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 ('על הניסים' )מתוך ...ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך
: 'היה לפניו נר ביתו ונר יד'()הלכות חנוכה ד', מובא ברמב"ם 

חנוכה או נר בית וקידוש היום נר ביתו קודם משום שלום 
 ביתו שהרי השם נמחק לעשות שלום בין איש לאשתו'

שהרי השם נמחק  'מדוע הוסיף הרמב"ם  :ויש לשאול
אמרו  ב'( )שבת כג', הרי בגמרא  'לעשות שלום בין איש לאשתו

 לבד?ב 'נר ביתו קודם משום שלום ביתו'ש
: היה מקום לומר מתרץ נפלא כ"ק האדמור מגור שליט"א

קודם לנר שבת משום שע"י נר חנוכה יש  שנר חנוכה 
 חשוב ולכאורה זה .וכך מתגדל שמו של הקב"ה 'הנס 'פרסום

 נועד לשלום בית.מנר שבת אע"פ שהוא 
  כיעל זה הוסיף הרמב"ם את הטעם ואמר שלא כך הדבר 

כדי  )באשה סוטה( ידוע ששם ה' המפורש נמחק על המים 
ולכן נר שבת  שבא לשלום   .לעשות שלום בין איש לאשתו

בית קודם בחשיבותו לנר חנוכה שבא להגדיל את שם ה' 
 מתוק מדבש!   הרב בנציון סנה שליט"א(קיבלתי מ) בעולם.

***** 
 כי בן זקונים הוא לו... )לז', ג'(

רבנו ה'בן איש חי' זיע"א מוסיף  נולד לו לעת זקנתו...: שרש"י
  ?הסבר נוסף מדוע יוסף נקרא 'בן זקונים'

: מדוע  נאמר 'כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון  הקדמה
שע"י שהבן  )אשמח לקבל פענוח(: ימיך'? הסביר הרב אה"י 

ולומד מניסיונו הוא לוקח לעצמו את השנים  מכבד את אביו
יראת ה' תוסיף וזה שאמרו חז"ל: ' .אביו למד חכמה שבהם
זה הלומד מן הזקנים' ולכן נאמר על רבי אלעזר בן   -ימים 

שכיוון שלמד מן הזקנים  'הרי אני כבן שבעים שנה'עזריה 
 הרי הוא כמוהם.

שאע"פ שהיה הקטן שבאחים  'בן זקונים'לפי זה נקרא יוסף 
כיוון שהוא למד  וזאת הוא נחשב הזקן שבהם)לפני בנימין( 

 מתוק מדבש!   לם.ויותר מכחכמה מאביו 
***** 

והנה קמה אלומתי וגם נצבה והנה תסובינה אלומותיכם  
 ותשתחוון לאלומתי )לז', ז'(

רבנו ה'בן איש חי' הוכיח מכאן שיוסף רמז להם רמז נפלא 
: יוסף שהה בבית הסוהר יב' שנה שהם עליהם לעתיד לבוא

קמ"ה הוא -חודש הב(. ובא' בתשרי 69X69קמ"ד חודשים )
 יצא מבית הסוהר למלוך על כל מצרים.

שבחודש קמ"ה הוא  'והנה קמ"ה אלומתי'וזהו שאמר להם 
ימלוך ואחר כך עתידים אלומות השבטים להסתובב 

 מתוק מדבש! במצרים ולהשתחוות לאלומתו של יוסף.
***** 

 )לז' כד'( והבור ריק אין בו מים
  רש"י: מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו.

  מראקשראב"ד  זצ"ל הסביר ר' רפאל מסעוד אבן מוחה
 יםמו בין איק רבור הו :)שמעתי מהרב שלמה לוונשטיין שליט"א(

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

 תשע"ז וישב פרשת

 106גיליון  - שנה שלישית

 בס"ד

 61.63 – כניסת השבת
 61.96 –יציאת השבת 

   61.46 – 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

ובא לרמוז שבזכות אברהם זכה יוסף  .'אברהם'ר"ת 
 מהנחשים בבור. ללהינצ

של  ביתו על ת קכא, ב'(:)יבמו גמראוהוסיף ע"פ המסופר ב
הציל נפלה לבור וכשעלתה סיפרה ששנחוניה חופר שיחין 

