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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

חובת ההתעוררותלהכין את העולם לגאולה

זה. גני ן  ן טעו העלו

זמני הדלקת הנרות

לוח זמנים שבועי

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

גליון מס'

911

אורות השבתאורות השבת

דבר רב העיר שליט"א

פטירת בני אהרון נדב ואביהוא, כפי שהיא מתוארת בתורה )ויקרא י, א-ו(, מעוררת בלב כל 
בעל נפש חרדה גדולה ושבר נורא ואיום. שכן בבחורים צעירים פחות מבן עשרים שנה אנו 
עסוקים, וכבר הספיקו להתעלות לדרגת משה ואהרון, כמו שאמרו – שקולים נדב ואביהוא 
כנגד משה ואהרון. כך שאין לנו מושג כלל בעוצם גדלותם, אשר נשגבה היא מבינתנו. והנה 
בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל לחגוג את חנוכת המשכן, בשמחה גדולה שלא נראה 
כמותה מששת ימי בראשית, כמבואר במדרשים, ועיין שם ברש"י על הפסוק )ויקרא ט, א( 
עולם'.  בסדר  השנויות  עטרות  עשר  ונטל  ביום  בו  המשכן  שהוקם   – השמיני  ביום  'ויהי 
י,  )שם  ה''  לפני  וימותו  'ותצא אש מלפני ה' ותאכל אותם  זה:  נשגב  ולדאבון לב, במעמד 
ב(. איה הסופר אשר יוכל לתאר את גודל החרדה ושברון הלב לנוכח המראה הנורא הזה. 

ובתוך כך הלב משתומם, מדוע אפוא הוצרך משה לצוות את ישראל )שם י, ו(: 'ואחיכם 
כל בית ישראל יבכו את השרפה אשר שרף ה'', וכי יעלה על הדעת למאן דהו שנכח באותו 

מעמד ולא געה ליבו בבכי תמרורים!
ולפי הנראה, יסוד גדול בחובת ההתעוררות העצמית, לימד משה את ישראל בציווי זה. 
והוא שאין די בפרץ של רגשות ובכי תמרורים על מיתת בני אהרון, אלא יש לכם להתעורר 
ולבכות על עצמכם אתם, מפני שאין זה אסון פרטי של אהרון ובניו, אלא הוא קרבן ציבור 
– 'אשר שרף ה''. ועל כן מוטלת החובה על כל אחד ואחד מכם לערוך חשבון נפש, ולומר 
)קה, ב(: 'אחד מבני החבורה שמת תדאג כל  'בשלי הסער הזה'. וכמו שאמרו בגמ' שבת 
החבורה כולה'. וצריך לומר, שזה עומק דברי רש"י שם: 'ואחיכם כל בית ישראל – מכאן 
שצרתן של תלמידי חכמים, מוטלת על הכל להתאבל בה'. ויש להעיר, מה הוסיף רש"י על 
פשט דברי הכתוב. ועל כרחך כוונתו למה שפירשנו, והוא מתוך שהוצרך משה לציווי זה 
המיותר לכאורה, 'מכאן' למדנו שפטירתם היא נחלת 'הכל', ועל כן 'מוטלת' עליהם החובה 
להתאבל עליה – כמי שמתאבל על קרובו ממש. וזה מדוקדק יותר, מדברי בעל הטורים 

שם: 'ואחיכם כל בית ישראל... שתלמיד חכם שמת הכל נעשים קרוביו'.
ובזה אמרתי לבאר קצת, מה שדרשו רבותינו )מדרש איכה א, טו(: 'קשה סילוקן של בחורי 
ישראל לפני המקום – כשריפת היכלנו', ובמקום אחר )ראש השנה יח, ב( אמרו 'כחורבן בית 
המקדש'. וצריך להבין, מה ענין מיתתן של בחורי ישראל – לחורבן בית המקדש. ברם על פי 
המבואר, אפשר שכוונתם לרמוז בזה, שכשם שחורבן בית המקדש אינו אסון פרטי, וגם לא 
אסון של אותו הדור, שהרי כבר אמרו 'כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב 
)יומא א, א( הוסיפו לחדד 'כל דור שאינו נבנה בימיו מעלין עליו  בימיו, ובתלמוד ירושלמי 
כאילו הוא החריבו. כך הוא לגבי מיתתן של בחורי ישראל, שהוא ענין כללי לכל הציבור, 
ומוטל עליהם חובת ההתעוררות וחשבון נפש – כפטירת אחד מקרוביו ממש, כמבואר לעיל.

ודע שמתוך סוגיא ערוכה בשלהי מועד קטן )כח, ב( מוכח ומבואר, שהבכי והמספד האמור 
רק בשל מצוה אחת  גדלותם המופלגת, אלא  אינו משום  בני אהרון  שני  גבי מיתת  לעיל 
ארבעה  נכנסו  ישמעאל  רבי  של  בניו  כשמתו  רבנן,  'תנו  שם:  הגמ'  דברי  הם  וכה  שעשו. 
זקנים לנחמו... נענה רבי טרפון ואמר, ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השריפה )ויקרא י, 
ו(. והלא דברים קל וחומר, ומה נדב ואביהוא שלא עשו אלא מצוה אחת – דכתיב )ויקרא 

וכמה  כמה  אחת  על  ישמעאל,  רבי  של  בניו  כך.  אליו,  הדם  את  אהרון  בני  ויקריבו  ט(  ט, 

)וצריך לומר שמצוה אחת שעשו בני אהרון, היינו מצוה אחת המפורשת במקרא. אבל ודאי שהיו צדיקים 

גמורים. וכדרך שפירשו התוס' שם ד"ה 'צדקיהו' גבי מצוה אחת האמורה להלן בצדקיהו מלך יהודה שהיה 

צדיק גמור, כמבואר בשבת קמט, ב וערכין יז, א(. הרי לפנינו מפורש, שעיקר חובת הבכי והמספד 

וההתעוררות שבעקבותיו, אינו אלא על אובדן 'מעשיו הטובים' של הנפטר. וזה אולי כוונת 
הגמ' ברכות )ו, ב(: 'אמר רב ששת אגרא דהספדא דלויי', רוצה לומר, שעיקר שכר ההספד 
הוא לדלות ממעשיו הטובים כדי שילמדו מהם השומעים, ולא רק לשבח ולפאר את גדלותו.

וזהו עומק דברי רבותינו בכמה דוכתיה )מועד קטן כה, א ועוד(: 'כל הבוכה ומתאבל על אדם 
כשר, מוחלין לו על כל עוונותיו', שכן כפילות הלשון 'בוכה' 'ומתאבל' מורה שאין די 'בבכי' 

שמיניפרשת השבוע:
ויוסף עודהפטרה:

18:48כניסת השבת:
19:39יציאת השבת:

20:26רבנו תם:

כתב  וימותו’,  אותם  ותאכל  ה’  מלפני  אש  ‘ותצא 
ה’אור החיים’ הקדוש זיע”א נדב ואביהוא מתו מגודל 
נעימות,  בדבקות,  הקב”ה,  אל  להתקרב  תשוקתם 
כלות  עד  מתיקות  חשיקות,  חביבות,  ידידות,  ערבות, 
נדב  שאצל  לאשרי'  ה'בן  מבאר  תשוקה.  מרוב  נפשם 
מיראת ה', כלוו יותר  אהבת ה'  אואביהו היה העיקר 
מר שהיו בתנועה נפשית של "רצוא" בלי "שוב" לצאת 
וממאסר הגוף ולהשתפך אל חיק אביה שבשמים 'בקרב

תם לפני ה' וימותו', שבמקום שההתקרבות אל הקב"ה 
תביא להם תוספת חיים היא גרמה להם מיתה, ורצונו 
של הקב"ה בירידת הנשמה לעולם 'וחי בהם' להוסיף 
וכאן חיים אור וקדושה להפוך ולהכין את העולם למ
קום טוב יותר לקראת ביאת המשיח והגאולה השלימה.

ַוֲאֵחיֶכם ָכּל ֵבּית ִיְשָׂרֵאל ִיְבּכּו ֶאת ַהְשֵּׂרָפה ֲאֶשׁר ָשַׂרף ה'
)ויקרא י, ו(

ואחיכם כל בית ישראל: מכאן שצרתן של תלמידי חכמים מוטלת על הכל להתאבל בה.
)רש"י(

לוח הזמנים
מדויק לבאר-שבע

שבת קדשיום ו‘יום ה‘יום ד‘יום ג‘יום ב‘יום א‘

ה’ איירד’ איירג’ איירב’ איירב’ דר”ח איירא’ דר”ח איירער”ח אייר

כ’ לעומריט’ לעומריח’ לעומריז’ לעומרטז’ לעומרטו’ לעומריד’ לעומר
11.4.2112.4.2113.4.2114.4.2115.4.2116.4.2117.4.21

4:574:564:544:534:524:504:49עלות השחר
5:045:035:014:594:584:574:56זמן טלית ותפילין

6:226:216:206:196:176:166:15זריחה - הנץ החמה
8:498:488:488:478:468:458:45סו"ז ק"ש לדעת מג"א

9:289:279:279:269:259:249:24סו"ז ק"ש להתניא והגר"א
10:3310:3210:3110:3110:3010:3010:29סו״ז ברכות ק״ש 
12:4212:4212:4212:4112:4112:4112:40חצות יום ולילה

13:1513:1513:1513:1513:1413:1413:14מנחה גדולה
18:0418:0418:0518:0518:0618:0618:07פלג המנחה

19:0919:1019:1019:1119:1119:1219:13שקיעה 
19:2419:2519:2619:2619:2719:2819:29צאת הכוכבים

"שבת מברכין"
המולד ביום שני שעה 8:47 ו-6 חלקים.

ראש חודש אייר בימים שני ושלישי הבעל״ט.

תפילותתפילות
  7373 יום העצמאות ה - יום העצמאות ה - 
מתוך שבח והודי-ה להשי"ת על כל החסדיםמתוך שבח והודי-ה להשי"ת על כל החסדים

אשר גמלנו מעודנו ועד היום,אשר גמלנו מעודנו ועד היום,
הננו שמחים להודיע על תפילות הודי-ה מרכזיותהננו שמחים להודיע על תפילות הודי-ה מרכזיות
אשר יתקיימו בעירנו ביום העצמאות הבעל"ט אשר יתקיימו בעירנו ביום העצמאות הבעל"ט 

כבוד המרא דאתרא הגאון הגדול
רבי יהודה דרעי שליט"א

הרב הראשי וראב"ד באר-שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל

מר עופר כרדי הי"ו
סגן ראש העיר

במעמד רבנים ואישי ציבור ובראשם:

ביום רביעי ב' אייר, תשפ"א )14.4.21( שעה 19:45 בערב
בהיכל ישיבת בני עקיבא "אוהל שלמה"שכ' ד' באר-שבע

תפילת ערבית 

ביום חמישי ג' אייר, תשפ"א )15.4.21( שעה 7:30 בבוקר
בבית הכנסת "רינת ירושלים" רחבת הגלבוע 1, שכ' ה' ב"ש

תפילת שחרית

מר יהושע דמרי הי"ו
ממונה המועצה הדתית

כבוד המרא דאתרא הגאון הגדול
רבי יהודה דרעי שליט"א

הרב הראשי וראב"ד באר-שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל

מר עופר כרדי הי"ו
סגן ראש העיר

מר יהושע דמרי הי"ו
ממונה המועצה הדתית

בברכת ברוכים הבאים
וגבאי בתי הכנסת י  רבנ

במעמד רבנים ואישי ציבור ובראשם:

בית הכנסת

"תפארת דוד ושלמה"
בראשות הרב אלעזר ביטון שליט"א

הרבנות והמועצה הדתית
באר-שבע 

בס"ד

בשמחה רבה הרינו מזמינים את הציבור הרחב להשתתף 

בברכת ברוכים הבאים
לכבודה של תורה 

אח יקר!
בוא ונצל יום חופשה זה

ללימוד התורה הקדושה 

ולשמוע שיעורים איכותיים 

ברמה גבוהה 

ביום שכולו תורהביום שכולו תורה
ביום העצמאותביום העצמאות

שיתקיים בעז”ה, ביום חמישי ג' אייר התשפ"א )15.04.21(
בבית הכנסת "תפארת דוד ושלמה" ע"ש דוד ושלמה אילוז ז"ל

רח' מרדכי מקלף, פינת רחבת ברוש שכונה ו' החדשה, באר-שבע 

  כיבוד עשיר יוגש למשתתפים במשך היום
  עזרת נשים פתוחה

  כניסה חופשית

בדבר פרטים אצל המארגן והיוזם: הרב אברהם טריקי נייד: 054-4586152.

