בס"ד

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

בטאון הרבנות והמועצה הדתית באר-שבע
פרשת השבוע
חנוכה
שבת
יהודה"
"קול
מוסדות
רשת
שע"י
האבות
בעיר
התורה
וממלכת
מקץ
הרב אברהם טריקי
׳׳וראש חודש

הרב עוזיאל אדרי

דבר העורך
סגולת שבת וראש חודש
האריז"ל אומר כל חצי שנה חל שילוב של שבת וראש

בברכת שבת שלום ומבורך

רב המרכז הרפואי ״סורוקה״
וק״ק 'שבטי ישראל' שכונה יא' באר שבע

לוח זמנים שבועי
לוח הזמנים

יום א’

יום ג’

יום ד’

יום ה’

יום ו’

שבת קדש

ג' טבת

ד' טבת

ה' טבת

ו' טבת

ז' טבת

מדויק לבאר-שבע ()11.12.21( )10.12.21( )09.12.21( )08.12.21( )07.12.21( )06.12.21( )05.12.21

עלות השחר
5:24 5:24 5:23 5:22 5:21 5:21 5:20
זמן טלית ותפילין
5:31 5:30 5:29 5:28 5:27 5:27 5:26
זריחה  -הנץ החמה
6:33 6:32 6:31 6:31 6:30 6:29 6:29
סו"ז ק"ש לדעת מג"א 8:29 8:28 8:28 8:27 8:27 8:26 8:25
סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 9:00 8:59 8:59 8:58 8:57 8:56 8:56
סו״ז ברכות ק״ש
9:51 9:51 9:50 9:49 9:49 9:48 9:48
חצות יום ולילה
11:34 11:33 11:33 11:33 11:32 11:32 11:32
מנחה גדולה
12:05 12:04 12:04 12:03 12:03 12:02 12:02
פלג המנחה
15:50 15:49 15:49 15:49 15:48 15:48 15:48
שקיעה
16:41 16:41 16:41 16:41 16:41 16:40 16:40
צאת הכוכבים
16:54 16:54 16:53 16:53 16:53 16:53 16:53

ז מ נ י ה ד ל ק ת ה נ ר ות
פרשת השבוע:

מקץ
רוני ושמחי

כניסת השבת:
יציאת השבת:
רבנו תם:

16:20
17:11
17:43

הפטרה:

ופסוק ראשון ואחרון מ״השמים כיסאי״
ופסוק ראשון ואחרון מ ״מחר חודש״

דבר רב העיר שליט"א
מסירות נפש (חנוכה)

ּוּפּורים
לְעָ ִתיד לָבֹוא ּכָל הַ ּמֹוע ֲִדים י ְִהיּו ּבְ טֵ לִים חּוץ מֵ חֲ נֻּכָה ִ
(עטרת זקנים או"ח סימן תרעו ומגיד מישרים פר' ויקהל)

