בס"ד

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

פרשת השבוע

בהר  -מסכת אבות פרק ד'

הרב עוזיאל אדרי

דבר העורך
הכנה למתן תורה

כתב מרן ה"בן איש חי" זיע"א שימי העומר הם ימי
הכנה למתן תורה ע"י תיקון המידות וכמה שאדם יסגל
לעצמו מידות טובות כך יזכה בחג השבועות לקבל
סייעתא דשמייא בלימוד התורה לכל השנה כולה.
פעם דיברו עם האדמו"ר ה"בית ישראל" מגור זיע"א
בשבחו של אחד מגדולי אנשי החסד וגבאי הצדקה,
נענה ה"בית ישראל" ואמר" :הכל טוב ויפה ,אבל אני
רוצה לשמוע אם גם בביתו הפרטי הוא עושה כך צדקה
וחסד המוטלת עליו כבעל לאשתו וכאב לילדיו ,החסד
בבית מבטא את פנימיותו וטוב ליבו של האדם באמת,
והאם גם אשתו משבחת אותו כך ."...ובספר "נהורא
דאורייתא" שהיה תלמידו של "בעל התניא" זיע"א
כתב" :אע"פ שמרבים בצדקה וחסד ,הגאולה מתעכבת
מפני שלא נותנים על פי ההלכה שהרי "יש דין קדימה
לקרוביו" ,ודרך העולם לשכוח מקרובי משפחה ,והרי
נאמר בתורה "ומבשרך אל תתעלם".

בברכת שבת שלום ומבורך

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

לוח זמנים שבועי
לוח הזמנים

מדויק לבאר-שבע

יום ו' שבת קודש
יום ד' יום ה'
יום ג'
יום א' יום ב'
כ"א אייר טו' אייר טז' אייר יז' אייר יח' אייר יט' אייר כ' אייר
ל"ו לעומר ל"ז לעומר ל"ח לעומר ל"ט לעומר מ' לעומר מ"א לעומר מ"ב לעומר

12.05.18 11.05.18 10.05.18 9.05.18 8.05.18 7.05.18 6.05.18

עלות השחר
4:27
זמן טלית ותפילין
4:35
זריחה  -הנץ החמה 5:58
סו"ז ק"ש לדעת מג"א 8:32
סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 9:13
חצות יום ולילה
12:37
מנחה גדולה
13:12
פלג המנחה
18:17
שקיעה
19:26
צאת הכוכבים
19:42

4:26
4:34
5:57
8:32
9:13
12:37
13:12
18:17
19:26
19:43

4:25
4:32
5:56
8:31
9:12
12:37
13:12
18:18
19:27
19:43

4:24
4:31
5:55
8:31
9:12
12:37
13:12
18:18
19:28
19:44

4:23
4:30
5:54
8:30
9:11
12:37
13:12
18:19
19:28
19:45

4:22
4:29
5:54
8:30
9:11
12:37
13:12
18:19
19:29
19:46

ז מ נ י ה ד ל ק ת ה נ ר ות
בהר
פרשת השבוע:
ויאמר ירמיהו
הפטרה:

כניסת השבת:
יציאת השבת:
רבנו תם:

19:04
19:56
20:47

4:22
4:29
5:53
8:29
9:11
12:37
13:12
18:20
19:30
19:46

גליון מס'

762

אחראי מערכת

הרב אברהם טריקי

דבר רב העיר שליט"א
שערי אונאה לא ננעלו

ֹלהיָך( ...ויקרא כה ,יז)
את ֵמ ֱא ֶ
וְ ל ֹא תֹונּו ִאיׁש ֶאת עֲ ִמיתֹו וְ ֵיָר ָ

ולא תונו איש את עמיתו :כאן הזהיר על אונאת דברים ,שלא יקניט איש את חבירו ולא ישיאנו עצה שאינה הוגנת לו...
(רש"י)

