
׳׳

בטאון הרבנות והמועצה הדתית באר-שבע
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וק״ק "שבטי ישראל" שכונה יא" באר שבע

אורה של הנשמה
מה  פי  על  לאשרי'  ה'בן  מבאר  לבושו’,  ביין  ‘כיבס 
שכתב האריז"ל שהגוף הוא לבוש של הנשמה. וכן לפי 
מה שכתב בעל התניא ש"יין" רומז לפנימיות התורה. 
הרוצה  שהאדם  לבושו"  ביין  "כיבס  יתבאר  זה  לפי 
ולהה הגוף,  את  הנשמה  של  הלבוש  את  ולזכך  סלכב 
פוך את המידות רעות למידות טובות, זה על ידי "יין" 
שהוא יינה של תורה לימוד החסידות פנימיות התורה. 
"לבוש  לבושים  סוגי  שני  ישנם  הרש"ב  הרבי  מבאר 
ו"לבוש מחובר" שאי אפשר  נפרד" שאפשר להחליפו, 
להחליף. הגוף הוא "לבוש מחובר" של הנפש, הנשמה 
והגוף מחוברים יחדיו, וצריך ש'אור הנשמה' יבקע את 
'חשכות הגוף', וכשם שהמזון של הגוף משפיע על קיום 
הנפש, כך התזונה הרוחנית של הנפש משפיעה שאורה 

של הנשמה תאיר את הגוף להיות בשמחה תמיד.

ְבָּך ְיָבֵרְך ִיְשָׂרֵאל ֵלאֹמר ְיִשְׂמָך ֱאֹלִהים ְכֶּאְפַרִים ְוִכְמַנֶשּׁה
)בראשית מח, כ(

בך יברך ישראל: הבא לברך את בניו, יברכם בברכתם ויאמר איש לבנו ישימך 
אלוהים כאפרים וכמנשה
)רש"י(

אכן זאת הברכה אשר מברך האב את בניו בכל ליל שבת. והנה ידוע שאפרים 
ומנשה שונים היו בתפקידיהם ובדרכם, אף שכמובן שניהם היו הולכים בדרך 
יוסף הצדיק, מכל  כפי שחונכו בבית אביהם  ובקיום המצוות  ישראל סבא 
מקום אפרים היה כולו קודש ועוסק בעמלה של תורה אצל סבא יעקב ואילו 
מנשה היה העסקן – שלוחא דרבנן. ואם כן מתעוררת התמיהה, הכיצד צריך 
כל אב בליל שבת לברך את בניו שיהיו כאפרים וגם כמנשה. והרי זה לכאורה 
כאפרים.  לא  אז  כמנשה  ואם  כמנשה  לא  אז  כאפרים  אם  דסתרי,  תרתי 
ושמעתי בזה ביאור נפלא, והוא שחלילה לחשוב שאפרים ומנשה הם תרתי 
דסתרי, אלא שאנו מברכים את הבנים שיזכו להיות כאפרים בתוך עולמה 
אנו  ציבור,  בצרכי  העוסק  כמנשה  הבן  יצא  היום  בבוא  אם  אך  תורה,  של 
מטביעים בנפשו שכל מעשיו יהיו מושתתים על יסודות התורה – 'כאפרים', 

יען כי מנשה בלי אפרים, הרי הוא כגוף בלי נשמה.
וכן מפורש בברכתו של יעקב אבינו ע"ה שאמר: 'המלאך הגואל אותי מכל רע 
 יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק' )בראשית מח, טז(.

והשומע משתומם, הכיצד הקדים יעקב את שמו לשמות אבותיו, והרי היה 
לו להקדים את אברהם ויצחק כמתחייב ממצות כיבוד אב. ועל פי האמור 
יובן מה שביארו בזה המפרשים, שכן כידוע אברהם אבינו ע"ה הוא עמוד 
החסד, יצחק אבינו ע"ה עמוד הגבורה, ויעקב אבינו ע"ה הוא עמוד התורה 
כן  ועל  ואין אמת אלא תורה.   – ליעקב'  'תתן אמת  כ(  ז,  )מיכה  כמו שנאמר 
אומר יעקב בברכתו לנערים, ראשית צריך להקדים את עמוד התורה ועליו 
יהיו מושתתים יסודות החינוך לעבודת ה' ושאר מידות טובות, וזה שאמר 

ויקרא בהם 'שמי'!
יהושע'.  רבי  'עריסתו של  אודות  נפלא  פירוש  וכאן המקום אתי, להמתיק 
הנה מודעת זאת שרבי יהושע היתה אמו מוליכה את עריסתו לבית המדרש, 
יהושע,  רבי  דוסא את  רבי  כשראה  ו(:  א,  )יבמות  ירושלמי  בתלמוד  כמבואר 
אמו  שהיתה  אני  זכור  ט(.  כח,  )ישעיה  דעה  יורה  מי  את  הכתוב  עליו  קרא 
מולכת עריסתו לבית המדרש, בשביל שיתדבקו אוזניו בדברי תורה, עי"ש. 
כדי  עד  המופלגת  לגדלותו  יהושע  רבי  זכה  במה  מופלא  גילוי  לפנינו  הרי 
היותו למורה הוראה בישראל – 'יורה דעה', והוא בשל חכמת הלב של אמו 
שהשכילה להחדיר בו אהבת תורה בעודו בעריסתו – 'שיתדבקו אוזניו בדברי 
תורה'. ובזה יאירו דברי רבי יהושע, שאמר: 'אלף תלמידים נכנסים למקרא 
ואחד יוצא להוראה, שנאמר )קהלת ז, כח( אחד מאלף מצאתי ואשה בכל אלה 
ענין  זה  בפסוק  נרמז  היכן  בולטת,  והתמיהה  א(.  ב,  רבה  )ויקרא  מצאתי'  לא 
התלמוד וההוראה. זאת ועוד, הרי נשים אינן בני תלמוד כמ"ש כל המלמד 
בתו תורה כאילו מלמדה תיפלות. ואם כן כיצד ניתן לקבוע 'שאשה בכל אלה 
לא מצאתי', הרי כיון שלא נכנסו לתלמוד מהיכן תצא אחת מהן להוראה. 
ברם לכשנתבונן נראה, שבעל מימרא זו הוא אותו רבי יהושע שהיתה אמו 
מוליכה את עריסתו לבית המדרש, וכבר הוכח לפניך שזה היה הגורם העיקרי 
להיותו מורה הוראה. ואפשר שעל כן התאונן רבי יהושע, באומרו: אם מתוך 
אלף שנכנסו למקרא רק אחד מהם יצא להוראה, אין זאת אלא בשל אמם 

ישימך אלוהים כאפרים וכמנשה
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אורות ההלכהאורות הכשרות

בברכת שבת שלום ומבורך

שלא השכילה להחדיר בקרבם אהבת תורה עוד בהיותם קטני 
קטנים, שהרי אמי עשתה כן ועלתה בידה. וזה שאמר, 'ואשה 
בכל אלה לא מצאתי', היינו אשה חכמת לב כדוגמת אמי, לא 
מצאתי בכל אלה – שלא יצאו להוראה. שכן אם היתה אמם 
עושה כן, ודאי שגם הם היו יוצאים להוראה. וזה לענ"ד עומק 
דברי שלמה המלך ע"ה במקום אחר )משלי י, א(: 'בן חכם ישמח 
אב ובן כסיל תוגת אמו', וכן הוא אומר )משלי טו, כ( 'בן חכם 

