בס"ד

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

עורך :הרב עוזיאל אדרי

דבר העורך
לצאת אל המלך

בברכת שבת שלום ומבורך
רב קהילת קודש ‘שבטי ישראל שכונה יא' באר שבע

לוח זמנים שבועי
מדוייק לבאר-שבע
יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת קודש
לוח הזמנים
יד' אלול טו' אלול טז' אלול יז ' אלול יח' אלול
יג' אלול
יב' אלול
לפי שעון "קיץ"
09.09.17 08.09.17 07.09.17 06.09.17 05.09.17 04.09.17 03.09.17
4:58
4:59
5:00
5:00
5:01
5:02
5:03
עלות השחר
5:05
5:06
5:07
5:07
5:08
5:09
5:10
זמן טלית ותפילין
זריחה  -הנץ החמה 6:22
6:22
6:23
6:24
6:24
6:25
6:25
18:56 18:58 18:59 19:00 19:01 19:03 19:04
שקיעה
19:12 19:13 19:14 19:16 19:17 19:18 19:19
צאת הכוכבים
סו"ז ק"ש לדעת מג"א 8:49
8:49
8:49
8:49
8:50
8:50
8:50
סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 9:27
9:27
9:27
9:28
9:28
9:28
9:28

ז מ נ י ה ד ל ק ת ה נ ר ות
פרשת השבוע:
הפטרה:
כניסת השבת:
יציאת השבת:
רבינו תם:

כי תצא
רני עקרה

18:44
19:40
20:23

פרשת השבוע :כי תצא

גליון מס'

