
 
 

 

 

  רב ברוך בוקרה שליט"אה   

 
  

 
 (9226992-310 - שמיעה חוזרת/  1616666-30 - חישידור  )'המרכז הרוחני' חדרה  54.81 -: ברביעי: השיעורים הקרובים

 אולגה בית הכנסת "בית יוסף" גבעת 03.85 בשעה ת קודש:שב

 

 )כג', א'(ויהיו חיי שרה...
  ,01 הבגימטרייעולה  'ויהיו'המילה  מובא ב'בעל הטורים':

שהרי כשנולד של שרה לרמוז שאלה היו עיקר שנותיה 
שנים. ולזה רומז הפסוק   691וכל ימיה  23בת  ההייתיצחק 

 .'חיי שרה'עיקר אלה הם ש( 01'ויהיו' )
דיין  ת אליהו' לרבי אליהו תורראיתי בספר ' רמז נחמד נוסף

שרה אמנו באה לתקן את : ע"פ הסוד מרוקומחכמי  זצ"ל
 .  01'חטא חוה' שעולה בגימטרייה 

חיי שרה' שכל חיי שרה נועדו לתקן את  - 'ויהיורמז לכך 
 מתוק מדבש!'חטא חוה' שעולה בגימטרייה כמניין 'ויהיו'. 

***** 
ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי  

 כולן שוין לטובה רש"י: שרה )כג', א'(
כיצד ייתכן לומר שכל חיי שרה היו טובים הרי   ויש לשאול:

ע"פ מה שהסביר לעיל בעל הטורים, עיקר שנותיה של שרה  
שנה ועד אז חייה   23בטובה היו משנולד יצחק כשהיא בת 

 היו רצופים ניסיונות וקשיים?
רש"י לא אומר שכל חיי שרה היו טובים,  :התשובה היא

מונה שלימה שרה האמינה בא, אלא ש'כולן שוין לטובה'
שכל מה שעושה הקב"ה הכל לטובה. ובכח האמונה הזו היא 

 את כל ימיה לטובה. השוותה
ל כ  ׂש  סנה שליט"א: לומר על אדם שיש לו מוסיף הרב בנציון 
ולן  כראשי תיבות  -' לכ  ׂש  האמיתי? ' 'לכ  ׂש  'זו מחמאה. ומהו ה

יהודי נוטע במוחו את הידיעה 'שהכל  טובה. כאשרל םוויש
ל הקב"ה והכל לטובה הוא חי ברגיעה  נהיה בדברו' ש

 ובשמחה תמידית וכל חייו הן לטובה.
אם אמר  ל כולם'ע: (ברכות ו', ב') יתרה מזו: מובא במשנה

 יצא ידי חובת ברכה. - נהיה בדברו יצא' והכוונה היאשהכל 
כאשר  -אם אמר שהכל'  על כולםואפשר להוסיף בדרך רמז: '

יהודי מודה לה' על כל מאורעות חייו ואומר 'שהכל נהיה  
בדברו' ע"י כך הוא 'יצא' ממעגל הצרות והייסורים ונכנס 

 לחיים מלאי שמחה ואושר.
 

שפעם אחת נכנס הצדיק 'הסנדלר'  ובעניין זה מסופר
לחתונה והתיישב באחד השולחנות. היהודי לידו  זיע"א 

אך   דבר חיזוק. הצדיק לא ענה דבר, וזיהה אותו וביקש ממנ
אני רוצה לומר לך  'כעבור מספר פעמים נענה ואמר לו: 

שבעיר בה נולדתי היה יהודי שהיה מוכן לשלם לי אלפי  
 חיזוק?' זכות לראות את פניי ואתה מבקש דברדולרים כדי ל

שהסנדלר  ייתכןאך בליבו תהה כיצד  ,היהודי שתק ולא ענה
 מדבר כך?שהיה ידוע בענוותנותו 

ומה אתה חושב? מדוע הוא היה מוכן ' ואז הוסיף הצדיק:
כדי לראות אותי? התשובה היא  כסף לשלם כל כך הרבה

 ...( רח"ל) עיניומשום שהוא היה עיוור בשתי 
יים ועל וזה באמת חיזוק גדול, להודות לה' על מאור העינ

 מתוק מדבש!  כל מה שברוך ה' יש לנו.   
 

