
 

 

 

 940עלון מס'   - הר  ש  ע   עש  ת  שנה 
 

  .טבתבשבת  וביום ראשון ר"ח  @
  "צדקתך".לא אומרים  @

 אחרון פסוק בהפטרה פסוק ראשון ו םמוסיפי  @ 
 מחר חודש".מ""השמים כסאי" ו       
 

 טע"ה'תשכסלו  'ל בס"ד
 16:17  -   הדלקת נרות

 17:08  -   שבת צאת ה
 17:39  -        רבנו תם 

 "אור החיים"המדוייק של  מהלוח - חורףשעון 
 ע"פ "אופק תל אביב"

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 ז"ל אברהםבן   לע"נ  

 

 תורהספרי  3בשבת מוציאים 
 ספרי תורה 2ביום ראשון מוציאים 

 
 

 

 מקץפרשת 
 פרפראות לחנוכה     

 

ץ ַוְיִהי ָנַתִים ִמק ֵּ ְ ם ו ַפְרעֹה ָיִמים ש  ה חֹלֵּ ד ְוִהנ ֵּ   :ַהְיאֹר ַעל עֹמֵּ
 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 ממנע י=           ימים

 (ואבלות אסורים בחנוכה שדברים אלה)                     
 ם.שלוהליהם עבותינו רירשו ופ=       ופרעה  

 דליקין.מילות ל 'ח=            לםח  
 ניעתמד ענרות הדליק נכוכבים הצאת ו= והנה עומד 

 רכים.)עד שתכלה רגל מן השוק(.ד                      
 ובם.רור אשרפו ישמיני היל לד ע=     על היאר

 
  "זאת חנוכה"

 - "זאת חנוכהביום האחרון של חנוכה, הנקרא בשם "
מסתיימים שמונת ימי החנוכה, ולכך כמה השלכות 

יש בחנוכיה  ושנותרוהפתילות לגבי השמן  הלכתיות: 
אסור בהנאה, ואין להשתמש בו לשום  - קדושה הםב

  .צורך שהוא, אלא לשורפו במדורה
מנהג ישראל קדושים, לשמור את השמן והפתילות 

 ולהצניעם עד ערב פסח ולשורפם עם ביעור החמץ.
 

כתב בשערי תשובה שביום ששי צריך להתפלל מנחה 
בגלל שתפלת מנחה היא כנגד  ,לפני הדלקת נר חנוכה

ואחר הקרבת התמיד  ,קרבן תמיד של בין הערבים
ונר חנוכה זה זכר להדלקת  ,היתה הדלקת המנורה

נר -ח"מנחה נ-מ "מנחה"ת "וזה מרומז בר ,המנורה
 .הדלקת נר שבת-חנוכה ה'

 
 

 מענייני הפרשה :   

  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 לאחר שעברו שבע שנות השובע, הגיעו 
 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 להםמאת אחיו בכבוד רב ומקבל יוסף  
 .כיד המלך משתה      
  .הבחינה והניסיון בגביע 
 "...ויקראו לפניו אברך" 

. ומי הוא לשון ברכהברך. -א אלא ַאְבֵרְך אל תקרי
היינו הקב"ה, הוא בירך  ,אלופו של עולם –שבירך? א' 

"רּוַח  את יוסף. וזהו בדיוק מה שאמר לו פרעה ליוסף:
"ַאֲחֵרי הֹוִדיַע ֱאֹלִהים  )מא', לח'( וכן אמר ֱאֹלִהים ּבֹו"

ל-אֹוְתָך ֶאת )מא', לט'(, ואף בשם שנתן לו פרעה  ֹזאת"-כָּ
 .ליוסף ביטא רעיון זה

 "...מא', לב'( "וממהר האלוקים לעשותו( 
ּוְמַמֵהר? שהרי החלום מדבר על שבע  עות תיבתמה משמ

שנים של רעב, ועוד שבע שנים של שבע, היינו ארבע עשר 
שנים. וכי מה משנה אם יתחילו שנות הרעב עתה או בעוד 

ודע, כי ממהר הקב"ה באהבתו   שבוע או בעוד חודש...?
את העם כי רבה, להעניק תורה לעם ישראל. והתורה 

ות מצרים. לפיכך ממהר רחמנא תינתן רק עם סיום גל
להחל את גזירת הגלות, על מנת לסיימה ולתת תורתו 

  .הקדושה לעם ישראל
 "וירא יעקב כי יש שבר במצרים" 

ם שת "ר "שבר" ,י שיעקב הרגיש שיוסף חי"אומר רש
 .חלרן ב
 "ויריצהו מן הבור ויגלח" 

