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פרשת השבוע :ויקרא

עורך :הרב עוזיאל אדרי

אראנו נפלאות

על חודש ניסן אמרו חז"ל שבתיבת
"ניסן" יש שני נוני"ן שרומזים על "ניסי
ניסים" מבאר השל"ה הק' שיש יא'
פסוקים שמתחילים בנו"ן כפופה שמסמלת
נפילה לגלות ומסיימים בנו"ן פשוטה
שמסמלת קימה להגאולה .והמספר יא' מסמל
את הדרגה העליונה ביותר של הגאולה העתידה
שהיא למעלה מעשר ספירות ונו"ן שערי בינה.
הסבר לכך הוא" :נס" סתם מורה על הנהגה
של למעלה מהטבע אך בכל זאת הנהגה זו
קשורה ושייכת לטבע אלא שהיא מעליו .אבל
"ניסי ניסים" היא הנהגה של ניסים אדירים
ומופלאים שהיא למעלה לאין ערוך מהטבע
ולא קשורה ומתחשבת בהנהגת הטבע כלל.
יה"ר שנזכה שכבר השנה יתקיים בנו הפסוק
"כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות .אמן.
בברכת שבת שלום ומבורך

רב קהילת קודש ‘שבטי ישראל” שכונה יא' באר שבע

יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת קודש
לוח הזמנים ו' ניסן ז' ניסן ח' ניסן ט' ניסן י' ניסן יא' ניסן שבת הגדול
לפי שעון "קיץ"
8.4.17 7.4.17 6.4.17 5.4.17 4.4.17 3.4.17 2.4.17
5:01 5:03 5:04 5:05 5:07 5:08 5:10
עלות השחר
5:17

5:16

5:15

5:14

5:13

5:10

5:09

זריחה  -הנץ החמה 6:32

6:31

6:30

6:29

6:28

6:26

6:25

זמן טלית ותפילין
שקיעה

19:07 19:06 19:06 19:05 19:04 19:04 19:03

צאת הכוכבים

19:22 19:22 19:21 19:20 19:20 19:19 19:18

סו"ז ק"ש לדעת מג"א 8:57

8:56

8:55

8:54

8:53

8:53

8:52

סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 9:35

9:34

9:33

9:32

9:32

9:31

9:30

ויקרא
עם זו

פרשת השבוע :
הפטרה:
כניסת השבת18:37 :
יציאת השבת19:35 :
רבינו תם:
20:19
ברכת הלבמה

החל מליל שלישי ח' ניסן משעה 20:04
סוף זמנה ליל שלישי ליל הסדר כל הלילה

גליון מס' 706

מנחת עני
ה לְבֹנ ָה (ויקרא ב ,א)
שמֶן וְנָתַן ָעלֶי ָ
וְנֶפֶׁש כִּי ַת ְקרִיב ָקרְ ַבּן ִמנְחָה לַה' סֹלֶת י ִ ְהי ֶה ָקרְ ָבּנֹו וְיָצַק ָעלֶי ָה ֶ

ונפש כי תקריב :לא נאמר נפש בכל קרבנות נדבה אלא במנחה,
מי דרכו להתנדב מנחה – עני ,אמר הקב”ה מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשו( .רש”י)

