בס"ד

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

פרשת השבוע :כי תשא

עורך :הרב עוזיאל אדרי

דבר העורך
מטבע של אש

נאמר במדרש" :בשעה ששמע משה "ונתנו איש
כופר נפשו" ,נרתע לאחוריו ואמר ,מי יוכל
ליתן כופר נפשו? ...נטל הקב"ה כמין "מטבע
של אש" מתחת כסא הכבוד והראה לו למשה".
מבאר הבעש"ט הק' :משל לאדם שלמד
צורפות ,לימדו הצורף את המלאכה ,אך את
המובן מאליו לא אמר לו "להצית אש מתחת
הכסף והזהב" ,עשה התלמיד כפי שלמד אך את
האש לא הצית ...מובן שהזהב והכסף נותרו
כפי שהם .נתינת צדקה בלבד אינה יכולה
לשמש כופר נפש ,אך כשנותנים מטבע במאור
פנים של "אש" בחיות והתלהבות ,אזי בכוח
המטבע לכפר על הנפש ,ולהצית "אש" בנשמה
של האדם שנמשלה לנר "נר ה' נשמת אדם".
לפיכך הראה הקב"ה למשה מטבע של אש.

בברכת שבת שלום ומבורך
רב קהילת קודש ‘שבטי ישראל' שכונה יא' באר שבע

לוח זמנים שבועי
לוח הזמנים

מדויק לבאר-שבע

יום ג'
יום ו' שבת קודש
יום ב'
יום א'
יום ד' יום ה'
יז' אדר יח' אדר יט' אדר כ' אדר כא' אדר כב' אדר כג' אדר
10.03.18 09.03.18 08.03.18 07.03.18 06.03.18 05.03.18 04.03.18

עלות השחר
4:51
זמן טלית ותפילין
4:58
זריחה  -הנץ החמה 6:07
סו"ז ק"ש לדעת מג"א 8:22
סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 8:57
חצות יום ולילה
11:53
מנחה גדולה
12:23
פלג המנחה
16:44
שקיעה
17:43
צאת הכוכבים
17:58

4:50
4:57
6:06
8:21
8:56
11:53
12:23
16:44
17:44
17:58

4:48
4:56
6:05
8:20
8:55
11:52
12:23
16:45
17:45
17:59

4:47
4:54
6:04
8:19
8:55
11:52
12:23
16:46
17:46
18:00

4:46
4:53
6:02
8:18
8:54
11:52
12:22
16:47
17:47
18:01

4:44
4:51
6:01
8:18
8:53
11:51
12:22
16:48
17:47
18:01

ז מ נ י ה ד ל ק ת ה נ ר ות
פרשת השבוע :כי תשא
וישלח אחאב
הפטרה:

כניסת השבת:
יציאת השבת:
רבנו תם:

17:22
18:14
18:54

4:43
4:50
6:00
8:18
8:52
11:51
12:22
16:48
17:48
18:02
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אחראי מערכת :הרב אברהם טריקי

דבר רב העיר שליט"א
עבדו את ה' בשמחה

זֶ ה יִ ְּתנּו ּכָ ל ָהעֹבֵ ר עַ ל ַהּפְ ֻק ִד ים ַמ ֲחצִ ית ַה ֶּׁש ֶקל ּבְ ֶׁש ֶקל ַהּק ֶֹדׁש (שמות ל ,יג)
זה יתנו :הראה לו כמין מטבע של אש ומשקלה מחצית השקל ,ואמר לו כזה יתנו (רש"י)

