בס"ד

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

פרשת השבוע

אמור  -מסכת אבות פרק ג'

הרב עוזיאל אדרי

דבר העורך
שערי שמים פתוחים

כתב בזוה"ק :שיוצא כרוז בשמים כל שנה ב"פסח
שני" .והכרוז אומר" :מעכשיו ועד שבעה ימים
(מפסח שני עד לאחר ל"ג בעומר  -כ' אייר) שערי
שמים פתוחים ומי שרוצה להתפלל ולבקש ברכה
וישועה והצלחה יזדרז בבקשות ובתחנונים כי זמן
זה הוא עת רצון גדול מאוד בשמים".
הבעש"ט הק' אומר שתורת החסידות היא
למעשה דברי הזוהר שבאה בהבנה לשכל האדם
ולכן היא התרופה לכל תחלואי הדור האחרון
שמשפיעה על האדם לעבוד את ה' מתוך אהבה
ושמחה ובזכות לימוד זה יבוא המשיח בחסד
וברחמים .וכמ”ש ה"פלא יועץ" שלימוד זה
מטהר ומקדש את הנפש.
ונתנו על זה רמז שהתפילה "ועל ידי זה יושפע
שפע רב בכל העולמות" ראשי תיבות -
הרשב"י ללמדנו שהעוסק בתורתו של רשב"י
זוכה לשפע רב ברוחניות ובגשמיות.

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'
פסח שני טו' אייר טז' אייר יז' אייר יח' אייר יט' אייר כ' אייר
כ"ט לעומר ל' לעומר ל"א לעומר ל"ב לעומר ל"ג לעומר ל"ד לעומר ל"ה לעומר

5.05.18 4.05.18 3.05.18 2.05.18 1.05.18 30.04.18 29.04.18

עלות השחר
4:35
זמן טלית ותפילין
4:42
זריחה  -הנץ החמה 6:04
סו"ז ק"ש לדעת מג"א 8:36
סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 9:16
חצות יום ולילה
12:38
מנחה גדולה
13:12
פלג המנחה
18:13
שקיעה
19:21
צאת הכוכבים
19:37

4:33
4:41
6:03
8:36
9:16
12:38
13:12
18:13
19:21
19:38

4:32
4:40
6:02
8:35
9:15
12:38
13:12
18:14
19:22
19:38

4:31
4:39
6:01
8:34
9:15
12:38
13:12
18:14
19:23
19:39

4:30
4:38
6:00
8:34
9:14
12:38
13:12
18:15
19:24
19:40

4:29
4:37
5:59
8:33
9:14
12:38
13:12
18:15
19:24
19:41

ז מ נ י ה ד ל ק ת ה נ ר ות
אמור
פרשת השבוע:
והכהנים הלוים
הפטרה:

כניסת השבת:
יציאת השבת:
רבנו תם:

18:59
19:51
20:42

4:28
4:36
5:59
8:33
9:13
12:38
13:12
18:16
19:25
19:41

גליון מס'

761

אחראי מערכת

הרב אברהם טריקי

דבר רב העיר שליט"א
נגילה ונשמחה בך

יָמים (ויקרא כג ,מ)
ֹלהיכֶ ם ִשבְ עַ ת ִ
ְּוש ַמ ְח ֶתם לִ פְ נֵי ה' ֱא ֵ

וגדר

אף על פי שכל המועדות מצוה לשמוח בהן ,בחג הסוכות היתה במקדש שמחה יתירה,
שנאמר ושמחתם לפני ה' אלוהיכם שבעת ימים( .רמב"ם הלכות לולב פ"ח הי"ב)
'שמחה יתירה' זו ,מבואר בספורנו עה"פ 'ושמחת בחגך והיית אך שמח' (דברים טז ,טו) ,וזה

