בס"ד

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

הדתית באר-שבע
והמועצה
השבוע
בטאון הרבנותפרשת
וממלכת התורה בעיר האבות שע"י
שמות רשת מוסדות "קול יהודה" הרב אברהם טריקי
׳׳

הרב עוזיאל אדרי

דבר העורך
כוחה של תפילה
'ותחיין את הילדים' ,כתב המדרש אמר רבי לוי יש

בברכת שבת שלום ומבורך
רב המרכז הרפואי ״סורוקה״
וק״ק "שבטי ישראל" שכונה יא" באר שבע

לוח זמנים שבועי
לוח הזמנים

יום ג'

יום ד'

יום ה'

יום ו'

שבת קדש

כב’ טבת כג’ טבת כד’ טבת כה’ טבת כו’ טבת כז’ טבת כח’ טבת

מדויק לבאר-שבע ()1.1.22( )31.12.21( )30.12.21( )29.12.21( )28.12.21( )27.12.21( )26.12.21

עלות השחר
5:35 5:34 5:34 5:34 5:34 5:33 5:33
זמן טלית ותפילין
5:41 5:40 5:40 5:40 5:40 5:39 5:39
זריחה  -הנץ החמה
6:43 6:43 6:43 6:42 6:42 6:42 6:41
סו"ז ק"ש לדעת מג"א 8:39 8:39 8:39 8:38 8:38 8:37 8:37
סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 9:10 9:10 9:09 9:09 9:09 9:08 9:08
סו״ז ברכות ק״ש
10:01 10:01 10:01 10:00 10:00 9:59 9:59
חצות יום ולילה
11:44 11:43 11:43 11:42 11:42 11:41 11:41
מנחה גדולה
12:15 12:14 12:14 12:13 12:13 12:12 12:12
פלג המנחה
16:00 15:59 15:59 15:58 15:58 15:57 15:56
שקיעה
16:52 16:51 16:50 16:50 16:49 16:48 16:48
צאת הכוכבים
17:04 17:03 17:03 17:02 17:01 17:01 17:00

ז מ נ י ה ד ל ק ת ה נ ר ות
פרשת השבוע:
שמות
הפטרה לספרדים :דברי ירמיהו
הפטרה לאשכנזים :הבאים ישרש
16:27
כניסת השבת:
יציאת השבת:
17:18
רבנו תם:
17:49

דבר רב העיר שליט"א
רגע של התעוררות
סנֶה
ַו ֹיּאמֶ ר מֹשֶ ׁה ָאסֻ ָרה ָנּא וְ ֶא ְר ֶאה ֶאת הַ מַ ְּר ֶאה הַ ָ ּגדֹל הַ ֶזּה מַ ּדּועַ ל ֹא יִבְ עַ ר הַ ְ ּ
(שמות ג ,ג)

