בס"ד

בטאון הרבנות והמועצה הדתית באר-שבע
וממלכת התורה בעיר האבות שע"י רשת מוסדות "קול יהודה"

פרשת השבוע :וישלח

עורך :הרב עוזיאל אדרי

דבר העורך
ויהי לי שור וחמור

בברכת שבת שלום ומבורך
רב קהילת קודש ‘שבטי ישראל' שכונה יא' באר שבע

לוח זמנים שבועי

שימו לב! נוספו זמנים נוספים.
לוח הזמנים

מדויק לבאר-שבע

עלות השחר
5:18
זמן טלית ותפילין
5:24
זריחה  -הנץ החמה 6:27
סו"ז ק"ש לדעת מג"א 8:24
סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 8:55
חצות יום ולילה
11:31
מנחה גדולה
12:01
פלג המנחה
15:48
שקיעה
16:40
צאת הכוכבים
16:53

יום ב'
טז' כסלו
4.12.17

יום ג'
יז' כסלו
5.12.17

יום ד' יום ה'
יח' כסלו יט' כסלו
7.12.17 6.12.17

יום ו' שבת קודש
כ' כסלו כא' כסלו
9.12.17 8.12.17

5:19
5:25
6:28
8:25
8:56
11:31
12:02
15:48
16:40
16:53

5:20
5:26
6:29
8:25
8:56
11:32
12:02
15:48
16:40
16:53

5:21
5:27
6:30
8:27
8:57
11:32
12:04
15:49
16:41
16:53

5:23
5:29
6:31
8:28
8:59
11:33
12:04
15:49
16:41
16:53

5:20
5:26
6:29
8:26
8:57
11:32
12:03
15:49
16:40
16:53

5:22
5:28
6:31
8:27
8:58
11:33
12:04
15:49
16:41
16:53

ז מ נ י ה ד ל ק ת ה נ ר ות
פרשת השבוע:
הפטרה
כניסת השבת:
יציאת השבת:
רבינו תם:

וישלח
חזון עובדיה

16:20
17:11
17:43

740

אחראי מערכת :הרב אברהם טריקי

דבר רב העיר שליט"א
תפילות אבות תקנום

"ויהי לי שור וחמור צאן ועבד ושפחה" .מבאר רבי
יצחק הכהן הוברמן הצדיק מרעננה זיע"א :שיש
שתי תכונות נפש מרכזיות באדם "יראה ואהבה"
וצריך להשתמש בהם ל"יראת ה' ואהבת ה'".
"עשו" הוא כוח טומאת קליפת "שור"  -יראה
שלילית "כעס ורציחה" ,ו"ישמעאל" הוא כוח
טומאת "חמור"  -אהבה שלילית "תאוות ועריות".
ועל כן עשו התחתן עם בת ישמעאל כדי לבוא
ולהלחם ביעקב אבינו בכוח שתי טומאות קליפות
אלו "שור וחמור" .וזה ששלח יעקב מלאכים
להודיע לעשו "ויהי לי שור וחמור" ה"שור וחמור"
 כוח ה"יראה ואהבה"" ,ויהי לי" " -שייך לי" אנישולט על כוחות אלו באופן מוחלט לעבודת ה'.

יום א'
טו' כסלו
3.12.17

גליון מס'

יִירא יַעֲ קֹב ְמאֹד וַ יֵ צֶ ר לֹו (בראשית לב ,ח)
וַ ָ
ויירא :שמא יהרג ,ויצר לו אם יהרוג הוא את אחרים (רש"י)

