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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
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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

פרשת השבוע
ויצא

לוח זמנים שבועי

בברכת שבת שלום ומבורך
רב המרכז הרפואי ״סורוקה״

וק״ק 'שבטי ישראל' שכונה יא' באר שבע

הסגולה השעה התשיעית
 14:08  - שעה  עד   13:14  - בשעה  כסלו'  'ט'  השבת 
בשם  הסגולה עת רצון השעה התשיעית,  בדיוק, יגיע 
רבי  הביאו  רשב"י,  מתקופת  קדמון  מנוחה'  ה'ברית 
חיים ויטאל זיע"א וכן הרמב"ן: "קבלה בידך השעה 
'ט' כסלו', בחודש התשיעי  התשיעית, ביום התשיעי 
שמים  ושערי  רצון  עת  הוא  כסלו',  'חודש  הוא  מניסן 
ומוצלחת  טובה  שעה  היא  רחמים,  לבקשת  פתוחים 
כנגד  הישועות,  לקבלת  מובחרת  ושמחה  ששון  שעת 
צינור כל השפע הטוב".  יסוד  הגלגל התשיעי בחינת 
של  דצדיקייא  דהילולא  יומא  חל  גם  שהשבת  ובפרט 
התניא,  בעל  של  בנו  בער  דב  רבי  האמצעי  האדמו"ר 
בכוחו  מאד  הפליא  מברדיצ'וב  יצחק  לוי  רבי  אשר 

הגדול בשמים לפעול ישועות בקרב הארץ.

עונג שבת

גליון מס'

942

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.

ישועה מתוך האפילה
'ויפגע במקום' )כח, יא(, כתב רש"י "למדנו שתיקן יעקב אבינו 

תפילת ערבית". אומר האדמו"ר רבי יצחק מאיר מגור זיע"א 
יעקב תיקן שהישועה תבוא מתוך אפילת הלילה, בבחינת "זרח 
בחושך אור לישרים" )תהילים קיב(. אומר ה'שם משמואל' יש 
בזה רמז שאפילו אם האדם שרוי בתכלית השיפלות והחשיכה, 

בבור עמוק, אחרי היותו ברום המעלות, אל יתייאש, אלא יאגור 
את שארית כוחו ויתאמץ בתפילה.

ההכנה האמיתית לחתונה
'ויפגע במקום' )כח, יא(, כתב רש"י "למדנו שתיקן יעקב אבינו 
תפילת ערבית". מבאר הרבי קודם שיעקב יצא לחרן כדי לבנות 
את ביתו עסק תחילה בתורה ובתפילה, בתורה שישב בבית עבר 
ארבע עשרה שנה, ובתפילה שנאמר "ויפגע במקום". וזה הוראה 

לכל יהודי מהי ההכנה האמיתית לחתונה, מעשה אבות סימן 
לבנים. שקודם שהאדם עומד להקים בית בישראל להתחתן 

ולהיכנס לענייני העולם שהם בבחינת 'חרן', עליו להקדיש את 
השנים שלפני כן לענייני תורה ותפילה בלבד.
סולם לשתי מטרות

'והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה' )כח, יב(, אומר 
הרבי הריי"צ זיע"א התפילה נמשלה לסולם המוצב ארצה 

וראשו מגיע השמימה. חיבור זה בין שמים לארץ משמש לשני 
דברים, להעלאת הארציות למעלה ולהורדת השמים לארץ.

חיבור חלקי הנשמה
'והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה' )כח, יב(, כתב 

ה'אור התורה' "ארצה" רומז לחלק הנשמה המלובשת בגוף, 
ו"שמימה" רומז לעצם ושורש הנשמה, שהיא למעלה מהתלבשות 

בגוף. 'סולם' התפילה מקשר ומחבר בין שני חלקי הנשמה.
הגאולה השלימה

'והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה' )כח, יב(, אומר 
בעל התניא זיע"א בכל יום בתפילות של כלל ישראל לפני הקב"ה 

יש משום גאולה נפשית ורוחנית. לו היו כל ישראל מתפללים 
בכוונה ואור האהבה שבא על ידי תפילתה של כנסת ישראל 

לא היה חולף ונגנז לו אחרי התפילה, היה כבר המשיח בא גם 
בגשמיות והייתה כבר הגאולה השלימה.

אורות עונג שבת

ּוָפַרְצָתּ ָיָמּה ָוֵקְדָמה ְוָצֹפָנה ָוֶנְגָבּה...
)בראשית כח, יד(

מכאן הפליגו רבותינו עד מאוד במעלת מצות 'עונג שבת', וכה הם דברי הגמ' )שבת קיח, ב(: 
'אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, כל המענג את השבת נותנין לו נחלה בלי מצרים, שנאמר 
אביך  יעקב  נחלת  והאכלתיך  ארץ  במתי  על  והרכבתיך  ה'  על  תתענג  אז  יד(  נח,  )ישעיה 
וגו'. לא כאברהם שכתוב בו )בראשית יג, יז( קום התהלך בארץ לארכה וגו' ולא כיצחק 
שכתוב בו )בראשית כו, ג( כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל, אלא כיעקב שכתוב בו 
)בראשית כח, יד( ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה'. רוצה לומר, שאינה דומה ההבטחה 
מוגבלת  הארץ  על  הבטחתם  שכן  ויצחק,  לאברהם  שנתנה  להבטחה   – ליעקב  שנתנה 
ימה  'ופרצת  כתיב  יעקב  לגבי  אולם  האל',  הארצות  'כל  וכן  ולרחבה'  'לארכה  היא 
וקדמה'... 'נחלה בלי מצרים'! וצריך ביאור במשמעות ברכה מיוחדת זו, עד שהוצרכו 
רבותינו לדייקה מהפסוק ולקבוע לה דרשה בתלמודם. ברם לכשנתבונן נראה, שברכות 
השבת המובטחות לשומרי שבת עד שנקבע שמה למקור כל הברכותכמאמר הפיוט 'כי 
על מה שהוסיף מדיליה  על עצם קיום מעשה המצוה אלא  היא מקור הברכה', אינם 
לקיימה בשמחה ובטוב לבב. שהרי מפורש בתלמוד )עבודה זרה ג, א( דשכר מצוות בהאי 
עלמא ליכא, וילפינן לה מקרא ד'היום לעשותם' ולא היום ליטול שכרם. נמצא שהמענג 
את השבת, אות וסימן מובהק הוא שהוא שמח בשמירת השבת, וכפי שכרוכים המה 
שירבה  שככל  הוא  בדין  ולכן  עונג'.  וקוראי  שבת  שומרי  במלכותך  'ישמחו  בתפילה 
בשמחתו, כך תגדל ברכתו – 'בלי מצרים'. וזה מדוקדק בכתוב )ישעיה שם( 'אז תתענג' 
וכן במה שדייקו רבותינו בגמ' )שם( 'כל המענג את השבת', שכן הבטחה זו שמורה רק 
על 'עונג שבת' ולא על 'שמירת שבת', וכדפי' )ולא כפי שראיתי במקצת פיוטים שהבטיחו כן על 