רבי יוחנן אמר שלוש פסיעות פסע משה ,ריש לקיש אמר לא פסע אלא צווארו עיקם.
אמר לו הקב"ה נצטערת לראות ,חייך שאגלה עליך.
מייד ויקרא אלוהים מתוך הסנה ויאמר משה משה ויאמר הנני.
(מדרש תנחומא שם)
הדברים מופלאים ונשגבים מבינתנו ,וכי בשל 'שלוש פסיעות' שפסע משה או 'עקימת
צווארו' לראות מדוע לא יבער הסנה ,זכה משה להתגלות ה' ולגאול את ישראל .וביותר יפלא
גוף פלוגתת רבי יוחנן וריש לקיש בזה ,וכי מנין לו לרבי יוחנן לדעת כמה פסיעות פסע משה
עד שקבע שלוש פסיעות פסע משה ,ולעומתו בא ריש לקיש וקבע לא כי אלא רק צווארו עיקם.
ותבט עיני להגר"א דסלר זצ"ל (בספרו מכתב מאליהו ח"ד) שעמד בזה ,וביאר בשם הסבא
מקלם זצ"ל' :שמה שהיה משה מוכן לסור מדרכו כדי לראות המראה הגדול של הסנה ,זה
גרם לכל גדלותו .והענין כנ"ל ,שיש לחטוף הרגע של 'סיעתא דשמיא' ולעשות הפתח כחודו
של מחט שמביא לתשובה גמורה ולא עוד אלא שחטיפה זו היא פתיחת הפתח ההוא ,והוא
הצעד הראשון המוטל על האדם' ,עכ"ל .ועל פי זה יש לנו ביאור נכון בפלוגתת ר"י ור"ל .שכן
אם בגדר 'הפתח' המוטל על האדם עסקינן הכא ,אזי בא ר"י ואמר שדי בזה בצער של שלוש
פסיעות ,מפני שזהו 'הפתח' הנדרש מהאדם כתנאי לסיעתא דשמיא .אולם לעומתו בא ר"ל
ואמר לא כי ,אלא די בזה בצער של 'צווארו עיקם' והיינו הנכונות שהאדם מגלה בחיפוש אחר
בוראו ,מפני שזהו 'הפתח' הנדרש מהאדם .הרי לפנינו ,גדר הפתח הנדרש מהאדם – כתנאי
לסיעתא דשמיא עד כדי התגלות השכינה ממש.
וכיוצא בזה מצינו בגמ' סנהדרין (צו ,א) אודות ארבע פסיעות שפסע נבוכדנאצר ,וזה תרגום
דברי הגמ' שם :שאל בלאדן ,מה קרא שהיום התארך .אמרו לו ,חזקיה חלה והבריא .אמר יש
אדם חשוב כזה בעולם ולא אשאל בשלומו ,מיד כתבו סופרי המלך אגרת ברכה לחזקיהו בזה
הלשון :שלום למלך חזקיהו ,שלום לעיר ירושלים ,שלום לאל הגדול .ונבוכדנצאר סופר המלך
היה ,אך באותה שעה לא היה שם .כששמע אודות האגרת ,ביקש לדעת את תוכנה ,אמרו לו
כך וכך כתבנו .תמה עליהם נבוכדנאצר ,היאך כתבתם את 'האל הגדול' בסוף האגרת ,הלא מן
הראוי היה להקדימו לפני חזקיהו ולפני עיר ירושלים .מיד רץ נבוכדנאצר לעצור את השליח,
ולא הספיק לרוץ אלא ארבע פסיעות עד שעצרו המלאך גבריאל .אמר רבי יוחנן ,אלמלא עכבו
המלאך ,לא היה נשאר שריד מישראל ,עכת"ד .ועיין במדרש תנחומא (פרשת כי תשא) במה
זכה נבוכדנאצר עבור הפסיעות הללו שפסע לכבודו של מקום :אמר הקב"ה ,אתה פסעת
שלוש פסיעות לכבודי ,חייך שאני מעמיד ממך שלושה מלכים שישלטו מסוף העולם ועד
סופו ,ואלו הם :נבוכדנאצר ,אויל מרודך ,ובלשצר ,עי"ש (וע"ע מש"ב בספר לב אליהו ח"ג).
ואכן הן הם דברי רבותינו (שיר השירים רבה ה ,ג) 'אמר הקב"ה לישראל בני פתחו לי פתח
אחד של תשובה כחודה של מחט ואני פותח לכם פתחים שיהיו עגלות וקרניות נכנסות בו'.
ברם עדיין יש להבין ,מדוע הצעד הראשון הנדרש מהאדם ,הוא תנאי לעיכובא עד שבלעדיו
אין לצפות לשום סיוע משמים .וכי הקב"ה הפותח פתחים גדולים כל כך – 'כפתחו של אולם',
לא יכול לפסוח על 'חודה של מחט'! ועל כרחך צריך לומר ,שאין כאן מערכת של תגמול ,אלא
שזו הנהגה ביסוד עולם המעשה ,והיא הבחירה החופשית אשר דיבר בה הכתוב (דברים ל ,יט)
'החיים והמות נתתי לפניך הברכה והקללה ובחרת בחיים' .והיינו ש'חוד המחט' הנדרש
מהאדם ,הוא למעשה 'המפתח' הפותח את כל השערים ,מפני שזה הגילוי דעת על בחירתו
בחיים .וזה שאמרו חז"ל (תיקוני זוהר – תקונא שתין ותשע) 'ואתערותא דלתתא גרים אתערותא
דלעילא' ,וזה פשוט.
אלא שמכלל הן אתה שומע לאו ,שבלעדי 'מפתח' הצעד הראשון ,אין כניסה לטרקלין התורה

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

טעוןגניזה.
העלוןטעון
העלון
גניזה.

אין לקרוא את העלון בשעת התפילה וקריאת התורה

וולדות שהיו יוצאין מתים או חגרים או סומים או
בעלי מומין ,והיו המיילדות עומדות בתפילה ושומע
הקב"ה קולן וחוזרים לחיים ומתרפאים .מבאר ה'בן
לאשרי' על פי זה את הפסוק כך" :ותיראן המיילדות
את האלקים ,ותחיין את הילדים" שבגלל יראת שמים
ואהבת ה' של יוכבד ומרים כשהיו עומדות בתפילה
ומבקשות על הוולדות רחמים מיד התקבלה תפילתן
ונעשו להן נסים ונפלאות ,והחיו את הילדים המתים
ממש שהתרפאו בגופם ובנפשם" .וייטב אלקים
למיילדות וירב העם" "וירב" מלשון "רבי" שבעקבות
הישועות והמופתים יוכבד ומרים נהיו לעם ישראל כעין
'רבי ומורה דרך' להורות להם על גודל כוחה של תפילה,
"ויעש להם בתים" וכתוצאה מהניסים התרבו ספסלי
בתי המדרש במבקשי ה' בעמל התורה ועבודת התפילה.

