב 'ויש לשאול והלא נאמר בסוף הפרשה הקודמת 
 ?ברש"י(הובא )וכן  'אברהם בבאר שבע

השאלה מהיכן בא  :ים ופרחים()ציצ נפלא תירוץוראיתי 
אלא מהיכן  הוא הגיע, אברהם היא לא מאיזה מקום בארץ

  ?רהשהוא בא להתחיל את דברי ההספד והשבח על 
אברהם פתח דהיינו  'יהרמהר המו'המדרש  הועל זה עונ

שפשט את צווארו  ותיאר את מעלת יצחק בנה של שרה
וכיצד מגיע ילד . על גבי המזבח לכבוד ה' יתברך

אין זה כי אם בזכות הדוגמא האישית  ?סרות כזומלהת
 מתוק מדבש! שהוא ראה אצל אמו שרה הצדקת ע"ה.

***** 
זקן ביתו המושל בכל אשר לו ויאמר אברהם אל עבדו 

שים ידך תחת ירכי: ואשביעך בה'... אשר לא תיקח אישה 
 ג'(-לבני מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בקרבו )כד', ב'

ו של יויש לשאול: מדוע התורה מאריכה לספר לנו על תאר
 ?'זקן ביתו המושך בכל אשר לו'עזר שהוא יאל

משל: קבוצה על פי  'באר מים חיים'הסביר נפלא בעל ה
 יהודי ע הדרך פונהצבאמ ,של מטיילים יצאה לדרך ארוכה

כולם ₪. הלוואה בסך אלף  ומבקש אל כל אחד מחבריו
בטענה כי הם לא מכירים אותו ומנין להם  דחו אותו

 הביטחון שאכן הוא יחזיר להם את הכסף?
תוך כדי הטיול הם הגיעו למאהל בדואי וקנו מהם 

לא היה להם  - להם בעיה קטנה ההייתאך  ,תרנגולים
 שוחט שישחט עבורם את העופות.
מה 'ואמר להם  ההלוואלפתע קם אותו יהודי שביקש 

ת אלשחוט לכם  הרי במקצועי שוחט ואוכלאני  ?הבעיה
למסור אליו להתארגן והחלו  לם שמחו שמחהוהעופות? כ
 .לשחיטה את העופות

אני ממש  ,סליחה חברים'אומר ו יהודי ופונה אליהם אות
₪ אה של אלף ווליכם? כאשר ביקשתי מכם הלא עלפמת

טענתם כי אינכם מכירים אותי ולכן לא סמכתם עלי 
נה כעת כולכם סומכים עלי השאחזיר לכם את הכסף? ו

ומה עם אני מרמה אתכם ואינני כלל  .שאני באמת שוחט
 ?? כיצד אתם מוכנים לקחת סיכון שכזהשוחט
האדם ייני כסף וממון בענ ,התשובה היא פשוטהאבל 

מאוד חשדן ולא עושה שום עסקה עד שהוא לא בטוח 
כאן כבר אבל כאשר זה מגיע למצוות  ה,רושהכל כש

 ...ר לסמוך על הצהרות בלבדאפש
זו הסיבה לאריכות בתאריו של אליעזר, שלמרות שהוא 
היה 'זקן ביתו' של אברהם ו'מושל בכל אשר לו' ואברהם 

הגשמיים של ניהול משק הבית, סמך עליו בכל העניינים 
למצוא אישה לבנו  אבל כאשר אברהם רוצה לשלוח אותו

  חליצחק הוא לא סומך עליו אלא משביע אותו שלא ייק

 8545521-04-פקס    B@Hadera.muni.il-Baruch לתגובות במייל:   3137617-305להקדשה: 
 

 תשע"ח חיי שרהפרשת 

 141גיליון  - יתשנה רביע

 בס"ד

 16.13 – כניסת השבת
 17.21 –יציאת השבת 

  17.55 (דקות מהשקיעה  72) רבנו תם
 )אופק חדרה( 

 

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

 !!!נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

 אישה מבנות הכנעני... 
ואת מה אנחנו מקפידים לבדוק? את עסקי הממון שלנו 

 מתוק מדבש!או את עסקי הנשמה שלנו?   
***** 

 )כד', לט'( לא תלך האישה אחריואומר אל אדוני אלי 
לו לאליעזר והיה מחזר למצוא עילה  ההייתכתיב בת  יאל :רש"י

בני  םשיאמר לו אברהם לפנות אליו להשיאו ביתו אמר לו אברה
 ברוך ואתה ארור ואין ארור מידבק בברוך.

