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 .)מז', כט'( ..ויקרבו ימי ישראל למות.
האם  שואל הזוהר הקדוש: 'וכי בכמה יומין מית בר נש?'

כמה ימים? הרי ברגע אחד הוא מת ויוצא האדם מת ב
 ?'ישראל למות ימיויקרבו 'אז מדוע נאמר  ,מהעולם

כל ימיו בעולם הזה   אתוומשיב כי בפטירת צדיק עולים 
ולכן נאמר  .למקומו בגן עדן בלא בושה סלהיכנוהוא זוכה 

 ימיו הלכו לפניו לעולם הבא.כל ש 'ויקרבו ימי ישראל'
'ועל כן קורין את  :ואומר זיע"א 'דברי יואל'ומוסיף בעל ה

לימי השובבי"ם לעורר לבבות בני   בכניסתנופרשת ויחי 
כל ימי האדם נפקדים לפני איך ש ,ישראל על בחינה זו

אפשר לתקן   ואמתיתל ידי תשובה שלימה וע .הקב"ה
יעזרנו שנזכה   ברךוהבורא ית .ולהחזיר הימים לשלימותם

 לתקן את אשר פגמנו ומהיום והלאה לא נפגום עוד.
 

 ובעניין תשובה מילתא דבדיחותא

בחור אחד לא הגיע לתפילת שחרית קורא לו המשגיח 

'מה קרה?' 'הרב זה חד פעמי'. למחרת הוא שוב לא  

' 'הרב זה חד פעמי' אומר הרב 'מצוין ?מגיע 'מה קרה

שים בחד פעמי פעם אחת או  צדיק, אבל אצלנו משתמ

 ...'אולי פעמיים אבל אחר כך זורקים

***** 
בארץ כנען בדרך בעוד  ואני בבואי מפדן מתה עלי רחל 

כברת ארץ לבוא אפרתה ואקברה שם בדרך אפרת היא בית  
 לחם )מח', ז'(

על קבורת דווקא כאן לספר ליוסף מדוע מוצא יעקב לנכון 
 רחל בבית לחם?

התשובה היא כיוון שכאן יעקב מבקש מיוסף לטרוח ולקבור 
אם כך ' בליבו יוסף יהרהרייתכן שו .בחברון)יעקב( אותו 

מדוע אבא לא טרח לקבור את אמא רחל כשם שהוא מבקש  
וכפי שאומר רש"י: 'וידעתי שיש בליבך עלי  '?ממני לטרוח

אבל דע לך שעל פי הדיבור קברתיה שם שתהא לעזרה 
שם, יוצאת לה אותם נבוזראדן והיו עוברים דרך לבניה כשיג

שת רחמים עליהם... והקב"ה  רחל על קברה ובוכה ומבק
 '.משיבה יש שכר לפעולתך נאום ה' ושבו בנים לגבולם

לחם' לגאון ר' יצחק  -על כך מובא בספר 'קרבן אבירמז נפלא 
לי עתה משכותב: המילים ')ראב"ד גאבס ולוב( חי בוכבזה זצ"ל 

 ארץ' הם ר"ת 'מעב"ר'. בחל ר
הם   'תכבר דבעו ךבדר ןכנע ץבאר לרח יעל ה'מת והמילים

   )בחילוף אותיות(.סופי תיבות 'הצל"ת נכד"י' 
מכאן רמז לדברי יעקב ליוסף שכל מה שרחל נקברה  

 מתוק מדבש!  ב'מעבר' הדרך הוא לצורך 'הצל"ת נכד"י' 
***** 

 א ישראל את בני יוסף ויאמר מי אלה )מח', ח'(ויר
 מהיכן יצאו אלו שאינן ראויים לברכה. – מי אלה: רש"י

זיע"א הסביר את דברי רש"י   בעל ה'קדושת ציון' מבאבוב
 פ הקדמה: ידוע כי ביום בר המצווהבדרך צחות ע"לשבח 

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

 תשע"ז ויחי פרשת

 109גיליון  - שנה שלישית

 בס"ד

 61.92 – כניסת השבת
 61.01 –יציאת השבת 

   61.22 – 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

צריך האב לברך 'ברך שפטרני מעונשו של זה' וזאת כיוון 
ך לשעד בר המצווה נענש האב על חטאי בנו ומכאן ואי

