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בטאון הרבנות והמועצה הדתית באר-שבע
וממלכת התורה בעיר האבות שע"י רשת מוסדות "קול יהודה"
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אורות השבתאורות השבת
בס"ד

זה. גני ן  ן טעו העלו

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

עורך
הרב עוזיאל אדרי

מנהל מערכת
הרב אברהם טריקי

דבר העורך

בברכת שבת שלום ומבורך
רב המרכז הרפואי ״סורוקה״

וק״ק 'שבטי ישראל' שכונה יא' באר שבע

נחית בחסדךהשראת השכינה בליל הסדר
)לשבת הגדול(

זה. גני ן  ן טעו העלו

זמני הדלקת הנרות

לוח זמנים שבועי

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

גליון מס'

909

אורות השבתאורות השבת
פרשת השבוע

"שבת הגדול וחג הפסח"  צו

דבר רב העיר שליט"א

לקראת חג הפסח הבעל"ט ראוי שנתבונן במעלת מידת החסד, שכן בזכות מידה זו זכינו 
מעות  לחלק  הקהילות  בכל  שפשט  ישראל  למנהג  המקור  שזהו  ואפשר  מצרים  לגאולת 
'קמחא דפסחא' עבור עניי העיר. ואכן המקור למנהג זה יסודו בהררי קודש, וכבר בתלמוד 
י"ב חודש לתרום  ד( מבואר, שחייב כל אדם עשיר ששהה בעיר  )בבתא בתרא א,  ירושלמי 
מעות חטים עבור עניי העיר. ואם הוא עני, נותנים לו, עי"ש. וגם האור זרוע )ח"ב סימן רנה( 
אחר שהביא הירושלמי, כתב: 'מנהג הקהילות להשית מס על הקהל לצורך חיטים ליתן 
בפסח לעניים'. ועיין להרב דרכי משה )הלכות פסח או"ח סימן תכט אות א( שהביא דבריהם, 

וכן העלה בהלכותיו. ועל כן אמרתי להקדיש מאמר זה, לחיזוק במצוה רבה וחשובה זו.
נחית  שנאמר  החסד,  מידת  בזכות  אלא  ממצרים  ישראל  נגאלו  'לא  במדרש:  שנינו 
בחסדך עם זו גאלת' )שמות טו, יג(. ויש לתמוה, הלא יציאת ישראל ממצרים כבר הובטחה 
לאברהם אבינו ע"ה בברית בין הבתרים: 'ויאמר לאברם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ 
)בראשית  גדול'  ברכוש  יצאו  כן  ואחרי  שנה...  מאות  ארבע  אותם  וענו  ועבדום  להם.  לא 
טו, יג-יד(. זאת ועוד, מדקדוק הלשון – 'לא נגאלו... אלא בזכות מידת החסד' אתה למד, 
הרואה  ואכן  להם.  שעמדה  זו  היא  החסד  מידת  ורק  לגאולה  ראויים  ישראל  היו  שלא 
יראה, שגם אחרי המכה העשירית – מכת בכורות, עדיין היו ישראל שקועים במ"ט שערי 
יב, כא( 'משכו וקחו לכם  )שמות  והיו שטופים בעבודות כוכבים, וכמאמר הכתוב  טומאה 
צאן' ופירש רש"י )שם פסוק ו(: 'משכו ידיכם מעבודת כוכבים וקחו לכם צאן של מצוה'. וכן 
מוכח מדברי המלאכים במעמד קריעת ים סוף: 'מה ראית להציל את אלו ולהטביע את 
אלו, הלא הללו והללו עובדי עבודה זרה', הרי לפנינו שהיו ישראל בדרגה אחת של עבודה 
זרה עם האומה השטופה ביותר בעבודת אלילים. ואם כן הלב משתומם, היאך יש בכוח 

מידה אחת של חסד, כדי לטהר מ"ט שערי טומאה של עבודה זרה.
מידת  מעלת  אודות  על  ובמדרשים  בש"ס  הפזורים  רבותינו  בדברי  לכשנתבונן  ברם 
החסד, נראה שמידה זו היא כתריס העומד בפני הפורענות, אפילו למי שאינו ראוי לכך 
מצד מעשיו. וגם יושבי חושך וצלמות הנמצאים בדיוטה התחתונה, ימצאו בה קרש הצלה 
כדי  שבהם,  השוה  בצד  יש  אשר  מקצתם,  לפניך  והרי  העתים.  ומצוקות  הזמן  מסערות 

ללמד על הכלל כולו.
איתא בתנא דבי אליהו רבה )פרק י(: 'אין לך סם חיים למלאך המות אלא מידת הצדקה 
בלבד'. וכה הם דברי הגר"א מוילנא בפירושו על הפסוק וצדקה תציל ממות )משלי י, ב(: 
דבר שתציל אותו ממות,  יותר מכל  גם מועילה  בעצם, אלא  די שהיא טובה  לא  'צדקה 
ואין דבר שמועיל בעולם יותר מזה'. וכעין זה ממש, מצינו להגאון בעל החפץ חיים בספרו 
הבהיר אהבת חסד: 'וכהיום שאנו רואים בעינינו שמידת הדין גוברת מאוד בעולם מידי 
יום שאין  לך  וחסרון השפעה בעולם, עד שאין  ומיתות משונות  וכמה מחלות  ויום,  יום 
קללתו מרובה מחברו. כמה צריך להרבות בצדקה וחסד, אולי על ידי זה נזכה לכפות את 
דבר  לך  דדהבא, שאין  צנתרי  תרי  לפנינו מהני  הרי  בעולם'.  ויתמלא רחמים  הדין,  כוח 

בעולם שמועיל לכפות את מידת הדין, יותר ממידת החסד.
גרודז'נסקי גאב"ד  עוזר  עייפה הם בזה, דברי הגאון רבי חיים  נפש  וכמים צוננים על 
וילנא באחד מאגרותיו: 'העונג היותר גדול לי בחיי, לגמול חסד לזולתי ולהיטיב למישהו'. 
ובאחרית ימיו התבטא: 'לפנים בימי עלומי, הייתי סבור שהעיקר אצל אדם כמוני להרבות 
בחידושי תורה ולחבר ספרים. ואילו עכשיו נראה בעיני חיבור ספרים כמשחק בשעשועים, 
)מתוך חוברת אחיעזר(.  לעומת הצורך לתמוך באלמנות, יתומים עניים ותלמידי חכמים...' 

והדברים חדים עד מאוד, ומדברים בעד עצמם.
י, א(:  )סנהדרין  ירושלמי  עולם, כמבואר בתלמוד  הם הדברים שיצאו מפי מלכו של  והן 
'אמר הקב"ה לישראל, בני אם ראיתם זכות אבות שמטה וזכות אימהות שנתמוטטה, לכו 
והידבקו בחסד. מאי טעמא, כי ההרים ימושו זה זכות אבות, והגבעות תמוטינה זו זכות 
אימהות, מכאן ואילך – וחסדי מאיתך לא ימוש וברית שלומי לא תמוט אמר מרחמך ה'' 
)ישעיה נד, י(. הנה כי כן הבטחה מפורשת לפנינו, שאפילו מי שהגיע לשפל המדרגה עד שזכות 

צופרשת השבוע:
וערבההפטרה:

18:38 כניסת השבת:
19:30 יציאת השבת וכניסת החג:

20:15 רבנו תם:
19:31 יציאת החג:

20:15 רבנו תם:

במשך שנים מכר את החמץ רבי מיכל יהודה ליפקוביץ 
וואזנר  הלוי  שמואל  רבי  הלוי'  ה'שבט  אצל  זצ"ל 
זיע"א, שנה אחת אמר לו "יעזור ה' ונזכה בליל הסדר 
להשראת השכינה". נענה הרב וואזנר ואמר "להשראת 
הקדוש  בזוהר  מבואר  שכך  שנזכה,  ודאי  השכינה 
שהקב"ה וכל הפמליא של מעלה באים לבתי בני ישראל 
בליל הסדר לשמוע את סיפור יציאת מצרים, והלילה 
מאיר כבצהרי היום שנאמר 'ולילה כיום יאיר כחשיכה 
הקב"ה  המלכים  מלכי  מלך  לפני  ויושבים  כאורה', 
לזכות  לבקש  שצריך  מה  אבל  ממש,  כמשמעו  פשוטו 
שהשראת השכינה תישאר במשך כל השנה כולה ולא 
ילווה  בנפשותינו  שנעשה  ושהרושם  חלילה,  תסתלק 