לשונו' :והיית אך שמח – תהיה שמח בלבד ובשמחתך לא יתערב עצבון' .וכן משמע שם מתרגום
אונקלוס ותרגום יונתן בן עוזיאל ,עי"ש .ופשוט שפסוק זה נאמר על חג הסוכות ,כמבואר להדיא באבן
עזרא שם' :והיית אך שמח – מצוה לשמוח בחג הסוכות' ,עכ"ל.
הרי לפנינו גדר מחודש של שמחה הנוהגת בחג הסוכות יותר משאר רגלים ,והיינו שצריך להיות
בשמחה מושלמת במשך כל ימי החג בלא שום תערובת של עצבון .ולא נותר לנו אלא להבין ,במה
נשתבח חג הסוכות יותר משאר מועדים .וכן צריך ביאור במהות שמחה יתירה זו ,שהרי השמחה אינה
נתונה ביד האדם לרחק או לקרב אלא היא ענין פנימי של כל אדם לפי מצבו הרוחני והגשמי .והן אמת
שעל האדם מוטל החיוב להביא עצמו לידי שמחה בכל אותם הדברים המביאים לשמחה ,כגון אכילת
בשר ויין ובגדים ותכשיטים נאים לנשים וכו' כמבואר בש"ס (פסחים קט ,א) וברמב"ם (הלכות יו"ט פ"ו
הי"ח) וטור ושו"ע (הלכות יו"ט סימן תקכ"ט סעיף ב) ,מכל מקום במה יוכל לשמח עצמו בחג הסוכות
יותר משאר מועדים .וביותר יפלא המקור אשר ממנו למד הרמב"ם מצוה יתירה זו – 'ושמחתם לפני
ה' אלוהיכם' ,היכן רמוז בפסוק זה שמחה יתירה .זאת ועוד ,שמצינו מקרא כעין זה ממש גם לגבי חג
השבועות (דברים טז ,יא) – 'ושמחת לפני ה' אלוהיך' .ועל כולנה יש להבין ,מדוע סיים הרמב"ם שמצוה
יתירה זו היא רק נחלתם של גדולי חכמי ישראל וכו' ולא של פשוטי העם.
והנראה לבאר בזה בס"ד הוא ,בהקדם לדברי הגאון מוילנא אודות מצוה זו .דהנה מפורסם בשם
תלמידי הגאון שהעידו בשמו שמצות 'והיית אך שמח' הנוהגת בחג הסוכות ,היא אחת המצוות הסבוכות
ביותר בתורה .ויש לתמוה ,מדוע מצוה זו קשה לקיימה יותר משאר מצוות שבתורה ,וכי לא היה מצוי
אצל הגאון בשר ויין ושאר דברים המשמחים את הלב .ושמעתי לבאר כוונת הגאון בזה ,על פי משל לאדם
אשר ביקש מהצורף ליישר את חרבו למען יוכל להשיבה אל תוך הנדן (נרתיק החרב) ,אולם כל מאמצי
הצורף ליישר את החרב כדי להחדירה לנדן עלו בתוהו .עמד שם אדם מהצד והעיר לצורף ,מדוע הינך
מטפל רק בחרב הלא אפשר והחרב ישרה כל צרכה ,תן דעתך לתקן את הנדן אולי הוא זקוק לתיקון .ואכן
חדרה החרב לתוכו בקלות .והנמשל בזה לענין השמחה ,שכן הן אמת שגילו לנו רבותינו על כמה דברים
המשמחים את הלב כגון בשר ויין וכו' ,מכל מקום כל אלו הדברים אינם אלא 'אמצעי' של שמחה ,אך
פשוט הוא שלא יועילו כלום כל עוד אין 'לבו' של האדם ישר כל צורכו כדי לקבל לתוכו שמחה זו .שהרי
