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.zøöBð Cëì ék¦§¨¨§¨

ycew zegiyn zecewp

נאמר הזק� הלל של תלמידיו על להקשות: יש לכאורה

�1בגמרא שבכול� קט� עוזיאל; ב� יונת� � שבכול� "גדול

של בתורה שגדלותו אמת ה� ולכאורה, זכאי". ב� יוחנ� רב�

ומשנה מקרא הניח ש"לא עצומה, היתה זכאי ב� יוחנ� רב�

קט�" ודבר גדול דבר ואגדה.. הלכה מכלֿמקו�2גמרא אבל ,

א�ֿכ� מדוע שבכול�"; "קט� היה הלל תלמידי ער� לפי

ולא מהלל.." קיבל זכאי ב� יוחנ� ש"רב� מה רק כא� נאמר

גדול שהיה עוזיאל, ב� יונת� מרבי מימרא שו� הובאה

!? הלל של תלמידיו

אבות, מסכת עני� לכללות בהתא� שזהו לומר ויש

מסיני תורה קיבל ב"משה מסרוההמתחילה לאנשיומסרה..

והעמידו אמרו.. ה� הגדולה; הרבה";תלמידי�כנסת

התורה, מקבלי תנאי�, מימרות של הוא המסכת סגנו� כלומר,

אחריה�. הבאי� לדורות המסורה בהעברת שהמשיכו

דברי ורק א� הובאו זו שבמסכת לומר יש זה עלֿפי

תנאי� שהיו א�ֿעלֿפי התורה. מסירת היה שענינ� התנאי�

מכלֿמקו� ביותר, נפלא באופ� היה שלימוד� מה�, גדולי�

מסירת לעני� שייכי� היו שלא מכיו� הובאו לא דבריה�

התורה.

בגמרא מסופר עוזיאל ב� יונת� שיושב3על ש"בשעה

ומבואר ,"�נשר מיד עליו שפורח �עו כל בתורה, ועוסק

מסיני4בתוספות כנתינת� שמחי� "שהדברי� משו� שזהו

� לימודו של ההפלאה גודל מוב� מזה באש". תורה שניתנה

לא גופא זה מטע� שני, מצד א� ביותר, נפלא היה אחד שמצד

ל לא ובוודאי לאחרי� התורה להעברת שיי� ישראל.כללהיה

התורה העברת היה ענינו זכאי ב� יוחנ� רב� לעומתו,

בגמרא כמבואר וכמסופר5לאחרי�, לימד", שנה ש"ארבעי�

עוד שבזה6עליו וחכמיה", יבנה לי "ת� רומי ממל� שביקש ,

כולו. ישראל בע� התורה ולימוד קיו� המש� את הבטיח

התורה מסירת כאמור (שענינה אבות במסכת ולכ�

(ולא מהלל שקיבל זכאי ב� יוחנ� רבי דברי הובאו לישראל)

אחרי�). תלמידי� של דבריה�

שלח) פרשת � תנש"א קודש (שיחות

"תורה הלשו� משמעות א. להבי�: היאהרבהצרי� "

"כי נאמר מדוע כ� וא� מהמתחייב, יותר הוא לכ�שהלימוד

בזה, שמחוייב סימ� "לכ�" נוצר הוא א� � (הלוא נוצרת"

� הוא סתו� הרבה" "תורה הלשו� ב. "הרבה")? זה ובמה

"הרבה"? ומהו החיוב שיעור מהו נתפרש לא ומדוע

: בזה והביאור

שלמד מצאנו � זכאי ב� יוחנ� רב� � המאמר בעל על

שנה ארבעי� הדרוש7תורה השני� מספר הוא שנה ארבעי� .

הלכה להורות סמיכה שנות8לקבלת שבארבעי� יוצא זה לפי .

בלימוד מסויימת לשלימות זכאי ב� יוחנ� רב� הגיע לימודו

לבינה" ארבעי� ("ב� מכ�9התורה לאחר שלמד מה וכל (

עליו שאמרו היה10(כמו תורה") בלא אמות ארבע הל� ש"לא

שלימות. מאותה למעלה

ללמוד הוא החיוב � במשנתנו ג� הוא שכ� לומר ויש

"תורה נקרא לזה שמעבר ומה להוראה ".הרבהולהגיע

הרבה", תורה למדת "א� זכאי ב� יוחנ� רב� שאמר זהו

"אל � בו עסק בעצמו שהוא והדרגה מהסוג לימוד דהיינו

לכ� כי לעצמ�, טובה ".נוצרתתחזיק

עצ� היא ש"בריאה" הוא ל"יצירה" "בריאה" בי� ההבדל

כדבר שבאה הצורה זו "יצירה" ואילו המציאות, התהוות

המציאות. עצ� על �נוס

כדלהל�: הוא ליצירה בריאה בי� החילוק תורה בלימוד

אזי � האד� שכל מציאות (התהוות) עצ� � ה"בריאה" מצד

שנה, ארבעי� של הלימוד לאחר להוראה, מגיע הוא כאשר

ה � "יצירה" לגבי א� בריאתו. מטרת שלצורהנשלמה

עוד תורה וללמוד �להוסי ואפשר �סו לדבר אי� � המציאות

ועוד.

