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בטאון הרבנות והמועצה הדתית באר-שבע
וממלכת התורה בעיר האבות שע"י רשת מוסדות "קול יהודה"
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אורות השבתאורות השבת
בס"ד

זה. גני ן  ן טעו העלו

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

עורך
הרב עוזיאל אדרי

מנהל מערכת
הרב אברהם טריקי

דבר העורך

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

דבר רב העיר שליט"א

לוח זמנים שבועי

בברכת שבת שלום ומבורך
רב המרכז הרפואי ״סורוקה״

וק״ק 'שבטי ישראל' שכונה יא' באר שבע

שמירה עליונה מלמעלה
פוטיפר  חשד  בתחילה  שמעוני'  'ילקוט  המדרש  כתב 
ביוסף שהוא מכשף, כאשר פוטיפר אמר לו מזוג רותחין 
המים היו מיד רותחין, אמר לו מזוג פושרין המים היו 
ונכנס  מלחש  ויוצא  מלחש  היה  יוסף  וכן  פושרין,  מיד 
פומיה מגירסא, אך כאשר  ולא פסיק  ובתפילה  בתורה 
'וירא אדוניו כי ה' איתו' שראה את השכינה שורה מעל 
ראשו, אז 'ויפקדהו על ביתו וכל יש לו נתן בידו'. כתב 
ה'בן לאשרי' רמז לזה "ויהי ה' את יוסף" עם התיבות 
שבגלל  הכוונה,  א"ד",  הוי"ה  ז"ך  "היה  גימטריה 
שהם  התורה  אותיות  כ"ב  בלימוד  עוסק  היה  שיוסף 
מנצפ"ך  הסופיות  האותיות  ה'  עם  יחד  אותיות  ז"ך 
בעל פה בכל זמן תדיר 'מלחש ויוצא מלחש ונכנס', זכה 
לעשות יחוד קוב"ה ושכינתיה שמות הקודש הוי"ה א"ד 

ולשמירה עליונה מלמעלה. 

עולם המעשה

גליון מס'

944

ַוֵיֶּשׁב ַיֲעֹקב ְבֶּאֶרץ ְמגּוֵרי ָאִביו ְבֶּאֶרץ ְכָּנַען
)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 
בצדק  שעדיין  אלא  הזה.  בעולם  מקום  להם  אין  העשיה,  שיעבוד  את  הם  נוגדים  במהותם 
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. 
'ואם כך אתה עושה'. ועל  'כך היא דרכה  של תורה', וכן בלשון  ועוד יש לדקדק על הלשון 
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'. 
נותנת חיים לעושיה בעולם הזה ובעולם  'גדולה תורה שהיא  ז(:  ו,  )אבות  ומשנה ערוכה היא 
וכבוד,  עושר  בשמאלה  בימינה  ימים  אורך  ואומר  למוצאיהם...  הם  חיים  כי  שנאמר  הבא, 

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 
אלא  המעשה  בעולם  מקום  לה  אין  זו  שבקשה  מפני  נדחתה.  בשלוה',  לישב  יעקב  'ביקש 
מקומה בעולם המנוחה וז"ש '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',     

זמני הדלקת הנרות

וישבפרשת  השבוע:
כה אמרהפטרה:

16:21כניסת  השבת:
17:12יציאת  השבת:

17:44רבנו  תם:

פרשת השבוע
וישב

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

מורנו ורבנו הגאון הגדול רבי יהודה דרעייהודה דרעי שליט"א
הרב הראשי וראש אבות בתי הדין באר שבע

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
לשכת רב העיר

יום ראשון כד' כסלו תשפ"ב )28.11.21( הדלקת נר א' דחנוכה 
17:50 – הדלקת נר חנוכה, שכונת "כלניות" באר שבע.

 18:30 – הדלקת נר חנוכה "במרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה",   
         בבניין של המיון.

הדלקת נר חנוכה, מתנ"ס "קדמא" רח' אבוחצירא 3, באר שבע.  – 19:15
 19:30 – מסיבת חנוכה והדלקת נר חנוכה בית כנסת "חסד לאברהם", 

          רח' בר ניסן 1, שכ' נווה זאב.
 20:30 – שיעור ומבחן לבחורים ואברכים בהלכות חנוכה,

         בישיבה של הרב סנדרו.
 21:00 – לב לאחים – הדלקת נר חנוכה במסיבת חנוכה לנשים  

         מתחזקות רח' דוד אלעזר 6, משפ' טידונה.

יום שני כה' כסלו תשפ"ב )29.11.21( הדלקת נר ב' דחנוכה   
 18:00 – הדלקת נרות חנוכה חב"ד נווה זאב "בכיכר החנוכיה"   

          רחוב יוהנה ז'בוטינסקי שכ' נווה זאב.
 19:00 – הדלקת נרות חנוכה, הרב אפי כהן שליח חב"ד,

         רח' פרופ' אברהם מחרז 18.
19:30 – הדלקת נרות חנוכה לראשי ועדי השכונות בעיר באר שבע

            ב"מסעדה הדרומית הכשרה".
 19:45 – הכנסת ספר תורה משפ' ממן

            "תבל" מרכז אירועים, רח' בית לחם 1.
 20:45 – לב לאחים – הדלקת נרות חנוכה במדרשה לחיילים 

         וסטודנטים רח' חיישין 13, בית הכנסת "אורות הזוהר".

יום שלישי כו' כסלו תשפ"ב )30.11.21( הדלקת נר ג' דחנוכה 
 18:00 – הדלקת נרות חנוכה "במרכז לבריאות הנפש ביה"ח הפסיכיאטרי"   

רחוב הצדיק מירושלים 1.              
18:30 – הדלקת נרות חנוכה "במרכז המסחרי" שכ' נאות לון.

 19:00 – הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת "אורות הזוהר"
              ע"י "ארגון טוהר אהרון ומרגלית" בראשותו של ר' יוסף סוסו הכהן.

19:15 – הדלקת נרות חנוכה, אירוע למשפחות "איחוד הצלה"
         אולם ספורט אוצר החיים, רח' יעקב דורי 17.

