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בטאון הרבנות והמועצה הדתית באר-שבע
וממלכת התורה בעיר האבות שע"י רשת מוסדות "קול יהודה"
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בברכת שבת שלום ומבורך
רב המרכז הרפואי ״סורוקה״

וק״ק "שבטי ישראל" שכונה יא" באר שבע

יעקב, יוסף ודוד המלך
שיאמרו  האחים  עם  שלח  יוסף  לאשרי"  ה"בן  מבאר 
לאביו יעקב ג' דברים "אני יוסף העוד אבי חי", שבזה 
בצדקותו.  נשאר  יוסף  שבנו  בטוח  שיהיה  דעתו  תנוח 
אני  פענח" אבל  "צפנת  לי שם  נתן  פרעה  יוסף"  "אני 
ארץ  כל  על  יוסף  "ויצא  שנאמר  יוסף  בשמי  נשארתי 
מצרים". "העוד" הם שתי תיבות "ה' - עוד" שהקב"ה 
הוסיף לי עוד את האות ה" משם הוי"ה הקדוש שנאמר 
שבעים  גבריאל  המלאך  כשלימדו  ביהוסף",  "עדות 
לשון במצרים. "אבי חי" על פי דברי החיד"א שיעקב 
דוד  של  שנה  שבעים  את  חייהם  משנות  נתנו  ויוסף 
הייתי  לא  באם  יעקב  לאביו  יוסף  ושלח  ע"ה.  המלך 
עומד בצדקתי לא היו כשרים שנותי להינתן לדוד, וזהו 
רוח  ותחי  יוסף,  דברי  כל  את  אליו  "וידברו  שנאמר 

יעקב אביהם".    

ַוֹיּאֶמר ַפְּרֹעה ֶאל ַיֲעֹקב ַכָּמּה ְיֵמי ְשֵׁני ַחֶיּיָך
ַוֹיּאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל ַפְּרֹעה ְיֵמי ְשֵׁני ְמגּוַרי ְשֹׁלִשׁים ּוְמַאת ָשָׁנה
ְמַעט ְוָרִעים ָהיּו ְיֵמי ְשֵׁני ַחַיּי ְולֹא ִהִשּׂיגּו ֶאת ְיֵמי ְשֵׁני ַחֵיּי ֲאֹבַתי ִבּיֵמי ְמגּוֵריֶהם
)בראשית מז, ח-ט(

כמה נוראים הם בזה דברי המדרש )מובא בעטרת זקנים(: אמר לו הקב"ה ליעקב 
מילה  כל  שעל  חייך  ורעים",  "מעט  עליה  אומר  ואתה  במתנה  חיים  לך  נתתי 
שאמרת לפרעה, הנני מוריד לך שנה אחת, עכת"ד. ואכן יעקב אבינו חי מאה 
)וגם אברהם  ארבעים ושבע שנים – לעומת מאה ושמונים שנה שחי יצחק אביו 
נקצבו לו סך השנים הללו אלא שהקדימו פטירתו בחמש שנים כדי שלא יראה בקלקולו של עשיו(. 
שאמר  הדברים  בעבור  רק  שנים  ושלוש  שלושים  אבינו  ליעקב  שחסרו  נמצא 
לפרעה. אלא שכבר העירו שם, שבכל דברי יעקב לפרעה אין אלא עשרים וחמש 
מילים, וא"כ מדוע החסירו ממנו עוד שמונה שנים! וביארו, שגם על השאלה 
ששאל פרעה את יעקב "ויאמר פרעה אל יעקב כמה ימי שני חייך", הוצרך יעקב 
אבינו לשלם בשמונה שנות חיים. שכן פרעה לא היה שואל את יעקב שאלה זו, 
אילולא ראה על פניו את תלאות חייו אשר בודאי גרמו לו להיראות זקן יותר 
ועל כך נתבע ע"י הקב"ה, הלא היה לך להתהלך בשמחה ובמאור  גילו.  מכפי 
ועל  אדמות,  עלי  חלקך  מנת  שהיו  בתלאות  יכירו  לא  רואך  כל  אשר  עד  פנים 
כן עליך לשלם גם על שאלת פרעה! ויש להתבונן נוראות, הלא מסכת חייו של 
יעקב אבינו היתה רצופה בתלאות קשים ונוראים, כפי שערוכים המה בארוכה 
במקראות מפורשים. ודי אם נזכיר את רדיפת עשיו להורגו עד שנאלץ לעזוב את 
בית אביו ואמו, ואת עשרים שנות עבודת פרך אשר היו נחלתו בבית דודו לבן 
הארמי כפי שהעיד על עצמו "ביום אכלני חורב וקרח בלילה", ומעשה דינה וכל 
מלחמותיו עם מלכי כנען, ועל כולנה מכירת יוסף אשר לדברי רבותינו במשך 
עשרים ושתיים שנה לא ישב על גבי מצע וכו". ועם כל זה, נתבע משמים על שלא 

התהלך בפנים מאירות ועליזות!
ואמנם אין לנו מושג כלל בעוצם גדלותו של יעקב אבינו ע"ה בחיר האבות, אך 
תורה היא וללומדה אנו צריכים. ונראה לבאר בס"ד עומק תוכחה זו, בהקדם 
לדברי המדרש עה"פ "כוס ישועות אשא ובשם ה" אקרא" )תהלים קטז, יז(, וזת"ד: 
לעתיד לבוא בסעודתו של משיח, מכבד הקב"ה את אברהם אבינו ע"ה בכוס של 
ברכה, אך אברהם מבקש לפוטרו מכך, מפני שיצא ממנו ישמעאל וכו". ואח"כ 
מכבד ליצחק אבינו ע"ה, אך גם הוא משיב שאינו ראוי לכך, מפני עשיו שיצא 
שהיו  הרבות  הצרות  מפני  לכך,  ראוי  שאינו  סבר  ע"ה  אבינו  יעקב  וגם  ממנו. 
מנת חלקו וכו". וכן על זה הדרך עד שהגיע לדוד המלך ע"ה, מיד נענה ואמר: 
לי נאה ולי יאה לברך, נטל את הכוס ובירך "כוס ישועות אשא", עכת"ד. ויש 
להתבונן נוראות, וכי מסכת חייו של דוד המלך ע"ה לא ידעה תלאות! והרי כל 
התלאות המתוארים בדברי האבות הק", היו מנת חלקו. זאת ועוד, הרי הוא 
עצמו העיד "משברך וגליך עלי עברו", לאמר שכל משברי הזמן ומצוקות העתים 
וגלי הצרות הגועשים עברו עליו. וא"כ היאך דוקא הוא נטל את הזכות לברך את 

ה' בקול שירה וזמרה.
ברם לכשנתבונן נראה, שאושר האדם אינו מתערער לפי גודל תלאותיו, אלא 
המתלוננים  דרך  היא  האחת,  בחינות:  ג'  בזה  ומצאנו  מקבלם.  שהוא  בדרך 
מצדיקים  אשר  הצדיקים  דרך  היא  השנית,  גורלם.  מר  את  לבכה  המרבים 
עליהם את הדין ואינם מהרהרים אחר מידותיו של הקב"ה, מתוך הכרה ברורה 
דכל מאן דעביד רחמנא לטב עביד. כדוגמת אברהם אבינו ע"ה אשר קיבל את 
ציווי העקידה בנחת עד אשר לא הפריע הדבר אפילו את שנתו, שכן הכתוב מעיד 
יונה  אצל  מצינו  וכן  משנתו.  שהשכים  סימן   – בבוקר"  אברהם  "וישכם  עליו 

חיים במתנה

גליון מס"

946

שלוש
מתנות

לעילוי נשמת 
הרב יוסף שלמה טריקי זצ"ל

בר עליה ז״ל

והרבנית רחל טריקי ע״ה
בת סימי ז״ל

ת. נ. צ. ב. ה.

