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אחראי מערכת: הרב אברהם טריקיעורך: הרב עוזיאל אדרי

בברכת שבת שלום ומבורך

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

לוח זמנים שבועי

עלות השחר

זמן טלית ותפילין

זריחה - הנץ החמה

סו"ז ק"ש לדעת מג"א

סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 

חצות יום ולילה

מנחה גדולה

פלג המנחה

שקיעה 

צאת הכוכבים
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11:54
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לוח הזמנים
מדויק לבאר-שבע

יום ד'
ח' שבט
24.01.18

יום ו'
י' שבט
26.01.18

יום ה'
ט' שבט
25.01.18

יום ג'
ז' שבט
23.01.18

שבת קודש
יא' שבט
27.01.18

יום א'
ה' שבט
21.01.18

יום ב'
ו' שבט
22.01.18

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

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

גליון מס'

747

פרשת השבוע: בא

זמני הדלקת הנרות

בא
הדבר אשר
16:46
17:38
18:12

פרשת השבוע:
הפטרה

כניסת השבת:      
יציאת השבת:        

רבנו תם:

דבר רב העיר שליט"א דבר העורך
חג המצות אש התורה

ַויֹאפּו ֶאת ַהָבֵצק ֲאֶשר הֹוִציאּו ִמִמְצַרִים ֻעֹגת ַמּצֹות ִכי לֹא ָחֵמץ
ִכי ֹגְרשּו ִמִמְצַרִים ְולֹא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמַה ְוַגם ֵצָדה לֹא ָעׂשּו ָלֶהם )שמות יב, לט(
וגם צדה לא עשו להם: לדרך, מגיד שבחן של ישראל שלא אמרו היאך נצא למדבר בלא צדה
אלא האמינו והלכו הוא שמפורש בקבלה זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך לכתך אחרי
במדבר בארץ לא זרועה. מה שכר מפורש אחריו, קודש ישראל לה'.)רש"י בשם מכילתא(

הנה כי כן, הורתו ולידתו של איסור החמץ בפסח, הוא ביציאה החפוזה של אבותינו ממצרים, וכדברי 
המגיד בהגדה של פסח: 'מצה זו שאנו אוכלים על שום מה, על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו 
להחמיץ עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקב"ה וגאלם מיד'... הרי לפנינו, שכל דיני 'חמץ ומצה' 
שהם עיקר הלכות הפסח, לא היו באים לעולם אילו היו אבותינו משתהים מעט עד שהיה מספיק בצקם 
להחמיץ! והלב משתומם, הרי מאתיים ועשר שנים היו אבותינו במצרים, ואם כן היאך רגעים ספורים 

שחסרו להם הנציחו לדורות עולם את כל מהותו של החג – על כל מצוותיו הרבים, אתמהה!
ברם כבר הורונו המורים שבמקום פליאה נשגבה, זהו האות שלא זכינו להבין את עומק הדברים. ולפי 
הנראה, יובן ענין זה בטוב טעם ודעת, בהקדם ליסוד נפלא של המהר"ל מפרג, וזה תוכן דבריו הנשגבים: 
הנה במקומות שונים מוזכר בתורה חג הפסח, אולם בכולם הקפידה תורה לקוראו רק בשם 'חג המצות' 
)דברים טז, טז(. ויש להעיר, הלא שמו של החג מבטא בדרך כלל את מהותו, כך בחג הסוכות – 'למען 
ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים' )ויקרא כג, מג(, וכך 
בחג השבועות – 'שבעה שבועות תספור לך... ועשית חג שבועות )דברים טז, ט-י(. ואם כן מדוע ראתה 
תורה להנציח את שמו של חג הפסח, רק על אותם רגעים אחרונים אשר חסרו לאבותינו כדי שיספיק 
בצקם להחמיץ – 'חג המצות'. וביותר יפלא, הרי הקב"ה הוציאנו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה באותות 
ומופתים, והוציאנו מעבדות לחירות, משעבוד לגאולה, והעבירנו את הים, האכילנו את המן, נתן לנו את 
התורה, והכניסנו לארץ ישראל. ואמנם הרבה שמות לחג נשתרשו בעם ישראל: 'חג הפסח' – כי פסח 
ה' על פתח בתי בני ישראל, 'חג החרות' – הוציאנו מעבדות לחרות, 'חג הגאולה' – הוציאנו משעבוד 