ישמח אב וכסיל אדם בוזה אמו'.
ובזה אמרתי לבאר בטוב טעם מעשה דרבי יהושע בפקיעין, 
)חגיגה ג, א(: 'מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה ורבי  המבואר בגמ' 
אלעזר בן חסמא שהלכו להקביל פני רבי יהושע בפקיעין, אמר 
להם מה חידוש היה בבית המדרש היום. אמרו לו, תלמידך 
אנו ומימיך אנו שותים. אמר להם אף על פי כן אי אפשר לבית 
המדרש בלא חידוש, שבת של מי היתה, שבת של רבי אלעזר בן 
עזריה היתה. ובמה היתה הגדה היום, אמרו לו בפרשת הקהל. 
אם  והטף,  והנשים  האנשים  העם  את  הקהל  בה,  דרש  ומה 
אנשים באים ללמוד, נשים באות לשמוע, טף למה באין – כדי 
ליתן שכר למביאיהם. אמר להם, מרגלית טובה היתה בידכם 
ובקשתם לאבדה ממני', עכ"ל. ויש לתמוה, מאחר והטף אינם 
בהבאתם.  יש  כן מה שכר  לשמוע, אם  לא  וגם  ללמוד  באים 
עד  יהושע,  רבי  בזה  מצא  טובה'  'מרגלית  מה  יפלא,  וביותר 

שהתאונן עליהם מדוע 'בקשתם לאבדה ממני'.
ברם לפי המבואר לעיל אודות הגורם לגדלותו המופלגת של 
רבי יהושע, יש לנו ביאור נפלא בתעלומה זו. שכן הוא אותו 
רבי יהושע אשר ידע בנפשו שזכה לגדלותו בשל צדקותה של 
אמו אשר נהגה להביא את עריסתו לבית המדרש כדי 'שידבקו 
אזניו בדברי תורה', ולכן שמח שמחה גדולה ב'מרגלית' אשר 
נגלתה לפניו באותו היום שיש שכר למביאי הטף לבית המדרש  

'כדי ליתן שכר למביאיהן'.
כבר  הטהור  לחינוך  לייחס  שיש  הגדולה  החשיבות  ומכאן 
מהגיל הרך ביותר ולא להקל ראש חלילה ב'פעוטון' או ב'גנון', 
שכן הגם שאין באים לשם כדי ללמוד תורה, מכל מקום יש 
בהם השפעה מכרעת לעיצוב דמותו של הילד, עד כדי פריחתו 

בעתיד להיות 'מורה הוראה בישראל'!

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.

תשובות הלכתיות משולחנו של
 מורנו המרא דאתרא הגאון הגדול

רבי יהודה דרעי שליט"א

רבי משה בר מימון נולד בשנת ד׳תתצ"ה )1135( בעיר קורדובה שבספרד 
לאביו רבי מיימון, שהיה דיין בקורדובה. הוא נפטר במצרים בכ׳ טבת ד׳ 
הרמב"ם  של  היוחסין  שושלת  מסורות,  מספר  על-פי   .)1204( תתקס"ה 

הגיעה עד לרבי יהודה הנשיא, חותם המשנה.
הרמב"ם החזיק במשנה שכלתנית מובהקת וחדשנית אשר הגיעה גם 
מחוץ לתחומי היהודים, עד כדי כך שהוא הוכר כפילוסוף גם בתרבות 
בשמו  או  מימון,  בן  כמוסא  מוכר  הוא  בערבית  והאירופית.  הערבית 
אל-קרטבי  עבדאללה  בן  מימון  בן  מוסא  עמראן  אבו  המלא:  הערבי 

אל-אסראא׳ ילי )איש קורדובה הישראלי(.
מדוע בעצם נתפס הרמב"ם כדמות חשובה במיוחד? נראה שהיקף 
היה  הרמב"ם  האיתן.  מעמדו  את  שיצרו  הם  שלו  וההשפעה  הפעילות 
איש מדע ורופא, מחשובי הפילוסופים בימי-הביניים, ואף מנהיג קהילות 
בדורו,  ביותר  המפורסמת  היהודית  הדמות  היה  הוא  וסביבתה.  מצרים 

ונחשב לאחד מגדולי הפוסקים בכל הדורות.
בעודו בן 13 עקרה משפחתו של הרמב"ם מקורדובה שבספרד, בעקבות 
הגיעה  בהמשך  מנוחה.  ללא  ספרד  ברחבי  והיטלטלה  היהודים,  רדיפת 
המוסלמית  הקנאות  שם  גם  אפריקה.  שבצפון  פאס  לעיר  המשפחה 
במהלך  נהרג  אף  הרמב"ם,  של  רבו  שושן,  אבן  הכהן  יהודה  ורבי  גברה, 
הפרעות על קידוש השם. משם עלה הרמב"ם לארץ ישראל. כעבור זמן 

ירד למצרים והשתקע בה.
את  הרמב"ם  נשא  העתיקה(  )קהיר  פוסטאט  בעיר  בזמן שהתגורר 
בתו של ר׳ מישאל הלוי בן ר׳ ישעיהו החסיד הלוי אלתקא )חתנו של רבי 
דוסא בן יעקב(. זמן קצר לאחר מכן נולד שם נולד בנו היחיד, אברהם 

.)1238 - 1186(
הרמב"ם  פסיקת  לפי  הולכים  תימן  יהודי  מדוע  שתהיתם  למקרה 
למרות שמעולם לא התגורר במקום, דעו כי הרמב"ם נהג להשיב לקהילות 
רבות ביהדות התפוצות על שאלות רבות בהלכה ובאמונה. אחת הקהילות 
ששמרה על קשר מתמיד עם הרמב"ם הייתה יהדות תימן, שאף קיבלה 
כתב  אף  הוא  בתימן  שנערכו  הפרעות  בעקבות  וכמנהיג.  כפוסק  אותו 

לקהילה את "אגרת תימן" המפורסמת.
הרמב"ם אמנם נפטר במצרים אך הוא קבור בטבריה, ואין עוררין על כך. 
כך שמעיד  ויטאל.  חיים  ר׳  תלמידו  ידי  על  הקדוש  האר"י  העיד  זה  על 
"וקברו אותו בבית המדרש שלו... במצרים,  יוסף סמברי איש מצרים:  ר׳ 

ומשם הוליכו אותו לא"י וקברוהו בטבריה".
ספר המצוות

בטרם כתב הרמב"ם את חיבורו הגדול, את משנה התורה, כתב את ספר 
המצוות. ספר זה הוא מעין פתיחה ליד החזקה. בספר זה מונה הרמב"ם 
את כל שש מאות ושלש עשרה המצוות, שאנו מחויבים בהן מן התורה. 
בגמרא נכתבו המצוות, שאנו חיבים בהן, אולם כתובות בה כל המצוות, 
גם אלו, שנזכרות בתורה ואינן בכלל תרי"ג מצוות, וגם כאלו, שנצטוינו 
בהן מפי חז"ל. הרמב"ם בספרו כותב מהן המצוות, שנכללות במנין של 
תרי"ג מצוות, ומסביר כיצד קבע, שמצוות אלו שיכות למנין זה. הרמב"ם 
כוללת את  בספרו בשתי מערכות. המערכה האחת  המצוות  מונה את 
כל מצוות עשה, שמספרן עולה למאתים ארבעים ושמנה, כמנין רמ"ח. 
המערכה השניה כוללת את כל מצוות לא תעשה, שמספרן עולה לשלש 

מאות ששים וחמש כמנין שס"ה.
משנה תורה

בעריכת  חולים,  בריפוי  הכלל:  למען  והנמרצת  הכבירה  עבודתו  בתוך 
את  הרמב"ם  כתב  העם  ובהנהגת  ארץ  קצוי  מכל  לשואלים  תשובות 
התורה  במשנה  זה?  בספר  המיוחד  מהו  תורה".  "משנה  הגדול  החיבור 
אסף הרמב"ם את כל ההלכות הכתובות בכל ים התלמוד, בספרא, בספרי, 
בתוספתא ובספרי הגאונים, את כל התקנות, המנהגים והגזרות, שנתקבלו 
בכלל ישראל מימות משה רבנו עד לימיו, ואת כל תורת האמונה והמוסר. 
את הכל כנס הרמב"ם לתוך חבורו האחד "משנה תורה". את כל ההלכות 
חלק על פי נושאים ראשיים ומשניים בסדר מופתי, כדי שיקל על כל אחד 
למצא את ההלכה,  אשר הוא חפץ בה. זהו בנין נאדר, אשר בתיו וחדריו 
עשר  לארבעה  חילק  הוא  החיבור  את  ביותר.  הנעלה  באפן  מתכננים 
חלקים, ומכאן שמו "היד החזקה". שם זה נקבע לחיבור על שם הכתוב 

"ולכל היד החזקה, אשר עשה משה לעיני כל ישראל".