תשובה בשמחה
"ועתה אל תעצבו" )מה, ה(, אומר המדרש רבה "אין ועתה אלא תשובה". 
אתם  אם  "ועתה"  לאחיו  הצדיק  יוסף  אמר  איתמר"  ה"משמרת  מבאר 
לחזור  הדרך  הנה  אותי,  שמכרתם  על  ומתחרטים  תשובה  לעשות  פונים 
בתשובה היא בדווקא ש"אל תעצבו", כי לתשובה אמיתית אין מגיעים על 

ידי עצבות אלא אך ורק על ידי שמחה ואהבה.
הרחמים והחסדים על ידי שמחה

"ועתה אל תעצבו" )מה, ה(, אומר האדמו"ר רבי צבי הירש מנדבורנה זיע"א 
כאשר מתעוררים למעלה דינים על האדם, הוא נעשה עצוב, ואם הוא שמח, 
סימן שהתעוררו עליו למעלה חסדים. זהו שנאמר "ואני בחסדך בטחתי יגל 
ליבי" )תהילים יג, ו(, מכיוון שמוצא אני גילה ודיצה ושמחה בליבי, מבין אני 

שחסד ה' זרח עליי והנני מתחזק עוד יותר באמונה וביטחון בהקב"ה.
צער השכינה

"ועתה אל תעצבו" )מה, ה(, רבי משה מקוברין זיע"א ראה יהודי שהיה שרוי 
בצער רב. אמר רבי משה איך מעמיס יהודי על עצמו חטא גדול כזה להיות 
שרוי בצער, והלוא איתא במסכת חגיגה )טו, ב( "בזמן שאדם מצטער, שכינה 
מה לשון אומרת קלני מראשי קלני מזרועי". אם כן, איך יכול אדם להכניס 

את השכינה בצער בשל ענייניו הפעוטים.
מצודה פרוסה

האדמו"ר הריי"צ הנפש הבהמית היא  )מה, ה(, אומר  "ועתה אל תעצבו" 
דעתו,  על  ולהעבירו  במצודתה  האדם  את  ללכוד  מטרתה  כל  להרע.  חכם 
כדי שלא ייתן דעתו וליבו להתעסק בתורה ובעבודה. זאת היא עושה בשתי 
הרוחני,  וממצבו  ממעמדו  וסיפוק  שמחה  רעות  כאחת  ושתיהן  דרכים, 
לשמחה  זמן  כעבור  מביאה  המרירות  הרוחני.  וממצבו  ממעמדו  ועצבות 
עבודה  לידי  מביאה  אינה  העצבות  לעומתה  חיות,  בה  יש  כי  ה'  בעבודת 
נדרסת  עוד אלא שהיא עושה את האדם אסקופה  ולא  וקירוב לאלוקות, 
לכל מיני רע חס ושלום. העצבות משלוחי היצר הרע היא, לבלבל את האדם 
מעבודתו בלימוד התורה ושקידת העבודה, ועוד יותר אשר לאט לאט מאבד 
מזהירים  הקדושים  רבותינו  הנפש.  חושי  את  ומטמטם  ח"ו  כישרונותיו 
מאוד על העצבות, לגרשה בכל תוקף ועוז ולברוח ממידה מאוסה ורעה זו 

כבורח מן המוות, להיותה רעל הממית כל רגש טוב.

אורות עונג שבת

ברכת הלבנה
החל ממוצאי שבת "פרשת ויגש".

סוף זמנה מוצאי שבת "פרשת ויחי" כל הלילה.

תענית עשרה בטבתתענית עשרה בטבת
יחול ביום שלישייחול ביום שלישי
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הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
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ביום שלישי י' בטבת תשפ"ב )14.12.21(
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מחלקת המקוואות
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זריחה - הנץ החמה

סו"ז ק"ש לדעת מג"א
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אורות ההלכהאורות הכשרות אורות הפרשה

בברכת שבת שלום ומבורך

הנביא, שכאשר הספינה חישבה להישבר וכל הסובבים זעקו על 
הסכנה הנוראה המרחפת עליהם, אך הוא עצמו ערבה עליו שנתו 
עד אשר הוצרך קברניט הספינה להעירו "בן אדם מה לך נרדם" 
)יונה א, ו(. ומה נורא היתה דממתו של אהרון הכהן ע"ה, אשר ביום 
חנוכת המשכן – יום בו גם הוכתר לראשונה לכהן גדול, נקטפו 
שני בניו במיתה נוראה עד אשר געו כל העם בבכיה – "ואחיכם 
כל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה' " )ויקרא י, ו(. אך 
ראה זה פלא, היחיד שלא בכה היה דוקא אהרון אביהם – "וידום 
לא  מדוע  זצ"ל,  שך  הגר"מ  מרן  העיר  וכבר  ג(.  י,  )ויקרא  אהרון" 
דומה  שאינה  נפלא,  יסוד  למד  ומכאן  אהרון!  "וישתוק"  כתוב 
אפשר  בשתיקה,  הדין  את  עליו  המקבל  שכן  לדממה.  שתיקה 
ולזה  פניו הנפולות.  על  ניכרים  ורושם הייסורים  והיגון  שהצער 
דקדק הכתוב בלשון "וידום", לרמוז שאהרון הכהן לא זו בלבד 
ששתק אלא גם לא ניכר בו שום רושם כלל. והדברים מופלאים, 
שמח  שהיה  ובודאי  גדול  לכהן  הכתירוהו  היום  באותו  שהרי 
ביותר, ואם העיד עליו הכתוב שהאסון הנורא לא עשה בו שום 

רושם, הוי אומר שמאור פניו נותר כפי שהיה!
אלא שעדיין יש דרגה גבוהה מזו והיא שלא די בשתיקה ודממה, 
אלא צריך להודות ולהלל את השי"ת גם על מה שנראה כחרון 
לברך  אדם  "חייב  וכמ"ש  בי",  אנפת  כי  ה'  "אודך  בבחינת  אף 
על הרעה כשם שמברך על הטובה". ודרגה זו מצאנו במקראות 
מפורשים לגבי דוד המלך ע"ה, אשר חרף כל תלאותיו, העיד על 
לומר:  רוצה  יג(,  ל,  )תהלים  ידום"  ולא  כבוד  יזמרך  "למען  עצמו 
ומצוקות העיתים אשר פקדו אותי מעודי  רבש"ע משברי הזמן 
שום  בי  עשו  ולא  רוחי  את  הפילו  שלא  בלבד  זו  לא  היום,  ועד 
רושם, אלא גם גרמו לי להתרוממות הנפש עד כדי שירה וזמרה, 
זו,  לדרגה  והיסוד  "ידום".  רק  ולא  כבוד  "יזמרך"  למען  וז"ש 
התחדש ע"י דוד המלך בכבודו ובעצמו, כמ"ש "גם כי אלך בגיא 

צלמוות לא אירא רע כי אתה עמדי" )תהלים כג, ד(, והבן.
על  לקבל  ע"ה  דוד המלך  נתרצה  היאך  יפלא,  לא  שוב  ומעתה 
ריבוי צרותיו, שכן  על  עצמו את "ברכת הכוס" מבלי שהתאונן 
לפי דרגתו והכרתו מעולם לא פקדה אותו כל צרה וצוקה אלא 
היו מנת חלקו, בבחינת "הבוטח בה" חסד  וישועות  רק ברכות 

יסובבנו", היינו שהבוטח בה' רואה בצרותיו את חסדי השי"ת!

