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פרשת: מקץ   
 23‘ עלון מס

 טבת תשע"ג‘ ב

 ‘(יג‘, )משלי ונֵר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור 

יוצא מהחושך אל האור, איך תוך שעה קלה מעבד שיושב בבית הסוהר יוסף הצדיק בפרשתינו אנו רואים איך 

יהָ ”הוא מתמנה למושל על האמפרייה הגדולה ביותר, מצרים.  כל אותם שנים ‘( יב‘, )קהלת ז“ ַהָחְכָמה ְתַחיֶּה ְבָעלֶּ

בבית האסורים, לא נכנס לייאוש כלל, כל הזמן החזיק בתורה ובאמונה שרכש בבית אביו. בזכות אור  יוסףשהיה 

 )מבור עמוק לגג גבוה(.התורה הוא מצליח לצאת מבירא עמיקתא לאיגרא רמא 

שהעולם הזה דומה )בבא מציעה פג:( זהו חג המסמל את נצחון האור על החושך. בגמרא כתוב חג החנוכה גם 

לחושך. החנוכיה שלנו היא מסמלת את אור התורה שעדיין ממשיך לדלוק וגובר על החושך שנמצא בעולם, 

 החנוכיה מזכירה לנו איך אמונה של קומץ יהודים גברה על כל האימפריה היוונית.

היוונים לא היו רק כובשי קרקעות, הם הביאו איתם את הקידמה. היוונים חשבו את עצמם נאורים, יצרו תרבות 

‘. חושך’שתרבות יון זה ‘( ר לג“)פסיקל אומרים “לעומת זאת חז‘ עניפה, פילוסופיה, מחזאות, ציור, ספורט וכו

החכמה היוונית שאין לה פרי, כי ”הגדיר את תרבות יון בפיוטו בצורה נפלאה ל “רבינו שלמה אבן גבירול זצ

הפרח יפה מבחוץ, חוץ מזה אין בו תועלת ואילו הפרי הוא המזון, דבר שניתן להפיק ממנו תועלת “ אם פרחים

 רבה.

כותב על תרבות יון: קחו לדוגמא את תרבות הספורט, המצאה יונית, תרבות שהצמיחה הרב שלום מאיר ולך 

מעריצים, אוהדים מושבעים, ומה זה תורם לחיי היום יום? מאומה. מה מרוויח מי שהבקיע לרשת או ‘, אלילים‘

קלע לסל? האם נהיה לאדם טוב יותר? נעלה יותר, מושלם יותר? תרם משהו לרווחת מישהו? במה משקיעים 

 רבבות את מעיינהם, רגשותיהם, זמנם וכספם?

 “ הם משתחוים להבל ולריק”התשובה: 

תרבות יון היא גירוי יצרים, משיכה אחר התאוות, זוהי בדיוק ההגדרה של חושך, הליכה אחר היצרים בעיורון 

הרשעים הם ”הגדירו זאת במשפט קצר: ‘( י‘, )בראשית רבא לדל “מוחלט, אי שליטה עצמית על משאלות הלב. חז

התאוות והתשוקות שבלב הם ששולטים ומנחים את הרשעים. “. ברשות ליבם, אבל הצדיקים ליבם ברשותם

א ָאָדם יִָוֵלד”: ‘(יב‘, )יא בספר איובכתוב  רֶּ י הנחיה “האדם נולד כחמור קטן, נטול רסן. אם יגדל כך, ע“ ַעיִר פֶּ

של יצרים בלבד, יהיה החמור הקטן לחמור גדול, ולאחר מכן לחמור קשיש וחמור זקן. הדרך היא ריסון עצמי על 

)קהלת שלמה המלך ידי יראת שמים, המחייבת אותו לשים מעצור לרצונותיו כדי לשמור תורה ומצוות, וכך כותב 

ת ִמְצֹוָתיו ְשמֹור ִכי זֶּה ָכל ָהָאָדם.     ‘(יג‘, יב ת האלוקים יְָרא ְואֶּ ֹּל נְִשָמע אֶּ  סֹוף ָדָבר ַהכ

ים לזכר נסים: למשל בפסח אנו מצווים לספר את סיפור יציאת מצרים, לזכר נס יציאת מצרים והנסים הנלוו מלבד מצות נר חנוכה ישנן מצוות נוספות

כה כן בפורים עלינו לקרוא את מגילת אסתר לזכר הנס. כל אלו המצוות אנו יכולים לעשותם גם בצנעה בתוך ביתינו, לעומת זאת נר חנו-ליציאה. כמו

 אנו מצווים להדליקו בפתח הבית, ברשות הרבים, במקום שכולם יראו אותו. 