יה"ר שזכות הצדיק שהשבוע יחול יום הילולתו
תגן בעד כל עם ישראל, אמן
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ש – אלו מצוות נאמרו בקדושת פירות שביעית?
ת – ארבע מצוות של תורה נאמרו לגבי קדושת פירות שביעית: אסור 
לאוכלה'  לכם  הארץ  שבת  'והייתה  שנאמר  שביעית,  פירות  לקלקל 
)ויקרא כה, ו( ודרשו רבותינו בתלמוד  לכם – לכל צרכיכם )בבא קמא קכ(, 
סב(  זרה  )עבודה  רבותינו  דרשו  ועוד  נב(.  )פסחים  להפסד  ולא   – לאוכלה 
בפירות  לסחור  שאסור  ומכאן  לסחורה,  ולא   – 'לאוכלה'  זה  מפסוק 
פירות  להפקיר  חייבים  וכן  פירות.  בשאר  שנוהגים  כדרך  שביעית 
וגם  יא(.  כג,  )שמות  ונטשתה'  תשמטנה  'והשביעית  שנאמר  שביעית, 
חייבים לבערם בזמן הביעור, שנאמר 'ולבהמתך ולחיה אשר בארצך' 
אוכלת  שחיה  זמן  כל  נב(  )פסחים  בתלמוד  רבותינו  ודרשו  ז(  כה,  )ויקרא 
סייגים  חכמים  הוסיפו  ועליהם  שבבית.  לבהמה  תאכל   – השדה  מן 

ומגבלות שונות, כגון האיסור להוציאם לחוץ לארץ, ועוד. 
ש – האם דינים אלו חלים גם על יבול נכרי?

ת – כבר כתבנו בפרקים קודמים, שאין קדושת שביעית נוהגת אלא 
כל  אבל  ישראל.  ארץ  באדמת  גדלו  אשר  ישראל  של  וירקות  בפירות 
שגדלו באדמת חוץ לארץ או בקרקע של גוי אפילו בארץ ישראל, אין 
בהם קדושת שביעית )ויש מאחינו האשכנזים המחמירים לנהוג קדושת שביעית 
בפירות נכרים שגדלו באדמת ארץ ישראל(. לפיכך המקפידים לקנות מחנויות 
שביעית  קדושת  לשמור  צריכים  אינם  כהלכתה,  שמיטה  השומרות 
אלא בפירות וירקות של 'אוצר בית דין'. שכן יבול נכרי או יבול חו"ל 

אין בו קדושת שביעית )וכן הוא הדין לסומכים על 'היתר מכירה'(.
ש – כיצד יש להשתמש בפירות שביעית?

ת – כלל גדול אמרו בשימוש פירות שביעית, והוא שיש להשתמש בהם 
כדרך שימושם הרגיל. דהיינו פירות וירקות שדרך לאוכלם חיים כגון 
תפוזים, אבטיחים, מלפפונים וכדומה – אסור לבשלם. ופירות וירקות 
הנאכלים חיים ומבושלים כגון תפוחים, עגבניות וכדומה – אוכלם בין 

חיים ובין מבושלים.
ש – האם מותר לרסק פירות שביעית?

ובננות  אדמה  תפוחי  כגון  בכך  שדרכם  שכל  יאמר,  בזאת  גם   – ת 
וכדומה, מותר לרסקם. אבל אסור לרסק מינים שאין דרך לרסקם, 
כתבו  תינוקות,  לגבי  ברם  הפרי.  והפסד  קלקול  נחשב  שזה  מפני 
הפוסקים שמותר לרסק עבורם פירות וירקות אף שאין דרך לרסקם 

עבור הגדולים.
ש – האם מותר לסחוט פירות שביעית?

ת – גם לגבי סחיטת פירות יש לנהוג כדרך שרגילים בהם. לפיכך אסור 
לסחוט פירות וירקות שאין רגילים לסוחטם, כגון אגסים ומלפפונים 
תפוזים  כגון  לסוחטם,  שרגילים  פירות  לסחוט  מותר  אבל  וכדומה. 

ועגבניות וכדומה.
ש – פירות שביעית שנסחטו, האם יש במיץ קדושת שביעית?

ת – מיץ שנסחט מפירות וירקות שביעית, יש בו קדושת שביעית – בין 
שנסחט מפרי שרגילים לסוחטו ובין שנסחט מפרי שאין רגילים לסוחטו.

ש – האם מותר לתת לתינוקות פירות שביעית?
ת – תינוקות ופעוטות שאינם יודעים לאכול בכוחות עצמם ומקלקלים 
את רוב הפרי, אסור לתת בידם פירות וירקות שביעית. אך אם יודעים 
הם לאכול בכוחות עצמם, מותר לתת בידם פירות וירקות שביעית אף 
על פי שמקלקלים מעט מהפרי. ועל כל פנים, אם רואה שהקטן מקלקל 

הפרי, יש למונעו מכך.
ש – פרי או ירק שהשתמשו בו שלא כדין, מה דינו?

לבשלו,  אסור  ואבטיח  תפוז  כגון  חי  לאוכלו  שדרך  ירק  או  פרי   – ת 
כמבואר לעיל. ואם עבר ובישלו, לא נאסר הפרי לאכילה.

ש – האם מותר לאפות עוגה בתערובת יין או מיץ פירות שביעית?
ת – כתבו הפוסקים שאסור לבשל יין של שביעית, משום שהוא מתאדה 
ומתמעט בבישול, וכבר ביארנו לעיל שאסור להפסיד פירות שביעית. 
ולפי הנראה, הוא הדין גם לגבי שאר מיצי פירות – שאסור לבשלם, 
שהרי עינינו הרואות שגם הם מתמעטים בבישול. לפיכך אסור לאפות 
עוגה או שאר מיני מרקחת בתערובת יין או מיצי פירות שביעית. ואם 

עבר ובישלם, לא נאסרה העוגה באכילה.
ש – האם מותר להשתמש בשמן זית של שביעית להדלקת נרות?

ת – מותר להדליק בשמן של שביעית נרות שבת, שהרי המטרה ליהנות 
מאורם וזהו דרך תשמישו של השמן. אולם אסור להדליק בו נר נשמה, 
שאסור  הפוסקים  כתבו  כן  וכמו  זה.  לשימוש  נועד  לא  שהשמן  מפני 
לנו רשות להשתמש בהם אלא  נרות חנוכה, משום שאין  בו  להדליק 

לראותם בלבד.