יום א'

948

מנהל מערכת

עורך

יום ב'

גליון מס"

בס"ד

אורות הפרשה
מעל הטבע

'וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי' (ב ,א) ,איתא במסכת סוטה (יא ,ב)

שיוכבד הייתה אז בת מאה ושלושים שנה ,והכתוב קורא לה "בת לוי",
משום שנולדו בה סימני נערות .מדוע הייתה לידתו של משה צריכה
להיות באורח על-טבעי ,מבאר הרבי כי כדי שיוכל להוציא את ישראל
ממצרים ,שבה שרר תוקף הטבע ,היה עליו להיות מעל חוקי הטבע.

לעזור בלי חישובים

'ותשלח את אמתה' (שמות ב ,ה) ,פירש רש"י 'את אמתה' את ידה,
שנשתרבבה ידה אמות הרבה .וצריך להבין והלוא בת פרעה לא ידעה
שיארע לה נס זה ,ומדוע הושיטה מלכתחילה את ידה למקום שאי
אפשר להגיע אליו ,אלא מבאר רבי יצחק מוורקה זיע"א שכאשר אדם
רוצה באמת לעזור לזולת ,אל יעמוד מהרהר וחוקר אם כדאי המאמץ
ואם הדבר בהישג יד .אלא עליו לעשות תיכף ומיד את שלו להושיט ידו,
והקב"ה יגמור בעדו.

לגדול בחצר המלכות

'ויגדל הילד ותביאהו לבת פרעה' (שמות ב ,י) ,מבאר ה'אבן עזרא' זיע"א
כך סובב ה' את הדברים ,שיגדל משה בבית המלכות ,להיות נפשו על
המדריגה העליונה בדרך הלימוד וההרגל ,ולא תהיה נפשו שפלה ורגילה
להיות בבית עבדים .ועוד דבר אחר ,כי אילו היה גדל בין אחיו והכירוהו
מנעוריו ,לא היו יראים ממנו ,והיו מחשיבים אותו כאחד מהם.

שכר גומלי חסדים

'ותקרא שמו משה ,כי מן המים משיתהו' (שמות ב ,י) ,כתב המדרש
מכאן אתה למד שכרם של גומלי חסדים .אף על פי שהרבה שמות היו
לו למשה ,לא נקבע לו שם בכל התורה אלא כמו שקראתו בתיה בת
פרעה ,ואף הקב"ה לא קראו בשם אחר.

אין רשות להסתגר

'ויגדל משה ויצא אל אחיו' (שמות ב ,יא) ,מבאר הרבי משה גדל בבית
המלך ,ושם לא היה חסר לו דבר ,והיה יכול לשבת בשקט ובשלווה .אך
מיד כשגדל והיה מסוגל לעשות ולפעול ,יצא אל אחיו וחירף נפשו לעזור
לאחד מהם ,ולפיכך נאלץ לברוח ולגלות למדיין .ללמדך ,אין האדם
רשאי להסתגר בד' אמות של תורה ולומר "אני את נפשי הצלתי".

איש מצרי

'איש מצרי הצילנו' (שמות ב ,יט) ,כתב ה'לקוטי לוי יצחק' זיע"א משה
מושיעם של ישראל ,נולד בשנה המאה ושלושים לירידת יעקב ובניו
למצרים .דבר זה נרמז במחצית הראשונה של תיבת "מצ'רי" ,הנה
"מ"צ" בגימטריה "מאה ושלושים" .לאחר מאתיים ועשר שנים שהיו
בני ישראל במצרים נגאלו על ידי משה .דבר זה נרמז במחצית השנייה
של תיבת "מצ'רי" ,הנה "ר"י" בגימטריה "מאתיים ועשר" .זהו עומק
הכוונה שאמרו "איש מצרי הצילנו".