השנה ה-27
היוזמה הראשונה בבאר שבע משנת תשנ"ג - 1993

בס"ד

מודעה רבה לאורייתא

בכבוד רב ובברכת התורה
וגבאי בתי הכנסת  י  רבנ

הננו להביא לידיעת הציבור הרחב שוחרי התורה את תכנית דרשותיו בהלכה ובאגדה

ליום הזיכרון ויום העצמאות
של כבוד מורנו ורבנו המרא דאתרא

הגאון הגדול רבי יהודה דרעי שליט"א
הרב הראשי וראב"ד באר-שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל

יום שלישי א' אייר התשפ"א )13.04.21(
שעה 20:00 טקס הזכרון לחללי צה"ל, ברחבת עיריית באר שבע.

יום רביעי ב' אייר התשפ"א )14.04.21(
שעה 12:00 שיעור זכרון בבית המדרש "קול יהודה", רח' מנחם גבאי 33, באר שבע.

יום רביעי ב' אייר התשפ"א )14.04.21(
שעה 19:45 ישיבת בני עקיבא "אוהל שלמה",

רח' התלמוד 2 שכונה ד', באר שבע.

יום חמישי ג' אייר התשפ"א 
)15.04.21(

ליל יום הזכרון לחללי צה"ל

יום הזכרון לחללי צה"ל

ליל
יום העצמאות

יום העצמאות
יום שכולו תורה

דברי ברכה
מר יהושע )שוקי( דמרי הי"ו - ממונה המועצה הדתית באר-שבע

תפילת שחרית בית הכנסת "רינת ירושלים",שעה 07:30 
רחבת הגלבוע 1, באר שבע.

בית הכנסת "רמות השלום", שעה 09:00 
רח' יצחק מודעי 32, שכונת רמות, באר שבע.

בית הכנסת "תפילת אבות", שעה 10:00 
קרית האבות, שכונה ו' החדשה, באר שבע.

"המתנ"ס החרדי", שעה 10:45 
רח' אבוחצירא 3 קרית האבות, באר שבע.

בית הכנסת "תפארת דוד ושלמה", )אילוז(שעה 11:30 
רח' מבצע ברוש, באר שבע.

בית הכנסת "שארית יעקב",שעה 12:30 
רח' שבזי, אופקים.

בית הכנסת "החיד"א",שעה 16:45 
רח' יצחק הנשיא 22, אשדוד.

בית הכנסת "גאולת ישראל",שעה 18:30 
רח' ויצמן 10, נס ציונה.

פרשת השבוע

שמיני
מסכת אבות

פרק א'

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע

בברכה 
יהושע )שוקי( דמרי
ממונה המועצה הדתית

ביום רביעי ב' אייר תשפ"א )14.4.21(
וביום חמישי ג' אייר תשפ"א )15.4.21(

למעט קבלת לוויות בין השעות 8:30-10:00
לאחר מכן יש לפנות:

לרב אברהם לורבר במס' 0544348735
ונחזור בעזה"י לתת שרות לקהל הרחב

החל מיום ראשון ו' אייר תשפ"א )18.4.21(

הרינו מודיעים לציבור
שמשרדי הרבנות והמועצה הדתית ברח' התלמוד 8

יהיו סגורים לקהל 
עקב יום העצמאות

להלן סדר היום

הרה"ג ר' אלעזר ביטון שליט"א - רב בית הכנסת "תפארת דוד ושלמה"שעה 09:00
הרה"ג ר' גדעון בן משה שליט"א - ראש בית ההוראה וראש כולל "יורו משפטיך"שעה 10:00 
הגאון הגדול רבי יהודה דרעי שליט"א - הרב הראשי וראש אבות בתי הדין באר שבעשעה 11:30 
הרה"ג ר' יורם הכהן שליט"א - רב שכונת רמות וראש מוסדות "אמרי יוסף"שעה 12:00 
תפילת מנחה )מנין ראשון(שעה 13:30 
הרה"ג ר' אברהם טריקי שליט"א - רב שכונה ד’ באר-שבעשעה 16:00 
הרה"ג ר' נתנאל סנדרו בוחניק שליט"א - ראש ישיבת ”אהל בנימין” באר-שבעשעה 16:45
הרה"ג ר' גד רווח שליט"א - רב אזורי “נאות חובב” ורב ק”ק "משכן שמעון" ב"ששעה 17:30 
תפילת מנחה )מנין שני(שעה 19:00 
הרה"ג ר' דוד גבריאלי שליט"א - רב ומו"צ ק"ק ”תורת חסד” באר-שבע שעה 19:20 

תפילת ערבית בסיום היום הקדוש.

לעילוי נשמת 
הרב יוסף שלמה טריקי זצ”ל

בר עליה ז״ל

והרבנית רחל טריקי ע״ה
בת סימי ז״ל

ת. נ. צ. ב. ה.

המקום מתנהל 
לפי

התו הירוק
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אורות הפרשה

בברכת שבת שלום ומבורך

אורות הכשרות
'האבילות' על חסרון האבידה, והעושה כן, אות  על צער הפטירה אלא גם 
וסימן הוא שרוצה להשלים את חסרונו על ידי הדביקות בדרכיו של הצדיק, 

וזה הגורם לכפרת עוונותיו, וכדפי'.
ובזה יובן דברי רבותינו במדרש )תנחומא פרשת אחרי מות, פרק י(: 'אמר רבי 
ביום  בניו של אהרון, למה מזכיר מיתתן  בניסן מתו  בר אבא באחד  חייא 
צדיקים  מיתת  כך   – מכפר  הכיפורים  שיום  כשם  ללמד  אלא  הכיפורים, 
לפטירת   – יוה"כ  שבין  הקשר  שפיר  אתי  האמור,  ולאור  עכ"ל.  מכפרת', 
הצדיקים, שכן כידוע עיצומו של יוה"כ מכפר משום ההתקרבות והדביקות 
בהשי"ת 'לפני ה' תטהרו', כך הוא ממש לגבי פטירת הצדיקים שהדביקות 
בדרכיו של הצדיק ע"י שמתאבל עליו הרי הוא כדביקות בקב"ה, כדפי' לעיל.

ומכאן התביעה הנוראה של הנביא ישעיה 'הצדיק אבד ואין איש שם על 
לב' )ישעיה נז, א(, רוצה לומר שאין איש שם על לב להשלים את האבידה אשר 
)שבת קה, ב( במי  ועל כן החמירו מאוד בגמ'  אבדה עם פטירתו של הצדיק. 
שמתעצל בהספדו של חכם: 'אמר רב יהודה אמר רב כל המתעצל בהספדו 

של חכם ראוי לקוברו בחייו', עי"ש.
הנה כי כן עין רואה ואוזן שומעת מכאן, כי עיקר הבכי והמספד על פטירת 
הצדיקים הוא על האבידה הגדולה שאבדה לישראל, וגמ' ערוכה היא )מגילה 
טו, א(: 'אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינה, צדיק אבד – לדורו אבד. משל לאדם 

שאבדה לו מרגלית, כל מקום שהיא מרגלית שמה, לא אבדה אלא לבעלה'.
זצוק"ל  שך  הגר"מ  הישיבה  ראש  מרן  ביקש  ונוקבת  קצרה  בקשה 
מתלמידיו: 'יודעים אתם כמה מסרתי נפש בשבילכם, מבקש אני שגם אתם 

תמסרו נפש על מה שהנחלתי לכם'...!

דבר רבני הקהילותאורות ההלכה

,ויש בזה מסר  פרשת שמיני חלה תמיד לאחר הפסח 
,עם  חמץ אסור במשהו  ישראל.  בית  ולכל  לנו  חשוב 
"בחסידות" להישמר מכל מיני מאכלים  ישראל נזהרו 
שהם כשרים מעיקר הדין אבל לא אכלו כפי מנהגי אבותם 
,כל איש ומנהג אבותיו חומוס, או שום וקטניות וכדומה. 
אולם  על מנהגי אבותם.  ישראל השומרים  ואשריהם 
בפרשה זו העוסקת במאכלות אסורות מדאורייתא ולא 
רק מצד המנהג שבהם כל אדם וכל יהודי צריך להקפיד, 
אבל דא עקא שהיצר הרע ויצר תאוות המאכל מסית את 
האדם בשאר ימות השנה שאז מותר כבר לאכול חמץ 
הרומז ליצר הרע ,אבל בפסח שביערנו ושרפנו באש כל 
נהמא  ואכלנו מצה הרומזת ל"ענווה"  וכל חמץ  שאור 
דאסותא " לחם של רפואה שנזהרו אנשים אפילו ממשהו 
ולא התגבר עליהם יצר הרע התאב לאכול כל דבר שאין 

עליו השגחה מהודרת . 
במדרש )קהלת רבה( כתוב" ואת החזיר כי מפריס פרסה 
"..)יא,ז'( שאלו אותו למה נקרא שמו חזיר? אמר  הוא 
וכו'... להם שהוא עתיד להחזיר את המלכות לבעליה 

לעתיד לבוא הקב"ה מוציא כרוז ומכריז ואומר :כל מי 
שלא אכל חזיר מימיו יבוא ויטול שכרו ,והרבה מאומות 
העולם שלא אכלו בשר חזיר מימיהם באים ליטול שכר 
וכו'. באותה שעה הקב"ה מוציא כרוז פעם שניה ואומר כל 
מי שלא אכל בשר נבלות וטריפות וכו'..וזהו שאמר למה 
קרא שמו חזיר שעתיד להחזיר הגדולה והמלכות לבעליה 
)לעם ישראל הקדושים (.דברי מדרש אלו צריכים ביאור 
מה ענין אכילת חזיר ,נבלות וטרפות שקצים ורמשים - 
למלכות? ועוד למה אמר "לבעליה" ולא אמר לישראל? 
ובפירוש "אזנים לתורה" )הרב סורוצקין זצ"ל( מיישב 
- אל תקרי  הדברים על פי דרשת חז"ל ונטמאתם בם" 
)יומא לט, א'(שאכילת  ונטמאתם בם אלא "ונטמטם" 
דברים טמאים מטמטמת וסותמת את הלב לבלתי שמוע 
צעקת הדל והאדם נעשה אכזרי. אכילת דברים טמאים 
משפיעה על הנפש ,ומולידה בו מידות רעות ומסיבה זו 
אסרו חז"ל למסור תינוק למינקת נוכרית שמא זה ישפיע 
לרעה על התינוק היונק את חלבה. כאשר יבוא הקב"ה 
וענו את  הגויים אשר שעבדו  לבוא לשפוט את  לעתיד 
ישראל ויעביר את מלכות הרשעה מן הארץ ואז יהיה ה' 
למלך על כל הארץ יכריז: מעתה ימסור את רסן המלוכה 
רק לבעלי מידות טובות ונעלות שלא טמאו נפשותם בבשר 
החזיר ואז יבואו העמים כמו הישמעאלים וידרשו מלכות 
וגדולה ומיד יצא הכרוז השני ויאמר שלא רק בשר חזיר 

