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 ויגש אליו יהודה... כי עבדך ערב את הנער... )מד', יח',לב'(
 .'רבנן אומרים הגשה לתפילה -אליו'ויגש מובא במדרש רבה: 

אומר בעל ה'תפארת שלמה' מכאן יש ללמוד כיצד צריך  
לגשת לתפילה? ע"י 'כי עבדך ערב את הנער' )יהודה( היהודי 

 מתוק מדבש!שיתפלל על חברו ובזה יהיה הוא נענה תחילה.  

***** 
ותאמר אל עבדיך אם לא ירד אחיכם הקטון אתכם לא  

 )מד', כג'(תוסיפון לראות פני 
ביאור מבהיל מסביר ה'קדושת לוי' זיע"א: הקב"ה אומר 
לעבדיו שהם צדיקי הדור ותלמידי החכמים הנקראים עבדי 

תשתדלו  ה' 'אם לא ירד אחיכם הקטון אתכם' דהיינו אם לא 
להחזיר ולקרב את אחיכם הקטנים מכם בתורה ובמצוות  

 !מחייב ונורא    אזי לא תוסיפון לראות פני.
***** 

 .. )מד', לא'(.והיה כראותו כי אין הנער ומת
 אביו מצרתו... -ומת: רש"י

מסופר על יהודי שהגיע לרבי מקוצק זיע"א ותינה בפניו את 
צרתו, על כך שהוא חי לעת זקנתו בדוחק נורא ובמחסור, 
אך הצער הגדול שלו הוא על כך שיש לו הרבה בנים עשירים 

 שאינם מתייחסים אליו כלל.
הרבי: דע לך ש'אין חדש תחת השמש' וכמו שראינו  אמר לו 

בפרשת השבוע: יהודה אומר ליוסף שאם הם יחזרו ללא 
בנימין עלול אביו למות מצער. ויש לשאול: הרי לבנימין  
באותו פרק היו עשרה ילדים, ומדוע יהודה לא טוען שבניו  

 של בנימין עלולים למות מצער?
ים מצטערים אמר הרבי מקוצק: מכאן משמע שאין הבנ
 מתוק מדבש!בצרת אביהם כמו שהאב מצטער בצרות בניו. 

***** 
 ולא עמד איש אתו בהתוודע יוסף אל אחיו )מה', א'(

 שלא עמד עם יוסף? 'איש'מי הוא ה
מבאר ה'אור יצחק': המילה 'איש' מראה על חשיבות כמו  

 'והאיש משה' וכן 'ה' איש מלחמה' וכיו"ב.
וא ביטל מעצמו את כל בשעה שיוסף התגלה לאחיו ה

 חשיבותו כמלך שיכול לנקום בהם על מה שעשו לו.  
 .'אתו בהתוודע יוסף אל אחיו אישולא עמד 'ולכן נאמר 

***** 
לו לאמר עוד יוסף חי וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים   וויגיד

ויפג ליבו כי לא האמין להם. וידברו אליו את כל דברי יוסף  
 כז'(-אשר דיבר אליהם ותחי רוח יעקב אביהם )מה', כו'

 מדוע בתחילה יעקב לא מאמין להם ולבסוף כן?
  מתגלהשלום מבעלזא זיע"א: כשיוסף -מתרץ נפלא הרב שר

ר להם: 'ועתה לא אתם שלחתם אותי הנה  אחיו הוא אומל
וישימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו ומושל  ,לוקים-כי הא

מושל' לו'לכאורה היה לו לומר  :בכל ארץ מצרים' ויש לדייק

 אדון לכל ביתו?  לאב לפרעה ולני כמו שאמר 'וישימ

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

 תשע"ז ויגש פרשת

 108גיליון  - שנה שלישית

 בס"ד

 61.62 – כניסת השבת
 61.03 –יציאת השבת 

   61.26 – דקות זמניות (  19) רבנו תם
 )אופק חדרה( 

 

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

 נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

לוקים ששם אותי לאב -אלא כוונת יוסף הייתה שהא
 המושל על ארץ מצרים.)הקב"ה( לפרעה ולאדון בביתו הוא 