728

אחראי מערכת :הרב אברהם טריקי

דבר רב העיר שליט"א
על משמר הצניעות
ֹלהיָך ִמ ְת ַהלֵ ְּך בְ ֶּק ֶרב ַמ ֲחנֶ ָך לְ ַה ִצּילְ ָך וְ לָ ֵתת אֹיְ בֶ יָך לְ ָפנֶ יָך וְ ָהיָ ה ַמ ֲחנֶ יָך
כִ ּי ה' ֱא ֶ
ָקדֹוׁש וְ ֹלא יִ ְר ֶאה בְ ָך ֶע ְרוַ ת ָדּבָ ר וְ ָשׁב ֵמ ַא ֲח ֶריָך (דברים כג ,טו)
אם אני כאן הכל כאן ,ואם אין אני כאן מי כאן( .סוכה נג ,א)
בשנת תרפ"ד כאשר רבו הצרות והפורענויות על ישראל ,הפיץ מרן החפץ חיים קול קורא אשר בו
זעק מקירות לבו הטהור' :על מה הובאש ריחנו בעיני האלוקים… מדוע מיום ליום מתגברים עלינו צרות
ויסורים ,מחלות ורדיפות וטרגדיות נוראות'!
ועל כך השיב החפץ חיים מדברי הכתוב שלפנינו' :כי ה' אלוקיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת
אויביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך' (דברים כג ,טו) .הרי לפנינו מפורש
כי הקב"ה בכבודו ובעצמו מתהלך בקרבנו וניצב בשער המחנה כדי לשומרנו מכל צרה וצוקה ומכל
נגע ומחלה ולהצילנו מידי כל אויבנו הקמים עלינו לרעה ,ובלעדי שמירתו המתמדת אין עם ישראל
יכול להתקיים .ברם ,התנאי היסודי לקיום שמירה זו ,הוא קדושת המחנה – 'והיה מחניך קדוש' .שכן
אין הקב"ה יכול לקבוע את משכנו ולהשרות את שכינתו אלא במקום קדוש .אך אם חלילה קדושת
המחנה מתחללת ,אזי הקב"ה כביכול נאלץ לסלק את שכינתו ונמצא המחנה נטוש ללא שמירה וחשוף
לכל הפגעים רח"ל ,וזה שחתם הכתוב 'ולא יראה בך ערות דבר – ושב מאחריך' .וסיים החפץ חיים
את מכתבו' :על כן מוטל על כל איש ואיש לכבות את האש הנוראה הזאת ,לתקן בביתו שהכל יעשה
בצניעות כדין ,ולא יתנהגו בפריצות'.
הנה כי כן עין רואה ואוזן שומעת מכאן ,כי מפתח השמירה נמצא בידינו ,והוא תלוי ועומד על אדני
משמר הצניעות .וזה עומק כוונת הכתוב (ויקרא יא ,מד) 'והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני' ,רוצה
לומר שבלעדי התנאי של 'והייתם קדושים' אין אני יכול לדור עמכם ,יען כי 'קדוש אני' .וגמ' ערוכה היא
בתלמוד (סוכה נג ,א),שבעיצומה של שמחת בית השואבה היה הלל הזקן מכריז ואומר' :אם אני כאן הכל
כאן ,ואם אין אני כאן מי כאן' .והלב משתומם ,כלום זו הכרזה המתאימה לאדם הנושא את סמל הענוה
כדברי התלמוד (שבת ל ,ב)' :לעולם יהא אדם ענוותן כהלל ואל יהי קפדן כשמאי' .ברם ,רש"י (שם) האיר
את עינינו בתעלומה זו ,שהלל כיוון את דבריו כלפי הקב"ה .רוצה לומר 'אם אני כאן' – אם הנני משרה
את שכינתי בתוככם ,אזי 'הכל כאן' – הנכם מובטחים בכל הברכות .אך אם חלילה 'אין אני כאן' – הנני
מסלק את שכינתי מתוככם ,אזי 'מי כאן' – הנכם חשופים לכל הפגעים הרעים ח"ו.
ודע שהוראה זו של 'והיה מחניך קדוש' איננה רק אזהרה חמורה ,אלא היא גם מצות עשה דאורייתא
לדעת כמה מרבותינו הראשונים ובראשם הסמ"ק אשר מנה את מצות הצניעות במנין מצוות עשה.
נמצא לפי זה ,שאשה השומרת על גדרי הצניעות ,מקיימת מצות עשה בכל רגע ורגע ,ואם כן איה הסופר
אשר יוכל לאמוד כמה מצוות עשה מקיימת האשה בכל פסיעה ופסיעה שהיא מתהלכת בצניעות! וכאן
המקום להזכיר את המעשה המיוחס לגאון מוילנא ,אשר בשעת פטירתו מהעולם החזיק בציציות טליתו
ובכה ,וכששאלוהו תלמידיו מדוע הוא בוכה ,השיב להם 'הרי בעולם הזה יש בידי לקיים מצות עשה בכל
ארבע אמות שאני לבוש בציצית ,והיאך לא אבכה על הפסד אוצר זה עם פרדתי מהעולם' ...ולפי האמור,
גדולה בזה זכות האשה יותר מהאיש ,שכן האיש המצווה על מצות ציצית צריך 'ארבע אמות' כדי לקיים
המצוה ,אך האשה מקיימת את מצוותה בכל פסיעה שהיא מתהלכת בצניעות .ועל כך יש להוסיף את
דברי החזון איש אשר אמר לבני ביתו ,שכל ההשגות הנשגבות שבן תורה זוכה להם על ידי עמלה
של תורה ,האשה זוכה בהם על ידי הקושי והעמל בשמירת גדרי הצניעות.
אך כגודל השכר כך גודל העונש והתביעה ממי שפורצת את גדרי הצניעות .ודי אם נזכיר בזה את
דבריו הנוראים של רבינו יונה (אגרת התשובה נח) ,שעתידה אשה לתת את הדין על כל הסתכלות
אסורה שיכשלו בה אחרים ,נמצא שעונשם של אלפים ורבבות העוברים ושבים אשר נכשלו
בעבורה – יחול גם על ראשה!
וכה הם דבריו הנוראים של הרב פלא יועץ (ערך עריות)' :באיסורין של פריצות הנשים
המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