אותנו לאורך ימים ושנים טובות".
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5:175:155:145:125:115:105:08עלות השחר

5:245:235:215:195:185:175:15זמן טלית ותפילין
6:396:376:366:356:346:326:31זריחה - הנץ החמה

9:019:008:598:598:588:578:56סו"ז ק"ש לדעת מג"א
9:399:389:379:369:369:359:34סו"ז ק"ש להתניא והגר"א

10:4110:4010:4010:3910:3810:3810:37סו״ז ברכות ק״ש 
12:4612:4612:4512:4512:4512:4412:44חצות יום ולילה

13:1813:1813:1713:1713:1713:1613:16מנחה גדולה
17:5717:5717:5817:5817:5917:5918:00פלג המנחה

19:0019:0019:0119:0219:0219:0319:04שקיעה 
19:1519:1519:1619:1719:1719:1819:19צאת הכוכבים

לידיעת הציבור!
אנו מביאים את רשימת העסקים העומדים תחת פיקוחינו והשגחתינו לאחר שהוכשרו לפסח תשפ"א

אולם חובה לדרוש תעודת כשרות לפסח תשפ"א

פסח כשר וחג שמח

הפועלים א.א. לרנר מוצרי מזון 

שדרות דוד בן גוריון א.ב.א ויקטורי בע”מ 

הזורע 10 א.מ.ס.ש מחסן ראשי באר שבע 

פארק אופיר 1 א.ע.ש קליית ציון 

יוהנה זבוטנסקי 24 אגדת הפרי 

דרך חברון 60 אווז הזהב 

חיל ההנדסה אווז הזהב אקספרס 

קישון 32אולמי אגמים 

דודהמלך 4 אוסמה פירות

קניון הנגב אושי אושי א.ש. סושי באר שבע 

הקוצר 15 אושר עד 

שוק עירוני אטיאס יוסי 

שוק עירוני איטלז תפארת קבב אטיאס 

יעקב כהן איטליז כהן 

שוק עירוני איטליז כרדי 

טרומפלדור 45איטליז שירי אבי 

פנחס החוצב 5 איטליז שירי שאול 

הבדיל 18אלוף הפיצוחים חנות

הבדיל 18 אלוף הפיצוחים מפעל 

הגפן 3 אנין הבשר והדגים 

גראנד קניון ארומה גראנד קניון 

קניון הנגב ארומה קניון הנגב 

שדרות ירושליםארומה שדרות ירושלים 

שדרות ירושלים ארומה שדרות ירושלים 

תחנה מרכזית ארומה תחנה מרכזית 

המלאכה 28 אריזות עוזי 

דרך חברון בוטיק אנטריקוט

הגפן 3 בוטיק דגים 

גראנד בורגר ראנץ גראנד 

מרכז ביג בורגר ראנץ מרכז ביג +ראנץ קופיקס 

נווה זאב בורגר ראנץ נווה זאב 

קניון הנגבבורגר ראנץ קניון הנגב 

קניון הנגב בית העגל קניון הנגב 

שוק עירוני בית העוף 1 

ק. יהודית בית העוף 2 

מרכז ביג בית הפול ביג 

גראנדבית הפול גראנד 

יצחק נפחה 25 בית הפנקייק 

דוד המלך 20בית הקשיש 

יעקב דורי בית יונה 

מנדל מוכר ספרים בית מוריה 

גראנדבלייקר בייקרי גראנד 

גראנדבנדורה גראנד 

יצחק נפחה 36 גיגסי 

S יצחק בן צבי ג'רוסוס שווארמה

צבי טאוב 5 הדרומית 

שוקה עירוני המומחים לבשר אטיאס 

גראנדהמקסיקני גראנד 

קק”ל המקסיקני קק”ל 

ק. יהודית המקסיקני קרית יהודית 

תחנה מרכזית המקסיקני תחנה מרכזית 

קק”ל 2 הפינה החמה 

נווה זאב הראשונים נווה זאב 

רמות הראשונים רמות 

קק”ל הרבן 

רגשון שופמן התמני 

חיל ההנדסה ונליה 

דרך חברון חנות המפעל סרוסי אלי 

שוק עירוניטל איכות הבשר 

שוק עירוני יאיר יעיש ירקות

נווה זאב יינות ביתן 

ח”ן 4 ירקניית הקריה 

מרכז גילת כוכב הפרי והירק 

מרכז אורן כוכב הפרי והירק

שוק עירוני כל דג ודג 

הזורע 10 כרדי ובניו

חייל לנדאו לה סטודנט מהיום להיום 

גראנד מאפיית נאמן גראנד קניון 

קניון אביה מגה בול קניון אביה 

שכונה ט’ מגה בעיר שכונה ט’ 

מרכז אורן מגה מרכז אורן 

האורגיםמחסני השוק האורגים חדש 

התאומים מחסני השוק התאומים 

מצדה מחסני השוק מצדה 

נווה זאב מחסני השוק נווה זאב 

בית אשל מחסני השוק ראשי 

רד”ק מחסני השוק רד”ק

רמות מחסני השוק רמות 

שכונה ט’ מחסני השוק שכונה ט’ 

גראנד קניון מחסני להב גראנד קניון 

התלמוד 2 מטבח ישיבת בני עקיבא 

שוק עירוני מיסטר טרופי 

דרך חברון 21 מיסטר קורן 

האורגים מסעדת מחסני השוק 

מקס נורדאו מסעדת שופן 

קניון הנגב מקדולנדס קניון הנגב 

תחנה מרכזית מקדונלד’ס אגד ב”ש

התקווה 4 מקדונלד’ס הכשר 

גראנד קניון מקדונלד’ס הכשר גראנד קניון 

הנפח מרכז הבשר 

שוק עירונימרכז הבשר הטוב 

אלפסי 12משען שיר בן 

הפועלים 2 נאני 

קק”ל סבינה 

יהשוע יבין סופר סל הכי זול 

גראנדסחוט גראנד 

קניון הנגב סחוט קניון הנגב 

דרך חברון סרוסי אלי מפעל לבשר 

מורדי הגטאות סרוסי עיר עתיקה 

מנטפיורי סרוסי שכונה א’ 

סעדיה מלל 1 עידית לוגסטיקה 

פנחס החוצב עשהאל מפעל 

החלוץ 70 עשהאל עיר העתיקה 

מגדלי נוףפיצוחי עשהאל 

מרכז גילת פוד מרקט מרכז גילת 

שכונה ה’ פוד מרקט שכונה ה’ 

