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פרשת: ויגש   
 33‘ עלון מס

 טבת תשע"ג‘ ט

 להכיר טובה

 שנים, יוסף מחזיק לכהני מצרים טובה, לכן עכשיו שהיו רעבים ללחם, יוסף כלכל אותם ולא קנה מהם את אדמתם.

לכאורה נראה שזה סותר להשקפה שכתבנו למעלה, שאין לזקוף לחובת האדם את מעשיו ולכן אין על מה לכעוס עליו, אם כן מדוע כאן הוא מחזיק 

“ לא אתם מכרתם אותי כי האלוקים”הוא גרם לזה שהכהנים יאמרו כך לפוטיפר, וכמו שאמר לאחיו ‘ טובה לכהני מצרים שהרי היה אפשר לומר שה

יו  כך גם היה אפשר לחשוב על כהני מצרים ולכאורה נמצא שכמו שאין לכעוס על אדם בעבור מעשיו הרעים גם כן אין צריך להחזיר לו טובה על מעש

 ה גורם.“הטובים, שהרי הכל הקב

מלמדינו פרק חשוב בחיי היום יום שלנו, שהרי אנו, באופן אוטומטי, כשפוגעים בנו, אנו מאשימים! מתממלאים בכעס ואיבה ולעומת  יוסף הצדיק אלא 

 ולא אומרים שמתוך טוב ליבו הוא עשה כן.  ‘,ה“הכל קרא בזכות הקב‘ -זאת כשמישהו עושה לנו טוב, אנו לא ממש מחזיקים לו טובה, אנו אומרים

ה כך רצה שיהיה, אבל כשאדם עושה לו טוב, הוא מוכיר לו “הוא בדיוק להיפך, שאדם עושה לו רע, הוא אומר שזה לא ממנו, זה הקביוסף הצדיק 

 טובה, מכבדו וזוכרו במשך שנים רבות. 

ו ממנולכן עלינו לזכור תמיד, שאסור לנו לכעוס ולנטור כל ימינו על אדם שאנו חושבים שעשה לנו רע, על מקרים כאלה עלינו לחשוב ולהבין שהכל 

ה רצה, על ידי אמונה זו, בסופו של דבר הכל יהפך לטובתינו, כמו שקרא אצל יוסף, אבל שאדם עושה לנו “יתברך, להאמין באמונה פשוטה שכך הקב

ל במסכת בבא קמא “טובה, אסור לנו להיות כפויי טובה כלפיו, עלינו להוכיר לו טובה, לכבדו וביום מן הימים אף להחזיר לו טובה, וכמו שלמדונו חז

 בור ששתית ממנו אל תזרוק בו אבן.)צב:( 

 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

 שמעון בן זוהרה סלוק, מרדכי בן מרסל
 נח פוזנר בן ורוניקה

 ת.נ.צ.ב.ה
 ולבריאות איתנה

 מרדכי בן שמחה, אייל תורג׳מן בן יעקב 
  956-455-4917לפרטים ולתרומות ניתן לפנות לטלפון:  

 טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף

  17:24הדלקת נרות: 

18:20צאת השבת:   

18:55ר"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
“ יעקב חזיזה”לתורן השבת:    

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

ד “בס  

ֲאנִי יֹוֵסף ַהעֹוד ”מזהה את אחיו, מהתל בהם הלוך ושוב, עד שלבסוף הוא נגלה אלהם יוסף בפרשתינו, 

שמחמת ‘( )בראשית רבא לגל מספרים “חז‘( ג‘, )מה“ ָאִבי ָחי ְוֹלא יְָכלּו ֶאָחיו ַלֲענֹות אֹתֹו ִכי נְִבֲהלּו ִמָפנָיו

ְוַעָתה ֹלא ַאֶתם ”‘( ח‘, )מההבושה האחים נבהלו מפניו, נכלמו ונסוגו אחור. יוסף מנחם את אחיו ואומר 

יוסף  “ְשַלְחֶתם אִֹתי ֵהנָה ִכי האלוקים ַויְִשיֵמנִי ְלָאב ְלַפְרעֹה ּוְלָאדֹון ְלָכל ֵביתֹו ּומֵֹשל ְבָכל ֶאֶרץ ִמְצָריִם

ה גרם לזה, בשביל “אינו נוטר טינה לאחיו ולא מאשים את אותם במה שקרה לו, אלא הוא סובר שהקב

ְוַאֶתם ” ‘(כ‘, )נשהוא ימשול על כל מצרים. גם בפרשה הבאה יוסף חוזר על דבריו לאחיו ואומר 

יוסף לא כועס על מי “ ֲחַשְבֶתם ָעַלי ָרָעה ֱאֹלִהים ֲחָשָבּה ְלטָֹבה ְלַמַען ֲעשֹה ַכּיֹום ַהזֶה ְלַהֲחיֹת ַעם ָרב

הוא זה שגרם שאותו פלוני יעשה ‘ שעושה לו רע אלא הוא סובר שאין להאשים את האדם עצמו כי ה

 רע, לכן אין שום סיבה מוצדקת לכעוס או לנטור לו טינה. 

