בס"ד

אורות השבת
בטאון הרבנות והמועצה הדתית באר-שבע
וממלכת התורה בעיר האבות שע"י רשת מוסדות "קול יהודה"
בטאון הרבנות והמועצה הדתית באר-שבע
גליון
פרשת השבוע

עורך

בברכת שבת שלום ומבורך
רב המרכז הרפואי ״סורוקה״
וק״ק "שבטי ישראל" שכונה יא" באר שבע

לוח זמנים שבועי
יום ג'

יום ד'

יום ה'

יום ו'

שבת קדש

י' אדר ב' יא' אדר ב' יב' אדר ב' תענית אסתר חג פורים שושן פורים טז' אדר ב'

מדויק לבאר-שבע ()19.3.22( )18.3.22( )17.3.22( )16.3.22( )15.3.22( )14.3.22( )13.3.22

עלות השחר
4:30 4:31 4:33 4:34 4:36 4:37 4:38
זמן טלית ותפילין
4:37 4:38 4:40 4:41 4:42 4:43 4:45
זריחה  -הנץ החמה
5:50 5:51 5:53 5:53 5:54 5:55 5:57
מג"א
סו"ז ק"ש לדעת
8:09 8:10 8:11 8:12 8:13 8:13 8:14
סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 8:46 8:46 8:47 8:48 8:49 8:49 8:50
סו״ז ברכות ק״ש
9:47 9:47 9:48 9:48 9:49 9:50 9:50
חצות יום ולילה
11:49 11:49 11:49 11:50 11:50 11:50 11:50
מנחה גדולה
12:20 12:20 12:20 12:21 12:21 12:21 12:21
פלג המנחה
16:52 16:51 16:51 16:50 16:50 16:49 16:49
שקיעה
17:54 17:53 17:53 17:52 17:51 17:50 17:50
צאת הכוכבים
18:08 18:08 18:07 18:06 18:06 18:05 18:04

ז מ נ י ה ד ל ק ת ה נ ר ות
פרשת השבוע:
ויקרא
הפטרה לספרדים :ויאמר שמואל
כה אמר
הפטרה לאשכנזים:
17:28
כניסת השבת:
יציאת השבת:
18:20
רבנו תם:
19:02

דבר רב העיר שליט"א
ונשא עונו
וְ ֶנפֶׁש כִ ּי ֶתחֱ טָ א וְ שָ ְׁמעָ ה קֹול ָאלָה וְ הּוא עֵ ד אֹו ָר ָאה אֹו יָדָ ע ִאם לֹוא יַגִ ּיד וְ נָשָ ׂא עֲֹונֹו

(ויקרא ה ,א)