הילולא דצדיקייא

״האביר יעקב״

רבנו יעקב אבוחצירא זיע״א

רבי יעקב אבוחצירא, מכונה האביר יעקב היה רבה של תאפילאלת 
שבמרוקו, מקובל, פוסק, מחבר, דרשן ופייטן, ומגדולי רבני מרוקו. נחשב 
לבעל מופת ולמי שזכה לגילוי אליהו. סבו של הבבא סאלי ומאבות 
בתאפילאלת   ,)1805( ה'תקס"ו  בשנת  נולד  אבוחצירא.  משפחת 
שבמזרח מרוקו, לרבי מסעוד, בן למשפחת אלבז רמת יחס )לימים 
וטעמי המקרא  "אבוחצירא"(. בצעירותו למד אצל אביו תנ"ך  תכונה 
ולאחר מכן משנה ותלמוד. בידי צאצאיו ישנה מסורת שכבר בגיל שש 
עשרה היה מלא וגדוש בפרד"ס התורה, וזכה לדברי שבח מפי רבו 
הרב מרדכי בן שאול, אשר חיבר שיר לכבודו. לאחר שנסמך לרבנות 
על ידי הרב ישועה דנינו, החל לשמש כמנהיג הקהילה בתאפילאלת, 
ושימש בה כרב, מנהיג ודרשן עשרות שנים. כבר בשנות השלושים 
הן  למעמדו  ועדות  דורו,  ופוסקי  רבני  מגדולי  לאחד  נחשב  לחייו, 
שאלות שנשלחו אליו מכל גדולי מרוקו בדורו, שחלקן מובאות בספרי 
השו"ת של חכמי זמנו. בנו ותלמידו רבי אהרן, בהקדמה לספרו "דורש 
טוב", מעיד שאביו היה לומד בכל לילה 18 פרקי משנה בעל פה, וחוזר 
וקורא  ומתעורר  ארעי,  ישן אלא שנת  ולא  ובגמרא,  ולומד בפסוקים 
ולומד ספרי קבלה עד שעלה האור, ומשם הולך לבית  תיקון חצות, 
ועוסק  יושב  היה  ושם  העשרה,  ראש  הוא  שחרית,  לתפילת  הכנסת 
הלבן",  "מחשוף  לספרו  בהקדמה  יצחק,  הרב  ותלמידו,  בנו  בתורה. 
מעיד שאביו מעולם לא שח שיחת חולין, וכשהיה ער לא שכב בפאת 
במידה,  היו  ושתייתו  אכילתו  וכל  שינה,  חטפתו  לא  ומעולם  המיטה 
במשקל ובמשורה, ורוב ימיו היו בתעניות לכפר על ישראל. הרב שלמה 
בהקדמה  וכדבריו  במחיצתו,  תדיר  ששהה  המובהק,  תלמידו  חיון, 
ידו", מתאר את אורח  ידו מתוך  - "שלא זזה  "פתוחי חותם"  לספרו 
חייו בזו הלשון: "בהבלי העולם הזה מאס, ובמעשה הצדקה פזר ונתן 

לאביונים ולחכמים עמלי תורה". 
נודע  הקבלה.  בתורת  היה  שרובו  בלימודו  להתבודד  נהג  יעקב  רבי 
במצרים,  המערב,  בערי  ונס  מופת  כבעל  והתפרסם  קדושה,  בגינוני 
ובארץ ישראל. סופר שזכה ונגלה אליו אליהו הנביא. רבים היו באים 
גם על ההמון  נערץ  היה  והוא  אליו ממקומות שונים להתברך מפיו, 
המוסלמי בארצו ונכבדיו, והשתמש במעמדו לטובת היהודים. כן עסק 
בצרכי עדתו, בתיקון צורכי דת, שלום בית, והיה מכתת רגליו לאסוף 
ושאף  ישראל  יעקב אהב מאוד את ארץ  רבי  לעניים.  כסף לחלקו 
ומנעו  עיכבו  התנגדו,  בתאפילאלת  קהילתו  בני  אך  אליה,  לעלות 
ממנו לעזוב אותם. הוא ניסה לעלות לארץ שש פעמים, ורק בפעם 
השישית, בשנת ה'תר"ם )1879(, הצליח לשכנע את בני קהילתו, שבנו 
רבי מסעוד, יכול לשמש כרב הקהילה במקומו, והם הניחו לו לצאת 
לדרכו. בדרכו לארץ ישראל עבר דרך אלג'יריה, תוניסיה, לוב ומצרים. 
בט"ו בטבת הוא הגיע לאלכסנדריה ושהה בה מעט, ובי"ז בטבת הגיע 
לעיר דמנהור הסמוכה, והתארח אצל משה סרוסי, שם חלה לפתע 

קשות, ונפטר בכ' בטבת ה'תר"ם
)4 בינואר 1880( ונקבר בדמנהור אשר במצרים.

יה"ר שזכות הצדיק שהשבוע יחול יום הילולתו
תגן בעד כל עם ישראל , אמן

לידיעת ציבור הרוכשים 
"שמיטה כהלכתה" 

מחלקת ״כשרות מהדרין״ שע״י הרבנות הראשית באר-שבע
בברכת וגיבורי כח עושי דברו 

בדבר החנויות אשר עומדים בפיקוחנו 
אפשר להתעדכן אצל הרב מכאל כהן

 054-4348736 

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע

לפרטים נוספים ניתן לפנות למפקח ברים
הרב מיכאל כהן 054-4348736

או למחלקת הכשרות: 08-6204026

חל איסור מוחלט להכניס 
כל מיני קינוחים למינהם

בר מתוקים / בר פירות / עוגות
 עוגיות / פיצוחים / שתיה חריפה וכד'

ללא אישור כשרות חד פעמי
מטעם רבנות מוסמכת

 ובתיאום עם משגיח הכשרות במקום

על פי הוראת הרבנות הראשית לישראל

המשך הלכות שמיטה

השימוש בפירות שביעית – א'

בס"דבס"ד



אורות ההלכהאורות הכשרות

בברכת שבת שלום ומבורך

שלא השכילה להחדיר בקרבם אהבת תורה עוד בהיותם קטני 
קטנים, שהרי אמי עשתה כן ועלתה בידה. וזה שאמר, 'ואשה 
בכל אלה לא מצאתי', היינו אשה חכמת לב כדוגמת אמי, לא 
מצאתי בכל אלה – שלא יצאו להוראה. שכן אם היתה אמם 
עושה כן, ודאי שגם הם היו יוצאים להוראה. וזה לענ"ד עומק 
דברי שלמה המלך ע"ה במקום אחר )משלי י, א(: 'בן חכם ישמח 
אב ובן כסיל תוגת אמו', וכן הוא אומר )משלי טו, כ( 'בן חכם 

ישמח אב וכסיל אדם בוזה אמו'.
ובזה אמרתי לבאר בטוב טעם מעשה דרבי יהושע בפקיעין, 
)חגיגה ג, א(: 'מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה ורבי  המבואר בגמ' 
אלעזר בן חסמא שהלכו להקביל פני רבי יהושע בפקיעין, אמר 
להם מה חידוש היה בבית המדרש היום. אמרו לו, תלמידך 
אנו ומימיך אנו שותים. אמר להם אף על פי כן אי אפשר לבית 
המדרש בלא חידוש, שבת של מי היתה, שבת של רבי אלעזר בן 
עזריה היתה. ובמה היתה הגדה היום, אמרו לו בפרשת הקהל. 
אם  והטף,  והנשים  האנשים  העם  את  הקהל  בה,  דרש  ומה 
אנשים באים ללמוד, נשים באות לשמוע, טף למה באין – כדי 
ליתן שכר למביאיהם. אמר להם, מרגלית טובה היתה בידכם 
ובקשתם לאבדה ממני', עכ"ל. ויש לתמוה, מאחר והטף אינם 
בהבאתם.  יש  כן מה שכר  לשמוע, אם  לא  וגם  ללמוד  באים 
עד  יהושע,  רבי  בזה  מצא  טובה'  'מרגלית  מה  יפלא,  וביותר 

