
 תורת אמת
 שמירת המצוות

שאותה כל כך ‘, אימנו רחל’בנה הבכור של ‘, יוסף’יותר מכולם הוא  יעקב אבינוהבן האהוב על 

וגם איך שיוסף מספר לכולם  אהב, התורה מספרת לנו, שיוסף היה מספר ליעקב לשון הרע על אחיו,

שבחלומו הוא רואה את כל משפחתו משתחוים לו, אחי יוסף רואים את האהבה הרבה שיעקב אביהם 

שיודע ומכיר את יעקב רוכש ליוסף יותר מכולם, בשל כך הם מקנים בו ושונאים אותו על חלומותיו, 

ר ”המתח שסורר בין האחים ליוסף, הוא גוער ביוסף בפני אחיו  יו... ָמה ַהֲחלֹום ַהזֶּה ֲאשֶּ ַויְִּגַער ּבֹו ָאבִּ

ת הַ  יו ָשַמר אֶּ ָחיו ְוָאבִּ ְשַתֲחֹות ְלָך ָאְרָצה: ַויְַקנְאּו בֹו אֶּ יָך ְלהִּ ְמָך ְוַאחֶּ  “ָברדָ ָחָלְמָת ֲהבֹוא נָבֹוא ֲאנִּי ְואִּ

  ?מדוע הוא מסכן את יוסף ?לבדו אחר אחיו לשכם יוסףשולח את  יעקב אבינואם כן, מדוע 

ידע שאחיו שונאים אותו, וגם יוסף ידע בכך ואף על פי שיעקב כותב שאף על פי אור החיים הקדוש 

שהמקיים את מצוות התורה )פסחים דף ח.( שלוחי מצוה אינן ניזוקין כן שניהם לא חששו כלל, משום 

הם מגינות עליו מכל צרה, ולכן יוסף שהולך במצות אביו לפגוש את אחיו, הרי הוא מקיים מצות 

יָך”שעליה נאמר: ‘ כיבוד הורים’ כּון יָמֶּ ָך ְלַמַען יֲַארִּ מֶּ ת אִּ יָך ְואֶּ ת ָאבִּ ד אֶּ ולכן ‘(. יב‘, )שמות כ“ ַכּבֵּ

 אינו חושש שהרי זכות המצוה תגן עליו.יעקב 

 )פירוש: שהתורה מגינה ומצילה את האדם(.  התורה מגנא ומצלא )דף כא.(:כתוב בגמרא במסכת מכות 

היהודי, שומר המצוות, עליו להבין ולהפנים את הדברים, שקיום המצוות ולימוד התורה הם ההגנה 

 הטובה ביותר שלו. הם ולא אחר.

שמירת המצוות, מגינה גם על כלל עם ישראל, זה הדבר שמגן ומציל אותנו מפני צרות שונות ומשונות 

 בכל מהלך ההסטוריה.

ובל נשכח שהתורה והמצוות הם גם מה שמוכיח שאנו עם מיוחד, עם בפני עצמו, עם מסורת, חוקים, 

מצוות ומנהגים משלנו, הם אלו שעד היום מעידים בנו שאנו עם נפרד מכולם, יהודי שלא שומר תורה 

ומצוות אין לו שום סממן שיעיד עליו שהוא יהודי, ולעומתו, יהודי שמקיים התורה ומצוותיה, הרי הוא 

‘ אני חלק מעם עתיק עם שורשים חזקים ועם מסורת מפוארת’כמו שעומד בגאווה ואומר בפני כולם, 

   ‘.אני יהודי’בעצם 

, אין מבטלין תינוקות של בית רבן אפילו רבי יהודה נשיאהמשום ריש לקיש "אמר  )בשבת קי"ט ע"ב(כתב על הגמרא )נתיב התורה פ'(  נתיבות עולם למהרי"לבספר 

, ועל מקום ניםלבנין בית המקדש", כי תלמוד תורה גדול מבנין בית המקדש. כי בנין בית המקדש אף שיש בו קדושה עליונה, מ"מ הקדושה היא על עצים ועל אב

 הארץ. אבל התורה היא שכלית והיא אצל הקטן שהוא אדם בלא חטא, ולפיכך אין מבטלין תינוקות של בית רבן אפילו לבנין בית המקדש. 

