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ודע שאין כאן רק 'סימן' גרידא, שהרי כבר נפסקה מכאן הלכה ברמב"ם )הלכות איסורי ביאה 
פי"ט הי"ז( ובטור ושולחן ערוך )אהע"ז סימן ב סעיף ה(, בזה"ל: 'וכן כל מי שיש בו עזות פנים או 
אכזריות ושונא את הבריות ואינו גומל להם חסד, חוששין לו ביותר שמא גבעוני הוא. שסימני 
ישראל האומה הקדושה, ביישנים רחמנים וגומלי חסדים', עכ"ל. נמצא שאם ח"ו אין מוטבע 
בנפש האדם המידות הללו, הרי זה חוששין לו 'ביותר' לענין נישואין שמא אינו מזרע ישראל.

ונראה בס"ד לבאר משמעות שלושת הסימנים הללו המבדילים בין ישראל לעמים, בהקדם 
לדרשת הש"ס )יבמות סא, א( עה"פ )יחזקאל לד, לא( ואתן צאן מרעיתי אדם אתם: 'אמר רשב"י 
העכו"ם  קברי  שאין  )שם(  רשב"י  למד  ומזה  אדם'.  קרויין  העכו"ם  ואין  אדם  קרויין  אתם 

מטמאים, דהא 'אדם כי ימות באהל' כתיב, עי"ש.
'ביומא שתיתאה  וצא ולמד לדברי הזוה"ק המופלאים )פרשת ויקהל( אודות בריאת האדם: 
ציויתי שם אשה  'הנה  ואתני עמיה דתיפוק מניה אתתא דתיזון לאליהו, דכתיב  ברא לאדם 
אלמנה לכלכלך' )מלכים א – יז, ט( – הנה צויתי מיומא דאתברי עלמא', עכ"ל. הנה כי כן מפורש 

לפנינו, שביום בריאת האדם יצר בו הקב"ה את מידת החסד – שהיא כוח הנתינה.
תיקון  בעלי המוסר, מדוע  נודע בשערים הערת  דהנה  הענוה.  מידת  גבי  להוכיח  נראה  וכן 
המידות כגון הענוה וכו' וכנגדם קלקול המידות כגון הקנאה התאוה והכבוד והגאוה והכעס 
וכו', לא נכללו במניין תרי"ג המצוות. וביארו, שמידות הטבועות בטבע נפשו של האדם, אינם 
ענין לתרי"ג המצוות שבתורה, מפני שהתורה ניתנה לבני אדם ומי שלקוי במידות רעות אינו 
בגדר 'אדם'. ובזה ראיתי למי שביאר המשנה )אבות ד, כח( 'הקנאה התאוה והכבוד מוציאין את 
האדם מן העולם', והיינו שמפקיעים ממנו את השם 'אדם'! והנה כבר אמר שלמה בחכמתו 
)משלי כב, ד( 'עקב ענוה יראת ה'', ואין חכמה בלי יראת ה' שנאמר )תהלים קיא, י( 'ראשית חכמה 
יראת ה'', ודרשו על כך בתלמוד ירושלמי )שבת א, ג(: 'מה שעשתה חכמה עטרה לראשה – 
עשתה ענוה עקב לסולייתה', עי"ש. ללמדך שהמפתח לכל המידות הטובות והשורש לתיקון 
כל המידות הרעות – הוא מידת הענוה. ובאמת הרואה יראה, שככל שהאדם מופלג במידה זו, 
כך הוא מתוקן במידות טובות ומרוחק מהמידות הרעות. נמצא לפי"ז שגם מידת הענוה היא 

חלק בלתי נפרד מיצירת האדם.
בעולמו  חובת האדם  וזת"ד:  כו(,  א,  )בראשית  ראובני  זה מפורש במדרש  יסוד  ושוב מצאתי 
לרסן ולכבוש את מידותיו, אשר כל עוד האדם בגפו חסר הוא את המחייב הגדול לשנות דרכיו 
והנהגותיו ויכול להלך בשרירות ליבו באין רועץ, אך כשתתווסף לו נפש מן ההכרח הוא לו לקצץ 
קרנותיו וליישר הדוריו, כי מעתה תאמר לו מה יעשה ומה יפעל, עי"ש. הנה כי כן מפורש בדבריו, 