שהתאונן עליהם מדוע 'בקשתם לאבדה ממני'.
ברם לפי המבואר לעיל אודות הגורם לגדלותו המופלגת של 
רבי יהושע, יש לנו ביאור נפלא בתעלומה זו. שכן הוא אותו 
רבי יהושע אשר ידע בנפשו שזכה לגדלותו בשל צדקותה של 
אמו אשר נהגה להביא את עריסתו לבית המדרש כדי 'שידבקו 
אזניו בדברי תורה', ולכן שמח שמחה גדולה ב'מרגלית' אשר 
נגלתה לפניו באותו היום שיש שכר למביאי הטף לבית המדרש  

'כדי ליתן שכר למביאיהן'.
כבר  הטהור  לחינוך  לייחס  שיש  הגדולה  החשיבות  ומכאן 
מהגיל הרך ביותר ולא להקל ראש חלילה ב'פעוטון' או ב'גנון', 
שכן הגם שאין באים לשם כדי ללמוד תורה, מכל מקום יש 
בהם השפעה מכרעת לעיצוב דמותו של הילד, עד כדי פריחתו 

בעתיד להיות 'מורה הוראה בישראל'!

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.

תשובות הלכתיות משולחנו של
 מורנו המרא דאתרא הגאון הגדול

רבי יהודה דרעי שליט"א

רבי משה בר מימון נולד בשנת ד׳תתצ"ה )1135( בעיר קורדובה שבספרד 
לאביו רבי מיימון, שהיה דיין בקורדובה. הוא נפטר במצרים בכ׳ טבת ד׳ 
הרמב"ם  של  היוחסין  שושלת  מסורות,  מספר  על-פי   .)1204( תתקס"ה 

הגיעה עד לרבי יהודה הנשיא, חותם המשנה.
הרמב"ם החזיק במשנה שכלתנית מובהקת וחדשנית אשר הגיעה גם 
מחוץ לתחומי היהודים, עד כדי כך שהוא הוכר כפילוסוף גם בתרבות 
בשמו  או  מימון,  בן  כמוסא  מוכר  הוא  בערבית  והאירופית.  הערבית 
אל-קרטבי  עבדאללה  בן  מימון  בן  מוסא  עמראן  אבו  המלא:  הערבי 

אל-אסראא׳ ילי )איש קורדובה הישראלי(.
מדוע בעצם נתפס הרמב"ם כדמות חשובה במיוחד? נראה שהיקף 
היה  הרמב"ם  האיתן.  מעמדו  את  שיצרו  הם  שלו  וההשפעה  הפעילות 
איש מדע ורופא, מחשובי הפילוסופים בימי-הביניים, ואף מנהיג קהילות 
בדורו,  ביותר  המפורסמת  היהודית  הדמות  היה  הוא  וסביבתה.  מצרים 

ונחשב לאחד מגדולי הפוסקים בכל הדורות.
בעודו בן 13 עקרה משפחתו של הרמב"ם מקורדובה שבספרד, בעקבות 
הגיעה  בהמשך  מנוחה.  ללא  ספרד  ברחבי  והיטלטלה  היהודים,  רדיפת 
המוסלמית  הקנאות  שם  גם  אפריקה.  שבצפון  פאס  לעיר  המשפחה 
במהלך  נהרג  אף  הרמב"ם,  של  רבו  שושן,  אבן  הכהן  יהודה  ורבי  גברה, 
הפרעות על קידוש השם. משם עלה הרמב"ם לארץ ישראל. כעבור זמן 

ירד למצרים והשתקע בה.
את  הרמב"ם  נשא  העתיקה(  )קהיר  פוסטאט  בעיר  בזמן שהתגורר 
בתו של ר׳ מישאל הלוי בן ר׳ ישעיהו החסיד הלוי אלתקא )חתנו של רבי 
דוסא בן יעקב(. זמן קצר לאחר מכן נולד שם נולד בנו היחיד, אברהם 

.)1238 - 1186(
הרמב"ם  פסיקת  לפי  הולכים  תימן  יהודי  מדוע  שתהיתם  למקרה 
למרות שמעולם לא התגורר במקום, דעו כי הרמב"ם נהג להשיב לקהילות 
רבות ביהדות התפוצות על שאלות רבות בהלכה ובאמונה. אחת הקהילות 
ששמרה על קשר מתמיד עם הרמב"ם הייתה יהדות תימן, שאף קיבלה 
כתב  אף  הוא  בתימן  שנערכו  הפרעות  בעקבות  וכמנהיג.  כפוסק  אותו 

לקהילה את "אגרת תימן" המפורסמת.
הרמב"ם אמנם נפטר במצרים אך הוא קבור בטבריה, ואין עוררין על כך. 
כך שמעיד  ויטאל.  חיים  ר׳  תלמידו  ידי  על  הקדוש  האר"י  העיד  זה  על 
"וקברו אותו בבית המדרש שלו... במצרים,  יוסף סמברי איש מצרים:  ר׳ 

ומשם הוליכו אותו לא"י וקברוהו בטבריה".
ספר המצוות

בטרם כתב הרמב"ם את חיבורו הגדול, את משנה התורה, כתב את ספר 
המצוות. ספר זה הוא מעין פתיחה ליד החזקה. בספר זה מונה הרמב"ם 
את כל שש מאות ושלש עשרה המצוות, שאנו מחויבים בהן מן התורה. 
בגמרא נכתבו המצוות, שאנו חיבים בהן, אולם כתובות בה כל המצוות, 
גם אלו, שנזכרות בתורה ואינן בכלל תרי"ג מצוות, וגם כאלו, שנצטוינו 
בהן מפי חז"ל. הרמב"ם בספרו כותב מהן המצוות, שנכללות במנין של 
תרי"ג מצוות, ומסביר כיצד קבע, שמצוות אלו שיכות למנין זה. הרמב"ם 
כוללת את  בספרו בשתי מערכות. המערכה האחת  המצוות  מונה את 
כל מצוות עשה, שמספרן עולה למאתים ארבעים ושמנה, כמנין רמ"ח. 
המערכה השניה כוללת את כל מצוות לא תעשה, שמספרן עולה לשלש 

מאות ששים וחמש כמנין שס"ה.
משנה תורה

בעריכת  חולים,  בריפוי  הכלל:  למען  והנמרצת  הכבירה  עבודתו  בתוך 
את  הרמב"ם  כתב  העם  ובהנהגת  ארץ  קצוי  מכל  לשואלים  תשובות 
התורה  במשנה  זה?  בספר  המיוחד  מהו  תורה".  "משנה  הגדול  החיבור 
אסף הרמב"ם את כל ההלכות הכתובות בכל ים התלמוד, בספרא, בספרי, 
בתוספתא ובספרי הגאונים, את כל התקנות, המנהגים והגזרות, שנתקבלו 
בכלל ישראל מימות משה רבנו עד לימיו, ואת כל תורת האמונה והמוסר. 
את הכל כנס הרמב"ם לתוך חבורו האחד "משנה תורה". את כל ההלכות 
חלק על פי נושאים ראשיים ומשניים בסדר מופתי, כדי שיקל על כל אחד 
למצא את ההלכה,  אשר הוא חפץ בה. זהו בנין נאדר, אשר בתיו וחדריו 
עשר  לארבעה  חילק  הוא  החיבור  את  ביותר.  הנעלה  באפן  מתכננים 
חלקים, ומכאן שמו "היד החזקה". שם זה נקבע לחיבור על שם הכתוב 

"ולכל היד החזקה, אשר עשה משה לעיני כל ישראל".