לגאולה. אך התורה, לא בחרה באחד מהשמות הללו כדי להנציח על נכון את מהותו של החג.
ב'מבצע  הניצולים  אחד  אודות  ששמעתי  מעשה  בפניך  להעלות  אמרתי  המהר"ל,  קושיית  ולחידוד 
אנטבה'. וכך סיפר אותו ניצול )שהוא בן תורה( את השתלשלות ליל הצלתו: באותו לילה קיבלו כל השבויים 
אשר היו מרוכזים באולם הנוסעים בשדה התעופה שבאוגנדה, מזרון ללינת הלילה. טרם עלה על יצועו, 
הסיר את משקפיו כדרכם של בעלי משקפיים והניחם סמוך למזרונו. כידוע אפלה מוחלטת שררה באולם 
הנוסעים, כדי להקשות על כל פעולה לחילוץ השבויים. והנה בערך בחצות הלילה פרצו המחלצים אל 
אולם הנוסעים, ובזעקה גדולה הורו לשבויים להתפנות מיד אל עבר המסוקים אשר המתינו לחילוצם. וגם 
מיודענו אשר כאמור הניח את משקפיו למרגלותיו, פתח מיד בחיפוש בהול אחר משקפיו, אך מה לעשות 
כשמחפשים משהו לא תמיד מוצאים, ובפרט בחיפוש בהול כל כך אשר אימת מוות ואור החירות משמשים 
בו בערבוביה, וגם מכת החושך אשר נפלה עליו תרמה את חלקה להמשך הגישושים באפלה. מהר מאוד 
הבין האיש שאם ימשיך להתעקש אחר חיפוש משקפיו, ישאר הוא ומשקפיו עד עולם באוגנדה... ולכן 
החליט לוותר על משקפיו! ונמלט על נפשו לעבר מסוקי החילוץ, וכך יצא מאפלה לאור גדול. ועתה הבה 
נתבונן מעט, הנה ניתן לשער כי מיודענו עורך מסיבת הודיה בכל שנה. האם יעלה על הדעת שינציח את 

מסיבת ההודי-ה בשם 'חג המשקפיים', וידפיס הזמנות לכל קרוביו ומיודעיו בלשון – הנכם מוזמנים 
למסיבה השנתית של חגיגת המשקפיים... ובזמן המסיבה ידרוש בפני המוזמנים על אודות משקפיו 
היקרות אשר עקב החלטתו לוותר עליהם זכה לינצל... הרי אין לך שוטה גדול מזה, אשר במקום 
להודות ולשבח את השי"ת על הצלתו המופלאה, הוא בוחר לציין את החלטתו הגורלית לוותר על... 
משקפיו. אך מה נעשה שכך הוא ממש לגבי חג המצות, אשר במקום להנציח את החג על שם הצלתם 
לא הספיקו  להנציח את אותם המצות אשר  דוקא  תורה  המופלאה של אבותינו ממצרים, בחרה 

להחמיץ – 'חג המצות'! וזה לענ"ד עומק תמיהת המהר"ל.

"ברכת הלבנה"
המולד: מליל חמישי, ט' שבט

סוף זמנה: ליל ט"ו בשבט עד 20:47.