כל 'השומר' שבת כהלכתו(.
ואם יש את נפשך לדעת עד כמה הפליגו רבותינו בשכר מצוה זו, פוק חזי לדברי הגמ' 
השבת'.  את  שמכבדין  בשביל  זוכין,  הן  במה  ארצות  שבשאר  'עשירים  א(:  קיט,  )שבת 
י, כב( 'ברכת ה' היא תעשיר  )משלי  ז( עה"פ  ב,  )ברכות  ירושלמי  זה מפורש בתלמוד  וכעין 
זו ברכת השבת'. ועוד איתא בגמ' )שם קיח, א(: 'רבי נחמן בר יצחק אמר כל המענג את 
השבת ניצול משעבוד מלכויות'. ועוד הלום איתא התם: 'כל המענג את השבת נותנין 
ובמדרש  לבך'.  לך משאלות  ויתן  ה'  על  ד( והתענג  לז,  )תהלים  לבו, שנאמר  לו משאלות 
יראה  והרואה  עי"ש.  עדיף מאלף תעניתות',  'עונג שבת  הוסיפו:  )פר' בראשית(  תנחומא 

דבכולם מיירי ב'עונג שבת', ולא בשמירת שבת גרידא.
ברם אכתי אנו צריכים למודעי, שכן מה ענין 'השמחה' אצל השבת, ומדוע ציוו לענגה 

כמאמר הכתוב 'וקראת לשבת עונג' ולא עוד אלא שהפליגו בה כל כך, כנז' לעיל.
וז"ל:  שמחתכם',  'וביום  עה"פ  י(  פסוק  פ"י  במדבר  )פר'  שמעוני  ובילקוט  בספרי  איתא 
'וביום שמחתכם אלו שבתות'. ועיין בבעל הטורים שם שרמז כן מגימטריא ד'שמחתכם' 
העולה כמניין 'גם ביום השבת', והיינו כשם שיש מצוה לשמוח במועדים כך הוא לגבי 
שבת. ואכן זה מפורש במטבע הלשון שתיקנו מסדרי התפילה: 'ישמחו במלכותך שומרי 

שבת וקוראי עונג'.
)פר' אמור צד(: 'אמר רבי יהודה חדוותא ונטירותא דיומא  וגדולה מזו מצאנו בזוה"ק 
דשבתא, על כולא הוא'. ופי' הסולם )שם אות קטו(, השמחה והשמירה שביום השבת הוא 
בו, שממלא  יום הזה הוא שמחת עליונים ותחתונים כולם שמחים  למעלה על הכל... 
ברכות בכל העולמות, עי"ש. ושוב מצינו כעין זה בזוה"ק )פר' בשלח מז(: 'ויהב לון שבת 
דאיהו קדישא מכל שאר יומין ונייחא מכולא וחדוה דכולא', והיינו שהשבת הוא יום 
קדושה ומנוחה ושמחה יותר משאר הימים. ושוב מצאנו הוראה זו מפורשת בזוה"ק )פר' 
יתרו(: 'ובעי בר נש להתענגא בהו ולמחדי בהו', ועי"ש שהעידו על רבי אבא ורבי שמעון 
שהיו שמחים בשביתת השבת. והן הם דברי האר"י ז"ל בפיוט המפורסם: 'חדו סגי ייתי 
ועל חדא תרתי נהורא לה ימטי וברכאן דנפישין', והיינו שצריך לשמוח בשבת כפליים 
משאר ימים 'ועל חדא תרתי', ואז יזכה לאור הגדול והברכות המובטחות לשומרי שבת.
ושוב ראיתי להוכיח כן מדברי המדרש )הובא בשיבולי הלקט סימן כא( עה"פ 'תחת אשר לא 
עבדת את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב' )דברים כח, מז(: 'זהו עונג שבת', עי"ש. 

ברכת הלבנה
החל ממוצאי שבת "פרשת ויצא"

סוף זמנה ליל שישי אור לטו' כסלו כל הלילה

התימהוני
רואה הנסתרות

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

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.

ויצאפרשת השבוע:
ועמי תלואיםהפטרה לספרדים:
ויברח יעקבהפטרה לאשכנזים:

16:26כניסת השבת:
17:17יציאת השבת:

17:51רבנו תם:

לוח הזמנים
מדויק לבאר-שבע

שבת קדשיום ו’יום ה’יום ד’יום ג’יום ב’יום א’
טז' כסלוטו' כסלויד' כסלויג' כסלויב' כסלויא' כסלוי' כסלו

)14.11.21()15.11.21()16.11.21()17.11.21()18.11.21()19.11.21()20.11.21(

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

5:06 5:05 5:04 5:03 5:02 5:01 5:00
5:12 5:11 5:10 5:09 5:08 5:07 5:06
6:16 6:15 6:14 6:13 6:12 6:11 6:11
8:16 8:15 8:15 8:14 8:13 8:13 8:12
8:47 8:47 8:46 8:46 8:45 8:45 8:44
9:40 9:40 9:39 9:39 9:39 9:38 9:38

11:27 11:27 11:26 11:26 11:26 11:25 11:25
11:57 11:57 11:56 11:56 11:56 11:56 11:56
15:50 15:50 15:51 15:51 15:51 15:52 15:52
16:43 16:43 16:43 16:44 16:44 16:45 16:45
16:56 16:56 16:56 16:57 16:57 16:58 16:58
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שבת  שלוםשבת  שלום