כאשר האחים מגיעים ליעקב הם אומרים לו את מה שהם 
'ויגידו לו לאמר עוד יוסף חי וכי הוא  -הבינו מדברי יוסף 

מושל בכל ארץ מצרים'. ועל זה נאמר 'ויפג ליבו כי )יוסף( 
האמין להם'. יעקב מבין שאם אותו אדם טוען שהוא לא 

 לוקים אז זה כנראה לא בנו יוסף.-המושל ולא  הא
 דברי יוסףואילו לאחר מכן נאמר 'וידברו אליו את כל 

אשר דיבר אליהם' דהיינו בצורה המדויקת כפי שיוסף 

)עם למד( אדון לאב לפרעה וללוקים( -)האוישימני ' דיבר:

' מיד הבין בכל ארץ מצריםי למד( )בלבכל ביתו ומושל 
'המושל בכל ברי יוסף שהקב"ה הוא יעקב את כוונת ד

 מתוק מדבש! .ומיד 'ותחי רוח יעקב אביהם' 'ריםארץ מצ

***** 
 וירא את העגלות ותחי רוח יעקב אביהם )מה', כז'( 

כאשר  הקדמה: )ד"ת לפ"ש(הסביר נפלא בעל ה'שה לבית' 
החלה ההגירה הגדולה של יהודים מאירופה לארצות 

 הברית ההורים שנשארו דאגו לילדיהם. 
יו מעטפה עם צ'ק אז והנה כאשר הבן היה שולח להור

היה שמבחינה כלכלית בנו הצליח אבל לא  האבא הבין
 .בטוח כי בנו נשאר יהודי כשר

האבא  ,אבל אם הבן היה שולח להורים גם כרטיס טיסה
בטוח כי בנו נשאר יהודי כשר, כי זה ראיה שהבן לא היה 

 מתבייש בהוריו היהודים ולא חושש שיראו אותו.
 'כרטיס טיסה'לפי זה כאשר יעקב שומע שיוסף שלח לו 

'וירא את העגלות... לשאת אותו' הבין כי בנו יוסף אכן 
 מתוק מדבש!  חי כיהודי כשר. ומיד 'ותחי רוח יעקב'.

 
 נושרים' מילתא דבדיחותאיהודים ובעניין '

ובטעות מברך  האוחז עוגיי בחור 'נושר' רואה חברו

שכחת  -הוא עוצר אותו 'הלו  'ברוך אתה ה'...'

שאנחנו כבר לא חרדים'. מיד השני מתקן 'למדני 

 ...'שלא תהיה ברכה לבטלה' –חוקיך' 

***** 
  )מו', ד'( אנוכי ארד עמך מצרימה ואנוכי אעלך גם עלה

ע"פ משל לשני אנשים  'כלי יקר'הבעל הסביר נפלא 
 סאחד פוחד להיכנפת מים עמוקים, הנמצאים על שה

 שהוא רואה שחברו נכנס הוא נכנס אחריו.כ ורק ,למים
' אנוכי ארד עמך מצרימה'אמר הקב"ה ליעקב  :הנמשל
אנוכי 'מצרים אבל לפניך ל סלהיכנאני אקדים  כלומר

ביציאה ממצרים אני אצא אחריך  ' דהיינואעלך גם עלה
 רגע אחד לבדך.שלא תהיה אפילו  וכל זה כדי

א את הפסוק "לפי זה הסביר רבי אלימלך בידרמן שליט
' דהיינו גם אול הנך'אם אסק שמים שם אתה ואציעה ש

 דע  ,נמצא בשפל המדרגה ובייסורים קשים ל"עאם אתה 
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הנהג, שלא היה נראה כיהודי שומר תורה ומצוות, מיד 
לוקים, יש  -תי זעק בהתרגשות 'יש אכששמע את שאמר

 לוקים!' -א
 'מה קרה?' נבהלתי 'מה כבר אמרתי?' 