את  לאכול  ישראל  לבני  הציווי  נאמר  בפרשתנו 
"צלי  מצרים  של  ה"אליל"  שהיה  פסח  השה-קורבן 
על  מרמז  זה  דבר  קירבו".  ועל  כרעיו  על  ראשו  אש 
שלושה סוגים של תכונות שיש באדם. "ראשו" - "החכמה 
והשכל" צריכים להיות כפופים להשכלת וחכמת התורה. 
"כרעיו" - "תאוות השלטון והכוח", צריך לא לרמוס ח"ו 
ב"כרעיו-ברגליו" את כל הסובב אותו, אלא אדרבא לנצל 
את התפקיד הרם כדי לעזור ולסייע. "קירבו" - "מזונו של 
האדם ופרנסתו", שלא להפוך את הפרנסה ל"אליל" שכל 
האמצעים כשרים להשיגה. אלא להאמין באמונה שלימה 
וכל מה  מן השמים  לו מלמעלה  ומוכן  נקצב  כבר  שהכל 
השפע  שירד  כדי  השתדלות  לעשות  רק  זה  עליו  שמוטל 

ותשרה ברכת ה' במעשה ידיו.
זה  כן נאמר "ואכלוהו צלי אש". דהיינו, שאת כל  ועל 
בלימוד  ההתלהבות   - התורה"  "אש  ע"י  האדם  משיג 

התורה וקיום המצוות, שהמאור שבה מחזירו למוטב.



בס"ד

אורות הכשרותאורות הפרשה
גודל שבחם של אבותינו,  נבין את  היטב בתירוץ המהר"ל,  לכשנתבונן  אך 
וגם נשכיל ביסוד נפלא באמונה – בה' ובמשה עבדו, וזה תוכן דבריו: הנה כל 
הניסים והנפלאות שעשה עמנו השי"ת במצרים, אין בהם כלום כדי לשבח את 
ישראל, שהרי כולם באו בחסדו יתברך בלא אתערותא דלתתא )כידוע דברי חז"ל 
שהיו ישראל במ"ט שערי טומאה(. אך באותם רגעים אחרונים, אשר כולם הכינו 
עצמם ליציאה ממצרים וביקשו להכין להם צידה לדרך, שם אתה רואה את 
גדלותם. שכן כשהורה להם משה מפי הגבורה – לצאת 'מיד', לא נמצא איש 
מכל העם, אשר יערער על כך ויאמר: הלא מאתיים ועשר שנים אנחנו כאן, ומה 
בכך שנמתין עוד רגעים ספורים עד אשר יספיק הבצק להחמיץ כדי להכין לנו 
צדה לדרך, הרי אנו הולכים לארץ מדבר שאין בה לחם ומים, וכי עלה על דעתם 
שירד להם לחם משמים ומים מן הסלע. אך לא כך היה, איש לא הרהר אחר 
דבריו, משה אומר לצאת מיד – יוצאים מיד עד כדי מסירות נפש של ממש. וזה 
עומק הדגשת הכתוב 'וגם צדה לא עשו להם'. וזהו גודל שבחן – 'זכרתי לך חסד 
נעורייך אהבת כלולותיך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה'. ועל כן בחרה 
התורה להנציח את שם החג דוקא על אותם רגעים ספורים – 'חג המצות', כדי 
להודיע שבחן של ישראל. אך ישראל לעומת זה, בחרו להנציח את שם החג על 

הניסים והנפלאות, כדי להודיע שבחו של מקום – 'חג הפסח'.
ומעתה נבין, מדוע הזהירה תורה כל כך על איסור חמץ בפסח, והחמירו 
בו חכמים עד מאוד, שכן חמץ כל שהו – הוא חימוץ באמונה בה' ואמונת 
לפניך שחג  נתברר  היסודות של חג הפסח, שהרי  יסוד  לענ"ד  וזהו  חכמים. 
המצות – הוא חג האמונה. )ואולי זה המקור למנהג יוצאי מרוקו לחתום את 
ימי החג בציון יום 'המימונה', ובמרכזו ברכת הרב ודברי חיזוק באמונה. שכן 
בכך אנו משרישים בקרבנו את הלקח שקיבלנו בימי החג, הלא הוא אמונה 

בברכת שבת שלום ומבורךבה' ובמשה עבדו(.