 20:30 – לב לאחים – הדלקת נרות חנוכה למשפחות מתחזקות 
         רח' בן טוב 10, בית הכנסת "תפילת מרים".

21:00 - פתיחת מדרשיה לנשים והדלקת נרות חנוכה
            הרב סנדרו, רחוב אבן עזרא 30.

הרבנות והמועצה הדתית
באר שבע

בברכת חג אורים שמח
יהושע )שוקי( דמרי
ממונה המועצה הדתית

הרינו מודיעים
כי עקב "חג החנוכה"

ביום שלישי
כו' כסלו תשפ"ב )30.11.21(

לא תתקיים קבלת קהל
אחר הצהרים

במשרדי המועצה הדתית.

הודעה לציבור

יום רביעי כז' כסלו תשע"ט )01.12.21( הדלקת נר ד' דחנוכה 
 19:00 - סיום מסכת והדלקת נרות חנוכה

         בית כנסת "זוהר הרקיע", רנה קסן 64, שכ' רמות.
21:00 – לב לאחים – חנוכת בית מדרש חדש חיילים וסטודנטים

          רח' שמחה אסף 33, שכו' ו' הישנה, בית הכנסת "אביר יעקב".

יום חמישי כח' כסלו תשפ"ב )02.12.21( הדלקת נר ה' דחנוכה
 16:30 – הדלקה מרכזית "בכותל המערבי" שריד בית מקדשינו, 

         עיה"ק ירושלים תובב"א.

יום ראשון א' טבת תשפ"ב )05.12.21( הדלקת נר ח' דחנוכה
18:30 – הדלקת נרות במסיבת חנוכה רח' יהודה הלוי 12.

 19:45 – לב לאחים – הדלקת נרות חנוכה למשפחות מתחזקות
           רח' אשכולית 16, שכ' רמות )נופי אביסרור( בית הכנסת "שלום יעקב".

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

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
לשכת רב העיר

הננו להביא לידיעת הציבור הק' כי ההדלקה המרכזית
של נר שלישי דחנוכה

ברחבת הכותל המערבי
ליד שריד בית מקדשינו תתקיים אי"ה ביום חמישי
כח' כסלו תשפ"ב )2.12.21 למינינם( בשעה 16:30 
את הנרות ידליק כבוד מורנו ורבנו המרא דאתרא

הגאון הגדול רבי יהודה דרעי שליט"א
הרב הראשי וראב"ד באר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל 

והדליקו נרותוהדליקו נרות
בחצרות קודשךבחצרות קודשך

הלל והודאה

לכל תושבי באר שבע
חג אורים שמח

לשכת רב העיר
במידה ולא רשמנו מקומות עמכם הסליחה

גליון
חג החנוכה

לוח הזמנים
מדויק לבאר-שבע

שבת קדשיום ו’יום ה’יום ד’יום ג’יום ב’יום א’
כד' כסלו

ערב חנוכה
כה' כסלו 
א' דחנוכה

כו' כסלו 
ב' דחנוכה

כז' כסלו 
ג' דחנוכה

כח' כסלו 
ד' דחנוכה

ער"ח טבת 
ה' דחנוכה

א' דר"ח טבת 
שבת חנוכה

)28.11.21()29.11.21()30.11.21()01.12.21()02.12.21()03.12.21()04.12.21(

עלות השחר

זמן טלית ותפילין

זריחה - הנץ החמה

סו"ז ק"ש לדעת מג"א

סו"ז ק"ש להתניא והגר"א

סו״ז ברכות ק״ש 

חצות יום ולילה

מנחה גדולה

פלג המנחה

שקיעה 

צאת הכוכבים

5:19 5:18 5:17 5:16 5:15 5:14 5:13
5:25 5:25 5:24 5:23 5:22 5:21 5:20
6:28 6:27 6:26 6:25 6:25 6:24 6:23
8:25 8:24 8:23 8:23 8:22 8:21 8:21
8:56 8:55 8:54 8:54 8:53 8:53 8:52
9:47 9:47 9:46 9:46 9:45 9:45 9:44

11:31 11:30 11:30 11:30 11:30 11:29 11:29
12:02 12:01 12:01 12:00 12:00 11:59 11:59
15:48 15:48 15:48 15:48 15:48 15:48 15:48
16:40 16:40 16:40 16:40 16:40 16:40 16:41
16:53 16:53 16:53 16:53 16:53 16:53 16:53

"שבת מברכין"
המולד ביום שבת קודש בשעה 13:39 ו-14 חלקים.

 ראש חודש טבת בימים שבת קודש וראשון הבעל"ט.
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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.

אורות הכשרות אורות הפרשה

בברכת שבת שלום ומבורך

שקיעת התאוות
הצמח  הרבי  מבאר  החמה,  משתשקע  מצוותה  ב(,  )כא,  שבת  במסכת  איתא 
צדק זיע"א "מצוותה"  ההתחברות עם הקב"ה שנפעלת על ידי מצוות הדלקת 
וביטול  התאוות  חמימות  השקעת  החמה"  "שתשקע  לידי  מביאה  חנוכה,  נר 

החמימות בענייני העולם.
נר חנוכה משמאל

איתא במסכת שבת )כב, א(, נר חנוכה משמאל ומזוזה מימין, ואיתא במסכת 
סוטה )מז, א(, לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת, אומר ה'שם משמואל' 
זיע"א לכן 'מזוזה מימין', המורה על ימין מקרבת, שהן פרשיות קריאת שמע, 
חנוכה  "נר  ואילו  נפשך";  ובכל  לבבך  "בכל  יתברך,  ואהבתו  ייחודו  בהן  שיש 
משמאל", דבר המורה על 'שמאל דוחה', כמאמר "מעט אור דוחה הרבה מן החושך".

