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  847עלון מס'   - הֶר ְׂש עֶ  עבַ ְׁש שנה 
  

  "צדקתך"., לא אומרים ציאין ב' ספריםמוהשבת @ 
  "ברכת הלבנה".@ ביום חמישי בערב 

  רפואה, ברכה, פרנסה, זיווג, ניתן להקדיש העלון ל@ 
   054-7743834יקיריכם. "נ ולהבדיל לע הצלחה,     

  
  

    

  
  

  ז"ל אברהםבן   בבאי מוסאילע"נ  
  ובפרט לאברהם יגל בן רעות עם ישראלכל לרפואת ולהצלחת 

  úùøôõ÷î -äëåðç 
   : äùøôä éðééðòî 

  לגדולה חלומותיו של פרעה ועולהאת ר תיוסף פו  �
  בארץ מצרים.       
   יולדתבת דינה, אשר יוסף נושא לאישה את אסנת  �

  ים: אפרים  ומנשה.בנשני לו        
  הרעב שנות ו שבע שנות השובע, הגיעולאחר שעבר �
  כפי שניבא יוסף.      
  ר אוכל. ועשרת אחי יוסף באו מצרימה לשב �
  מהם  יוסף הכירם והם לא הכירוהו.  הוא דורש �
  להביא את בנימין.      
  יעקב  האחים סיפרו ליעקב על הקורות אותם, �
  מסרב לשלוח את בנימין.       
   סדר להםמבוד רב ואת אחיו בכמקבל יוסף  �
  .כיד המלך משתה      
  .שנמצא באמתחת בנימין הבחינה והניסיון בגביע  �
� "õ÷î éäéå"  

שהקץ מתעכב הצער הוא על כך " מלשון צער. ויהי"
  )דברי אמת(                       .ועדיין לא באה הגאולה

� "åðçð ãçà ùéà éðá åðìåë" "א)(מ"ב י  
היינו  - מהם  א'רמוז שחסר , לאנחנוולא  נחנואמרו 

יוסף. הילכך בא החיסרון באות א' שכוונתו אחד, 
ולא  אנחנוואולם אחר כך אמרו: שנים עשר אחים 

משום שכשאמרו: שנים עשר , . הטעם הואנחנו
  ה)(אור מש             .כללו גם את יוסף, אנחנו אחים

� "åúùéå úåãé ùîç ...åéðô úàî úåàùî àùéå"   
וסף לאחיו בנימין יותר משאות משאר מה שהוסיף י

האחים הוא בכוונה תחילה, כדי לראות האם אחיו 
עדיין יש להם את מידת הקנאה כאשר היתה מקודם 
שקינאו על כתונת הפסים, או שעזבו את מידתם. 

כי  –, והראיה ונתברר לו כי עזבו מידת הקנאה
עם יוסף  כולם יחדבאותה שעה: וישתו וישכרו עמו, 

  )בשמחה וידידות בלי שום קנאה. (עץ החיים בנימיןו
� "úåøô òáù "äàøî úåôé  

תחילה ראה פרעה את יפות המראה ורק לאחריהן 
שרשעים תחילתן ראה את רעות המראה, משום 

  ר)אמדו - חיים וחסד(              .  שלוה וסופן יסורים
� "çðòô úðôö"  

היה גלויומסתתר בלב כל אדם  הצפוןר הרע היצ
  ב)סטריקו -זר זהב(                     .יוסף היטבלפני 

  

� "íåìç äðäå äòøô õ÷ééå"  
כי שני חלומות היו  חלומותהיה לו לומר והנה 

שהוא בעצמו  חלום, אבל אמר םיולבוהשיהפרות 
  .הכיר כי שניהם ענין אחד אבל לא היה יודע פתרונם

  )רבנו בחיי(                                                               
� "íéøöîá øáù ùé éë á÷òé àøéå"  

 .שלבבו נשבר בקרבויעקב ראה שיש במצרים מי 
  ה)אור החכמ(           (והוא בעצם יוסף)                  

� "úåãé ùîç íìë úàùîî ïéîéðá úàùî áøúå" 
נים לבטל וילה, שרצו היומבת שודש ח" ר"ת חמש"

מישראל. ו"חמש ידות" רמז לנס חנוכה שנאמר בו 
 ידחלשים, ורבים ב יד": "גיבורים בידה' פעמים "

צדיקים,  ידטהורים, ורשעים ב ידמעטים, וטמאים ב
  )ספה"ק(                          תורתך".עוסקי  ידוזדים ב

� "íëéøáã åðîàéå éìà åàéáú ïè÷ä íëéçà úàå"   
קטן מאימתי בא לעולם ) סנהדרין ק"י(אמרו חז"ל 

הבא?... משעה שיענה אמן. רמז לכך נוכל ללמוד 
בזכות מה  -מהפסוק "ואת...הקֹטן תביאו אלי" 