ד' שבט, שבת ההילולא של 
ה"בבא סאלי"זיע"א

גילוי אליהו
כשהיה עולה לירושלים היה מקפיד 
ללבוש בגדי שבת. באומרו: "אליהו 

הנביא מסתובב ברחובות ירושלים... 
אפשר ואפגשהו... רצוני לפוגשו כשאני לבוש בבגדי שבת...". 
כמו כן פעמים היה מסתגר בחדרו ומורה לסגור את החלונות 
ולנעול את הדלתות. באחת הפעמים אמר למשמשו: "אליהו 

הנביא יכול להיכנס גם דרך חלונות ודלתות נעולים...".

גלוי הבעש"ט והמגיד ממזריטש
כאשר היו באים לפניו רבנים מחברי ספרים ומגישים אליו ספר 
חדש שחיברו והוציאו לאור, היה רגיל לשאול: "האם הספר מיוסד 
על פי דרך הבעל שם טוב, דעו לכם שאיני קורה בספרים שאינם 
לפי דרכו של הבעש"ט הק'. וזה אצלי עניין שבנשמה... מגיל 15 
התקשרתי לחסידות, כאשר נגלו אלי בהקיץ הבעש"ט ותלמידו 
המגיד  אך  מאומה,  עימי  דיבר  לא  הבעש"ט  ממזריטש,  המגיד 

ממזריטש גילה לי סודות גבוהים שאיני רשאי לגלותם.

יהיה ניצחון גדול
לפני מלחמת ששת הימים שרר פחד גדול בארץ, מהסכנה הגדולה 
שריחפה על יושביה. מספר נכדו שיום אחד לפני פרוץ המלחמה 
נכנס לסבו הגדול ה"בבא סאלי" וראה אותו יושב אחוז בשרעפי קודש 
ושמחה גדולה ונהרה שורה על פניו כשהבחין בו ה"בבא סאלי" אמר 
לו כשבת שחוק מרחפת על שפתיו: "כעת היה אצלי הבעל שם טוב 
הקדוש... תפרסם לכולם שאין מקום לדאגה כלל ומובטח לנו ניצחון 
גדול, כבר העלתי נרות לכבודו של התנא הק' רבי שמעון בר יוחאי, 
ולכבודו של הבעל שם טוב הק', ובזכותם תהיה הצלה גדולה וננחל 
ניצחון גדול". כמו כן האדמו"ר משומרי אמונים שליט"א מספר כמה 
פעמים כשבאתי ל"בבא סאלי", גילה לי חזיונות שמימיים מופלאים 

שהיו לו עם הבעש"ט, המגיד ממזריטש ורבי אלימלך מליזנסק.

כל  מתו  חושך  במכת  אפילה  ימי  בשלושת  רש"י  כתב  ייגאלו  כולם 
המצ ראו  לא  וכך  ממצרים,  לצאת  רצו  שלא  ישראל  מבני  ־הרשעים 

רים במפלתם. ואילו בגאולה העתידה כל יהודי ויהודי ייגאל, גם אדם 
כזה שלא ירצה לצאת מהגלות. שכן, מאז מתן תורה, נוצר קשר מיוחד 
בין ישראל לאביהם שבשמים הקב"ה, שהוא קשר הנובע מתוך הרובד 
ועוון או כפירה ח"ו אינו מסוגל  העמוק ביותר של הנפש, ושום חטא 
להעיב ולהחשיך על הקשר "הפנימי" הזה. וכל העוונות הם רק מעשים 
"חיצוניים" שבאים מתוך רוח שטות. משום כך בגאולה השלימה ייגאלו 
כל בני ישראל. כמו שכתב רש"י בפרשת נצבים )ל, ג( שבגאולה העתידה 
הקב"ה "אוחז בידיו ממש איש איש.. תלוקטו לאחד אחד בני ישראל". 
כמ"ש בספר התניא "כל יהודי בוודאי סופו לעשות תשובה.. כי לא ידח 
"אילו  ממנו נדח". וזהו מה שאנו אומרים לבן הרשע בהגדה של פסח 
היה "שם" לא היה נגאל". מה שאין כן בגאולה העתידה סופו לעשות 

תשובה ואף הוא ייגאל.

