
במדרש בפרשתינו מצינו פליאה ותרעומת על בחיר האבות, האדם המושלם, 
והמלאכים  הוא  ברוך  והקדוש  ישן,  היה  "יעקב  השלום:  עליו  אבינו  יעקב 
משמרים אותו, שנאמר: והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, והנה ה' ניצב 
עליו – והוא היה משלח דורון ומתרפס: כה תאמרון לאדוני לעשיו? הוי אומר: 
לא  אף  מושג,  לנו  אין  רשע!".  לפני  מט  צדיק  מושחת,  ומקור  נרפש  מעיין 
ברבותינו הראשונים כמלאכים, ודאי שלא באמוראים ותנאים, על אחת כמה 
וכמה בנביאים, ומה גם באבות ובבחיר האבות. אבל התורה ניצחית היא, ומעשי 
אבות סימן לבנים בכל דור ודור. ומעשי יעקב אבינו בייחוד, שהרי "יעקב אבינו 
בגאון  לעצמו  לומר  חייב  יהודי  וכל  מזרעו.  יהודי  כל  בלב  הוא  וחי  מת",  לא 
ובעוז: הקדוש ברוך הוא והמלאכים משמרים אותי – ואני מתבטל בפני עשיו?! 
ואנו נזכרים במאורע המסופר בנביא. חיל ארם טמן מלכודות ומארבים לחיל 
תמה  אלו.  ממארבים  המלך  את  יום  בכל  מזהיר  היה  הנביא  ואלישע  ישראל, 
צבאו  סודות  את  המסגיר  המרגל  את  למצוא  מעמיק  תחקיר  וערך  ארם,  מלך 
ליהודים. אמר לו אחד המשרתים: "לא, אדוני המלך. אלא אלישע הנביא אשר 
אין  משכבך",  בחדר  תדבר  אשר  הדברים  את  אף  ישראל  למלך  יגיד  בישראל 
דבר הנעלם ממנו. החליט מלך ארם לקחת את הנביא בשבי. גילה ששוהה הוא 
מצור.  בטבעת  היישוב  את  והקיף  כבד,  וחיל  ורכב  סוסים  לשם  ושלח  בדותן 
"אהה,  וקרא:  נבעת  מכותר!  שהיישוב  וראה  אלישע,  של  משרתו  קם  בבוקר 
מאשר  איתנו  אשר  רבים  כי  תירא,  "אל  אלישע:  לו  אמר  נעשה!".  מה  אדוני, 
איתם!". ונאמר שם: "ויתפלל אלישע ויאמר: ה', פקח נא את עיניו ויראה! ויפקח 
ופירש  אלישע".  סביב  אש  ורכב  סוסים  מלא  ההר  והנה  וירא  הנער,  עיני  ה' 
במלבי"ם: "פקח נא את עיניו, לראות כי חונה מלאך ה' סביב ליראיו, ומחנות 
מלאכים מקיפים את איש האלוקים לשומרו. והמלאכים שהוכנו עתה להצלתו 
תמיד  ארם".  במחנה  והסוסים  הרכב  כנגד  אש,  וסוסי  אש  רכב  בצורת  באו 
מעייננו  עתה,  במיוחד  ואולי  עתה,  גם  זאבים".  שבעים  בין  אחת  היינו "כבשה 
באויבים הקרובים, הפלסטינים, ימגרם ה' במהרה, והדעת מוסחת מהאויבים 
עויין  ים  בלב  קטן  אי  כוחנו,  מה  ויציל.  ה'  ישמור  שמאחריהם,  ומאלו  סביב, 
מאשר  איתנו  אשר  רבים  "כי  הידיעה  רק  שטחנו?  כל  מכסים  שטיליו  וגועש, 
איתם", שה' שומר עלינו ומלאכיו מגוננים סביבנו. ומהכין המלאכים? "העושה 
מצוה אחת, קונה פרקליט אחד". כל מצוה – מלאך! קראת קריאת שמע, הנחת 
תפילין, שמרת שבת, כשרות, טהרה – סובבת עצמך בחומת מגן! כל זה נכון, 
במישור הלאומי והאישי: "מצוה מגינה ומצילה", וחונה מלאך ה' סביב ליראיו 
ויחלצם. אבל יש כאן הוראה נוספת, וחשובה לא פחות: עשיו בא וארבע מאות 
מצוה  דורון,  לו  שולח  אבינו  ויעקב  אימה,  מטיל  ורב,  עצום  מחנה  עימו,  איש 
ומלאכים  איתך,  ה'  לתביעה:  מקום  כאן  ויש  יעקב",  עבדך  אמר  "כה  לאמר: 
סביבך, ואתה מתבטל בפניו, מתגמד ומתרפס?! וכלפי מה הדברים אמורים? 
כלפי היחס שלנו למה שמכונה התרבות המערבית. נכון, מתעוררת התפעלות 
מהשגי הטכנולוגיה, מההמצאות המתוחכמות, בבחינת "חוכמה בגוים, תאמין". 
למה לא, אדרבה, ננצל ונשתמש, נקל על חיינו ונהנה מהחידושים. אך דבר אחד 
לא נעשה, בשום פנים ואופן: לא נתבטל ולא נתמזער. כי הטכנולוגיה, עם כל 
יתרונותיה, אך "חוכמה חיצונית" היא, מעשירה את תנאי החיים החיצוניים. אך 
התורה הקדושה מעשירה את הפנימיות, מגבשת האישיות, מטעינה באוצרות 
רוח בל ישוערו. ומולם, הכל מתגמד ומאבד מחשיבותו! שיקנאו הם בנו, יבואו 

