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בזאת יבא אהרן אל הקודש בפר בן בקר לחטאת ואיל 
 )טז', ג'(לעולה 

אברהם... ואיל לעולה זה מובא במדרש רבה: בפר בן בקר זה 
יצחק... עז בזכותו של יעקב... אין לי אלא אבות אימהות מנין? 

 תלמוד לומר בד בבד יהיה.
בד 'ויש לשאול הרמז לאבות הוא ברור אך כיצד המילים 

 רומזים לאימהות? 'בבד
)ד"ת  מתרץ נפלא הגה"ק ר' שמשון מאוסטרופולי זיע"א

 ?ף בזכות האימהותע"פ המובא בפסיקתא 'ומנין שא לפ"ש(
כתונת בד קודש ילבש ומכנסי בד יהיו על בשרו 'שנאמר 

 ובאבנט בד יחגור ובמצנפת בד יצנוף'
הם  העשויים מבדארבעת הבגדים בגדי הכוהן הגדול מבין 

עולים בראשי תיבות והם כנסיים מתונת, כצנפת, מבנט, א
 מתוק מדבש!רמז לארבע האימהות.    'אמכם'

***** 
לא יהיה  באוהל מועד בבואו לכפר בקודש עד  וכל אדם

 )טז', יז'(עדו ובעד ביתו בעד כל קהל ישראל צאתו וכיפר ב
פסוק זה על  )פיתוחי חותם( צירא זיע"א דרשחבורבי יעקב א

שליח ציבור ביום הכיפורים אשר כידוע נחשב ככהן גדול 
שראשו יהיה נקי מכל מחשבה  רלהיזה צריךוממילא הוא 

וכל אדם 'נאמר . וזהו שהור רע ולכוון היטב בתפילתורוה
השליח ציבור בליבו כאילו  ןשיית 'לא יהיה באוהל מועד

. ה' יתברך והוא ככהן גדול אדם עומד בינו לבין וםאין ש
עדו ובעד וכיפר ב'שה חזקה עליו שיקויים בו עואם כך י
 מתוק מדבש!   .'כל קהל ישראל ביתו ובעד

***** 
י ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם כ

 ל'(לפני ה' תטהרו )טז', 
כאשר גזר הקב"ה על אליהו הנביא להיות  :מובא במדרש

הרי אני קנאי ואם אבי 'ליהו א בכל ברית מילה אמר לו
אני 'אמר לו  'בעל עבירות לא אוכל לסבול זאת? ההיהבן י

יהיו בעלי והל ואם הסנדק והמ'. אמר לו 'מכפר לו עוונותיו
 העומדיםואם הקהל '. 'םהלל חואני מ'אמר לו  'עבירות?

 .'אני מוחל גם להם'אמר לו  '?שם יהיו בעלי עבירות
 למכ'המילים זיע"א: קרבן אבילחם' 'רמז לדבר אומר ה

לרמוז שבברית  'מילה'' סופי תיבות ה ילפנ םחטאתיכ
 מתוק מדבש!  פורים.כמו ביום הכי כפרהמילה יש 

***** 
 לוקיכם )יט', ב'(-דושים תהיו כי קדוש אני ה' אק

 - תלמוד לומר כי קדוש אני ?יכול כמוני - קדושים תהיו' :מובא במדרש
 ...תי למעלה מקדושתכםקדוש

 ?מאתנווכי היינו חושבים שלא? פשוט שה' קדוש 
והלכת ' נאמר )ד"ת לפ"ש(צ"ל ז מסביר נפלא ר' שלמה מלוצק

ך טומאת מצרים יכולנו לחשוב שאם הקב"ה ירד לתוו 'בדרכיו
למקומות  סלהיכנ גם אנחנו נוכל להצילנו ולא נטמא אז

 מתוק מדבש! .  ? לכן נאמר קדושתי למעלה מקדושתכםטמאים
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אחרי מות  פרשת
 תשע"ז קדושים

 122גיליון  - שנה שלישית

 בס"ד

 18.54 – כניסת השבת
 20.04 –יציאת השבת 

  20.46 – דקות זמניות (  72) רבנו תם
 )אופק חדרה( 

 

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

 נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

 איש אמו ואביו תיראו... )יט', ג'(
כמו  'ומאמךויראת מאביך ' ' ולא נאמראיש'מדוע נאמר 

