
המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"
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עורך
הרב עוזיאל אדרי

אחראי מערכת
הרב אברהם טריקי

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

גליון מס'
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דבר רב העיר שליט"א דבר העורך

לוח זמנים שבועי

זמני הדלקת הנרות

בברכת שבת שלום ומבורך

רב המרכז הרפואי ״סורוקה״
וק״ק 'שבטי ישראל' שכונה יא' באר שבע

פרשת השבוע

תצוה

העלון טעון גניזה.
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כניסת השבת:      
יציאת השבת:        

רבינו תם:

התפילה ואש  התורה  אש 
כתב בעל התניא עם ישראל נמשלו ל'מנורת זהב 
סוגים  שבע  מסמלים  המנורה  קני  שבעת  כולה', 
הכהן  אהרן  מצית  המנורה  בהדלקת  ישראל,  בעם 
'להעלות  שנאמר  ישראל  בנשמות  קודש"  "אש 
סוגים,  לשני  מתחלק  קודש"  וה"אש  הנרות',  את 
כיוון  "נר תמיד"  שנאמר בה  התורה"  לימוד  "אש 
משתנה  ולא  נצחית  היא  התורה  אור  שעוצמת 
שהמאור  ולילה"  יומם  בו  והגית   - "תמיד  כן  ועל 
התפילה"  עבודת  ו"אש  למוטב.  מחזיר  שבה 
שנאמר בה "מערב עד בוקר" שחל בה שינויים כמו 
זמנים מיוחדים לתפילות, וכן יש גם רמות שונות 
בתפילה  להקב"ה  והתחברות  הכוונה  כוח  של 
פועלת  הצדיקים  של  שתפילתם  דליבא,  מעומקא 
וברצון.  ברחמים  במהרה  ומתקבלת  מיד  ישועות 

דוגמא אישית
ְוַאָתה ְתַצֶוה ֶאת ְבֵני ִיְשָרֵאל )שמות כז, כ(

פרשה זו אינה פותחת כדרך כל הפרשיות – וידבר ה' אל משה לאמור... אלא בלשון 'ואתה 
תצוה'. וכבר עמדו בזה המפרשים, וביארו כל אחד כיד ה' הטובה עליו. ולפי הנראה באה התורה 
לרמוז בזה, שהדוגמא האישית היא תנאי להוראה וחינוך: 'ואתה' – קודם כל שמש אתה דוגמא 
להוראתך ואחר כך 'תצוה' לאחרים. וכך מצינו לאורך מסכת אבות נוסח ייחודי שאינו מצוי בכל 
מסכתות הש"ס: 'הוא היה אומר'..., כלומר 'הוא היה' – דוגמא אישית להוראתו, ורק אחר כך 
'אומר' – ציוה כן לאחרים. מפני שמסכת אבות העוסקת כולה בהוראות מוסר והנהגות דרך 
ארץ, ראוי לה להעיד בראש ובראשונה שבעל השמועה שימש דוגמא אישית להוראתו. וזהו יסוד 
החינוך ושורש המנהיגות, שכן הורה או מורה ואין צריך לומר מנהיג, לעולם לא יוכל להעביר את 

מסריו, מבלי שהוא משמש בעצמו דוגמא אישית להוראתו.
וידועים דברי הכתב סופר עה"פ 'ושננתם לבניך ודברת בם' )דברים ו, ז(: אם ברצונך לקיים 
'ושננתם לבניך', עליך לקיים תחילה בעצמך 'ודברת בם'. וכעין זה דרש עה"פ 'חוסך שבטו שונא 
בנו' )משלי יג, כד(, רוצה לומר שאם האדם חוסך מעצמו את שבט המוסר, הרי שהוא 'שונא את 
בנו', שכן הוא חוסך ממנו את הדוגמא האישית שהיא הגורם העיקרי לעיצוב דמותו של הבן לטוב 
ולרע. ואביו הגאון החתם סופר זצ"ל הוסיף להוכיח כן מהמשך דברי הכתוב )שם( 'ושננתם לבניך 
ודברת בם בשבתך בביתך', והיינו שאין די בזה שהינך לומד תורה בבית המדרש אלא עליך ללמוד 
גם 'בשבתך בביתך', כדי לשמש דוגמא אישית לבניך. וראיתי למי שרמז כן מדברי הגמ' )יבמות 
קיד, א(: 'להזהיר גדולים על הקטנים', פירוש 'להזהיר' הוא מלשון זוהר כעין מ"ש 'והמשכילים 
יזהירו כזוהר הרקיע מאירים ומזהירים', דהיינו שצריכים הגדולים להאיר את מעשיהם כדי שילמדו 

