
בס"ד

עורך
הרב עוזיאל אדרי

אחראי מערכת
הרב אברהם טריקי

בברכת שבת שלום ומבורך

רב קהילת קודש 'שבטי ישראל' שכונה יא' באר שבע

לוח זמנים שבועי

עלות השחר

זמן טלית ותפילין

זריחה - הנץ החמה

סו"ז ק"ש לדעת מג"א

סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 

חצות יום ולילה

מנחה גדולה

פלג המנחה

שקיעה 

צאת הכוכבים

4:43
4:51
6:10
8:41
9:21

12:39
13:13
18:09
19:16
19:32

4:42
4:49
6:09
8:40
9:20

12:39
13:13
18:09
19:17
19:33

4:40
4:48
6:08
8:40
9:19

12:39
13:13
18:10
19:17
19:33

4:39
4:47
6:07
8:39
9:19

12:39
13:13
18:10
19:18
19:34

4:38
4:46
6:06
8:38
9:18

12:38
13:12
18:11
19:19
19:35

4:37
4:44
6:05
8:38
9:18

12:38
13:12
18:11
19:19
19:35

4:36
4:43
6:05
8:37
9:17

12:38
13:12
18:12
19:20
19:36

לוח הזמנים
מדויק לבאר-שבע

יום ד'
י' אייר

כ"ה לעומר
25.04.18

יום ו'
יב' אייר

כ"ז לעומר
27.04.18

יום ה'
יא' אייר
כ"ו לעומר
26.04.18

יום ג'
ט' אייר

כ"ד לעומר
24.04.18

שבת קודש
יג' אייר

כ"ח לעומר
28.04.18

יום א'
ז' אייר

כ"ב לעומר
22.04.18

יום ב'
ח' אייר

כ"ג לעומר
23.04.18

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

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

גליון מס'

760
פרשת השבוע

אחרי מות-קדושים - מסכת אבות פרק ב'

זמני הדלקת הנרות

אחרי מות-קדושים
ויהי דבר
18:55
19:46
20:36

פרשת השבוע:
הפטרה:

כניסת השבת:
יציאת השבת:

רבנו תם:

דבר רב העיר שליט"א דבר העורך
תורת המידות

אמנם כבר עלה בידינו בס"ד במקום אחר להוכיח בראיות ברורות ומקורות נאמנים, שאי אפשר לקבלת 
תורה בלי מידות טובות והנהגות של דרך ארץ, ועל צבאם דברי רבינו יונה בביאור המשנה )אבות ג, יז( דרך 
ארץ קדמה לתורה: 'התורה אינה שוכנת לעולם בגוף שאינו בעל מידות טובות'. ובזה ביארנו עומק דברי 

רש"י בפתח פרשתנו 'שרוב גופי תורה תלויין בה'!
אך הואיל ויסוד זה הוא כאמור המפתח העיקרי לכל הבא בשערי בית המדרש, ראיתי ונתון אל לבי 

לחקור עוד בענין זה, ולהוסיף ולתמוך השקפה זו בדברי רבותינו חכמי המוסר והדעת.
הנה מראש צורים, מצינו להגר"א לופיאן זצ"ל )לב אליהו ח"ב( אשר תמה, מה בין אלישע אֵחר שזכה 
לחיי העוה"ב חרף רשעותו הנוראה ומרידתו בקב"ה עד שהכריזה עליו בת קול משמים 'שובו בנים חוץ 
מאלישע בן אבויה אשר ידע את כוחי ומרד בי' )ירושלמי חגיגה ב, א( – לבין ירבעם בן נבט אשר נמנה בין 
אלו שיורדים )לגהינם( ואינם עולים לחיי העוה"ב, כמפורש במתני' )סנהדרין צ, א(. דהנה בגמ' )חגיגה טו, 
ב( מבואר שלאחר פטירתו של אלישע סירבו בבי"ד של מעלה לדונו בגהינם משום שעסק בתורה, אך 
גם מנעו את כניסתו לעוה"ב משום שחטא. עד שקם ר"מ )שהיה תלמידו( וקבע שמוטב שידונוהו בגהינם 
לכפר על עוונותיו כדי שיזכה אח"כ לחיי העוה"ב, ונתן סימן שאם אחרי פטירתו תצא אבוקה של אש מעל 
קברו של אלישע – אות הוא כי נתקבלה בקשתו. וכך היה, לאחר פטירתו של ר"מ יצאה אש מקברו של 
אלישע. עמד רבי יוחנן והתאונן מדוע היה צריך ר"מ לשרוף את רבו בגהינם, וכי לא היה בכוחו להכניסו 
ישר לעוה"ב. הבטיח רבי יוחנן כי לכשימות הוא יכבה את אש הגהינם מעל קברו של אלישע, ואכן מיד 
עם פטירתו כבתה האש, וזה היה סימן שרבי יוחנן הוציאו מהגהינם – לחיי העוה"ב, עכת"ד הגמ'. ומכאן 
תמה הרב, הרי גם ירבעם בן נבט היה מופלג בתורה, כפי שהעיד עליו הש"ס )סנהדרין קא, א( שלא נמצא 
שום דופי בתורתו, וכן חידש דברים שלא שמעתן אוזן מעולם, ולא עוד אלא שכל תלמידי חכמים שבדורו 
היו דומים לפניו כעשב השדה מפני שכל טעמי התורה היו מגולין לפניו, עי"ש. וא"כ מדוע לא עמדה לו 
תורתו להצילו מדינא של גהינם ולזכותו לחיי העוה"ב. ועל כך השיב, דאמנם היו שניהם מופלגים בתורה – 
לצד רשעותם הנוראה, מכל מקום רשעותו של ירבעם בן נבט מקורה בהשחתת המידות, כמבואר )שם( 
שסירב לעצתו של הקב"ה 'חזור בך ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן', רק משום שאמר לו הקב"ה 'בן ישי 
בראש'. משא"כ גבי אלישע אֵחר שרשעותו לא נגרמה מהשחתת מידותיו, עכת"ד הנשגבים. הרי לפנינו, 