הלב משתומם ,הרי יעקב אבינו היה גיבור חיל מאין כמוהו ,ודי אם נזכיר את הבאר אשר כל רועי
חרן הגברתנים היו צריכים להתלכד יחדיו כדי לגלול את האבן מעל פי הבאר ,ואילו יעקב לבדו הרים
את האבן בקצה אצבעותיו 'כאדם המעביר את הפקק מעל פי הצלוחית להודיעך שכוחו גדול' (לשון
רש"י לעיל עה"פ ויגל את האבן מעל פי הבאר) .והוא יעקב אשר נאבק במלאך ה' ויכל לו – 'כי שרית עם
אלוהים ועם אנשים ותוכל' (בראשית לב ,כט) ,תופעה שאין לה אח ורע בכל התנ"ך כולו .וגם בניו שהיו
עמו גיבורים היו עד למאוד' :שמעון ולוי באפם חרבו עיר' ,ויהודה זעזע את חומות מצרים רק בשאגתו...
ומדרשים רבים מתארים את גודל כוחם וגבורתם מול כל מלכי כנען אשר ניצבו בדרכם .ואם כן יפלא
עד למאוד ,מדוע פחד כל כך מעשיו אחיו אשר בא לקראתו עד כדי חלוקת העם לשני מחנות – 'ויאמר
אם יבוא עשיו אל המחנה האחת והכהו והיה המחנה הנשאר לפליטה' .ברם המעיין בדברי המדרש
על אתר ימצא פתרון לתעלומה זו ,וזה תוכן דבריו' :באותה שעה נשא יעקב את עיניו וירא והנה עשיו
בא מרחוק ...עמד והתפלל לפני הקב"ה ,והבטיחו ה' שהוא מושיעו בזכותו של יעקב ,שנאמר יענך ה'
ביום צרה ישגבך שם אלוהי יעקב' .והעיר המגיד מדובנא ,מדוע הוסיף המדרש תיבת 'מרחוק' ,וכי לא
די בלשון הפסוק 'וישא יעקב עיניו וירא והנה עשיו בא' .ועוד הוסיף להעיר על מה שהבטיחו ה' שהוא
מושיעו בזכותו של יעקב ,שהרי יעקב עצמו הוא המתפלל לפניו .ומכאן למד המגיד ,שבאמת יעקב
אבינו לא פחד כלל מעשיו הנוכחי אשר בא לקראתו ,אלא פחד מה'עשיו' שעתיד לקום בכל דור ודור על
ישראל ,שכן מעשה אבות סימן לבנים .וזהו כוונת המדרש להדגיש את עשיו שהוא בא 'מרחוק' ,ולכן
באותה שעה נשא תפילה על בניו לדורות עולם שיצילם ה' מידי כל הקמים עליהם לרעה ,ועל כך הבטיחו
הקב"ה שהוא יושיע את ישראל בזכות תפילה זו של יעקב ,עכת"ד .ואפשר שעל כן בכל עת צרה אנו
מעוררים את זכותו של יעקב דוקא ,כדברי הכתוב (תהלים כ ,ב) 'יענך ה' ביום צרה ישגבך שם אלוהי
יעקב' ,וכן הוא אומר (ירמיה ל ,ז) 'ועת צרה היא ליעקב וממנה יושע' .הרי לפנינו הבטחה מפורשת של
הצלה מידי כל אויבנו הקמים עלינו לרעה בכל דור ודור ,ובלבד שנישא כפינו אל השמים.
