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 25מספר יליון ג - שנה שניה

 השבוע שנאמרו ע"ילקט חידושי תורה מתוך שיעור פרשת 

 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 ויראפרשת 

 :הצלחתלו לכבוד ה' ית' הגיליון
 בעסקיוהצלחה  –דקל מלכה 

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

 רפואה שלימה – חדוה רויטל בת רחל
 

 
 

 

שחשבנו בס"ד ללמוד  לא נפרמז מוסרי 

 :'בראשית'פרשות חומש מ

' )מהלידה(  בראשיתהאדם מה' = 'לך לך' – 'נח' – 'בראשית'
כמו  לחיות לפי תאוותיו. ' דהיינולך לך'לו להיות  'נחשלו '

   :ולכן העצה היא .'עיר פרא אדם יוולד...' )איוב(:שנאמר 
חייך בין  = תראה ותתבונן על  'תולדות' -  'חיי שרה' – 'וירא'

   ותמת שרה( -יום הלידה )תולדות( לבין יום המיתה )חיי שרה
  למשימת חייך, 'תצא'ואז כשתבין זאת  = 'וישלח' – 'ויצא'

"י  איך? ע. אורב לך השכם והערבשהוא יצר הרע  'שילוח' והיא
תקבע עיתים  ,בית המדרש –= תשב באוהל יעקב  'וישב יעקב'

 ל:  ואז תגיע ... לתורה ותלמד חכמה ומוסר
 'מקץ'= ע"י לימוד התורה וקיום מצוותיה תזכה  'ויגש' 'מקץ'

 ל: וכך תזכה. חייך להגיש מנחת שי לקב"ה בבית דין של מעלה
 !חיים איכותיים גם בעולם הזה וגם בעולם שכולו טוב =' ויחי'

 מתוק מדבש!   אמן!!! –ה' יזכנו                      
***** 

ב פתח האוהל כחום  וירא אליו ה'  באלוני ממרא והוא יוש
 )יח' א'(היום 

רש"י: אמר רבי חמא בר חנינא יום שלישי למילתו היה ובא הקב"ה 
 ושאל בשלומו.  

מניין דייק ר' חמא שהקב"ה בא לבקר את אברהם דווקא ביום  
 השלישי ולא ביום אחר? 

: 'חשב אדם לעשות מצווה  ורטקוב זיע"אמתרץ האדמו"ר מטש
 ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הקב"ה כאליו עשאה'. 

כל העושה מצווה אחת בורא לו  'כן מובא באבות:  וכמו
 פרקליט )מלאך טוב( אחד'

אברהם אבינו היה בימי חוליו לאחר ברית המילה, הוא  
השתוקק מאוד לקיים מצוות הכנסת אורחים אבל לא יכול  

 כי לא היו אורחים עקב חום היום.היה לקיים את המצווה 
ים ולכן החשבון פשוט, בכל יום שאברהם רצה להכניס אורח

ולא הגיעו הוא ברא מלאך. ולכן, אם אנו רואים שהגיעו לבקרו  
שלשה מלאכים, הרי שבהכרח עברו שלשה ימים שבהם 
אברהם אבינו נאנס ולא יכול היה לקיים את מצוות הכנסת  

 האורחים.  
 

 ובעניין פרקליט מילתא דבדיחותא

ריהט  ,חדר שכר ד,שרמעורך דין צעיר החליט לפתוח 

פתאום נכנס   ן.ישב והמתי ,הסתלה שלט בכני ,אותו

ועשה   עורך הדין רצה להרשים אותו ,אדם פנימה

תקשיב טוב, אני לא מתחיל 'עצמו כמדבר בטלפון: 

  '....₪אלף  20לטפל בתביעה הזו בלי מקדמה של 

' פנה העו"ד ליושב  כן, בבקשה. 'וניתק את הטלפון

 ' באיזה תיק תרצה שאייצג אותך?' מולו,

 'באתי להתקין לך קו טלפוןו'בזק' אני מ ,תיקשום '

 

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

 יונה בת שולמית ז"ל
 ירמיה בן שלום ז"ל

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

 
 

 

 ה(  -נא מעט מים... ואקחה פת לחם )יח', ד יוקח
' ואקחה פת לחם' : כתיבפז', א'( ציעאמ)בבא מובא בגמרא 

אמר רבי אלעזר מכאן  'ואל הבקר רץ אברהםוכתיב '
רשעים אומרים  ,שצדיקים אומרים מעט ועושים הרבה