יה"ר שזכות הצדיק שהשבוע יחול יום הילולתו
תגן בעד כל עם ישראל, אמן

הילולא דצדיקייא - ״הרמב״ם״הילולא דצדיקייא - ״הרמב״ם״
רבנורבנו  משה בר מימון משה בר מימון זיע״אזיע״א

ש – אלו מצוות נאמרו בקדושת פירות שביעית?
ת – ארבע מצוות של תורה נאמרו לגבי קדושת פירות שביעית: אסור 
לאוכלה'  לכם  הארץ  שבת  'והייתה  שנאמר  שביעית,  פירות  לקלקל 
)ויקרא כה, ו( ודרשו רבותינו בתלמוד  לכם – לכל צרכיכם )בבא קמא קכ(, 
סב(  זרה  )עבודה  רבותינו  דרשו  ועוד  נב(.  )פסחים  להפסד  ולא   – לאוכלה 
בפירות  לסחור  שאסור  ומכאן  לסחורה,  ולא   – 'לאוכלה'  זה  מפסוק 
פירות  להפקיר  חייבים  וכן  פירות.  בשאר  שנוהגים  כדרך  שביעית 
וגם  יא(.  כג,  )שמות  ונטשתה'  תשמטנה  'והשביעית  שנאמר  שביעית, 
חייבים לבערם בזמן הביעור, שנאמר 'ולבהמתך ולחיה אשר בארצך' 
אוכלת  שחיה  זמן  כל  נב(  )פסחים  בתלמוד  רבותינו  ודרשו  ז(  כה,  )ויקרא 
סייגים  חכמים  הוסיפו  ועליהם  שבבית.  לבהמה  תאכל   – השדה  מן 

ומגבלות שונות, כגון האיסור להוציאם לחוץ לארץ, ועוד. 
ש – האם דינים אלו חלים גם על יבול נכרי?

ת – כבר כתבנו בפרקים קודמים, שאין קדושת שביעית נוהגת אלא 
כל  אבל  ישראל.  ארץ  באדמת  גדלו  אשר  ישראל  של  וירקות  בפירות 
שגדלו באדמת חוץ לארץ או בקרקע של גוי אפילו בארץ ישראל, אין 
בהם קדושת שביעית )ויש מאחינו האשכנזים המחמירים לנהוג קדושת שביעית 
בפירות נכרים שגדלו באדמת ארץ ישראל(. לפיכך המקפידים לקנות מחנויות 
שביעית  קדושת  לשמור  צריכים  אינם  כהלכתה,  שמיטה  השומרות 
אלא בפירות וירקות של 'אוצר בית דין'. שכן יבול נכרי או יבול חו"ל 

אין בו קדושת שביעית )וכן הוא הדין לסומכים על 'היתר מכירה'(.
ש – כיצד יש להשתמש בפירות שביעית?

ת – כלל גדול אמרו בשימוש פירות שביעית, והוא שיש להשתמש בהם 
כדרך שימושם הרגיל. דהיינו פירות וירקות שדרך לאוכלם חיים כגון 
תפוזים, אבטיחים, מלפפונים וכדומה – אסור לבשלם. ופירות וירקות 
הנאכלים חיים ומבושלים כגון תפוחים, עגבניות וכדומה – אוכלם בין 

חיים ובין מבושלים.
ש – האם מותר לרסק פירות שביעית?

ובננות  אדמה  תפוחי  כגון  בכך  שדרכם  שכל  יאמר,  בזאת  גם   – ת 
וכדומה, מותר לרסקם. אבל אסור לרסק מינים שאין דרך לרסקם, 
כתבו  תינוקות,  לגבי  ברם  הפרי.  והפסד  קלקול  נחשב  שזה  מפני 
הפוסקים שמותר לרסק עבורם פירות וירקות אף שאין דרך לרסקם 

עבור הגדולים.
ש – האם מותר לסחוט פירות שביעית?

ת – גם לגבי סחיטת פירות יש לנהוג כדרך שרגילים בהם. לפיכך אסור 
לסחוט פירות וירקות שאין רגילים לסוחטם, כגון אגסים ומלפפונים 
תפוזים  כגון  לסוחטם,  שרגילים  פירות  לסחוט  מותר  אבל  וכדומה. 

ועגבניות וכדומה.
ש – פירות שביעית שנסחטו, האם יש במיץ קדושת שביעית?

ת – מיץ שנסחט מפירות וירקות שביעית, יש בו קדושת שביעית – בין 
שנסחט מפרי שרגילים לסוחטו ובין שנסחט מפרי שאין רגילים לסוחטו.

ש – האם מותר לתת לתינוקות פירות שביעית?
ת – תינוקות ופעוטות שאינם יודעים לאכול בכוחות עצמם ומקלקלים 
את רוב הפרי, אסור לתת בידם פירות וירקות שביעית. אך אם יודעים 
הם לאכול בכוחות עצמם, מותר לתת בידם פירות וירקות שביעית אף 
על פי שמקלקלים מעט מהפרי. ועל כל פנים, אם רואה שהקטן מקלקל 

הפרי, יש למונעו מכך.
ש – פרי או ירק שהשתמשו בו שלא כדין, מה דינו?

לבשלו,  אסור  ואבטיח  תפוז  כגון  חי  לאוכלו  שדרך  ירק  או  פרי   – ת 
כמבואר לעיל. ואם עבר ובישלו, לא נאסר הפרי לאכילה.

ש – האם מותר לאפות עוגה בתערובת יין או מיץ פירות שביעית?
ת – כתבו הפוסקים שאסור לבשל יין של שביעית, משום שהוא מתאדה 
ומתמעט בבישול, וכבר ביארנו לעיל שאסור להפסיד פירות שביעית. 
ולפי הנראה, הוא הדין גם לגבי שאר מיצי פירות – שאסור לבשלם, 
שהרי עינינו הרואות שגם הם מתמעטים בבישול. לפיכך אסור לאפות 
עוגה או שאר מיני מרקחת בתערובת יין או מיצי פירות שביעית. ואם 

עבר ובישלם, לא נאסרה העוגה באכילה.
ש – האם מותר להשתמש בשמן זית של שביעית להדלקת נרות?

ת – מותר להדליק בשמן של שביעית נרות שבת, שהרי המטרה ליהנות 
מאורם וזהו דרך תשמישו של השמן. אולם אסור להדליק בו נר נשמה, 
שאסור  הפוסקים  כתבו  כן  וכמו  זה.  לשימוש  נועד  לא  שהשמן  מפני 
לנו רשות להשתמש בהם אלא  נרות חנוכה, משום שאין  בו  להדליק 

לראותם בלבד.

