
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

4:15
4:23
5:48
8:26
9:08

12:37
13:13
18:25
19:35
19:52

4:15
4:23
5:47
8:26
9:08

12:37
13:13
18:25
19:36
19:52

4:14
4:22
5:47
8:26
9:08

12:37
13:13
18:26
19:36
19:53

4:14
4:22
5:47
8:25
9:07

12:37
13:13
18:26
19:37
19:54

4:13
4:21
5:46
8:25
9:07

12:38
13:14
18:27
19:38
19:54

4:12
4:20
5:46
8:25
9:07

12:38
13:14
18:27
19:38
19:55

4:12
4:20
5:45
8:25
9:07

12:38
13:14
18:28
19:39
19:56

לוח הזמנים
מדויק לבאר-שבע

יום ד'
ט'' סיון
23.05.18

יום ו'
יא' סיון
25.05.18

יום ה'
י' סיון

24.05.18

יום ג'
ח' סיון

22.05.18

שבת קודש
יב' סיון
26.05.18

יום א'
חג השבועות
20.05.18

יום ב'
אסרו חג
21.05.18

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'

764
פרשת השבוע

     במדבר- חג השבועות - מסכת אבות פרק ו'

זמני הדלקת הנרות

במדבר
19:14
20:05
20:06
21:00

פרשת השבוע
כניסת השבת

יציאת השבת וכניסת החג
יציאת החג

רבנו תם

דבר רב העיר שליט"א דבר העורך
הקב"ה מתאוה לעמלה של תורה

וכעין זה דרשו בש"ס )נדרים נה, א(: 'מאי דכתיב וממדבר מתנה וממתנה נחליאל )במדבר כא, יח-יט(, אמר 
ליה כיון שעושה אדם עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל, תורה ניתנה לו במתנה שנאמר וממתנה נחליאל'. ופי' 
רש"י שם: 'כמדבר שהוא מופקר לכל – מלמד תורה בחינם לכל. נחליאל – נעשית לו התורה כמו נחלה', עכ"ל. 
ודע שהמקיים הוראה זו – ללמד תורה לאחרים בחינם, זוכה בה לשכר מופלג אשר לא יסולא מפז. שכן כבר 
הוכחנו במקו"א )אמרי יהודה - מאמרים מאמר 'עמלה של תורה'( כמה עמל ויגיעה צריך האדם לעמול כדי לזכות 
'בקנין' התורה, ובלעדי העמל אין קיום לה ולא תועלת בה. אך לעומתו המלמד תורה לאחרים בחינם, זוכה 

שהתורה ניתנת לו 'במתנה' – בלא עמל ובלא טורח )כהגדרת רש"י בגמ' דעבודה זרה לה, ב(, עי"ש בכל דברינו.
ברם הגאון מוילנא מצא במדרש זה עוד רמז ברור בדרכי לימוד התורה, וזת"ד: שלושת הדברים הללו מורים 
מהי הדרך שיבור לו האדם כדי לזכות במעלות התורה והיראה: באש, היינו שצריך ללמוד תורה מתוך זריזות 
והתלהבות. במים, היינו לימוד תורה מתוך ענוה ושפלות רוח, כדרך שאמרו 'מה המים מניחים מקום גבוה 
והולכים למקום נמוך – אף דברי תורה אין מתקיימים אלא במי שדעתו שפלה ורוחו נמוכה'. במדבר, היינו 
וכדרך  וללמוד תורה בכל מצב אפילו בתנאים של מדבר,  שצריך האדם להרגיל עצמו במידת ההסתפקות 
שאמרו במשנה )אבות ו, ד( 'פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה ובתורה 

אתה עמל, ואם אתה עושה כך אשריך וטוב לך'.
וכמה נאים הדברים למי שאמרם, שכן כבר העיד הגר"ח מוולוז'ין זצ"ל עד כמה עמל וטרח רבו הגאון מוילנא 
בתורה, על פני סודות התורה שיכל לקבלם מן השמים בלא עמל ובלא טורח, וזה לשונו: 'והעולה על כולם, הן 
גבורותיו ונוראותיו, כי לא הראה את נפשו טוב, רק בעמלו אשר עמל בחכמה ובדעת ובכישרון אחר רוב יגיעותיו. 
ואף כי רצו למסור לו מן השמים בלא שום עמל ויגיעת בשר, לא נשא עיניו לזה וכו'. כי שמעתי מפיו הקדוש 
שפעמים רבות השכימו לפתחו כמה מגידים מן השמים בשאלתם ובקשתם, שרוצים למסור לו רזין דאורייתא 
ובלא שום עמל, ולא הטה אוזנו אליהם כלל. פעם אחת אף אירע שאחד המגידים הפציר בו מאוד, עם כל זאת 
לא הביט אל מראהו הגדול, וענה ואמר לו: איני רוצה שתהיה השגתי בתורתו יתברך שמו על ידי שום אמצעי 
כלל ועיקר, רק עיני נשואות לו יתברך שמו, מה שרוצה לגלות לי וליתן לי חלקי בתורתו ית"ש בעמלי אשר עמלתי 

