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עורך
הרב עוזיאל אדרי

אחראי מערכת
הרב אברהם טריקי

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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יום ג'
ד' ניסן
20.03.18

שבת קודש
שבת הגדול
24.03.18

יום א'
ב' ניסן
18.03.18

יום ב'
ג' ניסן
19.03.18

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'

755
פרשת השבוע

ויקרא, שבת החודש וראש חודש

זמני הדלקת הנרות

ויקרא
כה אמר
17:32
18:23
19:06

פרשת השבוע:
הפטרה:

כניסת השבת:      
יציאת השבת:        

רבנו תם:

דבר רב העיר שליט"א דבר העורך
טוב אחרית דבר מראשיתו

)לשבת החודש(
ַהֹחֶדׁש ַהֶּזה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדִׁשים ִראׁשֹון הּוא ָלֶכם ְלָחְדֵׁשי ַהָּׁשָנה )שמות יב, ב(
אותו היום נטל עשר עטרות: ראשון למעשה בראשית,ראשון לנשיאים,
ראשון לכהונה... ראשון לחודשים )שבת פז(
מעלות רבות ונשגבות נכתבו בספרים הק' אודות חשיבות ימי חודש ניסן, ודי אם נזכיר דברי 
השל"ה הק' עה"פ 'החודש הזה לכם ראש חודשים' – שכל החודש כולו חשוב כראש חודש. 
וכבר נודע מעלת ראש חודש שהוא סימן טוב לכל החודש, כמבואר ברמ"א )יו"ד קעט, ב(: 'נהגו 
ללמוד בראש חודש, כי אף על פי שאין ניחוש אבל יש סימן', ועיין בביאור הגר"א שם. ולאור דברי 
השל"ה הנזכרים למדו בספרי החסידות, דעל כרחך מה שהוסיף הכתוב 'ראשון הוא לכם לחודשי 
השנה', היינו שממנו יונקים שפע של קדושה והתעלות לכל חודשי השנה. וגדולה מזו מפורסם 
בשם האריז"ל, דבשנים עשר הימים הראשונים של חודש ניסן בהם הקריבו הנשיאים את קרבנם 
בחנוכת המשכן, נתנו כוח להמשיך את השראת השכינה לשנים עשר חודשי השנה. וכעין זה 
מובא בספר דגל מחנה אפרים )שמות שם(, שחודש זה נקרא 'אביב' לרמוז: אב – יב, רוצה לומר 

שהוא אב לכל י"ב חודשי השנה, והבן.
ואכן כבר הפליגו רבותינו עד למאוד בשבח לימוד התורה ועבודת ה' בחודש ניסן. ודע שדוקא 
בשל רום מעלתם המשפיעה על כל חודשי השנה, מתגבר בהם היצר הרע לבטל בהם תורה 
מחמת טרדות החג ורפיון ימי 'בין הזמנים' וכו', וכבר הורונו המורים בתלמוד )סוכה נב, א( 'כל 
הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו'. אך החכם עיניו בראשו, לנצל את הימים הקדושים הללו ביתר 
שאת ויתר עוז להתעלות בתורה ועבודת ה', יען כי בזה ישאב קדושה והתעלות לכל ימות השנה. 
זאת ועוד, ששכר הלימוד בזמנים הללו שידי ישראל רפים מן התורה, גדול הוא עד למאוד, כמבואר 
בתלמוד ירושלמי )ברכות סד, א(: 'רבי שמעון בר יוחאי אומר, אם ראית את הבריות שנתייאשו 

ידיהן מן התורה מאוד, עמוד והתחזק בה ואתה מקבל שכר כולם', עי"ש.
ולפי הנראה, עיקר השפעתו של ראש החודש על כל ימות החודש, וכן עיקר מעלתו של חודש 
ניסן שהוא ראש החודשים – להשפיע על כל חודשי השנה, הוא מכוח מעלת 'הראשית'. וכמו 
שדרש רבי עקיבא )מדרש קהלת פרשה ז(: 'טוב אחרית דבר מראשיתו', פירוש שטוב האחרית – 