מעלת ה'סנה'

'ויאמר משה אסורה נא' (שמות ג ,ג) ,פירש רש"י אסורה נא ,אסורה מכאן
להתקרב לשם .מבאר הבעל שם טוב הקדוש זיע"א כשראה משה את
מעלת האנשים הפשוטים על תלמידי החכמים ,התעורר והגיע לדרגה
של תשובה .ומהי 'תשובתו' של משה" ,אסורה מכאן להתקרב לשם"
לא להסתפק במעמדו ומצבו הנוכחי אלא תמיד להתעלות בעילוי אחר
עילוי .אומר בעל התניא זיע"א מהפסוק הזה עלינו ללמוד ,שכדי להשיג
את מה שראה במראות אלוקים ב'סנה' ,ולהגיע לידיעת המראה הגדול
בהכרה פנימית ,הדבר אפשרי רק על ידי 'אסורה נא' .וכדברי רש"י
"אסורה מכאן להתקרב לשם" ,עבודת ה' פנימית של תזוזה עצמית.

להרגיש את השני

'של נעליך מעל רגליך' (שמות ג ,ה) ,מבאר ה'עוללות אפרים' מי שנועל
נעליים לרגליו הולך על האבנים הקטנות הזרועות בדרכים ,וכמעט
אינו מרגיש בהן ,ואילו ההולך יחף רגיש למכשול קל שבקלים .למשה,
מנהיגם של ישראל ,נאמר" :של נעליך מעל רגליך" .לך יחף ,תרגיש את
השני וחוש בכל מכשול שתחת כף רגליך .עצור והגב על כל מעשה עוול
ואי צדק ,ולו קל שבקלים.

ראייה של צדיק

'ויאמר ה׳ ראה ראיתי' (שמות ג ,ז) ,כתב במדרש אמר לו הקב"ה למשה,
אתה רואה ראייה אחת ,ואני רואה שתי ראיות .אתה רואה אותם
באים להר סיני ומקבלים תורתי ,ואני רואה אותם מקבלים תורתי
זה "ראה" ,אבל גם "ראיתי" זה מעשה העגל .מבאר רבי לוי יצחק
מברדיצ'ב זיע"א מדוע משה ,אבי הנביאים ,לא ראה אלא ראייה אחת,
את קבלת התורה בלבד ולא את מעשה העגל ,משום שצדיק הרואה
שיהודים יהיו חוטאים ,אינו צדיק ואינו חוזה .משה רבנו הייתה לו
ראייה של צדיק ראה ביהודים את הטוב בלבד ,את קבלת התורה ,ולא
את מעשה העגל.

אורות הכשרות
והמצוות .ואפשר שזה עומק דברי הגמ' (שבת לא ,א) עה"פ ראשית חכמה
יראת ה' (תהלים קיא ,י)' :אמר רבה בר רב הונא ,כל אדם שיש בו תורה
ואין בו יראת שמים ,דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות ומפתחות
החיצוניות לא מסרו לו ,בהי עייל (באיזה פתח נכנס לפתוח את הפנימיים – רש"י),
עי"ש .ללמדך ,שאין ערך ללימוד תורה שאין עמו יראת שמים .ושוב מצאתי
כן מפורש בכתבי רבי צדוק מלובלין (פרי צדיק שמות פר' תצוה ,אות ז)' :וזהו
האתערותא מצד ישראל ,וכמו שאמרו פתחו לי פתח אחד של תשובה כחודה
של מחט ואני אפתח לכם וכו' .ואמרו מהבעל שם טוב זצוק"ל שהפתח
כחודה של מחט ,היינו שיהיה מפולש מעבר לעבר עד חלל הלב .ופתח זה
היינו היראה' ,עי"ש.
וגדולה מזו יש לומר ,שהצעד הראשון הנדרש מהאדם ,הוא רגע
ההתעוררות המתפרץ בקרבו ,אשר היודע לשמרו ולהתנוסס על גביו ,יוכל
להגיע למדרגות רמות ונשגבות עד כדי הדביקות בשכינה ממש .וזה מדוקדק
בדברי הגר"א דסלר הנז"ל 'כחודו של מחט שמביא לתשובה גמורה' .וכענין
שמצינו במעשה דיוסף משיתא המבואר במדרש (בראשית רבה כב) ,וזת"ד:
כאשר ביקשו הרומאים מיוסף משיתא לפרוץ לפניהם אל תוך ביהמ"ק
והבטיחו לו שכל חפץ שיטול משם יהיה שלו ,נכנס ונטל את מנורת הזהב
ויצא ,וכשביקשו ממנו שוב להיכנס וליטול מה שירצה סירב יוסף משיתא,
ואמר 'לא די לי שהכעסתי לאלוקי פעם אחת אלא שאכעיסנו פעם שניה'.
מה עשו לו ,נתנו אותו במשור של חרשים ,והיו מנסרים בו ,והיה אומר אוי
לי שהכעסתי לבוראי ,עד שיצאה נשמתו .יצאה בת קול מן השמים ואמרה
'מזומן יוסף משיתא לחיי העוה"ב' ,עכת"ד .והלב משתומם מהשינוי התהומי
שחל בקרבו של יוסף משיתא!! אשר הפך בין רגע מרשע עריץ שהסכים
לפרוץ למקדש ולבזוז את כליו – לצדיק אשר מוכן למסור את נפשו במיתה
משונה ויסורים נוראים ובלבד שלא להכעיס את בוראו! ומכאן הוכיח הגאון
מפוניבז' זצ"ל ,שגם לב ערל כיוסף משיתא זכה ליראת שמים כה מופלאה
בעצם כניסתו הראשונה למקדש .הרי לפנינו רגע אחד של התעוררות ,אשר
בכוחו לרומם את האדם לפסגת הרוממות של 'מסירות נפש'! וסימנא טבא
מצאתי גם לזה ,מתוך כתבי רבי צדוק מלובלין (פרי צדיק בראשית לחודש
כסלו ,אות ב)' :יש לכל אחד מישראל מבטח עוז שיוכל לקנות עולמו בשעה
אחת ..אם אך יפנה עצמו לדברי תורה ,כמו שאמרו פתחו לי פתח אחד של
תשובה כחודה של מחט וכו' ,ועמך כולם צדיקים' ,עי"ש.

