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סיפור מכירתו של יוסף ,מעורר תמיהה
גדולה .אמנם התורה מתארת את קנאתם של
אחיו ביוסף .אבל כשמביאים בחשבון את
מהותם ודרגתם הרוחנית של השבטים,
הדבר אינו מובן כלל .הלוא אחי יוסף היו
צדיקי עולם ,שבטי – ה' ושבטי ישורון ,ומהם
נבנה עם ישראל כולו ,כיצד יתכן שהגיעו
האחים לידי כך שזרקו את אחיהם לבור
ומכרוהו לעבד? מבאר הזוהר ,שכל העניין
הזה כוון ונקבע על ידי ה' ,כדי לקיים גזירת
בין הבתרים בעניין גלות מצרים .וגם יוסף
עצמו אמר לאחיו שבמכירתו הייתה כוונה
אלוקית נסתרת באומרו :אתם חשבתם עלי
רעה ,אלוקים חשבה לטובה ,שכן על ידי
מכירתו ,ניצל יעקב ובניו משנות הרעב ,וירד
יעקב ומשפחתו בכבוד גדול .אבל השאלה
עומדת במקומה :גם אם הייתה כוונת ה'
שבני ישראל ירדו למצרים ,וגם אם ה' רצה
שיוסף יהיה השליט במצרים ,כדי להציל בית
אביו מהרעב – למה היה הדבר צריך
להיעשות דווקא תוך כדי מעשה כה חמור של
מכירת יוסף לעבד על ידי אחיו הקדושים?
הלא הרבה דרכים לה' להוריד יוסף למצרים
ולעשותו משנה למלך? אומר הרבי מלובביץ'
זצ"ל :שירידת בני ישראל למצרים הייתה
צריכה לבוא דווקא על ידי מכירת יוסף ,כי
בכך ניתן להם הכוח להיגמל מעול השעבוד
ולצאת ממצרים כאשר אחיו של יוסף
תפשוהו והוליכוהו לבור ,ונעשה יוסף העבד
של אחיו ,שליטה זו לא נתבטלה גם כאשר
מכרוהו לישמעאלים ,נמצא אפוא ,שבעומק
הדברים היו בני ישראל שליטים על יוסף,
ובאמצעותו על כל מצרים ,ובזכות זה ,לא

הייתה למצרים שליטה אמתית וקבועה על
בני ישראל ,לפי שבירידת יוסף בצורה הזאת
סבל צער בשביל אביו אחיו ובשביל עם בני
ישראל ומכאן יש ללמוד ,כאשר יהודי מסב
צער לחברו ,אפילו אם הוא מצערו צער גדול,
צריך לחוש בכל זאת ,כי לטובתו בא עליו
הצער הזה ,ולכן אסור לשנוא את חברו על
זה ,אדרבא צריך לאהוב אותו ,אומנם הפוגע
הוא בעל בחירה ,ולכן מגיע לו עונש על
מעשיו ,אבל הנפגע צריך לדעת ,שבפגיעה
שפגע בו חברו יש כוונה אלוקית חיובית,
ופגיעה זו היא לטובתו ,לכן אסור לו לכעוס
עליו ,אבל להפך ,עליו לנהוג כלפיו במידת
האהבה ,ודווקא התנהגות זו ,תבטל בסופו
של דבר את הנזק .וה' ישמרנו אמן.

פרפראות על הפרשה:

,,כי בן זקונים הוא לו" :בעל הטורים אומר:
זה רמז על לימוד תורה ,כי תיבת זקונים הם
ראשי תיבות :זרעים – קדשים – נשים
ישועות הנזיקין – מועד ,כלומר יוסף למד את
המשניות ,ומדוע לא נזכר סדר ,,טהרות"?
אומר האדמור רא"ם :על סדר טהרות צריך
אדם לעמול ולטרוח בעצמו .זה אינו לידיעה
על ידי לימוד מאחרים.