נמשך מראשיתו. והרי לפניך שתי דוגמאות המורים על כוח 'הראשית', לכאן ולכאן.
הנה נודע בשערים מעשה חורבנו הנורא של אלישע בן אבויה, כפי שהוא עצמו מתאר בגמ' 
ביום  'פעם אחת הייתי עובר לפני בית קודש הקדשים רכוב על סוסי  )חגיגה ב, א(:  דירושלמי 
הכפורים שחל להיות בשבת, ושמעתי בת קול יצאה מבית קודש הקדשים ואומרת שובו בנים 
שובבים חוץ מאלישע בן אבויה שידע כחי ומרד בי'. ויש להתבונן נוראות, הרי אנו עסוקים באדם 
שהיה רבו של ר"מ ואשר העידו עליו משמים 'שידע את כוחי', וא"כ היאך נפל לבירא עמיקתא 
של רשע להכעיס הרוכב על גבי הסוס ביום הכיפורים שחל להיות בשבת דוקא אל מול בית קודש 
הקדשים שעה שכהן גדול עוסק בעבודת יוה"כ. והגדיל ברשעותו עד שהכריזו עליו משמים שאין 

הקב"ה חפץ בתשובתו – 'שובו בנים שובבים חוץ מאלישע'.
ברם כד דייקינן בדברי המדרש )קהלת רבה ז(, נמצא שאלישע עצמו האיר את עינינו בתעלומה 
זו, וכה הם תמצית לשון המדרש: 'רבי מאיר הוה יתיב ודריש בבי מדרשא דטבריה והוה אלישע 

רביה גייז בשוקא ארכיב על סוסיא בשבתא )רוכב על גבי סוס בשבת(, אמרון לרבי מאיר הא 
אלישע רבך אתי גייז בשבתא בשוקא, נפק לגביה, אמר ליה )אלישע לר"מ( במה הויתא עסיק 
)במה עסקתם בשיעור(, אמר ליה וה' ברך את אחרית איוב מראשיתו )איוב מב, יט( – ברך 
שהכפיל לו את ממונו. אמר ליה עקיבא רבך לא כך אמר, אלא טוב אחרית דבר כשהוא טוב 
מראשיתו. וכן היה מעשה, אבויה אבי מגדולי הדור, וכשבא למולני קרא לכל גדולי ירושלים 
וקרא לכל גדולי הדור וקרא לר' אליעזר ולר' יהושע עמהם, וכשאכלו ושתו שרון אילין אמרין 

מזמורין ואילין אמרין אלפבטרין. א"ר אליעזר לר' יהושע אילין עסקין בדידהון ואנן 
לית אנן עסקין בדידן, והתחילו בתורה ומן התורה לנביאים ומן הנביאים לכתובים, והיו 

אראנו נפלאות

שימו לב!
ביום חמישי בלילה ליל ז' ניסן )22.3.18(

החלפה לשעון קיץ.



בס"ד

אורות הכשרותאורות הפרשה
הדברים שמחין כנתינתן מסיני והאש מלהטת סביבותיהן. אמר )אבויה( 
הואיל וכך הוא גודל כוחה של תורה, הבן הזה אם מתקיים לי הריני 
נותנו לתורה, וע"י שלא היתה כוונת מחשבתו לשם שמים לא נתקיימה 
בי תורתי', עכ"ל. הרי לפנינו מפורש, שחורבנו של אלישע בן אבויה 
החל מראשיתו – ביום מילתו בו הקדישו אביו לתורה מתוך מחשבה 

שאינה 'לשם שמים'! והדברים מבהילים ומדברים הם בעד עצמם.
ובדרך זו יתבאר במה זכה מנשה לעשות תשובה, אחר חורבנו הנורא 
כאשר הבאיש כל חלקה טובה והכעיס את ה' עד מאוד בכל העבירות 
החמורות שבתורה: עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים, החטיא את 
הרבים והמיט אסון על כל בני דורו עד שהעיד עליו הכתוב 'ויעש הרע 
בעיני ה' כתועבות הגויים אשר הוריש ה' מפני בני ישראל' )דברי הימים ב 
– לג, ב(, וכל מעלליו האיומים חרוטים המה בכתובים מפורשים )מלכים 
ב פרק כא, דברי הימים ב פרק לג, וגמ' סנהדרין קג, ב(, עי"ש. והלב משתומם, 
כיצד נחלץ משאול תחתית וזכה להתעלות לדרגה של כניעה מוחלטת 
לפני השי"ת, כדברי הכתוב: 'ויכנע מאוד מלפני אלוהי אבותיו ויתפלל 
אליו ויעתר לו וישמע תחינתו וישיבהו ירושלים למלכותו וידע מנשה כי 