 .ם שהוא אברהם אבינוילזקן ובידו זכר של רחאותה 
כל שכן יל הצאם את ביתו של נחוניה אברהם  :אומר הרב

 מתוק מדבש!  נין שלו.ציל את יוסף שהוא התשזכותו 
  

 ובעניין בור מילתא דבדיחותא

רואה בור זורק אבן  ,אחד הולך במדבר צמא מאוד

זורק  ,כלום –זורק אבן גדולה יותר  ,ולא שומע כלום

 פתאום הוא רואה גמל רץ ישר ,שומע ולא ענק סלע

ה ערבי אואז הוא רו... כלום לא מביןו לתוך הבור

אולי גמל? פשוט קשרתי אותו סליחה ראית ' ששואל

 ...'לילסלע ופתאום הוא נעלם 

***** 
 ויאמר כי ארד אל בני אבל שאולה )לז', לה'(

מבאר שדברי יעקב  המאיר(גיליון )' זיע"א חתם סופר'רבנו ה
מצרים כשירד יעקב ל ה:הקדמ: לבטלהלא היו אבינו כאן 

הוא אמר לפרעה 'מעט ורעים היו ימי שני חיי' ומובא 
אני מילטתי אותך מעשו ולבן  :'אמר לו הקב"ה :במדרש

דינה ויוסף ואתה מתרעם על חייך שהם  והחזרתי לך את
תיבות שיש מן ויאמר פרעה יין הנחייך שמ ,מעט ורעים

אל יעקב עד בימי מגוריהם שהם שלושים ושלוש יחסרו 
תיו של יעקב כמניין הזה נחסרו משנואכן ו .'משנותיך

 שהרי יצחק אביו חי ק"פ שנה ויעקב חי קמ"ז שנה.
כי 'ר בפסוק כאן יעקב אומ ':רפתם סורמז לכך אומר ה'ח

שם מצרים ועתיד אני לרדת אל בני ל 'ארד אל בני
הוא לא כהוגן ששאומר  םג( מילי")ל 'אב"ל'כתוצאה מ

 משנותיו. שנים ג"לבהורדת )לקבר( גיע לשאול י
 !מתוק מדבש  .ח"ו ומכאן נלמד להודות לה' ולא להתלונן

***** 
 )לח', כו'( יכר יהודה ויאמר צדקה ממני...ו

 )וראה ברש"י( ?'צדקה ממני'מה הכוונה 
: )ד"ת לפ"ש( לובלין – אורותטללי 'הסבר נפלא הובא ב

שיהודה נענש כאן מידה  כג'( )פסוקמובא ברש"י  הקדמה:
לפי שרימה יהודה את אביו בגדי עזים שהטביל 'ידה: מכנגד 

 .'י עיזיםאותו בגד כתונת יוסף בדמו רימוהו גם
ת הכתונ אביו נאמר 'הכר נאהודה ליוהנה מצאנו שבדברי 

הכר נא למי החותמת 'אמר ובתמר נ ?'בנך היא אם לא
נמצא שתמר נזהרה בכבודו של יהודה יותר  ?'והפתילים

הכר ' שהרי הוא אמר לאביו ,ממה שיהודה נזהר בכבוד אביו
מת שלך תהכר נא החו'והיא לא אמרה  'נא הכתונת בנך

 .פניואת כדי לא להלבין  'למי החותמת'מרה אלא א ?'היא
שהיא נזהרה בדיבורה יותר  'ממני  צדקה'ולכן יהודה אומר 

 מתוק מדבש!    ממני שלא נזהרתי בדיבורי מול אבי.
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שהצד  ,שעליה בוערים נרות צבעוניים 'קליקס'חנוכיית 
  אשעוד מעט ה ,הוא שהם מתכלים במהירות םהשווה שבה

 ...רה אתם מבינים בעצמכםקומה שי 'קליקס'תגיע ל
 נוכיית מוות של ממש.ח

  החלטנושבוע לפני חנוכה משהו נוסף. כאן אני עוצרת לספר 
  באנו בדברים עם ,בעלי ואני לפתוח בביתנו גמ"ח תרופות