חנוכה:

מלחמת היוונים נגד החשמונאים ,לא כוונה
כנגד כקיומו הגשמי של העם היהודי ,להפך,
הם היו נכונים להעניק ליהודים זכויות
מפליגות ,ולאפשר להם ליהנות מכל הישגי
התרבות והמדע של יון .המאבק היה נגד
הנשמה היהודית ,היוונים ,ביקשו להפריד
את העם היהודי מקדושתו ,ולהפכו להיות

עם ככל העמים .שכבשו את בית המקדש
יכולים היו להחריבו ,כדרך שנהגו שליטים
אחרים ,אך הם לא עשו זאת .לא הפריע להם
קיומו של מרכז רוחני ותרבותי ,שבו אנשים
מבטאים את רגשותיהם ואת אמונתם .הם
גם לא שפכו את השמן ששימש להדלקת
המנורה .לא הפריע להם שהיהודים
מדליקים את המנורה ,דבר אחד הקפידו
לעשות :הם טימאו כל השמנים ,בכך כאילו
אמרו :יכולים אתם להמשיך בעבודת בית
המקדש ,ובהדלקת הנרות ,כי כל העמים
מקריבים קורבנות ומדליקים נרות ככל אחד
אשר אהב ואשר האמין .וגם אתם עם ישראל
תמשיכו לעשות מנהג אבותיכם ,אבל בלי
טהרת השמן .השמן אינו מתערבב והוא צף
למעלה ,והטהרה של השמן מסמלת את העל
– שכליות ,כי מהותו של העם היהודי
משתמש בדברים שאינם שכליים .ואי אפשר
להבדיל בין שמן טמא לשמן טהור ,לא
בטעמו ,ולא בריחו ,ולא במהותו ולא בשום
שינוי ,ואמרו :רוצים להישאר יהודים? –
בבקשה ,רוצים להמשיך ללמוד תורתכם?
אין לנו התנגדות .רוצים לקיים מצוות? למה
לא ,אבל אנו מתנגדים בכל תוקף לערך בלתי
שכלי ,שאתם מייחסים לתורה ולמצוות.
לקדושה שאתם מעניקים להן .אם נפל ספר
על הארץ אתם משתגעים וצמים ,מה קרה,
כל הספרים בעולם נופלים ולא צמים ולא
מצטערים ,אם אדם נופל למה הספר לא
נופל? קיימו מצוות בהם טעם והיגיון ,כמו
כיבוד הורים חגים ומועדים היסטוריים אבל
למה לא לובשים שענטז? למה לא עובדים
בשבת? למה לא אוכלים בשר בחלב וכדומה
אומנם היוונים הצליחו לטמא את כל
השמנים ,חוץ מפך שמן קטן אחד חתום
בחותמו של כהן גדול .אותו לא הצליחו
לטמא .הפך הקטן הזה מסמל את הנקודה
הפנימית של היהודי שלא נראית ונעלמת
מעיני הכל .והיא האהבה לה' לקיים
מצוותיו ,בלי שאלות ובלי היגיון ,כי היהודי
דבוק במקורו האלוקי מכל זה נלמד לכל
הדורות ,כוח בכל אדם ישנו יצר הרע ששואל
את השאלות ששאלו היוונים ,ומבקש
להפריד את היהודי מקדושת התורה
ומדבקותו המוחלטת בה' ,ואם קשה להתגבר
על כך ,יש לעורר את הפך הקטן ,ואת
הנקודה היהודית הפנימית ,ובאמצעותה
אפשר להתגבר על הקשיים.

היסטוריה בקצרה:
ימי החורבן  82למניינם:

אחרי ניצחונו של קיסר על היהודים ,דאג
הקיסר ,פן תתעורר רוח היהודים לשוב
ולמרוד בו ,אז וישלח את שר הצבא שלו
ושמו ,,בסוס" להכניע את שאר המבצרים
המעטים אשר עוד נשארו בידי היהודים
שרידי החרב והם שלושה :מכור – הורידיון
– מצדה .ויעל בסוס בראש חילו בתחילה
להכניע את מבצר הורידיון ,אבל בעוניים
ובאזלת ידם של תושבי הורידיון ,הסגירו את
המבצר ביד הרומאים בלי מלחמות .ואחר כך
עשה בסוס למבצר ,,מכור" שהיה מבצר
משגב ,והוא בנוי .על ראש סלע המתרומם
למעלה ,ותהומות עמוקים הקיפוהו מסביב.
וישקוד בסוס לשפוך סוללה על המבצר ,אבל
אנשי מכור התנגשו עם שופכי הסוללה יום
יום .ויהרגו רבים מהאויב ,והיה בחור אמיץ
לב ונאדר – כח ושמו אלעזר ,והיה הורג
באנשי בסוס הרבה חיילים ,ובאחד הימים
חטפו הרומאים את הבחור אלעזר ,ויעמידו
אותו ערום מול אנשי החומה ,ודשו את בשרו
בשוטים ,ויביאו צלב למען הוקיע עליו את
הבחור ,ותיפול רוח אנשי – מכור בקרבם.
וישלחו אל בסוס לאמר :כי יסגירו בידו את
המבצר ,ואם ייתן להם לצאת בשלום עם
אלעזר הנער ,ונענה להם .אז ויפתחו את
שערי העיר ונמלטו על נפשם באישון לילה,
וכיוון שנכנעה מכור לפניו ,מיד יצא בסוס
בדרכו לשרש אחרי הנמלטים ,ותחזק
המלחמה ביניהם ,וגברו עליהם הרומאים
ויהרגום הרומאים עד השמדתם והיו
כשלושת אלפי איש.

