בס"ד

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

הרב עוזיאל אדרי

פרשת השבוע

שביעי של פסח  -ופרשת שמיני

דבר העורך
גאולת הדורות והתורה

כתב רבי יצחק הכהן הוברמן הצדיק מרעננה
זיע"א בני ישראל במצרים דור המדבר היו גלגול
של הדורות הקודמים להם ,דור המבול קלקלו
בעבירה ,ותיקנו שהיו במצרים גדורים בעריות ,דור
הפלגה בנו מגדל מחומר ולבנים ומרדו בה' ,ותיקנו
בעבודת פרך בחומר ובלבנים והחזיקו באמונה ,דור
אנשי סדום חטאו בגזל ורעות לב ברכושם ,ותיקנו
ביציאה עם רכוש גדול ,ואח"כ התגלגלו כל דורות
הללו בשישים ריבוא עדרי צאן לבן הארמי ,ורחל
אמנו הייתה רועה את צאן לבן את "נשמות ישראל",
ויעקב אבינו ייגע וטרח להוציאם מקליפת לבן ,והן
הן שישים ריבוא יוצאי מצרים שנשמות אלו נעשו
שישים ריבוא אותיות התורה הק' וקיבלוה בהר
סיני ,ויעקב הוציא מלבן גם את "יגר שהדותא"
לשון הארמית שבתורה התורה שבע"פ.

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

לוח זמנים שבועי
לוח הזמנים

מדויק לבאר-שבע

יום ו' שבת קודש
יום ד' יום ה'
יום ג'
יום א' יום ב'
כג' ניסן כד' ניסן כה' ניסן כו' ניסן כז' ניסן כח' ניסן ער"ח אייר

14.04.18 13.04.18 12.04.18 11.04.18 10.04.18 9.04.18 8.04.18

עלות השחר
5:01
זמן טלית ותפילין
5:09
זריחה  -הנץ החמה 6:25
סו"ז ק"ש לדעת מג"א 8:52
סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 9:30
חצות יום ולילה
12:43
מנחה גדולה
13:15
פלג המנחה
18:02
שקיעה
19:07
צאת הכוכבים
19:22

5:00
5:08
6:24
8:51
9:30
12:43
13:15
18:02
19:07
19:23

4:59
5:07
6:23
8:50
9:29
12:42
13:15
18:03
19:08
19:23

4:57
5:05
6:22
8:50
9:28
12:42
13:14
18:03
19:09
19:24

4:56
5:04
6:21
8:49
9:27
12:42
13:14
18:04
19:09
19:25

4:55
5:03
6:20
8:48
9:27
12:41
13:14
18:04
19:10
19:26

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

שמיני
ויסף עוד

18:45
18:45
19:37
20:24

4:53
5:01
6:19
8:47
9:26
12:41
13:14
18:05
19:11
19:26

גליון מס'
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אחראי מערכת

הרב אברהם טריקי

דבר רב העיר שליט"א
ולא תטמאו בהם

יִיתם ְקד ִֹשים כִ י ָקדֹוׁש ָאנִי וְ ל ֹא ְת ַט ְמאּו ֶאת נַפְ ש ֵֹתיכֶ ם בְ כָ ל
ֹלהיכֶ ם וְ ִה ְת ַק ִד ְש ֶתם וִ ְה ֶ
כִ י ֲאנִי ה' ֱא ֵ

ַה ֶש ֶרץ ָהר ֵֹמׂש עַ ל ָה ָא ֶרץ (ויקרא יא ,מד)

כי אני ה' אלוהיכם :כשם שאני קדוש שאני ה' אלוהיכם ,כך והתקדשתם – קדשו את עצמכם למטה.
והייתם קדושים :לפי שאני אקדש אתכם למעלה ובעולם הבא(.רש"י)