מהם הקטנים.
המשגיח  למרן  אחד  מחנך  שנכנס  ישראל,  עטרת  בישיבת  תחכמוני  שבת  בימי  וזכורני 
הגר"מ חדש זצ"ל, והתאונן בפניו שחרף כל מאמציו בחינוך התלמידים אין הוא רואה ברכה 
'אין אנו מחנכים את התלמידים, אנו עובדים על עצמנו ומזה  בעמלו... השיב לו המשגיח: 
סופגים התלמידים את חינוכם'! ונאים הדברים למי שאמרם, כפי שמעידים התלמידים אשר 

זכו להסתופף בצילו וללמוד מאישיותו ודרך עבודתו.
ובזה אמרתי לבאר בטוב טעם מעשה דרבי יהושע בפקיעין, המבואר בגמ' )חגיגה ג, א(: 
'מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה ורבי אלעזר בן חסמא שהלכו להקביל פני רבי יהושע בפקיעין, 
ומימיך אנו שותים.  לו, תלמידך אנו  היום. אמרו  אמר להם מה חידוש היה בבית המדרש 
אמר להם אף על פי כן אי אפשר לבית המדרש בלא חידוש, שבת של מי היתה, שבת של 
רבי אלעזר בן עזריה היתה. ובמה היתה הגדה היום, אמרו לו בפרשת הקהל. ומה דרש בה, 
הקהל את העם האנשים והנשים והטף, אם אנשים באים ללמוד, נשים באות לשמוע, טף למה 
באין – כדי ליתן שכר למביאיהן. אמר להם, מרגלית טובה היתה בידכם ובקשתם לאבדה 
ממני', עכ"ל. ויש לתמוה, מאחר והטף אינם באים ללמוד וגם לא לשמוע, אם כן מה שכר יש 
בהבאתם. וביותר יפלא, מה 'מרגלית טובה' מצא בזה רבי יהושע, עד שהתאונן עליהם מדוע 

'בקשתם לאבדה ממני'.
ברם על פי המבואר, יובן היטב מדוע היו מביאים את הקטנים איתם לבית המדרש, שכן 
של  האישית  מהדוגמא  לספוג  באים  הם  מקום  מכל  ולשמוע,  ללמוד  באים  שאינם  אע"פ 
אביהם שבא ללמוד תורה, וכבר נתבאר לפניך שזהו הגורם העיקרי לקביעת גדלותו העתידית 
עד  יהושע,  רבי  בזה  'המרגלית הטובה' אשר מצא  וזוהי  טובים.  ובמעשים  של הבן בתורה 

שהתאונן בפניהם מדוע בקשתם לאבדה ממני, והבן.
וכיוצא בזה מצינו בגמ' )מגילה ג, א( אודות יהושע בן נון במלחמת יריחו: כאשר נכנסו 
ישראל לארץ ועמדו בשערי יריחו שהיתה סגורה ומסוגרת, נגלה מלאך ה' לפני יהושע ובא 

אליו בשתי טענות ואזהרות קשות כשחרבו שלופה בידו ואמר לו, 'אמש בטלתם תמיד של 
בין הערביים ועכשיו בטלתם תלמוד תורה'. ברור לכל שמנהיג כיהושע שעליו נאמר בפרקי 
אבות 'משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע', לא היה מבטל תורה מישראל בשביל דבר 
לילה  באותו  הגדולה שהתבצעה  הכוחות  התארגנות  עקב  היה  שזה  אלא  בכך,  מה  של 
היומי  הלימוד  סדר  ללמוד את  ישראל  עם  לא הספיקו  ולכן  יריחו,  כיבושה של  לקראת 