 -  דבריכם" ויאמנוזוכה הקטן לעולם הבא, בזכות "
אחר כל ברכה  לענות אמןהיינו שמלמדו אביו 

  ם)ליקוטי בני שלשי(                                     . ששומע
רמז נוסף לכך מלשון הכתוב בהמשך דברי יוסף 

 א"בבו -"כי אם בבוא אחיכם הקֹטן הנה" :  לאחיו
  )וכל מאמינים(     '.אמן" סופי תיבות 'ןהקטֹ  םאחיכ

� "àå-ïúé éãù ì íéîçø íëì"  
רחמים עליכם לעורר בלבכם בטרם בואכם אל האיש 

ואז יתן גם לכם רחמים שהרי המרחם על  על אחרים
 )זלוטשוב -אורח לחיים. (הבריות מרחמין עליו מן השמים

� "íëéáà ìà íåìùì åìò íúàå"  
ע"י מדת אמת תזכו ". אמת" אותיות "אתם"

  )זיע"אהס"ק משפולי (    .להתעלות אל אביכם שבשמים

  זע"ה'תש טבת' ב בס"ד 
  16:27  -   הדלקת נרות               
  17:18  -   שבת צאת ה               
  17:49   -       רבנו תם                

  

  "אור החייםלפי הלוח המדוייק של " - חורףשעון 
 

 
 

 
 

    אין לעיין בעלון בשעת התפילה וקריאת התורה. במקום שיש עירוב, יש לטלטל ע"י קטן. העלון טעון גניזה.     הסירו מכשול מדרך עמי !
  /http://www.hidush.co.il/       http://ladaat.info"חידוש" :     -ניתן להוריד את העלון באתרים הדתיים "לדעת" ו

  
  1  054-7743834   ארגון "אברהם יגל"  יו"ל ע"י 

íéîâúôäå íéáéðä úðéô 
ִהְתַיֵחס =  ָּפִנים ִלְפלוִֹנייר ִא / הֵ ִהְסִּביר 

  ֵאָליו ְּבִחָּבה ּוְבָרצוֹן .
  

ִמְתַּבְּקִׁשים ְלַהְסִּביר ְּפֵניֶהם  היבָ ִׁש יְ י הַ ֵר חּוּבַ  דוגמה:
  .יםיִ ילּועִ הַ  יםכִ ֵר בְ ַאלַ 

  

ֶאָחד ּוֵמֵעז ֶׁשּלא ְיֵהא ַהַּדָּין ַמְסִּביר ָּפִנים ְּכֶנֶגד  מקור:
  ניבונכון)(ָּפִנים [ִמְתַחֵּצף] ְּכֶנֶגד ָהֶאָחד [ְירּוַׁשְלִמי יֹוָמא מג ב].

  

"éçîùå éðåø"  : ïéøéèôî  
  (זכריה ב')             

  

גדולה סגולה  -בדוק ומנוסה 
  להשתתף בסעודה רביעית

  מועד"-בבית הכנסת "אוהל

 
 



  

  שבת  שלום  ומבורך
 éåìéòì     úîùð :         

  4  054-7743834ארגון "אברהם יגל"      יו"ל ע"י

  ז"לשרה  בןמשה גמזו 
  ז"ל שרה בת אייל רוזה

  ז"ל נרגיס בת אסתר אמיתי
  ז"לחנה  בתמרים יתח  
   ז"לולשן גבת  מרים ועלני

  ז"ל חסינהבת  רינה עדיקה
  ז"לרחל  בתגילה הירש 

  ז"ליקוט  בתרבקה אביבה 
  

  יוסף  ז"ל בןהרב ישעיהו מהצרי 
  ז"ל נהיית בן ניסן אברהם
  ז"לסרוור  בתשרה מוסאי 

   ז"לביבי ומרדכי  בתאי רחל מוס
   ז"לשרה  בתנרגס דוידי 

   ז"לטורן  בתאילנה גולברי 
   ז"ל ברוד בת רבקה ישראל

  ז"ל  פרחהבת  ממן אסתר
  

"íéúæ éìéúùë êéðá"  -  êåðéç   
כדי להצליח בכל החלטה חינוכית יש להשתמש במתכון של 

כמה היא קליטת הנתונים והמצב וחה ."נבון" ו"חכםיוסף "
ה היא הסקת המסקנות באופן לא מאולץ אלא שהן ינָ והּבִ 

  צפות ועולות מאליהן.
יש לנו פגישה קבועה, יום יום, עם הצורך להחליט החלטות 
חשובות ומכריעות, החלטות הנוגעות לעתיד ילדינו כהורים 

, בני המשפחהוכמחנכים, החלטות הנוגעות ליחסינו עם 
בכל תחום  ל עם כל הסובבים אותנו במהלך היממה.ובכל

שהוא, הרצינות היא אבן יסוד. העקביות וההשקעה, הם 
  נקודות מוצא. 