ויצטרפו אלינו!

(מעיין השבוע)

החובות שהשתרגו על צווארו של יצחק, היו כמעט 
הבנק  מנהל  שהנה  התמידי  האיום  מנשוא.  כבדים 
וקרוב  מוחשי  נראה  "הברזים",  את  לסגור  יחליט 
של  דבר  אינם  שקלים  אלף  למאה  קרוב  מתמיד. 
מה בכך. יצחק פנה לעצה מידיד ותיק וסח לו את 
לאוזנו  רחש  הפרטים,  בירור  לאחר  ליבו,  על  אשר 
הידיד, שיש לו הכרות אישית רבת שנים עם המנהל 
אכן  המיוחל  היום  בהקדם.  פגישה  עימו  לו  ויסדר 
מידידו  שהוזהר  לאחר  לפגישה  הגיע  יצחק  הגיע. 
שרגלו  איך  והנה  ומוגבל!  קצוב  המנהל  של  שזמנו 
יצחק  לצלצל.  הפלאפון  החל  החדר,  סף  על  דרכה 
על  היה  הבית  ועד  לשיחה...  וענה  סליחה  ביקש 
יצחק  בהקדם.  התשלום  את  להסדיר  וביקש  הקו 
טען לעומתו, שלא יפנה אליו בחודשים הקרובים. 
על  אשר  את  ואמר  ריקם  ידו  טמן  לא  הבית  ועד 
כאשר  אחדות  דקות  לה  נמשכה  והשיחה  ליבו, 
"הטונים" משתנים בקצב מהיר... כאשר אמר יצחק 
את המילה האחרונה וניתק המכשיר, נתקל מבטו 
מחדרו  מהרה  שיצא  המנהל,  של  התמהים  בפניו 
תוך כדי שמפטיר לעבר המזכיר שיקבע לו פגישה 
צוחקים  אנו  יקרים,  אחים  חודשים...  מספר  לעוד 
אם  אולם  פז.  הזדמנות  איבד  ידיו  שבמו  יצחק  על 
בפרשתינו: "ויאמר  המופיע  הפסוק  על  נתבונן  אך 
אלוקים אל יעקב קום עלה בית אל וגו' ועשה שם 
מזבח". וביאר המדרש תנחומא שעל זה אמר הכתוב 
בתהילים: "כי לא אל חפץ רשע אתה לא יגורך רע". 
חפץ  הקב"ה  אין  חמא,  בר  הכהן  פינחס  רב  אמר 
לפניו  בריות  שיתפללו  מבקש  אלא  בריה,  לחייב 
ויקבלם. אמר רב יצחק, עכשיו שחרב בית המקדש 
מקדש,  לא  קורבן,  לא  כהן,  לא  נביא,  לא  לנו,  אין 
אלא  בידינו  נשתייר  ולא  עלינו  יכפר  מי  מזבח,  לא 
התפילה הזו! לכן אמר יעקב לבניו ונקומה ונעלה 
בית א-ל, כדי שיתפללו שמה! ועתה נחשוב וכי אנו 
התפילה  ובעת  יצחק,  כמיודענו  חלילה  נוהגים  לא 
וחמורים  קשים  חובות  "חובותינו",  מתכפרים  בה 
האם  גשמיים...  שקלים  אלף  ממאה  יותר  הרבה 
האם  כמובן,  המאושר  בסלולארי  מדברים  אנו  אין 
החזרה  תפילת  בעת  הצג,  על  מסתכלים  אנו  אין 
את  ננתק  הלחש?!  מתפילת  גדולה  שמעלתה 
מכשיר הקשר, ובכך נשמור על קשר של קיימא עם 

מי שאמר והיה העולם!

קשר של 
קיימא!