בס"ד

אורות הפרשה

אורות הכשרות
נוטלות חלק בראש ,והן תוסרנה ביסורין ועונשים קשים ומרים בגיהנום
וצעקה ואין מושיע לה ,היות שהן גורמות לכל הנזק שמגרות יצר הרע
באנשים על ידי שהולכות בין האנשים ומדברות עמהם דברים יתרים .ואפילו
אם נלחם האיש עם יצרו וניצול מעבירה והרהור עבירה ,האשה הזאת תישא
את עוונה .ואם גרמה ליכשל בה בהרהורי עבירה אוי לה ואוי לנפשה ,ה'
יצילנו' ,עכ"ל.
וגם באנשים אשר מאפשרים לנשותיהם לפרוץ את גדרי הצניעות ,לא חסך
הזוהר הק' (פר' נשא) את שבט לשונו ,וזה תוכן דבריו (לפי פירוש הסולם) :אמר
רבי חזקיה ,קללה ועונש תבוא על אותו אדם העוזב את אשתו שתראה
משערות ראשה לחוץ ,וזה אחד מענייני הצניעות שבבית .ואשה המוציאה
משערות ראשה לחוץ להתייפות בו ,גורמת עניות לבית וגורמת שבניה לא
יהיו חשובים בדור ,וגורמת דבר אחר (דהיינו צרעת ונגעים) שישרה בבית,...
עי"ש.
וכמים צוננים על נפש עייפה הם בזה דברי החפץ חיים (גדר עולם פרק
ג)' :מכל זה ממילא נבין גדולת העוון של אשה שמרגלת עצמה בזה החטא
– לילך בשוק לעיני הבריות בשערותיה המגולות ,כי היא מחלטת עצמה
לעבירה זו ,ואמרו חז"ל (מדרש שוחר טוב ,תהלים מזמור א) כל המחליט
עצמו לעבירה ,אין לו מחילה עולמים'!
מעשה נורא נודע בתקופת השואה האיומה ,אודות קבוצת נערות צנועות,
אשר בימים הקשים ביותר במחנה בהם מתו בכל יום חללים רבים מחרפת
רעב ומחלות קשות ,והנותרים היו למשיסה בידי המרצחים האכזרים שהיכו
ורצחו בהם ללא רחם .אך מעל הכל ,דאגה אחת קיננה בתוכן ,והוא מחסור
בגרביים .דאגה זו לא נתנה להן מנוח ,עד אשר עלה במוחן לתפור גרביים
מבדים שנגזרו מהמזרון! וכך עלתה נשמתן בטהרה ,ונתקיים בהן הכתוב
(משלי לא ,כה) 'עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון'!
וכמה נאה להן דרשת מורנו ראש הישיבה הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל,
אשר העיר על פסוק זה :הלא ראוי לכל אדם לפחד מיום הדין הגדול והנורא,
וא"כ היאך יכול יום זה להפוך לשמחה – 'ותשחק ליום אחרון' ,רק משום
מלבושיה הנאים – 'עוז והדר לבושה' .כלום מפני שלבשה בגדים נאים ,כבר
סר ממנה מר המות ופחד יום הדין! אלא פשוט שהכוונה בזה ,למי שלובשת
בגדים צנועים שהם העוז וההדר של האשה ,ואכן אשה כזאת אשר 'עוז והדר
לבושה' ,אין לה מה לפחד מיום הדין ,יען כי כל שערי גן עדן נפתחים ביום זה
בפניה – 'ותשחק ליום אחרון'!

בברכת שבת שלום ומבורך

הננו לבשר לציבור שוחרי התורה
בעירנו הק' ,כמידי חודש בשבת מברכין,
גם בשבת זו פרשת "ראה" ישא
מדברותיו בהלכה ובאגדה

להסיר מכשול
לאור תלונות מתושבי העיר על הטעיה בכשרות
הרינו מבהירים בזאת:
כל עסק אשר יש לו כשרות רגילה בלבד
ומפרסם שיש לו מוצרים בד"ץ
כגון :בשר ,ירק גוש קטיף וכו'
אין אנו אחראים לכשרות המהדרין במקום
תעודת ההכשר הינה על כשרות רגילה בלבד.
(יש בזה הונאה בכשרות)

בכשרות מהדרין יש לבדוק את תעודת הכשרות למהדרין.