הרבה" תורה למדת "א� ג� משנתנו: פירוש א�ֿכ� זהו

כלומר, להוראה, והגעת שזכית כזו במידה תורה למדת �

כי � לעצמ� טובה תחזיק "אל בריאת�; מטרת את השלמת

הצורה),נוצרתלכ� (תוספת שב� ה"יצירה" עני� מצד ;"

הגבלה. בלי התורה, בלימוד ועוד עוד �להוסי עלי� מוטל

(150 עמ' ד, כר� תשמז, התוועדויות � (תורתֿמנח�

א.1) כח, ש�.2)סוכה עו�.4)ש�.3)בגמרא כל א.5)ד"ה מא, ב.6)סנהדרי� נו, א.7)גיטי� מא, כב,8)סנהדרי� סוטה ראה

כב.9)ב. משנה ה פרק א.10)להל� כח, סוכה



















לוח זמנים לשבת פרשת שלח באה”ק )בהעלותך בחו”ל( בערים שונות בעולם קצ
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
05:3705:3808:2608:2809:0809:0910:2010:2219:4819:4920:1820:1919:2920:31באר שבע )ק(

05:3205:3308:2208:2409:0509:0610:1810:2019:5419:5520:2220:2319:2520:35חיפה )ק(

05:3405:3508:2408:2509:0509:0610:1810:2019:5319:5420:1820:1919:1420:31ירושלים )ק(

05:3505:3608:2508:2609:0709:0810:2010:2119:5119:5220:2020:2119:3220:33תל אביב )ק(

04:5404:5507:3707:3908:5308:5410:1510:1720:5820:5921:4321:4420:4122:03אוסטריה, וינה )ק(

07:3507:3609:1609:1809:5609:5810:4610:4717:0917:1117:3917:4116:5217:53אוסטרליה, מלבורן )ח(

05:0405:0507:5207:5408:5909:0110:2010:2220:5320:5421:3521:3620:3621:54אוקראינה, אודסה )ק(

04:2904:3007:1307:1508:2808:2909:5009:5120:3220:3321:1621:1720:1521:36אוקראינה, דונייצק )ק(

04:3804:3907:2007:2208:3708:3910:0010:0120:4520:4621:3021:3120:2821:50אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

04:5404:5607:2207:2408:5909:0010:2310:2421:1921:2022:0822:0821:0222:30אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

04:4604:4807:0807:1108:5108:5210:1510:1621:1321:1422:0222:0220:5622:24אוקראינה, קייב )ק(

05:3405:3608:2408:2609:2809:2910:4810:4921:1821:1921:5621:5721:0122:14איטליה, מילאנו )ק(

06:1206:1408:4108:4209:1209:1310:1410:1618:1918:2018:4318:4418:0218:54אקוואדור, קיטו )ח(

08:0008:0109:4809:4910:2610:2711:1711:1817:5117:5318:2018:2217:3518:33ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

09:1009:1110:4410:4611:2711:2812:1512:1618:2318:2518:5618:5818:0619:10ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

05:4005:4108:3208:3309:2209:2310:3910:4020:3620:3721:1121:1220:1921:26ארה״ב, בולטימור )ק(

05:2505:2608:1708:1809:0909:1010:2610:2820:3020:3121:0621:0620:1321:21ארה״ב, ברוקלין )ק(

05:2505:2708:1708:1909:0909:1110:2710:2820:3120:3221:0621:0720:1321:22ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

05:5505:5708:4708:4909:4209:4411:0111:0221:1221:1321:4921:5020:5522:06ארה״ב, דטרויט )ק(

06:2106:2209:1009:1109:5009:5111:0211:0420:2620:2720:5420:5520:0921:07ארה״ב, האוסטון )ק(

05:4105:4308:3208:3309:1509:1710:2910:3120:0620:0720:3720:3819:4920:51ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

06:3006:3109:1709:1809:5409:5511:0511:0620:1520:1620:4320:4419:5820:55ארה״ב, מיאמי )ק(

05:1805:2008:1008:1209:0409:0510:2210:2320:2820:2921:0421:0520:1121:20ארה״ב, ניו הייבן )ק(

05:5005:5108:4208:4309:3309:3510:5110:5220:5320:5421:2921:3020:3621:44ארה״ב, פיטסבורג )ק(