העל 1 פיצה האט מול 7 

רמות פיצה האט רמות 

יצחק בן צבי פיצה המרכזית 

הפועלים פיצוחי איתם 

אברהם אבינו פיצוחי איתם 

נחום שריג פיצוחי איתם לנדאו 

נווה זאב פיצוחי באסם נווה זאב 

שוק עירוני פיצוחי באסם שוק עירוני 

שוק עירוני חנות 80 פיצוחי באסם שוק עירוני חנות 80

נחום שריג פיצחי איתם 

נחום שריג 22פיצחי איתם עמק שרה 

שוק עירוני פירות 10

שוק עירוני פירות וירקות אלעפאוי 

יוהנה זבוטנסקי 42פירות וירקות אריה 

יוהנה זבוטנסקי פירות סתיו אביב 

רגר פפה לאון רגר 

החלוץ 77 פרי בר 

השלום 54פרי גנך \ פרי מדונה 

שמעון ברנפלדפרי האור 

ביאליק 149 פרי הדמיון 

תחנה מרכזית פרשופ תחנה מרכזית 

גראנדצ’וקה פקם אסיה 

גראנדקופיקס גראנד קניון 

ק. יהודית קייטרינג זר מעדנים 

ק. יהודית קייטרינג פפה מישל 

הגנן 22 קייטרינג רפאל ובניו בע”מ 

ק. יהודית קייטרינג שיר בן 

אלעזר שמואלי 1 קליית נווה זאב 

יהשוע יבין קליית נווה זאב 

הבונים 31קליית ציון מפעל 

מרכז אורן קמחי יהושע 

חיל ההנדסה קמפאי טו גו בע”מ 

גראנדקפה גרג גראנד קניון 

קניון הנגב קפה גרג קניו הנגב 

העל 30 קפה לביא 

תחנה מרכזית קפה נאמן מרכזית 

סינמה סיטי קפה נמרוד 

גראנדקפה קפה גראנד 

בית חולים סרוקה קרנף בר מ. סורוקה 

קניון הנגב רולדין 

גראנדרי באר גראנד

תחנה מרכזית רי באר מרכזית 

מרכז ביג רי באר מתחם ביג 

ק. יהודית רפאל אירועים 

התאנה 21 רשת שוקה 

אביגדור המארי 16 ש.א. בשרים 

חשמונאים שופר סל דיל חשמונאים 

דוד וולפסון שופר סל דיל מחסני מזון 

האורגים שופר סל דיל צורלי

ההרים התאומות שופר סל דיל רמות 

הר בוקר שופר סל דיל רמות 

שאול המלך שופר סל דיל שאול המלך 

מרכז יעלים שופר סל שלי יעלים 

גראנד קניון שוקה גראנד 

מתחם רמי לוי שיווק השקמה רמי לוי 

דרך חברוןשיווק השקמה רמי לוי 

בית לחם 11 תבל אירועים 

מרכז ביג תבליני מימון מתחם ביג 

ק. יהודית תבליני מימון ק. יהודית 

ק.יהודית תבליני פארן 

המסילה תנובות שדה ומטע 

הקוצר תעשיות פיל טונה 

כתובתשם העסקכתובתשם העסקכתובתשם העסק
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אורות הפרשה

בברכת שבת שלום ומבורך

אורות הכשרות
אבות וזכות אימהות מתמוטטת לפניו, עדיין יש תרופה למכתו ויש תקוה 

לאחריתו, והוא שידבק במידת החסד.
וכמה נוראים הם בזה, דברי הגמ' בתענית )כא, ב(: 'בסורא הוות דברתא 
)דבר(, בשיבבותיה )בשכונתו( דרב לא הות דברתא. סברו מיניה משום זכותיה 
דרב דנפיש, איתחזיה להו בחלמא )נגשו בחלום לאנשים שחשבו שזה מכוחו( רב 
נפישא זכותיה טובא והא מילתא זוטרא היא לרב )נס קטן הוא לפי גודלו(, אלא 
משום ההוא גברא דקא משייל מרא וזבילא לבי קבורה )משום זכותיה דקבורה 
גילוי מפורש משמים, שכל  לו מידה כנגד מידה – רש"י(. הרי שוב לפנינו  מדדו 
זכויותיו של רב אשר נס זה הוא קטן לעומת גדלותו, לא היו עומדות בפרץ 
לעצור את המגיפה בשכונתו, אילולא מעשהו של אותו אדם שהיה משאיל 

כלים לקבורה.
וכעין זה ממש, מבואר שם: על אודות שכונתו של רב הונא, אשר פסחה 
בשכונה  אחת  אשה  בזכות  אלא  זכותו,  משום  ולא  גדולה.  דליקה  עליה 
העניות  לשכנותיה  ומאפשרת  שבת,  ערב  בכל  התנור  את  מסיקה  שהיתה 

לאפות בו לחם, עיין שם.
את  לכוף   – החסד  מידת  כוח  מגיע  היכן  עד  וראה,  עיניך  נא  שא  ועתה 
לז(:  )פרק  על התהלים  דברי המדרש שוחר טוב  וכה הם תוכן  מידת הדין. 
שאל אברהם את מלכי צדק, במה זכיתם לצאת מן התיבה. אמר לו בצדקה 
שהיינו עושים עם החיה הבהמה והעוף, שלא היינו ישנים כל הלילה ונותנים 
להם את מזונם. באותה שעה אמר אברהם, ומה אלו אילולא שעשו צדקה 
עם הבהמה חיה ועוף, לא היו יוצאים משם. אני אם אעשה עם בני אדם 
שהם בדמות וצלם של מלאכים, על אחת כמה וכמה שאנצל מן הפגעים, 
מיד 'ויטע אשל בבאר שבע', עכת"ד. הרי לפנינו מפורש, שנח ובניו לא היו 
ויש  והבהמה.  החיה  עם  חסד...  שעשו  אילולא  המבול,  מפורענות  ניצלים 
להתבונן נוראות, הלא נח 'איש צדיק תמים היה בדורותיו', ובמשך מאה 
ועשרים שנה עורר את העם בתשובה כדי להצילם מהמבול, ועם כל זה הוא 
עצמו ניצל רק בזכות מידת החסד. וכזאת יש להשתומם על אברהם אבינו 
'ויטע אשל', כדי 'שאנצל מן הפגעים'. וכי  ע"ה, אשר הקים מפעל חסד – 
האנשים  את  מגייר  אברהם   – הרבים  זיכוי  ובכללם  הנשגבים  מעשיו  כל 
ושרה מגיירת את הנשים, אין בהם די כדי להצילו מן הפגעים, עד שביקש 

להסתופף מפני הזעם – בצילה של מידת החסד.
ומקדמת דנא שמעתי באומרים לי, יסוד נפלא בשם המהר"ל על אודות 
מהות מידת החסד, אשר יש בו כדי לבאר תעלומה זו יחד עם כל האמור 
לעיל. וזה תוכן דבריו: הנה מידת החסד היא מידתו של הקב"ה, ובה אנו 
תלכו...  אלוהיכם  ה'  'אחרי  ה(:  יג,  )דברים  הכתוב  כדברי  לדבוק,  מצווים 
'וכי  זה:  פסוק  על  דרשו  א(  )יד,  סוטה  ובגמ'  תדבקון',  ובו  תעבודו  ואותו 
ה' אלוהיך אש  כי  נאמר  כבר  והלא  להלך אחר השכינה,  לו לאדם  אפשר 
אוכלה הוא. אלא להלך אחר מידותיו של הקב"ה, מה הוא מלביש ערומים 
אף אתה מלביש ערומים...'. ועל פי זה כתב לחדש, מי שדבק במידת החסד, 
נמצא דבק בשכינה – והוא חלק אלוה ממעל. ועל כן, גם אם חלילה נלכד 
ברשעותו ואף פנה אל שטי כזב לחפש לו בורות נשברים ואלוהים אחרים, 
אינו בכלל עובדי עבודה זרה, מפני שכבר דבק הוא בשכינה, עכת"ד )בתוספת 

נופך(. והדברים מופלאים ונשגבים הם מבינתנו.
וזהו לענ"ד עומק דברי בעל התומר דבורה )פ"א ד"ה הי"א(: 'חסד לאברהם, 
הם המתנהגים בעולם לפנים משורת הדין – גם הקב"ה מתנהג עמהם לפנים 
משורת הדין ואינו מעמיד עמהם הדין על תקפו אף לא בדרך היושר, אלא 
לאברהם,  והיינו חסד  כמו שהם מתנהגים.  היושר  מן  לפנים  נכנס עמהם 
בהתנהגות',  אברהם  כמו  שהם  אותם  עם  החסד  במידת  מתנהג  הקב"ה 
חיים  לך סם  'אין  לעיל:  הנזכרים  דבי אליהו,  דברי התנא  והן הם  עכ"ל. 
למלאך המות אלא מידת הצדקה בלבד'. ומכאן יסדו הגר"א והחפץ חיים 
שמועיל  דבר  ואין  דבר...  מכל  יותר  מועילה  'צדקה  החדה:  קביעתם  את 