עשר שנים מחיי יוסף
כג(, בשבת  )מב,  בינותם"  כי המליץ  יוסף  כי שומע  ידעו  לא  "והם 
של  רבה  של  בביתו  חכמים  תלמידי  חבורת  הסבה  ויגש  פרשת 
זיע"א. אחד המסובים הזכיר את  יוסף שטיינהארט  רבי  פיורדה 
הנאמר במדרש שמשום שיוסף שמע עשר פעמים את אחיו אומרים 
והוא שמע זאת  יעקב אביו "עבדך אבינו" או "עבדך אבי",  לו על 
ושתק נתקצרו חייו בעשר שנים. שאל האיש הלוא בתורה לא מצאנו 
בעוד  ולא עשר,  את הביטויים האלה אלא רק חמש פעמים בלבד 
הרב חוכך בדעתו מה להשיב, נענתה הרבנית ואמרה "הלוא נאמר 
"והם לא ידעו כי שומע יוסף, כי המליץ בינותם". נמצאנו למדים כי 
אכן שמע יוסף את הביטויים האלה עשר פעמים, מפי האחים חמש 
פעמים ועוד חמש פעמים מפי המתרגם, שתרגם את דברי האחים 

באוזני יוסף"...

יוסף על צווארי בנימין
)מה,  ובנימן בכה על צוואריו"  ויבך  "ויפול על צווארי בנימין אחיו 
רבי יחזקאל מקוזמיר זיע"א סיפר לו על  יד(, אחד מבאי ביתו של 
וודאי  המספר  אמר  דיבור  כדי  ותוך  מסויים,  יהודי  שפקדה  צרה 
כל מה שהקב"ה עושה לטובה הוא עושה. נענה רבי יחזקאל ואמר 
אחיו  בנימין  של  צווארו  על  נפל  יוסף  שכאשר  מספרת  "התורה 
בכו שניהם. חז"ל אומרים שבנימין בכה על מקדש שילה, שעתיד 
להיות בחלקו של יוסף, ויוסף בכה על בית המקדש שייבנה בחלקו 
של בנימין. ולכאורה למה לא בכה כל אחד ואחד מהם על המקדש 
שבחלקו, "אלא", הסביר הצדיק, "כאשר פוקדת צרה את האדם 
עצמו ח"ו עליו לקבל את הייסורים באהבה ולהצדיק דין שמים על 
עצמו, אבל כאשר הוא שומע שמתרגשת ח"ו צרה על הזולת הוא 

צריך להצטער ולבכות".

ואשימה עיני עליו
כא(,  )מד,  עליו"  עיני  ואשימה  אלי  הורידוהו  עבדיך  אל  "ותאמר 
פעם אחת רבי פינחס רויזס זיע"א שהיה מגדולי חסידיו ומקושריו 
והנה  לרבו,  לנסוע  ממנו  ונמנע  חולה  היה  זיע"א.  התניא  בעל  של 
באמצע סעודת החג ביושבו בביתו לפתע קם ממקומו הזדעזע כולו 
כשהוא קורא בקול גדול ובגעגועים עזים "אוי, רבי". כשהוא אומר 
למסובים אני בטוח שברגע זה הרבי בעל התניא מזכיר אותי בהיכל 
העיר  מתושבי  כמה  כשחזרו  החג  לאחר  שלימה.  לרפואה  קודשו 
והרבי  היה  כך  אכן  כי  סיפרו  התניא,  בעל  אצל  חג  באותו  ששהו 
לפתע באמצע סעודת החג הזכירו ואיחל לו רפואה שלמה, וכיוונו 
שזה היה בדיוק באותה שעה שרבי פינחס התמלא בגעגועים לרבו. 
לאחר מכן כששמעו על זה חבריו באו לבקרו בביתו ואמרו לו "מה 
זאת וכי נעשית צדיק גדול בעל מדרגת רוח הקודש". אמר להם "אין 
כאן שום מדרגה שלי. פשוט אני מסרתי את עצמי לרבי את כל כולי 
ממש, את נפשי ורוחני ונשמתי. ממילא הרבי הרגיש בזה ועושה בי 

כרצונו הקדוש"...

ונפשו קשורה בנפשו
"ועתה כבאי אל עבדך אבי והנער איננו אתנו ונפשו קשורה בנפשו" 
מעיירה  זיע"א,  מצ"רנוביל  נחום  מנחם  רבי  של  חסידיו  ל(,  )מד, 
נפרדו  השבת  במוצאי  השבת.  את  במחיצתו  לעשות  באו  סמוכה, 
ממנו ושבו לעיירתם. ישב רבי מנחם נחום ועלתה מחשבה במוחו, 
מה אני ומה חיי כל גדולתי בעבודת ה" באה לי בזכות תלמידי, מה 
אני שווה בלא תלמידיי כשהם אינם עימי, שהרי כל מה שיש לי אינו 
אלא מהציבור שנותן לי כוח לעבוד את ה'. במקביל באותה שעה גם 
אצל תלמידיו חבורת החסידים ששבו לעיירה עברה אותה מחשבה 
במוחם, מה אנו מה חיינו כל גדולתנו בעבודת ה' היא מהרבי, מה 
אנו שווים בלעדיו הלוא אין לנו כלום בהיותנו רחוקים מהרבי. מיד 
החליטו לשוב ולחזור לצ"רנוביל בשביל להיות עוד קצת עם הרבי 
ולסעוד עימו את סעודה רביעית סעודת מלווה מלכה. והנה כשבאו 
אליו שמח מאוד רבי מנחם נחום ואמר "על כך נאמר "ונפשו קשורה 
בכוח  ורק  השני,  בלי  כוח  לאחד  שאין  ידעו  ובנימין  יעקב  בנפשו" 

ההתקשרות ביניהם יוכלו לעבודת את ה' כראוי".

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.