 ...הרבה ואפילו מעט אינם עושים
'והיה   בעל ה'אמרי חיים' מויז'ניץ זיע"א דרש את הפסוק

בדרך רמז כך: 'והיה  הכהן(אהרון )על מעיל פי ראשו בתוכו' 
כשהפה רוצה לדבר, צריך שיהיה 'ראשו בתוכו' דהיינו   -פי'

 שהראש יחשוב לפני כן מה לדבר ומה לא.
וזהו שכתב הרמב"ן באגרתו המפורסמת לבנו: 'וחשוב 

 קודם שתוציאנו מפיך' הדיבור 
 שיח(: )נועםוראיתי בעניין זה אמרה יפה 

לא כל מה שאתה חושב מותר לך לדבר, אבל כל '

 ...'מה שאתה מדבר מותר לך לחשוב קודם

***** 
כי ידעתיו  וה' אמר המכסה אני מאברהם אשר אני עושה... 

   יט'(-)יח',יזשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו...למען א

 ,מעלתו של חנוך בן ירדאומר החת"ם סופר זיע"א: אמנם 
הייתה גדולה ממעלתו  ,שזכה להיות מלאך כמלאכי מרום

של אברהם אבינו ע"ה. ולא משום שלא היה בכוחו של 
אלא כיוון שאברהם אבינו ע"ה  ,אברהם להשיג מעלה זו

אנשים רבים  את זמנו בהשתדלות להכניס )כביכול(' בזבז'
 בעצמו. עלותהתהתעכב מלתחת כנפי השכינה ובשל כך 

ה מעלתו ע"י  לא נתמעטכן בעיני הקב"ה ואולם, אף על פי 
שהאדם יגיע  זה, אלא אדרבה כך הוא רצונו של הבורא, 

, אעפ"י שע"י כך הוא כביכול עוצר את לדרגת מזכה הרבים
 .  העצמית התעלותו

וה' אמר המכסה ' :עפ"י הכתוב 'קרן לדוד'רמז לכך מביא ה
וזה לא ראוי שאכסה ממנו  'אני מאברהם אשר אני עושה?

כי ידעתיו 'הגיע לדרגת מלאך. ולמה? שנוך ואגלה רק לח
למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך 

הרי אברהם לא הגיע לדרגת חנוך רק בגלל  'ה'...
השתדלותו בעיסוק זיכוי הרבים, לפיכך מן הראוי לא 

                                                          ד"ת לפ"ש(.להעלים ממנו, ולגלות לו את כל עניין סדום. )
 

 'קול יהודהלרעיון זה הובא בספר 'מדבש ומתוק ביטוי יפה 
 לגאון הרב יהודה צדקה  זצ"ל: 

'כי שפתי כהן ישמעו דעת ותורה יבקשו  הפסוק אומר: 
אם הרב  ודרשו חז"ל: '.מפיהו כי מלאך ה' צבאות הוא...

ילמדו  דומה למלאך ה' ילמדו תורה מפיהו ואם לאו אל 
 תורה מפיהו.

וכי יש למישהו מאתנו איזו שהיא תמונה איך נראה מלאך  
 עם דמות הרב שלפנינו? אותו  להשוותה' שנוכל 

אומר ה'קול יהודה': המלאכים נקראו 'עומדים' כיוון  
שאינם יכולים להתקדם בדרגתם והאדם נקרא 'הלך' כי  

 הוא הולך ומתעלה בדרגתו הרוחנית.
 

 03-1818888-לשמיעת השידור
 013-2228221שמיעה חוזרת ל

 מיילל או  050-3600036לתרומה  

  B@Hadera.muni.il-Baruch  

mailto:Baruch-B@Hadera.muni.il


 

 

 

 

 

והוא מלמד את תלמידיו וצאן  ולכן, אם הרב מתנהג כמלאך ה' 
מרעיתו, למרות שבכך הוא הרבה פעמים עוצר את התקדמותו  

 האישית על מנת להכניסם תחת כנפי השכינה.  
 הרי שראוי ללמוד תורה ממנו.  ,אם הרב עושה כן

עיניו נשואות רק ללימודו האישי והוא   ,אבל אם הרב המלמד
את קצב התקדמות תלמידיו, אזי הוא אינו בוחן לא רק 'מרצה' ו

 תורה.   ומרב כזה לא ראוי ללמוד )עומד(דומה למלאך ה' 
עליהם    עומדוזהו שאומר הפסוק על אברהם אבינו ע"ה 'והוא 

 מתוק מדבש!   תחת העץ ויאכלו'.