 ?'כבד את אביך ואת אמךשנאמר '
: בדיברות הקדמה :זיע"א 'כתב סופר'מתרץ נפלא ה
ה'  ךציוואמך כאשר  כבד את אביך ואת'השניות נאמר 

  .'במרה ךציווכאשר 'ומובא במדרש  'לוקיך-א
 ?הציווה' ה היכן נומה זה מש

ת כיבוד הורים היא לכאורה וא היות ומצוהי התשובה
הטעם לקיומה הוא ברור וה מוסרית והגיונית שכן מצו

, דאגו שטרחו בגידול ילדיהםעל  יםכהכרת הטוב להור
שתכיר  לכן ראוי ,ממונםברנסו אותם לכל חסרונם ופ

 הם טובה ותכבד אותם.ל
י רלפי זה מה יהיה הדין באם מדובר בהורים חס ואולם

באופן  .נס אותםמגיל צעיר ופריכולת שבנם יצא לעבוד 
 הוריו? ה הוא לא יהיה חייב בכבודרכזה לכאו

ל דרשו "וחז 'וךכאשר ציו'לכן באה התורה ואמרה 
א דאגת הורים במדבר הילדים גדלו ללמשום ש 'רהבמ'

מחופים  ,ובאר מריםונים מהמן , כי כולם היו ניזכלל
 בגדיהם גדלו עמם. ואפילוענני כבוד 

כי גם  תלהורו על כיבוד הורים הציוו ה"ודווקא שם הקב
עדיין חייב בכבודם  ,מי שלא קיבל מהוריו כלום

  .ורהוי התובמוראם מתוקף ציו
שהוא גם מי כן ' שיו תיראואיש אמו ואב'ולכן נאמר 

 חייב במורא ןיו עדיין אבואינו סמוך על שולח 'איש'
 מתוק מדבש!   .הבורא ברוך הוא ציוויאביו ואמו ע"פ 

 
 עניין כיבוד הורים מילתא דבדיחותאבו

שאל היום המורה  ,אאימ'ילד חזר הביתה שמח ואמר 

 ההייתמה 'ה. עלי שאלה ואני הייתי היחידי שענה

 ...'?מי לא הכין שיעורי בית'? ענה הילד השאלה

***** 
 אהבת לרעך כמוך אני ה'... )יט', יח'(ו

 מדוע נאמר אני ה' לאחר מצוות ואהבת לרעך כמוך?
ר' יצחק חי בוכבזה  'קרבן אבילחם'מסביר נפלא בעל ה

רב כידוע בעוון שנאת : מקדש שני נחהקדמהזצ"ל: 
לא יוכל להבנות כל עוד קיימת הוא חינם וכל שכן ש
 שנאת חינם ביננו.

ה מלחמה לה' -כי יד כל כס ינשבע ': הקב"ה ה ב'מהקד
לם ואין שמו שלם עד אין כסאו ש מדור דור' בעמלק

שיבוא משיח קרה? כ. ומתי זה ימלקו של ערעשימחה ז
עוון  שיתוקןלאחר וכאמור המשיח יגיע רק  .צדקנו
 .ביננו נםיחשנאת 

וכך תביאו לביאת המשיח  'עך כמוך'ואהבת לרלכן נאמר 
חזור להיות שלם לכן וממילא שם ה' י .ולמחיית עמלק
 מתוק מדבש!    ה'.נאמר כאן אני 
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  .כסניה, הם קמו ושבו לאחווהפלא שבה אליו ר 
, מהיכן שאבת את בני היקר'שאל בדרך פנה האב לבנו ו

אמת אתה בטוחני כי איש  ביודעי ?בריךהביטחון הרב בד
 ...'ץופה ולחשדברים מן האת הלא אמרת  יכ

אכן על דעת גדולים אמרתי  ,אבא' 'אלרישמח יש'השיב ה
ין זיע"א שדרש על 'וזרהוא רבנו ישראל מ אהל יירבדאת 

... ''עד אנה תסתיר את פניך ממני )תהילים יג'( סוקפכך את ה
סתיר י ה' לא יקבל את תפילתי ויאומר עד מת ךדוד המל
' יממני? התשובה היא 'עד אנה אשית עצות בנפשאת פניו 

להושיע  ולכי אין איש בעולם שיכברגע שארגיש ואדע 
ל כ של בורא לזרועותיואותי ואשליך את עצמי כליל 

