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 85מספר גיליון  - שנה שניה

 לקט חידושי תורה מתוך שיעור פרשת השבוע שנאמרו ע"י

 רב ברוך בוקרה שליט"אה
 השיעור הקרוב:

 גבעת אולגה "הכנסת "בית יוסף ביתב 03.41 :שבת קודש

 תשע"ו שבת חנוכה ור"ח טבת –מקץ פרשת 

 :הצלחתלו לכבוד ה' ית' הגיליון
 הצלחה בעסקיו –דקל מלכה 

 לעליה ברוחניות -בעילום שמו התורם
  .ולזרע קודש של קיימא

 .למכירת הדירה –יעקב ואורי ישראל 
 רפואה שלימה – חדוה רויטל בת רחל

 
 
 

 

 )מא', א'( ויהי מקץ שנתים ימים
מפני שתלה בו יוסף לזוכרו, הוזקק  -וישכחהו')סוף פרשת וישב(:  רש"י

   להיות אסור שתי שנים...'
וכי רע  ?מהו החטא הזה -תימה': 'יפה תואר'הבעל מקשה 

  'רכיו בדרך טבע?את צבעיני ה' שיבקש הצדיק 
 שנתיים על שתי מילים? ?ומדוע עונש כל כך ארוך

נזר 'בשם  מחכמי תימן( הרב פנחס הכהן 'אור תורה'מתרץ ה
אבל לא ע"י   ,השתדל דרך בשר ודםלאדם מותר ל ':הקודש

הבוטח ברשע גורם רעה   ,רשע... ואדרבהשיתלה בטחונו באדם 
  .)בדרגתו כמובן(ועל זה נענש יוסף  לעצמו

משר המשקים  ביקש יוסף  ?(ולא חודשיים למשל) ולמה שנתיים
 'כרוןייום הז'בשולכן נענש  .לפני מלך בשר ודם יזכיר' אותו'ש
שבו נזכרים ונפקדים כל באי עולם לפני  ,ראש השנההוא יום  -

   .יזכרילא מלך מלכי המלכים, ביום הזה הוא 
שני ימי  ב רלהיזכתני והזכרתני' לכן נענש לא וכיוון שכפל 'זכר

ופרעה  'ובראש השנה השלישי נזכר לטובה ומיד  .ראש השנה
 מתוק מדבש!  למלוכה.ריצוהו מן הבור' יובהמשך 'ו 'חולם

 
 דבדיחותא אובעניין ריצה מילת

הוא מבחין   לירושלים, 1כביש מס' יהודי נוסע ברכב ב

אולי 'ומציע לו דו הוא עוצר לי ,שולי הכבישביהודי שרץ ב

 'אני רץ לכנסת אין צורך' :עונה לו האיש 'תרצה טרמפ?

***** 
 )מא', לט'( לוקים אותך את כל זאת אין נבון וחכם כמוך-אחרי הודיע א

מה הביא את פרעה להאמין דווקא בפתרון שהציע יוסף? הרי  
 מדרש שהחרטומים ניסו גם הם לפתור?מובא ב

:  ה'()ברכות נמתרץ נפלא ה'בן איש חי' זיע"א: מובא בגמרא 
 בחלום פרעה .חלום אמת הוא בתנאי שכולו טוב או כולו רע

ושבע שבולים  שבע פרות טובות  –טוב גם לכאורה היה 
  ?הכיצדשבע פרות רעות ושבע שבולים ריקות.  –ורע  .מלאות

גם הפרות הרעות והשיבולים  בהכרח מכאן הבין יוסף שאלא 
ע"י שפרעה ימנה  ,התשובה היא ?וכיצד .הריקות הם טובות

ובעוד שלכל העולם  .אדם חכם שיצבור אוכל לשנות הרעב
 . תעשררים זה יהיה טוב והיא תלמצש , הרישנות הרעב יזיקו

הפרות שבע ש הפתרון של החרטומים שניסו לומר ,לכן
  .לא התקבלו ,בנות אתה קוברשבע  –הריקות מסמלות רע 
 את  כולל ,פך את כל החלום לטובההש ,ורק הפתרון של יוסף

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

 זאב אופגנג בן ר' יהודה ז"ל
 ג'רמן פריינטה בת מסעודה ז"ל

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

 
 

 
 , התקבל על לב פרעה.ע שבורהחלק ה

 פורתשלכן נתברך יוסף 'בן נפלא:  מוסיף ה'בן איש חי'
יתה  יכי גדולתו ה ,ר'תופ'וגם  'ותר= 'פ 'פורת'. 'יוסף