היא ידיעת העצמים בתכונתם  -קליטת הנתונים  - ה"חכמה" 
ובתעודתם. אדם המכיר את הנתונים הדרושים נקרא 

שתי דרגות יש בה. יש  -עיבוד הנתונים  -ה"בינה", . "חכם"
ינה שהיא ראית תוך הדברים לעומקם, לשרשם, לאופן ב

  .פעולתם ולסיבתם
מבאר בפרשתינו רבי שמשון רפאל הירש את הפסוק "ועתה 

  ירא ה' איש נבון וחכם וישיתהו על ארץ מצרים":
את  לחנך"דומה שניתנות כאן שתי אזהרות חשובות, הרוצה 

רי על תכונות הדברים ותעודתם, ה   -בטבע ובתורה  - ילדיו
הוא זקוק למלוא המרץ הרוחני, לריכוז מוחלט של כל כוחות 

  ".הרוח למען ישיג את המציאות האמיתית כולה
 

  כל הישועות והברכות
 åæîâ äëéìæìמנב"ת  

  לסעודה הרביעית בלויין השתרמ
  זצ"ל  עובדיה יוסףזכות מרן 

כל  והצלחת ה, לרפואתהתגן בעד
שיתברכו בכל  הילדיה ומשפחת

מילי דמיטב ויתגשמו כל 
משאלות ליבם. שיזכו באושר 

ושתרווה נחת  ובפרנסה טובה
  .ושלווה מכל יוצאי חלציה

  בת פרי ז"ל חנהלהבדיל לע"נ 

  ז"ל בן שלמה ושרה שיחיו מרדכי לארי

 הי"ומרים  בןשלמה לארי 
 הי"ומרים  בןמשה נאמן 

 הי"ומרים  בןאברהם נאמן 
  הי"ורבקה  בןמרדכי עמרני 

  הי"ומרים  בןישראל פרג'י רפאל 
  הי"ו  דינה ומיכאלבן  חנניה-נהוראי

  הי"ומורוורי  בן באבאי באבאי
   הי"וריטה ועמרם  בןלירן מלכה 

  

  : רפואה שלימה והחלמה מהירה

  בן אברהם וזליכה ז"ל     בבאי מוסאי

   הי"ו רעותבן  יגל- אברהם
   הי"ושרה בן  ניסים דוידי

   מנב"תרבקה  בתשרה ביבי לארי 
   מנב"ת שרה בת רבקה

   מנב"ת שרה בת חנה דוידי
   מנב"ת דינהבת  סיגלית סמדר

  מנב"ת מרים בתנעימה שלומזדה 
   מנב"תגורג'יה בת  דליה נסימי

  חולי ופצועי צה"ל ועם ישראל.ובכללם לרפואת כל   

    

  שיעור התורה הגדול בתבל

  "ìâé íäøáà"  ארגון
  בכל מוצאי שבת ןמשדר בלוויי

   הראשון לציוןו של את שיעור

  שליט"א  óñåé ÷çöéהרה"ג 
  

  "אוהל מועד"בבית הכנסת 
  השיעור יוקרן  20:30בשעה 

  בע"ה תתקיים  מסך ענק. על גבי
  " בית הלחם"בחסות  סעודה רביעית,

רפואה שלימה 
éøå'â á÷òéì  

  הי"ו מרסלבן 
הקב"ה ישלח מזור 
 ומרפא לרמ"ח

אבריו ושס"ה גידיו. 
שיחזור לאיתנו 

 ויזכההראשון 
לשנים רבות טובות 
 ונעימות, פרנסה
טובה אושר והצלחה

ברכות ואיחולים לבביים ברכות ואיחולים לבביים ברכות ואיחולים לבביים ברכות ואיחולים לבביים 
éàñåî áøéîå íúåøì  

 ותנ"י למצו äãåäé בהגיע
.úéöéö יהי רצון שיעלה 

במעלות התורה והיראה. 
 ובגשמיות שיתברך ברוחניות

ויצליח בלימודיו ובכל דרכיו 
 ליצחק ושושנה מוסאי וברכה

  וליהודה וגילה כהן
  שירוו נחת מיוצאי חלציהם

  

   לע"נ החסיד והענו
éàáàá íäøáà  

  ז"ל.  יוסףבן 
   פקידת שנתו טבת' ו 

  ומליץ טוב בעד משפחתיש
   לע"נ החסיד והענו 

äëìî ïåøäà  
  ז"ל.  מסעודהבן 

  פקידת שנתו טבת' ד
  ומליץ טוב בעד משפחתיש
 

        כלה"כלה"כלה"כלה" "קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול"קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול"קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול"קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול
  לבביים מזל טוב ואיחולים 

