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 95מספר גיליון  - שנה שניה

 לקט חידושי תורה מתוך שיעור פרשת השבוע שנאמרו ע"י

 רב ברוך בוקרה שליט"אה
 השיעור הקרוב:

 גבעת אולגה "הכנסת "בית יוסףבית ב 03.41 :שבת קודש

 תשע"ו ויגשפרשת 

 :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

 רפואה שלימה - יחיא בן שמעהו צביה בת שרה
 
 
 

 

 )מד', יח'( ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני
עזר אומר משום  ר' שמעון בן אל': )שבת קה, ב'(מובא בגמרא 

בגדיו בחמתו  מקרעה :משום ר' יוחנן בן נורי חילפא בר אגרא
והמשבר כליו בחמתו והמפזר מעותיו בחמתו יהא בעיניך  

איזהו   'ל זר-לא יהיה בך א' ומנין? שנאמר:כעובד עבודה זרה... 
 ...'ל זר שיש בגופו של אדם הוי אומר זהו יצר הרע-א

לפי זה חשבנו לומר בס"ד, יהודה אומר ליוסף: דע לך, למרות 
  לוקים )שם ה'(-הא ,אדוני'עדיין 'בי  ,יךעלכועס  מאודשאני 

 כי אני שולט על הכעס ולא הכעס שולט עלי. ,נמצא עדיין בי
 

 מילתא דבדיחותא עצמית ובעניין שליטה

ובנס לא היו   הפסיםן מ רכבת סטתהבתאונה נוראה 

 אלא רק חלק מהנוסעים נפצעו. במהלך החקירה ,הרוגים

נהג: ה ענה '?מהמסלול יתסט מדוע: 'קטרנהג ה  נשאל

 ' הפסים על מחבלים'ראיתי 

 ?' שאל החוקראותם דרסת לא 'אז למה

 '...ליער ברחו הם אבל יסיתי,נ'  :נהגה ענה

***** 
 )מה', ד'( אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה

מר למשה  ומגור זיע"א: הקב"ה אה'שפת אמת' מבאר בעל 
וכתבת על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות ' :רבנו

מלשון   'אשר' )שבת פז'(הראשונים אשר שיברת' וביאר רש"י 
 יישר כוחך ששיברת.

אומר לאחיו 'אשר ה'שפת אמת' נפלא: יוסף  מדייקלפי זה 
 ,על שמכרתם אותי למצרים יישר כוחכםמכרתם' מלשון 

 מתוק מדבש! לוקים לפניכם'.   -למחיה שלחני א י'כומדוע? 
***** 

 )מה', ה'( ועתה אל תעצבו
'ועתה' דווקא   :ר' אברהם סבע זצ"ל 'מדייק בעל 'צרור המור

וכאן רמז  .אבל לעתיד לבוא כן תעצבו על המכירה ,'אל תעצבו'
אשר  ,להם שהם עתידים לבוא בגלגול עשרת הרוגי מלכות

 .נהרגו כידוע על קידוש ה'
***** 

לוקים וישימני לאב  -ועתה לא אתם שלחתם אותי הנה כי הא
 לפרעה ולאדון לכל ביתו ומושל בכל ארץ מצרים )מה', ח'(

הרה"ק ר' יששכר דב מבעלזא זיע"א הסביר באופן נפלא את 
לוקים שם אותו  -דברי יוסף: כוונת יוסף בדבריו הייתה שהא

בל  מושל בכל ארץ מצרים. אשלוקים הוא זה -לאב לפרעה והא
שהוא מושל על מצרים.  ,האחים חשבו שיוסף מתכוון לעצמו

ולכן אמרו ליעקב אביהם 'עוד יוסף חי וכי הוא מושל בכל ארץ  
מצרים'. ולכן נאמר 'ויפג ליבו כי לא האמין להם'. יעקב לא  
האמין שיוסף יאמר על עצמו שהוא המושל. ואם אכן אמר כך, 

 אז זה מוכיח שהוא התקלקל במצרים. 
אשר דיבר אליהם' באותם  כל דברי יוסףסיפרו 'את  שראבל כא

שהאלוקים   ,אז הבין יעקב את כוונת בנו מילים שדיבר יוסף,
ומיד  .בצדקותובנו יוסף נשאר  ,הוא המושל במצרים, ואם כך

 מתוק מדבש! להם.'ותחי רוח יעקב אביהם' כי כעת האמין 
 

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

 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

 
 

 
ויגידו לו לאמור עוד יוסף חי וכי הוא מושל בכל ארץ  

 מצרים )מה', כו'(
 דנולאשר כש ,' זיע"א: מובא בחז"לחתם סופרביאר רבנו ה'