ואם יש את נפשך לדעת ,מהו כוחה של דמעה מתוך צער ,צא ולמד למעשה דרב רחומי המבואר בגמ'
(כתובות סב ,ב)' :רב רחומי הוה רגיל דהוה אתי לביתיה כל מעלי יומא דכפורי (היה רגיל לבוא לביתו בערב
יום כיפור) .יומא חד משכתיה שמעתא ,הוי מסכיא דביתהו (היתה אשתו מצפה) השתא אתי השתא אתי ,לא
אתא חלש דעתה אחית דמעתא מעינה .הוה יתיב באיגרא ,אפחית איגרא מתותיה ונח נפשיה' (נפלה העליה
ומת) .ויש להתבונן נוראות על עומק הדין בזה ,שהרי שלא בכוונה נתאחר ר' רחומי 'דמשכיה לשמעתתיה'.
זאת ועוד שאם על איחור קצת חלשה דעתה של האשה 'ואחית דמעתא מעינה' ,אם כן הגע עצמך כמה
סבלה בהגיע לאזניה בשורת איוב על כי מת בעלה ולא יבוא עוד לעולם .ואמנם כבר עמדו בעלי המוסר בזה
(עיין שיחות מוסר מאמר 'בן אדם לחבירו') ולמדו מזה עד היכן מגיע עומק הדין ,מכל מקום עין רואה מכאן,
מהו כוחה של דמעה אחת!
ועוד צא ולמד מעשה דחנה ופנינה המבואר במדרש (פסיקתא רבתי ,פיסקא מג) עה"פ 'וכעסתה צרתה גם
כעס בעבור הרעימה' (שמואל א – א ,ו) ,וז"ל' :שהיתה פנינה מכעסת את חנה כעס בתוך כעס .ומה היתה
עושה ,אמר ר"נ בר אבא היתה פנינה משכמת ואומרת לחנה אין את עומדת ומרחצת פניהם של בנייך כדי
שילכו לבית הספר ...אמר רבי תנחומא בר אבא ,היו יושבים לאכול והיה אלקנה נותן לכל אחד ואחד מן
בניו חלקו ,מה היתה פנינה עושה ,מתכוונת להכעיס את חנה ,היתה אומרת לאלקנה תן לזה בני חלקו וזה
בני לא נתת חלקו .למה' ,בעבור הרעימה' – על האלוהים לטובה .אמר לה הקב"ה את מתרעמת אותה עלי,
חייך שאין רעמים שאין אחריהם מטר ,מיד אני פוקדה – כי פקד ה' את חנה ותהר ותלד שלושה בנים ושתי
בנות' ,עכ"ל .ועונשה של פנינה מבואר (שם) ,וז"ל' :עד עקרה ילדה שבעה (שמואל א – ב ,ה) – זו חנה ,ורבת
בנים אומללה (שם) – זו פנינה ...היתה חנה יולדת בן אחד ופנינה קוברת שני בנים ,ילדה חנה ארבעה ופנינה
קוברת שמונה .והיתה חנה מעוברת בן חמישי ,ונתייראה פנינה שלא תקבור שני בניה שנשתיירו לה .מה
עשתה פנינה ,הלכה ובקשה מן חנה שתתפלל עליה ...אמר לה הקב"ה (לחנה) חייך שהיו ראויים למות אלא
הואיל שנתפללת עליהם שיחיו לשמך אני קורא אותם ,לפיכך הוא אומר עד עקרה ילדה שבעה שנתחשבו
לה שני בניה של פנינה' ,עי"ש .והדברים נוראים עד מאוד ,שהרי פנינה לשם שמים נתכוונה כדי לעורר על חנה
רחמי שמים .ועם כל זה ,כיון שציערה אותה בדברים ,נענשה כל כך בקבורת חמשה מבניה וגם הנותרים לה
נקראו על שם חנה .והוא אשר אמר לה הקב"ה 'חייך שאין רעמים שאין אחריהם מטר'!
אלא שעל פי זה יש לתמוה ,על מ"ש רש"י לבאר דברי הכתוב (ויקרא כה ,יז) 'ולא תונו איש את עמיתו
ויראת מאלוקיך כי אני ה' אלוקיכם' ,בזה הלשון' :כאן הזהיר על אונאת דברים שלא יקניט איש את חבירו
ולא ישיאנו עצה שאינה הוגנת לו ,לפי דרכו והונאתו של היועץ .ואם תאמר מי יודע אם נתכוונתי לרעה ,לכך
נאמר ויראת מאלוקיך – היודע מחשבות הוא יודע .כל דבר המסור ללב שאין מכיר אלא מי שהמחשבה
בליבו ,נאמר בו ויראת מאלוקיך' ,עכ"ל .והעולה מדבריו שאין דין 'לא תונו' נוהג אלא במי שנתכוון לרעה.
וזה סתירה לכאורה לדברי המדרש הנז' ,שפנינה נענשה אע"פ שלשם שמים נתכוונה .ואולי י"ל ,דרש"י קאי
רק במי שלא נתכוון כלל לצער ,והיינו באופן שלא ידע שדבר זה יצער את חבירו .משא"כ אם ידע שחבירו
יצטער בכך ,אפילו שנתכוון לשם שמים – דומיא דפנינה ,הרי זה בכלל איסור דלא תונו .אלא שאין פירוש
זה נופל כל כך על הלשון 'ואם תאמר אם נתכוונתי לרעה' .ועוד י"ל ,דלעולם כל שלא נתכוון לרעה – דומיא
דפנינה אשר לשם שמים נתכוונה אינו בכלל איסור דלא תונו ,כדילפינן מיתורא דקרא .מכל מקום אכתי
רביע עליה איסור ד'לא תענה' אשר נוהג בכל גוונא שגרם צער לחבירו – בין בשוגג ובין במזיד ,ועל
עוון זה נתפשה פנינה.
ומצאתי לזה ראיה ברורה מדברי המכילתא (שמות כב ,כא) ,וז"ל' :בשעה שהיו רבי ישמעאל
ורבי שמעון (מעשרה הרוגי מלכות) יוצאין להיהרג ,אמר לו רבי שמעון לרבי ישמעאל – רבי ,ליבי יוצא
שאיני יודע על מה אני נהרג .אמר לו רבי ישמעאל לרבי שמעון ,מימיך בא אדם אצלך לדין או לשאלה
ועכבתו עד שתהא שותה כוסך ונועל סנדלך או עוטף טליתך ,אמרה תורה אם תענה – אחד עינוי
מרובה אחד עינוי מועט ,אמר ליה רבי ניחמתני' ,עכ"ל .ויש להתבונן נוראות ,שהרי רבי שמעון
המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