חים הגדולים בארץ והם שלחו אלינו  "בעלי הגממאחד 
תלינו פתקים בכל לוחות   ,של תרופותרבות סאות קופ

,  "חנייני השכנים שבישר על פתיחת הגמהמודעות של ב
, הלכתי  כשסיימתי לתלות ראיתי שנשאר לי פתק מיותר

 עות.דשלנו ותליתי בלוח המו לאזורמחוץ  לבניין נוסף
זוג צעיר עם תינוק בן שנה  ,באותו הבניין גרה משפחת לוי

מה  'שמה לב שהוא קודח מחום  אאימהוחצי. באותו ערב 
לוי   הרב 'נגמר לנו האקמולי'אומרת האם לבעלה  '?נעשה

כשחזרתי   פתרון,נראה לי שיש 'קימט את מצחו ואמר 
על גמ"ח   מודעהלוח המודעות ראיתי ב מתפילת מעריב

. הרב לוי ירד  'לשם ואביא אקמולי אקפוץ ,תרופות חדש
פתחה דלת   המשיכה לחפש, אשתו ת ויצא, בינתייםבמדרגו

 ,נוספת בארון התרופות וגילתה לפתע בקבוק אקמולי שלם
היא ניסתה לקרוא לבעלה אך הוא כבר היה ברחוב ולא שמע 

הבינה כי   מידאליו לנייד אך  רהיא ניסתה להתקש ,אותה
ה קאמרה לתינו 'לא נורא'הטלפון בחדרו.  תהוא השאיר א

 .'יהיו לנו בבית שני אקמולי'החמוד 
בעוד אני מחכה למשלוחן שמשום מה   ,ובבית שלי בינתיים

הבחינו  ווהילדים שעד כה ששו וצהל ,נגמרו הנרות ,התעכב
הצבעוני לא עמד   'קסיקל'ה ...לחרדתם כי משהו איום קורה

 ,החום והחלה להתלקחמה התעוותה ייהחנוכ האש, בחום
אך אני הייתי   'אמא' 'אמא' בהיסטריההקטנים החלו לצעוק 

 .ו זה מכברבבטוחה שהנרות כ ,למטה
ח,  פתולהבן הגדול שלי רץ , דפיקות על הדלתואז נשמעו 

גוש  ,בפתח ומה שהוא ראה היה מאוד מבהילהרב לוי עמד 
  ?'מה זה'של אש בוערת ולידו קבוצת ילדים מבוהלים כהוגן. 

הוא תפס  ,ל לא חיכה לתשובהבא בהיסטריהלוי  הרבצעק 
ותו על הרצפה וחנק את האש אזרק  ,בקצהו 'יקסקל'את ה

   .בעזרת שמיכה
הייתה  הרצפה ... ונחרדתי הביתה ייתלקות אחר כך עשתי ד

וגבר אחד   הבהיסטריהילדים בוכים ומפויחת, שחורה 
הבנתי את גודל האסון  ,מבוהל וחיוור מנסה להרגיע אותם

הרגעתי את הילדים  ואני , הרב לוי הלך נס גלוי ממששנמנע ב
  .קהושתייה מתדברי הרגעה ובב

על השולחן נוצר עיגול שחור   ,לא נשאר זכר 'קליקס'מה
וכהה אבל מלבד זאת לא היה לנו שום נזק לא בגוף ברוך ה'  

 וגם לא ברכוש.
 ,עודת הודיה נרגשת לקב"המחרת הפך לסל תערב הלביבו

התברר לנו שהגמ"ח שפתחנו על מנת לעזור לאחרים הציל  
 ואת ביתנו מאסון נוראי. למעשה אותנו

עשרים וארבע   ולפתחואת הגמ"ח אנו מתכוונים להגדיל 
 שעות ביממה.

שהו בא הסיפור  יבים עם מיאם היה נדמה לנו שאנו מיט
 ..עם מי. מיטיבהזה ולימד מי 

 
 'ועל ניסיך שבכל יום עמנו'...