איתא במשנה (שקלים א ,א)' :באחד באדר משמיעין על השקלים ועל הכלאים' .וראיתי
לרבינו יוסף חיים זיע"א (אדרת אליהו פר' פקודי) אשר האריך לבאר בטוב טעם ,מדוע דוקא
באחד באדר מכריזין על השקלים ,וזה תמצית דבריו :כיון שחפץ ה' רק במצוה שעושין
אותה מתוך שמחה ,לכן ציוה על השקלים בתחילת חודש אדר אשר בו מתגברת השמחה
בעבודת ה' ,כמאמרם 'משנכנס אדר מרבין בשמחה' ,עי"ש בדבריו הנשגבים .ובפרט
במצוה זו שיש בה חסרון כיס ,וידוע דברי רבותינו הראשונים שאין מברכים על מצות
הצדקה ,מפני שירדו רבותינו לסוף דעת רוב הבריות שאינם מנותנים צדקה בשמחה ,וכבר
הארכנו בזה במקום אחר ואכהל"ב.
ובזה ביארו הדרשנים דברי רש"י עה"פ זה יתנו כל העובר על הפקודים' :הראה לו כמין
מטבע של אש ומשקלה מחצית השקל' ,וכי לא ידע משה צורת מטבע עד שהוצרך הקב"ה
להראותו מטבע של מחצית השקל .זאת ועוד ,מדוע הראהו מטבע של 'אש' ,הלא מן
הראוי היה להראותו מטבע העובר לסוחר .ברם ,בזה ביקש הקב"ה לרמוז ,שאינו חפץ אלא
במצוה המתקיימת בחום של שמחה והתלהבות ,וזהו מטבע של 'אש' שהראהו הקב"ה
למשה ואמר לו 'כזה יתנו' – רק באופן זה אני חפץ בנתינתם ,והבן.
וכמים צוננים על נפש עייפה ,הם בזה דברי הרמב"ם (הלכות לולב פ"ח הלכה טו)' :השמחה
שישמח אדם בעשיית המצוה ובאהבת האל שציוה בהן – עבודה גדולה היא ,וכל המונע
עצמו משמחה זו ראוי להיפרע ממנו ,שנאמר תחת אשר לא עבדת את ה' אלוהיך בשמחה
ובטוב לבב' (דברים כח ,מז) ,עי"ש .ומקור דבריו מגמ' (שבת ל ,ב ופסחים קיז ,א)' :ושבחתי אני את
השמחה (קהלת ח ,טו) ,זו שמחה של מצוה .ולשמחה מה זו עושה (קהלת ב ,ב) ,זו שמחה
שאינה של מצוה .ללמדך שאין שכינה שורה לא מתוך עצבות ...אלא מתוך דבר שמחה של
מצוה ,שנאמר ועתה קחו לי מנגן והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד ה' (מלכים ב – ג ,טו) .אמר
רב יהודה וכן לדבר הלכה' ,עי"ש .ויש לתמוה נוראות ,וכי מי שעבד את ה' ושמר כל מצוותיו
אלא שלא עשאם מתוך שמחה ,יהא דינו בכל התוכחות והקללות המפורשים (שם) בפרשה!
וביותר יפלא במי שמוכה ביסורים קשים רח"ל ואעפ"כ הוא מתאמץ בקיום מצוות התורה לפי
כוחו ,אלא שמתוך יסוריו אינו מקיימם בשמחה ,היעלה על הדעת שהוא בכלל 'המונע עצמו'
משמחה – אשר ראוי להיפרע ממנו בכל העונשים הללו .ואת"ל שאכן זה דינו – כמפורש
בתורה ,א"כ מדוע נקט בה הרמב"ם לשון 'ראוי להיפרע ממנו' ולא נקט לישנא דדינא –
שנפרעים ממנו .וכן צריך תוספת ביאור במ"ש 'עבודה גדולה היא'.
וכעין זה ממש יש לנו להעיר על מאמר רבותינו בגמ' (מגילה יג ,ב) אשר דרשו על הכתוב
'ישנו עם אחד (מגילת אסתר ג ,ח) – שישנו מן המצוות' ,עי"ש .ופשוט שאין הכוונה שלא קיימו
מצוות כלל ,שהרי מבואר בגמ' (שם יב ,א)' :שאלו תלמידיו את רשב"י ,מפני מה נתחייבו
שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה .אמר להם אמרו אתם ,אמרו לו מפני שנהנו
מסעודתו של אותו רשע ...אמר להם הם לא עשו אלא לפנים (מיראה – רש"י) אף הקב"ה
לא עשה עמהן אלא לפנים' .ואם איתא דלא קיימו מצוות התורה ,א"כ מדוע היו תמהים
תלמידיו של רשב"י ושואלים 'מדוע נתחייבו כליה' .זאת ועוד ,שלא נמצא עוון בידם זולת
מה שנהנו מסעודתו של אותו רשע או שהשתחוו לצלם באונס מחמת יראה .הנה כי
כן ודאי ששמרו על מצוות התורה ,אלא שנתעצלו בקיומם ועל זה נופל הלשון 'ישנו'.
איברא שזה מוכח ומבואר בדברי המהרש"א (שם) בשני פירושיו ,עי"ש .וא"כ
המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