הילולא דצדיקייא

״האביר יעקב״

רבנו יעקב אבוחצירא זיע״א

רבי יעקב אבוחצירא, מכונה האביר יעקב היה רבה של תאפילאלת 
שבמרוקו, מקובל, פוסק, מחבר, דרשן ופייטן, ומגדולי רבני מרוקו. נחשב 
לבעל מופת ולמי שזכה לגילוי אליהו. סבו של הבבא סאלי ומאבות 
בתאפילאלת   ,)1805( ה'תקס"ו  בשנת  נולד  אבוחצירא.  משפחת 
שבמזרח מרוקו, לרבי מסעוד, בן למשפחת אלבז רמת יחס )לימים 
וטעמי המקרא  "אבוחצירא"(. בצעירותו למד אצל אביו תנ"ך  תכונה 
ולאחר מכן משנה ותלמוד. בידי צאצאיו ישנה מסורת שכבר בגיל שש 
עשרה היה מלא וגדוש בפרד"ס התורה, וזכה לדברי שבח מפי רבו 
הרב מרדכי בן שאול, אשר חיבר שיר לכבודו. לאחר שנסמך לרבנות 
על ידי הרב ישועה דנינו, החל לשמש כמנהיג הקהילה בתאפילאלת, 
ושימש בה כרב, מנהיג ודרשן עשרות שנים. כבר בשנות השלושים 
הן  למעמדו  ועדות  דורו,  ופוסקי  רבני  מגדולי  לאחד  נחשב  לחייו, 
שאלות שנשלחו אליו מכל גדולי מרוקו בדורו, שחלקן מובאות בספרי 
השו"ת של חכמי זמנו. בנו ותלמידו רבי אהרן, בהקדמה לספרו "דורש 
טוב", מעיד שאביו היה לומד בכל לילה 18 פרקי משנה בעל פה, וחוזר 
וקורא  ומתעורר  ארעי,  ישן אלא שנת  ולא  ובגמרא,  ולומד בפסוקים 
ולומד ספרי קבלה עד שעלה האור, ומשם הולך לבית  תיקון חצות, 
ועוסק  יושב  היה  ושם  העשרה,  ראש  הוא  שחרית,  לתפילת  הכנסת 
הלבן",  "מחשוף  לספרו  בהקדמה  יצחק,  הרב  ותלמידו,  בנו  בתורה. 
מעיד שאביו מעולם לא שח שיחת חולין, וכשהיה ער לא שכב בפאת 
במידה,  היו  ושתייתו  אכילתו  וכל  שינה,  חטפתו  לא  ומעולם  המיטה 
במשקל ובמשורה, ורוב ימיו היו בתעניות לכפר על ישראל. הרב שלמה 
בהקדמה  וכדבריו  במחיצתו,  תדיר  ששהה  המובהק,  תלמידו  חיון, 
ידו", מתאר את אורח  ידו מתוך  - "שלא זזה  "פתוחי חותם"  לספרו 
חייו בזו הלשון: "בהבלי העולם הזה מאס, ובמעשה הצדקה פזר ונתן 

לאביונים ולחכמים עמלי תורה". 
נודע  הקבלה.  בתורת  היה  שרובו  בלימודו  להתבודד  נהג  יעקב  רבי 
במצרים,  המערב,  בערי  ונס  מופת  כבעל  והתפרסם  קדושה,  בגינוני 
ובארץ ישראל. סופר שזכה ונגלה אליו אליהו הנביא. רבים היו באים 
גם על ההמון  נערץ  היה  והוא  אליו ממקומות שונים להתברך מפיו, 
המוסלמי בארצו ונכבדיו, והשתמש במעמדו לטובת היהודים. כן עסק 
בצרכי עדתו, בתיקון צורכי דת, שלום בית, והיה מכתת רגליו לאסוף 
ושאף  ישראל  יעקב אהב מאוד את ארץ  רבי  לעניים.  כסף לחלקו 
ומנעו  עיכבו  התנגדו,  בתאפילאלת  קהילתו  בני  אך  אליה,  לעלות 
ממנו לעזוב אותם. הוא ניסה לעלות לארץ שש פעמים, ורק בפעם 
השישית, בשנת ה'תר"ם )1879(, הצליח לשכנע את בני קהילתו, שבנו 
רבי מסעוד, יכול לשמש כרב הקהילה במקומו, והם הניחו לו לצאת 
לדרכו. בדרכו לארץ ישראל עבר דרך אלג'יריה, תוניסיה, לוב ומצרים. 
בט"ו בטבת הוא הגיע לאלכסנדריה ושהה בה מעט, ובי"ז בטבת הגיע 
לעיר דמנהור הסמוכה, והתארח אצל משה סרוסי, שם חלה לפתע 

קשות, ונפטר בכ' בטבת ה'תר"ם
)4 בינואר 1880( ונקבר בדמנהור אשר במצרים.

יה"ר שזכות הצדיק שהשבוע יחול יום הילולתו
תגן בעד כל עם ישראל , אמן

לידיעת ציבור הרוכשים 
"שמיטה כהלכתה" 

מחלקת ״כשרות מהדרין״ שע״י הרבנות הראשית באר-שבע
בברכת וגיבורי כח עושי דברו 

בדבר החנויות אשר עומדים בפיקוחנו 
אפשר להתעדכן אצל הרב מכאל כהן

 054-4348736 

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע

לפרטים נוספים ניתן לפנות למפקח ברים
הרב מיכאל כהן 054-4348736

או למחלקת הכשרות: 08-6204026

חל איסור מוחלט להכניס 
כל מיני קינוחים למינהם

בר מתוקים / בר פירות / עוגות
 עוגיות / פיצוחים / שתיה חריפה וכד'

ללא אישור כשרות חד פעמי
מטעם רבנות מוסמכת

 ובתיאום עם משגיח הכשרות במקום

על פי הוראת הרבנות הראשית לישראל

המשך הלכות שמיטה

השימוש בפירות שביעית – א'

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

ויחיפרשת  השבוע:
ויקרבו ימי הפטרה:

16:23כניסת  השבת:
17:15יציאת  השבת:

17:46רבנו  תם:

פרשת השבוע
ויחי

לוח זמנים שבועי

בברכת שבת שלום ומבורך
רב המרכז הרפואי ״סורוקה״

וק״ק "שבטי ישראל" שכונה יא" באר שבע

אורה של הנשמה
מה  פי  על  לאשרי'  ה'בן  מבאר  לבושו’,  ביין  ‘כיבס 
שכתב האריז"ל שהגוף הוא לבוש של הנשמה. וכן לפי 
מה שכתב בעל התניא ש"יין" רומז לפנימיות התורה. 
הרוצה  שהאדם  לבושו"  ביין  "כיבס  יתבאר  זה  לפי 
ולהה הגוף,  את  הנשמה  של  הלבוש  את  ולזכך  סלכב 
פוך את המידות רעות למידות טובות, זה על ידי "יין" 
שהוא יינה של תורה לימוד החסידות פנימיות התורה. 
"לבוש  לבושים  סוגי  שני  ישנם  הרש"ב  הרבי  מבאר 
ו"לבוש מחובר" שאי אפשר  נפרד" שאפשר להחליפו, 
להחליף. הגוף הוא "לבוש מחובר" של הנפש, הנשמה 
והגוף מחוברים יחדיו, וצריך ש'אור הנשמה' יבקע את 
'חשכות הגוף', וכשם שהמזון של הגוף משפיע על קיום 
הנפש, כך התזונה הרוחנית של הנפש משפיעה שאורה 

של הנשמה תאיר את הגוף להיות בשמחה תמיד.

ְבָּך ְיָבֵרְך ִיְשָׂרֵאל ֵלאֹמר ְיִשְׂמָך ֱאֹלִהים ְכֶּאְפַרִים ְוִכְמַנֶשּׁה
)בראשית מח, כ(

בך יברך ישראל: הבא לברך את בניו, יברכם בברכתם ויאמר איש לבנו ישימך 
אלוהים כאפרים וכמנשה
)רש"י(

אכן זאת הברכה אשר מברך האב את בניו בכל ליל שבת. והנה ידוע שאפרים 
ומנשה שונים היו בתפקידיהם ובדרכם, אף שכמובן שניהם היו הולכים בדרך 
יוסף הצדיק, מכל  כפי שחונכו בבית אביהם  ובקיום המצוות  ישראל סבא 
מקום אפרים היה כולו קודש ועוסק בעמלה של תורה אצל סבא יעקב ואילו 
מנשה היה העסקן – שלוחא דרבנן. ואם כן מתעוררת התמיהה, הכיצד צריך 
כל אב בליל שבת לברך את בניו שיהיו כאפרים וגם כמנשה. והרי זה לכאורה 
כאפרים.  לא  אז  כמנשה  ואם  כמנשה  לא  אז  כאפרים  אם  דסתרי,  תרתי 
ושמעתי בזה ביאור נפלא, והוא שחלילה לחשוב שאפרים ומנשה הם תרתי 
דסתרי, אלא שאנו מברכים את הבנים שיזכו להיות כאפרים בתוך עולמה 
אנו  ציבור,  בצרכי  העוסק  כמנשה  הבן  יצא  היום  בבוא  אם  אך  תורה,  של 
מטביעים בנפשו שכל מעשיו יהיו מושתתים על יסודות התורה – 'כאפרים', 

יען כי מנשה בלי אפרים, הרי הוא כגוף בלי נשמה.
וכן מפורש בברכתו של יעקב אבינו ע"ה שאמר: 'המלאך הגואל אותי מכל רע 
 יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק' )בראשית מח, טז(.