נודע בשערים מאמר חז"ל המופלא' :לעתיד לבא כל המועדים בטלים חוץ מחנוכה
ופורים' .ועיין להרב עטרת זקנים (או"ח סימן תרעו) שמצא סמך לזה מתוך מטבע הברכה
שאנו מברכים בחנוכה ,וזה לשונו' :מה שאנו מברכים להדליק נר של חנוכה מורה על
העתיד ,כמו שדרשו חז"ל כל המועדים בטלים חוץ מחנוכה ופורים ,וכמו שדרשו חז"ל
על מזמור שיר ליום השבת לעתיד לבא ליום שכולו שבת' ,עכ"ל .וכבר תמהו המפרשים,
היאך כל המועדים יהיו בטלים לעתיד לבא .ובמה נשתבחו חנוכה ופורים יותר משלושה
רגלים שבתורה ,עד שהם אינם בטלים לעולם.
ועוד מדוע בחנוכה ופורים אנו מטביעים את חותמו של הנס על מנהיגי אותו הדור:
'בימי מתתיהו בן יוחנן' 'בימי מרדכי ואסתר' ,ואילו בשאר רגלים פסח סוכות ושבועות,
אין אנו כורכין את נס יציאת מצרים עם מנהיגי אותו הדור ואין אומרים 'בימי משה
ואהרון' .וכי במה נשתבחו מתתיהו בן יוחנן ומרדכי ואסתר ,יותר ממשה רבינו ע"ה
אשר הוליך את העם במסירות נפש עילאית יותר מארבעים שנה .וביותר יפלא ,שאפילו
בסיפור יציאת מצרים הערוך בהגדה של פסח ,השמיט המגיד את שמו של משה רבינו ע"ה.
וכזאת יש לנו להתבונן ,אודות קדושת הר סיני (שמות יט ,יב-יג)' :והגבלת את העם
סביב לאמר השמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו ,כל הנוגע בהר מות יומת .לא תיגע בו יד
כי סקול יסקל או ירה יירה אם בהמה אם איש לא יחיה' ....ומול קדושת ההר הזה ,עולה
לפנינו גם קדושת הר המוריה מקום בית מקדשינו ותפארתנו שיבנה במהרה בימינו.
וראה זה פלא ,דוקא 'הר סיני' אשר נתפרשו בו מצוות מפורשות ואזהרות חמורות
בתורה ,קדושתו היתה רק לשעה ,שהרי מיד אחר מתן תורה נסתלקה ממנו קדושתו ועד
עצם היום הזה יכול כל אדם לדרוך בו כף רגלו .ואילו 'הר המוריה' קדושתו היא קדושת
עולם ,ועד עצם היום הזה אנו מוזהרים על קדושתו בחיוב כרת.
וכעין זה ממש ,יש לנו להעיר אודות המשכן וכליו .דהנה מודעת זאת שהמשכן על כל
כליו לא חרב ,אלא נגנז בשלמותו .מה שאין כן גבי שני בתי מקדשינו ,אשר בעוונותינו
הרבים חרבה עירנו ,ונשרף היכלנו ,טירתנו היתה לשמה יופי אדמתנו לזרים כוחנו
לנכרים לעינינו עשקו עמלנו ...וגם הכלים שנותרו ממנו נבזזו בידי זדים .והלב משתומם,
במה גדול כוח קדושת המשכן יותר מקדושת בית המקדש.
ברם דוקא חיבור ארבעת הקושיות הללו ,יוביל אותנו למפתח ביאור הענין .שכן הצד
השוה שבכולם הוא' ,מסירות נפש' ,והנקנה במטבע של מסירות נפש קניינו קנין עולם
וקדושתו קדושה נצחית שלא תתבטל לעולם.
ובזה יאירו ארבעת העניינים שלפנינו ,דבר דבור על אופניו .ראשית ,יש לנו ביאור
בתעלומת דברי רבותינו במ"ש 'לעתיד לבא כל המועדים יהיו בטלים חוץ מחנוכה
ופורים' ,וזאת משום שחנוכה ופורים לא באו לעולם אלא לאחר מסירות נפש עילאית:
כך היה בחנוכה כאשר מתתיהו בן יוחנן ובניו הובילו את העם למלחמה על קודשי ישראל
בחירוף נפש של מעטים מול רבים וחלשים מול גיבורים ,וכך היה בפורים כאשר מרדכי
ואסתר כינסו את כל היהודים בצום ותענית שלושת ימים לילה ויום .מה שאין כן נס
יציאת מצרים ,שהיה כולו אתערותא דלעילא בלא כל אתערותא דלתתא .ועל כן ,לעתיד
לבוא כל המועדים יהיו בטלים ,מפני שאין לנו בהם שום חלק ונחלה .אולם חנוכה
ופורים ,אינם יכולים להתבטל לעולם ,מפני שקניינם הוא קנין עולם וקדושתם היא
קדושה נצחית .וכן מבואר בזה ,מדוע רק בחנוכה ופורים אנו כורכים את הנס עם מנהיגי
אותו הדור .שכן הם אלו שעוררו את העם ,והובילו להשראת הניסים הללו לדורות עולם.
וכמו כן יובן בזה ,במה גדול כוח קדושת 'הר המוריה' יותר מקדושת 'הר סיני' .שכן
המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

טעוןגניזה.
העלוןטעון
העלון
גניזה.