אורות הכשרות אורות הפרשה

בברכת שבת שלום ומבורך

חומרת איסור אכילה ובדיקה מחרקים – ב'
יש פירות וירקות נגועים מאוד שאין כמעט דרך לבודקם כדין, כגון תות 
עץ פטל וכדו׳ , הן מצד רמת הנגיעות והן בשל מבנה הטבעי של הפרי 
המכיל אזורים בהם החרקים הזעירים תופסים מחסה מפני השטיפה 
והבדיקה . הרבה טוענים אבל סבתא שלי שהייתה צדקת אכלה ושטפה 
ומעולם לא שמענו לאסור , אבל זו טעות היות והעולם הפך לכפר קטן 
כך שנוצרו  בלי שיש מי שיטרוף אותם  עברו ממקום למקום  וחרקים 
בתוך  נכנסים  וחלקם  בשטיפה  כמעט  יורדים  שלא  עמידים  חרקים 
שאוסרים  שמענו  שלא  ולטענה  שטיפה ,  עוזר  שלא  כך  ממש  העלים 
ירק או פרי שהבורא ברא לנו, אז כתב האגרות משה יו״ד לה שהרבה 
אנשים לא אוכלים כרוב גם לא לאחר בדיקה מחשש שלא בדקו יפה , 
וגם בכף החיים פד צ כתב שיש שנים שהכרוב גדלים בו תולעים הרבה 
והם קטנים הרבה עד למאוד וא״א לשום אדם לבודקם ובשנים אלה 
אין לאוכלו כלל ! וכן הדין בשאר ירקות. ופסק הבא״ח בפרשת נשא 
ובביתנו   , על שולחנו  יבוא  ולא  יסלקנו מביתו  וירא שמים  ח על סלק 
לא יכנס הסלק למאכל ורק בראש השנה לראותו בלבד,  וכן בטז סק 
יז בשם הרש״ל שהנהיג עצמו שלא לאכול כמהין יבשים וכו׳ ,וכן בכף 
החיים קא בשם זבצ על עלי צנון שכתב ואנחנו מימינו לא אכלנו צנון 
אלא דווקא האמהות אבל לא העלים משום שבדיקתם קשה וכו, ועוד 
ושומר  אסורים  הדין  שמעיקר  כבושים  תמרים  על  לד  הפר''ח  פסק 
נפשו ירחק מהם בגלל שמערבבים בהם תמרים נגועים. היוצא מהנזכר 
שאין לחשוש לאסור ירק או פרי שהוא נגוע מאוד עד שלא ניתן לבודקו 
כראוי הן מצד רוב נגיעותו והן מצד קושי הבדיקה והנקיון והמקפיד 
. והירק שכן הותר )שיטת המכונה גוש קטיף(  על זה קדוש יאמר לו 
הוא רק ע״פ הוראות השטיפה הנכונה שעל השקית, וחלילה לא יתיר 
אדם לעצמו לאכול ללא שטיפה דהרי עד אז הרי הוא בחזקת נגוע או 
מיעוט המצוי הרגיל , ורק השטיפה כדין מתירה את הירק ע״פ נותני 

הכשרות .

עליית הנשמות
'והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו' )כח, יב(, כתב הרבי הרש"ב 
זיע"א סולם רומז לעבודת הנשמה, שהיא הנשמה במצב של "מוצב 
ארצה" בתוך גוף גשמי וחומרי, אך "ראשו מגיע השמימה" שהיא 
מושרשת למעלה מעלה במהותו ועצמותו יתברך. והמלאכים זוכים 
שהם עולים ומתעלים על ידי 'סולם' זה, כי מכיוון שהמלאכים הם 
גם  והם  ה',  בעבודת  ולהצליח  להתגבר  ישראל  לנשמות  מסייעים 
נוטלים את תפילותיהם של ישראל ומזככים ומעלים אותם למעלה, 

הרי שגם הם עולים ומתעלים על ידי עליית הנשמות.
כך דרכו של נוכל ורמאי

'ויאמר לבן הן, לו יהי כדברך' )ל, לד(, כתב ה'מטה אהרן' כך דרכו 
של כל רמאי. הוא דווקא תובע מהזולת, שלא ירמה אותו ושיקיים 
את מילתו. וכך לבן השקרן הזהיר את יעקב "לו יהי כדברך". וכמו 
ועבדתי  'הכי אחי אתה  ה'מלאכת מחשבת' שנאמר  שמצינו אומר 
וקרא  באהבה  יעקב  את  לבן  חיבק  הראשון  ברגע  טו(,  )כט,  חינם' 
"אך עצמי ובשרי אתה" חלפו כמה שבועות, ונתקרר מעט, ונעשה לו 
אח "הכי אחי אתה" ולא זז משם עד שקראו עבד "ועבדתני חינם".

דרך היושר והתמימות
'וישב לבן למקומו... ויעקב הלך לדרכו' )לב, א-ב(, אומר רבי משה 
לייב מסאסוב זיע"א כל עוד גר יעקב עם לבן, נאלץ לנהוג עימו לפי 
לבן  ברגע ש"וישב  והרמאות. אבל  הנוכלות  דרך  ולנקוט את  דרכו 
הלך  "ויעקב  מיד  עימו,  מההתמודדות  השתחרר  ויעקב  למקומו" 
"יעקב  של  דרכו  והתמימות,  היושר  דרך  לדרכו,  שב  הוא  לדרכו" 

איש תם יושב אוהלים".
בירור אותיות התורה בכוח עליון

ממזריטש  המגיד  אומר  כג(,  )לא,  ימים'  שבעת  אחריו  'וירדוף   
הוציא  לא  שעדיין  תורה  של  אותיות  אחריו  השאיר  יעקב  זיע"א 
מלבן, ולכן לבן רדף אחריו, כדי לתת אותן לו, ונוספה פרשה בתורה 
ה'אותיות'  את  יעקב  בירר  לא  מדוע  הרבי  מבאר  אלה.  מאותיות 
ניצוצות הקדושה האלה במשך עשרים שנות עבודתו בבית לבן, אלא 
שניצוצות אלה היו נעלים כל כך עד שיעקב לא היה יכול לבררם על 
ידי עבודתו, והם נתבררו על ידי הארת כוח עליון, בדרך 'איתערותא דלעילא'.