הלכות תענית ציבור

תשובות הלכתיות משולחנו של
מורנו המרא דאתרא הגאון הגדול רבי 

יהודה דרעי שליט"א

הרה"ג אברהם טריקי שליט"א 
רב שכונה ד' ורב ״חברה קדישא״ באר שבע

הרב אברהם טריקי
בברכת שבת שלום ומבורך

 "ויאמר יעקב אל פרעה וגו' מעט ורעים היו ימי שני חיי וגו'" )מז, ט(
מובא במדרש בשעה שאמר יעקב "מעט ורעים היו", א"ל הקב"ה: 
ואתה  יוסף  וגם  דינה  לך  והחזרתי  ולבן  מעשיו  מלטתיך  אני 
שיש  תיבות  שמניין  חייך  ורעים?  מעט  שהם  חייך  על  מתרעם 
מ"ויאמר פרעה" עד "מגוריהם" כך יחסרו משנותיך שלא תחיה 
כחיי יצחק אביך והם ל"ג תיבות ובמניין זה נחסרו מחייו, שהרי 
יצחק חי 180 שנים ויעקב חי רק 147 שנים. לכאורה קשה איך זה 
יעקב  הרמב"ן  זאת  מבאר  זה?  גוי  לפני  ומתאונן  שיעקב מתרעם 
ופרעה תמה על זקנותו כי  והיה נראה זקן מאד  נזרקה בו שיבה 
שנותם  כך שכבר קצרו  כל  ימים  אינם מאריכים  זמנו  אנשי  רוב 
בכל  כמוך  זקן  ראיתי  לא  כי  חייך"  שני  ימי  "כמה  לו  שאל  ולכן 
מלכותי, אז ענה יעקב אני בגיל 130 שנים ואבותיי חיו יותר ממני 
אבל נזרקה בי שיבה ואני נראה זקן מאד בגלל שרוב השנים היו 
רעים. על פי דברי הרמב"ן מובנת תשובת יעקב לשאלת פרעה, 
כל  שהיה  אוהלים",  יושב  תם  "איש  נאמר  שעליו  יעקב  שהרי 
כולו באוהלה של תורה ודאי שלא יתרעם ולו במעט על הנהגותיו 
הצדיק  עליו,  שבאו  הרעב  בימי  שאף  לכך  והראיה  הקב"ה,  של 
למרות שלא  פי"  "אמרי  בספר  מובא  בעוונותיו.  ותלה  הדין  את 
שהקב"ה  כיוון  שנותיו  קיצור  של  חמור  כה  בעונש  נענש  נתכוון, 
מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה – על כן האדם לא יתלה את 
הדין במקריות או בהקב"ה ח"ו, אלא אך ורק בעצמו, ויבדוק אם 
זכה לבנים, אשה, פרנסה, בריאות וכיו"ב ויש עליו איזה צער לא 
יקונן מרה אלא יודה להשי"ת על הדברים שכן זכה להם. אם ניקח 
לדוגמא אדם שכואבת לו שן או אצבע, בדר"כ כבר מתאונן הוא 
האחרים  האיברים  לשאר  מתייחס  שאינו  חבל  אך  הכאבים,  על 
הטובות  כל  על  ויחשוב  האדם  יתבונן  כאשר  כואבים.  שאינם 
שעושה עמו הקב"ה יראה שחלק מן הדברים ש"נראה לו" שבהם 
לא זכה – הם כאין וכאפס לעומת מה שקיבל. לפיכך על האדם 
להרגיש בחסד שהשי"ת עושה עימו ושמחתו צריכה להיות אין 
יסורים  ואפילו  עליו  הבאים  כל  ירגיש  לא  אפילו  מ"מ  סופית. 
ערך  של  האושר  הרגשת  לעומת  יחשבו  וכאפס  כאין  גדולים, 
נשברה  ולפתע  ועצומה  גדולה  בזכיה  שזכה  לאדם  משל  החיים. 
בפרופורציה  להאריך  צריך  האדם   ? זה  על  יתרעם  האם  כוס 
הנכונה את ערך החיים לעומת כאב רגעי ואף קבוע. מובא בגמ" 
ברכות )ס, ע"א( כשנכנס הלל לעיר שמע קול צווחה. אמר: "מובטח 
שאין  הלל  בטוח  היה  איך  והשאלה  ביתי!"  בתוך  זה  שאין  אני 
לפי שחינך את בני ביתו שגם בעת צרה חלילה  זה מתוך ביתו? 
גם  יצווחו  לא  ביתו  שבני  ידע  לפיכך  באהבה.  הדין  את  יקבלו 
 בשעת צרה ומצוקה ויקבלו הכל באהבה ויצדיקו עליהם את הדין.

ר'  של  חייו  קורות  על  המספר  מעשה  מובא  מאיר"  "פני  בספר 
מאיר פייסט מארה"ב. בגיל ארבע חלה ר' מאיר בשיתוק מוחלט 
ימיו היה מרותק  יכול היה ללכת כלל. כל  בשתי רגליו ומאז לא 
נוספות  בריאותיות  מבעיות  סבל  לשיתוק,  ובנוסף  נכים  לעגלת 
הביעו  שנים  עשרות  במשך  משפחה.  או  הורים  ללא  גלמוד  והיה 
הרופאים את תמיהתם כיצד חי ר' מאיר את חייו? אחד מגדולי 
הרפואה קבע שמבחינה רפואית אין שום אפשרות שיעבור את גיל 
הארבעים, אך ר' מאיר חי עוד עשרים ושמונה שנים נוספות מעבר 
למצבו  במישרין  קשורה  שאינה  ממחלה  ונפטר  הארבעים  לגיל 
דיכאון  ומרירות,  לאומללות  נופל  היה  שלו  במצב  אדם  הכללי. 
ויאוש מהחיים, אך ר' מאיר היה בדיוק ההיפך. מלא שמחת חיים, 
מאושר  תמיד  קרנו  פניו  הזולת,  בשמחת  ושמח  סבלן  מאושר, 
נשגב  למצב  הגיע  כיצד  והשאלה  רצון.  ושבע  מעודד  היה  ותמיד 
יום  טוב  "כי  יא(  )פג,  בתהילים  הפסוק  את  הבין  הוא  אלא  כזה? 
הקורות  כל  על  יתרעם אדם  איך  שפירושו  וגו'",  בחצריך מאלף 
הבאים אליו, אחר החסד שאני עושה עמו שנתתי לו חיים. דהיינו, 
כיוון שהאדם מקבל חסד כזה גדול של חיים אין הוא יכול להתרעם 
על כל מה שיבוא עליו ואפילו יהיו אלו הייסורים הגדולים ביותר. 
יזכנו השי"ת לראות ולהבין כל דבר ודבר בעין טובה וחיובית ואז 

כל הלא טוב יהפך לטוב.

המאמר נכתב לע"נ מ"ח
חנה זרד בת אסתר ז"ל

נלב"ע י"א טבת - ת.נ.צ.ב.ה

יסור ייסרני י-ה ולמוות לא נתנני

דבר רבני השכונות

לשאלת רבים
עקב תלונות שקיבלנו אודות

עבודות שתילה במתחם ה"ביג"
הננו להודיע כי כל המתחם הינו בבעלות 
פרטית ואינו נכלל בשטחים הציבוריים
של העירייה, כך שלצערנו אין בידינו 

לעצור את העבודות במקום.
אנו חוזרים ומבקשים מהציבור לדווח 

לנו על כל עבודה אסורה בשנת השמיטה 
המתבצעת בכל המרחבים הציבוריים, 

ובס"ד נטפל בכל הפרה לאלתר בנחישות 
כמוסכם עם עיריית באר שבע.

בברכת שומרי שביעית
לשכת רב העיר

בדבר תלונות ודיווחים
נא להתקשר למפקח השמיטה

הרב יהודה צומעי 050-8742490

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע

בס"דבס"ד



אורות ההלכהאורות הכשרות אורות הפרשה

בברכת שבת שלום ומבורך

הנביא, שכאשר הספינה חישבה להישבר וכל הסובבים זעקו על 
הסכנה הנוראה המרחפת עליהם, אך הוא עצמו ערבה עליו שנתו 
עד אשר הוצרך קברניט הספינה להעירו "בן אדם מה לך נרדם" 
)יונה א, ו(. ומה נורא היתה דממתו של אהרון הכהן ע"ה, אשר ביום 
חנוכת המשכן – יום בו גם הוכתר לראשונה לכהן גדול, נקטפו 
שני בניו במיתה נוראה עד אשר געו כל העם בבכיה – "ואחיכם 
כל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה' " )ויקרא י, ו(. אך 
ראה זה פלא, היחיד שלא בכה היה דוקא אהרון אביהם – "וידום 
לא  מדוע  זצ"ל,  שך  הגר"מ  מרן  העיר  וכבר  ג(.  י,  )ויקרא  אהרון" 
דומה  שאינה  נפלא,  יסוד  למד  ומכאן  אהרון!  "וישתוק"  כתוב 
אפשר  בשתיקה,  הדין  את  עליו  המקבל  שכן  לדממה.  שתיקה 
ולזה  פניו הנפולות.  על  ניכרים  ורושם הייסורים  והיגון  שהצער 
דקדק הכתוב בלשון "וידום", לרמוז שאהרון הכהן לא זו בלבד 
ששתק אלא גם לא ניכר בו שום רושם כלל. והדברים מופלאים, 
שמח  שהיה  ובודאי  גדול  לכהן  הכתירוהו  היום  באותו  שהרי 
ביותר, ואם העיד עליו הכתוב שהאסון הנורא לא עשה בו שום 