בס"ד

אורות הפרשה

אורות הכשרות

מסכת אבות

בשעה שיצא להיהרג פשפש במעשיו ולא מצא עוון בידו אשר יוכל להניח את
דעתו מדוע הוא יוצא ליהרג ,ואם כן מהיכן ידע רבי ישמעאל מה שלא ידע רבי
שמעון עצמו עד שהצביע לפניו על עוון 'אם תענה' .וביותר יפלא היאך יש בדקדוק
'קל' שכזה כדי לגרום לגזרה כה איומה ,וגם רבי שמעון הסכים עמו בזה ואמר
לו 'ניחמתני' .ברם התשובה לכל זה מפורשת בצידה' :אם תענה – אחד עינוי
מרובה אחד עינוי מועט' ,רוצה לומר דאיסור 'לא תענה' נוהג בכל אופן שנצטער
חבירו בעבורו!
הגאון רבי חיים ברים זצוק"ל היה ידוע כבעל תפילה המרטיט את הלבבות
בקולו הערב ,וזאת לצד גדלותו המופלגת בתורה ויר"ש ומידותיו המיוחדות.
שנה אחת נתכבד לעמוד לפני העמוד בתפילות הימים הנוראים באחת הקהילות
החשובות בארה"ב .והנה לשמע הבשורה הזו ,נקהלו רבים ביום א' דסליחות
ובית הכנסת היה מלא מתפללים המצפים בדריכות לשמוע את קול תפילתו .אך
כשניגש הרב לפני התיבה והחל בתפילתו ,נדהמו הנאספים מתפילתו הפשוטה
אשר חסרה את הנעימות והסלסולים ...בסיום הסליחות ,ניגשו הגבאים ושאלו
לפשר הענין ,השיב הרב :כשנכנסתי לבית הכנסת ,הבחנתי בחזן הקבוע אשר
מפאת חולשתו הוזמנתי להחליפו ,כשהוא יושב בתיבה ועניו כלות אל העמוד
אשר בו עמד שנים רבות ...שערו לעצמכם כמה כאב הייתי מוסיף על צערו ,אילו
הייתי מתפלל בכל הכישורים שחנני השי"ת ,וכמה רינונים ו'השוואות' בין החזנים
היו נגרמים בשל כך בקרב הציבור!...

בברכת שבת שלום ומבורך

הרבנות והמועצה הדתית
באר שבע

כוס של תנחומים
הננו להביע את תנחומנו הכנים
לידדנו ומכובדנו היקר והאהוב

הרה"ג אברהם גגולאשוילי
רב שכונה העדה הגרוזינית באר שבע

שליט"א

בפטירת האשה ע"ה

אשת חייל עטרת בעלה אשר עמדה לימין בעלה הדגול בעוז
ובתעצומות במשך עשרות בשנים,כלילת המעלות ורבת
המידות אשר מסרה את נפשה לגדל את בניה בדרך התורה
וזכתה לראות דור ישרים מבורך המרביצים תורה ויראת שמים
בנים נכדים ונינים ההולכים בדרך ישראל סבא