אלא שעדיין יש להבין ,כיצד יש בכוח תפילת יעקב אבינו בשעתה ,כדי לפתוח שערי שמים לבניו
אחריו לדורות עולם .וצריך לומר ,שאין כאן ענין של 'זכות' גרידא העומדת לבנים ,אלא שיעקב אבינו
בתפילתו יסד את כוח התפילה ,והנחילה לבניו .וזהו לענ"ד עומק פלוגתת רבותינו התנאים בגמ' (ברכות
כו ,ב)' :איתמר רבי יוסי ברבי חנינא אמר תפילות אבות תקנום ,רבי יהושע בן לוי אמר תפילות כנגד תמידין
תקנום' (אנשי כנסת הגדולה) .וצריך ביאור במחלוקת זו ,שכן מה לי אם תפילות אבות תקנום או אנשי כנסת
הגדולה תקנום.ולדידי חזי דבהא פליגי :דריב"ח ס"ל 'תפילות אבות תקנום' ,והיינו שהם יסדו והתקינו את
כוח התפילה בעולם ,וממילא יסודה מדברי תורה .אולם ריב"ל ס"ל 'תפילות כנגד תמידין תקנום' ,כלומר
שאין כאן אלא תקנת אנשי כנסת הגדולה ,לקיים מה שנאמר 'ונשלמה פרים שפתינו' ,והבן.
ובדרך זו ממש ,יש לנו לבאר ענין מ"ש 'מעשה אבות סימן לבנים' ,והיינו שאין כאן רק 'סימן' המנבא
את עתיד הבנים ,אלא הוא 'היסוד' שהניחו אבותינו לבנין העם אשר יקום מזרעם .כלומר שבמעשיהם
נטעו בקרב הבנים ,את הכוח לעמוד מול מצוקות הזמן ומשברי העתים ,ומאידך הורישו לנו את תעצומות
הנפש להתרומם לדרגות רמות ונשגבות במידות ועבודת השי"ת – עד כדי שיעור קומתם ממש ,וכדרך
שאמרו בתנא דבי אליהו (רבה פרק כה) 'חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק
ויעקב' ,עי"ש .הרי שאין כאן רק עצה טובה או מעלה יתירה של חסידות ,אלא 'חייב'! ופשוט שלא היו
מחייבים להגיע לדרגה זו אילולא שיש בכוח האדם לקיים הוראה זו .וכה הם דבריו הנשגבים של
הגר"ח מוולוז'ין זצ"ל (רוח חיים על פרקי אבות פ"ה ,ג) עה"פ (משלי כ ,ז) מתהלך בתומו צדיק אשרי
בניו אחריו' :כי כמה מידות שהצדיק טרח ויגע להשיגם ,לבניו אחריו המה כטבע מוטבע ,ובקצת
יגיעה יגיעו לזה .כמו שנראה בחוש שרבים מעמי הארץ מהיהודים מוסרים את עצמם על קידוש
ה' ,והוא מוטבע מאבינו אברהם שמסר נפשו לאור כשדים על אמונתו' ,עכ"ל .הרי לפנינו מפורש
דהאי מעשי אבות 'סימן לבנים' ,פירושו שמעשיהם מוטבעים בשורש נפשנו ,עד שבקצת יגיעה
נוכל להגיע למדרגתם.
המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

