פרשת ויחי

העלון לברכת והצלחת

דינה ירון
יחזקאל ,אלי ,אורה
ואביגיל בני דינה
כל הברכות והישועות

מסופר על בחור אחד מישיבת ''פוניביז''' ,שהיה מן הבחורים
המיוחדים שבישיבה ,אבל פחות שמו לב אליו ,משום שלא
תמיד אפשר להתייחס באופן פרטני לכל הבחורים בישיבה.
מכל מקום מכיון שהבחור הנ''ל ,היה זקוק להרבה יחס מצד
הרבנים ולא קבל ,לכן נשבר מזה ,והחליט לצאת מהישיבה
לרחוב ,וברוך אומר ועושה הלך לפנימיה ,וסידר את כל חפציו
בתוך התיקים והתכונן לצאת מן הישיבה.
לפתע הציץ בשעונו ,וראה שהשעה היא אחת בצהרים ,וכעת
מתקיימת תפילת מנחה בישיבה ,אמר לעצמו אלך להתפלל
ואחר כך אצא מן הישיבה.
הלך להתפלל ,חבש את הכובע ולבש את הזקט .אבל כשהוא
לבש את הזקט'' ,הצווארון התקפל לו'' ,ואחד הבחורים
בישיבה ניגש אליו וסידר לו את הצווארון.
חשב אותו בחור ואמר לעצמו ,אני רואה שבאמת מסתכלים
עלי ,והראיה שסידרו לי את הצווארון שאם לא היו מסתכלים
עלי לא היה אכפת להם שאלבש זקט עם צווארון הפוך,
והחליט שהוא אכן נשאר בישיבה ,וכיום הוא אחד מן
האברכים החשובים שבירושלים.
האם אותו בחור שסידר את הצווארון חשב שהוא מקים
במעשיו הפעוט בן תורה חשוב? ודאי שלא .אבל מכל מקום
הפעולה שלו גרמה לכך.
לכן חשוב להיות עירניים לכל אחד ולתת יחס גם אם הוא
קטן לכל אחד...

לע"נ חיים אורי בן דליה

ז"ל

סיפר החפץ חיים זצ''ל על הג''ר שלמה הכהן זצ''ל,
מגדולי הרבנים ''בוילנא'' ,שבין שנותיו הי''ג והי''ז
חלה במחלה אנושה ,והרופאים הזהירוהו שאסור לו
ללמוד ,כי לבו נחלש ועצביו נתרופפו ,וכל התאמצות
מסכנת אותו ,ואם לא ישמע להם ימות ,שמע ר'
שלמה את אזהרת הרופאים וענה להם:
אם לא אלמד תורה ,הרי אמות מאי לימוד ,כי אינני
יכול לחיות בלי תורה ,מוטב לי איפוא למות מלימוד
תורה מלמות מביטול תורה ,ואכן עשה רבי שלמה
את שלו והמשיך בשקידתו ,ובחסדי ה' נרפא מחוליו.
כשהיה רבי ישראל מאיר מספר מאורע זה היה
''מתרגש מאד'' והיה חוזר כמה פעמים בהתלהבות
על דברי רבי שלמה ''מוטב למות מלימוד תורה
מלמות מביטול תורה''.

מצות תלמוד תורה ,גדולה יותר מאשר
להקריב קורבנות בבית המקדש
מורה בודק חיבור של תלמיד
המורה :יפה ,מצאתי רק חמש שגיאות
התלמיד :מצוין.
המורה :לא כל כך מהר,
עכשיו נבדוק את השורה השנייה.
שני ילדים מסתכלים על הירח ,הילד הראשון
אומר :שמעתי שהאמריקאים הגיעו בחללית לירח.
בוא נסתכל טוב ,אולי נראה אותה
הילד השני :מה קרה לך?
זה בירח של חוץ לארץ!