הנה כי כן מפורש לפנינו ,שחייב האדם לידבק בקדושתו של מקום ,כציווי הכתוב 'והתקדשתם
והייתם קדושים – כי קדוש אני! ושוב חזר הכתוב להורות כן להלן (ויקרא יט ,ב) 'קדושים תהיו כי קדוש
אני ה' אלוהיכם' ,וכה הם דברי התורת כהנים שם (פרשה א ,ב)' :כשם שאני קדוש ,כך אתם תהיו
קדושים .כשם שאני פרוש ,כך אתם תהיו פרושים' ,עי"ש .וכיוצא בזה מבואר ברמב"ן (שם יט ,ב),
וז"ל' :כיון שאני קדוש ומובדל ,כדי לידבק בי צריכים להיות קדושים ומובדלים בדומה לי' ,עכת"ד .וכבר
תמה אור החיים הק' (שם)' :וכי יתחייב הדבר ליציר כפיו – להידמות לקונו' ,עי"ש .וביותר יפלא ,שציווי
זה לא נאמר לקדושי עליון הפרושים מהבלי העוה"ז ,אלא הוא ציווי לכל אדם אשר לב יהודי פועם
בקרבו ,כפי שפתח הכתוב (שם) 'דבר אל כל עדת בני ישראל' ,ופי' רש"י' :מלמד שנאמרה פרשה זו
בהקהל ,מפני שרוב גופי תורה תלויים בה' .ומכלל דבריו נמצאנו משכילים עוד ,שציווי הכתוב 'והייתם
קדושים' – הוא תנאי יסודי לקיום התורה ומצוותיה ,שכן 'כל גופי תורה תלויים בה'.
ועל כל פנים ,פשוט שלא היה הכתוב מצווה כן ,אלמלא שיש בכוח האדם להגיע לדרגה זו המכשירה
אותו לידבק בבוראו .ואכן הגדיל הרמח"ל (בפתח ספרו מסילת ישרים) להגדיר ציווי זה בתורת 'חובת
האדם בעולמו' ,וזת"ד :חובת האדם בעולמו הוא להתענג על ה' וליהנות מזיו שכינתו ...כי השלימות
האמתית היא רק הדבקות בו יתברך ,והוא שהיה דוד המלך ע"ה אומר (תהלים עג ,כה) 'ואני קרבת
ה' לי טוב' ...וכפי השיעור אשר כבש את יצרו ותאוותיו ונתרחק מן המרחיקים אותו מהטוב ונשתדל
לידבק בו ,כן ישיגהו וישמח בו ,עי"ש .ברם ,בתוך דבריו סלולה גם הדרך בפני כל אדם לקיים הוראה
זו ,מפני שחובת הקדושה והדבקות בו יתברך אין לה שיעור ,אלא היא לפי כוחו של כל אדם 'לכבוש
את יצרו ותאוותיו ולהתרחק מן המרחיקים אותו מהטוב ולהשתדל לידבק בו' (כנלע"ד העולה מדבריו).
ומי האיש החכם אשר לא יחפוץ להתרחק מן המרחיקים אותו מהטוב!
ודע שעיקר הקדושה האמורה בכאן ,הוא בכשרות המאכלים העולים על השולחן ,שכן תלה
הכתוב מצוה זו של 'והייתם קדושים' עם איסורי המאכלות – 'ולא תטמאו את נפשותיכם בכל
השרץ ...זאת תורת הבהמה והעוף וכל נפש החיה הרומשת במים ולכל נפש הרומשת על הארץ'
(ויקרא יא ,מד-מז) .נמצא לפי זה ,שככל שישכיל האדם לכבוש את יצרו ותאוותיו ולהתרחק מן
המאכלות האסורות ,כך יזכה לידבק בשכינה.
ואמנם גם זה מפורש בדברי המסילת ישרים (פרק יא) ,וז"ל' :והמדרגה השלישית אחר
הגזל והעריות לענין החמדה ,הוא איסור המאכלות – בין בענין הטריפות עצמם ,בין בענין
תערובותיהן ,בין בענין בשר וחלב או חלב ודם ,וענין בישולי עכו"ם ...כל אלה הנקיות בהם צריך
דקדוק גדול ,וצריך חיזוק ...והמקיל בהם במקום שאמרו להחמיר ,אינו אלא משחית לנפשו ,וכך
אמרו בספרא (יא) :לא תטמאו בהם ונטמאתם בם ,אם מטמאים אתם בם – סופכם ליטמא
בם' ,עי"ש.
ועתה שא נא עיניך וראה ,עד כמה יש במאכלות אסורות לטמא את נפשו של האדם ולטמטם
את ליבו – הן אם נכשל בהם בשוגג או במזיד .הנה מראש צורים תנינן (יומא לט ,א)' :תנא
דבי רבי ישמעאל עבירה מטמטמת (אוטמת וסותמת מכל חכמה – רש"י) ליבו של אדם,
שנאמר (ויקרא יא ,מג) 'ולא תטמאו בהם ונטמתם בם' – אל תקרי ונטמתם אלא ונטמטם.
תנו רבנן ולא תטמאו בהם ונטמתם בם ,אדם מטמא עצמו מעט – מטמאין אותו הרבה.
מלמטה – מטמאין אותו מלמעלה ,בעולם הזה – מטמאין אותו לעולם הבא' .ועד כמה
הם מטמטמים את ליבו של האדם ,נוכל ללמוד מדברי הגאון רבי חיים מצאנז זצ"ל (דברי
חיים יו"ד ח"א סימן ז) ,וזת"ד' :בגלל המכשלה בנושאי כשרות ,בעוה"ר הרבה קהילות
המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