הדרך לרפואה ולבריאות:

כף הרגליים אצל חולי סוכרת היא מקום
סכנה שממנו מתחילות צרות ,והם חייבים
לשמור עליה ביותר זאת מכיוון שאצל חולים
אלו ,העצבים שמוליכים את התחושות למוח
פגועים ,ולכן הם לא מרגישים תחושת כאב
או מכה כמו שמרגיש אדם בריא .כתוצאה
מכך עלול שיגרמו להם פצעים או חתכים
ברגל וכאשר ירגישו בדבר ,זה כבר יהיה פצע
פתוח שאצל חולה סוכרת ריפויו קשה ביותר.
לכן חשובה בדיקה יום יומית של כל כף
הרגל .לשים לב לכל אדמומיות שפשוף או
פצע .וגם לא ללכת יחף .לשמור על היגיינה
וניקיון של כפות הרגליים ולנגבם היטב
לאחר הרחצה .רצוי ללבוש גרבי כותנה ללא

תפר עליון או גומי שלוחצים על הרגל ,וכן
לנעול נעליים שלא יגרמו לשפשוף או לחץ
וחשוב לגזוז את ציפורני הרגליים בזהירות
או להיעזר במישהו אחר .לעיתים הזנחה
עלולה להיות ההבדל בין ריפוי לקטיעה ל"ע.
וחובה על חולי הסוכר לשמור על כל דבר
שכתבנו ,וגם נדרשים להקפדה יתרה
בשמירה על בריאות החניכיים מכיוון
שהזנחה וחוסר טיפול בחניכיים ,עלולים
לגרום להתפתחות של מחלות לב ,וכליה,
ושבץ מוחי ,ואוסטאופורוזיס .וסיבת הדבר
הוא ,הואיל והחניכיים מושפעים בכלי דם
וכאשר יש דלקת ,היא באה במגע ישיר עם
הדם.

הראשון לציון:
רבי יום טוב אלגזי 2211-2111

חצר גדולה עמדה בירושלים העתיקה ,בחצר
זו חי יהודי הוא וכל משפחתו ,אך ברבות
הימים ירד אותו יהודי מנכסיו ,ונאלץ למכור
את ביתו לגוי ,כדי לפרוע את חובותיו
לנושים .אבל לא ארכו הימים ,והנה המקובל
האלוקי רבי גדליה חיון עבר ליד חצר זו,
והחליט ,כי מתאים הבית הזה לשמש לו
לבית מדרשו ,קם וקנה הבית הזה מיד הגוי.
הבית הזה הפך עם הימים לישיבת
המקובלים בית-קל ,וזכה הבית הזה לסוכך
בקורותיו על משפחותיהם של שושלת
המקובלים ,וזכה לראות בין באי שעריו את
גדולי וטובי העיר ירושלים .בחלקו העליון
של הבית נקבע בית דירתו של המקובל רבי
גדליה חיון ,ולמטה – בית המדרש .שקולות
התורה והתפילה לא פסקו בו אפילו שעה
אחת ביום .בארבע משמרות למדו
המקובלים :משמרת ראשונה הקיצה בחצות
לילה לקונן על חורבן ירושלים .ולאחר מכן
עסקה בקבלה עד אור הבוקר .המשמרת
השנייה עסקה גם היא בדברי קבלה .ובשעות
הצהריים החליפה המשמרת השלישית את
מקום השנייה ולמדה בעיון רב משניות עם
פירוש רבי עובדיה מברטנורא .גם בתחילת
הלילה לא פסק קול התורה ,המשמרת
הרביעית עסקה בלימוד גמרא עם רש"י
ותוספות עד חצי הלילה ,וחוזר חלילה .הבית
היה הומה ושוקק חיים של קדושה עד
לפטירתו של רבי גדליה החיון ,תלמיד גדול
היה לו לרבי גדליה ,אשר עוד בחייו הושיבו
רבי גדליה בראש ושמו היה רבי שלום שרעבי
זצ"ל.