øùë äøåôéö מנב"ת   

ïá -éáå÷òé íéøîå ïåéö  הי"ו  

   éìçø עם ïúéàלנישואי 
 יה"ר שיקימו בית נאמן וכשר 

 בישראל ויעלה הקשר יפה ויזכו
  להמשיך את מסורת הבית המפואר.
  "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל"
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    ברכות ואיחולים לבבייםברכות ואיחולים לבבייםברכות ואיחולים לבבייםברכות ואיחולים לבביים
 éìàøùé úéøåãå ñçðôì  

  נ"י ìàéì-íéñéðבהגיע 

.úååöîì  יהי רצון שיעלה
במעלות התורה והיראה. 

שיתברך ברוחניות ובגשמיות 
 .מעשיוויצליח בלימודיו ובכל 

 לניסים וטובה ללזריברכה 
שירוו נחת  ת ישראליולנהיי
. םמכל יוצאי חלציה ושלווה

 ברכות ואיחולים לבבייםברכות ואיחולים לבבייםברכות ואיחולים לבבייםברכות ואיחולים לבביים
éøáö éìâå éòåøì  

    úáä לרגל  הולדת
יה"ר שתגדל כאמותנו 
הקדושות שרה רבקה 

  רחל ולאה, 
תזכו לחופתה שתצליח 

  ומעשיה  בכל דרכיה
  ויפה צבריליהודה וברכה 

  וליוסף וציפורה ורסנו
  שירוו נחת מיוצאי חלציהם

  רפואה שלימה
øúñàì-äéç  

  תיה בבת 
הקב"ה ישלח 
מזור ומרפא 
לרנ"ב אבריה 
  ושס"ה גידיה. 
רפואת הנפש 
ורפואת הגוף. 
ותזכה לשנים 
  רבות וטובות

ה
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ה ו
בנ
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י 
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 ùãåç úáè  
ודש טבת בשנה מבורכת על שום שבח ,גדי מזל החודש:

להוריק והגדיים יוצאים  גשמים מתחילים השדות
טבת הוא החודש העשירי למניין חודשי השנה . למרעה

ליציאת מצרים מניסן, והרביעי למניין חודשי השנה 
 לבריאת העולם מתשרי.

: במקרא מוזכר החודש פעם אחת בלבד שמות החודש
  ."עשירי הוא חודש טבתהבחודש אסתר " במגילת

והובא ע"י שבי  בבלימקור כנראה בשמות החודשים רוב 
  במקורות מוזכרים כמה טעמים לשם החודש: ציון.

 כי בחודש הזה היתה טובה לישראל.טובה, טבת מלשון 
". הדסה היא אסתר שנלקחה טבת גדלה בו הדסה"

בחודש זה לבית המלך אחשורוש  ובכך צמחה טובה לעם 
   טול גזרת המן.שכן אסתר השפיעה על בי ישראל,

 (קידוש ירחים דר' פנחס).                                              
 שבו נהרג" טובה אחרת צמחה לעם ישראל, בחודש טבת,

" (מדרש שמות סיחון ועוג שנתיירא משה מהם
, הטבההחודשים).  סיבה אחרת לשם היא אולי מלשון 

חנוכה והוא טבת חל בסיום חג ה חודש תיקון שיפור, ראש
ימי החודש, כי בראש תלוי כל החודש מקבל הארת נרות על כל 

  וב.ט- לכראשי תיבות:  - כ"ט =  29 ימיו כלומר בהטבת הנרות.

  ברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחה
åäéîøé äëìîå éëãøîì  
  שיבורכו מפי עליון 
ובכל מילי דמיטב 

ברוחניות ובגשמיות 
יאיר הקב"ה דרכם 

ומזלם מתוך 
בריאות איתנה 
ופרנסה טובה  

לשנים רבות 
  ובריאות לילדיהם

  לע"נ הצנועה והענוה
ïîàð  øúñà  

  ז"ל מרדכיביבי ובת 
 ' טבת פקידת שנתהב

  השתמליץ טוב בעד משפחת

  לע"נ הצנועה והענוה
äðç  éãéåã  

  ז"ל בנימיןבת 
 ח' טבת פקידת שנתה

  השתמליץ טוב בעד משפחת
  

  ברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחה
å á÷òéìäôé éìâñà  

שיזכו לרפואה 
שלימה ובפרנסה 

טובה, אושר 
ושלווה. יתגשמו 
משאלות ליבם 
לטובה לשנים 

רבות וזיווג הגון 
  לילדיהםעוד השנה 

  
    ברכות ואיחולים לבבייםברכות ואיחולים לבבייםברכות ואיחולים לבבייםברכות ואיחולים לבביים