בס"ד

אורות הפרשה
אכילה בשבת

כתב רבי נחמן מברסלב זיע"א :מעלת האכילה בשבת היא
כמעלה התפילה ביום חול .כתב הבעש"ט זיע"א :נצטוינו
לענג את "הגוף" ביום השבת אשר בו מתגלה אור גדול
ועליון ,כדי לאפשר "לנשמה" לשמוח בדביקותה בהקב"ה.
משל למה הדבר דומה? לבן מלך משכיל וחכם מאוד שנלקח
בשבי ,ושמו אותו עם אסירים חסרי השכלה ריקים ופוחזים
רוצחים וגנבים ,והצער הנפשי שלו היה קשה מנשוא .פעם
אחת קיבל איגרת מאת אביו המלך והדבר רומם את רוחו
הנכאה ושימחו עד מאוד ,מיד קם בן המלך וחילק משקה
חריף משכר ,לכל שאר השבויים ,שהיו איתו ,בכדי שישמחו
אף הם ולא ישביתו את שמחתו.

מעין עולם הבא

על השבת נאמר שהיא "מעין עולם הבא" .נשאלת השאלה
הרי על ה"עולם הבא" נאמר שאין בו לא אכילה ולא שתיה,
א"כ מדוע מצווה לענג את השבת דווקא באכילה ושתיה
ואסור להתענות בה? מבאר בעל התניא זיע"א :בשבת
קודש נאצל מלמעלה תענוג רוחני ,ורק מפני שלא ניתן
לקבל תענוג עליון ומופלא זה פה בעולם הזה ללא לבוש
גשמי ,על כן מצווה להלביש את התענוג במאכל ומשתה,
אך צריך להיזהר שלא לשכוח מהו העיקר ומהו הטפל .ויכול
כל אדם לדעת באמת ובתמים איזה עולם הבא יהיה לו ,ע"י
שיתבונן בעצמו ביום השבת ויראה ממה הוא מתענג יותר
האם מהגשמיות או מהרוחניות ,כי לפי מדת העונג הרוחני
שיש לאדם בשבת כך יהיה העולם הבא שלו.

עונג שבת

מסופר על אחד הצדיקים שהיה מקפיד שלא לאכול בשר
ואפילו ביום השבת .פעם שאלוהו" :האין זה מצווה לענג
את השבת בבשר שמן?!" השיב הצדיק :נכון שיום השבת
הוא כל כך גדול וקדוש עד שאפילו האכילה ביום זה
אינה מגשמת את האדם .אך כיצד אפשר ,איפוא ,לישב
ולאכול ביום כזה? .עונג שבת הנפשי הוא מתפילת השבת,
עונג שבת הגופני הוא מסעודת השבת ,ושניהם הוא עונג
אלוקי ,אך אין ראוי לו לאדם להשקיע את עצמו ,ראשו
ורובו ,בסעודת השבת ,אף שמצווה היא .וכדאי להשוות
את ההידור במצווה זו למידת ההידור שאדם נוהג באותן
מצוות שהגוף מצטער מהן ...כל מצווה התלויה באכילה
ושתיה ,לא יקרה מאומה ,אם נמעיט בה קצת...