סיפור:

הרב אברהם יהושע רואה בחלומו כשהוא
עומד בבית דין של מעלה ,והכניסו המלאכים
שם כמה חבילות ושקים של מצוות ולימוד
תורה של הרב אברהם .והרב רואה בחלומו
והנה הוא מחכה לדיינים שידונו אותו.
פתאום ,נפתחת שוב הדלת של אולם בית –
הדין ,ונכנס בסערה ובעזות מצח מלאך
שחור ,פניו רעות ועיניו רושפות .ניכר היה
בעליל ,שכעס נורא מפעפע בו .המלאך הזועם
העיף מבטים יוקדים סביבו ,סקר את
השקים והחבילות שגודשים את האולם ,פנה
אל הגאון רבי אברהם ,ושאל בקול חורק:
,,שמא תדע מה פשר החבילות והשקים
הרבים המונחים כאן באולם בית הדין?"
הרב היה מזועזע מחזותו הנוראה של המלאך
האיום והשיב בפחד,, :אלו דפי תורתי אשר
למדתי בעולם הזה" ,הם מונחים כהוכחה
ניצחית כשיערכו את פסק דיני .המלאך
העווה את פניו והם הפכו חמוצות ,הביט
בבוז ובזלזול על הערימות ,והחל מטייל
ביניהם כשהוא מציץ מידי פעם בכל אחת
מהם .ולפתע הזדקף המלאך השחור והחל
צווח בקולי קולות תוך שהוא מרעיד את
אמות הסיפים,, :הגם זה לימוד תורה
ייחשב? וכי אלו הדפים תורה לשמם הם?
לשם שמים נלמדו? והלא בכל דף ודף של
לימוד ,היה איזה חשבון ועניין של ,,עולם
הזה" .דף זה למדת ,בכדי לעמוד בכור
המבחן ,ולקבל היתר להורות לרבים .ודפים
אלו למדת ,בכדי להתקבל כרב בעיירה
פלונית .וכאן השקעת שיעורים ,למען ידעו
ויראו כח תורתך ,ובמקום אחר ,ניצחת
דיינים אחרים להשתלט עליהם.

דיני חנוכה:

 – 0השנה מתחילים להדליק נרות חנוכה
ביום ראשון בלילה של השני בדצמבר.
 – 1הנשים נוהגות שלא לעשות מלאכה בעוד
הנרות דולקים ,ואין להקל עליהן.
 – 3מצוות הנחת נרות החנוכה היא בתוך
עשרה טפחים ( 11ס"מ) מקרקע הדירה.
 – 4הדר בעליה מצווה שיניח נרות חנוכה
בחלון או במרפסת ,או במרפסת סמוכה
לרשות הרבים .ואם הוא גר בקומה
שהמרפסת גבוהה מהקרקע של רשות הרבים
( 9:61מטר) יניח את הנרות בפתח הדירה
בפנים ,בטפח הסמוך לפתח משמאל הנכנס
כנגד המזוזה.