 מתוק מדבש!     ות פרעה .את שני חלקי חלומ 'לתפור'
***** 

  )מא', מב'( רעה את טבעתו מעל ידו ויתן אותה על יד יוסףפויסר 

רגע התשובה היא זמן לקח ליוסף להפוך מעבד למלך?  הכמ
   '.ה' כהרף עין ישועת' כמו שנאמר: ...בלבד אחד

שהרי גם על גאולת עם  ,ומכאן עלינו להתחזק באמונה
היכלו האדון אשר אתם  אלפתאום יבוא ו' ישראל נאמר

 צריכים לזכור .מבקשים'. וכך גם בחיים של כל אחד
פעם אתה למטה ופתאום תהיה למעלה  ,החיים הם גלגלש

 ...  רק תחזיק חזק
י  קיבל מינושאחד מספרים על יהודי  :ובבדיחותא

תבקש  מה ל חברה גדולה, שאלו אותו מנכ" קידלתפ

ה'  אני מבקש מ :אמרו הרי אתה בשיא? ענה ?כעת

 שהגלגל יפסיק להתגלגל... ,עשה לי פנצ'רשי

***** 
אנוכי אערבנו מידי תבקשנו, אם לא הביאותיו אליך  

   )מג', ט'( יך וחטאתי לאבי כל הימים...והצגתיו לפנ
 לעולם הבא...  –כל הימים  :רש"י

ומה אם בנימין היה מת מיתה  איך הבטיח יהודה כזה דבר?
   טבעית וכי מי הוא האדם שידע את קיצו?

: הובא 'במשנת רש"י'() זצ"לר' שלמה זלמן הורוויץ נפלא  תירץ
 רש"יו ('מה ,')לז 'כי ארד אל בני אבל שאולה' יעקב אמר:

זה גהינם, סימן זה היה מסור בידי  ':אבל שאולה'ביאר: 
מובטח אני   ,אם לא ימות אחד מבני בחיי מפי הגבורה
כיוון שיעקב חשב שיוסף מת ו .'ה פני גהינםשאיני רוא

 זיק את עצמו לרשע ח"ו.חה
שיעקב הוא  וזה מורה  ,אבל יהודה הרי ידע שיוסף חי

שלא ימות אחד מבניו שרירה   ,והבטחת ה' אליו .צדיק
 .לא ימות כל עוד יעקב חי שבנימין יבוודא ,אם כך מת,וקיי

 מתוק מדבש!  ולכן הבטיח שיחזיר לאביו את בנימין חי.
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 .1..0 –רבנו תם 
 )אופק חדרה(

  חידות לחנוכה

 ואת 'בגדי יוסף'ל 'מציאת יוסף'אם תחבר את  חידה א':
 .'חנוכה' תקבל 'תוספת יוסף'ל 'יוסף מחיר'

 
 קל( )בשינוימה שהשמן עושה מחוץ לגוף הוא עושה  חידה ב':

 הגוף? בתוך
 

ולמה מאחלים 'חנוכה למה נקראו חשמונאים?  ':חידה ג
 ?'חשמ

 (בעמוד הבא -שתנסו קצת לענות לאחר  – )התשובות

 

 רמז נפלא לחנוכה
ויוצא אותו החוצה ויאמר הבט נא השמימה וספור 
  הכוכבים אם תוכל לספור אותם ויאמר לו כה יהיה זרעך

להדלקה רמז  את נר החנוכה. ויוצא אותו החוצה=
 .בפתח הפונה לרשות הרבים

רמז  – ויאמר הבט נא השמימה וספור הכוכבים
  .להדלקה בצאת הכוכבים
 .מוסיף והולך כבית הלל אם תוכל לספור אותם=

נרות  בל"ושאם תהיה זהיר  מבטיח ה' לו = ויאמר
תזכה  - יהיה זרעךאז  כ"החילים ביום תחנוכה שמ

 מתוק מדבש!        לבנים תלמידי חכמים...
 (הסבא קדישא מראדושיץ)
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  חלם ולא שכח. ימים' שנתיים אבל 'מקץ
 םכל השנתיימדוע היה צריך פרעה לחלום  :ויש לשאול

אם יוסף עדיין לא צריך לצאת אלא רק מקץ ? ולשכוח
 יחלום בזמן המיועד ולא קודם? האז שפרעשנתיים 