נשמת כל חי

מסופר על האדמו"ר הרש"ב זיע"א :שבמשך זמן רב היה
מכין עצמו לתפילת שחרית של שבת ,בלימוד חסידות
והתבוננות בגדלות הבורא וכו' ,ולפעמים זה היה נמשך
במשך חמש שעות ,ולאחר מכן התפלל באריכות גדולה
את תפילת השבת ,ורק בסוף היום סמוך לשקיעת החמה
היה עושה קידוש וטועם משהו לכבוד שבת .פעם אמר:
"כשמתפללים בשבת באריכות ,רואים את אלוקותו של
הבורא במוחש" .ובלשון הזוהר הקדוש" :שבת היא יום
הנשמות ולא יום הגופים ,לכן בשבת משבחים בתשבחות
הנשמות".

ישמח משה במתנת חלקו

במעמד הר סיני כשאמרו ישראל נעשה ונשמע קיבלו מתנה
מאת הקב"ה וירדו שש מאות אלף מלאכי השרת וקשרו
לראשו של כל אחד שני כתרים של אור קדושים ועליונים
שאין כמותם ,ואחר חטא העגל ,הפסידו אותם ובאו מלאכי
חבלה ולקחו את הכתרים ,והם ניתנו במתנה למשה רבינו,
ומידי שבת בשבתו משה רבינו משיב את הכתרים לכל אחד
ואחד מישראל בשמחה רבה ובטוב לבב לרוב עומק אהבתו
העצומה לעם ישראל.