בס"ד

אורות הפרשה

אורות הכשרות

"וישלח יעקב מלאכים" מפרש רש"י" :מלאכים ממש" .ההכרח
שהביא את רש"י לפרש שיעקב שלח דווקא מלאכים ולא בני
אדם .הוא מפני שהרי יעקב לא ידע מה הן כוונותיו של עשיו
וחשש שעדין הוא מבקש להורגו .משום כך לא היה רשאי
לשלוח שליחים בשר ודם ,מחמת הסכנה שבדבר .ולכן יעקב
שלח מלאכים שעשיו לא יכול להזיקם.

ושוב אמרתי להוכיח כן ,מדברי הגמ' (יבמות עט ,א)' :שלושה סימנים
יש באומה זו ,הרחמנים הביישנים וגומלי חסדים ...כל שיש בו שלושה
סימנים הללו ,ראוי להידבק באומה זו' .ודע שאין כאן רק 'סימן' גרידא,
שכן כבר נפסקה הלכה מכאן ברמב"ם (איסורי ביאה פי"ט ,יז) וטור ושולחן
ערוך (אהע"ז סימן ב ,א)' :כל מי שיש בו עזות פנים או אכזריות ושונא את
הבריות ואינו גומל להם חסד ,חוששין לו ביותר שמא גבעוני הוא .שסימני
ישראל האומה הקדושה ,ביישנים רחמנים וגומלי חסדים' ,עכ"ל .וכמה נעמו
בזה דברי הסבא מסלבודקה זצ"ל (אור הצפון ח"א) אשר למד מדברי הכתוב
'ויפח באפיו נשמת חיים' (בראשית ב ,ז) ,שהקב"ה כביכול טבע את מידותיו
בטבע נפשו של האדם .ובזה ביאר דברי המדרש (ויקרא רבה פט ,ג)' :עשרים
וששה דורות קדמה דרך ארץ לתורה' ,מפני שכל המידות והתכונות הטובות
כלולות בדרך ארץ והן הוטבעו באדם מטבעו ,עכת"ד.
ובזה יאירו דברי המדרש (תנחומא פרשת לך לך) עה"פ (שיר השירים ח,
ט) אני חומה ושדי כמגדלות' :אמר אברהם אני חומה ,למסור את נפשי על
קדושת שמך .לא אני בלבד ,אלא ושדי כמגדלות – בני בניי חנניא מישאל
ועזריה ודורו של רבי חנניא בן תרדיון וחביריו שיתנו את נפשם על קדושת
שמך' ,עי"ש .והן הם דברי רש"י עה"פ כי מראש צורים אראנו (במדבר כג,
ט)' :אני מסתכל בראשיתם ובתחילת שורשיהם ואני רואה אותם מיוסדים
וחזקים כצורים וכגבעות הללו ,על ידי אבות ואמהות' ,עכ"ל.
ומה נעמו בזה דברי הרמ"ע מפאנו המפורסמים עה"פ 'נפלאתה אהבתך
לי מאהבת נשים' (שמואל ב – א ,כו) ,וזת"ד :דוד המלך ע"ה בהספידו את
יהונתן ,מעלה על נס את מידותיו הנפלאות של ידידו הטוב אשר הסכים
להעביר לידיו את כסא המלכות שהיה מיועד לו מאביו שאול המלך .וכאן
מגלה דוד המלך ,מהיכן שאב ידידו את תעצומות הנפש לוותר על כסא
מלכותו ,מפני שהוא (דוד) משבט יהודה והיינו מצאצאי לאה אמנו ע"ה,
ואילו יהונתן משבט בנימין והיינו מצאצאי רחל אמנו ע"ה אשר כידוע מסרה
את הסימנים ללאה ובכך ויתרה על הזכות לבנות את בית ישראל וליפול
בחלקו של עשיו .וזה שאמר' :נפלאתה אהבתך אלי' – מעשה זה שהפלאת
מאהבתך אלי ,יסודו 'מאהבת נשים' – מפני שירשת בטבע נפשך את כוח
הויתור מזקנתך רחל אשר ויתרה לזקנתי על הסימנים ,עכת"ד המאירים.
רבינו הגדול מרן 'מאור ישראל' זצוק"ל ,נהג בשיחותיו בפני בני התורה,
להמריצם לידבק בדרכי האבות הק' ,והפסוק 'הביטו אל אברהם אביכם ואל
שרה תחוללכם' (ישעיה נא ,ב) היה שגור תמיד בפיו .ובפתיחת אחד מסניפי
בתי מדרשינו 'קול יהודה' בירושלים עיה"ק ,התכנסנו במעון קודשו לשיחת
חיזוק ,ובמשך שעה ארוכה עודד וחיזק אך גם תבע מהאברכים הצעירים
לשאוף לגדולות ,ורק כך יזכו להיות מורי הוראות בישראל .וכדרכו בקודש
המחיש את דבריו ,וסיפר על מצביא גדול ומפורסם באירופה אשר במסדר
חייליו נהג להכריז 'מי שאינו מעונין להגיע לדרגת גנרל ,אין לו מה לחפש
כאן'! וכמה חדים ומשכנעים הדברים כשהם יוצאים מפי גדול הדור ,אשר
בדמותו המופתית ובגדולתו המופלגת בתורה ועבודת ה' ,הוכיח לעולם לאלו
דרגות רמות ונשגבות יכול בן אנוש להגיע בכוח הרצון וההתמדה!

"קטנתי מכל החסדים" תכלית השלמות היא לחוש תמיד
הרגשת חיסרון .יעקב אבינו ,אף על פי שהיה ארבע עשרה
שנים בבית שם ועבר ועסק בתורה ,בכל זאת ראה עצמו תמיד
קטן .שכן ,יעקב הרגיש תמיד שיש לו מה ללמוד מכל אחד,
ולכן הרגיש עצמו קטן.
				