הקבוע להם. שאל יהושע את המלאך, על איזה מהם באת, כלומר איזה עוון חמור יותר 
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שבת קודש
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יום ב'
י"ג אדר א'
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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
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בברכת שבת שלום ומבורך
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בברכה
מחלקת כשרות מהדרין
שע"י הרבנות באר-שבע

בברכה
"מחלקת הכשרות"

שע"י הרבנות באר-שבע

הודעה משמחת

בשורה משמחת

"בורגרס בר"
בגראנד קניון

"מסעדת רוסטר"
רח' יוסף בן מתתיהו 70, באר-שבע

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת הכשרות

לימוד התורה מזכה לעשירות
"ויקחו אליך שמן זית זך" גימטריה עם הכולל התיבות והאותיות "תלמד 
דוחק אלקחם שדי", הכוונה למי שלומד תורתינו הקדושה מתוך הדחק, 
ומידת הדין מתוח כנגדו רחמנא ליצלן, אזי הקב"ה שאמר לעולמו די גם 
יאמר לדוחקו די, וסופו לקיימה מעושר כדאיתא במסכת אבות רבי יונתן 

אומר, כל המקיים את התורה מעני, סופו לקיימה מעושר. 
שפע מעולם עליון הכתר

"זך כתית למאור" גימטריה "זן אתיום כתר", והכוונה עיין ריש מסכת 
נדה "אתיום" פירושו "תיכף", והיינו שיתעורר תיכף ומיד השפע של עולם 
העליון "הכתר" וכמ"ש בזוהר ששם לית שמאלה בהאי עתיקא ואין שם 

כלל מידת הדין, ויושפע שפע רב לכל בני ישראל בני חיי ומזוני רוויחי.
הגאולה בזכות יצחק אבינו

"ו'אתה ת'צווה א'ת ב'ני" ראשי תיבות "אבות". "ישראל ויקחו" גימטריה 
ראשי תיבות עם הכולל "טוב", "שמן" רומז לאברהם אבינו ע"ה, כמ"ש 
במדרש רבי ברכיה פתח 'לריח שמניך טובים שמן תורק שמך' למה היה 
אברהם אבינו דומה לצלוחית של שמן אפופילסימון מוקפת צמיד פתיל 
ומונחת בזוית ולא היה ריחו נודף כיון שהיתה מיטלטלת היה ריחו נודף 
כך אמר הקב"ה לאברהם אבינו טלטל עצמך ממקום למקום ושמך מתגדל 
אף  שהזית  וכמו  גבורה,  שהוא  ע"ה  אבינו  ליצחק  רומז  "זית"  בעולם. 
בזכותו  יצחק אבינו  כך  יוצא ממנו אורה לעולם,  שבעצמו הוא מר הרי 
תבוא הגאולה, כדאיתא במסכת שבת א"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן 
מ"ד כי אתה אבינו כי אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו אתה ה' אבינו 
גואלנו מעולם שמך, לעתיד לבא יאמר לו הקב"ה לאברהם בניך חטאו לי, 
אמר לפניו רבש"ע ימחו על קדושת שמך, אמר הקב"ה אימר ליה ליעקב 
דהוה ליה צער גידול בנים אפשר דבעי רחמי עלייהו אמר ליה בניך חטאו, 
אמר לפניו רבש"ע ימחו על קדושת שמך, אמר הקב"ה לא בסבי טעמא ולא 
בדרדקי עצה, אמר לו ליצחק בניך חטאו לי אמר לפניו רבש"ע וכי הם בני 
ולא בניך והרי בשעה שהקדימו לפניך נעשה לנשמע קראת להם בני בכורי 
עכשיו אתה אומר בני ולא בניך, ועוד אם נעשה חשבון כמה חטאו והלא 
כמה הם שנותיו של אדם שבעים שנה דל עשרין דלא ענשת עלייהו פשו 
להו חמשין דל כ"ה דלילותא פשו להו כ"ה דל תרתי סרי ופלגא דצלויי 
ומיכל ודבית הכסא פשו להו תרתי סרי ופלגא אם אתה סובל את כולם 
מוטב ואם לאו פלגא עלי ופלגא עליך ואת"ל כולם עלי הא קריבית נפשי 
קמך, פתחו ואמרו עם ישראל ליצחק אבינו 'כי אתה אבינו' אמר להם יצחק 
יצחק הקב"ה בעינייהו  ומחוי להו  לי קלסו להקב"ה  עד שאתם מקלסין 
גואלנו מעולם שמך.  ה' אבינו  ואומרים אתה  עיניהם למרום  נשאו  מיד 
"זך" רומז ליעקב אבינו ע"ה שהייתה מיטתו שלימה. "ל'העלות נ'ר ת'מיד" 
גימטריה ראשי תיבות "ת"פ" לבטל שליטת הטומאה ות"פ מחנותיה, ועל 
כן זה ראשי תיבות "תלן", פירוש הלן בבית יחידי, סגולתו שיהיה מאיר נר 
בבית כמבואר באשל אברהם )אורח חיים סי' רלט( כדאיתא במסכת שבת 