מקרא מלא הוא (תהלים צז ,יא) שלא תיתכן שום שמחה בלעדי לב ישר – 'אור זרוע לצדיק ולישרי לב
שמחה' .ומעתה יובנו דברי הגאון על אודות מצוה זו ,שכן לא מצאנו שום תיקון לישרות הלב זולת פקודי
ה' וכמאמר הכתוב (תהלים יט ,ט) 'פקודי ה' ישרים משמחי לב' וכן הוא אומר (שם יט ,ח) 'תורת ה' תמימה
משיבת נפש' .וא"כ הגע עצמך ,לאיזו מדרגה רוחנית נשגבה צריך האדם להתעלות כדי להכשיר עצמו
להיות במצב של 'לב ישר' במשך שמונה ימים בכל רגע ורגע .ובפרט אחר דברי הספורנו הנז' ,שצריך
להיות בשמחה בלבד בלא שום תערובת של עצבון.
ובזה יובן מדוע מצוה יתירה זו של שמחה נוהגת רק בחג הסוכות ,שכן היאך אפשר לצוות על האדם
להתרומם בין רגע לדרגה כה נשגבה של 'לב ישר' במשך שמונה ימים תמימים בלא שום סרך של עצבות.
ברם בחג הסוכות הבא אחרי ארבעים יום של התעלות רוחנית אשר בשיאם יום הכיפורים שבו טיהר
הקב"ה את ליבנו כמאמר הכתוב (ויקרא טז ,ל) 'כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני
ה' תטהרו' ,אזי יש בכוח האדם להתעלות ולקיים מעלה יתירה זו של שמחה.
אכן לכשנתבונן נראה ,שעומק שמחה זו הוא בעצם ההתקרבות היתירה של האדם כלפי בוראו בימים אלו.
שכן התקרבות זו ראשיתה בחודש אלול ,אשר בו קירבנו השי"ת אליו מחצית הדרך כמאמר רבותינו על
הכתוב (שיר השירים ו ,ג) 'אני לדודי ודודי לי' וכן על הכתוב (מלאכי ג ,ז) 'שובו אלי ואשובה אליכם' .והמשכה
בעשי"ת ,אשר בהם הקב"ה ברחמיו הרבים המציא עצמו והתקרב אלינו עד מאוד כדברי רבותינו על
הכתוב (שיר השירים ב ,ח) 'קול דודי הנה זה בא' – זה ראש השנה שהקב"ה בא כביכול אל האדם וכן
הוא אומר (ישעיה נה ,ו) 'דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב' – אלו עשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כ.
ושיאה ביוה"כ ,אשר בו הקב"ה הגיע אל שערי לבו של האדם כדברי רבותינו על הכתוב (שיר השירים ה,
ב) 'קול דודי דופק פתחי לי' – זה יום הכפורים .ודע שהתקרבות זו כלפי השי"ת לא תיתכן בלא הכנת
ימי התשובה שקדמו לחג הסוכות ,שכן היא אחת ממעלות התשובה כמבואר ברמב"ם (הלכות תשובה
פ"ז ה"ו) ,וזה לשונו' :גדולה תשובה שמקרבת את האדם לשכינה שנא' (הושע יד ,ב) שובה
ישראל עד ה' אלוהיך ,ונאמר (עמוס ד ,ו) ולא שבתם עדי נאם ה' ,ונאמר (ירמיה ד ,א) אם תשוב
המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