 ן.מלהיענש על חטאי הב האב פטור
כאשר ראה יעקב את מנשה ואפרים הוא התפעל כל כך 

ושאל מהיכן יצאו אילו שאינם מצדקותם המופלאה 
שהרי הם נקיים מכל חטא  ?'ברוך שפטרני'ראויים לברכת 

 מתוק מדבש!  ואביהם לא אמור היה להיענש בסיבתם.
***** 

 '(עיני ישראל כבדו מזוקן לא יוכל לראות )מח', יו

 ?)מח', ח'(את בני יוסף וירא ישראל י כתוב ויש לשאול והר
הרב אליעזר דוד גרינוולד זצ"ל  -מתרץ בעל ה'קרן לדוד' 

 ע"פ הקדמה:  )הובא בזכרון נצח(

את אותה השאלה שואל החתם סופר זיע"א על הפסוק 
'ויפן כה וכה וירא כי אין איש ויך את המצרי )שמות ב', יב'( 

והלא דתן ואבירם היו שם וראו אותו ואיך ויטמנהו בחול' 
 משה לא ראה אותם?

ומתרץ החת"ס: משה לא ראה אותם כיוון שהיה טרוד 
בהסתכלות רוחנית על היוצא מאותו מצרי וכדברי רש"י 
ש'אין איש עתיד לצאת ממנו שיתגייר', וכיוון שכך לא 

 ראה בראייה גשמית את דתן ואבירם.
אכן ראה את   יעקב אבינו לפי זה מתרץ ה'קרן לדוד': גם

מנשה ואפרים, אבל אז הוא החל להסתכל בראיה רוחנית 
'וירא ישראל את בני על העתיד לצאת מהם וכדברי רש"י: 

בקש לברכם ונסתלקה שכינה ממנו, לפי שעתיד  -יוסף' 
 .ירבעם ואחאב לצאת מאפרים, ויהוא ובניו ממנשה

לברכה. מהיכן יצאו אלו שאינן ראוין  - ויאמר מי אלה
  .ולכן נחסרה ממנו הראיה הגשמית

מתוך טרדתו  -וזהו שנאמר 'ועיני ישראל כבדו מזקן' 
 בהסתכלות רוחנית ולכן 'לא יוכל לראות' ראייה גשמית.

 
 מילתא דבדיחותא ובעניין 'חוסר ראיה'

 מצן ידוע וביקשוו לביתו של קהגיע שני גבאי צדקה

' ינו רגעתתמ' .תרומה לצורך הקמת מקווה טהרה

נכנס למטבח וחזר עם כוס חד הוא  ,הקמצן אמר

 ...'בבקשה זו התרומה ממני'פעמית מלאה במים 

***** 
 לוקים עמכם )מח', כא'(-נה אנוכי מת והיה אה

על בעל הגאווה אומר הקב"ה: 'אין אני והוא יכולים לדור 
בדוקה  ומכאן אמרו שהגאווה היא סגולה 'בכפיפה אחת
 לדור יחד לא יכולהקב"ה כיוון שאם  ("לחר)לקיצור ימים 

 עלם? פשוט שבעל הגאווה.יז מי צריך להא אתו
 מסלקים את הגאווה זוכים להשראת השכינה.שכ ,מאידך

אם  :וסף' בפסוקמז לדבר אומר בעל ה'תולדות יעקב יר
אנוכיות ' דהיינו תמיתו את מידת התקיימו 'הנה אנוכי מת

להשראת  לוקים עמכם'-יד ל'והיה אתזכו מ ,גאווהוה
 מתוק מדבש!  .  שכינה ולברכה מתמדת
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שראו את הסבל הרב שהיא עוברת, החליטו  בני משפחתה
לעזור לה ולתרום בעצמם כליה עבורה. הם נגשו לערוך  

לתרומת בדיקות והתברר שכל ארבעת האחים מתאימים 
ויכוח מי יהיה זה שיזכה  םהכליה. ואז התעורר ביניה

לתרום? לבסוף הם החליטו לערוך הגרלה ביניהם בביתו  
 של שר התורה הרב חיים קנייבסקי שליט"א.

