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 35מספר גיליון  - שנה שניה

 לקט חידושי תורה מתוך שיעור פרשת השבוע שנאמרו ע"י

 רב ברוך בוקרה שליט"אה
 « "בית יוסףבית הכנסת "ב 03.81בשעה חמישי השיעור הקרוב: יום                        
 גבעת אולגה "בית הכנסת "בית יוסףב 03.48 :שבת קודש                       

 תשע"ו חיי שרהפרשת 

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

 .לעליה ברוחניות -בעילום שמו התורם
 .למכירת הדירה –יעקב ואורי ישראל 
 רפואה שלימה –עליה בת אסתר 
 רפואה שלימה -צביה בת שרה 
 רפואה שלימה -יחיא בן שמעה 

 רפואה שלימה – חדוה רויטל בת רחל
 

 
 

 

 )כג', ב'( תהכויבוא אברהם לספוד לשרה ולב
 : כ' קטנה שלא בכה אלא מעט...בעל הטורים

 :  קטנההכ'  מדוע יני יודע את שמו(א)שמעתי מת"ח שנוסף  תירוץ
   :שרהשהיו ל מביא שתי מעלות )בפסוק א'( : רש"י'הקדמה  א

  .בת עשרים כבת שבע ליופי .ב בת מאה כבת עשרים לחטא. א
 .גיל העשרים בהשוואה למאה בא להקטין את חטאיהיוצא ש

 ומצד שני גיל העשרים בהשוואה לשבע בא להגדיל את יופייה.
כשאברהם בא להספיד את שרה על איזו מעלה  : 'בהקדמה 

דהיינו שהייתה   ,הוא דיבר? בוודאי  שעל בת מאה כבת עשרים
 צדקת ללא חטאים ולא על זה שהייתה יפה.

 ף(.-)כ 100ובמילוי שווה  20האות כ'  בגימטריה : הקדמה ג'
  לפי זה הפסוק אומר ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה ועל

ולכן   .להקטין את חטאיה דווקא השבא )עשרים(על הכ'  ?מה
 מתוק מדבש!         ...כ' קטנהאות ה

***** 
 )כג', א'( ויהיו חיי שרה...
כשם שהם )הצדיקים( תמימים   ,יודע ה' ימי תמימים'מובא במדרש: 

   'כך שנותיהם תמימות...
 ?'ויהיו חיי שרה'מה הקשר בין דברי המדרש ל

לפני התירוץ שאלה נוספת: האם שרה מתה קודם זמנה? 
'נסמכה מיתת שרה לעקידה לפי  התשובה: לפי רש"י לכאורה כן... 

בנה לשחיטה וכמעט שלא נשחט פרחה   שע"י בשורת העקידה שנזדמן
 וכיצד אפשר לומר כך? נשמתה ממנה ומתה'

 ר' יהודה אסאד )המהרי"א( זיע"א:  שתי השאלות(את ) מתרץ נפלא
'ויהי אחר הדברים  :"ב()סנהדרין פט' ע: מובא בגמרא הקדמה
 )אברהם(קן זה 'ז ...שטןאחר דבריו של  :אמר ר' יוחנן '...האלה
פרי בטן, מכל סעודה שעשה לא היה לו  בלמאה שנה  חננתו

:  ב"ה לשטן()הקוזל אחד להקריב לפניך, אמר לו תור אחד או ג
כלום עשה אלא בשביל בנו, אם אני אומר לו זבח את בנך לפני 

 '...לוקים ניסה את אברהם-מיד זובחו, מיד 'והא
שנה?  37העקידה הייתה כשיצחק היה בן הרי  :ויש לשאול

ואם כן,   (90וכשילדה את יצחק הייתה בת  127)שהרי שרה מתה בת 
כיצד אומר ר' יוחנן אחר דברי השטן? הרי דברי השטן נאמרו 

 ?'ביום הגמל את יצחקשהתקיים 'לאחר המשתה 
הקב"ה רצה לנסות את אברהם המהרי"א, אומר  ,ובה היאהתש

  המיד, אלא היה גלוי וידוע לפניו שבעקבות בשורת העקיד
  סיון העקידה עד שיגיעישרה תמות, ולכן המתין הקב"ה עם נ

יוצא   אז ניסה את אברהם.רק ו של שרהיום מיתתה  מילאמ
 ובזמנה. בעתהמכאן ששרה אמנו נפטרה 

מפני מה נסמכה מיתת שרה  'ולפי זה מתפרש רש"י נפלא: 
למה נדחה ניסיון העקידה   ,כלומר היה קשה לרש"י 'לעקידה?

לפי ' :עד ליום מיתת שרה ולא לאחר המשתה? ומתרץ רש"י
ון  וכיו  'פרחה נשמתה ממנה ומתה שע"י בשורת העקידה...