בעולם יותר מזה'.
ומעתה שוב לא יפלא, היאך היה בכוח מידת החסד לגאול את בני ישראל 
ממצרים, אף על פי שעובדי עבודה זרה היו אבותינו. וזה שאמרו: 'לא נגאלו 
בני ישראל ממצרים אלא בזכות מידת החסד, שנאמר נחית בחסדך עם זו 
גאלת'. והיא זו שעמדה לנח ובניו להינצל, מפורענות המבול. וגם אנשי דור 

הפלגה, היו ניצלים על ידה, אילו היו מצליחים להשלים את מזימתם.
ובזה יאירו, מאמרים רבים הפזורים בש"ס ובמדרשים על אודות מעלת 

מידת החסד, אשר מקצתם נזכרו לעיל, ואידך זיל גמור.
פעם נראה עני ברחובות גאולה בירושלים, כשהוא לבוש באצטלא דרבנן 
– מעיל חדש ומהודר. לשאלת חביריו לפשר הלבוש המכובד, השיב להם: 
פגש אותי הגר"י צדקה ראש ישיבת פורת יוסף ברחוב והעיר לי, מדוע הנני 
רץ ראש  מיד  לי מעיל,  בלי מעיל. השבתי שאין  כך  כל  ביום קר  מסתובב 

הישיבה לביתו פשט את מעילו ונתנו לי במתנה...!

יהושע )שוקי( דמרי
ממונה המועצה הדתית

שלמה אוחיון
מזכיר המועצה הדתית

הרבנות והמועצה הדתית
באר שבע

"מוריד הטל"
מתחילים בתפילת מוסף של יום טוב ראשון.

"ספירת העומר"
מתחילים במוצאי יום טוב ראשון.

בפרוס עלינו ימי חג הפסח הבעל"ט,
הננו לשגר את מיטב ברכותינו לכבוד 

ראש העיר וחברי מועצת העיר,
רבני השכונות והקהילות, רבני וגבאי 
בתי הכנסת, עובדי הרבנות והמועצה 
הדתית,ראשי מוסדות התורה ואגודות 

החסד, ולכל תושבי העיר באר שבע
יחד עם כל בית ישראל בברכת

אורות ההלכה

הלכות חול המועד

תשובות הלכתיות משולחנו של מורינו המרא דאתרא
ברכת חגהגאון הגדול רבי יהודה דרעי שליט"א

המאחלים
מעומקא דליבא

פסח כשר וחג שמח

הרב יהודה דרעי
הרב הראשי וראש אבות בתי הדין 

ויהי רצון שנזכה לאכול מן 
הזבחים ומן הפסחים בבית 

מקדשינו ותפארתינו
ונזכה כולנו לחוג את חג חירותינו

בדיצה ובחדוה.

לקיים בנו חכמי ישראל
הציבור מתבקש להעתיר בתפילה עבור
הרה"ג יוסף דהאן שליט"א בן רחל

בתוך שאר חולי עמו ישראל
מתחילים במוצאי יום טוב ראשון.והן אל כביר לא ימאס את תפילותינו.

הרבנות והמועצה הדתית
באר שבע

הודעה חשובה
הרינו מודיעים לציבור תושבי באר-שבע כי
משרדי הרבנות והמועצה הדתית

ברח' התלמוד 8 באר-שבע

יהיו סגורים
מערב חג פסח יג' ניסן תשפ"א )26.3.21( 

ויפתחו לקהל למתן שירותי הדת
ביום שני כג' תשפ"א )5.4.21( 

למעט תיאום לויות עד לשעה 10 בבקר
לאחר השעה 10 בבקר ניתן לפנות

לרב אברהם לורבר בנייד: 054-4348735 

יהושע )שוקי( דמרי
ממונה המועצה הדתית

בברכת פסח כשר ושמח ומועדים לשמחה

החמץ שבלב
שמשו  עם  עם  הלך  זיע"א  מוויז'ניץ  ישראל  רבי  האדמו"ר 
לבדיקת חמץ. לפתע נעצר, פתח את מעילו ואמר: "דע  שעיקר 

החמץ הוא החמץ שבלב, בדיוק כאן".

ירידת הדורות
שאלו את רבי נפתלי מרופשיץ זיע"א מדוע מדפיסים בכל שנה 
השנה  של  שהרשע  הדורות  ירידת  מפני  השיב  חדשות,  הגדות 
שעברה הוא השנה הזאת כבר בבחינת צדיק לעומת הרשעים של 

השנה הזאת...

העני עם כל הבנים
האדמו"ר רבי דוד מטולנה זיע"א היה אומר בדרך הלצה אדם 
הוא  ההגדה  של  הבנים  ארבעת  כל  את  בתוכו  כולל  "העני" 
שאין  משום  "רשע"  הוא  לחם',  לחכמים  'לא  שנאמר  "חכם" 
לו אפשרות להחזיר את חובותיו ונאמר 'לווה רשע ולא ישלם', 
הוא "תם" שכן המצב אצלו בכי רע ש'תם הכסף', והוא "שאינו 
יודע לשאול" לרוע מזלו אינו יודע ואין לו כבר ממי להלוות או 

לשאול...

הקב"ה רוקד בבתי ישראל
כאשר רבי משה לייב מסאסוב זיע"א בא בפעם הראשונה אל רבו, 
ה'נועם אלימלך' רבי אלימלך מליז'נסק זיע"א זה היה לקראת 
שבת פרשת בא. בשבת ביקש ממנו רבי אלימלך לומר דברי תורה 
בשולחנו. אמר רבי משה לייב "כתוב בפרשה שהקב"ה 'פסח על 
בתי בני-ישראל במצרים'. אם הכוונה היא שהקב"ה, בהכותו את 
מצרים, דילג מעל בתי בני ישראל, היה צריך להיכתב שפסח 'מעל 
בתי בני-ישראל' ולא 'על'. אלא יש לפרש זאת כך כשהגיע הקב"ה 
אל בית של יהודי, התחיל כביכול לרקוד מרוב שמחה "כאן גר 
יהודי, כאן גר יהודי" וזה עניינו של פסח, היינו שהקב"ה רקד על 
בתי בני-ישראל". כשסיים רבי משה לייב את דבריו התלהב כל 
כך, עד שקפץ על שולחנו של רבי אלימלך והחל לרקוד בלהט אש 

קודש ולזמר "כאן גר יהודי".

קריאת שמע בליל הסדר
בביתו,  כהלכתו  הפסח  את  לערוך  שהלך  קודם  הסדר  ליל  בכל 
ובחוצות  ברחובות  לעבור  זיע"א  מדינוב  אלימלך  צבי  רבי  נהג 
מכל  הסדר.  ליל  את  התושבים  חוגגים  איך  ולשמוע  העיירה 
כי  שמע  אחת  שנה  בהגדה.  והקריאה  השירה  קולות  בקעו  בית 
באחד הבתים קורא יהודי את הקטע המדבר על ארבעת הבנים, 
בהתלהבות רבה ובכל פעם שאמר את המילה 'אחד' "אחד חכם 
קריאת- של  ב'אחד'  כמו  ובכוונה  בקול  צעק  וכו'"  רשע  ואחד 

שמע. עמד הצדיק והקשיב ולאחר מכן אמר בהתפעלות היהודי 
הזה עשה מכל ארבעת הבנים, ואף מהרשע, תפילה קדושה כמו 

קריאת שמע.

