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ה בעל מקצוע  איז: )חידה שהיא חידוש( 'דוש'חיד

 התשובה בעמוד ב'   אורחים? צריך להיות מכניס

***** 
 )יח', ה'(וסעדו לבכם אחר תעבורו כי על כן עברתם על עבדכם 

לאכול   ותשב' לאורחים דרך ארץ לומר זההאם  :ויש לשאול
 ?'אלי םבשביל זה באתשכי אני יודע 
  :)ד"ת לפ"ש( מבעלזא זיע"אשלום -שר הרב אמתרץ נפל

 ,אחד לרפא את אברהם :כיםמלא הששלו הגיעו אברהםל
וע  אחד להפוך את סדום ואחד לבשר את שרה. ושואלים מד

מר אוהגיע אל אברהם המלאך שהיה צריך להפוך את סדום? 
כיוון שבסדום הייתה טומאה כל כך גדולה עד כדי  המהר"ש:

כך שאפילו מלאך יכול היה להידבק בזוהמה ולהתגשם שם 
 לגודל הטומאה ולא מלאךבעצמו ירד הקב"ה  מכת בכורות)כמו שב

 .(שהייתה במצרים

כדי   לפני הליכתו לסדום, הםהגיע המלאך לבית אברולכן 
"י האכילה הטהורה אצל ע הבקדושה עליונלהתקדש 

 .עלהיפגלסדום ולא  סהיכנליוכל  הואוכך  אברהם
לפי זה מתורצת נפלא השאלה: אברהם אומר למלאכים 

  מכוח האכילה ד וחיזוקעיינו תקבלו סדה 'וסעדו ליבכם'
על כן 'אני יודע שלדרככם לסדום כי  'ואחר תעבורו'אצלי 

 .'עברתם על עבדכם
ולכאורה היו   'כן תעשה כאשר דיברת'עונים  ולכן הם

אבל הם אמרו   ,דודהיינו שנשב לסע 'כן נעשה'צריכים לומר 
ה יתרה כדי שנוכל ששאתה תחזק אותנו בקדו 'כן תעשה'

   מתוק מדבש!  לא להינזק שם.לסדום הטמאה ומשיך לה
 

 מילתא דבדיחותא ''אנשי סדוםובעניין 

  על מעשה טוב שהם עשולספר ידים מהמורה ביקש מהתל

רונן  ,יגאל ,, קם יוסי וסיפר שהוא יחד עם משהבחופשה

'  ?'למה כולכם ,ויצחק העבירו אישה זקנה את הכביש

 צתה לעבור'א לא רהיש בגלל' ,שאל המורה'
***** 

ויאמר ה' אל אברהם למה זה צחקה שרה לאמר האף אומנם  
 )יח', יג'( אלד ואני זקנתי

שינה הכתוב מפני השלום שהרי היא אמרה  -ואני זקנתי -רש"י
 .ואדוני זקן

להפר את שלום הבית  אג שלאויש לשאול: אם הקב"ה ד
הלא היה עדיף שבכלל לא יאמר  ,דברי שרהע"י ששינה מ

 שהרי אברהם כלל לא ידע מזה? ,חקהם ששרה צלאברה
: על )ד"ת לפ"ש(מתרץ נפלא הרה"ק שלמה לוצקער זיע"א 

מנת ששרה תיוושע ותיפקד בזרע קודש היא הייתה חייבת 
כשהיא ו .להיות איתנה וחזקה באמונה וביטחון בקב"ה

 .בדרגת הביטחון שלה מסוימתצחקה זה הראה על נפילה 
שאברהם יוכיח אותה   לגרוםהיה חייב הקב"ה  לאור זאת
אבל יחד עם  ,ן היה הכרח לומר זאת לאברהםעל כך. לכ

 מתוק מדבש!  זאת לשנות כדי לא לפגוע בשלום הבית. 
 