חנוכה מחזק ומעורר
בשבת,  בהם  מדליקים  שאין  ושמנים  פתילות  א(,  )כא,  שבת  במסכת  איתא 
מדליקים בהם בחנוכה, מבאר רבי מנחם מענדל מקוצק זיע"א אפילו נשמות 
כאלה שהשבת אינה מעוררת אותן, ואין לה השפעה עליהן, בכוחו של חנוכה 
רוחנית  במדריגה  היהודים  מן  רבים  היו  החשמונאים  בימי  גם  שכן  לעוררן. 
בהם  ובבת אחת התעוררה  אותם הקב"ה  הושיע  כן  פי  על  ואף  שפלה מאוד, 

התעוררות גדולה.
קדושה ברשות הרבים

איתא במסכת שבת )כא, א(, נר חנוכה מצווה להניחה על פתח ביתו מבחוץ, 
ה'חידושי הרי"ם' היוונים פרצו פרצות בבית המקדש וטימאו את כל  מבאר 
הרבים  רשות  הקדושה  שהיא  היחיד  מרשות  לעשות  ורצו  שבהיכל,  השמנים 
גם בתוך  כנגד מידה עשה הקב"ה, שתתגלה הקדושה  שהיא הטומאה. מידה 
המפסקת  אחרא,  הסטרא  של  ברזל  חומת  את  לפרוץ  שנוכל   – הרבים  רשות 

בינינו לבין אבינו שבשמיים.
והדליקו נרות בחצרות קודשך

רבי  מבאר  קודשך,  בחצרות  נרות  והדליקו  אומרים  הניסים'  'ועל  בתפילת 
אברהם מסוכוצ'וב זיע"א מה עניין המנורה שבתוך בית המקדש לחצר המקדש, 
אלא נר החנוכה שונה בציווי להניחו על פתח הבית מבחוץ, ולהפנות את האור 
לרשות הרבים, לפרסם את גדלות הנס גם בעולם החיצוני. לכן הנרות שהודלקו 

אז במקדש היו בחצר, מכוונים להאיר החוצה.
נס להתנוסס

ו(.  ס,  )תהילים  נס להתנוסס מפני קושט סלה'  ליראך  'נתת  ה'שפת אמת'  כתב 
גדרי  מעל  להעלותם  אותם,  להגביה  כדי  ישראל  לבני  ניסים  עושה  הקב"ה 

הטבע. וכך האדם צריך לעורר את נפשו לצאת מהטבע.
נצחיות נרות חנוכה

הרבי בנרות חנוכה יש  'אין בטלים לעולם', מבאר  הרמב"ן נרות חנוכה  כתב 
עניין של נצחיות, טעם הדבר מבואר בחסידות, מפני שהנרות האלה באו על ידי 
שלמות עבודת ישראל, כשעמדו על נפשם מתוך מסירת נפש נגד גזירות מלכות 

יוון הרשעה.
לגרש את הייאוש

איתא במסכת שבת )כא, ב(, מצוותה משתשקע החמה, כתב ה'עיטורי תורה' 
נחוצה בעיקר בזמן שקיעת החמה, בשעה שהחושך  נר חנוכה  מצוות הדלקת 
ונדמה שאין קרן  וייאוש,  וערפל לאומים והלב מתכווץ מבדידות  מכסה ארץ 
של תקווה וניצוץ של אור וכלו כל הקיצין. דווקא אז מצווה להדליק נר חנוכה, 

להעלות אור, לגרש את הייאוש ולשאוב ביטחון ואמונה.
התורה והפילוסופיה

את  להחליף  רצו  היוונים  מצוותיך'  ב'דרך  זיע"א  צדק  הצמח  הרבי  כתב 
חוכמת התורה בחוכמת הפילוסופיה. ומה בין זו לזו, הפילוסוף מקבל רק את 
ואילו היהודי מאמין  יכחיש.   – וישיג  יבין  מה שהשכל מחייב, אבל מה שלא 
והשגה, ושתכלית החוכמה  ומנושא מכל בחינה של חוכמה  שהקב״ה מרומם 
היא האמונה ביסודות התורה. הנס של חנוכה היה שהחוכמה האלוקית גברה 

על החוכמה היוונית.
הפיכת המורדים

"תרמוד" אותיות  במסכת שבת )כא, ב(, עד דכליא ריגלא דתרמודאי,  איתא 
'ריגלא דתרמודאי' זו הבחינה  הרבי  למרידה בקב"ה. מבאר  "מורדת", רומז 
נר חנוכה פועלת אף בה ביטול  השפלה ביותר של המרידה בהקב"ה. הדלקת 
וכיליון, ועד שבמקום להיות מורדים, הם מקיימים בעצמם את מצוות נר חנוכה.

אור קבוע
איתא במסכת שבת )כא, ב(, קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה, מבאר 
ה'שם משמואל' זיע"א הלשון קבעום מלמד, שההשפעות והאורות שמושכים 
בחנוכה יש להם קביעות ואינם מסתלקים אחר החג, כמו אחרי שבתות וימים 
טובים. כי שבת ויום טוב אסורים במלאכה, ולכך כשהאדם שב למלאכתו, שוב 
ימי החנוכה, שאין בהם  איננו במקומו הראשון שבו קיבל את ההארה. אבל 
איסור מלאכה, ובכל זאת האורות יורדים למטה, אין הם מסתלקים גם אחרי חנוכה.

חינוך העולם
זיע"א אומר שחנוכה רומז לחינוך העולם, שכן העולם נברא  הקדוש  השל"ה 
וכשגברו  התורה.  שמירת  את  לבטל  רצו  והיוונים  התורה,  שמירת  בשביל 
הרבי  מבאר  העולם.  נתחנך  וממילא  והמצוות,  התורה  נתגברו  החשמונאים, 
והיא מאירה את  נר חנוכה יש בה משום חינוך העולם כולו,  נמצא שהדלקת 

הבריאה כולה.