רושם, הוי אומר שמאור פניו נותר כפי שהיה!
אלא שעדיין יש דרגה גבוהה מזו והיא שלא די בשתיקה ודממה, 
אלא צריך להודות ולהלל את השי"ת גם על מה שנראה כחרון 
לברך  אדם  "חייב  וכמ"ש  בי",  אנפת  כי  ה'  "אודך  בבחינת  אף 
על הרעה כשם שמברך על הטובה". ודרגה זו מצאנו במקראות 
מפורשים לגבי דוד המלך ע"ה, אשר חרף כל תלאותיו, העיד על 
לומר:  רוצה  יג(,  ל,  )תהלים  ידום"  ולא  כבוד  יזמרך  "למען  עצמו 
ומצוקות העיתים אשר פקדו אותי מעודי  רבש"ע משברי הזמן 
שום  בי  עשו  ולא  רוחי  את  הפילו  שלא  בלבד  זו  לא  היום,  ועד 
רושם, אלא גם גרמו לי להתרוממות הנפש עד כדי שירה וזמרה, 
זו,  לדרגה  והיסוד  "ידום".  רק  ולא  כבוד  "יזמרך"  למען  וז"ש 
התחדש ע"י דוד המלך בכבודו ובעצמו, כמ"ש "גם כי אלך בגיא 

צלמוות לא אירא רע כי אתה עמדי" )תהלים כג, ד(, והבן.
על  לקבל  ע"ה  דוד המלך  נתרצה  היאך  יפלא,  לא  שוב  ומעתה 
ריבוי צרותיו, שכן  על  עצמו את "ברכת הכוס" מבלי שהתאונן 
לפי דרגתו והכרתו מעולם לא פקדה אותו כל צרה וצוקה אלא 
היו מנת חלקו, בבחינת "הבוטח בה" חסד  וישועות  רק ברכות 

יסובבנו", היינו שהבוטח בה' רואה בצרותיו את חסדי השי"ת!

עשר שנים מחיי יוסף
כג(, בשבת  )מב,  בינותם"  כי המליץ  יוסף  כי שומע  ידעו  לא  "והם 
של  רבה  של  בביתו  חכמים  תלמידי  חבורת  הסבה  ויגש  פרשת 
זיע"א. אחד המסובים הזכיר את  יוסף שטיינהארט  רבי  פיורדה 
הנאמר במדרש שמשום שיוסף שמע עשר פעמים את אחיו אומרים 
והוא שמע זאת  יעקב אביו "עבדך אבינו" או "עבדך אבי",  לו על 
ושתק נתקצרו חייו בעשר שנים. שאל האיש הלוא בתורה לא מצאנו 
בעוד  ולא עשר,  את הביטויים האלה אלא רק חמש פעמים בלבד 
הרב חוכך בדעתו מה להשיב, נענתה הרבנית ואמרה "הלוא נאמר 
"והם לא ידעו כי שומע יוסף, כי המליץ בינותם". נמצאנו למדים כי 
אכן שמע יוסף את הביטויים האלה עשר פעמים, מפי האחים חמש 
פעמים ועוד חמש פעמים מפי המתרגם, שתרגם את דברי האחים 

באוזני יוסף"...

יוסף על צווארי בנימין
)מה,  ובנימן בכה על צוואריו"  ויבך  "ויפול על צווארי בנימין אחיו 
רבי יחזקאל מקוזמיר זיע"א סיפר לו על  יד(, אחד מבאי ביתו של 
וודאי  המספר  אמר  דיבור  כדי  ותוך  מסויים,  יהודי  שפקדה  צרה 
כל מה שהקב"ה עושה לטובה הוא עושה. נענה רבי יחזקאל ואמר 
אחיו  בנימין  של  צווארו  על  נפל  יוסף  שכאשר  מספרת  "התורה 
בכו שניהם. חז"ל אומרים שבנימין בכה על מקדש שילה, שעתיד 
להיות בחלקו של יוסף, ויוסף בכה על בית המקדש שייבנה בחלקו 
של בנימין. ולכאורה למה לא בכה כל אחד ואחד מהם על המקדש 
שבחלקו, "אלא", הסביר הצדיק, "כאשר פוקדת צרה את האדם 
עצמו ח"ו עליו לקבל את הייסורים באהבה ולהצדיק דין שמים על 
עצמו, אבל כאשר הוא שומע שמתרגשת ח"ו צרה על הזולת הוא 

צריך להצטער ולבכות".

ואשימה עיני עליו
כא(,  )מד,  עליו"  עיני  ואשימה  אלי  הורידוהו  עבדיך  אל  "ותאמר 
פעם אחת רבי פינחס רויזס זיע"א שהיה מגדולי חסידיו ומקושריו 
והנה  לרבו,  לנסוע  ממנו  ונמנע  חולה  היה  זיע"א.  התניא  בעל  של 
באמצע סעודת החג ביושבו בביתו לפתע קם ממקומו הזדעזע כולו 
כשהוא קורא בקול גדול ובגעגועים עזים "אוי, רבי". כשהוא אומר 
למסובים אני בטוח שברגע זה הרבי בעל התניא מזכיר אותי בהיכל 
העיר  מתושבי  כמה  כשחזרו  החג  לאחר  שלימה.  לרפואה  קודשו 
והרבי  היה  כך  אכן  כי  סיפרו  התניא,  בעל  אצל  חג  באותו  ששהו 
לפתע באמצע סעודת החג הזכירו ואיחל לו רפואה שלמה, וכיוונו 
שזה היה בדיוק באותה שעה שרבי פינחס התמלא בגעגועים לרבו. 
לאחר מכן כששמעו על זה חבריו באו לבקרו בביתו ואמרו לו "מה 
זאת וכי נעשית צדיק גדול בעל מדרגת רוח הקודש". אמר להם "אין 
כאן שום מדרגה שלי. פשוט אני מסרתי את עצמי לרבי את כל כולי 
ממש, את נפשי ורוחני ונשמתי. ממילא הרבי הרגיש בזה ועושה בי 

כרצונו הקדוש"...

