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 )א', יא'( ושחט אותו על ירך המזבח צפונה לפני ה'
ף יצבי הירש מקרעטשנ הסביר נפלא בדרך רמז מוסרית רבי

ג' דברים שהאדם צריך להשתדל  ישנם: הקדמהזיע"א: 
מירת אות . שאמם והם אמץ לקייתלמסור את נפשו ולה

אכילתו שתהיה   .ב. (םהעיניית רי)ובכלל זה שמברית קודש 
. שכל הממון שלו  ג. התאוולשם  לקיום גופו לעבודת ה' ולא

 יהיה כשר ולא חלילה יושג בדרכי גזל ומרמה.
צריך למסור נפש  האדם  – 'ושחט אותו' :סוקפרמז לכך ב

  – 'המזבח' ,רית שנקראת ירךת הבררמז לשמי – 'על ירך'
רמז   – 'צפונה' ,כילה על השולחן שדומה למזבחאלרמז 

וכן   'יצפין רהרוצה להעשי'שנאמר  ז בצפוןמלממון שמרו
 ...'לפני ה''וכל הדברים הללו שיעשו 'מצפון זהב יאתה'. 

 מתוק מדבש!      .שמיםלשם דהיינו 
 

 מילתא דבדיחותא ובעניין לשם שמים

שאלו  ,מכולת אחד היה מרבה להפקיע מחיריםבעל 

  ענה ו'מיתלא תונו איש את ע' בתורה הרי כתוב'אותו 

  'איך הגעת לזה?' 'זה לשם שמיםאני עושה את 'להם 

 ...'השמים כיסי'נאמר שהמוכר ענה להם 

***** 
 )א', יד'( אם מן העוף עולה קרבנו לה'ו

שהרי בבקר נאמר  ףהלשון הזו נאמרה רק בקרבן העוצורת 
 .'ואם מן הצאן קרבנו'ובצאן  'אם עולה קרבנו מן הבקר'
את קרבן העוף מביא  :דייק נפלא האלשיך הקדוש זיע"אמ

לוקים -זבחי א'והרי נאמר  .ה בקרבואדם עני שנפשו שבור
ואם כן כאילו   .וקרבנו מתקבל ברצון לפני ה' 'נשברה רוח
עני מקריב קרבן מן  כאשר  – 'ואם מן העוף'אמר כאן שנ

 מתוק מדבש! ..' ה קרבנו לה'.ל  עו  'העוף מיד 
***** 

 )ד', ג'( ם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם...א
  :ה', טז'(אבות )מובא במשנה  :בעת ה'כתב סופר' זצ"ל שואל

לפי זה קשה  ו .'כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו'
בעם הרי אין לך מזכה רבים גדול יותר מן הכהן הגדול 

כל זמן  :ה היאבאז כיצד הוא יחטא? התשו .ראליש
שתלמידיו של הכהן הגדול מקיימים את הוראותיו ואת 

אז ניכר שהוא זיכה אותם  ,מצוות התורה שהוא מדריכם
הרי שהוא כבר  ,ם לא שומעים בקולו וחוטאיםאבל אם ה

אין  'לא נחשב מזכה הרבים וכעת כבר לא חל עליו הכלל ש
 .'חטא בא על ידו

ואם  'אם הכהן המשיח יחטא' :אר הפסוק כךלפי זה מתב
תשאל כיצד יתכן שהוא יחטא הרי הוא מזכה הרבים? 

כי אם העם חוטאים הוא כבר  'שמת העםאל'התשובה היא 
 מתוק מדבש!מבהיל!       לא נחשב מזכה הרבים.