חזון עובדיה
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טו' בכסלו תשע"ט
פרשת וישלח



"ואתה אמרת היטב איטיב עימך ושמתי את זרעך 
כחול הים אשר לא יספר מרוב" (לב,יג)

שאל הרב בעל בית הלוי ז"ל: אם הבטיח ה' יתברך ליעקב אבינו "היטב 
איטיב עימך", למה התיירא. ואם נאמר כדברי חכמינו ז"ל (ברכות ד,א) 

שנתיירא שמא יגרום החטא, לשם מה איפוא הזכיר בכלל את ההבטחה 
הזאת. אלא יעקב אבינו אמר: אילו היה הדבר נוגע אלי, כי אז לא הייתי 
מתיירא מכיון שרצונך הוא זה, אך מתיירא אני על שום "ואתה אמרת 

היטב איטיב עימך ושמתי את זרעך כחול הים", ואם חלילה יגרום 
החטא ויבא עשיו והכני אם על בנים, ולא תוכל ההבטחה להתקיים ח"ו, 
הרי יגרום הדבר לחילול השם ולצער השכינה שהוא חפץ רק להיטיב, 

ומפני זה אני מתיירא.

(כרם ציון)

"ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל כי 
שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל" (לב,כט)

הגמרא (ברכות י"ג.) אומרת: תני בר קפרא כל הקורא לאברהם אברם 
עובר בעשה שנאמר (בראשית י"ז,ה') "ולא יקרא עוד את שמך אברם 
והיה שמך אברהם כי אב המון גוים נתתיך", אבל ליעקב הקורא אותו 
בשם "יעקב" אינו עובר ומה ההבדל? אלא שבאברהם אמר "ולא יקרא 
עוד את שמך" וביעקב לא אמר "את" אלא "לא יעקב יאמר עוד שמך" 
- מפני ש"את" מורה על הטפל, ולכן באברהם שלא נקרא אח"כ בשם 
"אברם" אמר "ולא יקרא עוד את שמך אברם" - אפילו לפעמים בטפל 

לא יקרא, אבל ביעקב שנקרא אח"כ בתורה גם בשם "יעקב" אלא ששם 
"ישראל" הוא העיקר, לכן לא נאמר בו "לא יעקב יאמר עוד את שמך" - 
שהוא עדיין נקרא בשם "יעקב" רק שהוא טפל. ובאמת יש לשאול למה 
אברהם אסור לקרוא לו בשם "אברם" כלל ועיקר, ויעקב נקרא גם בשם 
"יעקב"? אלא מפני שהמדרש אמר כשקרא ה' את שרי שרה, התרעמה 

אות י' למה הוציא אותה ושם אותה בשם יהושע, ולכן אם יעקב לא 
יקרא בשם זה בשלמא אות י' היא בשם "ישראל" אבל אותיות "עקב" 
יהיה להם תרעומת לכן נקרא גם בשם "יעקב", אבל אברהם לא נחסר 
לו שום אותו בשמו, אלא שנתוספה לו אות ה' בתוך השם ואין אצלו 

סיבה לתרעומת.

(דרש יהודה)

"ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עימו" (לב,כד)
רבינו יצחק עראמה זצ"ל פירש בספרו "עקידת יצחק" את המאורע, 
כמעשה אבות סימן לבנים: כל זמן שהעביר יעקב אבינו את כל אשר 
לו, שקד בהעברת בני משפחתו את הנחל והבאתם למקום מבטחים, 
לא היתה עליו תביעה. אבל כשהכל בא על מכונו ופנה לעסוק בפכים 

קטנים, בזוטות, או אז התגרה בו שרו של עשיו. ומכאן, אלינו. כל 
עוד עוסק האדם בפרנסתו ובצרכי ביתו, אין עליו תביעה. להפך, גם 
זה בכלל "עוסק במצוה". אבל בתום יום עבודה, אל לו לעסוק בפכים 
קטנים. יעלה לבית המדרש, לשיעור תורה. יתחבר למידתו של יעקב 
אבינו יושב אוהלים ולא לשרו של עשיו, "איש שדה", אדם בטל! שאז 

חלילה, "תקע כף ירכו", הרומזת לצאצאיו, כפירוש הרמב"ן. אשרי 
הבנים הרואים את אביהם הולך לשיעור תורה בערבו של יום!

