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  שבת לשולחן                                          

  ערבות הדדית 

יוסף דורש שבנימין ירד אף הוא למצרים, האב יעקב מהסס שהרי הוא איבד את 

בן מציע ראונימין. המצרי ועתה הוא יאבד גם את ביוסף ואף שמעון נמצא בכלא 

"את שתי בני תמית אם לא הביאותיו אליך" ראובן מראה התלהבות, אך  ליעקב: 

  התלהבות זו אין לה כיסוי, הרצון מעורר השתאות אבל המעשה אינו רצוי.

  אומר: יהודה 

ְולֹא ָנמּות, ְוָנקּוָמה ְוֵנֵלָכה; ְוִנְחֶיה -- ִיְׂשָרֵאל ָאִביו, ִׁשְלָחה ַהַּנַער ִאִּתי- ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ֶאל"

לֹא ֲהִביֹאִתיו - ִאם  ִמָּיִדי, ְּתַבְקֶׁשּנּו:-- ָאֹנִכי, ֶאֶעְרֶבּנּו   .ַטֵּפנּו-ַאָּתה ַּגם-ֲאַנְחנּו ַגם-ַּגם

   "ַהָּיִמים-ֵאֶלי8 ְוִהַּצְגִּתיו ְלָפֶני8, ְוָחָטאִתי ְל8 ָּכל

למד דרך ארוכה עבר יהודה עד שהוא  –יהודה הוא השליח הוא תופס אחריות 

שומעים קול  שכן הפעם הראשונה שיהודה מדבר בתורה אנחנו מנהיגות מה היא.

  אחר לגמרי:

ְלכּו  .ָּדמֹו- , ְוִכִּסינּו, ֶאתָאִחינּו- ֶּבַצע, ִּכי ַנֲהֹרג ֶאת- ַמה   ֶאָחיו:-ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה, ֶאל"

  .ינּו ְבָׂשֵרנּו, הּוא; ַוִּיְׁשְמעּו, ֶאָחיוָאחִ - בֹו, ִּכי-ְּתִהי-ְוִנְמְּכֶרּנּו ַלִּיְׁשְמֵעאִלים, ְוָיֵדנּו ַאל

בצע תמיד מתחבר לכסף כך רש"י אומר. יהודה שואל מה יצא לנו מזה עם נהרוג 

חברה הנתונה בתרבות של בצע  נרויח משהו ממה שאנחנו עושים. אותו, חבל בואו

  כל אחד בוצע ולוקח את הנתח שלו. לא תשרוד,

  בצע זה ערבותההיפך מ

מתגלה כמנהיג הוא  –ובמקום "מה בצע"  –ה שינוי מאה שמונים מעלות יהודה עוש

  . "אנכי אערבנו"ואומר 

יאמר " כי עבדך ערב את הנער" לא יוצא לי מזה כלום אני חי  בפרשה הבאה יהודה

 והוא מביןושומע שיש ערבות אצל האחים ויוסף רואה  –בתחושה של שליחות 

וה במשפחה וזה גורם אצלו לשינוי וחיש תשתית רחבה לא שדברים השתנו, כעת

  . בפני האחים שמוביל לזה שהוא מתגלה עז

כמו בכל שנה פרשת מקץ מצטלבת עם חנוכה, ובחנוכה לומדים אנו על אחינו 

להם מסירות נפש להצלת העם והארץ. החשמונאים גיבורי התהילה, אלו שהיה 

ם צבאו של הקרבות הנועזים של יהודה המכבי עמבספר מקבים מתואר אחד 

חייליו של יהודה  –איש  20,000איש אל מול  3000 -מעטים מול רבים –דמטריוס 

חיים ולחימה אך הם נסוגו ונמלטו, יהודה המכבי בדרכו ניסה להפיח בלוחמיו רוח 

תינו" התגובה של יהודה היתה קשה: "לא נוכל אך אם נציל נפשוהתייאשו ואמרו 

חלילה לי מעשות כדבר הזה, לנוס מפניהם, ואם קרב זמננו ומתנו בגבורה "

קבע יהודה המכבי את תורת " במשפט זה ולא נותיר עוון על כבודינו למען אחינו

אדם חי לא רק למען עצמו אלא למען אחיו ומשפחתו בכל מקום שהם. הערבות: 

סטוריה "הרוח לכל אורך הותה מלחמה אך מורשתו מהדהדת לעד. יהודה מת בא

ואף והסייף ירדו כרוכים ביחד לעולם.  הספר והחיל היו משמשים בעירבוביא"

והערבות ההדדית שכה מושרשת  האומץ, הגבורה,בחנוכה זאת מגלים אנחנו את 

נדמה שהעם היושב בציון חוטף מכל הכיוונים כולם נגדינו, אך אם  בעם ישראל.

בקשי רעתינו לא יוכלו לנו, נחקוק אל נשכיל להשאר מאוחדים, עם ערבות הדדית, מ

  ליבנו את דבריו האחרונים של יהודה המכבי:

  הרב אורי איינהורן –שבת שלום  ."חלילה לי מעשות כדבר הזה לנוס מפניהם"

  מקץפרשת 

  זמניםלוח 

  11בר מדצ – ערב שבת

  16:00        :מנחה

  16:10              :הדלקת נרות חנוכה

  16:18       :כניסת שבת 

   12 ברמדצ – יום שבת

  08:00      תפילת שחרית:

  10:30        קידוש:

  16:00  תפילת מנחה וסעודה שלישית:

  16:00      שיעור לנשים :

  17:16  ערבית צאת שבת והבדלה:

        מזל טובמזל טובמזל טובמזל טוב

 

   טשולענט -תחרות החמין 
  ית ברציפות ביעששנה 

  ית של תתחרות החמין השנ
"היכל הבנים" תתקיים קהילת 

  30.1.2016  -בשבת בבוקר ה
   ותשע" שבט 'כ

מי שרוצה להתמודד לפנות לרב 
  איינהורן

   בר מצוה

לאלון וצביה לוי מזל טוב עם 

  תונתן למצווהגיעו של י

    עליה לתורה בשבת זו 

  

  

  לימודי יהדות באופן פרטי

תמיד רציתם ללמוד על היהדות באופן פרטי הנה ההזדמנות שלכם. לימודים אחד 

ן שלכם בקצב שלכם, לפרטים נא ליצור קשר עם על אחד עם הרב איינהורן, בזמ

 הרב.

  שניות על הלכות חנוכה 60

בסמוך לדלת החנוכיה מניחים את  .1

או על אדן מזוזה מימין וחנוכיה משמאל. 

יש במקום בו  החלון, או בפתח החצר. 

  יותר פירסום הנס.

ישר אחרי  . מדליקים את החנוכיה2

  .השקיעה או בצאת הכוכבים

המדליק  ידליק נר ראשון בצד ימין.  .3

וביום השני והילך מניח את הנרות בצד 

הנר החדש של ימין אך מדליק ראשית את 

  אותו יום 

. לספרדים בעל הבית ידליק חנוכיה 4

אחת, לאשכנזים כל בן בית (בנים ובנות) 

ידליקו חנוכיה (חוץ מהאשה שהבעל 

  והאישה נחשבים יחידה אחת)