אלא גם נבילות וטרפות וכו'.. 
הקב"ה  יחזיר  ואז  המלכות  מהם  ישלל  זו  ומסיבה 
המלכות לבעליהם לאנשים מישראל שראויים למלכות 
ואוכלים אך ורק מאכלות טהורות ובזה ה' ממליך אותנו 

עם ישראל הקדושים "קדש עצמך במותר לך" 
בני  קרויים  ישראל  עם  נסיים אם  כך  וכמו שפתחנו 
זהו גם בזכות שמירת הפה  מלכים הראויים למלכות 
ממאכלות אסורות בבחינת "איזהו הגיבור הכובש את 
יצרו" ובזאת נבחן כל יהודי שמתקדש ומיטהר לפני מלכו 
של עולם בהתגברות על יצר תאוות המאכל ונזכה כולנו 
בקרוב לכתרה של תורה וכתר מלכות על זכות היותנו עם 
קדוש ומובדל מכל העמים "ותחזינה עינינו בשובך לציון 

ברחמים "בביאת גואל צדק במהרה בימנו אמן ואמן .

המלכות
רק לנזהרים ממאכלות אסורות

בברכת שבת שלום ומבורך
הרב דוד גבריאלי

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת הכשרות

הודעה חשובה
הרינו מודיעים לציבור תושבי באר שבע היקרים: 
פג תוקפם של תעודות הכשרות ובימים אלו חודשו 
כשרות  תעודת  לדרוש  יש  ולכן  הכשרות  תעודות 
מקורית בתוקף עם חתימה וחותמת בצירוף הלוגרמה

כמו כן הרינו מזכירים 
בכדי לא להיכשל חס ושלום בחמץ שעבר עליו הפסח
יש לדרוש אישור מכירת חמץ בצירוף הלוגרמה

 לשנה זו שנעשתה ע"י הרבנות באר שבע
ואין אנו אחראים לאישורי מכירת חמץ שאין עליהם 
לוגו וחותמת של הרבנות באר שבע בצירוף הלוגרמה.

בברכת יאכלו ענוים וישבעו
מחלקת הכשרות

ר' אליהו בר חנה ז"ל
נלב"ע א' אייר

העלון מוקדש
לעילוי נשמת אביו

 של כב' המרא דאתרא שליט"א

יהי רצון שזכות לימוד התורה הקדושה
תהיה לעילוי נשמתו הזכה והטהורה

ת.נ.צ.ב.ה.

אורות ההלכהאורות הכשרות אורות הפרשה

בברכת שבת שלום ומבורך

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 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 
בכל  כמותו  ב( שנפסקה הלכה  יג,  )עירובין  היא  ערוכה  גמ'  להשתומם, שהרי 
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!

בס"דבס"ד

כקדוש שחי לעולם
"קדשים תהיו כי קדוש אני הוי"ה אלקיכם" גימטריה "חסד אמת בו שדי 
בני  אמרו  המדרש  פי  על  הכוונה  לאשרי'  ה'בן  מבאר  היכל",  נוה  תקום 
ישראל לפני הקב"ה אתה אומר לנו שנהיה קדושים בבקשה הסר מעלינו 
קדושים  הקב"ה  להם  אמר  לעולם,  שחי  כקדוש  כמוך  ונהיה  המוות  את 
תהיו בלשון עתיד, שבאמת לעתיד לבוא כך תהיו חיים לעולם, שיאמר די 
לצרותינו ויבנה היכל בית המקדש בנווה ציון עיר הקודש ירושלים, ובתחיית 
המתים יחיו לעולם ועד ולנצח נצחים, אבל עכשיו שישנו עדיין מציאות של 
מיתה צריכין לקיים חסד אמת כפירוש רש"י שחסד שעושין עם המתים 

נקרא חסד של אמת.

קדושתי למעלה מקדושתכם
כתב בתורת כהנים 'קדושים תהיו', יכול כמוני תלמוד לומר 'כי קדוש אני ה' 
אלקיכם', קדושתי למעלה מקדושתכם. צריך להבין וכי הקב"ה כביכול ירא 
מתחרות, ואינו רוצה שיהיו בני ישראל קדושים כמוהו, הלא אפילו הורים בשר 
ודם אם יברכום שיוצאי חלציהם יהיו טובים כמותם ואפילו קדושים וטהורים 
חוץ  בכל אדם מתקנא  במסכת סנהדרין  כדאיתא  יודו למברך,  יותר מהם 
מבנו ותלמידו, מבאר ה'ברכה משולשת' הכוונה לפי דברי הרמב"ם שידיעת 
השכל  זה  וענין  מהאדם,  הבחירה  את  סותרת  אינה  הקב"ה  אצל  העתיד 
האנושי אינו יכול להשיגו, שאף על פי שהקב"ה יודע מראש ורואה שיחטאו, 
וזהו  'ולא ראה עמל בישראל' שעושה את עצמו כביכול כלא רואה,  נאמר 
'כי קדוש אני' קדוש ומובדל בידיעתו מן הברואים. אבל אנחנו ציוותה אותנו 
צריך  לחטוא  שרוצה  שחבירו  שהיודע  עמיתך'  את  תוכיח  'הוכח  התורה 
ולא אתערב  ולא יאמר אלך בדרכי הבורא  ולהפרישו מן העבירה,  להוכיחו 
'יכול כמוני', תלמוד לומר 'כי קדוש אני ה'  בבחירה ואיני מונע. וזהו שאמר 
אלקיכם' קדושתי למעלה מקדושתכם. שמכיוון שכשאדם אחד חוטא הוא 
פוגע בכולם, הן מצד חיוב הערבות כדאיתא במסכת שבועות ישראל ערבים 
וכן כדאיתא  עוברי עבירה,  יתרבו  וח"ו  לומדים  והן מצד שהרואים  בזה,  זה 
במסכת קידושין שמכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה ח"ו, מה 

שאין כן על הבורא יתברך נאמר 'אם חטאת מה תפעל בו'.

יראת שמים
'לא תקלל חרש ולפני עוור לא תיתן מכשול ויראת מאלוקיך אני ה'', בא 
כלומר  "אלוקים"  יראת  זה רק מפני  ציווי  לומר שאפילו אם אדם מקיים 
שמפחד מיראת העונש של "מידת הדין" שהוא שם "אלוקים", כדי שלא 
ה''  'אני  התורה  אומרת  כן  פי  על  אף  כמוהו,  עוור  או  חרש  להיות  ייענש 

אשלם לו שכר טוב גם בעד זה.

התעוררות מן השמים
תקן  אתה  "אף  גימטריה  חטא"  עליו  תשא  ולא  עמיתך  את  תוכיח  "הוכח 
כתובות  במסכת  דאיתא  פי  על  הכוונה  חוטא",  תראה  ולא  הוי"ה  קומת 
נקדימון בן גוריון כשהיה יוצא לשוק היו מציעין מתחתיו שטיחין ואחר כך היו 
עניים לוקחים אותם ומתפרנסין מהם שאף על פי שעשה בזה צדקה, אך 
מכיוון שעשה את זה בשביל כבודו, לא עמדה לו זכות הצדקה הזאת וירד 
מנכסיו, הרי שישנה מציאות של ניתנת צדקה, ועוד ביד רחבה ואף על פי 
כן אינו יוצא ידי חובתו, ולעומת זה להיפך יש אדם שנותן רק כזית פת לעני 
וזה יחשב לו כדבר גדול כאילו נתן את נפשו. ויובן על פי דברי ספר מאור 
הבעש"ט הקדוש זי"ע  הרואה בחברו חטאים, צריך לדעת כי  עינים בשם 
מן השמים מראים לו את חטאיו שלו עצמו וחברו הוא רק כמראה הלטושה 
אשר רואה בה את עצמו, ומכיון שמרחמים עליו מן השמים מעוררים אותו 
לשוב בתשובה, שאם היה נקי מזה החטא לא היו מראים לו את החיסרון 
בחברו, וזהו הביאור 'לא תשנא את אחיך בלבבך', פירוש אפילו שאתה לבבך 
טוב ואתה מפזר לצדקה וגמילות חסדים הרבה, אם ראית את חברך שאינו 
נותן כל כך. מן השמים מראים לך שאדרבה הוכח תוכיח את עצמך, לתת 
צדקה לשם שמים לכבוד ה' יתברך ולא לכבודך, וזה שסיים 'ולא תשא עליו 
חטא', החטא שאתה רואה עליו על חברך, הוא לא שלו אלא כי אם שלך, 

והוא כמראה המלוטשת שאתה רואה בה את עצמך. 

המאור שבה מחזירה למוטב
"הוכח תוכיח את עמיתך" עם התיבות גימטריה "תלמיד חכם תורתו בו", 
אם הוכחת תלמיד חכם תדע בוודאי שמאירה בו תורתו ותחזירהו למוטב 
וישוב בתשובה, וזהו שנאמר 'ולא תשא עליו חטא', אל תחשוב שמא לא 
שבוודאי  זכות  לכף  אותו  תדון  אלא  תשובה,  עשה  ולא  לתוכחתך  שמע 
עשה תשובה, ואם תאמר אם כן מה צורך בתוכחתך, על זה מרמז גימטריה 
של "ולא תשא עליו חטא" שעולה בגימטריה "תצ"ג לשליט", הכוונה תצ"ג 
ראשי תיבות "ת'וכחה צ'ריך ג'ם" לתלמיד חכם השליט ביצרו, כדאיתא 
במסכת סנהדרין וכמבואר במדרש שנענש אבנר בן נר על שלא הוכיח 
לשאול המלך על שרודף את דוד המלך ואף ששאול היה תלמיד חכם 
וצדיק גמור כדאיתא במסכת יומא 'בן שנה שאול 

במלכו' שהיה צדיק גמור כבן שנה בלא חטא.

ר' אליהו בר חנה ז"ל
נלב"ע א' אייר

העלון מוקדש
לעילוי נשמת אביו

 של כב' המרא דאתרא שליט"א

יהי רצון שזכות לימוד התורה הקדושה
תהיה לעילוי נשמתו הזכה והטהורה

ת.נ.צ.ב.ה.

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת הכשרות

הודעה חשובה
הרינו מודיעים לציבור תושבי באר שבע היקרים: 
פג תוקפם של תעודות הכשרות ובימים אלו חודשו 
כשרות  תעודת  לדרוש  יש  ולכן  הכשרות  תעודות 
מקורית בתוקף עם חתימה וחותמת בצירוף הלוגרמה

כמו כן הרינו מזכירים: 
בכדי לא להיכשל חס ושלום בחמץ שעבר עליו הפסח
יש לדרוש אישור מכירת חמץ בצירוף הלוגרמה

 לשנה זו שנעשתה ע"י הרבנות באר שבע
ואין אנו אחראים לאישורי מכירת חמץ שאין עליהם 
לוגו וחותמת של הרבנות באר שבע בצרוף הלוגרמה.