כל המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו.
(ראש השנה יז ,א)
רמז גדול למדו הדרשנים מפסוק זה לענין כפרת החטא ,והוא על ידי שהאדם בולם את
פיו מלהשיב לדברי הקמים עליו לרעה ומבזים אותו ,כמבואר בגמ' (ראש השנה יז ,א):
'אמר רבא כל המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו ,שנאמר (מיכה ז ,יח) נושא
עון ועובר על פשע – למי נושא עון למי שעובר על פשע' .וכך רמזו בכתוב שלפנינו' :ונפש
כי תחטא' ,מה יעשה כדי שיתכפר לו' .ושמעה קול אלה' ,אם שמע שמקללים ומבזים
אותו' .והוא עד או ראה או ידע' ,היינו שיודע הוא להשיבם מנה אחת אפיים' .אם לא
יגיד' ,ואע"פ כן הוא בולם את פיו ואינו משיבם דבר' .ונשא עונו' ,בשכר זאת הקב"ה
מכפר על חטאו ומעביר לו על כל פשעיו.
ואמנם אין זה אלא רמז ,מכל מקום עיקרו אמת ויציב הוא ,שהרי יסודו בדברי תלמוד מפורשים.
איתא בשבת (פח ,ב)' :הנעלבים ואינם עולבים שומעים חרפתם ואינם משיבים ,עליהם
הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו' .וכבר עמדו המפרשים בקשר שבין
'השמש' – לנעלבים ואינם עולבים ,וביארו בטוב טעם על פי המבואר בגמרא חולין (ס ,ב):
'רבי שמעון בן פזי רמי ,כתיב ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים ,וכתיב את
המאור הגדול ואת המאור הקטן .אמרה ירח לפני הקב"ה רבונו של עולם :אפשר לשני
מלכים שישתמשו בכתר אחד ,אמר לה לכי ומעטי את עצמך .אמרה לפניו רבש"ע
וכי מפני שאמרתי לפניך דבר הגון ,אמעיט את עצמי ,'...עי"ש .הרי לפנינו מפורש,
שהמבקש להמעיט את חבירו ,לא זו בלבד שאין דבריו עושים רושם ,אלא אדרבה הוא
זה שמתמעט וגורם לחבירו שיגדל ממנו .וזה שאמרו רבותינו ,הנעלבים ואינם עולבים
שומעים חרפתם ואינם משיבים ,לא זו בלבד שאין כבודם נפגע כלל ועיקר ,אלא אדרבה
הקב"ה תובע את עלבונם ומגדיל את כבודם כפלי כפליים – כדוגמת השמש אשר הפכה
ל'מאור הגדול' ,אחרי שהלבנה ביקשה להמעיטה – 'ואוהביו כצאת השמש בגבורתו'.
וגם גדולי הדורות התברכו במידה זו ,ולא עוד אלא שהיא היסוד לכל גדלותם .וגמ'
ערוכה היא (עירובין יג ,ב)' :שלש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל ,הללו אומרים הלכה
כמונו והללו אומרים הלכה כמונו .יצאה בת קול ואמרה להם אלו ואלו דברי אלקים
חיים ,אלא מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן ,מפני שנוחין ועלובין היו ולומדים
גם את דבריהם וגם את דברי בית שמאי ולא עוד אלא שמקדימים דברי בית שמאי
לדבריהם .ללמדך שכל המשפיל עצמו ,הקב"ה מגביהו' .והעיר הגאון החיד"א בשם מרן
'הבית יוסף' ,וכי בשביל שבית הלל היו ענוים יתהפך הדין ותקבע הלכה כמותם ,והלא
מן הראוי לפסוק בכל דין לגופו של ענין על פי טעמו ונימוקו .ותירץ ,שמפני שהיו ענוים
היתה תורתם מבוררת יותר אליבא דהלכתא .וזה שאמר הכתוב בתהלים 'ידרך ענוים
במשפט' ,היינו שיש לנקוט במשפט כדעת הענוים (בית הלל) .ואם תאמר בשביל שהם
ענוים יתהפך הדין ,הוסיף הכתוב לומר 'וילמד ענוים דרכו' ,כלומר שהקב"ה מלמד
לענוים את הדרך הנכונה לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא.
אכן ענוותנותו המופלגת של הלל לא ידעה גבול וסייג ,כמבואר בגמ' שבת (ל ,ב)' :תנו
רבנן ,לעולם יהא אדם ענוותן כהלל ,ואל יהא קפדן כשמאי .מעשה בשני בני אדם
שהמרו זה את זה ,אמרו כל שילך ויקניט את הלל יטול ד' מאות זוז .אמר אחד מהם אני
אקניטנו .אותו היום ערב שבת היה והלל חפף את ראשו ,הלך ועבר על פתח ביתו ,אמר
מי כאן הלל (ולשון גנאי הוא לנשיא ישראל – רש"י) .נתעטף ויצא לקראתו ,אמר לו בני מה
אתה מבקש ,אמר לו שאלה יש לי לשאול ,אמר לו שאל בני שאל .מפני מה ראשיהן של
בבליים סגלגלות ,אמר לו בני שאלה גדולה שאלתה ,מפני שאין להם חיות פקחות.'...
ושוב חזר כל התהליך הזה שלוש פעמים ,בשאלות שונות ומשונות ,עד שלבסוף פקעה
סבלנותו של ...המקניט עצמו ואמר לו' :אתה הוא הלל שקורין אותך נשיא ישראל,
אמר לו הן .אמר לו אם אתה הוא לא ירבו כמותך בישראל ,אמר לו בני מפני מה ,אמר
לו מפני שאבדתי על ידך ד' מאות זוז .אמר לו הוי זהיר ברוחך ,כדאי הוא הלל שתאבד
על ידו ד' מאות זוז – והלל לא יקפיד' .והנה המתבונן שם בכל פרטי המעשה ,ישתומם
עד מאוד מגודל ענוותנותו וארך אפיו של הלל .ולעניות דעתי ,לא בכדי טרח הש"ס
לתאר את כל שלבי המעשה לפרטי פרטים ,מפני שרצה בזה להורות מהו הגדר של 'ענוה'

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

טעוןגניזה.
העלוןטעון
העלון
גניזה.