בכל כוחי. והעיקר מה שהאדם משיג בעולם הזה, על ידי עמל ויגיעה', עכ"ל. והדברים מדברים בעד עצמם!
ועל פי זה, שמעתי לבאר ביאור נפלא במעשה דרבי אליעזר וחכמים המפורש בגמרא )בבא מציעא נט, ב(. 
דהנה אחר שנחלקו שם בדין תנורו של עכנאי, גרסינן התם: 'תנא באותו היום השיב רבי אליעזר כל תשובות 
שבעולם, ולא קיבלו הימנו. אמר להם אם הלכה כמותי חרוב זה יוכיח, נעקר חרוב ממקומו מאה אמה ואמרי 
לה ארבע מאות אמה, אמרו לו אין מביאין ראיה מן החרוב. חזר ואמר להם אם הלכה כמותי אמת המים יוכיחו, 
חזרו אמת המים לאחוריהם, אמרו לו אין מביאין ראיה מאמת המים. חזר ואמר להם אם הלכה כמותי כותלי 
בית המדרש יוכיחו, הטו כותלי בית המדרש ליפול, גער בהם רבי יהושע אמר להם אם תלמידי חכמים מנצחים 
זה את זה בהלכה, אתם מה טיבכם. לא נפלו מפני כבודו של רבי יהושע ולא זקפו מפני כבודו של ר"א, ועדיין 
מטין ועומדין. חזר ואמר להם אם הלכה כמותי מן השמים יוכיחו, יצתה בת קול ואמרה מה לכם אצל ר"א 

שהלכה כמותו בכל מקום'.
והנה מאמר זה קשה להולמו מתחילתו ועד סופו. ראשית צריך ביאור, מה ראה רבי אליעזר להוכיח דבריו מן 
'החרוב', וכי חרוב פוסק הלכות! וכזאת יש לתמוה על שאר הוכחות שביקש ר"א להוכיח דבריו. ואכן במטבע 
זה דחו חכמים את סימניו. זאת ועוד יש לתמוה, אחרי שדחו חכמים את סימן החרוב בטענה שאין מביאין 

ראיה מן החרוב, א"כ מאי סלקא דעתיה דר"א לשוב ולהביא ראיה מן 'אמת המים', וכי במה נשתבחו 
המים יותר מן החרוב. וכזאת יש להעיר על הסימן השלישי, שהוא 'כותלי בית המדרש'. וביותר יפלא, 
מדוע ראה לתקוע את יתדו בכל הסימנים הללו, הרי מראש יכל לומר 'מן השמים יוכיחו'! ברם לאור 
האמור, יש לומר שביקש להוכיח לחכמים שהלכה כמותו, יען כי למד תורה בשלושת התנאים הנצרכים 
כדי לכוון לאמיתה של תורה. שכן 'החרוב' המסמל את העוני כמ"ש 'כל העולם ניזון בזכות חנניה בני 
והוא עצמו די לו בכף של חרובין מערב שבת לערב שבת' – יוכיח שאני למדתי תורה מעוני. ועל כך 

השיבו לו חכמים שאין די בזה כדי להוכיח, שכן התורה ניתנה בשלושה דברים, וזה אינו אלא אחד 
מהם. הוסיף ר"א ואמר 'אמת המים' המסמלת את השפלות והענוה כמ"ש 'מה המים מניחים 

"ברכת הלבנה"
החל מליל רביעי ט' סיון

סוף זמנה ליל רביעי ט"ז סיון עד 12:43 בלילה.

ַוְיַדֵבר ְיהָוה ֶאל מֶֹשה ְבִמְדַבר ִסיַני ) )במדבר א, א(
בשלושה דברים ניתנה תורה:
באש במים ובמדבר, מה אלו בחינם לכל באי עולם אף דברי תורה חינם הם. )מדרש רבה א, נ(

קבלת התורה



בס"ד

אורות הכשרות

בברכת שבת שלום ומבורך

מקום גבוה והולכים למקום נמוך'... – יוכיח שלמדתי תורה מתוך ענוה. ועל כך 
השיבו לו שגם זה לא מספיק, שכן חסר התנאי השלישי. הוסיף ר"א ואמר 'כותלי 
בית המדרש' יוכיחו שלמדתי תורה מתוך אש של התלהבות וזריזות. ואכן לאחר 
שהוכיח ששלושת התנאים התקיימו בו, יצאה בת קול מן השמים ואמרה 'מה 