זה היה החורף הקר ביותר אי פעם .בעלי חיים רבים מתו בגלל הקור.
הקיפודים ,שהבינו את המצב ,החליטו להצטופף יחדיו כדי לחמם אחד את השני.
בדך זו הם הצליחו לשמור על חום גופם ,אך הקוצים של כל אחד מהם פצעו את האחרים .לאחר זמן מה,
הם החליטו להתרחק אחד מהשני והחלו למות .בודדים וקפואים ...הם היו צריכים לבחור :או שיקבלו את הקוצים
של חבריהם ,או שייעלמו מכדור הארץ .בחכמתם ,הם החליטו לחזור ולהצטופף יחדיו.
הם למדו לחיות עם הפצעים הקטנים שנגרמו להם ממערכת היחסים הקרובה עם חבריהם על מנת
לקבל את החום שהגיע מהם .בדרך זו הם הצליחו לשרוד.
היחסים הטובים ביותר הם לא עם אנשים מושלמים,
אלא הם מתקיימים רק כאשר לומדים לחיות עם הבעיות של האחר ויכולים להתפעל

מהתכונות הטובות שבו.

לברכת והצלחת

יוסף נקי בן שרה וב"ב

לברכת והצלחת
לרפואה שלימה
לרפואה שלימה
להקדשות
ירון דניאל וב"ב
טובה בת חביבה
סוגי שולמית בת חרדה
052-7656075
כל העלונים hamaor.net :רשימת תפוצה hamaor.net@gmail.com

לעילוי נשמת

אפרים אליהו בן מרים

מדוע נקראת פרשתנו בשם 'ויחי' ,בשעה שהאירוע
המרכזי שבה הוא פטירתו של יעקב אבינו ,וכל
המאורעות שבפרשה קשורים למאורע הזה?
אלא כל עוד יעקב חי ,עדיין לא הוכח ברורות שחיותו
הרוחנית (קרי דבקותו בה') היא בבחינת חיים אמיתיים.
כי אמת פירושה דבר שאינו ניתן לשינוי והפסק,
והרי גם לגבי צדיק נאמר (אבות פ"ב)
"אל תאמין בעצמך עד יום מותך".

לימוד התורה מכפר על עוונות האדם.
לפיכך תלמיד חכם העוסק בתורה ,אין לו להתענות
בצומות שאינם חובה ,כגון בימי השובבי"ם וכדומה,
מפני שהתענית מחלישה את הגוף,
וגורמת לאדם למעֵ ט בעסק התורה.

בימי מלחמת העולם הראשונה ,גיסו השלטונות את כולם,
''מלבד'' בעלי מלאכה שעבדו בשביל הצבא .הסנדלרים שיצרו
נעליים לחיילים ,החייטים שתפרו עבורם מדים ,וספקי מזון.
כאשר סיפרו על כך ל''חפץ חיים'' זצ''ל נענה ואמר :אמנם כן
כמלכותא דארעא כעין מלכותא דשמיא ,אף ברוחניות כן הוא,
הכל חייבים ''להתגייס'' לצבאו של הקב''ה וללמוד תורה,
שואלים לסנדלר מדוע אינך לומד תורה? הרי הוא עונה ,עובד
אני כדי לפרנס את משפחתי ,ולחנך את ילדי ,ולשלוח את בני
לישיבות ללמוד תורה ,ותומך אני בלומדי תורה'' ,נחשב'' הוא
למגויס ,כאלו הוא לומד ''בעצמו''.
ואף בן ישיבה כאשר הוא אוכל וישן כדי שיהיה לו כח ללמוד
תורה ,ואז נחשב לו כאלו למד ''כל היום''.
וראיה ,בגמרא כתוב שהמלאך המות לא יכול להתקרב לרב
חסדא להמיתו ,משום שעסק כל היום בתורה ,וקשה האם רב
חסדא לא אכל ולא ישן?
אלא שאם אכל וישו כדי שיהיה לו כוח ללמוד,
''נחשבות'' לו אך שעות אלו ללימוד.

ושכר תלמוד תורה ''אין לשער'' אמרו חז''ל בברכות (דף
ל''ד) כל הנביאים לא נתנבאו אלא למשיא בתו לתלמיד
חכם'' ,אבל'' תלמידי חכמים עצמן עין לא ראתה.

