פרשת השבוע :אמור מסכת אבות פרק ד'

עורך :הרב עוזיאל אדרי

בר יוחאי נמשחת אשריך

מסופר על מרן הגרב"צ אבא שאול זצוק"ל
":שהיה מורה לבחורים
ראש ישיבת "פורת יוסף 
הצעירים בישיבה לקרוא חמש דפים מהזוהר
בכל יום אפילו בלי הבנה שעי"ז יפתח ליבם
א ספר
בתורה והיה רגיל לומר כי הזוהר הו 
המוסר הטוב ביותר כדברי האריז"ל שהזוהר
מזכך את הנפש מכל המידות והתאוות הרעות.
והבעש"ט הק' אמר שתורת החסידות היא
למעשה דברי הזוהר שבאה בהבנה לשכל האדם
ולכן היא התרופה לכל תחלואי הדור האחרון
שמשפיעה על האדם לעבוד את ה' מתוך אהבה
ושמחה ובזכות לימוד זה יבוא המשיח בחסד
וברחמים .וכמ"ש ה"פלא יועץ" שלימוד זה
מטהר ומקדש את הנפש.
ונתנו על זה רמז שהאימרה "ועל ידי זהיושפע
שפע רב בכל העולמות" ראשי תיבות -
הרשב"י ללמדנו שהעוסק בתורתו של רשב"י
זוכה לשפע רב ברוחניות ובגשמיות.
בברכת שבת שלום ומבורך

רב קהילת קודש ‘שבטי ישראל” שכונה יא' באר שבע

יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת קודש
לוח הזמנים יח' אייר יט' אייר כ' אייר כא' אייר כב' אייר כג' אייר כד' אייר
לפי שעון "קיץ" לג' לעומר לד' לעומר לה' לעומר לו' לעומר לז' לעומר לח' לעומר לט' לעומר
20.5.17 19.5.17 18.5.17 17.5.17 16.5.17 15.5.17 14.5.17
4:15 4:16 4:16 4:17 4:18 4:19 4:20
עלות השחר
4:28

4:27

4:26

4:25

4:24

4:24

4:23

זריחה  -הנץ החמה 5:51

5:51

5:50

5:50

5:49

5:48

5:48

זמן טלית ותפילין
שקיעה

19:35 19:35 19:34 19:33 19:33 19:32 19:31

צאת הכוכבים

19:52 19:50 19:50 19:50 19:49 19:49 19:48

סו"ז ק"ש לדעת מג"א 8:28

8:27

8:27

8:27

8:27

8:26

8:26

סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 9:10

9:09

9:09

9:09

9:08

9:08

9:08

פרשת השבוע :
אמור
הפטרה :והכהנים הלוים

כניסת השבת:
יציאת השבת:
רבינו תם:

19:04
20:02
20:54

גליון מס' 712

גברא רבה
חדָשָה לַה
שים יֹום ו ְ ִה ְקרַבְ ּ ֶתם ִמנְחָה ֲ
ח ִמ ּ ִ
ספְּרּו ֲ
ת ְ
חרַת ּ ַה ָבּת הַּׁשבִיעִת ּ ִ
ס ַפרְ ּ ֶתם לָכֶם...עַד ִמ ּ ָמ ֳ
ּו ְ
(ויקרא כג ,טו-טז)
חמישים יום והקרבתם מנחה חדשה :ביום החמישים תקריבו.ואומר אני ,זה מדרשו אבל פשוטו
עד ממחרת השבת השביעית שהוא יום חמישים תספרו ,ומקרא מפורש הוא( .רש”י)