 אך למרבה הפלא בסוף הפרשה אנו רואים שיוסף מתנהג בדיוק היפך הנהגה זו. 

שם אנו רואים איך תושבי מצרים רעבים ללחם, הם מכרו ליוסף את כל חפציהם בעבור אוכל עד שלא 

 נשאר להם כלום מלבד אדמתם, לבסוף יוסף קונה גם את אדמתם וגם אותם לעבדים.

עם כל תושבי מצרים חוץ מכהני מצרים, להם יוסף ממשיך לספק אוכל בחינם בלי  יוסףכך עושה 

 לקנות את אדמתם, משום שיוסף היה חייב להם טובה.

בזמן שאשת פוטיפר העלילה עליו שהוא רוצה לשכב עימה, היא מרחה לובן של ביצה על השמלה שלה 

והראתה את זה לפוטיפר בעלה, מאחר ופוטיפר הכיר את יוסף הוא התקשה להאמין לה, לכן הוא לקח 

את השמלה לכהני מצרים לשאול לעצתם, ואלו אמרו לו: שינסה לשרוף את זה, אם זה נשרף הרי זה 

לובן של ביצה, ואם האש אינה שורפת את זה, הרי זה שכבת זרע, פוטיפר בדק ומצא שזה רק לובן של 

, פוטיפר לא )עפרא לפומה(ביצה, ולכן לא הוציא את יוסף להורג ומאחר שאשתו פרסמה הדבר ברבים 

 יכל לפטור את יוסף לגמרי מעונש לכן הסתפק בעונש קל והכניסו לבית הסוהר.

זכר לכהנים את העצה שנתנו לפוטיפר שבזכותם ניצל מגזר דין מות, במשך כל אותם יוסף הצדיק 

 צום י‘ בטבת )ביום ראשון הקרוב(

)לפנות בוקר( 5:59תחילת הצום:   

18:21צאת הצום:   
בעזרת השם יהפכו לנו ימים אלו מיגון 

טוב. -לשמחה ומאבל ליום  

 לא לשכוח 
 מנהג הספרדים להכריז על הצום 

 לפני תפילת מוסף.

 מזל טוב !!!
 לזאב וענת טפל

 שיזכו להקים בית נאמן בישראל,
ויחולו עליהם כל הברכות כולם.   
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 עשרה בטבת סיפור לשבת
 לבריאת העולם 3333בשנת 

 בעשרה בטבת, התחיל המצור על 

 ירושלים, נבוכדנצר מלך בבל סמך את

חילו על ירושלים, וצר סביבה, על מנת  

 לכובשה, ומשום כך כל בני העיר היו

 ‘(כה‘, )מלכים בנתונים ברעב כבד.  

יחזקאל הנביא שוהה באותה העת בבבל, הוא 

מתנבא על כל המתרחש בירושלים, שם 

ה מצווה אותו לסמן את תאריך זה. “הקב
  ‘( )יחזקאל כד

 אשת יחזקאל הנביא נפטרה באותו היום 
 )שם(

 המצור נמשך כשנה וחצי עד 

 להבקעת החומה וכיבוש העיר 

 וחורבן בית המקדש 

 הראשון

 פינת ההלכה
 הלכות צום עשרה בטבת

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

 רבן יוחנן בן זכאי

         “““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: 
   שבת שלום ומבורך לכל בית ישראלשבת שלום ומבורך לכל בית ישראלשבת שלום ומבורך לכל בית ישראל

בזמן בית המקדש השני, חיילות רומי הטילו מצור כבד על ירושלים, והחורבן מישמש 

מנהיג הבריונים שסירבו לכרות ‘, אבא סיקרא’קרא לאחיינו רבן יוחנן בן זכאי ובא. 

שלום עם האוייב בכל מחיר והוכיח אותו "עד מתי תסכים להפיל חללי רעב בחוצות 

קריה"? מדוע הינך מתעקש על הנפת נס המרד גם כאשר תושבי ירושלים הנצורה 

מתים ברעב? אבא סיקרא השיב לו כי הדבר לא בידו, וכי אם הוא יבקש לכרות שלום 

 עם הרומאים חייליו ירצחוהו.

שכך הם פני הדברים, ביקש מאבא סיקרא שיסייע לו  רבן יוחנן בן זכאיכשראה 

‘, אספסיינוס’לצאת את חומת העיר ולהיפגש עם מפקד כוחות הרומאים, גנרל בשם 

כדי לראות מה ניתן להציל. האחיין הציע לו להתחזות למת, ומכיוון שבית הקברות 

 שכן מחוץ לעיר ירשו הבריונים למסע הלויה לצאת מן החומות.