***** 
 )כא', יב'( כל אשר תאמר אליך שרה שמע...

 נו שהיה אברהם טפל לשרה בנביאות.למד רש"י:
  ?מדוע הכריע הקב"ה כדברי שרה דווקא

ראשי  '=שמ"ע': בעל ה'תפארת שלמה' זיע"א הסביר נפלא
 מים.שלכות מול עתיבות 

  –כל אשר תאמר אליך שרה 'תדע לך ש לאברהם: ר הקב"המוא
ולכן היא דואגת לעתידו   'מים )שמ"ע( בקולהשלכות מול ע

הרוחני של יצחק שלא יושפע ממעשיו המקולקלים של  
   מתוק מדבש!   '..כי ביצחק יקרא לך זרע.'ומדוע? ישמעאל 

***** 
   עיניו וירא והנה אייל אחר נאחז בסבך בקרניו )כב', יג'( וישא

 מהו לשון 'איל אחר' שמא כביכול היה עוד איל? 
 מסביר נפלא הרב הקדוש רבי שמשון מאוסטרופולי זיע"א: 

כל מקום שכתוב 'וישא אברהם את עיניו' מרמז על רוח הקודש  
 שהתנוצצה בו.  

'אחר', כלומר  שחוץ מהאיל יש עוד ,אברהם ראה ברוח הקודש
בעל חיים אחר אשר 'נאחז בסבך' דהיינו שרוצה לסבך את עם 

 ישראל, והוא העגל אשר נרמז בתיבת 'סבך'.
-ג-ך' הם אותיות 'ע-ב-כי האותיות שמגיעות אחרי האותיות 'ס

ל'. וזהו פירוש 'וירא והנה איל אחר נאחז בסבך' העגל שנרמז 
 אחר האותיות 'סבך'.  

 לשני חלקים:   ך'-ב-'סותיות אם נחלק את הא :ועוד
 (.  30) 'ל'( חלקי שניים שווה 60' )ס'
 (.  1) 'א'( חלקי שניים שווה 2' )ב'
 '.  'אילוביחד יוצא   (10) 'י'( חלקי שניים שווה 20' )ך'

האיל של יצחק אבינו ע"ה הוא הרפואה שקדמה לחטא העגל 
בפרט ולכל הפורענויות שעתידות להתרגש על עם ישראל 

וכדברי רש"י על הפסוק 'ה' יראה': 'ה' יראה עקידה זו   .בכלל
לסלוח לישראל בכל שנה ולהצילם מן הפורענות, כדי שייאמר  
היום הזה בכל הדורות הבאים  בהר ה' יראה, שאפרו של יצחק  

מבטלת את ממילא זכות העקידה וצבור ועומד לכפרה...' 
 , אמן!ישראלעם ת ותעמוד לישוע הקטרוג של חטא העגל.

 
 

 וה' פקד את שרה כאשר אמר... )כא', א'(
 ללמדך שכל המבקש )לתפילת אברהם על אבימלך(רש"י: סמך פרשה זו 

 רחמים על חברו והוא צריך לאותו דבר הוא נענה תחילה...
 הרב יצחק זילברשטיין שליט"א(: ')מתוך 'ופריו מתוק ובעניין זה סיפור נפלא

 וכברא קיימ של בזרע להיפקד זכה שטרם ביהודי שהיה מעשה
 החליט, השנה ראש' של א ביום, והנה. מנישואיו שנה 16 עברו

 זה היה. בבנים להיפקד בסגולתו הידוע' חנה מפטיר' לקנות
 עמד וכאשר קרואים שבעה יש בו, בשבת שחל השנה בראש
 אחיו לפתע אליו ניגש, שישי לעליית לעלות המתפללים אחד

 עולים אין הרי ?אחריך אעלה ואיך 'שביעי' קניתי אני: 'לו ואמר
 ו'( א"קמ ח"באו כמבואר) זה אחר זה אחים שני לתורה

 הוספות לעשות נהוג אין ההוא הכנסת שבבית מכיוון
 שקנה מיודענו אל' שביעי'ה אפוא פנה, התורה בקריאת