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!
'שלוש מתנות טובות  א(:  ה,  )ברכות  יוחאי  בר  רבי שמעון  דברי  יאירו  ובזה 
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.
ועד כמה נאים הדברים למי שאמרם, פוק חזי לדברי הגמ' )ב"מ פה, א(: נקלע 
רבי לעירו של רבי אלעזר בן רבי שמעון בר יוחאי, שאל את אנשי המקום: 
האם השאיר רבי אלעזר בן אחריו, השיבו לו, כן... ביקש רבי להביאו מיד 
בן  שמעון  רבי  לדודו  ומסרו  חכמים,  בסמיכת  רבי  הסמיכו  וכשבא,  לפניו. 
איסי בן לקוניא כדי שילמד עמו. ובכל יום ויום עת ישב אותו הבן ללמוד עם 
דודו, היה אומר אני רוצה לחזור לשכונתי מפני שקשה עלי הלימוד. אך דודו 
לא הרפה ממנו, והיה מעודדו: הלא עשו אותך חכם ובגד זהב הלבישוך ורבי 
קראו לך, ואתה רוצה לחזור לעירך. לשמע הדברים הללו ענה לו הבן, הנני 
נשבע שלא אבקש עוד לילך לעירי. וכשגדל הבן ישב בישיבה של רבי, ובאחד 
השיעורים שמע רבי את קולו ואמר: קול זה דומה לקולו של רבי אלעזר בן 
רשב"י. אמרו לו, זה אכן קולו של בנו – הלא הוא רבי יוסי בן רבי אלעזר 
בן רשב"י. קרא עליו את הפסוק )משלי יא, כט( 'פרי צדיק עץ חיים' – זה רבי 
יוסי ברבי אלעזר ברבי שמעון... וכשנפטר רבי יוסי, הביאו לקוברו במערה 
בה נטמנו אבותיו, עמד שם נחש כרוך סביב המערה שלא הניח להם לקוברו 
שם. אמרו לנחש, פתח פיך ויכנס בן אצל אביו, ולא פתח להם. כסבורים העם 
לומר שזה גדול מזה, יצאה בת קול ואמרה: לא מפני שזה גדול מזה, אלא 
זה היה בצער מערה וזה לא היה בצער מערה, עכת"ד. הרי לפנינו מפורש, 
שאע"פ שנתעלה רבי יוסי לדרגת אבותיו כפי שהעידו עליו משמים 'לא מפני 
שזה גדול מזה', מכל מקום אינה דומה גדלות שיש עמה 'צער מערה' לגדלות 

שבאה מתוך עושר וכבוד, וכדפי'.
וצא ולמד לדבריו החדים של הגאון מוילנא זצ"ל: 'כל תענוג גשמי שמבקש 
חולין שמוציא  כל מילה  על  רוחני.  דבר  כנגדו  לו  יוצא  הזה,  בעולם  האדם 
האדם, יוצא כנגדו דיבור של תורה'. ומדי דברי בו, זכור אזכור מה שהעידו 
ידוע  הנה  ביותר.  הקשים  בימים  גם  בתורה  ועמלו  שקידתו  על  תלמידיו 
ומפורסם עד כמה היה הגר"א דבוק בתורה כל ימיו מתוך הדחק, כשהוא 
נזכיר,  אם  ודי  פרנסה.  ומקור  תורנית  משרה  כל  עצמו  על  לקבל  מסרב 
שבשעת פטירתו מן העולם בכה על עוון ביטול תורה של 'כמה רגעים' אשר 
חישב ומצא בסיכום כל שבעים ושמונה שנות חייו. אך חשוב לציין שבמשך 
לעיין  הרופאים  בפקודת  עליו  נאסר  עת  לפטירתו,  החודשים שקדמו  ששת 
בספרים, שכב על מיטתו כשלצדו יושב תלמידו הנודע רבי ישראל משקלוב 
חיבר  הזה  שבזמן  התלמיד,  והעיד  ולילה.  יומם  בתורה  עמו  והגה  זצ"ל, 
ומאמרי  התורה  כללי  ליקוטי   – תורה'  'מעשה  הספר  את  הזיכרון  מתוך 
ספורים  ימים   – הסוכות  חג  ובערב  רושם.  והתלמיד  מדבר  כשהוא  חז"ל, 
על  החמיר  ימיו  כל  אשר  והוא  רופא,  לו  להביא  בניו  ביקשו  פטירתו,  לפני 
עצמו שלא להזדקק לרופאים )כדעת הרמב"ן( נענה הפעם להפצרותיהם, תוך 
שהוא לוחש לתלמידו שאין בכך כלום יען כי יומו קרב ובא. ואחרי שניגש 
הרופא ר' יעקב ליבוביץ לשמוע במכשיר את נשימותיו, ביקשו הבנים לדעת 
'הוא אוחז במסכת כלים',  'אפוא הוא אוחז', השיב להם  בלשון המדוברת 
והיינו כשהתכופף לבודקו שמע כשהוא לוחש ומשנן במשניות מסכת כלים... 
והלב משתומם, כיצד בן אנוש אשר זה עתה פוגש לראשונה רופא בימי חייו 
כשהוא על ערש דוי, וכל הסובבים אותו חרדים למוצא פיו של הרופא, והוא 
עצמו עסוק... במסכת כלים! ברם, במי שהכיר בחשיבות לימוד התורה גם 
בתקופת 'החושך', כדוגמת הגר"א אשר כידוע בשעת פרידתו מן העולם בכה 
ואמר 'יפה שעה אחת בעולם הזה יותר מכל מנעמי העולם הבא', מפני שרק 

בעולם הזה אפשר לעבוד את ה' – שוב אין מקום לפליאה זו.
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'!

תשובות הלכתיות משולחנו של
מורנו המרא דאתרא הגאון הגדול רבי יהודה דרעי שליט"א

הדלקה בערב שבת ובמוצאי שבת 
ופרטי דינים שונים

אורות ההלכה

הלכות
   חנוכה-ג'

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת הכשרות

ישנן סופגניות עם מילוי /ציפוי חלבי
הדומים מאד לסופגניות פרווה

לכן יש להקפיד ולברר
האם הסופגניה היא פרווה או חלבי
כדי לא להיכשל באכילת בשר וחלב

לקיים בנו חכמי ישראל
הציבור מתבקש להעתיר בתפילה עבור
הרה"ג יוסף דהאן שליט"א בן רחל

בתוך שאר חולי עמו ישראל
והן אל כביר לא ימאס את תפילותינו.