"ותן ברכה"-לאשכנזים"ברכנו"-לספרדים

בס"ד בס"ד



אורות הפרשה

בברכת שבת שלום ומבורך

אורות הכשרות
אבות וזכות אימהות מתמוטטת לפניו, עדיין יש תרופה למכתו ויש תקוה 

לאחריתו, והוא שידבק במידת החסד.
וכמה נוראים הם בזה, דברי הגמ' בתענית )כא, ב(: 'בסורא הוות דברתא 
)דבר(, בשיבבותיה )בשכונתו( דרב לא הות דברתא. סברו מיניה משום זכותיה 
דרב דנפיש, איתחזיה להו בחלמא )נגשו בחלום לאנשים שחשבו שזה מכוחו( רב 
נפישא זכותיה טובא והא מילתא זוטרא היא לרב )נס קטן הוא לפי גודלו(, אלא 
משום ההוא גברא דקא משייל מרא וזבילא לבי קבורה )משום זכותיה דקבורה 
גילוי מפורש משמים, שכל  לו מידה כנגד מידה – רש"י(. הרי שוב לפנינו  מדדו 
זכויותיו של רב אשר נס זה הוא קטן לעומת גדלותו, לא היו עומדות בפרץ 
לעצור את המגיפה בשכונתו, אילולא מעשהו של אותו אדם שהיה משאיל 

כלים לקבורה.
וכעין זה ממש, מבואר שם: על אודות שכונתו של רב הונא, אשר פסחה 
בשכונה  אחת  אשה  בזכות  אלא  זכותו,  משום  ולא  גדולה.  דליקה  עליה 
העניות  לשכנותיה  ומאפשרת  שבת,  ערב  בכל  התנור  את  מסיקה  שהיתה 

לאפות בו לחם, עיין שם.
את  לכוף   – החסד  מידת  כוח  מגיע  היכן  עד  וראה,  עיניך  נא  שא  ועתה 
לז(:  )פרק  על התהלים  דברי המדרש שוחר טוב  וכה הם תוכן  מידת הדין. 
שאל אברהם את מלכי צדק, במה זכיתם לצאת מן התיבה. אמר לו בצדקה 
שהיינו עושים עם החיה הבהמה והעוף, שלא היינו ישנים כל הלילה ונותנים 
להם את מזונם. באותה שעה אמר אברהם, ומה אלו אילולא שעשו צדקה 
עם הבהמה חיה ועוף, לא היו יוצאים משם. אני אם אעשה עם בני אדם 
שהם בדמות וצלם של מלאכים, על אחת כמה וכמה שאנצל מן הפגעים, 
מיד 'ויטע אשל בבאר שבע', עכת"ד. הרי לפנינו מפורש, שנח ובניו לא היו 
ויש  והבהמה.  החיה  עם  חסד...  שעשו  אילולא  המבול,  מפורענות  ניצלים 
להתבונן נוראות, הלא נח 'איש צדיק תמים היה בדורותיו', ובמשך מאה 
ועשרים שנה עורר את העם בתשובה כדי להצילם מהמבול, ועם כל זה הוא 
עצמו ניצל רק בזכות מידת החסד. וכזאת יש להשתומם על אברהם אבינו 
'ויטע אשל', כדי 'שאנצל מן הפגעים'. וכי  ע"ה, אשר הקים מפעל חסד – 
האנשים  את  מגייר  אברהם   – הרבים  זיכוי  ובכללם  הנשגבים  מעשיו  כל 
ושרה מגיירת את הנשים, אין בהם די כדי להצילו מן הפגעים, עד שביקש 

להסתופף מפני הזעם – בצילה של מידת החסד.
ומקדמת דנא שמעתי באומרים לי, יסוד נפלא בשם המהר"ל על אודות 
מהות מידת החסד, אשר יש בו כדי לבאר תעלומה זו יחד עם כל האמור 
לעיל. וזה תוכן דבריו: הנה מידת החסד היא מידתו של הקב"ה, ובה אנו 
תלכו...  אלוהיכם  ה'  'אחרי  ה(:  יג,  )דברים  הכתוב  כדברי  לדבוק,  מצווים 
'וכי  זה:  פסוק  על  דרשו  א(  )יד,  סוטה  ובגמ'  תדבקון',  ובו  תעבודו  ואותו 
ה' אלוהיך אש  כי  נאמר  כבר  והלא  להלך אחר השכינה,  לו לאדם  אפשר 
אוכלה הוא. אלא להלך אחר מידותיו של הקב"ה, מה הוא מלביש ערומים 
אף אתה מלביש ערומים...'. ועל פי זה כתב לחדש, מי שדבק במידת החסד, 
נמצא דבק בשכינה – והוא חלק אלוה ממעל. ועל כן, גם אם חלילה נלכד 
ברשעותו ואף פנה אל שטי כזב לחפש לו בורות נשברים ואלוהים אחרים, 
אינו בכלל עובדי עבודה זרה, מפני שכבר דבק הוא בשכינה, עכת"ד )בתוספת 

נופך(. והדברים מופלאים ונשגבים הם מבינתנו.
וזהו לענ"ד עומק דברי בעל התומר דבורה )פ"א ד"ה הי"א(: 'חסד לאברהם, 
הם המתנהגים בעולם לפנים משורת הדין – גם הקב"ה מתנהג עמהם לפנים 
משורת הדין ואינו מעמיד עמהם הדין על תקפו אף לא בדרך היושר, אלא 
לאברהם,  והיינו חסד  כמו שהם מתנהגים.  היושר  מן  לפנים  נכנס עמהם 
בהתנהגות',  אברהם  כמו  שהם  אותם  עם  החסד  במידת  מתנהג  הקב"ה 
חיים  לך סם  'אין  לעיל:  הנזכרים  דבי אליהו,  דברי התנא  והן הם  עכ"ל. 
למלאך המות אלא מידת הצדקה בלבד'. ומכאן יסדו הגר"א והחפץ חיים 
שמועיל  דבר  ואין  דבר...  מכל  יותר  מועילה  'צדקה  החדה:  קביעתם  את 

בעולם יותר מזה'.
ומעתה שוב לא יפלא, היאך היה בכוח מידת החסד לגאול את בני ישראל 
ממצרים, אף על פי שעובדי עבודה זרה היו אבותינו. וזה שאמרו: 'לא נגאלו 
בני ישראל ממצרים אלא בזכות מידת החסד, שנאמר נחית בחסדך עם זו 
גאלת'. והיא זו שעמדה לנח ובניו להינצל, מפורענות המבול. וגם אנשי דור 

הפלגה, היו ניצלים על ידה, אילו היו מצליחים להשלים את מזימתם.
ובזה יאירו, מאמרים רבים הפזורים בש"ס ובמדרשים על אודות מעלת 

מידת החסד, אשר מקצתם נזכרו לעיל, ואידך זיל גמור.
פעם נראה עני ברחובות גאולה בירושלים, כשהוא לבוש באצטלא דרבנן 
– מעיל חדש ומהודר. לשאלת חביריו לפשר הלבוש המכובד, השיב להם: 
פגש אותי הגר"י צדקה ראש ישיבת פורת יוסף ברחוב והעיר לי, מדוע הנני 
רץ ראש  מיד  לי מעיל,  בלי מעיל. השבתי שאין  כך  כל  ביום קר  מסתובב 

הישיבה לביתו פשט את מעילו ונתנו לי במתנה...!

יהושע )שוקי( דמרי
ממונה המועצה הדתית

שלמה אוחיון
מזכיר המועצה הדתית

הרבנות והמועצה הדתית
באר שבע

"מוריד הטל"
מתחילים בתפילת מוסף של יום טוב ראשון.

"ספירת העומר"
מתחילים במוצאי יום טוב ראשון.

בפרוס עלינו ימי חג הפסח הבעל"ט,
הננו לשגר את מיטב ברכותינו לכבוד 

ראש העיר וחברי מועצת העיר,
רבני השכונות והקהילות, רבני וגבאי 
בתי הכנסת, עובדי הרבנות והמועצה 
הדתית,ראשי מוסדות התורה ואגודות 

החסד, ולכל תושבי העיר באר שבע
יחד עם כל בית ישראל בברכת

אורות ההלכה

הלכות חול המועד

תשובות הלכתיות משולחנו של מורינו המרא דאתרא
ברכת חגהגאון הגדול רבי יהודה דרעי שליט"א

המאחלים
מעומקא דליבא

פסח כשר וחג שמח

הרב יהודה דרעי
הרב הראשי וראש אבות בתי הדין 

ויהי רצון שנזכה לאכול מן 
הזבחים ומן הפסחים בבית 

מקדשינו ותפארתינו
ונזכה כולנו לחוג את חג חירותינו

בדיצה ובחדוה.