אין לקרוא את העלון בשעת התפילה וקריאת התורה

חודש ,וסגולת שבת זו הוא עת רצון בשמים לקבלת
התפילות של חצי שנה האחרונה .כתב ה'מאור ושמש'
זיע"א סגולת שבת וראש חודש לזכות לרוח טהרה
ממרום בתשובה ובמעשים טובים .האדמו"ר רבי משה
מרדכי מלעלוב זיע"א אומר מעלת שבת וראש חודש
כ'יום טוב' .האדמו"ר ה'אביר יעקב' מסדיגורא זיע"א
אומר מעלת שבת וראש חודש כ'אחד החגים' ,כנוסח
תפילת מוסף שבת וראש חודש שהשווהו לתפילת יום
טוב "אתה יצרת ,וקרבתנו מלכנו לעבודתך ,ושמך
הגדול הקדוש עלינו קראת" .האדמו"ר רבי ישראל
מרוז'ין זיע"א אמר על היום האחרון של חנוכה" ,מה
שצדיק הדור יכול לפעול בראש השנה ויום כיפור,
יכול כל יהודי פשוט לפעול ב'זאת חנוכה'".

יום ב’

945

מנהל מערכת

עורך

ב' דר"ח טבת ב' טבת

גליון מס'

בס"ד

אורות הפרשה
ה'אור' של החגים

כתב ה'אסופת חכמים' זיע"א כל חגי ישראל יש להם שייכות ל'אור',
להתגברות האור על החושך לזכר הניסים והנפלאות שנעשו לנו .בניסי
מצרים נאמר "ולכל בני ישראל היה אור במושבותיהם"; בנס פורים
נאמר "ליהודים הייתה אורה ושמחה"; ונס חנוכה קשור בפך השמן
ובהדלקת אור הנרות.

ברכות נרות חנוכה

כתב רבי יצחק מוולוז'ין זיע"א רמז לברכות הדלקת נרות חנוכה ,הנה
סדר הברכות בנרות חנוכה הוא 'להדליק נר חנוכה'' ,שעשה ניסים',
ו'שהחיינו' .דבר זה רמוז בפסוק (במדבר כא ,ח) 'עשה לך שרף'  -ברכת
'להדליק נר חנוכה'' ,ושים אותו על נס'  -ברכת 'שעשה ניסים'' ,וראה
אותו וחי' – ברכת 'שהחיינו'.

רמז למשיח

כתב 'מדרש תלפיות' הדלקת נרות חנוכה היא הכנה לימות המשיח.
דבר זה רמוז "מ'דליקין ש'מונת י'מי ח'נוכה" ראשי תיבות "משיח".

מקור ומהות הכוח מ'תנו רבנן'

איתא במסכת שבת (כא ,ד) מאי חנוכה ,והגמרא משיבה "דתנו רבנן".
מבאר רבי מאיר שפירא מלובלין זיע"א ששאלת הגמרא היא מהי
מהותה של חנוכה מהיכן לקחו ישראל כוחות עצומים כאלה לעמוד
מול אימפריה יוונית אדירה להילחם בה ולנצחה ,ותשובת הגמרא
היא "דתנו רבנן" הכל מגיע מכוח לימוד התורה ,מחנוכה אנו למדים
שהכוח לעמוד איתנים נגד כל צוררינו מתקבל אך ורק מלהט שלהבת
הקודש שהדלקנו ,באהבת התורה ובחביבות הידור המצוות.

על ידי כהניך הקדושים

כתב ה'חסד לאברהם' נס חנוכה היה בחודש 'כסלו' ,כי עיקר הנס היה
על ידי האמונה והביטחון של בני ישראל' .כסלו' לשון 'ביטחון' ,כפי
שנאמר 'אם שמתי זהב כסלי ולכתם אמרתי מבטחי' (איוב לא ,כד) .ולכן
נעשה הנס על ידי הכוהנים ,שכן "כהן" עולה בגימטרייה שבעים וחמש,
כמניין "בטחון".

קדושה החוצה

אומר המגיד מקוז'ניץ זיע"א נר חנוכה מצווה להניחו על פתח ביתו
מבחוץ .כי הגורם לטומאת המקדש וקודשיו היו המתייוונים ,שהם
אותם יהודים שנפלו ונהו אחר תרבות חוץ ועבודה זרה .תכלית הכוונה
בנרות חנוכה היא להמשיך את הקדושה שתגיע גם לאלה שנפלו
ונמצאים בחוץ.

למה נקבע הנס על השמן

כתב ה'מטה משה' דווקא את נס חנוכה ,ולא את שאר הניסים שנעשו
לחשמונאים ,קבעו על שמן .בשאר הניסים יש פתחון פה לומר שאין
כאן נס ,כי לפעמים מעטים מנצחים את הרבים ,אף שבוודאי גם זה נס
הוא ,אך בנס השמן אין פתחון פה לומר שמקרה הוא ,אלא הכול מודים
שמאת ה' הייתה זאת.