בס"דבס"ד



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.

אורות הכשרות אורות הפרשה

בברכת שבת שלום ומבורך

שקיעת התאוות
הצמח  הרבי  מבאר  החמה,  משתשקע  מצוותה  ב(,  )כא,  שבת  במסכת  איתא 
צדק זיע"א "מצוותה"  ההתחברות עם הקב"ה שנפעלת על ידי מצוות הדלקת 
וביטול  התאוות  חמימות  השקעת  החמה"  "שתשקע  לידי  מביאה  חנוכה,  נר 

החמימות בענייני העולם.
נר חנוכה משמאל

איתא במסכת שבת )כב, א(, נר חנוכה משמאל ומזוזה מימין, ואיתא במסכת 
סוטה )מז, א(, לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת, אומר ה'שם משמואל' 
זיע"א לכן 'מזוזה מימין', המורה על ימין מקרבת, שהן פרשיות קריאת שמע, 
חנוכה  "נר  ואילו  נפשך";  ובכל  לבבך  "בכל  יתברך,  ואהבתו  ייחודו  בהן  שיש 
משמאל", דבר המורה על 'שמאל דוחה', כמאמר "מעט אור דוחה הרבה מן החושך".

חנוכה מחזק ומעורר
בשבת,  בהם  מדליקים  שאין  ושמנים  פתילות  א(,  )כא,  שבת  במסכת  איתא 
מדליקים בהם בחנוכה, מבאר רבי מנחם מענדל מקוצק זיע"א אפילו נשמות 
כאלה שהשבת אינה מעוררת אותן, ואין לה השפעה עליהן, בכוחו של חנוכה 
רוחנית  במדריגה  היהודים  מן  רבים  היו  החשמונאים  בימי  גם  שכן  לעוררן. 
בהם  ובבת אחת התעוררה  אותם הקב"ה  הושיע  כן  פי  על  ואף  שפלה מאוד, 

התעוררות גדולה.
קדושה ברשות הרבים

איתא במסכת שבת )כא, א(, נר חנוכה מצווה להניחה על פתח ביתו מבחוץ, 
ה'חידושי הרי"ם' היוונים פרצו פרצות בבית המקדש וטימאו את כל  מבאר 
הרבים  רשות  הקדושה  שהיא  היחיד  מרשות  לעשות  ורצו  שבהיכל,  השמנים 
גם בתוך  כנגד מידה עשה הקב"ה, שתתגלה הקדושה  שהיא הטומאה. מידה 
המפסקת  אחרא,  הסטרא  של  ברזל  חומת  את  לפרוץ  שנוכל   – הרבים  רשות 

בינינו לבין אבינו שבשמיים.
והדליקו נרות בחצרות קודשך

רבי  מבאר  קודשך,  בחצרות  נרות  והדליקו  אומרים  הניסים'  'ועל  בתפילת 
אברהם מסוכוצ'וב זיע"א מה עניין המנורה שבתוך בית המקדש לחצר המקדש, 
אלא נר החנוכה שונה בציווי להניחו על פתח הבית מבחוץ, ולהפנות את האור 
לרשות הרבים, לפרסם את גדלות הנס גם בעולם החיצוני. לכן הנרות שהודלקו 

אז במקדש היו בחצר, מכוונים להאיר החוצה.
נס להתנוסס

ו(.  ס,  )תהילים  נס להתנוסס מפני קושט סלה'  ליראך  'נתת  ה'שפת אמת'  כתב 
גדרי  מעל  להעלותם  אותם,  להגביה  כדי  ישראל  לבני  ניסים  עושה  הקב"ה 

הטבע. וכך האדם צריך לעורר את נפשו לצאת מהטבע.
נצחיות נרות חנוכה

הרבי בנרות חנוכה יש  'אין בטלים לעולם', מבאר  הרמב"ן נרות חנוכה  כתב 
עניין של נצחיות, טעם הדבר מבואר בחסידות, מפני שהנרות האלה באו על ידי 
שלמות עבודת ישראל, כשעמדו על נפשם מתוך מסירת נפש נגד גזירות מלכות 

יוון הרשעה.
לגרש את הייאוש

איתא במסכת שבת )כא, ב(, מצוותה משתשקע החמה, כתב ה'עיטורי תורה' 
נחוצה בעיקר בזמן שקיעת החמה, בשעה שהחושך  נר חנוכה  מצוות הדלקת 
ונדמה שאין קרן  וייאוש,  וערפל לאומים והלב מתכווץ מבדידות  מכסה ארץ 
של תקווה וניצוץ של אור וכלו כל הקיצין. דווקא אז מצווה להדליק נר חנוכה, 

להעלות אור, לגרש את הייאוש ולשאוב ביטחון ואמונה.
התורה והפילוסופיה

את  להחליף  רצו  היוונים  מצוותיך'  ב'דרך  זיע"א  צדק  הצמח  הרבי  כתב 
חוכמת התורה בחוכמת הפילוסופיה. ומה בין זו לזו, הפילוסוף מקבל רק את 
ואילו היהודי מאמין  יכחיש.   – וישיג  יבין  מה שהשכל מחייב, אבל מה שלא 
והשגה, ושתכלית החוכמה  ומנושא מכל בחינה של חוכמה  שהקב״ה מרומם 
היא האמונה ביסודות התורה. הנס של חנוכה היה שהחוכמה האלוקית גברה 

על החוכמה היוונית.
הפיכת המורדים

"תרמוד" אותיות  במסכת שבת )כא, ב(, עד דכליא ריגלא דתרמודאי,  איתא 
'ריגלא דתרמודאי' זו הבחינה  הרבי  למרידה בקב"ה. מבאר  "מורדת", רומז 
נר חנוכה פועלת אף בה ביטול  השפלה ביותר של המרידה בהקב"ה. הדלקת 
וכיליון, ועד שבמקום להיות מורדים, הם מקיימים בעצמם את מצוות נר חנוכה.