בברכת יאכלו ענוים וישבעו
מחלקת הכשרות

הלכות ספירת העומר
מנהגי ימי הספירה

תשובות הלכתיות משולחנו של
מורנו המרא דאתרא

הגאון הגדול רבי יהודה דרעי שליט"א

דרושים בדחיפות משגיחי כשרות
בעלי נסיון למשרה מלאה

ניתן לפנות לרב יעקב אטלן
נייד: 054-9210545

בית הכנסת

"תפארת דוד ושלמה"
בראשות הרב אלעזר ביטון שליט"א

הרבנות והמועצה הדתית
באר-שבע 

בברכת ברוכים הבאים
לכבודה של תורה 

גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה

ברוך הבא בשם ה׳

אח יקר!

בוא ונצל יום חופשה זה

ללימוד התורה הקדושה. 

שיתקיים בעז”ה, ביום חמישי
ד' אייר התשע"ט )9.5.19(

בבית הכנסת "תפארת דוד ושלמה" ע"ש דוד ושלמה אילוז ז"ל
רח' מרדכי מקלף, פינת רחבת ברוש שכונה ו' החדשה, באר-שבע 

מר יהושע )שוקי( דמרי הי"ו - ממונה המועצה הדתית באר-שבע
  כיבוד עשיר יוגש למשתתפים במשך היום

  עזרת נשים פתוחה
  כניסה חופשית

להלן סדר היום

דברי ברכה

שעה 09:00 - הרה"ג ר' אלעזר ביטון שליט"א - רב בית הכנסת "תפארת דוד ושלמה"
שעה 10:00 - הרה"ג ר' גדעון בן משה שליט"א - ראש בית ההוראה וראש כולל "יורו משפטיך"

שעה 11:00 - הגאון הגדול רבי יהודה דרעי שליט"א - הרב הראשי וראש אבות בתי הדין ב״ש
שעה 11:45 - הרה"ג ר' יורם הכהן שליט"א - רב שכונת רמות וראש מוסדות "אמרי יוסף"

שעה 13:30 - תפילת מנחה )מנין ראשון(
שעה 16:00 - הרה"ג ר' אברהם טריקי שליט"א - רב שכונה ד’ באר-שבע

שעה 16:45 - הרה"ג ר' ברוך גזהיי שליט"א - ראש בית המדרש ”עוד יוסף חי” באר-שבע
שעה 18:00 - הרה"ג ר' משה פנירי שליט"א - מו״צ וראש בית הוראה ״אפיקי מים״ בירושלים

שעה 19:00 - תפילת מנחה )מנין שני(
שעה 19:20 - הרה"ג ר' גד רווח שליט"א - רב אזורי “נאות חובב” ורב ק”ק "משכן שמעון" ב"ש

  תפילת ערבית בסיום היום הקדוש.

בדבר פרטים אצל המארגן והיוזם:
הרב אברהם טריקי נייד: 054-4586152.

השנה ה-26 ברציפות
1993 היוזמה הראשונה בבאר שבע משנת תשנ"ג - 

ברגשי כבוד והערצה הננו מקדמים בברכה
את בואו של איש האשכולות מקים עולה של תורה

הרב אריה דרעי שליט"א
שר הפנים הנגב והגליל ויו"ר תנועת ש"ס העולמית

אשר ישבות בעירנו בשבת זו פרשת "קדושים" ויפקוד את בתי מדרשינו
במעמד כבוד מורנו המרא דאתרא

הגאון רבי יהודה דרעי שליט"א
הרב הראשי וראב"ד באר שבע

בברכת שבת שלום
המארגנים עזרת נשים פתוחה

תפילת ערבית
בבית הכנסת "נתיבות שלום" – רח' יהואש 28 וילות מצדה 

עונג שבת
בבית המדרש "עוד יוסף חי" רח' שאול המלך – ליל שבת שעה: 21:30

תפילת שחרית
בבית הכנסת המרכזי "תפילת אבות" בקריה החרדית, שעה: 07:30

תפילת מנחה
בבית הכנסת שע"י "המתנ"ס החרדי" רח' אבוחצירא 3, שעה: 17:30

סעודה שלישית ברוב עם
בבית הכנסת המרכזי "משכן שמעון" בקריה החרדית, שעה: 18:00

יום שכולו תורה
ביום העצמאות

לעילוי נשמת 
הרב יוסף שלמה טריקי זצ”ל

בר עליה ז״ל

והרבנית רחל טריקי ע״ה
בת סימי ז״ל

בית הכנסת המרכזי
״משכן שמעון״

בית מדרש
"עוד יוסף חי״

בית הכנסת המרכזי
״תפילת אבות״

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

בתוך שאר חולי עמו ישראל
והן אל כביר לא ימאס את תפילותינו.

הרה"ג דוד גבריאלי שליט"א 
רב ומו"צ ק"ק "תורת חסד" באר-שבע

בס"ד בס"ד

אהרן הכהן מסלק חרון אף מישראל
"ויאמר אל אהרן" גימטריה "ארמית לחרן", הכוונה, "ארמית" מלשון 
הרמה וסילוק, שכוחו של אהרן הכהן ע"ה לסלק על ידי קרבנותיו את 
החרון אף מבני ישראל, והנה "ויאמר אל אהרן" גם בגימטריה "המריא 
רפ"ח", מבאר ה'בן לאשרי' הכוונה מלשון הכתוב 'כעת במרום תמריא', 
שאהרן הכהן ע"ה הרים והגביה והעלה את הרפ"ח הניצוצות הקדושות 
על  מרחפת  אלקים  'ורוח  האריז"ל  שכתב  כמו  הכלים  בשבירת  שנפלו 
נפלו  העולם  שבבריאת  רפ"ח",  "מת  אותיות  "מרחפת"  המים'  פני 
ומתו בקליפה רפ"ח ניצוצות קדושות בתהליך שנקרא שבירת הכלים, 
וכל תכלית בריאת העולם הוא שחפצו ורצונו של הקב"ה שבני ישראל 
במעשיהם הטובים יבררו את הרפ"ח הניצוצות הקדושות ויעלו אותם 
חזרה לשורשם, ואהרן הכהן ע"ה בקדושת קרבנותיו הגביהם ו"המריא 

רפ"ח" הניצוצות הקדושות ותיקנם והחזירם לשורשם העליון.

אהרן הכהן מכפר עונותיהן של ישראל
"קח לך" גימטריה "קנח", והנה "קח לך" גם גימטריה "חלקך". מבאר 
ה'ברכה משולשת' הכוונה, היינו שבתחילה יביא אהרן הכהן ע"ה את 
קרבנותיו שלו לקנח ולנקות ולכפר על עצמו ועל ידי זה ייעשה זכאי, ורק 
אז יבוא אהרן הכהן הזכאי ויטול חלקו לכפר על החייב על בני ישראל, 
הכיפורים,  ביום  גדול  הכהן  עבודת  אצל  למה  יומא  במסכת  כדאיתא 
בוידוי ראשון לא הזכיר ואמר 'ובני אהרן עם קדושך' ובוידוי השני 'בא 
לו הכהן אצל פרו בפעם השניה והתוודה' כן אמר 'ובני אהרן עם קדושך' 
תנא דבי רבי ישמעאל כך היא מדת הדין נותנת מוטב יבוא זכאי הכהן 
חייב  יבוא  ואל  על החייב  לו שיכפר  והתכפר  הגדול שלאחר שהתוודה 
ויכפר על החייב, ולכן אינו מתוודה וידוי זה לכפרת בני אהרן עד שלא 
נתכפר עוונו שלו. וכדאיתא במסכת סנהדרין שהכהן הגדול יכול לשבת 
ולהיות דיין בבית הדין ולדון אחרים רק כשאפשרי גם להיות דנין אותו 
כי אם לא דיינינן ליה איהו היכי דיין, דכתיב 'התקוששו וקושו' ואמר 
ריש לקיש קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים, לפני שאתה דורש לדון 
שיהיו  תחילה  מעשיך  על  מעצמך  תדרוש  אחרים,  של  מעשיהם  ולתקן 

כראוי ורק אחר כך תדרוש מאחרים לתקן את מעשיהם.

אהרן הכהן ממתק את הדינים מעל ישראל
הצדיק  מבאר  בתום",  עד  פר  "עגל  גימטריה  לחטאת"  בקר  בן  "עגל 
התמימות של אהרן הכהן ע"ה יכופר  מרעננה זיע"א הכוונה, שעל ידי 
בכח שם  ימותקו  ועתה  דינים,  הפ"ר  לעורר  גרם  העגל, שהוא  עוון  לו 
"עד"  גימטריה  "אכדט"ם"  האריז"ל  כמו שכתב  "אכדט"ם"  הקדוש 
הקדוש  לשם  הקודמות  אותיות  הוא  "אכדט"ם"  בזוהר  שכתב  כמו 

"אלקים" ועל ידו מתמתקים הדינים של שם אלקים.

אהרן הכהן מקשר את ישראל באורייתא ובהקב"ה
הכהן  יצחק  רבי  מבאר  אמת",  לוי  "בך  גימטריה  ה'"  לפני  "והקרב 
הוברמן זצ"ל הכוונה, שאהרן הכהן ע"ה משבט לוי זכה לכל זה בשביל 
עוסקו בתורה הקדושה הנהגית בכ"ב אותיות ובשביל דביקותו בהקב"ה 
שחותמו אמת כדאיתא במסכת שבת אמר רבי חנינא חותמו של הקב"ה 
בקוב"ה,  מתקשראן  אורייתא  ידי  על  ישראל  בזוהר  שכתב  כמו  אמת. 
והעיקר על ידי הכהנים כדכתיב 'יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל' 
"תורה  גימטריה  האותיות  עם  ישראל"  בני  "ואל  הפסוק  המשך  וזהו 
מ'", שתאמר לבני ישראל שבזכות זה שיתדבקו בתורה הקדושה שהיא 
אותי  הלוואי  בירושלמי  חגיגה  במסכת  כדאיתא  הכל,  על  "מ'כפרת" 
רבי  רבה  ובמדרש  למוטב.  יחזירם  שבה  שהמאור  שמרו  ותורתי  עזבו 
הונא ורבי ירמיה בשם רבי חייא בר אבא אמרי כתיב 'ואותי עזבו ואת 
תורתי לא שמרו' הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו, מתוך שהיו מתעסקין 

בה, המאור שבה היה מחזירן למוטב.

אהרן הכהן מקרב ישראל לאביהם שבשמים
'כי היום ה' נראה אליכם' "היום" צירוף תיבות "ה' יום", מבאר ה'בן 
לאשרי' הכוונה, שה' פעמים תיבת "יום" גימטריה "פ"ר" דינים, "ה'" 
הוי"ה יתמתקו לחסדים, על ידי "נראה" אותיות "אהרן" שמקרב את 
בני ישראל לאביהם שבשמים, כמו שכתב בתנא דבי אליהו אהרן הכהן 
לחכמים  ישראל  ובין  שבשמים  לאביהם  ישראל  בין  שלום  עושה  היה 
במסכת מנחות  כדאיתא  מיכאל,  אותיות  "אליכם"  ובין איש לאשתו. 
למעלה  המזבח  על  הנשמות  את  מקריב  מיכאל  שהמלאך  בתוספות 
'ואשי  והיינו דאמרינן בתפילת שמונה עשרה בברכת העבודה  בשמים, 

ישראל ותפלתם מהרה באהבה תקבל ברצון'.