אין לקרוא את העלון בשעת התפילה וקריאת התורה

זיע"א ומשפחתו לחגוג את פורים אצל אביו ,האדמו"ר
רבי מאיר זיע"א .בתענית אסתר קיבל רבי אליעזר
זאב ידיעה דחופה כי מגיפה קשה פרצה בעירו .מיד
ציווה לארוז את החפצים ולשוב לביתם .אשתו
הרבנית התחננה לפניו שימתין קצת עד שיתבהר המצב
המסוכן ,אך הרבי היה נחרץ בדעתו .נכנסה הרבנית אל
חמיה האדמו"ר רבי מאיר ,וביקשה שישדל את בעלה
להישאר עד יעבור זעם .אמר לה רבי מאיר "הוא יודע
מה שהוא עושה סעו ואין לך ממה לפחד" .כאשר הגיעו
לשערי העיר בתענית אסתר יצאו בני העיר התחננו
לעצירת המגיפה .אמר להם "מרגע שאקרא את
המגילה לא תיפקד עוד נפש אחת" .ואכן ,מיד אחרי
קריאת המגילה נעצרה המגיפה.

לוח הזמנים

מנהל מערכת

׳׳

דבר העורך
קריאת המגילה עוצרת מגיפה
שנה אחת נסעו האדמו"ר רבי אליעזר זאב מקרטשניף

יום א'

959

זכור"
חג "קול
רשת מוסדות
"שבתשע"י
התורה בעיר האבות
וממלכת
יהודה" הרב אברהם טריקי
פורים
ויקרא

הרב עוזיאל אדרי

יום ב'

גליון מס"

בס"ד

אורות הפרשה
מרבין בשמחה שישים יום

כל חודש בלוח השנה כולל  29או  30יום ,ובכך משקף את מחזור הירח
המכיל  29.5ימים .אולם כל שנתיים או שלוש שנים ,ליתר דיוק שבע
פעמים בכל מחזור בן  19שנה חודש אדר מכפיל את גודלו לחודשיים
אדר א' ואדר ב' .בשנים אלו ,הנקראות "שנים מעוברות" ,ישנו חודש
נוסף בן  30יום הנקרא "אדר א'" ולאחריו חודש בן  29יום הנקרא "אדר
ב'" .בנוסף על כך ,יום ה 30-בשבט הוא גם היום הראשון בימות "ראש
החודש" של אדר .כך מתקבלים בסך הכל " 60ימים של חודש אדר".
מבאר הרבי שהמספר " "60מייצג את עוצמת גודל השמחה בשנה מעוו
ברת .בתורה קיים "חוק" שהוא עקרון ה"בטל בשישים" .לדוגמא ,אם
בטעות נופלת חתיכת מזון לא כשר לתוך סיר של מזון כשר ,אזי היסוד
הלא רצוי "בטל" אם היסוד הרצוי גדול ממנו לפחות פי שישים .אם כן
בשנה המבורכת באדר כפול ,המכיל  60ימים ,כל היסודות הלא רצויים
כל גורם לכאב ,לעצב ,לייאוש או לדכדוך בטלים לחלוטין ומתעדנים
הודות לשמחה האדירה של חודש אדר.

השמחה שהצילה מטביעה

רבי שמחה בונם מפשיסחה זיע"א היה אומר כתוב 'כי בשמחה תצאו'
כשאדם שרוי בשמחה ,בכוחו להיחלץ מכל צרה" .וסיפר בדידי הווה
עובדא "פעם אחת ,בהיותי בעיר דנציג ,עברתי בשפת הים וראיתי אדם
שנסחף בגלים והוא עומד לטבוע .האיש נאבק וניסה לשחות לחוף ,אך
לא הצליח ,וכוחותיו אזלו .ראיתי שהאיש מתייאש ונכנע לים .מיד צעו
קתי לעברו 'מסור דרישת שלום ללווייתן' ...חיוך קל עלה על פני האיש,
באותו רגע התחזק קיבל כוחות התגבר על ייאושו והחל להיאבק מחדש
בגלים הסוערים ,והצליח לצאת מהמים.