בס"ד

אורות הפרשה

אורות הכשרות
יצאו כמעט מן הדת בגלל השו"ב (שוחט ובודק) וכו' שעל ידי זה אכלו
ונתפטמו בטריפות וגברו עליהם דעות זרות עד שנאבדו מתוך הקהל
הקדוש רח"ל' ,עכת"ד.
וכן העיד הפרי חדש (יו"ד פ"א אות כו)' :ולפי שבזמננו זה אין נזהרים
מעניינים אלו ,רוב הבנים יוצאים לתרבות רעה ורבים הם עזי פנים
שבדור ואין יראת ה' נוגעת בליבם ,ואף אם יוכיחום על פניהם לאו בר
קיבולי מוסר נינהו' ,עי"ש .וכיו"ב כתב הגאון חתם סופר זצ"ל (תורת
משה פר' קדושים)' :רוב אפיקורסות מתנוסס באדם ע"י אכילת
נבלות וטרפות' ,עי"ש .וזו תוכחה נוקבת לכל אותם הורים אשר תוהים
ושואלים מדוע בניהם מתקשים בתלמודם או ח"ו אף יוצאים לתרבות
רעה ,וכל מאמציהם לדבר על ליבם נופלים על לב אטום וסתום!
וכמה נוראים הם בזה דברי אור החיים הק' (ויקרא יח ,ג)' :שמעתי
בשם הרב הקדוש מוהר"י לוריא זצוק"ל (האריז"ל) ,והוא כי לפעמים
יתהפך האדם וישתנה מטוב לרע וטבעו ומזגו ,ולא ידע מאיזה סיבה,
והוא עצמו יתמה איך נהפך מדעתו .ואמר כי זה יסובב לצד שלפעמים
יאכל אדם מאכל שיש בו מחלקי הרע' ,עכ"ל.
וצא ולמד לדברי הזוה"ק (ויקרא פ' קדושים) ,אשר קבע כי מי שנכשל
במאכלות אסורות' :נדבק בסט"א ומשקץ את נפשו וגופו ורוח טומאה
שורה עליו ,ומראה את עצמו שאין לו חלק באל עליון ...ואם יצא כך
מהעולם הזה ,דנים אותו כאדם שהוא משוקץ לקונו – משוקץ בעוה"ז
ומשוקץ בעוה"ב' ,עכת"ד.
ודע שכל הקלקולים האמורים לעיל גבי מי שנכשל במאכלות
אסורות ,נוהגים נמי במי שנכשל בהם בשוגג או בהיסח הדעת .שכן
מקרא מלא הוא בתורה (ויקרא ה ,יז) 'ולא ידע ואשם ונשא עוונו',
ותנינן עלה בגמ' (קידושין פא ,ב)' :כשהיה רבי עקיבא מגיע לפסוק זה
היה בוכה ,ומה מי שנתכוין לאכול שומן ועלה בידו ֵחלב אמרה תורה
'ולא ידע ואשם ונשא עוונו' ,מי שנתכוין לאכול ֵחלב ועלה בידו ֵחלב
על אחת כמה וכמה' .הרי לפנינו מפורש ,שגם בשוגג קרי ליה רחמנא
'ונשא עוונו'! ועל כרחך צ"ל דכוונת התורה בזה הוא לענין קלקולי
הנפש הנגרם מעוונו ,שהרי פטור הוא ממלקות ואפשר שגם בדיני
שמים אינו חייב מפני שהיה אנוס.
אכן הרואה יראה ,שדיוק זה – מפורש הוא בדברי אור החיים הק'
(ויקר'א יא ,מג) ,וזת"ד' :צריכים ישראל להיזהר לבל יכנס לפיהם אפילו
בהיסח הדעת ,כי ההפרש שבין השוגג למזיד במציאות זה כשוגג
כמזיד .כי התיעוב יעשה מעשהו בנפש אדם אפילו בהיסח הדעת'.
ובזה ביאר את כפילות הכתוב (שם) 'אל תשקצו' 'ולא תטמאו בהם',
רוצה לומר כי 'אל תשקצו' מורה על איסור האכילה ומה שהוסיף
הכתוב 'ואל תטמאו' הוא תוצאה של מי שנכשל באיסור זה אפילו
בשוגג ,כנלענ"ד בדבריו ,עי"ש.
בברכת שבת שלום ומבורך