úáå ìàùéîì -ïåàâ ïç  
  נ"י ìàéøà-÷çöéבהגיע 

.úååöîì  יהי רצון
במעלות התורה שיעלה 

והיראה. שיתברך 
ברוחניות ובגשמיות 

ויצליח בלימודיו ובכל 
   תרוו נחת ו מעשיו

  . םכמכל יוצאי חלצי
  

  לע"נ הצנועה והענוה
 äðç éàñåî  
  ז"ל פריבת 

 ה' טבת פקידת שנתה
  השתמליץ טוב בעד משפחת

   לע"נ החסיד והענו
ïá á÷òé -úéøèù  

  ז"ל.  סעדהבן 
 לע"נ הצנועה והענוה 

äæéìò ïá -úéøèù  

  

   ישראלמשפחת כל ל
  היקרים פור- וליעל יצחק

 "ìâé íäøáà" צוות העלון
משתתף בצערכם במות 

   הצנועה והענוההאם 
 ìàøùé ä÷áø   

  בת ברוד ז"ל
הרופא לשבורי לב ינחם 

  כם בתוך שאר את
  אבלי ציון וירושלים 

  ולא תוסיפו לדאבה עוד
  

  

  משפחת כל ל
  היקרים אמיתי

 "ìâé íäøáà" צוות העלון
משתתף בצערכם במות 

  הצנועה והענוה האם 
 éúéîà øúñà   

  ז"ל יסגנרבת 
הרופא לשבורי לב ינחם 

  כם בתוך שאר את
  אבלי ציון וירושלים 

  ולא תוסיפו לדאבה עוד
  



  
  
  

  

à"à"à"à""úåëìä àìà úåëéìä éø÷ú ì"úåëìä àìà úåëéìä éø÷ú ì"úåëìä àìà úåëéìä éø÷ú ì"úåëìä àìà úåëéìä éø÷ú ì        

ץ    ַוְיִהיַוְיִהיַוְיִהיַוְיִהי ץִמּקֵ ץִמּקֵ ץִמּקֵ ָנַתִים    ִמּקֵ ָנַתִיםׁשְ ָנַתִיםׁשְ ָנַתִיםׁשְ הְוִהּנֵה    חֵֹלםחֵֹלםחֵֹלםחֵֹלם    ּוַפְרעֹהּוַפְרעֹהּוַפְרעֹהּוַפְרעֹה    ָיִמיםָיִמיםָיִמיםָיִמים    ׁשְ הְוִהּנֵ הְוִהּנֵ    ::::ַהְיאֹרַהְיאֹרַהְיאֹרַהְיאֹר    ַעלַעלַעלַעל    ֵמדֵמדֵמדֵמדעֹ עֹ עֹ עֹ     ְוִהּנֵ
  זים מהפסוק :ויוצאת בשבת חנוכה. ורמ לעולםפרשת מקץ 

  . כה'גימטריא  -יהיבכסלו. ו- ו=            ויהי 
  )בכה' בכסלו חוגגים חנוכה(                      

  ריו.צמו קכסלו מ=            מקץ
  זוזה.ממין ידליק, תר נמאל ש=       שנתים 

  הספד. ממנע יבכיה מע מני=           ימים
  )ואבלות אסורים בחנוכה שדברים אלה(                     

  שלום.הליהם עבותינו רירשו ופ=       ופרעה  
  דליקין.מילות ל 'ח=            לםחֹ 

  רכים.דניעת מד ענרות הדליק נכוכבים הצאת ו= והנה עומד 
  (עד שתכלה רגל מן השוק).                     

  ובם.רור אשרפו ישמיני היל לד ע=     יארעל ה
  

  וכן לומדים את הלכות חנוכה מכל האותיות :
  .ח'נר שני וכך הולך ומוסיף עד  ב'' נר ראשון, א. = ח -א 
  פחים.ט=  ט

  שרה.ע י =
  שרה. מעשרה טפחים והילך החנוכיה כשרה.כ כ =
  מעלה.ל ל =
  עשרים.מ מ =
  ר.נ נ =

  וכה.ס ס =
  ירוב.ע ע =
  ירוב, מעל עשרים אמה פסולים).עוכה, סר, נולה. (ספ פ =
  ריך.צ צ =
  דושה.ק ק =
  אויה.ר ר =

  לושה הנ"ל צריך בהם קדושה.ש ש =
  מיד.   ת ת =

  (הובא מספר כסא רחמים, לאחד מחכמי העדה הפרסית).
        