כל חודש מאה צאן נוספים
זיע"א  יצחק שניאורסון  לוי  רבי  כתב  כו(,  )ל,  בגללך'  ה׳  'ויברכני 
חודש  כל  מוצא  לבן  היה  יעקב  של  שבזכותו  הקדוש  בזוהר  נאמר 
ההוספה  הייתה  מדוע  להבין  וצריך  בעדריו,  נוספים  צאן  מאה 
במספר מאה דווקא, אלא הטעם הוא מפני ש"יעקב" בגימטרייה 
מ'לבן'  יותר  ש'יעקב'  הרי  "פ"ב",  בגימטרייה  ו"לבן"  "קפ"ב" 

במספר מאה.
למי שייך העטופים ולמי הקשורים

'והיה העטופים ללבן והקשורים ליעקב' )ל, מב(, אומר רבי משה 
מקורם  בצביעות,  המתעטפים  אלה  'העטופים',  זיע"א  מקוברין 
לה'  בלב תמים  מי שקשורים  ו'הקשורים',  ומוצאם מלבן הארמי, 

יתברך של יעקב הם.
עם נבל תתנבל

'לקח יעקב את כל אשר לאבינו' )לא, א(, כתב ה'כלי יקר' יעקב לקח 
את כל מעמדו של לבן שנאמר 'עם נבר תתברר ועם עיקש תתפתל' 
)תהלים יח, כז(. בני לבן טענו שעד אז לא היה כדבר הזה שמישהו 

יצליח לבוא ולרמות את אבינו גדול הנוכלים והרמאים.
ההבדל בין לבן לעשו

לבן  התורה'  ה'אור  כתב  לח(,  )לא,  עמך'  אנכי  שנה  עשרים  'זה 
הארמי הוא סמל לרע נסתר, לאדם שנדמה כירא שמיים אך בתוכו 
הוא רקוב ומלא עוולות נוכלות ורמאות, לעומתו, עשיו מייצג את 
הרע הגלוי, לכן ראינו שמלחמתו של יעקב עם עשיו לא נמשכה זמן 
רב, ואילו כדי 'לברר' את הרוע של לבן שהה אצלו יעקב זמן רב, כי 

המלחמה עם הרע הנסתר קשה מאוד.
אין הקב"ה עושה ניסים לנוכל וגנב

'זה עשרים שנה אנוכי עמך, רחליך ועזיך לא שיכלו ואילי צאנך לא 
אכלתי' )לא, לח(, כתב האלשיך הקדוש זיע"א מזה שבהשגחת ה׳ 
"רחליך ועזיך לא שיכלו"  מזה תדע ש"אילי צאנך לא אכלתי" כי 

הקב"ה לא יעשה ניסים לנוכל וגנב.
יראת שמים ואהבת ה'

מב(.  )לא,  לי'  היה  יצחק,  ופחד  אברהם  אלוקי  אבי,  אלוקי  'לולי 
היא  יעקב  של  מידתו  אור'  'תורה  בספרו  זיע"א  התניא  בעל  כתב 
מידת התפארת, שעניינה התכללות וחיבור מידות החסד והגבורה. 
זהו שאמר יעקב "אלוקי אברהם" אהבת ה' וחסד, "ופחד יצחק" 
האלה  הבחינות  שתי  לי  שיהיו  זכיתי  לי"  "היה  וגבורה,  ה'  יראת 

יראת שמים ואהבת ה'.

בברכת שבת שלום ומבורך
מפקח כשרות ברבנות באר שבע

הרב דורון חג'ג'

והדברים מופלאים שבעתיים לאור דברי הרמב"ם )הלכות לולב פ"ח הלכה 
טו( החדים על פסוק זה, וז"ל: 'השמחה שישמח אדם בעשיית המצוה 
ובאהבת האל שציוה בהן, עבודה גדולה היא. וכל המונע עצמו משמחה 
אלוקיך  ה'  את  עבדת  לא  אשר  תחת  שנאמר  ממנו  להיפרע  ראוי  זו 
בשמחה ובטוב לבב'. הנה כי כן עין רואה מדברי הרמב"ם הללו בצירוף 
ברכת  זה  ובכלל  לברכות התורה  זוכה  הנז', שאין אדם  דברי המדרש 

השבת אלא אם כן מקיימה בשמחה.
מצוה  שיש  בלבד  זו  שלא  משכילין,  נמצאנו  אמורים  דברים  ומכלל 
מיוחדת של 'שמחה' ביום השבת, אלא שהיא למעשה מקור כל הברכות 
המובטחות לשומרי שבת ומקדשי שביעי. ואפשר שככל שירבה בשמחה 

זו, כך ירבו ברכותיו.
וכמה כפולה ומכופלת מעלת הזוכה לענג את השבת לא רק בבשר ודגים 
וכל מיני מטעמים, אלא בעיקר בתוספת לימוד בתוה"ק אשר נאמר בה 
)תהלים יט, ט( 'פקודי ה' ישרים משמחי לב', וכן הוא אומר )תהלים יט, ח( 
'תורת ה' תמימה משיבת נפש'. ואולי ירצה בזה דברי הספרים הק' )עיין 
בן איש חי( אשר הפליגו כל כך במעלת הלימוד בשבת קודש, עד שהכפילו 
את שכרו אלף פעמים, והיינו שהלומד שעה אחת בשבת כאילו למד אלף 

שעות בימי החול!
ישראל'  'מאור  רבינו הגדול מרן  עיקר העונג שבת אצל  זה היה  ואכן 
זצוק"ל. סיפרו בניו הגאונים שליט"א, שלימוד התורה בליל שב"ק היה 
בו  ומיד לאחר הסעודה השתקע בתלמודו והתענג  חביב מאוד בעיניו, 
כל  ולמד  לישון'  'שכח  ולעתים  הלילה,  של  הקטנות  השעות  עד  ה'  על 
שליט"א,  יוסף  הגר"י  מחותני  לציון  הראשון  מבנו  ושמעתי  הלילה! 
שלא אחת ראו בליל שבת שהוא לומד בעמידה, ולשאלתם מדוע אינו 
יושב, השיב 'אני עייף ומפחד אני פן ארדם'. ועוד סיפר בנו הגאון רבי 
מעשרים  יותר  שלפני  התורה,  חכמי  מועצת  חבר  שליט"א  יוסף  דוד 
שנה התארח מרן לשבת בעיר ניו יורק אצל הרה"ג דוד עוזרי שליט"א, 
ובקשה אחת היתה בפי רבינו, האם יש אור קטן בחדר השינה באופן 
שיוכל לעיין בספרים מבלי להפריע למנוחת הרבנית ע"ה אשר התלוותה 
אליו במסעו. כן השיב המארח, יש מנורה דלוקה בארון הבגדים, וניתן 
לפתוח את דלת הארון וללמוד לצידו. שמח מרן על כך מאוד, ולמחרת 
בבוקר מצאוהו שקוע בתלמודו בהיותו ספון עמוק בתוך הארון... הנה 

כי כן, כך נראה 'עונג שבת' אמיתי אצל גדול הדור מרן זצוק"ל!