אור קבוע
איתא במסכת שבת )כא, ב(, קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה, מבאר 
ה'שם משמואל' זיע"א הלשון קבעום מלמד, שההשפעות והאורות שמושכים 
בחנוכה יש להם קביעות ואינם מסתלקים אחר החג, כמו אחרי שבתות וימים 
טובים. כי שבת ויום טוב אסורים במלאכה, ולכך כשהאדם שב למלאכתו, שוב 
ימי החנוכה, שאין בהם  איננו במקומו הראשון שבו קיבל את ההארה. אבל 
איסור מלאכה, ובכל זאת האורות יורדים למטה, אין הם מסתלקים גם אחרי חנוכה.

חינוך העולם
זיע"א אומר שחנוכה רומז לחינוך העולם, שכן העולם נברא  הקדוש  השל"ה 
וכשגברו  התורה.  שמירת  את  לבטל  רצו  והיוונים  התורה,  שמירת  בשביל 
הרבי  מבאר  העולם.  נתחנך  וממילא  והמצוות,  התורה  נתגברו  החשמונאים, 
והיא מאירה את  נר חנוכה יש בה משום חינוך העולם כולו,  נמצא שהדלקת 

הבריאה כולה.

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!
'שלוש מתנות טובות  א(:  ה,  )ברכות  יוחאי  בר  רבי שמעון  דברי  יאירו  ובזה 
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.
ועד כמה נאים הדברים למי שאמרם, פוק חזי לדברי הגמ' )ב"מ פה, א(: נקלע 
רבי לעירו של רבי אלעזר בן רבי שמעון בר יוחאי, שאל את אנשי המקום: 
האם השאיר רבי אלעזר בן אחריו, השיבו לו, כן... ביקש רבי להביאו מיד 
בן  שמעון  רבי  לדודו  ומסרו  חכמים,  בסמיכת  רבי  הסמיכו  וכשבא,  לפניו. 
איסי בן לקוניא כדי שילמד עמו. ובכל יום ויום עת ישב אותו הבן ללמוד עם 
דודו, היה אומר אני רוצה לחזור לשכונתי מפני שקשה עלי הלימוד. אך דודו 
לא הרפה ממנו, והיה מעודדו: הלא עשו אותך חכם ובגד זהב הלבישוך ורבי 
קראו לך, ואתה רוצה לחזור לעירך. לשמע הדברים הללו ענה לו הבן, הנני 
נשבע שלא אבקש עוד לילך לעירי. וכשגדל הבן ישב בישיבה של רבי, ובאחד 
השיעורים שמע רבי את קולו ואמר: קול זה דומה לקולו של רבי אלעזר בן 
רשב"י. אמרו לו, זה אכן קולו של בנו – הלא הוא רבי יוסי בן רבי אלעזר 
בן רשב"י. קרא עליו את הפסוק )משלי יא, כט( 'פרי צדיק עץ חיים' – זה רבי 
יוסי ברבי אלעזר ברבי שמעון... וכשנפטר רבי יוסי, הביאו לקוברו במערה 
בה נטמנו אבותיו, עמד שם נחש כרוך סביב המערה שלא הניח להם לקוברו 
שם. אמרו לנחש, פתח פיך ויכנס בן אצל אביו, ולא פתח להם. כסבורים העם 
לומר שזה גדול מזה, יצאה בת קול ואמרה: לא מפני שזה גדול מזה, אלא 
זה היה בצער מערה וזה לא היה בצער מערה, עכת"ד. הרי לפנינו מפורש, 
שאע"פ שנתעלה רבי יוסי לדרגת אבותיו כפי שהעידו עליו משמים 'לא מפני 
שזה גדול מזה', מכל מקום אינה דומה גדלות שיש עמה 'צער מערה' לגדלות 

שבאה מתוך עושר וכבוד, וכדפי'.
וצא ולמד לדבריו החדים של הגאון מוילנא זצ"ל: 'כל תענוג גשמי שמבקש 
חולין שמוציא  כל מילה  על  רוחני.  דבר  כנגדו  לו  יוצא  הזה,  בעולם  האדם 
האדם, יוצא כנגדו דיבור של תורה'. ומדי דברי בו, זכור אזכור מה שהעידו 
ידוע  הנה  ביותר.  הקשים  בימים  גם  בתורה  ועמלו  שקידתו  על  תלמידיו 
ומפורסם עד כמה היה הגר"א דבוק בתורה כל ימיו מתוך הדחק, כשהוא 
נזכיר,  אם  ודי  פרנסה.  ומקור  תורנית  משרה  כל  עצמו  על  לקבל  מסרב 
שבשעת פטירתו מן העולם בכה על עוון ביטול תורה של 'כמה רגעים' אשר 
חישב ומצא בסיכום כל שבעים ושמונה שנות חייו. אך חשוב לציין שבמשך 
לעיין  הרופאים  בפקודת  עליו  נאסר  עת  לפטירתו,  החודשים שקדמו  ששת 
בספרים, שכב על מיטתו כשלצדו יושב תלמידו הנודע רבי ישראל משקלוב 
חיבר  הזה  שבזמן  התלמיד,  והעיד  ולילה.  יומם  בתורה  עמו  והגה  זצ"ל, 
ומאמרי  התורה  כללי  ליקוטי   – תורה'  'מעשה  הספר  את  הזיכרון  מתוך 
ספורים  ימים   – הסוכות  חג  ובערב  רושם.  והתלמיד  מדבר  כשהוא  חז"ל, 
על  החמיר  ימיו  כל  אשר  והוא  רופא,  לו  להביא  בניו  ביקשו  פטירתו,  לפני 
עצמו שלא להזדקק לרופאים )כדעת הרמב"ן( נענה הפעם להפצרותיהם, תוך 
שהוא לוחש לתלמידו שאין בכך כלום יען כי יומו קרב ובא. ואחרי שניגש 
הרופא ר' יעקב ליבוביץ לשמוע במכשיר את נשימותיו, ביקשו הבנים לדעת 
'הוא אוחז במסכת כלים',  'אפוא הוא אוחז', השיב להם  בלשון המדוברת 
והיינו כשהתכופף לבודקו שמע כשהוא לוחש ומשנן במשניות מסכת כלים... 
והלב משתומם, כיצד בן אנוש אשר זה עתה פוגש לראשונה רופא בימי חייו 
כשהוא על ערש דוי, וכל הסובבים אותו חרדים למוצא פיו של הרופא, והוא 
עצמו עסוק... במסכת כלים! ברם, במי שהכיר בחשיבות לימוד התורה גם 
בתקופת 'החושך', כדוגמת הגר"א אשר כידוע בשעת פרידתו מן העולם בכה 
ואמר 'יפה שעה אחת בעולם הזה יותר מכל מנעמי העולם הבא', מפני שרק 