(מעיין השבוע)

מסופר על האדמו"ר רבי ישראל אבוחצירא זצ"ל 
על  בחור  לפניו  הופיע  אחד  שיום  סאלי),  (בבא 
כסא גלגלים. הבחור ישב לפני האדמו"ר וסיפר 
שנפצע במלחמת יום הכיפורים, ולאחר סידרת 
כאשר  גלגלים  לכסא  רתוק  נשאר  ניתוחים 
אף  הרגל  מצב  מתפקדת,  לא  בכלל  אחת  רגל 
לקטוע  שיצטרכו  חשש  והיה  להתדרדר  החל 
מתורה  מרוחק  שהיה  בחור  אותו  אותה.  לו 
לנסוע  יאוש  של  כמעשה  שוכנע  ומצוות, 
אותם  בכל  אמת  יש  אולי  הצדיק,  אל  לנתיבות 
הצדיק  שיכול  ה"ניסים"  על  ששמע  סיפורים 
הבחור,  של  סיפורו  את  הרב  שמע  לעשות. 
יום?  בכל  מניח  אתה  תפילין  ושאלו:  אליו  פנה 
 - שומר?  אתה  השבת  על  הבחור.  ענה   - לא   -
תן  הרב,  התפלא  כן,  אם  התשובה.  באה   - לא 
את  הרי  בריאה...  כן  שלך  אחת  שרגל  תודה 
אין  ואם  יתברך,  מאיתו  מקבלים  אנו  הכוח 
את  מאיתנו  לקחת  בידו  רצונו,  את  עושים  אנו 
אשר נתן לנו ולשתק אותנו כליל, ואתה שאינך 
לך  יש  שכן  מה  והמצוות,  התורה  בדרך  הולך 
פרץ  הבחור  זאת  מששמע  חינם.  מתנת  הוא 
הנוכחים,  כל  אצל  התרגשות  שגרם  מר,  בבכי 
הרב  היישיר  בחדר,  דומיה  שנשתררה  לאחר 
אברכך  אם  ושאלו:  הבחור  עיני  אל  מבטו  את 
האם  רגליך,  על  לקום  ותוכל  שלמה,  ברפואה 
תהיה מוכן לקבל עליך עול מצוות? - כן - באה 
התשובה. אם כן אמר הרב תן לי את ידך - ואני 
יתברך.  לעבודתו  שלמה  ברפואה  אותך  מברך 
אמרו  הרב,  של  ידו  את  הבחור  שנישק  לאחר 
להפתעתו  רגליו,  על  לקום  לנסות  הנוכחים  לו 
צעדים  מספר  לצעוד  ואף  לעמוד,  מיד  הצליח 
ללא עזרת איש... בעודו המום מהשינוי הכביר 
שחל במצבו, ניסה להלך במהירות יותר גדולה, 
של  דירתו  דלת  ליד  עצמו  את  מצא  מהרה  ועד 
כשהוא  לרוץ  והחל  החוצה,  יצא  בקפיצה  הרב. 
טלפון  יש  היכן  בשאלה,  ושבים  לעוברים  פונה 
בישיבת  היה  ביותר  הקרוב  הטלפון  ציבורי? 
הנגב מרחק כמאתיים מטרים מבית הרב, לשם 
רגילה  לא  ובהתרגשות  בריצה,  הבחור  הגיע 
דיבר עם משפחתו, וסיפר להם בפרוטרוט את 
ששמעו  הישיבה  בחורי  הרב.  בבית  קרהו  אשר 
למשמע  האמינו  לא  סיפורו,  את  בהשתאות 
נתפסו  סיפורו  על  שחזר  לאחר  אך  אוזנם, 
ויצאו  ביד  יד  שילבו  נפלאה,  התעלות  לאוירת 
להודות  הבחור  עם  ביחד  שמחה  של  בריקוד 
יותר  הגדולה.  הישועה  על  הוא  ברוך  לקדוש 
שם  והשתתפו  הרב  לבית  רבים  הגיעו  מאוחר 
הגדול.  הנס  לכבוד  מיוחדת  הודיה  בסעודת 
ושינה  הבטחתו  את  שמר  המאושר  הבחור 
הוא  רק  לא  אך  חייו,  אורחות  את  יסודי  באופן 
את  ושמעו  שנוכחו  רבים  אלא  בתשובה,  חזר 
הסיפור, לא שכחוהו זמן רב והתחזקו באמונה 

וביראת שמים.