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

 תשע"ז וירא פרשת

 102גיליון  - שנה שלישית

 בס"ד

 61.32 – כניסת השבת
 61.61 –יציאת השבת 

   61.43 – 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

מקטון ועד ואת האנשים אשר פתח הבית הכו בסנורים 
 )יט', יא'( גדול וילאו למצוא הפתח

 ?'וילאו למצוא הפתח'מה פירוש המילים 
מפרש שאע"פ שהרשעים הללו הוכו בסנורים  'ספורנו'ה

 הם טרחו למצוא את הפתח כדי לשבור את הדלת.
: הקב"ה שלח את לומר בס"ד הסבר בדרך רמז וחשבנו

המלאכים לבדוק האם ניתן למצוא פתח של תשובה או 
 פיכת העיר.לימוד זכות על אנשי סדום שימנע את ה

וכאשר ראו המלאכים את גודל רשעותם ועד כמה הם 
מבקשים להזיק ללוט על שהכניס אורחים לביתו, אזי 

)לאה=עייף( 'וילאו למצוא הפתח' המלאכים התעייפו 

 מתוק מדבש!  שימנע את הפיכת העיר.מלמצוא פתח 
***** 

 )יט', כז'( וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם...

-כל הקובע מקום לתפילתו א' (ו', ב' )ברכות מובא בגמרא
אל המקום  ...וישכם אברהם'לוקי אברהם בעזרו שנאמר 

ויעמוד 'ואין עמידה אלא תפילה שנאמר  'ד שםמאשר ע
 .'פנחס ויפלל

את  )מרוה לצמא( לפי זה מסביר הרב פנחס ברייער שליט"א
נתנסה אברהם  תניסיונועשרה ' )אבות ה', ב'( דברי המשנה

ובאמת איך יכול היה אברהם להחזיק  .'אבינו ועמד בכולם
 'עמד'ד בניסיונות כל כך קשים? התשובה היא ע"י שממע

  .ל אחד מהניסיונותבכ)בתפילה( 
 מתוק מדבש!  תפילה ניתן לעמוד בכל הניסיונות.ע"י כי 

***** 
 )כא', ח'( משתה גדול ביום הגמל את יצחקויעש אברהם 

מובא בחז"ל שהאבות הקדושים קיימו את כל התורה 
 כולה ואפילו עירובי חצרות.

ינו את מדוע לא קיים אברהם אב קב ונקי() לפי זה שואלים
 ?שהיה בכור לאמו ליצחק 'פדיון הבן'מצוות 

: (לר' אברהם ליפשיץ זצ"ל)'ילקוט אברהם'  תירוץ א':
ניתנה מלך שלם היא צדק  ה הכהונה ממלכיכשניטל

 דיון.פטור מפ וכהן)נדרים לב', ב'( הוא נעשה כהן ו לאברהם
ע"א: מצוות פדיון הבן נוהגת ר' חיים פלאג'י זי תירוץ ב':

. (ניתוח קיסרי פטור מפדיוןב ולכן) 'פטר רחם'בוולד שהוא רק 
' ודרשו ותהי שרי עקרה אין לה ולד' :על שרה אמנו נאמר
היה נס גדול לא היה לה ו)רחם( ולד חז"ל שאפילו בית 

 .ןכשהתעברה ביצחק ללא רחם ולכן פטורים מפדיו
 ליצחק פדיוןקיים אכן 'ובחרת בחיים': אברהם  תירוץ ג':
 'הגמל את יצחק 'ויעש אברהם משתה גדול ביוםשנאמר 

 מתוק מדבש! .ויוולדהיום מ' למר גת "ל' ררמז לדבר 'הגמ

***** 
 )כב', ב'( קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק

'את יחידך'? היה מספיק לומר ויש לשאול: מדוע נאמר 
 .)וראה רש"י( את בנך אשר אהבת את יצחק

 מסביר נפלא ה'שפת אמת' זיע"א: אברהם יכול היה לומר 
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  ואת ביתו אחריוכי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו 
 )יח', יט'( ושמרו דרך ה'...