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

דיני הנרות וזמן הדלקתן

אורות ההלכה

הלכות
חנוכה-א'

בס"דבס"ד



אורות הכשרות אורות הפרשה

בברכת שבת שלום ומבורך

חומרת איסור אכילה ובדיקה מחרקים – ב'
יש פירות וירקות נגועים מאוד שאין כמעט דרך לבודקם כדין, כגון תות 
עץ פטל וכדו׳ , הן מצד רמת הנגיעות והן בשל מבנה הטבעי של הפרי 
המכיל אזורים בהם החרקים הזעירים תופסים מחסה מפני השטיפה 
והבדיקה . הרבה טוענים אבל סבתא שלי שהייתה צדקת אכלה ושטפה 
ומעולם לא שמענו לאסור , אבל זו טעות היות והעולם הפך לכפר קטן 
כך שנוצרו  בלי שיש מי שיטרוף אותם  עברו ממקום למקום  וחרקים 
בתוך  נכנסים  וחלקם  בשטיפה  כמעט  יורדים  שלא  עמידים  חרקים 
שאוסרים  שמענו  שלא  ולטענה  שטיפה ,  עוזר  שלא  כך  ממש  העלים 
ירק או פרי שהבורא ברא לנו, אז כתב האגרות משה יו״ד לה שהרבה 
אנשים לא אוכלים כרוב גם לא לאחר בדיקה מחשש שלא בדקו יפה , 
וגם בכף החיים פד צ כתב שיש שנים שהכרוב גדלים בו תולעים הרבה 
והם קטנים הרבה עד למאוד וא״א לשום אדם לבודקם ובשנים אלה 
אין לאוכלו כלל ! וכן הדין בשאר ירקות. ופסק הבא״ח בפרשת נשא 
ובביתנו   , על שולחנו  יבוא  ולא  יסלקנו מביתו  וירא שמים  ח על סלק 
לא יכנס הסלק למאכל ורק בראש השנה לראותו בלבד,  וכן בטז סק 
יז בשם הרש״ל שהנהיג עצמו שלא לאכול כמהין יבשים וכו׳ ,וכן בכף 
החיים קא בשם זבצ על עלי צנון שכתב ואנחנו מימינו לא אכלנו צנון 
אלא דווקא האמהות אבל לא העלים משום שבדיקתם קשה וכו, ועוד 
ושומר  אסורים  הדין  שמעיקר  כבושים  תמרים  על  לד  הפר''ח  פסק 
נפשו ירחק מהם בגלל שמערבבים בהם תמרים נגועים. היוצא מהנזכר 
שאין לחשוש לאסור ירק או פרי שהוא נגוע מאוד עד שלא ניתן לבודקו 
כראוי הן מצד רוב נגיעותו והן מצד קושי הבדיקה והנקיון והמקפיד 
. והירק שכן הותר )שיטת המכונה גוש קטיף(  על זה קדוש יאמר לו 
הוא רק ע״פ הוראות השטיפה הנכונה שעל השקית, וחלילה לא יתיר 
אדם לעצמו לאכול ללא שטיפה דהרי עד אז הרי הוא בחזקת נגוע או 
מיעוט המצוי הרגיל , ורק השטיפה כדין מתירה את הירק ע״פ נותני 

הכשרות .

עליית הנשמות
'והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו' )כח, יב(, כתב הרבי הרש"ב 
זיע"א סולם רומז לעבודת הנשמה, שהיא הנשמה במצב של "מוצב 
ארצה" בתוך גוף גשמי וחומרי, אך "ראשו מגיע השמימה" שהיא 
מושרשת למעלה מעלה במהותו ועצמותו יתברך. והמלאכים זוכים 
שהם עולים ומתעלים על ידי 'סולם' זה, כי מכיוון שהמלאכים הם 
גם  והם  ה',  בעבודת  ולהצליח  להתגבר  ישראל  לנשמות  מסייעים 
נוטלים את תפילותיהם של ישראל ומזככים ומעלים אותם למעלה, 

הרי שגם הם עולים ומתעלים על ידי עליית הנשמות.
כך דרכו של נוכל ורמאי

'ויאמר לבן הן, לו יהי כדברך' )ל, לד(, כתב ה'מטה אהרן' כך דרכו 
של כל רמאי. הוא דווקא תובע מהזולת, שלא ירמה אותו ושיקיים 
את מילתו. וכך לבן השקרן הזהיר את יעקב "לו יהי כדברך". וכמו 
ועבדתי  'הכי אחי אתה  ה'מלאכת מחשבת' שנאמר  שמצינו אומר 
וקרא  באהבה  יעקב  את  לבן  חיבק  הראשון  ברגע  טו(,  )כט,  חינם' 
"אך עצמי ובשרי אתה" חלפו כמה שבועות, ונתקרר מעט, ונעשה לו 
אח "הכי אחי אתה" ולא זז משם עד שקראו עבד "ועבדתני חינם".

דרך היושר והתמימות
'וישב לבן למקומו... ויעקב הלך לדרכו' )לב, א-ב(, אומר רבי משה 
לייב מסאסוב זיע"א כל עוד גר יעקב עם לבן, נאלץ לנהוג עימו לפי 
לבן  ברגע ש"וישב  והרמאות. אבל  הנוכלות  דרך  ולנקוט את  דרכו 
הלך  "ויעקב  מיד  עימו,  מההתמודדות  השתחרר  ויעקב  למקומו" 
"יעקב  של  דרכו  והתמימות,  היושר  דרך  לדרכו,  שב  הוא  לדרכו" 

איש תם יושב אוהלים".
בירור אותיות התורה בכוח עליון

ממזריטש  המגיד  אומר  כג(,  )לא,  ימים'  שבעת  אחריו  'וירדוף   
הוציא  לא  שעדיין  תורה  של  אותיות  אחריו  השאיר  יעקב  זיע"א 
מלבן, ולכן לבן רדף אחריו, כדי לתת אותן לו, ונוספה פרשה בתורה 
ה'אותיות'  את  יעקב  בירר  לא  מדוע  הרבי  מבאר  אלה.  מאותיות 
ניצוצות הקדושה האלה במשך עשרים שנות עבודתו בבית לבן, אלא 
שניצוצות אלה היו נעלים כל כך עד שיעקב לא היה יכול לבררם על 
ידי עבודתו, והם נתבררו על ידי הארת כוח עליון, בדרך 'איתערותא דלעילא'.