בס"ד

אורות ההלכה
תשובות הלכתיות משולחנו
של מורינו המרא דאתרא
הרה"ג יהודה דרעי שליט"א

הלכות תשובה

אני לדודי ודודי לי
הרבנות והמועצה הדתית

לשכת רב העיר

בדיקת תפילין ומזוזות
בפרוס עלינו ימי הרחמים והסליחות
הננו להודיע לציבור על המבצע השנתי של

בדיקת תפילין ומזוזות לכל דורש על ידי סופרים
מומחים ויראי שמים ובראשם
הרה"ג יעקב נמש שליט"א
רב שכונה ג' ומנהל מחלקת סת"ם ופיקוח שבת

ניתן למסור תפילין ומזוזות במזכירות המועצה הדתית
רח' התלמוד  8שכונה ד' ,באר שבע.
אצל ר' יעקב ברנס הי"ו
בשעות הבוקר 8:30-13:30
בכבוד רב
ובברכת שנה טובה ומבורכת
יהושע דמרי
הרב יהודה דרעי

ממונה המועצה הדתית

רב העיר וראש אבות בתי הדין

הרבנות והמועצה הדתית
באר שבע

הננו לבשר לציבור שוחרי התורה
בעירנו הק' ,כמידי חודש בשבת מברכין,
גם בשבת זו פרשת "ראה" ישא
מדברותיו בהלכה ובאגדה

הרינו חוזרים ומבקשים מהציבור היקר
לנהוג כבוד בכיתבי הקודש ולא לזרוק "גניזה"
בכל מקום ולכן אין להניח גניזה
בבית העלמין הישן ולא במקוואות
יש להניח "גניזה" במקומות הבאים בלבד:
*במקוואות שיש פח גניזה.
*בבתי הכנסת.
גבאי בתי הכנסת אשר מעונינים
שיפנו להם את הגניזה יש לתאם
עם הרב אברהם לורבר .0544348735 -
שקי גניזה ניתן לקבל במשרדי המועצה הדתית.
בברכת התורה
יהושע דמרי

ממונה המועצה הדתית

בס"ד

תשובה
מאהבה

הרבנות והמועצה הדתית
באר שבע

שעור מיוחד לשליחי ציבור

וקורס

לבעלי
התקיעות
בשופר
לאור בקשת רבני וגבאי בתי הכנסת ,הננו להודיע
לכל בעלי התקיעות אשר אמורים לשמש כתוקעים
בשופר בראש השנה הבעל"ט כי גם השנה יתקיים
אי"ה קורס מיוחד אשר יכלול לימוד ושינון דיני
התקיעות ועבודה מעשית ,בשילוב ההלכות הנוגעים
לבעלי התפילה וכן ינתנו טיפים רבים לחזנים איך
ישמרו על קולם בכל זמן התפילה.
השעור יתקיים אי"ה ביום רביעי כב' אלול תשע"ז
( 13.9.17למניינם) בשעה  18:00בבית המדרש
"קול יהודה" רח' הרב מנחם גבאי  ,23שכ' ד'.

במעמד כב' מורנו ורבנו המרא דאתרא

יהודה דרעי

שליט"א
הגאון רבי
הרב הראשי וראב"ד באר שבע
השעור ימסר ע"י
הרה"ג רבי אליהו בר שלום שליט"א
הקורס הוא במפגש אחד וממומן ע"י
הרבנות והמועצה הדתית באר שבע.
על פי הוראת מו"ר המרא דאתרא שליט"א,
חל חובה קדושה לכל בעלי התקיעות להשתתף
בקורס זה ,כמפורש בפוסקים שחייב לשנן את
הלכות התקיעות בכל שנה ושנה ומומלץ גם
לכל השליחי ציבור (חזנים).
יהושע דמרי
הדתית
המועצה
ממונה
התורה
שוחרי
הננו לבשר לציבור

בברכת כתיבה וחתימה טובה
לשכת רב העיר.

נ.ב .אין צורך בהרשמה מראש כולם מוזמנים.

בעירנו הק' ,כמידי חודש בשבת מברכין,
גם בשבת זו פרשת "ראה" ישא
מדברותיו בהלכה ובאגדה

לרפואת

ר' יוסף שלמה
בר עליה

ורחל

בת סימי

שיתקיים בעז"ה ביום ראשון

יב' אלול תשע"ז ( )3.9.17בשעה 20:30

שבת
שלום