 לשון חיבה... –ידעתיו  רש"י:
כל אהבת ה'  : יסוד גדולהחת"ם סופר ד מפסוק זה לומ
איננה בגלל עמידת אברהם בניסיונות ולא  לאברהם אבינו

מחנך לבניו  שני דברים שהיו בו:אלא בגלל  ,בגלל צדקותו
 .מירת דרך ה'שומקרב רחוקים לאמונה ול

 
טל  המעובד ע"פ סיפור של לאסיפור נפלהלן בעניין זה 

 ר' שמואל אייזיקוביץ שליט"א(:)הובא ב'ליקוטי שמואל' לש. מאשדוד 
אני משרת כחייל מילואים ביחידה מובחרת, בעיצומו של  
יום שבעה עשר בתמוז קיבלתי צו שמונה להתייצב באופן 

 .מבצע 'צוק איתן'(ב) ביחידתי בדרום הארץ מידי
היות ואני מקפיד מאוד על תפילה במניין, הדבר הראשון 
שעשיתי היה לרוץ ולהתפלל תפילת מנחה במניין בבית  

 קום מגוריי.של חסידי בעלזא ברובע ג' הסמוך למהמדרש 
בכניסה לבית המדרש ראיתי פליירים יפים המתארים את  

, וכן על  חשיבות התפילה במניין וסגולותיה הרבות
ת התפילה ועוד... עסור הדיבור בשואיקדושת בית הכנסת 

 צילמתי את הדפים  ולקחתי אותם איתי לבסיס.
לחיילים הרבים שהגיעו   הפלייריםעם הגעתי הפצתי את 

 .שוניםוכמו כן תליתי כמה מהם במקומות  ,ולמפקדים
 מדויק תדרוך קיבלנובמרכז הבסיס,  הכינוסהגענו לשטח 

 ככי עזה.לתו המידית על מטרת המבצע ועל כניסתנו
ואומר )מפקד הגדוד( עם סיום התדרוך פונה לפתע המג"ד 

כעת כולנו נכנסים לחדר האוכל  ,חברה' :לכל החיילים
תוך שהוא   .'לתפילת מנחה אחרונה לפני הכניסה לעזה

 מראה לכולם את הפלייר שחילקתי.
היינו במקום קרוב לשלוש מאות חיילים, חלקם לא 

  האוכלהכלל נכנסו לחדר דתיים, אבל כולם ללא יוצא מן 
 שהיה ממוקם סמוך לשטח הכינוס לתפילת מנחה.

והנה נשמע  ,לתפילה הכניסהמלא עוברת דקה וחצי 
מעזה נפל במרכז   רהלפתע 'בום' אדיר... טיל משופר שנו

 .לכן םנו דקה וחצי קודדשם עמ ,הכינוס חשט
לתפילת לאחר מכן דמתה שהתקיימה תפילת המנחה 

הודיה לקב"ה  התרגשות ו ,דמעות ,בכי, כיפורנעילה של 
 מנחה במניין.ההמופלאה בזכות תפילת  ההצלהעל 

חיילים רבים שהיו בנס האדיר הזה קיבלו על עצמם 
 להקפיד מאוד על תפילה במניין ועוד קבלות נפלאות.

 
ר הזה אירע בזכותו של אותו  ידאחים יקרים! הנס הא

  - הרפשוט לכאו יהודי שהחליט לזכות את הרבים בדבר
 ...לה במנייןחלוקת פליירים על מעלת התפי

הדבר הקטן הזה מעיד על יראת  אבל עלינו לדעת כי
 .ועל רצונו לזכות את הרבים השם שבערה בקרבו

אילו )כן ירבו( הקב"ה עושה נסים  כמזכי הרבים זכות וב
 ל ישראל..ונפלאות לכל

 
 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

 

 

 

 

 

 
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 

 ליישוב טוב ומוצלח בביתם. -לזיווג הגון /  יונתן בן אסתר וקרן בת מאיה   –זיוה 

מעלת זיכוי הרבים – רעיון וסיפור לפרשה

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

הרי כל לידת יצחק הייתה נס מדהים שהקב"ה עשה  :לעצמו
עבורו, אז ממילא גם אם הקב"ה מצווה עלי להקריב את 