(עונג שבת)
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ושואלים  מתעניינים  הכל  מיד  מתחתנים,  זוג  כשבני  שבעולם  בנוהג 
דשים  ביחוד  ובפרנסה.  ברהיטים  בדירה,  מסודרים  הם  איך  אותם 
שכל  הזוג,  הורי   - המחותנים  הזוג,  לסידור  הדאגה  של  זה  בנושא 
שיחם ושיגם על נושא זה לפני ואחרי החתונה. יש הורים שמקדימים 
להקדיש דאגתם בנושא זה כבר מיד עם בוא ילדם לאויר העולם, ולמן 
לצורך  ומפקידים  יום  יום  כסף  חוסכים  הם  להיוולדו,  הראשון  היום 
הנדוניה וסידור הזוג. ורבים הם גם הבנים שנוטשים את הגמרא בגיל 
מוקדם, מפני שהם מתחילים לדאוג לסידורם אחרי נישואיהם. הנושא 
הזה הפך לדאבון לב לשיגרה בפי הכל, לשיחת הבריות יום יום, וכמעט 
היטב  ונתבונן  חשבון  נבואה  ועתה  המדינה.  מנהג  של  ענין  נעשה 
יפים  כך  כל  היו  שלו  החיים  שסידורי  כדורנו  דור  היה  לא  עוד  בדבר. 
תנועת  פינה,  בכל  מאיר  החשמל  ואור  בכפתור,  קלה  לחיצה  ונוחים. 
אצבע במכשיר הגז, והאש מוכנה לבישול, הפעלה ללא כל התאמצות 
לכך  ובנוסף  ויבשה.  נקיה  מוכנה  והכביסה  הכביסה,  מכונת  של  יתר 
יש בדורנו כל מיני קופסאות מאכל, המוכנות ומזומנות מיד לאכילה. 
לעומת זאת כמה היה צריך להתאמץ בדורות הקודמים בהכנת כל מיני 
חומרים והפעלתם עד שהצליחו להאיר את החשיכה. כמה היו צריכים 
ולבסוף  ללהבה,  היתה  שהאש  עד  הרטובים  בעצים  האש  את  לנפח 
עם  להטלטל  צורך  היה  הנהר,  עד  רב  למרחק  הקדירה.  היתה  ריקה 
הכביסה ביום של קור, ולא במהרה ולא בנוח היו מייבשים את הבגדים 
היום,  ויפה  שפיר  הכל  איפוא,  כן  אם  מתוחים.  חבלים  על  המכובסים 
אבל לצערנו עוד לא היה דור שהיה עצבני כל כך, מרוגז, חסר סיפוק 
משפחתיות  טרגדיות  הרבה  כך  כל  היו  לא  עוד  מעולם  אנו.  כדורנו 
מים  במעט  הצימאון  אש  את  מכבים  היו  קדמונים  בימים  היום.  כמו 
מלח,  במי  זאת  עושים  היום  בכך.  די  והיה  וזולה,  פשוטה  בכוס  קרים 
מעוטרת  להיות  צריכה  והכוס  הצימאון,  את  יותר  עוד  שמלהטים 
בקישוטי זהב, מוקפת בכלי כסף, הערוכים בתוך ארון נאה, וזה צריך 
לעמוד בתוך דירה יפה ומרווחת, ולדירה כזאת יש צורך בממון רב, וכך 
נמשכת בלי סוף השרשרת המסובכת והמסבכת והשוברת את הראש. 
ועד שכל אלה באים לשמש ולהנות את האדם, כבר אין אדם בכלל. מי 
צריך נסיעות וחבילות של חופשים, הגוררות חובות למשך חודשים... 
חודשים  ארבעים  משועבד  אני  כאשר  השכן,  כמו  מכונית  צריך  מי 
לתשלומים שוים בליסינג או ב... מדוע צריך דירות פאר שאיני מוצא 

את אשתי מרוב הגודל? טוב פת חריבה ושלוה בה 
שלום  את  ההורסות  המותרות  אחר  לרדוף  מאשר 

הבית, את השלווה ואת השקט. נקודה למחשבה! 