בברכת שבת שלום ומבורך
הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת הכשרות

תושבי באר-שבע היקרים
הרינו מודיעים כי

ביום שישי כז' טבת ()31.12.21
יפוג תוקפם של תעודות הכשרות
ולכן יש לדרוש
תעודת כשרות מקורית בתוקף
עם חתימה וחותמת בצירוף הלוגרמה.

״נר ה׳ נשמת אדם”
הדברי תורה מוקדשים
לע”נ של מו”ר הכשר והצדיק
איש האשכולות ,צורבא דרבנן

תשל"דדמרי
חואטי
הרב אליהו חי
נלב"ע כ"ג טבת
יה"ר שזכות לימוד התורה
תהיה לע”נ הזכה והטהורה
"נפשו בטוב תלין וזרעו ירש ארץ"

זצ”ל

בס"ד

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

המשך הלכות שמיטה

השימוש בפירות שביעית – ב'
ש  -האם מותר לקדש או להבדיל ביין (או מיץ ענבים) של שביעית?
ת  -פשוט שמותר לקדש בשבת ויו"ט ביין או מיץ ענבים של שביעית
וכן מותר להשתמש בו להבדלה ,שהרי שותים ממנו .אך יש להיזהר
שלא ימלא את הכוס על גדותיו באופן שעלול היין להישפך מחוץ לכוס,
אלא אם כן הייתה הכוס מונחת על צלחת ואחר כך שותה את היין
שגלש על הצלחת .וכן יש להיזהר שלא לכבות בו את נר ההבדלה ,כמו
שנוהגים בהבדלה.
ש -האם מותר למרוח פירות או ירקות של שביעית לצורך רפואה או קוסמטיקה?
ת  -פירות שביעית הראויים לאכילה או שתייה ,אסור להשתמש בהם
לצורך רפואה או קוסמטיקה כגון למרוח על הגוף וכדומה.
ש  -האם מותר להשתמש בויטמינים שיש בהם תערובת פירות וירקות?
ת  -הואיל ואסור להשתמש בפירות שביעית הראויים לאכילה או
שתייה לצורך רפואה כאמור לעיל ,אסור להשתמש בויטמינים שיש
בהם תערובת פירות שביעית .ועל כן יש להיזהר ברכישת ויטמינים
שיהיו בהכשר מהודר ,מפני שמצוי בהם תערובת של מאכלות אסורות
ובכללם איסור שביעית.
ש  -פירות שביעית שנתבשלו בקדירה ,מה דין הקדירה?
ת  -קדושת שביעית אינה חלה אלא על דבר שיש בו ממש וראוי הוא
לאכילה ושאר שימושים שרגילים בו .לפיכך פשוט שאין קדושת
שביעית חלה על קדירות וסירים שנתבשלו בהם פירות או ירקות של
שביעית ,ואינם צריכים שום הכשרה.
ש  -האם מותר לקלף אגסים או מלפפונים וכדומה ,אשר אפשר
לאוכלם עם קליפתם?
ת  -מותר לקלף פירות וירקות אשר יש דרך לקלפם ,אף על פי שאפשר
לאוכלם עם קליפתם כגון תפוחים ומלפפונים וכדומה .אבל פירות
וירקות שאין דרך לקלפם כגון עגבניות ושזיפים וכדומה ,אסור לקלפם
מפני שהוא מפסיד את אכילת קליפתם .ומכל מקום מותר לקלף גם
בהם מקום שהם נגוסים או מקולקלים וכדומה.
ש  -האם יש קדושה בקליפות של פירות שביעית?
ת  -קליפות של פירות וירקות שביעית הראויים למאכל אדם ,כגון
קליפות פירות הדר אשר ראויים לעשיית ריבות ,יש בהם קדושת
שביעית .ואפילו שאינם ראויים למאכל אדם אבל ראויים הם למאכל