 בן נוסף משרה.דרך נס ביצחק הוא יזכה אותי ב
הקב"ה והדגיש 'את יחידך' תדע לך שיצחק הוא ולזה בא 

 עוד בן נוסף. לך יחיד לאמו ושרה לא תלד
פי  ובכך למעשה התעצם ניסיון העקדה לאין שיעור ואף על 

 מתוק מדבש!.  כן אברהם עמד בו ולא התלבט כלל
 

למשפחה קוראים : איך ובעניין התלבטות חידה

 ?יותר מדי שמתלבטת

 : משפחת אזולאיתשובהה

***** 
 )כב', ב'( והעלהו שם לעולה...

: 'בשעה שהלך אברהם לשחוט את )פליאה(מובא במדרש 
 ?והוא תמוהיצחק שמח בשחיטתו ודאג על דמו' 

מובא בשם המגיד  )ד"ת לפ"ש(' מאורי אור'בילקוט 
מטשרנוביל זיע"א הסבר נפלא: יצחק אבינו היה קדוש 

 קדושת קרבן עולה.ובכור  קדושתבשתי קדושות, 
לעניין  . אההבדל בין קרבן עולה לקרבן בכור הוא כפול: 

והבכור  )העזרה(ה בצפון תהעולה שחיט מקום השחיטה:
: העולה דמה טעון  לעניין הזאת הדם. בבכל מקום בעזרה. 

המזרחית מתנות שהן ארבע דהיינו הזאה על  הקרן שתי 
וכיוון שהדם מרובה  ,דרומית צפונית ועל הקרן המערבית

על כל ארבע קרנות המזבח. מאידך קרבן בכור  טהוא מתפש
 ה אחת כנגד יסוד המזבח.אטעון הז

לפי זה מובן המדרש: לאברהם היה ספק לפי איזו קדושה 
  ?קדושת בכורקדושת עולה או  ,עליו להקריב את בנו
שישחט אותו בצפון שהרי גם  פתרון:לעניין השחיטה יש 

 .(בכל מקום בעזרהשזה בכלל )בצפון  טלהישחבכור יכול 
כעולה  דמו ת, אם יזה אלעניין הזאת הדם יש בעיה לאב

 ולהיפך.היזה כנגד היסוד לא על הקרנות נמצא שהוא 
 מתוק מדבש! ולכן אברהם שמח בשחיטתו ודאג על דמו.

***** 
 שהוא שוחט במקצועו וכדלקמן:מי תשובה לחידה: 

אמר רב יהודה אמר רב גדולה  )שבת קכז, א'( מובא בגמרא 
ויאמר אדני  הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה שנאמר '

 '.אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבור מעל עבדך
:  ('קב ונקי')מובא בשו"ת 'ויצבור יוסף' לר' יוסף שוורץ זצ"ל 

ם. דת מכניס אורחים יותר משאר בני אשוחט צריך להיו
קצת  בו יששוחט בהיות שהומדוע? התשובה היא: 

, אולם אם כנגד זה הוא בעל צדקה ומכניס אכזריות
 אורחים מוכח שעושה את השחיטה משום מצוה הבורא.

והביא שם מעשה בשוחט יצא עליו קול שאינו שוחט 
אמר להם הרב לכו ותבדקו האם הוא מכניס  ,כהלכה
ים? בדקו וראו שהוא מתרחק מהכנסת אורחים אמר אורח

 הרב אם כך אין לאכול משחיטתו. 
והוסיף הרב רמז מהפסוק 'וימאן אדום נתון את ישראל 
עבור בגבולו ויט ישראל מעליו' 'אדום' זה השוחט שנולד 

ממאן להכניס )השוחט( במזל 'מאדים' כידוע. ולכן אם 'אדום' 
בגבולו אז 'ויט ישראל אורחים ולא נותן לישראל לעבור 

 מתוק מדבש!   הוא אינו ראוי להיות שוחט. -מעליו' 
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