ראה את  ו של עשו. וכאשריוסף נתבשר יעקב שנולד שטנ
הצטער על שאיבד את האפשרות  ,כתונת יוסף בדם

שגם  ,התנחם בבנימין אבל על כל פנים .עשולהכניע את 
   ...הוא יוכל על עשו בהיות שלא השתחווה לו

 ועכשי :את בנימין אמר יעקב לעצמוגם אבל כשלקחו 
תאבד  ואז .להשתחוות לאותו מושל ערלבנימין עלול 
   .תקוותו מול עשו חלילה

ולא  '.עוד יוסף חי' בניו שני דברים: ראשיתלכן הודיעו לו 
כל ארץ המושל באותו אחד 'הוא שיוסף אלא  ,רק זה
 מתוק מדבש!   וממילא בנימין לא השתחווה לגוי... 'מצרים

***** 
אנוכי ארד עמך מצרימה ואנוכי אעלך גם עלה ויוסף ישית  

   ידו על עיניך )מו', ד'(
   ?'מה הכוונה 'ויוסף ישית ידו על עיניך

 בפשטות הכוונה שיוסף. אכמה פירושים: בזה וראיתי 
    .)וכן פירשו הרשב"ם והספורנו(ידאג לכל ענייניך הגשמיים 

הבטיחו כאן ו .ידאג להעצים את עיניך לאחר מיתהיוסף  ב.
 .א ואור החיים(רהאבן עז ,בעל הטורים)שלא ימות יוסף בחייו 

 'משך חכמה'הנפלא ביותר ראיתי בשם ו נוסף ג. הסבר
ירידתו למצרים : הקב"ה מודיע ליעקב על ()ד"ת לפ"שזיע"א 

אשר כידוע כללה שעבוד מר וקשה. לפיכך נותן לו הקב"ה 
 בגלותם. עצה נפלאה להעביר לבניו כיצד יחזיקו מעמד

. וזאת ומהי העצה? לעצום את העיניים ולהתחזק באמונה
. שהרי מי היה מאמין בוננות במה שאירע ליוסףתה ע"י

, מכירתו לעבד, שכל הצער שעבר יוסף: השלכתו לבור
 למלך על כל מצרים?!  מנותו, הכל נועד כדי לישיבתו בכלא

כשתתבוננו  ,'ויוסף ישית ידו על עיניך' פירוש וזהו
בגלותכם על חיי יוסף, אז תשימו את ידיכם על העיניים 
 :וכך תתחזקו באמונה בהבטחה שנאמרה כאן ליעקב

 'אנוכי ארד עמך מצרימה ואנוכי אעלך גם עלה...'
ראל' ש'שמע י באמירת עינייםה לעצימתייתכן שזו הסיבה ו

יתחזק באמונה שהוא  ,להורות שבכל מצב שיהודי עובר
 תוק מדבש!מ  הנאמנות של הקב"ה והכל לטובה. ובידי

***** 
 )מו', כח'(ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה 

חידוש נפלא: יהודה   בן ציון סנה שליט"א שלח לי הרב
מסמל את ההודיה לה' כמו שלאה אמרה בלידתו 'הפעם 
אודה את ה'...'. יעקב יודע ברוח קודשו כי בניו יורדים כעת 
למצרים שם הם יעברו תקופה קשה של גזירות ושעבוד, 

ה אל יוסף להורות ליוסף עצה איך את יהודשולח לכן הוא 
 ע"י ההודאה ות והייסורים. והעצה היא:עמוד בכל הצרל

 ,כי ע"י שיהודי מודה לה' גם בייסורים לה' בכל המצבים.
 הוא ממתיק את הדינים מעליו ומזרז את הגאולה.

  050-3600036 להפצת הגיליון לתרומה

  B@Hadera.muni.il-Baruch  

 17..0 –כניסת שבת 
 07.08 –יציאת השבת 

 07.18 –רבנו תם 
 )אופק חדרה(
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 לו מפניוולא יכלו אחיו לענות  אותו כי נבה
לעולם לא נוכל לתאר לעצמינו את תחושת האחים כשיוסף הציג  

עד כדי כך שחז"ל אמרו כי פרחה נשמתם   ,את עצמו בפניהם
 וחזרה אליהם בנס...

כל אותם שנים   משום שכעת הם נוכחו לדעת כי ...ומדוע בעצם?
ודף,  רהם טעו... טעו בהערכתם ליוסף, טעו כשהאשימו אותו כ

 וכעת הכל הוברר למפרע. טעו במכירתו, גרמו צער לאבא
 ומה איתנו?  האם לנו זה נוגע?...