המקור לדברי רש"י הללו ,הוא מדברי הגמ' (מנחות קד ,ב)‘ :אמר רבי יצחק ,מפני מה נשתנית
מנחה שנאמר בה נפש .אמר הקב”ה ,מי דרכו להביא מנחה – עני ,מעלה אני עליו כאילו
הקריב את נפשו לפני' .וכיוצא בזה מבואר במדרש (קהלת רבה ד ,יא)‘ :אמר הקב”ה ,חביב
עלי מלוא קומצו של עני מנחת נדבה ,ממלוא חופניו של כהן גדול קטורת הסמים' .הרי
לפנינו מפורש ,כי חביבה מנחת העני לפני ה' הגם שאין בה כי אם קומץ סולת – יותר
מעולות וזבחים הבאים מן הבקר והצאן ,יען כי ‘בנפש' האדם חפצו ,וזה העני אשר הקריב
מסלתו קרבן לה' ,הרי הוא כמי שהקריב את נפשו .ורמז ברור לזה נמצא בדברי הכתוב
(בראשית ד ,ג-ד) ‘ויבא קין מפרי האדמה מנחה לה' והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו
ומחלביהן וישע ה' אל הבל ואל מנחתו' ,ופרשו חכמי המוסר מה בן קרבן קין – לקרבן
הבל :לפי שקין לא הקריב את קרבנו אלא ‘מפרי האדמה' ,אך לעומתו הבל צירף גם נפשו
לקרבן וז”ש הביא ‘גם הוא' כלומר הביא גם את עצמו ,והבן.
וגדולה מזו מצאתי בספר 'חוט של חסד' (לבעל השבט מוסר) אשר ביאר בזה דברי הכתוב
(שמות יח ,יב) ‘ויקח יתרו חותן משה עולה וזבחים לאלוהים' .ודקדק הרב ,הלא מן הראוי
היה לומר ‘ויקריב' יתרו ,שהרי קרבן מקריבים ולא לוקחים .ומכאן חידש ,שבאמת יתרו
לא הקריב בפועל עולה וזבחים ,אלא עצם הדבר שהכניע את לבו והניח כבודו של עולם
ובא למדבר שממה כדי לחסות תחת צלו של משה ,מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב
עולה וזבחים לאלוהים .יען כי תכלית הקרבן הוא שברון הלב ,כמ”ש (תהלים נא ,יט) ‘זבחי
אלוהים רוח נשברה לב נשבר ונדכה אלוהים לא תבזה' ,עכת”ד החדים.
ובשכר זאת נבין ,מדוע בכל הקרבנות הקפידה תורה שלא להעלות על המזבח חמץ
ושאור ,כמאמר הכתוב (ויקרא ב ,יא) ‘כל המנחה אשר תקריבו לה' לא תעשה חמץ כי כל
שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לה'' .ואילו לגבי מנחת עני אדרבה ציוה הכתוב
שתהא מנחתו דוקא מסולת – ‘סולת יהיה קרבנו'! ברם לפי המבואר יובן היטב ,שכן
כאמור עיקר הקרבן הוא להכניע לב החוטא ,ולכן בדין הוא שלא יהא בקרבנו שאור אשר
בטבעו להתפיח את הבצק ובזה מסמל הוא את מידת הגאוה שהיא ההיפך משפלות הרוח
ושברון הלב .אך לעומתו העני אשר בעצם מנחתו גילה שברון לב עד כדי ‘את נפשו הוא
מקריב' ,שוב אין מניעה שקרבנו יהא כל כולו ‘סולת מנחה' ,והבן.
ואולי ירצה בזה דברי המשנה (מנחות קי ,א)‘ :נאמר בעולת בהמה אשה ריח ניחוח ,ובעולת
העוף אשה ריח ניחוח ,ובמנחה אשה ריח ניחוח .לומר לך ,אחד המרבה ואחד הממעיט
ובלבד שיכוון את לבו לשמים' .ויש להעיר ,היכן נרמז בפסוקים אלו כוונת הלב – ‘ובלבד
שיכוון את לבו לשמים' .ברם לפי המבואר שעיקר הקרבן הוא שברון הלב ולזה ברור
ופשוט שצריך כוונת הלב לעיכובא ,אפשר שזה עומק כוונת המשנה :כשם שמנחת העני
באה כולה מכוונת הלב ,שהרי העלה עליו הכתוב כאילו ‘הקריב את נפשו' – כך צריך
המקריב עולת בהמה להשפיל רוחו ולהכניע את לבו לפני ה' ,יען כי זה תכלית קרבנו .וז”ש
‘אחד המרבה ואחד הממעיט – ובלבד שיכוון את לבו לשמים'!
ובזה יאירו דברי מרן השו"ע (או”ח סימן צח ,ג) אודות מעלת התפילה שתהא בהכנעת הלב,
וזה לשונו‘ :יתפלל דרך תחנונים כעני המבקש בפתח ובנחת ,ושלא תראה עליו כמשא
ומבקש ליפטר ממנה' ,עי”ש .שהרי עיקר טעם הקרבנות הוא הכנעת הלב ,ובזה נשתבחה
מנחת העני – יותר מכל הקרבנות .ואמנם בזמן הזה אשר בעוונותינו הרבים אין לנו מקדש
ולא קרבן שיכפר ,מכל מקום התפילה שבידינו היא במקום הקרבנות כמ”ש ‘ונשלמה
פרים שפתינו' .ועל כן ,כשם שמנחת העני היא חביבה ביותר לפני הקב”ה כ'קרבן הנפש',