בכל מקום  מדוע ."ויגלח" מתרגם האונקלוס "וספר"
בתורה שהוזכר גילוח תרגם האונקלוס וגלח ולא 

ואומרים בשם הגאון מרוגאצ'וב שכתוב על  ?וספר
יוסף "ולקדקד נזיר אחיו" אם כן נמצא שיוסף היה 
נזיר עולם, ואצל נזיר עולם מבואר בגמ' שאסור לו 

 .לגלח רק להקיל בתער, לכן תרגם וספר ולא וגלח
  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
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 "רוני ושמחימפטירין :  "
 ב'( זכריה)                

 
 
 
 
 
 
 
 

 פינת הניבים והפתגמים
ק  ר  זָּ ר ו  בָּ דָּ ב  ּטו ב ש  ת ה  ל א  ק = ִנצֵּ ר  תו  זָּ ִלפָּ ל ּוק  תו כו  ָאכ 

בו . ע ש  ר  ת הָּ  א 
ִריְך דוגמה ִתִיים, צָּ : ַכֲאֶשר ְמַעְיִנים ְּבִפְרסּוִמים ְמַגמָּ

ֵפל, ֶלֱאכול ֶאת ַהּתֹוְך ְוִלְזרוק ֶאת  ר ְלטָּ ְלַהְבִחין ֵּבין ִעקָּ
ה.  ַהְקִלפָּ
ַרק מקור תֹו זָּ א, ּתֹוכֹו ָאַכל ּוְקִלפָּ צָּ : ַרִּבי ֵמִאיר, ִרמֹון מָּ

ה טו[.  )ניבונכון(                                               ]ֲחִגיגָּ

 

  2ראו בעמוד  -מרתק 
 מכל מלמדיי השכלתי

 



  
 חינוך  - "בניך כשתילי זתים"

 

בחינוך ילדים מתקשים אנו לעתים למצוא את שביל 
 הזהב. מחד רוצים לחנך את ילדינו למידת הענוה

שהיא יסוד למידות הטובות כולן. אך  וצניעות,
מאידך קיים צורך להעניק להם הערכה וביטחון 
שיקנו להם יכולת עתידית להתקדם ולהתפתח 

מפרשיסחא  באופן עצמאי. אומרים בשם הרבי ר' בונם
"ואנוכי עפר  ש'בכיס אחד' יש להחזיק את הפסוק

 ל"ואילו בכיס האחר יחזיק את דברי חז ואפר..."
איך מחנכים לאיזון הנכון שבילי נברא העולם..."  ב

היסוד הוא להחשיב בכל מעשינו את המאמץ ? ביניהם
ילד כשרוני  .ולא את ההישגיות והתוצאות ,והעמל

אמנם הערכה  חַּת פַ יְ  ,שגדל על 'מבחן התוצאה' בלבד
כי דרכו  ,אך לצידה יהיה גם גאוותן ויהיר ,עצמית

אוה נראהו רגזן ואף בנוסף לג .להצלחה קלה ומהירה
אם מורגל  ,וכן גם לגבי הילד החלש .פגיע ורגיש

חש  ,והרי הוא אינו משיגה ,שהמטרה היא התוצאה
תסכול תמידי ועשוי לפתח רגשי נחיתות ויפסיד את 

  .ביטחונו העצמי
 
 

 חודש טבת
 

על שום שבחודש טבת בשנה מבורכת  ,גדי מזל החודש:
. להוריק והגדיים יוצאים למרעה גשמים מתחילים השדות

טבת הוא החודש העשירי למניין חודשי השנה ליציאת 
מצרים מניסן, והרביעי למניין חודשי השנה לבריאת העולם 

 מתשרי.
: במקרא מוזכר החודש פעם אחת בלבד שמות החודש

 ."עשירי הוא חודש טבתהבחודש אסתר " ילתבמג
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 בחודש טבת גדלה בו הדסה"

 ובכך צמחה טובה לעם ישראל,  זה לבית המלך אחשורוש
שכן אסתר השפיעה על ביטול גזרת המן.)קידוש ירחים דר' 

 פנחס(.
 שבו נהרג" טובה אחרת צמחה לעם ישראל, בחודש טבת,

" )מדרש שמות החודשים(.  סיחון ועוג שנתיירא משה מהם
, תיקון שיפור, הטבהסיבה אחרת לשם היא אולי מלשון 

החנוכה והוא מקבל הארת נרות על טבת חל בסיום חג  חודש ראש
 ימי החודש, כי בראש תלוי כל החודש כלומר בהטבת הנרות.כל 
 וב.ט-לכראשי תיבות:  -כ"ט =  29 ימיו

 
 
 