***** 
 ם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם )ד', ג'(א

 אמר ר' יהושע בן לוי לא עשו   ד', ב'( עבודה זרה) מובא בגמרא
 )נתיב( B@Hadera.muni.il-Baruch מייל:   6163313-650להקדשה:  

 

  תשע"ז ויקרא פרשת
 ניסן שחודו

 119גיליון  - שנה שלישית

 בס"ד

 62.92 – כניסת השבת
 62.01 –יציאת השבת 

   93.62 – 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

 .ישראל את העגל אלא ליתן פתחון פה לבעלי תשובה
מר החוטא לא אשוב שלא יקבלני אומרים שאם יא' :אומר רש"י

  'לו בתשובהבתקלו צא ולמד ממעשה העגל שכפרו ונ
: אמר רשב"י לא היה דוד ראוי (שם)רא ממשיכה הגמ

לומר לך שאם חטא יחיד אומרים ...שבע(  )בתאותו מעשה ל
 .'תחון פה לשביםפליתן ' :אומר רש"י .לו כלך אצל יחיד

 'עבודת הגרשוני'א בעל רמז נפלא לדברי הגמרא מוצ
ק : הפסו(מינים)וכל מאם אחי הגר"א בשם אביו רבי אברה

 .הכהן שעשה את העגל ןרמז לאהר 'הכהן םא'אומר 
דע לך  'יחטא' .מלך המשיחרמז לדוד המלך הוא  'המשיח'

יחיד )ישראל  כדי שכלל 'לאשמת העם'כי זה הגיע להם 

  מתוק מדבש! .עבורם השדלת התשובה פתוחילמדו  (ורבים
***** 

 )ה', כג'( השיב את הגזלה אשר גזלו
 השבת הגזלה? מדוע לא מברכים על מצוות לויש לשאו

זו מצווה שבאה ע"י שכיוון  זיע"א:נא( ליו)מוהגר"א  ץמתר
ו נולכן לא תק כדי להשיב שהרי אין מצווה לגזול ,עבירה

 מתוק מדבש!    עליה ברכה.
***** 

 פסחקראת ל

 )שמות יג' ה'( הודה הזאת בחודש הזועבדת את העב
הגיע איש בשעת בין הערביים כי ביום יג' בניסן  סופרמ

הציבור החלו  ,א"כפרי לבית מדרשו של הרבי מרוז'ין זיע
הוא היה עייף מאוד הוא וכיוון שבתפילת מנחה וערבית 
  .שהמדרנרדם על ספסל בבית 

יום התפילה הלכו כל החסידים איש לביתו לעריכת בס
הרבי ותלמידיו ע"מ כעבור כשעתיים חזר  ,בדיקת החמץ

  הדיקבבסיום ה ,מוצבבית המדרש עמץ לערוך בדיקת ח
את נוסח  ובקול רם קותוהחל לקרוא בדב "רקם האדמו

 '...כא ברשותיימיעא דאחכל חמירא וביטול החמץ '
בהלה וכששמע הכפרי ב רשל הרבי התעור ו האדירמקול

בוי אוי וא' צעק מתוך שינה בבהלהאת הלשון בארמית 
ואני איחרתי ולא הספקתי  'כל נדרי'אומרים כבר  ,לי

 '..ת.לאכול סעודה מפסק
קו אל תצח' :אמר להם הרבי ק,צחוכל החסידים החלו ל

אמת לאמיתה כי מבואר  זוממנו כי מה שהוא אומר 
כל מה שאפשר לפעול בימים ים הקדושים שפרבס

ר לפעול בחודש שהנוראים ע"י תשובה תפילה וצדקה אפ
ד ע"פ משלוח במעו) ם מצוות חג הפסח כהלכתן.ניסן ע"י קיו

   .הרב בנציון סנה שליט"א( מידידי
נאמר  ' זיע"א:קדושת לוי'וכפי שהבאנו בעבר בשם ה

ונאמר ביום  'בחודש הזה הזאתודה בדת את העבוע'
עבודת יינו שדה 'ן אל הקודשיבוא אהר בזאת'הכיפורים 

הגדול  ןהיא כמו עבודת הכה ניסןחודש  – החודש הזה
 מתוק מדבש!   ביום הכיפורים.
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טובות אבל לא נחשב חזק כל כך בלימוד וכיוון שכך ירדו 
 לו הרבה מההצעות שאליהם הוא הוצע.