אף לא על עצמו "ויאמר ה' אל משה מי שם פה לאדם". פעם נכנס 
יהודי אצל אדמו"ר הריי"צ, וביקש "תיקון" לדברים מסויימים. בדברו, 
תיאר את מצבו הרוחני הירוד באופן מבהיל ממש. השיבו הרבי: הרי 
ידועה לך בודאי חומרת איסור לשון- הרע. אסור לו לאדם לדבר לשון- 

הרע, לא על חברו ואפילו לא על עצמו.

שיתקיים בעז"ה ביום ראשון ה' בשבט תשע"ח
)21.1.18( בשעה 20:30 

בישיבת "נתיב השבים" שבזי 17, באר-שבע

בס"ד



הננו לבשר לציבור שוחרי התורה
בעירנו הק', כמידי חודש בשבת מברכין,

גם בשבת זו פרשת "ראה" ישא
מדברותיו בהלכה ובאגדה

בס"ד

אורות ההלכה

בעבור זה עשה ד' לי בצאתי ממצריםהלכות ברכת שהחיינו

תשובות הלכתיות משולחנו 
של מורינו המרא דאתרא

הרה"ג יהודה דרעי שליט"א

דבר רבני השכונות
הרה"ג יעקב נמש שליט"א 

רב שכונה ג' ומנהל מחלקת סת"ם
ופיקוח שבת שע"י הרבנות באר שבע

בית דין צדק לענייני ממונות 
שע"י הרבנות והמועצה הדתית באר שבע

נייד: 052-7670510

מקשים הראשונים – לכאורה היה לו לומר שמקיים מצוות אכילת מצה בגלל 
שהוציאנו ד' ממצרים ומפשטות לשון המקרא משמע הפוך מזה בעבור קיום 
המצוות "עשה ד' לי בצאתי ממצרים" וכן אנו אומרים בהגדה של פסח בעבור 
זה לא אמרתי אלא בשעה שיש מצה ומרור מונחים דהיינו סיפור יציאת מצרים 
התהוה בכדי שאוכל לקיים מצות מצה ולכאורה התהליך היה הפוך אכילת 
המצה בכדי שנזכור שה' הוציאנו ממצרים? מתרץ האבן עזרא שיצאנו ממצרים 
בכדי לקיים מצות אכילת מצות,ואיסור אכילת חמץ ויציאת מצרים היתה בכדי 
לקבל עלינו עול מלכות שמים ועול מצוות. על פי ההסבר של האבן עזרא אנו 
נבין שתחילת הדברים היו בשורשים רוחניים של המצוות הללו וכדי להוציא 
ה' התלבשו המצוות הנ"ל באירועים גשמיים, מצרים רשעים  בפועל עבודת 
פרעה הרשע, שיעבוד בחומר ולבנים וכו' עד ליציאת מצרים וגם אילולי גלות 
ויציאת מצרים הקב"ה היה נותן לנו המצוות הללו בצורה אחרת- כי הרבה 
וכך כותב גם הבית הלוי  יצי"מ.  ע"י  ורק בפועל קיבלנו אותן  דרכים למקום 
פרשת בא ולכן באמת קרבן הפסח נקרא "חוקת הפסח" כי הטעמים כמוסים 
באמת מאיתנו והרי כל התורה "וחוקיה" קדמו לבריאת העולם וממשיך ואומר 
לכם"  הזאת  העבודה  "מה  השואל  הרשע  לבן  התשובה  שזו  הלוי"  "הבית 
ע"י ששחטו  לזמן שיצאו ממצרים  היה מתאים  קרבן הפסח  דהיינו הקרבת 
והמרור לזכר  ואכילת המצה  זרה של המצרים  את הטלה דזה היה העבודה 
לא אקטואלי לתקופה  וזה  ישראל ממצרים  בני  והגאולה כשיצאו  השיעבוד 