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

אכילה בשבת
כתב רבי נחמן מברסלב זיע"א :מעלת האכילה בשבת היא
כמעלה התפילה ביום חול .כתב הבעש"ט זיע"א :נצטוינו לענג
את "הגוף" ביום השבת אשר בו מתגלה אור גדול ועליון ,כדי
לאפשר "לנשמה" לשמוח בדביקותה בהקב"ה .משל למה הדבר
דומה? לבן מלך משכיל וחכם מאוד שנלקח בשבי ,ושמו אותו
עם אסירים חסרי השכלה ריקים ופוחזים רוצחים וגנבים ,והצער
הנפשי שלו היה קשה מנשוא .פעם אחת קיבל איגרת מאת אביו
המלך והדבר רומם את רוחו הנכאה ושימחו עד מאוד ,מיד קם
בן המלך וחילק משקה חריף משכר ,לכל שאר השבויים ,שהיו
איתו ,בכדי שישמחו אף הם ולא ישביתו את שמחתו.

מעין עולם הבא
על השבת נאמר שהיא "מעין עולם הבא" .נשאלת השאלה הרי
על ה"עולם הבא" נאמר שאין בו לא אכילה ולא שתיה ,א"כ מדוע
מצווה לענג את השבת דווקא באכילה ושתיה ואסור להתענות
בה? מבאר בעל התניא זיע"א :בשבת קודש נאצל מלמעלה תענוג
רוחני ,ורק מפני שלא ניתן לקבל תענוג עליון ומופלא זה פה
בעולם הזה ללא לבוש גשמי ,על כן מצווה להלביש את התענוג
במאכל ומשתה ,אך צריך להיזהר שלא לשכוח מהו העיקר ומהו
הטפל .ויכול כל אדם לדעת באמת ובתמים איזה עולם הבא יהיה
לו ,ע"י שיתבונן בעצמו ביום השבת ויראה ממה הוא מתענג
יותר האם מהגשמיות או מהרוחניות ,כי לפי מדת העונג הרוחני
שיש לאדם בשבת כך יהיה העולם הבא שלו.

כך הוא ממש לגבי ‘תפילת העני' .ומי לנו גדול כדוד המלך ע”ה אשר
התעטף כעני ואמר (תהלים קב ,יא) ‘תפילה לעני כי יעטוף ולפני ה'
ישפוך שיחו' ,וכן הוא אומר (תהלים פו ,א) ‘הטה ה' אזנך ענני כי עני
ואביון אני' .וכה הם דברי הזוה”ק (פרשת בלק) על פסוק זה‘ :כיון
שראה דוד ששערי שמים פתוחים בפני העניים יותר מכל תפילות
שבעולם ,פשט מעליו בגדי מלכותו וישב על הארץ כעני ואביון
והתפלל ,שנאמר תפילה לדוד הטה ה' אזנך ענני כי עני ואביון אני',
ע”כ תרגומו.
ומעשה הובא במדרש (ויקרא רבה ג ,ה) אודות אשה אחת שהביאה
לבית המקדש קומץ של סולת ,זלזל הכהן במנחתה ,באומרו ‘ראו
מהן מקריבות ...מה יש בזה לאכול ומה יש בזה להקריב' .נגלו לכהן
בחלום ,ואמרו לו‘ :את נפשה היא מקריבה ואל תבזה עליה'!

בברכת שבת שלום ומבורך

מכירת החמץ תתקיים בבנין הרבנות
והמועצה הדתית ,רח’ התלמוד  ,8באר שבע
החל מ-א’ בניסן תשע"ז ()28.3.17
ועד יג’ בניסן תשע"ז ()9.4.17
15:00

עונג שבת
מסופר על אחד הצדיקים שהיה מקפיד שלא לאכול בשר ואפילו
ביום השבת .פעם שאלוהו" :האין זה מצווה לענג את השבת
בבשר שמן?!" השיב הצדיק :נכון שיום השבת הוא כל כך גדול
וקדוש עד שאפילו האכילה ביום זה אינה מגשמת את האדם .אך
כיצד אפשר ,איפוא ,לישב ולאכול ביום כזה? .עונג שבת הנפשי
הוא מתפילת השבת ,עונג שבת הגופני הוא מסעודת השבת,
ושניהם הוא עונג אלוקי ,אך אין ראוי לו לאדם להשקיע את
עצמו ,ראשו ורובו ,בסעודת השבת ,אף שמצווה היא .וכדאי
להשוות את ההידור במצווה זו למידת ההידור שאדם נוהג
באותן מצוות שהגוף מצטער מהן ...כל מצווה התלויה באכילה
ושתיה ,לא יקרה מאומה ,אם נמעיט בה קצת...