מסוים החליט אוריאל לנסוע להתפלל בכותל  בשלב
המערבי, הוא עמד מול הכותל ושפך את ליבו בתפילה  

 מול האבנים ששכינה לא זזה מהם. ובדמעות מעומק הלב
'ריבונו של עולם, אנא ממך זכה אותי להקים בית נאמן  
בישראל שיהיה בנוי על תורה ויראת שמים, אני מתחנן  

או מכונית   פוארמ ביתף ולא כס ... לא ביקשתי לאאליך
רק דבר אחד אשת חיל יראת ה' ובעלת מידות טובות 

 שאוכל להקים יחד אתה מעון לשכינתך הקדושה...
וכך עומד אוריאל בוכה ומתפלל, כשסיים הוא הרגיש  

 הקלה ותחושה כי תפילתו התקבלה...
הוא יוצא מהכותל ופונה לשוב לישיבה כשלפתע מצלצל 

, על םך תקופת השידוכיהטלפון הנייד שהוא החזיק לצור
סליחה אוריאל איפה אתה? 'הקו הייתה הרבנית בוגייב 

מה פירוש  'הוא שואל  'מגיע לאן?' 'למה אתה לא מגיע?
... 'שכחת שקבעתי לך פגישה הערב במקום פלוני ,לאן

תוך רבע שעה   ,אני כבר יוצא לשם'נה והוא ע 'יכול להיות'
 .סעונלה על מונית ווהוא ע ...'אגיע בעזרת ה'

קום להתקשר  מרבנית התבלבלה ובהמה שהתברר היה כי 
 בו להגיע.  היאל ודחקרלמשה היא התקשרה לאו

כמה דקות לאחר מכן מתקשר משה לרבנית 'מה קורה?'  
מה שקרה הוא שמשה   'מדוע היא לא הגיעה?'הוא שואל 

 .אלשוובטעות הגיע למקום אחר והוא המתין 
לו על   הרבנית מנסה להתקשר שוב לאוריאל ולהודיע

הוא עונה לטלפון ואומר 'זה בסדר הרבנית הגעתי   ,הטעות
כיבה את  ,הוא ניתק ...'למקום אני נכנס להתראות

 .הטלפון ונכנס לפגישה
התקשרו   ,הגיעו לביתם ,לאחר כשעה הם יצאו מהפגישה

לשדכנית כי זה מאוד נראה ואפשר   )כל אחד בנפרד(והודיעו 
להתקדם, הם נפגשו עוד שתי פגישות וסגרו ווארט, תוך  

 חודש וחצי העמידו להם חופה וקידושין.
 'מקרית'ומה עם משה? באתו ערב של הפגישה ה

'את הנעשה אין להשיב' והכל הראשונה הבינה הרבנית כי 
 פנתה למשה והתנצלה בפניו על אי ההבנה היא ,משמים

וטיפלה עבור בשידוך אחר שגם  )בלי לומר כלום על אוריאל(
 הוא הצליח.

שכלל  ) אוריאל קם החתן 'ברכות השבע' סעודותבאחת מ

תראו כמה גדול כוחה של תפילה  'ואמר  (תולא ידע על הטע
בכיתי לה' יתברך  ועמדתי מול הכותל  ,מעומק הלב

מקירות ליבי ואיך שיצאתי קיבלתי טלפון מהשדכנית  
 'שהריצה אותי אל השידוך המופלא שבו זכיתי

 
הקב"ה נתן לכל אחד מאתנו כלי נפלא  אחים יקרים!

-רתו ניתן לפעול ישועות: 'ולא תשבית מלח ברית אשבעז
לוקיך מעל מנחתך' תפילה שתצא מעומק הלב עם דמעות  
היא כמו קרבן שמוקרב עם מלח ועליו חלה ההבטחה 

   ...שערי דמעה לא ננעלו''ש
חזקה עליה שתשבור את כל המסכים ותעלה   ,תפילה כזו

 .לפני כיסא הכבוד ותעשה רושם בל ימחה
 

 ומבורך!שבת שלום 
 
  :לעילוי נשמתדברי התורה 

  יוסף אברהם )אליתים( בן ציון ז"ל

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

 

 

 )שמות יג', ד'( היום אתם יוצאים בחודש האביב
בזכות מה שישראל ')תצוה קפ"ג ע"ב(  שדובזוהר הק אמוב