לקיים בנו חכמי ישראל
הציבור מתבקש להעתיר בתפילה עבור
הרה"ג יוסף דהאן שליט"א בן רחל

בתוך שאר חולי עמו ישראל
מתחילים במוצאי יום טוב ראשון.והן אל כביר לא ימאס את תפילותינו.

הרבנות והמועצה הדתית
באר שבע

הודעה חשובה
הרינו מודיעים לציבור תושבי באר-שבע כי
משרדי הרבנות והמועצה הדתית

ברח' התלמוד 8 באר-שבע

יהיו סגורים
מערב חג פסח יג' ניסן תשפ"א )26.3.21( 

ויפתחו לקהל למתן שירותי הדת
ביום שני כג' תשפ"א )5.4.21( 

למעט תיאום לויות עד לשעה 10 בבקר
לאחר השעה 10 בבקר ניתן לפנות

לרב אברהם לורבר בנייד: 054-4348735 

יהושע )שוקי( דמרי
ממונה המועצה הדתית

בברכת פסח כשר ושמח ומועדים לשמחה

החמץ שבלב
שמשו  עם  עם  הלך  זיע"א  מוויז'ניץ  ישראל  רבי  האדמו"ר 
לבדיקת חמץ. לפתע נעצר, פתח את מעילו ואמר: "דע  שעיקר 

החמץ הוא החמץ שבלב, בדיוק כאן".

ירידת הדורות
שאלו את רבי נפתלי מרופשיץ זיע"א מדוע מדפיסים בכל שנה 
השנה  של  שהרשע  הדורות  ירידת  מפני  השיב  חדשות,  הגדות 
שעברה הוא השנה הזאת כבר בבחינת צדיק לעומת הרשעים של 

השנה הזאת...

העני עם כל הבנים
האדמו"ר רבי דוד מטולנה זיע"א היה אומר בדרך הלצה אדם 
הוא  ההגדה  של  הבנים  ארבעת  כל  את  בתוכו  כולל  "העני" 
שאין  משום  "רשע"  הוא  לחם',  לחכמים  'לא  שנאמר  "חכם" 
לו אפשרות להחזיר את חובותיו ונאמר 'לווה רשע ולא ישלם', 
הוא "תם" שכן המצב אצלו בכי רע ש'תם הכסף', והוא "שאינו 
יודע לשאול" לרוע מזלו אינו יודע ואין לו כבר ממי להלוות או 

לשאול...

הקב"ה רוקד בבתי ישראל
כאשר רבי משה לייב מסאסוב זיע"א בא בפעם הראשונה אל רבו, 
ה'נועם אלימלך' רבי אלימלך מליז'נסק זיע"א זה היה לקראת 
שבת פרשת בא. בשבת ביקש ממנו רבי אלימלך לומר דברי תורה 
בשולחנו. אמר רבי משה לייב "כתוב בפרשה שהקב"ה 'פסח על 
בתי בני-ישראל במצרים'. אם הכוונה היא שהקב"ה, בהכותו את 
מצרים, דילג מעל בתי בני ישראל, היה צריך להיכתב שפסח 'מעל 
בתי בני-ישראל' ולא 'על'. אלא יש לפרש זאת כך כשהגיע הקב"ה 
אל בית של יהודי, התחיל כביכול לרקוד מרוב שמחה "כאן גר 
יהודי, כאן גר יהודי" וזה עניינו של פסח, היינו שהקב"ה רקד על 
בתי בני-ישראל". כשסיים רבי משה לייב את דבריו התלהב כל 
כך, עד שקפץ על שולחנו של רבי אלימלך והחל לרקוד בלהט אש 

קודש ולזמר "כאן גר יהודי".

קריאת שמע בליל הסדר
בביתו,  כהלכתו  הפסח  את  לערוך  שהלך  קודם  הסדר  ליל  בכל 
ובחוצות  ברחובות  לעבור  זיע"א  מדינוב  אלימלך  צבי  רבי  נהג 
מכל  הסדר.  ליל  את  התושבים  חוגגים  איך  ולשמוע  העיירה 
כי  שמע  אחת  שנה  בהגדה.  והקריאה  השירה  קולות  בקעו  בית 
באחד הבתים קורא יהודי את הקטע המדבר על ארבעת הבנים, 
בהתלהבות רבה ובכל פעם שאמר את המילה 'אחד' "אחד חכם 
קריאת- של  ב'אחד'  כמו  ובכוונה  בקול  צעק  וכו'"  רשע  ואחד 
שמע. עמד הצדיק והקשיב ולאחר מכן אמר בהתפעלות היהודי 
הזה עשה מכל ארבעת הבנים, ואף מהרשע, תפילה קדושה כמו 

קריאת שמע.

"ותן ברכה"-לאשכנזים"ברכנו"-לספרדים

בס"ד בס"ד
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בטאון הרבנות והמועצה הדתית באר-שבע
וממלכת התורה בעיר האבות שע"י רשת מוסדות "קול יהודה"
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אורות השבתאורות השבת
בס"ד

זה. גני ן  ן טעו העלו

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

עורך
הרב עוזיאל אדרי

מנהל מערכת
הרב אברהם טריקי

דבר העורך

בברכת שבת שלום ומבורך
רב המרכז הרפואי ״סורוקה״

וק״ק 'שבטי ישראל' שכונה יא' באר שבע

נחית בחסדךהשראת השכינה בליל הסדר
)לשבת הגדול(

זה. גני ן  ן טעו העלו

זמני הדלקת הנרות

לוח זמנים שבועי

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

גליון מס'

909

אורות השבתאורות השבת
פרשת השבוע

"שבת הגדול וחג הפסח"  צו

דבר רב העיר שליט"א

לקראת חג הפסח הבעל"ט ראוי שנתבונן במעלת מידת החסד, שכן בזכות מידה זו זכינו 
מעות  לחלק  הקהילות  בכל  שפשט  ישראל  למנהג  המקור  שזהו  ואפשר  מצרים  לגאולת 
'קמחא דפסחא' עבור עניי העיר. ואכן המקור למנהג זה יסודו בהררי קודש, וכבר בתלמוד 
י"ב חודש לתרום  ד( מבואר, שחייב כל אדם עשיר ששהה בעיר  )בבתא בתרא א,  ירושלמי 
מעות חטים עבור עניי העיר. ואם הוא עני, נותנים לו, עי"ש. וגם האור זרוע )ח"ב סימן רנה( 
אחר שהביא הירושלמי, כתב: 'מנהג הקהילות להשית מס על הקהל לצורך חיטים ליתן 
בפסח לעניים'. ועיין להרב דרכי משה )הלכות פסח או"ח סימן תכט אות א( שהביא דבריהם, 