(מאורה של תורה)
"עד גשתו עד אחיו" העצה הראשונה להפטר משונאים היא
לאהוב אותם .כך עשה יעקב – "עד גשתו עד אחיו" ,יעקב
קירב את רגשותיו עד ש'ניגשו' אל עשיו ,והוא חש אהבה
כלפיו .לכן לא היה יכול עשיו לעשות לו רעה.
(רבי יצחק מוורקה)
				
"והצאן והבקר עלות עלי ...ואני אתנהלה לאיטי" יעקב מצד
עצמו כבר גמר לברר את כל ניצוצות הקדושה שמוטל
עליו לבררם ,והוא מצדו כבר היה מוכן לגאולה השלימה.
הבעיה היא ,ש"הצאן והבקר עלות עלי" – שהנלווים לו עדיין
לא מוכנים לגאולה .כן הוא בכל דור – צדיקי הדור מוכנים
מבחינתם ללכת לגאולה השלימה ,אך הם מתעכבים בגלל
ה"צאן והבקר" – כל אלה שעדיין אינם מוכנים לכך.
"ויבא יעקב שלם" ראשי התיבות של "שלם" הם :שם ,לשון,
מלבוש .יעקב לא שינה את שמו ,לשונו ,ומלבושו ,אף על
פי ששהה זמן כה רב אצל לבן .דבר זה כשלעצמו גרם לו
שיישאר שלם.
"ויקרא לו א-ל אלוקי ישראל" מביא רש"י פירוש בשם חז"ל:
"הקב"ה קראו ליעקב א-ל" .מה פירוש הדבר? אלא 'א-ל' הוא
מלשון כוח ויכולת .הצדיקים נקראים בשם 'א-ל' ,משום שיש
להם כוח ויכולת לבטל את גזירות ה' ,כמאמר רבי אבהו" :מי
מושל בי? צדיק! שאני גוזר גזירה והוא מבטלה" ,צדיק גוזר
וה' מקיים.
					
(אור תורה)
"הסירו את אלוהי הניכר" שמעון ולוי יצאו חגורים בכלי-מלחמה
לקנא את קנאת אחותם והחריבו את שכם ,אך כשחזרו אמר
להם יעקב שיסירו את אלוהי הניכר וייטהרו ,שכן כשאדם
הולך להילחם ברע ,עליו להזהר שלא ידבק בו מן הרע.
(ר' דוד בלינער)
				
"וישלח יעקב מלאכים לפניו" כאשר הגיע יעקב לגבול ארץ
ישראל ,שילח את המלאכים מעל פניו,כי מעתה אין לו עוד
צורך בהם ,והקב"ה יעזור לו גם בלעדיהם.
			

(רבי מנחם מנדל מקוצק)

"וירא יעקב מאד ויצר לו" צערו של יעקב היה על ה"וירא" – על
עצם העובדה שהוא מרגיש רגש של פחד מעשיו אף על פי
שהקב"ה הבטיח לו "ושמרתיך בכל אשר תלך".
				
(החוזה מלובלין)
"ויקח מן הבא בידו" יעקב לקח ממה ש"בידו" ולא ממה שאינו
ברשותו .הוא שלח לעשיו בהמות ולא עבדים ושפחות ,כי את
אלה לא היה רשאי להוציא מביתו ,שכן אצלו התחנכו להיות
עובדי ה' ,ואצל עשיו היו נדרשים לעסוק בעבודת אלילים.
				
(הכתב והקבלה)

בברכת שבת שלום ומבורך

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת הכשרות

שימו לב !!!

סופגניות עם מילוי  /ציפוי חלבי
אין לאכלם אחרי
מאכל בשרי
וח”ו לא להכשל
באכילת בשר וחלב.