ונפשו קשורה בנפשו
"ועתה כבאי אל עבדך אבי והנער איננו אתנו ונפשו קשורה בנפשו" 
מעיירה  זיע"א,  מצ"רנוביל  נחום  מנחם  רבי  של  חסידיו  ל(,  )מד, 
נפרדו  השבת  במוצאי  השבת.  את  במחיצתו  לעשות  באו  סמוכה, 
ממנו ושבו לעיירתם. ישב רבי מנחם נחום ועלתה מחשבה במוחו, 
מה אני ומה חיי כל גדולתי בעבודת ה" באה לי בזכות תלמידי, מה 
אני שווה בלא תלמידיי כשהם אינם עימי, שהרי כל מה שיש לי אינו 
אלא מהציבור שנותן לי כוח לעבוד את ה'. במקביל באותה שעה גם 
אצל תלמידיו חבורת החסידים ששבו לעיירה עברה אותה מחשבה 
במוחם, מה אנו מה חיינו כל גדולתנו בעבודת ה' היא מהרבי, מה 
אנו שווים בלעדיו הלוא אין לנו כלום בהיותנו רחוקים מהרבי. מיד 
החליטו לשוב ולחזור לצ"רנוביל בשביל להיות עוד קצת עם הרבי 
ולסעוד עימו את סעודה רביעית סעודת מלווה מלכה. והנה כשבאו 
אליו שמח מאוד רבי מנחם נחום ואמר "על כך נאמר "ונפשו קשורה 
בכוח  ורק  השני,  בלי  כוח  לאחד  שאין  ידעו  ובנימין  יעקב  בנפשו" 

ההתקשרות ביניהם יוכלו לעבודת את ה' כראוי".

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.

הלכות תענית ציבור

תשובות הלכתיות משולחנו של
מורנו המרא דאתרא הגאון הגדול רבי 

יהודה דרעי שליט"א

הרה"ג אברהם טריקי שליט"א 
רב שכונה ד' ורב ״חברה קדישא״ באר שבע

הרב אברהם טריקי
בברכת שבת שלום ומבורך

 "ויאמר יעקב אל פרעה וגו' מעט ורעים היו ימי שני חיי וגו'" )מז, ט(
מובא במדרש בשעה שאמר יעקב "מעט ורעים היו", א"ל הקב"ה: 
ואתה  יוסף  וגם  דינה  לך  והחזרתי  ולבן  מעשיו  מלטתיך  אני 
שיש  תיבות  שמניין  חייך  ורעים?  מעט  שהם  חייך  על  מתרעם 
מ"ויאמר פרעה" עד "מגוריהם" כך יחסרו משנותיך שלא תחיה 
כחיי יצחק אביך והם ל"ג תיבות ובמניין זה נחסרו מחייו, שהרי 
יצחק חי 180 שנים ויעקב חי רק 147 שנים. לכאורה קשה איך זה 
יעקב  הרמב"ן  זאת  מבאר  זה?  גוי  לפני  ומתאונן  שיעקב מתרעם 
ופרעה תמה על זקנותו כי  והיה נראה זקן מאד  נזרקה בו שיבה 
שנותם  כך שכבר קצרו  כל  ימים  אינם מאריכים  זמנו  אנשי  רוב 
בכל  כמוך  זקן  ראיתי  לא  כי  חייך"  שני  ימי  "כמה  לו  שאל  ולכן 
מלכותי, אז ענה יעקב אני בגיל 130 שנים ואבותיי חיו יותר ממני 
אבל נזרקה בי שיבה ואני נראה זקן מאד בגלל שרוב השנים היו 
רעים. על פי דברי הרמב"ן מובנת תשובת יעקב לשאלת פרעה, 
כל  שהיה  אוהלים",  יושב  תם  "איש  נאמר  שעליו  יעקב  שהרי 
כולו באוהלה של תורה ודאי שלא יתרעם ולו במעט על הנהגותיו 
הצדיק  עליו,  שבאו  הרעב  בימי  שאף  לכך  והראיה  הקב"ה,  של 
למרות שלא  פי"  "אמרי  בספר  מובא  בעוונותיו.  ותלה  הדין  את 
שהקב"ה  כיוון  שנותיו  קיצור  של  חמור  כה  בעונש  נענש  נתכוון, 
מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה – על כן האדם לא יתלה את 
הדין במקריות או בהקב"ה ח"ו, אלא אך ורק בעצמו, ויבדוק אם 
זכה לבנים, אשה, פרנסה, בריאות וכיו"ב ויש עליו איזה צער לא 
יקונן מרה אלא יודה להשי"ת על הדברים שכן זכה להם. אם ניקח 
לדוגמא אדם שכואבת לו שן או אצבע, בדר"כ כבר מתאונן הוא 
האחרים  האיברים  לשאר  מתייחס  שאינו  חבל  אך  הכאבים,  על 
הטובות  כל  על  ויחשוב  האדם  יתבונן  כאשר  כואבים.  שאינם 
שעושה עמו הקב"ה יראה שחלק מן הדברים ש"נראה לו" שבהם 
לא זכה – הם כאין וכאפס לעומת מה שקיבל. לפיכך על האדם 
להרגיש בחסד שהשי"ת עושה עימו ושמחתו צריכה להיות אין 
יסורים  ואפילו  עליו  הבאים  כל  ירגיש  לא  אפילו  מ"מ  סופית. 
ערך  של  האושר  הרגשת  לעומת  יחשבו  וכאפס  כאין  גדולים, 
נשברה  ולפתע  ועצומה  גדולה  בזכיה  שזכה  לאדם  משל  החיים. 
בפרופורציה  להאריך  צריך  האדם   ? זה  על  יתרעם  האם  כוס 
הנכונה את ערך החיים לעומת כאב רגעי ואף קבוע. מובא בגמ" 
ברכות )ס, ע"א( כשנכנס הלל לעיר שמע קול צווחה. אמר: "מובטח 
שאין  הלל  בטוח  היה  איך  והשאלה  ביתי!"  בתוך  זה  שאין  אני 
לפי שחינך את בני ביתו שגם בעת צרה חלילה  זה מתוך ביתו? 
גם  יצווחו  לא  ביתו  שבני  ידע  לפיכך  באהבה.  הדין  את  יקבלו 
 בשעת צרה ומצוקה ויקבלו הכל באהבה ויצדיקו עליהם את הדין.
ר'  של  חייו  קורות  על  המספר  מעשה  מובא  מאיר"  "פני  בספר 
מאיר פייסט מארה"ב. בגיל ארבע חלה ר' מאיר בשיתוק מוחלט 
ימיו היה מרותק  יכול היה ללכת כלל. כל  בשתי רגליו ומאז לא 
נוספות  בריאותיות  מבעיות  סבל  לשיתוק,  ובנוסף  נכים  לעגלת 
הביעו  שנים  עשרות  במשך  משפחה.  או  הורים  ללא  גלמוד  והיה 
הרופאים את תמיהתם כיצד חי ר' מאיר את חייו? אחד מגדולי 
הרפואה קבע שמבחינה רפואית אין שום אפשרות שיעבור את גיל 
הארבעים, אך ר' מאיר חי עוד עשרים ושמונה שנים נוספות מעבר 
למצבו  במישרין  קשורה  שאינה  ממחלה  ונפטר  הארבעים  לגיל 
דיכאון  ומרירות,  לאומללות  נופל  היה  שלו  במצב  אדם  הכללי. 
ויאוש מהחיים, אך ר' מאיר היה בדיוק ההיפך. מלא שמחת חיים, 
מאושר  תמיד  קרנו  פניו  הזולת,  בשמחת  ושמח  סבלן  מאושר, 
נשגב  למצב  הגיע  כיצד  והשאלה  רצון.  ושבע  מעודד  היה  ותמיד 
יום  טוב  "כי  יא(  )פג,  בתהילים  הפסוק  את  הבין  הוא  אלא  כזה? 
הקורות  כל  על  יתרעם אדם  איך  שפירושו  וגו'",  בחצריך מאלף 
הבאים אליו, אחר החסד שאני עושה עמו שנתתי לו חיים. דהיינו, 
כיוון שהאדם מקבל חסד כזה גדול של חיים אין הוא יכול להתרעם 
על כל מה שיבוא עליו ואפילו יהיו אלו הייסורים הגדולים ביותר. 
יזכנו השי"ת לראות ולהבין כל דבר ודבר בעין טובה וחיובית ואז 

כל הלא טוב יהפך לטוב.