 )נתיב( B@Hadera.muni.il-Baruch מייל:   6163313-650להקדשה: 
 

 תשע"ז חיי שרה פרשת

 103גיליון  - שנה שלישית

 בס"ד

 61.32 – כניסת השבת
 61.62 –יציאת השבת 

   61.01 – דקות זמניות (  19) רבנו תם
 )אופק חדרה( 

 

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

 נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

ויברך הגמלים מחוץ לעיר אל באר המים לעת ערב לעת 
 צאת השואבות )כד', יא'(

רמז )מחכמי סוריה( מפסוק זה לומד חכם יצחק אסא זצ"ל 
שם ר' משה בלוונשטיין שליט"א  למה)הרב שנפלא לברכת הגומל 

'ארבעה  (:נד', ב' )ברכות : מובא בגמראסרצ'וק שליט"א(
ות, , הולכי מדברהיםיורדי )ברכת הגומל( צריכים להודות 
שיצא מבית האסורים. ונתנו  )אסיר( חבושחולה שנתרפא ו

ר"ת  'החיים'רמז לדבר מהפסוק 'וכל החיים יודוך סלה' 
 דבר.מם, י, )חולה(יסורים י, )אסיר(בוש ח

 ומתי מברכים הגומל? לכתחילה לאחר עלייה לתורה.
וכל זה נרמז בפסוק: 'ויברך הגמלים' מי הם שמברכים 

הולכי מדבריות, 'אל באר המים'  –מחוץ לעיר' הגומל? '
)היה במצב של עת חולה שנתרפא  –עולי הים, 'לעת ערב'  –

אסיר שיצא  –, 'לעת צאת' ערב וכמעט ששקעה עליו השמש(
 ת"ר)כתוב בתורה בכתיב חסר( מבית האסורים, 'השאבת' 

 מתוק מדבש!  ורה.תרכת בחר אמברכים שברכה ה
***** 

ואשאל אותה ואומר בתי מי את... ואשים הנזם על אפה 
 והצמידים על ידיה )כד', מז'(

האיש נזם  חוייק'הרי הסדר היה הפוך שנאמר  לשאול שוי
ויאמר 'ורק אחר כך נאמר  'זהב... ושני צמידים על ידיה...

 עזר?ומדוע שינה אלי 'בת מי את
מובא  :הקדמהמתרץ החכם צבי זצ"ל תירוץ נפלא: 

אם אדם אמר 'תנו ארבע  אמר רב פפא: (כ', א' )ביצהבגמרא 
הוא צריך בכל הרי ש' מאות זוז לפלוני וישא את ביתי

 אם ירצה ישאנה.הבחור ארבע מאות זוז ו מקרה לשלם
 'אבל אם הוא אמר 'ישא את ביתי ויקבל ארבע מאות זוז

 יקבל את הכסף.הוא הדין הוא שרק אם ישאנה 
אם אליעזר היה מספר שהוא מסביר החכם צבי, לפי זה 

אזי גם אם  ,שיטים ואחר כך שאל אותהכשם לה את הת
  .ברשותם ויישאר כשיטיםהתיסרבו 
שאל ואחר כך נתן הוא משנה ומספר שקודם  אליעזרולכן 

מסרבים לשידוך אזי  בחשבון שאם הם ושייקחלה כדי 
 עליהם להחזיר את התכשיטים.

הנה רבקה לפניך קח ולך ותהי אשה לבן 'אמרו ואכן מיד 
 מתוק מדבש! ' כי תאוות הממון דיברה מגרונם.אדוניך...

 
 וממון מילתא דבדיחותא האישובעניין 

ג' פעמים המילה 'בעלה': באות  הנאמר 'אשת חיל'ב

בשערים ודע נ' – נ', באות 'בה לב בעלהטח ב' – ב'

. 'בניה ויאשרוה בעלה ויהללהמו ק'– ק', ובאות 'בעלה

 ומה קיבלנו? בנק.

 בנק ללא הגבלההבעל הוא ש החושבות יש נשיםכי 
 (ששלח את המילתא דבדיחותא העלוןמקוראי  – הי"ו ר' משה אלוןל תודה)

***** 
לו את זמרן ואת  דושמה קטורה ותל האישויוסף אברהם ויקח 

 ב(-)כה', א'יקשן ואת מדן ואת מדין ואת ישבק ואת שוח 
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מתיישבים  ,הם יורדים ללובי המלוןנכנע, זאיד הרב  טוב,
 ומתחילים לשוחח על כל מיני נושאים, דברי תורה ועוד...

והנה לפתע, בשעה שתיים חמישים וחמש לפנות בוקר, מבחין  
רץ  הרב זאיד באיש האחזקה הערבי שנוסע עם הקלנועית, הוא 

אליו ושואל 'סליחה, תוכל אולי לעזור לי? אין לי דרך להיכנס 
לחדר' העובד הולך עם הרב ובעזרת מפתח המאסטר שברשותו  

 (את השעה )תזכרו בדיוק בשעה שלוש לפנות בוקר פותח את החדר
הרב זאיד נפרד מהזוג המופלא תוך שהוא מרעיף עליהם ברכות 

 על החסד שגמלו עמו ונכנס לישון.
 .בהתעלות ובשמחה יהודית מלוןוכך עוברת לה השבת ב

במוצאי שבת מצלצל הרב האורח לרב זאיד ואומר 'הרב זאיד, 
 אתה לא תאמין לסיפור שאני הולך לספר לך...'