הישן בבית יחידי.
הגאולה והאות א' מכיסא הכבוד

"ו'את'ה ת'צוו'ה א'ת ב'נ'י י'שרא'ל ו'יקח'ו א'לי'ך ש'מ'ן ז'י'ת ז'ך כ'תי'ת 
ל'מאו'ר" ראשי וסופי תיבות והאותיות גימטריה "כי בבא אליהו ואתו 
רבא  ובאליהו  קומת האלף". הכוונה כמ"ש במדרש  משיח שדי תקום 
שהאות א' התרעמה לפני הקב"ה מדוע לא חפץ לברוא בה את העולם 
ולהתחיל בה את התורה. והשיבה הקב"ה מפני שמתחיל בה תיבת ארור, 
אמנם כשיבוא משיח צדקנו ואז תיפסק הארירה מן העולם, כמ"ש רש"י 'כי 
יד על כס י'ה' שבבוא הגאולה השלימה יהיה כיסא הכבוד שלם, שאז יהיה 

לאות א' תקומה בכל קומתה, שתחזור האות א' לתיבת כיסא. 
על ידי התפילה השכינה שורה בישראל

"ו'את'ה ת'צוו'ה א'ת ב'נ'י י'שרא'ל ו'יקח'ו א'לי'ך ש'מ'ן ז'י'ת ז'ך כ'תי'ת 
כבוד  יתן  "שדי  גימטריה  האותיות  עם  תיבות  וסופי  ראשי  ל'מאו'ר" 
ובגלות כתר תפלה תכין הקץ". הכוונה שנר המערבי במנורה הטהורה 
שורה  הקדושה  שהשכינה  עדות  שבת  במסכת  כדאיתא  היה  במקדש 
בישראל, וכאשר אין בית המקדש קיים בזמן הגלות השכינה שורה בישראל 
על ידי שמכתירין להקב"ה בתפילתם, ואז השכינה הקדושה השוכנת אתם 

מכינה וממהרת להביא את קץ הגאולה.
אש התורה מכניעה את היצר הרע

האותיות  עם  תיבות  וסופי  ראשי  ע'ל"  ה'אבני'ם  ש'ת'י  א'ת  "ו'שמ'ת 
גימטריה "והאש נחתה בסבתם". הכוונה על פי דאיתא במסכת קידושין 
והיא התבלין  "אש",  נקראת  והתורה הקדושה  "אבן"  נקרא  שהיצר הרע 
וירדה  נחתה  ליצר הרע. וזהו שרמז שתורתינו הקדושה שנמשלה לאש 
לבני ישראל, בסיבתם של שני היצרים כדי להחליש את היצר הרע וכדי 

לחזק את היצר הטוב. 