" כי הן אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל פיהם של תינוקות של בית רבןבאר את הגמרא שאמרה ")קי"ט( על מסכת שבת בעין יעקב המובא הרי"ף ובפירוש 

סוד של כל הי אמת שהתורה שלומדים בני התורה הגדולים, ולא ימושו מפיהם יומם ולילה היא תורה החשובה שמתחדשים בה חידושי תורה. אך אמנם אילו לא היה

הרהורי ’רה תלמיד חכם מוסד על התורה שלמד בהיותו תינוק של בית רבן, לא הייתה תורתו מתקבלת. לפי שאם התחיל ללמוד תורה לאחר שהגדיל יש באותה תו

. וכשגדיל חטאשאין אדם ניצול מהם, ואינה תורה נקייה וברה. אבל מכיון שכל אדם בקטנותו כבר למד תורה בעודנו קטן, והייתה תורה נקייה, הבל שאין בו ‘ עבירה

אלא בשביל ים אח"כ קדמה לו התורה שלמד. וכאן שקדמה בידו תורה טהורה, כל עבירות שלאחר מכאן לא יוכלו לכבות את התורה שלמד. ונמצא שאין העולם מתקי

ים יִַּסְדָת עֹזהתורה שלמדו בהיותם תינוקות של בית רבן, שאלמלא כך לא היה העולם מתקיים. וזהו שנאמר " ים ְויֹנְקִּ י עֹוְללִּ פִּ ", שהכוונה שהיסוד שיש בכל אדם מִּ

א, אין עוד חט מזמן שהיה עולל ולמד תורה בבית רבו הוא יסוד חזק שעליו עומדת התורה שילמד אחר כך, כי מתוך אותם יסודות של תורה נקייה מהבל שאין בו

 עבירה מכבה תורה". 

ים יִַּסְדָת עֹז  ים ְויֹנְקִּ י עֹוְללִּ פִּ  ‘(ג‘, )תהילים חמִּ

 ביום חול
8:00 שחרית:  

 לאחר התפילה שיעור "חק לישראל"
17:20מנחה:   

 לאחר התפילה שיעור 
18:15ערבית:   

 לאחר התפילה שיעור הלכה
 מקוה טהרה לנשים פתוח בכל  לילה

 

 

 העלון מוקדש
 לעילוי נשמת

 אילנה בת שמחה, זוהרה בת פריחה
 ושמעון חזוט
 ת.נ.צ.ב.ה

 ולבריאות איתנה
 מרדכי בן שמחה, מרדכי בן מילכה

  956-455-4917לפרטים ולתרומות ניתן לפנות לטלפון:  

 טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף

  17:18הדלקת נרות: 

18:15צאת השבת:   

18:50ר"ת:   

 ביום שבת
17:10מנחה בערב שבת:   

 לאחר קבלת שבת, דברי תורה
כ ערבית של שבת“ומיד אח  

8:30שחרית של שבת:   
 לאחר התפילה, סעודת שחרית של שבת

15:30שיעור גמרא:   
16:50מנחה של שבת:   

 לאחר תפילת מנחה תתקיים סעודה שלישית
18:15תפילת ערבית:   

 לאחר התפילה הבדלה
  

 יישר כח גדול
“ מנשה אמויאל”לתורן השבת:    

                             shoovaisraelspi.com“  זמני בית הכנסת "שובה ישראל
 106 Oleander St. South Padre Island, TX 78597   P.O. Box 3766    

פרשת: מקץ   
 03‘ עלון מס

 כסליו תשע"ג‘ כד

 הרב יונתן סימוני
פדרה איילנד טקסס‘ רב קהילת סאות  

www.shoovaisraelspi.com 

 בעזרת השם יתברך
במהלך חג החנוכה, בין מנחה לערבית תתקיים הדלקת  

החנוכיה ברוב עם הדרת מלך בהשתתפות ילדי הקהילה 
יוגש כיבוד קל וסופגניות, הציבור מוזמן.   