הרבנות והמועצה הדתית
באר שבע

הודעה חשובה
הרינו מודיעים לציבור תושבי באר-שבע כי

משרדי הרבנות והמועצה הדתית
ברח' התלמוד  8באר-שבע

יפתחו לקהל למתן שירותי הדת
ביום שני כד' ניסן תשע"ח ()9.4.18
למעט תיאום לויות עד לשעה  10בבקר

בברכה

יהושע (שוקי) דמרי
ממונה המועצה הדתית

בס"ד

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

הלכות ספירת עומר

הציפייה לגאולה
לו היינו מחכים באמת

מרן ה'חפץ חיים' זיע"א היה מספר את הסיפור על הגאון רבי
יוסף בער סלובייצ'יק זיע"א .כאשר באו אליו פרנסי העיר
בריסק והזמינוהו לשבת על כיסא הרבנות בעירם ,סירב בתחילה
להפצרותיהם .קרא אחד הפרנסים" :רבי ,עשרים וחמישה אלף
יהודים מחכים לך ,ואתה מסרב לבוא אליהם?!" .התרגש הגאון
ואמר לרבנית" :תני לי את מעילי ואת השטריימל .עשרים
וחמישה אלף יהודים מחכים לי ,ואיך אוכל להתמהמה?".
והיה אומר ה'חפץ חיים'" :הגאון מבריסק לא רצה להתמהמה
כששמע שעשרים וחמישה אלף יהודים מחכים לו .עכשיו הגיעו
בנפשיכם :לו ידע המשיח כי כל כלל ישראל מחכה באמת לבואו
– האם לא היה מתאזר בחגורתו ומתעטף במעילו וממהר לבוא?
אלא שלדאבוננו אין אנו מחכים לו באמת בכל לב ונפש".

להביא לימות המשיח

"כל ימי חייך להביא לימות המשיח" – בכל דבר שישנו עתה
בעולם ,בזמן הזה ,יש להתבונן כיצד ייראה בימות המשיח.
וכל מעשיך הטובים שאתה עושה יום יום בכל ימי חייך ,יהיו
מכוונים בצפיה לתכלית זו להביא את ימות המשיח.

תשוקה לגאולה

רבי מנחם מנדל מקוסוב זיע"א היה אומר" :מדוע לא בא בן
ישי גם תמול גם היום"? –מפני שאנו נראים היום כשם שהיינו
אתמול .יהודי צריך להשתוקק לגאולה לא בגלל טובתו הגשמית
וגם לא בגלל טובתו הרוחנית ,אלא מפני שבבוא הגאולה יושלמו
הרצון העליון והכוונה העליונה שבבריאת העולם – "לתקן עולם
במלכות ה'" .הכלי לביאת המשיח הוא האחדות .כאשר תראה
שכל העולם מתאחדים ומדברים על המשיח תדע שהגיע זמן
הגאולה ,ואז יעוררו את הרצון העליון וה' יתברך ירחם על עמו
ויביא את הגאולה השלימה וישלח את משיח גואל צדק ,במהרה
בימינו.

הגיע זמן הגאולה

כתב ה"אמרי בינה" :לפני עלות השחר גובר החושך ביותר,
משום שאור השחר קרוב לבוא .גם החושך הגדול של גלות זו,
כל צרותיה האיומות ,מבשר הוא את זריחת אורו של משיח ,אור
גדול ואדיר יותר מזה שהאיר במתן תורה .כך היא המידה :אחר
מכה – רפואה ,ואחר צרה – ישועה ונחמה.

עקבתא דמשיחא

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

אנו חיים בדור הסופי והאחרון שנקרא בפי חז"ל "עקבתא
דמשיחא" מלשון "עקב הרגל" כשם שהעקב הוא סוף הגוף של
האדם .רואים במוחש שכובע שהוא קטן וצר עוד אפשר לסבול,
אבל אי אפשר וקשה ביותר לסבול כשה"עקב" נמצא בתוך נעל
קטנה ולוחצת .מובן אפוא ,שאין הקב"ה צריך ללחוץ עלינו ,אלא
לשלוח לנו תיכף ומיד את משיח צדקינו.