יש לציין כי האח הצעיר לא כל כך שש לתרום את הכליה 
 להגרלה. סאבל לא התנגד להיכנ

ואכן, ביום רביעי יח' כסלו תשע"ה נערכה ההגרלה בביתו  
של הרב שליט"א והגורל נפל במפתיע דווקא על האח 

 הצעיר שכאמור חשש מהתרומה.  
כשמוע האח את התוצאה הוא החל לבכות ואמר: 'כבוד  
הרב במחשבה שניה אני מבקש שלא לתרום, בכל זאת יש  

את הניתוח  לי משפחה עם ילדים קטנים ואני פוחד לעבור 
 .'להגרלה סומלכתחילה לבי לא היה שלם להיכנ

האחים היו בטוחים כי הרב יורה  לערוך הגרלה נוספת  
 בין שלושת האחים האחרים אך לא כך היה.

  :אח הצעירלואמר  של הנוכחים הרב התעקלהפתעת כ
האח אמר  'כיוון שעלית בגורל עליך לתרום את הכליה'

ר הרב חזר ואמו 'מהניתוחאני פוחד 'אבל כבוד הרב, לרב 
והרב הוסיף   ...'תרום ולא תפסידתעלית בגורל ש 'כיוון :לו

 ...'זה יהיה לך לבריאותו' ואמר
נערך הניתוח בבית   תשע"ה ביום ראשון כב' בכסלו

בחדר אחד נותח האח וממנו הוציאו את  ,החולים בלינסון
הכליה ובחדר השני הכינו את האחות לקראת ההשתלה  

 חלת.והמי
 ...עמדו הרופאים נדהמים ,לאחר שהוצאה הכליה ,הנהו

שהסתתר מיד לאחר הסרת הכליה הם גילו גידול קטן 
בצילום הרגיל שנערך לפני הניתוח לא ניתן   ,תחת הכליהמ

  ראו אותוורק לאחר הסרת הכליה  היה להבחין בו
 .)רח"ל(הגידול נבדק ונמצא ממאיר  ,הרופאים

תינים עוד קצת הגידול היה מלמפרע התברר שאם היו  מ
 שולח גרורות ללבלב ואז מצבו של האח היה מחמירפשוט 

 .עד כדי סכנת חיים
באותו   ,כמובן שכעת האח נפסל מלתרום את הכליה

קי השבוע נערכה שוב הגרלה בביתו של הרב קנייבס
 בה עלה בגורל אח אחר לביצוע התרומה.שליט"א ש

א ע"י שדווק מה שהתברר מכל הסיפור הזה הוא
יעה של האח הצעיר מהששליט"א ו ההתעקשות של הרב

 להוראת שר התורה היא זו שהצילה את חיי האח הצעיר.
 

אצל  , אלא שולא ומה תאמרו? נס גלוי? התשובה היא לא
וכדברי רבנו  עמלי התורה הנס הוא בעצמו טבע העולם

תנאי התנה ': )שמות יד', כז'(ים סוף  'אור החיים' בקריעת
ים לתורה פכל מעשה בראשית להיות כפו הקב"ה על

ועמליה ולעשות כל אשר יגזרו עליהם וממשלתם עליהם  
  .כממשלת הקב"ה'

ממנו ש אפרים -'ולכן יעקב אבינו קובע: 'ואחיו הקטון
 '.יגדל ממנו'שילמד תורה לישראל יהושע  יצא

 אשרי מי שגדל בתורה ועמלו בתורה...
 