שכל זמן שאין לאדם אשה הרי שחסר הוא את 'המחייב' הגדול לרכוש את מידת הענוה 
והוותרנות, וכדפי'. ואפשר שזהו עומק דברי דוד המלך ע"ה )תהלים סח, ז( באומרו 'מושיב 
יחידים ביתה' – שני יחידים השונים זה מזה בתכונותיהם, והיינו שבשעת יצירת האדם יצר 
את הכוח לשני יחידים לחיות יחדיו במידת הענוה והוותרנות. וגדולה מזו מצאתי להגר"ח 
זייצ'יק זצ"ל )אור חדש(, אשר הוכיח כן מדברי הגמ' )ברכות סא, א(: מתחילה עלה במחשבה 
לפני הקב"ה לבוראם דו פרצופין, עי"ש. ללמדך שהאחד אינו יכול לפסוע בלי הסכמת השני, 

ומידה מופלגת זו של וותרנות היא חלק בלתי נפרד מיצירת האדם, כדפי'.

שלושה סימנים יש באומה זו, הרחמנים והביישנים וגומלי חסדים. רחמנים, דכתיב 'ונתן לך רחמים ורחמך' )דברים 
יג, ח(. ביישנים, דכתיב 'ובעבור תהיה יראתו על פניכם )שמות כ, טז(. וגומלי חסדים, דכתיב 'למען אשר יצוה את 
בניו ואת בתו' )בראשית יח, יט(. כל שיש בו שלושה סימנים הללו, ראוי להידבק באומה זו. )יבמות עט, א(

שלושה סימנים בישראל חודש אלול
ְוָנַתן ְלָך ַרֲחִמים ְוִרַחְמָך...)דברים יג, יח(

דבר העורך

בברכת שבת שלום ומבורך

רב קהילת קודש ‘שבטי ישראל שכונה יא' באר שבע

פרשת השבוע:
הפטרה:

כניסת השבת:      
יציאת השבת:        

רבינו תם:

ראה
עניה סוערה
18:59
19:56
20:42

זמני הדלקת הנרות

לוח זמנים שבועי

עלות השחר

זמן טלית ותפילין

זריחה - הנץ החמה

שקיעה 

צאת הכוכבים

סו"ז ק"ש לדעת מג"א

סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 
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19:31

8:47

9:26

4:52

4:59

6:18

19:14

19:29

8:47

9:26

לוח הזמנים
לפי שעון "קיץ"

יום ד'
ב' דר"ח אלול
23.8.17

יום ו'
ג' אלול

25.8.17

יום ה'
ב' אלול

24.8.17

יום ג'
א' דר"ח אלול
22.8.17

שבת קודש
ד' אלול

26.8.17

יום א'
כח' מנחם אב
20.8.17

יום ב'
ער"ח אלול
21.8.17

מדוייק לבאר-שבע

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

דבר רב העיר שליט"א

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הפרשה"

שבת מברכין
המולד ביום שלישי שעה 11, 44 דקות ו-15 חלקים
ראש חודש אלול בימים שלישי ורביעי הבעל"ט



בס"ד

אורות הכשרות
ועוד נראה לחדד יסוד זה, על פי המבואר ברבותינו גבי קריעת ים 
סוף, שהתנה הקב"ה עם הים במעשה בראשית שביציאת ישראל 
ממצרים יהיה נקרע בפניהם, מפני שדבר זה נוגד את חוקי טבע 
'כי  יצירת האדם אשר העידה בו תורה  וכן נראה לגבי  הבריאה. 
'וכל  וכן הוא אומר  ח, כא(,  )בראשית  יצר לב האדם רע מנעוריו' 
יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום' )בראשית ו, ה(. ובזה גילה לנו 
הכתוב, כי המידות הרעות טבועות בטבע נפש האדם. ואכן מכוח 
טענה זו, ביקש איוב לפטור את העולם מן הדין, כמבואר בגמ' )בבא 
בתרא טז, א(: 'ביקש איוב לפטור את העולם מן הדין, אמר לפניו: 
רבונו של עולם, בראת שור – פרסותיו סדוקות... בראת צדיקים 
– בראת רשעים )לפיכך אין ניצול מידך כי מי יעכב אנוסים הם החוטאים – 
רש"י(. ומאי אהדרו ליה חבריה... ברא הקב"ה יצר הרע – ברא לו 
תורה תבלין' )הילכך לאו אנוסים נינהו שהרי יכולים להציל עצמם – רש"י(, 
עי"ש. ומכלל זה נמצאנו משכילין, שתיקון המידות הוא מעל חוקי 
הטבע האנושי, ולכן בדין הוא שהיה צריך הקב"ה ליצור ולהתנות 
עם יצירת האדם את כוח מידת הענוה, יען כי היא השורש לתיקון 
כל המידות הרעות. וכיוצא בזה ממש י"ל לגבי מידת החסד, שהרי 
כבר אמרו 'שחביב עליו ממונו של האדם יותר מגופו', ולכן ודאי 
יצירה מיוחדת של כוח הנתינה ביום בריאת האדם,  שהיה צריך 