בס"ד

אורות הפרשה
הילולא דצדיקייא
הילולת רבי שמעון בר יוחאי

אורות הכשרות
ישראל נאם ה' אלי תשוב ,כלומר אם תחזור בתשובה בי תדבק' .הנה כי כן על
גודל התקרבות זו כלפי השי"ת ,אנו מצווים להרבות בשמחה בחג הסוכות יותר
משאר מועדים ,וכדפי'.
ובזה יאירו דברי המדרש בשיר השירים (א ,לב) ,על הכתוב בתהלים (קיח ,כד) זה
היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו' :אמר רבי אבין אין אנו יודעים במה לשמוח ,אם
בקב"ה אם ביום .בא שלמה ופירש ,נגילה ונשמחה בך – בקב"ה ,בך – בתורתך,
בך – בישועתך וכו'' .והדברים מופלאים מתחילתם ועד סופם ואומרים דרשני.
ברם לפי דברינו אפשר שיש לנו ביאור נכון בתעלומה זו ,וזה פירושו :אמר רבי
אבין לא ידענא במה לשמוח אם בקב"ה אם ביום ,רוצה לומר האם מצות ושמחת
בחגך היא בעצם ההתקרבות אל השי"ת והיינו 'שמחה בקב"ה' .או במצוות היום
שזכינו בהם בחג כגון סוכה וארבעת המינים וכו' ,והיינו 'שמחה ביום' .ועל זה
השיב ,שמדברי שלמה המלך למדנו שעיקר השמחה היא בהתקרבות האדם אל
השי"ת ,והיינו 'נגילה ונשמחה בך – בקב"ה' .אלא שלא יתכן לקיים מצוה זו של
שמחה בלא קיום מצוות התורה ,שהרי רק פקודי ה' ישרים משמחי לב ,כמבואר
לעיל .וזה שאמר 'נגילה ונשמחה בך – בתורתך'.
ואפשר שזה עומק כוונת הרמב"ם במ"ש ללמוד שמחה יתירה זו מהכתוב
(ויקרא כג ,מ) 'ושמחתם לפני ה' אלוהיכם' ,רוצה לומר אע"פ שבכל המועדות
יש מצוה לשמוח ולא עוד אלא שגם בהם כתוב (דברים יב ,יח) 'ושמחת לפני ה'
אלוהיך' ,מכל מקום רק בחג הסוכות זוכה האדם בכלים להגיע למדרגה יתירה
זו של שמחה ,וכדפי' .ובזה יובן קצת מה שסיים הרמב"ם שם ,שמצוה יתירה זו
היתה נחלתם של גדולי חכמי ישראל והצדיקים וכו' אבל לא של פשוטי העם.
שהרי כבר הוכחנו שמעלה זו נשגבה היא עד מאוד ,ויסודה בהתקרבות האדם
אל בוראו ,וכנראה שאין בכוח פשוטי העם להשיג מדרגה זו .והאמת תורה דרכה
שכל זה מוכח ומבואר בדברי הרמב"ם עצמו ,וזה לשונו( :הלכות לולב פ"ח הט"ו)
על אודות שמחה יתירה זו' :השמחה שישמח האדם בעשיית המצוה ובאהבת
האל שציוה בהן ,עבודה גדולה היא' .ובזה האיר לנו רבינו את שלושת היסודות
אשר עליהם בנינו מאמר זה :הראשון ,שלא תיתכן שמחה זו בלא קיום פקודי ה'
המשמחים את הלב – 'שישמח האדם בעשיית המצוה' .השני ,שיסוד שמחה
זו הוא בהתקרבות האדם כלפי בוראו – 'אהבת האל שציוה בהן' .השלישי,
שמדרגה זו נשגבה היא מאוד עד שאינה מצויה כי אם אצל צדיקים ואנשי מעשה
בבחינת אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה – 'עבודה גדולה היא' ,והבן.

בברכת שבת שלום ומבורך

הרבנות והמועצה הדתית
באר שבע

אירועי ל"ג בעומר

הננו שמחים להביא לידיעת הציבור את סדרת הארועים

בהילולת רשב"י זיע"א
אשר יתקיימו אי"ה ברחבי העיר בל"ג בעומר

במעמד כב' מו"ר הגאון הגדול

רבי יהודה דרעי

שליט"א

רב העיר וראש אבות בתי הדין

ביום רביעי
י"ז אייר תשע"ח ()2.5.18

ליל ההדלקה

ברחבה שליד בית הכנסת "תפארת דוד ושלמה" (אילוז)
ארגון "טוהר מרגלית" הדלקה בקריה החרדית.
בית הכנסת "ברית שלום" (הרב טריקי) שכונה ד'.
בית הכנסת "הרשב"י שכונה ה'.
בית הכנסת "בית אהרון" שכונה י"א.

בס"ד

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

הלכות תלמוד תורה

הילולא דצדיקייא
הילולת רבי מאיר בעל הנס

(המשך)

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

...
הרבנות והמועצה הדתית
באר שבע

הודעה חשובה

הרינו מודיעים לציבור שמשרדי הרבנות והמועצה הדתית
ברח' התלמוד 8

לשאלת רבים

בני עדות המזרח אסורים בתספורת וגילוח
עד ל"ד בעומר ,יום שישי.
בכבוד רב
לשכת רב העיר

יהיו סגורים לקהל עקב "לג' בעומר"
ביום חמישי יח' אייר תשע"ח ( )3.5.18

למעט קבלת לויות בין השעות  8-10בבקר ולאחר מכן יש לפנות:
לרב לורבר אברהם 054-4348735
זכות הרשב"י תגן בעד כל עם ישראל אמן
יהושע (שוקי) דמרי
ממונה המועצה הדתית