שאין שום ערך ללימוד תורה שלא קדם לו תיקון המידות!
וכעין זה הוכיח הגר"י לוינשטיין זצ"ל )אור יחזקאל ח"ב( מדברי חז"ל אודות דואג ואחיתופל. דהנה דואג 
היה 'אביר הרועים' אשר לשאול, ואחיתופל היה רבו של דוד המלך ע"ה. ועל גדלותם המופלגת בתורה 
כבר העידו בש"ס )סנהדרין צ, א( ובמדרש )שוחר טוב תהלים מט( שהיו ראשי סנהדראות, עי"ש. ועם כל 
זה מפורש במדרש )במדבר רבה יח( שעצת מינות נזרקה בהם, מפני שהיו רעים ביסודן, עי"ש. ושוב הלב 

משתומם, עד כמה עצת ה' יכולה להפוך – ל'עצת מינות', במי שהוא רע מיסודו.
אכן הגר"א מוילנא )אבן שלמה( השכיל לבטא זאת במשפט קולע: 'עיקר חיותו של האדם בעולם 
הזה הוא לשבירת המידות, ואם לא יתקן מידותיו למה לו חיים'. רוצה לומר, אע"פ שזכה לעמול 
בתורה אשר נקראה חיים כמ"ש )דברים ל, כ( 'כי הוא חייך ואורך ימיך', מכל מקום מה ערך יש 

'לחיים' אלו אם לא קדם להם שבירת המידות, וכדפי'.
ובזה יאירו מאמרים רבים בש"ס ובמדרשים – אשר הצד השוה שבכולם הוא שתיקון המידות 

הוא תנאי עיקרי ללימוד התורה, וכה הם דברי הגמ' )עירובין נה, א( עה"פ 'לא בשמים היא... 
ולא מעבר לים היא' )דברים ל, יב-יג(: 'רבא אמר לא בשמים היא – לא תמצא במי שמגביה 
דעתו עליה כשמים, ולא תמצא במי שמרחיב דעתו עליה כים. רבי יוחנן אומר לא בשמים 
היא – לא תמצא בגסי רוח, ולא מעבר לים היא – לא תמצא לא בסחרנים ולא בתגרנים', 
עי"ש. וגדולה מזו מצינו בגמ' )פסחים סו, ב( שכל הלקוי במידותיו אע"פ שכבר למד והחכים 

בתורה, הרי שחכמתו מסתלקת ממנו ואם נביא הוא נבואתו מסתלקת ממנו', עי"ש.
ומי לנו גדול בתורה כמשה רבינו ע"ה אשר העיד עליו הש"ס )נדרים לח, א( שהגיע לארבעים 

ותשעה שערי בינה עד שדרשו עליו הכתוב 'ותחסרהו מעט מאלוקים', ועם כל זה כאשר בא 

"ברכת הלבנה"
החל מליל שני ח' אייר.

סוף זמנה ליל שני ט"ו אייר כל הלילה.