  יודע'וזהו שאומר המדרש:  .שכך נדחה ניסיון העקידה עד אז
כשם שהם )הצדיקים( תמימים כך שנותיהם   ,ה' ימי תמימים

 מתוק מדבש!   .ובזמנה בעתהנפטרה  ' ושרהתמימות...

 

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

 יהודה ז"ל ן ר'פגנג בוזאב א
 יונה בת שולמית ז"ל
 ירמיה בן שלום ז"ל

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

 
 

 

 )כד', יב'(לוקי אדוני אברהם הקרה נא לפני היום -ויאמר ה' א

לו את יצליח דרכו ויזמן עומד אליעזר ומתפלל לה' ש
 ראויה ליצחק.האשה ה

הרי הוא  ?ויש לשאול: מדוע היה צריך אליעזר להתפלל
אברהם  - מגדול הדור תבהבטחה מפורש מצוידיצא לדרך 

לפניך ישלח מלאכו  הוא לוקי השמים...-'ה' א :אבינו
 בשביל מה להתפלל?אז לבני ליצחק' ולקחת אשה 

ידרמן שליט"א: משל למה הדבר אומר הרב אלימלך ב
לחשבון הבנק שלו  בהפקדהדומה? אדם קיבל משכורת 

או  ,כיצד הוא ימשוך את הכסף לצרכיו? ע"י מתן צ'ק
 משיכת מזומן מהבנק. ע"י או ,כרטיס אשראי

הבטחה מצדיק או אפילו מהקב"ה היא בגדר כסף שנמצא 
אבל איך מושכים את הכסף ומממשים את  ,בחשבון

 , כי:רק ע"י תפילה מעומק הלב היא: ההבטחה? התשובה
 הבלתי מוגבל של היהודי...שראי אכרטיס ההתפילה היא 

 
 ובעניין משיכת כסף מילתא דבדיחותא

 זוג יצאו לטיול של כמה ימים והשאירו פתק

בכניסה 'אנחנו בטיול, אל תשאיר כאן   לחנווני

 'מילאתי :גנבהמ ראו פתק נוסף זרוחכלום' כש

 '...כלום בבית לא השארתי ,את בקשתכם במלואה

***** 
ויתן תבן ומספוא לגמלים ומים   ...ויבוא האיש הביתה

 )כד', לב'( לרחוץ רגליו ורגלי האנשים אשר איתו
ל רגלי אבות מתורתן מובא במדרש: יפה רחיצת רגליהם ש

 הוא תמוה?של בנים...' ו
)שמעתי מר' אלימלך זיע"א  בעל 'ערוגת הבושם'מתרץ נפלא 

ם יוקח נא מעט מי: על הפסוק 'הקדמה: בידרמן שליט"א(
כסבור שהם ערביים 'גליכם' הסביר רש"י: רורחצו 

ליהם? גמה פירוש לאבק ר 'ליהם...גלאבק ר םשמשתחווי
ריצת 'מכח שאומרים שכל הצלחתם נובעת  :התשובה היא

וזהו כידוע אבק עבודה זרה. ומה עשה אברהם?  'רגליהם
ם אלא תורה, דהיינו  ואין מי נתן להם מים לרחיצת רגליהם

את המחשבה   םהצליח אברהם להסיר מלבבכח התורה 
 לוקים.-אלא רק מכוח הא ,שהם הצליחו מכוחם הם

ונחזור לאליעזר... אליעזר מצליח בשליחות בצורה 
הוא מגיע למקום הנכון בזמן  ,הכל זורם לו נפלא ה,מופלא
ום מתחיל פתאו מדבר נפלא ודבריו עושים רושם. ,הנכון

מה עושה   'כוחי ועוצם ידי...'תחושה של אליעזר לחוש 
עבדו הנאמן של אברהם? מיד לוקח מים לרחוץ  - אליעזר
 .דהיינו התורה ,המים של אברהם אדונו מים? לוואי .רגליו

וע"י כך הוא מרחיק מראשו את הכפירה ומתחזק באמונה  
 .ברך שמותי לוקים-שאת הכל זימן לו הא

יפה רחיצת רגליהם ' :דברי המדרש נפלא זה מתפרשים לפי
 ןתורת )כח(מ'כי נעשתה  ?ומדוע היא יפה 'של עבדי אבות

 מתוק מדבש!    '   של בנים...
 