המאמר נכתב לע"נ מ"ח
חנה זרד בת אסתר ז"ל

נלב"ע י"א טבת - ת.נ.צ.ב.ה

יסור ייסרני י-ה ולמוות לא נתנני

דבר רבני השכונות

לשאלת רבים
עקב תלונות שקיבלנו אודות

עבודות שתילה במתחם ה"ביג"
הננו להודיע כי כל המתחם הינו בבעלות 
פרטית ואינו נכלל בשטחים הציבוריים
של העירייה, כך שלצערנו אין בידינו 

לעצור את העבודות במקום.
אנו חוזרים ומבקשים מהציבור לדווח 

לנו על כל עבודה אסורה בשנת השמיטה 
המתבצעת בכל המרחבים הציבוריים, 

ובס"ד נטפל בכל הפרה לאלתר בנחישות 
כמוסכם עם עיריית באר שבע.

בברכת שומרי שביעית
לשכת רב העיר

בדבר תלונות ודיווחים
נא להתקשר למפקח השמיטה

הרב יהודה צומעי 050-8742490

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע

בס"דבס"ד
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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

זמני הדלקת הנרות

ויגשפרשת  השבוע:
ויהי דברהפטרה:

16:21כניסת  השבת:
17:12יציאת  השבת:

17:44רבנו  תם:

פרשת השבוע
ויגש

לוח זמנים שבועי

בברכת שבת שלום ומבורך
רב המרכז הרפואי ״סורוקה״

וק״ק "שבטי ישראל" שכונה יא" באר שבע

יעקב, יוסף ודוד המלך
שיאמרו  האחים  עם  שלח  יוסף  לאשרי"  ה"בן  מבאר 
לאביו יעקב ג' דברים "אני יוסף העוד אבי חי", שבזה 
בצדקותו.  נשאר  יוסף  שבנו  בטוח  שיהיה  דעתו  תנוח 
אני  פענח" אבל  "צפנת  לי שם  נתן  פרעה  יוסף"  "אני 
ארץ  כל  על  יוסף  "ויצא  שנאמר  יוסף  בשמי  נשארתי 
מצרים". "העוד" הם שתי תיבות "ה' - עוד" שהקב"ה 
הוסיף לי עוד את האות ה" משם הוי"ה הקדוש שנאמר 
שבעים  גבריאל  המלאך  כשלימדו  ביהוסף",  "עדות 
לשון במצרים. "אבי חי" על פי דברי החיד"א שיעקב 
דוד  של  שנה  שבעים  את  חייהם  משנות  נתנו  ויוסף 
הייתי  לא  באם  יעקב  לאביו  יוסף  ושלח  ע"ה.  המלך 
עומד בצדקתי לא היו כשרים שנותי להינתן לדוד, וזהו 
רוח  ותחי  יוסף,  דברי  כל  את  אליו  "וידברו  שנאמר 

יעקב אביהם".    

ַוֹיּאֶמר ַפְּרֹעה ֶאל ַיֲעֹקב ַכָּמּה ְיֵמי ְשֵׁני ַחֶיּיָך
ַוֹיּאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל ַפְּרֹעה ְיֵמי ְשֵׁני ְמגּוַרי ְשֹׁלִשׁים ּוְמַאת ָשָׁנה
ְמַעט ְוָרִעים ָהיּו ְיֵמי ְשֵׁני ַחַיּי ְולֹא ִהִשּׂיגּו ֶאת ְיֵמי ְשֵׁני ַחֵיּי ֲאֹבַתי ִבּיֵמי ְמגּוֵריֶהם
)בראשית מז, ח-ט(

כמה נוראים הם בזה דברי המדרש )מובא בעטרת זקנים(: אמר לו הקב"ה ליעקב 
מילה  כל  שעל  חייך  ורעים",  "מעט  עליה  אומר  ואתה  במתנה  חיים  לך  נתתי 
שאמרת לפרעה, הנני מוריד לך שנה אחת, עכת"ד. ואכן יעקב אבינו חי מאה 
)וגם אברהם  ארבעים ושבע שנים – לעומת מאה ושמונים שנה שחי יצחק אביו 
נקצבו לו סך השנים הללו אלא שהקדימו פטירתו בחמש שנים כדי שלא יראה בקלקולו של עשיו(. 
שאמר  הדברים  בעבור  רק  שנים  ושלוש  שלושים  אבינו  ליעקב  שחסרו  נמצא 
לפרעה. אלא שכבר העירו שם, שבכל דברי יעקב לפרעה אין אלא עשרים וחמש 
מילים, וא"כ מדוע החסירו ממנו עוד שמונה שנים! וביארו, שגם על השאלה 
ששאל פרעה את יעקב "ויאמר פרעה אל יעקב כמה ימי שני חייך", הוצרך יעקב 
אבינו לשלם בשמונה שנות חיים. שכן פרעה לא היה שואל את יעקב שאלה זו, 
אילולא ראה על פניו את תלאות חייו אשר בודאי גרמו לו להיראות זקן יותר 
ועל כך נתבע ע"י הקב"ה, הלא היה לך להתהלך בשמחה ובמאור  גילו.  מכפי 
ועל  אדמות,  עלי  חלקך  מנת  שהיו  בתלאות  יכירו  לא  רואך  כל  אשר  עד  פנים 
כן עליך לשלם גם על שאלת פרעה! ויש להתבונן נוראות, הלא מסכת חייו של 
יעקב אבינו היתה רצופה בתלאות קשים ונוראים, כפי שערוכים המה בארוכה 
במקראות מפורשים. ודי אם נזכיר את רדיפת עשיו להורגו עד שנאלץ לעזוב את 
בית אביו ואמו, ואת עשרים שנות עבודת פרך אשר היו נחלתו בבית דודו לבן 
הארמי כפי שהעיד על עצמו "ביום אכלני חורב וקרח בלילה", ומעשה דינה וכל 
מלחמותיו עם מלכי כנען, ועל כולנה מכירת יוסף אשר לדברי רבותינו במשך 
עשרים ושתיים שנה לא ישב על גבי מצע וכו". ועם כל זה, נתבע משמים על שלא 

התהלך בפנים מאירות ועליזות!
ואמנם אין לנו מושג כלל בעוצם גדלותו של יעקב אבינו ע"ה בחיר האבות, אך 
תורה היא וללומדה אנו צריכים. ונראה לבאר בס"ד עומק תוכחה זו, בהקדם 
לדברי המדרש עה"פ "כוס ישועות אשא ובשם ה" אקרא" )תהלים קטז, יז(, וזת"ד: 
לעתיד לבוא בסעודתו של משיח, מכבד הקב"ה את אברהם אבינו ע"ה בכוס של 
ברכה, אך אברהם מבקש לפוטרו מכך, מפני שיצא ממנו ישמעאל וכו". ואח"כ 
מכבד ליצחק אבינו ע"ה, אך גם הוא משיב שאינו ראוי לכך, מפני עשיו שיצא 
שהיו  הרבות  הצרות  מפני  לכך,  ראוי  שאינו  סבר  ע"ה  אבינו  יעקב  וגם  ממנו. 
מנת חלקו וכו". וכן על זה הדרך עד שהגיע לדוד המלך ע"ה, מיד נענה ואמר: 
לי נאה ולי יאה לברך, נטל את הכוס ובירך "כוס ישועות אשא", עכת"ד. ויש 
להתבונן נוראות, וכי מסכת חייו של דוד המלך ע"ה לא ידעה תלאות! והרי כל 
התלאות המתוארים בדברי האבות הק", היו מנת חלקו. זאת ועוד, הרי הוא 
עצמו העיד "משברך וגליך עלי עברו", לאמר שכל משברי הזמן ומצוקות העתים 
וגלי הצרות הגועשים עברו עליו. וא"כ היאך דוקא הוא נטל את הזכות לברך את 