 íäéøåä ìöà íéçøàúîä íéàåùð úá åà ïá ïéã íäéøåä ìöà íéçøàúîä íéàåùð úá åà ïá ïéã íäéøåä ìöà íéçøàúîä íéàåùð úá åà ïá ïéã íäéøåä ìöà íéçøàúîä íéàåùð úá åà ïá ïéã 

אים, , שבן או בת נשוזצוק"לכתב מרן הרב עובדיה יוסף 
המתארחים אצל הוריהם, אינם צריכים להשתתף כלל 

נחשבים ממש כבני  םבהוצאות השמן והפתילות, משום שה
הבית, ויוצאים ידי חובה בהדלקת הנרות של בעל הבית. מכל 
מקום כתב הגאון רבי דוד יוסף שליט"א, שאף באופן כזה 

 נכון להחמיר להשתתף בהוצאות השמן והפתילות.
        

""""äëåðç úàæäëåðç úàæäëåðç úàæäëåðç úàæ""""            
מסתיימים שמונת ימי החנוכה,  - "זאת חנוכה", ביום ראשון

  ולכך כמה השלכות הלכתיות: 
מה שנותר מההדלקה של  -לגבי השמן שנותר בחנוכיה 

המנהג הוא להשתמש בו להדלקה של היום. מה  ,אתמול
אסור בהנאה,  - , יש בו קדושהשנותר לאחר היום השמיני

לשורפו במדורה ואין להשתמש בו לשום צורך שהוא, אלא 
  לעצמה. הוא הדין לפתילות שנותרו בחנוכיה.

מנהג ישראל קדושים, לשמור את השמן והפתילות 
  ולהצניעם עד ערב פסח ולשורפם עם ביעור החמץ.

  

בסוף פרשת  ."מקץ" -בחנוכה אנו קוראים בפרשת  בדרך כלל
  . 2025בפרשה  "מקץ" נכתבו מספר התיבות (המילים)

 2000כפול שמונת ימי חנוכה נקבל  250בגימטריא  נרהמילה 
נקבל  ) בכסלו25נוסיף את היום שבו נחוג את חג החנוכה כה' (

   , (כמנין התיבות בפרשה). 2025יחד 
)250X8=2000          ,2000+25=2025(  

יהי רצון שבזכות הדלקת נרות החנוכה נזכה בקרוב להדליק 
בבית המקדש השלישי שיבנה  -נרות בחצרות קדשך 

  .אמן כן יהי רצון, במהרה בימנו
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 äøèôääî øåôéñ   ? úòãéä  
  הפטרת מקץ : זכריה פרק ב' פסוק יד'.

ההפטרה הקבועה לפרשת מקץ היא משפט 
שלמה במלכים א' פרק ג'. בדרך כלל אין 

וראים הפטרה זו כיוון שברוב השנים חלה ק
שבת חנוכה בפרשת מקץ. בפעם האחרונה 
שקראנו את ההפטרה הזאת היה בשנת 
תשס"א, ובע"ה בשנת תשפ"א נקרא אותה 
שוב.  ההפטרה מתחילה: "ויקץ שלמה והנה 
חלום" ואילו פרשתנו פותחת "ויהי מקץ 

 ..."שנתים ימים ופרעה חולם חלום
ה והנה חלום". ובהמשך: "ויקץ פרע

החלומות תופסים מקום מרכזי בחייו של 
יוסף, ובגלל החלומות קיבל מאחיו את 

 ,התואר "בעל החלומות", וגרם לקנאתם
קנאה שהביאה למכירתו למצרים. חלומות 
שר המשקים ושר האופים, בבית הסוהר, 
נטעו בו תקוה לשחרור, אך שר המשקים לא 
זכר את יוסף וישכחהו. חלומות פרעה 

ועל פי העצה שיעץ  הוציאוהו מבית האסורים
יוסף לפרעה העלה אותו פרעה לדרגת משנה 
 למלך מצרים. פרעה רואה את חוכמתו של

 ,"אין נבון וחכם כמוך" כך גם שלמה: יוסף
ה' אומר לשלמה "הנה עשיתי כדברך, הנה 
נתתי לך לב חכם ונבון אשר כמוך לא היה 

ת לפניך, ואחריך לא יקום כמוך". חוכמ
שלמה חוכמת אלוהים היא. כאשר אומר 

לאמור פרעה ליוסף "ואני שמעתי עליך 
תשמע חלום לפתור אותו", עונה יוסף: 

  י, אלוהים יענה את שלום פרעה".י"בלעד
  הפטרת חנוכה: 

הנביא זכריה חי בימי שיבת ציון ופעל לעידוד 
ת בית המקדש השני יהעלייה לארץ ישראל ובני

השכנים שהתנכלו  אשר נמנע על ידי העמים
לעם ישראל. המצב הכלכלי בארץ היה גרוע 

. זכריה הנביא הוההתלהבות של העם ירד
הבטיח לעם שלמרות הקושי בבניית המקדש ה' 
ישרה את שכינתו בתוכו "הנני בא ושכנתי 