 "חודש אלול  -  הכנה לימים הנוראים"
אדם לעבוד כמה שיותר לרכוש  צריך אלול בחודש

, ואפילו דקדוקי סופרים, טוביםות ומעשים ולעצמו מצ
כיון שאינו יודע גם ע"י צדקה, חומרות וחסידויות, 

פעם את  שאלו לטובה. הדיןאיזה מהם יכריע את 
, במה שונה חודש אלול משאר זצ"למדובנא  המגיד
: אדם בא לבית במשל כדרכולהם  ענה  ?השנהחדשי 
 בין, ומרוב עשירותו היה לבו גס, ולא התערב הכנסת

הבריות, בקושי רב פלט "שלום" לכמה אנשים. והנה 
, ואותו עשיר הגיש הכנסתהגיע זמן הבחירות לועד בית 

עמדותו. מיד החל לשנות את יחסו, לאחד קנה ומ
הרמת ספר תורה, ולשלישי עליית  ולשניפתיחת ההיכל, 

והיה מתערב עם  ששי, וכך עשה בכל שבת ושבת,
הוא האדם,  כך . מה גרם לו זאת? הבחירות!!!הבריות

בכל השנה שקוע בתרדמה עצומה, בקושי מגיע לבית 
ות בסיסיות, ועל חומרות, וים מצימק בקושיהכנסת, 

 הואמאן דכר שמיה?? אולם בהגיע חודש אלול רואה 
את עצמו קרוב ליום הדין, ומיד נותן אל לבו לקיים כל 

בחלק החיים,  ליפולות שבאה לידו כדי מצוה וחסיד
.השלום, השלוה הפרנסה, הבריאות,  

 
 

 כל הישועות והברכות
 מנב"ת לזליכה גמזו

 שתרמה לסעודה הרביעית בלויין
 זכות השיעור בלויין וזכות

 זצ"ל תגן עובדיה יוסףמרן 
 בעדה ותתברך ברפואה שלימה 

ובכל מילי דמיטב ברוחניות 
 ובגשמיות בפרנסה טובה 

 לשנים טובות  הובני בית יאה
 ותרווה נחת מיוצאי חלציה

 ז"ל יצחקבת  חנהולהבדיל לע"נ 
 
 
 
 

 שיעור התורה הגדול בתבל
 "אברהם יגל"  ארגון

 בכל מוצאי שבת ןמשדר בלוויי
  הראשון לציוןאת שיעורו של 

 שליט"א  יצחק יוסףהרה"ג 
 

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

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

 ז"ל  מרים תבזדה -נעימה שלום
 ז"ל  חנה תבשרה מורנו 
 ז"ל  שרה ןביצחק נאמן 
 ז"ל  יוכבד תבשרה כנפו 

 ז"ל  גולשןבת סולטנה נגר )נסימי(  
 ז"ל  זליכה ורחמיםבת  מרים דוידי

  ז"ל יעל ויוסף בת לירז-רוזי
 ז"ל מילכה ונתן בת רבקה רובי 

  "לז רבקהבן  משה אליאס
 ריטה שתחי'ה  בן ז"ללירן מלכה 

 ז"ל מרים בן אברהם שריפיאן
 ז"ל רחל בן משיח אליאס

  ז"ל נרגיס בן יהודה-משאלה בן
 ז"ל חנה בת פור -גוהר יצחק

 ז"ל גולשן בת סולטנה נסימי 
 ז"ל גולשן בת נהיית נורית יעקובי

 

 הי"ומרים  בןשלמה לארי 
 הי"ומרים  בןמשה נאמן 

 הי"ומרים  בןאברהם נאמן 
 הי"ומרים  בןישראל פרג'י רפאל 

 הי"ומורוורי  בןבאבאי באבאי 
 הי"ו רבקה בן מרדכי עמרני

 הי"ושרה  בןיהונתן אריאלי 
 הי"ונהיית  ןב שבתאי מוסאי

 הי"וסרוור  ןב משה משה
 מנב"תגוהר  תב אסתר אהרוני

 
 

 : -לכל החולים ובכללם ל שלימה והחלמה מהירהרפואה 
  הי"ורעות בן  יגל-אברהם

  הי"ושרה בן  ניסים דוידי
  הי"ומזל -אריאלהבן  דורון חי-עילאי

  הי"ו יפהבן  יעקב בנאי
  מנב"תרבקה  בתשרה ביבי לארי 

  מנב"תשרה  בתחנה דוידי 
  מנב"תחנה בת  דינה מוסאי
 מנב"תמרי  בתלידה הרוני 
  מנב"תגורג'יה בת  דליה נסימי
  מנב"ת אסתרבת הודיה חיה 

 

 
  : נשמת     לעילוי 

 