אורות הפרשה
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אורות הכשרות
'האבילות' על חסרון האבידה, והעושה כן, אות  על צער הפטירה אלא גם 
וסימן הוא שרוצה להשלים את חסרונו על ידי הדביקות בדרכיו של הצדיק, 

וזה הגורם לכפרת עוונותיו, וכדפי'.
ובזה יובן דברי רבותינו במדרש )תנחומא פרשת אחרי מות, פרק י(: 'אמר רבי 
ביום  בניו של אהרון, למה מזכיר מיתתן  בניסן מתו  בר אבא באחד  חייא 
צדיקים  מיתת  כך   – מכפר  הכיפורים  שיום  כשם  ללמד  אלא  הכיפורים, 
לפטירת   – יוה"כ  שבין  הקשר  שפיר  אתי  האמור,  ולאור  עכ"ל.  מכפרת', 
הצדיקים, שכן כידוע עיצומו של יוה"כ מכפר משום ההתקרבות והדביקות 
בהשי"ת 'לפני ה' תטהרו', כך הוא ממש לגבי פטירת הצדיקים שהדביקות 
בדרכיו של הצדיק ע"י שמתאבל עליו הרי הוא כדביקות בקב"ה, כדפי' לעיל.

ומכאן התביעה הנוראה של הנביא ישעיה 'הצדיק אבד ואין איש שם על 
לב' )ישעיה נז, א(, רוצה לומר שאין איש שם על לב להשלים את האבידה אשר 
)שבת קה, ב( במי  ועל כן החמירו מאוד בגמ'  אבדה עם פטירתו של הצדיק. 
שמתעצל בהספדו של חכם: 'אמר רב יהודה אמר רב כל המתעצל בהספדו 

של חכם ראוי לקוברו בחייו', עי"ש.
הנה כי כן עין רואה ואוזן שומעת מכאן, כי עיקר הבכי והמספד על פטירת 
הצדיקים הוא על האבידה הגדולה שאבדה לישראל, וגמ' ערוכה היא )מגילה 
טו, א(: 'אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינה, צדיק אבד – לדורו אבד. משל לאדם 

שאבדה לו מרגלית, כל מקום שהיא מרגלית שמה, לא אבדה אלא לבעלה'.
זצוק"ל  שך  הגר"מ  הישיבה  ראש  מרן  ביקש  ונוקבת  קצרה  בקשה 
מתלמידיו: 'יודעים אתם כמה מסרתי נפש בשבילכם, מבקש אני שגם אתם 

תמסרו נפש על מה שהנחלתי לכם'...!

דבר רבני הקהילותאורות ההלכה

,ויש בזה מסר  פרשת שמיני חלה תמיד לאחר הפסח 
,עם  חמץ אסור במשהו  ישראל.  בית  ולכל  לנו  חשוב 
"בחסידות" להישמר מכל מיני מאכלים  ישראל נזהרו 
שהם כשרים מעיקר הדין אבל לא אכלו כפי מנהגי אבותם 
,כל איש ומנהג אבותיו חומוס, או שום וקטניות וכדומה. 
אולם  על מנהגי אבותם.  ישראל השומרים  ואשריהם 
בפרשה זו העוסקת במאכלות אסורות מדאורייתא ולא 
רק מצד המנהג שבהם כל אדם וכל יהודי צריך להקפיד, 
אבל דא עקא שהיצר הרע ויצר תאוות המאכל מסית את 
האדם בשאר ימות השנה שאז מותר כבר לאכול חמץ 
הרומז ליצר הרע ,אבל בפסח שביערנו ושרפנו באש כל 
נהמא  ואכלנו מצה הרומזת ל"ענווה"  וכל חמץ  שאור 
דאסותא " לחם של רפואה שנזהרו אנשים אפילו ממשהו 
ולא התגבר עליהם יצר הרע התאב לאכול כל דבר שאין 

עליו השגחה מהודרת . 
במדרש )קהלת רבה( כתוב" ואת החזיר כי מפריס פרסה 
"..)יא,ז'( שאלו אותו למה נקרא שמו חזיר? אמר  הוא 
וכו'... להם שהוא עתיד להחזיר את המלכות לבעליה 
לעתיד לבוא הקב"ה מוציא כרוז ומכריז ואומר :כל מי 
שלא אכל חזיר מימיו יבוא ויטול שכרו ,והרבה מאומות 
העולם שלא אכלו בשר חזיר מימיהם באים ליטול שכר 
וכו'. באותה שעה הקב"ה מוציא כרוז פעם שניה ואומר כל 
מי שלא אכל בשר נבלות וטריפות וכו'..וזהו שאמר למה 
קרא שמו חזיר שעתיד להחזיר הגדולה והמלכות לבעליה 
)לעם ישראל הקדושים (.דברי מדרש אלו צריכים ביאור 
מה ענין אכילת חזיר ,נבלות וטרפות שקצים ורמשים - 
למלכות? ועוד למה אמר "לבעליה" ולא אמר לישראל? 
ובפירוש "אזנים לתורה" )הרב סורוצקין זצ"ל( מיישב 
- אל תקרי  הדברים על פי דרשת חז"ל ונטמאתם בם" 
)יומא לט, א'(שאכילת  ונטמאתם בם אלא "ונטמטם" 
דברים טמאים מטמטמת וסותמת את הלב לבלתי שמוע 
צעקת הדל והאדם נעשה אכזרי. אכילת דברים טמאים 
משפיעה על הנפש ,ומולידה בו מידות רעות ומסיבה זו 
אסרו חז"ל למסור תינוק למינקת נוכרית שמא זה ישפיע 
לרעה על התינוק היונק את חלבה. כאשר יבוא הקב"ה 
וענו את  הגויים אשר שעבדו  לבוא לשפוט את  לעתיד 
ישראל ויעביר את מלכות הרשעה מן הארץ ואז יהיה ה' 
למלך על כל הארץ יכריז: מעתה ימסור את רסן המלוכה 
רק לבעלי מידות טובות ונעלות שלא טמאו נפשותם בבשר 
החזיר ואז יבואו העמים כמו הישמעאלים וידרשו מלכות 
וגדולה ומיד יצא הכרוז השני ויאמר שלא רק בשר חזיר 

אלא גם נבילות וטרפות וכו'.. 
הקב"ה  יחזיר  ואז  המלכות  מהם  ישלל  זו  ומסיבה 
המלכות לבעליהם לאנשים מישראל שראויים למלכות 
ואוכלים אך ורק מאכלות טהורות ובזה ה' ממליך אותנו 

עם ישראל הקדושים "קדש עצמך במותר לך" 
בני  קרויים  ישראל  עם  נסיים אם  כך  וכמו שפתחנו 
זהו גם בזכות שמירת הפה  מלכים הראויים למלכות 
ממאכלות אסורות בבחינת "איזהו הגיבור הכובש את 
יצרו" ובזאת נבחן כל יהודי שמתקדש ומיטהר לפני מלכו 
של עולם בהתגברות על יצר תאוות המאכל ונזכה כולנו 
בקרוב לכתרה של תורה וכתר מלכות על זכות היותנו עם 
קדוש ומובדל מכל העמים "ותחזינה עינינו בשובך לציון 

ברחמים "בביאת גואל צדק במהרה בימנו אמן ואמן .

המלכות
רק לנזהרים ממאכלות אסורות

בברכת שבת שלום ומבורך
הרב דוד גבריאלי

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת הכשרות

הודעה חשובה
הרינו מודיעים לציבור תושבי באר שבע היקרים: 
פג תוקפם של תעודות הכשרות ובימים אלו חודשו 
כשרות  תעודת  לדרוש  יש  ולכן  הכשרות  תעודות 
מקורית בתוקף עם חתימה וחותמת בצירוף הלוגרמה

כמו כן הרינו מזכירים 
בכדי לא להיכשל חס ושלום בחמץ שעבר עליו הפסח
יש לדרוש אישור מכירת חמץ בצירוף הלוגרמה

 לשנה זו שנעשתה ע"י הרבנות באר שבע
ואין אנו אחראים לאישורי מכירת חמץ שאין עליהם 
לוגו וחותמת של הרבנות באר שבע בצירוף הלוגרמה.

בברכת יאכלו ענוים וישבעו
מחלקת הכשרות

ר' אליהו בר חנה ז"ל
נלב"ע א' אייר

העלון מוקדש
לעילוי נשמת אביו

 של כב' המרא דאתרא שליט"א

יהי רצון שזכות לימוד התורה הקדושה
תהיה לעילוי נשמתו הזכה והטהורה

ת.נ.צ.ב.ה.

אורות ההלכהאורות הכשרות אורות הפרשה
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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 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 
בכל  כמותו  ב( שנפסקה הלכה  יג,  )עירובין  היא  ערוכה  גמ'  להשתומם, שהרי 
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!

בס"דבס"ד

כקדוש שחי לעולם
"קדשים תהיו כי קדוש אני הוי"ה אלקיכם" גימטריה "חסד אמת בו שדי 
בני  אמרו  המדרש  פי  על  הכוונה  לאשרי'  ה'בן  מבאר  היכל",  נוה  תקום 
ישראל לפני הקב"ה אתה אומר לנו שנהיה קדושים בבקשה הסר מעלינו 
קדושים  הקב"ה  להם  אמר  לעולם,  שחי  כקדוש  כמוך  ונהיה  המוות  את 
תהיו בלשון עתיד, שבאמת לעתיד לבוא כך תהיו חיים לעולם, שיאמר די 
לצרותינו ויבנה היכל בית המקדש בנווה ציון עיר הקודש ירושלים, ובתחיית 
המתים יחיו לעולם ועד ולנצח נצחים, אבל עכשיו שישנו עדיין מציאות של 
מיתה צריכין לקיים חסד אמת כפירוש רש"י שחסד שעושין עם המתים 

נקרא חסד של אמת.

קדושתי למעלה מקדושתכם
כתב בתורת כהנים 'קדושים תהיו', יכול כמוני תלמוד לומר 'כי קדוש אני ה' 
אלקיכם', קדושתי למעלה מקדושתכם. צריך להבין וכי הקב"ה כביכול ירא 
מתחרות, ואינו רוצה שיהיו בני ישראל קדושים כמוהו, הלא אפילו הורים בשר 
ודם אם יברכום שיוצאי חלציהם יהיו טובים כמותם ואפילו קדושים וטהורים 
חוץ  בכל אדם מתקנא  במסכת סנהדרין  כדאיתא  יודו למברך,  יותר מהם 
מבנו ותלמידו, מבאר ה'ברכה משולשת' הכוונה לפי דברי הרמב"ם שידיעת 
השכל  זה  וענין  מהאדם,  הבחירה  את  סותרת  אינה  הקב"ה  אצל  העתיד 
האנושי אינו יכול להשיגו, שאף על פי שהקב"ה יודע מראש ורואה שיחטאו, 
וזהו  'ולא ראה עמל בישראל' שעושה את עצמו כביכול כלא רואה,  נאמר 
'כי קדוש אני' קדוש ומובדל בידיעתו מן הברואים. אבל אנחנו ציוותה אותנו 
צריך  לחטוא  שרוצה  שחבירו  שהיודע  עמיתך'  את  תוכיח  'הוכח  התורה 
ולא אתערב  ולא יאמר אלך בדרכי הבורא  ולהפרישו מן העבירה,  להוכיחו 
'יכול כמוני', תלמוד לומר 'כי קדוש אני ה'  בבחירה ואיני מונע. וזהו שאמר 
אלקיכם' קדושתי למעלה מקדושתכם. שמכיוון שכשאדם אחד חוטא הוא 
פוגע בכולם, הן מצד חיוב הערבות כדאיתא במסכת שבועות ישראל ערבים 
וכן כדאיתא  עוברי עבירה,  יתרבו  וח"ו  לומדים  והן מצד שהרואים  בזה,  זה 
במסכת קידושין שמכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה ח"ו, מה 

שאין כן על הבורא יתברך נאמר 'אם חטאת מה תפעל בו'.