'ובכן, עם חזרתי הביתה מהמלון, מתקשר אלי החתן שלי 
 במהלך השבת' הי ילדה בשעה טובית  ומודיע לי כי ב  

וכך הוא מספר:  החתן הוסיף ואמר כי היה להם נס מדהים 
'בליל שבת בשעה אחת וחצי בלילה הגיע הבת לחדר הלידה 
בבית החולים תל השומר, במהלך הלידה חל ככל הנראה סיבוך, 
הרופא יוצא אלי ואומר לי כך: 'תקשיב, יש בעיה, אם נבצע 

ולכן האפשרות השנייה   ,לידה רגילה חייו של התינוק בסכנה
ה של האם בסכנה, ולכן היא לערוך ניתוח, אך אז לצערי חיי

? ההמלצה ניתוחעל לידה רגילה או על ביצוע עליך להחליט 
 ח אך אתה צריך לאשר זאת'.ותינשלנו היא יותר על 

החתן מספר שהוא יצא החוצה עם ספר תהילים בידו והחל 
לבכות 'מה אעשה? זו שאלה שגדולי ישראל צריכים להכריע 

 מי אדבר?'בה ולא אני הקטן? אך כעת שבת קודש ועם 
תוך כדי כך עובר לידו יהודי ושואל 'מה קרה? אפשר לעזור?' 
החתן מספר לו את המצב והיהודי אומר לו 'תשמע אחי, למה 

במחלקה הפנימית מאושפז  ,אתה מסתבך? תעלה לקומה שניה
הרב הגאון יעקב אדלשטיין שליט"א, תשאל אותו ותקבל עצה 

 מגדול בישראל'  
כנס לחדר שבו הרב מאושפז החתן רץ לקומה השנייה, נ

 ולהפתעתו הוא רואה  שהרב אדלשטיין ער.
 הוא ניגש לרב ובבכיות מתאר לו את המצב ומבקש את עצתו.

... 'בגלל אבות תושיע בניםהרב מסתכל, חושב מעט ואומר: 
 .הקב"ה יעזור שתהיה לידה קלה וילד בריא לעבודתו יתברך'

 לידה רגילה. חוזר לרופא ומבקש הרב, את יד הבחור מנשק
 הלידה בוצעה וברוך ה' גם האם וגם העובר יצאו ללא פגע.
 הבט,וכאן מסיים הרב האורח את סיפורו ואומר: 'הרב זאיד 

הילדה נכנסה לחדר הלידה בשעה אחת וחצי, בדיוק בשעה 
שהחלטתי לגמול עמך חסד ולשהות איתך בלובי. והלידה עצמה 

שעה שבה החדר הייתה בשעה שלוש לפנות בבוקר, בדיוק ב
 נפתח ונכנסת לישון.

החסד למעשה  אבל שאנו גומלים איתך חסד, אני חשבתי
 בת שישבה על המשבר. ל שעשינו פעל עבורנו והועיל

, פתח הקב"ה את רחמה עבורך ובדיוק בשעה שהחדר נפתח
 וזיכה את הבת בלידה קלה ורגילה ובעובר בריא ושלם.

  יע בנים''בגלל אבות תושאיך אמר הרב אדלשטיין 

 לישועות.הבנים בגלל חסדי האבות זוכים  -והכוונה היא 
 

ע"פ הסיפור המופלא הזה חשבנו לומר הסבר  אחים יקרים!
בוטח בקב"ה החדש לפסוק 'הבוטח בה' חסד יסובבנו' אדם 

וגומל חסד עם חברו, אז אותו החסד 'יסובבנו' דהיינו יסובב  
 ישועה עבור זה שגמל חסד בעצמו.

 שאדם עושה לעצמו הוא עושהכי כל מה 
 

 !!!שבת שלום ומבורך

 
  :לעילוי נשמתדברי התורה 

    יוסף אברהם )אליתים( בן ציון ז"ל/   ז"ל דוד ששי בן זמרדה

 שולה )סועד( בת נעימה ז"ל  

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

 

 

 

 

תאונן בפניו הע"א וי'שפת אמת' זה לאשהגיע  מסופר על יהודי 
תפילות אך טרם זכה לבנים.  ב הוא מרבה כבר כמה שניםעל כך ש

ולאחר  בגיל מאה  קיבל את יצחק רק אבינו אברהם :ענה לו הרב
 א את הגר מיד נולד ישמעאלמאידך כשהוא נוש .הרבה תפילות

