
  
  

  

 'שנה ד                           
 

  
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  ) ח'מאבראשית (" וחקר ותפעם רובויהי ב"

�חשב שדברי חלומות לא מעלישפרעה " תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה"מתר� ה ?"ותפע� רוחו"ב ותכראשו� לא הבחלו� מדוע 
יני יומבואר בענ, "י בבקרהוי"ב ותככ. בקרב הבר הישכאבל בחלו� השני . ה ולכ� לא ש� לב לז,�ולא מורידי

 . "ותפע� רוחו: "כתוב� כ ל):הות נכבר(חלו� של שחרית ודאי מתקיי� ש. חלומותה
  

  ) לט'מאבראשית ( " וחכם כמוךן נבוןאי... לקים אותך- אעודיהאחרי "
אי� ש"א  שאומרת לפי הגמר" מש! חכמהמש! חכמהמש! חכמהמש! חכמה"מתר� ה? יוס  כ" וחכ�� נבו�אי"מה מביא את פרעה להגיע למסקנה ש

נית� , גבור ועשיר,  וא� היה יוס  מושל� במעלות האלה).נדרי� לח(" ה משרה שכינתו אלא על חכ� גבור ועשיר"הקב
אחרי הודיע "אבל . ממנווחכמי� גדולי� יש חכמה נוגע לבהיה לתלות את השראת השכינה בזכות תכונות אלו ו

חייבי� לומר שהשראת , גבורה ועושר,  ל! המעלות האלוותסרבבית האסורי� וחשרוי אתה כאשר  " אות!לקי�"א
נות� חכמה , "יהיב חכמתא לחכימי�"ה "קבהו, ור!דלת בחכמה מכל חכמי דגהשכינה עלי! היא רק מכיוו� ש

  . את כל זאתיע אות!ד הו�ולכלחכמי� 
  

  )כא' בראשית מב(" אבל אשמים אנחנו"
שהאחי� בררו לעצמ� מדוע באה עליה� הצרה " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"המבאר , בפסוקאי� משמעות " אבל "התיבלכאורה ל

 א� ,להריגהכיוו� שלשיטת� לפי הדי� ה� דנו את יוס  זה הטע� את הדחו א! ה� ? הא� זה בגלל מכירת יוס , הזו
צרת� באה  וא� . ואי� ה� צריכי� להיענש על כ! מדת החסדמצדהוא זה שה� מכרו את יוס  במקו� להורגו  ,כ�

ה "תכ� שהקבולא י,  מכאובאביה� עוד צערל  הצרה שבאה עליה� תוסי,  אדרבא, שציערו את אביה�לה� כיוו�
אבל אשמי� "לכ� אמרו ומכיוו� שלא מצאו טע� לצרת� . יעניש אות� על צער אביה� בדבר שיוסי  צער לאביה�

אות אחיה� מתחנ� על סכנת ה� לרח� עליו ברילעל כל פני� היה ע, כלומר, " צרת נפשואשר ראינועל אחינו  אנחנו
  "  אלינו הצרה הזאתעל כ� באה",  לצדיקי� לעשותומגונה ודבר זה ,תאכזרו עליוה� הו, נפשו

  

  )לז' בראשית מב("  שני בני תמיתאת"
לא הביאתיו אלי!  א�", אנו רואי� מהפסוקי� שיעקב אבינו אינו מקבל את דברי ראוב� ואילו את דברי יהודה

,  בטח ביהודהפילא בטח בראוב� כאבינו  יעקב ש����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר , הוא מקבל, "הימי� תי ל! כל וחטאלפני!והצגתיו 
יהודה עוד שהמ.  יעקב בטח בוכ� לאל ,בעניי� בלהה, ראוב� כבר פשע באביוידוע שועוד . גבר באחיוהיה כי יהודה 
    .  אליה� יעקבישמעואז בוודאי פת מ� הבית הכלה תעד ש ליעקב הניחהתחכ� ו

  

  )י' בראשית מג("  לולא התמהמהנוכי"
 במאכל ולא הטיחו דברי� �עצמאת דחקו בני יעקב כבדו מאוד את אביה� ולכ� ה� הכתוב ש ממדו לרבנו חננאלרבנו חננאלרבנו חננאלרבנו חננאל

"האחד. � עצה בחמשה דברי� לההשיאהוא הדרי! אות� ותרצה אשר כבר הוכ, מעצמותרצה הכלפי אביה� עד ש
שמא , " אולי משגה הוא...ואת הכס  המושב""השלישי. "חו בידכ� קמשנהוכס  ""השני, "הורידו לאיש מנחה"

, "ואת אחיכ� קחו""הרביעי,  מפני קדוש הש�להחזירויעקב אות� וה יצלכ! שוגג בהממונה על הבית שכחו 
  )רבנו בחיי(                       ". שדי ית� לכ� רחמי� לפני האישל "או"אמר לה� ל עליה� כשתפלה"החמישיו
  

