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פרשת השבוע :וישב

עורך :הרב עוזיאל אדרי
חנוכה והגאולה

כתב הבעש"ט הק' בשם הזוה"ק: נאמר בפרשתינו

"ויהי כמשלוש חודשים ויוגד ליהודה זנתה
תמר כלתך" ."יהודה" זה הקב"ה שביהודה יש
ד' אותיות הוי'ה ."תמר" זה עם ישראל שנאמר
"דמתה לתמר" בחנוכה יש קטרוג בשמים הנה
מראש השנה עברו רק כמשלוש חודשים תשרי,
חשוון, ורוב כסלו ."זנתה תמר כלתך" עם
ישראל לא קיים את הקבלות הטובות של הימים
הנוראים "וגם הרה לזנונים" ונוספו עוד עוונות.
וכביכול מתקבל הקיטרוג ש"הוציאוה ותישרף"
ם "הכר נא
ח"ו .ואז עם ישראל מעוררים רחמי 
למי "החותמת" חותם המסירות נפש של השמן
הטהור בחותמו של הכהן גדול ."והפתילים" -
ציצית ותפילין .ונרות החנוכה"והמטה" " -מטה
עוז בידך"לימוד התורה והקב"ה מתמלא ברחמים
ואומר"צדקה ממני"שמצב זה הואבגללי."כי על
כן לא נתתיה לשילה בני" .שעדיין לא שלחתי
להם את "שילה" מלך המשיח .במהרה בימינו
אמן .
בברכת שבת שלום ומבורך
רב קהילת קודש “שבטי ישראל” שכונה יא' באר שבע

לוח הזמנים
לפי שעון "חורף"
עלות השחר
זמן טלית ותפילין

יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת קודש
כה' כסלו כו' כסלו כז' כסלו כח' כסלו ער"ח טבת ר"ח טבת ב' טבת
נר א' דחנוכה נר ב' דחנוכה נר ג' דחנוכה נר ד' דחנוכה נר ה' דחנוכה נר ו' דחנוכה שבת חנוכה
31.12.16 30.12.16 29.12.16 28.12.16 27.12.16 26.12.16 25.12.16
5:34 5:34 5:34 5:34 5:33 5:33 5:33
5:39

5:39

5:39

5:40

5:40

5:40

5:41

זריחה  -הנץ החמה 6:41

6:42

6:42

6:42

6:43

6:43

6:43

שקיעה

16:51 16:50 16:50 16:49 16:48 16:48 16:47

צאת הכוכבים

17:04 17:03 17:02 17:02 17:01 17:00 17:00

סו"ז ק"ש לדעת מג"א 8:37

8:37

8:38

8:38

8:38

8:39

8:39

סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 9:07

9:08

9:08

9:09

9:09

9:09

9:10

פרשת השבוע  :וישב
כה אמר
הפטרה:

כניסת השבת16:20 :
יציאת השבת17:19 :
17:49
רבינו תם:
שבת מברכין

המולד יום חמישי ,שעה  4לפנות בוקר  52דקות ו 7-חלקים.
ראש חודש טבת ביום שישי הבעלט"א.

גליון מס' 692

עולם המעשה

ו ַיֵּשֶב יַעֲקֹב ְּבאֶר ֶץ מְגּור ֵי אָבִיו ְּבאֶר ֶץ כ ְּנָעַן (בראשית לז ,א)
וישב :ביקש יעקב לישב בשלוה ,קפץ עליו רוגזו של יוסף .צדיקים מבקשים לישב בשלוה ,אומר
הקב"ה לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא ,אלא מבקשים לישב בשלוה בעולם הזה.
(רש"י בשם מדרש רבה פד ,ג)