 
 (!!!ובטוח)כה שמח !    חג חנושבת שלום ומבורך

  :לעילוי נשמתדברי התורה 

    ז"ליוסף אברהם )אליתים( בן ציון / ל"אדתבבן אסתר ז"ל יעקב חיימי 

 שולה )סועד( בת נעימה ז"ל  

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

 

 

 

 

 

 
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 מדהים: החסד שהביא לנס חנוכה

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

 לאבותינו בימים ההם בזמן הזה על הניסים ... שעשית
אבקש להביא בפניכם סיפור אמיתי המעובד ע"פ סיפור  

   שנשלח ע"י בעלת המעשה לגיליון 'מרוה לצמא':
לאחותי  , י של חנוכה ואצלנו בבית שמחה של ממששנר שלי

ולילדים שלי   אצלנוהילדים שלה שהו  ,נולדה בת בשעה טובה
 .הייתה חגיגה גדולה

בא , הבנים והאחנוכה ברוב עם ובהדרת מלךהדלקנו נרות 
 ,אכלנו ארוחת ערב עשירה ,שרו את הזמירות ליד הנרות

הייתה שמחה עד   הוהאווירקינחנו בסופגניות נוטפות ריבה 
 מאוד.

להכין   למטבחאני נכנסתי ובבית המדרש  אבא הלך לשיעור
עוגת גבינה לערב הלביבות שיתקיים מחר במשפחה 

 .המורחבת
חלו לבנות חנוכייה הארו בחדר ליד החנוכיות והילדים נש

או את הקופסא , הם הביש לנו בבית מאות חלקיםי ',קליקס'מ
, מידי פעם הצצתי לראות מה קורה הגדולה והחלו לעבוד

 הכל בשליטה.שו
והכנתי עוגת גבינה ואפילו תי למטבח מנצלת את השקט חזר

אחותי התקשרה ושאלה אם לא קשה , ם למחרירארוחת צה
ה ששמרטפים כמו הילדים שלה אמרתי ל ?לי מידי עם הילדים

 ו לי מעולם.לא הי
ילדים לבוא ולראות את יצירת הפאר  קראו לי הלאחר כשעה 

הייתה יצירת  החנוכייה ונפעמתי...נכנסתי לחדר  ,שלהם
לי מהפה המשפט:   טהתלהבות נפלמרוב  ,מופת של ממש

נרות והיא תהיה  רק חסר להדליק בה ...'איזו חנוכייה מדהימה
 ממש מושלמת'.

באמת   אמא, נכון'הילדים שמעו את שאמרתי והחלו להתלהב 
 ?את מרשה אמא ,מה שחסר זה רק שנדליק בה נרות

 'בבקשה...
קס זה יקל ,זה מאוד מסוכן ,לא ילדים חמודיםהייתי בהלם '

 '...?אולי תבנו גם נרות מקליקס .דבר שעלול להתלקח
נדליק נרות נורא  ?אכפת לך אמא הצעתי נדחתה על הסף 'מה

 בבקשה אמא...' ...רק קצת אמא ודי ...בזהירות
הנרות היו ממש בנוסף ויפה  והתנהגוחמודים כל כך היו  הם

 בהישג יד.
להוסיף מילה התמלא החדר   שהספקתיאמרתי ולפני  'בסדר'

הצהרות על האמא הטובה בעולם  וחדווה  בפרץ של קריאות
 ותודה רבה נרגשת.

שהנרות ידלקו רק לכמה לא לפני שתבטיחו לי 'אמרתי  'עגר'
העיקר   ,לכל תנאי הסכימוהילדים  'ובהשגחה שלידקות 

ואז צלצל   .קרנו מאושר והילדיםהנרות הודלקו  .שארשה להם
הטלפון ומשלוחן הודיע שהוא הביא מקרן יקר מאוד למסיבה 
שהייתי אמורה לערוך לתלמידותיי. הוא אמר שהוא מאוד 

ולפני שניתק הוא ביקש שמישהו ירד לקחת, שאם לא ממהר 
כן הוא פשוט משאיר את המקרן על המדרכה ונוסע. מדובר  

 .  במכשיר יקר מאוד, החלטתי לא לקחת סיכון ולרדת למטה
'סיימתם עם הנרות ילדים?' והם ענו לי במקהלה 'כן אמא' 
אני התכוונתי שהם סיימו עם הנרות והם כבו ואני יכולה 

יות רגועה ולרדת למטה. והם התכוונו שהם סיימו להדליק לה
   את הנרות.
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