לכם אצל ר"א שהלכה כמותו בכל מקום', והבן.
שלוש שנים זכיתי ללמוד תורה מפי מו"ר הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל, 
השיעור נמשך 4 שעות בכל יום. מלבד שיטת הלימוד המיוחדת שזכינו לקבל 
ממנו, למדנו פרק מאלף ביגיעת התורה עד כלות הנפש ממש. ברוב הפעמים 
הסתיים השיעור במילים 'אין לי כוח יותר נמשיך מחר אם ירצה השם'. לא אחת 
ראינו שהתקשה בסוף השיעור לקום מהכיסא, באומרו 'הרי אני כגזע עץ יבש 
איני מסוגל לקום מהכיסא'. פעם סיפרו לרבו המובהק ראש הישיבה הגאון רבי 
עזרא עטיה זצ"ל, שחולצת תלמידו רטובה בסוף השיעור עד שאפשר לסחטה, 

הגיב רבי עזרא על אתר: 'את החולצה אפשר לסחוט, אך הוא סחוט ממש'!

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע

אורות הפרשה

הודעה חשובה

בס"ד

לעילוי נשמת: ר’ יצחק בן זלטא אסתר ז”ל, לאה בת רבקה ז”ל,
חסיבה חסידה בת סוליקה ז”ל, אליהו בן סעדה ז"ל.

לזש”ק: סלעית הודיה בת רותי.

משרדי הרבנות והמועצה הדתית ברח' התלמוד 8 
יהיו סגורים עקב "חג השבועות"

ביום ראשון ו' סיון תשע"ח) 20.5.18( 
וביום שני ז' סיון תשע"ח )21.5.18(

ונחזור בעזה"י לתת שרות לקהל הרחב 
 מיום שלישי ח' סיון תשע"ח )22.5.18(

למעט קבלת לויות ביום שני ז' סיון תשע"ח )21.5.18(
בין השעות 8-10 בבקר בלבד

לאחר מכן ניתן לפנות לרב אברהם לורבר
בנייד: 054-4348735

בברכת חג שמח ומועדים לשמחה
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

פנינים לחג השבועות

בס"ד

אורות ההלכה

הלכות חג השבועות

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

הרב יהודה דרעי
הרב הראשי וראב"ד באר שבע

יהושע )שוקי( דמרי
ממונה המועצה הדתית

שלמה אוחיון
מזכיר המועצה הדתית

אנו מברכים את תושבי עירנו באר שבע היקרים
בברכת חג שמח ומועדים לשמחה

ושנזכה לקבל את התורה בקדושה ובאהבה

רבני השכונות ורבני הקהילות



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

גם בשבת זו פרשת "ראה" ישא
מדברותיו בהלכה ובאגדה

בס"ד

חיים
דרשות לשבת כלהשל תורה

ולחג השבועות
הננו שמחים להביא לידיעת הציבור

את סדר דרשותיו
לשבת כלה וחג השבועות הבעל"ט
של כבוד המרא דאתרא וראב"ד באר שבע

הגאון הגדול רבי יהודה דרעי שליט"א
לפי הפירוט שדלהלן

שבת כלה
ערבית ליל שבת - בביכנ"ס "יוסף חי" ליד בי"ס מוריה שכונה א'

שחרית שבת - בביכנ"ס "בית שבזי" רח' שבזי שכונה א'
מוסף שבת - בביכנ"ס "ישיבת נתיב השבים" רח' שבזי שכונה א'

מנחה שבת - בביכנ"ס "בית היאס" במתחם האוניברסיטה

חג השבועות
ערבית ליל החג - בביכנ"ס "לעולי לוב" רח' שבזי שכונה א'

בשעה 17:00 שעור לתלמידי "ישיבת תורה אור" בראשותו
        של הרה"ג אברהם מאמאן שליט"א 

בשעה 18:00 שעור בבית הכנסת "בית אהרון" שכונה יא'

תפילת מנחה - בביכנ"ס "שבת אחים" שכונה יא'

ערבית מוצאי החג - בביכנ"ס "רינת ירושלים" היכלא
   דרבנו יורם מיכאל אברג'ל זיע"א שכונה ה'

תיקון ליל השבועות
כבוד הרב יפקוד את בתי הכנסת הבאים

בליל השימורים
ביכנ"ס "לעולי פרס ע"ש ארץ קדושה" רח' שבזי, שכונה א' 

ביכנ"ס "האבות" רח' שבזי, שכונה א'

ביכנ"ס "אוצרות אשר עזרא" רח' מונטיפיורי שכונה א'

ביכנ"ס "בית ישראל" ליד בי"ס מוריה שכונה א'

"בית חב"ד המרכזי" רחוב הרבי מליובאוויטש, שכונה א'

ובאו כולם בברית יחד נעשה ונשמע אמרו כאחד

בברכת התורה
רבני וגבאי בתי הכנסת

הרבנות והמועצה הדתית
באר שבע

לרפואת
ר' יוסף שלמה בר עליה

ורחל בת סימי 