 מה נשתנתה מצווה זו מכל שאר המצוות שעלינו לעשותה בפרהסיה?

מסביר כי ישנו הבדל מהותי בין הנסים. נס יציאת מצרים ונס פורים היו נסים גלויים המפורסמים לכל העמים. עם שיצא לחרות אחרי עשר החתם סופר 

ומת לע מכות של שינוי הטבע, כל בכורי מצרים מתו, ים סוף נבקע לשניים וכו'. וכן בפורים עם שלם ניצל ממות בטוח. נסים אלו ידועים לכל העולם,

 זאת, נס פח השמן של חנוכה היה בהסתר בבית המקדש ולא ראוהו אלא הכהנים של בית המקדש. 

ו לנ נס זה, בעודו בצנעה, אין בו כדי לפאר את שמו של הקב"ה לעיני כל העולם, ומשום כך בולטת בו ביותר אהבת ה' לעמו, שעשהו רק כדי להודיע

 חיבתו ורצונו.

 היות ונס זה היה נסתר, הוא שעמד לנגד עיני חז"ל בתקנם להדליק נרות חנוכה ברשות הרבים לעיני כולם, לפרסם הנס. 

 

 לפרסם את נס חנוכה

 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

 ניסים מקס בוגנים
 ת.נ.צ.ב.ה

 ולבריאות איתנה
 מרדכי בן שמחה

ניתן להקדיש את העלון לעילוי נשמה, לרפואה, להצלחה.  
  956-455-4917לפרטים ולתרומות ניתן לפנות לטלפון: 

 טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף

  17:21הדלקת נרות: 

18:17צאת השבת:   

18:51ר"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

“ אורן מוריוסף”לתורן השבת:    

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

ד “בס  

 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.   
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 האור של חנוכה סיפור לשבת
 , שהאור של חנוכה הגאון מוילנאכתב 

 משפיע על העולם כולו שהרי דווקא בחנוכה

 הימים מתחילים להתארך והשמש מאירה יותר 

 ראיה מפתיעה זו קוראת כל שנה מחדש דווקא  

 בכסליו, נר ראשון של חנוכה. ‘ בתאריך העברי כה

 ישנם שני סוגי אור. האור שלנו, שנמצא בעולם בו אנו 

חיים, הוא אור הרבה פחות איכותי מהאור הקדום. האור 

 המקורי היה אור מיוחד בטיבו, אלא, שה' החליט שאין 

 העולם שלנו כדאי להשתמש בו. אור זה שימש בעולם, קודם

בריאת האדם, בשלשת הימים הראשונים של הבריאה כזכור,  

 השמש ושאר המאורות נבראו ביום הרביעי של הבריאה. 

 שעות היה  63שעות, ובסך הכל  21בכל יום הוא שימש 

 גנז אותו. בחנוכה מדליקים בסך ‘ אור זה בעולם עד שה

 הם הנרות –נרות. שלושים וששה במספר  63הכל 

  63השייכים למצות הדלקת נרות עצמה.  

 נרות מקבילים הם בדיוק למספר השעות ששימש

 האור המקורי, בימים שעד בריאת המאורות!  

 אורם של ימי  –חכמי הסוד מגלים לנו

 בראשית, זורח באור שאנו מדליקים

 בנרות חנוכה! 

 

 פינת ההלכה
 הלכות קריאת הלל בחנוכה

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

 זכרון ילדות

בכל יום משמונת ימי חנוכה בתפלת שחרית גומרים את ההלל, בין א.  

יחיד בין צבור. ומברכים לפניו אשר קדשנו במצותיו וצונו לגמור את 

ההלל, ולאחריו ברכת יהללוך. ומסיימים ב"אמן" כמו בכל מקום שיש ב' 

 ברכות שהמברך מסיים באמן.

יחיד שהתחיל לגמור ההלל בחנוכה, ושכח לברך "לגמור את ההלל" ב. 

קודם ההלל, ונזכר באמצע מזמורי ההלל, יברך במקום שנזכר, ויסיים על 

 סדר ההלל.

כל יחיד מיחידי הקהל רשאי לברך על ההלל ברכת לגמור את ההלל, ג. 

. )ואין צורך לצאת ידי חובה הברכה מהשליח צבור(ויגמור ההלל עם השליח צבור, 

ואם סיים הברכה "לגמור את ההלל", ובטרם יתחיל לומר את ההלל שמע 

את השליח צבור שסיים גם הוא את הברכה, לא יענה אחריו אמן, דהוה 

 ליה הפסק בין הברכה שבירך בעצמו, לקריאת ההלל.