בעיני ה' יתברך ועל מה נמתח עלינו כל כך חרון אף ה', ביטול התמיד או 
ביטול תורה. השיב לו המלאך, 'עתה באתי' – על ביטול תורה. מיד 'וילן 
יהושע בלילה ההוא בתוך העמק', אמר רבי יוחנן 'מלמד שלן בעומקה 
של הלכה'. ויש להעיר, הרי בפסוק זה אין במוזכר אלא שיהושע עסק 
בתורה באותו לילה, ומה עם לימוד התורה של כלל ישראל. וצריך לומר 
שיהושע שימש בעצמו דוגמא אישית והקרין באישיותו המופלאה על 
עם ישראל, עד כדי כך שכל אחד מישראל עזב תיכף את עיסוקיו ומיד 
לן בעומקה של הלכה. ובמעשה זה בא יהושע להדגיש לעם ישראל את 

מעלתו של סדר הלימוד הקבוע מידי ערב שאין לבטלו בשום אופן.
כשביקשה  שכן  אסתר,  במגילת  גדולה  הערה  בזה  ליישב  אמרתי  וכן 
אסתר ממרדכי: 'לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עלי 
ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ויום', טרחה להדגיש 'גם אני 
ונערותי אצום כן' )מגילת אסתר ד, טז(. והלב משתומם, מדוע הוצרכה 
גם אסתר לצום שלושת ימים לילה  ויום! והלא נכון לה מפגש גורלי עם 
המלך אחשורוש – שיש בו הצלת נפשות של ממש לכל כלל ישראל, 
והיאך לא חששה שמא תענית כה קשה תפגע בשליחותה הגורלית, כפי 
שאכן היה אילולא עשה עמה הקב"ה נס גלוי ושלח לה שלושה מלאכים 
שנסכו חן על פניה החיוורות והוצרכו להובילה עקב תשישותה, כמבואר 
במדרש. ברם על פי האמור, שוב לא יפלא על אסתר לחסידות זו מהי 
ישראל –  לציווי כה קשה על  ידעה אסתר, שאין כל ערך  עושה. שכן 
ויום', מבלי שהיא עצמה תשמש דוגמא  'צומו עלי שלושת ימים לילה 
'ואתה  והוא שאמרנו  כן'.  אצום  ונערותי  אני  'גם   – להוראתה  אישית 

תצוה', 'הוא היה – אומר'!
פעם התכנסו הרבנים בישיבת פורת יוסף, עקב רפיון שהורגש בשמירת 
מוסר  שיחת  לשאת  הרבנים,  מאחד  לבקש  החליטו  בישיבה.  הסדרים 
מיוחדת בפני התלמידים. נתנו את עיניהם ברבינו ה'אור לציון' הגרב"צ 
אבא שאול זצוק"ל, אך רבינו דחה את הבקשה באומרו: 'לא, אני לא 
ואמר:  ואחרי שהפצירו בו מאוד, ביטל דעתו  ראוי לומר דברי מוסר'. 
מתלמידיו  אחד  ולתמיהת  שיחה'.  אומר  ימים  שלושה  בעוד  'טוב, 
הקרובים: 'האם כבודו צריך שלושה ימים כדי להכין שיחת מוסר', השיב 
רבינו: 'בתחילה עלי לערוך חשבון נפש שלושה ימים, כדי לאתר ולמגר 

כל רפיון בי בעצמי, לפני שאני דורש כן מאחרים'...!



אורות ההלכה
תשובות הלכתיות משולחנו של

מורנו המרא דאתרא
אורות וכליםהגאון הגדול רבי יהודה דרעי שליט"א

דבר רבני הקהילות

"ְכֹּכל ֲאֶשר ֲאִני ַמְרֶאה אֹוְתָך ֵאת ַתְּבִנית ַהִמְּשָכּן ְוֵאת ַתְּבִנית ָכּל ֵכָּליו 
ְוֵכן ַתֲּעׂשּו" )שמות כה, ט( שאלה: בפרשיות תרומה תצוה התורה 

מפרטת באריכות רבה כיצד צריך לעשות כל כלי מכלי המשכן וכן 
כל בגד ובגד מבגדי הכהן הגדול .מה באה התורה ללמדנו בכך שהיא 