בכתיב חסר  'אלי'ויש לשאול: מדוע כאן נאמרה המילה 
 )לעילאת הדברים לאברהם  ואילו בשעה שאליעזר אמר

 בכלי יקר( וראה)? 'אולי' בכתיב מלא המילה  נכתבה( כד', ה'

...' שאמר בא ברוך ה''וחשבנו לתרץ בס"ד: על הפסוק 
מש את יעל ידי שש')ילקוט שמעוני( לבן לאליעזר הובא 

 '...מכלל ארור לכלל ברוך)אליעזר( באמונה יצא  )אברהם( הצדיק
הוא היה עדיין ולכן לפני שאליעזר יצא לשליחות 

בבחינת ארור אבל כאשר הוא שומע מלבן את המילים 
הוא מבין שכעת הוא יצא מארור לברוך  ...'בא ברוך ה''

וממילא כעת הוא יוכל לשדך את ביתו עם יצחק ולכן 
כאן הוא מתריע בפני משפחת רבקה שאם הם יסרבו 

 מתוק מדבש!.  יוכל להשתדך עם אברהםאזי הוא 
 

 ובעניין איום מילתא דבדיחותא

אדם מבוגר סבל מכך שילדים היו משחקים בכדורגל 

 ולא עזרו ל ,עים את מנוחתוימתחת לחלונו ומפר

פנה לילדים ואמר הוא ? המה עשמהם. בקשותיו 

ם כאן יאני מאוד שמח שאתם משחק חמודים,ילדים '

ואכן הוא  שקלים'ממחר מי שמשחק מקבל חמישה 

למחרת הוא נתן לכל  ,חילק לכל ילד חמישה שקלים

 ן כלום,ילד שלושה שקלים וביום השלישי לא נת

אם אתה לא משלם אנו מוצאים ' מרוהילדים כעסו וא

  ...ום אחר לשחק'מק

 וכך הוא זכה לשקט ושלווה...
***** 

 ויוסף אברהם ויקח אישה ושמה קטורה )כה', א'(
זו הגר, ונקראת קטורה על שם שנאים מעשיה  – קטורה: רש"י

 כקטורת.
 ויש לשאול: בזכות איזה מעשים נשתבחה כקטורת?

 תירוץ נפלא מובא בספר 'בית יצחק' בשם ר' שלמה בר
 : אורן ארביב הי"ו(ר' )קיבלתי מידידי משה זצ"ל 

'תני דבי רבי  ()זבחים פח',ע"ב: מובא בגמרא א' הקדמה
ישמעאל על מה קטורת מכפרת? על לשון הרע, יבוא 

מוקטרת ע"י כהן גדול בקודש  ה)הקטורת הייתדבר שבחשאי 

 .)לשון הרע שדיברו בסתר(ויכפר על מעשה חשאי הקודשים( 
: כאשר הגר ברחה משרה שואל אותה המלאך הקדמה ב'

 'הגר שפחת שרי אי מזה באת ואנה תלכי'? טז', ח'( לעיל )
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היתר להעלים את המידע  סיבכת אותי, האם איןכעת '
  הזה מן הקונה?  מה עוד שהוא גוי?'

'מצטער' עניתי 'אני בסך הכל אברך כולל, אם תרצה 
 .אתו'ותתייעץ  שלנו הכוללאותך לראש  אקח

מה ראש הכולל שקיבל אותנו נסענו לרב של באותו ערב
רב ל והתחנןהסיפור מר קניסגמן פירט את  ,במאור פנים

ץ עסקה עלול להחמי הואשאם לא כן  ,היתר שימצא לו
 דמי ביטול ועוד...מיליון דולר, לשלם  שנים עשרשל 

 :פתח מספר ספרים ואמר ,הרב עיין בכל פרטי העסקה
וסרת להעלים את המידע הזה אך ההלכה א ,צר לי יקירי'