העולם הזה מכונה בפי רבותינו 'עולם המעשה' ,והדרך הסלולה בו לקיום המצוות
רצופה בנסיונות קשים ,משברים ומהמורות ' -אדם לעמל יולד' (איוב ה ,ז)! אך לעומתו
העולם הבא ,הוא מקום המנוחה והנחלה ‘ -ושם ינוחו יגיעי כוח' (איוב ג ,יז) .ולכן השלוה
והמנוחה אשר במהותם נוגדים הם את שיעבוד העשיה ,אין להם מקום בעולם הזה .אלא
שעדיין בצדק יתמה השואל ,וכי יעקב אבינו ע”ה ביקש מנוחה מעשיית המצוות ועבודת
השי”ת ,הרי אדרבה אחרי שלושים ושש שנות גלות מרה בהם נרדף על ידי עשיו וצרות
רבות ונוראות אשר היו מנת חלקו ,מבקש הוא לשבת בשלוה כדי לעבוד את בוראו
ביישוב הדעת כשהוא פנוי מטרדות הזמן ומצוקות העתים .ועל כל פנים מה רע בבקשה
זו ,עד ש'קפץ עליו רוגזו של יוסף' אשר לדברי רבותינו היה הקשה מכולם ,שכן במשך
עשרים ושתיים שנה לא ישב על גבי מצע וכו' ,וגם נסתלקה ממנו רוח הקודש ,ולא עוד
אלא שידע שאם לא תהיה מיתתו שלימה (והיינו אם חלילה ימות אחד מבניו) יאבד את חלקו
בעולם הבא .וכי בתנאים קשים מעין אלו ,יוכל לעבוד את בוראו טוב יותר מאשר בימי
השלוה והמנוחה!
וכעין זה יש לנו להעיר על דברי המשנה (אבות ו ,ד)‘ :כך היא דרכה של תורה ,פת במלח
תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחייה ובתורה אתה עמל ,ואם
אתה עושה כן אשריך וטוב לך  -אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא' .וצריך ביאור,
וכי רק כך היא דרכה של תורה ,ומי שחננו השי”ת בפת מתוקה או בשפע של מים וכו'
לא יוכל ללמוד תורה .ועוד יש לדקדק על הלשון ‘כך היא דרכה של תורה' ,וכן בלשון
‘ואם כך אתה עושה' .ועל כולנה יש לתמוה ,בשלמא ‘טוב לך לעולם הבא' שפיר מתקיים
בו ,אך ‘אשריך בעולם הזה' כיצד מתקיים בו ,וכי איזה אושר יש לאדם בתנאים נוראים
מעין אלו!
וגדולה מזו יש לנו לתמוה ,הלא עינינו הרואות לאורך כל הדורות לגדולי עולם שזכו לשני
שולחנות והפליגו בתורתם עד למאוד ,כדוגמת רבי יהודה הנשיא ורבי אלעזר בן חרסום
וכו' .ומשנה ערוכה היא (אבות ו ,ז)‘ :גדולה תורה שהיא נותנת חיים לעושיה בעולם הזה
ובעולם הבא ,שנאמר כי חיים הם למוצאיהם ...ואומר אורך ימים בימינה בשמאלה עושר
וכבוד ,ואומר כי אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך'.
ברם כבר הורונו המורים ,שבמקום פליאה נשגבה זהו האות שלא זכינו להבין עומק
המאמר .והקרוב אלי בזה הוא ,שאין בכוונת מאמרים אלו לגרוע ממי שחננו השי"ת
בשני שולחנות ,מלעלות במעלות התורה והיראה .שאם לא כן ,מן הראוי היה שיפקיר
האדם את כל נכסיו או להקדישם לצדקה ,כדי לקיים את התורה מתוך עוני ,וזה ודאי
מרוחק מן השכל וההגיון ,ואדרבה מצינו שהבטיחו חז"ל 'כל הלומד תורה מעוני סופו
לקיימה מעושר' .אלא כוונתם בכל אלו המאמרים להורות ,שחובת האדם בתלמוד תורה
וקיום מצוותיה ,הוא בכל תנאי ובכל מצב .ולא עוד ,אלא שכגודל העמל והיגיעה  -כך
גודל ההשגה בקנין התורה ושכר המצוות ,וכדרך שאמרו 'לפום צערא אגרא' .ומעתה
שפיר יש לומר ,שיעקב אבינו ע"ה לא נענש ב'רוגזו של יוסף' על רצונו לעבוד את ה'
בנחת ובשלוה ,אלא שבקשתו לגאול אותו ממסכת ייסוריו ' -ביקש יעקב לישב בשלוה',
נדחתה .מפני שבקשה זו אין לה מקום בעולם המעשה אלא מקומה בעולם המנוחה וז"ש