אורות הכשרות
יש לתמוה ,וכי בשביל שלא קיימו את המצוות בזריזות ושמחה,
יתחייבו כליה ח"ו .וביותר יפלא שגם המן ואחשוורוש אשר האמינו
שהקב"ה נפרע מצריהם של ישראל ,ידעו שכיון 'שישנו מן המצוות'
אין הקב"ה מצילם ,כמבואר שם' :אמר ליה מסתפינא מאלוהיו דלא
ליעביד בי כדעבד בקמאי ,אמר ליה ישנו מן המצוות' ,עי"ש.
ונראה לבאר בס"ד ,שיש שתי בחינות בקיום המצוות :יש המקיים
את ציווי הבורא – כעבד המשמש לפני רבו ,ויש המקיים את ציווי
הבורא – כבן המשמש לפני אביו .וכור המבחן בזה ,הוא השמחה
והזריזות בקיום המצוה .שכן עבד המשמש לפני רבו ,פשוט שאינו
עושה כן מתוך שמחה על עצם העשיה או מתוך אהבה יתירה ,מפני
שכל מגמתו הוא לצאת ידי חובתו ולקבל את שכרו .משא"כ בן
המשמש לפני אביו מאהבה וחפץ לעשות נחת רוח לפניו .ומעתה
שפיר י"ל שכל העונשים הנוראים האמורים בתורה ,לא נאמרו רק
בעבור חסרון השמחה ,אלא בעיקר מפני העבירות שבידו .ברם אם
היה מקיים המצוות בשמחה ,אזי היה בכוחם להגן בעדו ולפוטרו מן
הדין מכל העבירות שבידו .שכן זהו טבעו של אב רחום שהוא מסלק
חובות בנו.
וכן הם דברי רש"י הנפלאים עה"פ 'ואהבת את ה' אלוהיך' ,וז"ל:
'עשה דבריו מאהבה ,אינו דומה עושה מאהבה – לעושה מיראה,
העושה אצל רבו מיראה כשהוא מטריח עליו מניחו והולך לו'.
ובהמשך הוסיף רש"י עה"פ 'והיו הדברים האלה' (דברים ו ,ו) ,וז"ל:
'מהו האהבה ,והיו הדברים האלה – שמתוך כך אתה מכיר את
הקב"ה ומתדבק בדרכיו' ,עכ"ל .וזה מפורש טפי בדברי הספורנו שם,
וז"ל' :ואהבת – תשמח לעשות דבר שייטב בעיניו כאשר תבין שאין
תכלית נכבד מזה' ,עי"ש .הנה כי כן מפורש לפנינו ,שהשמחה בקיום
המצוות – היא הסימן לאהבת השי"ת ,ומדרגה זו נקנית רק כאשר
יבין האדם שאין תכלית נכבד מזה.
ולאור האמור שפיר דייק הרמב"ם בלשונו ונקט 'ראוי להיפרע'
ממנו ,רוצה לומר שאם אין בידו קיום מצוות בשמחה אזי ראוי
להיפרע ממנו ,דהא מיירי במי שראוי מצד העבירות שבידו לכל
העונשים הללו.
וכן יובן בזה מדוע כרך הרמב"ם את השמחה בעשיית המצוות –
עם אהבת הא–ל ,שהרי אי אפשר לשמחה זו בלא שיש עמה אהבה
אין סופית במי שציוה בהן ,וכדפי' .וכמו כן יובן היטב מדוע סיים בזה
הרמב"ם 'עבודה גדולה היא'.
וגם הלום יובן בזה מאמר חז"ל על הכתוב 'ישנו עם אחד – ישנו מן
המצוות' ,שכן אמור מעתה שלא נגזרה עליהם כליה ח"ו רק בעבור
חסרון השמחה והעצלות בקיום המצוות ,אלא לעולם היו ראויים לכך
מצד מעשיהם ,ואולם אם היו מקיימים מצוות בשמחה ובזריזות אזי
היו מוגנים מפני הפורענות .וגם המן ואחשוורוש ידעו זאת ,ודו"ק.
ואכן מתוך 'התיקון' של אותו הדור ,אתה למד כן .דהנה ידועים
דברי רבותינו על הפסוק 'ליהודים היתה אורה ושמחה' (מגילת אסתר
ח ,טז) ,ודרשו בגמ' מגילה (טז ,ב) 'אורה זו תורה' .והמקור לזה הוא
מדברי הכתוב (שם ט ,כז) 'קיימו וקבלו עליהם היהודים' – קיימו מה
שקיבלו עליהם כבר במעמד הר סיני ,והיינו שבימי מרדכי ואסתר
חזרו וקיבלוה מרצון .ויש להעיר אם בקבלת תורה ממש עסקינן,
מדוע לא נכתב במפורש ליהודים הייתה תורה ושמחה ,ולמה נרמזה
בלשון 'אורה' עד שהוצרכו רבותינו ללמדנו שאורה זו תורה .ברם
לכשנתבונן נראה ,שלמעשה בפועל הייתה תורה בידם כבר ממעמד
הר סיני ,אלא שאז קיבלוה בכפיה – 'כפה עליהם הר כגיגית' .ורק
בימי מרדכי ואסתר חזרו וקבלוה מרצון מפני שראו בה את אור
חייהם ,ועל כן הדגיש הכתוב ליהודים הייתה 'אורה' ושמחה ,ללמדך
שזה מה שנתחדש בימי מרדכי ואסתר .הרי לפנינו מפורש ,שעיקר
התיקון שהביא להצלתם היה קבלת התורה וקיום מצוותיה בשמחה.