רוצים אושר אמיתי?
ולא  קראו  שלא  פי  על  אף  הארץ,  עמי  חסידי  חכמינו:  אמרו 
עובדי  בהם  ואין  תורה,  בניהם  את  והשנו  והקריאו  הואיל  שנו, 
עבודה זרה, ואין בהם חמס וגזל, ואין בהם גילוי עריות ושפיכות 
דמים, והיו מהנים תלמידי חכמים מנכסיהם, הקדוש ברוך הוא 
השמש  מן  נהנים  ויהיו  הצדיקים,  אצל  ומושיבם  אותם  מביא 
אליהו  דבי  (תנא  הבא  ולעולם  דוד  בן  לימות  לצדיקים  שיזרח 
הזה  בעולם  לו  אשרי  לתורה,  בנו  בחינוך  המשתדל  י"ב).  פרק 
ובעולם הבא, וכל ימי חייו יהיה שמח וטוב לב. שאם הוא הולך 
בישיבה,  לומד  או  דורש  בנו  ושומע  לישיבה  או  הכנסת  לבית 
ושומע חוכמת בנו, ליבו של האב שמח שמחה גדולה. ובעולם 
(משלי  שנאמר  כפי  עדן,  גן  ויירש  גיהנם  מעונש  ינוח  הבא 
כט,יז): "יסר בנך ויניחך". ואפילו אם אין האב ראוי לירש גן עדן, 
יהיה  שהוא  הכבוד,  ממידת  זה  שאין  כיון  עדן,  לגן  מביאו  בנו 
בגיהנם ובנו בגן עדן. וכל המניח בן בעולם הזה ומשתדל ללמדו 
ולהוכיחו שילך בדרך טובה ושילמד תורה, אין למלאכי חבלה 
שליטה עליו. ומלבד זה, בכל חידוש שמחדש הבן בעולם הזה, 
מעטרים לו עטרות בעולם הבא. ומלבד כל הטובה שמגיע לו 
בשכר זה שמלמד את בנו תורה, הוא עושה גם טובה גדולה לבן 
בעולם  פירות  שאוכל  הבא,  בעולם  והן  הזה  בעולם  הן  עצמו, 
הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא, שכל אומנות שאדם עושה, 
אם  אבל  עימו,  כוחו  בעוד  צעירותו  בימי  רק  לעשותה  יכול 
אין  שמזקין,  או  לוקה,  שידו  או  במחלה  שנחלה  למשכב  נופל 
בכוחו לעשות האומנות והוא מת ברעב. ואילו התורה שומרת 
על האדם מכל רע, הן בימי נעוריו והן בימי זיקנתו. המציאות 
מראה שכל המחנך את בניו לתורה, חייו מאושרים הן בעולם 
הזה והן בעולם הבא, ומי הוא האדם שאינו מחפש את האושר? 
רוצים אושר? פנו לתלמוד תורה או הגן התורני הקרוב ביותר 
רק  אפשר  מאמין,  שלא  ומי  קצרה,  הדרך  ומשם  לביתכם, 

"לנסות".

E  הברכות בעת  לעמוד  חובה  האם 
ומה  ההדלקה,  ובזמן  חנוכה  נר  על 
האם  לעמוד,  לו  שקשה  באדם  הדין 

יכול להדליק ולברך בישיבה?

זקן  או  וחולה  מעומד,  וידליקו  יברכו 
יכולים לברך בישיבה.

E  הדלקת על  אקב“ו  וברך  שטעה  אדם 
נר חנוכה, האם יצא ידי חובה?

חולקים,  ויש  בדיעבד  חובה  ידי  יצא 
ועיקר ההקפדה לברך להדליק נר חנוכה 

הוא משום ר“ת שם קדוש.

E ?במה ראוי להתחזק בימי החנוכה

להרבות בלימוד התורה שזו היתה עיקר 
והיה  תורתך“,  ”לשכחם  היוונים  מטרת 
מעורר על כך רבות מרן  הראש“ל הגר“ע 

יוסף זצ“ל.

E  תורה שומר  אינו  שאביו  ישיבה  בחור 
נרות  הדלקת  לעניין  יעשה  כיצד  ומצוות, 

חנוכה?

יצא ידי חובה בישיבה.

E  ובשבת לבד  בדירה  וגר  שעובד  בחור 
אוכל אצל אביו, האם יוצא בהדלקת נרות 

חנוכה של אביו?

יוצא וישתתף בפרוטה.

E  את להדליק  לילדים  לתת  אפשר  האם 
שאר הנרות שמוסיפים להידור?

ורמוז  הילדים  לחיזוק  זמן  הוא  חנוכה 
הדבר גם בהפטרה לשבת חנוכה בסיפור 
צואים  בגדים  שלבש  גדול  כהן  יהושוע 
וכו‘ ומרן ראש הישיבה הגר“י צדקה זצ“ל 
החנוכה  בימי  ובפרט  רבות  כך  על  עורר 

ולכן טוב ויפה לנהוג כן.

E  האם אישה חייבת לעמוד ליד הדלקת
או  מבעלה  הברכות  ולשמוע  חנוכה  נרות 

לא?

בודאי שכך יש לנהוג אלא אם כן יש אונס.

לעילוי נשמת שרה בת חבצי כא' בניסן תשע"ח ת.נ.צ.ב.ה
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E  ,בזיון שגורם  דבר  שבת  נרות  ליד  לעשות  אין 
ולכן אין להחליף חיתולי תינוק או להשאירו ערום 
בחדר שהנרות דולקים בו – משום ביזוי מצוה. וכל 
דבר  הנרות  לפני  להניח  או  להתפנות  שאין  שכן 

מטונף.

E  באותו להשתמש  מותר   – שכבה  שבת  נר 
וראוי  השבת.  אחר  לצרכיו  השמן  במותר  או  הנר 
להחמיר אם אפשר שלא יזרקנו עם הזבל לאשפה, 
אלא יצניענו דרך כבוד או יסיקנו בימות החול דרך 

כבוד.