ה' הוא האלוהים' )דברי הימים ב – לג, יב-יד(.
אך לכשנתבונן במעשה אביו הגדול חזקיהו המלך, אפשר ונמצא מזור 
זו, וכה הם דברי הגמ' )סנהדרין צד, ב(: 'אמר רבי יצחק  גם בתעלומה 
נפחא, חובל עול של סנחריב מפני שמנו של חזקיהו – שהיה דולק בבתי 
כנסיות ובבתי מדרשות, מה עשה: נעץ חרב על פתח בית המדרש ואמר 
כל מי שאינו עוסק בתורה, ידקר בחרב זו. בדקו מדן ועד באר שבע 
ולא מצאו עם הארץ, מגבת ועד אנטיפרס ולא מצאו תינוק ותינוקת 
איש ואשה שלא היו בקיאין בהלכות טומאה וטהרה'. ומעתה שוב לא 
יפלא במה זכה מנשה לינצל, שכן אפשר שהגירסא דינקותא אשר ינק 

מראשיתו בבית אביו – היא זו שעמדה לו והטיבה את אחריתו, והבן.

בברכת שבת שלום ומבורך

בית דין צדק
לענייני ממונות 

שע"י הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
נייד: 052-7670510

נחום  רבי  מבאר   - צפונה  המזבח  ירך  על  אותו  ושחט 
ביותר,  הקשות  תאוות  לשלוש  רומז  הפסוק  זיע"א:  מצ'רנוביל 
אלה   – "ירך"  היצר,  להגיע לשחיטת  כבישתן אפשר  ע"י  שרק 
תאוות נשים. "המזבח" – זו תאוות האכילה. "צפונה" – זו תאוות 
הממון )שנאמר "מצפון זהב יאתה"(. והאדמו"ר ה"ישועות משה" 
שהפסוק  הוסיף:  זיע"א  שבוע  לפני  שנסתלק  זצוק"ל  מויז'ניץ 
הזה עולה בגימטריא ארבע צירופי שמות הוי'ה, ע"ב, ס"ג, מ"ה, 
ב"ן. לרמוז שהמכניע את יצרו זוכה ג"כ לדרגה גבוהה במעלות 

הקדושה והטהרה.

כל שאור וכל דבש לא תקטירו אשה לה' - כתב ה"אור תורה": 
דבש רומז לאדם צדיק המתענג בהבנה והשגה בעבודת הבורא. 
לכן אין הוא ראוי להיקרב ב"קורבן מנחה", המורה ומסמל על 
לא  שלו  והחיים  מבין  שלא  בזמן  אפילו  מצב  בכל  ה'  עבודת 
מסתדרים כפי שרצה, אך בכל זאת הוא נשאר צדיק, ומבטל את 
דעתו ורצונו להקב"ה, וממשיך לעסוק בכל כוחו בעבודת הבורא 
חמץ  באה  המנחה  אין  ולכן  מלכות שמים,  עול"  "קבלת  מתוך 

אלא מצה "לחם עוני", שרומז על ביטול מוחלט לה' יתברך.
כתב ה"דעת חכמים": ה"שאור והדבש" הם קיצוניים בתכונותיהם 
– ה"שאור" בחמיצות וה"דבש" במתיקות. זה בא ללמדנו, מש"כ 
ולא  הזהב  חייו בשביל  וינהל את  יילך אדם  הרמב"ם שלעולם 

יטה לקצה אחד.

אם עולה קורבנו.. לרצונו לפני ה' - אומר המגיד ממזריטש 
אם אדם רוצה להתרומם בעבודת הבורא מעלה מעלה  זיע"א: 
ולזכות להיות כולו בבחינת "עולה לה'", עליו להתעטר במידות 
ה'" – כפי שאמרו  "רצונו לפני  ולהקריב את  ותרומיות  טובות 

חז"ל "בטל רצונך מפני רצונו".

הק':  הבעש"ט  אומר   - אלה  קול  ושמעה  תחטא  כי  ונפש 
אדם צריך שיהיה לו אמונה חזקה ומוחלטת ב"השגחה פרטית", 
אישי  באופן  לטובתו  חייו  את  ומנהל  מוביל  שהקב"ה  ולדעת 
לפרטי פרטים, ומי שרואה או שומע שיהודי עבר עבירה, שידע 
שאדם זה הניצב מולו הוא סה"כ המראה וההשתקפות שלו עצמו, 
ונתנו לו סימן מן השמים שיתבונן בדרכיו ובמעשיו ויראה שגם 
בו עצמו יש משהו מאותה עבירה, שלכן סיבב הקב"ה שיראה 
או ישמע תקלה זו, כדי שיוכל ללמוד מכך במה הוא צריך לתקן 

את עצמו.