 חג חנוכה שמח
במוצאי שבת קודש מדליקים 

 נר ראשון של חנוכה

http://www.shoovaisraelspi.com/


 קנאה סיפור לשבת
 שלא יוסיף )דף י':(, במסכת שבת  נאמר 

 אדם לבנו יותר משאר בניו, שבשביל 

 כתונת הפסים שנתן יעקב ליוסף יותר משאר 

 בניו, נתקנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו 

אבותינו למצרים. הרי שצריך להזהר שלא ליתן או 

 להעניק אהבה לבן אחד יותר משאר בניו. 

ואם צריך ליתן פרס לבנו על שנצטיין, עדיף ליתן לו 

בצנעה שלא ידעו מזה שאר בניו, או יתן לכולם בשוה, 

 ויאמר להם שהם מקבלים זאת בזכות האח שנצטיין, 

 . קנאת סופרים תרבה חכמהוגם בזה נאמר 

אם יש מריבה בין האחים, בדרך כלל אין להורים 

 להתערב, אלא ליתן להם להסתדר, שאם ההורים 

 יתערבו ירגיש אח אחד מקופח. אמנם במריבות 

 גדולות צריך להתערב. 

 וכל שכן שיש חשש שיזיקו זה את זה, כגון: 

 שילד גדול מכה לאחיו הקטן, צריך 

 להפסיקו מיד. 
 )חינוך ילדים, הרב אפרים עובד(

 פינת ההלכה
 הלכות חנוכה

  נא לשמור על קדושת העלון. העלון טעון גניזה. אין להוציא את העלון לרשות הרבים בשבת.

 גמילות חסדים

מצות נר חנוכה מצוה חביבה היא עד מאד, וצריך האדם להיזהר בה א. 

הזהיר בנר )שבת כג:( מאד כדי להודיע הנס ולהוסיף , ואמר רב הונא 

, כי נר מצוה ותורה אורחנוכה, יהיו לו בנים תלמידי חכמים שנאמר: 

  דהיינו שעל ידי נר של חנוכה יזכה לאור התורה.

נוהגות הנשים שלא לעשות מלאכה, כגון תפירה וסריגה, בעוד שנרות ב. 

החנוכה שבבית דולקות, במשך חצי שעה מהדלקתם, ואין להקל להן בחצי 

  שעה הראשונה של הדלקת הנרות. אבל בבישול ואפיה מותרות.

 נכון ללמוד הלכות חנוכה בחנוכה, כדי לדעת פרטי ההלכות.ג. 

אסור להתענות בחנוכה, ולכן אם חל יום פטירת אביו או אמו בחנוכה, ד. 

לא יתענה בימי חנוכה, אלא יקדים להתענות קודם חנוכה, שבימים שלפני 

 חנוכה או לאחריהם אין איסור תענית.

יש נוהגים להרבות במאכלי גבינה בימי חנוכה, זכר לנס שנעשה על ידי ה 

"יהודית". ומנהג ישראל תורה הוא. וכן נוהגים לאכול בחנוכה סופגניות 

מטוגנות בשמן, זכר לנס השמן של המנורה, וטעמם כצפיחית בדבש. וכל 

 מעשיך יהיו לשם שמים.

מעיקר הדין די בנר אחד לכל בית ובית מישראל, בין שבני הבית ו. 

מרובים, בין שהם מועטים. אולם המהדרים במצוה זו, בלילה הראשון 

מדליקין נר אחד, מכאן ואילך מוסיף נר אחד בכל לילה עד שבלילה 

האחרון יהיו שמונה נרות, ולספרדים אפילו אם היו בני הבית מרובים לא 

 )סי' תרעא ס"ב(. ידליקו יותר. וכן פסק מרן בשלחן ערוך 

, האשכנזים מדליקים כמספר בני הבית בלילה הראשון מדליק נר לכל ז. 