ַדֵבר ֶאל ָכל ֲעַדת ְבֵני ִיְשָרֵאל ְוָאַמְרָת ֲאֵלֶהם ְקדִֹׁשים ִתְהיּו ִכי ָקדֹוׁש ֲאִני ה' ֱאֹלֵהיֶכם )ויקרא יט, ב(דבר 
אל כל עדת בני ישראל: מלמד שנאמרה פרשה זו בהקהל, מפני שרוב גופי תורה תלויין בה. )רש"י(

ספירת העומר
של  אישית  עבודה  ימי  הם  העומר  ספירת  ימי 
תירגול בריסון עצמי, שהיא שליטה מוחלטת של 
המוח והשכל על הלב והרגשות ועל כל תכונות 
וכוחות הנפש. ולכן נוהגים ללמוד פרקי אבות בימי 
הספירה שתוכנם הוא דברי מוסר ומידות טובות.

וכך מבאר הגה"ק בעל התניא זיע"א: שזהו התוכן 
של ימי הספירה: "ספירה" יש לה גם משמעות של 
"הארה" כמו אבן "ספיר". ועל כן בימים אלה אנו 
נדרשים "להאיר", לטהר ולזכך את מידותינו ואת 
הרגליי הטבע שלנ. ועם הסייעתא דשמייא הגדולה 
והעצומה הניתנת בימים אלו נעשה ונצליח להפוך 
את כל תכונות וכוחות נפשינו להפנותם למטרה 
עצמנו  את  להכין  והיחידה  האחת  האמיתית 
לקבלת "אורה של תורה" בחג השבועות הבעל"ט. 



בס"ד

אורות הכשרותאורות הפרשה
לידי כעס – נתעלמו ממנו הלכות, כמבואר ברש"י עה"פ 'זאת חוקת התורה 
אשר ציוה ה' את משה' )במדבר לא, כא(: 'לפי שבא משה לכלל כעס, בא לכלל 
טעות שנתעלמו ממנו הלכות גיעולי נכרים. וכן אתה מוצא בשמיני למילואים 
שנאמר ויקצוף על אלעזר ועל איתמר, בא לכלל כעס – בא לכלל טעות. וכן 
בשמעו נא המורים ויך את הסלע, על ידי הכעס טעה', עכ"ל. ויש להתבונן 
נוראות, שהרי כעסו של משה ודאי לשם שמים היה, ועם כל זה הכעס גרם 
להשכיח ממנו תורתו. ועל כרחך צריך לומר שאין כאן עונש ח"ו, אלא שזהו 
טבע מוטבע – שאין מידת הכעס יכולה לדור בכפיפה אחת עם החכמה, וכן 

הוא לגבי שאר מידות רעות.
וכמים צוננים על נפש עייפה הם בזה דברי הגמ' )פסחים שם( אודות הלל 
הזקן אשר נשתכחה ממנו הלכה רק מפני שקנטר את חבריו בדברים, עי"ש. 
ויש להשתומם, שהרי גמ' ערוכה היא )עירובין יג, ב( שנפסקה הלכה כמותו 
בכל מקום מפני שהיה עניו מופלג, עי"ש. ובפטירתו הספידוהו 'הי חסיד הי 
עניו' )סוטה מח, ב(, עי"ש. ועם כל זה בשביל פעם אחת שנשמע כמתייהר 
על חבריו תוך כדי שדן עמהם בדבר הלכה, מיד נשתכחה ממנו אותה הלכה!

מעשה בת"ח בעל מוסר אשר עלה להשתקע בירושלים, אך הואיל ועדיין 
כך  מעמדו,  את  ההולמת  משרה  למצוא  התקשה  בציבור,  התפרסם  טרם 
שפרנסתו היתה דחוקה ביותר. בצר לו, החל למסור בהתנדבות שיחות מוסר 
מידי שבוע באחד מבתי הכנסת למען יכירו בכישוריו. בין שומעי לקחו, היה 
הגאון המפורסם רבי חיים שמואלביץ' זצוק"ל ראש ישיבת מיר, אשר הקפיד 
מידי שבוע להשתתף בדרשתו חרף העובדה שכידוע היה כבד שמיעה ולא 
הבין אף לא מילה אחת מתוכן הדרשה. לימים נודע שאותו ת"ח זכה במשרה 
חשובה כמשגיח רוחני באחת הישיבות, ומרן הגר"ח הפסיק לבוא לדרשתו 
השבועית. 'הוא כבר לא צריך אותי... הוא מסודר', הסביר אחר כך למקורביו!