וכן העלה בהלכותיו. ועל כן אמרתי להקדיש מאמר זה, לחיזוק במצוה רבה וחשובה זו.
נחית  שנאמר  החסד,  מידת  בזכות  אלא  ממצרים  ישראל  נגאלו  'לא  במדרש:  שנינו 
בחסדך עם זו גאלת' )שמות טו, יג(. ויש לתמוה, הלא יציאת ישראל ממצרים כבר הובטחה 
לאברהם אבינו ע"ה בברית בין הבתרים: 'ויאמר לאברם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ 
)בראשית  גדול'  ברכוש  יצאו  כן  ואחרי  שנה...  מאות  ארבע  אותם  וענו  ועבדום  להם.  לא 
טו, יג-יד(. זאת ועוד, מדקדוק הלשון – 'לא נגאלו... אלא בזכות מידת החסד' אתה למד, 
הרואה  ואכן  להם.  שעמדה  זו  היא  החסד  מידת  ורק  לגאולה  ראויים  ישראל  היו  שלא 
יראה, שגם אחרי המכה העשירית – מכת בכורות, עדיין היו ישראל שקועים במ"ט שערי 
יב, כא( 'משכו וקחו לכם  )שמות  והיו שטופים בעבודות כוכבים, וכמאמר הכתוב  טומאה 
צאן' ופירש רש"י )שם פסוק ו(: 'משכו ידיכם מעבודת כוכבים וקחו לכם צאן של מצוה'. וכן 
מוכח מדברי המלאכים במעמד קריעת ים סוף: 'מה ראית להציל את אלו ולהטביע את 
אלו, הלא הללו והללו עובדי עבודה זרה', הרי לפנינו שהיו ישראל בדרגה אחת של עבודה 
זרה עם האומה השטופה ביותר בעבודת אלילים. ואם כן הלב משתומם, היאך יש בכוח 

מידה אחת של חסד, כדי לטהר מ"ט שערי טומאה של עבודה זרה.
מידת  מעלת  אודות  על  ובמדרשים  בש"ס  הפזורים  רבותינו  בדברי  לכשנתבונן  ברם 
החסד, נראה שמידה זו היא כתריס העומד בפני הפורענות, אפילו למי שאינו ראוי לכך 
מצד מעשיו. וגם יושבי חושך וצלמות הנמצאים בדיוטה התחתונה, ימצאו בה קרש הצלה 
כדי  שבהם,  השוה  בצד  יש  אשר  מקצתם,  לפניך  והרי  העתים.  ומצוקות  הזמן  מסערות 

ללמד על הכלל כולו.
איתא בתנא דבי אליהו רבה )פרק י(: 'אין לך סם חיים למלאך המות אלא מידת הצדקה 
בלבד'. וכה הם דברי הגר"א מוילנא בפירושו על הפסוק וצדקה תציל ממות )משלי י, ב(: 
דבר שתציל אותו ממות,  יותר מכל  גם מועילה  בעצם, אלא  די שהיא טובה  לא  'צדקה 
ואין דבר שמועיל בעולם יותר מזה'. וכעין זה ממש, מצינו להגאון בעל החפץ חיים בספרו 
הבהיר אהבת חסד: 'וכהיום שאנו רואים בעינינו שמידת הדין גוברת מאוד בעולם מידי 
יום שאין  לך  וחסרון השפעה בעולם, עד שאין  ומיתות משונות  וכמה מחלות  ויום,  יום 
קללתו מרובה מחברו. כמה צריך להרבות בצדקה וחסד, אולי על ידי זה נזכה לכפות את 
דבר  לך  דדהבא, שאין  צנתרי  תרי  לפנינו מהני  הרי  בעולם'.  ויתמלא רחמים  הדין,  כוח 

בעולם שמועיל לכפות את מידת הדין, יותר ממידת החסד.
גרודז'נסקי גאב"ד  עוזר  עייפה הם בזה, דברי הגאון רבי חיים  נפש  וכמים צוננים על 
וילנא באחד מאגרותיו: 'העונג היותר גדול לי בחיי, לגמול חסד לזולתי ולהיטיב למישהו'. 
ובאחרית ימיו התבטא: 'לפנים בימי עלומי, הייתי סבור שהעיקר אצל אדם כמוני להרבות 
בחידושי תורה ולחבר ספרים. ואילו עכשיו נראה בעיני חיבור ספרים כמשחק בשעשועים, 
)מתוך חוברת אחיעזר(.  לעומת הצורך לתמוך באלמנות, יתומים עניים ותלמידי חכמים...' 

והדברים חדים עד מאוד, ומדברים בעד עצמם.
י, א(:  )סנהדרין  ירושלמי  עולם, כמבואר בתלמוד  הם הדברים שיצאו מפי מלכו של  והן 
'אמר הקב"ה לישראל, בני אם ראיתם זכות אבות שמטה וזכות אימהות שנתמוטטה, לכו 
והידבקו בחסד. מאי טעמא, כי ההרים ימושו זה זכות אבות, והגבעות תמוטינה זו זכות 
אימהות, מכאן ואילך – וחסדי מאיתך לא ימוש וברית שלומי לא תמוט אמר מרחמך ה'' 
)ישעיה נד, י(. הנה כי כן הבטחה מפורשת לפנינו, שאפילו מי שהגיע לשפל המדרגה עד שזכות 

צופרשת השבוע:
וערבההפטרה:

18:38 כניסת השבת:
19:30 יציאת השבת וכניסת החג:

20:15 רבנו תם:
19:31 יציאת החג:

20:15 רבנו תם:

במשך שנים מכר את החמץ רבי מיכל יהודה ליפקוביץ 
וואזנר  הלוי  שמואל  רבי  הלוי'  ה'שבט  אצל  זצ"ל 
זיע"א, שנה אחת אמר לו "יעזור ה' ונזכה בליל הסדר 
להשראת השכינה". נענה הרב וואזנר ואמר "להשראת 
הקדוש  בזוהר  מבואר  שכך  שנזכה,  ודאי  השכינה 
שהקב"ה וכל הפמליא של מעלה באים לבתי בני ישראל 
בליל הסדר לשמוע את סיפור יציאת מצרים, והלילה 
מאיר כבצהרי היום שנאמר 'ולילה כיום יאיר כחשיכה 
הקב"ה  המלכים  מלכי  מלך  לפני  ויושבים  כאורה', 
לזכות  לבקש  שצריך  מה  אבל  ממש,  כמשמעו  פשוטו 
שהשראת השכינה תישאר במשך כל השנה כולה ולא 
ילווה  בנפשותינו  שנעשה  ושהרושם  חלילה,  תסתלק 

אותנו לאורך ימים ושנים טובות".

לוח הזמנים
מדויק לבאר-שבע

יום א'
חג

הפסח

יום ב'
א' חוהמ"פ
א' לעומר

יום ג'
ב' חוהמ"פ
ב' לעומר

יום ד'
ג' חוהמ"פ
ג' לעומר

יום ה'
ד' חוהמ"פ
ד' לעומר

יום ו'
ה' חוהמ"פ
ה' לעומר

שבת קודש
 שביעי של פסח

ו' לעומר

)28.3.21()29.3.21()30.3.21()31.3.21()1.4.21()2.4.21()3.4.21(
5:175:155:145:125:115:105:08עלות השחר

5:245:235:215:195:185:175:15זמן טלית ותפילין
6:396:376:366:356:346:326:31זריחה - הנץ החמה

9:019:008:598:598:588:578:56סו"ז ק"ש לדעת מג"א
9:399:389:379:369:369:359:34סו"ז ק"ש להתניא והגר"א

10:4110:4010:4010:3910:3810:3810:37סו״ז ברכות ק״ש 
12:4612:4612:4512:4512:4512:4412:44חצות יום ולילה

13:1813:1813:1713:1713:1713:1613:16מנחה גדולה
17:5717:5717:5817:5817:5917:5918:00פלג המנחה

19:0019:0019:0119:0219:0219:0319:04שקיעה 
19:1519:1519:1619:1719:1719:1819:19צאת הכוכבים

לידיעת הציבור!
אנו מביאים את רשימת העסקים העומדים תחת פיקוחינו והשגחתינו לאחר שהוכשרו לפסח תשפ"א