אחד,  ומוסיף והולך בכל לילה ולילה נר אחד: שהרי אם היו אנשי הבית 

עשרה. בלילה הראשון מדליק עשרה נרות ובליל שני עשרים ובליל 

 שלישי שלשים עד שנמצא מדליק בליל שמיני שמונים נרות:

הדר בבנין קומות, מצוה שיניח נרות חנוכה בחלון או במרפסת, ח. 

הסמוכה לרשות הרבים, כדי שייראו העוברים ושבים. ואם הוא גר בקומה 

שהמרפסת גבוהה מקרקע רשות הרבים עשרים אמה, יניח הנרות בפתח 

         “““שלמה בן חנה סליןשלמה בן חנה סליןשלמה בן חנה סלין”””כל הדברי תורה יהיו להצלחת: כל הדברי תורה יהיו להצלחת: כל הדברי תורה יהיו להצלחת:  הדירה מבפנים, הואיל ואין בזה היכר כל כך לבני רשות הרבים.
   שבת שלום ומבורך לכל בית ישראלשבת שלום ומבורך לכל בית ישראלשבת שלום ומבורך לכל בית ישראל

הלילה היה חשוך וקר, וסערה של ממש השתוללה ברחובות פילדלפיה. בחדר הקבלה של 

מלון קטן באחד הרחובות הצדדיים של פילדלפיה, ישב פקיד הקבלה והצטנף בתוך מעילו. לא 

 הייתה עבודה רבה באותו ערב. איש מהאורחים לא תכנן לעזוב את חדרו החמים בליל שכזה.

בשעת לילה מאוחרת נפתחה הדלת, ולמלון נכנסו בני זוג מבוגרים, נוטפי מים ורועדים מקור. 

הם פנו לפקיד וביקשו לשכור חדר למשך הלילה. הפקיד נעים ההליכות הביט בהם במבט 

 אוֵהד, אך אמר: 'המלון כרגע בתפוסה מלאה. אין אפילו חדר אחד פנוי'.

בני הזוג המבוגרים נראו אובדי עצות. זה כבר המלון השלישי שהם נכנסים אליו, ובכל מקום 

 שולחים אותם כלעומת שבאו מאחר וכל החדרים תפוסים.

הפקיד הבחין במצוקתם ורחמיו נכמרו עליהם. 'אולי תרצו לישון בחדר שלי?' הציע, 'זו לא 

 בדיוק סוויטה, אבל לפחות יהיה לכם מקום להניח את ראשכם למשך הלילה'.

בתחילה בני הזוג היססו להקשות על הפקיד, אבל מזג האוויר בחוץ רק הלך ונעשה יותר 

 סוער, הפקיד שכנע אותם באומרו שהוא ממילא יושב בדלפק עד הבוקר, וחדרו נותר ריק.

 הפקיד הכין את חדרו למען שני בני הזוג המבוגרים, והם הודו לו מקרב ליבם.

למחרת בבוקר, כאשר ירדו לשלם את החשבון, אמר הגבר המבוגר לפקיד: 'אדוני היקר, אני 

מעריך את היעילות, האדיבות והתושייה שלך. אתה 'מתבזבז' במלון הקטן הזה. לדעתי אתה 

מתאים להיות מנהל המלון הטוב ביותר בארצות הברית. אולי ביום מן הימים אבנה את המלון 

 הזה, ואמנה אותך למנהלו'.

הפקיד חייך בנימוס, והודה לאורח על המחמאה. האורח הוציא מכיסו כרטיס ביקור ונתן אותו 

 לפקיד. הפקיד טמן את הכרטיס בתיקו ושכח מהמקרה תוך זמן קצר.