לאה גגולאשוילי

ע"ה
הרבנית מרת
המקום ינחם את המשפחה הכבודה בתוך שאר
אבלי ציון וירושלים ולא יוסיפו לדאבה עוד.
הרב יהודה דרעי

רב העיר וראש אבות בתי הדין

שלמה אוחיון

יהושע (שוקי) דמרי

מזכיר המועצה הדתית

מזכיר המועצה הדתית

רבני השכונות והקהילות

עובדי הרבנות והמועצה הדתית

בס"ד

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

הלכות תלמוד תורה

(המשך)

הילולא דצדיקייא

הילולת רבי חיים חורי
רבי חיים חורי נולד בתשרי תרמ"ה ()1885
לאביו אברהם זקן ולאמו מבירכה והוא בן יחיד,
באי ג'רבה .בצעירותו למד אצל חכם משה זקן מאזוז וחכם פראג'י עלוש,
ובמקביל עבד בדפוס .בשנת תרס"ג ( ,)1903בהיותו בן  18הוסמך לרבנות
והתמנה למורה ושליח ציבור בקהילת גאבס ,בדרום תוניסיה .בהמשך חזר
לגרב'ה והחל לכהן כרב וכדיין .בשנת תרפ"ז ( )1926נקרא הרב לחזור ולשמש
כרב בגאבס בעקבות עזיבתו של רבה של הקהילה חכם יצחק בוקבוזה .רבי
חיים חורי נישא פעמיים .מאשתו הראשונה נולדו לו שתי בנות ומאשתו
השנייה נולדו לו שבעה בנים וארבע בנות .חלקם נפטר בגיל צעיר מאוד .רבי
חיים חורי הקים את ישיבת 'תורה וחיים' וכן מוסדות צדקה וחסד .רבי חיים
חורי דאג לעניי הקהילה ,עסק בחינוך ובהדפסת ספרים והפצתם ,וייסד קופה
מכספי ציבור למימון הוצאת ספרים לאור .חכם חיים חורי הקפיד להיות
תמיד ראשון התורמים על מנת לשמש כדוגמה ונודע כדרשן בחסד עליון.
במלחמת העולם השנייה ,הנהיג את קהילתו בגאבס ,תחת השלטון הנאצי.
רבי חיים חורי היה ידוע באהבתו לארץ ישראל ,לחכמיה ולשליחיה .היה
מחברי אגודת 'עטרת ציון' שעסקה בלימוד השפה העברית ובעבודת אדמה
כהכנה לקראת עלייה לארץ ישראל .רבי חיים חורי תמך באופן נלהב בעלייה
לארץ ישראל ,וביתו שימש כתחנת מעבר לעולים בלתי-לגאליים מטריפולי
לארץ ישראל.בשנת תשט"ו ( ,)1954בהיותו בן שבעים ,זכה ועלה לארץ
ישראל .רבי חיים חורי התגורר תקופה קצרה בבית בנו בבני ברק ,ולאחר מכן
התיישב באר שבע .רבי חיים חורי תרגם ספרים רבים ביניהם 'ציפורן שמיר'
למרן החיד"א ז"ל ,וחיבר שלושה ספרים' :דרך חיים'  -על התורה והש"ס;
'חסד ואמת' – דרושים וביאורים לזכר חכמים שונים ו'נפלאות גדולות'.
כשנתיים לאחר עלייתו ארצה בכ"ה באייר תשי"ז ( ,)1957השיב את נשמתו
ליוצרה בגיל  82ונקבר בבאר שבע.