ובזה ביקש רש"י ליישב מדוע אנו סופרים ארבעים ותשעה ימים ולא חמישים יום
כציווי הכתוב .ועיין בתוס' (מנחה סה ,ב ד”ה כתוב) מ”ש ליישב בזה .וע”ע ברא”ש (סוף פרק
ערבי פסחים סימן מ) שדחה את תירוצי התוס' ,וכתב ליישב באופן אחר ,עי”ש.
ומקדמת דנא שמעתי בזה רמז מתוק בשם הרבי מאוסטרצ'וב זצ"ל ,אשר באחד
מפגישותיו עם הגר"ח עוזר זצ"ל דן עמו מי ראוי לתואר 'גברא רבה' אשר בו דיברה הגמ'
(מכות כב ,ב) ‘כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא
רבה' (כמה טיפשים אותם אנשים שקמים בפני ס”ת ולא קמים בפני ת”ח) .והנה הגמ' שם למדה כן,
מהא דאמרה תורה לגבי מלקות ‘ארבעים יכנו' (דברים כה ,ג) ואילו חכמים העמידו אותם
על שלושים ותשע ,ומכאן שגדול כוחם של ת”ח יותר משל תורה ,עכת”ד הגמ' עי”ש.
והעיר הרב ,הרי מצינו כעין זה ממש לגבי מצות ספירת העומר ,דאמרה תורה (ויקרא כג,
טו-טז) ‘מיום הביאכם את עומר התנופה ...תספרו חמישים יום' ואילו חכמים העמידו
אותם על ארבעים ותשעה ימים ,וא”כ מדוע בחר הש”ס להוכיח כן ממצות המלקות ולא
ממצות ספירת העומר .והשיב על כך ,שרק ת”ח המוריד מכה מיהודי ראוי לתואר גברא
רבה! ומעתה שוב לא יפלא מדוע זכה דוקא משה בתואר הנכסף ‘ואת עלית על כולנה',
בעבור הצלת הדור.
ואם יש את נפשך להוסיף ולהעמיק בזה ,צא ולמד לדברי הגמ' (עבודה זרה מד ,א) עה”פ
(במדבר כא ,ח) ‘עשה לך שרף – עשה לך משלך' ,כלומר שהוצאות עשיית נחש השרף האמור
לעצור את המגפה מעל בנ”י – יהיו משלך ,עי”ש .ויש להתבונן נוראות ,הרי מקראות
מפורשים הם (שם ,ה-ח) שמגפת הנחשים פרצה על בנ”י במדבר על דיבתם הרעה בה'
ובמשה עבדו‘ :וידבר העם באלוקים ובמשה ...וישלח ה' בעם את הנחשים והשרפים
וינשכו את העם ...ויבוא העם אל משה ויאמרו חטאנו כי דיברנו בה' ובך התפלל אל ה'
ויסר מעלינו את הנחש ...ויתפלל משה בעד העם .ויאמר ה' אל משה עשה לך שרף ושים
אותו על נס' וגו' .ויש לתמוה ,מדוע היה צריך משה לשאת בהוצאות הצלת העם ,וכי לא
היה בידי העם כדי לממן נחש של נחושת עבור הצלתם מן המגפה .ברם אנו אין לנו אלא
ללמוד מכאן ,עד כמה נדרש מנהיג בישראל להפריד בין רגשותיו האישיים – להצלת צאן
מרעיתו .וזו היתה גדולתו של משה רבינו ע”ה ,אשר לא זו בלבד שמחל על פגיעתו וגם
התפלל להצלת מי שפגעו בו ,אלא שגם מימן מכיסו הפרטי את הוצאות הצלתם!
ומי לנו גדול כאהרון הכהן אשר הקדיש את מפעל חייו למען הכלל .וכה הם דברי
המשנה באבות (א ,יב)‘ :הלל אומר הוי מתלמידיו של אהרון – אוהב שלום ורודף שלום,
אוהב את הבריות ומקרבן לתורה' .וידועים ומפורסמים הם דברי רבותינו במדרש אודות
מנהגו של אהרון בהשכנת שלום בין איש לאשתו ,ובין אדם לחבירו .ומשום כך בכו
אותו ‘כל בית ישראל' (במדבר כ ,כט) – לרבות אנשים ונשים ,לעומת משה אשר נאמר עליו
(דברים לד ,ח) ‘ויבכו בני ישראל את משה' .וכמו כן ,ראיתי למי שדקדק בכתוב האמור אחר
פטירתו של משה‘ :ויתמו ימי בכי אבל משה' (דברים שם) ,ואילו באהרון לא מצאנו שתמו
ימי אבלו ,שכן חסרונו של אהרון בחיי הקהילה הורגש בכל עת ובכל שעה ,ולא תם.
וכאמור כל זה הוא מן המפורסמות לכל בר בי רב ,אולם בוא וראה עד היכן מגיעים פני
הדברים .מצאתי כתוב ,ששמונים אלף בחורי ישראל הלכו אחרי מיטתו של אהרון הכהן
ע”ה .וכולם נקראו בשם ‘אהרון' ,מפני שנולדו להורים אשר עמדו בפני גירושין ,ואהרון
החזירם זה לזה והשכין שלום בביתם .וכשנולד להם בן ,קראוהו בשם ‘אהרון' ,שהרי
בזכותו הגיע בן זה לעולם ,עכת”ד .ועתה בואו חשבון ,הרי ימי שני חייו של אהרון היו