"מכם"  המילה  לכאורה   - לה'  קורבן  מכם  יקריב  כי  אדם 
מיותרת? כתב בעל התניא זיע"א: עניינו של קורבן הוא שאדם 
לה'  שלו  והחושים  נפשו  כוחות  כל  את  ויקריב  וישעבד  יבוא 
להתקרב  אדם  ירצה  כאשר   – יקריב"  כי  "אדם  לכן  יתברך. 
לה', "מכם קורבן לה'" – לא יהיה הקורבן רק לבוא לבא לבית 
ממנו  "מכם",  גם  יקריב  אלא  גשמית,  בהמה  ולהקריב  המקדש 

עצמו, מהנפש ומהתכונות הבהמית שבו.
ולכן נאמר "אדם ובהמה תושיע ה'", היינו, שאור ה' יתגלה ויאיר 
גם  אלא  שבו,  האלוקית  בנפש   – היהודי  של  ב"אדם"  רק  לא 

ב"בהמה" שביהודי – בנפש והתכונות הבהמית שבו.
טוב  "והנה  האדם  בבריאת  הפסוק  על  במדרש:  שנאמר  וזהו 
מאוד". "טוב" – זה יצר טוב, "מאוד" – זה יצר הרע, שכן יש 
בכל יהודי שתי נשמות, "נפש האלוקית" שהיא חלק אלוה ממעל 
ו"נפש  וטהרה,  לקדושה  ורק  אך  הזמן  כל  שואפת  והיא  ממש 
הבהמית" שממנה באות כל התאוות והחושים הבהמיים שבאדם, 
כוחותיה של הנפש הבהמית יותר חזקות מכוחותיה של הנפש 
האלוקית, כשם שהבהמה חזקה יותר מן האדם. אך על האדם 
הנפש  לטובת  הבהמית  הנפש  את  לרתום  ולהשכיל  להתחכם 
האלוקית, ואז יזכה שכוחותיה של הנפש האלוקית יהיו גדולות 

וחזקות יותר משהיה קודם לכן.
וזהו שנאמר במדרש: "טוב" – זה יצר טוב, "מאוד" – זה יצר 
  הרע, שכאשר משעבדים ומכניעים את מידותיה ותכונותיה 

      של הנפש הבהמית מגיעים ל"טוב מאוד". 

כשרות לפסח תשע"ח

החל מיום שבת
א' בניסן תשע"ח )17.3.18(
ויש נוהגים החל מיום ראשון
ב' ניסן תשע"ח )18.3.18(



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

גם בשבת זו פרשת "ראה" ישא
מדברותיו בהלכה ובאגדה

בס"ד

אורות ההלכה

הלכות פסח
בדיקת חמץתענית בכורות

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



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

גם בשבת זו פרשת "ראה" ישא
מדברותיו בהלכה ובאגדה

הרבנות והמועצה הדתית באר שבע

בס"ד

עצה
   תמוהה

לרפואת
ר' יוסף שלמה בר עליה

ורחל בת סימי 

לעילוי נשמת
מרת אסתר בת מרים ז"ל

ת.נ.צ.ב.ה.

החל מב' בניסן תשע"ח )18.3.18(
ועד יג' בניסן תשע"ח )29.3.18(

החל מהשעה 9:00 ועד השעה 14:00

הרינו מתכבדים להזמין את כבודו להשתתף
בכנס גבאים עירוני, לקראת חג הפסח,

הבא עלינו ועל כל עמו ישראל לטובה ולברכה.

הכנס יתקיים אי"ה ביום חמישי ו' בניסן התשע"ח 
)22.03.18 למניינם( בשעה 17:30

בבניין המועצה הדתית רח' התלמוד 8, באר-שבע.

הגאון הגדול רבי יהודה דרעי שליט"א
     רב העיר וראש אבות בתי הדין

הרה"ג יורם כהן שליט"א
     רב שכונת רמות ומנהל

המח' לבתי כנסת הווי-דת ועירובין
מר יהושע דמרי הי"ו

ממונה המועצה הדתית באר שבע

רבני השכונות והקהילות
את הכנס יכבד בנוכחותו כבוד ראש העיר

מר רוביק דנילוביץ הי"ו