בעולם הזה אפשר לעבוד את ה' – שוב אין מקום לפליאה זו.
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'!

תשובות הלכתיות משולחנו של
מורנו המרא דאתרא הגאון הגדול רבי יהודה דרעי שליט"א

הדלקה בערב שבת ובמוצאי שבת 
ופרטי דינים שונים

אורות ההלכה

הלכות
   חנוכה-ג'

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת הכשרות

ישנן סופגניות עם מילוי /ציפוי חלבי
הדומים מאד לסופגניות פרווה

לכן יש להקפיד ולברר
האם הסופגניה היא פרווה או חלבי
כדי לא להיכשל באכילת בשר וחלב

לקיים בנו חכמי ישראל
הציבור מתבקש להעתיר בתפילה עבור
הרה"ג יוסף דהאן שליט"א בן רחל

בתוך שאר חולי עמו ישראל
והן אל כביר לא ימאס את תפילותינו.
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רב המרכז הרפואי ״סורוקה״

וק״ק 'שבטי ישראל' שכונה יא' באר שבע

שמירה עליונה מלמעלה
פוטיפר  חשד  בתחילה  שמעוני'  'ילקוט  המדרש  כתב 
ביוסף שהוא מכשף, כאשר פוטיפר אמר לו מזוג רותחין 
המים היו מיד רותחין, אמר לו מזוג פושרין המים היו 
ונכנס  מלחש  ויוצא  מלחש  היה  יוסף  וכן  פושרין,  מיד 
פומיה מגירסא, אך כאשר  ולא פסיק  ובתפילה  בתורה 
'וירא אדוניו כי ה' איתו' שראה את השכינה שורה מעל 
ראשו, אז 'ויפקדהו על ביתו וכל יש לו נתן בידו'. כתב 
ה'בן לאשרי' רמז לזה "ויהי ה' את יוסף" עם התיבות 
שבגלל  הכוונה,  א"ד",  הוי"ה  ז"ך  "היה  גימטריה 
שהם  התורה  אותיות  כ"ב  בלימוד  עוסק  היה  שיוסף 
מנצפ"ך  הסופיות  האותיות  ה'  עם  יחד  אותיות  ז"ך 
בעל פה בכל זמן תדיר 'מלחש ויוצא מלחש ונכנס', זכה 
לעשות יחוד קוב"ה ושכינתיה שמות הקודש הוי"ה א"ד 

ולשמירה עליונה מלמעלה. 

עולם המעשה

גליון מס'

944

ַוֵיֶּשׁב ַיֲעֹקב ְבֶּאֶרץ ְמגּוֵרי ָאִביו ְבֶּאֶרץ ְכָּנַען
)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 
בצדק  שעדיין  אלא  הזה.  בעולם  מקום  להם  אין  העשיה,  שיעבוד  את  הם  נוגדים  במהותם 
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. 
'ואם כך אתה עושה'. ועל  'כך היא דרכה  של תורה', וכן בלשון  ועוד יש לדקדק על הלשון 
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'. 
נותנת חיים לעושיה בעולם הזה ובעולם  'גדולה תורה שהיא  ז(:  ו,  )אבות  ומשנה ערוכה היא 
וכבוד,  עושר  בשמאלה  בימינה  ימים  אורך  ואומר  למוצאיהם...  הם  חיים  כי  שנאמר  הבא, 

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 
אלא  המעשה  בעולם  מקום  לה  אין  זו  שבקשה  מפני  נדחתה.  בשלוה',  לישב  יעקב  'ביקש 
מקומה בעולם המנוחה וז"ש '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',     

זמני הדלקת הנרות

וישבפרשת  השבוע:
כה אמרהפטרה:

16:21כניסת  השבת:
17:12יציאת  השבת:

17:44רבנו  תם:

פרשת השבוע
וישב

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

מורנו ורבנו הגאון הגדול רבי יהודה דרעייהודה דרעי שליט"א
הרב הראשי וראש אבות בתי הדין באר שבע

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
לשכת רב העיר

יום ראשון כד' כסלו תשפ"ב )28.11.21( הדלקת נר א' דחנוכה 
17:50 – הדלקת נר חנוכה, שכונת "כלניות" באר שבע.

 18:30 – הדלקת נר חנוכה "במרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה",   
         בבניין של המיון.

הדלקת נר חנוכה, מתנ"ס "קדמא" רח' אבוחצירא 3, באר שבע.  – 19:15
 19:30 – מסיבת חנוכה והדלקת נר חנוכה בית כנסת "חסד לאברהם", 

          רח' בר ניסן 1, שכ' נווה זאב.
 20:30 – שיעור ומבחן לבחורים ואברכים בהלכות חנוכה,

         בישיבה של הרב סנדרו.
 21:00 – לב לאחים – הדלקת נר חנוכה במסיבת חנוכה לנשים  

         מתחזקות רח' דוד אלעזר 6, משפ' טידונה.