E  :ומברכים טוב  ביום  גם  נרות  להדליק  מצוה 
ונשים  טוב.  יום  של  נר  להדליק  וכו'  אתה  ברוך 
שנהגו לברך שהחיינו בהדלקת נרות של יום טוב, 
אין למנהגם כל יסוד בהלכה, ונכון שיפסיקו לנהוג 
כן, ויכוונו לצאת ידי חובת ברכת שהחיינו בקידוש 

של יום טוב כתקנת חכמים.

E  ולפרוש הקודש  על  מחול  להוסיף  צריך 
מעשיית מלאכה בערב שבת קודם זמן בין השמשות 
דהיינו קודם שקיעת החמה, ואין שיעור מן התורה 
לתוספת שבת, אלא העיקר שיפרוש ממלאכה בזמן 
שהוא ודאי יום, ומספיק אפילו חמש או עשר דקות 
מדוייק).  שהשעון  לוודא  (וצריכים  השקיעה  לפני 
דקות  עשרים  ממלאכה  לפרוש  ונכון  ראוי  אולם 

כל  חובת  ידי  יוצאים  שבכך  החמה,  שקיעת  לפני 
הפוסקים.

E  ממלאכה לפרוש  שראוי  לעיל  הנאמר  אף  על 
עשרים דקות לפני השקיעה, מכל מקום אם רוצה 
השבת  את  עליו  ולקבל  זה  זמן  קודם  להקדים 
המנחה  פלג  אחר  שיהיה  ובלבד  בידו,  הרשות   –
ואם  החמה.  שקיעת  לפני  ורבע  שעה  תוך  דהיינו 

קיבל לפני זמן זה – אין קבלתו קבלה.

E  ומעיקר הנר,  בהדלקת  תלוי  שבת  קבלת  אין 
"ברכו"  עניית  שלאחר  ערוך  בשולחן  נפסק  הדין 
לומר  שנהגו  ובמקומות  שבת,  כקבלת  נחשב 
שבת.  כקבלת  נחשב  השבת"  ליום  שיר  "מזמור 
דודי",  "לכה  לומר  שנוהגים  בזמנינו  מקום  ומכל 
כשאומרים "בואי כלה שבת מלכתא" נחשב כקבלת 
שקעה  לא  שעדיין  אפילו  במלאכה  ואסורים  שבת 
החמה (שאם שקעה כבר החמה אסורים במלאכה 
דעת  לפי  הוא  וכן  השקיעה).  מחמת  הכי  בלאו 
האר"י הקדוש שבאמירת "בואי כלה" מקבלים את 

השבת.

E  המיעוט  – שבת  עליהם  קיבלו  הקהל  רוב  אם 
ובעיר  מלאכה.  בעשיית  ואסורים  אחריהם  נמשך 
הציבור  רוב  אם  אפילו  כנסיות  בתי  כמה  בה  שיש 
אין  שבת,  ומקבלים  אחד  הכנסת  בבית  מתפללים 
נמשכים  כנסיות  בתי  בשאר  שמתפללים  הציבור 
כנסת  בבית  תמיד  להתפלל  שדרכו  ומי  אחריהם. 
מסויים, והוא לא היה בבית הכנסת זה שקיבלו את 
לא  העיר  רוב  אם  אחריהם,  נמשך  הוא  אין  השבת, 

קיבלו עדיין שבת, ומותר הוא בעשיית מלאכה.

E  עד שבת  בערב  מנחה  להתפלל  ששהה  מי 
באותו  מנחה  יתפלל  לא  שבת,  הקהל  שקיבלו 
הכנסת  בית  לאותו  מחוץ  ילך  אלא  הכנסת,  בית 
שבת  לא קיבל  אם  וכל זה  של חול.  ויתפלל מנחה 
עמהם, אבל אם ענה וקיבל שבת עמהם אינו רשאי 
להתפלל תפילת חול אלא יתפלל ערבית של שבת 

פעמיים (שתי עמידות).

E  עומדים שהציבור  ומצא  הכנסת  לבית  בא  אם 
לקבל שבת, מתחיל הוא להתפלל מנחה, אף על פי 
שבעודו מתפלל מנחה מקבלים הציבור את השבת, 
ואפילו  בהיתר.  שהתחיל  כיון  מותר  זה  כל  עם 
שיקבלו  לפני  תפילתו  יגמור  שלא  בבירור  שיודע 
מחוץ  שיצא  יותר  עדיף  מקום  ומכל  שבת,  הציבור 

לבית הכנסת ויתפלל שם.