לאחר כמה חודשים נקלע המלון הקטן לקשיים כלכליים ונסגר. פקיד הקבלה מצא את עצמו 

 מחוסר עבודה. הוא ניסה עבודות שונות ולבסוף מצא עבודה כמלצר זוטר באחת המסעדות.

והנה לאחר שנתיים, נוחת יום אחד מכתב מניו יורק בתיבת הדואר של הפקיד. כותב המכתב 

מזכיר שלפני שנתיים וחצי הוא ואשתו הגיעו בליל סערה למלון הקטן שבו הפקיד עבד, והוא 

דאג להם באופן מיוחד. 'אני ורעייתי מבקשים להשיב לך כגמולך, ואנו מזמינים אותך לבוא 

ולהתארח בביתנו למשך כמה ימים', הסתיים המכתב. למעטפה היה מצורף גם כרטיס טיסה 

הלוך ושוב מפילדלפיה לניו יורק.הפקיד שמח מאוד על ההצעה. הוא היה מותש ומיואש 

מעבודתו הקשה במסעדה שתמורתה קיבל שכר רעב. תוך כמה ימים הוא נטל חופשה קצרה 

 וטס לניו יורק. האיש המבוגר פגש אותו בשדה התעופה, ופנה במכוניתו לכיוון מרכז מנהטן.

 'לאן אנו נוסעים?' שאל הפקיד. 'מיד תראה', השיב האיש בחיוך צופן סוד.

, עצר האיש והצביע על בניין ענק 43כאשר הם הגיעו לצומת של השדרה החמישית עם רחוב 

 בניין מפואר מאבן אדמדמה עם צריחים מסוגננים ומגדלי תצפית. -שהלך ונבנה 

 'אתה רואה את הבניין?' שאל האיש את הפקיד, 'זה המלון שבניתי לך כדי שתנהל אותו...'

הפקיד לא הבין. 'אתה בוודאי צוחק עלי... זו בוודאי בדיחה', אמר במבוכה.חיוך רחב התפשט 

על פני האיש, והוא השיב: 'חס וחלילה. אינני צוחק עליך. אני רציני לחלוטין. האם יש לך 

עדיין את כרטיס הביקור שנתתי לך באותו ליל סערה?'. הפקיד ההמום שלף מארנקו את 

. רק וולדורף אסטור-וויליאםכרטיס הביקור שהיה שמור אצלו. השם שהופיע עליו היה 

העשירה והמפורסמת. המבנה משפחת אסטור עכשיו הבחין הפקיד שמדובר באחד מבני 

אסטוריה' הראשון, שהלך ונבנה -וולדורף אסטור היה מלון 'וולדורף-שעליו הצביע וויליאם

באותם ימים. הפקיד הצעיר הפך להיות מנהלו של המלון שהתפתח לימים הפך לרשת של 

 מלונות יוקרה נוצצים. 

מושלך לכלא על לא עוול בכפו, ופותר יוסף הצדיק בפרשתנו, אנו לומדים על מקרה דומה. 

בהצלחה את חלומותיהם של שר המשקים ושר האופים. כאשר שר המשקים משתחרר, מבקש 

ממנו כי יזכור אותו בחוץ, וידאג לחלצו מהכלא, אבל שר המשקים שוכח מכל העניין. יוסף 

רק לאחר שנתיים, פרעה חולם חלום ואיש לא מצליח לפותרו, נזכר שר המשקים ביוסף 

ומספר עליו לפרעה. פרעה מוציא את יוסף מבית האסורים, וממנה אותו למשנה למלך מצרים. 

חשוב לעשות את ההשתדלות הטבעית ולא לצפות לניסים, אבל צריך תמיד לזכור ולשנן שאת 

הכול נותן לנו בורא עולם.  ולכן עלינו להתמיד בעשיית המצוות וגמילות חסדים וכמו שאומר 

ּנּו‘( א‘, )יאקהלת בספר שלמה המלך  ְמָצאֶּ ים תִּ י ְברֹב ַהיָמִּ   ַשַלח ַלְחְמָך ַעל ְפנֵּי ַהָמיִּם כִּ