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

הילולא דצדיקייא
הילולת רבי שמעון בר יוחאי

מאה עשרים ושלוש שנים ,שהם כ–ארבעים אלף ימים .נמצא לפי
זה שבכל יום הספיק אהרון להציל לפחות שניים או שלושה בתים
מגירושין! הרי לפנינו מפעל חיים של קודש הקודשים אהרון
הכהן הגדול מאחיו .ומעתה הוראת הלל הזקן‘ :הוי מתלמידיו של
אהרון אוהב שלום ורודף שלום' ,היא מופלגת עד מאוד – לאין
שיעור ואין ערוך.
ודע שלא תתכן מסירות נפש כה גדולה למען הפרט והכלל ,בלא
שקדם לה אהבה אמיתית ואין סופית – כאהבת עצמו ממש .וזהו
למעשה יסוד כל התורה כולה ,וכמו שדרש רבי עקיבא בתלמוד
ירושלמי (שבת ט ,ד)‘ :ואהבת לרעך כמוך זהו כלל גדול בתורה',
ופשוט שכוונתו בזה הוא ,שמצוה זו היא ‘היסוד' שעליו עומדת כל
התורה כולה ,שהרי יש לנו מצוות רבות נוספות – תרי”ג מצוות!
‘בעשר אצבעותי עמלתי בתורה – ולא נהנתי מהעולם הזה אפילו
באצבע קטנה' ,כך העיד על עצמו מרן ראש הישיבה הגרא”מ שך
זצוק”ל .ובכל זאת ידוע עד כמה הוא נהנה ושמח – בשמחתם של
אחרים ,ובפרט של תלמידיו .ולעומת זאת ,הצטער מאוד בצער
הזולת .יום נישואיו של נאמן ביתו הרב יחזקאל אסחייק שליט”א,
היה יום שמחתו של ראש הישיבה ,שכן החתן היה מקורב אליו
כבן .אך יודעי דבר מספרים ,כי בחתונה עצמה היה ראש הישיבה
עצוב מאוד וכמעט ולא רקד כלל .לשאלת תלמידו רבי מאיר
הייזלר ,מדוע אינו רוקד ,הרי זו שמחה של ראש הישיבה‘ .כן כן,
השיב ראש הישיבה ,איני יכול לרקוד .קשה לי לספר לך ...היום בא
אלי אברך וסיפר לי שהיום התברר סופית לאחר בדיקות שנערכו
בבית חולים ,שאין לו שום סיכוי להיות אב לילדים .כשקורה לי
דבר כזה אני לא יכול לרקוד'!...