  195 מס עלון  ד"בס

        :::: לעילוי נשמת  לעילוי נשמת  לעילוי נשמת  לעילוי נשמת יוסדיוסדיוסדיוסדהעלו� מהעלו� מהעלו� מהעלו� מ
  ל"יה ז'ן בת גורג         חביבה חיה בנימי  ל" זצחק בנימין בר שוריןי        ל " זיצחק בן חמו בר אסתר

    ז"ניסן תשס' ע יא"נלב          ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב           ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב
  ה.ב.צ.נ.ת
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  חנוכה-"מקץ"פרשת 

 "רני ושמחי" :הפטרה

 ב"עתש כסלו 'חכ
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  :נ"לעהעלון השבועי מוקדש " נשמת אדם' נר ה"
 א"תשע' אדר א' ע יט"נלב  ל "ז ה'יזאעמרם בן שבת בר 

 ע"טבת תש' ע ג"נלב ל"מרים בן חמו בת פלורה ז          א"שבט תשע' ע ד"נלב ל "שמעון בן חמו בר מסעודה ז



 

  "יד יצחק "ח תפילין"גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  ) יב' בראשית מד( "מיןתחת בנימגביע באהצא מ ולהובקטן כגדול החל פש בויח" 
            ))))מדרשמדרשמדרשמדרש" (" (" (" (זה בנימי�זה בנימי�זה בנימי�זה בנימי�    """"בקטו� כלה בקטו� כלה בקטו� כלה בקטו� כלה , , , , זה שמעו�זה שמעו�זה שמעו�זה שמעו�    """"בגדול החל בגדול החל בגדול החל בגדול החל """"

 ת קל וחומרטענבאו בבני יעקב ש, ל דיסקי�ל דיסקי�ל דיסקי�ל דיסקי�""""המהריהמהריהמהריהמהרימתר� ? ולא שמעו�באחי� הגדול הוא הרי ראוב� ,  הדברותמוה
ואי! נגנוב מבית אדוני! כס  או , חותינו השיבונו אלי! מאר� כנע�ה� כס  אשר בפי אמת": אל השליח של יוס 

 לגבי שמעו� בלא, רק לגביכ�נכונה א! טענת� תשובת השליח היתה שאכ� .  הגביע לקחו אתאלשהוא והגיוני . "זהב
מתחות  בארקחיפש הוא ולכ� . כי שמעו� היה במצרי� ובנימי� לא היה בפע� הראשונה כלל היא אינה נכונה ובנימי�

  . לא חיפשהוא  �כי אצל ראוב, וזהו בגדול החל זה שמעו�, שמעו� ובנימי�

  הגיגים לחנוכה
  )על הניסים( ״ועל המלחמות״ 

" ב%מלחמות אנחנו שאנו שמחי�, כביכול, שמראה, המלחמות% י�% %ועלסעל הני"אנו אומרי� במדוע , להבי�צרי! 
להודות על שמפוניבז&  יוס  כהנמ�יוס  כהנמ�יוס  כהנמ�יוס  כהנמ�רבי רבי רבי רבי תר� מ  ?צחונות%ימתאי� היה יותר לומר %ועל הנ פניו לע? ומודי� עליה�

, הקדושה נגד הטומאה מלחמת, שהלא המלחמה ביווני� היתה מלחמה רוחנית, מדי עדיי� מוקד�היה ו� ניצחה
אנו  ," %נלחמי�בינתיי� אנו מודי� על כ! שאנו א! .כאשר יבוא משיח צדקנו ובמלחמה זו הנצחו� הסופי יהיה רק

ה� אינ� , מאיימת לכבוש את כל היהודי� א  כשהטומאה, כל המצבי� הקשי� ביותרבש, על כ!ה "לקבמודי� 
  .בעוז על יהדות� אלא נלחמי�, נכנעי�

  

  )טו' שמות יג(" ת על ידכהוהיה לאו"
 הוהי "? כיצד זה רמוז,ג� בחנוכה ובפורי� מניחי� תפילי�שמצווה התורה על הנחת התפילי� רמוז שבו בפסוק זה 

" פורי� שחל בי%ד באדר ו%כה חג הלערמז מ" יד". "כה"ו "יד"נית� לחלק ל "ידכה"את התיבה , "לאות על ידכה
  .ה בכסלו"חנוכה שחל בכ ג הלערמז מ

  

  )א' תהלים ל("  לדודמזמור שיר חנוכת הבית"
. ני� לבטל מע� ישראלורצו היואות� שהמצוות שלוש זות וחנוכה רמחג ה בואומרמנהגינו לשתהלי� זה במזמור 

ראשי ג� ה� ) ח"מש(, ודש'ח, בת'ש, ילה'מ:  שלוש המצוות האלוראשי התיבות של? כיצד. חודש, מילה, שבת
   ).ח"מש ("נוכת'יר ח'זמור ש'מ"התיבות של 