 'מן הקונה ואפילו שמדובר בגוי
 ת דמיאאינך חייב להפסיד ' ' הוסיף הרביחד עם זאת'

לקונה על המפגע בבניין שלא ידעת תוכל לספר  ,ביטולה
 .'ליו ולהשאיר בידו את ההחלטה אם לרכוש או לאע

, יכר היה שנפשו סוערת בקרבונ ,איש העסקים שתק
 יקירי דע לך'ואמר  הרבואז פנה אליו  הוא פנה לצאת

 .'לך כח לעמוד בוניק עה הואאך  ,הקב"ה זימן לך ניסיון
עד  ,ולא ידעתי כיצד הסתיים הסיפורמאז שנתיים עברו 

 ו בית מדרש.מסור שיעור באותל ישיום אחד הוזמנת
 ,האיש והסיפור - תוך כדי השיעור הבחנתי במר קניסגמן

 התרגשתי וסקרנותי התעוררה.
 ע.ימפתהאת הסוף ניגש אלי וסיפר  ום השיעור הואבסי

של  ישבנו במשרד'הוא חייך והוסיף  'העסקה לא בוטלה'
 קמתי ואמרתי:חתימה הורגע לפני הדין עורך 

שכחתי לעדכן אתכם כי השבוע נודע לי שיש 'הי רגע, 
אני מציע  ,בצנרת הבניין בקומות התחתונות בעיה

 'שתבדקו את העניין לפני הרכישה
הם  תמהים,מיסטר לייט ועורך דינו החליפו מבטים 

 חיתו עלינו לאחר מספר דקות והרחז ,יצאו להתייעצות
 ...אנחנו מעוניינים בכל זאת לסגור את העסקה''הפתעה 

 יותר מידי, אך לא רציתי לבחוש ,לא הבנתי מה קרה
שנים עשר מיליון  - העסקה נחתמה וקיבלתי את הכסף

 ר עובר לסוחר... אבל הסיפור לא הסתיים.לדו
 אתה'איך לייט ושאלתי אותו  רת מאלאחרונה פגשתי 

 'עסקה?האת  מסכם
ניו היו פוהוא אמר לי  'תקשיב טוב מר קניסגמן'

אם לא היית מודיע לי על המפגע בצנרת היית ' ,תומואד
הגוי נגע באקדח שלו ואני ' מצטער על כך כל חייך

 . ידעתי שהערל הזה מסוגל לכך...הצטמררתי
 'מיליון דולר! בסךלתקן את הנזק  עמלנו במשך שנה'
 העזתי לשאול 'תם לקנות את הנכס?טלחמדוע אם כן ה'
 ,ע לפני סגירת החוזה על המפגערגהודעת לנו  רכאש'

מוזר ולפי דעתו אתה לו אמר לי עורך הדין שזה נראה 
כי  ,כנראה עושה לנו תרגיל מחוכם כדי שנרד מהעסקה

 התעקשנו לסגור.ולכן  טוב יותרכנראה יש לך קונה 
תודה לכם הכרת אני חייב 'סיים מר קניסגמן  'ד הרבוכב'

הצלתם לי  ,ההלכה הצלתם אותי מלעבור על ,ב לבמקר
 !!!'חייםההצלתם לי את  -ומעל הכל את העסקה 

 
נפש ות הרימס  ההייתשהציל את חייו אחים יקרים! מה 

 להתגבר על רצונו ולעשות את רצון ה' וכדברי המדרש:
 ...'שמעו לי! שאין אדם שומע לי ומפסיד'אמר הקב"ה: 

 
 ומבורך!ה' יזכנו, אמן! שבת שלום 

 

 

 

 ני שרה גבירתי אנוכי בורחת'.'מפ)שם( עונה הגר 
ויש לשאול: מדוע היא לא מספרת למלאך את מה 

כי מי נאמר 'ותענה שרי ותברח מפניה'( )שששרה עשתה לה? 
 יכחיש את דבריה? ואעפ"כ היא לא נכשלת בלשון הרע.

ולכן נקראה 'קטורה' כי כמו הקטורת שמכפרת על לשון 
 מדבש!מתוק הרע כך היא נמנעה מלספר לשון הרע. 