 
 סיפור נפלא:בס"ד להבנת התירוץ שחשבנו לומר נקדים 

מסופר על הבעש"ט הקדוש זיע"א שפעם אחת הלך בדרך 
באמצע , ארוכה עם תלמידו המגיד ר' מנדל מבאר זצ"ל

הדרך חש התלמיד צימאון כבד ולא ידע את נפשו, אמר לו  
אם יהיה לך בטחון מלא בה' שרק הוא יכול 'בני,  :הבעש"ט

. מיד נתמלא התלמיד 'אזי תבוא ישועתך - להושיע אותך
 והם המשיכו ללכת.בביטחון בה' 

הם רואים גוי אחד שנושא נודות מים על  ,לפתע והנה
האם ראיתם שני סוסים ' :אלונה אליהם הגוי ושופ ,כתפיו

הסביר שהסוסים שלו ברחו ממנו הוסיף והוא  'בורחים?
 לפני שלשה ימים והוא אינו מצליח למצאם. 

אבל אולי   ,אכן אומר לך היכן הסוסים - אמר לו הבעש"ט
תואיל להשקותנו מים כי צמאים אנחנו? ואכן מיד נתן 

נתן להם מים  בנוסף,ו .להם הגוי לשתות והשיבו את נפשם
 להמשך דרכם. 

הדריך אותו להיכן ללכת ואכן באותו המקום הבעש"ט 
 נמצאו סוסיו האבודים.

פלא! למדתי מכאן דבר נרבי, ' –פנה התלמיד לרבו ואמר 
נו הרואות כי גוי זה הלך עם המים במשך שלושה יהרי עינ

 ,בהכרחומדוע לא פגשנו אותו קודם לכן? אלא  .ימים
הקב"ה כבר הכין לנו את הישועה עוד בטרם היינו  ש

חלטת זקוקים לה, אבל ה' חיכה עד שתהיה בי אמונה מו
)שכבר הייתה ורק אז זכינו לראות את הישועה  .בו יתברך

 .מוכנה(
 

לם במשך כל השנתיים ופרעה ח :זה חשבנו בס"ד לבארלפי 
 כח אותו בבוקר? וש הוא ומדוע –החלום אותו ימים את 

הקב"ה הכין כבר את הישועה ליוסף ש אלא נראה לומר
אבל בד בבד המתין לראות ולבחון את מידת  ,הילבכל ל

 בטחונו של יוסף.
  יתה לוהיאבל יחד עם זאת אולי  ,יוסף בטח אמנם בקב"ה

ולכן בבוקר  תקווה מסוימת ששר המשקים יזכור אותו.
  נגזר שפרעה ישכח את החלום.

כשהגיע יוסף למצב שהוא מאמין אך  ימים, לאחר שנתיים
 'ופרעה חולם'מיד  -ורק בקב"ה שרק הוא יכול להושיעו 

 'ויהי בבוקר ותפעם רוחו' :שנאמר ,גם זוכר את החלוםו
 וזאת כדי להעלות את יוסף לגדולה. 

מי  - '...'אשרי הגבר אשר יבטח בה' :וזהו שאומר הכתוב
 .'והיה ה' מבטחו' –מיד  ,שבוטח רק בה' בלבד

 
לא זקוק לישועה? הרי לכל אחד  מאתנואחים יקרים! מי 

זה בפרנסה,  יש איזו שהיא מצוקה שהוא מתפלל עליה לה'.
 השני מעוכב שידוך, השלישי ממתין לילדים ועוד...

למדנו שלמעשה הישועה שלנו  ' הקדושהחייםאור 'מדברי 
 ןהביטחוובמה היא תלויה? במידת  .כבר מוכנה עבורנו

 .שרק הוא לבדו יכול להושיענו שלנו בקב"ה 
 ברגע שנפגין אמונה ובטחון מלא שרק עליו אנו נשענים

 וחלת.ימהמיד תצמח לנו הישועה  ,ולא על בשר ודם

מי שמפגין בטחון    ...'טח בה'באשרי הגבר אשר י'
 , מיד 'והיה ה' מבטחו'מלא בקב"ה

 
 חנוכה שמח! ך!   שבת שלום ומבור    ה' יזכנו, אמן!

 

 נקודה למחשבה! רעיון וסיפור לשבת קודש...