בזכות מסירות הנפש

הרמב"ן כותב שנרות חנוכה אינם בטלים לעולם .מבאר הרבי זאת
משום שנרות אלה באו על ידי שלמות עבודת ישראל ,שמסרו את נפשם
כנגד גזרות היוונים .לכן נרות אלו אינם בטלים לעולם.

גילוי אור הפנים

אומר רבי נחמן מברסלב זיע"א ב'ליקוטי מוהר"ן' על ידי חנוכה מתגלה
אור הפנים ,בחינת "יאר ה' פניו אליך ויחונך" .חנוכה ממשיך אור אין
סוף לנשמה.

כאור שבעת הימים

אומר השל"ה הקדוש זיע"א כשם שבראשית הבריאה נאמר "ויהי
אור" ,כך מצוות חנוכה בנרות .כשם שהאור הראשון נגנז ואין
משתמשים בו ,כך נרות חנוכה אסור להשתמש לאורם .כשגברו בית
חשמונאי זכו לשלושה אורות 'אור השכינה'' ,אור התורה' ו'נר מצווה'.

אורות הכשרות
קדושת הר המוריה באה לעולם ,בעקבות מסירות נפשו של אברהם
אבינו ע"ה אשר עקד בו את בנו על גבי המזבח ,ועל כן קדושתו היא
קדושת עולם .מה שאין כן גבי הר סיני ,שנבחר על ידי הקב"ה להשרות
בו את קדושתו לשעתו .וכן מבואר בזה ,במה גדול כוח קדושת המשכן,
יותר מקדושת שני בתי המקדש .שהרי המשכן על כל כליו ,נבנה על ידי
הציבור 'דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה ...ועשו לי מקדש ...ועשו לי
מנורה ...ועשו לי שולחן'( ...שמות כה ,ב) .ועל כן ,קניינו הוא קנין עולם
ובדין הוא שלא יחרב אלא רק נגנז על כל כליו ,מה שאין כן לגבי שני
בתי המקדש.
וזהו מוסר השכל וחיזוק גדול ,לכל משברי הזמן ומצוקות העיתים.
והוא שידע האדם ,שכפי מידת הסבל והצער ,כך היא מדת נצחיות
הקניין – הן לענין עמלה של תורה והן לענין קנייני המצוות ועבודת
השי"ת ,וזה שאמרו 'לפום צערא אגרא'!

בברכת שבת שלום ומבורך

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע

ושבתה הארץ שבת לה'
בעקבות סיכומים אליהם הגיע
מו"ר כב' רב העיר הגאון הגדול רבי יהודה דרעי שליט"א
עם עירית באר שבע
על איסור עבודות קרקע בגינות ,גנים ,ומתחמים ציבוריים
במהלך שנת השמיטה ,כגון :נטיעות וכד'
הוחלט למנות "מפקח מטעם הרבנות והמועצה הדתית"
שיסייר בכל תחום ציבורי ברחבי העיר
ויפקח על שביתת האדמה בשנה הנוכחית.

תושבים הנתקלים בעבודת קרקע ציבורית
מתבקשים לדווח באופן מיידי
למפקח הרב יהודה צומעי הי"ו 050-8742490

בברכת גיבורי כח עושי דברו
מחלקת הכשרות

בנים תלמידי חכמים

איתא במסכת שבת (כג ,ד) ,הרגיל בהדלקת נר חנוכה זוכה לבנים
תלמידי חכמים .כתב ה'ליקוטי לוי יצחק' היוונים רצו להשכיח את
התורה כדי שלא יהיה דורות חדשים שימשיכו ללמוד תורה ,ולכן
הרגיל בנר חנוכה ,שהוא זכר לנס ההצלה מגזרת היוונים זוכה לבנים
תלמידי חכמים שממשיכים את שרשרת הדורות בלימוד התורה.

התעלות רוחנית

בשולחן ערוך ,בהלכות חנוכה ,מתחיל לפרש מיד את דין "המהדרין
מן המהדרין" ,ולא פירש לפני כן את הדין הרגיל .מבאר האדמו"ר רבי
אברהם מרדכי ה'אמרי אמת' מגור זיע"א כי בחנוכה אפשר להגיע
למדרגות גבוהות אף שלא בסדר הרגיל והטבעי .בחנוכה אפשר לקפוץ
ישר אל המדרגה של "מהדרין מן המהדרין".