וז"ש הכתוב )תהלים פט, ג( 'עולם חסד יבנה', והבן.
הנה כי כן אתה הראת לדעת, כי שלושת המידות הללו – רחמנים 
ביישנים וגומלי חסדים, הם חלק בלתי נפרד מיצירת תואר 'האדם' 
השמור רק לעם ישראל כדברי רשב"י. ושוב לא יפלא מדוע הפכו 
מידות אלו ל'סימנים' אשר יש באומה זו, עד שבלעדיהם חוששין 
ביותר לאותה משפחה שמא גבעונים הם, כמתבאר מדברי הגמ' 

ביבמות ופסק הרמב"ם והשו"ע הנזכרים לעיל.
וסימנא טבא אמינא להאי מילתא, מדברי הזוה"ק )פרשת נשא(, 
דחיל  וכדין  אדם  אקרי  ונוקבא,  דכר  דאתחבר  'מאן  לשונו:  וזה 
חטאין ולא עוד אלא דשרית ביה ענוה ולא עוד אלא דשריה ביה 
חסד. ומאן דלא אשתכח דכר ונוקבא, לא הוי ביה לא יראה ולא 
ענוה ולא חסידות', עכ"ל. הרי לפנינו גדר מחודש של התואר 'אדם', 
והיינו כל זמן שאין באפשרותו להגיע לשלימות המידות והיראה, 
אינו נקרא אדם, יען כי יצירת האדם יצירה מושלמת היא ונכללים 
בה שלושת המידות הללו: יראת חטא, ענוה, ועשיית חסד. וכיון 
שאי אפשר להגיע למידות אלו בשלימות – בלעדי האשה, נמצא 
שהשרוי בלא אשה אינו נקרא אדם! וזה סייעתא טובא לכל דברינו 

באורך מאמר זה.
ולבל יחסר המזג כאן המקום אתי להזכיר את ביאורו הקולע של 
הגה"צ רבי אליהו לאפיאן זצ"ל )לב אליהו ח"א( עה"פ 'כה אמר ה' 
אל יתהלל חכם בחכמתו, ואל יתהלל הגיבור בגבורתו, ואל יתהלל 
וידוע אותי  עשיר בעושרו. כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל 
כי אני ה' עושה חסד משפט וצדקה בארץ' )ירמיה ט, כב-כג(, וזה 
תמצית דבריו: הואיל וכל מטרת יצירת 'האדם' הוא כדי להיטיב עם 
זולתו, נמצא שכל הכלים שהעניק לו הבורא יתברך כגון החכמה 
זו. ואם אינו משתמש בהם אלא  הגבורה והעושר, נועדו למטרה 
לצורך עצמו, נמצא שהוא עוקר את עצם קיומם. וז"ש הכתוב: אל 
יתהלל חכם 'בחכמתו', היינו שאם משתמש בחכמתו רק לצורך 
עצמו, הרי שאין לו במה להתהלל. וכן הוא לגבי אל יתהלל גיבור 
'בגבורתו', וכן לגבי אל יתהלל עשיר 'בעושרו'. ברם, בזאת יתהלל 
המתהלל – השכל וידוע אותי כי אני ה' עושה 'חסד'..., היינו שרק 
אם הגיע להכרה שכל כישוריו נועדו לשם עשיית חסד – כמוני, 
הרי שיש לו במה להתהלל בהם כי לכך הם נוצרו ולשם כך ניתנו 