מאוחרת יותר וזו התשובה לבן הרשע לא בעבור שיצאתי ממצרים אני עושה 
את המצוות – לזכר היציאה הנ"ל אלא בעבור קיום המצוות הללו נתחדשה לנו 
יציאת מצרים וזה בעצם בכל המצוות דבעבור המצוה בא הטעם של המצוה 
והבן הרשע שמסרב לקיים המצוות של הפסח אילו היה שם לא היה נגאל כי 
הגאולה באה רק באם נקיים המצוות גם אם לא נבין את טעמם, והבן. האור 
החיים הק' בפרשת חקת עומד על מה שהתורה כותבת זאת חקת התורה ולא 
זאת חוקת הטהרה לומר לנו שבאם נקיים דין פרה אדומה שטעמה לא ידוע 
אזי זה ייחשב כאילו קיימנו כל התורה כי קיום המצוה בלא הבנת הטעם ורק 
משום שהקב"ה ציוה לקיימה מראה על הצדקות האמונה והסכמתנו לקיים כל 
מצוות הבורא וזה חשוב כאילו קיים כל התורה כולה וזה כמובן נכון גם לגבי 
מצוות הפסח. בילקוט שמעוני )משלי ט אות תתקנד( דרשו חז"ל כל המועדים 
עתידין ליבטל וימי הפורים ולפי ר' אלעזר אף יום הכיפורים לא יבטל לעולם 
והרשב"א בשו"ת שואל מי הוא זה שיאמר שיבטל מן התורה אפילו אות אחת 
ואפילו קוצו של יוד! כלומר לא שייך בכלל הדבר שמשהו יהיה בטל ומתרץ שם 
שעל כל המועדים שייך מצב שיגרום החטא שהגויים יגזרו לבטל את ישראל 
משמירת המועדים ורק לא על פורים ויוכ"פ ואולי ניתן להסביר ברשב"א את 
פירוש האבן עזרא דכל החגים והמצוות שניתנו בסיני הנוגעים לחגים הללו 
השורש שלהם היה קיים מאז שבורא עולם כתב התורה לפני בריאת העולם 
ורק הטעמים שנילוו למתן המצוות המיוחדות לא יהיו בתוקפם וזה הפשט 
למה שאמרו חכמים לבן זומא במס' ברכות יב': שתהא שיעבוד מלכויות עיקר 
ויציאת מצרים טפל כלומר הטעם המוכר כמו אכילת מצה על שלא הספיק 
תישאר  כחוקה  המצוה  ברם  למצוה  "הבלעדי"  כטעם  יהיה  לא  וכו'  בצקם 
וגו' היא גם התשובה  זה  מצאנו בהגדה של פסח שהתשובה בעבור  לעולם. 
לבן שאינו יודע לשאול והדברים מובנים הילד שעדיין לא שואל שאלות ולא 
הושפע מדעות זרות ומטעות האב צריך לחנך אותו ולציידו בידע המתאים 
ביותר עבורו ועבור כל הבנים שקיום המצוות המיוחדות לפסח שציוונו הבורא 
במהרה  לעתיד  ושניגאל  בעבר  שנגאלנו  לגאולה  הטובה  הערובה  הן  עולם 
כשבעיר פרצה  ואולי ניתן להוסיף את משלו של המגיד מדובנא  בימינו אמן 
שרפה ל"ע וכילתה בניין שלם הכבאים שבאו לכבות השרפה שפכו כל כמות 
הכבאים  את  שאלו  ואז  אליהם  הגיע  לא  עדיין  שהאש  הסמוך  בבית  המים 
למה לא מנסים לכבות השרפה בבניין הבוער והשיבו הבניין הבוער כבר אין 