מפרטת באריכות רבה כל כך, כיצד כל כלי ובגד צריך להיעשות?                                                                                                              
אורות וכלים בתורת החסידות ישנם שני מושגי יסוד מאוד חשובים 
הנקראים 'אורות וכלים'. באופן כללי ניתן לומר ש'האורות' זה שפע 

כל שהוא. ו'הכלים' הם הכלים שמקבל את השפע.
סוגי 'כלים' ישנם מספר סוגי כלים: כלים גשמיים: כדי להחזיק מים 

צריך כוס, וכדי להכיל משפחה צריך דירה. וכן על זה הדרך. כלים 
שכליים: בכל גיל יש לילד מוכנות שכלית אחרת ולפיה משתנה 

חומר הלימוד. כמו שאמרו רבותינו: "ֶבּן ָחֵמׁש ָשִנים ַלִמְּקָרא, ֶבּן ֶעֶשר 
ַלִמְּשָנה, ֶבּן ְשלׁש ֶעְשֵרה ַלִמְּצֹות, ֶבּן ֲחֵמׁש ֶעְשֵרה ַלַתְּלמּוד" )אבות 

פ"ה, מ"כא(. כלים רוחניים: כגון התורה, המצוות, המידות והמעשים 
הטובים שהם הכלים לכך שאור ה' ישרה בתוכנו.

סוגי אורות כשם שיש סוגי כלים שונים כך ישנם מספר סוגי אורות:  
אור גשמי- כמו אור השמש או אור החשמל. הארה שכלית - כגון אדם 

המתאמץ להבין קושי מסוים ופתאום באה לו הברקה שכלית והוא 
מבין. הארה רוחנית - שה' משפיע על נפשו של האדם והוא מרגיש 

פתאום התעלות רוחנית.
הכנת כלים כל החפץ בהארה מסוימת צריך להכין לה כ: על מנת 

לקבל שפע גשמי צריך כלים גשמיים. )אדם רוצה כסף, צריך לעבוד(, 
וכדי לקבל הארה שכלית צריך להכין כלים שכליים. )תלמיד הרוצה 

להצליח במבחני הבגרות בכיתה יב', צריך לחדד את שכלו מגיל צעיר(.
וכדי לקבל הארה רוחנית צריך כלים רוחניים. הכלים הרוחניים אלו 

הם: המידות שהאדם מתקן, התורה שהוא לומד והמצוות שהוא 
מקיים.

אין שינוי באורות אלה רק בכלים ישנו כלל האומר שהאור הרוחני 
הוא אחד ומה שמשתנה זה הכלים. וביאר הרב נחמני זצ"ל דוגמא 

מוחשית לדבר: אם ניקח אנרגיה של חשמל ונזרים אותה לרדיו 
- יצאו גלי קול. ואם נזרים אותה לטלוויזיה - אנו נראה גלי אור. 

ואם נחבר חשמל למאוורר - הוא יסתובב וייצור גלי רוח. החשמל 
הוא אותו חשמל. מה שהשתנה אלו הכלים המקבלים אותו. דוגמא 

נוספת בנפש האדם: כוח החיות של האדם הוא אחד. כאשר הוא 
מתבטא דרך העיניים - התרגום שלו זה כוח ראייה. וכאשר הוא 

עובר דרך האוזן - הוא מבוטא בכוח השמיעה. וכאשר הוא עובר דרך 
הפה - יוצא כוח הדיבור. בשתי הדוגמאות שביארנו אין שינוי באור 

)באנרגית החשמל, בכוח הנפש( השינוי הוא מצד הכלי. גם בצד 
הרוחני האור שה' רוצה לתת לנו הוא אחד. כיוון שה' אחד ושמו 

אחד, ההארה היוצאת ממנו אחת היא. והשינוי הוא לפי הכלים שאנו 
מכינים. המאמץ בלימוד התורה וקיום המצוות הוא למעשה מכין את 

הכלים הרוחניים הפרטיים שלנו.
חשיבות הפרטים וכמו שבכלים גשמיים אם יחסר במכונה חדשה 

חוט חשמל קטן, היא לא תעבוד כי החשמל לא יפעל בה, כך בכלים 
הרוחניים, במצוות. ישנם הרבה פרטים הבונים את המצווה, 

ומבלעדיהם אין לה כל משמעות. לדוגמא אם אדם יקרא קריאת שמע 
דקה אחרי שעבר זמנה )סוף שעה זמנית שלישית( הוא לא יקיים את 

המצווה )בזמנה( ולא יזכה להארה הרוחנית שאותה מצווה טומנת 
בחובה. וכן הדבר בכל המצוות, הפרטים )ההלכות( בונים אות.