חוצפא יסגא

בפוסקים מובא כי עכשיו מדליקים את הנרות בפנים הבית ,מבאר
ה'בני יששכר' כי לפני ביאת המשיח תתרבה החוצפה ,והכופרים
אשר בקרבנו יושבים לצערינו כבר בתוך המחנה .לכן עתה אין ברירה
מדליקים כיום בפנים הבית ,לבטל את המפריעים והמנגדים שהם כבר
בתוך הבית פנימה.

הודעה משמחת
״הסנדק״

רח' טרומפלדור  79באר-שבע
בברכת יאכלו ענוים וישבעו

בס"ד

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

אגרת לחג החנוכה

המשך הלכות שמיטה

שביעית?שביעית
בקדושת
שלב הגידול המחייב
ש – מאימתי חל על גידולי הארץ קדושת

ת – קדושת שביעית אינה נקבעת לפי זמן השמיטה ,כלומר מראש
השנה ועד ראש השנה אלא לפי שלבי גידולם ועד ללקיטתם ,וכדלקמן.
ש – מהו השלב הקובע קדושת שביעית בירקות?
ת – בירקות הולכים אחר לקיטה ,כלומר כל שנתלשו מהשדה לפני שנת
השמיטה ,אין עליהם קדושת שביעית .אבל כל שנתלשו בשנת השמיטה,
חל עליהם קדושת שביעית ,אף על פי שנגמר גידולם בשנה השישית .לפי
שצריך להשקותם עד זמן תלישתם ,ולא די להם במי הגשמים.

ש – מה דין ירק שנתלש מהשדה בשנה השמינית?

ת – אף על פי שהזמן הקובע בירקות הוא זמן תלישתם מהשדה
כמבואר לעיל ,מכל מקום יש המחמירים בירקות שנלקטו בשמינית
לנהוג בהם קדושת שביעית ,מפני שנגמר בישולם בשנת השמיטה.
והמחמיר בזה תבוא עליו ברכה.

ש – מהו השלב הקובע קדושת שביעית בפירות האילן?

ת – הזמן הקובע בפירות האילן ,הוא זמן החניטה .אלא שנחלקו
רבותינו מתי הוא זמן החניטה :יש אומרים משהגיע לשליש גידולו ,ויש
אומרים אחר נשירת הפרח ותחילת מראה הפרי .וטוב להחמיר כשתי
הדעות .לפיכך פירות שחנטו בשנה השישית ,אל על פי שרוב גידולים
וגמר בישולם היה בשנה השביעית ,אין עליהם קדושת השביעית .לפי
שפירות האילן די להם במי הגשמים ,ואינם צריכים להשקאה תמידית.
אבל אם חנטו בשנת השמיטה ,אף על פי שרוב גידולם ובישולם היה
בשנה השמינית ,חל עליהם קדושת שביעית .ועל כן צריך להיזהר גם
בשנה השמינית לקנות פירות האילן רק מחנויות השומרות שמיטה כהלכתה.

ש – מהו השלב הקובע קדושת שביעית בתבואה וקטניות?

ת – הזמן הקובע בתבואה הכוללת חמישה מיני דגן וקטניות למיניהם,
הוא בזמן הגעתם לשליש גידולם .לפי שגם הם (כמו פירות האילן)
אינם צריכים השקאה תמידית ודי להם במי גשמים .לפיכך כל שהגיעו
לשליש גידולם בשנה השישית ,אין עליהם קדושת שביעית אף אם רוב
גידולם ובישולם היה בשנת שמיטה .אך אם הגיעו לשליש גידולם בשנת
השמיטה ,חל עליהם קדושת שביעית אף על פי שרוב גידולם ובישולם
היה בשנה השמינית .ועל כן יש להיזהר גם בשנה השמינית לקנות
תבואה וקטניות רק מחנויות השומרות שמיטה כהלכתה.

ש – מהו שלב הקובע קדושת שביעית בזיתים וענבים?

ת – דין הזיתים והענבים ,הוא כדין פירות האילן המבואר לעיל.

ש – האם פירות הדר דינם כפירות האילן לעניין קדושת שביעית?

ת – אף על פי שפירות הדר זקוקים להשקאה תמידית ולא די להם במי
הגשמים ,כמו בירקות .מכל מקום דינם כדין פירות האילן המבואר
לעיל ,הן לקולא והן לחומרא.

ש – האם גם אתרוג דינו בזה כשאר פירות האילן?