בעלי חיים ,יש בהם קדושת שביעית .ברם אם התרקבו עד שאינם
ראויים עוד לא למאכל אדם ולא למאכל בעלי חיים ,בטלה מהם
קדושתם ומותר להשליכם לפח אשפה .וכל שכן אם מלכתחילה ,לא
היו ראויים למאכל אדם ובעלי חיים ,שאין בהם קדושת שביעית כלל.
ש  -האם יש קדושת שביעית בגרעיני אבטיח או מלון?
ת  -פשוט שיש בהם קדושת שביעית ,שהרי ראויים הם למאכל אדם
או שאר בעלי חיים.
ש  -האם יש קדושת שביעית במרק של פירות שביעית?
ת  -כשם שהפרי עצמו יש בו קדושת שביעית ,כך הוא הדין לגבי הטעם
היוצא ממנו .לפיכך פירות או ירקות שנתבשלו במים ,אף על פי שלא
נמוחו כלל ,יש במים או במרק קדושת שביעית .במה דברי אמורים,
כשיש דרך לשתות את המים שנתבשלו בהם ,אבל כל שאין דרך
להשתמש במים שנתבשלו בהם כגון תפוחי אדמה וכדומה ,אין במים
שום קדושת שביעית.
ש  -האם מותר לקטוף פירות שביעית אשר טרם הבשילו?
ת  -אסור לקטוף פירות שביעית בעודם בוסר ולא הבשילו ,אף על פי
שרוצה הוא לאוכלם .אבל מותר לקטוף פירות שדרך להבשילם אחר
קטיפתם ,כגון אבוקדו או ענבים וכדומה.
ש  -עלי ירק שפג טעמם ,האם יש בהם קדושת שביעית?
ת  -תבלינים או ירק שהשתמשו בהם עד שפג טעמם ,כגון נענע או
שיבה אחר שנתנם בכוס תה ופג טעמם .בטלה מהם קדושת שביעית
ומותר להשליכם לאשפה.
ש  -האם מותר ליתן פלח לימון של שביעית לתוך כוס תה?
ת  -מותר ליתן פלח לימון לתוך כוס תה ,כדרך שנוהגים בו בשאר
שנים .ורצוי לסוחטו עם כפית ובגמר השתיה ,אם יכול לאוכלו תבוא
עליו ברכה ,ואם לאו – רשאי להשליכו לאשפה מפני שבטלה ממנו
קדושת שביעית.
ש  -כיצד נוהגים בשאריות מזון או קליפות שיש בהם קדושת שביעית?
ת  -שאריות מזון הנותר בסירים ובצלחות ,או קליפות שיש בהם קדושת
שביעית על פי המבואר לעיל ,אסור להשליכם לפח אשפה ,אלא צריך
לשמרם בפח מיוחד עד שיתרקבו ויתקלקלו ואחר כך ישליכם לאשפה.

כ"ד טבת הילולא דצדיקייא
"בעל התניא" זיע"א
בעל התניא נולד בי"ח באלול שנת תק"ה ,הבעש"ט נתן לאביו
רבי ברוך הוראות כיצד להתנהג עם הילד .בגיל שנה החל לדבר
ובהיותו בן שנתיים הרגישו הוריו כי יש לו זיכרון ותפיסה בלתי
רגילים ,וזכר הרבה פרקי תהילים בעל פה .בהגיעו לגיל שלוש בשנת
תק"ח הביאו אותו הוריו אל הבעש"ט שעשה לו 'חלקה' גזיזת
השערות ובירכו ברכת כהנים .בילדותו היה מאד מסודר בזמנים
ובלימודים .והצליח באופן מופלא בידיעת התורה ואפילו בעניינים
הקשים ביותר .בגיל חמש בי"ז בכסלו תק"י התקבל לשמש את
הצדיקים החבריא קדישא בעיירה ליאזנא ,עד הבר מצווה שלו.
ובגיל שש עשרה בי"ז כסלו תקכ"א ,התקבל כאחד מחברי ה'חבריא
קדישא' ,והיה בקי בסידור "שער השמים" של השל"ה ,ולקח על
עצמו הנהגות קודש על פי השל"ה.