שנִֽים (בראשית נ ,כב).
ֶׁר ָ
ָה וָעֶׁש
מא
ֵּף ֵּ
ִי יוֹס
אבִיו וַֽיְּח
ִצרַיִם הּוא ּובֵּית ָ
ֵּף ְּבמְּ
ֶׁב יוֹס
וַיֵּש
ֹד .כפי שמצינו ביוסף הצדיק דגַם ִאם אּולַי חָ סֵ ר הָ יָה
מא
מֲעלָתוֹ גְּבוֹהָה עַד ְּ
ַשכִינָהּ ,ו ַ
הדַבֵּק ב ְּ
ָיוֹן  -זוֹכֶׁה לְִּ
ֵּד בַנִס
ָה וְּעוֹמ
ַקדֻש
הדָבֵּק בְּ
אדָם ַ
ָ
לו מֵ הַ לִ ּמּוד ֶׁשלָמַ ד עִ ם ָאבִ יוִ ,מכָל מָ קוֹם עֶׁ צֶׁ ם זֶׁה ֶׁשעָ מַ ד בַ נִ ְסיוֹנוֹת הַ ָק ִשים ,וְ ָשמַ ר עַ ל ְקדֻ ָשת ֹו וְ טָ הֳ ָרתוֹ ,הָ יָה בְ כְָך כְ דֵ י לְ הַ ְשווֹת אוֹת ֹו
ַאחים ָשהּו כָל הַ ָשנִים הַ לָלּו בִ ְמ ִחצַ ת יַעֲ קֹ ב
בְ מַ עֲ לָת ֹו לְ אֶׁ חָ יוִ ,שבְ טֵ י ָיּ-ה .הֲ גַם ֶׁשלִ כְ או ָֹרה הָ יָה מָ קוֹם לַחֲ שֹב כִ י יֵש ִשנּוי בֵ ינֵיהֶׁ םֶׁ ,שהֲ ֵרי הָ ִ
ָאבִ ינּו ,וְ ִקבְ לּו ִמּמֶׁ נּו אֶׁ ת כָל הַ ּתו ָֹרה ֶׁשלָמַ ד בְ בֵ ית ֵשם וְ עֵ בֶׁ ר ,וְ ִאלּו יוֹסֵ ף הָ יָה בְ כָל או ָֹתן ָשנִ ים בִ ְמקוֹם הַ טֻ ְמָאה ,בְ ִמ ְצ ַריִם,
וְ אּולַי נִ ְדבַ ק ב ֹו מַ ֶׁשהּו ִמטֻ ְמַאת ִמ ְצ ַריִם  -עַ ל זֶׁה ְמסַ פֶׁ ֶׁרת הַ ּתו ָֹרה בתחילת הפרשה הבאה כִ י "כָל נֶׁפֶׁ ש" ,כָל צֶׁ אֱ צָ אֵ י יַעֲ קֹ ב ָאבִ ינּוָ ,שוִ ים
בְ מַ עֲ ל ָָתם ּובִ ְקדֻ ָש ָתם.
ַשבָ"א .בְ ַאחַ ת הַ ָשנִ ים
הר ְּ
הבַצֹרֶׁת הַ ּמַ עֲ ֶׁשה הַ בָ א ִה ְת ַרחֵ ש בִ זְ מַ נ ֹו ֶׁשל אֶׁ חָ ד ִמגְד ֹולֵי הָ ִראשוֹנִ יםַ ,רבִ י ְשֹלמֹ ה בֶׁ ן אַ דֶׁ ֶׁרתָ ,
ִן ַ
הצִילָה מ
שִ
הַזְּכּות ֶׁ
נִמ ְשכָה.
הָ י ְָתה בַ צ ֶֹׁרת ָק ָשהֹ ,לא י ְָרדּו ג ְָש ִמים .כָל הַ ְּתפִ לוֹת ֹלא הו ִֹעילּו לִ בְ קֹ עַ אֶׁ ת הָ ָר ִקיעַ  ,וַ עֲ ִצ ַירת הַ ג ְָש ִמים ְ
ַל ְילָה אֶׁ חָ ד חָ לַם הָ ַר ְשבָ "א חֲ לוֹםֶׁ ,שיֵש מ ֹוכֵר י ְָרקוֹת בָ ִעיר ,וְ ִאם הּוא י ְִתפַ לֵל ,אֲ זַי י ְֵרדּו ְג ָש ִמים .הָ ַר ְשבָ "א הָ יָה בָ טּוחַ ֶׁש ִּמן הַ ְס ָתם ְמדֻ בָ ר
יהּודי ִמן הַ ש ָּורהֶׁ ,שבְ קֹ ִשי י ַָדע לִ ְקרֹאּ ,וכְ כָל ֶׁשנִ סָ ה הָ ַר ְשבָ "א