בברכת שבת שלום ומבורך

הרבנות והמועצה הדתית
באר שבע

בשורה משמחת

בברכת התורה והטהרה
יהושע )שוקי( דמרי
ממונה המועצה הדתית

הקורס יועבר על ידי צוות מיומן מארגון מוכר ומוסמך.
בסיום הקורס, יוענקו תעודות הסמכה למשתתפות

אשר יעברו את המבחן בהצלחה.

נשים יקרות ! הרינו להודיעכן
על פתיחת מחזור חדש של

לפרטים והרשמה:
מירי – 0547713167 בין השעות: 9-12 לפנה"צ
או בפקס': 08-6237234 )בכל שעות היממה(

שימו לב!
מס' המקומות מוגבל.

הזדרזו להירשם על מנת
שנוכל להבטיח את מקומכן.

קורס לבלניות
שיחל בעזה"י ביום שלישי
טז' אייר תשע"ח )1.5.18(

הרבנות והמועצה הדתית
באר שבע

הודעה חשובה
הרינו מודיעים

לציבור תושבי באר-שבע כי
משרדי הרבנות

והמועצה הדתית
ברח' התלמוד 8 באר-שבע

יפתחו לקהל
ביום א' ז' אייר תשע"ח )22.4.18(

בברכת קיץ בריא ומהנה
ולהמשיך עשיה ומתן שירותי הדת

יהושע )שוקי( דמרי
ממונה המועצה הדתית



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

גם בשבת זו פרשת "ראה" ישא
מדברותיו בהלכה ובאגדה

ביאורים במסכת אבות 

בס"ד

אורות ההלכה

בית דין צדק לענייני ממונות 
שע"י הרבנות והמועצה הדתית באר שבע

נייד: 052-7670510

הלכות תלמוד תורה

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



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

גם בשבת זו פרשת "ראה" ישא
מדברותיו בהלכה ובאגדה

בס"ד

לרפואת
ר' יוסף שלמה בר עליה

ורחל בת סימי 

שימו לב!
פג תוקפן של תעודות הכשרות
יש לדרוש תעודת כשרות בתוקף

וכן לדרוש אישור מכירת חמץ תשע"ח.

במלאת לח‘ שנים
לסילוקו לישש“מ של אבינו מורנו ורבנו

האדמו“ר הקדוש עט“ר מורנו הרב

תתקיים אי“ה כבכל שנה אזכרה לזכרו
בבית הכנסת ”בית יוסף“ הנושא את שמו בשכונה ד‘

רבנים ואישי ציבורבהשתתפות:
תפילת ערבית וסעודת מצווה

בשעה 17:30 נעלה לציונו של מורנו הרב
(אוטובוסים מיוחדים יצאו מבית הכנסת הנ“ל)

החל מהשעה 19:45 נתחיל בלימוד משניות
ודברי תורה למנוחתו בבית הכנסת

בס“ד

בשבת קודש פרשת ”אחרי-קדושים“ ו‘ באייר (21.4.18) יתקיימו תפילות חגיגיות
זמני תפילות השבת:

תפילת מנחה (ערב שבת): 18:50        תפילת שחרית (הודו): 7:45      תהילים ודרשות : 19:00

הוועדה להנצחת זכר
אבינו מורנו ורבנו

הרב יוסף סוסו הכהן זצוק“ל

בית הכנסת ”בית יוסף“
ע“ש מורנו הרב

שכונה ד‘ באר-שבע

ביום רביעי, י‘ באייר (25.4.18)

זצוק“ל זיע“א

 

בס“ד

הוועדה להנצחת זכר
אבינו מורנו ורבנו

הרב יוסף סוסו הכהן זצוק“ל

בית הכנסת ”בית יוסף“
ע“ש מורנו הרב

שכונה ד‘ באר-שבע

הלימוד יחל בשעה 9:30 בבית הכנסת ”בית יוסף“
ברח‘ הרב יוסף סוסו הכהן בשכונה ד‘ בבאר שבע

כיבוד וארוחות יוגשו למשתתפים במשך יום הלימוד

בדבר פרטים והעברת שמות לתיקון ופדיון נפש
ניתן להעביר לטלפון: 054-8064490

הציבור הרחב מוזמן

זכות מורנו ורבנו עט“ר תגן בעד המשתתפים בלימוד ובתיקון זה

ביום חמישי, י“א באייר (26.4.18)

 

שיתקיים אי“ה

השגחה 
בשחקים

לעילוי נשמת
מרת אסתר בת מרים ז"ל

ת.נ.צ.ב.ה.