יום שני י”ד בניסן תשע"ז ( )10.4.17נוהגים להשתתף

נשמת כל חי
מסופר על האדמו"ר הרש"ב זיע"א :שבמשך זמן רב היה מכין
עצמו לתפילת שחרית של שבת ,בלימוד חסידות והתבוננות
בגדלות הבורא וכו' ,ולפעמים זה היה נמשך במשך חמש שעות,
ולאחר מכן התפלל באריכות גדולה את תפילת השבת ,ורק
בסוף היום סמוך לשקיעת החמה היה עושה קידוש וטועם
משהו לכבוד שבת .פעם אמר" :כשמתפללים בשבת באריכות,
רואים את אלוקותו של הבורא במוחש" .ובלשון הזוהר הקדוש:
"שבת היא יום הנשמות ולא יום הגופים ,לכן בשבת משבחים
בתשבחות הנשמות".

תשע”ז

ישמח משה במתנת חלקו
במעמד הר סיני כשאמרו ישראל נעשה ונשמע קיבלו מתנה מאת
הקב"ה וירדו שש מאות אלף מלאכי השרת וקשרו לראשו של
כל אחד שני כתרים של אור קדושים ועליונים שאין כמותם,
ואחר חטא העגל ,הפסידו אותם ובאו מלאכי חבלה ולקחו את
הכתרים ,והם ניתנו במתנה למשה רבינו ,ומידי שבת בשבתו
משה רבינו משיב את הכתרים לכל אחד ואחד מישראל בשמחה
רבה ובטוב לבב לרוב עומק אהבתו העצומה לעם ישראל.

שיתקיים בעז"ה ביום ראשון

ו’ ניסן תשע”ז ( )2.4.17בשעה 20:30

המשך

הגעלת כלים לפסח

הכשרת הכלים תעשה על פי הנחיות מחלקת הכשרות ופיקוח אישי של כב' רב העיר הגאון רבי יהודה דרעי שליט"א

הוראות לבעלי הכלים
* אין להשתמש בכלי  24שעות קודם הגעלתו.
* יש לנקות היטב את הכלי מכל לכלוך.
* כלים שלא ניתן לנקותם כראוי ,יעברו ליבון קל באש לפי שיקול דעת
המכשירים.
* יש כלים שאין אפשרות להכשירם ,ואין טעם ללחוץ על המכשירים.

* כלי חרס וחרסינה ,אין להם הכשרה.
* כלי זכוכית מכל סוג שהוא ,לא יוכשרו ,שכן לבני עדות
המזרח די להם בשטיפה והדחה בבית ,ולאשכנזים אין
מועיל בהם הגעלה.

הזמנה

לכנס גבאים פסח תשע"ז
הרינו מתכבדים להזמין את כבודו להשתתף בכנס גבאים עירוני ,לקראת חג הפסח,
הבא עלינו ועל כל עמו ישראל לטובה ולברכה.
הכנס יתקיים אי”ה ביום שני ז' בניסן התשע”ז ( 03.04.2017למניינם)
בשעה 18:00 :בבניין המועצה הדתית ,רח' התלמוד  ,8באר שבע.

דברי תורה וברכה
*הרה"ג יהודה דרעי שליט”א רב העיר וראש אבות בתי הדין
*הרה”ג יורם כהן שליט”א רב שכונת רמות ומנהל המח' לבתי כנסת הווי-דת ועירובין
*מר יהושע דמרי הי”ו ממונה המועצה הדתית באר שבע
*רבני שכונות והקהילות
את הכנס יכבד בנוכחותו כבוד ראש העיר מר רוביק דנילוביץ הי"ו

חלוקת שי ותפילת ערבית

בברכת ברוכים הבאים ופסח כשר ושמח
הרב יורם כהן

רב שכ' רמות ומנהל המח'
לבתי כנסת הווי דת ועירובין

הרב יהודה דרעי

רב העיר וראש אבות בתי הדין
באר שבע

מר יהושע דמרי

ממונה המועצה הדתית
באר שבע