בברכת שבת שלום ומבורך

בס"ד

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

הלכות חודש ניסן
ברכת האילנות

קמחא דפסחא

הננו לבשר לציבור שוחרי התורה
בעירנו הק' ,כמידי חודש בשבת מברכין,
גם בשבת זו פרשת "ראה" ישא
מדברותיו בהלכה ובאגדה

מכירת חמץ

ש-אלו מוצרים של חמץ ניתן להשאירם בבית ולמוכרם במכירת חמץ ,ואלו
מוצרים צריך לבערם מן הבית ולשורפם בשריפת חמץ?
ת  -מעיקר הדין אפשר לסמוך על מכירת חמץ לגוי באמצעות הרבנות
המקומית לגבי כל מוצרי החמץ ,ובלבד שיצניעו במקום מיוחד וימכרנו כדת
וכדין .אולם נהגו שלא להשאיר בבית חמץ גמור ,כגון מיני מאפה או איטריות
וכדומה ,ושורפים אותם בערב פסח בבוקר בשריפת חמץ .וכן ראוי לנהוג
במקום שאין הפסד מרובה.
ש  -כלים של חמץ שאין בדעתו להשתמש בהם כל ימי הפסח ,האם צריך
למוכרם לגוי במכירת חמץ כדי להשתמש בהם לאחר הפסח?
ת  -כלים של חמץ מותרים בשימוש אחר הפסח ,גם בלא מכירה לגוי,
אולם יש להקפיד ולהצניעם במקום מיוחד במשך כל ימי הפס .ואדרבה
צריך להיזהר שלא לכלול כלים אלו במכירת החמץ שיש ברשותו ,ואם עשה
כן ,יש להצריכם טבילה בלי ברכה אחרי הפסח ,בין בכלי מתכות ובין בכלי
זכוכית ,כדין כלים שנרכשו מגוי .ויש מחמירים למכור רק את החמץ הנדבק
בדופני הכלים ,וכן הנהגנו בכתב ההרשאה ובשטר המכירה פה עיה"ק באר
שבע יע"א.
ש  -בעלי חנויות מזון שאינם שומרי תורה ומצוות אשר מכרו את חמצם
לגוי באמצעות הרבנות ,ויש ברשותם תעודה המעידה על כך ,האם ניתן
לסמוך על מכירתם?
ת  -כיון שמכר את חמצו בקניין גמור וגם חתם על שטר ההרשאה ,אין
לחשוש שמא לא גמר בליבו למכור את החמץ .ופה עיה"ק באר שבע יע"א
הוספנו סעיפים חדשים ,בשטר ההרשאה המסלקים חשש זה מכל וכל .ועל
כן ניתן לסמוך על מכירתו אף אם אינו שומר תורה ומצוות והוא מחלל שבת
בפרהסיא ,ובלבד שיש ברשותו תעודת רבנות מוסמכת המעידה על כך.
ש  -חנויות מזון של נכרים ,האם אפשר לרכוש מהם מוצרי חמץ מיד לאחר
הפסח אף שאין ברשותם תעודת מכירת חמץ?
ת -כיון שגוי אינו מצווה על החמץ ,פשוט שאינו צריך למוכרו .ועל כן אפשר
לרכוש ממנו מוצרי חמץ (כשרים כמובן) לאחר הפסח ,אף שאין ברשותו
תעודת מכירת חמץ.
ש  -מי שאינו יכול בעצמו למכור את חמצו באמצעות הרבנות ,האם רשאי
לעשות כן על ידי שליח?
ת  -רשאי בעל החמץ למנות שליח במקומו למכור את חמצו ישירות לגוי
או באמצעות הרבנות.
ש  -עד מתי מותר למכור את החמץ?
ת  -זמן מכירת החמץ ישירות לגוי ,הוא עד סוף זמן שריפת חמץ ,שכן
לאחר הזמן הזה החמץ אסור בהנאה ,ושוב אינו ברשותו כדי שיוכל למוכרו.
והמוכר את חמצו לגוי באמצעות הרבנות ,צריך להקדים קודם הזמן הזה כדי
שהרבנות תוכל למכור את חמצו לגוי.
ש  -מי שנזכר בערב פסח אחר זמן שריפת חמץ שלא מכר את חמצו האם
יש לו תקנה?
ת  -נראה שאין לו תקנה גם אם יבטל ויפקיר את חמצו לרבים ,מפני
שחששו חכמים שמא לא יפקירנו בלב שלם .אולם במקום הפסד מרובה ,אם
הוציא את החמץ מרשותו וביטלו והפקירו בפני עדים קודם חצות היום ,יש
מקום להקל שיזכה שוב בחמץ לאחר הפסח ,ובפרט אם היה אנוס או שוגג.
ש  -מי שעבר ולא מכר את החמץ שברשותו ,האם מותר לו להשתמש בו
אחר הפסח?
ת  -מי שעבר ולא מכר את החמץ שברשותו לגוי קודם הפסח ,אותו החמץ
אסור באכילה ובהנאה גם לאחר הפסח .לפיכך צריך מאוד להיזהר שלא לרכוש
מוצרים של חמץ אחר הפסח במקום שאין בו תעודת רבנות המעידה על
מכירת חמץ .ומן הראוי שהרבנים וגבאי בתי הכנסת יזהירו על כך בפני
הציבור ביום שביעי של פסח ,ויסבירו בדרכי נועם את חומרת האיסור.
ש  -חמץ שעבר עליו הפסח בשוגג או באונס ,האם יש להתירו באכילה
ובהנאה?
ת  -חמץ שנמצא בבית ישראל אחר הפסח ,אסור באכילה ובהנאה ,בכל
אופן .ובמקום הפסד מרובה ,יש לסמוך על דעת המקילים להתירו בשוגג
או באונס ,ובלבד שביטלו בערב פסח קודם זמן איסורו.