כל חודש מאה צאן נוספים
זיע"א  יצחק שניאורסון  לוי  רבי  כתב  כו(,  )ל,  בגללך'  ה׳  'ויברכני 
חודש  כל  מוצא  לבן  היה  יעקב  של  שבזכותו  הקדוש  בזוהר  נאמר 
ההוספה  הייתה  מדוע  להבין  וצריך  בעדריו,  נוספים  צאן  מאה 
במספר מאה דווקא, אלא הטעם הוא מפני ש"יעקב" בגימטרייה 
מ'לבן'  יותר  ש'יעקב'  הרי  "פ"ב",  בגימטרייה  ו"לבן"  "קפ"ב" 

במספר מאה.
למי שייך העטופים ולמי הקשורים

'והיה העטופים ללבן והקשורים ליעקב' )ל, מב(, אומר רבי משה 
מקורם  בצביעות,  המתעטפים  אלה  'העטופים',  זיע"א  מקוברין 
לה'  בלב תמים  מי שקשורים  ו'הקשורים',  ומוצאם מלבן הארמי, 

יתברך של יעקב הם.
עם נבל תתנבל

'לקח יעקב את כל אשר לאבינו' )לא, א(, כתב ה'כלי יקר' יעקב לקח 
את כל מעמדו של לבן שנאמר 'עם נבר תתברר ועם עיקש תתפתל' 
)תהלים יח, כז(. בני לבן טענו שעד אז לא היה כדבר הזה שמישהו 

יצליח לבוא ולרמות את אבינו גדול הנוכלים והרמאים.
ההבדל בין לבן לעשו

לבן  התורה'  ה'אור  כתב  לח(,  )לא,  עמך'  אנכי  שנה  עשרים  'זה 
הארמי הוא סמל לרע נסתר, לאדם שנדמה כירא שמיים אך בתוכו 
הוא רקוב ומלא עוולות נוכלות ורמאות, לעומתו, עשיו מייצג את 
הרע הגלוי, לכן ראינו שמלחמתו של יעקב עם עשיו לא נמשכה זמן 
רב, ואילו כדי 'לברר' את הרוע של לבן שהה אצלו יעקב זמן רב, כי 

המלחמה עם הרע הנסתר קשה מאוד.
אין הקב"ה עושה ניסים לנוכל וגנב

'זה עשרים שנה אנוכי עמך, רחליך ועזיך לא שיכלו ואילי צאנך לא 
אכלתי' )לא, לח(, כתב האלשיך הקדוש זיע"א מזה שבהשגחת ה׳ 
"רחליך ועזיך לא שיכלו"  מזה תדע ש"אילי צאנך לא אכלתי" כי 

הקב"ה לא יעשה ניסים לנוכל וגנב.
יראת שמים ואהבת ה'

מב(.  )לא,  לי'  היה  יצחק,  ופחד  אברהם  אלוקי  אבי,  אלוקי  'לולי 
היא  יעקב  של  מידתו  אור'  'תורה  בספרו  זיע"א  התניא  בעל  כתב 
מידת התפארת, שעניינה התכללות וחיבור מידות החסד והגבורה. 
זהו שאמר יעקב "אלוקי אברהם" אהבת ה' וחסד, "ופחד יצחק" 
האלה  הבחינות  שתי  לי  שיהיו  זכיתי  לי"  "היה  וגבורה,  ה'  יראת 

יראת שמים ואהבת ה'.

בברכת שבת שלום ומבורך
מפקח כשרות ברבנות באר שבע

הרב דורון חג'ג'

והדברים מופלאים שבעתיים לאור דברי הרמב"ם )הלכות לולב פ"ח הלכה 
טו( החדים על פסוק זה, וז"ל: 'השמחה שישמח אדם בעשיית המצוה 
ובאהבת האל שציוה בהן, עבודה גדולה היא. וכל המונע עצמו משמחה 
אלוקיך  ה'  את  עבדת  לא  אשר  תחת  שנאמר  ממנו  להיפרע  ראוי  זו 
בשמחה ובטוב לבב'. הנה כי כן עין רואה מדברי הרמב"ם הללו בצירוף 
ברכת  זה  ובכלל  לברכות התורה  זוכה  הנז', שאין אדם  דברי המדרש 

השבת אלא אם כן מקיימה בשמחה.
מצוה  שיש  בלבד  זו  שלא  משכילין,  נמצאנו  אמורים  דברים  ומכלל 
מיוחדת של 'שמחה' ביום השבת, אלא שהיא למעשה מקור כל הברכות 
המובטחות לשומרי שבת ומקדשי שביעי. ואפשר שככל שירבה בשמחה 

זו, כך ירבו ברכותיו.
וכמה כפולה ומכופלת מעלת הזוכה לענג את השבת לא רק בבשר ודגים 
וכל מיני מטעמים, אלא בעיקר בתוספת לימוד בתוה"ק אשר נאמר בה 
)תהלים יט, ט( 'פקודי ה' ישרים משמחי לב', וכן הוא אומר )תהלים יט, ח( 
'תורת ה' תמימה משיבת נפש'. ואולי ירצה בזה דברי הספרים הק' )עיין 
בן איש חי( אשר הפליגו כל כך במעלת הלימוד בשבת קודש, עד שהכפילו 
את שכרו אלף פעמים, והיינו שהלומד שעה אחת בשבת כאילו למד אלף 

שעות בימי החול!
ישראל'  'מאור  רבינו הגדול מרן  עיקר העונג שבת אצל  זה היה  ואכן 
זצוק"ל. סיפרו בניו הגאונים שליט"א, שלימוד התורה בליל שב"ק היה 
בו  ומיד לאחר הסעודה השתקע בתלמודו והתענג  חביב מאוד בעיניו, 
כל  ולמד  לישון'  'שכח  ולעתים  הלילה,  של  הקטנות  השעות  עד  ה'  על 
שליט"א,  יוסף  הגר"י  מחותני  לציון  הראשון  מבנו  ושמעתי  הלילה! 
שלא אחת ראו בליל שבת שהוא לומד בעמידה, ולשאלתם מדוע אינו 
יושב, השיב 'אני עייף ומפחד אני פן ארדם'. ועוד סיפר בנו הגאון רבי 
מעשרים  יותר  שלפני  התורה,  חכמי  מועצת  חבר  שליט"א  יוסף  דוד 
שנה התארח מרן לשבת בעיר ניו יורק אצל הרה"ג דוד עוזרי שליט"א, 
ובקשה אחת היתה בפי רבינו, האם יש אור קטן בחדר השינה באופן 
שיוכל לעיין בספרים מבלי להפריע למנוחת הרבנית ע"ה אשר התלוותה 
אליו במסעו. כן השיב המארח, יש מנורה דלוקה בארון הבגדים, וניתן 
לפתוח את דלת הארון וללמוד לצידו. שמח מרן על כך מאוד, ולמחרת 
בבוקר מצאוהו שקוע בתלמודו בהיותו ספון עמוק בתוך הארון... הנה 

כי כן, כך נראה 'עונג שבת' אמיתי אצל גדול הדור מרן זצוק"ל!