 את לפניו שטח( זה את זה הכירו לא נייםטיר )השמפ
 להחליף בבקשה תוכל: 'וביקש אחיו עם שנתגלתה הבעיה

 ?מפטיר אעלה ואני שביעי אתה תעלה...? העליות את עמי
 וחשב השאלה למשמע נדהם המפטיר את שקנה האיש
 מאמצים וכמה 'חנה מפטיר'ב היה חפצי כל הרי: 'בליבו

 המציאה על עכשיו אוותר ואיך אותו שהשגתי עד עשיתי
 תוכל, בבקשה' בחיוב השיב זאת בכל אך?' הזו הגדולה
  לשביעי עלה הבנים חשוך, היה כך ואכן' במקומי לעלות
 . 'חנה מפטיר'ל עלה השביעי את שקנה והאח
 איך? עשיתי מה, בליבו אח אותו חשב, התפילה לאחר
 ואולי? המפטיר על לוותר מהיהודי לבקש דעתי על עלה
אחד  אליו פונה, הדברים כדי תוך? זו בעלייה דווקא רצה

 ההוא אך, לומר לי נעים לא: 'באוזניו ולוחש המתפללים
 כבר לישועה וממתין בנים חשוך הינו, 'חנה מפטיר' קנהש
 !!!' שנה 16

 לפנות מיהר הוא, לגזרים נקרע וליבו הזדעזע האיש כעת
 כפרה אמצא איך יודע איני: 'ולהתנצל הבנים חשוך אל

 על אין: 'הרגיעו ...' ואולם, השנישעשיתי החמור למעשה
 ראה...' והוסיף ואמר: 'שלם בלב זאת עשיתי צל,להתנ מה
 לא עדיין אך, להיפקד כדי רבות סגולות ניסיתי כבר, נא

 ...'הוויתור סגולת את ניסיתי
 ...  המעשה מאז שנה חלפה
 לבית יהודי שוויתר אותו מגיע השנה ראשא' של   ביום

 במקומו אשתקד שעלה היהודי לו ממתין ובפתח, הכנסת
 אני השנה כל במשךאחי,  תראה: 'לו ואומר, 'חנה מפטיר'ל
 נקפני ליבי, שנה לפני לך שעשיתי הנורא הדבר את' סוחב'

 מפטיר' תקנה אל - ... ולכן אני מבקש ממךיום יום ממש
 המפטיר את השנה עבורך לקנות החלטתי, היום 'חנה

 !'מכספי
 ממשיך הלה אך, האישאותו  קטע!' בסדר הכל, צריך לא'

 בכך אולי, המפטיר את ממני לקבל חייב אתה' -להתעקש
 '  מעשיי על כפרה לי תהיה

 לא פרוש מה!' 'צריך לא -היקר ידידי לך מסביר אני אבל'
 ?!'צריך

הוויתור ': ומשיב פיו מלוא מחייך אשתקדהיהודי שוויתר 
ובאמרו זאת הוא  'עצמו על המפטיר עזר לי יותר מהמפטיר

אחזה בידיה שני ש ,אשתו בעזרת נשים מסמן בידו לכיוון
אילו שני התאומים שנולדו  ,תינוקות חמודים 'אתה רואה

 לי לפני שלושה חודשים...'
 

אחים יקרים! גדול דורנו הרב שטיינמן שליט"א אמר פעם: 
'נער הייתי גם זקנתי ולא ראיתי אדם שהפסיד מלוותר 

שגם היצר הרע יודע את  ,היא' הבעיה הגדולה ...לחברו
והוא לוחש לאדם: 'סליחה, מה אתה   .מעלת הוויתור

ועוד  'עד שהגעתי להזדמנות...' 'למה לוותר?' 'פרייר?
 .סיבות... העיקר 'אל תוותר'

אבל חז"ל הקדושים לימדו אותנו שדווקא הוויתור הקשה 
דווקא הוא  ,)בעיקר הבעל לאשתו והאשה לבעלה( כל כך לביצוע

באותו הרגע כל לוקים, עד כדי כך ש-מוצא חן בעיני הא
  תקבל! –השערים פתוחים לתפילתך... מה שתבקש 

 רק צריך לזכור זאת במקום הנכון ובזמן המתאים...
 

 ה' יזכנו, אמן!         שבת שלום ומבורך!!!

 סיפור לשבת קודש...נקודה למחשבה! רעיון ו

 חשבה! רעיון וסיפור לפרשת השבועדה למנקו