 

 –לברכה והצלחה / יעקב ואורי ישראל   -רפואה שלימה / התורם בעילום שמו  –גיטה בת מנטה  -אמי   להצלחת:

 לברכה והצלחה –אהרון בן שושנה / לזיווג הגון  –לכל הישועות / ליאור בן זיוה  –למכירת הדירה / זיוה בת סלימה 
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( רחל )רשל  :לעילוי נשמתדברי התורה 

 בת נעימה ז"ל  / יונה עזרא בן צ'חלה ז"ל

 

 מר בא ברוך ה' למה תעמוד בחוץ... )כד', לא'(ויא
)אברהם  מש את הצדיקיעל ידי שש: שמעוני לקוטימובא ב

 ...מכלל ארור לכלל ברוך)אליעזר( באמונה יצא  אבינו(
אליעזר מהרב יונתן דומב שליט"א שמה שזכה ושמעתי 

בזכות מסירות נפשו למילוי היה להיכנס חי לגן עדן 
שהרי נאמר  ,השליחות באמונה למרות נגיעתו בדבר

לו לאליעזר והיה מחזר למצוא עילה  הבת היית')רש"י( 
'. וכאשר שיאמר לו אברהם לפנות אליו להשיאו ביתו

 התגבר על רצונו לקיום השליחות זכה לחיים נצחיים... 
 

המעובד ע"פ סיפור שהובא  ובעניין זה סיפור נפלא
 מסירות שהצילה ממוות:על  'מרווה לצמא'בגיליון 

בלב שכונת היוקרה שלנו שכן בית מדרש שבו התקיים 
מידי ערב שיעור לציבור שרובו היה מורכב מאנשי עסקים 

 שסיימו את יומם מידי ערב בשיעור תורה.
 באותו ערב הוזמנתי למסור בפניהם שיעור בהלכה

 : כדלקמן ל'ביזנס מן' והחלטתי לדבר בהלכה שמתאימה
'ההלכה אומרת שאסור להעלים פרטים כלשהם בעת 

פרט את ההלכה לסגירת עסקה' אמרתי להם והתחלתי 
 .לפרטי פרטים

ניכר היה שזה מאוד  ,אנשי העסקים האזינו לי בקשב רב
 העין תבזוויואולם  ,בריםדמעניין אותם והם קיבלו את ה

החליפו פניו מר קניסגמן ששידר חוסר נוחות, קלטתי את 
 צבעים והוא התפתל על כסאו.

בסיום השיעור הוא ניגש אלי ושאל 'כבוד הרב, האם 
 ההלכה הזו תקפה גם כאשר סוגרים עסקה עם גוי'?

חשבתי לרגע ועניתי 'אכן כן, ויתרה מזו, כשמדובר בגוי 
האיסור חמור יותר, משום שהעלמת פרטים עלולה לגרום 

 לחילול ה' גדול הרבה יותר'.
 ום צד להתיר'? שאל 'אספר לרב במה מדובר':'ואין ש

אני סוחר נדל"ן, לפני מספר חודשים רכשתי בניין '
דולר, מדובר היה בסחורה משובחת  ןתמורת תשעה מיליו

הצעתי אותו למכירה וכעבר שבוע ימים  ,ובמיקום טוב
גוי עשיר כקורח, על  –עמדתי לחתום עסקה עם מר לייט 

 מיליון דולר! שנים עשרמכירת הבניין בסכום של 
לפני כשבוע ביקרתי בבניין ולפתע הרחתי ריח נורא 
שעולה מאחת הקומות התחתונות, ככל שירדתי הריח 
התגבר, כיוון שלא מצאתי את מקור הריח הזמנתי 

ומחה, לאחר בדיקה התברר כי כל הצנרת מלטור טאינס
 צריך ,התת קרקעית בקומות התחתונות רקובה לחלוטין

ולהחליף את כל הריצוף להרוס חלק גדול מהקומה 
והצנרת בעלות של הון תועפות.  ביקשתי ממנו שיסתום 
רק את החורים באופן זמני, שיצבע ויטשטש ובעיקר 
שיעביר את הריח הרע ע"י מפיצי ריח עוצמתיים וכך 

 חסכתי לעצמי את ההוצאה הכבידה.
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