E  להתפלל שבת  בערב  הכנסת  לבית  הנכנס 
מנחה, ולפני כן שמע משליח ציבור של מנין אחר 
"ברכו את ה' המבורך", לא יענה "ברוך ה' המבורך", 
להתפלל  יוכל  לא  הציבור,  עם  ברכו  יענה  שאם 
יעשנו  לא  קודש  שעשאו  שאחר  כך,  אחר  מנחה 
וענה  עבר  ואם  כלל.  בזה  מועיל  תנאי  ואין  חול, 
וברכו, לא יתפלל מנחה, אלא צריך להתפלל ערבית 

של שבת פעמיים.

E  הכנסת בבית  או  המערבי  בכותל  המתפלל 
והתפלל  זה,  אחר  בזה  רבים  מניינים  שם  שיש 
ערבית מבעוד יום לאחר פלג המנחה, רשאי לענות 
ציבור  השליח  חזרת  אחר  אמן  לענות  וכן  קדושה 

לתפילת מנחה, בין בחול בין בשבת.

E  מי שנאנס ולא התפלל מנחה בערב שבת, לא
יוכל לסמוך על "ברכת מעין שבע" שאומר השליח 
תשלומי  במקום  חובה  ידי  לצאת  ולכוון  ציבור 
פעמיים,  שבת  של  ערבית  יתפלל  אלא  מנחה, 
ובדיעבד שכוון לצאת ידי חובה וגם השליח ציבור 
נתכוון להוציאו, יצא ידי חובתו לתשלומין. וכל זה 
ליחיד, אבל השליח ציבור צבור עצמו שנאנס ולא 
שבע  מעין  ברכת  על  לסמוך  יכול  מנחה,  התפלל 

לתשלומי מנחה.

E  צריך להקפיד שלא להשהות את אמירת "בואי
שקיעת  לאחר  עד  השבת  את  מקבלים  שבו  כלה" 
החמה,  לשקיעת  סמוך  זמן  הגיע  אם  ולכן  החמה, 
שלא  כדי  גדול,  לאדם  אפילו  הציבור  ימתינו  לא 

יבטלו מצות קבלת שבת לפני שקיעת החמה.

(השבת והלכותיה)

להצלחת
כל התורמים והמסייעים 

לעלון בליל שבת 
מבית הכנסת
זכור לאברהם

חולון

לעילוי נשמת
שמעיה כוסיוף

בן יעל
ת.נ.צ.ב.ה

כח של ’זכות אבות‘
נאמר בפרשת השבוע, ’ַוִּיְׁשַלח ַיֲעקֹב ַמְלָאִכים ְלָפָניו ֶאל ֵעָׂשו ָאִחיו‘

שואל רבנו האור החיים הקדוש, לכאורה הרי ידוע שעשו הוא אחיו של יעקב אבינו, ומדוע הפסוק טרח להזכיר כאן 
שעשו היה אחיו??? 

ומתרץ רבנו הקדוש, שהפסוק בא להסביר, מדוע ניסה יעקב אבינו לפייס את עשו הרשע ולא הלך איתו בדרך 
מלחמה, והענין כך, היות שעשו הוא אחיו, יש חשש שלא יוכל יעקב אבינו לנצחו במלחמה, ואולי גם שעשו יוכל 

להזיקו במלחמה, מפני שתעמוד לו לעשו זכות אבותיו, שהם אברהם אבינו ויצחק אבינו.
לכן גם ביקש יעקב אבינו ’ַהִּציֵלִני ָנא ִמַּיד ָאִחי ִמַּיד ֵעָׂשו ִּכי ָיֵרא ָאֹנִכי אֹתֹו‘, ולכאורה גם כאן כתוב פעמיים ’מיד אחי מיד 

עשו‘, אלא שחשש יעקב אבינו שתי חששות שיעמדו לזכות עשו, א, כח רוחני והזכות של זכות אבות, ועל זה ביקש 
’מיד אחי‘ שלא יעמוד לו זכות אבות.

ב, הוא כח גשמי, גודל תוקפו וחוזקו, ועל זה ביקש ’מיד עשו‘.
נמצינו למדים, כמה יש כח לזכות האבות להציל לבניהם אחריהם, וכל מעשה טוב שאדם עושה, חוץ ממה שהוא 

עושה טוב לעצמו ולאחרים שהטיב עמהם, הנה הוא מטיב עם בניו ובנותיו הבאים אחריו.

[אור החיים וישלח פרק לב פסוקים ד, יב]
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לרפואת
נועה בת מעיין

ולהצלחת
משפחת כהן

לעילוי נשמת
שמואל בביוף

בן בלור
ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת
שמעיה כוסיוף

בן יעל
ת.נ.צ.ב.ה