מנפלאותיו של רבנו חיים חורי זיע"א

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

מקרה שקרה לאבי כהן לפני כשנתיים .אבי היה משמש עוד מימי
בחרותו בערי טוניס כחובש וכאח מוסמך אשר טיפל באחיו היהודים
ואף במוסלמים שהיו צריכים את עזרתו .בין מטופליו היה רבי חיים חורי
זצוק״ל שהיה סובל מדלקות שונות בגפיו וכהן טיפל בו במסירות רחץ את
רגליו והחליף לו תחבושות מדי יום.כמובן שרבנו רבי חיים חורי הודה לו
על כך ואיחל לו הצלחה וברכו שזכות הטיפול בו ובאחיו היהודים תעמוד
לו לדורות .לפני כשנתיים מר כהן אושפז בבית חולים עקב נפילה וחבלה
בראשו .באחד הלילות כאשר הייתי ליד מיטתו קרא לי אבי ושאל איפה
הרב? לא הבנתי על מה מדובר וחשבתי שאבי אולי חולם ,אך נשאלתי שוב
ולא ידעתי מה להשיב ועל מה? אבי חזר על השאלה ושאל איפה הרב ולאן
הוא הלך? שאלתי על איזה רב אתה שואל? ואבי לחש הרב חיים חורי?
צמרמורת עברה בגופי על כך שאבי בשעותיו הקשות שואל על הרב שלא
ראה למעלה מחמישים שנה .השבתי לו שהרב נפטר והוא לא נמצא אתנו.
אך אבי התעקש ואמר שהרב היה הרגע ליד מיטתו ואמר לו שכשם שהוא
עזר לו וטיפל בו בחוץ לארץ זכות זו תעמוד לו והוא בעזרת ה׳ יתברך יצא
במהרה מבית החולים ואכן כך היה ,אבי ברוך ה׳ עומד על רגליו ומתפקד
לבד .והכל בזכות גמילות חסדים לכבוד עם ישראל ולכבוד רבנו הרב חיים
חורי זיע״א.
נשים עקרות רבות ,לאחר שהתפללו על קברו של הרב הקדוש חיים חורי
זיע”א ,נפקדו בזש”ק ונתנו לרך הנולד את השם “חיים” כהכרת הטוב לישועה
שזכו בזכות הצדיק .גב’ עטיה התגוררה בחולון .נשואה כבר שבע שנים ,עדיין
לא נפקדה .נואשת ,החליטה לנסוע ולהתפלל על קברו של הצדיק.בהגיעה
לציון ,פגשה את בנו של הרב ,ובקשה ממנו שיתן לה חוט להקיף את הקבר
(על פי האגדה העממית הקפת הציון הקדוש עם חוט עוזר לבעיות הפוריות).
גברת עטיה קיבלה את החוט ,הקיפה את הקבר ואחר כך חזרה לביתה .שישה
חודשים לאחר מכן ,בהילולה השנתית ,ראה בנו של הרב ,איש מתקרב
לקראתו .האיש סיפר לו" ,הודות לצדיק ,אשתי נפקדה" .בנו של הרב כיון
שלא יודע מי האיש ביקש ממנו לפרט יותר ,והלה סיפר:
 שמי עטיה מחולון ,אשתי היתה פה לפני חצי שנה וביקשה ממך חוט ...איך זה ,שלאחר נס כזה אתה אתה בא לבד? -לא ,השיב ,אשתי עומדת
מאחוריה ,אני מגן עליה מפני העומס .ואכן ,האישה הרימה את ידה
וכוונה אותה לעבר הציון ,להביע את תודתה לקדוש ,לצדיק.

יהי רצון שזכות הצדיק תגן בעד כל עם ישראל אמן ואמן.

בס"ד
בס"ד

החוב שולם
במלאת  61שנים לפטירת מורנו ורבנו הצדיק הקודש זצוק"ל

העליה לציון הצדיק תתקיים אי"ה

ביום רביעי כ"ד אייר תשע"ח

09/05/18
בבית העלמין הישן באר שבע

בהשתתפות:
הרב יהודה דרעי שליט"א ראב"ד הרב הראשי של ב"ש ורבנים
ח"כ הרב אריה דרעי שר הפנים והשר לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל

ח"כ הרב ינון אזולאי ח"כ הרב מיכאל מלכיאלי
ח"כ הרב יעקב מרגי יו"ר וועדת החינוך ח"כ הרב דני סיידה
סגן ראש העיר מר עופר כרדי
מר יהושע דמרי יו"ר מועצה הדתית ב"ש

תזמורת פייטנים ידועים ילוו את אירועי ההילולה
העברת שמות לברכה בטלפון08-6230858 :
תיאום הקמת דוכנים ביום ההילולה בטלפון050-8754456 :
ישיבת רבנו חיים חורי זצוק"ל
רחוב האבות  , 80ת"ד 155
באר שבע

הננו לבשר לציבור שוחרי התורה

ברוכים הבאים בשם ה'

טלפון08-6230858 :
hamaayan1@gmail.com

הרבנות והמועצה הדתית
באר שבע

אנו מבקשים בכל לשון של בקשה מהציבור היקר
בעירנו הק' ,כמידי חודש בשבת מברכין,
הבא להשתטח על קבר הצדיק רבנו חיים חורי זיע"א
"ראה" ישא
לשמור על קדושת המקום וגדרי הצניעות.
גם בשבת זו פרשת אנא!
ובאגדה הצדיק תגן בעדכם אלף המגן אמן.
מדברותיו בהלכה וזכות
בברכת ברוכים הבאים
יהושע (שוקי) דמרי
ממונה המועצה הדתית

לרפואת

ר' יוסף שלמה בר עליה
ורחל בת סימי