הכנת הכלים בבית המקדש בית המקדש הוא מקור כל האור שממנו 
יוצאת הארה לעולם כולו. ולכן בהכנת הכלים )כלי המקדש, הבגדים( 

יש הרבה פרטים שה' ציווה לקיים, ובהם התנה את ה' השראת 
שכינתו. שכן ברור כי מקום קדוש כזה הממשיך כל כך הרבה אור, 

ודאי וודאי שצריך כלים מדוקדקים בתכלית הדקדוק. לסיכום:  
האריכות בפרטי עשיית כלי המשכן ובגדי הכהן , באה ללמדנו שכדי 

שישרה עלינו אור ה',צריכים אנו לדקדק בהכנת הכלים שהם המצוות 
על כל פרטיהם ודקדוקיהם.

בברכת שבת שלום ומבורך
הרב חנניה מלכה

הרה"ג חנניה מלכה שליט"א 
רב ק"ק "אהבת ישראל" בשכונה ה' באר-שבע

הלכות קריאת התורה - המשך

בס"ד

בית דין צדק לענייני ממונות 
שע"י הרבנות והמועצה הדתית 
באר שבע נייד: 052-7670510



בס"ד

לרפואת רחל בת סימי 
לעילוי נשמת 

הרב יוסף שלמה טריקי זצ”ל
בר עליה ז״ל

* תוכן המודעות באחריות המפרסמים בלבד. ט.ל.ח

המראה
הדיגיטלית

הרבנות והמועצה הדתית
מחלקת המקוואות

הודעה לתושבי באר-שבע
עקב שיפוץ כללי הנעשה לרווחת הציבור

"במקוה בשכונה א' רח' אחד העם 17 "
 הרינו מודיעים שהמקוה יהיה סגור 
בכל ימות השבוע }כולל בערב שבת{

החל מיום א', י"ב אדר א' תשע"ט )17.02.19(
וזאת עד להודעה חדשה!

ניתן לפנות לכל המקוואות בעירנו והם פתוחים כרגיל 
המקוואות בקירבת מקום הם

1. מקוה ד' מרכז: ברח' כיכר הקניזי, טל: 6480948
2. מקוה ה': ברח' סטרומה 40, פינת העליה, טל: 6410401
3. מקוה תורן – לנשים עד השעה 23:00 )רחבת שטרית 2(

רח' דוד צבי פנקס 3 שכונה יא', טל: 6421054

לבירור מיקום ושעות שאר המקוואות ברחבי העיר
ניתן להתקשר למח' המקוואות - רחל 6204003 

בתקוה להבנה מלאה לשיפור השרות
יהושע )שוקי( דמרי
ממונה המועצה הדתית

 בס"ד 

 עולם חסד יבנה     
 

נשים ונערות המעוניינות להקדיש 
מזמנן להתנדבות בארגון פעם בשבוע 

 החסד הגדול מציל חיים
 סניף באר שבע. -עזר מציון 

 לתוההתנדבות במגוון תחומים וכל אחת כפי יכ
 :לפרטים ורישום ניתן לפנות

 תליט"א מרים דרעי לרבנית 

0527-633-765  ,08-6436536/1 
 יש להשאיר שם וטלפון לחזרה. במידה ואין מענה,

 

 תזכנה למצוות

 בקרוב! –טקס הפתיחה למתנדבות 

שיתקיים בעז"ה ביום ראשון יב' אדר א' תשע"ט
)17.2.19( בשעה 20:30 