אולם חובה לדרוש תעודת כשרות לפסח תשפ"א

פסח כשר וחג שמח

הפועלים א.א. לרנר מוצרי מזון 

שדרות דוד בן גוריון א.ב.א ויקטורי בע”מ 

הזורע 10 א.מ.ס.ש מחסן ראשי באר שבע 

פארק אופיר 1 א.ע.ש קליית ציון 

יוהנה זבוטנסקי 24 אגדת הפרי 

דרך חברון 60 אווז הזהב 

חיל ההנדסה אווז הזהב אקספרס 

קישון 32אולמי אגמים 

דודהמלך 4 אוסמה פירות

קניון הנגב אושי אושי א.ש. סושי באר שבע 

הקוצר 15 אושר עד 

שוק עירוני אטיאס יוסי 

שוק עירוני איטלז תפארת קבב אטיאס 

יעקב כהן איטליז כהן 

שוק עירוני איטליז כרדי 

טרומפלדור 45איטליז שירי אבי 

פנחס החוצב 5 איטליז שירי שאול 

הבדיל 18אלוף הפיצוחים חנות

הבדיל 18 אלוף הפיצוחים מפעל 

הגפן 3 אנין הבשר והדגים 

גראנד קניון ארומה גראנד קניון 

קניון הנגב ארומה קניון הנגב 

שדרות ירושליםארומה שדרות ירושלים 

שדרות ירושלים ארומה שדרות ירושלים 

תחנה מרכזית ארומה תחנה מרכזית 

המלאכה 28 אריזות עוזי 

דרך חברון בוטיק אנטריקוט

הגפן 3 בוטיק דגים 

גראנד בורגר ראנץ גראנד 

מרכז ביג בורגר ראנץ מרכז ביג +ראנץ קופיקס 

נווה זאב בורגר ראנץ נווה זאב 

קניון הנגבבורגר ראנץ קניון הנגב 

קניון הנגב בית העגל קניון הנגב 

שוק עירוני בית העוף 1 

ק. יהודית בית העוף 2 

מרכז ביג בית הפול ביג 

גראנדבית הפול גראנד 

יצחק נפחה 25 בית הפנקייק 

דוד המלך 20בית הקשיש 

יעקב דורי בית יונה 

מנדל מוכר ספרים בית מוריה 

גראנדבלייקר בייקרי גראנד 

גראנדבנדורה גראנד 

יצחק נפחה 36 גיגסי 

S יצחק בן צבי ג'רוסוס שווארמה

צבי טאוב 5 הדרומית 

שוקה עירוני המומחים לבשר אטיאס 

גראנדהמקסיקני גראנד 

קק”ל המקסיקני קק”ל 

ק. יהודית המקסיקני קרית יהודית 

תחנה מרכזית המקסיקני תחנה מרכזית 

קק”ל 2 הפינה החמה 

נווה זאב הראשונים נווה זאב 

רמות הראשונים רמות 

קק”ל הרבן 

רגשון שופמן התמני 

חיל ההנדסה ונליה 

דרך חברון חנות המפעל סרוסי אלי 

שוק עירוניטל איכות הבשר 

שוק עירוני יאיר יעיש ירקות

נווה זאב יינות ביתן 

ח”ן 4 ירקניית הקריה 

מרכז גילת כוכב הפרי והירק 

מרכז אורן כוכב הפרי והירק

שוק עירוני כל דג ודג 

הזורע 10 כרדי ובניו

חייל לנדאו לה סטודנט מהיום להיום 

גראנד מאפיית נאמן גראנד קניון 

קניון אביה מגה בול קניון אביה 

שכונה ט’ מגה בעיר שכונה ט’ 

מרכז אורן מגה מרכז אורן 

האורגיםמחסני השוק האורגים חדש 

התאומים מחסני השוק התאומים 

מצדה מחסני השוק מצדה 

נווה זאב מחסני השוק נווה זאב 

בית אשל מחסני השוק ראשי 

רד”ק מחסני השוק רד”ק

רמות מחסני השוק רמות 

שכונה ט’ מחסני השוק שכונה ט’ 

גראנד קניון מחסני להב גראנד קניון 

התלמוד 2 מטבח ישיבת בני עקיבא 

שוק עירוני מיסטר טרופי 

דרך חברון 21 מיסטר קורן 

האורגים מסעדת מחסני השוק 

מקס נורדאו מסעדת שופן 

קניון הנגב מקדולנדס קניון הנגב 

תחנה מרכזית מקדונלד’ס אגד ב”ש

התקווה 4 מקדונלד’ס הכשר 

גראנד קניון מקדונלד’ס הכשר גראנד קניון 

הנפח מרכז הבשר 

שוק עירונימרכז הבשר הטוב 

אלפסי 12משען שיר בן 

הפועלים 2 נאני 

קק”ל סבינה 

יהשוע יבין סופר סל הכי זול 

גראנדסחוט גראנד 

קניון הנגב סחוט קניון הנגב 

דרך חברון סרוסי אלי מפעל לבשר 

מורדי הגטאות סרוסי עיר עתיקה 

מנטפיורי סרוסי שכונה א’ 

סעדיה מלל 1 עידית לוגסטיקה 

פנחס החוצב עשהאל מפעל 

החלוץ 70 עשהאל עיר העתיקה 

מגדלי נוףפיצוחי עשהאל 

מרכז גילת פוד מרקט מרכז גילת 

שכונה ה’ פוד מרקט שכונה ה’ 

העל 1 פיצה האט מול 7 

רמות פיצה האט רמות 

יצחק בן צבי פיצה המרכזית 

הפועלים פיצוחי איתם 

אברהם אבינו פיצוחי איתם 

נחום שריג פיצוחי איתם לנדאו 

נווה זאב פיצוחי באסם נווה זאב 

שוק עירוני פיצוחי באסם שוק עירוני 

שוק עירוני חנות 80 פיצוחי באסם שוק עירוני חנות 80

נחום שריג פיצחי איתם 

נחום שריג 22פיצחי איתם עמק שרה 

שוק עירוני פירות 10

שוק עירוני פירות וירקות אלעפאוי 

יוהנה זבוטנסקי 42פירות וירקות אריה 

יוהנה זבוטנסקי פירות סתיו אביב 

רגר פפה לאון רגר 

החלוץ 77 פרי בר 

השלום 54פרי גנך \ פרי מדונה 

שמעון ברנפלדפרי האור 

ביאליק 149 פרי הדמיון 

תחנה מרכזית פרשופ תחנה מרכזית 

גראנדצ’וקה פקם אסיה 

גראנדקופיקס גראנד קניון 

ק. יהודית קייטרינג זר מעדנים 

ק. יהודית קייטרינג פפה מישל 

הגנן 22 קייטרינג רפאל ובניו בע”מ 

ק. יהודית קייטרינג שיר בן 

אלעזר שמואלי 1 קליית נווה זאב 

יהשוע יבין קליית נווה זאב 

הבונים 31קליית ציון מפעל 

מרכז אורן קמחי יהושע 

חיל ההנדסה קמפאי טו גו בע”מ 

גראנדקפה גרג גראנד קניון 

קניון הנגב קפה גרג קניו הנגב 

העל 30 קפה לביא 

תחנה מרכזית קפה נאמן מרכזית 

סינמה סיטי קפה נמרוד 

גראנדקפה קפה גראנד 

בית חולים סרוקה קרנף בר מ. סורוקה 

קניון הנגב רולדין 

גראנדרי באר גראנד

תחנה מרכזית רי באר מרכזית 

מרכז ביג רי באר מתחם ביג 

ק. יהודית רפאל אירועים 

התאנה 21 רשת שוקה 

אביגדור המארי 16 ש.א. בשרים 

חשמונאים שופר סל דיל חשמונאים 

דוד וולפסון שופר סל דיל מחסני מזון 

האורגים שופר סל דיל צורלי

ההרים התאומות שופר סל דיל רמות 

הר בוקר שופר סל דיל רמות 

שאול המלך שופר סל דיל שאול המלך 

מרכז יעלים שופר סל שלי יעלים 

גראנד קניון שוקה גראנד 

מתחם רמי לוי שיווק השקמה רמי לוי 

דרך חברוןשיווק השקמה רמי לוי 

בית לחם 11 תבל אירועים 

מרכז ביג תבליני מימון מתחם ביג 

ק. יהודית תבליני מימון ק. יהודית 

ק.יהודית תבליני פארן 

המסילה תנובות שדה ומטע 

הקוצר תעשיות פיל טונה 

כתובתשם העסקכתובתשם העסקכתובתשם העסק
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