רחמים גדולים

בעל התניא זיע"א אומר :נאמר "ברגע קטן עזבתיך וברחמים
גדולים אקבצך" אם אנו סובלים כל כך הרבה שנים מה"רגע
קטן עזבתיך" ,מי יוכל לתאר ולשער את אור הגאולה הנשגב של
"ברחמים גדולים אקבצך".

קניית מוצרי מזון לאחר הפסח
לאחר הפסח יש לקנות מוצרי מזון
אך ורק במקומות שמכרו את החמץ
שברשותם לפני הפסח לגוי
באמצעות הרבנות באר-שבע

בס"ד

רפואה
ושכרה

שביעי של פסח
הראנו נפלאות

רבי משה מקוברין זיע"א :התאנח בשביעי של פסח ואמר" :וכי
גם דורינו ,דור ירוד ,היה זוכה לניסים כאלה?" .אחר כך התאושש
ואמר" :אם פרעה נשאר בחיים כדי שיראה את ניסי ה' ,ראויים גם
אנו שהקב"ה יראה לנו ניסים ונפלאות כימי צאתנו מארץ מצריים
הראנו נפלאות".

סעודה שלישית

הבעל שם טוב הק' אמר :שסגולה גדולה ונפלאה לאכול סעודה
מיוחדת ביום האחרון של פסח .ותיקן לאכול סעודה שלישית
ביום האחרון של פסח והיא נקראת בשם 'סעודת משיח' .וההסבר
לכך הוא :משום שביום האחרון של פסח מאיר בעולם אור גדול
ונורא של הארת המשיח .חג הפסח הוא נקרא חג החירות ,שבו
יוצא האדם לחירות מכל המגבלות והמיצרים ששרוי בהם .וכל עם
ישראל זוכים להימצא ולעמוד למעלה מכל ענייני ועסקי העולם,
אך לאחר החג תפקידו של האדם לחזור שוב לענייני העולם
ולהחדיר בתוכו את הקדושה העליונה .והאור של משיח ביום
האחרון של פסח נותן את הכוח והתוקף הרוחני שיוכל לחזור
בהצלחה לחיי המעשה בלי להיגרר אחריו.

ראש השנה למסירות הנפש

האדמו"ר הצמח צדק זיע"א אומר :בליל שביעי של פסח עברו בני
ישראל בים סוף .שביעי של פסח הוא ראש השנה למסירות נפש.
נאמר במדרש "מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו" אמר לו
הקב"ה למשה :בניי שרויים בצער ,והים סוגר ,והאויב רודף ,ואתה
עומד ומרבה בתפילה? "דבר אל בני ישראל ויסעו" ,אני צריך מבני
ישראל פעולה של מסירות נפש .מיד קפץ נחשון בן עמינדב לתוך
הים ,ואז בכוח של מסירות נפש נבקע הים ועברו בתוכו בחרבה.
לכן שביעי של פסח הוא ראש השנה למסירות הנפש ,שבו יכול
האדם לקבל כוחות אדירים של התעוררות ומסירות נפש לכל
השנה כולה.

שמחת המשיח

רבי נחמן מברסלב זיע"א אומר :היום האחרון של פסח ,כמו היום
האחרון של חג הסוכות "שמיני עצרת – שמחת תורה" ,תוכנם
מלא שמחה .ההבדל הוא שביום האחרון של סוכות שמחים
בתורה ,ואילו ביום האחרון של פסח שמחים באמונה בה' עצמו
ובעבדו הנאמן מלך המשיח ,בבחינת "ויאמינו בה' ובמשה עבדו".
הרבנות והמועצה הדתית
באר שבע

לשאלת רבים !

אין להשתמש בחמץ או בתערובת חמץ
או להוציא כלים של החמץ עד למוצאי
השבת פרשת שמיני כב' ניסן תשע"ח
( )7.4.18לפני השעה ,20:00

להזהיר :כי כל המשתמש
ועלינו
התורה
הננו לבשר לציבור שוחרי
מברכין,הנז"ל עובר על "חמץ
לפני הזמן
בעירנו הק' ,כמידי חודש בשבת
גם בשבת זו פרשת "ראה"
ישאעליו הפסח ואסור בהנאה".
שעבר
מדברותיו בהלכה ובאגדה

לרפואת
ר' יוסף שלמה בר עליה
ורחל בת סימי

לעילוי נשמת

מרת אסתר בת מרים ז"ל

ת.נ.צ.ב.ה.