 ז"ל בן שלמה ושרה שיחיו מרדכי לארי
 

 בן אברהם וזליכה ז"ל     בבאי מוסאי
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 רפואה שלימה
 בת מרים רוזי-לשושנה
 רוזי-בת שושנה לסיגלית
 רוזי-בת שושנה לאורלי

מזור הקב"ה ישלח 
אבריהן  ומרפא לרנ"ב

גידיהן רפואת  ושס"ה
הנפש ורפואת הגוף 
ותזכנה לשנים רבות 

 טובות ונעימות

 לע"נ הצנועה והענוה
 שרה אגדי-סרח

 ז"ל גוהרבת 
שתמליץ טוב בעד יהי רצון 

 משפחתהראובן ורעייתו וכל 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לע"נ הצנועה והענוה
 אסתר נאמן

 ז"לביבי בת 
 פקידת שנתה טבת' ב

 שתמליץ טוב בעד משפחתה

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 כלה" "קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול

 מזל טוב ואיחולים לבביים
 הי"ו יגאל ויעל לריין

 הי"ו מאיר ואיילה חסיד

 מירית עם  עמיתלנישואי 
יה"ר שיקימו בית נאמן וכשר בישראל 

להמשיך ויעלה הקשר יפה ויזכו 
 את מסורת הבית המפואר.

 "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ברכות ואיחולים

   לנתנאל ונילי יוסף
 נ"י חושן בהגיע הבן
  יה"ר\למצוות.

 שיצליח בלימודיו ויעלה
התורה והיראה במעלות 

 ובכל דרכיו ומעשיו
. שיתברך בכל מילי דמיטב
וברכה לציפורה וישראל 
 אקוע ולזכריה ויונה יוסף

 ברכה והצלחה
 למשה ומרגלית

 הי"ו ללזרי
שיתברכו ברפואה 
שלימה ובכל מילי 
דמיטב ברוחניות 

ובגשמיות בפרנסה 
טובה הם ובני 

ביתם וזיווג הגון 
משורש נשמתם 

 לילדיהם
 

 
 
 
 
 
 

 בשורה משמחת
 נפתח חוג חזנות ופייטנות 

 הי"ו יהושע לוימפי הפייטן הדגול 
 שיעור היכרות יתקיים 

  19:30במוצ"ש בשעה בע"ה 
 " יחזקאל הנביא" בבית הכנסת

  ן ולהתענגלהאזין לפייטהציבור מוזמן 
 " אוהל מועד" בבית הכנסת

 07:30בשעה  בשחרית של שבת
 
 
 
 
 
 
 
 

 ברכה והצלחה
 פור-לגבי וזהבה יצחק

שיתברכו ברפואה 
שלימה ובכל מילי 
דמיטב ברוחניות 

ובגשמיות 
בפרנסה טובה הם 
ובני ביתם לשנים 

רבות טובות 
ונעימות וירוו נחת 

 חלציהם מכל יוצאי
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ברכה והצלחה
  לראובן ונאזי אגדי
על הסיוע והעזרה 
שיתברכו ברפואה 
שלימה ובכל מילי 
דמיטב ברוחניות 

ובגשמיות בפרנסה 
טובה הם ובני 

ביתם וזיווג הגון 
משורש נשמתם 

 לילדיהם
 

 
 
 
 

 לע"נ הצנועה והענוה
 חנה מוסאי

 ז"לפרי ויצחק בת 
 פקידת שנתה טבת' ה

 שתמליץ טוב בעד משפחתה

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 לע"נ הצנועה והענוה
 אסתר אמיתי

 ז"לנרגיס בת 
 פקידת שנתה השבוע

 שתמליץ טוב בעד משפחתה

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ואיחוליםברכות 

   לניר ואסנת משולם
  בהגיע הבן

 נ"י אברהם-אביהו
 יה"ר למצוות.

שיצליח בלימודיו 
 יעלה במעלותו

בכל והתורה והיראה 
דרכיו ומעשיו יתברך 

 .בכל מילי דמיטב

 במלאת שלושים 
 הצנועה והענוה לפטירת

  זדה-נעימה שלום
 ז"ל  מריםבת 

 האזכרה ביום שלישי
מנחה, דברי תורה -16:00

 ערבית וסעודה 
 בבית הכנסת 

 "עזרא הסופר" 
 ביום רביעי ד' כסלו
 עליה לבית העלמין 

 בבוקר 08:30בשעה 

 ברכה והצלחה
 טוב-לנתנאל יום

  רחל הי"ובן 
שיזכה לזיווג הגון 

משורש נשמתו 
ויתברך ברפואה 

שלימה ובכל מילי 
ברוחניות  דמיטב

ובגשמיות, אושר 
  ופרנסה טובה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לע"נ הצנוע והענו
 אברהם באבאי