בס"ד

מאחורי
הקלעים

תשית לראשו עטרת פז
ברגשי גיל ושמחה ובחדוותא דליבא נשגר כסא דברכתא קמיה מרנא
ורבנא המאיר את דרכנו ומאלפנו בינה ומנהיגנו ביד רמה בדרך התורה
והיראה ועומד על המשמר לבצר חומות היהדות הנאמנה להרחיב
גבולות דקדושה ולשפוט את ישראל בדרך המסורה לנו מדור דור

הגאון הגדול רבי יהודה דרעי

שליט"א

אשר נענה להפצרת תלמידיו שיחיו' לעלות על הכתב את מקצת פסקיו
אשר פרסם ברבות השנים בשיעוריו המאלפים והוציא דבר נאה ומתוקן
מתחת ידיו בחיבוריו הנאים העולים על שולחנם של מלכים מאן מלכי רבנן.

שו"ת משנת עזר

חמישה כרכים (שני כרכים כבר יצאו לאור והשאר יצאו בקרוב בעזה"י)
שאלות ותשובות קצרות לעיון וחזרה במיוחד למכינים עצמם לקראת קבלת
הסמכת יורה יורה – וידין ידין

אמרי יהודה

חמישה כרכים
אוצר בלום של מאות מאמרים ושיחות מוסר בנושאים מגוונים:
'מעגל החיים'' ,מועדים'' ,ימים נוראים'' ,הגדה של פסח'' ,מאמרים'.

חגים וזמנים

חמישה כרכים (שני כרכים כבר יצאו לאור והשאר יצאו בקרוב בעזה"י)
על סדר המועדים ומעגל השנה בהלכה ובאגדה

אורות הפרשה

חמישה כרכים
על חמישה חומשי תורה

וזאת ליהודה

אסופת מאמרים ,פסקי הלכה ,תקנות והנהגות ,אגרות ומכתבים

ויוסף עוד לזכות את שלומי אמוני ישראל מפרי עטו
שזה עתה יצא ממכבש הדפוס

כרכים עזר"
"אבני
שו"ת
חמישה

שיעורים וחקרי הלכות ופסקי דין על ארבעה חלקי שולחן ערוך
יהא רעווא מן שמיא שישיתהו ברכות לעד ויפוצו מעיינותיו חוצה ויזכה מורנו
ורבנו להגדיל תורה ולהאדירה ולהפיצה בישראל בקרב עדת ישורון ויאריך
ימים על ממלכתו וינהיגנו בדרך ההוראה עד ביאת גואל צדק אמן ואמן

המברכים ביקרא דאורייתא
שלמה אוחיון

מזכיר המועצה הדתית
רבני השכונות והקהילות
עובדי הרבנות והמועצה הדתית

יהושע (שוקי) דמרי

ממונה המועצה הדתית
רשת בתי המדרש קול יהודה
רבני וגבאי בתי הכנסת

מצטרפים לברכות

משפחות דרעי ,צמח ,רבין ,אילוז ,כהן הי"ו.

הננו לבשר לציבור שוחרי התורה כוס של תנחומים

הננו להביע את תנחומינו הכנים לידידנו הדגול ,כביר המעש ,אוהב התורה
מברכין,
רבות ונצורות למען שרותי הדת בעירנו הק'
בשבתאשר עושה
בעירנו הק' ,כמידי חודש ולומדיה

ישאיהושע (שוקי) דמרי הי"ו
גם בשבת זו פרשת "ראה" מר

ולמשפחת דנינו היקרה והחשובה

מדברותיו בהלכה ובאגדה
על פטירת החמה/האמא היקרה והחשובה
מרת

רינה בת חיריה ז"ל

תנוחמו מן השמים ולא תוסיפו לדאבה עוד
שלמה אוחיון

הרב יהודה דרעי

מזכיר המועצה הדתית

רב העיר וראש אבות בתי הדין

רבני השכונות והקהילות

עובדי הרבנות והמועצה הדתית

לרפואת

ר' יוסף שלמה בר עליה
ורחל בת סימי