לו במתנה!
בברכת שבת שלום ומבורך

אורות הפרשה

הננו לבשר לציבור שוחרי התורה
בעירנו הק', כמידי חודש בשבת מברכין,

גם בשבת זו פרשת "ראה" ישא
מדברותיו בהלכה ובאגדה

תחילת אמירת הסליחות לספרדים
ביום חמישי ב' אלול תשע"ז )24.08.17(

כבוד המרא דאתרא
הגאון הגדול

רבי יהודה דרעי שליט"א
הרב הראשי וראב"ד באר שבע

בהיכל בית הכנסת
"רינת ירושלים– היכלא דרבנו יורם מיכאל זיע"א"

רח' הגלבוע 1 שכונה ה' בשעה 19:00
)כשעה לפני צאת השבת(

בית הכנסת רינת ירושליים
היכלא דרבנו יורם מיכאל זיע"א

הרבנות והמועצה הדתית
באר שבע

הודעה משמחת

"בן אדם מה לך נרדם"

"פיצה פאנצ'"
רח' השלום 52 באר-שבע

"מאפים ולחמים"
רח' העליה 9 באר-שבע

הודעה משמחת



בס"ד

אורות ההלכה

תשובות הלכתיות משולחנו 
של מורינו המרא דאתרא

הרה"ג יהודה דרעי שליט"א

דבר רבני הקהילות

השפע לכל השנה
נקבע בראש השנה מנהגי חודש אלול

הרה"ג עוזיאל אדרי שליט"א 
רב ק"ק "שבטי ישראל" בשכונה יא' 

כתב בעל התניא בספר לקוטי תורה )פרשת קרח נה, ג.(, לכאורה יש שתי גמרות 
סותרות זו את זו בעניין מזונותיו וצרכיו של האדם: דאיתא במסכת ביצה )טז, 
במסכת ראש  ואיתא  לו מראש השנה".  א( "כל מזונותיו של אדם קצובים 
השנה )טז, א( "אדם נידון בכל יום". וצריך להבין מהו עניין הדין והמשפט שבכל 
יום והרי כבר נידון בראש השנה ונגמר דינו ונכתב ונחתם, ומדוע שיפתחו את 
דינו מחדש בכל יום, וכן צריך להבין מהו זה שאנו מבקשים בכל יום "רפאינו" 
ו"ברך עלינו" והרי ממה נפשך הבקשה היא ללא צורך שהרי הכל כבר נקבע 
אלא  יום.  ונחתם ומה תועיל לו שוב בקשתו עתה בכל  ונכתב  בראש השנה 
על התקציב השנתי של  כללי  דין  הוא  שבראש השנה  התניא  בעל  מבאר 
בקשותיו וצרכיו למשך כל השנה, אלא רק שזה עדיין נשאר למעלה בתור אוצר 
שפע רוחני זך ועליון, שהרי למעלה בשמים אין דברים גשמיים כמו לחם בשר 
ודגים ושאר ענייני עוה"ז, והנה כאשר רוצה השפע לרדת ולהתגשם בתור צרכים 
לעולם  עד שמגיע  העליון  בעולם  יציאתו  ממקום  השפע  במעבר  יש  גשמיים, 
הזה השפל כ"ד בתי דינין שיוצרים עיכוב הירידה של השפע, והם מעיינים בדינו 
של האדם אם כדאי בשבילו להוריד את האורות העליונים מדרגתם הרוחנית 
העליונה, שיתהפכו לצרכים גשמיים בעוה"ז כפי בקשתו, או שזה יישאר למעלה 
בשמים בגן עדן בתור שפע רוחני ורק לאחר מאה ועשרים שנה לאורך ימים 
ושנים הוא יקבל את השפע הזה בתור תוספת של הנאה רוחנית בגן עדן, ועל זה 
אדם נידון בכל יום, ומתפלל בכל יום "רפאינו" ו"ברך עלינו", להוריד כאן לעוה"ז 

ברכה גשמית מהשפע הרוחני שנקצב לו בראש השנה למשך כל השנה. 