 'ראש השנהאוכלים מצות בפסח ניצולין בדין ב
כל מקום  :לפי זה הסביר ר' יחזקאל משינאווה זיע"א

ניצבים היום  םאת'כמו ה שנה שרומז לרא 'היום'שנאמר 
 'כולכם...
דהיינו בראש   'יוצאים םהיום את'הפסוק רומז  ,ואם כן

התשובה היא  . בזכות מה?השנה אתם יוצאים זכאים בדין
   מתוק מדבש! .דש האביבבזכות המצה שאוכלים בחו

***** 
 קמחא דפסחא

 ?'קמחא דפסחא'שם ינה לעניים בקראת הנתמדוע נ
ם שפסח חג הפסח נקרא כך על שו בס"ד: בנו לומרוחש

ואת בתינו   בנגפו את מצרים' הקב"ה על בתי אבותינו
 הציל'.

 '.צדקה תציל ממות'כמו כן ידוע כי 
שאדם נותן   דהיינו מעות החטים 'קמחא'לפי זה ע"י ה

דהיינו שמידת הדין  'פסחא'ללעניים בחודש ניסן הוא יזכה 
 מתוק מדבש!   ולא תפגע בו חלילה. 'פסחת'

 
 ובעניין עני מילתא דבדיחותא

  'איש מסכןל ₪ 50אבא אני רוצה ' :א שלובילד בא לא

  אומרהוא ' עונה הילד 'האיש במכולת' 'מי זה האיש?'

 'אז רציתי לקנות ממנו ארטיק שוקולד ,שאין לו פרנסה

 

 –מרדכי בן תיתה רפואה שלימה /  –גיטה בת מנטה  -אמי  הגיליון להצלחת:

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

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

 הצלחה.ל –ג הגון /  אהרון בן שושנה לזיוו –לכל הישועות / ליאור בן זיוה  –

 ...שערי דמעות לא ננעלו: לפרשה סיפוררעיון ו 

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

 ית  רוכל קרבן מנחתך במלח תמלח ולא תשבית מלח ב
 לוקיך מעל מנחתך... )ב', יג'(-א

הסביר נפלא רבנו יעקב אבוחצירא בספרו 'פיתוחי חותם': 
וכשם שבקרבן היו  ,במקום הקרבנותידוע כי התפילה היא 

חייבים להוסיף מלח, כך גם בתפילה צריך האדם להוריד 
דמעות שהם מלוחות ואז חזקה על תפילתו שתעשה רושם 

 'שערי דמעה לא ננעלו'כיוון ש
 דהיינו תפילתך -וכך מתבאר הפסוק 'וכל קרבן מנחתך' 

'במלח תמלח' תערב אותה עם  -שהיא במקום הקרבן 
המלח' שלו  ים את 'בריתוחות וכך הקב"ה יקידמעות מל

 'שערי דמעה לא ננעלו' ויקבל את תפילתך. והיא ההבטחה:
 

)מעובד ע"פ סיפור ששמעתי מהרב גואל ובעניין זה סיפור נפלא 
 אלקריף שליט"א(

בירושלים ישנה שדכנית מפורסמת בשם הרבנית בוגייב, 
תלמידה  שהייתה ה ד היא טיפלה בשידוך עבור נערהיום אח

המובחרת בסמינר, היא פנתה לראש ישיבה חשוב וביקשה  
עבורה בחור ראוי, כששמע ראש הישיבה על תכונותיה  
ומעלותיה של המועמדת, הוא הציע עבורה את אחד 

 )שם בדוי(.הבחורים המובחרים בישיבה בשם משה 

הפרטים הראשונים עברו בין המשפחות והוחלט לקיים 
ם, המועמדת הגיעה בשעה פגישה ראשונה במקום מסוי

 שנקבעה, המתינה כשעה והמועמד לא מגיע...
באותו פרק זמן ניסתה הרבנית בוגייב למצוא שידוך עבור 

 , שהיה בחור בעל מידות )שם בדוי( בחור ישיבה בשם אוריאל
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