בחלום בבית דין של רש"י הרמב"ן והאבן עזרא

בגיל שמונה כתב פירוש על התורה שכלל את הפירושים של רש"י,
אבן עזרא ורמב"ן .בהיותו בן עשר חלם חלום ,בו רבי ראובן
בעל שם אומר לו שהוא נתבע לדין .בבית הכנסת בליאזנא ,וליד
השולחן ישבו שלושה דיינים ואמרו לו שהם רש"י ,האבן עזרא
והרמב"ן ,שתובעים אותך לדין תורה ,על שאתה רוצה לשלול את
זכותם מלהיות מזכי הרבים מלהגות וללמוד בפירושיהם ,על ידי
פירושך הכלול משלושת הפירושים .הילד נבהל והבטיח שישרוף
את פירושו .לאחר פנו אליו הזקנים ובירכו אותו שיזכה לחדש
חידושי תורה ודרכי עבודה בעבודת ה' .לאחר שהתעורר התענה
ולאחר שחלם בשנית שרף את פירושו .בהיותו בן תשע למד תורה
אצל הגאון רבי יששכר דב .כשמלאו לו אחת עשרה שנים ,אמר
המלמד לאביו כי בנו אינו זקוק עוד למלמדים ,ומאז החל ללמוד
לבד בנוסף לגמרא ופוסקים ,ספרי קבלה ומוסר .וגם החל לזכות
את הרבים הוא נהג להגיע לשוק בליאזנא לעודד את היהודים ,וגם
לעזור להם בפרנסתם שיכנע משפחות רבות לעזוב את עיסוקם
במסחר שבין כך לא הכניס להם פרנסה ולעסוק בחקלאות .בחגיגת
בר המצווה בשנת תקי"ח ,נטלו חלק מגדולי הגאונים של אותו
הדור ,מוויטבסק ,פולוצק ומינסק .אביו רבי ברוך וסבו רבי משה,
ערכו אז שבעת ימי משתה ,ובכל יום היתה סעודת מצווה עם הרבה
חידושי תורה .חידושיו של חתן הבר מצווה עלו על כולם ונכתבו
על ידי אחיו רבי יהודה לייב .כל הגאונים הסמיכוהו והכתירוהו
בתארים "גאון" ו"רב תנא ופליג".

נשמה חדשה מעולם האצילות

זמן קצר אחרי בר המצוה שלו ,שמע על שיטת החסידות ועל דרך
הבעש"ט ,לאחר זמן סיפר ,שכאשר למד את מאמרי הבעש"ט,
הרגיש אווירה של עונג יום טוב .כשהגיע לפרקו בהיותו בן ארבע
עשרה כבר יצא שמו בכל הסביבה כגאון .רבי יהודה לייב סגל ,שהיה
אחד מעשירי ונכבדי העיר ויטבסק ,לקחו לחתן לבתו מרת סטערנא
בי"ב מנחם אב תק"כ .אחד התנאים שהתנה בהסכמתו לשידוך,
שימסרו לרשותו את הנדוניה חמשת אלפי שקלי זהב ,ושהוא יעשה
בהם כחפצו .ואמנם מסר את כל הסכום ,בהסכמת רעייתו ,לעזרה
לפרנסת משפחות שרצו להתפרנס מחקלאות .קנה להם שטחי אדמה
ובעלי חיים וציוד חקלאי .והקים ישובים גדולים של יהודים עובדי
אדמה לאורך נהר הדווינה .כשהוא מבקר פעמים רבות בישובים
אלו ,ומעורר את היהודים לקבוע עיתים לתורה ,ומחזקם בסיפורי
תורה ואגדות חז"ל .בגיל שמונה עשרה היה בקי בכל התלמוד עם
נושאי כליו כולל ספרי הראשונים והאחרונים .למרות שהוא לא
נפגש עם הבעש"ט למעט במועד גזיזת שערותיו בגיל שלוש התבטא
שהוא סבו הרוחני .לאחר חג הפסח בשנת תקכ"ד החליט ,בהסכמת
אשתו ,לנסוע ללמוד אצל המגיד ממזריטש .באומרו שבווילנה
מלמדים כיצד ללמוד וזאת כבר ידע .במזריטש מלמדים כיצד
להתפלל וזאת טרם ידע .בבואו למזריטש גילה לו המגיד את דברי
הבעש"ט שהוא נשמה חדשה דאצילות ושכל עבודת ירידת נשמתו
לעולם לבאר את תורת הבעש"ט באהבת ה' ואהבת ישראל ולגלות
את דרך חסידות חב"ד ,כי צריכים לאהוב יהודי מפני שהוא יהודי.
לימים אמר בעל התניא שבמזריטש למד "מה הוא הקב"ה ,מה הם
ישראל ומהו כוחו של ניגון" .בגיל עשרים ושתיים בשנת תקכ"ז,
נתמנה לנגיד העיר ליאזנא .בגיל עשרים וחמש  -בשנת תק"ל ,חיבר
השולחן ערוך הידוע בשם "שולחן ערוך הרב" .בשעה שציווה עליו
המגיד לחבר את השולחן ערוך ,עמד המגיד מלוא קומתו ,הניח את
ידיו על ראשו וברכו בברכת כהנים.