יראת שמים
'לא תקלל חרש ולפני עוור לא תיתן מכשול ויראת מאלוקיך אני ה'', בא 
כלומר  "אלוקים"  יראת  זה רק מפני  ציווי  לומר שאפילו אם אדם מקיים 
שמפחד מיראת העונש של "מידת הדין" שהוא שם "אלוקים", כדי שלא 
ה''  'אני  התורה  אומרת  כן  פי  על  אף  כמוהו,  עוור  או  חרש  להיות  ייענש 

אשלם לו שכר טוב גם בעד זה.

התעוררות מן השמים
תקן  אתה  "אף  גימטריה  חטא"  עליו  תשא  ולא  עמיתך  את  תוכיח  "הוכח 
כתובות  במסכת  דאיתא  פי  על  הכוונה  חוטא",  תראה  ולא  הוי"ה  קומת 
נקדימון בן גוריון כשהיה יוצא לשוק היו מציעין מתחתיו שטיחין ואחר כך היו 
עניים לוקחים אותם ומתפרנסין מהם שאף על פי שעשה בזה צדקה, אך 
מכיוון שעשה את זה בשביל כבודו, לא עמדה לו זכות הצדקה הזאת וירד 
מנכסיו, הרי שישנה מציאות של ניתנת צדקה, ועוד ביד רחבה ואף על פי 
כן אינו יוצא ידי חובתו, ולעומת זה להיפך יש אדם שנותן רק כזית פת לעני 
וזה יחשב לו כדבר גדול כאילו נתן את נפשו. ויובן על פי דברי ספר מאור 
הבעש"ט הקדוש זי"ע  הרואה בחברו חטאים, צריך לדעת כי  עינים בשם 
מן השמים מראים לו את חטאיו שלו עצמו וחברו הוא רק כמראה הלטושה 
אשר רואה בה את עצמו, ומכיון שמרחמים עליו מן השמים מעוררים אותו 
לשוב בתשובה, שאם היה נקי מזה החטא לא היו מראים לו את החיסרון 
בחברו, וזהו הביאור 'לא תשנא את אחיך בלבבך', פירוש אפילו שאתה לבבך 
טוב ואתה מפזר לצדקה וגמילות חסדים הרבה, אם ראית את חברך שאינו 
נותן כל כך. מן השמים מראים לך שאדרבה הוכח תוכיח את עצמך, לתת 
צדקה לשם שמים לכבוד ה' יתברך ולא לכבודך, וזה שסיים 'ולא תשא עליו 
חטא', החטא שאתה רואה עליו על חברך, הוא לא שלו אלא כי אם שלך, 

והוא כמראה המלוטשת שאתה רואה בה את עצמך. 

המאור שבה מחזירה למוטב
"הוכח תוכיח את עמיתך" עם התיבות גימטריה "תלמיד חכם תורתו בו", 
אם הוכחת תלמיד חכם תדע בוודאי שמאירה בו תורתו ותחזירהו למוטב 
וישוב בתשובה, וזהו שנאמר 'ולא תשא עליו חטא', אל תחשוב שמא לא 
שבוודאי  זכות  לכף  אותו  תדון  אלא  תשובה,  עשה  ולא  לתוכחתך  שמע 
עשה תשובה, ואם תאמר אם כן מה צורך בתוכחתך, על זה מרמז גימטריה 
של "ולא תשא עליו חטא" שעולה בגימטריה "תצ"ג לשליט", הכוונה תצ"ג 
ראשי תיבות "ת'וכחה צ'ריך ג'ם" לתלמיד חכם השליט ביצרו, כדאיתא 
במסכת סנהדרין וכמבואר במדרש שנענש אבנר בן נר על שלא הוכיח 
לשאול המלך על שרודף את דוד המלך ואף ששאול היה תלמיד חכם 
וצדיק גמור כדאיתא במסכת יומא 'בן שנה שאול 

במלכו' שהיה צדיק גמור כבן שנה בלא חטא.

ר' אליהו בר חנה ז"ל
נלב"ע א' אייר

העלון מוקדש
לעילוי נשמת אביו

 של כב' המרא דאתרא שליט"א

יהי רצון שזכות לימוד התורה הקדושה
תהיה לעילוי נשמתו הזכה והטהורה

ת.נ.צ.ב.ה.

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת הכשרות

הודעה חשובה
הרינו מודיעים לציבור תושבי באר שבע היקרים: 
פג תוקפם של תעודות הכשרות ובימים אלו חודשו 
כשרות  תעודת  לדרוש  יש  ולכן  הכשרות  תעודות 
מקורית בתוקף עם חתימה וחותמת בצירוף הלוגרמה

כמו כן הרינו מזכירים: 
בכדי לא להיכשל חס ושלום בחמץ שעבר עליו הפסח
יש לדרוש אישור מכירת חמץ בצירוף הלוגרמה

 לשנה זו שנעשתה ע"י הרבנות באר שבע
ואין אנו אחראים לאישורי מכירת חמץ שאין עליהם 
לוגו וחותמת של הרבנות באר שבע בצרוף הלוגרמה.

בברכת יאכלו ענוים וישבעו
מחלקת הכשרות

הלכות ספירת העומר
מנהגי ימי הספירה

תשובות הלכתיות משולחנו של
מורנו המרא דאתרא

הגאון הגדול רבי יהודה דרעי שליט"א

דרושים בדחיפות משגיחי כשרות
בעלי נסיון למשרה מלאה

ניתן לפנות לרב יעקב אטלן
נייד: 054-9210545

בית הכנסת

"תפארת דוד ושלמה"
בראשות הרב אלעזר ביטון שליט"א

הרבנות והמועצה הדתית
באר-שבע 

בברכת ברוכים הבאים
לכבודה של תורה 

גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה

ברוך הבא בשם ה׳

אח יקר!

בוא ונצל יום חופשה זה

ללימוד התורה הקדושה. 

שיתקיים בעז”ה, ביום חמישי
ד' אייר התשע"ט )9.5.19(

בבית הכנסת "תפארת דוד ושלמה" ע"ש דוד ושלמה אילוז ז"ל
רח' מרדכי מקלף, פינת רחבת ברוש שכונה ו' החדשה, באר-שבע 

מר יהושע )שוקי( דמרי הי"ו - ממונה המועצה הדתית באר-שבע
  כיבוד עשיר יוגש למשתתפים במשך היום

  עזרת נשים פתוחה
  כניסה חופשית

להלן סדר היום

דברי ברכה

שעה 09:00 - הרה"ג ר' אלעזר ביטון שליט"א - רב בית הכנסת "תפארת דוד ושלמה"
שעה 10:00 - הרה"ג ר' גדעון בן משה שליט"א - ראש בית ההוראה וראש כולל "יורו משפטיך"

שעה 11:00 - הגאון הגדול רבי יהודה דרעי שליט"א - הרב הראשי וראש אבות בתי הדין ב״ש
שעה 11:45 - הרה"ג ר' יורם הכהן שליט"א - רב שכונת רמות וראש מוסדות "אמרי יוסף"

שעה 13:30 - תפילת מנחה )מנין ראשון(
שעה 16:00 - הרה"ג ר' אברהם טריקי שליט"א - רב שכונה ד’ באר-שבע

שעה 16:45 - הרה"ג ר' ברוך גזהיי שליט"א - ראש בית המדרש ”עוד יוסף חי” באר-שבע
שעה 18:00 - הרה"ג ר' משה פנירי שליט"א - מו״צ וראש בית הוראה ״אפיקי מים״ בירושלים

שעה 19:00 - תפילת מנחה )מנין שני(
שעה 19:20 - הרה"ג ר' גד רווח שליט"א - רב אזורי “נאות חובב” ורב ק”ק "משכן שמעון" ב"ש

  תפילת ערבית בסיום היום הקדוש.

בדבר פרטים אצל המארגן והיוזם:
הרב אברהם טריקי נייד: 054-4586152.

השנה ה-26 ברציפות
1993 היוזמה הראשונה בבאר שבע משנת תשנ"ג - 

ברגשי כבוד והערצה הננו מקדמים בברכה
את בואו של איש האשכולות מקים עולה של תורה

הרב אריה דרעי שליט"א
שר הפנים הנגב והגליל ויו"ר תנועת ש"ס העולמית

אשר ישבות בעירנו בשבת זו פרשת "קדושים" ויפקוד את בתי מדרשינו
במעמד כבוד מורנו המרא דאתרא

הגאון רבי יהודה דרעי שליט"א
הרב הראשי וראב"ד באר שבע

בברכת שבת שלום
המארגנים עזרת נשים פתוחה

תפילת ערבית
בבית הכנסת "נתיבות שלום" – רח' יהואש 28 וילות מצדה 

עונג שבת
בבית המדרש "עוד יוסף חי" רח' שאול המלך – ליל שבת שעה: 21:30

תפילת שחרית
בבית הכנסת המרכזי "תפילת אבות" בקריה החרדית, שעה: 07:30

תפילת מנחה
בבית הכנסת שע"י "המתנ"ס החרדי" רח' אבוחצירא 3, שעה: 17:30

סעודה שלישית ברוב עם
בבית הכנסת המרכזי "משכן שמעון" בקריה החרדית, שעה: 18:00

יום שכולו תורה
ביום העצמאות

לעילוי נשמת 
הרב יוסף שלמה טריקי זצ”ל

בר עליה ז״ל

והרבנית רחל טריקי ע״ה
בת סימי ז״ל

בית הכנסת המרכזי
״משכן שמעון״

בית מדרש
"עוד יוסף חי״

בית הכנסת המרכזי
״תפילת אבות״

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

בתוך שאר חולי עמו ישראל
והן אל כביר לא ימאס את תפילותינו.

הרה"ג דוד גבריאלי שליט"א 
רב ומו"צ ק"ק "תורת חסד" באר-שבע

בס"ד בס"ד

אהרן הכהן מסלק חרון אף מישראל
"ויאמר אל אהרן" גימטריה "ארמית לחרן", הכוונה, "ארמית" מלשון 
הרמה וסילוק, שכוחו של אהרן הכהן ע"ה לסלק על ידי קרבנותיו את 
החרון אף מבני ישראל, והנה "ויאמר אל אהרן" גם בגימטריה "המריא 
רפ"ח", מבאר ה'בן לאשרי' הכוונה מלשון הכתוב 'כעת במרום תמריא', 
שאהרן הכהן ע"ה הרים והגביה והעלה את הרפ"ח הניצוצות הקדושות 
על  מרחפת  אלקים  'ורוח  האריז"ל  שכתב  כמו  הכלים  בשבירת  שנפלו 
נפלו  העולם  שבבריאת  רפ"ח",  "מת  אותיות  "מרחפת"  המים'  פני 
ומתו בקליפה רפ"ח ניצוצות קדושות בתהליך שנקרא שבירת הכלים, 
וכל תכלית בריאת העולם הוא שחפצו ורצונו של הקב"ה שבני ישראל 
במעשיהם הטובים יבררו את הרפ"ח הניצוצות הקדושות ויעלו אותם 
חזרה לשורשם, ואהרן הכהן ע"ה בקדושת קרבנותיו הגביהם ו"המריא 

רפ"ח" הניצוצות הקדושות ותיקנם והחזירם לשורשם העליון.