 03-1818888-לשמיעת השידור
 013-9228991שמיעה חוזרת ל

 מיילל או  050-3600036לתרומה  
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 שבת השידוכים(ל)  )כה', סז'( לו לאשהויקח את רבקה ותהי 

 רברו – 'קול ששון' 'עוד ישמע בערי יהודה...הפסוק אומר: ' חידה:

 ?'וקול כלה קול חתן'אך מה פירוש  ,גם כן ברור -'קול שמחה' ,מה זה

קול   ,קול עדין ,קול מיוחדכלה לפני נישואיהם יש לחתן ול :התשובה

ול שהק קורה אבל לאחר החתונה ...קול של מציאת חן זה לזה ,הצ  ר  מ  
 .מתחלף ולעיתים נעשה פחות 'עדין' ופחות 'מתחשב'

ישראל יחיו שלעתיד לבוא כל  ,לזאת מבטיח הנביא

כקולם נעימים כל הקולות יהיו ו .זה עםבשלום זה 

   מתוק מדבש!  של החתן הכלה טרום נישואיהם, אמן!
 ס'לה אייזנבך שליט"א(ר' יושמעתי מ)

 
 

   )כג', יד'( לו ויען עפרון את אברהם לאמר
לכאורה המילה 'לו' מיותרת, הרי ברור שהאמירה מכוונת 

 לאברהם?
 וחשבנו לומר בס"ד שהאמירה היא לא לאברהם, אלא למי?

מובא במדרש: 'נבהל להון איש רע עין ולא ידע כי חסר   הקדמה:
יבואנו...' ומסבירים: 'נבהל להון איש רע עין' זה עפרון שקפץ 

  400והקפיץ את מחיר השדה לסכום עתק של על ההזדמנות 
ע  'ר -דרך אגב ()עשו חשבון שזה שווה היום כמה מיליוניםשקל כסף 

  (.400עין' בגימטריה 'עפרן' )
'ולא ידע כי חסר יבואנו' החסירו לו משמו את האות 'ואו' 
שבכל הפרשה הוא מופיע 'עפרון' עם ו' ובמילים 'וישקול  

 אברהם לעפרן' בלי ו'... 
ושואלים: מה זה מפריע לעפרון שהורידו לו ו'? הרי ביננו אם 

ו לו גם את היה יכול לקבל עוד יותר כסף היה מוכן שיוריד
העין...? אלא מסבירים כך: אברהם התכוון לשלם על קבורת 

  )בפרשה הקודמת(אבימלך ומנין יודעים?  .שרה אלף שקל כסף
אומר לשרה 'הנה נתתי אלף כסף לאחיך הנה הוא לך כסות 

ם שלא יקילוך  ה'יכסו עיני -עיניים לכל אשר איתך' והסביר רש"י
תיך ריקנית, יש להם לומר )יוציאו עלייך קלון( שאילו השיבו

לאחר שנתעלל בה החזירה, עכשיו שהוצרכתי לבזבז ממון 
 ולפייסך יהיו יודעים שעל כורחי השיבותיך ועל ידי נס'.

אבל אברהם שמע את המילים 'כסות עיניים' ותכנן לשמור את  
האלף שקל לכסות בהם את עיניה של שרה ולדאוג לה בהם 

פרון אלף שקל כסף. אבל  לקבורה. וממילא התכוון לשלם לע
ובכך הוא   .שקל 400עפרון שהיה נבהל להון קפץ וביקש רק 

 שקל מתוך האלף וזהו חסרון ה'ו' שהורידו משמו. 600הפסיד 
מהו 'לאמור לו'? הרי המילה 'לו'   :לפי זה חשבנו לומר בס"ד

  –שכל מה שעפרון עשה  ,מיותרת? אלא התורה באה לומר
סחוט את אברהם במצוקתו,  לעצמו הוא עשה...  הוא ביקש ל

ונמצא שהוא גרם נזק רק לעצמו... ולכן הוברר למפרע 
 ש'לאמור לו' זה בעצם לא לאברהם, אלא לו לעצמו...

  ,בין לטובה ובין לרעה ,כי כל מה שהאדם עושה לאחרים

 .בסופו של דבר זה יחזור אליו ולעצמו הוא עושה
 

 ובעניין זה סיפור נפלא:
בכירים שהיו קרובים אליו ביותר,  למלך אחד היו שני שרים 

האחד יהודי והשני גוי, הם היו נאמנים ומסורים למלך מאוד 
 והמלך מידי פעם היה מתגמל אותם ברוחב יד.

המלך שם לב לדבר משונה, בכל פעם שהמלך היה מעניק   ,והנה
להם את מתנת ידו הרחבה, הגוי היה פותח את פיו ומשבח את 

מצד שני, היהודי היה משבח  והלל.המלך ירום הודו בדברי שבח 
שהעניק לו   ,שמינה את המלך החשוב והאדיר ,לוקים-את הא

 את המתנה היקרה.