 )הרב דוד קליינר(                    :לצורך הבנה נקדים סיפור נפלא
יעל הביטה בטבעת היקרה שעל אצבעה בתדהמה ובהפתעה. זו 

והטבעת   –הייתה הטבעת היפה והמדהימה ביותר שהיא ראתה 
הזו שלה! היא הביטה בטבעת מכל זווית אפשרית, מאושרת  

 ומתרגשת עד עמקי נשמתה.  
'הטבעת היא מתנה מסבתא שלי', אמר אלעד, חתנה של יעל,  

 'בואי נאמר לה תודה רבה'.  
במשפחתו של אלעד, חתנה הטרי של יעל, הייתה זו מסורת רבת  
שנים. הסבתא נהגה לקנות טבעת זהב מפוארת, משובצת ביהלום  
גדול, לכל נכדה שהתארסה ולכל כלה של נכד שנוספה למשפחה. 
הדבר היה חשוב לסבתא מאוד, ומשום כך הקפידו כל הכלות  

שתתפה. לענוד את הטבעות על ידיהן בכל מפגש שבו היא ה
הסבתא חסכה כל השנים כדי לרכוש את הטבעות, ולכן הדבר  

  טוריואבוי אם יקרה משהו לטבעת', פ היה יקר כל כך ללבה. 'אוי
גיסותיה העתידיות של יעל את הכללים הבלתי כתובים של  
המשפחה. 'עלייך לשמור עליה מכל משמר, ועדיף גם שהיא תהיה 

דרישה הזו, אבל מבט נקייה ומצוחצחת...' יעל הופתעה מעט מה
 קצר בטבעת הזוהרת היה פיצוי הולם.  

החתונה הגיעה, ואחריה ימי ה'שבע ברכות'. גם שבת החתן פרשה  
ני הזוג הטרי, ואותה הם חגגו עם בני המשפחה פפיה על את כנ

 במלון השוכן באחת מחופי ערי החוף.  
, יצאו החתן והכלה לטיול קצר  סעודת השבת בבוקרלאחר 

מתחת לאורך החוף. גלי הים התנפצו על החול הרך  בטיילת הנ
 והזהוב והשרו סביבם אווירה פסטורלית.  

 'מה קרה?' נחרד אלעד.   ... לפתע זעקה יעל: 'אוי, הטבעת!'
'הטבעת נפלה', אמרה יעל בהיסטריה. 'כשיצאנו מהמלון היא 

 והיא איננה'.  –הייתה על האצבע שלי, ופתאום הסתכלתי על היד 
להרגיע את אשתו והציע שהם יחזרו למלון בדרך   אלעד ניסה

שבה הלכו, ויחפשו את הטבעת. הוא הזעיק גם את שאר בני  
המשפחה שהיו בלובי המלון, ושיגר אותם לחפש בכל פינה. אך  
לאחר שלוש שעות שבו כל צוותי החיפוש לבסיסם בידיים ריקות. 

השעות הבאות לאחר מכן עברו על יעל   הטבעת אבדה ואיננה.
בתחושת סכנה מתקרבת. היא ניסתה להתחמק מקרבתה של  
הסבתא, כדי שלא תבחין בחסרונה של הטבעת. אבל בזמן 
ה'סעודה השלישית' התרחש האסון. הסבתא ביקשה מנכדתה  
 החדשה להראות לה עד כמה הטבעת מוסיפה לה חן, ועוד לפני  

יעל ' :והכריז אחד הנכדיםהתפרץ  ,שיעל הספיקה לומר מילה
 .  'יכולה להראות את הטבעת כי היא איבדה אותה לא

הסבתא ההמומה, כצפוי, לקחה את הדבר בצורה קשה ופרצה 
בבכי. יעל לא ידעה להיכן להוליך את חרפתה, וכמובן שמחת  

 השבת נמוגה והתפוגגה מול האירוע המעציב.
מאותו יום ואילך מיעטה יעל לפגוש את בני המשפחה,  

שמא נושא הטבעת יעלה לדיון  וכמובן את הסבתא. החשש 
 הרתיע אותה עד אימה.  

חצי שנה חלפה, וחג הסוכות הגיע. לקראת החג ביקש אלעד  
מיעל שתוציא את חליפת החתן שהייתה תלויה בארון מאז 
חתונתם, ותבדוק אם היא נקייה ומגוהצת. יעל הוציאה את 
החליפה ולפתע הבחינה בבליטה קטנה בכיס הז'קט. היא 
הכניסה את ידה פנימה, וקריאה נרגשת פרצה מפיה: 'אלעד! 

! מצאתי את הטבעת! היא הייתה כל הזמן בתוך הטבעת
 החליפה שלך!'  