שמחה כפשוטה

אומר האדמו"ר רבי אהרון מקרלין זיע"א כשאומרים שצריך להיות
בשמחה ,אין הכוונה לשמחה של מצווה ,אלא לשמחה כפשוטה לא
להיות שרוי בעצבות ,לשמוח מעצם היותנו יהודים.

השמחה והגלגל המסתובב

בשנת תרס"ד נוצר משבר כלכלי גדול ברוסיה .אחד מחסידיו של הרבי
הרש"ב היה קבלן גדול והמשבר מוטט את עסקיו .הוא נכנס אל הרבי
ופרץ בבכי מר" .עשרים שנה הייתי קבלן מצליח ,ועשרות יהודים מצאו
אצלי את פרנסתם .עכשיו טוב מותי מחיי" ,אמר .השיב לו הרבי "בעיר
וינה יש לונה פארק ובו גלגל ענק עם קרוניות קבועות בו .יש קרוניות
העולות למעלה ויש היורדות למטה .חז"ל אמרו שגלגל חוזר הוא בעוו
לם .מי שנמצא בראש הגלגל צוחק ושמח ,אבל באמת אינו אלא שוטה,
שהרי הגלגל מסתובב .כמו כן מי שנמצא בתחתית הגלגל ובוכה ,צריך
לדעת שהגלגל מוסיף להסתובב" .גרש את הייאוש!" ,אמר לו הרבי.
"המשך בעסקיך בשמחה ובביטחון ובעזרת ה' הגלגל יסתובב ותחזור
למעמדך" ,וכך היה שבזכות השמחה התקיימה ברכת הצדיק והוא
נחלץ מהמשבר ונהפך לעשיר מופלג עוד יותר גדול מבתחילה.

תמיד בשמחה

רבי יקותיאל יהודה מייזליש הרב מסיגט זיע"א היה בן ארבע עשרה
כשנשלח למחנה ההשמדה אושוויץ ,ועבר את איימי השואה הנוראה.
עם זה תמיד הייתה שורה על פניו ארשת של שמחה .פעם שאלו אותו
"איך זה שתמיד שורה ארשת שמחה על פניכם ,והלוא אדם עובר בחייו
גם דברים שאינם משמחים" .השיב הרב מסיגט "אכן ,אי אפשר שבו
עולם הזה יתנהל הכול למישרין ,אבל אני גמרתי בליבי להתהלך תמיד
וחיוך על שפתי יהיה מה שיהיה .כי אחת מהשתיים ,אם יפגשני אוהבי,
ישמח בליבו בראותו שפני שמחןת וצוהלות ,או אם אינו אוהבי אדרבה,
שיתחמץ ליבו של שונאי בראותו שאני שמח ונראה שטוב לי"...

השמחה והריקוד

אומר האדמו"ר רבי אהרון מקרלין זיע"א "מדוע חסידים שמחים
רוקדים וצוהלים ,מפני שהם מבקשים להתנתק מהעצבות אפילו בכל
שהוא ,להתרומם לפחות טפח אחד מעל פני האדמה.

רווח והצלה יעמוד ממקום אחר

הרבי הרש"ב הורה פעם אחת לבנו הרבי הריי"צ לנסוע למקום מסויים
ולהושיט עזרה לחסיד אחד ,איש עסקים ,שנקלע למצב מורכב והיה שרוי
במצוקה גדולה .כשחזר הרבי הריי"צ מהנסיעה נכנס אל אביו ואמר
"קיימתי כל מה שביקשת ממני .עשיתי את הטובה לאותו חסיד בצורה
השלימה ביותר" .אמר לו אביו הרבי הרש"ב "טעות בידך .לא עשית
טובה לחסיד ,עשית טובה לעצמך .את הטובה לאותו חסיד עשה הקב"ה,
ואתה זכית להיות שליחו של הקב"ה למלא את רצון ההשגחה העליונה".