ומעודד את העם שלמרות  ,ם ה'"ובתוכך נא
החוסר משאבים אל להם לצפות לבית מפואר 

, ומבטיח כי "גדול יהיה כמו ששלמה המלך בנה
כבוד הבית הזה האחרון". ממשיך הנביא 
ואומר שהמלאך העיר אותו משנתו ושואל מה 

"ראיתי והנה מנורת זהב  אתה רואה ואומר
  .ושבעה נרותיה עליה" כולה...
אנו רואים את הקשר של ההפטרה גם  סיכום:

לפרשה כמו כשהגיע זמנו של יוסף להיגאל 
במהירות שנאמר  מבית האסורים עשו זאת

"ויריצוהו" כך גם בניין המקדש השני שלמרות 
הקשיים ובעידודו של זכריה נבנה במהרה על 
תילו . ובע"ה נזכה לבניין המקדש בקרוב ממש 

  )בברכת השם ג.י.פ(                              אמן.



 

  

 

  

  "" ואבותינו סיפרו לנו 
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 סיפור נסים מקצה החושך

 ברצוני לשתף אתכם בישועה שהתרחשה בחג חנוכה.
אני ואשתי נשואים עשר שנים. במשך תקופה ארוכה 

   .ניסינו להיפקד בזרע בר קיימא, אך נחלנו אכזבות
ישואינו היינו זוג מסורתי, בשנים הראשונות לנ

השנים   וכשרות. ככל שחלפו ר שבתשהקפיד לשמו
הבנו שהניסיון הוא כנראה אות משמיים, ושעלינו 
להתחזק ולדקדק בשמירת שבת, טהרה, ובקיום 
מצוות. בנוסף, במעמד של רב מקובל, אשתי קיבלה 
על עצמה לכסות את ראשה בכיסוי מלא. הקבלה לא 

    בדה בסביבה חילונית. הייתה קלה, מאחר וע
עברנו תקופה ארוכה וקשה בניסיון להביא ילדים 
לעולם. התייעצנו עם מיטב הרופאים, ביצענו 
בדיקות שעלו לנו כסף רב ולוו בכאב פיזי ונפשי, 
נפגשנו עם רבנים רבים, קיבלנו ברכות, פקדנו 
קברות צדיקים. אשתי עברה טיפולים קשים 

. התייאשנו מאחר וכואבים. הרגשנו שהגענו לקצה
וניסינו הכל והישועה לא הגיעה. החלטנו לקחת פסק 
זמן. כשהרגשנו שאנחנו מוכנים לטיפול נוסף, אשתי 
התבשרה בבשורה מרה וכואבת. אביה עליו השלום 
נפטר תוך זמן קצר. התחושות היו קשות, היא 
קיבלה את זה בצורה קשה מאוד, ואני ניסיתי לחזק 

  ה.אצלה את האמונה ולעודד
לאורך כל הזמן הזה, בתפילות שלי תמיד התמקדתי 
בפסוק "הפכת מספדי למחול לי" (תהלים ל'). 

  והחושך, ה' יעשה לנו נס. האמנתי שמתוך כל הצער
אני ואשתי הדלקנו את הנר הראשון. ג חנוכה בח

  הייתה שמחה בבית שאי אפשר לתאר.
אני קם לתפילת בוקר כהרגלי בקודש. אני   למחרת

התפילות לא זורמות, ממש נהיה קשה, אבל מרגיש ש
השתדלתי לא לחשוב על כך. גם במנחה חוויתי את 
אותה תחושה. כך זה נמשך כל ימי החג. הרגשתי 

  כבדות בתפילה שאי אפשר להסביר.
בנר השמיני, קרובת משפחה ניגשה אליי ואמרה: 

יוחדת, כדאי יש סגולה מ "אתה יודע שבנר השמיני
ו ותבקשו". אמרתי לה שאתה ורעייתך תתפלל

שהתייאשנו מסגולות ושכבר ניסינו הכל. היא 
אמרה: "אתם השתנתם לטובה, התקרבתם לבורא 
עולם, עשיתם השתדלות רבה, תאמינו ויהיה 

  בסדר". החלטתי לשמוע בעצתה.
ביום השמיני של חג חנוכה הבחנתי שחסרים שלוש 

מזכוכית לחנוכייה, לכן, בתשע בערב, נסעתי  כוסות
הדלקתי את בירכתי ו. הגעתי הביתה, יתי אותםוקנ

הנרות וניסיתי להתפלל. אף מילה לא יצאה לי 
מהפה. בדרך כלל אני מתחבר לתפילה ונהנה מכך. 
החלטתי לנגן בגיטרה ולהעתיר בתפילה לאור 
הנרות. בזמן הניגון, התחלתי לדמוע, התפילה הייתה 