המלך החליט ללמד את היהודי לקח, מה עשה? פנה לשר 
 טרייםהאופים שלו וביקש ממנו לאפות שני כיכרות לחם 

 מים ומרגליות. ויהל ,מלא באחד מהם אבנים טובותול
   ...'יקר' הוא נתן לגוי ואת הרגיל ליהודיאת הלחם ה

אמר המלך בליבו עכשיו אני יראה ליהודי הזה מי הוא זה  
 שנותן...?

הרגיש הגוי כי הלחם שלו   ,המלךארמון ביציאתם מ ,והנה
טוב וביקש   אפוי לא הלחם הזה אהוא חשש שמ ,כבד מידי

' שהרי בשמחה'הודי להחליף איתו, היהודי ענה ואמר מהי
שהרי זה לחם  ,מילא הוא לא התכוון לאכול את הלחםמ
 פאו גוי שאסור באכילה.אש

 ...צרחגולים בנהיהודי הגיע לביתו ונתן את הלחם לתר
 ,שתוך כדי ניקור התרנגולים בלחם ,הוא מבחיןוהנה, 

ומרגליות... הוא אסף  יהלומים ,נופלים ממנו אבנים טובות
 רה...קאותם ושמח על המציאה הי

היהודי לא  ,למחרת הגיעו שוב שני המשרתים לפני מלכם
לוקיו לפני -יכול היה להתאפק והחל שוב לשבח את א

נתן בליבו להעניק לו  ושנתן להם מלך חכם ונבון  ,המלך
החל לברר מה קרה? ואז  הבין ומתנה כזו יקרה, המלך לא 

 לא נכון.  הגיע בסופו של דבר ליעד הבין שהלחם ה
השניים יצאו לעבודתם בארמון והמלך התפוצץ מרוב כעס 

 והחליט שהפעם הוא יתנקם ביהודי כפוי הטובה הזה...  
שוב ביקש ממנו  ו םמה עשה? פנה המלך שוב לשר האופי

 באלא שהפעם הורה לו לער ,להכין לו שני כיכרות לחם
פועל רק לאחר הודי רעל קטלני שיבלחם המיועד ל

'רק אל תשכח לסמן את הלחם ולתת כשעתיים מאכילתו... 
 ' ענה האופה.ר אדוני המלך...גּוס  ' 'ותו רק ליהודי בלבד...א

בסיום יום העבודה שוב קיבלו שני המשרתים את  ,ואכן
 כיכרות הלחם הטריים משר האפים בפקודת המלך...  

הגיע  שהוא לא מחליף את הלחם. וכך  ,הגוי החליט הפעם
כמובן שלאוכלו הוא כלל  ,לביתו עם הלחם הטרי יהיהוד

הרבה מהלחם של  ןלא התכוון ולתרנגולים הרי יש עדיי
עד שייגמר לתרנגולים  ,'אשמור אותו בינתיים .אתמול

 .עשה  ךוכאמר היהודי ' םהלחם הקוד
היהודי פותח ומי   .דפיקות בדלתנשמעו עת ערב ל ,והנה
מעשיך כאן?' מה  !ברוך  הבא' .בן המלך - הנסיך ?בפתח

טעיתי בדרך והגעתי לכאן,  ,הייתי כל היום בטיול מפרך'
 ,אני פשוט רעב מאוד וחשבתי אולי להשיב את נפשי אצלך

נסיכי  ,בוודאי' '?ת נפשיאולי יש לך משהו להחיות א
' מהו?' 'יש לי בשבילך אוכל נהדר?' ' עונה היהודי!היקר

 'לחם טרי וחם משולחנו של אביך...' שואל הנסיך,
חד עם עוד י ,וברעבונו מחסל את כל הלחם ,הנסיך יושב

   .ציא היהודי לכבודוום שהתבשילי
לאחר שעה  ,תוך שעה לארמוןמהיהודי וחזר  דהנסיך נפר

נפל למשכב ומת מהרעל של אבא  ,רעבהחל לחוש  קלה
 :כי כמו שלמדנו                 שלו...

 לעצמו הוא עושה -כל מה שהאדם עושה

 
 ו:ם לחברהן בין אד ,כל מצווה שעשית -יםראחים יק

תפילה בכוונה,   :חסד, עזרה וכו'... והן בין אדם למקום
בסופו של דבר לעצמך   טהרת הבית, צניעות... ,שבת

  ן'נאמאת/ה עושה, זה יחזור אליכם בכפל כפליים שהרי 
 הוא בעל מלאכתך לשלם לך שכר פעולתך'

 
 ו, אמן!  שבת שלום ומבורך!!!נה' יזכ

 נקודה למחשבה! רעיון וסיפור לשבת קודש...

 חשבה! רעיון וסיפור לפרשת השבועדה למנקו