 ז"ל יוסף ןב
 ופקידת שנת טבת' ו
 ומליץ טוב בעד משפחתיש

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 לע"נ הצנוע והענו
 אהרון מלכה

 ז"ל מסעודה ןב
 ופקידת שנת טבת' ד
 וטוב בעד משפחתמליץ יש

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ברכה והצלחה

 למשה וחנה פפו
שיתברכו ברפואה 
שלימה ובכל מילי 
דמיטב ברוחניות 

ובגשמיות בפרנסה 
טובות טובה לשנים 

 יהןזיווג הגון לבנות
 בת חנה לרבקהזרע קודש  

 שושנה בן משה לרפואת
 נזימה תב חנה ולרפואת

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 

 הלכות חנוכה בערב שבת  ובמוצאי שבת
 

ספרי  שלשהראש חודש טבת שחל בשבת, מוציאים  .א
 .תורה

 סדר הקריאה הוא כדלקמן:     
  .ששה בפרשת השבועבספר הראשון קוראים = 
. )ספר במדבר, ראש חודשוהשביעי ַמשִלים בספר שני, של = 

 פרשת פנחס פרק כח' "וביום השבת..."(
 בפרשת הנשיאים המפטיר קורא בספר תורה השלישי= 
 השייכת לחנוכה. )ספר במדבר פרשת נשא פרק ז'(     

הַמשלים בספר השני אומר חצי קדיש, וכן המפטיר אומר חצי 
קדיש, ואם עלו שבעה עולים או יותר בספר הראשון, יאמרו 
שלשה קדישים, קדיש לכל ספר תורה, מאחר ונשלמה חובת 

 היום בספר הראשון. 
אים שני ספרי יראש חודש טבת שחל להיות בחול, מוצ .ב

ש חודש, ומתחיל תורה, וקוראים שלשה עולים בפרשת רא
"צו את בני ישראל", והרביעי קורא בשל חנוכה בנשיא של 

 אותו יום. 
כשחל יום ראשון של חנוכה בשבת, מוציאים שני ספרי  .ג

תורה, וקוראים שבעה עולים )לכל הפחות( בפרשת השבוע, 
והמפטיר קורא מברכת כהנים עד ביום השני, ומפטיר "רני 

מפטיר קורא מביום השמיני ושמחי בת ציון", ובשבת שניה ה
עד כן עשה את המנורה, ומפטיר בנרות דשלמה, ולעולם אין 

 מזכירים חנוכה בברכת ההפטרה. 
 בבית הכנסת,במוצאי שבת פשט המנהג להדליק נר חנוכה  .ד

, אבל המבדיל בביתו, שהשליח צבור מבדיל על הכוס קודם
להקדים הבדלה לפני לו   להוציא את בני ביתו ידי חובתו יש

 הדלקת נר חנוכה. 
הנוהגים בכל מוצאי שבת שלא לעשות מלאכה עד שיעור  .ה

שעה וחומש, כשיטת רבינו תם, ומרן השלחן ערוך, גם 
במוצאי שבת חנוכה לא ישנו מנהגם, בדבר הדלקת נרות 
חנוכה, שאין זו סתם חומרא בעלמא, אלא חובה קדושה לכל 

שהרבה מאוד מרבותינו  יראי ה' וחושבי שמו, בהיות
הראשונים סוברים להלכה כדעת רבינו תם בזה, וכן הרבה 

 מגדולה האחרונים, והמחמיר בזה ישא ברכה מאת ה'. 
אין מברכים בהבדלה "בורא מאורי האש" על נר חנוכה,  .ו

שאין מברכין על הנר עד שיאותו לאורו, ובשמן הזה 
שאפשר להקל  שמדליקים בפנים, ואין לו נר אחר, יש אומרים

 לברך בורא מאורי האש על נר חנוכה, בשעת הדחק.
בסוף פרשת  ."מקץ" -בחנוכה אנו קוראים בפרשת  לרוב,  .ז

המילה . 2025בפרשה  "מקץ" נכתבו מספר התיבות )המילים(
נוסיף  2000כפול שמונת ימי חנוכה נקבל  250בגימטריא  נר

נקבל יחד  ו( בכסל25את היום שבו נחוג את חג החנוכה כה' )
  , )כמנין התיבות בפרשה(. 2025

לפעמים קורה שבשעה שרוכשים שמן זית עבור הדלקת    .ח
נרות החנוכה, אומרים לחנווני שהוא מעוניין בשמן זית 
לחנוכה, ואף חוזר ומדגיש את זה שוב ושוב. ושואלים, האם 