ירה אלוקי ה-יקרא 'הביטה ענני ה' א העולמים. ואז האדם
ואני ' אז הוא יזכה לישועה של 'תהמוועיניי פן אישן 
 .'..יגל ליבי בישועתך אשירה ה' כי גמל עליבחסדך בטחתי 

כשראיתי שאנו נמצאם במצוקה ואין כאן לא רופא ולא '
עלי דווקא כאן כי  , היה לי ברורלנו ראדם שיכול לעזו

 ארוכה ומרפא'... דו ישלח לאבאה והוא לב"בקלפנות ל
 

מכונית הנפלא בדיוק כאשר ה יים את סיפורוהרב ש. ס
 א מהרכב.צהוא הודה לנהג וי ,ביתולסמוך  הנעצר

הרב ש. הספיק  ,קרוב לשנה חלפה מאז אותה נסיעה
הערבים תוך כדי  חדוהנה בא .וח מהספור שאירעכלש
ושואל 'כבוד הרב ש אליו אברך לא מוכר יגתו ברחוב נכהלי

לי על  רפילילה וס ונסע איתי באותאתה הוא הרב ש האם
 .? הרב מסתכל ומשיב בחיוב'שראליישמח 'ה
לכבוד הרב... באותו ערב  דאני חייב תודה גדולה מאוובכן, '

היה זה יום  ,נים לנישואייששבו נפגשנו מלאו עשר 
קד יפב עבורנו באשר לא זכינו עד אז להוקודר ועצ ישואיןנ

, הסגולותוניסינו כבר את כל העצות  ,מאייק בזרע של
 אך דבר לא הועיל'. והמומחיםאצל כל הרופאים  נו כבריהי

 'ב"ה את הרב כמלאך מושיעקה 'ובדיוק באותו ערב שלח
קיקה את סיפורו של שים שמעתי בממו נבואה משכ'

של  הטחתו ובעצתו הנפלאבם בהיסתיהש 'שראליישמח 'ה
ל והרבי מרוז'ין שבו בזמן שיהודי יאמין שרק ה' יכ

 .'שיע אותוויו ויממנו את פנ רה' להסתי חדליאז יעו להוש
ת הסיפור אלרעייתי  יתפרסי ,מונהא לביתי חדור יחזרת'

לשום  ריותונים פאנו לא  :בנו ההחלטהליגמלה ב דומי
אל האחד והיחיד בורא  אך ורקאלא  ,אדם בעולםאו רופא 

 .'בלעדיו אין איש שיכול להושיענו יכל העולמים כ
זכינו אני רעייתי ' ,סיים היהודי את דבריו 'שדלפני כחו'

 '.יאמתא דשעלחבוק ילד יהודי טהור בסי
 

ם מן העמים כת'ואבדיל א יקרים! הקב"ה אומר לנו םאחי
 .ומדוע? כיוון שאתם ממעטים עצמכם לפני 'היות ליל

לוקים -אככל שאנו נתבטל בביטול עצמי מוחלט לפני ה
הגדול שלנו ונהפוך להיות 'מפתח אפס' הרי שנוכל לפתוח 

בדבר  עייוושוכל אחד  .תינוותפילבאת כל שערי השמים 
 :אבל כל זה כשנפנים ונדע ש ותו הוא מבקש לקבלא

 '...זולתו סאפ'ובדו לד מואין ע
 

 פותח את כל הדלתות ושערי השמים 'מפתח אפס'כי 
 

 !שבת שלום ומבורך           !ה' יזכנו אמן

  :לעילוי נשמתדברי התורה 

  אליתים( בן ציון ז"ליוסף אברהם )

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

 

 

 רויטל בת רחל חדוהרפואה שלימה /  –גיטה בת מנטה  -אמי  הגיליון להצלחת:

/ התורם בעילום הצלחה בגשמיות וברוחניות –דקל מלכה רפואה שלימה /  –

ה בת זיולמכירת הדירה /  –יעקב ואורי ישראל  /ברכה והצלחהל  - וב"ב שמו

 ג הגון /  לזיוו –לכל הישועות / ליאור בן זיוה  –סלימה 

 ...מפתח אפס –רעיון וסיפור לפרשה  
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 ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי )כ', כו'(
 .ב'תביר')טעמי המקרא( מוטעמת  'אתכם'המילה 