  

  )י' תהלים לו( "רוראה אנ ךרובאכי עמך מקור חיים " 
אמתי� לזריחת השמש ואל! ? אהיה מתייגע עד מתי: אמר, הוא כבהמדליק ו, משל למי שמדליק את הנר והנר כבה

,  חזרו ונשתעבדו ביוו�,וגאלו�  הרישאל ועזיעמדו חנניה מ, בלב בו משנגאלו ממצרי� נשתעבד, כ! ישראל.לאורה
י� וחוזרי� משתעבדונגאלי� . הרי נתייגענו: אמרו ישראל  .ונשתעבדו באדו�  חזרו, עמדו החשמונאי� וגאלו�

' אל ה"ב ו לנו כמו שכתר יאיוה בעצמ"לא הקבבשר וד� אמעתה אי� אנו מבקשי� שיאיר לבו , עבדי�גאלי� ומשתונ
  )תהלי�ילקוט (                               " ונויאר ל

  

  )שבת כא(" הכמדליקים בהם בחנו, בת שת ושמנים שאין מדליקים בהם בופתיל" 
, חנוכה לעורר אות�מצוות הבכוחה של  יש, ה השפעה עליה�ל� אפילו נשמות כאלה שהשבת אינה מעוררת אות� ואי 

 ה"קב� האותכ� הושיע  פי על וא . די� במדרגה רוחנית שפלה מאודושכ� ג� בימי החשמונאי� נמצאו רבי� מ� היה
   )רבי מנדלי מקוצק(                    .אחת נתעוררה בה� התעוררות גדולה ובבת

  

  " כה ופורים לא בטליםחנו, אפילו כל המועדים יהיו בטלים"
 כס קיבל סכו�  ש�של לאדראיתי מסבירי� זאת דר! מ? צרי! להבי� מה ההבדל בי� חנוכה ופורי� לשאר המועדי�

הכס  ו ממנו את קחאפילו א� י, כעת. ממו� רבממנה סחורה והרויח בכס  וקנה האד� הל! . בידו על מנת שיסחור בו
 ניתנו לע� ישראל אשר כל המועדי� האמורי� בתורה  הוא לגבי כ! .  שהרויחממו�עדיי� ישאר בידו ה, שקיבל
ניתנו לישראל בזכות שאבל חנוכה ופורי�   .לקח מה�י להתבטל ולהה�ולכ� יכולי� , ולא מצד זכויותיה�במתנה 
  .  מה��שלה� ואי אפשר ליטל" פרטיי�"לכ� מועדי� אלה ה� , שחירפו נפש� על התורה וקיומה, מעשיה�

  

   )מגן אברהם(" הנערים העניים לסבב בחנוכה על הפתחיםנוהגין "
 העמודי� תשלשמע� ישראל את שמלכות יו� הרשעה רצתה לבטל לכ! ואומר טע� מסביר את ה הפרי מגדי�הפרי מגדי�הפרי מגדי�הפרי מגדי�

כי נר מצווה ותורה ", ולכ� נגד עמוד התורה קבעו נר חנוכה, וגמילות חסדי�, עבודה, תורה, שהעול� עומד עליה�
וכנגד עמוד גמילות חסדי� הנהיגו שהעניי� יסבכו על הפתחי� שיתנו , עבודה קבעו הלל והודאהונגד עמוד ה, "אור

   )ספר המנהגי�(                        . לה� צדקה וגמילות חסדי� בעי� יפה

        """"יד יצחקיד יצחקיד יצחקיד יצחק""""ח תפילי� ח תפילי� ח תפילי� ח תפילי� """"גמגמגמגמ
        3268315326831532683153268315""""052052052052: : : : להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�) ) ) ) איטראיטראיטראיטר, , , , אשכנזיאשכנזיאשכנזיאשכנזי, , , , ספרדיספרדיספרדיספרדי((((י י י י """"ברשותנו מבחר תפילי� רשברשותנו מבחר תפילי� רשברשותנו מבחר תפילי� רשברשותנו מבחר תפילי� רש

            """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""בני ברק ומדרשת בני ברק ומדרשת בני ברק ומדרשת בני ברק ומדרשת " " " " מאיר השחרמאיר השחרמאיר השחרמאיר השחר""""חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות 
            בבבב""""קרית הרצוג בקרית הרצוג בקרית הרצוג בקרית הרצוג ב" " " " תורת ישראלתורת ישראלתורת ישראלתורת ישראל""""בית כנסת בית כנסת בית כנסת בית כנסת     33330000::::20202020    שששש""""מוצמוצמוצמוצ    ה יוס  ב� חמוה יוס  ב� חמוה יוס  ב� חמוה יוס  ב� חמו""""לימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עלימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עלימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עלימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע
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