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

שמירת הבנים
"ויקנאו בו אחיו ואביו שמר את הדבר" "שמר" ,במובן של שמירה.
שמירה יתרה צריך אדם על בניו שלא יבואו האחים לידי קנאה ביניהם,
ואם כבר נפלה חלילה קנאה  -צריכים לשמור שמירה יתרה שהיא לא
תביא לתוצאות לא רצויות.
(מאורה של תורה)
לפרסם עושי מצווה
"למען הציל אותו מידם" מכאן ,שראוי לכתוב ולפרסם עושי מצווה.
שהרי התורה פרסמה את מצוות ראובן ,שחשב להציל את יוסף
ולהשיבו אל אביו.
(תשובות הרשב''א)
המחתרת והגנב
"מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו" עצם הדבר כי נצטרך
להסתיר את העניין ולשומרו בסוד ,ולא נוכל לעמוד בגלוי ובגאון
אחרי המעשה שנעשה ,זה עצמו מוכיח ,שמשהו פה לא בסדר ואין אנו
נוהגים כשורה .במקום שיש סוד והסתרת המעשה  -סימן שיש גניבה,
כמ"ש "אם במחתרת ימצא הגנב".
(רבי מנחם מנדל מקוצק)
עין הנבואה
"ותשב בפתח עיניים" היא ישבה בעיניים צופיות ופקוחות בנבואה,
משום שחזתה ברוח הקודש את אשר ייצא מזה  -מלכות בית דוד,
ומלך המשיח.
(חידושי הרי''ם)
הכל משמים
"לא הייתה בזה קדשה" בכל העניין הזה לא היה שום דבר של 'קדשות',
אלא תכנית מכוונת מן השמיים ,להוליד את אורו של משיח (שהרי
מיהודה נולד משיח בן דוד) וכל זה נעשה ביד מכוונת מלמעלה בדרך
נסתרת ומוסווית ,כדי שהשטן לא ירגיש בכך.
(רבי מאיר מפרמישלאן)
לאגור למעלה
"מגורי אביו" "מגורי" מלשון אגירה .זוהי עבודתו של יהודי ,לאגור
ולברר את ניצוצות הקדושה שמצויים בעולם ,ולעלותם למעלה.
עבודה זו צריכה להיעשות אך ורק לשם "אביו"  -כדי למלא את רצון
ה' אביו שבשמים ולא על מנת לקבל פרס גשמי או רוחני.
דאגה לאחים
"ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם" כוונת יוסף לא הייתה חלילה
להוציא סתם את דיבת אחיו החוצה ,אלא הוא סיפר זאת רק לאביו,
מתוך אהבה כנה ואמיתית לאחיו ומתוך דאגה לעתידם הרוחני כדי
שאביו ידריכם בדרך הישרה כפי שאב מדריך את בניו.
(אברבנאל)
כתונת פסים
"ועשה לו כתונת פסים" המשמעות הפנימית של כתונת הפסים שנתן
יעקב ליוסף היא המשכת אור נעלה מבחינת ה'מקיפים' העליונים (שכן
בגד הוא בבחינת 'מקיף'  -שהרי הבגד הוא אינו חלק מגופו ובשרו
של האדם אלא רק מלביש ומקיף את הגוף) .יעקב העביר המשכה זו
רק ליוסף כי רק הוא היה מסוגל לקבל אור נעלה כזה .קנאת האחים
הייתה מדוע רק יוסף זוכה לגילוי אור נעלה עליון כל כך ולא הם.
(תורת חיים)
עבדות ושררה
"לכו ונמכרנו לישמעאלים" כוונתם בזה הייתה לשלם לו מידה כנגד
מידה  -הוא חשב להשתרר עליהם והם יהיו עבדיו .על כן עכשיו הוא
יהיה עבד וירגיש את טעמה המר של עבדות מהי.
(ספורנו)
רוח הקודש
"ויוגד לתמר לאמור הנה חמיך עולה" הדברים נאמרו לה ברוח הקודש
מבית מדרשם של שם ועבר ומשם נאמר לה "הנה חמיך עולה" -
הגיעה שעתה של עליה הגדולה מעלה נשגבה ועליונה ,מעלה שמביאה
את הולדת המשיח.
(אלשיך)

'לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא ,אלא מבקשים
לישב בשלוה בעולם הזה' ,והבן.
וסימנא טבא אמינא להאי מילתא ,מדברי המדרש (ויקרא רבה פר'
ויקרא)‘ :אומות העולם שלא קיבלו את התורה שניתנה מתוך החושך,
עליהם הוא אומר (ישעיה ס ,ב) כי הנה החושך יכסה ארץ וערפל
לאומים .אבל ישראל שקיבלו את התורה שניתנה מתוך החושך,
דכתיב (דברים ה ,כ) כשמעכם את הקול מתוך החושך ,עליהם הוא
אומר (ישעיה שם) ועלייך יזרח ה' וכבודו עלייך יראה' ,עכ”ל .ולאור
האמור יש לבאר ,שהקב”ה בחר למסור את תורתו דוקא מתוך
‘החושך' ,לרמוז שחובת קבלת התורה ומצוותיה הוא בכל תנאי
ובכל מצב אפילו בימי החושך הפוקדים את האדם במשברי הזמן
ומצוקות העתים ,מפני שכך היא ‘דרכה של תורה' שאפילו בימי
הערפל האופפים את האדם ,היא נותנת חיים לעושיה ומאירה
להם את חשכת הזמן ‘ -ועלייך יזרח ה' וכבודו עלייך יראה' .ובזה
נשתבחו ישראל מעל פני כל האומות ,שהגיעו להכרה זו והיו
מוכנים ומזומנים לקבלה בכל עת ובכל זמן .הרי לפנינו מפורש,
שקבלת התורה גם בימי ‘החושך' ,הוא תנאי יסודי בקבלתה!
ובזה יאירו דברי רבי שמעון בר יוחאי (ברכות ה ,א)‘ :שלוש מתנות
טובות נתן הקב”ה לישראל ,וכולן לא נתנן אלא על ידי יסורין.
ואלו הן ,תורה וארץ ישראל והעולם הבא' .ויש להעיר ,מדוע מתנה
‘טובה' צריכה להיות עטופה בייסורים! ברם לפי המבואר יש לומר,
שבזה ביקש הקב”ה ללמדנו שמתנות אלו טובות הן מצד עצמן ,גם
אם הדרך להשגתן רצופה היא בייסורים ,והבן.
וכזאת ממש העידו מקורבי מרן 'מאור ישראל' זצוק"ל ,עת אשר
תקף עליו חוליו האחרון ,התגבר על יסוריו הרבים וישב ועמל
בתורה ביגיעה עצומה .אך משהכביד עליו החולי באופן שלא יכל
עוד לשבת ולהגות בתורה ,הפטיר לא אחת' :אם איני יכול ללמוד
תורה למה זה לי חיים'!

בברכת שבת שלום ומבורך

הרבנות והמועצה הדתית
באר שבע
מחלקת הכשרות

"ביג מאמא"

רח' אוסישקין  ,11באר-שבע
] ] ] ] ]

"אוכלים אצל איילת"
מרכז הנגב  ,6/14באר-שבע
] ] ] ] ]

גו"
טו
"קמפאי
חיל ההנדסה  ,2באר-שבע
זהירות סופגניות חלבי !!!!

לאחרונה נמכרים סופגניות עם מילוי של ריבת חלב ,
מבלי לשים לב עלולים להיכשל באכילתן לאחר בשרי
לכן יש להיזהר מאד וליידע את הציבור

אורותההלכה
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הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
לשכת רב העיר

הלל והודאה

הננו שמחים להביא לידיעת הציבור הרחב את תכנית האירועים של כנסי תורה
ושמחות הדלקת נרות החנוכה המתקיימים בעירנו במהלך ימי חג החנוכה הבעל"ט
בהשתתפות כב' המרא דאתרא
שליט"א
מו"ר הגאון רבי
הרב הראשי וראב"ד באר שבע  -מקים ומייסד ממלכת התורה בעיר האבות

יהודה דרעי

מוצאי שבת פר' וישב  -הדלקת נר א' דחנוכה:
 - 20:00מסיבת חנוכה "לב לאחים" במדרשה לצעירים סניף נווה זאב,
ביה"כ "מנחת יהודה" רח' ניב דוד  1שכונת נווה זאב ,באר שבע.
 - 20:30הילולת הצדיק ר' דוד בן ברוך הכהן אזוג זצוק"ל,
באולמי "הינומה" ,באר שבע.
 - 21:00תזמורת אנדלוסית עם משה לוק,
במתנ"ס "רבין" רח' הארזים  ,1אופקים.
 - 21:30סיום מסכת אבות וערב בקשות פיוטים ותזמורת,
בביה"כ "זכור לאברהם" רח' תורה גואלת  1נווה זאב ,באר שבע.
יום ראשון  -הדלקת נר ב' דחנוכה:
 - 17:30ביה"ח "סורוקה" ,בבניין החדש ליד הפסנתר.
 - 18:00חב"ד ,רח' שומרון במרכז המסחרי שכונת נאות לון ,באר שבע.
 - 20:30מסיבת חנוכה של "לב לאחים" במדרשה לצעירים,
בביה"כ "אורות הזוהר" רח' חיישין  11שכונה ו' החדשה ,באר שבע.
יום שני  -הדלקת נר ג' דחנוכה:
 - 18:00חב"ד ,בכיכר ברח' יוהנה ז'בוטינסקי נווה זאב ,באר שבע.
 - 20:00מסיבת חנוכה "לב לאחים" לצעירים ומשפחות סניף שכונה ט',
בביה"כ "עוז ותעצומות" רח' שד' ירושלים  ,63באר שבע.
 - 20:30מסיבת חנוכה לאברכים והמשפחות המתחזקות "לב לאחים",
באולם של ביה"כ "משכן שמעון" רח' פרנק  1שכ' ו' החדשה ,באר שבע.
 - 21:30מסיבת חנוכה לנשים "לב לאחים" ,במרכז "מים טהורים"
רח' יהודה שטיינברג  23שכונה ו' החדשה ,באר שבע.