 מבורך!שבת שלום ו
 

  :לעילוי נשמתדברי התורה 

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

 שולה )סועד( בת נעימה ז"ל  

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

 

 

 

 

יששכר חמור גרם... וירא מנוחה כי טוב ואת הארץ כי  
 '(וט-יד' ט שכמו לסבול ויהי למס עובד )מט',נעמה וי

מדוע וחה שהיא טובה אז נויש לשאול אם הוא ראה את המ
 בתורה? לעסוקטה שכמו יהוא ה

וירא מנוחה כי ': ('אגדענק' ןבגיליו)הובא  מסביר ה'זרע יצחק'
זו ארץ  'ואת הארץ כי נעמה'בעולם הבא טוב' זו המנוחה 

בעולם הזה כדי  'ויט שכמו לסבול'ולכן  .החיים בעולם הבא
 וחה ושלווה בעולם הבא.נשיוכל לזכות למ

אדם צריך לתת : )שם( שם ה'לב שלום'תירוץ נוסף ראיתי ב
כשהוא נותן הוא צריך לתת את מכל דבר חלק לקב"ה ו

 .כמו שנאמר 'כל חלב לה'...' המובחר החלק
יששכר ראה כמה אנשים אוהבים את המנוחה וכמה היא 
חשובה להם. ולכן עמד יששכר והחליט שאת המנוחה שלו 
הוא יעניק לקב"ה בבחינת 'כל חלב לה' ולכן התמסר כולו 

 מתוק מדבש!  קדושה. לימוד התורה הל
 

זיע"א  ' מגורבעל ה'אמרי אמת: לובעניין זה סיפור נפלא
היו תפילין יקרות וקדושות אותן קיבל ירושה מאבותיו. 

ניח אותם רק בערב מקפיד להחשיבותם הוא היה  מרוב
 .בדליום הכיפורים ב

עני אחד שמניח את בבית המדרש שמש יום אחד רואה ה
אל אותו ו. הוא ניגש אל העני ושהתפילין הנדירות של הרבי

ענה העני בפשטות שהוא נכנס  ין הללו?למנין לו התפי
 פילין להשאלה לכמה ימים? והרבישאל האם יש תו לרבי

 הללו.נתן לו את התפילין 
הלא ' ,לפשר הדברושאל אותו  'אמרי אמת'השמש נכנס ל

פני מה  מעצמו לא מניח אותן כי אם פעם בשנה ו יהרב
 ?'דווקא את התפילין הללו לאותו עניראה לתת 

מה השאלה? הלא נאמר 'כל חלב ' :ענה לו ה'אמרי אמת'
ולכן דווקא את  .לה', לקב"ה צריך לתת את הכי טוב

 מתוק מדבש!  התפילין היקרות ביותר נתתי לאותו עני.

 
לברכה  –פדלון  המשרפואה שלימה /  –גיטה בת מנטה  -אמי  להצלחת:הגיליון 

  - וב"ב / התורם בעילום שמוהצלחה בגשמיות וברוחניות –דקל מלכה / והצלחה

לכל  –ה בת סלימה זיולמכירת הדירה /  –יעקב ואורי ישראל  /החהצלברכה ול

 לברכה והצלחה. –ג הגון /  אהרון בן שושנה לזיוו –/ ליאור בן זיוה הישועות 

עוצמת לימוד התורהסיפור לפרשה: רעיון ו 

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

גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל ואולם אחיו הקטון יגדל  
 ממנו וזרעו יהיה מלא הגויים )מח', יט'(

יהיה  לעם וגם הוא יגדל': )מנשה( א אומר רש"י: 'גם הו
 שעתיד גדעון לצאת ממנו שהקב"ה עושה נס על ידו.

יגדל ממנו': שעתיד יהושע  )אפרים( 'ואולם אחיו הקטון 
 .וילמד תורה לישראללצאת ממנו שינחיל את הארץ 

ומה למדנו מכך? שאדם שלומד תורה הוא גדול יותר מאשר 
 אדם ש'עושה' נסים. ומדוע באמת?

התשובה היא, כיוון שאצל מי שלומד תורה הנס הוא 
 בעצמו הטבע ואין זה בגדר נס כלל ועיקר.

 
 עניין זה יובן יותר טוב ע"י סיפור נפלא:

לפני שנתיים הגיעו לגאון הרב חיים קנייבסקי שליט"א 
  הגרלה. םארבעה אחים שביקשו ממנו שיערוך ביניה

)ל"ע( ליותיה על מה הגרלה? ובכן, יש להם אחות שלקתה בכ

ומטופלת מזה זמן רב בטיפולי דיאליזה, לאחרונה מצבה  
 החמיר והיא הייתה זקוקה להשתלת כליה באופן דחוף.
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