בברכת שבת שלום ומבורך

הרבנות והמועצה הדתית
לשכת רב העיר
באר שבע

הואיל וליל ל”ג בעומר יחול השנה במוצאי שבת
קודש הקרוב “פרשת אמור”

רצוי להדליק את המדורות ביום ראשון
ומ"מ המדליקים במוצאי שבת אין להדליק
לפני השעה  10בלילה
וע"ז באעה"ח בברכת השבת

הרבנות והמועצה הדתית
באר שבע

כוס תנחומים

נשגר קמיה ידידנו ומכובדנו אשר פועל רבות ונצורות
להגדיל תורה ולהאדירה,מרביץ תורה לעדרים ,גריס באורייתא תדירא
ומקרב לבבות לאבינו שבשמים בנועם ובשמחה

שמעון כהן

שליט"א
הרה"ג ר'
רב שכונה יא' וראש מוסדות בית מוריה

		

ולכל המשפחה הנכבדה והיקרה הי"ו
על פטירת האמא היקרה והחשובה

מרת יקוט כהן
מן השמים תנוחמו ולא תוסיפו לדאבה עוד
ז"ל

הרב יהודה דרעי
רב העיר וראש אבות בתי הדין
מר יהושע (שוקי) דמרי
ממונה המועצה הדתית

רבני השכונות והקהילות
עובדי המועצה הדתית

שיתקיים בעז"ה ביום ראשון
יח' אייר תשע"ז ( )14.5.17בשעה 20:30

מר שלמה אוחיון
מזכיר המועצה הדתית

הרבנות והמועצה הדתית
באר שבע

כוס תנחומים

נשגר קמיה האי גברא רבא מרנא ורבנא הדגול והנערץ מקים עולה של
ם ,המאלפינו
תורה בעירנו הק' באר-שבע מזכה הרבים ומרביץ תורה לעדרי 
חכמה בינה ודעת ,מבצר חומות הדת בעיר ומקים מערכת הכשרות המפוארת
פה מפיק מרגליות בשיעוריו הנפלאים היקרים מפנינים ,המאיר לארץ
ולדרים עליה בחיבוריו הנפלאים והבהירים ,מאן מלכי רבנן אשר ממלכתו
מוסדות "ממלכת התורה בעיר האבות" פרוסה על כל רחבי העיר ,מקים
עולה של תורה בעירנו הק' באר שבע ,נאמן ביתם של גדולי ומאורי הדור

כב'מורנו ורבנו המרא דאתרא

יהודה

הגאון הגדול רבי

דרע י

שליט"א

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

עם פטירת האמא היקרה והחשובה ,אמא של מלכות ,אצילת הנפש
והמידות ,אשר העמידה דורות ישרים ומבורכים ואשר השיבה את
נשמתה הזכה והטהורה לאחר ייסורים קשים ומרים באהבה ובאמונה

מרת

ולהאי גברא רבה מקים עולה של תורה ,שלוחא דרבנן,
לוחם מלחמתה של תורה  ,נאמן ביתם של גדולי ומאורי ישראל
ובראשם אביר הרועים מרן בעל היביע אומר זצוק"ל,
ראש וראשון לכל דבר שבקדושה ,מחולל המהפכה
ומחזיר עטרת תפארת יהדות ספרד ליושנה
הרב

אריה מכלוף דרעי

שליט”א

שר הפנים הנגב והגליל
ולכל המשפחה היקרה ,הנכבדה והחשובה הי”ו
בעל הנחמות ירפא את שברכם הגדול בהמשך עשיה מרובה
לאלפים ולרבבות מעם ישראל ובירושלים תנוחמו ולא תוסיפו לדאבה עוד.
רבני השכונות והקהילות
רבני וגבאי בתי הכנסת

מר יהושע (שוקי) דמרי
ממונה המועצה הדתית

העלון מוקדש לעילוי נשמת
מרת

אסתר דרעי
בת מרים
ת.נ.צ.ב.ה

ז"ל

לרפואת

ר' יוסף שלמה
בר עליה

ורחל

בת סימי

מר שלמה אוחיון
מזכיר המועצה הדתית

בלבד
המפרסמים
המודעות על אחריות
המפרסמים בלבד
אחריות
המודעות על

אסתר דרעי

ע”ה