רבן יוחנן כש"מסע הלויה" הגיע אל שערי העיר, הבריונים ביקשו לדקור את 'גופת' 

התערב ואמר כי יהיה זה ‘ אבא סיקרא’כדי לוודא כי הוא אכן מת. אולם בן זכאי 

 בזיון גדול, אם הם יביישו בצורה שפלה שכזו את הצדיק.

את החומה והגיע לבסוף אל רבן יוחנן בן זכאי כך, תוך כדי מסירות נפש, יצא 

 אשר צר על ירושלים.‘, אספסיינוס’המפקד הרומי, 

התרעם על כך ‘ אספסיינוס. ’רבן יוחנן בן זכאי"שלום עליך אדוני המלך" אמר לו 

השיב כי הנביאים ניבאו שירושלים תפול רבן יוחנן אך ‘, מלך’קורא לו שרבן יוחנן 

בידי מלך, ולפיכך הוא בטוח שכס המלוכה מצפה לו. תוך כדי שיחה הגיע רץ מיוחד 

 נבחר לרשת את הקיסרות הרומית.‘ אספסיינוס’מרומי והודיע שהקיסר מת וכי 

אספסיינוס שהתרשם עמוקות מחוכמתו של רבן יוחנן בן זכאי, אמר לו בטרם נפרדו 

 "בקש ממני כל שליבך חפץ, ואמלא את מבוקשך".

בין יתר הדברים, ובכך קיבל רבן יוחנן בן זכאי "תן לי את יבנה וחכמיה" ביקש 

 רשות להמשיך ולנהל את הישיבה המפורסמת ביבנה ולשקוד על לימוד התורה.

מאוחר יותר הגיעה ליבנה הבשורה האיומה שירושלים נפלה ובית המקדש עלה באש. 

ותלמידיו התאבלו רבות על החורבן, אך התנחמו בכך שהתורה לא רבן יוחנן בן זכאי 

 תישכח מישראל, וכל עוד ישראל ילמדו את התורה לא ינטוש אותם האלוקים.

 ארבעים שנה למד רבן יוחנן בן זכאי עם תלמידיו ועודד וניחם את רוח העם. 

 היה גם כן נשיא ישראל.רבן יוחנן בן זכאי 

 בעשרה בטבת בא נבוכדנצר הרשע על ירושלים והביאה במצור.א. 
 חיוב התענית הוא מזמן עלות השחר עד צאת הכוכבים. ב. 

צום עשרה בטבת מותר ברחיצה )אפילו בחמין( ,סיכה, נעילת הסנדל ג. 

 ותשמיש המטה. 

בשבת קודם לצום מכריז שליח ציבור לפני תפלת מוסף את הצום. ד.  

 ומנהג האשכנזים שלא להכריז. 

‘ מעוברת פטורה מתענית עשרה בטבת. ומעוברת היא משעברו ג ה.  

חודשים להריונה, ומכל מקום אם סובלת מהקאות ומיחושים וחולשה 

 חודשים. ‘ רבה מותרת לאכול אף שלא עברו ג

אישה מניקה פטורה מלהתענות. ואם אינה מניקה אלא שהלידה גרמה ו. 

חודש מהלידה, ואם מרגישה שהיא   42לה חולשה רבה יכולה להקל כל  

ת יחוה דעת חלק “ )שו יכולה להתענות תתענה, והוא הדין לאישה שהפילה.  

 ‘(.סימן לה‘ א
חולה שאין בו סכנה פטור להתענות בצומות הללו ואין צריך להתענות ז. 

יום כחולה שאין בו סכנה ופטורה   03תענית שעות. ודין יולדת תוך  

 ‘(.קנא‘ י עמ“)ילקומהתענית. 

 )שם(.זקנים תשושי כח פטורים מלהתענות. ח. 

 מותר לעשן בצום עשרה בטבתט. 

במקום צורך יש להתיר לשתוף הפה בבוקר כשאינו נותן בפיו יותר י.  

 משיעור רביעית בבת אחת, וצריך להזהר שלא יבלע מהם כלום.

 כ, צריך להמשיך ולצום.“מי ששכח ואכל ביום התענית ונזכר אחיא. 

מי שאכל כזית אפילו בשוגג אינו אומר ענינו בתפילה, ולא עולה יב.  

 ‘(קנד‘ י עמ“)ילקולתורה ביום התענית. 

אדם בריא שמתענה ועליו לבלוע כדורים נגד מחושי ראש, מותר לו יג. 

 לבלוע מתרופה בלי מים ובתנאי שאין בה טעם ערב לחיך.

פשט המנהג בארץ ישראל שמניחים תפילין בתעניות צבור בשחרית יד. 

 בלבד. ויש שנהגו להניח תפילין גם במנחה של תעניות צבור.

 