שם סיכוי לכבות הכל היה למאכלת אש והם מנסים להציל הבניין הקרוב 
לשרפה והנמשל הבן הרשע כבר "אבוד" אין לו הרבה סיכויים ורק "הקטן" 
שעדיין לא שואל ניתן להצילו ולכן אותה התשובה מאותו פסוק אומרים 
גם לשאינו יודע לשאול ומציידים אותו בידע הנכון. ויהי רצון שיתקיים בנו 

כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, אכי"ר.
בברכת שבת שלום ומבורך

הרב יעקב נמש



הננו לבשר לציבור שוחרי התורה
בעירנו הק', כמידי חודש בשבת מברכין,

גם בשבת זו פרשת "ראה" ישא
מדברותיו בהלכה ובאגדה

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

הרה"ג אברהם מיכאל מאמאן שליט"א
רב שכונה דרום וראש ישיבת תורה אור באר שבע

ולכל המשפחה הנכבדה והיקרה הי"ו

על פטירת האבא היקר והחשוב, זקן חכמי מרוקו, 

זקן רבני ודייני ישראל, סבא דמשפטים, משיירי 

כנסת הגדולה, גזע ישישים אראלים ותרשישים, 

ענוותן כהלל, נשיא ישיבת אור תורה בבאר שבע 

האיר  ואשר  בירושלים  רמ"ה  יד  הרוחני  והמרכז 

לכולם בתורתו ובקדושתו בהיותו ראב"ד במרוקו 

וחבר בית הדין הגדול בירושלים  

ומח"ס שו"ת עמק יהושע ועוד.  

תתקיים בס"ד עצרת מספד בבית מדרש
"משכן שמעון – בית אליהו"

בקריה החרדית רח' הרב צבי פסח פרנק
ביום שלישי ז' בשבט תשע"ח )23.01.18 למניינם(

בשעה 20:30 בדיוק תפילת ערבית.
במעמד:

בנו וממשיך דרכו
הגאון הגדול ר' שרגא שטינמן שליט"א

ראש ישיבות אורחות תורה
אשר יעבור לפני התיבה בתפילת ערבית

יספידוהו תמרורים
מורנו הגאון הגדול רבי  יהודה דרעי שליט"א

רב העיר וראש אבות בתי הדין באר שבע

תלמידו המובהק
הגאון ר' משה יהודה שניידר שליט"א

אשר יביא עובדות מחיי מרן זיע"א

מסע הנעילה
מורנו ראש הישיבה

הגאון הגדול ר' אביעזר פילץ שליט"א
ראש ישיבת תפרח

דברי פתיחה רבני בית המדרש שליט"א

הגאון הגדול הצדיק

כמוהר"ר יהושע מאמאן זצוק"ל

הרב יהודה דרעי
רב העיר וראש אבות בתי הדין

רבני השכונות והקהילות
עובדי המועצה הדתית

מן השמים תנוחמו
ולא תוסיפו לדאבה עוד

העצרת תועבר בשידור חי
באולם הסמוך ע"י מסכים

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
לשכת רב העיר

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
לשכת רב העיר

בס"ד

לרפואת
ר' יוסף שלמה בר עליה

ורחל בת סימי 

לעילוי נשמת
מרת אסתר בת מרים ז"ל

ת.נ.צ.ב.ה.

יהושע )שוקי(דמרי
ממונה המועצה הדתית

שלמה אוחיון
מזכיר המועצה הדתית 

רבי אהרון יהודה לייב שטינמן זצוקלה"ה

עצרת מספד מרכזית
עם תום ימי השלושים לסילוקו לגנזי מרומים
של ראש גולת אריאל רבן של כל בני הגולה

 מרן ראש הישיבה רבנו הגדול

בעל איילת השחר