יקיםּ ,ובִ ֵקש ֶׁשיְבִ יאּוהּו לְ פָ נָיוִ .ה ְתבָ ֵרר ֶׁש ְּמדֻ בָ ר בִ ִ
בְ צַ ִדיק נִ ְס ָּתר ,אֶׁ חָ ד ִמל"ו צַ ִד ִ
לְ ַשכְ נְ ע ֹו לְ גַלוֹת כִ י הּוא צַ ִדיק נִ ְס ָּתרִ ,ה ְתעַ ֵקש הַ לָה לוֹמַ ר ל ֹו כִ י בְ סַ ְך הַ כֹל הּוא מ ֹוכֵר י ְָרקוֹת.
"מבַ ֵקש אֲ נִ י ִמ ְּמָך ֶׁש ִּת ְתפַ לֵל ל ַָקבָ "ה ֶׁשיו ִֹריד ג ְָש ִמים" .הָ לְַך אוֹת ֹו י ְַר ָקן לַחֲ נּותוֹ ,הֵ בִ יא ִמ ָשם אֶׁ ת הַ ּמֹאזְ ַניִם
ָאמַ ר ל ֹו הָ ַר ְשבָ "אְ :
ֶׁשלוֹ ,וְ ָכְך ָאמַ ר"ִ :רבוֹנ ֹו ֶׁשל ע ֹולָם ,הַ ִּמ ְש ָקל הַ זֶׁה י ִָעיד עַ ד כַּמָ ה אֲ נִ י ז ִָהיר לִ ְשקֹ ל כ ִַדיןֶׁ ,שֹּלא ִּת ְהיֶׁה אֵ יפָ ה וְ אֵ יפָ ה ,וְ חָ לִ ילָה ֹלא
י ְִהיֶׁה אֲ פִ ל ּו חֲ ָשש ַקל ֶׁשבַ ַקלִ ים לְ ֵגזֶׁל .וְ עַ ָּתה ,בִ זְ כּות זֶׁה ֶׁשאֲ נִ י ִמ ְתאַ ּמֵ ץ כָל ָכְך לִ ְשקֹ ל כַדָ ת וְ כ ִַדיןְ ,מבַ ֵקש אֲ נִ י ִמ ְּמָךִ ,רבוֹנ ֹו ֶׁשל
ע ֹולָם ֶׁש ִּת ְתאַ ּמֵ ץ לְ מַ עַ ן עַ ְּמָך י ְִש ָראֵ ל וְ תו ִֹריד ג ְָש ִמים" .אַ ְך כִ לָה אוֹת ֹו ַי ְר ָקן אֶׁ ת ְּתפִ לָתוִֹ ,ה ְת ַק ְדרּו הַ ָשמַ יִם בְ עָ בִ ים וְ ג ֶֶׁׁשם הֵ חֵ ל
ְהּודי.
ָארצָ הִ .הנֵה לָנּו עַ ד כַּמָ ה חֲ שּובָ ה בְ עֵ ינֵי הַ ֵשי"ת אֱ מּונָה ְּת ִמימָ ה ֶׁשל י ִ
נִ ָּתְך ְ
ִים וְַּצדִיקִיםִ .מי ֶׁשז ֹוכֶׁה לְ ִה ְת ָק ֵרב ל ְַשכִ ינָה,
חכָמ
ִידֵּי ֲ
ַלְּמ
ֶׁל ת
ֵּיהֶׁם ש
תפִּלוֹת
ָברָה עַל ְּ
שגְּ
ֶׁל גֵּזֶׁל ,הִיא זוֹ ֶׁ
ֶׁה ש
הקָש
ָיוֹן ַ
ִידָתוֹ בַנִס
ֲעמ
לִ ְדבֹק בָ אֱ מּונָה וְ לַעֲ מֹ ד בַ נִסָ יוֹןַ ,מעֲ לָת ֹו גְד ֹולָה מֵ אֵ ין כָמוֹהָ  ,וְ זֶׁה ַמה ֶׁשהַ ֵשי"ת דו ֵֹרש מֵ ִא ָּתנּו.
(מתוך ספרו החדש של הגר"ר אלבז שליט"א " -משכני אחריך" שיוצא לאור בימים אלו)
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לברכת והצלחת

אייל בן יונה

אביב בת שפרה

אוריה בת שפרה

רונן בן רחמים

אסף עקיבא וב"ב

ר' רפאל אלבז וב"ב