תו כמו שמן שדולק בכוסיות והשמן נחשב הוקצה למצו
ואסור בהנאה כיון שפירש שהוא להדלקת הנרות?  החנוכיה

דעתנו היא שאין לאסור את אותו השמן, משום שאנן סהדי 
שלמרות שפירש ואמר שקונה את השמן לכבוד נרות החנוכה, 
אין כוונתו להקצות גם את מה שיישאר אחרי החג, אלא 

. ולכן השמן שנותר כוונתו לשמן שצריך להדלקת הנרות
 ה מותר להדליק בו גם לשבתות.בבקבוק לאחר חנוכ

כל הפתילות של ימי החנוכה, ישמור וישרוף יחד עם החמץ 
 בערב פסח.

 

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

 .אמן כן יהי רצון, במהרה בימנו
 
 
 

 ל תקרי הליכות אלא הלכות""א
 

 מכל מלמדיי השכלתי
 :מינויי כבוד 11תן ליוסף ופרעה נ

 ,ועל פיך ישק כל עמי. ב. אתה תהיה על ביתיא. 
 ,טבעתד.  ,ונתן אותו על כל ארץ מצריםג. 
 ,מרכבת המשנהז.  ,רביד הזהבו.  ,בגדי ששה. 
 ,(אב בחכמה רך בשנים)קריאת אברך ח. 

ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו ט. 
 .אסנת-אשהיא.  ,צפנת פענח-שםי.  ,(למלחמה)
 

 "ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם"
שואלים המפרשים למה יעץ יוסף לפרעה, הלא 

? פרעה בקש ממנו רק פתרון ולא עצות לדבר
ומתרצים שהרי בפסח נידונים על התבואה ואיך 
יתכן חלום על התבואה בראש השנה, ולכן אמר לו 

שחלם בראש השנה על התבואה,  יוסף שמכיון
כנראה שאיזה אדם צריך לעלות לגדולה בגלל זה 
שבראש השנה דנים את האדם מי ישפל ומי ירום, 
וזה שאמר יוסף "ועתה" למה חלמת דוקא עתה 

להראות שצריך למנות איש מוכשר  בראש השנה,
לכך. וזה גם מרומז ב"וייקץ פרעה", שפרעה ראה 

, וזה שאמר לו יוסף בחלום את עצמו שהוא הקיץ
מה שחלמת שהקצת בחלום זה סימן שאתה צריך 
להיות דואג ועירני למנות איזה אדם על מצרים, 

 .ולכן העצה שייכת לחלום
 

 רמזים לחנוכה
" מרומזים הגזרות של חשמונאיםבאותיות השם "

 היוונים ושמות המנצחים היהודים . 
 ש(ראש החוד)ודש . בטול החודש ח - חהאות 

 .וכתוצאה מכך ימי החגים
 .שבת . בטול השבת  - שהאות 
 .מילה . בטול המילה  - מהאות 
רומזת על פרשת "וישב" שנקרא השנה  - והאות 

  .בחג החנוכה
המסמל את הניצחון ואת הדלקת הנרות  - נהאות 

 ש.בחצרות בית המקד
מרמזת על אלעזר בנו של מתיתיהו  - אהאות 

 .החשמונאי
ת על יהודה המכבי בנו של מתיתיהו מרמז - יהאות 

 י.החשמונא
 .מרמזת על מתיתיהו החשמונאי - מהאות 

 
 :רמז בגימטריא באין לכם חלק באלקי ישראל

בגימטריא  חלק 587בגימטריא  י ישראל-ה-ל-א
 "חלק" נקבל 138סך  587-כאשר נפחית מ 138

 .449ס''ה  "אלקי ישראל"ב
וכך הוא הרמז במה שרצו לבטל להשכיחם 

ראשי תיבות של שבת חודש  ,101הם  ,תורתך
 ,40=  ,'ילהמ ,8=  ,'ודשח ,300=  ,'בתשמילה 

מבואר ברמז כי אם תוציא חל''ק  ,449סך הכל 
שהם  449נמצא  ,מאלקי ישראל 138ששוה 

וזה מה  .ש'בת ח'ודש מ'ילה 101ל גימטריא ש
 ,חלקאין לכם  ,שרצו היוונים לבטל ולומר

 .באלוקי ישראל
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 החנוכיה עוד תאיר
נפתלי אחי נולד בנר שמיני של חנוכה, בדיוק שנה 

 6ושבוע אחרי, אני נולדתי בליל חנוכה הראשון לאחר 
הורי תלו בי הרבה תקוות, שאהיה תלמיד חכם  בנות.