בס"ד

אורות ההלכה
תשובות הלכתיות משולחנו של מורינו המרא דאתרא
הרה"ג יהודה דרעי שליט"א

החייבים בהדלקה וברכותיה

הננו לבשר לציבור שוחרי התורה
בעירנו הק' ,כמידי חודש בשבת מברכין,
גם בשבת זו פרשת "ראה" ישא
מדברותיו בהלכה ובאגדה

בס"ד

האקדח
שלא ירה

בעל התניא אמר:
הקדשתי את י"ט כסלו כמו יום כיפור
שכל מה שיהודי יבקש ,תתקבל בקשתו

סגולת ספר התניא
מהצדיק הרב יורם אברג'ל זצ"ל

כתב בספרו "בצור ירום" (ח"ט עמ קנג) .וזה לשון קודשו
(מילה במילה בלי שום תוספת) בעל התניא הבטיח" :כל
מי שישמח בשמחתי אוציאנו מן המיצר אל המרחב ,מן
הגשמיות אל הרוחניות ,ומן הגיהנם אל הגן עדן .לאחר
פטירתו של בעל התניא מצאו פתק קטן בכתב ידו ובו כתוב,
שכל מי שקשור בספר התניא ,אם חלילה הוא נמצא בצרה
או במצוקה כלשהי ,יקרא בספר התניא מספר שורות,
ולאחר מכן יאמר מעומק הלב שלוש פעמים "רבי הושיעני,
רבי הושיעני ,רבי הושיעני" ,ותיכף ומיד באותו יום יראה
ישועה ממש בדרך נס ופלא .בעל התניא לעולם לא נשאר
חייב .מה שהוא הבטיח הוא מקיים .בדקתי את זה אלפי
פעמים ,בכל פעם שעברתי קושי מסוים והוצרכתי לישועה,
ביקשתי את עזרתו של בעל התניא ומיד באותו הרגע
הגיעה הישועה בכל מיני דרכים מופלאות .כל מי שקשור
לספר התניא צריך לדעת ,אם חלילה הוא נמצא באיזה
מצוקה ,או באיזה הפסד כספי ,או באיזה מועקה וכל כיוצא
בזה – אם יקרא מספר שורות בספר התניא ואחר כך יאמר
שלוש פעמים "רבי הושיעני ,רבי הושיעני ,רבי הושיעני",
תיכף ומיד באותו יום יראה בעזרת ה' ישועה גדולה .אנשים
רבים ניסו 'והצליחו בגדול' .מי שיוצא לנסיעה רחוקה או
לטיסה וכדומה ,יקח איתו את ספר התניא ומובטח לו
שיגיע למחוז חפצו לחיים טובים ולשלום וכן יחזור לשלום.
מי שעומד לפני משפט קשה ,יקח איתו את ספר התניא
לבית המשפט ובעזרת ה' יראה פלאות .מי שרוצה שברכב
שלו לא יהיו תקלות ,וכן שיהיה שמור מכל סכנה בדרכים,
יקפיד שיהיה ברכבו ספר התניא .מי שמחתן בן או בת
ורוצה שהחתונה תצליח ,לא ילך לאולם עד שיקרא כמה
שורות בספר התניא ויאמר "רבי הושיעני" ,ובזכות זה
החתונה תהיה מוצלחת ביותר .וכן מי שצריך לגשת לטיפול
רפואי מסובך ,יקרא כמה שורות בספר התניא ויאמר "רבי
הושיעני" ,ובזכות זה הטיפול יעבור בהצלחה מרובה .מפני
שבעל התניא הוא היהלום שבכתרו של הקדוש ברוך הוא.
ואשרי חלקו של כל מי שזוכה להתחבר לבעל
הננו לבשר לציבורעל כן
אשריוהתורה
שוחרי
התניא על ידי לימוד בספרו הקדוש "ספר התניא" ויזכה
בשבת
בעירנו הק' ,כמידי חודש
מברכין ,חיי ומזוני"" ,בבני" זרע של קיימא
ונפלאות "בבני
לישועות
גם בשבת זו פרשת
ישאעוסקים בתורה ובמצוות ,טובים מוצלחים
"ראה"בנים
ובנים ובני
ובאגדה
מדברותיו בהלכה
בדרכי ישרים" .חיי" בריאות טובה ורפואה
והולכים
שלימה" .ומזוני רוויחי" פרנסה בשפע גדול בקלות וברווח.
דעו לכם לבעל התניא יש בשמים כח עצום כפי שלא ניתן
לשער.

לעילוי נשמת

מרת אסתר בת מרים
ת.נ.צ.ב.ה.

ז"ל

לרפואת
ר' יוסף שלמה בר עליה
ורחל בת סימי