במידה ולא רשמנו מקומות אתכם הסליחה

יום שלישי  -הדלקת נר ד' דחנוכה:
 - 13:00מסיבת חנוכה לעובדי "הרבנות והמועצה הדתית" באר שבע.
 - 18:30חב"ד ,בכיכר רמב"ם ,רח' רמב"ם  ,66באר שבע.
 - 20:00מסיבת חנוכה "לב לאחים" במדרשה החדשה לבוגרים וחיילים
סניף שכונה י"א ,בית המדרש "אהבת ישראל" רחבת הרא"ש ,1
באר שבע.
יום רביעי  -הדלקת נר ה' דחנוכה:
 - 18:15ביה"ח "הפסיכיאטרי" ,באר שבע.
 - 19:30מסיבת חנוכה "קול יהודה"  -מיועד לאברכים ושומעי השיעורים.
 - 20:00מסיבת חנוכה של "לב לאחים" במדרשת "קן ציפור",
רח' קלצקין  19שכונת נחל עשן ,באר שבע.
יום חמישי  -הדלקת נר ו' דחנוכה:
 - 16:30הדלקה מרכזית "בכותל המערבי"
שריד בית מקדשינו ,עיה"ק ירושלים תובב"א.
 - 20:00הכנסת ספר תורה  -משפחת כהן ,רח' יסמין  7נווה נוי ,באר שבע.
מוצאי שבת פר' מקץ  -הדלקת נר ח' דחנוכה:
 - 18:30מסיבת חנוכה "אבות ובנים" ,רח' אלנקווה ,אופקים.
" - 21:30לב לאחים" כנס לצעירים ומשפחות סניף שכונה ב',
בבית המדרש "עדות ביהוסף" רח' בצלאל  ,20באר שבע.
יום ראשון " -וזאת חנוכה":
 - 13:30טקס הסרת הלוט וקריאת שם למקווה ואזכרה י"ב חודש של
ר' אליהו מרציאנו ז"ל במקווה שמול הרבנות רח' שמעון בן שטח,
שכ' ד'.
 - 20:00הילולת רבי מצליח מימון זצ"ל ,בביה"כ "אהל משה ומצליח בידו"
רח' הרב מימון ,שכ' ד'.
בברכת חג אורים שמח
לשכת רב העיר

על הניסים ועל הנפלאות  -ונודה לשמך הגדול סלה
הרבנות והמועצה הדתית
באר שבע

הודעה לציבור
הרינו מודיעים כי עקב חג החנוכה
לא תתקיים קבלת קהל במשרדי
המועצה הדתית ברח' התלמוד 8
ביום שלישי אחה"צ
כז' כסלו תשע"ז ()27.12.16

בברכת חג אורים שמח
יהושע דמרי

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
לשכת רב העיר

והדליקו נרות בחצרות קודשך
הננו להביא לידיעת הציבור הק' כי ההדלקה המרכזית של
נר שישי של חנוכה

ברחבת הכותל המערבי

ליד שריד בית מקדשינו תתקיים אי"ה ביום חמישי
כט' כסלו תשע"ז ( 29.12.16למיניינם) בשעה 16:30
את הנרות ידליק כבוד מורנו ורבנו המרא דאתרא הגאון

יהודה דרעי

שליט"א
רבי
הרב הראשי וראב"ד באר שבע
וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל

ונזכה במהרה להדלקת המנורה הטהורה
בבית מקדשינו ותפארתינו
בברכת חנוכה שמח
לשכת רב העיר

ממונה המועצה הדתית

לרפואת

ר' יוסף שלמה
שיתקיים בעז"ה ביום ראשון

כה’ כסלו תשע”ז ( )25.12.16בשעה 20:30

בר עליה

ורחל

בת סימי