 'תקשיב כבוד הרב, אני ממחר מתחיל להניח תפילין' 
'מה כבר קרה?' שאלתי והנהג סיפר: 'כבוד הרב, לא 

היום בבוקר הגעתי לתחנת המוניות   תאמין מה קרה...
אחד אחרי המרכזית בבני ברק, כל הנהגים נעמדו בתור 

השני, כשאני הייתי השלישי בתור, והסדרן החל לחלק 
לכתובת   6לכל נהג לפי התור את הנסיעות שהתקבלו. נהג 

 לרחוב רבי עקיבא...   9בצפון בני ברק, נהג 
 4ואז לפתע הסדרן מדלג על התור שלי ופונה לנהג מספר 

 'צא לפתח תקווה' 
הגיע   'מה קרה?' זעקתי 'סליחה, למה דילגת עלי? הרי

תורי' התרגזתי מאוד, במיוחד כשמדובר בנסיעה לפתח 
 4תקווה שמכניסה יותר מאשר נסיעה עירונית, גם נהג 

 בעצמו לא הבין מה קרה.  
ואז אומר הסדרן 'סליחה, ככה החלטתי וזהו... אתה נהג  

סע לכתובת פלונית בבני ברק שם מחכה לך הרב חיים   0
 זאיד...'

עצום, רציתי לזעוק, להשתולל באותו הרגע הרגשתי זעם '
ולדבר לא יפה כלפי הסדרן, אבל לא יודע למה החלטתי  

כי הרי הכל כתוב מלמעלה ופרנסה כך תמיד  ,שאני מבליג
  אומרים זה משמים. ואכן העברתי על מידותיי ושתקתי

 למרות שבדרך כלל אני ממש לא כזה'
כי לאחר שאסיים  ,בדרכי אליך מודיע לי הסדרן בקשר'

נסיעה של הרב זאיד, הוא רוצה לפצות אותי  את ה
בהזמנה של נסיעה שנתקבלה להחזיר קבוצת נוסעים  

 .'מחיר שמן'מנתניה לבני ברק ב
ואז הבנתי שאתה מבקש לנסוע נסיעה   ,נסעתי אליך'

עירונית קטנה כאן בתוך בני ברק. והנה כעת אתה מודיע  
לי כי אני צריך להסיע אותך בנסיעת 'ספיישל' לנתניה...  

 לוקים?'-נו תגיד לי זה לא מראה שיש א
אני בטוח כי הקב"ה פשוט משלם לי במזומן על זה 

לי   שהעברתי הבוקר על מידותיי והאמנתי שמה שעשה
זה בהשגחה פרטית מאת  -שדילג עלי ללא סיבה  - הסדרן

 לוקים.-הא
ויתרתי ולא עשיתי בלאגן, האמנתי בקב"ה, והוא זיכה  

 אותי בשתי נסיעות שיכניסו לי יומית יפה במיוחד.   
לוקים -אם זה לא מראה שיש א ,נו... תגיד אתה כבוד הרב'

לחזור  ואז מה כן? אני ממחר מתחיל להניח תפילין 
 בתשובה...'

 
אחים יקרים! אנחנו צריכים לדעת שכל מה שקורה לנו  
הן לטוב והן להיפך הכל מגיע אלינו בהשגחה פרטית 
מדויקת, ואילו שמסביבנו הם רק שליחים של הקב"ה.  

   :עלינו לומר תמיד בפינו כמו יוסף הצדיק בפרשה
למצב שקרה לי   –'ועתה, לא אתם שלחתם אותי הנה' 

 אנו ובני ביתנו.וכך נזכה לישועות  'לוקים-'כי הא –

 
 ה' יזכנו אמן!   שבת שלום ומבורך!!!

 
  :לעילוי נשמתדברי התורה 

    ז"ליוסף אברהם )אליתים( בן ציון / תבדל"איעקב חיימי ז"ל בן אסתר 

 שולה )סועד( בת נעימה ז"ל  

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

 

 

 

 

 מתוק מדבש!לך שהקב"ה נמצא שם אתך.  
***** 

   יוסף את כל אדמת מצרים לפרעה... )מז', כ'( ןויק
 ומקניהם לפרעה?מדוע קנה יוסף את כל אדמת מצרים 

מסביר נפלא הגאון ר' חיים קנייבסקי שליט"א ב'טעמא 
-דקרא': כאשר הוכו מצרים במכות יכלו לטעון מה רוצה א

לוקי ישראל מאתנו? הלא פרעה הוא זה שמחליט לא 
בנו,  תלשחרר את העם ולמה אנו מקבלים מכות שפוגעו

 וכו'...?)כינים( ובאדמתנו )דבר( במקננו 
ו, הקדים יוסף וקנה את כל אדמת מצרים כנגד טענה שכז

ואת מקניהם ואף אותם לעבדים בקניין גמור לפרעה. 
 וממילא, כאשר פרעה חוטא והם נענשים הרי זה עונש

 מתוק מדבש!  שמגיע לפרעה עצמו.