נוכחו ואגרום להם נחת רוח. אולם מהר מאוד הם 
לגלות שאני רחוק מלמלא את ציפיותיהם, מתקשה 
קצת רחוק מלהיות מבריק ולא חכם ומוכשר במיוחד, 

י נפתלי שנולד ומנגד היה אח בעצם לא מיוחד בכלום.
נרות וכך נראה גם מזלו, אבוקות  8ביום בו הדליקו 

מאירות זרחו לפניו ואור מיוחד נגה בכל מקום אליו 
קטן שיבחו אותו המלמדים: היה מגיע. עוד בהיותו 

נפתלי יודע ראשון את האותיות, נפתלי מבין ראשון "
לנפתלי יש קושיות . את המשניות, הגמרא והתוספות

למנהל ולמפקח , של תלמיד חכם שגורמת למלמד
בתחילה הינו צועדים יחדיו לתלמוד  לצאת מכליהם".

תורה ומשחקים אחה"צ אך לאט לאט השתנו הדברים 
זוהרת של אחי הפכה דמותי האפרורית ומול דמותו ה

הורי השתדלו לטפח בי (. כך הרגשתי)לשחורה ממש 
כל חלקה טובה ולא הבליטו את הצטיינותו של אחי. 
גדלנו כשאני משתדל בלי הצלחה יתרה להתמקד 

אך בלב , במעלותי ולהפסיק לפזול לכוונו של אחי
 הרגשתי אש קטנה של קנאה שגרמה לי לא לחבבו.

ש חשוון הכריזו בתלמוד תורה על מבחן בראש חוד
ח', אני הייתי בכיתה ח' -פומבי שיערך לכתות ו'

ונפתלי בכיתה ז'. האוירה היתה רצינית ונרגשת ומתח 
אפף את כל התלמידים. שבוע לאחר המבחן נמסרו 

 מהתלמידים נפסלו וביניהם גם אני. %70התוצאות, 
בליבי חלתי יהייתי מריר וכואב כיון שלמדתי היטב וי

נאתי יאחי נפתלי עלה לשלב הבא. ק שהפעם אצליח.
באחי גברה, הצלחתי להסתירה ולא שיתפתי אף אחד 
בתחושותי, נתתי לכולם להבין שאני גאה בנפתלי ואף 
אמרתי: "מה זה משנה מי מצליח? שנינו אחים 
מאותה משפחה". אבא הביט בי בפליאה ולא אמר 

של המשפחה, נסיך הבלתי מוכתר הנפתלי היה .  דבר
נפתלי ועוד י. לאחר שבוע הגיעו תוצאות המבחן השנ

שני ילדים עלו לשלב הגמר שתוכנן בנר שמיני של 
במשך כל חנוכה  של נפתלי. 11-חנוכה, יום הולדתו ה

היה נפתלי נושא השיחה, היינו שני בנים יחידים 
 "אפס מאופס"ילדים שהאחד הוא  9במשפחה בת 

בכל ערב מערבי  כך הרגשתי. -גאון הדור הבא  -והשני 
חנוכה עמד אבא נרגש ומאושר ליד הנרות וסיפר 
לכולם לפני ההדלקה איזה מעמד חשוב אמור להיות 
 המבחן הפומבי וכמה רבנים יגיעו ואיזו נחת יש לו...

כשהוא מביט בנפתלי במבט מלא אושר, מבט שלא 
לפני שהייתי  יכולתי לשאת ושיסע את ליבי לגזרים.

רואה בדמיוני את נפתלי זוכה במקום  נרדם הייתי
הראשון וחבריו מרימים אותו על הכתפיים ושרים לו 

ולא  שירי תהילה... טעם מריר נלוה למחשבות אלו... 
בליל שמיני של חנוכה חזר אבא  יכולתי לשאתם.

כל המשפחה עמדה לצאת . הביתה בעיניים קורנות
 לטקס המבחן הפומבי, נפתלי היה חיוור מעט אך מלא

"אינך צריך לחשוש, אין בכל הת"ת  נחישות ובטחון.
קבעה אחותי  -שלכם ילד אחד מוצלח כמותך" 

 -הגדולה. "כשנחזור נחגוג את יום ההולדת שלך" 
אמרה אמא והביטה בנפתלי בגאוה ובאושר. הפרס 

 "בשנה שהובטח לזוכה בבחינה היה חנוכיה מכסף.
 
 
  

. הבאה ידליק נפתלי אחי את נרותיו בחנוכיה מכסף
 כוונה" את החנוכיה. מרוב כעס ומרירות הזזתי "בלי

החנוכיה נפלה על רגלו של נפתלי  –והנורא מכל קרה 
צרח ואבא רץ וכף רגלו החלה בוערת כמדורה. נפתלי 

עימו לבית איתו לאמבטיה. הזמנו אמבולנס והורי נסעו 
והלילה שיכל להיות היפה ביותר חלף עלינו  החולים.