והשומע משתומם, הכיצד הקדים יעקב את שמו לשמות אבותיו, והרי היה 
לו להקדים את אברהם ויצחק כמתחייב ממצות כיבוד אב. ועל פי האמור 
יובן מה שביארו בזה המפרשים, שכן כידוע אברהם אבינו ע"ה הוא עמוד 
החסד, יצחק אבינו ע"ה עמוד הגבורה, ויעקב אבינו ע"ה הוא עמוד התורה 
כן  ועל  ואין אמת אלא תורה.   – ליעקב'  'תתן אמת  כ(  ז,  )מיכה  כמו שנאמר 
אומר יעקב בברכתו לנערים, ראשית צריך להקדים את עמוד התורה ועליו 
יהיו מושתתים יסודות החינוך לעבודת ה' ושאר מידות טובות, וזה שאמר 

ויקרא בהם 'שמי'!
יהושע'.  רבי  'עריסתו של  אודות  נפלא  פירוש  וכאן המקום אתי, להמתיק 
הנה מודעת זאת שרבי יהושע היתה אמו מוליכה את עריסתו לבית המדרש, 
יהושע,  רבי  דוסא את  רבי  כשראה  ו(:  א,  )יבמות  ירושלמי  בתלמוד  כמבואר 
אמו  שהיתה  אני  זכור  ט(.  כח,  )ישעיה  דעה  יורה  מי  את  הכתוב  עליו  קרא 
מולכת עריסתו לבית המדרש, בשביל שיתדבקו אוזניו בדברי תורה, עי"ש. 
כדי  עד  המופלגת  לגדלותו  יהושע  רבי  זכה  במה  מופלא  גילוי  לפנינו  הרי 
היותו למורה הוראה בישראל – 'יורה דעה', והוא בשל חכמת הלב של אמו 
שהשכילה להחדיר בו אהבת תורה בעודו בעריסתו – 'שיתדבקו אוזניו בדברי 
תורה'. ובזה יאירו דברי רבי יהושע, שאמר: 'אלף תלמידים נכנסים למקרא 
ואחד יוצא להוראה, שנאמר )קהלת ז, כח( אחד מאלף מצאתי ואשה בכל אלה 
ענין  זה  בפסוק  נרמז  היכן  בולטת,  והתמיהה  א(.  ב,  רבה  )ויקרא  מצאתי'  לא 
התלמוד וההוראה. זאת ועוד, הרי נשים אינן בני תלמוד כמ"ש כל המלמד 
בתו תורה כאילו מלמדה תיפלות. ואם כן כיצד ניתן לקבוע 'שאשה בכל אלה 
לא מצאתי', הרי כיון שלא נכנסו לתלמוד מהיכן תצא אחת מהן להוראה. 
ברם לכשנתבונן נראה, שבעל מימרא זו הוא אותו רבי יהושע שהיתה אמו 
מוליכה את עריסתו לבית המדרש, וכבר הוכח לפניך שזה היה הגורם העיקרי 
להיותו מורה הוראה. ואפשר שעל כן התאונן רבי יהושע, באומרו: אם מתוך 
אלף שנכנסו למקרא רק אחד מהם יצא להוראה, אין זאת אלא בשל אמם 

ישימך אלוהים כאפרים וכמנשה

גליון מס"
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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.

הודעה חשובה
הרבנות והמועצה הדתית באר שבע

מחלקת המקוואות

בברכת התורה והטהרה
יהושע )שוקי( דמרי

ממונה המועצה הדתית באר שבע

המקווה בשכונה ה' – רח' סטרומה 40
יסגר עקב שיפוצים

החל מיום א' טו' טבת תשפ"ב )19.12.21(
וזאת עד להודעה חדשה

הנכה קם
על רגליו

המקוואות לנשים

המקוואות לגברים

כתובתשם המקווה
מבצע עובדה 53שאול המלך

המדע 40רמות
עליאש מרדכי 28ג'

שמעון בן שטח 6ד' צפון
קלאוזנר 15 - ליד מתנ"ס פאני קפלןהיכל שלמה - נזרית )כלות(

הגאוניםנאות לון 
יוהנה ז'בוטינסקי 60י.ח דמרי 
מבצע אסף 1נווה זאב

אחד העם 17א'

 דוד צבי פנקס 3 )רחבת שטרית(י"א - מקווה תורן
טלפון: 08-6421054

כתובתשם המקווה
מבצע עובדה 53שאול המלך

המדע 40רמות
שמעון בן שטח 6ד' צפון
כיכר הקניזי 10 ע"י צומת האבותד' מרכז

אחד העם 17א'

לבירורים נוספים ניתן לפנות למחלקת המקוואות
08-6204003

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת המקוואות

דרושות בלניותדרושות בלניות
כישורים ותכונות נדרשות 

1. אישה לא רווקה .
2. ניהול אורח חיים דתי .

3. אדיבות .
4. סובלנות .

5. בעלת מיומנויות תקשורת בין-אישית לטיפול אפקטיבי בלקוחה. 
6. תודעת שירות גבוהה.

דרישות נוספות - יתרון
7. גמישות ויכולת לעבוד בשעות הערב 

 8. הכשרה בנושאים הבאים : טהרת המשפחה , הלכות מקוואות ,   
    ייעוץ זוגי , גישור , הנחיית קבוצות, התמודדות עם שחיקה .

MIRID@MDATITBS.CO.IL - ניתן לשלוח קורות חיים במייל
או בפקס - 08-6237234

עד לתאריך כו' טבת תשפ"ב 30/12/21

בכבוד רב
יהושע )שוקי( דמרי

ממונה המועצה הדתית באר שבע

שבת שלוםשבת שלום-

לוח הזמנים
מדויק לבאר-שבע

שבת קדשיום ו'יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'
כא’ טבת כ’ טבת יט’ טבת  יח’ טבת  יז’ טבת טז’ טבת טו’ טבת

)19.12.21()20.12.21()21.12.21()22.12.21()23.12.21()24.12.21()25.12.21(

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

5:33 5:32 5:32 5:31 5:31 5:30 5:30
5:39 5:38 5:38 5:37 5:37 5:36 5:36
6:41 6:40 6:40 6:39 6:39 6:38 6:38
8:37 8:36 8:36 8:35 8:35 8:34 8:34
9:07 9:07 9:06 9:06 9:05 9:05 9:04
9:58 9:58 9:57 9:57 9:56 9:56 9:55

11:41 11:40 11:40 11:39 11:39 11:38 11:38
12:11 12:11 12:10 12:10 12:10 12:09 12:09
15:56 15:55 15:55 15:54 15:54 15:53 15:53
16:47 16:47 16:46 16:45 16:45 16:44 16:44
17:00 16:59 16:58 16:58 16:57 16:57 16:56
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. ה ז גני ן  ן טעו העלו * תוכן המודעות באחריות המפרסמים בלבד. ט.ל.ח