 

 
הצלחה  –רפואה שלימה / דקל מלכה  –גיטה בת מנטה  -אמי  הגיליון להצלחת:

יעקב  ולזרע קודש / -ברוחניות  / התורם בעילום שמו  לעליה בגשמיות וברוחניות

 –/ ליאור בן זיוה לכל הישועות  –ה בת סלימה זיולמכירת הדירה /  –ואורי ישראל 

 לברכה והצלחה. –ג הגון /  אהרון בן שושנה לזיוו

סיפור לפרשה: האמונה שהצמיחה ישועה 

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

 לוקים... )מה', ח'(-ועתה לא אתם שלחתם אותי הנה כי הא
בתפילת העמידה אנו אומרים 'רפאנו ה' ונרפא הושיענו 

 ונושעה כי תהילתנו אתה...' 
סגולה נפלאה לישועה היא לומר בפה מלא כי כאשר אני  
אזכה לישועה, אז גם אם יהיה זה בעזרתו של אדם אחר, 

 את עיקר ההלל והשבח אני אתן לקדוש ברוך הוא בלבד. 
לפי זה הסביר הרב אלימלך בידרמן שליט"א שזה מה שאנו 
אומרים לקב"ה: 'הושיענו ונושעה' ואז אנו נשבח והלל 

 כי תהילתנו אתה' ואין עוד מושיע בלתך.אותך בלבד '
 

 ובעניין זה סיפור נפלא:
הרב חיים זאיד שליט"א היה צריך לנסוע למסור דרשה  
בבית ספר תיכון בנתניה, הוא יצא מביתו בבני ברק והמתין 

. תוך כדי ההמתנה הוא מקבל טלפון מאדם 160בתחנה לקו 
הרב זאיד, שגר בבניין הסמוך לבניין שבו גרה אמו של הרב. '

אתה חייב להגיע דחוף לבית של אמך, יש כאן אמבולנסים 
רבים מתחת לבניין וכולם צועקים זאיד, זאיד' מיד 
התקשרתי והזמנתי מונית, הנהג הגיע ובקשתי ממנו לנסוע  
לכתובתה של אמי. ליבי דפק וחשבתי על הגרוע מכל, בעודי  
דוהר עם המונית מתקשרת אלי אחותי ואומרת 'חיים, 

גברת רבקה זיאת שגרה בשכנות לאימא נפטרה הבוקר ה
 וכעת ישנם הרבה אמבולנסים מתחת לבניין'. 

ואז הבנתי כי הייתה טעות ואימא שלי ברוך ה' בסדר גמור, 
בסך הכל  92מאידך כאב לי מאוד על השכנה, בחורה בת 

 שנפטרה בחטף באותו הבוקר.
  כששמעתי זאת פניתי לנהג המונית ואמרתי לו 'תראה

שיצא מבני ברק  160יקירי, אתה חייב לתפוס את קו 
לנתניה' הנהג אכן נסע, הגענו לתחנה הבאה ושאלנו  

' 'כן, ממש לפני כמה ?עבר כבר 160אנשים 'סליחה קו 
שניות' אמרו האנשים. המשכנו בדהרה לתחנה הבאה וגם 
שם קיבלנו את אותה התשובה. הנהג החליט לנסוע בדרך  

 אחרונה בבני ברק.  עוקפת והגיע לתחנה ה
איך שהגענו ראינו איך האוטובוס יוצא מהתחנה ועולה על 

פניתי לנהג המונית ואמרתי לו   בדרך לנתניה. 4כביש 
'תקשיב יקירי, אם כך אין ברירה תיקח אותי לנתניה  

 בנסיעת 'ספיישל'... צא לדרך'

mailto:Baruch-B@Hadera.muni.il