כיום תשעה באב. הרגשתי שאני עומד להשתגע. אמרתי 
 –לאחיותי שאיני מרגיש טוב וחייב לצאת מהבית 

נסעתי לכותל והתפללתי לה' שאם צריך לקרות משהו 
לנפתלי שזה יקרה לי, בכיתי כ"כ עד שמישהו הגיש לי 

ני צריך עזרה. כשחזרתי הביתה ושאל אם א כוס מים
סיפרו לי אחיותי שכף רגלו של נפתלי נכוותה בצורה 

שבועות השתחרר נפתלי  3חמורה והוא אושפז. לאחר 
הביתה, תקופה קשה עמדה לפניו, הוא היה חייב ללכת 

פיזיותרפיה ארוכים ומתישים. מאז הכויה לתרגילי 
באחד הימים ביקש ממני . הפכתי לילד שקט מאוד

א שאצא איתו לטיול: "אהרון, אנחנו מרגישים אב
שמשהו לוחץ ומכביד עליך ואני מאוד מבקש שתספר 

הדבר הזה". ברגע הראשון הססתי אולם לאחר  לי מהו
מכן הרגשתי שאני חייב לפרוק את המועקה שבתוכי 
ולא משנה לי איך יגיב אבא. וכך סיפרתי לו על הקנאה 

על המבחן שלי והקושי שלי להתחרות באח גאון 
הפומבי, על ליל חנוכה, ואבא רק הקשיב ושתק. 
כשסיימתי התחלתי לבכות. אבא לא אמר דבר רק 
הניח את ידו על כתפי והניח לי לפרוק את המועקה 
שבתוכי. אבא אמר לי שהוא מבין שעברתי תקופה 

ומבקש רשות  קשה, הוא צריך לחשוב על הדברים
ו כי הם לספר לאמא. למחר שוחחו עימי הורי ואמר

מבינים את הכאב שלי ואבא הוסיף ואמר כי הרוגע 
יבוא לליבי רק אחרי שאתקן את מה שעשיתי ואעזור 
במה שקלקלתי. "מה שאתה יכול לעשות זה לעזור 
לנפתלי היכן שקשה לו, הוא לא רוצה ללכת 

 ..."לפיזיותרפיה, תרגל עימו כמה שתוכל
ע אני ימי הפכו לעמוסים במיוחד, נפתלי לא הבין מדו

שהתרחקתי ממנו נצמד אליו פתאום, שנה חלפה, 
נפתלי עדיין צולע ונראה שאת הצליעה הוא יסחב כל 
חייו, השנים חלפו. נפתלי לא חזר לעצמו, הוא אמנם 
נשאר תלמיד חרוץ אבל בנוסף לצליעתו הפך לשקט 

אולם שמחתי לא  20וקצת מופנם. התחתנתי בגיל 
 תלי נשוי והייתיהיתה שלמה, רציתי לראות גם את נפ

 מוכן לעשות הכל. אשתי התפעלה שאני דואג כ"כ לאחי
היא סייעה לי והציעה  כשהיא אינה יודעת מסיפור הישן.

בערב  נערה נפלאה שכל חסרונה שלהוריה אין כסף לתת.
עליתי להורי וסיפרתי להם על הרעיון: "אהרון, זה לא 
פשוט, איך נוכל לחתן את נפתלי שכל ההוצאות יפלו 

ילדים ואני שקוע  7אל תשכח שכבר חיתנתי . עלינו
בחובות עד למעלה מהצוואר" אמר לי אבי. הצעתי לאבא 
שאני אכסה את החלק של הורי הכלה, בתחילה לא רצו 

אבל כעבור חודש לאחר שכנועים רבים הם  הורי לשמוע
השתכנעו ולאחר פחות משבוע הפך נפתלי אחי לחתן 

חנוכה, כמה ימים לפני החתונה קניתי  מאושר. בערב
לנפתלי חנוכיה יקרה במיוחד כשעלתה בי המחשבה על 
החנוכיה האחרת שיכל לקבל לפני למעלה מעשור, חנוכיה 
שעיוורה את ראייתי וטישטשה את שיקול דעתי. ומידי 
בוקר אני מוסיף לתפילתי תחינה משלי על האח שכולם 

שה תעזור שהחנוכיה ניבאו לו גדולות ונצורות..."ה' בבק
 עוד תאיר". –שכה עמלתי לכבות את אורה 

 
 
 

 ואבותינו סיפרו לנו
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