בס"ד

הצלה בכוח

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע

עשה לך רב
שאלות הלכתיות רבות ומגוונות בכל התחומים
מגיעות מידי יום ללשכת כב' רב העיר שליט"א,
הן באמצעות הטלפון והן במכתבים או
במפגשים ישירים עם כב' רב העיר שליט"א,
ובמיוחד בימים אלו לקראת חג הפסח הבעל"ט
אשר ראוי לשנן היטב היטב את דיני הפסח כי
רבים הם וכדי שנדע לנהוג להלכה ולמעשה,

יועמד קו פתוח לרשות הציבור
בכל שאלה הלכתית בלשכת רב העיר
הגאון הגדול רבי יהודה דרעי שליט"א

ביום 08-6204007 -
בלילה 08-6436531 -

כמו"כ ניתן לפנות לרבני השכונות והעדות
בכל שאלה הלכתית
(הרשימה לפי סדר א' – ב')

משרדי הרבנות והמועצה הדתית
הרה"ג אבוחצירא פנחס שליט"א
הרה"ג אמסלם שלמה שליט"א
		
הרה"ג ביינה מזור שליט"א
הרה"ג גגולאשוילי אברהם שליט"א
		
הרה"ג דהאן יוסף שליט"א
הרה"ג חדאד ישראל שליט"א
		
הרה"ג טריקי אברהם שליט"א
		
הרה"ג כהן יורם שליט"א
		
הרה"ג כהן שמעון שליט"א
הרה"ג מאמאן אברהם שליט"א
הרה"ג מנגשה אלעזר שליט"א
התורה
		
יעקב שליט"א
שוחרינמש
הננו לבשר לציבור הרה"ג
מברכין,
בשבת
		
שליט"א
סויסא מאיר
בעירנו הק' ,כמידי חודשהרה"ג

גם בשבת זו פרשת "ראה" ישא
מדברותיו בהלכה ובאגדה

לרפואת

08-6204000
08-6281060
08-6437640
054-4458522
052-4007464
054-4348747
054-2002934
054-4586152
054-4334490
052-8903964
052-7127337
054-6351021
054-4600282
050-7282947

בברכת התורה
יהושע (שוקי) דמרי
ממונה המועצה הדתית

ר' יוסף שלמה בר עליה
ורחל בת סימי

לעילוי נשמת

מרת אסתר בת מרים ז"ל

ת.נ.צ.ב.ה.