אורות הכשרות
הנדרש מהאדם ,והיינו :לעולם יהא אדם ענוותן כהלל – בכל תנאי ובכל
מצב ,בין אם היה הפוגע קטן או גדול ממנו ,ובין אם פגע בו בשוגג או שכל
מגמתו היתה להקניטו ,ובין אם היה הנפגע גדול ונכבד כדוגמת 'נשיא
ישראל' והיה לו לכאורה למחות על כבוד תורתו וכבוד הציבור וכו' .ולא
זו בלבד שצריך להעביר על מידותיו ולמחול לו ,אלא גם צריך לנהוג בו
חביבות מופלגת מעין זו – 'בני מה אתה מבקש'!
וגדולה מזו יש לנו ללמוד ממעשה דרב המבואר בגמ' (יומא פז ,א)' :רב
הוה ליה מילתא בהדי ההוא טבחא (היה לו ענין עם קצב אחד שפגע בו) ,אזל
תריסר ירחי שתא לא אתא (עברו שנים עשר חודש והקצב לא ביקש ממנו
סליחה) .כי מטא מעלי יומי דכפורי ולא אתא (כשהגיע ערב כיפור ועדיין לא
בא) ,אמר איזיל אנא לפייסה (אמר רב אלך אני לפייסו) ...אזל קרא אבבא
(כשהגיע רב לחנות הקצב עמד ליד השער וקרא לו) ,אמר ליה אבא את זיל
לית לי מילתא בהדך (אמר לו הקצב לך מכאן אין לי כלום איתך) .הוה קא
פליג רישא (באותה שעה היה משבר עצמות ראש הבהמה) ,אישמיט גרמא
מחייה ארישיה' (נשלף הברזל מן הגרזן ופגע בו בראשו ומת) .הרי לפנינו
הנהגה מופלאה של 'מעביר על מידותיו' ,שכן לא זו בלבד שבשעת מעשה
שתק רב ולא השיב כלום כלפי אותו קצב אשר פגע בו ,אלא שגם בא
אליו להתפייס עמו כדי שח"ו לא יכנס ליוה"כ בלי מחילה .אלא שכגודל
מעשהו של רב ,כך היתה התביעה הנוראה מאותו קצב עד שגזרו עליו
משמים מיתה לאלתר! והדברים נוראים ומדברים הם בעד עצמם.
הגאון רבי יהודה צדקה זצוק"ל ראש ישיבת פורת יוסף ,היה ידוע כמי
שנזהר מאוד בכבוד הזולת ,ובפרט בכבודם של תלמידי חכמים .בכל פעם
שחש במאן דהו שזלזל או פגע בכבודו של ת"ח ,מיד היה מוכיחו על פניו
ולא היה מניחו עד שיבקש ממנו מחילה לאלתר .אך על כבודו שלו לא
הקפיד מעולם ,וכשנודע לו פעם על מישהו שדיבר בו סרה ,מיד נענה:
'מחול לו שרוי לו על מה שדיבר וגם על מה שידבר מכאן ולהבא ,הנני
מוחל לו בלב שלם מעכשיו'! ולא היה מתעניין כלל מי היה המדבר ומה
היה דיבורו .ומעשה שהיה עת השתתף באסיפת מורים חשובה ודיבר
בפניהם אודות חשיבות ההתלכדות בארגון 'החינוך העצמאי' בראשית
יסודו .והנה תוך כדי נאומו ,קם אחד המורים והטיח בו דברים קשים
ומעליבים ...אחיינו של רבינו אשר היה נוכח באותו הכנס רתח מזעם,
וגמר אומר בליבו לכתוב אגרת תוכחה קשה לאותו מורה חצוף שפגע
בכבוד התורה ברבים ...באותו ערב הגיע רבינו לבית אחיינו ואחרי שפתח
עמו בדברים אודות הצלחת הכנס וכו' ,שאל מה דעתו על אותו מורה
שהתפרץ אל תוך דבריו ...נענה האחיין והשיב' :לא אשקוט ולא אנוח
עד אשר יבקש מחילה מכבודו ברבים'! הגיב רבינו בדברי הגמ' הידועים
אודות 'הנעלבים ואינם עולבין שומעין חרפתם ואינם משיבין ,עליהם
הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו' ,ושאל :מדוע הגמ' נקטה
לשון רבים ,הרי בדרך כלל הנעלב הוא יחיד .ותירץ ,כנראה שדברי הש"ס
מכוונים גם כלפי הסובבים אשר נפגעו יחד עם הנעלב ,כגון קרוביו או
תלמידיו ...ובכן ,גם עליהם חל החיוב של 'שומעים חרפתם ואינם משיבים'!