ה' בקול שירה וזמרה.
ברם לכשנתבונן נראה, שאושר האדם אינו מתערער לפי גודל תלאותיו, אלא 
המתלוננים  דרך  היא  האחת,  בחינות:  ג'  בזה  ומצאנו  מקבלם.  שהוא  בדרך 
מצדיקים  אשר  הצדיקים  דרך  היא  השנית,  גורלם.  מר  את  לבכה  המרבים 
עליהם את הדין ואינם מהרהרים אחר מידותיו של הקב"ה, מתוך הכרה ברורה 
דכל מאן דעביד רחמנא לטב עביד. כדוגמת אברהם אבינו ע"ה אשר קיבל את 
ציווי העקידה בנחת עד אשר לא הפריע הדבר אפילו את שנתו, שכן הכתוב מעיד 
יונה  אצל  מצינו  וכן  משנתו.  שהשכים  סימן   – בבוקר"  אברהם  "וישכם  עליו 

חיים במתנה

גליון מס"

946

שלוש
מתנות

לעילוי נשמת 
הרב יוסף שלמה טריקי זצ"ל

בר עליה ז״ל

והרבנית רחל טריקי ע״ה
בת סימי ז״ל

ת. נ. צ. ב. ה.

תשובה בשמחה
"ועתה אל תעצבו" )מה, ה(, אומר המדרש רבה "אין ועתה אלא תשובה". 
אתם  אם  "ועתה"  לאחיו  הצדיק  יוסף  אמר  איתמר"  ה"משמרת  מבאר 
לחזור  הדרך  הנה  אותי,  שמכרתם  על  ומתחרטים  תשובה  לעשות  פונים 
בתשובה היא בדווקא ש"אל תעצבו", כי לתשובה אמיתית אין מגיעים על 

ידי עצבות אלא אך ורק על ידי שמחה ואהבה.
הרחמים והחסדים על ידי שמחה

"ועתה אל תעצבו" )מה, ה(, אומר האדמו"ר רבי צבי הירש מנדבורנה זיע"א 
כאשר מתעוררים למעלה דינים על האדם, הוא נעשה עצוב, ואם הוא שמח, 
סימן שהתעוררו עליו למעלה חסדים. זהו שנאמר "ואני בחסדך בטחתי יגל 
ליבי" )תהילים יג, ו(, מכיוון שמוצא אני גילה ודיצה ושמחה בליבי, מבין אני 

שחסד ה' זרח עליי והנני מתחזק עוד יותר באמונה וביטחון בהקב"ה.
צער השכינה

"ועתה אל תעצבו" )מה, ה(, רבי משה מקוברין זיע"א ראה יהודי שהיה שרוי 
בצער רב. אמר רבי משה איך מעמיס יהודי על עצמו חטא גדול כזה להיות 
שרוי בצער, והלוא איתא במסכת חגיגה )טו, ב( "בזמן שאדם מצטער, שכינה 
מה לשון אומרת קלני מראשי קלני מזרועי". אם כן, איך יכול אדם להכניס 

את השכינה בצער בשל ענייניו הפעוטים.
מצודה פרוסה

האדמו"ר הריי"צ הנפש הבהמית היא  )מה, ה(, אומר  "ועתה אל תעצבו" 
דעתו,  על  ולהעבירו  במצודתה  האדם  את  ללכוד  מטרתה  כל  להרע.  חכם 
כדי שלא ייתן דעתו וליבו להתעסק בתורה ובעבודה. זאת היא עושה בשתי 
הרוחני,  וממצבו  ממעמדו  וסיפוק  שמחה  רעות  כאחת  ושתיהן  דרכים, 
לשמחה  זמן  כעבור  מביאה  המרירות  הרוחני.  וממצבו  ממעמדו  ועצבות 
עבודה  לידי  מביאה  אינה  העצבות  לעומתה  חיות,  בה  יש  כי  ה'  בעבודת 
נדרסת  עוד אלא שהיא עושה את האדם אסקופה  ולא  וקירוב לאלוקות, 
לכל מיני רע חס ושלום. העצבות משלוחי היצר הרע היא, לבלבל את האדם 
מעבודתו בלימוד התורה ושקידת העבודה, ועוד יותר אשר לאט לאט מאבד 
מזהירים  הקדושים  רבותינו  הנפש.  חושי  את  ומטמטם  ח"ו  כישרונותיו 
מאוד על העצבות, לגרשה בכל תוקף ועוז ולברוח ממידה מאוסה ורעה זו 

כבורח מן המוות, להיותה רעל הממית כל רגש טוב.

אורות עונג שבת

ברכת הלבנה
החל ממוצאי שבת "פרשת ויגש".

סוף זמנה מוצאי שבת "פרשת ויחי" כל הלילה.

תענית עשרה בטבתתענית עשרה בטבת
יחול ביום שלישייחול ביום שלישי

תחילת הצום: עם עלות השחר בשעה 5:27
סיום הצום: בשעה 16:55

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע

בברכה
יהושע )שוקי( דמרי

ממונה המועצה הדתית באר שבע

תושבים יקרים
עקב תענית עשרה בטבת 

ביום שלישי י' בטבת תשפ"ב )14.12.21(
לא תתקיים קבלת קהל 

אחר הצהריים
במשרדי הרבנות והמועצה הדתית.

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת המקוואות

בברכת התורה והטהרה
יהושע )שוקי( דמרי

ממונה המועצה הדתית באר שבע

הודעה חשובההודעה חשובה
המקווה בשכונה ה' – רח' סטרומה 40

יסגר עקב שיפוצים
החל מיום א' טו' טבת תשפ"ב )19.12.21(

וזאת עד להודעה חדשה

לוח הזמנים
מדויק לבאר-שבע

שבת קדשיום ו'יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'
צוםט' טבת ח' טבת

יד' טבתיג' טבת יב' טבת  יא' טבתי' בטבת 

)12.12.21()13.12.21()14.12.21()15.12.21()16.12.21()17.12.21()18.12.21(

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

5:29 5:29 5:28 5:27 5:27 5:26 5:25
5:35 5:35 5:34 5:33 5:33 5:32 5:31
6:37 6:37 6:36 6:35 6:35 6:34 6:34
8:33 8:33 8:32 8:31 8:31 8:30 8:30
9:04 9:03 9:03 9:02 9:02 9:01 9:00
9:55 9:54 9:54 9:53 9:53 9:52 9:52

11:38 11:37 11:37 11:36 11:36 11:35 11:35
12:08 12:07 12:07 12:06 12:06 12:05 12:05
15:52 15:52 15:51 15:51 15:51 15:50 15:50
16:44 16:43 16:43 16:42 16:42 16:42 16:41
16:56 16:56 16:55 16:55 16:55 16:54 16:54
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. ה ז גני ן  ן טעו העלו * תוכן המודעות באחריות המפרסמים בלבד. ט.ל.ח