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

דיני הנרות וזמן הדלקתן

אורות ההלכה

הלכות
חנוכה-א'

בס"דבס"ד
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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

פרשת השבוע
ויצא

לוח זמנים שבועי

בברכת שבת שלום ומבורך
רב המרכז הרפואי ״סורוקה״

וק״ק 'שבטי ישראל' שכונה יא' באר שבע

הסגולה השעה התשיעית
 14:08  - שעה  עד   13:14  - בשעה  כסלו'  'ט'  השבת 
בשם  הסגולה עת רצון השעה התשיעית,  בדיוק, יגיע 
רבי  הביאו  רשב"י,  מתקופת  קדמון  מנוחה'  ה'ברית 
חיים ויטאל זיע"א וכן הרמב"ן: "קבלה בידך השעה 
'ט' כסלו', בחודש התשיעי  התשיעית, ביום התשיעי 
שמים  ושערי  רצון  עת  הוא  כסלו',  'חודש  הוא  מניסן 
ומוצלחת  טובה  שעה  היא  רחמים,  לבקשת  פתוחים 
כנגד  הישועות,  לקבלת  מובחרת  ושמחה  ששון  שעת 
צינור כל השפע הטוב".  יסוד  הגלגל התשיעי בחינת 
של  דצדיקייא  דהילולא  יומא  חל  גם  שהשבת  ובפרט 
התניא,  בעל  של  בנו  בער  דב  רבי  האמצעי  האדמו"ר 
בכוחו  מאד  הפליא  מברדיצ'וב  יצחק  לוי  רבי  אשר 

הגדול בשמים לפעול ישועות בקרב הארץ.

עונג שבת

גליון מס'

942

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.

ישועה מתוך האפילה
'ויפגע במקום' )כח, יא(, כתב רש"י "למדנו שתיקן יעקב אבינו 

תפילת ערבית". אומר האדמו"ר רבי יצחק מאיר מגור זיע"א 
יעקב תיקן שהישועה תבוא מתוך אפילת הלילה, בבחינת "זרח 
בחושך אור לישרים" )תהילים קיב(. אומר ה'שם משמואל' יש 
בזה רמז שאפילו אם האדם שרוי בתכלית השיפלות והחשיכה, 

בבור עמוק, אחרי היותו ברום המעלות, אל יתייאש, אלא יאגור 
את שארית כוחו ויתאמץ בתפילה.

ההכנה האמיתית לחתונה
'ויפגע במקום' )כח, יא(, כתב רש"י "למדנו שתיקן יעקב אבינו 
תפילת ערבית". מבאר הרבי קודם שיעקב יצא לחרן כדי לבנות 
את ביתו עסק תחילה בתורה ובתפילה, בתורה שישב בבית עבר 
ארבע עשרה שנה, ובתפילה שנאמר "ויפגע במקום". וזה הוראה 

לכל יהודי מהי ההכנה האמיתית לחתונה, מעשה אבות סימן 
לבנים. שקודם שהאדם עומד להקים בית בישראל להתחתן 

ולהיכנס לענייני העולם שהם בבחינת 'חרן', עליו להקדיש את 
השנים שלפני כן לענייני תורה ותפילה בלבד.
סולם לשתי מטרות

'והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה' )כח, יב(, אומר 
הרבי הריי"צ זיע"א התפילה נמשלה לסולם המוצב ארצה 

וראשו מגיע השמימה. חיבור זה בין שמים לארץ משמש לשני 
דברים, להעלאת הארציות למעלה ולהורדת השמים לארץ.

חיבור חלקי הנשמה
'והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה' )כח, יב(, כתב 

ה'אור התורה' "ארצה" רומז לחלק הנשמה המלובשת בגוף, 
ו"שמימה" רומז לעצם ושורש הנשמה, שהיא למעלה מהתלבשות 

בגוף. 'סולם' התפילה מקשר ומחבר בין שני חלקי הנשמה.
הגאולה השלימה

'והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה' )כח, יב(, אומר 
בעל התניא זיע"א בכל יום בתפילות של כלל ישראל לפני הקב"ה 

יש משום גאולה נפשית ורוחנית. לו היו כל ישראל מתפללים 
בכוונה ואור האהבה שבא על ידי תפילתה של כנסת ישראל 

לא היה חולף ונגנז לו אחרי התפילה, היה כבר המשיח בא גם 
בגשמיות והייתה כבר הגאולה השלימה.

אורות עונג שבת

ּוָפַרְצָתּ ָיָמּה ָוֵקְדָמה ְוָצֹפָנה ָוֶנְגָבּה...
)בראשית כח, יד(

מכאן הפליגו רבותינו עד מאוד במעלת מצות 'עונג שבת', וכה הם דברי הגמ' )שבת קיח, ב(: 
'אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, כל המענג את השבת נותנין לו נחלה בלי מצרים, שנאמר 
אביך  יעקב  נחלת  והאכלתיך  ארץ  במתי  על  והרכבתיך  ה'  על  תתענג  אז  יד(  נח,  )ישעיה 
וגו'. לא כאברהם שכתוב בו )בראשית יג, יז( קום התהלך בארץ לארכה וגו' ולא כיצחק 
שכתוב בו )בראשית כו, ג( כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל, אלא כיעקב שכתוב בו 
)בראשית כח, יד( ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה'. רוצה לומר, שאינה דומה ההבטחה 
מוגבלת  הארץ  על  הבטחתם  שכן  ויצחק,  לאברהם  שנתנה  להבטחה   – ליעקב  שנתנה 
ימה  'ופרצת  כתיב  יעקב  לגבי  אולם  האל',  הארצות  'כל  וכן  ולרחבה'  'לארכה  היא 
וקדמה'... 'נחלה בלי מצרים'! וצריך ביאור במשמעות ברכה מיוחדת זו, עד שהוצרכו 
רבותינו לדייקה מהפסוק ולקבוע לה דרשה בתלמודם. ברם לכשנתבונן נראה, שברכות 
השבת המובטחות לשומרי שבת עד שנקבע שמה למקור כל הברכותכמאמר הפיוט 'כי 
על מה שהוסיף מדיליה  על עצם קיום מעשה המצוה אלא  היא מקור הברכה', אינם 
לקיימה בשמחה ובטוב לבב. שהרי מפורש בתלמוד )עבודה זרה ג, א( דשכר מצוות בהאי 
עלמא ליכא, וילפינן לה מקרא ד'היום לעשותם' ולא היום ליטול שכרם. נמצא שהמענג 
את השבת, אות וסימן מובהק הוא שהוא שמח בשמירת השבת, וכפי שכרוכים המה 
שירבה  שככל  הוא  בדין  ולכן  עונג'.  וקוראי  שבת  שומרי  במלכותך  'ישמחו  בתפילה 
בשמחתו, כך תגדל ברכתו – 'בלי מצרים'. וזה מדוקדק בכתוב )ישעיה שם( 'אז תתענג' 
וכן במה שדייקו רבותינו בגמ' )שם( 'כל המענג את השבת', שכן הבטחה זו שמורה רק 
על 'עונג שבת' ולא על 'שמירת שבת', וכדפי' )ולא כפי שראיתי במקצת פיוטים שהבטיחו כן על 