05:1505:1708:0708:0909:0209:0310:2010:2120:2920:3021:0621:0620:1221:22ארה״ב, שיקגו )ק(

07:0007:0109:1309:1409:4509:4610:4310:4418:0818:1018:3318:3517:5218:45בוליביה, לה-פס )ח(

05:2605:2807:4407:4509:3309:3410:5810:5922:0122:0222:5222:5321:4423:16בלגיה, אנטוורפן )ק(

05:2805:3007:4407:4509:3409:3610:5911:0022:0022:0022:4922:5021:4223:12בלגיה, בריסל )ק(

06:4806:4908:5208:5309:2609:2710:2110:2317:3317:3517:5517:5617:1618:06ברזיל, סאן פאולו )ח(

06:3406:3508:4008:4109:1309:1410:0910:1017:1817:2017:4417:4617:0117:56ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

04:4304:4407:0207:0308:5008:5210:1510:1721:2321:2422:1222:1321:0922:36בריטניה, לונדון )ק(

04:3904:4107:1007:1208:5308:5410:2010:2121:4121:4222:3822:3921:2723:06בריטניה, מנצ'סטר )ק(

04:4304:4507:0807:0908:5308:5510:2010:2121:3521:3522:2722:2721:1722:53גרמניה, ברלין )ק(

05:1505:1707:4507:4709:1909:2010:4310:4421:3921:3922:2722:2721:2122:49גרמניה, פרנקפורט )ק(

06:5406:5508:5508:5609:2909:3110:2410:2517:3117:3217:5017:5217:1418:02דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:0106:0308:4408:4509:1909:2010:2710:2819:1819:2019:4419:4619:0119:56הודו, מומבאי )ח(

05:5906:0008:4108:4209:1509:1710:2410:2519:1319:1519:3919:4018:5619:51הודו, פונה )ח(

04:4604:4807:3207:3308:4408:4510:0510:0720:4420:4521:2821:2820:2721:47הונגריה, בודפשט )ק(

05:2805:2908:2008:2209:1309:1410:3110:3220:3620:3721:1221:1320:1921:27טורקיה, איסטנבול )ק(

06:0206:0408:5408:5609:4309:4410:5911:0020:5120:5221:2421:2520:3421:39יוון, אתונה )ק(

05:0905:1107:5607:5809:0609:0710:2710:2821:0321:0421:4621:4720:4622:05מולדובה, קישינב )ק(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤



קצי לוח זמנים לשבת פרשת שלח באה”ק )בהעלותך בחו”ל( בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
05:5806:0008:4108:4209:1609:1710:2410:2619:1619:1819:4319:4418:5919:54מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

08:1008:1109:3209:3310:1810:1911:0411:0516:5216:5317:2817:3016:3517:44ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

05:0805:1007:5607:5708:3508:3609:4609:4719:0219:0319:3019:3118:4519:43נפאל, קטמנדו )ח(

07:0007:0109:3009:3110:0110:0211:0411:0519:1219:1319:3619:3718:5519:47סינגפור, סינגפור )ח(

04:1404:1606:3706:3908:2408:2509:5009:5121:0121:0221:5421:5520:4422:19פולין, ורשא )ק(

06:2706:2808:4508:4609:1609:1810:1610:1717:5217:5418:1718:1817:3518:28פרו, לימה )ח(

05:5005:5208:4008:4109:4409:4611:0511:0621:3421:3522:1522:1621:1722:33צרפת, ליאון )ק(

05:4705:4808:2708:2909:4709:4911:1011:1222:0022:0022:4322:4421:4223:04צרפת, פריז )ק(

05:4605:4708:1808:2008:5008:5109:5409:5518:1018:1118:3418:3517:5318:45קולומביה, בוגוטה )ח(

05:3605:3708:2708:2909:2509:2710:4510:4621:0521:0621:4121:4220:4821:58קנדה, טורונטו )ק(

05:0505:0707:5507:5608:5809:0010:1910:2020:4820:4921:2721:2820:3121:45קנדה, מונטריאול )ק(

05:3205:3308:2308:2409:0709:0910:2210:2320:0220:0320:3420:3519:4520:48קפריסין, לרנקה )ק(

04:1804:1906:5806:5908:3608:3710:0410:0621:3821:3822:4022:4021:2023:12רוסיה, ליובאוויטש )ח(

03:4403:4606:3106:3208:0608:0709:3509:3721:2221:2322:2422:2421:0523:00רוסיה, מוסקבה )ח(

04:2504:2607:1107:1308:2208:2309:4309:4520:2020:2121:0421:0420:0321:23רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

05:2905:3008:1508:1709:2609:2710:4810:4921:3121:3222:0922:1021:1422:29שוויץ, ציריך )ק(

05:5105:5308:3008:3209:0409:0510:1010:1218:4818:4919:1319:1418:3119:24תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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