תוך דקות אחדות עודכנה כל המשפחה המורחבת, ובראשם 
כמובן הסבתא, בדבר המציאה המופלאה. כמובן שאלעד  

 'חטף על הראש' מהסבתא על רשלנותו הנוראה.  
שנים חלפו. הסבתא כבר הלכה לעולמה, ומשפחתם של  05 

ום אחד החליטה יעל למכור את הטבעת  אלעד ויעל גדלה. י
הישנה ולקנות לעצמה תכשיט אופנתי יותר. היא ניגשה 
ליעקב הצורף, שאצלו הייתה הסבתא קונה את הטבעות, כדי  

 שיעריך את שוויה.
ר, יעקב בחן את הטבעת בקפידה, והרים את עיניו. 'אני מצטע

 אמר.   אבל הטבעת הזו לא נרכשה אצלי'
'לא יכול להיות', אמרה יעל, 'סבתא של בעלי רכשה את 
הטבעת פה'. 'נכון', אמר יעקב, 'אבל את הטבעת הזו משום 

 מה לא קנו אצלי.'  
יעל ידעה שאלעד הוא אדם מסודר, והחליטה לבדוק בקלסר 

מר קבלות ישנות ותעודות אחריות, שם בוודאי ושבו הוא ש
נתנה להם   תוכל למצוא את הקבלה שהסבתא עליה השלום

 יחד עם הטבעת.  
  דולר 5,111לאחר חיפוש היא אכן מצאה קבלה על סכום של 

אך הבעיה הייתה שתאריך הקבלה לא  –על קניית טבעת 
תאם את מועד האירוסין שלהם, אלא היה מאוחר בכחצי 

 ערב חג הסוכות...   –שנה 
שבסופה הוא 'הודה' בפני  ,אלעד הועמד בפני חקירה צולבת

ראה את צערה הגדול על    ' שהוא ביצע: כאשראשתו ב'פשע
אבדן הטבעת, הוא החליט לרכוש לה טבעת חליפית. הוא 
לווה כסף רב מידידיו, ואף גרם לה לחשוב שהטבעת אבדה 

  הטבעת הייתהכל אותה התקופה  כאשר, בשל רשלנותו
 בכיס חליפתו.  (לכאורה)חת מונ

נקל לתאר כיצד חשה יעל מול המעשה הנשגב של אלעד 
ם היא לא ידעה להעריך עד כמה הוא בעלה. במשך כל השני

מסור לה בלי ידיעתה. כל הערותיה על המחדל שלו ועל 
רשלנותו, העמידו אותה עכשיו באור כל כך מגוחך ועלוב... 
עכשיו היא שמחה על כל פעם שהתאפקה ולא העירה 

 לבעלה...  
 

שלא   םישנם אנשים רבי לצערנויקרים! אחים ואחיות 
, ולהיפך בעל את אשתוהלצידם, ם ימעריכים  את אילו שחי

ילדים את הוריהם, עובד את המנהל ולהיפך. אבל דווקא  ה
 לאחר שנפרדים, מגלים עד כמה הם היו מיוחדים ביותר.

  'אמור... -קדושים  - אחרי מות'המליצו את פרשות כך ועל 
 רק אחרי מות אנו נזכרים לומר עד כמה הם היו קדושים.

 שנים רבות ויקרות במחיצתם.חבל רק שעד אז 'הפסדנו' 
 כם כשהם עדיין שם...דתעריכו את אילו שלציחברים! 

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

 נקודה למחשבה! רעיון וסיפור לשבת קודש...

 פרשת השבועל! רעיון וסיפור דת למחשבהנקו

חזר משיעור שמסר  יום אחד כאשר  והוסיף הרב סנה וסיפר:
 הרב בכרך ושאלה אדירה ידידו ניגש אליו 'אור ישראל'בישיבת 

מוסיף  'על הניסים'אם שכח לומר רק בברכת המזון  מדוע: בפיו
וכי צריך לשכוח  '...נסים ונפלאות וכו' הרחמן הוא יעשה עמנו'

 ?! למה לא תיקנו לבקש גם בלי לשכוח?  כדי לבקש
  ענה לו בנו הרב התפעל מהשאלה הנפלאה והעלה אותה בביתו.

  הוא צריךאז  לה' כח להודותואם יהודי ש :תירוץ נפלא הי"ו
לא שוכח להודות  נס. אבל אם הוא ולבקש שיעשו לו  להתחנן

 .  אז לא צריכים לבקשעל הנסים, 
   ם מגיעים מאליהם גם אם לא תבקש...הנסי - לקב"ה כשמודים

 נפלא ומתוק מדבש!      
 