אהרן הכהן מכפר עונותיהן של ישראל
"קח לך" גימטריה "קנח", והנה "קח לך" גם גימטריה "חלקך". מבאר 
ה'ברכה משולשת' הכוונה, היינו שבתחילה יביא אהרן הכהן ע"ה את 
קרבנותיו שלו לקנח ולנקות ולכפר על עצמו ועל ידי זה ייעשה זכאי, ורק 
אז יבוא אהרן הכהן הזכאי ויטול חלקו לכפר על החייב על בני ישראל, 
הכיפורים,  ביום  גדול  הכהן  עבודת  אצל  למה  יומא  במסכת  כדאיתא 
בוידוי ראשון לא הזכיר ואמר 'ובני אהרן עם קדושך' ובוידוי השני 'בא 
לו הכהן אצל פרו בפעם השניה והתוודה' כן אמר 'ובני אהרן עם קדושך' 
תנא דבי רבי ישמעאל כך היא מדת הדין נותנת מוטב יבוא זכאי הכהן 
חייב  יבוא  ואל  על החייב  לו שיכפר  והתכפר  הגדול שלאחר שהתוודה 
ויכפר על החייב, ולכן אינו מתוודה וידוי זה לכפרת בני אהרן עד שלא 
נתכפר עוונו שלו. וכדאיתא במסכת סנהדרין שהכהן הגדול יכול לשבת 
ולהיות דיין בבית הדין ולדון אחרים רק כשאפשרי גם להיות דנין אותו 
כי אם לא דיינינן ליה איהו היכי דיין, דכתיב 'התקוששו וקושו' ואמר 
ריש לקיש קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים, לפני שאתה דורש לדון 
שיהיו  תחילה  מעשיך  על  מעצמך  תדרוש  אחרים,  של  מעשיהם  ולתקן 

כראוי ורק אחר כך תדרוש מאחרים לתקן את מעשיהם.

אהרן הכהן ממתק את הדינים מעל ישראל
הצדיק  מבאר  בתום",  עד  פר  "עגל  גימטריה  לחטאת"  בקר  בן  "עגל 
התמימות של אהרן הכהן ע"ה יכופר  מרעננה זיע"א הכוונה, שעל ידי 
בכח שם  ימותקו  ועתה  דינים,  הפ"ר  לעורר  גרם  העגל, שהוא  עוון  לו 
"עד"  גימטריה  "אכדט"ם"  האריז"ל  כמו שכתב  "אכדט"ם"  הקדוש 
הקדוש  לשם  הקודמות  אותיות  הוא  "אכדט"ם"  בזוהר  שכתב  כמו 

"אלקים" ועל ידו מתמתקים הדינים של שם אלקים.

אהרן הכהן מקשר את ישראל באורייתא ובהקב"ה
הכהן  יצחק  רבי  מבאר  אמת",  לוי  "בך  גימטריה  ה'"  לפני  "והקרב 
הוברמן זצ"ל הכוונה, שאהרן הכהן ע"ה משבט לוי זכה לכל זה בשביל 
עוסקו בתורה הקדושה הנהגית בכ"ב אותיות ובשביל דביקותו בהקב"ה 
שחותמו אמת כדאיתא במסכת שבת אמר רבי חנינא חותמו של הקב"ה 
בקוב"ה,  מתקשראן  אורייתא  ידי  על  ישראל  בזוהר  שכתב  כמו  אמת. 
והעיקר על ידי הכהנים כדכתיב 'יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל' 
"תורה  גימטריה  האותיות  עם  ישראל"  בני  "ואל  הפסוק  המשך  וזהו 
מ'", שתאמר לבני ישראל שבזכות זה שיתדבקו בתורה הקדושה שהיא 
אותי  הלוואי  בירושלמי  חגיגה  במסכת  כדאיתא  הכל,  על  "מ'כפרת" 
רבי  רבה  ובמדרש  למוטב.  יחזירם  שבה  שהמאור  שמרו  ותורתי  עזבו 
הונא ורבי ירמיה בשם רבי חייא בר אבא אמרי כתיב 'ואותי עזבו ואת 
תורתי לא שמרו' הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו, מתוך שהיו מתעסקין 

בה, המאור שבה היה מחזירן למוטב.

אהרן הכהן מקרב ישראל לאביהם שבשמים
'כי היום ה' נראה אליכם' "היום" צירוף תיבות "ה' יום", מבאר ה'בן 
לאשרי' הכוונה, שה' פעמים תיבת "יום" גימטריה "פ"ר" דינים, "ה'" 
הוי"ה יתמתקו לחסדים, על ידי "נראה" אותיות "אהרן" שמקרב את 
בני ישראל לאביהם שבשמים, כמו שכתב בתנא דבי אליהו אהרן הכהן 
לחכמים  ישראל  ובין  שבשמים  לאביהם  ישראל  בין  שלום  עושה  היה 
במסכת מנחות  כדאיתא  מיכאל,  אותיות  "אליכם"  ובין איש לאשתו. 
למעלה  המזבח  על  הנשמות  את  מקריב  מיכאל  שהמלאך  בתוספות 
'ואשי  והיינו דאמרינן בתפילת שמונה עשרה בברכת העבודה  בשמים, 

ישראל ותפלתם מהרה באהבה תקבל ברצון'.



׳׳

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

חובת ההתעוררותלהכין את העולם לגאולה

זה. גני ן  ן טעו העלו

זמני הדלקת הנרות

לוח זמנים שבועי

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

גליון מס'

911

אורות השבתאורות השבת

דבר רב העיר שליט"א

פטירת בני אהרון נדב ואביהוא, כפי שהיא מתוארת בתורה )ויקרא י, א-ו(, מעוררת בלב כל 
בעל נפש חרדה גדולה ושבר נורא ואיום. שכן בבחורים צעירים פחות מבן עשרים שנה אנו 
עסוקים, וכבר הספיקו להתעלות לדרגת משה ואהרון, כמו שאמרו – שקולים נדב ואביהוא 
כנגד משה ואהרון. כך שאין לנו מושג כלל בעוצם גדלותם, אשר נשגבה היא מבינתנו. והנה 
בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל לחגוג את חנוכת המשכן, בשמחה גדולה שלא נראה 
כמותה מששת ימי בראשית, כמבואר במדרשים, ועיין שם ברש"י על הפסוק )ויקרא ט, א( 
עולם'.  בסדר  השנויות  עטרות  עשר  ונטל  ביום  בו  המשכן  שהוקם   – השמיני  ביום  'ויהי 
י,  )שם  ה''  לפני  וימותו  'ותצא אש מלפני ה' ותאכל אותם  זה:  נשגב  ולדאבון לב, במעמד 
ב(. איה הסופר אשר יוכל לתאר את גודל החרדה ושברון הלב לנוכח המראה הנורא הזה. 

ובתוך כך הלב משתומם, מדוע אפוא הוצרך משה לצוות את ישראל )שם י, ו(: 'ואחיכם 
כל בית ישראל יבכו את השרפה אשר שרף ה'', וכי יעלה על הדעת למאן דהו שנכח באותו 

מעמד ולא געה ליבו בבכי תמרורים!
ולפי הנראה, יסוד גדול בחובת ההתעוררות העצמית, לימד משה את ישראל בציווי זה. 
והוא שאין די בפרץ של רגשות ובכי תמרורים על מיתת בני אהרון, אלא יש לכם להתעורר 
ולבכות על עצמכם אתם, מפני שאין זה אסון פרטי של אהרון ובניו, אלא הוא קרבן ציבור 
– 'אשר שרף ה''. ועל כן מוטלת החובה על כל אחד ואחד מכם לערוך חשבון נפש, ולומר 
)קה, ב(: 'אחד מבני החבורה שמת תדאג כל  'בשלי הסער הזה'. וכמו שאמרו בגמ' שבת 
החבורה כולה'. וצריך לומר, שזה עומק דברי רש"י שם: 'ואחיכם כל בית ישראל – מכאן 
שצרתן של תלמידי חכמים, מוטלת על הכל להתאבל בה'. ויש להעיר, מה הוסיף רש"י על 
פשט דברי הכתוב. ועל כרחך כוונתו למה שפירשנו, והוא מתוך שהוצרך משה לציווי זה 
המיותר לכאורה, 'מכאן' למדנו שפטירתם היא נחלת 'הכל', ועל כן 'מוטלת' עליהם החובה 
להתאבל עליה – כמי שמתאבל על קרובו ממש. וזה מדוקדק יותר, מדברי בעל הטורים 

שם: 'ואחיכם כל בית ישראל... שתלמיד חכם שמת הכל נעשים קרוביו'.
ובזה אמרתי לבאר קצת, מה שדרשו רבותינו )מדרש איכה א, טו(: 'קשה סילוקן של בחורי 
ישראל לפני המקום – כשריפת היכלנו', ובמקום אחר )ראש השנה יח, ב( אמרו 'כחורבן בית 
המקדש'. וצריך להבין, מה ענין מיתתן של בחורי ישראל – לחורבן בית המקדש. ברם על פי 
המבואר, אפשר שכוונתם לרמוז בזה, שכשם שחורבן בית המקדש אינו אסון פרטי, וגם לא 
אסון של אותו הדור, שהרי כבר אמרו 'כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב 
)יומא א, א( הוסיפו לחדד 'כל דור שאינו נבנה בימיו מעלין עליו  בימיו, ובתלמוד ירושלמי 
כאילו הוא החריבו. כך הוא לגבי מיתתן של בחורי ישראל, שהוא ענין כללי לכל הציבור, 
ומוטל עליהם חובת ההתעוררות וחשבון נפש – כפטירת אחד מקרוביו ממש, כמבואר לעיל.

ודע שמתוך סוגיא ערוכה בשלהי מועד קטן )כח, ב( מוכח ומבואר, שהבכי והמספד האמור 
רק בשל מצוה אחת  גדלותם המופלגת, אלא  אינו משום  בני אהרון  שני  גבי מיתת  לעיל 
ארבעה  נכנסו  ישמעאל  רבי  של  בניו  כשמתו  רבנן,  'תנו  שם:  הגמ'  דברי  הם  וכה  שעשו. 
זקנים לנחמו... נענה רבי טרפון ואמר, ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השריפה )ויקרא י, 
ו(. והלא דברים קל וחומר, ומה נדב ואביהוא שלא עשו אלא מצוה אחת – דכתיב )ויקרא 

וכמה  כמה  אחת  על  ישמעאל,  רבי  של  בניו  כך.  אליו,  הדם  את  אהרון  בני  ויקריבו  ט(  ט, 

)וצריך לומר שמצוה אחת שעשו בני אהרון, היינו מצוה אחת המפורשת במקרא. אבל ודאי שהיו צדיקים 

גמורים. וכדרך שפירשו התוס' שם ד"ה 'צדקיהו' גבי מצוה אחת האמורה להלן בצדקיהו מלך יהודה שהיה 

צדיק גמור, כמבואר בשבת קמט, ב וערכין יז, א(. הרי לפנינו מפורש, שעיקר חובת הבכי והמספד 

וההתעוררות שבעקבותיו, אינו אלא על אובדן 'מעשיו הטובים' של הנפטר. וזה אולי כוונת 
הגמ' ברכות )ו, ב(: 'אמר רב ששת אגרא דהספדא דלויי', רוצה לומר, שעיקר שכר ההספד 
הוא לדלות ממעשיו הטובים כדי שילמדו מהם השומעים, ולא רק לשבח ולפאר את גדלותו.