  מיוחדת, אשתי שעמדה לידי ממש התרגשה.
  הגענו אשתי ואני לתפילה בבית הכנסת.בערב שבת 

הרב העביר שיעור בין מנחה לערבית. הוא סיפר על 
יוסף במצרים, ועל ההתגלות שלו מול אחיו. הרב 
הסביר שלעתים אדם עובר במהלך חייו משברים 
וניסיונות, הוא נמצא בחושך. עד לרגע שבו ה' 
מתגלה אליו, ובבת אחת הוא יוצא מהחושך אל 

רואה את הישועה. בדיוק כמו במקרה האור, והוא 
  של יוסף עם אחיו. עד שהאחים הבינו שזה יוסף,

  

היה חושך מוחלט, הם לא הבינו מה קורה. וכשיוסף 
התגלה, הכל התבהר ולא היו יותר שאלות. 
כששמעתי את הדברים האלה הרגשתי שה' מדבר 

ועבר אליי דרכו מ אליי, ושהרב נבחר להיות הצינור
המסר. אשתי, שישבה בעזרת נשים, קמה והסתכלה 
עליי תוך שהיא מצביעה על הרב. הבנתי ממנה שגם 

  היא חשה את אותה הרגשה.
בשבת בבוקר אני קם לתפילת שחרית, ואשתי 
מספרת שאבא שלה הופיע בחלומה כשחיוך על פניו. 
היא שאלה אותו למה הוא מחייך, והוא ענה: "אני 

  רים טובים קורים".מחייך כי דב
בצהרי שבת הרגשנו בדידות ועצבות. לא הבנתי מה 
פשר כל התהפוכות האלה, בבוקר שמח, בערב עצוב, 

  השבוע הרגשתי ירידה מבחינה רוחנית.שובמיוחד 
לקראת ערב, לפני ערבית, אני מחליט שאני פותח 

  את הספר של הרב לוגסי, "כל עכבה לטובה".
ב הסביר שלאדם יש פתחתי את הספר במקום בו הר

את לוחות הזמנים שלו, אבל לקדוש ברוך הוא יש 
את לוחות הזמנים שלו, והם הקובעים. פעמים רבות 
נדמה לנו שיש עיכובים, כי לוחות הזמנים לא 
תואמים. כל מה שה' שולח לאדם, הוא צריך לדעת 
שהכל לטובה, ולבטל את עצמו בפני הרצונות של ה'. 

הוא ככל הנראה יראה את  אם הוא פועל בדרך הזו,
  הישועה.

אני זוכר שאני לא מפסיק לחזור על המשפט: "מה 
שה' רוצה זה מה שאני רוצה". ככה פעם אחר פעם, 
ואני מרגיש שזה נכנס לי לתודעה ופשוט ממלא 
אותי. אני מתחיל פעם נוספת להתמלא שמחה 
אמתית, ומשלים עם המצב. זה מה שה' רוצה, וזה 

ורי. אני קם, ולפני שאני יוצא הדבר הכי נכון עב
לתפילת ערבית אני אומר לאשתי שהעיקר להיות 

  בשמחה, ושכל מה שה' עושה זה לטובה.
במוצאי שבת אשתי לא חשה בטוב. היא התלוננה על 
עייפות וחולשה. הצעתי לה ליטול אקמול, אך היא 

   הריון. ...התעקשה שהסימפטומים מצביעים על
אני אומר לו שאני לא לדבר עם בורא עולם.  התחלתי

מבין מה הוא רוצה ממני. הלא כבר השלמתי עם 
המצב, הרי ניסינו כמה פעמים, קשה לנו עם 

  האכזבות, ואין לי כוח נפשי לראות את אשתי בוכה.
ופתאום אני שומע את  בדיקת הריוןאשתי ביצעה 

"אני לא מאמינה,  חרתו בזיכרוני לעד: נהמילים ש
בראשי אני חושב שאין  זה נס חנוכה, נס חנוכה".

ספק שהיא מדמיינת, נצבט לי הלב, אחרי כל 
הייסורים שהיא עברה. ברקע נשמע השיר של 
אברהם פריד, "הפכת מספדי למחול לי". בדיוק כל 
מה שכיוונתי לאורך כל התקופה הארוכה. אני עומד 

  נפעם, ונזכר בהשתלשלות העניינים במהלך כל החג.
ל הלילה בכינו, לא אשכח את הלילה ההוא. כ

התרגשנו וצחקנו, ולא ידענו איך אנחנו מבשרים 
בשורה כזאת משמחת, לאחר הרבה שנים של 

  המתנה וציפייה, לכל בני המשפחה.
לתפילה בשמחה עצומה. רצתי למחרת בבוקר, 

  נסעתי לירושלים, לכיוון הכותל, כדי להודות לה'.
חשוב לי מאוד להעביר את המסר לכל מי שמחכה 

אני סיכמנו ואשתי . אין ייאוש בעולם כלל. לישועה
  חנוכה שמח. שאם נזכה לישועה, נפרסם את הנס.