ר' יצחק חי בוכבזה זצ"ל  'הסביר נפלא בעל ה'קרבן אבילחם
 ז', ז'( יםר)דב: הפסוק אומר )חולין פט', א'(: מובא בגמרא הקדמה

'לא מרובכם מכל העמים חשק ה' בכם ויבחר בכם כי אתם 
'אמר להם הקב"ה  :ורשת הגמרא'. דהמעט מכל העמים

שעה שאני משפיע לכם בכם שאפילו ב ילישראל חושקנ
נתתי גדולה לאברהם  מעטים עצמכם לפני.גדולה אתם מ

מרו 'ונחנו מה' ואהרון אלמשה אמר לפני 'ואנוכי עפר ואפר' 
אבל אומות העולם  .ולא איש' תולעתלדוד אמר 'ואנוכי 

 'הבה נבנה לנו עיר'נתתי גדולה לנמרוד אמר  ,אינם כן
מי 'לפרעה אמר 'מי ה' אשר אשמע בקולו' לסנחריב אמר 

לוקי הארצות' לנבוכדנצר אמר 'אעלה על במותי עב -בכל א
 לוקים ישבתי'.-מושב א'אדמה לעליון' לחירם מלך צור אמר 

כיוון שהקב"ה  )שבירה(ואבדיל אתכם מוטעם בתביר 'ולכן 
  .()שבורי לבותבירי ליבא  םענווישהם  ןבחר בעם ישראל כיוו

כך גם  ,דלתות הזה מפתח שפותח הרב 'מפתח אפס'ידוע ש
ויודע  לוקים-אהשמבטל עצמו להיות כנוע ושפל כלפי  יהודי

בכוחו  יהודי זה ,יכול באמת לעזור הקב"ה בליבו שרק
 .לפתוח את כל שערי השמים בתפילותיו

 
 (')מעובד ע"פ סיפור שהובא ב'וכל מאמינים ובעניין זה סיפור נפלא

חכם המוסר שיעורים באחת הישיבות  הוא תלמיד הרב ש.
א התעכב בישיבה עקב ות בירושלים. לילה אחד הוהחשוב

 לתחנתא יצא ומר השיעור הגב ,שאלות רבות שנשאל
 ף לו.לכי האוטובוס האחרון כבר ח האוטובוס ומגלה

 יאולי מונית תעצור אך כעבור חצשמתין בתקווה הוא מ
 ,עם רכב לפתע עוצר לידו יהודיוהנה  .שעה גם זה לא קורה

כך  למקום' 'הרב צריך? דלאן כבו'ת החלון ואומר אפותח 
 ...עונה הנהג 'עד הבית אקח את הרב'אומר הרב  'וכך

וון שגמלת עמי יכ'מודה ליהודי האדיב ואומר  ,הרב נכנס
 ך סיפור:ללספר  יחסד ארשה ל

 מאוד היה חולה ור הזקן רבי יחיאל מאלכסנדר"האדמ
היה רגיל לנסוע מידי שנה לכפר באלטה כדי ולכן בזקנותו 

ל יהיה רג 'שמח ישראליבנו הגדול בעל ה'  ,לנפוש ולהתרענן
 .להתלוות אליו

באחת הנסיעות כאשר יצאו הרבי ובנו לשאוף אויר צח בין 
נתקף לפתע הרבי הזקן בשיעול חריף ונכנס  ,עצי היער

את הבן הושיב  ,ניופון עז התפשט על , חיוורלמצוקת נשימה
אביו על ספסל... 'חש אני כי קיצי קרב אמר הרב וניכר היה 

הבן אחז ביד אביו ואמר  ,ממשית םכי הוא שרוי בסכנת חיי
י במהרה ישוב כפק סבטוחני מעל כל  ,א ידאג ממצבולאבא '

 ...'לאיתנו כבתחילה
 ,עו את הרבי הישישירגי הבן שנאמרו בביטחון רב הדבר

 מה מרגיעה.הוא נשכב על הספסל ושקע בתנו
פסע אל מעבה היער ושם בין העצים  'ישמח ישראל'בעל ה

העבותים זעק 'ריבונו של עולם אין מבלעדיך מי שיכול 
חוס על אבי הצדיק שמוסר את נפשו  אאנ ...להושיענו

  לעובדך ושלח דברך להושיעו...'
 ו ולמרבהמתמחצית השעה התעורר הרב  מתנוכחר אל
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