וזהו עומק דברי רבותינו בכמה דוכתיה )מועד קטן כה, א ועוד(: 'כל הבוכה ומתאבל על אדם 
כשר, מוחלין לו על כל עוונותיו', שכן כפילות הלשון 'בוכה' 'ומתאבל' מורה שאין די 'בבכי' 

שמיניפרשת השבוע:
ויוסף עודהפטרה:

18:48כניסת השבת:
19:39יציאת השבת:

20:26רבנו תם:

כתב  וימותו’,  אותם  ותאכל  ה’  מלפני  אש  ‘ותצא 
ה’אור החיים’ הקדוש זיע”א נדב ואביהוא מתו מגודל 
נעימות,  בדבקות,  הקב”ה,  אל  להתקרב  תשוקתם 
כלות  עד  מתיקות  חשיקות,  חביבות,  ידידות,  ערבות, 
נדב  שאצל  לאשרי'  ה'בן  מבאר  תשוקה.  מרוב  נפשם 
מיראת ה', כלוו יותר  אהבת ה'  אואביהו היה העיקר 
מר שהיו בתנועה נפשית של "רצוא" בלי "שוב" לצאת 
וממאסר הגוף ולהשתפך אל חיק אביה שבשמים 'בקרב

תם לפני ה' וימותו', שבמקום שההתקרבות אל הקב"ה 
תביא להם תוספת חיים היא גרמה להם מיתה, ורצונו 
של הקב"ה בירידת הנשמה לעולם 'וחי בהם' להוסיף 
וכאן חיים אור וקדושה להפוך ולהכין את העולם למ
קום טוב יותר לקראת ביאת המשיח והגאולה השלימה.

ַוֲאֵחיֶכם ָכּל ֵבּית ִיְשָׂרֵאל ִיְבּכּו ֶאת ַהְשֵּׂרָפה ֲאֶשׁר ָשַׂרף ה'
)ויקרא י, ו(

ואחיכם כל בית ישראל: מכאן שצרתן של תלמידי חכמים מוטלת על הכל להתאבל בה.
)רש"י(

לוח הזמנים
מדויק לבאר-שבע

שבת קדשיום ו‘יום ה‘יום ד‘יום ג‘יום ב‘יום א‘

ה’ איירד’ איירג’ איירב’ איירב’ דר”ח איירא’ דר”ח איירער”ח אייר

כ’ לעומריט’ לעומריח’ לעומריז’ לעומרטז’ לעומרטו’ לעומריד’ לעומר
11.4.2112.4.2113.4.2114.4.2115.4.2116.4.2117.4.21

4:574:564:544:534:524:504:49עלות השחר
5:045:035:014:594:584:574:56זמן טלית ותפילין

6:226:216:206:196:176:166:15זריחה - הנץ החמה
8:498:488:488:478:468:458:45סו"ז ק"ש לדעת מג"א

9:289:279:279:269:259:249:24סו"ז ק"ש להתניא והגר"א
10:3310:3210:3110:3110:3010:3010:29סו״ז ברכות ק״ש 
12:4212:4212:4212:4112:4112:4112:40חצות יום ולילה

13:1513:1513:1513:1513:1413:1413:14מנחה גדולה
18:0418:0418:0518:0518:0618:0618:07פלג המנחה

19:0919:1019:1019:1119:1119:1219:13שקיעה 
19:2419:2519:2619:2619:2719:2819:29צאת הכוכבים

"שבת מברכין"
המולד ביום שני שעה 8:47 ו-6 חלקים.

ראש חודש אייר בימים שני ושלישי הבעל״ט.

תפילותתפילות
  7373 יום העצמאות ה - יום העצמאות ה - 
מתוך שבח והודי-ה להשי"ת על כל החסדיםמתוך שבח והודי-ה להשי"ת על כל החסדים

אשר גמלנו מעודנו ועד היום,אשר גמלנו מעודנו ועד היום,
הננו שמחים להודיע על תפילות הודי-ה מרכזיותהננו שמחים להודיע על תפילות הודי-ה מרכזיות
אשר יתקיימו בעירנו ביום העצמאות הבעל"ט אשר יתקיימו בעירנו ביום העצמאות הבעל"ט 

כבוד המרא דאתרא הגאון הגדול
רבי יהודה דרעי שליט"א

הרב הראשי וראב"ד באר-שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל

מר עופר כרדי הי"ו
סגן ראש העיר

במעמד רבנים ואישי ציבור ובראשם:

ביום רביעי ב' אייר, תשפ"א )14.4.21( שעה 19:45 בערב
בהיכל ישיבת בני עקיבא "אוהל שלמה"שכ' ד' באר-שבע

תפילת ערבית 

ביום חמישי ג' אייר, תשפ"א )15.4.21( שעה 7:30 בבוקר
בבית הכנסת "רינת ירושלים" רחבת הגלבוע 1, שכ' ה' ב"ש

תפילת שחרית

מר יהושע דמרי הי"ו
ממונה המועצה הדתית

כבוד המרא דאתרא הגאון הגדול
רבי יהודה דרעי שליט"א

הרב הראשי וראב"ד באר-שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל

מר עופר כרדי הי"ו
סגן ראש העיר

מר יהושע דמרי הי"ו
ממונה המועצה הדתית

בברכת ברוכים הבאים
וגבאי בתי הכנסת י  רבנ

במעמד רבנים ואישי ציבור ובראשם:

בית הכנסת

"תפארת דוד ושלמה"
בראשות הרב אלעזר ביטון שליט"א

הרבנות והמועצה הדתית
באר-שבע 

בס"ד

בשמחה רבה הרינו מזמינים את הציבור הרחב להשתתף 

בברכת ברוכים הבאים
לכבודה של תורה 

אח יקר!
בוא ונצל יום חופשה זה

ללימוד התורה הקדושה 

ולשמוע שיעורים איכותיים 

ברמה גבוהה 

ביום שכולו תורהביום שכולו תורה
ביום העצמאותביום העצמאות

שיתקיים בעז”ה, ביום חמישי ג' אייר התשפ"א )15.04.21(
בבית הכנסת "תפארת דוד ושלמה" ע"ש דוד ושלמה אילוז ז"ל

רח' מרדכי מקלף, פינת רחבת ברוש שכונה ו' החדשה, באר-שבע 

  כיבוד עשיר יוגש למשתתפים במשך היום
  עזרת נשים פתוחה

  כניסה חופשית

בדבר פרטים אצל המארגן והיוזם: הרב אברהם טריקי נייד: 054-4586152.

השנה ה-27
היוזמה הראשונה בבאר שבע משנת תשנ"ג - 1993

בס"ד

מודעה רבה לאורייתא

בכבוד רב ובברכת התורה
וגבאי בתי הכנסת  י  רבנ

הננו להביא לידיעת הציבור הרחב שוחרי התורה את תכנית דרשותיו בהלכה ובאגדה

ליום הזיכרון ויום העצמאות
של כבוד מורנו ורבנו המרא דאתרא

הגאון הגדול רבי יהודה דרעי שליט"א
הרב הראשי וראב"ד באר-שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל

יום שלישי א' אייר התשפ"א )13.04.21(
שעה 20:00 טקס הזכרון לחללי צה"ל, ברחבת עיריית באר שבע.

יום רביעי ב' אייר התשפ"א )14.04.21(
שעה 12:00 שיעור זכרון בבית המדרש "קול יהודה", רח' מנחם גבאי 33, באר שבע.

יום רביעי ב' אייר התשפ"א )14.04.21(
שעה 19:45 ישיבת בני עקיבא "אוהל שלמה",

רח' התלמוד 2 שכונה ד', באר שבע.

יום חמישי ג' אייר התשפ"א 
)15.04.21(

ליל יום הזכרון לחללי צה"ל

יום הזכרון לחללי צה"ל

ליל
יום העצמאות

יום העצמאות
יום שכולו תורה

דברי ברכה
מר יהושע )שוקי( דמרי הי"ו - ממונה המועצה הדתית באר-שבע

תפילת שחרית בית הכנסת "רינת ירושלים",שעה 07:30 
רחבת הגלבוע 1, באר שבע.

בית הכנסת "רמות השלום", שעה 09:00 
רח' יצחק מודעי 32, שכונת רמות, באר שבע.

בית הכנסת "תפילת אבות", שעה 10:00 
קרית האבות, שכונה ו' החדשה, באר שבע.

"המתנ"ס החרדי", שעה 10:45 
רח' אבוחצירא 3 קרית האבות, באר שבע.

בית הכנסת "תפארת דוד ושלמה", )אילוז(שעה 11:30 
רח' מבצע ברוש, באר שבע.

בית הכנסת "שארית יעקב",שעה 12:30 
רח' שבזי, אופקים.

בית הכנסת "החיד"א",שעה 16:45 
רח' יצחק הנשיא 22, אשדוד.

בית הכנסת "גאולת ישראל",שעה 18:30 
רח' ויצמן 10, נס ציונה.

פרשת השבוע

שמיני
מסכת אבות

פרק א'

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע

בברכה 
יהושע )שוקי( דמרי
ממונה המועצה הדתית

ביום רביעי ב' אייר תשפ"א )14.4.21(
וביום חמישי ג' אייר תשפ"א )15.4.21(

למעט קבלת לוויות בין השעות 8:30-10:00
לאחר מכן יש לפנות:

לרב אברהם לורבר במס' 0544348735
ונחזור בעזה"י לתת שרות לקהל הרחב

החל מיום ראשון ו' אייר תשפ"א )18.4.21(

הרינו מודיעים לציבור
שמשרדי הרבנות והמועצה הדתית ברח' התלמוד 8

יהיו סגורים לקהל 
עקב יום העצמאות

להלן סדר היום

הרה"ג ר' אלעזר ביטון שליט"א - רב בית הכנסת "תפארת דוד ושלמה"שעה 09:00
הרה"ג ר' גדעון בן משה שליט"א - ראש בית ההוראה וראש כולל "יורו משפטיך"שעה 10:00 
הגאון הגדול רבי יהודה דרעי שליט"א - הרב הראשי וראש אבות בתי הדין באר שבעשעה 11:30 
הרה"ג ר' יורם הכהן שליט"א - רב שכונת רמות וראש מוסדות "אמרי יוסף"שעה 12:00 
תפילת מנחה )מנין ראשון(שעה 13:30 
הרה"ג ר' אברהם טריקי שליט"א - רב שכונה ד’ באר-שבעשעה 16:00 
הרה"ג ר' נתנאל סנדרו בוחניק שליט"א - ראש ישיבת ”אהל בנימין” באר-שבעשעה 16:45
הרה"ג ר' גד רווח שליט"א - רב אזורי “נאות חובב” ורב ק”ק "משכן שמעון" ב"ששעה 17:30 
תפילת מנחה )מנין שני(שעה 19:00 
הרה"ג ר' דוד גבריאלי שליט"א - רב ומו"צ ק"ק ”תורת חסד” באר-שבע שעה 19:20 

תפילת ערבית בסיום היום הקדוש.

לעילוי נשמת 
הרב יוסף שלמה טריקי זצ”ל

בר עליה ז״ל

והרבנית רחל טריקי ע״ה
בת סימי ז״ל

ת. נ. צ. ב. ה.
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