כל 'השומר' שבת כהלכתו(.
ואם יש את נפשך לדעת עד כמה הפליגו רבותינו בשכר מצוה זו, פוק חזי לדברי הגמ' 
השבת'.  את  שמכבדין  בשביל  זוכין,  הן  במה  ארצות  שבשאר  'עשירים  א(:  קיט,  )שבת 
י, כב( 'ברכת ה' היא תעשיר  )משלי  ז( עה"פ  ב,  )ברכות  ירושלמי  זה מפורש בתלמוד  וכעין 
זו ברכת השבת'. ועוד איתא בגמ' )שם קיח, א(: 'רבי נחמן בר יצחק אמר כל המענג את 
השבת ניצול משעבוד מלכויות'. ועוד הלום איתא התם: 'כל המענג את השבת נותנין 
ובמדרש  לבך'.  לך משאלות  ויתן  ה'  על  ד( והתענג  לז,  )תהלים  לבו, שנאמר  לו משאלות 
יראה  והרואה  עי"ש.  עדיף מאלף תעניתות',  'עונג שבת  הוסיפו:  )פר' בראשית(  תנחומא 

דבכולם מיירי ב'עונג שבת', ולא בשמירת שבת גרידא.
ברם אכתי אנו צריכים למודעי, שכן מה ענין 'השמחה' אצל השבת, ומדוע ציוו לענגה 

כמאמר הכתוב 'וקראת לשבת עונג' ולא עוד אלא שהפליגו בה כל כך, כנז' לעיל.
וז"ל:  שמחתכם',  'וביום  עה"פ  י(  פסוק  פ"י  במדבר  )פר'  שמעוני  ובילקוט  בספרי  איתא 
'וביום שמחתכם אלו שבתות'. ועיין בבעל הטורים שם שרמז כן מגימטריא ד'שמחתכם' 
העולה כמניין 'גם ביום השבת', והיינו כשם שיש מצוה לשמוח במועדים כך הוא לגבי 
שבת. ואכן זה מפורש במטבע הלשון שתיקנו מסדרי התפילה: 'ישמחו במלכותך שומרי 

שבת וקוראי עונג'.
)פר' אמור צד(: 'אמר רבי יהודה חדוותא ונטירותא דיומא  וגדולה מזו מצאנו בזוה"ק 
דשבתא, על כולא הוא'. ופי' הסולם )שם אות קטו(, השמחה והשמירה שביום השבת הוא 
בו, שממלא  יום הזה הוא שמחת עליונים ותחתונים כולם שמחים  למעלה על הכל... 
ברכות בכל העולמות, עי"ש. ושוב מצינו כעין זה בזוה"ק )פר' בשלח מז(: 'ויהב לון שבת 
דאיהו קדישא מכל שאר יומין ונייחא מכולא וחדוה דכולא', והיינו שהשבת הוא יום 
קדושה ומנוחה ושמחה יותר משאר הימים. ושוב מצאנו הוראה זו מפורשת בזוה"ק )פר' 
יתרו(: 'ובעי בר נש להתענגא בהו ולמחדי בהו', ועי"ש שהעידו על רבי אבא ורבי שמעון 
שהיו שמחים בשביתת השבת. והן הם דברי האר"י ז"ל בפיוט המפורסם: 'חדו סגי ייתי 
ועל חדא תרתי נהורא לה ימטי וברכאן דנפישין', והיינו שצריך לשמוח בשבת כפליים 
משאר ימים 'ועל חדא תרתי', ואז יזכה לאור הגדול והברכות המובטחות לשומרי שבת.

ושוב ראיתי להוכיח כן מדברי המדרש )הובא בשיבולי הלקט סימן כא( עה"פ 'תחת אשר לא 
עבדת את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב' )דברים כח, מז(: 'זהו עונג שבת', עי"ש. 

ברכת הלבנה
החל ממוצאי שבת "פרשת ויצא"

סוף זמנה ליל שישי אור לטו' כסלו כל הלילה

התימהוני
רואה הנסתרות

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

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.

ויצאפרשת השבוע:
ועמי תלואיםהפטרה לספרדים:
ויברח יעקבהפטרה לאשכנזים:

16:26כניסת השבת:
17:17יציאת השבת:

17:51רבנו תם:

לוח הזמנים
מדויק לבאר-שבע

שבת קדשיום ו’יום ה’יום ד’יום ג’יום ב’יום א’
טז' כסלוטו' כסלויד' כסלויג' כסלויב' כסלויא' כסלוי' כסלו

)14.11.21()15.11.21()16.11.21()17.11.21()18.11.21()19.11.21()20.11.21(

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

5:06 5:05 5:04 5:03 5:02 5:01 5:00
5:12 5:11 5:10 5:09 5:08 5:07 5:06
6:16 6:15 6:14 6:13 6:12 6:11 6:11
8:16 8:15 8:15 8:14 8:13 8:13 8:12
8:47 8:47 8:46 8:46 8:45 8:45 8:44
9:40 9:40 9:39 9:39 9:39 9:38 9:38

11:27 11:27 11:26 11:26 11:26 11:25 11:25
11:57 11:57 11:56 11:56 11:56 11:56 11:56
15:50 15:50 15:51 15:51 15:51 15:52 15:52
16:43 16:43 16:43 16:44 16:44 16:45 16:45
16:56 16:56 16:56 16:57 16:57 16:58 16:58
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. ה ז גני ן  ן טעו העלו * תוכן המודעות באחריות המפרסמים בלבד. ט.ל.ח

שבת  שלוםשבת  שלום