בברכת שבת שלום ומבורך
הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת הכשרות

הוסרה ההשגחה
מסעדת "ומשביע"

רח' הבדיל  20עמק שרה

ומהיום אין לנו שום פיקוח ואחריות
על המוצרים הנמכרים בעסק הנ״ל
הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת הכשרות

בשורה משמחת
מסעדת "חוות ילי"
רח' שלשת המצפים 1
מסעדת "הבשרית"
רח' מבצע נחשון 60
מסעדת "העתיקה"
רח' סמילנסקי 28

בברכת יאכלו ענוים וישבעו

בס"ד

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

הלכות אדר פורים
משלוח מנות ,מתנות לאביונים ,סעודת ושמחת פורים

)

בס"ד

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
לשכת רב העיר

הרינו מודיעים לציבור
שמשרדי הרבנות והמועצה הדתית
ברח' התלמוד 8

כ 30 -

יהיו סגורים לקהל
הפורים
חג
עקב
ביום חמישי יד' אדר ב' תשפ"ב ()17.3.22

ש"ח

ונחזור בעזה"י לתת שרות לקהל הרחב
ביום ראשון יז' אדר ב' תשפ"ב ()20.3.22
למעט קבלת לויות בין השעות  8:30-10:00בבוקר
לאחר מכן יש לפנות:
לרב אברהם לורבר במס' 054-4348735

בברכת פורים שמח
יהושע (שוקי) דמרי
ממונה המועצה הדתית

לשאלת רבים
בדבר פורים דמוקפין

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
לשכת רב העיר

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

קריאת המגילה ושאר מצוות הפורים בעיר באר שבע
הוא ב-י"ד אדר והמחמיר לקרוא המגילה ושאר מצוות הפורים
גם ב-ט"ו באדר כדי לצאת ידי חובת כל הדעות תבוא עליו ברכה!

להלן ציטוט מדברי כב' המרא דאתרא שליט"א כפי שפורסם בעבר.
כאן המקום איתי לפרסם את מה שפסקתי (בסיפרי חגים וזמנים) ופרסמתי
זה מכבר בשנים לכלל תושבי העיר בביטאון הרבנות "אורות השבת":
"יש אומרים שבאר שבע היא בכלל הערים המסופקות ,כלומר שיש ספק
אם היתה מוקפת חומה מימות יהושע בן נון .ועל כן ,כדי לצאת ידי חובת
כל הדעות בלי פקפוק ,ראוי ונכון לקיים את כל מצוות הפורים ,בשני
הימים  -י"ד וט"ו באדר .אלא שבארבעה עשר באדר (לילה ויום) יקראו את
המגילה בברכות ,אך בחמישה עשר (לילה ויום) יקראו את המגילה בלא
ברכות .וכן אין להוציא ספר תורה לקרוא פרשת "ויבא עמלק" ,אלא ביום
י"ד באדר בלבד .וכמו כן אין לומר "על הניסים" בתפילה ובברכת המזון,
אלא בארבעה עשר בלבד (לילה ויום) .ועל כל פנים ,כל הקהילות בעיה"ק
באר שבע שנהגו לקרוא רק בי"ד באדר ,רשאים להמשיך במנהגם כי יש
להם על מי לסמוך .והאמת והשלום אהבו.

לעילוי נשמת

הרב יוסף שלמה טריקי זצ"ל
בר עליה ז״ל

הגאון הגדול רבי יהודה דרעי

שליט"א

הרינו להודיע לציבור כי כב׳ רב העיר שליט״א
יקבל קהל בביתו ביום פורים
יום חמישי יד' אדר ב' תשפ"ב ()17.3.22
בין השעות  10:00עד 13:00
ברחוב עמרי  ,8וילות מצדה באר-שבע

לעילוי נשמת
הרבנית רחל טריקי ע״ה
בת סימי ז״ל

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

תענית אסתר

יחול ביום רביעי
יג׳ אדר ב' תשפ"ב ()16.3.22
תחילת הצום :בשעה 4:34
סיום הצום :בשעה 18:06