אסור להפסיק בדיבור באמצע ההלל, ומכל מקום השומע ברכה ד. 

מחבירו, והוא באמצע מזמורי ההלל, יש לו לענות "אמן". וכל שכן שעונה 

קדיש וקדושה וברכו באמצע ההלל, אף כשגומרים את ההלל. אבל אמן 

 דתתקבל אין לענות.

כל היום כולו כשר לקריאת ההלל מהנץ החמה עד שקיעתה, שנאמר ה.  

 ממזרח שמש עד מבואו מהולל שם ה'

גם האבל חייב לגמור את ההלל בברכה, בכל ימי החנוכה, אף ו. 

כשמתפללים בבית הנפטר. וכל שכן הצבור שמתפללים בבית האבל. ורק 

בראש חודש שההלל אינו אלא ממנהג, רבים נוהגים שאין האבל קורא את 

  ההלל

נשים פטורות מאמירת ההלל בימי החנוכה. ואם רצו לגמור ההלל, ז. 

רשאות לגומרו, אך לא תברכנה, דספק ברכות להקל, וגם הנשים מבנות 

אשכנז הנוהגות לברך על כל מצות עשה שהזמן גרמא, מכל מקום כאן לא 

  תברכנה על ההלל בחנוכה, כיון שזו מצוה שאין בה עשייה.

הקורא את ההלל בחנוכה, ואחר כך נסתפק אם קרא ההלל בדילוג כמו ח. 

         “““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:  )ילקוט יוסף(בראש חודש, כיון שאמר חלק ממנו אין לחזור ולקרוא מספק. 
   שבת שלום ומבורך לכל בית ישראלשבת שלום ומבורך לכל בית ישראלשבת שלום ומבורך לכל בית ישראל

ילד כבן עשר הולך עם אביו ל"לונה פארק" בחופשת החנוכה. 
ההתרגשות המהולה בפחד ב"רכבת הרים", העליצות בשייט בסירות 

המתנגשות, המתח בניסיונות הקליעה למטרה, והנה הגיעו לביתן 
קסום: בצריח שמעליו ניבטת מכשפה מזוויעה, הפותחת וסוגרת 

  "רכבת שדים". -תריסי צוהר בצחוק פרוע 
קנו כרטיס ועמדו בתור, התיישבו בקרון הדו מושבי, צפירה, והרכבת 
פותחת במסע לתוך המערה החשוכה. איזה פחד. עלטה סביב, ומימין 
ומשמאל מאירות דמויות פלצות, שדים אימתניים ומפלצות זוועתיות 

מניפים קלשונים וכידונים, ומכשפות מצוידות במטאטאים. נהימות 
נשמעות, חריקות ואנקות, עולם מבהיל ומבעית, מלאכי חבלה צצים 

בכל עיקול, פחד פחדים. והנה דמות בלהות גוהרת, צווחה אל אנושית 
והרכבת מגיחה אל האור, מסיימת את מסעה הקסום. כמה  -נשמעת 

  נפלא היה, וטוב שהסתיים.
ואז נוכח הילד, שבאחד העיקולים בדרך, נפלה הכיפה מראשו. ממהר 
הוא לכסות ראשו בשרוולו והאב פונה לסדרן, מספר שהכיפה אבדה. 
אין בעיה, עד שיתגבש התור החדש נצא לחפׂשּה. ניגש למתג, הדליק 

  את האור במתקן, והזמין את האב והילד לחפש את הכיפה שנפלה.
אך  -הם חזרו בעד הדלת האחורית, פעם שניה בתוך דקות ספורות 

איזה הבדל תהומי. נורות חשמל פזורות האירו את המבוך, הילד הביט 
סביב. קורות ולוחות עץ היוו את המחיצות במערה, ובמרווחים שווים 

  נראו בובות סמרטוטים עלובות, מגוחכות, פוחלצי סחבות...
הכיפה נמצאה, אבל המחזה לא נשכח: עליבותה של ה"מערה" 

  באור...
עשרות שנים עברו, הילד בגר. ושב ונזכר במחזה ההוא לאור נרות 

זו שהעשירה את  -החנוכה. "חושך", אמרו חז"ל, "זו מלכות יוון". יוון 
העולם בשירה ובפילוסופיה, ספרות ומחזאות, ספורט ותחרויות 

בחושך...  -אולימפיות, ציור ופיסול. תרבות שלימה, נוצצת וזוהרת 
לאור תפאורה מלאכותית, אוירה מעושה, התרגשות מגורה. אבל רק 

 )מעיין המועד(והכל יתגלה בעליבותו...  -ידלק האור 