יום שני כה' כסלו תשפ"ב )29.11.21( הדלקת נר ב' דחנוכה   
 18:00 – הדלקת נרות חנוכה חב"ד נווה זאב "בכיכר החנוכיה"   

          רחוב יוהנה ז'בוטינסקי שכ' נווה זאב.
 19:00 – הדלקת נרות חנוכה, הרב אפי כהן שליח חב"ד,

         רח' פרופ' אברהם מחרז 18.
19:30 – הדלקת נרות חנוכה לראשי ועדי השכונות בעיר באר שבע

            ב"מסעדה הדרומית הכשרה".
 19:45 – הכנסת ספר תורה משפ' ממן

            "תבל" מרכז אירועים, רח' בית לחם 1.
 20:45 – לב לאחים – הדלקת נרות חנוכה במדרשה לחיילים 

         וסטודנטים רח' חיישין 13, בית הכנסת "אורות הזוהר".

יום שלישי כו' כסלו תשפ"ב )30.11.21( הדלקת נר ג' דחנוכה 
 18:00 – הדלקת נרות חנוכה "במרכז לבריאות הנפש ביה"ח הפסיכיאטרי"   

רחוב הצדיק מירושלים 1.              
18:30 – הדלקת נרות חנוכה "במרכז המסחרי" שכ' נאות לון.

 19:00 – הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת "אורות הזוהר"
              ע"י "ארגון טוהר אהרון ומרגלית" בראשותו של ר' יוסף סוסו הכהן.

19:15 – הדלקת נרות חנוכה, אירוע למשפחות "איחוד הצלה"
         אולם ספורט אוצר החיים, רח' יעקב דורי 17.

 20:30 – לב לאחים – הדלקת נרות חנוכה למשפחות מתחזקות 
         רח' בן טוב 10, בית הכנסת "תפילת מרים".

21:00 - פתיחת מדרשיה לנשים והדלקת נרות חנוכה
            הרב סנדרו, רחוב אבן עזרא 30.

הרבנות והמועצה הדתית
באר שבע

בברכת חג אורים שמח
יהושע )שוקי( דמרי
ממונה המועצה הדתית

הרינו מודיעים
כי עקב "חג החנוכה"

ביום שלישי
כו' כסלו תשפ"ב )30.11.21(

לא תתקיים קבלת קהל
אחר הצהרים

במשרדי המועצה הדתית.

הודעה לציבור

יום רביעי כז' כסלו תשע"ט )01.12.21( הדלקת נר ד' דחנוכה 
 19:00 - סיום מסכת והדלקת נרות חנוכה

         בית כנסת "זוהר הרקיע", רנה קסן 64, שכ' רמות.
21:00 – לב לאחים – חנוכת בית מדרש חדש חיילים וסטודנטים

          רח' שמחה אסף 33, שכו' ו' הישנה, בית הכנסת "אביר יעקב".

יום חמישי כח' כסלו תשפ"ב )02.12.21( הדלקת נר ה' דחנוכה
 16:30 – הדלקה מרכזית "בכותל המערבי" שריד בית מקדשינו, 

         עיה"ק ירושלים תובב"א.

יום ראשון א' טבת תשפ"ב )05.12.21( הדלקת נר ח' דחנוכה
18:30 – הדלקת נרות במסיבת חנוכה רח' יהודה הלוי 12.

 19:45 – לב לאחים – הדלקת נרות חנוכה למשפחות מתחזקות
           רח' אשכולית 16, שכ' רמות )נופי אביסרור( בית הכנסת "שלום יעקב".

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

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
לשכת רב העיר

הננו להביא לידיעת הציבור הק' כי ההדלקה המרכזית
של נר שלישי דחנוכה

ברחבת הכותל המערבי
ליד שריד בית מקדשינו תתקיים אי"ה ביום חמישי
כח' כסלו תשפ"ב )2.12.21 למינינם( בשעה 16:30 
את הנרות ידליק כבוד מורנו ורבנו המרא דאתרא

הגאון הגדול רבי יהודה דרעי שליט"א
הרב הראשי וראב"ד באר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל 

והדליקו נרותוהדליקו נרות
בחצרות קודשךבחצרות קודשך

הלל והודאה

לכל תושבי באר שבע
חג אורים שמח

לשכת רב העיר
במידה ולא רשמנו מקומות עמכם הסליחה

גליון
חג החנוכה

לוח הזמנים
מדויק לבאר-שבע

שבת קדשיום ו’יום ה’יום ד’יום ג’יום ב’יום א’
כד' כסלו

ערב חנוכה
כה' כסלו 
א' דחנוכה

כו' כסלו 
ב' דחנוכה

כז' כסלו 
ג' דחנוכה

כח' כסלו 
ד' דחנוכה

ער"ח טבת 
ה' דחנוכה

א' דר"ח טבת 
שבת חנוכה

)28.11.21()29.11.21()30.11.21()01.12.21()02.12.21()03.12.21()04.12.21(

עלות השחר

זמן טלית ותפילין

זריחה - הנץ החמה

סו"ז ק"ש לדעת מג"א

סו"ז ק"ש להתניא והגר"א

סו״ז ברכות ק״ש 

חצות יום ולילה

מנחה גדולה

פלג המנחה

שקיעה 

צאת הכוכבים

5:19 5:18 5:17 5:16 5:15 5:14 5:13
5:25 5:25 5:24 5:23 5:22 5:21 5:20
6:28 6:27 6:26 6:25 6:25 6:24 6:23
8:25 8:24 8:23 8:23 8:22 8:21 8:21
8:56 8:55 8:54 8:54 8:53 8:53 8:52
9:47 9:47 9:46 9:46 9:45 9:45 9:44

11:31 11:30 11:30 11:30 11:30 11:29 11:29
12:02 12:01 12:01 12:00 12:00 11:59 11:59
15:48 15:48 15:48 15:48 15:48 15:48 15:48
16:40 16:40 16:40 16:40 16:40 16:40 16:41
16:53 16:53 16:53 16:53 16:53 16:53 16:53

"שבת מברכין"
המולד ביום שבת קודש בשעה 13:39 ו-14 חלקים.

 ראש חודש טבת בימים שבת קודש וראשון הבעל"ט.
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. ה ז גני ן  ן טעו העלו * תוכן המודעות באחריות המפרסמים בלבד. ט.ל.ח