 – 1מדליקים נרות חנוכה בבית הכנסת בין
מנחה לערבית ,ואף על פי שעדיין לא הגיע
זמן צאת הכוכבים ,כדי שיהא פרסומי ניסא.
ואם אפשר מדליקין נרות חנוכה בבית
הכנסת גם בשחרית בלי ברכה.
 – 6נר ראשון שבכל יום נקרא נר מצווה,
והנר השני והשלישי וכו' נקראים נרות
הידור .לפיכך בעל הבית בעצמו צריך להדליק
נר המצווה ,אבל הנרות של ההידור מחנכים
הקטנים שהגיע זמנם להדליקם ,אבל אם לא
הגיעו לחינוך או לתת להם להדליק .אבל נר
השמש שמחוץ לנרות ההידור מותר להדליק
אפילו על ידי תינוק קטן.
 – 7זמן ההדלקה כחצי שעה לאחר השקיעה
ואם לא הדליק בזמן זה יכול להדליק עד
( )1:11ואם לא הדליק בצאת הכוכבים יכול
( )1:01להדליק אפילו בשעה מאוחרת ,עד
שיעלה עמוד השחר ,ומכל מקום בשעה
מאוחרת צריך להעיר שניים מבני הבית אם
היו ישנים .ואם אינו יכול להעירם ידליק בלי
ברכה .ואם ברך אין למחות בידו.
 – 1מי שאינו יכול להיות בביתו בזמן
הכוכבים ,וחוזר לביתו בשעה מאוחרת ,ראוי
ונכון שימנה את אשתו שתהיה שלוחתו
להדליק בזמן צאת הכוכבים ויוצא ידי חובה
בהדלקתה ,ואפילו אינו שם.
 – 9הדלקת הנר היא המצווה ,ואם אחר
שהדליק כבה מיד מאליו ,או כשבא לתקן
שיהיה דולק יפה ,או נכבה מחמת הרוח ,מן
הדין אינו זקוק להדליקן פעם שנייה ,אך
מצווה מן המובחר לחזור ולהדליק בלי
ברכה.
 – 01לא יתחיל להדליק עד שיסיים לברך את
כל הברכות ,ואין מתחילים לומר ,,הנרות
הללו" וכו' אלא לאחר שסילק ידו מהדלקת
הנר הראשון ולא קודם לכן.
 – 00בערב שבת מדליקים תחילה נר חנוכה
ואחר כך נרות שבת ,צריך לתת שמן בנרות
החנוכה בשיעור שידלקו שעה אחת משעת
ההדלקה ,וכן השעוה תהיה גדולה שתדלוק
שעור כשעה .אין אומרים ,,במה מדליקין"
בערב שבת חנוכה ,ומצווה מן המובחר
להתפלל מנחה ערב שבת קודם הדלקת נרות
חנוכה ,ובבית הכנסת בית יוסף מתפללים
מנחה בשעה ( ,)1:11אחה"צ.
 – 01אם שכח ולא אמר ,,על הניסים" אם
נזכר קודם שיזכיר ה' בברכת ועל כולם,
יאמר שם( .מודים אנחנו לך על הניסים וכו')

וממשיך כרגיל על הסדר .אבל אם אמר ברוך
אתה ה' של ,,ועל כולם" אז ימשיך (שים
שלום) ,ואחר ,,אלוקי נצור" יאמר מודים
אנחנו לך על הניסים וכו' .וברכת המזון אם
שכח יאמר אותה בסוף (הרחמן) וכו'.

התורמים לעלון זה:

האדון אלי חקון ואשתו הגברת אמינה
ובניהם לברכה ולהצלחה אמן *** .הרופא
האדון פרג' אלגדע ואשתו הגברת לינה
ובניהם לברכה ולהצלחה אמן *** .האדון
סולי ערמאן ואשתו הגברת ויקטוריה ובניהם
לברכה ולהצלחה אמן *** .האדון יוסף
סעדיה ואשתו ובניהם לברכה ולהצלחה
אמן *** .משפחת המנוח מאיר סטהון לברכה
ולהצלחה אמן *** .הגברת איוולין ענתבי
ובניה לברכה ולהצלחה אמן *** .האדון אלי
לוי ואשתו הגברת בקי ובניהם לברכה
***
אמן.
ולבריאות
ולהצלחה
אדונתם
לע"נ
שקאלו
משפחת
אמם טוניה מזל בת רחל ע"ה אמן.
*** משפחת כפיף לברכה ולהצלחה ולע"נ
אדונתם אמם רחל בת זקייה ע"ה אמן*** .
משפחת נקב לברכה ולהצלחה ולע"נ אביהם
המנוח ג'מיל בן עיישה ע"ה אמן  *** .הגברת
סילי ג'ג'אתי ובניה לברכה ולהצלחה עם כל
משפחותיהם ולע"נ אביהם המנוח יהודה
לאון בן ג'מיליה ע"ה ומזמינים הקהל

לדרוש על נשמתו יום חמישי בשעה
 17:11בלילה בבית הכנסת אחי – עזר
ותזכו למצוות אמן *** .הגברת טוניה לוי
– שרים ובעלה האדון שאול שחוד ובניהם
לברכה ולהצלחה ולע"נ אחיה המנוח חכם
אברהם שרים בן רחל ע"ה אמן *** .האדון

צ'רלי קטאן ואשתו הגברת מרגלית
ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ אביו
המנוח אברהם בן סלמה ע"ה אמן*** .
הגברת ברטה זרדוק ובניה המבורכים:
רפי – ג'ואי – ויויאן – ג'ולי לברכה
ולהצלחה ולע"נ אביהם המנוח דניאל
בן עיישה ע"ה אמן *** .האדון משה
סעדיה ומשפחתו לברכה ולהצלחה
אמן.
הגיעו התרומות  $2111לשבוע זה
וההוצאות  $2111ותזכו למצוות אמן.
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