ומכאן  ...וכו' יקשן  ,ולדים זמרןשא את קטורה מיד נוא נכשהוו
 .יצחק אבינו צריך להרבות בתפילותכמו  צדיק שכדי לזכות בילד

 לעלי הכהן: ע"ה וכמו שאמרה חנה
 'התפללתי)שמואל הנביא(  'אל הנער הזה

 
הצלחה  –רפואה שלימה / דקל מלכה  –גיטה בת מנטה  -אמי  הגיליון להצלחת:

ולזרע קודש של קיימא  -ברוחניות  / התורם בעילום שמו  לעליה בגשמיות וברוחניות

/ ליאור בן לכל הישועות  –ה בת סלימה זיולמכירת הדירה /  –יעקב ואורי ישראל 

 בתורהלהתעלות  –ג הגון /  אהרון בן שושנה לזיוו –זיוה 

ציל נפשותהשחסד ה – רעיון וסיפור לפרשה

 )נתיב( B@Hadera.muni.il-Baruch מייל:   6163313-650להקדשה: 
 

 ויאמר בוא ברוך ה' למה תעמוד בחוץ... )כד', לא'(
זכיר את ה'? מהפך להיות כזה צדיק ש ויש לשאול: ממתי לבן 

 הלא היה עובד עבודה זרה?
את  הבת קול דיברה מגרונו של לבן ואמראלא דרשו חז"ל: '

 רבותינו אמרו' :'חזקוני'אומר הש פיוכ..' בוא ברוך ה'.'המילים 

 את משישש י"ע לברוך לבוא ארור מכלל ויצא חפשי נעשה

  .'באמונה הצדיק אברהם
 גוברין:אמר רבי יעקב בשם ר' יוחנן דבית 'ומובא במדרש רבה: 

ומה אם אליעזר, ע"י ששרת את הצדיק באמונה, יצא מכלל '
ארור לכלל ברוך, ישראל שעושין חסד עם גדוליהם ועם קטניהם 

  .'ל אחת כמה וכמהבידיהם ורגליהם ע
 

 'הבוטח בה' חסד יסובבנו'לפסוק  רע"פ זה חשבנו להציע הסב
 :על מעלת החסד סיפור מדהים ומופלאאך לפני כן נקדים 

הוזמן כמרצה אורח לשבת קירוב בבית  שליט"א חיים זאיד הרב
המלון 'ציפורי בכפר' בקיבוץ חפץ חיים. הוא נסע לשבת יחד עם 

 הלומדת בסמינר. יתו  ב  
במהלך ליל השבת נערך עונג שבת סביב שולחנות ערוכים 
בשילוב דברי תורה, שאלות ותשובות, שירי שבת ועוד...  

 .והאווירה הייתה מאוד מרוממת
ואמרה  יתו  פנתה אליו ב   ,לקראת השעה שתים עשרה בלילה

שהיא עייפה מאוד, הרב מסר לה את מפתחות החדר והיא עלתה  
 לישון.

הרב המשיך עם עונג השבת ובשעה אחת וחצי לערך עלה גם 
 הוא לחדר.

בהגיעו הוא רואה שהחדר נעול, הוא נוקש על הדלת אך אין  
ום תגובה, שוב ושוב והרב  מענה, הרב נוקש יותר חזק ואין ש

 מבין שהילדה פשוט ישנה מאוד חזק.
 לקבל מפתח נוסף של המלון קבלהמשרדי ההרב החליט לגשת ל

 אך לא היה שם איש והוא לא ידע מה לעשות?
לפתע הוא פוגש ברב נוסף שהוזמן אף הוא לשבת עם הקבוצה,  

 'הכל בסדר?' שואל הרב האורח.
ול והילדה  'האמת שלא כל כך' עונה הרב זאיד 'החדר שלי נע

 כנראה ישנה מאוד חזק'. 
הם חוזרים לחדר, הרב האורח דופק על הדלת מאוד בחוזקה אך 
שום תגובה לא נשמעת, הם מנסים שוב ושוב ובינתיים החלו 
לצעוק לעברם יושבי החדרים השכנים שהדפיקות מפריעות את 

 מנוחתם.
מה עושים? הרב זאיד מחליט לרדת ללובי ופשוט לנוח על אחת 

אני  ,הכורסאות. ואז פונה אליו הרב האורח ואומר: 'הרב זאיד
  .ורעייתי נשב איתך למטה' 'לא, אין צורך תלכו לישון' אומר הרב

'אנחנו נישאר איתך' והרב   האורח 'בשום אופן' מתעקש הרב
זאיד מתעקש 'זה בסדר, הניחו לי לכו לישון' והרב מתעקש 

א לא אוכל 'תראה הרב זאיד, אם אתה לא תכנס לחדר אני ממיל
 '  ?אנחנו נישאר איתךשלישון, אז מה אכפת לך 
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