המלאך משביע את האותיות בהשפעות וישועות
בספר בן לאשרי – ברכה משולשת )טו, ט(, מוסיף רבי יצחק הכהן הוברמן 
מצוות  מתרי"ג  מצווה  מקיים  שאדם  בזמן  זיע"א  מרעננה  הצדיק  זצוק"ל 
התורה, המלאך שנברא מהמצווה מעלה את אותה המצווה למעלה לשמים, 
בצורה של מקבץ אותיות, כפי הכמות של האותיות שאותה מצוה נכתבה בתורה 
הקדושה, ואותיות אלו מצטרפים יחד בצירופי אותיות חדש ובסדר שונה, באופן 
שיוצרים את בקשתו של האדם על צרכיו הגשמיים בעוה"ז, והמלאך משביע את 
אלו האותיות שיעלו לפני כסא הכבוד, ומעוררים עליו רחמים רבים ומתמלאת 
עפ"י מה שאמרו חז"ל שגם הקב"ה בכבודו ובעצמו  והביאור בזה  בקשתו. 
מחוייב לקיים את תרי"ג מצוות התורה, שהרי מה שהוא מצווה לאחרים לעשות 
גם הוא עושה, ואכן כך גם הקב"ה מקיים את כל תרי"ג מצוות התורה הק'. 
ואיתא במסכת קידושין )לב, א( לגבי מצוות כיבוד אב ואם שאסור לו לאדם 
כבוד  פונה אל אביו בדרך  בפירוש אתה טועה, אלא  לו  ולומר  לאביו  להעיר 
בסגנון "אבא כך כתיב מקרא בתורה", ומתוך כך האב ישים אל ליבו מאיליו 
ויבין מעצמו. כך על דרך  להתבונן בהלכה מפני מה הבן מזכיר לו מקרא זה, 
משקל זה, המלאך משביע את האותיות של מצווה זו שהאדם עשה, והיא באה 

לפני הקב"ה ואומרת:
"ריבונו של עולם הבקשה של פלוני ששואל ומבקש ממך, היא 
בעצם אני המצווה עצמה של התורה", שהרי מקבץ האותיות של 
הבקשה הם בעצם מקבץ האותיות של המצווה שעשה, וא"כ "גם 
זו, כי הרי  אתה אבינו שבשמים מחוייב כביכול למלאות בקשה 
כך כתיב מקרא בתורה, והיא היא מצוותך שקיימתי", ואז הקב"ה 
נענה מיד ומסכים לבקשתו והיא מתקבלת ברחמים וברצון, ואין 

שום קטרוג או שום עיכוב שיוכל לקלקל ח"ו, כי הרי כל חיות 
הבריאה והעולמות כולם היא מתורתינו הקדושה שבה נברא 

העולם, ומי יכול לומר היפך תורתינו הקדושה.
בברכת שבת שלום ומבורך   
הרב עוזיאל אדרי   

בית הכנסת 
רינת ירושלים

היכלא דרבנו יורם מיכאל זיע"א

הרבנית  הצדקת  אימי  מרת  נשמת  לעילוי 
חסיבה חסידה בת סוליקה ע"ה ת.נ.צ.ב.ה



בס"ד

לרפואת
ר' יוסף שלמה

בר עליה
ורחל 

בת סימי 

בברכת קיץ בריא ומהנה והמשך עשייה ומתן שרותי הדת
יהושע דמרי

ממונה המועצה הדתית

הודעה חשובה
לציבור תושבי באר שבע

שיתקיים בעז"ה ביום ראשון 
כח' מנחם אב תשע"ז )20.8.17( בשעה 20:30 

העלון מוקדש לעילוי נשמת
הרבנית הצדקת מרת חסידה חסיבה 

בת סוליקה אדרי ע”ה 
ת.נ.צ.ב.ה

משרדי הרבנות והמועצה הדתית 
 ברח' התלמוד 8 בשכונה ד'

יפתחו לקבלת קהל 
לאחר החופשה המרוכזת ונחזור לתת מענה 

טוב ומסור בעזה"י לשרותי הדת

הרבנות והמועצה הדתית
באר שבע

זמני קבלת קהל כדלהלן:
ימים א' ב' ג' ד' ה' 

בין השעות: 8:30-13:30 
יום ג' אחה"צ מח' נישואין בלבד:

16:00-17:30
יום ו' קבלת לויות בלבד, 
בין השעות: 8:00-10:00

קבלת לויות לאחר שעות 
הקבלת קהל יש לפנות:

לרב אברהם לורבר
 054-4348735

החל מיום ראשון
כח' אב תשע"ז - 20.8.17