בס"ד

בעל התניא
והצאר

אורות עונג שבת
בעל התניא יורד מן השמים להושיע

בעל התניא זיע"א נשבע שבועה
קודם הסתלקותו ואמר "ריבונו של
עולם ,אני יודע את מעלת הגילויים
בגן עדן התחתון ,אני יודע את מעלת
הגילויים של גן עדן העליון ,אני יודע
את עוצם הגילויים העצמיים של
מדרגת 'חכמה' שבעולם 'אצילות',
אך אני מוסר את כל מסירות הנפש
שלי בימי חיי ,כדי שכל מה שיהודי
יבקש ממך ,עד ביאת המשיח ,תאזין
לו כפי שאתה מאזין לתפילתו של
צדיק גמור בראש השנה ,נשבע אני
בחיי נפשי ,שבכל מקום שיהודי
רבנו שניאור זלמן מלאדי זצוקלה"ה יעשה דבר מה במסירות נפש ,אבוא
יומא דהילולא  -כ"ד טבת
אליו לעזור לו".

סוד שורש הנשמות למעלה
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אחד מגדולי חסידיו של בעל התניא זיע"א היה רבי יצחק
אייזיק אפשטיין זיע"א רבה של העיר הומל .הוא היה גאון
עצום וטוב לב ,אבל לא היה יכול לסבול אנשים פשוטים .פעם
אחת שוחח עם מישהו ועגלון ניגש אליו ואמר לו משהו .רבי
יצחק אייזיק התרעם עליו ופלט לעברו מילת זלזול .הדברים
נמסרו לבעל התניא ,והוא קרא לרבי יצחק אייזיק ואמר לו
"בסוד שורש הנשמות למעלה בשמים אתה נחשב לעם הארץ
גמור .ואילו היהודי הזה שזלזלת בו הוא נעלה ממך מאד ,וכאשר
היהודי הזה אומר 'שמע ישראל' כל המלאכים שותקים .דע לך
שלפעמים מן השמים מחביאים נשמות גבוהות מאד דווקא
באנשים הפשוטים .צריך ללמוד מגנב כשהוא רוצה להחביא
משהו ,הוא מחביא אותו בערימת גרוטאות" .רבי יצחק אייזיק
אמר לעת זיקנתו "בעקבות דברי הרבי בעל התניא ניטלה ממני
מיד הנטייה לבטל את הזולת ,ועל 'עיבוד' העניין ליישם אותו
בלב שלם יגעתי על זה שישים שנה".
הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת המקוואות

דרושות בלניות

כישורים ותכונות נדרשות
 .1אישה לא רווקה .
 .2ניהול אורח חיים דתי .
 .3אדיבות .
 .4סובלנות .
 .5בעלת מיומנויות תקשורת בין-אישית לטיפול אפקטיבי בלקוחה.
 .6תודעת שירות גבוהה.
דרישות נוספות  -יתרון
 .7גמישות ויכולת לעבוד בשעות הערב
 .8הכשרה בנושאים הבאים  :טהרת המשפחה  ,הלכות מקוואות ,
ייעוץ זוגי  ,גישור  ,הנחיית קבוצות ,התמודדות עם שחיקה .
ניתן לשלוח קורות חיים במייל MIRID@MDATITBS.CO.IL -
או בפקס 08-6237234 -
עד לתאריך כו' טבת תשפ"ב 30/12/21
בכבוד רב
יהושע (שוקי) דמרי

ממונה המועצה הדתית באר שבע

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.

שבת שלום
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לעילוי נשמת
הרב יוסף שלמה טריקי זצ"ל
בר עליה ז״ל

והרבנית רחל טריקי
בת סימי ז״ל

ת .נ .צ .ב .ה.

ע״ה