ת – אף על פי שאתרוג גדל באילן ,מכל מקום נחלקו רבותינו בתלמוד:
האם דינו כפירות האילן – שזמן החניטה הוא הקובע לקדושתם ,או
שדינו כדין הירקות – שזמן הלקיטה הוא הקובע לקדושתם ,מפני שגם
אתרוג צריך השקאה תמידית ולא די לו במי הגשמים .וכיון שסוגיא
זו נותרה בספק ,נחלקו בזה רבותינו הראשונים והאחרונים :דעת
הרמב"ם לדון את האתרוג – כדין הפירות והירקות ,לחומרא .כלומר
שאם חנט בשנה השישית ונלקט בשנה השביעית – יש בו קדושת שביעית
כדין הירקות ,ואם חנט בשנה השביעית ונלקט בשנה השמינית – יש בו
קדושת שביעית כדין פירות האילן .וכן היא דעת החזון איש .אך לדעת
הרבה מרבותינו הראשונים ,דין האתרוג הוא כדין פירות האילן – הן
לקולא והן לחומרא .ולפי הנראה ,טוב להדר ולקנות בשנת השמיטה
אתרוג שנקטף בשנה השישית ,שאין בו קדושת שביעית לכל הדעות.

ש – פרחים ובשמים ,מהו זמן הקובע את קדושתם?

ת – לפי המבואר בפרק הקודם (באלו דברים חלה קדושת שביעית-
ובעלון  )941שפרחים ובשמים אשר נטעו אותם לשם ריח ,יש בהם
קדושת שביעית .הזמן הקובע לקדושתם ,תלוי בדרך גדילתם :אם הם
גידולים חד עונתיים ,כגון עשבי בשמים ,דינם כדין הירקות המבואר
לעיל .ואם הם גדלים על שיחים רב שנתיים ,כגון עצי בשמים ,דינם
כדין פירות האילן המבואר.

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.

מאת כב' המרא דאתרא הגאון

רבי יהודה דרעי

שליט"א

הרב הראשי וראב"ד באר שבע

בס"ד

הברון
רוטשילד
והשבת
יום השמיני של חנוכה "זאת חנוכה" כתב בליקוטי מהרי"ל:
"יום השמיני של חנוכה הוא גמר החתימה של יום הכיפורים".
וכן כתב רבינו ישראל בעש"ט זיע"א" :ביום הכיפורים הוא
גמר ה"חותם" ובזאת חנוכה הוא גמר ה"חותם בתוך חותם".
הוסיף על כך הרה"ק צבי אלימלך מדינוב זיע"א" :מראש
חודש אלול עד זאת חנוכה מאירה ברקיע כעין דמות של פיסת
כף יד הפשוטה לקבל תשובתם של ישראל" .ונתן רמז לזה
שנאמר "בזאת יכופר עוון יעקב" היינו דבזאת חנוכה הוא גמר
כפרת עוון יעקב שכך נאמר "תשב אנוש עד דכ"א" גימטרייא
כ"ה היינו דעד חנוכה הוא זמן תשובה לכל .הסבר לכך כתב
ה"יהל אור" על הזוה"ק" :בשמונת ימי החנוכה גומרים את
ההלל והם נגד שמונה חגים  -ימים טובים במשך השנה שאין
גומרים או אין אומרים בהם את ההלל ,ו' ימים הראשונים של
חנוכה הם נגד ו' ימים של פסח שאין גומרים בהם את ההלל,
יום השביעי של חנוכה נגד ראש השנה שאין אומרים בו הלל,
ולפי זה א"כ יום השמיני של חנוכה "זאת חנוכה" הוא כנגד
יום הכיפורים לגמר חתימה טובה.

* תוכן המודעות באחריות המפרסמים בלבד .ט.ל.ח

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת המקוואות

דרושות

בלניות מוסמכות
עם תעודה לעבודה במקוואות

08-6237234
יש לשלוח קורות חיים לפקס
בברכת התורה והטהרה
יהושע (שוקי) דמרי

ממונה המועצה הדתית באר שבע

חנוכה שמח!
וחג
שלום
שבת
יהודה דרעי
הרב

הרב הראשי וראש אבות בתי הדין

יהושע (שוקי) דמרי
ממונה המועצה הדתית

שלמה אוחיון

מזכיר המועצה הדתית

* תוכן המודעות באחריות המפרסמים בלבד .ט.ל.ח

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.