 פרשת השבועחנוכה ול! רעיון וסיפור לדת אור בפרשהנקו

 א':פתרון חידה 

 .)לט', ד'( 'וימצא יוסף חן בעיניו'שנאמר:  חן =  מציאת יוסף
והאות שש )מא', מב'( וילבש אותו בגדי שש  - שש=  בגדי יוסף

  .ו'היא האות 
 .כ'= עשרים כסף )שנמכר לימעאלים( האות  מחיר יוסף

 )תהילים פא'(.' שמו עדות ביהוסף' - ה'= האות  תוספת יוסף

 חנוכה''=  קבלנואם נחבר את האותיות  
 ר' אברהם שמחה הורוויץ( -)'חמרא טבא' 

 
 ':בפתרון חידה 

האוכל שמן זית  ,ולעומתו .שנה 1.משכח לימוד של  הזית
 ובזה אמרו 'יפה כח הבן מכח האב'. .שנה 1.משיב לימוד של 

 וא המובחר להדלקת נר חנוכה.שמן הזית ה ,וכידוע
  חשכהזית מחוץ לגוף מסלק השמן ש לפי זה יוצא

 שכחהובתוך הגוף מסלק 
 ('חקרי לב)ידידי ר' חיים כהן בשם '

 
 ':גפתרון חידה 

 ':אי'כל בעל מקצוע מקבל סיומת חשבנו לומר בס"ד: 
 ועוד... אי-אי, פיזיק-אי, מכונ-אי, מלונ-חשמל

בת, שודש, חביוונים שגזרו לבטל כידוע החשמונאים נלחמו 
 'נאי-'חש"מילה וכיוון שזה עיסוקם כך שמם מ

יר שזמור מ '  מויז'ניץ זיע"א:אמרי חייםכיו"ב ראיתי בשם ה'
 נוכת ר"ת מש"ח. ח
  0,111= ( 061)יוחנ"ן  (56)ב"ן  (1.0)מתתיה"ו  (6.)בימ"י הוסיף: ו

 0,111=  (15)מיל"ה +  (106)חד"ש +  (16.)שב"ת וכן: 
 
 ודש שחזרו אלינו(חילה, מבת, ש)ולכן מאחלים חנוכה שמ"ח 

 מתוק מדבש!

כנס ל מיכאל לסרי שליט"א הוזמןהרב  נפלא:וחידוש סיפור 
חלק מהמורות היו כשהרב נכנס לאולם  ,למורות לא דתיות

חמש לדבר . הרב ביקש שהביאו להם רבעיניהן שלא מצא חן ב
 .הסכימו המורותאם לא יהיה מעניין הוא ילך ודקות ו

? כולן הרימו 'השפן הקטן'את השיר  הואז הרב שאל : מי מכיר
  ואז הרב שאל מס' שאלות : .יד

 ?ולא חיה אחרת 'שפן'למה בחר המשורר דווקא 
 ור דלת?איך קרה שהשפן הצטנן אם הוא רק שכח לסג

לה לה לה ' -והשאלה האחרונה למה נאמר שלוש פעמים
ובפעם הרביעית  'אפצ'ילה לה לה  ,לה לה לה אפצ'י ,אפצ'י

  ?' בלי אפצ'ילה לה לה לה'
לא  היהודי אם ' אותיות נפש.שפן': כולן צחקו ואז הרב אמר

וכו'...אז הנפש  אזנייםה ,עינייםה גופו שהם דלתותאת  סוגר
 והוא עובר עבירות.בעבודת ה'  ומתקררת מצטננת

מהעבירה שהוא  מרגיש נקיפות מצפוןראשונה האדם הפעם ב
בפעם והשלישית, אבל  ההשניי)אפצ'י(, כך גם בפעם  עשה

, כלומר אין 'אפצ'יית נעשה הדבר כהיתר ולכן אין שם 'הרביע
 מתוק מדבש!                    את הרגשת הקרירות בעבודת ה'.

 
 

 ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם )מא',א'( 
 'ויחלום יוסף נאמר: אצל יוסף :הקדוש 'אור החייםשואל '
פים 'ויחלמו חלום וכן אצל שר המשקים ושר האו 'חלום...
 אצל פרעה נאמר 'ופרעה חולם'?מדוע אז  .שניהם'
' חולם ופרעהשנתיים ימים ' נאמר: פסוקרבנו אוה"ח: במתרץ 

 !!!במשך כל השנתיים ימים  החלוםאותו פרעה חלם את  -
 שבבוקר היה קם ושוכח את החלום, אלא  ,הזה בלילה לא רקו


